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(995 تاعوضوم :  ) اهربنم

: هدنسیون

اهربنم یصصخت  هاگیاپ 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

(995 تاعوضوم :  ) 185اهربنم

باتک 185تاصخشم 

185همدقم

(17  ) 188دیحوت

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  188فراعم 

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  188فراعم 

دیحوت 190تیمها 

؟ تسیچ 192دیحوت 

بر تفرعم  196دیحوت و 

هفرع ياعد  رد  يدیحوت  197فراع 

هرصب لها  هب  ع )  ) نیسح ماما  198همان 

قلخ هب  ادخ  هیبشت  عنم  هابرد  ع )  ) نیسح ماما  فورعم  200هبطخ 

یهلا تافص  203ءامسا و 

يدنب عمج  يریگ و  205هجیتن 

( مرحم متشه  بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  205یلوت 

( متشه بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  205یلوت 

هبوت هروس  يانبم  رب  (ع ) نیموصم اب  یهارمه  عناوم  یخرب  207تخانش 

ادخ یلو  اب  ندرکن  یهارمه  لماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  208تیاضر 

ایند تایح  هب  ندوبن  یضار  یگداتسیا و  لماوع  زا  ایند  هب  عساو  211هاگن 

یگداتسیا لماوع  زا  رگید  یکی  ایند ، هب  عماج  هاگن  214نتشاد 

ناسنا ینیزگیاج  ندش و  لیدبت  ثعاب  ادخ  هار  رد  ندرکن  216یگداتسیا 

یهلا تبوقع  ثعاب  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  یتخس  لمحت  هب  ایند  نداد  218حیجرت 

(ع) نیموصعم اب  یهارمه  لماوع  زا  رگید  یکی  ناسنا ، ياه  تبغر  لیم و  رد  221لوحت 

ناشیا يالب  دهع  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن  222كرد 

یهارمه تین  ناشیا و  شقن  كرد  (ع ، ) موصعم اب  یهارمه  رد  ام  223هاگیاج 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 224تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 224تاجرد 

رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  226دورو 

نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  227سیلبا و 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  228لمع 

مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، 229تاجرد 

ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  231لیم 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  232لیبس 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  233طیحم 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  234دورو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) 236نیموصعم

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  238كرد 

( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  240اهراذنا و 

( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  240اهراذنا و 
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( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  240اهراذنا و 

نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و  همه  روحم  241دیحوت ،

نآرق فراعم  ساسارب  دیحوت  243يانعم 

هدیمح تافص  دونج  اب  (ص ) مرکا یبن  مات  244تیدوبع 

تیدوبع قیرط  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  245تیعبت 

میرک نآرق  تایآ  ساسارب  هبیط  هرجش  هب  دیحوت  246لیثمت 

ندش دحوم  طرش  (ع ،) نیموصعم تیالو  طیحم  هب  247دورو 

هثیبخ هملک  هبیط و  هملک  تقیقح  اب  دیحوت  248تبسن 

يریگرد نیا  زا  ناسنا  يزیرگان  نوگانوگ و  ملاوع  رد  هثیبخ  هملک  هبیط و  هملک  251يریگرد 

وا زا  تساوخرد  قح و  ترضح  هب  راقتفا  مالعا  دمح ، 253تقیقح 

ناسنا دوجو  رد  دیحوت  ققحت  طرش  مات  يربت  255یلوت و 

( مرحم مجنپ  بش  ( ) (ع یهلا يایبنا  توعد  روحم  256دیحوت ،

(ع) یهلا يایبنا  توعد  روحم  256دیحوت ،

نآرق ریشبت  راذنا و  و  (ع ) یهلا يایبنا  توعد  روحم  257دیحوت ،

یهلا يانسح  ءامسا  بحاص  ملاع و  یقیقح  هلا  258هللا ،

وا ندوب  هلا  لیلد  تاقولخم ، هب  ینسح  ءامسا  بحاص  259تبسن 

یهلا يانسح  ءامسا  هب  تبسن  ملاع  يرطف  بلط  262زاین و 

نارگید اب  ینسح  ءامسا  بحاص  266توافت 

یقیقح دیحوت  روحم  رب  یخیرات  ياه  يدنب  فص  دیحوت و  270لیصفت 

اه تریصب  همه  يانبم  273دیحوت 

نآ تاریثات  ادخ و  275دای 

نآ تاریثات  ادخ و  275دای 

درادن هار  نآ  رد  يرون  هدش  رهم  277بلق 

دنرادن هار  تشهب  لها  رد  279ترسح 

تسا نم  لمع  رد  ادخ  280دای 

دیحوت يداو  رد  (ع ) نیسح ماما  283هاگیاج 

283هراشا

دیحوت هملک  هب  توعد  ءایبنا  283توعد 

دیحوت تقیقح  زا  يدنم  هرهب  هار  نآرق ، هب  284کسمت 

هدنز یتقیقح  285نآرق ،

رشب اب  لاعتم  يادخ  ملکت  تروص  286هس 

باجح نودب  ملکت  287یحو ،

نآرق ياهتنا  یب  فراعم  رد  289ریس 

(ع) ماما ملع  حور ، هملک  290نآرق و 

تیالو يداو  هب  دورو  نآرق ، يداو  هب  290دورو 

(ص) مرکا یبن  اب  ریس  نآرق ، و  (ص ) تیب لها  اب  292ریس 

(ص) مرکا یبن  طارص  هب  نینموم  لبس  همه  294متخ 

دیحوت ملعم  (ص ،) مرکا 295یبن 

هللاءاقل هب  ندیسر  تهج  ُرب  نایم  296یهار 

هانگ نطاب  296رهاظ و 

هانگ نطاب  296رهاظ و 

هللا الا  هلا  هملک ال  يداو  و  (ص ) مرکا یبن  تویب  هب  دورو  - 1297
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« هللا الا  اودبعت  ال   » زا روظنم  - 2299

یتسرپ تب  كرش و  ياه  هشیر  توغاط ، ءایلوا  هفیقس و  - 3299

ایند نیمه  زا  رئاب  يداو  رئاد و  يداو  زاغآ  - 4300

ناسنا يدوجو  رذب  ندش  افوکش  طیارش  - 5300

هبوت رافغتسا و  - 6300

تیالو رد  كرش  هجیتن  دیحوت ، رد  كرش  - 7301

هانگ نطاب  302رهاظ و 

توغاط ءایلوا  تیالو  یلوت  زا  303رافغتسا 

نعل تاولص و  دهع ، دیدجت  رافغتسا ، اب  هانگ ، 304كرادت 

تیالو يداو  هب  عوجر  هبوت ، 306رافغتسا و 

رئاب يداو  رئاد و  307يداو 

رئاب يداو  رئاد و  307يداو 

نوریب زا  یهلا  تمحر  شبات  نورد و  زا  يرطف  نید  307رذب 

یهلا نید  309فیرعت 

تنج هب  ریخ  لامعا  309لیدبت 

رئاب يداو  رئاد و  310يداو 

ادخ ریغ  هب  تبحم  یتسرپ و  تب  313هشیر 

؟ گنس بوچ و  ای  تسا  ناطیش  یتسرپ  تب  313هشیر 

ادخ يارب  نداد  رارق  315کیرش 

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  316اعد ،

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  316اعد ،

دیحوت هب  316توعد 

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  317اعد ،

ادخ زا  رابکتسا  ندرکن ، 318اعد 

هیمویق تیعم  319يانعم 

اهرارطضا هب  فوقو  مدع  هجیتن  320تلفغ ،

دیحوت تدابع و  نیع  یمئاد ، رقف  رارطضا و  322ساسحا 

گرم زا  سرت  323تلع 

لحاس هب  ندیسر  ماگنه  یتح  قیرغ ، شمارآ  325مدع 

یهلا رکش  ود  نزح ، 325فوخ و 

فوخ اب  یهلا  شیامزآ  327يانعم 

كرش زا  تاجن  328هار 

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  329فراعم 

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  329فراعم 

دیحوت 330تیمها 

؟ تسیچ 332دیحوت 

بر تفرعم  335دیحوت و 

هفرع ياعد  رد  يدیحوت  336فراع 

هرصب لها  هب  ع )  ) نیسح ماما  337همان 

قلخ هب  ادخ  هیبشت  عنم  هابرد  ع )  ) نیسح ماما  فورعم  339هبطخ 

یهلا تافص  342ءامسا و 
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يدنب عمج  يریگ و  344هجیتن 

( مرحم متشه  بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  344یلوت 

( متشه بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  344یلوت 

هبوت هروس  يانبم  رب  (ع ) نیموصم اب  یهارمه  عناوم  یخرب  346تخانش 

ادخ یلو  اب  ندرکن  یهارمه  لماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  347تیاضر 

ایند تایح  هب  ندوبن  یضار  یگداتسیا و  لماوع  زا  ایند  هب  عساو  350هاگن 

یگداتسیا لماوع  زا  رگید  یکی  ایند ، هب  عماج  هاگن  353نتشاد 

ناسنا ینیزگیاج  ندش و  لیدبت  ثعاب  ادخ  هار  رد  ندرکن  355یگداتسیا 

یهلا تبوقع  ثعاب  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  یتخس  لمحت  هب  ایند  نداد  357حیجرت 

(ع) نیموصعم اب  یهارمه  لماوع  زا  رگید  یکی  ناسنا ، ياه  تبغر  لیم و  رد  360لوحت 

ناشیا يالب  دهع  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن  361كرد 

یهارمه تین  ناشیا و  شقن  كرد  (ع ، ) موصعم اب  یهارمه  رد  ام  362هاگیاج 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 363تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 363تاجرد 

رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  365دورو 

نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  366سیلبا و 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  367لمع 

مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، 368تاجرد 

ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  370لیم 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  371لیبس 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  372طیحم 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  373دورو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) 375نیموصعم

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  377كرد 

( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  379اهراذنا و 

( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  379اهراذنا و 

نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و  همه  روحم  380دیحوت ،

نآرق فراعم  ساسارب  دیحوت  382يانعم 

هدیمح تافص  دونج  اب  (ص ) مرکا یبن  مات  383تیدوبع 

تیدوبع قیرط  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  384تیعبت 

میرک نآرق  تایآ  ساسارب  هبیط  هرجش  هب  دیحوت  385لیثمت 

ندش دحوم  طرش  (ع ،) نیموصعم تیالو  طیحم  هب  386دورو 

هثیبخ هملک  هبیط و  هملک  تقیقح  اب  دیحوت  387تبسن 

يریگرد نیا  زا  ناسنا  يزیرگان  نوگانوگ و  ملاوع  رد  هثیبخ  هملک  هبیط و  هملک  390يریگرد 

وا زا  تساوخرد  قح و  ترضح  هب  راقتفا  مالعا  دمح ، 392تقیقح 

ناسنا دوجو  رد  دیحوت  ققحت  طرش  مات  يربت  394یلوت و 

( مرحم مجنپ  بش  ( ) (ع یهلا يایبنا  توعد  روحم  395دیحوت ،

(ع) یهلا يایبنا  توعد  روحم  395دیحوت ،

نآرق ریشبت  راذنا و  و  (ع ) یهلا يایبنا  توعد  روحم  396دیحوت ،

یهلا يانسح  ءامسا  بحاص  ملاع و  یقیقح  هلا  397هللا ،

وا ندوب  هلا  لیلد  تاقولخم ، هب  ینسح  ءامسا  بحاص  398تبسن 
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یهلا يانسح  ءامسا  هب  تبسن  ملاع  يرطف  بلط  401زاین و 

نارگید اب  ینسح  ءامسا  بحاص  405توافت 

یقیقح دیحوت  روحم  رب  یخیرات  ياه  يدنب  فص  دیحوت و  409لیصفت 

اه تریصب  همه  يانبم  412دیحوت 

نآ تاریثات  ادخ و  414دای 

نآ تاریثات  ادخ و  414دای 

درادن هار  نآ  رد  يرون  هدش  رهم  416بلق 

دنرادن هار  تشهب  لها  رد  418ترسح 

تسا نم  لمع  رد  ادخ  419دای 

دیحوت يداو  رد  (ع ) نیسح ماما  422هاگیاج 

422هراشا

دیحوت هملک  هب  توعد  ءایبنا  422توعد 

دیحوت تقیقح  زا  يدنم  هرهب  هار  نآرق ، هب  423کسمت 

هدنز یتقیقح  424نآرق ،

رشب اب  لاعتم  يادخ  ملکت  تروص  425هس 

باجح نودب  ملکت  426یحو ،

نآرق ياهتنا  یب  فراعم  رد  428ریس 

(ع) ماما ملع  حور ، هملک  429نآرق و 

تیالو يداو  هب  دورو  نآرق ، يداو  هب  429دورو 

(ص) مرکا یبن  اب  ریس  نآرق ، و  (ص ) تیب لها  اب  431ریس 

(ص) مرکا یبن  طارص  هب  نینموم  لبس  همه  433متخ 

دیحوت ملعم  (ص ،) مرکا 434یبن 

هللاءاقل هب  ندیسر  تهج  ُرب  نایم  435یهار 

هانگ نطاب  435رهاظ و 

هانگ نطاب  435رهاظ و 

هللا الا  هلا  هملک ال  يداو  و  (ص ) مرکا یبن  تویب  هب  دورو  - 1436

« هللا الا  اودبعت  ال   » زا روظنم  - 2438

یتسرپ تب  كرش و  ياه  هشیر  توغاط ، ءایلوا  هفیقس و  - 3438

ایند نیمه  زا  رئاب  يداو  رئاد و  يداو  زاغآ  - 4439

ناسنا يدوجو  رذب  ندش  افوکش  طیارش  - 5439

هبوت رافغتسا و  - 6439

تیالو رد  كرش  هجیتن  دیحوت ، رد  كرش  - 7440

هانگ نطاب  441رهاظ و 

توغاط ءایلوا  تیالو  یلوت  زا  442رافغتسا 

نعل تاولص و  دهع ، دیدجت  رافغتسا ، اب  هانگ ، 443كرادت 

تیالو يداو  هب  عوجر  هبوت ، 445رافغتسا و 

رئاب يداو  رئاد و  446يداو 

رئاب يداو  رئاد و  446يداو 

نوریب زا  یهلا  تمحر  شبات  نورد و  زا  يرطف  نید  446رذب 

یهلا نید  448فیرعت 

تنج هب  ریخ  لامعا  448لیدبت 
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رئاب يداو  رئاد و  449يداو 

ادخ ریغ  هب  تبحم  یتسرپ و  تب  452هشیر 

؟ گنس بوچ و  ای  تسا  ناطیش  یتسرپ  تب  452هشیر 

ادخ يارب  نداد  رارق  454کیرش 

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  455اعد ،

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  455اعد ،

دیحوت هب  455توعد 

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  456اعد ،

ادخ زا  رابکتسا  ندرکن ، 457اعد 

هیمویق تیعم  458يانعم 

اهرارطضا هب  فوقو  مدع  هجیتن  459تلفغ ،

دیحوت تدابع و  نیع  یمئاد ، رقف  رارطضا و  461ساسحا 

گرم زا  سرت  462تلع 

لحاس هب  ندیسر  ماگنه  یتح  قیرغ ، شمارآ  464مدع 

یهلا رکش  ود  نزح ، 464فوخ و 

فوخ اب  یهلا  شیامزآ  466يانعم 

كرش زا  تاجن  467هار 

(25  ) 468نآرق

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  468یگتسویپ 

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  468یگتسویپ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لوا : 469تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  مود : 470تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس : 470تیاور 

.دجسم زا  تاکز  یب  رازگزامن  جارخا   - 3470

نآرق رد  زامن  تاکز و  474ياهتهابش 

تایاور رد  زامن  تاکز و  475ياهتهابش 

نآرق رد  تاکز  زامن و  478دنویپ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  478دنویپ 

قباس نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  478یگتسویپ 

: ءایبنا كرابم  هروس  ات 73  تایآ 71   - 1478

: میرم كرابم  هروس  تایآ 30 و 31   - 2479

: میرم كرابم  هروس  تایآ 54 و 55   - 3479

نآرق رد  زامن  اب  تاکز  479یگتسویپ 

: تسخن 480هیآ 

: مود 481هیآ 

: موس 483هیآ 

: مراهچ 484هیآ 

: مجنپ 485هیآ 

: مشش 486هیآ 

: متفه 486هیآ 

: متشه 487هیآ 
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: مهن 487هیآ 

: مهد 488هیآ 

488هراشا

؟ تسیچ 488تاکز 

؟ تسیچ 488تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ  و  تسیچ ؟ 488تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  488ارچ 

: 490خساپ

نآرق رد  491تاکز 

سمخ اب  تاکز  493هسیاقم 

تاکز 495راثآ 

495هجیتن

، تسا هدرتسگ  نآرق  همیرک  تایآ  رد  هتفر  راک  هب  تاکز  يانعم  . 1495

تاکز تایآ  ترثک  تلع  هرابرد  . 2495

نآرق مرکا و  496ربمایپ 

نآرق مرکا و  496ربمایپ 

؟ دوب هنوگچ  ربمایپ  قالخا  دندیسرپ : هشیاع  496زا 

: داد 496خساپ 

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، 497نآرق و 

497هراشا

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، 497نآرق و 

: رون - 1497

: تیاده - 2498

: رّهطم - 3499

: تمحر - 4499

: تمکح - 5499

: نایب -  6500

: تعافش -  7500

: 501عبانم

ناضمر كرابم  هام  هناتسآ  501رد 

ناضمر كرابم  هام  هناتسآ  501رد 

تاملظ رد  تاجن  بابسا  تیب ، لها  نآرق و  - 1501

تمایق رد  ناناملسم  زا  ربمایپ  تیاکش  - 2503

نآرق تیروجهم  هناشن  نآرق ، فالخ  رب  لمع  - 3504

نآرق رد  ربدت  هام  ناضمر ، - 4506

مدرم شمارآ  هیام  ادخ ، يایلوا  راثآ  - 5507

تالکشم اه و  یتخس  رد  اه  شیور  اه و  شزیر  - 6508

دواد ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هسیاقم  - 7510

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تیب  لها  ربمایپ و  هب  511تبحم 

511هراشا

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تیب  لها  ربمایپ و  هب  511تبحم 
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511همدقم

وا تیب  لها  ربمایپ و  هب  تبحم  ترورض  تیمها و  ( 512فلا

تیب لها  هب  تبحم  راثآ  514ب)

تیب لها  حاورا  اب  بحم  نانمؤم  حاورا  داحتا  .1514

( ادخ هب  برق  ) ادخ يوس  هب  مدرم  تیاده  .2517

لوزن 517نأش 

( 518فلا

518ب)

تیب لها  هب  تبسن  تفرعم  .1520

تیب لها  زا  تعاطا  .2521

یهارمگ زا  تاجن  .3522

تیب لها  هب  تبحم  يورخا  راثآ  .4525

تیب لها  هب  تبسن  تبحم  زاربا  ياه  هار  526ج)

تیب لها  لیاضف  رکذ  .3527

تیب لها  مان  رکذ  ربارب  رد  میرکت  میظعت و  .4529

تیب لها  ياه  مان  اب  شیوخ  نادنزرف  يراذگمان  .5530

تیب لها  اب  نتشاد  هطبار  .6530

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نآرق  اب  530هبحاصم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نآرق  اب  530هبحاصم 

: فرشت 531کی 

: لوا 532لاؤس 

: میرک نآرق  532خساپ 

: مود 533لاؤس 

: میرک نآرق  533خساپ 

: موس 533لاؤس 

: میرک نآرق  533خساپ 

: مراهچ 533لاؤس 

: میرک نآرق  534خساپ 

: مجنپ 534لاؤس 

: میرک نآرق  534خساپ 

: مشش 534لاؤس 

: میرک نآرق  534خساپ 

- 534فلا

534ب)

536ج)

: متفه 536لاؤس 

: میرک نآرق  536خساپ 

: متشه 536لاؤس 

: میرک نآرق  536خساپ 

: مینک یم  هراشا  ادخ  حلاص  ناگدنب  ياه  یگژیو  هب  537لاح 

: مهن 539لاؤس 
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: میرک نآرق  539خساپ 

: مهد 540لاؤس 

: میرک نآرق  541خساپ 

: تبیصم 541رکذ 

(2  ) غیلبت شور  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  542هریس 

(2  ) غیلبت شور  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  542هریس 

ربمایپ غیلبت  543شور 

! تسا نیا  میقتسم  طارص  546طقف 

، هیلع هللا  همحر  يدرجورب  هللا  تیآ  548موحرم 

، دشاب ریذپ  تنس  ریدم  هک  تسا  نیا  لصا  تیریدم  550رد 

.دوب دیلقت  عجارم  زا  ار  يدورهاش  یمظع  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  554ادخ 

ینآرق عونتم  ياه  555هصق 

.دینک غیلبت  تبحم  اب  دینزن و  هبرض  یسک  حور  هب  غیلبت  558رد 

.دشاب یجیردت  هرذ و  هرذ  دندوب ، راوخابر  مدرم  همه  .تشادرب  هلحرم  راهچ  رد  ار  ابر  ربمغیپ  يروج  هچ  .تشادرب  هرذ  هرذ  ار  یلکلا  تابورشم  ربمغیپ  يروج  هچ  دشاب و  دیاب  هرذ ، هرذ ، ینعی  میهد ، یمن  تهب  مه  ياچ  میئوگب  مه  ار  ینیئوره  کی  هبترم ، کی  .و . .  هایس  رداچ  ریز  ار  باجح  یب  کی  هبترم  کی  دشاب و  یجیردت  غیلبت 

دراد هصق  ات  تشه  تصش و  تسیود و  نآرق  یساسا ، لئاسم  يور  561هیکت 

میلس 564بلق 

؟ تسیچ میلس  بلق  زا  564روظنم 

 : یلامجا 564خساپ 

: یلیصفت 564خساپ 

میلس 565بلق 

: 565خساپ

تسا ادیپ  566هتفگان 

میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  ینخس  اب  ار  ثحب  567نیا 

: تشون 567یپ 

(42 ( ) هیلع هللا  تاولص   ) مرکا 568ربمایپ 

(15 ( ) (ص ربمایپ درف  هب  رصحنم  568تایصوصخ 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  568فیاظو 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  568فیاظو 

مالسا ربمایپ  تازایتما  اه و  یگژیو  - 1569

شتاروتسد ربارب  رد  ندوب  میلست  ربمایپ و  هب  نامیا  - 2570

، نامیا 570لوا 

ناسنا یعیبط  قح  ناموصعم ، تیاده  زا  يدنم  هرهب  - 3572

، مود 573هفیظو 

نانمشد راتفر  راتفگ و  ربارب  رد  ربمایپ  زا  عافد  - 4573

، موس 573هفیظو 

نانمشد ياه  یتمرح  یب  ربارب  رد  ینید  تریغ  - 5575

شکرابم مان  ربمایپ و  هب  مارتحا  موزل  - 6576

، مراهچ 576هفیظو 

، مشش 577هفیظو 

، يدعب 577هفیظو 

ربمایپ نید  زا  یلام  تیامح  يارب  سمخ ، تخادرپ  - 7578
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؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  581ربمایپ 

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  581ربمایپ 

: درک هظحالم  ناوت  یم  ار  ربمایپ  نوگانوگ  ياه  یگژیو  تافص و  هیآ  نیا  582رد 

یبن لوسر و  . 1582

یّما . 2582

لیجنا تاروت و  دوعوم  . 3583

رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  . 4583

.دنادرگ یم  مارح  ار  ثئابخ  لالح و  ار  تابیط  . 5583

.دراد یم  رب  ناسنا  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  . 6583

.دنک یمزابرشب  رکف  هشیدنا و  ياپ  تسد و  زا  ار  اه  ریجنز  . 7584

.تسا هدش  لزان  يرون  وا  هارمه  . 8584

: تمصع . 9584

: تعافش . 10585

رثوک نتشاد  . 11585

: ندوب متاخ  . 12585

نآ زا  تظفاحم  هرادا و  رد  مرکا  لوسر  هریس  لاملا و  585تیب 

نآ زا  تظفاحم  هرادا و  رد  مرکا  لوسر  هریس  لاملا و  585تیب 

لاملا تیب  585يانعم 

لاملا تیب  هرادا  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  586هریس 

لاملا تیب  یلام  588عبانم 

لافنا  - 1588

سمخ  - 2588

تاکز  - 3590

هیزج  - 4590

جارخ  - 5591

لاملا تیب  لاوما  592يروآدرگ 

لاملا تیب  هرادا  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  593هویش 

يزاس هریخذ  مدع   - 1593

میسقت رد  تاواسم   - 2594

لاملا تیب  زا  تظفاحم   - 3595

غالبا 595فلا . 

راذنا ریشبت و  595ب . 

تازاجم خیبوت و  597ج . 

لاملا تیب  تیلوئسم  زا  قیالان  دارفا  درط  597د . 

لاوما تبث  598ه . 

یتظافح نارومام  بصن  599و . 

يراوخ نیمز  اب  هزرابم  599ز . 

یمومع تراظن  600ح . 

لاملا تیب  600فرصم 

لاملا تیب  602نیلوئسم 

تسا هدرک  نعل  ار  نانآ  تمحر ، ربمایپ  هک  603یناسک 
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تسا هدرک  نعل  ار  نانآ  تمحر ، ربمایپ  هک  603یناسک 

: الثم .دراد  یمن  تسود  ار  یناسک  هچ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  مه  تایآ  یخرب  604رد 

: دنا هتفرگ  رارق  ص )  ) ادخ لوسر  نعل  دروم  تایاور  رد  هک  607یناسک 

ترتع ادخ و  باتک  ص :)  ) ربمایپ 609هعیدو 

ترتع ادخ و  باتک  ص :)  ) ربمایپ 609هعیدو 

ص)  ) ربمایپ تیب  لها  تخانش  611تفرعم و 

؟ دنیوگ یم  هدنب  یسک  هچ  612هب 

؟ میسر یم  یگدنب  هب  يزیچ  هچ  613اب 

ع)  ) تیب لها  اب  طابترا  هلحرم  نیلوا  613تدوم ،

مالسا یمارگ  ربمایپ  هب  616تبحمرجا 

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  617تمظع و 

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  617تمظع و 

لاعتم يادخ  قلطم  دبع  (ص ،) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  618تمظع و 

یهلا تیشم  لحم  (ص ،) ربمایپ تلیضف  رد  620یتیاور 

ادخ بیغ  هنازخ  زا  رهوگ  ود  اب  هارمه  (ص ) ربمایپ 625لاسرا 

( جع ) نامز ماما  رد  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  تقیقح  627یلجت 

مالسا یمارگ  ربمایپ  628باقلا 

مالسا یمارگ  ربمایپ  628باقلا 

ندوب دبع  628فلا )

ندوب جارس  629ب )

دّجهت 630ج )

ندوب رکاذ  630س )

ندوب رّکذم  631ش )

ندوب رّشبم  631ص )

ندوب رومام  631ض )

ندوب قیلخ  632ط )

: اهتشون 632یپ 

ص)  ) مرکا ربمایپ  تثعب  633فادها 

633هراشا

ص)  ) مرکا ربمایپ  تثعب  633فادها 

هماع تیاده  . 1633

يوقت نامیا و  لیمکت  . 2635

هعماج تیبرت  میلعت و  . 3635

سوفن هیکزت  . 4637

رشب لوقع  ترطف و  يرادیب  . 5637

رشب قالخا  لیمکت  . 6638

ملاع ریشبت  راذنا و  . 7640

مدرم رب  تداهش  فارشا و  . 8640

تلاسر زا  تیعبت  هب  هماع  توعد  . 9641

یهلا ضیف  هطساو ي  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  641ربمایپ 

یهلا ضیف  هطساو ي  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  641ربمایپ 
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نارگید تماقتسا  هطساو ي  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  643ربمایپ 

تماقتسا هدننک ي  تعافش  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  644ربمایپ 

ینطاب يرهاظ و  ریهطت  هدننک ي  تعافش  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  644ربمایپ 

؟ تسیچ هئیس  هنسح و  زا  645روظنم 

تسا شزغل  عنام  645تیالو 

هانگ باکترا  زا  عنام  تیالو ، هب  646اقتعا 

نایغط شزغل و  646توافت 

ترخآ رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  هب  648زاین 

تمایق رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  649ماقم 

دنتسه وا  تعافش  ببس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهالب  650تادابع و 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  اه ي  هطساو  زا  مالسلا ، اهیلع  ارهز  651همطاف ي 

هتسکش ولهپ  يوناب  تبیصم  651رکذ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تعافش  653هرتسگ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تعافش  653هرتسگ 

اسک ثیدح  تلیضف  654تمظع و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تلزنم  655تمایق و 

نآرق رد  هیآ  657نیرتهب 

دنوادخ هعساو  ترفغم  659تمحر و 

(7 ( ) ص  ) مرکا لوسر  660جارعم 

اهنامسآ رد  جارعم  بش  660تاقافتا 

اهنامسآ رد  جارعم  بش  660تاقافتا 

ءارسا هکرابم  هروس ي  کی ؛  661هیآ 

: عقوام 661حرش 

.دومرف ترجه  اجنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  دعب  ياهلاس  هک  یهاگترجه  هنیدمرد و  662لوا :

.هفوک دجسم  662مود :

(. مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هاگداز   ) محللا تیب  ءانیس و  روط  رد  662موس :

.تفر نامسآ  هب  اجنآ  زا  سپس  هدراذگ و  زامن  اجنآ  رد  دش و  دراو  یصقالا  دجسم  رد  662مراهچ :

: لوا 662نامسآ 

: هک دندومرف  همادا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  663ربمایپ 

: مود 665نامسآ 

: موس 666نامسآ 

: مراهچ 666نامسآ 

: مجنپ 666نامسآ 

: مشش 666نامسآ 

: متفه 667نامسآ 

ربمایپ 670جارعم 

ص)  ) ربمایپ 670جارعم 

: هک تسا  نیا  هجوت  لباق  670هتکن 

دراد دوجو  هدنزومآ يا  رایسب  ياهسرد  یمارگ ، ربمایپ  جارعم  670رد 

، دراد دوجو  یفلتخم  لاوقا  (ص ) ربمایپ جارعم  خیرات  670هرابرد 

نآ فده  672جارعم و 
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672هراشا

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ جارعم  672فادها 

؟ تسیچ 672جارعم 

مرکا لوسر  جارعم  دروم  675رد 

مرکا لوسر  جارعم  دروم  675رد 

: تخادرپ میهاوخ  هدش ، نایب  ياه  شخب  یسررب  هب  بیترت ، نیمه  هب  675نونکا 

؛ تفگ دیاب  تایاور  نیا  اب  طابترا  678رد 

.دنرادن هلباقم  ییاناوت  دنناد ، یم  راب  کی  ار  ناشیا  جارعم  حیرص ، یتح  ای  ینمض و  روط  هب  هک  يرامش  یب  تایاور  لباقم  رد  هدوب و  كدنا  تایاور  نیا  دادعت  678ًالوا :

 ) .دنا هدرمش  فیعض  تیاور ، لقن  رد  ار  وا  لاجر ، ملع  نادنمشناد  هک  دراد  دوجو  باطخلا  نب  هملس  دننامه  يدرف  زین ، مود  تیاور  دنس  هلسلس  رد  ( 12  ) .تسا یفقاو  زین  دمحم  نب  مساق  و  ( 11 ، ) هدوب فیعض  هزمح ، یبا  نب  یلع  لوا ، تیاور  دنس  هلسلس  رد  هنومن ، ناونع  هب  .دنتسین  رادروخرب  يربتعم  نادنچ  دنس  زا  زین  كدنا  تایاور  نیا  ًایناث :

 ) .دنریگ یم  رظن  رد  نامیا  اب  دارفا  يارب  یجارعم  دننامه  ار  زامن  هک  دنراد  دوجو  یتایاور  هک  میناد  یم  و  دهد ، خر  زین  ناربمایپ  زا  ریغ  يدارفا  يارب  رت  نییاپ  تاجرد  رد  تسا  نکمم  یتح  هک  دنا  هدومن  هراشا  یناحور  ياه  جارعم  نیا  هب  دنا ، جارعم  رارکت  هب  رظان  هک  یتایاور  دشاب و  هداد  خر  ناشیا  يارب  فلتخم  تاعفد  هب  یناحور ، جارعم  اما  هتشاد ، ینامسج  جارعم  راب  کی  اهنت  ص ،)  ) ربمایپ هک  دوب  دقتعم  ناوت  یم  لاح ، نیا  اب  ًاثلاث :

: لوا 680هتسد 

: مود 680هتسد 

: موس 680هتسد 

: مراهچ 681هتسد 

: مرکا لوسر  682جارعم 

: مرکا لوسر  682جارعم 

: تسا هدش  فیصوت  نینچ  مجن  هروس  رد  جارعم  مود  683هلحرم 

ص)  ) ادخ لوسر  جارعم  690ناتساد 

690هراشا

جارعم ءارسا و  - 1690

داتفا قافتا  یلاس  هچ  رد  جارعم  - 2691

؟ دش ماجنا  اجک  زا  ءارسا  - 3692

؟ دش ماجنا  هنوگچ  ءارسا  - 4693

نایبلا عمجم  باتک  رد  یسربط  695موحرم 

: دیامرف یم  يدنب  میسقت  نیا  زا  سپ  یسربط  695موحرم 

: دیوگ بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  موحرم  697و 

جارعم ناتساد  مجن و  هکرابم  هروس  699تایآ 

تایاور قبط  رب  جارعم  704ناتساد 

ایند 705نامسآ 

میتفر مود  نامسآ  هب  اجنآ  زا  706و 

میتفر الاب  موس  نامسآ  هب  اجنآ  زا  706و 

میتفر الاب  مراهچ  نامسآ  هب  اجنآ  707زا 

میتفر مجنپ  نامسآ  هب  707سپس 

میتفر الاب  مشش  نامسآ  هب  707هاگنآ 

میتفر متفه  نامسآب  707سپس 

هراب نیا  رد  يرگید  709تیاور 

نآرق هاگدید  زا  (ص ) دمحم ترضح  712جارعم 

712هراشا

نآرق هاگدید  زا  (ص ) دمحم ترضح  712جارعم 

: جارعم 713يانعم 

: نآ نامز  تدم  جارعم و  713خیرات 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


(: (ص مرکا لوسر  ترضح  جارعم  یگنوگچ  714تیفیک و 

: زیما زاجعا  رفس  نیا  714تاصخشم 

: اه نامسآ  رد  (ص ) مالسا ربمایپ  تادهاشم  هب  هاتوک  716یهاگن 

: جارعم ياه  سرد  اه و  718مایپ 

(: (ص مرکا لوسر  ترضح  جارعم  لباقم  رد  شیرق  718شنکاو 

: اه تشون  720یپ 

(43 ( ) مالسلا هیلع   ) یلع 720ماما 

ایند جاودزا  720نیرتابیز 

ایند جاودزا  720نیرتابیز 

س)  ) همطاف و  ع )  ) یلع ترضح  یگدنز   ياه  720سرد 

.دوب تیمیمص  زا  رپ  هداس و  اهنآ  یسورع  722مسارم 

: دشخب رگید  ییوب  گنر و  ام  ناناوج  یسورع  مسارم  هب  دناوت  یم  هک  یلمع  ياه  722سرد 

رهوش زا  ندرک  723تعاطا 

رهوش هب  723مارتحا 

ندرک رهوش  تمدخ  يراد و  723هناخ 

ندرکن اضاقت  رسمه  زا  ندیزرو و  724تعانق 

ترخآ ایند و  ياهراک  رد  رهوش  هب  ندرک  724کمک 

رسمه یفطاع  725ياضرا 

رسمه هب  يرای  و  726کمک  

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  727جاودزا 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  727جاودزا 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  727خیرات 

ناراوگرزب زا  مادکره  جاودزا  728نس 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  728ناراگتساوخ 

س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  729يراگتساوخ 

(ع) ارهز ترضح  ارب  ادخ  قلخ  نیرت  هتسیاش  ع )  ) یلع 729ترضح 

(س) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  نتفر  يارب  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما 729قیوشت 

دور یم  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع 730ترضح 

جاودزا يارب  (ص ) ادخ لوسر  طرش  اهنت  (س ) ارهز ترضح  730تیاضر 

ناراوگرزب ود  نیا  قح  رد  (ص ) ادخ لوسر  731ياعد 

س)  ) ارهز ترضح  731هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما 731ییاراد 

س)  ) ارهز ترضح  732هیرهم 

دش جرخ  اهاجک  س )  ) ارهز ترضح  732هیرهم 

دجسم رد  دقع  هبطخ  733ندناوخ 

سدقم دنویپ  نیا  زا  ناناملسم  734يداش 

(س) ارهز ترضح  734هیزهج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  734دیرخ 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیزهج  735تروص 

( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما 737هناخ 

یگدنز يارب  هناخ  يزاس  738هدامآ 
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یسورع 738مسارم 

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  يارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  هزاجا  738نتفرگ 

(ص) ادخ لوسر  نانز  738تطاسو 

یسورع تامدقم  يزاس  739هدامآ 

سورع نهاریپ  739ندیشخب 

یسورع 740همیلو 

نانامهم زا  740توعد 

داماد سورع و  يارب  اذغ  741نداتسرف 

تشهب تخد  یسورع  741ناوراک 

س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياه  742هیصوت 

فافز بش  رد  742تدابع 

جاودزا نیا  743هرمث 

743سیوناپ

موس تسیب و  746بش 

موس تسیب و  746بش 

.ثحب 748اما 

ناضمر هام  752تاکرب 

.ینامز هچ  رد  یناکم ، هچ  755رد 

.میراد وت  زا  میراد  هچ  ره  755ایادخ 

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   40760

760هراشا

.1760

.2760

.3761

.4761

.5761

.6762

.7762

.8763

.9763

.10763

.11764

.12764

.13764

.14765

.15765

.16765

.17766

.18766

.19766

.20767
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.21767

.22767

.23768

.24768

.25768

.26768

.27769

.28769

.29770

.30770

.31770

.32771

.33771

.34772

.35772

.36772

.37772

.38773

.39774

.40774

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  775يوترپ 

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  775يوترپ 

ناحوص نباهعصعص  779تالاوئس 

ناحوص نباهعصعص  779تالاوئس 

: درک ضرع  780هعصعص 

درک 780ضرع 

درک 781ضرع 

درک 781ضرع 

درک 782ضرع 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  782مالک 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  782مالک 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  782مالک 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  785یکی 

.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  786رد 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  786نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  786نیرخآ 

مهدزون بش  تبیصم  792رکذ 

مهدزون بش  تبیصم  792رکذ 

(ع) نینمؤملاریما ندروخ  تبرض  بش  مهدزون ، 792بش 

ناضمر كرابم  هام  مهدزون  795بش 

ناضمر كرابم  هام  مهدزون  795بش 
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؟ تسا ناضمر  هام  رد  ردق  بش  هک  میناد  یم  اجک  795زا 

: لاؤس 796کی 

.منزب لاثم  796ود 

؛ منزب يرگید  796لاثم 

.میراد لوزن  عون  797دنچ 

.دوش یم  يزیر  همانرب  اهراک  همه  ردق  797بش 

، دوش یم  میظنت  لاسکی  همانرب  بش  797کی 

؟ تسا ربخ  هچ  799رگید 

مییوگ یم  میریگ  یم  رس  هک  ار  نآرق  800ام 

.میوگب مهاوخ  یم  هتکن  دنچ  800نم 

مییوگ یم  هلمج  کی  لتاق  يارب  مهدزون  بش  رد  800ام 

.میوگب ناتیارب  ار  لوتقم  801اما 

.میوگب هتکن  کی  مهاوخ  803یم 

: دوش یمن  باجتسم  هک  تسا  ییاه  اعد  رگید  804هلاسم 

، مناوخب هیآ  کی  نم  804راذگب 

دوشب باجتسم  ناتیاعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  805ثیدح 

، دروخ یم  تبرض  بلاطیبا  نب  806یلع 

، هجوت 808هجوت 

، دوب راک  درم  بلاطیبا  نب  808یلع 

.مناوخب ناتیارب  ار  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  809جهن 

(82 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز 811ترضح 

(14  ) 811كدف

مهدفه هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  811حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  811حرش 

مدرم اب  (س ) ارهز ترضح  تّجح  811مامتا 

(ع) یلع اب  وگتفگ  هناخ و  هب  (س ) ترضح 814تشگزاب 

(س) ارهز ترضح  هب  (ع ) یلع ترضح  نداد  816یّلست 

مهدزناش هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  818حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  818حرش 

رکبوبا هب  (س ) ارهز ترضح  818خساپ 

عامجا ةدودحم  819تّیّجح و 

نابصاغ تنایخ  قباوس  820ياشفا 

نآرق اب  تفلاخم  یلصا  821لیلد 

رکبوبا دّدجم  822نخس 

نتخادنا مدرم  ندرگ  هب  ار  824اهریصقت 

مهدزناپ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  825حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  825حرش 

رکبوبا 825خساپ 

وگخساپ یبیرف  826ماوع 

: دیوگ یم  همادا  رد  827رکبوبا 

بلق رد  نامیا  خوسر  یهلا و  ياوقت  830تیمها 
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كدف بصغ  رد  رکبوبا  831هیجوت 

 _ 832لّوا

 _ 832مّود

 _ 832مّوس

 _ 833مراهچ

 _ 833مجنپ

 _ 833مشش

كدف بصغ  رد  نیملسم  عامجا  834ياعدا 

مهدراهچ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  836حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  836حرش 

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز 836ترضح 

قح زا  تیامح  مدع  یلصا  تّلع  یبلط ، تحار  هب  836شیارگ 

: منک یم  رورم  ار  (س ) ترضح بلاطم  هصالخ  تروص  هب  اجنیا  839رد 

، متسناد یمن  هک  درواین  رذع  یسک  ات  مدز  ار  اهفرح  نیا  _ 1839

 ، هّدُع مه  هّدِع و  رظن  زا  مه  دننک  يریگولج  تنایخ  ملظ و  زا  هک  دندوب  رداق  مه  ناگدنونش  _ 2840

، دننک کمک  هک  دش  هتساوخ  مه  نانآ  زا  _ 3840

، دش قح  زا  عافد  رد  نانآ  عنام  نانآ  یبلطایند  یبلط و  تحار  _ 4840

.دوب نم  ۀبرح  نیرخآ  هک  مدرک  قح  زا  يرادفرط  نابز  اب  یلو  متشادن  ملظ  زا  يریگولج  يارب  یلمع  ناوت  هک  نیا  اب  نم  _ 5840

: 840هجیتن

نابلط تحار  نانود و  یهاتوک  ةرمث  كدف و  بصغ  840تبقاع 

مهدزیس هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  842حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  842حرش 

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز 842ترضح 

مهدزاود هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  852حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  852حرش 

: دهد یم  همادا  ار  شیوخ  لالدتسا  853ترضح 

راصنا اب  (س ) ترضح 855نخس 

مهدزای هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  859حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  859حرش 

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز 859ترضح 

، دوش رکذ  دیاب  بلطم  دنچ  اجنیا  859رد 

859لّوا

859مّود

( كدف ءاطعا  زورلاس  لوالا  عیبر   22  ) كدف یخیرات  هقباس  ییایفارغج و  865تیعقوم 

كدف یخیرات  هقباس  ییایفارغج و  865تیعقوم 

كدف 865تیعقوم 

ششخب 867لیلد 

ربمایپ طسوت  دنوادخ و  روتسد  هب  همطاف  هب  كدف  869ياطعا 

همطاف هب  كدف  ياطعا  870حتف و 

نینمؤملاریما ربمایپ و  تسد  هب  كدف  870حتف 

ربمایپ یصخش  کلم  872كدف ،
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كدف تیکلم  رب  دهاش  873دنس و 

همطاف ترضح  هب  كدف  873يراذگاو 

.دنک راذگاو  شرتخد  هب  هدوب  هصلاخ  کلم  کی  هک  ار  كدف  تسین  نکمم  دراد  تینوصم  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  يربمغیپ  يارب  نیاربانب ، .دسرب  فرصم  هب  هعفنملا  ماع  هیریخ  روما  ثادحا  رد  اهنآ  دئاوع  دنامب و  یقاب  تلود  کلم  هب  دیاب  یتلود  ياه  نیمز  .دراد  قلعت  تلم  مومع  هب  یتلود  لاوما  مئانغ و  دیوگب : یسک  تسا  نکمم  هن ؟ ای  دشخبب  شرتخد  هب  ار  یتلود  یضارا  زا  يرادقم  هتشاد  قح  ًاعرش  مرکا  ربمغیپ  ایآ  لوا : بلطم 

كدف رد  ربمایپ  ياه  هتشاک  875تسد 

: 876هضور

ردپ زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  876همطاف 

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  878یسررب 

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  878یسررب 

878همدقم

ادخ لوسر  زا  دعب  نیملسم  طاطحنا  880تلع 

ناطیش زا  880يوریپ 

ناطیش ياه  880هبرح 

ضعب هنیک و  داجیا  تسخن : 881ماگ 

ادخ دای  یشومارف  تلفغ و  مود : 883ماگ 

يرادیب هبنت و  ياه  884هناشن 

تمعن 884رکش 

هانگ ندرک  هیجوت  موس : 885ماگ 

هانگ نداد  تنیز  مراهچ : 886ماگ 

داعم هب  888داقتعا 

مالسلا مهیلع  همئا  رب  لامعا  889هضرع 

رورغ بجع و  مجنپ : 890ماگ 

891ناتساد

وزرآ لامآ و  مشش : 892ماگ 

فالتخا داجیا  متفه : 892ماگ 

دیفم خیش  هب  نامز  ماما  892ۀمان 

نخس 893هدیکچ 

893هضور

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  896یسررب 

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  896یسررب 

هدئام ةروس  هیآ 50  896ریسفت 

تیلهاج هناگراهچ  ياه  898یگژیو 

بصعت 899یفن 

دنسپان بصعت  یگژیو  901نیتسخن 

بصعت 901یباجحدب و 

هدیدنسپ 902بصعت 

تیلهاج رگید  یگژیو  902نظءوس 

تیلهاج 903ماکحا 

905هضور

(23 ( ) مالسلا هیلع   ) نسح 906ماما 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  906اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  906اهزیرگ و 
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ینارهت یبتجم  هللا  تیآ  906موحرم 

دازحرف نیملسملا  مالسالا و  908هجح 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یمولظم  تبرغ و  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  908کشا 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  910ارچ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  910ارچ 

: دوب ع )  ) نسح ماما  طیارش  سکعرب  تسرد  ع )  ) نیسح ماما  نامز  طیارش  ریز  لیالد  هب  912اما 

: تسا رارق  نیا  زا  ع )  ) نسح ماما  همان  حلص  دافم  زا  913یخرب 

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  914ارچ 

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  914ارچ 

(؛» مَُکل َنَذْؤی  ْنَأ  َِّالإ  ِیبَّنلا  َتویُب  اوُلُخْدَت  ال  : » دومرف هک  تسا  ادخ  باتک  هب  همه  زا  رت  هاگآ  وا  مربب و  ادخ  لوسر  شیپ  ار  وا  دهع  دیدجت  يارب  هک  هدرک  رما  نم  هب  مردارب  هک  نادب  و  یشاب ...  وگ  باوج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  يدرک و  دراو  اج  نآ  تشادن  تسود  ار  وا  ربمایپ  هک  ار  یسک  تردپ و  يدرک و  ربمایپ  هناخ  تمرح  کته  وت  دومرف  هشئاع  باوج  رد  (ع ) نیسح ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  تیاور  هلابند  رد  و  نفد ، يارب  هن  دنربب  ربمایپ  دقرم  رانک  ار  شا  هزانج  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  دهع  دیدجت  يارب  طقف  هک  دوب  هدرک  تیصو  (ع ) نسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) رقاب ماما  لوق  زا  یفاک  رد  یتح  تسا و  هدماین  تیصو  زا  تمسق  نیا  زا  ینایب  دیفم  داشرا  لثم  یبتک  رد  یلو  دنا ، هدرک  رکذ  ار  نآ  يو  زا  لقن  هب  و ...  ( 9) یفطصملا هراشب  لثم  هعیش  بتک  رگید  یسوط  خیش  زا  سپ 

.دنک یم  رکذ  درک ، یم  نفد  رب  تیصو  رب  تلالد  هک  ار  یسوط  یلاما  تیاور  دوخ  مالک  دییأت  رد  يو  ...زین  نآ  زا  دعب   دوب و  لوخد  رد  نوذأم  ربمایپ  تایح  لاح  رد  (ع ) نسح ماما  هنرگ  و  دیامن ، نایب  ار  ربمایپ  نذا  نودب  ود  نآ  نفد  راک  يدب  نایب  دشاب و  هدش  هتفگ  تحلصم  ربانب  مالک  نیا  دیاش  دیامرف : یم  تیاور  نیا  نایب  رد  ( 12 ،) لوقعلا هآرم  رد  یسلجم 

: تسا هدمآ  داشرا  رد  زاب  917و 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  919ماما 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  919ماما 

(ع) نسح ماما  بقانم  921لئاضف و 

) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح  ار  وا  : » تفگ باوج  رد  لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  ام  نابز  : » دومرف (ص ) ربمایپ .ربش  تفگ : لیئربج  تسیچ »؟ نوراه  رسپ  مان  : » دومرف ربمایپ  نک .» يراذگ  مان  نوراه  رسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دنزرف  دلوت  دمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذگب  يو  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  سپ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  وا  هب  و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دش ، دنزرف  بحاص  (ص ) دمحم هک  داتسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادخ  سپ  مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم  يادخ  رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندروآ و  (ص ) هللا لوسر  تمدخ  ار  نسح  ماما  هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دنزرف  نیا  يراذگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .» باختنا  مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع ماما  هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج  دنوادخ  يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1

تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 2922

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 3922

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 4922

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 5922

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 6923

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 7923

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 8923

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  رهطم  رکیپ  نفد  عییشت و  تداهش ، یگنوگچ  924حرش 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  رهطم  رکیپ  نفد  عییشت و  تداهش ، یگنوگچ  924حرش 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  926تلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  926تلع 

؛ یعیبط گرم  هب  توف  . 1926

؛ لس يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  توف  . 2926

؛ هیواعم روتسد  هب  تیمومسم  رثا  رب  توف  . 3927

! دناروخ یم  رهز  شرهوش  هب  هک  ینز  نآ  نارسپ  يا  دنتفگ : یم  هدرک ، شنزرس  ار  نانآ  شیرق  دمآ ، یم  شیپ  ییوگو  تفگ  ینخس و  شیرق  لیابق  ریاس  نادنزرف و  نآ  نایم  هاگ  ره  دروآ و  وا  يارب  ینادنزرف  درک و  جاودزا  هحلط  نادناخ  زا  يدرم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تلحر  زا  سپ  وا  درواین و  رد  دیزی  يرسمه  هب  ار  وا  یلو  داد ؛ وا  هب  ار  لوپ  هیواعم ، .داد  رهز  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هبو  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  نز  نآ  داتسرف و  وا  ياربزین  مهرد  رازه  دص  یهد و  رهز  ار  نسح  وت  هک  نآ  طرش  هب  دروآ ؛ مهاوخرد  دیزی  مرسپ  يرسمه  هب  ار  وت  نم  هک  داتسرف  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج ، دزن  ار  يدرف  هیواعم  تسا : هتشون  نینچ  دیفم  خیش  .فلا 

.درک یهاوخن  شزاس  نم  رسپ  اب  يدرکن ، شزاس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  اب  هک  وت  دوب و  مالسلا  هیلع  نسح  اب  بسن  تمارک  تفارش و  هک  اریز  درک ؛ دهاوخن  شزاس  مه  مرسپ  اب  نیقی  هب  دزاسن ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  لثم  اب  هک  ینز  وش ؛ رود  نم  شیپ  زا  تفگ : هیواعم  .تسوت  ناسحا  تقو  کنیا  مدرک و  افو  مدهع  هب  نم  تفگ : تفر و  ماش  هب  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دیناروخ و  رهز  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نوعلم  نآ  نوچ  منادرگ و  ناهج  هکلم  هدروآ ، رد  دوخ  رسپ  دیزی ، دقع  هب  ار  وت  نم  یهد ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دروخ  هب  ار  رهز  نیا  نوچ  تفگ : داد و  ار  دیزی  شرسپ  اب  جاودزا  هدژم  وا  هب  داتسرف و  دوب ، مالسلا  هیلع  ماما  رسمه  هک  ثعشا  رتخد  هدعج  يارب  يرهز  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  لتق  روظنم  هب  هیواعم  تسا : هدروآ  نینچ  یسربط  همالع  .ب 

.تسا هداد  ربخ  دوخ  تلحر  هوحن  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نیا  رب  هوالع  .درادن  دوجو  نآ  تحص  رد  يدیدرت  نیرت  کچوک  یخیرات  رظن  زا  هک  تسناد  یتاعوضوم  زا  یتسیاب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  هلئسم  ناوارف ، لیالد  دهاوش و  هب  هجوت  اب  نیاربانب.درک ، توف  راب  نیرخآ  رد  ترضح  نآ  دندرک و  مومسم  راب  راهچ  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هدرک  حیرصت  نینچمه  يو.درک  مومسم  ار  مالسلاامهیلع )  ) یلع نب  نسح  سیق ، رتخد  هدعج  طسوت  درک و  هئطوت يا  هیواعم  هک  هدش  هتفگ  تسا : هتشون  نینچ  زین  يرذالب  .ج 

: دومرف دوخ  نادناخ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  928ماما 

تداهش ناکم  928نامز و 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رمع  ینایاپ  929تاظحل 

.ناتسود قارف  يرگید  باسح و  عقوم  تشحو )  ) لوه یکی  منک ؛ یم  هیرگ  عوضوم  ود  يارب  نم  دومرف : ترضح  نآ  .يا ..  هدومن  میسقت  ادخ  اب  ار ) دوخ  نیلعن  یتح   ) دوخ لام  هبترم  هس  دیا و  هدروآ  ياج  هب  هدایپ  ياپ  اب  جح  تسیب  امش  يراد ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دزن  گرزب  یتلزنم  ماقم و  هک  یتروص  رد  ینک ؛ یم  هیرگ  ایآ  دش : هتفگ  راوگرزب  نآ  هب  .درک  هیرگ  هب  عورش  ترضح  نآ  دش ، کیدزن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  نامز  هک  یعقوم  تسا : هدرک  لقن  نینچ  قودص  خیش 

اروشاع ياه  929تربع 

929هراشا

اروشاع ياه  929تربع 

، يربهر مظعم  929ماقم 
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: دیامن یم  ریوصت  نینچ  ار  اروشاع  زا  يریگ  تربع  يانعم  بالقنا  932ربهر 

.تسا تربع  هنحص  کی  سرد ، زا  ریغ  هب  اروشاع  »932

: دنیامرف یم  یبایزرا  اتسار  نیمه  رد  ار  اه  تربع  بالقنا  932ربهر 

اروشاع ياه  933تربع 

اروشاع هثداح ي  شیادیپ  933ییارچ 

هعماج صاوخ  رد  934یتارییغت 

ماوع صاوخ و  936تیلوؤسم 

مالسا ردص  رد  صاوخ  937درکلمع 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  ياهارجام  اما  938و 

ماوع صاوخ و  طوقس  939لماوع 

تاوهش زا  يوریپ  ادخ و  دای  زا  ندش  رود  _ 1939

یبلطایند _ 2940

قح ناوریپ  یتوافت  یب  _ 3940

سرت _ 4941

البرک هثداح ي  شیادیپ  رد  صاوخ  941شقن 

اروشاع ياه  تربع  ناریا و  یمالسا  942بالقنا 

« نید غیلبت  رد  ربنم  شقن  »945

945هراشا

« نید غیلبت  رد  ربنم  شقن  »945

یسرتسد یمومع و  ياه  هناسر  شرتسگ  ذوفن و  هب  هجوت  اب  * 945

؟ دینک یم  يدنب  میسقت  يزیر و  حرط  هنوگچ  ار  دوخ  ینارنخس  هسلج  کی  رادفرطرپ  بوبحم و  نارنخس  کی  ناونع  هب  امش  * 946

؟ تسا مهم  ناتیارب  عوضوم  باختنا  رد  ییاهزیچ  هچ  دینک ؟ یم  باختنا  دوخ  ینارنخس  يارب  هنوگچ  ار  تاعوضوم  امش  * 947

؟ تسا یفاک  ینارنخس  ياه  کینکت  زا  هدافتسا  طقف  ایآ  دراد ؟ تیمها  ینارنخس  کی  يراذگرثا  رد  یتاکن  هچ  امش  رظن  هب  * 948

یبهذم تاسلج  دادعت  دشر  هب  هجوت  اب  ارچ  * 950

اهزور نیا  * 952

دنا هدش  روحم  حادم  اه  تئیه  هک  تسا  یلاس  دنچ  دسر  یم  رظن  هب  * 953

فشک باوخ و  فیرعت  زا  هدافتسا  * 954

...دییامرفب ار  دوخ  ینایاپ  تبحص  * 955

اهاط لآ  956میرک 

اهاط لآ  956میرک 

(8) .یقت یبتجم و  یکز ، دّیس ، زا : دنترابع  ترضح  نآ  ياه  957بقل 

(12) .دوب نکاس  اج  نآ  رد  ار  شفیرش  رمع  رخآ  لاس  هد  تدم  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  (ع ) نسح ماما  حلص ، يارجا  زا  سپ  ( 11) .دش اضما  همان  حلص  هیواعم  وا و  نیب  ق  _. لاس 41 ه رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  هام و  شش  ترضح  نآ  تماما  957تدم 

(ع) نسح ماما  بقانم  958لئاضف و 

دنوادخ يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1958

تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 2959

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 3959

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 4959

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 5959

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 6960

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 7960

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 8960
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، مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ابیز  961یبلاطم 

نآرق نوماریپ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نانخس  زا  نخس  961دنچ 

نآ هب  لمع  نآرق و  يریگارف  هب  شرافس  - 1961

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  تفارش  - 2962

یفخم مولع  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  یهاگآ  - 3962

دنا هدنز  نادیهش  - 4963

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  تدوم  موزل  - 5964

؟ تسیک دینع  راّفَک و  - 6964

؟ مینک کمک  قافنا و  نارگید  هب  هزادنا  هچ  هب  - 7964

ناگدننک ربص  هب  باسح  نودب  رجا  - 8965

نارگید هیده  ناربج  یفالت و  - 9965

؟ دیهاوخب ار  دوخ  تجاح  یناسک  هچ  زا  - 10966

(182 ( ) مالسلا هیلع   ) نیسح 966ماما 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  966ارچ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  966ارچ 

: دوب ع )  ) نسح ماما  طیارش  سکعرب  تسرد  ع )  ) نیسح ماما  نامز  طیارش  ریز  لیالد  هب  968اما 

: تسا رارق  نیا  زا  ع )  ) نسح ماما  همان  حلص  دافم  زا  970یخرب 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  970نیرخآ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  970نیرخآ 

دنز یم  ادص  ار  دوخ  رادافو  باحصا  970ماما 

ناسرب منایعیش  هب  ار  ممالس  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  972ماما 

درک نت  هب  هنهک  سابل  مالسلا  هیلع  975ماما 

مالسلا هیلع  ماما  يارب  هنیکس  976هیرگ 

مرح ناوناب  نانز و  اب  ماما  976يوگتفگ 

دعس رمع  رکشل  هب  ماما  976هظعوم 

! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  977گرم 

! دیشاب درم  دازآ  دیرادن  نید  977رگا 

نمشد هب  نیرفن  ادخ و  اب  979تاجانم 

درک تباصا  ماما  یناشیپ  هب  979يریت 

درک تباصا  ماما  يولگ  هب  980يریت 

ناشیا هنیس  رب  هبعش  هس  ریت  ندز  ماما و  یناشیپ  هب  گنس  981تباصا 

داتفا نیمز  هب  بسا  زا  ادخ  981شرع 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  تاجانم  983نیرخآ 

ملاع نادیهش  رورس  رالاس و  تداهش  984تاظحل 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  985تداهش 

مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  تعیبط  َملاع  986ینوگرگد 

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  هزیگنا   - نابیرغ ماش   - مهدزای 987بش 

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  ياه  987هزیگنا 

؟ دومن مایق  هللا  دبع  ابا  988ارچ 

: ینید هزیگنا ي  -1988

: هداتفا ملاع  رد  قافتا  ود  ایند ، مدرم  هرصب ، 988مدرم 
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: تسا هداتفا  قافتاود  هرصب ، مدرم  يا  دومرف : 989ماما 

: تسا هداتفا  قافتا  ود  ایند ، 991مدرم 

.دوب یعامتجا  هزیگنا ي  ماما ، هزیگنا ي  992نیمود 

.میراد تیصوصخ  نیدنچ  ام  دندومرف : ماش  ربنم  رب  (ع ) داجس 993ماما 

.دوش یم  لهج  راچد  هعماج  یهاگ  یگنهرف ؛ هزیگنا  994موس 

.تشگ یمرب  نید  دروم  رد  ناناوجون  ناناوج و  لهج  هب  دوب  هدش  نایب  هک  ییاه  تلع  زا  يرایسب  دنا ؟ توافت  یب  تسس و  ینید  لئاسم  زا  یخرب  هب  تبسن  ناتسا  نآ  رد  ناوجون  ناوج و  يرامآ  هعماج  ارچ  هک  مدید  همان  نایاپ  کی  بلاق  رد  ار  روشک  ياه  ناتسا  زا  یکی  زا  يرامآ  نم  .دنا  هجوت  یب  ینید  ياه  شزرا  زا  یخرب  هب  تبسن  ام  ياه  ناوجون  اه و  ناوج  یهاگ  یلاع  تالیصحت  تاعلاطم و  اه ، تفرشیپ  همه  مغریلع  میراد  هعماج  رد  نونکا  ام  هک  یلکشم  .تسیچ  حیحص  طباور  باجح و  ، اوقت يرادنید ، تارثا  دننادب  دیاب  مدرم  تسا ! هفیظو  کی  مدرم  هعماج و  هب  نداد  یهاگآ  .تسا  هفیظو  کی  ییادز  لهج  .درک  كاپ  دودز و  هعماج  زا  دیاب  ار  رما  نیا  .تسا  غورد  لهج و  نیا  یناوخ ؟ یم  مه  نآرق  یگنج و  یم  هیآ  نیا  قادصم  اب  يراد  وت  متسه ! میظع  ربخ  نم  میظعلاءاََبن ؛ انأ  دومرف : (ع ) یلع ماما  .تسا  نینمؤملاریما  ترضح  هدمآ ، مه  حیتافم  رد  یتح  نینمؤملاریما و  ترضح  همان ي  ترایز  رد  هک  میظع  ءابن  قادصم  کی  تسا ، داعم  تمایق و  ربخ  اه  نآ  زا  یکی  .تسا  دایز  گرزب  ياهربخ  .گرزب  ربخ  ینعی  میظع  ءابن  .دیهد  خساپ  میظع  ءابن  دروم  رد  دیاب  تسا  نیا  شیانعم  دنوش ! یم  عقاو  لاوس  دروم  میظع  ءابن  زا  مدرم  .میظعلا  ءاَبَّنلا  ِنَع  َنوَلئاسَتَی  َّمع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  .مناوخ  یم  أََبن  هروس  مراد  نسْحلا  َابا  ای  تفگ : ناوج  یناوخ ؟ یم  هچ  دومرف  دمآ  ولج  .دناوخ  یم  نآرق  ندیگنج  رازراک و  لاح  رد  یناوج  دید  نیفص  گنج  رد  (ع ) نینمؤملاریما دندوب ! هدرک  تاغیلبت  دح  هچ  ات  دینیبب  میتخانش ! یمن  هیما  ینب  زا  ریغ  (ص ) ربمایپ يارب  یلیماف  ام  دنتفگ : هدمآ  وا  دزن  اه  یضعب  دیسر  تردق  هب  حافس  سابعلاوبا  یتقو  دهد ! تاجن  لهج  بادرگ  زا  ار  هعماج  دهد  یم  تاجن  بآ  زا  ار  قیرغ  هک  یسک  لثم  ات  درک  مایق  ام  دج  دومرف : قیرغ ! تاجن  ناسردادما و  درف  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  دنک و  یم  هیبشت  دوش  یم  قرغ  دراد  هک  یسک  نآ  هب  دنتسه  بادرگ  نیا  رد  هک  ار  یناسک  هدرک و  ریبعت  لهج  بادرگ  هب  ار  هعماج  (ع ) قداص ماما  دوش !؟ یم  لاحشوخ  ردق  هچ  دنروآ  یم  نوریب  بادرگ  زا  دنهد و  یم  تاجن  ار  وا  دنیآ  یم  اه  قیرغ  تاجن  تسا و  ندش  قرغ  لاح  رد  ایرد  رد  یسک  یتقو  دیا  هدید  .َهلالَضلا » ِهرْیَح  َهلاهَْجلا و  َنِم  كَدابِع  َذِقْنَتْسَِیل 

.تسا یسایس  هزیگنا ي  هللادبعابا ، مراهچ  998هزیگنا ي 

.تسا یصخش  هزیگنا ي  مجنپ ، 999هزیگنا ي 

: 999لاؤس

! زامن دناوخ  یم  هتسشن  یلد  1002هتسکش 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع 1003بش 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع 1003بش 

.تسین اروشاع  یگرزب  تمظع و  هب  ییالب  1003چیه 

.دوش ایهم  مرحم  زا  لبق  دیاب  دنک ، كرد  ار  اروشاع  دهاوخ  یم  رگا  1006ناسنا 

.دنک یم  صلاخ  كاپ و  ار  ناسنا  دنک و  یم  مهارف  ناسنا  يارب  ار  افو  تبحم و  هنیمز ي  ادهشلادیس ، يالب  هب  دورو  .دنک  یم  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دوش ، دراو  اروشاع  هب  دنزب و  رانک  ار  باجح  دناوتب  ناسنا  رگا  .تسا  خیرات  همه ي  هزادنا ي  هب  نامز ، رظن  زا  هدرک و  یط  ار  ملاوع  همه ي  هک  تسا  ییایفارغج  .ایفارغج  نامز و  زا  صاخ  فرظ  کی  هن  تسا و  نیمز  صاخ  هعطق ي  کی  هن  اروشاع  .دنک  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دنزب و  رانک  ار  اه  هدرپ  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  هدامآ  زیچ  همه  نامز  نیا  رد  .دناوتب  رگید  ینامز  تسا ، دیعب  رگید  دوش ، دراو  اروشاع  ياضف  هب  دناوتن  تسا ، اروشاع  هک  ادرف  تسا و  اروشاع  بش  هک  بشما  یسک  رگا  تسا ، اروشاع  زین  (ع ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش  .درادن  مه  یبوخ  لاس  درادن ، یبوخ  ردق  بش  ناضمر و  هک  یسک  تسا  ناضمر  هام ، کی  لاس  رد  تشاد ، دهاوخن  مه  یبوخ  هتفه  درادن ، یبوخ  هعمج ي  بش  هک  یسک  تسا ، هعمج  بش  بش  کی  هتفه  رد  .دنا  هدروخ  هرگ  مه  هب  ود  نیا  .تسا  بارخ  زین  شزور  تسا ، بارخ  شرحس  هک  یسک  .درادن  ار  هرک  نیا  تیصاخ ، دروخب  مه  غود  رگا  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  کشم  هرک ِي  هک  تسا  نیا  لثم  داد  تسد  زا  ار  رحس  یسک  رگا  تسا ، نیا  مدوخ  یقلت  نم  دراد ، رحس  کی  زور ، هنابش  ره ، دیناد  یم 

.دروآ یم  ناسنا  يارب  زیچ  دنچ  (ع ) ادهشلادیس 1007تبیصم 

.تسه مه  مود  بلطم  .دمهف  یم  هرسکی  زین  ار  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  يرگید  عضاوم  هلسلس  کی  و  یلو ا … رکشل  رد  روضح  یهاوخ و  نوخ  ات  ُ_ْم » َکبراح نمل  ٌبرح  » يریگرد ات  تئارب  ات  نعل  زا  دمهفب  ار  اروشاع  قمع  ناسنا  رگا  .دوش  یم  ادیپ  وا  رد  لطاب  ههبج ي  هب  تبسن  يریگ  عضوم  یعون  .دسر و  یم  یلو ا … هب  يافو  هب  دنک ، یم  ادیپ  قح  ههبج ي  اب  یهارمه  یعون  دوش و  یم  زاغآ  شریس  هَیزرلا ،» ْتُمظع  َ_ْد  َ_ق ل ، » دیمهف ار  تبیصم  یسک  رگا  تسادهشلادیس ، تبیصم  لابند  دهاوخ ، یم  اروشاع  ترایز  رد  ناسنا  کی  هک  ییاهزیچ  رگید  .دیا  هدناوخ  ار  اروشاع  ترایز  امش  همه ي 

نامزلارخآ ياه  هنتف  اه و  1008هبش 

ور ود  هکس  کی  1009اروشاع 

یتوکلم زاورپ  میظع و  تکرح  نآ  يارب  دیامن ، هدامآ  ادرف  يرارقیب  ياه  هنحص  يارب  ار  دوخ  نارای  ات  تفرگ  هزاجا  هکنیا  1013یکی 

، دریگب هدهع  هب  ار  ناگدنامزاب  ناوراک  یتسرپرس  ات  درک  هدامآ  ار  (س ) يربک بنیز  هکنیا  1014مود 

.میروایب نوریب  يراظتنا  مشچ  زا  ار  نیسح  ماما  میریگب  هلصاف  نامایند  زا  بشما  میناوت  یم  ام  مینیبب  دمآ ؟ ناشریگ  هچ  الاح  دمآ ، یم  ناشریگ  هچ  رگم  دندوب ، هدماین  (ع ) نیسح ماما  هاگشیپ  هب  دندوب و  هدنام  رُح .…  بیبح و  رگا  .میهدب  تاجن  ایند  دودحم  رمع  هلاس ي  یس  هلاس و  هاچنپ  ياه ، تذل  تاوهش و  ایند و  زا  ار  نامدوخ  .میناسرب  نیسح  ماما  هاگودرا  هب  ار  نامدوخ  .میروایب  رد  يراظتنا  مشچ  زا  ار  نیسح  ماما  بشما  میناوت ، یم  ام  منک  یم  ضرع  نامدوخ  هب  بشما  نم  ار  نیا  .دندوب  هار  رد  هک  تسا  ییاه  نآ  راظتنا  مشچ  نوچ  تفرگ ، تلهم  (ع ) نیسح ماما  اروشاع  بش  اسب  هچ  دندش ، قحلم  (ع) نیسح ماما  هاگودرا  هب  رفن  اروشاع 32  بش  رد  دنا ، هتشون  لتاقم  یضعب  رد  هک  نانچمه  هکنیا  موس 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نمشد  هاگودرا  باحصا و  1014هاگودرا 

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع  1016اعوسات - 

1016هراشا

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  1016قشع 

دندومرف (ع ) داجس ماما  1017اعقاو 

جرف رد  لیجعت  1019لماوع 

: دزادنا لیجعت  هب  ار  جرف  دناوت  یم  هک  تسا  لماع  1019هس 

ادخ یگدنب  1021تمامالع 

یبهذم ینید - ثحابم  رد  روعش  نودب  1023روش 

.درادن روعش  یلو  دراد  روش  هک  دنیوگ  یم  ار  دروم  1024نیا 

.تسا هداد  دیهش  هس  زامن ، يارب  نادیم  طسو  اروشاع  رهظ  (ع) نیسح 1024ماما 

: مود 1024هنومن ي 

: يدعب 1025هنومن ي 

تسا يونعم  ناسنا  ییاروشاع ، 1025ناسنا 

 - میظع يالب  اروشاع -  1028بش 

میظع يالب   1393 مرحم اروشاع  1028بش 

لوا 1029لیلد 

مود 1029تهج 

ُنیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  1032َِّنإ 
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ُنیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  1032َِّنإ 

.دینیبب ار  ات  دنچ  الاح  هراد  مسق  ات  1034هد 

: دومرف ار : اه  یناشن  الاح  1034اما 

: مود 1034یناشن 

دیناوخب ار  سوواط  نب  دیس  1035لتقم 

.1036

.1036

.1036

.1036

: 1038هضور

.1039

(- مالسلا هیلع   ) سابع راثیا  1039اعوسات - 

( مالسلا هیلع   ) سابع 1039راثیا 

نیسحلا کمویک  موی  1040ال 

.1041

( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  1041يزور 

تفگ مرکا  ربمایپ  تمدخ  دمآ  یکی  1041نوچ 

تیبملا 1043هلیل 

، نیفص زور  نیشاب  هتشاد  1043تیانع 

1045دیامرفیم

! ءادهشلا دیس  هنکیم  هاگن  هراد  یچ  هب  هنکیم  هاگن  نیمز  هب  هریخ  هریخ  هللا  دبع  یبا  ندید  نیمز  درک  هاگن  دوب  بکرم  الاب  زا  ات  هک  لوا  سابع ، ندب  رانک  تسشن  دعب  تسکش  مرمک  هتفرگ ، رمک  هدرک  دنلب  ار  تسد  نیا  نیسح  لمع  رد  مه  یکی  نیسح  نابز  رد  مه  1047یکی 

.يرادرب تسد  نیسح  زا  هنکن  ادرف  مگب  تارب  دمآ  مدای  يزیچ  نم  سابع  نیبب  تفگ  دنک  تحیصن  ار  سابع  تساوخ  شدوخ  لایخ  هب  اما  دنتسه  نامز  ماما  يدبا  مالس  لومشم  اهنیا  تسا  هیحان  ترایز  رد  نامز  ماما  مالس  نیق  نب  ریهز  یلع  مالسلا  .تسالاب  شماقم  یلیخ  ریهز  نوریب  دمآ  همیخ  زا  سابع  هک  یتقو  .دوب  هدش  هللا  دبع  یبا  همیخ  دراو  هزات  هینامثع  ناک  هک  شدوخ  .دمآ  ایب ، سابع  درک  ادص  ار  سابع  دمآ  ریهز 

دندوب رفن  1048دنچ 

.دوب میکح  نامقل  1048یکی 

تسا یسوم  1048یکی 

دوب نینمؤملا  ریما  1048یکی 

.تسا نیسح  مه  یکی  1050اما 

 - هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع  1050اعوسات - 

هیلع هللا  مالس  سابع  1050تمظع 

: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ترایز  نیا  1051رد 

میمهفب میهاوخب  1051رگا 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتقو  1052اما 

، مگب نوتارب  مه  رگید  ترایز  1053کی 

انیس ای  نینیس  روط  1056رد 

ینعی سابع  گرزب  1056ردپ 

دعس 1056رمع 

: دومرف هلمج  کی  1058اقآ 

: دینک شوگ  ار  لیلد  ات  1058دنچ 

لوا لیلد  . 11058

.21059

مود 1059لیلد 
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لیلد نیموس  . 31059

.دیدب شوگ  يدعب  لیلد  . 41060

( هر  ) ییابطابط همالع  1061موحرم 

- ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  - مرحم 1062متشه 

ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا 1062یلع 

ءادهشلا دیس  ربکا  یلع  ترایز  1063رد 

مود 1064لیلد 

يراسناوخ ياقآ  دمحا  دیس  اقآ  دنک  تمحر  1064ادخ 

.تسا بلقلا  قیقر  ناوج  1065کی 

.تسا ربمغیپ  هاپس  هدنامرف  اما  .دراد  لاس  هماسا 18  دینیبب  امش  تسا  دایز  ناوج  کی  تأرج  دراد ، تأرج  ناوج  کی  1065مود :

كالم ات  1066ود 

.1066

تسا ریذپ  تحیصن  1067ناوج 

، تسا رادافو  1069ناوج 

دشاب يربکا  یلع  دهاوخیم  رگا  ناوج  1070کی 

هدئام  « ) ِءامَّسلا َنِم  ًهَِدئام  انْیَلَع  َلِّزَنُی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیطَتَْسی  ْلَه  ََمیْرَم  َْنبا  یَسیع  ای  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِْذإ   » .دنتسه بدایب  ادخ  لباقم  رد  دنتسه ، بدایب  ادخ  لباقم  رد  دارفا  تاقوا  یهاگ  هلب  ادخ ، لباقم  رد  بدا  .دیدب  شوگ  .دشاب  هتشاد  دیاب  بدا »  » اهدادعتسا اه و  هنیمز  نآ  اب  دشاب  هتشاد  ناوج  کی  دیاب  هک  يرایعم  نیمود 

، نامز ماما  لباقم  رد  1072بدا 

هملک ات  هس  نیمه  1075ًالصا 

: 1076هضور

هبترم 1077تفه 

یگدنب 1078تدابع و 

1078هراشا

یگدنب 1078تدابع و 

لوا همدقم  1079اما 

: لوا همدقم  1079هجیتن 

مود همدقم  1080اما 

.همدقم ات  ود  1081نیا 

هسدقم تاوذ  نیا  هب  تبسن  تفرعم  . 11081

: تیاور همدقملا  یف  1082اما 

تبغر 1084یلیخ 

.هملک کی  رخآ  1085فرح 

(8 ( ) مالسلا هیلع   ) داجس 1087ماما 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  1087تداهش 

1087هراشا

مالسلا هیلع  داجس  1087ماما 

( ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  1089تکرح 

توکس 1090ربص و 

.رشب خیرات  رد  رثؤم  . 11090

.رضاح نامز  یلا  راذگریثأت  . 21090

لوقع يایحا  . 11092

مود فده  . 21092
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: لوا 1093فده 

: مود 1093فده 

هللادبع یبا  بالقنا  تکرب  هب  هللادبع و  یبا  رذگهر  زا  هدش  هدنز  تینالقع  1094ظفح 

.نینمؤم فطاوع  هب  یهد  تهج  تیاده و  ظفحم و  1094ود 

ددعتم ياه  ینارنخس  . 11094

هلیسو نیمود  . 21094

هلیسو نیموس  . 31095

: نینمؤم فیاظو  نایب  . 41095

: بئاصم نایب  هیرگ و  . 51095

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  1097هبطخ 

هینابعش هیدالیم  ياهبش  1105راعشا 

 ( راگزاس اضرمالغ  جاح  هینابعش ( هیدالیم  ياهبش  1105راعشا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدالو  بش  رعش   : 1105فلا

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  بش  رعش  1110ب:

: مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق  تدالو  بش  رعش  1113ج:

: مالسلا هیلع  داجس  ماما  لئاضف  زا  هقیقد يا  هد  1115ربنم 

: مالسلا هیلع  داجس  ماما  لئاضف  زا  هقیقد يا  هد  1115ربنم 

 : تدابع ینوزف  . 11116

 : تشذ وفع و گ_ . 21117

 : نادنمزای ب_خ_ش_ش ب_ه ن_ . 31118

 : مرا _ما چ_ه_ ما تعاجش  . 41119

هیلع هللا  مالس  داّجس  ماما  1120لئاضف 

ع)  ) داّجس ماما  1120لئاضف 

داّجس ماما  ياه  1121یگژیو 

: نارگید مالک  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  1121لئاضف 

هزرابم غیلبت و  رد  داجس  ماما  ياه  1125راکتبا 

داجس ماما  1132نادرگاش 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم  لئاضف و  زا  1133همش يا 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم  لئاضف و  زا  1133همش يا 

: ترضح تماما  نارود  خلت  1134ثداوح 

 : تلیضف عیفر  ياه  1136هلق 

 : مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم  1137لئاضف و 

: ترضح 1137ملع 

: مالسلا هیلع  ماما  ملع  باتک  زا  1138یگرب 

 : مالسلا هیلع  ماما  تدابع  1139ترثک 

: مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تدابع  رد  1141عوشخ 

: مالسلا هیلع  ماما  تمظع  1142تدایس و 

: مالسلا هیلع  ماما  1143عضاوت 

: نادنمزاین ناگدیدمتس و  زا  1145يریگتسد 

 : هعماج 1146حالصا 

: اروشاع دای  نتشاد  هگن  هدنز  - 11147
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 : تما داشرا  دنپ و  - 21148

: اعد بلاق  رد  حالصا  - 31149

: تماما 1150فلا :

: مالسلا مهیلع  تیب  لها  تلیضف  نایب  1150ب )

مالسلا هیلع  داجس  1151ماما 

 : مالسلا هیلع  داجس  1151ماما 

ع)  ) داجس ماما  1151نامیا 

ع)  ) داّجس ماما  1152ملع 

ع)  ) داجس ماما  1152ياوقت 

ع)  ) داجس ماما  1153تدابع 

ع)  ) داّجس ماما  تفأر  توتف و  1153تواخس ،

ع)  ) داّجس ماما  1154دهز 

ع)  ) نینمؤملاریما 1154تعاجش 

ع)  ) داّجس ماما  1154تسایس 

ع)  ) داجس ماما  1155ملح 

ع)  ) داجس ماما  1155عضاوت 

ع)  ) داّجس ماما  تغالب  1155تحاصف و 

ع)  ) داجس ماما  1156داهج 

ع)  ) داّجس ماما  يدرمناوج  1156وفع و 

ع)  ) داّجس ماما  تیصخش  1157تهبا و 

ع)  ) داجس ماما  1158یگدنز 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تبیصم  1159رکذ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تبیصم  1159رکذ 

: تبیصم 1159تفه 

: مالسلا هیلع  ماما  1161نفد 

: يدعاس لهس  1161تیاور 

(7 ( ) مالسلا هیلع   ) رقاب 1162ماما 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تداعساب ،  1162تدالو 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تداعساب ،  1162تدالو 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مالک  رد  روهظ  1169رصع 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مالک  رد  روهظ  1169رصع 

: داب هدژم  1169نارظتنم 

: رادافو 1170نارای 

: ناروای 1171تماقتسا 

: روهظ هار  هب  1171مشچ 

: روهظ هناتسآ  رد  1172ناهج 

: مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  1173رادتقا 

: ناربمایپ هب  ترضح  1173تهابش 

: يودهم تلود  رد  1174ناوناب 

: يودهم تلود  1175نیفلاخم 

: اه تشون  1177یپ 
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يوبن مولع  نابزرم  مالسلا  هیلع  رقاب  1177ماما 

1177هراشا

: هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  1178ماما 

: مالسلا هیلع  ماما  رصع  یملع  1179عاضوا 

: مالسلا هیلع  رقاب  ماما  1180تامادقا 

: یملع شبنج  داجیا  1180فلا :

: تافارحنا اب  هزرابم  1181ب :

: جراوخ هشیدنا  اب  هزرابم  -11181

: نایلاغ نازادرپ و  غورد  اب  هزرابم  - 21182

: نارازگ تعدب  اب  هزرابم  - 31182

هعتم تمرح  ای  زاوج  -1183

: ءاملع تافارحنا  اب  هزرابم  - 41184

: تاهبش اهشسرپ و  هب  خساپ  - 51185

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یگنهرف  1189تازرابم 

1189هراشا

: یملع هدرتسگ  1189تارظانم 

، هنومن ناونع  1189هب 

ینید تاهبش  1193عفد 

: هئجرم هقرف  - 11193

: هیردق هیربج و  ياه  هقرف  -21194

( هیردق هاگدید  ّدر  )1195

: جراوخ هقرف  -31196

: تالغ هقرف  - 41198

: هیریغم هقرف  - 51200

: هیدوراج 1201هقرف 

: دوهی نیرفآ  رطخ  ياه  هشیدنا  اب  1202هزرابم 

 « مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  » 1207

 « مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  » 1207

ع)  ) رقاب ماما  رصع  رد  1211داهتجا 

1211هراشا

ع)  ) رقاب ماما  رصع  رد  1211داهتجا 

1211هراشا

لوصا ملع  يراذگ  هیاپ  1211.فلا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ردص  1213موحرم 

: دسیون یم  نیما  نسحم  دیس  1213همالع 

داهتجا حیحص  ياه  هویش  نییبت  1214.ب 

نداد اوتف  هب  روتسد  1216.ج 

داهتجا تسردان  ياه  هویش  اب  هزرابم  1216.د 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هاگن  زا  ینید  يزرودرخ  1220هاگیاج 

: اه تشون  1220یپ 

ع)  ) رقاب ماما  یگنهرف  ياه  شالت  یملع و  هاگیاج  1222یسررب 
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1222هراشا

ع)  ) رقاب ماما  یگنهرف  ياه  شالت  یملع و  هاگیاج  1222یسررب 

هعماج یعامتجا  یگنهرف -  عاضوا  هب  1222یهاگن 

ماما یملع  هرهچ  زا  1223یمیسرت 

یملع يایوپ  گرزب و  تضهن  يراذگ  1223هیاپ 

یعیش رکفت  ياهداینب  1224میکحت 

رایسب ناروشناد  ناگتخیهرف و  1225شرورپ 

نیعا نب  هرارز  . 11226

یفقث ملسم  نب  دمحم  . 21227

يدارم ّيرَتخَبلا  نب  ثیل  ریصبوبا ؛ .31228

یلجع هیواعم  نب  دیُرب  . 41228

ثیدح نیودت  يزیر  1229یپ 

داهتجا يراذگ  1229ناینب 

داهتجا تسردان  ياه  هویش  اب  1230هزرابم 

راظتنا گنهرف  1231هعسوت 

یمالسا لیصا  گنهرف  1232رشن 

نآرق زا  حیحص  يریگ  هرهب  تفایزاب  . 11232

یملع ییوگخساپ  تیعقوم  یهقف و  تیعجرم  . 21233

ماما هاگیاج  یتفایهر  ندناسانش  . 31233

ینید ياه  هزومآ  جیورت  نوناک  شیاین ؛ . 41235

: اه 1236یقرواپ 

(38 ( ) مالسلا هیلع   ) قداص 1240ماما 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یناگدنز  زا  1240ییوترپ 

1240هراشا

( مالسلا هیلع    ) قداص ماما  یناگدنز  زا  1240ییوترپ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  1242هرود 

سوواط نب  دیس   - 11243

يردنکسا هَّللادبع  نب  دّمحم  زا   - 21246

: مینک یم  هراشا  ریز  هنومن  ود  هب  1248اهنآ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  راب  کی   - 11248

.دوب هنیدم  یلاو  یلع ، نب  دوواد   - 21248

: 1248عبانم

تماما نامسآ  دیشروخ  1249نیمجنپ 

( هقیقد يا هد  ربنم  مالسلا ( هیلع  قداص  ماما  يابیز  1257يژتارتسا 

1257هراشا

هیقت لصا  1258.فلا 

.دراد دانتسا  هناگراهچ  هلدا  هب  هیقت  دروم  رد  هعیش  »1258

: دوخ دئاقع  دوخ و  زا  1259تنایص 

ماما اب  روج  يافلخ  يراتفر  لداعت  مدع  1260.ب 

مالسلا هیلع  قداصلا  1261لتقم 

مالسلا هیلع  قداصلا  1261لتقم 
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.مینک یم  لقن  هر )  ) یمق سابع  خیش  موحرم  رثا  لامآلا » یهتنم   » فیرش باتک  زا  ار  زیگنارب  فسأت  عیاقو  نیا  زا  یکی  اجنیا  1261رد 

بدنج نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  1265شرافس 

: بدنج هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  1265شرافس 

: مییامن یم  میدقت  ار  همدقم  ود  1266ادتبا 

؟ تسیک بدنج  نب  هللادبع  - 11266

تیصو دنس  - 21266

ناتسود هب  1267رادشه 

ناردارب هب  یکین  ياه  1267هدیاف 

ادخ تدابع  1268فلا -

هورم افص و  نیب  یعس  1268ب -

ادخ هار  رد  ندیطلغ  نوخ  هب  1268ج -

روح اب  ینیشنمه  1268د -

ناردارب زاین  عفررد  یتسس  1269تبوقع 

یعامتجا طباور  یسانش  1269بیسآ 

زامن زا  تلفغ  ياه  1269نایز 

: باوخ دروم  رد  ترضح  1270شرافس 

: اهتشون 1270یپ 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  1271لیاضف و 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  1271لیاضف و 

قلخ 1271نسح 

: دسیون یم  یکلام  هرهز  1271وبا 

: دسیون یم  ترضح ، کین  قالخا  هرابرد  يدنج  میلحلادبع  تنس ، لها  رصاعم  ملاع  1272نینچمه 

1272يراگزیهرپ

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  فیصوت  رد  تنس  لها  گرزب  ماما  هیقف و  سنا ، نب  1272کلام 

: دنک یم  تیاور  سنا  نب  کلام  زا  تنس  لها  رصاعم  ناملاع  زا  يدنج  1273میلحلادبع 

يرهاظ 1273یگتسارآ 

: دسیون یم  يدنج  1274میلحلادبع 

1274یگدنشخب

: دیوگ یم  ماطسب  1274جایه 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدنج  1274میلحلادبع 

: دسیون یم  روفیط  یبا  1275نبا 

: دسیون یم  ترضح  نآ  صوصخم  تاولص  زا  يزارف  حرش  رد  تنس  لها  ياملع  زا  ناهبزور ، نب  1275لضف 

: دسیون یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  1275يرشخمز 

1276يرابدرب

تشذگ 1276وفع و 

: دسیون یم  ءاب  فلا  باتک  رد  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  1276همالع 

: دسیون یم  يدنج  1277میلحلادبع 

يدرم 1277ناوج 

1278تعاجش

: دسیون یم  1278یبهذ 

نادنزرف هب  1278تیصو 
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روج يافلخ  هب  1279هیصوت 

 : هک دنک  یم  لقن  بیسم  نبا  زا  فارشالا  باسنا  رد  1279يرذالب 

اعد 1280میلعت 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  1280زرح 

: دومرف ترضح  یبهذ ، لقن  رب  1281انب 

ع)  ) قداص ماما  همئالا ،  خیش  تامارک  بقانم و  1281لئاضف و 

1281هراشا

(1 : ) دیوگ یم  هحلط  1281نبا 

: ترضح 1282بقانم 

 : مزاح یبا  نبا  زا   یتیاور  .11282

: دیوگ یم  نایفس  . 21283

: دیوگ یم  ماطسب  نب  جایه  . 31283

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  . 41283

: دیوگ یم  دوب  رفعج  شا  یلصا  مسا  هک  يدهن  بیبش  نب  نوذرب  . 51283

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  دوسا  نب  حلاص  زا  . 61284

: نخس ندش  لدب  در و  - 71284

: هک تسا  هدمآ  هّللا -  همحر  دیفم -  داشرا  رد  - 81284

: دیوگ یم  میعنوبا  ظفاح  -. 91285

: دنا هتفگ  یضعب  . 101285

: دیوگ یم  يزوج  نبا  . 111285

: هک تسا  هدش  لقن  نودمح  نبا  زا  . 121285

1286تامارک

: لوا 1286تمارک 

: مود 1287تمارک 

: موس 1288تمارک 

: مراهچ 1289تمارک 

: دیوگ یم  دیفم  1289خیش 

 : مجنپ 1289تمارک 

: مشش 1291تمارک 

: متفه 1291تمارک 

: متشه 1292تمارک 

: مهن 1292تمارک 

: مهد 1293تمارک 

: مهدزای 1293تمارک 

: مهدزاود 1294تمارک 

: مهدزیس 1294تمارک 

: مهدراهچ 1295تمارک 

: مهدزناپ 1295تمارک 

: مهدزناش 1295تمارک 

: مهدفه 1296تمارک 

: مهدجه 1297تمارک 
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: مهدزون 1297تمارک 

: متسیب 1298تمارک 

: مکیو تسیب  1298تمارک 

: مود تسیب و  1299تمارک 

: موس تسیب و  1300تمارک 

: مراهچ تسیب و  1301تمارک 

 : اه 1302یقرواپ 

( هقیقد يا هد  ینارنخس   ) يرفعج 1304بهذم 

1304هراشا

: تسا هتشون  شترضح  هراب  رد  رجح  1304نبا 

: هتشادن درگاش  قداص  ماما  دننام  سک  1306چیه 

.تسا هداد  تسد  اهتاقالم  قداص  ماما  اب  ار  هفینح  وبا  دسیون : راکب  1306ریبز 

: قارع هب  قداص  ماما  1308رفس 

: دندیسرپ هفینح  وبا  زا  دنک  تیاور  دایز  نب  نسح  زا  بوشآ  رهش  1308نبا 

: اهتشون 1309یپ 

2 ع - )  ) قداص ماما  1309تداهش 

1309هراشا

2 ع - )  ) قداص ماما  1309تداهش 

: ترضح تداهش  رد  فلتخم  1309ریباعت 

: رهز 1310ندناروخ 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش  ربخ  هنیدم و  یلاو  1311همان 

: مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  روصنم  نداد  1311ربخ 

: هدیمح ما  هب  1312تیلست 

: مالسلا هیلع  ماما  نفد  1312نفک و 

: مالسلاامهیلع رفعج  نبا  یسوم  شدنزرف  هب  قداص  ماما  1312تیصو 

1 ع - )  ) قداص ماما  1313تداهش 

1313هراشا

: مالسلا هیلع  ماما  1313تداهش 

: دینش ار  تداهش  ربخ  یلامث  1315هزمحوبا 

: عیقب رد  1316نفد 

(13 ( ) مالسلا هیلع   ) مظاک 1316ماما 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  1316تداهش 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  1316تداهش 

نآرق زا  1316ییاهسرد 

مظاک ماما  اب  نایعیش  1317طابترا 

یگدنب 1320يدازآ و 

افلخ اب  مظاک  ماما  1323هلباقم 

دادغب هیملع  هزوح  مظاک و  1324ماما 

دادغب هیملع  هزوح  مظاک و  1324ماما 

: لوا 1324هرود 

يزیتس ملظ  تبالص و  هوسا  مالسلا  هیلع  مظاک  1332ماما 
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يزیتس ملظ  تبالص و  هوسا  مالسلا  هیلع  مظاک  1332ماما 

توغاط اب  يراکمه  زا  1339يریگولج 

.دنوشن هتفرگ  راک  هب  يرگید  راک  رد  جح  1339لمع 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هریس  رد  ارادم  1343تبالص و 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هریس  رد  ارادم  1343تبالص و 

ناشیدنا جک  ناضرغم ، 1343فلا -

هداس نانیدتم  1344ب -

(ع) مظاک ماما  تبالص  1345فلا -

خف مایق  (ع)و  مظاک ماما  - 11345

دودح يارجا  رد  تبالص  - 21345

تاسدقم اب  يزاب  تیعونمم  - 31346

لوصا رس  رب  شزاس  مدع  - 41346

ینید رادتقا  - 51346

ینیشن خاک  اب  هزرابم  - 61347

نوراه یبیرف  ماوع  اب  هزرابم  - 71348

تیالو ماقم  هب  نیهوت  هجیتن  - 81349

لطاب راکفا  جیورت  اب  هزرابم  ماما و  - 91350

بعلو وهل  اب  هزرابم  مظاک و  ماما  - 101350

تافارخ اب  هزرابم  ماما و  - 111351

نارگید يوربآ  ظفح  1352ماما و 

( هیلع هللا  مالس  ) مظاک یسوم  ماما  یناگدنز  زا  ییاه  1352ناتساد 

( هیلع هللا  مالس  ) مظاک یسوم  ماما  یناگدنز  زا   ییاه  1352ناتساد 

تماما رتخا  1352نیمتفه 

هنیدم هّکم و  نیب  تیاده  رون  1356روهظ 

یگداوناخ لئاسم  هراوهگ و  1358رد 

انشآدرد 1359یکدوک 

 : تسا هدروآ  هیلع  هّللا  همحردیفم  خیش  موحرم  رّوصت  قوفام  1360شنیرفآ 

ناقلاط یلاها  زا  نادرگرس  یصخش  1367تاجن 

 : تسا هدروآ  جاجتحا  مان  هب  دوخ  فیرش  باتک  رد  یسربط  موحرم  بیقر  رب  هبلغ  1374جاجتحا و 

اهخلم تراسخ  1383ناربج 

هدشمگ رانید  1384تخانش 

تسا ناسنا  شخب  تاجن  1385تفرعم 

: دومرف ّصاخ ، باحصا  زا  یضعب  عمج  رد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نسحلا ،  وبا  1394ترضح 

؟  تسیک زا  هانگ  اجک و  1396راردا 

اذغ هارمه  يزبس  1398ترورض 

نابراس تیاضر  رد  لامعا  1401یلوبق 

بدنج ردارب  گرم  زا  1406ربخ 

دیوگ یلامث  هزمحوبا  1407دنزرف 

يزرواشک راک و  1408شزرا 

ردام ناونع  هب  رسمه  1409دیرخ 

دوخ نیشناج  1411یفّرعم 
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: دنک تیاکح  رفعج  نب  ّیلع  1412نینچمه 

امرخ هلیسو  هب  هفیلخ  گس  1412تکاله 

هلحرم نیمّود  رد  تداهش  زا  1415ربخ 

دنمشزرا هدنزومآ  سرد  1422جنپ 

متفه ماما  تاجانم  1424حدم و 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  ای  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  تدالو  رفص  1425متفه 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  ای  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  تدالو  رفص  1425متفه 

(ع) یبتجم ماما  تداهش  زور  صوصخ  رد  هعیش  ياملع  لوق  1426هس 

.1426

(ع) نسح ماما  تداهش  زورلاس  صوصخ  رد  هعیش   ياملع  1427تنس  

دننک حالصا  املع  رظن  ساسا  رب  ار  میوقت  یگنهرف  1428نالوئسم 

دوش تبث  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  مان  هب  رفص  هام  لوا  1428ههد 

تسا هداعلا  قوف  ع )  ) یبتجم ماما  تیمولظم  1429تبرغ و 

تسین نآ  زا  رتمک  دشابن  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  رتالاب  رگا  (ع ) نسح ماما  1430حلص 

مینک ایحا  رفص  هام  يادتبا  رد  ار  هینسح  ههد  ع )  ) یبتجم ماما  تیمولظم  رابغ  ندودز  1431يارب 

یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  یلم و  هناسر  تقو  سیئر  هب  یناحبس  هللا  تیآ  1431همان 

رفص متفه  صوصخ  رد  دیلقت  مظعم  عجارم  یخرب  زا  1432ءاتفتسا 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  1432تیآ 

يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  1433تیآ 

تجهب یمظعلا  هللا  1433تیآ 

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  1433تیآ 

یناتسیس یمظعلا  هللا  1433تیآ 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  1433تیآ 

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  1434تیآ 

یناحور قداص  دیس  یمظعلا  هللا  1434تیآ 

یناجنز يریبش  یمظعلا  هللا  1434تیآ 

( هیلع هللا  مالس   ) مظاک یسوم  1434ماما 

1434هراشا

یسوم ترضح :  نآ  1435مان 

نسحلا وبا  ناشیا :  1435هینک 

.جئاوحلا باب  و  نیما ، رباص ، حلاص ، مظاک ، ناشیا :  ياه  1435بقل 

ع)  ) قداص رفعج  ماما  ناشیا :  ردپ  1435مان 

هدیمح ناشیا :  ردام  1435مان 

.يرجه لاس 128  رفص ، هام  متفه  زور  دّلوت : 1435خیرات 

.يرجه لاس 183  بجر ، هام  زور 25  تداهش : 1435خیرات 

.لاس  35 ناشیا : تماما  1435تّدم 

ناگنازرف هاگدید  زا  مظاک  1435ماما 

ع)  ) مظاک ماما  1436تیصخش 

مظاک ماما  1436شناد 

1436فلا

1438ب
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مظاک ماما  1439دهز 

مظاک ماما  1440شنم 

مظاک ماما  یسایس  1441تازرابم 

( هیلع هللا  مالس   ) مظاک یسوم  ماما  زا  ثیدح  1443لهچ 

( هیلع هللا  مالس   ) مظاک یسوم  ماما  زا  ثیدح  1443لهچ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تبیصم  1451رکذ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تبیصم  1451رکذ 

نوراه نادنز  زا  یصالخ  يارب  (ع ) مظاک یسوم  ماما  1451ياعد 

: لوا 1451هضور 

: مود 1452هضور 

: موس 1453هضور 

: مراهچ 1454هضور 

: مجنپ 1455هضور 

: مشش 1456هضور 

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  ماما  یناگدنز  زا  1457هشوگ يا 

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  ماما  یناگدنز  زا  1457هشوگ يا 

قداص ماما  رسپ  1458لیعامسا 

: حطفا 1458هللادبع 

مظاک ماما  ردارب  1458قاحسا 

رفعج نبا  1458دمحم 

مالسلا هیلع  مظاک  1459ترضح 

كدف 1460دح 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  1460سبح 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  1462نادنزرف 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تافص  زا  1462هشوگ يا 

نمشد اب  یتح  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  1464تمارک 

: 1465عبانم

(32 ( ) مالسلا هیلع   ) اضر 1465ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  1465اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  1465اهزیرگ و 

: 1465همدقم

: 1467هضور

: 1469كرادم

دینک هیرگ  دنلب  نم  يارب  1470همه 

(ع) اضر ماما  تامارک  1471لئاضف و 

(ع) اضر ماما  تامارک  1471لئاضف و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترایز  1471تلیضف 

رابرهگ 1472ینخس 

یعقاو 1472نمؤم 

1473ناسحا

دمحم لآ  ملاع  یسوم  نب  1473یلع 
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1474عضاوت

يزاون 1474هدنب 

تنس لها  هاگدید  زا  ع »  » اضر ماما  تامارک  1474لئاضف و 

1474هراشا

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تامارک  1474لئاضف و 

تنس لها  ياملع  نیا  زا  1474یکی 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  هراب  رد  زین  یعفاش  هحلط  1475نبا 

، نسح میهاربا  نسح  رتکد  1476داتسا 

تنس لها  طسوت  ترضح  نآ  زا  هدش  لقن  1476تایاور 

يرگید 1477تیاور 

: دنک یم  تیاور  هللا  لوسر  زا  اضر  ماما  رگید  تیاور  1477رد 

تنس لها  بتک  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  1477تامارک 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  یناگدنز  زا  هدنزومآ  1478تایاکح 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  یناگدنز  زا  هدنزومآ  1478تایاکح 

فارسا  : لوا 1478ناتساد 

نامهیم تشادیمارگ  : مود 1478ناتساد 

یکین ندناشوپ  شاداپ  : موس 1479ناتساد 

مامح رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  عضاوت  : مراهچ 1480ناتساد 

هزانج عییشت  باوث  : مجنپ 1480ناتساد 

نتفگ ادخ  دمح  نتفرگ و  هیده  مشش : 1481ناتساد 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز  1481تلیضف 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز  1481تلیضف 

1481لوا

1482مود

1482موس

1483مراهچ

ربتعم دنس  ود  هب  1483مجنپ 

1483مشش

1484متفه

1484متشه

ترضح نآ  زا  زین  1485مهن و 

1485مهد

ترضحنآ حدم  رد  راعشا  ندناوخ  و  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  ماما  تمدخ  ییازخ  لبعد  ندش  بایفرش  1486ناتساد 

ترضحنآ حدم  رد  راعشا  ندناوخ  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نسحلاوبا  ماما  تمدخ  ییازخ  لبعد  ندش  بایفرش  1486ناتساد 

مق لها  يارب  ار  دوب  هدناوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ارب ي  هک  ار  هدیصق يا  لبعد  1490ندناوخ 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  بقانم  1493لئاضف و 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  بقانم  1493لئاضف و 

 : تسا هدرک  لقن  بقانم »  » باتک رد  بوشآ  رهش  1506نبا 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یقالخا  لئاضف  يدرف و  1509تایصوصخ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یقالخا  لئاضف  يدرف و  1509تایصوصخ 

1509تدالو
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تماما 1510نییعت 

قالخا 1510مراکم 

تدابع دهز و  1510فلا _ 

ینتورف عضاوت و  1512ب _ 

ششخب دوج و  1513ج _ 

يرابدرب 1514د _ 

سفن تزع  1514ه _ _

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  1515و _ 

« سابع نب  میهاربا   » رظن 1515راهظا 

ع)  ) ماما تامارک  1516تازجعم و 

: دیوگ یم  ناسارخ  رفس  رد  ع )  ) اضر ماما  ناهارمه  زا  یکی  - 11516

: دیوگ یم  هریغم » نب  هللادبع  - » 21517

: دنک یم  لقن  یطنزب » دمحم  نب  دمحا  - » 31517

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  1518مایپ 

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  1518مایپ 

( مالسلا مهیلع   ) راوگرزب ماما  راهچ  رضحم  كرد  - 11518

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  رب  ینید  دیاقع  هضرع  - 21519

ناملسمان هب  ازسان  اب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دروخرب  - 31521

نایعیش هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ  - 41522

.دنیوگب تسار  وگب : ثیِدَْحلا » ِیف  ِقْدِّصلِاب  ْمُهْرُم  »1522

ناناوج تیبرت  رد  دیتاسا  ناملعم و  هفیظو ي  - 51523

: وگب نم  نایعیش  هب  میظعلادبع  دومرف : اضر  1524ماما 

رگیدکی تیصخش  بیرخت  هقرفت و  زا  يرود  - 61525

.دینکن بارخ  ار  1526رگیدمه 

نمؤم يوربآ  نتخیر  رطاخ  هب  اضر  ماما  نیرفن  - 71527

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یملع  1532داهج 

1532هراشا

مولع 1532هدنفاکش 

: دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  1532رباج 

مولع يریگارف  هب  قیوشت  1533.فلا 

مولع رشن  1534.ب 

بتک نیودت  1536.ج 

نادرگاش تیبرت  1536.د 

مالسلا هیلعرقاب  ترضح  تارظانم  1537ه . 

(20 ( ) مالسلا هیلع   ) داوج 1537ماما 

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، 1537نآرق و 

1537هراشا

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، 1537نآرق و 

: رون - 11537

: تیاده - 21539

: رّهطم - 31540
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: تمحر - 41540

: تمکح - 51540

: نایب -  61541

: تعافش -  71541

: 1542عبانم

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  تداهش  تیاور  1542هس 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  تداهش  تیاور  1542هس 

: دیآ یم  یپ  رد  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسا  هدش  لقن  فالتخا  هب  مولظ  ماما م_ نآ  تداهش  1542تیفیک 

لوا 1542لقن 

مود 1543لقن 

موس 1544لقن 

( هیلع هللا  مالس   ) داوج ماما  زا  هدنزومآ  ثیداحا  1545نیچلگ 

( هیلع هللا  مالس   ) داوج ماما  زا  هدنزومآ  ثیداحا  1545نیچلگ 

مالسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  زا  هزجعم   141548

مالسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  زا  1548هزجعم 

 : تماما رب  اصع  تداهش  - 11548

 : هیاسمه تاجن  - 21548

: ردس تخرد  تمارک و  - 31549

 : مالسلا هیلع  داوج  ماما  ياعد  اب  هلزلز  عوقو  - 41549

 : نادنز زا  تلصابا  ندش  دازآ  - 51551

 : یخاتسگ ماجنارس  - 61552

 : نومأم رش  زا  نمیا  - 71553

 : ههبش کی  1559عفر 

 : مالسلا هیلع  داوج  ترضح  1560زرح 

 : ینادنز يدازآ  ضرالا و  یط  - 81560

 : یئالو رعاش  هلص  - 91563

 : مشچ يافش  - 101564

 : نوتیز گرب  زا  هرقن  - 111565

: كاخ ندش  الط  - 121565

 : گنس رب  تشگنا  ياج  - 131565

: نهآ ندش  مرن  - 141566

یگنهرف داهج  1566همئالاداوج و 

: دقع سلجم  رد  نایسابع  مثکا و  نب  ییحی  1566یهایسور 

: اهتشون 1575یپ 

نایناریا اب  همان  اب  ( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  1576طابترا 

نایناریا اب  مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  1576طابترا 

 ( مالسلا هیلع   ) همئالاداوج یقتدمحم  ماما  ترضح  1580دالیم 

 ( مالسلا هیلع   ) همئالاداوج یقتدمحم  ماما  ترضح  1580دالیم 

1580دّلوت

تماما 1581نارود 

یگلاس هس  رد  داوج  1581ماما 
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ماما رصع  1581يافلخ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یلع  يوس  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  1582میرکت 

نابات 1582لعشم 

لیاضف 1583يایرد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یهدب  1583تخادرپ 

يراکزیهرپ هرابرد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  1583شرافس 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  1584ماما 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  رابرپ  1584نانخس 

دوج يایرد  1585یتشک 

اضر ناتسب  1585لگون 

( هاتوک ربنم  ) مصتعم نارود  نامز  رد  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  1586ترضح 

مصتعم نارود  نامز  رد  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  1586ترضح 

: دنک یم  تیاور  ناقرز  زا  دوخ  ریسفت  رد  1587یشایع 

: دننام دراد  دوجو  فلتخم  بتک  رد  زین  يرگید  تارظن  ماما  تداهش  هوحن  1589نوماریپ 

: ردپ نیلاب  رب  یقنلا  یلع  1589ترضح 

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  داوج  1590ماما 

 ( 1 هاگن (  کی  رد  مالسلا  هیلع  داوج  1590ماما 

تدالو 1591مسارم 

نارگید هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  داوج  1592ماما 

تکرب اب  1592دولوم 

اهیشاپ 1594مس 

تکرب اب  1596تارظانم 

تکرب اب  1597نانخس 

: کین لمع  هس  . 11597

: نمؤم يدنمزاین  هس  . 21597

: نارگید بذج  هار  هس  . 31598

: نامیا لامک  هناشن  . 41598

( هقیقد يا ربنم 5  ،) مهن 1598ياوشیپ 

مهن 1598ياوشیپ 

مالسلا هیلع  داوج  دوج  وترپ  1599رد 

(9 ( ) مالسلا هیلع   ) يداه 1599ماما 

نکفا هقرفت  يامن  هعیش  يداه و  1599ماما 

1599هراشا

: تشون خساپ  رد  1601ماما 

( مالسلا هیلع  ) يداه ماما  ترضح  مکح  1601نتم 

: اه تشون  1602یپ 

ع)  ) يداه ماما  یسایس  1602تازرابم 

1602هراشا

ع)  ) يداه ماما  یسایس  1602تازرابم 

 _ مالسلا هیلع  يداه _  ماما  رصاعم  نانارمکح  درکلمع  1602هرهچ و 

مالسلا هیلع  ماما  رصع  یعامتجا  یسایس _  یلک  1606عاضوا 
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یسابع تلود  یلخاد  عاضوا  . 11606

: نایمور اب  1607گنج 

رابرد ياهیجرخ  لو  ینارذگ و  شوخ  داسف ، . 21608

تموکح اب  فلاخم  ياهشبنج  يریگ  لکش  . 31609

تشحو ياضف  داجیا  یگدز و  ناقفخ  . 41609

: مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ربق  ندرک  1610ناریو 

نایولع 1612تضهن 

نایسابع دیدش  يرگ  بوکرس  . 11612

مایق نالماع  رد  يرگن  هبناج  همه  دوبن   . 21614

یبالقنا ياهورین  دوبمک  . 31614

یبالقنا رصانع  يداقتعا  یگنهامهان  . 41615

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياه  یتفگش  اه و  تمارک  زا  1616هشوگ يا 

1616هراشا

!؟  هیاپ يا نیا  رد  ام  تفرعم  رد  وت  1618زونه 

ءاّرماس ناگداپ  رد  مهد  ماما  اب  1619هارمه 

1619هراشا

: دسیون یم  بهذلا  جورم  باتک  بحاص  1622يدوعسم 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  یناگدنز  زا  1622هصالخ يا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  یناگدنز  زا  1622هصالخ يا 

ترضح رصاعم  1623يافلخ 

ماما رصع  یعامتجا  یسایس ، 1623عاضوا 

اهمایق تسکش  1625للع 

ماما یفخم  1626ياهتیلاعف 

تلاکو یطابترا  1628هکبش 

ءارماس هب  هنیدم  زا  ماما  1632لاقتنا 

لکوتم نامیخژد  هدنامرف  1634شرازگ 

ءارماس هب  ماما  1635دورو 

دزیر یم  مهرد  بارش  1636مزب 

لکوتم نادنز  رد  1637ماما 

نایعیش دروم  رد  لکوتم  ياهیریگتخس  1639تایانج و 

نایعیش رب  يداصتقا  1642ياهراشف 

لمجت رپ  ياهمزب  1644اهخاک و 

یخیرات دنس  1645کی 

رصتنم تفالخ  لکوتم و  1647لتق 

يرابرد ناهیقف  يورایور  يداه ، 1648ماما 

 - 11649

راکانز یحیسم  1649رفیک 

 - 21650

لکوتم 1650رذن 

یمالک ياهبتکم  يداه و  1650ماما 

تالُغ اب  1651هزرابم 
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نآرق قلخ  1655هنتف 

ع)  ) يداه ماما  1658عضوم 

ع)  ) يداه ماما  بتکم  1659نادرگاش 

ماما 1660تداهش 

ع)  ) يداه ماما  یگنهرف  تازرابم  اه و  1660شالت 

1660هراشا

ع)  ) يداه ماما  یگنهرف  تازرابم  اه و  1660شالت 

هعماج یگنهرف  عاضوا  رب  1660يرذگ 

یگنهرف ياه  هنیمز  رد  ماما  هدرتسگ  ياه  1662شالت 

یتدیقع فرحنم  ياه  هورگ  اب  یگنهرف  هزرابم  . 11662

تالغ 1663فلا )

هیفوص 1664ب )

هیفقاو 1666ج )

هیمّسجم 1667د )

تیؤر هب  نادنمرواب  1667ه )

یمالک هلاسر  ریرحت  . 21668

يداقتعا یملع و  ياه  هرظانم  . 31670

ینید ياه  ههبش  عفر  . 41672

: اه تشون  1674یپ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  دیعبت  1675لماوع 

1675هراشا

مالسلا هیلع  يداه  ماما  دیعبت  1675لماوع 

(ع) ماما یعامتجا  1675ذوفن 

يونعم ذوفن  زا  ییاه  1675هولج 

لکوتم نارازگراک  1678شرازگ 

ناماما هاگیاج  زا  افلخ  1678یهاگآ 

: اه تشون  1680یپ 

تما تیاده  رد  ع )  ) يداه ماما  1681شقن 

1681هراشا

 * تما تیاده  رد  ع )  ) يداه ماما  1681شقن 

نابنادنز تیاده  1681ماما و 

هنیدم رد  شالت  لاس  1684تشه 

نایرج نیا  مایپ  نیرت  1685مهم 

نادنز رد  1686دیشروخ 

الکو نییعت  . 11686

یملع ياه  هاگیاپ  تیوقت  . 21687

اهنآ هب  عاجرا  اهقف و  دییأت  . 31688

يروضح تاقالم  . 41689

ناوریپ اب  یناهنپ  طابترا  . 51689

يراگن همان  . 61690

تافارحنا ربارب  رد  يریگ  عضوم  .71690
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: اه تشون  1691یپ 

( مالسلا هیلع  يداه (  1694ماما 

( مالسلا هیلع  يداه (  1694ماما 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  نامز  یسایس  1695عاضوا 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  1696تیلاعف 

مالسلا هیلع  ماما  نامز  یملع  1697تیعضو 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  1697باحصا 

هریبک هعماج ي  1697ترایز 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  نانخس  زا  1698یخرب 

1698سیوناپ

: 1698عبانم

(8 ( ) مالسلا هیلع   ) يرکسع 1699ماما 

( مالسلا هیلع  يرکسع (  نسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  1699لهچ 

1699هراشا

( مالسلا هیلع  يرکسع (  نسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  1699لهچ 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  زا  رابرهگ  ثیدح  1703لهچ 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  زا  رابرهگ  ثیدح  1703لهچ 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  ))1703

 . نداد ماجنا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  نداهن ،  كاخ  يور  هدجس  لاح  رد  ار  یناشیپ  دنلب ، يادص  اب  رصع ) رهظ و  زامن  رد   ) ار (( 1703

ًادَْرب ینوُکُران  ای  ))1708

(85) .ِهّللا ِنْذِإب  ُءَرْبَی  ُهَّنَإف  ((، 1708

هیآ 69 ءایبن ، هروس  ))1708

.دبای دوبهب  لاعتم  دنوادخ  نذإ  اب  ات  دیئامن  نازیوآ  وا  ندرگ  رب  دیسیونب و  يذغاک  يور  ار  (( 1708

: 1714یقرواپ

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  1716لئاضف 

مالسلا هیلع  يرکسع   ماما  1716لئاضف 

لئاضف 1716یّلجت 

ینیرفآ لّوحتو  1717قالخا 

یگدنشخب 1718تواخس و 

زامن 1719ِتشادساپ 

یناسر تمدخ  هب  1719بیغرت 

: اه تشون  1719یپ 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  1720يرادساپ 

( * مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  1720يرادساپ 

1720هراشا

مالسا فراعم  ياهزرم  زا  1721تظافح 

ناتسرپ هناگود  ادخ و  نارکنم  ربارب  رد  يریگ  1723عضوم 

تالغ هّیفقاو و  اب  دیدش  1725دروخرب 

اه توغاط  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماما  يریگ  1726عضوم 

: اه تشون  1728یپ 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  1728يرادساپ 
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1728هراشا

.دنک نایب  نآ  رد  ار  نآرق  تاضقانت  دوخ  رادنپ  هب  دسیونب و  نآرق  دض  رب  یباتک  تفرگ  میمصت  هک  دوب  هزادنا يا  هب  مالسا  اب  وا  تفلاخم  تشاد ، ترهش  مدرم  نیب  رد  قارع  فوسلیف  دنمشناد و  ناونع  هب  و  دوب ، نآرق  مالسا و  نارکنم  زا  یکی  يدْنِک ، قاحسا  ناتسرپ  هناگود  ادخ و  نارکنم  ربارب  رد  يریگ  عضوم 

(2  ) نایعیش زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  1737تاراظتنا 

(1  ) نایعیش زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  1744تاراظتنا 

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  1751لئاضف 

(58 ( ) مالسلا هیلع   ) نامز 1755ماما 

- ینامسآ بتک  رد  هیلع ) هللا  مالس   ) نامز ماما  - مرحم 1755متفه 

ینامسآ بتک  رد  هیلع ) هللا  مالس   ) نامز 1755ماما 

روبز باتک  رد  نامز  ماما  هب  1758داقتعا 

ءایبنا مامت  هراصع  نامز  1759ماما 

ینامسآ 1761هحیص 

( جع ) نامز ماما  1762نارای 

1767هضور

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تارایز  هیعدا و  هب  هاتوک  1769یهاگن 

1769هراشا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تارایز  هیعدا و  هب  هاتوک  1769یهاگن 

حاتتفا 1771ياعد 

دهع 1772ياعد 

جرف 1773ياعد 

هبدن 1773ياعد 

سی لآ  1775ترایز 

هسدقم هیحان  1775ترایز 

تبحم رهم و  رهظم  نامز  1777ماما 

تبحم رهم و  رهظم  نامز  1777ماما 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  تبحم  رهم و  زا  ییاه  1778هولج 

( درک یم  دای  مسا  هب  ار  دوخ  نادتسود  زا  یخرب  ترضح   ) ندیمان . 11778

( دوخ نارادتسود  رب  ماما  مالس  تّیحت و   ) مالس . 21778

نتفرگ شوغآ  رد  هقناعم و  . 31779

( هعیش هعماج ي  تالاوحا  زا  یهاگآ   ) تراظن . 41779

يداش مغ و  کیرش  . 51780

دوخ نارادتسود  يارب  اعد  . 61780

تارب بش  نابعش  همین  1781بش 

1781هراشا

تارب بش  نابعش  همین  1781بش 

نابعش همین  1783بش 

: 1784تارب

: کصلا 1784هلیل 

نارعاش 1784تاراشا 

 : دیوگ یم  زین   ( یکارا  ) یقارع 1786دازآ 

: دیارس یم  فیطل  هنوگ  نیا  يرگید  سانشان  1787رعاش 

ریسافت رد  تارب  1787بش 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


 : تسا هدروآ  ناخد  هروس  هیلّوا  تایآ  لیذ  رد  زین  يدابآ  1788روش 

 : تسا هدروآ  هنوگنیا  ار  نومضم  نیا   « تداعس يایمیک   » رد زین  1788یلاّزغ 

نابعش همین  بش  ياه  1789مان 

نابعش همین  بش  رد  ریخلا » هولص  »1789

: دروآ یم  زامن  نیا  تیفیک  رکذ  زا  سپ   « نیّدلا مولع  ءایحا   » رد 1790یلاّزغ 

ردق 1792بش 

: دیس 1792تیاور 

ص)  ) مظعا ربمایپ  نابعش و  همین  1794بش 

ص)  ) مظعا ربمایپ  نابعش و  همین  1794بش 

: دنک یم  نایب  نینچ  نابعش  همین  بش  رد  ار  ناشیا  تالاح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  نارسمه  زا  1795یکی 

: دیوگ یم  هدش  دای  شسرپ  خساپ  رد  م 664 ق )  ) سوواط نب  دیس  1798موحرم 

: هک دنک  یم  تیاور  نینچ  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  دایز  نب  1798لیمک 

: میناوخ یم  نینچ  تسا  هدش  دراو  نابعش  همین  بش  رد  هک  ییاهاعد  زا  یکی  1801رد 

: اه تشون  1801یپ 

دوعوم يدهم  روهظ  راظتنا  1802راثآ 

1802هراشا

دوعوم يدهم  روهظ  راظتنا  1802راثآ 

نآ هدنزاس  راثآ  راظتنا و  1803تقیقح 

راظتنا 1805موهفم 

لماک شاب  هدامآ  ینعی  1807راظتنا 

يدرف يزاس  1808دوخ 

یعامتجا 1809ياهیرایدوخ 

دنوش یمن  لح  طیحم  داسف  رد  نیتسار  1809نارظتنم 

؟ تساجک رای  هگمارآ  رحس  میسن  1812يا 

؟ تساجک رای  هگمارآ  رحس  میسن  1812يا 

: زا دنترابع  اه  هرود  1813نیا 

255 ه)  - 260  ) .دوخ راوگرزب  ردپ  اب  یگدنز  نارود  - 11813

ق) 260 ه .  يرغص 329 -  تبیغ   ) تدم هاتوک  تبیغ  نارود  - 21816

( ینالوط تبیغ   ) تدم زارد  تبیغ  نارود  - 31818

هبیط هنیدم  رد  1818فلا )

يوط يذ  هیحان  رد  1819ب )

اه نابایب  اه و  تشد  رد  1819ج )

( جع  ) يدهم ترضح  تموکح  روهظ و  نارود  - 41821

: اه تشون  1822ِیپ 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  1822جاودزا 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  1822جاودزا 

1822همّدقم

؟ دشابیم دنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  1825ایآ 

: لّوأ هّیرظن  _ 1825

: جاودزا بابحتسا  1825فلا :

: یسررب دقن و  _ 1827
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: لّوا 1827تمسق 

.دنکیم لمع  یعرش  رما  تّنس و  نیا  هب  ًاموزل  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  مّود : 1827تمسق 

: 1828الّوا

: 1828ًایناث

: تایاور هب  لالدتسا  1830ب :

: 1833الّوا

: 1834ًایناث

: 1834ًاثلاث

: 1834الّوا

: 1836ًایناث

؟ دراد يراگزاس  تبیغ  هفسلف  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما جاودزا  1836ایآ 

: مّود هیرظن  _ 1836

: هک تسا  نیا  نانآ  لیلد  اهنت  1837و 

: یسررب دقن و  _ 1838

( 1838فلا

1838ب)

1838ج)

؟ تسین رتهب  توکس  1842ایآ 

: مّوس هّیرظن  _ 1842

: یسررب دقن و  _ 1843

: هتکن کی  يروآ  1843دای 

: یّلک يریگ  1844هجیتن 

.تسا تکاس  تبیغ  نامز  رد  يو  جاودزا  نایب  زا  و  تسا ، ترضح  نآ  روهظ  نامز  هب  رظان  ًابلاغ  ای  تسین و  اسر  تسا و  شودخم  ای  ترضح ) نآ  جاودزا  هب  نیلئاق   ) لّوا هّیرظن ي  1844لیالد 

مّود هّیرظن  لئالد  1844و 

 : 1845همانباتک

تایاور رد  نامز  ماما  روهظ  1847مئالع 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  1847مئالع 

: ینماان سرت و  شرتسگ  -11847

: يداصتقا ياه  یگدولآ  يروخ و  مارح  -21847

: تیاده زا  دجاسم  ندش  یهت  -31849

: نادنزرف ینید  تیبرت  رد  یشارت  عنام  -41849

یناسنا فطاوع  يدرس  -51849

يرازآ هیاسمه  يزیرگ و  انشآ  -61849

یقالخا داسف  شرتسگ  -71850

یتسرپ نز  -81850

یگداوناخ یتریغ  یب  -91850

دنزرف یمک  يوزرآ  -101851

ییوج تذل  ییارگ و  توهش  -111851

یناهگان ياه  گرم  -121851

راتشک گنج و  -131852

1852مقتنملا
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1852مقتنملا

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  ریصق  میحرلادبع  زا  دوخ  دنس  هب  عیارشلا  للع  زا  لقن  هب  راحب  رد  1853نینچمه 

: دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  هللادبعوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  ریبک  رازم  زا  راحب  باتک  نامه  رد  1854و 

: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  ریدغ  هبطخ ي  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  جاجتحا  1854رد 

 : تسا هدمآ  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق  رد  1855و 

: هیآ هرابرد ي  یمق  ریسفت  رد  1855و 

(6 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ 1855ترضح 

: اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تلحر  زور  بش و  ياه  1855هضور 

: اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تلحر  زور   بش و  ياه  1855هضور 

نانم�م ردام  رتسب  رانک  1857رد 

«. دیشخبب ارم  مراد  اضاقت  مدرک ؛ یهاتوک  امش  قح  رد  نم  هکنیا  1858تسخن 

مود 1858تیصو 

موس تیصو  اما  1859و 

مالسلااهیلع هجیدخ  نینمؤملا  ما  ترضح  1861تافو 

مالسلااهیلع هجیدخ  نینمؤملا  ما  ترضح  1861تافو 

مالسلااهیلع هجیدخ  1862لئاضف 

فرژ تریصب  .11862

رادیاپ مکحم و  مالسا  نامیا و  . 21863

ارس ود  ناوناب  نیرترب  زا  . 31864

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رسمه  نیرترب  . 41864

مالسلااهیلع ارهز  ردام  . 51865

لیدب یب  قافنا  تواخس و  . 61865

دننام یب  يرابدرب  ربص و  . 71867

تماما بحم  تلاسر و  یماح  . 81867

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  1869تافو 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  1869تافو 

تثعب مهد  لاس  مهد  زور  ؛  هجیدخ ترضح  1869تافو 

هدادن ضوع  نم  هب  ادخ  ار  هجیدخ  زا  رتهب  دنگوس  ادخ  1869هب 

اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ ترضح  1870همانیگدنز 

(1870

تما ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  1870ترضح 

س  ) هجیدخ هداوناخ  1870تدالو و 

(1870

هجیدخ 1870قالخا 

ربمایپ ترضح  اب  1872ییانشآ 

ادخ لوسر  اب  هجیدخ  1872جاودزا 

س  ) هجیدخ 1873لاصخ 

(1873

هجیدخ رب  ادخ  1874دورد 

مالسا دربشیپ  رد  هجیدخ  1874شقن 

هجیدخ 1875نادنزرف 
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هجیدخ 1875تیصو  

س  ) هجیدخ 1876تافو 

(1876

هجیدخ 1876دای 

مالسلااهیلع هجیدخ  1877ترضح 

مالسلااهیلع هجیدخ  1877ترضح 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  1877مسب 

(. مالسلا اهیلع  ) يربک _ۀ  جیدخ نز  لوا  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  درم  لوا  دروآ  نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمغیپ هب  هک  دوب  ینز  لوا  هک  میئوگب  دیاب  هجیدخ  ترضح  هب  عجار  منک  تبحص  _ه  جیدخ هب  عجار  يرادقم  نم  تسا   مالسلا ) اهیلع  ) يربک _ه  جیدخ تافو  1877تلحر و 

(س) هجیدخ ترضح  هب  دنوادخ  مالس  - 11877

گرزب نادرم  تیقفوم  رد  بوخ  رسمه  شقن  - 21878

دنزرف ینید  تیبرت  رد  ردام ، شقن  - 31879

ربمایپ نارسمه  ددعت  لیالد  - 41881

لیماف لام و  زا  تشذگ  ادخ و  اب  هلماعم  - 51883

، ناتسرپ هام  ناتسرپ ، هراتس  دیشروخ ، هام و  هراتس و  زا  1883فلا :

دیامرف یم  میهاربا  هب  عجار  نآرق  دش  مدرم  ردپ  تشذگ  تسرپ  تب  يومع  زا  1883ب :

ادخ هار  رد  دنزرف  زا  میهاربا  ترضح  تشذگ  - 61884

تفرگ رثوک  داد ، ریثک  هجیدخ  - 71885

( اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ 1886ترضح 

( اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ 1886ترضح 

تاولص رکذ  1886تاکرب 

هدیسر لامک  هب  يوناب  1887راهچ 

هیسآ ترضح  -11887

مالسلااهیلع میرم  ترضح  -21889

مالسلااهیلع ءارهز  ترضح  -31891

 : اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  -41891

 ... هللا یلصربمایپ  یتشهب  1892نارسمه 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  اب  شجاودزا  و  هللا ...  1892یلصربمایپ 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  1895لئاضف 

( اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ ترضح  1897يایاصو 

تبیصم 1899رکذ 

: 1899عبانم

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تافو  زور  ناضمر  كرابم  هام  1899مهد 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  1899تافو 

: هک یلاح  رد  دنرامش  یم  گرزب  ار  1900نایفسوبا 

: 1901لاوئس

(14 ( ) مالسلا هیلع   ) سابع 1903ترضح 

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو   41903

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو  1903راهچ 

میلست ماقم  1903فلا :

.تساه نآ  نیرترب  میلست  ماقم  نایم ، نیا  رد  تسا و  روصت  لباق  میلست  اضر و  ربص ، لکوت ، دننام  يونعم  لمعلا  سکع  نیدنچ  اه  تبیصم  اهالب و  تالکشم ، اب  هجاوم  رد  تسا ،» هدش  هدیچیپ  الب  هب  هک  تسا  ییارس  ایند  ٌهَفوفحَم ؛ ِءالبلاب  ٌراد  اَینُّدلا  »1903

قیدصت ماقم  1904ب :
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افو ماقم  1905ج :

حصُن ماقم  1905د :

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع  1906اعوسات - 

1906هراشا

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  1906قشع 

.تسا (ع) سابع بش  دشاب  مارآ  دیابن  هعیش  هچب  بشما  البرک  رد  .مدز  البرک  رد  ریت  ات  هس  نم  دیزی  تفگ : دمآ و  دیزی  شیپ  ار ؛ هلمرح  دنک  تنعل  ادخ  .دننک  هچ  هلمرح  اب  هک  دنتسناد  یم  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دشابن  تحاران  ناشنامز  ماما  بئان  هک  دنداد  دیهش  همه  نیا  دنتشاد  ار  هر ) ینیمخ  ماما  ياقآ  () جع نامز ( ماما  بئان  مدرم  نیا  .دنزب  ریت  (ع ) سابع هب  یسک  هک  دنتشاذگ  یمن  الصا  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دنک  تراسج  (ع ) سابع رب  هنوگ  نیا  یسک  دنتشاذگ  یم  رگم  دندوب  رگا  مدرم ! نیا  رب  نیرفآ  .دنا  هدز  رداچ  هیکت و  اه  نابایخ  رد  دنا ، هدز  (ع ) نیسحای اه  نیشام  دنا ، تیب  لها  دای  هب  .دنتسه  (ع) سابع دای  هب  اج  همه  بشما  .میهد  یمن  ماجنا  میهد ، ماجنا  دیابن  هک  ار  ییاهراک  زا  یضعب  مینک و  یم  ایح  دنک  یم  تراظن  ام  رب  دراد  سابع  هک  مینک  ساسحا  رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .میوش  یم  مگ  دریگن  ار  نامتسد  (ع ) سابع رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .اج  نیا  دناشکب  دریگن و  ار  نامتسد  اروشاع  بش  طقف  هک  میهاوخب  وا  زا  .تسا  ییالاو  یلیخ  ماقم  ماقم  نیا  (ع .) سابع تسد  ود  (س ) ارهز تعافش  بابسا  دش  دراو  (س ) ارهز هک  دینیب  یم  تسیچ ؟ (ع ) سابع ماقم  .دنروخ  یم  هطبغ  وا  هب  ءادهش  مامت  هک  دهد  یم  میومع  هب  یماقم  ادخ  تمایق  زور  هک  دندومرف  (ع ) داجس ماما  اعقاو 

جرف رد  لیجعت  1910لماوع 

: دزادنا لیجعت  هب  ار  جرف  دناوت  یم  هک  تسا  لماع  1910هس 

ادخ یگدنب  1912تمامالع 

یبهذم ینید - ثحابم  رد  روعش  نودب  1914روش 

.درادن روعش  یلو  دراد  روش  هک  دنیوگ  یم  ار  دروم  1915نیا 

.تسا هداد  دیهش  هس  زامن ، يارب  نادیم  طسو  اروشاع  رهظ  (ع) نیسح 1915ماما 

: مود 1915هنومن ي 

: يدعب 1916هنومن ي 

تسا يونعم  ناسنا  ییاروشاع ، 1916ناسنا 

(- مالسلا هیلع   ) سابع راثیا  1919اعوسات - 

( مالسلا هیلع   ) سابع 1919راثیا 

نیسحلا کمویک  موی  1920ال 

.دندوب اهنیا  اهدادقم  اه و  مثیم  .دوب  نیسح  ماما  یبتجم و  ماما  دندوب ، اه  یلیخ  نینمؤملا  ریما  رب  رود و  اما  دوب  تخس  یلیخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  دش  هتشک  رتشا  کلام  هک  1920يزور 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  1921يزور 

مرکا ربمایپ  تمدخ  دمآ  یکی  1921نوچ 

تیبملا 1923هلیل 

نیشاب هتشاد  1923تیانع 

نم نادنزرف  هک  1924دیامرفیم 

نیسح نابز  رد  مه  1926یکی 

، ایب سابع  درک  ادص  ار  سابع  دمآ  1926ریهز 

دندوب رفن  1927دنچ 

.دوب میکح  نامقل  1927یکی 

تسا یسوم  1927یکی 

دوب نینمؤملا  ریما  1927یکی 

.تسا نیسح  مه  یکی  1929اما 

 - هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع  1929اعوسات - 

هیلع هللا  مالس  سابع  1929تمظع 

: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ترایز  نیا  1930رد 

تسه یک  سابع  هک  میمهفب  میهاوخب  1930رگا 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتقو  1931اما 

، مگب نوتارب  مه  رگید  ترایز  1932کی 

، یسوم هدرکیم  راک  هچ  انیس  ای  نینیس  روط  1935رد 

همطاف ردپ  ینعی  سابع  گرزب  1935ردپ 

تسرفب رکشل  اباب  تفگیم  تشونیم  همان  یه  دعس  1935رمع 

؟ یچ ینعی  سابع  یمهفیم  الاح  دومرف : هلمج  کی  1937اقآ 
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: دینک شوگ  ار  لیلد  ات  1937دنچ 

لوا لیلد  . 11937

.21938

مود 1938لیلد 

مناوخب هضور  دعب  میوگب  ار  مه  رگید  یکی  هگید  .تسا  تمصع  ماقم  .تسا  سابع  دشاب  هتشاد  تمصع  ماقم  دیاب  دشاب  وا  اب  مه  لیئربج  دنک  نفد  موصعم  ماما  دناوتیم  ار  یسک  هچ  ِینُنیِعُی  ْنَم  یِعَم  َِّنإ  مه  اجنیا  دیریگب  هلصاف  نم  زا  الاح  دومرف  دندمآ  دندمآ و  دندمآ و  دندرک  تکرح  اقآ  رس  تشپ  .تسا  همقلع  رهن  رانک  مه  رگید  ندب  کی  .هن  دومرف  اقآ  .دش  مامت  دنتفگ  .نوریب  دمآ  ربق  زا  درک و  ار  شیاه  هیرگ  درک  نفد  ار  نیسح  ماما  ِینُنیِعُی  ْنَم  یِعَم  َِّنإ  .ماما  ندب  هب  تسد  دنناوتیمن  مدرم  .ماما  نفد  رد  دنک  کمک  ار  موصعم  ماما  دیاب  لیئربج  .نیما  لیئربج  ار ؟ داجس  ماما  هدیم  کمک  یک  .هدیم  مکمک  تسه  مه  رفن  کی  منک  نفد  دیاب  مدوخ  نم  ِینُنیِعُی  ْنَم  یِعَم  َِّنإ  .منک  نفد  ار  ماباب  مهاوخیم  دیریگب  هلصاف  نم  زا  دیرب  رانک ، دیرب  دومرف  هدب  شوگ  نم  هب  دومرف  ار  هلمج  نیا  اقآ  ءادهشلا  دیس  هب  دیسر  ات  درک  نفد  درک  نفد  درک  نفد  اقآ  داجس  ماما  تمدخ  دندروآ  ار  ءادهش  یکی  یکی  .دندرک  کمک  ار  داجس  ماما  دسا  ینب  مامت  ءادهش  نفد  رد  دندمآ  مه  دسا  ینب  البرک  دمآ  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  .دنک  نفد  ار  موصعم  دیاب  موصعم  ماما  لیلد  نیموس  . 3

يدعب لیلد  . 41939

.دوش دراو  نیسحلا  باب  زا  دیاب  اهتمحر  نیا  مامت  .تسا  نیسحلا  باب  سابع  هک  مدید  اجنآ  تسا و  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  مدوخ  هللا  تمحر  ای  .امش  اب  شمیسقت  اما  مهدب  اههدنب  هب  ار  تمحر  نیا  هجیتن  دیاب  نم  متسه  تمحر  نیا  قلاخ  نم  .نک  میسقت  وت  ناج  نیسح  هتفگ  نیسح و  هب  هداد  هراد  تمحر  ادخ  هچ  ره  هعساولا  هللا  تمحر  ای  دییوگیم  نیمه  يارب  ياوخیم  یچ  ره  وت  ناج  نیسح  هتفگ  نیسح و  هب  هداد  دراد  تمحر  ادخ  یچ  ره  ینعی  تسا  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  هفشاکم  ملاع  رد  دش  ياهفشاکم  دندومرف  یضاق  يایرد  تسام  داتسا  دندومرفیم  هر )  ) ییابطابط همالع  موحرم 

( مالسلا هیلع  ) سابع ترضح  هرابرد  1941یتالاوس 

( مالسلا هیلع  ) سابع ترضح  هرابرد  1941یتالاوس 

؟ دوب رضاح  نیفص  گنج  رد  (ع ) سابع ترضح  1941ایآ 

؟ تشاد شقن  مجلم  نبا  صاصق  رد  (ع ) سابع ترضح  1942ایآ 

؟ دوب هک  (ع ) سابع ترضح  1942رسمه 

؟ تشاد دنزرف  دنچ  (ع ) سابع 1942ترضح 

؟ تفای موادت  هنوگچ  (ع ) سابع ترضح  1943لسن 

؟ تشاد ردارب  دنچ  (ع  ) سابع 1943ترضح 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  يارب  يرهطمدیهش  هضور  1945نتم 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  يارب  يرهطمدیهش  هضور  1945نتم 

مهن بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  1950هضور و 

مرحم مهن  بش  بوتکم  1950هضور 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلابا  جئاوحلا  باب  1950ترضح 

: دسیون یم فنخم  1952یبا 

البرک تیصخش  نیمود  1953سابع 

البرک تیصخش  نیمود  1953سابع 

قیمع 1955شنیب 

ادخ هار  رد  هزرابم  1956داهج و 

(ع) سابع ترضح  یجئاوحلا  باب  1957ّرس 

يرادم 1959تیالو 

مود 1960زجر 

موس 1960زجر 

؟!  یلع نب  سابع  1961تمصع 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  1962رمق 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  1962رمق 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق  فیرش  نس  1962دلوت و 

: هینک باقلا و  1963مان و 

: راوگرزب نآ  1965لئامش 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  1966بدا 

: مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  1966لئاضف 

: البرک رادرس  شناد  1968ملع و 

: ترضح تعافش  1971ماقم 

: ترضح 1971نادنزرف 

( : ع  ) ساّبعلا لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  1972تازجعم 
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.روایب نم  دزن  ار  وا  دیآ ، یم  البرک  زا  میحرلادبع  خیش  نحص  نایم  ورب  دومرف : نم  هب  مناد ، یمن  تفگ : موش .  یم  دراو  الاح  نم  هک  تسناد  یم  هچ  خیش  متفگ : دهاوخ ، یم  اروت  یضترم  خیش  تفگ :  ، مدرک تاقالم  يراصنا  خیش  مزالم  رکون و  هللا  تمحر  الم  اب  هک  متفر ، یم  هناخ  يوس  هب  رهطم  نحص  هار  زا  مدش  فجن  دراو  هک  یتقو  .مدش  فرشا  فجن  هناور  و  مدرک ، تعجارم  لزنم  هب  دنک  یم  رهق  هک  یسک  دننام  هداد و  ع )  ) نیسح ماما  مرح  رد  يرصتخم  مالس  .مدمآ  نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نیا  .مور  یم - ناریا  هب  منام و  یمن  اهرهش  نیا  رد  رگید  نم  نیاربانب  يداد ،  افش  ار  برع  ۀّچب  نیا  یلو  دیدومرفن ، انتعا  یلو  مدرک ، ضرع  ناتردارب  ردپ و  امش و  هب  ررکم  متشاد و  لهس  عورشم و  تجاح  ود  نم  لضفلا ، أبا  ای  مدرک : ضرع  مدش و  کیدزن  رهطم  حیرض  هب  دیدرگ  بلقنم  ملاح  مدید  ار  هنحص  نیا  هک  یتقو  .دوب  هدش  ملاس  و  هتفرگ ، افش  هدش و  راوگرزب  نآ  رثا  ایمیک  رظن  لومشم  رسپ  نآ  هدروآ و  ع )  ) ساّبع ترضح  مرح  هب  ار  وا  شناکیدزن  تسا و  هدوب  جلف  يدایز  تدم  نابایب  بارعا  زا  يرسپ  هک  دش  مولعم  مدیسرپ  نآ  ببس  زا  نوچ  .دنراد  نایمرد  ار  یصخش  دندومن و  یم  دمآ  تفر و  نادرم  دندوب و  هدرک  عامتجا  هضور  نآ  رد  هک  مدید  يدایز  تّیعمج  متفر ، ع )  ) ساّبع ترضح  مرح  رد  يزور  .مدیدن  يرثا  مدومن و  تجاح  ضرع  نیفیرش  نیمرح  رد  زاب  متفر ، البرک  هب  فجن  زا  هصوصخم  ترایز  فاقوا  زا  یکی  رد  .مدید  یمن  تباجا  رثا  یلو  مداد ، یم  رارق  عیفش  ار  ناشیا  مدرک و  یم  تساوخرد  ع )  ) ساّبع ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نینموملاریما ترضح  مرح  رد  ررکم  .متفگ و  یمن  یسک  هب  ار  اهنآ  و  مدوب ، لیام  رایسب  نآ  ندش  هدروآرب  هب  هک  متشاد  تجاح  ود  هک :  دنک  یم  لقن  دشاب  یم  يراصنا  خیش  هللا  هیآ  موحرم  نادرگاشزا  فجن و  ناگرزب  زا  هک  یقارع  هللا  هیآ  موحرم 

(2)1974

هسدقم هیحان  رد  مالسلا ) هیلع   ) مشاه ینبرمق  زراب  یگژیو   61974

هسدقم هیحان  رد  مالسلا ) هیلع   ) مشاه ینبرمق  زراب  یگژیو  61974

يزابناج 1975تاساوم و 

ییارگ 1976ترخآ 

تیالو مالسا و  1976ییادف 

يرادساپ 1976تظافح و 

البرک 1976ياقس 

ادخ هار  رد  تسد  ود  1976میدقت 

(16 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) بنیز 1977ترضح 

(ع) نیسح ماما  نادناخ  تراسا  زا  ییاه  1977سرد 

(ع) نیسح ماما  نادناخ  تراسا  زا  ییاه  1977سرد 

دینازوسن ار  ریسا  لد  مالسا : ربمایپ  شرافس  - 11977

: تراسا ياهسرد  اما  1978و 

اروشاع مایق  رد  زامن  هاگیاج  - 21978

؛ هقف ظفح  - 21979

نارگید يارب  يزوسلد  يراوخ و  مغ  - 41980

ماش دجسم  رد  (ع ) داجس ماما  يرگاشفا  - 51981

تداهش هار  هدنهد ي  همادا  تراسا ، - 61983

فورعم هب  رما  قح و  هب  توعد  رد  يرادیاپ  - 71984

لکش نیرتهب  هب  لاح و  همه  رد  ادخ  رکش  - 81985

ع)  ) نیسح ماما  مایق  هدنزومآ  ياه  1987سرد 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  هدنزومآ  ياه  1987سرد 

تیصخش ساسحاو  اهیلع ) هللاامالس  ) 1989بنیز

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد  1991سالک 

1991هراشا

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد و  1991سالک 

مالسلا اهیلع  بنیز  يایح  زا  ییاه  1993هنومن 

: تفع ایح و  تیب  دنزرف   . 11993

یناوج زاغآ  رد  ایح   . 21995

هنیدم زا  تکرح  ماگنه  ایح  هوکش  شیامن   . 31996

! تفع ایح و  يادف  تالآرویز   . 41997

: اهایح یب  رب  ایح  يوناب  دایرف   . 51998

: هفوک هرامالاراد  رد  ایح  یلجت   . 61998

ییایح یب  اب  ایح  لباقت  جوا  دیزی ; سلجم   . 71999

بنیز يایح  دروآ  تسد  ینمادکاپ ، تفع و   . 82001

مالسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع  ياه  2003یگژیو 

2003هراشا

مالسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع  ياه  2003یگژیو 

: 2003فلا
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: 2003تائانثتسا

 : یفنم تهج  زا  ءانثتسا  اما  - 12003

: تبثم تهج  زا  ءانثتسا  اما  - 22003

: دلوت زور  رد  هضور  سلجم  2004ب:

: مالسلااهیلع بنیز  يراذگمان  2004ج :

: باقلا اه و  هینک  ددعت   : 2004د

: اه 2004هینک 

: ترضحنآ باقلا  2005اما 

: ماما يارب  ندرک  اعد  ماقم  2007ذ:

: بئاصملا ما  ماقم  2007ر:

: مشاه ینب  هلیقع  2007ز :

س)  ) بنیز ترضح  بقانم  2008لیاضف و 

س)  ) بنیز ترضح  بقانم  2008لیاضف و 

: نخس 2008هعیلط 

ردپ تنیز  - 12009

یهلا ملع  - 22009

یگدنب تدابع و  - 32010

ینمادکاپ تفع و  - 42012

يرادم تیالو  - 52013

یشخب هیحور  - 62015

ربص - 72016

راثیا - 82017

تماهش تعاجش و  - 92018

تغالب تحاصف و  - 102019

س)  ) بنیز ترضح  لسوت  اب  ناگتفایافش  2020تایاکح و 

س)  ) بنیز ترضح  لسوت  اب  ناگتفایافش  2020تایاکح و 

يدنه کی  تجاح  ندش  فرطرب  - 12020

 ( س  ) بنیز هب  ینس  کی  مارتحا  هجیتن   - 22020

ناوج کی  يافش   - 32022

دوب هدش  نوگنرس  ماب  زا  هک  يرسپ  يافش   - 42024

 ( س  ) بنیز زا  دنزرف  بلط  يدوهی و   - 52025

 ( ع  ) تیب لها  تمظع  كرد   - 62026

بعک نب  رحب  قح  رد  س )   ) بنیز نیرفن   - 72026

هبطخ ندناوخ  ماگنه  رد  ضحم  توکس   - 82027

دیوش یمن  سویءام  دیوش ، لسوتم   - 92028

ماش هب  رفس  نیلوا   - 102028

 ( س  ) يربک بنیز  هب  لسوت   - 112029

مالسلااهیلع نیسحلاهکیرش   ، 2030ارهزلاهبئان

مالسلااهیلع نیسحلاهکیرش   ، 2030ارهزلاهبئان

ترضح نآ  بیاصم  رب  ربمایپ  هیرگ  بنیز و  2030دلوت 

بنیز شرورپ  2031تدالو و 
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( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز بیاصم  رب  لیئربج  2031هیرگ 

( مالسلا هیلع   ) یلع هیرگ  بنیز و  دلوت  2032تراشب 

دنوادخ فرط  زا  بنیز  2033يراذگمان 

همطاف 2034دنزرف 

ربمایپ نابز  زا  بنیز  2035هیذغت 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  ياه  2035بقل 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  2036هینک 

دوب هملاع  2036بنیز 

دوب هثدحم  2036بنیز 

مشاه ینب  2037هلیقع 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز تغالب  2037تحاصف و 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز تواخس  2038دوج و 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  دادعتسا  2038غوبن و 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  2039لیاضف 

نآرق 2041رسفم 

یعرش لئاسم  2042نتفگ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ریظن  2043یتعاجش 

یتحار زا  2043نتشذگ 

تماما تلاسر و  ماقم  يامن  مامت  2044هنیآ 

یکدوک رد  هبطخ  2044داریا 

نآرق 2045توالت 

هجیدخ هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز 2045تهابش 

دوخ راوگرزب  ردپ  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز 2046تهابش 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز 2046دهز 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  هب  یگنادرم  2046تبسن 

یندل ملع  همشچ  2047بنیز ، 

ردارب رانک  2048شمارآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح هب  بنیز  تبحم  2048هجرد 

( مالسلا هیلع   ) نیسح هب  2049هاگن 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز 2049تدابع 

بش زامن  هب  2049هقالع 

اروشاع بش  رد  بش  2050زامن 

هتسشن 2050زامن 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز زا  اعد  2050سامتلا 

( مالسلا هیلع   ) یلع تایح  نامز  رد  نایفوک  2051داشرا 

ینید لئاسم  هب  2051خساپ 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز هرابرد  ربمایپ  2051شرافس 

بنیز زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع 2052لیلجت 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز هفیظو  2052هس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هب  2052هقالع 

: تشون 2053یپ 
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مالسلااهیلع مشاه  ینب  2055هلیقع 

مالسلااهیلع مشاه  ینب  2056هلیقع 

(ع( بنیز ترضح  باقلا  اه و  2056مان 

) مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  2057تیصخش 

: تثارو 2057.فلا 

: تیبرت 2058.ب 

: طیحم 2058.ج 

) مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  2058تلزنم 

( مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  بقانم  2059لیاضف و 

شناد ملع و  -12059

تدابع شتسرپ و  -22060

تّفع باجح و  -32061

تماقتسا ربص و  -42062

ینامرهق تعاجش و  -52063

تغالب تحاصف و  . 62064

يریگ 2065هجیتن 

نخس کی  رد  مالسلااهیلع  2065بنیز 

نخس کی  رد  مالسلااهیلع  2065بنیز 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  ياه  2066هبطخ 

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  وناب  ییاور  ماقم  یملع و  2069هاگیاج 

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  وناب  ییاور  ماقم  یملع و  2069هاگیاج 

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  یملع  2070هاگیاج 

شیاه 2070هینک 

رگید 2071هتکن 

رخآ هتکن  2072اما 

يوار 2072يوناب 

: 2073هثدحم

: یئاور 2073ماقم 

(5 ( ) هیلع هللا  مالس   ) ربکا یلع  2074ترضح 

- ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  - مرحم 2074متشه 

ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا 2074یلع 

 ، ءادهشلا دیس  ربکا  یلع  ترایز  2077رد 

مود 2077لیلد 

دنک تمحر  2078ادخ 

.تسا بلقلا  قیقر  ناوج  2078کی 

: 2078مود

كالم ات  2079ود 

.2079

.تسا ریذپ  تحیصن  2080ناوج 

، تسا رادافو  2082ناوج 

دشاب يربکا  یلع  دهاوخیم  رگا  ناوج  2083کی 
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دشاب هتشاد  ناوج  کی  دیاب  هک  يرایعم  2084نیمود 

، نامز ماما  لباقم  رد  2085بدا 

هملک ات  هس  نیمه  2088ًالصا 

: 2089هضور

هبترم 2090تفه 

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  2091ترضح 

2091هراشا

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  2091ترضح 

راوگرزب نآ  نسو  2091دلوت 

ربکا یلع  ترضح  2091لئاضف 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  وا  تهابش  2091فلا :

راوگرزب نآ  تمصع  2092ب :

رورس نآ  تافص  2093ج :

تعاجش 2093د :

ربکا یلع  ترضح  2093جاودزا 

ربکا یلع  ترضح  2094ردام 

تیب لها  زا  دیهش  2094لوا 

ربکا یلع  ترضح  2095تداهش 

تسا هبیط  راثآ  ثراو  يوبن و  تخرد  زا  هتساخرب  ربکا  2096یلع 

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  2101یناگدنز 

2101هراشا

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  2101یناگدنز 

(ع) ربکا یلع  2104تعاجش 

هللا لوسر  هب  مدرم  نیرت  2105هیبش 

متشه بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  2107هضور و 

مرحم متشه  بش  بوتکم  2107هضور 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  2107ترضج 

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  همان  2109هژیو 

( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  2109لیاضف 

تسا ناشیا  یحور  یقالخا و  لیاضف  2109مهم 

(5 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) هیقر 2121ترضح 

ربق ریمعت  يارجام  تامارک ،  مالسلا ) اهیلع  ) هّیقر 2121ترضح 

( مالسلا اهیلع    ) هّیقر 2121ترضح 

ردپ اب  2122نخس 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  ربق  2124شبن 

ترضح ربق  ریمعت  بیجع  2125يارجام 

: دش ناملسم  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  تمارک  ندید  اب  یحیسم  2128ردام 

ع)  ) نیسحلا تنب  هیقر  ترضح  نوماریپ  2129یشهوژپ 

2129هراشا

ع)  ) نیسحلا تنب  هیقر  ترضح  نوماریپ  2129یشهوژپ 

: تسا حرطم  لاؤس  دنچ  2132اجنیا 
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: دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  لوق  2132هس 

.تسین هدیشوپ  نف  لها  رب  ناشیا  يراگن  خیرات  هویش  یلو  دنا ؛ هدرک  تقفاوم  دیفم  خیش  اب  مه  هدع يا 23   22 .دنا " هنیکس  " و همطاف "  " زین ود  نآ  هک  هدرک  دای  ترضح  نآ  نارتخد  ناونع  هب  ار  نت  ود  اهنت  ناشیا  يارب  دیفم  خیش  رتخد : ود  2132فلا )

.تسا هدش  رکذ  ترضح  نآ  يارب  رتخد  هس  اه  باتک  زا  یخرب  رد  رتخد : هس  2132ب )

رهشأ لّوالا  و  ناتنب ، نینب و  عبرا  هل  ناک  لب  لیق : و  روهشملاوه ، اذه  .همطاف  هنیکس و  بنیزف ، تانبلا : اّما  ً.ادیهش و  هیبا  عم  لتق  ًاضیا  هّللادبع  ّنا  لیق : ...هلتقف و  لفط  وه  مهس و  هءاج  رغصالا  ّیلع  اّما  ً.ادیهش و  لتق  یّتح  هیبأ  ّيدی  نیب  لتاق  هّناف  ربکالا  ّیلع  اّماف  .رفعج  هّللادبع و  دمحم ، رغصالا ، یلع  و  ...نیدباعلادّیس ، وه  طسوالا و  ّیلع  ربکالا ، یلع  روکّذلاف : ثانا ، عبرأ  و  روکذ ، هّتس  هرشع ، ثانا  روکذ و  دالوالا  نم  (ع - ) نیسحلل يأ  هل -  ناک  : " دسیون یم  تسا و  هدومن  زین  ترهش  ياعدا  نآ ، رب  یتح  هدرک و  حیرصت  ترضح  نآ  يارب  رتخد  راهچ  دوجو  هب  لوسّرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤّسلا  بلاطم  باتک  رد  م652 ق)28   ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیش  رتخد : راهچ  ج )

؟ تسا هتشاد  هیقر   " مان هب  يرتخد  (ع ) نیسح ماما  ایآ  . 22134

مرحم موس  بش  تامدقم  بوتکم و  2137هضور 

مرحم موس  بش  بوتکم  2137هضور 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر 2137ترضح 

: نیسح ماما  تبیصم  رد  نیشن  هبارخ  هدنرپ  2137هلان 

: دومرف مالسلا : ) هیلع   ) داجس 2139ماما 

: 2140عبانم

مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  2140ترضح 

2140هراشا

یناث رثوک  2142دالیم 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  2143ردام 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  2144مان 

خیرات رد  هیقر  2144مان 

نیسحلا تنب  هیقر  یتیبرت  2145هاگتساخ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  2145رگید 

نیسحلا تنب  هیقر  یخیرات  تیوه  تابثا  ثحب و  2147حرط 

یئاهب 2150لماک 

2151فوهللا

یحیرُطلل 2152بختنملا 

هیهبلا 2152سوردلا 

1( هقیقد يا هد  ربنم  ) مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  2153یگدنز 

2153هراشا

1 مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  یگدنز  2153عوضوم : 

هّیقر 2153هملک 

: مالسا رد  هیقر  مان  2153نیتسخن 

: ناثدحم 2155رظن 

هّیقر ترضح  2156ردپ 

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  2156ردام 

( مالسلا هیلع   ) هیقر ترضح  2156نس 

اروشاع رد  مالسلا ) اهیلع   ) 2156هیقر

(2 ( ) هیلع هللا  مالس   ) رغصا یلع  2157ترضح 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  2157ترضح 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  2157دالیم 

: كدوک 2157مان 

: كدوک 2158نس 

: لفط ردام  2158مان 

: كدوک 2159لتاق 
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: كدوک تداهش  زا  دعب  ع )  ) ءادهشلادیس لمعلا  سکع  تداهش و  2159تیفیک 

: هجیتن 2162یسررب و 

: نخس دنچ  2163دقن 

مرحم متفه  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  2163هضور و 

2163هراشا

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  2163ترضح 

: هک تسا  هدش  لقن  فورعم  یمق   يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  2164زا 

: گرزب يازریم  2164هیصوت 

 : مالسلاامهیلع رغصا  یلع  ای  نیسح  ماما   ) مولظم نوخ  هب  2165لسوت 

تفگ یم  یفسلف  مالسالا  هجح  2167موحرم 

 : هلمرح 2168اما 

: 2168عبانم

: سلجم عورش  يارب  بسانتم  2169راعشا 

(21 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  2170ترضح 

تیب لها  همیرک  2170تامارک 

تیب لها  همیرک  2170تامارک 

( هر ) یکارا یمظعلا  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  2170یتامارک 

مالسلا هیلع  ارهز  همطاف  توربج  2172لالج و 

شدقرم راوز  هب  ترضح  2173تیانع 

ردارب رئاز  هب  ترضح  2174تیانع 

یناوجخن ناوج  هبلط  2175يافش 

یهلا ضیف  2176عبنم 

ینارصن درم  2176يافش 

جولفم 2177يافش 

نیرئاز هب  تیانع  هدشمگ و  2179تاجن 

نونج هب  2179يالتبم 

مشچ 2180فعض 

لس هب  2181التبم 

هلاس هد  رتخد  مشچ  2183يافش 

ینامهیم جراخم  2183ياطع 

دتسرف یم  رهاوخ  مرح  هب  ار  ضیرم  مالسلا  هیلع  اضر  2184ترضح 

تمحر 2185میسن 

شخبافش 2186یتبرش 

( یگداوناخ تلیضف  : لوا وترپ  یتشهب (  يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2188هد 

2188هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2188هد 

ثحب 2188هعیلط 

یتشهب يوناب  2189ود 

(، (س هط لآ  هموصعم  -12189

(س) ارذع میرم  -22190

: تسا لیذ  رارق  هب  ماقمالاو  يوناب  ود  نآ  كرتشم  ؤلألت  2190اّما 
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یگداوناخ تلیضف  لوا : 2190وترپ 

(س) میرم 2192ترضح 

: ردام بجعت  2193تلع 

: داهن میرم  ار  2193شمان 

(س) هموصعم همطاف  2194ترضح 

: تیب لها  همیرک  2195ردام 

تشهب میرح  2196رد 

2197عبانم

( ءافطصا ماقم  : مود وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2197هد 

2197هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2197هد 

ءافطصا ماقم  مود : 2197وترپ 

(س) نارمع رتخد  2197میرم 

: میرم ندوب  2199هثدحم 

: هیآ رگید  تمسق  زا  میرم  2199یگدیزگرب 

(س) هموصعم همطاف  تیب ، لها  همیرک  2200اما 

( تدابع ماقم  موس : وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2201هد 

2201هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2201هد 

تدابع عوضخ و  ماقم  موس : 2201وترپ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) نیسح ماما  .دشاب  یمن  روسیم  یهلا  تفرعم  تخانش و  اب  زج  هک  تسا  راگدرورپ  یگدنب  تدابع و  انامه  .شتسرپ » يارب  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  و  ( 32 (؛ َنودبعِیل َِّالا  َسنالا  َو  َّنِْجلا  ُتقلخ  ام  َو   » تلالد هب  سنا  نج و  تقلخ  زا  2201فده 

: دنا هدومرف  (ع ) یلع نایقتم ، يالوم  هک  نانچ  دشاب ؛ یم  یهاگآ  تریصب و  هیام  هریت و  بولق  هدنهد  الج  رامیب و  ياهلد  شخب  افش  هک  ییاراوگ  دهش  دهد ؛ یم  رمث  ( 36 «) وْلُح ُهُرکِذ  ْنَم  ای   » تلالد هب  ار  قح  اب  سنا  نیریش  دهش  زا  ندیشچ  هک و  تسا  یهلا  برق  ياوأملا  تنج  هب  دورو  و  یهجوت ، یب  تلفغ و  يداو  زا  جورخ  نیملاعلا ، ّبر  رکذ  تدابع و 

اهیلع هللا  مالس  میرم  2202تدابع 

: بارحم رد  2203قزر 

: نفد زا  سپ  میرم  2203باوج 

: همیرک 2204تدابع 

 : تدابع 2204ناکم 

( تمصع ماقم  مراهچ : وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2205هد 

2205هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2205هد 

تراهط تمصع و  ماقم  مراهچ : 2205وترپ 

: یهلا لامج  رهظم  2205نز 

: درم نز و  2206تقلخ 

: نز زا  2207تسارح 

: نز يارب  2207نیرتهب 

: مالسلااهیلع میرم  2208تمصع 

تیب لها  2209همیرک 

: دندرکن جاودزا  زگره  وناب  ود  2210ره 

: درکن جاودزا  همیرک  2210ترضح 

: درکن جاودزا  مالسلااهیلع  2211میرم 

( هملاع تفص  : مجنپ وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2212هد 
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2212هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2212هد 

هملاع تفص  مجنپ : 2212وترپ 

: رشب یگشیمه  زاین  ، 2213ملع

: همیرک يارب  هملاع  2213تفص 

: همیرک يارب  هثدحم  2214تفص 

: ثیدح 2215لقن 

تلزنم ریدغ و  ثیدح  . 12215

(ص) دمحم لآ  یتسود  . 22215

نایعیش زکرم  مق  . 32215

(ع) یلع ترضح  ناّبحم  . 42216

: ملع هاگیاج  2217مق 

: دوب هملاع  مالسلااهیلع  2218میرم 

( هقیدص مشش : وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2218هد 

2218هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2218هد 

هقیدّص تفص  مشش : 2218وترپ 

: توبن ماقم  زا  2220دعب 

: تسا هقیدص  2220میرم 

: اقول لیجنا  رد  2221میرم 

: میرم نداد  2221لسغ 

: هقیدص تفص  هب  فصتم  2222همیرک 

( ربص ماقم  : متفه وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2222هد 

2222هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2222هد 

ربص ماقم  متفه : 2222وترپ 

: مالسلااهیلع میرم  2224ربص 

: اقول لیجنا  رد  میرم  2225ربص 

: همیرک 2226ربص 

: هواس 2226رهش 

: مق 2227رهش 

( نفد لحم  تفارش  : مهن وترپ   ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2227هد 

2227هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2227هد 

نفد لحم  تسادق  تفارش و  مهن : 2227وترپ 

: سدقملا تیب  2228تفارش 

هلمج هنیرق  هب  یصقالا  دجسم  زا  دارم  نازیملا ، ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  هدومرف  هب  : هر ییابطابط  همالع  2229رظن 

: همیرک نفدم  2229تفارش 

: ماما 2230راعشا 

: تشهب ياهرد  زا  2231يرد 

( تعافش ماقم  : مهد وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2232هد 
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2232هراشا

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  2232هد 

تعافش ماقم  مهد : 2232وترپ 

: همیرک تعافش  2232ماقم 

_ت: عافش 2235عاونا 

: مالسلااهیلع میرم  تعافش  2235ماقم 

: مالسلااهیلع میرم  ندوب  2236وگلا 

مالسا نید  تیحیسم و  نییآ  رد  تعافش  2236همتت :

: تیحیسم 2237رد 

: لیجنا 2237رد 

: يرکفت نینچ  2237رطخ 

: مالسا 2238رظن 

: مالسلا هیلع  بوقعی  تعافش  2239هدعو 

: نایباهو 2239هاگدید 

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  2241نانچ 

: هر یئابطابط  همالع  2242هیرظن 

: 2244هجیتن

: سدقم 2244كاخ 

(3 ( ) ع  ) مظاکلا یسوم  نبدمحا  2244ترضح 

(ع) رفعج نب  یسوم  نب  2244دمحا 

(، (ع رفعج نب  یسوم  نب  2244دمحا 

: هک دنا  هداد  شرازگ  2244ناخروم 

ناریا هب  (ع ) یسوم نب  دمحا  2246ندمآ 

نفد لحم  تافو و  ای  تداهش و  صوصخ  2246رد 

: رما 2247تقیقح 

غارچهاش هب  2247بقلم 

غارچهاش هب  2247بقلم 

( مالسلا هیلع  ) غارچهاش ترضح  ردام  2248لئاضف 

( مالسلا امهیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  اب  هنیدم  مدرم  و  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ترضح  2248تعیب 

سوط هب  هنیدم  زا  2249تمیزع 

: هک تسناد  دید ، نینچ  ار  عضو  هک  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  2251ترضح 

راکیپ 2251لادج و 

نمشد 2252گنرین 

( مالسلا امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  2252تداهش 

ناکباتا نامز  رد  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ربق  2253شیادیپ 

يزاریش دینج  مساقلاوبا  نیدلا  2253نیعم 

غارچهاش اب  فورعم  مالسلاامهیلعرفعج  نب  یسوم  نب  دمحا  2254ترضح 

غارچهاش اب  فورعم  مالسلاامهیلعرفعج  نب  یسوم  نب  دمحا  2254ترضح 

: میرک 2255يدیس 

: مظاک ماما  رظن  2255دروم 

: یسوم نبدمحا  ترضح  2255ردام 
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: تافو ای  2256تداهش 

: زاریش هب  2256رفس 

: دمحم دمحا و  2257ترضح 

: فیرش دقرم  یخیرات  2257دنس 

: نیفلاخم 2257هدیقع 

: تافو 2257خیرات 

: ترضحنآ هب  مدرم  2257عوجر 

: نایاپ 2258رد 

(1 ( ) س  ) نینبلا ما  2258ترضح 

1 س )  ) نینبلا ما  ترضح  باتهم  ردام  2258همانیگدنز 

س)  ) نینبلا ما  ترضح  باتهم  ردام  2258همانیگدنز 

لوا 2258تمسق 

: 2258همدقم

: ددجم جاودزا  هب  ع )  ) یلع ترضح  يریگ  2260میمصت 

 : هک تسا  بسانم  تاکن  نیا  رکذ  زیچ  ره  زا  2260لبق 

 : ههبش 2262کی 

؟  دوب هچ  هدش  باختنا  سورع  2265تاصخشم 

( : دیشروخ رابت  زا   ) هیبالک همطاف  بسنو  مان  - 12265

 : لیفط نب  2267رماع 

: کلام نب  2267رماع 

 : هبتع نب  2268هورع 

: ینارون يدلوت  و  (س ) نینبلا 2271ما 

 : نینبلا ما  دلوت  2273خیرات 

 : نینبلا ما  نادناخ  زراب  ياه  2274یگژیو 

 : نینبلا ما  زا  يراگتساوخ  2274مسارم 

 : يراگتساوخ زا  لبق  بش  کی  نینبلا  ما  2276باوخ 

(: ع  ) یلع ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  2279خیرات 

 : ناناوج يارب  ییوگلا  ع )  ) یلعو نینبلا  ما  2280جاودزا 

(: ع  ) یلع هناخ  هب  نینبلا  ما  2281دورو 

: نینبلا ما  ات  همطاف  2282زا 

(: ع  ) یلع ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  2282هرمث 

: تعاجش دنزرف  2282دالیم 

: تیالو زا  عافد  هب  2284شرافس 

: دیهش راهچ  2285ردام 

: روشاع هرطاخ  رادساپ  نینبلا ، 2286ما 

 : نینبلا ما  تافص  2287هفیحص 

: اتمه یب  ییایمیک  2287تیالو ،

: يردام 2288تبحم 

: افو 2290هنارکرب 

: رنه هنیآ  2291رد 

 : یسایس 2292شرگن 
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(: س  ) نینبلا ما  ییانادو  2296ملع 

2297بدا

: تیبرت میلعت و  هنارک  2298رب 

: باتهم ردام  بورغ  یشرع و  2299جورع 

: ام ياربرایع  مامت  ییوگلا  نینبلا  2301ما 

یهلا ضیف  هطساو  مالسلااهیلع ،  نینبلا  2302ما 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  لیاضف  نایب  رد  ناگرزب  2304نخس 

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز  زا  2305یشخب 

(: س  ) نینبلا ما  2305یسانشباتک 

 .... دراد 2307همادا 

(3 ( ) مالسلا هیلع   ) بلاطوبا 2307ترضح 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  2307تافو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  2307تافو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  2308بسن 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  2308نامیا 

تایاور ثیداحا و  هنیئآ  2308رد 

ناگرزب ءارآ  و  مالک   2309رد 

: بلاطوبا 2310هضور 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  2311ماقم 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  2311ماقم 

: دن _ يو 2311گ_

: هک تسا  ربخ  2313رد 

: هک نیا  2313هصالخ 

؟ تسا يّدح  هچ  رد  مالّسلاامهیلع  بلاطوبا  ترضح  نینمؤملاریما  ردپ  2313ماقم 

( مالسلا هیلع   ) بلاطوبا ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   262314

بلاطوبا ترضح  2314تلحر 

هیلع هللا  مالس  بلاطوبا  ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   262314

«. موش یم  هتشک  نم  ردپ ! : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  2317یبش 

: تفگ ردپ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  2317یلع 

(17 ( ) مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  2320نارای 

هللا لوسر  نادناخ  هب  شبیجع  یگدادلد  يرادافو و  تعاجش و  بیبش و  یبا  نبا  سباع  2320يارجام 

هللا لوسر  نادناخ  هب  شبیجع  یگدادلد  يرادافو و  تعاجش و  بیبش و  یبا  نبا  سباع  2320يارجام 

؟ یسانش یم  ار  بیبش  یبا  نبا  2320سباع 

ماما زا  سباع  2322تیامح 

البرک رد  سباع  2322شقن 

بذوش 2322قیوشت 

شنامز ماما  اب  نخس  نیرخآ  رادید و  2323نیرخآ 

سباع 2323تداهش 

نیفص 2323راگدای 

: 2326اهتشونیپ

( يرادافو يودهم (  هعماج  ات  ینیسح  تضهن  2326زا 
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2326هراشا

( يرادافو يودهم (  هعماج  ات  ینیسح  تضهن  2327زا 

؟ تسیک 2328نمؤم 

.دنتسه عشاخ  عضاخ و  ناشزامن  رد  هک  نانآ  ( 2 « ) نوعشاخ مهتالص  یف  مُه  نیذلا  - » 12328

.دننادرگیور یگدوهیب  وغل و  زا  هک  نانآ  َنوضرعم » ِوغللا  نع  مُه  نیذلا  و  - » 22329

.دنزادرپ یم  ار  دوخ  لام  تاکز  هک  نانآ  ( 5 « ) نولعاف ِهاکزلل  ْمه  َنیذلا  و  - » 32330

.دننک یم  ظفح  ندش  هدولآ  زا  ار  دوخ  ناماد  هک  اه  نآ  ( 6 « ) َنوظفاح مهجورُفل  مه  نیذلا  و  - » 42330

.دننک یم  افو  ًالماک  دوخ  نامیپ  دهع و  اه و  تناما  هب  هک  نانآ  ( 7 « ) نوعار مهدهع  مهتانامال و  مُه  نیذلا  و  - » 52330

تسا دهع  هب  يافو  رد  قفانم  نمؤم و  2330توافت 

افو یب  2331نایفوک 

نمشد اب  یتح  2332يرادافو 

ءایبنا باحصا  زا  رترب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  2333نارای 

ناج ياپ  ات  ماما  هب  تبسن  2334يرادافو 

؟ میشاب رادافو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هار  رد  2334هنوگچ 

راگدرورپ اب  دهع  هب  يدنب  ياپ  - 12335

مدرم اب  يافو  - 22337

نامز ماما  اب  دهع  - 32338

يرادافو رهظم  هجسوع  نب  2340ملسم 

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  2342البرک 

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  2342البرک 

نانمشد 2344سابل 

: میراد نمشد  هنوگود  2346ام 

: ینورد نمشد  - 12346

: ینوریب نمشد  - 22346

: دراد هناشن  جنپ  2347قفانم ،

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  باحصا  يرادم  2348تیالو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  باحصا  يرادم  2348تیالو 

لوا 2349رکفت 

مود 2349رکفت 

موس 2353رکفت 

مرحم مراهچ  بش  بوتکم  تامدقم  2355هضور و 

مرحم مراهچ  بش  بوتکم  2355هضور 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  2355نالفط 

 : مهم 2356هتکن 

 : هیبنیزلا صئاصخ  رد  يریازج  2356موحرم  

: وا هب  رفعج  نب  هللا  دبع  نادنزرف  تداهش  2356ربخ 

: نادیم هب  نادنزرف  2358نداتسرف 

 . تساجک هب  ات  اجک  زا  توافت  2358نیبب 

 : بسانتم 2359راعشا 

: 2360عبانم

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  تداهش  2360یفرعم و 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  2360تداهش 

لوا هلمح  يادهش  ياه  2361مان 

: هیما نب  مهدا   - 12361

: دعس نب  ْیما   - 22361

: رمع نب  رشب   - 32361

: جاجح نب  رباج   - 42361

: رماع نب  بابح   - 52361

: یلع نب  هلبج   - 62362

: بعک نب  هدانج   - 72362

: يدنک ریجح  نب  بدنج   - 82362

: کلام نب  نیوج   - 92362

: سیقلا ئرما  نب  ثراح   - 102362

: ناهبن نب  ثراح   - 112362

: ردب نب  جاجح   - 122363

: ورمع نب  سالح   - 132363

: ورمع نب  رهاز   - 142363

: میلس نب  ریهز   - 152363

 (: ملسم نب  رماع  مالغ   ) ملاس  - 162364

: ورمع نب  ملاس   - 172364

: ریمح یبا  نب  راوس   - 182364

: هللادبع نب  بیبش   - 192364

: عمجم نب  ذئاع   - 202364

: ملسم نب  رماع   - 212365

: ریشب نب  هللادبع   - 222365

: دیزی نب  هللادبع   - 232365

: دیزی نب  هللادیبع   - 242365

: برلا دبع  نب  نمحرلادبع   - 252365

: دوعسم نب  نمحرلادبع   - 262366

(: 36) هعیبض نب  رمع   - 272366

: ناسح نب  رامع   - 282366

: همالس نب  رامع   - 292366

: يدزألا بیبح  نب  مساق   - 302367

(: 42) ریهز نب  طساق   - 312367

: ریهز نب  سودرک   - 322367

(: 45) قیتع نب  هنانک   - 322367

: ریثک نب  ملسم   - 342367

: جاجح نب  دوعسم   - 352367

: ریهز نب  طسقم   - 362368

(: 50) رزین یبا  نب  رصن   - 372368

: یبسارلا ورمع  نب  نامعن   - 382368

: نالجع نب  میعن   - 392368
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: یمعثخلا رشب  نب  ریهز   - 402369

رصن 2369لوزن 

2369هثاغتسا

ادهش ریاس  ياه  2369مان 

(: 57) ریمع نب  هللادبع  - 12370

(: 61) هللادبع نب  کلام  ثراحلا ، نب  فیس  22373 و 3 -

؛) 63) ياودیصلا دلاخ  نب  ورمع   - 42373

؛) 64) ورمع يالوم  دعس   - 52373

؛) 65) ثراح نب  رباج   - 62373

(: 66) هللادبع نب  عمجم   - 72373

: ریضخ نب  ریرب   - 82374

: يراصنا بعک  نب  هظرق  نب  ورمع   - 92376

(: 78) ثراح نب  فوتحلا  وبا  ثراح ، نب  دعس  102377 و 11 -

: لاله نب  عفان   - 122378

: يدنک أثعشلا  وبا   - 132379

: هجسوع نب  ملسم   - 142380

: یحایر دیزی  نبرح   - 152382

(: 100) رهاظم نب  بیبح  - 162383

زامن 2385نیرخآ 

یفنح هللادبع  نبدیعس  - 172385

: يدئاص همامث  وبا  - 182386

: براضم نب  ناملس  - 192387

: یلجب نیق  نب  ریهز  - 202387

: یفعجلا قورسم  نب  جاجح   - 212388

: یفعج لفغم  نب  دیزی   - 222389

: یمابش دعسا  نب  هلظنح   - 232389

(: 125) بیبش یبا  نب  سباع   - 242390

: هللادبع نب  بذوش   - 252392

(: 130) کلام یبا  نب  نوَج   - 262392

: یبحرالا نمحرلادبع   - 272393

: یکرت مالغ   - 282393

: ثراح نب  سنا   - 292394

: هورع نب  نمحرلادبع  هورع ، نب  هللادبع  302394 و 31 - 

: هدانج نب  ورمع   - 322394

: یکرتلا حضاو  - 332395

: هللادبع نب  عفار   - 342396

 : طیبث نب  دیزی   - 352396

: یح نب  رکب   - 362396

: کلام نب  هماغ  رض   - 372396

: دایز نب  عمجم   - 382397

: رجاهم نب  دابع   - 392397
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: یبلک بابح  نب  بهو   - 402397

: هملس نب  سیق  نب  یشبح   - 412398

: تلص نب  هبقع   - 432398

: رمع نب  بنعق   - 442398

: لقعم هب  سینا   - 452399

: هرق یبا  نب  هرق   - 462399

: ینزیلا هللادبع  نب  نمحرلادبع   - 472399

: ینزاملا ییحی   - 482399

: حجنم  – 492399

: ورمع نب  دیوس   - 502400

: اه تشون  2400یپ 

ع)  ) نیسح ماما  2414نارای 

ع)  ) نیسح ماما  2414نارای 

; مایق 2414ربهر 

رادافو نارای  2414شقن 

(ع) نیسح ماما  نارای  2418دادعت 

ییالبرک 2420ناریپ 

ییالبرک 2420ناکدوک 

البرک نامرهق  2422نانز 

البرک 2424نازابناج 

(ع) نیسح ماما  نارای  2424ياهیگژیو 

نید رد  تریصب   _ 12424

دنوادخ اب  هناقشاع  طابترا   _ 22426

: میناوخ یم  (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  یتیاور  2427رد 

ریظن مک  تعاجش   _ 32428

: میناوخ یم  (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  یتیاور  2429رد 

: 2430اهیقرواپ

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  2432باحصا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  2432باحصا 

هجسوع نب  ملسم  - 2438

2441ریهز

2444رح

دراد يدایز  ياه  مایپ  ام  هب  مه  2445رح 

مرحم مشش  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  2445هضور و 

مرحم مشش  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  2445هضور و 

مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  مساق  2445ترضح 

دنا هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  ربتعم  2446خیراوت 

: دنک یم  لیلجت  اهنآ  زا  2447لوا 

: دمآرد نخس  هب  هک  یسک  2447لوا 

تسا هدرک  یخیرات  گرزب  هثداح  کی  ار  هثداح  نیا  هک  2448تساهنیا 

دموا دید  ور  ومع  ییاهنت  2449ات 
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: مساق رس  يالاب  دموا  هلجع  2450اب 

: 2451عبانم

مرحم مجنپ  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  2451هضور و 

مرحم مجنپ  بش  بوتکم  2451هضور 

مالسلا امهیلع  نسح  نب  هللادبع  بانج  نوج و  مان  هب  نیسح  ماما  مالغ  2451هضور 

: 2457عبانم

 : بسانتم 2457راعشا 

(4  ) مالسلا مهیلع  همئا  نارای  نادرگاش و  2459باحصا و 

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  2459مایپ 

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  2459مایپ 

( مالسلا مهیلع   ) راوگرزب ماما  راهچ  رضحم  كرد  - 12459

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  رب  ینید  دیاقع  هضرع  - 22461

ناملسمان هب  ازسان  اب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دروخرب  - 32462

نایعیش هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ  - 42463

.دنیوگب تسار  وگب : ثیِدَْحلا » ِیف  ِقْدِّصلِاب  ْمُهْرُم  »2463

ناناوج تیبرت  رد  دیتاسا  ناملعم و  هفیظو ي  - 52464

: وگب نم  نایعیش  هب  میظعلادبع  دومرف : اضر  2465ماما 

رگیدکی تیصخش  بیرخت  هقرفت و  زا  يرود  - 62466

.دینکن بارخ  ار  2467رگیدمه 

نمؤم يوربآ  نتخیر  رطاخ  هب  اضر  ماما  نیرفن  - 72468

1 هیلع ) هللا  مالس   ) داوج ماما  لئاضف  زا  2473هنومن يا 

2473هراشا

(ع) داوجلا یلع  نب  دمحم  ماما  يدرف  هریس  لیاضف و  زا  ییاه  2473هنومن 

دینک فاوط  س )  ) همطاف مردام  بناج  2473زا 

(ع) داوج ماما  شرسپ  هب  ع)  ) اضر ماما  2474همان 

ناتسجس مکاح  هب  ع)  ) داوج ماما  2474همان 

يزاوها رایزهم  نب  یلع  هب  ع)  ) داوج ماما  2475همان 

یبصانردپ اب  ارادم  2476هبروتسد 

هیلع هللا  تاولص  همئالا  داوج  زا  2476هزجعم يا 

: اهتشون 2479یپ 

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  2480ترضح 

2480هراشا

: لوا 2480بلطم 

: مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  2480دلوت 

: مود 2482بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  2482تلزنم 

: موس 2482بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  يزیتس  2482ملظ 

: مراهچ 2483بلطم 

شتاداقتعا هب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  2483مامتها 

: مجنپ 2484بلطم 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  یعقاو  رای  میظعلادبع  2484ترضح 

: مشش 2484بلطم 

میظعلادبع ترضح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   2484شرافس 

: متفه 2485بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  2485تّیمها 

: متشه 2485بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  رد  یلاع  2485نیماضم 

: مهن 2486بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  یملع  2486راثآ 

: مهد 2487بلطم 

: تمارک 2487دنچ 

زود هنیپ  تاجن  -12487

مداخ ود  نامیپ  -22487

هیزعت يارجام  -32488

مالّسلا هیلع  میرکلادّیس  هیده  -42489

ریگب لایر  ود  هدب ،  لایر  کی  - 52490

ون يابع  -62491

2492تلحر

 : 2492عبانم

مالسلا هیلع  نامز  ماما  لیکو  یتخبون  حور  نبا  2493نیسح 

2493هراشا

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا ،  تیصخشو  یگدنز  هب  یهاگن  2493فلا : 

: حور نبا  نیسح  تدالو  2494خیرات 

: حور نبا  نیسح  یعامتجا  2494تیعیقوم 

: حور نبا  نیسح  هاگیاج  زا  قودص  خیش  2495تیاور 

: حور نبا  نیسح  طسوت  نادنمتسم  زا  2496يریگتسد 

: نامثع نبادمحم  راضتحا  2496هظحل 

: نامثع نبا  دمحم  يراپسکاخ  زا  دعب  حور  نبا  نیسح  راک  2497زاغآ 

: حور نبا  نیسح  تلاکو  نامز  تیعقوم و  2497نیرتهب 

: حور نبا  نیسح  تلاکو  تیعقوم  نامز و  2498نیرتدب 

تاعیقوت 2499ب:

: حور نبا  نیسح  دییأت  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  عیقوت  -12499

تباین نیغورد  نایعدم  اب  طابترا  رد  حور  نب  نیسح  هب  عیقوت  -22499

(2 ( ) هر  ) ینیمخ 2501ماما 

هیقف تیالو  2501موهفم 

هیقف تیالو  2501موهفم 

« هقف  » هملک . 12501

؛ حالطصا رد  هقف » »2501

« هیقف . » 22501

« تیالو . » 32502

: دوش یم  میسقت  یعیرشت »  » و ینیوکت »  » هب 2502تیالو 
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ینیوکت تیالو  2502.کی 

یعیرشت تیالو  2502.ود 

( هرس سدق   ) ماما ترضح  یساسا و  نوناق  رظنم  زا  هیقف  هقلطم  2505تیالو 

یمالسا نوتم  رد  هیقف  تیالو  2506.کی 

یساسا نوناق  رد  هیقف  تیالو  2508.ود 

هر ینیمخ  2510ماما 

2510هراشا

هر ینیمخ  2510ماما 

: 2511ناتساد

: 2512ناتساد

: 2512ناتساد

: 2516ناتساد

(192  ) مرحم 2517هام 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  2517نیرخآ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  2517نیرخآ 

دنز یم  ادص  ار  دوخ  رادافو  باحصا  2517ماما 

ناسرب منایعیش  هب  ار  ممالس  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  2519ماما 

درک نت  هب  هنهک  سابل  مالسلا  هیلع  2522ماما 

مالسلا هیلع  ماما  يارب  هنیکس  2522هیرگ 

مرح ناوناب  نانز و  اب  ماما  2523يوگتفگ 

دعس رمع  رکشل  هب  ماما  2523هظعوم 

! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  2524گرم 

! دیشاب درم  دازآ  دیرادن  نید  2524رگا 

نمشد هب  نیرفن  ادخ و  اب  2525تاجانم 

درک تباصا  ماما  یناشیپ  هب  2526يریت 

درک تباصا  ماما  يولگ  هب  2527يریت 

ناشیا هنیس  رب  هبعش  هس  ریت  ندز  ماما و  یناشیپ  هب  گنس  2527تباصا 

داتفا نیمز  هب  بسا  زا  ادخ  2528شرع 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  تاجانم  2530نیرخآ 

ملاع نادیهش  رورس  رالاس و  تداهش  2531تاظحل 

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  2532تداهش 

مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  تعیبط  َملاع  2533ینوگرگد 

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو   42534

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو  2534راهچ 

میلست ماقم  2534فلا :

.تساه نآ  نیرترب  میلست  ماقم  نایم ، نیا  رد  تسا و  روصت  لباق  میلست  اضر و  ربص ، لکوت ، دننام  يونعم  لمعلا  سکع  نیدنچ  اه  تبیصم  اهالب و  تالکشم ، اب  هجاوم  رد  تسا ،» هدش  هدیچیپ  الب  هب  هک  تسا  ییارس  ایند  ٌهَفوفحَم ؛ ِءالبلاب  ٌراد  اَینُّدلا  »2534

قیدصت ماقم  2536ب :

افو ماقم  2536ج :

حصُن ماقم  2537د :

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  2537تداهش 

2537هراشا
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مالسلا هیلع  داجس  2537ماما 

.تسا تابجاو  بجوا  زا  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  تکرح  ياهدرواتسد  نید و  ظفح  ینامز  نینچ  رد  ًاتعیبط  .دننکب  شزرا  ار  اهشزرا  دض  .دننک  شزرا  دض  ار  اهشزرا  .نربب  نیب  زا  ار  دندش  هداعلا يا  قوف  تبیصم  رجز و  لمحتم  روما  نآ  يارب  ءایبنا  متاخ  نینزان  دوجو  هک  يروما  نآ  .دنربب  نیب  زا  ار  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  ياهشزرا  هک  میتسه  یتالوحت  رییغت و  يرس  کی  دهاش  ام  ءایبنا  متاخ  نیننزان  دوجو  تلحر  اب  اما  .بالقنا  نیا  هدوب  رشب  خیرات  رد  رثؤم  مه  یفرط  زا  هدنام و  یقاب  اذهام  نامز  یلا  بالقنا  نآ  رثا  هک  یلوحت  بالقنا و  دنداد و  ماجنا  يرشب  هعماج  رد  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  تکرح 

توکس 2539ربص و 

.رشب خیرات  رد  رثؤم  . 12539

.رضاح نامز  یلا  راذگریثأت  . 22539

هدش لیطعت  لوقع  يایحا  . 12541

دهع هب  يافو  مود  فده  . 22541

.تینالقع ظفح  لوا : 2542فده 

: مود 2542فده 

هللادبع یبا  بالقنا  تکرب  هب  هللادبع و  یبا  رذگهر  زا  هدش  هدنز  تینالقع  2543ظفح 

.نینمؤم فطاوع  هب  یهد  تهج  تیاده و  ظفحم و  2543ود 

: ددعتم ياه  ینارنخس  . 12543

هلیسو نیمود  . 22543

هلیسو نیموس  . 32544

: نینمؤم فیاظو  نایب  . 42544

: بئاصم نایب  هیرگ و  . 52544

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  هزیگنا   - نابیرغ ماش   - مهدزای 2546بش 

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  ياه  2546هزیگنا 

؟ دومن مایق  هللا  دبع  ابا  2547ارچ 

: ینید هزیگنا ي  -12547

: هداتفا ملاع  رد  قافتا  ود  ایند ، مدرم  هرصب ، 2547مدرم 

: تسا هداتفا  قافتاود  هرصب ، مدرم  يا  دومرف : 2548ماما 

: تسا هداتفا  قافتا  ود  ایند ، 2550مدرم 

.دوب یعامتجا  هزیگنا ي  ماما ، هزیگنا ي  2551نیمود 

.میراد تیصوصخ  نیدنچ  ام  دندومرف : ماش  ربنم  رب  (ع ) داجس 2552ماما 

.دوش یم  لهج  راچد  هعماج  یهاگ  یگنهرف ؛ هزیگنا  2553موس 

« .َهلالَضلا ِهرْیَح  َهلاهَْجلا و  َنِم  كَدابِع  2554َذِقْنَتْسَِیل 

.تسا یسایس  هزیگنا ي  هللادبعابا ، مراهچ  2557هزیگنا ي 

.تسا یصخش  هزیگنا ي  مجنپ ، 2558هزیگنا ي 

؟ دوب هچ  البرک  هب  ندمآ  زا  هللادبعابا  هزیگنا ي  2558لاؤس :

! زامن دناوخ  یم  هتسشن  یلد  2561هتسکش 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع 2562بش 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع 2562بش 

.تسین اروشاع  یگرزب  تمظع و  هب  ییالب  2562چیه 

.دوش ایهم  مرحم  زا  لبق  دیاب  دنک ، كرد  ار  اروشاع  دهاوخ  یم  رگا  2565ناسنا 

.دنک یم  صلاخ  كاپ و  ار  ناسنا  دنک و  یم  مهارف  ناسنا  يارب  ار  افو  تبحم و  هنیمز ي  ادهشلادیس ، يالب  هب  دورو  .دنک  یم  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دوش ، دراو  اروشاع  هب  دنزب و  رانک  ار  باجح  دناوتب  ناسنا  رگا  .تسا  خیرات  همه ي  هزادنا ي  هب  نامز ، رظن  زا  هدرک و  یط  ار  ملاوع  همه ي  هک  تسا  ییایفارغج  .ایفارغج  نامز و  زا  صاخ  فرظ  کی  هن  تسا و  نیمز  صاخ  هعطق ي  کی  هن  اروشاع  .دنک  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دنزب و  رانک  ار  اه  هدرپ  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  هدامآ  زیچ  همه  نامز  نیا  رد  .دناوتب  رگید  ینامز  تسا ، دیعب  رگید  دوش ، دراو  اروشاع  ياضف  هب  دناوتن  تسا ، اروشاع  هک  ادرف  تسا و  اروشاع  بش  هک  بشما  یسک  رگا  تسا ، اروشاع  زین  (ع ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش  .درادن  مه  یبوخ  لاس  درادن ، یبوخ  ردق  بش  ناضمر و  هک  یسک  تسا  ناضمر  هام ، کی  لاس  رد  تشاد ، دهاوخن  مه  یبوخ  هتفه  درادن ، یبوخ  هعمج ي  بش  هک  یسک  تسا ، هعمج  بش  بش  کی  هتفه  رد  .دنا  هدروخ  هرگ  مه  هب  ود  نیا  .تسا  بارخ  زین  شزور  تسا ، بارخ  شرحس  هک  یسک  .درادن  ار  هرک  نیا  تیصاخ ، دروخب  مه  غود  رگا  .تسا  هداد  تسد  زا  ار  کشم  هرک ِي  هک  تسا  نیا  لثم  داد  تسد  زا  ار  رحس  یسک  رگا  تسا ، نیا  مدوخ  یقلت  نم  دراد ، رحس  کی  زور ، هنابش  ره ، دیناد  یم 

.دروآ یم  ناسنا  يارب  زیچ  دنچ  (ع ) ادهشلادیس 2566تبیصم 

.تسه مه  مود  بلطم  .دمهف  یم  هرسکی  زین  ار  هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  يرگید  عضاوم  هلسلس  کی  و  یلو ا … رکشل  رد  روضح  یهاوخ و  نوخ  ات  ُ_ْم » َکبراح نمل  ٌبرح  » يریگرد ات  تئارب  ات  نعل  زا  دمهفب  ار  اروشاع  قمع  ناسنا  رگا  .دوش  یم  ادیپ  وا  رد  لطاب  ههبج ي  هب  تبسن  يریگ  عضوم  یعون  .دسر و  یم  یلو ا … هب  يافو  هب  دنک ، یم  ادیپ  قح  ههبج ي  اب  یهارمه  یعون  دوش و  یم  زاغآ  شریس  هَیزرلا ،» ْتُمظع  َ_ْد  َ_ق ل ، » دیمهف ار  تبیصم  یسک  رگا  تسادهشلادیس ، تبیصم  لابند  دهاوخ ، یم  اروشاع  ترایز  رد  ناسنا  کی  هک  ییاهزیچ  رگید  .دیا  هدناوخ  ار  اروشاع  ترایز  امش  همه ي 

نامزلارخآ ياه  هنتف  اه و  2567هبش 

ور ود  هکس  کی  2568اروشاع 

هکنیا 2572یکی 
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هکنیا 2573مود 

هکنیا 2573موس 

باحصا 2573هاگودرا 

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع  2575اعوسات - 

2575هراشا

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  2575قشع 

.تسا (ع) سابع بش  دشاب  مارآ  دیابن  هعیش  هچب  بشما  البرک  رد  .مدز  البرک  رد  ریت  ات  هس  نم  دیزی  تفگ : دمآ و  دیزی  شیپ  ار ؛ هلمرح  دنک  تنعل  ادخ  .دننک  هچ  هلمرح  اب  هک  دنتسناد  یم  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دشابن  تحاران  ناشنامز  ماما  بئان  هک  دنداد  دیهش  همه  نیا  دنتشاد  ار  هر ) ینیمخ  ماما  ياقآ  () جع نامز ( ماما  بئان  مدرم  نیا  .دنزب  ریت  (ع ) سابع هب  یسک  هک  دنتشاذگ  یمن  الصا  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دنک  تراسج  (ع ) سابع رب  هنوگ  نیا  یسک  دنتشاذگ  یم  رگم  دندوب  رگا  مدرم ! نیا  رب  نیرفآ  .دنا  هدز  رداچ  هیکت و  اه  نابایخ  رد  دنا ، هدز  (ع ) نیسحای اه  نیشام  دنا ، تیب  لها  دای  هب  .دنتسه  (ع) سابع دای  هب  اج  همه  بشما  .میهد  یمن  ماجنا  میهد ، ماجنا  دیابن  هک  ار  ییاهراک  زا  یضعب  مینک و  یم  ایح  دنک  یم  تراظن  ام  رب  دراد  سابع  هک  مینک  ساسحا  رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .میوش  یم  مگ  دریگن  ار  نامتسد  (ع ) سابع رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .اج  نیا  دناشکب  دریگن و  ار  نامتسد  اروشاع  بش  طقف  هک  میهاوخب  وا  زا  .تسا  ییالاو  یلیخ  ماقم  ماقم  نیا  (ع .) سابع تسد  ود  (س ) ارهز تعافش  بابسا  دش  دراو  (س ) ارهز هک  دینیب  یم  تسیچ ؟ (ع ) سابع ماقم  .دنروخ  یم  هطبغ  وا  هب  ءادهش  مامت  هک  دهد  یم  میومع  هب  یماقم  ادخ  تمایق  زور  هک  دندومرف  (ع ) داجس ماما  اعقاو 

جرف رد  لیجعت  2578لماوع 

: دزادنا لیجعت  هب  ار  جرف  دناوت  یم  هک  تسا  لماع  2578هس 

ادخ یگدنب  2580تمامالع 

یبهذم ینید - ثحابم  رد  روعش  نودب  2582روش 

.درادن روعش  یلو  دراد  روش  هک  دنیوگ  یم  ار  دروم  2583نیا 

.تسا هداد  دیهش  هس  زامن ، يارب  نادیم  طسو  اروشاع  رهظ  (ع) نیسح 2583ماما 

: مود 2583هنومن ي 

.درادن زیچ  چیه  دشاب  هتشاد  روعش  نودب  روش  رگا  اروشاع ، .روعش  نودب  روش  تسا  نیا  .دوش  یمنریثکت  مه  نویلیم  هد  ینارنخس   CD یلو دوش  یم  ریثکت  نویلیم  نویلیم  هحون  يرادازع و  CD .ینارنخس تعاس  مین  زا  غیرد  یلو  دنندز ، یم  هنیس  تعاس  هس  دودح  مرحم  ههد  مسارم  زا  یضعب  رد  اروشاع !؟  حبص  ياه  ناوخ  زامن  ای  تسا  رتشیب  اروشاع  رهظ  نانز  هنیس  رامآ  يدعب : هنومن ي 

تسا يونعم  ناسنا  ییاروشاع ، 2584ناسنا 

اروشاع ياه  2587تربع 

2587هراشا

اروشاع ياه  2587تربع 

، يربهر مظعم  2587ماقم 

: دیامن یم  ریوصت  نینچ  ار  اروشاع  زا  يریگ  تربع  يانعم  بالقنا  2590ربهر 

اروشاع »2590

«) .میریگب تربع  هک  ام ، روشک  ام و  نامز  ینعی  تسا ، نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب  نیا  هدمع ي  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح  .دشاب  هتشاد  تیمکاح  مالسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع  ياه  تربع  ثحب  .دراد  مه  ییاه  تربع  اه ، سرد  زا  ریغ  اروشاع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  ام  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  هک  تسا ، اروشاع  ياه  تربع  هرابرد  موس  ثحب  ...تسا  اروشاع  ياه  سرد  ثحب  مود  ثحب  ...تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مایق  ياه  هزیگنا  للع و  ثحب  یکی  دراد : دوجو  هدمع  ثحب  هس  اروشاع  هب  طوبرم  ثحابم  رد  : » دنیامرف یم  یبایزرا  اتسار  نیمه  رد  ار  اه  تربع  بالقنا  ربهر 

اروشاع ياه  2591تربع 

اروشاع هثداح ي  شیادیپ  2591ییارچ 

هعماج صاوخ  رد  2592یتارییغت 

ماوع صاوخ و  2594تیلوؤسم 

مالسا ردص  رد  صاوخ  2595درکلمع 

ربمایپ تلحر  زا  دعب  ياهارجام  اما  2596و 

ماوع صاوخ و  طوقس  2597لماوع 

تاوهش زا  يوریپ  ادخ و  دای  زا  ندش  رود  _ 12597

یبلطایند _ 22598

قح ناوریپ  یتوافت  یب  _ 32598

سرت _ 42599

البرک هثداح ي  شیادیپ  رد  صاوخ  2599شقن 

اروشاع ياه  تربع  ناریا و  یمالسا  2600بالقنا 

 - میظع يالب  اروشاع -  2603بش 

میظع يالب   1393 مرحم اروشاع  2603بش 

لوا 2604لیلد 

مود 2604تهج 

« ُنیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َِّنإ  »2606
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« ُنیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َِّنإ  »2606

.دینیبب ار  ات  دنچ  الاح  هراد  مسق  ات  2608هد 

: ار اه  یناشن  الاح  2608اما 

: مود 2608یناشن 

سوواط نب  دیس  2609لتقم 

17« ُنیِبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َِّنإ  »2610

« ُنیِبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َِّنإ  »2610

« ُنیِبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َِّنإ  »2610

« ُنیِبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َِّنإ  »2610

: 2612هضور

(- مالسلا هیلع   ) سابع راثیا  2613اعوسات - 

( مالسلا هیلع   ) سابع 2613راثیا 

نیسحلا کمویک  موی  2614ال 

دش هتشک  رتشا  کلام  هک  2615يزور 

دیسر تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  2615يزور 

مرکا ربمایپ  تمدخ  دمآ  یکی  2615نوچ 

تیبملا 2617هلیل 

نیشاب هتشاد  2617تیانع 

2619دیامرفیم

مه 2621یکی 

درک ادص  ار  سابع  دمآ  2621ریهز 

دندوب رفن  2622دنچ 

.دوب میکح  نامقل  2622یکی 

تسا یسوم  2622یکی 

دوب نینمؤملا  ریما  2622یکی 

.تسا نیسح  مه  یکی  2624اما 

 - هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع  2624اعوسات - 

هیلع هللا  مالس  سابع  2624تمظع 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ترایز  نیا  2625رد 

تسه یک  سابع  هک  میمهفب  میهاوخب  2625رگا 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتقو  2626اما 

، مگب نوتارب  مه  رگید  ترایز  2627کی 

، یسوم هدرکیم  راک  هچ  انیس  ای  نینیس  روط  2630رد 

سابع گرزب  2630ردپ 

دعس 2630رمع 

: دومرف هلمج  کی  2632اقآ 

: دینک شوگ  ار  لیلد  ات  2632دنچ 

لوا لیلد  . 12632

.22633

مود 2633لیلد 

لیلد نیموس  . 32633
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يدعب لیلد  . 42634

( هر  ) ییابطابط همالع  2635موحرم 

(40  ) رفص 2636هام 

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  2636ربمایپ 

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  2636ربمایپ 

: درک هظحالم  ناوت  یم  ار  ربمایپ  نوگانوگ  ياه  یگژیو  تافص و  هیآ  نیا  2637رد 

یبن لوسر و  . 12637

یّما . 22637

لیجنا تاروت و  دوعوم  . 32637

رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  . 42637

.دنادرگ یم  مارح  ار  ثئابخ  لالح و  ار  تابیط  . 52638

.دراد یم  رب  ناسنا  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  . 62638

.دنک یمزابرشب  رکف  هشیدنا و  ياپ  تسد و  زا  ار  اه  ریجنز  . 72638

.تسا هدش  لزان  يرون  وا  هارمه  . 82639

: تمصع . 92639

: تعافش . 102639

رثوک نتشاد  . 112639

: ندوب متاخ  . 122639

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  2640اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  2640اهزیرگ و 

: 2640همدقم

: 2641هضور

: 2643كرادم

دینک هیرگ  دنلب  نم  يارب  2644همه 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  2645اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  2645اهزیرگ و 

ینارهت یبتجم  هللا  تیآ  2646موحرم 

دازحرف نیملسملا  مالسالا و  2646هجح 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  2648کشا 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  2650ارچ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  2650ارچ 

ع)  ) نیسح ماما  نامز  طیارش  ریز  لیالد  هب  2652اما 

: تسا رارق  نیا  زا  ع )  ) نسح ماما  همان  حلص  دافم  زا  2653یخرب 

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  2654ارچ 

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  2654ارچ 

(؛» مَُکل َنَذْؤی  ْنَأ  َِّالإ  ِیبَّنلا  َتویُب  اوُلُخْدَت  ال  : » دومرف هک  تسا  ادخ  باتک  هب  همه  زا  رت  هاگآ  وا  مربب و  ادخ  لوسر  شیپ  ار  وا  دهع  دیدجت  يارب  هک  هدرک  رما  نم  هب  مردارب  هک  نادب  و  یشاب ...  وگ  باوج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  يدرک و  دراو  اج  نآ  تشادن  تسود  ار  وا  ربمایپ  هک  ار  یسک  تردپ و  يدرک و  ربمایپ  هناخ  تمرح  کته  وت  دومرف  هشئاع  باوج  رد  (ع ) نیسح ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  تیاور  هلابند  رد  و  نفد ، يارب  هن  دنربب  ربمایپ  دقرم  رانک  ار  شا  هزانج  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  دهع  دیدجت  يارب  طقف  هک  دوب  هدرک  تیصو  (ع ) نسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) رقاب ماما  لوق  زا  یفاک  رد  یتح  تسا و  هدماین  تیصو  زا  تمسق  نیا  زا  ینایب  دیفم  داشرا  لثم  یبتک  رد  یلو  دنا ، هدرک  رکذ  ار  نآ  يو  زا  لقن  هب  و ...  ( 9) یفطصملا هراشب  لثم  هعیش  بتک  رگید  یسوط  خیش  زا  سپ 

لوقعلا هآرم  رد  2656یسلجم 

: تسا هدمآ  داشرا  رد  زاب  2657و 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  2659ماما 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  2659ماما 

(ع) نسح ماما  بقانم  2661لئاضف و 
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) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح  ار  وا  : » تفگ باوج  رد  لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  ام  نابز  : » دومرف (ص ) ربمایپ .ربش  تفگ : لیئربج  تسیچ »؟ نوراه  رسپ  مان  : » دومرف ربمایپ  نک .» يراذگ  مان  نوراه  رسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دنزرف  دلوت  دمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذگب  يو  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  سپ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  وا  هب  و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دش ، دنزرف  بحاص  (ص ) دمحم هک  داتسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادخ  سپ  مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم  يادخ  رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندروآ و  (ص ) هللا لوسر  تمدخ  ار  نسح  ماما  هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دنزرف  نیا  يراذگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .» باختنا  مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع ماما  هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج  دنوادخ  يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1

تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 22662

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 32662

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 42662

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 52662

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 62663

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 72663

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 82663

عییشت تداهش ، یگنوگچ  2664حرش 

، تداهش یگنوگچ  2664حرش 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  2666تلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  2666تلع 

؛ یعیبط گرم  هب  توف  . 12666

؛ لس يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  توف  . 22666

؛ هیواعم روتسد  هب  تیمومسم  رثا  رب  توف  . 32667

2667.فلا

2667.ب

2668.ج

: دومرف دوخ  نادناخ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  2668ماما 

تداهش ناکم  2668نامز و 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  رمع  ینایاپ  2669تاظحل 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  قودص  2669خیش 

2 مرکا 2669لوسر 

2669هراشا

2 مرکا 2669لوسر 

هناخ رد  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ترضح 2669عضو 

هناخ نوریب  رد  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ترضح 2671عضو 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح سلجم  2672یگنوگچ 

نانیشن مه  اب  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ترضح 2673عضو 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح 2674توکس 

مرکا 1 2675لوسر 

2675هراشا

مرکا 1 2675لوسر 

: ظفاح هتفگ  هب  .دیآ  یم  شیپ  ام  يارب  يروآدای  هوحن  کی  ترضح  نآ  لئاضف  ربمایپ و  هب  هجوت  اب  عقاو  رد  تسا و  هدش  هتشاک  یناسنا  ره  ناج  رد  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ سدقم  دوجو  تقیقح  نوچ  دبای  یم  ار  ترضح  دنکب ، ترضح  نآ  هب  رظن  دهاوخب و  ار  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ هک  سکره 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ رظنم  رد  نز  2676هاگیاج 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  2678يامیس 

:ا 2678تفگ

نتفر هار  2680یگنوگچ 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح نآ  دروخرب  2680یگنوگچ 

(15  ) 2682نیعبرا

نیعبرا ترایز  رد  مالسلا ) هیلع  نیسح (  ماما  2682ياهیگژیو 
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2682هراشا

نیعبرا ترایز  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  2682ياهیگژیو 

رئاز رد  يونعم  تاملک  2683ریثأت 

ترایز رد  مالس  2683موهفم 

(ع) نیسح ماما  ياه  2684یگژیو 

تیدوبع ماقم  . 12684

هعماج حالصا  يارب  هودنا  مغ و  لمحت  . 22686

هعماج تاجن  يارب  دوخ  یتسه  ندیشخب  . 32687

اه شزرا  2687بالقنا 

(ع) نیسح ماما  نانمشد  يراوخ  تلذ و  . 42689

2690عبانم

(2  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  2693ترایز 

(2  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  2693ترایز 

مالسلا هیلع  حون  - 12693

خیرات رد  حون  - 22694

 . درک تحیصن  ار  مدرم  مالسلا   هیلع  حون  - 32695

لهچ نیعبرا و  2697هرابرد 

لهچ نیعبرا و  2697هرابرد 

یتیبرت لئاسم  رد  لهچ  2706ددع 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هفطن  داجیا  ربمایپ و  تدابع  زور  2708لهچ 

2708لهچ

(1  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  2710ترایز 

(1  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  2710ترایز 

نیعبرا 1 ترایز  زا  هلمج  2710کی 

: 2710لوا

: 2711مود

: 2712موس

: 2712مراهچ

: 2713مجنپ

: 2713مشش

یهقف یثیدح و  نوتم  رد  نیعبرا  ترایز  2715هاگیاج 

2715هراشا

یهقف یثیدح و  نوتم  رد  نیعبرا  ترایز  2715هاگیاج 

نیعبرا ترایز  2716هاگیاج 

: نوگانوگ تالاح  اه و  تبسانم  رد  2718ای 

2722سیوناپ

يولع تیالو  نوتس  ینیسح  نیعبرا  2724ترایز 

يولع تیالو  نوتس  ینیسح  نیعبرا  2724ترایز 

نیعبرا ترایز  هب  2724مامتها 

نیعبرا ترایز  2726تیمها 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  �هرابرد  لهچ  ددع  2727یگژیو 
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: نیعبرا رد  روثأم  2729ترایز 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رب  2731هیرگ 

هیلع هللا  مالس  نیسح  ماما  ترایز  2732تایاکح 

2732هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  2732تایاکح 

: لوا 2732تیاکح 

: مود 2734تیاکح 

: موس 2735تیاکح 

: مراهچ 2735تیاکح 

: مجنپ 2737تیاکح 

هیلع هللا  مالس  نیسح  ماما  ترایز  2740تاکرب 

2740هراشا

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  2740عوضوم :

: قشع هاگشناد  2740البرک 

: نیدحلم ماخ  2740ياهلایخ 

: نامیپ 2741دهع و 

: اه همانترایز  اب  2741رکفت 

( : ع  ) ادهشلادیس ترایز  تاکرب  2742راثآ و 

رئاز هب  ندیشخب  شمارآ  - 12742

ندوب ادخ  ناما  رد  - 22742

ندش بوسحم  ادخ  رئاز  - 32743

یناشیرپ عفد  تاجاح و  ندش  هدروآرب  - 42743

قزر رمع و  رد  یتدایز  - 52743

ناهانگ شزرمآ  - 62743

رئاز رمع  زا  ترایز  مایا  ندشن  بوسحم  - 72744

ترخآ ایند و  رد  رئاز  تظافح  - 82744

ع)  ) ادهشلادیس هجوت  تیانع و  - 92744

دایز تکرب  ریخ و  - 102745

جح اب  ع )  ) نیسح ربق  ترایز  يربارب  - 112745

دوش یم  تبث  نییلع  یلعا  رد  رئاز  مان  - 122745

یهلا تمحر  رد  ندش  قرغ  - 132745

رئاز يارب  نیموصعم  ياعد  - 142746

ادخ یلجت  - 152746

تداعس - 162746

اروشاع زور  رد  ترایز  ریثأت  - 172746

ع)  ) همطاف یلع و  ربمایپ و  راوج  رد  نتفرگ  رارق  - 182747

تمایق زور  رد  ترایز  ریثأت  - 192747

تمایق دیادش  زا  ییاهر  - 202747

منهج شتآ  زا  تاجن  - 212747

: اهتشون 2748یپ 

هیلع هللا  مالس  نیسح  ماما  نیعبرا  2750ترایز 
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2750هراشا

: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  2750عوضوم :

نیعبرا ترایز  2752دنس 

: لوا 2752زارف 

رئاز 2753هزیگنا 

: مود 2754زارف 

: موس 2756زارف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  2756نالتاق 

: البرک رد  دعس  رمع  2758شقن 

: یخیرات 2758لئالد 

: یتسرپایند 2759لماع 

: رگید 2759لماوع 

: نایور 2760تشز 

نادیهش رالاس  زا  يزومآ  2760تربع 

: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  2761ياهسرد 

: ترخآ ایند و  2763نیمضت 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رورس  اب  تعیب  2763دیدجت 

: یتوافت 2764یب 

: 2765هجیتن

: یفرط 2765زا 

: رگید فرط  2766زا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادناخ  2766تلاصا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  2767فیصوت 

هعیش 2767تاداقتعا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رب  2767تاولص 

نیعبرا تشادگرزب  2767لیلد 

2767هراشا

« نیعبرا  » 2771ددع

دنام یم  2779هچنآ 

(38  ) هجحلا يذ  2781هام 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  2781جاودزا 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  2781جاودزا 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  2781خیرات 

ناراوگرزب زا  مادکره  جاودزا  2782نس 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  2782ناراگتساوخ 

س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  2784يراگتساوخ 

(ع) ارهز ترضح  ارب  ادخ  قلخ  نیرت  هتسیاش  ع )  ) یلع 2784ترضح 

(س) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  نتفر  يارب  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما 2784قیوشت 

دور یم  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع 2785ترضح 

جاودزا يارب  (ص ) ادخ لوسر  طرش  اهنت  (س ) ارهز ترضح  2785تیاضر 

ناراوگرزب ود  نیا  قح  رد  (ص ) ادخ لوسر  2786ياعد 
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س)  ) ارهز ترضح  2786هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما 2786ییاراد 

س)  ) ارهز ترضح  2787هیرهم 

دش جرخ  اهاجک  س )  ) ارهز ترضح  2787هیرهم 

دجسم رد  دقع  هبطخ  2788ندناوخ 

سدقم دنویپ  نیا  زا  ناناملسم  2789يداش 

(س) ارهز ترضح  2789هیزهج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  2789دیرخ 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیزهج  2790تروص 

( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما 2792هناخ 

یگدنز يارب  هناخ  يزاس  2793هدامآ 

یسورع 2793مسارم 

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  يارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  هزاجا  2793نتفرگ 

(ص) ادخ لوسر  نانز  2793تطاسو 

یسورع تامدقم  يزاس  2794هدامآ 

سورع نهاریپ  2794ندیشخب 

یسورع 2795همیلو 

نانامهم زا  2795توعد 

داماد سورع و  يارب  اذغ  2796نداتسرف 

تشهب تخد  یسورع  2796ناوراک 

س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياه  2797هیصوت 

فافز بش  رد  2797تدابع 

جاودزا نیا  2798هرمث 

2798سیوناپ

ریدغ ترایز  رد  نآرق  2801تایآ 

2801هراشا

نید میقتسم  طارص  2803ماما ،

تلاسر شخب  موادت  2805تیالو ،

ریسا لتاق و  اب  یتح  رشب ، قوقح  2806تیاعر 

یهلا ياه  ناحتما  2807زوریپ 

، هدمآ ریما  ترضح  همانترایز  2808رد 

اج همه  رد  ریدغ  2809حرط 

2809هراشا

اج همه  رد  ریدغ  2809حرط 

(ص) ربمایپ دجسم  2810رد 

هلیسو هبطخ  2811رد 

هرفن شش  ياروش  2813رد 

نامثع راگزور  2813رد 

لمج گنج  نادیم  2814رد 

نیفص هنحص  2814رد 

هفوک دجسم  2817رد 
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: دیازفا یم  لبنح  نب  2817دمحا 

: دیوگ یم  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  لیفطلا  2818یبا 

هفوک نادیم  2818رد 

هفوک دجسم  2819رد 

ناورهن گنج  زا  2820سپ 

رگید 2821دراوم 

: اه تشون  2823یپ 

ریدغ هعقاو  تّنس و  2824لها 

2824هراشا

ریدغ هعقاو  تّنس و  2824لها 

: دیوگ یم  بزاع  نب  2825ءارب 

هعیش 2827يأر 

نارگید 2827ءارآ 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  2828نبا 

: 2828خساپ

ینیما 2829همالع 

یفنح 2831يزودنق 

: دسیون یم  رجح  2832نبا 

: دنک یم  رارکت  2832هرابود 

لاکشا نیمود  -22833

: دسیون یم  ههبش  نیا  باوج  رد  یمتیه  رجح  2833نبا 

موس لاکشا  _ 32834

: دیوگ یم  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  2834یضاق 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  2834نبا 

: میزادرپ یم  لاکشا  نیا  هب  هعیش  خساپ  هب  2835نونکا 

، لاکشا نیمراهچ  _ 42841

تفگ دیاب  لاکشا  نیدب  خساپ  2841رد 

يرگید ریصقت  رذع  _ 52842

لاکشا نیا  هب  2842خساپ 

: دنا هتفگ  هدع يا  _ 62844

دنا هدرک  حرطم  یخرب  هک  يرگید  لاکشا  _ 72846

تشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  خساپ  2846رد 

، رگید لاکشا   _ 82847

تفگ دیاب  خساپ  2847رد 

هک تسا  حرط  لباق  نینچ  رگید  ههبش  _ 92848

: 2849خساپ

: ناشرگید نخس  _ 102849

: مییوگ یم  لاکشا  نیا  خساپ  2850رد 

هک لاکشا  نیرخآ  هب  میسر  یم  _ 112851

لاکشا نیدب  خساپ  2853رد 

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  2853نبا 
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ینیما همالع  يانعم  رپ  2853ریبعت 

ریدغ ناراد  هنیآ  نایوار و  2857نانز 

2857هراشا

ریدغ يوار  2857نانز 

یباحص نانز  رابخا  2857.فلا 

(س) ارهز ترضح  . 12857

هملس ما  . 22859

سیمع تنب  ءامسا  . 32860

( امهیلع هللا  مالس   ) بلاط یبا  تنب  یناه  ما  . 42860

رکب یبا  رتخد  هشیاع  . 52861

بلطملادبع نب  هزمح  رتخد  همطاف  . 62861

مقرا نب  دیز  رسمه  . 72861

دعس تنب  هشیاع  . 112862

هینانک هینوجح  هیمراد  . 122864

هینسح . 132865

کلام نب  دعس  تنب  هریمع  . 142866

هیولع یبتجملا  ما  . 152867

(ع) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  . 162867

ریدغ دادیور  2872نآرق و 

2872هراشا

!؟ تسا هدوب  يزور  هچ  دوب  اهبنارگ  دیون  نیا  لماح  هک  يزور  دید  دیاب  2873نونکا 

أی س ءالیتسا  نیشناج و  نییعت  2874فلا :

نید لیمکت  2875ب :

ریدغ رد  هیآ  لوزن  2876كرادم 

هیآ دروم  رد  دنچ  2876یتاکن 

باذع لاؤس  2878هیآ 

.تسا باذع  لاؤس   » هیآ هدش ، لزان  ریدغ »  » هثداح نوماریپ  هک  هیآ يا  2878نیموس 

: همه قافتا  دروم  لوزن  2879نأش 

: اه تشون  2882یپ 

نید لامکا  ای  ریدغ  2882هعقاو 

2882هراشا

: دنک یم  تیاده  ریز  تاکن  هب  ار  ام  هیآ  نومضم  رد  2884تقد 

 : میریگ یم  یپ  ار  ریدغ  هعقاو  حرش  2886نونکا 

دوش یمن  شومارف  زگره  ریدغ  2889هعقاو 

ریدغ 2893ثیدح 

ریدغ 2893ثیدح 

: نادنزرف هب  ریدغ  ثیدح  2897میلعت 

: هبیتق نبا  2898حیرصت 

: هنیدم دجسم  رد  هبطخ  2903ندناوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالکرد  2906ریدغ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالک  رد  2906ریدغ 
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هر ینیما  2907همالع 

ریدغ هب  لالدتسا  و  (ع ) 2908یلع

: دومرف مخریدغزور  هرابرد  ترضح  دنداد  یهاوگ  شراتفگ  یتسرد  رب  یگمه  درمشرب و  ار  مالسا  هب  تمدخ  رد  شیوخ  قباوس  تساخاپ ، هب  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  .دندوب  وگتفگ  لاحرد  دجسم  رد  زین  مدرم  زا  یعمج  مدوب ؛ هتسشن  (ص ) یبنلا دجسم  رد  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  دیوگ : یم  یلاله  سیق  نب  میلس  فلا )

نیفص هکرعم  رد  ریدغ  ثیدح  2909ب )

تموکح نامز  رد  (ع ) نانمؤمریما هیریدغ  هبطخ  2910ج )

(ع) نیدحوملا یلوم  هاگن  زا  2911ریدغ 

هبطخ رخآ  تمسق  رد  (ع ) نانمؤم ریماریدغ  دیع  رد  (ع ) يولع 2912روشنم 

(ع) یبتجم ماما  هبطخ  رد  مخ  2914ریدغ 

انم رد  ریدغ  ثیدح  و  (ع ) نیسح 2915ماما 

ریدغو مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  2915ماما 

ریدغ دجسم  رد  (ع ) قداص 2916ماما 

ریدغ دجسم  و  (ع ) مظاک 2917ماما 

ریدغو مالسلا  هیلعاضر  2917ماما 

ریدغزور نایشرع و  2917فلا )

ریدغ دیع  تاکرب  2918ب )

نکفا هقرفت  يامن  هعیش  يداه و  2918ماما 

2918هراشا

: تشون خساپ  رد  2920ماما 

: دوب هنوگ  نیا  زیگنا  هنتف  رصنع  نیا  دروم  رد  مالسلا  ) هیلع  ) يداه ماما  ترضح  مکح  2920نتم 

: اه تشون  2921یپ 

(9  ) 2921هفرع

زور نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هفرع و  هزور  2921تلیضف 

زور نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هفرع و  هزور  2921تلیضف 

.تسا هفرع » زور  بش و   » لاعتم يادخ  هجوت  دروم  مایا  رگید  2923زا 

: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  هفرع  زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  باوث  تایاور ، رد  هک  تسا  نیمه  2925يارب 

( هفرع  ) هللا 2927مایا 

( هفرع  ) هللا 2927مایا 

: هللا مایا  2928تیصوصخ 

تافرع ات  هفرع  2928زا 

: تافرع يارحص  2928يراذگمان 

هفرع رد  2929شیاین 

ترفغم تمحر و  2930زور 

.دنک یم  يربارب  ردق  بش  اب  هک  دراد  تیمها  نانچ  هفرع  2931زور 

هفرع زور  رد  لمع  2931نیرتهب 

: اه تشون  2932یپ 

هفرع زور  تلیضف  2932ثیدح 

هفرع زور  تلیضف  2932ثیدح 

(ع) یلع نانمؤم  2932ریما 

: دومرف یثیدح  رد  (ع ) داجس 2934ماما 

: دش لاؤس  (ع ) قداص ماما  2934زا 

: دیامرف یم  (ص ) مرکا 2934ربمایپ 
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: دندیسرپ (ص ) ادخ لوسر  زا  تسا  2935لقن 

: هفرع زور  رد  2935ییادگ 

: دومرف (ع ) رقاب 2935ماما 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  هفرع 3  2935زور 

2935هراشا

هفرع زور  تبسانم  هب  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  2935تانایب 

تیفاع نوهرم  ترخآ ، ایند و  2937تداعس 

: نآ عاونا  نید و  2938تیفاع 

( هقیقد يا هد  ربنم   ) 2940هفرع 2

2940هراشا

: هفرع 2940زور 

: هفرع زور  بش و  لامعا  زا  2945یخرب 

ع)  ) نیسح ماما  يزاسدوخ  تخانش و  شیامه  تافرع  2947يارحص 

( هقیقد يا هد  ربنم  2947هفرع 1(

2948هراشا

شیاشخب دیما  اهنت  ردق و  بش  ناسب  يزور  2948هفرع ؛

: لمع 2949نیرتهب 

: اه تشون  2952یپ 

: موس تمسق  مالسلا  هیلع  لیقع  نبا  2952ملسم 

: مود ثحب  مالسلا  هیلع  لیقع  نبا  2961ملسم 

: لوا ثحب  مالسلا  هیلع  لیقع  نبا  2966ملسم 

(3  ) نابرق 2971دیع 

نابرق دیع  زور  2971بش و 

: نابرق دیع  زور  2971بش و 

نابرق دیع  زور  2971لامعا 

دیحم نآرق  2973تایآ 

: 2973تایاور

.دوش یم  نایب  تمسق  ود  رد  شخب  نیا  2973تایاور 

نیدیع زامن  موزل  ترورض و  لوا : 2974شخب 

نیدیع زور  زامن و  2974تلیضف 

: نیملسم عامتجا  2974زور 

: تمایق زور  نوچمه   3�2974

: ناهانگ ندیشخب   4�2975

: گرزب ششخب  ناوارف و  ياطع  زور   5�2975

نآرق رد  نابرق  دیع  زامن  2975تلیضف 

نآرق رد  نابرق  دیع  زامن  2975تلیضف 

: نآرق تایآ  2975فلا )

.دوش یم  نایب  تمسق  ود  رد  شخب  نیا  تایاور  تایاور : 2976ب )

نیدیع زامن  موزل  ترورض و  لوا : 2976شخب 

نیدیع زور  زامن و  تلیضف  مود : 2977شخب 

هزئاج نتفرگ  زور  . 12977
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: نیملسم عامتجا  زور  . 22977

: تمایق زور  نوچمه  . 32979

: ناهانگ ندیشخب  . 42979

: گرزب ششخب  ناوارف و  ياطع  زور  . 52979

2979نابرقدیع

2979هراشا

تایاور تایآ و  رد  نابرق  2979دیع 

لامک لاب  ود  ماجسنا  2981دیحوت و 

: جح ماکحا  2981رثا 

: جح رد  تیدوبع  هجو  ندش  2982هدنز 

دیع یسانش  2982هژاو 

هقرفت لماع  زا  يربت  تارمج ، 2983یمر 

تاواسم یگتسراو و  دامن  2984ینابرق ،

ینطاب يرهاظ و  شیالآ  ندودز  2986قلح ،

نیملسم همه  دیع  2986نابرق 

(20  ) 2987ریدغ

ریدغ ترایز  رد  نآرق  2987تایآ 

2987هراشا

نید میقتسم  طارص  2988ماما ،

تلاسر شخب  موادت  2990تیالو ،

ریسا لتاق و  اب  یتح  رشب ، قوقح  2991تیاعر 

یهلا ياه  ناحتما  2993زوریپ 

، هدمآ ریما  ترضح  همانترایز  2993رد 

اج همه  رد  ریدغ  2996حرط 

2996هراشا

اج همه  رد  ریدغ  2996حرط 

(ص) ربمایپ دجسم  2997رد 

هلیسو هبطخ  2998رد 

هرفن شش  ياروش  2999رد 

نامثع راگزور  3000رد 

لمج گنج  نادیم  3000رد 

نیفص هنحص  3001رد 

هفوک دجسم  3003رد 

: دیازفا یم  لبنح  نب  3004دمحا 

: دیوگ یم  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  لیفطلا  3004یبا 

هفوک نادیم  3005رد 

هفوک دجسم  3006رد 

ناورهن گنج  زا  3007سپ 

رگید 3008دراوم 

: اه تشون  3010یپ 

ریدغ هعقاو  تّنس و  3011لها 
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3011هراشا

ریدغ هعقاو  تّنس و  3011لها 

: دیوگ یم  بزاع  نب  3012ءارب 

هعیش 3014يأر 

نارگید 3014ءارآ 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  3015نبا 

: 3015خساپ

، هدئام …) لعفت مل  ناو  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسرلا  اهیاای  هفیرش : هیآ  لیذ  رد  نانآ  یگمه  هک  دراگن  یم  ( ینامکرت ریثک ، نبا  ینالقسع ، رجح  نبا  یبطرق ، يروباشین ، مکاح  يواحط ، يذمرت ، هلمج : زا   ) ار تنس  لها  گرزب  نارّسفم  زا  رفن  یس  تارابع  یماسا و  زین  و  . 12 دنا هدومن  حیرصت  ریدغ  ثیدح  قرط  دنس و  تحص  هب  هک  دنک  یم  لقن  یناکوش ) یضاق  یطویس ، يزار ، رخف  يدحاو ، یبلعث ، هلمج : زا   ) ار تنس  لها  ياملع  مظاعا  زا  رفن  هس  لهچ و  ترابع  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع 

: دسیون یم  فلتخم  بتک  زا  رایسب و  قرط  زا  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  سپ  یفنح  3018يزودنق 

: دسیون یم  رجح  3019نبا 

: دنک یم  رارکت  3019هرابود 

لاکشا نیمود  -23020

: دسیون یم  ههبش  نیا  باوج  رد  یمتیه  رجح  3020نبا 

موس لاکشا  _ 33021

: دیوگ یم  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  3021یضاق 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  3021نبا 

: میزادرپ یم  لاکشا  نیا  هب  هعیش  خساپ  هب  3022نونکا 

، لاکشا نیمراهچ  _ 43028

تفگ دیاب  لاکشا  نیدب  خساپ  3028رد 

يرگید ریصقت  رذع  _ 53029

لاکشا نیا  هب  3029خساپ 

: دنا هتفگ  هدع يا  _ 63031

دنا هدرک  حرطم  یخرب  هک  يرگید  لاکشا  _ 73033

تشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  خساپ  3033رد 

، رگید لاکشا   _ 83034

تفگ دیاب  خساپ  3034رد 

هک تسا  حرط  لباق  نینچ  رگید  ههبش  _ 93035

: 3036خساپ

: ناشرگید نخس  _ 103036

: مییوگ یم  لاکشا  نیا  خساپ  3037رد 

هک لاکشا  نیرخآ  هب  میسر  یم  _ 113038

لاکشا نیدب  خساپ  3040رد 

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  3040نبا 

: دراگن یم  هک  اجنآ  دراد ، هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع  يانعم  رپ  3040ریبعت 

ریدغ ناراد  هنیآ  نایوار و  3044نانز 

3044هراشا

ریدغ يوار  3044نانز 

یباحص نانز  رابخا  3044.فلا 

(س) ارهز ترضح  . 13044

هملس ما  . 23046

سیمع تنب  ءامسا  . 33047
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( امهیلع هللا  مالس   ) بلاط یبا  تنب  یناه  ما  . 43047

رکب یبا  رتخد  هشیاع  . 53048

بلطملادبع نب  هزمح  رتخد  همطاف  . 63048

مقرا نب  دیز  رسمه  . 73048

دعس تنب  هشیاع  . 113049

هینانک هینوجح  هیمراد  . 123051

هینسح . 133052

کلام نب  دعس  تنب  هریمع  . 143053

هیولع یبتجملا  ما  . 153054

(ع) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  . 163054

ماما تبحم  3059نآرق و 

ریدغ دادیور  3063نآرق و 

3063هراشا

!؟ تسا هدوب  يزور  هچ  دوب  اهبنارگ  دیون  نیا  لماح  هک  يزور  دید  دیاب  3064نونکا 

أی س ءالیتسا  نیشناج و  نییعت  3065فلا :

نید لیمکت  3066ب :

ریدغ رد  هیآ  لوزن  3067كرادم 

هیآ دروم  رد  دنچ  3067یتاکن 

باذع لاؤس  3069هیآ 

.تسا باذع  لاؤس   » هیآ هدش ، لزان  ریدغ »  » هثداح نوماریپ  هک  هیآ يا  3069نیموس 

: همه قافتا  دروم  لوزن  3070نأش 

: اه تشون  3073یپ 

نید لامکا  ای  ریدغ  3073هعقاو 

3073هراشا

: دنک یم  تیاده  ریز  تاکن  هب  ار  ام  هیآ  نومضم  رد  3075تقد 

 : میریگ یم  یپ  ار  ریدغ  هعقاو  حرش  3077نونکا 

دوش یمن  شومارف  زگره  ریدغ  3080هعقاو 

(165  ) ناضمر 3084هام 

هتکن دنچ  رطف و  3084دیع 

هتکن دنچ  رطف و  3084دیع 

: لوا 3084هتکن 

شزرمآ 3084دیع 

یقیقح 3084دیع 

: مود 3085هتکن 

زیخاتسر دننامه  3085يدیع 

رابکتسا اب  3085هزرابم 

ریبکت يالاو  3086موهفم 

ریبکت اب  توغاط  3086هزرابم 

: موس 3086هتکن 

ناراد هزور  3086ترجا 

رطف دیع  3087لامعا 
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دایعا 3087تیمها 

: مراهچ 3087هتکن 

.رگید ياهزور  شخب  3087تاجن 

ناناملسم عامتجا  دیع  رطف ، 3087دیع 

دیع بش  ماکحا  زا  3088يدنچ 

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  3089نیرخآ 

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  3089نیرخآ 

(1) هزیگنا 3089داجیا 

اوتحم 3090نتم و 

یبلق رکش  3091هزور و 

ینابز رکش  3091هزور و 

یلمع رکش  3092هزور و 

رکاش ناراد  هزور  ياه  3093شاداپ 

اه تمعن  شیازفا  3093فلا )

یناور تینما  شمارآ و  هب  ندیسر  3095ب )

یتشهب ياه  تمعن  تشهب و  هب  ندیسر  3097ج )

هزئاجلا موی  رطف  3098دیع 

هزئاجلا موی  رطف  3098دیع 

هشیدنا 3099عانقا 

؟ یناسک هچ  يارب  3100دیع 

ساسحا 3103شرورپ 

3106يزاسراتفر

هک تسا  نآ  رگید  3106هتکن 

: دومن هصالخ  اهروحم  نیا  رد  ار  ناشیا  تاملک  ناوت  یم  3108سپ 

ایند 3108بح 

3108هراشا

ایند 3108بح 

(1) هزیگنا 3108داجیا 

(2 «) .تفاین هار  مبلق  رد  ایند  هظعوم ، نیا  زا  دعب  ادخ  هب  3109دنگوس 

اوتحم 3109نتم و 

ایند بح  زا  ییاهر  3112لماوع 

ناهج اب  ناسنا  هطبار  دوخ و  تخانش  3112فلا )

: 3113تیاکح

ایند بح  ءوس  بقاوع  ایند و  تخانش  3113ب )

هدش 3115تیاکح 

ترخآ يارس  گرم و  دای  3116ج )

هدش 3117تیاکح 

هدش 3117تیاکح 

( ردق بش  ماما و   ) ابیز 3118ثحب 

3118هراشا

ردق بش  3118ماما و 
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: درک ضرع  (ع ) ترضح نآ  هب  ثراح  3118نبا 

، ردق بش  هب  3119لالدتسا 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص 3120ماما 

: مینک یم  لاؤس  نینچمه  اجنیا  3120رد 

، حور هکئالم و  3120خساپ :

: دندومرف (ع ) ماما دنتسیک ؟ نانآ  درک : ضرع  سابع  3121نبا 

: دنیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  ترضح  3121و 

؟ تسیچ رما  نآ  درک : ضرع  هدننک  لاؤس  3122صخش 

؛ رصع ره  رد  ادخ  تجح  دوجو  . 13123

؛ تاقولخم همه  رب  (ع ) همئا تیالو  لومش  . 23123

؛ دوش یم  هضافا  ادخ  بناج  زا  (ع ) ناماما ملع  . 33124

؛ دوش یم  رّدقم  ردق  بش  رد  (ع ) ناماما تیالو  . 43125

، دناهاگآان ردق  بش  تلزنم  ردق و  زا  مدرم  رتشیب  هک  روط  نامه  . 53125

: اه تشون  3125یپ 

ردق 3127بش 

ردق 3127بش 

؟ تسیچ ردق  بش  3128هفسلف 

: مرب یم  نایاپ  هب  ابیز  رایسب  یتیاور  اب  ار  3131مالک 

ردق بش  ناسنا و  3131رایتخا 

ردق بش  ناسنا و  3131رایتخا 

یصخش ياه  تفایرد  تالاح و  - 13132

ردق بش  ندناسانش  - 23133

ناناملسم هریس  عامجا و  - 33134

يرامیب لاح  رد  یتح  ردق  بش  يایحا  رب  نید  ناماما  شرافس  - 43134

زاین زار و  روثام و  ياهاعد  هب  دایز  قیوشت  - 53135

ردق بش  زا  ندربن  هرهب  شهوکن  - 63136

حلاص لامعا  لمکم  ردق  بش  - 73136

: ردق بش  رد  لامعا  زا  یضعب  ندوب  شخب  هجیتن  - 83137

زامن - 13137

لالح لام  اب  نداد  يراطفا  - 23137

هقدص - 33137

يراد هدنز  بش  - 43139

يراد هدنز  بش  لسغ و  - 53139

: میهد یم  ماجنا  شخب  ود  رد  ار  یلیمکت  ثحب  3139نیا 

ناضمر كرابم  هام  رد  اه  شاداپ  - 13139

لمع شاداپ  - 23140

: اه تشون  3140یپ 

موس 2 تسیب و  3141بش 

موس تسیب و  3141بش 

يریگ هزادنا  بش  ردق ، بش  - 13143

، ردق بش  راک  3144نیرتمهم 
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ادخ اب  ناسنا  نایم  طابترا  اعد ، - 23145

تایاور رد  اعد  بادآ  - 33146

میرامشن کچوک  ار  هانگ  - 43147

.مینک اعد  نارگید  يارب  . 53148

.شاب نامگ  شوخ  اعد  رد  . 63148

.مینک گرزب  ياهاعد  اه  اعد  3148رد 

.تسا باجتسم  اعد  رد  عرضت  .73149

ناگدنب هب  تبسن  دنوادخ  تمحر  فطل و  - 53149

اعد تباجتسا  مدع  لماع  هانگ ، - 63150

اعد تباجتسا  طرش  لالح ، ياذغ  - 73151

اعد رد  ینسح  ءامسا  رکذ  - 83152

.تسا یمهم  3153ياعد 

موس تسیب و  3154بش 

موس تسیب و  3154بش 

.ثحب 3157اما 

ناضمر هام  3159تاکرب 

.ینامز هچ  رد  یناکم ، هچ  3164رد 

.میراد وت  زا  میراد  هچ  ره  3164ایادخ 

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   403168

3168هراشا

.13168

.23169

.33169

.43169

.53170

.63170

.73170

.83172

.93172

.103172

.113173

.123173

.133173

.143174

.153174

.163174

.173175

.183175

.193175

.203176

.213176
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.223176

.233177

.243177

.253177

.263177

.273178

.283178

.293179

.303179

.313179

.323180

.333180

دیوگ یم  دالو  یبا  . 343181

نینموملاریما . 353181

تسا هدمآ  ثیداحا  رد  نینچمه  . 363181

رقاب ماما  زا  نینچمه  . 373181

.383182

.393183

.403183

(32  ) ردق 3184ياهبش 

( ردق بش  ماما و   ) ابیز 3184ثحب 

3184هراشا

ردق بش  3184ماما و 

؟ تسیک نیمز  بحاص  درک : ضرع  (ع ) ترضح نآ  هب  ثراح  3184نبا 

: تسا رما  ود  تابثا  هب  طونم  ردق ، بش  هب  3185لالدتسا 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص 3185ماما 

: مینک یم  لاؤس  نینچمه  اجنیا  3186رد 

: 3186خساپ

: دندومرف (ع ) ماما دنتسیک ؟ نانآ  درک : ضرع  سابع  3186نبا 

: دنیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  ترضح  3186و 

؟ تسیچ رما  نآ  درک : ضرع  هدننک  لاؤس  3187صخش 

؛ رصع ره  رد  ادخ  تجح  دوجو  . 13188

؛ تاقولخم همه  رب  (ع ) همئا تیالو  لومش  . 23188

؛ دوش یم  هضافا  ادخ  بناج  زا  (ع ) ناماما ملع  . 33189

؛ دوش یم  رّدقم  ردق  بش  رد  (ع ) ناماما تیالو  . 43190

هک روط  نامه  . 53190

: اه تشون  3190یپ 

ردق 3192بش 

ردق 3192بش 

؟ تسیچ ردق  بش  3193هفسلف 

: مرب یم  نایاپ  هب  ابیز  رایسب  یتیاور  اب  ار  3196مالک 
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ردق بش  ناسنا و  3196رایتخا 

ردق بش  ناسنا و  3196رایتخا 

یصخش ياه  تفایرد  تالاح و  - 13197

ردق بش  ندناسانش  - 23198

ناناملسم هریس  عامجا و  - 33199

يرامیب لاح  رد  یتح  ردق  بش  يایحا  رب  نید  ناماما  شرافس  - 43199

زاین زار و  روثام و  ياهاعد  هب  دایز  قیوشت  - 53200

ردق بش  زا  ندربن  هرهب  شهوکن  - 63201

حلاص لامعا  لمکم  ردق  بش  - 73201

: ردق بش  رد  لامعا  زا  یضعب  ندوب  شخب  هجیتن  - 83202

زامن - 13202

لالح لام  اب  نداد  يراطفا  - 23202

هقدص - 33202

يراد هدنز  بش  - 43204

يراد هدنز  بش  لسغ و  - 53204

: میهد یم  ماجنا  شخب  ود  رد  ار  یلیمکت  ثحب  3204نیا 

ناضمر كرابم  هام  رد  اه  شاداپ  - 13204

لمع شاداپ  - 23205

: اه تشون  3205یپ 

موس 2 تسیب و  3206بش 

موس تسیب و  3206بش 

يریگ هزادنا  بش  ردق ، بش  - 13208

، ردق بش  راک  3209نیرتمهم 

ادخ اب  ناسنا  نایم  طابترا  اعد ، - 23210

تایاور رد  اعد  بادآ  - 33211

میرامشن کچوک  ار  هانگ  - 43212

.مینک اعد  نارگید  يارب  . 53213

.شاب نامگ  شوخ  اعد  رد  . 63213

.مینک گرزب  ياهاعد  اه  اعد  3213رد 

.تسا باجتسم  اعد  رد  عرضت  .73214

ناگدنب هب  تبسن  دنوادخ  تمحر  فطل و  - 53214

اعد تباجتسا  مدع  لماع  هانگ ، - 63215

اعد تباجتسا  طرش  لالح ، ياذغ  - 73216

اعد رد  ینسح  ءامسا  رکذ  - 83217

.تسا یمهم  3218ياعد 

موس تسیب و  3219بش 

موس تسیب و  3219بش 

.ثحب 3222اما 

ناضمر هام  3224تاکرب 

.ینامز هچ  رد  یناکم ، هچ  3229رد 

.میراد وت  زا  میراد  هچ  ره  3229ایادخ 
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نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   403233

3233هراشا

.13233

.23234

.33234

.43234

.53235

.63235

.73235

.83237

.93237

.103237

.113238

.123238

.133238

.143239

.153239

.163239

.173240

.183240

.193240

.203241

.213241

.223241

.233242

.243242

.253242

.263242

.273243

.283243

.293244

.303244

ا . 313244

.323245

.333245

.343246

.353246

.363246

.373246

.383247

.393248
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.403248

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  3249يوترپ 

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  3249يوترپ 

ناحوص نباهعصعص  3253تالاوئس 

ناحوص نباهعصعص  3253تالاوئس 

: درک ضرع  3254هعصعص 

درک 3254ضرع 

درک 3255ضرع 

درک 3255ضرع 

درک 3256ضرع 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  3256مالک 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  3256مالک 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  3256مالک 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  3259یکی 

.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  3260رد 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  3260نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  3260نیرخآ 

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   403266

3266هراشا

.13266

.23267

.33267

.43267

.53268

.63268

.73268

.83270

.93270

.103270

.113271

.123271

.133271

.143272

.153272

.163272

.173273

.183273

.193273

.203274

.213274

.223274
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.233276

.243276

.253276

.263276

.273277

.283277

.293278

.303278

.313278

.323279

.333279

.343280

.353280

.363280

.373280

.383281

.393282

.403282

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  3283يوترپ 

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  3283يوترپ 

ناحوص نباهعصعص  3287تالاوئس 

ناحوص نباهعصعص  3287تالاوئس 

: درک ضرع  3288هعصعص 

درک 3288ضرع 

درک 3289ضرع 

درک 3289ضرع 

درک 3290ضرع 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  3290مالک 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  3290مالک 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  3290مالک 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  3293یکی 

.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  3294رد 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  3294نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  3294نیرخآ 

(10  ) رطف 3300دیع 

هتکن دنچ  رطف و  3300دیع 

هتکن دنچ  رطف و  3300دیع 

: لوا 3300هتکن 

شزرمآ 3300دیع 

یقیقح 3300دیع 

: مود 3302هتکن 
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زیخاتسر دننامه  3302يدیع 

رابکتسا اب  3302هزرابم 

ریبکت يالاو  3303موهفم 

ریبکت اب  توغاط  3303هزرابم 

: موس 3303هتکن 

ناراد هزور  3303ترجا 

رطف دیع  3304لامعا 

دایعا 3304تیمها 

: مراهچ 3304هتکن 

.رگید ياهزور  شخب  3304تاجن 

ناناملسم عامتجا  دیع  رطف ، 3304دیع 

دیع بش  ماکحا  زا  3305يدنچ 

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  3306نیرخآ 

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  3306نیرخآ 

(1) هزیگنا 3306داجیا 

اوتحم 3307نتم و 

یبلق رکش  3308هزور و 

ینابز رکش  3308هزور و 

یلمع رکش  3309هزور و 

رکاش ناراد  هزور  ياه  3310شاداپ 

اه تمعن  شیازفا  3310فلا )

یناور تینما  شمارآ و  هب  ندیسر  3312ب )

یتشهب ياه  تمعن  تشهب و  هب  ندیسر  3314ج )

هزئاجلا موی  رطف  3315دیع 

هزئاجلا موی  رطف  3315دیع 

هشیدنا 3316عانقا 

؟ یناسک هچ  يارب  3317دیع 

ساسحا 3320شرورپ 

3323يزاسراتفر

هک تسا  نآ  رگید  3323هتکن 

: دومن هصالخ  اهروحم  نیا  رد  ار  ناشیا  تاملک  ناوت  یم  3325سپ 

نآ لامعا  لئاضف و  لاوش و  هام  3325میوقت 

هام نیا  3325میوقت 

: لاّوش 3325لّوا 

: لاّوش 3325متشه 

: لاّوش مجنپ  3327تسیب و 

لاّوش هام  3327تلیضف 

( رطف دیع  بش   ) هام لّوا  3327بش 

: لاوش لوا  بش  3327تیمها 

: لاوش لوا  بش  3328لامعا 

1 3329تیاور
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3329تیاور 2

ینارون 3330ياعد 

: ییوگ یم  يور و  یم  هدجس  هب  3331سپس 

رطف دیع  زور  لامعا  3331تلیضف و 

: تسا هدش  رکذ  یلامعا  لاّوش  لّوا  زور  3332يارب 

: دیوگب لسغ  نایاپ  زا  سپ  .دنک  لسغ  دیوگب و  هّللا  مسب  3333هاگنآ 

هرطف 3335تاکز 

3335هراشا

هرطف 3335تاکز 

ناضمر هام  اب  عادو  يابیز  رعش  رطف ، دیعس  دیع  کیربت  3335راعشا 

.تسا ناموت  رازه  لقادح 6  رفن  ره  يارب  مدنگ  تمیق  ساسا  رب  هیرطف  نازیم  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  مالعا  3337قبط 

دش مالعا  دیلقت  عجارم  طسوت  هرطف  تاکز  3337نازیم 

، يزاریش مراکم  هللا  تیآ  3337ياوتف 

یناسارخ دیحو  هللا  3337تیآ 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  3337تیآ 

یناجنز يریبش  هللا  3337تیآ 

ینادمه يرون  هللا  3337تیآ 

یناگرگ يولع  هللا  3338تیآ 

یلیبدرا يوسوم  هللا  3338تیآ 

هرطف تاکز  3338ماکحا 

هرطف تاکز  3341فرصم 

هرطف تاکز  هقرفتم  3343لئاسم 

ناضمر بش  3344نیرخآ 

ناضمر بش  3344نیرخآ 

، میراد مالس  3346ود 

! رطف دیع  3348اما 

دنک یم  لقن  هرکذت  زا  یسلجم  3350موحرم 

، دزوس یم  ناملد  رتشیب  3351ام 

دش یکی  مه  اب  هعمج  رطف و  3351دیع 

، دناوخ اضر  ماما  رطف  دیع  زامن  3351کی 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  3353ینارنخس 

دنناوخیم زامن  زا  دعب  ار  اه  هبطخ  رطف  دیع  زامن  3353رد 

.میناوخ یم  تونق  ات  دیع 5  زامن  رد  دیع ! زامن  اما  3354و 

.تسا هلمج  دنچ  دیع  3355زامن 

هطبار 3355هس  

رطف 3 دیع  3358زامن 

3358هراشا

رطف دیع  زامن  رطف و  دیع  باب  رد  3358یبلاطم 

 : مالسلا هیلع  اضر  ترضح  رطف  دیع  3358زامن 

: 3360هفیطل

رطف دیعس  دیع  هرابرد  (ع ) نسح ماما  زا  3361یشیامرف 
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نابرق رطف و  ياهدیع  هرابرد  (ص ) ادخ لوسر  3361شیامرف 

تسا دیع  تیصعم ، یب  3362زور 

رکنم زا  یهن  3362دیع و 

: 3362تیاکح

رطف 3363تاکز 

: 3363تیاکح

دیع 3363تقیقح 

رطف دیع  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  3364ياعد 

ناراد هزور  3364ترجا 

؟ تسیچ ناضمر  ياهدروآ  3365هر 

رطف 2 دیعس  3366دیع 

3366هراشا

نآرق رد  3366دیع 

: زا دنا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  هیآ  رد  ییابیز  3366تاکن 

نآرق رد  دیع  3368زامن 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  . 13368

: میناوخ یم  رگید  هیآ  رد  . 23368

تایاور رد  نآ  زامن  دیع و  زور  3369.ب 

دیع زامن  موزل   لّوا : 3369شخب 

نیدیع زور  زامن و  تلیضف  مّود : 3369شخب 

؟ تسیچ 3372هزیاج 

هزیاج هب  ندیسر  3374هار 

يدنب 3375عمج 

رطف دیع  رد  نیموصعم  3375هریس 

3375هراشا

: لوا 3375ثحب 

: لوا 3375بلطم 

: مود 3376بلطم 

: موس 3376بلطم 

: مراهچ 3377بلطم 

: مجنپ 3377بلطم 

: مشش 3378بلطم 

: مود 3379ثحب 

رای رادید  3379قوش 

رطف دیع  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یتیبرت  3382هریس 

رطف دیعس  3386دیع 

3386هراشا

(: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع   ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  3386کی 

: یمالسا مهم  3387دایعا 

نابرق دیع  رطف و  دیعس  دیع  3387تهابش 

:3387
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نابرق دیع  رطف و  دیع  ود  ياه  3389توافت 

:3389

ناضمر ياه  3391مایپ 

:3391

 : يدابع مایپ   3391فلا )

: هانگ كرت  هب  میمصت  - 13391

ناضمر مایا  نتشذگ  زا  سپ  راد  3391هزور 

: ناهانگ ششخب  - 23391

: تسا هدشن  یششخب  لذب و  نینچ  اه  تما  ریاس  هب  هک  هدش  تیانع  زیچ  جنپ  نم  تما  هب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا 3391لوسر 

: 3391لوا

: 3391مود

: 3391موس

: 3391مراهچ

: 3391مجنپ

: 3392تیاور

: ناضمر یئادز  تواقش  - 33393

يداصتقا مایپ  3393ب )

:3393

نداد يراطفا  - 13393

راونالا ج74 ص 388) راحب  )3394

 : هزور تارافک  ثحب  - 23394

: هرطف تاکز  - 33394

یسایس 3394مایپ 

:3394

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح  نینمؤملا  ما  تافو  - 13394

.دراد ار  اهمایپ  نیا  هک  3394تسا 

( مالسلا هیلع   ) بلاطوبا تافو  - 23394

مود ماما  یسایس  تدالو  - 33394

جارعم هب  ربمایپ  نتفر  تبسانم  - 43396

دوب ادخ  لوسر  هفیلخ  تداهش  هک  تشاد  یسایس  تبسانم  زین  ردق  یلایل  - 53396

.3396

.دشابیم مسینویهص  رمک  هدننکش  هک  سدق  زور  یئامیپهار  - 63396

رطف دیع  زامن  یناهج  هرگنک  - 73396

.ایند همه  3396رد 

(46  ) لاوش 3397هام 

( هقیقد يا هد  ربنم  مالسلا ( هیلع  قداص  ماما  يابیز  3397يژتارتسا 

3397هراشا

هیقت لصا  3398.فلا 

.دراد دانتسا  هناگراهچ  هلدا  هب  هیقت  دروم  رد  هعیش  »3398

: دوخ دئاقع  دوخ و  زا  3399تنایص 

ماما اب  روج  يافلخ  يراتفر  لداعت  مدع  3400.ب 
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مالسلا هیلع  قداصلا  3401لتقم 

مالسلا هیلع  قداصلا  3401لتقم 

اجنیا 3401رد 

بدنج نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  3405شرافس 

: بدنج هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  3405شرافس 

: مییامن یم  میدقت  ار  همدقم  ود  3406ادتبا 

؟ تسیک بدنج  نب  هللادبع  - 13406

تیصو دنس  - 23406

ناتسود هب  3407رادشه 

ناردارب هب  یکین  ياه  3407هدیاف 

ادخ تدابع  3408فلا -

هورم افص و  نیب  یعس  3408ب -

ادخ هار  رد  ندیطلغ  نوخ  هب  3408ج -

روح اب  ینیشنمه  3408د -

ناردارب زاین  عفررد  یتسس  3409تبوقع 

یعامتجا طباور  یسانش  3409بیسآ 

زامن زا  تلفغ  ياه  3409نایز 

: باوخ دروم  رد  ترضح  3410شرافس 

: اهتشون 3410یپ 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  3411لیاضف و 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  3411لیاضف و 

قلخ 3411نسح 

: دسیون یم  یکلام  هرهز  3411وبا 

، تنس لها  رصاعم  ملاع  3412نینچمه 

3412يراگزیهرپ

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  فیصوت  رد  تنس  لها  گرزب  ماما  هیقف و  سنا ، نب  3412کلام 

يدنج 3413میلحلادبع 

يرهاظ 3413یگتسارآ 

: دسیون یم  يدنج  3414میلحلادبع 

3414یگدنشخب

: دیوگ یم  ماطسب  3414جایه 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدنج  3414میلحلادبع 

: دسیون یم  روفیط  یبا  3415نبا 

، ناهبزور نب  3415لضف 

: دسیون یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  3415يرشخمز 

3416يرابدرب

تشذگ 3416وفع و 

: دسیون یم  ءاب  فلا  باتک  رد  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  3416همالع 

: دسیون یم  يدنج  3417میلحلادبع 

يدرم 3417ناوج 

3418تعاجش
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: دسیون یم  3418یبهذ 

نادنزرف هب  3418تیصو 

روج يافلخ  هب  3419هیصوت 

 : هک دنک  یم  لقن  بیسم  نبا  زا  فارشالا  باسنا  رد  3419يرذالب 

اعد 3420میلعت 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  3420زرح 

: دومرف ترضح  یبهذ ، لقن  رب  3421انب 

ع)  ) قداص ماما  همئالا ،  خیش  تامارک  بقانم و  3421لئاضف و 

3421هراشا

(1 : ) دیوگ یم  هحلط  3421نبا 

: ترضح 3422بقانم 

 : مزاح یبا  نبا  زا   یتیاور  .13422

: دیوگ یم  نایفس  . 23423

: دیوگ یم  ماطسب  نب  جایه  . 33423

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  . 43423

: دیوگ یم  دوب  رفعج  شا  یلصا  مسا  هک  يدهن  بیبش  نب  نوذرب  . 53423

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  دوسا  نب  حلاص  زا  . 63424

: نخس ندش  لدب  در و  - 73424

: هک تسا  هدمآ  هّللا -  همحر  دیفم -  داشرا  رد  - 83424

: دیوگ یم  میعنوبا  ظفاح  -. 93425

: دنا هتفگ  یضعب  . 103425

: دیوگ یم  يزوج  نبا  . 113425

: هک تسا  هدش  لقن  نودمح  نبا  زا  . 123425

3426تامارک

: لوا 3426تمارک 

: مود 3427تمارک 

: موس 3428تمارک 

: مراهچ 3429تمارک 

: دیوگ یم  دیفم  3429خیش 

 : مجنپ 3429تمارک 

: مشش 3431تمارک 

: متفه 3431تمارک 

: متشه 3432تمارک 

: مهن 3432تمارک 

: مهد 3433تمارک 

: مهدزای 3433تمارک 

: مهدزاود 3434تمارک 

: مهدزیس 3434تمارک 

: مهدراهچ 3435تمارک 

: مهدزناپ 3435تمارک 

: مهدزناش 3435تمارک 
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: مهدفه 3436تمارک 

: مهدجه 3437تمارک 

: مهدزون 3437تمارک 

: متسیب 3438تمارک 

: مکیو تسیب  3438تمارک 

: مود تسیب و  3439تمارک 

: موس تسیب و  3440تمارک 

: مراهچ تسیب و  3441تمارک 

 : اه 3442یقرواپ 

( هقیقد يا هد  ینارنخس   ) يرفعج 3444بهذم 

3444هراشا

: تسا هتشون  شترضح  هراب  رد  رجح  3444نبا 

: هتشادن درگاش  قداص  ماما  دننام  سک  3446چیه 

.تسا هداد  تسد  اهتاقالم  قداص  ماما  اب  ار  هفینح  وبا  دسیون : راکب  3446ریبز 

: قارع هب  قداص  ماما  3448رفس 

: دندیسرپ هفینح  وبا  زا  دنک  تیاور  دایز  نب  نسح  زا  بوشآ  رهش  3448نبا 

: اهتشون 3449یپ 

1 ع - )  ) قداص ماما  3449تداهش 

3449هراشا

: مالسلا هیلع  ماما  3449تداهش 

: دینش ار  تداهش  ربخ  یلامث  3451هزمحوبا 

: عیقب رد  3452نفد 

2 ع - )  ) قداص ماما  3452تداهش 

3452هراشا

2 ع - )  ) قداص ماما  3452تداهش 

: ترضح تداهش  رد  فلتخم  3452ریباعت 

: رهز 3452ندناروخ 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش  ربخ  هنیدم و  یلاو  3454همان 

: مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  روصنم  نداد  3454ربخ 

: هدیمح ما  هب  3455تیلست 

: مالسلا هیلع  ماما  نفد  3455نفک و 

: مالسلاامهیلع رفعج  نبا  یسوم  شدنزرف  هب  قداص  ماما  3455تیصو 

ع)  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  یملع  3456تیعجرم 

ع)  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  یملع  3456تیعجرم 

سنا نب  کلام  تنس  لها  یهقف  ماما  - 23458

تسا يروث »  قورسم  نب  دیعس  نب  نایفس   » تنس لها  هیقف  - 33459

 « هنییع نب  نایفس  -» 43459

: نارگید 3459و 

ع)  ) قداص ماما  تامارک  زا  3459همش يا 

ع)  ) قداص ماما  تامارک  زا  3459همش يا 

: 3459همدقم
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: یسابع يوما و  يافلخ  اب   هارمه  ترضح  3460یناگدنز 

: صاخ 3460طئارش 

ءایلوا 3461تامارک 

: لوا 3462هنومن 

: مود 3462هنومن 

ع)  ) قداص ماما  3463تامارک 

نارحاس رحس  ندرک  3463لطاب 

نارای زا  یکی  ندرک  3464هدنز 

نارای یخرب  تداهش  زا  3465ربخ 

بیغ زا  3465یهاگآ 

ماما تعاطا  رد  3466شتآ 

ماما ياعد  هب  نتفای  3467افش 

(23  ) بجر 3467هام 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  3467تافو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  3467تافو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  3468بسن 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  3468نامیا 

تایاور ثیداحا و  هنیئآ  3468رد 

ناگرزب ءارآ  و  مالک   3469رد 

: بلاطوبا 3470هضور 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  3471ماقم 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  3471ماقم 

: دن _ يو 3471گ_

: هک تسا  ربخ  3473رد 

: هک نیا  3473هصالخ 

؟ تسا يّدح  هچ  رد  مالّسلاامهیلع  بلاطوبا  ترضح  نینمؤملاریما  ردپ  3473ماقم 

( مالسلا هیلع   ) بلاطوبا ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   263474

بلاطوبا ترضح  3474تلحر 

هیلع هللا  مالس  بلاطوبا  ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   263474

«. موش یم  هتشک  نم  ردپ ! : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  3477یبش 

: تفگ ردپ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  3477یلع 

ءایبنا تثعب  3480لماوع 

3480هراشا

: ءایبنا تثعب  3480لماوع 

اهشزرا بالقنا   . 13480

حور شرورپ  هیکزت و  . 23482

تیدوبع ماقم  هب  ندناسر  . 33483

اهناسنا تدحو  میکحت  . 43484

یهلا ضیف  هطساو  . 53484

هدش شومارف  نامیپ  يایحا  . 63485

یقالخا لئاضف  جیورت  . 73487
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یعامتجا تلادع  هعسوت  داجیا و  . 83487

تنم 3488تثعب و 

3488هراشا

تنم 3488تثعب و 

: بلطم 3489حیضوت 

تسا لقع  هک  ناسنا  نورد  رد  3489یکی 

، دشکب نانآ  خر  هب  ار  ییوکین  ناسحا و  نیا  دراذگ و  تنم  تمعن  نیا  رب  دنوادخ  هک  دراد  اج  تسا و  رشبرب  دنوادخ  تمعن  نیرت  گرزب  تثعب  سپ  .تسا  تثعب  نآ ، هار  اهنت  دشاب ; یحو  اب  طبترم  تمصع و  ماقم  ياراد  هک  تسا  نآ  يداه ، نیرترب  .تسا  ناصقن  اطخ و  ياراد  لقع  نوچ  دیامن ، نشور  زین  ار  نآ  تاررقم  دودح و  دزومایب و  ناسنا  هب  ار  اهراتفر  مامت  ات  دوش  یم  هداتسرف  ناسنا  يارب  یحو  قیرط  زا  امنهار  نیا  هک  یهلا  ناربمایپ  يرگید  و 

؟ ارچ 3489تنم 

: تسا مسق  ود  رب  3491تنم 

هدیدنسپ -13491

دنسپ ان  -23491

نارگید ادخ و  رب  يراذگ  3491تنم 

: 3491لاوئس

قالخا مراکم  يارب  ربمایپ  3492تثعب 

3492هراشا

قالخا مراکم  يارب  ربمایپ  3492تثعب 

یندناوخ باتک  نآرق ، - 13492

قالخالا مراکم  ياعد  رد  ع )  ) داجس ماما  نخس  - 23493

ناطیش ماگ  هب  ماگ  ِتسایس  - 33493

اه یبوخ  لیمکت  اه و  یتشز  حالصا  - 43494

هداوناخ يرادرسمه و  رد  قالخا  مراکم  - 53494

نید عورف  هن  تسا  نید  لوصا  زا  قالخا ، - 63496

تسا نید  یب  دّهعت ، یب  - 73497

هّکم حتف  يارجام  رد  ربمایپ  تمحر  يراوگرزب و  - 83497

مدرم هب  ندرک  مالس  رد  ربمایپ  تقبس  - 93498

: لمع ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  3502ظفح 

: لمع ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  3502ظفح 

: هک تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی  متشون ! هک  ار  هیآ يا  هدزناپ  نیا  3502الاح 

: تمایق هنحص  هب  حلاص  لمع  ندروآ  - 23503

 : تایاور نآرق و  ساسارب  ینید  تاروتسد  ماجنا  - 33503

: میوگب رگید  راب  3505کی 

یبهذم مسارم  رد  ینید  ياهدرادناتسا  تیاعر  - 43505

نک هضرع  ناهاگآ  هب  ار  3506نید 

ینید فیاظو  ماجنا  رد  يرادیاپ  - 53507

.تفر اوه  ناشتدابع  دندرک و  تدابع  اه  3507یلیخ 

نانمؤم هاگ  شزغل  تیلوئسم ، تموکح و  - 63508

حلاص لمع  طبح  رطخ  - 73509

جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  3510فاکتعا 

جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  3510فاکتعا 

فاکتعا 3510فیرعت 

 : فاکتعا 3510تلیضف 
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هجیتن 3511رد 

دراد يدایز  ياه  تهابش  جح  اب  3511فاکتعا 

 : فاکتعا 3511نامز 

 : فاکتعا 3511ماکحا 

فاکتعا 3511طیارش 

فاکتعا 3512تامرحم 

فاکتعا 3513تالطبم 

فاکتعا 3513ماسقا 

فاکتعا 3513نامز 

فاکتعا رد  اضق  3513هزور 

ردپ 3515هزاجا 

رهوش 3515هزاجا 

فاکتعا 3515ناکم 

فاکتعا رد  3515نفلت 

فاکتعا 3517سرد و 

فاکتعا 3517عطق 

دجسم زا  3517جورخ 

سرد سالک  3518فاکتعا و 

فاکتعا رد  3518تباین 

فکتعم 3518يراطفا 

لسغ 3518فاکتعا و 

فاکتعا 3518ياضق 

 : ایلوا ایبنا و  هریس  رد  3519فاکتعا 

( : ع  ) لیعامسا 3519میهاربا و 

( : ع  ) یسوم 3519ترضح 

دوب ع )  ) ایرکز 3519ترضح 

ع)  ) میرم 3520ترضح 

 : نامیلس 3520ترضح 

 : نآرق رد  3521فاکتعا 

 : فاکتعا 3521لامعا 

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  همان  3521یگدنز 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  همان  3521یگدنز 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  3523تدالو 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هب  رصحنم  هبعک ، رد  3525تدالو 

: یشارت 3526بیقر 

: تفگ دیاب  لاکشا  نیا  هب  خساپ  3526رد 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  دلوت  ناتساد  رد  ددعتم  3528نایوار 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  تدالو  زا  بلاطوبا  3529یهاگآ 

هبعک فاکش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  3530تدالو 

تدالو زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ندناوخ  3530نآرق 

: تسا هجوت  لباق  هک  دراد  دوجو  یتاکن  تیاور  نیا  3531رد 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  باقلا  اه و  هینک  اه ، 3532مان 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ياه  3532مان 

: یلع هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يراذگ  مان  3534هجو 

نآرق رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  3535مان 

: نآرق رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  حیرصت  مدع  رب  3536لیالد 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  لیلد  دنچ  هدشن ، رکذ  نآرق  رد  تحارص  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  ارچ  هک  نیا  3537اما 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ياه  3541هینک 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  3544باقلا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  صاخ  بقل  3545نینمؤملاریما ،

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  3547یصو ،

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  باقلا  ربکا ، قیدص  مظعا و  3548قوراف 

: هیماما قیرط  زا  تایاور  3549.فلا 

: تنس لها  قیرط  زا  تایاور  3549.ب 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  لعنلا ، 3552فصاخ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  3554رفنضغ ،

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  3555یضترم ،

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  نیطب ، 3556عزنأ 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  ردام  3557ردپ و 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  ردپ  3558بلاطوبا ،

: اوران ياه  تمهت  بلاطوبا و  3560نامیا 

: دوخ نامیا  نامتک  بلاط و  وبا  3563ترضح 

: بلاطوبا ترضح  3564تافو 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  ردام  دسا  تنب  3565همطاف 

: دسا تنب  همطاف  تعیب  3566نامیا و 

: هنیدم هب  3566ترجه 

: دسا تنب  همطاف  3568تافو 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  3570یکدوک 

(227 :) ءارح راغ  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع 3571ماما 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  3573نارسمه 

( مالّسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما  3574جاودزا 

جاودزا ماگنه  مالّسلا ) امهیلع   ) ارهز ترضح  یلع و  ماما  نس  3574.فلا 

( مالسلا امهیلع   ) ارهز ترضح  یلع و  ماما  جاودزا  خیرات  3575.ب 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  3576نادنزرف 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  3577همانباتک 

3580عبانم

ادخ هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تدالو  3604رارسا 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تدالو  نایرج  3604.فلا 

تّنس لها  عبانم  رد  ترضح  تدالو  نایرج  3605.ب 

هبعک رد  ترضح  تدالو  رارسا  زا  هولج يا  3605.ج 

هجیتن يدنب و  3607عمج 

: 3607ًالوا
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: 3607ًایناث

(7  ) 3608فاکتعا

: لمع ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  3608ظفح 

: لمع ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  3608ظفح 

3609الاح

: تمایق هنحص  هب  حلاص  لمع  ندروآ  - 23609

 : تایاور نآرق و  ساسارب  ینید  تاروتسد  ماجنا  - 33610

: میوگب رگید  راب  3612کی 

یبهذم مسارم  رد  ینید  ياهدرادناتسا  تیاعر  - 43612

نک هضرع  ناهاگآ  هب  ار  3613نید 

ینید فیاظو  ماجنا  رد  يرادیاپ  - 53614

.تفر اوه  ناشتدابع  دندرک و  تدابع  اه  3614یلیخ 

نانمؤم هاگ  شزغل  تیلوئسم ، تموکح و  - 63615

حلاص لمع  طبح  رطخ  - 73616

جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  3617فاکتعا 

جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  3617فاکتعا 

فاکتعا 3617فیرعت 

 : فاکتعا 3617تلیضف 

هجیتن 3618رد 

دراد يدایز  ياه  تهابش  جح  اب  3618فاکتعا 

 : فاکتعا 3618نامز 

 : فاکتعا 3618ماکحا 

فاکتعا 3618طیارش 

فاکتعا 3619تامرحم 

فاکتعا 3620تالطبم 

فاکتعا 3620ماسقا 

فاکتعا 3620نامز 

فاکتعا رد  اضق  3620هزور 

ردپ 3622هزاجا 

رهوش 3622هزاجا 

فاکتعا 3622ناکم 

فاکتعا رد  3622نفلت 

فاکتعا 3624سرد و 

فاکتعا 3624عطق 

دجسم زا  3624جورخ 

سرد سالک  3625فاکتعا و 

فاکتعا رد  3625تباین 

فکتعم 3625يراطفا 

لسغ 3625فاکتعا و 

فاکتعا 3625ياضق 

 : ایلوا ایبنا و  هریس  رد  3626فاکتعا 
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( : ع  ) لیعامسا 3626میهاربا و 

( : ع  ) یسوم 3626ترضح 

دوب ع )  ) ایرکز 3626ترضح 

ع)  ) میرم 3627ترضح 

 : نامیلس 3627ترضح 

 : نآرق رد  3628فاکتعا 

 : فاکتعا 3628لامعا 

(1) 3628فاکتعا

3628هراشا

: 3628فاکتعا

فاکتعا 3628فیرعت 

فاکتعا 3628ماسقا 

فاکتعا 3629نامز 

: هدننک فاکتعا  3629طیارش 

: فاکتعا 3629طیارش 

فاکتعا 3629تین 

فاکتعا 3630هزور 

فاکتعا 3630تدم 

فاکتعا 3631ناکم 

عماج دجسم  3631فیرعت 

فاکتعا رد  دجسم  زا  3631جورخ 

فاکتعا 3633تامرحم 

(2) 3633فاکتعا

3633هراشا

: ناکم نامز و  3633شزرا 

: تدابع دنچ  زا  هزیمآ يا  3635فاکتعا 

: فاکتعا 3635تلیضف 

: فاکتعا 3636فیرعت 

: فاکتعا یحالطصا  فیرعت  3636اما 

: فاکتعا 3636تیمها 

: رگید نایدا  رد  3637فاکتعا 

: فاکتعا 3638ناکرا 

: فاکتعا 3639نامز 

: فاکتعا 3639تین 

: فاکتعا 3640طیارش 

: فاکتعا 3640تامرحم 

: فاکتعا 3640لامعا 

(3) 3641فاکتعا

: ناریا رد  3641فاکتعا 

(4) 3643فاکتعا

تدابع دصق  هب  دجسم  رد  فقوت  3643فاکتعا :
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: فاکتعا 3643هنیشیپ 

: مالسا رد  3645فاکتعا 

: فاکتعا ماکحا  3645طیارش و 

*. هزور .13645

زور هس  هیماما  رظن  هب  فاکتعا  لقادح  .23646

، رگید طرش  . 33646

.نانز اب  ترشابم  زا  بانتجا  .43647

: 3647عبانم

(5) 3648فاکتعا

: 3648همدقم

فاکتعا 3650هنیشیپ 

فاکتعا يونعم  3652شزرا 

نآرق رد  3653فاکتعا 

ثیداحا رد  3654فاکتعا 

فاکتعا 3655نامز 

فاکتعا 3657ناکم 

هناگیب گنهرف  مجاهت  اب  3660هلباقم 

: اه تشون  3661یپ 

لوالا 3662عیبر 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  3662فیاظو 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  3662فیاظو 

مالسا ربمایپ  تازایتما  اه و  یگژیو  - 13664

شتاروتسد ربارب  رد  ندوب  میلست  ربمایپ و  هب  نامیا  - 23665

، نامیا 3665لوا 

ناسنا یعیبط  قح  ناموصعم ، تیاده  زا  يدنم  هرهب  - 33667

، مود 3668هفیظو 

نانمشد راتفر  راتفگ و  ربارب  رد  ربمایپ  زا  عافد  - 43668

، موس 3668هفیظو 

نانمشد ياه  یتمرح  یب  ربارب  رد  ینید  تریغ  - 53670

شکرابم مان  ربمایپ و  هب  مارتحا  موزل  - 63671

، مراهچ 3671هفیظو 

، مشش 3672هفیظو 

، يدعب 3672هفیظو 

ربمایپ نید  زا  یلام  تیامح  يارب  سمخ ، تخادرپ  - 73673

هنیدم هب  هکم  زا  مالسا  ربمایپ  3676ترجه 

هنیدم هب  هکم  زا  مالسا  ربمایپ  3676ترجه 

یلامجا 3677خساپ 

یلیصفت 3677خساپ 

ناکرشم ارچ  هک  نیا  3679اما 

دعب ناکرشم  ارچ  هک  نیا  3679اما 

لوالا عیبر  هام  ياه  3680تبسانم 
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لوالا عیبر  هام  ياه  3680تبسانم 

: لّوا 3680بش 

 : لوالا عیبر  3680لوا 

: لوالا عیبر  3680مراهچ 

: لوالا عیبر  3680متفه 

: لوالا عیبر  3681متشه 

: لوالا عیبر  3681مهن 

: لوالا عیبر  3681مهد 

: لوالا عیبر  3681مهدزاود 

: لوالا عیبر  3681مهدراهچ 

: لوالا عیبر  3681مهدفه 

: لوالا عیبر  مود  3681تسیب و 

: لوالا عیبر  موس  3681تسیب و 

: لوالا عیبر  مهن  3682تسیب و 

تثعب 3683فادها 

تثعب 3683فادها 

یلقع تکرح  لّوا : 3683فده 

رفک اب  ...هللا  یلص  ربمایپ  گنج  3683تمکح 

یتشترز درف  اب  خلب  یضاق  3684تیاکح 

( بلق حالصا   ) تثعب مود  3685فده 

( سفن حالصا   ) تثعب موس  3686فده 

ناهانگ كرت  هب  ...هللا  یلص  ربمایپ  3687شرافس 

مارح زا  زیهرپ  اب  لالح  يزور  3687تیاکح 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  3688هیصوت 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تبترم ، یمتخ  ترضح  3688تدالو 

(80  ) 3701هیمطاف

ارهز ترضح  3701ماقم 

(س) ارهز ترضح  3701ماقم 

.مدش بجعتم  مدید و  ناکدوک  نانز و  تبحم  باتک  رد  نم  ار  تایاور  نیا  زا  یشخب  کی  3703یتعیرش :

: دازحرف اقآ  3703جاح 

ردقلا 3706هلیل 

: 3709یتعیرش

تسین مهم  ندناوخ  3712زامن 

تّنس لها  عبانم  رد  (س ) ارهز ترضح  3714تیمولظم 

تّنس لها  عبانم  رد  (س ) ارهز ترضح  3714تیمولظم 

؛ هلئسم 3716نیلوا 

؟ هن ای  تسا  ربمغیپ  تیب  (س ،) ارهز ترضح  تیب  ایآ  رگید ؛ 3717بلطم 

؟ هن ای  هتفرگ  تروص  همجه  نیا  ایآ  3718اما 

مود 3719لقن 

موس 3719لقن 

، 3719مراهچ
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مالسلا هیلع  نینموملاریما  هناخ  ندز  3721شتآ 

هللا لوسر  تنب  ای  کیلع  3728مالّسلا 

.تسا تاقبط » ، » هطبار نیا  رد  ردصم  نیرت  یمیدق  .مینک  یم  هعجارم  هماع  رداصم  هب  3730ادتبا 

.نِّسحم ای  نسحم  مان  هب  دنتشاد  يدنزرف  (س ) ارهز همطاف ي  زا  نینمؤملاریما  اقآ  هک  تسه  يرگید  رداصم  مه  3731زاب 

؛ منک یم  ضرع  نازیزع  تمدخ  ار  دیفم  خیش  صاصتخا  تیاور  ام ، نیمدقأ  رداصم  زا  اما  3733و 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  3736هاگیاج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  3736هاگیاج 

دوب س )  ) همطاف رد  (ص ) لوسر ترضح  زا  هک  ییاه  3739یگژیو 

(س) ارهز ترضح  اب  (ص ) لوسر ترضح  نیب  3739زار 

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  3744لیاضف 

3744هراشا

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  3744لیاضف 

ردقلا هلیل  تیروحم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف 3744تخانش 

رادیاپ 3745نییآ 

ینامسآ 3745هناخ 

راگدرورپ رما  3746بدا و 

ترخآ ینیریش  ایند و  3746ترارم 

نانمشد نیمک  رد  یهلا  تمحر  زا  يرود  3747باذع و 

نارادتسود نایعیش و  زا  يریگتسد  3747تمایق و 

تبحم شاداپ  يدبا  ياه  3748تمعن 

نارادتسود هب  3749هدژم 

تلاسر 3750رجا 

ربمایپ تیب  3751لها 

ون سابل  ینآرق و  3752قافنا 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  3753فحصم 

3753هراشا

اهیلع هللا  مالس  همطاف  3753فحصم 

(ع) تیب لها 3753ملع 

(س) همطاف 3755فحصم 

فحصم 3757بلاطم 

مهدزیس هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  3760حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  3760حرش 

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز 3760ترضح 

مهدراهچ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  3770حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  3770حرش 

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز 3770ترضح 

، یبلط تحار  هب  3771شیارگ 

: منک یم  رورم  ار  (س ) ترضح بلاطم  هصالخ  تروص  هب  اجنیا  3774رد 

، متسناد یمن  هک  درواین  رذع  یسک  ات  مدز  ار  اهفرح  نیا  _ 13774

 ، هّدُع مه  هّدِع و  رظن  زا  مه  دننک  يریگولج  تنایخ  ملظ و  زا  هک  دندوب  رداق  مه  ناگدنونش  _ 23775

، دننک کمک  هک  دش  هتساوخ  مه  نانآ  زا  _ 33775
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، دش قح  زا  عافد  رد  نانآ  عنام  نانآ  یبلطایند  یبلط و  تحار  _ 43775

.دوب نم  ۀبرح  نیرخآ  هک  مدرک  قح  زا  يرادفرط  نابز  اب  یلو  متشادن  ملظ  زا  يریگولج  يارب  یلمع  ناوت  هک  نیا  اب  نم  _ 53775

: 3775هجیتن

نابلط تحار  نانود و  یهاتوک  ةرمث  كدف و  بصغ  3775تبقاع 

مهدزناپ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  3777حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  3777حرش 

رکبوبا 3777خساپ 

وگخساپ یبیرف  3779ماوع 

: دیوگ یم  همادا  رد  3780رکبوبا 

بلق رد  نامیا  خوسر  یهلا و  ياوقت  3783تیمها 

كدف بصغ  رد  رکبوبا  3784هیجوت 

3785لّوا

3785مّود

3785مّوس

3786مراهچ

3786مجنپ

3786مشش

كدف بصغ  رد  نیملسم  عامجا  3787ياعدا 

مهدزناش هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  3789حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  3789حرش 

رکبوبا هب  (س ) ارهز ترضح  3789خساپ 

عامجا ةدودحم  3790تّیّجح و 

نابصاغ تنایخ  قباوس  3791ياشفا 

نآرق اب  تفلاخم  یلصا  3792لیلد 

رکبوبا دّدجم  3793نخس 

نتخادنا مدرم  ندرگ  هب  ار  3795اهریصقت 

مهدفه هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  3796حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  3796حرش 

مدرم اب  (س ) ارهز ترضح  تّجح  3796مامتا 

(ع) یلع اب  وگتفگ  هناخ و  هب  (س ) ترضح 3798تشگزاب 

(س) ارهز ترضح  هب  (ع ) یلع ترضح  نداد  3800یّلست 

(16 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  3802یگژیو 

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  3802لیاضف 

3802هراشا

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  3802لیاضف 

ردقلا هلیل  تیروحم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف 3803تخانش 

رادیاپ 3803نییآ 

ینامسآ 3804هناخ 

راگدرورپ رما  3805بدا و 

ترخآ ینیریش  ایند و  3805ترارم 

نانمشد نیمک  رد  یهلا  تمحر  زا  يرود  3806باذع و 
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نارادتسود نایعیش و  زا  يریگتسد  3806تمایق و 

تبحم شاداپ  يدبا  ياه  3807تمعن 

نارادتسود هب  3808هدژم 

تلاسر 3809رجا 

ربمایپ تیب  3810لها 

ون سابل  ینآرق و  3811قافنا 

تنس لها  مالکرد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  تلیضف  3812هدزای 

تنس لها  مالکرد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  تلیضف  3812هدزای 

تنس لها  نیققحم  مالک  رد  مالسلا  اهیلع  3814ارهز 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  3815لئاضف 

مالسلا اهیلع  ارهز  تدالو  . 13815

مالسلا اهیلع  همطاف  رون  . 23816

مالسلا اهیلع  ارهز  مان  . 33816

مالسلا اهیلع  همطاف  تدابع  . 43817

مالسلا اهیلع  همطاف  صالخا  . 53817

مالسلا اهیلع  همطاف  حیبست  رکذ و  . 63818

مالسلا اهیلع  همطاف  تاحیبست  3818تلیضف 

مالسلا اهیلع  همطاف  ملع  . 73819

دوب هثدحم  مالسلا  اهیلع  همطاف  . 83819

مالسلا اهیلع  همطاف  ياطع  . 93820

تکربرپ دنبولگ  3821فلا )

یسورع بش  نهاریپ  3821ب )

مالسلا اهیلع  همطاف  يرادرسمه  . 103822

مالسلا اهیلع  همطاف  تعافش  . 113823

ت: ______________________ شون 3825یپ 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  يارب  هناگ  هد  3828لئاضف 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  يارب  هناگ  هد  3828لئاضف 

1.3830

ناهج يوناب  3830نیرترب 

«. نوعرف رسمه  )3830

)3830

2.3830

یتشهب 3830يوناب 

3.3831

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  مالسلا ) اهیلع  ) 3831همطاف

4 . 3831

ادخ هاگشیپ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف برق  3831ماقم 

5.3832

مالسلا اهیلع  ) همطاف راثیا  3832دهز و 

)3832

( مالسلااهیلع ) همطاف یملع  ماقم  . 63833
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7.3834

( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  3834تامارک 

8.3835

دوش یم  تشهب  دراو  هک  یسک  3835نیتسخن 

!3835

9.3835

( مالسلا اهیلع  ) همطاف يانعمرپ  ياه  3835مان 

10.3836

( مالسلا اهیلع  ) همطاف هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ 3836هیده 

: اه تشون  3837یپ 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  یگدنز  زا  ییاه  3837ناتساد 

نارگید يارب  نارگید و  رکف  3837رد 

زامن رد  نایز  ررض و   15 زامن ، 3839تّیمها 

: دید دهاوخ  ایند  رد  هک  یباقع  عون  شش  نآ  3839اّما 

: دید دهاوخ  گرم  ماگنه  هک  ار  یئاه  باقع  نآ  اّما  3840و 

: دوش یم  شراچد  ربق  رد  هک  یئاه  باذع  نآ  اّما  3840و 

: ددرگ یم  شیالتبم  تمایق  رد  هچنآ  اّما  3840و 

مالسلا اهیلع  همطاف  رادید  اب  3840يداش 

يرامیب رتسب  رد  3842تاقالم 

دنوادخ تیاضر  اب  رهوش  نز و  3844یخوش 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف  تمظع  3845تسادق و 

مالّسلا هیلع  نیسح  دولآ  نوخ  نهاریپ  3847تشهب و 

نانز تعافش  ناتسود و  3848هیرگ 

دوخ ّقح  زا  عافد  3849یگنوگچ 

ردپ تراشب  رتخد و  یبات  3849یب 

ردپ تارطاخ  یّلجت  3851ناذا و 

مالسلا اهیلع  ءارهز  تمظع  اّوح و  3852رخف 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ردپ  رارسا  ءارهز و  3853همطاف 

هریرح گید  رد  تشگنا  3854نتخوسن 

لئاسم هب  یئوگخساپ  3856شاداپ 

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  3858نیودت 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف  ترضح  3859حول 

سّدقم حول  نتم  زا  3860هدیزگ يا 

ّطخ نیرتهب  رد  3861تواضق 

؟  نمشد ملظ  رب  ای  ردپ  قارف  رب  3862هیرگ 

ینامهیم هب  نتفر  ای  گرم  زا  3863لابقتسا 

تاظحل نیرخآ  رد  ّمهم  3865یشرافس 

ناوناب يارب  وگلا  3866نیرتهب 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  دلوت  رارسا  رب  3867يرذگ 

3867هراشا

* مالسلااهیلع ارهز  ترضح  دلوت  رارسا  رب  3867يرذگ 
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؛ دّلوت نامز  ات  دّلوت  زا  شیپ  رارسا  لّوا : 3867شخب 

.دّلوت ماگنه  هب  طوبرم  تاکن  تّیفیک و  رارسا ، مود : 3867شخب 

دّلوت نامز  ات  دّلوت  زا  لبق  رارسا  . 13868

جارعم رد  (س ) همطاف ترضح  دوجو  هب  دنوادخ  تراشب  . 1  _ 13868

(س) هجیدخ زا  (ص ) ربمایپ ندیزگ  يرود  . 1  _ 23869

مایق نتفرگ ، هزور  . 1  _ 33870

، زور لهچ  نایاپ  . 1  _ 43871

صوصخم ياذغ  اب  راطفا  . 1  _ 53872

(ص) ربمایپ لیجعت  . 1  _ 63874

(س) هجیدخ ترضح  يارب  لّوا  تاظحل  نامه  رد  يرادراب  ساسحا  . 1  _ 73875

(س) ارهز ترضح  دّلوت  رد  ابوط  تخرد  شقن  . 1  _ 83875

(س) همطاف ترضح  ابوط و  . 1  _ 93876

تدالو هب  طوبرم  تاکن  تّیفیک و  رارسا ، . 23879

يرادراب نامز  رد  شیوخ  ردام  اب  (س ) همطاف ترضح  مّلکت  . 2  _ 13880

نینج نآ  طسوت  (ص ) ربمایپ تکرب  اب  لسن  همادا  نینج و  ندوب  رتخد  هب  تراشب  . 2  _ 23881

دّلوت ماگنه  ناهج  رترب  نز  راهچ  روضح  . 2  _ 33882

نیمز قرش  برغ و  رساترس  هّکم و  ياه  هناخ  ندش  ینارون  . 2  _ 43882

یتشهب ياه  سابل  نآ و  اب  وشو  تسش  (س ،) همطاف ترضح  هب  رثوک  بآ  ندناروخ  . 2  _ 53883

: دوشگ نخس  هب  بل  دوخ ، دّلوت  ودب  رد  دازون  (س ) همطاف ترضح  تلاسر  نیرخآ  نیلّوا و  تماما ، تّوبن و  دیحوت ، رب  تداهش  . 2  _ 63883

(س) همطاف ترضح  دّلوت  يارب  تشهب  لها  تراشب  . 2  _ 73884

(س) همطاف ترضح  ناس  هزجعم  دشر  . 2  _ 83884

(س) همطاف ترضح  شوگ  رد  (ص ) ربمایپ نتفگ  هماقا  ناذا و  . 2  _ 93885

(ع) قداص ماما  رظنم  زا  مالسلا  اهیلعارهز  3885ترضح 

3885هراشا

(* (ع قداص ماما  رظنم  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  3885ترضح 

تداهش ات  3885تدالو 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  3886تدالو 

تدالو 3887ماگنه 

مالسلا اهیلع  همطاف  هژیو  3887یماسا 

مالسلا اهیلع  همطاف  مان  3887باختنا 

؟ لوتب 3887ارچ 

؟ ارهز 3887ارچ 

؟ هثدحم 3888ارچ 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  3888جاودزا 

3888كدف

مالسلا اهیلعارهز  3889زامن 

نایتشهب نانز  3889رورس 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  3889حیبست 

مالسلا اهیلع  همطاف  3889فحصم 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  3890يالوت 

؟ هقیدص 3890ارچ 
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مالسلا اهیلعارهز  ترضح  3890تداهش 

: 3891اهیقرواپ

س)  ) همطاف تفرعم  3893رد 

3893هراشا

س)  ) همطاف تفرعم  3893رد 

یحو نآرق و  هاگدید  زا  اهیلع » هّللا  مالس   » ءارهز همطاف  3894ترضح 

«: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  هاگدید  زا  اهیلع » هللا  مالس   » ارهز 3898ترضح 

(س) همطاف هب  (ص ) ربمایپ 3902هقالع 

« مالسلا هیلع   » نینمؤملاریما هاگدید  زا  اهیلع » هَّللا  مالس   » ارهز 3905ترضح 

(: مالّسلا مهیلع  ) نیموصعم همئا  هاگدید  زا  (س ) ارهز همطاف  3909ترضح 

(: (ع یلع نینمؤملا  ریما   - 13909

(: (ع یلع نب  نسح  ترضح  - 23909

(: (ع یلع نب  نیسح  ترضح  - 33909

(: (ع نیسحلا نب  یلع  ترضح  - 43910

(: (ع رقاب دمحم  ماما  ترضح  - 53910

(: (ع قداص ماما  ترضح  - 63910

(: (ع رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  - 73910

(: (ع اضر ماما  ترضح  - 83910

(: (ع همئالا داوج  ماما  ترضح  - 93911

(ع) يداه ترضح  - 103911

(: (ع يرگسع نسح  ماما  دمحم  وبا  ترضح  - 113912

(: جع ) نامز ماما  مظعا  هّللا  هیقب  ترضح  - 123912

هباحص لاوقا  رد  (س ) ارهز همطاف  3912ترضح 

« اهیلع هللا  مالس   » همطاف هفیحص  3916هاگیاج 

هفیحص لوزن  بش  - 3919

(س) همطاف هفیحص  ياوتحم  - 3919

؟ تسیچ هعماج » - »3923

: هفیحص زا  رباج  یهاگآ  - 3924

عبانم اه و  باتک  3925تسرهف 

: اه تشون  3926یپ 

ناماما هاگن  زا  س )  ) همطاف 3930فحصم 

3931هراشا

ناماما هاگن  زا  س )  ) همطاف 3931فحصم 

3932هثدحم

(س) همطاف فحصم  3933شیادیپ 

ربمایپ نامز  رد  فحصم  ياه  3935هنیمز 

تماما 3937هناشن 

تسین نآرق  (س ) همطاف 3938فحصم 

: اه تشون  3941یپ 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  3943ماقم 

3943هراشا
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( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  3943ماقم 

: یعرف 3943تاعوضوم 

دراد دوجو  راهچ  يدوجوم  3944ره 

دیجم نآرق  يارب  دوجو  3945راهچ 

، نآرق مود  3945دوجو 

.تسا ینهذ  دوجو  نآرق ، موس  دوجو  3947اّما 

نآ ینیع  دوجو  ادخ ، باتک  مراهچ  3947دوجو 

لماک ناسنا  دوجو  رد  طقف  یقیقح  ینیع و  3947نآرق 

نآرق تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مالسلا ، اهیلع  3948همطاف 

تسا بّیط  دلب  مالسلا  اهیلع  3949همطاف 

مالسلا اهیلع  همطاف  زا  عنام  عماج و  3950فیرعت 

ترخآ رد  شتعافش  یلوبق  قح و  هبیبح  مالسلا ،  اهیلع  3951همطاف 

مالسلا اهیلع  همطاف  رانک  مالسلا  هیلع  یلع  3953راهب 

مالسلا هیلع  یلع  راهب  3954ِنازخ 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  یگدنز  رد  3955تفع 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  یگدنز  رد  3955تفع 

3955همدقم

تفع 3955تیمها 

فافع هناگراهچ  3957ماسقا 

یسنج تفع  . 13957

ایح یب   » و ایح » 3957اب 

یسنج تفع  3958داجیا 

مرحمان هب  هاگن  سابع و  نب  3959لضف 

شدرگاش اب  قداص  ماما  3959دروخرب 

عاقنیق ینب  3959دربن 

لزنم رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  یسانش  3960هفیظو 

مناخ 3961نیرتهب 

جاودزا هنیمز  ندروآ  مهارف  3961باوث 

هعماج رد  همطاف  لماک  3962باجح 

یلام تفع  . 23962

همطاف يرادن  3964رقف و 

راتفگ رد  تفع  . 33965

مکش تفع  . 43965

نخس 3965هدیکچ 

3966هضور

(1 ( ) اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  3967تبحم 

( اهیلع هللا  مالس   ) ءارهز ترضح  3967تبحم 

( مالسلا اهیلع   ) ءارهز ترضح  3967تبحم 

سانلا قح  تیاعر  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  نداد  3967تیمها 

مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  3968تبحم 

مالسلااهیلعءارهز ترضح  تبیصم  3969رکذ 
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(6 ( ) یعیفر رتکد   ) هیکدف هبطخ  3970حرش 

(1  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  3970یسررب 

(1  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  3970یسررب 

3970همدقم

3970هنیشیپ

هیما ینب  رب  مشاه  ینب  3972يرترب 

نآرق يریسفت  ياه  شور  تیب و  3973لها 

نآرق هب  نآرق  ریسفت  . 13974

: تیاور 3974کی 

: رگید 3975هنومن 

: رگید 3976تیاور 

ص)  ) ادخ لوسر  ثیداحا  اب  نآرق  ریسفت  . 23976

ص)  ) ربمایپ زا  شسرپ  ماگنه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  3977بدا 

دنک یم  نایب  ار  یلک  مکح  3978نآرق 

تشونرس رییغت  لماع  ریخ  3979راک 

مکح نب  3980ماشه 

یلباک دلاخ  3980وبا 

تاغل ریسفت  . 33981

تایآ لوزن  ببس  . 43981

تایآ لیوأت  . 53981

: هنومن 3982کی 

نخس 3983هدیکچ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  3983هضور 

(2  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  3985یسررب 

(2) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  3985یسررب 

3986همدقم

نسح معنملادبع  رتکد  3986تیاده 

دش داریا  نآ  رد  هبطخ  هک  3987یطیارش 

دوب هناهب  3989كدف ،

تسا یتخبدب  لماع  نآرق ، زا  3989يرود 

نآرق ياه  3989یگژیو 

تسا فافش  نآرق  . 13989

نآرق رد  3991ربدت 

شدنزرف هب  هر )  ) یسلجم موحرم  3992شرافس 

تسا نشور  شماکحا  . 23992

تسا نشور  شیاه  هناشن  . 33992

تسا مولعم  نآرق  ياه  یهن  . 43992

تسا حضاو  نآرق  ياهرما  . 53993

هفیقس یلاها  هب  ترضح  3993هیانک 

لامعا 3993راثآ 

3994ناتساد
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نخس 3997هدیکچ 

( مالساهیلع  ) ارهز ترضح  3997ۀضور 

(3) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  3999یسررب 

(3   ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  3999یسررب 

4000همدقم

هیکدف هبطخ  ندوب  4000يراصحنا 

نآرق نداد  رارق  4000كالم 

نارمع لآ  هروس  هیآ 102  4002ریسفت 

: هیآ ياه  4003مایپ 

اوقت تیاهن  لوا : 4003مایپ 

رمع نارذگ  یگدنز و  4003لاثمت 

؛ یگدنز يداع  عضو  . 14004

؛ اه ییالابرس  . 24006

: اه یبیشارس  -34008

: اهزادنا تسد  -44008

: لیثمت نیا  رد  يوقت  4009هاگیاج 

: میرم ةروس  هیآ 96  4010ریسفت 

يریخ هب  تبقاع  مود : 4011نایب 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  4011ۀضور 

(4  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  4013یسررب 

(4  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  4013یسررب 

: 4013همدقم

: هیکدف ۀبطخ  4013تیمها 

( مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ (  ياه  4015یگژیو 

؟ دناوخ ار  هیآ  نیا  ارهز  ترضح  4016ارچ 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما ياه  4016یگژیو 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  تسخن  4016یگژیو 

( مالسلا هیلع  یلع (  ترضح  مود  4018یگژیو 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  موس  4020یگژیو 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  مراهچ  4020یگژیو 

هنیدم مدرم  هب  4020باطخ 

هبوت ةروس  4021هیآ 49 

هیآ لوزن  4021نأش 

ربمایپ هاپس  ناقفانم  یشارت  4022هناهب 

4023هضور

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  4024یسررب 

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  4024یسررب 

هدئام ةروس  هیآ 50  4025ریسفت 

تیلهاج هناگراهچ  ياه  4027یگژیو 

بصعت 4028یفن 

دنسپان بصعت  یگژیو  4030نیتسخن 
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بصعت 4030یباجحدب و 

هدیدنسپ 4031بصعت 

تیلهاج رگید  یگژیو  4031نظءوس 

تیلهاج 4032ماکحا 

4034هضور

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  4035یسررب 

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  4035یسررب 

4035همدقم

ادخ لوسر  زا  دعب  نیملسم  طاطحنا  4036تلع 

ناطیش زا  4036يوریپ 

ناطیش ياه  4036هبرح 

ضعب هنیک و  داجیا  تسخن : 4037ماگ 

ادخ دای  یشومارف  تلفغ و  مود : 4039ماگ 

يرادیب هبنت و  ياه  4040هناشن 

تمعن 4040رکش 

هانگ ندرک  هیجوت  موس : 4041ماگ 

هانگ نداد  تنیز  مراهچ : 4042ماگ 

داعم هب  4044داقتعا 

مالسلا مهیلع  همئا  رب  لامعا  4045هضرع 

رورغ بجع و  مجنپ : 4046ماگ 

4047ناتساد

وزرآ لامآ و  مشش : 4048ماگ 

فالتخا داجیا  متفه : 4048ماگ 

دیفم خیش  هب  نامز  ماما  4048ۀمان 

نخس 4049هدیکچ 

4049هضور

(3 ( ) یعیفر رتکد  ) همطاف ياه  4052باختنا 

(1 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  4052باختنا 

( * 1 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  4052باختنا 

4052همدقم

وگلا 4052نیرتهب 

مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  4053باختنا 

اج شش  رد  زیچ  4053شش 

تشهب رد  4054شمارآ 

یگرزب تمظع و  لماع  4055عضاوت 

تزع لماوع  زا  بش  4056زامن 

تعانق رد  يزاین  4056یب 

یگنسرگ رد  ملع  4057يریگارف 

لالح همقل  رد  اعد  4057تباجا 

هابتشا 4058باختنا 

مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  باختنا : 4059نیرتهب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


تدابع رد  روای  4059نیرتهب 

4060هضور

(2 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  4061باختنا 

( * 2 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  4061باختنا 

4061همدقم

تسا هنوگ  هس  4063باختنا 

هنایوجدوس باختنا  . 14063

سرت يور  زا  باختنا  . 24064

هناهاگآ باختنا  . 34064

.دیسانشب ار  ادخ  َکَّبَر »؛ َفِرْعَت  ْنَأ  . » 14065

،« َِکب َعَنَص  اَم  َفِرْعَت  ْنَأ  . » 24066

»؛ َکْنِم َداََرأ  اَم  َفِرْعَت  ْنَأ  . » 34067

(10 (»؛ کِنیِد ْنِم  َکُجِرْخُی  اَم  َفِرْعَت  ْنَأ  . » 44067

ارهز همطاف  4067یسانشادخ 

یسانش 4071هفیظو 

4072هضور

(3 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ياه  4073باختنا 

( * 3  ) مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  4073باختنا 

4073همدقم

همطاف ترضح  هناگراهچ  ياه  4075باختنا 

ادخ ریغ  ياضر  رب  ادخ  ياضر  4075باختنا 

تورث رب  رقف  4080باختنا 

توکس رب  نخس  4080باختنا 

( ربهر تماما و  زا  عافد   ) ران همئا  رب  رون  ِماما  4081باختنا 

4081هضور

(5 ( ) يرقابریم داتسا   ) ارهز ترضح  4083لئاضف 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  یسایس  راتفر  4083لیلحت 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  یسایس  راتفر  4083لیلحت 

موصعم 4084فرصت 

هثداح 4084زاغآرس 

لعف کی  قافآ  4084یسررب 

اروشاع 4085قاثیم 

اروشاع هثداح  فلتخم  ياه  4085هیال 

همئا 4086قاثیم 

ایند رد  اروشاع  4086راثآ 

اروشاع هیال  نیرت  قیمع  4086تیدوبع ،

اروشاع هب  ینافرع  4087هاگن 

هثداح ینافرع  4087هرهچ 

اروشاع رد  4087سیلبا 

اروشاع لباقم  4088هطقن 

تاریخ 4088لصا 
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نج سنا و  نیطایش  زا  4088ینانمشد 

لطاب قح و  نیب  4088يریگرد 

هللا لوسر  سدقم  4089يزوریپ 

رگید ياه  موصعم  لعف  لمکم  موصعم ، 4089لعف 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  لاعفا  زا  ام  يدنم  4090هرهب 

تقلخ ملاوع  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  4091روضح 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ردق و  بش  نیب  4091تبسن 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ردق و  بش  نیب  4091تبسن 

هام رازه  زا  رتهب  4092یبش 

تلفغ زا  يرادیب  بش  ردق ، 4092بش 

ردق بش  كرد  يارب  هلاس  کی  4092تدابع 

حالص بش  ردق ، 4093بش 

قح 4093مالس 

ردق بش  رد  ناسنا ، ردق  4094نییعت 

ادخ ردق  4095همطاف ،

موصعم یلو  تسد  4096ریدقت ،

همطاف تفرعم  ردق ، 4096دیلک 

لسوت يرای  هب  همئا  مالک  4097مهف 

موصعم يایلوا  ادخ و  4097تخانش 

رگید 4097یتیاور 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  تبیصم  4098رکذ 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ترایز  حرش  مالسلا ) مهیلع   ) نت جنپ  ياهتبیصم  4099لئاضف و 

مالسلا مهیلع  نت  جنپ  ياهتبیصم  4099لئاضف و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز  4099حرش 

يراگتسر يوس  هب  4099مدق 

ترایز رد  اه  مدق  هرابرد  4100حیضوت 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  ادخ  4100نخس 

يرادراب زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  4101تهارک 

اه تبیصم  نیرت  نیگنس  4101لمحت 

اروشاع اب  میهاربا  ترضح  4102دنویپ 

ادخ يایلوا  دهع  هب  4103يافو 

ترخآ ایند و  هب  4103تبغر 

همئا 4103تبقارم 

رهم هب  رس  4104همان 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  ربمایپ  4104هتساوخ 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  4105ام و 

یگدنب ساسا  رب  4105لاعفا 

حالص يداو  4106ناحلاص و 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  4106يوزارت 

اه يدب  اه و  4107یکین 

تفالخ بصغ  زا  4107سپ 
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ینامگدب داجیا  ناطیش ، 4107راک 

ینامگدب 4108دمایپ 

قیدصت 4108هار 

ناطیش يرگ  4109هنتف 

كدف يارجام  زا  قودص  موحرم  4109تیاور 

اهیلع هللا  مالسارهز  ترضح  تبیصم  4110رکذ 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ردق و  4112بش 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ردق و  4112بش 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  تما  رمع  ندوب  هاتوک  4113تمکح 

ددرگ یمزاب  ترضح  هب  اه  تیاده  4114همه 

ردق هروس  لوزن  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هدننک  نارگن  4114باوخ 

لطاب لها  يارب  هصرع  نتشاذگ  زاب  رد  دنوادخ  4115تمکح 

تسا تیالو  ماقم  هب  نتفای  هار  ردق ، بش  هب  یبای  هار  4116تقیقح 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هقیدص  كرابم  دوجو  4116ریثأت 

دنتسه ربمایپ  صاخ  نانمشد  هک  4117ینیطایش 

خیرات رد  تملظ  هدننک  نشور  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  4117همطاف 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هقیدص  هرابرد  تنس  لها  ناگرزب  اب  ینیما  همالع  4119جاجتحا 

نانمشد لباقم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  4120تمواقم 

دندنب یم  تقیقح  رب  ار  ناشمشچ  هک  یناسک  4120تبقاع 

تبیصم 4121رکذ 

تافارحنا هب  تبسن  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  يریگ  4123عضوم 

تافارحنا هب  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يریگ  4123عضوم 

هللا لوسر  هفیلخ  4123یگژیو 

دیحوت 4123سرد 

ادخ 4125هار 

ادخ ياه  4125هناشن 

ریصب 4125ناسنا 

فینح هملک  4126يانعم 

قح ریگارف  4126تایآ 

اهلد شخب  شمارآ  قح  4126دای 

قافن 4127هناشن 

ادخ هنیآ  4127ملاع ،

قح هار  ياه  4128یگژیو 

قح ییاتکی  هنیآ  4128ملاع ،

ادخ ریغ  تیالو  ناگدنریذپ  4129یگزیو 

حیبست ياه  4129هولج 

مالسلا هیلع  میلک  یسوم  زا  4129یتیاور 

ادخ ریغ  رب  دیما  4130دمایپ 

ادخ هب  4130توعد 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  4130يراتفگ 

مدرم یلصا  4131لکشم 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


قح هب  ناگدننک  توعد  4131یگژیو 

ربمغیپ قحرب  هفیلخ  مالسلا  هیلع  4132یلع 

نردم یتسرپ  تب  هب  4132توعد 

مدرم اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  4132نخس 

نید رد  4133فارحنا 

اه کته  نیرت  4133گرزب 

ردام نیلتاق  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  4134ماقتنا 

(7 ( ) دازحرف مالسالا  تجح   ) مالسا رد  4134نز 

جاودزا هفسلف  ناسآ -  4134جاودزا 

ملاع تادوجوم  مامت  4134تیجوز 

رشب لسن  ياقب  زمر  4135تیجوز 

جاودزا هب  نآرق  مالسا و  4135هجوت 

مالسا رد  جاودزا  4136تیمها 

جاودزا 4136راثآ 

لهاتم درجم و  صخش  ربق  لوا  بش  نوماریپ  4136هفیطل يا 

رهوش هزم  نوماریپ  نیریش  4137یتیاکح 

یگدنز 4137نانز و 

يرسمه یب  4138تمذم 

جاودزا مدع  يورخا  4139ياهدمایپ 

جاودزا رد  لکوت  4140شقن 

رسمه باختنا  رد  ادخ  تساوخ  4141تیمها 

جاودزا يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ناوج  لسوت  4141ناتساد 

( اخیلز فسوی و  ناتساد   ) بلط رد  4142راکتشپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  4144ییابیز 

ملاس یگدنز  کی  4144ياهراکهار 

ملاس یگدنز  کی  4144ياهراکهار 

ییارگ تبثم  يرگن و  تبثم  4144فلا )

اه عازن  4145أشنم 

لسع روبنز  4146لثِم 

میهد تبسن  دوخ  هب  ار  نارگید  4146بیع 

یگداوناخ تسشن  4147ب )

هداوناخ رد  تبحم  ندش  دایز  لماوع  4149ج )

راتفگ رد  هنابدؤم  ابیز و  4149نحل 

تبحم 4150راهظا 

تاغوس 4151هیده و 

ینادردق 4152رکشت و 

لباقتم 4153كرد 

مهافت 4154قفاوت و 

يدردمه 4154راهظا 

یگدنز رد  4156هعسوت 

هناخ رد  ندرک  4157کمک 
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نتخادنین فلکت  4158هب 

نانز ساسح  4160هیحور 

نانز ساسح  4160هیحور 

تاولص مالس و  رد  4160لخب 

نانز هب  4160تبحم 

نانز تیساسح  4161تفارظ و 

لگ هب  نانز  4162تهابش 

نانز هیحور  اب  گنهامه  ییاه  4164تیلاعف 

هداوناخ رد  راک  4165میسقت 

نز 4165داهج 

نانز اب  4166ارادم 

زامن رطع و  4167نز و 

زامن رطع و  4167نز و 

تاولص رکذ  4167تاکرب 

تایاور رد  ناوناب  هب  تبسن  مالسا  هاگدید  4169یسررب 

رطع شوخ و  يوب  هب  ...هللا  یلصربمایپ  نداد  4171تیمها 

ءایبنا نیرتدهاز...هللا  یلص  مالسا  4172ربمایپ 

زامن هب  ...هللا  یلصربمایپ  هاگدید  نداد و  4173تیمها 

؟ زامن رطع و  نز و  هب  ...هللا  یلصربمایپ  نداد  تیمها  4175تلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب ، لها  4175میرک 

يراد رظن  نانمشد  اب  هکوت  مورحم  ینک  اجک  ار  4176ناتسود 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تبیصم  4176رکذ 

نز تلزنم  4177ماقم و 

نز تلزنم  4177ماقم و 

ربمایپ رب  تاولص  4178تلیضف 

تیلهاج رد  نانز  4178هاگیاج 

یلدگنس تواسق و  4181جوا 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  4182تلزنم 

تاساسحا فطاوع و  4182رهظم 

ایند ياه  ینتشاد  4184تسود 

نمؤم 4184توالح 

شمارآ هیام  4185نز 

شمارآ هیام  4185نز 

زامن زا  4185تناعتسا 

راگدرورپ 4185تباجا 

زامن 4186تبحم 

شوخ يوب  4186شمارآ 

ناوناب رانک  رد  4187شمارآ 

جاودزا 4188نامز 

شیاشگ 4189جاودزا و 

جاودزا يارب  4189هناخ يا 
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تمائل تمارک و  4191هناشن 

ردام 4191تباجا 

شیوخ باتک  4192یناوخزاب 

دوخ هیلع  4193تواضق 

ردام هب  4194ناسحا 

ناوناب هب  4196تبحم 

* ناوناب هب  4196تبحم 

ناوناب هب  تبحم  تیالو و  4196نامیا و 

؟ ناوناب هب  تبحم  4196ارچ 

دنوادخ هاگرد  4198ِریقف 

الب لمحت  تبحم و  4199همزالم 

الب 4199ماج 

الب 4200عاونا 

ربمایپ مشچ  4200ینشور 

شوخ 4201يوب 

شخب مارآ  هدیدپ  4201هس 

(11  ) ینامسآ ياه  4202جاودزا 

ایند جاودزا  4202نیرتابیز 

ایند جاودزا  4202نیرتابیز 

س)  ) همطاف و  ع )  ) یلع ترضح  یگدنز   ياه  4202سرد 

.دوب تیمیمص  زا  رپ  هداس و  اهنآ  یسورع  4202مسارم 

: دشخب رگید  ییوب  گنر و  ام  ناناوج  یسورع  مسارم  هب  دناوت  یم  هک  یلمع  ياه  4203سرد 

رهوش زا  ندرک  4203تعاطا 

رهوش هب  4204مارتحا 

ندرک رهوش  تمدخ  يراد و  4204هناخ 

ندرکن اضاقت  رسمه  زا  ندیزرو و  4204تعانق 

ترخآ ایند و  ياهراک  رد  رهوش  هب  ندرک  4205کمک 

رسمه یفطاع  4206ياضرا 

رسمه هب  يرای  و  4206کمک  

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  4207جاودزا 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  4207جاودزا 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  4207خیرات 

ناراوگرزب زا  مادکره  جاودزا  4208نس 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  4208ناراگتساوخ 

س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  4210يراگتساوخ 

(ع) ارهز ترضح  ارب  ادخ  قلخ  نیرت  هتسیاش  ع )  ) یلع 4210ترضح 

(س) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  نتفر  يارب  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما 4210قیوشت 

دور یم  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع 4211ترضح 

جاودزا يارب  (ص ) ادخ لوسر  طرش  اهنت  (س ) ارهز ترضح  4211تیاضر 

ناراوگرزب ود  نیا  قح  رد  (ص ) ادخ لوسر  4212ياعد 

س)  ) ارهز ترضح  4212هیرهم 
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( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما 4212ییاراد 

س)  ) ارهز ترضح  4213هیرهم 

دش جرخ  اهاجک  س )  ) ارهز ترضح  4213هیرهم 

دجسم رد  دقع  هبطخ  4214ندناوخ 

سدقم دنویپ  نیا  زا  ناناملسم  4215يداش 

(س) ارهز ترضح  4215هیزهج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  4215دیرخ 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیزهج  4216تروص 

( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما 4218هناخ 

یگدنز يارب  هناخ  يزاس  4219هدامآ 

یسورع 4219مسارم 

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  يارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  هزاجا  4219نتفرگ 

(ص) ادخ لوسر  نانز  4219تطاسو 

یسورع تامدقم  يزاس  4220هدامآ 

سورع نهاریپ  4220ندیشخب 

یسورع 4221همیلو 

نانامهم زا  4221توعد 

داماد سورع و  يارب  اذغ  4222نداتسرف 

تشهب تخد  یسورع  4222ناوراک 

س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياه  4223هیصوت 

فافز بش  رد  4223تدابع 

جاودزا نیا  4224هرمث 

4224سیوناپ

اهینامسآ 4227جاودزا 

اهینامسآ 4227جاودزا 

: تسا لیذ  رارق  زا  میزومایب ، اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  اب  مالسلا ) هیلع  یلع  ماما  جاودزا  هویش  زا  ناوت  یم  هک  یتاکن  4229اّما 

ندوب اتمه  تیوفک و  . 14229

تعانق -24230

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هیزیهج  4230اّما 

هک تسا  نآ  زیگنارب  فسأت  هتکن  4230اّما 

: يراگتساوخ - 34231

رتخد تیاضر  - 44231

: 4231هزورما

: یسورع مسارم  - 54232

: يزورما 4232ياهرالات 

نآ تاکرب  4233جاودزا و 

نآ تاکرب  4233جاودزا و 

ناهانگ 4233مادهنا 

ناسنا هار  ارف  4234يرون 

دنوادخ ياه  هناشن  4234زا 

وا هبذج  اوح و  4235تقلخ 
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ربمایپ تنس  4236جاودزا 

جاودزا 4237كرت 

لامک ریسم  4237جاودزا و 

جاودزا 4239تیمها 

رسمه ود  نیب  تمحر  4240تدوم و 

درم نز و  نیب  هقالع  ندوب  4241يرطف 

فافع 4242قشع و 

ادخ لامج  رهظم  4243نز 

اه میرح  4244تاعارم 

جاودزا طیارش  ناسآ -  4245جاودزا 

جاودزا طیارش  ناسآ -  4245جاودزا 

طلغ تاموسر  زا  يرود  ناسآ و  4245جاودزا 

بسانتم ياه  هیرهم  هب  4246شرافس 

هیرهم نییعت  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  4246تفرعم 

جاودزا نس  نتفر  الاب  ياهتلع  زا  4246یکی 

جاودزا رد  يریگ  4247ناسآ 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  رتخد  زا  يراگتساوخ  4247نایرج 

جاودزا رد  نتسشن  لد  هب  یبلق و  شریذپ  4248تیمها 

جاودزا رما  رد  يزاورپ  دنلب  زا  4248زیهرپ 

هراختسا 4249هاگیاج 

جاودزا هجیتن  رد  ناسنا  4249شقن 

رسمه باختنا  رد  قیقحت  4250تیمها 

رسمه باختنا  رد  قیقحت  زا  دعب  لکوت  4250تیمها 

دب رسمه  لباقم  رد  4251يروبص 

مسلط وداج و  4251یسیوناعد ،

يراگتساوخ نامز  4251طابترا 

جاودزا رد  تقادص  4252تیمها 

مرحمان اب  تولخ  4252تمرح 

ندوب مه  4252وفک 

ناکیدزن 4253تلاخد 

جاودزا زا  دعب  تالکشم  رد  4253ربص 

جاودزا هفسلف  ناسآ -  4254جاودزا 

جاودزا هفسلف  ناسآ -  4254جاودزا 

ملاع تادوجوم  مامت  4254تیجوز 

رشب لسن  ياقب  زمر  4255تیجوز 

جاودزا هب  نآرق  مالسا و  4255هجوت 

مالسا رد  جاودزا  4256تیمها 

جاودزا 4256راثآ 

لهاتم درجم و  صخش  ربق  لوا  بش  نوماریپ  4256هفیطل يا 

رهوش هزم  نوماریپ  نیریش  4257یتیاکح 

یگدنز 4257نانز و 
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يرسمه یب  4258تمذم 

جاودزا مدع  يورخا  4259ياهدمایپ 

جاودزا رد  لکوت  4260شقن 

رسمه باختنا  رد  ادخ  تساوخ  4261تیمها 

جاودزا يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ناوج  لسوت  4261ناتساد 

( اخیلز فسوی و  ناتساد   ) بلط رد  4262راکتشپ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  4264ییابیز 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  4264هیصوت 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  4264هیصوت 

تاولصرکذ 4265تاکرب 

مدمه سنوم و  هب  ناسنا  زاین  یتسه و  ملاع  رد  4265تیجوز 

قالخا روحم  رب  جاودزا  هب  تایاور  4267شرافس 

ینکارپ هعیاش  ندز و  تمهت  4268تمذم 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  4269هیصوت 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  دارفا  نیرتدب  4270اهدرجم 

جاودزا بسانم  نس  4271نامز و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بوبحم  زیچ  هس  نانز  رطع و  4272زامن و 

رگیدمه شمارآ  هیام  رهوش  4273نز و 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تبیصم  4275رکذ 

یجاودزا ياه  4277شسرپ 

یجاودزا ياه  4277شسرپ 

جاودزا رد  ندوب  وفک  مه  لادتعا و  4277تیاعر 

جاودزا يارب  هناریگ  تخس  تاموسر  اه و  4277هیرهم 

جاودزا يارب  ندرک  4279هراختسا 

جاودزا رد  تیقفوم  4281مدع 

نارتخد تخب  نتسب  یسیون و  4283اعد 

رسپ رتخد و  ندرک  4283تبحص 

رتخد نس  زا  رسپ  نس  ندوب  4285مک 

نارگید تلاخد  مک و  4285هیرهم 

تایونعم رد  تفرشیپ  يارب  4286جاودزا 

ییوشانز یگدنز  رد  مهافت  4287مدع 

مالسلاامهیلع 3 نینمؤملاریما  ارهز و  ترضح  4288جاودزا 

4288هراشا

مالسلاامهیلع نینمؤملاریما  ارهز و  ترضح  یگدنز   ياه  سرد  )4288

 : دشخب رگید  ییوب  گنر و  ام  ناناوج  یسورع  مسارم  هب  دناوت  یم  هک  یلمع  ياه  4289سرد 

رهوش زا  ندرک  4289تعاطا 

رهوش هب  4290مارتحا 

ندرک رهوش  تمدخ  يراد و  4290هناخ 

ندرکن اضاقت  رسمه  زا  ندیزرو و  4290تعانق 

ترخآ ایند و  ياهراک  رد  رهوش  هب  ندرک  4291کمک 

رسمه یفطاع  4292ياضرا 
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رسمه هب  يرای  4292کمک و 

مالسلاامهیلع 2 نینمؤملاریما  ارهز و  ترضح  4293جاودزا 

4293هراشا

اهیلع مالس  ارهز  همطاف  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  4293جاودزا 

: یلع هب  4294داهنشیپ 

: دور یم  يراگتساوخ  هب  ع )  ) 4295یلع

(14  ) 4300هداوناخ

هداوناخ طیحم  رد  4300تیبرت 

هداوناخ طیحم  رد  4300تیبرت 

یناسنا 4301ّبح 

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  4308ياهراکهار 

4308هراشا

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  4308ياهراکهار 

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  4310هوحن 

نادنزرف نارسمه و  4311ماسقا 

لهاان نادنزرف  نارسمه و  اب  ههجاوم  ياهراک  4313هار 

رذح لوا : راک  4313هار 

وفع مود : راک  4314هار 

« حفص : » موس راک  4314هار 

« رفغ : » مراهچ راک  4316هار 

مهم 4317هرصبت يا 

« دنوادخ تمحر  نارفغ و  : » مجنپ راک  4318هار 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  4318راثآ و 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  4318راثآ و 

یگداوناخ قالخا  راثآ  4319دیاوف و 

: نادیهش ناقیّدص و  ماقم  هب  ندش  لیان  . 14319

: ناربمایپ ناحلاص و  ماقم  هب  یبایراب  . 24319

: تمایق زور  رد  ینامداش  . 34319

: نارباص نادباع و  ماقم  هب  یبایراب  . 44319

: ناهانگ شزرمآ  . 54320

: نیعلاروح هیرهم  . 64320

: رمع لوط  شیازفا  . 74320

: زیخاتسر رد  ربمایپ  هب  یکیدزن  برق و  . 84320

قالخا ياه  هوسا  هب  نتفای  تهابش  . 94320

ملاس یگدنز  کی  4321ياهراکهار 

ملاس یگدنز  کی  4321ياهراکهار 

ییارگ تبثم  يرگن و  تبثم  4322فلا )

اه عازن  4322أشنم 

لسع روبنز  4323لثِم 

میهد تبسن  دوخ  هب  ار  نارگید  4323بیع 

یگداوناخ تسشن  4324ب )
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هداوناخ رد  تبحم  ندش  دایز  لماوع  4326ج )

راتفگ رد  هنابدؤم  ابیز و  4326نحل 

تبحم 4327راهظا 

تاغوس 4328هیده و 

ینادردق 4329رکشت و 

لباقتم 4330كرد 

مهافت 4331قفاوت و 

يدردمه 4331راهظا 

یگدنز رد  4333هعسوت 

هناخ رد  ندرک  4334کمک 

نتخادنین فلکت  4335هب 

یقالخا 4337شوخ 

یقالخا 4337شوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  دای  4337تولص و 

مالسا نید  رد  یقالخا  شوخ  تواخس و  4338تیمها 

نارگید اب  بسانم  دروخرب  یقالخا و  4340شوخ 

هداوناخ اب  یقالخادب  بقاوع  4342راثآ و 

يزاریش يازریم  موحرم  قح  رد  یجابید  ياقآ  هقداص  4343يایور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  شنتسویپ  ّرح و  ندرک  4344هبوت 

رسمه اب  ندومن  ارادم  4345تبحم و 

رسمه اب  ندومن  ارادم  4345تبحم و 

رسمه رازآ  4346لمحت 

يدب ربارب  رد  4347یبوخ 

تبحم زا  4348راشرس 

هار عنام  رسمه ، 4349رازآ 

زیمآ رهم  4350هاگن 

ادخ تمحر  عطق  4351هقرفت و 

مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  4352هریس 

نمؤم 4352یگتسکش 

دادح موحرم  4353تمظع 

يونعم 4355شیاشگ 

هداوناخ رد  لباقتم  تبحم  4356مارتحا و 

هداوناخ رد  لباقتم  تبحم  4356مارتحا و 

ادخ ربمایپ  رب  4356مالس 

ناوناب هب  4357تبحم 

رسمه هب  4357تبحم 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تبحم  4358مارتحا و 

هیوس ود  تبحم  4359مارتحا و 

تیلالح 4359بلط 

ینتورف 4360عضاوت و 

يرگن 4360تبثم 
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رسمه تامحز  زا  4361ینادردق 

هداوناخ ماظن  رد  تیریدم  4363یتسرپرس و 

قح 4364نیرترب 

هداوناخ اب  شزاس  4365مارتحا و 

هداوناخ اب  شزاس  4365مارتحا و 

رکش هدجس  4366تلیضف 

اه قلخ  ءوس  حالصا  يارب  4366تمه 

هداوناخ رد  مارتحا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  4367هیصوت 

ترخآ يارب  ندرک  راک  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  4368هیصوت 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  تبیصم  4368رکذ 

نایملاع 1 يوگلا  همطاف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  4370لئاضف 

4370هراشا

وا ياپ  يافش  يردهز و  نب  رفعج  4370فرشت 

 : نایملاع يوگلا  مالس   اهیلع  4372همطاف 

: مود 4372همدقم 

: لوا 4372تیاور 

: مود 4373تیاور 

؟ 4374هنوگچ

 : تیالو زا  عافد  -14374

 : جاودزا -24375

 : یگدنز -34376

: رسمه ندرکن  نیگمشخ  - 44377

( ترشاعم بادآ  ) 4378يرادرسمه

4378هراشا

( ترشاعم بادآ   ) يراد 4379رسمه 

ترشاعم نسح  قیداصم  زا  4380یخرب 

قلخ نسح   - 14380

نز هب  مارتحا  مارکا و   - 24382

نآ راهظا  تبحم و   - 34383

رسمه بویع  ندناشوپ   - 44385

تشذگ وفع و   - 54385

ندرک ارادم   - 64386

رظن لدابت  تروشم و   - 74387

اه تشون  4388یپ 

(16  ) 4390يرادرسمه

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  4390ياهراکهار 

4390هراشا

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  4390ياهراکهار 

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  4391هوحن 

نادنزرف نارسمه و  4392ماسقا 

لهاان نادنزرف  نارسمه و  اب  ههجاوم  ياهراک  4394هار 
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رذح لوا : راک  4394هار 

وفع مود : راک  4395هار 

« حفص : » موس راک  4395هار 

« رفغ : » مراهچ راک  4397هار 

مهم 4398هرصبت يا 

« دنوادخ تمحر  نارفغ و  : » مجنپ راک  4399هار 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  4399راثآ و 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  4399راثآ و 

یگداوناخ قالخا  راثآ  4400دیاوف و 

: نادیهش ناقیّدص و  ماقم  هب  ندش  لیان  . 14400

: ناربمایپ ناحلاص و  ماقم  هب  یبایراب  . 24400

: تمایق زور  رد  ینامداش  . 34400

: نارباص نادباع و  ماقم  هب  یبایراب  . 44400

: ناهانگ شزرمآ  . 54401

: نیعلاروح هیرهم  . 64401

: رمع لوط  شیازفا  . 74401

: زیخاتسر رد  ربمایپ  هب  یکیدزن  برق و  . 84401

قالخا ياه  هوسا  هب  نتفای  تهابش  . 94401

س)  ) ارهز ترضح  يراتفر  هریس  هب  4402یهاگن 

4402هراشا

س)  ) ارهز ترضح  يراتفر  هریس  هب  4402یهاگن 

: 4402هراشا

یلاسدرخ رد  ص )  ) ربمایپ زا  4403تیامح 

یشخب یهاگآ  ملع و  4404شزرا 

فافع میرح  ظفح  رد  4405تیّدج 

(س) همطاف هناخ  رد  راثیا  زا  4405هولج يا 

وا زا  (ع ) یلع تیاضر  لامک  و  (س ) ارهز ترضح  4406يرادرسمه 

یسایس روما  رد  4407تلاخد 

: اه 4408یقرواپ 

جاودزا طیارش  ناسآ -  4408جاودزا 

جاودزا طیارش  ناسآ -  4408جاودزا 

طلغ تاموسر  زا  يرود  ناسآ و  4408جاودزا 

بسانتم ياه  هیرهم  هب  4410شرافس 

هیرهم نییعت  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  4410تفرعم 

جاودزا نس  نتفر  الاب  ياهتلع  زا  4410یکی 

جاودزا رد  يریگ  4411ناسآ 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  رتخد  زا  يراگتساوخ  4411نایرج 

جاودزا رد  نتسشن  لد  هب  یبلق و  شریذپ  4412تیمها 

جاودزا رما  رد  يزاورپ  دنلب  زا  4412زیهرپ 

هراختسا 4413هاگیاج 

جاودزا هجیتن  رد  ناسنا  4413شقن 
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رسمه باختنا  رد  قیقحت  4414تیمها 

رسمه باختنا  رد  قیقحت  زا  دعب  لکوت  4414تیمها 

دب رسمه  لباقم  رد  4415يروبص 

مسلط وداج و  4415یسیوناعد ،

يراگتساوخ نامز  4415طابترا 

جاودزا رد  تقادص  4416تیمها 

مرحمان اب  تولخ  4416تمرح 

ندوب مه  4416وفک 

ناکیدزن 4417تلاخد 

جاودزا زا  دعب  تالکشم  رد  4417ربص 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  4418هیصوت 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  4418هیصوت 

تاولصرکذ 4419تاکرب 

مدمه سنوم و  هب  ناسنا  زاین  یتسه و  ملاع  رد  4419تیجوز 

قالخا روحم  رب  جاودزا  هب  تایاور  4421شرافس 

ینکارپ هعیاش  ندز و  تمهت  4422تمذم 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  4423هیصوت 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  دارفا  نیرتدب  4424اهدرجم 

جاودزا بسانم  نس  4425نامز و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بوبحم  زیچ  هس  نانز  رطع و  4426زامن و 

رگیدمه شمارآ  هیام  رهوش  4427نز و 

مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تبیصم  4429رکذ 

یجاودزا ياه  4431شسرپ 

یجاودزا ياه  4431شسرپ 

جاودزا رد  ندوب  وفک  مه  لادتعا و  4431تیاعر 

جاودزا يارب  هناریگ  تخس  تاموسر  اه و  4431هیرهم 

جاودزا يارب  ندرک  4433هراختسا 

جاودزا رد  تیقفوم  4435مدع 

نارتخد تخب  نتسب  یسیون و  4437اعد 

رسپ رتخد و  ندرک  4437تبحص 

رتخد نس  زا  رسپ  نس  ندوب  4439مک 

نارگید تلاخد  مک و  4439هیرهم 

تایونعم رد  تفرشیپ  يارب  4440جاودزا 

ییوشانز یگدنز  رد  مهافت  4441مدع 

رسمه اب  ندومن  ارادم  4442تبحم و 

رسمه اب  ندومن  ارادم  4442تبحم و 

رسمه رازآ  4442لمحت 

يدب ربارب  رد  4443یبوخ 

تبحم زا  4445راشرس 

هار عنام  رسمه ، 4445رازآ 

زیمآ رهم  4446هاگن 
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ادخ تمحر  عطق  4447هقرفت و 

مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  4448هریس 

نمؤم 4448یگتسکش 

دادح موحرم  4450تمظع 

يونعم 4451شیاشگ 

اهدرم 4452نیرتهب 

اهدرم 4452نیرتهب 

اهرکذ نیرت  4452عماج 

مالسلا اهیلع  همطاف  هاگدید  زا  نادرم  4452نیرتهب 

هتخود دنوادخ  هک  4453یسابل 

ینیشن نونجم  هدید  رب  4454رگا 

ادخ هب  4456داریا 

ینامسآ 4457هاگن 

ادخ ياه  هداد  4458ياضما 

نانز کین  ياه  4458تلصخ 

نانز کین  ياه  4458تلصخ 

مرحمان ربارب  رد  ربکت  4459فلا )

لخب 4459ب )

سرت 4460ج )

تایحور 4461كرد 

یهلا تّیشم  4462میلست 

رسمه باختنا  رد  لسوت  4463لکوت و 

نایملاع 1 يوگلا  همطاف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  4463لئاضف 

4463هراشا

وا ياپ  يافش  يردهز و  نب  رفعج  4464فرشت 

 : نایملاع يوگلا  مالس   اهیلع  4465همطاف 

: مود 4465همدقم 

: لوا 4465تیاور 

: مود 4466تیاور 

؟ 4467هنوگچ

 : تیالو زا  عافد  -14467

 : جاودزا -24468

 : یگدنز -34469

: رسمه ندرکن  نیگمشخ  - 44470

(13  ) یهلا 4471ناربمایپ 

هتکن جنپ  صصقلا و  4471نسحا 

صصقلا 4471نسحا 

هدزایند بلق  - 14477

یترخآ بلق  - 24477

كاپ بیط و  بلق  - 34478

یهاوخ رسمه  - 14480
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جاودزا تیب و  لها  هب  يراپس  لد  - 24480

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  4482يارب 

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  4482يارب 

ع)  ) حون ترضح  4483تبیغ 

ع)  ) میهاربا ترضح  4484تبیغ 

ع)  ) یسوم ترضح  4485تبیغ 

ع)  ) یسیع ترضح  4486تبیغ 

( هلآ هیلع و  هللا  تاولص   ) دمحم ترضح  4486تبیغ 

، ترضح تبیغ  4486نیلوا 

، تبیغ 4486نیمود 

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  4487ره 

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  4487ره 

شخب تاجن  تبثم و  4487راظتنا 

اعد ع :)  ) سیردا ترضح  موق  . 14487

دیما راظتنا و  ع :)  ) فسوی ترضح  موق  . 24488

لیئارسا ینب  موق  . 34488

: تسا یندناوخ  جرف  ندیسر  اه و  یتخس  نیا  ندش  هاتوک  4488يارجام 

رافغتسا هبوت و  ع :)  ) سنوی ترضح  موق  . 44489

جرف هب  نیقی  ع :)  ) یبن لایناد  راظتنا  رد  لیئارسا  ینب  موق  . 54489

دیسرن تاجن  هب  ناشتسد  هک  4490یماوقا 

سر 10 باحصا  ربمایپ  4490ناتساد 

هقیقد يا 10 جنپ  ربنم  سر .  باحصا  ربمایپ  4490ناتساد 

داتفا ّسَر  باحصا  هاچ  رد  هک  4490يربمایپ 

ّسر باحصا  گرزب  4492هانگ 

سر 9 باحصا  4493ناتساد 

هقیقد يا 9 جنپ  ربنم  سر  باحصا  4493ناتساد 

ّسَر ناتسرپ  4493تخرد 

ّسر 4494باحصا 

یلیئارسا 8 ینب  ناتسرپ  4496لعب 

یلیئارسا ینب  ناتسرپ  4496لعب 

رّصَنلا ُتخُب  هلمح ي  زا  شیپ  لیئارسا  ینب  4497تیعضو 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، 4498تخب 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، 4498تخب 

لاعتم دنوادخ  تّنس  ملاظ ، زا  ملاظ  4499ماقتنا 

مالسلا 6 هیلع  ایمرا  ترضح  4500ناتساد 

مالسلا هیلع  ایمرا  ترضح  4500ناتساد 

لیئارسا ینب  رادشه  رومأم  (ع ،) 4501ایمرا

رصنتخب دورو  رادشه  و  (ع ) یبن 4502يایمرا 

مالسلا هیلع  ربمایپ  يایمرا  4503ناتساد 

ناگدرُم رهش  بیرغ  ربمایپ  (ع ،) 4503ایمرا

لیئارسا ینب  راکهانگ  موق  ندش  4504هدنز 
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مالسلا 4 هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  4505ناتساد 

مالسلا هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  4505ناتساد 

(ع) یبن يایرکز  لتق  لماع  نوعلم ، 4506سیلبا 

4506لّوا

4506مود

4506موس

هتکن جنپ  صصقلا و  4507نسحا 

صصقلا 4507نسحا 

هدزایند بلق  - 14512

یترخآ بلق  - 24512

كاپ بیط و  بلق  - 34513

یهاوخ رسمه  - 14515

جاودزا تیب و  لها  هب  يراپس  لد  - 24515

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  4517يارب 

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  4517يارب 

ع)  ) حون ترضح  4518تبیغ 

ع)  ) میهاربا ترضح  4519تبیغ 

ع)  ) یسوم ترضح  4520تبیغ 

ع)  ) یسیع ترضح  4521تبیغ 

( هلآ هیلع و  هللا  تاولص   ) دمحم ترضح  4521تبیغ 

تبیغ 4521نیلوا 

، تبیغ 4521نیمود 

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  4522ره 

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  4522ره 

شخب تاجن  تبثم و  4522راظتنا 

اعد ع :)  ) سیردا ترضح  موق  . 14522

دیما راظتنا و  ع :)  ) فسوی ترضح  موق  . 24523

تمعن رکش  یسانشردق و  ع :)  ) یسوم ترضح  راظتنا  رد  لیئارسا  ینب  موق  . 34523

: تسا یندناوخ  جرف  ندیسر  اه و  یتخس  نیا  ندش  هاتوک  4523يارجام 

رافغتسا هبوت و  ع :)  ) سنوی ترضح  موق  . 44524

لیئارسا ینب  موق  . 54524

دیسرن تاجن  هب  ناشتسد  هک  4525یماوقا 

سر 10 باحصا  ربمایپ  4525ناتساد 

هقیقد يا 10 جنپ  ربنم  سر .  باحصا  ربمایپ  4525ناتساد 

داتفا ّسَر  باحصا  هاچ  رد  هک  4525يربمایپ 

ّسر باحصا  گرزب  4527هانگ 

سر 9 باحصا  4528ناتساد 

هقیقد يا 9 جنپ  ربنم  سر  باحصا  4528ناتساد 

ّسَر ناتسرپ  4528تخرد 

ّسر 4529باحصا 

یلیئارسا 8 ینب  ناتسرپ  4531لعب 
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یلیئارسا ینب  ناتسرپ  4531لعب 

رّصَنلا ُتخُب  هلمح ي  زا  شیپ  لیئارسا  ینب  4532تیعضو 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، 4533تخب 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، 4533تخب 

لاعتم دنوادخ  تّنس  ملاظ ، زا  ملاظ  4534ماقتنا 

مالسلا 6 هیلع  ایمرا  ترضح  4535ناتساد 

مالسلا هیلع  ایمرا  ترضح  4535ناتساد 

لیئارسا ینب  رادشه  رومأم  (ع ،) 4536ایمرا

رصنتخب دورو  رادشه  و  (ع ) یبن 4537يایمرا 

مالسلا هیلع  ربمایپ  يایمرا  4538ناتساد 

ناگدرُم رهش  بیرغ  ربمایپ  (ع ،) 4538ایمرا

لیئارسا ینب  راکهانگ  موق  ندش  4539هدنز 

مالسلا 4 هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  4540ناتساد 

مالسلا هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  4540ناتساد 

(ع) یبن يایرکز  لتق  لماع  نوعلم ، 4541سیلبا 

4541لّوا

4541مود

4541موس

(7  ) 4542زامن

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  4542یگتسویپ 

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  4542یگتسویپ 

لوا 4543تیاور 

مود 4544تیاور 

موس 4544تیاور 

.دجسم زا  تاکز  یب  رازگزامن  جارخا   - 34544

نآرق رد  زامن  تاکز و  4548ياهتهابش 

تایاور رد  زامن  تاکز و  4549ياهتهابش 

نآرق رد  تاکز  زامن و  4552دنویپ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  4552دنویپ 

قباس نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  4552یگتسویپ 

: ءایبنا كرابم  هروس  ات 73  تایآ 71   - 14552

: میرم كرابم  هروس  تایآ 30 و 31   - 24553

: میرم كرابم  هروس  تایآ 54 و 55   - 34553

نآرق رد  زامن  اب  تاکز  4553یگتسویپ 

: تسخن 4554هیآ 

: مود 4555هیآ 

: موس 4557هیآ 

: مراهچ 4558هیآ 

: مجنپ 4559هیآ 

: مشش 4560هیآ 

: متفه 4560هیآ 
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: متشه 4561هیآ 

: مهن 4561هیآ 

: مهد 4562هیآ 

4562هراشا

زامن 4562تیمها 

زامن 4562تیمها 

، ربصا لوا : 4564روتسد 

، اورباص مود : 4564روتسد 

، اوطبار موس : 4564روتسد 

، هللا اوقتا  و  مراهچ : 4564روتسد 

، حبص زامن  زا  لبق  تعاس  ود  ای  کی  يدمآ  رفس  4565زا 

دوش یم  جح  4565مایا 

، بجاو 4566لئاسم 

: مود 4566روتسد 

هریبک هعماج  4568ترایز 

لوا یسلجم  همالع  موحرم  دنک  تمحر  4568ادخ 

دیوگ یم  یناشاک  مالسالا  4569هدیرف 

؛ اه ترایز  زا  4569یکی 

دنک تمحر  4570ادخ 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  4570موحرم  

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  ياعد  4570نآ 

تامس ياعد  4571یکی 

تسه منامز  ماما  نم و  نیب  یطابترا  لپ  هک  یلئاسم  زا  4571یکی 

_ دننک ترایز  ار  ربمغیپ  _ 14572

ربمغیپ جارعم  4572هلئسم 

يراگدای موس  زامن  .4572

44573

.4573

مراهچ 4573زامن 

دیوگ یم  4573هشیاع 

: دیوگ یم  سابع  4573نبا 

يزیربت یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  اقآ  موحرم  دنک  تمحر  4575ادخ 

يراسناوخ دمحا  دیس  اقآ  هللا  تیآ  4575موحرم 

تسه شلاس  هاجنپ  اه  یضعب  4575الاح 

تفرگ یم  رارق  بارحم  رد  یتقو  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز 4576اذلف 

دمآ یمن  نوریب  هناخ  زا  یب  یب  تداهش  زا  دعب  يزور  دنچ  4576نینمؤملاریما 

زامن رد  بلق  4577روضح 

زامن رد  بلق  4577روضح 

زامن رد  بلق  روضح  شمارآ و  4579تیمها 

ندوب یهلا  رما  میلست  4581ناسنا و 

ادخ هب  ندش  لصو  ادخ و  ریغ  زا  ندیرب  ینعی  4582زامن ؛
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هللا همحر  یمشاه  نسحلا  وبا  اقآ  زا  4583یتیاکح 

ناضمر موس  تسیب و  بش  4585تیمها 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  4586تبیصمرکذ 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یگدنز  زا  4588یتاکن 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یگدنز  زا  4588یتاکن 

: لوا 4588هتکن 

: هجوت اب  4588زامن 

: مود 4588هتکن 

: نآرق 4588متخ 

: موس 4590هتکن 

: تقو لوا  4590زامن 

: مراهچ 4590هتکن 

یعقاوریغ نایعیش  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  4590دروخرب 

: میا هنوگچ  فقو  4591اب 

: ماما 4592یهاوخرذع 

: مشش 4593هتکن 

اه نامسآ  روما  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  یهاگآ  4593ملع و 

: نامیلس 4594دهده 

: یتفرعم ياه  4594هقلح 

: متفه 4595هتکن 

دجاسم يانب  نارمع  رانک  رد  دجاسم  یگنهرف  4595نارمع 

: راک ینعی 5  4595نآرق 

: نآرق 4596ظفح 

.تسشن یم  ریصح  يور  اه  ناتسبات  اضر  4597ماما 

: مالسلا هیلع  اضر  ماما  4597مظن 

: نامهیم 4597اب 

: اه هدرب  4597اب 

: متشه 4598هتکن 

نافیعض ناگدرب و  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  4598تیانع 

: یکیتسالپ 4598تیریدم 

: رخآ زور  4598ياذغ 

( زامن نتشاد  اپرب  میرک 4( نآرق  رد  میکح  نامقل  هناگهد  ياه  4599تمکح 

4599هراشا

: نامقل تحیصن  نیموس  4599عوضوم :

؟ هماقا ای  4599ندناوخ 

زامن نوماریپ  بلطم  4600هس 

زامن تیمها  - 14600

: همیخ نوتس  نید و  4600دومع 

: لمع 4600نیرترب 

: مالسا تروص  4602رس و 

: رگید 4602ریباعت 
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: همانرب نیرت  4602نهک 

: لوا 4602دروم 

: مود 4604دروم 

: موس 4604دروم 

: مراهچ 4604دروم 

: روتسد نیرت  تیمها  4604اب 

؟ ندناوخ زامن  زا  4604تیفاعم 

زامن راثآ  هفسلف و  هب  هجوت  - 24605

: نآ زغم  ای  زامن  4605تلکسا 

: زامن گرزب  4606زار 

: لفاغ 4606ناسنا 

: ناهانگ همه  4606أشنم 

: نانس نبدمحم  4607ثیدح 

: يرتشوش هللادبع  خیش  4607تالاح 

زامن یلوبق  رارسا و  رد  رت  شیب  یلمات  - 34608

: هدنهد رادشه  4608نخس 

: زامن یلوبق  ندیمهف  4609هار 

زامن یلوبق  رد  بلق  روضح  عوشخ و  4609شقن 

: زامن رد  عوضخ  هدننک  4610تیوقت 

: ایند ياه  4612یگتسبلد 

بلق روضح  یب  تعامج  زامن  هب  نامز  ماما  ییانتعا  4612یب 

اه تشون  4614یپ 

ناضمر 17 كرابم  هام  4616ياهیگژیو 

4616هراشا

تدابع نیرتالاب  4616زامن 

نامیا تمالع  4617هلفان 

بش هلفان  يورخا  4619شاداپ 

بش هلفان  يویند  4620شاداپ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  اه  ناسنا  4621نیرتدباع 

رخآ تاظحل  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تدابع  4627زامن و 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  4628تیصو 

تسا زاب  مه  دیما  مشچ  یلع  هب  اج  4629نیا 

تداهش رتسب  رد  مالسلا  هیلع  نانم  4630ؤمریما 

(3  ) 4631تاکز

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  4631یگتسویپ 

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  4631یگتسویپ 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لوا : 4634تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  مود : 4634تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس : 4634تیاور 

.دجسم زا  تاکز  یب  رازگزامن  جارخا   - 34634

نآرق رد  زامن  تاکز و  4639ياهتهابش 
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تایاور رد  زامن  تاکز و  4639ياهتهابش 

نآرق رد  تاکز  زامن و  4642دنویپ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  4642دنویپ 

قباس نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  4643یگتسویپ 

: ءایبنا كرابم  هروس  ات 73  تایآ 71   - 14643

: میرم كرابم  هروس  تایآ 30 و 31   - 24643

: میرم كرابم  هروس  تایآ 54 و 55   - 34644

نآرق رد  زامن  اب  تاکز  4644یگتسویپ 

: تسخن 4645هیآ 

: مود 4645هیآ 

: موس 4648هیآ 

: مراهچ 4649هیآ 

: مجنپ 4650هیآ 

: مشش 4651هیآ 

: متفه 4651هیآ 

: متشه 4652هیآ 

: مهن 4652هیآ 

: مهد 4653هیآ 

4653هراشا

؟ تسیچ 4653تاکز 

؟ تسیچ 4653تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ  و  تسیچ ؟ 4653تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  4653ارچ 

: 4655خساپ

نآرق رد  4656تاکز 

سمخ اب  تاکز  4658هسیاقم 

تاکز 4660راثآ 

4660هجیتن

تاکز يانعم  . 14660

تاکز تایآ  ترثک  تلع  هرابرد  . 24660

(13  ) 4661صالخا

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  صالخا  تفص  - مرحم 4661مجنپ 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  صالخا  4661تفص 

.مینک ناتمیدقت  بش  دنچ  نیا  رد  ار  ادهشلا  دیس  یلاع  رایسب  تافص  زا  ات  جنپ  میدرک  4663هدعو 

؟ تسیچ صالخا  فیرعت  4663ًالوا 

، تسایمیک لثم  4664صالخا 

.تسا هدوهیب  وغل و  صالخا  نودب  لمع  میراد  4665ثیدح 

؟ تسیچ صالخا  ياه  4666هناشن 

درادن رثا  ندش  دایز  مک و  صلخم  ناسنا  يارب  . 14666

دهدیم ماجنا  ار  یصلاخ  لمع  ناسنا  رگا  . 24667

.دراذگیمن قرف  دارفا  نیا  هب  صلخم  مدآ  . 34667
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دشاب ادخ  يارب  طقف  . 44668

دنکیمن قرف  راک  عون  صلخم  يارب  . 54669

.نارگید حدم  نتشادن  راظتنا  . 64669

.دراد تأرج  صلخم  مدآ  . 74670

.دوشیمن یگنر  صلخم  مدآ  . 84672

.درادن ازج  يارب  یسک  زا  عقوت  صلاخ  مدآ  . 94672

.تسادخ لام  تزع  دراد  رواب  صلخم  مدآ  . 104673

.درادن بارطضا  صلاخ  ناسنا  . 114673

.دنکیمن راک  كردم  يارب  صالخا  اب  ناسنا  . 124675

لیقع نب  ملسم  ای  کیلع  4676مالسلا 

یگدنب رد  صالخا  هب  ندیسر  هار  4677اهنت 

یگدنب رد  صالخا  هب  ندیسر  هار  4677اهنت 

هبوتو رافغتسا  هجیتن  هنسح ، 4677عاتم 

نآرق رد  هللا » اّلا  اودبعت  «ال  زا يرگید  4679ریباعت 

(ص) ربمغیپ تمظع  ماقم و  زا  4679تلفغ 

؟ میتسه ام  یتایآ  نینچ  بطاخم  4680ایآ 

« ضرالا تاومسلا و  رون  هللا   » زارف هب  دانتسا  اب  هللا » اّلا  اودبعت  ال   » 4680حیضوت

(ع) نینمؤملاریما زا  یعاعش  4683هعیش ،

رافک يدام  ندمت  هب  تبسن  4684قلعت 

یگدنب رد  صالخا  هب  ندیسر  هار  4685اهنت 

« هللا هفرعم  نآرق و   » 4686تعسو

دنوادخ تیبوبحم  ماقم  هب  ندیسر  4687یگنوگچ 

ایند قرب  قرز و  هب  ام  جایتحا  4688مدع 

مئاد رارطضا  تلاح  ینعی  4689صالخا 

« ...ینصح بلاطیبا  نب  یلع  هیالو  « ، » ...ینصح هللا  اّلا  هلا  هملک ال  »4690

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  4690تمظع و 

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  4690تمظع و 

لاعتم يادخ  قلطم  دبع  (ص ،) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  4691تمظع و 

یهلا تیشم  لحم  (ص ،) ربمایپ تلیضف  رد  4693یتیاور 

ادخ بیغ  هنازخ  زا  رهوگ  ود  اب  هارمه  (ص ) ربمایپ 4698لاسرا 

( جع ) نامز ماما  رد  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  تقیقح  4700یلجت 

هزور 12 بوجو  4701هفسلف 

4701هراشا

هزور بوجو  4701هفسلف 

: 4701همدقم

: هزور بوجو  هفسلف  دعب  4702راهچ 

: یناحور يونعم و  دعُب  _ 14702

: اوقت 4702فلا )

اوقت حور  4702شرورپ 

مهم رایسب  4703تدابع 

: يروخرپ 4704تمذم 
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: یئابطابط همالع  4704نایب 

: اوقت نتفای  4705دیما 

: هانگ كرت  تلاح  4706همادا 

یقالخا يایاجس  هب  4706یبایتسد 

: ناگدنب صالخا  شیامزآ  4707ب )

صالخا نودب  4707لمع 

تمایق روآدای  يورخا : دعُب  _ 24708

: يورخا دعب  رب  4709هوالع 

: یعامتجا دعُب   _ 34709

یعامتجا تلادع  يرارقرب  هار  رد  4709یماگ 

: مود 4710تیاور 

: موس 4710تیاور 

: تایاور زا  4711هدافتسا 

: ینامسج دعُب  _ 44711

مسج یتمالس  4711تحص و 

: شراوگ هاگتسد  4711تحارتسا 

: نادنمشناد 4712هیرظن 

" نیروفوس یسکلا  - " 14712

: دیوگ یم  مور  نادنمشناد  زا  یکی  -24712

: دسیون یم  ییاکیرما  ولراک " " رتکد -34712

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  4713نایب 

: 4715عبانم

( ینتورف عضاوت و   ) میرک 7 نآرق  رد  میکح  نامقل  هناگهد  ياه  4716تمکح 

4716هراشا

ینتورف 4716عضاوت و 

نآ ماسقا  عضاوت و  4717ینعم 

عضاوت 4718ماسقا 

قلمت يریذپ و  تلذ  عضاوت و  نیب  4721قرف 

نآ تاجرد  عضاوت و  هناشن  4724دنچ 

اه تشون  4724یپ 

( متشه تمسق   ) صالخا 4726ثحب 

4726هراشا

رکف تین و  رد  4726صالخا 

تسا راک  زا  رت  مهم  هزیگنا  لوا : 4726بلطم 

لمع کی  رد  توافتم  ياه  هزیگنا  نایم  هسیاقم  مود :  4728بلطم 

دنک یم  تدابع  ار  اهراک  همه  ییادخ ، هزیگنا  موس : 4729بلطم 

ریخ ياهراک  رد  نارگید  ندرک  کیرش  مراهچ :  4730بلطم 

ادخ دزن  رد  اعد  تباجتسا  طرش  مجنپ : 4732بلطم 

: هفرطود تایآ  .مناوخب  هفرط  ود  هیآ  ات  4733دنچ 

نانآ شاداپ  رفیک و  رد  تکرش  نارگید ، راک  هب  تیاضر  مشش : 4734بلطم 

ایند بسک  هن  ادخ ، يارب  راک  متفه : 4734بلطم 
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تسا مهم  سیردت  رد  تین  متشه :  4736بلطم 

یناوج هیامرس  رد  تین  مهن :  4736بلطم 

( متفه تمسق   ) صالخا 4737ثحب 

4737هراشا

دوب صالخا  اب  هطبار  رد  ام  4737ثحب 

دنهد یم  دزم  دنهد  صیخشت  ار  راک  یبوخ  رگا  4739لوا  :

دنوشب هاگآ  راک  زا  مدرم  رگا  4739مود   :

دنشاب هتشاد  تسود  دنهاوخب و  ار  یبوخ  نآ  صیخشت ،  زا  دعب  رگا  4739موس : 

دهد شاداپ  دناوتب  رگا  4739مراهچ : 

.دراد دوجو  رکشت  عنام  یهاگ  - 54740

.دشاب قیقد  مدرم  باسح  رکشت  يارب  رگا  - 64740

 . دنشاب لداع  فصنم و  رگا  - 74741

دننکن ینمشد  درف  اب  رگا  -84741

ادخ يارب  راک  4742ِتازایتما 

، دشاب تین  اب  مینکن و  لمع  هچرگ  دهد  یم  دزم  ادخ  - 14742

دهدیم شاداپ  ادخ  ریخ ،  راک  هب  تیاضر  اب  یتح  -  24742

دهدیم لک  شاداپ  ندش  کیرش  اب  یتح  -  34743

تسا دیفم  مه  نآ  مک  ادخ  يارب  راک  یتح  - 44743

ترخآ مه  ایند  مه  دنوادخ ، اما  ایند ، رد  مدرم  شاداپ  - 54743

، دهد یم  تنم  یب  دنوادخ  - 74744

، يونعم مه  تسا  يدام  مه  ادخ  رجا  تقونآ  -  84744

راک شزرا  رد  طیارش  نامز و  4745شقن 

اعد تباجتسا  رد  طیارش  4747شقن 

لد 4747نتسکش 

4747ناتساد

، یسایس 4749طیارش 

( مشش تمسق   ) صالخا 4750ثحب 

4750هراشا

راک ماجنا  زا  ناسنا  4750فده 

صالخا تاکرب  4752رثا و 

خزرب ملاع  رد  نادیهش  يارب  هژیو  تایح  -14752

رت شیب  شاداپ  رت ، شیب  صالخا  هچره  - 24753

: 4753ناتساد

: 4753ناتساد

شنارای اب  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  نخس  4754نیرخآ 

.یتسه زاین  یب  نارگید  زا  یشاب  صلخم  وت  رگا  میراد  4755ثیدح 

صلخم دارفا  ترخآ  ایند و  روما  تیافک  - 44757

صالخا اب  نازیم  ینیگنس  -54757

صلخم دارفا  دزن  رد  ایند  ندوب  شزرا  یب  - 64758

البرک يارجام  رد  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  نافلاخم  4760شقن 

یتوغاط ياه  ماظن  ظفح  رد  ناصصختم  4762شقن 
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؟ تسیک 4763ناسنا 

( مراهچ تمسق   ) صالخا 4764ثحب 

4764هراشا

تسا ترخآ  ایند و  رد  ثحب  نیرتمهم  صالخا  ثحب  هک  دش  4764ضرع 

درادن یتوافت  راک  عون  صلخم ، يارب  4764بلطم :

: ، دیامرفیم نآرق  تسادخ  شرکف  دور  یمن  رو  اهزیچ  نیا  هب  صلخم  4765مدآ 

: صالخا 4765تمالع 

.دنادیم راک  عون  همه  يارب  ار  شاداپ  - 14765

دنکیمن دوخ  ياه  هتساوخ  رب  يراشفاپ  -  24766

.دنک یم  ادیپ  تأرج  صلخم  مدآ  - 34766

.دوش یمن  یگنر  صلخم  مدآ  - 44767

ار نارگید  هن  دنادیم  رّصقم  ار  دوخ  صلخم  - 54767

دنکیم ور  ار  اه  ناسنا  نطاب  زورب  زور  4768تمایق ،

: صالخا 4769عناوم 

یتسرپاوه - 14769

اهوزرآ - 24770

(2  ) 4771تشهب

؟ دنک یم  هچ  دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  4771ناسنا 

4771هراشا

.دیناوخ یم  همادا  رد  ار  يو  نانخس  4771هصالخ 

ناضمر 19 كرابم  هام  4772ياهیگژیو 

4772هراشا

تسا زاب  تشهب  ياهرد  ناضمر ،  هام  4772رد 

، 4773هتکن

نآ ياهتمعن  تشهب و  فصو  4773تایآ 

؟ دراد دوجو  زین  نونکا  تشهب  4776ایآ 

تانئاک تایصوصخ  زا  4776همش يا 

نآ ياهتمعن  تشهب و  فصو  4778تایاور 

منهج فصو  تایاور  4782تایآ و 

خزود تشهب و  هدننک  میسقت  مالسلا  هیلع  4784یلع 

مالسلا هیلع  نانم  ؤم  ریما  هب  لسوت  4786رکذ 

(85  ) 4788قالخا

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  4788ماما 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  4788ماما 

(ع) نسح ماما  بقانم  4790لئاضف و 

) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح  ار  وا  : » تفگ باوج  رد  لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  ام  نابز  : » دومرف (ص ) ربمایپ .ربش  تفگ : لیئربج  تسیچ »؟ نوراه  رسپ  مان  : » دومرف ربمایپ  نک .» يراذگ  مان  نوراه  رسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دنزرف  دلوت  دمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذگب  يو  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  سپ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  وا  هب  و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دش ، دنزرف  بحاص  (ص ) دمحم هک  داتسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادخ  سپ  مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم  يادخ  رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندروآ و  (ص ) هللا لوسر  تمدخ  ار  نسح  ماما  هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دنزرف  نیا  يراذگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .» باختنا  مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع ماما  هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج  دنوادخ  يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1

تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 24791

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 34791

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 44791

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 54791

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 64792

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 147 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 74792

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 84792

نآرق مرکا و  4793ربمایپ 

نآرق مرکا و  4793ربمایپ 

؟ دوب هنوگچ  ربمایپ  قالخا  دندیسرپ : هشیاع  4793زا 

: داد 4793خساپ 

هظعوم هب  رشب  4794زاین 

4794هراشا

هظعوم هب  رشب  4794زاین 

یئاقشق ناخریگناهج  یگدنز  عیاقو  زا  4795یکی 

یسدق 4796ثیدح 

4797ناتساد

هیلع هللا  همحر  يرفعج  همالع  زا  بیجع  4799ناتساد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  4800لسوت 

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد  4801سالک 

4801هراشا

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد و  4801سالک 

مالسلا اهیلع  بنیز  يایح  زا  ییاه  4803هنومن 

: تفع ایح و  تیب  دنزرف   . 14803

یناوج زاغآ  رد  ایح   . 24804

هنیدم زا  تکرح  ماگنه  ایح  هوکش  شیامن   . 34805

! تفع ایح و  يادف  تالآرویز   . 44807

: اهایح یب  رب  ایح  يوناب  دایرف   . 54807

: هفوک هرامالاراد  رد  ایح  یلجت   . 64808

ییایح یب  اب  ایح  لباقت  جوا  دیزی ; سلجم   . 74809

بنیز يایح  دروآ  تسد  ینمادکاپ ، تفع و   . 84811

4812ءایح

4812هراشا

4812ایح

: دنا هتسناد  هنوگ  ود  ار  ایح  قالخا  4813ياملع 

.مدرم نایم  شزیمآ  زا  تلجخ  ندش و  نایرع  زا  يراسمرش  لثم  تسا  هدش  هداهن  ناسنا  داهن  تشرس و  رد  هک  تسا  ییایح  یناسفن  ینامیا : یناسفن و  -14813

ینامیا ءایح  -24813

: نآرق رد  4813ایح 

: مومذم 4815ءایح 

(11  ) یتیبرت دعب  رد  4816ءایح 

(11  ) یتیبرت دعب  رد  4816ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  4816يرورم 

مومذم حودمم و  4816يایح 

« نامیا سفن و  تّوق   » ءایح 4818هشیر 

« نامیا سفن و  فعض   » ییایحیب 4818هشیر 

اهرگ یلاباال  طیحم  رد  ندش  امن  تشگنا  زا  4819ءایح 
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یفرع حماست  4819يانعم 

تّوق يایح  فعض و  4819يایح 

قمُح يایح  لقع و  4820يایح 

! وش تعامج  گنر  مه  اوسر ، يوشن  4820یهاوخ 

قمُح يایح  فلتخم  4820دراوم 

« ندرک لاؤس   » رد ءایح  .14820

« منادیمن  » نتفگ رد  ءایح  . 24821

« قح نخس  نتفگ   » رد ءایح  . 34822

ییایحیب جیورت  ّلح  4822هار 

ییایحیب شرتسگ  ياه  4823هویش 

ییایح یب  جیورت  .14823

ییایح یب  ربارب  رد  توکس  . 24823

: تسا تموکح  ياضف  طیحم ، راهچ  رب  مکاح  مجنپ  4823ياضف 

هعماج رد  ییایحیب  حالصا  ّلح  4824هار 

نالوئسم حالصا  ناهیقف و  4824حالصا 

نآ يارجا  نید و  نییبت  ارما : اهقف و  4825هفیظو 

! تسا ییایح  یب  جیورت  توکس » »4825

دننک راک  مه  شوداشود  دیاب  ارما  4825اهقف و 

! تسا قساف  دنکن ، لمع  شایعرش  هفیظو  هب  سک  4826ره 

حالصلارهاظ قاّسف  يراد  مامز  مالسا ، یخیرات  4826تبیصم 

! دهد یمن  باوج  ییارجا  راک  نودب  یگنهرف ، 4827راک 

! تسا ییارگ  تّینهذ  ارجا  نودب  یگنهرف ، 4827راک 

(10  ) یتیبرت دعب  رد  4827ءایح 

(10  ) یتیبرت دعب  رد  4827ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  4827يرورم 

ءایح نیرت  شزرا  4828اب 

بیاغ دهاش  زا  4828ءایح 

دنوادخ زا  4829يایح 

درب یم  نیب  زا  ار  تشز  لامعا  ءوس  رثا  4829ءایح 

دنک یم  وحم  ار  ناهانگ » دوخ   » و رثا »  » 4830ءایح

ءایح 4830نیرتابیز 

تّیناسنا دوجو  ینعی  سفنلا  نم  4830ءایح 

! دنک یم  ءایح  شدوخ  زا  ناسنا » »4830

لضفا يایح  ابیز و  يایح  4831قرف 

تسا دوخ  زا  مرش  ءایح ، 4831تیاهن 

تسا ءایح  هب  تّیناسنا  4831مامت 

ءایح 4832نیرتدربراکرپ 

ادخ دوخ و  زا  يایح  يانبریز  مدرم  زا  4832يایح 

 ...! ینک یمن  ءایح  ینیب  یم  يراد  ار  وا  هک  یسک  زا  4832یتقو 

تسا ادیپ  هاگن  مشچ و  رد  ءایح » »4833

ییانبریز 4833يایح 
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یمومع يایح  نماض  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  4834رما 

ءایح نودب  هعماج  4834ریس 

دوخ فادها  هب  نمشد  ندیسر  4834هار 

نید زا  عافد  تریغ و  همزال  ءایح » »4835

ییایح یب  زاس  هنیمز  یتوافت » یب  »4835

تسا يراد  هدرپ  رکنم ، زا  4835یهن 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  4836ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  4836ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  4836يرورم 

هللا نم  ءایح  4836تّیصوصخ 

دنوادخ زا  يایح  4836يانعم 

ادخ زا  ندرک  ءایح  4837تّلع 

.تسا هاگآ  ام  زیچ  همه  هب  4837ادخ 

تسا ام  هدنهد  شرورپ  4837ادخ 

دنوادخ زا  ءایح  قح  4838يانعم 

ربمغیپ مالک  رد  دنوادخ  زا  نیطسوتم  يایح  4838قح 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  مالک  رد  تاّیصوصخ  4838نامه 

« تسا رس  رد  هچنآ  رس و   » 4839يانعم

نابز شوگ و  مشچ ، ظفح  4840يانعم 

! نیبن ار  مارح  ینعی  مشچ  4840ظفح 

! ونشن ار  هانگ  ینعی  شوگ  4840ظفح 

! اشگم هانگ  هب  بل  ینعی  نابز  4840ظفح 

! شاب تا  هفایق  بقارم  ینعی  رس  4841ظفح 

زورما هعماج  داسف  4841هار 

اذغ مکش و  زا  4841ظفح 

تسا ناناملسم  اب  نخس  4842يور 

تشز لامعا  هرهچ  4842تروص و 

هانگ باکترا  هنحص  لامعا و  4843تروص 

؟ دید یهاوخ  ار  تلمع  تروص  4843اجک 

نیبزیر نیبزیت و  4843مشچ 

! دشاب تنامشچ  يولج  4844گرم 

دسوپ یم  تندب  نیمه  ینعی  هانگ ، 4844رازبا 

تشز لامعا  زا  يرود  4844يوزرآ 

! يریم یم  هک  دورن  تدای  ینعی  ءایح  4844قح 

تسا یتسود  ایند  اه  یمرش  یب  همه  4845هشیر 

تسین هسیاقم  لباق  ایند  یگدنمرش  اب  ترخآ  4845یگدنمرش 

تاوهش اب  مّنهج  تسا و  هدش  هدیچیپ  اه  یتخس  اب  4845تشهب 

تایاور بلاطم  يدنب  4846عمج 

(8  ) یتیبرت دعب  رد  4846ءایح 

(8  ) یتیبرت دعب  رد  4846ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  4846يرورم 
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! دنیب یم  ادخ  . 14847

! نکن تیصعم  شکب و  تلاجخ  ادخ  4847زا 

 ...! نم یلو  ینیب  یمن  ارم  4848وت 

ادخ هدنب  نیرت  بوبحم  دیدش  4848هیرگ 

! دنیب یم  ار  تنَلَع  ّرِس و  ادخ  . 24849

ءایح لیلد  وا » یهارمه   » و رظان » یگرزب  »4849

دنوادخ زا  ءایح  4850ةوحن 

ءایح عون  4851نیرتالاب 

دنوادخ زا  يایح  4851رثا 

دنوادخ زا  ءایح  4851قح 

! تسین هدیشوپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  يرظان  4852دنوادخ ،

اه یتشز  مامت  زا  ءایح  ینعی  ءایح  4853قح 

! دنک یمن  مه  هانگ » رکف   » یتح ءایحاب  4853ناسنا 

(7  ) یتیبرت دعب  رد  4854ءایح 

(7  ) یتیبرت دعب  رد  4854ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  4854يرورم 

: ادخ يایلوا  زا  4856ءایح 

دوشیم هضرع  ربمایپ  هب  زور  ره  4857ناملامعا 

دننیب یم  ار  ناملامعا  مه  4857همئا 

!؟ ینکیم تحاران  ار  ربمایپ  تهانگ  اب  4858ارچ 

دوشیم هضرع  زین  همئا  هب  زور  ره  4858ناملامعا 

لمع شرازگ  هن  ربمایپ  هب  لمع » ِدوخ  هضرع  »4859

! نک ءایح  نامز  ماما  زا  وگ و ...  غورد  باجح ، 4859یب 

!؟ يریگتسد عقوت  يرازآ و  4860ربمایپ 

! تسا ءایح  قح  هک  روطنآ  نک  ءایح  ادخ  4861زا 

تشهب دورو  ادخ و  زا  4861ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  4862ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  4862ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  4862يرورم 

هللا نم  ءایح  4862تّیصوصخ 

دنوادخ زا  يایح  4862يانعم 

ادخ زا  ندرک  ءایح  4863تّلع 

.تسا هاگآ  ام  زیچ  همه  هب  4863ادخ 

تسا ام  هدنهد  شرورپ  4863ادخ 

دنوادخ زا  ءایح  قح  4864يانعم 

ربمغیپ مالک  رد  دنوادخ  زا  نیطسوتم  يایح  4864قح 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  مالک  رد  تاّیصوصخ  4864نامه 

« تسا رس  رد  هچنآ  رس و   » 4865يانعم

نابز شوگ و  مشچ ، ظفح  4866يانعم 

! نیبن ار  مارح  ینعی  مشچ  4866ظفح 

! ونشن ار  هانگ  ینعی  شوگ  4866ظفح 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


! اشگم هانگ  هب  بل  ینعی  نابز  4866ظفح 

! شاب تا  هفایق  بقارم  ینعی  رس  4867ظفح 

زورما هعماج  داسف  4867هار 

اذغ مکش و  زا  4867ظفح 

تسا ناناملسم  اب  نخس  4868يور 

تشز لامعا  هرهچ  4868تروص و 

هانگ باکترا  هنحص  لامعا و  4869تروص 

؟ دید یهاوخ  ار  تلمع  تروص  4869اجک 

نیبزیر نیبزیت و  4869مشچ 

! دشاب تنامشچ  يولج  4870گرم 

دسوپ یم  تندب  نیمه  ینعی  هانگ ، 4870رازبا 

تشز لامعا  زا  يرود  4870يوزرآ 

! يریم یم  هک  دورن  تدای  ینعی  ءایح  4870قح 

تسا یتسود  ایند  اه  یمرش  یب  همه  4871هشیر 

تسین هسیاقم  لباق  ایند  یگدنمرش  اب  ترخآ  4871یگدنمرش 

تاوهش اب  مّنهج  تسا و  هدش  هدیچیپ  اه  یتخس  اب  4871تشهب 

تایاور بلاطم  يدنب  4872عمج 

(10  ) نابز ناهانگ  4872تافآ و 

نارگید 2 دوخ و  يوربآ  4872ظفح 

2 نارگید دوخ و  يوربآ  4872ظفح 

: 4872هیآ

.تسا سومان  ضرِع و  فرش ، هاج ، ردق ، رابتعا ، يانعم  هب  وربآ  وربآ :  4872هژاو 

: هاتوک 4872حیضوت 

: 4874ثیدح

: 4874ناتساد

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يراد  وربآ  زا  4875هنومن يا 

: ناتساد 4875هصالخ 

: لماک 4875نتم 

ناشیوربآ ظفح  نارگید و  هب  4876کمک 

: ناتساد 4876هصالخ 

: لماک 4876نتم 

نارگید 1 دوخ و  يوربآ  4877ظفح 

1 نارگید دوخ و  يوربآ  4877ظفح 

: 4877هیآ

: هاتوک 4877حیضوت 

: 4878ثیدح

: 4878ناتساد

نانموم 4879يوربآ 

: ناتساد 4879هصالخ 

: لماک 4879نتم 

( مالّسلا هیلع  نیسح (  ماما  4879مرک 
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: ناتساد 4879هصالخ 

: لماک 4879نتم 

ءایح یب  4880ةدنیامن 

: ناتساد 4880هصالخ 

: لماک 4880نتم 

راکاطخ يوربآ  4880ظفح 

: ناتساد 4880هصالخ 

: لماک 4880نتم 

مدرم يوربآ  ظفح  هرابرد  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  4881رکذت 

: ناتساد 4881هصالخ 

: لماک 4881نتم 

! ربن ار  یسک  4882يوربآ 

نآ ناهانگ  نابز و  تردق  4882تمعن و 

4882هراشا

نآ ناهانگ  نابز و  تردق  4883تمعن و 

: نابز تمعن  4883مدقت 

: نابز تقلخ  4883لیلد 

، دنکب نایب  ار  دوخ  ریمّضلا  یف  ام  دناوتب  -14884

دشاب دهاش  تمایق  زور  دناوتب  - 24884

: ناسنا يارب  طقف  نایب  ماما  تادوجوم  همه  يارب  4885قطن 

: ندرک تبحص  4885بوخ 

: هلحرم نیلوا  4887نایب 

، دنک یم  راختفا  دوخ  ندوب  مّلعم  هب  ًالصا  4887ادخ 

4888لوا

4888مود

: نید ءاملع  هب  4888یتمهت 

: ناسنا ندوب  4889یفخم 

: نابز 4890لرتنک 

: ءاضعا همه  4890سامتلا 

نابز لرتنک  يوگلا  4891ماما 

: همداخ 4892هضف 

: روپیش خیش  4892تیاکح 

: دینکن 4893شومارف 

، تسا تبیغ  ناهانگ  زا  4893یکی 

: ناملس رس  تشپ  4894تبیغ 

تبیغ 4895هرابرد ي 

: ناهانگ ندوبن  4895ناسکی 

؛ تسا هانگ  ود  4896تبیغ 

تسا یصاخ  هانگ  کی  4897تبیغ 

: ندرک 4899هرخسم 

: نداد 4899شحف 
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: تارکنم ءاشحف و  4899هعاشا 

: نداد دب  4900تبسن 

( هقیقد يا جنپ  ربنم  ناهد ( مهم  رازفا  4902تخس 

ناهد مهم  رازفا  4902تخس 

: اهتمعن نیرتگرزب  زا  4902یکی 

 : یحو غالبا  لوزن و  رد  نابز  4902شقن 

: هنامز ود  4902هلیسو 

: لوا 4902تلاح 

: مود 4903تلاح 

: نیرت تشز  4904نیرتهب و 

هناخ 4904ناهنپ 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع) یلع 4904ترضح 

نابز هانگ  4905راهچ 

: نابز هانگ  4905راهچ 

دهدیم ماجنا  نابز  هک  4905یناهانگ 

: زا دنترابع  نابز  4905ناهانگ 

 . تبیغ -14905

.اجیب توکس  ینعی  تداهش  نامتک  -24905

: لطاب غورد و  فرح  -34906

.تسا قافن  نابز  رگید  ناهانگ  زا  -44907

نابز 4909ناهانگ 

نابز 4909ناهانگ 

توکس نتفگ و  نخس  - 14910

نیدلاو هب  یمارتحا  یب  نامرجم و  قیوشت  - 24910

اه يدب  رکنم و  هب  رما  - 34912

ندرک نیرفن  نارگید و  یهارمگ  فارحنا و  - 44914

: 4914لالضا

.تسا نیرفن  هلأسم  ناهانگ  زا  4915یکی 

هانگ يرگ  هطساو  تعافش و  اجبان و  تواضق  - 54916

: تواضق 4916عاونا 

نارگید ندرک  هرخسم  - 64918

توکس شزرا  تیمها و  - 74919

4921توکس

نابز تافآ  4921مئارج و 

نابز تافآ  4921مئارج و 

4921تایآ

.تسا هدرمش  نابز  يارب  ار  هانگ  دودح 20  یناشاک  ضیف  4921موحرم 

: تبیغ  - 14921

: تداهش نامتک   - 24921

: ینیچ نخس   - 34921

: لطاب اب  یهارمه   - 44921
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: تعدب  - 54922

: قافن  - 64923

: ءازهتسا  - 74923

: یئوگغورد  - 84923

: یئوجبیع  - 94923

ءانغ  - 104923

هلداجمو ءارم   - 114923

شحف  - 134923

ّرس ءاشفا   - 144923

اج یب  حدم   - 154923

اج یب  ّمذ   - 164923

یعرش دح  زا  جراخ  حازم   - 174923

اج یب  نانخس   - 184923

هزادنا ّدح و  زا  شیب  نانخس   - 194923

.نیرفآ تموصخ  نانخس   - 204923

4923تایاور

ییاسانش هلیسو ي  نابز   - 14923

لقع تمالس  لماع  نابز   - 34924

لقاع نابز   - 44925

اه يدب  اه و  یبوخ  دیلک  نابز   - 54925

نابز ظفح  راثآ   - 64925

؛ یتمالس 4925فلا - 

؛ نتشیوخ زا  میرکت  4925ب - 

؛ تاجن 4925ج - 

؛ بیع ندناشوپ  4927د - 

؛ مدرم نایم  تزع  4927ه - 

؛ ناطیش رب  طلست  4927و - 

نابز تارطخ   - 74927

؛ يزیرنوخ 4927فلا - 

؛ تکاله 4927ب - 

؛ تبیصم جنر و  4927ج - 

؛ منهج شتآ  4927د - 

4929هراشا

نابز باب  رد  4929یبلاطم 

4929هراشا

: لوا 4930هتکن 

: مود 4930هتکن 

 : لوا 4930رثا 

 : مود 4932رثا 

: 4932ناتساد

 : موس 4932رثا 
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 : مراهچ 4932رثا 

 : مجنپ 4933رثا 

 : لوا 4933رثا 

: مود 4933رثا 

: موس 4935رثا 

 : مراهچ 4935رثا 

نابز 4938تافآ 

نابز 4938تافآ 

.تسا مهم  یلیخ  نابز  4939هلأسم 

: نابز 4940تافآ 

.تسا ندز  فرح  لیلد  یب  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 14940

تسا هرخسم  هانگ  ام  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  -- 24940

یئابطابط 4942همالع 

: ثحب رج و  لادج و  - 34944

.تسارقف راهظا  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 44945

.تسا يرگاشفا  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 54945

تسا ندز  فرح  دب  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 64945

( ناولهپ دَُوب  متسر  هک  منآ  نم  ) تسا نابز  ناهانگ  زا  رگید  یکی  یشورفرخف  - 74946

( هقیقد يا هد  ربنم  نابز ( هانگ  4947داتفه 

4947هراشا

: نآرق 4947رد 

؟  تسیچ رد  تاجن  4947هار 

(5  ) نیدلاو هب  4949مارتحا 

( موس تمسق   ) نیدلاو هب  4949ناسحا 

4949هراشا

: 4949فرشت

: 4953تاکن

امهرهنت الو  فا –  امهل  لقت  الف  يراتفگ : بدا  - 14953

همحرلا نم  لذلا  حانج  امهل  ضفخاو  يراتفر : بدا  - 24954

؟ دیدیسر ماقم  نیا  هب  دیدرک  هچ  امش  دندرک  لاوئس  ناشیا  زا  ار ، یشعرم  یفجن  نیدلا  باهش  دیس  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  4954ادخ 

 : هک تسا  هلمج  نیا  مهنآ  ییوگب  نخس  نیدلاو  دروم  رد  نم  اب  يراد  قح  هلمج  کی  طقف  هکلب  یبلطب  ار  نانآ  گرم  ای  ینک  نیرفن  ادابم  ییوگب  نخس  نیدلاو  دروم  رد  مه  تبلق  رد  ادخ  اب  یتساوخ  رگا  دیامرفیم  نآرق  ثحب  دروم  هیآ  نیمه  رد  هاوخن .  يزیچ  رمع  لوط  یتمالس و  یکین و  ریخ و  زج  شاب و  بدؤم  نیدلاو  باب  رد  زین  وت  بلق  رد  یبلق : بدا  - 3

: 4956ناتساد

: لسوت 4956کی 

( مود تمسق   ) ردام 4957ماقم 

4957هراشا

(: مالسلا هیلع   ) نامز ماما  رضحم  هب  فرشت  4957کی 

.دوب ردام  ماقم  اب  هطبار  رد  ام  4959ثحب 

: لوا 4959بلطم 

؟  ما هدومن  ادا  ار  وا  قح  ایآ  مهدیم  فاوط  متفرگ و  شود  هب  ار  مردام  متشاذگ  مارحلادجسم  رد  مد  ار  بکرم  مدیشکیم  ار  مردام  بکرم  هدایپ  دوخ  مدرک و  مدوخ  بکرم  راوس  ار  وا  متشادن  رتشیب  بکرم  کی  درک  رارصا  نم  هارمه  هب  ندمآ  يارب  جح  هب  ندمآ  تقو  مه  لاسما  منکیم  تمدخ  وا  هب  میوشیم و  ار  شیاه  سابل  .مهدیم  وشتسش  ار  وا  مدوخ  مراذگیم  وا  ناهد  رد  منکیم و  تسرد  اذغ  مدوخ  تسا  لیلع  ضیرم و  تسا  لاس  دنچ  تسا  مردام  نیا  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  .کیدزن  دمآ  درک  هدهاشم  لاح  نامه  رد  ار  مرکا  لوسر  دوب  هتفرگ  شود  رب  ار  شردام  دوب و  هبعک  هناخ  فاوط  لوغشم  يدرم  هک : دنکیم  لقن  دوخ  ریسفت  رد  بطق  دیس  تیاور :

: دییامرف تیانع  لیلد  ود  هب  دراد ، 4960یلئالد 

؟ اجک يرابجا  تدابع  اجک و  قشع  اب  تدابع  اجک .  رابجا  اجک و  هقالع  .دسرت  یم  مدرم  فرح  زا  ای  درادن  رگید  یسک  ای  دنک  تمدخ  شردام  هب  تسا  روبجم  تسا  رابجا  يور  زا  دنزرف  تامدخ  اما  دوب  هقالع  يور  زا  دیناباوخ  یم  دادیم و  ریش  هفطاع  ایند  کی  اب  درکیم و  کشخ  رت و  ار  وا  درکیم  تمدخ  شدنزرف  هب  ردام  رگا  لوا :  لیلد 
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.نکن هیرگ  ملد  زیزع  دوشب  تادف  ردام  دیوگ  یم  مادم  تسوا  ییادف  زاب  اه  یگتسخ  همه  زا  دعب  درکیم  تمدخ  شدنزرف  هب  ردام  رگا  مود : 4960لیلد 

.ددرگ یم  باجتسم  رتدوز  ردام  ياعد  مود : 4960بلطم 

: ردام ياعد  تباجتسا  هنومن  4961کی 

.تسا نیگمهس  نیگنس و  رایسب  ردام  نیرفن  موس : 4961بلطم 

.دش هزانج  عییشت  همطاف  دنچ  هنیدم  رد  4963لسوت :

.دومرف تکرش  هزانج  عییشت  رد  مرکا  لوسر  دوخ  دندرک  هدامآ  ربق  عیقب  رد  هنیدم  نادرم  دندرک و  زیهجت  ار  وا  ندب  هنیدم  ياهنز  دندومرف  روتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ردام  مالسلا ) اهیلع   ) دسا تنب  همطاف  4963لوا :

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  4963مود :

( لوا تمسق   ) ردام 4964ماقم 

4964هراشا

: فیرشلا هجرف  یلاعت  جع هللا  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  4964کی 

: تسا رتالاب  ردام  ماقم  زین  تایاور  رظن  4965زا 

لوا 4965ثیدح 

تردام . 4965

 . تردپ . 4965

مود 4966ثیدح 

: تسا ردپ  شقن  زا  رت  ساسح  ردام  4967شقن 

4967ناتساد

موس 4968ثیدح 

تاهمالا مادقا  تحت  4968هنجلا 

: 4968لسوت

( مکرابک اورقو   ) هینابعش هبطخ  رد  اهرتگرزب  هب  4969مارتحا 

4969هراشا

: فرشت 4969کی 

4972ناتساد

( ینیب ناسحا  ات  نک  ناسحا  : ) هدنزومآ سرد  4973کی 

: نیسح ماما  هب  4974لسوت 

( مود ربنم   ) نیدلاو هب  4975مارتحا 

4975هراشا

فرشت 4975کی 

: نیدلاو هب  ناسحا  4976تاکرب 

4976ناتساد

: نیدلاو هب  یمارتحا  یب  4977تارضم 

هلِّذلا یلا  يّدَؤُی  َو  هَّلِقلا  ُبِّقَعُی  4978قوقعلا 

: یئاور 4980ناتساد 

ردام هب  لسوت  4980کی 

(8  ) قلخ 4981نسح 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يرابدربو  4981ملح 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  يرابدرب  4981ملح و 

تاولص رکذ  4981تاکرب 

بشزامن 4984تاکرب 

مالسا رد  محر  هلص  4984تیمها 
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یتسه ملاع  یعقاو  ياه  ناسنا  موصعم ، 4985هدراهچ 

لامعا ماجنا  رد  تاین  4987راثآ 

اه ناسنا  تاجن  طرش  يرادم  4987تیالو 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  يرابدرب  4988ملح و 

محر هلص  و  ع )  ) تیب لها  اب  4990دنویپ 

تانسح 4999نازیم 

تانسح 4999نازیم 

: دنک یم  نیگنس  ار  تانسح  نازیم  زیچ  4999دنچ 

؛ دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  دایز  - 14999

، هعبرا تاحیبست  - 25000

، هدیدنسپ قالخا  یقالخا و  شوخ  - 35000

ربمایپ تیالو  تبحم و  - 45001

یناسنا لاح  ندش  مولعم  یگلاس و  لهچ  5001تیمها 

ترخآ ایند و  5002ّداضت 

ییایند تالکشم  تحلصم  تمکح و  ندیسر ، ادخ  5002هب 

ناسنا يراگتسر  رد  نتشاد  بوخ  تسود  5004تیمها 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ششخب  5006تواخس و 

قلخ 5007نسح 

قلخ 5007نسح 

قلخ نسح  تاکرب  یعرف : 5007عوضوم 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یقالخا  5007شوخ 

ناگرزب یقالخا  5008شوخ 

لهاج ياهبرع  اب  ربمایپ  5009راتفر 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  هاگدید  زا  اهدرم  5010نیرتهب 

شتما هب  تبسن  ربمایپ  5010ینابرهم 

اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  تبیصم : 5011رکذ 

یقالخا 5012شوخ 

یقالخا 5012شوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  دای  5012تولص و 

مالسا نید  رد  یقالخا  شوخ  تواخس و  5013تیمها 

نارگید اب  بسانم  دروخرب  یقالخا و  5015شوخ 

هداوناخ اب  یقالخادب  بقاوع  5017راثآ و 

يزاریش يازریم  موحرم  قح  رد  یجابید  ياقآ  هقداص  5018يایور 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  شنتسویپ  ّرح و  ندرک  5019هبوت 

ناضمر 14 كرابم  هام  5020ياهیگژیو 

5020هراشا

ناتسدریز اب  يراتفر  شوخ  ناضمر و  5021هام 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  لیاضف  زا  5024همش يا 

: 5025هتکن

تمایق زور  رد  باسح  یتخس  5027تقد و 

تمایق زور  5028یسرباسح 
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  هب  لسوت  5030رکذ 

( لوا تمسق  قلخ (  5032نسح 

5032هراشا

: فیرشلا هجرف  یلاعت  جع هللا  مظعالا  هللااهیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  5033کی 

: قلخ 5033نسح 

: یمالسا تایاور  رد  ناسنا  رد  یقالخا  شوخ  5034دئاوف 

: 5035ناتساد

.دیامن تمدخ  مدرم  هب  تبسن  یتشاد  مشچ  عقوت و  نودب  دناوتب  هک  يروط  هب  یهلا  ياوقت  يرادهگن و  دوخ  5035لوا : 

.یگدنز دراوم  مامت  رد  مدرم  هب  تبسن  تقادص  یئوگ و  تسار  5036مود :

.یفرع یعرش و  ياه  یتشز  مامت  هب  تبسن  ینمادکاپ  ایح و  5036موس :

.دوخ لایع  لها و  اب  يدروخرب  شوخ  یقالخا و  شوخ  5036مراهچ :

دوب قالخا  شوخ  5037هناخ 

 : 5037لسوت

( مود تمسق  ) قلخ 5038نسح 

5038هراشا

: 5038فرشت

قلخ 5039نسُح 

: 5039ناتساد

: 5039ناتساد

: یقالخا شوخ  يورخا  دئاوف  5040اما 

یفاک ج2) )5041

ص324) ج11 ، لئاسو ، )5041

: 5041هتکن

: 5042لسوت

(8  ) ناسنا 5042بلق 

هتکن جنپ  صصقلا و  5042نسحا 

صصقلا 5042نسحا 

هدزایند بلق  - 15047

یترخآ بلق  - 25048

كاپ بیط و  بلق  - 35048

یهاوخ رسمه  - 15050

جاودزا تیب و  لها  هب  يراپس  لد  - 25051

بلق 5053بدا 

بلق ریهطت  هیکزت و  ياه  5053هار 

سفن هیکزت  بلق و  5053ریهطت 

! تسا بدا  یب  دشاب  هدشن  ریهطت  هک  5053یبلق 

بدا یب  بلق  بدااب ، 5054بلق 

! دنتسه ادخ  فورظ  اه  5054بلق 

! تسا ادخ  سومان  هللا و  مرح  یلاعت ، قح  راد  یهلا ، ّبح  نزخم  5054بلق ؛

بلق ندرک  5055بدا 

! تسا رامیب  بدا ، یب  5055بلق 
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؟ تسا یبلق  هچ  ملاس  5056بلق 

دنتسه دشر  لباق  ناسنا  يدوجو  داعبا  5056همه 

رت گرزب  فرظ  رت ، گرزب  فورظم  5056هچره 

تسا ادخ  هب  بح  بلق  5057فورظم 

تالاح اب  طبر  رد  بلق  5057دشر 

لامعا اب  طبر  رد  بلق  5057دشر 

دندوب تدابع  قشاع  ادخ  5057يایلوا 

: اه تشون  5058یپ 

میلس 5058بلق 

؟ تسیچ میلس  بلق  زا  5058روظنم 

 : یلامجا 5058خساپ 

: یلیصفت 5058خساپ 

میلس 5060بلق 

: 5060خساپ

تسا ادیپ  5061هتفگان 

میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  ینخس  اب  ار  ثحب  5062نیا 

: تشون 5062یپ 

نآرق رد  بلق  هملک  5063موهفم 

نآرق رد  بلق  هملک  5063موهفم 

؟ تسیچ نآ  یناعم  و  هدمآ ، ییاه  هروس  هچ  رد  راب و  دنچ  نآرق  رد  بلق  5063هملک ي 

یلامجا 5063خساپ 

یلیصفت 5064خساپ 

« داؤف  » و بلق »  » هژاو ي یسانش  5064موهفم 

« ردص  » هژاو ي یسانش  5065موهفم 

تایاور نآرق و  رد  بلق »  » 5066لامعتسا

: دومن يدنب  هتسد  دراوم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  نآرق  رد  بلق  موهفم  5066لامعتسا 

؟ دشاب ینامسج  بلق  تایاور ، نآرق و  رد  بلق  زا  دوصقم  دراد  ناکما  5071ایآ 

5074هجیتن

لوا هاگدید  . 15074

مود هاگدید  . 25075

( میلس بلق   ) يودهم هعماج  ات  ینیسح  تضهن  5075زا 

5075هراشا

( میلس بلق   ) يودهم هعماج  ات  ینیسح  تضهن  5075زا 

دننام یم  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  نالد  5076كاپ 

ترخآ هیامرس  میلس  5078بلق 

تواقش ببس  بلق  5078تواسق 

ریذپرثا بلق  درواتسد  5079يدنمتداعس 

یهلا تمحر  هیاس  ریز  رد  نالد  5080كاپ 

لد دیپس  اما  هرهچ  5081هایس 

تسام لد  ادخ  يارب  5082كالم 

؟ تسیچ میلس  بلق  هب  یبایتسد  5083هار 
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یتسود ایند  زا  زیهرپ  - 15083

؟ تسا فلاخم  يرادایند  اب  مالسا  5083ایآ 

ایند زا  يرو  هرهب  يارب  مالسا  5085رایعم 

یگدنز رد  ایند  نید و  5086زرم 

نارگید هب  تبسن  یهاوخریخ  - 25087

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  5088یهاوخریخ 

اهراک رد  صالخا  - 35088

صالخا تفآ  5089ءایر 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  باحصا  يراوتسا  لماع  5090صولخ 

دنوادخ 22 تیاضر  5091ماقم 

دنوادخ تیاضر  5091ماقم 

يداقتعا ياه  هناشن  5092فلا - 

يراتفر يرکف و  ياه  هناشن  5093ب - 

: تیاضر دنلب  5094ماقم 

: 5094ناتساد

میرک 17 نآرق  رد  5095بلق 

میرک نآرق  رد  5095بلق 

 ( داؤف بلق و   ) هژاو ي یسانش  5096موهفم 

( ردص  ) هژاو ي یسانش  5097موهفم 

تایاور نآرق و  رد  بلق )  ) 5098لامعتسا

نآرق رد  بلق  موهفم  5099لامعتسا 

: یئابطابط همالع  5102رظن 

رکفت 5104هاگیاج 

؟ تسا ینامسج  بلق  تایاور ،  نآرق و  رد  بلق  زا  دوصقم  دراد  ناکما  5105ایآ 

: ینامسج يانعم  هب  5106بلق 

: نارسفم 5109هیرظن 

: 5110هجیتن

ناسنا 16 بلق  فلتخم  5112تالاح 

ناسنا بلق  فلتخم  5112تالاح 

بلق هناگراهچ  ياه  5112تلاح 

اه باجح  عفر  بجوم  لاعتم  يادخ  5113رکذ 

تادابع نیرت  گرزب  5114رکذ ،

ادخ رکذ  نآرق و  توالت  5115راثآ 

هطساو نودب  تفرعم  5116تفایرد 

بلق حور و  رب  مسج  5117ریثات 

بلق شیاشگ  زمر  اضر ، 5118تلاح 

ناسنا بلق  یکیرات  بجوم  لاعتم ، يادخ  زا  5119تلفغ 

قولخم هب  لاغتشا  اب  قلاخ  هب  لاغتشا  تذل  5121توافت 

تدابع 5122نطاب 

تبیصم 5123رکذ 

(1  ) ربکت 5125عضاوت و 
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( ینتورف عضاوت و  ) مشش ربنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  5125لئاضف 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  5125لیاضف 

یسردایرف عضاوت و  : مشش 5125ربنم 

ماما یسردایرف  عضاوت و  زا  ییاه  5127هنومن 

لوا 5127دروم 

مود 5128دروم 

موس 5128دروم 

ثحب 5129هجیتن 

(1  ) محر 5129هلص 

محر هلص  و  ع )  ) تیب لها  اب  5129دنویپ 

(13  ) 5138ایح

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد  5138سالک 

5138هراشا

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد و  5138سالک 

مالسلا اهیلع  بنیز  يایح  زا  ییاه  5140هنومن 

: تفع ایح و  تیب  دنزرف   . 15140

یناوج زاغآ  رد  ایح   . 25142

هنیدم زا  تکرح  ماگنه  ایح  هوکش  شیامن   . 35143

! تفع ایح و  يادف  تالآرویز   . 45144

: اهایح یب  رب  ایح  يوناب  دایرف   . 55145

: هفوک هرامالاراد  رد  ایح  یلجت   . 65145

ییایح یب  اب  ایح  لباقت  جوا  دیزی ; سلجم   . 75146

بنیز يایح  دروآ  تسد  ینمادکاپ ، تفع و   . 85148

5150ءایح

5150هراشا

5150ایح

: دنا هتسناد  هنوگ  ود  ار  ایح  قالخا  5151ياملع 

.مدرم نایم  شزیمآ  زا  تلجخ  ندش و  نایرع  زا  يراسمرش  لثم  تسا  هدش  هداهن  ناسنا  داهن  تشرس و  رد  هک  تسا  ییایح  یناسفن  ینامیا : یناسفن و  -15151

(8) .تسا ینامیا  ءایح  لولعم  تامرحم  زا  زیهرپ  نیاربانب  دراد ، زاب  دولآ  هانگ  ياهرادرک  نداد  ماجنا  زا  ادخ  زا  سرت  ببس  هب  ار  نمؤم  هک  تسا  یتلصخ  ینامیا : ءایح  -25151

: نآرق رد  5151ایح 

: مومذم 5153ءایح 

(4  ) یتیبرت دعب  رد  5153ءایح 

(4  ) یتیبرت دعب  رد  5153ءایح 

تسا نآ  ندش » ءایحاب   » هب هعماج » ندش  یمالسا  »5153

هتشذگ ثحابم  رب  5153يرورم 

دراد هجرد  حبق  5154نسح و 

اههدسفم اهتحلصم و  بتارم  زا  ماکحا  5155تیعبت 

تسا يرطف  يرما  مِعنُم  5155رکش 

دنادیم مزال  ار  رکشت  یلمع ، 5156لقع 

تسا ءایح  ماکحا » همه   » هب لمع  5157هناوتشپ 

! نک ءایح  ادخ  5158زا 
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تسا يریخ  ره  دیلک  5158ءایح 

تسا ایح  هنسح  تاکلم  5159أشنم 

« ادخ ریغ  زا  يدیماان  رد  یتسار   « و راتفگ » رد  یتسار   » ءاشنم 5159ءایح 

« ندرک ناربج   » و ندیشخب »  » ءاشنم 5160ءایح 

 ... و محر » هلص  «، » يراد تناما   » ءاشنم 5160ءایح 

تسا ءایح »  » کین لاصخ  همه  5160دمآرس 

تسا نآ  ندش » ءایحاب   » هب هعماج » ندش  یمالسا  »5161

« عرو اوقت و   » اب ءایح »  » 5161هطبار

یناسنا تاکلم  عیمج  هناوتشپ  ءایح ، 5162ییاراک 

( اهیلع هللا  مالس  ) ءارهز ترضح  تبیصم  5162رکذ 

(5  ) یتیبرت دعب  رد  5163ءایح 

(5  ) یتیبرت دعب  رد  5163ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5163يرورم 

« نامیا  » و ایح »  » 5164هطبار

نامیا سابل  ءایح » »5164

تسا لمع  نامه  5165نامیا ،

تسا هراّما  سفن  ندرک  طّلسم  5166ییایحیب 

! نک یهاوخ  هچره  شاب و  5167ءایحیب 

تسا سفن  راسفا  ءایح » »5168

يدوحج رفک  ات  ییایح  یب  5169زا 

؟! هنوداش ای  5169توراب 

! دننکیمن لوبق  ار  ناشهابتشا  نالوئسم  زا  5170یخرب 

! دوشیم خسم  5170ءایحیب 

لسوت 5171رکذ 

(6  ) یتیبرت دعب  رد  5172ءایح 

(6  ) یتیبرت دعب  رد  5172ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5172يرورم 

رظان لمع ، لماع ، ایح ؛ 5172يدنبمیسقت 

رظان 5173عاونا 

دوهشم ینوریب و  رظان  .15174

دنکن ایح  مدرم  زا  هک  تسا  یسک  رارشا  5174نیرتدب 

سفنلا نم  ءایح  ینورد ؛ رظان  . 25175

دوهشم ریغ  ینوریب و  رظان  .35176

دنتسه ام  لامعا  رظان  هتشرف  ود  ·  5176

! دیشک تلاجخ  دیاب  اههتشرف  نیا  5177زا 

تسا ام  لامعا  رظان  مه  ربمایپ  ·5177

! شکب تلاجخ  ربمایپ  5178زا 

ام لامعا  رب  يرگید  رظان  همئا » ·»5179

! دیرازاین تیصعم  اب  ار  نامز  5179ماما 

رظان نیرتالاب  ادخ  · 5179

(7  ) یتیبرت دعب  رد  5180ءایح 
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(7  ) یتیبرت دعب  رد  5180ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5180يرورم 

: ادخ يایلوا  زا  5182ءایح 

دوشیم هضرع  ربمایپ  هب  زور  ره  5183ناملامعا 

دننیب یم  ار  ناملامعا  مه  5183همئا 

!؟ ینکیم تحاران  ار  ربمایپ  تهانگ  اب  5184ارچ 

دوشیم هضرع  زین  همئا  هب  زور  ره  5184ناملامعا 

لمع شرازگ  هن  ربمایپ  هب  لمع » ِدوخ  هضرع  »5185

! نک ءایح  نامز  ماما  زا  وگ و ...  غورد  باجح ، 5185یب 

!؟ يریگتسد عقوت  يرازآ و  5186ربمایپ 

! تسا ءایح  قح  هک  روطنآ  نک  ءایح  ادخ  5187زا 

تشهب دورو  ادخ و  زا  5187ءایح 

(8  ) یتیبرت دعب  رد  5188ءایح 

(8  ) یتیبرت دعب  رد  5188ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5188يرورم 

! دنیب یم  ادخ  . 15189

! نکن تیصعم  شکب و  تلاجخ  ادخ  5189زا 

 ...! نم یلو  ینیب  یمن  ارم  5190وت 

ادخ هدنب  نیرت  بوبحم  دیدش  5190هیرگ 

! دنیب یم  ار  تنَلَع  ّرِس و  ادخ  . 25191

ءایح لیلد  وا » یهارمه   » و رظان » یگرزب  »5191

دنوادخ زا  ءایح  5192ةوحن 

ءایح عون  5193نیرتالاب 

دنوادخ زا  يایح  5193رثا 

دنوادخ زا  ءایح  5193قح 

! تسین هدیشوپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  يرظان  5194دنوادخ ،

اه یتشز  مامت  زا  ءایح  ینعی  ءایح  5195قح 

! دنک یمن  مه  هانگ » رکف   » یتح ءایحاب  5195ناسنا 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  5196ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  5196ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5196يرورم 

هللا نم  ءایح  5196تّیصوصخ 

دنوادخ زا  يایح  5197يانعم 

ادخ زا  ندرک  ءایح  5198تّلع 

.تسا هاگآ  ام  زیچ  همه  هب  5198ادخ 

تسا ام  هدنهد  شرورپ  5198ادخ 

دنوادخ زا  ءایح  قح  5199يانعم 

ربمغیپ مالک  رد  دنوادخ  زا  نیطسوتم  يایح  5199قح 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  مالک  رد  تاّیصوصخ  5199نامه 

« تسا رس  رد  هچنآ  رس و   » 5200يانعم

نابز شوگ و  مشچ ، ظفح  5201يانعم 
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! نیبن ار  مارح  ینعی  مشچ  5201ظفح 

! ونشن ار  هانگ  ینعی  شوگ  5201ظفح 

! اشگم هانگ  هب  بل  ینعی  نابز  5201ظفح 

! شاب تا  هفایق  بقارم  ینعی  رس  5202ظفح 

زورما هعماج  داسف  5202هار 

اذغ مکش و  زا  5202ظفح 

تسا ناناملسم  اب  نخس  5203يور 

تشز لامعا  هرهچ  5203تروص و 

هانگ باکترا  هنحص  لامعا و  5204تروص 

؟ دید یهاوخ  ار  تلمع  تروص  5204اجک 

نیبزیر نیبزیت و  5204مشچ 

! دشاب تنامشچ  يولج  5205گرم 

دسوپ یم  تندب  نیمه  ینعی  هانگ ، 5205رازبا 

تشز لامعا  زا  يرود  5205يوزرآ 

! يریم یم  هک  دورن  تدای  ینعی  ءایح  5205قح 

تسا یتسود  ایند  اه  یمرش  یب  همه  5206هشیر 

تسین هسیاقم  لباق  ایند  یگدنمرش  اب  ترخآ  5206یگدنمرش 

تاوهش اب  مّنهج  تسا و  هدش  هدیچیپ  اه  یتخس  اب  5206تشهب 

تایاور بلاطم  يدنب  5207عمج 

(10  ) یتیبرت دعب  رد  5207ءایح 

(10  ) یتیبرت دعب  رد  5207ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5207يرورم 

ءایح نیرت  شزرا  5208اب 

بیاغ دهاش  زا  5208ءایح 

دنوادخ زا  5209يایح 

درب یم  نیب  زا  ار  تشز  لامعا  ءوس  رثا  5209ءایح 

دنک یم  وحم  ار  ناهانگ » دوخ   » و رثا »  » 5210ءایح

ءایح 5210نیرتابیز 

تّیناسنا دوجو  ینعی  سفنلا  نم  5210ءایح 

! دنک یم  ءایح  شدوخ  زا  ناسنا » »5210

لضفا يایح  ابیز و  يایح  5211قرف 

تسا دوخ  زا  مرش  ءایح ، 5211تیاهن 

تسا ءایح  هب  تّیناسنا  5211مامت 

ءایح 5212نیرتدربراکرپ 

ادخ دوخ و  زا  يایح  يانبریز  مدرم  زا  5212يایح 

 ...! ینک یمن  ءایح  ینیب  یم  يراد  ار  وا  هک  یسک  زا  5212یتقو 

تسا ادیپ  هاگن  مشچ و  رد  ءایح » »5213

ییانبریز 5213يایح 

یمومع يایح  نماض  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  5214رما 

ءایح نودب  هعماج  5214ریس 

دوخ فادها  هب  نمشد  ندیسر  5214هار 
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نید زا  عافد  تریغ و  همزال  ءایح » »5215

ییایح یب  زاس  هنیمز  یتوافت » یب  »5215

تسا يراد  هدرپ  رکنم ، زا  5215یهن 

(11  ) یتیبرت دعب  رد  5216ءایح 

(11  ) یتیبرت دعب  رد  5216ءایح 

هتشذگ ثحابم  رب  5217يرورم 

مومذم حودمم و  5217يایح 

« نامیا سفن و  تّوق   » ءایح 5218هشیر 

« نامیا سفن و  فعض   » ییایحیب 5218هشیر 

اهرگ یلاباال  طیحم  رد  ندش  امن  تشگنا  زا  5219ءایح 

یفرع حماست  5219يانعم 

تّوق يایح  فعض و  5219يایح 

قمُح يایح  لقع و  5220يایح 

! وش تعامج  گنر  مه  اوسر ، يوشن  5220یهاوخ 

قمُح يایح  فلتخم  5220دراوم 

« ندرک لاؤس   » رد ءایح  .15220

« منادیمن  » نتفگ رد  ءایح  . 25221

« قح نخس  نتفگ   » رد ءایح  . 35222

ییایحیب جیورت  ّلح  5222هار 

ییایحیب شرتسگ  ياه  5223هویش 

ییایح یب  جیورت  .15223

ییایح یب  ربارب  رد  توکس  . 25223

: تسا تموکح  ياضف  طیحم ، راهچ  رب  مکاح  مجنپ  5223ياضف 

هعماج رد  ییایحیب  حالصا  ّلح  5224هار 

نالوئسم حالصا  ناهیقف و  5224حالصا 

نآ يارجا  نید و  نییبت  ارما : اهقف و  5225هفیظو 

! تسا ییایح  یب  جیورت  توکس » »5225

دننک راک  مه  شوداشود  دیاب  ارما  5225اهقف و 

! تسا قساف  دنکن ، لمع  شایعرش  هفیظو  هب  سک  5226ره 

حالصلارهاظ قاّسف  يراد  مامز  مالسا ، یخیرات  5226تبیصم 

! دهد یمن  باوج  ییارجا  راک  نودب  یگنهرف ، 5227راک 

! تسا ییارگ  تّینهذ  ارجا  نودب  یگنهرف ، 5227راک 

(3  ) 5227باجح

(2) جارعم ثیدح  رد  یباجح  دب  بقاوع  ثیدح و  نآرق و  رظنم  زا  نانز  ششوپ  5227باجح و 

(2) جارعم ثیدح  رد  یباجح  دب  بقاوع  ثیدح و  نآرق و  رظنم  زا  نانز  ششوپ  5227باجح و 

؟ دنتسه مرحم  نز  هب  یناسک  5227هچ 

نآرق رد  نارسپ  نارتخد و  طابترا  5229مکح 

نانز باذع  هرابرد  جارعم  5229ثیدح 

مالسا هیلع  اضر  ماما  مالک  رد  باجحو  5234فافع 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  مالک  رد  باجح  5234فافع و 

باجح فافع و  5234هفسلف 
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فافع باجح و  هب  نانز  بیغرت  5235لماع 

باجح ياهدرواتسد  نیرت  5236مهم 

یناور شمارآ  . 15236

یگداوناخ دنویپ  ماکحتسا  . 25237

، رگید مهم  5237هلئسم 

عامتجا يراوتسا  . 35237

نز مارتحا  ظفح  . 45238

5239باجح

5239باجح

دندیسرپ یمیکح  5241زا 

دنتفگ يراصنا  خیش  ردام  5241هب 

: دیامرف یم  5241نآرق 

دیامرف یم  یئابطابط  5242همالع 

 : دیامرف یم  یئابطابط  5243همالع 

دیامرف یم  5243همالع 

: دیامرف یم  ییابیز  هلمج  5243همالع 

: دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  5243هب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  5244ماما 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  5244ماما 

دیامرف یم  5244نآرق 

(15  ) 5245ربص

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  ربص  تفص   - مرحم 5245مراهچ 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  ربص  5245تفص 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  تافص  نیرت  یلاع  زا  5247یکی 

یمود 5247تفص 

.تشاداو بجعت  هب  ار  هکئالم  مامت  نیسح  ربص  5248تفص 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  لاثم  5248کی 

.هیآ ات  داتفه  تسا  هدش  هدافتسا  نآرق  رد  هژاو  نیا  زا  هبترم  5249داتفه 

.تسا نمشد  لباقم  رد  ربص  تاقوا  5249یهاگ 

.تسا رقف  لباقم  رد  ربص  5250یهاگ 

تسا رقف  لباقم  رد  ربص  5250یهاگ 

تسا نارگید  یقالخادب  لباقم  رد  ربص  5251یهاگ 

ینیدلاءاهب اضر  اقآ  جاح  موحرم  دنک  تمحر  5251ادخ 

یلازغ دمحم  ماما  ار  تیاور  5252نیا 

.تسا تیصعم  لباقم  رد  ربص  5252یهاگ 

هدرک تمسق  هس  ار  5252ربص 

.تسا يرامیب  لباقم  رد  ربص  5253یهاگ 

.تسا تالکشم  لباقم  رد  ربص  یهاگ  . 5254

، تسا تموکح  کی  لباقم  رد  ربص  5254یهاگ 

.قداص ماما  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  ثیدح  5254دیوگیم 

؟ تسیک رگم  رامت  5255مثیم 
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ص154) ج6 ، راونالا ، راحب  )5257

دیامرفیم ربکا  یلع  5257هب 

زامن 5259تیمها 

زامن 5259تیمها 

، ربصا لوا : 5261روتسد 

، اورباص مود : 5261روتسد 

، اوطبار موس : 5261روتسد 

، هللا اوقتا  و  مراهچ : 5261روتسد 

يدمآ رفس  5261زا 

دوش یم  جح  5262مایا 

بجاو 5262لئاسم 

: مود 5262روتسد 

هریبک هعماج  5264ترایز 

لوا یسلجم  همالع  موحرم  دنک  تمحر  5264ادخ 

دیوگ یم  یناشاک  مالسالا  5265هدیرف 

؛ اه ترایز  زا  5265یکی 

( فیرشلا هماقم  هللا  یلعا   ) تجهب يامظع  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  5266ادخ 

ینامز کی  ینیدلا  ءاهب  هللا  تیآ  5266موحرم  

؛ امش یتمالس  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ياعد  5266نآ 

.دراد تسود  یلیخ  تسه  تامس  ياعد  5267یکی 

تسه منامز  ماما  نم و  نیب  یطابترا  لپ  هک  یلئاسم  زا  5267یکی 

_ دننک ترایز  ار  ربمغیپ  _ 15268

، دراد ینآرق  دنس  ات  ود  ربمغیپ  جارعم  5268هلئسم 

تسه ءادهشلادیس  سدقم  دوجو  زامن  يراگدای  موس  زامن  .5268

45269

.5269

مراهچ 5269زامن 

دیوگ پ یم  5269هشیاع 

: دیوگ یم  سابع  5269نبا 

يزیربت یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  اقآ  موحرم  دنک  تمحر  5271ادخ 

يراسناوخ دمحا  دیس  اقآ  هللا  تیآ  5271موحرم 

تسه شلاس  هاجنپ  اه  یضعب  5271الاح 

تفرگ یم  رارق  بارحم  رد  یتقو  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز 5272اذلف 

5272نینمؤملاریما

هیمطاف 94) لوا  ربنم  ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز 5273ترضح 

هیمطاف 94) لوا  ربنم  ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز 5273ترضح 

فوخ ربارب  رد  ارهز  ترضح  یلمع  یلوق و  5273يرادیاپ 

.5274

.5275

لاوما 5275صقن 

.5276
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یندب رازآ  ناج و  صقن  هب  ناحتما  5276ءالتبا و 

.5277

تارمث صقن  رد  ارهز  ترضح  5277تائالتبا 

.5278

ارهز ترضح  تمواقم  يرادیاپ و  ياه  5278هولج 

، تدابع رب  5278ربص 

تیصعم رب  5278ربص 

.اهیراوگان رب  ربص  5279و 

.5279

: 5279هضور

نایعیش هب  وا  رهم  و  س )  ) همطاف ياعد  5279نیرخآ 

نآرق رد  ناراگتسر  5280يامیس 

نآرق رد  ناراگتسر  5280يامیس 

( مرحم مهن  بش   ) سیلبا تیالو  و  (ص ) مرکا یبن  5289تیالو 

( مرحم مهن  بش   ) سیلبا تیالو  و  (ص ) مرکا یبن  5289تیالو 

رغصا داهج  ربکا و  داهج  نادیم  زا  معا  ام ، ربص  5290نادیم 

نآرق رد  تامرحم  تابجاو و  رهاظ  نطاب و  اب  تیالو  5291تبسن 

هلیذر تافص  هدیمح و  تافص  يریگرد  نادیم  رد  5292ربص 

سیلبا تیالو  و  (ص ) مرکا یبن  تیالو  رب  5293ربص 

مرن گنج  تخس و  گنج  زا  معا  سیلبا ، يریگرد  5294نادیم 

برغ یمالسا و  بالقنا  عازن  يروحم  عوضوم  اه  5295شزرا 

تخس گنج  هب  تبسن  مرن  گنج  یگنهرف و  يریگرد  5298يراوشد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 5301تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 5301تاجرد 

رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  5302دورو 

نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  5303سیلبا و 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  5304لمع 

مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، 5305تاجرد 

ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  5307لیم 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  5308لیبس 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  5309طیحم 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  5310دورو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) 5312نیموصعم

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  5314كرد 

( مرحم مراهچ  بش  ( ) (ع نیموصعم ناحتما  5316دهع 

(ع) نیموصعم ناحتما  5316دهع 

(ع) نیموصعم یلصا  لکشم  5317ود 

اه تبیصم  تائالتبا و  ربارب  رد  لاعتم  يادخ  5318تیزعت 

نینمؤم تماقتسا  روحم  (ع ،) نیموصعم 5320تماقتسا 

نآ ماسقا  و  تماقتسا ، همدقم  ناونع  هب  5320تریصب 

(ع) ءایبنا يریگتسد  هطساو  هب  توم  تایح و  زا  یقلت  5322رییغت 
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هبیط تایح  هب  دورو  تایح و  توم و  تقیقح  رد  5325رییغت 

رفاک نمؤم و  نایم  توم  تایح و  توافت  نینمؤم و  يارب  (ع ) ءایبنا ییاشگ  5326قفا 

نمشد تسود و  تخانش  لطاب و  قح و  ههبج  نایم  يدنب  فص  5329داجیا 

يدنب فص  عازن و  روحم  دوبعم ، 5330شتسرپ 

اهدوبعم رس  رب  عازن  نایاپ  هار  اهنت  یلک  5331حتف 

( مرحم موس  بش   ) ربص لماع  5334تریصب 

ربص لماع  5334تریصب 

(ع) موصعم اب  یهارمه  رد  ناسنا  ربص  لماع  ناونع  هب  نآ ، زا  ییاه  هنومن  5335تریصب و 

ادخ یعطق  رترب و  ياه  هدعو  هب  يراودیما  رافک و  يرهاظ  تاعتمت  زا  یشوپ  5335مشچ 

رود ياه  هدنیآ  یهلا و  ياه  هدعو  ندید  5337کیدزن 

رود ياه  هدنیآ  هب  برق  هنیمز  یتفرعم ، 5338لوحت 

ایند نیا  رد  تشهب  ياقل  قح و  ترضح  کیدزن  هدعو  5340هدهاشم 

تایح توم و  زا  ناسنا  یقلت  5341رییغت 

فراعم نایب  هب  ندرکن  افتکا  تریصب و  هب  ندیسر  رد  نینمؤم  زا  یهلا  يایلوا  5343يریگتسد 

اه تریصب  همه  تقیقح  (ع ،) 5349ماما

( مرحم مود  بش   ) میظع تاحوتف  دیلک  5350ربص 

میظع تاحوتف  دیلک  5350ربص 

نآ ماسقا  5351ربص و 

اهنآ ربص  دهع  ءادعا و  هنتف  هب  (ع ) نیموصعم يالتبا  رد  یهلا  یعطق  5354ریدقت 

ربص 5357هوجو 

تائالتبا رد  اضر  ماقم  هب  ندیسر  قیرط  یهلا  عنص  لامج  5359هدهاشم 

هنتف 5361هدهاشم 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ربص  هجیتن  تما ، يارب  میظع  5362حتف 

یهلا برق  هب  ملاع  ندناسر  رد  (ع ) نیموصعم ربص  5365تیفرظ 

(ع) نیموصعم يالب  هب  نینمؤم  5367يالتبا 

( مرحم لوا  بش   ) تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  5370ربص 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  5370ربص 

(ع) نیموصعم ربص  5371دهع 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ربص  5374تیرومأم 

ءالتبا نیا  باختنا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  يالب  هب  نینمؤم  5376يالتبا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ربص  التبا و  5377هرتسگ 

یهارمه نیا  مزاول  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  هارمه  ربص  5379یگنوگچ 

تقیقح تخانش  رد  5381تریصب 

یبرغ هعسوت  ندرک  5383دومناو 

دننادیواج رتهب و  قزر  هک  یهلا  ياه  قزر  هب  5384يراودیما 

نینمؤم 5386ربص 

(5  ) 5389فارسا

یموجن ياه  قوقح  يرگ و  یفارشا  ِتیلهاج  5389گنهرف 

یموجن ياه  قوقح  يرگ و  یفارشا  ِتیلهاج  5389گنهرف 

لاملا تیب  هب  ناراک  تنایخ  ناکیدزن و  5389لزع 

لاملا تیب  بیج  زا  اجبان  ياه  ششخب  5390لذب و 
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لاملا تیب  هب  هدش  تراغ  لاوما  نادنادرگزاب  یتموکح و  ياه  تسپ  ناقیالان  5390لزع 

ندش هدیشک  تسام  زا  وم  / اه يراوخ  تنار  اه و  يراوخ  هژیو  هب  هجوت  نودب  لاملا  تیب  5390میسقت 

! دوخردارب ماوقا و  اب  یتح  نافلختم  اب  5391دروخرب 

! يرگیفارشا رادم  رب  ییارگ  5392تحلصم 

لاملا تیب  نارگتراغ  ربارب  رد  تحارص ، 5392تیعطاق و 

!؟ ای ود  ره  رصقم  کی  مادک  تفایرد ! تخادرپ و  یموجن  ياه  5393قوقح 

!؟ لاملا تیب  گرزب  ناراد  تناما  كاپان  5393ناتسد 

! عونمم يرگ  یفارشا  یناویح و  5394یگدنز 

: دندوب هداد  رادشه  یفارشا  موق  نیا  يونعم  ناردپ  هب  زین  نیا  زا  لبق  اه  لاس  بالقنا  مظعم  5394ربهر 

1( هقیقد يا هد  ربنم  ) ریذبت 5394فارسا و 

5394هراشا

ریذبت 5395فارسا و 

5395همدقم

فارسا 5395موهفم 

ریذبت 5396موهفم 

: 5396ناتساد

: 5397ناتساد

نآرق رظن  زا  5399فارسا 

: ذخآم اه و  تشون  5401یپ 

2( هقیقد يا هد  ربنم   ) 5401فارسا

5401هراشا

: 5402فرشت

ریذبت 5403فارسا و 

لام رد  فارسا   - 15403

یصخش فرصم  رد  فارسا  5403فلا )

: 5404ناتساد

: 5404رعش

; نارگید رطاخ  هب  فارسا  5404ب )

: لامریغ رد  فارسا   - 25406

; لتق رد  فارسا  5406فلا )

; سفن رد  فارسا  5406ب )

: فارسا 5407رایعم 

:1 5409ناتساد

:2 5409ناتساد

: اه تشون  5409یپ 

3( هقیقد يا هد  ربنم   ) 5410فارسا

5410هراشا

! داد تراشب  زیچ  ود  هب  ار  وا  نامز  5410ماما 

: فارسا ثحب  5413همادا 

تسا مارح  هشیمه  هک  5414یفارسا 

(ص) ادخ لوسر  زا  5417یسرد 
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4( هقیقد يا هد  ربنم   ) 5418فارسا

5418هراشا

دالوف تخت  رد  5420فرشت 

 : فارسا ثحب  5420همادا 

: فارسا ءوس  5420راثآ 

يدرف ياهنایز  5421فلا )

; یهلا مشخ   - 15421

; تیاده زا  تیمورحم   - 25421

; رقف  - 35421

; تکاله  - 45421

; يورخا رفیک   - 55423

فارسا یعامتجا  ياهنایز  5423ب )

اهتشون 5425یپ 

(5  ) 5425ترایز

نیعبرا يور  هدایپ  هچخیرات  هب  یهاگن  البرک ؛ ات  5425هدایپ 

نیعبرا يور  هدایپ  هچخیرات  هب  یهاگن  البرک ؛ ات  5425هدایپ 

5425ترایز

ترایز 5428گنهرف 

البرک ات  هدایپ  5431رفس 

خیرات فلتخم  راودا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هار  رس  رب  5432عناوم 

خیرات فلتخم  راودا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هار  رس  رب  5432عناوم 

یقیناود روصنم  طسوت  نیسح  ماما  رهطم  ربق  5434بیرخت 

یسابع لکوتم  طسوت  نیسح  ماما  رهطم  ربق  5435بیرخت 

نویباهو طسوت  نیسح  ماما  رهطم  ربق  5437بیرخت 

نآ زاس  گنهرف  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  راذگ  هیاپ  5438ربمایپ 

نآ زاس  گنهرف  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  راذگ  هیاپ  5438ربمایپ 

: دنا هتسدود  یلک ، هاگن  کی  رد  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  ع )  ) راهطا همئا  ترایز  رد  هک  يوبن  ياه  5440تیاور 

: دنا هدرک  لقن  ناشیا  زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  رگید  ییاجرد  5440و 

زامن 5443تیمها 

زامن 5443تیمها 

، ربصا لوا : 5445روتسد 

، اورباص مود : 5445روتسد 

، اوطبار موس : 5445روتسد 

، هللا اوقتا  و  مراهچ : 5445روتسد 

کی يدمآ  رفس  5445زا 

دوش یم  جح  5446مایا 

بجاو 5446لئاسم 

: مود 5446روتسد 

هریبک هعماج  5448ترایز 

دنک تمحر  5448ادخ 

مالسالا 5449هدیرف 
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اه ترایز  زا  5449یکی 

دنک تمحر  5450ادخ 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  5450موحرم  

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  ياعد  5450نآ 

تسه تامس  ياعد  5451یکی 

هک یلئاسم  زا  5451یکی 

15452

جارعم 5452هلئسم 

موس زامن  .5452

45453

.5453

مراهچ 5453زامن 

دیوگ یم  5453هشیاع 

: دیوگ یم  سابع  5453نبا 

.5455

5455يراسناوخ

5455زامن

یناشفا 5456رون 

تداهش زا  5456دعب 

يریبش یمظعلا  هللا  تیآ  مالک  رد  نیعبرا  يور  هدایپ  البرک -  هب  5457رفس 

(8  ) 5460تریصب

( مرحم متشه  بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  5460یلوت 

( متشه بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  5460یلوت 

هبوت هروس  يانبم  رب  (ع ) نیموصم اب  یهارمه  عناوم  یخرب  5462تخانش 

ادخ یلو  اب  ندرکن  یهارمه  لماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  5463تیاضر 

ایند تایح  هب  ندوبن  یضار  یگداتسیا و  لماوع  زا  ایند  هب  عساو  5466هاگن 

یگداتسیا لماوع  زا  رگید  یکی  ایند ، هب  عماج  هاگن  5469نتشاد 

ناسنا ینیزگیاج  ندش و  لیدبت  ثعاب  ادخ  هار  رد  ندرکن  5471یگداتسیا 

یهلا تبوقع  ثعاب  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  یتخس  لمحت  هب  ایند  نداد  5473حیجرت 

(ع) نیموصعم اب  یهارمه  لماوع  زا  رگید  یکی  ناسنا ، ياه  تبغر  لیم و  رد  5476لوحت 

ناشیا يالب  دهع  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن  5477كرد 

یهارمه تین  ناشیا و  شقن  كرد  (ع ، ) موصعم اب  یهارمه  رد  ام  5478هاگیاج 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 5479تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت 5479تاجرد 

رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  5481دورو 

نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  5482سیلبا و 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  5483لمع 

مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، 5484تاجرد 

ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  5486لیم 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  5487لیبس 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  5488طیحم 
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ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  5489دورو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) 5491نیموصعم

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  5493كرد 

( مرحم مجنپ  بش  ( ) (ع یهلا يایبنا  توعد  روحم  5495دیحوت ،

(ع) یهلا يایبنا  توعد  روحم  5495دیحوت ،

نآرق ریشبت  راذنا و  و  (ع ) یهلا يایبنا  توعد  روحم  5496دیحوت ،

یهلا يانسح  ءامسا  بحاص  ملاع و  یقیقح  هلا  5497هللا ،

وا ندوب  هلا  لیلد  تاقولخم ، هب  ینسح  ءامسا  بحاص  5498تبسن 

یهلا يانسح  ءامسا  هب  تبسن  ملاع  يرطف  بلط  5501زاین و 

نارگید اب  ینسح  ءامسا  بحاص  5505توافت 

یقیقح دیحوت  روحم  رب  یخیرات  ياه  يدنب  فص  دیحوت و  5509لیصفت 

اه تریصب  همه  يانبم  5512دیحوت 

( مرحم موس  بش   ) ربص لماع  5514تریصب 

ربص لماع  5514تریصب 

(ع) موصعم اب  یهارمه  رد  ناسنا  ربص  لماع  ناونع  هب  نآ ، زا  ییاه  هنومن  5515تریصب و 

ادخ یعطق  رترب و  ياه  هدعو  هب  يراودیما  رافک و  يرهاظ  تاعتمت  زا  یشوپ  5515مشچ 

رود ياه  هدنیآ  یهلا و  ياه  هدعو  ندید  5517کیدزن 

رود ياه  هدنیآ  هب  برق  هنیمز  یتفرعم ، 5518لوحت 

ایند نیا  رد  تشهب  ياقل  قح و  ترضح  کیدزن  هدعو  5520هدهاشم 

تایح توم و  زا  ناسنا  یقلت  5521رییغت 

فراعم نایب  هب  ندرکن  افتکا  تریصب و  هب  ندیسر  رد  نینمؤم  زا  یهلا  يایلوا  5523يریگتسد 

اه تریصب  همه  تقیقح  (ع ،) 5529ماما

( مرحم لوا  بش   ) تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  5530ربص 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  5530ربص 

ناشیا هب  مدرم  يالتبا  و  (ع ) نینمؤملاریما صاخ  يالتبا  هنتف و  ربارب  رد  (ع ) نیموصعم ربص  5531دهع 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ربص  5534تیرومأم 

ءالتبا نیا  باختنا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  يالب  هب  نینمؤم  5536يالتبا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ربص  التبا و  5537هرتسگ 

یهارمه نیا  مزاول  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  هارمه  ربص  5539یگنوگچ 

مالسلا هیلع  ماما  اب  یهارمه  همزال  رافک ، يدام  تاناکما  تقیقح  تخانش  رد  5541تریصب 

زورما يایند  هطلاغم  نیرت  گرزب  رشب ، تداعس  هار  ناونع  هب  یبرغ  هعسوت  ندرک  5543دومناو 

دننادیواج رتهب و  قزر  هک  یهلا  ياه  قزر  هب  5544يراودیما 

قح ههبج  تیناقح  رد  ندرکن  دیدرت  نانمشد و  يدام  تاناکما  رب  نینمؤم  5546ربص 

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  5549البرک 

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  5549البرک 

نانمشد 5551سابل 

: میراد نمشد  هنوگود  5553ام 

: ینورد نمشد  - 15553

: ینوریب نمشد  - 25553

: دراد هناشن  جنپ  5554قفانم ،

؟ میسرب تریصب  هب  5555هنوگچ 
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؟ میسرب تریصب  هب  5555هنوگچ 

: دیآ یم  ناسنا  غارس  هب  لکش  هس  هب  5555ناطیش 

.میراد زاین  تریصب  ات  هب 4 5556ام 

.يداقتعا 5558تریصب 

یقالخا 5561تریصب 

یعامتجا 5563تریصب 

یگدرسفا بارطضا و  هدننک  نامرد  نآرق  رفص 3- 5565هام 

5565هراشا

یگدرسفا بارطضا و  5565نامرد 

5565همدقم

: نآرق رد  5566ربدت 

دراد یگژیو  هس  بوخ  5567هعماج 

تسکش 5568يرادنید و 

: قیقد 5570هتکن 

یهلا هدعو  هیبیدح و  5571حلص 

: بلاج 5574ثیدح 

بارطضا لماع  کی  يزور  5575هغدغد 

يزور قزر و  هرابرد  لصا  5575جنپ 

؟ تسیچ هتکن  جنپ  نیا  5575اما 

رّدقم يزور  . 15575

یقفاب موحرم  5576تیاکح 

دبای یمن  شیازفا  صرح  اب  يزور  . 25577

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  روفعی و  یبا  نب  هللادبع  5578تیاکح 

 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یفریص و  ریدس  5579تیاکح 

هفوک رازاب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما 5579روضح 

ریبدت ءوس  اب  يزور  شهاک  . 35581

يدعس زا  5582یتیاکح 

: تیاکح 5582همادا 

دیآ یمن  تسد  هب  مارح  هار  زا  ردقم  يزور  . 45583

: مراهچ 5583هتکن 

: منزب یلاثم  خساپ  5583رد 

تسا شهاک  شیازفا و  لباق  يزور  . 55584

: میراذگب مه  رانک  رگا  ار  بلطم  جنپ  5584نیا 

ریثک نب  ذاعم  5584تیاکح 

 ( ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ 5586هضور 

: کلام نبا  سنا  5587تیاور 

(36  ) 5588اعد

دبع اب  ّبر  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، 5588هام 

دبع اب  ّبر  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، 5588هام 

5589همدقم

دبع اب  ّبر  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، 5589هام 
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نآرق راهب  ناضمر ؛ 5589هام 

ناضمر كرابم  هام  رد  همئا : تنس  نآرق ؛ 5591متخ 

؟ ناوارف توالت  5591ارچ 

بوبحم باطخ  رارکت  5592تّذل 

ّبر اب  دبع  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، 5592هام 

! نک تساوخرد  یهاوخ  یم هچ  5593ره 

نامسآ ياه  برد ندش  زاب  5593هام 

! دونش یم ار  اهاعد  همه  ادخ  5594دوخ 

! دوش یم هداد  تبثم  خساپ  اهاعد  همه  5594هب 

هام نیا  رد  دنوادخ  نارک  یب  5594تمحر 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هب  لسوت  5595رکذ 

هسلج 28 ناضمر -  كرابم  هام  اب  عادو  5596اعد - 

ناضمر كرابم  هام  اب  5596عادو 

هتشذگ ثحابم  رب  5596يرورم 

! میوشیم هدیشخب  5596همه 

!؟ دوشن هدیشخب  هک  تسه  یسک  5597ایآ 

؟ تسا یسک  هچ  5597یقش 

...یهلا 5598ترفغم 

! دوشیم هتسب  اهرد  5598دراد 

! دوشیم دازآ  یسک  نامز  5598ره 

؟ تسا هدش  لوبق  نامهبوت  5599ایآ 

مینادب ردق  ار  5599بشما 

ماهدرکن تیصعم  نارگید  نابز  5599اب 

! دینک اعد  بناجنیا  5600يارب 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز 5600تّیصو 

ردام باتیب  5600نادنزرف ،

هسلج 27 دبع -  یشیدنا  تحلصم  یهلا و  تمکح  5601اعد - 

دبع یشیدنا  تحلصم  یهلا و  5601تمکح 

هتشذگ ثحابم  رب  5601يرورم 

« دنوادخ ندوب  میکح   » 5601يانعم

اعد رد  دنوادخ  تمکح  5602مرک و 

دنک یم  لمع  تحلصم  هب  5602میکح 

دهد یمن  رییغت  ار  شتمکح  5602اعد ؛

! دینکن یشیدنا  5603تحلصم 

! هدب ام  هب  تسا  تحلصم  5603رگا 

! ادخ يارب  یشیدنا  تحلصم  5603تبوقع 

ادخ يارب  یشیدنا  تحلصم  تبوقع  رد  یهلا  تمکح  5604مهف 

ادخ يارب  ندرک  فیلکت  نییعت  حاحلا و  5605یفانت 

اعد رد  5605حاحلا 

کچوک ياه  جئاوحلا  باب  گرزب ، ياه  5605هرگ 

رتخد شوغآ  رد  ردپ  5606رس 
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هسلج 26 اعد -  تباجتسا  رد  یهلا ، تمکح  ماظن  ریثأت  5607اعد - 

اعد تباجتسا  رد  یهلا ، تمکح  ماظن  5607ریثأت 

هتشذگ ثحابم  رب  5607يرورم 

!؟ تسا میکح  دنوادخ  ایآ  5607هلئسم :

دنک یمن  تمکح  فالخ  5608دنوادخ 

تسا دبع  ررض  5608هب 

! تسا وت  نامز  5608نامز ،

درب یم  دای  زا  ار  5609ادخ 

دربیم مّنهج  هب  ار  دبع  هک  یتجاح  5609ندروآرب 

اعد تباجتسا  رطاخ  هب  5610ینامیشپ 

؟ مینکیمن ای  مینکیم  رییغت  5611ایآ 

( مالّسلاهیلع ) متشه ماما  5611نومأم و 

رسپ نیلاب  رب  5612ردپ 

هسلج 25 تسا -  بجاو  ادخ  زا  تساوخرد  اعد و  5613اعد - 

تسا بجاو  ادخ  زا  تساوخرد  5613اعد و 

هتشذگ ثحابم  رب  5613يرورم 

هتشذگ تایاور  رب  5613يرورم 

اعد كرت  يارب  يریس  5614لاجعتسا ،

اعد كرت  رد  5614تاریبعت 

! دهد یمن  دبع  اّما  دهاوخ ، یم  دبع  زا  5614ادخ 

! دنک یمن  انتعا  ّشبر  هب  5615دبع 

دینک تساوخرد  نم  زا  هک  تسا  5615بجاو 

دبع مّلسم  5615ّقح 

! یهاوخب رگا  اّما  مهد ، یم  وت  5616هب 

مهدب ات  5616هاوخب 

؟ تسا اعد  دنمزاین  ام  لثم  ادخ  هلئسم : 5616حرش 

دوش مکحم  دبع  ّبر و  دنویپ  5617دیاب 

تراسا رد  تّوبن  5617نادناخ 

(! مالّسلا هیلع  ) نیسح يازع  رد  یبوک  5618ياپ 

هسلج 24 تسا - ؟ یلد  هچ  اب  اعد  تباجا  5619اعد - 

! نکن يدرمان  ادخ  دروم  رد  ًالقا  شاب ! 5619بظاوم 

هتشذگ ثحابم  رب  5619يرورم 

رضاح 5619ِتجاح 

؟ تسا یلد  هچ  اب  اعد  5619تباجا 

یعاد يارب  تلاح  5621ود 

! نکشن ار  نادکمن  ًالقا  يدروخ ، 5621کمن 

؟ مینک راک  هچ  دیسرن  تباجا  هب  اعد  5622رگا 

؟ يراد بلط  ادخ  زا  5622رگم 

تسا راوتسا  تقلخ  5623نیناوق 

!؟ دنکن باتش  5623دبع 

! دنادرگ یمرب  ور  ادخ  زا  لاجعتسا : 5623رثا 
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! نکن ار  راک  5624نیا 

؟ هچ ینعی  5624لاجعتسا 

یلاخ 5625ِناوراک 

! تسا هدنامن  یسک  5625چیه 

هسلج 23 مینک - ؟ يرازگساپس  ادخ  زا  هنوگچ  5626اعد - 

موش یم  دیماان  منک ، یم  هاگن  هک  مدوخ  5626هب 

هتشذگ ثحابم  رب  5626يرورم 

! دشاب ادخ  هب  5627تساوح 

! تسا رضاح  یهاوخ ، یم  هک  5627یتجاح 

ادخ هب  هاگن  کی  مدوخ ، هب  هاگن  5627کی 

مهاوخ یمن  يزیچ  وت  زا  زیچ ، هس  نیا  رطاخ  5628هب 

! منک یمن  هاگن  مدوخ  5628هب 

...مدرک اّما  نکن ، 5628یتفگ 

؟ مینک يرازگساپس  ادخ  زا  5629هنوگچ 

! يدیدن يدید ، 5629رتش 

دریگ یم  هدیدن  ار  5629مهانگ 

؟ دراد جایتحا  نم  هب  5630ادخ 

! تسین ینک ، یم  رکف  هک  يزیچ  نآ  5631ادخ 

؟ دش دیهش  هنشت  مردپ  5631ایآ 

( ردق بش   ) هسلج 22 موس -  تسیب و  بش  5631اعد - 

!؟ دوش یمن  هدیشخب  مّوس  تسیب و  بش  رد  یسک  5631هچ 

هتشذگ ثحابم  رب  5632يرورم 

دیما زا  رپ  ممشچ  هانگ ، زا  رپ  5632متسد 

؟ میوگب هچ  ادخ  هب  اه  بش  5633نیا 

! يوش یم  هدیشخب  وشن ! 5633سویأم 

! ... مرسپ 5633يا 

! موش یم  تقیفر  5633نم 

! تسا هنوگ  نیا  5634ادخ 

نامز ماما  تسد  رد  نم  5634ِیگدنز 

زامن اعد ، اعد ، 5635اعد ،

اعد ِبش  5635ود 

نک ضوع  ار  5635تریدقت 

درب یم  نیب  زا  ار  الب  5636اعد ،

زاس تشونرس  5636ِبش 

مینک یم  شومارف  هک  5637ییاعد 

! اعد زا  لبق  5637ِتجاح 

! يدش هدیشخب  هبوت  زا  5637لبق 

...هتخوس مین  5638ِرد 

هسلج 21 درادن -  يّدح  اعد  5638اعد - 

! داد یم  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  ناطیش : 5638نخس 

هتشذگ ثحابم  رب  5638يرورم 
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؟ دنک یمن  تیانع  ادخ  5639ارچ 

هرگ ندرکزاب  يارب  تاقولخم  5639يراشفاپ 

! نکب رارصا  هن  ورب و  5639هن 

! درادن تسود  5640ادخ 

تسادخ تسد  زیچ  5640همه 

! هاوخب ار  مراد  رایتخا  رد  نم  هک  5640هچنآ 

؟ دوش یم  هتسخ  ادخ  ینک  یم  5641رکف 

درادن يّدح  5641اعد 

درک یم  رارکت  راب  نیدنچ  ار  اعد  5641ربمغیپ 

هاوخب راب  هس  زا  5642رتشیب 

! تسا نیمک  رد  5642ناطیش 

! دشاب عمج  5643ناتساوح 

! نکن اعد  تدوخ  5643يارب 

یتشهب 5644ِنفک 

( مالّسلا هیلع  ) یلع يارب  همئا  5644هحون 

( ردق بش   ) هسلج 20 ناضمر 1391 -  5645اعد - 

تسین ششخب  هب  يدیما  میراد  هک  یلامعا  5645اب 

هتشذگ ثحابم  رب  5645يرورم 

هدنیآ میسرت  هتشذگ و  5645میمرت 

؟ یشخب یم  ایآ  میدوب ! دب  5646ردقچ 

؟ دوش یم  هدیشخب  مناهانگ  زا  رادقم  5646هچ 

؟ دهد یمن  خساپ  اعد  هب  ادخ  ارچ  5646لاؤس :

نیعیطم ياعد  5647تباجتسا 

؟ مینک هچ  اعد  تباجا  5647يارب 

! نابز هن  روایب  نهذ  هب  ار  5647تناهانگ 

! منک یمن  هابتشا  5648رگید 

تسا هاگآ  نم  لد  زا  5648ادخ 

ناضمر هام  رد  هبوت  ینآ  5648شریذپ 

دنک یمن  راذگورف  زیچ  چیه  زا  5649دنوادخ 

؟ تسیچ بشما  5649تازایتما 

نک اعد  بش  5649همین 

مراودیما مالّسلا ) هیلع  ) یلع ِیتسود  5650هب 

؟ دوب هنحص يا  هچ  5650نآ 

! تسا رّیحتم  مالّسلا ) هیلع  ) 5651سابع

(20  ) 5651اوقت

نآ راثآ  5651اوقت و 

نآ راثآ  5651اوقت و 

تایلام رد  5652اوقت 

تسایس رد  5654اوقت 

: اوقت هب  ندیسر  5658هار 

هانگ لباقم  رد  5662اوقت 
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هانگ لباقم  رد  5662اوقت 

یهلا ترفغم  رتسب  اوقت ، - 15663

اوقت هیاس  رد  تریصب ، - 25664

رذگ دوز  هظحل يا و  هانگ ، تذل  - 35665

اوقت هیاس  رد  رمع ، لام و  رد  تکرب  - 45669

یهلا ياوقت  ورگ  رد  یهلا ، قیفوت  - 55670

قیفر تسود و  نیرتهب  دنوادخ ، - 65671

اوقت ورگ  رد  ترخآ ، ایند و  تداعس  - 75672

نید تاروتسد  تسرد  مهف  - 85673

نآرق رد  5675يوقت 

نآرق رد  5675يوقت 

: تسه هک  یلیاسم  يوقت  نیا  5675رد 

؟ یگتسراو ای  یگتفراو  ینعی  يوقت  5675ایآ 

: اوقت 5677تیمها 

تسا ایبنا  فده  5677اوقت 

.اوقت راثآ  5677نیا 

؟ تسیچ 5679اوقت 

اوقت یب  5679قافنا 

دیوگ یم  دعب  5680هیآ 

.دتفا یم  نیمز  هب  دنک  هیکت  ادخ  ریغ  هب  هک  5680یسک 

، تسا اوقت  هشوت  داز و  نیرتهب  هرخالاب  5681و 

، يوقت 5681داعبا 

، یگداوناخ لیاسم  رد  5682يوقت 

اوقت هلق  حتف  5682هزور 

اوقت هلق  حتف  5682هزور 

ناضمر كرابم  هام  5683تلیضف 

« ناضمر  » يانعم 5683هرابرد 

هزور 5684تقیقح 

هزور 5686بتارم 

هزور یلوبق  5687تمالع 

هزور یلوبق  5687تمالع 

. ؟ هچ ینعی  يرادهگندوخ  .يرادهگن  دوخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  5687اوقت 

5687اوقت

هزور ندشن  لوبق  5689تمالع 

؟ تسیچ ناضمر  هام  رد  لامعا  5690نیرترب 

5690هراشا

؟ تسیچ ناضمر  هام  رد  لامعا  5690نیرترب 

.تسا قلخ  هب  تمدخ  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  يرگید  تسا و  زامن  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  5690یکی 

.درامش یم  ضئارف  نیرترب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکی ، .تسا  داهج  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  5690یکی 

.تسا لامعا  نیرترب  تاکز  تخادرپ  قافنا و  دهد : یم  خساپ  5690یکی 

.تسا هداوناخ  ناگتسب و  هب  یکین  ای  نیدلاو  زا  تعاطا  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  باوج  رد  5690یکی 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 180 

http://www.ghaemiyeh.com


5691ًالوا

5691ایناث

5691ًاثلاث

5692ًاعبار

يراد هزور  اوقت و  5694عناوم 

يوبن هاگن  زا  لامعا  5696لضفا 

نارگید 2 دوخ و  يوربآ  5698ظفح 

2 نارگید دوخ و  يوربآ  5698ظفح 

: 5698هیآ

.تسا سومان  ضرِع و  فرش ، هاج ، ردق ، رابتعا ، يانعم  هب  وربآ  وربآ :  5698هژاو 

: هاتوک 5698حیضوت 

: 5699ثیدح

: 5699ناتساد

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يراد  وربآ  زا  5700هنومن يا 

: ناتساد 5700هصالخ 

: لماک 5700نتم 

ناشیوربآ ظفح  نارگید و  هب  5701کمک 

: ناتساد 5701هصالخ 

: لماک 5701نتم 

نارگید 1 دوخ و  يوربآ  5702ظفح 

1 نارگید دوخ و  يوربآ  5702ظفح 

: 5702هیآ

: هاتوک 5702حیضوت 

: 5703ثیدح

: 5703ناتساد

نانموم 5704يوربآ 

: ناتساد 5704هصالخ 

: لماک 5704نتم 

( مالّسلا هیلع  نیسح (  ماما  5704مرک 

: ناتساد 5704هصالخ 

: لماک 5704نتم 

ءایح یب  5705ةدنیامن 

: ناتساد 5705هصالخ 

: لماک 5705نتم 

راکاطخ يوربآ  5705ظفح 

: ناتساد 5705هصالخ 

: لماک 5705نتم 

مدرم يوربآ  ظفح  هرابرد  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  5706رکذت 

: ناتساد 5706هصالخ 

: لماک 5706نتم 

! ربن ار  یسک  5707يوربآ 
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یعقاو 5707ناملسم 

یعقاو 5707ناملسم 

نآرق هاگن  زا  ریذبت  5712فارسا و 

تیالو هلیسوب  داسف  5714حالصا 

تیب لها  نآرق و  هب  5715لمع 

5719هضور

نآرق رد  ناراگتسر  5721يامیس 

نآرق رد  ناراگتسر  5721يامیس 

(2  ) 5729تریغ

5729تریغ 2

(2  ) 5729تریغ

؟ دوب دنمتریغ  دیاب  ییاهاج  هچ  داد و  جرخ  هب  تریغ  دیاب  5730اجک 

؟ تساجک تریغ  5730دودح 

تریغ 5731راثآ 

: منک یم  نایب  قالخا  ملع  ياملع  هاگدید  زا  ار  یلک  رثا  دنچ  5732نونکا 

، یگدنز رد  تریغ  رثا  5732نیلوا 

.تسا ینطاب  نمشد  یجراخ ، نمشد  زا  رتمهم  5732مود  ،

، تریغ راثآ  رگید  5733زا 

، ینید تریغ  تاکرب  زا  رگید  5734هتکن 

5735تریغ 1

(1  ) 5735تریغ

: تایاور نآرق و  رد  تریغ  5735هاگیاج 

مالسا رد  تنوشخ  ندرک  5736حرطم 

دنیوگ یم  5736زورما 

شزرادض 5738شزرا و 

(س) بنیز 5740ترضح 

(1  ) 5741سمخ

5741سمخ

5741سمخ

: دیامرف یم  نآرق  هیآ  نیا  5742رد 

هک تسا  نیا  رد  هتکن  نیا  5743تیمها 

: دومرف 5744ربمغیپ 

.مینک یم  سمخ  تامیسقت  هب  هراشا يا  5745لاح 

.دراد سمخ  اب  تاکز  هدمع يا  توافت  5746کی 

سمخ اب  هطبار  رد  يرگید  5746هتکن 

: دیامرف یم  همطاف  تاکز  ثحب  5747رد 

(8  ) ترخآ 5747ایند و 

ایند 5747بح 

5747هراشا

ایند 5747بح 

(1) هزیگنا 5747داجیا 
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(2 «) .تفاین هار  مبلق  رد  ایند  هظعوم ، نیا  زا  دعب  ادخ  هب  5749دنگوس 

اوتحم 5749نتم و 

ایند بح  زا  ییاهر  5752لماوع 

ناهج اب  ناسنا  هطبار  دوخ و  تخانش  5752فلا )

: 5753تیاکح

ایند بح  ءوس  بقاوع  ایند و  تخانش  5753ب )

هدش 5755تیاکح 

ترخآ يارس  گرم و  دای  5756ج )

هدش 5757تیاکح 

هدش 5757تیاکح 

ناسنا راتفر  راتفگ و  رب  دنوادخ  5758تراظن 

ناسنا راتفر  راتفگ و  رب  دنوادخ  5758تراظن 

تمایق رد  ناسنا  ندب  ياضعا  یهاوگ  - 15759

هعماج عاضوا  زا  نالوؤسم  یهاگآ  موزل  - 25760

نادنزرف روما  رب  نیدلاو  تراظن  - 35762

دنوادخ رضحم  رد  ملاع  - 45764

اهراک هزیگنا  تّین و  زا  دنوادخ  یهاگآ  - 55767

تسرد هزیگنا  نودب  ياهراک  رطخ  - 65771

یهلا تمحر  زا  يرود  لماع  هنیک ، رهق و  - 75772

ناور شمارآ  ببس  یهلا  ریدقت  هب  ندوب  5774یضار 

ناور شمارآ  ببس  یهلا  ریدقت  هب  ندوب  5774یضار 

درادن رارق  تابث و  تسا و  لوحتم  5774ایند 

ثیدح 5774همجرت 

« ٌلَوُد اَْینُّدلا  : » ثیدح 5775حرش 

؟ تسیچ تالمج  نیا  يزکرم  5776هتسه 

ترخآ ای  ایند  ناسنا ، 5777باختنا 

ترخآ ای  ایند  ناسنا ، 5777باختنا 

مود نامسآ  هب  لوا  نامسآ  5778تبسن 

.تسا قاتشم  تشهب  هک  دراد  ام  تایاور  5780رد 

یسر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اه  تیاهن  یب  زا  تشذگ  5782اب 

مود هسلج  اهتصرف -  5784گرم و 

مود هسلج  اهتصرف -  5784گرم و 

ترخآ هب  رفس  طیارش  5786دیهمت 

توملا کلم  هب  یلاسرا  5787يایاده 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  بیجع  5787یتیاکح 

یتسرپ ایند  5791ایند و 

یتسرپ ایند  5791ایند و 

: اه 5792هتکن 

: اه 5792مایپ 

: اه 5793مایپ 

( رون ریسفت   )5795
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ناهانگ یمامت   همشچرس   ایند   5795بح  

5795شسرپ

5795خساپ

ایند بح  دروم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  نخس  بلاج  5797هتکن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  لماع  یتسرپ  5798ایند 

5798لاوس

: تشون 5798یپ  

ندنام كاپ  5799هنیزه 

ندنام كاپ  5799هنیزه 

ترخآ ایند و  رد  5799یگتسباو 

نآرق رد  ناسنا  دوجو  5801نیمزرس 

ترخآ يدابآ  رد  ایند  5803شقن 

یمنهج ناراکهنگ  5804لاح 

یهلا 5805ناثراو 

ندنام كاپ  5805هنیزه 

كاپ ياه  ناسنا  زا  هنومن يا  5806هیسآ 

یکاپ هوسا  5806فسوی 

متس نارود  زا  5807هرطاخ يا 

ندش یتشهب  5808هنیزه 

5808هیصوت

نید ظفح  يارب  ناج  زا  5808تشذگ 

كاپ ناسنا  زارگید  5811هنومن يا 

یناطیش 5812هشقن 

لطاب ياه  توعد  نتفریذپن  مالسلا و  هیلع  نیسح  5814ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمواقم  5814هنیزه 

؟ دنک یم  هچ  دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  5815ناسنا 

5815هراشا

.دیناوخ یم  همادا  رد  ار  يو  نانخس  5815هصالخ 

زکرم 5818هرابرد 
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(995 تاعوضوم :  ) اهربنم

باتک تاصخشم 

1395، اهربنم یصصخت  هاگیاپ  : هسانشرس

.اهربنم یصصخت  هاگیاپ  (/ 995 تاعوضوم :  ) اهربنم : روآدیدپ مان  ناونع و 

http://www.menbarha.com

.1395 ناهفصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : یلاتیجید رشن  تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

غیلبت ربنم -  عوضوم :

1 ص :

همدقم

.تسا هدوب  لاح  هتشذگ و  رد  نید  غیلبت  شور  نیرترثوم  نیرتدمآراک و   ، ربنم ینارنخس و  دیدرت  یب 

زا اهنت  ینید  ياـه  هزومآ  فراـعم و  هب  مدرم  ندرک  انـشآ.دنا  هتفرگارف  یبهذـم  نانارنخـس  زا  ار  نید  ماـکحا  فراـعم و  مدرم  رثکا 
.دیآ یم  رب  هاگآ  لضاف و  يربنم  هدهع 

سیسأت .دیامن  یم  تبحـص  مدرم  اب  هتفر و  نآ  يالاب  رب  ظعاو  ای  بیطخ  هک  تسا ، یعفترم  دنلب و  لحم  يانعم  هب  یبرع و  هژاو  ربنم 
.دندومن یم  غالبا  مدرم  هبار  یهلا  یحو  دنتسشن و  یم  نآ  زارف  رب  ربمایپ  هک  یناکم  ؛ ددرگ یمرب  مالسا  ردص  هب  ربنم  يریگ  لکش  و 

یلحم تسا ؛ يدـنلب  اـقترا و  تاودا  زا  میم  رـسک  هب  ربنِم  دـسیون : یم  نینچ  رمحـالا  تیربـک  باـتک  ّفلؤم  هژاو ، نیا  صوصخ  رد 
رد هک  یلاح  نآ  دوش و  یم  عقاو  نآ  رب  نآ و  رد  هک  تسا  یلمع  نآ  تفارش  عبات  نامز  ناکم و  تفارش  هچ  مرتحم ؛ تیاغ  هب  تسا 

يارب زا  مالـسا  رد  زین  و  دسرب ، قلخ  هب  دـیاب  ربانم  رد  هچنآ  زا  لضفا  هدومرفن  قلخ  دـنوادخ  هک  تسا  مولعم  و  دـنک ، یم  لولح  نآ 
.دش هدراذگ  تاقولخم  لمکا  لضفا و 

یم هبطخ  داریا  هداتـسیا  تلاح  رد  دـندرک ، اـنب  ار  دجـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  نوچ  تسا : هدـمآ  تیاور  رد 
ار یکـشخ  يامرخ  تخرد  هنت  هک  نیا  ات  تشاد ، تّقـشم  ربمایپ  يارب  رما  نیا  دـش و  یم  ینالوط  یهاگ  ربمایپ  ياه  هبطخ  .دـندومن 

ربمایپ رگا  داد : داهنـشیپ  ربمایپ  ناـیفارطا  هب  دـش و  دراو  سلجم  هب  هنیدـم  زا  یـصخش  يزور  .دـندومن  یم  هیکت  نآ  رب  هک  دـندروآ 
لقتنم ربمایپ  هب  بلطم  نیا  .تسـشن  دوشب  مه  داتـسیا و  دوشب  مه  هبطخ ، ندناوخ  ماگنه  رد  هک  تخاس  مهاوخ  يزیچ  نم  دـنریذپب ،

رب تسد  ربمایپ  هک  دمآ  رب  امرخ  تخرد  زا  يا  هلان  دـندمآ ، رد  نآ  زارف  رب  ربمایپ  یتقو  .تخاس  يربنم  وا  .دـندرک  لوبق  ربمایپ  .دـش 
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.دش تکاس  دیشک و  نآ 
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ربنم تیمها  رد  لاس 1384  مرحم  هام  هناتـسآ  رد  ناغلبم  نویناحور و  اب  رادـید  رد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر 
: دندومرف

زا مادک  چـیه  اما  تسه ، ناوارف  ِیطابترا  نوگانوگ  ياهرازبا  نویزیولت و  هراوهام ، تنرتنیا ، زورما  .مراد  هدـیقع  یلیخ  ربنم  هب  نم  "

هویـش زا  مادـک  چـیه  رد  هک  دراد  زاتمم  صخـشم و  يریثأـت  نیا  ندز ؛ فرح  سفن  هب  سفن  ور و  هبور  ینعی  ربنم  تسین ؛ ربنم  اـهنیا 
 " .درادن دوجو  روکذم  ریثأت  رگید ، ياه 

هدـمآ دوجوب  ینید  غیلبت  ياـه  شور  رد  يریگ  مشچ  تارییغت  نیون  ياـهیروآ  نف  هصرع  رد  نوزفازور  تفرـشیپ  اـب  رگید  يوس  زا 
یم زاـین  ساـسحا  شیپ  زا  شیب  ینید  غیلبت  ياوتحم  هنیمز  رد  ( ICT  ) تاطابترا تاـعالطا و  يروآ  نف  زا  هدافتـسا  ور  نیا  زا.تسا 

.دوش

.دزاسیم مهارف  نیغلبم  يارب  ار  بسانم  يربنم  داجیا  هنیمز  نینچمه  ربنم و  عبانم  هب  ناسآ  یبایتسد  اهربنم  یصصخت  تیاس 

جاح ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  یمارگ  لضاف  تامحز  لصاح  هک  ( بوتکم ياهربنم   ) اـهربنم تیاـس  یلعف  ياوتحم 
.تسا هتفای  راشتنا  نیغلبم  بالط و  هدافتسا  تهج  تسا ،  تلادع  یلع  دمحم  خیش 

عبنم مان  رکذ  اب  زین  بقانم ) لتاقم و   ) طبترم بتک  ربنم و  دـیتاسا  املع و  ماظع ،  تایآ  زا  اـه  ینارنخـس  یخرب  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
.دش دهاوخ  هئارا  یمارگ  نیغلبم  هدافتسا  تهج 

گنهرف ، نیموـصعم هماـن  یگدــنز  ینوـخ ،  هـضور  هـضور و  هچخیراـت  لـماش  تیاـس  فـلتخم  ياــه  شخب  هدــنیآ  رد  نـینچمه 
.دش دهاوخ  يرازگراب  فلتخم  تاعوضوم  رد   .... پیلک و ربنم ،  میوقت  فورعم ، ياهیربنم  یفرعم  ربنم ، تاحالطصا 

: تیاس فادها 

یبهذم فلتخم  ياه  تبسانم  رد  ینید  ینارنخس  ياوتحم  هئارا  دیلوت و 

ناوج ناغلبم  بالط و  ربنم  یفیک  یملع و  حطس  ئاقترا  تهج  بسانم  هنیمز  داجیا 

2 ص :
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يربنم زاین  دروم  نوتم  عبانم و  هب  یبایتسد  رد  لیهست 

 ( ملیف ، توص  ، نتم  ) ربنم عبانم  عماج  کناب  داجیا 

( یبهذم میوقت   ) ربنم ینیدرامشزورداجیا 

نید غیلبت  ياتسار  رد  یلیابوم  ياه  پیلک  هئارا 

.دییامرف لاسرا  ای ....  کمایپ  لیمیا ،  قیرط  زا  ار  دوخ  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  تارظن ،  افطل  تیاس  یفیک  ءاقترا  تهج 

تخبکین یلع 

09122513127

anikbakht@gmail.com

(17  ) دیحوت

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  فراعم 

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  فراعم 

یم دـحوم  تسارادـنید ، هک  يدرف  هب  ور  نیا  زا  .تسا  راوتـسا  نآ  هیاـپ  رب  تعیرـش  ماـمت  هک  تسا  ینید  لـصا  نیرتـگرزب  دـیحوت 
.دنیوگ

.میزادرپ یم  ع )  ) نیسح ماما  مالک  رد  دیحوت  موهفم  انعم و  هب  ثحب ، نیا  رد 

دراوم يرایسب  رد  ای  .تسا  یسانشادخ  دوش ؛ یم  ردابتم  نهذ  هب  هک  یترابع  نیلوا  دسر ، یم  شوگ  هب  دیحوت "  " هملک یتقو  ًاتدمع 
.تسا یکی  ادخ  ینعی  دوش  یم  هتفگ  تسیچ " دیحوت   " خساپ رد 

وجتسج میدرگب و  دیاب  هک  تسا  یمولعمان  ایآ  تسام ؟ راک  ادخ  نتخانش  دوش ؟ هتخانـش  ام  طسوت  دیاب  هک  تسا  يزیچ  ادخ  ایآ  اما 
رکذـتم هک  ربمایپ  رازه  نتـشاذگ 124 رـس  تشپ  زا  سپ  نرق 21 و  رد  اـی  و  مینک ؟ شموـلعم  مینک و  قـیقحت  مینک و  رکف  اـی  مـینک 

ادخ کی  طقف  تابثا  ددـص  رد  هک  تسات  دـنچ  ای  ات  ادخ 2  هک  دراد  ییاعدا  یـسک  (1) ؛ دندش یم  ترطف  هب  عوجر  یتسرپادـخ و 
فراعم میهافم و  نیا  اب  یـشحاف  توافت  هدیـسر  ام  هب  دـیحوت  هرابرد  موصعم  مالک  زا  هچنآ  تسا ؟ یخـساپ  هچ  اهنیا  سپ  میـشاب !؟

.دراد

3 ص :
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َقاَثیِم ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  ُهَءاَِیْبنَأ  ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  هَلُـسُر و  ْمِهِیف  َثَعَبَف  نینموملاریما ع : لاق   : 60 ص : ج 11 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 1 - ) 1
ِهتَمِْعن َّیِْسنَم  ْمُهوُرِّکَُذی  ِهتَرِْطف َو 
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یم نایب  ادتبا  اتسار  نیا  رد  .میهد  حیضوت  رتشیب  ار  يدیحوت  فراعم  ع )  ) نیسح ماما  نانخس  زا  هدافتسا  اب  میراد  یعس  ثحب  نیا  رد 
يدـیحوت ياه  هبطخ  ثیداحا و  و  ع )  ) نیـسح ماـما  هفرع  ياـعد  هب  سپـس  مینک  یم  یـسررب  ار  نآ  تیمها  تسیچ و  دـیحوت  مینک 

.مینک یم  هعجارم  ناشیا 

.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  ریز  بلاطم  هلاقم ، نیا  رد 

دیحوت تیمها 

؟ تسیچ دیحوت 

بر تفرعم  دیحوت و 

هفرع ياعد  رد  يدیحوت  فراعم 

هرصب لها  هب  ع )  ) نیسح ماما  همان 

قلخ هب  ادخ  هیبشت  عنم  هابرد  ع )  ) نیسح ماما  فورعم  هبطخ 

یهلا تافص  ءامسا و 

يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

دیحوت تیمها 

 

نید لصا  هک  هدـمآ  یمالـسا  فراعم  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  . (1) تـسا هدش  انب  دـیحوت  هیاپ  رب  مالـسا  هلمج  زا  یهلا  نایدا  ساسا 
یم دوخ  فیرـش  باتک  رد  قودص  خیـش  .دوش  یم  لصاح  لوبقم  حلاص و  ِلمع  هک  تسا  حیحـص  داقتعا  وترپ  رد  تسا ؛ تاداقتعا 

دیحوت دندومرف : زین  ص )  ) ادـخ لوسر  . (2) تاداقتعا نیا  هب  لمع  نآ  رگید  فصن  تسا و  حیحـص  تاداـقتعا  نید  فصن  دـیوگ :
يِدیِحَْوت (4). ِتاَعاَّطلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  دنیامرف : یم  یسدق  ثیدح  رد  لاعتم  يادخ  هک  تساجنآ  ات  دیحوت  تیمها  . (3) تسا نید  فصن 

.تسا نم  ِدیحوت  تاعاط ، ِنیرترب  انامه 

4 ص :

یناعم  __  96 ص : لدع ، دـیحوت و  ینعم  باب  قودـصلل )  ) دـیحوتلا  __  264 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونـألا راـحب  ( 2 - ) 1
لْدَْعلا ُدیِحْوَّتلا َو  ِنیِّدلا  َساَسَأ  َّنِإ  ِقِداَّصلا ع : لاق   _ 11 ص : صنلا ، رابخألا ،

هاضتقا امب  لمعلا  رخآلا  فصنلا  و  نیدلا ، فصن  هقحلا  تاداقتعالا  رئاس  نم  هطورشب  دیحوتلا   : 68 ص : قودصلل ،)  ) دیحوت ( 3 - ) 2
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.دیحوتلا
ص: ج 73 ، توریب ،) ط -   ) راونـألا راـحب   _ 68 ص : قودص ، دـیحوت   _ 35 ص : ج 2 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخأ  نویع  ( 4 - ) 3

ِنیِّدلا ُفِْصن  ُدیِحْوَّتلا  ِهَّللا ص : ُلوُسَر  َلاَق  : 316
42 ص : مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا   _ 96 ص : ج 27 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 5 - ) 4
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نیا زا  مه  ًاـساسا  هک  ارچ  .مینک  تبحـص  ادـخ  تاذ  هنک  هراـبرد  هک  تسین  نیا  روظنم  مییوـگب  دـیحوت  هراـبرد  مییاـیب و  هکنیا  هتبلا 
اپ هتفگ  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  هچنآ  زا  دیحوت  رد  دنیامرف : یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هچنانچ  .میا (1) هدش  یهن  عوضوم 

( دندرک داریا  (ص ) ربمایپ تافو  زا  سپ  زور  تفه  هک   ) يا هبطخ  رد  ع )  ) ریما ترـضح  نینچمه  .يوش  یم  كاله  هک  راذگن  رتارف 
هتفگ هچنانچ  نیاربانب  . (2) دنا هدش  هتـشادزاب  شتاذ  هنک  هب  نتفای  تسد  زا  اه  نهذ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح  دـندومرف :

.تسا نیموصعم  مالک  رد  دیحوت  موهفم  اب  ییانشآ  اهنت  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  زا  ام  دصق  دش ،

 

؟ تسیچ دیحوت 

موصعم ماما  مالک  دنس  هب  . (3) میدش قلخ  دحوم  هک  ارچ  میفرتعم ؛ نادب  ام  همه  هک  تسا  نید  لوصا  زا  لصا  نیرت  یـساسا  دیحوت 
.تسا قولخم  نم و  نهذ  هتخاس  ینعی  دیآرد  مهو  هب  هک  ییادخ  هک  ارچ  .ینکن  مهوت  ار  ادخ  ، (4) ُهَمَّهَوَتَت َال  ْنَأ  ینعی : دیحوت 

5 ص :

ِِهباَـتِک ِیف  ُهُرْکِذ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  اَـم  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ْزَواَـجَتَت  اـَل  ٍرَفْعَج ع : ِْنب  یَـسُوم  لاـق   __: 76 ص : قودـصلل ،)  ) دـیحوتلا ( 6 - ) 1
ِکلْهَتَف

ْنِم َغَرَف  َنیِح  َِکلَذ  ٍماَّیَأ َو  ِهَْعبَِـسب  ِِّیبَّنلا ص  ِتْوَم  َدَْعب  اَهَبَطَخ  ٍهَبْطُخ  ِیف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  73 ؛ ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 7 - ) 2
ِهَبَّشلا َو َنِم  اَهِعاَِنْتما  ِیف  ُهَتاَذ  َلَّیَخَتَت  ْنَأ  ْنَع  َلوُقُْعلا  َبَجَح  ُهَدوُجُو َو  اَّلِإ  َلاَـنَت  ْنَأ  َماَـهْوَْألا  َزَجْعَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  لاَـقَف  ِنآْرُْقلا  ِعْمَج 

.ِهتاَذ ِیف  ْتَواَفَتَی  َْمل  يِذَّلا  َوُه  َْلب  ِلْکَّشلا 
ِلْوَق ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  35 ؛  ص : ج 3 ، ثیدحلا ،) راد  ط -   ) یفاک  _ 278 ص : ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 8 - ) 3

.ِدیِحْوَّتلا یَلَع  ًاعیِمَج  ْمُهَرَطَف  َلاَق  اْهیَلَع ؟ َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا 
ُهَمَّهَوَتَت َال  ْنَأ  ِدیِحْوَّتلا  قِداَّصلا : َلاَق   _ 58 ص : ج 5 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 9 - ) 4
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ره ینعی  دـیحوت  ، (1) َْکیَلَع َزاَج  اَم  َکِّبَر  یَلَع  َزِّوَُجت  َال  ْنَأ  ُدـیِحْوَّتلا  هدـش : تیاور  ع )  ) ناـنمومریما زا  يرگید  هدـنزرا  ثیدـح  رد 
دوجو قلخ  رد  هک  هچنآ  ره   » ینعی هصـالخ  روطب  تراـبع  کـی  رد  تسین و  زیاـج  ادـخ  يارب  تسا ؛ تاـقولخم  هتـسیاش  هک  یتفص 

کی زا  قلاخ  قلخ و  تانوئـش  مینادب  هک  تسا  يدیحوت  فراعم  دیلک  نیرت  یـساسا  هتکن  نیا  . (2)« دوش یمن  تفای  قلاخ  رد  دراد ،
.تسین خنس 

هب تسا و  ناسنا  ِقولخم  تسا و  ینهذ  ِلعف  دنک ، یم  روصت  دشیدنا و  یم  دوخ  نهذ  رد  یمدآ  هک  هچ  ره  یناسنا  يدام و  ِملاع  رد 
ینهذ میادخ  مشاب ، هتـشاد  ادخ  زا  يروصت  مهوت و  نم  رگا  سپ  .دراد  هطاحا  نادـب  هتخادرپ ، هتخاس و  ار  نآ  نم  نهذ  هکنیا  ببس 

دودحم ًاعطق  دوش  نم  ِدودحم  نهذ  ِطاحم  هک  يزیچ  نآ  اریز  .تسین  ادخ  رگید  مشاب  هتـشاد  هطاحا  نآ  رب  نم  هک  ییادـخ  تسا و 
شیارب يدح  چیه  هک  ییادخ  َهل » َّدَح  ال  «، » ُّدُحی ال   » ای و  دودحَم ؛» ِّلک  ّداح  ای  : » میناوخ یم  هیبجر  هیعدا  رد  هکیلاح  رد  دوب  دهاوخ 

.تسین

6 ص :

بلاطیبا ع: نب  یلع  َلاَق  _  291 ص : صنلا ، همیدقلا ،) ط -   ) يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  _ 96 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 10 - ) 1
َْکیَلَع َزاَج  اَم  َکِّبَر  یَلَع  َزِّوَُجت  َال  ْنَأ  ُدیِحْوَّتلا 

، مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   _ 230 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  هیبشت ص 40 _  یفن  باب  قودص  دیحوت  ( 11 - ) 2
هچنآ ع :)  ) اضر ماما  .هِِعناَص  ْنِم  ُِعنَتْمَی  ِهِیف  ُنِکُْمی  اَم  ُّلُک  ِهِِقلاَخ َو  ِیف  ُدَـجُوی  َال  ِْقلَْخلا  ِیف  اَم  ُّلُکَف  اضرلا ع :  لاـق   _ 153 ص : ج 1 ،
تفای قلاخ  رد  هک  تسا  لاحم  ینعی   ) .تسا عنتمم  شعناص  زا  تسا  نکمم  قلخ  رد  هچنآ  دوشن و  تفای  شقلاـخ  رد  تسا  قلخ  رد 

( .دوش
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هطاحا چـیه  تسین و  ام  يارب  تخانـش  كرد و  لباق  شتاذ  ادـخ و  ًاساسا  هک  تسا  نیا  دـیحوت  باب  رد  تسا  مهم  رایـسب  هک  هچنآ 
ار نآ  زین  نید  هک  یلقع  تسا  یعوضوم  یهلا ، تاذ  تخانـش  ندوـب  لاـحم  اذـل  تسین ، نکمم  اـم  يوـس  زا  یلقع  یـسح و  یملع ،

.تسا هدرک  دییات 

نیا . (1)( تسا نآ  زا  ریغ  يزیچ   ) تسا نآ  فـالخرب  ادـخ  دـننک  روـصت  ناگدـنب  هک  هـچ  ره  دـندومرف : ع )  ) نیـسح ماـما  هچناـنچ 
هن تسا و  نیقولخم  تافـص  زا  نیا  میـشاب و  هتـشاد  نآ  زا  یهباشم  هک  مینک  یم  روصت  ار  يزیچ  اـم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  عوضوم 

: ریظن .تسا  هدیـسر  ام  هب  ادخ  ِدوخ  لَِبق  زا  همئا و  طسوت  هک  تسا  یفراعم  اهنت  دوش ، یم  هتفگ  ادخ  هرابرد  هچنآ  ره  نیاربانب  .قلاخ 
ای دـنک  ّسح  ساوح  هک  ار  يزیچره  دـنک ، یمن  فیـصوت  ار  وا  اهنابز  دریگ ، یمن  رارق  وا  رب  اـه  مهو  دـنزجاع ، وا  كرد  زا  ساوح 
ارچ . (3) دننک یمن  ادیپ  هطاحا  وا  رب  اه  نهذ  دـنریگ و  هزادـنا  ار  وا  دـنناوت  یمن  اهلقع  (2) ؛ تسا قولخم  زیچ  نآ  دنک  سمل  اهتـسد 

.تسا دودحم  دشاب ، هتخاس  نهذ  رد  يا  هنومن  شیارب  ای  دریگ  هزادنا  لقع  هک  ار  هچنآ  ره  هک 

7 ص :

ِیف َرِّوُُصت  اَم  یلع ع : نب  نیـسح  نع   _ 244 ص : صنلا ، لوقعلا ، فـحت   _ 301 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 12 - ) 1
بَِرب َْسَیل  ُُهفاَلِخ  َوُهَف  ِماَهْوَْألا 

ُكَرْدـُی اـَل  ُّسَُمی َو  اـَل  ُّسَُجی َو  اـَل  ُّسَُحی َو  اـَل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِهَّللا ع : ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  __ 75 ص : قودصلل ،)  ) دـیحوتلا ( 13 - ) 2
.قُولْخَم َوُهَف  يِْدیَْألا  ُْهتَسََمل  ْوَأ  ُّساَوَْحلا  ُْهتَّسَح  ْیَش ٍء  ُّلُک  ُنُْسلَْألا َو  ُهُفِصَت  َال  ُمْهَْولا َو  ِْهیَلَع  ُعَقَی  َال  ِسْمَْخلا َو  ِّساَوَْحلِاب 

َال ُماَهْوَْألا َو  ِْهیَلَع  ُعَقَت  َال  ُلوُقُْعلا َو  ُهُرِّدَُـقت  َال  ُهَّنَأ  ٍرَفْعَج ع : ِْنب  یَـسُوم  لاق  __  296 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 14 - ) 3
راَْطقَْألا ِِهب  ُطیُِحت 
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یسک كِرْـشُم (1) ، َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَـش  ْنَم  دنیامرف : یم  ع )  ) اضر ماما  .تسا  هیبشت  هنوگره  یفن  ادـخ ، هرابرد  رگید  مهم  عوضوم 
هکلب دتسرپب  ار  يرگید  زیچ  ادخ  زا  ریغ  هک  تسین  نیا  طقف  ندش  كرشم  عقاو  رد  .تسا  كرـشم  دنک  هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  هک 

.تسا هدش  كرشم  هداد و  رارق  کیرش  ادخ  يارب  ییوگ  دهد ؛ تبسن  ادخ  هب  تسا ، تاقولخم  رد  هک  یتفص  رگا 

هب ار  ادخ  هکنیا  ینعی  هیبشت  دـح  . (2) لیطعت دح  هیبشت و  دح  دح : ود  زا  دـنوادخ  ندرک  جراخ  ینعی  دـیحوت  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
رد تسین  ادـخ  ییوگب  یناوت  یمن  ینعی  هصـالخ  روطب  .ینک  راـکنا  یناوت  یمن  ار  شندوب  ینعی  لـیطعت  دـح  ینکن و  هیبـشت  يزیچ 

ار وا  ینک و  عوشخ  عوضخ و  شلباـقم  رد  دـیاب  هک  يراد  یقلاـخ  هک  یباـی  یم  اـهنت  .تسیچ  ادـخ  ییوـگب  یناوـت  یمن  لاـح  نیع 
.يرادب هزنم  قلخ  تانوئش  همه  زا  ار  وا  ینعی  ینک ؛ حیبست 

.تسا قلخ  هتسیاش  هک  هچنآ  ره  زا  ادخ  ندرک  هزنم  ینعی  تسا  دنوادخ  مهم  ءامسا  زا  یکی  هک  ناحبس » »

هرابرد دراد  دوجو  قیـالخ  رد  یتفـص  ره  هکنیا  مود  .ینکن  مهوت  ار  ادـخ  هکنیا  لوا  تسا : دـیحوت  باـب  رد  يدـیلک  هتکن  ود  سپ 
.يوشن لئاق  دنوادخ 

8 ص :

َلاق  _ 344 ص : ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  _ 294 ص : ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب   _ 69 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 15 - ) 1
ههّبـش نم  دَّمَُحم ع :  ِْنب  ِرَفْعَج  لاق    ، 216 ص  : ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  كِرْشُم __  َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَـش  ْنَم  اَضِّرلا ع : یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع 

اکیرش هّللا  عم  ذّختا  دقف  هقلخب 
ِّدَح ِْنیَّدَْـحلا  َنِم  ُهُجِرُْخی  رقاـبلا ع : لاـق   _ 107 ص : قودـصلل ،)  ) دـیحوتلا  _ 82 ص : ج 1 ، هیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاـکلا ( 16 - ) 2

هِیبْشَّتلا ِّدَح  ِلیِطْعَّتلا َو 
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بر تفرعم  دیحوت و 

بر تفرعم  زا  رادـقم  نیرتـمک  هب  میهاوـخب  رگا  .تسا  بجاو  ناملـسم  ناوـنع  هب  اـم  همه  رب  هک  تسا  ضیارف  ِنیرترب  بر  تفرعم 
: دینک هجوت  ریز  ثیداحا  هب  .مینادب  دیحوت  تسا  مزال  میربب ، هرهب 

ریظن هن  هیبش و  هن  تسین ، هّللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  رارقا  دندومرف : تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  هزادـنا  نیرتمک  دندیـسرپ ، ع )  ) اضر ماما  زا 
.(1) تسین وا  هیبش  زیچ  چیه  و  دنک ) رییغت  هک  تسین  تاقولخم  دننام  ینعی   ) تسا تباث  و  یلزا )  ) میدق وا  و  دراد ،

َُهل ُراَْرقِإـْلا  ِّبَّرلا َو  ُهَـفِْرعَم  ِناـَْـسنِْإلا  یَلَع  اـَـهَبَجْوَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  َلـَْـضفَأ  َّنِإ  هدــش : تـیاور  ع )  ) قداــص ماــما  زا  يرگید  ثیدــح  رد 
.وا یگدنب  هب  رارقا  تسا و  بر  تفرعم  ناسنا  رب  تابجاو  ضیارف و  ِنیرترب  انامه  . (2) ِهَّیِدُوبُْعلِاب

دنوادخ یگدنب  ِلوا  هُدیِحَْوت (3)  ِهَّللا  ِهَفِْرعَم  ُلْصَأ  ُُهتَفِْرعَم َو  ِهَّللا  ِهَداَبِع  ُلَّوَأ  دندومرف : ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نینچ  مه 
.تسوا دیحوت  ادخ  تفرعم  ِلصا  تسا و  شتفرعم 

9 ص :

یسوم نب  یلع  ْنَع  ُُهْتلَأَس    86 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا __ 133 ص : ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ( 17 - ) 1
َْسَیل ُهَّنَأ  ٍدـیِقَف َو  ُْریَغ  ٌدوُجْوَم  ٌمیِدَـق  ٌتَْبثُم  ُهَّنَأ  َُهل َو  َریِظَن  َال  َُهل َو  َهِیبَش  َال  ُهُْریَغ َو  ََهلِإ  اـَل  ُهَّنَأـِب  ُراَْرقِإـْلا  (ع : ) َلاَـق ِهَفِْرعَْملا  یَنْدَأ  ع )  ) اـضرلا

ْیَش ٌء ِِهْلثِمَک 
یَلَع اَهَبَجْوَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  َلَْضفَأ  َّنِإ  قداصلا ع :  لاق  راحب ج4 ص 55    __ 407 ص : ج 36 ، توریب  ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 18 - ) 2

تَْبثُم ٌمیِدَق  ُهَّنَأ  َفِْرعَی  ْنَأ  َریِظَن َو  َال  َُهل َو  َهِیبَش  َال  ُهُْریَغ َو  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  َفِْرعَی  ْنَأ  ِهَفِْرعَْملا  ُّدَح  ِهَّیِدُوبُْعلِاب َو  َُهل  ُراَْرقِْإلا  ِّبَّرلا َو  ُهَفِْرعَم  ِناَْسنِْإلا 
هُدیِحَْوت ِهَّللا  ِهَفِْرعَم  ُلْصَأ  ُُهتَفِْرعَم َو  ِهَّللا  ِهَداَبِع  ُلَّوَأ  اضرلا ع : لاق   150 ص : ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ( 19 - ) 3
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مالـسا نید  يدیحوت  فراعم  ینابم  تخانـش  رد  يردق  دسر  یم  رظن  هب  دـش ؛ رکذ  دـیحوت  تاداقتعا و  باب  رد  هک  یفاصوا  مامت  اب 
.داد میهاوخ  طسب  یمک  ار  عوضوم  تعاضب  ردق  هب  یلو  رصتخم  دنچ  ره  همادا  رد  .میدرک  یهاتوک 

هفرع ياعد  رد  يدیحوت  فراع 

ماما هفرع  ياعد  رد  .مینک  یم  هراشا  ع )  ) نیسح ماما  يدیحوت  فراعم  زا  دروم  دنچ  هب  دش ، نشور  نید  رد  دیحوت  تیمها  هک  لاح 
قمعت ربدت و  اهلاس  هکلب  اههام و  هتسیاش  نآ  هب  نتخادرپ  ًاعطق  هک  قیمع  ردقنآ  تسا و  هدرتسگ  رایسب  يدیحوت  فراعم  ع )  ) نیسح
نیسح ماما  مالک  رد  ار  بر  تفرعم  هک  هفرع  ياعد  ءهتـسجرب  تارابع  زا  یخرب  هب  همادا  رد  اما  .دجنگ  یمن  لاقم  نیا  رد  هک  تسا ،

.میزادرپ یم  دنک  یم  رت  نشور  (ع )

وت یهزنم...تسین  وت  زج  ییادخ  وت و  یهزنم  ...هَناحبُس  ُهَناحبُسَف...ٍدیعُم  ٍيِدبُم َو  نِم  َکَناحبُس  َکَناحبُـسَف...تنَا  ّالا  َهِلا  َکَناحبُس ال 
...هزنم تسا  هزنم  ...یشاب  هتشاد  ینایاپ  زاغآ و  هکنیا  زا 

هچنآ ره  زا  ادخ  ندرک  هزنم  ینعی  تسا  دنوادخ  مهم  ءامـسا  زا  یکی  هک  ناحبـس  تسیچ ؟ هدش  دراو  ررکم  هیعدا  رد  هک  ناحبـس » »
.(1) كِرْشُم ُّلُک  ِهِیف  َلاَق  اَّمَع  ُهُهیِْزنَت  َّلَجَوَّزَع َو  ِهَّللا  ِلاَلَج  ُمیِظْعَت  ینعی : ناحبس  دنیامرف : یم  موصعم  هچنانچ  .تسا  قلخ  هتـسیاش  هک 
هچ ادخ  هرابرد  ناکرـشم  دش ، هتفگ  رت  شیپ  دنیوگ ؛ یم  ادخ  هرابرد  ناکرـشم  هچ  ره  زا  ادخ  ندرک  هزنم  لجوزع و  يادخ  میظعت 

(2) .دننک یم  هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  ناکرشم  دنیوگ : یم 

10 ص :

 - ط  ) راونـألا راـحب   __ 10 ص : صنلا ، راـبخألا ، یناــعم   __ 312 هللا ص : ناحبـس  يانعم  باـب  قودـصلل ،)  ) دـیحوتلا ( 20 - ) 1
ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َوُه  اَذِإَف  ُلُجَّرلا  َلَخَدَف   : 322 ص : ج 5 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  __ 121 ص : ج 40 ، توریب ،)

یَّلَص ُْدبَْعلا  َُهلاَق  اَذِإَف  ٍكِرْشُم  ُّلُک  ِهِیف  َلاَق  اَّمَع  ُهُهیِْزنَت  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلاَلَج  ُمیِظْعَت  َوُه  َلاَق  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُریِسْفَت  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ع 
.ٍکَلَم ُّلُک  ِْهیَلَع 

َلاق  _ 344 ص : ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  _ 294 ص : ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب   _ 69 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 21 - ) 2
ههّبـش نم  دَّمَُحم ع :  ِْنب  ِرَفْعَج  لاق    ، 216 ص  : ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  كِرْشُم __  َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَـش  ْنَم  اَضِّرلا ع : یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع 

اکیرش هّللا  عم  ذّختا  دقف  هقلخب 
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دَمَّصلا ِدَحَالا  ِدِحاولا  ِهّللا  َناحبُس 

نـشور يارب  تسا  بسانم  .درادن  ییاتمه  چیه  دشن و  هداز  هدییازن و  هک  یـسک  تسا  دمـص  دحا و  دحاو و  هک  ییادـخ  تسا  هزنم 
.میزادرپب هرصب  یلاها  هب  ع )  ) نیسح ماما  همان  هب  دمص ،»  » يانعم ندش 

 

هرصب لها  هب  ع )  ) نیسح ماما  همان 

خساپ رد  ع )  ) نیسح ماما  .دندیسرپ  دمص »  » هرابرد ناشیا  زا  دنتشون و  همان  مردپ  هب  هرصب  مدرم  دنیامرف : یم  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما 
دوجو هب  يزیچ  زا  تسین ، وا  ياـتمه  سک  چـیه  هدـشن و  هداز  هدازن و  تسا : هدرک  ریـسفت  ار  دمـص  دوخ  دـنوادخ ، دنتـشون : نینچ 

دوخ ِتردق  اب  ار  زیچ  همه  .تسا  ءایشا  همه  هدنروآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هدننک و  عادبا  يزیچ ، يور  رب  هن  تسا و  يزیچ  رد  هن  هدماین ،
_ن يا .دنام  یم  یقاب  هدش ، هدیرفآ  اقب  يارب  هچنآ  وا  ملع  هب  .دوش  یم  دوبان  هدیرفآ ، يریذپانف  يارب  هچنآ  وا  ءهدارا  هب  هدرک ؛ قلخ 
وا يارب  تسا و  هبترم  دنلب  گرزب و  تسا ، راکـشآ  بیغ و  هب  هاگآ  دوش ، یمن  هدییاز  وا  زا  هدشن و  هدـییاز  هک  تسا  دمـص  يادـخ 

.(1) تسین یناش  مه  وفک و  مه 

11 ص :

ِْنب ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  اُوبَتَک  ِهَرْصَْبلا  َلْهَأ  َّنَأ   : 177 ص : ج 5 ، راحبلا ، هنیفس   __ 224 ص :  __  91 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 22 - ) 1
ُدَمَّصلا ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  َدَـمَّصلا  َرَّسَف  ْدَـق  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  ِمیِحَّرلا ... * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ْمِْهَیلِإ - َبَتَکَف  دَـمَّصلا  ِنَع  ُهَنُولَأْسَی  ٍِّیلَع ع 

ُعِْدبُم ْیَش ٍء  یَلَع  َال  ْیَش ٍء َو  ِیف  َال  ْیَش ٍء َو  ْنِم  َال  يِذَّلا  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  .ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  .َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  َلاَقَف  ُهَرَّسَف  َُّمث 
ِْدلَی َْمل  يِذَّلا  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ُمُِکلَذَف  هِْملِِعب  ِءاَقَْبِلل  َقَلَخ  اَم  یَْقبَی  ِِهتَّیِشَِمب َو  ِءاَنَْفِلل  َقَلَخ  اَم  یَشاَلَتَی  ِِهتَرْدُِقب  ِءاَیْشَْألا  ُئِْـشنُم  اَهُِقلاَخ َو  ِءاَیْـشَْألا َو 

.ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِلاعَتُْملا - ُرِیبَْکلا  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  َْدلُوی  َْمل  َو 
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یـسک دمـص  دشاب ، لامک  هب  شا  ییاقآ  هک  تسا  یـسک  دمـص  درادـن .) فوج   ) تسین وا  يارب  یلاخ  ِنایم  هک  تسا  یـسک  دـمص 
دوب دهاوخ  هدوب و  هراومه  هک  یسک  دباوخن ، هک  تسا  یسک  دمص  دماشاین ، دروخن و  هک  تسا 

سک چـیه  هدـشن و  هداز  هداز و  هن  هک  یـسک  ادـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ...دَـحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  يِذَّلا 
.درادن دنزرف  هک  تسیادخ  صوصخم  دمح...تسین  وا  ياتمه 

.مینک یم  هعجارم  دلوی » مل  دلی و  مل   » هرابرد ع )  ) نیسح ماما  ثیداحا  هب  اعد ، ِزارف  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب 

وا دیآ ، یمن  نوریب  رگید  زیچره  ای  دنزرف  لثم  يزیچ  وا  زا  ینعی  هک  دنک  یم  هراشا  دلی » مل   » هیآ ینعم  رد  ع )  ) ادهشلادیس ترـضح 
.دیآ نورب  وا  زا  يزیچره  هک  تسا  نآ  زا  رترب 

.تخرد زا  هویم  ای  همشچ  زا  یبآ  ای  نیمز  زا  یهایگ  لثم  رگید ؛ زیچ  زا  يزیچ  ندمآ  نوریب  لیبق  زا  ینعی .  دلوی » ملو  »

يدننام چیه  ءایشا  رد  هک  اریز  دنکن  روطخ  یبلق  چیه  هب  شا  یگرزب  ایربک و  دسرن ، شتمظع  هنک  هب  هدنیاتس  چیه  ع :)  ) نیـسح ماما 
بلق و هب  قیدـصت  اب  هکنیا  زج  دـنربن  ییاج  هب  هار  ناشرکف  اب  نارکفتم  دـننک ، كرد  ار  شتاذ  دـنناوتن  لقع  يورین  اب  اـملع  درادـن ؛

دوشن فصو  نیقولخم  تافص  هب  وا  هک  اریز  دنبایرد ، ار  وا  بیغ  هب  نامیا 

دوخ عبانم  زا  هک  فیطل  ءایـشا  لثم   ) دـنریگ یم  همـشچرس  یلحم  زا  هک  تسین  يدامریغ  فیطل و  ماـسجا  دـننام  دـنوادخ  روطنیمه 
زا نداد  زییمت  نتخانش و  نابز ، زا  نخس  ناهد ، زا  ندیشچ  ینیب ، زا  ندیئوب  شوگ ، زا  ندینش  مشچ ، زا  ندید  لثم  دنیآ ،) یم  نوریب 

.(1) تسا دمص  هک  يدحا  ِدحاو  يادخ  تسادخ ، وا  هکلب  .گنس  زا  شتآ  لد و 

12 ص :

ِءاَیْـشَْألا ِِرئاَس  ِدـَلَْولاَک َو  ٌفِیثَک  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ْدـِلَی  َْمل  ٍِّیلَع ع : ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  لاق  ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونـألا راـحب  ( 24 - ) 1
ِنَزَْحلا َو ِّمَْهلا َو  ِهَرْطَْخلا َو  ِمْوَّنلا َو  ِهَنِّسلاَک َو  ُتاَوَدَْبلا  ُْهنِم  ُبَّعَشَتَی  َال  ِسْفَّنلاَک َو  ٌفیَِطل  ْیَـش ٌء  َال  َنِیقُولْخَْملا َو  َنِم  ُجُرَْخت  ِیتَّلا  ِهَفِیثَْکلا 

ْیَـش ُْهنِم  َدَّلَوَتَی  ْنَأ  ْیَـش ٌء َو  ُْهنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  َیلاَعَت  ِعَبِّشلا  ِعوُْجلا َو  ِهَمْأَّسلا َو  ِهَبْغَّرلا َو  ِءاَجَّرلا َو  ِفْوَْخلا َو  ِءاَُکْبلا َو  ِکِحَّضلا َو  ِهَجْهَْبلا َو 
َنِم ْیَّشلاَک ِء  اَهِرِـصاَنَع  ْنِم  ُهَفِیثَْکلا  ُءاَیْـشَْألا  ُجُرْخَی  اَـمَک  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ْیَـش ٍء َو  ْنِم  ْدَّلَوَتَی  َْمل  ْدـَلُوی  َْمل  َو  ٌفیَِطل - ْوَأ  ٌفِیثَک  ٌء 

اَهِزِکاَرَم ْنِم  ُهَفیِطَّللا  ُءاَیْشَْألا  ُجُرْخَی  اَمَک  َال  ِراَجْـشَْألا َو  َنِم  ِراَمِّثلا  ِعِیباَنَْیلا َو  َنِم  ِءاَْملا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ِتاَبَّنلا  ِهَّباَّدلا َو  َنِم  ِهَّباَّدلا  ْیَّشلا ِء َو 
ِراَّنلاَک ْبلَْقلا َو  َنِم  ِزُّیَمَّتلا  ِهَفِْرعَْملا َو  ِناَسِّللا َو  َنِم  ِماَلَْکلا  مَْفلا َو  َنِم  ِقْوَّذلا  ِْفنَْألا َو  َنِم  ِّمَّشلا  ِنُذُْألا َو  َنِم  ِعْمَّسلا  ِْنیَْعلا َو  َنِم  ِرَـصَْبلاَک 

.دَمَّصلا دحاولا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  َال  ِرَجَْحلا  َنِم 
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.يدومرف ماهلا  نم  هب  ار  دوخ  تفرعم  هک  نیا  هب  يدرک  بجاو  نم  رب  ار  تتجح  کَتَفِرعَم  ینَتمَهلَا  نَِاب  کَتَّجُح  َّیلَع  َتبَجوَا 

یفرعم ام  هب  ار  شدوخ  ادـخ  رگا  .دوش  یم  اطعا  مدرم  هب  ادـخ  بناـج  زا  تفرعم  هکنیا  لوا  تسا : هتفهن  هتکن  دـنچ  تراـبع  نیا  رد 
ار قیالخ  همه  دنوادخ  هکنیا  مود  .دنـسانشب  ار  ادخ  دندوبن  رداق  دنتـشادن و  ادخ  يوس  هب  یهار  اه  هدیرفآ  زا  کی  چـیه  درک ، یمن 
هن دنوش و  یم  هتخانـش  ادخ  هب  تاقولخم  هکنیا  موس  .تسا  هدیرفآ  تسرپادخ  ار  همه  ینعی  .تسا  هدرک  قلخ  يدـیحوت  تشرـس  رب 

دیاب ار  اه  ینتخانش  فَْرُعی (2) . اَِهب  َال  ُفِراَعَْملا  ُفَْرُعت  ِِهب  دـنیامرف : یم  ع )  ) نیـسح ماما  هچنانچ  . (1) تاقولخم هلیسو  هب  ادخ  هکنیا 
.میسانشب اه  ینتخانش  هلیسو  هب  ار  ادخ  هکنیا  هن  تخانش و  ادخ  هلیسو  هب 

تسین وا  هیبش  زیچ  چیه  ْیَش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 

تاّرک هب  هک  ترابع  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا  رود  هب  قیالخ  تافص  زا  تسین و  زیچ  چیه  هیبش  ادخ  دش ، رکذ  ادتبا  زا  هچنانچ 
.میور یم  ع )  ) نیسح ماما  لصفم  هبطخ  غارس  هب  دراد ، دوجو  اهاعد  نارق و  رد 

 

قلخ هب  ادخ  هیبشت  عنم  هابرد  ع )  ) نیسح ماما  فورعم  هبطخ 
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ِهَّللا ِْدبَع  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍمِزاَح  ِْنب  ِروُْصنَم  __ 285 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا  __ 86 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ( 25 - ) 1
َکَمِحَر َلاَقَف ع : ِهَّللِاب  َنُوفَْرُعی  ُداَبِْعلا  َِلب  ِهِْقلَِخب  َفَْرُعی  ْنَأ  ْنِم  ُمَرْکَأ  ُّزَعَأ َو  ُّلَجَأ َو  ُُهلاَلَج  َّلَـج  َهَّللا  َّنِإ  ْمَُهل  ُْتلُقَف  ًاـمْوَق  ُتْرَظاـَن  یِّنِإ  ع 

.ُهَّللا
َال ُفِراَعَْملا  ُفَْرُعت  ِِهب  ُفَصُوی َو  اَِهب  َال  ُتاَفِّصلا  ُفَصُوت  ِِهب  نیسحلا ع : لاق   _ ٍ 301 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 26 - ) 2

فَْرُعی اَِهب 
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ِِهْلثِمَک َْسَیل  ُهَّللا  َوُه  َْلب  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی  ْمِهِـسُْفنَِأب - َهَّللا  َنوُهِّبَُـشی  َنیِذَّلا  َهَقِراَْـملا  ِءاـَلُؤَه  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
رِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َراْصبَْألا َو  ُكِرُْدی  َوُه  ُراْصبَْألا َو  ُهُکِرُْدت  ال  ُریِصَْبلا - ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو 

نارفاک دننامه  نانیا  راتفگ  دنا ،) هدش  جراخ  نید  زا  نانیا   ) دننک یم  هیبشت  دوخ  هب  ار  ادخ  هک  نیقرام »  » زا دیشاب  رذح  رب  مدرم ! يا 
وا دنیبب ، ار  ناگدید  وا  دـنیبن ، ار  وا  اه  مشچ  تسانیب ، اونـش و  تسین .) زیچ  چـیه  هیبش   ) درادـن دـننام  لثم و  ادـخ  تسا ، باتک  لها 

.تسا هاگآ  و  نیبزیت )  ) فیطل

َْوفُک َال  ِهِْرمَأ َو  ْنِم  ْیَش ٍء  ِیف  َُهل  َعِزاَنُم  َال  ٌِنئاَک  َوُه  اَِمب  َْملِْعلا  َهَرْدُْقلا َو  َهَداَرِْإلا َو  َهَئیِـشَْملا َو  یَْـضمَأ  َتوُرَبَْجلا َو  َهَِّیناَدْحَْولا َو  َصَلْخَتِْـسا 
ِْهیَلَع ُلِْزنَت  َال  ُلاَوْحَْألا َو  ِْهیَلَع  يِرَْجت  َال  ُرُومُْألا َو  ُُهلَواَدَـتَت  َال  ُُهلِکاَُشی  َُهل  َْلثِم  اـَل  ُهُِهباَُـشی َو  َُهل  َّیِمَـس  اـَل  ُهُعِزاَُـنی َو  َُهل  َّدِـض  اـَل  ُُهلِداَُـعی َو  َُهل 

ُثاَدْحَْألا

تردـق ءهضبق  رد  زیچ  همه  هب  ملع  تردـق و  هدارا ، درک ، ارجا  ار  دوـب  تیـشم  رد  هـچنآ  تـسوا ؛ صوـصخم  توربـجو  تینادـحو 
لثم هن  و  يدننامه ، مانمه و  هن  دراد ، يرگ  هزیتس  ِدض  هن  درادن ؛ يدروامه  اتمه و  درادـن ، یعزانم  فلاخم و  راک  چـیه  رد  .تسوا 

.دباین هار  شدوجو  رد  اه  هدیدپ  دریذپن ، لاح  رییغت  ددرگن ، ثداوح  شوختسد  يدننام ؛ و 

َال اَِهباَْبلَِأب َو  ُءاَمَلُْعلا  ُهُکِرُْدت  َال  ٌلیِدَع َو  ِءاَیْشَْألا  ِیف  َُهل  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ِِهتوُرَبَج  ُغَْلبَم  ِبُولُْقلا  یَلَع  ُرُطْخَی  َال  ِِهتَمَظَع َو  َْهنُک  َنوُفِـصاَْولا  ُرِدْقَی  َال  َو 
.ُدَمَّصلا ُدِحاَْولا  َوُه  َنِیقُولْخَْملا َو  ِتاَفِص  ْنِم  ْیَِشب ٍء  ُفَصُوی  َال  ُهَّنَِأل  ِْبیَْغلِاب  ًاناَقیِإ  قیِقْحَّتلِاب  اَّلِإ  ْمِهِریِکْفَِتب  ِریِکْفَّتلا  ُلْهَأ 

اب املع  درادن ؛ يدننام  چیه  ءایـشا  رد  هک  اریز  دنکن  روطخ  یبلق  چیه  هب  شا  یگرزب  ایربک و  دـسرن ، شتمظع  هنک  هب  هدنیاتـس  چـیه 
وا بیغ  هب  نامیا  بلق و  هب  قیدصت  اب  هکنیا  زج  دـنربن  ییاج  هب  هار  ناشرکف  اب  نارکفتم  دـننک ، كرد  ار  شتاذ  دـنناوتن  لقع  يورین 

هناگی درادن ،) ار  قلخ  تافـص  زا  کی  چیه  ادخ  هک  هتکن  نامه  هب  هراشا   ) دوشن فصو  نیقولخم  تافـص  هب  وا  هک  اریز  دنبایرد ، ار 
.تسا دمص  و 
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َال ٌِنئاَک  ِءاَیْـشَْألا  ِیف  َوُه  ٍءاَوَه ، ِْریَغ  ْوَأ  ٍءاَوَه  ِیف  َدِـجُو  ْنَم  ٍدُوبْعَم ، ِغاَلَْبلا َو  َتَْحت  َحِرُط  ْنَم  ٍّبَِرب ، َْسَیل  ُُهفاَلِخ  َوُهَف  ِماَهْوَْألا  ِیف  َرِّوُُصت  اَـم 
.ٌِّدن ُهاَواَس  وَأ  ٌّدِض  ُهَنَراَق  ْنَم  ٍرِداَِقب  َْسَیل  اَْهنَع  ٍِبئاَغ  َهَنُوْنَیب  َال  ٌِنئَاب  ِءاَیْشَْألا  َنِم  ْهیَلَع َو  اَِهب  ٍروُظْحَم  َهَنُوْنیَک 

دریگ رارق  هشیدـنا  سرتـسد  رد  هک  نآ  دـشابن ؛ ادـخ  دریگ  قـلعت  نآ  هـب  رکف  هـچنآ  دـشاب ؛ وا  زا  ریغ  ادـخ  دـجنگ  مـهو  رد  هـچ  ره 
هطاحا ءایـشا  هلیـسوب  هک  یندوب  هن  تسا  ءایـشا  رد  وا  .دشابن  دوبعم  دوش  تفای  اوه  ياروام  اوه و  رد  هچنآ  دوب ؛ دـهاوخن  راگدرورپ 

يدـِن هکنآ  ای  دوش  نیرق  وا  اب  تسین  رداق  دـهاوخب ، يدـض  هکنآ  دـشاب ، بئاغ  اهنآ  زا  هک  یندوب  ادـج  هن  تسادـج  ءایـشا  زا  .دوش 
.دنک يربارب  وا  اب  دناوت  یمن  دهاوخب  یهباشم ) )

ِیف ْنَّمَع )  ) ْنَمَک َُهباَِجتْحا  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْنَّمَع  ِراَْصبَْألا َو  ِنَع  َبَجَتْحا  اَمَک  ِلوُقُْعلا  ِنَع  َبَجَتْحا  هُمَمَأ ، ِهَیِحاَّنلِاب  َال  ُهُمَِدق َو  ِرْهَّدلا  ِنَع  َْسَیل 
.ُُهتَناَهِإ ُهُدُْعب  ُُهتَماَرَک َو  ُُهبُْرق  ِضْرَْألا 

ناکم ناوت  یمن  دنوادخ  يارب  ) دروآ ور  وا  هب  ناوتن  ینیعم  هیحان  رد  تسین و  ناکم  هرطیس  رد  دیجنـس ، ناوتن  نامز  اب  ار  شا  تیلزا 
زا هک  نانچ  تسا  روتسم  ناینامسآ  زا  تسا ، بوجحم  مه  اه  هدید  زا  هک  نانچ  تسا  بوجحم  اه  لقع  زا  تفرگ ؛) رظن  رد  یصاخ 

(. درادن یناکم  يرود  یکیدزن و   ) تسوا تناها  شَیرود  تسوا و  تمارک  شا  یکیدزن  تسا ؛ روتسم  مه  نایکاخ 

ِهِْریَِغل ُعِمَتَْجت  َال  َدوُجْوَْملا َو  ُدِقُْفی  َدوُقْفَْملا َو  ُدِجُوی  ٍلُّقَنَت ، ِْریَغ  ْنِم  ُُهئیِجَم  لُّقََوت َو  ِْریَغ  ْنِم  ُهُُّولُع  ْنِإ  ُهُِرماَُؤت  َال  ْذِإ َو  ُُهتِّقَُوت  َال  ِیف َو  ُهُّلَُحت  َال 
ِناَتَفِّصلا

( تسا نامز  زمر  هک  « ) هاگ  » هن تساجک )؟ رد  یئوگ  هک   ) دراد هار  شـسدق  تحاـس  رد  تسا ) ناـکم  تیفرظ و  ناـشن  هک  « ) رد  » هن
شندمآ تساه ؛ هلق  رب  ندمآرب  نوچ  هن  شتعفر  .دبای  هار  شهاگراب  رد  تسا ) قیلعت  ناکما و  لیلد  هک  « ) رگا  » هن دزاس ؛ شدودحم 

.دشابن ادخ »  » ریغ رد  زگره  تفص  ود  نیا  دنک و  دوبان  ار  یتسه  دهد و  یتسه  ار  یتسین  تسین ، لاقتنا  لثم 

15 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


ره تسا و  قولخم  یفوصوم  تفـص و  ره  هک  دـنهاوگ  اهلقع  هک  اریز  .تسادـخ  زا  اهتفـص  یفن  یهلا  دـیحوت  ماظن  ع :)  ) اـضر ماـما 
درادن تفص  شدوخ  هک  دراد  يا  هدننیرفآ  هک  تسا  نآ  هاوگ  یقولخم 

ُفَْرُعت ِِهب  ُفَصُوی َو  اَِـهب  اـَل  ُتاَـفِّصلا  ُفَصُوت  ِِهب  ٍهَفِـص  َدوُـجُو  اـَل  ِناَـمیِْإلا  َدوُـجُو  ًادوُـجْوَم َو  ِِهب  َناَـمیِْإلا  ُْهنِم  ُرْکِْفلا  ُبیُِـصی  ٍْتقَو  ِیف 
ریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ُهَناَْحبُس  َُهل  َّیِمَس  َال  ُهَّللا  َِکلَذَف  ُفَْرُعی  اَِهب  َال  ُفِراَعَْملا 

فیـصوت دیاب  وا  هب  ار  تافـص  هک  تسا  زجاع  ش ، فصو »  » زا اما  دنک ، فارتعا  شا  یتسه  هب  و  دبایرد ، ار  شندوب  دناوت  اهنت  رکف 
، درادن مانمه  هک  یئادخ  تسا  نیا  .اه  ینتخانش  هب  ار  وا  هن  تخانش  دیاب  وا  هب  ار  اه  ینتخانش  تافص ، هب  ار  وا  هن  درک و  یفرعم ) (و 

.(1) تسانیب اونش و  .درادن  يدننامه  تسا ، هزنم 

ِمارکِالاَو ِلالَجلاَذای...ُمیحَّرلا  ُفوئَّرلا  ...ُنمحَرای  ُمیحَرای  ...َنیمِحاّرلا  َمَحرَاای  ...ُعِساولا  ُداوَجلاَوُه  ...ریبَخلا  ُفیطَّلا  ُریصَبلا  ُعیمَّسلاَوُه 

تافص ءامـسا و  هرابرد  يرـصتخم  حیـضوت  تسا  مزال  اجنیا  رد  .دنتـسه  دنوادخ  ياهتفـص  ءامـسا و  تاملک  تارابع و  نیا  یمامت 
.مینک هئارا  یهلا 

 

یهلا تافص  ءامسا و 

نیا هکنیا  هن  تسادـخ ؛ لعف  ادـخ  یماسا  هکنیا  لوا  .تسه  مه  هیبش  ناـش  یناـعم  هتبلا  و  هناـشن ، ینعی  تفـص  تمـالع و  ینعی  مسا 
زا ندرک  فصو  ندـش و  فصو  ِدوـخ  اریز  هّللاـب .) ذوـعن   ) دـشاب شتاذ  نیع  تفـص  اـی  دـشاب و  شتاذ  فـصو  یگنوـگچ  تاـفص 
یم ع )  ) قداص ماما  هکناـنچ  دـش .) رکذ  ثحب  يادـتبا  رد  هچنآ  قباـطم   ) .درک فصو  ار  ادـخ  ناوت  یمن  اذـل  تسا ، قلخ  ِتاـنوئش 

.تسا یفصو » یب   » ادخ فصو  اهنت  نیاربانب  . (2) دیآ رد  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  دنیامرف :

16 ص :

244 ص : صنلا ، لوقعلا ، فحت  ( 27 - ) 1
__ 313 ص : قودصلل ،)  ) دـیحوتلا __  117 ص : ج 1 ، هیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاکلا  __ 191 ص : ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 28 - ) 2

.ُفَصُوی ْنَأ  ْنِم  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  ِهَّللا ع : ِْدبَع  ِیبَأ  نع 
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قولخم یفوصوم  تفص و  ره  هک  دنهاوگ  اهلقع  هک  اریز  .تسادخ  زا  اهتفـص  یفن  یهلا  دیحوت  ماظن  دنیامرف : یم  زین  ع )  ) اضر ماما 
.(1) درادن تفص  شدوخ  هک  دراد  يا  هدننیرفآ  هک  تسا  نآ  هاوگ  یقولخم  ره  تسا و 

( دشاب شتاذ  فصو  زا  ناشن  هک   ) یتفص چیه  دنوادخ  يارب  هکیلاح  رد  هدیرفآ  یصاخ  یگژیو  تفـص و  اب  ار  یقولخم  ره  دنوادخ 
.دوش یمن  فصو  زگره  تسا و  فوصومال  ادخ  هک  دهد  یم  ناشن  زین  یهلا  تافص  ءامسا و  ِدوخ  .درادن  دوجو 

نآ هب  دسانـش و  یم  هک  دـنک  يراذـگ  مسا  دـناوت  یم  ار  يزیچ  یمدآ  اریز  .میراذـگب  یمـسا  ادـخ  يارب  میناوت  یمن  نامدوخ  زا  ام 
يارب ادخ  .دش  لئاق  فصو  ناوت  یمن  تشاذگ و  مسا  ناوت  یمن  ادـخ  يارب  دـش ، هتفگ  هک  يدراوم  یمامت  هب  هجوت  اب  .دراد  هطاحا 

یم ار  ادـخ  نآ  اب  هک  یماـسا  نیا  سپ  . (2) دوش زاب  ادـخ  اب  تاجانم  انث و  دـمح و  يارب  قئالخ  نابز  اـت  درک  راـیتخا  یئامـسا  دوخ 
.تسا هدش  هداد  میلعت  ام  هب  یلاعت  قح  بناج  زا  میناوخ ،

17 ص :

ج 1، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   __ 61 ص : صنلا ، لوقعلا ، فـحت   _ 140 ص : ج 1 ، هیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ( 29 - ) 1
ِلوُقُْعلا ِهَداَهَِشل  ُْهنَع  ِتاَفِّصلا  ُیْفَن  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِدیِحَْوت  ُماَِظن  اضرلا ع : لاق   34 هیبشت ص : یفن  باب  قودصلل ،)  ) دیحوتلا  __ 150 ص :

ٍفوُصْوَم ٍهَفِـص َو  ِّلُک  ِهَداَهَـش  ٍفوُصْوَم َو  َال  ٍهَفِِـصب َو  َْسَیل  ًاِقلاَخ  َُهل  َّنَأ  ٍفوُصْوَم  ِّلُـک  ِهَداَهَـش  ٌقُولْخَم َو  ٍفوُصْوَم  ٍهَفِـص َو  َّلُـک  َّنَأ 
َفَرَع ْنَم  َفَرَع )  ) َهَّللا َْسیَلَف  ِثوُدُْـحلا  َنِم  ِِعنَتْمُْملا  ِلَزَْألا  َنِم  ِعاَِـنْتمالِاب  ِثوُدُْـحلا  ِهَداَهَـش  ِثوُدُْـحلِاب َو  ِناَِرْتقاـِلا  ِهَداَهَـش  ِناَِرْتقـالِاب َو 

ُهَتَقیِقَح َال  ُهَهَنَتْکا َو  ِنَم  ُهَدَّحَو  ُهاَّیِإ  َال  ُهَتاَذ َو  ِهِیبْشَّتلِاب 
 . اَِهب یَعُْدی  ًامْسا  ِهِسْفَِنل  َراَتْخا  َهَّللا  َّنَأ  اَضِّرلا ع  ِنَع    312 ص : هیقاولا ،) نامألا  هنج   ) یمعفکلل حابصملا  ( 30 - ) 2
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يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

: دش هئارا  زجوم  هلاقم  نیا  رد  هچنآ  ربانب  سپ 

.تسادخ زا  قلخ  ِتانوئش  یفن  هکلب  تسین  یسانشادخ  ینعم  هب  دیحوت  - 1

.دنتسه تسرپادخ  ًاترطف  قیالخ  هدرک و  یفرعم  تاقولخم  همه  هب  ار  دوخ  دنوادخ  - 2

شحیبست هکنیا  زج  دیوگب ، دناوت  یمن  ادخ  ءهرابرد  زیچ  چیه  یلو  دراد ؛ ادخ  هک  دبای  یم  دوخ  لقع  هب  دوخ و  ترطف  هب  ناسنا  - 3
.دنک عوشخ  شرباربرد  دنک و 

ع)  ) تیب لـها  نآرق و  ینعی  نیلقث  هب  عوجر  هب  طوـنم  یقیقح ، فراـعم  ِتقیقح  نتفاـی  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  ناـیاپ  رد 
ماما سدقم  تحاس  هب  کسمت  لسوت و  اب  دـیاب  هکلب  مینک ، عوجر  ع )  ) راهطا همئا  ثیداحا  نآرق و  هب  دـیاب  اهنت  هن  ور  نیا  زا  .تسا 

.دزاس نشور  ام  رب  ار  تیاده  هار  دیامن و  ظفح  اه  يدیلپ  تافارحنا و  زا  ار  ام  میهاوخب  ناشیا  زا  جع ،)  ) رصع

( مرحم متشه  بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت 

( متشه بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتـشه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

دندومن دیکأت  دـندرک و  لیثمت  يا  هبیط  هرجـش  هب  ار  نآ  ینآرق  فراعم  ساسارب  دـیحوت  موهفم  هب  هراشا  اب  ثحب  يادـتبا  رد  ناشیا 
یهارمه عناوم  هبوت  هکرابم  هروس  زا  یتایآ  هب  هراشا  اب  همادا  رد  ناشیا  .دنک  رییغت  ینآرق  ياه  هزومآ  قبط  دـیاب  دـیحوت  زا  یقلت  هک 

بجوم نآرق  ریبعت  هب  هک  تساـیند  تاـیح  هب  تیاـضر  یهلا ، ياـیلوا  اـب  یهارمه  رد  عناوم  زا  یکی  .دندرمـشرب  ار  (ع ) نیموصعم اـب 
، ایند تایح  هب  تیاضر  رطاخ و  قلعت  نیا  زا  تاجن  ياه  هار  زا  یکی  .دوش  یم  ادـخ  یلو  اـب  ناـنآ  یهارمه  عناـم  نینمؤم و  ینیگنس 

بقاوع هب  تبـسن  ار  نینمؤم  میرک  نآرق  .تسا  ترخآ  نادـیواج  تاـیح  لـباقم  رد  اـیند  لـیلق  عاـتم  هسیاـقم  عـساو و  هاـگن  نتـشاد 
زا ناسنا  ییاهر  يارب  لاعتم  يادخ  هکنیا  نمـض  دهد ؛ یم  رارق  منهج  ار  رما  نیا  تبقاع  هداد و  رادشه  ادخ  یلو  اب  ندرکن  یهارمه 

باذـع ندـش و  راتفرگ  بجوم  زین  اه  هناشن  نیا  زا  تلفغ  هک  دتـسرف  یم  ار  ییاه  هناشن  تاـیآ و  هراومه  اـیند ، تاـیح  هب  تیاـضر 
ایند تایح  هب  تیاضر  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  يرگید  لماع  .دوش  یم  وا  ییایند  ياه  هاگ  هیکت  تاقلعت و  نامه  هلیـسو  هب  ناسنا 

دنیبب و زین  ار  نآ  ياه  یماکخلت  ایند ، ياه  یـشوخ  رانک  رد  ناسنا  هک  بیترت  نیدب  تسایند ؛ هب  عماج  هاگن  نتـشاد  دـشخب ، ییاهر 
لیدبت ار  وا  لاعتم  يادخ  دنکن  هجوت  لاعتم  يادـخ  توعد  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادرب ؛ ایند  زا  مشچ  بیترت  نیدـب 

یلو لاعتم و  يادخ  رگید  ترابع  هب  .دهد  ترـصن  ار  دوخ  یلو  نید و  بیترت  نیا  هب  ات  دـنک  یم  نیزگیاج  ار  يرگید  موق  هدرک و 
هللا یف  ضغب  بح و  دهد ، یم  شیازفا  ار  (ع ) موصعم يالب  رب  ربص  هک  يرگید  لماع  .دنرادن  مدرم  هب  يزاین  چـیه  دوخ  ریـس  رد  وا 
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كرد رگید  مهم  لماع  .دشچ  یمن  ار  نامیا  معط  زگره  دشابن ، ادخ  ریـسم  رد  شـضغب  بح و  یـسک  رگا  دـنا  هتفگ  هچنانچ  تسا ؛
(ع) موصعم دوخ  شود  رب  الب  نیا  راـب  همه  هک  دـنادب  دـیاب  ناـسنا  .تسا  میظع  يءـالتبا  نیا  ریـسم  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن 

.دشاب هتشاد  هجوت  مه  (ع ) نیموصعم تمصع  تعافش و  ماقم  هب  دیاب  ناسنا  سپ  نارگید ؛ هن  تسا ،

18 ص :
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هبوت هروس  يانبم  رب  (ع ) نیموصم اب  یهارمه  عناوم  یخرب  تخانش 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

اَْینُّدـلا ِهوَیَْحلِاب  ُمتیِـضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُرِفنا    ُ ُمَکل َلِیق  اَذِإ    ْ ُمَکل اَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأَی  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
ُهَّللا ایَش َو  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکریَغ َو  اًمْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اًمِیلَأ َو  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ْاوُرِفنَت  اَّلِإ  ٌلِیلَق *  اَّلِإ  ِهَرِخَْالا  ِیف  اَْینُّدلا  ِهوَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخَْالا  َنِم 

هتفریذپ ملاع  رد  دیحوت  طسب  ریسم  رد  ار  ییاه  ناحتما  ءالتبا و  (ع ) نیموصعم ادخ و  يءایلوا  ( 39-38/ هبوت «) ٌریِدَق ْ ٍء  َیش   ِ ّلُک َیلَع 
هتبلا میتسیاب ؛ ءالتبا  ناحتما و  نآ  ياپ  دیاب  میوش و  یم  کیرـش  اه  نآ  يالب  رد  ًاتعیبط  میا ، هدروخ  دـنویپ  اه  نآ  هب  هک  مه  ام  دـنا ؛

هتفریذـپ ار  اه  يراوشد  اه و  یتخـس  زا  يا  هعومجم  درک ، باختنا  هناهاگآ  رگا  یلو  دـنکن ؛ باختنا  ار  ریـسم  نیا  دـناوت  یم  ناسنا 
هدرک نایب  یهلا  يءایلوا  اب  دـهع  رب  ناسنا  ربص  اـه و  يراوشد  نیا  رب  هبلغ  يارب  ار  یقیاـقح  اـه و  هتکن  (ع ) تیب لـها  نآرق و  تسا ؛

اه نآ  زا  یضعب  تسا ؛ يرورـض  ناسنا  تکرح  يارب  اه  نآ  هب  هجوت  هک  دنا  هداد  ناسنا  هب  ار  ییاه  تریـصب  تقیقح  رد  ناشیا  دنا ؛
كرـش و رفک و  مه  دـیحوت  لباقم  هطقن  دوب ؛ دـیحوت  زا  حیحـص  یقلت  اه  نآ  نیرت  مهم  نیرخآ و  هک  دـش  ضرع  لبق  تاـسلج  رد 

يادـخ ياه  تراشب  همه  تسا ؛ ریغ  شتـسرپ  زا  زیهرپ  دـیحوت و  هب  توعد  زین  (ع ) ءایبنا ياـه  توعد  همه  هک  تسا  قاـفن  داـحلا و 
ادـخ یگدـنب  رما  رد  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ نیقفانم  راـفک و  نیکرـشم و  هب  تبـسن  زین  اهراذـنا  همه  و  نیدـحوم ، يارب  مه  لاـعتم 

.دننک یم  یهاتوک 

19 ص :
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هک تسا  ینارون  يداو  کی  هبیط و  هرجـش  کی  دـیحوت  تقیقح  ساسا  نیا  رب  دوش ؛ حیحـصت  دـیاب  دـیحوت  زا  كرد  هک  دـش  هتفگ 
تاملظ و يداو  مه  كرش  رفک و  تقیقح  نآرق  ریبعت  هب  دوش ؛ دحوم  ات  دروخب  دنویپ  هبیط  هرجش  نآ  اب  هدش و  نآ  دراو  دیاب  ناسنا 

.تسا نامیا  طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت  نیا  تسج ؛ مات  يربت  اه  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هثیبخ  هرجش 

يریگرد و یمـسر  مالعا  هک  دوش  یم  زاغآ  َنیِکِرْـشُْملا » ِم  َنّ ّمُتدَـهاَع  َنیِذـَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌهَءاََرب   » هیآ اب  هبوت  هکراـبم  هروس 
هب هیقت  نارود  رگیدـکی ، لـباقم  رد  فص  ود  نیا  نتفرگ  رارق  يدـنب و  فص  نیا  لیکـشت  اـب  تسا ؛ راـفک  نیکرـشم و  ههبج  تئارب 

نیا رد  دـنراد ؛ یتائاضتقا  مزاول و  فص  ود  نیا  زا  کی  ره  لباقت  نیا  رد  دوش ؛ یم  راکـشآ  ًالماک  يریگرد  نیا  دـسر و  یم  ناـیاپ 
نیرتهب دیاش  دوش ؛ یم  هتشادرب  هدرپ  دریگ ، یم  لکـش  نمـشد  ههبج  رد  هک  قافن  موس  نایرج  نایرج و  ود  نیا  تائاضتقا  زا  هروس ،

زا یخرب  هروس  نیا  رد  تسا ؛ تئارب  هکرابم  هروس  درک ، رورم  ار  نآ  قافن  رفک و  نایرج  تخانش  درکیور  اب  ناوت  یم  هک  يا  هروس 
ههبج اب  یهارمه  ادخ و  يءایلوا  یهارمه  يارب  مزال  تاهجوت  تامازلا و  ییوس  زا  تسا ؛ هدـش  رکذ  ادـخ  يءایلوا  اب  یهارمه  عناوم 
یبن سدـقم  دوجو  یهارمه  يارب  هکرابم  هروس  نیا  رد  هک  یعناوم  زا  .تسا  هدـیدرگ  ناـیب  زین  ههبج  نیا  ترـصن  و  (ص ) مرکا یبن 

.تسا هدش  لزان  كوبت  گنج  رد  ًارهاظ  هک  تسا  یتایآ  هدش ، رکذ  (ص ) مرکا

ادخ یلو  اب  ندرکن  یهارمه  لماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  تیاضر 
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مور تلود  اب  كوبت  مان  هب  تسدرود  ینیمزرـس  رد  دـندش  رومأم  هک  دـندوب  هدـش  غراف  اه  گنج  یخرب  زا  یگزاـت  هب  اـه  ناملـسم 
هدامآ مه  اه  نآ  زا  یشخب  دنداتسرف ؛ ییاه  همان  رومأم  اب  هارمه  فارطا  لیابق  يارب  دندرک و  ایهم  ار  هنیدم  مدرم  ترـضح  دنگنجب ؛
تایآ هک  دومرف  لزان  یتایآ  لاعتم  يادخ  تبـسانم  نیمه  هب  دندرک ؛ یهاتوک  نآ  فارطا  هنیدـم و  رد  مه  یـشخب  دـندش ، زیهجت  و 

هب باطخ  راب  نیا  تسا ؛ هدـش  عورـش  اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » اـب هیآ  هد  هب  بیرق  دـیاش  هروس  نیا  رد  دنتـسه ؛ يا  هداـعلا  قوف  رایـسب 
یلو دـننک  لوبق  ار  ترـضح  دـنهاوخ  یم  اـی  هدرک  لوبق  ار  ناـشیا  هدروآ و  ناـمیا  (ص ) هللا لوـسر  هب  هک  تسا  یناـسک  نینمؤـم و 
یپ رد  یبقاوع  هچ  اه  نآ  يدـنک  یتسـس و  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  اه  نآ  هب  لاـعتم  يادـخ  تسه ؛ ناـشتکرح  ریـسم  رد  یعناوم 

نینمؤم هب  لاعتم  يادخ  هک  یهجوت  نیتسخن  ار ؛ نآ  نامرد  مه  هدرک ، نایب  ار  درد  مه  تایآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تشاد ؛ دـهاوخ 
َنِم اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  ُمتیِـضَرَأ  ِضْرَألا  َیلِإ  ُْمْتلَقّاَثا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُرِفنا  ُمَُکل  َلِیق  اَذِإ  ْمَُکل  اَم  ْاُونَمآ  َنیِذـَّلا  ُیَأ  اَهّ اَی   » هک تسا  نیا  دـهد  یم 

توعد ار  امش  یتقو  هک  دوش  یم  امش  بیـصن  يا  هرهب  هچ  دیرب و  یم  یتعفنم  هچ  ٌلِیلَق » َّالِإ  ِهَرِخآلا  ِیف  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخآلا 
یقلعت هچ  عفن و  هچ  دیزیخرب ! نیمز  زا  دیناوت  یمن  ایوگ  دیتسین !؟ لابکبس  دیوش و  یم  نیگنـس  دینک ، چوک  ادخ  هار  رد  ات  منک  یم 

!؟ دوش یم  وا  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا  رد  امش  یلابکبس  عنام  هک  تسه  امش  دوجو  رد 
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یم كوبت  نیمزرس  تایآ ، ساسارب  هک  تسا  تسدرود  ینیمزرس  رد  راوشد  تخـس و  گرزب و  رایـسب  داهج  کی  يارب  توعد  نیا 
هدش یضار  ایند  تایح  هب  ایآ  دیامرف : یم  دهد و  یم  ناشن  تسین ، لابکبس  هک  ار  ینمؤم  يراتفرگ  هطقن  لاعتم  يادخ  سپـس  دشاب ؛
هکلب كرد ، طقف  هن  درادـن و  یکرد  ایند  زا  رترب  تایح  هب  تبـسن  و  تساـیند ، دـح  رد  تاـیح ، زا  وا  كرد  هک  یناـسنا  ینعی  دـیا ؟

زا دح  نیمه  تسایند و  تایح  هب  یـضار  درادن و  رترب  تایح  هب  لیم  یـسک  نینچ  تسا ، هتفرگن  لکـش  وا  رد  یبلط  درادـن و  یقلعت 
ییاه تجهب  اه و  تذـل  زا  دـح  نیمه  نیمأت  لابند  هب  وا  تسا ؛ یفاک  وا  يارب  ایند  تایح  ياه  تهجب  تذـل و  كاردا و  ساسحا و 

عناق و دـح  نیا  هب  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ؛ نیمه  شیانعم  کی  اـیند  تاـیح  دـیاش  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  یعیبط  تاـیح  زا  هک  تسا 
لیم نیا  دشاب ، هدش  مه  نامیا  يداو  دراو  دشاب و  هتشاد  تسود  مه  ار  (ص ) لوسر ادخ و  رگا  یتح  دوش ؛ یم  نیگنس  دش ، یـضار 

.دوش یم  وا  تکرح  عنام  ایند  هب 

دـهد و ترـصن  ار  اه  نآ  دـنک ، تکرح  ادـخ  يءایلوا  هارمه  ناسنا  دوش  یم  عنام  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  تیاضر 
مه ایند  تایح  هب  تیاضر  نیا  يانعم  دنوش ؛ یم  نیگنـس  دنتـسه ، یـضار  ایند  تایح  هب  هک  یناسک  دیامن ؛ يرادیاپ  اه  نآ  رانک  رد 
یلو هدوب  ایند  تایح  بلاط  تسا  نکمم  ناسنا  هکلب  دور ؛ یمن  جـح  هب  دریگ و  یمن  هضور  دـناوخ ، یمن  زامن  ناسنا  هک  تسین  نیا 

اه تذل  ایند و  تمس  هب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  اه  نآ  يدصقم  ره  يا  هدع  دشاب ؛ مه  نمؤم  هتشاد و  مه  ار  تادابع  نیا  همه 
یم اه  نآ  هب  یتقو  یلو  دـننک ؛ یم  تکرح  ییایند  دـصاقم  تمـس  هب  رمع  همه  نانیا  دـنک ؛ یم  ناـشتوعد  ییاـیند  ياـه  تهجهب  و 

.دنتسه نیگنس  دینک ، تکرح  ادخ  تمس  هب  دنیوگ 
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مومذم ایند  تایح  هب  تیاضر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدش  ریـسفت  روج  همئا  تیالو  طیحم  هب  تایاور  یـضعب  رد  ایند  تایح 
تیالو طیحم  دراو  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  تسا ؛ ناویحلاراد  هرخآلاراد و  دیحوت و  طیحم  (ع ) قح همئا  تیالو  طیحم  هنرگو  تسا ؛

ياه تجهب  اه و  تذل  هب  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  دـیاش  هتبلا  دـنا ؛ هدـش  ناویحلاراد  دراو  تقیقح  رد  دـنوش  یم  (ع ) ماما
يادـخ .دوش  یم  نیگنـس  تسا ، سب  وا  يارب  ایند  نیا  ياه  یـشوخ  تاناکما و  تورث و  اه و  تذـل  تسا و  عناق  ایند  یعیبط  تایح 

نتفای ار  ناسنا  تاـجن  هار  ینعی  تسا ؛ كدـنا  اـیند  عاـتم  دـیامرف : یم  دـهد ، یم  حیـضوت  ار  فعـض  هطقن  نیا  هکنیا  زا  دـعب  لاـعتم 
لیلد نیمه  هب  دـنک ؛ ادـیپ  تاجن  ایند  تاـیح  هب  تیاـضر  زا  ناـسنا  هک  اـجنآ  اـت  دـناد  یم  یحو  قیرط  زا  لـمأت  كرد و  تریـصب و 

.تسین شیب  یکدنا  ترخآ  هب  تبسن  دیآ ، یم  فک  هب  ایند  تایح  رد  هک  يا  هیامرس  همه  هک  دهد  یم  رادشه 

ایند تایح  هب  ندوبن  یضار  یگداتسیا و  لماوع  زا  ایند  هب  عساو  هاگن 

تمس هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  هداد  رارق  یبلط  رتشیب و  یتیفرظ  ناسنا  رد  لاعتم  يادخ  ایوگ  تسا ؛ كدنا  ناسنا  يارب  ایند  نیاربانب 
نآ توعد  ياپ  دنک و  تباجا  ار  (ص ) ءایبنا توعد  دهاوخب  یـسک  رگا  دشاب ؛ اهرتشیب  نآ  بلاط  دیاب  دـنک ، تکرح  لاعتم  يادـخ 
دح رد  شهاگن  قفا  هک  یـسک  دـنیبب ؛ ملاوع  همه  لد  رد  ار  ایند  دـیاب  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  عساو  هاگن  ملاع  نیا  هب  دـیاب  دتـسیاب ، اـه 

؛ دوش یم  راوشد  نیگنس و  وا  يارب  ادخ  تمس  هب  چوک  دش ، یضار  ایند  نیمه  هب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  یـضار  ایند  نیمه  هب  تسایند ،
مامت لد  رد  ار  ایند  ندید و  همامت  هب  ار  نآ  ملاع ، هب  عساو  هاگن  دنک ؛ تکرح  لابکبـس  دناوت  یمن  یلو  دراد  لوبق  مه  ار  ادـخ  یتح 

.تشاد ایند  هب  یعساو  هاگن  دیاب  ادتبا  نیاربانب  دوش ؛ لابکبس  درادرب و  ایند  زا  لد  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  ندرک ، هدهاشم  ملاوع 
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ادخ هار  رد  دنیوگ  یم  یتقو  دیوش ؛ یم  باذع  راچد  دینکن ، چوک  امش  رگا  ْمُکَْریَغ » ًامْوَق   ْ لِْدبَتْسَی ًامِیلَأ َو  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ْاوُرِفنَت  َّالِإ  »
رکـش ناسنا  رگا  دیوش ؛ یم  میلا  باذع  جـنر و  راچد  دـیوش ، یم  ریگ  نیمز  نیگنـس و  دـیدنب و  یم  ایند  هب  لد  یلو  دـینک  تکرح 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  باذع  راچد  دنک ، تمعن  نارفک  رگا  یلو  دنک ؛ یم  دایز  وا  يارب  ار  تمعن  لاعتم  يادـخ  دـنک ،
دینادب دیشاب  عناق  مه  ایند  هب  رگا  دیسر ؛ یم  دوخ  ییایند  ياه  هتساوخ  هب  دینیشن و  یم  ایند  هرفس  رب  دینکن  روصت  دیدرکن  چوک  رگا 

؛ تسا هداد  حیـضوت  ار  بلطم  نیمه  یهاـگ  رگید  تاـیآ  رد  .دوـش  یم  میلا  باذـع  ناـتیارب  اـیند  رتـسب  دیـسر و  یمن  مه  نآ  هب  هک 
َنیِّذَلا َّنَإ  : » دیامرف یم  هداد و  حیـضوت  دنوش ، یم  راتفرگ  نآ  هب  دارفا  نیا  هک  یباذـع  هرابرد  سنوی  هکرابم  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 

ْاُوناَـک اَِـمب  ُنلا  ُراـّ ُمُهاَوْأَـم  َکـَِئلْوُأ  َنُوِلفاَـغ *  اَِـنتاَیآ  ْنَـع  ْمُـه  َنیِذــَّلاَو  اـَِـهب  ْاّوُنَأـَـمْطاَو  اَْینُّدــلا  ِهاــیَْحلِاب  ْاوُـضَرَو  اــَنءاَِقل  َنوُـجْرَی  َــال 
شراتفرگ هدـش ، هداد  حیـضوت  هیآ  نیا  رد  هک  يرامیب  نیمه  هب  دنتـسه  ایند  تاـیح  هب  یـضار  هک  یناـسک  /7-8 ؛) سنوی «) َنُوبِسْکَی

لاعتم يادخ  هتبلا  تسا ؛ شتآ  ناشهاگهانپ  دنتسه ، لفاغ  ام  تایآ  زا  هک  یناسک  دنتسه ؛ مارآ  ایند  هرفـس  رانک  رد  اه  نآ  دنا ؛ هدش 
یم ار  دوخ  لمع  باتزاب  ناسنا  َنُولَمْعَت » ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَّمَنِإ  « ؛ تسوا لمع  نامه  ناسنا  باذـع  هکلب  دـهد  یمن  فعاـضم  باذـع 
یم لاعتم  يادـخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نیارباـنب  تسا ؛ ناـسنا  لـمع  ناـمه  ناـسنا  يازج  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  يزیچ  وا  باذـع  دـنیب و 

؛ میتسرف یم  ار  دوخ  تایآ  ام  یلو  دنتسین ، رارق  یب  هتسشن و  ایند  هرفس  رب  شمارآ  اب  دنتسه و  ایند  تایح  هب  یـضار  يا  هدع  دیامرف :
ایند نیا  رد  لاعتم  يادخ  ياهرطخ  گنز  هک  دنا  هدرک  انعم  نینچ  ار  تایآ  نیا  يا  هدع  .دننک  یم  ضارعا  مه  تایآ  زا  اه  نیا  یلو 
ایند تاقلعت  هب  ناسنا  رگا  ایوگ  تسا ؛ هدمآ  مه  نآرق  تایآ  رد  بلطم  نیمه  میشاب ؛ هتشادن  رارق  ایند  هرفس  رب  ام  هک  تسا  نیا  يارب 
یلو دنیشن  یم  ایند  طاسب  رب  ناسنا  دنک ؛ یم  عمج  ناسنا  لباقم  زا  ار  ایند  هرفـس  دریگ و  یم  ار  تاقلعت  نیا  لاعتم  يادخ  ددنبب ، لد 

لاعتم يادخ  دنیـشن ، یم  ایند  هرفـس  رب  یتقو  ناسنا  .دشاب  مارآ  ایند  رد  دراذگ  یمن  دشک و  یم  ناسنا  ياپ  ریز  زا  ار  طاسب  نیا  ادخ 
یم ناریو  ار  ناسنا  ياه  هدکتب  دریگ و  یم  ار  ناسنا  تاقلعت  لاعتم  يادخ  دتـسرف ؛ یم  ار  شتایآ  دـهد و  یم  رادـشه  وا  هب  هراومه 

هب ار  هچ  ره  مارآ  مارآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  هلحرم  نـیرخآ  /68 ؛) سی «) نُولِقْعَی ـالَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو  « ؛ دـنک
؛ دـهدب ربخ  وا  هب  تشاد  ار  شناج  نتفرگ  دـصق  نامز  ره  هک  تسب  دـهع  لیئارزع  باـنج  اـب  یـصخش  دریگ ؛ یم  وا  زا  هداد  ناـسنا 

یم تربخ  هک  تساه  لاس  تفگ : يدرکن !؟ ربخ  نامرارق  قبط  ارچ  تفگ : صخـش  دما ؛ وا  حور  ضبق  يارب  یتدم  زا  دـعب  لیئارزع 
.دنتسه ادخ  تایآ  نامه  اه  نیا  تخیرن ؟ تیاه  نادند  رگم  دشن ؟ هدیمخ  تدق  رگم  دشن ؟ دیفس  تیاهوم  رگم  منک ؛
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؛ ددـنب یم  شتاقلعت  اه و  ییابیز  طاشن و  یناوج و  یتمالـس و  ایند و  تاناکما  هاج و  لام و  هب  لد  دنیـشن و  یم  ایند  هرفـس  رب  ناسنا 
نیا دـنک ؛ یم  بارخ  ار  وا  هاگ  هیکت  لاعتم  يادـخ  دـنک و  یم  ایند  هب  هیکت  وا  دـنک ؛ یم  عمج  وا  لـباقم  زا  ار  هرفـس  نیا  ادـخ  یلو 

: دـنیامرف یم  (ع ) نینمؤملاریما دنیـشنب ؛ ایند  هرفـس  رب  دـناوت  یمن  دوش ، اهرطخ  گنز  نیا  هجوتم  یـسک  رگا  .تسادـخ  تایآ  نامه 
ایند هرفـس  زا  دزیخ و  یم  رب  دونـشب ، ار  ناوراک  لیحر  يادـن  نیا  یـسک  رگا  »(1) ؛ لـیِحَّرلِاب ْمُکِیف  َيِدُون  ْدَـقَف  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُزَّهََجت  »
ادخ تایآ  مه  ردق  ره  دننزب و  رطخ  گنز  مه  ردق  ره  دشاب ، تحار  مه  شلایخ  هتـسشن و  ایند  هرفـس  رب  رگا  یلو  دشک ؛ یم  تسد 

رـشب تلفغ  بجوم  هدرک و  ار  راک  نیمه  مه  برغ  ندمت  هزورما  نولفاغ » انتایآ  نع  « ؛ دنادرگ یم  رب  مه  ادخ  تایآ  زا  يور  دیایب ،
.تسا هدش 

َنِم ِرایِّدـلا  َلْهَا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّـسلَا  : » دـنیوگب اجنآ  رد  دـنورب و  روبق  لها  تراـیز  هب  رمتـسم  لکـش  هب  نینمؤم  هک  تسا  هدـش  شراـفس 
.میسر یم  امش  هب  مییآ و  یم  هللا  ءاش  نا  مه  ام  دیتسه  ناورشیپ  امش  ینعی  »(2) ؛ َنوُقِحال ْمُِکب  ُهللا  ءاش  ْنِا  ّانإ  َنیِملْسُْملا َو  َنینِمْؤُملا َو 
ترایز هب  هک  تسا  هدش  شرافس  ارچ  یلو  .تسا  نتفر  ندرم و  قاتشم  ناسنا  ایوگ  دوب ؛ تخـس  مه  هدنب  يارب  هلمج  نیا  نتفگ  ًالبق 

هک تسایند  عاتم  نیمه  هرابرد  لاعتم  يادخ  رادشه ) ( ؛ تسا رطخ  گنز  نامه  نیا  دـینزب ؟ فرح  مه  هنوگ  نیا  دـیورب و  روبق  لها 
: هک دهد  یم  حیـضوت  (ص ) ادخ ربمغیپ  نابز  زا  لبق  لاس  رازه  دنچ  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  يزیچ  دنک و  یم  لابند  دیدج  ندمت  هزورما 

اًتوــُُیب ِلاـَـبِْجلا  َنــِم  َنوــُتِْحنَت  َو  ٌمیــِـضَه *  اـَـهُْعلَط  ٍلـَْـخن  ٍعوُرُز َو  َو  ٍنوــُیُع *  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنــِینِماَء *  اـَـنُهاَه  اــَـم  ِیف  َنوُکرـتـُت  «َأ 
ییاه خاک  لابند  مه  دعب  تسا ؟ يدام  ذیاذل  رد  تینما  تینما و  ییاهر و  زا  ریغ  زورما  رشب  لامآ  رگم  /146-149 ؛) ءارعش «) َنیِهِراَف

ار اهرطخ  گنز  بترم  لاعتم  يادخ  تسا ؛ رطخ  گنز  نامه  نوکرتت » ا   » ترابع دـنورب !؟ دندیـشارت ، یم  گنـس  زا  اه  هوک  رد  هک 
گنز همه  دوجو  اب  هک  ییاه  نآ  دـننک ؛ یم  ادـیپ  تاجن  دـنوش ، یم  رایـشوه  هدـش و  دـنلب  ایند  هرفـس  زا  هک  ییاه  نآ  دتـسرف ؛ یم 

؛ دنتسه ( 8/ سنوی «) نُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ   » دنراد یمن  رب  ایند  زا  تسد  دننیشن و  یم  ایند  هرفـس  رب  نانچمه  اهرطخ 
؛ تسا ناـشدوخ  تابـستکم  هک  دوش  یم  منهج  ناـشهاگهانپ  ینعی  دوش ؛ یم  اـه  نآ  منهج  شتآ و  اـه ، نآ  ياـه  هاـگ  هیکت  نیمه 

گنز دونش ، یمن  مه  ار  (ع ) ءایبنا رادشه  تسایند و  هب  یـضار  عناق و  هک  یناسنا  تابـستکم  دنک ؛ یمن  ملظ  یـسک  هب  لاعتم  يادخ 
.تسین نیا  زج  دریگ ، یم  چیه  هب  مه  ار  لاعتم  يادخ  ياهرطخ 
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یگداتسیا لماوع  زا  رگید  یکی  ایند ، هب  عماج  هاگن  نتشاد 

تمـس هب  چوک  رفـس و  هب  ار  امـش  (ص ) شلوسر لاعتم و  يادـخ  یتقو  دـیامرف : یم  نینمؤم  هب  باطخ  هبوت  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 
هب یـضار  رگا  هک  دیـشابن  ایند  تایح  هب  یـضار  دیوش ، لابکبـس  دیهاوخ  یم  رگا  دننک ، یم  توعد  ایند  هرفـس  زا  نتـساخرب  ادخ و 

ياه هرهچ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  ایند  هب  عماج  هاگن  دیاب  ًایناث  تسا ؛ كدنا  ایند  عاتم  ًالوا  هک  دینادب  دـیدش ، ایند  تایح 
ایند همه  رگا  هک  یئءاـیلوا  دنتـسه  مک  دروآ ؛ یم  اـیند  هب  يور  هک  تسا  یعیبط  دـید ، ار  نآ  نیریـش  هرهچ  طـقف  يریبـعت  هب  اـیند و 

یتقو تساه ؛ هتفر  هار  ِنآ  زا  رما  نیا  دـننک ؛ یم  تکرح  (ع ) ادـخ يءایلوا  تمـس  هب  دنـشک و  یم  ایند  زا  تسد  دـشاب ، شیع  طاسب 
ینعی درک ؛ ضرع  (ع ) نیـسح ماما  هب  ریهز  ار  يا  هلمج  دورب  دـهاوخ ، یم  سک  ره  هدرکرییغت و  عاضوا  دـندومرف : (ع ) نیـسح ماـما 
يارب هک  ییاه  نآ  دنورب و  دنتـسه ، نتفر  مزاع  هک  ییاه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دیـسر  (ع ) ملـسم تداهـش  ربخ  هار  هنایم  رد  یتقو 

ار تالمج  نیا  ترضح  یتقو  میربب ؛ ههبش  هابتشا و  اب  ار  یـسک  میهاوخ  یمن  ام  دننک ؛ ادج  ار  دوخ  ریـسم  دنا  هدمآ  تورث  تردق و 
ترضح هب  وا  تسا ؛ یبیجع  هلمج  ًاعقاو  هک  درک  ضرع  (ع ) ءادهـشلادیس هب  هلمج  کی  تفرگ و  هزاجا  باحـصا  زا  ریهز  دندومرف ،

تشادن و یجنر  رجز و  يرامیب و  يریپ و  یماکخلت و  دوب و  شیع  رسارس  نآ  یگدنز  دوب و  یمئاد  ایند  رد  شیع  رگا  درک : ضرع 
نیا یخرب  .میهد  یم  حـیجرت  یمئاد  شیع  نیا  رب  ار  امـش  باـکر  رد  تداهـش  اـم  دوبن ، مه  یگرم  دوـب و  هنادواـج  مه  نآ  رد  رمع 
دیاب ایند ، هب  عماج  هاگن  اب  و  تسین ، یقاب  ایند  نیا  هک  دننادب  دیاب  لقادـح  دـنا  هدیـسرن  دـح  نیا  هب  هک  ییاه  نآ  یلو  دنتـسه ؛ هنوگ 

.دننیبب مه  اب  ار  ایند  ياه  ینیریش  اه و  یماکخلت 
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اوُرِْفنَت َّـالِإ  « ؛ دـنک یم  میلعت  اـم  هب  نآرق  هک  تسا  یعماـج  عساو و  هاـگن  دـنک ، ناـمرد  ار  يراـمیب  نیا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  نیمود 
یم ایند  هرفـس  ياپ  هک  تسا  یعیبط  دنیبب ، ار  ایند  ياه  یماک  نیریـش  طقف  ناسنا  رگا  ْمُکَْریَغ » ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  ًامیلَأ َو  ًاباذَـع  ْمُْکبِّذَُـعی 

ار دوخ  طاسب  هک  تسا  یعیبط  دید  مه  ار  اه  یماکخلت  اه ، یماک  نیریش  رانک  رد  رگا  یلو  دوش ؛ یم  ایند  هب  عناق  یضار و  دنیـشن و 
.دنک یم  عمج 

تباجا دیدشن و  لابکبس  درک و  نیگنس  ار  امش  ایند  هب  قلعت  دیتسشن و  ایند  هرفـس  رب  دیدرکن و  چوک  رگا  هک  تسا  نیا  مود  رادشه 
هب لد  ناسنا  رگا  .دوش  یم  وا  يارب  باذـع  جـنر و  هب  لیدـبت  ناسنا  تاقلعت  ینعی  دـیوش ؛ یم  باذـع  ناـتتاقلعت  نیمه  اـب  دـیدرکن ،
زا هک  دهد  یم  دای  ام  هب  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  وا  جنر  ثعاب  اه  نآ  يانف  تسا  یعیبط  ددـنبب ، انف  لاوز و  لاح  رد  یناف  تادوجوم 
زا غراف  دنیوگ  یم  تسا ؛ نیمه  دننک ، یم  توعد  نآ  هب  (ع ) ءایبنا هک  يدهز  دـشابن ؛ ایند  هب  ناتهاگن  دینیـشنن و  ایند  هرفـس  رب  ادـتبا 

َوُهَف ُهَتاَف  اَْهنِم  ْیَـش ٍء  یَلَع  یَـسْأَی  َال  اَْینُّدـلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ُحَْرفَی  اَلَف  ِِهْبلَق  ْنِم  ُحاَْرفَْألا  ُناَزْحَْألا َو  ِتَجَرَخ  ْدَـقَف  ُدِـهاَّزلا  اَّمَأَـف  « ؛ دیـشاب اـیند 
تسا یسک  دهاز  دندومرف : ترضح  تسا ؛ دهز  زا  (ع ) نینمؤملاریما ریـسفت  نیا  قودص ، دیحوت  یفاک و  تایاور  قبط  »(1) ؛ حیِرَتْسُم

.تسا نیمه  يارب  توعد  نیا  تسایند ؛ زا  غراف  تحار و  وا  راد ؛ هصغ  هن  دنک ، یم  لاحشوخ  ار  وا  هن  ایند ، دش  دمآ و  هک 
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ناسنا ینیزگیاج  ندش و  لیدبت  ثعاب  ادخ  هار  رد  ندرکن  یگداتسیا 

دوش یم  بجوم  مینک  هجوت  نآ  هب  رگا  هک  تسا  ییاهرادشه  وزج  مه  نآ  هک  دهد  یم  حیـضوت  مه  ار  يرگید  هتکن  لاعتم  يادـخ 
هب ار  امـش  (ص ) لوسر ادخ و  رگا  اْئیَـش » ُهوُّرُـضَت  ْمُکَْریَغ َو ال  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  َو  « ؛ مینک چوک  یهلا  يءایلوا  ادـخ و  اب  هارمه  میناوتب  ات 

لاعتم يادخ  نوچ  دنک ؛ یم  لیدبت  ار  امـش  لاعتم  يادخ  دیراذگن ، نادیم  هب  اپ  دینکن و  چوک  دننک ، یم  توعد  ادـخ  هار  رد  چوک 
امش هک  توافت  نیا  اب  دنک ، یم  ترـصن  ار  دوخ  نید  دوخ و  ّیلو  لاعتم  يادخ  دنک ؛ یمن  لیطعت  ار  دوخ  ّیلو  دوخ و  نید  ترـصن 
نیا .دننک  یم  ضوع  ار  غارچ  نآ  هکلب  دـننک ؛ یمن  لیطعت  ار  هناخراک  کی  لک  زگره  غارچ ، کی  نتخوس  اب  دـنک ؛ یم  لیدـبت  ار 
یمن یلو  دیـسر  یم  دـصقم  هب  دـیاب  وا  تسین ؛ قیرط  رگید  ـالاح  دوب ، یم  مدرم  تیادـه  قـیرط  مدرم و  هار  غارچ  دـیاب  هک  یغارچ 

الابرـس يوج  رگا  دنزادنا ؟ یم  يوج  رد  تخرد  يرایبآ  يارب  ار  بآ  دیا  هدید  تفگ : یم  ام  زیزع  داتـسا  دنک  تمحر  ادخ  .دـسر 
یعیبـط دـناسرب ، تخرد  هب  ار  بآ  يوج ، رگا  .دوش  یم  هدولآ  لوا  يوج  لـیلد  نیمه  هب  دـننک ؛ یم  رفح  رگید  يوج  کـی  دـشاب ،

.دوش یم  یناد  هلابز  کی  هب  لیدبت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب ؛ دهاوخ  كاپ  توارطاب و  طاشن و  اب  ًامئاد  مه  شدوخ  هک  تسا 

ار رگید  موق  کی  درب و  یم  ار  ام  هکلب  دنک ؛ یمن  لیطعت  ار  شنید  لاعتم  يادخ  مینک ، ترـصن  ار  شلوسر  ادـخ و  میهاوخن  ام  رگا 
ُهَجَرْخَأ ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَقَف  ُهوُرُـصنَت  اَّلِإ  ریِدَق *  ءْیَـش  ّلُک  یَلَع  هَّللَاَو  اًْئیَـش  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکْریَغ َو  اًمْوَق  لِْدبَتْـسَی  َو  « ؛ دـنک یم  نیزگیاج 

قح ترضح  يارب  امش  ندوبن  ای  ندوب  دینزب ؛ ررض  ادخ  هب  دیناوت  یمن  امـش  /40 ؛) هبوت «) راَْغلا ِیف  اَمُه  ْذِإ    ِ ْنیَْنثا   َ ِیناـَث ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا 
؛ دـندرک جارخا  ار  رفن  ود  دـندوبن ، رتشیب  رفن  ود  هک  اجنآ  دـیامرف ؛ یم  ار  یفیطل  هتکن  کی  لاعتم  يادـخ  دـیاش  .دـنک  یمن  یتوافت 
دندوب و رفن  ود  هک  اجنآ  دیامرف  یم  هیآ  ینعی  دندوب ؟ هدرک  جارخا  ار  هارمه  نآ  ارچ  یلو  تسا ؛ مولعم  ترضح  ندرک  جارخا  لیلد 
زا مه  رفن  کـی  و  دوب ، اـهنتل  وسر  هک  اـجنآ  ینعی  .درک  يراـی  ار  شلوسر  ادـخ  اـجنآ  دوب و  راـفک  نآ  دوـخ  زا  رفن  ود  نآ  زا  یکی 
ای دیـشاب  امـش  نیاربانب  درک ؛ يرای  ار  (ص ) ربمایپ ادـخ  طیارـش  نآ  رد  درک ؛ يرای  ار  لوسر  ادـخ  دوب ؛ هداتـسیا  شرانک  رد  نمـشد 

.مینک هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  تسا  يا  هلمج  نامه  نیا  دنک ؛ یمن  یتوافت  چیه  دیشابن ،
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ار دوخ  ياهوزرآ  همه  هک  ریرب و … ریهز و  بیبح و  .دیورب  دـیزیخرب و  دـندومرف : دوخ  باحـصا  هب  اروشاع  بش  (ع ) ءادهـشلادیس
رد هک  یثیدـح  قبط  تسا ؛ هدرک  ایهم  ار  دوخ  (ع ) نینمؤملاریما نامز  زا  هدـمآ  لکـش  نیا  هب  هک  یبیبح  دـندوب ؛ هتـشاذگ  رـس  تشپ 
رد ار  یسک  منیب  یم  تفگ : یم  بیبح  دنتفگ ؛ یم  ایانم  ایالب و  ملع  زا  دندوب و  هتسشن  رامت  مثیم  اب  بیبح  تسا ؛ هدمآ  یّشک  لاجر 

هزین رب  ار  يرـس  منیب  یم  نم  تفگ : یم  مثیم  دـنا ؛ هدرک  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  دـنا و  هدز  راد  هب  هفوک  رد  (ع ) نینمؤملاریما تبحم 
سدقم دوجو  مدید  باوخ  تفگ : يور ؟ یم  اجک  ملسم  تفگ : هجـسوع  نبا  ملـسم  اب  دروخرب  رد  هک  یبیبح  دننک ؛ یم  هفوک  دراو 

! ملسم تفگ : بیبح  .منک  باضخ  ار  منساحم  مرخب و  انح  مور  یم  نک ؛ باضخ  ار  تنساحم  ملـسم ! دومرف : نم  هب  (ص ) مرکا یبن 
هداوناخ زا  یتح  دـنا : هتفگ  میورب ؛ ـالبرک  هب  دـیاب  دـنا  هداتـسرف  هماـن  (ع ) ءادهـشلادیس تسین ؛ نیا  باوخ  ریبعت  یتسین ؟ هجوتم  ارچ 
اروشاع بش  (ع ) نیسح ماما  دندناسر ؛ (ع ) نیسح ماما  هب  ار  دوخ  هفوک  دیدش  هرـصاحم  دوجو  اب  دندرکن و  یظفاحادخ  مه  ناشیاه 

باحصا ریاس  ریرب و  ریهز و  بیبح و  هک  تسا  نیا  هتکن  دننک ؟ یم  دروخرب  هنوگ  نیا  ارچ  ترضح  ورب ؛ دنیامرف : یم  بیبح  نیا  هب 
دـیراذگب و اه  هچب  نانز و  اـب  ار  نم  دـندومرف : .تساـه  نآ  جاـتحم  (ع ) نیـسح ماـما  هک  دـننکن  روصت  زگره  (ع ) تیب لـها  یتح  و 

نیا تسا ؛ (ع ) نیـسح ماما  دوخ  هدـهع  رب  اروشاع  راب  همه  نیاربانب  تسا ؛ روط  نیمه  ًاعقاو  منک ؛ یم  مامت  ار  راک  مدوخ  نم  دـیورب ؛
نارگید تسا ؛ هتـشادرب  دوخ  تیادـه  غارچ  اب  ار  تاملظ  نایرج  هدوشگ و  ار  یخیرات  دادـسنا  دوخ  تدابع  اـب  هک  تسادـخ  تجح 

؛ تسا باحصا  دوخ  يارب  یتمینغ  زوف و  طقف  ندوب  (ع ) ماما رانک  دنناسر ؛ یم  ماجنارـس  هب  ار  دوخ  راک  ترـضح  دنـشابن  ای  دنـشاب ،
؛ دننک یمن  ررـض  ترـضح  دشابن ، (ع ) ءادهـشلادیس رانک  رگا  تسا ، زاس  ناسنا  شهاگن  هک  (ع ) مشاه ینب  رمق  سدقم  دوجو  یتح 

.تسا زوف  دصرددص  (ع ) ءادهشلادیس رانک  ندوب  نیاربانب 
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ار ادخ  يءایلوا  دیدرکن و  چوک  ادـخ  يوس  هب  امـش  رگا  دـینکن  روصت  مدرم  يا  هک  تسا  نیا  مکریغ » ًاموق  لدبتـسی   » هیآ زا  روظنم 
یمرب ار  امش  هکلب  دراد ؛ یمرب  دوخ  یلو  نید و  ترصن  زا  تسد  لاعتم  يادخ  دیدومنن ، كرش  كوبت  گنج  رد  دیدادن و  ترـصن 
ناسنا رد  اه  یقلت  نیا  رگا  .دـسر  یمن  ررـض  ادـخ  نید  ادـخ و  هب  مه  يا  هرذ  دـنک و  یم  امـش  نیزگیاج  ار  رگید  موق  کی  دراد و 

.دنک یهارمه  ار  ادخ  يءایلوا  دناوت  یم  دش ، ادیپ 

یهلا تبوقع  ثعاب  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  یتخس  لمحت  هب  ایند  نداد  حیجرت 

رثؤم ادخ  يءایلوا  يالب  اب  ندش  هارمه  هار و  ياه  یتخـس  لمحت  رد  هک  هدـش  هداد  رادـشه  يرگید  هتکن  هب  تبـسن  هروس  نیمه  رد 
فص هکرابم  هروس  نیا  .میـشاب  اه  نآ  يالب  کیرـش  هک  میا  هدرک  لوبق  میراذگ ، یم  (ع ) تیب لها  تیالو  يداو  هب  اپ  یتقو  .تسا 
هداد نیگنـس  رایـسب  رادـشه  کی  هروس  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  .دـهد  یم  حیـضوت  ار  ههبج  ره  مزاول  دـنک و  یم  نشور  ار  اه  يدـنب 

هک تسا  یسک  رتمک  تسا و  هدرک  يریگ  تخس  یلیخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  دیوگ : یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ضیف  موحرم  تسا ؛
ْمُُکتَریشَع ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْخِإ َو  ْمُکُؤاْنبَأ َو  ْمُکُؤابآ َو  َناک  ْنِإ  ُْلق  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .دیایب  نوریب  قفوم  نیگنس  راب  نیا  زا 

یَّتَح اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداـهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اـهَنْوَضَْرت  ُنِکاـسَم  اـهَداسَک َو  َنْوَشَْخت  ٌهَراـِجت  اـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  َو 
.دراد ار  مزاول  نیا  ناسنا  ندش  ریگرد  /24 ؛) هبوت «) َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ِهِْرمَِأب َو  ُهَّللا  َِیتْأَی 
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نیمه هب  دننکن ؛ دمآ  تفر و  هکم  رد  نیکرـشم  دش  رارق  دندرب ، هکم  هب  ار  تئارب  هروس  ترـضح  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  لوزن  نأش 
رگا دراد ؛ ار  تالکـشم  نیا  يریگرد  يدـنب و  فص  .دـندش  دوخ  هداوناخ  یگدـنز  تشیعم و  عضو  تراجت و  نارگن  شیرق  لـیلد 

مارحلا دجسم  هب  رافک  رگا  هک  دندوب  نارگن  نیکرشم  اب  هطبار  عطق  رد  نیاربانب  تسه ؛ مه  مزاول  لاوما و  رد  صقن  تسه ، يریگرد 
، ناتناردارب ناتنادنزرف ، ناتناردپ ، امـش  دزن  ایآ  درک ؛ لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  دوش ؛ لیطعت  اه  تراجت  اهدتـس و  داد و  دـنیاین ،
زا رت  ینتشاد  تسود  دیتسه ، نآ  داسک  نارگن  هک  یتراجت  دیا و  هدرک  بسک  یتخس  هب  هک  یلاوما  ناتلیماف و  هریشع و  ناتنارـسمه ،

نیا دنا : هتفگ  نیرسفم  .دوش  رداص  امش  هرابرد  ادخ  رما  ات  دیشاب  رظتنم  تروص  نیا  رد  دنتـسه ؟ ادخ  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و 
.تسا دنت  رایـسب  اجنیا  رد  لاعتم  يادـخ  نحل  تسا ؛ تبوقع  هب  دـیدهت  تبوقع و  نیا  دـیوگ : یم  ضیف  موحرم  تسا ؛ دـیدهت  کی 

رگا درذگب ؛ شلها  لاوما و  هریشع و  زا  دیاب  دشاب ؛ تراجت  داسک  یتخس و  رظتنم  دنک ، یهارمه  هار  نیا  رد  دهاوخ  یم  یـسک  رگا 
دجی ال  : » دومرف یتیاور  رد  دوش ؛ رداص  وا  هرابرد  ادخ  رما  هک  دشاب  رظتنم  دیاب  درادب  تسود  (ص ) لوسر ادـخ و  زا  رتشیب  ار  اه  نآ 

وا ضغب  بح و  هکنیا  رگم  دـشچ  یمن  ار  نامیا  معط  یـسک  ینعی   (1)« هَّللا یف  ضغبی  هَّللا و  یف  ّبحی  یّتح  ناـمیإلا ، معط  مکدـحأ 
»(2)؛ هَّللا ِّبُح  َهَواَلَح  َدَجَو  اَمَس َو  اَْینُّدلا  َنِم  ُنِمْؤُْملا  یَّلََخت  اَذِإ  « ؛ تسا هدمآ  يرگید  ریباعت  تایاور  یضعب  رد  ای  .دشاب و  ادخ  هار  رد 

نیا یـسک  رگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  لاـعتم  يادـخ  دـشچ ؛ یمن  ار  ناـمیا  مـعط  ًالـصا  یـسک  نـینچ  دـیامرف : یم  ثیدـح  نـیا  رد 
همزـال اـه  نیا  سپ  .دوش  یم  تبوقع  درادـب ، تسود  ادـخ  هار  رد  داـهج  و  (ص ) لوـسر ادـخ و  زا  شیب  ار  تاـناکما  تارودـقم و 

.تسا یهارمه 

31 ص :

ص:421 ج 5 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  ( 4 - ) 1
13 ص : ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 5 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 219 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  « ؛ تسا هدـش  لقن  ءاسن  هکراـبم  هیآ  لـیذ  یثیدـح  ناـیبلا  عمجم  رد 
ادخ و هب  تبـسن  درک و  یگدنب  ار  ادخ  یـسک  رگا  /69 ؛) ءاسن «) ًاقیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َنیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو 

دهاوخ یناهارمه  اه  هاگلزنم  رد  ریـس و  لحارم  همه  رد  هللا و  يوس  هب  دوخ  ریـس  رد  دش ، عیطم  درک و  ادـیپ  عوط  ماقم  (ص ) لوسر
«، مهیلع معنم  « ؛ دنک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  اه  ناسنا  نآرق  .تسا  هداد  تمعن  اه  نآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  اه  نآ  تشاد ؛
مه یبوخ  ياقفر  اهنیا  دنتـسه و  ءادهـش  نیقیدـص و  و  (ع ) ءایبنا دـنا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یناـسک  نیا  هک  نیبوضغم »  » و نیلاـض » »

.دنتسه

هقالع ترضح  هب  هک  دنتـشاد  يا  هدش  دازآ  مالغ  کی  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  هک  دندرک  لقن  هیآ  نیا  لیذ  یـسربط  موحرم 
يزیچ تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  دندومرف : تسا ؛ هدش  فیعـض  فیحن و  رغال و  مالغ  نیا  دـندید  زور  کی  ترـضح  تشاد ؛ یناوارف 

نارگن و ار  نم  هک  يزیچ  .مروآ  یمن  تقاط  مینیب  یمن  ار  امـش  هک  زور  کـی  تسا ؛ هدرک  رارق  یب  ار  نم  امـش  تبحم  تسا ؛ هدـشن 
تـشهب یلاـع  تاـجرد  رد  امـش  منک ؟ هچ  امـش  يرود  زا  ترخآ  رد  دوش ؛ یم  ماـمت  اـیند  نیا  هک  منیب  یم  تسا ؛ نیا  هدرک ، راـمیب 

مه تشهب  لـخاد  تسا ؛ هاـتوک  امـش  زا  نامتـسد  هک  تشهب  زا  نوریب  .نآ  نییاـپ  بـتارم  رد  اـی  میتـشهب ، زا  نوریب  اـی  اـم  دـیتسه و 
تـشهب همه  انعم  کی  هب  دـشاب ؛ (ع ) تیب لها  راوج  رد  تشهب  رد  یـسک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  .درادـن  یطبر  امـش  هب  ام  تاجرد 

دـص دـنچ  ره  هکلب  دـننیبب ؛ ار  (ع ) نینمؤملاریما دـنناوت  یمن  هناخنامهم  نیا  رد  نانامهم  همه  یلو  تسا ؛ (ع ) نینمؤملاریما هناخنامهم 
َلوُسَّرلاَو َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : » دـش لزان  هیآ  نیا  مالغ ) نآ  هب  خـساپ  رد   ) .دـسر یم  يا  هدـع  هب  (ع ) نیـسح ماما  تاـیلجت  یهاـگ  لاـس 

اب دـیهاوخ  یم  رگا  اًـقِیفَر » َکـَِئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّـصلاَو  ِءاَدَهُّـشلاَو  َنیِقیِّدِّـصلاَو  ِِیبـَّنلا  َنیّ َنـِم  ْمِْـهیَلَع  ُهـَّللا  َمَْـعنَأ  َنیِذـَّلا  َعَـم  َکـَِئلوُأَف 
، دنتسه امش  اب  اه  نآ  دوش ؛ لصاح  امش  يارب  ترـضح  اب  تیعم  ات  دیـشاب  عیطم  دیـشاب و  هتـشاد  عوط  ماقم  دیاب  دیـشاب ، (ص ) ربمایپ

.دنتسه امش  يارب  مه  یبوخ  ياقفر  دیتسه ؛ اه  نآ  اب  امش 
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(ع) نیموصعم اب  یهارمه  لماوع  زا  رگید  یکی  ناسنا ، ياه  تبغر  لیم و  رد  لوحت 

ُْدبَْعلا ُنوُکَی  َال  : » دـندومرف ترـضح  سپـس  دنتـسه ؛ مه  (ص ) مرکا یبن  هیآ ، نیا  رد  (ع ) ءاـیبنا زا  روظنم  دـنا : هدومرف  تیاور  نیا  رد 
ار نم  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  نامیا  يداو  هب  مدق  ًاعطق  یـسک  »(1) ؛ ِِهلْهَأ ِِهلاَم َو  ِهِدـْلُو َو  ْنِم  ِهِسْفَن َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  َبَحَأ  َنوُکَأ  یَّتَح  ًانِمُْؤم 

هوالع نیاربانب  تسا ؛ نامیا  يداو  لقادح  نیا  .درادب  تسود  رتشیب  مدرم  همه  زا  شلها و  شنادنزرف ، شردام ، شردپ ، شدوخ ، زا 
لیم و رد  لوحت  نامه  ادخ ، يءایلوا  اب  هارمه  نداتسیا  یهارمه و  طیارش  زا  یکی  دهد  یم  ناسنا  هب  نآرق  هک  ییاه  تریصب  همه  رب 

تسا عناق  دشاب ، هتشاد  ار  ایند  رگا  تسا ؛ یفاک  وا  يارب  ایند  هرفـس  دشاب ، ایند  تایح  هب  یـضار  رگا  ناسنا  .تسا  ناسنا  ياه  تبغر 
دنک یمن  ساسحا  ینعی  دـنک ؛ یمن  یگنت  ساسحا  ایند  رد  دوش و  یمن  کچوک  وا  يارب  زگره  ایند  دوش ؛ یمن  ریـس  ایند  زا  زگره  و 

لاعتم و يادخ  زا  شیب  ار  دوخ  ییایند  تاقلعت  هک  یناسنا  دشاب ؛ ادخ  یلو  هارمه  دناوت  یمن  یناسنا  نینچ  تسا ؛ نجس  وا  يارب  ایند 
، ینآرق ياه  تریصب  رانک  رد  نیاربانب  تسین ؛ یهارمه  لها  زگره  دراد ، تسود  ادخ  هار  رد  داهج  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو 

كرد نآ  همه  هنرگو  تسا ؛ ناسنا  تالیامت  تاینمت و  تاقلعت و  رد  لوحت  یلابکبـس و  داجیا  دـتفیب  قافتا  دـیاب  هک  یلوحت  نیمود 
.دنک یمن  تیافک  مه  اه  مهف  نآ  همه  هک  دمهفب  دیاب  ناسنا  تسین ؛ یفاک  تکرح  يارب  مه  اه  تریصب  اه و 

33 ص :

416 ص : صنلا ، یسوطلل ،)  ) یلامألا  – 334 ص : صنلا ، قودصلل ،) یلامألا ( ( 6 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_33_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا يالب  دهع  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن  كرد 

نیا میناوتب  دـنک  یم  کـمک  هک  يرگید  هتکن  دوش ، یم  ناـسنا  تـالیامت  رییغت  هب  یهتنم  هک  یلماوـع  اـه و  تریـصب  همه  راـنک  رد 
ناشیا /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسالب نتفریذپ  رد  (ع ) همئا شقن  كرد  مینک ، لمحت  ار  اه  يراوشد 

(ع) تیب لها  یهارمه  رد  لاح  ره  هب  دـمهفب ؛ ءالتبا  ریـسم  ریـس و  نیا  رد  ار  (ع ) همئا هاگیاج  دـیاب  ناسنا  .دـنا  هتفریذـپ  ار  ءالتبا  نیا 
الب تبحم  نوچ  شاب ؛ الب  هدامآ  سپ  ییوگ ، یم  تسار  دـندومرف : مراد ؛ تسود  ار  امـش  درک : ضرع  ترـضح  هب  تسه ؛ ییاهالب 

ناـکما دوش ؛ یم   (1)« اَِـنفْوَِخل َنُوفاَـخَی  اَِـننْزُِحل َو  َنُونَزْحَی  اَـنِحَرَِفل َو  َنوُحَْرفَی   » وا دوب ، (ع ) موصعم اـب  ناـسنا  تبحم  یتقو  .دروآ  یم 
هرفـس دهاوخ  یم  ناسنا  رگا  دشابن ؛ وا  هار  ياه  یتخـس  و  (ع ) موصعم ياه  هصغ  هارمه  یلو  دـشاب ، (ع ) موصعم اب  ناسنا  هک  درادـن 

يءایلوا ادخ و  اب  دناوت  یمن  دنک ، ادج  ادخ  نید  ادخ و  يءایلوا  ادخ و  زا  دوخ  فوخ  تینما و  اه و  یشوخ  اه و  يداش  رد  ار  دوخ 
.دوش دنبیاپ  مه  شمزاول  هب  دیاب  تفریذپ  ار  اه  نآ  یتسود  ناسنا  رگا  دنک ؛ یهارمه  ادخ 

تاقلعت تالیامت و  تاینمت و  رییغت  اه ، تریـصب  هب  ندیـسر  اه ، یتخـس  لـمحت  تسه ؛ ییاـه  یتخـس  ًاـمتح  ریـسم  نیا  رد  نیارباـنب 
 _ ریـس نیا  رد  ادـخ  يءایلوا  شقن  هب  هجوت  رانک  رد  یگمه  ایند  هب  عساو  هاگن  ایند ، هب  عماج  هاگن  ایند ، زا  ندـش  رت  گرزب  ناـسنا ،
َنِم َكَداَبِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَب  َو   » .دـنک یم  کمک  ام  هب  تسا _  ناشیا  تمـصع  ماقم  اه و  نآ  تعافـش  ماـقم  ناـمه  هک 

« داَشَّرلا يَدُْهلا َو  ِبَاب  َیلِإ  ِباَِیتْرِالا  ِّکَّشلا َو  یَمَْعلا َو  َِهلاَهَْجلا َو  َِهلاَلَّضلا َو 
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sarallahqom.ir هیضیف )  هسردم  مرحم 1394  مشش  بش  مق -  هللاراث  تئیه   :  ) عبنم

یهارمه تین  ناشیا و  شقن  كرد  (ع ، ) موصعم اب  یهارمه  رد  ام  هاگیاج 

مرح هب  میهاوخب  رگا  نآلا  دنتسه ؛ هدهاشم  لباق  یتحار  هب  تخـس  یکیزیف و  عناوم  تسا ؛ یمهم  رایـسب  عنام  گنهرف  یلوحت  ره  رد 
هب ات  مینک  باختنا  ار  هار  میورب  دـیاب  مینک ؛ دروخرب  برد  کی  ای  راوید  کی  هب  تسا  نکمم  مینک  باختنا  ار  میقتـسم  هار  میورب و 

لیلد نیمه  هب  دنوش ؛ یمن  هدید  یتحار  هب  دنتـسه و  مرن  راتخاس  ياراد  یلو  دنتـسه ؛ روط  نیمه  مه  یگنهرف  عناوم  میـسرب ؛ دصقم 
گنهرف هب  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  دـیحوت  تمـس  هب  تکرح  يارب  یگنهرف  ياـضف  نیا  رییغت 

سدقم دوجو  نیا  /120 ؛) لحن «) اِتناق ًهَّمُأ  َناک  َمیهاْربِإ  َّنِإ   » دشاب یم  تما  (ع ) لیلخ میهاربا  هک  تسا  هنوگ  نیا  درک ؟ لیدبت  دیحوت 
دیمهف و ار  هار  ياه  یتخس  نیا  دیاب  .دنتـسه  تما  نیا  لیذ  (ع ) ءایلوا ءایبنا و  همه  تسا ؛ یخیرات  میظع  تما  کی  اب  ربارب  ییاهنت  هب 

يور هچنآ  تسا ؛ هدـشن  ام  بیـصن  اه  یتخـس  نآ  زا  يزیچ  هدیـشک و  شود  هب  ییاهنت  هب  ار  ملاع  تیادـه  راب  (ص ) ربمایپ هک  دـید 
کی نم  يارب  تفگ : یملاع  هب  یـصخش  دنتـشاد ؛ یم  رب  ناشدوخ  مه  ار  نامه  هنرگو  تسام ؛ تاهجوت  رییغت  طـقف  تساـم ، شود 

؛ دینک تین  امـش  تفگ : صخـش  دینک ؛ تین  تفگ : دـیراد ؛ نآرق  ناتدوخ  تفگ : دـیروایب ؛ نآرق  مشچ ، تفگ : دـیریگب ؛ هراختـسا 
! منک تین  امش  هراختسا  يارب  نم  هک  دوش  یمن  تسا ؛ ناتدوخ  اب  رگید  هراختسا  تین  تفگ :
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هار یتخـس  همه  هک  درک  هجوت  رما  نیا  هب  یـسک  رگا  .میراذگب  ترـضح  هدهع  هب  مه  ار  نآ  دوش  یمن  تسا ؛ تین  نامه  ام  یتخس 
مهارف لمحت ، اه و  نآ  اب  یهارمه  ناکما  دنا ، هدرک  ناسآ  ناشیا  ار  دـیحوت  تمـس  هب  ملاع  ریـس  تسا و  ترـضح  دوخ  شود  يور 

نآ ار  الب  یلـصا  راب  هکنیا  هب  داقتعا  و  تسین ، تمارغ  تسا و  تمینغ  زوف و  (ع ) تیب لها  اب  یهارمه  هک  هتکن  نیا  كرد  دوش ؛ یم 
تعافش و شقن  هدهاشم  و  درادن ، يداو  نیا  رد  يدج  مهس  چیه  مه  ام  نیرتالتبم  میرادن و  هدهع  رب  يراب  چیه  ام  دنا و  هدیشک  اه 

.درادرب ار  راب  نیا  دناوتب  ناسنا  ات  دنک  یم  کمک  هک  دنتسه  یلماوع  هلمج  زا  یگمه  ناشیا ، دهع  تمصع و 

هعیش .میزادرپ  یم  ترضح  طسوت  نآ  لمحت  ندرک  ناسآ  یگنوگچ  نادیم و  نیا  رد  (ع ) ءادهشلادیس هاگیاج  حیـضوت  هب  همادا  رد 
، مرحم هام  ندیسرارف  اب  یلو  تسا ؛ هدرک  لمحت  ار  اه  یتخس  اه و  تیمورحم  همه  لاس  هعیش 1400  تسا ؛ تخس  رایسب  ًاعقاو  ندوب 

شالت لاس  کی  هفیقس  ناطیش و  هاگتسد  دنک ؛ یم  تکرح  ادخ  تمس  هب  مارآ  لابکبس و  هعیـش  دوش و  یم  کبـس  اه  یتخـس  همه 
؛ دراذگ یم  هجیتن  یب  ار  اه  نآ  شالت  همه  دزو و  یم  البرک  میـسن  رگید  راب  یلو  دـننک ، ادـج  (ع ) نیـسح ماما  زا  ار  ام  ات  دـننک  یم 

نآ دراد ؛ يددـجم  عولط  زور  ره  هک  دیـشروخ  لثم  دراد ؛ یناروف  لاس  ره  اروشاع  .دـنا  هداد  ماجنا  ترـضح  دوخ  ار  راک  نیارباـنب 
.دنک یم  ناسآ  ار  ریسم  لاس  ره  اروشاع  عولط 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 
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مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتفه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
توعد روحم  هکنیا  هب  هراشا  اب  ثحب  يادتبا  رد  ناشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  هیـضیف ) هسردـم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

.دندرک ناونع  كرش  زا  یهن  دیحوت و  هب  توعد  ار  ناشیا  ياهریشبت  اهراذنا و  همه  و  (ع ) ءایبنا

.تسا ناشیا  تیالو  نآ  عرف  و  (ع ) نیموصعم نآ  لصا  .تسا  عرف  لصا و  ياراد  هک  تسا  هبیط  هرجـش  نآرق  تایآ  ربانب  دیحوت  نیا 
هطقن رد  ددرگ ؛ یم  ترـضح  رد  یناف  ماسنا  هک  يوحن  هب  دوش  یم  ققحم  ترـضح  تیالو  طیحم  هب  دورو  اب  اـم  ندـش  دـحوم  اذـل 

ره .دراد  هیکت  اه  نآ  هب  تبحم  هجوت و  توغاط و  ياـیلوا  تیـالو  هب  دوخ  هیـال  نیرت  قیمع  رد  هک  دوش  یم  حرطم  دـیحوت ، لـباقم 
زا يربت  بانتجا و  كرـش ، زا  ضارعا  حطـس  نیرت  قیمع  .دـنوش  یم  لمع  هماـقا  هعاـشا و  باـکترا ، حطـس  هس  رد  ود  نیا  زا  کـی 
زا .دوش  یم  ناسنا  ریگ  نابیرگ  توغاـط  ياـیلوا  هب  یکیدزن  رد  اـه  یگریت  اـه و  کنـض  همه  هکنیا  نمـض  .تسا  توغاـط  ياـیلوا 

هدش رکذ  نآرق  رد  حـلاص  لمع  نیا  هک  تسج  يرود  كرـش  زا  داد و  ماجنا  ار  یحلاص  لمع  دـیاب  دـیحوت  هب  ندیـسر  يارب  یفرط 
رد ام  تاجرد  .درکن  ذخا  ار  يرگید  تیالو  (ع ) تیب لها  تیالو  اب  هک  درک  یعس  دیاب  كرش  زا  تاجن  يارب  رگید  نخس  هب  .تسا 
هک دراد  نطاب  رهاظ و  هبترم  ندوب  دـحوم  .تسا  نآرق  تاجرد  رد  ریـس  تیالو و  يداو  رد  ام  تاـجرد  اـب  بساـنتم  دـیحوت ، يداو 

دوجو اه  ناسنا  تطف  رد  دـیحوت  هب  لیم  هکنیا  رگید  ثحب  .دوش  یم  نکمم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دورو  اب  نآ  تقیقح  كرد 
ترطف رد  ار  لصا  هس  لاـعتم  يادـخ  هقاو  رد  .تسا  هدـش  هداـهن  اـم  دوجو  رد  تیـالو  يداو  هب  دورو  دـیحوت و  هب  لـیم  ینعی  .دراد 

نیا .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  و  (ص ) هللا لوسر  توبن  هب  تداهـش  دیحوت ، هب  تداهـش  زا : تسا  ترابع  هک  هداد  رارق  ناسنا 
يادخ .دوش  یم  افوکـش  شیاهدادعتـسا  دسر و  یم  دشر  هب  (ع ) ءایبنا تسد  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  ریاد  نیمزرـس  رد  دیحوت  رذـب 

ود ناسنا  كرـش  دـیحوت و  دوجو  اب  .تسا  هداد  رارق  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  هداد ، رارق  اه  ناسنا  رد  ار  دـیحوت  هب  لیم  رگا  لاعتم 
دریگب رارق  مالسلا  هیلع  ماما  طیحم  رد  ناسنا  دوجو  رذب  ینعی  دیحوت  اذل  .تمعن  نارفک  تمعن و  رب  رکش  دراد ؛ دوخ  يور  شیپ  هار 

هک تسا  هدش  هدناوخ  تمعن  لیلد  نیا  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  فصو  نیا  اب  .دتفیب  رئاب  نیمزرس  رد  ناسنا  رذب  ینعی  مه  كرـش  و 
رگید یکی  هکنیا  هصالخ  .تسا  ربق  توم و  طیحم  توغاط  تیالو  طیحم  رگید  يوس  زا  .دوش  یم  یتشهب  نآ  هب  ندیـسر  اب  ناـسنا 

بجوـم هک  تسا  دـیحوت  زا  حیحـص  كرد  دوـش _  یم  یهتنم  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یهارمه  رد  ربـص  هـب  هـک  تریـصب _  لـماوع  زا 
.دوش یم  ترضح  تعافش  هب  ندیسر  ام و  یگداتسیا 
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رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  دورو 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

 * ٌریَِشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ریبَخ *  ٍمیکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
ياه تراشب  اهراذـنا و  همه  و  (ع ) یهلا يءایبنا  همه  توعد  هراـصع  هک  دـش  ضرع  ( 4-1/ دوه «) ِْهَیلِإ ْاُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  ْاوُرِفْغَتْـسا  ِنَأَو 

تدابع زا  یهن  زین  اه  یهن  همه  قح و  ترضح  تدابع  هب  توعد  اه ، توعد  همه  .تسا  هدش  عمج  هللا » الا  اودبعت  الا   » هیآ رد  ناشیا 
دیدهت ار  ام  هک  تسا  يورخا  يویند و  ياه  جنر  اه و  تبوقع  زا  دنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاهرادشه  اهراذـنا و  همه  .تسادـخ  ریغ 

زا زین _  ناشیا  ياه  تراشب  همه  تسادـخ ؛ ریغ  شتـسرپ  تلفغ و  هب  ندـش  التبم  دـیحوت و  يداو  زا  ام  جورخ  لـیلد  هب  دـنک و  یم 
.تسا دیحوت  لاعتم و  يادخ  شتسرپ  هب  طوبرم  يورخا _  ياه  تمعن  ات  هتفرگ  ییایند  ياه  قیفوت  اه و  تمعن  اه و  باوث 

؛ تسا هدش  ریسفت  (ع ) ناشیا تیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  هب  تایاور  ساسارب  هک  تسا  يا  هبیط  هرجـش  دیحوت  تقیقح 
هدوب كاپ  تخرد  نیا  رب  یگرب  دوجو  همه  اب  ات  دنک  شالت  دوش و  کسمتم  هبیط  هرجـش  نیا  هب  دیاب  ندش  دـحوم  يارب  یناسنا  ره 

، میا هدـش  توعد  نآ  هب  ام  هک  يدـیحوت  .دـشاب  ناشیا  هب  قلعت  مالـسلا و  هیلع  موصعم  تهج  رد  وا  هیذـغت  شیور و  دـشر و  همه  و 
یبن رونلا  تیب  هب  ام  دورو  ینعی  ام  ندش  دـحوم  تسا و  هدرک  ینارون  ار  ام  ملاع  ات  الاب  ملاوع  زا  هک  تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعش 

ترـضح رب  عرف  ام  ياوق  همه  ات  میوش  دراو  تویب  نیا  هب  دیاب  ام  .رون  همـشچرس  هب  ندیـسر  ات  رون  يداو  نیا  رد  ریـس  و  (ص ) مرکا
رارق (ص ) مرکا یبن  ياوق  لیذ  ناسنا  ياوق  همه  هک  تسا  نیا  ندش  دـحوم  هار  لهج ، لقع و  ثیدـح  ساسارب  رگید  ریبعت  هب  دوش ؛

ناـشیا هدارا  وترپ  رد  ینعی  دوش ؛ (ص ) مرکا یبـن  هب  قلعتم  اـم  حور  سح و  لـقع و  نطاـب و  رهاـظ و  زا  معا  وا  دوجو  همه  دریگب و 
یبن رد  شدوجو  همه  هک  تسا  یـسک  دحوم  دـبای ؛ روهظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  راونا  ات  دـشاب  ناشیا  هب  یلوتم  دـنک و  تکرح 

هدیـسر و (ص ) مرکا یبن  هبیط  تایح  هب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ رهاظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  رون  تسا و  یناف  (ص ) مرکا
هتشذگ رد  ناسنا  تسا ؛ یتسرپ  تب  هب  کیدزن  كرـش ، ینعم  زین  لباقم  هطقن  رد  تسا ؛ هتفای  ققحت  یلجت و  وا  رد  ترـضح  تافص 

ریغ زا  دنک ، هجوت  ریغ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  كرـش  رت  قیمع  هیال  درک ؛ ادیپ  تاجن  نآ  زا  دـیاب  هک  دـیتسرپ  یم  ار  بوچ  گنس و 
قیمع هیال  نیا  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  ریغ  دشاب و  راودیما  ریغ  هب  دسرتب ، ریغ  زا  دهد ، عاجرا  ریغ  هب  ار  دوخ  ياهرارطـضا  دهاوخب ،

.تسا كرش  رت 
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نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  سیلبا و 

هب اـعد  هیآ  نـیا  رد  /60 ؛) رفاـغ «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  یتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  «َو 
ریغ و هب  قلعت  ریغ ، زا  ياعد  ریغ ، زا  تساوخرد  تسا ؛ هدمآ  باسح  هب  هللا  یلع  رابکتـسا  زین  اعد  كرت  هدش و  حرطم  تدابع  ناونع 

يایلوا دوخ  رفک  كرش و  هیال  نیرت  قیمع  یلو  تسا ؛ كرش  زا  يرت  ینطاب  هیال  زین  نیا  تسا ؛ یتسرپ  تب  كرش و  ندناوخ  ار  ریغ 
یتسرپ و تب  رد  .دـننک  یم  یتسرپ  تب  هب  راداو  ار  وا  دوش  دراو  اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  یـسک  رگا  تساه ؛ نآ  تیالو  توغاـط و 

دتسرپ یم  ار  بوچ  گنس و  یسک  ینعی  باکترا  .هماقا  هعاشا و  باکترا ، زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  هبترم  حطـس و  هس  زین  كرش 
یم دای  هب  هاگ  ره  هک  مدرک  راک  ود  مرمع  رد  نم  دوب : هتفگروج  همئا  زا  یکی  .دنک  یم  هیکت  نآ  هب  هدرک و  هدجس  نآ  لباقم  رد  و 

هتـشذگ رد  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  هدـنخ  هب  ارم  هچنآ  مـیرگ ؛ یم  يرگید  يارب  دراد و  یم  او  هدـنخ  هـب  ارم  اـه  نآ  زا  یکی  مروآ 
رطخ زا  ار  ام  ات  میتشاذـگ  یم  رـس  يـالاب  میدرک و  یم  تسرد  اـمرخ  زا  یتب  ناـبایب ، رد  رطخ  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  بش  ماـگنه 

.میدروخ یم  ار  ییامرخ  تب  نامه  میدش ، یم  رادیب  تمالس  هب  هک  حبص  یلو  دنک ؛ ظفح 

هعاـشا ار  یتـسرپ  تب  یـسک  هک  تسا  نیا  مود  تلاـح  .دـنک  یم  هیکت  وا  هب  هدرک و  تداـبع  ار  تب  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  باـکترا 
ار زامن  دزاسب و  دجـسم  يرگید  درف  دـناوخب و  زامن  یـسک  هک  تسا  نیا  شلباقم  هطقن  دـنک ؛ اـپ  هب  هدـکیم  هدـکتب و  ینعی  دـهدب ؛

تب گـنهرف  نداد  جاور  ینعی  تسا ؛ یتـسرپ  تب  رفک و  كرـش و  هماـقا  تسا ، رتـالاب  ود  نآ  زا  هک  موـس  هلحرم  دـهد ؛ یم  هعاـشا 
اه نآ  لباقم  رد  دـنهاوخب و  اه  تب  نیا  زا  دـیاب  تساه و  تب  نیا  تسد  رد  ناشروما  همه  دـننک  ساسحا  مدرم  هک  ییاج  ات  یتسرپ 

تب هماقا  سپ  دننک ؛ ترفغم  بلط  اه  نآ  زا  دنـسرتب و  اه  نآ  زا  دـش ، لزان  ییالب  رگا  ای  دـنهدب  ینابرق  اه  نآ  يارب  دـننک ، هدـجس 
هب هجوت  گنهرف  هکلب  تسین  هعاشا  باکترا و  طقف  توغاط  يایلوا  راک  نیارباـنب  نداد ؛ جاور  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ینعی  یتسرپ 

هکلب تسین ، دـیحوت  هعاشا  ای  تدابع  طقف  مه  مالـسلا  هیلع  موصعم  راک  هک  نانچمه  دـننک ؛ یم  هماقا  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ریغ و 
هماقا ار  دیحوت  تاماقم  همه  دنتـسه ؛ هللا  فرع  انب  هللادبع و  انب  قادـصم ) ( ؛ دنتـسه نید  مئاعد  دـیحوت و  ناکرا  .تسا  دـیحوت  هماقا 
یلـص مرکا  یبن  سدقم  دوجو  تسد  هب  دیحوت  حطـس  نیرت  ینطاب  نیرت و  قیمع  ات  دیحوت  حطـس  نیرت  يرهاظ  زا  هماقا ، دـننک ؛ یم 
کی ددرگ _  یم  رب  نآ  هب  نآرق  ياهراذـنا  همه  هک  یتـسرپ _  تب  كرـش و  زا  ضارعا  يارب  سپ  دوش ؛ یم  قـقحم  هلآ  هیلع و  هللا 
هیکت ریغ  هب  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  مدق  کی  دنکن ؛ هدجـس  اه  نآ  لباقم  رد  دتـسرپن و  ار  بوچ  گنـس و  ناسنا  هک  تسا  نیا  مدـق 

نآ اریز  دنک ؛ بانتجا  سیلبا  توغاط و  يایلوا  تیالو  زا  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  هبترم  دشابن ؛ راودیما  ریغ  هب  دسرتن و  ریغ  زا  دـنکن ،
هدوب (ع ) ءایبنا هزرابم  هضراعم و  لیلد  هب  میا  هتشاذگ  رانک  ار  یبوچ  ياه  تب  زورما  رگا  .دنتسه  ملاع  رد  یتسرپ  تب  هماقا  روحم  اه 

ناشیارب یگدـنز  همه  تعـسو  هب  دـیدج  تب  کی  دـنچ  ره  دنتـسرپ ؛ یمن  ار  بوچ  گنـس و  هک  دـنا  هدیـسر  يزرم  هب  مدرم  تسا ؛
دیحوت ياه  باجح  نیرت  گرزب  وزج  هک  ددجت  نایرج  دـننام  دـننک ؛ یم  لوغـشم  ار  اه  نآ  يرگید  لکـش  هب  دـنا و  هدرک  تسرد 

زا دنرادن ؛ ادـخ  اب  يراک  دـننک و  یم  هدجـس  نآ  رب  بش  زور و  مدرم  هک  دـنا  هدرک  تسرد  برغ  ندـمت  لک  هزادـنا  هب  یتب  تسا ؛
نردـم یتسرپ  تب  کی  نیا  دـنزیخ ؛ یمرب  ایند  رکف  اب  مه  حبـص  دـنباوخ و  یم  ایند  رکف  اب  مه  بش  دنتـسه ، ایند  هب  لوغـشم  حـبص 

.تسا
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ناشیا لیذ  ناتدوجو  همه  دـیناسرب و  (ص ) مرکا یبن  هب  ار  دوخ  ینعی  هللا » الا  اودـبعت  الا  « ؛ دراد یتاماقم  مه  كرـش  زا  ضارعا  سپ 
كرش ات  یفخ  كرش  كرش _  هب  دوش ، توغاط  يایلوا  وریپ  یـسک  رگا  .دینک  ضارعا  توغاط  يایلوا  زا  دیتسرپن و  ار  ریغ  دشاب و 

امَّنَأ ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  « ؛ تسا هدش  نایب  نوگانوگ  ریباعت  اب  نآرق  رد  هتکن  نیا  .دوش  یم  التبم  یتسرپ  تب  و  یلج _ 
سدـقم دوجو  نیا  /110 ؛) فهک «) ًادَـحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَـمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ 

دـسرب هللا  ءاقل  دیحوت و  ماقم  هب  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  تسا ؛ دیحوت  مه  وا  یحو  هصالخ  دوش و  یم  یحو  وا  رب  هک  تسا  يربمایپ 
تدابع رد  دهد و  ماجنا  یحلاص  لمع  دیاب  ددرگ  غراف  وا  ریغ  زا  دشاب و  لاعتم  يادخ  اب  لوغـشم  هشیمه  دنک و  كرد  ار  دـیحوت  و 

« هللا الا  هلا  ال   » كرد تسا ؛ قح  ترـضح  تیهولوا  تقیقح  كرد  دـیحوت و  هب  ندیـسر  هار  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  كرـش  راـگدرورپ 
وا رب  دـیحوت  تقیقح  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  تسا ؛ تدابع  رد  كرـش  زا  ضارعا  حـلاص و  لمع  نآ  ماـجنا  هب  طورـشم 

.دنک یم  یگدنز  هللا  الا  هلا  اب ال  ملاع  نیا  رد  دمهف و  یم  ار  هللا  الا  هلا  تقیقح ال  دوش و  یم  راکشآ 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  لمع 

دروم هک  یفخ  كرـش  یتح  دشاب ؛ هتـشادن  تدابع  رد  كرـش  دشاب و  حلاص  لمع  لها  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  صخـشم  هیآ  رهاظ  زا 
کیرات بش  رد  هایس  گنس  رب  هایـس  هچروم  رثا  صیخـشت  زا  شـصیخشت  تسا و  روفغم  كرـشح  تایاور  ریبعت  هب  تسا و  ترفغم 

سپ تسا ؛ دیحوت  باجح  هدش و  نایب  هللا  ءاقل  عنام  مه  كرش  زا  هزادنا  نیا  یتح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایب  رد  .تسا  رتراوشد 
؟ تفای تاجن  كرش  زا  ناوت  یم  هنوگچ  هیآ  نطاب  ساسارب  لاح  .تسا  هیآ  رهاظ  ینعم  نیا  .درک  ادیپ  تاجن  اه  كرش  همه  زا  دیاب 

ُمُُهتَیَالَو َو  ْمِهِْریَغ - َهَیَالَو  ِدَّمَُحم  ِلآ  ِهَیَالَو  َعَم  ْذِخَّتَی  َال  : » دندومرف هک  هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  هیآ  نیا  لیذ 
ءاقل هب  تسا ، هللا  ءاقل  طرـش  هک  یحلاص  لمع  نآ  نودب  اریز  .دینکن  ذـخا  ار  ریغ  تیالو  اه  نآ  تیالو  اب  ینعی  »(1) ؛ ِحلاَّصلا ُلَمَْعلا 

یم روبع  ظفل  ماقم  زا  هک  درب _  یم  شیپ  هللا  الا  هلا  دیحوت و ال  تقیقح  كرد  هللا و  ءاقل  ماقم  ات  ار  ام  هک  یصالخا  .دیسر  یمن  هللا 
ام ياوق  همه  ًانطاب  ًارهاظ و  .تسا  ناشیا  يارب  (ع ) تیب لها  تیالو  ماقم  رد  ندادن  رارق  کیرـش  میـسر _  یم  تقیقح  ماقم  هب  مینک 

تدابع رد  كرش  دهد و  یم  رارق  کیرش  راگدرورپ  يارب  تدابع  رد  یـسک  رگا  دندومرف : دعب  دشاب ؛ اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  دیاب 
.تسا هدش  یهتنم  دیحوت  رد  كرش  هب  هک  دراد  كرش  ام  تیالو  رد  وا  هک  دینادب  یفخ _  كرش  یتح  دراد _ 
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مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، تاجرد 

نمف ینـصح  هللا  الا  هلا  هملک ال   » ینعی ندـش  دـحوم  .تسا  تیالو  يداو  رد  دوجو  همه  اـب  نتفرگ  رارق  دـیحوت  هب  ندیـسر  هار  سپ 
طیحم دراو  ینعی  دیحوت  یباذع » نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » ینعی یباذـع » نم  نما  ینـصح  لخد 

هب دیحوت  نیا  رد  ام  تاجرد  دوش ؛ یم  زاغآ  دیحوت  تاماقم  رد  ریـس  دیحوت  يداو  هب  دورو  اب  ندنام ؛ طیحم  نیا  رد  ندش و  تیالو 
تمایق زور  ددرگ ، یمرب  ام  رد  نآرق  ققحت  تاجرد  هب  ام  نامیا  تاجرد  هک  نانچمه  دراد ؛ یگتـسب  تیـالو  رد  اـم  تاـجرد  هبترم 
تـشهب دنراد ، یتاجرد  دوخ  نامیا  تاجرد  هزادنا  هب  نینمؤم  تسام ؛ دیحوت  نامیا و  تاجرد  اب  بسانتم  تشهب  رد  ام  تاجرد  مه 
ِنِمْؤُْمِلل ُلوُقَیَف  « ؛ تسا نارق  تایآ  هزادـنا  هب  مه  تشهب  تاجرد  تسا ؛ نآرق  تایآ  هزادـنا  هب  نامیا  تاجرد  نیا  دراد ؛ یتاجرد  مه 

هزادـنا نامه  هب  تسا ، هدـش  يراج  ناـسنا  رد  نآرق  تقیقح  هدـش و  ققحم  ناـسنا  رد  نآرق  رون  هک  يا  هزادـنا  هب  »(1) ؛ هَقْرا َو  ْأَْرقا 
تاماقم رد  ریـس  دیحوت ، تاماقم  رد  ریـس  نیاربانب  دراد ؛ هجرد  دـیحوت  يداو  رد  هزادـنا  نامه  هب  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  ناسنا 

رد ریس  یترابع  هب  »(2) ؛ ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ   » هک تسا  نیا  هکس  يور  نآ  تسا ؛ نآرق  تعافش  هب  ریـس  نآرق و 
رد ام  تاجرد  دیحوت  رد  ام  تاجرد  »(3) ؛ نِینِمْؤُْمِلل ٌتاَجَرَد  ِهَّللا … ْمُه َو  َو  « ؛ تسا تیالو  تاجرد  رد  ریـس  نامه  دیحوت  تاجرد 

؛ تسا ترـضح  رونلا  تیب  رد  شدوجو  همه  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  لابند  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ تیالو  يداو 
یم روصت  هک  دننک  یم  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  دیحوت  اه  یلیخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نصح  تیالو و  يداو  رد  شیاوق  همه 

هک تسا  نامه  (ع ) تیب لها  تانایب  نآرق و  رد  دیحوت  .تسین  هنوگ  نیا  یلو  دوب ؛ مه  دحوم  تفر و  یسک  ره  لابند  ناوت  یم  دوش 
رارق اه   نآ  تیالو  تحت  و  (ص ) مرکا یبن  نانمـشد  توغاط و  يایلوا  هب  ندش  کیدزن  ینعی  مه  ندوب  كرـشم  دش ؛ هداد  حیـضوت 

یتسرپ تب  نامه  یلو  دوش  یم  ضوع  اه  تب  لکـش  طقف  دـننک ؛ یم  هماـقا  ناـسنا  حور  رد  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  اـه  نآ  نتفرگ ؛
بوچ و هرابود  مدرم  هک  تسین  نیا  روظنم  دننادرگ ؛ یمرب  ارقهق  هب  ار  مدرم  دـنور و  یم  الاب  نم  ربنم  رب  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛

زورما تب  یلو  دندوب  گنس  بوچ و  دح  رد  اه  تب  هتشذگ  رد  .دننک  یم  ضوع  ار  گنس  بوچ و  لکش  هکلب  دنتسرپ ، یم  گنس 
.دننک یم  كرشم  هنوگ  نیا  ار  ام  تسا ؛ ندمت  کی  تعسو  هب 
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اب هک  ییاه  یگریت  اه و  یگدولآ  اه ، جـنر  همه  دـنک و  یم  دـیدهت  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ترخآ  ایند و  ياه  تبوقع  همه  نیارباـنب 
يایلوا اب  یکیدزن  لیلد  هب  اه  قیـض  اه و  کنـض  اه ، جنر  اه ، باذـع  اه ، یکاپان  اه ، سجر  همه  و  هدـمآ ، نآرق  رد  فلتخم  ریباعت 
تـشهب تاجرد  دیحوت ، نامیا و  تاجرد  اه ، باوث  همه  یفرط  زا  .تساه  نآ  اب  یهارمه  اه و  نآ  تیالو  تحت  یگدنز  توغاط و 

هَنِطاـب ًهَرِهاـظ َو  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَا  َو  « ؛ تسا ندوـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تیـالو و  يداو  هب  دورو  لاـعتم  يادـخ  تمعن  تاـجرد  و 
ینطاب يرهاظ و  ياه  تمعن  رد  قرغ  امـش  هتخیر و  ورف  امـش  رب  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياـه  تمعن  لاـعتم  يادـخ  /20 ؛) نامقل «ً)

یلو مالسلا ؛ هیلع  بیاغ  ماما  هب  ینطاب  تمعن  زا  هدش و  ریبعت  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرهاظ  تمعن  زا  یهاگ  تایاور  رد  .دیتسه 
نیا ار  تیاور  یسک  تسا  نکمم  .تسا  تیالو  ینطاب ، تمعن  تسا و  توبن  دیحوت و  يرهاظ ، تمعن  دندومرف : تایاور  یـضعب  رد 

دحوم هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسین ؛ نیا  شیانعم  یلو  تسا  دـیحوت  زا  رتالاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  اـیوگ  هک  دـمهفب  هنوگ 
دنک و كرد  ار  دیحوت  تقیقح  دشاب و  یقیقح  دحوم  دهاوخب  یـسک  رگا  نطاب ؛ هبترم  کی  رهاظ و  هبترم  کی  دراد ؛ یبتارم  ندوب 

تیالو هب  دورو  ودب  زا  ناسنا  هک  ارچ  دنک ؛ ادیپ  دورو  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دیاب  دوش  فوشکم  دوهشم و  شیارب  تقیقح  نیا 
نصح نیا  دراو  ناسنا  رگا  .دنک  یم  ریس  دیحوت  تاجرد  رد  دسر  یم  هک  دیحوت  نطاب  هب  سپس  دوش ؛ یم  دحوم  مالـسلا  هیلع  ماما 

نیا زا  .دوش  یم  اهر  اه  جنر  اه و  تبوقع  اه ، تملظ  اه ، تلاذر  اه ، یکاپان  كرـش ، تافآ  زا  هدرک و  ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  دوش ،
.دشاب هتشاد  ریس  برق  تاجرد  رد  دیاب  دعب  هب  هلحرم 
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ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  لیم   

یمن رارق  دیحوت  ترطف  ام  رد  رگا  /30 ؛) مور «) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دیحوت  رب  ار  ام  ترطف  لاعتم  يادـخ 
هب ار  ام  (ع ) ءایبنا رگا  تشادـن ؛ یهجو  زین  وا  توعد  میتشادـن و  دـیحوت  يـالاب  تاـماقم  صـالخا و  یتسرپادـخ و  هب  یلیم  اـم  داد ،

یتح دـیحوت و  تاجرد  نیرتالاب  هب  لیم  ام  تشرـس  ترطف و  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دـننک  یم  توعد  دـیحوت  تاجرد  نیرتـالاب 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  یبح  شتـسرپ  دـیحوت ، هجرد  نیرتالاب  رگا  .میقاتـشم  تاماقم  نیا  هب  اـم  دراد و  دوجو  هللا  ءاـقل  هب  لـیم 
َّلَج َّزَع َو  َهَّللا  اوُدَبَع  ٌمْوَق  َو  « ؛ دشاب بح  رس  زا  دشابن و  فوخ  ای  عمط  رس  زا  مه  شتسرپ  نیا  دشاب ؛ شتـسرپ  رد  قرغ  ام  دوجو  همه 

دوجو .نارگید  نامدوخ و  تبحم  هب  هن  مییادـخ ، تبحم  هب  روطفم  ام  دراد ؛ دوجو  ام  دوجو  رد  یبح  تدابع  نیا  هشیر  »(1) ؛ َهل ًاّبُح 
دیحوت هب  لیم  ام  ترطف  رد  .دـنا  هداد  رارق  ار  دـیحوت  شترطف  رد  تسا و  دـیحوت  هب  ندیـسر  دادعتـسا  ياراد  رذـب  کی  لثم  ناـسنا 

رونلا تیب  رد  نتفرگ و  رارق  (ص ) مرکا یبـن  تیـالو  لـیذ  دوجو  همه  اـب  ینعی  تیـالو ، يداو  هب  دورو  ینعی  دـیحوت  دـنا ؛ هتـشاذگ 
، تسا نیا  دیحوت  تقیقح  رگا  ندرک ؛ ادیپ  تعفر  ادخ  فرط  هب  رکذ ، تقیقح  نیا  اب  ندرک و  ریس  ترضح  رون  اب  ندوب و  ترـضح 

میراد تسود  تلاسر ؛ هب  لیم  مه  میراد ، دیحوت  هب  لیم  مه  تسام ؛ دوجو  رذب  نیا  دـنا و  هتـشاذگ  ام  دوجو  رد  ار  یلیم  نینچ  سپ 
نیا رد  لیلد  نیمه  هب  تسه ؛ ناشیا  تیالو  يداو  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  تکرح  لیم  اـم  ترطف  رد  مینک ؛ تکرح  لوسر  نیا  اـب 
یم دیحوت  تسام ، ترطف  رد  هچنآ  تایاور  ساسارب  دنداد ؛ حیضوت  ار  دیحوت  یترابع  هب  دندومرف و  انعم  ار  ترطف  ترضح  تیاور 

َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َوُه  : » تسا هداد  رارق  زیچ  هس  امش  ترطف  رد  ادخ  دندومرف : رگید  ياج  رد  .دشاب 
.تسا دیحوت  اجنیا  ات  تسه و  ام  ترطف  رد  دهع  هس  نیا  »(2) ؛ دیِحْوَّتلا اَنُهاَه  َیلِإ  ِهَّللا  ُِّیلَو 
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هک (ص ) مرکا یبن  لیذ  تکرح  ندوب و  دحوم  هب  ام  لیم  تسا ؛ نیمه  دیحوت  لیصفت  تسه ، دیحوت  امش  ترطف  رد  هدش  هتفگ  رگا 
نیمز رد  هک  يرذب  .تسا  هدش  هتشاذگ  ام  ترطف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طارـص  دیحوت و  يداو  رد  تکرح  و  تسام ، طارص 

نیا هب  ار  دوخ  مه  رذـب  نیا  و  دـشاب ، زیخلـصاح  نیمز  دـباتب و  دیـشروخ  درابب ، بسانم  ناراب  رگا  دراد ؛ شیور  دادعتـسا  دـتفا ، یم 
رذب دوخ  تباجا  هب  دادعتسا  ندشافوکش  هتبلا  دش ؛ دهاوخ  افوکش  شیاهدادعتسا  همه  دییور و  دهاوخ  دناسرب ، زیخلـصاح  نیمزرس 

رد تسا ؛ رذب  دننام  مه  ناسنا  تسین ؛ یفاک  هناد  شیور  يارب  ییاهنت  هب  زیخلصاح  نیمزرـس  کی  رد  نتفگ  رارق  .دراد  یگتـسب  مه 
اب ناتیاهدهع  اه و  قاثیم  هب  هک  تسا  نیا  ام  اب  (ع ) ءایبنا نخـس  »(1) ؛ ِهتَرِْطف َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسه دیحوت  قاثیم  رذب و  ام  ترطف 

تیالو و لیبس  رد  تکرح  اب  .تسام  دوجو  رد  تیالو  دهع  دیحوت ، دـهع  /60 ؛) سی «) َمَدآ یَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  « ؛ دینک افو  ادـخ 
رد ار  نآ  تسه و  ام  دوجو  رد  لیم  نیا  دوش ؛ یم  ینارون  ام  ینطاب  يرهاـظ و  ياوق  همه  دـیحوت  تاـماقم  كرد  ندیـسر  تیلعف  هب 

.دنا هتشاذگ  ام  دوجو 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  لیبس 

هیلع ماما  اـم  /3 ؛) ناسنا «) ًاروُفَک اَّمِإ  ًارِکاَش َو  اَّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَـه  اـَّنِإ  « ؛ دراد دوخ  يور  شیپ  ریـسم  ود  اـیند  ملاـع  هب  دورو  اـب  ناـسنا 
لاؤس و چیه  دش ؛ یم  عیاض  اهدادعتـسا  همه  تشادن ، دوجو  یطارـص  دوب و  ادخ  هب  ندیـسر  دادعتـسا  رگا  .میتشاذگ  زین  ار  مالـسلا 

یطارص هار و  یلو  دندرک  یم  قلخ  ناوضر  برق و  دیحوت و  بلاط  ار  ام  دنتشاذگ و  یم  یگدنب  هب  لیم  ام  رد  رگا  .دوبن  مه  یباوج 
ٍهَفّْطُن نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اـَّنِإ  « ؛ دـنا هداد  اـم  هب  ار  اهدادعتـسا  .دوبن  مه  يرفک  رکـش و  چـیه  یباوج و  لاؤس و  چـیه  دـنداد ، یمن  رارق 

تکرح لیبس  نیا  رد  دیاب  ام  دعب  هب  اجنیا  زا  دندوشگ ؛ ار  ادخ  هب  ندیـسر  هار  سپـس  /2 ؛) ناسنا «) اًریَِصب اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ 
هار هداد و  ام  هب  ار  دـیحوت  دادعتـسا  هک  دوش  یم  زاغآ  ییاجنآ  زا  رفک  رکـش و  .دـیآ  یم  ناـیم  هب  اـجنیا  زا  مه  رفک  رکـش و  مینک ؛

رگا .مینک  ادـیپ  ار  هار  میناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  ام  هنرگو  دـننک ؛ تیادـه  هار  نیا  هب  ار  ام  دـنهدب و  رارق  ام  يور  شیپ  ار  دـیحوت 
مه دنک ؛ یم  یفرعم  ار  دوخ  دیآ و  یم  (ص ) ربمایپ .تسا  یتسردان  هدیقع  دنک ، ادـیپ  ار  ربمغیپ  دـیاب  دوخ  ناسنا  دـندقتعم  يا  هدـع 

.لیبس هب  تیاده  مه  تسه ، لیبس  مه  تسه ، ددعتسا 
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دهاوخ هنوگچ  ام  دشر  میدش ، تلالد  طارـص  هب  مه  ام  دش و  هدوشگ  میقتـسم  طارـص  هللا و  لیبس  دمآ و  (ص ) ربمایپ هکنیا  زا  دـعب 
راربا هتـسد  کی  دنک ؛ یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اه  ناسنا  رفک ، رکـش و  نیا  اروفک » اما  ارکاش و  اما  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دوب ؟

اهُجاِزم َناـک  ٍسْأَـک  ْنـِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  ًاریعـَـس *  ًـالالْغَأ َو  َلِسالـَـس َو  َنیِرفاـْکِلل  انْدَـتْعَأ  اـَّنِإ  « ؛ راـفک رگید  هتــسد  دنتــسه و 
تـسد رگا  تسوا ؛ اب  هار  همادا  میوش  لیبس  دراو  رگا  دـنریگ ، یم  رارق  تیب ) لها   ) هللادابع تعافـش  لیذ  راربا  ( 5-4/ ناسنا «) ًارُوفاک
ییایند نیا  تعافش  هک  تسا  هللادابع  تعافش  هروس  یتا  له  هروس  .دننک  یم  تعافـش  ار  ام  هللادابع  میدرک ، رکـش  میداد و  ار  دوخ 

دنناشوج یم  ار  اه  همشچ  هک  ار _  ناشیا  يورخا  تعافش  و  دنهد _  یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  هرفـس  همقل  هک  ناشیا _ 
رذب ینعی  دیحوت  تسا ؛ مهارف  زیچ  همه  میـسرب ، دـیحوت  هب  میهاوخب  ام  رگا  سپ  تسا ؛ هدومرف  نایب  دـننک _  یم  باریـس  ار  راربا  و 

تروص نیا  رد  .تسین  مهبم  رما  کی  دیحوت  میهد ؛ رارق  میقتسم  طارـص  هقح و  تیالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دوجو و 
.تسا هدمآ  تایآ  تایاور و  رد  ینوگانوگ  ریباعت  اب  هک  دوش  یم  عقاو  مالسلا  هیلع  ماما  تعافش 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  طیحم 

ُماَمِْإلا : » دنیامرف یم  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لقن  تماما  باب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ینارون  یثیدـح  قودـص  ینیلک و  موحرم 
ماما »(1) ؛ هَضْوَّرلا ُریِدَْغلا َو  ُهَریِزَْغلا َو  ُْنیَْعلا  ُهَطیِسَْبلا َو  ُضْرَْألا  ُهَلِیلَّظلا َو  ُءاَمَّسلا  ُهَئیِضُْملا َو  ُسْمَّشلا  ُلِطاَْهلا َو  ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا 

ینیمز دزادـنا و  یم  هیاس  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  هک  تسا  يدیـشروخ  تسا ، تکربرپ  ناراب  تسا ، ناراـبرپ  ربا  مالـسلا  هیلع 
هطیـسب ضرا  وس  کی  زا  .تسا  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  .تسا  تقیقح  هکلب  تسین  هیبشت  اـه  نیا  تسا ؛ عساو  طیـسب و 

يدیشروخ مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دریگب  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد  نیمزرـس و  نیا  رد  ناسنا  دوجو  رذب  رگا  تسا و 
رپ ناراـب  دریگ و  یم  دوـخ  فارـشا  تحت  ار  وا  هک  تسا  يربا  دزادـنا ، یم  هیاـس  وا  رب  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  وا  رب  هک  تسا 

يداو رب  ناسنا  ینعی  دـیحوت  تسا ؛ دـیحوت  ینعم  نیا  دـنک ؛ یم  دـشر  يداو  نیا  رد  ناسنا  هاگ  نآ  دراب ؛ یم  وا  رب  هک  تسا  یتکرب 
ُهُْملِع َلاَق  ُهُماَعَط  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  « ؛ دنک هدافتـسا  ناشیا  ماعط  زا  دنیـشنب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هرفـس  رب  تیالو و 

! دیریگ یم  یسک  هچ  زا  ار  ناتملع  هک  دینک  تقد  »(2) ؛ ُهُذُخْأَی ْنَّمَع  ُهُذُخْأَی  يِذَّلا 
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تسا و ریاب  تسین و  زیخلـصاح  هتبلا  هک  ینیمزرـس  دراـکب ؛ راـفک  تیـالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  ناـسنا  ینعی  مه  كرش 
َْملَأ « ؛ دندرک كرش  هماقا  هک  یناسک  نامه  توغاط و  يایلوا  تیالو  نیمزرس  يداو و  هب  دورو  ینعی  كرـش  درادن ؛ یـشیور  یچیه 

تسا و تمعن  ام  تیالو  هکنیا  لیلد  دندومرف : ترضح  /28 ؛) میهاربا «) ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت 
َنِم اَِنب  َساَّنلا  ُهَّللا  َذَْـقنَأ  َنیِذَّلا  ُنَْحن  ُمیِعَّنلا  « ؛ تسا دـحوم  تشهب و  لها  دـسرب ، ام  هب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  تسام  تیـالو  تمعن ،

هک ار  تمعن  نیا  يا  هدع  تسا ؛ هداد  تاجن  كرـش  تلاهج و  يروک و  زا  ام  اب  ار  مدرم  ادـخ  »(1) ؛ یَمَْعلا َنِم  اَِنب  ْمُهَرََّصب  َِهلاَلَّضلا َو 
مکاح مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمادام  دندرک ؛ لیدبت  رفک  هملک  هب  دنتـشاذگ و  رانک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما   تیالو  مالـسلا و  هیلع  ماما 

هیلع موصعم  ماما  یتقو  یلو  دنتسه ؛ ناشیا  رون  ياضف  رد  همه  تسا و   (2)« َملاَْعِلل اَهِرُوِنب  ِهَلِّلَجُْملا  ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَک  ُماَمِْإلا   » وا تسا ،
َراد مُهَموَق  اّولَحَا  اًرفُک َو  ِهللا  َتَمِعن  اولََّدب  َنیّذَلا  َیِلا  ََرت  َملَا  « ؛ دوش یم  لیدبت  ریاب  يداو  هب  يداو  دمآ ، رفک  ماما  تفر و  رانک  مالسلا 

.دندرک منهج  دراو  ار  اه  نآ  اج  نیمه  زا  دندرب و  ریاب  راد  راوب و  يداو  هب  ار  مدرم  منهج » ِراوَبلا 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  دورو 

طقف ماقم  نیا  دیاش  دوش ؛ ( 13/ راطفنا «) میعن یفل  راربالا  نا   » اج نیمه  زا  دوش ؛ تشهب  دراو  ایند  نیمه  زا  ناـسنا  ینعی  دـیحوت  سپ 
.تسا (ع ) تیب لها  ام  تیالو  میعن ، دندومرف : هچنانچ  دنشاب ؛ تشهب  میعن و  رد  يا  هدع  مه  ایند  نیمه  رد  دوشن و  تمایق  هب  لوکوم 
تیالو يداو  دراو  هک  یسک  میحج » یفل  راجفلا  نا  و  « ؛ تسا تشهب  رد  ناویحلاراد و  رد  دوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  هک  یسک 

رد ادتبا  لاعتم  يادـخ  دوش ؛ یمن  افوکـش  زگره  یـسک  نینچ  يدوجو  رذـب  تسا ؛ ریاب  راد  هک  هدـش  دراو  منهج  رد  دوش  روج  همئا 
َءاَْملا ِِهب  اَْـنلَْزنَأَف  ٍّتِیَم  ٍدَـلَِبل  ُهاَنْقُـس  اـًلاَِقث  ًاباَحَـس  ّْتَلَقَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  اًرُْـشب  َحاَـیِّرلا  ُلِـسُْری  يِذـَّلا  َوُهَو  : » دـیامرف یم  نآرق 

ار اـهداب  تمحر ، ناراـب  يور  شیپ  هک  تسوا  /57 ؛) فارعا «) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  یَتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلَذَـک  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف 
ءام ربا ، نیا  هلیسو  هب  .میتسرف  یم  هدرم  ياهرهش  يوس  هب  ار  اه  نآ  دنوش  یم  رادراب  نیگنس  ياهربا  یتقو  دتسرف ؛ یم  تراشب  يارب 
یم هدرم  نیمزرـس  نیا  زا  تارمث  همه  هک  يوحن  هب  مینک ؛ یم  هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  میتسرف و  یم  ورف  ار  بآ  مینک و  یم  لزان  ار 

هک دشاب  نیا  مه  نآ  ینطاب  يانعم  کی  دیاش  .دراد  داعم  هب  هراشا  بلطم  نیا  مینک ؛ یم  هدنز  هنوگ  نیا  مه  ار  اه  هدرم  سپ  دـنیور ؛
انتیـالو نـع  اـتیم  دوـمرف  اـنییحاف  اـتیم  ناـک  نـمفا  « ؛ دراـبب نآ  رب  یهلا  باحــس  نـیا  هـک  دوـش  یم  هدـنز  یناـمز  اـم  هدرم  نـیمزرس 
.تسا هدرم  یلو  دور ، یم  هار  نیمز  يور  هک  يا  هدرم  .تسا  هدرم  هدیـسرن ، مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  هـب  هـک  یـسک  »(3) ؛ هانییحاف

دنور یم  هار  دوخ  ياهربق  رد  هک  یناسک  /22 ؛) رطاف «) رُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  « ؛ تسا ربق  رد  ًاعقاو  نـالا  هک  تسا  يا  هدرم 
.دنشاب هنجلا  ضایر  نم  هضور  تسا  نکمم  اهربق  زا  یضعب  نوچ  دنونش ؛ یم  ربق ، نورد  ياه  هدرم  زا  يرایسب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ 

رد یلو  دنور  یم  هار  نیمز  يور  نالا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدرم  نآ  زا  روظنم  یلو  دونـش ؛ یم  رتهب  مه  ام  زا  یتح  يا  هدرم  نینچ 
رد دوش  نآ  دراو  یـسک  رگا  هک  تسا  توم  طیحم  تسا ؛ روج  همئا  تیالو  طـیحم  ربق ، نیا  زا  روظنم  دنتـسه ؛ دوخ  ربق  نورد  عقاو 
؛) 58/ فارعا «) ادِکَن َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا ؛ ربق 

تسا و هبر » نذاب  هتابن  جرخی   » كاپ رهـش  تسا ؛ ثیبخ  رهـش  يرگید  كاـپ و  رهـش  اـی  بیط  دـلب  یکی  دـنا : هنوگ  ود  اـه  نیمزرس 
زج و  ادکن » الا  جرخیال   » هک تسا  خالگنس  راز و  هروش  نیمزرس  کی  ثیبخ  نیمزرس  یلو  دنیور ؛ یم  راگدرورپ  نذا  هب  شناهایگ 
نب یلع  ریسفت  رد  .تسین  تارمث  هویم و  ناتسغاب و  اجنآ  رد  دیور ؛ یم  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  دهد و  یمن  یلوصحم  چیه  یکدنا ،
دلب لباقم  هطقن  هب  ثیبخ  دـلب  سکع ، هب  دوش ؛ یم  راکـشآ  شتارمث  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  بیط  دـلب  میهاربا ،

.تسا هدش  ریسفت  بیط 
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؛ دراد لیامت  میا  هدش  مزلم  نآ  ماجنا  هب  هک  دیحوت  عورف  همه  هب  ام  ترطف  .دراد  دیحوت  نوئـش  همه  دـیحوت و  هب  لیم  ام  دوجو  رذـب 
اـهَروُُجف َو اـهَمَْهلَأَف  « ؛ ترفن ناـهانگ  اـه و  يدـب  همه  هب  تبـسن  تسه و  لـیامت  تاـکز و … جـح ، زاـمن ، هـب  تبـسن  اـم  ترطف  رد 
ار دوجو  رذب  بیترت  نیدب  .دهد  یم  تنیز  دنک و  یم  توعد  ار  ام  سفن  دراد ؛ دوجو  سفن  مه  فرط  نیا  هتبلا  /8 ؛) سمش «) اهاْوقَت

يرگید ریاد و  نیمزرس  رهـش و  یکی  ثیبخ ؛ نیمزرـس  يرگید  تسا و  بیط  دلب  هک  ینیمزرـس  یکی  درب ؛ نیمزرـس  ود  رد  ناوت  یم 
ُلِطاَْهلا َو ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا  ُماَمِْإلا  « ؛ تسا عساو  نیمزرس  طیـسب و  ضرا  طیحم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طیحم  .ریاب  نیمزرس 

نیاربانب دـبات ؛ یم  دراب و  یم  دوش ، یم  ناراب  دوش ، یم  نابیاس  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنآ  رد  هَلِیلَّظلا » ُءاَـمَّسلا  ُهَئیِـضُْملا َو  ُسْمَّشلا 
يداو رد  ناسنا  رگا  مه  فرط  نآ  رد  .تسا  تعافـش  ینعم  نیا  دـسر ؛ یم  تیلعف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  ناـسنا  ياـه  تیفرظ  همه 

.دوش یم  ققحم  هنوگ  نیا  دیحوت  كرش و  تقیقح  .دننک  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  اه  نآ  دش ، دراو  روج  همئا  تیالو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) نیموصعم

هداد حیـضوت  ار  ترـضح  تدالو  هک  یفاک  فیرـش  باتک  زا  یبنلا  دـلوم  باب  تاـیاور  دـننام  تسا ؛ ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 
هداعلا قوف  ياه  تیاور  هلمج  زا  تایاور  نیا  .منک  یم  میدـقت  دوش  یم  متخ  یفوج  دـیزی  نب  رباج  هب  هک  راـحب  زا  ار  یتیاور  .تسا 

نم هب  تیاور  رازه  تسیب  دیوگ : یم  تسا و  هدوب  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ّرس  باحصا  زا  یفوج  دیزی  نب  رباج  تسا ؛
هب يرگید  صخـش  .دـنا  هدوب  ّرـس  لها  وا  لاـثما  هتبلا  .منک  وگزاـب  يدـحا  يارب  دـیابن  دـنامب و  مدوخ  دزن  رد  طـقف  هک  دـنا  هدومرف 

یمن ام  يارب  امـش  یلو  دـنتفگ ؛ یم  دوخ  باحـصا  يارب  بیغ  راـبخا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  امـش  دـج  درک : ضرع  ترـضح 
نیاربانب .دیتسین  هنوگ  نیا  امـش  یلو  دـندرک  یمن  وگزاب  دنتـشاد و  یم  هگن  دوخ  دزن  ار  فرح  اه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دـییامرف ؛

یم ایانم  ایالب و  ملع  تیاور  دوب و  ّرـس  لها  وزج  زین  یفوج  دـیزی  نبرباج  .درک  وگزاـب  ناوت  یمن  تسا  رارـسا  وزج  هک  ار  یتاـیاور 
؛ دنتسه هداعلا  قوف  رایسب  هدرک ، لقن  هک  مه  یتایاور  یلو  .تسا  هدرکن  وگزاب  ار  تایاور  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  تسناد ؛
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َال ُهَّللا َو  َناَک  ُِرباَج  اَی  ُِرقاَْبلا ع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرباَج  : » تسا نیا  هدرک  لـقن  هک  یتیاور  زا  یـشخب 
ِِهتَمَظَع ِهِرُون َو  ْنِم  ُهَعَم  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَـنَقَلَخ  ًادَّمَُحم ص َو  َقَلَخ  ْنَأ  ُهَقَلَخ  ٍْقلَخ  ْنِم  َأَدَْـتبا  اَـم  ُلَّوَأَـف  َلوُهْجَم  اـَل  َمُوْلعَم َو  اـَل  ُهُْریَغ َو  ْیَش َء 

اَنِّبَر ِرُون  ْنِم  اَنُرُون  ُلِصْفَی  َرَمَق  َال  َسْمَـش َو  َال  َراَهَن َو  َال  َْلَیل َو  َال  َناَکَم َو  َال  َضْرَأ َو  َال  َءاَمَـس َو  َال  ُْثیَح  ِْهیَدَی  َْنَیب  َءاَرْـضَخ  ًهَّلِظَأ  اَنَفَقْوَأَف 
َهَّللا َو َدَبَع  ٍْقلَخ  ُلَّوَأ  ِهَّللا َو  ِْقلَخ  ُلَّوَأ  ُنْحَنَف  ِهتَداَبِع …  َّقَح  ُهُُدبْعَن  ُهُدَمَْحن َو  ُهُسِّدَُقن َو  َیلاَعَت َو  َهَّللا  ُحِّبَُسن  ِسْمَّشلا  َنِم  ِسْمَّشلا  ِعاَعُشَک 
ُهَّللا َو َدـِبُع  اَِنب  ُهَّللا َو  َدِّحُو  اَِنب  ُهَّللا َو  َفِرُع  اَِنبَف  َنیِّیِمَدْآلا  ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  ْمِِهتَداَبِع  ْمِهِحِیبْسَت َو  ُبَبَـس  ِْقلَْخلا َو  ِْقلَخ  ُبَبَـس  ُنَْحن  ُهَحَّبَس َو 
هن هدوبن ؛ چیه  هدوب و  قح  ترـضح  ینعی   (1)« بَقاَع ْنَم  َبَقاَع  اَِنب  َباـَثَأ َو  ْنَم  َباـَثَأ  اَِـنب  ِهِْقلَخ َو  ِعیِمَج  ْنِم  َمَرْکَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمَرْکَأ  اَِـنب 
رد دـیرفآ ؛ دوخ  تمظع  رون و  زا  ار  ربمغیپ  اب  تیب  لها  ام  درک ، زاغآ  تاقولخم  تقلخ  رد  هک  يزیچ  نیلوا  یلوهجم ؛ هن  یمولعم و 

رون لثم  ام  رون  هاگ  نآ  دوبن ؛ ینامـسآ  نیمز و  يدیـشروخ و  هام و  يزور و  بش و  چـیه  هک  یلاـح  رد  میداتـسیا  ادـخ  يور  شیپ 
؛ تسا دلوی » مل  دلی و  مل   » لاعتم يادخ  ًاعطق  دوش ؛ هداد  حیضوت  دیاب  زارف  نیا  هتبلا  دوب ؛ وا  رون  زا  دبات  یم  دیشروخ  زا  هک  دیشروخ 
؛ تسا لکـش  نیرت  فیطل  هب  یتح  ندـش  جراخ  ینعم  هب  ندـش  رداص  روظنم  دوش ؛ یمن  رداص  لاعتم  يادـخ  زا  يزیچ  یچیه  ینعی 

طقف اجنآ  .دوب  یهلا  رون  عاعـش  ام  رون  میدوب و  لاعتم  يادخ  رـضحم  رد  ام  دنیامرف : یم  دوش ؛ انعم  دیاب  تیاور  نیا  رد  تقیقح  نیا 
یم سیدـقت  دـیمحت و  حـیبست و  ار  لاعتم  يادـخ  ام  دـباع ؛ ام  دوب و  دوبعم  وا  میدرک و  یم  تداـبع  اـم  قح ؛ ترـضح  میدوب و  اـم 

تدابع و ار  ادـخ  هک  میتسه  یتاقولخم  نیلوا  ام  دـنیامرف : یم  هک  اجنیا  اـت  دراد  همادا  تیاور  .تسوا  تداـبع  قح  هچناـنچ  میدرک ،
تقلخ ببـس  مه  یلو  دیرفآ  ار  تقلخ  همه  لاعتم  يادخ  تسا ؛ لبق  تالمج  هب  طونم  ثیدح ، همادا  يانعم  هتبلا  دنا ؛ هدرک  حـیبست 

ناشتدابع ببس  میتسه ؛ ام  ناشیا  حیبست  ببـس  دنیوگ ، یم  حیبست  تاقولخم  رگا  .ضیف  هطـساو  مه  نآ و  ییاغ  تلع  مه  میدوب ، ام 
هدـش و هتخانـش  ام  هطـساو  هب  ادـخ  میتسه ؛ ام  مه  (ع ) لسرم يءایبنا  برقم و  هکئالم  تداـبع  حـیبست و  ببـس  یتح  میتسه ؛ اـم  مه 

مارکا ام  هلیـسو  هب  درک ، مارکا  هک  ار  یقلخ  ره  ادخ  .تسا  هدش  تدابع  ام  هطـساو  هب  ادـخ  هدـیدرگ و  كرد  ققحم و  ام  اب  دـیحوت 
.دناسر نیمرکم  ماقم  هب  دومن و 
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كرش ندرک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  دوجو  همه  اب  ینعی  دیحوت  تسا و  یماقم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماقم  سپ 
دـهد و رارق  لیبس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  دـناوت  یم  ناسنا  نتفر ،؛ ران  همئا  لابند  هب  نتفرگ و  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ینعی  مه 
هب هک  دسر  یم  يدعب  هطقن  هب  لیبس  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  .دوش  رفاک  دـنک و  فلخت  لیبس  نیا  زا  دـناوت  یم  نینچمه  دوش ؛ رکاش 

.دنک ربص  ادخ  يایلوا  اب  یهارمه  رد  ات  دنک  یم  کمک  وا 

لیئربج تسا : هدـمآ  تیاور  رد  /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسا هدروخ  مقر  ییـالب  ادـخ  ياـیلوا  يارب 
یم ربص  نآ  رب  ایآ  تسه ؛ يا  هنتف  ناتنانمـشد  اب  امـش  يارب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دندوب ؛ نت  جنپ  دنتـسب ؛ ار  رد  ترـضح  دـمآ ؛

اب هتبلا  دنوش ؛ یمیالتبم  راچد و  ناشیا  هنتف  هب  دـنوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  رگا  مه  ناشیا  ناتـسود  .هلب  دنتـشاد : هضرع  دـینک ؟
.دوش یم  ققحم  الب  نیمه  اب  كولس  همه  دننک ؛ یم  دشر  الب  نیمه 

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  كرد 

نیا زا  یکی  .دـش  نایب  میتسیاب ، مینک و  ربص  ات  دـنهد  یم  اـم  هب  (ع ) نیموصعم هک  ار  ییاـه  تریـصب  یخرب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد 
ناسنا هک  دوش  یم  بجوم  كرد  نیا  .تسیچ  كرش  دیحوت و  هک  دمهفب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ دیحوت  زا  حیحـص  كرد  اه ، تریـصب 
تعافش مینک ، دورو  نیمزرـس  نیا  رد  میوش و  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  دراو  رگا  .دتـسیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد 

ییادخ ناشیاهراک  همه  دنتـسه ، ادـخ  قلطم  دـبع  نوچ  دـننک و  یمن  يراک  ادـخ  تدابع  زج  ناشیا  دوش ؛ یم  ام  لاح  لماش  ناشیا 
نوچ تسا ؛ تبحم  فطل و  رـس  زا  ناشیا  ياهراک  همه  دنتـسه ؛ هلوصوم  تمحر  همحرلا و  ندعم  دنیادخ ، قلطم  دـبع  نوچ  تسا ؛

« هاَهَْتنُم ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  « ؛ دوش یمن  عطاس  اه  نآ  زا  ریخ  زج  دنیادخ ، قلطم  دبع 
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( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و 

( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمـشش  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
ياه تراشب  اهراذنا و  هب  هراشا  اب  ثحب  يادتبا  رد  ناشیا  .تسا  هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

.دندرک ناونع  دیحوت  ار  اه  تراشب  اهراذنا و  نیا  همه  روحم  نآرق ،

ار دوخ  دندنب و  یم  اه  تراشب  اهراذنا و  نیا  رب  ار  دوخ  شوگ  ایند  یگدنز  هب  نداد  تیاضر  اب  يا  هدع  (ع ) ءایبنا نیبطاخم  نایم  رد 
هاـگهانپ نیمه  هکیلاـح  رد  دـنا  هدروآ  هاـنپ  نآ  هب  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  هاـگهانپ  ار  اـیند  ناـنیا  هک  ارچ  دـنیامن ؛ یم  دراو  منهج  رد 

لاعتم يادخ  يوس  هب  اه  هاگ  هیکت  نیا  زا  رارف  هب  ار  رـشب  هراومه  (ع ) ءایبنا لیلد  نیمه  هب  .دوش  دهاوخ  منهج  هب  نانآ  دورو  بجوم 
رد ناسنا  ياوق  همه  مات  هدجـس  هلمج ، کی  رد  ار  دـیحوت  دـنتخادرپ و  دـیحوت  زا  نآرق  فیرعت  هب  همادا  رد  ناشیا  .دـنا  هدـناوخ  ارف 

همه رد  مات  تیدوبع  هک  دندرک  هراشا  یساسا  هتکن  نیا  هب  یفرط  زا  .تعیرـش  کسانم و  ماجنا  طقف  هن  دنتـسناد ، لاعتم  يادخ  ربارب 
لهج لقع و  ثیدح  رد  هک  دنتسه  يدونج  ياراد  دوخ  تدابع  يارب  هتبلا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  نآ  زا  طقف  ملاوع 

رد سیلبا  ياوق  زین  هلیذر  تافـص  دنتـسه و  ترـضح  یگدـنب  ياوق  هدـیمح  تافـص  ثیدـح ، نیا  ساـسارب  .تسا  هدـمآ  نآ  حرش 
ترضح و هب  یلوت  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  تیعبت  هب  راچان  ندش  دحوم  يارب  اه  ناسنا  نایم  نیا  رد  .ترضح  اب  ینمـشد 
زا ندش  كاپ  هلیذر و  تافص  زا  يربت  ترضح و  هب  یلوت  اب  اذل  .دنتسه  هلیذر  تافـص  توغاط و  يایلوا  سیلبا و  زا  يربت  یفرط  زا 

لیثمت هبیط  هرجـش  هب  نآرق  رد  دیحوت  هک  دـنا  هداد  همادا  ناشیا  .دوش  یم  ققحم  يراج و  اه  نآ  دوجو  رد  هدـیمح  تافـص  اه ، نآ 
عرف تاوامـس و  رد  نآ  لصا  هک  تسا  گرب  هخاش و  هشیر و  اب  هارمه  يا  هرجـش  ًاتقیقح  هکلب  تسین  ظفل  کی  طقف  هک  تسا  هدـش 

سیلبا توغاط و  يایلوا  تیالو  طیحم  رفک و  كرـش و  نامه  هک  هدش  هراشا  هثیبخ  هرجـش  هب  زین  نآ  لباقم  رد  تسا ؛ ضرا  رد  نآ 
ناشیا تیالو  طیحم  زین  نآ  عرف  و  (ع ) نیموصعم هبیط ، هرجـش  لصا  تاـیاور  ساـسارب  .دـشاب  یم  هشیر  نودـب  يا  هرجـش  هک  تسا 

اب لباقت  رد  هراومه  هثیبخ  هرجش  هبیط و  هرجـش  ود  نیا  تسا ؛ (ع ) تیب لها  تیالو  يداو  نامه  دیحوت  يداو  رگید  ترابع  هب  .تسا 
یم رب  رد  ار  ملاع  رهاظ  نطاب و  هک  يریگرد  نیا  هب  هجوت  اب  .دننک  هارمه  دوخ  اب  دنریگب و  رب  رد  ار  ملاع  دنـشوک  یم  دنرگیدکی و 

يایلوا سیلبا و  اب  ترـضح  رغـصا  داهج  ربکا و  داهج  تقیقح  رد  .تسا  يریگرد  نادیم  نیا  هب  دورو  یعون  هب  ندش  دحوم  دریگ  ،
زا یعاعـش  یعون  هب  اه  ناسنا  داهج  سپ  تساه ؛ ناـسنا  رهاـظ  نطاـب و  ملاـع  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  ناـیرج  ملاوع  همه  رد  توغاـط 

.تسا (ص ) مرکا یبن  داهج 

51 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 240 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و  همه  روحم  دیحوت ،

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

َهّللا َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ٍرِیبَخ *  ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَتِک  َرلا  ِمیِحَّرلا *  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
يادـخ توعد  و  (ع ) یهلا يءایبنا  همه  توعد  هراصع  هک  دـش  ضرع  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  ( 3-1/ دوه «) ٌریَِـشب ٌریِذَن َو  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ 

ریـشب ریذن و  هک  (ص _ ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  ياه  تراشب  اهراذنا و  َهّللا » َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  « ؛ دوش یم  هصالخ  هملک  ود  رد  لاعتم 
یتقو .دوش  یم  هصالخ  هیآ  نیمه  رد  دنهد _  یم  تراشب  دننک و  یم  راذنا  ربخ  رـس  زا  دنتـسه و  ربخ  لماح  هدوب و  ملاوع  همه  رد 
رهـش نوریب  رد  زهجم  ایهم و  ینمـشد  میوگب  رگا  ایآ  دندومرف : هدرک و  عمج  ار  دوخ  هریـشع  دندش  ینلع  توعد  هب  رومأم  ترـضح 
نیما ار  نم  منک  رطخ  مالعا  رگا  دندومرف : ترضح  .هلب  دنتفگ : اه  نآ  دینک ؟ یم  رواب  ارم  نخس  تسامش ، راظتنا  رد  هدرک و  نیمک 

امـش يارب  گرزب  راذنا  کی  الاح  نم  دـندومرف : رگید  راب  ترـضح  .هلب  دـنتفگ : دـینک ؟ یم  ایهم  ار  ناتدوخ  دـیناد و  یم  قداص  و 
ار مدرم  هک  یتارطاخم  ناشیا  هک  تسا  نیا  ترضح  نخس  يانعم  .دنداد  راذنا  كرش  دیحوت و  رما  هب  تبسن  ار  اه  نآ  سپـس  مراد ؛

تلفغ زا  هدش و  ربخ  اب  رطخ  زا  ات  دهد  یم  ربخ  دنیب و  یم  ار  نمشد  نیمک  هک  نیما  ناب  هدید  کی  دننام  دننیب ؛ یم  دنک  یم  دیدهت 
.دنتسه هنوگ  نیا  ترضح  ياه  تراشب  اهراذنا و  سپ  دیوش ؛ هدامآ   دییایب و  نوریب 
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« ٌریَِـشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  : » دـیامرف یم  هک  دوش  یم  هصالخ  هیآ  نیا  رد  ترـضح  ياه  تراشب  اهراذـنا و  همه 
دوخ شیپ  زا  نم  تسین و  نم  دوـخ  فرط  زا  تسامـش  عـفن  هب  هک  یتلاـسر  نیا  امـش ؛ هیلع  هن  تسامـش ، يارب  مه  نم  تلاـسر  همه 

هب تراشب  نآرق  ياه  تراشب  همه  .مهد  تراشب  منک و  راذـنا  ات  ما  هدـمآ  وا  فرط  زا  نم  هکلب  دـشاب ؛ هتـشادن  یتمیق  هک  ما  هدرواین 
دیامرف یم  ار  بلطم  نیا  هیبش  لاعتم  يادخ  تایراذ  هکرابم  هروس  رد  تسادخ ؛ ریغ  شتـسرپ  زا  میب  نآرق ، ياهراذنا  همه  دیحوت و 

نیبُم ٌریذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف  : » دیامرف یم  هتفرگ ، ار  اه  نآ  نماد  هک  ییاه  تبوقع  ناگتـشذگ و  تشونرـس  نایب  زا  دعب  و 
تدابع ار  ادخ  ریغ  دـینک و  رارف  ادـخ  تمـس  هب  سپ  /50-51 ؛) تایراذ «) نیبُم ٌریذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعَْجت  ـال  َو  * 

.دینیبب ار  نارگید  تشونرس  ات  مهد  یم  راذنا  ار  امش  نم  .دینکن 

سپ تسا ؛ هدرک  تباجا  ار  ریغ  توعد  هتـشاذگ و  ریغ  نماد  رد  رـس  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ناسنا  ياه  يراتفرگ  اه و  تبوقع  همه 
هدرک هرصاحم  ار  همه  رطخ  ایوگ  .دینک  رارف  دیوش ؛ یم  دیدهت  امش  کت  کت  منک ، یم  راذنا  ار  امـش  نم  دینک ؛ رارف  ادخ  يوس  هب 

انَءاِقل َو َنوُجْرَی  َنیذَّلا ال  َّنِإ  « ؛ دنا هدـش  رطخ  ثعاب  ام ، ياه  هاگهانپ  نیمه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  دراو  ام  ياه  هاگهانپ  رد  و 
دح رد  ار  دوخ  دنرادن و  دـیما  هللا  ءاقل  هب  هک  یناسک  /7 ؛) سنوی «) َنُوِلفاغ اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیذَّلا  اِهب َو  اوُّنَأَمْطا  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلِاب  اوُضَر 

نیذلا « ؛ دنهاوخ یمن  ار  ایند  زا  شیب  دنشاب  هتـشاد  مه  ار  ایند  رگا  دنتـسه ، مارآ  نآ  رب  هدوب و  یـضار  ایند  هرفـس  هب  دننیب و  یم  ایند 
، لفاغ مارآ و  دـنا و  هتـسشن  ایند  هرفـس  رب  نانچمه  یپایپ  تایآ  دوجو  اب  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  اـم  نولفاـغ » اـنتایآ  نع  مه 
اب اـه  نآ  یلو  میروآ ؛ یم  رد  ادـص  هـب  ار  اـهرطخ  گـنز  میتـسرف و  یم  ار  اهرادـشه  میتـسرف ؛ یم  دنتـسه ، اـیند  هرفـس  هـب  یـضار 
اه نیا  هک  میهد  یم  رادشه  میریگ و  یم  ار  یناوج  لام و  میریگ ؛ یم  ار  ناشتاقلعت  کت  کت  دنوش ؛ یمن  رادیب  مه  ام  ياهرادـشه 

ُمُکَمِحَر اوُزَّهََجت  : » دندومرف یم  نایب  ار  هتکن  نیا  دجسم  رد  بش  ره  ناشتفالخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنتـسین  یندنام 
ادص هب  ار  اهرطخ  گنز  ام  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دیوش ؛ هدامآ  تسا ، هدش  هداد  چوک  ياوآ  »(1) ؛ لیِحَّرلِاب ْمُکِیف  َيِدُون  ْدَقَف  ُهَّللا 
نیا زا  یلو  دور ؛ یم  تسد  زا  ناتیاوق  همه  دیـسرب ، یلاـس  نهک  هب  دـینامب و  رگا  دـنتفر ؛ کـی  هب  کـی  ناـتناکیدزن  میا ؛ هدروآ  رد 

ياهرادشه دننک و  یمن  بلط  ار  ایند  زا  شیب  دنتسه و  ایند  هب  یضار  دنا ، هتسشن  ایند  هرفـس  رب  هک  یناسک  دندرک ؛ تلفغ  مه  تایآ 
هک ییایند  تسا ؛ منهج  اه  نآ  هاگهانپ  /8 ؛) سنوی «) َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  « ؛ دنریگ یم  هدیدان  مه  ار  لاعتم  يادخ 

.تسین رصقم  سک  چیه  تسا و  ناشدوخ  تابستکم  دوب ؛ داوخ  اه  نآ  تبوقع  ملاع  دننک ، یم  هیکت  نآ  هب 

53 ص :

321 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( 1 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 242 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنتسه و كانرطخ  ام  يارب  میا ، هدرک  هیکت  نآ  هب  هک  ام  ههلآ  نیا  اه و  هاگهانپ  نیا  ایوگ  تسا ؛ هللا » یلا  اورفف   » اهرادشه همه  سپ 
لماع دـنک ، یم  رود  ادـخ  زا  ار  امـش  هک  یناهانگ  دـنا : هتفگ  هدرک و  انعم  ار  هللا » یلا  اورفف   » نیرـسفم مینک ؛ رارف  اه  نیمه  زا  دـیاب 

؛ مهد یم  راذنا  ار  امـش  نم  هک  دینک  رارف  ادخ  تمـس  هب  دـیوشن  راتفرگ  هتـشذگ  ماوقا  لثم  دـیهاوخ  یم  رگا  دنتـسه ؛ امـش  تبوقع 
اب دینک و  رارف  دوخ  هلآ  زا  ینعی  رخآ » ًاهلا  هللا  عم  اولعجت  الو  : » دنیوگ یم  هدرک و  ریـسفت  ار  دعب  هیآ  مه  راوگرزب  نیرـسفم  یـضعب 

.متسه يراکشآ  رذنم  نم  هک  دیریگن  يرگید  هلا  لاعتم  يادخ 

نآرق فراعم  ساسارب  دیحوت  يانعم 

تسا و يراج  ملاع  رد  وا  يانـسح  يامـسا  هک  تسا  یـسدقم  دوجو  هلا  تسین ؛ ظفل  کی  طقف  هلا  هک  دش  هراشا  هتـشذگ  هسلج  رد 
يارب وا  رانک  رد  رگا  نیاربانب  هلا ؛ دوش  یم  وا  دنتسه و  هتسباو  امـسا  نآ  هب  هاوخان  هاوخ  تاقولخم  دوش ؛ یم  هرادا  امـسا  نآ  اب  ملاع 

اه نیا  زا  دـنیوگ : یم  ام  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه ؛ ام  منهج  اـه  نیمه  دوش ؛ یم  اـم  تبوقع  لـماع  اـم  ههلآ  نیمه  میتفرگ ، هلا  دوخ 
.دینک رارف 

همه لاعتم و  يادخ  شتـسرپ  مزاول  تسا ؛ هیآ  نیمه  ریـسفت  نآرق  ًالـصا  تسا ؛ هدش  هداد  حیـضوت  نآرق  رد  هللا » یلا  اودـبعتال   » هیآ
ترخآ ایند و  ياه  تسکش  اه و  یماکخلت  اه ، تبوقع  همه  .دنتـسه  دیحوت  مزاول  هدش ، رکذ  نآرق  رد  هک  يریخ  جیاتن  اه و  باوث 

دورو دهد و  یم  حیـضوت  ار  دیحوت  نآرق  هچ ؟ ینعی  ندش  دحوم  تسیچ و  دیحوت  الاح  .تسا  كرـش  ادخ و  ریغ  شتـسرپ  لیلد  هب 
يادخ لباقم  رد  ناسنا  يدوجو  تاماقم  همه  ینعی  دیحوت  دـنک ؛ یم  انعم  يددـعتم  فقاوم  رد  ار  ندـش  دـحوم  دـیحوت و  يداو  هب 
لاعتم يادخ  لباقم  رد  یگمه  شّرـس  یبلق و  تالاح  راکفا و  راتفر و  دنک ؛ ضحم  هدجـس  دشاب و  عضاوتم  عشاخ و  دجاس و  لاعتم 

نیا دنتـسه ؛ دـجاس  وت  لباقم  رد  نم  يدوجو  تاـماقم  همه  »(1) ؛ يِداَُؤف َِکب  َنَمآ  ِیلاَیَخ َو  يِداَوَس َو  ََکل  َدَجَـس  « ؛ دنـشاب دـجاس 
هیکت وا  هب  ندرکن و  هیکت  وا  ریغ  هب  نتـساوخ ، وا  زا  قالطالا و  یلع  نتـساوخن  ادخ  ریغ  زا  ینعی  لاعتم ؛ يادخ  تدابع  ینعی  دـیحوت 

؛ دنوش حلاص  لامعا  ناسنا ، یبلق  لاوحا  تاداقتعا و  ناسنا و  لامعا  همه  ینعی  دـیحوت  ندیـسرت ؛ وا  زا  ندیـسرتن و  وا  ریغ  زا  ندرک ،
ناگرزب زا  یضعب  تسین ؛ اه  نیا  طقف  هتبلا  دوش ؛ رود  ناسنا  زا  هلیذر  تافص  همه  دوش ؛ ققحم  ناسنا  رد  هدیمح  تافـص  همه  ینعی 

همه ینعی  (ع ) تیب لها  نآرق و  نایب  رد  دـیحوت  .دـیتسه  دـیحوت  يداو  يادـتبا  رد  هزات  دـیدرک  یط  ار  اـه  هار  نیا  رگا  دـنیوگ : یم 
راکفا شراکفا  دـشاب ؛ یگدـنب  لاوحا  شلاوحا  دـشاب ؛ یگدـنب  تافـص  شتافـص  دـشاب ؛ یگدـنب  ماقم  رد  ناسنا  يدوجو  تاـماقم 

.دشاب یگدنب 
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هدیمح تافص  دونج  اب  (ص ) مرکا یبن  مات  تیدوبع 

یمتخ سدـقم  دوجو  تاماقم  زا  یماقم  هک  ار  لقع  لاعتم  يادـخ  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  بلطم  نیا  لـهج  لـقع و  ثیدـح  رد 
يادخ  (1)« َربْدَأَف ِْربْدَأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  َلَْبقَأَف  ِْلْبقَأ  : » دومرف وا  هب  دـیرفآ و  شرع  تسار  بناج  زا  رون  زا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بترم 
تحت لقع  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  نیا  زا  تسا و  رابدا  لابقا و  رد  ام  تاعاط  همه  نوچ  تفریذـپ ؛ داد ، نامرف  لقع  هب  هچ  ره  لاعتم 
تافـص یگمه  لقع  رکـشل  دنک ؛ یگدـنب  اوق  نیا  اب  ات  دـیرفآ  وا  يارب  رکـشل  درک و 75  میرکت  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  دوـب و  ناـمرف 

وا اـب  هک  دنتـسه  (ص ) مرکا یبن  ینارون  ياوق  اـه  نیا  همه  عوشخ و ؛ … دـهز ، ربص ، اـضر ، نیقی ، لـکوت ، دـننام  دنتـسه ؛ هدـیمح 
دشاب و هتـشاد  رابکتـسا  رد  هشیر  هک  یتفـص  چیه  تسا و  دجاس  ادخ  لباقم  رد  ناشیا  ياوق  همه  ینعی  تیدوبع  دـننک ؛ یم  تدابع 

دوجو نیا  يارب  مه  لاعتم  يادخ  تسا ؛ دجاس  ناشیا  دوجو  ّرـس  ترـضح و  دوجو  همه  تسین ؛ ترـضح  رد  دوش ، نایغط  هب  یهتنم 
راکفا و دـننک ؛ یم  یگدـنب  ملاع  رد  اوق  نیا  اـب  دنتـسه و  (ص ) مرکا یبن  ياوق  یبلق ، تافـص  همه  تسا ؛ هدـیرفآ  یتافـص  سدـقم 
هک یملاع  ره  بجح و  ملاوع  مولع و  راحب  ملاوع  زا  ایند ، نیا  ات  لبق  ملاوع  زا  ناـشتاماقم  همه  اـب  دـنراد ، هک  ینأـش  ره  ناـشراتفر ،

همه هب  ناـشیا  دنتـسه ؛ هدجـس  لاـح  رد  دـجاس و  لاـعتم  يادـخ  لـباقم  رد  ناـشیا ، يدوجو  ملاوع  همه  يریبـعت  هب  و  دوش ، روـصت 
دوجو ملاوع  همه  ینعی  تیدوبع  نیاربانب  دنا ؛ هتفگ  حیبست  دنا و  هدرک  تدابع  هدـش و  دراو  هدـش  هدـیرفآ  ناشیا  عبت  هب  هک  یملاوع 

سکعلاب درادن ؛ بسانت  یگدنب  اب  ًالصا  هلیذر  تافـص  .دشاب  یگدنب  اب  بسانتم  وا  نوئـش  همه  ینعی  دشاب ؛ دجاس  عضاوتم و  ناسنا ،
.دشاب هدجس  دیاب  ناسنا  دوجو  همه  سپ  دنتسه ؛ ینارون  ياوق  یگدنب و  تعاط و  ياوق  هدیمح ، تافص 
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تیدوبع قیرط  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  تیعبت 

يوس هب  ار  شدوخ  هار  ًالماک  دناوت  یم  نارگید ، زا  لقتسم  یناسنا  ره  ایآ  دوش ؟ یم  لصاح  هنوگچ  لاعتم  يادخ  لباقم  رد  هدجس 
ناوت یم  فراعم  ساـسارب  تسین ؛ یندـش  نیا  اـی  منک ؛ تعاـط  ار  ادـخ  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب  دورب و  شیپ  هدرک و  باـختنا  ادـخ 

هب  ) دوخ يدوخ  هب  دناوت  یم  دنک  یم  روصت  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  هفیقـس  ياهدـمایپ  زا  یکی  تسین ؛ نکمم  راک  نیا  هک  دـیمهف 
ساسارب تسین ؛ هنوگ  نیا  زگره  دسرب ! دیحوت  هب  مه  نایاپ  رد  دنک و  یم  تسرد  دوخ  يارب  یکولـس  کسانم  کی  و  دـسرب ) ادـخ 

تقیقح اه  نآ  تسا ؛ هدـش  ققحم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن  رد  دـیحوت  تقیقح  تداـبع و  فراـعم ،
رد دیحوت  قیاقح  همه  دنوش ؛ قحلم  سدقم  راونا  نیا  هب  دیاب  دننک  تدابع  دـنهاوخب  رگا  یقبام  دنتـسه ؛ ادـخ  قلطم  دـبع  تدابع و 
ره تسا ؛ قیاقح  نیا  زا  ولمم  مه  نآرق  دـنک ؛ یم  تابثا  ار  رما  نیا  یناوارف  فراـعم  دوش ؛ یم  لـصاح  ناـشیا  زا  تعباـطم  تیعبت و 
درک تکرح  هار  کی  نآ  رد  دیاب  تسا و  یکی  طقف  میقتسم  طارص  دنک ؛ تکرح  لاعتم  يادخ  تمس  هب  ًالقتسم  دناوت  یمن  یـسک 

طارـص نیا  رد  ام  ياوق  هک  يا  هزادـنا  هب  نیاربانب  تسا ؛ نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لـها  مرکا و  یبن  ریـسم  مه  نآ  هک 
تافـص لاعتم  يادـخ  دنتـسه ؛ هنوگ  نیا  زین  هدـیمح  تافـص  میوش ؛ یم  دـحوم  عبات و  یناف و  ّیلوتم و  ترـضح  هب  اـم  دریگ ، رارق 
هلـصاف نمـشد  زا  مینک و  ادـیپ  ّیلوت  ناـشیا  هب  هک  يا  هزادـنا  هب  اـم  تسا و  هداد  (ص ) مرکا یبـن  ینعی  رفن  کـی  هب  اـهنت  ار  هدـیمح 

.دییامرفب هظحالم  ار  لهج  لقع و  ثیدح  هراب  نیا  رد  میسر ؛ یم  دیحوت  هب  میریگب 
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میرک نآرق  تایآ  ساسارب  هبیط  هرجش  هب  دیحوت  لیثمت 

ٌِتباث َو اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َْفیَک  ََرت  َْملَأ  : » دهد یم  حیـضوت  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ار  دیحوت  لاعتم  يادخ 
لثم اه  نیا  /24-25 ؛) میهاربا «) نوُرَّکَذَـتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  اهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ٍنیح  َّلُک  اهَلُکُأ  یتُْؤت  ِءاـمَّسلا *  ِیف  اـهُعْرَف 
یم لاعتم  يادخ  .دنمهف  یم  بابالاولوا  طقف  ار  لثم  هنحص  تشپ  یلو  دیوگ  یم  همه  يارب  ار  لثم  لاعتم  يادخ  تسا ؛ ینآرق  ياه 
هبیط هرجش  نیا  عورف  دوش ؛ یمن  لئاز  زگره  هک  تباث  يا  هشیر  لصا و  اب  تسا  هبیط  هرجش  نامه  هک  دراد  یلثم  هبیط  هملک  دیامرف :
هبیط هملک  دـیوگ : یم  ددـعتم  تاـیاور  تسیچ ؟ هبیط  هملک  نیا  دـشاب ؛ یم  سرتـسد  رد  هراومه  شیاـه  هویم  تساـه و  نامـسآ  رد 

رد هملک  هک  ارچ  تسین ؛ ظفل  کی  طقف  دیحوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینارون  هیآ  نیا  زا  تسا ؛ دـیحوت  و  هللا » الا  هلا  ال   » هملک نامه 
هـشیر هک  تسا  يا  هرجـش  دیحوت  هملک  تسا و  هبیط  تخرد  لثم  هبیط ، هملک  لاثم  يارب  تسین ؛ ظفل  کی  طقف  مه  نآرق  حالطـصا 
هلـسلس ینارون  ثیدـح  رد  ءادـفلا  هل  انحاورا  اضر  ماما  .تسا  هنوگ  نیا  ًاتقیقح  دـیحوت  دـهد ؛ یم  هویم  دراد و  یعورف  دراد ، تباـث 
تیاور نیا  قبط  هکلب  تسین  ظفل  کی  طـقف  هملک ، نیا  »(1) ؛ ِیباَذَع ْنِم  َنِمَأ  ُهَلَخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دنیامرف یم  بهذلا 

.درک دورو  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  نصح  کی 

عرف و لصا و  .دـش  رکذ  نآ  هیآ  هک  تسا  هبیط  هرجـش  نامه  هللا » الا  هلا  ال   » هملک تسیچ ؟ دـیحوت  هملک  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
فالتخا یکدنا  اب  یناوارف  تایاور  رد  .درک  هدافتـسا  (ع ) موصعم نایب  زا  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  تسیچ ؟ هبیط  هرجـش  نیا  هویم 

؛ دنتـسه (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  تخرد  نیا  هشیر  لصا  تسا : هدـمآ  دنتـسه _  عمج  لباق  همه  راد و  ینعم  تافالتخا  نیا  _ 
مالـسلا مهیلع  همئا  نآ  ياه  هخاش  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  عرف  دنتـسه و  ملاـع  رد  دـیحوت  هرجـش  تباـث  لـصا  ناـشیا 

؛)؟(» میهاربـال هتعیـش  نم  دـنع  و  « ؛ تسا (ع ) ءءاـیبنا زین  هعیـش  زا  روظنم  .دنـشاب  یم  ترـضح  نایعیـش  زین  نآ  ياـه  گرب  دنتـسه و 
تاولص تیب  لها  نینمؤملاریما و  شعرف  مرکا و  یبن  دوجو  دیحوت  هرجش  نیا  لصا  هک  تسه  ملاع  رد  دیحوت  هرجـش  کی  نیاربانب 

ياه هویم  دندومرف : دعب  دنشاب ؛ یم  دنناشیا _  وزج  زین  (ع ) ءایبنا همه  هک  ترضح _  نایعیش  زین  نآ  ياه  گرب  نیعمجا و  مهیلع  هللا 
.تسا (ع ) تیب لها  مولع  هرجش ، نیا 
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دنتـسه و مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دیحوت ، هرجـش  لصا  دـندومرف : هدرک و  یفرعم  رت  عماج  ار  هرجـش  نیا  يرگید  فیطل  تیاور  رد 
رگا دوش ؛ یتاوامـس  دیاب  دسرب  (ع ) تیب لها  هب  دـهاوخب  هک  ره  تسا و  ءامـسلا  یف  شعرف  تسا ؛ ناشیا  تیالو  طیحم  مه  نآ  عرف 

، دـنریگ یم  هلـصاف  ضرا  زا  اهنآ ، تیالو  تاوامـس  رد  هک  یناسک  هاگ  نآ  تسا ؛ یتاوامـس  دوش  اه  نآ  تیالو  طیحم  دراو  ناـسنا 
تخرد تیالو و  تخرد  ياه  هویم  اهبر » نذإب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  « ؛ دندرگ یم  ادج  تاقلعت  زا  دنوش و  یم  ینامسآ  یتاوامس و 
ماودلا یلع  دنتـسه ؛ دیحوت  تخرد  نیا  تارمث  هک  دش  دهاوخ  یقیاقح  زا  راشرـس  ناشبولق  تساه و  نآ  رایتخا  رد  هراومه  دیحوت 

ینامـسآ تخرد  ياه  هویم  اه  نیا  دسر و  یم  اه  نآ  بلق  هب  تاوامـس  و  (ع ) تیب لها  مولع  فراعم و  دـیحوت و  تخرد  ياه  هویم 
یم لوانت  یتشهب  تخرد  هویم  زا  نایتاوامـس  یتقو  دنک ؛ یم  هیذغت  نآ  زا  وا  ياوق  همه  دروخ ، یم  هک  ار  يا  هویم  ناسنا  یتقو  دـنا ؛

.تسین ظفل  کی  طقف  دیحوت  سپ  ؛ تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رثا  نیا  دوش ؛ یم  ینارون  ناشیاوق  بولق و  دننک ،

ندش دحوم  طرش  (ع ،) نیموصعم تیالو  طیحم  هب  دورو 

تیالو طیحم  دراو  ینعی  ندش ؛ لیدبت  دیحوت  تخرد  نیا  ياه  گرب  هب  ینعی  ندش  دحوم  تسیچ ؟ ندش  دحوم  هک  دید  دیاب  لاح 
فراعم رد  دیحوت  يداو  هب  دورو  .دیحوت  يداو  هب  دورو  ینعی  یباذع » نم  نما  نصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ال   » ینعی ندش ؛
دیحوت باب  ام  دـنا : هدومرف  (ع ) نیموصعم /189 ؛) هرقب «) اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  « ؟ تسیچ دیحوت  يداو  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت 

؛ میتسه ام  دیحوت  لیبس  دوش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  لخدم  زا  دیاب  دوش  دیحوت  يداو  دراو  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  میتسه ،
هادف انحاورا  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  رد  .درادـن  دوجو  نیا  زا  رتالاب  یماقم  میتسه ؛ ام  هللا  هجو  میتسه ؛ ام  دـیحوت  طارص 

یم رگا  لاعتم  يادـخ  »(1) ؛ ُْهنِم یَتُْؤی  يِذـَّلا  َهْجَْولا  ُهَلِیبَس َو  ُهَطاَرِـص َو  َُهباَْوبَأ َو  اَـنَلَعَج  ْنَِکل  ُهَسْفَن َو  َداَـبِْعلا  َفَّرََعل  َءاَـش  َْول  : » دـندومرف
هداد رارق  دوخ  هجو  لیبسو و  طارـص  باب و  ار  ام  تمکح  ساسا  رب  یلو  درک ؛ یم  یفرعم  هطـساو  یب  میقتـسم و  ار  دوخ  تساوخ ،
دوخ هک  طارص  لصا  هب  ات  درک  ریس  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  رد  دش و  دیحوت  يداو  دراو  (ع ) نیموصعم باب  زا  دیاب  نیاربانب  تسا ؛

تقیقح هب  ندیـسر  يارب  هک  دراد  یعورف  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـالو  هک  ارچ  تفاـی ؛ تسد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  تقیقح 
رد ادخ  هنک  اریز  تسا ؛ هجو  هب  تفرعم  ام  هللا  تفرعم  تسا ؛ هللا  تفرعم  نامه  نیا  دیسر ؛ هللا  هجو  هب  درک و  ریـس  نآ  اب  دیاب  تیالو 
هب تفرعم  ام  تفرعم  همه  میسانشب ؛ ار  هللا  هجو  میناوت  یم  طقف  ام  تسین و  نکمم  تاذ  هب  هانتکا  دریگ ؛ یمن  رارق  سکچیه  سرتسد 

.تسا هداد  رارق  دوخ  هجو  ار  ام  لاعتم  يادخ  دنا : هدومرف  (ع ) نیموصعم تسا ؛ هجو 
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هثیبخ هملک  هبیط و  هملک  تقیقح  اب  دیحوت  تبسن 

؛ تسین دـیحوت  ياه  تخرد  زا  ثحب  تسین ؛ رتشیب  یکی  ملاع  رد  تسا و  (ص ) مرکا یبن  شلـصا  هک  تسا  يا  هرجـش  دـیحوت  سپ 
دوجو شعرف  لصا و  »(1) ؛ ِمیرَْکلا ِعْرَْفلاَو  ِمیدَْقلا ، ِلْصَْالا  یَلَع  ُمالَّسلا  « ؛ یعرف دراد و  یلـصا  هک  تسا  یکی  ملاع  رد  دیحوت  هرجش 

ْنَمَف ِینْصِح  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِیلَع  ُهَیَالَو  ای «  ینصح » هللا  الا  هلا  هملک ال  « ؛ دنتـسه امهیلع  هللا  تولـص  نینمؤملاریما  مرکا و  یبن  سدقم 
هب دورو  هتبلا  دش ؛ دـیحوت  يداو  دراو  اوق  همه  اب  دـیاب  هکلب  تسین  فرح  هب  ندـش  دـحوم  سپ  »(2) ؛ ِیباَذَع ْنِم  َنِمَأ  ِینْـصِح  َلَخَد 

؛ دوش ادـج  ناسنا  زا  رابکتـسا  الیخ و  اه و  تینا  اه و  تینانا  همه  دـیاب  دورو  يادـتبا  ناـمه  رد  دـهاوخ ؛ یم  ناـحتما  دـیحوت  يداو 
ناشیا تیالو  عوضوم  هب  همه  ینعی  دنتسه ؛  (3)« سانلا هب  یلتبملا  بابلا  و   » مالسلا هیلع  ماما  دوش ؛ یمن  دراو  دیحوت  يداو  هب  هنرگو 

یمن دیحوت  يداو  دراو  تروص  نیا  ریغ  رد  دنوش ؛ یم  دیحوت  يداو  دراو  دندمآ ، نوریب  دنلبرـس  ناحتما  زا  رگا  دنوش ؛ یم  ناحتما 
يداو دراو  ًادّجـس  باب  نیا  زا  دیاب  /58 ؛) هرقب «) َنِینِـسْحُْملا ُدیِزَنَـسَو  ْمُکاَیاَطَخ  ْمَُکل  ْرِفّْغَن  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  اًدَّجُـس  َباَْبلا  اُولُخْداَو  « ؛ دنوش

اب هکئالم  هکلب  دوبن ؛ مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تدابع  هکئالم ، هدجـس  .تسا  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  هدجـس  نامه  نیا  دـش ؛ تیالو 
هدجس نیا  اب  هعصاق  هبطخ  ساسارب  .دش  هدوشگ  اه  نآ  يارب  دیحوت  تاماقم  زا  یماقم  دندش و  دیحوت  يداو  دراو  ناشیا ، رب  هدجس 

دورو هدجس  نیا  اب  تسا ؛ هللا  هفیلخ  هللا و  یلو  رب  هدجس  قیرط  زا  ادخ  تدابع  هدجـس ، نیا  دش ؛ هتـشادرب  اه  نآ  زا  رابکتـسا  الیخ و 
ادخریغ و كرـش و  زا  تاراهط ، يداو  رد  ناسنا  هاگ  نآ  دنک ؛ یم  ریهطت  ار  ناسنا  لاعتم  يادخ  دورو ، نیا  زا  سپ  دـتفا ؛ یم  قافتا 
رد مه  يرگید  ياه  نایب  اب  تقیقح  نیا  دسرب ؛ همظعلا  ندعم  هب  ات  دنک  یط  دیاب  ار  طارـص  لیبس و  نیا  ناسنا  دوش ؛ یم  كاپ  اطخ 

رون لثم  هب  تاکـشم  زا  دش و  رون  تاکـشم  دراو  درک و  عورـش  رونلا  تیب  زا  دیاب  تسا ؛ هدـش  هداد  حیـضوت  رگید  تایآ  رون و  هیآ 
.دتفا یم  قافتا  رون  ملاوع  رد  ریس  اجنیا  رد  دیسر ؛
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دحوم دـندیحوت ؛ عرف  اه  نیا  یلو  دنتـسه ؛ دوخ  ياج  رد  جـح و … هزور و  زامن و  هتبلا  تسین ؛ ظفل  کـی  طـقف  ندـش  دـحوم  سپ 
نوئـش همه  هک  دوش  یم  ققحم  ینامز  مات  هدجـس  لاعتم ؛ يادخ  لباقم  رد  مات  هدجـس  ینعی  ندـش ؛ دـیحوت  يداو  دراو  ینعی  ندـش 

زا دوش ، تخرد  نیا  گرب  دروخب و  دنویپ  تسا ، دیحوت  لصا  هک  يا  هبیط  هرجـش  نیا  هب  ناسنا  یتقو  .دوش  لیدبت  یگدنب  هب  ناسنا 
؛ تسا نمیا  نما و  يداو  اجنیا  دوش ؛ یمن  ادیپ  ناسنا  رد  دیحوت  زج  يزیچ  دنک ، ومن  دشر و  تخرد  نیا  اب  دنک ، هیذغت  تخرد  نیا 

يداو دـیحوت و  يداو  دراو  ینعی  هللا » یلا  اورفف   » سپ دوش ؛ یم  رفک  كرـش و  راچد  دریگب ، هلـصاف  تخرد  نیا  زا  یـسک  رگا  یلو 
ینعی دیوش ؛ ( 36/ رون «) ُهُمْـسا اَهیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف   » دراو ینعی  دیروخب ؛ هرگ  هبیط  هرجـش  نیا  هب  دیوش و  تیالو 

رد ادـخ  رکذ  تسا ؛ هداد  یگدـنب  رکذ و  هزاجا  اه  هناخ  نآ  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دـیوش  (ص ) مرکا یبن  هناخ  تیـالو و  يداو  دراو 
ُِّنئَمْطَت ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ـالَأ   » هـیآ ریــسفت  رد  .دنتــسه  (ص ) مرکا یبـن  سدــقم  دوـجو  رکذ ، تـقیقح  اریز  تـسا ؛ رــضاح  اـه  هناـخ  نآ 

هناخ نآ  رد  ترـضح  عاعـش  هک  يا  هناخ  »(1) ؛ ُُهباَـجِح ِهَّللا َو  ُرْکِذ  َوُه  ُبوـُلُْقلا َو  ُِنئَمْطَت  ٍدَّمَحُِمب ص  : » دـندومرف ( 28/ دعر «) ُبُولُْقلا
همه تویب ) نیا  رد  ( ؛) 37/ رون «) هاَکَّزلا ِءآَتیِإ  ِهَالَّصلا َو  ِماَقِإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌهَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  ّاَل  ٌلاَجِر  « ؛ دشاب یم  رونلا  تیب  تسا 

زا دـنک ؛ یمن  لفاغ  ادـخ  زا  ار  اـه  نآ  يزیچ  چـیه  تسا ؛ دجـسم  ناـشرازاب  تسا ؛ دجـسم  اـه  نآ  تیب  دوش ؛ یم  دجـسم  یگدـنز 
یقیقح دحوم  دورب و  رانک  اه  باجح  دسرب و  دیحوت  رتالاب  تاماقم  هب  ات  دوش  یم  زاغآ  دـیحوت  يداو  رد  ناسنا  ریـس  هک  تساجنیا 

عبات و وا  رهاظ  نطاب و  دـشاب و  (ص ) مرکا یبن  تعیرـش  کسانم  ناسنا ، یگدـنز  کسانم  هک  تسا  نیا  دـیحوت  تقیقح  سپ  دوش ؛
.دسرب دیحوت  همشچرس  هب  دنک و  ریس  ناشیا  اب  دناوتب  ات  ددرگ  ناشیا  هب  یلوتم 
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همئا مه  كرـش  رفک و  هکلب  تسین ؛ لقتـسم  ریازج  زا  ثحب  مه  رفک  كرـش و  يداو  رد  تسه ؛ رفک  كرـش و  مه  لباقم  فرط  رد 
دراو دنک ، تکرح  اه  نآ  لابند  دوش و  نیبشوخ  نمؤم و  دقتعم و  اه  نآ  هب  یسک  رگا  دنتـسه ؛ توغاط  يایلوا  نامه  هک  دنراد  يا 

اَهل ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثیبَخ  ٍهَرَجَشَک  ٍهَثیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  َو  « ؛ تسا كرش  نیع  اه  نآ  هب  ّیلوت  .تسا  هدش  كرـش  رفک و  يداو 
مه هملک  نآ  هک  تسه  رفک  كرش و  هملک  مه  فرط  نیا  تسه ، هبیط  هملک  دیحوت و  هملک  فرط  نآ  رگا  /26 ؛) میهاربا «) رارَق ْنِم 

ِّقَْحلا َو َهَِملَک  ْرِهْظَأ  َو  : » تسا هدمآ  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تدارا  ضرع  زا  دعب  هللا  نیما  ترایز  رد  .تسا  هرجش  کی 
نوریب باـجح  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  قـح  هملک  ینعی  »(1) ؛ یَْلفُّسلا اَْهلَعْجا  ِلِطاَْبلا َو  َهَِملَک  ْضِحْدَأ  اَْـیلُْعلا َو  اَْـهلَعْجا 
تایاور رد  .دوش  اوسر  تسا  كرش  رفک و  هرجـش  هثیبخ و  هرجـش  ریغ و  تیالو  هک  زین  لطاب  هملک  دوش و  رهاظ  تیالو  نیا  دیایب و 

رب هتشاد و  رشب  تشونرس  رب  اه  نرق  هک  ییوهایه  همه  اب  ینعی  دراد ؛ گرب  خاش و  یلو  درادن  رارق  هشیر و  هثیبخ  هرجش  تسا : هدمآ 
؟ تسا هدـنام  یقاب  هک  تساه  تدـم  ارچ  درادـن  رارق  رگا  یلو  رارق » نم  اهلام  « ؛ تسا هشیر  یب  هرجـش  کی  هدرک ، تموکح  اه  نآ 

یبابح بآ و  يور  فک  هزادـنا  هب  رمع  نیا  همه  نآرق  رظن  زا  یلو  تسا  ینالوط  ام  دودـحم  هاگن  رد  رمع  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
؛) 17/ دـعر «) ًاِیبار ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌهَیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  « ؛ دور یم  نیب  زا  دـیآ و  یم  بآ  يور  هک  تسا 

.تسا تیالو  تقیقح  دنام ، یم  هک  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  تقیقح ،
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تاکشم یکی  هثیبخ ؛ هرجش  مه  يرگید  هبیط و  هرجش  یکی  دراد ؛ دوجو  هرجـش  ود  نیاربانب  تسا ؛ هرجـش  کی  كرـش  رفک و  سپ 
رونلا و تیب  هب  دورو  ینعی  ندـش  دـحوم  دـنراد ؛ دوجو  ملاع  رد  نایرج  ود  نیا  تاـملظ ؛ يداو  يرگید  تسا و  (ص ) مرکا یبن  رون 
، ندش نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  مرکا و  یبن  عرف  ینعی  ندش  دحوم  ترـضح ؛ لباقم  ههبج  هب  دورو  ینعی  ندش  كرـشم 

َیلِإ َالَو  ءالُؤَه  َیلِإ  َِکلَذ َال  َْنَیب  ُم  َنِیبَْذبَذّ « ؛ تسا قافن  مه  ندش  بذبذم  .نداتـسیا  لباقم  ههبج  رد  ینعی  ندش  دـحلم  كرـشم و  و 
(. 143/ ءاسن «) ءالُؤَه

يریگرد نیا  زا  ناسنا  يزیرگان  نوگانوگ و  ملاوع  رد  هثیبخ  هملک  هبیط و  هملک  يریگرد 

سنا و نیطایـش  دنک ؛ ریخـست  ار  ملاع  همه  دهد و  طسب  ار  دوخ  دشوک  یم  هثیبخ  هرجـش  دـش ، هئارا  دـیحوت  زا  هک  یفیرعت  ساسارب 
ارقهق هب  ار  مدرم  دنور و  یم  الاب  نم  ربنم  رب  دندومرف : ترضح  دننک ؛ رفاک  ار  همه  دنـشوک  یم  دنتـسه ، ریگرد  ترـضح  اب  هک  نج 

یم رب  اـیند  سفن و  فرط  هب  ار  مدرم  هراـبود  اـه  نیا  مدـنادرگ و  رب  ادـخ  يوس  هب  اـیند  زا  ار  مدرم  يور  نم  ینعی  دـننادرگ ؛ یم  رب 
هرجش هب  مه  يریگرد  نیا  هشیر  دنتسه ؛ ریگرد  مه  اب  نایرج  ود  نیا  سپ  دننک ؛ لوغـشم  ایند  هب  ار  مدرم  ات  دنـشوک  یم  دننادرگ و 
يادخ هب  سیلبا  تسا ؛ هدمآ  لهج  لقع و  ثیدـح  رد  هتکن  نیا  حیـضوت  هک  ددرگ  یم  رب  هثیبخ  هرجـش  هب  هکلب  ددرگ ؛ یمنرب  هبیط 

ار وا  تمکح  ساـسارب  مه  لاـعتم  يادـخ  .هدـب  ییاوق  مه  نم  هب  مورب ؛ لـقع  ياوق  گـنج  هب  مهاوخ  یم  نم  تشاد : هضرع  لاـعتم 
.دش یهاوخ  نعل  درط و  نم  تمحر  زا  يوش ، ریگرد  رگا  هک  داد  ار  راذنا  نیا  وا  هب  ادتبا  هتبلا  درک ؛ دادما 
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(ص) مرکا یبن  میظع  يریگرد  نادیم  نیا  دراو  ندش  دحوم  اب  ناسنا  دنتـسه ؛ مه  اب  ریگرد  ِنایرج  ود  نایرج ، ود  نیا  بیترت  نیدـب 
ام نایعیـش  دندومرف : هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درادن ؛ ناکما  يریگرد  نیا  هب  یهجوت  یب  اب  ندـش  دـحوم  نیاربانب  دوش ؛ یم  سیلبا  اب 

: دندومرف /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  َو  : » دندومرف شا  هرابرد  هک  تسا  یئالتبا  نامه  نیا  دنتـسه ؛ نیرتالتبم 
نیا زا  دـشاب و  دـحوم  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  يریگرد  نادـیم  نیا  هب  دورو  اـب  ربارب  ندـش  دـحوم  نیارباـنب  .مینک  یم  ربـص  هلب ،

هدیشک مه  ام  نطاب  هب  تسا و  ملاع  نطاب  رد  يریگرد  نیا  هک  ارچ  دشاب ؛ نیمه  ربکا  داهج  يانعم  کی  دیاش  .دشکب  رانک  يریگرد 
ات دنـشوک  یم  زین  ود  ره  ترـضح ؛ نانمـشد  سیلبا و  ياوـق  مه  فرط  کـی  تسا و  (ص ) مرکا یبـن  ياوـق  وـس  کـی  .تسا  هدـش 

قیرط زا  دـهاوخ  یم  سیلبا  .تساپ  رب  يدـج  گنج  کی  ام  دوجو  تکلمم  رد  لیلد  نیمه  هب  دـننک ؛ ریخـست  ار  اـم  دوجو  تکلمم 
ادـخ هب  دـننک و  حـتف  ار  ام  دوجو  تکلمم  دـنهاوخ  یم  مه  ترـضح  تسام ؛ رانک  سیلبا و  ياوق  زا  سفن  نوچ  دـنک ؛ گنج  سفن 

یم ترضح  میـشاب ؛ تسرپدوخ  دنـسپدوخ و  یغاط و  هللا و  یلع  ربکتـسم  ام  دهاوخ  یم  مه  سیلبا  میـشاب ؛ دبع  ام  اتدنهدب  لیوحت 
ام دراد و  دوجو  ام  نطاب  رد  گنج  نیا  .میشاب  هتشاد  هلیذر  تافص  ام  دهاوخ  یم  سیلبا  میـشاب ؛ هتـشاد  هدیمح  تافـص  ام  دنهاوخ 

يریگرد نادیم  نیا  رگید  یحطس  رد  .تسا  يریگرد  نیمه  نادیم  ینطاب ، داهج  نادیم  .مینک  رارف  گنج  نادیم  نیا  زا  میناوت  یمن 
هب ام  دـشاب ؛ فاعم  نآ  زا  توافت و  یب  نآ  هب  تبـسن  دـناوت  یمن  ینمؤم  چـیه  هک  دوش  یم  هدیـشک  رغـصا  داهج  رهاـظ و  نادـیم  هب 

َْنَیب َنیبَذـْبَذُم  « ؛ دـشاب قفاـنم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رگید  هار  هتبلا  .میریگ  یم  رارق  يریگرد  نیا  زکرم  رد  اـیند  نـیا  هـب  دورو  ضحم 
.دشاب یم  كرش  رفک و  ردارب  مه  قافن  هتبلا  /143 ؛) ءاسن «) ءالُؤه یلِإ  ِءالُؤه َو ال  یلِإ  َِکلذ ال 
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زا ار  مالـسا  نید  ناوت  یم  رگم  دوش ؛ یمن  عمج  یلک  حلـص  اب  ندوبدـحوم  درادـن ؛ ییانعم  ًالـصا  يریگرد  نودـب  دـیحوت  نیارباـنب 
دشابن و نآ  رد  يّربت  ّیلوت و  هک  درک  انعم  يروط  ار  مالـسا  نید  ناوت  یم  رگم  درک !؟ ادـج  تداهـش  رکنم و  زا  یهن  داهج و  تایآ 
لقع و ثیدح  لیذ  ترضح  .تسا  يّربت  ّیلوت و  ام  ربکا  داهج  نیرت  مهم  دشاب !!؟ توافت  یب  ملاع  رد  قافن  رفک و  نایرج  هب  تبسن 
هک یمادام  یلو  دنراد ؛ ار  لقع  تافـص  زا  یـضعب  ام  نایعیـش  ناتـسود و  همه  دنیامرف : یم  هداد و  حیـضوت  ار  ود  نآ  تقلخ  لهج ،

نیرتمک دـبای ؛ یمن  روهظ  اـه  نآ  رد  (ص ) مرکا یبن  ياوق  همه  لـقع و  ياوق  همه  دنـسرن ، ماـت  يّربت  هب  دـنوشن و  لـهج  زا  ياـقنم 
ِِهب اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  الَو   » هک تساجنیا  دنک ؛ یم  ادج  ترـضح  زا  ار  ناسنا  نآ ، ياهتنا  ات  لوا  زا  سیلبا  هاگتـسد  هب  یقلعت 

هفوکـش یگمه  رافک  ییایند  ياـه  هفوکـش  نیا  /131 ؛) هط «) یَْقبَأَو ٌْریَخ  ِبَر  َکـّ ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  اًـجاَوْزَأ 
ياه یتخـس  نیا  دیامن ؛ قازترا  موقز  هرجـش  زا  دیاب  مه  تمایق  رد  دنک ، قازترا  اه  نآ  زا  یـسک  رگا  دنتـسه ؛ موقز  هرجـش  تخرد 

(1)« هَعَْرتُم َْکیََدل  ِءاَمِّظلا  َلِهاَنَم  ٌهَّدَعُم َو  َنیِمِعْطَتْسُْملا  َِدئاَوَم  َو  « ؛ تسا تیالو  يداو  رد  نینمؤم  قزر  يرهاظ ،

وا زا  تساوخرد  قح و  ترضح  هب  راقتفا  مالعا  دمح ، تقیقح 

دناوت یمن  ریقف  اریز  تسادخ ؛ زا  فطل  تساوخرد  ام  هاگن  ياهتنا  مینک ، یم  دمح  ار  ادخ  یتقو  هللا  نیما  ترایز  ياهدمح  ساسارب 
؛ هدب مه  ام  هب  ینعی  یکلام ؛ وت  ایادخ  مییوگ : یم  یتقو  تساعد ؛ دمح ، ياهتنا  تفگ : ناوت  یم  هیعدا  یخرب  زا  هدافتسا  اب  دهاوخن ؛
ُتیُِمیَو َو ییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  ال  : » دییوگب دینک و  حیبست  ار  ادخ  ینعی  کبر » دمحب  حبـسف  »

« ٌریِدَق یَش ٍء  ّلُک  یلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ّیَح ال  َوُه 
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ناسنا دوجو  رد  دیحوت  ققحت  طرش  مات  يربت  یلوت و   

هب شمـشچ  هشوـگ  یـسک  رگا  تسه ؛ هدـعم » نیمعطتـسملا  دـئاوم   » مه فرط  نیا  تسا ، ایندـلا » هاـیحلا  هرهز   » فرط نآ  رگا  سپ 
يریخ چیه  هللااب » نمؤی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ دوب دهاوخن  لماک  دحوم  دوش و  یمن  لماک  شنامیا  دشاب ، هتـشاد  سیلبا  هاگتـسد 

نآ هب  شلد  دید و  اجنآ  رد  يریخ  یـسک  رگا  .ناشّرـش  هب  دـسر  هچ  تسا ، ّرـش  مه  اه  نآ  ِریخ  تسین ؛ توغاط  يایلوا  هاگتـسد  رد 
« هللااب نمؤی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ دوش یمن  دـحوم  زگره  دیـسر ، تینما  هب  اه  نآ  اب  درک و  دامتعا  اه  نآ  هب  دـش و  لـیام  فرط 
ات دـشاب  هتـشاد  يّربت  توغاط  يایلوا  عورف  لوصا و  هب  تبـسن  دـیاب  ناسنا  تسا ؛ دـیحوت  ناکرا  زا  کـسانم و  زا  يّربت  ّیلوت و  سپ 

.دوش لماک  نمؤم  دنک و  ادیپ  روهظ  وا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ياوق  لقع و  تافص  نیدحوم و  تافص  همه 

رغـصا داهج  ربکا و  داهج  نادیم  دراو  ینعی  نتـشاد ؛ مات  یلوت  مات و  يربت  ندـش و  يریگرد  نادـیم  دراو  ینعی  نآرق  رظن  زا  دـیحوت 
مرکا یبن  تیالو  يداو  زا  ینعی  ٌریَِـشبَو » ٌریِذـَن  ِم  ُْهنّ مَُکل  ِیّنَنِإ  َهَّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  « ؛ تسا نآرق  ياهراذـنا  نامه  نیا  ندـش ؛ ترـضح 
تـسد زا  ار  دوـخ  تسد  تسا ؛ ریغ  شتـسرپ  كرـش و  رطخ و  رـسارس  نآ ، زا  ریغ  ییاـج  ره  هک  میوـشن  ادـج  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

.تسا نیمه  اهراذنا  همه  تسا ؛ رطخ  رسارس  فرط ، نآ  دیوشن ؛ لفاغ  ترضح  تیعم  زا  دینکن و  ادج  ترضح 

هار دیحوت  يداو  هب  ناشیا  قیرط  زا  زج  سک  چیه  دنتـسه و  دـیحوت  نکر  دـیحوت و  همیخ  دـیحوت ، مئاعد  نید ، ناکرا  همئا  نیاربانب 
ینعی درک ؛ رارف  سیلبا  هاگتـسد  زا  دیاب  .متـسرپ  یم  مدوخ  تفگ : یم  دهدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  تساوخ  یم  مه  سیلبا  .دـبای  یمن 
سیلبا ندرک ؛ رارف  توغاط  يایلوا  هاگتـسد  سیلبا و  هاگتـسد  زا  ینعی  ادخ  ریغ  ندـیتسرپن  .درک  رارف  ادـخ  ریغ  زا  اه و  ههلا  زا  دـیاب 

يداو هب  دورو  ینعی  هللا  یلا  رارف  تسیچ ؟ هللا  یلا  رارف  ینعم  دینک ؛ رارف  ادـخ  يوس  هب  دریگب ؛ ار  امـش  دـهاوخ  یم  هتخادـنا و  هجنپ 
میوشن دراو  ریغ  تیالو  يداو  هب  هک  تسا  نیا  يارب  اهراذـنا  همه  مالـسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  يداو  و  (ص ) مرکا یبن  تیالو 

بلاطیبا نبا  یلع  تیالو   » ینعی دـیحوت  رگید  نخـس  هب  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  تیالو  طـیحم  هب  اـم  دورو  يارب  زین  اـه  ریـشبت  همه  و 
.تسا تاملظ  يداو  هثیبخ و  هرجش  دراد و  یناکرا  رفک  اریز  تسا ؛ مسجم  رفک  هب  تبسن  رفک و  زا  اهراذنا  ینصح »
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( مرحم مجنپ  بش  ( ) (ع یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

(ع) یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمجنپ  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

توعد همه  ماکحا ، هبترم  رد  .تسا  لامجا  ای  ماکِحا  هبترم  کـی  ياراد  نآرق  تاـیآ  هک  دـننک  یم  هراـشا  ثحب  يادـتبا  رد  ناـشیا 
ترابع هب  .دـشاب  یم  تقیقح  نیمه  حیـضوت  لیـصفت و  نآرق  همه  تفگ  ناوت  یم  هک  يوحن  هب  دوش  یم  هصالخ  دـیحوت  رد  نآرق 
دندرک نایب  ثحب  همادا  رد  ناشیا  .ددرگ  یم  رب  دیحوت  تقیقح  هب  لدع و … داعم ، هدـیمح ، تافـص  هب  (ع ) ءایبنا توعد  همه  رگید 

هک نآ  .دنتـسه  هللا  هملک  لیـصفت  تقیقح  رد  زین  ءامـسا  نیا  هک  تسانـسح  ءامـسا  بحاـص  هک  تسا  یـسک  ملاـع  یقیقح  هـلا  هـک 
ءامـسا .دـنیوا  هب  هلأتم  عشاخ و  عضاخ و  وا  ربارب  رد  ملاع  همه  هدوب و  تیهولوا  ماقم  ياراد  تقیقح  رد  تسانـسح  ءامـسا  بحاـص 

ریاس هلا و  نیب  اه  تبـسن  لیبق  نیا  هکنیا  نمـض  .تسا  ریقف  هب  ینغ  تبـسن  ملاـع ، هب  وا  تبـسن  هتفرگ و  ارف  ار  ملاـع  همه  وا  يانـسح 
ءامسا نآ  بلاط  دوخ  ترطف  رد  هک  اجنآ  زا  میتسه و  ءامسا  نآ  دقاف  ام  ینسح و  ءامـسا  همه  دجاو  وا  .تسا  یگـشیمه  تادوجوم 

اراد یـسک  وا  زا  ریغ  اریز  میهاوخب ؛ وا  زا  اـهنت  هک  میا  هدـش  شرافـس  رما  نیا  هب  هراومه  اذـل  .مینک  بلط  وا  زا  هراومه  دـیاب  میتسه 
هدرکن لیلذ  ار  ناسنا  دوخ  نداد  اب  دـهد و  یم  هنامیرک  دـشاب ، یم  ءامـسا  نیا  بحاص  هک  هللا  .دـنک  یمن  تباجا  ار  ناـسنا  تسین و 

فـص نآرق ، تایآ  رد  دیحوت  لیـصفت  اب  یلو  تسا ؛ همه  لوبق  دروم  حطـس ، نیا  ات  دیحوت  فیرعت  .دوش  یم  وا  تزع  بجوم  هکلب 
یلک و حلـص  هب  یکی  هک  داد  هئارا  دیحوت  زا  ریـسفت  عون  ود  ناوت  یم  نیاربانب  .دریگ  یم  لکـش  یخیرات  ياه  يریگرد  اه و  يدـنب 

یم متخ  لاتق  فص و  هب  تیاهن  رد  دـنهد  یم  ناسنا  هب  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تریـصب  همه  .دوش  یم  یهتنم  لاـتق  گـنج و  هب  يرگید 
دمحم هب  (ع ) ادهشلادیس همان  تیصو  نایم  نیا  رد  .ددرگ  یم  یخیرات  میظع  ياه  يدنب  فص  روحم  دوخ  دیحوت ، هک  اجنآ  ات  .دوش 

.دشاب دیحوت  يانبم  رب  یخیرات  يریگرد  کی  رب  یهاوگ  دناوت  یم  هیفنح 
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نآرق ریشبت  راذنا و  و  (ع ) یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ٌریِذـَن ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  ـَّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  ـَّالَأ  ٍرِیبَـخ *  ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَـیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَـتِک  َرلا  : » تسا هدوـمرف  مـیرک  نآرق 
نیا دـندومرف : باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  دوه  هروس  يادـتبا  ینارون  تاـیآ  رد  لاـعتم  يادـخ  ( 2-1/ دوه «) ٌریَِشبَو
سپ تسا ؛ هدرک  ادـیپ  لیـصفت  سپـس  هدـش و  ماکِحا  هلحرم  کی  رد  شتایآ  همه  هک  تسا  یباتک  میدرک ، لزان  امـش  رب  هک  یباتک 

هک لیـصفت  هبترم  يرگید  تسا و  نآرق  لامجا  هبترم  نامه  دـیاش  هک  ماکحا  هلحرم  یکی  تسا ؛ هبترم  ود  ياراد  نآرق  تایآ  ایوگ 
، تسا تامکحم  تاـیآ  نآ  لیـصفت  زین  تاـمکحم و  تاـیآ  ًاـمامت  شتاـیآ  هک  ینآرق  .تسا  هدـش  ناـیب  لیـصفت  هب  قیاـقح  نآ  رد 

؟ تسیچ

« ٌریَِـشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  : » دـیامرف یم  هک  دوش  هصالخ  هیآ  نیمه  رد  دـیاش  تسه  دـیجم  باتک  نیا  رد  هچنآ 
، دـینک تدابع  ار  لاـعتم  يادـخ  اـهنت  هکنیا  مود  دـینکن ، تداـبع  ار  ادـخ  ریغ  هکنیا  لوا  تسا : هتکن  راـهچ  ياراد  هاـتوک  هلمج  نیا 
هب تبـسن  راذـنا  مه  هتکن  نیمراهچ  و  دـننک ، یم  تدابع  ار  لاـعتم  يادـخ  طـقف  هک  تسا  یناـسک  هب  تراـشب  هیآ  نیا  هتکن  نیموس 

رگید ياه  توعد  همه  دوش و  یم  هصالخ  هتکن  راهچ  نیمه  رد  نآرق  توعد  مامت  دننک ؛ یم  تدابع  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  یناسک 
همه یفرط  زا  .تسا  همکحم  هیآ  نیمه  لیـصفت  یقبام  دـشاب و  نیمه  نآرق  ماکحا  هلحرم  دـیاش  .تسا  توعد  کی  نیمه  لیـصفت 
همه .تسادـخ  ریغ  تدابع  زا  راذـنا  مه  نآرق  ياهراذـنا  یمامت  هدوب و  دـیحوت  ادـخ و  یگدـنب  هب  تراشب  مه  نآرق  ياـه  تراـشب 

دریگ و یم  هتفرگ و  ار  عماوج  اه و  ناسنا  نابیرگ  هک  ییایند  ياه  تبوقع  زا  معا  دـهد _  یم  راذـنا  اه  نآ  زا  نآرق  هک  یتارطاخم 
راچد دیتسرپب ، ار  ادـخ  ریغ  رگا  هک  دـیتسرپن  ار  ادـخ  ریغ  ینعی  تسا ؛ عوضوم  نیمه  هب  تبـسن  تمایق _  خزرب و  ملاع  ياه  تبوقع 

؛) 124/ هط «) ًاکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  ّنإف  يِرکِذ  نَع  َضَرعأ  نَم  « ؛ دـیوش یم  راتفرگ  کنـض  تشیعم  هب  زین  ایند  رد  دـش و  دـیهاوخ  تبوقع 
؛ دندش التبم  نآ  هب  هتشذگ  ماوقا  هک  دیوش  یم  ییاه  باذع  راتفرگ  هدش ، ناماسبان  مه  امش  يایند  یگدنز  دیتسرپب  ار  ادخ  ریغ  رگا 

.دوب دیهاوخ  جنر  رد  مه  ترخآ  رد  هکنیا  نمض 
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اـه و جـنر  اـه ، تبوقع  همه  هک  ددرگ  یم  رب  هملک  کـی  نیا  هب  یگمه  تسا  هدـمآ  يورخا  تبوقع  منهج و  دروـم  رد  هک  یتاـیآ 
همه رب  دـنهد و  یم  دـیجم  نآرق  و  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تراشب  همه  سکعلاب  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  ریغ  شتـسرپ  لـیلد  هب  اـه  یتخس 

باوث و  ترخآ ، ایند و  باوث  اه و  تراشب  رظتنم  دیتسرپب ، ار  ادخ  رگا  دشاب ؛ یم  دیحوت  رما  هب  تراشب  تسا ، نمیهم  ینامسآ  بتک 
.دیشاب لجاع 

یهلا يانسح  ءامسا  بحاص  ملاع و  یقیقح  هلا  هللا ،

، داـعم هب  اـم  توعد  تسیچ ؟ ددرگ  یم  رب  نآ  هب  ناـشتوعد  همه  دـننک و  یم  توعد  نآ  هب  ار  اـم  دـیحوت  ناونع  هب  (ع ) ءاـیبنا هچنآ 
زج يزیچ  یگمه  هلیذر  تافص  تامرحم و  زا  ام  یهن  ای  هدیمح  تافص  هب  توعد  داهج ، جح و  هزور و  زامن و  عیارـش و  هب  توعد 

هملک کی  نیمه  لیـصفت  نوئـش و  عورف و  زا  اه  نآ  همه  تسین ؛ َهّللا » َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ   » زا ریغ  يزیچ  ینعی  تسین ؛ دـیحوت  هب  توعد 
هداد و زیهرپ  نآ  زا  ار  ام  نآرق  هک  يریغ  شتسرپ  كرـش و  تسیچ ؟ دنک ، یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  يدیحوت  سپ  دنتـسه ؛
« هللا الا  هلا  ال   » هملک دوخ  زا  لوا  مدق  رد  دیحوت  نیا  تسیچ ؟ دـنا ، هداد  راذـنا  نآ  هب  تبـسن  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

؟ تسین یلاعت  كرابت و  هللا  زج  یهلا  ارچ  تسیچ ؟ هلا  نیا  الاح  تسین ؛ قح  ترضح  زج  یهلا  ینعی  دوش ؛ یم  مهف 

هک دـنک  یم  ناـیب  هدرک و  فیــصوت  ار  هللا  نآرق  تسانــسح ؛ ءامــسا  هـمه  ياراد  هـک  تـسا  یــسدقم  تاذ  نآ  نآرق ، رظن  زا  هـلا 
ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون  ٌهَنِـس َو ال  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « ؛ تسیچ سدـقم  تاذ  نیا  تایـصوصخ 

ِتاوامَّسلا ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  َءاش  اِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ْیَِشب ٍء  َنوُطیُحی  ْمُهَْفلَخ َو ال  ام  ْمِهیْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلا  اَذ  ْنَم 
هک تسا  هداد  حیضوت  ار  لاعتم  يادخ  يانسح  ءامـسا  نآرق  زا  یتایآ  /255 ؛) هرقب «) ُمیظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  امُهُظْفِح َو  ُهُدُؤَی  َضْرَْألا َو ال  َو 

ءیشب نوطیحی  مهفلخ و  ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی  هنذاب  الا  هدنع  عفشی  يذلاذ  نم   » هک نآ  ینعی  هللا  تسا ؛ هللا  هملک  لیـصفت  یگمه 
وه لق   » ینعی هللا  میظعلا .» یلعلا  وه  امهظفح و  هدوی  ضرالا و  تاومسلا و  هیسرک  عسو   » هک یـسک  ینعی  هللا  ءاش .» امب  الا  هیملع  نم 

ترـضح يارب  نآرق  رد  هک  یفاصوا  ریاس  اه و  نیا  ینعی  هللا  دحا .» ًاوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی *  مل  دلی و  مل  دمـصلا *  هللا  دحا *  هللا 
ُِکلَْملا َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه   » اـی ( 24/ رشح «) ینْـسُْحلا ُءامْـسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه  : » دننام تسا ؛ هدش  رکذ  قح 

ینعی تیهولا  ماقم  هکلب  تسین  يدادرارق  مان  کی  هللا  نیارباـنب  /23 ؛) رـشح «) رِّبَکَتُْملا ُراَّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا 
ای دنهاوخب  ملاع  همه  تسا و  ملاع  هلا  دراد  ار  نوئش  نیا  یتقو  دراد ؛ ار  نوئـش  نیا  همه  هک  تسا  یتقیقح  نآ  هلا  .تسا  ماقم  نیمه 
وا نامرف  تحت  دنهاوخن ، ای  دنهاوخب  ملاع  تارذ  همه  دنرب ؛ یم  ار  وا  نامرف  دنتـسه و  عشاخ  وا  لباقم  رد  ًاهرک ، وا  ًاعوط  دـنهاوخن ،
َْول  » هک تسا  یهلا  نآ  نیا  /84 ؛) فرخز «) هلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو  ِءامَّسلا  ِیف  يذَّلا  َوُه  َو  « ؛ درادن لیدـب  هک  تسا  یهلا  هلا  نیا  .دنتـسه 

(22/ ءایبنا «) اتَدَسََفل ُهَّللا  َّالِإ  ٌهَِهلآ  امِهیف  َناک 
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ییادخ نآ  ندوب  هلا  لیلد  هب  نتخادرپ  هدش ، هداد  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  تانایب  نآرق و  رد  هک  يرگید  هتکن 
وا هب  هلأـتم  دـننک و  یم  عوـشخ  عـضاوت و  وا  لـباقم  رد  همه  هک  تسا  يدوـجوم  نآ  هلا  تسانـسح ؛ ءامـسا  همه  بحاـص  هک  تسا 
نآ هللا  هدـش ، لـقن  قودـص  دـیحوت  رد  هک  (ع ) يرـسکع نسح  ماـما  ریبعت  رد  »(1) ؛ قولخم لک  هیلا  هلأـتی  يذـلا   » ینعی هللا  دنتـسه ؛

.ددرگ یم  رب  هلأت  نیمه  هب  تادابع  همه  هک  دنـشاب  یم  عشاخ  وا  لـباقم  رد  دنتـسه و  وا  هب  هلأـتم  تاـقولخم  همه  هک  تسا  یتقیقح 
اه نیا  .دنتـسه  شتـسرپ  یگمه  لکوت  اـضر و  عضاوت و  میلـست و  عوضخ و  عوشخ و  بیترت  نیدـب  نتفرگ ؛ هلا  ار  وا  ینعی  تداـبع 

.دنتسه هدنب  تافص 

وا ندوب  هلا  لیلد  تاقولخم ، هب  ینسح  ءامسا  بحاص  تبسن 

میحر نمحر و  ریـصب و  میکح و  میلع و  عیمـس و  قزار و  يراـب و  قلاـخ و  تسانـسح و  ءامـسا  ياراد  هک  يدوجوم  نیا  ارچ  ـالاح 
عوضخ وا  لباقم  رد  دیاب  تادوجوم  ارچ  دشاب ؟ هلا  دیاب  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  شتمحر  و  دنتـسه _  مهم  یلیخ  تفـص  ود  نیا  تسا _ 

صخـشم تاقولخم  اب  ار  لاعتم  يادخ  تبـسن  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دنـشاب ؟ هتـشاد  میلـست  یگدادـلد و  عوشخ و  عضاوت و  و 
اب دراد  ار  تالامک  ینـسح و  ءامـسا  همه  هک  يدوجوم  نیا  تبـسن  قوزرم ؛ اـم  تسا و  قزار  وا  قولخم ؛ اـم  تسا و  قلاـخ  وا  درک ؛
وا ءامسا  تسیچ ، ملاع  اب  شتبـسن  تسانـسح ، ءامـسا  همه  ياراد  هک  سدقا  تاذ  نیا  هک  مینادن  هچ  مینادب ، هچ  تسیچ ؟ تاقولخم 

ْیَش ء»(2)؛ ِّلُک  َناَکْرَأ  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکئاَمْسَِأب  َو  ْیَش ٍء … َّلُک  َتْأَلَم  ِیتَّلا  َِکتَمَظَِعب  َو  « ؛ تسا هتفرگ ) رب  رد  و   ) هدرک رپ  ار  ملاع  همه 
درادن و دـنزرف  لاعتم  يادـخ  تسین و  ادـخ  دـنزرف  ملاع  ینعی  تسا ؛ دـلی » مل   » ملاع اب  وا  تبـسن  تسا ؛ نینچ  نیا  ملاع  اب  وا  تبـسن 

ترضح هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  زا  یتیاور  قودص  دیحوت  رد  دوش ؛ ادج  وا  زا  هک  دوش  یمن  رداص  وا  زا  يزیچ 
نآ اب  ناسنا  ات  دوش  یم  جراخ  مشچ  زا  هک  يرون  عاعـش  دـننام  دـالیا _  نیرت  فیطل  یتح  دـنا ؛ هداد  حیـضوت  ار  دـلی » مل  ، » نآ یط 
ادـج ادـخ  زا  ملاع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسین ؛ ادـخ  دولوم  ملاع  تسین ؛ حرطم  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  يدـلو  داز و  و  دـنیبب _ 

ادخ هک  تسین  یقولخم  ییاج  چیه  تسین ؛ وا  هدیئاز  ادخ و  دولوم  ملاع  یلو  دش  یم  ادـج  شدـلاو  زا  دوب ، دولوم  ملاع  رگا  تسین ؛
مه ام  دوبن ، اـم  اـب  وا  رگا  میتسه ؛ اـم  هک  تساـم  اـب  وا  /4 ؛) دـیدح «) ُمْتنُک اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  « ؛ میتسه اـم  هک  تسه  وا  دـشابن ؛ اـجنآ 

.میدوبن
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قوزرم قزار و  تبسن  تسا ؛ قولخم  قلاخ و  تبسن  تسا ؛ یتبسن  نینچ  ملاع  اب  تسانسح  ءامسا  نیا  بحاص  هک  هللا  تبسن  نیاربانب 
وا مییوگ  یم  رگا  مویقلا » یحلا  وه  الا  هلا  هللا ال   » .دنتـسه لهاج  وا  ریغ  ینعی  تسا  ملاع  وا  رگا  تسا ؛ لهاج  ملاـع و  تبـسن  تسا ؛

ملاـع رد  کـلام  ود  میلع و  ود  يوق ، ود  رداـق ، ود  میکح ، ود  میرادـن ؛ ملاـع  رد  یح  ود  زگره  .دنتـسه  تیم  همه  ینعی  تسا  یح 
« ربکتملا رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا  مالـسلا  سودـقلا  کـلملا  هللا  وه  « » روصملا يراـبلا  قلاـخلا  هللا  وه  « ؛ تشاد دـهاوخن  دوجو 
تسه و یح  وا  دنیامرف : یم  هفوک  دجـسم  تاجانم  رد  (ع ) نینمؤملاریما دنتـسه ؟ هچ  نارگید  سپ  .تساهنیا  دجاو  هک  تسوا  طقف 
ام هب  یتقو  و  یح ، وت  میدوب و  تیم  ام  هکنیا  هن  تیم ، ام  تسا و  یح  وا  ًادـبا  ًالزا و  ینعی  تیم ؛ ام  تسا و  یح  وا  مه  نالا  تیم ؛ اـم 
ایند زا  ردپ  یهاگ  یکی ؛ مه  ام  دوب و  یکی  ادخ  میدوب ، هدش  دـلوتم  ادـخ  زا  ام  دوب و  دالیا  رگا  میوش ؛ یم  یح  مه  ام  يداد  تایح 

انا یحلا و  تنا  : » مییوگب میتسناوت  یم  میدش  یم  دلوتم  هکنیا  زا  دعب  دوب ، حرطم  دالیا  هطبار  رگا  تسا ؛ هدـنز  دـنزرف  یلو  دور  یم 
نیا حوضو  هب  مه  ناسنا  ترطف  درادـن ؛ کیرـش  لاعتم  يادـخ  ًادـبا  ًـالزا و  یلو  میدـش ؛ یم  ادـخ  کیرـش  تروص  نیا  رد  یحلا ؛»

یتدم میتشادن ، ار  تایح  نیا  شیپ  اه  تدم  ام  میتسه ؛ تیم  ام  هک  تسا  حـضاو  تیملا » انا  یحلا و  تنا   » هک دـمهف  یم  ار  تقیقح 
ًالبق ام  لهاجلا » انا  ملاعلا و  تنا   » مه نالا  تیملا ؛» انا  یحلا و  تنا   » هکلب میتسین ؛ یح  ام  نایم  نیا  رد  سپ  تشاد ؛ میهاوخن  مه  دعب 

َّنِإ ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  « ؛ دوب میهاوخ  لهاج  مینامب  ایند  نیا  رد  رگا  مه  ًادعب  میدوب ، لهاج 
َنِم ٌنیح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  « ؛ میتشادـن يزیچ  چـیه  ًالبق  ام  لهاجلا ؛» انا  ملاـعلا و  تنا   » مه نـالا  سپ  /70 ؛) لحن «) ٌریدَق ٌمیلَع  َهَّللا 

هب چـیه  هک  يا  هفطن  تسا ؛ هفطن  هلحرم  زا  لـبق  هلحرم  روظنم  میدوـبن ؛ رکذ  لـباق  ًالـصا  و  ( 1/ ناسنا «) ًاروُکْذَم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا 
مدآ اًریَِصب » اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ  ٍهَفّْطُن  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ّاَنِإ   » هک تسا  نیا  زا  دعب  اروکذم ؛» ًائیش  نکی  مل  « ؛ دیآ یمن  باسح 

! چیه هک  نآ  زا  لبق  .دوبن  رکذ  لباق  ًالصا  نیا  زا  لبق 
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رگا دننک و  اطع  وا  هب  دیاب  هراومه  هک  یـسک  ینعی  ریقف  میریگ ؛ یم  ریغ  زا  میراد ، هچ  ره  میرادن و  يزیچ  میتسه و  ریقف  ام  نیاربانب 
لماش شتمحر  هدرک ، ار  فاطلا  نیا  ام  هب  لاعتم  يادخ  هک  نالا  ریقفلا » انا  ینغلا و  تنا  « ؛ درادن يزیچ  دننکن ، اطع  وا  هب  هظحل  کی 

و ریقفلا » انا  ینغلا و  تنا   » ًادبا ًالزا و  میتسه ؟ ریقف  مه  نالا  ای  میا  هدـش  ینغ  ام  الاح  تسا ؛ هداد  ام  هب  ار  قیاقح  نیا  هدـش و  ام  لاح 
سپ مینک ؛ عفد  نامدوخ  زا  ار  هشپ  کی  یتح  میتسناوت  یمن  میتشادن و  یتردق  چیه  هتشذگ  رد  ًاعقاو  ام  فیعـضلا » انا  يوقلا و  تنا  »

ام تسا و  یقاب  لاعتم  يادـخ  ینافلا » انا  یقابلا و  تنا   » .میتسه فیعـض  ام  تسوا و  زا  توق  تسین و  ام  هب  قلعتم  توق  نیا  مه  نالا 
؛ تسوا فطل  هب  وا و  ياقب  هب  میتسه ، یقاب  رگا  میتسه و  یناف  مه  نالا  میتسه ؛ یناـف  دـنکن ، تیاـنع  اـم  هب  هظحل  کـی  رگا  یناـف و 

(15/ رطاف «) ُدیمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ؛ دیتسه ریقف  همه  امش  سپ  لئاَزلا » انا  مئاَدلا و  تنا  »

دـیما و دـشاب ؛ وا  لباقم  رد  طقف  امـش  عضاوت  عوشخ و  عوضخ و  یگدادـلد و  دـینک و  تدابع  ار  هللا  نیا  طقف  دـنیوگ  یم  (ع ) ءایبنا
ءامسا نیا  همه  بحاص  هک  تسا  هللا  نیا  دیهاوخب ؛ وا  زا  طقف  و  دیشاب ، راودیما  وا  هب  طقف  دیـسرتب و  وا  زا  طقف  دشاب ؛ وا  هب  ناتلکوت 

هللا دراد ، زیچ  همه  هک  ییادـخ  .تسوا  زا  تسه  ام  رد  هچ  ره  دـجاو ؛ وا  میتسه و  اه  نآ  همه  دـقاف  ًادـبا  ًالزا و  مه  اـم  تسانـسح و 
ام هک  یئامـسا  ینعی  تشاد ؛ دهاوخ  هتـشاد و  ار  ینـسح  ءامـسا  نیا  همه  .دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  ًادـبا  ًالزا و  شتیهولا  تسا و 
ارچ ام  میهاوخب ؟ وا  زا  ارچ  مینک ؟ رقف  راهظا  هدرک و  هدجس  دیاب  ارچ  مینک ؟ عوشخ  عضاوت و  وا  لباقم  رد  دیاب  ام  ارچ  الاح  میرادن ؛

نکمم ًالثم  دراد ؟ ام  اـب  یطاـبترا  هچ  وا  ندوب  اراد  مینک ؟ عضاوت  تلذ و  مـالعا  وا  لـباقم  رد  ارچ  مینک ؟ زجع  راـقتفا و  مـالعا  وا  هب 
شلالح اراوگ و  مینک ؟ عضاوت  وا  ربارب  رد  دیاب  ارچ  ام  دراد و  ام  هب  یطابترا  هچ  نیا  یلو  دشاب ، هتـشاد  یناوارف  تورث  یـسک  تسا 

رد دیهاوخ  یم  رگا  تسا : هدمآ  تایاور  رد  .دیرادرب  همه  تسد  زا  مشچ  هک  دـنا  هتفگ  مه  ام  هب  منک ؟ عضاوت  نم  ارچ  یلو  دـشاب ؛
، دننکن عمط  امـش  رد  دیهاوخ  یم  رگا  دیتفا ؛ یم  تزع  زا  هنرگو  دینکن ؛ عمط  تسا  نارگید  دزن  هچنآ  رد  دـیوش ، زیزع  نارگید  دزن 

نیمه هب  تسا ؛ سکع  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  هتکن  نیا  یلو  دشاب ؛ شیاراوگ  دراد  هچ  ره  سک  ره  .دینکن  عمط  اه  نآ  رد  مه  امش 
ینب رمق  دننام  ادخ  يایلوا  فصو  رد  .دینک  عمط  تسوا  دزن  هچنآ  رد  دیوش ، زیزع  لاعتم  يادـخ  دزن  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف : لیلد 

نآ رد  لـفاغ و  نآ  زا  نارگید  هچنآ  .میـشاب   (1)« ِلیمَْجلا ِءانَّثلاَو  ِلیزَْجلا  ِباّوَثلا  َنِم  ُهُْریَغ  ِهیف  َدِـهَز  امیف  ُبِغاّرلا   » دـیاب ام  (ع ) مشاـه
نآ دیراد و  تبغر  نآ  رد  امش  دنتسه و  لفاغ  تسادخ  دزن  رد  هک  ییاه  باوث  زا  نارگید  دیراد ؛ تبغر  نآ  رد  امش  دنتـسه ، دهاز 

الوـُل ّیبَر  ْمُِـکب  َأـِبْعَی  اَـم  ْلـُق   » .تسادـخ زا  نامتـساوخرد  هزادـنا  هـب  ملاـع  رد  اـم  تزع  ًالــصا  .دـیهاوخ  یم  دـینک و  یم  لاـبند  ار 
(77/ ناقرف «) ْمُکاعُد
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یهلا يانسح  ءامسا  هب  تبسن  ملاع  يرطف  بلط  زاین و 

هچ نم  هب  ایادخ  دراد ؟ نم  هب  یطبر  هچ  وت  نتـشاد  یلو  يراد  وت  ایادخ  مییوگ  یمن  ارچ  میهاوخب ؟ دیاب  ارچ  تسا و  هنوگ  نیا  ارچ 
نیا دوش  یمن  لاعتم  يادـخ  اـب  ارچ  .شاـب  یتسه ؛ میکح  شاـب ؛ یتسه ، عیمـس  شاـب ؛ یتسه ، ملاـع  یتسه ! ینغ  وت  هک  دراد  یطبر 
نیا ار  ام  ادـخ  نوچ  میهاوخن ؛ وا  زا  میناوت  یمن  اـم  تسا ؛ تافـص  ءامـسا و  نآ  بلاـط  دوخ  ترطف  رد  ناـسنا  درک ؟ دروخرب  هنوگ 
یلو میهاوخ ؛ یمن  وا  زا  مییوگب  هک  تشاد  اج  دیاش  مینک  ززعت  میتسناوت  یم  هک  دوب  هدـیرفآ  يروط  ار  ام  رگا  .تسا  هدـیرفآ  هنوگ 

.دهاوخن وا  زا  دناوت  یمن  هدنب 

منک تزع  بلط  وت  لباقم  رد  هنوگچ  نم  ایادخ  »(1) ؛ ینتزکرا هلّذلا  یف  ّزعتسا و  فیک  یهلا  : » دنیامرف یم  هفرع  ياعد  رد  ترـضح 
یَلَع ُرِدـْقَی  اـَل  اًـکُولْمَم  اًدـْبَع  « ؛ میتـسه دـبع  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  ینعی  تلذ  .يا  هدرک  زکترم  تلذ  رد  ار  نم  وـت  هک  یلاـح  رد 
نیع تلذ  نیا  هتبلا  لیلذ _  وت  لباقم  رد  نم  ایادـخ  ینتبـسن » کـیلا  زعتـسا و  ـال  فیک  ما   » دـنهد یم  همادا  دـعب  و  ( 75/ لحن «) ٍءْیَش
یتقو يا ؛ هداد  تبـسن  تدوخ  هب  ار  نم  هک  یلاح  رد  منکن  تزع  بلط  منادن و  زیزع  ار  مدوخ  هنوگچ  ایادخ  متـسه ؛ تسا _  تزع 
ملاع همه  هک  تسا  یتزع  (ع ) موصعم تزع  »(2) ؛ تززعف هللااب  تمصتعا  « ؛ دوش یم  زیزع  وا  دوش  یم  هداد  تبـسن  زیچ  همه  چیه ، هب 

ْمُُهقُّرَفَت َال  ًهَّزِع َو  ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُهَْرثَک  ِینُدـیَِزت  َال  : » هک تسه  هماـن  تراـیز  نیمه  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دـنک ؛ یمن  ذوفن  وا  رد 
ذوفن تردـق و  تزع و  رب  دـنوش ، عـمج  ترـضح  درگ  مدرم  همه  رگا  اعِّرَـضَتُم » ْنُکَأ  َْمل  ًاـعیِمَج  ُساَّنلا  ِینَمَلْـسَأ  ْوـَل  .هَشْحَو َو  یِّنَع 

نمـشد اب  ار  نم  رگا  دیآ ؛ یمن  دیدپ  وا  رد  یتشحو  دوش و  یمن  لیلذ  دنوش ، هدـنکارپ  همه  رگا  دراذـگ و  یمن  رثا  ناشیا  يریذـپان 
یسک ره  تززعف » هللااب  تمصتعا   » نوچ متفا ؛ یمن  عرـضت  تلاح  هب  زگره  مشاب ، یکی  نم  دشاب و  ایند  کی  نمـشد  دیراذگب و  اهنت 

.چیه ینعی  قولخم  درادن ؛ يزیچ  تلذ ؛ تسا و  قولخم  لیلذ ؛ قح ، ترضح  ياهنم  تسا و  زیزع  دوش ، مصتعم  ادخ  هب 

73 ص :

350 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط –   ) لامعألا لابقإ  ( 4 - ) 1
268 ص : يدهشملا ،) نبال   ) ریبکلا رازملا  ( 5 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 262 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_73_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_73_2
http://www.ghaemiyeh.com


؛ تسا دقاف  دجاو و  تبسن  قولخم ، اب  وا  تبـسن  تسوا ؛ زا  لامج  لامک و  همه  تسانـسح و  ءامـسا  همه  بحاص  ینعی  تسا ؛ هللا  وا 
ًادبا ًالزا و  مه  تیکولمم  تسوا و  زا  ًالزا  تیکلام  تسا و ؛ … كولمم  کلام و  و  لهاج ، ملاع و  تیم ، یح و  ریقف ، ینغ و  تبـسن 

تیاور رد  دـنک ؛ یم  تیکلام  علخ  شدوخ  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  دـبع  میوش ؛ یمن  کلام  زگره  میتسه و  كولمم  اـم  تساـم ؛ زا 
وت ایادخ ! دـیوگب : ناسنا  رگا  كولمملا » انا  کلاملا و  تنا  « ؛ تسا شیوخ  زا  تیکلام  علخ  تیدوبع ، نکر  نیتسخن  يرـصب  ناونع 

تـسا نکمم  دنادن ؛ ادخ  کیرـش  ار  دوخ  هک  تسا  دبع  ینامز  دبع  .تسا  هدـناوخ  ادـخ  کیرـش  ار  دوخ  مکلام ، مه  نم  یکلام و 
؟ دـیرادرب نارگید  ییاراد  زا  مشچ  دـنا  هتفگن  اـم  هب  رگم  مینک ؟ لاـبند  دراد  وا  ار  هـچنآ  اـم  ارچ  یلو  دراد  وا  ـالاح  دـیوگب : یـسک 
؟ دوب هنوگ  نیمه  مه  قح  ترضح  هب  تبسن  دیاب  ایآ  یلو  ارچ ؟ دینکن ؛ عمط  نآ  رد  امش  تسوا ؛ دوخ  هب  قلعتم  دراد  هچ  ره  قولخم 

قولخم هب  راقتفا  مالعا  سپ  یتسین ، قولخم ) هب   ) ریقف هک  وت  دـنا : هتفگ  تقیقح  رد  میتسین ؛ قولخم  هب  ریقف  ام  هک  تساجنیا  تواـفت 
هچ میهاوـخب ، هچ  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  یلو  دـیمحلا » ینغلا  وـه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  « ؛ تسوـت لـثم  مه  وا  اریز  نکن ؛ مـه 

يوَتْـسا َُّمث  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دنتـسه ؛ ادخ  نامرف  لیلذ  دنهاوخن  هچ  دـنهاوخب ، هچ  تانئاک  میتسه ؛ ریقف  یگمه  میهاوخن 
طقف هن  میا ، هنوـگ  نیا  اـم  همه  و  /11 ؛) تلـصف «) نیِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  اَهل َو  َلاـقَف  ٌناـخُد  َیِه  ِءاـمَّسلا َو  َیلِإ 
رگا یتح  دـنک ؛ تلذ  مالعا  نارگید  لباقم  رد  دـیابن  ناسنا  سپ  میتسین ؛ ریقف  نارگید  هب  تبـسن  ام  هک  تساجنیا  تواـفت  تاواـمس ؛

، تسا نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  دـشاب و  زیزع  دـیاب  دـنکراقتفا ؛ مالعا  اه  نآ  هب  دـیابن  ناسنا  دـندوب ، فرط  کی  ملاع  همه 
مالعا نیا  »(1) ؛ هدابعلا خم  اعدـلا  « ؛ تسا تدابع  یعون  دوخ  رقف  مالعا  هکنیا  نمـض  .تسین  اه  نآ  هب  ریقف  وا  اریز  دـنکن ؛ رقف  مالعا 

زج زیچ  همه  رب  دیاب  ار  لد  مشچ  ددرگ ؛ یم  ادـخ  يارب  وا  نداد  رارق  کیرـش  ریغ و  تبحم  بجوم  نتفرگ ، يرگید  تسد  زا  رقف و 
.دوشگ ادخ  يوس  هب  طقف  تسب و  لاعتم  يادخ 
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هچ ناسنا  هکنیا  تسخن  تشاد ؛ ادـخ  يوس  هب  مشچ  طقف  دـیاب  لـیلد  ود  هب  تشاد ؟ ادـخ  نیا  يوس  هب  مشچ  دـیاب  طـقف  ارچ  ـالاح   
يارب وت  ایادخ  هک  مییوگب  مه  ردق  ره  میهاوخن ؛ تایح  میناوت  یمن  ام  .دهاوخن  وا  زا  دناوت  یمن  تسوا و  ریقف  دهاوخن  هچ  دهاوخب ،

اب مینز و  یم  سپ  تسد  اب  .میهاوخ  یمن  مییوگب  میناوت  یمن  ام  نوچ  تسا ؛ هدـیاف  یب  مهاوخ ، یمن  تاـیح  نم  یلو  يراد  تدوخ 
هک مه  یناسک  میهاوخن !؟ اقب  میناوت  یم  رگم  میهاوخن !؟ تایح  میناوت  یم  رگم  دهاوخن ؛ تایح  دناوت  یمن  دبع  میشک ؛ یم  شیپ  اپ 

، دننک یم  یـشکدوخ  دنرب و  یم  ار  دوخ  تایح  گر  دننک و  یم  ادیپ  ترفن  ناشدوخ  زا  دنک و  یم  ناشتبوقع  لاعتم  يادخ  یهاگ 
.تسا یتسین  گرم ، تفر ؛ گرم  فرط  هب  ناوت  یمن  دنا ؛ هدرک  یهابتشا  هچ  هک  دنمهف  یم  دنوش ، یم  هجاوم  گرم  اب  یتقو 

ام رد  بلط  نیا  اریز  مهاوخ ؛ یمن  تمکح  تردـق و  ملع و  اـقب و  اـی  مهاوخ  یمن  ماود  نم  ایادـخ  مییوگب  میناوت  یمن  اـم  نیارباـنب 
يارب مه  زاب  دـنهدب  ام  هب  ار  میلقا  تفه  همه  رگا  هک  دـندرک  یم  انعم  روط  نیا  ار  ترطف  ناهرب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماـما  .تسه 

هب ندیـسر  اب  یتقو  .میدـش  یم  مارآ  نآ  هب  ندیـسر  اب  دـیاب  دوب  ایند  نیا  تسام ، دوجو  رد  هک  یبلط  قلعتم  رگا  نوچ  تسا ؛ مک  اـم 
اه نیا  تسا ، ناـسنا  دوجو  رد  هک  یبـلط  دوش  یم  موـلعم  مینک ، یم  بلط  ار  يدـعب  تسا و  هدـیاف  یب  مه  اـیند  هک  میمهف  یم  اـیند 

هدوبن ام  بولطم  مه  نیا  هک  میمهف  یم  میسر  یم  اه  نآ  هب  یتقو  میور و  یم  اه  تب  لابند  ام  مینک ؛ یم  شفیرعت  هابتـشا  ام  تسین و 
تب کی  هرابود  ناطیش  دنک و  یم  ناریو  ار  هدکتب  نیا  لاعتم  يادخ  دزاس ؛ یم  ام  يارب  رگید  تب  کی  هرابود  ناطیش  سپس  تسا ؛

.دزاس یم  رگید 
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دوخ و بحم  دوخ ، بلاط  ار  اـم  ینعی  تسا ؛ هدـیرفآ  هنوگ  نیا  ار  اـم  لاـعتم  يادـخ  میقولخم و  نوچ  میهاوخن  میناوت  یمن  اـم  سپ 
تسود ار  وا  میهاوخن  هچ  میهاوخب ، هچ  ام  ینعی  /30 ؛) مور «) اْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دوخ  لباقم  رد  عشاخ 
ترطف رد  ام  تسین ؛ تسا ، هناراـکبلط  هک  يرهاـظ  ياـه  قشع  نآ  زا  تسا ؛ سنج  نآ  زا  دروآ و  یم  عوشخ  مه  بح  نیا  میراد و 
میشچن ار  نامیا  عوشخ  نامیا و  معط  رگا  ام  »(1) ؛ راَّنلا ِیف  ِّلُّذلا  ٍعوُشُخ  َْلبَق  ِناَمیِْإلا  َعوُشُخ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  « ؛ میراد بح  عوشخ  دوخ 
ترطف رد  هچنآ  دـیآ ،؛ یم  نییاـپ  اـجنآ  رد  ناـشکندرگ  همه  ياهرـس  میوش ؛ یم  عشاـخ  میوـش  شتآ  دراو  یتـقو  مینکن ، تیعبت  و 

بح و هب  روتفم  ام  میهاوخن ؛ میناوت  یمن  نوچ  میهاوخ ؛ یم  ار  وا  يانسح  ءامـسا  میهاوخ ؛ یم  ار  ادخ  ام  .تسا  بح  عوشخ  تسام 
َقاَثیِم ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسین ام  ترطف  رب  هفاضا  يزیچ  دنهاوخ  یم  ام  زا  (ع ) ءایبنا هچنآ  میتسه ؛ ءامـسا  نیا  هب  تبـسن  للذـت  عضاوت و 

دوبن ام  ترطف  رد  اـه  بلط  نیا  رگا  .دـیناسرب  تیلعف  هب  دـیراد  دوخ  ترطف  رد  هک  ار  ییاـه  قاـثیم  دـنیوگ : یم  ناـشیا  »(2) ؛ ِهتَرِْطف
زا یهایگ  چیه  دباتب  درادن ، ندش  هایگ  شیور و  دادعتسا  هک  یگنس  هب  مه  ردق  ره  باتفآ  .تسا  هدیاف  یب  مه  ربمایپ  ندمآ 24000 

؛ تسا دلجت  زاب  مینک ، دلجت  مه  ردق  ره  .میشاب  توافت  یب  تسام  دوجو  رد  هک  یبلط  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  سپ  دیور ؛ یمن  نآ 
ار ملع  ناوـت  یم  رگم  دـهاوخن !؟ ار  تـشهب  یـسک  تـسا  نـکمم  رگم  میهاوـخ ؛ یم  ار  نآ  مینیبـب ، ار ) دوـخ  بوـلطم   ) یتـقو یلو 

یمن ام  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  .میود  یم  شلابند  رـس  اـب  اـم  هداد ، ناـشن  اـم  هب  اـیند  نیا  رد  ار  نآ  زا  هولج  کـی  ادـخ  تساوخن !؟
هب يا  هولج  فورعم  سلجم  نآ  رد  لاعتم  يادـخ  .دـنا  هدـید  ار  هولج  نیا  نوچ  دـنود ؟ یم  ایند  لابند  هب  رـس  اـب  ارچ  سپ  میهاوخ ،

یمک هولج  نآ  رگا  نهیدیا » نعطق  « ؛ دندرک هراپ  ار  دوخ  ناتـسد  رـصم  نانز  درادن ؛ يزیچ  دوخ  زا  هک  (ع ) فسوی داد ؛ (ع ) فسوی
یم نآ  لابند  هب  قایتشا  اب  همه  دـهد  ناشن  ار  لاـمج  نآ  رگا  لاـعتم  يادـخ  دـندیرب ؛ یم  مه  ار  دوخ  ياهرـس  درک ، یم  ادـیپ  همادا 

زا ناج  دننیب ، یم  ار  تشهب  هک  اه  نآ  دنور ؛ یم  ایند  لابند  هب  رس  اب  دننیب ، یم  ار  ایند  هک  یناسک  دنهاوخن ؛ دنناوت  یمن  نوچ  دنور ؛
؛ تسین فیـصوت  لباق  دننیب  یم  ار  ناوضر  ماقم  هک  یناسک  قایتشا  باوثلا » یلا  ًاقوش  « ؛ دنـسرب تشهب  هب  هک  دوش  یم  ادج  ناشدـنب 

ياـسوم .تسین  فصو  لـباق  هک  نیبـحم  اـی  دـننک  یم  كرد  ار  قـح  ترـضح  برق  هک  یناـسک  قاـیتشا  ربـکا » هللا  نم  ناوـضر  «و 
! تسا بیجع  یلیخ  هنسرگ ! هن  دش و  هنشت  هن  دروخ ، هن  دیباوخ ، هن  تفر و  روط  هوک  هب  بش  لهچ  هدعو ، کی  رد  (ع ) میلک
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ادـخ ياه  هولج  زا  هک  يا  هولج  ره  دـهاوخن !؟ دـناوت  یم  ناسنا  ایآ  میـشاب ؛ توافت  یب  ادـخ  نیا  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  نیارباـنب   
دوخ و هب  تبـسن  راتفرگ ، مدآ  تروص  نیا  رد  دنک ؛ باذع  ار  ناسنا  دهاوخب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  زج  میهاوخ ؛ یم  ار  نآ  ام  دـیایب ،

رگید هک  دوش  یم  نامیشپ  مه  زاب  نآ  زا  دعب  دنچ  ره  دنک ؛ یم  عطق  مه  ار  دوخ  تایح  گر  هک  ییاج  ات  دوش ؛ یم  نیبدب  زیچ  همه 
.درادن يا  هدیاف 

نارگید اب  ینسح  ءامسا  بحاص  توافت 

؛) (ع نیموصعم يانثتسا  هب  دنتسه ؛ ام  دوخ  لثم  رگید  ناگدناراد  ًالوا  تسا ؛ ناگدنراد  رگید  اب  ادخ  توافت  اجنیا  رد  رت  فیطل  هتکن 
ای میهاوخب  میتسه ؛ هللا  یلا  ریقف  ینـسح  ءامـسا  قیرط  زا  ام  .مینک  بلط  ینـسح  ءامـسا  قیرط  زا  دـیاب  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  هچ  ره  ام 

تسام لثم  دراد ، هچ  ره  یسک  ره  (ع ) نیموصعم زج  هب  دراد ؛ دوجو  (ع )) نیموصعم  ) ینسح ءامسا  هب  یقلعت  ام  ترطف  رد  میهاوخن 
دنراد يزیچ  هچ  نارگید  دنرادن ؛ يزیچ  نوچ  دیهاوخن  اه  نآ  زا  دیامرف : یم  ادخ  میتسه ؛ مه  لثم  ام  همه  .درادـن  يزیچ  دوخ  زا  و 

َْنل ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  میتسه  ناـشلابند  هب  اـم  هک  ییاـه  ههلآ  همه  هراـبرد  نآرق  میهاوخب ؟ اـه  نآ  زا  هک 
نیمز و نامسآ و  تسود و  لابند  هب  ارچ  امش  /73 ؛) جح «) هُْهنِم ُهوُذِْقنَتْسَی  ًاْئیَش ال  ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َُهل َو  اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی 

یلاح رد  دنناسرب ؟ امـش  هب  يریخ  دیهاوخ  یم  ایآ  دیور ؟ یم  تردق و … ملع و  بوچ و  گنـس و  ردام و  ردپ و  هام و  دیـشروخ و 
رگا دننک ؟ عفد  امـش  زا  ار  يرطخ  دـیهاوخ  یم  دـننک ؛ قلخ  هشپ  کی  دـنناوت  یمن  یتح  دـنهدب  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  رگا  هک 

؟ دیور یم  اه  نیا  لابند  هب  هچ  يارب  سپ  .دنریگب  سپ  وا  زا  دنناوت  یمن  دریگب ، اه  نآ  زا  ار  يزیچ  هشپ 
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هک ییاج  ره  رد  نآرق  .دـیآ  یمن  رب  نارگید  زا  يراک  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـیورن  نارگید  لاـبند  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  اـم  هب  رگا 
یم هدجس  اه  نآ  رب  هک  ییاه  تب  ایآ  دیامرف : یم  (ع ) میهاربا ترضح  دنک ؛ یم  نایب  ار  لیلد  نیمه  دیورن ، اه  نیا  لابند  دیوگ  یم 

؟ یسرت یمن  يا  هتسکش  ار  اهتب  هکنیا  زا  ایآ  میهاربا  دنیوگ : یم  دننزب ؟ يررض  امش  هب  دنناوت  یم  ایآ  دنراد ؛ یعفن  امش  يارب  دینک ،
یم ایآ  مسرتب ؟ اه  گنس  اه و  بوچ  نیا  زا  نم  ارچ  دیـسرت ، یمن  دیا ، هدرک  تشپ  قح  ترـضح  هب  هک  امـش  دیامرف : یم  ترـضح 

؟ دننک یم  تباجا  ایآ  دنیوگ ؟ یم  دنونش و  یم  ایآ  دنراد ؟ امش  يارب  یعفن  ایآ  دننزب ؟ ررض  امش  هب  دنناوت 

لیلد نیا  هب  مییامن ، لکوت  وا  رب  مدیدنبب و  لد  وا  هب  مینک و  عوشخ  عضاوت و  ادخ  لباقم  رد  دـیاب  ام  رگا  .تساجنیا  رد  توافت  سپ 
رگا نارگید  ًایناث  دنتـسه ؛ ام  دوخ  زا  رتدب  دـنرادن و  نارگید  یلو  دـنک ؛ یم  تباجا  دـشاب و  یم  بیجم  عیمـس و  اراد و  وا  هک  تسا 

هک مینک  یم  روـصت  اـم  تسا و  بیجم  عیمـس و  هک  تسادـخ  نیا  تقیقح  رد  دنونـشب ؛ ار  نم  يادـص  دـیاب  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  مه 
دمهف یم  تعیبط  رگا  تسا ؛ بیجم  هک  تسادخ  نیا  تقیقح  رد  دهد ، یم  مدنگ  ام  هب  تعیبط  رگا  دننک ؛ یم  تباجا  ار  ام  نارگید 

رب نامسآ  رگا  تسا !؟ هراک  هچ  تعیبط  .دنایور  یم  میارب  موش و  ریـس  دیاب  نم  دناد  یم  هک  تسوا  تقیقح  رد  مهاوخ ، یم  نم  هک 
هب دنک  یم  هجوت  نم  هب  نم  تسود  رگا  .تسا  بیجم  ادخ  تسا !؟ هراک  هچ  نامـسآ  دناراب ؛ یم  هک  تسوا  تقیقح  رد  دراب  یم  ام 
زور رد  /166 ؛) هرقب «) ُباَبْـسَألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَتَو  « ؛ درادـن هجوت  یتسود  هب  یتسود  چـیه  هنرگو  تسا  بیجم  ادـخ  هک  تسا  لـیلد  نیا 
ِمُأَو ِهّ هیِخَأ *  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  « ؛ دنـشک یم  رانک  طباور  نیا  زا  ار  دوخ  همه  دـنک ، یم  عطق  ار  طباور  نیا  لاعتم  يادـخ  هک  تماـیق 

ٍضْعَِبل ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  « ؛ دـننک یم  رارف  رگیدـکی  زا  اجنآ  دـندش ، یم  مه  يادـف  نابز  هب  هک  یناسک  /34-35 ؛) سبع «) ِهِیبَأَو
هدوب تسود  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  زج  دنوش ؛ یم  رگیدـکی  نمـشد  یمیمـص ، ياه  تسود  یتح  /67 ؛) فرخز «) َنیِقَّتُْملا ّاَلِإ  ٌّوُدَع 

.دنا
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ار راگرورپ  نئازخ  امش  رگا  /100 ؛) ءارسا «) اًرُوتَق ُناَسنإلا  َناَکَو  ِقاَفنِإلا  َهَیْشَخ  ُْمتْکَْسمَّأَل  اًذِإ  ّیِبَر  ِهَمْحَر  َِنئآَزَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمتنَأ  ّْوَل  ُلق  »
زا ردام  رگا  تسادخ ؛ دوج  تسد  زا  تقیقح  رد  دنشخب ، یم  نالا  نارگید  هچنآ  دیداد ؛ یمن  نارگید  هب  يا  هرذ  دیدش ، یم  کلام 

ردپ ای  ردام  هب  ار  دنزرف  رگا  ضرالا » تاوامـسلا و  دونج  هللا   » هک تسادـخ  تسادـخ ؛ نایرکـشل  زا  نوچ  درذـگ ، یم  دوخ  شیاسآ 
.دنراد یمن  رب  دنزرف  يارب  مه  مدق  کی  یتح  دننک ، راذگاو 

دنرادن و نارگید  نوچ  دیهاوخب ؛ ادخ  زا  طقف  دیاب  هکلب  دینک  عوضخ  عوشخ و  نارگید  لباقم  رد  دیهاوخب و  نارگید  زا  دیابن  سپ 
ریقف دنک ؛ یم  عمج  شدوخ  يارب  دراد  ار  هچ  ره  ریقف  دنتـسه ؛ ریقف  ناشدوخ  نوچ  دنرادن ؛ امـش  هب  ییانتعا  دنـشاب ، هتـشاد  مه  رگا 

مه ار  دوخ  ناج  دنوش ، یم  راشرس  قح  ترضح  يانغ  زا  هک  یناسک  .دوش  راشرـس  ادخ  يانغ  زا  هکنیا  رگم  دشخبب ؛ دناوت  یمن  هک 
؛ دندرک یم  لیلذ  ار  امش  دنداد و  یم  امش  هب  دنشاب ، هتشاد  عمط  دتس  داد و  نیا  رد  دنهدب و  دنشاب و  هتـشاد  رگا  نارگید  .دنهد  یم 

(1)« ِینُونیُِهیَف ِساَّنلا  َیلِإ  ِیْنلِکَی  َْمل  ِینَمَرْکَأَف َو  ِْهَیلِإ  ِینَلَکَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  «َو 

یم هراچیب  ار  ام  مه  دیـشروخ  نامـسآ و  نیمز و  درک ، یم  راذـگاو  ار  ام  رگا  تسا ؛ هدرک  راذـگاو  ار  اـم  ادـخ  مینک  یم  لاـیخ  اـم 
ادخ نامرف  رگا  تسا ، باتک  باسح و  یب  ًالصا  ایوگ  هک  دراد  یششخب  اباهم  یب  دنک و  یم  عولط  زور  ره  هک  يدیـشروخ  .دندرک 
هیلع ارچ  امش  دسرپ : یم  ناسنا  دنهد ؛ یم  تداهش  وا  هیلع  ناسنا  حراوج  اضعا و  تمایق  زور  دنابات ؛ یمن  ام  هب  مه  هعشا  کی  دشابن 

وت نامرف  هب  ادخ  نذا  هب  مه  ایند  رد  میتسه ؛ ادخ  نامرف  تحت  ام  دنیوگ : یم  دیتسه ! نم  هب  قلعتم  هک  امـش  دـیهد ؟ یم  تداهـش  نم 
؛) 21/ تلـصف «) ْیَـش ء َّلُک  َقَْطنَأ  يذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاـق  َو  « ؛ میدوبن وت  اـب  زگره  هک  یلاـحرد  میدوب 
مه ام  میشاب ، وت  رایتخا  رد  دومرف  ام  هب  ادخ  میا ؛ هدوب  ادخ  نامرف  تحت  مه  ایند  رد  ام  میدوب ؛ وت  نامرف  تحت  ایند  رد  ام  نکن  لایخ 

نیاربانب .میـشاب  وت  هدـنب  نالا  هک  میا  هدوبن  وت  هدـنب  زگره  ام  میهد ؛ یم  تداهـش  میهدـب ، تداهـش  وت  هیلع  دـیامرف  یم  الاح  مادوب ؛
یتقو دنا  هدومرف  دهد ؛ یم  تمحر  رـس  زا  دهد ، یم  رگا  ادـخ  یلو  دـننک ؛ یم  لیلذ  ار  وا  دـنهدب ، ناسنا  هب  يزیچ  مه  رگا  نارگید 
مدـق رد  یتـح  تسا ؛ میحر  نمحر و  هک  دـینک  هیکت  ییادـخ  هب  دـییوگب و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » دـیراذگ یم  ناـهد  رد  هـمقل 

.دیشاب ادخ  نیا  اب  يونعم و …  كولس  ندناوخ ، سرد  نتشادرب ،
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، دـنهاوخب هچ  همه  تسا و  هدرک  رپ  ار  ملاع  همه  وا  يانـسح  ءامـسا  ًایناث  تسانـسح ؛ ءامـسا  همه  بحاص  هک  نآ  ینعی  هللا  ًالوا  سپ 
ار نآ  دنناوت  یمن  تسا و  ینغ  هب  ریقف  تبسن  امسا ، نآ  اب  همه  تبسن  ًاثلاث  دنتسه ؛ تکرح  رد  دندوجوم و  وا  ءامـسا  اب  دنهاوخن  هچ 

اَذِإَو  » ای ( 60/ رفاغ «) مکل بجتـسا  ینوعدا  « ؛ دهد یم  هنامیرک  دنهاوخ ، یم  وا  زا  هک  یـسک  نآ  هللا ، ًاعبار  دـنهاوخن ؛ دـننکن و  بلط 
: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  ایوگ  /186 ؛) هرقب «) ِیل ْاُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  هَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِداَبِع  ََکلَأَس 
؛ دش دهاوخ  زیزع  دوش ، لصتم  وا  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  نارگید  اب  لاعتم  يادخ  توافت  متسه ؛ امـش  رانک  نم  دینک ، رواب  ار  نم 

یم مصتعم  دوش ، یم  لصو  رک  بآ  هب  لیلق  بآ  یتقو  تززعف ؛» هللااب  تمـصتعا   » اـی ( 8/ نوقفاـنم «) نینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  «َو 
هب مه  یـسک  رگا  دـنک ؛ یم  كاـپ  زین  ار  تسد  هکلب  دوـش ، یمن  سجنتم  دـنک ، دروـخرب  نآ  اـب  سجن  تسد  رگا  اـهنت  هـن  ددرگ و 

؛ دروآ یمن  مک  دنروخب ، شا  هرفـس  زا  مه  ملاع  همه  رگا  یـسک  نینچ  هللااب » تمـصتعا  « ؛ دوش یم  مصتعم  دش ، لصو  لاعتم  يادخ 
اَم « ؛ دننک یمن  هفاضا  وا  هب  مک و  وا  زا  يزیچ  اه  نآ  نوچ  دوش ؛ یمن  نارگن  دنورب ، ملاع  همه  ای  دنیایب  ملاع  همه  .تسا  لصو  نوچ 

اودبعت ال  : » هدش هتفگ  رگا  سپ  دسر ، یم  تزع  هب  دیسر  ادخ  هب  هک  یـسک  10 ؛) «) كَدَجَو ْنَم  َدَقَف  يِذَّلا  اَم  َكَدَقَف َو  ْنَم  َدَـجَو  اَذ 
ارچ تدابع ، هتـسیاش  دوجوم  .دنتـسین  دادرارق  اه  نیا  هلا » ضرالا  یف  هلا و  ءامـس  یف  يذـلا  وه   » اـی وه » ـالا  هلا  ـال  هللا   » اـیو هللا » ـالا 

تسا یسک  نآ  هلا  دنتـسه ؛ هللا  مسا  لیذ  ینـسح  ءامـسا  همه  تسا و  تیهولا  ماقم  بحاص  هللا  ًاتقیقح  نوچ  تسا ؟ تدابع  هتـسیاش 
.دراد ار  اه  نیا  همه  هک 
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یناسک هب  یتح  هک  تسا  میرک  يردق  هب  وا  تسا ؛ نامهم  وا  هرفس  رب  تسوا و  ریقف  هاوخان  هاوخ  ملاع  دراد ، ار  اه  نیا  همه  هللا  یتقو 
َْمل ْنَم  ُْهلَأْسَی َو  َْمل  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  َُهلَأَـس  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  « ؛ دـنک یم  اـطع  تسا  تبحم  ننحت و  رـس  زا  دـنهاوخ  یمن  وا  زا  هک  مه 
چیه هک  يرهاظ  ياه  مان  تسا ؛ مان  ظفل و  ءامـسا و  یقبام  هتبلا  تسین ؛ یهلا  وا  زج  هاوخاـن  هاوخ  سپ   (1)« هَمْحَر ُْهنِم َو  ًانُّنَُحت  ُْهفِْرعَی 

(23/ مجن «) ٍناَْطلُس ْنِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  ْمُکُؤَابَآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَس  ٌءاَمْسَأ  ّاَلِإ  َیِه  ْنِإ  « ؛ تسین اه  نآ  تشپ  یتیعقاو 

یقیقح دیحوت  روحم  رب  یخیرات  ياه  يدنب  فص  دیحوت و  لیصفت 

یلو دوبن  هارمه  (ع ) نینمؤملاریما اب  ناوت  یم  اجنیا  ات  دـشاب ؛ یم  كرتشم  موهفم  کی  تسا و  همه  لوبق  دروم  اـجنیا  اـت  دـیحوت  نیا 
یلک حلـص  درادن و  يریگرد  گنج و  عازن و  چیه  اجنیا  ات  دـیحوت  .دـنک  توعد  ادـخ  هب  دـناوت  یم  مه  یـسک  ره  .دوب  مه  دـحوم 

یم توعد  نآ  هب  مالـسا  نآرق و  هک  يدیحوت  یلو  دنوش ؛ عمج  مه  رانک  رد  دـنناوت  یم  همه  هک  تسه  يداقتعا  نیا  اجنیا  ات  .تسا 
يربت يریگ و  عضوم  يدنب و  فص  نآ  نورد  زا  هک  دنک  یم  ادیپ  ییانعم  دبای ، یم  لیصفت  یتقو  دیحوت  نیا  تسین ؛ هنوگ  نیا  دنک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش ؛ یم  داجیا  هللا  الا  هلا  هملک ال  سپ  رد  همه  نیا  .دریگ  یم  لکـش  یخیرات  میظع  يریگرد  لاـتق و  و 
همه نیارباـنب  لـیوأتلا » یلع  لـتاقی   » يارب دــندیگنج ؛ یم  ارچ  (ع ) نینمؤـملاریما لــیزنتلا » یلع  لــتاقی   » يارب دــندیگنج ؟ یم  ارچ 

(2) .درادن يرگید  لیلد  تسا و  دیحوت  يارب  اه  يریگرد 
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َال ْنَأ  ُدَهْشَی  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دندومرف « : ادتبا  دنتـشون ، هیفنح  دمحم  هب  هک  يا  همان  رد  (ع ) ءادهـشلا دیس 
ٌهَِیتآ ال َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  َّنَأ  ِّقَْحلا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاَج  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّـمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اـَّلِإ  ََهلِإ 

ِهَّمُأ ِیف  ِحاَلْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَّمَنِإَو  ًاِملاَظ ، َالَو  ًادِسْفُم  َالَو  ًارَِطب  َالَو  ًارِـشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّیِنَأ  ِرُوبُْقلا … ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر 
رگا تسا ؛ ترضح  همانمارم  تقیقح  رد  نآ  لوا  شخب  هک  یلاح  رد  دنناوخ ؛ یم  طسو  زا  ار  ترضح  تیـصو  يا  هدع  »(1) ؛ يِّدَج

تیناقح همه  دراد ؟ یتیناقح  هچ  دـشابن ، دـیحوت  يارب  اوعد  رگا  دـنگنجب ؟ دـیاب  هچ  يارب  ترـضح  دـشابن  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا  »
هک تساجنیا  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تیادـه  نایرج  تلاـسر و  يارب  عازن  تسا ؛ دـیحوت  يارب  هک  تسا  نیا  اروشاـع 

دوجو یقـالخا  رکنم و  فورعم و  دوـش ، فذـح  ادـخ  رگا  تروـص  نیا  ریغ  رد  دوـش ؛ یم  اـنعم  فورعم  رکنم و  حالـص و  داـسف و 
لباق ابیز  تشز و  تسه ، ییانـشور  یتقو  یقالخا ؛ یب  راچد  نآ  لابند  هب  هدـش و  ییادـخ  یب  راـتفرگ  اـپورا  نـالا  .تشاد  دـهاوخن 

یتوافت ضحم  یکیرات  رد  یلو  دـنهد ؛ یم  ناشن  ار  ناشدوخ  سم  ـالط و  دوش ، یم  حـضاو  دـب  بوخ و  تسا ؛ ندـید  صیخـشت و 
هتـشاذگ رانک  ار  ادخ  برغ  تشاد ؛ دهاوخن  ینعم  دب  بوخ و  راک  دشابن ، رون  رگا  /35 ؛) رون «) ضرالا تاوامسلا و  رون  هللا  « ؛ تسین
يدادـعت دـننک ؛ تسرد  ار  دوخ  قالخا  دـنهاوخ  یم  الاح  تسا ؛ هدـش  التبم  یقـالخا  یب  ییادـخ و  یب  هب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  و 

: هچین هتفگ  هب  دنیامن ؛ یم  هیکت  ناسنا و …  تیناسنا  هب  دننک و  تسرد  قالخا  ادخ ، نودب  دنهاوخ  یم  زین  مهفلا  فیعـض  فوسلیف 
!؟ دنکن زواجت  نارگید  قوقح  هب  ارچ  دشاب ، هتشاد  تردق  ناسنا  رگا  تسا ؛ روز  اب  قح  دشابن ، ادخ  رگا 
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هدیمح تافص  قالخا و  يانبم  دیحوت ،

وا ییادخ  لیذ  ندرک  تکرح  سپ  تسا ، رـش  وا  تیهولا  زا  لودع  تسا و  قلطم  ینغ  وا  رگا  میتسه و  وا  ریقف  ام  تسه و  ادخ  رگا 
تبحم ًامامت  هک  تسا  یگدنب  قالخا  نامه  قالخا ، يریبعت  هب  دنک ؛ یم  ادیپ  ینعم  قالخا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسا  ریخ  مه 
تیبرت دوخ  تبحم  اب  ار  ربمایپ  نیا  لاعتم  يادخ  »(1) ؛ ٍمیِظَع ٍُقلُخ  َیلََعل  َّکَنِإ  َلاَقَف َو  ِِهتَّبَحَم  یَلَع  ُهَِّیبَن  َبَّدَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  « ؛ تسا

بح ینعی  موـصعم ، ریغ  يارب  قـالخا  بیترت  نیدـب  دوـش ؛ هللا  بح  همیرک و  تافـص  هـمه  مـیظع و  قـلخ  بحاـص  ناـشیا  اـت  درک 
نیا درادـن ؛ یتوافت  (ع ) ریما ترـضح  ندوبن  ای  ندوب  تسا ، دـقتعم  هتـشون و  قالخا  باـتک  دـلج  شـش  یـصخش  (ع ؛) نینمؤملاریما

؛ تسین قالخا  دـننک ، یم  ثحب  نآ  زا  نارگید  لسار و  دـننام  برغ  نافوسلیف  برغ و  هک  یقالخا  .تسا  يزاب  هکلب  تسین ؛ قالخا 
یم هنوگچ  ملظ  دشابن ، ادخ  رگا  درادن ؛ ینعم  دب  بوخ و  راک  دشابن  ادخ  رگا  درک ؛ فیرعت  ار  دـب  بوخ و  ناوت  یمن  ادـخ  ياهنم 

وا میتسه و  وا  ریقف  دبع و  لیلذ و  هاوخان  هاوخ  هک  هلا _  ادخ و  رگا  هچ ؟ ینعی  قح  هچ ؟ ینعی  ملظ  تسین  ادخ  رگا  دشاب ؟ دب  دـناوت 
نیا رد  هچ  ره  درک ؟ فیرعت  ار  قالخا  ناوت  یم  هنوگچ  دـینک ، فذـح  ار  رقف  وا و  يانـسح  ءامـسا  و  تسانـسح _  ءامـسا  بحاص 

و رکنم ، فورعم و  دـیرادرب  ار  دـیحوت  رگا  دوش ؛ یمن  تسرد  قالخا  ادـخ  نودـب  تسا ؛ رت  قیمع  شقالتاب  میورب ، شیپ  مه  ثحب 
یب مالـسالا » بلطل  تجرخ   » و رکنم » نع  یهنع  فورعملاب  رما  نا  دیرأ   » دش هنوگ  نیا  رگا  دوب ؛ دـنهاوخ  ینعم  یب  حالـص  داسف و 
هقبط کی  عفن  هب  يداصتقا  ماظن  يدام  بتاکم  ساسارب  تسا  نکمم  دـتفا ! یمن  قافتا  يداسف  دـشابن ، ادـخ  رگا  دوب ؛ دـهاوخ  ینعم 
نیا لیلد  نیرتالاب  میشاب ؛ نآ  فلاخم  هقبط  عفادم  دیاب  ام  هتفگ  یسک  هچ  یلو  تسا ؛ یتسرپ  هقبط  یعون  نیا  دشاب ؛ دساف  یعامتجا 
همه تسا ؛ ینعم  یب  بتکم  نیا  رد  قـالخا  مه  زاـب  مناوتن  رگا  یلو  منک  یم  رارف  هداـم  ربج  زا  مناوتب  رگا  تسا ؛ هداـم  ربـج  بتکم 

رگراک هقبط  زا  دیاب  ارچ  دیگنج ؟ دیاب  یفده  هچ  يارب  یبتکم  نینچ  رد  دوش ؛ یمن  فیرعت  قالخا  ادـخ  نودـب  سپ  میتسه ؛ روبجم 
نوخ زا  هرطق  کی  یتح  درادـن  شزرا  دـیرادرب ، ار  ادـخ  رگا  زگره ! دـنامب !؟ یقاب  رگراک  هقبط  هک  موش  هتـشک  نم  ایآ  درک ؟ عافد 

دهشا  » دشاب و روتوم  رتو  هللا و  راث  ترضح  دوش و  یم  حرطم  هللا » الا  هلا  نا ال  دهشا   » هک ینامز  رگم  زگره ! دزیرب ؛ (ع ) نیـسح ماما 
ماما سدقت  دنوش ، فذح  هدمآ ، (ع ) نیسح ماما  هرابرد  اه  همانترایز  رد  هک  یمیهافم  رگا  .دوش  ققحم  قلخلا » یف  نکـس  کمد  نا 
مایق دوش ، فذـح  ناشیا  همانمارم  همانتیـصو و  يادـتبا  زا  هللا »… الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  نیـسحلا  نا   » رگا .تسا  نکمم  ریغ  (ع ) نیـسح

فالتخا همه  .تسه  لاتق  يدـنب و  فص  روهظ ، رـصع  ات  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا   » دوجو اب  یلو  تشاد ؛ دـهاوخن  یهیجوت  ترـضح 
ادـتبا هک  هللا  الا  هلا  زا ال  دـح  نآ  سپ  .دـنگنج  یم  هللا  الا  هلا  هملک ال  يارب  مه  (ع ) نامز ماما  تسا ؛ هملک  کـی  نیمه  لـیلد  هب  مه 

.تسین گنج  نیا  رسفم  دش ، هداد  حرش 
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اه تریصب  همه  يانبم  دیحوت 

هب دناسر ، یم  ربص  تماقتـسا و  هب  ار  ام  دوش و  یم  لاتق  فص و  تریـصب و  بجوم  هک  دـنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تریـصب  همه 
ياهریـسفت اـب  یناـمحر  نید  یلک و  حلـص  هـب  نآ  زا  هـک  درک  فـیرعت  يروـط  ار  دـیحوت  ناوـت  یم  ددرگ ؛ یمرب  دـیحوت  زا  كرد 

مرکا یبن  ياه  هوزغ  داهج ، تایآ  هب  نآ  زا  هک  درک  ریـسفت  يروط  ار  دـیحوت  ناوت  یم  یفرط  زا  دیـسر ؛ هدـش ، نآ  زا  هک  يددـعتم 
سرت زا  شریبکت  يادـص  اب  نانمـشد  هک  تسا  نیدـحوملا  ماما  ناـمه  (ع ) نینمؤملاریما دیـسر ؛ نینح  ردـب و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
بناـج کـی  زا  دـشک و  یم  ار  شریـشمش  دـنک ، یم  ماـمت  ار  تجح  یتقو  هک  تسا  نیدـحوملا  ماـما  ناـمه  نیا  دـنداد ؛ یم  ناـج 

ماـما هک  (ع ) ناـمز ماـما  .مینک  فـیرعت  هنوـگچ  ار  دـیحوت  هک  تـسا  نـیا  مـهم  دـیآ ؛ یم  نوریب  فرط  نآ  زا  دور و  یم  ناـیناورهن 
فرط نآ  زا  دراذگ و  یم  ملاع  فرط  نیا  زا  ار  راقفلاوذ  دیآ ، یم  یتقو  دراد ، اهنت  وا  دنراد  همه  نابوخ  هچ  ره  تسا و  نیدحوملا 
ناـمه .دراد  مـه  مـنهج  دراد ، تـنج  تـشهب و  هـک  ییادــخ  ناـمه  .دراد  تـمحر  ماـیپ  ناـشیا  هـکنیا  اـب  دــشک ؛ یم  نوریب  ملاـع 

یلع هللا  تمعن  تسا ، راربـالا  یلع  هللا  تمعن  هک  ینینمؤملاریما  ناـمه  تسه ؛ مه  راـنلا  مساـق  تسا ، هنجلا  مساـق  هک  ینینمؤـملاریما 
.تسه مه  راجفلا 

رگا تساهدوبعم ؛ رس  رب  ملاع  رد  اهاوعد  همه  ًالصا  دیآ ؛ یم  دیدپ  لاتق  فص و  دوش ، تسرد  رگا  دیحوت  زا  ام  یقلت  كرد و  سپ 
مینک و یم  باـختنا  هلا  میتسه و  ریقف  اـم  دـیگنج ؟ یم  دـش و  یم  ریگرد  دـیاب  ارچ  دوبن ، ریقف  جاـتحم و  درک و  یمن  شتـسرپ  هدـنب 

هلا رگا  یلو  دش ؛ دهاوخ  یمئاد  نآ  رس  رب  عزانت  تسا ، دودحم  نوچ  دشاب ، ایند  ام  هلا  رگا  میگنج ؛ یم  رگیدکی  اب  هلا  رس  رب  سپس 
همه هلئـسم  دننک ؛ یم  يدنب  فص  رفک  كرـش و  رـس  رب  دنوش و  یم  هدـحاو  دـی  رگیدـکی  اب  نیدـحوم  همه  دـش ، قح  ترـضح  ام 

.تسا نیمه  زین  (ع ) ءایبنا
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هب هک  دوش  یم  قیبطت  يزیچ  هچ  هب  دـیحوت  نیا  مینیبب  ات  میهد  یم  حیـضوت  رت  قیمع  هبترم  کی  رد  ار  دـیحوت  نیا  دـعب  تاـسلج  رد 
ًارْوَج َو ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَـع  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  « ؛ دـیآ یم  نوریب  (ع ) ناـمز ماـما  ماـیق  نآ  لد  زا  دـسر و  یم  نینح  ردـب و  اروشاـع و 
تسا و هتفرگ  ارف  ار  ملاع  نمـشد  ههبج  .تسا  يریگرد  دروخ و  دز و  شالت و  يراکادف و  دنمزاین  لدع  زا  ملاع  يالتما  »(1) ؛ ًاْملُظ

لدع یتح  تسا ؛ دیحوت  مه  ترضح  راک  همه  هتبلا  تسین ؛ تحار  ترـضح  راک  نیاربانب  دنک ؛ لیدبت  ار  همه  دهاوخ  یم  ترـضح 
دیحوت تابـسانت  دنهد ، یم  طسب  ترـضح  هک  یلدع  درک ؛ فیرعت  ار  تلادع  ناوتب  دیحوت  نودـب  هک  تسین  دـیحوت  ضرع  رد  مه 

ِیف ِیلاَـح  ًادِـحاَو َو  ًادْرِو  اَـهُّلُک  يِداَرْوَأ  ِیلاَـمْعَأ َو  َنوُکَت  یَّتَـح  « ؛ دـشاب هنادـحوم  رـشب  یگدـنز  همه  دـنهاوخ  یم  ترـضح  تسا ؛
مه دوش ، یم  هناملاظ  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  مه  دیحوت  زا  جورخ  اب  ملظ ؛ ینعی  نآ ، زا  جورخ  لدع و  ینعی  نیا  »(2) ؛ ادَمْرَس َِکتَمْدِخ 
یم هناملاظ  نارگید  اب  ناسنا  هطبار  مه  دوش ، یم  هناملاظ  ملاع  توکلم  اب  ناسنا  هطبار  مه  دوش ، یم  هناـملاظ  ملاـع  اـب  ناـسنا  هطبار 

کی ندـب  رد  هک  تسا  یلولـس  لثم  دـش ، جراخ  یگدـنب  رادـم  زا  رگا  ناسنا  دوش ؛ یم  هناملاظ  شدوخ  اب  ناسنا  هطبار  مه  و  دوش ،
… هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا  .تسا  هدش  جراخ  دوخ  رادم  زا  رادناج 
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نآ تاریثات  ادخ و  دای 

نآ تاریثات  ادخ و  دای 

هالَّصلا میظَعلا َو  ِّیلَعلا  هللااب  الإ  هَوق  َلوَح َو ال  نیملاعلا َو ال  ِّبَر  ُدـمَحلا ِهللا  .میحَّرلا  نمحَّرلا  ِهللا  مسب  .میجَّرلا  ِناطیَّشلا  نم  ِهللااـب  ذوعأ 
ِیف ِهللا  هیَقب  امَّیِس  نیموصعَملا  َنیرِهاطلا  َنیِبیطلا  ِِهلآ  یلَع  دَّمُحم َو  مِساقلا  ِیبأ  نیلَـسرُملا  ءایبنألا َو  متاخ  انِّیبن  انِدِّیَـس َو  یلَع  مالَّسلا  َو 

نیّدلا موَی  یلإ  نیعَمجأ  مِهئادعأ  یلَع  هللا  هنعل  ءادِفلا َو  ِهِمَدقَم  ِبارِتل  َنیملاعلا  ُحاورأ  انُحاورأ َو  نیضَرألا 

دعب سکره  ِِهنامیإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهللااب  َرفک  ْنَم  دـیامرف : یم لحن  هکرابم  هروس  هیآ 106  رد  .میناوخب  ار  هیآ  دنچ  دـیاب  نامثحب  اب  هطبار  رد 
ار رفک  زا  يا  هملک  ات  دنا  هدرک  شروبجم  هک  یسک  رگم  نامیإلاب  ِّنئَمطُم  ُُهبلقَو  َهرکُأ  ْنَم  الإ  دزروب ، رفک  دوب  هدروآ  نامیا  هکنیا  زا 
دروآ و نابز  هب  یفرح  هجنکش  راشف  ریز  ات  دندرک  هجنکش  ار  وا  يردق  هب  .تسا  رامع  اب  هطبار  رد  هیآ  تمسق  نیا  ، ) دروایب نابز  هب 

دـش لزان  هیآ  منک ؟ راک  هچ  دیاب  ما  هدز  یفرح  نینچ  هجنکـش  ریز  نم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  نایرگ  دعب 
حرـش هب  رفک  رد  هک  یـسک  اًرْدَص  رف  _ُ کلاب َحَرَـش  ْنَم  ْنِکلَو  .درادن ) يداریا  دشاب و  هتـشادن  یـسرت  تسا  هدش  روبجم  هک  یـسک 

اهنآ يارب  ٌمیظَع و  ٌباذَع  ْمُهلَو  .داب  اهنآ  رب  ادخ  بضغ  ِهللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمْهیلَعف  تسا  رفک  زا  لامالام  شا  هنیـس تسا و  هدیـسر  ردـص 
.تسا یگرزب  باذع 

؟ دنا هنوگنیا دارفا  نیا  ارچ  َنیِرفاَکلا  َمْوقلا  يدْهَی  َهللا ال  َّنأو  ِهَرِخآلا  یلَع  اَینُّدـلا  َهاَیَحلا  اوُّبَحتْـسا  ُمُهَّنأب  َِکلذ  دـیامرف : یم دـعب  هیآ  رد 
ار نارفاک  ادـخ  َنیِرفاَکلا  َمْوقلا  يِدـْهَی  َهللا ال  َّنأَو  .تسا  رفاـک  يدرف  نینچ  .دـنا  هداد حـیجرت  ترخآ  تاـیح  رب  ار  اـیند  تاـیح  اریز 

.دنک یمن تیاده 
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، تسا هدش  هتـسب  شیاه  يدب هب  تسا و  هتـسبلد  شوخلد و  شدوخ  رفک  هب  هک  یـسک  .میا  هدرک ثحب  هطبار  نیا  رد  زین  هتـشذگ  رد 
َنیِرفاَکلا َمْوقلا  يِدْهَی  َهللا ال  َّنأَو  .دوش  یمن زاب  شتیاده  يارب  یهار  هاگچیه  .درادن  تاجن 

دنتسه یناسک  اهنیا  ْمِهراْصبأَو  ْمهِعْمَسَو  ْمهبول  _ُ یلَع ق ُهللا  َعَبط  َنیذلا  َِکئلوأ  دیامرف : یم دعب  هیآ  رد  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نارفاک 
یم رهم  ار  يزیچ  ینامز  هچ  .تسا  هدرک  رهم  ار  ناشمـشچ  شوگ و  بلق و  لاعتم  يادـخ  .تسا  هدـش  مامت  ناـشیارب  زیچ  همه  هک 
مامت هک  دوش  یم رهم  ینامز  زین  بلق  .دننز  یم رهم  ار  شیاپ  هدش و  مامت  اه  فرح مامت  هک  دـننک  یم رهم  ینامز  ار  همان  الثم  دـننک ؟
همادا رد  .دراد  زین  طخ  عبط و  دـننام  يرگید  ددـعتم  تاحالطـصا  هطبار  نیا  رد  نآرق  .تسین  شیارب  یتاجن  هار  رگید  تسا و  هدـش 

اه ییاپورا لاثم  ناونع  هب  تسا ؟ هنوگچ  تلفغ  نیا  .دنـسر  یم لماک  تلفغ  کی  هب  يدارفا  نینچ  َنوِلفاغلا  ُمُه  َِکئلوأَو  دـیامرف : یم
دـشاب مالـسا  هب  طوبرم  دشاب و  هتـشاد  دـلج  تسیب  ای  هد  اضرف  هک  یفراعملا  هرئاد  کی  رد  .دـنا  هتـشون  مالـسا  فراعملا  هرئاد  کی 

راب کی  اضرف  .هدـمآ  شرظن  رد  هژاو  نیا  اهراب  مه  هتـشون  ار  هلاـقم  نآ  هک  یـصخش  .تسا  هدـش  حرطم  ترخآ  ماـن  اـهراب  اتدـعاق 
دارفا نیا  رطاخ  رد  ترخآ  .تسا  هتـشذگ  شرطاخ  زا  هدـش و  رارکت  شیارب  هژاو  نیا  اهراب  هدرک و  حیحـصت  مه  رابدـنچ  هتـشون و 

.درادن یشزرا  ناشیارب  دنرادن  لوبق  ار  نآ  هکییاجنآ  زا  اما  دیآ  یم 

تمایق و يروآدای  اب  دورب ، هانگ  تمـس  هب  امـش  تسد  هدرکن  ییادخ  رگا  ینعی  .دراد  هدـیاف  دوب  ناسنا  نورد  ترخآ  زا  يزیچ  رگا 
.دراد هدیاف  نیا  .یشک  یم بقع  ار  تتسد  یسرت و  یم باذع ، الب و 

87 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


درادن هار  نآ  رد  يرون  هدش  رهم  بلق 

نیا دناوت  یم یسکره  .تسین  لفاغ  درذگ ، یم  شرطاخ  زا  ترخآ  ادخ و  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیاربانب  َنوِلفاغلا  ُمُه  َِکئلوأ 
دـنادب و ار  نابز  نیا  سکره  دنـسیونب ، یبلطم  ترخآ  اب  هطبار  رد  يرادرهـش  ياهولبات  رد  رگا  اضرف  .درواـیب  شنهذ  رد  ار  لـئاسم 

ینهذ روطخ  رکف و  هنوگ  نیا  .دـشاب  لفاغ  اهنآ  هب  تبـسن  مه  زاب  تسا  نکمم  اما  .دـیآ  یم  شنهذ  رد  بلاطم  نیا  دـناوخب ، ار  نآ 
ترخآ دای  تسا  نکمم  .تسین  تلفغ  رد  صخـش  نآ  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن دوش  لمع  هب  رجنم  رکف  نیا  رگا  هکلب  .درادن  هدیاف 
نیاربانب .دنک  هانگ  عقوم  نامه  دشاب و  یسک  لد  رد  ترخآ  دای  تسین  نکمم  اما  .دنک  هانگ  هظحل  نامه  رد  دشاب و  یسک  نهذ  رد 

.دراد ییانعم  نینچ  تلفغ  اجنیا  رد 

یتیاده رون  چیه  نیاربانب  .تسا  لفق  شبلق  برد  ییوگ  .دور  یمن نآ  لخاد  يرون  چیه  دـشاب ، هدرک  رهم  ار  شبلق  ادـخ  هک  یـسک 
ریثات لایخ  .دونش  یمن  الصا  ییوگ  .درادن  وا  رب  يریثات  چیه  لئاسم  نیا  ندینش  اما  دراد  ییاونـش  هوق  شـشوگ  .دبای  یمن  هار  نآ  هب 

.دنتسه لفاغ  اهنیا  .دریذپ  یمن ریثات  دنیبب ، ترخآ  اب  هطبار  رد  یبلطم  رگا  .درادن  يراذگ 

ارچ .دـنناراک  نایز ترخآ  رد  اهنآ  ریزگان  َنورِـساخلا  ُمُه  ِهَرِخآلا  یف  ْمُه  _ّ نأ َمَرَج  ال  دـیامرف : یم لـحن  هکراـبم  هروس  هیآ 109  رد 
لفاغ هک  ددرگ  یمزاب نیا  هب  يو  نارـسخ  رادم  ترخآ و  رد  ناسنا  رمع  یـشخب  دوس  رادـم  َنوِلفاغلا  ُمُه  َِکئلوأ  اریز  دـنراک ؟ نایز
بلق هب  تشاذـگ  اپ  یمدآ  نهذ  لایخ و  هب  هچنآ  رگا  .تسین  لایخ  نهذ و  رد  يزیچ  دوجو  مدـع  تلفغ  منک  یم رارکت  .هن  اـی  تسا 
.دیآ یم دـیدپ  ناسنا  لد  رد  يا  هغدـغد ساره و  فوخ و  سرت و  .تسین  لفاغ  صخـش  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  تفای  هار  مه  وا 

نم رگا  .دزرلب  شتـسد  تفر  هانگ  اطخ و  تمـس  هب  ناسنا  رگا  دوش  یم ثعاـب  دوش  یم داـجیا  ناـسنا  نهذ  رد  هک  يداـی  رکذ و  نآ 
مه زاب  .درادـن  هدـیاف  مه  زاب  نیا  اما  .دوش  یم رادـیدپ  ملایخ  رد  ظفل  نیا  يانعم  ریزگان  مربب  ار  ترخآ  مان  راـب  رازه  هد  زور  بش و 

َنورِساخلا ُمُه  ِهَرِخآلا  یف  ْمُه  _ّ نأ َمَرَج  ال  َنوِلفاغلا *  ُمُه  َِکئلوأ 
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رگا تسا و  هدرب  هظحل  کی  نامه  هزادنا  هب  دشاب ، دای  هب  هظحل  کی  هزادـنا  هب  رگا  .دزاب  یم  ار  شرمع  دـشاب  تلفغ  رد  هک  یـسک 
هب یمدآ  رمع  نایز  دوس و  رادم  .میا  هتـشاد  زین  هتـشذگ  رد  ار  ثحب  نیا  .تسا  هدرب  ار  رمع  رـسارس  دشاب ، دای  هب  ار  شرمع  رـسارس 

قلطم روط  هب  يدرف  تسا  نکمم  هک  مدرک  ضرع  .تسین  لاـیخ  داـی ، زا  روظنم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .تسوا  تلفغ  داـی و  نازیم 
یحیسم ای  يدوهی  تسا  نکمم  .دشاب  سانش  مالـسا  ای  قرـشتسم  تسا  نکمم  .دروایب  نهذ  هب  ار  تمایق  لایخ  اهراب  یلو  دشاب  رفاک 
.دروایب نهذ  هب  ار  ترخآ  لایخ  اهراب  دنک و  یقیقد  ثحب  ترخآ  اب  هطبار  رد  دشاب و  مالسا  نمشد  ای  بهذمال  تسا  نکمم  دشاب ،

.درادن يدوس  چیه  تسین و  شخبرثا  دبای  یمن  هار  شناج  هب  دنام و  یم یقاب  شنهذ  رد  اهنت  لایخ  نیا  هکییاجنآ  زا  اما 

َمَرَج ال  دومرف : .دراد  وا  تلفغ  دای و  نازیم  هب  یگتـسب  شنداد  ررـض  ای  یمدآ  رمع  یـشخبدوس  هک  منک  یم رارکت  ار  بلطم  نیا  زاب 
.دنا هدرک نایز  دنتسه و  زین  رساخ  هک  دینادب  متح  دنلفاغ  رگا  دنلفاغ و  اهنیا  َنورِساخلا  ُمُه  ِهَرِخآلا  یف  ْمُه  _ّ نأ

، زامن ریبکت  تقو  رگا  .تسوا  لایخ  رد  هاگ  تسا و  یمدآ  لمع  رد  یهاگ  تعاـطا  هتبلا  .تسا  داـی  دـینک ، یم امـش  هک  یتعاـطا  ره 
اما يدینـش  وت  دز و  تیادص  تردام  رگا  اما  .دوش  یم بوسحم  تعاطا  يداد ، ار  وا  باوج  یتفگن  ریبکت  وت  دز و  تیادـص  تردام 

هتشادن یتمیق  چیه  تسا  نکمم  دشاب  یمدآ  لایخ  رد  هک  یتعاطا  .تسین  تعاطا  نیا  يدرک ، عورش  ار  تزامن  یتفگ و  ربکا  هللا  زاب 
.دراد تمیق  دشاب ، ادخ  تعاطا  دای و  هک  هچره  .دبای  یم تمیق  لمع  عون  زا  دای ، .تسین  ادخ  دای  یتعاطا  ره  .دشاب 
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دبا ات  هک  دریگ  یم رارق  یهاگیاج  رد  وا  دای  دـنک ، رارکت  نیرمت و  ار  ادـخ  تعاطا  یـسک  رگا  ما : هدرک  ضرع  ررکم  ار  بلطم  نیا 
دهاوخ رت  شخبرثا دـنک  رارکت  ار  نآ  رگا  اما  تسا  بوخ  دـهد  ماجنا  راب  کـی  ار  یبوخ  راـک  یـسک  رگا  .تسا  شخبدوس  شیارب 

.دوش رارکت  ات  ناوخب  زامن  اشع  ناوخب ، زامن  برغم  ناوخب ، زامن  رـصع  ناوخب ، زامن  رهظ  ناوخب ، زامن  حبـص  دنا  هتفگ امـش  هب  .دوب 
شرمع تاظحل  مامت  رگید  دوش ، دراو  یمدآ  ناج  رد  دای  رگا  .دوش  یم لیدـبت  یمدآ  ناج  رد  يدای  هب  دوش  رارکت  نیرمت  نیا  رگا 
تاظحل مامت  دبای  هار  یمدآ  ناج  هب  دای  نیا  رگا  .تسا  یـشخبدوس  لیلد  دای ، تسا و  نارـسخ  لیلد  تلفغ  .دوب  دهاوخ  شخبدوس 

.دوش یم شخبدوس  رمع 

دنرادن هار  تشهب  لها  رد  ترسح 

يارب تشهب  لها  اینّدلا  رُوُما  نِم  ٍءیَـش  یلَع  َنُومِدنَی  ّ_ه ال  نجلا َلهأ  َّنإ  دنیامرف : یم یثیدح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
یم ترسح  يرایسب  روما  رب  ایند  نیا  رد  ام  دینیبب  .يا  هثداح  چیه  يارب  .دندروخ  یمن ترسح  ناشیایند  ثداوح  زا  يا  هثداح  چیه 
رایسب ام  یگدنز  رد  اه  ترـسح نیا  زا  .داتفا  یم  قافتا  نالف  میدوب  هتفر  امـش  اب  مدوب و  نم  زور  نآ  رگا  میوگ  یم نم  الثم  .میروخ 

کی چیه  میورب  ایند  نآ  هب  هک  ینامز  اما  .دراد  دوجو  ترـسح  دص  يدرف  ره  هارمه  دینک  ضرف  ...هچب  نز ، هناخ ، یگدـنز ، .تسا 
یم ثیدح  همادا  رد  .دنام  یم یقاب  ترسح  کی  اهنت  .دور  یم نیب  زا  ایند  نیا  ياه  ترـسح مامت  .دنام  یمن یقاب  اه  ترـسح نیا  زا 

دای هب  تعاس  نآ  رد  هک  تشذـگ  شرمع  زا  یتعاس  کی  اهیف  َهللا  ُ_ر  كذَـی َ_م  اینّدـلا ل یف  مهب  تَّرَم  ٍهَعاـس  یلع  ا  __ّ لإ دـیامرف :
تقو نآ  .دوبن  ادخ  دای  هب  یتعاس  کی  .درم  یم ترـسح  نیا  زا  دریمب ، ترـسح  زا  یـسک  هک  دش  یم ایند  نآ  رد  رگا  .دوبن  دنوادخ 

.دشک یم ترسح  ياو  شدوخ  يارب 
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ضرف .دـنک  یم تموکح  ناسنا  رب  زیچ  نرازه  ایند  نیا  رد  .دـنام  یم شیارب  تقیقح  طقف  دور ، یم اـیند  نیا  زا  ناـسنا  هکنیا  زا  دـعب 
نآ فالخ  مه  ادرف  نارگید ؟ نیسحت  يارب  طقف  ارچ ؟ بخ  .درب  یمن مباوخ  حبـص  ات  نم  هللا ، كراب  دنیوگ  یم نم  هب  رفن  دص  دینک 
رگا .تسا  ناوارف  اـم  یگدـنز  رد  اـه  لاـثم لـیبق  نیا  زا  .مدرک  ضرع  لاـثم  ناوـنع  هب  تسا و  یکچوـک  بلطم  نـیا  .دـنیوگ  یم ار 
چیه اما  .موش  یم ضوع  متفرگ ، یلیـصحت  هجرد  کی  ادرف  رگا  .منک  یم رییغت  نم  اتود ، ای  دـشاب  ات  هس  نم  ياه  هبق اـه و  یـشودرس

یـشاب هتـشاد  يرتکد  داهتجا و  هگرب  ات  هد  .دـنرب  یمن فرط  نآ  ار  هناش  ياه  هبق  .میرب  یمن فرط  نآ  دوخ  اب  ار  لئاسم  نیا  زا  کـی 
ناسنا هک  تسا  یتعاس  نیمه  تقیقح  .میهجاوم  تقیقح  اب  اهنت  فرط  نآ  .دروخ  یم ایند  نیا  درد  هب  طقف  اه  نیا .دـنرب  یمن ایند  نآ 

.تسا هدنارذگ  ادخ  دای  اب 

تسا نم  لمع  رد  ادخ  دای 

نم لمع  نیا  منک  یم هانگ  نم  رگا  .تسا  نم  لمع  رد  ادـخ  دای  تعاطا ، .مینک  یم هک  یتعاطا  زا  مینک ؟ عورـش  اجک  زا  ار  ادـخ  دای 
رگا .دورب  نامناج  هب  تعاطا  نیا  ات  مینک  تعاـطا  دـیاب  .تسادـخ  ياـضر  بجوم  منک  یم تعاـطا  رگا  تسادـخ و  بضغ  بجوم 
ندـب دـشاب ؟ تدابع  امـش  ندروخ  اذـغ  الثم  هک  دوش  یم روطچ  .دوش  یم تدابع  ناسنا  زیچ  همه  هاگنآ  دورب  ناسنا  ناج  هب  تعاطا 

.تسامش تین  هب  هتسب  نیا  دوش ؟ یم بوسحم  تدابع  تبسانم  هچ  هب  ندروخ  اذغ  نیا  .دیروخ  یم اذغ  امش  دراد و  زاین  اذغ  هب  امش 
اذـغ .دوش  یم تدابع  دوش ، یم تیاضر  دوش ، یم تعاطا  امـش  ندروخ  اذـغ  دـشاب  تداـبع  تین  رگا  دـیروخ ؟ یم اذـغ  یتین  هچ  هب 

رد مردپ  دیامرف : یم مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  .ما  هدناوخ  ناتیارب  دروم  نیا  رد  یثیدح  هتشذگ  رد  .دوش  یم رکذ  امـش  ندروخ 
.دـنا هدادـن یحیـضوت  هراب  نیا رد  .میناد  یمن ار  شا  یگنوگچ  تیفیک و  ام  هتبلا  .تشاد  یمنرب رکذ  زا  تسد  مه  ندروخ  اذـغ  لاـح 
همقل ره  مردپ  تفگ  یم .تفگ  یم یبیجع  بلاطم  ناشردپ  اب  هطبار  رد  ناشیا  .درک  توف  شیپ  لاس  ود  دودـح  هک  دوب  ییاقآ  کی 

بخ .تفگ  یم نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  دـش  یم  ماـمت  هک  شا  همقل ره  تفگ و  یم میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب  تـشاد  یمرب هـک  يا 
.دندرک یم  لمع  هنوگچ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  هک  میناد  یمن ام  لاح  .دور  یم رس  ناسنا  هلصوح 
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دای رگا  هک  دناد  یم دنک و  یم راک  مادم  .دنام  یمن  زاب  وا  دای  زا  شنابز  رگید  تسا ، هتفرگ  لکش  شنورد  رد  ادخ  هک  یـسک  دینیبب 
دناوت یم دـشاب  يوق  یمک  ناسنا  رگا  .دربب  يرتشیب  دوس  ات  دـنک  یم راک  مادـم  .دـنک  یم دوس  مادـم  شتراجت  دـشاب  شلد  رد  ادـخ 
توق یمک  ناسنا  رگا  اما  .منک  يراک  نینچ  مناوت  یمن مه  هدـنب  .دـینکن  رواـب  امـش  تسا  نکمم  .دـهد  ماـجنا  ار  راـک  هس  ناـمزمه 
.دراد دوجو  شناج  رد  هک  مه  شلـصا  .دـشاب  ادـخ  تعاطا  هس  ره  هک  دـهد  ماجنا  مه  اـب  ار  راـک  هس  دـناوت  یم دـنک  ادـیپ  یناـسفن 
ناسنا رگا  .میهد  ماجنا  يراک  نینچ  میتسناوت  یم هک  میوش  یم هجوتم  میتفر  ملاع  نیا  زا  اـم  هک  یناـمز  دوش ؟ یم ربارب  دـنچ  شدوس 

مه نامزمه  روط  هب  .دنک  راک  یبوخ  هب  مه  لمع  رد  دسرب و  تسا ، ناسنا  ناج  رد  هک  يدای  نآ  هب  دناوت  یم دـنک ، تکرح  عقوم  هب 
...و دنک  راک  شنابز  مه  دنک ، راک  شتسد 

؟ دـییامرف یم یخوش  .دـناوخب  اروشاع  ترایز  زور  ره  شرمع  رخآ  ات  دوب  هتـساوخ  ادـخ  زا  ام  داتـسا  هک  دـندومرف  یم تجهب  ياقآ 
.دنداد یم ماجنا  مه  رگید  راک  دص  .دوب  ناشیاهراک  زا  یکی  اهنت  نیا  .دشک  یم لوط  تعاس  ود  .مالس  دص  نعل و  دص  يزور 

یم الاب  ردپ  لوک  رس و  زا  هک  هچب  دنچ  اب  داتـسا  نآ  دوب و  يرتم  ای 30  هناخ 20  کی  .دیا  هدیدن  ار  فجن  یمیدـق  ياه  هناخ  امش 
پاچ ار  ناشیا  ياه  هتـشون ینارهت  یبتجم  اقآ  جاـح  اهدـعب  .تشون  یم يزیچ  تسـشن و  یم دـندرک  یم داد  غیج و  مه  رـس  دـنتفر و 

.دنتـشون یم بلطم  نآ  يور  دنتفای  یم هک  يذـغاک  ره  .دـندوب  هتـشون  مه  راگیـس  ذـغاک  يور  یتح  ناشیا  دـندوب  هدومرف  .دـندرک 
مالک اب  هطبار  رد  ناشیا  دلج  شـش  نیا  رد  .تسا  دلج  ود  هیافک  باتک  لصا  .دنا  هتـشون هیافک  باتک  رب  هیـشاح  دـلج  شـش  ناشیا 

یمن دسیونب ؟ ار  يزیچ  نینچ  هچب  دنچ  روضح  اب  دناوت  یم روطچ  ناسنا  .تسا  هدرک  در  ای  دقن  ار  اهنآ  ای  هتـشون و  حیـضوت  باتک 
.دنروخب هک  دنتشادن  مه  نان  اهنآ  هک  نیا  رتدب  همه  زا  .تسا  هدرک  توف  تساه  لاس دوب و  مردپ  تسود  ناشگرزب  رسپ  .مناد 
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کیدزن نم  تفگ  يدرف  .دنتسشن  یم ناشیا  سرد  ياپ  رفن  نامز 800  نآ  رد  .دوب  دعب  لسن  رد  ناشیا  ياتمه  يرگید  گرزب  داتسا 
ناشیا هب  فص  تبون  مدید  متشگرب و  متفر و  ینامهم  هب  نم  .تسا  هداتـسیا  ییاونان  فص  رد  ناشیا  مدید  .متفر  یم ینامهم  هب  رهظ 

مناوت یمن  رگید  .تسا  هدش  رپ  ناتباسح  اقآ  تفگ  اونان  .دـیهدب  نان  ات  راهچ  اقآ  تفگ  تفر و  ناوخـشیپ  ياپ  ناشیا  .تسا  هدیـسر 
اب اهنآ  .دـندوب  ناشیا  درگاش  دایز  مک و  اب  دـعب ، ِناگرزب  ماـمت  .تفگن  رگید  ي  هملک کـی  .تشگرب  دـشاب و  تفگ  .مهدـب  دیـسر 

.دنتخادرپ یم  ادخ  تعاطا  هب  ییاه  یتخس نینچ  دوجو 

دای نیا  مینک ، رارکت  نیرمت و  ار  نیا  رگا  .تسادخ  دای  .تسادـخ  رکذ  زامن  نیا  میناوخب ، زامن  حیحـص  اج و  هب  تسرد و  ام  هاگره 
.دوش یم تعاطا  ام   زیچ  همه  درک  ذوفن  نامناج  قمع  هب  ادخ  دای  رگا  .دنک  یم  ذوفن  نامناج  قمع  هب 

یم هک  یهاگن  دور و  یم نامتـسد  زا  تصرف  مینکن ، یهانگ  چیه  نامهاگن  اب  رگا  ایآ  تسا ؟ مارح  ام  ياه  هاگن  زا  ردـقچ  دـینیبب   
رده ام  زیچ  چیه  .دور  یمن ردـه  ندرک  هاگن  يارب  ام  تصرف  ریخ  دور ؟ یم ردـه  هاگن  نیا  ایآ  دور ؟ یم نامتـسد  زا  مینکب  میتسناوت 

اـهرجآ و کـت  کـت  هک  دـنیب  یم ار  یتـشهب  دور ، یم اـیند  نآ  هب  يدرف  نینچ  هک  یناـمز  .دـیآ  یم ناـمباسح  هب  شماـمت  .دور  یمن
هب دـیامرف  یم نآرق  رد  .تسا  هدرک  قـلخ  شدوـخ  ار  شزیچ  همه  .تسا  هدرک  قـلخ  شدوـخ  ار  شناگدـنرپ  اـه و  لـگ ناـتخرد و 

نامسآ و اهنت  درادن  هت  رس و  مینیب  یم هک  ینیمز  نامسآ و  نیا  .تسا  نیمز  اه و  نامسآ مامت  هزادنا  هب  شـضرع  هک  دور  یم یتشهب 
.تسا تعسو  نیا  هب  شتشهب  دوش ؟ یم گرزب  ردقچ  نامسآ  تفه  .تسایند  نیا  نیمز 
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هب يزیچ  درذگب و  دناوت  یمن مه  همقل  کی  زا  دشاب ، تسا  تاوهش  ناهانگ و  نیرت  تسپ هک  شباوخ  دروخ و  ریگرد  ناسنا  رگا  اما 
.دزیر یمن شترخآ  باسح 

 

javedan.ir :. عبنم

دیحوت يداو  رد  (ع ) نیسح ماما  هاگیاج 

هراشا

هللا لص  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  دیحوت  يداو  رد  (ع ) نیسح ماما  هاگیاج 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

دیحوت هملک  هب  توعد  ءایبنا  توعد 

هکنیا هب  تبسن  راذنا  تسا و  دیحوت  هملک  هب  توعد  تسا ، هدومرف  نایب  نآرق  رد  دنوادخ  هچنآ  یهلا و  ءایبنا  توعد  هک  دش  ضرع 
طیحم زا  جورخ  .دـنا  هدرک  ادـیپ  رارقتـسا  دـیحوت  طیحم  رد  هک  تسا  یناسک  هب  مه  اهتراشب  همه  .دوش  جراخ  طیحم  نیا  زا  ناـسنا 

هللا الا  هلا  هملک ال  دـیحوت و  هملک  (ع ،) نینموملاریما تیالو  هک  .تسا  (ع ) ناـشتیب لـها  و  (ص ) مرکا یبن  طـیحم  زا  جورخ  دـیحوت ،
لصا هب  دنک  عورش  عرف  زا  یسک  رگا  .تسا و  ناشتیالو  شعرف  ماما و  دوخ  شلصا  .یعرف  دراد و  یلـصا  تیالو  نیا  هچرگا  .تسا 

نانمـشد تیـالو  طـیحم  هب  دورو  تسا ، منهج  شنطاـب  هک  كرـش  طـیحم  هـب  دورو  تیـالو و  طـیحم  زا  جورخ  .دـنک  یم  ادـیپ  هار 
نآرق ياهتراشب  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب  .تسا  یتسرپ  تب  كرـش و  طـیحم  منهج و  راوبلا و  راد  هک  تسا  (ع ) نینموملاریما

دوشن و جراخ  طیحم  نیا  زا  هک  دنک  هبقارم  .دوش و  رقتـسم  ینارون  ياضف  نآ  رد  .دوشب و  هللا  هیالو  طیحم  دراو  دیاب  دنک ، ادـیپ  هار 
.دنک زیهرپ  ترضح ، نانمشد  تیالو  طیحم  زا  دیاب  دشاب  ناما  رد  نآرق  ياهراذنا  زا  دهاوخ  یم  رگا  ًاتعیبط  .دنکن و  فلخت 
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دیحوت تقیقح  زا  يدنم  هرهب  هار  نآرق ، هب  کسمت 

يدنم هرهب  نآرق و  هب  کسمت  هرهچ  هرهچ ، نآ  دراد و  مه  يرگید  هرهچ  دیحوت ، تقیقح  زا  يدـنم  هرهب  دـیحوت و  طیحم  هب  دورو 
تسین اهاوآ  ظافلا و  تاملک و  نیا  ًافرـص  .مینک  یم  یقلت  هداس  ام  هک  ینآرق  نآ  .تسا  نآرق  ینارون  ياضف  رد  یگدنز  نآرق و  زا 

نآرق رد  یناف  ام  ياوق  همه  و  مینک ، ریـس  يداو  نیارد  دوجو  همه  اب  ام  هچره  هک  لاعتم  يادـخ  ام و  نیب  تسا  يا  هتـشر  کی  هکلب 
لوا مدـقرد  زاب  مینک ، ریـس  ام  هچ  ره  .دراد  یبتارم  دراد ، یتاماقم  دراد ، يرگید  تاجرد  نآرق  مه  زاـب  مینک ، ریـس  نآرق  اـب  دوشب ،

: دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  تمایق  زور  رد  تسا و  نآرق  تایآ  هزادـنا  هب  تشهب  تاجرد  هک  دراد  تیاور  رد  اذـل  .میتسه  يداو  نیا 
.دراد تعفر  هجرد و  هدش ، ققحم  ناسنا  رد  نآرق  هک  يا  هزادنا  هب  ناوخب و  ار  نآرق  ( 1 «) َقرا أَرقإ َو  »

رد 120 مدرم  تمایق  زور  دـندومرف  ع )  ) قداص ماما  .تسا  عقاو  ثیدـح  نیلوا  رد  یفاک ، فیرـش  باتک  نآرقلا  باـتک  رد  یثیدـح 
هفایق رد  نآرق  دـندومرف  .رگید  ياهتما  فص  رازه  ترـضح و 40  تما  فص  رازه   80 دنتسیا ، یم  رشحم  يارحـص  رد  فص  رازه 
رتالاب ام  زا  یلو  تسام  زا  تسه  هک  ره  نیا  دنیوگ  یم  نینموم  دنک ، یم  روبع  نینموم  فص  زا  .دوش  یم  لثمتم  ابیز  وکین و  رایـسب 

رحب و يادهش  زا  ایوگ  تسام ، زا  رترب  نکل  تسام  زا  دنیوگ  یم  ادهـش  دنک ، یم  روبع  ادهـش  فص  زا  .تسا  ادهـش  زا  دبال  تسا ،
فص رب  .تسا  ءایبنا  زا  دیاش  تسام ، زا  رتالاب  یلو  تسام  زا  نیا  دنیوگ  یم  دنک  یم  روبع  ایرد  يادهـش  فص  زا  دومرف  .تسایرد 

تسیک و نیا  هک  دـنناد  یمن  دنـسانش ، یمن  ار  نآرق  .تسام  زا  رترب  یلو  تسام  زا  دـنیوگ  یم  ءایبنا  همه  دـنک ، یم  روبع  مه  ءاـیبنا 
هک دننک  یم  لاوس  ترضح  زا  دنیآ ، یم  (ص ) هللا لوسر  كرابم  دوجو  رضحم  .تسا  تلالج  اب  صخـش  مادک  .تسا  ربمغیپ  مادک 

.تسا یهلا  باتک  نآرق ،  دننک : یم  یفرعم  ترضح  تسیک ؟ تلالج  رپ  صخش  نیا 
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هولج هک  دشاب  رهاظ  نیارگا  تسین ، مسج  نیا  طقف  هک  (ع ) نینموملاریما الا  .دـندش و  لثمتم  رـشب  کی  يامیـسرد  (ع ) نینموملاریما
نآ یلو  .تسا  توافتم  دنیبب ، مه  ار  شرهاظ  یـسک  رگا  .تسا  ززعم  مه  (ع ) نینموملاریما رهاظ  هک  هتبلا  .دیآ  یمن  وا  رـس  تشپ  يا 

.تسا رهاظ  نیا  يارو  وا  دنیآ ، یم  ترضح  لابند  دوش ، یم  رهاظ  اجک  ره  هکئالم  زا  نیمسوتم  لیئربج و  هک  یسک 

هدنز یتقیقح  نآرق ،

یلومعم رما  کی  نآرق  سپ  .تسا  رتالاب  ام  زا  دـنیوگ  یم  همه  دوش ، یم  لثمتم  تمایق  زور  یتقو  هک  تسا  یتقیقح  کی  مه  نآرق 
یناف ناسنا  دوش  یم  مه  نآرق  قیاقح  رحب  رد  دـش ، یناف  دـش و  قرغ  ءایبنا  تالامک  رحب  رد  دوش  یم  هک  روطنامه  .تسین  يداـع  و 
لوزن ماگنه  هک  هدمآ  تایاور  رد  .تسام  ریگتـسد  تسام ، عیفـش  یح و  هدـنز ، تسا  یتقیقح  ینعی  .تسا  یباتک  نینچ  نآرق  .دوش 

.دندرک تعیاشم  ایند  ملاع  ات  ار  وا  کلم  رازه   70 ماعنا ، هروس 

الاب ملاع  زا  ات  دـنک ، لزان  تساوخ  یم  لاعتم  يادـخ  یتقو  ار  کلم  هیآ  هللا و  دهـش  هیآ  یـسرکلا ، هیآ  دـمح ، هروس  ینارون  تایآ 
هدنز تادوجوم  هک  تسادیپ  .دندش  قلعتم  یهلا  شرع  هب  ینارون  تایآ  نیا  دومرف  تیاور  رد  دـنریگب ، رارق  ام  سرتسد  رد  دـنیایب و 

ام دنتـسه ؟ هانگ  لها  هک  ییاهناسنا  يوس  هب  یتسرف  یم  ار  ام  ایادخ  دـندرک  ضرع  لاعتم  يادـخ  هب  .دنتـسه  كرد  ياراد  یح و  و 
دنوش یم  کسمتم  لسوتم و  امش  هب  اهنیا  هک  مراد  یناگدنب  نم  دیورب ، امـش  دومرف  لاعتم  يادخ  میوش ؟ سونأم  اهنآ  اب  میورب  دیاب 
ناهنپ هدید  نآ  دوخ ، هنونکم  نیع  اب  نم  دنوشب ، کسمتم  دنوشب و  لسوتم  اهنآ  رگا  .دننک  یم  توالت  ار  امش  ناشیاهزامن  زا  دعب  و 

نینچ نآرق  .دوش  یم  اهنآ  هب  یـصاخ  تایانع  يرظن  ره  رد  هک  منک ، یم  تمحر  رظن  اـهنآ  هب  راـب  داـتفه  تسا ، یفخم  مدرم  زا  هک 
يوس هب  ام  هار  میوش ، اهنیا  هب  کسمتم  ام  رگا  دنریگ ، یم  رارق  ام  سرتسد  رد  دنیآ و  یم  الاب  ملاع  زا  یتقو  تایآ  نیا  .تسا  يزیچ 

، دوب تاـیآ  نیا  هب  کـسمتم  شیاـهزامن  زا  دـعب  یتیب  لـها  بحم  ینموم ، رگا  .دوش  یم  زاـب  ادـخ  یفخم  مشچ  ادـخ ، هنونکم  نیع 
وا هب  یتاریخ  .دوش  یم  كاپ  وا  زا  یناهانگ  يرظن  ره  رد  دنک و  یم  رظن  نموم  نیا  هب  شدوخ  تمحر  هدید  اب  راب  لاعتم 70  يادخ 

كرد .مینک  یم  یقلت  اـم  هک  تسا  يرما  نیا  قوـف  نآرق  .تـسا  یلاـعتم  تـقیقح  کـی  نآرق  .دـسر  یموا  هـب  یقیاـقح  دـسر ، یم 
نیا رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  يزور  قزر و  نآ  نآرق ، هصالخ ، .تسا  (ع ) تیب لـها  راـک  نآرق ، تمظع  تخانـش  نآرق ، تقیقح 

.تسا هداد  رارق  گرزب  ربمغیپ  نیا  يارب  ملاع 
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رشب اب  لاعتم  يادخ  ملکت  تروص  هس 

نِم وَأ  ًایحَو  ّالإ  ُهللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  : » دیامرف یم  دـنوادخ  .دـنک  یم  کمک  ثحب  هب  نآ  يانعم  هک  تسا  نآرق  رد  يا  هیآ 
تبحص وا  اب  ادخ  هک  تسین  يرشب  ناسنا و  چیه  ( 51/ يروش «) ٌمیکح ٌیلع  ّهنِإ  .ءآشَی  ام  ِِهنذِِإب  یَحویَف  ًالوسَر ، َلِسُری  وأ  ٍباجح  ءارَو 

هک تسا  یمیظع  ماقم  یلیخ  نیا  .تسا  مسق  هس  نیمه  رد  دراد ، یهلا  مالک  زا  ناسنا  هک  يا  هرهب  .هجو  هس  نیا  زا  یکی  هب  ّالا  دنک ،
اب لاعتم  يادخ  هکنیا  ای  .تسا  رـشب  اب  ادخ  ملکت  عون  کی  یحو  سپ  دوش ، یم  یحو  وا  هب  ای  .دنک  تبحـص  یـسک  اب  لاعتم  يادخ 

.تسا ملکت  مه  زاب  یلو  دسر ، یم  رشب  نیا  هب  یباجح  ءارو  زا  باجح و  کی  تشپ  زا  یهلا  مالک  یلو  دنک  یم  تبحص  رشب  نیا 

وا اب  لاعتم  يادـخ  دـش و  بطاخم  هک  ییاج  نیلوا  دـیاش  درک  تبحـص  وا  اـب  لاـعتم  يادـخ  دوب ، هللا  میلک  هک  میلک ، ياـسوم  لـثم 
باطخ دروم  دروایب ، شتآ  هلعش  شرسمه  يارب  تفر  یتقو  کیرات ، بش  نآ  رد  یسوم  ترـضح  .دوب  روط  هوک  رد  درک ، تبحص 
تبحص میلک  ياسوم  اب  هرجـش  يارو  زا  لاعتم  يادخ  روط ، يداو  نآ  رد  .تسین  شتآ  هلعـش  اجنیا  هن ، هک  دش  هجوتم  .تفرگ  رارق 

مراد متسه ، وت  راگدرورپ  نم  میلک  ياسوم  ( 12/ هط «) يوط سدقملا  داولاب  ّکنإ  کیلعن ، علخاف  کُّبَر  انأ  ّینإ   » یـسوم ای  هک  .درک 
اب باطخ  لها  هک  یصاخشا  رد  هک  یتالوحت  رورـس و  طاشن و  جاهتبا و  نآ  دونـش و  یم  ار  شراگرورپ  مالک  .منز  یم  فرح  وت  اب 
مه ءایبنا  ریغ  يارب  تسا  نکمم  ملکت  زا  مسق  نیا  .تسا  یندرکان  فیـصوت  رگید  هک  دوش  یم  عقاو  وا  يارب  دنتـسه ، لاعتم  يادـخ 

ربمغیپ نیا  بلق  رب  میقتـسم  هک  تسا  تلالج  تمظع و  اب  ردـقنآ  یلو  تسا  یهلا  مالک  .تسا  باجح  ءارو  نم  ملکت  .دـتفیب  قاـفتا 
یم ملکت  وا  اب  ادـخ  هک  يرـشب  نآ  هب  دـسر  یم  دـنک و  یم  ادـیپ  لزنت  تقیقح  نآ  .دوش  یم  لزان  یباـجح  ءارو  زا  .دوش  یمن  عقاو 

اب باجح  نیا  ءارو  زا  ترضح  هک  .تسا  هدش  ریسفت  (ع ) ادهشلادیس هب  باجح  نیا  تایاور ، یضعب  رد  یـسوم  ترـضح  لثم  .دنک 
(2 «) هشرع یف  ُهللا  راز  نَمَک  ، » دـنک ترایز  هفرع  رد  ار  (ع ) ادهـشلادیس یـسک  رگا  هک  میراد  تایاور  رد  هکنیا  .دـندرک  تبحـص  وا 

ینعی شرع ، ماقم  رد  مه  نآ  دوش ، یم  لزان  لاعتم  يادخ  فرط  زا  هک  یتمحر  قیاقح و  نآ  ینعی  دنا ، هدرک  انعم  روطنیا  اه  یضعب 
یم (ع ) ادهـشلا دیـس  رئاز  هب  (ع ) نیـسح ماما  باجح  ءارو  زا  صاـخ  تمحر  نآ  تسا ، اـه  یـشرع  تاـماقم  صوصخم  هک  یتمحر 

ینعی .دتفا  یم  یقافتا  هچ  هک  تسا  هدهع  زا  جراخ  شندرک  انعم  رگید  لاح  .دـننک  یم  ترایز  شرع  قوف  رد  ار  ادـخ  ینعی  .دـسر 
.ملکت مود  عون  مه  نیا  سپ  .دیسر  ماقم  نیا  هب  (ع ) ادهشلادیس ترایز  رد  دوش  یم 
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رشب نیا  يارب  ار  یهلا  یحو  دیآ و  یم  لاعتم  يادخ  فرط  زا  يا  هداتـسرف  کی  ینعی  موس  عون  هنذاب » هیلإ  یحویف  ًالوسر ، َلِسُری  وَا  »
یم ار  یهلا  ماـیپ  هدـمآ و  یم  يا  هداتـسرف  ینعی  تسا ، هدوب  سنج  نیا  زا  دنتـشاد ، یهلا  ءاـیبنا  هک  ییاـه  یحو  زا  یلیخ  .دروآ  یم 
نآ هب  یمالک  دـنک ، ملکت  يرـشب  اب  لاعتم  يادـخ  دوش  یم  نیاربانب  .دوب  یهلا  یحو  نیما  هیلع ، هللا  مالـس  لیئربج  ترـضح  .هدروآ 

کی هب  باجح  نودـب  یهلا  مالک  .تسا  یلوسر  هداتـسرف و  کی  هطـساو  هب  هن  تسا  باجح  ءارو  زا  هن  مالک  نآ  هک  دوش  اقلا  رـشب 
.دوش یم  ءاقلا  رشب 

باجح نودب  ملکت  یحو ،

ُباتکلا ام  يردت  َتنُک  ام  انرمأ ، نِم  ًاحور  کیلإ  انیحوأ  َّکلذک  َو   » .دنک یم  تبحـص  شربمغیپ  یحو  زا  لاعتم  يادخ  دعب  هیآ  رد 
اب یحو  ریغ  میدرک ، یحو  امـش  هب  روطنیا  ام  ام ، ربماـیپ  ( 52/ يروش «) انِدابع نِم  ُءاشن  نَم  هب  يدـهن  ًارون  ُهانلَعَج  نکلو  ناـمیالاال ، و 
زا دـعب  ربمایپ  هک  یهلا  هملک  .تسا  هدرک  یحو  (ص ) یمارگ ربمایپ  هب  باجح  نودـب  ار  يا  هملک  ینعی  .باجح  ءارو  نم  هطـساو و 
اب ردقنآ  .تسا  هدرک  ملکت  وا  اب  باجح  نودـب  لاعتم  يادـخ  تقونآ  دـش ، ام  ربمغیپ  دـمآ و  نیمز  يور  دیـشوپ و  رـشب  بلاق  هکنیا 

.دش اطع  دش ، ءاقلا  (ص ) ربمغیپ نیا  هب  هطساو  باجح و  نودب  یهلا  مالک  دوب ، هدیشوپ  مه  رشب  سابل  یتقو  هک  دوب  تمظع 

یحور انرمأ ،» نم  ًاحور  کیلإ  انیحوأ  : » تسا نیا  دندرک ، یقلت  ربمایپ  نیا  درک و  یحو  ربمایپ  نیا  هب  لاعتم  يادخ  هک  يا  هملک  نآ 
هملک نیا  .تسا  حور  هملک ، زا  روظنم  .تسا  باجح  نودب  ملکت  یحو  .میدرک  یحو  وت  هب  تسه ) هچ  ره  الاح  هک   ) یهلا رما  زا  ار 

لگ هب  لاعتم  يادخ  هک  یهلا  هملک  نیا  .تسا  ریبعت  قیـض  باب  زا  ریباعت  نیا  همه  .دش  ءاقلا  دش ، اطع  دش ، یحو  ربمایپ  نیا  هب  یهلا 
َتنک ام  : » دومرف هک  تسنیا  درک ، تبحـص  وا  اب  درک و  اطع  دـش  رهاظ  رـشب  بلاق  رد  دیـشوپ و  رـشب  سابل  یتقو  تاـنئاک ، دبـس  رس 
باتک زا  امـش  دش ، یمن  اطع  دیدش ، رهاظ  رـشب  بلاق  رد  هک  عقومنآ  امـش ، هب  یهلا  هملک  نیا  رگا  نامیالا ،» باتکلا و ال  ام  يردـت 

.دیتشادن يربخ  نامیا  قیاقح  یهلا و 
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نیا باجح  یب  درک و  اطع  شربمایپ  نیا  هب  لاعتم  يادخ  هک  يا  هملک  نامه  رد  یهلا  باتک  همه  نامیا و  قیاقح  همه  تسادیپ  سپ 
.تسین ربمایپ  نیا  لبق  ملاوع  زا  ثحب  .دندیـشوپ  رـشب  سابل  هکنیا  زا  دعب  دش  ضرع  .تسا  هتفهن  درک ، یحو  (ص ) ربمایپ هب  ار  هملک 

.میداد رارق  رون  ار  هملک  نآ  دـیدرک ، تفایرد  لاعتم  يادـخ  زا  امـش  هک  يا  هملک  نآ  میدرک ، اقلا  امـش  هب  هک  ار  حور  هملک  نیا  ام 
همه باتک و  بتارم  همه  .میداد  امـش  هب  میدرک و  لـعج  رون  يامیـس  رد  ار  هملک  نیا  .رترب  تسا  یتقیقح  شلـصا  هملک  نیا  اـیوگ 

، تسا یهلا  رون  مه  .رون  بلاق  رد  هدـش  لـعج  هک  تسا  یحور  مه  تسا ، حور  مه  .تسا  حور  هملک  نیا  رد  ناـمیا  راونا  تاـجرد 
نم ُءاشن  نَم  هب  يدهن   » .تسا یهلا  رون  ًاتقیقح  ینعی  لعج  .رون  رد  تسا  هدرک  لعج  ار  حور  نیا  لاعتم  يادخ  .تسا  یهلا  حور  مه 

، هدش اطع  ربمایپ  هب  هک  یهلا  باتک  نیا  نیاربانب  .مینک  یم  تیادـه  هملک  نیا  اب  مینک ، تیادـه  میهاوخب  هک  ار  يا  هدـنب  ره  اندابع ،»
یم وا  هب  یهلا  تیادـه  ناـیرج  دوش و  یم  تیادـه  سک  ره  هدـش و  اـطع  ربماـیپ  نیا  هب  روـن  حور و  بلاـق  رد  هک  تسا  یهلا  هملک 

.تسا حور  هملک  نیا  قیرط  زا  دسر ،

اب ادـخ  تبحـص  نیا  هدـش ، اطع  ترـضح  هب  هک  يا  هملک  نیا  هک  هدرک  یتبحـص  (ص ) ربماـیپ نیا  اـب  لاـعتم  يادـخ  هکنیا  هصـالخ 
نآرق هملک ، نیا  .دـننک  یم  تیادـه  هملک  نیا  اب  دـننک ، تیادـه  دـنهاوخب  ار  سک  ره  .تسا  تانئاک  همه  تیادـه  باب  شربماـیپ ،

املع زا  یکی  هب  تفرعم  بابرا  زا  یکی  .تسا  اهنیا  ءارو  يزیچ  .تسین  مه  انعم  کی  طقف  تسین و  ظفل  کی  طـقف  نآرق  سپ  .تسا 
.مریگ یم  رظن  رد  ار  یناعم  منک و  یم  تئارق  هجوت  اب  ار  تاملک  دومرف  دیناوخ ؟ یم  هنوگچ  دیناوخ ، یم  زامن  امـش  دـندوب : هدومرف 
جورع ار  ناسنا  تسا ، نموملا  جارعم  هک  يزامن  نآ  .تسین  اهنیا  زامن  یلو  تسه ، اهنیا  زامن  دـیناوخ ؟ یم  زاـمن  یک  سپ  دـندومرف 
هدوشگ يداو  نآ  باب  زامن  رد  دـیاب  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیـالو  زا  يداو  کـی  ( 3 «) هالَّصلا ُنَحن  : » دندومرف تسیچ ؟ دـهد  یم 

.دسرب قح  ترضح  رضحم  هب  دنک ، ریس  اجنآ  رد  دوش و  تیالو  رون و  يداو  دراو  ناسنا  .دوش 
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نآرق ياهتنا  یب  فراعم  رد  ریس 

الاب هتشر  نیا  اب  میریگب و  ار  هتـشر  نیا  رگا  هک  .لاعتم  يادخ  ام و  نیب  تسا  یلبح  کی  .تسین  یناعم  تاملک و  نیا  طقف  هک  نآرق 
شنئازخ نآرق و  بئاجع  دومرف  ترـضح  .دوش  یمن  مامت  شفراعم  اج  چـیه  نآرق  .تسا  دـیحوت  يداو  مه  زاب  میورب  هچره  میورب ،

.تسا رون  طیحم  نآرق  .درادن  رخآ  نآرق  نیا  .دسرب  نآرق  رخآ  هب  درک ، ریـس  نآرق  اب  یـسک  رگا  هک  تسین  روطنیا  .تسا  نایاپ  یب 
رد نآرق  زا  یعاعـش  کی  دنـسر ،  یم  مه  نامیا  مهد  هجرد  هب  هک  ییاهنآ  .تسه  هملک  نیارد  ناـمیا  بتارم  ناـمیا و  قیاـقح  همه 

تیالو هک  روطنامه  سپ  .تسا  هدرک  تبحـص  هملک  نیا  اـب  ربماـیپ  اـب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  يا  هملک  هک  دوش  یم  ادـیپ  ناـشبلق 
ملعلا هنیدم  انأ  : » دندومرف .تسا  هنوگنیا  مه  نآرق  دوشب ، طیحم  نیا  دراو  دـیاب  ناسنا  تسا و  دـیحوت  هملک  طیحم  (ع ) نینموملاریما
یمن .دوش  دراو  ًادّجـس »  » دیاب دوش ، هناخ  نیا  دراو  دـهاوخ  یم  یـسک  یتقو   (1)« اُهباب ٌیلع  همکحلا و  هنیدـم  انأ  ( » 4 «) اُهباب ٌیلع  و 
دراو ماما  رب  تقو  چیه  تسا ، شدوخ  ّتینانا  يداو  رد  ناسنا  رگا  .دزیرب  ناسنا  تینانا  همه  دیاب  .دش  دراو  تفرگ و  الاب  ار  رس  دوش 

دهاوخب ادخ  زا  تقونآ  ( 58/ هرقب «) مکایاطخ مکل  رفغن  هطح  اولوق  ًادجُـس و  َبابلا  اولُخداَو   » .دیایب نوریب  شدوخ  زا  دیاب  .دوش  یمن 
.دوش یم  تیالو  يداو  دراو  رهطم  ناسنا  دوش و  یم  كاپ  ایاطخ  همه  .دنک  شکاپ  هک 

رد ریـس  دـش  رون  يداو  دراو  رگا  .دوـش و  روـن  يداو  دراو  دوـجو  همه  اـب  تسا  نکمم  نموـم  هک  تسا  روـن  يداو  کـی  مه  نآرق 
یم (ص ) هللا لوسر  سدـقم  دوجو  همکحلا  تیب  ملعلا و  هنیدـم  همکحلا و  هنیدـم  دراو  هکیـسک  لثم  .دوش  یم  عورـش  رون  تاـجرد 

.درادن رخآ  رگید  رهش  نیا  دش ، هنیدم  نیا  دراو  باب  نیا  زا  یسک  رگا  .دوش 
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(ع) ماما ملع  حور ، هملک  نآرق و 

، دـندرک یهاـگن  رهاـظ  بسح  هب  ترـضح  مسرپب ، مهم  یلاوس  مهاوخ  یم  تسین ، یـسک  اـقآ  درک ، ضرع  (ع ) قداـص ترـضح  هب 
، دندرک زاب  (ع ) نینموملاریما يور  هب  (ص ) مرکا یبن  ار  ملع  زا  یباب  هک  تسا  تسرد  اقآ  درک ، ضرع  ترضح  هب  دعب  .هن  دندومرف ،
هچ دیـسرپ  .تسین  نیا  ام  ملع  یلو  تسا ، یمهم  ملع  یلیخ  هلب ، دـندومرف : ترـضح  دـش ؟ یم  زاب  رگید  باـب  رازه  باـب  نیا  زا  هک 

؟ تسا هیمطاـف  هفیحـص  دیـسرپ  .تسین  نیا  یلو  تسا ، مهم  یلیخ  مه  نیا  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ رفج  ملع  تسا ؟ یملع  روـج 
، تسا هداد  (ع ) همئا هب  لاعتم  يادخ  هک  ینآرق  نآ  .تسا  اهنیا  يارب  ام  ملع  دندومرف ، ترـضح  یکی  یکی  .تسین  مه  نیا  دندومرف :
هب یتیاور  رد  ( 49/ توبکنع «) ملعلا اوتوا  نیذـلا  رودـص  یف  تانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َلب   » .تسا هدـش  لزاـن  (ع ) همئا بلق  رد  نآرق  تقیقح 
نآ انرمأ ،» نم  ًاحور  کیلا  انیحوا  کلذـک  ، » تسا نیمه  ام  مولع  دومرف  تسا ؟ اجک  زا  امـش  مولع  اقآ  درک : ضرع  (ع ) قداص ماـما 

.تسا (ع ) ماما دوجو  رد  هک  تسا  حور  هملک  نآرق و  نامه  .تسا  نیا  ماما  ملع  .تسا  ماما  دوجو  رد  یهلا  هملک 

تیالو يداو  هب  دورو  نآرق ، يداو  هب  دورو 

دومرف هک  دوشب ، نآرق  يداو  دراو  دـناوت  یم  شا  ینطاب  يرهاـظ و  ياوق  همه  اـب  ناـسنا  رگید  میریگب ، رظن  رد  روطنیا  ار  نآرق  رگا 
رد هک  يا  هناخ  .دیآ  یم  شمـسج  رد  نآرق  راونا  .دوش  یم  نآرق  هب  هتخیمآ  شتـسوپ  تشوگ و  دـنک ، یم  نآرق  تئارق  هک  یناوج 

، نآرق یلاـت  نیا  دوجو  رد  نآرق  راونا  ینعی  .اـه  ینیمز  يارب  هراتـس  لـثم  دـشخرد ، یم  اهینامـسآ  يارب  دوـش ، یم  نآرق  تئارق  نآ 
اهینامـسآ يارب  هراتـس  نیا  دـعب  .دوش  یم  نشور  هراتـس  لثم  دوش ، یم  نشور  یغارچ  پمال و  لثم  .دوش  یم  رهاـظ  نآرق  هدـنناوخ 

یم نآرق  یتقو  نموم  .هکئالم  رـس  الاب  تسا  یغارچ  دوش ، یم  نشور  نآرق ، تئارق  ماگنه  نموم  دوجو  رد  هک  یغارچ  ینعی  .تسا 
.دننک یم  هدافتسا  نموم  نیا  رون  زا  هراتـس  لثم  هکئالم  .دریگ  یم  رارق  هکئالم  ملاع  رـس  الاب  .دوش  یم  نآرق  رون  هب  ینارون  دناوخ ،
.تسا نیمه  مه  نآرق  رون  دوش ، دراو  ناـسنا  بلق  رد  دـیاب  تیـالو  روـن  هک  روـطنیمه  .دوـش  نآرق  يداو  دراو  دـیاب  روـطنیا  ناـسنا 

.دوش یمن  ادج  مه  زا  تقوچیه  نآرق  ماما و  هک  تسنیا 
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امک  (1)« موقألا طارصلا  متنأ  ، » تسا ماما  دومرف : تسیک ؟ موقا » یه  یتّلل  : » دومرف ( 9/ ءارسا «) مَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  » 
موصعم هنوگچ  امـش  اقآ  تفگ  یـسک  هک  هدمآ  (ع ) داجـس ماما  زا  یتیاور  رد  هیآ  نیا  لیذ  .دنک  یم  نآرق  هب  تلالد  مه  ماما  هکنیا 

رارق ماما  شدوخ و  نیب  یـصاخ  هتـشر  کی  لاعتم  يادخ   (2)« هللا لبحب  مصتعملا  مامالا  : » دومرف دـینک ؟ یمن  هانگ  هنوگچ  دـیتسه ؟
ادخ تیـشم  زا  فلخت  چیه  اذل  .تسا  لصتم  هتـشر  نیا  هب  ماما  هک  تسا  یهلا  هتـشر  نیا  .تسین  ادـج  هتـشر  نآ  زا  ماما  .تسا  هداد 

نآرق دـندومرف : دـعب  .تسا  ادـخ  ماما و  نیب  يا  هتـشر  کی  هللا  باتک  .هللا  باتک  دـندومرف : تسیچ ؟ هللا  لبح  اقآ  تفگ  .دـنک  یمن 
سپ دش ، یکی  ماما  بلق  اب  نآرق  یتقو  .تسا  یکی  ماما  اب  نآرق  ینعی  موقا ،» یه  یتّلل  يدهی  نآرقلا  اذـه  ّنإ  : » دـیوگ یم  ار  نیمه 

.تسه مه  تیالو  يداو  هب  دورو  نآرق ، يداو  هب  دورو 

نماد هب  دیاب  ام  هک  تسنیا  دتفیب  دیاب  هک  یقافتا  نآ  سپ  .نآرق  نودب  ماما  هب  هن  درک و  ادیپ  هار  دوش  یم  ماما  نودب  نآرق  هب  هن  اذـل 
يداو نآرق  نیا  .دـیوش  نآرق  يداو  دراو  .نآرق  تمـس  هب  دـینک  رارف  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف   » .میربـب هاـنپ  ادـخ  باـتک  نـیمه  نآرق ،

هب ادـخ  هک  تسا  يا  هملک  .تسا  هدـش  لزاـن  (ص ) ربماـیپ نیا  بلق  رب  تسا و  امـش  تیادـه  هلیـسو  هک  تسا  يروـن  .تسا  دـیحوت 
زا رارف  يارب  ام  هک  روطنیمه  سپ  تسا  هملک  نیا  اب  ناتریس  تسا و  (ع ) همئا دوجو  رد  هملک  نیا  مه  دعب  .تسا  هدرک  اطع  شربمایپ 

هفیلخ نماد  هب  دوجو  همه  اب  ماـمالا .» یلا  اورفف   » ینعی هللا » یلا  اورفف  ، » مینک رارف  (ع ) تیب لـها  تمـس  هب  دـیاب  یتسرپ  تب  كرش و 
امش دینکن ، رارف  ماما  يوس  هب  مه  رگا  .توغاط و  ءایلوا  زا  سیلبا ، زا  كرـش ، زا  تسا ، هللا  یلا  رارف  نیا  .دیربب  هانپ  ماما  هب  ینعی  هللا 
نیا رد  لاعتم  يادـخ  هک  یهاگهانپ  اهنت  .ماما  يوس  هب  رارف  رگم  تسین  سیلبا  زا  تاجن  يارب  یهار  الـصا  .دـیتسه  اـهنآ  گـنچ  رد 

هب ناشتسد  نیطایش  .تسین  نیطایش  زا  يرگید  هاگهانپ  .تسا  نصح  يداو  تفر  اجنآ  مدآ  یتقو  .تسا  نصح  يداو  هداد  رارق  ملاع 
ماما هب  دـیاب  هک  روطنامه  .تسا  یهلا  نصح  طیحم  .دـنرادن  ضرعت  تردـق  يداو  نآ  هب  .يداو  کی  نامه  ّالا  تسا ، زارد  اـج  همه 

.دیربب هانپ  دیاب  مه  نآرق  هب  دیربب ، هانپ 
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طارـص رد  نامریـس  هزادـنا  هب  ام  يدوجو  تاجرد  نینموملل .» ٌتاجرد  مُه  ، » تسا تیالو  تاجرد  اـم  تاـجرد  هک  روط  نیمه  سپ 
طارص هک  روطنیمه  .میقتسم  طارص  هب  ایند  رد  لالـض  ياههار  زا  رارف  ینعی  یتسرپ  تب  زا  رارف  سپ  .تسا  تیالو  يداو  میقتـسم و 

، تسا ماما  تشهب  هک  روطنیمه  .منهج  زا  تشهب  فرط  هب  رارف  ینعی  .تسا  ناطیش  دوجو  مه  لالـض  هار  تسا ، ماما  دوجو  میقتـسم 
دیاب ام  هک  روطنیمه  .تسا  ماما  تیالو  يداو  رون ، تسا ، روج  همئا  تیالو  يداو  تملظ ، هک  روطنیمه  .تسا  ماما  نمشد  مه  منهج 
رارف مینک ، ماما  يوس  هب  رارف  دیاب  میوش ، جراخ  توم  راد  زا  و  مینک ، رارف  یگدـنز  راد  هایح و  راد  تنج و  رون و  تشهب و  يوس  هب 

.مینک نآرق  يوس  هب 

ثیدـح نیا  ینعم  دـیاش  .دـندروآ  نیئاـپ  فرط  هب  ـالاب  ملاـع  زا  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  هک  تسا  یتقیقح  ود  نیا  هاـگهانپ ،
هب کسمتم  ناتدوجو  همه   (1)« ًادبا اّولضت  نل  امهب  متکسمت  نإ  ام  یترتع ، هللا و  باتک  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ینإ  : » دشاب نیا  ینارون 

همه اـب  .تسا و  یهلا  لـبح  نیا  هب  هتخیمآ  تسد  نیا  هک  دـشاب  یتسد  کـی  ناـسنا  دوجو  همه  ینعی  نآرق  هب  کـسمت  دوشب ، نآرق 
.دنک نآرق  اب  ریس  دوجو 

(ص) مرکا یبن  اب  ریس  نآرق ، و  (ص ) تیب لها  اب  ریس 

یناسک لام  اهراذنا  همه  دننک و  یم  نآرق  اب  ریس  هک  تسا  یناسک  لام  اهتراشب  همه  ریـشب ،» ریذن و  هنم  مکل  یننا  هللا ، الا  اودبعت  «ال 
یناسک لام  اهراذنا  همه  دننک ، یم  (ع ) تیب لها  اب  ریـس  هک  تسا  یناسک  لام  اهتراشب  همه  .دنتـسه  نوریب  نآرق  يداو  زا  هک  تسا 

اب ریس  هک  تسا  یناسک  يارب  اهتراشب  همه  دوش ، یم  هصالخ  هملک  کی  رد  اهتراشب  همه  سپ  .دنتسه  نوریب  يداو  نیا  زا  هک  تسا 
لوسرلا عم  ُتذّختا  ینتیل  ای  : » تسا نیا  ناشفرح  دندرک ، ادج  ار  ناشفـص  هک  یناسک  تمایق  زور  رد  اذل  .دـننک  یم  (ص ) مرکا یبن 

هک یلیبس  .تسا  هیمویق  تیعم  تیعم ، نیا  .دوب  (ص ) ربمایپ اب  یلیبس  مدرک ، ریـس  نآ  رد  نم  هک  یلیبس  شاـک  يا  ( 27/ ناقرف «) الیبس
عقاو رد  مینک ، یم  ریس  ربمایپ  اب  ام  یتقو  .تسوا  هب  ام  دوجو  ماوق  هک  تسا  ربمغیپ  يدوجو  بعـش  زا  یکی  میراد ، (ص ) ربمغیپ اب  ام 

یم دیـشروخ  رود  نیمز  .میتـسه  نیمز  هرک  هبذاـج  رد  نـالا  اـم  دـینک  ضرف  هکنیا  لـثم  .مینک  یم  تکرح  مـیراد  ربماـیپ  لـیبس  رد 
یم شدوخ  رود  مه  ار  ام  دخرچ ، یم  نیمز  .میخرچ  یم  دیـشروخ  رود  عبت  هب  میراد ، رارق  نیمز  هرک  هبذاج  رد  هک  مه  ام  .دـخرچ 

هک یسک  ندب  ياهلولـس  همه  رد  نیمز  هبذاج  عقاو  رد  .دشاب  نیمز  هبذاج  رد  هک  دخرچ  یم  نیمز  اب  هارمه  ناسنا  یتقو  .دناخرچ و 
یبن دوجو  نماد  رد  .دنک  ریـس  (ص ) مرکا یبن  دوجو  هبذاج  رد  یـسک  رگا  .دراد  دوجو  دـخرچ ، یم  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  هارمه 
.دنک یم  ریس  لیبس  نیا  رد  شدوجو  همه  اب  تسا و  (ص ) ربمایپ اب  شلیبس  نموم  .تسا  یلبس  تسا ، میقتسم  طارـص  هک  (ص ) مرکا
لیبس نیا  هب  نموم  دوجو  ماوق  .تسا  شدوجو  نابهگن  تسا ، لیبس  نیا  رد  شرـس  نطاب و  رهاـظ و  شدوجو ، همه  هک  یلیبس  نیا  و 

نیا ماوق  دـنک ، یم  تسرد  يرهـش  کی  شدوخ  نهذ  هحفـص  رد  ناسنا  یتقو  لاثم  روط  هب  .تسوا  نوریب  رد  يزیچ  هکنیا  هن  .تسا 
ربماـیپ هارمه  عقاو  رد  دـنراد ، (ص ) ربماـیپ اـب  یلیبـس  نینموم  رگا  .دـشاپ  یم  درادرب ، ار  شهجوت  رگا  .ددرگ  یمرب  وا  هجوت  هب  رهش 

.دوش و یم  اهنآ  دوجو  مویق  هللا ، نذاب  عقاو  رد  (ص ) ربمایپ .تسا  هیمویق  تیعم  تیعم ، نیا  .دننک  یم  ریس  (ص ) ربمایپ نیا  اب  .دنتسه 
سپ .تسا  ربمغیپ  زا  نموم  رون  همه  .دور  یم  نیب  زا  ناشدوجو  يراد ، رب  ار  لوسر  یهارمه  .تسا  یهارمه  نیا  هب  ناـشدوجو  ماوق 

.دینک ریس  (ص ) ربمایپ اب  و  (ص ) ربمایپ نماد  رد  دیئایب  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف  »

103 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 292 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
http://www.ghaemiyeh.com


25 ص : ج 2 ، ثیدحلاراد ،) ط -   ) یفاکلا ( 8 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 293 

http://www.ghaemiyeh.com


(ص) مرکا یبن  طارص  هب  نینموم  لبس  همه  متخ 

نموم .تسامش  لیبس  هک  دینک  ادیپ  ناشیا  اب  یلیبس  کی  ربمایپ ، نیا  نماد  رد  مه  امـش  دنک ، یم  تکرح  ادخ  فرط  هب  (ص ) ربمایپ
(ص) مرکا یبن  هب  ناـتدوجو  ماوق  دـیاب  .دوش  یم  متخ  (ص ) مرکا یبـن  طارـص  هب  اـه  لـیبس  نیا  همه  .دراد و  يرگید  لـیبس  رگید ،

ماقم هب  تسین ، (ص ) ربمغیپ نیا  زج  يزیچ  الصا  هک  دمهف  یم  ار  بلطم  نیا  یتقو  .تسا  (ص ) مرکا یبن  شدوجو  رـس  نموم  .دشاب 
شرانک مه  ام  دور ، یم  هار  (ص ) ربمایپ هکنیا  هن  لوسرلا  عم  .تسا  لوسرلا  عم  ملاع  نیا  رد  شریس  نموم  نیاربانب  .دسر  یم  تبحم 

(. (ص ربمغیپ عاعـش  دوش  یم  ناسنا  ياوق  همه  .ناسنا  نابهگن  دوش  یم  لوسر  .تسا  تیعم  نآ  زا  رتالاب  تیعم  نیا  هن  .میور  یم  هار 
ًالاصتا ّدـشال  نموملا  حور  نإ  : » دومرف تیاور  رد  هکنیا  .تسا  (ص ) ربماـیپ زا  يا  هولج  کـی  .درادـن  يزیچ  چـیه  شدوخ  زا  نموم 
.تسا رتشیب  دیشروخ  هب  دیشروخ  عاعش  لاصتا  زا  هللا  حور  هب  نموم  حور  لاصتا   (1)« سمشلاب سمشلا  عاعش  لاصتا  نم  هللا ، حورب 

رارف (ص ) ربماـیپ نماد  هب  اوق  همه  اـب  هارمه  ینعی  هللا » یلا  اورّفف   » .تسا (ص ) هللا لوسر  عاعـش  .تسا  (ع ) نینموملاریما عاعـش  نموم 
«. اهباب ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دیوش دراو  رد  نیا  زا  دـیوش ، (ص ) ربمایپ يداو  دراو  دـیهاوخ  یم  دـینک و  یم  رارف  مه  یتقو  دـینک ،

تقونآ .دنک  یم  رپ  (ص ) ربمغیپ ار  ناتدوجو  همه  دنامن ، ناتدوخ  زا  يزیچ  یتقو  .دنامن  ناتدوخ  زا  يزیچ  چیه  .دیوش  دراو  ًادجس 
همه اب  دراذـگ و  یم  رانک  ار  سفن  تینانا و  همه  نموم  .لیبس  دوش  یم  ناتدوجو  همه  .دـینک  یم  ادـیپ  (ص ) ربمغیپ اب  یلیبس  کـی 

رد ریس  دوش  یم  نیا  .دنک  یم  ادیپ  یلیبس  .دنک  یم  ریـس  (ص ) ربمایپ اب  دش ، (ع ) نینموملاریما عبات  یتقو  .دوش  یم  ربمایپ  عبات  دوجو 
.دنتسه روطنیا  همه  نینموم  .دنتسه  روطنیا  همه  ءایبنا  .دیحوت  يداو 
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دیحوت ملعم  (ص ،) مرکا یبن 

یط (ص ) ربمغیپ نیا  اب  يداو  نیا  .تسا و  ندرک  ادیپ  لوسر  اب  یهار  کی  لوسر و  نماد  هب  نتفر  ماما ، نماد  نآرق و  نماد  هب  نتفر 
يادخ .دننک  یم  ریس  (ص ) ربمغیپ نیا  اب  هللا ، ءاقل  ات  دننک  یم  ریـس  هک  یناسک  همه  .تسا  دیحوت  ملعم  سدقم  دوجو  نیا  .دوش  یم 
ًاحلاص ًالمع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  دحاو  ٌهلا  مکهلإ  اّمنأ  ََّیِلا  یحوی  مُُکلثِم  ٌرـشب  انأ  اّمنإ  ُلق  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم 
ینعی دـش  ضرع  یحو  حیـضوت  .دوـش  یم  یحو  وا  هب  هک  يرـشب  یلو  تسا ، رـشب  نیا  ( 110/ فهک «) ًادحا ّهبر  هدابعب  كرـشی  و ال 
طیحم رون ، نیا  باتک ، نیا  حور ، نیا  .تسا  هدرک  اقلا  وا  هب  ار  شدوخ  حور  .تسا  هدرک  ملکت  وا  اب  باـجح  نودـب  لاـعتم  يادـخ 

یم روبع  باجح  زا  ار  ناسنا  .دراد  یمرب  ار  اهباجح  همه  .دسر  یم  هللا  ءاقل  هب  دنک  ریـس  (ص ) ربمغیپ نیا  اب  سک  ره  .تسا  دـیحوت 
هک تسنیا  لاعتم  يادخ  هب  ام  ندیسر  هار  دش  ضرع  هک  .تسا  نکمم  ام  يارب  هک  يدح  ات  هتبلا  .دناسر  یم  قح  ترضح  هب  دهد و 

یبن دوجو  لصا  هب  میسرب  .مینک  كرد  باجح  نودب  ار  (ع ) نینموملاریما تینارون  هنک  .مینک  كرد  ار  (ص ) مرکا یبن  تینارون  هنک 
تیالو و دیـسرب ، هللا  ءاـقل  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف  دـعب  .هللا و  هفرعم  دوش  یم  تینارون  هب  تفرعم  (ع .) نینموملاریما و  (ص ) مرکا
، ماما نآرق و  اب  ریس  (ص .) مرکا یبن  اب  ریس  دوش  یم  نیا  .دیهدن  رارق  کیرش  تیالو  رد  مه  دعب  دیشاب و  هتـشاد  ار  (ع ) همئا تفرعم 

.تسا هللا  یلا  رارف  .تسا  هللا  یلا  ریس 
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هللاءاقل هب  ندیسر  تهج  رُب  نایم  یهار 

يوس هب  دوخ  ههلآ  زا  دومرف  جـحلا .» یلا  اورفف   » ینعی هللا » یلا  اورفف   » .دـنناد یم  همه  ار  هار  نآ  هک  تسا  يرب  نایم  هار  کـی  لاـح 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا و  مامالا  ءاقل  جح  نایاپ  نوچ  .تسا  مامالا  یلا  رارف  جح ، نوچ  .دیورب  جـح  هب  ینعی  دـینک ، رارف  ادـخ 

نماد رد  دـیورب  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف   » .تسا جـح  رازه  داتفه  (ع ) اضر ماما  ترایز  .تسا  جـح  رازه  داتفه  (ع ) نیـسح ماما  تراـیز 
الأ  » .تسا هملک  کی  نیمه  زور  نیا 10  ياه  تبحص  همه  هصالخ  .تسا  هللا  یلا  رارف  نیا  تفر ، اجنآ  یسک  رگا  (ع .) نیـسح ماما 

(ع) نیـسح ماما  هب  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  .تسا  دـیحوت  يداو  اجنآ  .دـیناسرب  (ع ) نیـسح ماما  هب  ار  ناـتدوخ  ینعی  هللا » اـّلا  اودـبعت 
.دناسر (ع ) نیـسح ماما  هب  ار  شدوخ  دوب  یتیفیک  ره  هب  رخآ  هظحل  رد  رح  .رح  دندش  .دندش  دحوم  رخآ ، هظحل  رد  یتح  دـندناسر 

، دوش یم  هتـسب  ناتراب  دیدناسر  رگا  .دیناسرب  ادخ  یلو  هب  ار  ناتدوخ  .دیـشاب  رح  ریهز و  لثم  ینعی  اورّفف »  » .دناسر ار  شدوخ  ریهز 
نیمه اهراذـنا  همه  .دـیتسه  ناطیـش  گنچ  رد  دیـشاب ، مه  داهز  دـهزَا  .تسا  هدـنام  نیمز  يور  ناتراب  دـیناسرن ، ایند  نیا  رد  رگا  و 

زیچ همه  تبوقع ، تکاله و  رگید  دـیدناسرن  تسه ، اهتراشب  دـیدناسر  ماـما  هب  ار  ناـتدوخ  رگا  اـیند ، ملاـع  رد  هدـمآ  ماـما  .تسا 
و (ع ) نیـسحلا نب  یلع  یلع  و  (ع ) نیـسحلا یلع  مالـسلا  .تسا  هدادن  رارق  ملاع  رد  يرگید  نمأم  يرگید ، هار  لاعتم  يادـخ  .تسه 

(. (ع نیسحلا باحصا  یلع  و  (ع ) نیسحلا دالوا  یلع 

هانگ نطاب  رهاظ و 

هانگ نطاب  رهاظ و 

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 

106 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

نآرق ماکحا  هبترم  دیاش  هک  .دراد  لیصفت  هبترم  کی  ماکحا و  هبترم  کی  نآرق  هک  هدومرف  نایب  ینارون  تایآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ 
شتوعد لصاح  تسا ، هدرک  یحو  شربمغیپ  رب  ادخ  هک  یباتک  نیا  .تسا  دـیحوت  هب  توعد  نامه  دوش ، یم  هداد  لیـصفت  دـعب  هک 

ریغ رگا  هک  منک  یم  راذـنا  ار  امـش  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  نم  هک  ریـشب ،» ریذـن و  هنم  مکل  یّننإ  هللا ، الإ  اودـبعت  ـال  نأ  : » تسا نیا 
، دیدرک تدابع  ار  ادخ  رگا  هک  مهد  یم  تراشب  و  تسه ، شلابند  هب  باذـع  جـنر و  يراتفرگ و  دـیدرک ، تدابع  ار  لاعتم  يادـخ 

ادـخ هب  ور  دـعب  دـینک و  رافغتـسا  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  زا  هیلإ ،» اوبوت  َُّمث  ُمکَّبر  اورفغتـسا  : » دـیامرف یم  دـعب  .تسه  تاجرد  باوث و 
هب نسح  عاتم  .دـنک  یم  اه  تمعن  زا  رادروخرب  عتمتم و  ار  امـش  ایند  نیمه  رد  لاعتم  يادـخ  دـیدرک ، ار  راک  نیا  رگا  هک  .دـیروایب 

.دوش یم  نیمضت  مه  ناتترخآ  دهد و  یم  امش 

هللا الا  هلا  هملک ال  يداو  و  (ص ) مرکا یبن  تویب  هب  دورو  - 1
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لـصا هملک  نیا  هک  .هللا  الا  هلا  هملک ال  دیحوت ، هملک  يداو  هب  دورو  ینعی  لاعتم  يادخ  تدابع  دـش  ضرع  هک  دوب  نیا  دروم  نیلوا 
طیحم هب  دورو  ینعی  لاعتم  يادخ  شتسرپ  نیاربانب  .تسا  اهنآ  تیالو  طیحم  شعرف  دنتسه و  (ع ) همئا دوخ  شلـصا  .دراد  یعرف  و 

(. (ص مرکا یبن  تیالو 

(ع) تیب لها  تویب  دراو  ناسنا  هک  دوش  یم  عقاو  یتقو  لاعتم  يادخ  شتـسرپ  هک  دـش  ضرع  نآرق  زا  يرگید  نایب  اب  بلطم  نیمه 
یمن میـسقت  شا  یگدـنز  رگید  .دـنک  یم  ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  .تدابع و  دوش  یم  شا  یگدـنز  همه  ناسنا  تروصنیا  رد  .دوشب 

دوش یم  مه  شتراجت  دـش ، اه  هناخ  نیا  دراو  رگا  .دوش  یم  یکی  شدجـسم  رازاب و  .لاـعتم  يادـخ  ریغ  لاـعتم و  يادـخ  نیب  دوش 
نم َنِمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ُهملک ال   » .دوش یم  لـصاح  تداـبع  رد  صـالخا  تویب  نیا  رد  هکنیا  هصـالخ  .زاـمن 
هبیط هملک  دـیحوت و  يداو  دراو  دوشب ، اه  هناخ  نیا  دراو  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  تدابع  رد  صالخا  نیارباـنب  ( 1 «) یباذع

هرجـش نامه  هملک  نیا  .درادن  انعم  هک  ظفل  رد  ندـش  لخاد  دوب ، ظفل  رگا  تسین ، ظفل  هملک  نیا  .دـش  هملک  نیا  دراو  دـیاب  .دوشب 
هرجش لصا  هب  هک  مینک  يریگیپ  ار  نیا  دعب  تسا ، تیالو  يداو  هک  میوشب  شعرف  دراو  دیاب  ام  .دراد  عرف  لصا و  هک  تسا ، دیحوت 

.دوش یم  كرد  دیحوت  تقیقح  صالخا و  تقیقح  میدیسر ، دیحوت  هرجش  لصا  هب  یتقو  .میسرب  دیحوت 

متیناروـن هنک  ماـقم  رد  ار  نم  هک  تسا  نیا  هللا  هفرعم  تـقیقح  هـک  دـندومرف  ناملـس  هـب  تیناروـن  ثیدـح  نآ  رد  (ع ) نینموـملاریما
تیالو و يداو  هب  دورو  .تسا  لاعتم  يادخ  یگدنب  تقیقح  كرد  دیحوت و  هب  ندیـسر  لاعتم ، يادخ  شتـسرپ  نیاربانب  .دیـسانشب 

.میداد حیضوت  هک  دوب  هتکن  کی  نیا  .تسا  (ص ) مرکا یبن  ياه  هناخ  هب  دورو  دیحوت و  هملک 
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« هللا الا  اودبعت  ال   » زا روظنم  - 2

لثم .دوش  یم  لماش  مه  ار  یفخ  ياه  كرـش  هکلب  .تسین  راکـشآ  كرـش  طقف  روظنم  دیتسرپن ، ار  ادخ  ار  ریغ  هللا ،» الا  اودـبعت  «ال 
تروص هب  رگا  یتح  اهنیا  همه  هک  .ندرک  هیکت  ریغ  هب  ندوب ، راودیما  ریغ  هب  نتـساوخ ، ریغ  زا  ادخ ، ریغ  تبحم  ادـخ ، ریغ  شتـسرپ 

كاپ دـیاب  مه  نآ  زا  یلو  تسا  ترفغم  لباق  روفغم و  كرـش  اهنیا  .دروآ  یم  شدوخ  لابند  هب  باذـع  جـنر و  دـشاب ، یفخ  كرش 
یفخ كرش  مینک  شالت  دیاب  نیاربانب  .تسا  اودبعت » ال   » لیصفت هک  دهد  یم  حیضوت  ار  یفخ  كرش  یلج و  كرش  نآرق  دعب  .دش 
نطاب رد  مه  هایس  گنس  رب  کیرات  بش  رد  هایـس  هچروم  ياپ  در  هزادنا  هب  رگا  یتح  لاعتم  يادخ  ریغ  شتـسرپ  .دشابن  راک  رد  مه 

.درک ادیپ  تاجن  دیاب  مه  نیا  زا  سپ  .تسا  باذع  جنر و  بجوم  دوش و  یم  هللاءاقل  عنام  دشاب ، ناسنا 

یتسرپ تب  كرش و  ياه  هشیر  توغاط ، ءایلوا  هفیقس و  - 3

تب هک  هتفرگ  راکشآ  كرش  زا  اهنیا ، همه  هشیر  .اه  تب  هب  قلعت  سفن ، هب  قلعت  ایند ، هب  قلعت  ینعی  لاعتم  يادخ  شتسرپ  رد  كرش 
هک روطنیمه  .تسه  ترضح  نانمشد  هفیقـس و  نایرج  رد  .تسا  توغاط  ءایلوا  سیلبا و  ناطیـش ، رد  یفخ ، كرـش  ات  تسا  یتسرپ 

نیا دراو  دوجو  مامت  اب  دیاب  دسرب  صالخا  هب  دهاوخب  سک  ره  دنتـسه و  دیحوت  هناخ  دـیحوت و  تیب  ناشتیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن 
، یفخ كرـش  یتح  دوش  یمن  كرـش  هب  التبم  سک  چیه  .تسا  كرـش  یتسرپ و  تب  رفک و  طیحم  مه  لباقم  فرط  دوشب ، اه  هناخ 

یسک ره  ( 2 «) انتیالوب كرـشأ  دقف  ّهبر  هدابعب  كرـشأ  نَم  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  .دـشاب  هتـشاذگ  مدـق  اهنآ  يداو  رد  هکنآ  رگم 
همه اب  رگا  .تسا  هتفرگ  شدوخ  یلو  ار  ام  ریغ  ییاج  کی  رد  .دراد  ام  تیالو  رد  كرـش  دینادب  دراد ، یگدـنب  رد  كرـش  دـیدید 

.دیسر یم  صالخا  هب  .دیسر  یم  نامیا  مهد  هجرد  هب  دش ، یم  دراو  ام  تیالو  طیحم  رد  ناملس  لثم  دوجو ،
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ایند نیمه  زا  رئاب  يداو  رئاد و  يداو  زاغآ  - 4

ایند نیمه  رد  منهج  هک  دش  هداد  حیضوت  لصفم  هک  تسا  (ع ) نینموملاریما نانمـشد  توغاط و  ءایلوا  تیالو  طیحم  زا  اهراذنا  همه 
.دنوش یم  منهج  راوبلا و  راد  دراو  اج  نیمه  زا  دنوش  یم  نانمـشد  تیالو  طیحم  دراو  هک  ییاهنآ  .تسا  اج  نیمه  راوبلا  راد  تسا ،

، تسا صالخا  جح و  هزور و  زامن و  هک  شعورف  ات  دـیحوت  لصا  زا  یگدـنب ، هب  ياهتوعد  همه  هک  دـش  هداد  حیـضوت  مه  فرطنآ 
.تمعن تمحر و  رون و  تشهب و  دابآ و  راد  زا  تسا  ترابع  هک  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیالو  طیحم  هب  توعد 

ناسنا يدوجو  رذب  ندش  افوکش  طیارش  - 5

طارـص رد  ای  ملاع  نیا  رد  ام  دوجو  رذـب  نیا  لاح  .تسه  ام  ترطف  رد  شعورف  مامت  اب  هللا ،» الا  اودـبعت  ـال   » ینعی اـهتوعد  نیا  همه 
.دـسر یم  تبحم  تفرعم و  تیالو و  تمعن  هب  تفرگ  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  رگا  .میقتـسم  ریغ  هار  رد  اـی  دریگ  یم  رارق  میقتـسم 
یتئارق مه  نیا  .دوش  یم  نیبوضغم  نیلاض و  وزج  دوش و  یم  ـالتبم  بضغ  تلالـض و  هب  تفرگ  رارق  میقتـسم  ریغ  طارـص  رد  رگاو 

.دوب هللا » الا  اودبعت  ال   » زا رگید 

هبوت رافغتسا و  - 6

.تسا ءایبنا  صوصخم  دعب  موصعم و  صوصخم 14  لماک  صالخا  نیا  یلو  .هللا  دمحلا  هک  دیدوب  صلاخ  رگا  دیامرف : یم  دعب  هیآ 
ناگدـنب برقم و  هکئالم  لـسرم ، ءاـیبنا  دـننک : یم  كرد  ار  تیـالو  دـیحوت و  تقیقح  لـماک  روط  هب  هک  دنتـسه  هتـسد  هس  دومرف 

كرش و زا  رافغتسا  رافغتسا ، نیا  .دینک  عوجر  ناتراگدرورپ  يوس  هب  دینک و  رافغتسا  امـش  اما  دومرف  .رذوبا  ناملـس و  لثم  نحتمم 
، تسا هدرک  عنم  نآ  زا  ار  ام  لاعتم  يادخ  هک  یتامرحم  همه  .دنک  رافغتـسا  دیابن  ناسنا  يزیچ  چـیه  زا  نیا  زج  .تسا  ریغ  شتـسرپ 
هب نتفرگ  هزور  رگا  هکنیا  ای  و  مییوگن ؟ غورد  ارچ  دوش ، یمن  متخ  كرـش  هب  رگا  نتفگ  غورد  لاثم  روط  هب  .تسا  كرـش  شنطاـب 

؟ میریگب هزور  ارچ  دوش ، یمن  متخ  دیحوت 
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و دیـشاب ، دحوم  سانلا  اهیا  دیوگب  ام  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسین  روط  نیا  .میرادن  يرگید  فیلکت  چیه  دیحوت  زج  ام  رگید  ترابعب 
ال  » .تسین يزیچ  چیه  دیحوت  ضرع  رد  .درادن  ینعم  هک  نیا  .دیناوخب  زامن  دیریگب ، هزور  دیوگب  تقونآ  میدش  دحوم  لماک  یتقو 
هک تسا  نیا  شتابثا  دیتسرپن و  ار  ادخ  ریغ  هک  تسا  نیا  شا  یفن  .تابثا  کی  دراد و  یفن  کی  هک  تسا  هملک  کی  هللا » الا  اودبعت 

.تسا هملک  ود  نیمه  ام  اب  لاعتم  يادخ  دهع  .دیتسرپب  ار  ادخ 

ار ادـخ  ریغ  الـصا  هک  تـسا  نـیا  شا  یفن  ( 60/ سی «) نیبـُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناـْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ـال  ْنَأ  َمَدآ  یَنب  اـی  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ  » 
شا هشیر  مه  یتسرپ  سفن  یتسرپ و  تب  .تسا  توغاط  ءایلوا  تدابع  .تسا  ناطیـش  تدابع  شقمع  ادخ ، ریغ  تدابع  ره  .دیتسرپن 

ریغ طارـص  رد  دیـشاب ، میتقـسم  طارـص  رد  دینک  تدابع  ار  نم  میقتـسُم ،» ٌطارـص  اذه  ینوُدبعا ، ِنَأ  و  « ؟ تسیچ شتابثا  .تساجنآ 
نیا ریغ  .دـینک  تدابع  ار  نم  دـینکن ، تداـبع  ار  ریغ  تسین : رتشیب  زیچ  ام 2  اب  لاعتم  يادخ  دـهع  سپ  .دیـشابن  یفارحنا  میقتـسم و 

شتسرپ نتفگ  غورد  تسیچ ؟ نتفگ  غورد  .تسا  هللا  هدابع  نامه  ندناوخ  زامن  هچ ؟ ینعی  دیناوخب  زامن  سپ  .تسین  یفیلکت  الـصا 
.تسا كرش  شنطاب  تاهورکم  تامرحم و  همه  .تسا  ناطیش 

تیالو رد  كرش  هجیتن  دیحوت ، رد  كرش  - 7

ءایلوا تیالو  شلـصا  هک  .كرـش  ـالا  میدـشن  یهن  يزیچ  چـیه  زا  اـم  .تسا  تیـالو  رد  كرـش  تسا ، دـیحوت  رد  كرـش  اـجک  ره 
هک .تسا  یتسرپ  ادـخ  تاحابم  تابحتـسم و  تابجاو و  همه  نطاب  فرط  نآ  زا  .میدـش  یهن  وا  زا  .تسا  هفیقـس  سیلبا و  توغاط ،

هملک هللا و  الا  هلا  ـال  طـیحم  دراو  .میوش 2 - (ص ) مرکا یبـن  رونلا  تیب  دراو  - 1 هک : دوش  یم  عقاو  دراوم  نیا  هب  مه  یتـسرپ  ادـخ 
(ع) نینموملاریما نامه  مه  نیا  هک  میوش  میقتسم  طارـص  دراو  .تسا 3 - (ع) نینموملاریما تیالو  نامه  هک  میوش  هللا  الا  هلا  ـال  هبیط 

دیحوت لیصفت  مینک و  بانتجا  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  كرـش  كرـش ، لیـصفت  دوش  یم  نآرق  نیاربانب  .تسین  نیا  ریغ  يزیچ  .تسا 
.میوش دحوم  ات  دنک  یم  یفرعم  ار  دیحوت  هک 
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جورخ رب  تازاجم  .كرش  رب  تازاجم  دوش  یم  ایند  زا  دعب  ایند و  زا  لبق  يورخا و  يویند و  ياهتازاجم  اهتبوقع و  همه  دعب  مدق  رد 
ییاهباذع نامه  هدوب  هک  ییاهباذع  .تسا  توغاط  ءایلوا  تیالو  طیحم  لیصفت  منهج  .توغاط  ءایلوا  تیالو  رب  تازاجم  دیحوت ، زا 

دیحوت و رب  تراشب  لیصفت  همه  تشهب  ات  اه  تمحر  اه و  باوث  همه  مه  فرط  نآ  زا  .تسا  توغاط  ءایلوا  تیالو  هجیتن  هک  تسا 
.دش ضرع  اجنیا  ات  هک  دوب  یثحب  لامجا  نیا  .تسا  تیالو 

هانگ نطاب  رهاظ و 

رهاظ و اشحف  هتبلا  .تسا  هدرک  مارح  ار  ءاـشحف  نم  راـگدرورپ  ( 33/ فارعا «) نََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اـمَّنِإ  ْلـُق  » 
: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  زاب  ( 151/ ماعنا «) نََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  َو ال  دـیامرف « : یم  رگید  هیآ  رد  ای  .دراد  نطاب 

روظنم لاح  .هانگ  نطاب  زا  مه  دـینک ، زیهرپ  هانگ  رهاظ  زا  مه  .دراد  نطاب  رهاظ و  هانگ  مثا و  ( 120/ ماعنا «) ُهَنِطاب مثإلا و  َرِهاظ  اُورَذ  »
یناهانگ نآرق ، رهاظ  رد  تامرحم  .دراد  نطاـب  رهاـظ و  نآرق  دـندومرف : هدـمآ ، روطنیا  تیاور  رد  تسیچ ؟ هاـنگ  نطاـب  رهاـظ و  زا 
تیـالو مارح  نآرق  نطاـب  رد  .یقـالخا و  مارح  يداـقتعا ، مارح  یلمع ، مارح  لـخب ، دـسح ، اـیر ، تمهت ، تبیغ ، غورد ، لـثم  تسا 

.تسا ام  نمشد  تیالو  تامرحم  نیا  همه  نطاب  ینعی  .تسا  ام  نمشد 

رد هکنیا  ّالا  دنک ، یمن  ادیپ  ایند  هب  تبغر  سک  چـیه  .هفیقـس  باحـصا  تیالو  طیحم  رد  دورب  هکنیا  الا  دوش  یمن  دوسح  سکچیه 
سک چیه  .دننک و  یم  داجیا  ایند  هب  صرح  ایند و  هب  لیم  دسح و  .دننک  یم  ایند  هب  توعد  اهنآ  .دوش  دراو  روج  همئا  تیالو  طیحم 
لالح دومرف  .دوش  (ع ) نینموملاریما تیالو  دراو  دنک و  ضوع  ار  شتیالو  هکنیا  ّالا  دنک ، یمن  ادیپ  تاجن  ایند  هب  صرح  دسح و  زا 

.تسا ام  تیالو  نآرق  نطاب  رد  بوخ و  تاداقتعا  لامعا و  تافص ، نآرق  رهاظ  رد 
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توغاط ءایلوا  تیالو  یلوت  زا  رافغتسا 

کی .ددرگ  یمرب  كرـش  زا  رافغتـسا  هب  همه  دسح و ، ...  تبیغ و  ایر و  غورد و  زا  رافغتـسا  دشاب ، كرـش  زا  دیاب  ام  رافغتـسا  همه 
.شتیب لها  و  (ص ) مرکا یبن  يارب  نداد  رارق  کیرـش  زا  ینعی  ددرگ ، یمرب  توغاط  ءایلوا  تیالو  زا  رافغتـسا  هب  میورب  رتولج  مدـق 

تیب نیا  زا  نامهاگن  کـی  رگا  .میوش  رونلا  تیب  نیا  دراو  .میورب  شتیب  لـها  و  (ص ) مرکا یبن  رتچ  ریز  دوجو  همه  اـب  دوب  رارق  اـم 
طقف نمیا  يداو  .تسا  توغاط  ءایلوا  تیالو  رونلا ، تیب  نیا  جراخ  هک  .هانگ  دوش  یم  منهج ، دوش  یم  هاـگن  نیا  تفر  نوریب  رونلا 
تسا نیا  ( 3 «) یباذع نِم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح ، بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » .تسا باذع  منهج و  شنوریب  تسا ، اج  نیمه 

ار منهج  الصا  ادخ  دندرک ، یم  لوبق  ار  (ع ) نینموملاریما تیالو  مدرم  همه  رگا  دندومرف  ترـضح  هک  میراد  ددعتم  تایاور  رد  هک 
.درک یمن  قلخ 

ارچ .تسا  (ع ) نینموـملاریما تیـالو  زا  جورخ  تسا ، توغاـط  ءاـیلوا  تیـالو  غورد  نطاـب  نوـچ  تسا ؟ دـب  نـتفگ  غورد  ارچ  سپ 
اهتبوقع تسیچ ؟ اه  تبوقع  .كرـش  الا  میرادن  یهانگ  چیه  سپ  .تسا  دـیحوت  زا  جورخ  نوچ  تسا ؟ دـب  ناشیا  تیالو  زا  جورخ 

تیالو نوریب  .تسا  منهج  توغاط ، ءایلوا  ناطیـش و  تیالو  طیحم  رد  نتفر  تبوقع  نتفگ ، غورد  تبوقع  .تسا  كرـش  رطاخب  مه 
، ددرگ یمرب  كرـش  هب  اههانگ  همه  .تسا  دابآ  راد  تمعن و  تسا ، تشهب  ناشیا  تیالو  .تسا  راوبلا  راد  منهج و  (ع ) نینموملاریما

.میرادن دیحوت  زا  ریغ  یتدابع  مه  فرط  نآ  زا  درادن ، ییانعم  وا  يارب  هانگ  دوب ، دـحوم  یـسک  رگا  .میرادـن  یهانگ  نیا  ریغ  الـصا 
، دساف دئاقع  دوش  یم  كرش  لیصفت  .تاحابم  تابحتسم و  تابجاو ، تادابع ، بوخ ، قالخا  هقح ، دئاقع  دوش  یم  دیحوت  لیـصفت 

دیاب ام  .تسا  ناشیا  نمـشد  و  (ص ) مرکا یبن  نیب  مه  ربکا  داهج  .يورخا  يویند و  ياهتبوقع  تاهورکم ، تامرحم ، هلیذر ، تافص 
هب ای  میراپـس  یم  (ع ) نینموملاریما هب  ار  دوخ  يدوجو  تکلمم  ایآ  هک  مینک  نشور  دوخ ، نطاب  رد  ار  ناـمدوخ  فیلکت  نیب  نیا  رد 
هب رگا  .تـسا  ناطیـش  دوـنج  زا  هـک  دوـش  یم  مکاـح  سفن  میدرپـس ، هفیقـس  باحـصا  تـسد  هـب  رگا  هفیقـس ؟ باحـصا  ناـطیش و 

لوسر زا  یعاعـش  اـم  ترطف  .دوش  یم  مکاـح  تسا ، (ع ) نینموملاریما عاعـش  هک  نموم  ّرـس  نآ  تقیقح  میدرپـس ، (ع ) نینموـملاریما
«، مکبر اورِفغَتِسا   » .تسا نیمه  مه  رغـصا  داهج  .لهج  لقع و  تسا ، ناطیـش  و  (ص ) مرکا یبن  نیب  اه  گنج  همه  .تسا و  (ص ) هللا

هانگ رتولج  مدق  کی  ایر ، ربک ، لخب ، دسح ، یقالخا ، هانگ  رتولج  مدق  کی  .تمهت  غورد ، تبیغ ، یلمع ، هانگ  تسیچ ؟ زا  رافغتسا 
، دیوگ یم  غورد  هک  یسک  .تسا  (ع ) نینموملاریما نانمشد  تیالو  شنطاب  .تسا  رهاظ  اهنیا  همه  یلو  .داقتعا  رد  كرـش  يداقتعا ،
(ص) مرکا یبن  تیالو  زا  هزادـنا  نیمه  هب  .غورد و  نامه  هزادـنا  هب  دـنک  یم  ادـیپ  وا  هب  یتیـالو  کـی  ناطیـش  هک  تسا  نیا  شبیع 

اهنآ .اهنآ  هب  هدولآ  میوش ؟ یم  يزیچ  هچ  هب  هدولآ  هانگ  ماجنا  ماـگنه  ( 4 «) رـش ّلک  لصأ  انُّوُدَع   » .دوش یم  هدولآ  دور و  یم  نوریب 
ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  تسا « ، هراهطلا  نیع  (ص ) مرکا یبن  هکنیا  امک  .دنتـسه  تساجنلا  نیع 

(33/ بازحا «) اریهْطَت
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غورد نیا  ینعی  .یتسرپ  تب  كرـش ، ینعی  .توغاط  ءایلوا  توعد  تباجا  سیلبا ، توعد  تباجا  دوش  یم  ینک ، لابند  ار  غورد  رگا 
منهج راوبلا و  راد  دراو  مارح  هاگن  نیا  دش ، بکترم  مارح  هاگن  هک  یسک  .دنام  یمن  دش ، كاله  راوبلا ، راد  رد  تفر  دش  هتفگ  هک 

.درادن هار  تشهب  رد  هاگن  نیا  نوچ  یشب ، كاپ  دیاب  یشاب  مه  نموم  .دوش  یم 

شنطاب رافغتـسا ، .دـیدرک  لوبق  ار  ناطیـش  تیالو  هکنیا  زا  دـینک  رافغتـسا  مینک ؟ هچ  میدرک  مارح  هاگن  میتفگ ، غورد  هک  ام  لاـح 
نیا یگدولآ ، نیا  لاعتم  يادـخ  اـت  مینک  رافغتـسا  دـیاب  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیـالو  زا  جورخ  تیـالو و  رد  كرـش  زا  رافغتـسا 

سجن هزادنا  نامه  هب  اعقاو  دیوگ ، یم  هک  غورد  کی  ناسنا  اذل  .دنک  كاپ  ار  تسا  هدـش  عقاو  ام  رب  هک  ناطیـش  تیالو  تراذـق و 
همئا تساجن ، تسا ؟ یـسک  هچ  تساجن ، .تسا  تساجن  كرـش  ( 28/ هبوت «) سََجن َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  .دوش «  یم 

انب  » .تسا (ص ) مرکا یبن  رطع  دوش ، یم  رطعم  دناوخ ، یم  زامن  کی  یـسک  یتقو  هکنیا  امک  .تساجنآ  تساجن  لصا  .دنتـسه  رفک 
تـساجن سیلبا  هانگ ، رد  .تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعـش  دنک ، یم  ادخ  هار  رد  یـششخب  کی  یـسک  رگا  هللا .» فِرُع  انب  هللا ، دـبع 

یم حرـش  ار  نآرق  تایآ  مه  تایاور  .دـهد  یم  لیـصفت  ترخآ  ایند و  رد  ار  اه  نیمه  مه  نآرق  .دروآ  یم  ناـسنا  بلق  رد  ار  دوخ 
.دهد

نعل تاولص و  دهع ، دیدجت  رافغتسا ، اب  هانگ ، كرادت 

هانگ مه  شرافغتـسا  دشابن ، تیالو  يداو  رد  هک  یـسک  .تسا  (ع ) نینموملاریما نایعیـش  فرح  رافغتـسا  نییّلعلا ،» هملک  ُرافغتـسالا  »
كرت اـیآ  دـینیبب  .دـینک  یـسررب  ار  ناـتدوخ  بش  رخآ  (ع :) نینموـملاریما زا  تیاور  دـنک ؟ یم  رافغتـسا  هچ  هب  يداو  نآ  رد  .تسا 

راک دنچ  هدوب ، هانگ  رگا  دینک ، دمح  ار  ادخ  دیا  هدرک  ار  اهراک  نیا  رگا  دـیا ؟ هدرک  ینموم  کی  هب  تمدـخ  دـیا ؟ هدرک  تیـصعم 
: دزرمایب ار  ناتهانگ  ادخ  ات  دیهد  ماجنا 
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كرت یتح  .نک  دیدجت  یتسکـش ، ار  تدهع  ینعی  یتفگ  غورد  .دینک  دیدجت  (ع ) نینموملاریما اب  ار  ناتدهع  .دینک 2 - رافغتسا  - 1
.تسا دهع  نتسکش  مه  یلوا 

ترایز رد  تاولص  تیـصاخ  هک 4  .دوش  یم  كاپ  ناسنا  تشرـس  تسا ، ام  تراهط  أدبم  تاولـص  .دینک  دـیدجت  ار  ناتتاولـص  - 3
رد هدجـس  عوضخ  نیا  نطاب  هک  .تسا  ناشتیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  تاماقم  لباقم  رد  عوضخ  تاولـص  نطاب  .تسا  هدـمآ  هعماج 
هللا هفیلخ  مدآ  دنتـشادن ، مدآ  هب  يراک  دوب ، هللا  هدابع  هدجـس  نیا  نطاب  هک  مدآ  رب  هکئالم  هدجـس  لثم  .تسا  لاعتم  يادـخ  لـباقم 
یم رگا  .دوش  یم  لـصاح  تاولـص  قیرط  زا  لاـعتم  يادـخ  تداـبع  .دـش  یم  عقاو  مدآ  رب  هدجـس  قیرط  زا  دـنوادخ  تداـبع  .دوـب 

هب تبـسن  هرابود  ینعی  .دینک  دیدجت  ار  ناتتاولـص  دومرف  .دیدرگرب  تاولـص  طیحم  هب  دـیاب  دـیدرگرب ، هللا  هیالو  طیحم  هب  دـیهاوخ 
یبن ماـقم  هب  تبـسن  یـسک  رگا  .دـیدرک  هاـنگ  هک  تسا  هدـش  عقاو  امـش  رد  يزیچ  کـی  (ع ) تیب لـها  و  (ص ) مرکا یبـن  تاـماقم 

؟ دنک هانگ  ارچ  دنکن  يدیدرت  چیه  (ص ) مرکا

، دیهدن تسد  ام  نانمـشد  اب  دوب  رارق  امـش  .دیتفر  نوریب  تئارب  دهع  زا  عقاو  رد  ندرک ، هانگ  ماگنه  .دینک  دـیدجت  مه  ار  ناتنعل  - 4
ار ریت  وا   (1)« سیلبَا ماهَـس  نِم  موُمـسَم  ٌمهَـس  ُرَظَّنلا  : » دومرف يدرک ؟ هانگ  ارچ  يدادن  ناطیـش  هب  تسد  رگا  دیدرک ؟ هانگ  ارچ  سپ 

تیادـص نم  دـیوگ  یم  تماـیق  زور  .يدرک  تباـجا  مه  وت  درک ، توـعد  وا  ارچ ؟ .دروـخب  تبلق  هب  يداد  هزاـجا  مه  وـت  درک  اـهر 
یتقو دوبن  رارق  رگم  دیهدن ؟ باوج  امـش  دنز ، یم  ادص  وا  یتقو  دوبن  رارق  رگم  .ییایب  تفگ  یـسک  هچ  .ییاین  یتساوخ  یم  مدرک ،
دراو دیزادنین و  ریز  ار  ناترـس  امـش  دـندرک ، توعد  ناشدوخ  تیالو  طیحم  هب  ار  امـش  (ع ) نینموملاریما نانمـشد  توغاط و  ءایلوا 

.دینک دیدجت  هرابود  .دیتسکش  ار  ناتتئارب  دهع  اجنآ  نیاربانب  دیوشن ؟ ناشتیالو 
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ار دوخ  تاولـص  .نک 3 - دـیدجت  (ع ) نینموملاریما اب  ار  دوخ  دـهع  نک 2 - رافغتـسا  - 1 يدرک : هاـنگ  رگا  بش  رخآ  دوـمرف : سپ 
توغاط ءایلوا  ناطیش و  تساجن  .دورب  اهنآ  تساجن  تراذق و  تلاذر و  ات  نک  دیدجت  ار  دوخ  نعل  .دیایب 4- تراهط  ات  نک  دیدجت 
تراـهط هـب  دـیوش  یم  رهطم  دــیتسرف  یم  تاولــص  تـقو  ره  .دــیآ  یم  تاولــص  اـب  (ع ) نینموـملاریما تراـهط  .دور  یم  نـعل  اـب 

ره .تسا  نعل  شهار  دریگن ، ار  امـش  شرپ  هکنیا  يارب  تسا ، يرهاظ  تراذـق  تساجن و  دـیدید  ییاج  رگا  یتح  (ع .) نینموملاریما
یم لوا  دوش ، یم  هدولآ  یتقو  سابل  .تسا  تاولـص  شهار  ینطاب ، ات  يرهاظ  رطع  زا  دـیوشب ، رطعم  وبـشوخ و  دـیتساوخ  مه  تقو 

(. تاولص  ) دینک رطعم  دعب  و  نعل )  ) دیئوشب ار  سابل  نیا  لوا  تسا  نیا  هار  سپ  .دینک  یم  رطعم  دعب  دییوش ،

تیالو يداو  هب  عوجر  هبوت ، رافغتسا و 

الا هلا  هملک ال  .دیحوت  هملک  يداو  هب  دینک  عوجر  تسا : نیا  شلـصا  مینک ؟ هچ  مینک ، هبوت  میروآ و  ادـخ  هب  ور  میهاوخ  یم  یتقو 
هملک ال تساجک ؟ دیحوت  يداو  .دیحوت  يداو  رد  دیورب  لاح  دیدمآ ، نوریب  راوبلا  راد  زا  هثیبخ ، هملک  هثیبخ و  هرجش  يداو  زا  .هللا 

مدآ هبوت  تساوخ  یم  یتقو  لاعتم  يادخ  هک  تسنیا  هیالو .» یلا  عوجر   » دوش یم  هبوت  سپ  (ع .) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  هللا ، الا  هلا 
هضرع مدآ  ترـضح  هب  ار  نت  تاماقم 5  ( 37/ هرقب «) تاملک ّهبر  نم  مدآ  یّقَلَتَف  ، » دـنک لوبق  رافغتـسا  هیرگ و  لاـس  زا 200  دـعب  ار 

یمن عوجر  وا  هب  لاعتم  يادخ  .دش  یمن  هدیزرمآ  درک  یمن  ار  هبوت  نیا  رگا  .هبوت و  دش  نیا  دندرک و  لوبق  مدآ  ترـضح  .دـندرک 
هب دـیدرگرب  هیلا ،» اوبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا  : » تسنیا شیاـنعم  مه  اـم  هبوت  سپ  .درک  عوـجر  مدآ  هب  ادـخ  ـالاح  هیلع » َباـتَف   » .درک

.تسا اه  نیمه  لیصفت  نآرق  .دینک  لوبق  دینک ، ون  (ع ) نینموملاریما اب  ار  ناتدهع  .تیالو  يداو 
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رئاب يداو  رئاد و  يداو 

رئاب يداو  رئاد و  يداو 

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

(« 4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ  ( 3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

نوریب زا  یهلا  تمحر  شبات  نورد و  زا  يرطف  نید  رذب 

هب توعد  همه  یقبام  داهج و  هزور و  زامن و  هک  تسا  دـیحوت  هب  توعد  دـیاش  دوش ، یم  هداد  لیـصفت  دـعب  هک  نآرق  ماکحا  هبترم 
ِْمقَأَـف تسا « : هدـمآ  روط  نیا  نآرق  رد  يرطف  نید  حیـضوت  رد  .ددرگ  یمرب  دـیحوت  هب  مه  نید  لوـصا  همه  یتـح  دنتـسه ، دـیحوت 

ار ءاـیبنا  مـیدرک و  توـعد  نآ  هـب  ار  امـش  اـم  هـک  ینید  نـیا  ( 30/ مور «) اـْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفینَح  ِنیِّدــِلل  َکَـهْجَو 
ءایبنا رگا  هک  .دنبات  یم  ام  رب  دیشروخ  لثم  دندمآ و  ءایبنا  فرط  کی  زا  ینعی  .میتشاذگ  امش  ترطف  رد  هک  تسا  نامه  میداتـسرف ،

رد ار  دوخ  تیاده  رون  تسا و  هدرک  نشور  دـنوادخ  هک  یتیادـه  غارچ  نآ  .دـیمهف  یمن  ار  ادـخ  هار  دـیحوت و  هار  یـسک  دـندوبن 
(، (ص مرکا یبن  یهلا ، رون  زا  دوصقم  تسا  یهلا  رون  زا  تبحص  یتقو  نآرق  رد  اذل  .دنتـسه  یهلا  ءایبنا  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  دوجو 

، داد یمن  رارق  يدـیحوت  حور  کی  تیلباق و  کی  ام  نورد  رد  دـنوادخ  رگا  یفرط  زا  .دنتـسه  یهلاءایبنا  نآ  عبت  هب  و  (ع ) تیب لـها 
مه درابب و  ناراب  دباتب و  دیـشروخ  دیاب  مه  هک  رذب  ندیئور  دننام  تسرد  .درک  یمن  تیافک  دـباتب ، ام  رب  نوریب  زا  هک  یغارچ  طقف 

.دشاب هتشاد  دوجو  رذب  نآ  رد  ندرک  دشر  دادعتسا  هکنیا 
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مئاد ینعی  ًافینح .» نیدـلل  کـهجو  مقَأَـف  ، » دیـشاب فینح  هدومرف  اـم  هب  تسا و  هداد  رارق  ار  شدوخ  نید  اـم  نطاـب  رد  مه  دـنوادخ 
نیا هب  ار  امش  هک  مداتسرف  ار  ءایبنا  دعب  مداد و  رارق  ناتترطف  رد  ار  نید  نیا  تسا  هدومرف  دعب  و  دشاب ، یهلا  نید  فرط  هب  ناتریـسم 

هک تسا  یهلا  تمحر  ناراب  شراب  ءایبنا و  رون  شبات  فرط  کی  زا  ینعی  .دوش  افوکـش  امـش  يدوجو  رذب  ات  دـننک  توعد  دـیحوت 
ات دـیحوت  نیا  .مداد و  رارق  ناترطف  رد  دـیحوت  هتـشر  کی  مه  نورد  زا  تسه ، نوریب  زا  اهنیا  تسا ، (ع ) نینموملاریما تیالو  ناـمه 

دراد و ماکحا  هبترم  کی  نآرق  هک  روطنامه  .دشابن  ام  ترطف  رد  دنشاب و  هتفگ  ءایبنا  هک  تسین  نوریب  رد  يروتسد  هک  تسا  ییاج 
هب لیم  ام  ترطف  رد  اذل  .دنک  یم  ادیپ  لیـصفت  لامجا ، نامه  دعب  تسا ، یلامجا  کی  مه  ام  ترطف  رد  دنک ، یم  ادیپ  لیـصفت  دـعب 
هک یهایگ  .تسه  مه  ام  نورد  رد  دـنداد ، نآ  ماجنا  هب  روتـسد  نوریب  رد  هک  يزیچ  ره  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  تعیرـش  نید و  همه 
مه شا  هشوخ  دـشاب ، هدز  تفآ  شرذـب  رگا  دوش ، یم  زبس  هک  یمدـنگ  .تسه  مه  رذـب  رد  نآ ، تایـصوصخ  همه  دوش ، یم  زبـس 

هارمه ءاـیبنا  اـب  رگا  لاـح  تسه ، اـم  دوـجو  رد  نید  .تسا  بوـغرم  مه  شا  هشوـخ  دـشاب ، بوـغرم  رگا  یلو  .دوـش  یم  هدز  تفآ 
.دوش یمن  افوکش  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، یم  افوکش  تسه  ام  دوجو  رد  هک  ینید  میدش ،

تیـالو تملظ و  طـیحم  يرگید  تسا و  یهلا  ءاـیبنا  تیادـه  ءاـیبنا و  تینارون  طـیحم  یکی  تسا ، طـیحم  ود  ملاـع  رد  یلک  روطب   
تیــالو رتــچ  ریز  اــم  دوـجو  رذــب  دوـش و  یم  زاــب  اــم  ترطف  میوـش ، روـن  طــیحم  دراو  رگا  .تـسا  (ع ) نینموـملاریما نانمــشد 

یم هاگن  هک  شلاعفا  زا  مادک  ره  هب  .دیحوت  تخرد  کی  دوش  یم  نموم  دوخ  .دوش  یم  لیدبت  دیحوت  ناتـسلگ  هب  (ع ) نینموملاریما
.دننک یم  هدافتـسا  وا  زا  مه  نارگید  تسا ، راب  رپ  شا  هرجـش  دهد ، یم  هویم  امئاد  نموم  نیا  دوخ  .دراد  دوجو  لاعتم  يادخ  ینک ،

یم دنم  هرهب  مدرم  دشکب ، سفن  مدرم  نیب  رگا  نمؤم  .تسا  دـیفم  مدرم  نیب  رد  شنتفر  هار  نموم  میراد  تیاور  رد  هک  تسا  نیمه 
.دنوش
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یهلا نید  فیرعت 

(. (ع هللا یلو  ًاـیلع  ّنأ  دهـشأ  و  (ص ) هللا لوسر  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأ  هللا و  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  تسا :  هملک  هس  نید  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
رد تکرح  رد  لیم  و  (ص ) مرکا یبن  تلاسر  ریـسم  رد  تکرح  هب  لیم  لاعتم ، يادـخ  شتـسرپ  هب  لیم  ام  ترطف  رد  لاـعتم  يادـخ 

و میتسه ، ریسم  نیا  رد  تکرح  هب  لیامتم  نورد  زا  .میتسه  ریسم  نیمه  بلاط  ام  .تسا  هداد  رارق  ار  (ع ) نینموملاریما تیالو  يوترپ 
ولج هک  مدق  کی  ره  ناسنا  .دـنوش  یم  گنهامه  ود  نیا  میداتفا ، هار  نیا  رد  رگا  .تسا  هدـش  هداد  رارق  هار  تیادـه و  مه  نورب  زا 

تابلاطم نیا  مامت  میتفر ، نوریب  ریـسم  نیا  زا  رگا  .كاـپ و  هرجـش  کـی  دوش  یم  شدوخ  نموم  ناـسنا  .دوش  یم  افوکـش  دور ، یم 
رد لاعتم  يادـخ  رگا  .دوش  یم  شوماـخ  همه  میتسه ، نآ  بلاـط  اـم  تسا و  هتـشاذگ  اـم  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  اـم و  يرطف 

منهج زا  هن  دمآ و  یم  شـشوخ  تشهب  زا  یـسک  هن  رگید  داد ، یمن  رارق  ار  منهج  زا  ترفن  تشاذـگ ، یمن  ار  تشهب  هب  لیم  ناسنا 
ام نورد  رد  .تسا و  منهج  فرطنآ  تشهب و  فرط  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  ام  هب  ردـقنیا  لاعتم  يادـخ  هک  تسنیا  .تشاد  ترفن 
رد شحرـش  هک  تسا  تویب  نامه  تشهب  .تسا  دیحوت  يداو  نامه  تشهب  .تسا  هداد  رارق  ار  منهج  زا  ترفن  تشهب و  هب  لیم  مه 

.دنک یم  ادیپ  لیصفت  اجنآ  تسا و  (ع ) نینموملاریما نانمشد  تیالو  طیحم  مه  منهج  .تسا  هدمآ  رون  هروس 

تنج هب  ریخ  لامعا  لیدبت 

رد هکئالم  ملاع  .دنتـسه  رذـب  نیا  لفکتم  ناشیا  (ع .) نینموملاریما طـیحم  رد  تسا  يرذـب  دـهد ، یم  ماـجنا  ناـسنا  يریخ  راـک  ره 
یم هک  يرکذ  ره  .دوش  یم  لیدـبت  یتشهب  ياه  هرجـش  هب  رکذ  نیا  دـییوگ ، یم  هک  هللا  ناحبـس  رکذ  دومرف  .تسا  ترـضح  رایتخا 

َْفیَک ََرت  َْمل  َأ   » .ناتـسغاب تنج ، هب  دوش  یم  لیدـبت  رکذ  کـی  نیا  (ع ) نینموملاریما يداو  رد  دـنراک و  یم  یتخرد  ناـتیارب  دـییوگ 
دیحوت تخرد  نیا  كاپ و  تخرد  نیا  عرف  ( 24/ میهاربا «) ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 

عقاو تشهب  نیا  رد  نینموم  لاـمعا  همه  .تسا  (ع ) نینموملاریما عرف  تشهب ، .تسا  نامـسآ  رد  دنتـسه ، (ع ) نینموملاریما روظنم  هک 
نیا اَهبَر ،» ِنذِِإب  ٍنیح  ُّلُک  اهَلُکُأ  یتُوت  : » دـشاب نیا  شیاـنعم  کـی  دـیاش  .دـننک  یم  راـک  ترـضح  .دوش  یم  زبس  تقونآ  دوش ، یم 

.دوش یم  لیدبت  تخرد  هب  هکلب  دوش  یمن  مگ  داتفا ، (ع ) نینموملاریما تیالو  رد  يرذب  رگا  .دهد  یم  هویم  مئاد  تخرد 
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رئاب يداو  رئاد و  يداو 

هنوگچ اهنیا  هک  ینیب  یم  هک  امـش  اـم ، ربمغیپ  ( 28/ میهاربا «) راوَْـبلا َراد  ْمُهَمْوَـق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت  ْمـَل  َأ  » 
زا روظنم  و  ( 1 «) همعنلا نحن  : » دومرف (ع ) نینموملاریما .دندرک  راوبلا  راد  دراو  ار  ناشمدرم  .دـندرک و  لیدـبت  رفک  هب  ار  ادـخ  تمعن 

ینعی .نارگید  تیالو  طیحم  تساجک ؟ رئاب  نیمزرس  .دنتـسه  نایـصع  قوسف و  رفک و  اهنآ  دشاب ، یم  (ع ) نینموملاریما يابقر  رفک ،
یتــقو تساــجک ؟ رئاــب  نیمزرــس  نـیا  .دزوــس  یم  يراــکب  نآ  رد  هـچره  .دوــش و  یمن  زبــس  نآ  رد  زیچ  چــیه  هــک  ینیمزرس 

رد ار  مدرم  نالا  نیمه  زا  ینعی  .تسا  منهج  تسا ، راوبلا  راد  ياضف  رگید  اـضف  نیا  دـنیآ ، یم  نارگید  دور و  یم  (ع ) نینموملاریما
رئاد نیمزرس  (ع ) نینموملاریما تیالو  نیمزرس  سکع ، هب  .دوش  یمن  زبس  نآ  رد  زیچ  چیه  تفر ، منهج  هب  ناسنا  یتقو  .دندرب  منهج 

، الط زا  تشخ  کی  دـنزاس ، یم  هناخ  دنتـسه و  راک  لوغـشم  هکئـالم  دـندید  جارعم  رد  (ص ) لوسر ترـضح  .تسا  تشهب  .تسا 
ارچ دـننک ؟ یم  هچ  اهنیا  هک  دـندرک  لاوس  لیئربج  زا  ترـضح  .دـنراد  یمرب  تسد  یهاگ  دنلوغـشم ، یهاـگ  .هرقن  زا  تشخ  کـی 

لیئربج تسیچ ؟ حـلاصم  دومرف  .دـنوش  یم  لوغـشم  اهنیا  دـیایب ، حـلاصم  ایند  زا  یتقو  داد : خـساپ  لیئربج  دـننک ؟ یم  راک  هنوگنیا 
.دسر یم  حلاصم  دنشاب ، دیحوت  رکذ  هب  لوغشم  اهنآ  یتقو  ربکا » هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دمحلا  هللا و  ناحبس  : » تفگ

لیدبت هرقن  الط و  زا  يا  هناخ  هب  يداو  نیا  رد  دوش ، یم  لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  شنابز  یتقو  دوش ، یم  تیالو  يداو  دراو  هک  یـسک 
(ع) نینموملاریما تیالو  يداو  سپ  .دیتسرفن  شتآ  هکیطرـش  هب  دندومرف : تسا ؟ دابآ  نامتـشهب  یلیخ  ام  سپ  اقآ  دنتفگ : .دوش  یم 

.تسا هتـسبرس  مدنگ  هناد  دـننام  ترطف  نیا  .تسا  هتـشاذگ  ار  ترطف  ناسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  .ناسنا  ترطف  شیور  راد  دوش  یم 
رد رگا  .دزوـس  یم  داـتفا ، رئاـب  نیمزرـس  رد  مدـنگ  نیا  رگا  .تسه  مدـنگ  رد  شراـگن  شقن و  همه  دـینیب ، یم  هک  يا  هشوـخ  نـیا 

ُنَْحن ْمَأ  ُهَنوـُـعَرَْزت  ْمـُْتنَأ  َنوــُثُرَْحت َأ  اــم  ْمـُْتیَأَرَف  َأ   » .دوــش یم  لیدــبت  مدــنگ  هشوــخ  هـب  دوــش و  یم  زبــس  داــتفا ، رئاد  نــیمزرس 
.مینک یم  لیدبت  هشوخ  کی  هب  ار  هناد  نیا  هک  میتسه  ام  دیعراز ؟ امش  ایآ  ( 63/ هعقاو «) نوُعِراَّزلا
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کی رد  ناسنا  دوجو  رذب  نیا  رگا  لاح  .دـنک  یم  قلخ  ملاع  نیا  رد  تسا ، رذـب  کی  هک  ار  ام  ترطف  شدونج ، هلیـسو  هب  دـنوادخ 
دوجو نیمزرـس  نیا  .دراـب  یم  ناراـب  نآ  هب  رتهب  .دـهد  یم  راـب  رتهب  رذـب  نیا  دـشاب ، رتـبوخ  نیمزرـس  هچره  داـتفا ، یبوخ  نیمزرس 

.تسا (ع ) نینموملاریما سدقم 

ياضف رگید  اضف  نیا  دـیآ ، یم  يرگید  دور و  یم  (ع ) نینموملاریما یتقو  ینعی  .دـش  رکذ  الاب  رد  هک  تسا  يا  هیآ  هیآ ، نیا  لباقم 
زور رد  دـندرک ، دراو  نـالا  زا  ار  اـهنآ  هک  یمنهج  نیا  .منهج  دـندش  اـج  نیمه  زا  .تسا  مـنهج  راوـبلا ، راد  نـیا  .تـسا  راوـبلا  راد 

یمنهج تسا ، نیمه  ناتطیحم  امـش  دـنیوگ  یم  دـنرب و  یم  منهج  هب  ار  اهنآ  تمایق  زور  رد  .دوش  یم  راکـشآ  اهَنوَلـصَی ،» ، » تمایق
.دیتسه

زا .دـینکن  شوگ  يرگید  فرح  هب  (ص ،) مرکا یبن  فرح  زا  ریغ  هب  ینعی  مینک ، ینعم  ار  هللا » اـّلا  اودـبعت  ـال   » هیآ میهاوخب  رگا  اذـل 
لوسر سدـقم  دوجو  دـیحوت  هملک  اذـل  .تسا  رئاد  يداو  .تسا  تشهب  طیحم  اجنیا  .دـییاین  نوریب  (ع ) نینموملاریما تیـالو  طـیحم 

رب عرف  تـشهب  هـکلب  .عرف  (ع ) نینموــملاریما و  دــشاب ، لــصا  تـشهب  هـک  تـسین  روــط  نـیا  .تــسا  (ع ) نینموــملاریما و  (ص ) هللا
.دوش یم  رتافوکش  دیحوت  نیا  مه  امئاد  .تسین  نیا  زا  ریغ  يزیچ  مه  تشهب  نیا ، ینعی  دیحوت  يداو  .تسا  (ع ) نینموملاریما

ردقنیا هک  حاکن  لمع  یتح  .دوش  یم  رتدحوم  دنک  یم  جاودزا  دوش ، یم  رتدحوم  دباوخ  یم  دوش ، یم  رتدـحوم  دروخ  یم  نموم 
نیمه يارب  .هکئالم  هب  دوش  یم  لیدـبت  شلـسغ  هرطق  ره  دـشاب ، (ع ) نینموملاریما تیالو  طـیحم  رد  رگا  دـیآ ، یم  تسپ  اـم  رظن  هب 

شیارب یناتـسغاب  هچ  هک  دنیب  یم  تمایق  زور  رد  تسا ، هدـشن  تلفغ  ثعاب  هدوب و  (ع ) نینموملاریما تیالو  طیحم  رد  نوچ  تذـل ،
هـس ار  موس  هعرج  دـمح و  هللا و  مسب  اب  دـینک ، هعرج  هس  ار  بآ  میراد  تایاور  رد  بآ ، ندیـشون  دروم  رد  ای  .دـنا و  هدرک  تسرد 

.دوش یم  بجاو  صخش  نیا  رب  تشهب  تروص  نیا  رد  هک  .دمح  هس  هللا و  مسب  هس  اب  دینک  تمسق 
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 ... . دنرب و یم  تشهب  دنک  یم  حاکن  دنرب ، یم  تشهب  دروخ  یم  .تسا  هللا » الا  اودبعت  ال   » ینعم نیا  .تسا  دـیحوت  هملک  ینعم  نیا 
طیحم تیـصاخ  نیا  .تشهب  لـثم  .میوش  یم  رت  یناروـن  میتـسه ، شوـخ  میرب ، یم  تذـل  میهد ، یم  ماـجنا  اـیند  رد  اـم  هچره  ینعی 

ٌراْهنَأ ُهُمْعَط َو  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  ٍنِسآ َو  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اـهیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  یتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَـثَم  .تسا «  (ع ) نینموملاریما تیـالو 
طیحم دراو  یـسک  رگا  ناشوج و ...  بآ  فرط  کـی  تسا و  یفـصم و ...  لـسع  فرط  کـی  ( 15/ دمحم «) نیبِراَّشِلل ٍهَّذـَل  ٍرْمَخ  ْنِم 
تیالو هب  اه  تمعن  همه  نطاب  اذـل  .تسا  رئاد  راد  رد  .تسا  تشهب  رد  نالا  زا  (ع ) نینموملاریما تیـالو  طـیحم  ینعی  دـش ، هللا  همعن 

هب و  عجرم و ...  کی  ملاع ، کی  دنوش  یم  دنریگ ، یم  (ع ) نینموملاریما تسد  زا  هعرج  کی  باوخ  رد  ناگرزب  .تسا  هدش  ریـسفت 
.دنسر یم  يراد  هدنز  بش  ماقم  یگدنب و  ماقم 

دنوش یم  هارمه  مه  اب  هک  ود  نیا  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیالو  نیمزرـس  مه  فرطنآ  تسا ، نموم  دوجو  رذب  فرط  نیا  نیاربانب ،
طیحم رد  هک  تسا  یلمع  ریخ  زا  روـظنم  هیآ  نیا  رد  ( 7/ لازلز «) هَرَی ًاریَخ  ٍهرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نمف   » .یتشهب کـی  دوش  یم  نموم  دوخ 

لآ ودـع  هیـالو  راـنلا : .تسا  شتآ  منهج و  شلباـقم  هطقن  .تشهب  دوش  یم  مه  شتبقاـع  .دوش  یم  ماـجنا  (ع ) نینموملاریما تیـالو 
.دوش یم  زاغآ  ایند  نیمه  زا  مه  هصق  نیا  ْمُهَءاْعمَأ .» َعَّطَقَف  ًامیمَح  ًءام  اوُقُـس  َو  تسا « : ناـشوج  بآ  تسا ، راوبلا  راد  (ص .) دـمحم

ار ادخ  رگا  منک و  یم  ناتراذنا  دیدرک  تدابع  رگا  هک  دینکن  تدابع  ار  ادخ  ریغ  ریـشب ،» ریذن و  هنم  مکل  یننا  هللا ، الا  اودبعت  نا ال  »
.مهد یم  تراشب  دیدرک ، تدابع 

122 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 312 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ریغ  هب  تبحم  یتسرپ و  تب  هشیر 

هب ههلآ  نیا  تسیچ ؟ ههلآ  رهاظ  مینک ؟ رارف  ادـخ  يوس  هب  اهنآ  زا  دـیاب  ام  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  ههلآ  نیا  هللا ،» یلا  اورّفف   » هیآ رد 
یلو .ههلآ  دنوش  یم  اهنیا  ریغ و . ...  هب  تبحم  لغش و  هناخ و  شرف و  يور  یم  هک  رتولج  یمک  تسا ، گنـس  تب و  بوچ و  رهاظ 

ای دوب  دورمن  دندیتسرپ ، یم  میهاربا  ترضح  موق  ياهتـسرپ  تب  هک  یهلا  نآ  دنتـسه ؟ تب  نیمز ، شرف و  بوچ و  گنـس و  نیا  ایآ 
اجنآ ناشتب  .دندوب  دورمن  ریسا  اهنآ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  گنس ؟ بوچ و  ریسا  ای  دندوب  دورمن  ریسا  اهنآ  طخ ، هت  گنس ؟ بوچ و 

یم ار  هلاـسوگ  اـهنآ  اـیآ  دـندیتسرپ ، یم  ار  يرماـس  هلاـسوگ  هک  یمدرم  اـی  .تسه و  مه  هدـکتب  نیا  تسه ، دورمن  نآ  اـت  .دوـب و 
( يرماس هب  یمود  هدش و  ریبعت  هلاسوگ  هب  یلوا  تایاور  یضعب  رد  ( ؟ ار يرماس  ای  دندیتسرپ 

؟ گنس بوچ و  ای  تسا  ناطیش  یتسرپ  تب  هشیر 

ینارذگشوخ تسیچ ؟ شتوعد  ياهتنا  .تسا  هدرک  روصحم  ایند  هبعج  رد  ار  همه  هک  نردم  یتسرپ  تب  يدام ، ندمت  هاگتـسد  لثم 
؟ دنراد هچ  دنتسه ، هتفای  هعـسوت  هک  اهنیا  بوخ  هدنام .» بقع   » دنیوگ یم  مه  ام  هب  دنراذگ و  یم  هعـسوت »  » مه ار  شمـسا  .ایند  رد 

کی ایآ  دـنراد ؟ مه  نیا  زا  ریغ  يزیچ  ایآ  ...و .  دنـشوپ  یم  شفک  تفج  یلاس 25  ناشنانز  نیشام ، لدم   2000 تسام ، مقر   200
یگدنز .تسا  تولخ  طیحم  هناخ و  رد  یتسرپ  ادخ  ياج  دـنیوگ  یم  دـنلب  يادـص  اب  دـیا ؟ هدینـش  ادـخ  هب  توعد  ناشناهد  زا  راب 

هدرک لوغـشم  ار  ام  همه  نالا  هک  برغ  ندمت  هشیر  .تسا  نیمه  ندمت  نیا  ساسا  .دنرادن  مه  یخوش  .تسین  ادـخ  ياج  یعامتجا 
.تسا یتسرپ  تب  ندمت  نیا  هشیر  تسا ، هدش  لوغشم  نآ  هب  ناش  هقئاذ  شیب  مک و  مه  (ع ) نینموملاریما ناتـسود  هنافـساتم  تسا و 

.دنراذگ یم  يرگید  تب  دنکش ، یم  تب  نیا  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  مه  اهجنر  همه  هک 
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ٌطارـِـص اذــه  ِینوُدــُبْعا  ِنَأ  َو  نیبـُم *  ٌّوُدـَـع  ْمَُـکل  ُهَّنِإ  َناـْطیَّشلا  اوُدــُبْعَت  ـال  ْنَأ  َمَدآ  یَنب  اـی  ْمُْـکَیلِإ  ْدـَـهْعَأ  ْمـَل  َأ  هـیآ « : نـیا  قـبط 
ار تیدوجو  رذـب  ینعی  یمنهج  .تسا  ناطیـش  تیالو  منهج ، ياهتنا  .هللا  فرط  کی  تسا و  ناطیـش  فرط  کی  ( 60/ سی «) میِقَتْسُم

زبس هب  عورش  نالا  يزیرب ، رئاد  نیمزرس  رد  ار  ترذب  رگا  یلو  .دوش  یم  کشخ  .منهج  دوش  یم  نالا  يزیر و  یم  رئاب  نیمزرس  رد 
رد هک  يرذب  دنازوس و  یم  هداتفا ، ریوک  نیمزرس  رد  هک  ار  يرذب  دیـشروخ ، نیمه  .دنهد  یم  تلیوحت  تشهب  رد  دنک و  یم  ندش 

عقاو رد  ریخ  تسا ؟ زیم  شرف و  ایند و  سفن و  اـم  ههلآ  ياـهتنا  اـیآ  سپ  .دـنک  یم  لیدـبت  تخرد  هب  ار  تسا  هداـتفا  داـبآ  نیمزرس 
تدابع اهنیا ، نتشاد  تسود  .دهد  یم  تنیز  ادخ و  دنک  یم  نم  يارب  ار  شرف  هک  تسوا  .تسا  ناطیـش  تیالو  یتسرپ ، تب  ياهتنا 

ینج ناطیـش  طقف  ناطیـش  .دنک  یم  يزیگنا  لایخ  دنز ، یم  ادص  دنک ، یم  توعد  دـهد ، یم  هولج  ار  ایند  هک  تسوا  .تسا  ناطیش 
؟ یسنا ناطیش  ای  تسا ،

رارق ینمـشد  يربمغیپ  ره  يارب  ( 112/ ماعنا «) ضَْعب یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یحُوی  ِّنِْجلا  ِْسنِْإلا َو  َنیطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  » 
ناراد مچرپ  زورما  ياهفرح  لثم  .دـنیوگ  یم  مه  هب  قرب  قرز و  رپ  بیرف و  رهاـظ  ياـهفرح  اـهنیا  .ینج  یـسنا و  نیطایـش  زا  میداد 

هت دور ، یم  اـجنآ  هک  مه  یـسک  .تسین و  يرگید  زیچ  یتـسرپ  تـب  زج  مـه  شطخ  هـت  .تلادـع  يدازآ ، تفرـشیپ ، هعـسوت ، رفک :
.ندرک فیک  نماد و  نهد و  دح  رد  دوش  یم  شدوجو  همه  .رایع  مامت  تسرپ  ایند  مدآ  کی  دوش  یم  شطخ 
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فیک نتـشاد  هاگن  لام  زا  لیخب  ناسنا  .دنتـسه  هلیذر  تافـص  اهتذل  هشیر  .تسا  ناطیـش  تیالو  زا  مارح  ياهتذل  همه  یلک  روط  هب 
تب همه  هشیر  .تسا  نمـشد  هب  طوبرم  لخب  و  (ع ) نینموملاریما لام  دوج  .دنک  یم  فیک  دـشخب  یم  یتقو  داوج  ناسنا  دـنک و  یم 

.تسا (ع ) نینموملاریما نمشد  شتسرپ  اه  یتسرپ 

دـشاب نیا  دـیاب  ام  هاگن  هت  .ههلآ  زا  مینک ؟ رارف  يزیچ  هچ  زا  (ع .) نینموملاریما تیالو  طیحم  هب  میورب ؟ اـجک  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف  »
يداو رد  .دنا  هدرک  اپ  هب  اهنآ  مه  ار  هدـکتب  تسوا و  یلـصا  تب  .تسا  (ع ) نینموملاریما نمـشد  هتخاس ، ار  ههلآ  نیا  هک  یـسک  هک 
.تسا هنوگنیا  مه  اـیند  نیمه  رد  .تسا  موقز  هرجـش  کـی  يرفاـک  ره  مه  يداو  نآ  رد  هبیط ، هرجـش  دوش  یم  ینموـم  ره  تیـالو ،

مدآ هب  دنخبل  یتقو  رفاک  .تسا  لسع  ینک  یم  هاگن  هک  ار  شیاهتنا  دـنک ، یم  مه  اوعد  مدآ  اب  .تسا  ینیریـش  مه  شا  یخلت  نموم 
یم مالـس  ای  دـهد و  یم  تسد  ناسنا  هب  یتقو  تسا  یتسرپ  ایند  لابند  هک  یـسک  .تسا  موقز  ینک  یم  هاـگن  ار  شیاـهتنا  دـنز ، یم 

اه یتشهب  همه  .دنتسه و  موقز  اه  یمنهج  همه  .تسا  موقز  نیا  دوخ  .تسا  رت  خلت  مه  منهج  زا  شتبحم  نیا  ياهتنا  بهذم  ال  دنک ،
هفیقس همادا  هفیقـس و  روظنم  دینک ، رارف  اه  تب  نیا  زا  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف   » اذل .دنتـسه  شگرب  خاش و  .دنتـسه  یبوط  هرجـش  نالا 

.دنتسه یلصا  تب  اهنیا  .تسا 

ادخ يارب  نداد  رارق  کیرش 

رارق کیرـش  ادخ  يارب  مدرم  زا  يا  هدع  ( 165/ هرقب «) هَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  دـیامرف « : یم 
بوچ و دنهد ؟ یم  رارق  ادخ  کیرش  ار  اهنیا  هک  دنتسه  یناسک  هچ  اهتب  نیا  بوخ  .دنراد  یم  تسود  ار  اهنآ  ادخ  لثم  دنهد و  یم 

تب نیمه  رتچ  ریز  رخآ  ات  لوا  زا  ملاع  ياهتـسرپ  تب  همه  .تساجنیا  یتسرپ  تب  هت  ینعی  .نالف  نالف و  ءایلوا  دومرف : تسا ؟ گنس 
ینعی یتسرپ  تب  .دنتـسه  (ص ) مرکا یبن  و  (ع ) نینموملاریما تیالو  رتچ  ریز  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ملاع  نیدحوم  همه  هکنیا  امک  .دنتـسه 

« هللا ّالا  اودـبعت  ال   » سپ .دنتـسه  اهنیا  گرب  خاش و  خـیرات  هنعارف  .تسا  یتسرپ  تب  نداد  شوگ  اهنآ  فرح  هب  اـهنآ ، شتـسرپ  .نیا 
هب ددرگ  یمرب  نآرق  هـمه  ( 2 «) نآرقلا بطق  اُنتیالو  : » دومرف ترـضح  هک  تسنیا  .دـیتسرپن  ار  اهنیا  ینعی  دـیتسرپن ، ار  ناطیـش  ینعی 

« ...ینصح (ع ) بلاطیبا نب  یلع  هیالو   » و ...ینصح » هللا  ّالا  هلا  هملک ال  (. » (ع نینموملاریما دیحوت و  ثحب 
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ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اعد ،

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اعد ،

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

دیحوت هب  توعد 

تدابع ام  یگدـنز  رـسارس  ایوگ  هللا .» ّالا  اودـبعت  ال  ، » تسا دـیحوت  هب  توعد  ناـشیا ، توعد  هصـالخ  ءاـیبنا و  همه  توعد  لـصاح 
.میوش یم  تحاراـن  وا  نداد  تسد  زا  اـب  لاحـشوخ و  نآ  ندوب  اـب  .مینک  یم  يراکادـف  وا  يارب  میدـنب ، یم  لد  رما  کـی  هب  .تسا 

هلا .دنتسین  هلا  اهنآ  تسا ، امش  ياهیراذگمان  .دنتسه  ءامـسا  یقبام  .تسین  رتشیب  یکی  ملاع  رد  یقیقح  هلا  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ 
یم راتفرگ  دـیتسرپب ، ار  وا  ریغ  رگا  دـیامرف : یم  دـعب  .تسین و  راک  رد  مه  يرگید  هلا  دـیهاوخن و  هچ  دـیهاوخب و  هچ  تسوا ، امش 
نیا هچنآ  زا  دوب  يا  هصالخ  نیا  .دیـسر  یم  باوث  برق و  تاجرد  تشهب و  یتحار و  هب  ًاـتعیبط  دـیدیتسرپ ، یم  ار  وا  رگا  دـیوش و 

.تسادخ ریغ  شتسرپ  زا  راذنا  تسا ، نیمه  اهتراشب  اهراذنا و  همه  رگید  ریبعت  هب  .تسا و  هدومرف  نایب  هیآ 
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نآرق ياهراذنا  همه  نیدحوم و  صوصخم  نآرق  ياهتراشب  همه  .هللا  ّالا  اودبعت ، ّالا  لثم  .هللا  ّالا  هلا ، ال  دراد : تمـسق  ود  هللا  ّالا  هلا  ال 
.تسا راکشآ  شتسرپ  ادخ ، ریغ  شتسرپ  نیا  یهاگ  اهتنم  .تسا  نیکرشم  صوصخم 

هللا دـمحلا  ، » میدرک ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  هزادـنا  نامه  هب  تسا ، هدـیبات  ام  هب  (ص ) مرکا یبن  تیادـه  رون  هک  هزادـنا  نامه  هب  ام   
يداو هب  عوجر  .تسا  هدوب  (ص ) مرکا یبن  رون  هطساو  هب  هدوب  كرـش  زا  یتاجن  ره  ( 1 «) لالضلا كرشلا و  نم  کب  انَذَقنَتسا  يذلا 
تیب یهلا و  رون  عاعـش  هب  عوجر  .تسا و  (ع ) نیموـصعم تیـالو  يداو  هک  تسا  دـیحوت  هبیط  هملک  هب  عوـجر  عـقاو  رد  مه  دـیحوت 

.تسا (ص ) مرکا یبن  رونلا 

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اعد ،

هتفر شتـسد  زا  تاناکما  همه  ندـش ، قرغ  لاح  رد  هک  قیرغ  کـی  لـثم  تسرد  .دـینکب  قلعت  عطق  ریغ ، زا  ًـالک  دـیامرف  یم  نآرق   
همه زا  هک  يا  هظحل  نآ  رد  .دـنک  تمواـقم  اـهجوم  لـباقم  رد  دـناوت  یم  شدوخ  هن  یناـب و  یتشک  هن  تسا  یتشک  هن  رگید  .تسا 

َُهل َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  ف   » .دیـشاب هتـشاد  ار  تلاح  نآ  هشیمه  دـناوخ ، یم  ار  ادـخ  طقف  دوش و  یم  سویأـم 
.دیشاب روطنیا  هشیمه  دیامرف  یم  نآرق  ( 65/ توبکنع «) نیِّدلا

ترـضح .مریگب  مارآ  دوـشن و  هدوزفا  متریح  رب  هک  دـینک  یفرعم  نم  هب  يروـط  ار  ادـخ  اـقآ  هک  درک  ضرع  ترـضح  هـب  یـصخش 
؟ يدش سویأم  همه  زا  دندومرف : .هلب  تفگ  تسه ؟ تدای  تسکـش  یتشک  یتقو  دندومرف : .هلب  تفگ  .يدش  یتشک  راوس  دندومرف :

ترضح .هلب  درک  ضرع  دهد ؟ یم  تاجن  ار  وت  تسه و  وا  هک  يدرک  ادیپ  یسک  هب  دامتعا  تلاح  نآ  رد  دندومرف  .هلب  درک : ضرع 
.تسا لاعتم  يادخ  نامه  دندومرف :
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رگید هک  هاگنآ  دئادش ، رد  یقولخم  ره  هک  تسا  يدوجو  نآ  یلاعت  كرابت و  هللا  دـندومرف : ترـضح  قودـص  دـیحوت  تایاور  رد 
َْدنِع ٍقُولْخَم  ُّلُـک  ِدـِئاَدَّشلا  ِجـِئاَوَْحلا َو  َدـْنِع  ِْهَیلِإ  ُهَّلَأَـتَی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َلاَـقَف  .دروآ «  یم  يور  وا  هب  دوش  یم  عـطق  بابـسا  زا  شدـیما 
یم هلا  ار  وا  .دـننک  یم  ادـیپ  وا  هب  هلأت  تاقولخم  همه  ( 2 «) هاَوِس اَم  ِعیِمَج  ْنِم  ِباَبْـسَْألا  ِعُّطَقَت  ُهَنوُد َو  َوُه  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  ِءاَجَّرلا  ِعاَـطِْقنا 

.تسا ندرک  اعد  نتساوخ و  نامه  قلعت  نیا  .دنهاوخ  یم  وا  زا  دنریگ ،

ادخ زا  رابکتسا  ندرکن ، اعد   

ُمُکُّبَر َلاق  َو  .تسا «  دیحوت  زا  ندنادرگرب  يور  ادخ و  زا  رابکتـسا  مه  شـضارعا  .تسا  تدابع  خم  زجع ، رقف و  نالعا  ندرک ، اعد 
ار امـش  نم  دیناوخب و  ار  نم  هدومرف  ( 60/ رفاغ «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُعْدا 
، ندرکن اعد  .تسا  هدروآ  باسح  هب  رابکتـسا  تیاور  ریبعت  هب  مه  ار  اعد  نیا  زا  ضارعا  .دـیدز و  ادـص  ار  نم  رگا  منک  یم  تباجا 

چیه هک  تسا  نیا  تیعقاو  .تسا  لاعتم  يادـخ  هب  تبـسن  رابکتـسا  اهنیا  ندـناوخن ، ار  ادـخ  ندرکن ، رقف  مالعا  ندرکن ، تساوخرد 
لاعتم يادـخ  زج  یهاگ  هیکت  هکنیا  رگید  و  میهاوخ ، یم  هاگ  هیکت  ام  هکنیا  لوا  هتکن  سپ  .میرادـن  لاعتم  يادـخ  زج  یهاگ  هیکت 

مه شلباقم  هطقن  .تسا و  هدـمآ  باـسح  هب  تداـبع  يرادـنید و  مینک ، یم  رقف  زجع و  راـهظا  ماـگنه  هک  یتساوخرد  نیا  .میرادـن 
نم َنوعدت  نیذلا  ّنإ   » هک تسا ؛ هدمآ  ررکم  بلطم  نیا  نآرق  رد  .دوش  یم  بوسحم  كرش  تمالع  نآرق ، رد  نارگید  زا  نتساوخ 

....دنناوخ یم  ادخ  ریغ  زا  هک  ییاهنآ  هللا »...  نود 
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زا .تسا  هدرب  راک  هب  یفلتخم  ریباعت  لاعتم  يادخ  مه  دعب  .تسا  هدمآ  باسح  هب  كرـش  ندید ، ادـخ  ریغ  هب  ریقف  ار  دوخ  نآرق  رد 
نیا .تسا  ندـناوخ  ار  ادـخ  شلباقم  هطقن  ...و و  دنونـش  یمن  ار  ناتیادـص  دـنهد ، یمن  ماـجنا  امـش  يارب  يراـک  اـهنیا  هکنیا : هلمج 

ریقف و ام  .دوش  یم  كرد  قح  روضح  دورب ، رانک  اهباجح  یتقو  .تسا  هدـمآ  باـسح  هب  نید  نتم  نتـساوخ  ادـخ  زا  یهلا و  توعد 
.میتسه رطضم 

هیمویق تیعم  يانعم 

هک نیا  هن  .میتسه  ام  هک  تسام  اب  وا  ( 4/ دیدح «) ُمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  .دنک «  یم  ادیپ  ار  قح  ترضح  دواکب ، ار  شدوخ  رگا  ریقف 
ینعی .تسا  هیمویق  تیعم  يانعم  نیا  .میتسین  ام  دـشابن ، ام  اب  وا  رگا  الـصا  میتسه ؟ اجک  اـم  .تسه  وا  تساـجک ؟ ادـخ  میتسه و  اـم 

ترضح هب  اه  قیدنز  نیدحلم و  زا  یکی  هک  تسا  یفاک  دیحوت  رد  تیاور  نیا  .میتسین  الصا  ام  دشابن ، وا  .تسا  ام  ماوق  وا  یهارمه 
ناهنپ هدرپ  تشپ  ار  شدوخ  ارچ  هدـماین ؟ شدوخ  ارچ  دـینک ، یم  تبحـص  وا  زا  امـش  هک  ییادـخ  نیا  اـقآ  درک : ضرع  (ع ) قداـص

یم فرح  شدوخ  زا  نیا  هن ، دیوگب  یکی  تسا ، ربمغیپ  نیا  دیوگب  یکی  دوشب ، اوعد  مه  دـعب  هک  هداتـسرف  ار  (ص ) ربمغیپ هدرک و 
شعاجرا ترـضح  .تسا  هدش  ناهنپ  ادخ  ییوگ  یم  ارچ  يروک ، وت  دـندومرف : .دـنداد  یبیجع  رایـسب  باوج  ترـضح  دـنز و . ... 

هتسخ .يوش  یم  هنـسرگ  یتسه ، ریـس  .يوش  یم  ریـس  يا ، هنـسرگ  نک ، تقد  تدوخ  نورد  رد  دندومرف : شدوخ و  نطاب  هب  دنداد 
یکی یکی  .یسر  یم  هصغ  هب  يراد  طاشن  یسر ، یم  طاشن  هب  يراد ، هصغ  .يوش  یم  هتسخ  یمارآ ، .یسر  یم  شمارآ  هب  یتسه ،
ناتیور امش  .تسا  ترپ  ناتساوح  امش  .تسا  فرصتم  امش  رد  مئاد  وا  هدادن !؟ ناشن  امش  هب  ار  شدوخ  ادخ  روطچ  دنتفگ  .دندرمش 

؟ تسا ناهنپ  ادخ  دیئوگ  یم  ارچ  دینادرگ ، یمرب  ار 
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یمرب هار  رـس  زا  ار  همه  ادـخ  .دـنک  شزیزع  دـهاوخ  یم  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، لیلذ  دنتـساوخ  یم  همه  هک  یلفط  فسوی  هروس  رد 
راک لاعتم  يادخ  دـنوشب ، ریگرد  ادـخ  اب  دـش  رارق  یتقو  .فسوی  تزع  يارب  دـهد  یم  رارق  يا  هلیـسو  ار  اهنآ  ياهراک  هکلب  .دراد 

ار همه  ارچ  هچ ؟ ینعی  افداصت  .دوبن  یفداصت  فسوی  ترـضح  يارجام  زا  یـشخب  چـیه  .تفرگ  راک  هب  ناشدوخ  هیلع  ار  ناـشدوخ 
ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  ِهِْرمَأ َو  یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  ِثیداحَْألا َو  ِلیوَْأت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  « ؟ ادـخ زج  دـینیب  یم 
زا ادخ  هلگ  نیا  .دنمهف  یمن  ار  هملک  کی  نیمه  مدرم  رثکا  یلو  تسا ، طلـسم  شدوخ  راک  هب  لاعتم  يادـخ  ( 21/ فسوی «) َنوُمَْلعَی

.تسا ام 

اهرارطضا هب  فوقو  مدع  هجیتن  تلفغ ،

کی .میرطضم  مینادن  ای  مینادب  ام  .میشاب  هتـشاد  یهاگآ  دوخ  ياهرارطـضا  هب  هک  تسنیا  دهاوخ  یم  ام  زا  لاعتم  يادخ  هک  يزیچ 
، دهد یمن  هجیتن  مه  ییوراد  کشزپ و  چیه  دیآ و  یم  يرامیب  هک  ینامز  نآ  الثم  .دوش  یم  راکشآ  نامیارب  اهرارطضا  نیا  یعقاوم 

.میتسه لفاغ  نآ  زا  ام  یلو  تسه ، رارطـضا  نامه  میتسه ، ملاس  هک  مه  نالا  هک  تساجنیا  هتکن  .میمهف  یم  ار  دوخ  رارطـضا  اـجنآ 
یتقو .نک  فقاو  مدوخ  رارطـضا  ياه  هطقن  رب  ار  نم  ( 3 «) يرارطـضا زکارم  یلع  ینفقوا  : » دیامرف یم  هفرع  ياعد  رد  هک  تسا  نیا 
الصا ای  نآ  زا  لبق  .میتسه  لاعتم  يادخ  هب  رطضم  میمهف  یم  تقونآ  دوشن ، ادیپ  اذغ  مینک و  ریگ  ریوک  طسو  یتقو  میوشب ، هنـسرگ 
یتشک راوس  دومرف  وا  هب  (ع ) قداص ماما  .میدـش  یم  اپ  میدرک و  یم  ریـس  ار  نامدوخ  هرفـس  اب  ای  میدـیمهف و  یمن  ار  دوخ  رارطـضا 

.تسادخ دنک ، ظفح  ار  وت  دناوت  یم  تسه و  وا  يدرک  ساسحا  یتفای و  تفر ، تسد  زا  تهاگهانپ  یتقو  هک  یـسک  نآ  يا ؟ هدش 
هب ترضح  هک  نیمه  .مینک  یم  كرد  دوخ  اب  زین  ار  قح  ترضح  روضح  تقونآ  مینک ، كرد  ار  نامدوخ  ياهرارطـضا  نیا  ام  رگا 

يوش و یم  هتسخ  يوش ، یم  هنشت  يوش ، یم  ریس  .يوش  هنـسرگ  دهاوخ  یمن  تلد  هک  وت  يوش ، یم  هنـسرگ  وت  .دنتفگ  قیدنز  نآ 
.تسا رت  فرصتم  وت  رد  مه  تدوخ  زا  هک  درب ، یم  تسد  وت  رد  دراد  یسک  عقاو  رد  ... . 
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یم مارآ  وا  اب  مینیب و  یم  نامدوخ  اـب  ار  قح  ترـضح  روضح  میدرک ، كرد  ار  نامرارطـضا  تلاـح  نآ  رگا  تسا ، اـم  اـب  اـمئاد  وا 
هتـسکش شا  یتشک  هک  یـسک  يارب  هک  یتلاح  نامه  .دـیآ  یم  فوخ  امتح  .تسا  يدـج  فوخ  اب  هارمه  هار  نیا  زاـغآ  هتبلا.میوش 

يادخ دـهاوخ و  یم  ادـخ  زا  دـنک و  یم  لمأت  شدوخ  رارطـضا  رد  هک  یناسنا  .دوش  یم  ادـیپ  ناسنا  يارب  ربارب  هد  دوش ، یم  داجیا 
ریقف مدآ  .دنکـش  یم  ناسنا  ياههاگهانپ  همه  ادتبا  رد  .تسا  فوخ  اب  هارمه  شزاغآ  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  شیاهرارطـضا  لاعتم 

.تسه نامدوجو  رد  رقف  تلاح  نآ  امئاد  ام  .میتسین  ادخ  هک  ام  .دریگب  ار  شتسد  تسین  سک  چیه  دنیب  یم  رطضم  جاتحم 

يارب اـم  .تسین  وا  زج  یهاـگ  هیکت  .مـینک  یم  تـسرد  يرگید  هاـگ  هـیکت  ناـمدوخ  يارب  نوـچ  مـیمهف ؟ یمن  ار  رقف  نآ  ارچ  سپ 
ار ام  دـهدب ، تاجن  كرـش  نیا  زا  ار  ام  هکنیا  يارب  تاقوا  یهاگ  لاعتم  يادـخ  .میا  هدرک  اـپ  تسد و  یهاـگ  هیکت  کـی  ناـمدوخ 

لماوع زا  تسد  ناسنا  هاگ ، هیکت  نتسکش  ماگنه  رگا  .دنکش  یم  ار  اههاگ  هیکت  نیاو  دنک  یم  ینافوط  ار  ایرد  .درب  یم  ایرد  طسو 
یم ادخ  ار  وا  .دنک  یم  ادیپ  وا  هب  رارطـضا  تقونآ  .دـنک  یم  كرد  ار  قح  ترـضح  روضح  تقونآ  دراد ، یمرب  الومعم  هک  درادرب 

يارب هک  ییاههاگ  هیکت  نوچ  .تسا  يدج  فوخ  اب  هارمه  یلو  درپ  یم  ناسنا  ياهکرش  تلاح  نیا  رد  .دهاوخ  یم  مه  وا  زا  دنیب و 
.دنکش یم  تسا ، هدرک  تسرد  شدوخ 

هک دوش  یم  راکشآ  یتقو  رگید  رارطضا  .دوش  یم  راکشآ  هک  تسا  ناسنا  رارطضا  کی  طقف  تلاح ، نآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد 
نیا .تسین  هتخاس  ام  تسد  زا  يراک  دـنیوگ  یم  مه  اهکـشزپ  دریگ و  یم  جالعال  يرامیب  هدرکن  يادـخ  دوش و  یم  ضیرم  ناسنا 

ای .موس و  رارطضا  دوش ، یم  نیا  دشاب ، توم  هب  فرشم  دیاین و  شریگ  اذغ  بآ و  دنک ، ریگ  ریوک  طسو  رگا  .مود  رارطـضا  دوشیم 
هک دمهف  یم  .دمهف  یم  ار  شدوخ  رارطـضا  دـباوخن ، مه  رـس  تشپ  ناسنا  هتفه  کی  دربن ، شباوخ  .دریگن  ارف  ار  ناسنا  باوخ  رگا 

حور لاعتم  يادخ  ( 42/ رمز «) اهِمانَم یف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلا  اِهتْوَم َو  َنیح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا   » .درک یم  باوخ  تحار  ار  ام  يرگید  سک 
.تسین روطنیا  .یباوخ  یم  يراذگ و  یم  ار  رس  دنک  یم  لایخ  ناسنا  .میدش  یم  مارآ  میتفر  یم  ادخ  رـضحم  رد  درک ، یم  یفوت  ار 

ناسنا زا  ار  باوخ  دـنوادخ  هتفه  کی  .درب  یم  مباوخ  متـسه ، هتـسخ  هک  مه  نم  تسه ، هک  اکتم  دـیوگ  یم  دوخ  اب  هتـسخ  ناـسنا 
.دباوخب هقیقد  ات 5  دهدب ، ار  شزیچ  همه  تسا  رضاح  .دنک  یم  سامتلا  دوش ، یم  رطضم  دریگب ،
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تقونآ دیایب ، هزرل  سپ  مه  تشپ  هتفه  کی  .میتسه  هاگ و ...  هیکت  نان و  اذـغ و  باوخ ، هب  رطـضم  ام  .تسه  امئاد  اهرارطـضا  نیا 
رطـضم هشیمه  ام  .مدرک  مارآ  امـش  يارب  ار  نیمز  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  هک  میتسه  مارآ  دـهم  کی  هب  جاتحم  ام  هک  میمهف  یم 

گر دوشب ، هراپ  ناسنا  زغم  گر  نیا  .میراد  رارطضا  ردقچ  ام  دینیبب  لاح  .میمهف  یمن  ار  رارطضا  نیا  تسا ، هدشن  هلزلز  ات  .میتسه 
.تسا ام  کچوک  ياه  رارطضا  اهنیا  دیایب و ...  دنب  ناسنا  بلق 

دیحوت تدابع و  نیع  یمئاد ، رقف  رارطضا و  ساسحا 

اهنآ زا  یکی  ناسنا  هب  یهاگ  لاعتم  يادخ  .تسا  ناسنا  ینطاب  ياهرارطضا  هک  تسه ، مه  اه  نیا  زا  رت  گرزب  یلیخ  ياهرارطـضا   
.دـسر یمن  شداد  هب  مه  سک  چـیه  هکنیا  و  تسا ، رطـضم  شدوخ  اعقاو  هک  دـمهف  یم  ناسنا  داد ، ناشن  یتقو  .دـهد  یم  ناـشن  ار 

(4 «) یتبرغ ایندلا  هذه  یف  محرا   » .تسوا دوخ  طقف 

ارچ .دنک  یم  اعد  تقونآ  دید ، ار  قح  ترضح  دعب  مدق  رد  تسین و  یهاگ  هیکت  چیه  دش  هجوتم  دید و  ار  رارطضا  نآ  ناسنا  یتقو 
ِیف اُوبِکَر  اذِإَف  : » قیرغ تلاح  نامه  دوش  یم  نیا  .دـنز  یم  دایرف  دـنزن ؟ گنچ  ارچ  درک ، ادـیپ  هاگ  هیکت  هک  يرطـضم  مدآ  دـنکن ؟

.تسا دیحوت  نیع  ام  یمئاد  رارطضا  رقف و  نیمه  .تسا  دیحوت  نیع  تدابع و  نیع  تلاح  نیا  نیِّدلا .» َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا 
یم ساسحا  .دنوش  یم  كرشم  هرابود  میناسر  یم  لحاس  هب  ار  ناشیاپ  یتقو  نوکرشم ،» مه  اذإ  ّربلا  یلإ  مهیّجن  اّملف   » هنافساتم یلو 

.تسا تفس  نیمز  دننک 

دشاب هتـشاد  ار  یـضیرم  تلاح  هشیمه  دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا  یعیبط  بوخ  .دیـشاب  هتـشاد  ار  تلاح  نآ  هشیمه  دیامرف  یم  نآرق 
یگنشت زا  دراد  هک  يا  هنشت  تلاح  دریم ، یم  یگنسرگ  زا  دراد  ریوک  رد  هک  يا  هنسرگ  تلاح  دنا ، هدرک  شباوج  اهرتکد  همه  هک 

سک چیه  دنزیر و  یم  اج  کی  ار  شیوربآ  همه  هک  یسک  تلاح  تسا ، هتسکش  شا  یتشک  ایرد  طسو  هک  یـسک  تلاح  دریم ، یم 
.تسا روآ  تشحو  یلیخ  ادتبا  رد  دنک و ، ...  عافد  شیوربآ  زا  تسین 
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گرم زا  سرت  تلع 

.دیآ یم  نیگنس  تشحو  کی  شلوا  درک ، ادیپ  رارمتـسا  باب  نیا  رد  رکفت  رگا  دینک ، رکفت  لمأت و  گرم  باب  رد  دنا  هتفگ  هکنیا 
، تسا گرم  فوخ  نیا  .دـنک  یمن  لفاغت  .تسا  یندرم  دـمهف  یم  .دـنک  یم  سمل  ار  توم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تشحو  نیا 

یتقو هک  تسا  نیا  شتلع  .تسا  سرت  شلوا  یلو  .زیچ  نیرت  نیریـش  دوش  یم  گرم  گرم و  اب  سنا  دوش  یم  شدعب  مدق  هتبلا  هک 
هن دنریم ، یم  ام  ياهادخ  گرم  ماگنه  هک  تسنیا  میسرت  یم  گرم  زا  ام  هکنیا  تلع  .دنریم  یم  ههلآ  نیا  عقاو  رد  دریم ، یم  ناسنا 

.يدعب يداو  هب  مور  یم  يداو  نیا  زا  نم  تسه و  نم  يادخ  .تسا  یبوخ  زیچ  یلیخ  هک  دریمب  شدوخ  رگا  ناسنا  .ام  دوخ 

يادـخ متـسه و  نم  .درادـن  یـسرت  هکنیا  .درب  یم  شدوخ  هناخ  تولخ  رد  ار  نم  لاـعتم  يادـخ  اـهتوم ،» نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  »
لاکـشا دراد ؟ یـسرت  هچ  نیا  .دریگ  یم  ار  ام  ناج  لامک  مامت و  هب  ینعی  دـننک  یم  یفوت  ار  ام  ياـهناج  .نیمه  ینعی  توم  .مدوخ 

هتسباو زغم و ...  بلق و  تسد و  مشچ و  قیفر و  دیـشروخ و  نامـسآ و  نیمز و  هب  ینعی  .دنریم  یم  نامیاهادخ  ام  هک  تسا  نیا  راک 
.توم تارکـس  دوش  یم  نیا  .میـسرت  یم  دنورب ، تسد  زا  مه  اب  همه  رگا  هک  تسا  یعیبط  بوخ  .میـسرت  یم  دنورب  مادـک  ره  .میا 

.دنا هدرم  ناشیاهادخ  البق  .تسا  هدش  لصاح  ناشیارب  توم  نیا  البق  اهنآ  دنتسه ، ادخ  هدنب  هک  ییاهنآ 

همه یتقو  اذل  .دنا  هدرک  انغتسا  مالعا  نامسآ  نیمز و  تسود و  رسمه و  ردام و  ردپ و  نابز و  تسد و  شوگ و  مشچ و  نیا  زا  البق 
الـصا اذل  دیدوب ؟ مه  امـش  رگم  دیورب ؟ دیهاوخ  یم  الاح  هک  دـیدوب  یک  امـش  دـیوگ  یم  دـنریگب ، هلـصاف  وا  زا  دـنهاوخ  یم  اهنیا 

.تسین نارگن 
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ُهَْرثَک ِینُدیَِزت  َال  ُِلئاَْقلا : َْتنَأ  َو  : » دـنک یم  لقن  (ع ) نینموملاریما زا  .تسا  یفیطل  ریبعت  یلیخ  تسا ، هیریدـغ  ترایز  رد  يریبعت  کی 
ساسحا .دوش  یمن  هفاضا  متزع  رب  دنوش ، عمج  نم  رود  مدرم  همه  دـیدومرف  امـش   (1)« هَشْحَو یِّنَع  ْمُُهقُّرَفَت  اـَل  َو  ًهَّزِع ، ِیلْوَح  ِساَّنلا 

رد بآ  هک  دنیوگ  یم  ینیمز  هب  زیزع  ضرا  .تسا  ریذپانذوفن  هک  یـسک  نآ  ینعی  زیزع  .منک  یمن  يریذپانذوفن  تردـق و  تزع و 
دناوت یمن  نمـشد  دش ، بوخ  الاح  هک  منک  یمن  تردق  تزع و  ساسحا  نم  دنیایب  مه  مدرم  همه  .تسا  مکحم  دور ، یمن  ورف  نآ 

.تسین روط  نیا  .دنک  هنخر  نم  هب  و  دهدب ، تسکش  ار  نم 

نمـشد اب  ار  نم  رگا  .دوش  یمن  داجیا  نم  رد  یتشحو  نمـشد ، ایند  کی  مناـمب و  نم  دـنوشب ، قرفتم  نم  لوح  زا  مدرم  همه  رگا  و 
َتمَصَتِعا ، » نوچ دیتسه ؟ روط  نیا  امـش  ارچ  دنیامرف : یم  هیریدغ  ترایز  رد  (ع ) يداه ماما  دعب  .متفا  یمن  عرـضت  هب  دنراذگب  اهنت 

.دیدز ادخ  هب  گنچ  دیتسه ، ادخ  هب  مصتعم  امش  َتزَزعَأَف .» هللااب 

لیلق بآ  نآ  دنتـشاد ، یمرب  بآ  نآ  اب  هک  دوب  یفرظ  میدـق  مامح  رد  دومرف : یم  درک ، یم  انعم  روط  نیا  ار  هللااـب  ماـصتعا  يداتـسا 
نیا دـنتفگ  یم  دـعب  .دـش  یم  لصو  هنیزخ  بآ  هب  يا  هنزور  کی  اـب  دـندرک  یم  شلـصو  هنیزخ  هب  دوشن  سجنتم  هکنآ  يارب  .دوب 

تیاور رد  .يوش  یم  رک  مه  تدوخ  يوشب ، لصو  ینعی  .نیا  ینعی  ماصتعا  .تسا  لصو  رک  هب  نوچ  ارچ ؟ .تسا  مصتعم  بآ  بآ ،
.دراد عبنم  نوچ  مصتعم ، بآ  دنتفگ  یم  هاچ  بآ  هب 

تزع شهاگ  هیکت  هک  یـسک  .دسر  یم  ادخ  تزع  هب  دـش  لصو  ادـخ  هب  هک  سک  ره  .دـیتسه  هللااب  مصعتم  امـش  هللااب ،» َتمَـصَتِعا  »
هدرم وا  دنناریمب ، ار  وا  هکنیا  زا  لبق  درک ، ادیپ  ار  ادخ  هک  یـسک  .دنک  یمن  وا  لاح  هب  یقرف  دنیایب  دنورب و  مدرم  رگید  تسه ، ادخ 

، دوب هدرک  شخپ  ار  حور  نیا  دنوادخ  .يور  یم  ادخ  نماد  رد  يوش و  یم  ادج  بابسا  زا  هکنیا  الا  تسین  يزیچ  توم  نوچ  .تسا 
لبق ینعی   (2)« اوتومت نَأ  َلبق  اوتوم  : » دنتفگ هک  نیا  .دتفا  یمن  یقافتا  .دنک  یم  شعمج  دوب ، روشحم  نامسآ  دیشروخ و  نیمز و  اب 

.دینک عطق  اه  نیا  زا  ار  نات  قلعت  دوش ، هاتوک  بابسا  زا  ناتتسد  هکنیا  زا 
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لحاس هب  ندیسر  ماگنه  یتح  قیرغ ، شمارآ  مدع 

نیا ناسنا  .دراد .  دوجو  بارطـضا  .تسین  شمارآ  نیا  .دـنک  یم  لفاغت  .تسا  مارآ  دـنک  یم  لایخ  دیـسر ، لـحاس  هب  یتقو  ناـسنا 
رانک اهباجح  هک  دوش  یم  ادیپ  یتقو  اهنت  سفن  نوکس   (1)« َكاَیْؤُر َْدنِع  اَّلِإ  ُسوُفُّنلا  ُنُکْسَت  َال  َو   » .دتسرف یم  شنطاب  هب  ار  بارطضا 

.دنوش هدید  قح  ترضح  دنورب و 

یتقو ات  .دوش  یم  مارآ  مارآ  درک ، ادـیپ  ار  ادـخ  یتقو  یلو  دوش ، یم  برطـضم  تسکـش  بابـسا  هک  ادـتبا  قیرغ  .قیرغ  تلاح  لثم 
میلـست یتقو  یلو  .دسرت  یم  تسا و  برطـضم  اه ، تب  زا  ندش  ادـج  ماگنه  تسا ، هدـیبسچ  شیاهتب  هب  هدرکن و  میلـست  ار  شدوخ 

، دـننک یم  تیاـعر  ار  اوتومت » نأ  لـبق  اوتوم   » هک ییاـهناسنا  نآ  .دوش  یم  مارآ  مارآ  ریگب ، ار  همه  یهاوـخ  یم  رگا  تفگ  و  دـش ،
.دنرب یم  رس  هب  ضحم  شمارآ  رد  اهنیا 

یهلا رکش  ود  نزح ، فوخ و 

ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  : » هک یهلا  ءاـیلوا  دـنوش  یم  دـنرب ، یم  نارگید  زا  دـننک و  یم  ادـیپ  ار  ادـخ  هک  ییاـهنآ 
لیوحت یتقو  .دـنهدب  ادـخ  لیوحت  اـت  دـننک  یم  بیقعت  ار  ناـسنا  .دنتـسه  ادـخ  رکـشل  ود  نزح  فوخ و  نیا  ( 62/ سنوی «) نُونَزْحَی

یتقو .دنک  رارف  ادخ  تمـس  هب  ات  دننک ، یم  لابند  ار  ناسنا  هک  تسا  روط  نیا  ایوگ  .دنور  یم  دندنب و  یم  تخر  ناشدوخ  دـنداد ،
تسه يرگید  فوخ  کی  هلب ، ینزح ؟ هچ  لاعتم ، يادخ  اب  یفوخ  هچ  .تسین  فوخ  ياج  اجنآ  رگید  دیسر ، نما  هاگ  هیکت  نیا  هب 

.تسا قارف  فوخ  .تسا  یهلا  ءایلوا  فوخ  نیبحم و  فوخ  نآ  و 
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یلیخ شلوا  تسا ، یعیبط  .میورب  مینک  اهر  ار  دنزرف و ...  رـسمه و  تسود و  شوگ و  مشچ و  میهاوخب  هک  تسا  نیا  تشحو  سپ 
.تسا یقیقح  شمارآ  شمارآ ، نآ  .تسا  قح  ترـضح  روضح  اب  هک  تسا  یقلطم  شمارآ  کـی  شدـعب  یلو  .تسا  روآ  تشحو 

ترـضح .دـنک  یم  لقن  لـیلخ  میهاربا  لوق  زا  ار  يا  هلمج  کـی  نآرق  .تسا  شمارآ  نیمه  دروآ ، تسد  هب  دـیاب  هک  یـشمارآ  نآ 
قحتسم یـسک  هچ  .دیهدب  فاصنا  ناتدوخ  امـش  دومرف  .دننک  یم  تا  هراچیب  یـسرت ؟ یمن  دنتفگ  وا  هب  .درک  ناریو  ار  هدکتب  تفر 

، متسکش ار  اه  تب  نم  نم ؟ ای  دیتسه  ینماان  بارطـضا و  قحتـسم  امـش  دیتسه ، دحاو  يادخ  هب  كرـشم  هک  ییامـش  تسا ؟ تینما 
؟ دیسرت یمن  دیدرک ، اهر  ار  ادخ  هک  امش  .سرتب  دییوگ  یم  امش 

ترـضح زا  یفوخ  کی  هتبلا  .دوش  یم  عفر  اه  فوخ  همه  یـسک  نینچ  يارب  .دسرت  یمن  زیچ  چـیه  زا  تفرگ ، هلا  ار  ادـخ  هکیـسک 
هیکت هک  نالا  دیـسرن ، تلاح  نیا  هب  رگاو  .دراد  لازیال  مکحم  هاـگ  هیکت  کـی  دـنک  یم  ساـسحا  .تسا  يرگید  زیچ  هک  دراد  قح 

یم یناوج  نیا  هک  دـناد  یم  هدرک ، هیکت  شا  یناوج  هب  هک  یناسنا  .دـنک  یم  ناهنپ  ار  نآ  یلو  تسا ، فوخ  رد  دنتـسه  شیاههاگ 
یم تسا ، هدرک  هیکت  شلوپ  هب  هک  یمدآ  ای  .تسا و  مارآ  یناوج  اب  اعقاو  هکنیا  هن  .دنک  یم  لفاغت  .تسین  یندـنام  هک  یناوج  .دور 

ییابیز نیا  دناد  یم  نوچ  .تسا  برطضم  راهب  نامه  رد  دنک ، یم  هیکت  راهب  ییابیز  هب  هک  یـسک  .تسین  یندنام  لوپ  نیا  هک  دناد 
.دور یم 

دناد یم  نوچ  .تسا  برطضم  شلاصو  هظحل  رد  ددنب ، یم  وا  هب  لد  دسر ، یم  وا  لاصو  هب  دنک و  یم  لابند  ار  يرسمه  هک  یسک 
مارآ دوب ، وا  اب  درک و  ادیپ  تسا ، مویق  یح  هک  ار  یـسدقم  دوجو  نآ  دیرب و  اهنیا  همه  زا  رگا  .تسین  یندـنام  تقافر  یناوج و  نیا 

ات .دنک و  یمن  اهر  ار  ام  وا  .میتسه  ام  هک  تسام  اب  وا  .تسوا  اب  ادخ  دشاب  اجک  ره  متنک ،» ام  نیأ  مکعم  وه  : » دناد یم  نوچ  .تسا 
.میتسه مه  ام  تسام ، اب  وا 
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یم لایخ  .موش  یم  دوبان  نم  دـشابن ، ... ، بآ  نیا  دـشابن ، تسد  نیا  رگا  دـیوگ  یم  تسا ؟ يزیچ  هچ  زا  ناـسنا  سرت  یگدـنز  رد 
ییاهادخ اهنیا  .دسرتب  ناشیدوبان  زا  مه  دیاب  دریگ ، یم  اهنیا  زا  ار  شتایح  هک  یـسک  تسا  یعیبط  .دـنا  هتـشاد  هگن  ار  وا  اهنآ  دـنک 

ناـسنا دنتـسه ، اهادـخ  اـه و  تب  نیا  هک  مه  لوا  زا  .موش  یم  برطـضم  نم  هک  تسا  موـلعم  بوـخ  .دـنوش  یم  دوباـن  هک  دنتـسه 
هک وا  .تسین  راک  رد  يدوبان  رگید  درک ، ادیپ  ار  ادخ  دشن و  روطنیا  رگا  یلو  .دنوش  یم  دوبان  اهنیا  دناد  یم  نوچ  .تسا  برطـضم 

.تسین ینارگن  چیه  رگید  دوش و  یم  مارآ  مارآ  ناسنا  تسا و  ام  ماوق  تیعم ، نیا  .تسا  نم  اب  وا  هکنیا  تسه و 

فوخ اب  یهلا  شیامزآ  يانعم 

ادیپ دیدرک ، یم  ادیپ  ار  ادخ  تینما ، رد  دیاب  امش  ینعی  ( 155/ هرقب «) فْوَْخلا َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو   » .درک لابقتسا  دیاب  سرت  نیا  زا 
.دینک ادیپ  ار  ادخ  دیدیسرت  یتقو  منک ، یم  یلاخ  ار  ناتیاپ  ریز  نم  .دیدرکن 

َِکئلوُأ نوُعِجار *  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاـق  ٌهَبیـصُم  ْمُْهَتباـصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  .دـننک «  یم  ربص  فوخ  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیرباـص 
هیلا انا  انا هللا و  دنیوگ : یم  دـیآ  یم  فوخ  یتقو  هک  یناسک  ( 156/ هرقب «) نوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع 

نآ .تسا  یـسک  نینچ  رباص  .دنک  یم  ادیپ  ار  ادخ  فوخ ، رد  دیآ  یم  فوخ  هک  الاح  درکن ، ادیپ  ار  ادخ  تینما  رد  ینعی  .نوعجار 
شمارآ هب  ادخ  اب  دنک و  ادیپ  ار  ادخ  فوخ ، رد  دـیاب  .تسین  رباص  دـنارذگ ، یم  یلایخ  یب  اب  دـیآ  یم  مه  فوخ  یتقو  هک  یـسک 

.دسرب
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رگا .تسا  هملک  کی  نیمه  نم  راذنا  همه  .دیریگن  ادخ  ار  ادخ  ریغ  هللا ،» ّالا  اودـبعت  ال  : » دـیامرف یم  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا 
.تسا ناتمنهج  ناتهاگ  هیکت  .دیتسه  بذعم  دنتسه ، اه  تب  نیا  هک  یعقوم  نامه  ینعی  .دیوش  یم  بذعم  دیتفرگ ، ادخ  ار  ادخ  ریغ 

.تسا نیدحوم  صوصخم  اهتراشب  همه  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  و 

كرش زا  تاجن  هار 

تاجانم رد  هک  تسا  ینامه  .تسین  هریبک  هانگ  زا  طقف  رافغتـسا  نیا  .دینک  رافغتـسا  ناتیاهکرـش  زا  هیلا ،» اوبوت  مث  مّکبر  اورفغتـسا  »
َو َكِرْکِذ ، ِْریَِغب  ٍهََّذل  ِلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْـسَأ  أ َو  : » دینک رافغتـسا  روطنیا  هک  دندرک  میلعت  ام  هب  (ع ) داجـس ماما  .تسا  هدمآ  رـشع  هسمخ 
ره زا  منک  یم  ترفغم  بـلط  ایادـخ   (1)« ِکتَعاَط ِْریَِغب  ٍلُغُـش  ِّلُک  ْنِم  َو  َِکبُْرق ، ِْریَِغب  ٍروُرُـس  ِّلُـک  ْنِم  َو  َکِْـسنُأ ، ِْریَِغب  ٍهَحاَر  ِّلُـک  ْنِم 
وت بح  نودـب  هک  یطاشن  رورـس و  ره  زا  .تسا ،) ادـخ  ریغ  شتـسرپ  يانعم  هب  تذـل  نیا   ) هدوب وت  روضح  رکذ و  نودـب  هک  یتذـل 

دیاـب اهرافغتـسا  نیا  .تسا  هدوبن  وت  تعاـط  رد  شا  هشیر  هک  یلاغتـشا  ره  زا  هدوبن و  وت  سنا  رد  شا  هشیر  هک  یتـحار  ره  زا  هدوب ،
: تلاح نیا  رد  .دـینک  قح  ترـضح  هب  عوجر  ترفغم ، بلط  زا  دـعب  هیلا .» اوبوت   » دـعب دـینک و  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  دـتفایب ، قاـفتا 

.دیتسه جاتحم  دیتسه  ایند  رد  هک  روطنامه  هن  .منام  یم  اهنت  مربب ، متاقلعت  همه  زا  نم  هک  دیـشابن  مه  نارگن  انـسَح .» ًاعاتم  مکعّتَُمی  »
هب ور  مدیـشوپ و  مشچ  منازیزع  رـسمه و  تورث و  نیا  همه  زا  نم  رگا  هکنیا  زا  دیـشابن  نارگن  .دنک  یم  هرادا  ار  امـش  لاعتم  يادخ 

نیا .دهد  یم  امش  هب  نسح  عاتم  مه  نآ  دنک ، یم  عتمتم  ار  امـش  لاعتم  يادخ  دتفا ، یمن  یقافتا  چیه  .دوش  یم  روطچ  مدروآ ، ادخ 
جایتحا عاتم  هب  .دـنک  یم  ناتنیمأت  ایند  نیا  رد  تسه ، هک  وا  هن  .دوش  یم  اهر  دیـشوپ ، مشچ  ایند  عاـتم  زا  ناـسنا  رگا  هک  تسین  روط 

.دهد یم  عاتم  امش  هب  دیراد ،
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ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  فراعم 

ع)  ) نیسح ماما  مالک  رد  يدیحوت  فراعم 

یم دـحوم  تسارادـنید ، هک  يدرف  هب  ور  نیا  زا  .تسا  راوتـسا  نآ  هیاـپ  رب  تعیرـش  ماـمت  هک  تسا  ینید  لـصا  نیرتـگرزب  دـیحوت 
.دنیوگ

.میزادرپ یم  ع )  ) نیسح ماما  مالک  رد  دیحوت  موهفم  انعم و  هب  ثحب ، نیا  رد 

دراوم يرایسب  رد  ای  .تسا  یسانشادخ  دوش ؛ یم  ردابتم  نهذ  هب  هک  یترابع  نیلوا  دسر ، یم  شوگ  هب  دیحوت "  " هملک یتقو  ًاتدمع 
.تسا یکی  ادخ  ینعی  دوش  یم  هتفگ  تسیچ " دیحوت   " خساپ رد 

وجتسج میدرگب و  دیاب  هک  تسا  یمولعمان  ایآ  تسام ؟ راک  ادخ  نتخانش  دوش ؟ هتخانـش  ام  طسوت  دیاب  هک  تسا  يزیچ  ادخ  ایآ  اما 
رکذـتم هک  ربمایپ  رازه  نتـشاذگ 124 رـس  تشپ  زا  سپ  نرق 21 و  رد  اـی  و  مینک ؟ شموـلعم  مینک و  قـیقحت  مینک و  رکف  اـی  مـینک 

ادخ کی  طقف  تابثا  ددـص  رد  هک  تسات  دـنچ  ای  ات  ادخ 2  هک  دراد  ییاعدا  یـسک  (1) ؛ دندش یم  ترطف  هب  عوجر  یتسرپادـخ و 
فراعم میهافم و  نیا  اب  یـشحاف  توافت  هدیـسر  ام  هب  دـیحوت  هرابرد  موصعم  مالک  زا  هچنآ  تسا ؟ یخـساپ  هچ  اهنیا  سپ  میـشاب !؟

.دراد

یم نایب  ادتبا  اتسار  نیا  رد  .میهد  حیضوت  رتشیب  ار  يدیحوت  فراعم  ع )  ) نیسح ماما  نانخس  زا  هدافتسا  اب  میراد  یعس  ثحب  نیا  رد 
يدـیحوت ياه  هبطخ  ثیداحا و  و  ع )  ) نیـسح ماـما  هفرع  ياـعد  هب  سپـس  مینک  یم  یـسررب  ار  نآ  تیمها  تسیچ و  دـیحوت  مینک 

.مینک یم  هعجارم  ناشیا 
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.دریگ یم  رارق  یسررب  دروم  ریز  بلاطم  هلاقم ، نیا  رد 

دیحوت تیمها 

؟ تسیچ دیحوت 

بر تفرعم  دیحوت و 

هفرع ياعد  رد  يدیحوت  فراعم 

هرصب لها  هب  ع )  ) نیسح ماما  همان 

قلخ هب  ادخ  هیبشت  عنم  هابرد  ع )  ) نیسح ماما  فورعم  هبطخ 

یهلا تافص  ءامسا و 

يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

دیحوت تیمها 

 

نید لصا  هک  هدـمآ  یمالـسا  فراعم  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  . (1) تـسا هدش  انب  دـیحوت  هیاپ  رب  مالـسا  هلمج  زا  یهلا  نایدا  ساسا 
یم دوخ  فیرـش  باتک  رد  قودص  خیـش  .دوش  یم  لصاح  لوبقم  حلاص و  ِلمع  هک  تسا  حیحـص  داقتعا  وترپ  رد  تسا ؛ تاداقتعا 

دیحوت دندومرف : زین  ص )  ) ادـخ لوسر  . (2) تاداقتعا نیا  هب  لمع  نآ  رگید  فصن  تسا و  حیحـص  تاداـقتعا  نید  فصن  دـیوگ :
يِدیِحَْوت (4). ِتاَعاَّطلا  َمَظْعَأ  َّنِإ  دنیامرف : یم  یسدق  ثیدح  رد  لاعتم  يادخ  هک  تساجنآ  ات  دیحوت  تیمها  . (3) تسا نید  فصن 

.تسا نم  ِدیحوت  تاعاط ، ِنیرترب  انامه 

نیا زا  مه  ًاـساسا  هک  ارچ  .مینک  تبحـص  ادـخ  تاذ  هنک  هراـبرد  هک  تسین  نیا  روظنم  مییوـگب  دـیحوت  هراـبرد  مییاـیب و  هکنیا  هتبلا 
اپ هتفگ  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  هچنآ  زا  دیحوت  رد  دنیامرف : یم  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما  هچنانچ  .میا (5) هدش  یهن  عوضوم 

( دندرک داریا  (ص ) ربمایپ تافو  زا  سپ  زور  تفه  هک   ) يا هبطخ  رد  ع )  ) ریما ترـضح  نینچمه  .يوش  یم  كاله  هک  راذگن  رتارف 
هتفگ هچنانچ  نیاربانب  . (6) دنا هدش  هتـشادزاب  شتاذ  هنک  هب  نتفای  تسد  زا  اه  نهذ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  دمح  دـندومرف :

.تسا نیموصعم  مالک  رد  دیحوت  موهفم  اب  ییانشآ  اهنت  عوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  زا  ام  دصق  دش ،
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لْدَْعلا ُدیِحْوَّتلا َو  ِنیِّدلا  َساَسَأ  َّنِإ  ِقِداَّصلا ع : لاق   _ 11 ص : صنلا ، رابخألا ،
هاضتقا امب  لمعلا  رخآلا  فصنلا  و  نیدلا ، فصن  هقحلا  تاداقتعالا  رئاس  نم  هطورشب  دیحوتلا   : 68 ص : قودصلل ،)  ) دیحوت ( 3 - ) 2

.دیحوتلا
ص: ج 73 ، توریب ،) ط -   ) راونـألا راـحب   _ 68 ص : قودص ، دـیحوت   _ 35 ص : ج 2 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  راـبخأ  نویع  ( 4 - ) 3

ِنیِّدلا ُفِْصن  ُدیِحْوَّتلا  ِهَّللا ص : ُلوُسَر  َلاَق  : 316
42 ص : مالسلا ، هیلع  يرکسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا   _ 96 ص : ج 27 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 5 - ) 4

ِِهباَـتِک ِیف  ُهُرْکِذ  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  اَـم  ِدـیِحْوَّتلا  ِیف  ْزَواَـجَتَت  اـَل  ٍرَفْعَج ع : ِْنب  یَـسُوم  لاـق   __: 76 ص : قودـصلل ،)  ) دـیحوتلا ( 6 - ) 5
ِکلْهَتَف

ْنِم َغَرَف  َنیِح  َِکلَذ  ٍماَّیَأ َو  ِهَْعبَِـسب  ِِّیبَّنلا ص  ِتْوَم  َدَْعب  اَهَبَطَخ  ٍهَبْطُخ  ِیف  َنِینِمْؤُْملا ع  ُریِمَأ  َلاَق  73 ؛ ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 7 - ) 6
ِهَبَّشلا َو َنِم  اَهِعاَِنْتما  ِیف  ُهَتاَذ  َلَّیَخَتَت  ْنَأ  ْنَع  َلوُقُْعلا  َبَجَح  ُهَدوُجُو َو  اَّلِإ  َلاَـنَت  ْنَأ  َماَـهْوَْألا  َزَجْعَأ  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  لاَـقَف  ِنآْرُْقلا  ِعْمَج 

.ِهتاَذ ِیف  ْتَواَفَتَی  َْمل  يِذَّلا  َوُه  َْلب  ِلْکَّشلا 
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؟ تسیچ دیحوت 

موصعم ماما  مالک  دنس  هب  . (1) میدش قلخ  دحوم  هک  ارچ  میفرتعم ؛ نادب  ام  همه  هک  تسا  نید  لوصا  زا  لصا  نیرت  یـساسا  دیحوت 
.تسا قولخم  نم و  نهذ  هتخاس  ینعی  دیآرد  مهو  هب  هک  ییادخ  هک  ارچ  .ینکن  مهوت  ار  ادخ  ، (2) ُهَمَّهَوَتَت َال  ْنَأ  ینعی : دیحوت 

ره ینعی  دـیحوت  ، (3) َْکیَلَع َزاَج  اَم  َکِّبَر  یَلَع  َزِّوَُجت  َال  ْنَأ  ُدـیِحْوَّتلا  هدـش : تیاور  ع )  ) ناـنمومریما زا  يرگید  هدـنزرا  ثیدـح  رد 
دوجو قلخ  رد  هک  هچنآ  ره   » ینعی هصـالخ  روطب  تراـبع  کـی  رد  تسین و  زیاـج  ادـخ  يارب  تسا ؛ تاـقولخم  هتـسیاش  هک  یتفص 

کی زا  قلاخ  قلخ و  تانوئـش  مینادب  هک  تسا  يدیحوت  فراعم  دیلک  نیرت  یـساسا  هتکن  نیا  . (4)« دوش یمن  تفای  قلاخ  رد  دراد ،
.تسین خنس 

141 ص :

ِلْوَق ْنَع  ِهَّللا ع  ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس  35 ؛  ص : ج 3 ، ثیدحلا ،) راد  ط -   ) یفاک  _ 278 ص : ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 8 - ) 1
.ِدیِحْوَّتلا یَلَع  ًاعیِمَج  ْمُهَرَطَف  َلاَق  اْهیَلَع ؟ َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا 

ُهَمَّهَوَتَت َال  ْنَأ  ِدیِحْوَّتلا  قِداَّصلا : َلاَق   _ 58 ص : ج 5 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 9 - ) 2
بلاطیبا ع: نب  یلع  َلاَق  _  291 ص : صنلا ، همیدقلا ،) ط -   ) يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  _ 96 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 10 - ) 3

َْکیَلَع َزاَج  اَم  َکِّبَر  یَلَع  َزِّوَُجت  َال  ْنَأ  ُدیِحْوَّتلا 
، مالسلا هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع   _ 230 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  هیبشت ص 40 _  یفن  باب  قودص  دیحوت  ( 11 - ) 4

هچنآ ع :)  ) اضر ماما  .هِِعناَص  ْنِم  ُِعنَتْمَی  ِهِیف  ُنِکُْمی  اَم  ُّلُک  ِهِِقلاَخ َو  ِیف  ُدَـجُوی  َال  ِْقلَْخلا  ِیف  اَم  ُّلُکَف  اضرلا ع :  لاـق   _ 153 ص : ج 1 ،
تفای قلاخ  رد  هک  تسا  لاحم  ینعی   ) .تسا عنتمم  شعناص  زا  تسا  نکمم  قلخ  رد  هچنآ  دوشن و  تفای  شقلاـخ  رد  تسا  قلخ  رد 

( .دوش
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هب تسا و  ناسنا  ِقولخم  تسا و  ینهذ  ِلعف  دنک ، یم  روصت  دشیدنا و  یم  دوخ  نهذ  رد  یمدآ  هک  هچ  ره  یناسنا  يدام و  ِملاع  رد 
ینهذ میادخ  مشاب ، هتـشاد  ادخ  زا  يروصت  مهوت و  نم  رگا  سپ  .دراد  هطاحا  نادـب  هتخادرپ ، هتخاس و  ار  نآ  نم  نهذ  هکنیا  ببس 

دودحم ًاعطق  دوش  نم  ِدودحم  نهذ  ِطاحم  هک  يزیچ  نآ  اریز  .تسین  ادخ  رگید  مشاب  هتـشاد  هطاحا  نآ  رب  نم  هک  ییادـخ  تسا و 
شیارب يدح  چیه  هک  ییادخ  َهل » َّدَح  ال  «، » ُّدُحی ال   » ای و  دودحَم ؛» ِّلک  ّداح  ای  : » میناوخ یم  هیبجر  هیعدا  رد  هکیلاح  رد  دوب  دهاوخ 

.تسین

هطاحا چـیه  تسین و  ام  يارب  تخانـش  كرد و  لباق  شتاذ  ادـخ و  ًاساسا  هک  تسا  نیا  دـیحوت  باب  رد  تسا  مهم  رایـسب  هک  هچنآ 
ار نآ  زین  نید  هک  یلقع  تسا  یعوضوم  یهلا ، تاذ  تخانـش  ندوـب  لاـحم  اذـل  تسین ، نکمم  اـم  يوـس  زا  یلقع  یـسح و  یملع ،

.تسا هدرک  دییات 

نیا . (1)( تسا نآ  زا  ریغ  يزیچ   ) تسا نآ  فـالخرب  ادـخ  دـننک  روـصت  ناگدـنب  هک  هـچ  ره  دـندومرف : ع )  ) نیـسح ماـما  هچناـنچ 
هن تسا و  نیقولخم  تافـص  زا  نیا  میـشاب و  هتـشاد  نآ  زا  یهباشم  هک  مینک  یم  روصت  ار  يزیچ  اـم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  عوضوم 

: ریظن .تسا  هدیـسر  ام  هب  ادخ  ِدوخ  لَِبق  زا  همئا و  طسوت  هک  تسا  یفراعم  اهنت  دوش ، یم  هتفگ  ادخ  هرابرد  هچنآ  ره  نیاربانب  .قلاخ 
ای دـنک  ّسح  ساوح  هک  ار  يزیچره  دـنک ، یمن  فیـصوت  ار  وا  اهنابز  دریگ ، یمن  رارق  وا  رب  اـه  مهو  دـنزجاع ، وا  كرد  زا  ساوح 
ارچ . (3) دننک یمن  ادیپ  هطاحا  وا  رب  اه  نهذ  دـنریگ و  هزادـنا  ار  وا  دـنناوت  یمن  اهلقع  (2) ؛ تسا قولخم  زیچ  نآ  دنک  سمل  اهتـسد 

.تسا دودحم  دشاب ، هتخاس  نهذ  رد  يا  هنومن  شیارب  ای  دریگ  هزادنا  لقع  هک  ار  هچنآ  ره  هک 

142 ص :

ِیف َرِّوُُصت  اَم  یلع ع : نب  نیـسح  نع   _ 244 ص : صنلا ، لوقعلا ، فـحت   _ 301 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 12 - ) 1
بَِرب َْسَیل  ُُهفاَلِخ  َوُهَف  ِماَهْوَْألا 

ُكَرْدـُی اـَل  ُّسَُمی َو  اـَل  ُّسَُجی َو  اـَل  ُّسَُحی َو  اـَل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ِهَّللا ع : ِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَـع  __ 75 ص : قودصلل ،)  ) دـیحوتلا ( 13 - ) 2
.قُولْخَم َوُهَف  يِْدیَْألا  ُْهتَسََمل  ْوَأ  ُّساَوَْحلا  ُْهتَّسَح  ْیَش ٍء  ُّلُک  ُنُْسلَْألا َو  ُهُفِصَت  َال  ُمْهَْولا َو  ِْهیَلَع  ُعَقَی  َال  ِسْمَْخلا َو  ِّساَوَْحلِاب 

َال ُماَهْوَْألا َو  ِْهیَلَع  ُعَقَت  َال  ُلوُقُْعلا َو  ُهُرِّدَُـقت  َال  ُهَّنَأ  ٍرَفْعَج ع : ِْنب  یَـسُوم  لاق  __  296 ص : ج 4 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب  ( 14 - ) 3
راَْطقَْألا ِِهب  ُطیُِحت 
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یسک كِرْـشُم (1) ، َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَـش  ْنَم  دنیامرف : یم  ع )  ) اضر ماما  .تسا  هیبشت  هنوگره  یفن  ادـخ ، هرابرد  رگید  مهم  عوضوم 
هکلب دتسرپب  ار  يرگید  زیچ  ادخ  زا  ریغ  هک  تسین  نیا  طقف  ندش  كرشم  عقاو  رد  .تسا  كرـشم  دنک  هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  هک 

.تسا هدش  كرشم  هداد و  رارق  کیرش  ادخ  يارب  ییوگ  دهد ؛ تبسن  ادخ  هب  تسا ، تاقولخم  رد  هک  یتفص  رگا 

هب ار  ادخ  هکنیا  ینعی  هیبشت  دـح  . (2) لیطعت دح  هیبشت و  دح  دح : ود  زا  دـنوادخ  ندرک  جراخ  ینعی  دـیحوت  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
رد تسین  ادـخ  ییوگب  یناوت  یمن  ینعی  هصـالخ  روطب  .ینک  راـکنا  یناوت  یمن  ار  شندوب  ینعی  لـیطعت  دـح  ینکن و  هیبـشت  يزیچ 

ار وا  ینک و  عوشخ  عوضخ و  شلباـقم  رد  دـیاب  هک  يراد  یقلاـخ  هک  یباـی  یم  اـهنت  .تسیچ  ادـخ  ییوـگب  یناوـت  یمن  لاـح  نیع 
.يرادب هزنم  قلخ  تانوئش  همه  زا  ار  وا  ینعی  ینک ؛ حیبست 

.تسا قلخ  هتسیاش  هک  هچنآ  ره  زا  ادخ  ندرک  هزنم  ینعی  تسا  دنوادخ  مهم  ءامسا  زا  یکی  هک  ناحبس » »

هرابرد دراد  دوجو  قیـالخ  رد  یتفـص  ره  هکنیا  مود  .ینکن  مهوت  ار  ادـخ  هکنیا  لوا  تسا : دـیحوت  باـب  رد  يدـیلک  هتکن  ود  سپ 
.يوشن لئاق  دنوادخ 

143 ص :

َلاق  _ 344 ص : ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  _ 294 ص : ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب   _ 69 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 15 - ) 1
ههّبـش نم  دَّمَُحم ع :  ِْنب  ِرَفْعَج  لاق    ، 216 ص  : ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  كِرْشُم __  َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَـش  ْنَم  اَضِّرلا ع : یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع 

اکیرش هّللا  عم  ذّختا  دقف  هقلخب 
ِّدَح ِْنیَّدَْـحلا  َنِم  ُهُجِرُْخی  رقاـبلا ع : لاـق   _ 107 ص : قودـصلل ،)  ) دـیحوتلا  _ 82 ص : ج 1 ، هیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاـکلا ( 16 - ) 2

هِیبْشَّتلا ِّدَح  ِلیِطْعَّتلا َو 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 334 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_143_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_143_2
http://www.ghaemiyeh.com


 

بر تفرعم  دیحوت و 

بر تفرعم  زا  رادـقم  نیرتـمک  هب  میهاوـخب  رگا  .تسا  بجاو  ناملـسم  ناوـنع  هب  اـم  همه  رب  هک  تسا  ضیارف  ِنیرترب  بر  تفرعم 
: دینک هجوت  ریز  ثیداحا  هب  .مینادب  دیحوت  تسا  مزال  میربب ، هرهب 

ریظن هن  هیبش و  هن  تسین ، هّللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  رارقا  دندومرف : تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  هزادـنا  نیرتمک  دندیـسرپ ، ع )  ) اضر ماما  زا 
.(1) تسین وا  هیبش  زیچ  چیه  و  دنک ) رییغت  هک  تسین  تاقولخم  دننام  ینعی   ) تسا تباث  و  یلزا )  ) میدق وا  و  دراد ،

َُهل ُراَْرقِإـْلا  ِّبَّرلا َو  ُهَـفِْرعَم  ِناـَْـسنِْإلا  یَلَع  اـَـهَبَجْوَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  َلـَْـضفَأ  َّنِإ  هدــش : تـیاور  ع )  ) قداــص ماــما  زا  يرگید  ثیدــح  رد 
.وا یگدنب  هب  رارقا  تسا و  بر  تفرعم  ناسنا  رب  تابجاو  ضیارف و  ِنیرترب  انامه  . (2) ِهَّیِدُوبُْعلِاب

دنوادخ یگدنب  ِلوا  هُدیِحَْوت (3)  ِهَّللا  ِهَفِْرعَم  ُلْصَأ  ُُهتَفِْرعَم َو  ِهَّللا  ِهَداَبِع  ُلَّوَأ  دندومرف : ع )  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نینچ  مه 
.تسوا دیحوت  ادخ  تفرعم  ِلصا  تسا و  شتفرعم 

144 ص :

یسوم نب  یلع  ْنَع  ُُهْتلَأَس    86 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا __ 133 ص : ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ( 17 - ) 1
َْسَیل ُهَّنَأ  ٍدـیِقَف َو  ُْریَغ  ٌدوُجْوَم  ٌمیِدَـق  ٌتَْبثُم  ُهَّنَأ  َُهل َو  َریِظَن  َال  َُهل َو  َهِیبَش  َال  ُهُْریَغ َو  ََهلِإ  اـَل  ُهَّنَأـِب  ُراَْرقِإـْلا  (ع : ) َلاَـق ِهَفِْرعَْملا  یَنْدَأ  ع )  ) اـضرلا

ْیَش ٌء ِِهْلثِمَک 
یَلَع اَهَبَجْوَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  َلَْضفَأ  َّنِإ  قداصلا ع :  لاق  راحب ج4 ص 55    __ 407 ص : ج 36 ، توریب  ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 18 - ) 2

تَْبثُم ٌمیِدَق  ُهَّنَأ  َفِْرعَی  ْنَأ  َریِظَن َو  َال  َُهل َو  َهِیبَش  َال  ُهُْریَغ َو  ََهلِإ  َال  ُهَّنَأ  َفِْرعَی  ْنَأ  ِهَفِْرعَْملا  ُّدَح  ِهَّیِدُوبُْعلِاب َو  َُهل  ُراَْرقِْإلا  ِّبَّرلا َو  ُهَفِْرعَم  ِناَْسنِْإلا 
هُدیِحَْوت ِهَّللا  ِهَفِْرعَم  ُلْصَأ  ُُهتَفِْرعَم َو  ِهَّللا  ِهَداَبِع  ُلَّوَأ  اضرلا ع : لاق   150 ص : ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  ( 19 - ) 3
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مالـسا نید  يدیحوت  فراعم  ینابم  تخانـش  رد  يردق  دسر  یم  رظن  هب  دـش ؛ رکذ  دـیحوت  تاداقتعا و  باب  رد  هک  یفاصوا  مامت  اب 
.داد میهاوخ  طسب  یمک  ار  عوضوم  تعاضب  ردق  هب  یلو  رصتخم  دنچ  ره  همادا  رد  .میدرک  یهاتوک 

هفرع ياعد  رد  يدیحوت  فراع 

ماما هفرع  ياعد  رد  .مینک  یم  هراشا  ع )  ) نیسح ماما  يدیحوت  فراعم  زا  دروم  دنچ  هب  دش ، نشور  نید  رد  دیحوت  تیمها  هک  لاح 
قمعت ربدت و  اهلاس  هکلب  اههام و  هتسیاش  نآ  هب  نتخادرپ  ًاعطق  هک  قیمع  ردقنآ  تسا و  هدرتسگ  رایسب  يدیحوت  فراعم  ع )  ) نیسح
نیسح ماما  مالک  رد  ار  بر  تفرعم  هک  هفرع  ياعد  ءهتـسجرب  تارابع  زا  یخرب  هب  همادا  رد  اما  .دجنگ  یمن  لاقم  نیا  رد  هک  تسا ،

.میزادرپ یم  دنک  یم  رت  نشور  (ع )

وت یهزنم...تسین  وت  زج  ییادخ  وت و  یهزنم  ...هَناحبُس  ُهَناحبُسَف...ٍدیعُم  ٍيِدبُم َو  نِم  َکَناحبُس  َکَناحبُـسَف...تنَا  ّالا  َهِلا  َکَناحبُس ال 
...هزنم تسا  هزنم  ...یشاب  هتشاد  ینایاپ  زاغآ و  هکنیا  زا 

هچنآ ره  زا  ادخ  ندرک  هزنم  ینعی  تسا  دنوادخ  مهم  ءامـسا  زا  یکی  هک  ناحبـس  تسیچ ؟ هدش  دراو  ررکم  هیعدا  رد  هک  ناحبـس » »
.(1) كِرْشُم ُّلُک  ِهِیف  َلاَق  اَّمَع  ُهُهیِْزنَت  َّلَجَوَّزَع َو  ِهَّللا  ِلاَلَج  ُمیِظْعَت  ینعی : ناحبس  دنیامرف : یم  موصعم  هچنانچ  .تسا  قلخ  هتـسیاش  هک 
هچ ادخ  هرابرد  ناکرـشم  دش ، هتفگ  رت  شیپ  دنیوگ ؛ یم  ادخ  هرابرد  ناکرـشم  هچ  ره  زا  ادخ  ندرک  هزنم  لجوزع و  يادخ  میظعت 

(2) .دننک یم  هیبشت  شقلخ  هب  ار  ادخ  ناکرشم  دنیوگ : یم 

145 ص :

 - ط  ) راونـألا راـحب   __ 10 ص : صنلا ، راـبخألا ، یناــعم   __ 312 هللا ص : ناحبـس  يانعم  باـب  قودـصلل ،)  ) دـیحوتلا ( 20 - ) 1
ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  َوُه  اَذِإَف  ُلُجَّرلا  َلَخَدَف   : 322 ص : ج 5 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  __ 121 ص : ج 40 ، توریب ،)

یَّلَص ُْدبَْعلا  َُهلاَق  اَذِإَف  ٍكِرْشُم  ُّلُک  ِهِیف  َلاَق  اَّمَع  ُهُهیِْزنَت  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلاَلَج  ُمیِظْعَت  َوُه  َلاَق  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُریِسْفَت  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َلاَقَف  ع 
.ٍکَلَم ُّلُک  ِْهیَلَع 

َلاق  _ 344 ص : ج 28 ، هعیشلا ، لئاسو  _ 294 ص : ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راـحب   _ 69 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 21 - ) 2
ههّبـش نم  دَّمَُحم ع :  ِْنب  ِرَفْعَج  لاق    ، 216 ص  : ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  كِرْشُم __  َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَـش  ْنَم  اَضِّرلا ع : یَـسُوم  َْنب  َِّیلَع 

اکیرش هّللا  عم  ذّختا  دقف  هقلخب 
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دَمَّصلا ِدَحَالا  ِدِحاولا  ِهّللا  َناحبُس 

نـشور يارب  تسا  بسانم  .درادن  ییاتمه  چیه  دشن و  هداز  هدییازن و  هک  یـسک  تسا  دمـص  دحا و  دحاو و  هک  ییادـخ  تسا  هزنم 
.میزادرپب هرصب  یلاها  هب  ع )  ) نیسح ماما  همان  هب  دمص ،»  » يانعم ندش 

 

هرصب لها  هب  ع )  ) نیسح ماما  همان 

خساپ رد  ع )  ) نیسح ماما  .دندیسرپ  دمص »  » هرابرد ناشیا  زا  دنتشون و  همان  مردپ  هب  هرصب  مدرم  دنیامرف : یم  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما 
دوجو هب  يزیچ  زا  تسین ، وا  ياـتمه  سک  چـیه  هدـشن و  هداز  هدازن و  تسا : هدرک  ریـسفت  ار  دمـص  دوخ  دـنوادخ ، دنتـشون : نینچ 

دوخ ِتردق  اب  ار  زیچ  همه  .تسا  ءایشا  همه  هدنروآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هدننک و  عادبا  يزیچ ، يور  رب  هن  تسا و  يزیچ  رد  هن  هدماین ،
_ن يا .دنام  یم  یقاب  هدش ، هدیرفآ  اقب  يارب  هچنآ  وا  ملع  هب  .دوش  یم  دوبان  هدیرفآ ، يریذپانف  يارب  هچنآ  وا  ءهدارا  هب  هدرک ؛ قلخ 
وا يارب  تسا و  هبترم  دنلب  گرزب و  تسا ، راکـشآ  بیغ و  هب  هاگآ  دوش ، یمن  هدییاز  وا  زا  هدشن و  هدـییاز  هک  تسا  دمـص  يادـخ 

.(1) تسین یناش  مه  وفک و  مه 

146 ص :

ِْنب ِْنیَسُْحلا  َیلِإ  اُوبَتَک  ِهَرْصَْبلا  َلْهَأ  َّنَأ   : 177 ص : ج 5 ، راحبلا ، هنیفس   __ 224 ص :  __  91 ص : قودصلل ،)  ) دیحوتلا ( 22 - ) 1
ُدَمَّصلا ُهَّللا  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َلاَقَف  َدَـمَّصلا  َرَّسَف  ْدَـق  ُهَناَْحبُـس  َهَّللا  َّنِإ  ِمیِحَّرلا ... * ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ْمِْهَیلِإ - َبَتَکَف  دَـمَّصلا  ِنَع  ُهَنُولَأْسَی  ٍِّیلَع ع 

ُعِْدبُم ْیَش ٍء  یَلَع  َال  ْیَش ٍء َو  ِیف  َال  ْیَش ٍء َو  ْنِم  َال  يِذَّلا  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  .ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  .َْدلُوی َو  َْمل  ِْدلَی َو  َْمل  َلاَقَف  ُهَرَّسَف  َُّمث 
ِْدلَی َْمل  يِذَّلا  ُدَمَّصلا  ُهَّللا  ُمُِکلَذَف  هِْملِِعب  ِءاَقَْبِلل  َقَلَخ  اَم  یَْقبَی  ِِهتَّیِشَِمب َو  ِءاَنَْفِلل  َقَلَخ  اَم  یَشاَلَتَی  ِِهتَرْدُِقب  ِءاَیْشَْألا  ُئِْـشنُم  اَهُِقلاَخ َو  ِءاَیْـشَْألا َو 

.ٌدَحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  ِلاعَتُْملا - ُرِیبَْکلا  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ُِملاع  َْدلُوی  َْمل  َو 
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یـسک دمـص  دشاب ، لامک  هب  شا  ییاقآ  هک  تسا  یـسک  دمـص  درادـن .) فوج   ) تسین وا  يارب  یلاخ  ِنایم  هک  تسا  یـسک  دـمص 
دوب دهاوخ  هدوب و  هراومه  هک  یسک  دباوخن ، هک  تسا  یسک  دمص  دماشاین ، دروخن و  هک  تسا 

سک چـیه  هدـشن و  هداز  هداز و  هن  هک  یـسک  ادـَلَو  ْذِـخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ...دَـحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْدـَلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  يِذَّلا 
.درادن دنزرف  هک  تسیادخ  صوصخم  دمح...تسین  وا  ياتمه 

.مینک یم  هعجارم  دلوی » مل  دلی و  مل   » هرابرد ع )  ) نیسح ماما  ثیداحا  هب  اعد ، ِزارف  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب 

وا دیآ ، یمن  نوریب  رگید  زیچره  ای  دنزرف  لثم  يزیچ  وا  زا  ینعی  هک  دنک  یم  هراشا  دلی » مل   » هیآ ینعم  رد  ع )  ) ادهشلادیس ترـضح 
.دیآ نورب  وا  زا  يزیچره  هک  تسا  نآ  زا  رترب 

.تخرد زا  هویم  ای  همشچ  زا  یبآ  ای  نیمز  زا  یهایگ  لثم  رگید ؛ زیچ  زا  يزیچ  ندمآ  نوریب  لیبق  زا  ینعی .  دلوی » ملو  »

يدننام چیه  ءایشا  رد  هک  اریز  دنکن  روطخ  یبلق  چیه  هب  شا  یگرزب  ایربک و  دسرن ، شتمظع  هنک  هب  هدنیاتس  چیه  ع :)  ) نیـسح ماما 
بلق و هب  قیدـصت  اب  هکنیا  زج  دـنربن  ییاج  هب  هار  ناشرکف  اب  نارکفتم  دـننک ، كرد  ار  شتاذ  دـنناوتن  لقع  يورین  اب  اـملع  درادـن ؛

دوشن فصو  نیقولخم  تافص  هب  وا  هک  اریز  دنبایرد ، ار  وا  بیغ  هب  نامیا 

دوخ عبانم  زا  هک  فیطل  ءایـشا  لثم   ) دـنریگ یم  همـشچرس  یلحم  زا  هک  تسین  يدامریغ  فیطل و  ماـسجا  دـننام  دـنوادخ  روطنیمه 
زا نداد  زییمت  نتخانش و  نابز ، زا  نخس  ناهد ، زا  ندیشچ  ینیب ، زا  ندیئوب  شوگ ، زا  ندینش  مشچ ، زا  ندید  لثم  دنیآ ،) یم  نوریب 

.(1) تسا دمص  هک  يدحا  ِدحاو  يادخ  تسادخ ، وا  هکلب  .گنس  زا  شتآ  لد و 

147 ص :

ِءاَیْـشَْألا ِِرئاَس  ِدـَلَْولاَک َو  ٌفِیثَک  ْیَـش ٌء  ُْهنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ْدـِلَی  َْمل  ٍِّیلَع ع : ِْنب  ِْنیَـسُْحلا  لاق  ج 3 ، توریب ،) ط -   ) راونـألا راـحب  ( 24 - ) 1
ِنَزَْحلا َو ِّمَْهلا َو  ِهَرْطَْخلا َو  ِمْوَّنلا َو  ِهَنِّسلاَک َو  ُتاَوَدَْبلا  ُْهنِم  ُبَّعَشَتَی  َال  ِسْفَّنلاَک َو  ٌفیَِطل  ْیَـش ٌء  َال  َنِیقُولْخَْملا َو  َنِم  ُجُرَْخت  ِیتَّلا  ِهَفِیثَْکلا 

ْیَـش ُْهنِم  َدَّلَوَتَی  ْنَأ  ْیَـش ٌء َو  ُْهنِم  َجُرْخَی  ْنَأ  َیلاَعَت  ِعَبِّشلا  ِعوُْجلا َو  ِهَمْأَّسلا َو  ِهَبْغَّرلا َو  ِءاَجَّرلا َو  ِفْوَْخلا َو  ِءاَُکْبلا َو  ِکِحَّضلا َو  ِهَجْهَْبلا َو 
َنِم ْیَّشلاَک ِء  اَهِرِـصاَنَع  ْنِم  ُهَفِیثَْکلا  ُءاَیْـشَْألا  ُجُرْخَی  اَـمَک  ْیَـش ٍء  ْنِم  ْجُرْخَی  َْمل  ْیَـش ٍء َو  ْنِم  ْدَّلَوَتَی  َْمل  ْدـَلُوی  َْمل  َو  ٌفیَِطل - ْوَأ  ٌفِیثَک  ٌء 

اَهِزِکاَرَم ْنِم  ُهَفیِطَّللا  ُءاَیْشَْألا  ُجُرْخَی  اَمَک  َال  ِراَجْـشَْألا َو  َنِم  ِراَمِّثلا  ِعِیباَنَْیلا َو  َنِم  ِءاَْملا  ِضْرَْألا َو  َنِم  ِتاَبَّنلا  ِهَّباَّدلا َو  َنِم  ِهَّباَّدلا  ْیَّشلا ِء َو 
ِراَّنلاَک ْبلَْقلا َو  َنِم  ِزُّیَمَّتلا  ِهَفِْرعَْملا َو  ِناَسِّللا َو  َنِم  ِماَلَْکلا  مَْفلا َو  َنِم  ِقْوَّذلا  ِْفنَْألا َو  َنِم  ِّمَّشلا  ِنُذُْألا َو  َنِم  ِعْمَّسلا  ِْنیَْعلا َو  َنِم  ِرَـصَْبلاَک 

.دَمَّصلا دحاولا  ُهَّللا  َوُه  َْلب  َال  ِرَجَْحلا  َنِم 
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.يدومرف ماهلا  نم  هب  ار  دوخ  تفرعم  هک  نیا  هب  يدرک  بجاو  نم  رب  ار  تتجح  کَتَفِرعَم  ینَتمَهلَا  نَِاب  کَتَّجُح  َّیلَع  َتبَجوَا 

یفرعم ام  هب  ار  شدوخ  ادـخ  رگا  .دوش  یم  اطعا  مدرم  هب  ادـخ  بناـج  زا  تفرعم  هکنیا  لوا  تسا : هتفهن  هتکن  دـنچ  تراـبع  نیا  رد 
ار قیالخ  همه  دنوادخ  هکنیا  مود  .دنـسانشب  ار  ادخ  دندوبن  رداق  دنتـشادن و  ادخ  يوس  هب  یهار  اه  هدیرفآ  زا  کی  چـیه  درک ، یمن 
هن دنوش و  یم  هتخانـش  ادخ  هب  تاقولخم  هکنیا  موس  .تسا  هدیرفآ  تسرپادخ  ار  همه  ینعی  .تسا  هدرک  قلخ  يدـیحوت  تشرـس  رب 

دیاب ار  اه  ینتخانش  فَْرُعی (2) . اَِهب  َال  ُفِراَعَْملا  ُفَْرُعت  ِِهب  دـنیامرف : یم  ع )  ) نیـسح ماما  هچنانچ  . (1) تاقولخم هلیسو  هب  ادخ  هکنیا 
.میسانشب اه  ینتخانش  هلیسو  هب  ار  ادخ  هکنیا  هن  تخانش و  ادخ  هلیسو  هب 

تسین وا  هیبش  زیچ  چیه  ْیَش ٌء  ِِهْلثِمَک  َْسَیل 

تاّرک هب  هک  ترابع  نیا  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا  رود  هب  قیالخ  تافص  زا  تسین و  زیچ  چیه  هیبش  ادخ  دش ، رکذ  ادتبا  زا  هچنانچ 
.میور یم  ع )  ) نیسح ماما  لصفم  هبطخ  غارس  هب  دراد ، دوجو  اهاعد  نارق و  رد 

 

قلخ هب  ادخ  هیبشت  عنم  هابرد  ع )  ) نیسح ماما  فورعم  هبطخ 
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ِِهْلثِمَک َْسَیل  ُهَّللا  َوُه  َْلب  ِباَتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی  ْمِهِـسُْفنَِأب - َهَّللا  َنوُهِّبَُـشی  َنیِذَّلا  َهَقِراَْـملا  ِءاـَلُؤَه  اوُقَّتا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
رِیبَْخلا ُفیِطَّللا  َوُه  َراْصبَْألا َو  ُكِرُْدی  َوُه  ُراْصبَْألا َو  ُهُکِرُْدت  ال  ُریِصَْبلا - ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو 

نارفاک دننامه  نانیا  راتفگ  دنا ،) هدش  جراخ  نید  زا  نانیا   ) دننک یم  هیبشت  دوخ  هب  ار  ادخ  هک  نیقرام »  » زا دیشاب  رذح  رب  مدرم ! يا 
وا دنیبب ، ار  ناگدید  وا  دـنیبن ، ار  وا  اه  مشچ  تسانیب ، اونـش و  تسین .) زیچ  چـیه  هیبش   ) درادـن دـننام  لثم و  ادـخ  تسا ، باتک  لها 

.تسا هاگآ  و  نیبزیت )  ) فیطل

َْوفُک َال  ِهِْرمَأ َو  ْنِم  ْیَش ٍء  ِیف  َُهل  َعِزاَنُم  َال  ٌِنئاَک  َوُه  اَِمب  َْملِْعلا  َهَرْدُْقلا َو  َهَداَرِْإلا َو  َهَئیِـشَْملا َو  یَْـضمَأ  َتوُرَبَْجلا َو  َهَِّیناَدْحَْولا َو  َصَلْخَتِْـسا 
ِْهیَلَع ُلِْزنَت  َال  ُلاَوْحَْألا َو  ِْهیَلَع  يِرَْجت  َال  ُرُومُْألا َو  ُُهلَواَدَـتَت  َال  ُُهلِکاَُشی  َُهل  َْلثِم  اـَل  ُهُِهباَُـشی َو  َُهل  َّیِمَـس  اـَل  ُهُعِزاَُـنی َو  َُهل  َّدِـض  اـَل  ُُهلِداَُـعی َو  َُهل 

ُثاَدْحَْألا

تردـق ءهضبق  رد  زیچ  همه  هب  ملع  تردـق و  هدارا ، درک ، ارجا  ار  دوـب  تیـشم  رد  هـچنآ  تـسوا ؛ صوـصخم  توربـجو  تینادـحو 
لثم هن  و  يدننامه ، مانمه و  هن  دراد ، يرگ  هزیتس  ِدض  هن  درادن ؛ يدروامه  اتمه و  درادـن ، یعزانم  فلاخم و  راک  چـیه  رد  .تسوا 

.دباین هار  شدوجو  رد  اه  هدیدپ  دریذپن ، لاح  رییغت  ددرگن ، ثداوح  شوختسد  يدننام ؛ و 

َال اَِهباَْبلَِأب َو  ُءاَمَلُْعلا  ُهُکِرُْدت  َال  ٌلیِدَع َو  ِءاَیْشَْألا  ِیف  َُهل  َْسَیل  ُهَّنَِأل  ِِهتوُرَبَج  ُغَْلبَم  ِبُولُْقلا  یَلَع  ُرُطْخَی  َال  ِِهتَمَظَع َو  َْهنُک  َنوُفِـصاَْولا  ُرِدْقَی  َال  َو 
.ُدَمَّصلا ُدِحاَْولا  َوُه  َنِیقُولْخَْملا َو  ِتاَفِص  ْنِم  ْیَِشب ٍء  ُفَصُوی  َال  ُهَّنَِأل  ِْبیَْغلِاب  ًاناَقیِإ  قیِقْحَّتلِاب  اَّلِإ  ْمِهِریِکْفَِتب  ِریِکْفَّتلا  ُلْهَأ 

اب املع  درادن ؛ يدننام  چیه  ءایـشا  رد  هک  اریز  دنکن  روطخ  یبلق  چیه  هب  شا  یگرزب  ایربک و  دـسرن ، شتمظع  هنک  هب  هدنیاتـس  چـیه 
وا بیغ  هب  نامیا  بلق و  هب  قیدصت  اب  هکنیا  زج  دـنربن  ییاج  هب  هار  ناشرکف  اب  نارکفتم  دـننک ، كرد  ار  شتاذ  دـنناوتن  لقع  يورین 

هناگی درادن ،) ار  قلخ  تافـص  زا  کی  چیه  ادخ  هک  هتکن  نامه  هب  هراشا   ) دوشن فصو  نیقولخم  تافـص  هب  وا  هک  اریز  دنبایرد ، ار 
.تسا دمص  و 
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َال ٌِنئاَک  ِءاَیْـشَْألا  ِیف  َوُه  ٍءاَوَه ، ِْریَغ  ْوَأ  ٍءاَوَه  ِیف  َدِـجُو  ْنَم  ٍدُوبْعَم ، ِغاَلَْبلا َو  َتَْحت  َحِرُط  ْنَم  ٍّبَِرب ، َْسَیل  ُُهفاَلِخ  َوُهَف  ِماَهْوَْألا  ِیف  َرِّوُُصت  اَـم 
.ٌِّدن ُهاَواَس  وَأ  ٌّدِض  ُهَنَراَق  ْنَم  ٍرِداَِقب  َْسَیل  اَْهنَع  ٍِبئاَغ  َهَنُوْنَیب  َال  ٌِنئَاب  ِءاَیْشَْألا  َنِم  ْهیَلَع َو  اَِهب  ٍروُظْحَم  َهَنُوْنیَک 

دریگ رارق  هشیدـنا  سرتـسد  رد  هک  نآ  دـشابن ؛ ادـخ  دریگ  قـلعت  نآ  هـب  رکف  هـچنآ  دـشاب ؛ وا  زا  ریغ  ادـخ  دـجنگ  مـهو  رد  هـچ  ره 
هطاحا ءایـشا  هلیـسوب  هک  یندوب  هن  تسا  ءایـشا  رد  وا  .دشابن  دوبعم  دوش  تفای  اوه  ياروام  اوه و  رد  هچنآ  دوب ؛ دـهاوخن  راگدرورپ 

يدـِن هکنآ  ای  دوش  نیرق  وا  اب  تسین  رداق  دـهاوخب ، يدـض  هکنآ  دـشاب ، بئاغ  اهنآ  زا  هک  یندوب  ادـج  هن  تسادـج  ءایـشا  زا  .دوش 
.دنک يربارب  وا  اب  دناوت  یمن  دهاوخب  یهباشم ) )

ِیف ْنَّمَع )  ) ْنَمَک َُهباَِجتْحا  ِءاَمَّسلا  ِیف  ْنَّمَع  ِراَْصبَْألا َو  ِنَع  َبَجَتْحا  اَمَک  ِلوُقُْعلا  ِنَع  َبَجَتْحا  هُمَمَأ ، ِهَیِحاَّنلِاب  َال  ُهُمَِدق َو  ِرْهَّدلا  ِنَع  َْسَیل 
.ُُهتَناَهِإ ُهُدُْعب  ُُهتَماَرَک َو  ُُهبُْرق  ِضْرَْألا 

ناکم ناوت  یمن  دنوادخ  يارب  ) دروآ ور  وا  هب  ناوتن  ینیعم  هیحان  رد  تسین و  ناکم  هرطیس  رد  دیجنـس ، ناوتن  نامز  اب  ار  شا  تیلزا 
زا هک  نانچ  تسا  روتسم  ناینامسآ  زا  تسا ، بوجحم  مه  اه  هدید  زا  هک  نانچ  تسا  بوجحم  اه  لقع  زا  تفرگ ؛) رظن  رد  یصاخ 

(. درادن یناکم  يرود  یکیدزن و   ) تسوا تناها  شَیرود  تسوا و  تمارک  شا  یکیدزن  تسا ؛ روتسم  مه  نایکاخ 

ِهِْریَِغل ُعِمَتَْجت  َال  َدوُجْوَْملا َو  ُدِقُْفی  َدوُقْفَْملا َو  ُدِجُوی  ٍلُّقَنَت ، ِْریَغ  ْنِم  ُُهئیِجَم  لُّقََوت َو  ِْریَغ  ْنِم  ُهُُّولُع  ْنِإ  ُهُِرماَُؤت  َال  ْذِإ َو  ُُهتِّقَُوت  َال  ِیف َو  ُهُّلَُحت  َال 
ِناَتَفِّصلا

( تسا نامز  زمر  هک  « ) هاگ  » هن تساجک )؟ رد  یئوگ  هک   ) دراد هار  شـسدق  تحاـس  رد  تسا ) ناـکم  تیفرظ و  ناـشن  هک  « ) رد  » هن
شندمآ تساه ؛ هلق  رب  ندمآرب  نوچ  هن  شتعفر  .دبای  هار  شهاگراب  رد  تسا ) قیلعت  ناکما و  لیلد  هک  « ) رگا  » هن دزاس ؛ شدودحم 

.دشابن ادخ »  » ریغ رد  زگره  تفص  ود  نیا  دنک و  دوبان  ار  یتسه  دهد و  یتسه  ار  یتسین  تسین ، لاقتنا  لثم 
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ره تسا و  قولخم  یفوصوم  تفـص و  ره  هک  دـنهاوگ  اهلقع  هک  اریز  .تسادـخ  زا  اهتفـص  یفن  یهلا  دـیحوت  ماظن  ع :)  ) اـضر ماـما 
درادن تفص  شدوخ  هک  دراد  يا  هدننیرفآ  هک  تسا  نآ  هاوگ  یقولخم 

ُفَْرُعت ِِهب  ُفَصُوی َو  اَِـهب  اـَل  ُتاَـفِّصلا  ُفَصُوت  ِِهب  ٍهَفِـص  َدوُـجُو  اـَل  ِناَـمیِْإلا  َدوُـجُو  ًادوُـجْوَم َو  ِِهب  َناَـمیِْإلا  ُْهنِم  ُرْکِْفلا  ُبیُِـصی  ٍْتقَو  ِیف 
ریِصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ْیَش ٌء َو  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ُهَناَْحبُس  َُهل  َّیِمَس  َال  ُهَّللا  َِکلَذَف  ُفَْرُعی  اَِهب  َال  ُفِراَعَْملا 

فیـصوت دیاب  وا  هب  ار  تافـص  هک  تسا  زجاع  ش ، فصو »  » زا اما  دنک ، فارتعا  شا  یتسه  هب  و  دبایرد ، ار  شندوب  دناوت  اهنت  رکف 
، درادن مانمه  هک  یئادخ  تسا  نیا  .اه  ینتخانش  هب  ار  وا  هن  تخانش  دیاب  وا  هب  ار  اه  ینتخانش  تافص ، هب  ار  وا  هن  درک و  یفرعم ) (و 

.(1) تسانیب اونش و  .درادن  يدننامه  تسا ، هزنم 

ِمارکِالاَو ِلالَجلاَذای...ُمیحَّرلا  ُفوئَّرلا  ...ُنمحَرای  ُمیحَرای  ...َنیمِحاّرلا  َمَحرَاای  ...ُعِساولا  ُداوَجلاَوُه  ...ریبَخلا  ُفیطَّلا  ُریصَبلا  ُعیمَّسلاَوُه 

تافص ءامـسا و  هرابرد  يرـصتخم  حیـضوت  تسا  مزال  اجنیا  رد  .دنتـسه  دنوادخ  ياهتفـص  ءامـسا و  تاملک  تارابع و  نیا  یمامت 
.مینک هئارا  یهلا 

 

یهلا تافص  ءامسا و 

نیا هکنیا  هن  تسادـخ ؛ لعف  ادـخ  یماسا  هکنیا  لوا  .تسه  مه  هیبش  ناـش  یناـعم  هتبلا  و  هناـشن ، ینعی  تفـص  تمـالع و  ینعی  مسا 
زا ندرک  فصو  ندـش و  فصو  ِدوـخ  اریز  هّللاـب .) ذوـعن   ) دـشاب شتاذ  نیع  تفـص  اـی  دـشاب و  شتاذ  فـصو  یگنوـگچ  تاـفص 
یم ع )  ) قداص ماما  هکناـنچ  دـش .) رکذ  ثحب  يادـتبا  رد  هچنآ  قباـطم   ) .درک فصو  ار  ادـخ  ناوت  یمن  اذـل  تسا ، قلخ  ِتاـنوئش 

.تسا یفصو » یب   » ادخ فصو  اهنت  نیاربانب  . (2) دیآ رد  فصو  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دنوادخ  دنیامرف :

151 ص :

244 ص : صنلا ، لوقعلا ، فحت  ( 27 - ) 1
__ 313 ص : قودصلل ،)  ) دـیحوتلا __  117 ص : ج 1 ، هیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاکلا  __ 191 ص : ج 7 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 28 - ) 2
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قولخم یفوصوم  تفص و  ره  هک  دنهاوگ  اهلقع  هک  اریز  .تسادخ  زا  اهتفـص  یفن  یهلا  دیحوت  ماظن  دنیامرف : یم  زین  ع )  ) اضر ماما 
.(1) درادن تفص  شدوخ  هک  دراد  يا  هدننیرفآ  هک  تسا  نآ  هاوگ  یقولخم  ره  تسا و 

( دشاب شتاذ  فصو  زا  ناشن  هک   ) یتفص چیه  دنوادخ  يارب  هکیلاح  رد  هدیرفآ  یصاخ  یگژیو  تفـص و  اب  ار  یقولخم  ره  دنوادخ 
.دوش یمن  فصو  زگره  تسا و  فوصومال  ادخ  هک  دهد  یم  ناشن  زین  یهلا  تافص  ءامسا و  ِدوخ  .درادن  دوجو 

نآ هب  دسانـش و  یم  هک  دـنک  يراذـگ  مسا  دـناوت  یم  ار  يزیچ  یمدآ  اریز  .میراذـگب  یمـسا  ادـخ  يارب  میناوت  یمن  نامدوخ  زا  ام 
يارب ادخ  .دش  لئاق  فصو  ناوت  یمن  تشاذگ و  مسا  ناوت  یمن  ادـخ  يارب  دـش ، هتفگ  هک  يدراوم  یمامت  هب  هجوت  اب  .دراد  هطاحا 

یم ار  ادـخ  نآ  اب  هک  یماـسا  نیا  سپ  . (2) دوش زاب  ادـخ  اب  تاجانم  انث و  دـمح و  يارب  قئالخ  نابز  اـت  درک  راـیتخا  یئامـسا  دوخ 
.تسا هدش  هداد  میلعت  ام  هب  یلاعت  قح  بناج  زا  میناوخ ،
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يدنب عمج  يریگ و  هجیتن 

: دش هئارا  زجوم  هلاقم  نیا  رد  هچنآ  ربانب  سپ 

.تسادخ زا  قلخ  ِتانوئش  یفن  هکلب  تسین  یسانشادخ  ینعم  هب  دیحوت  - 1

.دنتسه تسرپادخ  ًاترطف  قیالخ  هدرک و  یفرعم  تاقولخم  همه  هب  ار  دوخ  دنوادخ  - 2

شحیبست هکنیا  زج  دیوگب ، دناوت  یمن  ادخ  ءهرابرد  زیچ  چیه  یلو  دراد ؛ ادخ  هک  دبای  یم  دوخ  لقع  هب  دوخ و  ترطف  هب  ناسنا  - 3
.دنک عوشخ  شرباربرد  دنک و 

ع)  ) تیب لـها  نآرق و  ینعی  نیلقث  هب  عوجر  هب  طوـنم  یقیقح ، فراـعم  ِتقیقح  نتفاـی  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذ  ناـیاپ  رد 
ماما سدقم  تحاس  هب  کسمت  لسوت و  اب  دـیاب  هکلب  مینک ، عوجر  ع )  ) راهطا همئا  ثیداحا  نآرق و  هب  دـیاب  اهنت  هن  ور  نیا  زا  .تسا 

.دزاس نشور  ام  رب  ار  تیاده  هار  دیامن و  ظفح  اه  يدیلپ  تافارحنا و  زا  ار  ام  میهاوخب  ناشیا  زا  جع ،)  ) رصع

( مرحم متشه  بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت 

( متشه بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتـشه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

دندومن دیکأت  دـندرک و  لیثمت  يا  هبیط  هرجـش  هب  ار  نآ  ینآرق  فراعم  ساسارب  دـیحوت  موهفم  هب  هراشا  اب  ثحب  يادـتبا  رد  ناشیا 
یهارمه عناوم  هبوت  هکرابم  هروس  زا  یتایآ  هب  هراشا  اب  همادا  رد  ناشیا  .دنک  رییغت  ینآرق  ياه  هزومآ  قبط  دـیاب  دـیحوت  زا  یقلت  هک 

بجوم نآرق  ریبعت  هب  هک  تساـیند  تاـیح  هب  تیاـضر  یهلا ، ياـیلوا  اـب  یهارمه  رد  عناوم  زا  یکی  .دندرمـشرب  ار  (ع ) نیموصعم اـب 
، ایند تایح  هب  تیاضر  رطاخ و  قلعت  نیا  زا  تاجن  ياه  هار  زا  یکی  .دوش  یم  ادـخ  یلو  اـب  ناـنآ  یهارمه  عناـم  نینمؤم و  ینیگنس 

بقاوع هب  تبـسن  ار  نینمؤم  میرک  نآرق  .تسا  ترخآ  نادـیواج  تاـیح  لـباقم  رد  اـیند  لـیلق  عاـتم  هسیاـقم  عـساو و  هاـگن  نتـشاد 
زا ناسنا  ییاهر  يارب  لاعتم  يادخ  هکنیا  نمـض  دهد ؛ یم  رارق  منهج  ار  رما  نیا  تبقاع  هداد و  رادشه  ادخ  یلو  اب  ندرکن  یهارمه 

باذـع ندـش و  راتفرگ  بجوم  زین  اه  هناشن  نیا  زا  تلفغ  هک  دتـسرف  یم  ار  ییاه  هناشن  تاـیآ و  هراومه  اـیند ، تاـیح  هب  تیاـضر 
ایند تایح  هب  تیاضر  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  يرگید  لماع  .دوش  یم  وا  ییایند  ياه  هاگ  هیکت  تاقلعت و  نامه  هلیـسو  هب  ناسنا 

دنیبب و زین  ار  نآ  ياه  یماکخلت  ایند ، ياه  یـشوخ  رانک  رد  ناسنا  هک  بیترت  نیدب  تسایند ؛ هب  عماج  هاگن  نتـشاد  دـشخب ، ییاهر 
لیدبت ار  وا  لاعتم  يادخ  دنکن  هجوت  لاعتم  يادـخ  توعد  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادرب ؛ ایند  زا  مشچ  بیترت  نیدـب 

یلو لاعتم و  يادخ  رگید  ترابع  هب  .دهد  ترـصن  ار  دوخ  یلو  نید و  بیترت  نیا  هب  ات  دـنک  یم  نیزگیاج  ار  يرگید  موق  هدرک و 
هللا یف  ضغب  بح و  دهد ، یم  شیازفا  ار  (ع ) موصعم يالب  رب  ربص  هک  يرگید  لماع  .دنرادن  مدرم  هب  يزاین  چـیه  دوخ  ریـس  رد  وا 
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كرد رگید  مهم  لماع  .دشچ  یمن  ار  نامیا  معط  زگره  دشابن ، ادخ  ریـسم  رد  شـضغب  بح و  یـسک  رگا  دـنا  هتفگ  هچنانچ  تسا ؛
(ع) موصعم دوخ  شود  رب  الب  نیا  راـب  همه  هک  دـنادب  دـیاب  ناـسنا  .تسا  میظع  يءـالتبا  نیا  ریـسم  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن 

.دشاب هتشاد  هجوت  مه  (ع ) نیموصعم تمصع  تعافش و  ماقم  هب  دیاب  ناسنا  سپ  نارگید ؛ هن  تسا ،
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هبوت هروس  يانبم  رب  (ع ) نیموصم اب  یهارمه  عناوم  یخرب  تخانش 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

اَْینُّدـلا ِهوَیَْحلِاب  ُمتیِـضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُرِفنا    ُ ُمَکل َلِیق  اَذِإ    ْ ُمَکل اَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأَی  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
ُهَّللا ایَش َو  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکریَغ َو  اًمْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اًمِیلَأ َو  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ْاوُرِفنَت  اَّلِإ  ٌلِیلَق *  اَّلِإ  ِهَرِخَْالا  ِیف  اَْینُّدلا  ِهوَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخَْالا  َنِم 

هتفریذپ ملاع  رد  دیحوت  طسب  ریسم  رد  ار  ییاه  ناحتما  ءالتبا و  (ع ) نیموصعم ادخ و  يءایلوا  ( 39-38/ هبوت «) ٌریِدَق ْ ٍء  َیش   ِ ّلُک َیلَع 
هتبلا میتسیاب ؛ ءالتبا  ناحتما و  نآ  ياپ  دیاب  میوش و  یم  کیرـش  اه  نآ  يالب  رد  ًاتعیبط  میا ، هدروخ  دـنویپ  اه  نآ  هب  هک  مه  ام  دـنا ؛

هتفریذـپ ار  اه  يراوشد  اه و  یتخـس  زا  يا  هعومجم  درک ، باختنا  هناهاگآ  رگا  یلو  دـنکن ؛ باختنا  ار  ریـسم  نیا  دـناوت  یم  ناسنا 
هدرک نایب  یهلا  يءایلوا  اب  دـهع  رب  ناسنا  ربص  اـه و  يراوشد  نیا  رب  هبلغ  يارب  ار  یقیاـقح  اـه و  هتکن  (ع ) تیب لـها  نآرق و  تسا ؛

اه نآ  زا  یضعب  تسا ؛ يرورـض  ناسنا  تکرح  يارب  اه  نآ  هب  هجوت  هک  دنا  هداد  ناسنا  هب  ار  ییاه  تریـصب  تقیقح  رد  ناشیا  دنا ؛
كرـش و رفک و  مه  دـیحوت  لباقم  هطقن  دوب ؛ دـیحوت  زا  حیحـص  یقلت  اه  نآ  نیرت  مهم  نیرخآ و  هک  دـش  ضرع  لبق  تاـسلج  رد 

يادـخ ياه  تراشب  همه  تسا ؛ ریغ  شتـسرپ  زا  زیهرپ  دـیحوت و  هب  توعد  زین  (ع ) ءایبنا ياـه  توعد  همه  هک  تسا  قاـفن  داـحلا و 
ادـخ یگدـنب  رما  رد  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ نیقفانم  راـفک و  نیکرـشم و  هب  تبـسن  زین  اهراذـنا  همه  و  نیدـحوم ، يارب  مه  لاـعتم 

.دننک یم  یهاتوک 
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هک تسا  ینارون  يداو  کی  هبیط و  هرجـش  کی  دـیحوت  تقیقح  ساسا  نیا  رب  دوش ؛ حیحـصت  دـیاب  دـیحوت  زا  كرد  هک  دـش  هتفگ 
تاملظ و يداو  مه  كرش  رفک و  تقیقح  نآرق  ریبعت  هب  دوش ؛ دحوم  ات  دروخب  دنویپ  هبیط  هرجش  نآ  اب  هدش و  نآ  دراو  دیاب  ناسنا 

.تسا نامیا  طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت  نیا  تسج ؛ مات  يربت  اه  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هثیبخ  هرجش 

يریگرد و یمـسر  مالعا  هک  دوش  یم  زاغآ  َنیِکِرْـشُْملا » ِم  َنّ ّمُتدَـهاَع  َنیِذـَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌهَءاََرب   » هیآ اب  هبوت  هکراـبم  هروس 
هب هیقت  نارود  رگیدـکی ، لـباقم  رد  فص  ود  نیا  نتفرگ  رارق  يدـنب و  فص  نیا  لیکـشت  اـب  تسا ؛ راـفک  نیکرـشم و  ههبج  تئارب 

نیا رد  دـنراد ؛ یتائاضتقا  مزاول و  فص  ود  نیا  زا  کی  ره  لباقت  نیا  رد  دوش ؛ یم  راکـشآ  ًالماک  يریگرد  نیا  دـسر و  یم  ناـیاپ 
نیرتهب دیاش  دوش ؛ یم  هتشادرب  هدرپ  دریگ ، یم  لکـش  نمـشد  ههبج  رد  هک  قافن  موس  نایرج  نایرج و  ود  نیا  تائاضتقا  زا  هروس ،

زا یخرب  هروس  نیا  رد  تسا ؛ تئارب  هکرابم  هروس  درک ، رورم  ار  نآ  قافن  رفک و  نایرج  تخانش  درکیور  اب  ناوت  یم  هک  يا  هروس 
ههبج اب  یهارمه  ادخ و  يءایلوا  یهارمه  يارب  مزال  تاهجوت  تامازلا و  ییوس  زا  تسا ؛ هدـش  رکذ  ادـخ  يءایلوا  اب  یهارمه  عناوم 
یبن سدـقم  دوجو  یهارمه  يارب  هکرابم  هروس  نیا  رد  هک  یعناوم  زا  .تسا  هدـیدرگ  ناـیب  زین  ههبج  نیا  ترـصن  و  (ص ) مرکا یبن 

.تسا هدش  لزان  كوبت  گنج  رد  ًارهاظ  هک  تسا  یتایآ  هدش ، رکذ  (ص ) مرکا

ادخ یلو  اب  ندرکن  یهارمه  لماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  تیاضر 
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مور تلود  اب  كوبت  مان  هب  تسدرود  ینیمزرـس  رد  دـندش  رومأم  هک  دـندوب  هدـش  غراف  اه  گنج  یخرب  زا  یگزاـت  هب  اـه  ناملـسم 
هدامآ مه  اه  نآ  زا  یشخب  دنداتسرف ؛ ییاه  همان  رومأم  اب  هارمه  فارطا  لیابق  يارب  دندرک و  ایهم  ار  هنیدم  مدرم  ترـضح  دنگنجب ؛
تایآ هک  دومرف  لزان  یتایآ  لاعتم  يادخ  تبـسانم  نیمه  هب  دندرک ؛ یهاتوک  نآ  فارطا  هنیدـم و  رد  مه  یـشخب  دـندش ، زیهجت  و 

هب باطخ  راب  نیا  تسا ؛ هدـش  عورـش  اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » اـب هیآ  هد  هب  بیرق  دـیاش  هروس  نیا  رد  دنتـسه ؛ يا  هداـعلا  قوف  رایـسب 
یلو دـننک  لوبق  ار  ترـضح  دـنهاوخ  یم  اـی  هدرک  لوبق  ار  ناـشیا  هدروآ و  ناـمیا  (ص ) هللا لوـسر  هب  هک  تسا  یناـسک  نینمؤـم و 
یپ رد  یبقاوع  هچ  اه  نآ  يدـنک  یتسـس و  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  اه  نآ  هب  لاـعتم  يادـخ  تسه ؛ ناـشتکرح  ریـسم  رد  یعناوم 

نینمؤم هب  لاعتم  يادخ  هک  یهجوت  نیتسخن  ار ؛ نآ  نامرد  مه  هدرک ، نایب  ار  درد  مه  تایآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تشاد ؛ دـهاوخ 
َنِم اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  ُمتیِـضَرَأ  ِضْرَألا  َیلِإ  ُْمْتلَقّاَثا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُرِفنا  ُمَُکل  َلِیق  اَذِإ  ْمَُکل  اَم  ْاُونَمآ  َنیِذـَّلا  ُیَأ  اَهّ اَی   » هک تسا  نیا  دـهد  یم 

توعد ار  امش  یتقو  هک  دوش  یم  امش  بیـصن  يا  هرهب  هچ  دیرب و  یم  یتعفنم  هچ  ٌلِیلَق » َّالِإ  ِهَرِخآلا  ِیف  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخآلا 
یقلعت هچ  عفن و  هچ  دیزیخرب ! نیمز  زا  دیناوت  یمن  ایوگ  دیتسین !؟ لابکبس  دیوش و  یم  نیگنـس  دینک ، چوک  ادخ  هار  رد  ات  منک  یم 

!؟ دوش یم  وا  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا  رد  امش  یلابکبس  عنام  هک  تسه  امش  دوجو  رد 
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یم كوبت  نیمزرس  تایآ ، ساسارب  هک  تسا  تسدرود  ینیمزرس  رد  راوشد  تخـس و  گرزب و  رایـسب  داهج  کی  يارب  توعد  نیا 
هدش یضار  ایند  تایح  هب  ایآ  دیامرف : یم  دهد و  یم  ناشن  تسین ، لابکبس  هک  ار  ینمؤم  يراتفرگ  هطقن  لاعتم  يادخ  سپـس  دشاب ؛
هکلب كرد ، طقف  هن  درادـن و  یکرد  ایند  زا  رترب  تایح  هب  تبـسن  و  تساـیند ، دـح  رد  تاـیح ، زا  وا  كرد  هک  یناـسنا  ینعی  دـیا ؟

زا دح  نیمه  تسایند و  تایح  هب  یـضار  درادن و  رترب  تایح  هب  لیم  یـسک  نینچ  تسا ، هتفرگن  لکـش  وا  رد  یبلط  درادـن و  یقلعت 
ییاه تجهب  اه و  تذـل  زا  دـح  نیمه  نیمأت  لابند  هب  وا  تسا ؛ یفاک  وا  يارب  ایند  تایح  ياه  تهجب  تذـل و  كاردا و  ساسحا و 

عناق و دـح  نیا  هب  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ؛ نیمه  شیانعم  کی  اـیند  تاـیح  دـیاش  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  یعیبط  تاـیح  زا  هک  تسا 
لیم نیا  دشاب ، هدش  مه  نامیا  يداو  دراو  دشاب و  هتشاد  تسود  مه  ار  (ص ) لوسر ادخ و  رگا  یتح  دوش ؛ یم  نیگنس  دش ، یـضار 

.دوش یم  وا  تکرح  عنام  ایند  هب 

دـهد و ترـصن  ار  اه  نآ  دـنک ، تکرح  ادـخ  يءایلوا  هارمه  ناسنا  دوش  یم  عنام  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  تیاضر 
مه ایند  تایح  هب  تیاضر  نیا  يانعم  دنوش ؛ یم  نیگنـس  دنتـسه ، یـضار  ایند  تایح  هب  هک  یناسک  دیامن ؛ يرادیاپ  اه  نآ  رانک  رد 
یلو هدوب  ایند  تایح  بلاط  تسا  نکمم  ناسنا  هکلب  دور ؛ یمن  جـح  هب  دریگ و  یمن  هضور  دـناوخ ، یمن  زامن  ناسنا  هک  تسین  نیا 

اه تذل  ایند و  تمس  هب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  اه  نآ  يدصقم  ره  يا  هدع  دشاب ؛ مه  نمؤم  هتشاد و  مه  ار  تادابع  نیا  همه 
یم اه  نآ  هب  یتقو  یلو  دـننک ؛ یم  تکرح  ییایند  دـصاقم  تمـس  هب  رمع  همه  نانیا  دـنک ؛ یم  ناـشتوعد  ییاـیند  ياـه  تهجهب  و 

.دنتسه نیگنس  دینک ، تکرح  ادخ  تمس  هب  دنیوگ 
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مومذم ایند  تایح  هب  تیاضر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدش  ریـسفت  روج  همئا  تیالو  طیحم  هب  تایاور  یـضعب  رد  ایند  تایح 
تیالو طیحم  دراو  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  تسا ؛ ناویحلاراد  هرخآلاراد و  دیحوت و  طیحم  (ع ) قح همئا  تیالو  طیحم  هنرگو  تسا ؛

ياه تجهب  اه و  تذل  هب  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  دـیاش  هتبلا  دـنا ؛ هدـش  ناویحلاراد  دراو  تقیقح  رد  دـنوش  یم  (ع ) ماما
يادـخ .دوش  یم  نیگنـس  تسا ، سب  وا  يارب  ایند  نیا  ياه  یـشوخ  تاناکما و  تورث و  اه و  تذـل  تسا و  عناق  ایند  یعیبط  تایح 

نتفای ار  ناسنا  تاـجن  هار  ینعی  تسا ؛ كدـنا  اـیند  عاـتم  دـیامرف : یم  دـهد ، یم  حیـضوت  ار  فعـض  هطقن  نیا  هکنیا  زا  دـعب  لاـعتم 
لیلد نیمه  هب  دـنک ؛ ادـیپ  تاجن  ایند  تاـیح  هب  تیاـضر  زا  ناـسنا  هک  اـجنآ  اـت  دـناد  یم  یحو  قیرط  زا  لـمأت  كرد و  تریـصب و 

.تسین شیب  یکدنا  ترخآ  هب  تبسن  دیآ ، یم  فک  هب  ایند  تایح  رد  هک  يا  هیامرس  همه  هک  دهد  یم  رادشه 

ایند تایح  هب  ندوبن  یضار  یگداتسیا و  لماوع  زا  ایند  هب  عساو  هاگن 

تمس هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  هداد  رارق  یبلط  رتشیب و  یتیفرظ  ناسنا  رد  لاعتم  يادخ  ایوگ  تسا ؛ كدنا  ناسنا  يارب  ایند  نیاربانب 
نآ توعد  ياپ  دنک و  تباجا  ار  (ص ) ءایبنا توعد  دهاوخب  یـسک  رگا  دشاب ؛ اهرتشیب  نآ  بلاط  دیاب  دـنک ، تکرح  لاعتم  يادـخ 
دح رد  شهاگن  قفا  هک  یـسک  دـنیبب ؛ ملاوع  همه  لد  رد  ار  ایند  دـیاب  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  عساو  هاگن  ملاع  نیا  هب  دـیاب  دتـسیاب ، اـه 

؛ دوش یم  راوشد  نیگنس و  وا  يارب  ادخ  تمس  هب  چوک  دش ، یضار  ایند  نیمه  هب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  یـضار  ایند  نیمه  هب  تسایند ،
مامت لد  رد  ار  ایند  ندید و  همامت  هب  ار  نآ  ملاع ، هب  عساو  هاگن  دنک ؛ تکرح  لابکبـس  دناوت  یمن  یلو  دراد  لوبق  مه  ار  ادـخ  یتح 

.تشاد ایند  هب  یعساو  هاگن  دیاب  ادتبا  نیاربانب  دوش ؛ لابکبس  درادرب و  ایند  زا  لد  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  ندرک ، هدهاشم  ملاوع 
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ادخ هار  رد  دنیوگ  یم  یتقو  دیوش ؛ یم  باذع  راچد  دینکن ، چوک  امش  رگا  ْمُکَْریَغ » ًامْوَق   ْ لِْدبَتْسَی ًامِیلَأ َو  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ْاوُرِفنَت  َّالِإ  »
رکـش ناسنا  رگا  دیوش ؛ یم  میلا  باذع  جـنر و  راچد  دـیوش ، یم  ریگ  نیمز  نیگنـس و  دـیدنب و  یم  ایند  هب  لد  یلو  دـینک  تکرح 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  باذع  راچد  دنک ، تمعن  نارفک  رگا  یلو  دنک ؛ یم  دایز  وا  يارب  ار  تمعن  لاعتم  يادـخ  دـنک ،
دینادب دیشاب  عناق  مه  ایند  هب  رگا  دیسر ؛ یم  دوخ  ییایند  ياه  هتساوخ  هب  دینیشن و  یم  ایند  هرفس  رب  دینکن  روصت  دیدرکن  چوک  رگا 

؛ تسا هداد  حیـضوت  ار  بلطم  نیمه  یهاـگ  رگید  تاـیآ  رد  .دوـش  یم  میلا  باذـع  ناـتیارب  اـیند  رتـسب  دیـسر و  یمن  مه  نآ  هب  هک 
َنیِّذَلا َّنَإ  : » دیامرف یم  هداد و  حیـضوت  دنوش ، یم  راتفرگ  نآ  هب  دارفا  نیا  هک  یباذـع  هرابرد  سنوی  هکرابم  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 

ْاُوناَـک اَِـمب  ُنلا  ُراـّ ُمُهاَوْأَـم  َکـَِئلْوُأ  َنُوِلفاَـغ *  اَِـنتاَیآ  ْنَـع  ْمُـه  َنیِذــَّلاَو  اـَِـهب  ْاّوُنَأـَـمْطاَو  اَْینُّدــلا  ِهاــیَْحلِاب  ْاوُـضَرَو  اــَنءاَِقل  َنوُـجْرَی  َــال 
شراتفرگ هدـش ، هداد  حیـضوت  هیآ  نیا  رد  هک  يرامیب  نیمه  هب  دنتـسه  ایند  تاـیح  هب  یـضار  هک  یناـسک  /7-8 ؛) سنوی «) َنُوبِسْکَی

لاعتم يادخ  هتبلا  تسا ؛ شتآ  ناشهاگهانپ  دنتسه ، لفاغ  ام  تایآ  زا  هک  یناسک  دنتسه ؛ مارآ  ایند  هرفـس  رانک  رد  اه  نآ  دنا ؛ هدش 
یم ار  دوخ  لمع  باتزاب  ناسنا  َنُولَمْعَت » ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَّمَنِإ  « ؛ تسوا لمع  نامه  ناسنا  باذـع  هکلب  دـهد  یمن  فعاـضم  باذـع 
یم لاعتم  يادـخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نیارباـنب  تسا ؛ ناـسنا  لـمع  ناـمه  ناـسنا  يازج  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  يزیچ  وا  باذـع  دـنیب و 

؛ میتسرف یم  ار  دوخ  تایآ  ام  یلو  دنتسین ، رارق  یب  هتسشن و  ایند  هرفس  رب  شمارآ  اب  دنتسه و  ایند  تایح  هب  یـضار  يا  هدع  دیامرف :
ایند نیا  رد  لاعتم  يادخ  ياهرطخ  گنز  هک  دنا  هدرک  انعم  نینچ  ار  تایآ  نیا  يا  هدع  .دننک  یم  ضارعا  مه  تایآ  زا  اه  نیا  یلو 
ایند تاقلعت  هب  ناسنا  رگا  ایوگ  تسا ؛ هدمآ  مه  نآرق  تایآ  رد  بلطم  نیمه  میشاب ؛ هتشادن  رارق  ایند  هرفس  رب  ام  هک  تسا  نیا  يارب 
یلو دنیشن  یم  ایند  طاسب  رب  ناسنا  دنک ؛ یم  عمج  ناسنا  لباقم  زا  ار  ایند  هرفـس  دریگ و  یم  ار  تاقلعت  نیا  لاعتم  يادخ  ددنبب ، لد 

لاعتم يادخ  دنیـشن ، یم  ایند  هرفـس  رب  یتقو  ناسنا  .دشاب  مارآ  ایند  رد  دراذگ  یمن  دشک و  یم  ناسنا  ياپ  ریز  زا  ار  طاسب  نیا  ادخ 
یم ناریو  ار  ناسنا  ياه  هدکتب  دریگ و  یم  ار  ناسنا  تاقلعت  لاعتم  يادخ  دتـسرف ؛ یم  ار  شتایآ  دـهد و  یم  رادـشه  وا  هب  هراومه 

هب ار  هچ  ره  مارآ  مارآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  هلحرم  نـیرخآ  /68 ؛) سی «) نُولِقْعَی ـالَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو  « ؛ دـنک
؛ دـهدب ربخ  وا  هب  تشاد  ار  شناج  نتفرگ  دـصق  نامز  ره  هک  تسب  دـهع  لیئارزع  باـنج  اـب  یـصخش  دریگ ؛ یم  وا  زا  هداد  ناـسنا 

یم تربخ  هک  تساه  لاس  تفگ : يدرکن !؟ ربخ  نامرارق  قبط  ارچ  تفگ : صخـش  دما ؛ وا  حور  ضبق  يارب  یتدم  زا  دـعب  لیئارزع 
.دنتسه ادخ  تایآ  نامه  اه  نیا  تخیرن ؟ تیاه  نادند  رگم  دشن ؟ هدیمخ  تدق  رگم  دشن ؟ دیفس  تیاهوم  رگم  منک ؛
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؛ ددـنب یم  شتاقلعت  اه و  ییابیز  طاشن و  یناوج و  یتمالـس و  ایند و  تاناکما  هاج و  لام و  هب  لد  دنیـشن و  یم  ایند  هرفـس  رب  ناسنا 
نیا دـنک ؛ یم  بارخ  ار  وا  هاگ  هیکت  لاعتم  يادـخ  دـنک و  یم  ایند  هب  هیکت  وا  دـنک ؛ یم  عمج  وا  لـباقم  زا  ار  هرفـس  نیا  ادـخ  یلو 

: دـنیامرف یم  (ع ) نینمؤملاریما دنیـشنب ؛ ایند  هرفـس  رب  دـناوت  یمن  دوش ، اهرطخ  گنز  نیا  هجوتم  یـسک  رگا  .تسادـخ  تایآ  نامه 
ایند هرفـس  زا  دزیخ و  یم  رب  دونـشب ، ار  ناوراک  لیحر  يادـن  نیا  یـسک  رگا  »(1) ؛ لـیِحَّرلِاب ْمُکِیف  َيِدُون  ْدَـقَف  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُزَّهََجت  »
ادخ تایآ  مه  ردق  ره  دننزب و  رطخ  گنز  مه  ردق  ره  دشاب ، تحار  مه  شلایخ  هتـسشن و  ایند  هرفـس  رب  رگا  یلو  دشک ؛ یم  تسد 

رـشب تلفغ  بجوم  هدرک و  ار  راک  نیمه  مه  برغ  ندمت  هزورما  نولفاغ » انتایآ  نع  « ؛ دنادرگ یم  رب  مه  ادخ  تایآ  زا  يور  دیایب ،
.تسا هدش 

َنِم ِرایِّدـلا  َلْهَا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّـسلَا  : » دـنیوگب اجنآ  رد  دـنورب و  روبق  لها  تراـیز  هب  رمتـسم  لکـش  هب  نینمؤم  هک  تسا  هدـش  شراـفس 
.میسر یم  امش  هب  مییآ و  یم  هللا  ءاش  نا  مه  ام  دیتسه  ناورشیپ  امش  ینعی  »(2) ؛ َنوُقِحال ْمُِکب  ُهللا  ءاش  ْنِا  ّانإ  َنیِملْسُْملا َو  َنینِمْؤُملا َو 
ترایز هب  هک  تسا  هدش  شرافس  ارچ  یلو  .تسا  نتفر  ندرم و  قاتشم  ناسنا  ایوگ  دوب ؛ تخـس  مه  هدنب  يارب  هلمج  نیا  نتفگ  ًالبق 

هک تسایند  عاتم  نیمه  هرابرد  لاعتم  يادخ  رادشه ) ( ؛ تسا رطخ  گنز  نامه  نیا  دـینزب ؟ فرح  مه  هنوگ  نیا  دـیورب و  روبق  لها 
: هک دهد  یم  حیـضوت  (ص ) ادخ ربمغیپ  نابز  زا  لبق  لاس  رازه  دنچ  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  يزیچ  دنک و  یم  لابند  دیدج  ندمت  هزورما 

اًتوــُُیب ِلاـَـبِْجلا  َنــِم  َنوــُتِْحنَت  َو  ٌمیــِـضَه *  اـَـهُْعلَط  ٍلـَْـخن  ٍعوُرُز َو  َو  ٍنوــُیُع *  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنــِینِماَء *  اـَـنُهاَه  اــَـم  ِیف  َنوُکرـتـُت  «َأ 
ییاه خاک  لابند  مه  دعب  تسا ؟ يدام  ذیاذل  رد  تینما  تینما و  ییاهر و  زا  ریغ  زورما  رشب  لامآ  رگم  /146-149 ؛) ءارعش «) َنیِهِراَف

ار اهرطخ  گنز  بترم  لاعتم  يادخ  تسا ؛ رطخ  گنز  نامه  نوکرتت » ا   » ترابع دـنورب !؟ دندیـشارت ، یم  گنـس  زا  اه  هوک  رد  هک 
گنز همه  دوجو  اب  هک  ییاه  نآ  دـننک ؛ یم  ادـیپ  تاجن  دـنوش ، یم  رایـشوه  هدـش و  دـنلب  ایند  هرفـس  زا  هک  ییاه  نآ  دتـسرف ؛ یم 

؛ دنتسه ( 8/ سنوی «) نُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ   » دنراد یمن  رب  ایند  زا  تسد  دننیشن و  یم  ایند  هرفـس  رب  نانچمه  اهرطخ 
؛ تسا ناـشدوخ  تابـستکم  هک  دوش  یم  منهج  ناـشهاگهانپ  ینعی  دوش ؛ یم  اـه  نآ  منهج  شتآ و  اـه ، نآ  ياـه  هاـگ  هیکت  نیمه 

گنز دونش ، یمن  مه  ار  (ع ) ءایبنا رادشه  تسایند و  هب  یـضار  عناق و  هک  یناسنا  تابـستکم  دنک ؛ یمن  ملظ  یـسک  هب  لاعتم  يادخ 
.تسین نیا  زج  دریگ ، یم  چیه  هب  مه  ار  لاعتم  يادخ  ياهرطخ 
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یگداتسیا لماوع  زا  رگید  یکی  ایند ، هب  عماج  هاگن  نتشاد 

تمـس هب  چوک  رفـس و  هب  ار  امـش  (ص ) شلوسر لاعتم و  يادـخ  یتقو  دـیامرف : یم  نینمؤم  هب  باطخ  هبوت  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 
هب یـضار  رگا  هک  دیـشابن  ایند  تایح  هب  یـضار  دیوش ، لابکبـس  دیهاوخ  یم  رگا  دننک ، یم  توعد  ایند  هرفـس  زا  نتـساخرب  ادخ و 

ياه هرهچ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  ایند  هب  عماج  هاگن  دیاب  ًایناث  تسا ؛ كدنا  ایند  عاتم  ًالوا  هک  دینادب  دـیدش ، ایند  تایح 
ایند همه  رگا  هک  یئءاـیلوا  دنتـسه  مک  دروآ ؛ یم  اـیند  هب  يور  هک  تسا  یعیبط  دـید ، ار  نآ  نیریـش  هرهچ  طـقف  يریبـعت  هب  اـیند و 

یتقو تساه ؛ هتفر  هار  ِنآ  زا  رما  نیا  دـننک ؛ یم  تکرح  (ع ) ادـخ يءایلوا  تمـس  هب  دنـشک و  یم  ایند  زا  تسد  دـشاب ، شیع  طاسب 
ینعی درک ؛ ضرع  (ع ) نیـسح ماما  هب  ریهز  ار  يا  هلمج  دورب  دـهاوخ ، یم  سک  ره  هدرکرییغت و  عاضوا  دـندومرف : (ع ) نیـسح ماـما 
يارب هک  ییاه  نآ  دنورب و  دنتـسه ، نتفر  مزاع  هک  ییاه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دیـسر  (ع ) ملـسم تداهـش  ربخ  هار  هنایم  رد  یتقو 

ار تالمج  نیا  ترضح  یتقو  میربب ؛ ههبش  هابتشا و  اب  ار  یـسک  میهاوخ  یمن  ام  دننک ؛ ادج  ار  دوخ  ریـسم  دنا  هدمآ  تورث  تردق و 
ترضح هب  وا  تسا ؛ یبیجع  هلمج  ًاعقاو  هک  درک  ضرع  (ع ) ءادهـشلادیس هب  هلمج  کی  تفرگ و  هزاجا  باحـصا  زا  ریهز  دندومرف ،

تشادن و یجنر  رجز و  يرامیب و  يریپ و  یماکخلت و  دوب و  شیع  رسارس  نآ  یگدنز  دوب و  یمئاد  ایند  رد  شیع  رگا  درک : ضرع 
نیا یخرب  .میهد  یم  حـیجرت  یمئاد  شیع  نیا  رب  ار  امـش  باـکر  رد  تداهـش  اـم  دوبن ، مه  یگرم  دوـب و  هنادواـج  مه  نآ  رد  رمع 
دیاب ایند ، هب  عماج  هاگن  اب  و  تسین ، یقاب  ایند  نیا  هک  دننادب  دیاب  لقادـح  دـنا  هدیـسرن  دـح  نیا  هب  هک  ییاه  نآ  یلو  دنتـسه ؛ هنوگ 

.دننیبب مه  اب  ار  ایند  ياه  ینیریش  اه و  یماکخلت 
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اوُرِْفنَت َّـالِإ  « ؛ دـنک یم  میلعت  اـم  هب  نآرق  هک  تسا  یعماـج  عساو و  هاـگن  دـنک ، ناـمرد  ار  يراـمیب  نیا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  نیمود 
یم ایند  هرفـس  ياپ  هک  تسا  یعیبط  دنیبب ، ار  ایند  ياه  یماک  نیریـش  طقف  ناسنا  رگا  ْمُکَْریَغ » ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  ًامیلَأ َو  ًاباذَـع  ْمُْکبِّذَُـعی 

ار دوخ  طاسب  هک  تسا  یعیبط  دید  مه  ار  اه  یماکخلت  اه ، یماک  نیریش  رانک  رد  رگا  یلو  دوش ؛ یم  ایند  هب  عناق  یضار و  دنیـشن و 
.دنک یم  عمج 

تباجا دیدشن و  لابکبس  درک و  نیگنس  ار  امش  ایند  هب  قلعت  دیتسشن و  ایند  هرفـس  رب  دیدرکن و  چوک  رگا  هک  تسا  نیا  مود  رادشه 
هب لد  ناسنا  رگا  .دوش  یم  وا  يارب  باذـع  جـنر و  هب  لیدـبت  ناسنا  تاقلعت  ینعی  دـیوش ؛ یم  باذـع  ناـتتاقلعت  نیمه  اـب  دـیدرکن ،
زا هک  دهد  یم  دای  ام  هب  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  وا  جنر  ثعاب  اه  نآ  يانف  تسا  یعیبط  ددـنبب ، انف  لاوز و  لاح  رد  یناف  تادوجوم 
زا غراف  دنیوگ  یم  تسا ؛ نیمه  دننک ، یم  توعد  نآ  هب  (ع ) ءایبنا هک  يدهز  دـشابن ؛ ایند  هب  ناتهاگن  دینیـشنن و  ایند  هرفـس  رب  ادـتبا 

َوُهَف ُهَتاَف  اَْهنِم  ْیَـش ٍء  یَلَع  یَـسْأَی  َال  اَْینُّدـلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ُحَْرفَی  اَلَف  ِِهْبلَق  ْنِم  ُحاَْرفَْألا  ُناَزْحَْألا َو  ِتَجَرَخ  ْدَـقَف  ُدِـهاَّزلا  اَّمَأَـف  « ؛ دیـشاب اـیند 
تسا یسک  دهاز  دندومرف : ترضح  تسا ؛ دهز  زا  (ع ) نینمؤملاریما ریـسفت  نیا  قودص ، دیحوت  یفاک و  تایاور  قبط  »(1) ؛ حیِرَتْسُم

.تسا نیمه  يارب  توعد  نیا  تسایند ؛ زا  غراف  تحار و  وا  راد ؛ هصغ  هن  دنک ، یم  لاحشوخ  ار  وا  هن  ایند ، دش  دمآ و  هک 
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ناسنا ینیزگیاج  ندش و  لیدبت  ثعاب  ادخ  هار  رد  ندرکن  یگداتسیا 

دوش یم  بجوم  مینک  هجوت  نآ  هب  رگا  هک  تسا  ییاهرادشه  وزج  مه  نآ  هک  دهد  یم  حیـضوت  مه  ار  يرگید  هتکن  لاعتم  يادـخ 
هب ار  امـش  (ص ) لوسر ادخ و  رگا  اْئیَـش » ُهوُّرُـضَت  ْمُکَْریَغ َو ال  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  َو  « ؛ مینک چوک  یهلا  يءایلوا  ادـخ و  اب  هارمه  میناوتب  ات 

لاعتم يادخ  نوچ  دنک ؛ یم  لیدبت  ار  امـش  لاعتم  يادخ  دیراذگن ، نادیم  هب  اپ  دینکن و  چوک  دننک ، یم  توعد  ادـخ  هار  رد  چوک 
امش هک  توافت  نیا  اب  دنک ، یم  ترـصن  ار  دوخ  نید  دوخ و  ّیلو  لاعتم  يادخ  دنک ؛ یمن  لیطعت  ار  دوخ  ّیلو  دوخ و  نید  ترـصن 
نیا .دننک  یم  ضوع  ار  غارچ  نآ  هکلب  دـننک ؛ یمن  لیطعت  ار  هناخراک  کی  لک  زگره  غارچ ، کی  نتخوس  اب  دـنک ؛ یم  لیدـبت  ار 
یمن یلو  دیـسر  یم  دـصقم  هب  دـیاب  وا  تسین ؛ قیرط  رگید  ـالاح  دوب ، یم  مدرم  تیادـه  قـیرط  مدرم و  هار  غارچ  دـیاب  هک  یغارچ 

الابرـس يوج  رگا  دنزادنا ؟ یم  يوج  رد  تخرد  يرایبآ  يارب  ار  بآ  دیا  هدید  تفگ : یم  ام  زیزع  داتـسا  دنک  تمحر  ادخ  .دـسر 
یعیبـط دـناسرب ، تخرد  هب  ار  بآ  يوج ، رگا  .دوش  یم  هدولآ  لوا  يوج  لـیلد  نیمه  هب  دـننک ؛ یم  رفح  رگید  يوج  کـی  دـشاب ،

.دوش یم  یناد  هلابز  کی  هب  لیدبت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب ؛ دهاوخ  كاپ  توارطاب و  طاشن و  اب  ًامئاد  مه  شدوخ  هک  تسا 

ار رگید  موق  کی  درب و  یم  ار  ام  هکلب  دنک ؛ یمن  لیطعت  ار  شنید  لاعتم  يادخ  مینک ، ترـصن  ار  شلوسر  ادـخ و  میهاوخن  ام  رگا 
ُهَجَرْخَأ ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَقَف  ُهوُرُـصنَت  اَّلِإ  ریِدَق *  ءْیَـش  ّلُک  یَلَع  هَّللَاَو  اًْئیَـش  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکْریَغ َو  اًمْوَق  لِْدبَتْـسَی  َو  « ؛ دـنک یم  نیزگیاج 

قح ترضح  يارب  امش  ندوبن  ای  ندوب  دینزب ؛ ررض  ادخ  هب  دیناوت  یمن  امـش  /40 ؛) هبوت «) راَْغلا ِیف  اَمُه  ْذِإ    ِ ْنیَْنثا   َ ِیناـَث ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا 
؛ دـندرک جارخا  ار  رفن  ود  دـندوبن ، رتشیب  رفن  ود  هک  اجنآ  دـیامرف ؛ یم  ار  یفیطل  هتکن  کی  لاعتم  يادـخ  دـیاش  .دـنک  یمن  یتوافت 
دندوب و رفن  ود  هک  اجنآ  دیامرف  یم  هیآ  ینعی  دندوب ؟ هدرک  جارخا  ار  هارمه  نآ  ارچ  یلو  تسا ؛ مولعم  ترضح  ندرک  جارخا  لیلد 
زا مه  رفن  کـی  و  دوب ، اـهنتل  وسر  هک  اـجنآ  ینعی  .درک  يراـی  ار  شلوسر  ادـخ  اـجنآ  دوب و  راـفک  نآ  دوـخ  زا  رفن  ود  نآ  زا  یکی 
ای دیـشاب  امـش  نیاربانب  درک ؛ يرای  ار  (ص ) ربمایپ ادـخ  طیارـش  نآ  رد  درک ؛ يرای  ار  لوسر  ادـخ  دوب ؛ هداتـسیا  شرانک  رد  نمـشد 

.مینک هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  تسا  يا  هلمج  نامه  نیا  دنک ؛ یمن  یتوافت  چیه  دیشابن ،
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ار دوخ  ياهوزرآ  همه  هک  ریرب و … ریهز و  بیبح و  .دیورب  دـیزیخرب و  دـندومرف : دوخ  باحـصا  هب  اروشاع  بش  (ع ) ءادهـشلادیس
رد هک  یثیدـح  قبط  تسا ؛ هدرک  ایهم  ار  دوخ  (ع ) نینمؤملاریما نامز  زا  هدـمآ  لکـش  نیا  هب  هک  یبیبح  دـندوب ؛ هتـشاذگ  رـس  تشپ 
رد ار  یسک  منیب  یم  تفگ : یم  بیبح  دنتفگ ؛ یم  ایانم  ایالب و  ملع  زا  دندوب و  هتسشن  رامت  مثیم  اب  بیبح  تسا ؛ هدمآ  یّشک  لاجر 

هزین رب  ار  يرـس  منیب  یم  نم  تفگ : یم  مثیم  دـنا ؛ هدرک  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  دـنا و  هدز  راد  هب  هفوک  رد  (ع ) نینمؤملاریما تبحم 
سدقم دوجو  مدید  باوخ  تفگ : يور ؟ یم  اجک  ملسم  تفگ : هجـسوع  نبا  ملـسم  اب  دروخرب  رد  هک  یبیبح  دننک ؛ یم  هفوک  دراو 

! ملسم تفگ : بیبح  .منک  باضخ  ار  منساحم  مرخب و  انح  مور  یم  نک ؛ باضخ  ار  تنساحم  ملـسم ! دومرف : نم  هب  (ص ) مرکا یبن 
هداوناخ زا  یتح  دـنا : هتفگ  میورب ؛ ـالبرک  هب  دـیاب  دـنا  هداتـسرف  هماـن  (ع ) ءادهـشلادیس تسین ؛ نیا  باوخ  ریبعت  یتسین ؟ هجوتم  ارچ 
اروشاع بش  (ع ) نیسح ماما  دندناسر ؛ (ع ) نیسح ماما  هب  ار  دوخ  هفوک  دیدش  هرـصاحم  دوجو  اب  دندرکن و  یظفاحادخ  مه  ناشیاه 

باحصا ریاس  ریرب و  ریهز و  بیبح و  هک  تسا  نیا  هتکن  دننک ؟ یم  دروخرب  هنوگ  نیا  ارچ  ترضح  ورب ؛ دنیامرف : یم  بیبح  نیا  هب 
دـیراذگب و اه  هچب  نانز و  اـب  ار  نم  دـندومرف : .تساـه  نآ  جاـتحم  (ع ) نیـسح ماـما  هک  دـننکن  روصت  زگره  (ع ) تیب لـها  یتح  و 

نیا تسا ؛ (ع ) نیـسح ماما  دوخ  هدـهع  رب  اروشاع  راب  همه  نیاربانب  تسا ؛ روط  نیمه  ًاعقاو  منک ؛ یم  مامت  ار  راک  مدوخ  نم  دـیورب ؛
نارگید تسا ؛ هتـشادرب  دوخ  تیادـه  غارچ  اب  ار  تاملظ  نایرج  هدوشگ و  ار  یخیرات  دادـسنا  دوخ  تدابع  اـب  هک  تسادـخ  تجح 

؛ تسا باحصا  دوخ  يارب  یتمینغ  زوف و  طقف  ندوب  (ع ) ماما رانک  دنناسر ؛ یم  ماجنارـس  هب  ار  دوخ  راک  ترـضح  دنـشابن  ای  دنـشاب ،
؛ دننک یمن  ررـض  ترـضح  دشابن ، (ع ) ءادهـشلادیس رانک  رگا  تسا ، زاس  ناسنا  شهاگن  هک  (ع ) مشاه ینب  رمق  سدقم  دوجو  یتح 

.تسا زوف  دصرددص  (ع ) ءادهشلادیس رانک  ندوب  نیاربانب 
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ار ادخ  يءایلوا  دیدرکن و  چوک  ادـخ  يوس  هب  امـش  رگا  دـینکن  روصت  مدرم  يا  هک  تسا  نیا  مکریغ » ًاموق  لدبتـسی   » هیآ زا  روظنم 
یمرب ار  امش  هکلب  دراد ؛ یمرب  دوخ  یلو  نید و  ترصن  زا  تسد  لاعتم  يادخ  دیدومنن ، كرش  كوبت  گنج  رد  دیدادن و  ترـصن 
ناسنا رد  اه  یقلت  نیا  رگا  .دـسر  یمن  ررـض  ادـخ  نید  ادـخ و  هب  مه  يا  هرذ  دـنک و  یم  امـش  نیزگیاج  ار  رگید  موق  کی  دراد و 

.دنک یهارمه  ار  ادخ  يءایلوا  دناوت  یم  دش ، ادیپ 

یهلا تبوقع  ثعاب  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  یتخس  لمحت  هب  ایند  نداد  حیجرت 

رثؤم ادخ  يءایلوا  يالب  اب  ندش  هارمه  هار و  ياه  یتخـس  لمحت  رد  هک  هدـش  هداد  رادـشه  يرگید  هتکن  هب  تبـسن  هروس  نیمه  رد 
فص هکرابم  هروس  نیا  .میـشاب  اه  نآ  يالب  کیرـش  هک  میا  هدرک  لوبق  میراذگ ، یم  (ع ) تیب لها  تیالو  يداو  هب  اپ  یتقو  .تسا 
هداد نیگنـس  رایـسب  رادـشه  کی  هروس  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  .دـهد  یم  حیـضوت  ار  ههبج  ره  مزاول  دـنک و  یم  نشور  ار  اه  يدـنب 

هک تسا  یسک  رتمک  تسا و  هدرک  يریگ  تخس  یلیخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  دیوگ : یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ضیف  موحرم  تسا ؛
ْمُُکتَریشَع ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْخِإ َو  ْمُکُؤاْنبَأ َو  ْمُکُؤابآ َو  َناک  ْنِإ  ُْلق  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .دیایب  نوریب  قفوم  نیگنس  راب  نیا  زا 

یَّتَح اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداـهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اـهَنْوَضَْرت  ُنِکاـسَم  اـهَداسَک َو  َنْوَشَْخت  ٌهَراـِجت  اـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  َو 
.دراد ار  مزاول  نیا  ناسنا  ندش  ریگرد  /24 ؛) هبوت «) َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ِهِْرمَِأب َو  ُهَّللا  َِیتْأَی 
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نیمه هب  دننکن ؛ دمآ  تفر و  هکم  رد  نیکرـشم  دش  رارق  دندرب ، هکم  هب  ار  تئارب  هروس  ترـضح  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  لوزن  نأش 
رگا دراد ؛ ار  تالکـشم  نیا  يریگرد  يدـنب و  فص  .دـندش  دوخ  هداوناخ  یگدـنز  تشیعم و  عضو  تراجت و  نارگن  شیرق  لـیلد 

مارحلا دجسم  هب  رافک  رگا  هک  دندوب  نارگن  نیکرشم  اب  هطبار  عطق  رد  نیاربانب  تسه ؛ مه  مزاول  لاوما و  رد  صقن  تسه ، يریگرد 
، ناتناردارب ناتنادنزرف ، ناتناردپ ، امـش  دزن  ایآ  درک ؛ لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  دوش ؛ لیطعت  اه  تراجت  اهدتـس و  داد و  دـنیاین ،
زا رت  ینتشاد  تسود  دیتسه ، نآ  داسک  نارگن  هک  یتراجت  دیا و  هدرک  بسک  یتخس  هب  هک  یلاوما  ناتلیماف و  هریشع و  ناتنارـسمه ،

نیا دنا : هتفگ  نیرسفم  .دوش  رداص  امش  هرابرد  ادخ  رما  ات  دیشاب  رظتنم  تروص  نیا  رد  دنتـسه ؟ ادخ  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و 
.تسا دنت  رایـسب  اجنیا  رد  لاعتم  يادـخ  نحل  تسا ؛ تبوقع  هب  دـیدهت  تبوقع و  نیا  دـیوگ : یم  ضیف  موحرم  تسا ؛ دـیدهت  کی 

رگا درذگب ؛ شلها  لاوما و  هریشع و  زا  دیاب  دشاب ؛ تراجت  داسک  یتخس و  رظتنم  دنک ، یهارمه  هار  نیا  رد  دهاوخ  یم  یـسک  رگا 
دجی ال  : » دومرف یتیاور  رد  دوش ؛ رداص  وا  هرابرد  ادخ  رما  هک  دشاب  رظتنم  دیاب  درادب  تسود  (ص ) لوسر ادـخ و  زا  رتشیب  ار  اه  نآ 

وا ضغب  بح و  هکنیا  رگم  دـشچ  یمن  ار  نامیا  معط  یـسک  ینعی   (1)« هَّللا یف  ضغبی  هَّللا و  یف  ّبحی  یّتح  ناـمیإلا ، معط  مکدـحأ 
»(2)؛ هَّللا ِّبُح  َهَواَلَح  َدَجَو  اَمَس َو  اَْینُّدلا  َنِم  ُنِمْؤُْملا  یَّلََخت  اَذِإ  « ؛ تسا هدمآ  يرگید  ریباعت  تایاور  یضعب  رد  ای  .دشاب و  ادخ  هار  رد 

نیا یـسک  رگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  لاـعتم  يادـخ  دـشچ ؛ یمن  ار  ناـمیا  مـعط  ًالـصا  یـسک  نـینچ  دـیامرف : یم  ثیدـح  نـیا  رد 
همزـال اـه  نیا  سپ  .دوش  یم  تبوقع  درادـب ، تسود  ادـخ  هار  رد  داـهج  و  (ص ) لوـسر ادـخ و  زا  شیب  ار  تاـناکما  تارودـقم و 

.تسا یهارمه 
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َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  « ؛ تسا هدـش  لقن  ءاسن  هکراـبم  هیآ  لـیذ  یثیدـح  ناـیبلا  عمجم  رد 
ادخ و هب  تبـسن  درک و  یگدنب  ار  ادخ  یـسک  رگا  /69 ؛) ءاسن «) ًاقیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َنیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو 

دهاوخ یناهارمه  اه  هاگلزنم  رد  ریـس و  لحارم  همه  رد  هللا و  يوس  هب  دوخ  ریـس  رد  دش ، عیطم  درک و  ادـیپ  عوط  ماقم  (ص ) لوسر
«، مهیلع معنم  « ؛ دنک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  اه  ناسنا  نآرق  .تسا  هداد  تمعن  اه  نآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  اه  نآ  تشاد ؛
مه یبوخ  ياقفر  اهنیا  دنتـسه و  ءادهـش  نیقیدـص و  و  (ع ) ءایبنا دـنا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یناـسک  نیا  هک  نیبوضغم »  » و نیلاـض » »

.دنتسه

هقالع ترضح  هب  هک  دنتـشاد  يا  هدش  دازآ  مالغ  کی  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  هک  دندرک  لقن  هیآ  نیا  لیذ  یـسربط  موحرم 
يزیچ تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  دندومرف : تسا ؛ هدش  فیعـض  فیحن و  رغال و  مالغ  نیا  دـندید  زور  کی  ترـضح  تشاد ؛ یناوارف 

نارگن و ار  نم  هک  يزیچ  .مروآ  یمن  تقاط  مینیب  یمن  ار  امـش  هک  زور  کـی  تسا ؛ هدرک  رارق  یب  ار  نم  امـش  تبحم  تسا ؛ هدـشن 
تـشهب یلاـع  تاـجرد  رد  امـش  منک ؟ هچ  امـش  يرود  زا  ترخآ  رد  دوش ؛ یم  ماـمت  اـیند  نیا  هک  منیب  یم  تسا ؛ نیا  هدرک ، راـمیب 

مه تشهب  لـخاد  تسا ؛ هاـتوک  امـش  زا  نامتـسد  هک  تشهب  زا  نوریب  .نآ  نییاـپ  بـتارم  رد  اـی  میتـشهب ، زا  نوریب  اـی  اـم  دـیتسه و 
تـشهب همه  انعم  کی  هب  دـشاب ؛ (ع ) تیب لها  راوج  رد  تشهب  رد  یـسک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  .درادـن  یطبر  امـش  هب  ام  تاجرد 

دـص دـنچ  ره  هکلب  دـننیبب ؛ ار  (ع ) نینمؤملاریما دـنناوت  یمن  هناخنامهم  نیا  رد  نانامهم  همه  یلو  تسا ؛ (ع ) نینمؤملاریما هناخنامهم 
َلوُسَّرلاَو َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : » دـش لزان  هیآ  نیا  مالغ ) نآ  هب  خـساپ  رد   ) .دـسر یم  يا  هدـع  هب  (ع ) نیـسح ماما  تاـیلجت  یهاـگ  لاـس 

اب دـیهاوخ  یم  رگا  اًـقِیفَر » َکـَِئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّـصلاَو  ِءاَدَهُّـشلاَو  َنیِقیِّدِّـصلاَو  ِِیبـَّنلا  َنیّ َنـِم  ْمِْـهیَلَع  ُهـَّللا  َمَْـعنَأ  َنیِذـَّلا  َعَـم  َکـَِئلوُأَف 
، دنتسه امش  اب  اه  نآ  دوش ؛ لصاح  امش  يارب  ترـضح  اب  تیعم  ات  دیـشاب  عیطم  دیـشاب و  هتـشاد  عوط  ماقم  دیاب  دیـشاب ، (ص ) ربمایپ

.دنتسه امش  يارب  مه  یبوخ  ياقفر  دیتسه ؛ اه  نآ  اب  امش 
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(ع) نیموصعم اب  یهارمه  لماوع  زا  رگید  یکی  ناسنا ، ياه  تبغر  لیم و  رد  لوحت 

ُْدبَْعلا ُنوُکَی  َال  : » دـندومرف ترـضح  سپـس  دنتـسه ؛ مه  (ص ) مرکا یبن  هیآ ، نیا  رد  (ع ) ءاـیبنا زا  روظنم  دـنا : هدومرف  تیاور  نیا  رد 
ار نم  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  نامیا  يداو  هب  مدق  ًاعطق  یـسک  »(1) ؛ ِِهلْهَأ ِِهلاَم َو  ِهِدـْلُو َو  ْنِم  ِهِسْفَن َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  َبَحَأ  َنوُکَأ  یَّتَح  ًانِمُْؤم 

هوالع نیاربانب  تسا ؛ نامیا  يداو  لقادح  نیا  .درادب  تسود  رتشیب  مدرم  همه  زا  شلها و  شنادنزرف ، شردام ، شردپ ، شدوخ ، زا 
لیم و رد  لوحت  نامه  ادخ ، يءایلوا  اب  هارمه  نداتسیا  یهارمه و  طیارش  زا  یکی  دهد  یم  ناسنا  هب  نآرق  هک  ییاه  تریصب  همه  رب 

تسا عناق  دشاب ، هتشاد  ار  ایند  رگا  تسا ؛ یفاک  وا  يارب  ایند  هرفـس  دشاب ، ایند  تایح  هب  یـضار  رگا  ناسنا  .تسا  ناسنا  ياه  تبغر 
دنک یمن  ساسحا  ینعی  دـنک ؛ یمن  یگنت  ساسحا  ایند  رد  دوش و  یمن  کچوک  وا  يارب  زگره  ایند  دوش ؛ یمن  ریـس  ایند  زا  زگره  و 

لاعتم و يادخ  زا  شیب  ار  دوخ  ییایند  تاقلعت  هک  یناسنا  دشاب ؛ ادخ  یلو  هارمه  دناوت  یمن  یناسنا  نینچ  تسا ؛ نجس  وا  يارب  ایند 
، ینآرق ياه  تریصب  رانک  رد  نیاربانب  تسین ؛ یهارمه  لها  زگره  دراد ، تسود  ادخ  هار  رد  داهج  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو 

كرد نآ  همه  هنرگو  تسا ؛ ناسنا  تالیامت  تاینمت و  تاقلعت و  رد  لوحت  یلابکبـس و  داجیا  دـتفیب  قافتا  دـیاب  هک  یلوحت  نیمود 
.دنک یمن  تیافک  مه  اه  مهف  نآ  همه  هک  دمهفب  دیاب  ناسنا  تسین ؛ یفاک  تکرح  يارب  مه  اه  تریصب  اه و 
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ناشیا يالب  دهع  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن  كرد 

نیا میناوتب  دـنک  یم  کـمک  هک  يرگید  هتکن  دوش ، یم  ناـسنا  تـالیامت  رییغت  هب  یهتنم  هک  یلماوـع  اـه و  تریـصب  همه  راـنک  رد 
ناشیا /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسالب نتفریذپ  رد  (ع ) همئا شقن  كرد  مینک ، لمحت  ار  اه  يراوشد 

(ع) تیب لها  یهارمه  رد  لاح  ره  هب  دـمهفب ؛ ءالتبا  ریـسم  ریـس و  نیا  رد  ار  (ع ) همئا هاگیاج  دـیاب  ناسنا  .دـنا  هتفریذـپ  ار  ءالتبا  نیا 
الب تبحم  نوچ  شاب ؛ الب  هدامآ  سپ  ییوگ ، یم  تسار  دـندومرف : مراد ؛ تسود  ار  امـش  درک : ضرع  ترـضح  هب  تسه ؛ ییاهالب 

ناـکما دوش ؛ یم   (1)« اَِـنفْوَِخل َنُوفاَـخَی  اَِـننْزُِحل َو  َنُونَزْحَی  اَـنِحَرَِفل َو  َنوُحَْرفَی   » وا دوب ، (ع ) موصعم اـب  ناـسنا  تبحم  یتقو  .دروآ  یم 
هرفـس دهاوخ  یم  ناسنا  رگا  دشابن ؛ وا  هار  ياه  یتخـس  و  (ع ) موصعم ياه  هصغ  هارمه  یلو  دـشاب ، (ع ) موصعم اب  ناسنا  هک  درادـن 

يءایلوا ادخ و  اب  دناوت  یمن  دنک ، ادج  ادخ  نید  ادخ و  يءایلوا  ادخ و  زا  دوخ  فوخ  تینما و  اه و  یشوخ  اه و  يداش  رد  ار  دوخ 
.دوش دنبیاپ  مه  شمزاول  هب  دیاب  تفریذپ  ار  اه  نآ  یتسود  ناسنا  رگا  دنک ؛ یهارمه  ادخ 

تاقلعت تالیامت و  تاینمت و  رییغت  اه ، تریـصب  هب  ندیـسر  اه ، یتخـس  لـمحت  تسه ؛ ییاـه  یتخـس  ًاـمتح  ریـسم  نیا  رد  نیارباـنب 
 _ ریـس نیا  رد  ادـخ  يءایلوا  شقن  هب  هجوت  رانک  رد  یگمه  ایند  هب  عساو  هاگن  ایند ، هب  عماج  هاگن  ایند ، زا  ندـش  رت  گرزب  ناـسنا ،
َنِم َكَداَبِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَب  َو   » .دـنک یم  کمک  ام  هب  تسا _  ناشیا  تمـصع  ماقم  اه و  نآ  تعافـش  ماـقم  ناـمه  هک 

« داَشَّرلا يَدُْهلا َو  ِبَاب  َیلِإ  ِباَِیتْرِالا  ِّکَّشلا َو  یَمَْعلا َو  َِهلاَهَْجلا َو  َِهلاَلَّضلا َو 
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sarallahqom.ir هیضیف )  هسردم  مرحم 1394  مشش  بش  مق -  هللاراث  تئیه   :  ) عبنم

یهارمه تین  ناشیا و  شقن  كرد  (ع ، ) موصعم اب  یهارمه  رد  ام  هاگیاج 

مرح هب  میهاوخب  رگا  نآلا  دنتسه ؛ هدهاشم  لباق  یتحار  هب  تخـس  یکیزیف و  عناوم  تسا ؛ یمهم  رایـسب  عنام  گنهرف  یلوحت  ره  رد 
هب ات  مینک  باختنا  ار  هار  میورب  دـیاب  مینک ؛ دروخرب  برد  کی  ای  راوید  کی  هب  تسا  نکمم  مینک  باختنا  ار  میقتـسم  هار  میورب و 

لیلد نیمه  هب  دنوش ؛ یمن  هدید  یتحار  هب  دنتـسه و  مرن  راتخاس  ياراد  یلو  دنتـسه ؛ روط  نیمه  مه  یگنهرف  عناوم  میـسرب ؛ دصقم 
گنهرف هب  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  دـیحوت  تمـس  هب  تکرح  يارب  یگنهرف  ياـضف  نیا  رییغت 

سدقم دوجو  نیا  /120 ؛) لحن «) اِتناق ًهَّمُأ  َناک  َمیهاْربِإ  َّنِإ   » دشاب یم  تما  (ع ) لیلخ میهاربا  هک  تسا  هنوگ  نیا  درک ؟ لیدبت  دیحوت 
دیمهف و ار  هار  ياه  یتخس  نیا  دیاب  .دنتـسه  تما  نیا  لیذ  (ع ) ءایلوا ءایبنا و  همه  تسا ؛ یخیرات  میظع  تما  کی  اب  ربارب  ییاهنت  هب 

يور هچنآ  تسا ؛ هدـشن  ام  بیـصن  اه  یتخـس  نآ  زا  يزیچ  هدیـشک و  شود  هب  ییاهنت  هب  ار  ملاع  تیادـه  راب  (ص ) ربمایپ هک  دـید 
کی نم  يارب  تفگ : یملاع  هب  یـصخش  دنتـشاد ؛ یم  رب  ناشدوخ  مه  ار  نامه  هنرگو  تسام ؛ تاهجوت  رییغت  طـقف  تساـم ، شود 

؛ دینک تین  امـش  تفگ : صخـش  دینک ؛ تین  تفگ : دـیراد ؛ نآرق  ناتدوخ  تفگ : دـیروایب ؛ نآرق  مشچ ، تفگ : دـیریگب ؛ هراختـسا 
! منک تین  امش  هراختسا  يارب  نم  هک  دوش  یمن  تسا ؛ ناتدوخ  اب  رگید  هراختسا  تین  تفگ :
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هار یتخـس  همه  هک  درک  هجوت  رما  نیا  هب  یـسک  رگا  .میراذگب  ترـضح  هدهع  هب  مه  ار  نآ  دوش  یمن  تسا ؛ تین  نامه  ام  یتخس 
مهارف لمحت ، اه و  نآ  اب  یهارمه  ناکما  دنا ، هدرک  ناسآ  ناشیا  ار  دـیحوت  تمـس  هب  ملاع  ریـس  تسا و  ترـضح  دوخ  شود  يور 

نآ ار  الب  یلـصا  راب  هکنیا  هب  داقتعا  و  تسین ، تمارغ  تسا و  تمینغ  زوف و  (ع ) تیب لها  اب  یهارمه  هک  هتکن  نیا  كرد  دوش ؛ یم 
تعافش و شقن  هدهاشم  و  درادن ، يداو  نیا  رد  يدج  مهس  چیه  مه  ام  نیرتالتبم  میرادن و  هدهع  رب  يراب  چیه  ام  دنا و  هدیشک  اه 

.درادرب ار  راب  نیا  دناوتب  ناسنا  ات  دنک  یم  کمک  هک  دنتسه  یلماوع  هلمج  زا  یگمه  ناشیا ، دهع  تمصع و 

هعیش .میزادرپ  یم  ترضح  طسوت  نآ  لمحت  ندرک  ناسآ  یگنوگچ  نادیم و  نیا  رد  (ع ) ءادهشلادیس هاگیاج  حیـضوت  هب  همادا  رد 
، مرحم هام  ندیسرارف  اب  یلو  تسا ؛ هدرک  لمحت  ار  اه  یتخس  اه و  تیمورحم  همه  لاس  هعیش 1400  تسا ؛ تخس  رایسب  ًاعقاو  ندوب 

شالت لاس  کی  هفیقس  ناطیش و  هاگتسد  دنک ؛ یم  تکرح  ادخ  تمس  هب  مارآ  لابکبس و  هعیـش  دوش و  یم  کبـس  اه  یتخـس  همه 
؛ دراذگ یم  هجیتن  یب  ار  اه  نآ  شالت  همه  دزو و  یم  البرک  میـسن  رگید  راب  یلو  دـننک ، ادـج  (ع ) نیـسح ماما  زا  ار  ام  ات  دـننک  یم 

نآ دراد ؛ يددـجم  عولط  زور  ره  هک  دیـشروخ  لثم  دراد ؛ یناروف  لاس  ره  اروشاع  .دـنا  هداد  ماجنا  ترـضح  دوخ  ار  راک  نیارباـنب 
.دنک یم  ناسآ  ار  ریسم  لاس  ره  اروشاع  عولط 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 
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مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتفه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
توعد روحم  هکنیا  هب  هراشا  اب  ثحب  يادتبا  رد  ناشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  هیـضیف ) هسردـم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

.دندرک ناونع  كرش  زا  یهن  دیحوت و  هب  توعد  ار  ناشیا  ياهریشبت  اهراذنا و  همه  و  (ع ) ءایبنا

.تسا ناشیا  تیالو  نآ  عرف  و  (ع ) نیموصعم نآ  لصا  .تسا  عرف  لصا و  ياراد  هک  تسا  هبیط  هرجـش  نآرق  تایآ  ربانب  دیحوت  نیا 
هطقن رد  ددرگ ؛ یم  ترـضح  رد  یناف  ماسنا  هک  يوحن  هب  دوش  یم  ققحم  ترـضح  تیالو  طیحم  هب  دورو  اب  اـم  ندـش  دـحوم  اذـل 

ره .دراد  هیکت  اه  نآ  هب  تبحم  هجوت و  توغاط و  ياـیلوا  تیـالو  هب  دوخ  هیـال  نیرت  قیمع  رد  هک  دوش  یم  حرطم  دـیحوت ، لـباقم 
زا يربت  بانتجا و  كرـش ، زا  ضارعا  حطـس  نیرت  قیمع  .دـنوش  یم  لمع  هماـقا  هعاـشا و  باـکترا ، حطـس  هس  رد  ود  نیا  زا  کـی 
زا .دوش  یم  ناسنا  ریگ  نابیرگ  توغاـط  ياـیلوا  هب  یکیدزن  رد  اـه  یگریت  اـه و  کنـض  همه  هکنیا  نمـض  .تسا  توغاـط  ياـیلوا 

هدش رکذ  نآرق  رد  حـلاص  لمع  نیا  هک  تسج  يرود  كرـش  زا  داد و  ماجنا  ار  یحلاص  لمع  دـیاب  دـیحوت  هب  ندیـسر  يارب  یفرط 
رد ام  تاجرد  .درکن  ذخا  ار  يرگید  تیالو  (ع ) تیب لها  تیالو  اب  هک  درک  یعس  دیاب  كرش  زا  تاجن  يارب  رگید  نخس  هب  .تسا 
هک دراد  نطاب  رهاظ و  هبترم  ندوب  دـحوم  .تسا  نآرق  تاجرد  رد  ریـس  تیالو و  يداو  رد  ام  تاـجرد  اـب  بساـنتم  دـیحوت ، يداو 

دوجو اه  ناسنا  تطف  رد  دـیحوت  هب  لیم  هکنیا  رگید  ثحب  .دوش  یم  نکمم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دورو  اب  نآ  تقیقح  كرد 
ترطف رد  ار  لصا  هس  لاـعتم  يادـخ  هقاو  رد  .تسا  هدـش  هداـهن  اـم  دوجو  رد  تیـالو  يداو  هب  دورو  دـیحوت و  هب  لـیم  ینعی  .دراد 

نیا .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  و  (ص ) هللا لوسر  توبن  هب  تداهـش  دیحوت ، هب  تداهـش  زا : تسا  ترابع  هک  هداد  رارق  ناسنا 
يادخ .دوش  یم  افوکـش  شیاهدادعتـسا  دسر و  یم  دشر  هب  (ع ) ءایبنا تسد  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  ریاد  نیمزرـس  رد  دیحوت  رذـب 

ود ناسنا  كرـش  دـیحوت و  دوجو  اب  .تسا  هداد  رارق  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  هداد ، رارق  اه  ناسنا  رد  ار  دـیحوت  هب  لیم  رگا  لاعتم 
دریگب رارق  مالسلا  هیلع  ماما  طیحم  رد  ناسنا  دوجو  رذب  ینعی  دیحوت  اذل  .تمعن  نارفک  تمعن و  رب  رکش  دراد ؛ دوخ  يور  شیپ  هار 

هک تسا  هدش  هدناوخ  تمعن  لیلد  نیا  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  فصو  نیا  اب  .دتفیب  رئاب  نیمزرس  رد  ناسنا  رذب  ینعی  مه  كرـش  و 
رگید یکی  هکنیا  هصالخ  .تسا  ربق  توم و  طیحم  توغاط  تیالو  طیحم  رگید  يوس  زا  .دوش  یم  یتشهب  نآ  هب  ندیـسر  اب  ناـسنا 

بجوـم هک  تسا  دـیحوت  زا  حیحـص  كرد  دوـش _  یم  یهتنم  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یهارمه  رد  ربـص  هـب  هـک  تریـصب _  لـماوع  زا 
.دوش یم  ترضح  تعافش  هب  ندیسر  ام و  یگداتسیا 
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رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  دورو 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

 * ٌریَِشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ریبَخ *  ٍمیکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
ياه تراشب  اهراذـنا و  همه  و  (ع ) یهلا يءایبنا  همه  توعد  هراـصع  هک  دـش  ضرع  ( 4-1/ دوه «) ِْهَیلِإ ْاُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  ْاوُرِفْغَتْـسا  ِنَأَو 

تدابع زا  یهن  زین  اه  یهن  همه  قح و  ترضح  تدابع  هب  توعد  اه ، توعد  همه  .تسا  هدش  عمج  هللا » الا  اودبعت  الا   » هیآ رد  ناشیا 
دیدهت ار  ام  هک  تسا  يورخا  يویند و  ياه  جنر  اه و  تبوقع  زا  دنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاهرادشه  اهراذـنا و  همه  .تسادـخ  ریغ 

زا زین _  ناشیا  ياه  تراشب  همه  تسادـخ ؛ ریغ  شتـسرپ  تلفغ و  هب  ندـش  التبم  دـیحوت و  يداو  زا  ام  جورخ  لـیلد  هب  دـنک و  یم 
.تسا دیحوت  لاعتم و  يادخ  شتسرپ  هب  طوبرم  يورخا _  ياه  تمعن  ات  هتفرگ  ییایند  ياه  قیفوت  اه و  تمعن  اه و  باوث 

؛ تسا هدش  ریسفت  (ع ) ناشیا تیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  هب  تایاور  ساسارب  هک  تسا  يا  هبیط  هرجـش  دیحوت  تقیقح 
هدوب كاپ  تخرد  نیا  رب  یگرب  دوجو  همه  اب  ات  دنک  شالت  دوش و  کسمتم  هبیط  هرجـش  نیا  هب  دیاب  ندش  دـحوم  يارب  یناسنا  ره 

، میا هدـش  توعد  نآ  هب  ام  هک  يدـیحوت  .دـشاب  ناشیا  هب  قلعت  مالـسلا و  هیلع  موصعم  تهج  رد  وا  هیذـغت  شیور و  دـشر و  همه  و 
یبن رونلا  تیب  هب  ام  دورو  ینعی  ام  ندش  دـحوم  تسا و  هدرک  ینارون  ار  ام  ملاع  ات  الاب  ملاوع  زا  هک  تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعش 

ترـضح رب  عرف  ام  ياوق  همه  ات  میوش  دراو  تویب  نیا  هب  دیاب  ام  .رون  همـشچرس  هب  ندیـسر  ات  رون  يداو  نیا  رد  ریـس  و  (ص ) مرکا
رارق (ص ) مرکا یبن  ياوق  لیذ  ناسنا  ياوق  همه  هک  تسا  نیا  ندش  دـحوم  هار  لهج ، لقع و  ثیدـح  ساسارب  رگید  ریبعت  هب  دوش ؛

ناـشیا هدارا  وترپ  رد  ینعی  دوش ؛ (ص ) مرکا یبـن  هب  قلعتم  اـم  حور  سح و  لـقع و  نطاـب و  رهاـظ و  زا  معا  وا  دوجو  همه  دریگب و 
یبن رد  شدوجو  همه  هک  تسا  یـسک  دحوم  دـبای ؛ روهظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  راونا  ات  دـشاب  ناشیا  هب  یلوتم  دـنک و  تکرح 

هدیـسر و (ص ) مرکا یبن  هبیط  تایح  هب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ رهاظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  رون  تسا و  یناف  (ص ) مرکا
هتشذگ رد  ناسنا  تسا ؛ یتسرپ  تب  هب  کیدزن  كرـش ، ینعم  زین  لباقم  هطقن  رد  تسا ؛ هتفای  ققحت  یلجت و  وا  رد  ترـضح  تافص 

ریغ زا  دنک ، هجوت  ریغ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  كرـش  رت  قیمع  هیال  درک ؛ ادیپ  تاجن  نآ  زا  دـیاب  هک  دـیتسرپ  یم  ار  بوچ  گنس و 
قیمع هیال  نیا  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  ریغ  دشاب و  راودیما  ریغ  هب  دسرتب ، ریغ  زا  دهد ، عاجرا  ریغ  هب  ار  دوخ  ياهرارطـضا  دهاوخب ،

.تسا كرش  رت 
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نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  سیلبا و 

هب اـعد  هیآ  نـیا  رد  /60 ؛) رفاـغ «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  یتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  «َو 
ریغ و هب  قلعت  ریغ ، زا  ياعد  ریغ ، زا  تساوخرد  تسا ؛ هدمآ  باسح  هب  هللا  یلع  رابکتـسا  زین  اعد  كرت  هدش و  حرطم  تدابع  ناونع 

يایلوا دوخ  رفک  كرش و  هیال  نیرت  قیمع  یلو  تسا ؛ كرش  زا  يرت  ینطاب  هیال  زین  نیا  تسا ؛ یتسرپ  تب  كرش و  ندناوخ  ار  ریغ 
یتسرپ و تب  رد  .دـننک  یم  یتسرپ  تب  هب  راداو  ار  وا  دوش  دراو  اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  یـسک  رگا  تساه ؛ نآ  تیالو  توغاـط و 

دتسرپ یم  ار  بوچ  گنس و  یسک  ینعی  باکترا  .هماقا  هعاشا و  باکترا ، زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  هبترم  حطـس و  هس  زین  كرش 
یم دای  هب  هاگ  ره  هک  مدرک  راک  ود  مرمع  رد  نم  دوب : هتفگروج  همئا  زا  یکی  .دنک  یم  هیکت  نآ  هب  هدرک و  هدجس  نآ  لباقم  رد  و 

هتـشذگ رد  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  هدـنخ  هب  ارم  هچنآ  مـیرگ ؛ یم  يرگید  يارب  دراد و  یم  او  هدـنخ  هـب  ارم  اـه  نآ  زا  یکی  مروآ 
رطخ زا  ار  ام  ات  میتشاذـگ  یم  رـس  يـالاب  میدرک و  یم  تسرد  اـمرخ  زا  یتب  ناـبایب ، رد  رطخ  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  بش  ماـگنه 

.میدروخ یم  ار  ییامرخ  تب  نامه  میدش ، یم  رادیب  تمالس  هب  هک  حبص  یلو  دنک ؛ ظفح 

هعاـشا ار  یتـسرپ  تب  یـسک  هک  تسا  نیا  مود  تلاـح  .دـنک  یم  هیکت  وا  هب  هدرک و  تداـبع  ار  تب  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  باـکترا 
ار زامن  دزاسب و  دجـسم  يرگید  درف  دـناوخب و  زامن  یـسک  هک  تسا  نیا  شلباقم  هطقن  دـنک ؛ اـپ  هب  هدـکیم  هدـکتب و  ینعی  دـهدب ؛

تب گـنهرف  نداد  جاور  ینعی  تسا ؛ یتـسرپ  تب  رفک و  كرـش و  هماـقا  تسا ، رتـالاب  ود  نآ  زا  هک  موـس  هلحرم  دـهد ؛ یم  هعاـشا 
اه نآ  لباقم  رد  دـنهاوخب و  اه  تب  نیا  زا  دـیاب  تساه و  تب  نیا  تسد  رد  ناشروما  همه  دـننک  ساسحا  مدرم  هک  ییاج  ات  یتسرپ 

تب هماقا  سپ  دننک ؛ ترفغم  بلط  اه  نآ  زا  دنـسرتب و  اه  نآ  زا  دـش ، لزان  ییالب  رگا  ای  دـنهدب  ینابرق  اه  نآ  يارب  دـننک ، هدـجس 
هب هجوت  گنهرف  هکلب  تسین  هعاشا  باکترا و  طقف  توغاط  يایلوا  راک  نیارباـنب  نداد ؛ جاور  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ینعی  یتسرپ 

هکلب تسین ، دـیحوت  هعاشا  ای  تدابع  طقف  مه  مالـسلا  هیلع  موصعم  راک  هک  نانچمه  دـننک ؛ یم  هماقا  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ریغ و 
هماقا ار  دیحوت  تاماقم  همه  دنتـسه ؛ هللا  فرع  انب  هللادبع و  انب  قادـصم ) ( ؛ دنتـسه نید  مئاعد  دـیحوت و  ناکرا  .تسا  دـیحوت  هماقا 
یلـص مرکا  یبن  سدقم  دوجو  تسد  هب  دیحوت  حطـس  نیرت  ینطاب  نیرت و  قیمع  ات  دیحوت  حطـس  نیرت  يرهاظ  زا  هماقا ، دـننک ؛ یم 
کی ددرگ _  یم  رب  نآ  هب  نآرق  ياهراذـنا  همه  هک  یتـسرپ _  تب  كرـش و  زا  ضارعا  يارب  سپ  دوش ؛ یم  قـقحم  هلآ  هیلع و  هللا 
هیکت ریغ  هب  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  مدق  کی  دنکن ؛ هدجـس  اه  نآ  لباقم  رد  دتـسرپن و  ار  بوچ  گنـس و  ناسنا  هک  تسا  نیا  مدـق 

نآ اریز  دنک ؛ بانتجا  سیلبا  توغاط و  يایلوا  تیالو  زا  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  هبترم  دشابن ؛ راودیما  ریغ  هب  دسرتن و  ریغ  زا  دـنکن ،
هدوب (ع ) ءایبنا هزرابم  هضراعم و  لیلد  هب  میا  هتشاذگ  رانک  ار  یبوچ  ياه  تب  زورما  رگا  .دنتسه  ملاع  رد  یتسرپ  تب  هماقا  روحم  اه 

ناشیارب یگدـنز  همه  تعـسو  هب  دـیدج  تب  کی  دـنچ  ره  دنتـسرپ ؛ یمن  ار  بوچ  گنـس و  هک  دـنا  هدیـسر  يزرم  هب  مدرم  تسا ؛
دیحوت ياه  باجح  نیرت  گرزب  وزج  هک  ددجت  نایرج  دـننام  دـننک ؛ یم  لوغـشم  ار  اه  نآ  يرگید  لکـش  هب  دـنا و  هدرک  تسرد 

زا دنرادن ؛ ادـخ  اب  يراک  دـننک و  یم  هدجـس  نآ  رب  بش  زور و  مدرم  هک  دـنا  هدرک  تسرد  برغ  ندـمت  لک  هزادـنا  هب  یتب  تسا ؛
نردـم یتسرپ  تب  کی  نیا  دـنزیخ ؛ یمرب  ایند  رکف  اب  مه  حبـص  دـنباوخ و  یم  ایند  رکف  اب  مه  بش  دنتـسه ، ایند  هب  لوغـشم  حـبص 

.تسا
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ناشیا لیذ  ناتدوجو  همه  دـیناسرب و  (ص ) مرکا یبن  هب  ار  دوخ  ینعی  هللا » الا  اودـبعت  الا  « ؛ دراد یتاماقم  مه  كرـش  زا  ضارعا  سپ 
كرش ات  یفخ  كرش  كرش _  هب  دوش ، توغاط  يایلوا  وریپ  یـسک  رگا  .دینک  ضارعا  توغاط  يایلوا  زا  دیتسرپن و  ار  ریغ  دشاب و 

امَّنَأ ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  « ؛ تسا هدش  نایب  نوگانوگ  ریباعت  اب  نآرق  رد  هتکن  نیا  .دوش  یم  التبم  یتسرپ  تب  و  یلج _ 
سدـقم دوجو  نیا  /110 ؛) فهک «) ًادَـحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَـمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ 

دـسرب هللا  ءاقل  دیحوت و  ماقم  هب  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  تسا ؛ دیحوت  مه  وا  یحو  هصالخ  دوش و  یم  یحو  وا  رب  هک  تسا  يربمایپ 
تدابع رد  دهد و  ماجنا  یحلاص  لمع  دیاب  ددرگ  غراف  وا  ریغ  زا  دشاب و  لاعتم  يادخ  اب  لوغـشم  هشیمه  دنک و  كرد  ار  دـیحوت  و 

« هللا الا  هلا  ال   » كرد تسا ؛ قح  ترـضح  تیهولوا  تقیقح  كرد  دـیحوت و  هب  ندیـسر  هار  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  كرـش  راـگدرورپ 
وا رب  دـیحوت  تقیقح  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  تسا ؛ تدابع  رد  كرـش  زا  ضارعا  حـلاص و  لمع  نآ  ماـجنا  هب  طورـشم 

.دنک یم  یگدنز  هللا  الا  هلا  اب ال  ملاع  نیا  رد  دمهف و  یم  ار  هللا  الا  هلا  تقیقح ال  دوش و  یم  راکشآ 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  لمع 

دروم هک  یفخ  كرـش  یتح  دشاب ؛ هتـشادن  تدابع  رد  كرـش  دشاب و  حلاص  لمع  لها  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  صخـشم  هیآ  رهاظ  زا 
کیرات بش  رد  هایس  گنس  رب  هایـس  هچروم  رثا  صیخـشت  زا  شـصیخشت  تسا و  روفغم  كرـشح  تایاور  ریبعت  هب  تسا و  ترفغم 

سپ تسا ؛ دیحوت  باجح  هدش و  نایب  هللا  ءاقل  عنام  مه  كرش  زا  هزادنا  نیا  یتح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایب  رد  .تسا  رتراوشد 
؟ تفای تاجن  كرش  زا  ناوت  یم  هنوگچ  هیآ  نطاب  ساسارب  لاح  .تسا  هیآ  رهاظ  ینعم  نیا  .درک  ادیپ  تاجن  اه  كرش  همه  زا  دیاب 

ُمُُهتَیَالَو َو  ْمِهِْریَغ - َهَیَالَو  ِدَّمَُحم  ِلآ  ِهَیَالَو  َعَم  ْذِخَّتَی  َال  : » دندومرف هک  هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  هیآ  نیا  لیذ 
ءاقل هب  تسا ، هللا  ءاقل  طرـش  هک  یحلاص  لمع  نآ  نودب  اریز  .دینکن  ذـخا  ار  ریغ  تیالو  اه  نآ  تیالو  اب  ینعی  »(1) ؛ ِحلاَّصلا ُلَمَْعلا 

یم روبع  ظفل  ماقم  زا  هک  درب _  یم  شیپ  هللا  الا  هلا  دیحوت و ال  تقیقح  كرد  هللا و  ءاقل  ماقم  ات  ار  ام  هک  یصالخا  .دیسر  یمن  هللا 
ام ياوق  همه  ًانطاب  ًارهاظ و  .تسا  ناشیا  يارب  (ع ) تیب لها  تیالو  ماقم  رد  ندادن  رارق  کیرـش  میـسر _  یم  تقیقح  ماقم  هب  مینک 

تدابع رد  كرش  دهد و  یم  رارق  کیرش  راگدرورپ  يارب  تدابع  رد  یـسک  رگا  دندومرف : دعب  دشاب ؛ اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  دیاب 
.تسا هدش  یهتنم  دیحوت  رد  كرش  هب  هک  دراد  كرش  ام  تیالو  رد  وا  هک  دینادب  یفخ _  كرش  یتح  دراد _ 

175 ص :

47 ص : ج 2 ، یمقلا ، ریسفت  ( 1 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 367 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، تاجرد 

نمف ینـصح  هللا  الا  هلا  هملک ال   » ینعی ندـش  دـحوم  .تسا  تیالو  يداو  رد  دوجو  همه  اـب  نتفرگ  رارق  دـیحوت  هب  ندیـسر  هار  سپ 
طیحم دراو  ینعی  دیحوت  یباذع » نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » ینعی یباذـع » نم  نما  ینـصح  لخد 

هب دیحوت  نیا  رد  ام  تاجرد  دوش ؛ یم  زاغآ  دیحوت  تاماقم  رد  ریـس  دیحوت  يداو  هب  دورو  اب  ندنام ؛ طیحم  نیا  رد  ندش و  تیالو 
تمایق زور  ددرگ ، یمرب  ام  رد  نآرق  ققحت  تاجرد  هب  ام  نامیا  تاجرد  هک  نانچمه  دراد ؛ یگتـسب  تیـالو  رد  اـم  تاـجرد  هبترم 
تـشهب دنراد ، یتاجرد  دوخ  نامیا  تاجرد  هزادنا  هب  نینمؤم  تسام ؛ دیحوت  نامیا و  تاجرد  اب  بسانتم  تشهب  رد  ام  تاجرد  مه 
ِنِمْؤُْمِلل ُلوُقَیَف  « ؛ تسا نارق  تایآ  هزادـنا  هب  مه  تشهب  تاجرد  تسا ؛ نآرق  تایآ  هزادـنا  هب  نامیا  تاجرد  نیا  دراد ؛ یتاجرد  مه 

هزادـنا نامه  هب  تسا ، هدـش  يراج  ناـسنا  رد  نآرق  تقیقح  هدـش و  ققحم  ناـسنا  رد  نآرق  رون  هک  يا  هزادـنا  هب  »(1) ؛ هَقْرا َو  ْأَْرقا 
تاماقم رد  ریـس  دیحوت ، تاماقم  رد  ریـس  نیاربانب  دراد ؛ هجرد  دـیحوت  يداو  رد  هزادـنا  نامه  هب  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  ناسنا 

رد ریس  یترابع  هب  »(2) ؛ ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ   » هک تسا  نیا  هکس  يور  نآ  تسا ؛ نآرق  تعافش  هب  ریـس  نآرق و 
رد ام  تاجرد  دیحوت  رد  ام  تاجرد  »(3) ؛ نِینِمْؤُْمِلل ٌتاَجَرَد  ِهَّللا … ْمُه َو  َو  « ؛ تسا تیالو  تاجرد  رد  ریـس  نامه  دیحوت  تاجرد 

؛ تسا ترـضح  رونلا  تیب  رد  شدوجو  همه  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  لابند  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ تیالو  يداو 
یم روصت  هک  دننک  یم  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  دیحوت  اه  یلیخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نصح  تیالو و  يداو  رد  شیاوق  همه 

هک تسا  نامه  (ع ) تیب لها  تانایب  نآرق و  رد  دیحوت  .تسین  هنوگ  نیا  یلو  دوب ؛ مه  دحوم  تفر و  یسک  ره  لابند  ناوت  یم  دوش 
رارق اه   نآ  تیالو  تحت  و  (ص ) مرکا یبن  نانمـشد  توغاط و  يایلوا  هب  ندش  کیدزن  ینعی  مه  ندوب  كرـشم  دش ؛ هداد  حیـضوت 

یتسرپ تب  نامه  یلو  دوش  یم  ضوع  اه  تب  لکـش  طقف  دـننک ؛ یم  هماـقا  ناـسنا  حور  رد  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  اـه  نآ  نتفرگ ؛
بوچ و هرابود  مدرم  هک  تسین  نیا  روظنم  دننادرگ ؛ یمرب  ارقهق  هب  ار  مدرم  دـنور و  یم  الاب  نم  ربنم  رب  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛

زورما تب  یلو  دندوب  گنس  بوچ و  دح  رد  اه  تب  هتشذگ  رد  .دننک  یم  ضوع  ار  گنس  بوچ و  لکش  هکلب  دنتسرپ ، یم  گنس 
.دننک یم  كرشم  هنوگ  نیا  ار  ام  تسا ؛ ندمت  کی  تعسو  هب 
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اب هک  ییاه  یگریت  اه و  یگدولآ  اه ، جـنر  همه  دـنک و  یم  دـیدهت  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ترخآ  ایند و  ياه  تبوقع  همه  نیارباـنب 
يایلوا اب  یکیدزن  لیلد  هب  اه  قیـض  اه و  کنـض  اه ، جنر  اه ، باذـع  اه ، یکاپان  اه ، سجر  همه  و  هدـمآ ، نآرق  رد  فلتخم  ریباعت 
تـشهب تاجرد  دیحوت ، نامیا و  تاجرد  اه ، باوث  همه  یفرط  زا  .تساه  نآ  اب  یهارمه  اه و  نآ  تیالو  تحت  یگدنز  توغاط و 

هَنِطاـب ًهَرِهاـظ َو  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَا  َو  « ؛ تسا ندوـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تیـالو و  يداو  هب  دورو  لاـعتم  يادـخ  تمعن  تاـجرد  و 
ینطاب يرهاظ و  ياه  تمعن  رد  قرغ  امـش  هتخیر و  ورف  امـش  رب  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياـه  تمعن  لاـعتم  يادـخ  /20 ؛) نامقل «ً)

یلو مالسلا ؛ هیلع  بیاغ  ماما  هب  ینطاب  تمعن  زا  هدش و  ریبعت  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرهاظ  تمعن  زا  یهاگ  تایاور  رد  .دیتسه 
نیا ار  تیاور  یسک  تسا  نکمم  .تسا  تیالو  ینطاب ، تمعن  تسا و  توبن  دیحوت و  يرهاظ ، تمعن  دندومرف : تایاور  یـضعب  رد 

دحوم هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسین ؛ نیا  شیانعم  یلو  تسا  دـیحوت  زا  رتالاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  اـیوگ  هک  دـمهفب  هنوگ 
دنک و كرد  ار  دیحوت  تقیقح  دشاب و  یقیقح  دحوم  دهاوخب  یـسک  رگا  نطاب ؛ هبترم  کی  رهاظ و  هبترم  کی  دراد ؛ یبتارم  ندوب 

تیالو هب  دورو  ودب  زا  ناسنا  هک  ارچ  دنک ؛ ادیپ  دورو  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دیاب  دوش  فوشکم  دوهشم و  شیارب  تقیقح  نیا 
نصح نیا  دراو  ناسنا  رگا  .دنک  یم  ریس  دیحوت  تاجرد  رد  دسر  یم  هک  دیحوت  نطاب  هب  سپس  دوش ؛ یم  دحوم  مالـسلا  هیلع  ماما 

نیا زا  .دوش  یم  اهر  اه  جنر  اه و  تبوقع  اه ، تملظ  اه ، تلاذر  اه ، یکاپان  كرـش ، تافآ  زا  هدرک و  ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  دوش ،
.دشاب هتشاد  ریس  برق  تاجرد  رد  دیاب  دعب  هب  هلحرم 
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ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  لیم   

یمن رارق  دیحوت  ترطف  ام  رد  رگا  /30 ؛) مور «) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دیحوت  رب  ار  ام  ترطف  لاعتم  يادـخ 
هب ار  ام  (ع ) ءایبنا رگا  تشادـن ؛ یهجو  زین  وا  توعد  میتشادـن و  دـیحوت  يـالاب  تاـماقم  صـالخا و  یتسرپادـخ و  هب  یلیم  اـم  داد ،

یتح دـیحوت و  تاجرد  نیرتالاب  هب  لیم  ام  تشرـس  ترطف و  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دـننک  یم  توعد  دـیحوت  تاجرد  نیرتـالاب 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  یبح  شتـسرپ  دـیحوت ، هجرد  نیرتالاب  رگا  .میقاتـشم  تاماقم  نیا  هب  اـم  دراد و  دوجو  هللا  ءاـقل  هب  لـیم 
َّلَج َّزَع َو  َهَّللا  اوُدَبَع  ٌمْوَق  َو  « ؛ دشاب بح  رس  زا  دشابن و  فوخ  ای  عمط  رس  زا  مه  شتسرپ  نیا  دشاب ؛ شتـسرپ  رد  قرغ  ام  دوجو  همه 

دوجو .نارگید  نامدوخ و  تبحم  هب  هن  مییادـخ ، تبحم  هب  روطفم  ام  دراد ؛ دوجو  ام  دوجو  رد  یبح  تدابع  نیا  هشیر  »(1) ؛ َهل ًاّبُح 
دیحوت هب  لیم  ام  ترطف  رد  .دـنا  هداد  رارق  ار  دـیحوت  شترطف  رد  تسا و  دـیحوت  هب  ندیـسر  دادعتـسا  ياراد  رذـب  کی  لثم  ناـسنا 

رونلا تیب  رد  نتفرگ و  رارق  (ص ) مرکا یبـن  تیـالو  لـیذ  دوجو  همه  اـب  ینعی  تیـالو ، يداو  هب  دورو  ینعی  دـیحوت  دـنا ؛ هتـشاذگ 
، تسا نیا  دیحوت  تقیقح  رگا  ندرک ؛ ادیپ  تعفر  ادخ  فرط  هب  رکذ ، تقیقح  نیا  اب  ندرک و  ریس  ترضح  رون  اب  ندوب و  ترـضح 

میراد تسود  تلاسر ؛ هب  لیم  مه  میراد ، دیحوت  هب  لیم  مه  تسام ؛ دوجو  رذب  نیا  دـنا و  هتـشاذگ  ام  دوجو  رد  ار  یلیم  نینچ  سپ 
نیا رد  لیلد  نیمه  هب  تسه ؛ ناشیا  تیالو  يداو  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  تکرح  لیم  اـم  ترطف  رد  مینک ؛ تکرح  لوسر  نیا  اـب 
یم دیحوت  تسام ، ترطف  رد  هچنآ  تایاور  ساسارب  دنداد ؛ حیضوت  ار  دیحوت  یترابع  هب  دندومرف و  انعم  ار  ترطف  ترضح  تیاور 

َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َوُه  : » تسا هداد  رارق  زیچ  هس  امش  ترطف  رد  ادخ  دندومرف : رگید  ياج  رد  .دشاب 
.تسا دیحوت  اجنیا  ات  تسه و  ام  ترطف  رد  دهع  هس  نیا  »(2) ؛ دیِحْوَّتلا اَنُهاَه  َیلِإ  ِهَّللا  ُِّیلَو 
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هک (ص ) مرکا یبن  لیذ  تکرح  ندوب و  دحوم  هب  ام  لیم  تسا ؛ نیمه  دیحوت  لیصفت  تسه ، دیحوت  امش  ترطف  رد  هدش  هتفگ  رگا 
نیمز رد  هک  يرذب  .تسا  هدش  هتشاذگ  ام  ترطف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طارـص  دیحوت و  يداو  رد  تکرح  و  تسام ، طارص 

نیا هب  ار  دوخ  مه  رذـب  نیا  و  دـشاب ، زیخلـصاح  نیمز  دـباتب و  دیـشروخ  درابب ، بسانم  ناراب  رگا  دراد ؛ شیور  دادعتـسا  دـتفا ، یم 
رذب دوخ  تباجا  هب  دادعتسا  ندشافوکش  هتبلا  دش ؛ دهاوخ  افوکش  شیاهدادعتسا  همه  دییور و  دهاوخ  دناسرب ، زیخلـصاح  نیمزرس 

رد تسا ؛ رذب  دننام  مه  ناسنا  تسین ؛ یفاک  هناد  شیور  يارب  ییاهنت  هب  زیخلصاح  نیمزرـس  کی  رد  نتفگ  رارق  .دراد  یگتـسب  مه 
اب ناتیاهدهع  اه و  قاثیم  هب  هک  تسا  نیا  ام  اب  (ع ) ءایبنا نخـس  »(1) ؛ ِهتَرِْطف َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسه دیحوت  قاثیم  رذب و  ام  ترطف 

تیالو و لیبس  رد  تکرح  اب  .تسام  دوجو  رد  تیالو  دهع  دیحوت ، دـهع  /60 ؛) سی «) َمَدآ یَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  « ؛ دینک افو  ادـخ 
رد ار  نآ  تسه و  ام  دوجو  رد  لیم  نیا  دوش ؛ یم  ینارون  ام  ینطاب  يرهاـظ و  ياوق  همه  دـیحوت  تاـماقم  كرد  ندیـسر  تیلعف  هب 

.دنا هتشاذگ  ام  دوجو 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  لیبس 

هیلع ماما  اـم  /3 ؛) ناسنا «) ًاروُفَک اَّمِإ  ًارِکاَش َو  اَّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَـه  اـَّنِإ  « ؛ دراد دوخ  يور  شیپ  ریـسم  ود  اـیند  ملاـع  هب  دورو  اـب  ناـسنا 
لاؤس و چیه  دش ؛ یم  عیاض  اهدادعتـسا  همه  تشادن ، دوجو  یطارـص  دوب و  ادخ  هب  ندیـسر  دادعتـسا  رگا  .میتشاذگ  زین  ار  مالـسلا 

یطارص هار و  یلو  دندرک  یم  قلخ  ناوضر  برق و  دیحوت و  بلاط  ار  ام  دنتشاذگ و  یم  یگدنب  هب  لیم  ام  رد  رگا  .دوبن  مه  یباوج 
ٍهَفّْطُن نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اـَّنِإ  « ؛ دـنا هداد  اـم  هب  ار  اهدادعتـسا  .دوبن  مه  يرفک  رکـش و  چـیه  یباوج و  لاؤس و  چـیه  دـنداد ، یمن  رارق 

تکرح لیبس  نیا  رد  دیاب  ام  دعب  هب  اجنیا  زا  دندوشگ ؛ ار  ادخ  هب  ندیـسر  هار  سپـس  /2 ؛) ناسنا «) اًریَِصب اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ 
هار هداد و  ام  هب  ار  دـیحوت  دادعتـسا  هک  دوش  یم  زاغآ  ییاجنآ  زا  رفک  رکـش و  .دـیآ  یم  ناـیم  هب  اـجنیا  زا  مه  رفک  رکـش و  مینک ؛

رگا .مینک  ادـیپ  ار  هار  میناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  ام  هنرگو  دـننک ؛ تیادـه  هار  نیا  هب  ار  ام  دـنهدب و  رارق  ام  يور  شیپ  ار  دـیحوت 
مه دنک ؛ یم  یفرعم  ار  دوخ  دیآ و  یم  (ص ) ربمایپ .تسا  یتسردان  هدیقع  دنک ، ادـیپ  ار  ربمغیپ  دـیاب  دوخ  ناسنا  دـندقتعم  يا  هدـع 

.لیبس هب  تیاده  مه  تسه ، لیبس  مه  تسه ، ددعتسا 
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دهاوخ هنوگچ  ام  دشر  میدش ، تلالد  طارـص  هب  مه  ام  دش و  هدوشگ  میقتـسم  طارـص  هللا و  لیبس  دمآ و  (ص ) ربمایپ هکنیا  زا  دـعب 
راربا هتـسد  کی  دنک ؛ یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اه  ناسنا  رفک ، رکـش و  نیا  اروفک » اما  ارکاش و  اما  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دوب ؟

اهُجاِزم َناـک  ٍسْأَـک  ْنـِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  ًاریعـَـس *  ًـالالْغَأ َو  َلِسالـَـس َو  َنیِرفاـْکِلل  انْدَـتْعَأ  اـَّنِإ  « ؛ راـفک رگید  هتــسد  دنتــسه و 
تـسد رگا  تسوا ؛ اب  هار  همادا  میوش  لیبس  دراو  رگا  دـنریگ ، یم  رارق  تیب ) لها   ) هللادابع تعافـش  لیذ  راربا  ( 5-4/ ناسنا «) ًارُوفاک
ییایند نیا  تعافش  هک  تسا  هللادابع  تعافش  هروس  یتا  له  هروس  .دننک  یم  تعافـش  ار  ام  هللادابع  میدرک ، رکـش  میداد و  ار  دوخ 

دنناشوج یم  ار  اه  همشچ  هک  ار _  ناشیا  يورخا  تعافش  و  دنهد _  یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  هرفـس  همقل  هک  ناشیا _ 
رذب ینعی  دیحوت  تسا ؛ مهارف  زیچ  همه  میـسرب ، دـیحوت  هب  میهاوخب  ام  رگا  سپ  تسا ؛ هدومرف  نایب  دـننک _  یم  باریـس  ار  راربا  و 

تروص نیا  رد  .تسین  مهبم  رما  کی  دیحوت  میهد ؛ رارق  میقتسم  طارـص  هقح و  تیالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دوجو و 
.تسا هدمآ  تایآ  تایاور و  رد  ینوگانوگ  ریباعت  اب  هک  دوش  یم  عقاو  مالسلا  هیلع  ماما  تعافش 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  طیحم 

ُماَمِْإلا : » دنیامرف یم  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لقن  تماما  باب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ینارون  یثیدـح  قودـص  ینیلک و  موحرم 
ماما »(1) ؛ هَضْوَّرلا ُریِدَْغلا َو  ُهَریِزَْغلا َو  ُْنیَْعلا  ُهَطیِسَْبلا َو  ُضْرَْألا  ُهَلِیلَّظلا َو  ُءاَمَّسلا  ُهَئیِضُْملا َو  ُسْمَّشلا  ُلِطاَْهلا َو  ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا 

ینیمز دزادـنا و  یم  هیاس  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  هک  تسا  يدیـشروخ  تسا ، تکربرپ  ناراب  تسا ، ناراـبرپ  ربا  مالـسلا  هیلع 
هطیـسب ضرا  وس  کی  زا  .تسا  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  .تسا  تقیقح  هکلب  تسین  هیبشت  اـه  نیا  تسا ؛ عساو  طیـسب و 

يدیشروخ مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دریگب  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد  نیمزرـس و  نیا  رد  ناسنا  دوجو  رذب  رگا  تسا و 
رپ ناراـب  دریگ و  یم  دوـخ  فارـشا  تحت  ار  وا  هک  تسا  يربا  دزادـنا ، یم  هیاـس  وا  رب  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  وا  رب  هک  تسا 

يداو رب  ناسنا  ینعی  دـیحوت  تسا ؛ دـیحوت  ینعم  نیا  دـنک ؛ یم  دـشر  يداو  نیا  رد  ناسنا  هاگ  نآ  دراب ؛ یم  وا  رب  هک  تسا  یتکرب 
ُهُْملِع َلاَق  ُهُماَعَط  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  « ؛ دنک هدافتـسا  ناشیا  ماعط  زا  دنیـشنب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هرفـس  رب  تیالو و 

! دیریگ یم  یسک  هچ  زا  ار  ناتملع  هک  دینک  تقد  »(2) ؛ ُهُذُخْأَی ْنَّمَع  ُهُذُخْأَی  يِذَّلا 
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تسا و ریاب  تسین و  زیخلـصاح  هتبلا  هک  ینیمزرـس  دراـکب ؛ راـفک  تیـالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  ناـسنا  ینعی  مه  كرش 
َْملَأ « ؛ دندرک كرش  هماقا  هک  یناسک  نامه  توغاط و  يایلوا  تیالو  نیمزرس  يداو و  هب  دورو  ینعی  كرـش  درادن ؛ یـشیور  یچیه 

تسا و تمعن  ام  تیالو  هکنیا  لیلد  دندومرف : ترضح  /28 ؛) میهاربا «) ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت 
َنِم اَِنب  َساَّنلا  ُهَّللا  َذَْـقنَأ  َنیِذَّلا  ُنَْحن  ُمیِعَّنلا  « ؛ تسا دـحوم  تشهب و  لها  دـسرب ، ام  هب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  تسام  تیـالو  تمعن ،

هک ار  تمعن  نیا  يا  هدع  تسا ؛ هداد  تاجن  كرـش  تلاهج و  يروک و  زا  ام  اب  ار  مدرم  ادـخ  »(1) ؛ یَمَْعلا َنِم  اَِنب  ْمُهَرََّصب  َِهلاَلَّضلا َو 
مکاح مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمادام  دندرک ؛ لیدبت  رفک  هملک  هب  دنتـشاذگ و  رانک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما   تیالو  مالـسلا و  هیلع  ماما 

هیلع موصعم  ماما  یتقو  یلو  دنتسه ؛ ناشیا  رون  ياضف  رد  همه  تسا و   (2)« َملاَْعِلل اَهِرُوِنب  ِهَلِّلَجُْملا  ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَک  ُماَمِْإلا   » وا تسا ،
َراد مُهَموَق  اّولَحَا  اًرفُک َو  ِهللا  َتَمِعن  اولََّدب  َنیّذَلا  َیِلا  ََرت  َملَا  « ؛ دوش یم  لیدبت  ریاب  يداو  هب  يداو  دمآ ، رفک  ماما  تفر و  رانک  مالسلا 

.دندرک منهج  دراو  ار  اه  نآ  اج  نیمه  زا  دندرب و  ریاب  راد  راوب و  يداو  هب  ار  مدرم  منهج » ِراوَبلا 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  دورو 

طقف ماقم  نیا  دیاش  دوش ؛ ( 13/ راطفنا «) میعن یفل  راربالا  نا   » اج نیمه  زا  دوش ؛ تشهب  دراو  ایند  نیمه  زا  ناـسنا  ینعی  دـیحوت  سپ 
.تسا (ع ) تیب لها  ام  تیالو  میعن ، دندومرف : هچنانچ  دنشاب ؛ تشهب  میعن و  رد  يا  هدع  مه  ایند  نیمه  رد  دوشن و  تمایق  هب  لوکوم 
تیالو يداو  دراو  هک  یسک  میحج » یفل  راجفلا  نا  و  « ؛ تسا تشهب  رد  ناویحلاراد و  رد  دوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  هک  یسک 

رد ادتبا  لاعتم  يادـخ  دوش ؛ یمن  افوکـش  زگره  یـسک  نینچ  يدوجو  رذـب  تسا ؛ ریاب  راد  هک  هدـش  دراو  منهج  رد  دوش  روج  همئا 
َءاَْملا ِِهب  اَْـنلَْزنَأَف  ٍّتِیَم  ٍدَـلَِبل  ُهاَنْقُـس  اـًلاَِقث  ًاباَحَـس  ّْتَلَقَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  اًرُْـشب  َحاَـیِّرلا  ُلِـسُْری  يِذـَّلا  َوُهَو  : » دـیامرف یم  نآرق 

ار اـهداب  تمحر ، ناراـب  يور  شیپ  هک  تسوا  /57 ؛) فارعا «) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  یَتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلَذَـک  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف 
ءام ربا ، نیا  هلیسو  هب  .میتسرف  یم  هدرم  ياهرهش  يوس  هب  ار  اه  نآ  دنوش  یم  رادراب  نیگنس  ياهربا  یتقو  دتسرف ؛ یم  تراشب  يارب 
یم هدرم  نیمزرـس  نیا  زا  تارمث  همه  هک  يوحن  هب  مینک ؛ یم  هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  میتسرف و  یم  ورف  ار  بآ  مینک و  یم  لزان  ار 

هک دشاب  نیا  مه  نآ  ینطاب  يانعم  کی  دیاش  .دراد  داعم  هب  هراشا  بلطم  نیا  مینک ؛ یم  هدنز  هنوگ  نیا  مه  ار  اه  هدرم  سپ  دـنیور ؛
انتیـالو نـع  اـتیم  دوـمرف  اـنییحاف  اـتیم  ناـک  نـمفا  « ؛ دراـبب نآ  رب  یهلا  باحــس  نـیا  هـک  دوـش  یم  هدـنز  یناـمز  اـم  هدرم  نـیمزرس 
.تسا هدرم  یلو  دور ، یم  هار  نیمز  يور  هک  يا  هدرم  .تسا  هدرم  هدیـسرن ، مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  هـب  هـک  یـسک  »(3) ؛ هانییحاف

دنور یم  هار  دوخ  ياهربق  رد  هک  یناسک  /22 ؛) رطاف «) رُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  « ؛ تسا ربق  رد  ًاعقاو  نـالا  هک  تسا  يا  هدرم 
.دنشاب هنجلا  ضایر  نم  هضور  تسا  نکمم  اهربق  زا  یضعب  نوچ  دنونش ؛ یم  ربق ، نورد  ياه  هدرم  زا  يرایسب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ 

رد یلو  دنور  یم  هار  نیمز  يور  نالا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدرم  نآ  زا  روظنم  یلو  دونـش ؛ یم  رتهب  مه  ام  زا  یتح  يا  هدرم  نینچ 
رد دوش  نآ  دراو  یـسک  رگا  هک  تسا  توم  طیحم  تسا ؛ روج  همئا  تیالو  طـیحم  ربق ، نیا  زا  روظنم  دنتـسه ؛ دوخ  ربق  نورد  عقاو 
؛) 58/ فارعا «) ادِکَن َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا ؛ ربق 

تسا و هبر » نذاب  هتابن  جرخی   » كاپ رهـش  تسا ؛ ثیبخ  رهـش  يرگید  كاـپ و  رهـش  اـی  بیط  دـلب  یکی  دـنا : هنوگ  ود  اـه  نیمزرس 
زج و  ادکن » الا  جرخیال   » هک تسا  خالگنس  راز و  هروش  نیمزرس  کی  ثیبخ  نیمزرس  یلو  دنیور ؛ یم  راگدرورپ  نذا  هب  شناهایگ 
نب یلع  ریسفت  رد  .تسین  تارمث  هویم و  ناتسغاب و  اجنآ  رد  دیور ؛ یم  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  دهد و  یمن  یلوصحم  چیه  یکدنا ،
دلب لباقم  هطقن  هب  ثیبخ  دـلب  سکع ، هب  دوش ؛ یم  راکـشآ  شتارمث  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  بیط  دـلب  میهاربا ،

.تسا هدش  ریسفت  بیط 
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؛ دراد لیامت  میا  هدش  مزلم  نآ  ماجنا  هب  هک  دیحوت  عورف  همه  هب  ام  ترطف  .دراد  دیحوت  نوئـش  همه  دـیحوت و  هب  لیم  ام  دوجو  رذـب 
اـهَروُُجف َو اـهَمَْهلَأَف  « ؛ ترفن ناـهانگ  اـه و  يدـب  همه  هب  تبـسن  تسه و  لـیامت  تاـکز و … جـح ، زاـمن ، هـب  تبـسن  اـم  ترطف  رد 
ار دوجو  رذب  بیترت  نیدب  .دهد  یم  تنیز  دنک و  یم  توعد  ار  ام  سفن  دراد ؛ دوجو  سفن  مه  فرط  نیا  هتبلا  /8 ؛) سمش «) اهاْوقَت

يرگید ریاد و  نیمزرس  رهـش و  یکی  ثیبخ ؛ نیمزرـس  يرگید  تسا و  بیط  دلب  هک  ینیمزرـس  یکی  درب ؛ نیمزرـس  ود  رد  ناوت  یم 
ُلِطاَْهلا َو ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا  ُماَمِْإلا  « ؛ تسا عساو  نیمزرس  طیـسب و  ضرا  طیحم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طیحم  .ریاب  نیمزرس 

نیاربانب دـبات ؛ یم  دراب و  یم  دوش ، یم  ناراب  دوش ، یم  نابیاس  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنآ  رد  هَلِیلَّظلا » ُءاَـمَّسلا  ُهَئیِـضُْملا َو  ُسْمَّشلا 
يداو رد  ناسنا  رگا  مه  فرط  نآ  رد  .تسا  تعافـش  ینعم  نیا  دـسر ؛ یم  تیلعف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  ناـسنا  ياـه  تیفرظ  همه 

.دوش یم  ققحم  هنوگ  نیا  دیحوت  كرش و  تقیقح  .دننک  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  اه  نآ  دش ، دراو  روج  همئا  تیالو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) نیموصعم

هداد حیـضوت  ار  ترـضح  تدالو  هک  یفاک  فیرـش  باتک  زا  یبنلا  دـلوم  باب  تاـیاور  دـننام  تسا ؛ ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 
هداعلا قوف  ياه  تیاور  هلمج  زا  تایاور  نیا  .منک  یم  میدـقت  دوش  یم  متخ  یفوج  دـیزی  نب  رباج  هب  هک  راـحب  زا  ار  یتیاور  .تسا 

نم هب  تیاور  رازه  تسیب  دیوگ : یم  تسا و  هدوب  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ّرس  باحصا  زا  یفوج  دیزی  نب  رباج  تسا ؛
هب يرگید  صخـش  .دـنا  هدوب  ّرـس  لها  وا  لاـثما  هتبلا  .منک  وگزاـب  يدـحا  يارب  دـیابن  دـنامب و  مدوخ  دزن  رد  طـقف  هک  دـنا  هدومرف 

یمن ام  يارب  امـش  یلو  دـنتفگ ؛ یم  دوخ  باحـصا  يارب  بیغ  راـبخا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  امـش  دـج  درک : ضرع  ترـضح 
نیاربانب .دیتسین  هنوگ  نیا  امـش  یلو  دـندرک  یمن  وگزاب  دنتـشاد و  یم  هگن  دوخ  دزن  ار  فرح  اه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دـییامرف ؛

یم ایانم  ایالب و  ملع  تیاور  دوب و  ّرـس  لها  وزج  زین  یفوج  دـیزی  نبرباج  .درک  وگزاـب  ناوت  یمن  تسا  رارـسا  وزج  هک  ار  یتاـیاور 
؛ دنتسه هداعلا  قوف  رایسب  هدرک ، لقن  هک  مه  یتایاور  یلو  .تسا  هدرکن  وگزاب  ار  تایاور  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  تسناد ؛
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َال ُهَّللا َو  َناَک  ُِرباَج  اَی  ُِرقاَْبلا ع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرباَج  : » تسا نیا  هدرک  لـقن  هک  یتیاور  زا  یـشخب 
ِِهتَمَظَع ِهِرُون َو  ْنِم  ُهَعَم  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَـنَقَلَخ  ًادَّمَُحم ص َو  َقَلَخ  ْنَأ  ُهَقَلَخ  ٍْقلَخ  ْنِم  َأَدَْـتبا  اَـم  ُلَّوَأَـف  َلوُهْجَم  اـَل  َمُوْلعَم َو  اـَل  ُهُْریَغ َو  ْیَش َء 

اَنِّبَر ِرُون  ْنِم  اَنُرُون  ُلِصْفَی  َرَمَق  َال  َسْمَـش َو  َال  َراَهَن َو  َال  َْلَیل َو  َال  َناَکَم َو  َال  َضْرَأ َو  َال  َءاَمَـس َو  َال  ُْثیَح  ِْهیَدَی  َْنَیب  َءاَرْـضَخ  ًهَّلِظَأ  اَنَفَقْوَأَف 
َهَّللا َو َدَبَع  ٍْقلَخ  ُلَّوَأ  ِهَّللا َو  ِْقلَخ  ُلَّوَأ  ُنْحَنَف  ِهتَداَبِع …  َّقَح  ُهُُدبْعَن  ُهُدَمَْحن َو  ُهُسِّدَُقن َو  َیلاَعَت َو  َهَّللا  ُحِّبَُسن  ِسْمَّشلا  َنِم  ِسْمَّشلا  ِعاَعُشَک 
ُهَّللا َو َدـِبُع  اَِنب  ُهَّللا َو  َدِّحُو  اَِنب  ُهَّللا َو  َفِرُع  اَِنبَف  َنیِّیِمَدْآلا  ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  ْمِِهتَداَبِع  ْمِهِحِیبْسَت َو  ُبَبَـس  ِْقلَْخلا َو  ِْقلَخ  ُبَبَـس  ُنَْحن  ُهَحَّبَس َو 
هن هدوبن ؛ چیه  هدوب و  قح  ترـضح  ینعی   (1)« بَقاَع ْنَم  َبَقاَع  اَِنب  َباـَثَأ َو  ْنَم  َباـَثَأ  اَِـنب  ِهِْقلَخ َو  ِعیِمَج  ْنِم  َمَرْکَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمَرْکَأ  اَِـنب 
رد دـیرفآ ؛ دوخ  تمظع  رون و  زا  ار  ربمغیپ  اب  تیب  لها  ام  درک ، زاغآ  تاقولخم  تقلخ  رد  هک  يزیچ  نیلوا  یلوهجم ؛ هن  یمولعم و 

رون لثم  ام  رون  هاگ  نآ  دوبن ؛ ینامـسآ  نیمز و  يدیـشروخ و  هام و  يزور و  بش و  چـیه  هک  یلاـح  رد  میداتـسیا  ادـخ  يور  شیپ 
؛ تسا دلوی » مل  دلی و  مل   » لاعتم يادخ  ًاعطق  دوش ؛ هداد  حیضوت  دیاب  زارف  نیا  هتبلا  دوب ؛ وا  رون  زا  دبات  یم  دیشروخ  زا  هک  دیشروخ 
؛ تسا لکـش  نیرت  فیطل  هب  یتح  ندـش  جراخ  ینعم  هب  ندـش  رداص  روظنم  دوش ؛ یمن  رداص  لاعتم  يادـخ  زا  يزیچ  یچیه  ینعی 

طقف اجنآ  .دوب  یهلا  رون  عاعـش  ام  رون  میدوب و  لاعتم  يادخ  رـضحم  رد  ام  دنیامرف : یم  دوش ؛ انعم  دیاب  تیاور  نیا  رد  تقیقح  نیا 
یم سیدـقت  دـیمحت و  حـیبست و  ار  لاعتم  يادـخ  ام  دـباع ؛ ام  دوب و  دوبعم  وا  میدرک و  یم  تداـبع  اـم  قح ؛ ترـضح  میدوب و  اـم 

تدابع و ار  ادـخ  هک  میتسه  یتاقولخم  نیلوا  ام  دـنیامرف : یم  هک  اجنیا  اـت  دراد  همادا  تیاور  .تسوا  تداـبع  قح  هچناـنچ  میدرک ،
تقلخ ببـس  مه  یلو  دیرفآ  ار  تقلخ  همه  لاعتم  يادخ  تسا ؛ لبق  تالمج  هب  طونم  ثیدح ، همادا  يانعم  هتبلا  دنا ؛ هدرک  حـیبست 

ناشتدابع ببس  میتسه ؛ ام  ناشیا  حیبست  ببـس  دنیوگ ، یم  حیبست  تاقولخم  رگا  .ضیف  هطـساو  مه  نآ و  ییاغ  تلع  مه  میدوب ، ام 
هدـش و هتخانـش  ام  هطـساو  هب  ادـخ  میتسه ؛ ام  مه  (ع ) لسرم يءایبنا  برقم و  هکئالم  تداـبع  حـیبست و  ببـس  یتح  میتسه ؛ اـم  مه 

مارکا ام  هلیـسو  هب  درک ، مارکا  هک  ار  یقلخ  ره  ادخ  .تسا  هدش  تدابع  ام  هطـساو  هب  ادـخ  هدـیدرگ و  كرد  ققحم و  ام  اب  دـیحوت 
.دناسر نیمرکم  ماقم  هب  دومن و 
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كرش ندرک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  دوجو  همه  اب  ینعی  دیحوت  تسا و  یماقم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماقم  سپ 
دـهد و رارق  لیبس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  دـناوت  یم  ناسنا  نتفر ،؛ ران  همئا  لابند  هب  نتفرگ و  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ینعی  مه 
هب هک  دسر  یم  يدعب  هطقن  هب  لیبس  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  .دوش  رفاک  دـنک و  فلخت  لیبس  نیا  زا  دـناوت  یم  نینچمه  دوش ؛ رکاش 

.دنک ربص  ادخ  يایلوا  اب  یهارمه  رد  ات  دنک  یم  کمک  وا 

لیئربج تسا : هدـمآ  تیاور  رد  /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسا هدروخ  مقر  ییـالب  ادـخ  ياـیلوا  يارب 
یم ربص  نآ  رب  ایآ  تسه ؛ يا  هنتف  ناتنانمـشد  اب  امـش  يارب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دندوب ؛ نت  جنپ  دنتـسب ؛ ار  رد  ترـضح  دـمآ ؛

اب هتبلا  دنوش ؛ یمیالتبم  راچد و  ناشیا  هنتف  هب  دـنوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  رگا  مه  ناشیا  ناتـسود  .هلب  دنتـشاد : هضرع  دـینک ؟
.دوش یم  ققحم  الب  نیمه  اب  كولس  همه  دننک ؛ یم  دشر  الب  نیمه 

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  كرد 

نیا زا  یکی  .دـش  نایب  میتسیاب ، مینک و  ربص  ات  دـنهد  یم  اـم  هب  (ع ) نیموصعم هک  ار  ییاـه  تریـصب  یخرب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد 
ناسنا هک  دوش  یم  بجوم  كرد  نیا  .تسیچ  كرش  دیحوت و  هک  دمهفب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ دیحوت  زا  حیحـص  كرد  اه ، تریـصب 
تعافش مینک ، دورو  نیمزرـس  نیا  رد  میوش و  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  دراو  رگا  .دتـسیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد 

ییادخ ناشیاهراک  همه  دنتـسه ، ادـخ  قلطم  دـبع  نوچ  دـننک و  یمن  يراک  ادـخ  تدابع  زج  ناشیا  دوش ؛ یم  ام  لاح  لماش  ناشیا 
نوچ تسا ؛ تبحم  فطل و  رـس  زا  ناشیا  ياهراک  همه  دنتـسه ؛ هلوصوم  تمحر  همحرلا و  ندعم  دنیادخ ، قلطم  دـبع  نوچ  تسا ؛

« هاَهَْتنُم ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  « ؛ دوش یمن  عطاس  اه  نآ  زا  ریخ  زج  دنیادخ ، قلطم  دبع 
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( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و 

( مرحم مشش  بش   ) نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمـشش  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
ياه تراشب  اهراذنا و  هب  هراشا  اب  ثحب  يادتبا  رد  ناشیا  .تسا  هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

.دندرک ناونع  دیحوت  ار  اه  تراشب  اهراذنا و  نیا  همه  روحم  نآرق ،

ار دوخ  دندنب و  یم  اه  تراشب  اهراذنا و  نیا  رب  ار  دوخ  شوگ  ایند  یگدنز  هب  نداد  تیاضر  اب  يا  هدع  (ع ) ءایبنا نیبطاخم  نایم  رد 
هاـگهانپ نیمه  هکیلاـح  رد  دـنا  هدروآ  هاـنپ  نآ  هب  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  هاـگهانپ  ار  اـیند  ناـنیا  هک  ارچ  دـنیامن ؛ یم  دراو  منهج  رد 

لاعتم يادخ  يوس  هب  اه  هاگ  هیکت  نیا  زا  رارف  هب  ار  رـشب  هراومه  (ع ) ءایبنا لیلد  نیمه  هب  .دوش  دهاوخ  منهج  هب  نانآ  دورو  بجوم 
رد ناسنا  ياوق  همه  مات  هدجـس  هلمج ، کی  رد  ار  دـیحوت  دـنتخادرپ و  دـیحوت  زا  نآرق  فیرعت  هب  همادا  رد  ناشیا  .دـنا  هدـناوخ  ارف 

همه رد  مات  تیدوبع  هک  دندرک  هراشا  یساسا  هتکن  نیا  هب  یفرط  زا  .تعیرـش  کسانم و  ماجنا  طقف  هن  دنتـسناد ، لاعتم  يادخ  ربارب 
لهج لقع و  ثیدح  رد  هک  دنتسه  يدونج  ياراد  دوخ  تدابع  يارب  هتبلا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  نآ  زا  طقف  ملاوع 

رد سیلبا  ياوق  زین  هلیذر  تافـص  دنتـسه و  ترـضح  یگدـنب  ياوق  هدـیمح  تافـص  ثیدـح ، نیا  ساـسارب  .تسا  هدـمآ  نآ  حرش 
ترضح و هب  یلوت  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  تیعبت  هب  راچان  ندش  دحوم  يارب  اه  ناسنا  نایم  نیا  رد  .ترضح  اب  ینمـشد 
زا ندش  كاپ  هلیذر و  تافص  زا  يربت  ترضح و  هب  یلوت  اب  اذل  .دنتسه  هلیذر  تافـص  توغاط و  يایلوا  سیلبا و  زا  يربت  یفرط  زا 

لیثمت هبیط  هرجـش  هب  نآرق  رد  دیحوت  هک  دـنا  هداد  همادا  ناشیا  .دوش  یم  ققحم  يراج و  اه  نآ  دوجو  رد  هدـیمح  تافـص  اه ، نآ 
عرف تاوامـس و  رد  نآ  لصا  هک  تسا  گرب  هخاش و  هشیر و  اب  هارمه  يا  هرجـش  ًاتقیقح  هکلب  تسین  ظفل  کی  طقف  هک  تسا  هدـش 

سیلبا توغاط و  يایلوا  تیالو  طیحم  رفک و  كرـش و  نامه  هک  هدش  هراشا  هثیبخ  هرجـش  هب  زین  نآ  لباقم  رد  تسا ؛ ضرا  رد  نآ 
ناشیا تیالو  طیحم  زین  نآ  عرف  و  (ع ) نیموصعم هبیط ، هرجـش  لصا  تاـیاور  ساـسارب  .دـشاب  یم  هشیر  نودـب  يا  هرجـش  هک  تسا 

اب لباقت  رد  هراومه  هثیبخ  هرجش  هبیط و  هرجـش  ود  نیا  تسا ؛ (ع ) تیب لها  تیالو  يداو  نامه  دیحوت  يداو  رگید  ترابع  هب  .تسا 
یم رب  رد  ار  ملاع  رهاظ  نطاب و  هک  يریگرد  نیا  هب  هجوت  اب  .دننک  هارمه  دوخ  اب  دنریگب و  رب  رد  ار  ملاع  دنـشوک  یم  دنرگیدکی و 

يایلوا سیلبا و  اب  ترـضح  رغـصا  داهج  ربکا و  داهج  تقیقح  رد  .تسا  يریگرد  نادیم  نیا  هب  دورو  یعون  هب  ندش  دحوم  دریگ  ،
زا یعاعـش  یعون  هب  اه  ناسنا  داهج  سپ  تساه ؛ ناـسنا  رهاـظ  نطاـب و  ملاـع  هلمج  نآ  زا  هک  دراد  ناـیرج  ملاوع  همه  رد  توغاـط 

.تسا (ص ) مرکا یبن  داهج 
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نآرق ياه  تراشب  اهراذنا و  همه  روحم  دیحوت ،

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

َهّللا َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ٍرِیبَخ *  ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَتِک  َرلا  ِمیِحَّرلا *  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
يادـخ توعد  و  (ع ) یهلا يءایبنا  همه  توعد  هراصع  هک  دـش  ضرع  هتـشذگ  ثحاـبم  رد  ( 3-1/ دوه «) ٌریَِـشب ٌریِذَن َو  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ 

ریـشب ریذن و  هک  (ص _ ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  ياه  تراشب  اهراذنا و  َهّللا » َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  « ؛ دوش یم  هصالخ  هملک  ود  رد  لاعتم 
یتقو .دوش  یم  هصالخ  هیآ  نیمه  رد  دنهد _  یم  تراشب  دننک و  یم  راذنا  ربخ  رـس  زا  دنتـسه و  ربخ  لماح  هدوب و  ملاوع  همه  رد 
رهـش نوریب  رد  زهجم  ایهم و  ینمـشد  میوگب  رگا  ایآ  دندومرف : هدرک و  عمج  ار  دوخ  هریـشع  دندش  ینلع  توعد  هب  رومأم  ترـضح 
نیما ار  نم  منک  رطخ  مالعا  رگا  دندومرف : ترضح  .هلب  دنتفگ : اه  نآ  دینک ؟ یم  رواب  ارم  نخس  تسامش ، راظتنا  رد  هدرک و  نیمک 

امـش يارب  گرزب  راذنا  کی  الاح  نم  دـندومرف : رگید  راب  ترـضح  .هلب  دـنتفگ : دـینک ؟ یم  ایهم  ار  ناتدوخ  دـیناد و  یم  قداص  و 
ار مدرم  هک  یتارطاخم  ناشیا  هک  تسا  نیا  ترضح  نخس  يانعم  .دنداد  راذنا  كرش  دیحوت و  رما  هب  تبسن  ار  اه  نآ  سپـس  مراد ؛

تلفغ زا  هدش و  ربخ  اب  رطخ  زا  ات  دهد  یم  ربخ  دنیب و  یم  ار  نمشد  نیمک  هک  نیما  ناب  هدید  کی  دننام  دننیب ؛ یم  دنک  یم  دیدهت 
.دنتسه هنوگ  نیا  ترضح  ياه  تراشب  اهراذنا و  سپ  دیوش ؛ هدامآ   دییایب و  نوریب 
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« ٌریَِـشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  : » دـیامرف یم  هک  دوش  یم  هصالخ  هیآ  نیا  رد  ترـضح  ياه  تراشب  اهراذـنا و  همه 
دوخ شیپ  زا  نم  تسین و  نم  دوـخ  فرط  زا  تسامـش  عـفن  هب  هک  یتلاـسر  نیا  امـش ؛ هیلع  هن  تسامـش ، يارب  مه  نم  تلاـسر  همه 

هب تراشب  نآرق  ياه  تراشب  همه  .مهد  تراشب  منک و  راذـنا  ات  ما  هدـمآ  وا  فرط  زا  نم  هکلب  دـشاب ؛ هتـشادن  یتمیق  هک  ما  هدرواین 
دیامرف یم  ار  بلطم  نیا  هیبش  لاعتم  يادخ  تایراذ  هکرابم  هروس  رد  تسادخ ؛ ریغ  شتـسرپ  زا  میب  نآرق ، ياهراذنا  همه  دیحوت و 

نیبُم ٌریذَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوُّرِفَف  : » دیامرف یم  هتفرگ ، ار  اه  نآ  نماد  هک  ییاه  تبوقع  ناگتـشذگ و  تشونرـس  نایب  زا  دعب  و 
تدابع ار  ادخ  ریغ  دـینک و  رارف  ادـخ  تمـس  هب  سپ  /50-51 ؛) تایراذ «) نیبُم ٌریذـَن  ُْهنِم  ْمَُکل  یِّنِإ  َرَخآ  ًاـهلِإ  ِهَّللا  َعَم  اُولَعَْجت  ـال  َو  * 

.دینیبب ار  نارگید  تشونرس  ات  مهد  یم  راذنا  ار  امش  نم  .دینکن 

سپ تسا ؛ هدرک  تباجا  ار  ریغ  توعد  هتـشاذگ و  ریغ  نماد  رد  رـس  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  ناسنا  ياه  يراتفرگ  اه و  تبوقع  همه 
هدرک هرصاحم  ار  همه  رطخ  ایوگ  .دینک  رارف  دیوش ؛ یم  دیدهت  امش  کت  کت  منک ، یم  راذنا  ار  امـش  نم  دینک ؛ رارف  ادخ  يوس  هب 

انَءاِقل َو َنوُجْرَی  َنیذَّلا ال  َّنِإ  « ؛ دنا هدـش  رطخ  ثعاب  ام ، ياه  هاگهانپ  نیمه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  دراو  ام  ياه  هاگهانپ  رد  و 
دح رد  ار  دوخ  دنرادن و  دـیما  هللا  ءاقل  هب  هک  یناسک  /7 ؛) سنوی «) َنُوِلفاغ اِنتایآ  ْنَع  ْمُه  َنیذَّلا  اِهب َو  اوُّنَأَمْطا  اْینُّدـلا َو  ِهاـیَْحلِاب  اوُضَر 

نیذلا « ؛ دنهاوخ یمن  ار  ایند  زا  شیب  دنشاب  هتـشاد  مه  ار  ایند  رگا  دنتـسه ، مارآ  نآ  رب  هدوب و  یـضار  ایند  هرفـس  هب  دننیب و  یم  ایند 
، لفاغ مارآ و  دـنا و  هتـسشن  ایند  هرفـس  رب  نانچمه  یپایپ  تایآ  دوجو  اب  هک  یناسک  يارب  ار  دوخ  تایآ  اـم  نولفاـغ » اـنتایآ  نع  مه 
اب اـه  نآ  یلو  میروآ ؛ یم  رد  ادـص  هـب  ار  اـهرطخ  گـنز  میتـسرف و  یم  ار  اهرادـشه  میتـسرف ؛ یم  دنتـسه ، اـیند  هرفـس  هـب  یـضار 
اه نیا  هک  میهد  یم  رادشه  میریگ و  یم  ار  یناوج  لام و  میریگ ؛ یم  ار  ناشتاقلعت  کت  کت  دنوش ؛ یمن  رادیب  مه  ام  ياهرادـشه 

ُمُکَمِحَر اوُزَّهََجت  : » دندومرف یم  نایب  ار  هتکن  نیا  دجسم  رد  بش  ره  ناشتفالخ  نارود  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنتـسین  یندنام 
ادص هب  ار  اهرطخ  گنز  ام  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دیوش ؛ هدامآ  تسا ، هدش  هداد  چوک  ياوآ  »(1) ؛ لیِحَّرلِاب ْمُکِیف  َيِدُون  ْدَقَف  ُهَّللا 
نیا زا  یلو  دور ؛ یم  تسد  زا  ناتیاوق  همه  دیـسرب ، یلاـس  نهک  هب  دـینامب و  رگا  دـنتفر ؛ کـی  هب  کـی  ناـتناکیدزن  میا ؛ هدروآ  رد 

ياهرادشه دننک و  یمن  بلط  ار  ایند  زا  شیب  دنتسه و  ایند  هب  یضار  دنا ، هتسشن  ایند  هرفـس  رب  هک  یناسک  دندرک ؛ تلفغ  مه  تایآ 
هک ییایند  تسا ؛ منهج  اه  نآ  هاگهانپ  /8 ؛) سنوی «) َنُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ  « ؛ دنریگ یم  هدیدان  مه  ار  لاعتم  يادخ 

.تسین رصقم  سک  چیه  تسا و  ناشدوخ  تابستکم  دوب ؛ داوخ  اه  نآ  تبوقع  ملاع  دننک ، یم  هیکت  نآ  هب 
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دنتسه و كانرطخ  ام  يارب  میا ، هدرک  هیکت  نآ  هب  هک  ام  ههلآ  نیا  اه و  هاگهانپ  نیا  ایوگ  تسا ؛ هللا » یلا  اورفف   » اهرادشه همه  سپ 
لماع دـنک ، یم  رود  ادـخ  زا  ار  امـش  هک  یناهانگ  دـنا : هتفگ  هدرک و  انعم  ار  هللا » یلا  اورفف   » نیرـسفم مینک ؛ رارف  اه  نیمه  زا  دـیاب 

؛ مهد یم  راذنا  ار  امـش  نم  هک  دینک  رارف  ادخ  تمـس  هب  دـیوشن  راتفرگ  هتـشذگ  ماوقا  لثم  دـیهاوخ  یم  رگا  دنتـسه ؛ امـش  تبوقع 
اب دینک و  رارف  دوخ  هلآ  زا  ینعی  رخآ » ًاهلا  هللا  عم  اولعجت  الو  : » دنیوگ یم  هدرک و  ریـسفت  ار  دعب  هیآ  مه  راوگرزب  نیرـسفم  یـضعب 

.متسه يراکشآ  رذنم  نم  هک  دیریگن  يرگید  هلا  لاعتم  يادخ 

نآرق فراعم  ساسارب  دیحوت  يانعم 

تسا و يراج  ملاع  رد  وا  يانـسح  يامـسا  هک  تسا  یـسدقم  دوجو  هلا  تسین ؛ ظفل  کی  طقف  هلا  هک  دش  هراشا  هتـشذگ  هسلج  رد 
يارب وا  رانک  رد  رگا  نیاربانب  هلا ؛ دوش  یم  وا  دنتسه و  هتسباو  امـسا  نآ  هب  هاوخان  هاوخ  تاقولخم  دوش ؛ یم  هرادا  امـسا  نآ  اب  ملاع 

اه نیا  زا  دـنیوگ : یم  ام  هب  لیلد  نیمه  هب  دنتـسه ؛ ام  منهج  اـه  نیمه  دوش ؛ یم  اـم  تبوقع  لـماع  اـم  ههلآ  نیمه  میتفرگ ، هلا  دوخ 
.دینک رارف 

همه لاعتم و  يادخ  شتـسرپ  مزاول  تسا ؛ هیآ  نیمه  ریـسفت  نآرق  ًالـصا  تسا ؛ هدش  هداد  حیـضوت  نآرق  رد  هللا » یلا  اودـبعتال   » هیآ
ترخآ ایند و  ياه  تسکش  اه و  یماکخلت  اه ، تبوقع  همه  .دنتـسه  دیحوت  مزاول  هدش ، رکذ  نآرق  رد  هک  يریخ  جیاتن  اه و  باوث 

دورو دهد و  یم  حیـضوت  ار  دیحوت  نآرق  هچ ؟ ینعی  ندش  دحوم  تسیچ و  دیحوت  الاح  .تسا  كرـش  ادخ و  ریغ  شتـسرپ  لیلد  هب 
يادخ لباقم  رد  ناسنا  يدوجو  تاماقم  همه  ینعی  دیحوت  دـنک ؛ یم  انعم  يددـعتم  فقاوم  رد  ار  ندـش  دـحوم  دـیحوت و  يداو  هب 
لاعتم يادخ  لباقم  رد  یگمه  شّرـس  یبلق و  تالاح  راکفا و  راتفر و  دنک ؛ ضحم  هدجـس  دشاب و  عضاوتم  عشاخ و  دجاس و  لاعتم 

نیا دنتـسه ؛ دـجاس  وت  لباقم  رد  نم  يدوجو  تاـماقم  همه  »(1) ؛ يِداَُؤف َِکب  َنَمآ  ِیلاَیَخ َو  يِداَوَس َو  ََکل  َدَجَـس  « ؛ دنـشاب دـجاس 
هیکت وا  هب  ندرکن و  هیکت  وا  ریغ  هب  نتـساوخ ، وا  زا  قالطالا و  یلع  نتـساوخن  ادخ  ریغ  زا  ینعی  لاعتم ؛ يادخ  تدابع  ینعی  دـیحوت 

؛ دنوش حلاص  لامعا  ناسنا ، یبلق  لاوحا  تاداقتعا و  ناسنا و  لامعا  همه  ینعی  دـیحوت  ندیـسرت ؛ وا  زا  ندیـسرتن و  وا  ریغ  زا  ندرک ،
ناگرزب زا  یضعب  تسین ؛ اه  نیا  طقف  هتبلا  دوش ؛ رود  ناسنا  زا  هلیذر  تافص  همه  دوش ؛ ققحم  ناسنا  رد  هدیمح  تافـص  همه  ینعی 

همه ینعی  (ع ) تیب لها  نآرق و  نایب  رد  دـیحوت  .دـیتسه  دـیحوت  يداو  يادـتبا  رد  هزات  دـیدرک  یط  ار  اـه  هار  نیا  رگا  دـنیوگ : یم 
راکفا شراکفا  دـشاب ؛ یگدـنب  لاوحا  شلاوحا  دـشاب ؛ یگدـنب  تافـص  شتافـص  دـشاب ؛ یگدـنب  ماقم  رد  ناسنا  يدوجو  تاـماقم 

.دشاب یگدنب 
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هدیمح تافص  دونج  اب  (ص ) مرکا یبن  مات  تیدوبع 

یمتخ سدـقم  دوجو  تاماقم  زا  یماقم  هک  ار  لقع  لاعتم  يادـخ  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  بلطم  نیا  لـهج  لـقع و  ثیدـح  رد 
يادخ  (1)« َربْدَأَف ِْربْدَأ  َُهل  َلاَق  َُّمث  َلَْبقَأَف  ِْلْبقَأ  : » دومرف وا  هب  دـیرفآ و  شرع  تسار  بناج  زا  رون  زا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  بترم 
تحت لقع  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  نیا  زا  تسا و  رابدا  لابقا و  رد  ام  تاعاط  همه  نوچ  تفریذـپ ؛ داد ، نامرف  لقع  هب  هچ  ره  لاعتم 
تافـص یگمه  لقع  رکـشل  دنک ؛ یگدـنب  اوق  نیا  اب  ات  دـیرفآ  وا  يارب  رکـشل  درک و 75  میرکت  ار  وا  لاـعتم  يادـخ  دوـب و  ناـمرف 

وا اـب  هک  دنتـسه  (ص ) مرکا یبن  ینارون  ياوق  اـه  نیا  همه  عوشخ و ؛ … دـهز ، ربص ، اـضر ، نیقی ، لـکوت ، دـننام  دنتـسه ؛ هدـیمح 
دشاب و هتـشاد  رابکتـسا  رد  هشیر  هک  یتفـص  چیه  تسا و  دجاس  ادخ  لباقم  رد  ناشیا  ياوق  همه  ینعی  تیدوبع  دـننک ؛ یم  تدابع 

دوجو نیا  يارب  مه  لاعتم  يادخ  تسا ؛ دجاس  ناشیا  دوجو  ّرـس  ترـضح و  دوجو  همه  تسین ؛ ترـضح  رد  دوش ، نایغط  هب  یهتنم 
راکفا و دـننک ؛ یم  یگدـنب  ملاع  رد  اوق  نیا  اـب  دنتـسه و  (ص ) مرکا یبن  ياوق  یبلق ، تافـص  همه  تسا ؛ هدـیرفآ  یتافـص  سدـقم 
هک یملاع  ره  بجح و  ملاوع  مولع و  راحب  ملاوع  زا  ایند ، نیا  ات  لبق  ملاوع  زا  ناـشتاماقم  همه  اـب  دـنراد ، هک  ینأـش  ره  ناـشراتفر ،

همه هب  ناـشیا  دنتـسه ؛ هدجـس  لاـح  رد  دـجاس و  لاـعتم  يادـخ  لـباقم  رد  ناـشیا ، يدوجو  ملاوع  همه  يریبـعت  هب  و  دوش ، روـصت 
دوجو ملاوع  همه  ینعی  تیدوبع  نیاربانب  دنا ؛ هتفگ  حیبست  دنا و  هدرک  تدابع  هدـش و  دراو  هدـش  هدـیرفآ  ناشیا  عبت  هب  هک  یملاوع 

سکعلاب درادن ؛ بسانت  یگدنب  اب  ًالصا  هلیذر  تافـص  .دشاب  یگدنب  اب  بسانتم  وا  نوئـش  همه  ینعی  دشاب ؛ دجاس  عضاوتم و  ناسنا ،
.دشاب هدجس  دیاب  ناسنا  دوجو  همه  سپ  دنتسه ؛ ینارون  ياوق  یگدنب و  تعاط و  ياوق  هدیمح ، تافص 
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تیدوبع قیرط  اهنت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  تیعبت 

يوس هب  ار  شدوخ  هار  ًالماک  دناوت  یم  نارگید ، زا  لقتسم  یناسنا  ره  ایآ  دوش ؟ یم  لصاح  هنوگچ  لاعتم  يادخ  لباقم  رد  هدجس 
ناوت یم  فراعم  ساـسارب  تسین ؛ یندـش  نیا  اـی  منک ؛ تعاـط  ار  ادـخ  مهاوخ  یم  نم  دـیوگب  دورب و  شیپ  هدرک و  باـختنا  ادـخ 

هب  ) دوخ يدوخ  هب  دناوت  یم  دنک  یم  روصت  یـسک  ره  هک  تسا  نیا  هفیقـس  ياهدـمایپ  زا  یکی  تسین ؛ نکمم  راک  نیا  هک  دـیمهف 
ساسارب تسین ؛ هنوگ  نیا  زگره  دسرب ! دیحوت  هب  مه  نایاپ  رد  دنک و  یم  تسرد  دوخ  يارب  یکولـس  کسانم  کی  و  دـسرب ) ادـخ 

تقیقح اه  نآ  تسا ؛ هدـش  ققحم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن  رد  دـیحوت  تقیقح  تداـبع و  فراـعم ،
رد دیحوت  قیاقح  همه  دنوش ؛ قحلم  سدقم  راونا  نیا  هب  دیاب  دننک  تدابع  دـنهاوخب  رگا  یقبام  دنتـسه ؛ ادـخ  قلطم  دـبع  تدابع و 
ره تسا ؛ قیاقح  نیا  زا  ولمم  مه  نآرق  دـنک ؛ یم  تابثا  ار  رما  نیا  یناوارف  فراـعم  دوش ؛ یم  لـصاح  ناـشیا  زا  تعباـطم  تیعبت و 
درک تکرح  هار  کی  نآ  رد  دیاب  تسا و  یکی  طقف  میقتسم  طارص  دنک ؛ تکرح  لاعتم  يادخ  تمس  هب  ًالقتسم  دناوت  یمن  یـسک 

طارـص نیا  رد  ام  ياوق  هک  يا  هزادـنا  هب  نیاربانب  تسا ؛ نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لـها  مرکا و  یبن  ریـسم  مه  نآ  هک 
تافـص لاعتم  يادـخ  دنتـسه ؛ هنوگ  نیا  زین  هدـیمح  تافـص  میوش ؛ یم  دـحوم  عبات و  یناف و  ّیلوتم و  ترـضح  هب  اـم  دریگ ، رارق 
هلـصاف نمـشد  زا  مینک و  ادـیپ  ّیلوت  ناـشیا  هب  هک  يا  هزادـنا  هب  اـم  تسا و  هداد  (ص ) مرکا یبـن  ینعی  رفن  کـی  هب  اـهنت  ار  هدـیمح 

.دییامرفب هظحالم  ار  لهج  لقع و  ثیدح  هراب  نیا  رد  میسر ؛ یم  دیحوت  هب  میریگب 

191 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


میرک نآرق  تایآ  ساسارب  هبیط  هرجش  هب  دیحوت  لیثمت 

ٌِتباث َو اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض  َْفیَک  ََرت  َْملَأ  : » دهد یم  حیـضوت  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ار  دیحوت  لاعتم  يادخ 
لثم اه  نیا  /24-25 ؛) میهاربا «) نوُرَّکَذَـتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاْثمَْألا  ُهَّللا  ُبِرْـضَی  اهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ٍنیح  َّلُک  اهَلُکُأ  یتُْؤت  ِءاـمَّسلا *  ِیف  اـهُعْرَف 
یم لاعتم  يادخ  .دنمهف  یم  بابالاولوا  طقف  ار  لثم  هنحص  تشپ  یلو  دیوگ  یم  همه  يارب  ار  لثم  لاعتم  يادخ  تسا ؛ ینآرق  ياه 
هبیط هرجش  نیا  عورف  دوش ؛ یمن  لئاز  زگره  هک  تباث  يا  هشیر  لصا و  اب  تسا  هبیط  هرجش  نامه  هک  دراد  یلثم  هبیط  هملک  دیامرف :
هبیط هملک  دـیوگ : یم  ددـعتم  تاـیاور  تسیچ ؟ هبیط  هملک  نیا  دـشاب ؛ یم  سرتـسد  رد  هراومه  شیاـه  هویم  تساـه و  نامـسآ  رد 

رد هملک  هک  ارچ  تسین ؛ ظفل  کی  طقف  دیحوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ینارون  هیآ  نیا  زا  تسا ؛ دـیحوت  و  هللا » الا  هلا  ال   » هملک نامه 
هـشیر هک  تسا  يا  هرجـش  دیحوت  هملک  تسا و  هبیط  تخرد  لثم  هبیط ، هملک  لاثم  يارب  تسین ؛ ظفل  کی  طقف  مه  نآرق  حالطـصا 
هلـسلس ینارون  ثیدـح  رد  ءادـفلا  هل  انحاورا  اضر  ماما  .تسا  هنوگ  نیا  ًاتقیقح  دـیحوت  دـهد ؛ یم  هویم  دراد و  یعورف  دراد ، تباـث 
تیاور نیا  قبط  هکلب  تسین  ظفل  کی  طـقف  هملک ، نیا  »(1) ؛ ِیباَذَع ْنِم  َنِمَأ  ُهَلَخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  : » دنیامرف یم  بهذلا 

.درک دورو  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  نصح  کی 

عرف و لصا و  .دـش  رکذ  نآ  هیآ  هک  تسا  هبیط  هرجـش  نامه  هللا » الا  هلا  ال   » هملک تسیچ ؟ دـیحوت  هملک  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
فالتخا یکدنا  اب  یناوارف  تایاور  رد  .درک  هدافتـسا  (ع ) موصعم نایب  زا  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  تسیچ ؟ هبیط  هرجـش  نیا  هویم 

؛ دنتـسه (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  تخرد  نیا  هشیر  لصا  تسا : هدـمآ  دنتـسه _  عمج  لباق  همه  راد و  ینعم  تافالتخا  نیا  _ 
مالـسلا مهیلع  همئا  نآ  ياه  هخاش  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نآ  عرف  دنتـسه و  ملاـع  رد  دـیحوت  هرجـش  تباـث  لـصا  ناـشیا 

؛)؟(» میهاربـال هتعیـش  نم  دـنع  و  « ؛ تسا (ع ) ءءاـیبنا زین  هعیـش  زا  روظنم  .دنـشاب  یم  ترـضح  نایعیـش  زین  نآ  ياـه  گرب  دنتـسه و 
تاولص تیب  لها  نینمؤملاریما و  شعرف  مرکا و  یبن  دوجو  دیحوت  هرجش  نیا  لصا  هک  تسه  ملاع  رد  دیحوت  هرجـش  کی  نیاربانب 

ياه هویم  دندومرف : دعب  دنشاب ؛ یم  دنناشیا _  وزج  زین  (ع ) ءایبنا همه  هک  ترضح _  نایعیش  زین  نآ  ياه  گرب  نیعمجا و  مهیلع  هللا 
.تسا (ع ) تیب لها  مولع  هرجش ، نیا 
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دنتـسه و مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دیحوت ، هرجـش  لصا  دـندومرف : هدرک و  یفرعم  رت  عماج  ار  هرجـش  نیا  يرگید  فیطل  تیاور  رد 
رگا دوش ؛ یتاوامـس  دیاب  دسرب  (ع ) تیب لها  هب  دـهاوخب  هک  ره  تسا و  ءامـسلا  یف  شعرف  تسا ؛ ناشیا  تیالو  طیحم  مه  نآ  عرف 

، دـنریگ یم  هلـصاف  ضرا  زا  اهنآ ، تیالو  تاوامـس  رد  هک  یناسک  هاگ  نآ  تسا ؛ یتاوامـس  دوش  اه  نآ  تیالو  طیحم  دراو  ناـسنا 
تخرد تیالو و  تخرد  ياه  هویم  اهبر » نذإب  نیح  لک  اهلکا  یتؤت  « ؛ دندرگ یم  ادج  تاقلعت  زا  دنوش و  یم  ینامسآ  یتاوامس و 
ماودلا یلع  دنتـسه ؛ دیحوت  تخرد  نیا  تارمث  هک  دش  دهاوخ  یقیاقح  زا  راشرـس  ناشبولق  تساه و  نآ  رایتخا  رد  هراومه  دیحوت 

ینامـسآ تخرد  ياه  هویم  اه  نیا  دسر و  یم  اه  نآ  بلق  هب  تاوامـس  و  (ع ) تیب لها  مولع  فراعم و  دـیحوت و  تخرد  ياه  هویم 
یم لوانت  یتشهب  تخرد  هویم  زا  نایتاوامـس  یتقو  دنک ؛ یم  هیذغت  نآ  زا  وا  ياوق  همه  دروخ ، یم  هک  ار  يا  هویم  ناسنا  یتقو  دـنا ؛

.تسین ظفل  کی  طقف  دیحوت  سپ  ؛ تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  رثا  نیا  دوش ؛ یم  ینارون  ناشیاوق  بولق و  دننک ،

ندش دحوم  طرش  (ع ،) نیموصعم تیالو  طیحم  هب  دورو 

تیالو طیحم  دراو  ینعی  ندش ؛ لیدبت  دیحوت  تخرد  نیا  ياه  گرب  هب  ینعی  ندش  دحوم  تسیچ ؟ ندش  دحوم  هک  دید  دیاب  لاح 
فراعم رد  دیحوت  يداو  هب  دورو  .دیحوت  يداو  هب  دورو  ینعی  یباذع » نم  نما  نصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ال   » ینعی ندش ؛
دیحوت باب  ام  دـنا : هدومرف  (ع ) نیموصعم /189 ؛) هرقب «) اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  « ؟ تسیچ دیحوت  يداو  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت 

؛ میتسه ام  دیحوت  لیبس  دوش ؛ دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  لخدم  زا  دیاب  دوش  دیحوت  يداو  دراو  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  میتسه ،
هادف انحاورا  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدمآ  یفاک  رد  .درادـن  دوجو  نیا  زا  رتالاب  یماقم  میتسه ؛ ام  هللا  هجو  میتسه ؛ ام  دـیحوت  طارص 

یم رگا  لاعتم  يادـخ  »(1) ؛ ُْهنِم یَتُْؤی  يِذـَّلا  َهْجَْولا  ُهَلِیبَس َو  ُهَطاَرِـص َو  َُهباَْوبَأ َو  اَـنَلَعَج  ْنَِکل  ُهَسْفَن َو  َداَـبِْعلا  َفَّرََعل  َءاَـش  َْول  : » دـندومرف
هداد رارق  دوخ  هجو  لیبسو و  طارـص  باب و  ار  ام  تمکح  ساسا  رب  یلو  درک ؛ یم  یفرعم  هطـساو  یب  میقتـسم و  ار  دوخ  تساوخ ،
دوخ هک  طارص  لصا  هب  ات  درک  ریس  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  رد  دش و  دیحوت  يداو  دراو  (ع ) نیموصعم باب  زا  دیاب  نیاربانب  تسا ؛

تقیقح هب  ندیـسر  يارب  هک  دراد  یعورف  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـالو  هک  ارچ  تفاـی ؛ تسد  تسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  تقیقح 
رد ادخ  هنک  اریز  تسا ؛ هجو  هب  تفرعم  ام  هللا  تفرعم  تسا ؛ هللا  تفرعم  نامه  نیا  دیسر ؛ هللا  هجو  هب  درک و  ریـس  نآ  اب  دیاب  تیالو 
هب تفرعم  ام  تفرعم  همه  میسانشب ؛ ار  هللا  هجو  میناوت  یم  طقف  ام  تسین و  نکمم  تاذ  هب  هانتکا  دریگ ؛ یمن  رارق  سکچیه  سرتسد 

.تسا هداد  رارق  دوخ  هجو  ار  ام  لاعتم  يادخ  دنا : هدومرف  (ع ) نیموصعم تسا ؛ هجو 
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هثیبخ هملک  هبیط و  هملک  تقیقح  اب  دیحوت  تبسن 

؛ تسین دـیحوت  ياه  تخرد  زا  ثحب  تسین ؛ رتشیب  یکی  ملاع  رد  تسا و  (ص ) مرکا یبن  شلـصا  هک  تسا  يا  هرجـش  دـیحوت  سپ 
دوجو شعرف  لصا و  »(1) ؛ ِمیرَْکلا ِعْرَْفلاَو  ِمیدَْقلا ، ِلْصَْالا  یَلَع  ُمالَّسلا  « ؛ یعرف دراد و  یلـصا  هک  تسا  یکی  ملاع  رد  دیحوت  هرجش 

ْنَمَف ِینْصِح  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِیلَع  ُهَیَالَو  ای «  ینصح » هللا  الا  هلا  هملک ال  « ؛ دنتـسه امهیلع  هللا  تولـص  نینمؤملاریما  مرکا و  یبن  سدقم 
هب دورو  هتبلا  دش ؛ دـیحوت  يداو  دراو  اوق  همه  اب  دـیاب  هکلب  تسین  فرح  هب  ندـش  دـحوم  سپ  »(2) ؛ ِیباَذَع ْنِم  َنِمَأ  ِینْـصِح  َلَخَد 

؛ دوش ادـج  ناسنا  زا  رابکتـسا  الیخ و  اه و  تینا  اه و  تینانا  همه  دـیاب  دورو  يادـتبا  ناـمه  رد  دـهاوخ ؛ یم  ناـحتما  دـیحوت  يداو 
ناشیا تیالو  عوضوم  هب  همه  ینعی  دنتسه ؛  (3)« سانلا هب  یلتبملا  بابلا  و   » مالسلا هیلع  ماما  دوش ؛ یمن  دراو  دیحوت  يداو  هب  هنرگو 

یمن دیحوت  يداو  دراو  تروص  نیا  ریغ  رد  دنوش ؛ یم  دیحوت  يداو  دراو  دندمآ ، نوریب  دنلبرـس  ناحتما  زا  رگا  دنوش ؛ یم  ناحتما 
يداو دراو  ًادّجـس  باب  نیا  زا  دیاب  /58 ؛) هرقب «) َنِینِـسْحُْملا ُدیِزَنَـسَو  ْمُکاَیاَطَخ  ْمَُکل  ْرِفّْغَن  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  اًدَّجُـس  َباَْبلا  اُولُخْداَو  « ؛ دنوش

اب هکئالم  هکلب  دوبن ؛ مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تدابع  هکئالم ، هدجـس  .تسا  مالـسلا  هیلع  مدآ  رب  هدجـس  نامه  نیا  دـش ؛ تیالو 
هدجس نیا  اب  هعصاق  هبطخ  ساسارب  .دش  هدوشگ  اه  نآ  يارب  دیحوت  تاماقم  زا  یماقم  دندش و  دیحوت  يداو  دراو  ناشیا ، رب  هدجس 

دورو هدجس  نیا  اب  تسا ؛ هللا  هفیلخ  هللا و  یلو  رب  هدجس  قیرط  زا  ادخ  تدابع  هدجـس ، نیا  دش ؛ هتـشادرب  اه  نآ  زا  رابکتـسا  الیخ و 
ادخریغ و كرـش و  زا  تاراهط ، يداو  رد  ناسنا  هاگ  نآ  دنک ؛ یم  ریهطت  ار  ناسنا  لاعتم  يادخ  دورو ، نیا  زا  سپ  دـتفا ؛ یم  قافتا 
رد مه  يرگید  ياه  نایب  اب  تقیقح  نیا  دسرب ؛ همظعلا  ندعم  هب  ات  دنک  یط  دیاب  ار  طارـص  لیبس و  نیا  ناسنا  دوش ؛ یم  كاپ  اطخ 

رون لثم  هب  تاکـشم  زا  دش و  رون  تاکـشم  دراو  درک و  عورـش  رونلا  تیب  زا  دیاب  تسا ؛ هدـش  هداد  حیـضوت  رگید  تایآ  رون و  هیآ 
.دتفا یم  قافتا  رون  ملاوع  رد  ریس  اجنیا  رد  دیسر ؛
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دحوم دـندیحوت ؛ عرف  اه  نیا  یلو  دنتـسه ؛ دوخ  ياج  رد  جـح و … هزور و  زامن و  هتبلا  تسین ؛ ظفل  کـی  طـقف  ندـش  دـحوم  سپ 
نوئـش همه  هک  دوش  یم  ققحم  ینامز  مات  هدجـس  لاعتم ؛ يادخ  لباقم  رد  مات  هدجـس  ینعی  ندـش ؛ دـیحوت  يداو  دراو  ینعی  ندـش 

زا دوش ، تخرد  نیا  گرب  دروخب و  دنویپ  تسا ، دیحوت  لصا  هک  يا  هبیط  هرجـش  نیا  هب  ناسنا  یتقو  .دوش  لیدبت  یگدنب  هب  ناسنا 
؛ تسا نمیا  نما و  يداو  اجنیا  دوش ؛ یمن  ادیپ  ناسنا  رد  دیحوت  زج  يزیچ  دنک ، ومن  دشر و  تخرد  نیا  اب  دنک ، هیذغت  تخرد  نیا 

يداو دـیحوت و  يداو  دراو  ینعی  هللا » یلا  اورفف   » سپ دوش ؛ یم  رفک  كرـش و  راچد  دریگب ، هلـصاف  تخرد  نیا  زا  یـسک  رگا  یلو 
ینعی دیوش ؛ ( 36/ رون «) ُهُمْـسا اَهیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  یف   » دراو ینعی  دیروخب ؛ هرگ  هبیط  هرجـش  نیا  هب  دیوش و  تیالو 

رد ادـخ  رکذ  تسا ؛ هداد  یگدـنب  رکذ و  هزاجا  اه  هناخ  نآ  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دـیوش  (ص ) مرکا یبن  هناخ  تیـالو و  يداو  دراو 
ُِّنئَمْطَت ِهَّللا  ِرْکِذـِب  ـالَأ   » هـیآ ریــسفت  رد  .دنتــسه  (ص ) مرکا یبـن  سدــقم  دوـجو  رکذ ، تـقیقح  اریز  تـسا ؛ رــضاح  اـه  هناـخ  نآ 

هناخ نآ  رد  ترـضح  عاعـش  هک  يا  هناخ  »(1) ؛ ُُهباَـجِح ِهَّللا َو  ُرْکِذ  َوُه  ُبوـُلُْقلا َو  ُِنئَمْطَت  ٍدَّمَحُِمب ص  : » دـندومرف ( 28/ دعر «) ُبُولُْقلا
همه تویب ) نیا  رد  ( ؛) 37/ رون «) هاَکَّزلا ِءآَتیِإ  ِهَالَّصلا َو  ِماَقِإَو  ِهَّللا  ِرْکِذ  نَع  ٌْعَیب  َالَو  ٌهَراَِجت  ْمِهیِْهُلت  ّاَل  ٌلاَجِر  « ؛ دشاب یم  رونلا  تیب  تسا 

زا دـنک ؛ یمن  لفاغ  ادـخ  زا  ار  اـه  نآ  يزیچ  چـیه  تسا ؛ دجـسم  ناـشرازاب  تسا ؛ دجـسم  اـه  نآ  تیب  دوش ؛ یم  دجـسم  یگدـنز 
یقیقح دحوم  دورب و  رانک  اه  باجح  دسرب و  دیحوت  رتالاب  تاماقم  هب  ات  دوش  یم  زاغآ  دـیحوت  يداو  رد  ناسنا  ریـس  هک  تساجنیا 

عبات و وا  رهاظ  نطاب و  دـشاب و  (ص ) مرکا یبن  تعیرـش  کسانم  ناسنا ، یگدـنز  کسانم  هک  تسا  نیا  دـیحوت  تقیقح  سپ  دوش ؛
.دسرب دیحوت  همشچرس  هب  دنک و  ریس  ناشیا  اب  دناوتب  ات  ددرگ  ناشیا  هب  یلوتم 
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همئا مه  كرـش  رفک و  هکلب  تسین ؛ لقتـسم  ریازج  زا  ثحب  مه  رفک  كرـش و  يداو  رد  تسه ؛ رفک  كرـش و  مه  لباقم  فرط  رد 
دراو دنک ، تکرح  اه  نآ  لابند  دوش و  نیبشوخ  نمؤم و  دقتعم و  اه  نآ  هب  یسک  رگا  دنتـسه ؛ توغاط  يایلوا  نامه  هک  دنراد  يا 

اَهل ام  ِضْرَْألا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتْجا  ٍهَثیبَخ  ٍهَرَجَشَک  ٍهَثیبَخ  ٍهَِملَک  ُلَثَم  َو  « ؛ تسا كرش  نیع  اه  نآ  هب  ّیلوت  .تسا  هدش  كرـش  رفک و  يداو 
مه هملک  نآ  هک  تسه  رفک  كرش و  هملک  مه  فرط  نیا  تسه ، هبیط  هملک  دیحوت و  هملک  فرط  نآ  رگا  /26 ؛) میهاربا «) رارَق ْنِم 

ِّقَْحلا َو َهَِملَک  ْرِهْظَأ  َو  : » تسا هدمآ  اعد  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تدارا  ضرع  زا  دعب  هللا  نیما  ترایز  رد  .تسا  هرجش  کی 
نوریب باـجح  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  قـح  هملک  ینعی  »(1) ؛ یَْلفُّسلا اَْهلَعْجا  ِلِطاَْبلا َو  َهَِملَک  ْضِحْدَأ  اَْـیلُْعلا َو  اَْـهلَعْجا 
تایاور رد  .دوش  اوسر  تسا  كرش  رفک و  هرجـش  هثیبخ و  هرجـش  ریغ و  تیالو  هک  زین  لطاب  هملک  دوش و  رهاظ  تیالو  نیا  دیایب و 

رب هتشاد و  رشب  تشونرس  رب  اه  نرق  هک  ییوهایه  همه  اب  ینعی  دراد ؛ گرب  خاش و  یلو  درادن  رارق  هشیر و  هثیبخ  هرجش  تسا : هدمآ 
؟ تسا هدـنام  یقاب  هک  تساه  تدـم  ارچ  درادـن  رارق  رگا  یلو  رارق » نم  اهلام  « ؛ تسا هشیر  یب  هرجـش  کی  هدرک ، تموکح  اه  نآ 

یبابح بآ و  يور  فک  هزادـنا  هب  رمع  نیا  همه  نآرق  رظن  زا  یلو  تسا  ینالوط  ام  دودـحم  هاگن  رد  رمع  نیا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
؛) 17/ دـعر «) ًاِیبار ًادـَبَز  ُْلیَّسلا  َلَمَتْحاَف  اهِرَدَِـقب  ٌهَیِدْوَأ  َْتلاسَف  ًءام  ِءاـمَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  « ؛ دور یم  نیب  زا  دـیآ و  یم  بآ  يور  هک  تسا 

.تسا تیالو  تقیقح  دنام ، یم  هک  نآ  تسا و  يرگید  زیچ  تقیقح ،
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تاکشم یکی  هثیبخ ؛ هرجش  مه  يرگید  هبیط و  هرجش  یکی  دراد ؛ دوجو  هرجـش  ود  نیاربانب  تسا ؛ هرجـش  کی  كرـش  رفک و  سپ 
رونلا و تیب  هب  دورو  ینعی  ندـش  دـحوم  دـنراد ؛ دوجو  ملاع  رد  نایرج  ود  نیا  تاـملظ ؛ يداو  يرگید  تسا و  (ص ) مرکا یبن  رون 
، ندش نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  مرکا و  یبن  عرف  ینعی  ندش  دحوم  ترـضح ؛ لباقم  ههبج  هب  دورو  ینعی  ندش  كرـشم 

َیلِإ َالَو  ءالُؤَه  َیلِإ  َِکلَذ َال  َْنَیب  ُم  َنِیبَْذبَذّ « ؛ تسا قافن  مه  ندش  بذبذم  .نداتـسیا  لباقم  ههبج  رد  ینعی  ندش  دـحلم  كرـشم و  و 
(. 143/ ءاسن «) ءالُؤَه

يریگرد نیا  زا  ناسنا  يزیرگان  نوگانوگ و  ملاوع  رد  هثیبخ  هملک  هبیط و  هملک  يریگرد 

سنا و نیطایـش  دنک ؛ ریخـست  ار  ملاع  همه  دهد و  طسب  ار  دوخ  دشوک  یم  هثیبخ  هرجـش  دـش ، هئارا  دـیحوت  زا  هک  یفیرعت  ساسارب 
ارقهق هب  ار  مدرم  دنور و  یم  الاب  نم  ربنم  رب  دندومرف : ترضح  دننک ؛ رفاک  ار  همه  دنـشوک  یم  دنتـسه ، ریگرد  ترـضح  اب  هک  نج 

یم رب  اـیند  سفن و  فرط  هب  ار  مدرم  هراـبود  اـه  نیا  مدـنادرگ و  رب  ادـخ  يوس  هب  اـیند  زا  ار  مدرم  يور  نم  ینعی  دـننادرگ ؛ یم  رب 
هرجش هب  مه  يریگرد  نیا  هشیر  دنتسه ؛ ریگرد  مه  اب  نایرج  ود  نیا  سپ  دننک ؛ لوغـشم  ایند  هب  ار  مدرم  ات  دنـشوک  یم  دننادرگ و 
يادخ هب  سیلبا  تسا ؛ هدمآ  لهج  لقع و  ثیدـح  رد  هتکن  نیا  حیـضوت  هک  ددرگ  یم  رب  هثیبخ  هرجـش  هب  هکلب  ددرگ ؛ یمنرب  هبیط 

ار وا  تمکح  ساـسارب  مه  لاـعتم  يادـخ  .هدـب  ییاوق  مه  نم  هب  مورب ؛ لـقع  ياوق  گـنج  هب  مهاوخ  یم  نم  تشاد : هضرع  لاـعتم 
.دش یهاوخ  نعل  درط و  نم  تمحر  زا  يوش ، ریگرد  رگا  هک  داد  ار  راذنا  نیا  وا  هب  ادتبا  هتبلا  درک ؛ دادما 
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(ص) مرکا یبن  میظع  يریگرد  نادیم  نیا  دراو  ندش  دحوم  اب  ناسنا  دنتـسه ؛ مه  اب  ریگرد  ِنایرج  ود  نایرج ، ود  نیا  بیترت  نیدـب 
ام نایعیـش  دندومرف : هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  درادن ؛ ناکما  يریگرد  نیا  هب  یهجوت  یب  اب  ندـش  دـحوم  نیاربانب  دوش ؛ یم  سیلبا  اب 

: دندومرف /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  َو  : » دندومرف شا  هرابرد  هک  تسا  یئالتبا  نامه  نیا  دنتـسه ؛ نیرتالتبم 
نیا زا  دـشاب و  دـحوم  دـناوت  یمن  یـسک  تسا و  يریگرد  نادـیم  نیا  هب  دورو  اـب  ربارب  ندـش  دـحوم  نیارباـنب  .مینک  یم  ربـص  هلب ،

هدیشک مه  ام  نطاب  هب  تسا و  ملاع  نطاب  رد  يریگرد  نیا  هک  ارچ  دشاب ؛ نیمه  ربکا  داهج  يانعم  کی  دیاش  .دشکب  رانک  يریگرد 
ات دنـشوک  یم  زین  ود  ره  ترـضح ؛ نانمـشد  سیلبا و  ياوـق  مه  فرط  کـی  تسا و  (ص ) مرکا یبـن  ياوـق  وـس  کـی  .تسا  هدـش 

قیرط زا  دـهاوخ  یم  سیلبا  .تساپ  رب  يدـج  گنج  کی  ام  دوجو  تکلمم  رد  لیلد  نیمه  هب  دـننک ؛ ریخـست  ار  اـم  دوجو  تکلمم 
ادـخ هب  دـننک و  حـتف  ار  ام  دوجو  تکلمم  دـنهاوخ  یم  مه  ترـضح  تسام ؛ رانک  سیلبا و  ياوق  زا  سفن  نوچ  دـنک ؛ گنج  سفن 

یم ترضح  میـشاب ؛ تسرپدوخ  دنـسپدوخ و  یغاط و  هللا و  یلع  ربکتـسم  ام  دهاوخ  یم  مه  سیلبا  میـشاب ؛ دبع  ام  اتدنهدب  لیوحت 
ام دراد و  دوجو  ام  نطاب  رد  گنج  نیا  .میشاب  هتشاد  هلیذر  تافص  ام  دهاوخ  یم  سیلبا  میـشاب ؛ هتـشاد  هدیمح  تافـص  ام  دنهاوخ 

يریگرد نادیم  نیا  رگید  یحطس  رد  .تسا  يریگرد  نیمه  نادیم  ینطاب ، داهج  نادیم  .مینک  رارف  گنج  نادیم  نیا  زا  میناوت  یمن 
هب ام  دـشاب ؛ فاعم  نآ  زا  توافت و  یب  نآ  هب  تبـسن  دـناوت  یمن  ینمؤم  چـیه  هک  دوش  یم  هدیـشک  رغـصا  داهج  رهاـظ و  نادـیم  هب 

َْنَیب َنیبَذـْبَذُم  « ؛ دـشاب قفاـنم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رگید  هار  هتبلا  .میریگ  یم  رارق  يریگرد  نیا  زکرم  رد  اـیند  نـیا  هـب  دورو  ضحم 
.دشاب یم  كرش  رفک و  ردارب  مه  قافن  هتبلا  /143 ؛) ءاسن «) ءالُؤه یلِإ  ِءالُؤه َو ال  یلِإ  َِکلذ ال 
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زا ار  مالـسا  نید  ناوت  یم  رگم  دوش ؛ یمن  عمج  یلک  حلـص  اب  ندوبدـحوم  درادـن ؛ ییانعم  ًالـصا  يریگرد  نودـب  دـیحوت  نیارباـنب 
دشابن و نآ  رد  يّربت  ّیلوت و  هک  درک  انعم  يروط  ار  مالـسا  نید  ناوت  یم  رگم  درک !؟ ادـج  تداهـش  رکنم و  زا  یهن  داهج و  تایآ 
لقع و ثیدح  لیذ  ترضح  .تسا  يّربت  ّیلوت و  ام  ربکا  داهج  نیرت  مهم  دشاب !!؟ توافت  یب  ملاع  رد  قافن  رفک و  نایرج  هب  تبسن 
هک یمادام  یلو  دنراد ؛ ار  لقع  تافـص  زا  یـضعب  ام  نایعیـش  ناتـسود و  همه  دنیامرف : یم  هداد و  حیـضوت  ار  ود  نآ  تقلخ  لهج ،

نیرتمک دـبای ؛ یمن  روهظ  اـه  نآ  رد  (ص ) مرکا یبن  ياوق  همه  لـقع و  ياوق  همه  دنـسرن ، ماـت  يّربت  هب  دـنوشن و  لـهج  زا  ياـقنم 
ِِهب اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  الَو   » هک تساجنیا  دنک ؛ یم  ادج  ترـضح  زا  ار  ناسنا  نآ ، ياهتنا  ات  لوا  زا  سیلبا  هاگتـسد  هب  یقلعت 

هفوکـش یگمه  رافک  ییایند  ياـه  هفوکـش  نیا  /131 ؛) هط «) یَْقبَأَو ٌْریَخ  ِبَر  َکـّ ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  اًـجاَوْزَأ 
ياه یتخـس  نیا  دیامن ؛ قازترا  موقز  هرجـش  زا  دیاب  مه  تمایق  رد  دنک ، قازترا  اه  نآ  زا  یـسک  رگا  دنتـسه ؛ موقز  هرجـش  تخرد 

(1)« هَعَْرتُم َْکیََدل  ِءاَمِّظلا  َلِهاَنَم  ٌهَّدَعُم َو  َنیِمِعْطَتْسُْملا  َِدئاَوَم  َو  « ؛ تسا تیالو  يداو  رد  نینمؤم  قزر  يرهاظ ،

وا زا  تساوخرد  قح و  ترضح  هب  راقتفا  مالعا  دمح ، تقیقح 

دناوت یمن  ریقف  اریز  تسادخ ؛ زا  فطل  تساوخرد  ام  هاگن  ياهتنا  مینک ، یم  دمح  ار  ادخ  یتقو  هللا  نیما  ترایز  ياهدمح  ساسارب 
؛ هدب مه  ام  هب  ینعی  یکلام ؛ وت  ایادخ  مییوگ : یم  یتقو  تساعد ؛ دمح ، ياهتنا  تفگ : ناوت  یم  هیعدا  یخرب  زا  هدافتسا  اب  دهاوخن ؛
ُتیُِمیَو َو ییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  ال  : » دییوگب دینک و  حیبست  ار  ادخ  ینعی  کبر » دمحب  حبـسف  »

« ٌریِدَق یَش ٍء  ّلُک  یلَع  َوُه  ُْریَْخلا َو  ِهِدَِیب  ُتوُمَی  ّیَح ال  َوُه 
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ناسنا دوجو  رد  دیحوت  ققحت  طرش  مات  يربت  یلوت و   

هب شمـشچ  هشوـگ  یـسک  رگا  تسه ؛ هدـعم » نیمعطتـسملا  دـئاوم   » مه فرط  نیا  تسا ، ایندـلا » هاـیحلا  هرهز   » فرط نآ  رگا  سپ 
يریخ چیه  هللااب » نمؤی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ دوب دهاوخن  لماک  دحوم  دوش و  یمن  لماک  شنامیا  دشاب ، هتـشاد  سیلبا  هاگتـسد 

نآ هب  شلد  دید و  اجنآ  رد  يریخ  یـسک  رگا  .ناشّرـش  هب  دـسر  هچ  تسا ، ّرـش  مه  اه  نآ  ِریخ  تسین ؛ توغاط  يایلوا  هاگتـسد  رد 
« هللااب نمؤی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  « ؛ دوش یمن  دـحوم  زگره  دیـسر ، تینما  هب  اه  نآ  اب  درک و  دامتعا  اه  نآ  هب  دـش و  لـیام  فرط 
ات دـشاب  هتـشاد  يّربت  توغاط  يایلوا  عورف  لوصا و  هب  تبـسن  دـیاب  ناسنا  تسا ؛ دـیحوت  ناکرا  زا  کـسانم و  زا  يّربت  ّیلوت و  سپ 

.دوش لماک  نمؤم  دنک و  ادیپ  روهظ  وا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ياوق  لقع و  تافص  نیدحوم و  تافص  همه 

رغـصا داهج  ربکا و  داهج  نادیم  دراو  ینعی  نتـشاد ؛ مات  یلوت  مات و  يربت  ندـش و  يریگرد  نادـیم  دراو  ینعی  نآرق  رظن  زا  دـیحوت 
مرکا یبن  تیالو  يداو  زا  ینعی  ٌریَِـشبَو » ٌریِذـَن  ِم  ُْهنّ مَُکل  ِیّنَنِإ  َهَّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  « ؛ تسا نآرق  ياهراذـنا  نامه  نیا  ندـش ؛ ترـضح 
تـسد زا  ار  دوـخ  تسد  تسا ؛ ریغ  شتـسرپ  كرـش و  رطخ و  رـسارس  نآ ، زا  ریغ  ییاـج  ره  هک  میوـشن  ادـج  هـلآو  هـیلع  هللا  یلص 

.تسا نیمه  اهراذنا  همه  تسا ؛ رطخ  رسارس  فرط ، نآ  دیوشن ؛ لفاغ  ترضح  تیعم  زا  دینکن و  ادج  ترضح 

هار دیحوت  يداو  هب  ناشیا  قیرط  زا  زج  سک  چیه  دنتـسه و  دـیحوت  نکر  دـیحوت و  همیخ  دـیحوت ، مئاعد  نید ، ناکرا  همئا  نیاربانب 
ینعی درک ؛ رارف  سیلبا  هاگتـسد  زا  دیاب  .متـسرپ  یم  مدوخ  تفگ : یم  دهدب و  ماجنا  ار  راک  نیا  تساوخ  یم  مه  سیلبا  .دـبای  یمن 
سیلبا ندرک ؛ رارف  توغاط  يایلوا  هاگتـسد  سیلبا و  هاگتـسد  زا  ینعی  ادخ  ریغ  ندـیتسرپن  .درک  رارف  ادـخ  ریغ  زا  اه و  ههلا  زا  دـیاب 

يداو هب  دورو  ینعی  هللا  یلا  رارف  تسیچ ؟ هللا  یلا  رارف  ینعم  دینک ؛ رارف  ادـخ  يوس  هب  دریگب ؛ ار  امـش  دـهاوخ  یم  هتخادـنا و  هجنپ 
میوشن دراو  ریغ  تیالو  يداو  هب  هک  تسا  نیا  يارب  اهراذـنا  همه  مالـسلا ؛ هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  يداو  و  (ص ) مرکا یبن  تیالو 

بلاطیبا نبا  یلع  تیالو   » ینعی دـیحوت  رگید  نخـس  هب  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  تیالو  طـیحم  هب  اـم  دورو  يارب  زین  اـه  ریـشبت  همه  و 
.تسا تاملظ  يداو  هثیبخ و  هرجش  دراد و  یناکرا  رفک  اریز  تسا ؛ مسجم  رفک  هب  تبسن  رفک و  زا  اهراذنا  ینصح »
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( مرحم مجنپ  بش  ( ) (ع یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

(ع) یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمجنپ  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

توعد همه  ماکحا ، هبترم  رد  .تسا  لامجا  ای  ماکِحا  هبترم  کـی  ياراد  نآرق  تاـیآ  هک  دـننک  یم  هراـشا  ثحب  يادـتبا  رد  ناـشیا 
ترابع هب  .دـشاب  یم  تقیقح  نیمه  حیـضوت  لیـصفت و  نآرق  همه  تفگ  ناوت  یم  هک  يوحن  هب  دوش  یم  هصالخ  دـیحوت  رد  نآرق 
دندرک نایب  ثحب  همادا  رد  ناشیا  .ددرگ  یم  رب  دیحوت  تقیقح  هب  لدع و … داعم ، هدـیمح ، تافـص  هب  (ع ) ءایبنا توعد  همه  رگید 

هک نآ  .دنتـسه  هللا  هملک  لیـصفت  تقیقح  رد  زین  ءامـسا  نیا  هک  تسانـسح  ءامـسا  بحاـص  هک  تسا  یـسک  ملاـع  یقیقح  هـلا  هـک 
ءامـسا .دـنیوا  هب  هلأتم  عشاخ و  عضاخ و  وا  ربارب  رد  ملاع  همه  هدوب و  تیهولوا  ماقم  ياراد  تقیقح  رد  تسانـسح  ءامـسا  بحاـص 

ریاس هلا و  نیب  اه  تبـسن  لیبق  نیا  هکنیا  نمـض  .تسا  ریقف  هب  ینغ  تبـسن  ملاـع ، هب  وا  تبـسن  هتفرگ و  ارف  ار  ملاـع  همه  وا  يانـسح 
ءامسا نآ  بلاط  دوخ  ترطف  رد  هک  اجنآ  زا  میتسه و  ءامسا  نآ  دقاف  ام  ینسح و  ءامـسا  همه  دجاو  وا  .تسا  یگـشیمه  تادوجوم 

اراد یـسک  وا  زا  ریغ  اریز  میهاوخب ؛ وا  زا  اـهنت  هک  میا  هدـش  شرافـس  رما  نیا  هب  هراومه  اذـل  .مینک  بلط  وا  زا  هراومه  دـیاب  میتسه 
هدرکن لیلذ  ار  ناسنا  دوخ  نداد  اب  دـهد و  یم  هنامیرک  دـشاب ، یم  ءامـسا  نیا  بحاص  هک  هللا  .دـنک  یمن  تباجا  ار  ناـسنا  تسین و 

فـص نآرق ، تایآ  رد  دیحوت  لیـصفت  اب  یلو  تسا ؛ همه  لوبق  دروم  حطـس ، نیا  ات  دیحوت  فیرعت  .دوش  یم  وا  تزع  بجوم  هکلب 
یلک و حلـص  هب  یکی  هک  داد  هئارا  دیحوت  زا  ریـسفت  عون  ود  ناوت  یم  نیاربانب  .دریگ  یم  لکـش  یخیرات  ياه  يریگرد  اه و  يدـنب 

یم متخ  لاتق  فص و  هب  تیاهن  رد  دـنهد  یم  ناسنا  هب  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تریـصب  همه  .دوش  یم  یهتنم  لاـتق  گـنج و  هب  يرگید 
دمحم هب  (ع ) ادهشلادیس همان  تیصو  نایم  نیا  رد  .ددرگ  یم  یخیرات  میظع  ياه  يدنب  فص  روحم  دوخ  دیحوت ، هک  اجنآ  ات  .دوش 

.دشاب دیحوت  يانبم  رب  یخیرات  يریگرد  کی  رب  یهاوگ  دناوت  یم  هیفنح 
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نآرق ریشبت  راذنا و  و  (ع ) یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ٌریِذـَن ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  ـَّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  ـَّالَأ  ٍرِیبَـخ *  ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَـیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَـتِک  َرلا  : » تسا هدوـمرف  مـیرک  نآرق 
نیا دـندومرف : باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  دوه  هروس  يادـتبا  ینارون  تاـیآ  رد  لاـعتم  يادـخ  ( 2-1/ دوه «) ٌریَِشبَو
سپ تسا ؛ هدرک  ادـیپ  لیـصفت  سپـس  هدـش و  ماکِحا  هلحرم  کی  رد  شتایآ  همه  هک  تسا  یباتک  میدرک ، لزان  امـش  رب  هک  یباتک 

هک لیـصفت  هبترم  يرگید  تسا و  نآرق  لامجا  هبترم  نامه  دـیاش  هک  ماکحا  هلحرم  یکی  تسا ؛ هبترم  ود  ياراد  نآرق  تایآ  ایوگ 
، تسا تامکحم  تاـیآ  نآ  لیـصفت  زین  تاـمکحم و  تاـیآ  ًاـمامت  شتاـیآ  هک  ینآرق  .تسا  هدـش  ناـیب  لیـصفت  هب  قیاـقح  نآ  رد 

؟ تسیچ

« ٌریَِـشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  : » دـیامرف یم  هک  دوش  هصالخ  هیآ  نیمه  رد  دـیاش  تسه  دـیجم  باتک  نیا  رد  هچنآ 
، دـینک تدابع  ار  لاـعتم  يادـخ  اـهنت  هکنیا  مود  دـینکن ، تداـبع  ار  ادـخ  ریغ  هکنیا  لوا  تسا : هتکن  راـهچ  ياراد  هاـتوک  هلمج  نیا 
هب تبـسن  راذـنا  مه  هتکن  نیمراهچ  و  دـننک ، یم  تدابع  ار  لاـعتم  يادـخ  طـقف  هک  تسا  یناـسک  هب  تراـشب  هیآ  نیا  هتکن  نیموس 

رگید ياه  توعد  همه  دوش و  یم  هصالخ  هتکن  راهچ  نیمه  رد  نآرق  توعد  مامت  دننک ؛ یم  تدابع  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  یناسک 
همه یفرط  زا  .تسا  همکحم  هیآ  نیمه  لیـصفت  یقبام  دـشاب و  نیمه  نآرق  ماکحا  هلحرم  دـیاش  .تسا  توعد  کی  نیمه  لیـصفت 
همه .تسادـخ  ریغ  تدابع  زا  راذـنا  مه  نآرق  ياهراذـنا  یمامت  هدوب و  دـیحوت  ادـخ و  یگدـنب  هب  تراشب  مه  نآرق  ياـه  تراـشب 

دریگ و یم  هتفرگ و  ار  عماوج  اه و  ناسنا  نابیرگ  هک  ییایند  ياه  تبوقع  زا  معا  دـهد _  یم  راذـنا  اه  نآ  زا  نآرق  هک  یتارطاخم 
راچد دیتسرپب ، ار  ادـخ  ریغ  رگا  هک  دـیتسرپن  ار  ادـخ  ریغ  ینعی  تسا ؛ عوضوم  نیمه  هب  تبـسن  تمایق _  خزرب و  ملاع  ياه  تبوقع 

؛) 124/ هط «) ًاکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  ّنإف  يِرکِذ  نَع  َضَرعأ  نَم  « ؛ دـیوش یم  راتفرگ  کنـض  تشیعم  هب  زین  ایند  رد  دـش و  دـیهاوخ  تبوقع 
؛ دندش التبم  نآ  هب  هتشذگ  ماوقا  هک  دیوش  یم  ییاه  باذع  راتفرگ  هدش ، ناماسبان  مه  امش  يایند  یگدنز  دیتسرپب  ار  ادخ  ریغ  رگا 

.دوب دیهاوخ  جنر  رد  مه  ترخآ  رد  هکنیا  نمض 
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اـه و جـنر  اـه ، تبوقع  همه  هک  ددرگ  یم  رب  هملک  کـی  نیا  هب  یگمه  تسا  هدـمآ  يورخا  تبوقع  منهج و  دروـم  رد  هک  یتاـیآ 
همه رب  دـنهد و  یم  دـیجم  نآرق  و  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تراشب  همه  سکعلاب  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  ریغ  شتـسرپ  لـیلد  هب  اـه  یتخس 

باوث و  ترخآ ، ایند و  باوث  اه و  تراشب  رظتنم  دیتسرپب ، ار  ادخ  رگا  دشاب ؛ یم  دیحوت  رما  هب  تراشب  تسا ، نمیهم  ینامسآ  بتک 
.دیشاب لجاع 

یهلا يانسح  ءامسا  بحاص  ملاع و  یقیقح  هلا  هللا ،

، داـعم هب  اـم  توعد  تسیچ ؟ ددرگ  یم  رب  نآ  هب  ناـشتوعد  همه  دـننک و  یم  توعد  نآ  هب  ار  اـم  دـیحوت  ناونع  هب  (ع ) ءاـیبنا هچنآ 
زج يزیچ  یگمه  هلیذر  تافص  تامرحم و  زا  ام  یهن  ای  هدیمح  تافص  هب  توعد  داهج ، جح و  هزور و  زامن و  عیارـش و  هب  توعد 

هملک کی  نیمه  لیـصفت  نوئـش و  عورف و  زا  اه  نآ  همه  تسین ؛ َهّللا » َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ   » زا ریغ  يزیچ  ینعی  تسین ؛ دـیحوت  هب  توعد 
هداد و زیهرپ  نآ  زا  ار  ام  نآرق  هک  يریغ  شتسرپ  كرـش و  تسیچ ؟ دنک ، یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  يدیحوت  سپ  دنتـسه ؛
« هللا الا  هلا  ال   » هملک دوخ  زا  لوا  مدق  رد  دیحوت  نیا  تسیچ ؟ دـنا ، هداد  راذـنا  نآ  هب  تبـسن  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

؟ تسین یلاعت  كرابت و  هللا  زج  یهلا  ارچ  تسیچ ؟ هلا  نیا  الاح  تسین ؛ قح  ترضح  زج  یهلا  ینعی  دوش ؛ یم  مهف 

هک دـنک  یم  ناـیب  هدرک و  فیــصوت  ار  هللا  نآرق  تسانــسح ؛ ءامــسا  هـمه  ياراد  هـک  تـسا  یــسدقم  تاذ  نآ  نآرق ، رظن  زا  هـلا 
ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون  ٌهَنِـس َو ال  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « ؛ تسیچ سدـقم  تاذ  نیا  تایـصوصخ 

ِتاوامَّسلا ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  َءاش  اِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ْیَِشب ٍء  َنوُطیُحی  ْمُهَْفلَخ َو ال  ام  ْمِهیْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلا  اَذ  ْنَم 
هک تسا  هداد  حیضوت  ار  لاعتم  يادخ  يانسح  ءامـسا  نآرق  زا  یتایآ  /255 ؛) هرقب «) ُمیظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  امُهُظْفِح َو  ُهُدُؤَی  َضْرَْألا َو ال  َو 

ءیشب نوطیحی  مهفلخ و  ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی  هنذاب  الا  هدنع  عفشی  يذلاذ  نم   » هک نآ  ینعی  هللا  تسا ؛ هللا  هملک  لیـصفت  یگمه 
وه لق   » ینعی هللا  میظعلا .» یلعلا  وه  امهظفح و  هدوی  ضرالا و  تاومسلا و  هیسرک  عسو   » هک یـسک  ینعی  هللا  ءاش .» امب  الا  هیملع  نم 

ترـضح يارب  نآرق  رد  هک  یفاصوا  ریاس  اه و  نیا  ینعی  هللا  دحا .» ًاوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی *  مل  دلی و  مل  دمـصلا *  هللا  دحا *  هللا 
ُِکلَْملا َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه   » اـی ( 24/ رشح «) ینْـسُْحلا ُءامْـسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه  : » دننام تسا ؛ هدش  رکذ  قح 

ینعی تیهولا  ماقم  هکلب  تسین  يدادرارق  مان  کی  هللا  نیارباـنب  /23 ؛) رـشح «) رِّبَکَتُْملا ُراَّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا 
ای دنهاوخب  ملاع  همه  تسا و  ملاع  هلا  دراد  ار  نوئش  نیا  یتقو  دراد ؛ ار  نوئـش  نیا  همه  هک  تسا  یتقیقح  نآ  هلا  .تسا  ماقم  نیمه 
وا نامرف  تحت  دنهاوخن ، ای  دنهاوخب  ملاع  تارذ  همه  دنرب ؛ یم  ار  وا  نامرف  دنتـسه و  عشاخ  وا  لباقم  رد  ًاهرک ، وا  ًاعوط  دـنهاوخن ،
َْول  » هک تسا  یهلا  نآ  نیا  /84 ؛) فرخز «) هلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو  ِءامَّسلا  ِیف  يذَّلا  َوُه  َو  « ؛ درادن لیدـب  هک  تسا  یهلا  هلا  نیا  .دنتـسه 

(22/ ءایبنا «) اتَدَسََفل ُهَّللا  َّالِإ  ٌهَِهلآ  امِهیف  َناک 
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ییادخ نآ  ندوب  هلا  لیلد  هب  نتخادرپ  هدش ، هداد  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  تانایب  نآرق و  رد  هک  يرگید  هتکن 
وا هب  هلأـتم  دـننک و  یم  عوـشخ  عـضاوت و  وا  لـباقم  رد  همه  هک  تسا  يدوـجوم  نآ  هلا  تسانـسح ؛ ءامـسا  همه  بحاـص  هک  تسا 
نآ هللا  هدـش ، لـقن  قودـص  دـیحوت  رد  هک  (ع ) يرـسکع نسح  ماـما  ریبعت  رد  »(1) ؛ قولخم لک  هیلا  هلأـتی  يذـلا   » ینعی هللا  دنتـسه ؛

.ددرگ یم  رب  هلأت  نیمه  هب  تادابع  همه  هک  دنـشاب  یم  عشاخ  وا  لـباقم  رد  دنتـسه و  وا  هب  هلأـتم  تاـقولخم  همه  هک  تسا  یتقیقح 
اه نیا  .دنتـسه  شتـسرپ  یگمه  لکوت  اـضر و  عضاوت و  میلـست و  عوضخ و  عوشخ و  بیترت  نیدـب  نتفرگ ؛ هلا  ار  وا  ینعی  تداـبع 

.دنتسه هدنب  تافص 

وا ندوب  هلا  لیلد  تاقولخم ، هب  ینسح  ءامسا  بحاص  تبسن 

میحر نمحر و  ریـصب و  میکح و  میلع و  عیمـس و  قزار و  يراـب و  قلاـخ و  تسانـسح و  ءامـسا  ياراد  هک  يدوجوم  نیا  ارچ  ـالاح 
عوضخ وا  لباقم  رد  دیاب  تادوجوم  ارچ  دشاب ؟ هلا  دیاب  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  شتمحر  و  دنتـسه _  مهم  یلیخ  تفـص  ود  نیا  تسا _ 

صخـشم تاقولخم  اب  ار  لاعتم  يادخ  تبـسن  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دنـشاب ؟ هتـشاد  میلـست  یگدادـلد و  عوشخ و  عضاوت و  و 
اب دراد  ار  تالامک  ینـسح و  ءامـسا  همه  هک  يدوجوم  نیا  تبـسن  قوزرم ؛ اـم  تسا و  قزار  وا  قولخم ؛ اـم  تسا و  قلاـخ  وا  درک ؛
وا ءامسا  تسیچ ، ملاع  اب  شتبـسن  تسانـسح ، ءامـسا  همه  ياراد  هک  سدقا  تاذ  نیا  هک  مینادن  هچ  مینادب ، هچ  تسیچ ؟ تاقولخم 

ْیَش ء»(2)؛ ِّلُک  َناَکْرَأ  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکئاَمْسَِأب  َو  ْیَش ٍء … َّلُک  َتْأَلَم  ِیتَّلا  َِکتَمَظَِعب  َو  « ؛ تسا هتفرگ ) رب  رد  و   ) هدرک رپ  ار  ملاع  همه 
درادن و دـنزرف  لاعتم  يادـخ  تسین و  ادـخ  دـنزرف  ملاع  ینعی  تسا ؛ دـلی » مل   » ملاع اب  وا  تبـسن  تسا ؛ نینچ  نیا  ملاع  اب  وا  تبـسن 

ترضح هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  زا  یتیاور  قودص  دیحوت  رد  دوش ؛ ادج  وا  زا  هک  دوش  یمن  رداص  وا  زا  يزیچ 
نآ اب  ناسنا  ات  دوش  یم  جراخ  مشچ  زا  هک  يرون  عاعـش  دـننام  دـالیا _  نیرت  فیطل  یتح  دـنا ؛ هداد  حیـضوت  ار  دـلی » مل  ، » نآ یط 
ادـج ادـخ  زا  ملاع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسین ؛ ادـخ  دولوم  ملاع  تسین ؛ حرطم  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  يدـلو  داز و  و  دـنیبب _ 

ادخ هک  تسین  یقولخم  ییاج  چیه  تسین ؛ وا  هدیئاز  ادخ و  دولوم  ملاع  یلو  دش  یم  ادـج  شدـلاو  زا  دوب ، دولوم  ملاع  رگا  تسین ؛
مه ام  دوبن ، اـم  اـب  وا  رگا  میتسه ؛ اـم  هک  تساـم  اـب  وا  /4 ؛) دـیدح «) ُمْتنُک اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  « ؛ میتسه اـم  هک  تسه  وا  دـشابن ؛ اـجنآ 

.میدوبن
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قوزرم قزار و  تبسن  تسا ؛ قولخم  قلاخ و  تبسن  تسا ؛ یتبسن  نینچ  ملاع  اب  تسانسح  ءامسا  نیا  بحاص  هک  هللا  تبسن  نیاربانب 
وا مییوگ  یم  رگا  مویقلا » یحلا  وه  الا  هلا  هللا ال   » .دنتـسه لهاج  وا  ریغ  ینعی  تسا  ملاع  وا  رگا  تسا ؛ لهاج  ملاـع و  تبـسن  تسا ؛

ملاـع رد  کـلام  ود  میلع و  ود  يوق ، ود  رداـق ، ود  میکح ، ود  میرادـن ؛ ملاـع  رد  یح  ود  زگره  .دنتـسه  تیم  همه  ینعی  تسا  یح 
« ربکتملا رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا  مالـسلا  سودـقلا  کـلملا  هللا  وه  « » روصملا يراـبلا  قلاـخلا  هللا  وه  « ؛ تشاد دـهاوخن  دوجو 
تسه و یح  وا  دنیامرف : یم  هفوک  دجـسم  تاجانم  رد  (ع ) نینمؤملاریما دنتـسه ؟ هچ  نارگید  سپ  .تساهنیا  دجاو  هک  تسوا  طقف 
ام هب  یتقو  و  یح ، وت  میدوب و  تیم  ام  هکنیا  هن  تیم ، ام  تسا و  یح  وا  ًادـبا  ًالزا و  ینعی  تیم ؛ ام  تسا و  یح  وا  مه  نالا  تیم ؛ اـم 
ایند زا  ردپ  یهاگ  یکی ؛ مه  ام  دوب و  یکی  ادخ  میدوب ، هدش  دـلوتم  ادـخ  زا  ام  دوب و  دالیا  رگا  میوش ؛ یم  یح  مه  ام  يداد  تایح 

انا یحلا و  تنا  : » مییوگب میتسناوت  یم  میدش  یم  دلوتم  هکنیا  زا  دعب  دوب ، حرطم  دالیا  هطبار  رگا  تسا ؛ هدـنز  دـنزرف  یلو  دور  یم 
نیا حوضو  هب  مه  ناسنا  ترطف  درادـن ؛ کیرـش  لاعتم  يادـخ  ًادـبا  ًـالزا و  یلو  میدـش ؛ یم  ادـخ  کیرـش  تروص  نیا  رد  یحلا ؛»

یتدم میتشادن ، ار  تایح  نیا  شیپ  اه  تدم  ام  میتسه ؛ تیم  ام  هک  تسا  حـضاو  تیملا » انا  یحلا و  تنا   » هک دـمهف  یم  ار  تقیقح 
ًالبق ام  لهاجلا » انا  ملاعلا و  تنا   » مه نالا  تیملا ؛» انا  یحلا و  تنا   » هکلب میتسین ؛ یح  ام  نایم  نیا  رد  سپ  تشاد ؛ میهاوخن  مه  دعب 

َّنِإ ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  « ؛ دوب میهاوخ  لهاج  مینامب  ایند  نیا  رد  رگا  مه  ًادعب  میدوب ، لهاج 
َنِم ٌنیح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  « ؛ میتشادـن يزیچ  چـیه  ًالبق  ام  لهاجلا ؛» انا  ملاـعلا و  تنا   » مه نـالا  سپ  /70 ؛) لحن «) ٌریدَق ٌمیلَع  َهَّللا 

هب چـیه  هک  يا  هفطن  تسا ؛ هفطن  هلحرم  زا  لـبق  هلحرم  روظنم  میدوـبن ؛ رکذ  لـباق  ًالـصا  و  ( 1/ ناسنا «) ًاروُکْذَم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا 
مدآ اًریَِصب » اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ  ٍهَفّْطُن  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ّاَنِإ   » هک تسا  نیا  زا  دعب  اروکذم ؛» ًائیش  نکی  مل  « ؛ دیآ یمن  باسح 

! چیه هک  نآ  زا  لبق  .دوبن  رکذ  لباق  ًالصا  نیا  زا  لبق 

206 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


رگا دننک و  اطع  وا  هب  دیاب  هراومه  هک  یـسک  ینعی  ریقف  میریگ ؛ یم  ریغ  زا  میراد ، هچ  ره  میرادن و  يزیچ  میتسه و  ریقف  ام  نیاربانب 
لماش شتمحر  هدرک ، ار  فاطلا  نیا  ام  هب  لاعتم  يادخ  هک  نالا  ریقفلا » انا  ینغلا و  تنا  « ؛ درادن يزیچ  دننکن ، اطع  وا  هب  هظحل  کی 

و ریقفلا » انا  ینغلا و  تنا   » ًادبا ًالزا و  میتسه ؟ ریقف  مه  نالا  ای  میا  هدـش  ینغ  ام  الاح  تسا ؛ هداد  ام  هب  ار  قیاقح  نیا  هدـش و  ام  لاح 
سپ مینک ؛ عفد  نامدوخ  زا  ار  هشپ  کی  یتح  میتسناوت  یمن  میتشادن و  یتردق  چیه  هتشذگ  رد  ًاعقاو  ام  فیعـضلا » انا  يوقلا و  تنا  »

ام تسا و  یقاب  لاعتم  يادـخ  ینافلا » انا  یقابلا و  تنا   » .میتسه فیعـض  ام  تسوا و  زا  توق  تسین و  ام  هب  قلعتم  توق  نیا  مه  نالا 
؛ تسوا فطل  هب  وا و  ياقب  هب  میتسه ، یقاب  رگا  میتسه و  یناف  مه  نالا  میتسه ؛ یناـف  دـنکن ، تیاـنع  اـم  هب  هظحل  کـی  رگا  یناـف و 

(15/ رطاف «) ُدیمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ؛ دیتسه ریقف  همه  امش  سپ  لئاَزلا » انا  مئاَدلا و  تنا  »

دـیما و دـشاب ؛ وا  لباقم  رد  طقف  امـش  عضاوت  عوشخ و  عوضخ و  یگدادـلد و  دـینک و  تدابع  ار  هللا  نیا  طقف  دـنیوگ  یم  (ع ) ءایبنا
ءامسا نیا  همه  بحاص  هک  تسا  هللا  نیا  دیهاوخب ؛ وا  زا  طقف  و  دیشاب ، راودیما  وا  هب  طقف  دیـسرتب و  وا  زا  طقف  دشاب ؛ وا  هب  ناتلکوت 

هللا دراد ، زیچ  همه  هک  ییادـخ  .تسوا  زا  تسه  ام  رد  هچ  ره  دـجاو ؛ وا  میتسه و  اه  نآ  همه  دـقاف  ًادـبا  ًالزا و  مه  اـم  تسانـسح و 
ام هک  یئامـسا  ینعی  تشاد ؛ دهاوخ  هتـشاد و  ار  ینـسح  ءامـسا  نیا  همه  .دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  ًادـبا  ًالزا و  شتیهولا  تسا و 
ارچ ام  میهاوخب ؟ وا  زا  ارچ  مینک ؟ رقف  راهظا  هدرک و  هدجس  دیاب  ارچ  مینک ؟ عوشخ  عضاوت و  وا  لباقم  رد  دیاب  ام  ارچ  الاح  میرادن ؛

نکمم ًالثم  دراد ؟ ام  اـب  یطاـبترا  هچ  وا  ندوب  اراد  مینک ؟ عضاوت  تلذ و  مـالعا  وا  لـباقم  رد  ارچ  مینک ؟ زجع  راـقتفا و  مـالعا  وا  هب 
شلالح اراوگ و  مینک ؟ عضاوت  وا  ربارب  رد  دیاب  ارچ  ام  دراد و  ام  هب  یطابترا  هچ  نیا  یلو  دشاب ، هتـشاد  یناوارف  تورث  یـسک  تسا 

رد دیهاوخ  یم  رگا  تسا : هدمآ  تایاور  رد  .دیرادرب  همه  تسد  زا  مشچ  هک  دـنا  هتفگ  مه  ام  هب  منک ؟ عضاوت  نم  ارچ  یلو  دـشاب ؛
، دننکن عمط  امـش  رد  دیهاوخ  یم  رگا  دیتفا ؛ یم  تزع  زا  هنرگو  دینکن ؛ عمط  تسا  نارگید  دزن  هچنآ  رد  دـیوش ، زیزع  نارگید  دزن 

نیمه هب  تسا ؛ سکع  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  هتکن  نیا  یلو  دشاب ؛ شیاراوگ  دراد  هچ  ره  سک  ره  .دینکن  عمط  اه  نآ  رد  مه  امش 
ینب رمق  دننام  ادخ  يایلوا  فصو  رد  .دینک  عمط  تسوا  دزن  هچنآ  رد  دیوش ، زیزع  لاعتم  يادـخ  دزن  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف : لیلد 

نآ رد  لـفاغ و  نآ  زا  نارگید  هچنآ  .میـشاب   (1)« ِلیمَْجلا ِءانَّثلاَو  ِلیزَْجلا  ِباّوَثلا  َنِم  ُهُْریَغ  ِهیف  َدِـهَز  امیف  ُبِغاّرلا   » دـیاب ام  (ع ) مشاـه
نآ دیراد و  تبغر  نآ  رد  امش  دنتسه و  لفاغ  تسادخ  دزن  رد  هک  ییاه  باوث  زا  نارگید  دیراد ؛ تبغر  نآ  رد  امش  دنتـسه ، دهاز 

الوـُل ّیبَر  ْمُِـکب  َأـِبْعَی  اَـم  ْلـُق   » .تسادـخ زا  نامتـساوخرد  هزادـنا  هـب  ملاـع  رد  اـم  تزع  ًالــصا  .دـیهاوخ  یم  دـینک و  یم  لاـبند  ار 
(77/ ناقرف «) ْمُکاعُد
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یهلا يانسح  ءامسا  هب  تبسن  ملاع  يرطف  بلط  زاین و 

هچ نم  هب  ایادخ  دراد ؟ نم  هب  یطبر  هچ  وت  نتـشاد  یلو  يراد  وت  ایادخ  مییوگ  یمن  ارچ  میهاوخب ؟ دیاب  ارچ  تسا و  هنوگ  نیا  ارچ 
نیا دوش  یمن  لاعتم  يادـخ  اـب  ارچ  .شاـب  یتسه ؛ میکح  شاـب ؛ یتسه ، عیمـس  شاـب ؛ یتسه ، ملاـع  یتسه ! ینغ  وت  هک  دراد  یطبر 
نیا ار  ام  ادـخ  نوچ  میهاوخن ؛ وا  زا  میناوت  یمن  اـم  تسا ؛ تافـص  ءامـسا و  نآ  بلاـط  دوخ  ترطف  رد  ناـسنا  درک ؟ دروخرب  هنوگ 
یلو میهاوخ ؛ یمن  وا  زا  مییوگب  هک  تشاد  اج  دیاش  مینک  ززعت  میتسناوت  یم  هک  دوب  هدـیرفآ  يروط  ار  ام  رگا  .تسا  هدـیرفآ  هنوگ 

.دهاوخن وا  زا  دناوت  یمن  هدنب 

منک تزع  بلط  وت  لباقم  رد  هنوگچ  نم  ایادخ  »(1) ؛ ینتزکرا هلّذلا  یف  ّزعتسا و  فیک  یهلا  : » دنیامرف یم  هفرع  ياعد  رد  ترـضح 
یَلَع ُرِدـْقَی  اـَل  اًـکُولْمَم  اًدـْبَع  « ؛ میتـسه دـبع  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  ینعی  تلذ  .يا  هدرک  زکترم  تلذ  رد  ار  نم  وـت  هک  یلاـح  رد 
نیع تلذ  نیا  هتبلا  لیلذ _  وت  لباقم  رد  نم  ایادـخ  ینتبـسن » کـیلا  زعتـسا و  ـال  فیک  ما   » دـنهد یم  همادا  دـعب  و  ( 75/ لحن «) ٍءْیَش
یتقو يا ؛ هداد  تبـسن  تدوخ  هب  ار  نم  هک  یلاح  رد  منکن  تزع  بلط  منادن و  زیزع  ار  مدوخ  هنوگچ  ایادخ  متـسه ؛ تسا _  تزع 
ملاع همه  هک  تسا  یتزع  (ع ) موصعم تزع  »(2) ؛ تززعف هللااب  تمصتعا  « ؛ دوش یم  زیزع  وا  دوش  یم  هداد  تبـسن  زیچ  همه  چیه ، هب 

ْمُُهقُّرَفَت َال  ًهَّزِع َو  ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُهَْرثَک  ِینُدـیَِزت  َال  : » هک تسه  هماـن  تراـیز  نیمه  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دـنک ؛ یمن  ذوفن  وا  رد 
ذوفن تردـق و  تزع و  رب  دـنوش ، عـمج  ترـضح  درگ  مدرم  همه  رگا  اعِّرَـضَتُم » ْنُکَأ  َْمل  ًاـعیِمَج  ُساَّنلا  ِینَمَلْـسَأ  ْوـَل  .هَشْحَو َو  یِّنَع 

نمـشد اب  ار  نم  رگا  دیآ ؛ یمن  دیدپ  وا  رد  یتشحو  دوش و  یمن  لیلذ  دنوش ، هدـنکارپ  همه  رگا  دراذـگ و  یمن  رثا  ناشیا  يریذـپان 
یسک ره  تززعف » هللااب  تمصتعا   » نوچ متفا ؛ یمن  عرـضت  تلاح  هب  زگره  مشاب ، یکی  نم  دشاب و  ایند  کی  نمـشد  دیراذگب و  اهنت 

.چیه ینعی  قولخم  درادن ؛ يزیچ  تلذ ؛ تسا و  قولخم  لیلذ ؛ قح ، ترضح  ياهنم  تسا و  زیزع  دوش ، مصتعم  ادخ  هب 
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؛ تسا دقاف  دجاو و  تبسن  قولخم ، اب  وا  تبـسن  تسوا ؛ زا  لامج  لامک و  همه  تسانـسح و  ءامـسا  همه  بحاص  ینعی  تسا ؛ هللا  وا 
ًادبا ًالزا و  مه  تیکولمم  تسوا و  زا  ًالزا  تیکلام  تسا و ؛ … كولمم  کلام و  و  لهاج ، ملاع و  تیم ، یح و  ریقف ، ینغ و  تبـسن 

تیاور رد  دـنک ؛ یم  تیکلام  علخ  شدوخ  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  دـبع  میوش ؛ یمن  کلام  زگره  میتسه و  كولمم  اـم  تساـم ؛ زا 
وت ایادخ ! دـیوگب : ناسنا  رگا  كولمملا » انا  کلاملا و  تنا  « ؛ تسا شیوخ  زا  تیکلام  علخ  تیدوبع ، نکر  نیتسخن  يرـصب  ناونع 

تـسا نکمم  دنادن ؛ ادخ  کیرـش  ار  دوخ  هک  تسا  دبع  ینامز  دبع  .تسا  هدـناوخ  ادـخ  کیرـش  ار  دوخ  مکلام ، مه  نم  یکلام و 
؟ دـیرادرب نارگید  ییاراد  زا  مشچ  دـنا  هتفگن  اـم  هب  رگم  مینک ؟ لاـبند  دراد  وا  ار  هـچنآ  اـم  ارچ  یلو  دراد  وا  ـالاح  دـیوگب : یـسک 
؟ دوب هنوگ  نیمه  مه  قح  ترضح  هب  تبسن  دیاب  ایآ  یلو  ارچ ؟ دینکن ؛ عمط  نآ  رد  امش  تسوا ؛ دوخ  هب  قلعتم  دراد  هچ  ره  قولخم 

قولخم هب  راقتفا  مالعا  سپ  یتسین ، قولخم ) هب   ) ریقف هک  وت  دـنا : هتفگ  تقیقح  رد  میتسین ؛ قولخم  هب  ریقف  ام  هک  تساجنیا  تواـفت 
هچ میهاوـخب ، هچ  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  یلو  دـیمحلا » ینغلا  وـه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  « ؛ تسوـت لـثم  مه  وا  اریز  نکن ؛ مـه 

يوَتْـسا َُّمث  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دنتـسه ؛ ادخ  نامرف  لیلذ  دنهاوخن  هچ  دـنهاوخب ، هچ  تانئاک  میتسه ؛ ریقف  یگمه  میهاوخن 
طقف هن  میا ، هنوـگ  نیا  اـم  همه  و  /11 ؛) تلـصف «) نیِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  اَهل َو  َلاـقَف  ٌناـخُد  َیِه  ِءاـمَّسلا َو  َیلِإ 
رگا یتح  دـنک ؛ تلذ  مالعا  نارگید  لباقم  رد  دـیابن  ناسنا  سپ  میتسین ؛ ریقف  نارگید  هب  تبـسن  ام  هک  تساجنیا  تواـفت  تاواـمس ؛

، تسا نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  دـشاب و  زیزع  دـیاب  دـنکراقتفا ؛ مالعا  اه  نآ  هب  دـیابن  ناسنا  دـندوب ، فرط  کی  ملاع  همه 
مالعا نیا  »(1) ؛ هدابعلا خم  اعدـلا  « ؛ تسا تدابع  یعون  دوخ  رقف  مالعا  هکنیا  نمـض  .تسین  اه  نآ  هب  ریقف  وا  اریز  دـنکن ؛ رقف  مالعا 

زج زیچ  همه  رب  دیاب  ار  لد  مشچ  ددرگ ؛ یم  ادـخ  يارب  وا  نداد  رارق  کیرـش  ریغ و  تبحم  بجوم  نتفرگ ، يرگید  تسد  زا  رقف و 
.دوشگ ادخ  يوس  هب  طقف  تسب و  لاعتم  يادخ 
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هچ ناسنا  هکنیا  تسخن  تشاد ؛ ادـخ  يوس  هب  مشچ  طقف  دـیاب  لـیلد  ود  هب  تشاد ؟ ادـخ  نیا  يوس  هب  مشچ  دـیاب  طـقف  ارچ  ـالاح   
يارب وت  ایادخ  هک  مییوگب  مه  ردق  ره  میهاوخن ؛ تایح  میناوت  یمن  ام  .دهاوخن  وا  زا  دناوت  یمن  تسوا و  ریقف  دهاوخن  هچ  دهاوخب ،

اب مینز و  یم  سپ  تسد  اب  .میهاوخ  یمن  مییوگب  میناوت  یمن  ام  نوچ  تسا ؛ هدـیاف  یب  مهاوخ ، یمن  تاـیح  نم  یلو  يراد  تدوخ 
هک مه  یناسک  میهاوخن !؟ اقب  میناوت  یم  رگم  میهاوخن !؟ تایح  میناوت  یم  رگم  دهاوخن ؛ تایح  دناوت  یمن  دبع  میشک ؛ یم  شیپ  اپ 

، دننک یم  یـشکدوخ  دنرب و  یم  ار  دوخ  تایح  گر  دننک و  یم  ادیپ  ترفن  ناشدوخ  زا  دنک و  یم  ناشتبوقع  لاعتم  يادخ  یهاگ 
.تسا یتسین  گرم ، تفر ؛ گرم  فرط  هب  ناوت  یمن  دنا ؛ هدرک  یهابتشا  هچ  هک  دنمهف  یم  دنوش ، یم  هجاوم  گرم  اب  یتقو 

ام رد  بلط  نیا  اریز  مهاوخ ؛ یمن  تمکح  تردـق و  ملع و  اـقب و  اـی  مهاوخ  یمن  ماود  نم  ایادـخ  مییوگب  میناوت  یمن  اـم  نیارباـنب 
يارب مه  زاب  دـنهدب  ام  هب  ار  میلقا  تفه  همه  رگا  هک  دـندرک  یم  انعم  روط  نیا  ار  ترطف  ناهرب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماـما  .تسه 

هب ندیـسر  اب  یتقو  .میدـش  یم  مارآ  نآ  هب  ندیـسر  اب  دـیاب  دوب  ایند  نیا  تسام ، دوجو  رد  هک  یبلط  قلعتم  رگا  نوچ  تسا ؛ مک  اـم 
اه نیا  تسا ، ناـسنا  دوجو  رد  هک  یبـلط  دوش  یم  موـلعم  مینک ، یم  بلط  ار  يدـعب  تسا و  هدـیاف  یب  مه  اـیند  هک  میمهف  یم  اـیند 

هدوبن ام  بولطم  مه  نیا  هک  میمهف  یم  میسر  یم  اه  نآ  هب  یتقو  میور و  یم  اه  تب  لابند  ام  مینک ؛ یم  شفیرعت  هابتـشا  ام  تسین و 
تب کی  هرابود  ناطیش  دنک و  یم  ناریو  ار  هدکتب  نیا  لاعتم  يادخ  دزاس ؛ یم  ام  يارب  رگید  تب  کی  هرابود  ناطیش  سپس  تسا ؛

.دزاس یم  رگید 
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دوخ و بحم  دوخ ، بلاط  ار  اـم  ینعی  تسا ؛ هدـیرفآ  هنوگ  نیا  ار  اـم  لاـعتم  يادـخ  میقولخم و  نوچ  میهاوخن  میناوت  یمن  اـم  سپ 
تسود ار  وا  میهاوخن  هچ  میهاوخب ، هچ  ام  ینعی  /30 ؛) مور «) اْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دوخ  لباقم  رد  عشاخ 
ترطف رد  ام  تسین ؛ تسا ، هناراـکبلط  هک  يرهاـظ  ياـه  قشع  نآ  زا  تسا ؛ سنج  نآ  زا  دروآ و  یم  عوشخ  مه  بح  نیا  میراد و 
میشچن ار  نامیا  عوشخ  نامیا و  معط  رگا  ام  »(1) ؛ راَّنلا ِیف  ِّلُّذلا  ٍعوُشُخ  َْلبَق  ِناَمیِْإلا  َعوُشُخ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  « ؛ میراد بح  عوشخ  دوخ 
ترطف رد  هچنآ  دـیآ ،؛ یم  نییاـپ  اـجنآ  رد  ناـشکندرگ  همه  ياهرـس  میوش ؛ یم  عشاـخ  میوـش  شتآ  دراو  یتـقو  مینکن ، تیعبت  و 

بح و هب  روتفم  ام  میهاوخن ؛ میناوت  یمن  نوچ  میهاوخ ؛ یم  ار  وا  يانسح  ءامـسا  میهاوخ ؛ یم  ار  ادخ  ام  .تسا  بح  عوشخ  تسام 
َقاَثیِم ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسین ام  ترطف  رب  هفاضا  يزیچ  دنهاوخ  یم  ام  زا  (ع ) ءایبنا هچنآ  میتسه ؛ ءامـسا  نیا  هب  تبـسن  للذـت  عضاوت و 

دوبن ام  ترطف  رد  اـه  بلط  نیا  رگا  .دـیناسرب  تیلعف  هب  دـیراد  دوخ  ترطف  رد  هک  ار  ییاـه  قاـثیم  دـنیوگ : یم  ناـشیا  »(2) ؛ ِهتَرِْطف
زا یهایگ  چیه  دباتب  درادن ، ندش  هایگ  شیور و  دادعتسا  هک  یگنس  هب  مه  ردق  ره  باتفآ  .تسا  هدیاف  یب  مه  ربمایپ  ندمآ 24000 

؛ تسا دلجت  زاب  مینک ، دلجت  مه  ردق  ره  .میشاب  توافت  یب  تسام  دوجو  رد  هک  یبلط  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  سپ  دیور ؛ یمن  نآ 
ار ملع  ناوـت  یم  رگم  دـهاوخن !؟ ار  تـشهب  یـسک  تـسا  نـکمم  رگم  میهاوـخ ؛ یم  ار  نآ  مینیبـب ، ار ) دوـخ  بوـلطم   ) یتـقو یلو 

یمن ام  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  .میود  یم  شلابند  رـس  اـب  اـم  هداد ، ناـشن  اـم  هب  اـیند  نیا  رد  ار  نآ  زا  هولج  کـی  ادـخ  تساوخن !؟
هب يا  هولج  فورعم  سلجم  نآ  رد  لاعتم  يادـخ  .دـنا  هدـید  ار  هولج  نیا  نوچ  دـنود ؟ یم  ایند  لابند  هب  رـس  اـب  ارچ  سپ  میهاوخ ،

یمک هولج  نآ  رگا  نهیدیا » نعطق  « ؛ دندرک هراپ  ار  دوخ  ناتـسد  رـصم  نانز  درادن ؛ يزیچ  دوخ  زا  هک  (ع ) فسوی داد ؛ (ع ) فسوی
یم نآ  لابند  هب  قایتشا  اب  همه  دـهد  ناشن  ار  لاـمج  نآ  رگا  لاـعتم  يادـخ  دـندیرب ؛ یم  مه  ار  دوخ  ياهرـس  درک ، یم  ادـیپ  همادا 

زا ناج  دننیب ، یم  ار  تشهب  هک  اه  نآ  دنور ؛ یم  ایند  لابند  هب  رس  اب  دننیب ، یم  ار  ایند  هک  یناسک  دنهاوخن ؛ دنناوت  یمن  نوچ  دنور ؛
؛ تسین فیـصوت  لباق  دننیب  یم  ار  ناوضر  ماقم  هک  یناسک  قایتشا  باوثلا » یلا  ًاقوش  « ؛ دنـسرب تشهب  هب  هک  دوش  یم  ادج  ناشدـنب 

ياـسوم .تسین  فصو  لـباق  هک  نیبـحم  اـی  دـننک  یم  كرد  ار  قـح  ترـضح  برق  هک  یناـسک  قاـیتشا  ربـکا » هللا  نم  ناوـضر  «و 
! تسا بیجع  یلیخ  هنسرگ ! هن  دش و  هنشت  هن  دروخ ، هن  دیباوخ ، هن  تفر و  روط  هوک  هب  بش  لهچ  هدعو ، کی  رد  (ع ) میلک
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ادـخ ياه  هولج  زا  هک  يا  هولج  ره  دـهاوخن !؟ دـناوت  یم  ناسنا  ایآ  میـشاب ؛ توافت  یب  ادـخ  نیا  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  نیارباـنب   
دوخ و هب  تبـسن  راتفرگ ، مدآ  تروص  نیا  رد  دنک ؛ باذع  ار  ناسنا  دهاوخب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  زج  میهاوخ ؛ یم  ار  نآ  ام  دـیایب ،

رگید هک  دوش  یم  نامیشپ  مه  زاب  نآ  زا  دعب  دنچ  ره  دنک ؛ یم  عطق  مه  ار  دوخ  تایح  گر  هک  ییاج  ات  دوش ؛ یم  نیبدب  زیچ  همه 
.درادن يا  هدیاف 

نارگید اب  ینسح  ءامسا  بحاص  توافت 

؛) (ع نیموصعم يانثتسا  هب  دنتسه ؛ ام  دوخ  لثم  رگید  ناگدناراد  ًالوا  تسا ؛ ناگدنراد  رگید  اب  ادخ  توافت  اجنیا  رد  رت  فیطل  هتکن 
ای میهاوخب  میتسه ؛ هللا  یلا  ریقف  ینـسح  ءامـسا  قیرط  زا  ام  .مینک  بلط  ینـسح  ءامـسا  قیرط  زا  دـیاب  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  هچ  ره  ام 

تسام لثم  دراد ، هچ  ره  یسک  ره  (ع ) نیموصعم زج  هب  دراد ؛ دوجو  (ع )) نیموصعم  ) ینسح ءامسا  هب  یقلعت  ام  ترطف  رد  میهاوخن 
دنراد يزیچ  هچ  نارگید  دنرادن ؛ يزیچ  نوچ  دیهاوخن  اه  نآ  زا  دیامرف : یم  ادخ  میتسه ؛ مه  لثم  ام  همه  .درادـن  يزیچ  دوخ  زا  و 

َْنل ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  میتسه  ناـشلابند  هب  اـم  هک  ییاـه  ههلآ  همه  هراـبرد  نآرق  میهاوخب ؟ اـه  نآ  زا  هک 
نیمز و نامسآ و  تسود و  لابند  هب  ارچ  امش  /73 ؛) جح «) هُْهنِم ُهوُذِْقنَتْسَی  ًاْئیَش ال  ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َُهل َو  اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی 

یلاح رد  دنناسرب ؟ امـش  هب  يریخ  دیهاوخ  یم  ایآ  دیور ؟ یم  تردق و … ملع و  بوچ و  گنـس و  ردام و  ردپ و  هام و  دیـشروخ و 
رگا دننک ؟ عفد  امـش  زا  ار  يرطخ  دـیهاوخ  یم  دـننک ؛ قلخ  هشپ  کی  دـنناوت  یمن  یتح  دـنهدب  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  رگا  هک 

؟ دیور یم  اه  نیا  لابند  هب  هچ  يارب  سپ  .دنریگب  سپ  وا  زا  دنناوت  یمن  دریگب ، اه  نآ  زا  ار  يزیچ  هشپ 
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هک ییاج  ره  رد  نآرق  .دـیآ  یمن  رب  نارگید  زا  يراک  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـیورن  نارگید  لاـبند  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  اـم  هب  رگا 
یم هدجس  اه  نآ  رب  هک  ییاه  تب  ایآ  دیامرف : یم  (ع ) میهاربا ترضح  دنک ؛ یم  نایب  ار  لیلد  نیمه  دیورن ، اه  نیا  لابند  دیوگ  یم 

؟ یسرت یمن  يا  هتسکش  ار  اهتب  هکنیا  زا  ایآ  میهاربا  دنیوگ : یم  دننزب ؟ يررض  امش  هب  دنناوت  یم  ایآ  دنراد ؛ یعفن  امش  يارب  دینک ،
یم ایآ  مسرتب ؟ اه  گنس  اه و  بوچ  نیا  زا  نم  ارچ  دیـسرت ، یمن  دیا ، هدرک  تشپ  قح  ترـضح  هب  هک  امـش  دیامرف : یم  ترـضح 

؟ دننک یم  تباجا  ایآ  دنیوگ ؟ یم  دنونش و  یم  ایآ  دنراد ؟ امش  يارب  یعفن  ایآ  دننزب ؟ ررض  امش  هب  دنناوت 

لیلد نیا  هب  مییامن ، لکوت  وا  رب  مدیدنبب و  لد  وا  هب  مینک و  عوشخ  عضاوت و  ادخ  لباقم  رد  دـیاب  ام  رگا  .تساجنیا  رد  توافت  سپ 
رگا نارگید  ًایناث  دنتـسه ؛ ام  دوخ  زا  رتدب  دـنرادن و  نارگید  یلو  دـنک ؛ یم  تباجا  دـشاب و  یم  بیجم  عیمـس و  اراد و  وا  هک  تسا 

هک مینک  یم  روـصت  اـم  تسا و  بیجم  عیمـس و  هک  تسادـخ  نیا  تقیقح  رد  دنونـشب ؛ ار  نم  يادـص  دـیاب  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  مه 
دمهف یم  تعیبط  رگا  تسا ؛ بیجم  هک  تسادخ  نیا  تقیقح  رد  دهد ، یم  مدنگ  ام  هب  تعیبط  رگا  دننک ؛ یم  تباجا  ار  ام  نارگید 

رب نامسآ  رگا  تسا !؟ هراک  هچ  تعیبط  .دنایور  یم  میارب  موش و  ریـس  دیاب  نم  دناد  یم  هک  تسوا  تقیقح  رد  مهاوخ ، یم  نم  هک 
هب دنک  یم  هجوت  نم  هب  نم  تسود  رگا  .تسا  بیجم  ادخ  تسا !؟ هراک  هچ  نامـسآ  دناراب ؛ یم  هک  تسوا  تقیقح  رد  دراب  یم  ام 
زور رد  /166 ؛) هرقب «) ُباَبْـسَألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَتَو  « ؛ درادـن هجوت  یتسود  هب  یتسود  چـیه  هنرگو  تسا  بیجم  ادـخ  هک  تسا  لـیلد  نیا 
ِمُأَو ِهّ هیِخَأ *  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  « ؛ دنـشک یم  رانک  طباور  نیا  زا  ار  دوخ  همه  دـنک ، یم  عطق  ار  طباور  نیا  لاعتم  يادـخ  هک  تماـیق 

ٍضْعَِبل ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  « ؛ دـننک یم  رارف  رگیدـکی  زا  اجنآ  دـندش ، یم  مه  يادـف  نابز  هب  هک  یناسک  /34-35 ؛) سبع «) ِهِیبَأَو
هدوب تسود  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  زج  دنوش ؛ یم  رگیدـکی  نمـشد  یمیمـص ، ياه  تسود  یتح  /67 ؛) فرخز «) َنیِقَّتُْملا ّاَلِإ  ٌّوُدَع 

.دنا
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ار راگرورپ  نئازخ  امش  رگا  /100 ؛) ءارسا «) اًرُوتَق ُناَسنإلا  َناَکَو  ِقاَفنِإلا  َهَیْشَخ  ُْمتْکَْسمَّأَل  اًذِإ  ّیِبَر  ِهَمْحَر  َِنئآَزَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمتنَأ  ّْوَل  ُلق  »
زا ردام  رگا  تسادخ ؛ دوج  تسد  زا  تقیقح  رد  دنشخب ، یم  نالا  نارگید  هچنآ  دیداد ؛ یمن  نارگید  هب  يا  هرذ  دیدش ، یم  کلام 

ردپ ای  ردام  هب  ار  دنزرف  رگا  ضرالا » تاوامـسلا و  دونج  هللا   » هک تسادـخ  تسادـخ ؛ نایرکـشل  زا  نوچ  درذـگ ، یم  دوخ  شیاسآ 
.دنراد یمن  رب  دنزرف  يارب  مه  مدق  کی  یتح  دننک ، راذگاو 

دنرادن و نارگید  نوچ  دیهاوخب ؛ ادخ  زا  طقف  دیاب  هکلب  دینک  عوضخ  عوشخ و  نارگید  لباقم  رد  دیهاوخب و  نارگید  زا  دیابن  سپ 
ریقف دنک ؛ یم  عمج  شدوخ  يارب  دراد  ار  هچ  ره  ریقف  دنتـسه ؛ ریقف  ناشدوخ  نوچ  دنرادن ؛ امـش  هب  ییانتعا  دنـشاب ، هتـشاد  مه  رگا 

مه ار  دوخ  ناج  دنوش ، یم  راشرس  قح  ترضح  يانغ  زا  هک  یناسک  .دوش  راشرـس  ادخ  يانغ  زا  هکنیا  رگم  دشخبب ؛ دناوت  یمن  هک 
؛ دندرک یم  لیلذ  ار  امش  دنداد و  یم  امش  هب  دنشاب ، هتشاد  عمط  دتس  داد و  نیا  رد  دنهدب و  دنشاب و  هتـشاد  رگا  نارگید  .دنهد  یم 

(1)« ِینُونیُِهیَف ِساَّنلا  َیلِإ  ِیْنلِکَی  َْمل  ِینَمَرْکَأَف َو  ِْهَیلِإ  ِینَلَکَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  «َو 

یم هراچیب  ار  ام  مه  دیـشروخ  نامـسآ و  نیمز و  درک ، یم  راذـگاو  ار  ام  رگا  تسا ؛ هدرک  راذـگاو  ار  اـم  ادـخ  مینک  یم  لاـیخ  اـم 
ادخ نامرف  رگا  تسا ، باتک  باسح و  یب  ًالصا  ایوگ  هک  دراد  یششخب  اباهم  یب  دنک و  یم  عولط  زور  ره  هک  يدیـشروخ  .دندرک 
هیلع ارچ  امش  دسرپ : یم  ناسنا  دنهد ؛ یم  تداهش  وا  هیلع  ناسنا  حراوج  اضعا و  تمایق  زور  دنابات ؛ یمن  ام  هب  مه  هعشا  کی  دشابن 

وت نامرف  هب  ادخ  نذا  هب  مه  ایند  رد  میتسه ؛ ادخ  نامرف  تحت  ام  دنیوگ : یم  دیتسه ! نم  هب  قلعتم  هک  امـش  دـیهد ؟ یم  تداهـش  نم 
؛) 21/ تلـصف «) ْیَـش ء َّلُک  َقَْطنَأ  يذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاـق  َو  « ؛ میدوبن وت  اـب  زگره  هک  یلاـحرد  میدوب 
مه ام  میشاب ، وت  رایتخا  رد  دومرف  ام  هب  ادخ  میا ؛ هدوب  ادخ  نامرف  تحت  مه  ایند  رد  ام  میدوب ؛ وت  نامرف  تحت  ایند  رد  ام  نکن  لایخ 

نیاربانب .میـشاب  وت  هدـنب  نالا  هک  میا  هدوبن  وت  هدـنب  زگره  ام  میهد ؛ یم  تداهـش  میهدـب ، تداهـش  وت  هیلع  دـیامرف  یم  الاح  مادوب ؛
یتقو دنا  هدومرف  دهد ؛ یم  تمحر  رـس  زا  دهد ، یم  رگا  ادـخ  یلو  دـننک ؛ یم  لیلذ  ار  وا  دـنهدب ، ناسنا  هب  يزیچ  مه  رگا  نارگید 
مدـق رد  یتـح  تسا ؛ میحر  نمحر و  هک  دـینک  هیکت  ییادـخ  هب  دـییوگب و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » دـیراذگ یم  ناـهد  رد  هـمقل 

.دیشاب ادخ  نیا  اب  يونعم و …  كولس  ندناوخ ، سرد  نتشادرب ،
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، دـنهاوخب هچ  همه  تسا و  هدرک  رپ  ار  ملاع  همه  وا  يانـسح  ءامـسا  ًایناث  تسانـسح ؛ ءامـسا  همه  بحاص  هک  نآ  ینعی  هللا  ًالوا  سپ 
ار نآ  دنناوت  یمن  تسا و  ینغ  هب  ریقف  تبسن  امسا ، نآ  اب  همه  تبسن  ًاثلاث  دنتسه ؛ تکرح  رد  دندوجوم و  وا  ءامـسا  اب  دنهاوخن  هچ 

اَذِإَو  » ای ( 60/ رفاغ «) مکل بجتـسا  ینوعدا  « ؛ دهد یم  هنامیرک  دنهاوخ ، یم  وا  زا  هک  یـسک  نآ  هللا ، ًاعبار  دـنهاوخن ؛ دـننکن و  بلط 
: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  ایوگ  /186 ؛) هرقب «) ِیل ْاُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  هَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِداَبِع  ََکلَأَس 
؛ دش دهاوخ  زیزع  دوش ، لصتم  وا  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  نارگید  اب  لاعتم  يادخ  توافت  متسه ؛ امـش  رانک  نم  دینک ، رواب  ار  نم 

یم مصتعم  دوش ، یم  لصو  رک  بآ  هب  لیلق  بآ  یتقو  تززعف ؛» هللااب  تمـصتعا   » اـی ( 8/ نوقفاـنم «) نینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  «َو 
هب مه  یـسک  رگا  دـنک ؛ یم  كاـپ  زین  ار  تسد  هکلب  دوـش ، یمن  سجنتم  دـنک ، دروـخرب  نآ  اـب  سجن  تسد  رگا  اـهنت  هـن  ددرگ و 

؛ دروآ یمن  مک  دنروخب ، شا  هرفـس  زا  مه  ملاع  همه  رگا  یـسک  نینچ  هللااب » تمـصتعا  « ؛ دوش یم  مصتعم  دش ، لصو  لاعتم  يادخ 
اَم « ؛ دننک یمن  هفاضا  وا  هب  مک و  وا  زا  يزیچ  اه  نآ  نوچ  دوش ؛ یمن  نارگن  دنورب ، ملاع  همه  ای  دنیایب  ملاع  همه  .تسا  لصو  نوچ 

اودبعت ال  : » هدش هتفگ  رگا  سپ  دسر ، یم  تزع  هب  دیسر  ادخ  هب  هک  یـسک  10 ؛) «) كَدَجَو ْنَم  َدَقَف  يِذَّلا  اَم  َكَدَقَف َو  ْنَم  َدَـجَو  اَذ 
ارچ تدابع ، هتـسیاش  دوجوم  .دنتـسین  دادرارق  اه  نیا  هلا » ضرالا  یف  هلا و  ءامـس  یف  يذـلا  وه   » اـی وه » ـالا  هلا  ـال  هللا   » اـیو هللا » ـالا 

تسا یسک  نآ  هلا  دنتـسه ؛ هللا  مسا  لیذ  ینـسح  ءامـسا  همه  تسا و  تیهولا  ماقم  بحاص  هللا  ًاتقیقح  نوچ  تسا ؟ تدابع  هتـسیاش 
.دراد ار  اه  نیا  همه  هک 
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یناسک هب  یتح  هک  تسا  میرک  يردق  هب  وا  تسا ؛ نامهم  وا  هرفس  رب  تسوا و  ریقف  هاوخان  هاوخ  ملاع  دراد ، ار  اه  نیا  همه  هللا  یتقو 
َْمل ْنَم  ُْهلَأْسَی َو  َْمل  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  َُهلَأَـس  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  « ؛ دـنک یم  اـطع  تسا  تبحم  ننحت و  رـس  زا  دـنهاوخ  یمن  وا  زا  هک  مه 
چیه هک  يرهاظ  ياه  مان  تسا ؛ مان  ظفل و  ءامـسا و  یقبام  هتبلا  تسین ؛ یهلا  وا  زج  هاوخاـن  هاوخ  سپ   (1)« هَمْحَر ُْهنِم َو  ًانُّنَُحت  ُْهفِْرعَی 

(23/ مجن «) ٍناَْطلُس ْنِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  ْمُکُؤَابَآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَس  ٌءاَمْسَأ  ّاَلِإ  َیِه  ْنِإ  « ؛ تسین اه  نآ  تشپ  یتیعقاو 

یقیقح دیحوت  روحم  رب  یخیرات  ياه  يدنب  فص  دیحوت و  لیصفت 

یلو دوبن  هارمه  (ع ) نینمؤملاریما اب  ناوت  یم  اجنیا  ات  دـشاب ؛ یم  كرتشم  موهفم  کی  تسا و  همه  لوبق  دروم  اـجنیا  اـت  دـیحوت  نیا 
یلک حلـص  درادن و  يریگرد  گنج و  عازن و  چیه  اجنیا  ات  دـیحوت  .دـنک  توعد  ادـخ  هب  دـناوت  یم  مه  یـسک  ره  .دوب  مه  دـحوم 

یم توعد  نآ  هب  مالـسا  نآرق و  هک  يدیحوت  یلو  دنوش ؛ عمج  مه  رانک  رد  دـنناوت  یم  همه  هک  تسه  يداقتعا  نیا  اجنیا  ات  .تسا 
يربت يریگ و  عضوم  يدنب و  فص  نآ  نورد  زا  هک  دنک  یم  ادیپ  ییانعم  دبای ، یم  لیصفت  یتقو  دیحوت  نیا  تسین ؛ هنوگ  نیا  دنک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش ؛ یم  داجیا  هللا  الا  هلا  هملک ال  سپ  رد  همه  نیا  .دریگ  یم  لکـش  یخیرات  میظع  يریگرد  لاـتق و  و 
همه نیارباـنب  لـیوأتلا » یلع  لـتاقی   » يارب دــندیگنج ؛ یم  ارچ  (ع ) نینمؤـملاریما لــیزنتلا » یلع  لــتاقی   » يارب دــندیگنج ؟ یم  ارچ 

(2) .درادن يرگید  لیلد  تسا و  دیحوت  يارب  اه  يریگرد 
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َال ْنَأ  ُدَهْشَی  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دندومرف « : ادتبا  دنتـشون ، هیفنح  دمحم  هب  هک  يا  همان  رد  (ع ) ءادهـشلا دیس 
ٌهَِیتآ ال َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  َّنَأ  ِّقَْحلا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاَج  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّـمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اـَّلِإ  ََهلِإ 

ِهَّمُأ ِیف  ِحاَلْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَّمَنِإَو  ًاِملاَظ ، َالَو  ًادِسْفُم  َالَو  ًارَِطب  َالَو  ًارِـشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّیِنَأ  ِرُوبُْقلا … ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر 
رگا تسا ؛ ترضح  همانمارم  تقیقح  رد  نآ  لوا  شخب  هک  یلاح  رد  دنناوخ ؛ یم  طسو  زا  ار  ترضح  تیـصو  يا  هدع  »(1) ؛ يِّدَج

تیناقح همه  دراد ؟ یتیناقح  هچ  دـشابن ، دـیحوت  يارب  اوعد  رگا  دـنگنجب ؟ دـیاب  هچ  يارب  ترـضح  دـشابن  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا  »
هک تساجنیا  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تیادـه  نایرج  تلاـسر و  يارب  عازن  تسا ؛ دـیحوت  يارب  هک  تسا  نیا  اروشاـع 

دوجو یقـالخا  رکنم و  فورعم و  دوـش ، فذـح  ادـخ  رگا  تروـص  نیا  ریغ  رد  دوـش ؛ یم  اـنعم  فورعم  رکنم و  حالـص و  داـسف و 
لباق ابیز  تشز و  تسه ، ییانـشور  یتقو  یقالخا ؛ یب  راچد  نآ  لابند  هب  هدـش و  ییادـخ  یب  راـتفرگ  اـپورا  نـالا  .تشاد  دـهاوخن 

یتوافت ضحم  یکیرات  رد  یلو  دـنهد ؛ یم  ناشن  ار  ناشدوخ  سم  ـالط و  دوش ، یم  حـضاو  دـب  بوخ و  تسا ؛ ندـید  صیخـشت و 
هتـشاذگ رانک  ار  ادخ  برغ  تشاد ؛ دهاوخن  ینعم  دب  بوخ و  راک  دشابن ، رون  رگا  /35 ؛) رون «) ضرالا تاوامسلا و  رون  هللا  « ؛ تسین
يدادـعت دـننک ؛ تسرد  ار  دوخ  قالخا  دـنهاوخ  یم  الاح  تسا ؛ هدـش  التبم  یقـالخا  یب  ییادـخ و  یب  هب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  و 

: هچین هتفگ  هب  دنیامن ؛ یم  هیکت  ناسنا و …  تیناسنا  هب  دننک و  تسرد  قالخا  ادخ ، نودب  دنهاوخ  یم  زین  مهفلا  فیعـض  فوسلیف 
!؟ دنکن زواجت  نارگید  قوقح  هب  ارچ  دشاب ، هتشاد  تردق  ناسنا  رگا  تسا ؛ روز  اب  قح  دشابن ، ادخ  رگا 
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هدیمح تافص  قالخا و  يانبم  دیحوت ،

وا ییادخ  لیذ  ندرک  تکرح  سپ  تسا ، رـش  وا  تیهولا  زا  لودع  تسا و  قلطم  ینغ  وا  رگا  میتسه و  وا  ریقف  ام  تسه و  ادخ  رگا 
تبحم ًامامت  هک  تسا  یگدنب  قالخا  نامه  قالخا ، يریبعت  هب  دنک ؛ یم  ادیپ  ینعم  قالخا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسا  ریخ  مه 
تیبرت دوخ  تبحم  اب  ار  ربمایپ  نیا  لاعتم  يادخ  »(1) ؛ ٍمیِظَع ٍُقلُخ  َیلََعل  َّکَنِإ  َلاَقَف َو  ِِهتَّبَحَم  یَلَع  ُهَِّیبَن  َبَّدَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  « ؛ تسا

بح ینعی  موـصعم ، ریغ  يارب  قـالخا  بیترت  نیدـب  دوـش ؛ هللا  بح  همیرک و  تافـص  هـمه  مـیظع و  قـلخ  بحاـص  ناـشیا  اـت  درک 
نیا درادـن ؛ یتوافت  (ع ) ریما ترـضح  ندوبن  ای  ندوب  تسا ، دـقتعم  هتـشون و  قالخا  باـتک  دـلج  شـش  یـصخش  (ع ؛) نینمؤملاریما

؛ تسین قالخا  دـننک ، یم  ثحب  نآ  زا  نارگید  لسار و  دـننام  برغ  نافوسلیف  برغ و  هک  یقالخا  .تسا  يزاب  هکلب  تسین ؛ قالخا 
یم هنوگچ  ملظ  دشابن ، ادخ  رگا  درادن ؛ ینعم  دب  بوخ و  راک  دشابن  ادخ  رگا  درک ؛ فیرعت  ار  دـب  بوخ و  ناوت  یمن  ادـخ  ياهنم 

وا میتسه و  وا  ریقف  دبع و  لیلذ و  هاوخان  هاوخ  هک  هلا _  ادخ و  رگا  هچ ؟ ینعی  قح  هچ ؟ ینعی  ملظ  تسین  ادخ  رگا  دشاب ؟ دب  دـناوت 
نیا رد  هچ  ره  درک ؟ فیرعت  ار  قالخا  ناوت  یم  هنوگچ  دـینک ، فذـح  ار  رقف  وا و  يانـسح  ءامـسا  و  تسانـسح _  ءامـسا  بحاص 

و رکنم ، فورعم و  دـیرادرب  ار  دـیحوت  رگا  دوش ؛ یمن  تسرد  قالخا  ادـخ  نودـب  تسا ؛ رت  قیمع  شقالتاب  میورب ، شیپ  مه  ثحب 
یب مالـسالا » بلطل  تجرخ   » و رکنم » نع  یهنع  فورعملاب  رما  نا  دیرأ   » دش هنوگ  نیا  رگا  دوب ؛ دـنهاوخ  ینعم  یب  حالـص  داسف و 
هقبط کی  عفن  هب  يداصتقا  ماظن  يدام  بتاکم  ساسارب  تسا  نکمم  دـتفا ! یمن  قافتا  يداسف  دـشابن ، ادـخ  رگا  دوب ؛ دـهاوخ  ینعم 
نیا لیلد  نیرتالاب  میشاب ؛ نآ  فلاخم  هقبط  عفادم  دیاب  ام  هتفگ  یسک  هچ  یلو  تسا ؛ یتسرپ  هقبط  یعون  نیا  دشاب ؛ دساف  یعامتجا 
همه تسا ؛ ینعم  یب  بتکم  نیا  رد  قـالخا  مه  زاـب  مناوتن  رگا  یلو  منک  یم  رارف  هداـم  ربج  زا  مناوتب  رگا  تسا ؛ هداـم  ربـج  بتکم 

رگراک هقبط  زا  دیاب  ارچ  دیگنج ؟ دیاب  یفده  هچ  يارب  یبتکم  نینچ  رد  دوش ؛ یمن  فیرعت  قالخا  ادـخ  نودـب  سپ  میتسه ؛ روبجم 
نوخ زا  هرطق  کی  یتح  درادـن  شزرا  دـیرادرب ، ار  ادـخ  رگا  زگره ! دـنامب !؟ یقاب  رگراک  هقبط  هک  موش  هتـشک  نم  ایآ  درک ؟ عافد 

دهشا  » دشاب و روتوم  رتو  هللا و  راث  ترضح  دوش و  یم  حرطم  هللا » الا  هلا  نا ال  دهشا   » هک ینامز  رگم  زگره ! دزیرب ؛ (ع ) نیـسح ماما 
ماما سدقت  دنوش ، فذح  هدمآ ، (ع ) نیسح ماما  هرابرد  اه  همانترایز  رد  هک  یمیهافم  رگا  .دوش  ققحم  قلخلا » یف  نکـس  کمد  نا 
مایق دوش ، فذـح  ناشیا  همانمارم  همانتیـصو و  يادـتبا  زا  هللا »… الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  نیـسحلا  نا   » رگا .تسا  نکمم  ریغ  (ع ) نیـسح

فالتخا همه  .تسه  لاتق  يدـنب و  فص  روهظ ، رـصع  ات  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا   » دوجو اب  یلو  تشاد ؛ دـهاوخن  یهیجوت  ترـضح 
ادـتبا هک  هللا  الا  هلا  زا ال  دـح  نآ  سپ  .دـنگنج  یم  هللا  الا  هلا  هملک ال  يارب  مه  (ع ) نامز ماما  تسا ؛ هملک  کـی  نیمه  لـیلد  هب  مه 

.تسین گنج  نیا  رسفم  دش ، هداد  حرش 
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اه تریصب  همه  يانبم  دیحوت 

هب دناسر ، یم  ربص  تماقتـسا و  هب  ار  ام  دوش و  یم  لاتق  فص و  تریـصب و  بجوم  هک  دـنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تریـصب  همه 
ياهریـسفت اـب  یناـمحر  نید  یلک و  حلـص  هـب  نآ  زا  هـک  درک  فـیرعت  يروـط  ار  دـیحوت  ناوـت  یم  ددرگ ؛ یمرب  دـیحوت  زا  كرد 

مرکا یبن  ياه  هوزغ  داهج ، تایآ  هب  نآ  زا  هک  درک  ریـسفت  يروط  ار  دـیحوت  ناوت  یم  یفرط  زا  دیـسر ؛ هدـش ، نآ  زا  هک  يددـعتم 
سرت زا  شریبکت  يادـص  اب  نانمـشد  هک  تسا  نیدـحوملا  ماما  ناـمه  (ع ) نینمؤملاریما دیـسر ؛ نینح  ردـب و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
بناـج کـی  زا  دـشک و  یم  ار  شریـشمش  دـنک ، یم  ماـمت  ار  تجح  یتقو  هک  تسا  نیدـحوملا  ماـما  ناـمه  نیا  دـنداد ؛ یم  ناـج 

ماـما هک  (ع ) ناـمز ماـما  .مینک  فـیرعت  هنوـگچ  ار  دـیحوت  هک  تـسا  نـیا  مـهم  دـیآ ؛ یم  نوریب  فرط  نآ  زا  دور و  یم  ناـیناورهن 
فرط نآ  زا  دراذگ و  یم  ملاع  فرط  نیا  زا  ار  راقفلاوذ  دیآ ، یم  یتقو  دراد ، اهنت  وا  دنراد  همه  نابوخ  هچ  ره  تسا و  نیدحوملا 
ناـمه .دراد  مـه  مـنهج  دراد ، تـنج  تـشهب و  هـک  ییادــخ  ناـمه  .دراد  تـمحر  ماـیپ  ناـشیا  هـکنیا  اـب  دــشک ؛ یم  نوریب  ملاـع 

یلع هللا  تمعن  تسا ، راربـالا  یلع  هللا  تمعن  هک  ینینمؤملاریما  ناـمه  تسه ؛ مه  راـنلا  مساـق  تسا ، هنجلا  مساـق  هک  ینینمؤـملاریما 
.تسه مه  راجفلا 

رگا تساهدوبعم ؛ رس  رب  ملاع  رد  اهاوعد  همه  ًالصا  دیآ ؛ یم  دیدپ  لاتق  فص و  دوش ، تسرد  رگا  دیحوت  زا  ام  یقلت  كرد و  سپ 
مینک و یم  باـختنا  هلا  میتسه و  ریقف  اـم  دـیگنج ؟ یم  دـش و  یم  ریگرد  دـیاب  ارچ  دوبن ، ریقف  جاـتحم و  درک و  یمن  شتـسرپ  هدـنب 

هلا رگا  یلو  دش ؛ دهاوخ  یمئاد  نآ  رس  رب  عزانت  تسا ، دودحم  نوچ  دشاب ، ایند  ام  هلا  رگا  میگنج ؛ یم  رگیدکی  اب  هلا  رس  رب  سپس 
همه هلئـسم  دننک ؛ یم  يدنب  فص  رفک  كرـش و  رـس  رب  دنوش و  یم  هدـحاو  دـی  رگیدـکی  اب  نیدـحوم  همه  دـش ، قح  ترـضح  ام 

.تسا نیمه  زین  (ع ) ءایبنا
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هب هک  دوش  یم  قیبطت  يزیچ  هچ  هب  دـیحوت  نیا  مینیبب  ات  میهد  یم  حیـضوت  رت  قیمع  هبترم  کی  رد  ار  دـیحوت  نیا  دـعب  تاـسلج  رد 
ًارْوَج َو ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَـع  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  « ؛ دـیآ یم  نوریب  (ع ) ناـمز ماـما  ماـیق  نآ  لد  زا  دـسر و  یم  نینح  ردـب و  اروشاـع و 
تسا و هتفرگ  ارف  ار  ملاع  نمـشد  ههبج  .تسا  يریگرد  دروخ و  دز و  شالت و  يراکادف و  دنمزاین  لدع  زا  ملاع  يالتما  »(1) ؛ ًاْملُظ

لدع یتح  تسا ؛ دیحوت  مه  ترضح  راک  همه  هتبلا  تسین ؛ تحار  ترـضح  راک  نیاربانب  دنک ؛ لیدبت  ار  همه  دهاوخ  یم  ترـضح 
دیحوت تابـسانت  دنهد ، یم  طسب  ترـضح  هک  یلدع  درک ؛ فیرعت  ار  تلادع  ناوتب  دیحوت  نودـب  هک  تسین  دـیحوت  ضرع  رد  مه 

ِیف ِیلاَـح  ًادِـحاَو َو  ًادْرِو  اَـهُّلُک  يِداَرْوَأ  ِیلاَـمْعَأ َو  َنوُکَت  یَّتَـح  « ؛ دـشاب هنادـحوم  رـشب  یگدـنز  همه  دـنهاوخ  یم  ترـضح  تسا ؛
مه دوش ، یم  هناملاظ  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  مه  دیحوت  زا  جورخ  اب  ملظ ؛ ینعی  نآ ، زا  جورخ  لدع و  ینعی  نیا  »(2) ؛ ادَمْرَس َِکتَمْدِخ 
یم هناملاظ  نارگید  اب  ناسنا  هطبار  مه  دوش ، یم  هناملاظ  ملاع  توکلم  اب  ناسنا  هطبار  مه  دوش ، یم  هناـملاظ  ملاـع  اـب  ناـسنا  هطبار 

کی ندـب  رد  هک  تسا  یلولـس  لثم  دـش ، جراخ  یگدـنب  رادـم  زا  رگا  ناسنا  دوش ؛ یم  هناملاظ  شدوخ  اب  ناسنا  هطبار  مه  و  دوش ،
… هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا  .تسا  هدش  جراخ  دوخ  رادم  زا  رادناج 
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نآ تاریثات  ادخ و  دای 

نآ تاریثات  ادخ و  دای 

هالَّصلا میظَعلا َو  ِّیلَعلا  هللااب  الإ  هَوق  َلوَح َو ال  نیملاعلا َو ال  ِّبَر  ُدـمَحلا ِهللا  .میحَّرلا  نمحَّرلا  ِهللا  مسب  .میجَّرلا  ِناطیَّشلا  نم  ِهللااـب  ذوعأ 
ِیف ِهللا  هیَقب  امَّیِس  نیموصعَملا  َنیرِهاطلا  َنیِبیطلا  ِِهلآ  یلَع  دَّمُحم َو  مِساقلا  ِیبأ  نیلَـسرُملا  ءایبنألا َو  متاخ  انِّیبن  انِدِّیَـس َو  یلَع  مالَّسلا  َو 

نیّدلا موَی  یلإ  نیعَمجأ  مِهئادعأ  یلَع  هللا  هنعل  ءادِفلا َو  ِهِمَدقَم  ِبارِتل  َنیملاعلا  ُحاورأ  انُحاورأ َو  نیضَرألا 

دعب سکره  ِِهنامیإ  ِدَْعب  ْنِم  ِهللااب  َرفک  ْنَم  دـیامرف : یم لحن  هکرابم  هروس  هیآ 106  رد  .میناوخب  ار  هیآ  دنچ  دـیاب  نامثحب  اب  هطبار  رد 
ار رفک  زا  يا  هملک  ات  دنا  هدرک  شروبجم  هک  یسک  رگم  نامیإلاب  ِّنئَمطُم  ُُهبلقَو  َهرکُأ  ْنَم  الإ  دزروب ، رفک  دوب  هدروآ  نامیا  هکنیا  زا 
دروآ و نابز  هب  یفرح  هجنکش  راشف  ریز  ات  دندرک  هجنکش  ار  وا  يردق  هب  .تسا  رامع  اب  هطبار  رد  هیآ  تمسق  نیا  ، ) دروایب نابز  هب 

دـش لزان  هیآ  منک ؟ راک  هچ  دیاب  ما  هدز  یفرح  نینچ  هجنکـش  ریز  نم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  نایرگ  دعب 
حرـش هب  رفک  رد  هک  یـسک  اًرْدَص  رف  _ُ کلاب َحَرَـش  ْنَم  ْنِکلَو  .درادن ) يداریا  دشاب و  هتـشادن  یـسرت  تسا  هدش  روبجم  هک  یـسک 

اهنآ يارب  ٌمیظَع و  ٌباذَع  ْمُهلَو  .داب  اهنآ  رب  ادخ  بضغ  ِهللا  َنِم  ٌبَضَغ  ْمْهیلَعف  تسا  رفک  زا  لامالام  شا  هنیـس تسا و  هدیـسر  ردـص 
.تسا یگرزب  باذع 

؟ دنا هنوگنیا دارفا  نیا  ارچ  َنیِرفاَکلا  َمْوقلا  يدْهَی  َهللا ال  َّنأو  ِهَرِخآلا  یلَع  اَینُّدـلا  َهاَیَحلا  اوُّبَحتْـسا  ُمُهَّنأب  َِکلذ  دـیامرف : یم دـعب  هیآ  رد 
ار نارفاک  ادـخ  َنیِرفاَکلا  َمْوقلا  يِدـْهَی  َهللا ال  َّنأَو  .تسا  رفاـک  يدرف  نینچ  .دـنا  هداد حـیجرت  ترخآ  تاـیح  رب  ار  اـیند  تاـیح  اریز 

.دنک یمن تیاده 
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، تسا هدش  هتـسب  شیاه  يدب هب  تسا و  هتـسبلد  شوخلد و  شدوخ  رفک  هب  هک  یـسک  .میا  هدرک ثحب  هطبار  نیا  رد  زین  هتـشذگ  رد 
َنیِرفاَکلا َمْوقلا  يِدْهَی  َهللا ال  َّنأَو  .دوش  یمن زاب  شتیاده  يارب  یهار  هاگچیه  .درادن  تاجن 

دنتسه یناسک  اهنیا  ْمِهراْصبأَو  ْمهِعْمَسَو  ْمهبول  _ُ یلَع ق ُهللا  َعَبط  َنیذلا  َِکئلوأ  دیامرف : یم دعب  هیآ  رد  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  نارفاک 
یم رهم  ار  يزیچ  ینامز  هچ  .تسا  هدرک  رهم  ار  ناشمـشچ  شوگ و  بلق و  لاعتم  يادـخ  .تسا  هدـش  مامت  ناـشیارب  زیچ  همه  هک 
مامت هک  دوش  یم رهم  ینامز  زین  بلق  .دننز  یم رهم  ار  شیاپ  هدش و  مامت  اه  فرح مامت  هک  دـننک  یم رهم  ینامز  ار  همان  الثم  دـننک ؟
همادا رد  .دراد  زین  طخ  عبط و  دـننام  يرگید  ددـعتم  تاحالطـصا  هطبار  نیا  رد  نآرق  .تسین  شیارب  یتاجن  هار  رگید  تسا و  هدـش 

اه ییاپورا لاثم  ناونع  هب  تسا ؟ هنوگچ  تلفغ  نیا  .دنـسر  یم لماک  تلفغ  کی  هب  يدارفا  نینچ  َنوِلفاغلا  ُمُه  َِکئلوأَو  دـیامرف : یم
دـشاب مالـسا  هب  طوبرم  دشاب و  هتـشاد  دـلج  تسیب  ای  هد  اضرف  هک  یفراعملا  هرئاد  کی  رد  .دـنا  هتـشون  مالـسا  فراعملا  هرئاد  کی 

راب کی  اضرف  .هدـمآ  شرظن  رد  هژاو  نیا  اهراب  مه  هتـشون  ار  هلاـقم  نآ  هک  یـصخش  .تسا  هدـش  حرطم  ترخآ  ماـن  اـهراب  اتدـعاق 
دارفا نیا  رطاخ  رد  ترخآ  .تسا  هتـشذگ  شرطاخ  زا  هدـش و  رارکت  شیارب  هژاو  نیا  اهراب  هدرک و  حیحـصت  مه  رابدـنچ  هتـشون و 

.درادن یشزرا  ناشیارب  دنرادن  لوبق  ار  نآ  هکییاجنآ  زا  اما  دیآ  یم 

تمایق و يروآدای  اب  دورب ، هانگ  تمـس  هب  امـش  تسد  هدرکن  ییادخ  رگا  ینعی  .دراد  هدـیاف  دوب  ناسنا  نورد  ترخآ  زا  يزیچ  رگا 
.دراد هدیاف  نیا  .یشک  یم بقع  ار  تتسد  یسرت و  یم باذع ، الب و 
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درادن هار  نآ  رد  يرون  هدش  رهم  بلق 

نیا دناوت  یم یسکره  .تسین  لفاغ  درذگ ، یم  شرطاخ  زا  ترخآ  ادخ و  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیاربانب  َنوِلفاغلا  ُمُه  َِکئلوأ 
دـنادب و ار  نابز  نیا  سکره  دنـسیونب ، یبلطم  ترخآ  اب  هطبار  رد  يرادرهـش  ياهولبات  رد  رگا  اضرف  .درواـیب  شنهذ  رد  ار  لـئاسم 

ینهذ روطخ  رکف و  هنوگ  نیا  .دـشاب  لفاغ  اهنآ  هب  تبـسن  مه  زاب  تسا  نکمم  اما  .دـیآ  یم  شنهذ  رد  بلاطم  نیا  دـناوخب ، ار  نآ 
ترخآ دای  تسا  نکمم  .تسین  تلفغ  رد  صخـش  نآ  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن دوش  لمع  هب  رجنم  رکف  نیا  رگا  هکلب  .درادن  هدیاف 
نیاربانب .دنک  هانگ  عقوم  نامه  دشاب و  یسک  لد  رد  ترخآ  دای  تسین  نکمم  اما  .دنک  هانگ  هظحل  نامه  رد  دشاب و  یسک  نهذ  رد 

.دراد ییانعم  نینچ  تلفغ  اجنیا  رد 

یتیاده رون  چیه  نیاربانب  .تسا  لفق  شبلق  برد  ییوگ  .دور  یمن نآ  لخاد  يرون  چیه  دـشاب ، هدرک  رهم  ار  شبلق  ادـخ  هک  یـسک 
ریثات لایخ  .دونش  یمن  الصا  ییوگ  .درادن  وا  رب  يریثات  چیه  لئاسم  نیا  ندینش  اما  دراد  ییاونـش  هوق  شـشوگ  .دبای  یمن  هار  نآ  هب 

.دنتسه لفاغ  اهنیا  .دریذپ  یمن ریثات  دنیبب ، ترخآ  اب  هطبار  رد  یبلطم  رگا  .درادن  يراذگ 

ارچ .دـنناراک  نایز ترخآ  رد  اهنآ  ریزگان  َنورِـساخلا  ُمُه  ِهَرِخآلا  یف  ْمُه  _ّ نأ َمَرَج  ال  دـیامرف : یم لـحن  هکراـبم  هروس  هیآ 109  رد 
لفاغ هک  ددرگ  یمزاب نیا  هب  يو  نارـسخ  رادم  ترخآ و  رد  ناسنا  رمع  یـشخب  دوس  رادـم  َنوِلفاغلا  ُمُه  َِکئلوأ  اریز  دـنراک ؟ نایز
بلق هب  تشاذـگ  اپ  یمدآ  نهذ  لایخ و  هب  هچنآ  رگا  .تسین  لایخ  نهذ و  رد  يزیچ  دوجو  مدـع  تلفغ  منک  یم رارکت  .هن  اـی  تسا 
.دیآ یم دـیدپ  ناسنا  لد  رد  يا  هغدـغد ساره و  فوخ و  سرت و  .تسین  لفاغ  صخـش  هک  تسا  نآ  هدـنهد  ناشن  تفای  هار  مه  وا 

نم رگا  .دزرلب  شتـسد  تفر  هانگ  اطخ و  تمـس  هب  ناسنا  رگا  دوش  یم ثعاـب  دوش  یم داـجیا  ناـسنا  نهذ  رد  هک  يداـی  رکذ و  نآ 
مه زاب  .درادـن  هدـیاف  مه  زاب  نیا  اما  .دوش  یم رادـیدپ  ملایخ  رد  ظفل  نیا  يانعم  ریزگان  مربب  ار  ترخآ  مان  راـب  رازه  هد  زور  بش و 

َنورِساخلا ُمُه  ِهَرِخآلا  یف  ْمُه  _ّ نأ َمَرَج  ال  َنوِلفاغلا *  ُمُه  َِکئلوأ 
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رگا تسا و  هدرب  هظحل  کی  نامه  هزادنا  هب  دشاب ، دای  هب  هظحل  کی  هزادـنا  هب  رگا  .دزاب  یم  ار  شرمع  دـشاب  تلفغ  رد  هک  یـسک 
هب یمدآ  رمع  نایز  دوس و  رادم  .میا  هتـشاد  زین  هتـشذگ  رد  ار  ثحب  نیا  .تسا  هدرب  ار  رمع  رـسارس  دشاب ، دای  هب  ار  شرمع  رـسارس 

قلطم روط  هب  يدرف  تسا  نکمم  هک  مدرک  ضرع  .تسین  لاـیخ  داـی ، زا  روظنم  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  .تسوا  تلفغ  داـی و  نازیم 
یحیسم ای  يدوهی  تسا  نکمم  .دشاب  سانش  مالـسا  ای  قرـشتسم  تسا  نکمم  .دروایب  نهذ  هب  ار  تمایق  لایخ  اهراب  یلو  دشاب  رفاک 
.دروایب نهذ  هب  ار  ترخآ  لایخ  اهراب  دنک و  یقیقد  ثحب  ترخآ  اب  هطبار  رد  دشاب و  مالسا  نمشد  ای  بهذمال  تسا  نکمم  دشاب ،

.درادن يدوس  چیه  تسین و  شخبرثا  دبای  یمن  هار  شناج  هب  دنام و  یم یقاب  شنهذ  رد  اهنت  لایخ  نیا  هکییاجنآ  زا  اما 

َمَرَج ال  دومرف : .دراد  وا  تلفغ  دای و  نازیم  هب  یگتـسب  شنداد  ررـض  ای  یمدآ  رمع  یـشخبدوس  هک  منک  یم رارکت  ار  بلطم  نیا  زاب 
.دنا هدرک نایز  دنتسه و  زین  رساخ  هک  دینادب  متح  دنلفاغ  رگا  دنلفاغ و  اهنیا  َنورِساخلا  ُمُه  ِهَرِخآلا  یف  ْمُه  _ّ نأ

، زامن ریبکت  تقو  رگا  .تسوا  لایخ  رد  هاگ  تسا و  یمدآ  لمع  رد  یهاگ  تعاـطا  هتبلا  .تسا  داـی  دـینک ، یم امـش  هک  یتعاـطا  ره 
اما يدینـش  وت  دز و  تیادص  تردام  رگا  اما  .دوش  یم بوسحم  تعاطا  يداد ، ار  وا  باوج  یتفگن  ریبکت  وت  دز و  تیادـص  تردام 

هتشادن یتمیق  چیه  تسا  نکمم  دشاب  یمدآ  لایخ  رد  هک  یتعاطا  .تسین  تعاطا  نیا  يدرک ، عورش  ار  تزامن  یتفگ و  ربکا  هللا  زاب 
.دراد تمیق  دشاب ، ادخ  تعاطا  دای و  هک  هچره  .دبای  یم تمیق  لمع  عون  زا  دای ، .تسین  ادخ  دای  یتعاطا  ره  .دشاب 
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دبا ات  هک  دریگ  یم رارق  یهاگیاج  رد  وا  دای  دـنک ، رارکت  نیرمت و  ار  ادـخ  تعاطا  یـسک  رگا  ما : هدرک  ضرع  ررکم  ار  بلطم  نیا 
دهاوخ رت  شخبرثا دـنک  رارکت  ار  نآ  رگا  اما  تسا  بوخ  دـهد  ماجنا  راب  کـی  ار  یبوخ  راـک  یـسک  رگا  .تسا  شخبدوس  شیارب 

.دوش رارکت  ات  ناوخب  زامن  اشع  ناوخب ، زامن  برغم  ناوخب ، زامن  رـصع  ناوخب ، زامن  رهظ  ناوخب ، زامن  حبـص  دنا  هتفگ امـش  هب  .دوب 
شرمع تاظحل  مامت  رگید  دوش ، دراو  یمدآ  ناج  رد  دای  رگا  .دوش  یم لیدـبت  یمدآ  ناج  رد  يدای  هب  دوش  رارکت  نیرمت  نیا  رگا 
تاظحل مامت  دبای  هار  یمدآ  ناج  هب  دای  نیا  رگا  .تسا  یـشخبدوس  لیلد  دای ، تسا و  نارـسخ  لیلد  تلفغ  .دوب  دهاوخ  شخبدوس 

.دوش یم شخبدوس  رمع 

دنرادن هار  تشهب  لها  رد  ترسح 

يارب تشهب  لها  اینّدلا  رُوُما  نِم  ٍءیَـش  یلَع  َنُومِدنَی  ّ_ه ال  نجلا َلهأ  َّنإ  دنیامرف : یم یثیدح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
یم ترسح  يرایسب  روما  رب  ایند  نیا  رد  ام  دینیبب  .يا  هثداح  چیه  يارب  .دندروخ  یمن ترسح  ناشیایند  ثداوح  زا  يا  هثداح  چیه 
رایسب ام  یگدنز  رد  اه  ترـسح نیا  زا  .داتفا  یم  قافتا  نالف  میدوب  هتفر  امـش  اب  مدوب و  نم  زور  نآ  رگا  میوگ  یم نم  الثم  .میروخ 

کی چیه  میورب  ایند  نآ  هب  هک  ینامز  اما  .دراد  دوجو  ترـسح  دص  يدرف  ره  هارمه  دینک  ضرف  ...هچب  نز ، هناخ ، یگدـنز ، .تسا 
یم ثیدح  همادا  رد  .دنام  یم یقاب  ترسح  کی  اهنت  .دور  یم نیب  زا  ایند  نیا  ياه  ترـسح مامت  .دنام  یمن یقاب  اه  ترـسح نیا  زا 

دای هب  تعاس  نآ  رد  هک  تشذـگ  شرمع  زا  یتعاس  کی  اهیف  َهللا  ُ_ر  كذَـی َ_م  اینّدـلا ل یف  مهب  تَّرَم  ٍهَعاـس  یلع  ا  __ّ لإ دـیامرف :
تقو نآ  .دوبن  ادخ  دای  هب  یتعاس  کی  .درم  یم ترـسح  نیا  زا  دریمب ، ترـسح  زا  یـسک  هک  دش  یم ایند  نآ  رد  رگا  .دوبن  دنوادخ 

.دشک یم ترسح  ياو  شدوخ  يارب 
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ضرف .دـنک  یم تموکح  ناسنا  رب  زیچ  نرازه  ایند  نیا  رد  .دـنام  یم شیارب  تقیقح  طقف  دور ، یم اـیند  نیا  زا  ناـسنا  هکنیا  زا  دـعب 
نآ فالخ  مه  ادرف  نارگید ؟ نیسحت  يارب  طقف  ارچ ؟ بخ  .درب  یمن مباوخ  حبـص  ات  نم  هللا ، كراب  دنیوگ  یم نم  هب  رفن  دص  دینک 
رگا .تسا  ناوارف  اـم  یگدـنز  رد  اـه  لاـثم لـیبق  نیا  زا  .مدرک  ضرع  لاـثم  ناوـنع  هب  تسا و  یکچوـک  بلطم  نـیا  .دـنیوگ  یم ار 
چیه اما  .موش  یم ضوع  متفرگ ، یلیـصحت  هجرد  کی  ادرف  رگا  .منک  یم رییغت  نم  اتود ، ای  دـشاب  ات  هس  نم  ياه  هبق اـه و  یـشودرس

یـشاب هتـشاد  يرتکد  داهتجا و  هگرب  ات  هد  .دـنرب  یمن فرط  نآ  ار  هناش  ياه  هبق  .میرب  یمن فرط  نآ  دوخ  اب  ار  لئاسم  نیا  زا  کـی 
ناسنا هک  تسا  یتعاس  نیمه  تقیقح  .میهجاوم  تقیقح  اب  اهنت  فرط  نآ  .دروخ  یم ایند  نیا  درد  هب  طقف  اه  نیا .دـنرب  یمن ایند  نآ 

.تسا هدنارذگ  ادخ  دای  اب 

تسا نم  لمع  رد  ادخ  دای 

نم لمع  نیا  منک  یم هانگ  نم  رگا  .تسا  نم  لمع  رد  ادـخ  دای  تعاطا ، .مینک  یم هک  یتعاطا  زا  مینک ؟ عورـش  اجک  زا  ار  ادـخ  دای 
رگا .دورب  نامناج  هب  تعاطا  نیا  ات  مینک  تعاـطا  دـیاب  .تسادـخ  ياـضر  بجوم  منک  یم تعاـطا  رگا  تسادـخ و  بضغ  بجوم 
ندـب دـشاب ؟ تدابع  امـش  ندروخ  اذـغ  الثم  هک  دوش  یم روطچ  .دوش  یم تدابع  ناسنا  زیچ  همه  هاگنآ  دورب  ناسنا  ناج  هب  تعاطا 

.تسامش تین  هب  هتسب  نیا  دوش ؟ یم بوسحم  تدابع  تبسانم  هچ  هب  ندروخ  اذغ  نیا  .دیروخ  یم اذغ  امش  دراد و  زاین  اذغ  هب  امش 
اذـغ .دوش  یم تدابع  دوش ، یم تیاضر  دوش ، یم تعاطا  امـش  ندروخ  اذـغ  دـشاب  تداـبع  تین  رگا  دـیروخ ؟ یم اذـغ  یتین  هچ  هب 

رد مردپ  دیامرف : یم مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  .ما  هدناوخ  ناتیارب  دروم  نیا  رد  یثیدح  هتشذگ  رد  .دوش  یم رکذ  امـش  ندروخ 
.دـنا هدادـن یحیـضوت  هراب  نیا رد  .میناد  یمن ار  شا  یگنوگچ  تیفیک و  ام  هتبلا  .تشاد  یمنرب رکذ  زا  تسد  مه  ندروخ  اذـغ  لاـح 
همقل ره  مردپ  تفگ  یم .تفگ  یم یبیجع  بلاطم  ناشردپ  اب  هطبار  رد  ناشیا  .درک  توف  شیپ  لاس  ود  دودـح  هک  دوب  ییاقآ  کی 

بخ .تفگ  یم نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  دـش  یم  ماـمت  هک  شا  همقل ره  تفگ و  یم میحرلا  نـمحرلا  هللا  مـسب  تـشاد  یمرب هـک  يا 
.دندرک یم  لمع  هنوگچ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  هک  میناد  یمن ام  لاح  .دور  یم رس  ناسنا  هلصوح 
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دای رگا  هک  دناد  یم دنک و  یم راک  مادم  .دنام  یمن  زاب  وا  دای  زا  شنابز  رگید  تسا ، هتفرگ  لکش  شنورد  رد  ادخ  هک  یـسک  دینیبب 
دناوت یم دـشاب  يوق  یمک  ناسنا  رگا  .دربب  يرتشیب  دوس  ات  دـنک  یم راک  مادـم  .دـنک  یم دوس  مادـم  شتراجت  دـشاب  شلد  رد  ادـخ 
توق یمک  ناسنا  رگا  اما  .منک  يراک  نینچ  مناوت  یمن مه  هدـنب  .دـینکن  رواـب  امـش  تسا  نکمم  .دـهد  ماـجنا  ار  راـک  هس  ناـمزمه 
.دراد دوجو  شناج  رد  هک  مه  شلـصا  .دـشاب  ادـخ  تعاطا  هس  ره  هک  دـهد  ماجنا  مه  اـب  ار  راـک  هس  دـناوت  یم دـنک  ادـیپ  یناـسفن 
ناسنا رگا  .میهد  ماجنا  يراک  نینچ  میتسناوت  یم هک  میوش  یم هجوتم  میتفر  ملاع  نیا  زا  اـم  هک  یناـمز  دوش ؟ یم ربارب  دـنچ  شدوس 

مه نامزمه  روط  هب  .دنک  راک  یبوخ  هب  مه  لمع  رد  دسرب و  تسا ، ناسنا  ناج  رد  هک  يدای  نآ  هب  دناوت  یم دـنک ، تکرح  عقوم  هب 
...و دنک  راک  شنابز  مه  دنک ، راک  شتسد 

؟ دـییامرف یم یخوش  .دـناوخب  اروشاع  ترایز  زور  ره  شرمع  رخآ  ات  دوب  هتـساوخ  ادـخ  زا  ام  داتـسا  هک  دـندومرف  یم تجهب  ياقآ 
.دنداد یم ماجنا  مه  رگید  راک  دص  .دوب  ناشیاهراک  زا  یکی  اهنت  نیا  .دشک  یم لوط  تعاس  ود  .مالس  دص  نعل و  دص  يزور 

یم الاب  ردپ  لوک  رس و  زا  هک  هچب  دنچ  اب  داتـسا  نآ  دوب و  يرتم  ای 30  هناخ 20  کی  .دیا  هدیدن  ار  فجن  یمیدـق  ياه  هناخ  امش 
پاچ ار  ناشیا  ياه  هتـشون ینارهت  یبتجم  اقآ  جاـح  اهدـعب  .تشون  یم يزیچ  تسـشن و  یم دـندرک  یم داد  غیج و  مه  رـس  دـنتفر و 

.دنتـشون یم بلطم  نآ  يور  دنتفای  یم هک  يذـغاک  ره  .دـندوب  هتـشون  مه  راگیـس  ذـغاک  يور  یتح  ناشیا  دـندوب  هدومرف  .دـندرک 
مالک اب  هطبار  رد  ناشیا  دلج  شـش  نیا  رد  .تسا  دلج  ود  هیافک  باتک  لصا  .دنا  هتـشون هیافک  باتک  رب  هیـشاح  دـلج  شـش  ناشیا 

یمن دسیونب ؟ ار  يزیچ  نینچ  هچب  دنچ  روضح  اب  دناوت  یم روطچ  ناسنا  .تسا  هدرک  در  ای  دقن  ار  اهنآ  ای  هتـشون و  حیـضوت  باتک 
.دنروخب هک  دنتشادن  مه  نان  اهنآ  هک  نیا  رتدب  همه  زا  .تسا  هدرک  توف  تساه  لاس دوب و  مردپ  تسود  ناشگرزب  رسپ  .مناد 
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کیدزن نم  تفگ  يدرف  .دنتسشن  یم ناشیا  سرد  ياپ  رفن  نامز 800  نآ  رد  .دوب  دعب  لسن  رد  ناشیا  ياتمه  يرگید  گرزب  داتسا 
ناشیا هب  فص  تبون  مدید  متشگرب و  متفر و  ینامهم  هب  نم  .تسا  هداتـسیا  ییاونان  فص  رد  ناشیا  مدید  .متفر  یم ینامهم  هب  رهظ 

مناوت یمن  رگید  .تسا  هدش  رپ  ناتباسح  اقآ  تفگ  اونان  .دـیهدب  نان  ات  راهچ  اقآ  تفگ  تفر و  ناوخـشیپ  ياپ  ناشیا  .تسا  هدیـسر 
اب اهنآ  .دـندوب  ناشیا  درگاش  دایز  مک و  اب  دـعب ، ِناگرزب  ماـمت  .تفگن  رگید  ي  هملک کـی  .تشگرب  دـشاب و  تفگ  .مهدـب  دیـسر 

.دنتخادرپ یم  ادخ  تعاطا  هب  ییاه  یتخس نینچ  دوجو 

دای نیا  مینک ، رارکت  نیرمت و  ار  نیا  رگا  .تسادخ  دای  .تسادـخ  رکذ  زامن  نیا  میناوخب ، زامن  حیحـص  اج و  هب  تسرد و  ام  هاگره 
.دوش یم تعاطا  ام   زیچ  همه  درک  ذوفن  نامناج  قمع  هب  ادخ  دای  رگا  .دنک  یم  ذوفن  نامناج  قمع  هب 

یم هک  یهاگن  دور و  یم نامتـسد  زا  تصرف  مینکن ، یهانگ  چیه  نامهاگن  اب  رگا  ایآ  تسا ؟ مارح  ام  ياه  هاگن  زا  ردـقچ  دـینیبب   
رده ام  زیچ  چیه  .دور  یمن ردـه  ندرک  هاگن  يارب  ام  تصرف  ریخ  دور ؟ یم ردـه  هاگن  نیا  ایآ  دور ؟ یم نامتـسد  زا  مینکب  میتسناوت 

اـهرجآ و کـت  کـت  هک  دـنیب  یم ار  یتـشهب  دور ، یم اـیند  نآ  هب  يدرف  نینچ  هک  یناـمز  .دـیآ  یم ناـمباسح  هب  شماـمت  .دور  یمن
هب دـیامرف  یم نآرق  رد  .تسا  هدرک  قـلخ  شدوـخ  ار  شزیچ  همه  .تسا  هدرک  قـلخ  شدوـخ  ار  شناگدـنرپ  اـه و  لـگ ناـتخرد و 

نامسآ و اهنت  درادن  هت  رس و  مینیب  یم هک  ینیمز  نامسآ و  نیا  .تسا  نیمز  اه و  نامسآ مامت  هزادنا  هب  شـضرع  هک  دور  یم یتشهب 
.تسا تعسو  نیا  هب  شتشهب  دوش ؟ یم گرزب  ردقچ  نامسآ  تفه  .تسایند  نیا  نیمز 
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هب يزیچ  درذگب و  دناوت  یمن مه  همقل  کی  زا  دشاب ، تسا  تاوهش  ناهانگ و  نیرت  تسپ هک  شباوخ  دروخ و  ریگرد  ناسنا  رگا  اما 
.دزیر یمن شترخآ  باسح 

 

javedan.ir :. عبنم

دیحوت يداو  رد  (ع ) نیسح ماما  هاگیاج 

هراشا

هللا لص  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا  دیحوت  يداو  رد  (ع ) نیسح ماما  هاگیاج 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  یلع 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

دیحوت هملک  هب  توعد  ءایبنا  توعد 

هکنیا هب  تبسن  راذنا  تسا و  دیحوت  هملک  هب  توعد  تسا ، هدومرف  نایب  نآرق  رد  دنوادخ  هچنآ  یهلا و  ءایبنا  توعد  هک  دش  ضرع 
طیحم زا  جورخ  .دـنا  هدرک  ادـیپ  رارقتـسا  دـیحوت  طیحم  رد  هک  تسا  یناسک  هب  مه  اهتراشب  همه  .دوش  جراخ  طیحم  نیا  زا  ناـسنا 

هللا الا  هلا  هملک ال  دـیحوت و  هملک  (ع ،) نینموملاریما تیالو  هک  .تسا  (ع ) ناـشتیب لـها  و  (ص ) مرکا یبن  طـیحم  زا  جورخ  دـیحوت ،
لصا هب  دنک  عورش  عرف  زا  یسک  رگا  .تسا و  ناشتیالو  شعرف  ماما و  دوخ  شلصا  .یعرف  دراد و  یلـصا  تیالو  نیا  هچرگا  .تسا 

نانمـشد تیـالو  طـیحم  هب  دورو  تسا ، منهج  شنطاـب  هک  كرـش  طـیحم  هـب  دورو  تیـالو و  طـیحم  زا  جورخ  .دـنک  یم  ادـیپ  هار 
نآرق ياهتراشب  هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  نیاربانب  .تسا  یتسرپ  تب  كرـش و  طـیحم  منهج و  راوبلا و  راد  هک  تسا  (ع ) نینموملاریما

دوشن و جراخ  طیحم  نیا  زا  هک  دنک  هبقارم  .دوش و  رقتـسم  ینارون  ياضف  نآ  رد  .دوشب و  هللا  هیالو  طیحم  دراو  دیاب  دنک ، ادـیپ  هار 
.دنک زیهرپ  ترضح ، نانمشد  تیالو  طیحم  زا  دیاب  دشاب  ناما  رد  نآرق  ياهراذنا  زا  دهاوخ  یم  رگا  ًاتعیبط  .دنکن و  فلخت 
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دیحوت تقیقح  زا  يدنم  هرهب  هار  نآرق ، هب  کسمت 

يدنم هرهب  نآرق و  هب  کسمت  هرهچ  هرهچ ، نآ  دراد و  مه  يرگید  هرهچ  دیحوت ، تقیقح  زا  يدـنم  هرهب  دـیحوت و  طیحم  هب  دورو 
تسین اهاوآ  ظافلا و  تاملک و  نیا  ًافرـص  .مینک  یم  یقلت  هداس  ام  هک  ینآرق  نآ  .تسا  نآرق  ینارون  ياضف  رد  یگدنز  نآرق و  زا 

نآرق رد  یناف  ام  ياوق  همه  و  مینک ، ریـس  يداو  نیارد  دوجو  همه  اب  ام  هچره  هک  لاعتم  يادـخ  ام و  نیب  تسا  يا  هتـشر  کی  هکلب 
لوا مدـقرد  زاب  مینک ، ریـس  ام  هچ  ره  .دراد  یبتارم  دراد ، یتاماقم  دراد ، يرگید  تاجرد  نآرق  مه  زاـب  مینک ، ریـس  نآرق  اـب  دوشب ،

: دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ  تمایق  زور  رد  تسا و  نآرق  تایآ  هزادـنا  هب  تشهب  تاجرد  هک  دراد  تیاور  رد  اذـل  .میتسه  يداو  نیا 
.دراد تعفر  هجرد و  هدش ، ققحم  ناسنا  رد  نآرق  هک  يا  هزادنا  هب  ناوخب و  ار  نآرق  ( 1 «) َقرا أَرقإ َو  »

رد 120 مدرم  تمایق  زور  دـندومرف  ع )  ) قداص ماما  .تسا  عقاو  ثیدـح  نیلوا  رد  یفاک ، فیرـش  باتک  نآرقلا  باـتک  رد  یثیدـح 
هفایق رد  نآرق  دـندومرف  .رگید  ياهتما  فص  رازه  ترـضح و 40  تما  فص  رازه   80 دنتسیا ، یم  رشحم  يارحـص  رد  فص  رازه 
رتالاب ام  زا  یلو  تسام  زا  تسه  هک  ره  نیا  دنیوگ  یم  نینموم  دنک ، یم  روبع  نینموم  فص  زا  .دوش  یم  لثمتم  ابیز  وکین و  رایـسب 

رحب و يادهش  زا  ایوگ  تسام ، زا  رترب  نکل  تسام  زا  دنیوگ  یم  ادهـش  دنک ، یم  روبع  ادهـش  فص  زا  .تسا  ادهـش  زا  دبال  تسا ،
فص رب  .تسا  ءایبنا  زا  دیاش  تسام ، زا  رتالاب  یلو  تسام  زا  نیا  دنیوگ  یم  دنک  یم  روبع  ایرد  يادهـش  فص  زا  دومرف  .تسایرد 

تسیک و نیا  هک  دـنناد  یمن  دنـسانش ، یمن  ار  نآرق  .تسام  زا  رترب  یلو  تسام  زا  دـنیوگ  یم  ءایبنا  همه  دـنک ، یم  روبع  مه  ءاـیبنا 
هک دننک  یم  لاوس  ترضح  زا  دنیآ ، یم  (ص ) هللا لوسر  كرابم  دوجو  رضحم  .تسا  تلالج  اب  صخـش  مادک  .تسا  ربمغیپ  مادک 

.تسا یهلا  باتک  نآرق ،  دننک : یم  یفرعم  ترضح  تسیک ؟ تلالج  رپ  صخش  نیا 
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هولج هک  دشاب  رهاظ  نیارگا  تسین ، مسج  نیا  طقف  هک  (ع ) نینموملاریما الا  .دـندش و  لثمتم  رـشب  کی  يامیـسرد  (ع ) نینموملاریما
نآ یلو  .تسا  توافتم  دنیبب ، مه  ار  شرهاظ  یـسک  رگا  .تسا  ززعم  مه  (ع ) نینموملاریما رهاظ  هک  هتبلا  .دیآ  یمن  وا  رـس  تشپ  يا 

.تسا رهاظ  نیا  يارو  وا  دنیآ ، یم  ترضح  لابند  دوش ، یم  رهاظ  اجک  ره  هکئالم  زا  نیمسوتم  لیئربج و  هک  یسک 

هدنز یتقیقح  نآرق ،

یلومعم رما  کی  نآرق  سپ  .تسا  رتالاب  ام  زا  دـنیوگ  یم  همه  دوش ، یم  لثمتم  تمایق  زور  یتقو  هک  تسا  یتقیقح  کی  مه  نآرق 
یناف ناسنا  دوش  یم  مه  نآرق  قیاقح  رحب  رد  دـش ، یناف  دـش و  قرغ  ءایبنا  تالامک  رحب  رد  دوش  یم  هک  روطنامه  .تسین  يداـع  و 
لوزن ماگنه  هک  هدمآ  تایاور  رد  .تسام  ریگتـسد  تسام ، عیفـش  یح و  هدـنز ، تسا  یتقیقح  ینعی  .تسا  یباتک  نینچ  نآرق  .دوش 

.دندرک تعیاشم  ایند  ملاع  ات  ار  وا  کلم  رازه   70 ماعنا ، هروس 

الاب ملاع  زا  ات  دـنک ، لزان  تساوخ  یم  لاعتم  يادـخ  یتقو  ار  کلم  هیآ  هللا و  دهـش  هیآ  یـسرکلا ، هیآ  دـمح ، هروس  ینارون  تایآ 
هدنز تادوجوم  هک  تسادیپ  .دندش  قلعتم  یهلا  شرع  هب  ینارون  تایآ  نیا  دومرف  تیاور  رد  دـنریگب ، رارق  ام  سرتسد  رد  دـنیایب و 

ام دنتـسه ؟ هانگ  لها  هک  ییاهناسنا  يوس  هب  یتسرف  یم  ار  ام  ایادخ  دـندرک  ضرع  لاعتم  يادـخ  هب  .دنتـسه  كرد  ياراد  یح و  و 
دنوش یم  کسمتم  لسوتم و  امش  هب  اهنیا  هک  مراد  یناگدنب  نم  دیورب ، امـش  دومرف  لاعتم  يادخ  میوش ؟ سونأم  اهنآ  اب  میورب  دیاب 
ناهنپ هدید  نآ  دوخ ، هنونکم  نیع  اب  نم  دنوشب ، کسمتم  دنوشب و  لسوتم  اهنآ  رگا  .دننک  یم  توالت  ار  امش  ناشیاهزامن  زا  دعب  و 

نینچ نآرق  .دوش  یم  اهنآ  هب  یـصاخ  تایانع  يرظن  ره  رد  هک  منک ، یم  تمحر  رظن  اـهنآ  هب  راـب  داـتفه  تسا ، یفخم  مدرم  زا  هک 
يوس هب  ام  هار  میوش ، اهنیا  هب  کسمتم  ام  رگا  دنریگ ، یم  رارق  ام  سرتسد  رد  دنیآ و  یم  الاب  ملاع  زا  یتقو  تایآ  نیا  .تسا  يزیچ 

، دوب تاـیآ  نیا  هب  کـسمتم  شیاـهزامن  زا  دـعب  یتیب  لـها  بحم  ینموم ، رگا  .دوش  یم  زاـب  ادـخ  یفخم  مشچ  ادـخ ، هنونکم  نیع 
وا هب  یتاریخ  .دوش  یم  كاپ  وا  زا  یناهانگ  يرظن  ره  رد  دنک و  یم  رظن  نموم  نیا  هب  شدوخ  تمحر  هدید  اب  راب  لاعتم 70  يادخ 

كرد .مینک  یم  یقلت  اـم  هک  تسا  يرما  نیا  قوـف  نآرق  .تـسا  یلاـعتم  تـقیقح  کـی  نآرق  .دـسر  یموا  هـب  یقیاـقح  دـسر ، یم 
نیا رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  يزور  قزر و  نآ  نآرق ، هصالخ ، .تسا  (ع ) تیب لـها  راـک  نآرق ، تمظع  تخانـش  نآرق ، تقیقح 

.تسا هداد  رارق  گرزب  ربمغیپ  نیا  يارب  ملاع 
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رشب اب  لاعتم  يادخ  ملکت  تروص  هس 

نِم وَأ  ًایحَو  ّالإ  ُهللا  ُهَمِّلَُکی  نَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  ام  َو  : » دیامرف یم  دـنوادخ  .دـنک  یم  کمک  ثحب  هب  نآ  يانعم  هک  تسا  نآرق  رد  يا  هیآ 
تبحص وا  اب  ادخ  هک  تسین  يرشب  ناسنا و  چیه  ( 51/ يروش «) ٌمیکح ٌیلع  ّهنِإ  .ءآشَی  ام  ِِهنذِِإب  یَحویَف  ًالوسَر ، َلِسُری  وأ  ٍباجح  ءارَو 

هک تسا  یمیظع  ماقم  یلیخ  نیا  .تسا  مسق  هس  نیمه  رد  دراد ، یهلا  مالک  زا  ناسنا  هک  يا  هرهب  .هجو  هس  نیا  زا  یکی  هب  ّالا  دنک ،
اب لاعتم  يادخ  هکنیا  ای  .تسا  رـشب  اب  ادخ  ملکت  عون  کی  یحو  سپ  دوش ، یم  یحو  وا  هب  ای  .دنک  تبحـص  یـسک  اب  لاعتم  يادخ 

.تسا ملکت  مه  زاب  یلو  دسر ، یم  رشب  نیا  هب  یباجح  ءارو  زا  باجح و  کی  تشپ  زا  یهلا  مالک  یلو  دنک  یم  تبحص  رشب  نیا 

وا اب  لاعتم  يادـخ  دـش و  بطاخم  هک  ییاج  نیلوا  دـیاش  درک  تبحـص  وا  اـب  لاـعتم  يادـخ  دوب ، هللا  میلک  هک  میلک ، ياـسوم  لـثم 
باطخ دروم  دروایب ، شتآ  هلعش  شرسمه  يارب  تفر  یتقو  کیرات ، بش  نآ  رد  یسوم  ترـضح  .دوب  روط  هوک  رد  درک ، تبحص 
تبحص میلک  ياسوم  اب  هرجـش  يارو  زا  لاعتم  يادخ  روط ، يداو  نآ  رد  .تسین  شتآ  هلعـش  اجنیا  هن ، هک  دش  هجوتم  .تفرگ  رارق 

مراد متسه ، وت  راگدرورپ  نم  میلک  ياسوم  ( 12/ هط «) يوط سدقملا  داولاب  ّکنإ  کیلعن ، علخاف  کُّبَر  انأ  ّینإ   » یـسوم ای  هک  .درک 
اب باطخ  لها  هک  یصاخشا  رد  هک  یتالوحت  رورـس و  طاشن و  جاهتبا و  نآ  دونـش و  یم  ار  شراگرورپ  مالک  .منز  یم  فرح  وت  اب 
مه ءایبنا  ریغ  يارب  تسا  نکمم  ملکت  زا  مسق  نیا  .تسا  یندرکان  فیـصوت  رگید  هک  دوش  یم  عقاو  وا  يارب  دنتـسه ، لاعتم  يادـخ 

ربمغیپ نیا  بلق  رب  میقتـسم  هک  تسا  تلالج  تمظع و  اب  ردـقنآ  یلو  تسا  یهلا  مالک  .تسا  باجح  ءارو  نم  ملکت  .دـتفیب  قاـفتا 
یم ملکت  وا  اب  ادـخ  هک  يرـشب  نآ  هب  دـسر  یم  دـنک و  یم  ادـیپ  لزنت  تقیقح  نآ  .دوش  یم  لزان  یباـجح  ءارو  زا  .دوش  یمن  عقاو 

اب باجح  نیا  ءارو  زا  ترضح  هک  .تسا  هدش  ریسفت  (ع ) ادهشلادیس هب  باجح  نیا  تایاور ، یضعب  رد  یـسوم  ترـضح  لثم  .دنک 
(2 «) هشرع یف  ُهللا  راز  نَمَک  ، » دـنک ترایز  هفرع  رد  ار  (ع ) ادهـشلادیس یـسک  رگا  هک  میراد  تایاور  رد  هکنیا  .دـندرک  تبحـص  وا 

ینعی شرع ، ماقم  رد  مه  نآ  دوش ، یم  لزان  لاعتم  يادخ  فرط  زا  هک  یتمحر  قیاقح و  نآ  ینعی  دنا ، هدرک  انعم  روطنیا  اه  یضعب 
یم (ع ) ادهـشلا دیـس  رئاز  هب  (ع ) نیـسح ماما  باجح  ءارو  زا  صاـخ  تمحر  نآ  تسا ، اـه  یـشرع  تاـماقم  صوصخم  هک  یتمحر 

ینعی .دتفا  یم  یقافتا  هچ  هک  تسا  هدهع  زا  جراخ  شندرک  انعم  رگید  لاح  .دـننک  یم  ترایز  شرع  قوف  رد  ار  ادـخ  ینعی  .دـسر 
.ملکت مود  عون  مه  نیا  سپ  .دیسر  ماقم  نیا  هب  (ع ) ادهشلادیس ترایز  رد  دوش  یم 
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رشب نیا  يارب  ار  یهلا  یحو  دیآ و  یم  لاعتم  يادخ  فرط  زا  يا  هداتـسرف  کی  ینعی  موس  عون  هنذاب » هیلإ  یحویف  ًالوسر ، َلِسُری  وَا  »
یم ار  یهلا  ماـیپ  هدـمآ و  یم  يا  هداتـسرف  ینعی  تسا ، هدوب  سنج  نیا  زا  دنتـشاد ، یهلا  ءاـیبنا  هک  ییاـه  یحو  زا  یلیخ  .دروآ  یم 
نآ هب  یمالک  دـنک ، ملکت  يرـشب  اب  لاعتم  يادـخ  دوش  یم  نیاربانب  .دوب  یهلا  یحو  نیما  هیلع ، هللا  مالـس  لیئربج  ترـضح  .هدروآ 

کی هب  باجح  نودـب  یهلا  مالک  .تسا  یلوسر  هداتـسرف و  کی  هطـساو  هب  هن  تسا  باجح  ءارو  زا  هن  مالک  نآ  هک  دوش  اقلا  رـشب 
.دوش یم  ءاقلا  رشب 

باجح نودب  ملکت  یحو ،

ُباتکلا ام  يردت  َتنُک  ام  انرمأ ، نِم  ًاحور  کیلإ  انیحوأ  َّکلذک  َو   » .دنک یم  تبحـص  شربمغیپ  یحو  زا  لاعتم  يادخ  دعب  هیآ  رد 
اب یحو  ریغ  میدرک ، یحو  امـش  هب  روطنیا  ام  ام ، ربماـیپ  ( 52/ يروش «) انِدابع نِم  ُءاشن  نَم  هب  يدـهن  ًارون  ُهانلَعَج  نکلو  ناـمیالاال ، و 
زا دـعب  ربمایپ  هک  یهلا  هملک  .تسا  هدرک  یحو  (ص ) یمارگ ربمایپ  هب  باجح  نودـب  ار  يا  هملک  ینعی  .باجح  ءارو  نم  هطـساو و 
اب ردقنآ  .تسا  هدرک  ملکت  وا  اب  باجح  نودـب  لاعتم  يادـخ  تقونآ  دـش ، ام  ربمغیپ  دـمآ و  نیمز  يور  دیـشوپ و  رـشب  بلاق  هکنیا 

.دش اطع  دش ، ءاقلا  (ص ) ربمغیپ نیا  هب  هطساو  باجح و  نودب  یهلا  مالک  دوب ، هدیشوپ  مه  رشب  سابل  یتقو  هک  دوب  تمظع 

یحور انرمأ ،» نم  ًاحور  کیلإ  انیحوأ  : » تسا نیا  دندرک ، یقلت  ربمایپ  نیا  درک و  یحو  ربمایپ  نیا  هب  لاعتم  يادخ  هک  يا  هملک  نآ 
هملک نیا  .تسا  حور  هملک ، زا  روظنم  .تسا  باجح  نودب  ملکت  یحو  .میدرک  یحو  وت  هب  تسه ) هچ  ره  الاح  هک   ) یهلا رما  زا  ار 

لگ هب  لاعتم  يادخ  هک  یهلا  هملک  نیا  .تسا  ریبعت  قیـض  باب  زا  ریباعت  نیا  همه  .دش  ءاقلا  دش ، اطع  دش ، یحو  ربمایپ  نیا  هب  یهلا 
َتنک ام  : » دومرف هک  تسنیا  درک ، تبحـص  وا  اب  درک و  اطع  دـش  رهاظ  رـشب  بلاق  رد  دیـشوپ و  رـشب  سابل  یتقو  تاـنئاک ، دبـس  رس 
باتک زا  امـش  دش ، یمن  اطع  دیدش ، رهاظ  رـشب  بلاق  رد  هک  عقومنآ  امـش ، هب  یهلا  هملک  نیا  رگا  نامیالا ،» باتکلا و ال  ام  يردـت 

.دیتشادن يربخ  نامیا  قیاقح  یهلا و 
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نیا باجح  یب  درک و  اطع  شربمایپ  نیا  هب  لاعتم  يادخ  هک  يا  هملک  نامه  رد  یهلا  باتک  همه  نامیا و  قیاقح  همه  تسادیپ  سپ 
.تسین ربمایپ  نیا  لبق  ملاوع  زا  ثحب  .دندیـشوپ  رـشب  سابل  هکنیا  زا  دعب  دش  ضرع  .تسا  هتفهن  درک ، یحو  (ص ) ربمایپ هب  ار  هملک 

.میداد رارق  رون  ار  هملک  نآ  دـیدرک ، تفایرد  لاعتم  يادـخ  زا  امـش  هک  يا  هملک  نآ  میدرک ، اقلا  امـش  هب  هک  ار  حور  هملک  نیا  ام 
همه باتک و  بتارم  همه  .میداد  امـش  هب  میدرک و  لـعج  رون  يامیـس  رد  ار  هملک  نیا  .رترب  تسا  یتقیقح  شلـصا  هملک  نیا  اـیوگ 

، تسا یهلا  رون  مه  .رون  بلاق  رد  هدـش  لـعج  هک  تسا  یحور  مه  تسا ، حور  مه  .تسا  حور  هملک  نیا  رد  ناـمیا  راونا  تاـجرد 
نم ُءاشن  نَم  هب  يدهن   » .تسا یهلا  رون  ًاتقیقح  ینعی  لعج  .رون  رد  تسا  هدرک  لعج  ار  حور  نیا  لاعتم  يادخ  .تسا  یهلا  حور  مه 

، هدش اطع  ربمایپ  هب  هک  یهلا  باتک  نیا  نیاربانب  .مینک  یم  تیادـه  هملک  نیا  اب  مینک ، تیادـه  میهاوخب  هک  ار  يا  هدـنب  ره  اندابع ،»
یم وا  هب  یهلا  تیادـه  ناـیرج  دوش و  یم  تیادـه  سک  ره  هدـش و  اـطع  ربماـیپ  نیا  هب  روـن  حور و  بلاـق  رد  هک  تسا  یهلا  هملک 

.تسا حور  هملک  نیا  قیرط  زا  دسر ،

اب ادـخ  تبحـص  نیا  هدـش ، اطع  ترـضح  هب  هک  يا  هملک  نیا  هک  هدرک  یتبحـص  (ص ) ربماـیپ نیا  اـب  لاـعتم  يادـخ  هکنیا  هصـالخ 
نآرق هملک ، نیا  .دـننک  یم  تیادـه  هملک  نیا  اب  دـننک ، تیادـه  دـنهاوخب  ار  سک  ره  .تسا  تانئاک  همه  تیادـه  باب  شربماـیپ ،

املع زا  یکی  هب  تفرعم  بابرا  زا  یکی  .تسا  اهنیا  ءارو  يزیچ  .تسین  مه  انعم  کی  طقف  تسین و  ظفل  کی  طـقف  نآرق  سپ  .تسا 
.مریگ یم  رظن  رد  ار  یناعم  منک و  یم  تئارق  هجوت  اب  ار  تاملک  دومرف  دیناوخ ؟ یم  هنوگچ  دیناوخ ، یم  زامن  امـش  دـندوب : هدومرف 
جورع ار  ناسنا  تسا ، نموملا  جارعم  هک  يزامن  نآ  .تسین  اهنیا  زامن  یلو  تسه ، اهنیا  زامن  دـیناوخ ؟ یم  زاـمن  یک  سپ  دـندومرف 
هدوشگ يداو  نآ  باب  زامن  رد  دـیاب  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیـالو  زا  يداو  کـی  ( 3 «) هالَّصلا ُنَحن  : » دندومرف تسیچ ؟ دـهد  یم 

.دسرب قح  ترضح  رضحم  هب  دنک ، ریس  اجنآ  رد  دوش و  تیالو  رون و  يداو  دراو  ناسنا  .دوش 
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نآرق ياهتنا  یب  فراعم  رد  ریس 

الاب هتشر  نیا  اب  میریگب و  ار  هتـشر  نیا  رگا  هک  .لاعتم  يادخ  ام و  نیب  تسا  یلبح  کی  .تسین  یناعم  تاملک و  نیا  طقف  هک  نآرق 
شنئازخ نآرق و  بئاجع  دومرف  ترـضح  .دوش  یمن  مامت  شفراعم  اج  چـیه  نآرق  .تسا  دـیحوت  يداو  مه  زاب  میورب  هچره  میورب ،

.تسا رون  طیحم  نآرق  .درادن  رخآ  نآرق  نیا  .دسرب  نآرق  رخآ  هب  درک ، ریـس  نآرق  اب  یـسک  رگا  هک  تسین  روطنیا  .تسا  نایاپ  یب 
رد نآرق  زا  یعاعـش  کی  دنـسر ،  یم  مه  نامیا  مهد  هجرد  هب  هک  ییاهنآ  .تسه  هملک  نیارد  ناـمیا  بتارم  ناـمیا و  قیاـقح  همه 

تیالو هک  روطنامه  سپ  .تسا  هدرک  تبحـص  هملک  نیا  اـب  ربماـیپ  اـب  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  يا  هملک  هک  دوش  یم  ادـیپ  ناـشبلق 
ملعلا هنیدم  انأ  : » دندومرف .تسا  هنوگنیا  مه  نآرق  دوشب ، طیحم  نیا  دراو  دـیاب  ناسنا  تسا و  دـیحوت  هملک  طیحم  (ع ) نینموملاریما
یمن .دوش  دراو  ًادّجـس »  » دیاب دوش ، هناخ  نیا  دراو  دـهاوخ  یم  یـسک  یتقو   (1)« اُهباب ٌیلع  همکحلا و  هنیدـم  انأ  ( » 4 «) اُهباب ٌیلع  و 
دراو ماما  رب  تقو  چیه  تسا ، شدوخ  ّتینانا  يداو  رد  ناسنا  رگا  .دزیرب  ناسنا  تینانا  همه  دیاب  .دش  دراو  تفرگ و  الاب  ار  رس  دوش 

دهاوخب ادخ  زا  تقونآ  ( 58/ هرقب «) مکایاطخ مکل  رفغن  هطح  اولوق  ًادجُـس و  َبابلا  اولُخداَو   » .دیایب نوریب  شدوخ  زا  دیاب  .دوش  یمن 
.دوش یم  تیالو  يداو  دراو  رهطم  ناسنا  دوش و  یم  كاپ  ایاطخ  همه  .دنک  شکاپ  هک 

رد ریـس  دـش  رون  يداو  دراو  رگا  .دوـش و  روـن  يداو  دراو  دوـجو  همه  اـب  تسا  نکمم  نموـم  هک  تسا  روـن  يداو  کـی  مه  نآرق 
یم (ص ) هللا لوسر  سدـقم  دوجو  همکحلا  تیب  ملعلا و  هنیدـم  همکحلا و  هنیدـم  دراو  هکیـسک  لثم  .دوش  یم  عورـش  رون  تاـجرد 

.درادن رخآ  رگید  رهش  نیا  دش ، هنیدم  نیا  دراو  باب  نیا  زا  یسک  رگا  .دوش 
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(ع) ماما ملع  حور ، هملک  نآرق و 

، دـندرک یهاـگن  رهاـظ  بسح  هب  ترـضح  مسرپب ، مهم  یلاوس  مهاوخ  یم  تسین ، یـسک  اـقآ  درک ، ضرع  (ع ) قداـص ترـضح  هب 
، دندرک زاب  (ع ) نینموملاریما يور  هب  (ص ) مرکا یبن  ار  ملع  زا  یباب  هک  تسا  تسرد  اقآ  درک ، ضرع  ترضح  هب  دعب  .هن  دندومرف ،
هچ دیـسرپ  .تسین  نیا  ام  ملع  یلو  تسا ، یمهم  ملع  یلیخ  هلب ، دـندومرف : ترـضح  دـش ؟ یم  زاب  رگید  باـب  رازه  باـب  نیا  زا  هک 

؟ تسا هیمطاـف  هفیحـص  دیـسرپ  .تسین  نیا  یلو  تسا ، مهم  یلیخ  مه  نیا  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ رفج  ملع  تسا ؟ یملع  روـج 
، تسا هداد  (ع ) همئا هب  لاعتم  يادخ  هک  ینآرق  نآ  .تسا  اهنیا  يارب  ام  ملع  دندومرف ، ترـضح  یکی  یکی  .تسین  مه  نیا  دندومرف :
هب یتیاور  رد  ( 49/ توبکنع «) ملعلا اوتوا  نیذـلا  رودـص  یف  تانَِّیب  ٌتایآ  َوُه  َلب   » .تسا هدـش  لزاـن  (ع ) همئا بلق  رد  نآرق  تقیقح 
نآ انرمأ ،» نم  ًاحور  کیلا  انیحوا  کلذـک  ، » تسا نیمه  ام  مولع  دومرف  تسا ؟ اجک  زا  امـش  مولع  اقآ  درک : ضرع  (ع ) قداص ماـما 

.تسا (ع ) ماما دوجو  رد  هک  تسا  حور  هملک  نآرق و  نامه  .تسا  نیا  ماما  ملع  .تسا  ماما  دوجو  رد  یهلا  هملک 

تیالو يداو  هب  دورو  نآرق ، يداو  هب  دورو 

دومرف هک  دوشب ، نآرق  يداو  دراو  دـناوت  یم  شا  ینطاب  يرهاـظ و  ياوق  همه  اـب  ناـسنا  رگید  میریگب ، رظن  رد  روطنیا  ار  نآرق  رگا 
رد هک  يا  هناخ  .دیآ  یم  شمـسج  رد  نآرق  راونا  .دوش  یم  نآرق  هب  هتخیمآ  شتـسوپ  تشوگ و  دـنک ، یم  نآرق  تئارق  هک  یناوج 

، نآرق یلاـت  نیا  دوجو  رد  نآرق  راونا  ینعی  .اـه  ینیمز  يارب  هراتـس  لـثم  دـشخرد ، یم  اهینامـسآ  يارب  دوـش ، یم  نآرق  تئارق  نآ 
اهینامـسآ يارب  هراتـس  نیا  دـعب  .دوش  یم  نشور  هراتـس  لثم  دوش ، یم  نشور  یغارچ  پمال و  لثم  .دوش  یم  رهاـظ  نآرق  هدـنناوخ 

یم نآرق  یتقو  نموم  .هکئالم  رـس  الاب  تسا  یغارچ  دوش ، یم  نشور  نآرق ، تئارق  ماگنه  نموم  دوجو  رد  هک  یغارچ  ینعی  .تسا 
.دننک یم  هدافتسا  نموم  نیا  رون  زا  هراتـس  لثم  هکئالم  .دریگ  یم  رارق  هکئالم  ملاع  رـس  الاب  .دوش  یم  نآرق  رون  هب  ینارون  دناوخ ،
.تسا نیمه  مه  نآرق  رون  دوش ، دراو  ناـسنا  بلق  رد  دـیاب  تیـالو  روـن  هک  روـطنیمه  .دوـش  نآرق  يداو  دراو  دـیاب  روـطنیا  ناـسنا 

.دوش یمن  ادج  مه  زا  تقوچیه  نآرق  ماما و  هک  تسنیا 
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امک  (1)« موقألا طارصلا  متنأ  ، » تسا ماما  دومرف : تسیک ؟ موقا » یه  یتّلل  : » دومرف ( 9/ ءارسا «) مَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا  اَذه  َّنِإ  » 
موصعم هنوگچ  امـش  اقآ  تفگ  یـسک  هک  هدمآ  (ع ) داجـس ماما  زا  یتیاور  رد  هیآ  نیا  لیذ  .دنک  یم  نآرق  هب  تلالد  مه  ماما  هکنیا 

رارق ماما  شدوخ و  نیب  یـصاخ  هتـشر  کی  لاعتم  يادخ   (2)« هللا لبحب  مصتعملا  مامالا  : » دومرف دـینک ؟ یمن  هانگ  هنوگچ  دـیتسه ؟
ادخ تیـشم  زا  فلخت  چیه  اذل  .تسا  لصتم  هتـشر  نیا  هب  ماما  هک  تسا  یهلا  هتـشر  نیا  .تسین  ادـج  هتـشر  نآ  زا  ماما  .تسا  هداد 

نآرق دـندومرف : دـعب  .تسا  ادـخ  ماما و  نیب  يا  هتـشر  کی  هللا  باتک  .هللا  باتک  دـندومرف : تسیچ ؟ هللا  لبح  اقآ  تفگ  .دـنک  یمن 
سپ دش ، یکی  ماما  بلق  اب  نآرق  یتقو  .تسا  یکی  ماما  اب  نآرق  ینعی  موقا ،» یه  یتّلل  يدهی  نآرقلا  اذـه  ّنإ  : » دـیوگ یم  ار  نیمه 

.تسه مه  تیالو  يداو  هب  دورو  نآرق ، يداو  هب  دورو 

نماد هب  دیاب  ام  هک  تسنیا  دتفیب  دیاب  هک  یقافتا  نآ  سپ  .نآرق  نودب  ماما  هب  هن  درک و  ادیپ  هار  دوش  یم  ماما  نودب  نآرق  هب  هن  اذـل 
يداو نآرق  نیا  .دـیوش  نآرق  يداو  دراو  .نآرق  تمـس  هب  دـینک  رارف  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف   » .میربـب هاـنپ  ادـخ  باـتک  نـیمه  نآرق ،

هب ادـخ  هک  تسا  يا  هملک  .تسا  هدـش  لزاـن  (ص ) ربماـیپ نیا  بلق  رب  تسا و  امـش  تیادـه  هلیـسو  هک  تسا  يروـن  .تسا  دـیحوت 
زا رارف  يارب  ام  هک  روطنیمه  سپ  تسا  هملک  نیا  اب  ناتریس  تسا و  (ع ) همئا دوجو  رد  هملک  نیا  مه  دعب  .تسا  هدرک  اطع  شربمایپ 

هفیلخ نماد  هب  دوجو  همه  اب  ماـمالا .» یلا  اورفف   » ینعی هللا » یلا  اورفف  ، » مینک رارف  (ع ) تیب لـها  تمـس  هب  دـیاب  یتسرپ  تب  كرش و 
امش دینکن ، رارف  ماما  يوس  هب  مه  رگا  .توغاط و  ءایلوا  زا  سیلبا ، زا  كرـش ، زا  تسا ، هللا  یلا  رارف  نیا  .دیربب  هانپ  ماما  هب  ینعی  هللا 
نیا رد  لاعتم  يادـخ  هک  یهاگهانپ  اهنت  .ماما  يوس  هب  رارف  رگم  تسین  سیلبا  زا  تاجن  يارب  یهار  الـصا  .دـیتسه  اـهنآ  گـنچ  رد 

هب ناشتسد  نیطایش  .تسین  نیطایش  زا  يرگید  هاگهانپ  .تسا  نصح  يداو  تفر  اجنآ  مدآ  یتقو  .تسا  نصح  يداو  هداد  رارق  ملاع 
ماما هب  دـیاب  هک  روطنامه  .تسا  یهلا  نصح  طیحم  .دـنرادن  ضرعت  تردـق  يداو  نآ  هب  .يداو  کی  نامه  ّالا  تسا ، زارد  اـج  همه 

.دیربب هانپ  دیاب  مه  نآرق  هب  دیربب ، هانپ 
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طارـص رد  نامریـس  هزادـنا  هب  ام  يدوجو  تاجرد  نینموملل .» ٌتاجرد  مُه  ، » تسا تیالو  تاجرد  اـم  تاـجرد  هک  روط  نیمه  سپ 
طارص هک  روطنیمه  .میقتسم  طارص  هب  ایند  رد  لالـض  ياههار  زا  رارف  ینعی  یتسرپ  تب  زا  رارف  سپ  .تسا  تیالو  يداو  میقتـسم و 

، تسا ماما  تشهب  هک  روطنیمه  .منهج  زا  تشهب  فرط  هب  رارف  ینعی  .تسا  ناطیش  دوجو  مه  لالـض  هار  تسا ، ماما  دوجو  میقتـسم 
دیاب ام  هک  روطنیمه  .تسا  ماما  تیالو  يداو  رون ، تسا ، روج  همئا  تیالو  يداو  تملظ ، هک  روطنیمه  .تسا  ماما  نمشد  مه  منهج 
رارف مینک ، ماما  يوس  هب  رارف  دیاب  میوش ، جراخ  توم  راد  زا  و  مینک ، رارف  یگدـنز  راد  هایح و  راد  تنج و  رون و  تشهب و  يوس  هب 

.مینک نآرق  يوس  هب 

ثیدـح نیا  ینعم  دـیاش  .دـندروآ  نیئاـپ  فرط  هب  ـالاب  ملاـع  زا  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  هک  تسا  یتقیقح  ود  نیا  هاـگهانپ ،
هب کسمتم  ناتدوجو  همه   (1)« ًادبا اّولضت  نل  امهب  متکسمت  نإ  ام  یترتع ، هللا و  باتک  نیلقثلا ، مکیف  كرات  ینإ  : » دشاب نیا  ینارون 

همه اـب  .تسا و  یهلا  لـبح  نیا  هب  هتخیمآ  تسد  نیا  هک  دـشاب  یتسد  کـی  ناـسنا  دوجو  همه  ینعی  نآرق  هب  کـسمت  دوشب ، نآرق 
.دنک نآرق  اب  ریس  دوجو 

(ص) مرکا یبن  اب  ریس  نآرق ، و  (ص ) تیب لها  اب  ریس 

یناسک لام  اهراذنا  همه  دننک و  یم  نآرق  اب  ریس  هک  تسا  یناسک  لام  اهتراشب  همه  ریـشب ،» ریذن و  هنم  مکل  یننا  هللا ، الا  اودبعت  «ال 
یناسک لام  اهراذنا  همه  دننک ، یم  (ع ) تیب لها  اب  ریـس  هک  تسا  یناسک  لام  اهتراشب  همه  .دنتـسه  نوریب  نآرق  يداو  زا  هک  تسا 

اب ریس  هک  تسا  یناسک  يارب  اهتراشب  همه  دوش ، یم  هصالخ  هملک  کی  رد  اهتراشب  همه  سپ  .دنتسه  نوریب  يداو  نیا  زا  هک  تسا 
لوسرلا عم  ُتذّختا  ینتیل  ای  : » تسا نیا  ناشفرح  دندرک ، ادج  ار  ناشفـص  هک  یناسک  تمایق  زور  رد  اذل  .دـننک  یم  (ص ) مرکا یبن 

هک یلیبس  .تسا  هیمویق  تیعم  تیعم ، نیا  .دوب  (ص ) ربمایپ اب  یلیبس  مدرک ، ریـس  نآ  رد  نم  هک  یلیبس  شاـک  يا  ( 27/ ناقرف «) الیبس
عقاو رد  مینک ، یم  ریس  ربمایپ  اب  ام  یتقو  .تسوا  هب  ام  دوجو  ماوق  هک  تسا  ربمغیپ  يدوجو  بعـش  زا  یکی  میراد ، (ص ) ربمغیپ اب  ام 

یم دیـشروخ  رود  نیمز  .میتـسه  نیمز  هرک  هبذاـج  رد  نـالا  اـم  دـینک  ضرف  هکنیا  لـثم  .مینک  یم  تکرح  مـیراد  ربماـیپ  لـیبس  رد 
یم شدوخ  رود  مه  ار  ام  دخرچ ، یم  نیمز  .میخرچ  یم  دیـشروخ  رود  عبت  هب  میراد ، رارق  نیمز  هرک  هبذاج  رد  هک  مه  ام  .دـخرچ 

هک یسک  ندب  ياهلولـس  همه  رد  نیمز  هبذاج  عقاو  رد  .دشاب  نیمز  هبذاج  رد  هک  دخرچ  یم  نیمز  اب  هارمه  ناسنا  یتقو  .دناخرچ و 
یبن دوجو  نماد  رد  .دنک  ریـس  (ص ) مرکا یبن  دوجو  هبذاج  رد  یـسک  رگا  .دراد  دوجو  دـخرچ ، یم  دیـشروخ  رود  هب  نیمز  هارمه 
.دنک یم  ریس  لیبس  نیا  رد  شدوجو  همه  اب  تسا و  (ص ) ربمایپ اب  شلیبس  نموم  .تسا  یلبس  تسا ، میقتسم  طارـص  هک  (ص ) مرکا
لیبس نیا  هب  نموم  دوجو  ماوق  .تسا  شدوجو  نابهگن  تسا ، لیبس  نیا  رد  شرـس  نطاب و  رهاـظ و  شدوجو ، همه  هک  یلیبس  نیا  و 

نیا ماوق  دـنک ، یم  تسرد  يرهـش  کی  شدوخ  نهذ  هحفـص  رد  ناسنا  یتقو  لاثم  روط  هب  .تسوا  نوریب  رد  يزیچ  هکنیا  هن  .تسا 
ربماـیپ هارمه  عقاو  رد  دـنراد ، (ص ) ربماـیپ اـب  یلیبـس  نینموم  رگا  .دـشاپ  یم  درادرب ، ار  شهجوت  رگا  .ددرگ  یمرب  وا  هجوت  هب  رهش 

.دوش و یم  اهنآ  دوجو  مویق  هللا ، نذاب  عقاو  رد  (ص ) ربمایپ .تسا  هیمویق  تیعم  تیعم ، نیا  .دننک  یم  ریس  (ص ) ربمایپ نیا  اب  .دنتسه 
سپ .تسا  ربمغیپ  زا  نموم  رون  همه  .دور  یم  نیب  زا  ناشدوجو  يراد ، رب  ار  لوسر  یهارمه  .تسا  یهارمه  نیا  هب  ناـشدوجو  ماوق 

.دینک ریس  (ص ) ربمایپ اب  و  (ص ) ربمایپ نماد  رد  دیئایب  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف  »
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(ص) مرکا یبن  طارص  هب  نینموم  لبس  همه  متخ 

نموم .تسامش  لیبس  هک  دینک  ادیپ  ناشیا  اب  یلیبس  کی  ربمایپ ، نیا  نماد  رد  مه  امـش  دنک ، یم  تکرح  ادخ  فرط  هب  (ص ) ربمایپ
(ص) مرکا یبن  هب  ناـتدوجو  ماوق  دـیاب  .دوش  یم  متخ  (ص ) مرکا یبـن  طارـص  هب  اـه  لـیبس  نیا  همه  .دراد و  يرگید  لـیبس  رگید ،

ماقم هب  تسین ، (ص ) ربمغیپ نیا  زج  يزیچ  الصا  هک  دمهف  یم  ار  بلطم  نیا  یتقو  .تسا  (ص ) مرکا یبن  شدوجو  رـس  نموم  .دشاب 
شرانک مه  ام  دور ، یم  هار  (ص ) ربمایپ هکنیا  هن  لوسرلا  عم  .تسا  لوسرلا  عم  ملاع  نیا  رد  شریس  نموم  نیاربانب  .دسر  یم  تبحم 

(. (ص ربمغیپ عاعـش  دوش  یم  ناسنا  ياوق  همه  .ناسنا  نابهگن  دوش  یم  لوسر  .تسا  تیعم  نآ  زا  رتالاب  تیعم  نیا  هن  .میور  یم  هار 
ًالاصتا ّدـشال  نموملا  حور  نإ  : » دومرف تیاور  رد  هکنیا  .تسا  (ص ) ربماـیپ زا  يا  هولج  کـی  .درادـن  يزیچ  چـیه  شدوخ  زا  نموم 
.تسا رتشیب  دیشروخ  هب  دیشروخ  عاعش  لاصتا  زا  هللا  حور  هب  نموم  حور  لاصتا   (1)« سمشلاب سمشلا  عاعش  لاصتا  نم  هللا ، حورب 

رارف (ص ) ربماـیپ نماد  هب  اوق  همه  اـب  هارمه  ینعی  هللا » یلا  اورّفف   » .تسا (ص ) هللا لوسر  عاعـش  .تسا  (ع ) نینموملاریما عاعـش  نموم 
«. اهباب ٌیلع  ملعلا و  هنیدم  انأ  : » دیوش دراو  رد  نیا  زا  دـیوش ، (ص ) ربمایپ يداو  دراو  دـیهاوخ  یم  دـینک و  یم  رارف  مه  یتقو  دـینک ،

تقونآ .دنک  یم  رپ  (ص ) ربمغیپ ار  ناتدوجو  همه  دنامن ، ناتدوخ  زا  يزیچ  یتقو  .دنامن  ناتدوخ  زا  يزیچ  چیه  .دیوش  دراو  ًادجس 
همه اب  دراذـگ و  یم  رانک  ار  سفن  تینانا و  همه  نموم  .لیبس  دوش  یم  ناتدوجو  همه  .دـینک  یم  ادـیپ  (ص ) ربمغیپ اب  یلیبس  کـی 

رد ریس  دوش  یم  نیا  .دنک  یم  ادیپ  یلیبس  .دنک  یم  ریـس  (ص ) ربمایپ اب  دش ، (ع ) نینموملاریما عبات  یتقو  .دوش  یم  ربمایپ  عبات  دوجو 
.دنتسه روطنیا  همه  نینموم  .دنتسه  روطنیا  همه  ءایبنا  .دیحوت  يداو 
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دیحوت ملعم  (ص ،) مرکا یبن 

یط (ص ) ربمغیپ نیا  اب  يداو  نیا  .تسا و  ندرک  ادیپ  لوسر  اب  یهار  کی  لوسر و  نماد  هب  نتفر  ماما ، نماد  نآرق و  نماد  هب  نتفر 
يادخ .دننک  یم  ریس  (ص ) ربمغیپ نیا  اب  هللا ، ءاقل  ات  دننک  یم  ریـس  هک  یناسک  همه  .تسا  دیحوت  ملعم  سدقم  دوجو  نیا  .دوش  یم 
ًاحلاص ًالمع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  دحاو  ٌهلا  مکهلإ  اّمنأ  ََّیِلا  یحوی  مُُکلثِم  ٌرـشب  انأ  اّمنإ  ُلق  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم 
ینعی دـش  ضرع  یحو  حیـضوت  .دوـش  یم  یحو  وا  هب  هک  يرـشب  یلو  تسا ، رـشب  نیا  ( 110/ فهک «) ًادحا ّهبر  هدابعب  كرـشی  و ال 
طیحم رون ، نیا  باتک ، نیا  حور ، نیا  .تسا  هدرک  اقلا  وا  هب  ار  شدوخ  حور  .تسا  هدرک  ملکت  وا  اب  باـجح  نودـب  لاـعتم  يادـخ 

یم روبع  باجح  زا  ار  ناسنا  .دراد  یمرب  ار  اهباجح  همه  .دسر  یم  هللا  ءاقل  هب  دنک  ریـس  (ص ) ربمغیپ نیا  اب  سک  ره  .تسا  دـیحوت 
هک تسنیا  لاعتم  يادخ  هب  ام  ندیسر  هار  دش  ضرع  هک  .تسا  نکمم  ام  يارب  هک  يدح  ات  هتبلا  .دناسر  یم  قح  ترضح  هب  دهد و 

یبن دوجو  لصا  هب  میسرب  .مینک  كرد  باجح  نودب  ار  (ع ) نینموملاریما تینارون  هنک  .مینک  كرد  ار  (ص ) مرکا یبن  تینارون  هنک 
تیالو و دیـسرب ، هللا  ءاـقل  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف  دـعب  .هللا و  هفرعم  دوش  یم  تینارون  هب  تفرعم  (ع .) نینموملاریما و  (ص ) مرکا
، ماما نآرق و  اب  ریس  (ص .) مرکا یبن  اب  ریس  دوش  یم  نیا  .دیهدن  رارق  کیرش  تیالو  رد  مه  دعب  دیشاب و  هتـشاد  ار  (ع ) همئا تفرعم 

.تسا هللا  یلا  رارف  .تسا  هللا  یلا  ریس 
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هللاءاقل هب  ندیسر  تهج  رُب  نایم  یهار 

يوس هب  دوخ  ههلآ  زا  دومرف  جـحلا .» یلا  اورفف   » ینعی هللا » یلا  اورفف   » .دـنناد یم  همه  ار  هار  نآ  هک  تسا  يرب  نایم  هار  کـی  لاـح 
هک تسا  یلاح  رد  نیا  .تسا و  مامالا  ءاقل  جح  نایاپ  نوچ  .تسا  مامالا  یلا  رارف  جح ، نوچ  .دیورب  جـح  هب  ینعی  دـینک ، رارف  ادـخ 

نماد رد  دـیورب  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف   » .تسا جـح  رازه  داتفه  (ع ) اضر ماما  ترایز  .تسا  جـح  رازه  داتفه  (ع ) نیـسح ماما  تراـیز 
الأ  » .تسا هملک  کی  نیمه  زور  نیا 10  ياه  تبحص  همه  هصالخ  .تسا  هللا  یلا  رارف  نیا  تفر ، اجنآ  یسک  رگا  (ع .) نیـسح ماما 

(ع) نیـسح ماما  هب  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  .تسا  دـیحوت  يداو  اجنآ  .دـیناسرب  (ع ) نیـسح ماما  هب  ار  ناـتدوخ  ینعی  هللا » اـّلا  اودـبعت 
.دناسر (ع ) نیـسح ماما  هب  ار  شدوخ  دوب  یتیفیک  ره  هب  رخآ  هظحل  رد  رح  .رح  دندش  .دندش  دحوم  رخآ ، هظحل  رد  یتح  دـندناسر 

، دوش یم  هتـسب  ناتراب  دیدناسر  رگا  .دیناسرب  ادخ  یلو  هب  ار  ناتدوخ  .دیـشاب  رح  ریهز و  لثم  ینعی  اورّفف »  » .دناسر ار  شدوخ  ریهز 
نیمه اهراذـنا  همه  .دـیتسه  ناطیـش  گنچ  رد  دیـشاب ، مه  داهز  دـهزَا  .تسا  هدـنام  نیمز  يور  ناتراب  دـیناسرن ، ایند  نیا  رد  رگا  و 

زیچ همه  تبوقع ، تکاله و  رگید  دـیدناسرن  تسه ، اهتراشب  دـیدناسر  ماـما  هب  ار  ناـتدوخ  رگا  اـیند ، ملاـع  رد  هدـمآ  ماـما  .تسا 
و (ع ) نیـسحلا نب  یلع  یلع  و  (ع ) نیـسحلا یلع  مالـسلا  .تسا  هدادن  رارق  ملاع  رد  يرگید  نمأم  يرگید ، هار  لاعتم  يادـخ  .تسه 

(. (ع نیسحلا باحصا  یلع  و  (ع ) نیسحلا دالوا  یلع 

هانگ نطاب  رهاظ و 

هانگ نطاب  رهاظ و 

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 
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ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

نآرق ماکحا  هبترم  دیاش  هک  .دراد  لیصفت  هبترم  کی  ماکحا و  هبترم  کی  نآرق  هک  هدومرف  نایب  ینارون  تایآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ 
شتوعد لصاح  تسا ، هدرک  یحو  شربمغیپ  رب  ادخ  هک  یباتک  نیا  .تسا  دـیحوت  هب  توعد  نامه  دوش ، یم  هداد  لیـصفت  دـعب  هک 

ریغ رگا  هک  منک  یم  راذـنا  ار  امـش  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  نم  هک  ریـشب ،» ریذـن و  هنم  مکل  یّننإ  هللا ، الإ  اودـبعت  ـال  نأ  : » تسا نیا 
، دیدرک تدابع  ار  ادخ  رگا  هک  مهد  یم  تراشب  و  تسه ، شلابند  هب  باذـع  جـنر و  يراتفرگ و  دـیدرک ، تدابع  ار  لاعتم  يادـخ 

ادـخ هب  ور  دـعب  دـینک و  رافغتـسا  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  زا  هیلإ ،» اوبوت  َُّمث  ُمکَّبر  اورفغتـسا  : » دـیامرف یم  دـعب  .تسه  تاجرد  باوث و 
هب نسح  عاتم  .دـنک  یم  اه  تمعن  زا  رادروخرب  عتمتم و  ار  امـش  ایند  نیمه  رد  لاعتم  يادـخ  دـیدرک ، ار  راک  نیا  رگا  هک  .دـیروایب 

.دوش یم  نیمضت  مه  ناتترخآ  دهد و  یم  امش 

هللا الا  هلا  هملک ال  يداو  و  (ص ) مرکا یبن  تویب  هب  دورو  - 1
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لـصا هملک  نیا  هک  .هللا  الا  هلا  هملک ال  دیحوت ، هملک  يداو  هب  دورو  ینعی  لاعتم  يادخ  تدابع  دـش  ضرع  هک  دوب  نیا  دروم  نیلوا 
طیحم هب  دورو  ینعی  لاعتم  يادخ  شتسرپ  نیاربانب  .تسا  اهنآ  تیالو  طیحم  شعرف  دنتسه و  (ع ) همئا دوخ  شلـصا  .دراد  یعرف  و 

(. (ص مرکا یبن  تیالو 

(ع) تیب لها  تویب  دراو  ناسنا  هک  دوش  یم  عقاو  یتقو  لاعتم  يادخ  شتـسرپ  هک  دـش  ضرع  نآرق  زا  يرگید  نایب  اب  بلطم  نیمه 
یمن میـسقت  شا  یگدـنز  رگید  .دـنک  یم  ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  .تدابع و  دوش  یم  شا  یگدـنز  همه  ناسنا  تروصنیا  رد  .دوشب 

دوش یم  مه  شتراجت  دـش ، اه  هناخ  نیا  دراو  رگا  .دوش  یم  یکی  شدجـسم  رازاب و  .لاـعتم  يادـخ  ریغ  لاـعتم و  يادـخ  نیب  دوش 
نم َنِمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ُهملک ال   » .دوش یم  لـصاح  تداـبع  رد  صـالخا  تویب  نیا  رد  هکنیا  هصـالخ  .زاـمن 
هبیط هملک  دـیحوت و  يداو  دراو  دوشب ، اه  هناخ  نیا  دراو  ناسنا  هک  دوش  یم  لصاح  یتقو  تدابع  رد  صالخا  نیارباـنب  ( 1 «) یباذع

هرجـش نامه  هملک  نیا  .درادن  انعم  هک  ظفل  رد  ندـش  لخاد  دوب ، ظفل  رگا  تسین ، ظفل  هملک  نیا  .دـش  هملک  نیا  دراو  دـیاب  .دوشب 
هرجش لصا  هب  هک  مینک  يریگیپ  ار  نیا  دعب  تسا ، تیالو  يداو  هک  میوشب  شعرف  دراو  دیاب  ام  .دراد  عرف  لصا و  هک  تسا ، دیحوت 

.دوش یم  كرد  دیحوت  تقیقح  صالخا و  تقیقح  میدیسر ، دیحوت  هرجش  لصا  هب  یتقو  .میسرب  دیحوت 

متیناروـن هنک  ماـقم  رد  ار  نم  هک  تسا  نیا  هللا  هفرعم  تـقیقح  هـک  دـندومرف  ناملـس  هـب  تیناروـن  ثیدـح  نآ  رد  (ع ) نینموـملاریما
تیالو و يداو  هب  دورو  .تسا  لاعتم  يادخ  یگدنب  تقیقح  كرد  دیحوت و  هب  ندیـسر  لاعتم ، يادخ  شتـسرپ  نیاربانب  .دیـسانشب 

.میداد حیضوت  هک  دوب  هتکن  کی  نیا  .تسا  (ص ) مرکا یبن  ياه  هناخ  هب  دورو  دیحوت و  هملک 
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« هللا الا  اودبعت  ال   » زا روظنم  - 2

لثم .دوش  یم  لماش  مه  ار  یفخ  ياه  كرـش  هکلب  .تسین  راکـشآ  كرـش  طقف  روظنم  دیتسرپن ، ار  ادخ  ار  ریغ  هللا ،» الا  اودـبعت  «ال 
تروص هب  رگا  یتح  اهنیا  همه  هک  .ندرک  هیکت  ریغ  هب  ندوب ، راودیما  ریغ  هب  نتـساوخ ، ریغ  زا  ادخ ، ریغ  تبحم  ادـخ ، ریغ  شتـسرپ 

كاپ دـیاب  مه  نآ  زا  یلو  تسا  ترفغم  لباق  روفغم و  كرـش  اهنیا  .دروآ  یم  شدوخ  لابند  هب  باذـع  جـنر و  دـشاب ، یفخ  كرش 
یفخ كرش  مینک  شالت  دیاب  نیاربانب  .تسا  اودبعت » ال   » لیصفت هک  دهد  یم  حیضوت  ار  یفخ  كرش  یلج و  كرش  نآرق  دعب  .دش 
نطاب رد  مه  هایس  گنس  رب  کیرات  بش  رد  هایـس  هچروم  ياپ  در  هزادنا  هب  رگا  یتح  لاعتم  يادخ  ریغ  شتـسرپ  .دشابن  راک  رد  مه 

.درک ادیپ  تاجن  دیاب  مه  نیا  زا  سپ  .تسا  باذع  جنر و  بجوم  دوش و  یم  هللاءاقل  عنام  دشاب ، ناسنا 

یتسرپ تب  كرش و  ياه  هشیر  توغاط ، ءایلوا  هفیقس و  - 3

تب هک  هتفرگ  راکشآ  كرش  زا  اهنیا ، همه  هشیر  .اه  تب  هب  قلعت  سفن ، هب  قلعت  ایند ، هب  قلعت  ینعی  لاعتم  يادخ  شتسرپ  رد  كرش 
هک روطنیمه  .تسه  ترضح  نانمشد  هفیقـس و  نایرج  رد  .تسا  توغاط  ءایلوا  سیلبا و  ناطیـش ، رد  یفخ ، كرـش  ات  تسا  یتسرپ 

نیا دراو  دوجو  مامت  اب  دیاب  دسرب  صالخا  هب  دهاوخب  سک  ره  دنتـسه و  دیحوت  هناخ  دـیحوت و  تیب  ناشتیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن 
، یفخ كرـش  یتح  دوش  یمن  كرـش  هب  التبم  سک  چیه  .تسا  كرـش  یتسرپ و  تب  رفک و  طیحم  مه  لباقم  فرط  دوشب ، اه  هناخ 

یسک ره  ( 2 «) انتیالوب كرـشأ  دقف  ّهبر  هدابعب  كرـشأ  نَم  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  .دـشاب  هتـشاذگ  مدـق  اهنآ  يداو  رد  هکنآ  رگم 
همه اب  رگا  .تسا  هتفرگ  شدوخ  یلو  ار  ام  ریغ  ییاج  کی  رد  .دراد  ام  تیالو  رد  كرـش  دینادب  دراد ، یگدـنب  رد  كرـش  دـیدید 

.دیسر یم  صالخا  هب  .دیسر  یم  نامیا  مهد  هجرد  هب  دش ، یم  دراو  ام  تیالو  طیحم  رد  ناملس  لثم  دوجو ،
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ایند نیمه  زا  رئاب  يداو  رئاد و  يداو  زاغآ  - 4

ایند نیمه  رد  منهج  هک  دش  هداد  حیضوت  لصفم  هک  تسا  (ع ) نینموملاریما نانمـشد  توغاط و  ءایلوا  تیالو  طیحم  زا  اهراذنا  همه 
.دنوش یم  منهج  راوبلا و  راد  دراو  اج  نیمه  زا  دنوش  یم  نانمـشد  تیالو  طیحم  دراو  هک  ییاهنآ  .تسا  اج  نیمه  راوبلا  راد  تسا ،

، تسا صالخا  جح و  هزور و  زامن و  هک  شعورف  ات  دـیحوت  لصا  زا  یگدـنب ، هب  ياهتوعد  همه  هک  دـش  هداد  حیـضوت  مه  فرطنآ 
.تمعن تمحر و  رون و  تشهب و  دابآ و  راد  زا  تسا  ترابع  هک  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیالو  طیحم  هب  توعد 

ناسنا يدوجو  رذب  ندش  افوکش  طیارش  - 5

طارـص رد  ای  ملاع  نیا  رد  ام  دوجو  رذـب  نیا  لاح  .تسه  ام  ترطف  رد  شعورف  مامت  اب  هللا ،» الا  اودـبعت  ـال   » ینعی اـهتوعد  نیا  همه 
.دـسر یم  تبحم  تفرعم و  تیالو و  تمعن  هب  تفرگ  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  رگا  .میقتـسم  ریغ  هار  رد  اـی  دریگ  یم  رارق  میقتـسم 
یتئارق مه  نیا  .دوش  یم  نیبوضغم  نیلاض و  وزج  دوش و  یم  ـالتبم  بضغ  تلالـض و  هب  تفرگ  رارق  میقتـسم  ریغ  طارـص  رد  رگاو 

.دوب هللا » الا  اودبعت  ال   » زا رگید 

هبوت رافغتسا و  - 6

.تسا ءایبنا  صوصخم  دعب  موصعم و  صوصخم 14  لماک  صالخا  نیا  یلو  .هللا  دمحلا  هک  دیدوب  صلاخ  رگا  دیامرف : یم  دعب  هیآ 
ناگدـنب برقم و  هکئالم  لـسرم ، ءاـیبنا  دـننک : یم  كرد  ار  تیـالو  دـیحوت و  تقیقح  لـماک  روط  هب  هک  دنتـسه  هتـسد  هس  دومرف 

كرش و زا  رافغتسا  رافغتسا ، نیا  .دینک  عوجر  ناتراگدرورپ  يوس  هب  دینک و  رافغتسا  امـش  اما  دومرف  .رذوبا  ناملـس و  لثم  نحتمم 
، تسا هدرک  عنم  نآ  زا  ار  ام  لاعتم  يادخ  هک  یتامرحم  همه  .دنک  رافغتـسا  دیابن  ناسنا  يزیچ  چـیه  زا  نیا  زج  .تسا  ریغ  شتـسرپ 
هب نتفرگ  هزور  رگا  هکنیا  ای  و  مییوگن ؟ غورد  ارچ  دوش ، یمن  متخ  كرـش  هب  رگا  نتفگ  غورد  لاثم  روط  هب  .تسا  كرـش  شنطاـب 

؟ میریگب هزور  ارچ  دوش ، یمن  متخ  دیحوت 
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و دیـشاب ، دحوم  سانلا  اهیا  دیوگب  ام  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسین  روط  نیا  .میرادن  يرگید  فیلکت  چیه  دیحوت  زج  ام  رگید  ترابعب 
ال  » .تسین يزیچ  چیه  دیحوت  ضرع  رد  .درادن  ینعم  هک  نیا  .دیناوخب  زامن  دیریگب ، هزور  دیوگب  تقونآ  میدش  دحوم  لماک  یتقو 
هک تسا  نیا  شتابثا  دیتسرپن و  ار  ادخ  ریغ  هک  تسا  نیا  شا  یفن  .تابثا  کی  دراد و  یفن  کی  هک  تسا  هملک  کی  هللا » الا  اودبعت 

.تسا هملک  ود  نیمه  ام  اب  لاعتم  يادخ  دهع  .دیتسرپب  ار  ادخ 

ار ادـخ  ریغ  الـصا  هک  تـسا  نـیا  شا  یفن  ( 60/ سی «) نیبـُم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  َناـْطیَّشلا  اوُدـُبْعَت  ـال  ْنَأ  َمَدآ  یَنب  اـی  ْمُْکَیلِإ  ْدَـهْعَأ  َْمل  َأ  » 
شا هشیر  مه  یتسرپ  سفن  یتسرپ و  تب  .تسا  توغاط  ءایلوا  تدابع  .تسا  ناطیـش  تدابع  شقمع  ادخ ، ریغ  تدابع  ره  .دیتسرپن 

ریغ طارـص  رد  دیـشاب ، میتقـسم  طارـص  رد  دینک  تدابع  ار  نم  میقتـسُم ،» ٌطارـص  اذه  ینوُدبعا ، ِنَأ  و  « ؟ تسیچ شتابثا  .تساجنآ 
نیا ریغ  .دـینک  تدابع  ار  نم  دـینکن ، تداـبع  ار  ریغ  تسین : رتشیب  زیچ  ام 2  اب  لاعتم  يادخ  دـهع  سپ  .دیـشابن  یفارحنا  میقتـسم و 

شتسرپ نتفگ  غورد  تسیچ ؟ نتفگ  غورد  .تسا  هللا  هدابع  نامه  ندناوخ  زامن  هچ ؟ ینعی  دیناوخب  زامن  سپ  .تسین  یفیلکت  الـصا 
.تسا كرش  شنطاب  تاهورکم  تامرحم و  همه  .تسا  ناطیش 

تیالو رد  كرش  هجیتن  دیحوت ، رد  كرش  - 7

ءایلوا تیالو  شلـصا  هک  .كرـش  ـالا  میدـشن  یهن  يزیچ  چـیه  زا  اـم  .تسا  تیـالو  رد  كرـش  تسا ، دـیحوت  رد  كرـش  اـجک  ره 
هک .تسا  یتسرپ  ادـخ  تاحابم  تابحتـسم و  تابجاو و  همه  نطاب  فرط  نآ  زا  .میدـش  یهن  وا  زا  .تسا  هفیقـس  سیلبا و  توغاط ،

هملک هللا و  الا  هلا  ـال  طـیحم  دراو  .میوش 2 - (ص ) مرکا یبـن  رونلا  تیب  دراو  - 1 هک : دوش  یم  عقاو  دراوم  نیا  هب  مه  یتـسرپ  ادـخ 
(ع) نینموملاریما نامه  مه  نیا  هک  میوش  میقتسم  طارـص  دراو  .تسا 3 - (ع) نینموملاریما تیالو  نامه  هک  میوش  هللا  الا  هلا  ـال  هبیط 

دیحوت لیصفت  مینک و  بانتجا  هک  دنک  یم  یفرعم  ار  كرـش  كرـش ، لیـصفت  دوش  یم  نآرق  نیاربانب  .تسین  نیا  ریغ  يزیچ  .تسا 
.میوش دحوم  ات  دنک  یم  یفرعم  ار  دیحوت  هک 
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جورخ رب  تازاجم  .كرش  رب  تازاجم  دوش  یم  ایند  زا  دعب  ایند و  زا  لبق  يورخا و  يویند و  ياهتازاجم  اهتبوقع و  همه  دعب  مدق  رد 
ییاهباذع نامه  هدوب  هک  ییاهباذع  .تسا  توغاط  ءایلوا  تیالو  طیحم  لیصفت  منهج  .توغاط  ءایلوا  تیالو  رب  تازاجم  دیحوت ، زا 

دیحوت و رب  تراشب  لیصفت  همه  تشهب  ات  اه  تمحر  اه و  باوث  همه  مه  فرط  نآ  زا  .تسا  توغاط  ءایلوا  تیالو  هجیتن  هک  تسا 
.دش ضرع  اجنیا  ات  هک  دوب  یثحب  لامجا  نیا  .تسا  تیالو 

هانگ نطاب  رهاظ و 

رهاظ و اشحف  هتبلا  .تسا  هدرک  مارح  ار  ءاـشحف  نم  راـگدرورپ  ( 33/ فارعا «) نََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  َیِّبَر  َمَّرَح  اـمَّنِإ  ْلـُق  » 
: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  زاب  ( 151/ ماعنا «) نََطب ام  اْهنِم َو  َرَهَظ  ام  َشِحاوَْفلا  اُوبَْرقَت  َو ال  دـیامرف « : یم  رگید  هیآ  رد  ای  .دراد  نطاب 

روظنم لاح  .هانگ  نطاب  زا  مه  دـینک ، زیهرپ  هانگ  رهاظ  زا  مه  .دراد  نطاب  رهاظ و  هانگ  مثا و  ( 120/ ماعنا «) ُهَنِطاب مثإلا و  َرِهاظ  اُورَذ  »
یناهانگ نآرق ، رهاظ  رد  تامرحم  .دراد  نطاـب  رهاـظ و  نآرق  دـندومرف : هدـمآ ، روطنیا  تیاور  رد  تسیچ ؟ هاـنگ  نطاـب  رهاـظ و  زا 
تیـالو مارح  نآرق  نطاـب  رد  .یقـالخا و  مارح  يداـقتعا ، مارح  یلمع ، مارح  لـخب ، دـسح ، اـیر ، تمهت ، تبیغ ، غورد ، لـثم  تسا 

.تسا ام  نمشد  تیالو  تامرحم  نیا  همه  نطاب  ینعی  .تسا  ام  نمشد 

رد هکنیا  ّالا  دنک ، یمن  ادیپ  ایند  هب  تبغر  سک  چـیه  .هفیقـس  باحـصا  تیالو  طیحم  رد  دورب  هکنیا  الا  دوش  یمن  دوسح  سکچیه 
سک چیه  .دننک و  یم  داجیا  ایند  هب  صرح  ایند و  هب  لیم  دسح و  .دننک  یم  ایند  هب  توعد  اهنآ  .دوش  دراو  روج  همئا  تیالو  طیحم 
لالح دومرف  .دوش  (ع ) نینموملاریما تیالو  دراو  دنک و  ضوع  ار  شتیالو  هکنیا  ّالا  دنک ، یمن  ادیپ  تاجن  ایند  هب  صرح  دسح و  زا 

.تسا ام  تیالو  نآرق  نطاب  رد  بوخ و  تاداقتعا  لامعا و  تافص ، نآرق  رهاظ  رد 
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توغاط ءایلوا  تیالو  یلوت  زا  رافغتسا 

کی .ددرگ  یمرب  كرـش  زا  رافغتـسا  هب  همه  دسح و ، ...  تبیغ و  ایر و  غورد و  زا  رافغتـسا  دشاب ، كرـش  زا  دیاب  ام  رافغتـسا  همه 
.شتیب لها  و  (ص ) مرکا یبن  يارب  نداد  رارق  کیرـش  زا  ینعی  ددرگ ، یمرب  توغاط  ءایلوا  تیالو  زا  رافغتـسا  هب  میورب  رتولج  مدـق 

تیب نیا  زا  نامهاگن  کـی  رگا  .میوش  رونلا  تیب  نیا  دراو  .میورب  شتیب  لـها  و  (ص ) مرکا یبن  رتچ  ریز  دوجو  همه  اـب  دوب  رارق  اـم 
طقف نمیا  يداو  .تسا  توغاط  ءایلوا  تیالو  رونلا ، تیب  نیا  جراخ  هک  .هانگ  دوش  یم  منهج ، دوش  یم  هاـگن  نیا  تفر  نوریب  رونلا 
تسا نیا  ( 3 «) یباذع نِم  نمأ  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح ، بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » .تسا باذع  منهج و  شنوریب  تسا ، اج  نیمه 

ار منهج  الصا  ادخ  دندرک ، یم  لوبق  ار  (ع ) نینموملاریما تیالو  مدرم  همه  رگا  دندومرف  ترـضح  هک  میراد  ددعتم  تایاور  رد  هک 
.درک یمن  قلخ 

ارچ .تسا  (ع ) نینموـملاریما تیـالو  زا  جورخ  تسا ، توغاـط  ءاـیلوا  تیـالو  غورد  نطاـب  نوـچ  تسا ؟ دـب  نـتفگ  غورد  ارچ  سپ 
اهتبوقع تسیچ ؟ اه  تبوقع  .كرـش  الا  میرادن  یهانگ  چیه  سپ  .تسا  دـیحوت  زا  جورخ  نوچ  تسا ؟ دـب  ناشیا  تیالو  زا  جورخ 

تیالو نوریب  .تسا  منهج  توغاط ، ءایلوا  ناطیـش و  تیالو  طیحم  رد  نتفر  تبوقع  نتفگ ، غورد  تبوقع  .تسا  كرـش  رطاخب  مه 
، ددرگ یمرب  كرـش  هب  اههانگ  همه  .تسا  دابآ  راد  تمعن و  تسا ، تشهب  ناشیا  تیالو  .تسا  راوبلا  راد  منهج و  (ع ) نینموملاریما

.میرادن دیحوت  زا  ریغ  یتدابع  مه  فرط  نآ  زا  درادن ، ییانعم  وا  يارب  هانگ  دوب ، دـحوم  یـسک  رگا  .میرادـن  یهانگ  نیا  ریغ  الـصا 
، دساف دئاقع  دوش  یم  كرش  لیصفت  .تاحابم  تابحتسم و  تابجاو ، تادابع ، بوخ ، قالخا  هقح ، دئاقع  دوش  یم  دیحوت  لیـصفت 

دیاب ام  .تسا  ناشیا  نمـشد  و  (ص ) مرکا یبن  نیب  مه  ربکا  داهج  .يورخا  يویند و  ياهتبوقع  تاهورکم ، تامرحم ، هلیذر ، تافص 
هب ای  میراپـس  یم  (ع ) نینموملاریما هب  ار  دوخ  يدوجو  تکلمم  ایآ  هک  مینک  نشور  دوخ ، نطاب  رد  ار  ناـمدوخ  فیلکت  نیب  نیا  رد 
هب رگا  .تـسا  ناطیـش  دوـنج  زا  هـک  دوـش  یم  مکاـح  سفن  میدرپـس ، هفیقـس  باحـصا  تـسد  هـب  رگا  هفیقـس ؟ باحـصا  ناـطیش و 

لوسر زا  یعاعـش  اـم  ترطف  .دوش  یم  مکاـح  تسا ، (ع ) نینموملاریما عاعـش  هک  نموم  ّرـس  نآ  تقیقح  میدرپـس ، (ع ) نینموـملاریما
«، مکبر اورِفغَتِسا   » .تسا نیمه  مه  رغـصا  داهج  .لهج  لقع و  تسا ، ناطیـش  و  (ص ) مرکا یبن  نیب  اه  گنج  همه  .تسا و  (ص ) هللا

هانگ رتولج  مدق  کی  ایر ، ربک ، لخب ، دسح ، یقالخا ، هانگ  رتولج  مدق  کی  .تمهت  غورد ، تبیغ ، یلمع ، هانگ  تسیچ ؟ زا  رافغتسا 
، دیوگ یم  غورد  هک  یسک  .تسا  (ع ) نینموملاریما نانمشد  تیالو  شنطاب  .تسا  رهاظ  اهنیا  همه  یلو  .داقتعا  رد  كرـش  يداقتعا ،
(ص) مرکا یبن  تیالو  زا  هزادـنا  نیمه  هب  .غورد و  نامه  هزادـنا  هب  دـنک  یم  ادـیپ  وا  هب  یتیـالو  کـی  ناطیـش  هک  تسا  نیا  شبیع 

اهنآ .اهنآ  هب  هدولآ  میوش ؟ یم  يزیچ  هچ  هب  هدولآ  هانگ  ماجنا  ماـگنه  ( 4 «) رـش ّلک  لصأ  انُّوُدَع   » .دوش یم  هدولآ  دور و  یم  نوریب 
ْمُکَرِّهَُطی ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  تسا « ، هراهطلا  نیع  (ص ) مرکا یبن  هکنیا  امک  .دنتـسه  تساجنلا  نیع 

(33/ بازحا «) اریهْطَت
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غورد نیا  ینعی  .یتسرپ  تب  كرـش ، ینعی  .توغاط  ءایلوا  توعد  تباجا  سیلبا ، توعد  تباجا  دوش  یم  ینک ، لابند  ار  غورد  رگا 
منهج راوبلا و  راد  دراو  مارح  هاگن  نیا  دش ، بکترم  مارح  هاگن  هک  یسک  .دنام  یمن  دش ، كاله  راوبلا ، راد  رد  تفر  دش  هتفگ  هک 

.درادن هار  تشهب  رد  هاگن  نیا  نوچ  یشب ، كاپ  دیاب  یشاب  مه  نموم  .دوش  یم 

شنطاب رافغتـسا ، .دـیدرک  لوبق  ار  ناطیـش  تیالو  هکنیا  زا  دـینک  رافغتـسا  مینک ؟ هچ  میدرک  مارح  هاگن  میتفگ ، غورد  هک  ام  لاـح 
نیا یگدولآ ، نیا  لاعتم  يادـخ  اـت  مینک  رافغتـسا  دـیاب  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیـالو  زا  جورخ  تیـالو و  رد  كرـش  زا  رافغتـسا 

سجن هزادنا  نامه  هب  اعقاو  دیوگ ، یم  هک  غورد  کی  ناسنا  اذل  .دنک  كاپ  ار  تسا  هدـش  عقاو  ام  رب  هک  ناطیـش  تیالو  تراذـق و 
همئا تساجن ، تسا ؟ یـسک  هچ  تساجن ، .تسا  تساجن  كرـش  ( 28/ هبوت «) سََجن َنوُکِرْـشُْملا  اَمَّنِإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  .دوش «  یم 

انب  » .تسا (ص ) مرکا یبن  رطع  دوش ، یم  رطعم  دناوخ ، یم  زامن  کی  یـسک  یتقو  هکنیا  امک  .تساجنآ  تساجن  لصا  .دنتـسه  رفک 
تـساجن سیلبا  هانگ ، رد  .تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعـش  دنک ، یم  ادخ  هار  رد  یـششخب  کی  یـسک  رگا  هللا .» فِرُع  انب  هللا ، دـبع 

یم حرـش  ار  نآرق  تایآ  مه  تایاور  .دـهد  یم  لیـصفت  ترخآ  ایند و  رد  ار  اه  نیمه  مه  نآرق  .دروآ  یم  ناـسنا  بلق  رد  ار  دوخ 
.دهد

نعل تاولص و  دهع ، دیدجت  رافغتسا ، اب  هانگ ، كرادت 

هانگ مه  شرافغتـسا  دشابن ، تیالو  يداو  رد  هک  یـسک  .تسا  (ع ) نینموملاریما نایعیـش  فرح  رافغتـسا  نییّلعلا ،» هملک  ُرافغتـسالا  »
كرت اـیآ  دـینیبب  .دـینک  یـسررب  ار  ناـتدوخ  بش  رخآ  (ع :) نینموـملاریما زا  تیاور  دـنک ؟ یم  رافغتـسا  هچ  هب  يداو  نآ  رد  .تسا 

راک دنچ  هدوب ، هانگ  رگا  دینک ، دمح  ار  ادخ  دیا  هدرک  ار  اهراک  نیا  رگا  دـیا ؟ هدرک  ینموم  کی  هب  تمدـخ  دـیا ؟ هدرک  تیـصعم 
: دزرمایب ار  ناتهانگ  ادخ  ات  دیهد  ماجنا 
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كرت یتح  .نک  دیدجت  یتسکـش ، ار  تدهع  ینعی  یتفگ  غورد  .دینک  دیدجت  (ع ) نینموملاریما اب  ار  ناتدهع  .دینک 2 - رافغتسا  - 1
.تسا دهع  نتسکش  مه  یلوا 

ترایز رد  تاولص  تیـصاخ  هک 4  .دوش  یم  كاپ  ناسنا  تشرـس  تسا ، ام  تراهط  أدبم  تاولـص  .دینک  دـیدجت  ار  ناتتاولـص  - 3
رد هدجـس  عوضخ  نیا  نطاب  هک  .تسا  ناشتیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  تاماقم  لباقم  رد  عوضخ  تاولـص  نطاب  .تسا  هدـمآ  هعماج 
هللا هفیلخ  مدآ  دنتـشادن ، مدآ  هب  يراک  دوب ، هللا  هدابع  هدجـس  نیا  نطاب  هک  مدآ  رب  هکئالم  هدجـس  لثم  .تسا  لاعتم  يادـخ  لـباقم 
یم رگا  .دوش  یم  لـصاح  تاولـص  قیرط  زا  لاـعتم  يادـخ  تداـبع  .دـش  یم  عقاو  مدآ  رب  هدجـس  قیرط  زا  دـنوادخ  تداـبع  .دوـب 

هب تبـسن  هرابود  ینعی  .دینک  دیدجت  ار  ناتتاولـص  دومرف  .دیدرگرب  تاولـص  طیحم  هب  دـیاب  دـیدرگرب ، هللا  هیالو  طیحم  هب  دـیهاوخ 
یبن ماـقم  هب  تبـسن  یـسک  رگا  .دـیدرک  هاـنگ  هک  تسا  هدـش  عقاو  امـش  رد  يزیچ  کـی  (ع ) تیب لـها  و  (ص ) مرکا یبـن  تاـماقم 

؟ دنک هانگ  ارچ  دنکن  يدیدرت  چیه  (ص ) مرکا

، دیهدن تسد  ام  نانمـشد  اب  دوب  رارق  امـش  .دیتفر  نوریب  تئارب  دهع  زا  عقاو  رد  ندرک ، هانگ  ماگنه  .دینک  دـیدجت  مه  ار  ناتنعل  - 4
ار ریت  وا   (1)« سیلبَا ماهَـس  نِم  موُمـسَم  ٌمهَـس  ُرَظَّنلا  : » دومرف يدرک ؟ هانگ  ارچ  يدادن  ناطیـش  هب  تسد  رگا  دیدرک ؟ هانگ  ارچ  سپ 

تیادـص نم  دـیوگ  یم  تماـیق  زور  .يدرک  تباـجا  مه  وت  درک ، توـعد  وا  ارچ ؟ .دروـخب  تبلق  هب  يداد  هزاـجا  مه  وـت  درک  اـهر 
یتقو دوبن  رارق  رگم  دیهدن ؟ باوج  امـش  دنز ، یم  ادص  وا  یتقو  دوبن  رارق  رگم  .ییایب  تفگ  یـسک  هچ  .ییاین  یتساوخ  یم  مدرک ،
دراو دیزادنین و  ریز  ار  ناترـس  امـش  دـندرک ، توعد  ناشدوخ  تیالو  طیحم  هب  ار  امـش  (ع ) نینموملاریما نانمـشد  توغاط و  ءایلوا 

.دینک دیدجت  هرابود  .دیتسکش  ار  ناتتئارب  دهع  اجنآ  نیاربانب  دیوشن ؟ ناشتیالو 

250 ص :

mirbaqeri.ir: عبنم  38 ص : ج 101 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ( 5 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 444 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_250_1
http://www.ghaemiyeh.com


ار دوخ  تاولـص  .نک 3 - دـیدجت  (ع ) نینموملاریما اب  ار  دوخ  دـهع  نک 2 - رافغتـسا  - 1 يدرک : هاـنگ  رگا  بش  رخآ  دوـمرف : سپ 
توغاط ءایلوا  ناطیش و  تساجن  .دورب  اهنآ  تساجن  تراذق و  تلاذر و  ات  نک  دیدجت  ار  دوخ  نعل  .دیایب 4- تراهط  ات  نک  دیدجت 
تراـهط هـب  دـیوش  یم  رهطم  دــیتسرف  یم  تاولــص  تـقو  ره  .دــیآ  یم  تاولــص  اـب  (ع ) نینموـملاریما تراـهط  .دور  یم  نـعل  اـب 

ره .تسا  نعل  شهار  دریگن ، ار  امـش  شرپ  هکنیا  يارب  تسا ، يرهاظ  تراذـق  تساجن و  دـیدید  ییاج  رگا  یتح  (ع .) نینموملاریما
یم لوا  دوش ، یم  هدولآ  یتقو  سابل  .تسا  تاولـص  شهار  ینطاب ، ات  يرهاظ  رطع  زا  دـیوشب ، رطعم  وبـشوخ و  دـیتساوخ  مه  تقو 

(. تاولص  ) دینک رطعم  دعب  و  نعل )  ) دیئوشب ار  سابل  نیا  لوا  تسا  نیا  هار  سپ  .دینک  یم  رطعم  دعب  دییوش ،

تیالو يداو  هب  عوجر  هبوت ، رافغتسا و 

الا هلا  هملک ال  .دیحوت  هملک  يداو  هب  دینک  عوجر  تسا : نیا  شلـصا  مینک ؟ هچ  مینک ، هبوت  میروآ و  ادـخ  هب  ور  میهاوخ  یم  یتقو 
هملک ال تساجک ؟ دیحوت  يداو  .دیحوت  يداو  رد  دیورب  لاح  دیدمآ ، نوریب  راوبلا  راد  زا  هثیبخ ، هملک  هثیبخ و  هرجش  يداو  زا  .هللا 

مدآ هبوت  تساوخ  یم  یتقو  لاعتم  يادخ  هک  تسنیا  هیالو .» یلا  عوجر   » دوش یم  هبوت  سپ  (ع .) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  هللا ، الا  هلا 
هضرع مدآ  ترـضح  هب  ار  نت  تاماقم 5  ( 37/ هرقب «) تاملک ّهبر  نم  مدآ  یّقَلَتَف  ، » دـنک لوبق  رافغتـسا  هیرگ و  لاـس  زا 200  دـعب  ار 

یمن عوجر  وا  هب  لاعتم  يادخ  .دش  یمن  هدیزرمآ  درک  یمن  ار  هبوت  نیا  رگا  .هبوت و  دش  نیا  دندرک و  لوبق  مدآ  ترـضح  .دـندرک 
هب دـیدرگرب  هیلا ،» اوبوت  مث  مکبر  اورفغتـسا  : » تسنیا شیاـنعم  مه  اـم  هبوت  سپ  .درک  عوـجر  مدآ  هب  ادـخ  ـالاح  هیلع » َباـتَف   » .درک

.تسا اه  نیمه  لیصفت  نآرق  .دینک  لوبق  دینک ، ون  (ع ) نینموملاریما اب  ار  ناتدهع  .تیالو  يداو 
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رئاب يداو  رئاد و  يداو 

رئاب يداو  رئاد و  يداو 

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

(« 4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ  ( 3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

نوریب زا  یهلا  تمحر  شبات  نورد و  زا  يرطف  نید  رذب 

هب توعد  همه  یقبام  داهج و  هزور و  زامن و  هک  تسا  دـیحوت  هب  توعد  دـیاش  دوش ، یم  هداد  لیـصفت  دـعب  هک  نآرق  ماکحا  هبترم 
ِْمقَأَـف تسا « : هدـمآ  روط  نیا  نآرق  رد  يرطف  نید  حیـضوت  رد  .ددرگ  یمرب  دـیحوت  هب  مه  نید  لوـصا  همه  یتـح  دنتـسه ، دـیحوت 

ار ءاـیبنا  مـیدرک و  توـعد  نآ  هـب  ار  امـش  اـم  هـک  ینید  نـیا  ( 30/ مور «) اـْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفینَح  ِنیِّدــِلل  َکَـهْجَو 
ءایبنا رگا  هک  .دنبات  یم  ام  رب  دیشروخ  لثم  دندمآ و  ءایبنا  فرط  کی  زا  ینعی  .میتشاذگ  امش  ترطف  رد  هک  تسا  نامه  میداتـسرف ،

رد ار  دوخ  تیاده  رون  تسا و  هدرک  نشور  دـنوادخ  هک  یتیادـه  غارچ  نآ  .دـیمهف  یمن  ار  ادـخ  هار  دـیحوت و  هار  یـسک  دـندوبن 
(، (ص مرکا یبن  یهلا ، رون  زا  دوصقم  تسا  یهلا  رون  زا  تبحص  یتقو  نآرق  رد  اذل  .دنتـسه  یهلا  ءایبنا  تسا ، هداد  رارق  اهنآ  دوجو 

، داد یمن  رارق  يدـیحوت  حور  کی  تیلباق و  کی  ام  نورد  رد  دـنوادخ  رگا  یفرط  زا  .دنتـسه  یهلاءایبنا  نآ  عبت  هب  و  (ع ) تیب لـها 
مه درابب و  ناراب  دباتب و  دیـشروخ  دیاب  مه  هک  رذب  ندیئور  دننام  تسرد  .درک  یمن  تیافک  دـباتب ، ام  رب  نوریب  زا  هک  یغارچ  طقف 

.دشاب هتشاد  دوجو  رذب  نآ  رد  ندرک  دشر  دادعتسا  هکنیا 

252 ص :

217 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ( 1 - ) 1
mirbaqeri.ir: عبنم  5 ص : ج 1 ، یشایعلا ، ریسفت  ( 2 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 446 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_252_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_252_2
http://www.ghaemiyeh.com


مئاد ینعی  ًافینح .» نیدـلل  کـهجو  مقَأَـف  ، » دیـشاب فینح  هدومرف  اـم  هب  تسا و  هداد  رارق  ار  شدوخ  نید  اـم  نطاـب  رد  مه  دـنوادخ 
نیا هب  ار  امش  هک  مداتسرف  ار  ءایبنا  دعب  مداد و  رارق  ناتترطف  رد  ار  نید  نیا  تسا  هدومرف  دعب  و  دشاب ، یهلا  نید  فرط  هب  ناتریـسم 

هک تسا  یهلا  تمحر  ناراب  شراب  ءایبنا و  رون  شبات  فرط  کی  زا  ینعی  .دوش  افوکـش  امـش  يدوجو  رذب  ات  دـننک  توعد  دـیحوت 
ات دـیحوت  نیا  .مداد و  رارق  ناترطف  رد  دـیحوت  هتـشر  کی  مه  نورد  زا  تسه ، نوریب  زا  اهنیا  تسا ، (ع ) نینموملاریما تیالو  ناـمه 

دراد و ماکحا  هبترم  کی  نآرق  هک  روطنامه  .دشابن  ام  ترطف  رد  دنشاب و  هتفگ  ءایبنا  هک  تسین  نوریب  رد  يروتسد  هک  تسا  ییاج 
هب لیم  ام  ترطف  رد  اذل  .دنک  یم  ادیپ  لیـصفت  لامجا ، نامه  دعب  تسا ، یلامجا  کی  مه  ام  ترطف  رد  دنک ، یم  ادیپ  لیـصفت  دـعب 
هک یهایگ  .تسه  مه  ام  نورد  رد  دـنداد ، نآ  ماجنا  هب  روتـسد  نوریب  رد  هک  يزیچ  ره  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  تعیرـش  نید و  همه 
مه شا  هشوخ  دـشاب ، هدز  تفآ  شرذـب  رگا  دوش ، یم  زبس  هک  یمدـنگ  .تسه  مه  رذـب  رد  نآ ، تایـصوصخ  همه  دوش ، یم  زبـس 

هارمه ءاـیبنا  اـب  رگا  لاـح  تسه ، اـم  دوـجو  رد  نید  .تسا  بوـغرم  مه  شا  هشوـخ  دـشاب ، بوـغرم  رگا  یلو  .دوـش  یم  هدز  تفآ 
.دوش یمن  افوکش  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، یم  افوکش  تسه  ام  دوجو  رد  هک  ینید  میدش ،

تیـالو تملظ و  طـیحم  يرگید  تسا و  یهلا  ءاـیبنا  تیادـه  ءاـیبنا و  تینارون  طـیحم  یکی  تسا ، طـیحم  ود  ملاـع  رد  یلک  روطب   
تیــالو رتــچ  ریز  اــم  دوـجو  رذــب  دوـش و  یم  زاــب  اــم  ترطف  میوـش ، روـن  طــیحم  دراو  رگا  .تـسا  (ع ) نینموـملاریما نانمــشد 

یم هاگن  هک  شلاعفا  زا  مادک  ره  هب  .دیحوت  تخرد  کی  دوش  یم  نموم  دوخ  .دوش  یم  لیدبت  دیحوت  ناتـسلگ  هب  (ع ) نینموملاریما
.دننک یم  هدافتـسا  وا  زا  مه  نارگید  تسا ، راب  رپ  شا  هرجـش  دهد ، یم  هویم  امئاد  نموم  نیا  دوخ  .دراد  دوجو  لاعتم  يادخ  ینک ،

یم دنم  هرهب  مدرم  دشکب ، سفن  مدرم  نیب  رگا  نمؤم  .تسا  دـیفم  مدرم  نیب  رد  شنتفر  هار  نموم  میراد  تیاور  رد  هک  تسا  نیمه 
.دنوش
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یهلا نید  فیرعت 

(. (ع هللا یلو  ًاـیلع  ّنأ  دهـشأ  و  (ص ) هللا لوسر  ًادـمحم  ّنأ  دهـشأ  هللا و  هلا  ـال  نأ  دهـشأ  تسا :  هملک  هس  نید  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
رد تکرح  رد  لیم  و  (ص ) مرکا یبن  تلاسر  ریـسم  رد  تکرح  هب  لیم  لاعتم ، يادـخ  شتـسرپ  هب  لیم  ام  ترطف  رد  لاـعتم  يادـخ 

و میتسه ، ریسم  نیا  رد  تکرح  هب  لیامتم  نورد  زا  .میتسه  ریسم  نیمه  بلاط  ام  .تسا  هداد  رارق  ار  (ع ) نینموملاریما تیالو  يوترپ 
ولج هک  مدق  کی  ره  ناسنا  .دـنوش  یم  گنهامه  ود  نیا  میداتفا ، هار  نیا  رد  رگا  .تسا  هدـش  هداد  رارق  هار  تیادـه و  مه  نورب  زا 

تابلاطم نیا  مامت  میتفر ، نوریب  ریـسم  نیا  زا  رگا  .كاـپ و  هرجـش  کـی  دوش  یم  شدوخ  نموم  ناـسنا  .دوش  یم  افوکـش  دور ، یم 
رد لاعتم  يادـخ  رگا  .دوش  یم  شوماـخ  همه  میتسه ، نآ  بلاـط  اـم  تسا و  هتـشاذگ  اـم  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  هچنآ  اـم و  يرطف 

منهج زا  هن  دمآ و  یم  شـشوخ  تشهب  زا  یـسک  هن  رگید  داد ، یمن  رارق  ار  منهج  زا  ترفن  تشاذـگ ، یمن  ار  تشهب  هب  لیم  ناسنا 
ام نورد  رد  .تسا و  منهج  فرطنآ  تشهب و  فرط  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  ام  هب  ردـقنیا  لاعتم  يادـخ  هک  تسنیا  .تشاد  ترفن 
رد شحرـش  هک  تسا  تویب  نامه  تشهب  .تسا  دیحوت  يداو  نامه  تشهب  .تسا  هداد  رارق  ار  منهج  زا  ترفن  تشهب و  هب  لیم  مه 

.دنک یم  ادیپ  لیصفت  اجنآ  تسا و  (ع ) نینموملاریما نانمشد  تیالو  طیحم  مه  منهج  .تسا  هدمآ  رون  هروس 

تنج هب  ریخ  لامعا  لیدبت 

رد هکئالم  ملاع  .دنتـسه  رذـب  نیا  لفکتم  ناشیا  (ع .) نینموملاریما طـیحم  رد  تسا  يرذـب  دـهد ، یم  ماـجنا  ناـسنا  يریخ  راـک  ره 
یم هک  يرکذ  ره  .دوش  یم  لیدـبت  یتشهب  ياه  هرجـش  هب  رکذ  نیا  دـییوگ ، یم  هک  هللا  ناحبـس  رکذ  دومرف  .تسا  ترـضح  رایتخا 

َْفیَک ََرت  َْمل  َأ   » .ناتـسغاب تنج ، هب  دوش  یم  لیدـبت  رکذ  کـی  نیا  (ع ) نینموملاریما يداو  رد  دـنراک و  یم  یتخرد  ناـتیارب  دـییوگ 
دیحوت تخرد  نیا  كاپ و  تخرد  نیا  عرف  ( 24/ میهاربا «) ِءامَّسلا ِیف  اهُعْرَف  ٌِتباث َو  اُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  ًهَبِّیَط  ًهَِملَک  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَض 

عقاو تشهب  نیا  رد  نینموم  لاـمعا  همه  .تسا  (ع ) نینموملاریما عرف  تشهب ، .تسا  نامـسآ  رد  دنتـسه ، (ع ) نینموملاریما روظنم  هک 
نیا اَهبَر ،» ِنذِِإب  ٍنیح  ُّلُک  اهَلُکُأ  یتُوت  : » دـشاب نیا  شیاـنعم  کـی  دـیاش  .دـننک  یم  راـک  ترـضح  .دوش  یم  زبس  تقونآ  دوش ، یم 

.دوش یم  لیدبت  تخرد  هب  هکلب  دوش  یمن  مگ  داتفا ، (ع ) نینموملاریما تیالو  رد  يرذب  رگا  .دهد  یم  هویم  مئاد  تخرد 
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رئاب يداو  رئاد و  يداو 

هنوگچ اهنیا  هک  ینیب  یم  هک  امـش  اـم ، ربمغیپ  ( 28/ میهاربا «) راوَْـبلا َراد  ْمُهَمْوَـق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت  ْمـَل  َأ  » 
زا روظنم  و  ( 1 «) همعنلا نحن  : » دومرف (ع ) نینموملاریما .دندرک  راوبلا  راد  دراو  ار  ناشمدرم  .دـندرک و  لیدـبت  رفک  هب  ار  ادـخ  تمعن 

ینعی .نارگید  تیالو  طیحم  تساجک ؟ رئاب  نیمزرس  .دنتـسه  نایـصع  قوسف و  رفک و  اهنآ  دشاب ، یم  (ع ) نینموملاریما يابقر  رفک ،
یتــقو تساــجک ؟ رئاــب  نیمزرــس  نـیا  .دزوــس  یم  يراــکب  نآ  رد  هـچره  .دوــش و  یمن  زبــس  نآ  رد  زیچ  چــیه  هــک  ینیمزرس 

رد ار  مدرم  نالا  نیمه  زا  ینعی  .تسا  منهج  تسا ، راوبلا  راد  ياضف  رگید  اـضف  نیا  دـنیآ ، یم  نارگید  دور و  یم  (ع ) نینموملاریما
رئاد نیمزرس  (ع ) نینموملاریما تیالو  نیمزرس  سکع ، هب  .دوش  یمن  زبس  نآ  رد  زیچ  چیه  تفر ، منهج  هب  ناسنا  یتقو  .دندرب  منهج 

، الط زا  تشخ  کی  دـنزاس ، یم  هناخ  دنتـسه و  راک  لوغـشم  هکئـالم  دـندید  جارعم  رد  (ص ) لوسر ترـضح  .تسا  تشهب  .تسا 
ارچ دـننک ؟ یم  هچ  اهنیا  هک  دـندرک  لاوس  لیئربج  زا  ترـضح  .دـنراد  یمرب  تسد  یهاگ  دنلوغـشم ، یهاـگ  .هرقن  زا  تشخ  کـی 

لیئربج تسیچ ؟ حـلاصم  دومرف  .دـنوش  یم  لوغـشم  اهنیا  دـیایب ، حـلاصم  ایند  زا  یتقو  داد : خـساپ  لیئربج  دـننک ؟ یم  راک  هنوگنیا 
.دسر یم  حلاصم  دنشاب ، دیحوت  رکذ  هب  لوغشم  اهنآ  یتقو  ربکا » هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دمحلا  هللا و  ناحبس  : » تفگ

لیدبت هرقن  الط و  زا  يا  هناخ  هب  يداو  نیا  رد  دوش ، یم  لوغـشم  ادخ  رکذ  هب  شنابز  یتقو  دوش ، یم  تیالو  يداو  دراو  هک  یـسک 
(ع) نینموملاریما تیالو  يداو  سپ  .دیتسرفن  شتآ  هکیطرـش  هب  دندومرف : تسا ؟ دابآ  نامتـشهب  یلیخ  ام  سپ  اقآ  دنتفگ : .دوش  یم 

.تسا هتـسبرس  مدنگ  هناد  دـننام  ترطف  نیا  .تسا  هتـشاذگ  ار  ترطف  ناسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  .ناسنا  ترطف  شیور  راد  دوش  یم 
رد رگا  .دزوـس  یم  داـتفا ، رئاـب  نیمزرـس  رد  مدـنگ  نیا  رگا  .تسه  مدـنگ  رد  شراـگن  شقن و  همه  دـینیب ، یم  هک  يا  هشوـخ  نـیا 

ُنَْحن ْمَأ  ُهَنوـُـعَرَْزت  ْمـُْتنَأ  َنوــُثُرَْحت َأ  اــم  ْمـُْتیَأَرَف  َأ   » .دوــش یم  لیدــبت  مدــنگ  هشوــخ  هـب  دوــش و  یم  زبــس  داــتفا ، رئاد  نــیمزرس 
.مینک یم  لیدبت  هشوخ  کی  هب  ار  هناد  نیا  هک  میتسه  ام  دیعراز ؟ امش  ایآ  ( 63/ هعقاو «) نوُعِراَّزلا
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کی رد  ناسنا  دوجو  رذب  نیا  رگا  لاح  .دـنک  یم  قلخ  ملاع  نیا  رد  تسا ، رذـب  کی  هک  ار  ام  ترطف  شدونج ، هلیـسو  هب  دـنوادخ 
دوجو نیمزرـس  نیا  .دراـب  یم  ناراـب  نآ  هب  رتهب  .دـهد  یم  راـب  رتهب  رذـب  نیا  دـشاب ، رتـبوخ  نیمزرـس  هچره  داـتفا ، یبوخ  نیمزرس 

.تسا (ع ) نینموملاریما سدقم 

ياضف رگید  اضف  نیا  دـیآ ، یم  يرگید  دور و  یم  (ع ) نینموملاریما یتقو  ینعی  .دـش  رکذ  الاب  رد  هک  تسا  يا  هیآ  هیآ ، نیا  لباقم 
زور رد  دـندرک ، دراو  نـالا  زا  ار  اـهنآ  هک  یمنهج  نیا  .منهج  دـندش  اـج  نیمه  زا  .تسا  مـنهج  راوـبلا ، راد  نـیا  .تـسا  راوـبلا  راد 

یمنهج تسا ، نیمه  ناتطیحم  امـش  دـنیوگ  یم  دـنرب و  یم  منهج  هب  ار  اهنآ  تمایق  زور  رد  .دوش  یم  راکـشآ  اهَنوَلـصَی ،» ، » تمایق
.دیتسه

زا .دـینکن  شوگ  يرگید  فرح  هب  (ص ،) مرکا یبن  فرح  زا  ریغ  هب  ینعی  مینک ، ینعم  ار  هللا » اـّلا  اودـبعت  ـال   » هیآ میهاوخب  رگا  اذـل 
لوسر سدـقم  دوجو  دـیحوت  هملک  اذـل  .تسا  رئاد  يداو  .تسا  تشهب  طیحم  اجنیا  .دـییاین  نوریب  (ع ) نینموملاریما تیـالو  طـیحم 

رب عرف  تـشهب  هـکلب  .عرف  (ع ) نینموــملاریما و  دــشاب ، لــصا  تـشهب  هـک  تـسین  روــط  نـیا  .تــسا  (ع ) نینموــملاریما و  (ص ) هللا
.دوش یم  رتافوکش  دیحوت  نیا  مه  امئاد  .تسین  نیا  زا  ریغ  يزیچ  مه  تشهب  نیا ، ینعی  دیحوت  يداو  .تسا  (ع ) نینموملاریما

ردقنیا هک  حاکن  لمع  یتح  .دوش  یم  رتدحوم  دنک  یم  جاودزا  دوش ، یم  رتدحوم  دباوخ  یم  دوش ، یم  رتدـحوم  دروخ  یم  نموم 
نیمه يارب  .هکئالم  هب  دوش  یم  لیدـبت  شلـسغ  هرطق  ره  دـشاب ، (ع ) نینموملاریما تیالو  طـیحم  رد  رگا  دـیآ ، یم  تسپ  اـم  رظن  هب 

شیارب یناتـسغاب  هچ  هک  دنیب  یم  تمایق  زور  رد  تسا ، هدـشن  تلفغ  ثعاب  هدوب و  (ع ) نینموملاریما تیالو  طیحم  رد  نوچ  تذـل ،
هـس ار  موس  هعرج  دـمح و  هللا و  مسب  اب  دـینک ، هعرج  هس  ار  بآ  میراد  تایاور  رد  بآ ، ندیـشون  دروم  رد  ای  .دـنا و  هدرک  تسرد 

.دوش یم  بجاو  صخش  نیا  رب  تشهب  تروص  نیا  رد  هک  .دمح  هس  هللا و  مسب  هس  اب  دینک  تمسق 
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 ... . دنرب و یم  تشهب  دنک  یم  حاکن  دنرب ، یم  تشهب  دروخ  یم  .تسا  هللا » الا  اودبعت  ال   » ینعم نیا  .تسا  دـیحوت  هملک  ینعم  نیا 
طیحم تیـصاخ  نیا  .تشهب  لـثم  .میوش  یم  رت  یناروـن  میتـسه ، شوـخ  میرب ، یم  تذـل  میهد ، یم  ماـجنا  اـیند  رد  اـم  هچره  ینعی 

ٌراْهنَأ ُهُمْعَط َو  ْرَّیَغَتَی  َْمل  ٍنََبل  ْنِم  ٌراْهنَأ  ٍنِسآ َو  ِْریَغ  ٍءام  ْنِم  ٌراْهنَأ  اـهیف  َنوُقَّتُْملا  َدِـعُو  یتَّلا  ِهَّنَْجلا  ُلَـثَم  .تسا «  (ع ) نینموملاریما تیـالو 
طیحم دراو  یـسک  رگا  ناشوج و ...  بآ  فرط  کـی  تسا و  یفـصم و ...  لـسع  فرط  کـی  ( 15/ دمحم «) نیبِراَّشِلل ٍهَّذـَل  ٍرْمَخ  ْنِم 
تیالو هب  اه  تمعن  همه  نطاب  اذـل  .تسا  رئاد  راد  رد  .تسا  تشهب  رد  نالا  زا  (ع ) نینموملاریما تیـالو  طـیحم  ینعی  دـش ، هللا  همعن 

هب و  عجرم و ...  کی  ملاع ، کی  دنوش  یم  دنریگ ، یم  (ع ) نینموملاریما تسد  زا  هعرج  کی  باوخ  رد  ناگرزب  .تسا  هدش  ریـسفت 
.دنسر یم  يراد  هدنز  بش  ماقم  یگدنب و  ماقم 

دنوش یم  هارمه  مه  اب  هک  ود  نیا  .تسا  (ع ) نینموملاریما تیالو  نیمزرـس  مه  فرطنآ  تسا ، نموم  دوجو  رذب  فرط  نیا  نیاربانب ،
طیحم رد  هک  تسا  یلمع  ریخ  زا  روـظنم  هیآ  نیا  رد  ( 7/ لازلز «) هَرَی ًاریَخ  ٍهرَذ  َلاقثِم  لَمعَی  نمف   » .یتشهب کـی  دوش  یم  نموم  دوخ 

لآ ودـع  هیـالو  راـنلا : .تسا  شتآ  منهج و  شلباـقم  هطقن  .تشهب  دوش  یم  مه  شتبقاـع  .دوش  یم  ماـجنا  (ع ) نینموملاریما تیـالو 
.دوش یم  زاغآ  ایند  نیمه  زا  مه  هصق  نیا  ْمُهَءاْعمَأ .» َعَّطَقَف  ًامیمَح  ًءام  اوُقُـس  َو  تسا « : ناـشوج  بآ  تسا ، راوبلا  راد  (ص .) دـمحم

ار ادخ  رگا  منک و  یم  ناتراذنا  دیدرک  تدابع  رگا  هک  دینکن  تدابع  ار  ادخ  ریغ  ریـشب ،» ریذن و  هنم  مکل  یننا  هللا ، الا  اودبعت  نا ال  »
.مهد یم  تراشب  دیدرک ، تدابع 
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ادخ ریغ  هب  تبحم  یتسرپ و  تب  هشیر 

هب ههلآ  نیا  تسیچ ؟ ههلآ  رهاظ  مینک ؟ رارف  ادـخ  يوس  هب  اهنآ  زا  دـیاب  ام  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  ههلآ  نیا  هللا ،» یلا  اورّفف   » هیآ رد 
یلو .ههلآ  دنوش  یم  اهنیا  ریغ و . ...  هب  تبحم  لغش و  هناخ و  شرف و  يور  یم  هک  رتولج  یمک  تسا ، گنـس  تب و  بوچ و  رهاظ 

ای دوب  دورمن  دندیتسرپ ، یم  میهاربا  ترضح  موق  ياهتـسرپ  تب  هک  یهلا  نآ  دنتـسه ؟ تب  نیمز ، شرف و  بوچ و  گنـس و  نیا  ایآ 
اجنآ ناشتب  .دندوب  دورمن  ریسا  اهنآ  هک  تسا  نیا  تیعقاو  گنس ؟ بوچ و  ریسا  ای  دندوب  دورمن  ریسا  اهنآ  طخ ، هت  گنس ؟ بوچ و 

یم ار  هلاـسوگ  اـهنآ  اـیآ  دـندیتسرپ ، یم  ار  يرماـس  هلاـسوگ  هک  یمدرم  اـی  .تسه و  مه  هدـکتب  نیا  تسه ، دورمن  نآ  اـت  .دوـب و 
( يرماس هب  یمود  هدش و  ریبعت  هلاسوگ  هب  یلوا  تایاور  یضعب  رد  ( ؟ ار يرماس  ای  دندیتسرپ 

؟ گنس بوچ و  ای  تسا  ناطیش  یتسرپ  تب  هشیر 

ینارذگشوخ تسیچ ؟ شتوعد  ياهتنا  .تسا  هدرک  روصحم  ایند  هبعج  رد  ار  همه  هک  نردم  یتسرپ  تب  يدام ، ندمت  هاگتـسد  لثم 
؟ دنراد هچ  دنتسه ، هتفای  هعـسوت  هک  اهنیا  بوخ  هدنام .» بقع   » دنیوگ یم  مه  ام  هب  دنراذگ و  یم  هعـسوت »  » مه ار  شمـسا  .ایند  رد 

کی ایآ  دـنراد ؟ مه  نیا  زا  ریغ  يزیچ  ایآ  ...و .  دنـشوپ  یم  شفک  تفج  یلاس 25  ناشنانز  نیشام ، لدم   2000 تسام ، مقر   200
یگدنز .تسا  تولخ  طیحم  هناخ و  رد  یتسرپ  ادخ  ياج  دـنیوگ  یم  دـنلب  يادـص  اب  دـیا ؟ هدینـش  ادـخ  هب  توعد  ناشناهد  زا  راب 

هدرک لوغـشم  ار  ام  همه  نالا  هک  برغ  ندمت  هشیر  .تسا  نیمه  ندمت  نیا  ساسا  .دنرادن  مه  یخوش  .تسین  ادـخ  ياج  یعامتجا 
.تسا یتسرپ  تب  ندمت  نیا  هشیر  تسا ، هدش  لوغشم  نآ  هب  ناش  هقئاذ  شیب  مک و  مه  (ع ) نینموملاریما ناتـسود  هنافـساتم  تسا و 

.دنراذگ یم  يرگید  تب  دنکش ، یم  تب  نیا  .تسا  نیمه  رطاخ  هب  مه  اهجنر  همه  هک 
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ٌطارـِـص اذــه  ِینوُدــُبْعا  ِنَأ  َو  نیبـُم *  ٌّوُدـَـع  ْمَُـکل  ُهَّنِإ  َناـْطیَّشلا  اوُدــُبْعَت  ـال  ْنَأ  َمَدآ  یَنب  اـی  ْمُْـکَیلِإ  ْدـَـهْعَأ  ْمـَل  َأ  هـیآ « : نـیا  قـبط 
ار تیدوجو  رذـب  ینعی  یمنهج  .تسا  ناطیـش  تیالو  منهج ، ياهتنا  .هللا  فرط  کی  تسا و  ناطیـش  فرط  کی  ( 60/ سی «) میِقَتْسُم

زبس هب  عورش  نالا  يزیرب ، رئاد  نیمزرس  رد  ار  ترذب  رگا  یلو  .دوش  یم  کشخ  .منهج  دوش  یم  نالا  يزیر و  یم  رئاب  نیمزرس  رد 
رد هک  يرذب  دنازوس و  یم  هداتفا ، ریوک  نیمزرس  رد  هک  ار  يرذب  دیـشروخ ، نیمه  .دنهد  یم  تلیوحت  تشهب  رد  دنک و  یم  ندش 

عقاو رد  ریخ  تسا ؟ زیم  شرف و  ایند و  سفن و  اـم  ههلآ  ياـهتنا  اـیآ  سپ  .دـنک  یم  لیدـبت  تخرد  هب  ار  تسا  هداـتفا  داـبآ  نیمزرس 
تدابع اهنیا ، نتشاد  تسود  .دهد  یم  تنیز  ادخ و  دنک  یم  نم  يارب  ار  شرف  هک  تسوا  .تسا  ناطیـش  تیالو  یتسرپ ، تب  ياهتنا 

ینج ناطیـش  طقف  ناطیـش  .دنک  یم  يزیگنا  لایخ  دنز ، یم  ادص  دنک ، یم  توعد  دـهد ، یم  هولج  ار  ایند  هک  تسوا  .تسا  ناطیش 
؟ یسنا ناطیش  ای  تسا ،

رارق ینمـشد  يربمغیپ  ره  يارب  ( 112/ ماعنا «) ضَْعب یلِإ  ْمُهُـضَْعب  یحُوی  ِّنِْجلا  ِْسنِْإلا َو  َنیطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  » 
ناراد مچرپ  زورما  ياهفرح  لثم  .دـنیوگ  یم  مه  هب  قرب  قرز و  رپ  بیرف و  رهاـظ  ياـهفرح  اـهنیا  .ینج  یـسنا و  نیطایـش  زا  میداد 

هت دور ، یم  اـجنآ  هک  مه  یـسک  .تسین و  يرگید  زیچ  یتـسرپ  تـب  زج  مـه  شطخ  هـت  .تلادـع  يدازآ ، تفرـشیپ ، هعـسوت ، رفک :
.ندرک فیک  نماد و  نهد و  دح  رد  دوش  یم  شدوجو  همه  .رایع  مامت  تسرپ  ایند  مدآ  کی  دوش  یم  شطخ 
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فیک نتـشاد  هاگن  لام  زا  لیخب  ناسنا  .دنتـسه  هلیذر  تافـص  اهتذل  هشیر  .تسا  ناطیـش  تیالو  زا  مارح  ياهتذل  همه  یلک  روط  هب 
تب همه  هشیر  .تسا  نمـشد  هب  طوبرم  لخب  و  (ع ) نینموملاریما لام  دوج  .دنک  یم  فیک  دـشخب  یم  یتقو  داوج  ناسنا  دـنک و  یم 

.تسا (ع ) نینموملاریما نمشد  شتسرپ  اه  یتسرپ 

دـشاب نیا  دـیاب  ام  هاگن  هت  .ههلآ  زا  مینک ؟ رارف  يزیچ  هچ  زا  (ع .) نینموملاریما تیالو  طیحم  هب  میورب ؟ اـجک  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف  »
يداو رد  .دنا  هدرک  اپ  هب  اهنآ  مه  ار  هدـکتب  تسوا و  یلـصا  تب  .تسا  (ع ) نینموملاریما نمـشد  هتخاس ، ار  ههلآ  نیا  هک  یـسک  هک 
.تسا هنوگنیا  مه  اـیند  نیمه  رد  .تسا  موقز  هرجـش  کـی  يرفاـک  ره  مه  يداو  نآ  رد  هبیط ، هرجـش  دوش  یم  ینموـم  ره  تیـالو ،

مدآ هب  دنخبل  یتقو  رفاک  .تسا  لسع  ینک  یم  هاگن  هک  ار  شیاهتنا  دـنک ، یم  مه  اوعد  مدآ  اب  .تسا  ینیریـش  مه  شا  یخلت  نموم 
یم مالـس  ای  دـهد و  یم  تسد  ناسنا  هب  یتقو  تسا  یتسرپ  ایند  لابند  هک  یـسک  .تسا  موقز  ینک  یم  هاـگن  ار  شیاـهتنا  دـنز ، یم 

اه یتشهب  همه  .دنتسه و  موقز  اه  یمنهج  همه  .تسا  موقز  نیا  دوخ  .تسا  رت  خلت  مه  منهج  زا  شتبحم  نیا  ياهتنا  بهذم  ال  دنک ،
هفیقس همادا  هفیقـس و  روظنم  دینک ، رارف  اه  تب  نیا  زا  ینعی  هللا ،» یلا  اورفف   » اذل .دنتـسه  شگرب  خاش و  .دنتـسه  یبوط  هرجـش  نالا 

.دنتسه یلصا  تب  اهنیا  .تسا 

ادخ يارب  نداد  رارق  کیرش 

رارق کیرـش  ادخ  يارب  مدرم  زا  يا  هدع  ( 165/ هرقب «) هَّللا ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ُذِـخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  دـیامرف « : یم 
بوچ و دنهد ؟ یم  رارق  ادخ  کیرش  ار  اهنیا  هک  دنتسه  یناسک  هچ  اهتب  نیا  بوخ  .دنراد  یم  تسود  ار  اهنآ  ادخ  لثم  دنهد و  یم 

تب نیمه  رتچ  ریز  رخآ  ات  لوا  زا  ملاع  ياهتـسرپ  تب  همه  .تساجنیا  یتسرپ  تب  هت  ینعی  .نالف  نالف و  ءایلوا  دومرف : تسا ؟ گنس 
ینعی یتسرپ  تب  .دنتـسه  (ص ) مرکا یبن  و  (ع ) نینموملاریما تیالو  رتچ  ریز  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ملاع  نیدحوم  همه  هکنیا  امک  .دنتـسه 

« هللا ّالا  اودـبعت  ال   » سپ .دنتـسه  اهنیا  گرب  خاش و  خـیرات  هنعارف  .تسا  یتسرپ  تب  نداد  شوگ  اهنآ  فرح  هب  اـهنآ ، شتـسرپ  .نیا 
هب ددرگ  یمرب  نآرق  هـمه  ( 2 «) نآرقلا بطق  اُنتیالو  : » دومرف ترـضح  هک  تسنیا  .دـیتسرپن  ار  اهنیا  ینعی  دـیتسرپن ، ار  ناطیـش  ینعی 

« ...ینصح (ع ) بلاطیبا نب  یلع  هیالو   » و ...ینصح » هللا  ّالا  هلا  هملک ال  (. » (ع نینموملاریما دیحوت و  ثحب 
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ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اعد ،

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اعد ،

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

دیحوت هب  توعد 

تدابع ام  یگدـنز  رـسارس  ایوگ  هللا .» ّالا  اودـبعت  ال  ، » تسا دـیحوت  هب  توعد  ناـشیا ، توعد  هصـالخ  ءاـیبنا و  همه  توعد  لـصاح 
.میوش یم  تحاراـن  وا  نداد  تسد  زا  اـب  لاحـشوخ و  نآ  ندوب  اـب  .مینک  یم  يراکادـف  وا  يارب  میدـنب ، یم  لد  رما  کـی  هب  .تسا 

هلا .دنتسین  هلا  اهنآ  تسا ، امش  ياهیراذگمان  .دنتسه  ءامـسا  یقبام  .تسین  رتشیب  یکی  ملاع  رد  یقیقح  هلا  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ 
یم راتفرگ  دـیتسرپب ، ار  وا  ریغ  رگا  دـیامرف : یم  دـعب  .تسین و  راک  رد  مه  يرگید  هلا  دـیهاوخن و  هچ  دـیهاوخب و  هچ  تسوا ، امش 
نیا هچنآ  زا  دوب  يا  هصالخ  نیا  .دیـسر  یم  باوث  برق و  تاجرد  تشهب و  یتحار و  هب  ًاـتعیبط  دـیدیتسرپ ، یم  ار  وا  رگا  دـیوش و 

.تسادخ ریغ  شتسرپ  زا  راذنا  تسا ، نیمه  اهتراشب  اهراذنا و  همه  رگید  ریبعت  هب  .تسا و  هدومرف  نایب  هیآ 
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نآرق ياهراذنا  همه  نیدحوم و  صوصخم  نآرق  ياهتراشب  همه  .هللا  ّالا  اودبعت ، ّالا  لثم  .هللا  ّالا  هلا ، ال  دراد : تمـسق  ود  هللا  ّالا  هلا  ال 
.تسا راکشآ  شتسرپ  ادخ ، ریغ  شتسرپ  نیا  یهاگ  اهتنم  .تسا  نیکرشم  صوصخم 

هللا دـمحلا  ، » میدرک ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  هزادـنا  نامه  هب  تسا ، هدـیبات  ام  هب  (ص ) مرکا یبن  تیادـه  رون  هک  هزادـنا  نامه  هب  ام   
يداو هب  عوجر  .تسا  هدوب  (ص ) مرکا یبن  رون  هطساو  هب  هدوب  كرـش  زا  یتاجن  ره  ( 1 «) لالضلا كرشلا و  نم  کب  انَذَقنَتسا  يذلا 
تیب یهلا و  رون  عاعـش  هب  عوجر  .تسا و  (ع ) نیموـصعم تیـالو  يداو  هک  تسا  دـیحوت  هبیط  هملک  هب  عوـجر  عـقاو  رد  مه  دـیحوت 

.تسا (ص ) مرکا یبن  رونلا 

ریغ زا  قلعت  عطق  ادخ و  هب  ندرب  هانپ  اعد ،

هتفر شتـسد  زا  تاناکما  همه  ندـش ، قرغ  لاح  رد  هک  قیرغ  کـی  لـثم  تسرد  .دـینکب  قلعت  عطق  ریغ ، زا  ًـالک  دـیامرف  یم  نآرق   
همه زا  هک  يا  هظحل  نآ  رد  .دـنک  تمواـقم  اـهجوم  لـباقم  رد  دـناوت  یم  شدوخ  هن  یناـب و  یتشک  هن  تسا  یتشک  هن  رگید  .تسا 

َُهل َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  ف   » .دیـشاب هتـشاد  ار  تلاح  نآ  هشیمه  دـناوخ ، یم  ار  ادـخ  طقف  دوش و  یم  سویأـم 
.دیشاب روطنیا  هشیمه  دیامرف  یم  نآرق  ( 65/ توبکنع «) نیِّدلا

ترـضح .مریگب  مارآ  دوـشن و  هدوزفا  متریح  رب  هک  دـینک  یفرعم  نم  هب  يروـط  ار  ادـخ  اـقآ  هک  درک  ضرع  ترـضح  هـب  یـصخش 
؟ يدش سویأم  همه  زا  دندومرف : .هلب  تفگ  تسه ؟ تدای  تسکـش  یتشک  یتقو  دندومرف : .هلب  تفگ  .يدش  یتشک  راوس  دندومرف :

ترضح .هلب  درک  ضرع  دهد ؟ یم  تاجن  ار  وت  تسه و  وا  هک  يدرک  ادیپ  یسک  هب  دامتعا  تلاح  نآ  رد  دندومرف  .هلب  درک : ضرع 
.تسا لاعتم  يادخ  نامه  دندومرف :
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رگید هک  هاگنآ  دئادش ، رد  یقولخم  ره  هک  تسا  يدوجو  نآ  یلاعت  كرابت و  هللا  دـندومرف : ترـضح  قودـص  دـیحوت  تایاور  رد 
َْدنِع ٍقُولْخَم  ُّلُـک  ِدـِئاَدَّشلا  ِجـِئاَوَْحلا َو  َدـْنِع  ِْهَیلِإ  ُهَّلَأَـتَی  يِذَّلا  َوُه  ُهَّللا  َلاَـقَف  .دروآ «  یم  يور  وا  هب  دوش  یم  عـطق  بابـسا  زا  شدـیما 
یم هلا  ار  وا  .دـننک  یم  ادـیپ  وا  هب  هلأت  تاقولخم  همه  ( 2 «) هاَوِس اَم  ِعیِمَج  ْنِم  ِباَبْـسَْألا  ِعُّطَقَت  ُهَنوُد َو  َوُه  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  ِءاَجَّرلا  ِعاَـطِْقنا 

.تسا ندرک  اعد  نتساوخ و  نامه  قلعت  نیا  .دنهاوخ  یم  وا  زا  دنریگ ،

ادخ زا  رابکتسا  ندرکن ، اعد   

ُمُکُّبَر َلاق  َو  .تسا «  دیحوت  زا  ندنادرگرب  يور  ادخ و  زا  رابکتـسا  مه  شـضارعا  .تسا  تدابع  خم  زجع ، رقف و  نالعا  ندرک ، اعد 
ار امـش  نم  دیناوخب و  ار  نم  هدومرف  ( 60/ رفاغ «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُعْدا 
، ندرکن اعد  .تسا  هدروآ  باسح  هب  رابکتـسا  تیاور  ریبعت  هب  مه  ار  اعد  نیا  زا  ضارعا  .دـیدز و  ادـص  ار  نم  رگا  منک  یم  تباجا 

چیه هک  تسا  نیا  تیعقاو  .تسا  لاعتم  يادـخ  هب  تبـسن  رابکتـسا  اهنیا  ندـناوخن ، ار  ادـخ  ندرکن ، رقف  مالعا  ندرکن ، تساوخرد 
لاعتم يادـخ  زج  یهاگ  هیکت  هکنیا  رگید  و  میهاوخ ، یم  هاگ  هیکت  ام  هکنیا  لوا  هتکن  سپ  .میرادـن  لاعتم  يادـخ  زج  یهاگ  هیکت 

مه شلباقم  هطقن  .تسا و  هدـمآ  باـسح  هب  تداـبع  يرادـنید و  مینک ، یم  رقف  زجع و  راـهظا  ماـگنه  هک  یتساوخرد  نیا  .میرادـن 
نم َنوعدت  نیذلا  ّنإ   » هک تسا ؛ هدمآ  ررکم  بلطم  نیا  نآرق  رد  .دوش  یم  بوسحم  كرش  تمالع  نآرق ، رد  نارگید  زا  نتساوخ 

....دنناوخ یم  ادخ  ریغ  زا  هک  ییاهنآ  هللا »...  نود 
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زا .تسا  هدرب  راک  هب  یفلتخم  ریباعت  لاعتم  يادخ  مه  دعب  .تسا  هدمآ  باسح  هب  كرـش  ندید ، ادـخ  ریغ  هب  ریقف  ار  دوخ  نآرق  رد 
نیا .تسا  ندـناوخ  ار  ادـخ  شلباقم  هطقن  ...و و  دنونـش  یمن  ار  ناتیادـص  دـنهد ، یمن  ماـجنا  امـش  يارب  يراـک  اـهنیا  هکنیا : هلمج 

ریقف و ام  .دوش  یم  كرد  قح  روضح  دورب ، رانک  اهباجح  یتقو  .تسا  هدـمآ  باـسح  هب  نید  نتم  نتـساوخ  ادـخ  زا  یهلا و  توعد 
.میتسه رطضم 

هیمویق تیعم  يانعم 

هک نیا  هن  .میتسه  ام  هک  تسام  اب  وا  ( 4/ دیدح «) ُمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  .دنک «  یم  ادیپ  ار  قح  ترضح  دواکب ، ار  شدوخ  رگا  ریقف 
ینعی .تسا  هیمویق  تیعم  يانعم  نیا  .میتسین  ام  دـشابن ، ام  اب  وا  رگا  الـصا  میتسه ؟ اجک  اـم  .تسه  وا  تساـجک ؟ ادـخ  میتسه و  اـم 

ترضح هب  اه  قیدنز  نیدحلم و  زا  یکی  هک  تسا  یفاک  دیحوت  رد  تیاور  نیا  .میتسین  الصا  ام  دشابن ، وا  .تسا  ام  ماوق  وا  یهارمه 
ناهنپ هدرپ  تشپ  ار  شدوخ  ارچ  هدـماین ؟ شدوخ  ارچ  دـینک ، یم  تبحـص  وا  زا  امـش  هک  ییادـخ  نیا  اـقآ  درک : ضرع  (ع ) قداـص

یم فرح  شدوخ  زا  نیا  هن ، دیوگب  یکی  تسا ، ربمغیپ  نیا  دیوگب  یکی  دوشب ، اوعد  مه  دـعب  هک  هداتـسرف  ار  (ص ) ربمغیپ هدرک و 
شعاجرا ترـضح  .تسا  هدش  ناهنپ  ادخ  ییوگ  یم  ارچ  يروک ، وت  دـندومرف : .دـنداد  یبیجع  رایـسب  باوج  ترـضح  دـنز و . ... 

هتسخ .يوش  یم  هنـسرگ  یتسه ، ریـس  .يوش  یم  ریـس  يا ، هنـسرگ  نک ، تقد  تدوخ  نورد  رد  دندومرف : شدوخ و  نطاب  هب  دنداد 
یکی یکی  .یسر  یم  هصغ  هب  يراد  طاشن  یسر ، یم  طاشن  هب  يراد ، هصغ  .يوش  یم  هتسخ  یمارآ ، .یسر  یم  شمارآ  هب  یتسه ،
ناتیور امش  .تسا  ترپ  ناتساوح  امش  .تسا  فرصتم  امش  رد  مئاد  وا  هدادن !؟ ناشن  امش  هب  ار  شدوخ  ادخ  روطچ  دنتفگ  .دندرمش 

؟ تسا ناهنپ  ادخ  دیئوگ  یم  ارچ  دینادرگ ، یمرب  ار 
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یمرب هار  رـس  زا  ار  همه  ادـخ  .دـنک  شزیزع  دـهاوخ  یم  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، لیلذ  دنتـساوخ  یم  همه  هک  یلفط  فسوی  هروس  رد 
راک لاعتم  يادخ  دـنوشب ، ریگرد  ادـخ  اب  دـش  رارق  یتقو  .فسوی  تزع  يارب  دـهد  یم  رارق  يا  هلیـسو  ار  اهنآ  ياهراک  هکلب  .دراد 

ار همه  ارچ  هچ ؟ ینعی  افداصت  .دوبن  یفداصت  فسوی  ترـضح  يارجام  زا  یـشخب  چـیه  .تفرگ  راک  هب  ناشدوخ  هیلع  ار  ناـشدوخ 
ِساَّنلا ال َرَثْکَأ  َّنِکل  ِهِْرمَأ َو  یلَع  ٌِبلاغ  ُهَّللا  ِثیداحَْألا َو  ِلیوَْأت  ْنِم  ُهَمِّلَُعِنل  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  « ؟ ادـخ زج  دـینیب  یم 
زا ادخ  هلگ  نیا  .دنمهف  یمن  ار  هملک  کی  نیمه  مدرم  رثکا  یلو  تسا ، طلـسم  شدوخ  راک  هب  لاعتم  يادـخ  ( 21/ فسوی «) َنوُمَْلعَی

.تسا ام 

اهرارطضا هب  فوقو  مدع  هجیتن  تلفغ ،

کی .میرطضم  مینادن  ای  مینادب  ام  .میشاب  هتـشاد  یهاگآ  دوخ  ياهرارطـضا  هب  هک  تسنیا  دهاوخ  یم  ام  زا  لاعتم  يادخ  هک  يزیچ 
، دهد یمن  هجیتن  مه  ییوراد  کشزپ و  چیه  دیآ و  یم  يرامیب  هک  ینامز  نآ  الثم  .دوش  یم  راکشآ  نامیارب  اهرارطضا  نیا  یعقاوم 

.میتسه لفاغ  نآ  زا  ام  یلو  تسه ، رارطـضا  نامه  میتسه ، ملاس  هک  مه  نالا  هک  تساجنیا  هتکن  .میمهف  یم  ار  دوخ  رارطـضا  اـجنآ 
یتقو .نک  فقاو  مدوخ  رارطـضا  ياه  هطقن  رب  ار  نم  ( 3 «) يرارطـضا زکارم  یلع  ینفقوا  : » دیامرف یم  هفرع  ياعد  رد  هک  تسا  نیا 
الصا ای  نآ  زا  لبق  .میتسه  لاعتم  يادخ  هب  رطضم  میمهف  یم  تقونآ  دوشن ، ادیپ  اذغ  مینک و  ریگ  ریوک  طسو  یتقو  میوشب ، هنـسرگ 
یتشک راوس  دومرف  وا  هب  (ع ) قداص ماما  .میدـش  یم  اپ  میدرک و  یم  ریـس  ار  نامدوخ  هرفـس  اب  ای  میدـیمهف و  یمن  ار  دوخ  رارطـضا 

.تسادخ دنک ، ظفح  ار  وت  دناوت  یم  تسه و  وا  يدرک  ساسحا  یتفای و  تفر ، تسد  زا  تهاگهانپ  یتقو  هک  یـسک  نآ  يا ؟ هدش 
هب ترضح  هک  نیمه  .مینک  یم  كرد  دوخ  اب  زین  ار  قح  ترضح  روضح  تقونآ  مینک ، كرد  ار  نامدوخ  ياهرارطـضا  نیا  ام  رگا 

يوش و یم  هتسخ  يوش ، یم  هنشت  يوش ، یم  ریس  .يوش  هنـسرگ  دهاوخ  یمن  تلد  هک  وت  يوش ، یم  هنـسرگ  وت  .دنتفگ  قیدنز  نآ 
.تسا رت  فرصتم  وت  رد  مه  تدوخ  زا  هک  درب ، یم  تسد  وت  رد  دراد  یسک  عقاو  رد  ... . 
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یم مارآ  وا  اب  مینیب و  یم  نامدوخ  اـب  ار  قح  ترـضح  روضح  میدرک ، كرد  ار  نامرارطـضا  تلاـح  نآ  رگا  تسا ، اـم  اـب  اـمئاد  وا 
هتـسکش شا  یتشک  هک  یـسک  يارب  هک  یتلاح  نامه  .دـیآ  یم  فوخ  امتح  .تسا  يدـج  فوخ  اب  هارمه  هار  نیا  زاـغآ  هتبلا.میوش 

يادخ دـهاوخ و  یم  ادـخ  زا  دـنک و  یم  لمأت  شدوخ  رارطـضا  رد  هک  یناسنا  .دوش  یم  ادـیپ  ناسنا  يارب  ربارب  هد  دوش ، یم  داجیا 
ریقف مدآ  .دنکـش  یم  ناسنا  ياههاگهانپ  همه  ادتبا  رد  .تسا  فوخ  اب  هارمه  شزاغآ  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  شیاهرارطـضا  لاعتم 

.تسه نامدوجو  رد  رقف  تلاح  نآ  امئاد  ام  .میتسین  ادخ  هک  ام  .دریگب  ار  شتسد  تسین  سک  چیه  دنیب  یم  رطضم  جاتحم 

يارب اـم  .تسین  وا  زج  یهاـگ  هیکت  .مـینک  یم  تـسرد  يرگید  هاـگ  هـیکت  ناـمدوخ  يارب  نوـچ  مـیمهف ؟ یمن  ار  رقف  نآ  ارچ  سپ 
ار ام  دـهدب ، تاجن  كرـش  نیا  زا  ار  ام  هکنیا  يارب  تاقوا  یهاگ  لاعتم  يادـخ  .میا  هدرک  اـپ  تسد و  یهاـگ  هیکت  کـی  ناـمدوخ 

لماوع زا  تسد  ناسنا  هاگ ، هیکت  نتسکش  ماگنه  رگا  .دنکش  یم  ار  اههاگ  هیکت  نیاو  دنک  یم  ینافوط  ار  ایرد  .درب  یم  ایرد  طسو 
یم ادخ  ار  وا  .دنک  یم  ادیپ  وا  هب  رارطـضا  تقونآ  .دـنک  یم  كرد  ار  قح  ترـضح  روضح  تقونآ  دراد ، یمرب  الومعم  هک  درادرب 

يارب هک  ییاههاگ  هیکت  نوچ  .تسا  يدج  فوخ  اب  هارمه  یلو  درپ  یم  ناسنا  ياهکرش  تلاح  نیا  رد  .دهاوخ  یم  مه  وا  زا  دنیب و 
.دنکش یم  تسا ، هدرک  تسرد  شدوخ 

هک دوش  یم  راکشآ  یتقو  رگید  رارطضا  .دوش  یم  راکشآ  هک  تسا  ناسنا  رارطضا  کی  طقف  تلاح ، نآ  هک  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد 
نیا .تسین  هتخاس  ام  تسد  زا  يراک  دـنیوگ  یم  مه  اهکـشزپ  دریگ و  یم  جالعال  يرامیب  هدرکن  يادـخ  دوش و  یم  ضیرم  ناسنا 

ای .موس و  رارطضا  دوش ، یم  نیا  دشاب ، توم  هب  فرشم  دیاین و  شریگ  اذغ  بآ و  دنک ، ریگ  ریوک  طسو  رگا  .مود  رارطـضا  دوشیم 
هک دمهف  یم  .دمهف  یم  ار  شدوخ  رارطـضا  دـباوخن ، مه  رـس  تشپ  ناسنا  هتفه  کی  دربن ، شباوخ  .دریگن  ارف  ار  ناسنا  باوخ  رگا 

حور لاعتم  يادخ  ( 42/ رمز «) اهِمانَم یف  ْتُمَت  َْمل  یتَّلا  اِهتْوَم َو  َنیح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا   » .درک یم  باوخ  تحار  ار  ام  يرگید  سک 
.تسین روطنیا  .یباوخ  یم  يراذگ و  یم  ار  رس  دنک  یم  لایخ  ناسنا  .میدش  یم  مارآ  میتفر  یم  ادخ  رـضحم  رد  درک ، یم  یفوت  ار 

ناسنا زا  ار  باوخ  دـنوادخ  هتفه  کی  .درب  یم  مباوخ  متـسه ، هتـسخ  هک  مه  نم  تسه ، هک  اکتم  دـیوگ  یم  دوخ  اب  هتـسخ  ناـسنا 
.دباوخب هقیقد  ات 5  دهدب ، ار  شزیچ  همه  تسا  رضاح  .دنک  یم  سامتلا  دوش ، یم  رطضم  دریگب ،
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تقونآ دیایب ، هزرل  سپ  مه  تشپ  هتفه  کی  .میتسه  هاگ و ...  هیکت  نان و  اذـغ و  باوخ ، هب  رطـضم  ام  .تسه  امئاد  اهرارطـضا  نیا 
رطـضم هشیمه  ام  .مدرک  مارآ  امـش  يارب  ار  نیمز  دـیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  هک  میتسه  مارآ  دـهم  کی  هب  جاتحم  ام  هک  میمهف  یم 

گر دوشب ، هراپ  ناسنا  زغم  گر  نیا  .میراد  رارطضا  ردقچ  ام  دینیبب  لاح  .میمهف  یمن  ار  رارطضا  نیا  تسا ، هدشن  هلزلز  ات  .میتسه 
.تسا ام  کچوک  ياه  رارطضا  اهنیا  دیایب و ...  دنب  ناسنا  بلق 

دیحوت تدابع و  نیع  یمئاد ، رقف  رارطضا و  ساسحا 

اهنآ زا  یکی  ناسنا  هب  یهاگ  لاعتم  يادخ  .تسا  ناسنا  ینطاب  ياهرارطضا  هک  تسه ، مه  اه  نیا  زا  رت  گرزب  یلیخ  ياهرارطـضا   
.دـسر یمن  شداد  هب  مه  سک  چـیه  هکنیا  و  تسا ، رطـضم  شدوخ  اعقاو  هک  دـمهف  یم  ناسنا  داد ، ناشن  یتقو  .دـهد  یم  ناـشن  ار 

(4 «) یتبرغ ایندلا  هذه  یف  محرا   » .تسوا دوخ  طقف 

ارچ .دنک  یم  اعد  تقونآ  دید ، ار  قح  ترضح  دعب  مدق  رد  تسین و  یهاگ  هیکت  چیه  دش  هجوتم  دید و  ار  رارطضا  نآ  ناسنا  یتقو 
ِیف اُوبِکَر  اذِإَف  : » قیرغ تلاح  نامه  دوش  یم  نیا  .دـنز  یم  دایرف  دـنزن ؟ گنچ  ارچ  درک ، ادـیپ  هاگ  هیکت  هک  يرطـضم  مدآ  دـنکن ؟

.تسا دیحوت  نیع  ام  یمئاد  رارطضا  رقف و  نیمه  .تسا  دیحوت  نیع  تدابع و  نیع  تلاح  نیا  نیِّدلا .» َُهل  َنیِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا 
یم ساسحا  .دنوش  یم  كرشم  هرابود  میناسر  یم  لحاس  هب  ار  ناشیاپ  یتقو  نوکرشم ،» مه  اذإ  ّربلا  یلإ  مهیّجن  اّملف   » هنافساتم یلو 

.تسا تفس  نیمز  دننک 

دشاب هتـشاد  ار  یـضیرم  تلاح  هشیمه  دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا  یعیبط  بوخ  .دیـشاب  هتـشاد  ار  تلاح  نآ  هشیمه  دیامرف  یم  نآرق 
یگنشت زا  دراد  هک  يا  هنشت  تلاح  دریم ، یم  یگنسرگ  زا  دراد  ریوک  رد  هک  يا  هنسرگ  تلاح  دنا ، هدرک  شباوج  اهرتکد  همه  هک 

سک چیه  دنزیر و  یم  اج  کی  ار  شیوربآ  همه  هک  یسک  تلاح  تسا ، هتسکش  شا  یتشک  ایرد  طسو  هک  یـسک  تلاح  دریم ، یم 
.تسا روآ  تشحو  یلیخ  ادتبا  رد  دنک و ، ...  عافد  شیوربآ  زا  تسین 
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گرم زا  سرت  تلع 

.دیآ یم  نیگنس  تشحو  کی  شلوا  درک ، ادیپ  رارمتـسا  باب  نیا  رد  رکفت  رگا  دینک ، رکفت  لمأت و  گرم  باب  رد  دنا  هتفگ  هکنیا 
، تسا گرم  فوخ  نیا  .دـنک  یمن  لفاغت  .تسا  یندرم  دـمهف  یم  .دـنک  یم  سمل  ار  توم  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  تشحو  نیا 

یتقو هک  تسا  نیا  شتلع  .تسا  سرت  شلوا  یلو  .زیچ  نیرت  نیریـش  دوش  یم  گرم  گرم و  اب  سنا  دوش  یم  شدعب  مدق  هتبلا  هک 
هن دنریم ، یم  ام  ياهادخ  گرم  ماگنه  هک  تسنیا  میسرت  یم  گرم  زا  ام  هکنیا  تلع  .دنریم  یم  ههلآ  نیا  عقاو  رد  دریم ، یم  ناسنا 

.يدعب يداو  هب  مور  یم  يداو  نیا  زا  نم  تسه و  نم  يادخ  .تسا  یبوخ  زیچ  یلیخ  هک  دریمب  شدوخ  رگا  ناسنا  .ام  دوخ 

يادـخ متـسه و  نم  .درادـن  یـسرت  هکنیا  .درب  یم  شدوخ  هناخ  تولخ  رد  ار  نم  لاـعتم  يادـخ  اـهتوم ،» نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا  »
لاکـشا دراد ؟ یـسرت  هچ  نیا  .دریگ  یم  ار  ام  ناج  لامک  مامت و  هب  ینعی  دـننک  یم  یفوت  ار  ام  ياـهناج  .نیمه  ینعی  توم  .مدوخ 

هتسباو زغم و ...  بلق و  تسد و  مشچ و  قیفر و  دیـشروخ و  نامـسآ و  نیمز و  هب  ینعی  .دنریم  یم  نامیاهادخ  ام  هک  تسا  نیا  راک 
.توم تارکـس  دوش  یم  نیا  .میـسرت  یم  دنورب ، تسد  زا  مه  اب  همه  رگا  هک  تسا  یعیبط  بوخ  .میـسرت  یم  دنورب  مادـک  ره  .میا 

.دنا هدرم  ناشیاهادخ  البق  .تسا  هدش  لصاح  ناشیارب  توم  نیا  البق  اهنآ  دنتسه ، ادخ  هدنب  هک  ییاهنآ 

همه یتقو  اذل  .دنا  هدرک  انغتسا  مالعا  نامسآ  نیمز و  تسود و  رسمه و  ردام و  ردپ و  نابز و  تسد و  شوگ و  مشچ و  نیا  زا  البق 
الـصا اذل  دیدوب ؟ مه  امـش  رگم  دیورب ؟ دیهاوخ  یم  الاح  هک  دـیدوب  یک  امـش  دـیوگ  یم  دـنریگب ، هلـصاف  وا  زا  دـنهاوخ  یم  اهنیا 

.تسین نارگن 
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ُهَْرثَک ِینُدیَِزت  َال  ُِلئاَْقلا : َْتنَأ  َو  : » دـنک یم  لقن  (ع ) نینموملاریما زا  .تسا  یفیطل  ریبعت  یلیخ  تسا ، هیریدـغ  ترایز  رد  يریبعت  کی 
ساسحا .دوش  یمن  هفاضا  متزع  رب  دنوش ، عمج  نم  رود  مدرم  همه  دـیدومرف  امـش   (1)« هَشْحَو یِّنَع  ْمُُهقُّرَفَت  اـَل  َو  ًهَّزِع ، ِیلْوَح  ِساَّنلا 

رد بآ  هک  دنیوگ  یم  ینیمز  هب  زیزع  ضرا  .تسا  ریذپانذوفن  هک  یـسک  نآ  ینعی  زیزع  .منک  یمن  يریذپانذوفن  تردـق و  تزع و 
دناوت یمن  نمـشد  دش ، بوخ  الاح  هک  منک  یمن  تردق  تزع و  ساسحا  نم  دنیایب  مه  مدرم  همه  .تسا  مکحم  دور ، یمن  ورف  نآ 

.تسین روط  نیا  .دنک  هنخر  نم  هب  و  دهدب ، تسکش  ار  نم 

نمـشد اب  ار  نم  رگا  .دوش  یمن  داجیا  نم  رد  یتشحو  نمـشد ، ایند  کی  مناـمب و  نم  دـنوشب ، قرفتم  نم  لوح  زا  مدرم  همه  رگا  و 
َتمَصَتِعا ، » نوچ دیتسه ؟ روط  نیا  امـش  ارچ  دنیامرف : یم  هیریدغ  ترایز  رد  (ع ) يداه ماما  دعب  .متفا  یمن  عرـضت  هب  دنراذگب  اهنت 

.دیدز ادخ  هب  گنچ  دیتسه ، ادخ  هب  مصتعم  امش  َتزَزعَأَف .» هللااب 

لیلق بآ  نآ  دنتـشاد ، یمرب  بآ  نآ  اب  هک  دوب  یفرظ  میدـق  مامح  رد  دومرف : یم  درک ، یم  انعم  روط  نیا  ار  هللااـب  ماـصتعا  يداتـسا 
نیا دـنتفگ  یم  دـعب  .دـش  یم  لصو  هنیزخ  بآ  هب  يا  هنزور  کی  اـب  دـندرک  یم  شلـصو  هنیزخ  هب  دوشن  سجنتم  هکنآ  يارب  .دوب 

تیاور رد  .يوش  یم  رک  مه  تدوخ  يوشب ، لصو  ینعی  .نیا  ینعی  ماصتعا  .تسا  لصو  رک  هب  نوچ  ارچ ؟ .تسا  مصتعم  بآ  بآ ،
.دراد عبنم  نوچ  مصتعم ، بآ  دنتفگ  یم  هاچ  بآ  هب 

تزع شهاگ  هیکت  هک  یـسک  .دسر  یم  ادخ  تزع  هب  دـش  لصو  ادـخ  هب  هک  سک  ره  .دـیتسه  هللااب  مصعتم  امـش  هللااب ،» َتمَـصَتِعا  »
هدرم وا  دنناریمب ، ار  وا  هکنیا  زا  لبق  درک ، ادیپ  ار  ادخ  هک  یـسک  .دنک  یمن  وا  لاح  هب  یقرف  دنیایب  دنورب و  مدرم  رگید  تسه ، ادخ 

، دوب هدرک  شخپ  ار  حور  نیا  دنوادخ  .يور  یم  ادخ  نماد  رد  يوش و  یم  ادج  بابسا  زا  هکنیا  الا  تسین  يزیچ  توم  نوچ  .تسا 
لبق ینعی   (2)« اوتومت نَأ  َلبق  اوتوم  : » دنتفگ هک  نیا  .دتفا  یمن  یقافتا  .دنک  یم  شعمج  دوب ، روشحم  نامسآ  دیشروخ و  نیمز و  اب 

.دینک عطق  اه  نیا  زا  ار  نات  قلعت  دوش ، هاتوک  بابسا  زا  ناتتسد  هکنیا  زا 
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لحاس هب  ندیسر  ماگنه  یتح  قیرغ ، شمارآ  مدع 

نیا ناسنا  .دراد .  دوجو  بارطـضا  .تسین  شمارآ  نیا  .دـنک  یم  لفاغت  .تسا  مارآ  دـنک  یم  لایخ  دیـسر ، لـحاس  هب  یتقو  ناـسنا 
رانک اهباجح  هک  دوش  یم  ادیپ  یتقو  اهنت  سفن  نوکس   (1)« َكاَیْؤُر َْدنِع  اَّلِإ  ُسوُفُّنلا  ُنُکْسَت  َال  َو   » .دتسرف یم  شنطاب  هب  ار  بارطضا 

.دنوش هدید  قح  ترضح  دنورب و 

یتقو ات  .دوش  یم  مارآ  مارآ  درک ، ادـیپ  ار  ادـخ  یتقو  یلو  دوش ، یم  برطـضم  تسکـش  بابـسا  هک  ادـتبا  قیرغ  .قیرغ  تلاح  لثم 
میلـست یتقو  یلو  .دسرت  یم  تسا و  برطـضم  اه ، تب  زا  ندش  ادـج  ماگنه  تسا ، هدـیبسچ  شیاهتب  هب  هدرکن و  میلـست  ار  شدوخ 

، دـننک یم  تیاـعر  ار  اوتومت » نأ  لـبق  اوتوم   » هک ییاـهناسنا  نآ  .دوش  یم  مارآ  مارآ  ریگب ، ار  همه  یهاوـخ  یم  رگا  تفگ  و  دـش ،
.دنرب یم  رس  هب  ضحم  شمارآ  رد  اهنیا 

یهلا رکش  ود  نزح ، فوخ و 

ْمُه ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهَّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  : » هک یهلا  ءاـیلوا  دـنوش  یم  دـنرب ، یم  نارگید  زا  دـننک و  یم  ادـیپ  ار  ادـخ  هک  ییاـهنآ 
لیوحت یتقو  .دـنهدب  ادـخ  لیوحت  اـت  دـننک  یم  بیقعت  ار  ناـسنا  .دنتـسه  ادـخ  رکـشل  ود  نزح  فوخ و  نیا  ( 62/ سنوی «) نُونَزْحَی

یتقو .دنک  رارف  ادخ  تمـس  هب  ات  دننک ، یم  لابند  ار  ناسنا  هک  تسا  روط  نیا  ایوگ  .دنور  یم  دندنب و  یم  تخر  ناشدوخ  دـنداد ،
تسه يرگید  فوخ  کی  هلب ، ینزح ؟ هچ  لاعتم ، يادخ  اب  یفوخ  هچ  .تسین  فوخ  ياج  اجنآ  رگید  دیسر ، نما  هاگ  هیکت  نیا  هب 

.تسا قارف  فوخ  .تسا  یهلا  ءایلوا  فوخ  نیبحم و  فوخ  نآ  و 
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یلیخ شلوا  تسا ، یعیبط  .میورب  مینک  اهر  ار  دنزرف و ...  رـسمه و  تسود و  شوگ و  مشچ و  میهاوخب  هک  تسا  نیا  تشحو  سپ 
.تسا یقیقح  شمارآ  شمارآ ، نآ  .تسا  قح  ترـضح  روضح  اب  هک  تسا  یقلطم  شمارآ  کـی  شدـعب  یلو  .تسا  روآ  تشحو 

ترـضح .دـنک  یم  لقن  لـیلخ  میهاربا  لوق  زا  ار  يا  هلمج  کـی  نآرق  .تسا  شمارآ  نیمه  دروآ ، تسد  هب  دـیاب  هک  یـشمارآ  نآ 
قحتسم یـسک  هچ  .دیهدب  فاصنا  ناتدوخ  امـش  دومرف  .دننک  یم  تا  هراچیب  یـسرت ؟ یمن  دنتفگ  وا  هب  .درک  ناریو  ار  هدکتب  تفر 

، متسکش ار  اه  تب  نم  نم ؟ ای  دیتسه  ینماان  بارطـضا و  قحتـسم  امـش  دیتسه ، دحاو  يادخ  هب  كرـشم  هک  ییامـش  تسا ؟ تینما 
؟ دیسرت یمن  دیدرک ، اهر  ار  ادخ  هک  امش  .سرتب  دییوگ  یم  امش 

ترـضح زا  یفوخ  کی  هتبلا  .دوش  یم  عفر  اه  فوخ  همه  یـسک  نینچ  يارب  .دسرت  یمن  زیچ  چـیه  زا  تفرگ ، هلا  ار  ادـخ  هکیـسک 
هیکت هک  نالا  دیـسرن ، تلاح  نیا  هب  رگاو  .دراد  لازیال  مکحم  هاـگ  هیکت  کـی  دـنک  یم  ساـسحا  .تسا  يرگید  زیچ  هک  دراد  قح 

یم یناوج  نیا  هک  دـناد  یم  هدرک ، هیکت  شا  یناوج  هب  هک  یناسنا  .دـنک  یم  ناهنپ  ار  نآ  یلو  تسا ، فوخ  رد  دنتـسه  شیاههاگ 
یم تسا ، هدرک  هیکت  شلوپ  هب  هک  یمدآ  ای  .تسا و  مارآ  یناوج  اب  اعقاو  هکنیا  هن  .دنک  یم  لفاغت  .تسین  یندـنام  هک  یناوج  .دور 

ییابیز نیا  دناد  یم  نوچ  .تسا  برطضم  راهب  نامه  رد  دنک ، یم  هیکت  راهب  ییابیز  هب  هک  یـسک  .تسین  یندنام  لوپ  نیا  هک  دناد 
.دور یم 

دناد یم  نوچ  .تسا  برطضم  شلاصو  هظحل  رد  ددنب ، یم  وا  هب  لد  دسر ، یم  وا  لاصو  هب  دنک و  یم  لابند  ار  يرسمه  هک  یسک 
مارآ دوب ، وا  اب  درک و  ادیپ  تسا ، مویق  یح  هک  ار  یـسدقم  دوجو  نآ  دیرب و  اهنیا  همه  زا  رگا  .تسین  یندـنام  تقافر  یناوج و  نیا 

ات .دنک و  یمن  اهر  ار  ام  وا  .میتسه  ام  هک  تسام  اب  وا  .تسوا  اب  ادخ  دشاب  اجک  ره  متنک ،» ام  نیأ  مکعم  وه  : » دناد یم  نوچ  .تسا 
.میتسه مه  ام  تسام ، اب  وا 
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یم لایخ  .موش  یم  دوبان  نم  دـشابن ، ... ، بآ  نیا  دـشابن ، تسد  نیا  رگا  دـیوگ  یم  تسا ؟ يزیچ  هچ  زا  ناـسنا  سرت  یگدـنز  رد 
ییاهادخ اهنیا  .دسرتب  ناشیدوبان  زا  مه  دیاب  دریگ ، یم  اهنیا  زا  ار  شتایح  هک  یـسک  تسا  یعیبط  .دـنا  هتـشاد  هگن  ار  وا  اهنآ  دـنک 

ناـسنا دنتـسه ، اهادـخ  اـه و  تب  نیا  هک  مه  لوا  زا  .موش  یم  برطـضم  نم  هک  تسا  موـلعم  بوـخ  .دـنوش  یم  دوباـن  هک  دنتـسه 
هک وا  .تسین  راک  رد  يدوبان  رگید  درک ، ادیپ  ار  ادخ  دشن و  روطنیا  رگا  یلو  .دنوش  یم  دوبان  اهنیا  دناد  یم  نوچ  .تسا  برطـضم 

.تسین ینارگن  چیه  رگید  دوش و  یم  مارآ  مارآ  ناسنا  تسا و  ام  ماوق  تیعم ، نیا  .تسا  نم  اب  وا  هکنیا  تسه و 

فوخ اب  یهلا  شیامزآ  يانعم 

ادیپ دیدرک ، یم  ادیپ  ار  ادخ  تینما ، رد  دیاب  امش  ینعی  ( 155/ هرقب «) فْوَْخلا َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو   » .درک لابقتسا  دیاب  سرت  نیا  زا 
.دینک ادیپ  ار  ادخ  دیدیسرت  یتقو  منک ، یم  یلاخ  ار  ناتیاپ  ریز  نم  .دیدرکن 

َِکئلوُأ نوُعِجار *  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاـق  ٌهَبیـصُم  ْمُْهَتباـصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  .دـننک «  یم  ربص  فوخ  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  نیرباـص 
هیلا انا  انا هللا و  دنیوگ : یم  دـیآ  یم  فوخ  یتقو  هک  یناسک  ( 156/ هرقب «) نوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ٌهَمْحَر َو  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ٌتاوَلَـص  ْمِْهیَلَع 

نآ .تسا  یـسک  نینچ  رباص  .دنک  یم  ادیپ  ار  ادخ  فوخ ، رد  دیآ  یم  فوخ  هک  الاح  درکن ، ادیپ  ار  ادخ  تینما  رد  ینعی  .نوعجار 
شمارآ هب  ادخ  اب  دنک و  ادیپ  ار  ادخ  فوخ ، رد  دـیاب  .تسین  رباص  دـنارذگ ، یم  یلایخ  یب  اب  دـیآ  یم  مه  فوخ  یتقو  هک  یـسک 

.دسرب
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رگا .تسا  هملک  کی  نیمه  نم  راذنا  همه  .دیریگن  ادخ  ار  ادخ  ریغ  هللا ،» ّالا  اودـبعت  ال  : » دـیامرف یم  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا 
.تسا ناتمنهج  ناتهاگ  هیکت  .دیتسه  بذعم  دنتسه ، اه  تب  نیا  هک  یعقوم  نامه  ینعی  .دیوش  یم  بذعم  دیتفرگ ، ادخ  ار  ادخ  ریغ 

.تسا نیدحوم  صوصخم  اهتراشب  همه  هک  دیتسرپب  ار  ادخ  و 

كرش زا  تاجن  هار 

تاجانم رد  هک  تسا  ینامه  .تسین  هریبک  هانگ  زا  طقف  رافغتـسا  نیا  .دینک  رافغتـسا  ناتیاهکرـش  زا  هیلا ،» اوبوت  مث  مّکبر  اورفغتـسا  »
َو َكِرْکِذ ، ِْریَِغب  ٍهََّذل  ِلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْـسَأ  أ َو  : » دینک رافغتـسا  روطنیا  هک  دندرک  میلعت  ام  هب  (ع ) داجـس ماما  .تسا  هدمآ  رـشع  هسمخ 
ره زا  منک  یم  ترفغم  بـلط  ایادـخ   (1)« ِکتَعاَط ِْریَِغب  ٍلُغُـش  ِّلُک  ْنِم  َو  َِکبُْرق ، ِْریَِغب  ٍروُرُـس  ِّلُـک  ْنِم  َو  َکِْـسنُأ ، ِْریَِغب  ٍهَحاَر  ِّلُـک  ْنِم 
وت بح  نودـب  هک  یطاشن  رورـس و  ره  زا  .تسا ،) ادـخ  ریغ  شتـسرپ  يانعم  هب  تذـل  نیا   ) هدوب وت  روضح  رکذ و  نودـب  هک  یتذـل 

دیاـب اهرافغتـسا  نیا  .تسا  هدوبن  وت  تعاـط  رد  شا  هشیر  هک  یلاغتـشا  ره  زا  هدوبن و  وت  سنا  رد  شا  هشیر  هک  یتـحار  ره  زا  هدوب ،
: تلاح نیا  رد  .دـینک  قح  ترـضح  هب  عوجر  ترفغم ، بلط  زا  دـعب  هیلا .» اوبوت   » دـعب دـینک و  ترفغم  بلط  ادـخ  زا  دـتفایب ، قاـفتا 

.دیتسه جاتحم  دیتسه  ایند  رد  هک  روطنامه  هن  .منام  یم  اهنت  مربب ، متاقلعت  همه  زا  نم  هک  دیـشابن  مه  نارگن  انـسَح .» ًاعاتم  مکعّتَُمی  »
هب ور  مدیـشوپ و  مشچ  منازیزع  رـسمه و  تورث و  نیا  همه  زا  نم  رگا  هکنیا  زا  دیـشابن  نارگن  .دنک  یم  هرادا  ار  امـش  لاعتم  يادخ 

نیا .دهد  یم  امش  هب  نسح  عاتم  مه  نآ  دنک ، یم  عتمتم  ار  امـش  لاعتم  يادخ  دتفا ، یمن  یقافتا  چیه  .دوش  یم  روطچ  مدروآ ، ادخ 
جایتحا عاتم  هب  .دـنک  یم  ناتنیمأت  ایند  نیا  رد  تسه ، هک  وا  هن  .دوش  یم  اهر  دیـشوپ ، مشچ  ایند  عاـتم  زا  ناـسنا  رگا  هک  تسین  روط 

.دهد یم  عاتم  امش  هب  دیراد ،
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(25  ) نآرق

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

؛ تسا هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ود ، نآ  نایم  طابترا  زا  نخـس  زامن و  رانک  رد  تاکز  رکذ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تاملک  رد 
: مینک یم  رورم  ار  اهنآ  زا  یخرب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  یفلتخم  ریباعت  اب  روکذم  ثیداحا  رد  هلئسم  نیا  هتبلا 

تسا هدمآ  عوضوم  نیا  رد  لماک  عماج و  یتیاور  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم   ) (1) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد   - 1
: مینک یم  میدقت  ار  نآ  همجرت  هک 

اب ار  زاـمن  دـهدب و  قحتـسم  هب  ار  دوخ ) لاـم   ) تاـکز سک  ره  دومرف : نآ ) هراـبرد  ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپ  تاـکز ؛ اـما  »...
تمایق زور  رد  دنکن ، قحلم  دنک ، لطاب  ار  ود  نآ  هک  ناهانگ  زا  يزیچ  تاکز ) زامن و   ) ود نیا  هب  دروآ و  اج  هب  شطیارش  دودح و 

ات ار  وا  یتشهب  میـسن  هک  نیا  ات  دـنروخ  یم  هطبغ  وا  لاح  هب  تمایق  تاصرع  رد  نیرـضاح  مامت  هک  دوش  یم  رـشحم  دراو  یلاح  رد 
تـسود ار  اهنآ  صخـش  نیا  هک  ترـضح -  نآ  نیرهاط  نیبیط و  نادناخ  دمحم و  رـضحم  هب  تشهب ، ياهرالات  اه و  هفرغ  نیرتالاب 

.درب یم  الاب  هتشاد -  یم 

دور یمن  نامسآ  هب  دوش و  یم  هتشاد  هاگن  شزامن  دروآ ، اج  هب  ار  شزامن  یل )  ) دزروب و لخب  شلام  تاکز  هب  تبسن  هک  سک  ره 
دیآ یم  رد  شزامن  لمح  يارب  اهبـسا  نیرتراوهار  تروص  هب  تاکز ، نآ  داد ، ار  تاکز  رگا  سپ  دـیایب ، شلام  تاکز  هک  یتقو  ات 

: دیامرف یم  صخش ) نآ  هب  باطخ   ) لجوزع دنوادخ  سپ  دنک ؛ یم  لمح  درب و  یم  دوخ  اب  شرع  قاس  ات  ار  زامن  و 
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تسار و نآ و  همه  دش ، یهتنم  نآ  هب  وت  نتخات  هک  اجک  ره  ات  سپ  زاتب  نآ  رد  تمایق  زور  ات  نک و  ریس  بکرم ) نیا  اب   ) تشهب رد 
شَرپ و ره  اب  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  زور  ره  رد  هک  يروط  هب  دـنک  یم  نتخاـت  هب  عورـش  بسا  نآ  سپ  تسوت ؛ يارب  نآ  پچ 

.دوش یم  یهتنم  دهاوخ  یم  یلاعت  دنوادخ  هک  ییاج  هب  هک  نیا  ات  دنک  یم  یط  ار  لاس  کی  تفاسم  شهج 

، نآ ریز  نآ و  يـالاب  نآ و  تشپ  نآ و  لـباقم  نآ و  پچ  نآ و  تسار  تهج  زا  رادـقم  نآ  لـثم  هدـش و  یط  رادـقم  نآ  همه  سپ 
ار شزامن  هک  هکئالم  هب   ) دوش یم  رما  دنکن ، تخادرپ  ار  نآ  دزروب و  لخب  شتاکز  هب  تبـسن  رگا  یل )  ) .تسا و صخـش  نآ  يارب 

یم ار  هنهک  سابل  هک  نانچمه  دوش  یم  هدـیچیپ  مه  رد  شزامن  دوش و  یم  هدـنادرگرب  صخـش  نآ  هب  زاـمن  سپ   ( دـننادرگرب وا  هب 
یم تدرد  هچ  هب  تاـکز  نودـب  زاـمن  نیا  ادـخ ! هدـنب  يا  دوـش : یم  هتفگ   ( وا هب   ) دـننز و یم  درف  نآ  تروـص  هـب  ار  نآ  دـنچیپ و 

!« دروخ

هب اجنیا  رد  هک  تسا  هدـش  ریبعت  صقان  ای  لوبقم  ریغ  زامن  هب  دـشابن  تاکز  شهارمه  هب  هک  يزاـمن  زا  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد   - 2
.میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  تیاور  دنچ  لقن 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لوا : تیاور 

(1)« امهنیب اوقّرَُفت  الف  امُهَعمَج  دق  لجوزع  هللا  ّناف  امُهَعَمجَی  یتح  هاکزلا  يّدُؤی  ٍلجر ال  َهالص  ّلجوزع  ُهللا  ُلَبقَی  «ال 

عمج ار  ود  نآ  دنوادخ  اریز  دنک ؛ عمج  ود  نآ  نایم  هک  یتقو  ات  دنک  یمن  لوبق  دهدن  تاکز  هک  ار  یـسک  زامن  لجوزع  دـنوادخ  »
« .دیزادنیم ییادج  ود  نآ  نایم  سپ  تسا ، هدرک 
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: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  مود : تیاور 

(1)« ...هتالص هنم  لَبُقت  مل  ّكَُزی  مل  یّلص و  نمَف  هاکزلا ، هالصلاب و  َرَمأ  يرخا ؛ ٌهثالث  اهب  ٍنورقم  هثالثب  َرَمَا  لجوزع  هللا  ّنا  »

مه رانک  رد   ) تاکز زامن و  هب  تسا ، نیرق  هتـسویپ و  يرگید  زیچ  اب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  هداد  ناـمرف  زیچ  هس  هب  لـجوزع  يادـخ  »
« ...تسین هتفریذپ  شزامن  دهدن  تاکز  دناوخب و  زامن  هک  یسک  سپ  داد  نامرف  (

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس : تیاور 

(2)« هل َعرو  نَمل ال  هاکز  هل و ال  هاکز  نَمل ال  هالص  «ال 

« .تسین هتفریذپ  شتاکز  دشاب  هتشادن  عرو  هک  یسک  تسا و  لصاح  یب  شزامن  دهدن  تاکز  هک  یسک  »

.دجسم زا  تاکز  یب  رازگزامن  جارخا   - 3

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اندجـسم ال نم  اوجرخا  لاقف : رفن  َهسمخ  َجرخأ  یتح  نالف  ای  ُمق  نالف  ای  ُمق  لاق  ذا  دجـسملا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیب  »
(3)« نوّکزت متنا ال  هنم و  اّولَُصت 

نیا ات  وش ! دنلب  نالف  يا  وش ! دنلب  نالف  يا  دومرف : رفن  دنچ  هب  باطخ  هک  تشاد  روضح  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »
« .دیهد یمن  تاکز  امش  اریز  دیناوخن ؛ زامن  نآ  رد  دیور و  نوریب  ام  دجسم  زا  دومرف : سپس  .درک  نوریب  دجسم  زا  ار  رفن  جنپ  هک 

نیا اریز  دوش ؛ درط  نیملـسم  تاعامتجا  زا  دـیاب  دـشابن  تاکز  لها  هک  يرازگزامن  هک  درک  تیاور  زا  ار  هدافتـسا  نیا  ناوتب  دـیاش 
.تسا ّرضم  نیملسم  عامتجا  يارب  دراد و  حیحصان  یشور  صقان و  ینید  صخش 
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دنویپ نیا  دنیآرب 

مه تاکز  سپ  تسا  نید  نوتـس  زامن  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هداد  رارق  زامن  نیرق  لدِع و  ار  تاکز  میرک  نآرق  هک  نیا   - 1
ببـس زین  تاکز  تسا  هللا  یلا  برقت  هلیـسو  زاـمن  رگا  تسا و  نینچ  مه  تاـکز  تسا ، لاـمعا  نیرتهب  زاـمن  رگا  تسا ؛ نید  نوتس 

(1) .تسا برقت 

یم تیاکح  مالـسا  رد  يداصتقا  یگدنز  يدابع و  یگدـنز  نیب  قیمع  طابترا  زا  تایاور  تایآ و  رد  تاکز  زامن و  یگتـسویپ   - 2
(2) .دراد ناسنا  یحور  لماکت  رد  ییالاو  شقن  لام  ششخب  قافنا و  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  زین  دنک و 

یگدـنز .دراد  دوجو  هعماج  زا  رقف  يدوبان  روظنم  هب  لام  لذـب  ادـخ و  تدابع  هللا و  یلا  برقت  نیب  مکحتـسم  يوق و  یطاـبترا   - 3
نامیا دوش و  یم  لوبق  تاکز  اب  زامن  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسین ؛ ادج  رگیدمه  زا  نآ  ءازجا  هک  تسا  يا  هچراپکی  یگدنز  یمالسا 

راگدرورپ ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  نینمؤم  هک  نانچمه  یلاـعت ، يادـخ  هب  ناـمیا  سپ  دوش ؛ یم  هتخانـش  تاـکز  ندرک  ادا  اـب  نیقی  و 
یم توعد  نیمورحم  هب  یگدیـسر  رقف و  اب  هزرابم  هب  ار  نانآ  هنوگ  نامه  هب  دـناوخ ، یم  ارف  عّرـضت  دوجـس و  عوکر و  اـب  ناـیناهج 

(3) .دنک

تاکز تخادرپ  هب  ادـخ  تیاضر  بلج  يارب  دـناوتب  سک  ره  تسا و  یلام  تدابع  کـی  تاـکز  یحور و  تداـبع  کـی  زاـمن   - 4
(4) .دوب دهاوخ  ناسآ  يرما  وا  يارب  ادخ  هار  رد  نتشذگ  دوخ  زا  دوش ؛ قفوم 

یمیمـص هناقـشاع و  یطابترا  ادـخ  اب  مه  تسا  هتـسیاش  ناملـسم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ناـیب  تاـکز ، زاـمن و  نکر  ود  رب  هیکت   - 5
نامورحم رکف  هب  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  یلام  بحتـسم  بجاو و  فیاـظو  هدوبن و  تواـفت  یب  مدرم  اـب  هطبار  رد  مه  دـشاب و  هتـشاد 

.دشاب هعماج 

277 ص :

ص 245 و 246. ج 6 ، هایحلا ، ك.ر : ( 33 - 1
.نامه ( 34 - 2
.نامه ( 35 - 3

ص 175. ج 1 ، فشاک ، ریسفت  ( 36 - 4
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ماگ نیلوا  تقیقح  رد  ود  نیا  تسا و  هدـش  هدرمـشرب  صـالخا  ناـمیا و  کـحم  ناونع  هب  تاـکز  تخادرپ  زاـمن و  هماـقا  نآرق  رد 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دنا  هدش  یفرعم  نید  هب  يرادافو 

عوکر ناگدـننک  عوکر  هارمه  دـیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن   » (1)« نیعکارلا عم  اوعکرا  هوکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اوـمیقأ  «و 
« .دینک

.تسا مسج  دادما  اب  هارمه  حور  زاورپ  تسادخ و  قلخ  هب  هجوت  اب  هارمه  ادخ  دای  هک  دوش  یم  نشور  سپ 

هدرب زا  رـس  دوب و  دهاوخ  رامعتـسا  تنم و  اب  هارمه  هنرگو  تسا ؛ دیفم  دشاب  ادـخ  اب  هطبار  زامن و  اب  هارمه  نامورحم  هب  کمک  رگا 
(2) .دروآ دهاوخ  رد  یشک 

: هلمج زا  تسا ، دوجوم  مه  زامن  رد  هک  دراد  دوجو  يرارسا  تاکز »  » رد  - 6

؛ دوش یم  اعد  نیملسم  همه  نانآ و  يارب  زامن  رد  دوش ؛ یم  يدام  کمک  نیمورحم  ارقف و  هب  تاکز  رد  .فلا 

؛ وا بلق  زامن  رد  دوش ؛ یم  هزیکاپ  ناسنا  لام  تاکز ، رد  .ب 

؛ تسا یندب  یناج و  رکش  زامن ، هماقا  تسا ؛ یلام  رکش  تاکز  تخادرپ  .ج 

؛ دوش یم  بوکرس  ّربکت  تفص  زامن  ندناوخ  اب  دوش ؛ یم  رود  ناسنا  زا  لخب  تفص  تاکز ، نداد  اب  .د 

؛ تسا لامعا  همه  ظفاح  زامن  تسا ؛ لام  ظفاح  تاکز  ه . 

؛ تسا نادباع  هیامرس  زامن  تسا ؛ ناریقف  هیامرس  تاکز  .و 

(3) .تسا رایسب  ياهشاداپ  لابند  هب  مه  رازگزامن  دوش ، دایز  دنک و  تکرب  شلام  دراد  تسود  هدنهد  تاکز  .ي 

یم کَلَم  باب  هب  ار  وت  زامن  ینعی  هیلع ؛» کلخدـت  هقدـصلا  کـلملا و  باـب  کـغلبت  هولـصلا   » هک دـنا  هتفگ  نارّـسفم  زا  یخرب   - 7
(4) .تسا کَلَم  رب  ندش  دراو  ببس  تاکز  دناسر و 

278 ص :

هیآ 43. ( 2  ) هرقب هروس  ( 37 - 1
ص 182. ج 1 ، رون ، ریسفت  ( 38 - 2

ص 160. یملید ، نیسح  زامن ، هرابرد  هتکن  کی  رازه و  ( 39 - 3
ص 252. ج 1 ، يدبیملا ، نیدلا  دیشر  لضفلاوبا  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  ( 40 - 4
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نوچمه يدیاوف  دوخ  اب  هک  اجنآ  زا  اما  دراد  يدام  هبنج  رهاظ  رد  تسا و  یلام  یتدابع  تاکز ، هچ  رگا  تفگ  دیاب  يدـنب  عمج  رد 
هنیمز ندرک  مهارف  ناهانگ ، شزرمآ  یهلا و  بضغ  ندـناشن  ورف  یهلا ، تمحر  بلج  هللا و  یلا  برقت  لـخب ، تشز  تفـص  ناـمرد 
یمهم رایـسب  شقن  ندوب ، يدام  نیع  رد  تاکز  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دراد  هارمه  هب  ار  زامن  یلوبق  ًاصوصخ  اعد و  تباجتـسا 

.دراد نمؤم  حور  یلاعت  رد 

افیا یبوخ  هب  ار  یگدننک  لیمکت  شقن  دـناوت  یم  تسا  یحور  ياه  هدـننک  شیالاپ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  زامن  رانک  رد  ور  نیا  زا 
.دنام دهاوخ  زاب  یلاعت  دشر و  زا  ناملسم  کی  حور  نازیم  هچ  هب  تاکز  نودب  هک  درک  روصت  ناوت  یم  یتحار  هب  سکعلاب  دنک و 

؟ تسیک هدنهد  تاکز  رازگزامن  نیرترب   - 8

هک میربب  مان  یـسک  زا  دیاب  میربب ، مان  هدـنهد  تاکز  رازگزامن  نیرترب  ناونع  هب  تیـصخش  کی  زا  میهاوخب  رگا  مالـسا  خـیرات  رد 
عوکر رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  يرآ ! دـیمان ؛ نینمؤم  ّیلو  ار  وا  دوتـس و  ار  وا  نداد  تاکز  دـنوادخ ،

رد هیآ  نیا  و  درک ؛ دایرف  ار  قلخ  هب  هجوت  قلاخ و  هب  هجوت  یگشیمه  یگتسویپ  دوخ  لمع  اب  درکن و  تلفغ  تاکز  نداد  زا  شزامن 
: هک دیدرگ  لزان  شترضح  نأش 

(1)« نوعکار مه  هوکّزلا و  نُوتؤی  هولصلا و  نوُمیُقی  نیذلا  اونمآ  نیّذلا  ُهلوسر و  ُهّللا و  مکّیلو  امنا  »

عوکر لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  زامن  هک  یناسک  نامه  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دـشاب و  یم  وا  ربمایپ  ادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  »
« .دنهد یم  تاکز 

هک نیا  ؛(2) و  دـنرادن ار  مدرم  رب  يربهر  تیالو و  قح  دنتـسین  تاکز  زامن و  لها  هک  یناسک  هک ، تسا  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  ماـیپ 
.تسین ادج  زامن  زا  زگره  تاکز 

279 ص :

هیآ 55. ( 5  ) هدئام هروس  ( 41 - 1
ص 118. ج 3 ، رون ، ریسفت  ( 42 - 2
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(. هَّدِر باحصا   ) نرازگزامن نیرتدب   - 9

.دندش فورعم  هّدر » باحـصا   » هب دترم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  یهورگ  هک  میناوخ  یم  مالـسا  خـیرات  رد 
یمالـسا تموـکح  نیلماـع  نارومأـم و  هـب  تاـکز  نداد  زا  هـک  دـندوب  دـسا » ینب   » و ناـفطغ » «، » ّیط ینب   » فـیاوط زا  یعمج  اـهنآ 

.دنتشارفارب تفلاخم  مچرپ  لمع  نیا  اب  دندرک و  يراددوخ 

هیآ 150 قادصم  هب  دنتـشادن و  لوبق  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  ناونع  هب  ار  تاکز  اما  دندوبن ، تموکح  دـص  رد  دـص  فلاخم  اهنآ 
میناوخ یم  زامن  ینعی  انلاوما ؛ » بَصُغی  الف  هوکزلا  اما  یّلـصنف و  هالـصلا  اما  : » دنتفگ یم  ضعبب ،» ُرُفکن  ضعبب و  نمؤن  : » ءاسن هروس 

.ددرگ بصغ  ناملاوما  میهد  یمن  هزاجا  هن ، تاکز  یلو 

دـنزیخرب و راکیپ  هب  دـترم  هورگ  نیا  اب  دـنتفرگ  میمـصت  دنتـسناد  یم  دادـترا  ار  اـهنآ  لـمع  نیا  هک  ناناملـسم  تعدـب ، نیا  یپ  رد 
(1) .دندیبوک مه  رد  ار  اهنآ  دندیگنج و  نانآ  اب  ماجنارس 

نآرق رد  زامن  تاکز و  ياهتهابش 

؛(2) تسا هدوب  یهلا  ءایصوا  ناربمایپ و  هریس  زامن ، دننامه  تاکز   - 1

؛(3) تسا هتشاد  دوجو  نایدا  همه  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 2

؛(4) تسا ناهانگ  شزرمآ  ببس  زامن ، دننامه  تاکز   - 3

؛(5) تسا هللادنع  میظع  رجا  هدنراد  یپ  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 4

؛(6) تسا نیقی  لها  ياه  هناشن  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 5

280 ص :

ص 217. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( 43 - 1
هیآ 5. ( 98  ) هنّیب هروس  هیآ 55 ؛  ( 5  ) هدئام هروس  ك.ر : ( 44 - 2

هیآ 73. ( 21  ) ءایبنا هروس  ك.ر : ( 45 - 3
هیآ 12. ( 5  ) هدئام هروس  ك.ر : ( 46 - 4

هیآ 162. ( 4  ) ءاسن هروس  تایآ 110 و 277 ؛  ( 2  ) هرقب هروس  ك.ر : ( 47 - 5
هیآ 4. ( 31  ) نامقل هروس  ك.ر : ( 48 - 6
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؛(1) تسا يراگتسر  ببس  نیتسار و  نانمؤم  ياه  هناشن  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 6

(2) .تسا ینید  تّوخا  يردارب و  طرش  زامن ، دننامه  تاکز   - 7

تایاور رد  زامن  تاکز و  ياهتهابش 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  .تسا  مالسا  نید  ناکرا  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 1

زامن رب  تسا ؛ هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا  »(3)« هیالولا موصلا و  ّجحلا و  هوکزلا و  هالّصلا و  یلع  ءایشا ؛ هسمخ  یلع  ُمالسالا  َیُنب  »
« .تیالو هزور و  جح و  تاکز و  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  زامن ، دننامه  تاکز   - 2

« .درب یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  تاکز   » (4)« بونذلا ُبهُذت  هوکّزلا  »

: دومرف زامن  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

« .دزیر یم  ورف  ناتخرد  گرب  شزیر  دننام  ار  ناهانگ  زامن   » (5)« قرولا ّتح  بونذلا  ُّتَحََتل  اّهنا  »

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  رفک  بجوم  زامن ، كرت  دننامه  تاکز  كرت   - 3

تسوا تسد  هب  دمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق   » (6)« هللااب كرـشم  الا  هلام  هاکز  نم  ًائیـش  دحا  هللا  ناخ  ام  هدیب  دّمحم  سفن  يّذلاو  »
« .ادخ هب  كرشم  رگم  درکن  تنایخ  دنوادخ  هب  شلام  تاکز  زا  يزیچ  رد  سک  چیه 

: دومرف زین 

« .تسا زامن  كرت  رفک ، هدنب و  نیب  هلصاف  »(7)« هالصلا كرت  رفکلا  نیب  دبعلا و  نیب  »

: تسا هدمآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا  ابیز  یتیاور  رد  .دراد  یپ  رد  ار  حور  یکاپ  شیالاپ و  زامن ، دننامه  تاکز   - 4

281 ص :

.4 هیآ 1 -  ( 23  ) نونمؤم هروس  ك.ر : ( 49 - 1

تایآ 11 و 71. ( 9  ) هبوت هروس  ك.ر : ( 50 - 2
ص 234. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 51 - 3
ص 332. ج 68 ، راونالاراحب ، ( 52 - 4

هبطخ 199. هغالبلا ، جهن  ( 53 - 5
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ص 29. ج 96 ، راونالاراحب ، ( 54 - 6
ص 202. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 55 - 7
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(1)« قزّرلا یف  ءامن  سفنلل و  هیکزت  هوکزلا  ربکلا و  نم  ًاهیزنت  هالصلا  كرّشلا و  َنِم  مکل  ًاریهطت  َنامیالا  َلَعَجَف  »

حور و یگزیکاپ  يارب  ار  تاکز  ربکت و  زا  امـش  ندش  رود  يارب  ار  زامن  كرـش و  زا  امـش  ندش  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  »
« .داد رارق  قزر  شیازفا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تبقاع  ءوس  هدنراد  یپ  رد  زامن ، كرت  نوچمه  تاکز  كرت   - 5

(2)« ًاینارصن وأ  ًاّیدوهی  ءاش  نا  تُمَیلَف  هوکّزلا  نِم  ًاطاریق  َعَنَم  نَم  »

دریمب مالـسا ) زا  ریغ  ینید  رب   ) دیاب سپ  دـهدن  ار  شلام  تاکز  وج ) ددـع  نزو 4  مه  ًابیرقت   ) طاریق کـی  هزادـنا  هب  هک  سک  ره  »
« .اراصن ای  دوهی  نید ) رب   ) هاوخ

: تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زامن  هرابرد  یتیاور  رد 

دنک كرت  ار  زامن  هک  یسک  « » ًاّیـسوجم وأ  ًاینارـصن  وأ  ًایدوهی  ُتومیأ  یلابا  الف  اهباقع  ُفاخی  اهباوث و ال  ُوجرَی  هولـص ال  َكََرت  نَم  »
ای ینارـصن  ای  دریمب  يدوهی  وا  هک  درادـن  تیمها  نم  يارب  دـسرت  یم  نآ  باذـع  زا  هن  دراد و  نآ  شاداـپ  هب  دـیما  هن  هک  یلاـح  رد 

« .یسوجم

: تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .تسا  رثؤم  ناطیش  يدوبان  ندرک و  دیماان  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 6

« .دنکش یم  ار  وا  رمک  هقدص  دنک و  یم  هایس  ور  ار  ناطیش  زامن ، «  » هَرهَظ ُرسکت  ُهقدّصلا  ناطیشلا و  َهجو  ُّدِوسَت  ُهالّصلا  »

تیاور نیا  رد  ناطیـش  ندروآرد  زجع  هب  يدوبان و  رد  تاکز  شقن  تسا  تاکز  هقدـص ، زراب  قیداصم  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا راکشآ 

282 ص :
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نآرق رد  تاکز  زامن و  دنویپ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  دنویپ 

نخس یهلا  بجاو  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  زا  يرایسب  رد  تسا و  هدش  رکذ  هیآ  رد 32  تاکز  هژاو  میرک  نآرق  رد 
نیا رد  هچنآ.دراد  مالـسا  یتیبرت  یگنهرف و  يداصتقا ، همانرب  رد  تاکز  یتایح  تیمها  زا  تیاکح  یگمه  هک  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب 

تسا هدش  رکذ  هالص »  » هژاو رانک  رد  تاکز »  » هژاو هدش ، دای  هیآ  زا 32  هیآ  رد 27  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  هجوت  تقد و  لباق  نایم 
و

.دوش یم  هدید  یگتسویپ  نیا  زین  تایاور  رد 

دنویپ یگنوگچ  تایاور ، تایآ و  کمک  اب  میهد و  رارق  یلامجا  لیلحت  یسررب و  دروم  ار  یگتسویپ  نیا  هک  مینآ  رب  راتفگ  نیا  رد 
.مینک نییبت  ار  نآ  تمکح  زامن و  اب  تاکز 

.مینک يا  هراشا  قباس  نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ  هچخیرات  هب  تسا  مزال  زاغآ  رد 

قباس نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

دیکأت یگتـسویپ  نیا  رب  زین  قباس  نایدا  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  حرطم  مالـسا  نیبم  نید  رد  اهنت  زامن ، اـب  تاـکز  یگتـسویپ  رب  دـیکأت 
.تسا تابثا  لباق  اعدم  نیا  یبوخ  هب  لیذ  تایآ  هب  یهاگن  اب  .تسا  هدش  حرطم  زامن ، هضیرف  رانک  رد  تاکز  هضیرف  هدش و 

: ءایبنا كرابم  هروس  ات 73  تایآ 71   - 1

همئا مهانلعج  نیحلاص و  انلعج  ًالُک  هلفان و  بوقعی  قاحـسا و  ُهل  انبهَو  نیملاـعلل و  اـهیف  اـنکراب  یتلا  ضرـالا  یلا  ًاـطول  هاـنیّجن و  «و 
« نیدباع انل  اوناک  هوکزلا و  ءاتیا  هولصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوأ  انرمأب و  نودهی 

قاحـسا و میدـیناهر و  میدوب ، هداهن  تکرب  نآ  رد  نایناهج  يارب  هک  ینیمزرـس  نآ  يوس  هب  نتفر ) يارب   ) ار طول  و  میهاربا )  ) وا «و 
نامرف هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  میداد و  رارق  ناگتسیاش  زا  ار  همه  میدوشخب و  وا  هب  نوزفا  یتمعن ) ناونع  هب   ) ار بوقعی 

ام هدنتسرپ  نانآ  میدرک و  یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  ناشیا  هب  و  دندرک ، یم  تیاده  ام 
« .دندوب
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، میهاربا طول ، نوچ  یگرزب  ناربمایپ  همانرب  رد  یتیادـه  ياه  همانرب  زا  زامن  رانک  رد  تاکز  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  قوف  تاـیآ 
هب ار  زامن  هماقا  تاکز و  يادا  یهلا  روتـسد  هک  دـنا  هدوب  رومأم  ادـخ  يوس  زا  نانآ  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  بوقعی  و  قاحـسا ،

.دنیامن غالبا  ادخ  ناگدنب 

: میرم كرابم  هروس  تایآ 30 و 31   - 2

« ًاّیح ُتمُد  ام  هوکزلا  هولّصلاب و  یناصوأ  ُتنک و  ام  نیأ  ًاکرابم  ینَلَعَج  ًاّیبن و  ینَلَعَج  باتکلا و  َیناتاء  هللادبع  ّینا  لاق  »

تکرب اب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  تسا و  هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  ادخ ، هدنب  منم  تفگ : هراوهگ ) رد  یـسیع  ترـضح  »)
« .تسا هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هتخاس و 

: میرم كرابم  هروس  تایآ 54 و 55   - 3

« ًاّیضرم ّهبر  دنع  ناک  هوکّزلا و  هولّصلاب و  هلهأ  ُُرمأی  ناک  ًاّیبن و  ًالوسر  ناک  دعولا و  َقداص  َناک  ّهنا  لیعامسا  باتکلا  یف  رُکذا  «و 

نامرف تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  نادناخ  دوب و  ربمایپ  يا  هداتسرف  هدعو و  تسرد  وا  هک  اریز  نک ؛ دای  لیعامـسا  زا  باتک  نیا  رد  «و 
(2).113 ص 110 -  ج 4 ، یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  مینست ، ریسفت  ( 5(1)« .دوب راتفر )  ) هدیدنسپ شراگدرورپ  دزن  هراومه  داد و  یم 

نآرق رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

ریـسفت حرـش و  هب  تایآ ، یناشن  رکذ  زا  سپ  اـج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  هیآ   27 دـش ، هتفگ  هک  نانچ  میرک  نآرق  رد 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  زا  یخرب 

284 ص :
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هروس 55 ؛  هیآ 12 ، هدئام  هروس  162 ؛  هیآ 77 ، ءاسن  هروس  277 ؛  ، 177 ، 110 ، 83 هیآ 43 ، هرقب  هروس  زا : دنترابع  هدـش  دای  تایآ 
هروس هیآ 4 ؛  نونمؤم  هروس  78 ؛  هیآ 41 ، جح  هروس  هیآ 73 ؛  ءایبنا  هروس  55 ؛  هیآ 31 ، میرم  هروـس  71 ؛  ، 18 ، 11 هیآ 5 ، هبوت 

؛  هیآ 20 لمزم  هروس  هیآ 13 ؛  هلداـجم  هروس  هیآ 33 ؛  بازحا  هروـس  هیآ 4 ؛  ناـمقل  هروس  هیآ 3 ؛  لـمن  هروس  56 ؛  هیآ 37 ، رون 
هیآ 5. هنّیب  هروس 

ود نیا  نیب  قیمع  يدـنویپ  دوجو  رب  تلالد  هک  تسا  هدـمآ  هالـص »  » هژاو رانک  رد  تاکز »  » هژاو فیرـش  تایآ  نیا  زا  کـی  ره  رد 
.دراد نیکر  نکر 

: تسخن هیآ 

(1)« ٌریصب نولمعت  امب  هللا  ّنا  هللادنع  ُهودجت  ٍریخ  نِم  مکسفنال  اومّدُقت  ام  هوکزلا و  اوتآ  هولّصلا و  اومیقا  «و 

يرآ تفای ، دـهاوخ  زاب  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف ، شیپ  زا  شیوخ  يارب  هک  یکین  هنوگره  و  دـیهدب ؛ تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن  «و 
« تسانیب دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

دنک و یم  داجیا  ادخ  ناسنا و  نیب  یمکحم  هطبار  هک  زامن  دروم  رد  یکی  دهد ؛ یم  هدنزاس  مهم و  روتـسد  ود  نانمؤم  هب  هیآ ، نیا  »
اریز تسا ؛ مزال  رگیدکی ) رانک  رد   ) نمشد رب  ندش  زوریپ  يارب  ود  ره  نیا  تسا و  یعامتجا  ياهیگتـسبمه  زمر  هک  تاکز  يرگید 

(2)« .دوش یم  دنمورین  نانمؤم  مسج  حور و  مهم ، ود  نیا  اب 

285 ص :
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: مود هیآ 

(1)« نیعکارلا َعَم  اوعکرا  هوکزلا و  اُوتاء  هولصلا و  اومیقا  «و 

« .دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  دیهدب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  «و 

: تسا هدش  هراشا  هتکن  دنچ  هب  قوف  فیرش  هیآ  لیذ  مینست »  » گنس نارگ  ریسفت  رد 

عفترم یعامتجا و  بجاو  نیا  ياـیحا  هب  رکذـت  يارب  تاـکز ، تخادرپ  هب  رما  رد  اُوتآ "  " عمج ریبعت  و  ءاـتیا "  " ناونع دربراـک   - 1»
تسا يرشب  ناج  يالتعا  حور و  تراهط  لیصحت  تاکز ، باجیا  زا  لیصا  دوصقم  هتبلا  .تسا  هعماج  حطس  رد  یمومع  رقف  نتخاس 

.تسادخ رودقم  یبوخ  هب  نادنمتسم ، هنیزه  نیمأت  هنرگ  و 

" هولصلا اومیقا  و  : " دنک یم  هراشا  تسالوم  دبع و  هطبار  هلیسو  نیرتهب  نامیا و  يدابع  هولج  نیلوا  هک  زامن  هب  تسخن  هیآ ، نیا  رد 
اُوتاء و  : " دنک یم  رما  دشاب  یم  ادخ  قلخ  اب  دبع  هطبار  ببس  تسا و  مالـسا  یعامتجا  یلام و  بجاو  نیرترب  هک  تاکز  هب  سپـس  و 

". هوکّزلا

هب ّقلختم  دـقتعم و  حور ، ینعی  تسا ؛ یلعف  نسُح  یلعاف و  نسُح  نیب  ملاس  عمج  رد  میرک ، نآرق  رظنم  زا  ناـسنا  یعقاو  لاـمک   - 2
هب تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  دوش  یم  داـی  حـلاص » لـمع  ناـمیا و   » هب یهاـگ  ملاـس ، عمج  نیا  زا  .لاـثتما  هب  لاغتـشا  ندـب  قـالخا و 

زامن و زا  نامیا ، رکذ  زا  دعب  یهاگ  و  تسا ؛ هدش  نایب  داعم  نیریـش  شاداپ  هب  لین  خـلت و  رفیک  زا  ییاهر  يارب  مزال  طرـش  تروص 
.دیآ یم  نایم  هب  نخس  تسا  حلاص  لمع  هنومن  نیرت  صخاش  هک  تاکز 

رثآم یهلا و  فراعم  هب  نامیا  ینعی  یلعاـف ؛ نسُح  هب  بیغرت  زا  سپ  هک  تسا  خنـس  نیمه  زا  تسا  حرطم  ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ 
نادنمتـسم اب  يداصتقا  طاـبترا  قیثوت  و  زاـمن )  ) ادـخ اـب  یلمع  دـنویپ  میکحت  ینعی  یلعف  نسُح  هب  قیوشت  هیآ 42 -  رد  ینامـسآ - 

(5) .دراد نآ  دننام  تعامج و  زامن  رد  یمالسا  تما  هوکش  تدحو و  ظفح  و  تاکز ) )
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رارقرب طابترا  معنُم  يادـخ  اب  زامن  ییاپرب  اب  هک  يرازگ  زاـمن  هک  تسور  نیا  زا  زاـمن  هب  ناـمرف  زا  سپ  تاـکز  يادا  هب  ناـمرف   - 3
زا نانآ و  تالکشم  عفر  قلخ ، زا  تلفغ  مدع  همزال  دوش ؛ یمن  لفاغ  دنتـسه  هللا » لایع   » هک ادخ  قلخ  زا  تسج ، برقت  وا  هب  درک و 

(1) .دوش یم  عفر  یلام  ياهقافنا  تاکز و  تخادرپ  اب  هک  تسا  يداصتقا  يدام و  ياهزاین  رقف و  ندرک  فرطرب  هلمج 

ِیگتسویپ یبوخ  هب  تیاور  حرش  رد  هک  تسا  هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  طوبرم  یتیاور  فیرـش ، ریـسفت  نیا  رد  ییاور  ثحب  رد   - 4
: تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  زامن  اب  تاکز 

لبُقت مـل  ّكَُزی  مـل  یّلــص و  نـمف  هوـکزلا  هولـّـصلاب و  َرَمَا  هثـالث ، اـهب  ُنرقی  ٍهثـالثب  َرَمَا  لــجوزع  هللا  ّنا  مالــسلا : هیلعاــضرلا  نـع  »
(2)« ...ُهتالص

ره سپ  هدرک ، تاکز  زامن و  هب  رما  تسا : هدومرف  رما  تساـهنآ -  لدِـع  نیرق و  رگید  زیچ  هس  هک  زیچ -  هس  هب  لـجوزع  دـنوادخ  »
« ...دوش یمن  لوبق  شزامن  دهدن  تاکز  دناوخب و  زامن  سک 

یعضو طابترا  چیه  تسا و  لقتـسم  بجاو  تاکز ، زامن و  زا  مادک  ره  يدروم  ییزج و  ياهثحب  ظاحل  زا  هچ  رگا  هک  نیا  حیـضوت 
رـصانع نیب  ینتـسسگان  دنویپ  مالـسا و  بتکم  تدـحو  يرگن و  عماج  رظن  زا  یلو  تسین ، رارقرب  اهنآ  نیب  داسف  تحـص و  ظاحل  زا 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اریز  تسا ؛ رارقرب  قیرع  قیمع و  طابترا  یمالـسا  لیـصا  ناکرا  ریاس  تاکز و  زامن و  نیب  نید ، يروحم 
تاکز يرگید  زامن و  ناکرا ، نآ  زا  یکی  تسا و  ددـعتم  ياـه  هیاـپ  ياراد  هک  تسناد  یـصوصرم  ناـینب  نوچمه  ار  مالـسا  هلآو ،

ِموص تیبلا و  ّجح  هوکّزلا و  ءاتیا  هولّـصلا و  ماقا  هللا و  ُلوسر  ًادمحم  ّنأ  هّللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  سمَخ ، یلع  ُمالـسالا  َیُنب  : » تسا
»(3)؛ ناضمر
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تاکز نداد  زامن و  هماقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  تلاسر  هللا و  یگناگی  رب  نداد  یهاوگ  تسا : هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  »
«. ناضمر هزور  ادخ و  هناخ  جح  و 

تـسد زا  ار  نیتسار  مالـسا  تاکز ، كرات  هجیتن  رد  تسا ؛ مالـسا  ياه  هیاـپ  زا  یکی  ندرک  ناریو  هلزنم  هب  تاـکز  كرت  نیا  رباـنب 
(1)« .تسین لماک  لوبقم  یسک  نینچ  زامن  هداد و 

: موس هیآ 

َساـّنلا َنوَشخَی  مهنم  ٌقیرف  اذا  ُلاـتقلا  ُمهیلع  َبتُک  اّـملف  هاـکّزلا  اوتاء  هولّـصلا و  اومیقأ  مکَیدـیأ و  اوُّفُک  مَُهل  َلـیق  نیذـلا  یلا  ََرت  ملأ  »
(2)« ...ًهَیشَخ َّدَشأ  وأ  هّللا  هیشخک 

نیمه یل )  ) و دیهدب ، تاکز  دینک و  اپرب  ار  زامن  دیرادب و  گنج ) زا   ) تسد ًالعف ) : ) دـش هتفگ  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  »
تخـس یـسرت  ای  ادخ  زا  سرت  دننام  دندیـسرت  هکم ) ناکرـشم  مدرم =(  زا  نانآ  زا  یهورگ  هاگان  هب  دـش ، ررقم  نانآ  رب  رازراک  هک 

« ....رت

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

هدـش رکذ  تاکز  زامن و  هلئـسم  اهنت  یمالـسا  تاروتـسد  مامت  نایم  زا  ارچ  هک  دـیآ  شیپ  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  هرابرد  »
؟ تسین اهنیا  هب  رصحنم  مالسا  تاروتسد  هک  یلاح  رد  تسا 

ناناملـسم هب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیا  ربانب  تسادخ ؛ قلخ  اب  دـنویپ  زمر  تاکز  ادـخ و  اب  دـنویپ  زمر  زامن  هک  مییوگ  یم  خـساپ  رد 
هدامآ ار  شیوخ  عامتجا  دوخ و  ناج  مسج و  ادخ ، ناگدنب  اب  مکحم  دنویپ  دنوادخ و  اب  مکحم  دنویپ  يرارقرب  اب  هدش  هداد  روتسد 

ياهدنویپ نودب  دارفا و  یمسج  یحور و  ياهیگدامآ  نودب  يداهج  ره  ًاملسم  دننک و  يزاسدوخ  حالطـصا ، هب  دننک و  داهج  يارب 
.تسا تسکش  هب  موکحم  یعامتجا  مکحم 

288 ص :

ص 128. ج 4 ، مینست ، ریسفت  ( 9 - 1
هیآ 77. ( 4  ) ءاسن هروس  ( 10 - 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 483 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_288_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_288_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا يراکادف و  هنوگره  هدامآ  دهد و  یم  شرورپ  ار  شیوخ  هیحور  مکحم و  ار  دوخ  نامیا  ادـخ  اب  شیاین  زامن و  وترپ  رد  ناملـسم 
هناوتـشپ کی  تاکز  هک  یگنج -  رازبا  هدومزآ و  تارفن  هیهت  هدش و  رپ  یعامتجا  ياهفاکـش  تاکز  اب  دوش و  یم  یگتـشذگ  دوخ 

دنهاوخ نمـشد  اب  هزرابم  يارب  یفاک  یگدامآ  داهج  نامرف  رودص  ماگنه  هب  دبای و  یم  دوبهب  دـشاب -  یم  اهنآ  هیهت  يارب  يداصتقا 
(1)« .تشاد

: مراهچ هیآ 

اوماقأ اوبات و  ناف  ٍدصرَم  ّلک  مَُهل  اودُعقا  مُهوُرُصحا و  مهوذُخ و  مهوُمتدجَو و  ُثیح  نیکرـشملا  اُوُلتقاف  مُرُحلا  ُرُهـشالا  َخَلَـسنا  اذاف  »
(2)« ٌمیحر ٌروفغ  هللا  ّنا  مهلیبس  اّولَخف  هوکّزلا  اُوتاء  هولّصلا و 

ره رد  دیروآرد و  هرصاحم  هب  دینک و  ریگتسد  ار  نانآ  دیـشُکب و  دیتفای  اجک  ره  ار  ناکرـشم  دش ، يرپس  مارح  ياه  هام  نوچ  سپ  »
هک دـینادرگ ، هداشگ  ناشیارب  هار  دـنداد ، تاکز  دنتـشاد و  اپ  رب  زامن  دـندرک و  هبوت  رگا  سپ  دینیـشنب ؛ نانآ  نیمک  هب  یهاـگنیمک 

« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ 

رد تسا ؟ مالـسا  طرـش  تاکز  زامن و  ایآ  هک  تسا  هدش  حرطم  هیآ  تبـسانم  هب  لاوئـس  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد 
: تسا هدمآ  لاوئس  نیا  هب  خساپ 

نیمه هب  تسا و  مزال  زین  تاکز  زامن و  ءادا  ناتـسرپ  تب  هبوت  لوبق  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  رظن  يادتبا  رد  قوف  تایآ  زا  »
.دنا هتفرگ  رفک  رب  لیلد  ار  زامن  كرت  تنس  لها  ياهقف  یخرب  لیلد 

هب كوکشم  مالسا ، ياعدا  هک  يدراوم  مامت  رد  هک  دشاب  نآ  یمالسا ، گرزب  روتسد  ود  نیا  رکذ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  قح  یلو 
هناشن ناونع  هب  ار  یمالسا  گرزب  هفیظو  ود  نیا  ماجنا  دوب -  نینچ  ًابلاغ  زور  نآ  ناتـسرپ  تب  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دسرب -  رظن 

نآ هب  دـنریذپب و  یهلا  نوناق  ود  ناونع  هب  ار  تاـکز  زاـمن و  اـهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  نیا  اـی  و  دـنهد ، رارق  اـهنآ  مالـسا  يارب 
زامن كرت  اب  اهنت  هک  میراد  ناوارف  لیالد  اریز  دشاب ؛ روصق  اهنآ  راک  رد  لمع  رظن  زا  دنچ  ره  دنـسانشب ، تیمـسر  هب  دنهن و  ندرگ 

.تسا صقان  رایسب  وا  مالسا  دنچ  ره  دریگ ، یمن  رارق  رافک  فص  رد  ناسنا  تاکز  ای  و 
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(1)« .دوب دهاوخ  رفک  ببس  دشاب  یمالسا  تموکح  دض  رب  مایق  ناونع  هب  تاکز  كرت  رگا  هتبلا 

: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  هیآ  نیا  مایپ  زین  رون  ریسفت  رد 

(2)« .تسا تاکز  زامن و  یعقاو ، هبوت  هناشن  تسا و  نامیا  كرش ، زا  هبوت  »

: مجنپ هیآ 

(3)« نوملعی موقل  تایالا  لّصَُفن  نیدلا و  یف  مُکناوخاف  هوکزلا  اوتاء  هولصلا و  اوماقأ  اوبات و  ناف  »

يارب ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنـشاب و  یم  امـش  ینید  ناردارب  تروص  نیا  رد  دـنهد ، تاکز  دـنراد و  اپرب  زاـمن  دـننک و  هبوت  رگا  سپ  »
« .مینک یم  نایب  لیصفت  هب  دنناد  یم  هک  یهورگ 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  نازیملا »  » ریسفت رد 

افتکا هبوت  فرـص  هب  تهج  نیمه  هب  دـندرگرب و  وا  تایآ  ادـخ و  هب  ناـمیا  يوس  هب  هک  تسا  نیا  قایـس ، تلـالد  هب  هبوت ، زا  دارم  »
هعماج ناکرا  نیرت  يوق  زا  هک  ار  تاکز  نینچ  مه  ادـخ و  تدابع  رهاظم  نیرت  نشور  زا  هک  ار  زاـمن  نتـشاد  اـپ  هب  هلئـسم  هدرکن و 

ادـخ تاـیآ  هب  ناـمیا  تیماـمت  رد  هک  ینید  فیاـظو  همه  هب  هراـشا  هنوـمن و  ناوـنع  هب  ار  ود  نیا  درک و  هفاـضا  نآ  هب  تـسا  ینید 
(4)« .درک رکذ  دنراد  تلاخد 

: تسا هدش  نایب  ییاهمایپ  هیآ  نیا  يارب  زین  رون  ریسفت  رد 

؛ دنتسین ام  ینید  ناردارب  دنتاکز ، زامن و  كرات  هک  نانآ   - » 1

؛ تسا تاکز  زامن و  ینید ، تّوخا  هریاد  هب  دورو  طرش   - 2

(5)« .دنبای یم  ناناملسم  اب  ربارب  قوقح  تاکز ، زامن و  هبوت و  هیاس  رد  دندوب ، لتقلا  بجاو  زورید  ات  هک  نانآ   - 3
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: مشش هیآ 

نم اونوکی  نأ  کئلوأ  یـسعف  هللا  الا  شخی  مل  هوکّزلا و  یتاء  هولّـصلا و  ماقأ  رخالا و  مویلا  هللااـب و  َنَماء  نَم  هللا  دـجاسم  ُرُمعی  اـّمنا  »
(1)« نیدتهملا

ادخ زا  زج  هداد و  تاکز  هتـشاد و  اپرب  زامن  هدروآ و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دننک  یم  دابآ  یناسک  اهنت  ار  ادخ  دـجاسم  »
« .دنشاب ناگتفای  هار  زا  نانیا  هک  تسا  دیما  سپ  دنا ، هدیسرتن 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

لامعا اب  هکلب  دـشابن ، اعدا  هلحرم  رد  اهنت  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  صخـش  نآ  ناـمیا  ینعی  هیآ  نیا  رد  هوکزلا  یتآ  هولـصلا و  ماـقأ  »
ار تاکز  ادخ و  قلخ  اب  شدنویپ  مه  دهد و  ماجنا  یتسرد  هب  ار  زامن  دشاب و  مکحم  ادخ  اب  شدنویپ  مه  دـنک ؛ دـییأت  ار  نآ  شکاپ 

(2)« .دزادرپب

: متفه هیآ 

نوعیُطی هوکّزلا و  نوتُؤی  هولصلا و  نومیُقی  رکنملا و  نع  نوَهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوأ  مهُـضعب  ُتانمؤملا  نونمؤملا و  «و 
(3)« میکح زیزع  هللا  نا  هللا  ُمُهُمَحرَیَس  کئلوأ  هلوسر  هللا و 

ار زامن  دنراد و  یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  و  دنراد ، یم  او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  هک  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  «و 
دهاوخ رارق  ناشتمحر  لومـشم  يدوز  هب  ادخ  هک  دـننانآ  .دـنرب  یم  نامرف  شربمایپ  ادـخ و  زا  دـنهد و  یم  تاکز  دـننک و  یم  اپرب 

« .تسا میکح  اناوت و  ادخ  هک  داد ،

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

ار ادـخ  هک  ناقفانم  فالخ  رب  نینمؤم  هک  دـنک  یم  نایب  هتخادرپ و  ناقفانم  اـب  هسیاـقم  رد  نینمؤم  ياـه  هناـشن  رکذ  هب  هیآ  نیا  رد  »
هار رد  ار  شیوخ  لاوما  زا  یـشخب  دنتـسه ، لیخب  يدارفا  هک  ناقفانم  فالخ  رب  و  دـنراد " یم  اپرب  ار  زامن  ، " دـندوب هدرک  شومارف 

(4) ".« دنزادرپ یم  ار  شیوخ  لاوما  تاکز  و   " دنهد یم  ادخ 
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: متشه هیآ 

(1)« ًاّیح ُتمُد  ام  هوکّزلا  هولّصلاب و  یناصوأ  ُتنُک و  ام  نیأ  ًاکرابُم  ینلعج  «و 

هدرک شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هتخاس و  تکرب  اب  ارم  ادـخ )  ) مشاب هک  اج  ره  دومرف ): هراوهگ  رد  یـسیع  ترـضح   ) «و
« .تسا

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

تیمها ببـس  هب  نیا  دـنک و  یم  هیکت  تاکز  زامن و  هب  راگدرورپ  هیـصوت  رب  اه ، همانرب  مامت  ناـیم  زا  یـسیع  ترـضح  هیآ  نیا  رد  »
رد ناوت  یم  ار  یبهذـم  ياه  همانرب  همه  رظن  کی  زا  تسا و  قلخ  قلاخ و  اب  طابترا  زمر  ود  نیا  هک  تسا  همانرب  ود  نیا  هداـعلا  قوف 

(2)« .دنک یم  صخشم  قلاخ  اب  ار  ناسنا  دنویپ  یشخب  قلخ و  اب  ار  ناسنا  دنویپ  اهنآ  زا  یشخب  هک  ارچ  درک ؛ هصالخ  نآ 

: مهن هیآ 

(3)« راصبالا ُبولقلا و  هیف  ُّبلقتت  ًاموی  نوفاخی  هوکّزلا  ءاتیا  هولّصلا و  ِماقا  هللا و  ِرکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  »

زا و  دراد ، یمن  لوغـشم  دوخ  هب  تاکز ، نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  ادـخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  »
« .دنساره یم  دوش  یم  ور  ریز و  نآ  رد  اه  هدید  اهلد و  هک  يزور 

: تسا هتشون  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

یگدنز رد  هک  هدرک  رومأم  اهنآ  هب  ار  ناگدنب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هحلاص  لامعا  همه  ندروآ  تاکز ، ءاتیا  زامن و  هماقا  زا  دارم  »
هب تبـسن  ار  وا  فیاظو  تاکز  ءاتیا  دـنک و  یم  لّثمم  ار  ناحبـس  يادـخ  يارب  تیدوبع  فیاظو  زامن ، هماقا  دـنهد ؛ ماجنا  ناـشیایند 

(4)« .دنتسه ینکر  دوخ  باب  رد  کی  ره  تاکز  زامن و  نوچ  دزاس ؛ یم  لّثمم  قلخ 
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: مهد هیآ 

(1)« نومحُرت مکّلعل  لوسّرلا  اوعیطأ  هوکّزلا و  اوتاء  هولّصلا و  اومیقأ  «و 

« .دیریگ رارق  تمحر  دروم  ات  دیرب  نامرف  ار  ادخ )  ) ربمایپ دیهدب و  ار  تاکز  دینک و  اپرب  ار  زامن  «و 

: تسا هتشون  هیآ  نیا  هرابرد  ییابطابط  همالع 

فیلاکت نایم  رد  فیلکت  ود  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک  يروآدای  ار  تاکز  زاـمن و  اـهنت  فیلاـکت )  ) فیاـظو همه  ناـیم  زا  رگا  »
(2)« .تسا نکر  هلزنم  هب  قلخ  ادخ و  هب  هعجار 

هراشا

بسانت هب  ًایناث  دراد ؛ دوجو  قیمع  يا  هطبار  تاکز  زامن و  نیب  ًالوا  هک  دیدرگ  مولعم  دش  رکذ  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هجیتن هدافتـسا و  لباق  مادـک  ره  ياهیگژیو  زا  يا  یگژیو  هضیرف و  ود  نیا  نیب  یگتـسبمه  زا  يدـُعب  هیآ ، ره  لوزن  نأـش  عوضوم و 

.تسا يریگ 

زامن هماقا  داتس  تیاس  : عبنم

؟ تسیچ تاکز 

؟ تسیچ تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ  و  تسیچ ؟ تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ 

لیلد نیا  هب  ایآ  دراد ؟ يرت  یمومع  طیارـش  هک  سمخ  هب  ات  هدـش  دـیکأت  تاـکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ  تسا ؟ اـنعم  هچ  هب  تاـکز 
، ناـمز نآ  رد  مییوگب  رگا  دراد ؟ يرگید  لـیلد  اـیآ  میتـسناد ؟ یم  لاـح  هب  اـت  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  يزیچ  تاـکز  ياـنعم  هک  تسا 
رد رگا  ایآ  دور ! یم  نیب  زا  تسا  اه  نارود  یمامت  يارب  نآرق  تایآ  هک  تقیقح  نیا  سپ  هدوب ، رت  یمومع  سمخ  هب  تبسن  تاکز 

یمن تاکز  عوکر  لاح  رد  هک  یناـسک  سپ  دـهد ، یم  تاـکز  عوکر  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم   » دوش یم  ناـیب  نآرق 
هک هدوب  یلام  نامه  ییادـها  رتشگنا  نآ  هک  دوش  یم  صخـشم  اجک  زا  دنتـسین ؟ نمؤم  (ع ) یلع ترـضح  زج  هب  همه  ینعی  دـنهد ؛»

نامه ًاقیقد  روطچ  سپ  دوش ، تخادرپ  دعب  هبساحم و  دیاب  میـسانش ، یم  ام  هک  ییانعم  نآ  هب  تاکز  هک  یلاح  رد  هتفرگ  مان  تاکز 
.دیهد خساپ  عجرم  كردم و  لیلد و  اب  ًافطل  تسا ؟ هدشن  نآ  زا  یتمسق  ای  سمخ  ارچ  تسا ؟ هدش  لام  تاکز  رتشگنا ،

293 ص :

هیآ 56. ( 24  ) رون هروس  ( 26 - 1
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ص 223. ج 15 ، نازیملا ، همجرت  ( 27 - 2
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: خساپ

هملک  (1) .دوـش یم  لـصاح  يورخا  يوـیند و  ياـهزیچ  رد  یهلا  تکرب  زا  هک  تسا  يّوـمن  دـشر و  ياـنعم  هب  هاـکز »  » هملک لـصا 
رد هک  تسا  لیلد  نیا  هب  .دوش  یم  قالطا  دـهد ، یم  ارقف  هب  دـنک و  یم  جراخ  دوخ  لام  زا  نمؤم  ناسنا  هک  یهلا  مهـس  هب  تاکز » »

دوش و یم  هدننک  تخادرپ  حور  یکاپ  هیکزت و  بجوم  ای  دراد ، تاکرب  تاریخ و  اب  هارمه  لام  شیازفا  دـشر و  دـیما  نآ ، تخادرپ 
: تسا هدـمآ  انعم  ود  هب  تغل ، رد  تاکز » ، » نیاربانب  (2) .دراد دوجو  تاکز  تخادرپ  رد  هدـیاف  ود  ره  اریز  تسا ؛ هبنج  ود  ره  زا  اـی 

(3) .یکاپ يرگید  ّومن و  دشر و  یکی 

تاکز .تسا  نتفرگ  هزور  داهج و  ندـب ؛ تاکز  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .دراد  یتاکز  يزیچ  ره  ماع ، يوغل و  ياـنعم  ساـسا  رب 
، نیگهودنا دارفا  تاجن  تردق ؛ هطلس و  تاکز  .دوب  دهاوخ  تمصع  تفع و  ییابیز ؛ لامج و  تاکز  شـشخب ، لذب و  ماقم ؛ هاج و 

ناسحا يزوریپ ؛ تاکز  راگدرورپ و  تعاطا  رد  شـشوک  یتمالـس ؛ تحـص و  تاکز  .تسا  هّللا  لیبس  یف  داهج  تعاجـش ؛ تاـکز 
(4) «. ...تسا فاصنا  تردق ؛ تاکز  ینک ...  راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  یهد و  رشن  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ملع  تاکز  .دوب  دهاوخ 

294 ص :

، ملعلاراد ص 380 ، ناندـع ، ناوفـص  يدواد ، قیقحت : نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دـمحم ، نب  نیـسح  یناهفـصا ، بغار  (. 1 - ) 1
.ق 1412 لوا ، پاچ  توریب ، قشمد ، هیماشلا ، رادلا 

ص 381. نامه ، (. 2 - ) 2
، موس پاچ  توریب ، عیزوتلا ، رـشنلا و  هعاـبطلل و  رکفلا  راد  ص 358 ، ج 14 ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ، نبا  (. 3 - ) 3

.ق 1414
، لوا پاـچ  مق ، (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  ص 46 ، ج 7 ، لئاسملا ، طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم  نیـسح ، يرون ، ثدـحم  (. 4 - ) 4
، ثیدحلا راد  ص 275 ، نیسح ، يدنجریب ، ینسح  ححصم : ققحم و  ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  یلع ، یطساو ، یثیل  ك.ر : 1408ق ؛

.ش 1376 لوا ، پاچ  مق ،
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نآرق رد  تاکز 

اب هطبار  هدش و  لصاح  زامن  قیرط  زا  لاعتم  دـنوادخ  اب  هطبار  هک  تسا  نآ  ناشن  هالـص »  » رانک رد  تاکز »  » ندـمآ میرک ؛ نآرق  رد 
نآرق تایآ  رد  زاـمن  اریز  تسا ؛ اـهنآ  هژیو  تیمها  تهج  هب  ود  نیا  یهارمه  .دوش  یم  رارقرب  تاـکز  يادا  هار  زا  دـنوادخ  قولخم 
رایـسب یعامتجا و ...  يداصتقا و  دُعب  رد  مالـسا  نید  رد  زین  تاکز  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  زا  یمالـسا  تایاور  میرک و 

.تسا مالسا  سدقم  نید  يرگن  هبناج  همه  مالسا و  تیعماج  هناشن  زامن  رانک  رد  تاکز  رکذ  دراد و  تیمها 

هکلب تسین ؛ یهقف  یحالطـصا  بجاو  تاکز  هب  طوبرم  همه  هدـمآ ، میرک  نآرق  رد  تاکز  هرابرد  هک  یتایآ  تشاد  هجوت  دـیاب  اما 
هقدـص قافنا و  يانعم  هب  تاـکز   (1)، بجاو تاکز  دـننام  تسا ؛ هدـش  رکذ  فلتخم  نیوانع  اب  هارمه  توافتم و  یناـعم  اـب  تاـکز 

ای بـجاو  زا  مـعا  لاـم -  تاــکز  دروـم  رد  تاــکز  هـب  طوـبرم  تاــیآ  رثـکا  هـچرگا    (3) .یکاـپ ياـنعم  هب  تاـکز   (2)، یبحتسم
.تسا  (4)- بحتسم

295 ص :

، ناربمایپ و  ینامـسآ ،)  ) باتک و  ناگتـشرف ، و  زیخاتـسر ، زور  و  ادخ ، هب  هک  تسا  یـسک  راکوکین ) و   ) یکین : » 177 هرقب ، (. 5 - ) 1
هار و رد  ناگدـناماو  نانیکـسم و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  هب  دراد ، نآ  هب  هک  يا  هقـالع  همه  اـب  ار ، دوـخ )  ) لاـم هدروآ و  ناـمیا 

یماگنه هب   - دوخ دهع  هب  هک  یناسک  نینچمه )  ) دزادرپ و یم  ار  تاکز  دراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دـنک  یم  قافنا  ناگدرب ، نالئاس و 
یناسک اهنیا  دنهد  یم  جرخ  هب  تماقتـسا  گنج ، نادیم  رد  اه و  يرامیب  اه و  تیمورحم  ربارب  رد  دننک و  یم  افو  دنتـسب - دـهع  هک 

اهنآ لاوما  زا  : » 103 هبوت ، ناراکزیهرپ ؛»! دنتـسه  اهنیا  و  تسا ) گنهامه  ناشداقتعا  اب  ناشراتفگ   ) دنیوگ و یم  تسار  هک  دنتـسه 
اعد اهنآ  هب  تاکز )، نتفرگ  ماگنه  هب  و( یهد ! شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ ، ۀلیـسو  هب  ات  ریگب ، تاـکز ) ناونع  هب  ) يا هقدـص 

!«. تساناد اونش و  دنوادخ  و  تساهنآ ؛ شمارآ  ۀیام  وت ، ياعد  هک  نک ؛
نینچ هک  یناسک  تسا و ) تکرب  هیام   ) دیبلط یم  ار  ادـخ  ياضر  اهنت  دـیزادرپ و  یم  تاکز  ناونع  هب  ار  هچنآ  : » 39 مور ، (. 6 - ) 2

دمحم دیـس  ییابطابط ، دوش ؛ یم  لـماش  ار  يا  هقدـص  هنوگ  ره  هیآ  نیا  رد  تاـکز  زا  روظنم  دـنفعاضم .» شاداـپ  ياراد  دـننک  یم 
.ق 1417 مجنپ ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ص 185 ، ج 16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ،

، میرم دـهدب ؛»! ود  نآ  هب  رت  تبحماب  رت و  كاپ  يدـنزرف  وا ، ياج  هب  ناشراگدرورپ  هک  میتساوخ  ور ، نیا  زا  : » 81 فهک ، (. 7 - ) 3
«. دوب راگزیهرپ  وا  و  ناج !) لد و   ) یکاپ و  میدیشخب ، وا  هب  دوخ  هیحان  زا  یتّبحم  تمحر و  و  : » 13

لاؤس 9422. بحتسم ،» بجاو و  تاکز  ّقلعت  دراوم  : » ك.ر (. 8 - ) 4
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تاکز صوصخ  رد  هن  هتفر ، یم  راک  هب  لام ) قاـفنا   ) يوغل ياـنعم  رد  تاـکز »  » مالـسا ردـص  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  نینچمه 
َهاکَّزلا َو َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  هر ) ) ییاـبطابط همـالع  .بجاو 

هدـش لزان  (ع ) یلع ماما  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  ننـست ، لها  عبانم  هعیـش و  عبانم  زا  يددـعتم  تایاور  ساسا  رب   ) (1) ؛» َنوُعِکار ْمُه 
یمن نهذ  هب  هقدـص  هدـش و  بجاو  تاکز  هب  فرـصنم  نهذ  دوش  یم  هتفگ  تاکز  یتقو  زورما  دـینیب  یم  رگا  : » دـیوگ یم  تسا ،)

لاس دنچ  رازه و  تدم  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  دشابن ، تاکز  هقدص ، برع  تغل  بسح  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  دـیآ ،
يانعم نامه  هب  تاکز  مالسا  ردص  رد  هنرگ  و  دنا ، هدرب  راک  هب  بجاو  رد  ار  تاکز  ناناملـسم  هعرـشتم و  مالـسا ، رمع  زا  هتـشذگ 

.یبحتسم قافنا  هقدص و  و  یهقف ،) بجاو  تاکز   ) نآ حلطصم  يانعم  زا  تسا  معا  تاکز ، يوغل  يانعم  .تسا و  هدوب  دوخ  يوغل 

نامه تسا ، نآ  فدارم  ادـخ و  هار  رد  لام  قافنا  يانعم  هب  دریگ ، رارق  زامن  راـنک  رد  رگا  ًاـصوصخم  تغل ، رد  تاـکز  تقیقح  رد 
رد هک  هیآ  نیا  دننام  دوش ، یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـننک  یم  تیاکح  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  لاوحا  هک  یتایآ  زا  بلطم  نیمه  هک  روط 
هب عجار  »(2) و  ِهاکَّزلا َءاتیِإ  ِهالَّصلا َو  َماقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  :» دـیامرف یم  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  ترـضح  هراـب 
رد (ع ) یـسیع ترـضح  هرابرد  »(3) و  ایِـضْرَم ِهِّبَر  َدـْنِع  َناک  ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصلِاب َو  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَـی  َناـک  َو  :» دـیامرف یم  لیعامـسا  ترـضح 

لیعامسا و بوقعی و  میهاربا و  تعیرش  رد  هک  تسادیپ  هتفگان   (4) «. ایَح ُْتمُد  ام  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  َو  : » دیامرف یم  هراوهگ 
(5) .دوبن تسا  مالسا  رد  هک  ییانعم  نآ  هب  تاکز  (ع ) یسیع

296 ص :

، دنراد یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امش ، ّیلو  تسرپرس و  : » 55 هدئام ، (. 9 - ) 1
«. دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  و 

«. ار نداد  تاکز  ندناوخ و  زامن  کین و  ياهراک  نانآ  هب  میدرک  یحو  ام  : » 73 ءایبنا ، (. 10 - ) 2
هدیدنـسپ دـنوادخ  دزن  رد  درک و  یم  هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  لها  هراومه  هک  دوب  ناـنچ  لیعامـسا  : » 55 میرم ، (. 11 - ) 3

«. دوب
«. منکن كرت  ار  تاکز  زامن و  ما  هدنز  ات  هک  داد  روتسد  نم  هب  نم  يادخ  و  : » 31 میرم ، (. 12 - ) 4

، مجنپ پاـچ  مق ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتفد  ص 10 ، ج 6 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ، دـمحم  دیـس  ییاـبطابط ، (. 13 - ) 5
.ق 1417
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ْمُه ِهَرِخآـْلِاب  ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنوـُتُْؤی  ـال  َنیِذَّلا   » (1) و «، یَّلَـصَف ِهِّبَر  َمْـسا  َرَکَذ  یَّکََزت َو  ْنَـم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » میناوـخ یم  نآرق  رد  نـینچمه 
لیاوا رد  هک  ییاه  هروس  ًاـصوصخم  یکم و  ياـه  هروس  رد  هک  يرگید  تاـیآ  »(3) و  َنُولِعاف ِهاـکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو   » (2) و «، َنوُِرفاک

فورعم و يانعم  هب  تاکز  ًالوصا  هک  دـندش  لزان  یتقو  اه  هروس  نیا  هچ  .نآ  لاثما  و  هدجـس » مح   » هروس دـننام  هدـش  لزاـن  تثعب 
، دنا هدیمهف  یم  يزیچ  تسا ، تایآ  نیا  رد  هک  یتاکز  هملک  زا  زور  نآ  ناناملـسم  دـبال  و  دوب ، هدـشن  بجاو  زونه  یهقف  حلطـصم 

تلالد  (4)« ْمَُهل ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  : » تاکز هب  طوبرم  هیآ  نیا  هکلب 
نوچ و  تسا ، هقدـص  هک  دـنا  هتفگ  تاکز  ار  نآ  تهج  نیا  زا  و  تسا ، هقدـص  قیداـصم  زا  یکی  حلطـصم  تاـکز  هک  نیا  رب  دراد 

(5) .تسا ندرک  كاپ  يانعم  هب  هیکزت و  زا  مه  تاکز  تسا ، هدننک  كاپ  هقدص 

بوجو دراوم  صخـشم  روط  هب  اما  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  یلام  بجاو  کی  ناونع  هب  تاکز  تخادرپ  هک  نیا  اـب  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدش  نایب  تایاور  رد  نآ  بوجو  دراوم  تسا و  هدشن  نّیعم  نآ 

سمخ اب  تاکز  هسیاقم 

، یلام فیاظو  نیا  يادا  .تسا  ناناملـسم  يداصتقا  فیلاکت  زا  بحتـسم ، بجاو و  ياـه  قاـفنا  رگید  سمخ و  تاـکز و  تخادرپ 
ره اما  .دنراد  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  هعماج و  دارفا  نایم  تورث  لیدعت  عیزوت و  رد  یمهم  شقن  یقالخا ، هدـنزاس  راثآ  رب  نوزفا 

.دنراد توافت  مه  اب  فرصم  بوجو و  طیارش  ّقلعت ، دراوم  تهج  زا  تاکز  سمخ و  زا  مادک 

297 ص :

«. درازگ زامن  هداتفا  شیادخ  دای  هب  هدرک و  هیکزت  هک  نآ  تفای  يراگتسر  قیقحت  هب  : » 15 یلعا ، (. 14 - ) 1
«. دنرکنم ار  ترخآ  و  دنزادرپ ، یمن  ار  تاکز  هک  نانآ  : » 7 تلصف ، (. 15 - ) 2

«. دنهد یم  ماجنا  ار  تاکز  روتسد  هک  ییاهنآ  : » 4 نونمؤم ، (. 16 - ) 3
.103 هبوت ، (. 17 - ) 4

.11 ص 10 –  ج 6 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  (. 18 - ) 5
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هک یصاخ  طورـش  اب  دوخ  جراخم  رب  دازام  دمآرد و  زا  دیاب  هک  ناسنا  لاوما  مجنپ  کی  زا  تسا  ترابع  سمخ » « ؛ یمالـسا هقف  رد 
زا نادنمتـسم  ات  هداد  رارق  (ع ) موصعم ماما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یّقح  نآ  دوش و  تخادرپ  هدـش ، نایب  هقف  رد 

: دوش یم  میـسقت  مسق  ود  هب  سمخ  .دـننک  نیمأت  نآ  اب  ار  دوخ  ياه  يدـنمزاین  فرـصم و  تاکز  ياج  هب  ناراوگرزب  نآ  نادـناخ 
مهس نآ ، رگید  مین  ددرگ و  هنیزه  ناناملـسم  مالـسا و  حلاصم  رد  یمالـسا  مکاح  طسوت  دیاب  هک  تسا  (ع ) ماما مهـس  نآ ، زا  یمین 

(2) .دریگ یم  ّقلعت  هژیو  طیارش  اب  يدراوم  هب  سمخ   (1) .تسا تاداس 

دریگ و یم  قلعت  هعماج  دنم  تورث  ّینغ و  دارفا  یخرب  لاوما  زا  یشخب  هب  هک  یبجاو  ّقح  زا : تسا  ترابع  تاکز  یمالـسا ، هقف  رد 
ات  ) لخب صرح و  دننام  یتشز  تافـص  زا  تاکز ، نداد  اب  اینغا   (3) .دوش تخادرپ  یمومع  حلاصم  رد  فرـص  يارب  ارقف  عفن  هب  دیاب 

، اهقف هاگدید  زا  نینچمه  .درک  دهاوخ  ّومن  دـشر و  يورخا ، يویند و  تکرب  ریخ و  اب  زین  ناشلاوما  دـندرگ و  یم  كاپ  يا ) هزادـنا 
(4) .تسا مالسا  سدقم  نید  ناکرا  تایرورض و  زا  تاکز  بوجو  لصا 

298 ص :

لاؤس 690. عجارم ،» ةزاجا  سمخ و  تخادرپ  « ؛ لاؤس 8419 (ع ،») ماما مهس  : » ك.ر (. 19 - ) 1
لاؤس 19664. نآ ،» قلعت  دراوم  سمخ و  یتسیچ  : » ك.ر (. 20 - ) 2

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  ، 281 ص 280 –  هقفلا ، تاحلطصم  یلع ، ازریم  ینیکشم ، ك.ر : (. 21 - ) 3
ثدحم ات  ؛ یب  لوا ، پاچ  مق ، (ع ،) تیبلا لآ  هسسؤم  ، 8 ص 7 –  ج 5 ، ءاهقفلا ، هرکذت  فسوی ، نب  نسح  یّلح ، همالع  (. 22 - ) 4

دبع دیـس  مرقم ، یقت ، دـمحم  یناوریا ، ححـصم : ققحم و  هرهاطلا ، هرتعلا  ماکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا  دـمحا ، نب  فسوی  ینارحب ،
هسسؤم ص 311 ، ج 1 ، هلیـسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماـما  1405ق ؛ لوا ، پاچ  مق ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتفد  ص 8 ، ج 12 ، قازرلا ،
ترضح رتفد  تاراشتنا  ص 351 ، ج 1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  یلع ، دیس  یناتسیس ، ینیسح  ات ؛ یب  لوا ، پاچ  مق ، ملعلا ، راد  تاعوبطم 

.ق 1417 مجنپ ، پاچ  مق ، یناتسیس ، هللا  هیآ 
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تاکز راثآ 

ره تسا  مالـسا  ُلپ  تاکز ، : » دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  لقن  هب  (ع ) یلع ماما  هک  نیا  دـننام  تسا ؛ يدایز  راثآ  ياراد  تاـکز 
ورف ار  راگدرورپ  مشخ  تاکز  و  دوش ، یم  ینادـنز  ُلپ  نآ  ریز  رد  دزادرپن  ار  نآ  سک  ره  هدرک و  روبع  ُلپ  زا  دزادرپب  ار  نآ  سک 

(1) «. دناشن یم 

هجیتن

، تسا هدرتسگ  نآرق  همیرک  تایآ  رد  هتفر  راک  هب  تاکز  يانعم  . 1

ار شیوخ  هاگیاج  یمالسا  هعماج  يدابع  يداصتقا و  عبنم  ود  نیا  زا  مادکره  اما  .تسین  رتشیب  زیچ  کی  سمخ  يانعم  هک  یلاح  رد 
.دنتسه بحتسم  يدراوم  رد  بجاو و  يدراوم  رد  ییاه  تعفنم  اه و  تحلصم  ساسا  رب  دنراد و 

تاکز تایآ  ترثک  تلع  هرابرد  . 2

رب يرتشیب  دیکأت  اذل  تسا ؛ رتشیب  سمخ  هب  تبسن  تاکز  فرـصم  دراوم  تفگ : ناوت  یم  سمخ ، هب  تبـسن  بحتـسم - بجاو و  –

رد و   ) یمالسا هعماج  دارفا  مامت  لماش  نآ ، فرـصم  هریاد  هک  تسا  یمکح  تاکز ، اریز  تسا ؛ هدش  نآ  تخادرپ  تاکز و  هلئـسم 
فرصم لومش  هریاد  یلو  ( 24 ،) دوش یم  مه  تاداس  لماش  یبحتسم  تاقدص  قافنا و  یتح  تسا و  ناناملـسم ) ریغ  دراوم  زا  یخرب 

یم مارح  مشاه  ینب  يارب  هک  بجاو  تاکز  لباقم  رد  هکلب  دوش ، یمن  یمالـسا  هعماـج  دارفا  همه  لـماش  تسا و  رتدودـحم  سمخ 
صوصخم نآ  زا  یمهس  زین  دراد و  صاصتخا  نانآ  نادنمتسم  ارقف و  يارب  نآ  زا  یشخب  دنرادن ، ار  نآ  زا  هدافتسا  قح  اهنآ  دشاب و 

( جع ) يدهم ماما  تیاضر  هک  يداصتقا  کمک  ره  هعماج و  تاجایتحا  عفر  رد  طیارـش  عماج  هیقف  تبیغ  رـصع  رد  هک  تسا  (ع ) ماما
.دنک یم  فرصم  تسا ، نآ  رد 

299 ص :

، یـسوط خیـش  ِّبَّرلا ؛» َبَضَغ  یِفُْطت ُء  َیِه  اـهَنْوُد َو  َسَبَتْحا  اَـهَعَنَم  ْنَم  َهَرَْطنَْقلا َو  َزاـج  اـهاَّدا  ْنَمَف  ِمالْـسْالا  ُهَرَْطنَق  ُهاـکَّزلا  (. » 23 - ) 1
.ق 1414 لوا ، پاچ  مق ، هفاقثلا ، راد  ص 522 ، یلامالا ،
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.دینک هعلاطم  ار  لاؤس 931  زامن ،» لاح  رد  (ع ) یلع ترضح  نداد  تاکز  ( » (ع یلع ماما  نداد  تاکز  هب  طوبرم  شخب  هرابرد 

islamquest.net: عبنم

نآرق مرکا و  ربمایپ 

نآرق مرکا و  ربمایپ 

؟ دوب هنوگچ  ربمایپ  قالخا  دندیسرپ : هشیاع  زا 

: داد خساپ 

يدوجو یقالخا و  یتفرعم ، تمظع  لامک و  مالـسا و  ربمایپ  يدعب  دـنچ  عماج و  تیـصخش  .دوب » نآرق  (ص ،) ربمایپ يوخ  قلخ و  »
راگدـنام ییوگلا  تجح و  نایمدآ ، نایم  رد  لماک » ناسنا   » مات قلطم و  دامن  ناونع  هب  هک  تسا  قطاـن  مسجم و  نآرق  راوگرزب ، نآ 

.دشاب یم 

نآرق رگا  .تسا  ادـخ  ینیوکت  مـالک  مظعـالا و  هللا  هملک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تسا ، قح  ترـضح  یعیرـشت  مـالک  میرک ، نآرق  رگا 
ياه هیال  نوطب و  نآرق  رگا  .تسا  هنادواـج  ینیع و  یتقیقح  زین  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یگـشیمه ، هنادواـج و  قیاـقح  اـب  تسا  یباـتک 

زین ص )  ) مرکا ربمایپ  دـشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  دـیاب  قیاقح  نآ  فشک  يارب  شالت  هک  دراد  يا  هدرتسگ  قیمع و  یقادـصم  ییانعم و 
، هریـس قمع  هب  یباـیتسد  ناـشیا و  تیـصخش  فلتخم  داـعبا  تخانـش  هک  یناـسنا ، ینیع و  تسا  یتقیقح  یندـشن و  ماـمت  يا  هریخذ 

لماکت دبای و  یمن  نایاپ  زگره  نآرق  هب  تیرـشب  زاین  رگا  .تسا  دنمزاین  رمتـسم  يداهتجا  داهج و  هب  ترـضح  نآ  تنـس  كولس و 
زورما و ناسنا  زاین  دزاس ، یم  نوزفازور  هک  دـهد  یمن  شهاک  اهنت  هن  میرک  نآرق  قیاـقح  هب  ار  وا  زاـین  ناـسنا ، یعاـمتجا  یملع و 

ینامـسآ بتک  متاخ  نآرق  نایدا و  متاخ  مالـسا  رگا  تسا و  ریذپان  نایاپ  ناشیا  ياه  هزومآ  اه و  سرد  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  ادرف 
تـسا یهلا  ضیف  لوزن  يدـبا  هطـساو  مظعالا و  هللا  هفیلخ  وا  .تسا  یناسنا  لامک  عیفر  هلق  ءایبنلا و  متاـخ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تسا ،

هنیآ ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا و  ص )  ) يدـمحم رون  تقیقح  بوتکم  هخـسن  میرک  نآرق  نیملاعلل .» همحر  ـالا  كانلـسرا  اـم  و  : » هک
.مدآ ملاع و  رب  لاعتم  دنوادخ  قلطم  رون  قح و  يانسح  تافص  يامن  مامت 

300 ص :
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تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، نآرق و 

هراشا

يودهم یلع  : هدنسیون

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، نآرق و 

ضرف مه ، زا  اـهنآ  ییادـج  کـیکفت و  هک  دـنتقیقح  کـی  روهظ  ود  تیعقاو و  کـی  هرهچ ي  ود  ع ،)  ) موصعم ماـما  میرک و  نآرق 
ِماما نآرق ، تسا و  قطان  ِنآرق  موصعم ، ماما  .نَّودـم  لماک  ناسنا  میرک ، نآرق  تسا و  لّثمم  نآرق  لـماک ، ناـسنا  .درادـن  یحیحص 
ماما میرک و  نآرق  نایم  یگناگی  داحتا و  .تسا  یعقاو  ماما  نآرق ، نودب  ماما  هن  تسا و  یقیقح  نآرق  ماما ، نودـب  نآرق  هن  .تماص 
ادری یتح  اقرتفی  نل  ...يدعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نإ  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینإ   » نیلقث فورعم  ثیدح  زا  دافتسم  هک  موصعم ،
نیا .دنتـسه  ربماـیپ  ترتع  نآرق و  دومنهر  يربهر و  دـنمزاین  تماـیق ، زور  اـت  مدرم  ماـمت  هک  تساـنعم  نیدـب  تسا ، ضوحلا » ّیلع 
ماما همئالاداوج  ترضح  تدالو  هناتـسآ  رد  .دشاب  یم  ود  نآ  نایم  كرتشم  تافـص  هلـسلس  کی  دوجو  مزلتـسم  یگناگی ، داحتا و 

دمحم

.مییامن یم  هراشا  كرتشم  ياه  یگژیو  فاصوا و  نیا  زا  یخرب  هب  ترضح ، نآ  همانترایز  هب  یهاگن  مین  اب  ع ،)  ) یقت

: رون - 1

* نیبم باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق  : » تسا هدرک  یفرعم  نشور  ِباتک  رون و  ار  نآرق  همیرک ، تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم  دـنوادخ 
يرون و ناتیارب  ادـخ  هیحان  زا  ام ) هداتـسرف  ( ؛ هنذإـب رونلا  یلإ  تاـملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی 
هب ار  نانآ  دنک و  یم  تیاده  تمالـس ، قرط  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  نآ  هلیـسوب  ادخ  هک  یباتک  رون و  .تسا  هدروآ  رگ  نشور  یباتک 
یم يرگید  هیآ  رد  /15 و16 .) هدئام «) دنک یم  تیاده  میقتسم  طارـص  يوس  هب  هتخاس و  جراخ  رون  يوس  هب  اه  تملظ  زا  دوخ  نذا 

تسا نآ  رون  تیصوصخ  (. 174/ ءاسن «) میدرک لزان  امـش  يارب  يا  هدـننک  نشور  نیبم و  رون  ام  ًانیبم ؛ ًارون  مکیلإ  انلزنأ  و  : » دـیامرف
يروـن میرک  نآرق  .دـشاب  شریغ  هدـننک  نشور  رِهظُم و  مه ، ینوریب  رثا  رظن  زا  دـشاب و  نشور  رهاـظ و  دوـخ  رهوـگ  تاذ و  رد  هک 

زین ع )  ) نیموصعم همئا  .دنک  یم  تیاده  شراگدرورپ  رون  يوس  هب  دروآ و  یم  نوریب  ّتینا  تعیبط و  تاملظ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا 
زین ع )  ) داوج ماما  همانترایز  رد  .دومیپ  ار  يدبا  تداعس  ریسم  ناوت  یم  اهنآ  تینارون  يرگنشور و  وترپ  رد  هک  دنرون  نآرق ، دننامه 

هب قرخت  ًارون  «، » عطاسلا رونلا  اهیأ  کیلع  مالسلا  «، » ضرألا تاملظ  یف  هللا  رون  ای  کیلع  مالـسلا  : » تسا هدش  هراشا  یگژیو  نیا  هب 
«. دور نیب  زا  تاملظ  اهیکیرات و  نآ  اب  هک  يرون  ملظلا ؛
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: تیاده - 2

تیاده باتک  ناونع  هب  نآرق  تایآ ، یخرب  رد  .تسا  هدرک  یفرعم  تیاده  باتک  ار  میرک  نآرق  يرایسب ، تایآ  رد  ناحبـس  يادخ 
ار نآرق  هک  دراد  دوـجو  تاـیآ  زا  رگید  يا  هتـسد  تاـیآ ، نـیا  راـنک  رد  ( 185/ هرقب «) سانلل يدـه  : » تسا هدـش  یفرعم  مدرم  همه 

ًانایبت باتکلا  کیلع  انلزن  و  : » دـهد یم  نیملـسم  هب  صاصتخا  ار  نآ  يا  هیآ  رد  .تسا  هدرک  یفرعم  مدرم  زا  یخرب  تیادـه  باـتک 
و نینموملل » همحر  يدـهل و  ّهنا  و   » نینموم يارب  ار  نآ  يرگید  هیآ  رد  ( 89/ لحن «) نیملسملل يرشب  همحر و  يده و  یـش ء و  لکل 
رد تایآ ، نیا  توافت  ّرـس  (. 2 هرقب / «) نیقتملل يدـه  هیف  بیر  ـال  باـتکلا  کـلذ  : » دـنک یم  یفرعم  نیقتم  يارب  ار  نآ  يدراوم  رد 

يارب نآ  ینیوکت  تیادـه  تسا و  مدرم  همه  يارب  نآرق  یعیرـشت  تیادـه  هک  انعم  نیدـب  تسا ، نآ  ياحنا  ای  نآرق  تیادـه  ددـعت 
تیاده همألا ؛ يداه   » ناونع اب  یگژیو  نیا  ترضح ، نآ  رب  تاولـص  ماگنه  ع )  ) داوج ماما  همانترایز  رد  .نیقتم  نیملـسم و  نینموم ،

، يرگید زارف  رد  همئـألا .» ثراو  همـألا و  يداـه  یقتلا ...  یکزلا  یلع  نب  دـمحم  یلع  ّلـص  مهللا  : » تـسا هدـش  رکذ  تـما » هدـننک 
نم ّنأ  دهشأ  : » دنا هدش  یفرعم  تکاله ، تلالـض و  لیبس  رب  ناشیا ، نافلاخم  و  تیاده ، قح و  قیرط  کلاس  مامه ، ماما  نآ  ناوریپ 

يوریپ وت  زا  هک  ره  مهد  یم  یهاوگ  يدّرلا ؛ هلالـضلا و  یلع  هوادـعلا  کل  َبصن  كرکنأ و  نَم  ّنأ  يدـهلا و  قحلا و  یلع  کـعبتا 
هرابرد نینچمه  تسا .» تکاله  یهارمگ و  رب  دنکفا ، ینمشد  حرط  وت  اب  هدرک و  راکنا  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، تیاده  قح و  رب  دنک 

.دیآ تسدب  وا  هطساوب  تیاده  هک  ییاوشیپ  ادتقم و  ینعی : « هیادهلا اهب  كردت  هودق  : » تسا هدمآ  ترضح  نآ 
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: رّهطم - 3

اولتی هللا  نم  لوسر  : » تسا هدرک  یفرعم  لطاب  هب  شیارگ  فارحنا و  زا  رودـب  هزیکاـپ و  رَّهطم و  فصو  اـب  ار  میرک  نآرق  دـنوادخ ،
: دـیامرف یم  زین  و  ( 2/ هنّیب «) دـنک یم  توالت  ار  هزیکاپ  رهطم و  فحـص  هک  تسادـخ  فرط  زا  يا  هداتـسرف  ربماـیپ ، هرّهطم ؛ ًاـفحص 

داوج ماما  همانترایز  رد  (. 28/ رمز «) درادـن دوجو  نآ  رد  فارحنا  يژک و  ًالـصا  هک  تسا  یبرع  ینآرق  جوع ؛ يذ  ریغ  ًاـیبرع  ًاـنآرق  »
اهیأ کیلع  مالـسلا  نیرهطملا ، نم  رهاطلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  نیبیطلا ، نم  ّبیطلا  اـهیأ  کـیلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  (ع )

رد هک  ( 33/ بازحا «) ًاریهطت مکرِّهُطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  اّمنإ  : » ریهطت هیآ  هب  هجوت  اب  تالزلا .» نم  رَّهطُملا 
دیری و عراضم  لعف  هنیرق  هب   ) دراد ع )  ) نیموصعم تارضح  ریهطت  رب  یهلا  هدارا  رارمتـسا  رب  تلالد  هدش و  لزان  ع )  ) تیب لها  نأش 

.دوش  یم  حضاو  نشور و  ًالماک  اه ،» شزغل  زا  هدش  هزیکاپ  تالزلا ؛ نم  رَّهطملا   » و نیرهطملا » نم  رهاطلا   » ترابع زا  دارم  رهطی ،)

: تمحر - 4

مینک یم  لزان  نینموملل ؛ همحر  ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لّزنن  : » تسا هدومن  یفرعم  تمحر  باتک  ار  میرک  نآرق  ناحبـس ، يادخ 
لیزنت : » دوش یم  لزان  میحر ، نامحر و  يادـخ  بناج  زا  هک  ( 82/ ءارسا «) تسا تمحر  افـش و  نانموم ، يارب  هک  ار  يزیچ  نآرق ، زا 

داوج ماما  همانترایز  رد  /1 و2 .) نمحرلا «) نآرقلا مّلع  نمحرلا * : » تسا نامحر  يادخ  نآ ، مّلعم  و  ( 2/ تلّصف «) میحرلا نمحرلا  نم 
«. تمحر راد  هنازخ  همحرلا ؛ نزاخ  «، » هللا همحر  ای  کیلع  مالسلا  : » تسا هدش  هدوتس  فصو ، نیمه  اب  زین ، ترضح  نآ  (ع ،)

تمکح : - 5

یماکحتـسا تمکح و  نانچ  زا  ظاحل  نیدـب  ( 42/ تلّـصف «) دـیمح میکح  نم  لیزنت  : » تسا هتفای  لّزنت  میکح  ءادـبم  زا  میرک  نآرق 
/1 و2) سی «) میکحلا نآرقلا  و  سی * : » دروآ یمنرد  اـپ  زا  ار  نآ  يا  هشقاـنم  ههبـش و  چـیه  ناـفوط  دابدـنت و  هـک  تـسا  رادروـخرب 

ماما همانترایز  رد  هک  تمکح » ناشوج  همشچ  همکحلا ؛ عوبنی   » ناونع (. 1/ دوه «) هتایآ تمکحأ  ٌباتک  »
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.دراد فصو  نیمه  هب  هراشا  تسا ، هدمآ  ع )  ) داوج

: نایب -  6

دقف ( ، » 138/ نارمع لآ  «) سانلل ٌنایب  اذـه  : » تسا هدـش  هدـیمان  نایب » ، » تسا یهلا  دودـح  ماکحا و  هدـننک  نییبت  نوچ  میرک ، نآرق 
یهلا ماـکحا  هدـننک  نییبت  زین ، ع )  ) راـهطا همئا  (. 157/ ماعنا «) دـمآ امـش  يارب  ادـخ  بناج  زا  يا  هنّیب  اـنامه  مکبر ؛ نم  هنّیب  مکئاـج 

رما ناگدننکراکشآ  رب  مالس  هیهن ؛ هللا و  رمأل  نیرهظملا  یلع ...  مالسلا  «. » دیدرک نایب  ار  یهلا  تابجاو  امش  هضئارف ؛ متنّیب  : » دنتـسه
تیهن فورعملاب و  ترمأ  هاکزلا و  تیتآ  هولـصلا و  تمقأ  دق  کنأ  دهـشأ  : » تسا هدـمآ  ع )  ) داوج ماما  همانترایز  رد  ادـخ .» یهن  و 

و رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » زا دارم  هک  تسا  نشور  هداهج .» قح  هللا  یف  تدـهاج  هتوالت و  قح  باتکلا  تولت  رکنملا و  نع 
.تسا یلاعت  قح  یهاون  رماوا و  ندنایامن  یهلا و  تاروتسد  ماکحا و  نییبت  ادخ ،» باتک  توالت  »

: تعافش -  7

يارب تــسا  تراــشب  تــمحر و  تیادــه و  نآرق  نیملـــسملل ؛ يرـــشب  هــمحر و  يدـــه و  و  : » تــسا هدـــمآ  مــیرک  نآرق  رد 
دروـم دـنک ، لـمع  نآرق  هب  دـشاب و  نآرق  اـب  سک  ره  تسا و  تمحر  باـتک  نآرق  هفیرـش ، هیآ  نـیا  قباـطم  ( 86/ لحن «) ناناملسم

نم الا  نورـصنی * مه  ًائیـش و ال  یلوم  نع  یلوم  ینغی  ـال  موی  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  رگید ، فرط  زا  .دریگ  یم  رارق  ادـخ  تمحر 
ًادبا دیامن و  يریگتـسد  دوخ  تسود  انـشآ و  زا  دـناوت  یمن  یتسود  ییانـشآ و  بحاص  چـیه  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  هللا ؛ محر 

یم موـلعم  هیآ  نیا  زا  /41 و42 .) ناخد «) دشاب ادخ  تمحر  لومـشم  هک  یـسک  رگم  دنوش ، یمن  عقاو  ترـصن  کمک و  دروم  نانآ 
، هیآ نیا  هب  لوا  هیآ  ندومن  همیمـض  زا  .دریگ  یم  رارق  تعافـش  دروم  دهد ، رارق  دوخ  تمحر  دروم  دنوادخ  هک  ار  یـسک  هک  دوش 
ع)  ) داوج ماما  همانترایز  رد  .تسا  تمایق  زور  رد  ریگتـسد  عیفـش و  نآ ، هب  نیلماع  يارب  تسا و  تمحر  نآرق  هک : دیآ  یم  تسدب 

تشهب هب  ناوت  یم  وا  هطساو  اب  هک  يا  هدننک  تعافش  هنجلا ؛ هب  لانت  ًاعیفـش  و  : » تسا هدش  دای  عیفـش »  » ناونع اب  ترـضح  نآ  زا  زین 
دیسر .»
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هب هریبک  هعماج  ترایز  رد  دحاو .» رون  مهلک   » هکارچ تسا ؛ قابطنا  لباق  ع )  ) همئا همه  هرابرد  اه  یگژیو  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
.تسا هدش  هراشا  فاصوا  نیا 

: عبانم

ج9 ییابطابط ، همالع  تاراشتنا  دهشم ، یسانشداعم ، ینارهط ، ینیسح  نیسح  دمحم  هللا  تیآ 

ج 2 ءارسا ، رشن  مق ، نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ 

ءارسا رشن  مق ، نآرق ، رد  نآرق  نامه ،

ناضمر كرابم  هام  هناتسآ  رد 

ناضمر كرابم  هام  هناتسآ  رد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  »

یم ار  یبلاـطم  .تسا  نآرق  هاـم  مه  ناـضمر  هاـم  .میتسه  ناـضمر 93  هناتـسآ ي  رد  هک  دـنهد  یم  شوـگ  یناـمز  ار  ثحب  نازیزع 
يا و هغالبلا  جـهن  ینآرق ، ام  تاغیلبت  عوضوم  دوش ، اـم  لاـح  لـماش  ادـخ  فطل  دـنک  رظن  ادـخ  رگا  هکنیا  دـیما  هب  میوگب ، مهاوخ 

.میهدب حیضوت  ار  هیآ  کی  لقادح  مینک ، ینارنخس  تسانب  مه  رگا  دوش و  ییاور 

« نآْرُْقلا ِهـیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهـَـش  : » مـیراد نآرق  رد  نوـچ  .نآرق  هـب  نآرق ؟ اــی  تـسا  هزور  هـب  ناــضمر  تـمظع  هـکنیا  لوا 
هاـم دـیوگ : یمن  .دـمآ  نآرق  هک  یناـضمر  هاـم  دـیوگ : یم  مایـصلا .» مـکیلع  بـتک  يذَّلا  َناـضَمَر  ُرْهَـش  : » دـیوگ یمن  ( 185/ هرقب )

، دیدش جیگ  تافالتخا  اه و  هنتف  رد  تقوره  دنتفگ : مه  ام  هب  .تسا  نآرق  هب  ناضمر  تیمها  هک  تسادـیپ  .دـمآ  هزور  هک  یناضمر 
.تسا مهم  ام  يارب  یلیخ  رون  نیا  تسا و  رون  نآرق  .دیریگب  رون  نآرق  زا 

تاملظ رد  تاجن  بابسا  تیب ، لها  نآرق و  - 1

، یکیرات ینعی  ٍتاُملُظَک » :» دـیامرف یم  .دـشاب  نیریـش  امـش  يارب  مرظن  هب  منک  انعم  امـش  يارب  ار  هیآ  نیا  میراد ، هیآ  کی  نآرق  رد 
طقف نیمز  رد  یکیرات  .دـنک  یم  قرف  نیمز  رد  یکیرات  اب  ایرد  رد  یکیراـت  رَْحب » یف  ٍتاـُملُظَک   » هتفگ ارچ  یُِّجل » ، » اـیرد ٍرَْحب » یف  »

زاب میتخادـنا ، رون  ایرد  رد  نکفارون  اـب  ـالاح  .میهاوخ  یم  یتشک  مه  میهاوخ ، یم  غارچ  مه  اـیرد  رد  یکیراـت  .میهاوخ  یم  غارچ 
نیسح ماما  يدهلا » حابـصم  نیـسحلا  نا   » میراد ثیدح  اذل  .دهاوخ  یم  یتشک  مه  دهاوخ ، یم  رون  مه  مدآ  ایرد  رد  .تسین  یفاک 

رون مه  تسین ، یفاک  رون  ایرد  رد  یکیرات  رَْحب » یف  ٍتاُملُظَک   » .تسا تاجن  هنیفـس  هاـجنلا » هنیفـس  و  : » دـیوگ یم  دـعب  .تسا  غارچ 
مه نیسح  ماما  ینعی  يدهلا » حابـصم  » .نیـسح ماما  دیهاوخ  یم  مه  یتشک  نیـسح ، ماما  دیهاوخ ، یم  رون  .یتشک  مه  میهاوخ ، یم 

.تسا یتشک  مه  تسا ، رون 
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« َنیِعفاَّشلا ُهَعافَش  ْمُهُعَْفنَت  امَف  : » دیوگ یم  نآرق  .دوش  یمن  همه  لاح  لماش  تعافش  نیا  اما  دننک ، یم  تعافـش  ار  مدرم  ادخ  يایلوا 
ار شتعافش  ام  درمش ، کبـس  دنک و  عیاض  ار  زامن  یـسک  رگا  دومرف : قداص  ماما  .دشن  ام  لاح  لماش  اما  دوب ، تعافـش  ( 48/ رثدم )
« عَّفَشُم ٌِعفاَش  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  ریما  ترضح  نآرق  هب  عجار  اما  مینک ، یمن  تعافش  ام  دنیوگ : یم  ییاج  کی  .مینک  یمن 
ار یـسک  دـیاش  تفرگ و  ار  یـسک  دـیاش  تیب  لـها  تعافـش  .تـسا  یمتح  نآرق  تعافـش  ینعی  /ج10/ص18) هغالبلا جهن  حرـش  )

.تفرگن

یمهم ياهزیچ  دسیونب ، یسک  رگا  ار  تاکن  نیا  منک  یم  اضاقت  نم  هک  هدیـسر  نم  مشچ  هب  هیآ  نیا  زا  یتاکن  ًاریخا  تسه  يا  هیآ 
تقو یهاگ  مدآ  تسا ! ربخ  هچ  هک  مدرکن  دروخرب  اما  .متـشون  مه  ار  شریـسفت  مدـناوخ و  ار  هیآ  نیا  اهلاس  نم  .تسا  هیآ  نیا  رد 

.تسا  دایز  شقمع  یلیخ  هوا ! دنیب  یم  دعب  تسا ، هلپ  کی  .تسا  هداس  نیا  دنک  یم  رکف  دوش  یم  در  يزیچ  کی  رانک  زا  اه 

تمایق رد  ناناملسم  زا  ربمایپ  تیاکش  - 2

مه نیلوؤسم  نیملعم و  هبلط و  نازیزع  صوصخ  هب  همه  هک  منک  یم  مه  اـضاقت  میوگب و  دـیاب  ناـضمر  هاـم  هناتـسآ  رد  هک  يا  هیآ 
َنآْرُْقلا اَذـه  اوُذَـخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ! » ادـخ يا  راـگدرورپ ، « ِّبَر اـی   » .دـیوگ یم  لوسر  ُلوُـسَّرلا » َلاـق  َو   » .تسا هیآ  نیا  دـنهدب ، شوـگ 
یـضام لعف  لاق »  » هکنیا لوا  .دـندرک  اـهر  ار  نآرق  مدرم  نیا  هک  دـنک  یم  تیاکـش  تماـیق  زور  ربمغیپ  ینعی  ( 30/ ناقرف « ) ًاروُجْهَم

: دیوگ یم  اما  .درک  دـهاوخ  تیاکـش  ربمغیپ  تمایق  زور  دـیوگب : دـیاب  .تسا  هدـماین  زونه  تمایق  زور  لوقی » : » دـیوگب دـیاب  تسا ،
یمن هدـنیآ  هب  رگید  دـشاب ، یعطق  دـص  رد  دـص  رگا  تسا ، هدـنیآ  يارب  هک  يزیچ  کـی  هک  تسا  نیا  لـیلد  هب  نیا  درک ! تیاـکش 

هداتفاین زونه  نیا  داتفا ! دـیوگ : یم  شرداـم  .دور  یم  تشپ  تشپ  دراد  روطنیمه  هک  يا  هچب  لـثم  .دـنیوگ  یم  هتـشذگ  هب  .دـنیوگ 
! داتفا دنیوگ : یم  دتفا ، یم  دنیوگ : یمن  تسا ، یعطق  شنداتفا  دور  یم  هک  روطنیا  نوچ  اما  تسا ،
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تـسا نکمم  شیور ! مه  بآ  کی  دروخ و  يداد ؟ هیـسن  ناشیا  هب  دنیوگ : یم  دـنک ، یم  هیـسن  دـیآ  یم  روخ  مدرم  لام  مدآ  کی 
.میمهف یم  هتکن  کـی  لاـق »  » زا سپ  .تسا  هدروخ  دـیوگ : یم  رگید  تسا ، هدروخ  هدرک  هیـسن  سکره  زا  نیا  نوچ  یلو  هدروخن ،

لوسر ُلوُسَّرلا » َلاق  َو  : » دیوگ یم  مه  دعب  .تسا  تیاکش  دص  رد  دص  تسین و  یخوش  .تسا  لاق »  » يارب نیا  .تسا  یعطق  تیاکش 
یتسه همه  لماش  شتمحر  هک  یـسک  نآ  .تسا  نیملاعلل  همحر  لوسر  .دروایب  شوج  دوش و  ینابـصع  هک  تسین  يداع  مدآ  کـی 
لوسر .دروآ  یم  شوج  دوش ، یم  گنت  شقلخ  نیا  مییوگ : یم  تسا ، يداع  مدآ  یسک  کی  تقوکی  .دنک  یم  تیاکش  دوش ، یم 

هچ .دنک  یم  تیاکـش  ادخ  دزن  یـسک ؟ هچ  دزن  .دنک  یم  تیاکـش  تمحر  عبنم  .تسا  تمحر  أشنم  .تسا  تمحر  عبنم  ینعی  تسا 
«. ّبر ای   » هملک اب  ِّبَر » ای  : » دیوگ یم  .دنک  یم  تیاکش  روطچ  .دنک  یم  تیاکـش  تمایق  زور  رطخ ، زور  دنک ؟ یم  تیاکـش  تقو 

تباجتـسا ّبر » ای   » هملک ي اب  اعد  .دیوگ  یم  کیبل  ادخ  دیوگب ، ّبر » ای   » ات هد  رگا  یتح  دیوگب ، ّبر » ای   » یـسک رگا  میراد  نوچ 
« َنآْرُْقلا اَذـه  اوُذَـخَّتا  : » دـیوگ یم  دـعب  یِمْوَق »  » .تسا یعطق  تیاکـش  دـینکن ، کـش  .تسا  یعطق  َّنِإ » : » دـیوگ یم  دـعب  .دوش  یم 
رد نآرق  هیآ  دوب و  همانزور  هک  متـشاذگ  يا  هملک  يور  ار  میاپ  مدـیمهفن ، ییوگ : یم  .تفر  تیاپ  ریز  نآرق  دـنیوگ : یم  تقوکی 

« ذاختا  » .یتشاذـگ نآرق  يور  هجوت  اب  ار  تیاپ  میوگ : یم  تقوکی  .تفر  تیاـپ  ریز  نآرق  دـنیوگ : یم  تقوکی  .مدـیمهفن  .دوب  نآ 
روجهم نم  تما  دزن  نآرق  دیوگ : یمن  ًاروُجْهَم » مهدنع  نآرقلا  ناک  : » دیوگ یمن  .يدرک  ییانتعا  یب  نآرق  هب  يدـیمهف و  وت  ینعی 

«. اوذختا : » دیوگ یم  .دوب 

نآرق تیروجهم  هناشن  نآرق ، فالخ  رب  لمع  - 3

یم پگ  لیئارـسا  اب  تسا و  نآرق  یهن  لیئارـسا  اب  هطبار  هک  دنناد  یمن  اهنیا  اهرودزم ، اه و  نوراق  ام ، هیاسمه ي  برع  ياهروشک 
؟ میتسین ناملسم  ام  رگم  .دوش  یم  قیفر  وا  اب  مه  زاب  دمهف  یم  .تسا  اه  ناملـسم  نمـشد  دمهف  یم  تسا ، لیئارـسا  دمهف  یم  .دننز 

ُمُْکَیلِإ یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  ـال  َو   » .ییوگ یم  غورد  ییوگب : يرادـن  قـح  متـسه ، ناملـسم  دـیوگ : یم  هک  یـسک  هب  دـیوگ : یم  نآرق 
هعیش هرخالاب  بوخ  .یتسین  ناملسم  ییوگب : يرادن  قح  متسه ، ناملـسم  نم  دیوگ : یم  هک  یـسک  ( 94/ ءاسن « ) انِمُْؤم َتَْسل  َمالَّسلا 

( راضح تاولص  « ) هللا لوسر  ًادمحم  نا  دهشا   » و هللا » الا  هلا  نا ال  دهشا  : » دیوگ یم 
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نا دهشا   » هک یسک  هتفگ  مه  نآرق  .تسا  ناملسم  نیا  دیوگ ، یم  هللا » لوسر  ًادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا   » هک یـسک 
یم .دـنناد  یم  بجاو  مزال و  ار  نتـشک  هعیـش  اه  يریفکت  ارچ  سپ  .یتسین  ناملـسم  ییوگب  يرادـن  قح  دـیوگ ، یم  هللا » الا  هلا  ـال 
ینس نآرق  اب  اه  هعیـش  نآرق  دنتفگ : یم  تقوکی  .دوش  یم  شخپ  ام  ناذا  يادص  .مییوگ   یم  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا   » ام هک  دنمهف 
کی ینـس  هعیـش و  نآرق  ریخن ! دنتفگ : دندناوخ ، نآرق  یمومع  سلاجم  رد  دندمآ و  دنتفر و  اه  يراق  نیا  ردقنیا  .دنک  یم  قرف  اه 

! نآرق دنتفگ : یم  لوا  .دنک  یمن  قرف  شواو  هطقن و 

اه هعیش  دنتفگ : .مییوگ  یم  ربکا  هللا  راب  هس  هک  هتاکرب » هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا   » زا دعب  دیناوخ ، یم  هک  زامن  امش  دنتفگ : دعب 
یغورد و دـهدب ، یلع  هب  ار  یحو  دـیاب  .درک  تنایخ  نیما  لـیئربج  ینعی  نیمـالا !» ناـخ  نیمـالا ، ناـخ  نیمـالا ، ناـخ  : » دـنیوگ یم 
هب یلیخ  ربکا ! هللا  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  مییوگ : یم  مکیلع » مالـسلا  » زا دـعب  ام  .میدز  یفرح  نینچ  تقو  هچ  اـم  .داد  ربمغیپ  هب  یکدزد 
یم ینعی  اوذـختا »  » .دنتـسه ناملـسم  ناشدوخ  طـقف  دنتـسین و  ناملـسم  اـهنیا  .تسا  ریفکت  مه  ناـشتمهت  نیرخآ  .دـندز  تمهت  اـم 

( راضح تاولص   ) .دیتسرفب یتاولص  .تسا  دوهی  تساوخ  .تسا  اکیرمآ  تساوخ  .دننک  یم  جل  دنمهف ،

.تسا هکورتم  نیمز  دنیوگ : یم  كورتم  تسیچ ؟ روجهم  كورتم و  نیب  قرف  اکورتم .» : » دیوگ یمن  اروجهم » : » دیوگ یم  مه  دـعب 
اما .تسا  هتـشاذگ  راـبنا  رد  دراد  سکره  .تسا  كورتم  نـآلا  رگید  هک  یلاـغز  روامـس  لـثم  .تسا  هدـش  جراـخ  هنودرگ  زا  ینعی 

تیانع دروم  اـما  تسه ، اـه  هچوک  رد  تسه ، اـه  هناـخ  رد  نـآلا  هک  هبرگ  لـثم  .مینک  یم  یمارتحا  یب  نآ  هب  تسه ، ینعی  روجهم 
یم تیاکش  یسک  .تسا  یتسه  درف  نیرت  بوبحم  هک  دنک  یم  تیاکش  یـسک  .تسا  یعطق  تیاکـش  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  .تسین 

« اوذختا  » .دنک یم  تیاکـش  ّنا »  » هملک اب  .دنک  یم  تیاکـش  ّبر » ای   » هملک اب  .تسا  هدش  هدرتسگ  یتسه  همه  هب  شتمحر  هک  دنک 
تیانع نآ  هب  یلو  دناوخ  یم  نآرق  ینعی  اروجهم »  » .تسا ترپ  ناشـساوح  دنتـسه و  لفاغ  هکنیا  هن  .دننک  یم  جل  دنمهف ، یم  ینعی 

هنیآ نآرق و  ون  هناخ  .تسه  نامرفاسم  رس  يالاب  .تسه  نامسورع  فیک  يور  .تسا  نآرق  نامنیـس  تفه  هرفـس  رـس  ام  .دوش  یمن 
ترپ ییاج  ار  نآرق  .مییوگ  یم  هللا » اـی  کـب   » میریگ و یم  رـس  نآرق  ردـق  بش  .میروخ  یم  مسق  .تسا  سروب  رد  نآرق  .میرب  یم 
نآرق نتم  تسا ؟ هدرک  گـنج  ادـخ  اـب  دروخب  اـبر  هک  یـسک  دـیوگ : یمن  نآرق  رگم  دوش  یمن  هجوـت  نآ  هب  اـما  تسه ، .میدرکن 

ینویلیم مهد ، یم  ردـقنیا  ییوگ : یم  امـش  ارچ  سپ  .دـگنج  یم  ادـخ  اب  راوخاـبر  ینعی  ( 279/ هرقب «) ِهَّللا َنِم  ٍبْرَِحب  اُونَذْأَـف   » .تسا
.يریگ عضوم  رد  تسایس ، رد  داصتقا ، رد  يراد ، هچب  رد  يرادرسمه ، رد  .مینک  یمن  لمع  میناوخ ، یم  هدب ! ردقنیا 
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نآرق رد  ربدت  هام  ناضمر ، - 4

.تسا ناـضمر  هاـم  نآرق  يریزارـس  .دوش  یم  نشور  دـنهد ، یم  لُـه  يریزارـس  رد  اـه  هدـننار  تسا ، هتفرگ  اوه  هک  ییاـه  نیـشام 
هرفـس رـس  زونه ...  نآرق ، مهف  نآرق ، رد  ربدت  یلو  .تسا  هدروخ  یبوخ  ناکت  نآرق  دیوجت  نآرق و  ظفح  نآرق و  توالت  هللادمحلا 

؟ دیوگ یم  هچ  ام  يارب  نآرق  مینیبب  میا و  هتسشنن  نآرق 

رد .میوگب  امـش  يارب  ار  يا  هصق  کـی  هقیقد  دـنچ  فرظ  میهدـن  ، تفل  مه  یلیخ  میوگب و  امـش  يارب  هنومن  نم  هکنیا  يارب  ـالاح 
( راضح تاولص   ) .دیتسرفب تاولص  کی  هیآ ...  هرقب  هروس 

هقیقد هد  رد  ار  نآرق  رطس  یس  میناوت  یم  ام  .تسا  فرط  نآ  رطس  هدزناپ  تسا ، فرط  نیا  رطـس  هدزناپ  .تسا  نآرق  قرو  کی  نیا 
هچب هب  هچنآ  اما  دروخ ، یم  ار  اهاذغ  عاونا  شدوخ  ردام  ردام ، لثم  مینک ، قیقحت  تسا  نکمم  نامدوخ  مدرم ، يارب  .مییوگب  ریسفت 
ناور ریـسفت  کی  اما  نک  قیمع  هعلاطم  تدوخ  .مییوگب  مدرم  هب  مییایب  تسا  اه  باتک  رد  هچره  دـیابن  ام  .تسا  ریـش  دـهد  یم  شا 

.مییوگب

نوعرف کی  دعب  .درک  قرغ  ار  نوعرف  دنوادخ  دـندش ، ریگرد  نوعرف  اب  یـسوم  ترـضح  تسا ، نیا  هصق  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
، دـنتفر ناشربمغیپ  هناخ  رد  دـندرک ، ییامیپهار  مدرم  .دـمآ  رگید  هاش  کی  تفر و  هاـش  نآ  .دـش  ادـیپ  رگید  توغاـط  کـی  رگید ،

کی امش  هدش ، ادیپ  رگید  توغاط  کی  .دش  قرغ  نوعرف  دش ، ریگرد  نوعرف  اب  یسوم  دنتفگ : .دوب   یسوم  زا  دعب  ربمغیپ  وا  یهتنم 
: دنتفگ .دیتسین  گنج  درم  امـش  تفگ : ربمغیپ  .میگنجب  ون  توغاط  نیا  اب  میورب  وا  يربهر  هب  ام  نک ، نییعت  ام  يارب  یماظن  هدنامرف 

نیا هکنیا  يارب  نم  .دندرک  شزیر  هلحرم  راهچ  رد  اهنیا  ...ات  گنج  گنج  يزوریپ ، ات  گنج  گنج ، .دیراد  نظ  ءوس  امش  ارچ  ..ِ.ا 
، دنتساوخ یماظن  هدنامرف  دندمآ ، ربمغیپ  هناخ  رد  دندرک ، ییامیپهار  رفن  رازه  هد  مینک  یم  ضرف  منک ، کیدزن  امش  نهذ  هب  ار  هیآ 
ام دـنتفگ : دـنتخیر و  ناشرثکا  ات  رازه  هد  نیا  زا  دـمآ ، داهج  روتـسد  ات  .دـنگنجب  دـیدج  توغاط  اب  یماظن  هدـنامرف  روتـسد  هب  هک 

.رفن رازه  راهچ  دـنام ؟ ردـقچ  .دـندرک  شزیر  ات  رازه  شـش  دـمآ  هک  ههبج  نامرف  .دوش  یم  ات  رازه  شـش  ات  رازه  هد  رثکا  .میتسین 
نیا دنتفگ : .یتسه  هدنامرف  زورما  زا  وت  تولاط  ياقآ  بانج  هللا  مسب  تفگ : هدنامرف ! دنتفگ : دـیهاوخ ؟ یم  هچ  بوخ  یلیخ  تفگ :
ِیف ًهَطَْـسب  ُهَداز  َو   » .دشاب يوق  مه  شیوزاب  دشاب ، هتـشاد  زغم  یحارط ، يارب  دشاب  هتـشاد  خم  دیاب  یماظن  هدـنامرف  دـش ؟ ام  هدـنامرف 

.میرادـن لوبق  ار  يربهر  نیا  ام  ریخن ، دـنتفگ : هتفگ ، ادـخ  تفگ : .تسا  یلاـخ  نیا  بیج  هن ، دـنتفگ : ( 247/ هرقب « ) مْسِْجلا ِمـْلِْعلا َو 
« ِهِْکُلم َهَیآ  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاق  َو   » .دـشاب یماـظن  هدـنامرف  ربهر و  نیا  هتفگ : ادـخ  هک  مرواـبب  یلیلد  کـی  دـیهاوخ  یم  تفگ : ربمغیپ 

یم امـش  يارب  زورما  هدش  مگ  تساه  تدم  هک  یتوبات  نآ  هک  تسا  نیا  دـشاب ، هدـنامرف  نیا  تفگ : ادـخ  هک  یتمالع  ( 248/ هرقب )
.دیآ
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مدرم شمارآ  هیام  ادخ ، يایلوا  راثآ  - 5

ریز و ار  وت  خاک  دیآ ، یم  ایند  هب  يرـسپ  لاسما  دندوب : هتفگ  تشک ، یم  ار  اهرـسپ  نوعرف  نوچ  دش ، دلوتم  یتقو  یـسوم  ترـضح 
دهدب ریش  ار  نیا  درک ، یحو  وا  هب  ادخ  .درک  تشحو  دییاز  رسپ  یسوم  ردام  .دیـشکب  دییاز  رـسپ  ینز  ره  داد  روتـسد  دنک ، یم  ور 

هب توبات  .دـنیوگ  یم  توبات  هبعج  نآ  هب  دوب ، هداد  تاـجن  ار  یـسوم  ناـج  نوچ  هبعج  نآ  .دزادـنایب  اـیرد  رد  دراذـگب و  هبعج  رد 
ام ياه  تأیه  لثم  .دندرب  یم  ار  هبعج  ناشدوخ  اب  دـنتفر  یم  اجره  .دوب  زیزع  اه  يدوهی  دزن  هبعج  نیا  .تسا  یبوچ  قودنـص  ینعم 

، دـندیدزد تسا  لاس  اههد  دـینک  ضرف  هک   يا  هبعج  نآ  تفگ : ربمغیپ  .دوب  هدـیدزد  رفن  کـی  ار  هبعج  نیا  .میرب  یم  تمـالع  هک 
هدـنامرف تولاط  ياقآ  تسا  هتفگ  ادـخ  هک  تسا  نیا  تمـالع  نیا  .دـنراذگ  یم  اـجنیا  دـنروآ و  یم  ار  هبعج  نیا  اـه  هتـشرف  زورما 

راـنک هک  توباـت  .تسا  یـشمارآ  کـی  توباـت  نیا  رد  ْمُکِّبَر » ْنِم  ٌهَنیکَـس  ِهیف  : » دـیوگ یم  نآرق  تسیچ ؟ توباـت  نیا  ـالاح  .دـشاب 
اجنیا ام  .تسا  نآ  رد  نوراه  یـسوم و  ياـهراگدای  « َنوُراـه ُلآ  یـسُوم َو  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌهَّیَِقب  َو   » .تسا مارآ  ناـتلد  امـش  تساـمش ،

یم بارخ  مه  ار  ربمغیپ  ربق  دـننک ، یم  بارخ  مه  ار  نیـسح  ماما  ربق  دـسرب ، ناشتـسد  اه  یباهو  .میهد  یم  مه  ار  اه  یباهو  باوج 
نآ رد  نوراه  یـسوم و  راگدای  يا  هبعج  کی  رگا  دیوگ : یم  نآرق  میتسه ؟ ناملـسم  دییوگ  یمن  امـش  رگم  مییوگ : یم  ام  دـننک ،

کی رگا  « َنوُراه ُلآ  یسُوم َو  ُلآ  َكََرت  اَّمِم  ٌهَّیَِقب  َو   » .تسا شمارآ  ینعم  هب  هنیکس  ْمُکِّبَر » ْنِم  ٌهَنیکَـس  ِهیف   » .تسا شخب  مارآ  دشاب ،
ماـما .تسا  رفعج  نب  یـسوم  راـگدای  هموصعم  ترـضح  بوخ  .تسا  شخب  مارآ  دوب ، نآ  رد  نوراـه  یـسوم و  راـگدای  یقودـنص 

یحیرـض قودنـص و  رد  .دراد  شزرا  دـشاب ، نوراـه  یـسوم و  راـگدای  قودنـص  رد  رگا  دـش  روطچ  تسا ، ربمغیپ  راـگدای  نیـسح 
( راضح تاولص  ( ؟ درادن شزرا  دشاب ، یلع  دمحم و  راگدای 
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تالکشم اه و  یتخس  رد  اه  شیور  اه و  شزیر  - 6

نیا هکنیا  يارب  .دندز  قن  تولاط  يربهر  هب  مه  رفن  رازه  دینک  ضرف  .دـنتخیر  ات  رازه  شـش  دـمآ ، هک  گنج  نامرف  ات ، رازه  هد  زا 
یلاخ شبیج  هن ، دنتفگ : دهاوخ ، یم  وزاب  زغم و  يربهر  تفگ : ربمغیپ  هچره  .میهاوخ  یمن  ام  دنتفگ : درادـن ، لوپ  شبیج  رد  ربهر 

، تسا بآ  رهن  کی  دیور ، یم  هک  هار  رد  یهتنم  .میور  یم  ههبج  ام  دنتفگ : رفن  رازه  هس  نیا  رفن ! رازه  هس  دندنام ؟ رفن  دنچ  .تسا 
بآ هب  رـس  اما  .دیروخب  تشم  اب  دـیتسه ، هنـشت  یلیخ  رگا  هتبلا  .دـیروخن  دـنک ، يداصتقا  ناحتما  کی  دـهاوخ  یم  ادـخ  .دـیروخن 

.دندروخ ناشرثکا  مه  ات  رازه  هس  نیا  زا  دـیوگ : یم  نآرق  .تشذـگ  بآ  نیا  زا  دوش  یمن  دـندید  دندیـسر ، بآ  هب  زاب  .دـیراذگن 
ار تیعمج  نیا  تقاط  ام  (249/ هرقب « ) اََنل َهَقاط  ال  ! » يزوریپ ات  گنج  گنج  دنتفگ : رفن  رازه  .دندروخ  رفن  رازه  ود  ات ، رازه  هس  رثکا 

ْتَبَلَغ ٍهَلیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  : » دنتفگ رفن  دص  نآ  .دنام  رفن  دـص  تفر ، ناشرفن  دـصهن  رفن ، رازه  نیا  زا  زاب  .دنتـسه  یلیخ  اهنیا  میرادـن ،
هلاس هدفه  هدزناش ، رـسپ  کی  رفن  دص  نیا  رد  دندرک ، هلمح  .دتـسیا  یم  رفن  رازه  هد  يولج  رفن  دص  یهاگ  ( 249/ هرقب « ) هَریثَک ًهَِئف 

: دیوگ یم  ادخ  .تشک  ار  رفک  ربهر  بالقنا ، رد  ام  هدیمهف  نیـسح  لثم  هلاس  هدزناش  رـسپ  نیا  .دش  ربمغیپ  دـعب  هک  دوب  دواد  مان  هب 
ْنِم ِإَلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » .تسا شیارجام  نیا  .مهد  یم  تمکح  مه  مهد ، یم  ملع  مه  مهد ، یم  تموکح  وت  هب  مه  نم  تتـصش ! زان 

ناشربمغیپ هب  ُمَُهل » ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدَْعب  ْنِم   » یـسوم زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  زا  یتیعمج  ینیب  یمن  ( 49/ نارمع لآ  « ) َلیئارْسِإ یَنب 
« ِهَّللا ِلیبَس  یف  ِْلتاُقن   » وا يربهر  هب  هک  نک ، نییعت  ام  يارب  یماظن  هدـنامرف  کی  ًاِکلَم » اَنل  ْثَْعبا  ، » هدـش ادـیپ  توغاـط  کـی  دـنتفگ :

.دیـشابن گنج  درم  امـش  دیایب ، داهج  نامرف  منارگن  نم  اُوِلتاُقت » َّالَأ  ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَه  : » دومرف ناشربمغیپ  .میگنجب 
ام ياه  هچب  اِنئاْنبَأ » » .تسا هتفرگ  ار  ام  ياه  هناخ  توغاط  نیا  انِرایِد » ْنِم  انْجِرْخُأ  « ؟ میـشابن گنج  درم  ارچ  َِلتاُقن » َّالَأ  اَنل  ام  اُولاق َو  »
یم مولعم  الاح  بوخ  یلیخ  دیوگ : یم  ام ! ربهر  یتسه  وت  تسام ، گر  رد  نوخ  ات  يزوریپ ! ات  گنج  گنج  ًامتح  .تسا  هتفرگ  ار 
ٌمیلَع ُهَّللا  َو   » .دندمآ نییاپ  رفن  رازه  شـش  رفن ، رازه  هد  نیا  زا  ًالیلَق » َّالِإ  اْوَّلََوت  ، » دمآ گنج  نامرف  ات  ُلاتِْقلا » ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف   » .دوش

ناشربمغیپ ْمُهُِّیبَن » ْمَُهل  َلاَق  َو   » .دـنک یمن  لمع  دـهد ، یم  راعـش  هک  یـسک  تسیک ؟ ملاظ  .دسانـش  یم  ار  ناـملاظ  ادـخ  َنیِملاَّظلاـِب »
بانج دـنوادخ  ًاِکلَم » َتُولاَط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ! » هللا مسب  دـینک ، گنج  دـیهاوخ  یم  رفن  رازه  راهچ  امـش  بوخ ، یلیخ  تفگ :
ُنَْحن َو   » .دروخ یمن  یهدـنامرف  درد  هب  نیا  ُْکلُْملا » َُهل  ُنوُکَی  َینَأ  ْاُولاَق  : » دـنتفگ .تسا  هدرک  نییعت  هدـنامرف  امـش  يارب  ار  تولاـط 
شبیج هب  راـک  هچ  تفگ : .تسین  رپ  شبیج  یلاـم  رظن  زا  نیا  ِلاَْـملا » َنِّم  ًهَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو   » .میتـسه رتـهب  ناـمدوخ  ِکـْلُْملِاب » ُّقَـحَأ 

« ِمْسِْجلا َو   » .تسا دایز  شملع  تسا ، الاب  یملع  رظن  زا  ِْملِْعلا » ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداَز  «َو  .تسا هدرک  شباختنا  ادخ  ُهئَفَطْصا » َهَّللا  َّنِإ  « ؟ دیراد
« ُءاَشَی نَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو   » .تسا ناپوچ  نیا  دییوگ : یم  امش  .دشاب  هتـشاد  وزاب  زغم و  دیاب  یماظن  هدنامرف  .تسا  بوخ  شیوزاب 

کی راصحنا  رد  ار  شفطل  هک  ادخ  ٌمِیلَع » ٌعِساَو  ُهَّللا  َو  « ؟ تسا يروط  رگم  دوش ، یماظن  هدنامرف  دیایب  مانمگ  رفن  کی  هتـساوخ  ادخ 
« ُتُوباَّتلا ُمُکَِیتْأَی  نَأ  ، » تسا هدـنامرف  تولاط  هکنیا  هناشن  (249/ هرقب « ) ِهِْکُلم َهَیاَء  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل  َلاَق  َو   » .تسا هتـشاذگن  یـصاخ  هلیبق 

نِّم ٌهَنیِکَس  ِهِیف  « ؟ تسیچ توبات  نیا  رد  .دیآ  یم  زورما  توبات  نآ  دیتسه ، تحاران  امـش  دندیدزد و  شیپ  لاس  اههد  هک  یتوبات  نآ 
.تسا نآ  رد  نوراه  یسوم و  ياهراگدای  َنوُرَه » ُلاَء  َیسُوم َو  ُلاَء  َكََرت  اَّمِّم  ٌهَّیَِقب  َو   » تسا یشخب  مارآ  کی  ادخ  فرط  زا  ْمُکِّبَّر »
دنروآ یم  ار  توبات  نیا  اه  هتشرف  زورما  ُهَکئَلَْملا » ُُهلِمَْحت  ، » تسا نآ  رد  نوراه  یسوم و  راگدای  تسا و  شخب  مارآ  هک  یتوبات  نآ 

.تسا تمالع  مه  نیا  .دنراذگ  یم  اجنیا  و 
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.دـیریگب هلـصاف  رهـش  زا  .میورب  ههبج  تفگ : تولاط  ناشربهر  دـندنام ، هک  يرفن  رازه  راهچ  هس  نیا  ِدُونُْجلِاب » ُتُولاَط  َلَـصَف  اَّمَلَف  »
نَم َو   » .تسین ام  زا  دروخب  یسک  ّینِم » َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَش  نَمَف   » .دنک یم  شیامزآ  یبا  رهن  اب  ار  امـش  ادخ  ٍرَهَِنب » مُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  »
هتبلا .تسین  ومکش  یسک  هچ  تسا و  ومکـش  یـسک  هچ  مینیبب  يداصتقا ، میرحت  کی  .تسا  ام  زا  دیروخن  رگا  ّینِم » ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  ْمَّل 

ار بآ  ات  دـیوگ : یم  نآرق  .دـیراذگن  بآ  هب  رـس  اما  دـیروخب  تشم  اب  ِهِدَِـیب » َهَفْرُغ   َفَرَتْغا  ِنَم  اَّلِإ  ، »ِ دـمآ راشف  امـش  هب  یلیخ  رگا 
ناحتما زا  ام  دنتفگ : دندنام ، هک  يرفن  رازه  نیا  .دنتفر  بآ  غارس  رفن  رازه  ود  رفن ، رازه  هس  نیا  زا  زاب  اًلِیلَق » اَّلِإ  ُْهنِم  ْاُوبِرَشَف  ، » دندید

دیفـس يور  یناـحتما  ره  رد  .میتفریذـپ  مه  ار  ندروخن  بآ  تولاـط و  يربهر  میتفریذـپ ، دـمآ ، ههبج  ناـمرف  میدـش ، لوبق  یبـتکم 
: دنتفگ اهنیا  دندنام ، یقاب  يرفن  دنچ  .مینک  رارف  .میتسه  مک  ام  اََنل » َهَقاَط  َال  : » دـنتفگ دـندید ، ار  تیعمج  ات  دـنتفر ، ههبج  .دنتـشگرب 

.تسا زوریپ  تسیود  رب  تسیب ، دـیوگ : یم  دراد ، هیآ  کی  نآرق  .تسا  زوریپ  تسیود  رب  تسیب  َهَرِیثَک » ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  نِّم  مَک  »
رگـشل کـی  اـم  دومرف : دراد ، تیعمج  نویلیم  تسیود  اـکیرمآ  دـنتفگ : ماـما  هب  یتقو  ( 65/ لافنا « ) ْنیَتَئاِم اُوِبْلغَی  َنوُِرباـص  َنوُرْـشِع  »

هلمح ات  .دـندرک  هلمح  .میتسه  گنج  درم  ام ، دـنتفگ : اهنیا  .تسا  زوریپ  تسیود  رب  تسیب  مینک ، یم  تسرد  جیـسب  ینویلیم  تسیب 
.تسه مه  ههبج  رد  اـعد  دوش  یم  مولعم  سپ  ( 250/ هرقب «) اْربَص اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر   » .دندرک مه  اعد  کی  دـیامرف : یم  نآرق  دـندرک ،،

، دـینک لوبق  ار  ربهر  مشچ ! دـیگنجب ، ُلاـتِْقلا » ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  ، » یبتکم ناـحتما  ههبج  رد  .درک  اـعد  تسـشن و  هناـخ  رد  دوش  یمن 
لوبق همه  بآ  ندروخن  يداصتقا ، ناـحتما  رد  يربهر ، لوبق  یـسایس ، ناـحتما  رد  یبتکم ، ناـحتما  رد  مشچ ! دـیروخن ، بآ  مشچ !

.دندرک رام  رات و  دنتفر  دندرک و  اعد  هدع  کی  یلو  .دنتخاب  ار  ناشدوخ  .دندیسرت  یناور  ناحتما  رد  .دندش 
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دواد ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هسیاقم  - 7

َو : » دیوگ یم  نآرق  .مدینـش  هزات  مدوخ  نم  .دیـشاب  هدینـشن  دیاش  لاح  هب  ات  هک  يزیچ  .دیهدب  شوگ  بوخ  میوگ ، یم  يزیچ  کی 
رـسپ نیا  تُولاج » ُدُواد  َلَتَق  َو   » .دوب دواد  مان  هب  یناوج  رـسپ و  دـندنام ، هک  يرفن  تسیب  هد ، نیا  رد  ( 251/ هرقب « ) تُولاج ُدُواد  َلَتَق 

« ْکلُْملا ُهَّللا  ُهاـتآ  َو  - » 1 مهد ، یم  وت  هب  زیچ  هس  هللا ! كراـب  : دـیوگ یم  ادـخ  .تشک  ار  رفک  ربـهر  تولاـج  هلاـس  هدـفه  هدزناـش ،
َهَمْکِْحلا َو  ، » تریصب شنیب و  .تسوت  يارب  مه  تمکح  .دشکب  ار  رفک  ربهر  هک  تسا  یسک  يارب  تموکح  .تسوت  يارب  تموکح 

، دواد ارجام  نآ  رد  هک  روطنامه  .تشک  ار  دودـبع  نبورمع  بلاـط ، یبا  نب  یلع  قدـنخ  گـنج  رد  .تسوت  يارب  مه  ملع  هَمَّلَع » َو 
ار نمـشد  یلع  ترـضح  هک  مه  قدـنخ  رد  تموکح ! تمکح ، ملع ، .مهد  یم  وت  هب  زیچ  هس  تفگ : وا  هب  ادـخ  .تشک  ار  تولاـج 

رگم .دوش  هداد  یلع  ترـضح  هب  مه  تمکح  دوش ، هداد  یلع  ترـضح  هب  تموکح  .دوـش  هداد  یلع  ترـضح  هب  ملع  دـیاب  تشک ،
یلع ترضح  ار  راک  نیا  ملع ، تمکح و  تموکح و  نیا  هدرک ، يراک  نیریـش  دواد  هک  ارجام  کی  رد  دنک ؟ یم  يزاب  یتراپ  ادخ 
یلع قح  تمکح  تسا ، دواد  قح  تمکح  .تسا  یلع  قح  تموکح  تسا ، دواد  قـح  تموـکح  هک  یلیلد  ناـمه  هب  سپ  .درک  مه 

.دنتسه مه  لثم  اهنیا  .تسا  یلع  قح  ملع  تسا ، دواد  قح  ملع  .تسا 

نآرق دیهاوخب ، اه  يربنم  زا  دینک ، مک  هصق  رعش و  باوخ و  زا  هدرخ  کی  سابع ، ترضح  هب  ار  وت  متفگ ، نآرق  زا  هحفـص  ود  نم 
، دشاب رابرپ  ام  تاسلج  رگا  .دیوگ  یم  هچ  ثیدـح  هغالبلا و  جـهن  تایاور و  ای  دـیوگ ؟ یم  هچ  ادـخ  مینیبب  میناوخب ، مینک و  زاب  ار 
، دیاین ام  ریگ  يزیچ  ربنم  يور  رگا  اما  میریگ ، یم  دای  بلطم  جنپ  مینیـشن ، یم  تعاس  مین  دنیوگ : یم  .دنور  یمن  رگید  ياج  مدرم 

یم نابایخ  رانک  هدرپ  اب  .دـندوب  اهدـشرم  ام  بیقر  یتقوکی  .میبنجب  دـیاب  .دـنیایب  دجـسم  مدرم  دـنراذگ  یمن  اـه  لایرـس  اـه و  ملیف 
ار قالط  هیآ  ًالثم  نآلا  .مینک  باختنا  ار  تاـیآ  مییوگ  یم  هک  مه  یلیاـسم  .تساـه  لایرـس  اـه و  ملیف  امـش  بیقر  نـآلا  .دـندناوخ 

یگدنز میتسه و  قیفر  نامنز  اب  ام  دیوگ : یم  ای  ییوگ ؟ یم  ار  قالط  نم  يارب  وت  مدشن ، داماد  زونه  نم  دیوگ : یم  ناوج  .مییوگن 
باختنا ار  يا  هیآ  دنراد ، مدرم  هک  یلکشم  اب  مینک  هاگن  نآلا  .ییوگ  یم  قالط  زا  نم  يارب  وت  مهدب  قالط  مهاوخ  یمن  مینک ، یم 

هار ظفح  دـیوجت و  توالت و  هللادـمحلا  .دوش  ینآرق  تضهن  کی  دـیاب  نآرق  هام  منک  یم  رکف  نم  .دـشاب  اهنیا  زورما  زاـین  هک  مینک 
نآ دنیوگب ، ریـسفت  دیاب  دندناوخ  سرد  لاس  هد  يالاب  هک  یناسک  .تسین  یـسکره  راک  هتبلا  .دتفایب  هار  مه  ربدت  دـیاب  تسا ، هداتفا 

.دشاب ربتعم  ياهریسفت  يور  زا  طایتحا و  اب  مه 
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نآرق هزم ي  .هدن  رارق  تیاکش  دروم  ار  ام  دندرک ، اهر  ار  نآرق  مدرم  دیوگب : تمایق  زور  ربمغیپ  هک  تیاکش  نیا  دروم  ار  ام  ایادخ 
: مییوگ یم  اجره  .يا  هدرک  شیاتس  اهنآ  زا  نآرق  رد  هک  هدب  رارق  ییاهنآ  زا  ار  ام  .میناشچب  نارگید  هب  هدب  قیفوت  ناشچب و  ام  هب  ار 

.دنتسین  ادج  مه  زا  يا  هظحل  تیب  لها  نآرق و  نوچ  .تسا  تیب  لها  نآرق و  ام  دارم  نآرق 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تیب  لها  ربمایپ و  هب  تبحم 

هراشا

یمداخ هللا  نیع  : هدنسیون

تایاور نآرق و  هاگدید  زا  تیب  لها  ربمایپ و  هب  تبحم 

همدقم

نیا روحم  رب  دـیاب  اه  تبحم  ریاس  تسا و  قح  ترـضح  هب  يزرورهم  بح و  اه ، تبحم  همه  نوناک  روحم و  ینید ، تیبرت  ماظن  رد 
تـسین زیاج  تسا و  قح  ترـضح  صتخم  تاذل  اب  تبحم  یتسه  ماظن  رد  ینید ، تیبرت  ساسا  رب  رت ، قیقد  ریبعت  هب.دـندرگب  نوناک 
یتروص رد  رگید  روما  صاخـشا و  هب  تبـسن  تبحم  هکلب.دزروب  رهم  ادخ ، تبحم  ضرع  رد  رگید ، تادوجوم  هب  تبـسن  ناسنا  هک 

همزال اریز.دـشاب  هتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  قح  ترـضح  يوس  زا  یعون  هب  تبحم  نیا  دـشاب و  ادـخ  تبحم  لوط  رد  هک  تسا  لوبقم 
رارق شیوخ  تاذلاب  بوبحم  ار  دنوادخ  هک  یسک  ساسا ، نیا  رب  .تسا  بوبحم  رضحم  رد  طقف  لد  هرفس  ندوشگ  یقیقح ، تبحم 

: دومرف (ع) یلع نایقتم  يالوم  هک  تسا  رطاخ  نیدب.دنارتسگن  بسانمان  عضاوم  رد  ار  شیوخ  لد  هرفـس  دنک ، تقد  دیاب  تسا ، هداد 
(1 !« ) يربراک هب  دوخ  لحم  ریغ  رد  ار  تا  یتسود  تبحم و  ادابم  »

.دنتـسه یقیقح  لامک  هب  وا  ندیـسر  رادتـسود  هاوخریخ و  هک  دـیاشگب  ییاه  بوبحم  رـضحم  رد  ار  شیوخ  لد  هرفـس  دـیاب  ناسنا 
لها ربمایپ و  هب  تبحم  هرابرد  ثحب ، نیا  رد.دنتـسه  ییاه  بوبحم  نینچ  ياه  قادـصم  نیرت  لماک  هرمز  رد  وا  تیب  لـها  ربماـیپ و 

.مییوگ یم  نخس  تهج  دنچ  زا  وا ، تیب 
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وا تیب  لها  ربمایپ و  هب  تبحم  ترورض  تیمها و  ( فلا

لوط رد  هکلب  تسین ، ادـخ  هب  تبـسن  يزرورهم  ضرع  رد  یتبحم  شنادـناخ ، یهلا و  ربمایپ  هب  تبحم  میدرک ، نایب  هک  روط  ناـمه 
هتـشاد تسود  ارم  تسا ، هداد  روتـسد  ناـنمؤم  هب  هدـش و  رما  نیا  رکذـتم  شراـبرهگ  مـالک  رد  (ص ) ربماـیپ.تسا دـنوادخ  هب  بح 
نامرف يرجم  عیطم و  هک  تهج  نآ  زا  ارم  هکلب  دـشابن ، ادـخ  یتسود  ضرع  رد  نم  یتسود  دیـشاب ، هتـشاد  تقد  دـیاب  اهتنم  دیـشاب ،

نآ زا  ارم  تیب  لها  : دـیامرف یم  همادا  رد  (. دیـشاب هتـشاد  تسود  ادـخ  رطاخ  هب  ارم  ) دـیرادب تسود  متـسه ، وا  بوبحم  یهلا و  ياه 
( .دیـشاب هتـشاد  تسود  نم  هب  تبحم  رطاخ  هب  ارم  تیب  لها   ) دیرادب تسود  دنتـسه ، نم  بوبحم  نم و  هار  هدـنهد  همادا  هک  تهج 

(2)

زا ار  نیرفآ  لامک  شخب و  تاجن  ياه  مایپ  تسادخ و  ناسنا و  نایم  هطبار  هقلح  هک  تهج  نآ  زا  یهلا ، ربمایپ  هب  تبسن  دیاب  ناسنا 
یعدـم ناوت  یمن  نوچ  تسا ، درف  نامیا  دـیؤم  تبحم  نیا  عقاو  رد.دزروب  رهم  دـنک ، یم  میدـقت  اـه  ناـسنا  هب  قح  ترـضح  يوس 

هب امش  زا  کی  چیه  :» دومرف (ص) مالسا یمارگ  ربمایپ  هک  تسا  ساسا  نیا  رب.دیزرون  رهم  وا  هداتسرف  هب  تبسن  اما  دش ، یسک  تبحم 
(3 « ) .درادب تسود  رت  شیب  مدرم  همه  شردام و  ردپ و  دنزرف ، زا  ارم  هک  نیا  زج  دسر ، یمن  ینامیا  هلحرم 

نآ رگم  دسر ، یمن  نامیا  هلحرم  هب  امـش  زا  کی  چیه  تسوا ، رایتخا  رد  مناج  هک  یـسک  هب  دـنگوس  :» دومرف يرگید  ثیدـح  رد  و 
(4 « ) .مشاب وا  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  نم  عقاو ، رد  دشاب و  رت  شیب  شدنزرف  ردپ و  زا  نم ، هب  تبسن  وا  تبحم  هک 

لام و مامت  زا  ام  دزن  وا  دنگوس ، ادخ  هب  :» دومرف ؟ دوب هنوگچ  (ص) ادخ لوسر  هب  تبسن  امش  یتسود  دش ، لاؤس  (ع) یلع ترـضح  زا 
(5 « ) .دوب رت  بوبحم  یگنشت ، لاح  رد  اراوگ  درس  بآ  زا  نامناردپ و  ناردام ، نادنزرف ، نامتورث ،
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دییأت دروم  هک  دـنراد  ییاه  یگژیو  اه  نآ  (ع ،) یلع نایقتم  يالوم  شیامرف  رباـنب  اریز  تسادـخ ، دـییأت  دروم  زین  تیب  لـها  تبحم 
هک تساه  نآ  هطساو  هب.دنتسه  ناشناماد  هب  ناگدننز  گنچ  هاگهانپ  مالسا و  ياه  نوتس  (ص ) ربمایپ تیب  لها  :» تسا قح  ترضح 
زا ار  نید  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ.دوش  یم  عطق  خـیب  زا  شناـبز  نک و  هشیر  شیاـج  زا  لـطاب  دریگ و  یم  رارق  دوخ  رادـم  رد  قح 

ناسحا ياه  ندعم  نامیا و  ياه  جنگ  نانآ.ندرک  تیاور  ندینـش و  يور  زا  هن  دـنا ، هتفای  نتفرگ  لد  شوگ  هب  نتـشاد و  هگن  يور 
(6 « ) .دنریگ رارق  ینمشد  دروم  دنروآ ، ناهرب  لیلد و  رگا  دشاب و  تلادع  هب  دننک ، يرواد  رگا  .دنتسه 

هب دریگ ، هانپ  ار  نانآ  هک  ره  تسا و  هدـش  هدرپس  ( تیب لها  ) اه نادـب  ربمایپ  زار  :» هغالبلا جـهن  رد  (ع) نانمؤم ریما  شیامرف  ساـسا  رب 
ار نید  هتشارفا ، هوک  نوچ  .ناما  رد  نانآ  دزن  تنـس  نآرق و  رگنایب ، ار  وا  تعیرـش  ماکحا  دنربمایپ و  ملع  نزخم.تسا  هدرب  هار  قح 

(7 « ) .تساجرباپ تباث و  تسار و  اه  نادب  مالسا  تشپ.نابهگن 

نادـناخ اب  ار  یـسک  تما  نیا  زا  و  :» دنتـسه تیناقح  كالم  و  رایعم ، ماـقم و  نیرترب  ياراد  تیب  لـها  (ع ،) یلع شیاـمرف  ساـسا  رب 
نید و هیاپ  (ص) دـمحم لآ  هک  تشاد  نانآ  تبتر  رد  ار  ناـشیا  تمعن  هدرورپ  ناوت  یمن  زگره  و  تشادـنپ ، ناوتن  هیاـپمه  تلاـسر 

ثاریم تسا و  ناشیا  صاخ  تیالو  قح  .ددنویپ  ناشیدب  هدناماو ، هک  نآ  ددرگزاب و  نانآ  هب  درذگ ، رد  دح  زا  هک  ره.دننیقی  نوتس 
(8 « ) .نانآ صوصخم  ربمایپ 

توبن ناروجنگ  نارای و  ناگـصاخ و  ام  :» دیامرف یم  تیب  لها  يالاو  تلزنم  هرابرد  (ع) یلع ترـضح  هغالبلا ، جهن  رگید  عضوم  رد 
، دیآرد هناخ  رد  زا  زج  هک  نآ  دش و  دراو  ناوتن  اه  نآ  ياهرد  زا  زج  اه  هناخ  رد.میتلاسر  ياهرد  و 
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.دنارتسگن بسانمان  عضاوم  رد  ار  شیوخ  لد  هرفس  دنک ، تقد  دیاب  تسا ، هداد  رارق  شیوخ  تاّذلاب  بوبحم  ار  دنوادخ  هک  یـسک 
« يربراک هب  دوخ  لحم  ریغ  رد  ار  تا  یتسود  تبحم و  ادابم  : » دومرف (ع) یلع نایقتم  يالوم  هک  تسا  رطاخ  نیدب 

(9 (.« ) دوش هدیمان  دزد  ) دوش رمس  يدزد  هب 

تیب لها  هب  تبحم  راثآ  ب)

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  نیرت  مهم  زا  یخرب  هب  راتشون  نیا  رد  ام.دراد  نابحم  يارب  یناوارف  تبثم  راثآ  تیب ، لها  هب  نانمؤم  تبحم 

تیب لها  حاورا  اب  بحم  نانمؤم  حاورا  داحتا  .1

شیوخ لد  هنیآ  زا  ار  از  تلفغ  ياهراگنز  دـنراد و  هگن  رود  ناهانگ  اه و  یکاپان  زا  ار  شیوخ  رت  شیب  هچ  ره  نمؤم  ياـه  ناـسنا 
یم رت  نوزف  تبحم  نیا  راثآ  مه  دوش و  یم  رت  شیب  تیب  لها  هب  اه  نآ  تبحم  مه  دنرادرب ، ماگ  تیاده  میقتـسم  هار  رد  دنیادزب و 

دـهد و یم  قوس  بوبحم  اب  یلکـشمه  تهباشم و  يوس  هب  ار  ناسنا  نیتسخن  ماگ  رد  بوبحم  هب  تبـسن  ناـسنا  تبحم  نوچ.ددرگ 
حاورا یلکـشمه  تهباشم و  شیازفا.دشاب  شبوبحم  رادرک  راتفگ و  اب  خنـس  مه  هباشم و  شرادرک  راتفگ و  دـنک ، یم  یعـس  ناسنا 

یم ثعاب  داحتا  باذجنا و  نیا.دـهد  یم  قوس  تیب ، لها  حاورا  اب  داحتا  باذـجنا و  يوس  هب  ار  اه  نآ  مک  مک  تیب  لها  اب  نانمؤم 
.دنوش دنم  هرهب  اه  نآ  رهطم  حاورا  تاکرب  راثآ و  زا  نانمؤم  هک  دوش 

تدـش هجرد و  هک  تسا  یفیعـض  رون  لثم  نانمؤم  حاورا  : مییوگب میناوت  یم  مینک ، نایب  یلیثمت  بلاـق  رد  ار  اـنعم  نیا  میهاوخب  رگا 
نشور و رایـسب  يدـحاو ، رون  لثم  تیب  لها  حاورا  هک  یلاح  رد.تسا  رادروخرب  يدایز  ياـه  یگریت  زا  مک و  یلیخ  نآ  ییانـشور 

نآ دوش و  رت  کـیدزن  لـماک  رون  هب  فیعـض  رون  نیا  ردـق  هچره  لاـح.تسین  نآ  رد  یگریت  فعـض و  هنوـگ  چـیه  تسا و  لـماک 
ینشور زا  فیعض  رون  دشاب ، رت  شیب  نآ  هب  لماک  رون  هطاحا  هبلغ و  هک  هزادنا  ره  هب  دشاب ، قرغتسم  نآ  رد  دبای و  رت  شیب  تدحو 

(10  ) .دش دهاوخ  رادروخرب  رت  شیب  لماک  رون 
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ّيدع نابحم  نیا  زا  یکی.مینک  هدـهاشم  (ع) یلع نابحم  راتفر  رد  میناوت ، یم  ار  تیب  لها  هب  نانمؤم  حاورا  داحتا  نیا  زا  ییاه  هنومن 
ياه مان  اب  وا  ماقم  الاو  رـسپ  هس  .دـندوب  (ع) یلع نایقتم  يالوم  قشاع  رگراثیا و  نازابرـس  زا  شنادـنزرف  وا.تسا و  یئاـط  متاـح  نب 

يدـع.دندرک ادـخ  هار  میدـقت  نیفـص  گنج  رد  ار  ناشنیریـش  ناج  لطاب ، يدوبان  قح و  يالتعا  رطاخ  هب  فراط ، فیرط و  هفرط ،
نیا : » دسرپ یم  وا  هب  ندناسر  رازآ  يارب  هیواعم.دنک  یم  دروخرب  هیواعم  اب  يزور  شنادنزرف ، تداهـش  زا  اه  لاس  تشذـگ  زا  سپ 

)؟ دنتسه اجک  تنادنزرف  ینعی  اه ، هفرط  (»؟ تافرطلا

« .دندیسر تداهش  هب  (ع) یلع ترضح  يور  شیپ  نیفص ، گنج  رد  :» دهد یم  خساپ  يدع 

؟ درکن تیاعر  ار  فاصنا  وت  دروم  رد  یلع  -

؟ ارچ -

.دندنام یقاب  وا  دوخ  نادنزرف  اما  دندش ، هتشک  وت  نادنزرف  اریز  -

« .مدرکن تیاعر  (ع) یلع دروم  رد  ار  فاصنا  نم  :» دیوگ یم  دهد و  یم  يا  هناناج  خساپ  يدع 

»؟ ارچ :» دسرپ یم  دوش و  یم  ریحتم  خساپ  نیا  زا  هیواعم 

زونه نم  اما  دیـسر ، تداهـش  هب  یلع  اریز  :» دـیوگ یم  هناقـشاع  تسا ، نایقتم  يالوم  لاصخ  رد  وحم  وا  تیـصخش  ماـمت  هک  يدـع 
« .ما هدنز 

« .دنـشاب هدیربرـس  شناماد  رد  ار  شا  هشوگرگج  هک  يرداـم  نوچ  :» دـیوگ یم  يا ، هنوگچ  وا  قارف  رد  هک  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
(11)

بحم و نایم  هک  دـننک  یم  ادـیپ  داحتا  تیب  لها  حاورا  هب  تبـسن  اه  ناـسنا  حاورا  یتروص  رد  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  رکذـت 
تقباطم بحم  رد  شدوخ  لثم  اب  هک  تسا  بوبحم  رد  یـصاخ  تفـص  تبحم  زا  ضرغ  اریز.دـشاب  هتـشاد  دوجو  یبساـنت  بوبحم 

یم زاـب  بحم  هب  بوـبحم  زا  هک  تسا  یناـسحا  رطاـخ  هب  اـی  صخـش ، ود  ناـیم  تبحم.دراد  یم  او  تـبحم  نآ  رب  ار  بـحم  دراد و 
.تسا بوبحم  یتاذ  تالامک  رطاخ  هب  ای  ددرگ ،
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اه نآ  .دنتسه  ینوگانوگ  نایهاپس  اه  ناج  :» تسا هدومرف  نینچ  عونمه  سنجمه و  روما  تبحم  دروم  رد  (ص) مالـسا یمارگ  ربمایپ 
(12 « ) .دنوش یم  ادج  رگیدکی  زا  دنسانشن ، ار  رگیدمه  هک  اه  نآ  دنریگ و  یم  تفلا  رگیدکی  اب  دنسانشب ، ار  رگیدمه  هک 

، رگیدـکی اب  اـه  ناـج  ییانـشآ  زا  دارم  دنتـسه و  اـه  ناـج  فلتخم  لاکـشا  عاونا و  نوگاـنوگ  نایهاپـس  زا  دوصقم  ثیدـح  نیا  رد 
زا هک  یحاورا  و  دنریگ ، یم  تفلا  مه  اب  دنـشاب ، عون  کی  زا  هک  یحاورا  اه و  ناج  .تسا  رگیدکی  اب  اه  نآ  یگنهامه  تبـسانم و 

هب.دوش یمن  رارقرب  یتفلا  تبسانم و  اه  نآ  نایم  حاورا ، توافت  فالتخا و  تروص  رد  اریز  ؛ دنوش یم  ادج  مه  زا  دنشابن ، عون  کی 
دوخ عونمه  هب  مدرم ، زا  یفنص  ره  دنک و  یم  ادیپ  لیامت  دوخ  عونمه  هب  يروناج  عون  ره  مینک ، یم  هدهاشم  هک  تسا  رطاخ  نیمه 

...و زاب  اب  زاب  رتوبک ، اب  رتوبک  تیعر ، اب  تیعر  هاش و  اب  هاش  لهاج ، هب  لهاج  ملاع و  هب  ملاع  : شیارگ لثم  ؛ دنراد شیارگ 

، رامیب اب  رامیب  بیرغ ، اب  بیرغ  : تفلا لثم  ؛ دوش یم  اه  ناـسنا  حاورا  ناـیم  تفلا  ببـس  یبناـج  یـضرع و  روما  رد  یتبـسانم  یهاـگ 
.قشاع اب  قشاع  نیگمغ و  اب  نیگمغ 

تلع هک  دـندرک  بجعت  لمع  نیا  زا.دـیچ  یم  هناد  نآ  اب  دـیرپ و  یم  نآ  اب.تشاد  ناوارف  تفلا  يرتوبک  هب  یغالک  هک  دـنا  هدروآ 
ار اه  نآ  یضرع  لماع  کی  ینعی.دنتسه  گنل  هدنرپ  ود  ره  هک  دش  صخشم  یسررب  زا  دعب.تسیچ  عونمه  ریغ  هدنرپ  ود  نیا  تفلا 

.تسا هداد  دنویپ  رگیدکی  هب 

رگا اما  دـبای ، یم  رارمتـسا  بوبحم  بحم و  نایم  تفلا  دـشاب ، يرهوج  یتاذ و  رما  تفلا ، لـماع  رگا  هک  دنتـسه  رواـب  نیا  رب  اـفرع 
هتفگ رطاـخ  نیمه  هب.تسا  قداـص  زین  ینمـشد  دروم  رد  اـنیع  رما  نیا  دلـسگ و  یم  مه  زا  دوز  هطبار  نیا  دـشاب ، یبناـج  یـضرع و 

(13  ) .تسین اهرهوج  فالتخا  توادع و  زا  رتدیدش  یتوادع  چیه  اهرهوج و  تقادص  زا  رت  تباث  یتقادص  چیه  : دنا
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تیب لها  حاورا  اب  وا  حور  دوش ، فصتم  رت  شیب  یقالخا  تالامک  لیاضف و  هب  دوش و  رت  نمؤم  ناسنا  هک  ردـق  ره  ساسا ، نیمه  رب 
هرهب يرت  شیب  تالامک  زا  اه ، نآ  غورفرپ  دوجو  لظ  رد  دنک و  یم  ادیپ  داحتا  هسدـقم  حاورا  نآ  اب  دـبای و  یم  يرت  شیب  تیخنس 

.دوش یم  دنم 

( ادخ هب  برق  ) ادخ يوس  هب  مدرم  تیاده  .2

يذلا کلذ  : » دیامرف یم  تسا و  هدرک  یفرعم  « یبرقلا یف  هدوم  » ار مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  شاداپ  حیرـص ، تروص  هب  دنوادخ 
انسح اهیف  هل  دزن  هنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  تاحلاصلا  اولمع  اونماء و  نیذلا  هدابع  هللا  رـشبی 

(14 « ) روکش روفغ  هللا  نا 

نم وگب  : » دهد یم  دیون  نآ  هب  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا 
یکین رب  دهد ، ماجنا  یکین  لمع  سک  ره  و.مناکیدزن  نتشاد  تسود  زج  منک ، یمن  تساوخرد  متلاسر  يارب  امـش  زا  یـشاداپ  چیه 

« .تسا راذگ  رکش  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  ؛ مییازفا یم  شا 

لوزن نأش 

هیاپ میکحت  هنیدم و  هب  ربمایپ  دورو  زا  دـعب  : تسا هدـش  رکذ  نینچ  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  يروش  هروس  ات 26  تایآ 23  لوزن  نأش 
رد طرـش  دیق و  نودب  ار  شیوخ  لاوما  ام  یلام ، تالکـشم  زورب  تروص  رد  : دـنتفگ دندیـسر و  ربمایپ  تمدـخ  راصنا  مالـسا ، ياه 

لـق ال » هیآ هک  يروش  هروـس  ات 26  تاـیآ 23  دـندرک ، ضرع  ربماـیپ  تمدـخ  ار  نخـس  نیا  هک  یماـگنه.میهد  یم  رارق  وت  راـیتخا 
سپــس درک و  توـالت  اـه  نآ  رب  ار  تاــیآ  نـیا  ربمایپ.دــش  لزاــن  تساــه ، نآ  وزج  « یبرقلا یف  هدوـملا  ــالا  ارجا  هـیلع  مکلئــسا 

نخس نیا  اب  :» دنتفگ ناقفانم  اما  دندمآ ، نوریب  ربمایپ  رضحم  زا  یلاحشوخ  اب  اه  نآ  « .دیرادب تسود  نم  زا  دعب  ارم  ناکیدزن  :» دومرف
ما هیآ 24( ینعی  دعب ، هیآ  رد  سپ.دنک  لیلذ  شنادنواشیوخ  ربارب  رد  دوخ  زا  دعب  ار  ام  هک  تسا  نیا  شفده  تسب و  ارتفا  ادخ  رب  وا 

یهورگ .درک  توالت  اه  نآ  رب  ار  هیآ  داتـسرف و  نانآ  غارـس  هب  ربماـیپ  .دـش  هتفگ  خـساپ  اـه  نآ  هب  ( ...ابذـک هللا  یلع  يرتفا  نولوقی 
لزان ( ...هدابع نع  هبوتلا  لبقی  يذلا  وه  (و  يروش هیآ 25  نایرج ، نیا  زا  سپ.دنتشگ  تحاران  تخس  دندرک و  هیرگ.دندش  نامیـشپ 

(15  ) .تسادخ هاگرد  لوبقم  نانآ  هناصلاخ  هبوت  هک  داد  تراشب  ار  اه  نآ  داتسرف و  اه  نآ  غارس  هب  ربمایپ  زاب  دش و 
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تلاسر دزم  رجا و  هرابرد  هک  ار  نآرق  رگید  تاـیآ  دـیاب  تسا ، « یبرقلا یف  هدوملا   » رب فقوتم  تلاـسر  رما  هک  بلطم  نیا  مهف  يارب 
.دروآ تسد  هب  بلطم  زا  یتسرد  روصت  تایآ ، نیا  هعومجم  زا  ناوتب  ات.تشاد  رظن  رد  زین  تسا ، هتفگ  نخس  ناربمایپ 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ناوت  یم  تهج  کی  زا  دیوگ ، یم  نخس  ناربمایپ  تلاسر  رد  دزم  رجا و  هرابرد  هک  ار  یتایآ 

( فلا

ناربمایپ.تسا هدرک  رارکت  ار  انعم  نیا  تایآ  زا  يرایسب  رد  نآرق.دنیوگ  یم  نخس  ناربمایپ  تلاسر  دزم  رجا و  هرابرد  هک  ار  یتایآ 
ار اه  نآ  هک  شیوخ  نابطاخم  ربارب  رد 

رگا اما  دـبای ، یم  رارمتـسا  بوبحم  بحم و  نایم  تفلا  دـشاب ، يرهوج  یتاذ و  رما  تفلا ، لـماع  رگا  هک  دنتـسه  رواـب  نیا  رب  اـفرع 
.تسا قداص  زین  ینمشد  دروم  رد  انیع  رما  نیا  دلسگ و  یم  مه  زا  دوز  هطبار  نیا  دشاب ، یبناج  یضرع و 

تسین اهرهوج  فالتخا  توادع و  زا  رتدیدش  یتوادع  چیه  اهرهوج و  تقادص  زا  رت  تباث  یتقادص  چیه  دنا : هتفگ  رطاخ  نیمه  هب 

رطاخ هب  امش  زا  ( : 16 « ) نیملاعلا بر  یلعالا  يرجا  نارجا  نم  هیلع  مکلئـسا  ام  و  :» دـندومرف یم  دـندرک ، یم  توعد  ادـخ  يوس  هب 
همه یبرم  هک  تسا  يدـنوادخ  هدـهع  رب  اـهنت  اـم  شاداـپ.میهاوخ  یمن  یـشاداپ  رجا و  میوش ، یم  لـمحتم  تلاـسر  يارب  یتاـمحز 

.تسا نایناهج 

ب)

، مینک یم  هدـهاشم  مینک ، لمأت  تایآ  هتـسد  نیا  رد  ام  رگا.دـنیوگ  یم  نخـس  (ص ) مالـسا ربمایپ  تلاسر  شاداپ  هرابرد  هک  یتایآ 
: دراد توافتم  ریبعت  هس  ناربمایپ  تلاسر  دزم  رجا و  هرابرد  دنوادخ 

یشاداپ رجا و  ره  : وگب ربمایپ  يا  ( : 17 « ) هللا یلع  الا  يرجا  نا  مکل  وهف  رجا  نم  مکتلئـس  ام  لق  :» دیامرف یم  نآرق  عضوم  کی  رد  .1
.تسا دنوادخ  رب  اهنت  نم  رجا.تسامش  دوخ  يارب  ما ، هتساوخ  امش  زا 
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: دراد دوجو  ریسفت  ود  « مکل وهف  » هرابرد هیآ ، نیا  رد 

لاـم ما ، هتـساوخ  وـت  زا  هچ  ره  اـم  :» مییوـگ یم  اـم  هک  نیا  لـثم.مهاوخ  یمن  يرجا  چـیه  قـلطم ، روـط  هب  هک  تسا  نیا  لوا  ریـسفت 
« .هللا یلع  الا  يرجا  نا  :» دیوگ یم  هک  تسا  نآ  زا  دعب  هلمج  نخس ، نیا  دهاش.ما  هتساوخن  وت  زا  يزیچ  هک  نیا  زا  هیانک  ؛» تدوخ

.دنک یم  تشگزاب  امش  دوخ  هب  عقاو  رد  مهاوخ ، یم  امش  زا  هک  یشاداپ  رجا و  مود ، ریسفت  ساسا  رب 

رد ( 18 « ) .یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  ، » دیامرف یم  (ص) ربمایپ تلاسر  شاداپ  هرابرد  نآرق  يرگید ، عضوم  رد  .2
موادـت هک  ددرگ  یمرب  تیالو  تماـما و  هلأـسم  هب  یبرقلا  يوذ  تدوم  هک  اریز  دـسر ، یم  امـش  دوخ  هب  دوس  عقاو  رد  زین  دروم  نیا 

هتفگ دنا و  هدرک  لقن  اج  نیا  رد  یضعب  هک  تسا  یلوزن  نأش  نخس  نیا  دهاش.دراد  ترورض  امش  تیاده  يارب  تسا و  توبن  طخ 
ارم نادـنواشیوخ  : دومرف هکم  ناکرـشم  هب  (ص) ربماـیپ دـش ، لزاـن  « یبرقلا یف  هدوملا  ـالا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  ـال  لـق  » هیآ یتـقو  دـنا ،

هنافـصنم دمحم  دنتفگ : درک ، ییوگدب  اه  نآ  ياه  تب  زا  ربمایپ  هک  یماگنه  اما.دنتفریذپ  ار  داهنـشیپ  نیا  زین  اه  نآ.دینکن  تحاران 
ام نامنایادخ  زا  ییوگدب  اب  رگید  يوس  زا  یلو  میهدن ، رازآ  ار  شنادـنواشیوخ  دـهاوخ  یم  ام  زا  وس  کی  زا.دـنک  یمن  راتفر  ام  اب 

.دهد یم  رازآ  ار 

امـش زا  هراب  نیا  رد  نم  هچنآ  وگب ، اـه  نآ  هب  : تسا هدـمآ  نآ  رد  هک  دـش  لزاـن  « مکل وهف  رجا  نم  مکتلأـس  اـم  لـق  » هیآ اـج  نیا  رد 
یـش لک  یلع  وه  و  :» دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  »و  .دـینکن ای  دـینکب  رازآ  ار  اه  نآ  دـیهاوخ  یم  لاح.دوب  امـش  دوخ  عفن  هب  متـساوخ ،

.تسا هاگآ  نم  تاین  لامعا و  همه  زا  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مهاوخ ، یم  وا  زا  ار  مشاداپ  نم  رگا  ینعی  « .دیهش
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ذختی نا  ءاش  نم  الا  رجا  نم  هیلع  مکلئـسا  ام  لق  :» دیامرف یم  نینچ  (ص) ربمایپ تلاسر  دزم  رجا و  هرابرد  نآرق  يرگید ، ياج  رد  .3
هک يرجا  اهنت.منک  یمن  هبلاطم  امـش  زا  یـشاداپ  هنوگ  چیه  نیئآ  نیا  غالبا  ربارب  رد  نم  وگب : ربمایپ  يا  : ینعی ( 19 « ) .الیبس هبر  یلا 
زا مه  نآ  ؛ تسامـش تیادـه  نم  شاداـپ  رجا و  اـهنت  ینعی.دـننیزگرب  ناـشراگدرورپ  يوس  هب  یهار  مدرم  هک  تسا  نیا  مهاوخ  یم 

ارچ.دـناسر یم  شناوریپ  هب  تبـسن  ار  ربمایپ  تبحم  فطل و  تیاهن  هک  تسا  یبلاج  ریبعت  نیا.رابجا  هارکا و  هن  رایتخا ، هدارا و  يور 
.درمش یم  ادخ  يوس  هب  ناشندرک  نومنهر  اه و  نآ  یتخبشوخ  تداعس و  ار  دوخ  شاداپ  رجا و  هک 

هب نآرق  عضاوم ، یخرب  رد.درادـن  دوجو  يراگزاسان  نوگانوگ  ياهریبعت  نیا  نایم  هک  میبای  یمرد  مینک ، لـمأت  تاـیآ  نیا  رد  رگا 
رد « .تسا قح  ترـضح  هدـهع  هب  ناربمایپ  تلاسر  شاداپ  :» دـیامرف یم  دـنک و  یم  یفن  ار  رـشب  زا  شاداپ  رجا و  ياضاقت  یلک  روط 
یم يرگید  هـیآ  رد  « .دـیوج یم  ادـخ  يوـس  هـب  یهار  هـک  مهاوـخ  یم  شاداـپ  یــسک  زا  اـهنت  نـم  :» دـیامرف یم  زین  يرگید  ياـج 
یم « یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال   » هیآ رد  هرخالاب  « .تسامش دوخ  يارب  ما ، هتساوخ  امـش  زا  هک  ار  یـشاداپ  :» دیامرف
دـص هکلب  دوش ، یمن  نم  دیاع  شعفن  هک  ما  هتـساوخ  امـش  زا  یـشاداپ  نم  ینعی  : تسا نم  تلاسر  شاداپ  یبرق  رد  تدوم  : » دـیامرف

(20  ) .دنک یم  مهارف  ار  وا  هب  برق  ادخ و  يوس  هب  امش  تیاده  بابسا  ددرگ و  یمرب  امش  دوخ  هب  دصرد 

تیب لها  هب  تبسن  تفرعم  .1

یتبحم اریز.تساه  نآ  تیـصخش  يدوجو  لیاضف  تالامک و  تفرعم و  زا  یهاگآ  تیب ، لها  هب  تبحم  زاربا  هار  نیرت  مهم  نیلوا و 
تـسا نکمم  هک  هنوگ  نامه  تبحم ، عون  نیا.تسا  ضحم  یـساسحا  تبحم  کی  دـیاین ، تسد  هب  تفرعم  تخانـش و  قیرط  زا  هک 

یکی تایاور ، رد  لیلد  نیمه  هب.دوش  لیاز  بلق  زا  زین  عیرـس  یلیخ  تسا  نکمم  بیترت  نامه  هب  دوش ، داـجیا  بلق  رد  عیرـس  یلیخ 
تبسن هک  یلاح  رد  دورب ، ایند  زا  یسک  رگا  دنا ، هتفگ  تسا و  ماما  تیـصخش  هب  تبـسن  تفرعم  ماما ، ربارب  رد  تما  مهم  فیاظو  زا 
مالسا رون  هب  شبلق  ینعی  ( 38 ( ؛ تسا هتفر  ایند  زا  تیلهاج  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  ناس  هب  دـشاب ، هتـشادن  تفرعم  شنامز  ماما  هب 

.تسا هدشن  رونم 

؟ مینک ادیپ  تفرعم  تیب  لها  هب  تبسن  میناوت  یم  ییاه  هار  هچ  زا  : هک دوش  یم  حرطم  شسرپ  نیا  لاح 

زا ات  مینک  هعلاـطم  ار  تیب  لـها  تاـیح  بیـشن  زارفرپ و  خـیرات  راـب  کـی  هک  تسا  نآ  تیب  لـها  هریـس  هب  تبـسن  تفرعم  هار  نیلوا 
جوا رد  تورث ، رقف و  ماگنه  اـه ، يداـش  اـه و  مغ  اـه ، تسکـش  اـه و  يزوریپ  اـه ، حلـص  اـه و  گـنج  رد  اـه  نآ  فلتخم  عضاوم 

اب نادنزرف و  نارـسمه و  اب  زیمآ  تبحم  طباور  ادخ و  اب  اه  نآ  هناقـشاع  هطبار  زا  و  نادنز ، تراسا و  ماگنه  رد  يرهاظ و  تیمکاح 
.میوش هاگآ  نمؤم ، نانز  نادرم و 

.تسا نوگانوگ  ياه  هنیمز  رد  اه  نآ  زیمآ  تمکح  راتفگ  هرابرد  رکفت  لمأت و  رگید ، هار 
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تیب لها  زا  تعاطا  .2

يالتعا يارب  هک  ییاه  نامرف  هب  میراپـسب و  ناـج  شوگ  اـه  نآ  ياـه  ناـمرف  هب  هک  تسا  نآ  تیب  لـها  هب  تبحم  رازبا  رگید  قیرط 
هتشاد رذحرب  لامعا  یخرب  ماجنا  زا  ار  ام  هک  یماگنه  مینک و  لمع  قیقد  تروص  هب  تسا ، هدش  رداص  نامحور  لماکت  قح و  نید 
یعقو وا  ياه  یهن  اه و  نامرف  هب  اما  درک ، ار  یـسک  تبحم  ياعدا  ناوت  یمن  اریز.میزیهرپب  تامرحم ) ) اه نآ  زا  لـماک  روط  هب  دـنا 

.دهدن ماجنا  شبوبحم  ياضر  فالخ  یلمع  هک  تسا  نآ  بحم  ياعدا  قدص  هناشن  نیرت  گرزب.داهنن 

تاـیانع و هچ  تیب  لـها  مینادـب  هک  تسا  نیا  دـشاب ، رثؤم  تیب  لـها  زا  اـم  رت  شیب  تعاـطا  يارب  دـناوت  یم  هک  ییاـه  هار  زا  یکی 
هب ددعتم  تایاور  رد  هتکن  نیا.دنتسه  یقالخا  يایاجس  لیاضف و  هچ  هب  فصّتم  دنراد و  شیوخ  نابحم  هب  تبسن  یصاخ  تالـضفت 

.تسا هدش  وگزاب  توافتم  ياه  لکش 

هتفرگ نامیپ  نانآ  ام و  زا  دنوادخ.دنا  هدش  هتخانـش  هدش و  تبث  ناشناردپ  یماسا  ام و  ناوریپ  ياه  مان  :» دـنیامرف یم  (ع) داجـس ماما 
(39 « ) .دنوش دراو  زین  نانآ  میوش ، یم  دراو  ام  هک  اجره  تسا ،

(40 « ) .دنتسه ام  اب  نامنایعیش  میشاب ، هک  اجره  ام  :» دیامرف یم  (ع) قداص ماما 

ارف تمایق  زور  نوچ  :» دـیامرف یم   41 مهباسح » انیلع  نا  مث  مهباـیا  اـنیلا  نا   » هیآ همادا  رد  (ع) قداـص ماـما  هک  تسا  ساـسا  نیمه  رب 
42 .دراذگ » یم  ام  هدهع  رب  ار  ام  نایعیش  یسرباسح  دنوادخ  دسر ،

43 .دنک » یمن  در  ار  ام  تعافش  مه  دنوادخ  مینک و  یم  تعافش  شیوخ  ناوریپ  يارب  ام  :» دیامرف یم  زین  يرگید  ثیدح  رد  و 

یهلا فراعم  زا  هچنآ  ساسا  رب  هکلب  تسین ، دودحم  اه  نآ  يورخا  یگدنز  هب  طقف  شیوخ  ناوریپ  هب  تبسن  تیب  لها  تایانع  هتبلا 
نیب ضیف  هطساو  اه  نآ  هکلب  تسین ، اه  نآ  ناوریپ  نایعیـش و  اهنت  یتح  تیب  لها  يدوجو  هدیاف  شقن و  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب 

دنوادخ :» تسا هدش  نایب  نینچ  « هریبک هعماج   » ترایز رد  ییابیز  رایسب  تروص  هب  انعم  نیا.دنتسه  وا  تاقولخم  همه  قح و  ترـضح 
هب دتسرف و  یم  ربا  ناراب و  امش  رطاخ  هب  دنک و  یم  متخ  ار  شنیرفآ  باتک ، هلیسو  هب  درک و  زاغآ  ار  شنیرفآ  ملاع  امـش  هطـساو  هب 
یم فرطرب  اه  لد  زا  اه  جـنر  هودـنا و  مغ ، امـش  هطـساو  هب  دـتفین و  نیمز  رب  وا  نذا  اب  زج  هک  دراد  یم  هگن  ار  نامـسآ  امـش  ببس 

44 ...دوش »
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رارـسا ناظفاح  نینچمه  تمکح ، نداعم  یلـصا و  تکرب  تفرعم و  هب  ندیـسر  يارب  لپ  قیرط و  تیب ، لـها  اـعد  نیا  رگید  زارف  رد 
تمکح ندعم  قح ، تکرب  نکسم  ادخ ، تفرعم  لحم  ناتیاه  لد  هک  امش  رب  دورد  :» دنوش یم  یفرعم  یشرع  باتک  نالماح  یهلا و 

45 .تسا » یهلا  باتک  لماح  یهلا و  رارسا  ظفاح  یهلا و 

يا امـش  رب  دورد  : » میناوخ یم  نینچ  اه  نآ  ندوب  یهلا  ضیف  هطـساو  تیب و  لها  یقالخا  يایاجـس  لیاضف و  هرابرد  اعد ، نیمه  رد 
ملع و ياه  جنگ  قح و  تمحر  ندـعم  و  ادـخ ، یلو  راونا  طوبه  و  کئالم ، لوزن  لحم  و  تلاسر ، عیاد  عضوم و  و  توبن ، نادـناخ 
يراوگرزب و ناکرا  و  یناحور ، ياـه  تمعن  یلو  و  مما ، ياوشیپ  همیرک و  تافـص  لوصا  ملع و  ياـهتنم  ناـبحاص  و  یهلا ، تفرعم 

يادخ رارسا  نیما  و  نامیا ، ياهرد  و  ملع ، رهش  مکحم  ياه  نوتـس  و  ناگدنب ، دئاق  گرزب و  و  ملاع ، نایوکین  دامع  و  يراکوکین ،
46 ...نامحر »

تما و ياه  یکیرات  ياه  غارچ  قح و  هار  نایامنهار  ناماما و  امـش  رب  دورد  : » میناوخ یم  نینچ  يرگتیاده  رد  همئا  شقن  هرابرد  و 
47 .لامک » نیرتمهم  يوس  هب  توعد  بحاص  و...گرزب  نادنمدرخ  اوقت و  ملع و  نارادمچرپ 

هب.امـش يادف  مناج  ردام و  ردـپ و  :» دوش یم  نییبت  نینچ  یعامتجا  ینید و  روما  رد  همئا  يرگحالـصا  شقن  اعد ، نیا  رگید  زارف  رد 
هب درک و  حالـصا  دوب ، هدـش  هابت  نامیایند  زا  هچنآ  تخومآ و  ام  هب  ار  ناـمنید  ياـه  هناـشن  ادـخ  امـش ، ییاوشیپ  تیـالو و  هطـساو 

48 ....دییارگ » یلدمه  هب  اه  هقرفت  تفای و  تمظع  تمعن  دش و  مامت  نخس  امش  ییاوشیپ  هطساو 

یهارمگ زا  تاجن  .3

بوخ یلیخ  رذوبا ، هب  دوخ  ياه  تحیـصن  رد  ار  انعم  نیا  (ص) ربمایپ.تسا یهارمگ  زا  تاجن  تیب ، لـها  تبحم  مهم  راـثآ  زا  یکی 
مدیسر و وا  تمدخ  هب  درب ، یمرـس  هب  هذبر  رد  دوخ  هاگدیعبت  رد  رذوبا  هک  یماگنه  :» دیوگ یم  یلئود  دوسالاوبا.تسا  هدرک  نییبت 
زج یـسک  دندوب و  هتـسشن  ناشیا  مدش ، دراو  ص)  ) ادخ لوسر  هب  دجـسم  رد  یهاگحبـص  تفگ  رذوبا.درک  لقن  میارب  ار  یتیاور  وا 

دینک یتحیصن  ارم  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  مدرک ، ضرع  (ص) ربمایپ هب  مدرمش و  تمینغ  ار  دجـسم  تولخ.دوبن  ناشرانک  رد  یلع 
ّینا تیبلا و  لـها  نم  کـنا  رذاـبا  اـی  کـب  مرکا  معن و  (ص) لاـقف : دومرف (ص) ربماـیپ .دـناسر  عفن  نم  هب  دـنوادخ  نآ ، ببـس  هب  هک 

تمارک وت  هب  دـنوادخ  رذ  ابا  يا  ( ) 21 « ) ...نالفک اهب  ناک  اهتظفح  نا  کناف  ریخلا  قرطل  هعماج  اهناف  اـهظفحاف ، هیـصوب  کیـصوم 
ظفح ار  نآ  هک  نک  شـالت  منک ، یم  دزـشوگ  وت  هب  ار  يا  هتکن  تیـصو  ناونع  هب.یتـسه  تیب  لـها  زا  وت  قـیقحت ، هب.دـیامرف  اـطع 

دنوادخ ییامن ، ظفح  لمع  ماقم  رد  ار  نآ  ینک و  لمع  تیـصو  نیا  هب  رگا.درادربرد  ار  ریخ  ياه  هویـش  اه و  هار  همه  اریز  ییامن ،
( .دیامرف یم  اطع  ترخآ  ایند و  ریخ  وت  هب 
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رذوبا هب  ربمایپ  لوا  تیصو  ( 22 « ) ...هب هفرعملا  هللا  هدابع  لوا  نا  ملعا  كاری و  هناف  هارت  تنک ال  ناف  هارت  کناک  هللا  دـبعا  رذابا ، ای  »
نیا هب.یتسه  لوغـشم  شتدابع  هب  وا  روضح  رد  ینیب و  یم  ار  وا  راـگنا  هک  نک  تداـبع  ار  ادـخ  ناـنچ  نآ  رذاـبا ، يا  هک  تسا  نیا 

تدابع رد  ماـگ  نیلوا  هک  شاـب  هاـگآ  رذاـبا ، يا.دـنیب  یم  ار  وت  قیقحت  هب  وا  ینیب ، یمن  ار  وا  وت  رگا  هک  شاـب  هتـشاد  هجوت  بلطم 
.تسوا هب  تبسن  ندرک  ادیپ  تخانش  قح ، ترضح 

یتما یف  یتیب  لـها  لـعج  لـج  زع و  هللا  نا  رذاـبا ، اـی  ملعا  و.اریهطت  مهّرهط  سجرلا و  مهنع  هللا  بهذا  نیذـلا  یتیب ، لـها  بح  مث  »
(23 « ) ...انمآ ناک  اهلخد  نم  لیئارسا  ینب  یف  هطح  باب  لثم  قرغ و  اهنع  بغر  نم  اجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفسک 

هنوگره دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نآ  اریز  شاب ، هتـشاد  تسود  ارم  تیب  لها  هک  تسا  نیا  رذابا  هب  (ص) ربمایپ رگید  تیـصو 
تیعقوم هبترمدـنلب  گرزب و  دـنوادخ  قیقحت  هب  شاب  هاگآ  رذابا ، يا.دـینادرگ  ناشرهطم  كاپ و  الماک  رود و  ناـشیا  زا  ار  يدـیلپ 

يور نآ  زا  سک  ره  دـبای و  تاجن  دوش ، یتشک  نیا  راوس  سک  ره.داد  رارق  حون  ترـضح  یتشک  لـثم  متما  ناـیم  رد  ار  متیب  لـها 
.دوش یم  قرغ  دوشن ، راوس  نآ  رب  دنادرگ و 

یب هانگ  ملظ و  رثا  رب  لیئارـسا  ینب  یتقو.تسا  لیئارـسا  ینب  رد  هطح  باب  لثم  نم ، تیب  لها  لـثم  :» دـیازفا یم  همادا  رد  (ص) ربماـیپ
درک و فطل  اه  نآ  هب  ادـخ  رگید  راب  هبانا ، هبوت و  رثا  رب  دـندش ، نادرگرـس  « هیت » نابایب رد  لاس  لهچ  ـالتبم و  یهلا  بضغ  هب  راـمش 

« .دوشگ نانآ  رب  دوش ، یم  هدناوخ  هّطح  هک  ار  هبوت  باب 
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مکل رفغن  هطح  اولوق  ادجس و  بابلا  اولخدا  ادغر و  متئش  ثیح  اهنم  اولکف  هیرقلا  هذه  ولخدا  انلق  ذا  و  :» دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق 
هک اج  ره  نآ ، ياه  تمعن  زا  دییآرد و  ( سدقملا تیب  ) رهش نیا  هب  : میتفگ هک  یماگنه  :و  ینعی ( 24 « ) .نینسحملا دیزنس  مکایاطخ و 

ار امـش  ياهاطخ  ات  رذگ  رد  ام  هانگ  زا  ایادخ  : دـییوگب دـیوش و  دراو  نانک  هدجـس  رهـش  هزاورد  هب  دـیروخب و  یناوارف  هب  دـیهاوخ 
.میازفیب ار  ناراکوکین  ( شاداپ  ) هک ادوز  میزرمایب و 

، تفاـی تدایـس  تزع و  هـک  نـیا  رب  هوـالع  دـش ، یم  دراو  هـطح  باـب  زا  هـک  لیئارـسا  ینب  زا  یـسک  ره  نآرق ، شیاـمرف  ساـسا  رب 
حون و ترـضح  یتشک  ناسب  نم  تیب  لها  تیعقوم  : دیامرف یم  رذابا  هب  شیوخ  تحیـصن  رد  ربمایپ.دش  یم  هدـیزرمآ  زین  شناهانگ 

يا هراـچ  دـنامب ، نوصم  یهارمگ  زا  نیگمهـس  ياـه  جوم  بادرگ  رد  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  ینعی.تسا  لیئارـسا  ینب  هطح  باـب 
رد دـبای و  تاجن  یهارمگ  زا  ات  دربب  هاـنپ  تیب  لـها  هناـخ  هب  دـیاب  دـش ، هارمگ  مه  رگا  دوش و  یتشک  نیا  راوس  هک  نیا  زج  درادـن 

.دربب رس  هب  لماک  تینما 

رثا هرابرد  ناشیا.تسا  هدرک  وگزاـب  تواـفتم  ياـهریبعت  هب  ار  اـنعم  نیا  زین  يرگید  ددـعتم  ثیداـحا  رد  (ص) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 
تسا یسک  لثم  دورب ، ایند  زا  تسا ، تیب  لها  رادتسود  هک  یلاح  رد  سک  ره  :» دیامرف یم  ناسنا  نامیا  لیمکت  رد  تیب  لها  تبحم 

(25 « ) .تسا هدش  لماک  تیب  لها  هب  تبحم  رثا  رد  شنامیا  تسا و  نمؤم  هک 

هب ار  اه  نآ  دراد ، شخب  تلالـض  لماوع  زا  ییاهر  نانمؤم و  نامیا  لیمکت  رد  تیب  لها  تبحم  هک  يریثأـت  ربماـیپ ، شیاـمرف  رباـنب 
(26  ) .دنرادروخرب نآ  زا  تقیقح  قح و  هار  نادیهش  طقف  هک  دناسر  یم  یعیفر  هاگیاج 

یناوارف ریثأت  یهارمگ  زا  وا  تاجن  ناسنا و  ناـمیا  لـیمکت  رد  تیب  لـها  تبحم  هک  روط  ناـمه  (ص ،) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رظن  زا 
ینمـشد نیا  هب  يدرف  رگا  دراد و  یگرتس  ریثأـت  یهارمگ  ییارقهق و  ریـس  ندومیپ  رد  زین  تیب  لـها  هب  تبـسن  ینمـشد  نازیم  دراد ،

( . 27  ) .تسا هتفر  ایند  زا  رفاک  هک  تسا  یسک  لثم  دورب  ایند  زا  لاح  نیمه  اب  و.دهد  همادا 
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تیب لها  هب  تبحم  يورخا  راثآ  .4

راثآ ددعتم ، ياه  ثیدـح  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ.دراد  يددـعتم  يورخا  راثآ  دـش ، رکذ  هک  يراثآ  رب  هوالع  تیب ، لها  هب  تبحم 
لها هب  تبحم  يورخا  راثآ  زا  یکی  ناشیا ، شیامرف  ساسا  رب.تسا  هدرک  دزشوگ  ناناملسم  هب  ار  تیب  لها  هب  تبحم  يورخا  تبثم 

(28  ) .دنک یم  وفع  دشخب و  یم  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  دمحم  لآ  بح  رب  سک  ره  هک  تسا  نیا  تیب 

زا هک  تسا  یسک  لثم  دورب ، ایند  زا  یتیعقوم  نینچ  رد  دشاب و  تیب  لها  رادتـسود  هک  سک  ره  :» دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  ربمایپ 
(29 « ) .تسا هدرک  هبوت  شیوخ  ناهانگ 

نیا دـشاب ، (ع) یلع رادتـسود  سک  ره  :» تسا هدومرف  نایب  رگید  يریبعت  اب  رگید و  یثیدـح  رد  ار  اـنعم  نیمه  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
(30 « ) .دعلب یم  ار  مزیه  شتآ  هک  روط  نامه  ؛ دنورب نیب  زا  دنوش و  هدیعلب  شناهانگ  هک  دوش  یم  ثعاب  یلع  هب  تبحم 

: يولوم لوق  هب 

دش كاپ  یلک  بیع  صرح و  وا ز  دش           كاچ  یقشع  هماج ز  ار  هک  ره 

ماگنه رد  دورب ، ایند  زا  تیب  لها  تبحم  اب  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  دعب  تیب و  لها  تبحم  رگید  راثآ  زا  ربمایپ ، هاگدـید  زا 
هب نتفر  وا  هب  زین  رکنم  ریکن و  هتـشرف  ود  نآ ، زا  دـعب.يوش  یم  تشهب  دراو  وـت  هـک  دـهد  یم  تراـشب  وا  هـب  توـملا  کـلم  گرم 

(31  ) .دنهد یم  تراشب  ار  تشهب 

تبسن یـسک  بلق  رد  رگا  هک  تسا  نیا  ربق  رد  ناسنا  نتفرگ  رارق  ماگنه  تیب  لها  هب  تبحم  راثآ  زا  یکی  ربمایپ ، شیامرف  ساسا  رب 
ساسا رب  ( 32  ) .دـهد یم  رارق  شیوخ  تمحر  هکئالم  تراـیز  لـحم  ار  شربق  دـنوادخ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یتسود  تیب  لـها  هب 

(33  ) .دیاشگ یم  تشهب  يوس  هب  رد  ود  شربق  رد  دنوادخ  يرگید ، ثیدح 

326 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


هدرک خوـسر  شبلق  هنایـشآ  رد  تیب  لـها  تبحم  هـک  یـسک  :» دـیامرف یم  تماـیق  زور  رد  تـیب  لـها  هـب  تـبحم  رثا  هراـبرد  ربماـیپ 
هناخ زا  ناوارف  زان  تزع و  اب  ار  سورع  هک  روط  ناـمه  ؛ دـنرب یم  تشهب  يوس  هب  ناوارف  مارتحا  تزع و  اـب  ار  وا  تماـیق  زور.دـشاب 

(34 « ) .دنرب یم  شرهوش  هناخ  هب  شردپ 

يارب مهم  رایـسب  عضوم  تفه  رد  متیب ، لها  نم و  هب  تبـسن  متما  تبحم  :» دیامرف یم  هصالخ  روط  هب  يرگید  ثیدح  رد  (ص) ربمایپ
ماگنه باتک و  دزن  ربق ، زا  ندـش  هتخیگنارب  ماـگنه  ربق ، لـخاد  تاـفو ، ماـگنه  : زا دـنترابع  هناـگتفه  عضاوم  نیا.تسا  دـیفم  اـب  نآ 

(34 « ) .طارص لپ  رد  نازیم  دزن  لامعا و  هب  یسرباسح 

یفنم يورخا  راـثآ  زین  تـیب  لـها  هـب  تبـسن  ینمـشد  دراد ، یناوارف  تـبثم و  يورخا  راـثآ  تـیب  لـها  هـب  تـبحم  هـک  روـط  ناـمه 
زا تمایق  زور  دورب ، ایند  زا  تلاح  نامه  اب  دشاب و  هتشاد  ینمـشد  نم  تیب  لها  هب  تبـسن  سک  ره  » کتـسا هدومرف  (ص) ربمایپ.دراد

(35 « ) .دوش یم  دیماان  یهلا  هعساو  تمحر  زا  دوجو  مامت  اب  دوش و  یم  هاگآ  شراک  نیا  یتشز  تحابق و 

ار تشهب  يوب  زگره  دورب ، ایند  زا  تیب  لها  هب  تبسن  ینمـشد  ترفن و  اب  یـسک  رگا  :» میناوخ یم  (ص) ربمایپ زا  يرگید  ثیدح  رد 
(36 « ) .دنک یمن  مامشتسا 

ناـسنا تبحم  یتح  هک  يدـنوادخ  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  درک ، بجعت  دـیابن  تیب  لـها  هب  تبحم  يورخا  تبثم  ددـعتم  راـثآ  زا 
ار تیب  لها  هب  تبحم  ( ، 37  ) دنک یم  عفر  وا  زا  ار  باذع  خزرب  ملاع  رد  دراذگ و  یمن  خـساپ  یب  ار  ناویح  کی  هب  تبـسن  یملاظ 

؟ دنک شومارف  دنتسه ، ددعتم  لیاضف  تالامک و  أشنم  هک 

تیب لها  هب  تبسن  تبحم  زاربا  ياه  هار  ج)

تبسن میناوت ، یم  ییاه  هار  هچ  زا  ام  هک  دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  میدش ، انشآ  تیب  لها  هب  تبحم  راثآ  تیمها و  اب  هک  نآ  زا  دعب 
؟ مینک تبحم  زاربا  تیب  لها  ماقمالاو  تیصخش  هب 
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زاربا اـه  نآ  هب  ار  شیوخ  هناـقداص  تبحم  دراذـگب و  مارتـحا  تیب  لـها  خـماش  ماـقم  هب  یتواـفتم  ياـه  هار  زا  دـناوت  یم  يدرف  ره 
: مینک یم  هراشا  اه  هار  نیا  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد.دنک 

تیب لها  لیاضف  رکذ  .3

مینک رازگرب  یمـسارم  ناشتداهـش ، مایا  رد  اه و  نآ  تدالو  نامز  رد  هک  تسا  نآ  تیب  لها  هب  تبحم  زاربا  ياه  هار  زا  رگید  یکی 
یگدـنز رد  ؛ نیتسار ییاهوگلا  ناونع  هب  اه  نآ  زا  مینک و  وگزاب  ار  اـه  نآ  زیمآ  تمکح  تاـملک  یقـالخا و  يایاجـس  لـیاضف و  و 

.میریگ هرهب  شیوخ 
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یـسلجم رد  هک  یهورگ  ره  :» دـیامرف یم  ناسنا  يورخا  یگدـنز  رد  تیب  لها  لیاضف  رکذ  ادـخ و  دای  ریثأت  هرابرد  (ع) قداـص ماـما 
49 .دش » دهاوخ  نانآ  ترسح  هیام  تمایق  زور  رد  سلجم  نآ  دننکن ، دای  ار  ام  ادخ و  و  دنوش ، عمج 

یم ناشیا  زا  اه  نآ  يوریپ  تیاهن ، رد  تیب و  لها  اب  مدرم  رت  شیب  ییانـشآ  ثعاب  تیب  لها  لیاضف  رکذ  : دـنیامرف یم  (ع) اـضر ماـما 
.دننک 50 یم  يوریپ  ام  زا  دنسانشب ، ار  ام  میلاعت  اه و  فرح  ياه  یبوخ  مدرم  رگا  :» تسا نینچ  ماما  شیامرف.دوش 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  ار  تیب  لها  لیاضف  ناوت  یم  تهج  کی  زا  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  هتکن  نیا  نایب 

قح ترـضح  صاخ  فاطلا  وزج  لیاضف  نیا.تساه  نآ  ییادـخ  رون  یلاعتم و  تشرـس  تقلخ و  هب  طوبرم  لـیاضف  زا  يا  هتـسد  .1
، لیاضف زا  هتـسد  نیا  رد.دنبای  تسد  لیاضف  زا  مسق  نیا  هب  دـنناوت  یمن  دـننک ، شالت  هچره  رگید  دارفا  تسا و  تیب  لها  هب  تبـسن 

.درادن دوجو  يریگ  قشمرس  یلمع و  هبنج 

فـصتم لـیاضف  نیا  هب  ار  دوخ  شیوخ  يدوجو  هعـس  هزادـنا  هب  دـنناوت  یم  رگید  دارفا  هک  دراد  دوـجو  همئا  رد  يرگید  لـیاضف  .2
.دراد دوجو  تیب  لها  ریغ  يارب  لیاضف ، نیا  هب  یسأت  ناکما  رگید ، نایب  هب.دننک 

دنرادن و ار  لیاضف  نیا  ندینـش  تیفرظ  یلیلد  ره  هب  هک  دنتـسه  يدارفا.دشابن  بسانم  لفاحم  همه  رد  دـیاش  لیاضف ، لوا  مسق  رکذ 
اه نآ  نتفرگ  هلـصاف  ثعاب  تسا  نکمم  یتح  بسانم ، هنیمز  داجیا  نودـب  لیاضف  نیا  رکذ  .دنـشاب  اه  نآ  رکنم  تسا ، نکمم  یتح 

داجیا ای  دارفا  ندوب  دعتـسم  تروص  رد  دوش و  دیکأت  رت  شیب  مود  هتـسد  لیاضف  رب  دوش ، یم  هیـصوت  لیلد  نیدب  .دوش  تیب  لها  زا 
.دنوش نایب  لوا  مسق  لیاضف  نابطاخم ، رد  بسانم  هنیمز 
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هک یـسک  رب  ادـخ  تمحر  :» دومرف نایب  نینچ  زاهزه  نب  كردـم  مان  هب  شیوخ  هباحـص  زا  یکی  يارب  ار  انعم  نیمه  (ع) قداص ماـما 
راکنا و تلاح  ار  هچنآ  دنریذپ و  یم  دنـسانش و  یم  ار  اه  نآ  هک  دیوگب  ام  زا  ینانخـس  نانآ  هب  دـشکب ، ام  يوس  هب  ار  مدرم  تدوم 

51 .دیوگن » دراد ، شریذپ  مدع 

تشاد و دهاوخ  يرت  شیب  تیباذج  نابطاخم  يارب  اعطق  دوش ، هدافتـسا  زین  يرنه  توافتم  ياه  کینکت  زا  لیاضف  نیا  نایب  رد  رگا 
.دهد یم  قوس  تیب  لها  زا  یسأت  يوس  هب  ار  اه  نآ  رت  شیب 

تیب لها  مان  رکذ  ربارب  رد  میرکت  میظعت و  .4

دورد اه ، نآ  ياه  مان  رکذ  اب  هارمه  مینک و  دای  مارتحا  میرکت و  اب  ار  اه  نآ  مان  هک  تسا  نآ  همئا  هب  تبحم  زاربا  ياـه  هار  زا  یکی 
تسا هدش  هیصوت  ادکؤم  ثیداحا  رد.میهن  رـس  رب  تسد  میزیخرب و  اج  زا  ( جع ) نامز ماما  مان  رکذ  ماگنه  رد  و  میتسرفب ، تاولـص  و 

ترـضح (ص)و  ربماـیپ زا  مارتـحا  قوـش و  اـب  زین  همئا  دوخ.دـیتسرفب  دورد  وا  رب  (ص) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  ماـن  ندینـش  ماـگنه  هک 
همطاـف ترـضح  تسد  (ص) ادـخ لوسر.دـنتخومآ  یم  ناـشنابطاخم  هـب  ار  هویـش  نـیا  دـندرک و  یم  داـی  تـیب  لـها  و  (س ) همطاـف

یم اهراب  دز و  یم  هسوب  وا  ناهد  ناتسد و  رب  دناشن ، یم  شدوخ  ياج  رد  ار  وا  تساخ ، یمرب  وا  مارتحا  هب  دیسوب ، یم  ار  (س) ارهز
52 .تیادف » هب  مردام  ردپ و  تیادف ، هب  تردپ  :» دومرف

، مبایرد ار  وا  نم  رگا  یلو  هن ، :» دندومرف ترضح  ؟ تسا هدش  دلوتم  وا  ایآ  هک  دندیسرپ  ( جع ) مئاق ترـضح  هرابرد  (ع) قداص ماما  زا 
53 .دوب » مهاوخ  وا  رازگتمدخ  متایح  لوط  رد 

ار وا  :» دیسرپ ترضح  تسا ، هدرک  اطع  يرتخد  وا  هب  دنوادخ  هک  داد  ربخ  ترضح  نآ  هب  یتقو  (ع) قداص ماما  اب  رادید  رد  ینوکس 
»؟ يا هدیمان  هچ 
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« همطاف :» تفگ

« .هآ هآ ، :» دومرف ماما 

 54« .نزم ار  وا  وگم و  ازسان  وا  هب  يا ، هداهن  همطاف  ار  شمان  هک  لاح  :» درک هیصوت  وا  هب  داهن و  یناشیپ  رب  تسد  سپس 

تیب لها  ياه  مان  اب  شیوخ  نادنزرف  يراذگمان  .5

نیا زا  ات  دـننک  سابتقا  تیب  لـها  ماـن  زا  ار  دوخ  نادـنزرف  ماـن  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  تیب ، لـها  هب  تبحم  زاربا  ياـه  هار  زا  یکی 
.دنراد هگن  هنادواج  ار  تیب  لها  تکرب  ریخرپ و  مان  قیرط ،

سابتقا و امش  ناردپ  امـش و  مان  زا  ار  منادنزرف  مان  نم  :» دیـسرپ دیـسر و  (ع) قداص ماما  روضح  هب  هللا  دبع  نب  یعبر  مان  هب  یـصخش 
یتسود زج  يزیچ  نید  ادخ ، هب  دنگوس  يرآ ، :» دومرف خساپ  رد  (ع) قداص ماما  »؟ مرب یم  يدوس  راک  نیا  زا  ایآ.منک  یم  يراذگمان 

55 .تسین » دمحم  لآ  اب 

تیب لها  اب  نتشاد  هطبار  .6

دقرم ترایز  تیب ، لها  اب  طابترا  ياه  هار  هلمج  زا.تساـه  نآ  اـب  نتـشاد  هطبار  تیب ، لـها  هب  تبحم  زاربا  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
، ترایز قیرط  زا.تسا  هدش  رکذ  رایـسب  باوث  تیب  لها  دـقرم  ترایز  يارب  اه  تیاور  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب.تسا  نانآ  رهطم 

ربمایپ رطاخ ، نیمه  هب.دوش  یم  رت  يوق  یبلق  طابترا  نآ ، رارمتـسا  اب  دوش و  یم  داـجیا  تیب  لـها  ناـنمؤم و  ناـیم  یبلق  هطبار  کـی 
56 .دوش » یم  تیب  لها  نایم  تدوم  هعسوت  شیازفا و  ثعاب  ترایز  :» تسا هدومرف  مالسا  یمارگ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نآرق  اب  هبحاصم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  هرابرد  نآرق  اب  هبحاصم 

شاب مهام  دای  هب  ییافص  هب  ای  هورم  هب  شاب                 مهام  دای  هب  ییادخ  تیب  رانک 

شاب مهام  دای  هب  ییاعد  مرگ  هک  نیمه  نک                 ام  زا  يدای  زین  رجح  مالتسا  رد 
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شاب مهام  دای  هب  ییام  لد  ۀبعک  وت  مسق          هبعک  هب  يروآ  فاوط  هبعک  رود  وچ 

شاب مه  ام  دای  هب  ییادج  هک  رگا  امز  نک         یهاگن  ام  هب  يدوشگن ،  ور  هک  ام  هب 

شاب مهام  دای  هب  ییامن  بآ  هب  رظن  نیسح              کشخ  ماک  دای  رگا  مزمز  رانک 

شاب مهام  دای  هب  ییادهشلا  دیس  هب  ناشف       کشا  هک  يا  هظحل  نامه  رجح  رانک 

شاب مهام  دای  هب  ییآ  یم  تیب  يوس  هب  ناشف          کشا  مالسلا  باب  رد  زا  هک  یمد 

شاب مهام  دای  هب  ییالب  برک و  میقم  عیقب                       رانک  ادخ  لوسر  ربق  رانک 

شاب مهام  دای  هب  ییاضر  ربق  رانک  ارماس                   نیمظاک  فجن  رهش  میقم 

شاب مهام  دای  هب  ییادخ  دای  هک  نیمه  نک            ییاعد  ام  هب  ییاعد  مرگ  هک  نانچ 

( مثیم ) راگزاس اضرمالغ  جاح  زا  رعش 

: فرشت کی 

هعیش گرزب  نادنمـشناد  زا  یـسلجم و  رقابدمحم  همالع  راوگرزب  ردپ  لوا ، یـسلجم  هب  روهـشم  یناهفـصا  یـسلجم  یقتدمحم  الم 
.تسا يوفص  رصع 

: دیامرف یم  دوخ  ناشیا 

هکنیا ات  مدوب  وا  رکذ  لوغـشم  هراومه  متـشادن و  شمارآ  هک  يروط  هب  مدوب  دـنوادخ  ياـضر  بلط  رد  تخـس  غولب  لـئاوا  رد  نم  »
هک یبنط  برد  کیدزن  ناهفصا  میدق  عماج  رد  هیلع » هّللا  تاولـص   » نامزلا بحاص  ترـضح  مدید  يرادیب  باوخ و  نایم  رد  یتقو 

.دنا هداتسیا  تسا  هسردم  نونکا 

نم رب  هک  ار  یلئاسم  مدیـسوب و  ار  ناشتـسد  سپ  .دـندش  عنام  هتفرگ و  ارم  ترـضح  .مسوبب  ار  وا  ياـپ  متـساوخ  مدرک و  مالـس  نم 
زا هک  نانچ  نآ  اهزامن  نیا  هک  مدوب  هدش  هسوسو  نیا  راچد  میاهزامن  رد  نم  نوچ  هکنیا  هلمج  زا  .مدیسرپ  يو  زا  دوب  هدش  لکشم 

مالّـسلا هیلع  تّجح  ترـضح  زا  مدیـسر  یمن  بش  زاـمن  هب  ور  نیازا  مدرک و  یم  اـضق  ار  میاـهزامن  اذـل  تسین ، هدـش  هتـساوخ  نم 
.يدرک یم  نونکات  هک  نانچنآ  هن  یلو  ناوخب  دومرف : مناوخب ؟ بش  زامن  مدیسرپ :
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توعد ناتدوخ  رادید  هب  ار  ام  ایؤر  ملاع  رد  هدعو  کی  لقادـح  دوشیم  هچ  اما  میرادـن  ناترـضحم  هب  فرـشت  تقایل  هک  ام  ناجاقآ 
دییامرفب

دزاسب یماغیپ  هب  قشاع  لد  دزاسب             یماداب  هب  شک  تضایر 

دییامرفب متخ  تاولص  نامز  ماما  یتمالس  يارب 

مییامنیم و هضرع  میرک  نآرق  هب  ار  لاوئس  دنچ  سلجم  نیا  رد  هک  تسا  حرطم  يدایز  تالاوئس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  هطبار  رد 
مینکیم بلط  خساپ  نآرق  زا 

: لوا لاؤس 

.دییامرف نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوجو  رب  يا  هیآ  لیلد و 

: میرک نآرق  خساپ 

: دیامرف یم  دنوادخ  ردق  هروس  رد  - 1

4 هیآردق هروس  « .رمأ لک  نم  مهبر  نذإب  اهیف  حورلاو  هکئالملا  لزنت  »

.دـنیامرف یم  لوزن  نیمز  هب  حور  و  کئالم   ردـق  بش  لاس ، ره  رد  ینعی  .دـیامن  یم  رارمتـسا  رب  تلالد  تسا و  عراضم  لعف  لزنت  
رب  ات  دشاب  ربمایپ  نأش  مه  یسک  دیاب  يرصع  ره  رد  .دندش و  یم  لزان  ربمایپ  صخـش  هب   هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نارود  رد 

.تسا مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  تسا   هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نأش  مه  هک  یصخش  اهنت  نالا  .دنوش و  لزان  وا 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلاسر  رجا  دزم و  هرابرد  نآرق  رد  دنوادخ  - 2

هیآ 23 يروش  هروس  یبرقلا .» یف  هدوملا  الإ  ارجأ  مکلئسأ  لق ال  »

تـسا یبرقلا » یف  هدوم   » ربمایپ تلاسر  دزم  نوچ  سپ   .تسا  بجاو  همه  رب  اهنامز  همه  رد  ربمایپ  تلاسر  رجا  نداد  یلقع ، لیلد  هب 
یف  » .دنهدب و ار  تلاسر   رجا  ناشیا  هب  تدوم  اب  مدرم  ات  دنشاب  يرصع  ره  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا   لوسر  « یبرقلا یف   » دیاب سپ 

.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نالا  یبرقلا »
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: مود لاؤس 

؟ دراد ناکما  نونکات  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندنام  هدنز  هنوگچ 

: میرک نآرق  خساپ 

دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  دروم  رد  دنوادخ  - 1

هیآ 143 تافاص  هروس  « .نوثعبی موی  یلا  هنطب  یف  ثبلل  نیحبسملا  نم  ناک  هنأ  الولف  »

مکـش رد  تمایق  ات  ار  سنوی  دـناوت  یم   دـنوادخ  یتقو  .دـنام  یم  تمایق  ات  یهاـم  مکـش  رد  دوبن  ناگدـننک  حـیبست  زا  سنوی  رگا  
.تسا نکمم  يرما  وا  يارب  زین  مالسلا ) هیلعنامز  ماما   نتشادهگن  هدنز  دراد ، هگن  هدنز  یهام 

دندنام هدنز  راغ  رد  لاس  هن  دصیس و  فهک  باحصا  - 2

هیآ 25 فهک  هروس  « .اعست اودادزأ  نینس و  هتأم  ثالث  مهفهک  یف  اوثبل  «و 

: موس لاؤس 

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لابق  رد  ام  هفیظو 

: میرک نآرق  خساپ 

: دیامرف یم  دنوادخ 

هیآ 23 يروش  هروس  « .یبرقلا یف  هدوملا  الإ  ارجأ  مکلئسأ  لق ال  »

ینعی تدوم  دراد و  تفرعم  هب  زاـین  تدوـم   .دـینک  تدوـم  تسا ) مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  « ) یبرقلا یف   » هب تلاـسر  دزم  يارب  
زا مه   میسانشب و  ار  ترضح  نآ  هدرک و  بسک  تفرعم  مه  دیاب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لابق   رد  نالا  سپ  .تعاطا  اب  هارمه  تبحم 

.مینک تعاطا  ترضح  نآ 

ات دشاب  ربمایپ  نأش  مه  یسک  دیاب  ير  _ صع ره   رد  .دندش و  یم  لزان  ربمایپ  صخش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نارود  رد  
تسا مالسلا ) هیلع  نامز  ماما  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نأش  مه  هک  یصخش   اهنت  نالا  .دنوش و  لزان  وا  رب 

: مراهچ لاؤس 

؟ دراد ربخ  ام  زا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ 
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: میرک نآرق  خساپ 

: دیامرف یم  دنوادخ  .دنیب  یم  ار  امش  لامعا  هتشاد و  تراظن  امش  لامعا  مامت  هب  هلب ،

هبوت هروس  « .نولمعت متنک  امب  مکئبنیف  هداهشلا  بیغلا و  ملاع  یلإ  نودرتس  نونمؤملا و  هلوسر و  مکلامعأ و  هللا  يریسف  اولمعإ  لق  «و 
هیآ 105

: مجنپ لاؤس 

؟ دش نامز  ماما  رای  ناوت  یم  هنوگچ 

: میرک نآرق  خساپ 

دنک یم  ادـیپ  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يروای  تقایل  ناسنا  دـهد و  یم  شزرا  ناسنا  هب  هک  رایعم  نیرتالاب  نیرتهب و  نوچ  اوقت ، اـب 
: تساوقت

هیآ 13 تارجح  هروس  « .مکیقتأ هللادنع  مکمرکأ  نإ  »

.دنز ناگرزب  ياج  رب  هیکت  ناسنا  هک  دهد  یم  ناکما  هدش و  ناسنا  یگرزب  ببس  اوقت 

: مشش لاؤس 

؟ درک بسک  دیاب  هنوگچ  هدرک و  نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  ياهزاین  زا  هنومن  دنچ 

: میرک نآرق  خساپ 

- فلا

.دوشن اطخ  راچد  لمع  اهیریگ و  میمـصت   رد  ات  دـشاب  هتـشاد  یهلا  شنیب  شناد و  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رای   شنیب : شناد و 
هدز رانک  ار  شناد  ملع و  كرد و  مهف و  عناوم  اوقت  اب  اریز  دروآ ، دهاوخ  تسدب  اوقت   اب  ار  نیا  .دـهد و  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح 

: دیامرف یم  دنوادخ  .دنک  یم  هاگن  ینطاب  ینورد و  شناد  اب  و  

هیآ 282 هرقب  هروس  « .هللا مکملعی  هللا و  اوقتإ  »

ب)

ار لطاب  قح و  لها  .دشاب   طابترا  رد  یهلا  کئالم  اب  .دونـشب  نطاب  شوگ  اب  دـنیبب و  نطاب  مشچ  اب  هک  یتریـصب   شنیب : تریـصب و 
: دیامرف یم  دنوادخ  .دیآ  یم  تسدب  اوقت  اب  زین  تریصب  نیا   .دوشن و  یحور  یقالخا و  يرکف و  طاطحنا  راچد  ات  دسانشب 
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هیآ 29 لافنا  هروس   «. اناقرف مکل   لعجی  هللا  اوقتت  نإ  »

مه ار  نمشد  .دوش  یم  زین  سانش  ناطیـش  ناسنا ، اوقت  نیا  تکرب  هب   .دینک  ادج  لطاب  زا  ار  قح  نآ  اب  هک  یناوت  ورین و  ینعی  ناقرف 
.دسانش یم 

ج)

.دنک رارف  ناطیش  زا  دسانشب و  ار  سیلبا  ماد  دوش ، رادیب  دندمآ ، ندز  لوگ  يارب  نیطایـش  تقوره  ات  يرادیب ؛ يرایـشوه و  يرادیب :
.تسا نکمم  اوقت  اب  مه  نیا  .دتفا و  یم  هاچ  رد  عیرس  هتسب  مشچ  باوخ و  ناسنا  نوچ 

( . هیآ 201 فارعا  هروس   « ) نورصبم مهاذإف  اورکذت  ناطیشلا  نم  فئاط  مهسم  اذإ  اوقتلا  نیذلا  نإ  »

: متفه لاؤس 

؟ ...و دوش  یم  لح  مدرم  تالکشم  دبای ، یم  قنور  تالوصحم  دوش ، یم  دایز  تاکرب  يودهم  تموکح  رد  روهظ و  زا  دعب  هنوگچ 

: میرک نآرق  خساپ 

زا تاکرب  لوزن  اوقت  راثآ  هلمج  نم  .دوش و  یم  رهاظ  مه  يوقت  راثآ  تسا ، اوقت  تموکح  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تموکح  نوچ 
تسا نآ  لابندب  زین  ناوارف  يزور  مدرم و  تالکشم  لح  هک  تسا  نامسآ  نیمز و  زا  تکرب  ياهرد  ندش  زاب  نامسآ و 

( ، هیآ 96 فارعا  هروس   « ) ضرألا ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  انحتفل  اوقتلا  اونمآ و  يرقلا  لهأ  نأ  ول  «و 

( ، هیآ 3 قالط  هروس   «) بستحی ثیح ال  نم  هقزری  اجرخم و  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  «و 

( . هیآ 4 قالط  هروس   «) ارسی هرمأ  نم  هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و   »

: متشه لاؤس 

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  ياه  یگژیو 

: میرک نآرق  خساپ 
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: دیامرف یم  دنوادخ 

 «. نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرألا  نإ  »

یگژیو ود  دنتـسه  ناشیا  نارای  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  هک  نیمز  ناثراو  سپ  .دنرب  یم  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  ینعی 
: دنراد

دنا هللادابع  -1

.دنا نیحلاص  - 2

: مینک یم  هراشا  ادخ  حلاص  ناگدنب  ياه  یگژیو  هب  لاح 

، دنناوخ یمن  ار  ادخ  ریغ  دندحوم و  - 1

 « رخآ اهلا  هللا  عم  نوعدی  «ال 

، دنلادتعا لها  - 2

 « اورتقی مل  اوفرست و  مل  اوقفنأ  اذإ  »

، دنتسین ایند  روز و  رز و  لوپ و  ترهش و  هدنب  دنیامن ، یم  لاعتم  يادخ  هب  راذگاو  ار  دوخ  روما  دنتسه و  لاعتم  يادخ  هدنب  -  3

 « هللا نود  نم  یل  ادابع  اونوک  سانلل  لوقی  مث  » 

: دنا عضاوتم  -  4

« انوه ضرألا  یلع  نوشمی  نیذلا  نمحرلا  دابع  »

، دنریگ یم  تقبس  رگیدمه  زا  ریخ  راک  رد  -  5

 « نیحلاصلا نم  کئلوأ  تاریخلا و  یف  نوعراسی  و  » 

، دنا هدروآ  رد  وناز  هب  ار  ناطیش  -  6

« نیصلخملا مهنم  كدابع  الإ  نیعمجأ  مهنیوغأل  و  » 

، تسا حلاص  ناشلامعا  دصرددص  ینعی  دنراد  ار  نیحلاص  ياه  یگژیو  -  7
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« نیحلاصلا یف  مهنلخدنل  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  و  » 

دنلئاق شزرا  اهناسنا  ناج  هب  - 8

 « قحلاب الإ  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  نولتقی  «و ال 

، دننمادکاپ - 9

 « نونزیال و  » 

، دنهد ماجنا  حلاص  لمع  ات  دنرگنیم  شیوخ  رد  دنا و  يزاسدوخ  لابند  هب  - 10

 « احلاص لمع  بات و  نم  و  » 

، دنتسه اه  ألخ  هدننکرپ  اه و  یگدنام  بقع  هدننک  ناربج  - 11
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 « احلاص لمع  نمآ و  بات و  نم  الإ  » 

، دننک یمن  تکرش  مه  هانگ  سلاجم  رد  دنوش و  یمن  مه  هانگ  تامدقم  بکترم  یتح  - 12

 « امارک اورم  وغللاب  اورم  اذإ  و  » 

، دنیامن یم  يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دنهد و  یم  شوگ  ار  مالک  .دنا  نیزگ  هب  -  13

 « هنسحأ نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رشبف  » 

، دنتسین ییوگ  هدوهیب  لها  - 14

 « امارک اورم  وغللاب  اورم  اذإ  و  » 

، دندیفم ملاس و  لسن  هدنهد  شرورپ  - 15

 « نیعأ هرق  انتایرذ  انجاوزأ و  نم  انل  به  »

: مهن لاؤس 

؟ تسیچ نآرق  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياه  یگژیو 

: میرک نآرق  خساپ 

، تسا موصعم  هابتشا  هانگ و  هنوگ  ره  زا  - 1

« اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللادیری  امنإ  » 

تسا ادخ  لوسر  ادخ و  زا  تعاطا  دننام  ناشیا  زا  تعاطا  - 2

« مکنم رمألا  یلوأ  لوسرلا و  اوعیطأ  هللا و  اوعیطأ  » 

، تسادخ هار  ناشیا ، زا  تعاطا  - 3

« الیبس هبر  یلا  ذختی  نأ  ءاش  نم  الإ  رجأ  نم  هیلع  مکلئسأ  ام  لق  » 

«. یبرقلا یف  هدوملا  الإ  ارجأ  مکلئسأ  ام  لق  » 

.تسا یبرقلا » یف  هدوم  نامه «  بر » لیبس   » دوش یم  مولعم  هیآ  ود  عمج  زا 
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دشاب یم  یهلا  ملع  ساسا  رب  تسا و  ادخ  مالک  ربمایپ ، مالک  دننام  ناشیا  مالک  - 4

 « یحوی یحو  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ال  » 

: مهد لاؤس 

؟ هنوگچ دوش  یم  رگا  ؟و  میشاب راذگ  ریثات  نامز  ماما  روهظ  رد  میناوت  یم  مه  ام  ایآ 
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: میرک نآرق  خساپ 

دیشاب راذگریثات  دوخ  ماما  روهظ  رد  دیناوت  یم  امش  هلب 

هیآ 11) دعر  هروس   «) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  » 

رییغت ار  ناشلاح  موق  نآ  دوخ  هکینامز  اـت  درک  دـهاوخن  نوگرگد  ار  یموق  چـیه  لاـح  قلخ  هب  یناـبرهم  همه  نآ  اـب  دـنوادخ  ینعی 
.دنهد

تباجا اه  هتـساوخ  یهلا   هاگرد  هب  ندرک  اعد  اب  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دـینک و  اعد  دـتفا  ولج  هب  ناشیا  روهظ  هک  دـیهاوخ  یم  رگا  و 
دوش یم 

هیآ 77) ناقرف  هروس   «) مکواعد الول  یبر  مکب  اوبعی  ام  لق  »

؟ تشاد ییانتعا  هجوت و  هچ  امش  هب  ادخ  دوبن  امش  يرازو  هلان  اعد و  رگا  هک  وگب  تما  هب  لوسر  يا  ینعی 

: تبیصم رکذ 

دنز یم  تیادص  رهطا  ۀقیدص  تردام  دنز                      یم  تیادص  ربمغیپ  هک  آزاب  يدیس 

دنز یم  تیادص  ردیح  ۀتسب  ياه  تسد  نسح                    نایرگ  مشچ  ارهز  حورجم  يوزاب 

دنز یم  تیادص  ردام  ۀتسکشب  يولهپ  هدش                مگ  يرازم  بلق  زک  تسا  نرق  هدراچ 

دنز یم  تیادص  رثوک  ةروس  ياه  هیآ  رون                حورجم  ۀنیس  اهاط ، بلق  نیسای ، مخز 

دنز یم  تیادص  رت  مشچ  نینوخ و  لد  اب  هاچ               شوغآ  رد  هدرب  رس  یلع  تمولظم  دج 

دنز یم  تیادص  ربمغیپ  ربق  رانک  زا  نسح                       تیوّمع  حورجم  رکیپ  ناراب  ریت 

دنز یم  تیادص  روآ  مان  سابع  يوزاب  همقلع                        رانک  تدج  ۀتشگ  مخ  تماق 

دنز یم  تیادص  ربکا  یلع  كاچ  دص  مسج  اپ                              نییاپ  زا  هک  رگنب  ار  هللاراث  ربق 

دنز یم  تیادص  رغصا  یلع  نینوخ  قلح  یلع                    نب  نیسح  ِنینوخ  تسد  زارف  رب 

دنز یم  تیادص  رکیپ  رد  حور  دراد  هک  ات  هتخوس               لد  مثیم »  » دوخ یمخز  يادص  اب 
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: دیامرف یم  هدرک  دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک ، یم  روهظ  میهاربا  ماقم  دوسالارجح و  نیب  مالسلا   هیلع  يدهم  ترضح  هک  یماگنه 

َرَشَع یناثلا  ُمئاقلا  ُمامالا  اَنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ  »

مِقَْتنُملا ُماضْمّصلا  اَنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

ًاناشْطَع ُهولَتَق  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

ًانایرُع ُهوحَرَط  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

: ًاناودُع ُهوقَحَس  ْنیَسُْحلا  َيّدَج  َّنَا  َِملاْعلا  َلْهأ  ای  الَأ 

.متسه هدنریگ  ماقتنا  نارب  ریشمش  نم  ناهج  مدرم  يا  متسه ، مئاق  ماما  نم  ناهج ! مدرم  يا 

.دنتخادنا نیمز  رب  هنهرب  ندش  هتشک  زا  دعب  ار  مالسلا   هیلع  نیسح  مدج  ناهج ! مدرم  يا 

.دنداد   » رارق  ناروتس  نابسا و  مس  لاماپ  ینمشد ، يور  زا  ندش ، هتشک  زا  سپ  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  مدج  رکیپ  ناهج ! مدرم  يا 

.دیآ  یم  ندرک  هل  ینعم  هب  یسراف  رد  قحس )  ) هژاو هک  تسا  رکذ  لباق 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدرک  دای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زوسناج  تبیصم  هس  زا  اهزارف  نیا  رد  ترضح 

، وا یگنشت   

 ، وا ندب  نتخادنا  هنهرب   و 

وا نینزان  رکیپ  ندومن  لامیاپ  و 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

 

(2  ) غیلبت شور  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  هریس 

(2  ) غیلبت شور  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  هریس 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.هتیب لها  یلع  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا 
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ربمایپ غیلبت  شور 

؟ درک یم  گـنج  هنوگچ  درک ؟ یم  غیلبت  هنوگچ  درک ؟ یم  یگدـنز  هنوگچ  (ص ) مرکا ربمغیپ  .دوب  ربمغیپ  هریـس  هراـبرد  اـم  ثحب 
؟ هدوب يروطچ  دجسم  يوت  دوب ؟ يروطچ  هناخ  وت  دش ؟ یم  اپ  هنوگچ  تسشن ؟ یم  هنوگچ 
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(21/ بازحا «) ٌهَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل   » میریگب دای  نآ  زا  مه  ام  و  تسا ؟ هدوب  يروطچ  ربمغیپ  مینیبب  میهاوخ  یم 
، دنتسین عیطم  داعبا  همه  رد  رگا  هک  تسنیا  رگید  هلئسم  .هدوب  يروطچ  نآ  هک  دیریگب  دای  دیریگب ، وگلا  ربمغیپ  زا  دیوگ : یم  نآرق 

.تسا مهم  یلیخ  هلئسم  نیا  دینکن ! اهر  ار  نانآ  مه  زاب 

، هن ای  مینکب  ار  راک  نیا  مه  اب  ییآ  یم  اقآ  مییوگ ؛ یم  یـسک  کی  هب  یهاـگ  میتسه ، هلئـسم  نیا  ریگ  اـم  همه  مه  اـم  يروهمج  رد 
یـضعب رد  بوخ  اما  تسین ، امـش  لثم  تسین و  امـش  عیطم  داعبا  همه  رد  اباب ! بوخ  دنتـسین ، ام  لثم  ینالف  ینالف و  ییوگ  یم  اـمش 

مامت یـسک  کی  رگا  هک  ام ، زا  یـضعب  ای  ام  زا  یلیخ  هک  میتسه  رظن  گنت  يردق  هب  میتسه ، يروطنیا  ام  .تسه  امـش  لثم  هک  داعبا 
هک نامیادـخ  تسین ، ام  هتـسد  راد و  ءزج  ناشیا  .تسین  ام  لثم  ناشیا  نک ، شلو  مییوگ  یم  .لوبق . .  ار  وا  دـشابن  ام  لثم  شراکفا 

يدازآ میراد ، لوبق  همه  هک  مه  لالقتسا  میراد ، لوبق  هک  مه  ار  نآرق  هلبق و  داعم و  ربمغیپ و  دیراد ! لوبق  ار  ادخ  همه  .تسا  یکی 
نید عورف  نید و  لوصا  نیا  بوخ  .میتسه  دقتعم  مه  هیقف  تیالو  هب  میتسه و  دقعتم  مه  ار  یمالسا  يروهمج  میتسه ، دقتعم  مه  ار 

.ام بالقنا  لوصا  و 

اب مینز ، یم  یکی  یکی  ار  اهنیا  بآ  ریز  نوچ  اقآ ، هن  .مییوگ  یم  روط  نیا  ام  دنک ، یم  رکف  روطنیا  ناشیا  دینک  ضرف  هلئـسم ؟ الاح 
 . . .هن دندنسپب ، ار  وت  همه  هک  تسا  مزال  .دنـشاب  وت  دیرم  همه  هک  تسا  مزال  الاح  میروآ و  یم  رد  ار  شردپ  شین  اب  وربا ، اب  مشچ 

یتاکرتشم کی  اـم  دـنا ! هدوب  يروطچ  اـهنآ  ربکا  هللا  هک  دـنیب  یم  دـنیب ، یم  هک  ار  نید  ءاـیلوا  ربمغیپ و  قـالخا  مدآ  كارتشم ، رد 
.میشاب مه  اب  تاکرتشم  نیا  رد  دیاب  هک  میراد 
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یمن شوگ  الاح  بوخ  تفگ : .دـندادن  شوگ  نایحیـسم  دـیوش و  ناملـسم  دـیئایب  هک  دومرف : نایحیـسم و  زا  درک  توعد  ام  ربمغیپ 
لوبق همه  ار  داـعم  میراد ، لوبق  همه  ار  ادـخ  هک  میراد  كرتشم  ییاـهزیچ  کـی  میـشاب ، یکی  مه  اـب  تاـکرتشم  رد  دـیئایب  دـیهد ،
ینعی اَْولاـعَت » : » هک دومرف  ربمغیپ  تسنیا ، نآرق  هیآ  ( 164/ نارمع لآ  «) َهَّللا َّالِإ  َدـُبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاـعَت  ، » میراد
یهللا بزح  ياه  هچب  اولاق  َهَّللا » ـَّالِإ  َدـُبْعَن  ـَّالَأ  ْمُکَْنَیب  اـنَْنَیب َو  ٍءاوَس   » هک يا  هملک  هک  یقطنم  يوسب  دـیئایب  ٍهَِملَک » یلِإ  اَْولاـعَت   » دـیئایب

ياهراک همه  تخادنا ، شرود  دیابن  ددنـسپ ، یمن  ار  امـش  راکفا  اهفرح و  همه  یـسک  رگا  دنهد و  شوگ  ار  هیکت  نیا  دایز  دیـشاب ،
.درک شکد  دیاب  بوخ  دندنسپ ، یمن  ار  امش 

، تسین ام  سابل  ءزج  تسین ، ام  پیت  ءزج  تسین ، ام  هتـسد  راد و  ءزج  تسین ، ام  بزح  ءزج  تسین ، ام  ءزج  تسین ، ام  دـناب  ءزج  نیا 
، میراد شلوبق  ام  همه  ینعی  .تسا  يواسم  تاملک  نآ  امـش  نیب  ام و  نیب  هک  تسه  یتاملک  هی  دـیوگ : یم  نایحیـسم  هب  مالـسا  اباب 

دنلب یلیخ  .تسا  مالسا  يرظن  گرزب  یلیخ  .مینک  یمن  اهر  ار  نآ  زاب  دشن  عیطم  رگا  اما  دوش و  عیطم  دایب  هک  مینک  یم  توعد  لوا 
.دینک یم  هاگن  ار  نیا  نک  باسح  امش  .تسا  مالسا  يرظن 

ار تدوخ  اما  مراد ، تسود  ار  وت  سرد  نم  اـقآ  تفگ : شهب  .رقاـب  ماـما  سرد  دـمآ  یم  یـسک  کـی  داد ، یم  سرد  (ع ) رقاـب ماـما 
نیا هک  تفگن  چیه  رقاب  ماما  .مرادن  تسود  ار  تدوخ  اما  .منک  یم  هدافتسا  تسرد  زا  ات  میآ  یم  تسرد  رطاخب  نم  .مرادن  تسود 
یکی .تفر  دش و  مامت  دشاب ؟ یبوخ  مدآ  شدوخ  اما  دشاب  هتشادن  تسود  ار  امش  یسک  کی  هک  دراد  یعنام  هچ  دینک ، شنوریب  ار 

، تشادن تسود  ار  درادناتـسا  نالف  رادـنامرف ، نالف  یـسک  کی  رگا  هک  منک  ضرع  هک  مینک  یم  لایخ  هک  تسا  نیا  تالکـشم  زا 
.دنک یم  فیعضت  ار  تلود  دراد  امتح  نوا 
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لایخ ام  مرادن ، تسود  ار  هعمج  ماما  ِيوت  نم  ای  مرادن ، تسود  ار  رادشخب  ِيوت  نم  مدرک ، فیعـضت  ار  تلود  یک  نم  نوجاقآ  هن 
میئوگ یم  هیقف ، تیالو  دـض  تسه و  دـنوخآ  دـض  تسه و  نید  دـض  امتح  تشادـن  تسود  ار  هعمج  ماما  نیا  سک  ره  مینک  یم 
انایحا رادنامرف ، نیا  رادشخب ، نیا  دراد  تسود  ار  تلود  ياضعا  همه  ای  درادـن  تسود  ار  زامنـشیپ  نیا  هیقف ، تیالو  دـض  رب  گرم 
تسود ار  هعماج  لک  هک  تسین  نیا  شا  ینعم  درادن ، تسود  ار  رفن  کی  یسک  رگا  هدرکان ، يادخ  رادناتـسا ، نیا  هعمج ، ماما  نیا 

.درادن تسود  ار  تیناحور  تشادن  تسود  ار  نم  هک  ره  میتسه  همه  ام  مینک  یم  لایخ  ام  یهتنم  .درادن 

یم لایخ  نامدوخ  ینعی  .تسا  یتوغاط  اـمتح  دوبن  نم  لـثم  شعـضو  سک  ره  تسا  بـالقنا  دـض  تشادـن ، تسود  ار  نم  هک  ره 
ینـالف دور و  یم  رتدـنت  نم  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  .تسا  وردـنت  ینـالف  میئوگ  یم  اذـل  و  میتـسه ، یمالـسا  يروـهمج  هراـصع  مینک ،

دنت هدروخکی  نم  زا  هک  ره  متسه ! هدنب  میقتسم  طارـص  منک ، یم  لایخ  ینعی  دور ، یم  رترید  نم  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا ، وردنک 
طارـص وت  هک  تفگ  یک  درادـن ، لاح  نیا  مییوگ  یم  دـنامب  بقع  هدروخکی  یـسک  ره  تسا ، یطارفا  ناـشیا  میئوگ  یم  دور ، یم 

؟ یتسه میقتسم 

! تسا نیا  میقتسم  طارص  طقف 

ٍطارِص یلَع  َکَّنِإ   » دیوگ یم  مه  دعب  تسا و  میقتسم  هار  رد  ادخ  ( 56/ دوه «) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  یِّبَر  َّنِإ   » دیوگ یم  ربمغیپ  هب  ادخ 
ینالف تسا و  وردنت  ینالف  دنیوگ  یم  هک  مینک  یم  یسررب  یتقو  نیاربانب  .تسا  میقتسم  هار  رد  ربمغیپو  ادخ  ( 43/ فرخز «) ٍمیقَتْسُم

ار شدوخ  سک  ره  یلو  دنتـسه ؟ ام  رتم  ربمغیپ  ادخ و  تسا ؟ یـسک  هچ  امرتم  تسا ؟ ور  هنایم  یـسک  هچ  مییوگ  یم  تسا  وردـنک 
.تسا دب  تسود  اب  سپ  .تسا  دب  تیناحور  اب  سپ  تسا ، دب  نم  اب  نوچ  دیوگ  یم  دعب  دناد ، یم  مالسا  نازیم 
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(64/ نارمع لآ  «) ْمُکَْنَیب انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ، » میریگب دای  نآرق  زا  دیاب  هدروخکی  تسین  روطنیا  هن  تسا ، دب  بالقنا  اب  سپ 
یم دـنق  هلک  دـناوخب  دـقع  هک  تفر  یم  اجک  ره  يدـنوخآ  کی  دـنیوگ  یم  ریگب ، ار  شریز  دـنیوگ : یم  هک  تسه  يا  هصق  کـی 

داماد هک  ام  هک  تفگ  اقآ  نیا  هب  دش ، داماد  اقآ  نیا  مداخ  دنوخآ ، مداخ  نیا  .تسه  مه  الاح  هک  قباس  دوب  ییاهدـنق  هلک  تفرگ و 
نم تفگ : اقآ  ریگن ، ام  زا  ار  دنق  هلک  نیا  الثم  میتسه  وت  هدننار  میتسه و  وت  مداخ  ام  هرخالاب  ریگن و  ام  زا  ار  دنق  هلک  نیا  میوش  یم 
همه هب  خرن  میتسه ، وت  يرهـشمه  ام  دیوگ  یم  مه  نوا  میتسه و  وت  هیاسمه  ام  دنیوگ  یم  مه  نارگید  مریگن  وت  زا  ار  دـنق  هلک  رگا 

.دروخ یم 

الاب يدمآ  هک  ار  یمکی  تقونآ  راذگب ، دنق  ار  هت  هت  نیا  میتسه  قیفر  مه  اب  وت  نم و  نوچ  الاح  یهتنم  یهدب ، دیاب  ار  دـنق  هلک  امش 
هلک کی  ناشیا  دشاب  تفگ : دشاب ، یلاخ  وت  رگید  شالاب  دشاب  دنق  شنیئاپ  نیا  یهتنم  دـشاب  دـنق  هلک  هفایق  هفایق ، ینعی  ریگب ، یلاخ 

تفر .دوب  هدناوخ  ار  دقع  هک  اقآ  شیپ  دمآ  ینیـس و  يوت  تشاذگ  ار  دنق  هلک  دناوخ  هک  ار  دقع  دعب  درک و  تسرد  يروطنیا  دـنق 
اقآ تفگ : دوریم  وـت  دـید  تفرگ  ار  شاـجنیا  ریگب  ار  شرت  نیئاـپ  اـقآ  تـفگ  تـسین ، شوـت  دـنق  تـفگ  دور ، یم  وـت  دـید  دریگب ،

.ریگب ار  شریز  اقآ  تفگ : هصالخ  ریگب  ار  شرت  نیئاپ  هدروخکی 

انَْنَیب َو ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت   » دوب دنق  شیرادـقم  زاب  رگا  تسین  دـنق  شمه  میدـید  رگا  ام  هرخالاب  شریز ، طقف  یلاخ  شمه  ینعی 
، دنتفریذپن ار  مالسا  هک  تسا  نآ  زا  دعب  هیآ  هتبلا  نارمع 64 ) لآ  ) رگید تسیا  هلئسم  مینک ، عفد  ار  یسک  دیابن  میناوت  یم  ات  ْمُکَْنَیب »
ار باجح  هک  یناسک  هب  تسین  تبون  هتبلا  دنک ، یم  تیاعر  دص  رد  دص  ار  یمالـسا  باجح  هک  تسه  یـسک  کی  میدـید  رگا  ام 
هن رگا  اما  .مینک  هدافتـسا  هدزناپ  هرمن  ناوج  زا  تسا  طلغ  میـشاب ، هتـشاد  هدزناش  هرمن  ناوج  اـت  تسه  نیا  دـننک ، یم  تاـعارم  همین 

.دبوکب ار  طلغ  ياهتنس  دنک ، بیقعت  ار  بوخ  ياه  تنس  دعب  .تسین  ینتخادنا  رود  هدزناپ  هرمن  دیآ ، یمن  مریگ  هدزناش  هرمن 
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نامه هب  ینعی  ُمُهادُِـهبَف » » دـیوگ یم  شربمغیپ  هب  ادـخ  ( 90/ ماعنا «) ْهِدَْـتقا ُمُهادُِـهبَف   » بیقعت ناکاین ، بوخ  راـک  یغیلبت  شور  هدزیس 
.ینک ورد  ار  همه  دندرک  لبق  ناربمغیپ  هچ  ره  دیاب  یتسه ، ربمغیپ  کی  الاح  هک  نکن  لایخ  نک و  ءادتقا  ْهِدَْـتقا »  » لبق ءایبنا  تیادـه 
هدنب دشاب ، ون  تیاهفرح  همه  یسیون  یم  .نک  هدافتـسا  اهنآ  زا  دوش  یم  رگا  یلبق  نینواعم  ایب ! بوخ  یلیخ  یتسه ، ون  لک  ریدم  اقآ 

.شور هار و  منک  هعلاطم  ار  نارگید  ياهباتک  مسیون  یم  يداعم  باتک  یتقو  بوخ ! مسیون  یم  باتک  کی  متسه ، هدنسیون  فلوم ،
ام ياملع  هریـس  يریگ ؟ یم  هدیدان  ار  یلبق  ياملع  راثآ  ارچ  بوخ  دشاب  ریظن  یب  هک  مسیونب  باتک  کی  ماوخ  یم  نم  هن ، مگب ، . . 
یم ار  هار  نامه  دـنیآ  یم  املع  هیقب  هک  دـسیون  یم  یقثولا  هورع  هیلع ، هللا  همحر  يدزی  مظاک  دـمحم  دیـس  موحرم  الثم  .تسا  نیا 

.دنسیون یم  شا  هیشاح  شرانک ، دنراد  يرظن  هطقن  دنراد ، یلاکشا  رگا  یهتنم  دنور ،

، هیلع هللا  همحر  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم 

لئاسملا حیضوت  يدرجورب  ياقآ  نوچ  هن  .لئاسملا  حیـضوت  دنیآ  یم  اهنآ  همه  لئاسملا  حیـضوت  رگید  نویاقآ  دسیون و  یم  هلاسر 
یبوخ تدابع  تدابع ، رگا  تسا ، یبوخ  هار  هار ، رگا  تسین  تسرد  ییارگون  نیا  .میراذـگب  شیور  ون  مسا  کی  میئاـیب  اـم  هتـشون 
یهتنم مراد ، لوبق  ار  هار  همه  مراد و  لوبق  ار  نویاـقآ  همه  اـقآ  وگب  نک ، لوبق  ار  نآ  مه  امـش  تسا ؛ یبوـخ  باـتک  باـتک ، تسا ،

، دنک یم  يراک  کی  دراد  یسک  کی  يرادرهـش ، يرادنامرف ، يرادناتـسا ، تسد  تسا  يا  هژورپ  کی  رگا  الاح  هک  تسین  روطنیا 
نیا دینکن  تسا و  دوخیب  اهنیا  همه  اقآ  دیوگب  دایب و  يرگید  دش ، بسن  لزا و  دش ، ضوع  دـش ، دیهـش  دـش ، رورت  درم ، راک  طسو 

هـسردم هسردم ، نیا  اقآ  ارچ ؟ دنک  یم  ضوع  ار  كرادم  يروف  دـیا  یم  یـضعب  ار ، نارگید  بوخ  ینعی  ْهِدَْـتقا » ُمُهادُِـهبَف   » ار راک 
.هدوب انیس  یلعوبا 
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دیرادرب و ار  انیس  یلعوب  ای  دینک ، یبالقنا  لمع  کی  دیا  هدمآ  امـش  الاح  دنا  هتـشاذگ  انیـس  یلعوب  ار  هسردم  مسا  دندمآ  ام  زا  لبق 
ارچ ار  انیـس  یلعوب  هگید  الاح  ون ، هسردم  کی  ون ، نابایخ  کی  اما  مشچ  يور  شمدـق  نالف  دیهـش  نوجاقآ  نالف ، دیهـش  هسردـم 
ياج اهرتبوخ  ياه  بوخ  میراذـگب  رت  بوخ  ولو  میرادرب ، ار  بوخ  راک  تسا  بوخ  يراک  کی  رگا  دـیابن  ام  ینک ؟ یم  شفذـح 
يور ار  ون  مسا  تسا  ون  هک  ییاـهزیچ  همهنیا  تسا  ریمعت  تسد  رد  تسا  مادـقا  تسد  رد  میراد ، وـن  ناـمتخاس  همه  نیا  اـم  هگید ،
دینک ضرف  الثم  تسه  اهنوناق  زا  يرایسب  ْهِدَْتقا » ُمُهادُِهبَف   » تسا طلغ  دندرک  اهنآ  يراک  ره  هن ، هک ، دشابن  روطنیا  میراذگب ، ون  زیچ 

يرانیمـس کـی  دومرف : ناـشیا  میتـفر ، يا  هنماـخ  ياـقآ  تمدـخ  هک  هتـشذگ  هتفه  نیمه  يزومآ  داوس  تضهن  رد  میهاوـخ  یم  اـم 
رد هک  یناسک  زا  نینچمه  دـینک و  توعد  دـندوب  يداوس  یب  اـب  هزراـبم  رد  لـبق  میژر  زا  هک  ییاـهزغم  ماـمت  زا  هک  دـیهد  لیکـشت 

همه میژر  نیا  رد  يزومآ  داوس  تضهن  میژر و  نآ  يداوس  یب  اـب  هزراـبم  دـندوب و  يزوـمآ  داوـس  تضهن  رد  یمالـسا  يروـهمج 
اهنآ تایبرجت  زا  دومرف : يا  هنماخ  ياقآ  بانج  .اه . .  نآ  زا  ام  دنـشاب و  هتـشاد  اهنآ  يا  هبرجت  کی  دیاش ، دـینک ، توعد  ار  اهزغم 
کی شدوخ  نامز  يداوس  یب  اـب  هزراـبم  رد  تسا  نکمم  اـما  تسا و  یتوغاـط  اـباب  تسا ، یتوغاـط  نیا  هک  نیا  هن  دـینک ، هدافتـسا 

.هدرکن هار  نآ  هب  هجوت  يزومآ  داوس  تضهن  هک  هتفر  ار  یهار 

راک رگا  هدتقا » مهدهبف   » نک ادتقا  اهنآ  تیاده  هب  مهدهبف »  » دـمهف یمن  یچیه  شکچیه  میتسه ، یبالقنا  ام  هک  الاح  تسین  روطنیا 
هدزیـس دنتـشاد ، یطلغ  کی  ام  ناکاین  اهتقو  یـضعب  هدب ، رییغت  ار  ناکاین  دب  راک  دنراد و  يدـب  راک  رگا  نک ، بیقعت  دـنراد  یبوخ 

.تسا سحن  هدزیس  تفگ : هک  درک  طلغ  تسا ، سحن 
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، ینک یم  هسطع  يروس ، هبنـشراهچ  دـنتفگ : دوخیب  بوخ ! يروس  هبنـشراهچ  دـینک  ضرف  منود ؟ یمن  تسا ، سحن  هک  تفگ  یک 
شرـس دیهدب ، مه  هب  دیهاوخ  یم  ار  یچیق  تسه ! ام  هعماج  رد  تافارخ  يرـس  کی  نک ؟ ربص  يدرک  هسطع  تفگ  یک  نک ، ربص 
يروط يرگید  تسد  دهدب  ار  یچیق  یـسک  رگا  بوخ  نآ ، هب  هدب  دعب  نیمز  نزب  ار  شرـس  ار  وقاچ  .نآ  هب  هدب  دـعب  نیمز ، نزب  ار 

.تسا هفارخ  اهرازه  یچ ؟ هک  دهد  یم  دعب  نیمز  دننز  یم  ار  شرس  دنهدب  دنهاوخ  یم  یچیق  یتقو  هک  دوش  یم 

ار نم  رسمه  دناوت  یمن  نم  ردپ  نالا  ینعی  تفرگ ، دوش  یمن  ار  رسپ  نز  میوگب ؛ ناتیارب  ار  تافارخ  زا  یکی  داد ، رییغت  دیاب  ار  اهنیا 
رگید نیا  تفرگ ، دوـش  یمن  دـنتفگ  یم  مه  ار  هدـناوخ  رـسپ  نز  اـما  .تسا  تسرد  نیا  اـما  تفرگ ، دوـش  یمن  ار  رـسپ  نز  .دریگب 

یم لایخ  ار  هدـناوخ  رـسپ  نز  دوب و  هدـناوخ  رـسپ  درک ، شگرزب  هناخ و  يوت  دروآ  ار  يا  هچب  یـسک  کـی  رگا  ینعی  دوب ، یفارخ 
يدیز نز  وت  هک  تسا  یطلغ  تنـس  کی  نیا  دیوگ : یم  زیزع  نآرق  نیا  رد  ادخ  دوب و  یطلغ  هدیقع  نیا  .تفرگ  دوش  یمن  دندرک 
دـشاب ریذپ  تنـس  دیاب  ناسنا  یهاگ  سپ  ینکـشب ، ار  طلغ  تنـس  نیا  ات  ریگب  ار  دـیز  نز  قالط ، زا  دـعب  تسا  هدـناوخ  رـسپ  هک  ار 

«. میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » دشاب نکش  تنس  دشاب  یهاگ  ْهِدَْتقا ،» ُمُهادُِهبَف  »

، دشاب ریذپ  تنس  ریدم  هک  تسا  نیا  لصا  تیریدم  رد 

رگا ریذپ ، تنس  یهاگ  دشاب و  نکش  تنـس  یهاگ  ینعی  ود ، ره  هللا  كراب  تسیچ ؟ باوج  دشاب ، نکـش  تنـس  هک  تسنیا  لصا  ای 
سجن گس  اباب  مینک ، یم  لوبق  اـم  بوخ  دوب ، بوخ  شراـک  کـی  یتوغاـط  رگا  ـالاح  یتوغاـط ، ولو  دوب ، بوخ  اـه  یمیدـق  هار 
یتوغاط .دـشاب  هتـشاد  یبوخ  تلـصخ  کی  سجن ، گس  درادـن ، یعنام  دـیریگب ، دای  گس  زا  ار  اـفو  هک  میراد  ثیدـح  اـما  تسا ،

راک ات  هن  .میریگ  یم  داـی  اـم  دراد ، وا  هک  بوخ  راـک  کـی  .میریگ  یم  داـی  ار  شراـک  نیا  بوخ ! تسا ، بوخ  شراـک  نیا  سجن 
.راک ات  هد  دنچ ؟ دوش  یم  میریگ ، یم  دای  بوخ  یهللا  بزح  زا  مه  ار  بوخ 
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تـسین روطنیا  هنرگ ، و  دندوبن ، یتوغاط  اهنآ  نک ، ادتقا  دـیوگ : یم  شربمغیپ  هب  ادـخ  هک  ار  یناسک  نآ  تسا ، بوخ  ناشراک  رگا 
رگا مه  اه  یتوغاط  یتح  هصالخ  دـندوب ، بوخ  هک  یناینیـشیپ  هب  ینعی  هن  نک ، ادـتقا  اه  یتوغاط  هب  دـیوگب : شربمغیپ  هب  ادـخ  هک 

یم یـصوصخم  روجکی  رفاـک  هورگ  نـالف  هک : دـنتفگ  اـم  ربمغیپ  هب  میراد  اذـل  میریگب و  داـی  اـهنآ  زا  دـیاب  اـم  دنتـشاد  تبثم  هطقن 
.دنهدب اهناملسم  هچب  دای  دنیایب  دنریگب و  دای  ار  اهنآ  گنج  شور  دنورب و  ناملسم  رفن  هد  دومرف : ام  ربمغیپ  يروف  دنگنج ،

یم هکنیا  سپ  .دـنریگب  داـی  ار  نارگید  مولع  اـهروشک و  دـنورب  نایوجـشناد  هک  تسا  نیا  رادـفرط  یمالـسا  يروهمج  مه  نـالا  و 
برغ قرـش و  زا  هدافتـسا  اما  تسا  دب  هدز  برغ  تسا  دب  هدز  قرـش  .تسا  تسرد  تسا ، دـض  یبرغ  تسا و  دـض  یقرـش  دـنیوگ :
یلیخ .تسین  يروط  امرگ  زا  هدافتـسا  اما  تسا  دب  هدزامرگ  تسین ، يروط  خی  زا  هدافتـسا  اما  تسا  دـب  هدز  خـی  لثم  تسین ، يروط 
مینک تیبرت  ار  یـسک  کی  میتساوخ  رگا  میهد ، هولج  یلومعم  يداع و  مینک  یعـس  میتساوخ  رگا  تاـغیلبت ؛ رد  رگید  هلئـسم  بوخ 
فرح دنا و  هدز  مه  نارگید  هک  تساهفرح  نیمه  تسین و  يا  هزات  فرح  فرح  نیا  دـیوگب  مینز ، یم  وا  هب  هک  یفرح  مینک  یعس 

.تسا يداع 

يذَّلا ًاحُون َو  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش  : » هک دیامرف  یم  نآرق  الثم  دینک ، شناسآ  ار  هلئسم  ینعی  تسا و  یلومعم  فرح  نیا 
هک تسا  یتیـصو  نامه  مینک ، یم  وت  هب  هک  یتیـصو  ام  ینعی  ( 13/ يروش «) یـسیع یـسُوم َو  َمیهاْربِإ َو  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َْکَیلِإ َو  اْنیَحْوَأ 
نم هچنآ  تسا ! هدروآ  هزات  زیچ  کی  (ص ) دمحم هک  دینکن  لایخ  مدرم ، يا  ینعی  .مه . .  یسوم  یـسیع و  حون و  ترـضح  هب  البق 
یم الثم  ای  .ار . . .  لئاسم  ادـخ  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  هب  یـصو  نارگید  ام ، زا  لبق  تسا و  یلومعم  يداع و  ما ، هدروآ 

.دیریگب هزور  دیوگب : دهاوخ ،
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ْنِم َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امک   » تسا یمهم  زیچ  کی  هزور  دینکن  لایخ  اما  دـیریگب ، هزور  دـیوگ : یم  دـیریگب ، هزور  دـیوگ : یم  یتقو 
، دـیهد هولج  يداع  ار  لـئاسم  دـینک  یعـس  دـنا ، هتـشاد  هزور  رگید  ياـه  نید  امـش  زا  لـبق  ینعی  ( 183/ هرقب «) َنوـُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق 
، تسا درس  بآ  ياجکی  هک  دید  هک  نیمه  ناسنا  نوچ  دوش ، یم  ناسآ  یلیخ  اه  هصق  میشاب ، هتـشاد  ییاه  هنومن  رگا  دینک  نیچمه 

تعاس کی  اقآ ! دنتفگ  هکنیمه  اما  تسین ؟ يروج  هچ  تسا ؟ يروج  هچ  مروخ ؟ یمن  امرس  مروخ ؟ یم  امرـس  شوت  مرب  هگیم  مدآ 
يداع هصق  هگید  دـنتفر  مه  نارگید  دـنتفگ  یتقو  یه  تفر ، مه  ینالف  شیپ  هقیقد  هد  تفر ، مه  ینالف  زورید  دوب ، مه  ینالف  شیپ 

.دوش یم 

غیلبت و غیلبت ، هوحن  هدزناـپ » ، » تسا یلـصا  کـی  مه  نیا  .دـشکن  قلمت  هب  توـعد ، هک  تسنیا  یغیلبت  تارکذـت  زا  هکنیا  رگید  یکی 
میرادن هیآ  کی  الـصا  هن ، هن ، مریمب ، تارب  یهلا  ادخ ، هب  ار  وت  شکن ، زان  اما  نکب ، مه  توعد  نکب ، غیلبت  .دـشکن  قلمت  هب  توعد 

َو : » دیوگ یم  نآرق  هن ، وش ، ناملسم  ایب  مریمب ! تارب  یهلا  هک  دنـشاب : هتفگ  رفن  کی  هب  دنورب  نید  ءایلوا  هک  میرادن  ثیدح  کی  و 
امـش هک  دینک ، تراجت  دیهاوخ  یم  ( 10/ فص «) ٍمیلَأ ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیْجُنت  ٍهَراِجت   » دـینک تدابع  دـیوگ : یم  یلیخ  ( 77/ جح «) اوُُدبْعا

ْنِإ ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  َنوُدِـهاُجت  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤت   » دـیروایب نامیا  میهد ، تاجن  منهج  زا  ار 
.دیوگ یمن  قلمت  مه  یهاگ  اما  دراد ، اودبعاو » ( » 11/ فص «) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک 

هب يزاین  دنوادخ  دیوش ، رفاک  امش  همه  رگا  ( 8/ میهاربا «) ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإ  : » دـیوگ یم 
ینعی رگید  هلئسم  دشکن ، قلمت  هب  توعد  نک  یعس  اما  نکب ، توعد  .دشکن  قلمت  هب  توعد  تسا ، بوخ  تدوخ  يارب  .درادن  امش 

یجیردت دیاب  شزومآ  یجیردـت ، هدزناش : رکذـت  درک ؟ یم  غیلبت  ربمغیپ  هنوگچ  .دـشاب  یجیردـت  غیلبت  هک  تسا  نیا  هدزناش  هلئـسم 
شدای هک  يا  هملک  نیلوا  لاس  هس  زا  دعب  .دـشاب  دازآ  راذـگب  شاب و  هتـشادن  يراک  لاس  هس  ار  هچب  هک  میراد  ثیدـح  کی  .دـشاب 

.نک ربص  زور  تسیب  هام و  تفه  دیامرف : یم  ثیدح  دعب  هدب ، شدای  هللا » الا  هلا  ال  : » وگب یهد  یم 
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، یناوخ یم  زامن  یتقو  دش ، هک  شا  لاس  راهچ  (ص ») هللا لوسر  دـمحم  : » هدـب شدای  دـش  هک  شزور  تسیب  هام و  تفه  لاس و  هس 
یهاوخ یم  یتقو  ار  هچب  میراد  ثیدـح  هرذ  کی  هرذ  کی  دـیوشب و  ار  مه  شتروص  دـش ، هک  شلاس  جـنپ  دـناوخب ، زامن  شناشنب 

کی تعاس 9  الثم  هبترم  ود  نک  راطفا  الاح  وگب  دوش  یم  شا  هنـسرگ  دـعب  یتسه ، هزور  نالا  نیبب  وگب : وا  هب  یهدـب  شداـی  هزور 
.مهاوخ یم  بآ  اباب  نامام ، دیوگ  یم  هد  تعاس  هبترم  ود  شاب  هزور  الاح  وگب  تقو  نآ  .هروخ  یم  ياچ 

ِساَّنلا یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًانآرق  َو  : » دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  نآرق  راطفا ، وگب  یه  هزور ، وگب  یه  ینعی  نک و  راطفا  الاح  بوخ  وگب 
هایس رداچ  هبترمکی  ار  باجح  یب  رتخد  کی  ینعی  دیئوگب ، هرذ  هرذ ، هک  میداتـسرف  يروج  ار  نآرق  ینعی  ( 106/ ءارسا «) ٍثْکُم یلَع 

تشهب هبدن ، ياعد  لیمک و  ياعد  هبترم  کی  هرذ ، کی  هرذ ، کی  نک ، رـس  مه  يرـسور  نک ، اپ  راولـش  مناخ  دییوگب  ربن ، شیارب 
نارگنهآ راون  کی  هبترم  کی  تسا ، یقیسوم  هب  الطبم  هک  دیدیـسر  یـسک  کی  هب  رگا  .و . . .  هک  دیگن  يروجکی  نیچمه  ارهز و 

هرذ کی  هرذ ، کی  دعب  دریگ ، یم  ار  یقیـسوم  يولج  لبلب  لگ و  هدروخکی  هدب ، لبلب  لگ و  راون  کی  العف  ار  نیا  دـیهدن  وا  هب  ار 
راون دیریگ  یم  نآ  زا  ار  هزره  راون  هبترم  کی  امش  نالف ، ینارنخـس و  يوت  شربب  هرذ  کی  هرذ و  کی  روطنیمه  .بوخ  ياهدورس 

.یهد یم  وا  هب  ار  يرادازع  الثم  راون  کی  يریگ و  یم  شزا  ار  دنت  یقیسوم 

یبالگ وله و  دسرب ، هک  دوش  يروج  کی  دیاب  نیا  هک  دروخ  یمن  دـنویپ  مهب  هک  یبالگ  جانفـسا و  مه ، هب  دروخ  یمن  نیا  بوخ !
راگیـس هب  داتعم  یـسک  رگا  تسا  نیئوره  هب  داتعم  یـسک  هی  رگا  تسین ، دنویپ  لباق  مهب  یبالگ  جانفـسا و  دـنروخ ، یم  دـنویپ  مهب 

تسابرم ای  اه  هناخ  همه  رد  نالا  هکنیا  نیع  تسا و  بارـش  اه  هناخ  همه  رد  دید  دش ، ثوعبم  یتقو  ام  ربمغیپ  .هرذ . . .  هرذ ، تسا ،
یم تسرد  يزیچ  کی  روگنا  زا  هک  دومرف : لوا  درک ، مارح  هرذ  هرذ  دینیب ، یم  ار  نآرق  نیا  دوب ، بارش  اه  هناخ  همه  رد  یشرت ، ای 

« انـسح قزر  رخـس و  هنم  نوذختت  ، » یبوخ يزیچ  کی  دننک و  یم  تسرد  يزیچ  کی  دننک ، یم  تسرد  مه  يدب  زیچ  کی  دـننک ،
بوخ دنک  یم  تسم  هکنآ  تفگن : اما  .دوش  یم  تسم  هک  دننک  یم  تسرد  يزیچ  کی  دـننک و  یم  تسرد  یبوخ  زیچ  کی  ینعی 

.تسین بوخ  دنک ، یم  تسم  هک  ینآ  هک  دز  هشوگ  طقف  .دب  ای  تسا 
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مک ینعی  دیـشابن و  تسم  تقو  چیه  دومرف : دعب  دیـشابن ! تسم  زامن  رـس  دومرف : تشذگ ، شیربمغیپ  زا  ربمغیپ  هک  یتدم  کی  دـعب 
نیـشنب تفگ  دعب  و  زامن ، شدرب  حبـص  شناملـسم  هیاسمه  .دش  ناملـسم  يرفاک  کی  هک  میراد  یثیدح  کی  .دشاب  یجیردت  مک ،

اعد هدروخکی  مینیـشنب و  تفگ : دعب  دـناوخ ، هک  ار  رهظ  زامن  میناوخب و  مه  رهظ  زامن  نک  ربص  یگرابکی  تفگ  دـعب  ناوخب و  اعد 
تفگ هک  داد  ناشن  وا  هب  یلمعلا  سکع  کی  تعاس  راهچ  تسیب و  کی  میناوخب و  مه  رـصع  زاـمن  هرذ  کـی  هرذ ، کـی  میناوخب ،

رطاخب ناشرهوش  زا  هک  نز  نارازه  دنتـسه  زونه  دشاب ، بوخ  نامدوخ  نید  نامه  راذـگب  .يرادـن م  لاح  ام  تسنیا  یناملـسم  رگا 
.دنتسین یضار  تسا ، یبهذم  دایز  هکنیا 

.دوب دیلقت  عجارم  زا  ار  يدورهاش  یمظع  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

یلیخ هک  ییاهنیا  زا  نم  تفگ : تسا ، یبوخ  مدآ  یلیخ  دـنتفگ  ات  تسا ، یبوخ  مدآ  یلیخ  ینـالف  دـنتفگ  ناـشیا و  تمدـخ  دـنتفر 
ره يدورهاـش  ياـقآ  موحرم  .مسرت  یم  نم  تسا  بوخ  یلیخ  رگا  اـما  مرادـن و  یفرح  نم  تسا  بوخ  رگا  مسرت ، یم  دـنا  بوـخ 
رس زبس  هالک  یسک  کی  دنیوگ : یم  دیشاب ، یلومعم  دیـشابن ، بوخ  یلیخ  .دیـسرت  یم  تسا ، بوخ  یلیخ  دنتفگ : یم  هک  ار  سک 

؟ يدرک زبس  ار  تیاه  شیر  ارچ  هگید  دـنتفگ : درک ، زبس  مه  ار  شیاه  شیر  دـعب  و  زبس ، باروج  زبس ، نهریپ  زبس ، سابل  تفرگ ،
، اهناتـساد لقن  رد  یجیردت ، هک  دینک  یعـس  مشاب و  یبوخ  مدآ  يدایز  ماوخ  یم  نم  مشاب ، موصعم  هدراهچ  مهاوخ  یم  نم  تفگ :

.دشاب یساسا  لئاسم  يور  هیکت 

نآرق ياه  هصق  زایتما  نم  هتشذگ  هتفه  رد  هک  دراد  هصق  ات  تشه  تصش و  تسیود و  .نآرق  یـساسا  لئاسم  يور  هیکت  مهدزناش ؛
رد تسا  هصالخ  تسا ، هدرـشف  نآرق  ياه  هصق  يراگن ، هرطاخ  هن  تسا ، یـسانش  عقاو  نآرق  ياه  هصق  هک  متفگ  .متفگ  ناـتیارب  ار 
یم همه  تسا ، موهفم  نآرق  ياه  هصق  تسا ، هدـنزاس  نآرق  ياه  هصق  تسین ، لایخ  دراد ، تقیقح  نآرق  ياـه  هصق  هحفـص ، کـی 

یقطنم و یملع و  هناوتـشپ  نآرق  ياه  هصق  .دـهد  یم  تکرح  تسا ، شخب  دـیما  نآرق  ياـه  هصق  .دـیوگ  یم  دراد  هچ  هک  دـنمهف 
.دوش یمن  هنهک  درذگب ، نآ  زا  خیرات  هچ  ره  درذگب و  نامز  هچ  ره  نآرق  ياه  هصق  دراد ، یلالدتسا 
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ینآرق عونتم  ياه  هصق 

اب مه  نآرق  ياه  هصق  .تسین  یـصاخ  داژن  هقطنم و  کی  هب  طوبرم  ینعی  تسا ، قلطم  نآرق  ياه  هصق  تسا ، عونتم  نآرق  ياه  هصق 
یم هیکت  یـساسا  لئاسم  يور  نآرق  ياه  هصق  یلو  .نآرق  ياه  هصق  تازایتما  اهنیا  دـنک ، یم  راـک  لد  اـب  مه  دـنک و  یم  راـک  زغم 

یـسک کی  اه  تقو  یهاگ  هخآ  دوب ، رتم  دنچ  یـسوم  دوب ، ولیک  دنچ  نوعرف  هک  دیوگ  یمن  دـیوگیم ، ار  نوعرف  هصق  یتقو  دـنک ،
راوید يور  ماب  يور  زا  و  تسـشن ، ماب  يور  دـش و  دـنلب  هخاـش  نیا  زا  دز ، يا  هچهچ  یلبلب  مدـش  اـپ  باوخ  زا  هک  دـیوگ  یم  هصق 

؟ ییوگ یم  هچ  تسشن ، لگ  يور  تفر  سپ  تسشن ،

کی یتح  اهتقو  یهاگ  تسیچ ؟ تفرح  هصـالخ  .دـنک  یم  فلت  ار  مدآ  رمع  ینعی  تسا ، ترپ  ترچ و  اـم  ناـمر  ياـهباتک  ردـقنیا 
یـضعب هتبلا  .دـنریگب  دـنهاوخ  یم  هجیتن  کـی  هرخـالاب  هک  دـننک ، یم  جرخ  ناـموت  اـهنویلیم  دـنهد و  یم  شلوط  ردـقنیا  ار  يزیچ 

یلیخ اذغ  لئاسم  رد  روطچ  مناد  یمن  نم  یلو  .دراد  ریثأت  رتشیب  شحور  رد  ضوع ، رد  دمهفب ، ات  دنکب ، ناج  هچ  ره  مدآ  دنیوگیم 
.دشک یم  لوط  ینک ، كاپ  يزبس  ینک ، كاپ  سدع  يرب  هن ، دنیوگ : یم  دننک و  یم  شا  هصالخ 

ار شتقو  دیابن  مدآ  دنیوگ  یم  تسا ، دایز  یـشورف  چـیودناس  نابایخ  رازاب و  يوت  هک  نیا  روخب ، ریگب ، چـیودناس  کی  روط  نیمه 
نیا زغم ، يارب  اما  تسه ، ینامز  ییوج  هفرـص  مکـش  يارب  هک  دـش  روطچ  روخب ! ریگب و  يزیچ  کـی  دوز  دـنک و  شمکـش  فرص 

رد مدـقتعم  نم  و  دریگ ! یم  داـی  ار  بلطم  کـی  هاـم  ود  رد  ارچ  دریگب ، داـی  ار  بلطم  اـت  یـس  دـناوت  یم  تعاـس  ود  رد  هـک  يزغم 
.درک هصالخ  ار  اهفرح  یلیخ  دوش  یم  اه  هتشر  زا  يرایسب 
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تسا و تسرد  هک  میوـگ  یم  ار  شرادـقم  نآ  هـصق  رد  نـم  ینعی  ( 111/ فسوی «) ٌهَْربِع ْمِهِـصَصَق  یف  َناک  ْدََقل  : » دـیامرف یم  نآرق 
: دنیوگ یمن  دندیسر ، دور  هب  دیوگ  یم  یتقو  تسا ، سرد  هک  دیوگ  یم  ار  شیاجنآ  اما  دیوگ ، یم  ار  یسیع  یـسوم و  هصق  نآرق 
، تسا ردـقچ  دور  نیا  تخاس  .دوش  یم  هدیـشک  اـجک  هب  یبرغ  بونج  زا  دـنک و  یم  تکرح  اـجک  هب  یقرـش  لامـش  زا  لـین ، دور 

قرغ ردلق  دمآ ، ادخ  رهق  هک  تسا  نیا  ثحب  هچ ؟ ام  هب  اه  نیا  دریگ  یم  بآ  رتیل  نویلیم  دـنچ  رازه ، دـنچ  تسا ، ردـقچ  شـضرع 
.دندش کمک  ادخ  ياهرادفرط  دمآ ، ادخ  فطل  دش ،

همه نیا  شاک  ياو  دـنهد  یم  شلوط  یلیخ  اه  ییاسرف  ملق  اه و  يراـگن  هصق  رد  اـه  تقو  یهاـگ  تسا ، هملک  ود  یباـسح  فرح 
یـسک رگا  ینعی  تسین ، یباسح  فرح  رتشیب  هحفـص  تسیب  شا  هریـش  اـه  هلجم  همه  تسه ، یمالـسا  يروهمج  رد  نـالا  هک  هلجم 

مقر تصش  هاجنپ ، ام  اما  .دوش  یمن  رتشیب  هحفص  یس  تسیب ، دسیونب ، ار  شیباسح  ياهفرح  هصالخ  ار  اه  هلجم  مامت  دشاب  هتساوخ 
هلجم يرس  کی  اما  مرادن ، راک  نم  ار  اهنآ  تسا ، یملع  هک  اه  هلجم  يرس  کی  هتبلا  ذغاک ! هحفص  تصـش  هاجنپ ، هلجم  ره  هلجم ،

.يرارکت تالمج  مناد  یمن  سکع و  اب  یه ، اه ،

يزیچ دننیـشن و  یم  ربنم  ياپ  لاس  هاجنپ  دننیـشن ، یم  دجـسم  يوت  تعاس  راهچ  يدارفا  هک  نیا  تسا ، روط  نیمه  مه  اه  ینارنخس 
هدش مک  اه  ینارنخـس  هدروخکی  یمالـسا  يروهمج  رد  زاب  الاح  تسا ، مک  یباسح  فرح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـنریگ ، یمن  دای 

، توـتف تسنیا  تیناـسنا ، تسنیا  تفارـش ، تسنیا  تلیـضف ، تسا  نیا  دوـب ، یم  زادرپ  تراـبع  ردـقچ  یلبق  ياـه  ینارنخـس  هن  رگو 
.تسا یکی  همه  اهنیا  .تسنیا . . . 

اهنیا همه  اباب  هد ، هاجنپ و  ینعی  تصش  تسیب ، ات  هس  ینعی  صـش  یـس ، ات  ود  ینعی  تصـش  تصـش ، تسا ؟ یبوخ  مدآ  وگب  بوخ !
رگا دـنک و  مک  ار  دـیاز  ياهفرح  هاگـشناد  رگا  هکنیا  شا  هصالخ  هچ ، يارب  يراـگن  هلمج  يزادرپ و  تراـبع  هگید  تصـش ! ینعی 

.دوشیم نآرق  لثم  دنـشیدنیب ، شتربع  هب  دننک و  مک  ار  دیاز  ياهفرح  اه  همانزور  اه و  هلجم  رگا  دنک ، مک  ار  دیاز  ياهفرح  دجاسم 
یـسک کی  ییاج ، کی  ینامز  کی  تقو  کی  نوراه ، یـسوم و  هصق  تسا ، نآ  رد  بلطم  اهنویلیم  تسا ، کچوک  هکنیا  اـب  نآرق 

.يدش رهش  نآ  دراو  بسانم  هب  مه  ام  تفگ و  یم  ار  مالسا  خیرات 
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شیر ات  دنچ  ربمغیپ  باحصا  نالف  هکنیا  هب  دیسر  دعب  .میدینش  یم  ار  مالـسا  خیرات  میتسـشن و  صخـش  نآ  ینارنخـس  ياپ  میتفر  م 
داـماد اـت  دـنچ  تشاد ، رتـخد  اـت  دـنچ  دوب ، روج  هچ  شگنر  دوب ، روج  هچ  شدـق  تشاد ، شیر  کـت  هن  اـی  دوب و  تشپرپ  شیاـه 

تـشون یم  ربمغیپ  هک  ییاه  همان  تسیچ ؟ دـینیبب  ربمغیپ  ياه  همان  دـینکن ، هتـسخ  ار  فرط  غیلبت  رد  هچ ؟ نم  هب  هچ ؟ نم  هب  تشاد ،
دیـشاب و هتـشاد  راکتـشپ  هک  تسا  نیا  غیلبت  شور  زا  یکی  راکتـشپ ، بوخ ! رایـسب  دوب ، هصـالخ  مک و  یلیخ  مدرم  هب  توعد  يارب 

.تفگ هبترم  ود  دیاب  درادن و  هدیاف  نتفگ ، هعفدکی  اب  فرط  اه  تقو  یهاگ 

رد امـش  تسا  نکمم  اه  تقو  یهاگ  دنکـشب و  ات  دننز  یم  ربت  ردقنیا  ار  تفـس  بوچ  دننز و  یم  نکـش  دنق  ردقنیا  ار  تفـس  دـنق 
نآرق .ییوگب  راب  هدفه  دیاب  درادن ، هدـیاف  ییوگ  یم  راب  هدزناش  ییوگب ، راب  هد  درادـن ، هدـیاف  ییوگ ، یم  راب  ود  راب ، کی  تغیلبت 

اقآ وگن : نک ، ربص  اـما  نکب ، شرافـس  تا  هچب  نز و  هب  ( 132/ هط «) اْهیَلَع ِْربَطْـصا  ِهالَّصلِاب َو  َکَلْهَأ  ُْرمْأ  َو  : » دـیوگ یم  شربمغیپ  هب 
.میوگ یمن  نم  هگید  .هدادن  شوگ  اما  متفگ ، وا  هب  هعفد  ود  نم 

ُعْداَف َو : » دـیامرف یم  ای  .یـشاب  هتـشاد  راکتـشپ  دـیاب  مه  یلیخ  اْهیَلَع » ِْربَطْـصا  َو   » اما تا  هچب  نز و  هب  وگب  ِهـالَّصلِاب » َکَـلْهَأ  ُْرمْأ  «َو 
نیع رد  یلو  درک  غیلبت  همه  نیا  ربمغیپ ، حون  شاب ، هتشاد  راکتشپ  یلو  ْمِقَتْـسا » َو   » اما نکب ، غیلبت  نکب ، توعد  ( 15/ يروش «) ْمِقَتْسا
امـش ینزن ، هبرـض  مه  فرط  حور  هب  هک  تسا  نیا  رگید  هلئـسم  ( 42/ دوه «) انَعَم ْبَکْرا  َّیَُنب  ای  : » تفگ ندـش  قرغ  هناتـسآ  رد  لاح 
امـش و  تسا ، لطاب  فرط  قح ، فرط  مینک ؟ غیلبت  هنوگچ  دنک ، غیلبت  هک  دـهاوخ  یم  مدآ  اه  تقو  یهاگ  لطاب ، مه  فرط  یقح و 

.قح مه 
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وت هب  ایب  دـیوگ : یمن  اهرفاک  هب  ربمغیپ  یبارخ ! ردـقچ  هک  مناـمهفب ، وت  هب  اـیب  یبارخ ، هک  منک  تباـث  تیارب  نـالا  اـیب  اـیب ، وگن : اـما 
، امش ای  ام ، ای  .امش  ای  ام ، ای  ( 24 أبس / «) ٍنیبُم ٍلالَض  یف  ْوَأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  ْوَأ  اَّنِإ  َو   » نیشنب دنیوگیم  ي  بارخ ، ردقچ  منامهفب ك 

يارب یتسه و  بارخ  هک  منک  تباث  نیـشنب  دـیوگ : یمن  تقو  چـیه  تفر ، دـش و  مامت  مییوگیم ، لطاب  ای  مییوگ  یم  قح  ای  مادـکی 
.دروخ یم  هبرض  فرط  حور  هب  هکنیا 

.دینک غیلبت  تبحم  اب  دینزن و  هبرض  یسک  حور  هب  غیلبت  رد 

نیبب وگب  نک ، یفرعم  وگلا  شیارب  دزوس ، یم  اهنآ  يارب  امـش  لد  هک  دننک  ساسحا  دیراد ، تسود  ار  اهنآ  امـش  هک  دننک  ساسحا 
ناشن دندیـسر ، هجیتن  هب  دنتفر و  ار  هار  نیا  هک  يدارفا  هدروخکی  وگب  نکن ، نکب ، وگن ، یغیلبت  شور  رد  دش ، روطچ  ینالف  ینالف ،

راک نیا  نکب و  ار  راک  نیا  هک  دـهد ؛ یم  روتـسد  یتقو  هک  تسنیا  شیغیلبت  ياهـشور  زا  یکی  نآرق  .تسا  بلاج  یلیخ  وگلا  نداد 
.نکن ار 

هچ مه  نآ  دوب  هاش  نز  تشاد ، اهلوپ  تشاد ، اهالط  دوب ، خاک  رد  نوعرف  نز  نوعرف ، نز  دیـسر ، اـجک  هب  نز  نـالف  نیبب  دـیوگیم :
خاک یتح  دنک  هدارا  نز  رگا  نیبب  .داد  تاجن  ار  شدوخ  روطچ  داسف ، زکرم  رد  نآ  نیع  رد  اما  درک ، یم  يادـخ  ياعدا  هک  یهاش 

.دیریگب دای  نز  نیا  زا  هک  دیوگ  یم  اهدرم  هب  یتح  دیوگ و  یم  هنومن  .دنزب  لوگ  ار  نآ  دناوت  یمن  نوعرف  يالط  و 

(11/ میرحت «) َنْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  َو   » دنریگب دای  نز  نیا  زا  دـیاب  اهدرم  مامت  هک  دـسریم  ییاج  هب  نز  یهاگ 
، تسا يوق  مه  یلیخ  نز  ریخ ! هن  میتسه ! فیعض  اه  نز  ام  اقآ  دیوگن : دوب  نز  .دنریگب  دای  نوعرف  نز  زا  دیاب  خیرات  ياهدرم  مامت 
، دوبن مه  وگ  نابرق  هلب  یلو  تسشن  یم  نوعرف  هرفس  رس  نوعرف  نز  ریخ ، هن  میشاب ، وگ  نابرق  هلب  دیاب  میتسشن  نیا  هرفس  رـس  هک  ام 

هدولآ نز  نیا  یلو  دوب  هدولآ  نوعرف  هاگتـسد  ریخ ، هن  درک ، هدولآ  مه  ار  ام  دوب ، هدولآ  میوش ، رفاـک  میدوب  روبجم  رفک  طـیحم  رد 
.نوعرف راشف  دیدهت و  نوعرف  هرفس  نوعرف و  خاک  نوعرف و  لوپ ، نوعرف ، لباقم  رد  هک  دراد  هدارا  کی  ناسنا  .دشن 
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ار ریـش  تفـس  امـش  رگا  اما  دراد  بآ  اه  یـشک  هلول  مامت  هکنیا  لثم  ینعی  .دـهد  تاجن  ار  شدوخ  دـناوت  یم  دراد و  هدارا  کی  اما 
يدنبخی لباقم  رد  سابل  ششوپ  ینک ، یم  هزرابم  امرـس  همه  اب  یـشوپب ، یناتـسمز  سابل  کی  هتـسب ، خی  اج  همه  ناهگان  .يدنبب . . 

لکشم هتبلا  .تسه  حالصا  ناکما  نیاربانب  دساف ، عضو  لباقم  رد  يوق  هدارا  دراد ، بآ  هک  ییاه  هلول  همه  لباقم  رد  ریش  نتسب  اه ،
.تسا یفطاع  نحل  هدروخکی  رگید ! بوخ  .تسا  رتشیب  شرجا  اما  تسا ،

ناضمر هام  هب  هدـنام  هعمج  بش  ات  جـنپ  تسیب و  زا  میحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ، » میوگ یم  ار  میاهفرح  هصـالخ  هقیقد  کـی  رد  نم 
هن اهتنم  .مینک  یسررب  ار  ءایبنا  هیقب  یگدنز  دنام  یقاب  يرمع  رگا  ناضمر  هام  رد  ات  مینک ، یسررب  ار  ربمغیپ  یگدنز  میتفرگ  میمصت 
مه نیا  .میوگ  یم  ار  ربمغیپ  یگدـنز  تایلک  .و . .  هیرهم  ردـقچ  تفرگ ، داماد  یک  دوب ؟ هک  شا  هچب  دوب  هک  شدـج  ربمغیپ  هکنیا 
لبق هعمج  بش  درک ، یم  غیلبت  هنوگچ  ربـمغیپ  هکنیا  دروم  رد  هعمج  بش  اـت  ود  میدرک ، ثحب  هعمج  بش  اـت  دـنچ  نآرق ! زا  طـقف 

هب ییوگ  هداس  دوب ، ( 4/ میهاربا «) ِهِمْوَق ِناِسِلب   » مدرم نابز  اـب  دوب  ( 1/ قلع «) َقَلَخ يذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا   » ادـخ يارب  ربمغیپ  هک  میتفگ 
اب ( 44/ هط «) ًانَِّیل ًالْوَق   » نآرق رد  هک  دوب  مرن  درک ، یم  تبحص  هداس  نابز  اب  ربمغیپ  غیلبت ؛ دوب ، ( 17/ رمق «) ِرْکِّذِلل نآرْقلا  اَنْرَّسَی  ْدََقل  «َو 

.مینک یم  تبحص  وا  اب  شلقع  رادقم  هب  یـسک  ره  اب  اه  ربمغیپ  ام  میراد  ثیدح  هک  درک ، یم  تبحـص  شمهف  رادقم  هب  یـسک  ره 
تکرح یغیلبت  شور  رد  ربمغیپ  دوخ  .درک  یم  سویاـم  هن  دروآ و  یم  راـب  سول  هن  ینعی  دوب ، ءاـجر  فوخ و  نیب  ربمغیپ  ياـهفرح 

شا هچب  نز و  شدوخ و  زا  داتفا ، یم  هار  دش و  یم  دنلب  ربمغیپ  دوخ  .نم  دزن  دیایب  دراد ، درد  هک  ره  دییوگب  تفگ : یمن  .درک  یم 
.رگید ياج  مدرم  دعب  رهش و  مدرم  دعب  درک و  عورش 
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لوبق ار  نارگید  یباسح  فرح  درکیم ، لوبق  ار  نارگید  قطنم  ربمغیپ  .دوب  شیاهفرح  رد  لثملا  برـض  دایز  یغیلبت  شور  رد  ربماـیپ 
هدـش فیرحت  یلعف  لـیجنا  تاروت و  نیا  تفگ : یم  .درک  یم  مه  داـقتنا  اـما  .مراد  لوـبق  ار  لـیجنا  تاروـت و  نم  تفگ : درک ، یم 

ناملـسم تسانب  هک  الاح  تفگ : دنهد ، یمن  شوگ  دید  یتقو  اما  .دـنوش  ناملـسم  دـنیایب و  درک ، توعد  ار  نایحیـسم  ربمغیپ  .تسا 
تاکرتشم کی  رد  نکن  اهر  ار  اهنآ  زاب  دنتسین ، وت  عیطم  داعبا  همه  رد  رگا  میوش ، کیرـش  مه  اب  تاکرتشم  رد  دیئایب  لقاال  دیوشن 

.دیشاب مه  اب  اهنآ  رد  دیتسه  مه  اب 

دیاـب میاـهراک  همه  متـسه و  ون  ربمغیپ  نم  هک  وگن  ینعی  نک ، ادـتقا  ار  اـهنآ  تیادـه  هدـتقا » مهدـهبف  : » دـیوگ یم  ربـمغیپ  هب  ادـخ 
مینک یم  دـیلقت  اـهنآ  زا  هدوب ، بوخ  ناـشراک  نارگید  یهاـگ  .تسا  لـصا  یئارگ  بوخ  تسین ، لـصا  ییارگون  .دـشاب  یئارگوـن 
بوخ دراوم  رد  دیاب  مه  بوخ ، یبرم  بوخ ، غلبم  سپ  .دنکشب  دیاب  تنـس  مدآ  دنتـشاد ، يدب  راک  رگا  ( 90/ ماعنا «) ْهِدَْتقا ُمُهادُِهبَف  »

نیا ات  ریگب ، ار  دیز  نز  هک  نآرق  رد  میراد  مه  هیآ  ْهِدَْتقا » ُمُهادُِهبَف   » میراد هیآ  .دشاب  نکـش  تنـس  دب  دراوم  رد  دشاب و  ریذپ  تنس 
کی هک  دننکن  لایخ  میئوگ ، یم  مدرم  هب  هک  یلئاسم  مینک  یعس  .تسا  یفارخ  تسا » مارح  نتفرگ ، هدناوخ  رـسپ  نز  « ؛ دنامهفب هک 

.تسا یمهم  زیچ 

نیا دیوگ : یم  ( 13/ يروش «) یسیع یسُوم َو  َمیهاْربِإ َو  ِِهب  اْنیَّصَو  ام  َْکَیلِإ َو  اْنیَحْوَأ  يذَّلا  ًاحُون َو  ِِهب  یَّصَو  ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش  »
میهاربا هب  میتفگ ، یـسیع  هب  میتفگ ، یـسوم  هب  ار  تاشرافـس  نیا  همه  هدـمآ ، مالـسا  رد  هک  یتاشرافـس  میتفگ و  امـش  هب  هک  ینید 

يزیچ هی  يدینـشن ! ترمع  رد  هک  میوگ  یم  يزیچ  کی  اقآ  وگن  .دیهد  هولج  یلومعم  يداع و  ار  لئاسم  دینک  یعـس  ینعی  میتفگ ،
ام تیاـغ  و   » درک یم  نیچمه  دـهدب ، سرد  تساوخ  یم  یتقو  میتشاد ، یملعم  تقوکی  اـم  هدیـسرن ! يدـحا  رکف  هب  هک  میوگ ، یم 

ياهفرح اقآ ، هن  تسا ! ربخ  هچ  نیا  اباب ، هدیمهفن ! سک  چـیه  نیمز  هرک  يوت  هک  میوگ  یم  يزیچ  هی  ینعی  ققحتم ،» لک  هیف  ققحتی 
ِِهب اْنیَّصَو  ام  َْکَیلِإ َو  اْنیَحْوَأ  يذَّلا  ًاحُون َو  ِِهب  یَّصَو  ام   » هک تسا  ییاـهفرح  ناـمه  اـهفرح ، نیا  دـیوگ  یم  تسا ، یمهم  نیا  هب  ادـخ 

« یسیع یسُوم َو  َمیهاْربِإ َو 
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هک ییاهاج  اهتنم  .دنور  یم  ار  هار  نامه  دنیآ  یم  دننک و  یمن  ور  ریز و  دسیون ، یم  هلاسر  هک  یسک  کی  ار ، ام  ياهقف  بدا  دینیبب 
هولج یلومعم  يداع و  میهاربا  حون و  هب  یصو  ام  یـصو  ار  لئاسم  دننک  یعـس  دنـسیون و  یم  هیـشاح  رد  دنیآ  یم  دنراد ، رظن  هطقن 

یم توعد  و  دینک ، تدابع  دیوگ : یم  نآرق  وگن ، قلمت  .دشکن  قلمت  هب  تقو  چیه  یلو  اوُُدبْعا » َو   » وگب .نکب  توعد  غیلبت و  .دنهد 
مدرم همه  ( 8/ میهاربا «) ٌدیمَح ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإ   » دیهاوخن دیوگ : یم  ییاج  هی  یهاگ  اما  .دـنک 

.تسا ینغ  ادخ  ٌدیمَح » ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف   » دنوشب رفاک  نیمز  هرک 

، میهد یمن  تهب  مه  ياچ  میئوگب  مه  ار  ینیئوره  کی  هبترم ، کی  .و . .  هایـس  رداچ  ریز  ار  باجح  یب  کی  هبترم  کی  دشاب و  یجیردـت  غیلبت 
.تشادرب هلحرم  راهچ  رد  ار  ابر  ربمغیپ  يروج  هچ  .تشادرب  هرذ  هرذ  ار  یلکلا  تابورـشم  ربمغیپ  يروج  هچ  دشاب و  دـیاب  هرذ ، هرذ ، ینعی 

.دشاب یجیردت  هرذ و  هرذ  دندوب ، راوخابر  مدرم  همه 

دراد هصق  ات  تشه  تصش و  تسیود و  نآرق  یساسا ، لئاسم  يور  هیکت 

رتیل دنچ  لین  هناخدور  هکنیا  يور  دنک ، یم  هیکت  ادخ  رهق  يور  .تسا  مهم  ادخ  رهق  دش ، قرغ  نوعرف  دیوگب  دهاوخ  یم  یتقو  اما 
هک ار  يدیاوز  رادقم  کی  رگا  ام  متفگ  دیوگ و  یمن  ار  هفاضا  ياهفرح  .و . .  یبرغ  بونج  هب  یقرش  لامش  زا  تحاسم  تشاد  بآ 

.دوش هللا  تیآ  دناوت  یم  مه  دناوخب  سرد  لاس  تسیب  هک  یناسنا  کی  مینک و  فذح  تسین  مزال 

مه يرورض  ریغ  ياهفرح  يرس  کی  هکنیا  يارب  رتکد  رید  یـضعب  دوش و  یم  هللا  تیآ  رید  هکنیا  تلع  دوش ، رتکد  دناوت  یم  مه  و 
یم لح  اهزیچ  زا  يرایسب  رد  اه  ام  رمع  زا  يرایـسب  .دناوخ  یمن  ار  يرورـض  مزال و  تایلک  دوش و  یم  هتـشون  اهباتک  رد  هنافـساتم 

رتشیب عبر  کی  شیباسح  فرح  ینارنخـس  کی  رد  تسین ، رتشیب  رطـس  هد  شیباسح  فرح  هلاقم  کـی  رد  مینیب  یم  تقوکی  دوش و 
.دسر یم  هجیتن  هب  ناسنا  رتدوز  دوش  باب  ییوگ  هداس  ییوگ و  هدرشف  هدروخ  کی  رگا  تسین ،
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نارهاوـخ و تمدـخ  رد  زورما  دورن و  ناـتدای  هعمج  زاـمن  هللاءاـشنا  منک  یم  رکـشت  دیدینـش  ار  ثحب  دـیدرک و  هلـصوح  هـکنیا  زا 
دراد و ناوت  ردـقچ  هک  دوش  یم  لفاغ  ناسنا  اهتقو  یهاـگ  .دـندرک  فشک  ار  ناشیاهدادعتـسا  هک  منک  ضرع  هک  دـیتسه  یناردارب 

.تسا يدوخیب  مدآ  کی  هک  دنک  یم  لایخ 

نیا هن  ینیب  یم  دننک  یم  عمج  ار  ناردارب  اهرهاوخ و  یـصلخم ، زوسلد  راکوکین  دارفا  تیادـه  تیامح و  تحت  دـیا  یم  یتقو  دـعب 
یم لایخ  هک  يرتخد  نیا  ناموت ! رازه  راهچ  يرتم  ناـموت ، رازه  يرتم 5  دفاب  یم  یلاق  درادن ، يرنه  چـیه  درکیم  لایخ  هک  يرتخد 

ام ینیب  یم  تقوـکی  تسا ! دـلب  مه  یـسیون  نیـشام  نیا  اـقآ  هن  ینیب  یم  دـنودرگب ! دـچیپب  شتـسد  رود  ریغب  دـناوت ، یم  طـقف  درک 
ره زوسلد  دارفا  رگا  ناوتان ، هضرع و  یب  دنتسه و  فالا  دننکیم  لایخ  هک  میراد  رـسپ  رتخد و  اهرازه  میراد و  رـسپ  رتخد و  اهنیولیم 

ياهناوج هک  دریگب  میمـصت  هلحم  کیناکم  .میراد  دنمرنه  یلیخ  هک  دینیب  یم  دـنهد  ای  رنه  ار  اهنیا  دـنوش و  عمج  يا  هقطنم  رهش و 
هچب ملاس ، ياه  هچب  دـشاب  هزره  تسین  مزـال  دزوسب ، هزره  ریغ  هزره و  ياـهناوج  يارب  شلد  هلحم  راـجن  دـنک ، کـیناکم  ار  هلحم 

.تسا نمکمم  نم  مه  شدوخ  هک  یمدآ  ره  ملاس ، ریغ  ياه 

و متـسه ، طاطخ  مراد  غوبن  اقآ  هن  ینیب  یم  تیاده  تیامح و  تحت  دندروآ  ار  نم  یتقو  اما  متـسه ، يا  هزره  مدآ  منک  رکف  مدوخ 
اهرتخد اهناوج و  زا  يرایسب  متسه ، هدننار  متسه ، رادربملیف  دنتسه ، شاقن  منک  ضرع  متسه  هدنسیون  متسه ، هدنفاب  مراد  رعـش  باب 

مه دنراد و  غوبن  مه  دنوشب ، حیحـص  تیامحو  تیاده  اهنیا  رگا  دنرادن ، دادعتـسا  دنرادن و  غوبن  هک  دـننک  یم  لایخ  هک  اهرـسپ  و 
.میوش یم  مورحم  نامدادعتسا  زا  میوش  یم  لفاغ  نوچ  تسا  دایز  نامشزرا  هک  میناد  یمن  ام  دادعتسا 
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ناربج میراد  دوبمک  هچ  ره  میناوتب  ام  دنک و  افوکـش  ار  ام  ياهدادعتـسا  همه  بالقنا  زیزع  ربهر  يربهر ، تحت  دـنوادخ  مراودـیما 
، هزوح ناتسریبد ، رد  هاگشناد ، رد  دننکیم  افوکش  ار  اهدادعتسا  دننک و  یم  تمدخ  هعماج  رد  هک  یناسک  هب  هللاءاشنا  دنوادخ  مینک ،

.دشاب هتشاد  شزرا  دناوت  یم  یلیخ  ناسنا  کی  .دنک  کمک  ار  اهنا  همه  هللاءاشنا  دنوادخ  هگید  ياهاج 

یم دوش  یم  ضیرم  تسا  ییاتـسور  کـی  رد  شـسالک  هک  يزوـمآداوس  تضهن  ملعم  کـی  تفگ  نم  هب  اـهردارب  زا  یکی  زورید 
میاهدرگاش گنتلد  نم  دـیوگ : یم  يزومآ  داوس  تضهن  ملعم  رایـشزومآ ، نیا  دـعب  دوش  یم  رامیب  زور  دـنچ  و  دـباوخ ، یم  دـتفا ،

، نید لوصا  ممیت  وضو و  زا  متفگ  یم  ناشیارب  هچ  ره  دـندوب  یبوخ  نانز  دـندمآ  یم  نم  سالک  هک  ییاتـسور  ياـه  نز  ما ، هدـش 
، منیبب ار  مادرگاش  مورب  ماوخ  یم  نم  دـیوگ : یم  دوش  یم  شادرگاـش  گـنتلد  هتـشاد  یبوخ  ياـهدرگاش  نتـشون  ندـناوخ ، هصق ،

هدش گنتلد  ناشمدیدن  تسه  یتدم  نوچ  مدش  ضیرم  هک  لاح  نیع  رد  دـیوگ : یم  يا  هدـش  ضیرم  وت  هخآ  دـیوگ : یم  شرـسپ 
ار شدوخ  هک  دور  یم  شلابند  مه  شرـسپ  دـنک و  یم  رطاق  راوس  ار  ملعم  مناـخ  ملعم  نیا  دـنریگ و  یم  يرطاـق  لاـح  نیع  رد  ما ،

.دنیبب ار  شیاهدرگاش  اتسور و  هب  دناسرب 

تـضهن ملعم  رهاوخ  فرب و  يور  دزادـنا  یم  ار  شوتلاپ  يروف  ردـپ  دروخ و  یم  مه  هب  شلاـح  رهاوخ  دـیا  یم  فرب  هک  یهار  وت 
یهاگ ناسنا  دـینیبب  دریم و  یم  ملعم  اهفرب  طسو  ناـمه  دـعب  دوش و  یم  رتهب  شلاـح  دـعب  دـناشن و  یم  فرب  يور  ار  يزومآ  داوس 
هکنیا اب  دنک  یمن  ار  راک  نیا  مدآ  دشاب  رگا  نتفرگ  يارب  نوچ  نتفرگ  يارب  يزومآ  داوس  تضهن  ملعم  کی  دنک  یم  هاگن  اه  تقو 

ار نیا  .دراد  دادعتسا  ردقنیا  ناسنا  دوش و  یم  شیاهدرگاش  گنتلد  ناسارخ  ناتـسا  ییاتـسور  رد  تسا  ناموت  رازه  یهام  شقوقح 
ملعم کی  زوس  يزوس ، چیه  دوش و  یم  هل  ناتـسناغفا  نیطـسلف و  قح  للملا و  نیب  رد  دنتـسشن  هک  قوقح  يارتکد  يولهپ  دیراذگب 

هب ملظ  همه  نیا  هک  قوقح  يارتـکد  یتریغ  یب  ینعی  دـنک  شیاـمن  ار  اـه  نیا  تسا  بوخ  مدآ  یمالـسا  يروـهمج  رد  هتفاـی  دـشر 
کی زوس  دنک و  یم  هاگن  مدآ  ار  نآ  یبتکم ، ریغ  نیصصختم  یتریغ  یب  تسین ، ادیپ  ناشدوخ  زا  یناشن  چیه  دوش  یم  نیفعـضتسم 

.متسه میاهدرگاش  گنتلد  نم  دیوگ  یم  دهد و  یم  ناج  اهفرب  طسو  هک  ییاتسور  يوت  رایشزومآ 
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! دنک راثیا  دناوت  یم  یلیخ  ناسنا  .دوش  کیدزن  ادخ  هب  دناوت  یم  یلیخ  ناسنا 

دوش فرص  ادخ  ياضر  هار  رد  افوکش و  میراد  نورد  رد  هچنآ  دهد  قیفوت  ام  هب  دمحم  لآ  دمحم  قح  هب  ادخ !

.دراد هگن  ار  ینیمخ  يدهم  بالقنا  ات  ایادخ  ایادخ ،

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

میلس بلق 

؟ تسیچ میلس  بلق  زا  روظنم 

 : یلامجا خساپ 

.تسا ینطاب  يرهاظ و  تافآ  زا  ندوب  رود  يانعم  هب  تمالس "  " و ملس "  " زا میلس "  " هژاو

وا زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  ار  ادـخ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  دومرف : هژاو  نیا  زا  روظنم  نایب  رد  ع )  ) قداص ماما 
.دشابن نآ  رد 

؛ دراد هراشا  هلئسم  نیا  داعبا  زا  یکی  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  نایب  يددعتم  ياهریـسفت  میلـس " بلق   " يارب نآرق  نارـسفم   
، یبلق ای   .دشاب و  قافن  هنیک و  یصاعم و  زا  صلاخ  هک  تسا  یبلق  ای  .دشاب  كرش  زا  كاپ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  هک : نیا  ریظن 

! دشابن نآ  رد  ادخ  زج  هک  یبلق ، هرخالاب  .تسا و  اهاطخ  همه  همشچرس  ایند  بح  هک  دشاب  یهت  ایند  قشع  زا  هک 

: یلیصفت خساپ 

رود يانعم  هب  تمالس "  " و ملس "  " زا میلس  هژاو  .تسا  اوتحم  اب  ابیز و  رایسب  هک  تسا  میلس " بلق   " میرک نآرق  ياه  هژاو  زا  یکی 
(1) .تسا ینطاب  يرهاظ و  تافآ  زا  ندوب 

ُهَّبَر َو یَْقلی  يِذَّلا  ُمِیلَّسلا  ُْبلَْقلا  : " دـیامرف یم  هک  اج  نآ  دومرف ، ناـیب  ع )  ) قداـص ماـما  ار  میلـس " بلق   " يارب ریـسفت  نیرت  بلاـج   
.دشابن نآ  رد  وا  زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  ار  ادخ  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق   (2) ُهاَوِس ؛" ٌدَحَأ  ِهِیف  َسَیل 
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ْنِم ِْبلَْقلا  ُهَمالَـس  َّنَِأل  ِمِیلَّسلا ، ِْبلَْقلا  ُبِحاص  ِهَقِداّصلا  ِهیِّنلا  ُبِحاص  : " تسا هدـمآ  ع )  ) ماـمه ماـما  ناـمه  زا  يرگید  تیاور  رد  زین   
هک ارچ  تسا ؛ میلـس  بلق  بحاـص  دراد ، یقداـص  تین  هـک  یـسک   (1) ؛" اـهِّلُک ِرُومُـالا  ِیف  ِهِّلل  َهیِّنلا  ِصِیلْخَِتب  ِتاروُذْـحَْملا  ِسِجاوَه 

، ار صلاخ  كاپ و  تین  نابحاص  ع ،)  ) قداص ماما  نیاربانب ، .دـنک  یم  صلاخ  زیچ  همه  رد  ار  تین  کش ، كرـش و  زا  بلق  تمالس 
.دناد یم  میلس  بلق  بحاص 

" ءارعـش  " هروس رد  هک  نانچ  هدرمـش ، تمایق  زور  تاجن  هیامرـس  اهنت  ار  نآ  دیجم  نآرق  هک  سب  نیمه  میلـس  بلق  تیمها  هرابرد   
(2) ؛" ٍمیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  َنُوَنب * ٌلام َو ال  ُعَْفنی  َمْوی ال  : " میناوخ یم 

islamquest.net  : عبنم

میلس بلق 

؟ تسیچ میلس  بلق  زا  روظنم  شسرپ : 

: خساپ

رود يداـقتعا ، یقـالخا و  فارحنا  يراـمیب و  هنوگ  ره  زا  هک  یبلق  ینعی  دراد  ینـشور  موهفم  تسا  تمالـس »  » هداـم زا  هک  میلـس » »
.دشاب

يرامیب عون  کی  اهنآ  ياـه  لد  رد  : » ًاـضَرَم ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  دـیوگ : یم  ناـقفانم  هراـبرد  نآرق  هک : تسا  نیا  هن  رگم 
(3) «!. دیازفا یم  يرامیب  نیا  رب  ادخ  ناشتجاجل  رثا  رب  تسا و 

: هدش یفرعم  یبوخ  هب  میلس » بلق   » ینعم رپ  ثیدح  دنچ  رد 

: ٌِطقاس َوُهَف  ٌّکَش  ْوَأ  ٌكْرِـش  ِْهِیف  ْبلَق  ُّلُک  َو  میناوخ : یم  ثحب ، دروم  هیآ  لیذ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد  فلا _ 
«. تسا شزرا  یب  دنک و  یم  طوقس  بلق  نآ  تسا  یکش  كرش و  نآ  رد  هک  یبلق  ره  »
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ُّبُح هک : ارچ  دـناشک ; یم  هاـنگ  فارحنا و  ره  هب  ار  ناـسنا  یتسرپ ، اـیند  و  يداـم ، دـیدش  قئـالع  میناد  یم  رگید ، یئوس  زا  ب _ 
«. تسا یهانگ  ره  همشچرس  ایند  هب  قشع  : » هَْئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدلا 

لیذ رد  يرگید  ثیدـح  رد  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، ایند » بح   » زا یلاخ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  اذـل  و 
«. دشاب ملاس  ایند  قشع  زا  هک  تسا  یبلق  نیا  : » اْینُّدلا ِّبُح  ْنِم  َِملَس  يِذَّلا  ُْبلَْقلا  َوُه  دومرف : هیآ  نیمه 

يراـگزیهرپ ناـهج  نآ  يارب  هشوت  نیرتهب  هک  دـیریگرب  هشوت  : » يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوََزت  َو  هرقب :»  » هروس هیآ 197  هب  هجوت  اـب 
.ددرگ یهلا  ياوقت  همشچرس  تمالس  رثا  رب  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  دوش : یم  نشور  تسا »

یلاؤس خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  هنوگنآ  دشابن ، نآ  رد  ادخ  زج  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  هک : نیا  نخس  نیرخآ  ج _ 
: دومرف هیآ ، نیا  نوماریپ 

نآ رد  وا  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادـخ  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  : » ُهاَوِس ٌدَـحَأ  ِهِیف  َْسَیل  ُهَّبَر َو  یَْقلَی  يِذَّلا  ُمِیلَّسلا  ُْبلَْقلا 
«. دشابن

تسا ادیپ  هتفگان 

.تسا یمدآ  ناج  حور و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  بلق »  » زا روظنم 

هدمآ یناوارف  بلاطم  تافآ ، نیا  اب  هزرابم  هار  دوش و  یم  دراو  نآ  رب  هک  یتافآ  و  نآ ، تمالس  بلق و  نوماریپ  یمالسا  تایاور  رد 
یقالخا یتدیقع و  يرکف ، يانب  ریز  هب  زیچ ، ره  زا  لبق  مالسا  هک : تسا  راکشآ  ًالماک  یمالـسا  قطنم  نیا  اهنآ  عومجم  زا  هک  تسا 

.تسا نآ  زا  یباتزاب  ناسنا  یلمع  ياه  همانرب  یمامت  هک  ارچ  دهد ; یم  تیمها 
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مامت هیذـغت  هک  ارچ  تسا ; ءاضعا  همه  يرامیب  ببـس  نآ ، يرامیب  و  مسج ، تمالـس  لماع  يرهاظ ، بلق  تمالـس  هک  هنوگ  ناـمه 
، هنوگ نیمه  دوش ، یم  هداتـسرف  نت  روشک  طاـقن  ماـمت  هب  بلق  کـمک  هب  هک  دریگ  یم  ماـجنا  ینوـخ  هلیـسو  هب  ندـب  ياـه  لوـلس 

.قالخا هدیقع و  داسف  تمالس و  زا  تسا  یباتزاب  هولج و  ناسنا  یگدنز  ياه  همانرب  داسف  تمالس و 

میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  ینخس  اب  ار  ثحب  نیا 

نآ رب  رهُم  هک  یبلق  - 3 .تسا هنوراو  هک  یبلق  - 2 .تسا نامیا  قافن و  نآ  رد  هک  یبلق  - 1: تسا هنوگ  راهچ  اه  بلق  دومرف : هک  اجنآ 
(. ادخ ریغ  زا   ) یلاخ تسا و  ینارون  هک  یبلق  و  - 4 .دوش یمن  دراو  نآ  رب  یقح  چیه  هدروخ ،

ربص و دسر ، وا  هب  یتبیصم  هاگ  ره  و  دیوگ ، یم  رکـش  دشخب  وا  هب  یتمعن  ادخ  هاگ  ره  تسا ، نمؤم  بلق  ینارون  بلق  دوزفا : سپس 
ْنَّمَأ يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ًاّبِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَفَأ  هدومرف : دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  ناکرـشم  بلق  هنوراو  بلق  اما  دنک ، یم  یئابیکش 

: میِقَتْسُم طارِص  یلَع  ًاّیِوَس  یِشْمَی 

یمرب ماـگ  میقتـسم  طارـص  رب  تماـق  تسار  هک  یـسک  اـی  تسا  رت  هتفاـی  تیادـه  دور  یم  هار  نیمز  رب  تروـص  هب  هک  یـسک  اـیآ  »
(2 (!؟» دراد

عبات دنریگ ، رارق  قح  طیحم  رد  رگا  دنتوافت ، یب  لطاب  قح و  ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  بلق  تسا  قافن  نامیا و  نآ  رد  هک  یبلق  اما 
.دننک یم  ادیپ  لطاب  هب  شیارگ  دنشاب  لطاب  طیحم  رد  رگا  دنوش و  یم  قح 

( 3 «.) تسا ناقفانم  بلق  هدروخ ، رهُم  بلق  اما  و 

: تشون یپ 

.دیایب ادخ  دزن  كرش  زا  هتسر  یبلق  اب  هک  سک  نآ  رگم  نادنزرف ، هن  دهد و  یم  دوس  لام  هن  هک  يزور   makarem.ir عبنم :
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: دراد هراشا  هلئسم  نیا  داعبا  زا  یکی  هب  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  نایب  يددعتم  ياهریسفت  میلس " بلق   " يارب زین  نآرق  نارسفم   

.دشاب كرش  زا  كاپ  هک  تسا  یبلق  میلس ، بلق  . 1

.دشاب قافن  هنیک و  یصاعم و  زا  صلاخ  هک  تسا  یبلق  . 2

.تسا اهاطخ  همه  همشچرس  ایند  بح  هک  دشاب  یهت  ایند  قشع  زا  هک  یبلق ، . 3

! دشابن نآ  رد  ادخ  زج  هک  یبلق ، هرخالاب  و  . 4

ره زا  یتمالس  دوش ، یم  حرطم  قلطم  روط  هب  تمالـس  هک  یماگنه  و  تسا ، تمالـس "  " هدام زا  میلـس " ، " دش نایب  هک  هنوگ  نامه 
.دوش یم  لماش  ار  يداقتعا  یقالخا و  يرامیب  هنوگ 

، یبلط تردق  سفن ، ياوه  ریظن  يروما ؛ هکارچ  تسا ؛ یلاخ  ییادخ  ریغ  روما  زا  شبلق  زین  ایند  نیا  رد  میلس  بلق  بحاص  نیاربانب ،
.درادن میلس  بلق  اب  یبسانت  هنوگ  چیه  یقالخا و ...  ياه  يراجنهان  یهاوخ ، هدایز 

زکرمت هجوت و  نوناک  ایند  رد  هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  ییادخ  ریغ  ياه  یگتسباو  عیمج  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  هک  نیا  هصالخ 
ایادخ کیلا ؛" عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلا  : " میناوخ یم  اعد  رد  هک  هنوگ  نآ  تسا ، هداد  رارق  یلاعت  كرابت و  يادـخ  رب  ار  دوخ 

.امرف اطع  نم  هب  ار  تدوخ  يوس  هب  نتسسگ  ندیرب و  لامک 

.دینک هعجارم  بیغتسد  دیهش  رثا  میلس ، بلق  باتک  هب  رتشیب  ییانشآ  يارب 

(42 ( ) هیلع هللا  تاولص   ) مرکا ربمایپ 

(15 ( ) (ص ربمایپ درف  هب  رصحنم  تایصوصخ 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  فیاظو 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  فیاظو 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  »

همه يارب  یتالامک  کی  دنتسه ، دوخ  نامز  درف  نیرتهب  اهنآ  همه  .دنتسه  موصعم  اهنآ  همه  ًالثم  .دنراد  یمومع  تافص  کی  ءایبنا   
.مییوگب مه  ار  ربمغیپ  هب  تبسن  ام  هفیظو  میهاوخ  یم  هسلج  نیا  رد  .دراد   یصوصخ  ام  ربمغیپ  ییاهزیچ  کی  اما  .تسا  ءایبنا 

مالسا ربمایپ  تازایتما  اه و  یگژیو  - 1

هک يربمغیپ  (، 157/ فارعا « ) لیْجنِْإلا ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم   » .تسا هدـمآ  لـیجنا  تاروت و  رد  شناـشن  ماـن و  هک  يربمغیپ 
وا هب  ادـخ  هک  يربمغیپ  (، 1/ ارـسا « ) هِْدبَِعب يرْـسَأ  ، » تفر جارعم  هب  هک  يربمغیپ  (، 40/ بازحا « ) نیِِّیبَّنلا َمَتاـخ   » .تسا ربمغیپ  نیرخآ 

هتفگن رگید  ياهربمغیپ  يارب  ار  هملک  نیا  .تسا  گرزب  وت  هب  تبـسن  ادخ  لضف  ( 113/ ءاسن « ) ًامیظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  : » دـیوگ یم 
اهنت .تسا  هدرکن  ار  ریبعت  نیا  يربمغیپ  چـیه  هراـبرد  ( 4/ ملق « ) ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  :» دـیوگ یم  وا  هب  ادـخ  هک  يربـمغیپ  .تسا 

دنوادـخ هب  ار  برق  ماقم  نیرت  کیدزن  /8 و9 ) مجن « ) َینْدَأ ْوَأ    ِ ْنیَـسْوَق َباَق  َنَاکَف  َیلَدَـتَف ، اـَنَد   ّ َ ُمث : » دـیوگ یم  هک  تسا  يربمغیپ 
.دراد

هرک ي وت  بتکم  دیوگ : یم  هک  تسا  يربمغیپ  اهنت  ( 4/ حرش « ) َكَرْکِذ ََکل  انْعَفَر  َو  : » دیوگ یم  وا  هب  ادخ  هک  تسا  يربمغیپ  اهنت 
هرک مالسا  .تفرگ  دهاوخ  ار  نیمز  هرک ي  مالـسا  دومرف : هدرک ، شرافـس  نآرق ، رد  هبترم  هس  دنوادخ  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  نیمز 
چیه يارب  ار  ریبـعت  نـیا  ( 33/ هبوـت « ) هِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » .تفرگ دـهاوخ  ار  نیمز  هرک ي  مالـسا  .تفرگ  دـهاوخ  ار  نـیمز  ي 

.تسا هتفگن  يربمغیپ 

« ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َهَّللا َو  َّنِإ   » .دنتــسرف یم  تاولــص  وا  رب  ًاـمئاد  اـه  هتــشرف  ًاـمئاد و  دـنوادخ  هـک  تـسا  يربـمغیپ  اـهنت 
ًامئاد اه  هتشرف  ادخ و  .تسا  رارمتسا  يارب  عراضم  لعف  یّلَُصی ، یّلَص ، .تسا  عراضم  لعف  نوُّلَُـصی » ، » اه هتـشرف  ادخ و  ( 56/ بازحا )

( راضح تاولص  « ) ًامیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص   » مه امش  اُونَمآ » َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هک هدرک  همانشخب  دعب  ِِّیبَّنلا » یَلَع  َنوُّلَُصی  »
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موصعم ربمغیپ  نابز  (، 17/ مجن « ) رَـصَْبلا َغاز  اـم   » .تسا موصعم  ربمغیپ  مشچ  .تسا  موصعم  شوضع  وضع  هک  تسا  يربـمغیپ  اـهنت 
هک تسا  يربمغیپ  اـهنت  (، 11/ مجن « ) يأَر اـم  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  اـم   » تسا موصعم  ربمغیپ  بلق  (، 3/ مجن « ) يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو   » .تسا

هنیس ( 1/ حرش « ) َكَرْدَص ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  َأ  ، » تتروص ( 105/ سنوی « ) کَهْجَو ِْمقَأ  «، » کَهْجَو  » .تسا هدمآ  نآرق  رد  شوضع  وضع 
مشچ ( 88/ رجح « ) َْکیَْنیَع َّنَّدُـمَت  ال  ، » وت تسد  ( 29/ ارـسا « ) َكَدَـی ْلَعَْجت  َو ال  ، » وت رمک  ( 3/ حرـش « ) َكَرْهَظ َضَْقنَأ  يذَّلا  ، » وت ي 

(، 13/ دـمحم « ) َِکتَیْرَق ، » وت ساـبل  ( 4/ رثدـم « ) کـَباِیث ، » وت ندرگ  ( 29/ ارـسا « ) کُِقنُع ، » وت ناـبز  ( 97/ میرم « ) کـِناِسِلب ، » وت ياـه 
هب ( 40/ جراعم « ) بِراغَْملا ِقِراشَْملا َو  ِّبَِرب   » .تسا هدرک  شجرخ  بر »  » کی ادـخ  ار  یتسه  لک  ( 59/ بازحا « ) ِکتاَنب «، » َكءاِسن »

ِقِراـشَْملا َو ِّبَِرب   » .دراد بر  کـی  براـغم  قراـشم و  لـک  َکُّبَر » : » دــیوگ یم  راـب  زا 240  شیب  دــسر ، یم  هـک  ربـمغیپ  صخش 
.متسه وت  راگدرورپ  نم  َکُّبَر .» : » دیوگ یم  راب  زا 240  شیب  ربمغیپ  صخش  هب  یلو  بِراغَْملا »

(1/ حتف « ) ًانیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  : » دیوگ یم  هک  تسا  يربمغیپ  اهنت 

.ربمغیپ ربارب  رد  ام  هفیظو ي  .تسا  نیا  ثحب  عوضوم  .مییوگب  هچ  میهاوخ  یم  هسلج  نیا  رد  زورما  اما 

شتاروتسد ربارب  رد  ندوب  میلست  ربمایپ و  هب  نامیا  - 2

، نامیا لوا 

نآرق رد  ًالـصا  .تسا  هتـشون  نآرق  ياجک  ار  ینید  مکح  نیا  هک  دنـسرپ  یم  اه  تقو  یهاگ  .مینک  تعاطا  دیاب  دومرفربمغیپ  هچره 
«، ُلوُسَّرلا ُمُکاتآ  ام   » .تسا هدروآ  امـش  يارب  ُمُکاتآ » ، » هچنآ اـم » «، » ُلوُسَّرلا ُمُکاـتآ  اـم  ، » هتفگ نآرق  رد  ادـخ  یتقو  .دـشاب  هتـشونن 
ُْهنَع ْمُکاـهَن  اـم  َو  ، » هدرک یهن  ربـمغیپ  ار  هچره  ْمُکاـهَن » اـم  َو   » .دـینزن مه  هناـچ  .دـیریگب  ُهوُذُـخَف » ، » هدروآ امـش  يارب  لوسر  هچره 

رد اهزیچ  یلیخ  اذل  و  صالخ ! .دیهدب  ماجنا  دیهدب ، ماجنا  هتفگ  هچره  .دـیهدن  ماجنا  دـیهدن ، ماجنا  هتفگ  هچره  ( 7/ رشح « ) اوُهَْتناَف
.تسه ربمایپ  نخس  رد  یلو  تسین  نآرق 
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امـش ربهر  دیوگ : یم  .دشاب  مسا  تسین  انب  تسا ؟ نآرق  ياجک  رکبوبا  مسا  متفگ : وا  هب  تسا ؟ نآرق  ياجک  یلع  مسا  تفگ : دـمآ 
بلاـج یلیخ  نیا  .دـیهدب  يأر  ینـالف  هب  تفگ : مظعم  ربـهر  رگا  داد ! یـسک  هچ  نیبـب  ورب  .داد  رتـشگنا  عوکر  رد  هک  تسا  ناـمه 

مدرم دوخ  میهدب  رایعم  .نک  ادیپ  ورب  تدوخ  .تسا  نینچ  تسا ، نینچ  تسا ، نینچ  هک  دیهدب  يأر  یـسک  هب  دـیوگب : دـیاب  .تسین 
.داد رتـشگنا  عوکر  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  امـش  یلو  طـقف  طـف ، ینعی  اـمَّنِا » (، » 55/ هدئام « ) ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » .دـننک باختنا  دـنورب 

.دشاب مسا  تسین  مزال  .داد  یسک  هچ  دینیبب  دیورب 

اه هد  .تسا  هتفگ  ار  یتایلک  کی  نآرق  هبترم ؟ تفه  فاوط  هتشون  نآرق  ياجک  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  هتـشون  نآرق  ياجک 
اب روطچ  دهدب ؟ يا  هخـسن  هچ  کشزپ  دشاب ؟ یـسک  هچ  کشزپ  رگید  اما  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  .تسا  تایآ  لیذ  ثیدح  رازه 

.تسا ربمایپ  هب  نامیا  ام  هفیظو ي  رگید … ار  اهنآ  مینک ؟ دروخرب  هخسن  نیا 

یلیخ دیوگ : یم  .تسین  میلـست  یلو  دراد  نامیا  مدآ  اه  تقو  یهاگ  رخآ  .دشاب  میلـست  دیاب  تسه ، نامیا  رگا  دـیوگ  یم  مه  دـعب 
رفن ود  الا  و  هناعضاوتم ، هناهاگآ ، هناقـشاع ، نامیا  ینعی  ( 65/ ءاسن « ) ًامیلْسَت اوُمِّلَُـسی  َو  ، » هن تسیچ ؟ هراچ  الاح  رگید  .دشاب  بوخ ،

فرح ربمغیپ  تسا ؟ یسک  هچ  اب  قح  هدش ، نامیاوعد  ات  ود  ام  دنتفگ : دنتفر  .میورب  ربمغیپ  دزن  دنتفگ : دندرک ، اوعد  يزرواشک  رس 
یلیخ ربمغیپ  تسا ! وت  لیماف  .تسا  ناشیا  اب  قح  ییوگب  دیاب  هلب ، تفگ : رگید  فرط  .تسا  ناشیا  اب  قح  دومرف : داد و  شوگ  ار  اه 

« نُونِمُْؤی ـال  َکِّبَر  ـالَف َو  «، » کِّبَر ـالَف َو  ، » دـش لزاـن  هیآ  .مدرک  يزاـب  لـیماف  .مدرک  يزاـب  یتراـپ  نم  ینعی  تفگ : .دـش  تحاراـن 
« نُونِمُْؤی ال  ، » دـنرادن ناـمیا  اـهنیا  نُونِمُْؤی » ـال  ، » مسق راـگدرورپ  هب  مسق ، ادـخ  هب  َکِّبَر » ـالَف َو   » .تسا نآرق  هیآ ي  نیا  ( 65/ ءاسن )

.دـننز یم  قن  هیک ، اب  قح  ییوگ : یم  وت  هک  یتقونآ  اما  دـنهد ، یم  رارق  رواد  مکح و  ار  وت  كوُمِّکَُحی »  » هک یناسک  دـنرادن  ناـمیا 
اه یـضعب  دـیوگ : یم  نآرق  هنرگو  یکروز ! هن  .هقـالع  اـب  ینعی  امیلْـسَت » اوُمِّلَُـسی  َو   » .تسین یفاـک  مـه  اوُمِّلَُـسی »  » .مـینزب قـن  دـیابن 
اب زاـمن  ( 54/ هبوت « ) َنوُهِراـک ْمُه  َو  ، » دـنه یم  تاـکز  ( 54/ هبوت « ) یلاـسُک ْمُه  َو  ، » تلاـسک لاـح  رد  .دـنناوخ  یم  زاـمن  یکدروز 

.لوسر ادخ و  هب  نامیا  مشچ ! هتفگ  ادخ  میشاب ، میلست  .تسین  مهم  تهارک ، اب  تاکز  تلاسک ،
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لمع ار  یـسک  هچ  نوناق  دننک ، یمن  لمع  ار  ربمغیپ  نیناوق  دنرادن ، ربمغیپ  هب  نامیا  دـنهد ، یمن  شوگ  ربمغیپ  فرح  هب  هک  ییاهنآ 
راب لاح 25  هب  ات  اکیرمآ  دوخ  .تسا  هدـش  ضوع  شا  یـساسا  نوناق  الاح  اـت  راـب  هک 119  میراد  اپورا  رد  يروشک  اـم  دـننک ؟ یم 

ود هن  دنیوگ : یم  رـصع  .تسا  هفرط  کی  اجنیا  دنیوگ : یم  حبـص  ًالثم  مینیب  یم  نامدوخ  ام  .تسا  هدـش  ضوع  شا  یـساسا  نوناق 
، دـیدید سلجم  دوـخ  هبترمود … .دـنزاس  یم  هبترمود  دـننک ، یم  بارخ  ار  ییاـج  کـی  یهاـگ  مـینیب  یم  ناـمدوخ  .تـسا  هـفرط 

یم سکره  .رگید  تسا  ناسنا  ناسنا ، .دندرک  بارخ  هرابود  هدشن  هدش و  لاس  دنچ  دنتخاس ، اه  هدنیامن  يارب  هناخ  لوا  ناتـسراهب 
ادـخ تسد  رد  ار  نامتـسد  .دوش  یم  نامیـشپ  ام  لثم  مه  وا  هک  میراذـگ  یم  یناسنا  تسد  رد  ار  نامتـسد  اـم  رخآ  .دـشاب  دـهاوخ 

.تسا رشب  رب  تیانج  موصعم  ریغ  تسد  رد  رشب ، تسد  ندراذگ  ًالصا  .تسا  موصعم  ربمغیپ  تسد  هک  میراذگب 

ناسنا یعیبط  قح  ناموصعم ، تیاده  زا  يدنم  هرهب  - 3

(32/ میهاربا « ) مَُکل َرَّخَـس  (، » 29/ هرقب « ) مَُکل َقَـلَخ  … » کـلف دیـشروخ و  هم و  داـب و  ربا و  .تسا  رـشب  يارب  یتـسه  همه ي  دـینیبب ،
رد ار  تتسد  دیوگ : یم  مینک ؟ هچ  دشر  يارب  بوخ  دشر ، يارب  رشب  مینک ؟ هچ  میهاوخ  یم  رـشب  الاح ، بوخ  رـشب … يارب  یتسه 

تـسا انب  هک  رـشب  تقونآ  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  ام  يارب  یتسه  لک  تسین ؟ تیانج  نیا  .دـهد  یم  تدـشر  نیا  .راذـگب  قساف  تسد 
تسد رد  رـشب  تسد  .دشاب  قساف  مدآ  کی  تربهر  وت  مییوگب : هنادازآ ، یباختنا  يونعم ، دشر  دنک ، دشر  ( 56/ تایراذ « ) نوُُدبْعَِیل »

نم يارب  دیشروخ  ( 33/ میهاربا « ) سْمَّشلا ُمَُکل  َرَّخَـس  : » دیوگ یم  نوچ  .تسا  دیـشروخ  هب  ملظ  .تسا  تیرـشب  هب  ملظ  موصعم  ریغ 
همه ي ( 13/ هیثاج « ) اعیمَج ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  َو  « ؟ دـشاب قساف  تسد  رد  متـسد  هکنیا  يارب  بوخ  .تسا 

ُمَُکل َرَّخَس  (، » 33/ میهاربا « ) َراـهَّنلا َلـْیَّللا َو  ُمَُکل  َرَّخَـس  « ؟ دـشاب قساـف  تسد  رد  نم  تسد  تقونآ  .تسا  وـت  يارب  نیمز  تادوـجوم 
یلو تسا  وت  يارب  دیـشروخ ، هم و  داب و  ربا و  .دـیوگ  یم  ار  همه  رمقلا » ُمَُکل  َرَّخَـس  «، » سْمَّشلا ُمَُکل  َرَّخَـس  (، » 32/ میهاربا « ) ْکلُْفلا

؟ تسین تیرشب  هب  ملظ  نیا  .دشاب  قساف  دشاب ، راکتیانج  مدآ  کی  وت  ربهر 
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شزومآ راک ، هفاضا  ریدـقت ، باـختنا ، شنیزگ ، داتـسا ، ریبد ، شزرو ، نیمز  هاگـشیامزآ ، .دـیتسه  یـشرورپ  شزومآ و  امـش  رتشیب 
هب ملظ  نیا  .میتسرفب  سالک  رـس  ار  لخ  کی  تقونآ  دناوخب ، سرد  هچب  کی  هکنیا  يارب  مینک  تسرد  ار  اهنیا  همه  تمدخ ، نمض 

رگا .دشاب  یلخ  ملعم  کی  سالک  رس  یلو  دناوخب ، سرد  هچب  نیا  هک  مینک  جرخ  ار  هجدوب  همه  .تسین  شرورپ  شزومآ و  هجدوب 
.تسا تیرشب  هب  ملظ  دشاب ، موصعم  ریغ  تسد  رد  ام  تسد 

، مود هفیظو 

نامیا ات  هس  نآرق  رد  ام  .درادـن  هدـیاف  یلاخ  نامیا  .درک  يرای  دـیاب  ار  ربمغیپ  ( 8/ رشح « ) َُهلوُسَر َهَّللا َو  َنوُرُْـصنَی   » تسا ربمایپ  يرای 
ینعی هعم » ، » ربـمغیپ عـفن  هب  ینعی  هل » ، » ربـمغیپ هب  ینعی  هب » (. » 214/ هرقب « ) ُهَعَم اُونَمآ  «، » هل اوـنمآ  (، » 157/ فارعا « ) ِهب اوـُنَمآ   » .میراد

همه .میراد  نامیا  ایلامیه  هوک  هب  ام  مه  هنرگو  طقف ، ینعی  هعم » (، » 64/ فارعا « ) هَعَم َنیذَّلا  َو  «، » هل اونمآ  «، » هب اونمآ  ، » ربمغیپ يادف 
« َُهلوُسَر َهَّللا َو  َنوُرُْصنَی   » .دینک يرای  ار  ربمغیپ  هلب  یچ ؟ شدعب  بوخ  تسا ؟ ردقچ  دیشروخ  اب  ام  تفاسم  میناد … یم  ام 

نانمشد راتفر  راتفگ و  ربارب  رد  ربمایپ  زا  عافد  - 4

، موس هفیظو 

ام َو  : » تفگ ادـخ  .دـنتفگ  نونجم  ربمغیپ  هب  .دـنک  یم  عاـفد  ربمغیپ  زا  ادـخ  .مینک  عاـفد  ربـمغیپ  زا  (، 9/ حتف « ) ُهوُرِّزَُعت  » .دـینک عافد 
ادخ رتبا ! دنتفگ : ربمغیپ  هب  .تسین  نونجم  امـش  بحاص  تفگ : ادـخ  نونجم ، دـنتفگ : ربمغیپ  هب  ات  ( 22/ ریوکت « ) ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاص 
رگا ام  .دنک  یم  عافد  ادخ  ( 38/ جح « ) اُونَمآ َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفادـُی  َهَّللا  َّنِإ   » .تسا رتبا  شدوخ  ( 3/ رثوک « ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  : » دومرف

.مینک عافد  دیاب  میراد  نامیا 

.تسا مهم  نیا  .تشک  ار  وا  اـج  ناـمه  دوش  یم  .دـیریگب  هزاـجا  دـیلقت  عجرم  زا  تسین  مزـال  درک ، تراـسج  ربمغیپ  هب  یـسک  رگا 
اه تسرپ  تب  هب  هتفگ : اـم  هب  نآرق  .ینک  تراـسج  ربماـیپ  هب  امـش  هک  تسین  نیا  يدازآ  ياـنعم  .تسین  يدازآ  هـک  تـسین  روـطنیا 

.نک لالدتسا  .دیهدن  شحف  اه  تسرپ  تب  هب  ( 108/ ماعنا « ) اوُّبُسَت ال   » .دینکن تراسج 
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اهنیا اقآ  تفگ : يداد ؟ شحف  ارچ  دومرف : ترـضح  .داد  نمـشد  هب  شحف  کـی  نینمؤملاریما  ناراـی  زا  یکی  اـه ، ههبج  زا  یکی  رد 
جهن حرـــش  « ) نِیباَّبــَـساُونوُکَت ْنَأ  ْمـَُـکل  ُهَرْکَأ  یِّنِإ  « ؟ شحف ارچ  .دنـــشاب  فلاـــخم  بوـــخ  تـــفگ : .دنتـــسه  امـــش  فلاـــخم 

؟ دـیهد یم  شحف  ارچ  دراد  قطنم  هک  یمدآ  .میراد  قطنم  ام  .دـیهد  یم  شحف  امـش  هک  متـسه  تحاراـن  نم  /ج11/ص21 ) هغالبلا
.دراد انعم  يدازآ  بوخ  .تسا  يدازآ  دیوگب : .دنیشنب  کیزیف  سالک  رس  انش  سابل  اب  یسک  هک  تسین  نیا  يدازآ  يانعم 

ای تسین  مزال  تفگ : .وگب  ُهَّللا » اَی   » اقآ دنتفگ : هیاسمه  ياه  هناخبحاص  شیاهرتفک ، غارـس  ماب  تشپ  تفر  یم  دوب  ینارپ  رتفک  کی 
نآ .بوخ  یلیخ  تفگ.تسا : نامدوخ  هناخ ي  ياهرتفک  تسا ، ناـمدوخ  هناـخ ي  ماـب  تشپ  تسا ، ناـمدوخ  هناـخ ي  .میوگب  هللا 
نیا دز  یم  دـندش  یم  عمج  اـهرتفک  تقوره  .تفر  شدوخ  هناـخ ي  ماـب  تشپ  تشادرب و  بوـچ  کـی  لـبط و  کـی  مه  هیاـسمه 

! مدوخ قامچ  تسا و  مدوخ  لبط  ، تسا مدوخ  هناخ ي  تفگ : دننیشنب ؟ اهرتفک  يراذگ  یمن  ارچ  اقآ  تفگ : ار ، اهرتفک 

نک ناشتمسق  لوبقم  جح  ار  همه  دنتسه ، جح  رفـس  هک  ییاهنیا  همه ي  ایادخ  منک … یم  اعد  کی  .میدوب  هنیدم  دوب ، گنج  نامز 
.نادرگرب نطو  هب  ملاس  نک و  كرابم  ناشترایز  و 

: دـنتفگ یم  یه  هنیدـم  رد  مه  اه  برع  نیا  .مینک  حلـص  دوب  هدرک  داهنـشیپ  مادـص  .مدوب  هکم  دوب ، گنج  نامز  دوب ، لبق  ياهلاس 
نیا هب  دنتـسناد  یمن  اه  یناریا  نیا  دوش ؟ حلـص  دـنک  یمن  لوبق  ماما  ارچ  .مینک  حلـص  ایب  دـیوگ : یم  هک  مادـص  .تسا  ماما  رـصقم 
یم مادـص  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  متفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  نیا  نیبب  ایب  اـقآ  جاـح  دـنتفگ : میوش ، در  میدـمآ  اـم  .دـنیوگب  هچ  برع 

اه هچراپ  نیا  زا  هقاط  کی  متفگ : اه  یناریا  نیا  زا  یکی  هب  نم  .دینک  حلص  بوخ  دنک ؟ یمن  لوبق  ماما  ارچ  .مینک  حلـص  ایب  دیوگ :
تشادرب و ار  هچراـپ  هقاـط  کـی  مه  نیا  .ورب  نوریب  رادرب و  روـطنیمه  .یتـسه  دزد  دـنیوگب : هـک  ینکن  رارف  .ورب  نوریب  رادرب و  ار 

نیمه مه  ام  متفگ : هچراپ … تفگ : حلص ! حلـص  مینک ، حلـص  ِا … تفگ : .مینک  حلـص  ایب  متفگ : يدرب ؟ اجک  تفگ : .تفر  نوریب 
… مینادرگرب ار  هچراپ  هقاط ي  ییوگ : یم  وت  .مینک  حلص  دعب  دهدب ، سپ  هتفرگ  هک  ار  ییاه  نیمز  .مییوگ  یم  ار 
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ار غورد  نیرت  گرزب  رادـخاش ! غورد  اهتنم  .مییوگب  غورد  دـییایب  دـنتفگ : رفن  ود  .درک  لثم  هب  هلباـقم  دـیاب  اـه  تقو  یهاـگ  ـالاح 
: تفگ رفن  کی  .دـنیوگب  ار  خـیرات  غورد  نیرتگرزب  هکنیا  يارب  دـندمآ ، دـندرک و  رکف  یتدـم  کی  مادـکره  .دـینک  رکف  .مییوگب 
دییاز و یم  دش و  یم  هلماح  راب  دـنچ  دورب ، هلیوط  فرط  نآ  دـهاوخ  یم  هلیوط  فرط  نیا  زا  هک  بسا  دراد ، هلیوط  کی  نم  ياباب 

.نم غورد  الاح  تفگ : .وگب  وت  الاح  تفگ : دوب ؟ زارد  وت  ردپ  هلیوط ي  ردقنیا  ینعی  تفگ : .دیسر  یمن  هلیوط  رخآ  هب  مه  شرخآ 
نیا دوبن ، ربا  یتقو  بوخ  تفگ : .درک  یم  اجباج  ار  اهربا  شبوچ  اب  دـش ، یم  ربا  تقوره  تشاد ، يدـنلب  بوچ  کی  مه  نم  ياـباب 

( راضح هدنخ  ! ) وت ردپ  هلیوط ي  رد  تشاذگ  یم  تفگ : تشاذگ ؟ یم  اجک  ار  بوچ 

نانمشد ياه  یتمرح  یب  ربارب  رد  ینید  تریغ  - 5

ینید تریغ  میـشاب ، ساسح  دـیاب  ام  .تسا  يرای  اه  هسامح  نیمه  .ار  ربمغیپ  مینک  يرای  .درک  لثم  هب  هلباقم  دـیاب  اـه  تقو  یهاـگ 
.میشاب هتشاد 

.میتسرف یم  تاولـص  هس  میدرب ، یم  ار  ماما  مسا  ام  دیربن ، ار  ماما  مسا  تفگ  هاش  هک  الاح  میتفگ : ام  .دیربن  ار  ماما  مسا  تفگ : هاش 
يارب وت  مشچ  يروک  هب  الاح  میتفگ : .دوب  ساسح  ماما  يور  دوبن ، ساسح  ربمغیپ  يور  هاش  نوچ  میداتـسرف ، یم  یکی  ربمغیپ  يارب 

.میتسرف یم  تاولص  ات  هس  ماما 

، ربکا یلع  .مراذـگ  یم  یلع  ار  میاه  هچب  همه  دومرف : نیـسح  ماما  .دـیراذگن  ناتیاه  هچب  يور  یلع  مسا  درک ، هماـن  شخب  هیواـعم 
… طسوا یلع 

داهنشیپ نم  الاح  لاس 91 ، لاسما  ًالثم  دیاب  ام  دنک ، تراسج  ام  ربمغیپ  هب  دهاوخ  یم  رگید  راکتیانج  ره  ای  لیئارسا  ای  اکیرمآ  یتقو 
( راضح تاولص   ) .دراذگب دمحم  ار  شمسا  دییاز  رسپ  ینز  ره  ، 92 لاس 91 ، .منک  یم 
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یم ًالثم  یقطانم  کی  دـننک ، هرخـسم  ار  یلع  ترـضح  دنتـساوخ  یم  اه  تقو  یهاگ  اهنآ ، نوچ  .میـشاب  هتـشاد  دـمحم  نویلیم  مین 
يور بوخ  ار  اـهنیا  هجرَو ، یلع  مَچ ، یلع  مَچ … یلع  هچ ؟ مَچ … یلع  هچوـک ي  کـُی ، یلَع  ار … یلع  هک  هجرَو ! یلع  دـنتفگ :

هـس ادخهد  همان  تغل  رد  ًالثم  ام  .دـنراذگب  دابآ  یلع  ار  اج  مه  مسا  دـندرک ، یم  یعـس  ناریا  ناییاتـسور  اهنیا  لباقم  رد  .دوب  هشقن 
ره دشک ، یم  روتاکیراک  ربمغیپ  يارب  وا  یتقو  .دابآ  یلع  مییوگب : دیاب  ام  هجرو ، یلع  دیوگ : یم  وا  یتقو  .میراد  دابآ  یلع  ات  رازه 
اه هناخ  همه  رد  .دشاب  هچره  .تسا  دمحم  مردارب  رـسپ  تسا ، دـمحم  مردارب  وگن  الاح  تمایق ، هریخذ ي  مه  نیا  دـییاز ، رـسپ  ینز 

.دشاب

مه دیز  .دنتشک  ار  وا  .تشاد  دیز  مان  هب  يرسپ  داجس  ماما  .متفگ  نویزیولت  رد  ًالبق  ار  نیا  نم.دراد  مه  هقباس  هک  ییاهراک  زا  یکی 
ماما دش ، دیهش  هک  نیسح  ماما  هک  هیما  ینب  مشچ  يروک  هب  دنتفگ : ناسارخ  ياه  نز  .دنتـشک  مه  ار  وا  ، تشاد ییحی  مان  هب  يرـسپ 

ره لاس 91  .میراذگ  یم  ییحی  ار  شمسا  دییاز  رسپ  ینز  ره  ناسارخ ، ناتسا  رد  لاسما  دیهش ، ییحی  دیهش ، دیز  ماما  دیهش ، داجس 
( راضح تاولص   ) .دراذگب دمحم  ار  شمسا  دییاز  رسپ  ینز 

یم ربمغیپ  هب  یـشین  کی  هک  ییاه  تقو  زا  يرایـسب  .دـشاب  فالخ  تقو  کی  مسرت  یم  تقوره  ـالاح  ربمغیپ ، هب  تقوره  نآرق  رد 
یم تیامح  ار  وا  ادخ  دینک ، یمن  شتیامح  امش  ( 40/ هبوت « ) هَّللا ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  َّالِإ   » .دنک یم  عافد  ربمغیپ  زا  ادخ  يروف  دندز ،

.دنک

شکرابم مان  ربمایپ و  هب  مارتحا  موزل  - 6

، مراهچ هفیظو 

دنب یناشیپ  هک  یناسک  .تشاذـگ  ربمغیپ  مسا  يور  ار  وضو  یب  تسد  دوش  یمن  .دـیراذگب  مارتحا  ( 9/ حتف « ) هوُرِّقَُوت ، » ربمایپ مارتحا 
لاح رد  ًامئاد  دـشابن ، وضو  اب  ناشندـب  دـشاب ، موصعم  هدراهچ  زا  یکی  مسا  یلع ، هللا ، مسا  رگا  دـندرک ، ندرگ  يریجنز  ای  دـنراد ،
ندب هب  هللا  نیا  بوخ  .یتسین  وضو  اب  ًامئاد  يرادن ، وضو  هک  وت  اقآ  مییوگ  یم  .تسا  هللا  ریجنز  یهقف ، هلأسم ي  کی  .دنتـسه  هانگ 

راذگب ینهاریپ  ریز  يور  ای  راذگب ، نولیان  رد  ای  راذگب ، کیتسالپ  رد  ای  .يور  یم  هار  هللا  دـض  يراد  هللا  مسا  هب  وت  دبـسچ ، یم  وت 
ود ًالصا  (. 41/ هدئام « ) لوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  «، » ِیبَّنلا اَهُّیَأ  ای   » .دراذـگ یم  مارتحا  شربمغیپ  هب  ادـخ  ندرک ، مارتحا  .دبـسچن  ناتندـب  هب  هک 

هلبق ( 144/ هرقب « ) اهاضَْرت ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ، » مدرک ضوع  ار  هلبق  .مدرک  ار  راک  نیا  وت  يور  لگ  رطاخ  هب  طقف  دیوگ : یم  نآرق  ياج 
وت هک  ینک  تعافـش  مهد ، یم  وت  هب  یماـقم  ( 5/ یحض « ) یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیطُْعی  َفْوََسل  َو   » .یـشاب یـضار  وت  هک  مدرک  ضوع  ار 
یم دراد  هیآ  کـی  نآرق  .مینک  یم  تعیب  ربمغیپ  نیـشناج  اـب  تسین ، ربمغیپ  یتـقو  ـالاح  .ندرک  تعیب  مجنپ ، هفیظو  .یـشاب  یـضار 
ِعُِطی ْنَم   » .دـننک یم  تعیب  ادـخ  اب  دـننک ، یم  تعیب  ربمغیپ  اب  هک  یناسک  ( 10/ حتف « ) َهَّللا َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیوگ

.تسادخ زا  تعاطا  لوسر ، زا  تعاطا  ( 80/ ءاسن « ) هَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا 
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.تسا بیاغ  (ع ) نامز ماما  دسر ، یمن  ماما  هب  امش  تسد  هک  ینامز  دومرف : .داد  ماغیپ  هعیـش  هب  داد ، ماغیپ  ام  هب  (ع ) يدهم ترـضح 
هیقف سوه ، نتـشادن  مه  یکی  تلادع ، طیارـش  زا  یکی  هچ ؟ ینعی  طیارـشلا  عماج  طیارـشلا ، عماج  دهتجم  سوه ، یب  لداع  دهتجم 

.سوه یب  لداع 

، مشش هفیظو 

هب عجار  یکی  .تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هوسا  هملک ي  راـبود  ( 21/ بازحا « ) هَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  ، » يریذـپ وگلا 
لباقم رد  هکنیا  رد  هچ ؟ رد  دنتسه ، هوسا  دنتسه  میهاربا  اب  هک  ییاهنیا  میهاربا و  .تسا  دیقم  میهاربا  اهتنم  هب … عجار  یکی  میهاربا ،
مکحم .مییآ  یمن  هاتوک  كرـش  اب  .تسا  كرـش  لباقم  رد  تیعطاق ، رد  میهاربا  ندوب  وگلا  ندوب ، هوسا  .دـندرک  ملع  دـق  نیکرـشم 

هوسا میهاربا  دنتـسه ، هوسا  ودره  هَنَـسَح » ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  ، » ربمغیپ یلو  .كرـشم  كرـش و  لـباقم  رد  دنداتـسیا 
هوسا رد  دیکأت  نیا  .ًامتح  ینعی  َل »  » نیا دََـقل » و  ،  » دراد َل »  » هملک ي یکی  .دراد  تایـصوصخ  اهتنم  .تسه  هوسا  مه  ربمغیپ  تسه ،

ِهَّللا ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  ، » ًامتح ینعی  مال  دََـقل » و  ، » ًامتح ینعی  قیقحت ، هب  ینعی  دَـق » «، » دَـق  » هملک ي زاـب  .تسین  میهاربا  ندوب 
ْمَُکل َناک  ْدََقل   » .تسا هوسا  زیچ  همه  رد  .تسین  هوسا  مه  صاخ  عوضوم  کی  رد  .تسین  مه  رادرب  نامز  شندوب  هوسا  هَنَسَح » ٌهَوْسُأ 

« هَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف 

، يدعب هفیظو 

« لوُسَّرلا ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ، » دـیراد فـالتخا  تقو  ره  دـیوگ : یم  دراد  هیآ  کـی  نآرق  ربـمغیپ ، هب  عوجر 
ام .دشاب  وا  دیاب  رواد  .تفگ  لوسر  هچره  دیوگ ؟ یم  هچ  لوسر  دینیبب  تسا ، یـسک  هچ  اب  قح  هک  دـیراد  فالتخا  رگا  ( 59/ ءاسن )

ْنِإَف « ؟ هدرک یفرعم  ار  یـسک  هچ  مرکا ، لوسر  مخ  ریدـغ  رد  تسا ؟ هتفگ  هچ  لوسر  مینیبب  .میورب  یـسک  هچ  غارـس  ربمغیپ  زا  دـعب 
.تسا نآرق  هیآ  تسا ؟ هتفگ  هچ  ربمغیپ  دینیبب  مینکب ، دیاب  هچ  تسا ، یـسک  هچ  ربمغیپ  زا  دـعب  هکنیا  رد  دـیراد ، عازن  رگا  ُْمتْعَزانَت »

«. لوُسَّرلا ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَش ٍء  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  »
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ربمایپ نید  زا  یلام  تیامح  يارب  سمخ ، تخادرپ  - 7

ار سمخ  دـییوگب  هک  متـسین  دیـس  نم  ًالوا  اهرهاوخ ، اهردارب و  .میوگب  اجنیا  نم  دـیراذگب  الاح  سمخ ، تخادرپ  یلاـم ، تیاـمح 
نتفرگ هزاجا ي  یعجرم  چیه  زا  هکنیا  موس  .مراد  یمنرب  دنهدب  مه  ار  سمخ  .متسین  مه  ریقف  هکنیا  مود  .دهاوخ  یم  شدوخ  يارب 
سمخ لام  اب  .دـیریگب  يدـج  ار  سمخ  یلو  .مهد  یم  سمخ  مه  مدوخ  هکنیا  مراهچ  .متـسین  یعجرم  چـیه  لیکو  .مرادـن  سمخ 

ماما همه  .دراد  یمرب  ادخ  ار  تکرب  .دینیب  یمن  ار  شریخ  دـیوش ، مه  ردرایلیم  .دوش  یم  دود  .دوش  یم  دود  .دـینکن  تراجت  هدادـن 
هک یناسک  دومرف : اضر  ماما  .میورب  شترایز  يارب  میراد  تسود  لاس  لوط  رد  اجنآ ، میور  یم  لـیوحت  لاـس  .میراد  لوبق  ار  اـضر 
نم دییوگب ، نایعیـش  هب  دومرف : داوج  ماما  .مینک  یم  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  مینک و  یمن  اعد  اهنآ  هب  تیب  لها  ام  دـنهد ، یمن  سمخ 
مه سمخ  .دوش  یم  رتهب  شروگنا  ینزب ، ار  شیاه  هخاـش  روگنا ، تخرد  لـثم  .دوشن  مک  امـش  لاـم  دـیهدب  سمخ  متـسه  نماـض 

هیهت هیزاهج  دوش ، سورع  دهاوخ  یم  وا  یگدنز ، ياهزاین  نفلت ، نیشام ، هناخ ، .درادن  سمخ  ًالـصا  اهزیچ  یلیخ  .تسین  یلکـشم 
باسح مدآ  تسا  بوخ  یلو  دنام ، یمن  يزیچ  .درادن  سمخ  اهنیا  درخب ، نیشام  .دنک  هیهت  نکـسم  دوش  داماد  دهاوخ  یم  وا  .دنک 
تـسد هب  دیاب  مه  سمخ  .مهدب  سمخ  ار  شناموت  رازه  تسیود  هداد ، نم  هب  نویلیم  کی  ادخ  الاح  هک  نم  .دشاب  هتـشاد  باتک  و 
روبجم دهدب ، سمخ  دبـسچ  یمن  شلد  يدنوخآ  کی  هب  مدآ  یهاگ  .نک  باختنا  تدوخ  مه  ار  دیلقت  عجرم  .دـسرب  دـیلقت  عجرم 

دیاـب اـهتنم  .دـهدب  سمخ  دبـسچ ، یم  تلد  هک  يدـنوخآ  کـی  ورب  .یهدـب  سمخ  دبـسچ  یمن  تلد  هک  يدـنوخآ  نیا  هب  یتسین 
.داد ار  سمخ 
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نم هب  امش.دنراد  يداح  لکشم  کی  ینالف  ینالف و  اما  متـسه ، راکهدب  سمخ  نم  اقآ ، وگب : اقآ  هب  تسا ، یـصاخ  دروم  کی  رگا 
.دـشاب هزاجا  اب  دـیاب  اـهتنم  .نکب  یهاوخ  یم  هک  اـج  نآ  جرخ  ورب  ریگب و  ار  اـقآ  هزاـجا ي  .منک  وا  جرخ  ار  سمخ  دـیهدب  هزاـجا 

.تسا (ع ) نامز ماما  يارب  اه  لوپ  نیا  هک  دشاب  مولعم 

ارهز ترـضح  يارب  كدـف  .دروخ  یم  ار  سمخ  مه  وا  دـندروخ ، ار  كدـف  هک  تسا  یناسک  فیدر  رد  دـهدن  سمخ  یـسک  رگا 
سمخ مدرم  رگا  .ربمغیپ  زا  یلام  تیامح  سمخ و  هلأسم ي  دـنک ؟ یم  یقرف  هچ  (ع .) نامز ماـما  تسارهز ، رـسپ  يارب  سمخ  دوب ،

، دـننک یم  تـالماعم  .تسا  یفاـک  ارقف  هـمه  يارب  دادـغب ، رازاـب  سمخ  دوـمرف : یم  ماـما  یناـمز  کـی  .دـنام  یمن  يریقف  دـنهدب ،
(176/ فارعا « ) ضْرَْألا َیلِإ  َدَلْخَأ   » .دننک یمن  تمه  یلو  دنتـسه ، ناملـسم  دنتـسه ، مه  دـقتعم  .دـنهد  یمن  سمخ  یلو  يدرایلیم ،

مهاوخ سمخ  منک  دشر  هَّللا » َءاش  ْنِإ  : » دنیوگ یم  ناش  یگدنز  لوا  مه  اه  یـضعب  .دندیبسچ  نیمز  هب  اه  یـضعب  دیوگ : یم  نآرق 
.دننک یمن  لد  دننک ، یم  هک  دشر  .داد 

هبلعـص هکنیا  لثم  .دمآ  ربمغیپ  دزن  تشاد ، يزرواشک  یـسک  کی  دـیوگ : یم  .تسا  يدـنت  هیآ ي  یلیخ  میراد  هیآ  کی  نآرق  رد 
سب تیارب  یتسه  هک  رادـقم  نیمه  دومرف : ترـضح  .دوش  بوخ   نم  عضو  نک  اعد  مراد ، يزرواشک  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : .دوب 

مهاوـخ یم  هن  تفگ : تسا ! سب  .تسا  مرف  يور  وـت  یگدـنز  نـآلا  تسا  سب  تفگ : .منک  یقرت  مهاوـخ  یم  نم  هن  تفگ : .تـسا 
رگید .درک  یقرت  ناشیا  بوخ  .منک  یقرت  مهاوخ  یم  نم  هک  درک  رارصا  .نک  اعد  امش  تفگ : .تسین  وت  عفن  هب  تفگ : .منک  یقرت 
تاکز هک  ار  یـسک  کی  داتـسرف  ترـضح  هعـسوت ، رد  هعـسوت  .تفر  هنیدـم  نوریب  .دوب  گنت  يرادـماد  يزرواشک و  يارب  هنیدـم 
کمک ام  هب  شلـضف  زا  ادخ  رگا  ِِهلْـضَف » ْنِم  اناتآ  ِْنَئل   » .تسا نآرق  مناوخ  یم  هک  ییاه  یبرع  .مهد  یمن  تاکز  نم  تفگ : .دهدب 

(76/ هبوت « ) اُولَِخب ِِهلْضَف  نِّم  مُهئَتاَء  اَّمَلَف   » .مهد یم  تاکز  مهد و  یم  هقدص  ًامتح  ( 75/ هبوت « ) َّنَقَّدَّصََنل ، » دوش بوخ  نم  عضو  دنک ،
( 77/ هبوت « ) مِِهبُوُلق ِیف  اًقاَِفن  ْمَُهبَقْعَأَف  « ؟ میدرک هچ  وا  اب  دـیناد  یم  دـیوگ : یم  نآرق  .دادـن  درک و  لـخب  اولَِخب » ، » میداد وا  هب  یتقو 

.دروآ یمرد  قافن  زا  رس  ناسنا  ینعی  .میتشاک  شبلق  رد  ار  قافن  مخت  رذب و 
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ای دنتفگ : درک و  نوریب  ار  يرفن  دنچ  ُمق » «، » ُمق  » .ورب نوریب  وش  دنلب  ُمق »  » .درک هاگن  اه  يدجسم  هب  دمآ و  دجـسم  رد  ربمغیپ  رابکی 
ماما دیاب  میتسه  نامز  ماما  قشاع  هک  ام  .دـنهد  یمن  تاکز  دـنناوخ و  یم  زامن  اهنیا  دومرف : ینک ؟ یم  نوریب  ار  اهنیا  ارچ  هللا  لوسر 

تسیب .تسا  هدش  عمج  هبلط  مق  رد  روشک  دص  زا  .تسا  یقتم  ناسانش  مالـسا  هب  کمک  نامز ، ماما  هب  کمک  .مینک  يرای  ار  نامز 
غیلبت رد  یلیخ  ام  .دنک  یفرعم  ار  مالـسا  دـنک و  دـشر  دـشاب ، هتـشاد  تاناکما  دـیاب  تکرح  نیا  هرخالاب  روشک ، دـص  زا  هبلط  رازه 
بقع ام  .تسا  هدش  همجرت  نابز  رازه  ود  هب  اه  یحیـسم  باتک  .تسا  هدـش  همجرت  نابز  هاجنپ  لهچ ، هب  ام  نآرق  نیا  .میتسه  بقع 

.میتسه بقع  غیلبت  رد  ام  .میتسه 

میتشاد یقیفر  کی  دومرف : یم  هک  مراکم  هللا  تیآ  زا  .مدینـش  شیپ  لاس  یـس  تسیب ، دـیاش  .مدینـش  لبق  ياـه  ناـمز  یلیخ  ار  نیا 
ناریا رد  یکـشزپ  بالقنا  زا  دـعب  .دوبن  نآلا  لثم  مه  نامز  نآ  .دـش  ضیرم  .دـندوب  رادـلوپ  مه  شیاهرـسپ  دوب ، رادـلوپ  دوب ، رجات 

.دـندوب اهنیا  یناتـسکاپ و  اهاتـسور ، رد  مه  ام  ياهرتکد  زا  یلیخ  .دوب  طسوتم  ناریا  یکـشزپ  ناـمز  نآ  یلو  .تسا  هدرک  در  یلیخ 
ار درمریپ  .نیرتهب  نیرتهب و  قاـتا ، نیرتـهب  ناتـسرامیب ، نیرتـهب  دـندرب ، جراـخ  ار  وا  شیاـه  هچب  دوب ، رادـلوپ  نیا  نوچ  تفگ : یم 
اب ریگب  ار  هرامش  يدش ، رادیب  باوخ  زا  هچنانچ  یناریا  رامیب  تسا ، هتشون  وا  رـس  يالاب  دید  دش  رادیب  باوخ  زا  درمریپ  .دندناباوخ 

؟ يراد یلکشم  تفگ : .هلب  متفگ : يدش ؟ رادیب  تفگ : .هلب  متفگ : یتسه ؟ یناریا  تفگ : .تفرگ  ار  هرامش  .مینک  یم  تبحـص  امش 
.مدز گنز  مدش و  رادیب  مه  نم  نزب ، گنز  يدـش ، رادـیب  رگا  یتفگ  یتشاد ، یلکـشم  يدـش و  رادـیب  رگا  یتفگن  امـش  هن ! متفگ :

متسناد یمن  زاب  ردقچ ؟ تفگ : .نک  تبحص  متفگ : .دیوگب  هچ  دهاوخ  یم  متـسناد  یمن  .منک  تبحـص  امـش  اب  يراد  تقو  تفگ :
زا مه  هقیقد  ود  تفگ و  كوـج  کـی  دـناوخ و  رعـش  کـی  هقیقد ، جـنپ  رد  تفگ : یم  .هقیقد  جـنپ  متفگ : .دـیوگب  هچ  دـهاوخ  یم 

، درپب باوخ  زا  بش  فصن  زا  دعب  ود  هک  یناریا  درمریپ  يارب  یحیـسم ، يایند  ینعی  میوگ ؟ یم  هچ  دیناد  یم  .درک  غیلبت  تیحیـسم 
؟ میدرک هدافتسا  تاناکما  همه  زا  ام  هچ ؟ ام  یلو  .دنک  یم  هدافتسا  اه  هقیقد  جنپ  نیا  زا  دشاب  هتشاد  تقو  هقیقد  جنپ 
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.منک اعد  مدرک  هک  یثحب  نیمه  .دشاب  نم  ثحب  نم  ياعد  .دش  مامت  تقو  دنیوگ : یم  تسا  سب  رگید 

نیرت يوق  عافد ، نیرت  يوق  يرای ، نیرت  يوق  نامیا ، هجرد ي  یلعا  ربمغیپ  هب  تبـسن  ار  ام  دمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  ار  وت  ایادـخ 
نیرت يوق  اـه ، فـالتخا  اـه و  عازن  رد  عوجر  نیرت  يوق  ندوب ، وگلا  نیرت  يوق  يوریپ ، نیرت  يوق  يراـکمه ، نیرت  يوـق  مارتـحا ،

.هدب رارق  ربمغیپ  يارب  یبوخ  تما  ار  ام  امرفب و  تمحرم  ام  همه  هب  ربمغیپ  هب  تبسن  ار  میلست  عون  نیرت  يوق  یلام ، تیامح 

یم نآرق  ( 98/ تافاص « ) َنیلَفْـسَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًادـْیَک  ِِهب  اوُدارَأَف  ، » دـندرک هناشن  ار  مالـسا  ربمغیپ  اه  هماـنرب  عاونا  اـب  هک  یناراـکتیانج 
هچره اهنآ  .دش  ناتسلگ  وا  يارب  شتآ  دننازوسب ، شتآ  رد  دننک ، دوبان  دنتساوخ  ار  میهاربا  دننک ، دوبان  ار  ربمغیپ  دنتـساوخ  دیوگ :

.دوش یم  رتافوکش  مالسا  دننک  یم  يزادناریت  مالسا  هیلع  رب 

دندیـشک ربمغیپ  يارب  روتاکیراک  هک  كرامناد  يارجام  زا  دـعب  نم  رگید ، ياه  ینارنخـس  رد  اـی  متفگ  نویزیولت  رد  نم  مناد  یمن 
.دندش یم  ناملسم  رفن  جنپ  راهچ  یلاس  ًالبق  تفگ : تسا ؟ روطچ  عضو  متفگ : .كرامناد  هعمج ي  ماما  هناخ  متفر  .كرامناد  متفر 

تمصع دننک ، تراسج  رتشیب  هچره  ریخ ، ببس  دوش  ودع  .دنوش  یم  ناملـسم  رفن  دص  یلاس  دندرک  ربمغیپ  هب  نیهوت  هکنآ  زا  دعب 
يروک هب  ( 2/ رصن « ) ًاجاْوفَأ ِهَّللا  ِنید  یف  َنُولُخْدَی   » .دراد یمرب  مالسا  زا  هدرپ  رتشیب  یمدرم  ياه  تیامح  ربمغیپ و  تیمولظم  ربمغیپ ،

.نمشد مشچ 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  ربمایپ 

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  ربمایپ 

هدـش هراشا  اهنآ  هب  فلتخم  تایآ  رد  هک  تسا  یناوارف  هدـیمح  تافـص  هب  فوصوم  نآرق  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: درک هراشا  فارعا  هروس  هیآ 157  هب  ناوت  یم  هلمجزا  .تسا 
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ِرَْکنُْملا َو ِنَع  ْمُهاْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  ْمُهُُرمْأَی  ِلیْجنِْإلا  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذَّلا  »
ُهوُرَـصَن َو ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناک  یتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َِثئابَْخلا َو  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  ِتابِّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی 

شتافص هک  يربمایپ  دننک  یم  يوریپ  یّما »  » ربمایپ ادخ ،)  ) هداتـسرف زا  هک  اهنامه  « نوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا 
ار هزیکاپ  ءایـشأ  دراد  یم  زاب  رکنم  زا  و  دـهد ، یم  روتـسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دـنبای  یم  تسا ، ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار ،
شود و زا  ، ) دوب اـهنآ  رب  هک  ار  ییاـهریجنز  و  نیگنـس ، ياـهراب  دـنک و  یم  میرحت  ار  اـه  یکاـپان  و  درمـش ، یم  لـالح  اـهنآ  يارب 

يوریپ هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  و  دـندرک ، شیرای  تیامح و  و  دـندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  دراد ، یم  رب  ناـشندرگ )
(1) .دنناراگتسر نانآ  دندومن ،

: درک هظحالم  ناوت  یم  ار  ربمایپ  نوگانوگ  ياه  یگژیو  تافص و  هیآ  نیا  رد 

یبن لوسر و  . 1

توبن اب  تلاسر  هتبلا  .تسا  راوگرزب  نآ  توبن  تلاسر و  دـنک ، یم  زیامتم  اه  ناسنا  ریاس  زا  ار  مالـسا  ربمایپ  هک  یتیـصوصخ  نیلوا 
مایپ ماقم  تلاسر  ماقم  یلو  .دوش  یم  یحو  ذخا  ببـس  لاصتا  نیا  هک  تسالاب  ملاع  هب  لاصتا  یهاگآ و  ماقم  توبن  .تسا  توافتم 

.تسا یحو  غیلبت  یناسر و 

یّما . 2

هدـناوخن سرد  هتفرن و  بتکم  داوس و  یب  يانعم  هب  یما  .تسوا  ندوب  یما  دـنک ، یم  ناـیب  ربماـیپ  يارب  هیآ  نیا  هک  یفـصو  نیموس 
.تسا هدـنام  یقاب  هتفاین  میلعت  يدازردام و  تلاح  نامه  هب  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ ردام  ینعی  ما  هب  بوسنم  عقاو  رد  هژاو  نیا  .تسا 

رد هک  تسین  نآ  عناـم  نیا  یلو  تسا ؛ هدادـن  میلعت  ار  وا  يرـشب  ینعی  تسا ؛ هدوـب  رـشب  بناـج  زا  هتفاـین  میلعت  يدرف  مالـسا  ربماـیپ 
تـسا نیا  دوب ، هدیدن  میلعت  يرـشب  هلیـسو  هب  وا  هکنیا  تلع  .دـشاب  هتفای  یهاگآ  اهنآ  زا  هتفای و  تسد  ناهج  قیاقح  رب  یهلا  بتکم 

.تسا هتفرگارف  شناداتسا  زا  ار  شمیلاعت  هک  دننک  مهتم  ار  وا  دنتسناوت  یم  نافلاخم   ، تفرگ یم  تروص  يراک  نینچ  رگا  هک 
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دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب  تشونن                          طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

لیجنا تاروت و  دوعوم  . 3

.دنا هداد  هدژم  ار  ترضح  نآ  تلاسر  لیجنا ، تاروت و  ینامسآ  بتک  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  یگژیو  نیمراهچ 

رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  . 4

تاجن ار  راک  نیا  هفسلف  لیلد و  دومن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادقا  دوخ  تلاسر  لامکا  يارب  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
.دومن یفرعم  تکاله  زا  هعماج 

.دنادرگ یم  مارح  ار  ثئابخ  لالح و  ار  تابیط  . 5

مالعا مارح  ار  ثئابخ  لالح و  ار  تابیط  لاعتم  قلاخ  روتسد  ساسا  رب  ربمایپ  تسا و  ناسنا  یهلا  ترطف  اب  قباطم  مالسا  ياه  هزومآ 
ندوب مارح  تلع  يزیچ ، ثبخ  سفن  يزیچ و  ندوب  لالح  تلع  ندوب ، بیط  ندوب و  كاپ  سفن  ناـسنا ، یهلا  ترطف  قباـطم  .دومن 

.دوب دهاوخ  نآ 

.دراد یم  رب  ناسنا  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  . 6

هبنـش زور  رد  ندرک  راک  لیئارـسا ، ینب  نایم  رد  الثم  .تسا  ناـسنا  ندرک  رابکبـس  هیآ  نیا  قبط  ربماـیپ  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
رایـسب اهنآ  ماجنا  هکدنتـشاد  مه  يرگید  فئاظو  دـندرک و  یم  یچیق  ارنآ  دـیاب  دـش  یم  سجن  ناشـسابل  هک  یماـگنه  دوب و  مارح 
مالعا تشادرب و  اهنآ  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  فئاظو و  نآ  دمآ و  مالسا  ربمایپ  .درک  یم  ینیگنس  اهنآ  شود  رب  دوب و  لکـشم 

یناـسآ و یتحار و  نید  مالـسا ، نید  ینعی  .ءاـضیبلا  هیفنحلا  هحمـسلا  هعیرـشلا  یلع  هلهـسلا و  هحمـسلا و  هعیرـشلا  یلع  تثعب  درک :
.تسا يراوگرزب  تمارک و 
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.دنک یمزابرشب  رکف  هشیدنا و  ياپ  تسد و  زا  ار  اه  ریجنز  . 7

تینـالقع و هرتسگ  دـنک و  یم  زاـب  ناـسنا  لـقع  ياـپ  تسد و  زا  ار  ساـسا  یب  یفارخ و  دـیاقع  ياـهریجنز  هک  تسا  ینید  مالـسا 
زا هنومن  دـنچ  هب  ناوت  یم  اـجنیا  رد  .دوش  یم  نومنهر  لوقعم  تاـیح  هب  ار  وا  دـیاشگ و  یم  ناـسنا  ناگدـید  شیپ  رد  ار  تیوـنعم 

: درک هراشا  یفارخ  رهاظم  اب  ربمایپ  عطاق  دروخرب 

اما .دنک  ظفح  تارطخ  زا  ار  وا  ات  تخیوآ  (ص ) دمحم ندرگ  هب  ار  يدنبندرگ  یلهاج  هدیقع  ساسارب  همیلح  یگلاس  ود  نس  رد  .1
.تسا نم  يادخ  نم  نابهگن  تفگ  تخادنا و  رود  ارنآ  (ص ) دمحم

توف زا  ربماـیپ  یتحاراـن  لـیلد  هب  ار  هثداـح  نیا  مدرم  دـمآ و  شیپ  فوسخ  اـی  فوـسک  ربماـیپ  دـنزرف  میهاربا ، توـف  ناـمز  رد  . 2
هام و یهلا و  ياه  تنس  فوسک  فوسخ و  هک  دومرف  دش و  تحاران  رایـسب  دینـش  ار  ربخ  نیا  یتقو  (ص ) ربمایپ .دنتـسناد  شدنزرف 

(2) .درادن طابترا  نم  يراوگوس  میهاربا و  تشذگرد  اب  هدیدپ  نیا  تسادخ و  هدیرفآ  دیشروخ 

.تسا هدش  لزان  يرون  وا  هارمه  . 8

هک تسا  يرون  میرک  نآرق  هک  دـنامهفب  هتـساوخ  ریبـعت  نیا  اـب  تسا و  میرک  نآرق  هدـش ، لزاـن  ربماـیپ  هارمه  هک  يرون  زا  دوصقم 
(3) .دزاس یم  نشور  دیامیپب  لامک  هب  ندیسر  يارب  دیاب  ناسنا  هک  ار  یهار 

: مینک یم  تسیل  ار  اهنآ  اهنت  راصتخا  ظفح  لیلد  هب  هک  هدش  نایب  ترضح  نآ  يارب  يرگید  ياه  یگژیو  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد 

: تمصع . 9

(4 «) نیِزِجاَح ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِّم  ُمکنِم  اَمَف  .َنِیتَْولا  ُْهنِم  اَنْعَطََقل   ّ َ ُمث .ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  اَنْذَخََأل  .ِلیِواَقَْألا   َضَْعب  اَْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  «َو 
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: تعافش . 10

(5 «) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ََکل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  «َو 

رثوک نتشاد  . 11

.تسا هدش  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  رثوک  هروس  رد  هک  تسا  دالوا  نآ  زا  روظنم  و  ریثک ) ریخ  )

: ندوب متاخ  . 12

(7 (. ) 6 «) ًامیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َنیِِّیبَّنلا َو  َمَتاخ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  »

نآ زا  تظفاحم  هرادا و  رد  مرکا  لوسر  هریس  لاملا و  تیب 

نآ زا  تظفاحم  هرادا و  رد  مرکا  لوسر  هریس  لاملا و  تیب 

لاملا تیب  يانعم 

یم انعم  ود  هب  حالطـصا  رد  و  تسا .  لاـم  هنیزخ  ییاراد و  هناـخ  ياـنعم  هب  لاـم ، »   » و تیب »   » هژاو ود  زا  بکرم  لاـملا  تیب  هملک 
هب یهاگ  دوش و  یم  لامعتـسا  دـنراد ، قح  نآ  رد  يوحن  هب  مدرم  هک  هچنآ  ره  یتموکح و  یمومع و  لاوما  يانعم  هب  یهاـگ  دـیآ :

.تسا ناکم  هب  مئاق  مود  يانعم  تسا و  لاوما  هب  مئاق  لوا  يانعم  دوش .  یم  يرادهگن  نآ  رد  یمومع  لاوما  هک  یناکم  يانعم 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  نآ  لامعتـسا  لاملا و  تیب  ظفل  هک  دیآ  یم  تسد  هب  یخیرات  ییاور و  عبانم  رد  یهاگن  اب 
هیلع یلع  تموکح  نامز  رد  اـصوصخ  ترـضح ، نآ  تاـفو  زا  دـعب  ههد  دـنچ  رد  حالطـصا  نیا  هکلب  تسا .  هتـشادن  دوجو  ملـسو 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  یمومع  لاوما  دروم  رد  رـضاح  نامز  رد  حالطـصا  نیا  رگا  نیاربانب  تسا .  هتفاـی  جاور  مالـسلا 
راتفگ رد  ظـفل  نیا  هک  نیا  هن  تسا ، نآ  لوا  ياـنعم  اـصوصخ  نآ  ياـنعم  زا  تیاـکح  باـب  زا  دوش ، یم  هدرب  راـک  هب  ملـسو  هلآو 

دشاب (1) هدش  لامعتسا  ترضح  نآ  تموکح  نامز  رد  هباحص  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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لاملا تیب  هرادا  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هریس 

هد هب  دودـحم  ترـضح ، نآ  هیحاـن  زا  لاـملا  تیب  روما  هرادا  نآ ، عبت  هب  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تموکح  نارود  هچرگ 
هویـش لاح  نیا  اب  یلو  تسا ، هدوب  نآ  فارطا  هنیدم و  هب  دودحم  نآ  فراصم  لاملا و  تیب  هدننک  نیمات  عبانم  یفرط  زا  دوب و  لاس 

نیا هچ  تسا .  یصاخ  هاگیاج  ياراد  دوخ  صاخ  دراوم  رد  نآ  فرصم  میـسقت و  يرادهگن ، ظفح و  يروآدرگ ، رد  ترـضح  نآ 
دشاب یم  ناناملسم  یلام  روما  هرادا  رد  يو  یتیریدم  یسایس و  تردق  یعطق  روضح  زا  ناشن  ترضح  نآ  یلمع  یملع و  هریـس  هک 

هب مزلم  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  روط  نامه  دشاب .  لاملا  تیب  ناریدم  مامت  يارب  یبسانم  قشمرـس  دـناوت  یم  نیا  و  . 
یم هچنانچ  دهد ; یم  رارق  دوخ  ياهراتفر  قشمرس  ار  ترضح  نآ  هریـس  دناد و  یم  لاملا  تیب  تیریدم  رد  ترـضح  نآ  زا  تیعبت 

: دیامرف

نا ـالا  ناعتـسملا  هللااـب  یل و  متمقتـسا  نا  هب  ترما  اـم  مکیف  ذـفنم  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مکیبـن  جـهنم  یلع  مکلماـح  ینا  «و 
هنع نوهنت  ام  دنع  اوفق  نورمؤت و  امل  اوضماف  هتایح  مایا  هنم  یعضومک  هتافو  دعب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  یعـضوم 

لمع امـش  هرابرد ي  ما  هدـش  هداد  نامرف  هچنآ  هب  درب و  مهاوخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  شور  هار و  هب  ار  امـش  نم   ; (1)
نم عضوم  هک  دینادب  تسج .  يرای  دـیاب  ادـخ  زا  هتبلا )  ) دـیدش و میقتـسم  دـیدرپس و ) نت   ) مهاوخ یم  هچنآ  هب  رگا  درک .  مهاوخ 

هچنآ هب  تبسن  سپ  تسوا .  یگدنز  نارود  رد  نم  عضوم  نوچمه  وا  تلحر  زا  سپ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تبسن 
 .« دیوش فقوتم  دیوش ، یم  یهن  هچنآ  هب  تبسن  مزتلم و  دیوش ، یم  رما 
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نبرمع يار  دـق  لـعفی و  رکبوبا  ناـک  دـغل و  ائیـش  سبحی  ـال  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلیلخ  ناـک  : » دـیامرف یم  زین  و 
هلآو هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلیلخ  عنص  امک  عنـصاف  انا  اما  هنـس و  یلا  هنـس  نم  لاملا  رخا  نیواودلا و  نود  نا  کلذ  یف  باطخلا 

( اما  ) درک و یم  ار  راک  نیا  رکبوبا  تشاد و  یمن  هگن  ادرف  يارب  ار  يزیچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  متسود   (1) ملسو ; 
و  ) هتخادـنا ریخات  هب  لاس  نآ  ات  لاس  نیا  زا  ار  لام  درک و  نیودـت  ار  ایاطع  قوقح و  رتافد  هدرک و  رظن  راک  نیا  رد  باطخ  نب  رمع 

 .« دندرک یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نم  تسود  هک  منک  یم  ار  يراک  نامه  نم  اما  و  درک ) یم  رابنا 

هلود اهلعجا  مل  هیوسلاب و  یطعی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  امک  تیطعا  ایاطعلا و  نیواود  توحم  : » دیامرف یم  زاب  و 
دننام و  مدرب .  نیب  زا  دوب ) هدـش  نییعت  یتاقبط  ياـه  كـالم  قبط  رمع  روتـسد  هب  هک   ) ار اـیاطع  قوقح و  رتاـفد  ءاینغالا (2) ;  نیب 
تـسد رد  ار  نآ  مدرک و  میـسقت  تاواـسم  هب  ار  نآ  درک ، یم  میـسقت  يواـسم  روـط  هب  هک  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

 . « مدادن رارق  نارگناوت 

مکح ناونع  هب  ار  ترضح  نآ  هویش  دنک ، یم  دیکات  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هریـس  زا  یـسات  رب  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هللا لوسر  لعف  وه  اذه  : » دیامرف یم  هک  تسا  لاملا  تیب  میـسقت  هوحن  هرابرد  یلاؤس  زا  باوج  شا  هنومن  دنک .  یم  حرطم  دنوادخ 

( نامه  ) رد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هویـش  نامه  قوقح ) رد  يواست   ) نیا هرما (3) ;  ودب  یف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
 « . تسا شتموکح  يادتبا 

574 ص :

 . 1354 ش یلم ، راثآ  نمجنا  یفوک ، قاحساوبا  ص 47 ، ج 1 ، تاراغلا ،  - 3 - 1
 . توریب ءاوضالاراد ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  ص 51 ، ج 8 ، یفاکلا ، عورف   - 4 - 2

 . يدلج  20 1363 ش ، نارهت ، هیمالسالا ، هبتکم  یلماع ، رح  خیش  ص 8 ، ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو   - 5 - 3
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نب هللادبع  تسا .  هدش  رکذ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هویـش  هب  لاملا  تیب  روما  هرادا  زین  مالـسلا  هیلع  يدهم  فاصوا  هلمج  زا 
ینغلا هللا  لعجی  هیوسلاب و  لاملا  مسقی  : » هک دنک  یم  لقن  ترضح  نآ  فاصوا  دروم  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دوعـسم 
يزاین یب  زا  زیربل  ار  تما  نیا  ياه  بلق  دنوادخ  دنک و  یم  میـسقت  تاواسم  قبط  ار  لام  جع ))  ) يدهم  ) (1) همالا ; هذه  بولق  یف 

 .« درک دهاوخ 

لاملا تیب  یلام  عبانم 

لافنا  - 1

لافنالا هللا لق  لاـفنالا  نع  کنولئـسی   » (2) دراد .  رما  تیـالو  توـبن و  ماـقم  هب  صاـصتخا  هک  یلاـم  ره  زا  تـسا  تراـبع  لاـفنا »  »
 .« تسوا لوسر  ادخ و  لام  لافنا  وگب : دننک ، یم  لاؤس  لافنا  دروم  رد  وت  زا  ربمایپ ! يا   » (3) لوسرللو ; » 

هک دنتـسه  لافنا  قیداصم  زا  ثراو  یب  لام  هتـسجرب و  مئانغ  ناهاشداپ ، لاوما  اه ، هوک  اه ، لگنج  اهایرد ، لحاوس  ریاب ، ياه  نیمز 
(4) دناسر .  یم  فرصم  هب  يرادرب و  هرهب  اه  نآ  زا  نیملسم ، مالسا و  تحلصم  قبط  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

سمخ  - 2

 . دوش یم  هداد  لیوحت  یمالسا  مکاح  هب  هک  رگید  لاوما  یضعب  هنالاس و  دمآرد  مجنپ  کی  زا  تسا  ترابع  سمخ »  »

575 ص :

 . توریب هیبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  یسلجم ، رقاب  دمحم  ص 84 ، ج 51 ، راونالاراحب ،  - 6 - 1
ص ج 9 ، یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  یبرعلا و  ثارتلا  ءایحاراد  یفجن ، نسح  دمحم  خیش  ص 116 ، ج 16 ، مالکلا ، رهاوج   - 7 - 2

 . 596
 . 1/ لافنا  - 8 - 3

 . هللا همحر  ینیمخ  ماما  ص 368 ، ج 1 ، هلیسولاریرحت ، ص 117 و  ج 16 ، مالکلا ، رهاوج   - 9 - 4
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، نآ سمخ  دسر  تمینغ  امـش  هب  هچ  ره  هک  دینادب  نانمؤم  يا   » (1) لوسرلل ; »...  هسمخ و  ناف هللا  ییـش ء  نم  متمنغ  امنا  اوملعاو  »
 « . تسوا لوسر  ادخ و  لام 

زا درخب ، ناملـسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  یگنج و  تمینغ  یـصاوغ ، مارح ، هب  طولخم  لـالح  لاـم  جـنگ ، ندـعم ، بسک ، تعفنم 
ناخروم و حیرصت  قبط  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  هلب   (2) دریگ .  یم  قـلعت  نآ  هب  سمخ  هک  تسا  يدراوـم 
زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نآ ، ریغ  رد  تسا و  هتـشاد  یگنج  ياـه  تمینغ  هب  صاـصتخا  سمخ  ءاـهقف ، نارـسفم و 

ملـسو هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ناـمز  رد  سمخ  هـک  دـنا  هـتفگ  ناـملاع  زا  یــضعب  هـچرگ  تـسا .  هـتفرگن  سمخ  مدرم 
نالماع لیابق و  هب  ترـضح  نآ  ياه  همان  ار  دوخ  دنتـسم  و  تسا ، هدوب  دـمآرد  قلطم  زا  هکلب  هتـشادن  یگنج  میانغ  هب  یـصاصتخا 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نایم  یگنج  هک  نآ  نودـب  دـنا  هتفگ  دـنا و  هداد  رارق  مالـسا  تموکح  هدودـحم  فلتخم  طاـقن  رد  دوخ 
اه نآ  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دشاب ، هدرک  يداهج  ترـضح  نآ  نذا  هب  يا  هلیبق  ای  دشاب و  يا  هلیبق  ملـسو و  هلآو 

: زا تسا  ترابع  شا  هنومن  کی  هک  تسا ، هدرک  سمخ  هبلاطم 

رارق رـضم »  » هلیبق ناکرـشم  امـش ، ام و  نایم  دنرک : ضرع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  سیق »  دبع   » هلیبق یمازعا  ناگدـنیامن 
، میدرک لمع  نآ  هب  رگا  هک  هدـب  يروتـسد  ام  هب  میـسرب ; وت  تمدـخ  هب  میناوت  یمن  يرگید  تقو  مارح  ياـه  هاـم  زج  اـم  دـنراد و 
هب ار  امـش  دومرف : اه  نآ  خساپ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مینک .  توعد  نآ  هب  زین  ار  نارگید  میوش و  تشه  لخاد 
هب حیـضوت  ماقم  رد  سپـس  و  دـیروایب .  نامیا  ادـخ  هب  هک  نیا  هب  منک  یم  رما  ار  امـش  منک ;  یم  یهن  زیچ  راهچ  زا  رما و  زیچ  راهچ 

مجنپ کی  هک  نیا  رگید  تاکز و  نداد  زامن ، هماـقا  تسوا ، هداتـسرف  دـمحم  هک  نیا  ادـخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  دومرف : اـه  نآ 
 . دیزادرپب دسر  یم  امش  تسد  هب  هچنآ 

576 ص :

 . 41/ لافنا  - 10 - 1
 . ص 356 ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت   - 11 - 2
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داهج اـه  نآ  اریز  دـنزادرپب ; ار  یگنج  میاـنغ  سمخ  تساوخ  یمن  سیق  دـبع  نادـنزرف  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
زا مارح  ياه  هام  رد  زج  دـندوبن  رداق  رـضم »  » هلیبق ناکرـشم  سرت  زا  یتح  دـنروآ ، تسد  هب  یگنج  ياـه  تمینغ  اـت  دـندوب  هدرکن 

دمآرد قلطم  نامه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  تایاور  زا  هنوگ  نیا  رد  تمینغ  زا  روظنم  نیاربانب  دنوش .  جراخ  دوخ  هقطنم ي 
(1) تسا . 

مهم عبانم  زا  هتفرگ ، یم  قلعت  دمآ  رد  قلطم  هب  ای  تسا و  هتـشاد  اه  تمینغ  هب  صاصتخا  ترـضح ، نآ  نامز  رد  سمخ  لاح  ره  هب 
لها ناکرـشم و  اب  گنج  اـه  هد  ترـضح ، نآ  تموکح  لاـس  هد  لوط  رد  هک  نیا  هچ  تسا .  هدـش  یم  بوسحم  لاـملا  تیب  یلاـم 

نآ سمخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـمآ و  تسد  هب  یناوارف  ياـه  تمینغ  اـه  نآ  رتشیب  رد  هک  داـتفا  قاـفتا  باـتک 
 . درک یم  ذخا  نایوجگنج  زا  یمالسا  تموکح  عفن  هب  ار  اه  تمینغ 

تاکز  - 3

، دنفسوگ واگ ،  رب  هک  تسا  هدوب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  لاملا  تیب  نیمات  یلام  عبانم  زا  یکی  زین  تاکز »  »
(2) دریگ .  یم  قلعت  راد  هکس  هرقن ي  الط و  شمشک ، وج ، مدنگ ، امرخ ، رتش ،

هیزج  - 4

یـضرع و یناج ، تینما  نیمات  روظنم  هب  یمالـسا  تلود  هک  یتیلوئـسم  ربارب  رد  باتک  لـها  زا  هک  تسا  یتاـیلام  عون  کـی  هیزج »  »
اولتاق  . » دوش یم  فرـصم  دنک ، یم  نیعم  یمالـسا  مکاح  هک  یحلاصم  قبط  دوش و  یم  تفایرد  دریگ ، یم  هدهع  هب  ار  اه  نآ  یلام 

یتح باتکلا  اوتوا  نیذـلا  نم  قحلا  نید  نونیدـی  هلوسر و ال  هللا و  مرح  ام  نومرحی  رخالا و ال  مویلاـب  ـال  هللااـب و  نونمؤی  ـال  نیذـلا 
تـسا هدرواین  تمایق  زور  ادخ و  هب  نامیا  هک  باتک  لها  زا  هک  ره  اب  نامیا ، لها  يا   ; » (3) نورغاص »  مه  دی و  نع  هیزجلا  اوطعی 

هب عضاوت  تلذ و  اب  هک  هاگ  نآ  ات  دینک  رازراک  دورگ ، یمن  قح  نید  هب  دـناد و  یمن  مارح  هدرک ، مارح  شلوسر  ادـخ و  ار  هچنآ  و 
« . دنهد هیزج  مالسا 

577 ص :

 . مق دیحوت ، تاراشتنا  یناحبس ، رفعج  ص 689 ، یمالسا ، تموکح  ینابم   - 12 - 1
 . ص 34 ج 6 ، هعیشلا ، لئاسو   - 13 - 2

 . 29/ هبوت  - 14 - 3

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 590 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_389_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_389_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_389_3
http://www.ghaemiyeh.com


جارخ  - 5

لوصو هونع  حوتفم  یـضارا  نداد  هراجا  قیرط  زا  یمالـسا  مکاح  هک  يا  هراجالا  لام  زا  تسا  ترابع  یهقف  حالطـصا  رد  جارخ »  »
 . دنک یم 

دنریگ یم  رافک  زا  گنج  هلیسو ي  هب  مالسلا و  هیلع  موصعم  رما  هب  ناناملسم  هک  دوش  یم  هتفگ  ییاه  نیمز  هب  هونع  حوتفم  یضارا 
(1) دوش .  یم  زین  یضارا  نآ  رد  دوجوم  ياه  نامتخاس  تاسیسات و  اه ، غاب  لماش  هک 

رد نکاس  نایدوهی  تسد  زا  نآ  نتفرگ  حـتف و  زا  دـعب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  لـیبق  نیا  زا  ربیخ  نیمزرس 
دمآرد زا  یمین  دیاب  یم  اه  نآ  ضوع ، رد  داد و  رارق  نایدوهی  رایتخا  رد  ار  نیمزرس  نآ  نایدوهی ، داهنـشیپ  ربانب  يرجه  متفه  لاس 

(2) دنزادرپب .  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  هنالاس  نآ  ياه  غاب  اه و  نیمز  زا  لصاح 

یباـیزرا يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فرط  زا  لاـس  ره  دیـسر ، تداهـش  هب  هتوم  گـنج  رد  اهدـعب  هک  هحاور »  هللادـبع  »
لاقتنا هنیدم  هب  ادج و  ار  ناناملسم  هیمهس ي  لوصحم ، نیمخت  زا  سپ  وا  درک و  یم  رفـس  اج  نآ  هب  نآ ، فیـصنت  ربیخ و  لوصحم 

(3) داد .  یم 

نانکاس دـشاب  هتفرگ  رد  یگنج  هک  نآ  نودـب  هک  تسا  ییاه  نیمز  تسا  ییف ء  اـی  عوط  ياـه  نیمز  هونع ، حوتفم  نیمز  لـباقم  رد 
رایتخا رد  و  لافنا »   » وزج اه  نیمز  نیا  دنشاب .  هداد  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  دوخ ، لیم  هب  ای  هدرک و  اهر  ار  نآ  اه ، نیمز  نآ  رفاک 

(4) تسا .  نیملسم  ماما 

578 ص :

 . ص 99 یمالسا ، هقف  رد  نیمز   - 15 - 1
 . ص 263 ج 2 ، مق ، یمابلسا ، تاغیلبت  رتفد  یناحبس ، رفعج  تیدبا ، غورف   - 16 - 2

 . ص 264 نامه ،  - 17 - 3
 . ص 116 ج 16 ، مالکلا ، رهاوج   - 18 - 4
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هک تسا  لیبق  نیا  زا  داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  نانآ ، سرت  زا  نیملـسم و  اب  گنج  نودـب  هک  ریـضن  ینب  يدوهی  هلیبق ي  ياـه  نیمز 
 . دنک فرص  مالسا  حلاصم  رد  دنادب ، حالص  هنوگ  ره  وا  تسا و  ربمایپ  صخش  هب  قلعتم  میرک  نآرق  هیآ  قبط 

یـش ء لک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلـسر  طلـسی  هللا  نکلو  باکر  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءاـفا  اـم  «و 
(1) لوسرلل »...  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  ریدق . 

چیه نآ  رب  مالـسا  نایهاپـس  امـش  هک  تسوا  لوسر  هب  قلعتم  داد  تشگزاب  ریـضن ) ینب  نایدوهی   ) اه نآ  لام  زا  ادخ  هک  ار  هچنآ  «و 
زا ادخ  هچنآ  و  تساناوت .  زیچ  ره  رب  ادخ  دنادرگ و  یم  طلسم  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شنالوسر  ادخ ، نکل  دیتخاتن و  يرتسا  بسا و 

 ...« . تسوا لوسر  ادخ و  هب  قلعتم  نآ  داد ، تمینغ  دوخ  لوسر  هب  راید  نارفاک  لاوما 

يزیر نوخ  گنج و  نودب  تشاد ، هدهع  هب  ار  نآ  نیمزرس ، نآ  سیئر  نون »  نب  عشوی   » هک تسا  لیبق  نیمه  زا  زین  كدف  نیمزرس 
ترضح هب  ار  نآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   (2) هقح ». ...  یبرقلاذ  تآ  و   » یهلا نامرف  قبط  و  دومن .  ربمایپ  میلـست  ار  اـج  نآ 

(3) دومن .  راذگاو  مالسلا  اهیلع  همطاف 

لاملا تیب  لاوما  يروآدرگ 

لاصحتسا يروآ و  عمج  هب  فلتخم  ياه  هار  زا  دوخ ، هتسیاش ي  تیریدم  صاخ و  ریبادت  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
قوقح يادا  لاملا و  تیب  قوقح  تیاعر  هب  مدرم  قیوشت  اـه ، هار  نیا  هلمج ي  زا  هک  درک  یم  مادـقا  نآ  عباـنم  زا  لاـملا  تیب  لاوما 

عمج يارب  نارجاهم  راصنا و  زا  یناوارف  نـالماع  نآ ، رب  هوـالع  تسا و  هدوب  دـمآراک  قیـال و  نالوئـسم  يرادناتـسا و  بصن  نآ و 
نب ءـالع  نارجن ، يوـس  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  لـثم  تشاد ; یم  لیـسگ  فـلتخم  دـالب  هیزج ي  جارخ و  سمخ ، تاـکز ، يروآ 
متاح نب  يدع  نمی ، هب  نازاب  هلظنح ، ینب  هب  هریون  نب  کلام  اعنص ، هب  هیما  یبا  نبا  تومرضح ، هب  دیبل  نبدایز  نیرحب ، هب  یمرضح 

تشاد لیسگ  لحاس و . ...  ندع و  دیبز و  هب  يرعشا  یسوموبا  هدنک ، هب  هیما  نبرجاهم  اعنص ، هب  دیعـس  نب  دلاخ  دسا ، ینب  یط و  هب 
(5) دنتفگ .  یم  زین  یفوتسم »   » اه نآ  هب  هک   . (4) . 

579 ص :

 . /6 و 7 رشح  - 19 - 1
 . 26/ ءارسا  - 20 - 2

 . ص 272 ج 2 ، تیدبا ، غورف   - 21 - 3
 . توریب سئافنلاراد ،  ییالجع ، رینم  ص 43 و 44 ، مکحلا ، لوصا  یف  مالسالا  هیرقبع   - 22 - 4

 . توریب یبرعلا ، بتکلاراد  یباتک ، یحلادبع  ص 410 ، ج 1 ، هیرادالا ، بیتارتلا   - 23 - 5
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دنشاب و هتشاد  يراکمه  اه  نآ  اب  ات  درک  یم  قیوشت  زین  ار  مدرم  لاوما ، يروآ  عمج  يارب  نارازگراک  لاسرا  رب  هوالع  ترضح  نآ 
(1) دنداد .  یم  لیوحت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  ار  لاوما  مدرم  دوخ  دراوم ، زا  يرایسب  رد 

لاملا تیب  هرادا  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  هویش 

يزاس هریخذ  مدع   - 1

میسقت اه  نآ  نیب  تقو  عرسا  رد  دوباه ، نآ  لاثما  ناریقف و  ای  نایوج و  گنج  قح  رگا  دیسر  یم  ترـضح  نآ  تسد  هب  هک  یلاوما 
میسقت گنج  نادیم  نامه  رد  ار  یگنج  ياه  تمینغ  دنامن .  یقاب  ترضح  نآ  دزن  یمومع  لاوما  زا  يزیچ  تشاد  یعس  درک و  یم 

یهاگ هلب   (2) دننک .  میسقت  هدروآ و  درگ  اج  نامه  رد  ار  اه  تمینغ  ات  داد  روتسد  گنج ، ماجنا  زا  دعب  ربیخ  گنج  رد  درک ;  یم 
ردب گنج  شا  هنومن  دننک .  میسقت  ار  اه  تمینغ  رگید ، لحم  رد  گنج و  نادیم  زا  جورخ  زا  دعب  هک  دوب  نآ  رد  ناناملسم  حالص 

ار دوخ  یـسک  ره  هک  ارچ  دـیدرگ ، ور  هبور  اه  تمینغ  میـسقت  هوحن ي  رد  دوخ  نارای  فـالتخا  نیتسخن  اـب  ترـضح  نآ  هک  تسا 
زا رت  مهم  ار  دوخ  لمع  دندوب  هدرک  تظافح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناج  زا  هک  یناسک  تسناد ; یم  يرگید  زا  رتراوازس 
رد دنتشادنپ .  یم  مدقم  اه  تمینغ  قاقحتسا  رد  نارگید  رب  ار  دوخ  دندوب  گنج  نادیم  رد  هک  یناسک  دنتسناد و  یم  يرگید  لمع 

درپس بعک  نب  هللادبع  هب  ار  اه  تمینغ  مامت  یگتسد ، ود  مدع  فالتخا و  عفر  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  تقو  نیا 
ناگدنمزر نیب  يواسم  روط  هب  ار  اه  نآ  هنیدم  یکیدزن  رد  هک  نیا  ات  دومن  لاوما  نآ  لقن  لمح و  يرادهگن و  رومام  ار  يا  هدـع  و 

(3) درک .  میسقت 

580 ص :

 . ص 81 نادلبلا ، حوتف  و  ص 44 ، مالسالا ، ...  هیرقبع   - 24 - 1
ص 261، ج 2 ، تیدبا ، غورف   - 25 - 2

 . توریب رداصلاراد ، دعس ، نب  دمحم  ص 18 ، ج 2 ، يربکلا ، تاقبطلا   - 26 - 3
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ياـج زا  ترـضح  نآ  دـندروآ و  ناـشیا  يارب  نیرحب  زا  هک  دوـب  مهرد  دیـسر 000/800  ترـضح  نآ  تسد  هب  هک  یلوـپ  نیرخآ 
(1) درک .  میسقت  ناناملسم  نیب  ار  لاوما  نآ  همه  هک  نیا  ات  تساخنرب 

میسقت رد  تاواسم   - 2

روط هب  مدرم  همه  هب  درک و  یم  تیاـعر  ار  فاـصنا  لدـع و  نوناـق  لاـملا ، تیب  لاوما  ریاـس  اـه و  تمینغ  میـسقت  رد  ترـضح  نآ 
دازآ و هایس ، دیفس و  ردب ، گنج  رد  تکرش  مالـسا ، لوبق  رد  تقبـس  ینـس ، يا ، هلیبق  یـصخش ، تازایتما  داد ;  یم  مهـس  ناسکی 

تابـسانم یتاقبط و  هاگدید  هلیـسو ، نیدب   (2) داد .  یمن  تلاـخد  لاـملا ، تـیب  لاوـما  زا  مهـس  بـسک  رد  ار  اـه  نآ  لاـثما  هدرب و 
 . داد رارق  دحتم  فص  کی  رد  مه و  رانک  ار  اه  ناسنا  درک و  مالعا  لطاب  ار ، نآ  زا  هتساخرب  هنارگمتس ي 

هرهز ینب  فارشا  زا  هک  ارم  ایآ  تفگ : درک و  ضارتعا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ردب  مئانغ  میـسقت  رد  صاقو  یبا  نب  دعس 
: دومرف دـیدرگ و  هدرزآ  تخـس  نخـس ، نیا  ندینـش  زا  ترـضح  نآ  ینیب ؟ یم  ناسکی  برثی ، ياه  نابغاب  اه و  شکبآ  نیا  اـب  ما ،
تاـضیعبت و ماـمت  هک  مدـش  هتخیگنارب  نیا  يارب  نم  تسا .  نادـنمروز  ربارب  رد  ناـگراچیب  زا  تیاـمح  گـنج ، نیا  زا  نـم  فدـه 

(3)  . میامن نآ  نیزگ  ياج  مدرم  نایم  رد  ار ، قوقح  ربارب  رد  يواست  مزاس و  نک  هشیر  ار  موهوم  تازایتما 

581 ص :

 . توریب رداصلاراد ، يزیرقم ، دمحا  ص 148 ، ج 1 ، رابتعالا ، ظعاوملا و   - 27 - 1
 . 1368 ش هفیحص ، تاراشتنا  یناحبس ، رفعج  ص 348 ، تیالو ، غورف   - 28 - 2

 . ص 514 ج 1 ، تیدبا ، غورف   - 29 - 3
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لاملا تیب  زا  تظفاحم   - 3

طـسوت نآ  میرح  تیاعر  قوقح و  قاقحا  هبنج ي  رد  اصوصخ  لاملا  تیب  زا  تظافح  يارب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: هلمج زا  درب ، یم  راک  هب  یفلتخم  یلمع  یتاغیلبت و  ياه  هویش  مدرم ،

غالبا فلا . 

 . درک یم  انشآ  لاملا  تیب  صوصخ  رد  دوخ  فیاظو  اب  ار  نانآ  دننک ، تیاعر  ار  لاملا  تیب  قوقح  مدرم  هک  نآ  يارب  ترضح  نآ 
همان اب  تاقوا  یضعب  رد  (1) و  درک .  یم  نایب  ار  یعرـش  مکح  تایئزج  لیـصفت و  هاگ  درک و  یم  غالبا  ار  یعرـش  مکح  لصا  هاگ 

هک ماذج -  یلاو  میذه -  دعس  يوس  هب  همان  لاسرا  لثم  تخادرپ ، یم  لاملا  تیب  هب  تبسن  مدرم  فئاظو  ماکحا و  میلعت  هب  يراگن 
 . دنهد لیوحت  ترضح  نآ  هداتسرف  هب  ار  سمخ  تاکز و  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  مدرم  هب  هدش و  حیرـشت  تاکز  ماکحا  نآ  رد 

(2)

راذنا ریشبت و  ب . 

بوخ راثآ  رکذ  باوث و  هب  تراشب  نآ ، قوقح  قاقحا  لاـملا و  تیب  میرح  زا  تظاـفح  رد  ترـضح  نآ  ياـه  هویـش  زا  رگید  یکی 
دوخ فئاظو  ماجنا  زا  یچیپرـس  درمت و  زا  ناناملـسم  راذـنا  هاگ  تسا و  نآ  لاـثما  تاـکز و  سمخ ، لـثم  لاـملا  تیب  قوقح  يادا 

تمینغ يروآ  عمج  زا  دعب  ربیخ و  حتف  زا  دعب  ربمایپ   (3)  . تسا نآ  قوقح  يادا  مدع  ءوس  راثآ  رکذ  لاملا و  تیب  قوقح  هب  تبـسن 
خـن و هچ  رگا  هدروآ و  تسد  هب  تمینغ  هک  یناملـسم  ره  رب  وـگب : هک  داد  روتـسد  ناگدـنمزر  زا  یکی  هب  یـصاخ ، هطقن ي  رد  اـه 

(4) دوش .  یم  شناج  رب  شتآ  تمایق  زور  رد  تسایند و  رد  گنن  هیام  تنایخ ، اریز  دهد  لیوحت  ار  نآ  دیاب  دشاب  ینزوس 

582 ص :

 . ص 3 ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو   - 30 - 1
 . ص 270 ج 1 ، يربکلا ، تاقبطلا   - 31 - 2

 . ص 13 ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو   - 32 - 3
 . ص 373 ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس ي   - 33 - 4
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يریت دوب ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  هواجک  نتـسب  رومام  هک  یمـالغ  رب  ناـهگان  ربیخ ، نیمزرـس  زا  تکرح  زور 
وا رب  تشهب  دنتفگ : یگمه  دیـسرن ، ییاج  هب  اه  نآ  تاقیقحت  دنتخادرپ ، وجتـسج  هب  نارومام  درپس .  ناج  مد  نامه  درک و  تباصا 

تسوا نت  رب  هک  ییابع  اریز  متسین ، هدیقع  مه  نایرج ، نیا  رد  امش  اب  نم  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یلو  دشاب .  اراوگ 
زا رفن  کی  هظحل  نیا  رد  درک .  دـهاوخ  هطاحا  ار  وا  شتآ  تروص  هب  تماـیق  زور  هدرب و  تناـیخ  هب  ار  نآ  وا  هدوب و  اـه  تمینغ  زا 
نآ دومرف : ترضح  ما .  هتشادرب  هزاجا  نودب  اه  تمینغ  زا  شفک  دنب  ود  نم  تفگ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  نازابرس 

(1) دریگ .  یم  رارق  وت  ياپ  رد  شتآ  تروص  هب  تمایق  زور  هنرگ  نادرگرب و  ار 

تما  (2) نینـسلا ; طحقلاب و  اولتبا  کلذ  اولعفی  مل  اذا  هاکزلا و  اوتا  هنامالا و  اودا  اونواـختی و  ملاـم  ریخب  یتما  لازت  ـال  : » دومرف زین  و 
( ار ناشلاوما   ) تاکز دننک و  ادا  ار  تناما  دننکن و  تنایخ  رگیدکی  هب  هک  یمادام  دـنوش  یمن  ادـج  تکرب  ریخ و  زا  تقو  چـیه  نم 

« . دش دنهاوخ  التبم  یلاسکشخ  یطحق و  هب  دندرکن  نینچ  رگا  دنیامن و  ادا 

نم لحتـسملا  هللا و  ردـقب  بذـکملا  یتنـسل و  كراتلا  هللا و  باتک  یف  دـئازلا  باـجم -  یبن  لـک  و  مهتنعل -  هسمخ  : » دومرف زاـب  و 
تنعل ار  اه  نآ  يا  هوعدـلا  باجتـسم  ربماـیپ  ره  نم و  هک  دـنا  سک  جـنپ  هل (3) ;  لحتـسملا  یفلاب ء  رثاتـسملاو  هللا  مرح  اـم  یترتع 

ادخ ردق  اضق و  هک  یـسک  دنک ; اهر  ارم  شور  تنـس و  هک  یـسک  دنادرگ ; دایز  ار  يا  هیآ  ادخ  باتک  رد  هک  سک  نآ  میا : هدرک 
رد فرصت )  ) دزاس و رـصحنم  دوخ  هب  ار  یمومع  لاوما  هک  یـسک  درادن و  هگن  ار  ام  تیب  لها  تمرح  هک  یـسک  دنک ; بیذکت  ار 

« . درامش لالح  دوخ  عفن  هب  ار  نآ 

583 ص :

 . ص 261 ج 2 ، تیدبا ، غورف   - 34 - 1
 . ص 13 ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو   - 35 - 2

 . ص 341 ج 11 ، نامه ،  - 36 - 3
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تازاجم خیبوت و  ج . 

 . درک یم  تازاجم  خیبوت و  یلمع ، یظفل و  فلتخم  ياه  تروص  هب  ار  لاملا  تیب  هب  نازواجتم  ترضح  نآ 

زا يا  هفیاـط  تاـکز  نتفرگ  يارب  دـنتفگ -  یم  زین  هیثـیل  نبا  ار  وا  هک  دزا -  هلیبـق  زا  يدرم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ 
لاوما تاکز  نیا  درک : ضرع  غورد  هب  دروآ و  ربماـیپ  دزن  هنیدـم  هب  ار  لاوما  هداد و  ماـجنا  ار  تیروماـم  وا  درک ، روماـم  ناناملـسم 

، دنوادخ دمح  زا  سپ  تفر و  ربنم  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـنا .  هداد  نم  دوخ  هب  هک  تسا  يا  هیدـه  یکی  نیا  تسا و 
هداد نم  هب  هک  تسا  يا  هیده  رگید ، نآ  تاکز و  نیا ، دیوگ  یم  دیآ و  یم  وا  متسرف و  یم  يراک  يارب  ار  یسک  نم  انامه  دومرف :

تسد رد  نم  ناج  هک  ییادخ  هب  دنروآ ؟ یم  وا  يارب  يا  هیده  ایآ  دننیبب  ات  دننیـشن  یمن  دوخ  ردام  ردپ و  هناخ ي  رد  ارچ  سپ  دنا !
(1) دوش .  یم  هدیچیپ  شتآ ) تروص  هب   ) وا ندرگ  رب  تمایق  زور  درادرب  ار  تاکز  زا  يزیچ  هک  یسک  تسوا ، تردق 

جراخ ام  دجسم  زا   (2) نوکزت ; متنا ال  هیف و  اولصت  اندجسم ال  نم  اوجرخا  : » دومرف درک و  نوریب  دجسم  زا  ار  رفن  جنپ  ترضح  نآ 
« . دیهد یمن  تاکز  امش  نوچ  دیناوخن  زامن  نآ  رد  دیوش و 

لاملا تیب  تیلوئسم  زا  قیالان  دارفا  درط  د . 

584 ص :

 . يدلج  6 1363 ش ، نارهت ، هیمالسالا ، هبتکم  رهپس ، یقتدمحم  ص 159 ، ج 3 ، خیراوتلا ، خسان   - 37 - 1
 . ص 12 ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو   - 38 - 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 597 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_396_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_396_2
http://www.ghaemiyeh.com


دز و وا  هناـش  رب  تسد  ترـضح  نآ  ینک ؟ یم  راذـگاو  نم  هـب  ار  اـه  تـسپ  زا  یکی  اـیآ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی 
 ; اهیف (1) هیلع  يذلا  يدا  اهقحب و  اهذخا  نم  الا  همادن  يزخ و  همایقلا  موی  اهنا  و  هلیقث ) هنامالا  و   ) هناما اهنا  فیعض و  کنا  : » دومرف
نآ رگم  تسا  ینامیشپ  یتخبدب و  تمایق  زور  تیلوئسم ، نآ  و  تسا ) نیگنس  تناما  راب  و   ) تسا تناما  تیلوئسم ، »   » یفیعض و وت 

« . دوش ادا  نآ  قح  دوش و  هتفرگ  قح  هب  هک 

لاوما تبث  ه . 

جورخ دورو و  تبث  رومام  ار  تلـص  نب  مهج  ریبز و  تخادرپ .  یم  لاوما  تبث  هب  لاملا ، تیب  میرح  زا  تظاـفح  يارب  ترـضح  نآ 
ای نیمز  هـعطق  رگا  زین  (2) و  دومن .  یگنج  ياـه  تمینغ  لاوما  تبث  روماـم  ار  همطاـف  یبا  نب  بقیعم  هک  روـط  ناـمه  درک  تاـکز 
قح رب  يزوجم  هک  يدنـس  اه  نآ  هب  اه ، نآ  تبث  رب  هوالع  درک ، یم  راذگاو  یهورگ  ای  درف  هب  ار  لوقنم  ریغ  لاوما  رگید  همـشچ و 

مظن لاـملا و  تیب  روـما  هرادا  رد  ترـضح  نآ  ریبدـت  تقد و  رگناـشن  لـمع  نیا  هـک   (3) درک .  یم  اـطع  زین  دوـب ، اـه  نآ  فرـصت 
 . تسا هدوب  نتشاذگ  هناشن  يراذگ و  تمالع  هلیـسو  هب  لاوما  تبث  هاگ  و  دشاب .  یم  لاملا  تیب  قوقح  هب  تیمها  ناشیا و  يروحم 

روتسد دوخ  تراظن  اب  ای  دندز و  یم  غاد  نهآ ، هلیسو  هب  دوخ  ای  دندوب  لاملا  تیب  وزج  هک  ار  رگید  ناروتـس  رتش و  ترـضح  نآ  و 
ياه هاگارچ  رد  ار  اه  نآ  دنـشاب و  صیخـشت  لباق  دـندوبن ، لاملا  تیب  وزج  هک  تاـناویح  ریاـس  زا  اـت  دـننزب  غاد  ار  اـه  نآ  داد  یم 

لوصو نارومام  قوقح  ای  گنج و  فرـصم  هب  اـت  تشاد  یم  هاـگن  هاـگ ،) قرق   « ) یمح  » ماـن هب  یلحم  رد  عیقب  کـیدزن  صوصخم 
(4) دناسرب .  نآ  دننام  ءارقف و  تاکز و 

585 ص :

 . توریب رکفلاراد ، يروباشین ، جاجح  نب  ملسم  ص 134 ، ج 8 ، ملسم ، حیحص   - 39 - 1
 . ص 21 و 22 ج 1 ، لوسرلا ، بیتاکم   - 40 - 2

 . نایرفعج لوسر  ص 16 ، مالسا ، یسایس  خیرات   - 41 - 3
 . يدلج  5 1369 ش ، نارهت ، ریبکریما ، نادیز ، یجرج  ص 219 ، ج 2 ، مالسا ، ندمت  خیرات   - 42 - 4
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یتظافح نارومام  بصن  و . 

وا ناراکمه  بعک و  نب  هللادبع  نآ ، هنومن  دومن .  یم  لاملا  تیب  لاوما  زا  تظافح  رومام  ار  يدارفا  ددعتم ، دراوم  رد  ترـضح  نآ 
(1) دندوب .  سمخ  یتمینغ و  لاوما  زا  تظافح  رومام  نآ ، زا  دعب  ردب و  گنج  رد  هک  دنتسه 

يراوخ نیمز  اب  هزرابم  ز . 

عماـج و نیناوـق  عـضو  نآ ، دوـمیپ و  لاـملا  تیب  میرح  زا  تظاـفح  يارب  زین  ار  يرگید  هار  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
شخب رد  اصوصخ  لاملا -  تیب  نماد  زا  نارادـمروز  بلط و  تصرف  نایوجدوس  تسد  عطق  مدرم و  مومع  يرادرب  هرهب  رد  نشور 
ییحا نم  : » دومرف زاـب  (2) و  شتآ .  عترم و  بآ ، دنکیرـش : زیچ  هس  رد  مدرم  همه ي  هک  درک  مـالعا  ترـضح  نآ  تسا .  لاـفنا - 

دادعتسا كالم  رب  ار  سک  ره  يرادرب  هرهب  نازیم  تسوا . »  دوخ  لام  دنک ، دابآ  ار  يریاب  نیمز  یسک  ره   (3) هل ;  یهف  اتاوم  اضرا 
میرح زا  ار  ناراوخ  نیمز  تسد  یمح »   » وغل نوناق  اب  و  داد .  رارق  هعماج  هب  تامدخ  هئارا  یناسر و  هدـیاف  دـیلوت و  رد  وا  ییاناوت  و 

 .« شلوسر دنوادخ و  يارب  رگم  تسین  ییامح  چیه  هلوسرل (4) ;  الا هللا و  یمح  ال  : » دومرف درک و  هاتوک  لافنا 

اراد ار  تیکلم  طیارش  ریاس  ای  دننک و  شئایحا  هک  نآ  نودب  ار  عترم  ای  نیمز  زا  یشخب  کی  هک  تسانعم  نیا  هب  احالطصا  یمح »  »
هورگ هب  لافنا  صاصتخا  زا  روکذـم ، نوناق  اـب  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دـنهد  رارق  دوخ  قرق  رد  ار  نآ  دنـشاب ،

(5) داد .  رارق  مدرم  همه  رایتخا  رد  ار  نآ  درک و  يریگولج  نارادمروز  دننامه  یصاخ 

586 ص :

 . ص 411 ج 1 ، هیرادالا ، بیتارتلا   - 43 - 1
 . تیبلا لآ  ص 114 ، ج 17 ، لئاسولا ، كردتسم   - 44 - 2

 . هیمالسالا بتکلاراد  ص 152 ، ج 7 ، ماکحالا ، بیذهت   - 45 - 3
 . توریب رداصلاراد ، ص 38 ، ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   - 46 - 4

 . مق یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  ءارف ، نیسح  نب  دمحم  ص 222 ، ج 2 ، هیناطلسلا ، ماکحالا   - 47 - 5
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یمومع تراظن  ح . 

مئاد میقتسم و  ریغ  تراظن  عون  کی  مدرم ، فلتخم  راشقا  دوجو  رد  تیلوئسم  سح  داجیا  اب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
لاؤس دروم  امـش  همه  نابهگن و  ناب و  هدید  امـش  همه   ; (1) لوئـسم »...  مکلک  عار و  مکلک  : » دومرف دومن و  داـجیا  ار  ریگ  همه  و 

 ...« دیتسه

رود هب  داسف  فارحنا و  زا  لاملا -  تیب  هلمج  زا  اه -  هاگتسد  نآ ، هلیسو  هب  هک  ارچ  دیآ  یم  رامـش  هب  تیریدم  ناکرا  زا  تراظن »  »
داسف و هدومن ، تظافح  لاملا  تیب  میرح  زا  میقتسم ، ریغ  میقتسم و  تراظن  اب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب و  دنهاوخ 

 . دندرک رود  نآ  زا  ار  فارحنا 

لاملا تیب  فرصم 

کلام هک  یگنج  تمینغ  دننام  تسا ;  صخشم  نآ  فرصم  دروم  یهاگ  دوش  یم  بوسحم  یمومع  لاوما  لاملا و  تیب  هک  یلاوما 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوش  میسقت  اه  نآ  نیب  یتسیاب  دنا و  مالسا  ناگدنمزر  نآ ، سمخ  ندرک  ادج  زا  دعب  نآ 

 . داد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  اه ، گنج  نتفای  نایاپ  زا  دعب 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يدراوم  رد  تسا و  توبن  ماقم  نآ  کـلام  هک  سمخ  لـثم  تسا ; ماـع  نآ  فرـصم  دروم  یهاـگ  و 
نادنمزاین هب  کمک  ییانبریز ، روما  يارب  هنیزه  دـننامه  دوش ; یم  هنیزه  دـنیبب ، نآ  رد  ار  نیملـسم  مالـسا و  تحلـصم  ملـسو  هلآو 

 . اه نآ  لاثما  هعماج و 

یم فرصم  یگنج ، حالس  بسا و  هب  ناگدنمزر  زیهجت  تهج  رد  ار  ریضن  ینب  هلیبق  زا  هدمآ  تسد  هب  لاوما  زا  یتمسق  ترضح  نآ 
(3) درک .  یم  میسقت  دندوب ، هقیضم  رد  هک  ینارجاهم  نیب  ییادز  رقف  تهج  رد  ار  نآ  زا  يرگید  تمسق  (2) و  درک . 

587 ص :

 . حاکنلا باب  ج 3 ، يراخب ، حیحص   - 48 - 1
 . 1986 م رصم ، يوارهلا ، ملاس  عیمسلادبع  مالسالاردص ، یف  هماعلا  هیرادالا  هغل  ك : ر .   - 49 - 2

 . ص 32 نادلبلا ، حوتف   - 50 - 3
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ياه تمینغ  سمخ  هک  روط  نامه  درک .  یم  هدافتـسا  ناناملـسم  هزات  تبحم  بولق و  فیلات  يارب  تاکز ، نوچمه  سمخ  زا  هاگو 
نب میکح  هیواعم ، نایفسوبا ، لیبق  زا  درک  میسقت  دندوب ، هدش  ناملسم  هزات  هک  شیرق  نارس  نایم  ار  فئاط  گنج  زا  هدمآ  تسد  هب 
ناش قبط  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يرگید  هدع ي  ورمع و  نب  لیهـس  ماشه ، نب  ثراح  ثراح ، نب  ثراح  مازح ،

(1) درک .  اطع  اه  نآ  هب  رتش  يدادعت  مادک  ره 

تموکح ياـه  هماـنرب  جراـخم  یکی  دوب : هنوگ  ود  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـمز  رد  یمومع  تاـجایتحا  یلک  روـط  هب 
هنیزه اب  ترـضح  نآ  دوب .  یعامتجا  نزاوت  لداعت و  داـجیا  نآ ، هجیتن  هک  مدرم  همه  یگدـنز  حطـس  ندرب  ـالاب  يرگید  یمالـسا و 
تخاس عفترم  دوب ، یمالسا  سدقم  فادها  ققحت  تفرشیپ و  عنام  هک  ار  يداصتقا  دیدش  یگدنام  بقع  لاملا ، تیب  قیقد  حیحص و 

هاپـس و زیهجت  لـیبق  زا  یتموکح  ياـه  هنیزه  يارب  ار  رگید  یمین  ییادزرقف و  تهج  ار  ربـیخ  یـضارا  لوصحم  زا  یمین  ور  نیا  زا  . 
 . درب راک  هب  یتموکح  جراخم  رگید  یگدنیامن و  ياه  تایه 

: درک مالعا  درب و  راک  هب  تعاضب  یب  راشقا  یعامتجا  نیمات  تهج  ار  لاملا  تیب  ترضح  نآ 

نم هدـهع  هب  نآ  زا  تظفاحم  دـهن ، ياـج  رب  يرازتشک  سک  ره  هنید (2) ;  یلعف  اـنید  كرت  نم  هعایـض و  یلعف  اعایـض  كرت  نم  »
 .« تسا نم  هفیظو  شنید  يادا  دریمب ، نویدم  سک  ره  تسا و 

588 ص :

 . ص 362 ج 4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   - 51 - 1
 . ص 92 ج 13 ، هعیشلا ، لیاسو   - 52 - 2
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ناوتان شنید  يادا  رد  وا  هک  دوش  نشور  یی  یلاو  يارب  دورب و  نیملسم  نایلاو  زا  یی  یلاو  دزن  هک  يراکهدب  ره  : » دیامرف یم  زاب  و 
(1) دنکادا ».  نیملسم  لاوما  زا  ار  وا  نید  هک  تسا  نیملسم  یلاو  رب  اج  نیا  رد  تسا ،

زا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ـالثم  درک  یم  هدافتـسا  لاـملا  تیب  زا  ناـناوج ، جاودزا  تامدـقم  ندرک  مهارف  يارب  روط  نیمه 
(2) درک .  تخادرپ  ار  سابع  نب  لضف  هعیبر و  نب  بلطملادبع  جاودزا  هنیزه  دوب -  ترضح  رایتخا  رد  هک  سمخ -  لاوما 

لاملا تیب  نیلوئسم 

غالبا ماگنه  ور  نیا  زا  درک ; یم  باختنا  اوقت  ندوب  اراد  ساـسا  رب  ار  لاـملا  تیب  نیلوئـسم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
ماگنه مزح ، نب  ورمع  هب  دوخ  همان  دهع  رد  هک  روط  نامه  درک .  یم  دیکات  دراوم ، مامت  رد  اوقت  ظفح  رب  اه  نآ  هب  تیلوئسم  مکح 

دهز (3) و  دنک .  یم  شرافس  شفیاظو  ماجنا  رد  اوقت  تیاعر  هب  ار  وا  لاملا ، تیب  تیریدم  نمی و  يرادناتسا  هب  يو  نتشاد  لیسگ 
 . دناد یم  لاملا  تیب  نیلوئسم  طرش  تسا ، قح  نابحاص  لاملا و  تیب  قوقح  تیاعر  هنیمز  هک  ار  عمط  زا  ینمادکاپ  و 

هریس رد  هچنانچ  دنک .  یم  ناوارف  دیکات  تسا ، نارازگراک  نالماع و  باختنا  يارب  طیارـش  نیرت  یلوصا  زا  هک  يرالاس  هتـسیاش  رب 
دیزگرب و هکم  يرادنامرف  يارب  دیسا  نب  باتع  مان  هب  ار  يا  هلاس  تسیب  ناوج  اه  ناملسم  مامت  نایم  زا  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ 

کنم اریخ  مهل  ملعا  ول  لج و  وزع  هللا  لها  یلع  کتلمعتـسا ؟ نم  یلع  يردـت  باتع  ای  : » دومرف وا  هب  درک و  رداـص  شیارب  یناـمرف 
ادـخ و مرح  لها  رب  ار  وت   ) لجوزع هللا  لها  رب  مهد ؟ ارق  هورگ  مادـک  رادـنامرف  ار  وت  یناد  یم  ایآ  باتع ! يا  مهیلع (4) ;  هتلمعتسا 

مدرپس یم  وا  هب  ار  راک  نیا  متفای  یم  وت  زا  رت  هتسیاش  ماقم  نیا  يارب  ار  یسک  ناناملـسم  نایم  رد  رگا  و  مدومن .  یلاو  هکم  نانکاس 
« .

589 ص :

، مالـسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ماما  هناخباتک  يداـه ، رفعج  ص 502 ، هنـسلا ، باتکلا و  صوصن  یف  هیداصتقالا  نوئـشلا   - 53 - 1
 . ناهفصا

 . ص 185 ج 7 ، هنومن ، ریسفت   - 54 - 2
 . ص 81 نادلبلا ، حوتف   - 55 - 3

 . توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ریثا ، نبا  ص 358 ، ج 3 ، هباغلا ، دسا   - 56 - 4
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هنـس هللا و  باتکب  ملعا  هنم و  کلذب  یلوا  وه  نم  مهیف  نا  ملعی  وه  نیملـسملا و  نم  الماع  لمعتـسا  نم  : » دیامرف یم  هک  روط  نامه 
نیب رد  دـناد  یم  هک  نآ  لاح  دریگب و  راک  هب  ار  نیملـسم  زا  يرازگراک  سک  ره   (1) نیملـسملا ;  عیمج  هلوسر و  هللا و  ناخ  هیبن ،

ناناملسم مامت  وا و  لوسر  دنوادخ و  هب  تسا ، شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  رتاناد  رت و  هتسیاش  وا  زا  هک  تسه  یـسک  ناناملـسم 
 .« تسا هدرک  تنایخ 

تسا هدرک  نعل  ار  نانآ  تمحر ، ربمایپ  هک  یناسک 

تسا هدرک  نعل  ار  نانآ  تمحر ، ربمایپ  هک  یناسک 

هوالع ص ،)  ) ادخ لوسر  .دنک  یم  یفرعم  مدرم  يارب  يا  هوسا  ار  وا  دمان و  یم  نیملاعلل  تمحر  ار  ص )  ) ادخ لوسر  میرک ، نآرق 
یم زاربا  نانآ  هار  زا  ار  دوخ  يرازیب  دندرک و  یم  صخشم  نید  نانمشد  اب  ار  دوخ  یشم  طخ  نایملاع ، هب  تبحم  زاربا  تمحر و  رب 

.دندرک تنعل  ناشراتفر  تهج  هب  ار  یفلتخم  دارفا  شیوخ ، تایح  لوط  رد  هک  نانچ  .دندومن 

.تسا هعیش » بتکم  رد  نعل  یسررب  هدنورپ  دنوادخ ؛ تمحر  زا  ناگدنامرود   » هدنورپ اب  طبترم  ثحب ، نیا 

میرک نآرق  رد  دنوادخ  اذـل  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  تبحم  دریگ  یم  رارق  دارفا  هجوت  دروم  يرادـنید  رد  هراومه  هک  يدراوم  زا  یکی 
: دنریگ یم  رارق  ادخ  نیبوبحم  ةرمز  رد  یناسک  هچ  هک  دنک  یم  حرطم 

َنینِسْحُْملا (2) ُبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

َنیرِّهَطَتُْملا (3) ُبُِحی  َنیباَّوَّتلا َو  ُبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

َنیقَّتُْملا (4) ُبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف 

590 ص :

ص 118، ج 10 ، یقهیب ، دمحا  يربک ، ننـس  توریب و  یبرعلا ، بتکلاراد  ینیما ، نیـسحلا  دـبع  ص 291 ، ج 8 ، ریدـغلا ،  - 57 - 1
 . توریب رکفلاراد ،
هرقب 195 (  1 - ) 2

هرقب 222 ( . 2 - ) 3
نارمع 76 لآ  ( . 3 - ) 4

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 603 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_402_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_402_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_402_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_402_4
http://www.ghaemiyeh.com


نیِرباَّصلا (1) ُبُِحی  ُهَّللا  َو 

َنیلِّکَوَتُْملا (2) ُبُِحی  َهَّللا  َّنِإ   

َنیطِسْقُْملا (3) ُبُِحی  َهَّللا  َّنِإ 

َنیرِّهَّطُْملا (4) ُبُِحی  ُهَّللا  َو 

: الثم .دراد  یمن  تسود  ار  یناسک  هچ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هدمآ  مه  تایآ  یخرب  رد 

َنیِرفاْکلا (5) ُبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإَف 

َنیِملاَّظلا (6) ُبُِحی  ُهَّللا ال   

: هک دش  لزان  هیآ  اذل  دنریگب ؛ رارق  یهلا  نالوسر  تبحم  دروم  هک  دندوب  نیا  لابند  هب  یخرب  ندش ، دنوادخ  بوبحم  يارب 

.دیوش (7) عقاو  لاعتم  يادخ  بوبحم  ات  دینک  يوریپ  ربمایپ )  ) نم زا  دیراد ، یم  تسود  ار  دنوادخ  رگا 

؟ تسا هنوگچ  یهلا  لوسر  زا  تیعبت  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  لاؤس  نیا  یهلا  تایآ  زا  هتسد  نیا  ندینش  زا  سپ 

.میزادرپ یم  نآ  لاثم  ود  هب  راتشون  نیا  رد  هک  دراد  يددعتم  دراوم  ص )  ) مرکا لوسر  زا  يوریپ  تیعبت و 

تـسا نیا  دراوم  زا  یکی  میـشاب ، ناشیا  زا  يوریپ  لابند  هب  اتقیقح  ام  رگا  دنا ؛ هدرک  یفرعم  ار  ناش  بوبحم  دارفا  ص )  ) مرکا ربمایپ 
.مینک تیعبت  ترضح  نآ  زا  دارفا  نآ  هب  ندیزرو  رهم  رد  زین  ام  ات  دنا  هتشاد  تبحم  یناسک  هچ  هب  ناشیا  مینادب  هک 

هک دندومرف  يا  هلمج  ع )  ) نینموملاریما نأش  رد  مرکا  ربمایپ  دوب  نایدوهی  ناناملـسم و  نایم  گنج  هک  ربیخ  گنج  يارجام  رد  الثم 
اب گنج  زا  فلتخم  ناراد  مچرپ  یتقو  دربن  مرگامرگ  رد  ناشیا  .دشخرد  یم  یغارچ  نوچمه  تنـس  لها  هعیـش و  یثیدح  عبانم  رد 

: دندومرف دندوب  هدش  ناوتان  هدنامرد و  نایدوهی 

591 ص :

نارمع 146 لآ  ( . 4 - ) 1
نارمع 159 لآ  ( . 5 - ) 2

هدئام 42  ( . 6 - ) 3
هبوت 108 ( . 7 - ) 4

نارمع 32 لآ  ( . 8 - ) 5
نارمع 57 لآ  ( . 9 - ) 6
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31: نارمع لآ  هَّللا   ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  ( . 10 - ) 7
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وا .دنشاب  هتشاد  تسود  ار  يو  مه  لوسر  ادخ و  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  مهد  یم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف   
ار يزوریپ  حـتف و  ادـخ  هکنیا  اـت  تشگ ، دـهاوخن  زاـب  درم  نآ  سپـس  .تسا  هدوـمنن  رارف  زگره  هدـننک و  هلمح  رایـسب  تسا  يدرم 

.دیامن (1) يو  بیصن 

.داتفا قافتا  ناشیا  تسد  هب  حتف  هک  ع )  ) نینموملاریما زج  دوبن  یسک  صخش  نآ  هک  تسا  ناگمه  قافتا  دروم 

دوخ لد  رد  ار  اهنآ  زین  اـم  اـت  دنتـسه  ناـشیا  بوبحم  یناـسک  هچ  مینادـب  هک  تسا  نیا  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیعبت  هوجو  زا  یکی 
.میرادب بوبحم 

.دراد تسود  ار  وا  ادخ  درادب ، تسود  ار  نیسح  هک  یسک  متسه ؛ نیسح  زا  نم  نم و  زا  نیـسح  دندومرف  : یم  اررکم  ص )  ) ربمایپ
(2)

هب مدرم  ات  دندومرف  یم  یفرعم  ار  دوخ  ع )  ) ادهشلادیس هک  دوب  نیا  داتفا  یم  قافتا  رایـسب  اروشاع  ۀعقاو  رد  هک  یعیاقو  زا  یکی  اذلف 
.دراد تسود  ار  وا  لاعتم  يادخ  درادب  تسود  ار  ناشیا  سکره  هک  دنروآ  دای 

رد ار  اهنآ  زین  ام  ات  دنتـسه  ناشیا  بوبحم  یناسک  هچ  مینادـب  هک  تسا  نیا  ص )  ) مرکا لوسر  زا  تیعبت  هوجو  زا  یکی  هک  میتسناد 
.میرادب بوبحم  دوخ  لد 

، تارایز زا  یخرب  رد  هک  يروط  هب  تسا ؛ رادروخرب  ییازـسب  تیمها  زا  زین  نعل  راـهظا  تئارب و  رهم ، راـهظا  تبحم و  راـنک  رد  اـما 
: میناوخ یم  هنوگ  نیا  تسا  هاتوک  رایسب  هک  ع )  ) ادهشلادیس مراهچ  ۀقلطم  ترایز  رد  لاثم  ناونع  هب  .دنا  هدمآ  مه  رانک  رد  ود  نیا 

592 ص :

راحب ْهیَدَی   یَلَع  ُهَّللا  َحَتْفَی  یَّتَح  ُعِجْرَی  َال  ٍراَّرَف  َْریَغ  ًاراَّرَک  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  ُهُّبُِحی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ُّبُِحی  اًلُجَر  ًادَـغ  َهَیاَّرلا  َّنَیِطْعَُأل  ( . 11 - ) 1
3 ص : ج 21 ، توریب ،) ط -   ) راونألا

52 ص : صنلا ، تارایزلا ، لماک  اْنیَسُح   َبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍْنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ٌْنیَسُح  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ( . 12 - ) 2
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ِیف َكِرَـش  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَلَتَق َو  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللاِْدبَع  َابَأ  اَی  ُهَّللا  َکَمِحَر  ِهَّللا  ِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللاِْدبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
(1) .ٌء يَِرب  َِکلَذ  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اَّنِإ  ِِهب  َیِضَرَف  َِکلَذ  ُهَغََلب  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکِمَد َو 

ار یناسک  نآ  یتح  .مینک  یم  نعل  ار  ترضح  نآ  لتاق  تسا ، تبحم  زاربا  یعون  هک  ترـضح  نآ  هب  مالـس  زا  سپ  هلـصافالب  ینعی 
.میئوج یم  تئارب  اهنآ  زا  مینک و  یم  نعل  زین  ار  دندش  راک  نیا  کیرش  هک 

تیمها رگناشن  هتکن  نیا  .دراد  صاصتخا  نینوعلم  زا  تئارب  هب  ترابع  کی  نعل و  هب  نآ  تراـبع   3 دراد ، ترابع  هک 7  یترایز  رد 
.تسا عوضوم  نیا 

هچ ترـضح  نآ  مینیبب  هک  تسا  نیا  مینک ، لاـبند  میناوت  یم  هک  یهوجو  زا  رگید  یکی  ص )  ) مرکا ربماـیپ  زا  تیعبت  يارب  اـم  اذـلف 
.دنا هدرک  نعل  ار  یناسک 

رد یسررب  كدنا  اب  و  ( 741 / 1/ تادرفم هب  دوش  عوجر   ) تسا هدمآ  ندرک  رود  ندنار و  يانعم  هب  ام  ییاور  يوغل و  عبانم  رد  نعل   
.درک يدنب  هتسد  هنوگ  نیا  ص )  ) مرکا لوسر  تاملک  رد  ار  نآ  ناوت  یم  تایاور 

: دنا هتفرگ  رارق  ص )  ) ادخ لوسر  نعل  دروم  تایاور  رد  هک  یناسک   

(2) .دوش یم  نآ  رد  رمخ  برش  هک  دوش  رضاح  يا  هرفس  رب  هک  یسک  . 1

(3) .دشاب مهرد  رانید و  ةدنب  هک  یسک  . 2

593 ص :

205 ص : صنلا ، تارایزلا ، لماک  ( . 13 - ) 1
268 ص : ج 6 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا رْمَْخلا  اَْهیَلَع  ُبَرُْشی  ٍهَِدئاَم  یَلَع  َسَلَج  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ( . 14 - ) 2

227 ص : ج 67 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  مَهْرِّدلا  َراَنیِّدلا َو  َدَبَع  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َو  ( . 15 - ) 3
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(1) .سکعلاب دنروآ و  یم  رد  نانز  تروص  هب  ار  دوخ  هک  ینادرم  . 3

.دنک (2) تنعل  ار  دوخ  نیدلاو  هک  یسک  . 4

(3) .دنک حبذ  ادخ  ریغ  رطاخ  هب  هک  یسک  . 5

(4) .نانآ نادهاش  هدنریگ و  ابر  هدنهد و  ابر  . 6

ار یناسک  هچ  ترـضح  نآ  مینیبب  هک  تسا  نیا  مینک ، لابند  میناوت  یم  هک  یهوجو  زا  رگید  یکی  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  تیعبت  يارب 
.دنا هدرک  نعل 

(5) .تاکز عنام  . 7

(6) .دننک هلداجم  ادخ  نید  رد  هک  یناسک  . 8

(7) .دننز زاب  رس  هماسا  رکشل  هب  نتسویپ  زا  هک  یسک  . 9

(8)( ریدغ ۀبطخ  رد   ) دنک ینمشد  ع )  ) نینموملاریما اب  هک  یسک  .  10

نامه .دنتـسه  ترـضح  نآ  دزن  نوعلم  مه  یناسک  رگید  يوس  زا  دنتـسه و  ادـخ  لوسر  بوبحم  یناسک  دـش  هراشا  هک  روط  نامه 
نآرق ۀیآ  رد 36  .دـهد  یم  رارق  دوخ  نعل  دروم  لاعتم  يادـخ  مه  ار  يا  هدـع  دنتـسه و  لاـعتم  يادـخ  بوبحم  يا  هدـع  هک  هنوگ 

: دیامرف یم  لاثم  ناونع  هب  .تسا  هدش  هراشا  دارفا  هنوگ  نیا  هب  میرک 

594 ص :
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550 ص : ج 5 ، هیمالسإلا ،)

632 ص : ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  هیدلاو  نعل  نم  هللا  نعل  و  لاق  : هللا  لوسر  نأ  ( . 17 - ) 2
632 ص : ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  هللا   ریغل  حبذ  نم  نعل  و  ( . 18 - ) 3
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29 ص : ج 93 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  هاَکَّزلا  َِعناَم  َنََعل  ُهَّنَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ( . 20 - ) 5

227 ص : ج 36 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  هَّللا   ِنیِد  ِیف  َنِیلِداَجُْملا  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ( . 21 - ) 6
432 ص : ج 30 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  هَماَسُأ   ْشیَج  ْنَع  َفَّلََخت  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ( . 22 - ) 7

207 ص : ج 37 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  ...هََفلاَخ   ْنَم  ٌنوُْعلَم  ( . 23 - ) 8
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َنیِملاَّظلا (1) یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ   

: سیلبا هب  باطخ 

نیِّدلا (2) ِمْوَی  یلِإ  یتَنَْعل  َْکیَلَع  َّنِإ  َو 

اب الوصا  نیا  .تسا  هدرک  یـصاخ  ياـه  هورگ  اـی  دارفا  لاـح  لـماش  ار  دوخ  نعل  ددـعتم  دراوم  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  مینیب  یم  سپ 
: دـنا هدومرف  وا  ةرابرد  دـنیوگ  یمن  قح  زا  ریغ  هک  ع )  ) يدـه ناماما  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  هک  ارچ  درادـن ؛ یتاـفانم  وا  تمحر 

(3) هَبَضَغ    ُُهتَمْحَر  ْتَقَبَس 

رد هک  هنوگنامه  درادن ؛ یتافانم  ناشیا  تمحر  اب  دنـشاب  نینوعلم  زا  ناشیا  دزن  يدادـعت  هکنیا  زین  ص )  ) مرکا لوسر  دروم  رد  سپ 
.میداتسرفن (4) نایناهج  يارب  یتمحر  زج  ار  وت  و  تسا : هدمآ  میرک  نآرق 

تمایق زور  رد  ناشیا  تمحر  ۀـبنج  لصا  تسا ، هدـمآ  تایاور  رد  هچنآ  ساسا  رب  دنتـسه و  تمحر  ناـیملاع  يارب  هراومه  ناـشیا   
تبحم هـب  ناـشیا  دوـش و  یم  هداد  ناـشیا  هـب  تـسا  یمظع  تعافـش  ماـقم  ناـمه  هـک  دوـمحم  ماـقم  هـک  هاـگنآ  دوـش ؛ یم  ادـیوه 

هللا ءاش  نا   (5) .دننک یم  تشهب  دراو  زین  ار  ناشنیبحم  نیبحم  ناشنیبحم و  ناشنادنرف ، و  س )  ) هقیدص ترـضح  و  ع )  ) نینموملاریما
.میریگب رارق  ناشیا  ناگدنوش  تعافش  ةرمز  رد  هک 

ترتع ادخ و  باتک  ص :)  ) ربمایپ هعیدو 

ترتع ادخ و  باتک  ص :)  ) ربمایپ هعیدو 

، دندوب ناشیا  رتسب  رانک  رد  باحـصا  دندوب و  يرامیب  رتسبرد  هکیلاح  رد  مردپ  زا  نم  دنیامرف : یم  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح 
امـش نیب  رد  نم  .دنامن  یقاب  يرذع  ات  ما  هتفگ  منک  نایب  دیاب  هک  ار  هچنآ  مور ، یم  امـش  نایم  زا  نم  يدوز  هب  دندومرف : هک  مدینش 
نآرق دـندومرف : دـنتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  دـعب  ع .)  ) تیب لـها  ادـخ و  باـتک  مراذـگ : یم  هعیدو  هب  ار  زیچ  ود 

ود نیا  دندومرف : .دندرک  یفرعم  اهنآ  يود  ره  اب  ار  ام  دندرک و  یفرعم  شملعم  اب  ار  باتک  ینعی  .تسا  نآرق  اب  یلع  تسا و  یلعاب 
هک تسا  تمایق  يارحـص  رد  ییاج  رثوک  ضوح  .دنوش  یم  دراو  نم  هب  رثوک  ضوح  رانک  تمایق  رد  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا 

.دوش یم  راگتسر  دش  هداد  وا  هب  تسا  ضوح  نیا  رد  هکیبآ  نیا  زا  یسک  رگا 

595 ص :

44 فارعا ( . 24 - ) 1
ةروس ص78 ( . 25 - ) 2

هفرع زور  ياعد  ( 26 - ) 3
107: ءایبنا نیَملاْعِلل   ًهَمْحَر  َّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  ( . 27 - ) 4
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52  / 8/ راونالاراحب ( . 28 - ) 5
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هدیـشچ رثوک  ضوح  زا  دشاب  تسرد  باوج  رگا  دیا ؟ هدرک  هچ  ود  نیا  اب  هک  منک  یم  لاوس  ناگمه  زا  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم 
نب یلع  مه  نآ  دراد و  یملعم  نآرق  دـنیامرفب  دنتـساوخ  یم  دـندرک و  هیـصوت  ترتع  ادـخ و  باتک  هب  ار  ناـگمه  سپ  .دـنوش  یم 

.تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

منک ثحب  مهاوخ  یم  زورما  هک  ار  هچنآ  .منک  یم  لاوس  متما  همه  زا  ود  نیا  هب  عجار  رثوک  ضوح  رانک  رد  نم  دندومرف : مه  دـعب 
رب عرف  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  .دـنا  هدرک  هیـصوت  ناشتیب  لها  اب  طابترا  هب  ار  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسنیا 

.دراد یعفانم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخانش  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تخانش 

ص)  ) ربمایپ تیب  لها  تخانش  تفرعم و 

نم تیب  لها  تخانش  تیالو و  ببس  هب  تنم  نیا  دراذگب ، تنم  یـسک  رـس  رب  رگا  ادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ایندریخ و مامت  تفریذپ  تخانـش و  تیالو  هب  ار  نم  تیب  لها  یـسک  رگا  دـنیامرف : یم  دـعب  .تسا  ادـخ  هیحان  زا  یتنم  دـشاب و  یم 

.تسا هدروآ  تسد  هب  صخش  نیا  ار  ترخآ 

مدرم .تیب  لها  ام  تخانش  رگم  تسین  مزال  ار  مدرم  دنیامرفیم : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفرعم  تیمها  رد  مود  تیاور 
مهیلع تیب  لهاتخانـش  روتـسد  نیرت  يرورـض  .دنروایب  لیلد  ادخ  يارب  تمایق  رد  دنناوت  یمن  دنتـسینروذعم و  ام  تخانـش  مدع  رد 

.تسین هجوم  دنوادخ  دزن  هجو  چیه  هب  تخانش  مدع  تسا و  مالسلا 

ادخ ِنوُُدبْعَِیل » ّاَلِإ  َسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  اَمَو  : » دـیامرف یم  هیآ 56  تایراذ  هکرابم  هروس  رد  تسا ؟ مهم  ردـق  نیا  تخانـش  نیا  ارچ 
؟ میسرب ماقم  نیا  هب  هنوگچ  هک  تسانیا  لاوس  .دنسرب  یگدنب  تیدوبع و  ماقم  هب  هکنیا  رگم  مدرکن  قلخ  ار  سنا  سنج و 
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هک تسا  نیا  يدعب  لاوس  میـسرب ؟ ماقم  نیا  هب  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لوا  لاوس  .میـسرب  یگدنب  ماقم  هب  ات  دنا  هدرک  قلخ  ار  ام  سپ 
؟ مینک هچ  دیاب  ینعی  میوشب  ادخ  هدنب  هک  دنا  هدرک  قلخ  ارام  هکنیا  تسیچ ؟ یگدنب  زا  دارم  الصا 

.دناسر یم  ماقم  نیرت  یلاع  هب  ار  ام  نوچ  .تسا  ماقم  نیرتالاب  يدرف  ره  يارب  یگدـنب  هک  تسا  نیا  نید  ناسل  رد  یگدـنب  زا  دارم 
اوُجْرَی َناک  ْنَمَف  : » دیامرف یم  هیآ 110  فهک  هکرابم  هروس  رد  .تسا  یگدنب  شهار  دسرب ، ماقم  نیرت  یلاع  هب  دهاوخب  یسک  رگا 

نیمه هب  دشاب و  هتشاد  یگدنب  دیاب  دسرب  قح  ترـضح  ءاقل  هب  دراد  دیما  دهاوخ و  یم  هک  یـسک  ره  ًاِحلاصًالَمَع » ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءاِقل 
هکنیا لیلد  هب  .تسا  رت  مهم  دنوادخ  دزن  رد  ناشیا  تلاسر  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدنب  .تسا  ماقم  نیرتیلاع  یگدنب  لیلد 

.تلاسر ماقم  هب  دعب  مینک و  یم  هراشا  ادخ  لوسر  یگدنب  ماقم  هب  ُُهلوُسَر »  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَا  ُدَهْشَا  مییوگ « : یم  دهـشت  تارقف  رد 
.دناسریم ادخ  ءاقل  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  شلیلد  .تسا  رت  یلاع  رت و  مهم  تلاسر  زا  یگدنب  ینعی 

؟ دنیوگ یم  هدنب  یسک  هچ  هب 

هدارا بحاص  ار  دوخ  ادخ ، لباقم  رد  درف  هکنیا  ینعی  یگدنب  تسا : هلمج  کی  رد  باوج  میسرب ؟ یگدنب  ماقم  هب  مینک  راک  هچ  ام 
یم ماجنا  ام  هک  تسا  یتادابع  شرهاظ  .دراد  یعقاو  کی  دراد و  يرهاظ  کی  یگدنب  نیا  .دشابن  لئاق  یتیکلام  دوخ  يارب  دـنادن و 
لئاق يا  هدارا  ادـخ  لباقم  رد  نامدوخ  يارب  هک  دـناسرب  اجنیا  هب  ار  ام  دـیاب  سمخ  هزور و  زاـمن و  هک  تسا  نیا  شعقاو  یلو  میهد 

مه ضرتعم  دـشابن ، کلام  ناسنا  یتقو  .میـشابن  لئاق  یتیکلام  ادـخ  اب  نامدوخ  لماعت  رد  میـسرب و  یلاعفا  دـیحوت  هب  ینعی  .میـشابن 
هدشن دراو  یگدنب  ماقم  هب  زونه  ام  هک  تسا  نیا  يارب  يداد ، مک  ای  يداد  رید  ارچ  ایادخ  مینک  یم  لاوس  شا  همه  ام  هکنیا  .تسین 

ناشنایب ناگدرب ) ینعی   ) قتع باب  رد  مه  هقف  ناسل  رد  .درادن  مه  یـضارتعا  چیه  اذل  .درادـن  یتیکلام  چـیه  شدوخ  يارب  هدـنب  .میا 
.تسا شبحاص  يارب  شا  همه  دراد  وا  هک  هچنآ  هدنب و  : تسا نیا 
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؟ میسر یم  یگدنب  هب  يزیچ  هچ  اب 

یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  میـسرب ؟ نآ  هب  دـیاب  روطچ  هک  میونـشب  ادـخ  صلخم  ناگدـنب  ناـبز  زا  دـیاب  ار  یگدـنب  هب  ندیـسر  هار 
تیدوبع تدابع و  هب  هکنیا  يارب  ار  ام  .تسا  ادـخ  تخانـش  ادـخ ، یگدـنب  يارب  ماگ  نیلوا  ُُهتَفِْرعَم » َیلاَعَت  ِهَّللا  ِهَداَبِع  ُلَّوَأ  : » دـنیامرف

.تسا ادخ  تخانش  تیدوبع  ریسم  رد  ندوب  يارب  ماگ  نیلوا  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  میسرب و 

یَلَع اَهَبَجْوَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  َلَْـضفَأ  َّنِإ  .دـنادیم «  هضیرف  نیرت  بجاو  نیرت و  يرورـض  ار  ادـخ  یگدـنب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح 
هب ندوب  رقم  راگدرورپ و  تخانش  ناسنا  رب  یهلا  بجاو  نیرت  يرورض  نیرت و  تلیضفاب  ِهَّیِدُوبُْعلِاب » َُهل  ُراَْرقِْإلا  ِّبَّرلا َو  ُهَفِْرعَم  ِناَْسنِْإلا 

مالسلا هیلع  قداص  ترضح  هاگنآ  .دشاب  تخانش  بترتم  هک  دروخ  یم  درد  هب  يا  یگدنب  ینعی  .تسا  شسدقم  تحاس  هب  یگدنب 
لها ام  هطساو  هب  دش و  هتخانش  ادخ  تیب ، لها  ام  هطـساو  هب  یلاعَت » َكَرابَت َو  ُهللا  َدِحُو  اِنب  .ُهللا َو  َفِرُع  اِنبَو  .هللاَِدبُع  اِنب  : » دنیامرف یم 

یم تخانـش  هب  ار  امـش  دوش  لصاح  ام  يارجم  زا  هک  هچنآ  .دش  ققحم  ادخ  دیحوت  تیب ، لها  ام  هطـساو  هب  .دش  هدیتسرپ  ادخ  تیب 
.دناسر

ع)  ) تیب لها  اب  طابترا  هلحرم  نیلوا  تدوم ،

میناسرب و موس  مود و  لحارم  هب  ار  نامدوخ  دـیاب  میتسه  لوا  هلحرم  رد  رگا  .تسا  هلحرم  هس  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طاـبترا 
ود یـسک  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما  هک  ارچ  .میناـسرب  موـس  هلحرم  هب  ار  ناـمدوخ  دـیاب  میتـسه  مود  هلحرم  رد  رگا 

میسرب ندوب  یلاع  ناسنا  هب  ندوب  يداع  ناسنا  زا  هک  دنا  هدرک  قلخ  ار  ام  نوچ  .تسا  هدرک  ررض  صخش  نآ  دشاب  مه  لثم  شزور 
ریـسم رد  هک  ییاهنآ  .دراد  دوجو  ترـسح  دـندوب  ریـسم  رد  هک  مه  ییاه  مدآ  يارب  ینعی  .میوشن  ترـسح  راچد  تمایق  زور  رد  اـت 

نآ ترسح  .دندوبن  لماک  ارچ  هک  دنروخ  یم  ترسح  دندوب  ریسم  رد  هک  ییاهنآ  .دندوبن  مدآ  ارچ  هک  دنروخ  یم  ترـسح  دندوبن 
.درادن دوجو  ییاقترا  اجنآ  رد  رگید  تسا و  يدبا  زور 
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مهیلع تیب  لها  سدقم  تحاس  هب  تبحم  ندیزرو و  قشع و  موزل  نآرق : هیآ  ناسل  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  لوا  هلحرم 
َّالِإ ًارجَأ  ِهیَلَع  مُُکلَئـسَأ  لـُق ال  وگب « : مدرم  نیا  هب  اـم  ربماـیپ  دـیامرف : یم  هک  تسا  يروش  هکراـبم  هروس  هفیرش 23  هیآ  رد  مالـسلا 

یبرقلا يوذ  هب  نتشاد  تبحم  ندیزرو و  قشع  رگم  مهاوخ  یمن  متلاسر  لباقم  رد  يدزم  رجا و  چیه  امش  زا  نم  یبرُقلا » ِیف  َهَّدَوَملا 
.نم

.دش تخس  گنت و  ادیدش  یلام  تیعضو  دش  مکحتسم  مالـسا  نید  ياه  هیاپ  دندش و  هنیدم  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دـنتفگ : ناشدوخ  اب  .دـندید  یم  لاس  نآ  رد  ار  رقف  یفرط  زا  دـندید و  یم  ار  نید  ماکحتـسا  یفرط  زا  مدرم 

هدـع کی  دـهاوخ ؟ یم  ام  زا  يزیچ  هچ  شتلاسر  نیا  لباقم  رد  تسا ، هدروآ  ام  يارب  مه  ار  زیچ  نیرتهب  تسا و  هتفرگ  شراک  هلآ 
هتـشادن یمغ  امـش  یلو  تسا  هدـش  گنت  یلام  عضو  هللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  دـندمآ و  يا 

دنتشاد اهنآ  هک  یمهوت  نآ  يارب  دنوادخ  .دروخن  ناکت  ناتلد  رد  بآ  تسا ، امش  رایتخا  رد  طرش  دیق و  نودب  ام  لاوما  مامت  دیشاب 
.ناشیا یبرقلا  يوذ  تدوم  رگم  دهاوخ  یمن  يزیچ  هک  درک  لزان  هیآ  دنهاوخ  یم  تلاسر  لباقم  رد  يزیچ  هچ  هک 

یم ام  .دـنراد  فالتخا  ریهطت  هیآ  قیداصم  رد  اهنآ  دنتـسه  یناـسک  هچ  یبرقلا  يوذ  نیا  هک  دـینک  لاوس  رگا  تنـس  لـها  عباـنم  زا 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  دنیوگ  یم  اهنآ  دنتـسه و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  طقف  طقف و  ریهطت  هیآ  قادـصم  مییوگ 
ار یبرقلا  يوذ  يانعم  مینیب  یم  مینک  عوجر  هک  اهنآ  باتک  هب  .دنراد  مه  یبرقلا  يوذ  رد  ار  یفالتخا  نینچ  ایآ  اما  .دنتـسه  مه  هلآ 

بـصعتم اضق  زا  .تسا  کلـسم  باتک و  کی  بحاص  دمحا  .تسا  لبنح  نب  دمحا  اهنآ  زا  یکی  .دنا  هدرک  نایب  ام  يارب  حوضو  هب 
زا لبنح  نب  دمحا  .دنا  هتفرگ  لبنح  نب  دمحا  زا  ار  ناش  یتدیقع  راکفا  مامت  دنتسه  شعاد  هرود  نیا  رد  هکیناسک  .تسا  هقرف  نیرت 

ترـضح مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  یبرقلا : يوذ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روظنم  دـنک : یم  لقن  هیآ  نیا  لیذ  ریبج  نب  دـیعس 
.دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز 
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ربمایپ هک : تسنیا  شنایب  هیآ  نیا  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادرگاـش  تاور و  زا  ساـبع  نبا 
تدوم زا  دارم  .دیـشاب  هتـشاد  تسود  نم  ببـس  هب  ار  اهنآ  .دینک  تاعارم  متیب  لها  دروم  رد  ارم  قح  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نکمم اما  .دـش  مولعم  تدوم  زا  دارم  سپ  .ناشنادـناخو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  قوقح  قح و  تیاـعر  نتـشاد و  تسود  ینعی 
يدزم متلاسر  لباقم  رد  امـش  زا  نم  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  نابز  زا  دوه  هروس  رد  هک  دـنک  لاوس  یـسک  تسا 

.مهاوخ یمن 

یمن يدزم  رجا و  یـسک  زا  ناشتلاسر  لـباقم  رد  اـهنآ  هک  دـیوگ  یم  هیآ  راـهچ  رد  ربماـیپ  راـهچ  ناـبز  زا  ارعـش  هکراـبم  هروس  رد 
یم تسا  ءایبنا  همه  ياـقآ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  روطچ  .تسا  راـگدرورپ  لـباقم  رد  ناـشدزم  رجا و  دـنهاوخ و 

.مهاوخ یم  تدوم  نم  دنیامرف :

امـش زا  دزم  ناونع  هب  نم  هک  ار  يزیچ  نآ  وگب  مدرم  نیا  هب  ام  ربمایپ  .تسا  هدمآ  هیآ 47  ابس  هکرابم  هروس  رد  شسرپ  نیا  باوج 
؟ تسیچ شدوس  .درب  یم  دوس  شدوخ  دشاب  هتشاد  ار  تدوم  نیا  یسکره  .تسا  ناتدوخ  عفن  هب  ما  هتساوخ 

دزم نم  دندومرف : دوب  رتالاب  ناشماقم  هکنیا  اب  ام  ربمایپ  دنهاوخ و  یمن  يدزم  رجا و  هک  دوب  نیا  ناشلاح  نابز  ربمایپ  جنپ  دـش  لاوس 
همه دور  یمن  نم  بیج  رد  دـیهد  یم  نم  هب  رجا  ناونع  هب  هک  يزیچ  نآ  دومرف : ابـس  هروس  .تسا  یبرقلا  یف  تدوم  مهاوـخ و  یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  دزم  هک  تسا  تسرد  تشاد  تسود  ار  ربماـیپ  تیب  لـها  یـسک  رگا  .تسا  ناـتدوخ  يارب  شا 
.تسا بحم  دراد و  تسود  هک  تسا  یسک  نآ  يارب  امامت  شتعفنم  یلو  تسا 
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مالسا یمارگ  ربمایپ  هب  تبحمرجا 

: تسا هدرک  لقن  يرشخمز  هک  تسا  تنس  لها  تیاور 

ٍدَّمَُحم ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  َُهل  ًاروُفْغَم  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ًادیِهَـش  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  »
ِتْوَْملا کَلَم  ُهَرََّشب  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِناَمیِْإلا  َلِمکَتْـسُم  ًانِمُْؤم  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ًاِبئاَت  َتاَـم 

یَلَع َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  اَهِجْوَز  ِتَیب  َیلِإ  ُسوُرَْعلا  ُّفَُزت  اَمک  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ُّفَزی  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ٌریکَن  ٌرْکنُم َو  َُّمث  ِهَّنَْجلاـِب 
ْنَم َالَأ َو  ِهَمْحَّرلا  ِهِکئاَلَم  َراَزَم  ُهَْربَق  ُهَّللا  َلَعَج  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  ِناـَبَاب  ِهِْربَقِیف  َُهل  َحـُِتف  ٍدَّمَُحم ص  ِلآ  ِّبُح 

ٌسیآ ِهیَنیَع  َنَیب  ٌبُوتکَم  ِهَمایِْقلا  َمْوی  َءاَج  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِهَعاَمَْجلا  ِهَّنُّسلا َو  یَلَع  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّبُح  یَلَع  َتاَم 
« هَّنَْجلا َهَِحئاَر  َّمَشی  َْمل  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ًاِرفاک  َتاَم  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِضُْغب  یَلَع  َتاَم  ْنَم  َالَأ َو  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم 

هتفر ایند  زا  لماک  ناـمیا  اـب  دوش و  یم  بوسحم  دیهـش  دورب  اـیند  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  تبحم  هیور  رب  یـسک  ره 
تبحم اب  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ینـس  .دش  دـهاوخ  هکئالم  ترایز  لحم  دـنرب و  یم  تشهب  يوس  هب  تامارتحا  مامت  اب  ار  وا  .تسا 

.دشاب هتفر  ایند  زا  دمحم  لآ  دمحم و 

وا مشچ  ود  نیب  دشاب  هتشاد  ار  هلآ   هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ضغب  هکیسک  هک  دنک  یم  هفاضا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دعب 
رگا یتح  دشاب  هتشاد  ار  هلآ  هیلع و  هللا و  یلص  ربمایپ  ضغب  هکیـسک  .تسادخ  تمحر  زا  سویأم  هک  تسا  یـسک  وا  هک  دنا  هتـشون 

هلآ و هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ضغب  هـب  هـک  یـسک  .تـسا  رفاـک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رظن  زا  دریگب  هزور  دـناوخب و  زاـمن 
.دنک یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دورب  ایند  زا  ناشنادناخ 
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مرکا لوسر  زا  يردـخ  دیعـس  یبا  .دراد  یمئالع  هک  تسا  تبحم  ثحب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  اب  طابترا  هلحرم  نیلوا 
یم تسد  هب  ار  ایند  ریخ  مامت  دشاب  هتشاد  ارم  نادناخ  تبحم  هکیسک  ره  دنیامرف : یم  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هد دندومرف : ترـضح  .دنراد  هناشن  مالـسلا 20  مهیلع  تیب  لها  نیبحم  .دنتـسه  تشهب  رد  اـه  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  چـیه  .دروآ 
.دنراد ترخآرد  تیصوصخ  هد  دنراد و  ایند  رد  تیصوصخ 

عرو لها  تسا ، صیرح  هحلاص  لامعا  هب  تبسن  تسین ، تالمجت  لها  دراد : مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بحم  ار  ایند  تیـصوصخ  هد 
لیامت بش  زامن  ندـناوخ  يارب  .نتفر  یگدـنب  يوس  هب  تبغر  اب  طاشن و  اـب  تاهبـش ،) لـباقم  رد  فقوت  ینعی  عرو   ) .تسا نید  رد 

لها درادـن و  يا  هنایم  چـیه  اـیند  اـب  تسا ، ادـخ  یهاون  ادـخ و  تعاـطا  ظـفاح  تسا ، دـیما  اـن  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  دراد ،
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  بحم  .دـشاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بحم  هک  تسا  یـسک  يارب  تیـصوصخ  هد  نیا  .تسا  یگدنـشخب 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  يارب  مدق  نیلوا  ندوب 

fares.ir  : عبنم

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  تمظع و 

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  تمظع و 

لاس هام  يد  خیرات 7  هب  هک  دـشاب  یم  لاس 92  رفص  هام  رخآ  ههد ي  رد  يرقابریم  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  ینارنخـس  نتم  نیا 
دوجو هک  دـندومرف  لفاون  برق  ثیدـح  هب  عجار  یتاحیـضوت  هئارا  اب  هسلج  نیا  رد  ناشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  مق  رد  یتاـیه  رد   92

نیا لماک  قادـصم  دـنا و  هدیـسر  ادـخ  تبحم  ماقم  هب  دنتـسه ، تاـنئاک  هطـساو  ادـخ و  تیـشم  فرظ  هک  (ص ) هللا لوسر  سدـقم 
شدوخ تمحر  رس  زا  لاعتم  يادخ  هک  دندومرف  ربمایپ  هداعلا  قوف  ماقم  تلیضف و  زا  تیاور  ود  هب  هراشا  اب  سپـس  .دنتـسه  ثیدح 

(. (ع همئا نینمؤـملاریما و  يرگید  نآرق و  یکی  درک  وا  هارمه  شدوـخ  بیغ  هنازخ  زا  شزرا  اـب  زیچ  ود  داتـسرف و  ار  يربماـیپ  نینچ 
ناهج رد  رفک  تنطیـش  هفیقـس و  باحـصا  سیلبا و  طاسب  دوش و  یم  بلاغ  اهتیالو  همه  رب  نینمؤملاریما  تیالو  هک  دندوزفا  ناشیا 
ربمایپ رون  ناشیا  درک و  دهاوخ  یلجت  هادف  انحاورا  نامز  ماما  سدقم  دوجو  رد  ربمایپ  تقیقح  تسا و  ندرک  بورغ  لاح  رد  زورما 

.دننک یم  عطاس  ملاع  رد  ار 

602 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 617 

http://www.ghaemiyeh.com


لاعتم يادخ  قلطم  دبع  (ص ،) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  تمظع و 

يِذَّلا ُهَناَِسل  ِِهب َو  ُرِْصُبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  ِِهب َو  ُعَمْـسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  ناونع  ینارون  ثیدح  رد 
يادخ هب  تابجاو  رثا  رد  هدنب  هک  دنا  هدرک  لقن  هعیش  ینس و  نیقیرف ، ار  لفاون  برق  ثیدح  نیا   (1)« اَِهب ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَی  ِِهب َو  ُقِْطنَی 

هب مه  تابحتـسم  لفاون و  اب  رگا  .دسر  یم  لفاون  هب  تبون  هاگنآ  دروآ ، تسد  هب  ار  ضئارف  برق  همه  رگا  .دوش  یم  کیدزن  لاعتم 
هدنب لاعتم  يادخ  رگا  دوش و  یم  نم  بوبحم  مراد و  یم  تسود  ار  وا  نم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  دـش ، کیدزن  لاعتم  يادـخ 

تیشم هدارا و  تحت  شدوجو  همه  دوش و  یم  یلاخ  شدوخ  زا  رگید  دش ، يراج  وا  دوجو  رد  یهلا  تبحم  تشاد و  تسود  ار  يا 
هک تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  هتبلا  تسین ؛ وا  ناـبز  رگید  ناـبز ، تـسین ؛ وا  شوـگ  رگید  شوـگ ، نـیا  .دریگ  یم  رارق  لاـعتم  يادـخ 

شیاهراک همه  تسا ، تیالو  تحت  هک  دریگ  یم  رارق  یماـقم  رد  دـبع  یلو  تسین ، روطنیا  دـنک  یم  لولح  هدـنب  رد  لاـعتم  يادـخ 
ناـبز و مشچ و  مراد و  یم  تسود  ار  وا  مه  نم  دیـسر  نم  تبحم  ماـقم  هب  وا  یتـقو  تببحا » ینبحا  اذاـف   » .تـسا ییادـخ  ياـهراک 

قلطم دـبع  هک  تسا  (ص ) هللا لوسر  سدـقم  دوجو  دـشاب  هدروآ  تسد  هب  ار  ماـقم  نیا  رفن  کـی  رگا  .موش  یم  وا  تسد  شوـگ و 
.دشاب هدش  توف  سدقم  دوجو  نیا  زا  هک  تسین  يا  هلفان  چیه  هضیرف و  چیه  .تسادخ 
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هک دـندوب  یماـقم  کـی  رد  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  یخرب  هک  درک  لاوس  روـطنیا  (ع ) نینموـملاریما زا  يدوـهی  یملاـع  تیاور  رد 
هدرک رخسم  دواد  ترـضح  يارب  ار  اه  هوک  ام  ( 79/ ءایبنا «) هعم َنْحِّبَُـسی  َلاَبِْجلا  َدُواَد  َعَم  اَنْرَّخَـس  َو  : » دیامرف یم  اهنآ  هرابرد  دنوادخ 

هسیاقم لباق  دندومرف  ترضح  تسا ؟ هداد  هچ  امش  ربمایپ  هب  ادخ  دنتفگ ؛ یم  حیبست  دوواد  ترـضح  حیبست  هارمه  هکیروطب  میدوب ،
اَْنلَزنَأ اَم  هط  : » دومرف یم  لاـعتم  يادـخ  هک  درک  یم  تداـبع  ار  ادـخ  يروط  دـشاب  هدرک  ـالوا  كرت  هکنیا  نودـب  اـم  ربماـیپ  تسین ،

بش لاس  هد  ربمایپ  دومرف  .دیزادنیب  تمحز  هب  ردقنیا  ار  ناتدوخ  ات  میدرکن  لزان  امش  رب  ار  نآرق  ام  ( 2/ هط «) یَقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع 
مامز و دـیتسه ، تبوقع  زا  نومام  رگید  هک  امـش  اقآ  دـنتفگ  وا  هب  یتقو  درک ، یم  تدابع  داتـسیا و  یم  شدوخ  ياه  هجنپ  يور  اه 

سدـقم دوجو  نیا  مشابن ؟ ادـخ  رکاش  هدـنب  ایآ   (1)« اروُکَـش ًادـْبَع  ُنوُکَأ  اَلَف  َأ  : » دومرف تسامـش ، تسد  رد  منهج  تشهب و  راـیتخا 
اَم ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  اَم  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  : » دنیوگب حیبست  وا  اب  تانئاک  همه  هک  دسرب  یماقم  هب  هک  تسا  یعیبط  دندرک و  یم  تدابع  روطنیا 

ایبنا ملعم  تسا ، لـک  ملعم  وا  تسا ، (ص ) مرکا یبـن  حبیـست  اـب  دـنیوگ ، یم  حـیبست  تاـنئاک  همه  رگا  ینعی  ( 1/ هعمج «) ِضْرَْألا ِیف 
وا عبت  هب  ملاع  همه  .تسا  كاپ  تابن  دامج و  باسح  رگید  دـنا ، هتفرگ  دای  ربمایپ  زا  ار  حـیبست  هکئالم  ملاع  رگا  تیاور  قبط  .تسا 
اب دوش  یم  یگدنب  لاعتم  يادخ  رگا  تسوا ، هطساو  هب  هدش  هتخانش  لاعتم  يادخ  رگا  هللا » فرع  انب  هللا  دبع  انب  : » دنیوگ یم  حیبست 

نیا رگید  دنک و  یم  ادیپ  روضح  وا  ياوق  همه  رد  لاعتم  يادخ  دش  ادخ  بوبحم  رگا  هدنب  .تسا  سدـقم  دوجو  نیا  یگدـنب  ضیف 
َهَّللا َّنِـکل  َتـْیَمَر َو  ْذِإ  َتـْیَمَر  اـم  َو  دوـش « : یم  ریبـعت  روـطنیا  نآرق  رداذـل  هـب .»...  عمــسی  يذــلا  عمــس  تـنک  : » تـسین وا  زا  اوـق 

، دیدرک یم  باترپ  نمشد  فرط  هب  ار  اه  هزیر  گنس  گنج  رد  دیدرک و  یم  درط  ار  نمـشد  امـش  هک  یعقوم  نآ  ( 17/ لافنا «) یمَر
ياهراک همه  تسا ، یماقم  نینچ  رد  (ص ) ربمایپ یمر .» هللا  نکل  و  : » داد یم  ماجنا  ادـخ  هکلب  دـیداد ، یمن  ماـجنا  ار  راـک  نیا  اـمش 

دوخ هدارا  تحت  رگید  و  ترـشاعم و  ...  ندـیباوخ ، ندروخ ، اذـغ  ندـیباوخ ، تسا : هلوقم  نیا  زا  سدـقم  دوجو  نیا  تشرد  زیر و 
تادوجوم تقلخ  ریسم  رد  زیچ  تفه  هک  تسه  تایاور  رد  هک  یهلا  تیـشم  همه  تسا و  یهلا  تیـشم  هتکن  هک  تسا  نیا  .دنتـسین 

همه یتقو  تهج  نیمه  هب  تسادخ و  تیشم  فرظ  سدقم  دوجو  نیا  .تسا  تیـشم  همه  لوا  ملع و ....  اضق و  ردق ، تیـشم ، تسا 
، تانئاک همه  تقلخ  زاغآرـس  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  تیـشم  لحم  دوش ، یم  قلخ  سدـقم  دوجو  نیا  ریـسم  زا  دوش  یم  قلخ  ملاع 

.تسا تانئاک  همه  هطساو  اذل  .دریگ  یم  قلعت  یهلا  تیشم  هدارا و  .تسا  شتیشم  يدوجوم ، ره  تقلخ  هلحرم  نیلوا 
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یهلا تیشم  لحم  (ص ،) ربمایپ تلیضف  رد  یتیاور 

، تسین یندـناوخ  همدـقم  یب  تایاور  نیا  زا  یلیخ  منک ، یم  هراشا  طقف  (ص ) ربمایپ تلیـضف  رد  (ع ) نینموملاریما زا  تیاور  کی  هب 
َقَلَخ اَّمَلَف  : » دندومرف نینمؤملا  ریما  هک  هدش  لقن  راحب  رد  .دوشب  زاب  ییاضف  هکنیا  باب  زا  طقف  دـنهدب ، ناگرزب  ار  تیاور  نیا  حرش 

ِْهَیلِإ َو ُرُْظنَی  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُّقَْحلا  ُهُدَـمْحَی َو  ُهُحِّبَُـسی َو  ًاِفقاَو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ٍماَـع  َْفلَأ  َیَِقب  ٍدَّمَُحم ص  اَـنِِّیبَن  َرُون  َیلاَـعَت  ُهَّللا 
ْنَم ُُهْتبَبْحَأ َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  َكاَْلفَْألا  ُْتقَلَخ  اَم  َكَالَْول  ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  یِْقلَخ َو  ْنِم  ِیتَرَیِخ  َْتنَأ  ُدـیِرُْملا َو  ُداَرُْملا َو  َْتنَأ  يِدـْبَع  اَی  ُلوُقَی 

دیرفآ شدوخ  رون  زا  ار  ربمایپ  نیا  لاعتم  يادخ  ینعی   اباَجِح » َرَشَع  ْیَْنثا  ُْهنِم  ُهَّللا  َقَلَخَف  ُهُعاَعُش  َعَفَتْرا  ُهُرُون َو  ََألْأَلَتَف  ُُهتْـضَْغبَأ  َکَضَْغبَأ 
تاکن ثیدح  نیا  رد  یلو  تسا  هدش  هدـیرفآ  یهلا  رون  زا  باجح  نودـب  سدـقم  دوجو  نیا  هک  میراد  دایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  )

مینک یم  روصت  اـم  هک  ییاـهنامز  لاـس  رازه  نیا  زا  دوـصقم  هک  دوـب  هداتـسیا  لاـس  رازه  (ص ) هللا لوـسر  روـن  نیا  و  تسا ) یفیطل 
تدابع یتقو  درک ، یم  رظن  وا  هب  لاح  نیا  رد  لاعتم  يادخ  .درک و  یم  تدابع  ار  ادـخ  درک ، یم  دـمح  حـیبست و  ار  ادـخ  .تسین و 

روطچ لاح  .تسا  نیمه  زین  كالفالا » تقلخ  اـمل  كـالول   » ینعم یتسه ، وت  یهلا  دارم  دـیرملا » دارملا و  تنا  : » دومرف یم  درک  یم 
همـشچرس وت  هکنیا  مه  هتفرگ و  قلعت  وت  هب  طقف  یهلا  هدارا  مه  دـیرملا » دارملا و  تنا  «  !؟ دـشاب لاعتم  يادـخ  دارم  ربمایپ  دوش  یم 
تاـقولخم همه  زا  .تسا  تیـشم  لـحم  ینعم  ناـمه  نیا  تسامـش ، هدارا  ریـسم  زا  تسا  نیا  زا  دـعب  هـچره  ینعی  .تـسا  ادـخ  هدارا 

هکنیا لثم  دنا  هدـش  هدـیرفآ  وت  يارب  اهنیا  .مدـیرفآ  یمن  ار  تانئاک  يدوبن  وت  رگا  مدوخ  لالج  تزع و  هب  یتسه ، وت  نم  هدـیزگرب 
هدیرفآ ام  يارب  ار  دننک  یم  شالت  ام  ندب  رد  هک  يا  هدنز  تادوجوم  اهدرایلیم  نیا  تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  لاعتم  يادـخ 

يا هرکیپ  تانئاک  .دش  یمن  هدـیرفآ  تانئاک  دـیدوبن  مه  امـش  رگا  .درک  یمن  قلخ  ار  مسج  نیا  لاعتم  يادـخ  دوبن  حور  نیا  رگا  و 
هدافتـسا مه  رگید  تانایب  زا  بلطم  نیا  .مراد  یم  تسود  ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  وت  هک  ره  هتببحا » کبحا  نم   » .امـش يارب  تسا 

ار ربمایپ  نیا  هک  يا  هزادـنا  هب  تادوجوم  یقبام  تسادـخ و  بیبح  وا  تسین ، (ص ) مرکا یبن  زج  قح  ترـضح  بیبح  هک  دوش  یم 
نم درادب  ضوغبم  ار  وت  هک  ره  هتضغبا » کضغبا  نم  و   » .دنوش یم  ادخ  بوبحم  دراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  ادخ  دنراد  یم  تسود 

ار ترـضح  لاـعتم  يادـخ  یتقو  هک  دـهدیم  همادا  دـعب  .تسا  یهلا  ضغب  بح و  رادـم  سدـقم  دوجو  نیا  مراد ، یم  ضوغبم  ار  وا 
.درک ادیپ  عافترا  ترضح  رون  عاعش  درک و  یلجت  ترضح  رون  داد  رارق  شدوخ  تیانع  دروم 
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اهنت تسا و  تاقولخم  قح و  ترـضح  نیب  هک  تسا  ییاـهباجح  هک  دـیرفآ  باـجح  ناشیا 12  سدـقم  دوجو  رون  زا  لاعتم  يادـخ 
، تردـق باـجح  درب : یم  ماـن  ار  اـهباجح  سپـس  .تسا  سدـقم  دوجو  نیا  دوخ  هدرک  ریـس  ار  بجح  ملاوـع و  نیا  همه  هک  یـسک 

لاعتم يادخ  دومرف  دعب  .تعافـش  تداعـس و  تعفر ، باجح  دعب  تلزنم و  ایربک ، توبن ، تمحر ، توربج ، تبیه ، تزع ، تمظع ،
رازه لوا 12  باجح  رد  ترـضح  .نک  ریـس  وش و  دراو  ما  هدرک  قلخ  نم  هک  ملاوع  نیا  کـت  کـت  هب  هک  داد  روتـسد  ترـضح  هب 
لاعتم يادخ  دندومرف  ترـضح  دعب  دندرک ؛ ریـس  یهلا  بجح  نیا  رد  دنا و  هدرک  فقوت  لاس و ...  رازه  مود 12  باجح  رد  لاس ،

اهایرد و نیا  رد  یهلا  مولع  تسناد ، یمن  لاعتم  يادخ  زج  هک  دوب  یمولع  يرحب  ره  رد  هک  دیرفآ  رحب ) ) ایرد ربمایپ 20  نیا  رون  زا 
دنتخادنا و راب  دندمآ و  دورف  ترضح  اهنیا  کی  کی  رد  .دوشب  لزان  اهایرد  نیا  رد  هک  داد  روتسد  ربمایپ  نیا  هب  دش و  يراج  راحب 
، دـنیامرف یم  (ع ) نینموملاریما ار  بلاطم  نیا  تسا ، هدوب  هچ  اهنیا  هک  تسا  نوریب  ام  مهف  زا  هتبلا  .دنتـشاد  مولع  راحب  نیا  رد  يریس 

مب ریز و  هتخاس ، ار  یمیظع  يانب  کی  يرامعم  کی  هک  تسا  یـسک  لثم  ام  لثم  .تسا  روطنیا  هشیمه  دـننک  یم  ثحب  ناشیا  یتقو 
حرـش ياج  اجنآ  دـنک  یم  ندز  فرح  هب  عورـش  یتقو  .میا  هداتـسیا  انب  نیا  رانک  انیبان  ياه  مدآ  کی  مه  اـم  دـناد و  یم  ار  اـنب  نیا 
بوخ رگا  .دـنریگ  یم  ار  تتـسد  مک  مک  دـعب  دـیوگ  یم  هج  مینیبب  مینک و  عمـس  ءاقلا  دـیاب  طقف  اجنآ  تسین ، اه  فرح  نیا  نداد 

یم ار  انب  نامتخاس و  ناسنا  هک  دننک  یم  نشور  ار  یغارچ  کی  مک  مک  ینک و  یم  سمل  ار  راوید  رد و  نیا  دنرب  یم  يداد  شوگ 
ءاقلا بوخ  دـیاب  داد ، حرـش  ار  ترـضح  فرح  دوش  یمن  یلیخ  میتسه ، روطنیا  (ع ) نینموملاریما ياهتبحـص  هب  تبـسن  مه  ام  .دـنیب 

دعب دنک ، یم  سمل  ار  اهاضف  دنرب  یم  ار  ناسنا  مک  مک  دعب  درک  عمـس  ءاقلا  دـیاب  دـنز  یم  فرح  دـنیب و  یم  ترـضح  .درک  عمس 
.دنیب یم  ار  دنا  هدومرف  نایب  هک  یقیاقح  نآ  دوش و  یم  زاب  ناسنا  مشچ  مک  مک 
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نیا زا  دـندش  راحب  نیا  دراو  ترـضح  هصـالخ  دـنا ، هتفگ  نخـس  هچ  زا  ترـضح  میمهف  یمن  اـم  .تسا  هنوگنیا  مه  تیاور  نیا  رد 
َدِّیَس اَی  ِیبِیبَح َو  اَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِرُْحبَْألا  ِرِخآ  ْنِم  َجَرَخ  اَّمَلَف  : » داد رارق  باطخ  دروم  ار  وا  لاعتم  يادخ  سپـس  دندمآ  نوریب  اهایرد 
َهَئاِم اَهُدَدَع  َناَک  ٌتاَرَطَق  ُْهنِم  ْتَرَطَقَف  َماَق  َُّمث  ًادِجاَس  ُروُّنلا  َّرَخَف  ِرَشْحَْملا  َمْوَی  ُعیِفَّشلا  َْتنَأ  ِیلُـسُر  َرِخآ  اَی  ِیتاَقُولْخَم َو  َلَّوَأ  اَی  ِیلُـسُر َو 
َلْوَح ُفوُطَت  ْتَراَص  ُراَْونَْألا  ِتَلَماَکَت  اَّمَلَف  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ًاِّیبَن  ِهِرُون  ْنِم  ٍهَرْطَق  ِّلُک  ْنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َقَلَخَف  ٍهَرْطَق  َْفلَأ  َنیِرْـشِع  ًهََعبْرَأ َو  ٍْفلَأ َو 

وت تسد  هب  تمایق  زور  ملاع  همه  ءاـیبنا ، همه  رخآ  لوا و  يا  ینعی   (1)« ماَرَْحلا ِهَّللا  ِْتَیب  َلْوَح  ُجاَّجُْحلا  ُفوُطَت  اَـمَک  ٍدَّمَُحم ص  ِرُون 
دیحوت ملعم  امـش  رگید  ملاوع  ایند و  رد  هک  روط  نیمه  .دنوش  یم  دیحوت  يداو  تشهب و  دراو  وت  تسد  اب  دـننک و  یم  ادـیپ  تاجن 

لاعتم يادـخ  لباقم  رد  سدـقم  دوجو  نیا  .دوش  یم  هدوشگ  امـش  اـب  يدـیحوت  تاـماقم  تشهب و  ياـهرد  مه  تماـیق  رد  دـیدوب ،
رخآ لوا و  یتسه ، نم  لسر  دیس  هک  درک  اطع  ترـضح  هب  ار  تاماقم  نیا  لاعتم  يادخ  یتقو  .داد  ماجنا  مات  هدجـس  درک و  عضاوت 
دنهد یم  ام  هب  ار  یتمعن  نیرتمک  یتقو  هک  تسا  نیا  رد  ام  اب  ترـضح  قرف  .دـندرک  مات  هدجـس  ناشیا  یتسه ، اـیبنا  عیفـش  ءاـیبنا و 
لاعتم يادخ  لباقم  رد  وا  دنتـشاذگ و  ترـضح  تسد  ریز  ار  تانئاک  دـنوادخ  یلو  میوش  یم  تمعن  هب  لوغـشم  تمعن و  هب  رورغم 

نیا هک  دـش  حـشرتم  ناـشیا  سدـقم  دوـجو  زا  یتارطق  دنتـساخرب  هدجـس  زا  یتـقو  ترـضح  هک  دوـب  يروـط  هدجـس  .درک  هدـجس 
نیا دندرک ، یم  ینیگنـس  قرع  ترـضح  دمآ  یم  ترـضح  هب  یحو  یتقو  هک  هدمآ  تایاور  رد  .تسا  تدابع  ینیگنـس  هدـنهدناشن 
نیا زا  هرطق  رازه  هک 124  دش  يراج  ترـضح  سدقم  دوجو  زا  قرع  ای  کشا  دـننام  یتارطق  هک  دوب  هوکـش  اب  ردـقنآ  مه  هدـجس 
راونا نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  رت  فیطل  هتکن   دیرفآ ؛ ار  يربمایپ  سدقم  دوجو  نیا  رون  زا  هرطق  ره  زا  .دش و  حـشرتم  سدـقم  دوجو 

یم فاوـط  ربماـیپ  نیا  رود  ربماـیپ  رازه  رون 124  دـنخرچ ، یم  هللا  تیب  لوح  جاـجح  هک  روط  ناـمه  دندیـسر  ناـشدوخ  لاـمک  هب 
.دنتسه ام  هب  لیامتم  اذل  دیرفآ و  ام  مسج  زا  ار  ایبنا  رون  لاعتم  يادخ  دومرف : هک  یتایاور  نآ  ینعم  تسا  نیا  .دندرک 
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رود تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  يرگید  زیچ  هبعک  نیا  حور  تسا و  مسج  میخرچب ، نآ  رود  میتسه  رومام  ام  هک  يا  هبعک  نیا  ـالوصا 
ُْنبا اَنَأ  یًنِم  َهَّکَم َو  ُْنبا  اَنَأ  : » دومرف (ع ) داجس ماما  .تسا  ترـضح  مارتحا  هب  تسه  هک  یتاماقم  همه  .درادن  ییانعم  ندیخرچ  گنس 
ریغ رد  تسا  (ص ) مرکا یبـن  هبعک  نطاـب  هکم ؟ دـنورب  مدرم  هچ  يارب  ـالاو  تـسا  مرکا  یبـن  عاعـش  هـکم  نطاـب   (1)« اَـفَّصلا َهَوْرَم َو 
درک ضرع  هدمآ ، روطنیا  یتیاور  رد  .تسوا  رخآ  لوا و  دننک !؟ فاوط  هبعک  رود  دـنورب و  هکم  مدرم  تشاد  یهجو  هچ  تروصنیا 
هبعک حور و  رومعملا  تیب  اـیوگ  .تسا  رومعملا  تیب  زا  یعاعـش  نیا  دومرف  ترـضح  دراد ؟ هشوـگ  تسا و 4  یعلـض  هبعک 4  ارچ 

ره تسا و  ناویح  تاناویح ، مسج  تسا و  مدآ  مدآ ، مسج  هکنیا  لثم  دنـشاب ، هتـشاد  بسانت  مه  اب  دیاب  حور  دـسج و  .تسا  دـسج 
یم دساف  ياه  حور  هک  ییاه  حور  اذل  .تسا  ناشحور  اب  بسانتم  ناشمـسج  ناگدـنرد  ناگدـنرچ و  ناگدـنزخ ، هلمج  زا  یناویح 

ِروُّصلا ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  : » هیآ نیا  لیذ  .دنیآ  یم  تاناویح  بلاق  رد  تمایق  رد  اهنیا  دومرف  .دوش  یم  ضوع  ناشمـسج  تمایق  رد  دنوش 
.دنتـسه تاناویح  زا  یکی  هفایق  رد  مادـک  ره  دـنیآ و  یم  رـشحم  رد  نم  تما  زا  هتـسد  هد  دومرف  تیاور  رد  ( 18/ أبن «) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف 

حور رگا  اذـل  دراد  بسانت  شحور  اب  ناسنا  مسج  نوچ  دـنوش  یم  رهاظ  ناویح  نالف  هفاـیق  رد  دنتـسه  هاـنگ  نیا  لـها  هک  ییاـهنآ 
.تسا تاناویح  مسج  هللااب  ذوعن  دراد  تمایق  رد  ناسنا  هک  یمسج  اذل  دنک ، یم  ضوع  مه  مسج  لاعتم  يادخ  دش ، دساف 
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تیب اـقآ  تفگ  .تسا  هکئـالم  هبعک  دـننک ، یم  فاوط  اـجنآ  هکئـالم  هک  تسا  رومعملا  تیب  شحور  دراد ، یحور  کـی  مه  هبعک 
هک ناسنا  حور  لثم  تسین ، روط  نیا  شیاه  هشوگ  هبعک  ياه  علض  لثم  رومعملا  تیب  علـض  هتبلا  تسا ؟ یعلـض  راهچ  ارچ  رومعملا 
یم قـلعت  مشچ و ...  اـپ و  تسد و  هب  بلق و  هب  یکی  زغم و  هب  اوـق  نیا  زا  یکی  دراد ، ییاوـق  داـعبا و  تسا و  شمـسج  اـب  بساـنتم 

؟ دوـش یم  لیدـبت  هبعک  هب  دوـش  یم  دـسج  یتـقو  هک  دراد  هناـگراهچ  داـعبا  تسا و  یعلـضراهچ  ارچ  روـمعملا  تیب  تـفگ  .دریگ 
نوچ تسا ، شرع  يذاحم  رومعملا  تیب  .دراد  دوجو  يرتالاب  حور  کی  تسا و  مسج  شدوخ  مه  رومعملا  تیب  دندومرف  ترـضح 
تیب رود  هب  ینعی  شرع  مسج  رود  هکئـالم  سپ  .تسا  شرع  نآ  يارب  مـسج  مـه  روـمعملا  تـیب  تـسا ، يدـعب  راـهچ  یهلا  شرع 

دومرف تسا ؟ یعلـض  راـهچ  شرع  ارچ  درک  ضرع  .میخرچ  یم  هبعک  رود  ینعی  شرع  ِمسج  ِمسج  رود  اـم  دـنخرچ و  یم  رومعملا 
«. ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دمحلا  هللا و  ناحبـس  : » تسا دـیحوت  نکر  راهچ  لماح  یهلا  شرع  تسا و  ات  راهچ  یهلا  ناکرا  نوچ 

مالـسا میظع  قلخ  دومرف  میظع » قلخ  یلعل  کنا  ، » تسا هدـش  ریبعت  (ص ) مرکا یبن  قلخ  هب  مالـسا  دـیحوت و  ناکرا  تایاور  رد  هک 
یبن میظع  قلخ  شرع  حور  ینعی  تسا ؛ یعلض  راهچ  شرع  تسا و  ات  راهچ  مالسا  ناکرا  تسا و  (ص ) مرکا یبن  قلخ  مالسا  تسا ،
هبعک مینک ، فاوط  هبعک  رود  دـیاب  ملاع  نیا  رد  ام  دـندرک  یم  فاوط  ربمایپ  رون  رود  ناشدوخ  ملاع  رد  ایبنا  سپ  .تسا  (ص ) مرکا

رومعملا تیب  مسج  مه  هبعک  تسا ؛ شرع  مسج  رومعملا  تیب  تسا و  ترضح  مسج  هلزنم  هب  شرع  تسا ، ربمایپ  مسج  مسج  مسج 
فاوط هبعک  رود  دیاب  ام  هبعک  هدش  هدمآ  دورف  مه  ربمایپ  میدمآ  دورف  یتقو  میدمآ ، دورف  ردقنیا  میدمآ  هک  نیمز  نیا  رد  ام  .تسا 

.دننک یم  فاوط  تسا  ربمایپ  مسج  مسج  هک  رومعملا  تیب  رود  هکئالم  دندرک و  یم  فاوط  ربمایپ  رون  رود  ایبنا  .مینک 
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ادخ بیغ  هنازخ  زا  رهوگ  ود  اب  هارمه  (ص ) ربمایپ لاسرا 

نیا تسوا و  تسد  تسد ، تسوا ؛ راک  راک ، الوا  تسا  هداتـسرف  ار  ربماـیپ  نیا  سدـقم و  دوجو  نیا  لاـعتم  يادـخ  هلوسر » لـسرا  »
تیرومام قلطم  دبع  نیا  هب  لاعتم  يادخ  قحلا » نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا   » .تسا قلطم  دـبع  هکلب  درادـن  شدوخ  زا  چـیه  ربمایپ 

.تسا هدرک  لـسرم  ار  وا  هداتـسرف و  ار  تسا  ملاـع  همه  هب  اـیبنا و  همه  هب  لوسر  هک  یلوسر  نیا  ربماـیپ و  نیا  دـنوادخ  تسا ، هداد 
ار تمظع  نیا  اب  ربمایپ  دـنوادخ  تسا ، یمهم  هتکن  یلیخ  تسا ؟ هدرک  وا  هارمه  يزیچ  هچ  هداتـسرف و  هچ  يارب  ار  ربماـیپ  نیا  لاـح 

لاعتم يادـخ  دوخ  هراک  همه  ینعی  تسوا  دوخ  راک  تسادـخ ، تمحر  تبحم و  هدـنهدناشن  نیا  .دـیایب  اه  هدـنب  غارـس  ات  هداتـسرف 
هک باتک  کی  قحلا ،» نید   » يرگید و  يدـه »  » یکی درک ، وا  هارمه  زیچ  ود  داتـسرف و  ار  يربماـیپ  نینچ  شدوخ  تمحر  زا  تسا ،

اهرهوگ نیا  داتـسرف و  (ص ) ربمایپ نیا  اب  ار  رهوگ  ود  نیا  .دـشاب  یم  (ع ) همئا و  (ع ) نینموملاریما هک  قحلا  نید  کـی  تسا و  نآرق 
رد دنتسین ، ملاع   نیا  سنج  زا  ود  نیا  الصا  (ع .) نینموملاریما هن  تسایند و  نیا  سنج  زا  نآرق  هن  دندوب ، ادخ  بیغ  هنازخ  يارب  مه 

اجک ار  ام  ایادخ  هک  دندش  قلعتم  یهلا  شرع  هب  دتـسرفب ، تساوخ  یم  ار  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  لاعتم  يادـخ  یتقو  دومرف  تیاور 
ترـضح یتقو  تسا  هدـنز  دوجوم  کی  نآرق  میوشب ؟ نیـشنمه  تیـصعم  لها  اب  میورب  تسین ، ایند  ملاع  رد  اـم  ياـج  یتسرف ؟ یم 

، دیآ یم  نینموم  تروص  رد  دـیآ ، یم  یفلتخم  ياه  تروص  رد  نآرق  دـیامرف  یم  دـنک ، یم  نایب  ار  تمایق  زور  رد  نآرق  تاروطت 
یهلا شرع  ياـپ  دـیآ  یم  دـعب  اـیبنا ؛ همه  زا  لـضفا  دـیآ ، یم  اـیبنا  تروص  رد  ادهـش ؛ همه  زا  لـضفا  دـیآ ، یم  ادهـش  تروص  رد 

ار نآ  لاعتم  يادخ  دوش ، نیشنمه  ایند  نیا  رد  ام  اب  هک  تسین  ام  خنس  زا  تسا و  هدنز  یقیقح  دوجوم  کی  نآرق  .دنک  یم  تعافش 
یمن ربمایپ  نیا  رگا  هدـمآ و  ربمایپ  هک  تسنیا  دـیایب ، ایند  نیا  رد  نآرق  نیا  دوش  یم  بجوم  هک  يزیچ  اـهنت  .داتـسرف  ربمغیپ  نیا  اـب 

یــشوخلد دـمآ ، یمن  اـیند  رد  نینموـملا  ریما  هـک  دـمآ  یمن  ربماـیپ  نـیا  رگا  دـمآ ؛ یمن  اـیند  رد  ادـخ  بـیغ  هـنازخ  رُد  نـیا  دـمآ 
يور هب  ریدـغ  زور  رد  ار  شتیالو  ياهرد  مه  دـعب  دروآ  شدوخ  اـب  ار  سدـقم  دوجو  نیا  ربماـیپ  .تسا  ربماـیپ  نیا  هب  نینموملاریما 

اب ار  رهوگ  ود  نیا  دنوادخ  انید » مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : » دومرف درک و  زاب  ملاع 
ام یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینإ  : » تشاذـگ یقاب  ار  رهوگ  ود  نیا  ربماـیپ  هک  تسنیا  بیجع  درک و  هارمه  ربماـیپ  نیا 
زا نوریب  تسه  یهارمگ  ره  .دیوش  یمن  هارمگ  يا  هظحل  دـیرادنرب ، رهوگ  ود  نیا  زا  تسد  رگا  ادـبا » اولزت   نل  امهب  متکـسمت  نإ 

.تسا ادخ  تمحر  تیاده و  رون و  يداو  نآرق ، يداو  نینموملاریما و  يداو  .تسا  (ع ) نینموملاریما نآرق و  يداو 
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یلع هرهظیل  : » دـنک یم  رد  هب  نادـیم  زا  ار  اـبقر  همه  هک  تسا  يرهوگ  مداد ، ربماـیپ  نیا  هب  نم  هک  يرهوگ  نیا  هک  دومرف  مه  دـعب 
همادا توغاط و  ءایلوا  هفیقس و  تسا  تسرد  .دوش  یم  بلاغ  اه  تیالو  همه  رب  (ع ) نینموملاریما تیالو  دیـشابن  نارگن  هلک .» نیدلا 

نا : » تسا ینالوج  کی  تسین ، چیه  شیاه  یگدیچیپ  همه  اب  دـینیب  یم  ناهج  رد  زورما  امـش  هک  يرفک  تنطیـش و  طاسب  نیا  اهنآ 
ثوعبم مرکا  یبن  سدـقم  دوجو  یتقو  دومرف  ترـضح  هک  هدـمآ  هعـصاق  هبطخ  رد  هک  هلمج  نیا  يانعم  هلود » قحلل  هلوج و  لطابلل 
دوجوم یلیخ  ناطیش  دش ، دنلب  ناطیش  دایرف  دروآ  یحو  دمآ و  لیئربج  یتقو  ناطیـشلا » هنر  تعمـس  ، » مدوب ءارح  راغ  رد  نم  دندش 
شزامن تعکر  ود  یترخآ ، ای  تسا  ییایند  شناـمز  تسین  مولعم  هک  یتداـبع  لاـس  رازه  شـش  تسین  يا  هداـس  زیچ  تسا ، یبیجع 

شتسد اهزیچ  یلیخ  دراد ، یشرف  شرع و  دراد ، اوق  یلیخ  ناطیش  .تسین  يداع  ياهزیچ  اهنیا  تسا ؛ هدیـشک  لوط  لاس  رازه  راهچ 
جوف حور  هکئالم و  دوش و  یم  لزان  ماما  رب  توکلم  ملاع  هک  ردـق  بش  دومرف  .تسین  شتـسد  زیچ  چـیه  لاـح  نیع  رد  هتبلا  تسه 
.دراد یباتک  باـسح و  شدوخ  يارب  ناطیـش  دـنوش ، یم  عمج  سیلبا  درگ  بش  نآ  مه  نیطایـش  دـنیآ ، یم  ترـضح  رـضحم  جوف 

ماما اب  ات  تسا  یلماک  روحم  شدوخ  هک  دنک  یم  لایخ  ناطیـش  دومرف  هک  دنرب  یم  دنروآ و  یم  ربخ  دنور و  یم  دنیآ و  یم  ردقنآ 
هدش لقن  .تسین  شتسد  يزیچ  هک  دمهف  یم  دش  هجاوم  تقیقح  نآ  اب  یتقو  تسین ، شتـسد  زیچ  چیه  هک  دمهف  یمن  دوشن  هجاوم 

همالع هب  شرذگ  يزور  ندرک ، داجیا  بیرف  دوب  هدرک  عورـش  دوب و  هدمآ  ناتـسودنه  زا  یـضاترم  ییابطابط  همالع  نامز  هک  تسا 
لافغا ار  ادخ  ناگدنب  دراد و  يزیچ  اعقاو  دنک  یم  لایخ  سیلبا  .درک  رارف  درک و  عمج  ار  شطاسب  هک  دـندروآ  شرـس  يراک  داتفا 

اعقاو دنکن  دروخرب  ماما  هب  ات  تسا  يا  هراک  اعقاو  دنک  یم  لایخ  هک  دنک  یم  دمآ  تفر و  ردقنآ  بش  نآ  ناطیـش  دومرف  .دـنک  یم 
هب مدینش ؛ ار  ناطیش  هلان  يادص  نم  ناطیشلا » هنر  تعمـس  : » دومرف ترـضح  دراد  یهاگتـسد  ناطیـش  .دیآ  یم  شرواب  مه  شدوخ 

ُعَمْسَت َکَّنِإ   » ینیب یم  وت  منیب  یم  نم  هچ  ره  يونش و  یم  مونش  یم  هچ  ره  نم  دندومرف  ربمایپ  دوب ؟ هچ  نیا  مدرک  ضرع  ترـضح 
يادص نیا  دومرف  دعب  .درادن  توبن  تسین و  ربمایپ  طقف  .تسا  یبیجع  ماقم  یلیخ   (1)« ِیبَِنب َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  يَرَأ  اَم  يََرت  ُعَمْسَأ َو  اَم 
یلاؤس اجنیا  لاح  .دش  مامت  راک  هک  دش  دنلب  شدایرف  دتـسرپب  ار  یـسک  دش  سویام  رگید  مدـش  ثوعبم  نم  یتقو  دوب ، ناطیـش  هلان 
.تسا ندرک  بورغ  لاح  رد  ناطیـش  تسا و  ادص  رـس و  شا  همه  اهنیا  تسا ؟ ییاغوغ  هچ  اهنیا  تسا ، ربخ  هچ  نالا  سپ  هک  تسا 

نآ زا  لاس  رـضاح 1400  لاح  رد  .تسا  هدـش  عمج  شطاـسب  دورب ، دـیاب  وا  رگید  درک  عولط  هک  ربماـیپ  نیا  دـناد  یم  مه  شدوخ 
و لاس   رگید 1400  هدیشک  لوط  لاس  رازه  راهچ  شزامن  تعکر  ود  و  هتـشاد   تدابع  لاس  رازه  شـش  هکیـسک  .درذگ  یم  نامز 

دتسرپ یمن  ار  وا  یسک  دناد  یم  دش ، سویام  رگید  ناطیـش  مدمآ  هک  نم  دومرف  (ص ) ربمایپ .دیآ  یمن  باسح  هب  يزیچ  اهنامز  نیا 
.تسا سیلبا  رخآ  ياهشالت  رگید  اهنیا  و 
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( جع ) نامز ماما  رد  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  تقیقح  یلجت 

ربمایپ نیا  تقیقح  .دنک  یم  مه  یلجت  دنک و  یلجت  ملاع  رد  ربمایپ  نیا  تقیقح  دیاب  نوکرشملا » هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  »
اَذِإ ِراَهَّنلاَو  :  » تسا نآرق  تایآ  نومـضم  نیا  .دـنک  یم  عطاس  ملاع  رد  ار  ترـضح  رون  ناـمز  ماـما  دـنکیم و  یلجت  ناـمز  ماـما  رد 
نآ ات  دهد و  یم  یلجت  ملاع  رد  ار  یقیقح  سمـش  نیا  سدـقم و  دوجو  نیا  رون  دـننک  یم  روهظ  ترـضح  یتقو  ( 3/ سمش «) اَهیَّلَج

ربمایپ نیا  دمهفب  تعجر  هرود  رد  ددرگرب و  دیاب  مه  ناملس  یتح  .دروآ  هچ  شدوخ  اب  دوب و  هک  ربمایپ  نیا  دمهف  یمن  ناسنا  نامز 
دوش یم  نشور  ملاع  دـنک  یم  ادـیپ  یلجت  هادـف  انحورا  ناـمز  ماـما  سدـقم  دوجو  رد  مرکا  یبن  سدـقم  دوجو  یتقو  .دـندروآ  هچ 

وا هب  ادخ  هدروآ و  هچ  ربمایپ  نیا  میمهف  یمن  الصا  ام  تسا و  باجح  هدرپ و  رد  نید  نالا  .ددرگ  یمرب  مه  ناملس  ترضح  تقونآ 
دنمهف یم  هک  تسا  نامز  نیا  رد  نوچ  دـندرگ  یمرب  مه  دـندوب  هار   لها  هک  ییاهنآ  روهظ  نامز  .تسا  هدـمآ  هچ  يارب  هداد و  هچ 

کی دـش ، رهاظ  هدروآ  شدوخ  اب  ترـضح  هک  یتیالو  نیا  نید و  نیا  یتقو  هلک » نیدـلا  یلع  هرهظیل   » .تسا هدروآ  هچ  ربماـیپ  نیا 
َکَّبَر َو  ْرِذـنَأَف    ُْمق  ُرِّثَّدُْـملا *  اَهُّیَأ  اَی  : » تسا هدـش  ریـسفت  ترـضح  تعجر  هب  ررکم  تایآ  نیا  تایاور  رد  .دـنک  یم  رهطم  ار  ملاع 
راذنا .تسا  تعجر  رد  مایق  روظنم  دومرف  دیزیخرب ، ام  ربمایپ  ( 1/ رثدم «) ُِرثْکَتْسَت ُننْمَت  َال  َو  ْرُجْهاَف *  َزْجُّرلا  َو  ْرِّهَطَف *  ََکباَِیثَو  رِّبَکَف * 

؛ شاپب اهلد  نیا  رب  ار  تدوخ  تفرعم  نآ  زا  يدرگ  ناشنب و  مدرم  بولق  رد  ار  یهلا  يایربک  ینعی  نک  ریبکت  ار  تراگدرورپ  نک و 
( هفیقس باحصا   ) كرش نارس  دنک و  یم  كاپ  ار  اه  كرش  دیآ  یم  یتقو  ترضح  .نک  رود  ار  اه  یگدولآ  نک و  ریهطت  ار  تتما 

دنتـسه مه  نالا  هتبلا  .دریگ  یم  رارق  ناشیا  شـشوپ  تحت  ملاع  همه  دوش  یم  يراـج  ملاـع  همه  رب  شتنم  تقونآ  .دـنک  یم  رود  ار 
.دنک یم  ادیپ  روهظ  نامز  نآ  رد  یلو 
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مالسا یمارگ  ربمایپ  باقلا 

مالسا یمارگ  ربمایپ  باقلا 

ندوب دبع  فلا )

.تسا ندوب  دبع  تسا  هدش  هداد  تبسن  ربمایپ  هب  نآرق  رد  هک  ینیوانع  باقلا و  زا 

( هلوح انکراب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  ًالیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس  )

؟ دش یم  قالطا  یناسک  هچ  هب  دبع  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  تسا ؟ موهفم  هچ  هب  دبع 

ام رورغ  دنیوگب  ص )  ) مرکا یبن  نامز  رد  جیار  موهفم  نامه  هب  دبع  ام  هب  رگا  دنک ؟ یم  باطخ  دبع  هژاو  اب  ار  ربمایپ  دـنوادخ  ارچ 
رد ار  يربتعم  تیاور  یبنلا  ننس  باتک  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  .تسا  یسررب  قمعت و  لباق  عوضوم  نیا  دوش ؟ یمن  راد  هحیرج 

حرطم ربمایپ  يارب  تیوفک  تینأش و  ایآ  .تسا  هدوب  هنوگ  دـبع  مدرم  اب  ناشیا  دروخرب  هک  دـنک  یم  لـقن  ربماـیپ  قـالخا  تـالاح و 
ای هدوب  تفلک  موهفم  هب  نامز  نآ  رد  زینک  ایآ   ( .دـنا هدوب  زینک  نایعیـش  ع )  ) موصعم ماما  شـش  اـی  جـنپ  رداـم  منیب  یم  تسا ؟ هدوبن 

حرطم ناماما  يارب  تیوفک  تینأش و  اـیآ  هللا  ذاـعم  تسین .( هنوگنیا  زینک  یلو  تسا  شـسفن  کـلام  تفلک  اریز  تسین  مولعم  ریخ ؟
؟ تسا هدوبن 

؟ تسا هدش  لح  ام  تیلاعف  هطیح  رد  قالخا  نیا  ایآ 

.مینک ادیپ  یتیصوصخ  نینچ  مه  ام  دیاش  میریگ  رارق  دازآ  زاب و  ياضف  رد  میبای و  ییاهر  ینورد  ناطیش  ياهدنب  زا  میناوتب  رگا 

ربمایپ تفگ : دیاب  دراد ؟ ام  اب  یطابترا  هچ  تسا  ص )  ) مرکا ربمایپ  صوصخم  یگژیو ، نیا  هک  دشاب  حرطم  لاوئس  نیا  تسا  نکمم 
یلع اـم  و   ( دوب غلبم  ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  .میغلبم  هک  اـم  يارب  صوصخ  هب  هنـسح ( هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناـک  دـقل   ( تسا هوسا 

). غالبلا الا  لوسرلا 
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.دشاب نامراتفگ  دیؤم  دیاب  ام  راتفر  هکلب  تسین  راتفگ  اب  اهنت  مایپ  ندناسر  .مکتنسلا  ریَغب  ِساّنلا  هاعد  اونوک 

یگداوناخ يرادا و  طیحم  رد  ام  یگدنز  هوحن  دنراد و  هجوت  لاح  هتشذگ و  رد  ام  راتفر  هب  مدرم  میئوگ  یم  (ع ) قداصلا لاق  یتقو 
هک نآرق  صوصخ  هب  .تسا  يرورض  هدش ، رکذ  تایاور  نآرق و  رد  هک  ص )  ) ربمایپ باقلا  نتـشاد  اذل  .دنک  یم  روطخ  ناشنهذ  هب 

.تسا هدوب  یبوخ  غلبم  اهنآ ، ندوب  اراد  اب  هک  هتشاد  یتایصوصخ  هچ  ص )  ) ربمایپ هک  میئامن  هجوت  .تسا  رودصلا  یعطق 

ندوب جارس  ب )

ینعی تسا  جارس  تفـص  رینم  .تسا  مه  رینم  ریغ  جارـس  رگم  منیبب  متـشادن  هعجارم  تصرف  هدنب  ًارینم .( ًاجارـس   ( تسا جارـس  ربمایپ 
!. میهد یم  ییانشور  میزوس و  یم  ایآ  میشاب  جارس  میهاوخ  یم  هک  ام  .دشخب  یم  ییانشور  دزوس و  یم  دوخ 

هب هتـشون و  يربهر  مظعم  ماقم  تمدـخ  يا  همان  حلـسم  ياهورین  زا  یـصخش  ًاریخا  مینادـب  هک  تسا  مزـال  امـش  يارب  يا  هتکن  رکذ 
(. هضیرع هاچ   ) نارکمج دجسم  هلمج  زا  تسا  هداتسرف  هدنریگ  ناونع  هب  مه  اه  یضعب 

یسایس یتدیقع  هک  یتروص  رد  .مناوخ  یم  امش  يارب  ار  شتارابع  زا  یتمـسق  .تسا  هدرک  یفرعم  ادخ  هدنب  ار  دوخ  همان  ياهتنا  رد 
رب ـالاب  هب  یپیترـس  لـحم  اـب  لغـش  نتفرگ  تاـماقم و  اـب  تقاـفر  رکف  هب  یعقاو  ندومن  یبتکم  یلاـمعا و  نینچ  رب  تراـظن  ياـج  هب 

رگا هک  منارگن  نم  اقآ ، تسا : هتشون  همان  رخآ  رد  ...دنشیدنا  یمن  يرگید  زیچ  هب  هبتر 17  هب  زج  مه  اهنآ  تسا و  هداتفا  نویناحور 
ياسؤر تاسلج  رد  ار  همان  مامت  دـینک .؟ یم  رکف  هچ  طیارـش  نیا  اب  دـهد  رارق  هلمح  دروم  ار  روشک  نیا  نمـشد  هتـساوخان  يادـخ 
تلاسر هب  یتقو  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  جارـس  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  فیـصوت  .درک  مهاوخ  تئارق  ناـیاقآ  يارب  ع.اـس 

رظن زا  هعماج  رـشق  نیرت  نییاپ  اب  ار  دوخ  یگدنز  تسا  دیقم  دنک و  یم  فرـصم  ار  هجیدـخ  ترـضح  لاوما  مامت  دوش  یم  ثوعبم 
ار یگنسرگ  هدرشف و  هدعم  هک  تسب  یم  گنـس  شکرابم  ندب  هب  یگنـسرگ  تدش  زا  ًاضعب  ص )  ) مرکا لوسر  .دنک  میظنت  یهافر 

: تفگ یم  سنا  نبا  کلام  هک  تسا  رطاخ  نیدب  .دنکن  ساسحا  یلیخ 
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هکنیا يارب  ربمایپ  ارچ  .دوبن  ناشیا  لزنم  رد  نتخپ  اذغ  ینعی  دش .» یمن  دنلب  ص )  ) ربمایپ هناخ  خـبطم  زا  دود  تشذـگ و  یم  اهزور  »
؟ دشاب هنوگ  نیا  دیاب  دشاب  یبوخ  غلبم 

درک یم  یگدنز  هنوگ  نآ  (ع ) یلع نینمؤملاریما  هللا ، لوسر  نب  ای  دنک  یم  لاوئـس  دسر و  یم  ع )  ) قداص ماما  تمدخ  اقآ  نآ  ارچ 
: دراد یم  هضرع  نیماضم ) نیمه  هب   ) باوج رد  ترضح  نینچنیا ! امش  و 

«. دنتشاد تموکح  تیلوئسم  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  »

؟ تسا ع )  ) یلعریما هیبش  ام  راتفر  ایآ  میرادن ؟ تموکح  تیلوئسم  ام  ایآ 

دّجهت ج )

یلاعت هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  دراد ؟ دجهت  هب  يزاین  هچ  ربمایپ  لثم  یتیصخش  تسا ، دّجهت  ربمایپ ، يارب  نآرق  رد  هروکذم  باقلا  زا 
؟ ارچ .دنناد  یم  تابجاو  ءزج  ار  دجهت  تسا ، حرطم  ناشیا  يربهر  ثحب  هک  ینامز  زا  يربهر  مظعم  ماقم  هیلع و 

قرب رکیپ  لوغ  يامیپاوه  يرطاب  هکنیا  لاح  دهاوخ و  یم  قرب  ینیعم  رادقم  تلکیس ، روتوم  يرطاب  مهاوخ ،) یم  رذع   ) منزب یلاثم 
نوچ ص )  ) مرکا ربمایپ  .میوش  ژراش  دیاب  ردقچ  مینک  تسد  رد  ار  مدرم  تیونعم  میهاوخ  یم  ام  .دوش  ژراش  دیاب  .دهاوخ  یم  يوق 

.تسا هدرک  بجاو  ناشیارب  ار  دجحت  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا  غلبم 

ندوب رکاذ  س )

یبلق رکذ  ینابز 2 ) رکذ  ( 1 میراد : رکذ  عون  ود  دنا  هتشاد  نایب  رکذ  لها  هک  هنوگنامه 

.مینک شومارف  ار  دنوادخ  دیابن  یطیارش  چیه  رد  .تسا  مهم  یبلق  رکذ 

یناحور ینز ؟ یم  ارچ  تفگ  زابرس  .دز  یلیس  نتفرگ  وضو  رد  هابتـشا  لیلد  هب  ار  يزابرـس  دورولا ، دیدج  یناحور  يا  هعومجم  رد 
! دیتسه رکاذ  امش  اقآ  دنتساوخ ( ار  شرذع  هتبلا   ( .دز يرگید  یلیس  ینک ! یم  يزارد  نابز  تفگ :

ادخ دای  رد  هظحل  نآ  امش  ایآ  .دز  یم  مدرم  شوگ  هب  یلیس  هروس  دمح و  تئارق  ای  نتفرگ  وضو  رد  هابتـشا  يارب  ص )  ) لوسر اجک 
!؟ دیدوب
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ندوب رّکذم  ش )

.رطیصمب مهیلع  تسیل  رکذم  تنا  امنا  .تسا  ندوب  رّکذم  ص )  ) ادخ لوسر  رگید  باقلا  زا 

حرطم ار  ریذبت  فارسا و  رگا  .دوب  رکذم  مه  شلعف  اب  ای  دوب ؟ رّکذم  شلوق  اب  ًافرص  ص )  ) ادخ لوسر  ایآ  .یلعف  رکذم  ینعی  رکذم 
؟ ریخ ای  متسه  رکذم  مه  لمع  ماقم  رد  هدنب  هک  دنراد  هجوت  مدرم  مینک  یم 

هک يا  هناـیار  میتفاـی  روضح  یناـحور  هزعا  زا  یکی  راـک  قاـتا  رد  حلـسم ، ياـهورین  زا  يا  هعومجم  هب  دوـخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد 
: تفگ خساپ  رد  دینک ؟ یم  هدافتسا  هنایار  زا  .مدیسرپ  يو  زا  میدش  لاحـشوخ  ادتبا  مدرک ، هدهاشم  زیم  يور  دوب  هدش  زاب  شتاعطق 

.دنا هتشاذگ  مه  نم  قاتا  رد  دنا و  هدروآ  يدادعت  هعومجم  نیا  رد  متسین  دلب 

نیا يرادـهگن  امـش  رظن  هب  ایآ  مداد  همادا  سپـس  .دـبای  یم  لزنت  نآ  تمیق  دوش  یم  يرپس  اه  هنایار  رمع  زا  یتقو  ما  هدینـش  متفگ :
هب ناوت  یم  فاصوا  نیا  اب  .دـیریگ  راکب  نآ  زور  ره  ندرک  زییمت  يارب  دـیاب  مه  يزابرـس  هکنیا  رب  فاـضم  .تسین  فارـسا  هناـیار 

! دینکن فارسا  تفگ  مدرم 

ندوب رّشبم  ص )

ام .تسا  هدش  لامعتـسا  نآرق  رد  رذنم  زا  شیب  ریـشب  هملک  مهد  یم  لامتحا  .ریذن  سپـس  هدش و  رکذ  ادـتبا  ریـشب  تفـص  نآرق  رد 
نیا رد  ام  یتسار  هب  .منهج  روطنامه  مینک و  فیـصوت  ار  شیاه  تمعن  تشهب و  میـشاب  رذـنم  رـشبم و  دـیاب  مالـسا  گنهرف  ناغلبم 

.میا هدرک  لمع  هنوگچ  صوصخ 

ندوب رومام  ض )

ترما امک  مقتساف 

رکـشل لباقم  رد  نت  ود  داتفه و  اب  هچرگ  دنک  یلاخ  دیابن  ار  نادیم  ع )  ) نیـسح ماما  .دراذگن  یلاخ  ار  نادیم  هک  تسا  رومام  ربمایپ 
.دریگ رارق  يرفن  رازه  یس 

616 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 631 

http://www.ghaemiyeh.com


هنت کی  نم  دیورب  دـیهاوخ  یم  رگا  دـنیامرف : یم  شنارای  هب  دـنک و  یم  شوماخ  ار  غارچ  اروشاع ، بش  رد  نیـسحلا  هللادـبعابا  اقآ 
.مینک یم  ءاقلا  اه  ینارنخس  رد  ار  تعاجش  تماهش و  حور  نیا  هنوگچ  ام  .دینیب  یم  ع )  ) نیسح ماما  رد  ار  مسجم  نآرق  متسیا ، یم 

ندوب قیلخ  ط )

دوش و یم  لزنم  دراو  .تسا  لک  لقع  ص )  ) یمارگ لوسر  .میظع  قلخ  یلع  کـنا  .تسا  قیلخ  ص )  ) ربماـیپ رگید  باـقلا  هلمج  زا 
همالع .دیامن  یم  هدافتـسا  شرـسمه  رکفت  زا  ص )  ) ربمایپ مینزب ، فرح  مه  اب  ایب  اریمح ، ینیّملک  دـیامرف : یم  هشیاع )  ) شرـسمه هب 

.دیامن تکرب  بسک  ات  دومن  رضاح  ص )  ) ربمایپ تمدخ  ار  شدنزرف  ناملسم  نز  يزور  دسیون : یم  ییابطابط 

؟ ینز یم  دایرف  ارچ  تفگ : ص )  ) ادخ لوسر  .دیـشک  دایرف  دنزرف  رـس  رب  ردام  .درک  راردا  دوب  هتـسشن  ربمایپ  يوناز  رب  هک  یکدوک 
نآ زا  دـعب  درک و  اعد  وا  يارب  سپـس  درک و  شزاون  ار  وا  ربمایپ  دـش  مامت  شراردا  شمارآ  اب  كدوک  هک  یماگنه  .تسا  كدوک 

.دشک یم  بآ  ار  شکرابم  ياپ 

خـساپ وا  يارب  ررکم  روط  هب  ص )  ) ربمایپ دمهف  یمن  ار  باوج  دیامن و  یم  لاوئـس  دسر و  یم  ترـضح  تمدخ  هدروخلاس  ینزریپ 
وا فارطا  زا  مدرم  درک  یم  دروخرب  يدنت  اب  رگا  .دـشاب  هنوگ  نیا  دـیاب  ربمایپ  قالخا  .میظع  قلخ  یلع  کنا  .دـهد  یم  حیـضوت  ار 

 ... ًاظف تنک  ول  دندش و  یم  هدنکارپ 

: اهتشون یپ 

دوب و هدـکهد  هاجنپ  زا  شیب  لماش  هتـشاد و  رارق  نمی  زرم  ياهیکیدزن  رد  هک  دوب  زاجح  زبسرـس  نیمزرـس  زا  یتمـسق  مان  نارجن  .1
.دندوب هدمآرد  تینارصن  نید  هب  مالسا  روهظ  زا  شیپ  اهلاس 

ناـشیا زا  ادـعب  درکن و  لوبق  ادـتبا  رد  ربـمغیپ  هک  دـندوب  هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  مه  ییایادـه  هک  هدـمآ  خـیراوت  زا  یخرب  رد  .2
.تفریذپ
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59  . هیآ .3

61  . هیآ .4

رجاهم زا  يدایز  هورگ  دوب و  هدرک  نییعت  هلهابم  يارب  هنیدم  رهش  جراخ  رد  ار  ییاج  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  خیراوت  زا  يرایسب  رد  .5
 . دندوب هدمآ  اجنادب  هلهابم  نایرج  هدهاشم  يارب  راصنا  و 

33  . هیآ ، بازحالا هروس  .6

ص)  ) مرکا ربمایپ  تثعب  فادها 

هراشا

ینسح میهاربادیس  : هدنسیون

ص)  ) مرکا ربمایپ  تثعب  فادها 

هماع تیاده  . 1

ندومن تیاده  نامه  ینعی  یلصا  روحم  نیا  هک  تسا  هماع  سوفن  هیکزت  تیاده و  ایبنا  همه  و  (ص ) مرکاربمایپ تثعب  یلـصا  فده 
نایب رد  زین  یلاعت  دنوادخ  هچنانچ  .تسا  قداص  ءایبنا  همه  تثعب  نوماریپ  دشاب ، یم  تلالض  یهارمگ و  زا  اهنآ  نتـشادزاب  هعماج و 

(2)« هلسر نم  دحا  نیب  قرفنال  هلسر  هبتک و  هتکئالم و  هللااب و  نمآ   (1) لک : » دیامرف یم  ایبنا  تثعب  یلصا  طوطخ  فده و  كارتشا 

لئاق اهنآ  نیب  فدـه ) تلاسر و  لصا  رد   ) یقرفام دـنراد و  تلاسر  لُسُر و  ینامـسآ و  بتک  هکئالم و  ادـخ و  هب  نامیا  ءاـیبنا  همه 
.دنرادن نامز  تایضتقم  یعامتجا و  هاگتساخ  ساسا  رب  هعماج  تیاده  زج  یفده  دندش و  ثوعبم  ادخ  هب  نامیا  روحم  رب  همه  .دشن 

ياـهروهظ فلتخم  ياـه  ناـمز  رد  هکنآ  زج  تسا  تیادـه  روحم  ناـمه  نیا  تسا و  كرتشم  اـهنآ  ریـسم  فدـه و  هار و  نیارباـنب 
دنتـسه دنوادخ  بناج  زا  ایبنا  تثعب  تیانع  نویدم  ایبنا و  ياه  شالت  نوهرم  خیرات  راصعا  همه  رد  اه  ناسنا  .تسا  هتـشاد  یفلتخم 

ایبنا داشرا  ریشبت و  راذنا و  هک  تفرگ  هجیتن  دیاب  اذل  .دنتـشاد و  یمرب  مدق  یهارمگ  تلالـض و  ياتـسار  رد  همه  اهنآ  نودب  هکارچ 
ثحب لباق  یبتکم  نامز و  ره  رد  نآ  فلتخم  ءاحنا  تثعب و  یلک  فدـه  يانبم  رب  لصا  نیا  .تسا و  هدوب  هماع  تیادـه  هار  رد  همه 

تنم نینمؤم  رب  دنوادخ  »(3) و  مهیکزی هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهسفنا  نم  ًالوسر  مهیف  ثعب  ذا  نینمؤملا  یلع  هللا  نم  دقل  و   » .دشاب یم 
زا .دیامن  تیاده  میلعت و  هیکزت و  ار  اهنآ  دناوخب و  ار  یهلا  تایآ  اهنآ  رب  ات  داتـسرف  یلوسر  ناشدوخ  سنج  زا  هک  هاگنآ  تشاذگ 

ملاع مامت  رب  هکلب  ناناملـسم و  رب  (ص ) یفطـصمدمحم ءایبنالا  متاخ  تثعب  تلاسر و  تنم  دنوادخ  دیکأت  دروم  رتشیب  رتمهم و  همه 
ثوعبم یتیگ  رسارس  راصعا و  نامز و  همه  يارب  نایدالا  لمکا  هدنروآ  تمحر و  رشبم  ربمایپ و  نیرخآ  ناونع  هب  هک  تسا  تیرـشب 

.تسا هدش 
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يوقت نامیا و  لیمکت  . 2

قح نامه  نیا  هک  دننادب )  ) دندروآ دش  لزان  (ص ) دمحم رب  هچنآ  هب  نامیا  دنداد و  ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک 
.تسا هدوب  مدرم  بولق  رد  خسار  داقتعا  نامیا و  داجیا  (ص ) دمحم تبترم  یمتخ  تثعب  فده  یلصا  روحم  ود  تسادخ  بناج  زا 

هدرک داجیا  رـشب  بولق  رد  ار  نامیا  ناگمه  رب  یهلا  میقتـسم  طارـص  نییبت  نّیل و  نایب  قیرط و  هئارا  تایآ ، توالت  اـب  ترـضح  نآ 
.دشاب یم  ترضح  نآ  ینامسآ  تثعب  يالاو  فده  نامه  نیا  هک  تسا 

حلاص و لمع  .تسا و  هدـش  دـیکأت  رکذ و  زین  حـلاص  لمع  هلـصافالب  هدـش  هراشا  نامیا  هب  هک  یتایآ  همه  رد  ًابلاغ  قوف و  هیآ  قبط 
مه زا  هک  دراد  دوجو  یلمع  مازتلا  يوقت  نامیا و  نیب  .تسا  خـسار  ناـمیا  همزـال  ناـمیا و  هلحرم  زا  دـعب  رادرک  راـتفگ و  رد  يوقت 

لوسر هژیو  هب  ماظع  ایبنا  .دوب  دهاوخ  ییالاو  رجا  امـش  يارب  سپ  دینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیروایب و  نامیا  رگا  تسا و  یندـشانادج 
.دندرک رایـسب  یگتـشذگدوخ  زا  دندومن و  يرایـسب  ياه  شالت  ناشبولق  رد  نامیا  مدرم و  نایم  رد  يوقت  داجیا  هار  رد  (ص ) مرکا

لـصا نیا  هک  دییامرف  یم  هدهاشم  .دیرادن  يوقت  ایآ  دیراد  ادخ  ریغ  يدوبعم  هک  دوش  یم  هچ  ار  امـش  دییامن  ادـخ  تدابع  موق  يا 
یتیلوؤسم ناونع  هب  مدرم  بولق  هعماج و  رد  نآ  ذوفن  داجیا و  ياتـسار  رد  اـیبنا  هدوب و  مه  راـنک  رد  ادـتبا  ناـمه  زا  يوقت  ناـمیا و 

.دندیزرو رایسب  مامتها  گرزب 

هعماج تیبرت  میلعت و  . 3

هدـش نایب  ایبنا  فیاظو  فادـها و  نایب  رانک  رد  ًاـبلاغ  تیبرت  میلعت و  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  رگید  يرایـسب  ثحب و  يادـتبا  هیآ  قبط 
تیمها نّیبم  دوخ  نیا   (1)« نیبم لالـض  یفل  لبق  نم  اوناـک  نا  همکحلا و  باـتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتاـیآ و  مهیلع  اولتی   » .تسا

هعماج قیوشت  تفگ ، دیاب  مالک  کی  رد  هدوب و  ربمایپ  تثعب  يالاو  فده  ناونع  هب  مالسا  ینامسآ  بتکم  رد  تیبرت  میلعت و  هلأسم 
.دـشاب یم  يوبن  تثعب  گرزب  فدـه  ناونع  هب  رـشب  يرکف  یحور و  شرورپ  رانک  رد  تفرعم  ملع و  شرتسگ  ياتـسار  رد  شالت  و 

مهل و هملعی  ام  ریخ  یلع  هنما  كدی  نا  یلع  ًاقح  ناکالا  هلبق  یش  نکی  مل  هنا  : » دیامرف یم  اتـسار  نیا  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربمایپ 
ییاـمنهار و تلـالد و  دـنناد  یمن  هک  ریخ  زا  هچنآ  هب  شیوـخ  تما  رب  هک  تسا  یبـن  رب  قـح  نـیا   » ینعی  (2)« مهل هملعیام  مهرذنی 

دارفا هب  قح  هار  یهدارف  قـیرط و  هیارا  تیبرت و  میلعت و  نیارباـنب  دـیامرف .» راذـنا  دـنناد  یمن  هک  رـش  زا  هچنآ  زا  دـیامرف و  تیادـه 
میلعت نامه  نیا  هک  تسا  هدوب  (ص ) مالسا مرکم  لوسر  هژیوب  ایبنا  فیاظو  زا  رـش  زا  ریخ  لطاب و  زا  قح  يزاسادج  رانک  رد  هعماج 
نیذلا هللا  عفری   » .تسا هتفرگرارق  دیکأت  دروم  رایـسب  نآرق  رد  هک  تسا  تیادـه  ملع  نیرخآ و  نیلوا و  ملع  باتکلا و  ملع  هب  مدرم 

هک یناسک  دنک و  یم  اطع  ییالاو  ماقم  تعفر و  دندروآ  نامیا  هک  ار  امش  زا  یناسک  دنوادخ   (3)« تاجرد ملعلاوتوا  نیذلا  اونمآ و 
.تشاد دنهاوخ  ربرد  يرتالاو  تاجرد  دندرک  ملع  بسک 
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سوفن هیکزت  . 4

دنیامن ادخ  تدابع  ات  میداتسرف  یلوسر  یتما  ره  رد  قیقحت  هب  »(1) و  توغاطلا اوبنتجا  هللاودبعا و  نا  ًالوسر  هما  لک  یف  انثعب  دقل  «و 
زا اهنآ  بانتجا  مدرم و  سوفن  هیکزت  هلأسم  اـیبنا  تثعب  يـالاو  یلـصا و  فادـها  زا  رگید  یکی  سپ  .دـنزرو  باـنتجا  تیغاوط  زا  و 
زا لـبق  هیکزت  هراومه  تثعب  تاـیآ  رد  هک  تسا  يداـم  تاـقلعت  زا  اـه  لد  ندودز  نورب و  نورد و  نیطایـش  سنا و  نج و  تیغاوط 

شیالآ زا  نورد  يزاسکاپ  زین  يوقت و  لمع و  ياتسار  رد  یلصا  همدقم  ناونع  هب  هیکزت  رما  تیمها  تهج  هب  نیا  هدش و  نایب  میلعت 
هچنانچ .دشاب  یم  ام  ربمایپ  تثعب  یعقاو  فده  نآ  رهاظم  قح و  يامن  ریوصت و  اب  نآ  شیارآ  يدام و  ياه  یگدولآ  ییادـخریغ و 

هدـش اه  ناسنا  نورد  يزاس  كاپ  هیکزت و  هب  رما  اه ، یگدولآ  زا  لد  ندودز  رب  دـیکأت  ایبنا ، تلاسر  رما  رانک  رد  اهراب  زین  نآرق  رد 
.تسا

رشب لوقع  ترطف و  يرادیب  . 5

.دشاب یم  نآ  يالاو  فادها  زا  رگید  یکی  ناونعب  ایبنا  تثعب  تیاده و  قیرط  رد  رـشب  ترطف  يرادـیب  نادـجو و  هب  تشگزاب  لصا 
ینعی مهم  نوناک  ود  نیا  هک  تسوا  رد  هتفهن  لقع  درخ و  نتخیگنارب  هاگنآ  رـشب و  ترطف  يرادیب  لوا  میرک  نآرق  قبط  ایبنا  فده 

یط هب  راچان  تیاده  يارب  نید  هاگن  زا  یمدآ  .دشاب  یم  اهنآ  تیاده  غارچ  اه و  ناسنا  یگدنز  شخب  ینشور  لقع  ترطف و  نامه 
.دشاب یم  یساسا  هلحرم  هس 

دوخ هب  تبسن  لماک  تخانش  لوا 

نآ رب  مدقم  تهج  نیا  زا  ادخ و  تخانـش  همدقم  دوخ  تخانـش  نیاربانب  .دنا  طبترم  رگیدـکی  هب  ود  نیا  هک  دـنوادخ  تخانـش  مود 
.دشاب یم 
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لمع ادخ و  یگدنب  شتسرپ و  رخآ  رد  یهلا و  مارح  لالح و  هب  تبسن  ملع  قح و  قیرط  يریگارف  تیاده و  تسرد  هار  نتفای  موس 
حیحـص هار  اذل  تسین ، نکمم  یلیمحت  روطب  دارفا  رب  هدـیقع  نید و  ياقلا  هک  اجنآ  زا  .دـشاب  یم  تیادـه  لوصا  زا  یهلا  نیمارف  هب 

:(1)« یغلا نم  دشرلا  نیبت  دق  نیدلا  یف  هارکاال  ، » دنتفرگ شیپ  رد  اهنآ  میلعت  رشب و  لقع  كرحت  ترطف و  يرادیب  اب  ایبنا  ار  تیاده 
مهم فده  نیاربانب  .دراد  دوجو  نآ  رد  فارحنا  زا  دشر  هار  نیبت  هکلب  تسین و  ینید  رواب  دـیاقع و  رد  يرابجا  هارکا و  چـیه  ینعی 
نایب رد  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  هچنانچ  .دشاب  یم  ناشکاپ  ترطف  شریذپ  ياتـسار  رد  اهنآ  هب  قیرط  هیارا  نییبت و  رـشب و  يرادـیب  ایبنا 
ياه جنگ  اه و  هنیمز  رشب )  ) اهنآ رب  هک  نآ  ات   (2)« هرطف قاثیم  مهل  اورکذی  لوقعلا و  نئاف  مهلاورتیل و  : » دیامرف یم  ایبنا  تثعب  فده 

.دنریگب یلزا  دهع  قاثیم و  اهنآ  زا  دنهد و  يرطف  يرادیب  رکذت و  رشب  هب  دنفاکشب و  ار  ناشلقع  یناهنپ 

رشب قالخا  لیمکت  . 6

مراکم یهدارف  .دـشاب  یم  یلمع  یقالخا و  يوکین  هوسا  هللا  لوسر  امـش  يارب  انامه   (3)« هنـسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل  »
تامادـقا و نیرتمهم  زا  رـشب  ینورد  لوحت  یقالخا و  زاس  تخاـس و  فدـه  هب  ندوب  هعماـج  يارب  قـالخا  یلمع  يوگلا  قـالخا و 

مراـکم ممتـال  تثعب  اـمنا  : » دـیامرف یم  شتثعب  فدـه  ناـیب  رد  تحارـص  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  هچناـنچ  .تـسا  هدوـب  اـیبنا  فادـها 
مامتا يارب  نم  قیقحت  هب  انامه  ینعی  .تسا  روما  ریاـس  رب  قـالخا  يـالاو  مدـقت  تیمها و  رب  ّلاد  رـصح و  هادا  زا  اـمنا   (4)« قالخالا

قالخا مراکم  لیمکت  يارب  قالخا  يروئت  راـنک  رد  (ص ) مرکا ربماـیپ  هدـش  رکذ  هک  يا  هیآ  قبط  .ما  هدـش  ثوعبم  قـالخا  مراـکم 
نایلاس هک  هعماج  کی  يارب  دـبال  .دوب و  هعماـج  يارب  یقـالخا  هوسا  نیرترب  دوخ  نیا  دوب و  کـسمتم  زین  یلمع  قـالخا  هب  هعماـج 
قالخا ياتسار  رد  اهنآ  یلمع  يوگلا  دوخ  هک  يربهر  .دوب  زاین  هتسراو  يدشرم  ربهر و  درب  یم  رـسب  یهارمگ  تلالـض و  رد  زارد 

ار هار  اهنآ  يور  شیپ  دوخ  دروآ و  رابب  دقتعم  نورد  زا  ار  اهنآ  ات  دشاب  یگدـنز  تانآ  طیارـش و  همه  رد  شنم  رادرک و  راتفر و  و 
دوب و هدیـسر  شیوخ  لامک  رد  یقالخا  مراکم  ثیح  زا  داب  وا  رب  ادـخ  تاولـص  هک  متاخ  لوسر  نیا  دـهد و  ناشن  اهنآ  لمع  يارب 

کنا : » دوش یم  باطخ  نینچ  دـنوادخ  بناج  زا  هچنانچ  .تخادرپ  یم  رـشب  قالخا  لـیمکت  هب  ملاـع  همه  يارب  رترب  يوگلا  ناونعب 
بلقلا ظیلغاظف  تنکول  مهل و  تنک  هللا  نم  همحر  امیف   » یتسه قالخا  يـالعا  جوا  رد  اـم  لوسر  يا  وت  اـنامه   (5)« میظع ُقلُخ  یلعل 
سوبع دـیدش و  وت  رگا  هک  ینایملاع  تمحر  لوسر  یتسه و  رـشب  رب  یهلا  تمحر  هیآ  ربمایپ  يا  وت  ینعی   (6)« کلوح نم  اوضفنال 

ار تیلهاج  رصع  نیشن  هیداب  بارعا  هک  دوب  (ص ) ربمغیپ قالخا  فرگش  ریثأت  نامه  نیا  دنتخیرگ و  یم  وت  زا  همه  يدوب  تخـس  و 
تلالـض هاچ  زا  ار  اـهنآ  هتخادرپ و  یم  اـهنآ  يرایـشوه  يرادـیب و  هب  دومن و  یم  هضرع  نید  اـهنآ  هب  درک و  یم  عمج  دوخ  رود  هب 

.دش یم  نومنهر  یهلا  تیاده  هار  هب  دیشک و  یم  نوریب 
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ملاع ریشبت  راذنا و  . 7

هدـنهد و تراشب  مدرم و  يارب  یفاو  یفاک و  زج  میداتـسرف  ار  وت  لوسر  يا  ام  »(1) و  ًاریذن ًاریشب و  سانلل  هفاک  الا  كانلـسرا  ام  «و 
ناسنا ریـشبت  راذـنا و  انامه  (ص ) مرکا لوسر  تلاـسر  هژیوب  لـسر  لاـسرا  اـیبنا و  تثعب  يـالاو  فادـها  زا  یکی  .اـهنآ  هدـننکرازنا 
ریذـن ریـشب و  ادـخ  بناج  زا  یموق  ره  يارب  سانلل » هفاک  : » دومرف هچنانچ  تسا  یفاک  ملاع  تیادـه  يارب  زا  لصا  ود  نیا  .تساه و 

نیرـشبم و نییبنلا  هللا  ثعیف  هدحا  هما و  سانلا  ناک  هنا  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  اجنآ  تسا ، هدوب  ایبنا  فدـه  لصا  دوخ  نیاو  دوب 
تسا و هداتـسرف  رذنم  رـشبم و  ناونع  هب  ار  ایبنا  اهنآ  رب  دنوادخ  هک  هاگنآ  دنتـسه  يدـحاو  تما  ناسب  مدرم  همه  ینعی   (2)« نیرذنم

هدـش مامت  همه  رب  تمعن  اهنآ  ندومن  ثوعبم  نتخیگنارب و  اب  هک  دنتـسه  رـشب  هدـننک  تیادـه  لیلد و  نیمز و  رب  ادـخ  تجح  اـهنآ 
یمن یقاب  ادـخ  رب  مدرم  يارب  زا  یتجح  رگید  اهنآ  لاـسرا  اـب   (3)« هجح هللا  یلع  سانلل  نوکیالئل  نیرذنم  نیرـشبم و  ًالـسر   » .تسا

ار یموق  مینک  یمن  باذـع  ام  »(4) و  ًالوسر ثعبن  یتح  نیبذعم  انک  ام  و   » .تسا هدـش  ناگمه  رب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  دـنام و 
هناهاگآ دندرکن و  تیعبت  وا  زا  هچنانچ  هک  دیامن  تیادـه  راذـنا و  ار  اهنآ  ات  .مییامن  یم  ثوعبم  لبق  زا  ار  یلوسر  اهنآ  رب  هکنآ  زج 

.دنشاب هتشادن  باذع  رب  یتجح  لیلد و  دندش  هدیشک  یهارمگ  تلالض و  هب 

مدرم رب  تداهش  فارشا و  . 8

رب دـهاش  ات  میداتـسرف  ام  یبن  يا  ار  وت  اـم  »(5) و  ارینم ًاجارـس و  هللا  یلا  ًایعاد  ًاریذن و  ًارـشبم و  ًادـهاش و  كانلـسرا  انا  یبنلا  اهیا  ای  »
.یشاب اهنآ  يارب  ییانشور  تیاده و  غارچ  ینک و  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  یشاب و  هدننک  راذنا  هدنهد و  تراشب  تما و  لامعا 
کبانئج مهـسفنا و  نم  مهیلع  ًادیهـش  هما  لک  یف  ثعبن  موی  و   » دـنا تما  راتفر  رادرک و  لامعا و  دـهاش  رما  نطاـب  رهاـظ و  رد  اـیبنا 

رب دـهاش  زین  ار  وت  ام  ربمایپ  يا  مینک و  یم  ثوعبم  يدـهاش  ناشـسنج  زا  یتما  ره  ناـیم  رد  اـم  هک  يزور  »(6) و  ءالؤه یلع  ًادیهش 
هک تساهنآ  فارشا  ینورد و  ملع  تردق  تهج  هب  نید  دنیاهنآ و  رب  فرـشم  مدرم و  دوهـش  ایبنا  .میداتـسرف  مدرم  رادرک  لامعا و 

اهنآ رب  قلخ  داشرا  تیاده و  يارب  ار  هار  دارفا  نطاب  تاین و  رب  اهنآ  فارشا  .تسا  هدرک  اطع  اهنآ  هب  تما  حالـصا  يارب  زا  دنوادخ 
تیاده و همزال  نیا  دراذگ و  یم  اهنآ  ياپ  شیپ  رد  دارفا  یلمع  یناور و  یحور و  یگدنزاس  يارب  ار  قیرط  نیرتهب  دـنک و  یم  زاب 

(7)« سانلا یلع  ءادهش  اونوکتلاطس  هما و  مکانلعج  کلذک   » .تسا ایبنا  يارب  مدرم  داشرا 
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.دیشاب هاگآ  فرشم و  اهنآ  لامعا  رب  دهاش  مدرم  رب  ات  میداد  رارق  یلداعتم  هنایم و  تما  ار  ایبنا  امش  ام  نینچ  نیا  و 

تلاسر زا  تیعبت  هب  هماع  توعد  . 9

(1)« ًاقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهش و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا  هللا و  عطی  نم  «و 

.دنریگب رارق  دارفا  تیعبت  دروم  ادخ  نذا  هب  هکنآ  يارب  زج  میداتـسرفن  ار  یلوسر  ام  »(2) و  هللا نذاب  عاطیلالا  لوسر  نم  انلسرا  ام  «و 
ققحت تسا و  طبترم  رگید  فادها  همه  اب  ًالماک  هک  لوسر  ادـخ و  زا  تیعبت  هب  ماع  توعد  لصا  نیمه  ایبنا  تثعب  یلاع  فادـها  زا 

رد ددرگ و  یم  ادـخ  هب  برقت  لماع  (ص ) ربمایپ زا  تیعبت  .دـشاب  یم  نیرق  نآ  اـب  هدروخ و  هرگ  لـصا  نیا  هب  رگید  هیلاـع  فادـها 
نا لق   » .ددرگ یمن  نکمم  تثعب  فادـها  راثآ و  ریاـس  زا  تیعبت  یباـی و  تیادـه  دـشابن  (ص ) مظعا لوسر  زا  تیعبت  رگا  لوا  مدـق 
ادخ ات  دـینک  تیعبت  نم  زا  سپ  دـیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  هک  وگب  مدرم  هب  ربمایپ  يا  ( 28 «) هللا مکببحی  ینوعبتاـف  هللا  نوبحت  متنک 

.درادب تسود  ار  امش  زین 

مالسلاو

یهلا ضیف  هطساو ي  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یهلا ضیف  هطساو ي  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  هک  یتاماقم  زا  یکی  ًادوُمْحَم (3) » ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  ََکل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  «َو 
تعافش ماقم  .تسا  ادخ  ضیف  يارب  ندش  هطساو  ماع  موهفم  هب  تعافش  .دشاب  یم  تعافش  ماقم  تسا  تباث  نیموصعم  ملسو و  هلآ 

نایب تایاور  رد  .دوش  یم  تیانع  تاقولخم  همه ي  هب  لاعتم  يادـخ  فرط  زا  هک  تسا  یتاکرب  ریخ و  ندـناسر  يارب  تطاسو  ماقم 
یخرب قبط  یتح  تسا ؛ ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هطساو ي  هب  دسر  یم  ملاع  هب  هک  یتاکرب  اه و  یبوخ  همه ي  هک  هدش 

سدـقم و دوجو  نیا  هطـساو ي  هب  زین  دـسر  یم  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هب  هک  یتاـضویف  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  نانخـس  زا 
هب تاکرب  نیا  دـنک ، یم  تیانع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  نآ  ادـتبا  ادـخ  دوش  یم  لزاـن  هک  يریخ  ره  .تسا  ینارون 

ضیف رد  تطاسو  تعافـش و  ماع  يانعم  .دـسر  یم  فلتخم  ياه  تما  هب  اهنآ  قیرط  زا  ایبنا و  موصعم و  ناماما  هب  ناشیا  هطـساو ي 
نِذا نودب  دتفا و  یمن  قافتا  ادخ  نذا  نودـب  هک  تسا  یتعافـش  نیا  « (4) نمْحَّرلا َْدنِع  َذَـخَّتا  ِنَم  َّالِإ  َهَعافَّشلا  َنوُِکلْمَی  ال  : » تسا نیا 

.دناسرب يرگید  هب  يریخ  دناوت  یمن  يدحا  وا 

623 ص :
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انُؤاطَع اذـه   » دـنکاپ دارفا  نیا  دـنناسر  یم  ار  تاضویف  ادـخ  فرط  زا  هک  یناسک  ناسنا  تیفرظ  بسانت  هب  یهلا  تاـضویف  تفاـیرد 
نآ زا  دـنهاوخب  هک  یتیفیک  ره  هب  هداد  هزاجا  هدومن و  تیاـنع  ناـنآ  هب  ار  کـلم  لاـعتم  يادـخ  « (1) باسِح ِْریَِغب  ْکِْسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَـف 

ار وا  باوج  ترـضح  دومن و  یلاوس  يا  هیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یـصخش  دـیوگ : یم  مشع  نب  یـسوم  .دنـشخبب 
ام هک  مدش  نارگن  یلیخ  نم  .دنداد  يرگید  باوج  ترضح  درک ، لاوس  ار  هیآ  نیمه  دمآ و  يرگید  صخش  دیـشکن  یلوط  .دنداد 
هب اقآ  نیا  اـما  دـنک ، یمن  هابتـشا  مه  یفرح  هزادـنا ي  هب  « (2) واَْولا ِیف  ُئِطُْخی  َال  هک «  میدرک  اـهر  ار  هداـتق  اـجنآ  میدـمآ و  ماـش  زا 

هیآ ي نیمه  دـمآ و  موس  رفن  .مدـش  برطـضم  یلیخ  .دـنهد  یم  باوج  توافتم  یهاتوک  ینامز  هلـصاف ي  رد  ار  هیآ  کـی  یتحار 
نیا یتقو  .تسین  یشومارف  تلفغ و  هلئسم  مدش  هجوتم  مدش و  مارآ  یمک  نم  .دنداد  یموس  باوج  ترضح  درک ، لاوس  ار  ینارون 
ِْریَِغب ْکِْـسمَأ  ْوَأ  ُْنْنماَـف  اـنُؤاطَع  اذـه  : » دـیامرف یم  نامیلـس  هـب  لاـعتم  يادـخ  دـندومرف : هدوـمن و  ور  نـم  هـب  ترـضح  دـنتفر  دارفا 

ار هبترم  نیا  زا  رتالاب  لاعتم  يادـخ  .میـشک  یمن  وت  زا  یباتک  باسح و  ینک  راک  ره  نآ  اب  میداد و  وت  هب  ار  کـلم  نیا  « (3) باسِح
هچنآ « (4) اوُهَْتناَف ُْهنَع  ْمُکاهَن  اـم  ُهوُذُـخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکاـتآ  اـم  َو  تسا ْ« : هدومرف  تیاـنع  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب 

ام هب  هدومرف  تیانع  مرکا  یبن  هب  ادخ  هچنآ  دندومرف : ترـضح  .دیهدن  ماجنا  دنک  یم  یهن  هچنآ  دـیهد و  ماجنا  دـنک  یم  رما  ربمایپ 
.مییوگ یم  نخس  وا  تیفرظ  بسانت  هب  سکره  اب  ام  نیاربانب  « (5) تَطَبَه ُُهلُسُر َو  ِِهب  َْتلََزن  اَم  ْمُکَْدنِع  َو  .تسا «  هدش  تیانع  زین 

624 ص :
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نارگید تماقتسا  هطساو ي  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

دنراد و ماقم  کی  تقیقح و  کی  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همه ي  تَرُهَط (1) » َْتباَط َو  ٌهَدِـحاَو  ْمُکَتَنیِط  ْمُکَرُون َو  ْمُکَحاَوْرَأ َو  َّنَأ  »َ 
ضیف هطـساو ي  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترثک  ملاع  رد  اـما  .تسا  تقیقح  کـی  ناـشحور  تنیط و  رون ، تشرس ،

ملاع رد  هک  دنا  هدومرف  ناماما  .تسا  هنوگ  نیا  زین  ترخآ  رد  درادن و  صاصتخا  ایند  ملاع  هب  رما  نیا  دنتـسه و  زین  نیموصعم  يارب 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  نماد  هب  تسد  ام  « (2) ِهَّللا ِهَزْجُِحب  ٌذِخآ  اَنُِّیبَن  اَنِِّیبَن َو  ِهَزْجُِحب  َنوُذِخآ  ُنَْحن  اَنِزَجُِحب َو  َنوُذُخْأَی  اَنَتَعیِش  َّنِإ   » ترخآ

هب تبسن  هک  تسا  یّماع  تعافش  تعافش ، نیا  .دنتسه  لسوتم  لاعتم  يادخ  هب  زین  ربمایپ  ام و  نماد  هب  تسد  نایعیـش  ملـسو ، هلآ  و 
تیادـه هطـساو ي  ربمایپ  .تسا  ناسنا  هدارا ي  رایتخا و  یتسرپرـس  یناسنا و  ملاع  هب  تبـسن  تعافـش  نیا  .تسا  تاـقولخم  همه ي 

: دـنیامرف یم  ترـضح  هب  ادـخ  .دـتفا  یم  قافتا  ربمایپ  تعافـش  هطـساو و  هب  زین  هار  رد  تماقتـسا  تیادـه ، ندیـسر  زا  سپ  تسا و 
تیرومأم ساـسا  رب  ادـخ  هار  رد  دـیاب  دـنا  هدروآ  يور  ادـخ  هب  وت  اـب  هک  یناـسک  وت و  « (3) َکَعَم َبات  ْنَم  َتِْرمُأ َو  اـمَک  ْمِقَتْـساَف  »

يوحن هب  دـیاب  ترـضح  سپ  دـندومن ، بلط  ناـشیا  زا  زین  ار  ربماـیپ  ناـهارمه  تماقتـسا  لاـعتم  يادـخ  .دـینک  تماقتـسا  ناـتدوخ 
ملـسو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يرادـیاپ  ربص و  .دـنربب  لاعتم  يادـخ  فرط  هب  ناشدوخ  اب  ار  ناـهارمه  هک  دـننک  تماقتـسا 

هار و همادا  زا  نارگید  دنـشاب  هتـشاد  ییـالوا  كرت  یتح  یتسـس و  نیرتـمک  ناـشیا  رگا  .تسا  هار  رد  نارگید  تماقتـسا  هطـساو ي 
.دنوش یم  مورحم  ادخ  هار  رد  تماقتسا 
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تماقتسا هدننک ي  تعافش  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ینیمخ ماما  «. (1) َکَعَم َبات  ْنَم  َتِْرمُأ َو  امَک  ْمِقَتْـساَف  هیآ ي ٍ«  رطاخ  هب  هدرک  ریپ  ارم  دوه  هروس ي  دوه » تروس  ینتبّیـش  : » تیاور
دوش یم  رما  ربمایپ  هب  هک  دراد  دوجو  مه  نآرق  رگید  تایآ  رد  ترما ) اـمک  مقتـساف   ) تراـبع دـندومرف : یم  تیاور  نیا  ریـسفت  رد 
ادخ ینعی  کعم » بات  نم  و   » تسا ترابع  نیا  هدـش  هفاضا  دوه  هروس ي  رد  هچنآ  اما  دـینک ؛ تماقتـسا  ناتتیرومأم  قبط  دـیاب  امش 

ترـضح يارب  هک  تسا  يزیچ  نیا  دنتـساوخ و  ناشیا  زا  زین  ار  دنا  هتـشگ  هارمه  ربمایپ  اب  هدروآ و  ادخ  هب  ور  هک  یناسک  تماقتـسا 
هطساو ي هب  هلحرم  ره  رد  هدوب  همه  يارب  هک  ماع  ياه  تیاده  هکنیا  زا  سپ  .تسا  تعافش  یعون  مه  راک  نیا  .تسا  تخس  رایسب 

مرکا یبن  تعافـش  اب  شیدرمیاپ  تماقتـسا و  دراد  یم  رب  مدـق  هار  نیا  رد  هک  یـسک  ره  ناشدوخ  تما  يارب  دوش  یم  لزاـن  ناـشیا 
.دوش یم  لصاح  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ینطاب يرهاظ و  ریهطت  هدننک ي  تعافش  ملسو ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

تراهط و نیا  .دـننک  یم  ریهطت  تعافـش و  ار  اهنآ  ربماـیپ  یفخ ) كرـش  هب  یتح   ) دـنا هدرک  ادـیپ  یگدولآ  ریـسم ، رد  هک  یناـسک 
ياه شزغل  یهاگ  .دتفا  یم  قافتا  تافـص  تالاح و  رد  مه  لامعا و  رد  مه  شزغل  .تسا  ینطاب  يرهاظ و  تعافـش  لماش  تعافش 
نیا ربمایپ  دوش ؛ یمن  مهارف  لمع  رهاظ و  ریهطت  ناکما  دـنوشن  حالـصا  اهنآ  ات  دنتـسه و  يرهاـظ  ياـه  شزغل  همـشچرس ي  ینطاـب 
ییاه شزغل  ممل و  اما  دـننک ، یم  تماقتـسا  ربص و  دـنیآ و  یم  هار  هب  تیادـه  زا  سپ  هار  لها  .دـننک  یم  تعافـش  زین  ار  اه  شزغل 
َنیذَّلا َيِزْجَِیل  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  َو  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .دوش  یم  التبم  ممل  هب  نموم  هدومرف  نآرق  دـنراد و 

یم شاداپ  یکین  هب  دـنا  هدوب  ناسحا  لها  هک  ار  یناـسک  دـیامرف : یم  ادـخ  « (2) یَنْـسُْحلِاب اُونَـسْحَأ  َنیذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اِمب  اُؤاسَأ 
ْتَّبُکَف ِهَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  نُونِمآ َو  ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  اْهنِم َو  ٌْریَخ  ُهَلَف  ِهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  رگید  تایآ  رد  .دهد 

هنسح و روظنم  ِهَنَـسَْحلِاب (4) » َءاج  ْنَم  دنروایب «  هنـسح  دوخ  اب  هک  ییاهنآ  « (3) نُولَمْعَت ُْمْتنُک  ام  ـَّالِإ  َنْوَزُْجت  ْلَـه  ِراَّنلا  ِیف  ْمُهُهوُجُو 
زا میا و  هتفرگ  رظن  رد  نآ  زا  رتـهب  وا  يارب  درواـیب  ار  هنـسح  نآ  هک  سک  ره  هدـش و  رکذ  مـال  فـلا و  اـب  هک  تـسا  یـصاخ  یکین 

دـتفا و یم  منهج  شتآ  رد  ور  هب  « (5) ِراَّنلا ِیف  ْمُهُهوُجُو  ْتَّبُکَف  دروایب «  هئیـس  هک  یـسک  اما  تسا ، ناما  رد  زین  تماـیق  زور  یتخس 
.تسوا دوخ  لمع  شاداپ  نیا 
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؟ تسیچ هئیس  هنسح و  زا  روظنم 

اَنُـضُْغب ِهَیَالَْولا َو  ُراَْکنِإ  ُهَئِّیَّسلا  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  اَنُّبُح  ِهَیَالَْولا َو  ُهَفِْرعَم  ُهَنَـسَْحلا  : » دندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یفاک  رد 
هک یناسک  سپ  .تسام  ضغب  ینمشد و  ام و  راکنا  زین  هئیس  تسام و  تبحم  تیالو و  تماما و  ماقم  تخانش  هنسح  « (1) ْتیَْبلا َلْهَأ 

.دهد یم  شاداپ  یکین  هب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  دنتسه و  ناسحا  نیا  ياراد  دنراد  ار  تیالو  تقیقح 

تسا شزغل  عنام  تیالو 

َشِحاوَْفلا ِْمثِْإلا َو  َِرئابَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیذَّلا  دیامرف « : یم  دهدیم و  حیـضوت  ار  اونـسحا  نیذلا  مجن ، هروس ي  رد  يدـعب  هیآ ي  رد  ادـخ 
ءاشحف هریبک و  ناهانگ  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  دنتـسه  ناـسحا  لـها  هک  ییاـهنآ  اُونَـسْحَأ (3) » َنیذَّلا  دـیامرف « : یم  َمَمَّللا (2) » ـَّالِإ 
يادـخ ینامرفان  شتعیبط  هک  یـسک  .ددرگ  یمنزاب  درف  تعیبط  هب  هک  یهانگ  شزغل و  ینعی  ممل  « (4) َمَمَّللا َّالِإ  دـننک «  یم  بانتجا 

نیا دـنراد  هریبک  هاـنگ  رگا  یتح  هک  دـنریگ  یم  رارق  تعافـش  ترفغم و  دروم  یناـسک  .دریگ  یمن  رارق  ترفغم  دروم  تسا  لاـعتم 
یتح  ) دشاب هتشاد  شزغل  تسا  نکمم  هدرک  ادیپ  تسد  تیالو  تقیقح  هب  هک  یـسک  هدمآ  ددعتم  تایاور  رد  .تسا  ممل  وزج  هانگ 

«(5) مُِکتَیاـَلَو ْنِم  ِِهب  اَـنَّصَخ  اَـم  ْمُْکیَلَع َو  اَِنتاَوَلَـص  َلَـعَج  َو  .تسین ُ«  ناـسنا  دنـسپ  تعیبط و  هقیلـس و  شزغل  نیا  یلو  هریبک ،) عون  زا 
هراـفک ي هیکزت و  سفن ، تراـهط  قـلخ ، بیط  تسا : زیچ  راـهچ  أدـبم  تـسا  هداد  رارق  اـم  تشرـس  ترطف و  رد  ادـخ  هـک  یتیـالو 

.ناهانگ
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هانگ باکترا  زا  عنام  تیالو ، هب  اقتعا 

، تسین هانگ  رگید  شتعیبط  دـشاب  ینارون  تیالو  تقیقح  نامیا و  رون  هب  نموم  رگا  هک  تسا  ناهانگ  هرافک ي  تیالو  لیلد  نیا  هب 
هانگ نیح  رد  دوش  بکترم  زین  یهانگ  نموم  رگا  سپ  .دوش  یمن  یـشان  یهانگ  تسا  رون  تیالو  هک  نینموملاریما  تیـالو  زا  نوچ 

.تسا ناهانگ  هرافکو ي  هبوت  نیع  دروآ  یم  تمادـن  هک  تیالو  نیا  دوخ  دـنک و  یمن  هاـنگ  دوجو  قمع  زا  تسا و  نارگن  مداـن و 
درک ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هب  یصخش  .تسا  هدش  جراخ  نامیا  هریاد ي  زا  دش  توافت  یب  هانگ  هب  تبسن  یسک  رگا 
هعیش رگا  هن ، دومرف : ترـضح  مییوجب ؟ يّربت  اهنآ  زا  ام  ایآ  تفگ  درب و  مان  ار  اهنآ  دنراد و  يدنت  ياه  شزغل  امـش  نایعیـش  یخرب 

دنتـسه و قساف  مییوگب  ایآ  درک : ضرع  .تسین  ام  زا  شلمع  هک  دـییوجب  يربت  شلمع  زا  یلو  دـییوجن ، يربت  شدوخ  زا  تسام  ي 
ناشتـشرس تسام ، اب  ناشتـشرس  دنا  نموم  رگا  .دـنحورلا  بیط  یلو  دـنلمعلا  قساف  دـییوگب  دومرف : ترـضح  مینادـب ؟ قساف  ار  اهنآ 

قـساف ناشدوخ  یلو  تسا  قسف  ار  اـهنآ  لـمع  .تسا  یقیقد  رایـسب  کـیکفت  کـیکفت ، نیا  .تسا  قسف  ناـشلمع  یلو  تسا ، كاـپ 
.دنتسین

نایغط شزغل و  توافت 

لاعتم يادخ  دینک  هانگ  هک  دیدوبن  امش  رگا  هک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  « (1) َمَمَّللا َّالِإ   » دزغلب اما  دشاب ، نموم  یـسک  تسا  نکمم 
اما دـنموصعم ، اهنآ  دراد و  یتاقولخم  ادـخ  هک  تسا  نیا  تیاور  يانعم  کی  .دـنیامن  هبوت  دـننک و  هاـنگ  هک  درک  یم  قلخ  ار  یتما 

باوت اهنیا  رگا  هدرک و  قلخ  ار  هتـسد  نیا  لاعتم  يادخ  .دراد  شزغل  یعیبط  روط  هب  یلو  دنکن ، هانگ  دـناوت  یم  موصعم  ریغ  دوجوم 
دیدوب نیموصعم  هقبط ي  وزج  مه  امـش  رگا  .دنتـسه  لاعتم  يادخ  بوبحم  َنیرِّهَطَتُْملا (2) » ُّبُِحی  َنیباَّوَّتلا َو  ُّبُِـحی  َهَّللا  َّنِإ   » دنـشاب
ناسنا دوجو  قمع  زا  درمت  تسا و  تعیبط  هقیلـس و  هک  دراد  دوجو  یـشزغل  نیاربانب  .دومن  یم  قلخ  زین  ار  طسوتم  هقبط ي  نیا  ادخ 

.تسین ششخب  لباق  درمت  نیا  هک  دنک  یم  نایغط  ادخ  رب  ناسنا  دنز و  یم  رس 
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انب سنا  نج و  نیطایـش  ناطیـش و  هک  دومن  هجوت  دـیاب   ) دوش ریهطت  دـیاب  تسا  شزغل  هدزن و  رـس  ناـسنا  دوجو  قمع  زا  هک  يدرمت 
اه شزغل  .تسا  تعافـش  هطـساو ي  هب  اـه  شزغل  نـیا  ریهطت  .دـننک ) یمنهج  ار  هـمه  « (1) میقَتْسُْملا َکَطارِـص  ْمَُهل  َّنَدُْعقََأل   » دنراد
زا ندش  كاپ  دنراد و  زاین  تعافـش  هب  ملاع  نابوخ  همه ي  .دنـشاب  تلفغ  ای  هریغـص و  هانگ  یلوا ، كرت  کی  دـح  رد  تسا  نکمم 
زا جورخ  هانگ  نطاب  هک  هنوگ  ناـمه  « (2) ْهیَلَع َباتَف  ٍتاِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف   » .دوش یمن  عقاو  تیـالو  هب  عوجر  اـب  زج  تعاـفش 

ادـیپ تفرعم  نت  جـنپ  ماقم  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  ینامز  ات  .تسا  تیالو  دـهع  هب  تشگزاب  زین  هاـنگ  زا  ریهطت  تسا  تیـالو  دـهع 
درک اقلا  ناشیا  هب  ار  نیموصعم  تاماقم  زا  یتقیقح  لوا  دریذپب  ار  وا  تساوخ  یم  لاعتم  يادخ  یتقو  .دومنن  عوجر  وا  هب  ادخ  درکن 

تفریذـپ یتقو  تفریذـپ ؛ زین  ناشیا  درک و  هضرع  ناشیا  هب  شرع  فارطا  رد  ار  نیموصعم  راونا  و  ٍتاِملَک (3) » ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  »
مالـسلا هیلع  نینموملاریما  هک  هدمآ  راحبلا  هنیفـس  رد  .دومن  لوبق  ار  وا  هبوت ي  زین  ادـخ  « (4) ْهیَلَع َباتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  »

یم نایاپ  رد  دشاب و  هنوگچ  هبساحم  هک  دنهد  یم  حیضوت  دعب  .دینک  هبساحم  ار  ناتدوخ  زور  ره  هک  دنهد  یم  هبـساحم  هب  روتـسد 
هدوبن و قفوم  هکنیا  ای  دنک و  رتشیب  قیفوت  تساوخرد  وا  زا  دـیامن و  رکـش  ار  ادـخ  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  قفوم  ناسنا  ای  دـنیامرف 
اب ار  ناتدـهع  دـندومرف : دـنا ، هداد  رگید  روتـسد  هـس  رافغتـسا  زا  دـعب  .دـینک  رافغتـسا  دوـمرف : ترـضح  هـک  هدزرـس  وا  زا  ییاـطخ 

ددجم تاولص  شتیب  لها  مرکا و  یبن  هب  میا ، هتـشاد  ادخ  یلو  اب  ام  هک  تسا  يدهع  زا  جورخ  یهانگ  ره  هک  دینک  ون  نینموملاریما 
یهانگ ره  اب  .دینک  نعل  ار  نینموملاریما  نانمـشد  زین  رخآ  رد  .تسام  ترطف  رد  هک  تسا  یتاولـص  نامه  دـیدجت  نیا  هک  دـیتسرفب 
ناسنا زا  زین  هریغص  تسا  لاحم  دشاب ، مات  ناسنا  يربت  رگا  .دوش  یم  ضقن  يربت  تاولص و  تیالو و  دهع  دنز  یم  رس  ناسنا  زا  هک 
تـسا لاحم  دنک و  هانگ  دیوجب و  ام  نانمـشد  زا  يربت  یـسک  تسا  لاحم  دنیامرف : یم  لضفم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنزب  رس 
تاولص دهع  دیحوت و  دهع  ینعی  تیالو  دهع  زا  ناسنا  ییاطخ  درمت و  ره  اب  .دنک  تدابع  كرت  دشاب و  ام  تیالو  هب  یلوتم  یـسک 
شنایاپ رد  دـناوخ  یم  دـمهف و  یم  ار  ترایز  تسا و  ترایز  لها  هک  یناـسنا  هریبک  هعماـج ي  تراـیز  رد  .ددرگ  یم  رود  يربت  و 

جاتحم همه  مزعلا  اولوا  يایبنا  زج  هب  « (5) مُکاَضِر اَّلِإ  اَْهیَلَع  ِیتْأَی  َال  ًابُونُذ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَـی  : » دراد یم  هضرع 
اب یلوا  كرت  .دنتـسه  ناشدوخ  هجرد ي  اـب  بساـنتم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  تعاـفش 

.دوش یم  حیحصت  تیالو  دهع  هب  تشگزاب 
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ترخآ رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  هب  زاین 

هاجنپ ياه  هاگ  فقوت  .دوش  ریهطت  یبویع  زا  لزنم  ره  رد  دراذگب و  رـس  تشپ  ار  اهنآ  دیاب  ناسنا  هک  تسا  یلزانم  ترخآ  ملاع  رد 
نیا همه  رد  ناسنا  .تسا  ناسنا  قـالخا  تاـین و  هب  طوبرم  اـهنآ  زا  يرایـسب  هکلب  دنتـسین ، لـمع  هب  طوبرم  یگمه  تماـیق  هناـگ ي 
یکی هک  دنا  هدرک  لقن  راونالاراحب  تعافـش  باب  رد  یـسلجم  همالع  .دـسرب  تشهب  تاجرد  هب  ات  دراد  ریهطت  هب  زاین  اه  هاگ  فقوت 

رقاب ماما  هب  .تشاد  دـمآ  تفر و  ماما  هناخ ي  رد  دوب و  يوقت  لمع و  لها  هک  تشاد  یمـالغ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نارـسمه  زا 
تعافش زا  امئاد  و  « (2) دَّمَُحم ُهَعاَفَش  َنُولوُقَت  و  « ؟ دینک یم  رورغم  ار  مدرم  ردقنیا  ارچ  « (1) َساَّنلا َنوُْرُغت  درک « : ضرع  مالسلا  هیلع 

َأ : » دندومرف درک و  رییغت  ناشگنر  هک  يروط  هب  دندش  تحران  ترـضح  .دننک  لمع  دیاب  ناشدوخ  مدرم  دـینک ؟ یم  تبحـص  ربمایپ 
تمحز يدرک و  ریهطت  ار  تنماد  ناـهد و  وـت  رگا  هکنیا  هـب  دـنهد  یم  تداهـش  ترـضح  َکُـجْرَف (3) » َکـُنَْطب َو  َّفَع  ْنَأ  َكَّرَغ 

یم ار  تمایق  زور  ياه  یتخـس  رگا  « (4) هَماَیِْقلا َعاَْزفَأ  َْتیَأَر  ْدَق  َْول  دندومرف « : سپـس  تسا ؟ هدش  مامت  راک  ینک  یم  رکف  يدیـشک 
یم تعافـش  هزاجا ي  وا  هب  دراد و  تعافـش  قح  هک  ینموم  یتح  .میتسه  مرکا  یبن  تعافـش  دنمزاین  همه  هک  يدـیمهف  یم  يدـید 

.تسا ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  ضیف  هطساو ي  .دراد  زاین  مرکا  یبن  يریگتسد  هب  زین  دنهد 
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تمایق رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماقم 

لـصاح ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تعافـش  اب  زج  اقل  برق و  تاجرد  تمایق و  هداعلا ي  قوف  ياه  تمعن  هب  ندـناسر 
.تسا تعافـش  ماقم  نیمه  دومحم  ماـقم  « (1) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  َکـَل  ًهَِلفاـن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّللا  َنِم  َو   » .دوش یمن 

اه ینامسآ  همه  « (2) ِضْرَْألا ُلْهَأ  ِتاَواَمَّسلا َو  ُلْهَأ  ُهُدَمْحَیَف  : » دنیامرف یم  رشحم  رد  ربمایپ  ماقم  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
رد دـمح  ياول  هک  تسا  یماقم  دومحم  ماقم  .دـننک  یم  دـمح  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماقم  نیا  رطاخ  هب  اـه  ینیمز  و 

.دـننک یم  دـمح  ار  ءاول  بحاص  نیا  همه  دـسر و  یم  ناشیا  هب  اه  تمعن  همه ي  دـنک و  یم  دـمح  ار  ادـخ  وا  تسا ، ربماـیپ  تسد 
دمح ار  وت  همه  ینعی  .تسا  قلطم  اجنیا  رد  دومحم  ماقم  نیا  دـنیامرف  یم  ییابطابط  همـالع  .تسا  تمعن  ندیـسر  هطـساو ي  ربماـیپ 

، ینطاب تاجرد  اه ، تراهط  اه ، تمعن  ندیـسر  يارب  يا  هطـساو  تمایق  رد  ماقم  نآ  ینعی  تسا ؛ تمعن  لباقم  رد  دمح  دـننک ، یم 
هب رـشحم  لها  تمایق  زور  رد  هک  دندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تشهب  لها  تاجرد  نیقی و  نامیا ، هبیط ، تایح  تاماقم 

متاخ ربمایپ  هب  ار  نآ  یـسیع  ترـضح  ات  دبای  یم  همادا  هلـسلس  نیا  دیورب و  حون  غارـس  هن  دنیامرف  یم  ناشیا  دننک ، یم  عوجر  مدآ 
تـشهب نمحرلا  باب  لباقم  هب  ناشیا  .دنوش  یم  عاجرا  ناشیا  هب  اه  تما  همه ي  ینعی  دنهد ؛ یم  عاجرا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ره هطعت » لس   » .رادرب هدجس  زا  رس  دنیامرف : یم  لاعتم  يادخ  .دنتفا  یم  هدجـس  هب  هدمآ و  تسا ) لاعتم  يادخ  ماع  تمحر  ِرد  هک  )
نیا دومحم  ماقم  دنیامرف : یم  قداص  ماما  .دوش  یم  هتفریذـپ  وت  تعافـش  ینک  تعافـش  رگا  دوش و  یم  هداد  خـساپ  ینک  لاوس  هچ 

تعافـش هب  جاتحم  تشهب  تاجرد  هب  ندیـسر  رد  ناشدوخ  اب  بسانتم  اه  تما  همه ي  هک  تسا  یماقم  دومحم ، ماـقم  .تسا  ماـقم 
.دنتسه ناشیا 
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دنتسه وا  تعافش  ببس  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياهالب  تادابع و 

ِْلیَّللا َنِم  َو  .تسا «  هدوب  ناشتعافش  ماقم  يارب  دندومن  لمحت  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  یتادابع  اهالب و  زا  يرایـسب 
تـسا بش  هلفان ي  هلفان ، نیا  .یهدب  ماجنا  ار  نآ  دیاب  هک  وت  صوصخم  تسیا  هلفان  بش  رد  دـیامرف : یم  ََکل (1) » ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف 

َکُّبَر َکَـثَْعبَی  ْنَأ  یــسَع   » .تـسا هدــمآ  هـیآ  نـیا  هناـگ  جــنپ  ياـهزامن  زا  سپ  ارــسا  هروـس ي  رد  .تـسا  بـجاو  ربماــیپ  رب  هـک 
تادابع .تسا  هدوب  نارگید  ریهطت  نارگید و  زا  يریگتـسد  تعافـش و  ماـقم  يارب  ترـضح  تاداـبع  زا  يرایـسب  « (2) ًادوُمْحَمًاماقَم

نیلوالا و نم   » تسا ملاع  نابوخ  همه ي  يارب  تیونعم  سدق و  دـیحوت و  تراهط و  تاکرب و  تاریخ و  لوزن  هطـساو ي  ترـضح ،
ادهشلادیس هرهاط و  هقیدص  تبیصم  يالب  هلمج  زا   ) دوب ریهطت  يارب  زین  دندرک  لمحت  ترـضح  هک  ییاهالب  زا  يرایـسب  .نیرخآلا »

دنداتـسیا و یم  ناشیاپ  هجنپ ي  يور  لاس  هد  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هک  هدـمآ  تایاور  رد  .امهیلع ) هللا  مالس 
ماقم دومحم و  ماقم  هب  هک  دوب  نیا  يارب  تادابع  نیا  « (3) یقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ام  : » دومرف ادخ  هک  .دندرک  یم  تدابع  هنابش 
دننام یسک  هک  ییاه  تبیصم  « (4) تیذوأ ام  لثم  یبن  يذوأ  ام   » .دوش ادـیپ  هار  تسا  مما  همه ي  زا  يریگتـسد  هک  یماع  تعاـفش 

ار همه  دنریگب و  لاعتم  يادخ  يوس  هب  تکرح  رد  ار  همه  تسد  هک  تسا  نیا  يارب  .تسا  نیمه  يارب  دـشن  تیذا  هنوگ  نیا  ربمایپ 
هدرک تیانع  ناشیا  هب  ار  دومحم  ماقم  نیا  تائالتبا  اه و  يراکادـف  تاداـبع و  نآ  لـباقم  رد  زین  ادـخ  دـننک و  تیادـه  وا  يوس  هب 
مرکا یبن  مارتحا  هب  لاعتم  يادخ  ردقنآ  « (5) یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیطُْعی  َفْوََسل  َو  : » دیامرف یم  نآرق  .تسا  قلطم  دمح  ماقم  هک  تسا ؛

.دنوش یم  یضار  ترضح  هک  دشخب  یم 
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ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تعافش  اه ي  هطساو  زا  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف ي 

تایاور رد  .دنتسه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ناشیا  رتخد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تعافـش  ياه  هطـساو  هلمج  زا 
؛ دننک یم  رشحم  دراو  تسا  لیئربج  تسد  رد  ناش  هقان  مامز  هکیلاح  رد  هکئالم  هرصاحم ي  رد  ار  ناشیا  رشحم  رد  هک  تسا  هدمآ 

هللا یلص  ٍدَّمَُحم  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  َزوَُجت  یَّتَح   » .دیناباوخب ورف  ار  اه  مشچ  (1) ؛ ْمُکَراَْصبَأ اوُّضُغ  دهد : یم  ادن  رشحم  لها  همه ي  هب  يدانم 
هب ار  اه  مشچ  هکنیا  رگم  دـنام ، یمن  یقاب  يدیهـش  یبن و  چـیه  .دـنک  روبع  رـشحم  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ات  « (2) ملـسو هلآ  هیلع و 

تیاکش و اجنآ  هدمآ و  یهلا  شرع  ياپ  دننک و  یم  روبع  رشحم  هنحص ي  زا  ناشیا  ات  دناباوخ  یم  ورف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مارتحا 
تبحم رد  یـسک  رگا  یتح  .دندوب  یمطاف  شاک  يا  دـننک  یم  وزرآ  همه  هک  دـننک  یم  تعافـش  ردـقنآ  ناشیا  .دـننک  یم  تعافش 
دومحم ماقم  مرکا و  یبن  تعافش  نامه  تعافـش  نیا  دننک ، یم  تعافـش  ار  وا  دشاب  هداد  يرگید  تسد  هب  یبآ  هعرج ي  ترـضح 

.دندومن لمحت  مرکا  یبن  ریسم  رد  هرهاط  هقیدص ي  هک  ییالب  هطساو ي  هب  تسا ؛ ناشیا 

هتسکش ولهپ  يوناب  تبیصم  رکذ 

عمج هدعاس  ینب  هفیقـس ي  رد  يا  هدع  هک  دوب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عییـشت  مسارم  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
.دـندمآ مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  غارـس  هب  هک  دیـشکن  یلوط  .دـنیامن  لصف  لح و  ناشدوخ  يارب  ار  تفـالخ  هلئـسم ي  اـت  دـندش 

هک دندرک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هنیدم  لها  هک  دندومن  هیرگ  ردقنآ  ردپ  قارف  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  )
تعیب ناهاوخ  دندمآ و  هناخ  رد  تشپ  يا  هدع  دندوب  رادازع  هداوناخ  نیا  هک  یلاح  رد  .زور ) ای  دنک و  هیرگ  بش  ای  همطاف  دییوگب 

درم هناخ  رد  رگم  دـیدمآ ؟ امـش  ارچ  درک  ضرع  وا  دـمآ و  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاـف  ..دـندش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
لباقم رد  رون  هیآ ي  قادـصم   ) .متـسه نم  دراد  تیرومام  دتـسیاب و  وت  نایغط  لـباقم  رد  دـناوت  یم  هک  یـسک  دومرف : همطاـف  .دوبن 

یلع رون  ٌتیآ  اهراد و  بابب  رانلا  مرذـُیأ   » .میـشک یم  شتآ  هب  شلها  اـب  ار  هناـخ  دـیاین  یلع  رگا  تفگ : تاـملظ ) هیآ ي  قادـصم 
یبـن باـب  اـهباب  و   » دنـشکب شتآ  هب  تسا  رون  هیآ ي  یلجت  دـشخرد و  یم  نآ  زا  رون  هیآ ي  هک  ار  يا  هناـخ  دـنهاوخ  یم  اـهرانم »
اهباب لب   » .ددرگ یم  زاب  ارهز  همطاف ي  هناخ ي  هب  اه  باـب  نآ  همه  دـنا و  هللا  باـب  همئا  همه  همـالا » تاـجنلا  باوبا  باـب  همحرلا و 

رد تشپ  .تسین  تما  تاجن  باب  اهنت  تسا و  هللا  باب  ادـخ و  هاگ  یلجت  هک  يا  هناخ  یلجت » دـق  هللا  هجو  مس  ذا  یلعـالا  یلع  باـب 
: دومرف یم  تفرگ و  یم  رد  نیا  بوچراچ  هب  تسد  دـمآ و  یم  اه  هاـم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دـندمآ  يا  هناـخ 
ِْتیَْبلا َو َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنِإ   »  ُ و « (3) هَّللا ُمُکُمَحْرَی  َهاَلَّصلا  ُُهتاَکََرب  ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ِْتیَْبلا َو  َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  »

نینچ برد  .دنتـشگ  یم  زاب  دـمآ  یمن  هزاجا  رگا  دـنتفرگ و  یم  هزاجا  نآ  هب  دورو  يارب  ربماـیپ  هک  يا  هناـخ  « (4) ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی 
رد .دنک  يریگولج  اهنآ  راک  زا  دوب  هدمآ  دوب و  رد  تشپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  هک  یلاح  رد  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  يا  هناخ 

دروم ار  ترـضح  شتآ  ياه  هلعـش  دومن و  یم  تمواـقم  دوب و  هداتـسیا  تفرن و  راـنک  رد  تشپ  زا  همطاـف  .تخوس  تفرگ و  شتآ 
لعفی اذک  اها  هللا  لوسر  ای  : » دش دـنلب  ترـضح  يادـن  هک  دـنداد  رارق  راوید  برد و  نیب  ار  ترـضح  هاگ  نآ  .دوب  هداد  رارق  موجه 

هک دـنا  هدرک  لقن  یـسلجم  موحرم  یئاشحا » یف  ام  لتق  دـقل  هللاو  ینیذـخ  تضف  ای  : » دومرف سپـس  کتیفـس » کتبیبح و  کـتنبب و 
تفرگ و ار  نینموملاریما  دـنبرمک  .ناسرب  یلع  هب  ارم  هضف  دومرف  درک و  یم  تمواقم  دوب و  هتـساخرب  لاح  نیمه  اب  ارهز  همطاـف ي 

موجه مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  هب  یعمج  هتـسد  تروص  هب  نینموملاریما  مشچ  لـباقم  رد  .دومن  يریگوـلج  دجـسم  هب  ناـشیا  ندرب  زا 
هک درک  يراک  اهتیمدا ) یتح  یما  تبرـض  يذلا  تنا  : ) دومرف هریغم  هب  سلجم  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هک  يدح  هب  دندرب ،
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نینموملاریما رـس  يالاب  يریـشمش  دید  دیناسر و  دجـسم  هب  ار  دوخ  همطاف  هرخالاب  .دش  ادـج  نینموملاریما  دـنبرمک  زا  همطاف  تسد 
همطاف ناملـس  دندومرف : نینموملاریما  هدش  لقن  .منک  یم  ناتنیرفن  مردپ  ربق  رـس  دیرادنرب  تسد  رگا  یّما » نبلخ  : » دومرف .دنا  هتفرگ 

زا ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تروص  ره  رد  .یتسه  تمحر  یبن  رتخد  امش  هک  ینک  نیرفن  ادابم  دیامرف : یم  یلع  وگب  .بایرد  ار 
.دـندروآ یم  موجه  شنیـسح  هب  فرط  همه  زا  دـمآ  هاگلتق  يدوگ  رانک  هب  همطاف  یتقو  اما  داد ...  تاـجن  نمـشد  ریـشمش  قرب  ریز 

ِهِدَِیب َکَتَْبیَش  ٌِضباَق  َكِرَْحن  ِیف  ُهَْفیَس  ٌِغلُوم  َكِرْدَص  یَلَع  ٌِسلاَج  ٌرْمِش  َو   » .دش هاگلتق  يدوگ  دراو  رمش  ناهگان 
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مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تعافش  هرتسگ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  تعافش  هرتسگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: دومرف ترضح  تسادخ ؟ باتک  رد  هیآ  نیرت  نیرفآدیما  هیآ  مادک  دنک : یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يرصب  حیرـش  نب  رـشب 
: تسا هیآ  نیا  دنیوگ : یم  ( تنس لها   ) نانآ تفگ : تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  امش  رظن 

يا : » وگب  (1) ؛» ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  اعیمَج  َبُونُّذـلاُرِفْغَی  َهّللا  َّنِا  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوطَنْقَت  ْمِهِـسُْفنَا ال  یلَع  اُوفَرْـسَا  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  »
وا اریز  دزرمآ ؛ یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دـیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا ! هدرک  متـس  فارـسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب 

«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب 

ترـضح تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  نانآ  رظن  سپ  متفگ : ترـضح  هب  دـیوگ : یم  .دـنرادن  يرظن  نینچ  تیب  لـها  نکل  دومرف : ترـضح 
: تسا نیا  هیآ  نیرت  هدننکراودیما  مییوگ : یم  ام  دندومرف :

تعافـش نآ  و  يوش » دونـشخ  هک  درک  دـهاوخ  اطع  وت  هب  ردـق  نآ  تراگدرورپ  يدوز  هب  ؛(2)و  یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیطُْعی  َفْوََسل  «َو 
(3) .تسا تعافش  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، تعافش  دنگوس  ادخ  هب  .تسا 

ربمایپ رگم  .تسا  هتشاذگن  يا  هزادنا  ادخ  ینعی  يوش ؛ یضار  ات  مشخب  یم  وت  هب  ردق  نآ  هک  تسا  هداد  هدعو  شربمغیپ  هب  دنوادخ 
ِْنلَأْسَت الَف  : » دـندادن هزاجا  وا  هب  دـنک ، تعافـش  ار  شرـسپ  تساوخ  یم  حون  ترـضح  دوش ! یم  یـضار  اه  یگداس  نیا  هب  تمحر 

زا اـت  مهد  یم  زردـنا  وت  هب  نم  هاوخم ! نم  زا  یتـسین  هاـگآ  ار  هچنآ  (4) ؛» َنیلِهاْجلا َنِم  َنوُکَت  ْنَا  َکُـظِعَا  ّینِا  ٌْملِع  ِِهب  َکـَل  َْسَیلاـم 
.یشابن نالهاج 
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مدآ کی  يوش ! یضار  ات  مشخب  یم  ردق  نآ  تسا : هدومرف  هدرک و  دییأت  مه  ادخ  .دنک  یم  تعافـش  درایلیم  اهدرایلیم  ام  ربمایپ  اما 
.دشاب نادنز  رد  دتفیب و  شتآ  رد  دراد ، هقالع  وا  هب  تسا و  تسود  وا  اب  هک  یسک  تسین  رضاح  یلومعم 

اسک ثیدح  تلیضف  تمظع و 

هیلع ریما  ترضح  .دیوگ  یم  نخس  دیما  تبحم و  تمحر و  زا  همه  .تسا  هدش  يراشفاپ  رایسب  اسک  ثیدح  رخآ  ياه  شخب  يور 
هرابرد ربماـیپ  تسیچ ؟ شتلیـضف  دراد و  يا  هدـیاف  هچ  میا ، هدـش  عمج  نآ  رد  هک  یـسلجم  نیا  دـسرپ : یم  ادـخ  ربماـیپ  زا  مالـسلا 

: دندومرف یلو  تسا ، هدوبن  تحلصم  دیاش  دندرکن ، نایب  يزیچ  نآ  تلیضف 

اِنتَعیـش َو ْنِم  ٌعْمَج  ِهیف  ِضْرالا َو  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذـه  انُرَبَخ  َرِکُذ  ام  اّیَِجن  َِهلاـسِّرلِاب  ینافَطْـصاَو  اـِّیبَن  ِّقَْحلاـِب  ینَثََعب  يذَّلاَو  »
هک یـسک  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  اوـقَّرَفَتَی ؛» ْنَا  یِلا  ْمَُهل  ْتَرَفْغَتْـساو  ُهَِکئـالَْملا  ُمِِهب  ْتَّفَح  ُهَمْحَّرلا َو  ُمِْهیَلَع  ْتـَلََزن  ّـِالا َو  اـنیّبُِحم 

هلآ و هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  مه  نوچ  .دوش  یم  تسرد  شراک  دناوخب ، هبترم  کی  ار  اسک  ثیدـح  داقتعا  اب  دراد و  یلکـشم 
: دندومرف مود  راب  يارب  ادخ  ربمایپ  .دنا  هدرک  دای  مسق  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مه  مّلس و 

ْنِم ٌعْمَج  ِهیف  ِضْرالا َو  ِلْهَا  ِِلفاحَم  ْنِم  ٍلِفْحَم  یف  اذـه  انُرَبَخ  َرِکُذ  اـم  اـّیَِجن  ِهلاـسِّرلِاب  ینافَطْـصاَو  اـِّیبَن  ِّقَْحلاـِب  ینَثََعب  يذَّلاَو  ُِّیلَع  اـی  »
يا ُهَتَجاح ؛» ُهّللا  یَـضَق  ِّالا َو  ٍهَجاح  ُِبلاط  ُهَّمَغ َو ال  ُهّللا  َفَشَک  ِّالا َو  ٌموُمغَم  ُهَّمَه َو ال  ُهّللا  َجَّرَف  ّـِالا َو  ٌموُمْهُم  ْمِهیف  اـنیِّبُِحم َو  اـِنتَعیش َو 

تداعس میدش و  راگتسر  دنگوس  ادخ  هب  درک  ثوعبم  تلاسر  هب  دیزگرب و  يربمغیپ  هب  قح ، هب  ارم  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  یلع ،
.هبعک راگدرورپ  هب  مسق  ترخآ ؛ ایند و  رد  دنتفای ، تداعس  دندش و  راگتسر  ام  نایعیش  نینچمه  میتفای و 
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لکـشم نآ  ای  دوش ، یم  فرطرب  وا  لکـشم  ای  ینعی  دوش ؛ یم  در  تالکـشم  هندرگ  زا  دـناوخب ، داقتعا  اب  ار  ثیدـح  نیا  ناسنا  رگا 
ياه تبحص  ًالومعم  هعمج  ياه  بش  دنک ! تمحر  ار  ینیدلاءاهب  هّللا  تیآ  ادخ  .دوش  یم  تیمها  یب  تسین ؛ لکشم  وا  يارب  رگید 

: دندوب هدومرف  تجهب  هّللا  تیآ  .دندناوخ  یم  و  دیناوخب ، اسک  ثیدح  دندومرف : یم  تبحـص  ياج  هب  یهاگ.دـندومرف  یم  یقالخا 
رد تراشب  ردقچ  .تسا  هداد  ربخ  لیئربج  ادخ و  زا  میقتـسم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  نوچ  تسا ؛ هزجعم  اسک  ثیدح  تالمج 
! تسا تمحر  ِربمایپ  .تسا  هدرتسگ  رایسب  ربمایپ  تعافش  هرئاد  مینک ! رواب  ام  ات  دنا  هدروخ  مسق  ردقچ  تسا ! هدیباوخ  ثیدح  نیا 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تلزنم  تمایق و 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

زور نآ  رد  يرآ ) (؛ دـننک یم  رـضاح  ار  منهج  زور  نآ  رد  (1) و  ؛» يرْکِّذلا َُهل  ّینَا  ُناْسنِءْالا َو  ُرَّکَذَتَی  ٍذـِئَمْوَی  َمَّنَهَِجب  ٍذـِئَمْوَی  یِجَو َء  »
! دراد وا  يارب  يدوس  هچ  رکذت  نیا  اما  دوش ، یم  رکذتم  ناسنا 

تراشب امـش  هب  هّللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هب  لیئربج  تسا : هدـمآ  هکرابم  هیآ  نیا  لیذ  رد 
مدرم دـید  ضرعم  رد  دوش و  یم  رهاظ  منهج  یتقو  تمایق  زور  .درادـن  يربماـیپ  چـیه  هک  يراد  يا  هبتر  زور  نآ  رد  امـش  هک  مهد 

مالسلا هیلع  بوقعی  ترـضح  : تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  .دوش  یم  دنلب  ناشیاسفناو  دنتفا و  یم  وناز  هب  مدرم  مامت  دریگ ، یم  رارق 
تشگ و هدـیمخ  شدـق  دـش ، دیفـس  شیاهوم  درک ، هیرگ  فسوی  يارب  لاس  لـهچ  هک  یبوقعی  دـنک ، یم  شومارف  ار  دوخ  فسوی 

.دنک یم  شومارف  ار  قاحسا  شدنزرف  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  .دش  روک  شنامشچ 
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دوخ ردارب  زا  ناسنا  زور  نآ  رد  (1) ِهینُْغی ؛» ُنْأَش  ٍذـِئَمْوَی  ْمُْهنِم  يِْرما ٍء  ِّلُِکل  ِهیَنب  ِِهت َو  _ َبِحاص ِهیبَا َو  ِهُِّما َو  ِهیخَا َو  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  »
یم لوغـشم  دوخ  هب  ًالماک  ار  وا  هک  دراد  یعـضو  مادـک  ره  زور  نآ  رد  .شنادـنزرف  رـسمه و  زا  شردـپ و  ردام و  زا  دزیرگ و  یم 

.دراد

هب یـسک  .دندرک  یم  رارف  مدرم  تخوس و  یم  اه  همیخ  دـش ، يزوس  شتآ  انم  رد  هک  ش.ه  لاس 1354  تفگ :  یم  نایاقآ  زا  یکی 
فرط هب  تخوس و  یم  مه  رـس  تشپ  اه  همیخ  روط  نیمه  .دوب  هدـش  تمایق  هیبش  .دوبن  یناحور  قیفر و  هچب و  كاس و  لوپ و  رکف 

.تسا هناخبحاص  هرخالاب  .دنک  ییاریذپ  هنوگ  نیا  شنانامهیم  زا  دهاوخ  یم  دنوادخ  عقاوم  زا  یخرب.دش  یم  رو  هلمح  اه  یجاح 

ایبنا و زا  دـنوادخ  یهاگ  .دـنا  تمحز  راشف و  رد  اه  یجاح  زاب  دـشاب ، مهارف  هافر  لـئاسو  مه  ردـقچ  ره  جـح  رد  هک  تسا  بلاـج 
ناوراک رد  ناوج  سدنهم  کی  يزوس  شتآ  هحناس  نآ  رد  تفگ : یم  .دنک  یم  ییاریذـپ  تمحز  راشف و  الب و  هلیـسو  هب  شیایلوا 
شلوک يور  هچب  کی  هک  میدـید  ار  يدـنه  مناخ  کی  .میدوب  رارف  لاح  رد  رگید  مه  اب  .تشاد  هارمه  مه  فیک  کـی  هک  دوب  اـم 

.دیمهفن وا  داتفا و  وا  لوک  يور  زا  هچب  هک  دوب  شدوخ  ناج  تاجن  رکف  هب  ردق  نآ  .درک  یم  رارف  دوب و 

نز نامه  هک  میدید  .میتفر  دوب ، شتآ  زا  رود  هک  يا  هقطنم  هب  باتـش  اب  تفرگ و  ار  هچب  درک و  اهر  ار  شفیک  ناوج  سدـنهم  نیا 
سدنهم فیک  دمآ و  مه  رفن  کی  میدید  .داد  نز  نآ  هب  ار  هچب  سدنهم  دش ؟ هچ  نم  هچب  هک  دنز  یم  شرس  هب  تساجنآ و  يدنه 
.تمحر تمحر ، دروآ و  یم  ریخ  ریخ ، هرخـالاب  .متـشادرب  ار  وت  فیک  مه  نم  یتـشادرب ، ار  هچب  نیا  مدـید  نم  : تفگ .داد  وا  هب  ار 

.درک عولط  مه  صخش  نآ  محر  درک ، محر  سدنهم  نیا 
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میهاربا یتـح  زور  نآ  رد  .تسین  یـسک  رکف  هـب  یـسک  تـسا »! یگرزب  زیچ  تماـیق  زور  هـلزلز  ؛(1) ٌمیظَع ْیَـش ٌء  ِهَعاّـسلا  ََهلَْزلَز  َّنِا  »
: داد ربخ  نینچ  ربمایپ  هب  زور  نآ  هرابرد  لیئربج  .دنک  یم  شومارف  ار  شدنزرف 

هدنب چیه  دنوادخ   (2) ؛» یتَُّما یتَُّما  يداُنت  ِهّللا  َِّیبَن  ای  َْتنَا  یسْفَن َو  یسْفَن  ِّبَر  يداُنی  ِّالا  اِّیبَن  اکَلَم َو ال  ِهّللاِدابِع  ْنِم  اْدبَع  ُهّللا  َقَلَخ  امَف  »
! بایرد ارم  بایرد ، ارم  اراگدرورپ ، هک  دهد  یم  ادن  زور  نآ  رد  هکنیا  زج  درکن ، قلخ  ار  يربمایپ  هتشرف و  چیه  شناگدنب و  زا  يا 

! بایرد ار  متما  بایرد ، ار  متما  هک  یهد  یم  رس  ادن  ادخ ، ربمایپ  يا  وت  و 

نآرق رد  هیآ  نیرتهب 

: دیامرف یم  لقن  نینچ  ادخ  ربمایپ  زا  نآرق  رد  هیآ  نیرتهب  هراب  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

مُکیْدیَا َو ْتَبَـسَک  اِمبَف  ٍهَبیـصُم  ْنِم  ْمَُکباصَا  ام  َو   : » تسا هیآ  نیا  ادخ ، باتک  رد  هیآ  نیرتهب  ُهَیآْالا ؛»  ِهِذه  ِهّللا  ِباتِک  یف  ٍهَیاء  ُْریَخ  »
.دنک یم  وفع  زین  ار  يرایسب  و  دیا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  یلمع  رطاخ  هب  دسر ، امش  هب  یتبیصم  ره   (3) ؛» ٍریثَک ْنَع  اوُفْعَی 

ْنَا ْنِم  ُمَرْکَا  َوُهَف  اْینُّدلا  ِیف  ُْهنَع  ُهّللا  یَفَع  ام  ٍْبنَِذب َو  ِّالا  ٍمَدَـق  ِهَبْکَن  ٍدوُع َو ال  ِشْدَـخ  ْنِم  ام  ُِّیلَع  ای  : » دـنیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  دـعب 
دوش و یمن  دراو  شندـب  هب  یـشارخ  ناـسنا  یلع ، اـی   (4) ؛» ِهِدـْبَع یلَع  َیِّنَُثی  ْنَا  ْنِم  ُلَدـْعَا  َوُهَف  اینُّدـلا  ِیف  ِْهیَلَع  َبَقاـع  اـم  ِهیف َو  َدوعَی 
ار یهانگ  هک  تسا  نآ  زا  رتراوگرزب  دـنوادخ  .تسا و  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  رطاخ  هب  زج  دـنک ، یمن  تباصا  شیاـپ  هب  یمخز 
، تسا هدومرف  باقع  ایند  رد  هک  ار  یهانگ  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداع  .دنک و  یسرباسح  تسا ، هدیشخب  هتـشذگ و  نآ  زا  ایند  رد  هک 

.دروایب باسح  هب  هرابود 
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.میروخ یم  مه  ار  شبوچ  میا ، هدرک  فالخ  راک  .تسام  دوخ  لمع  رطاخ  هب  دـیآ ، یم  شیپ  ام  يارب  هک  ییاه  يراـتفرگ  نیارباـنب 
لیمَْجلا َو َرَهْظَا   » دنوادخ نوچ  .دشخب  یم  ار  دـصرد  هن  دون و  ینعی  .دـنک  یمن  باقع  دـشخب و  یم  ار  ناهانگ  رتشیب  دـنوادخ  هزات 

یم هدینشن  دنک و  یمن  هاگن   (1) ؛» ِهَریرَْجلِاب ْذِخاُؤی  َْمل  «َو  .دناشوپ یم  ار  اه  یتشز  دـنک و  یم  رهاظ  ار  اه  ییابیز  تسا ؛ حـیبَْقلا » َرَتَس 
.دریگ

زا یمک  دشخبب و  ار  ناهانگ  رثکا  دنوادخ  یتقو.دنک  نامکاپ  ایند  نیمه  رد  ات  دهد  یم  ریگ  نداد  هجوت  یلام و  شوگ  يارب  یهاگ 
ترخآ دراو  هدروخن  تسد  هتفر و  هتسش و  دنک ، كاپ  دیآ  یم  دیدپ  ناهانگ  نآ  هطـساو  هب  ام  يارب  هک  ییاه  تبیـصم  اب  ار  اه  نآ 

لثم .تسا  یگدولآ  چیه  نودب  هدروخن و  تسد  ینعی  تسا ؛ رکب  تشهب  رد  نمؤم  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  .رِکب  ِرِکب  میوش ؛ یم 
.تسا هدرکن  رثا  چیه  وا  رد  ناهانگ  ینعی  ! تسا دنبکآ  هدروخن و  تسد  رکب و  ردق  نیا  .تسا  هدرک  قلخ  ار  وا  ادخ  هک  یلوا  زور 

امـش بلق  حور و  رد  رگا  ینعی  .دـنازوس  یمن  ار  تیـالو  لـها  منهج  شتآ  هک  منک  یم  تنامـض  نم  دوـمرف : یم  ناـگرزب  زا  یکی 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبحم  نآ  رد  هک  یلد  دنک  یم  طلغ  منهج  شتآ.دراذگب  رثا  امش  رد  دناوت  یمن  منهج  شتآ  دشاب ، تبحم 

.دنازوسب ار  تیب  لها  تسود  بحم و  دناوت  یمن  منهج  .دریگب  هلـصاف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ناسنا  هکنیا  رگم  .دـنازوسب  تسا 
هب منهج  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدمآ  نینچ  مالسا  یمارگ  ربمایپ  لوق  زا  یثیدح  رد  .دوش  یم  شوماخ  دیایب  وا  کیدزن  رگا  ًالصا 

.درک شوماخ  ارم  شتآ  وت  رون  هک  رذگب  دوز  نمؤم ، يا   (2) ؛» یبَْهل َكُرُون  َأَفْطَا  ْدَقَف  ُنِمُْؤم  ای  ْزُج  : » دیوگ یم  نمؤم 
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دنوادخ هعساو  ترفغم  تمحر و 

.دـیوش یم  كاپ  كاپ  ینعی  دـشخب ؛ یم  مه  ار  ناهانگ  زا  يرایـسب  .تسا و  ناهانگ  زا  ندـش  كاپ  رطاـخ  هب  اـه  يراـتفرگ  دومرف :
هک مینیب  یم  مینک ، هعلاطم  ار  اهاعد  رگا  .تسا  یناوارف  يراودـیما  تراشب و  ریخ و  هیآ  نیا  رد  نیاربانب  .دوش  یم  فاص  اه  باسح 

ياعد نیا  تسا ، هدمآ  اهزامن  زا  دعب  بیقعت  ناونع  هب  هک  ییاهاعد  رد  .دیوگ  یم  دنوادخ  شزرمآ  تمحر و  زا  اه  نآ  زا  يرایـسب 
: تسا هدش  لقن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  ابیز 

یْبنَذ ْنِم  ُمَظْعَا  َكُْوفَعَف  اـمیظَع  َكَدـْنِع  یْبنَذ  َناـک  ْنِا  َّمُهّللَا  .یبـْنَذ  ْنِم  ُعَسْوَا  َکَـتَمْحَر  َّنِا  یلَمَع َو  ْنِم  یجْرَا  َکـَتَرِفْغَم  َّنِا  َّمُهّللَا  »
َمَحْرَا اـی  َکـِتَمْحَِرب.ٍء  ْیـَـش  َّلُـک  ْتَعـِـسَو  اـهَّنَِال  ینَعـَـسَت  ینَُغْلبَت َو  ْنَا  ٌلـْهَا  َکـُتَمْحَرَف  َکَـتَمْحَر  َغـُْلبَا  ْنَا  ًــالْهَا  ْنُـکَا  ْمـَل  ْنِا  َّمُـهّللَا 

(1) «. َنیمِحاّرلا

وت تسا ، گرزب  نم  هانگ  رگا  دـیوگ : یم.تسا  هتـسب  ار  منهج  ياـهرد  همه  .دـنک  یم  لالدتـسا  گنـشق  ردـقچ  ادـخ  ربماـیپ  نیبب 
یش ره  هک  تسا  هدرتسگ  عیسو و  ردق  نآ  وت  تمحر  متسین ، وت  تمحر  قحتـسم  نم  رگا  .یـشخبب  ارم  هانگ  دیاب  سپ  .يرت  گرزب 

.تساج هب  مییوگ  یم  تمحر  دیما و  زا  ام  رگا  نیاربانب  .متسه  یش ء  مه  نم  دریگ و  یم  ارف  ار  زیچ  همه  ء و 

هک نآلا  ات  ما  هدروخ  یـِسنِخ  هب  ردق  نآ  نم  : دومرف یم  .تفگ  یم  ادخ  تمحر  زا  هشیمه  دنک !  تمحر  ار  یبالود  ياقآ  جاح  ادخ 
اجک ره  ایند  لها  .میتسـشن  یم  ایند  لها  اب  .میدوب  زرواشک  بساک و  لوا  ام  دـندومرف : یم  .ما  هداتفا  تمحر  دـیما و  اجر و  هداج  هب 

: تفگ یم  .دناوخ  یم  سأی  هیآ  تسشن ، یم 
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یمن تسرد  راک  .تسا  دایز  تالکـشم.تسا  هدوب  مک  یگدـنراب  .تسا  هدـشن  تعارز  لاسما  .تاـیلام  ینارگ ، تسا ؛ بارخ  عضو 
.دوش

دراد منهج  ربق و  راشف  برقع و  رام و  ردق  نیا  ادخ  .تسا  لکـشم  یلیخ  راک  اقآ  دنتفگ : .میتسـشن  سدقت  تدابع و  لها  اب  میدـمآ 
مدآ دنتفگ : میتسشن ، كولـس  ریـس و  لها  اب  دنروآ ! یم  رد  ار  تردپ  .تسا  باذع  لاس  لهچ  ینکب ، اطخ  کی  رگا  یناد ! یمن  هک 

ای دوشب  ایآ  مه  نآ  .دـننک  ضوع  ار  وت  تفـص  کی  ات  ینکب  تسوپ  دـیاب  لاس  داـتفه  .یتسین  وشب  مدآ  وت  ورب ، .تسا  لاـحم  ندـش 
.كولس ریس و  لها  مه  سدقت و  تدابع و  لها  مه  ایند ، لها  مه  دنناوخ ؛ یم  سأی  هیآ  همه  .سأی  هیآ  .دوشن و 

یم تسرد  ار  ام  ترخآ  ایند و  راک  تسا ! یبوخ  يادـخ  بجع  میتفگ : یغورد  لاـس  داـتفه  .مینکـشب  ار  مسلط  نیا  مییاـیب  میتفگ :
داتفه .دوب  تسار  همه  دوبن ، غورد  مه  اه  نآ  زا  یکی  یلو  میتفگ ، یغورد  .دـنک  یم  نامکاپ  .دـنک  یم  تسرد  ار  ناـمدوخ  .دـنک 

نامرواب ام  .دوب  یمیحر  يادخ  .دوب  یبوخ  يادخ  عقاو  رد  نوچ  دوب ؛ تسار  همه  اضق  زا  میراد ، یبوخ  يادـخ  بجع  میتفگ : لاس 
.دوب هدشن 

ات ینک  ادیپ  ار  شروخب  دـیاب  .تسا  هدرتسگ  یلیخ  ادـخ  تمحر  .دـنک  اطع  ار  شدوخ  هدرتسگ  تمحر  قیفوت  ام  هب  لاعتم  دـنوادخ 
.درادرب ار  تبحم  تمحر و  ياه  همقل  نیا 

(7 ( ) ص  ) مرکا لوسر  جارعم 

اهنامسآ رد  جارعم  بش  تاقافتا 

اهنامسآ رد  جارعم  بش  تاقافتا 

هلـصاف ناینیمز  نیمز و  زا  دـش و  توعد  زارد  رود و  يرفـس  هب  یبش  نینچ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربماـیپ  شیپ ، اـهنرق 
نیرتابیز زا  یکی.دیـسر  یکیدزن  رایـسب  هلـصاف ي  اب  مه  نآ  لاعتم  يادخ  اب  یتبحـص  مه  تداعـس  هب  ات  تفر  الاب  ردـقنآ  تفرگ و 

.جارعم بش  .یتسه  ملاع  ياهبش 
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ْنِم ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  اَنْکَرَاب  يِذَّلا  یَْـصقَألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِّم  ًـْالَیل  ِهِدـْبَِعب  يَرْـسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُـس  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 
ُریِصَبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اَِنتاَیآ 

میا هداد  تکرب  ار  نآ  نوماریپ  هک  یـصقالا  دجـسم  يوس  هب  مارحلا  دجـسم  زا  یهاگنابـش  ار  شا  هدنب  هک  ییادـخ )  ) نآ تسا  هّزنم 
.تسانیب ياونش  نامه  وا  هک  مینایامنب  وا  هب  دوخ  ياه  هناشن  زاات  داد  ریس 

ءارسا هکرابم  هروس ي  کی ؛  هیآ 

رهش رد  تثعب ، مهد  لاس  ناضمر  كرابم  هام  مهدفه  بش  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
زا دوب و  مالـسلا ( هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملاریما  رهاوخ  بلاـط و  یبا  رتـخد   ( دوخ يومع  رتـخد  یناـه ،" ّما   " هناـخ ي رد  هّکم و 
زا تشگزاب ، تفر و  اهنامسآ  یصقالادجسم و  سدقملا و  تیب  نیمزرـس  هب  ترـضح  نآ  هک  یتدم  عومجم  تفر و  جارعم  هب  اجنآ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یشایع " ریسفت   " رد دوب و  هناخ  نامه  رد  ار  بش  نآ    ِ حبص هک  يروط  هب  .دیـشکن  لوط  رتشیب  بش  کی 
ءارـسا و ینعی  دـناوخ ؛ " هّکم  رد  ار  حبـص  زامن  ءاشع و  زاـمن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  :" دـندومرف هک  تسا  تیاور 

.داتفا قافتا  هلصاف  نیا  رد  جارعم 

: عقوام حرش 

: دندومرف هک  تسا  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  زا 

.زیخرب دّمحم ! يا  : تفگ دمآ و  نم  دزن  لیئربج  جارعم  بش  رد  "

هب دروآ و  نم  دزن  قاُرب "  " مان هب  یبَکرَم  لیئربج ، .مدید  اجنآ  رد  ار  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هاگان  .متفر  رد  رانک  متـساخرب و 
.وش راوس  تفگ : نم 
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یم دـید ، یم  مشچ  هک  ار  یئاج  ات  تشاد ، یم  رب  هک  ماگ  ره  دوب و  لاب  ود  ياراد  .دوب  رتکچوک  رطاق  زا  رتگرزب و  غـالا  زا  قاُرب " "

هدوب رون  قرب و  تعرـس  دـننامه  بَکرَم  نیا  تعرـس  دوب و  رتش  ياپ  دـننام  شیاهاپ  یمدآ و  تروص  نوچ  یتروص  قاُرب "  " .دومیپ
.تسا

زامن داتسیا و  هطقن  دنچ  رد  هار  رد  درک و  تکرح  سدقملا  تیب  يوس  هب  هدش و  راوس  نآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر 
.دراذگ

.دومرف ترجه  اجنآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  دعب  ياهلاس  هک  یهاگترجه  هنیدمرد و  لوا :

.هفوک دجسم  مود :

(. مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  هاگداز   ) محللا تیب  ءانیس و  روط  رد  موس :

.تفر نامسآ  هب  اجنآ  زا  سپس  هدراذگ و  زامن  اجنآ  رد  دش و  دراو  یصقالا  دجسم  رد  مراهچ :

لوسر یلو  درک  هضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  رب  ار  دوخ  هدرک  شیارآ  ابیز و  ینز  تروص  هب  ایند ،"  " بش نآ  رد 
.تشذگ رد  وا  زا  هدرکن  یهجوت  يو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ 

.دید ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  اجنآ  رد  درک و  دوعص  ایند " ِنامسآ   " هب سپس 

: لوا نامسآ 

هدرک و مالس  ترضح  نآ  رب  نادنخ  يور  اب  هدمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  لابقتسا  هب  هتسد  هتسد  ناگتـشرف  هاگنآ 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  هک  تسا  لقن  تایاور  رد  .دنتفگ  کیربت  تینهت و 

نارگید دننام  تشاد و  كانمشخ  مهرد و  يا  هرهچ  نارگید  فالخرب  مدوب و  هدیدن  وا  زا  رتگرزب  هک  مدید  اجنآ  رد  ار  يا  هتشرف  "

: تفگ مدیسرپ  لیئربج  زا  ار  شمان  نوچ  تشادن و  بل  رب  هدنخ  یلو  تفگ  کیربت 
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". دوش یم  هدوزفا  ناراکهنگ  ادخ و  نانمشد  رب  شمشخ  هتسویپ  تسا و  هدیدنخن  زگره  تسا و  خزود  کلام  نیا  "

نوچ دـهد و  ناـشن  نم  هب  ار  خزود  اـت  دـهد  روتـسد  متـساوخ  لـیئربج  زا  داد  ارم  مالـس  باوـج  هکنیا  زا  سپ  مدرک و  مالـس  وا  رب 
متـساوخ يو  زا  سپ  تفرگ ، دهاوخ  ارف  ار  ام  مدرک  نامگ  نم  تفرگ و  ارف  ار  اضف  هک  تساخرب  نآ  زا  یبیهل  تشادرب ، ار  شوپرس 

". دنادرگرب دوخ  لاح  هب  ار  نآ 

زا سپ  دوب و  وا  تسد  رد  رون  زا  یحول  هک  درک  هدهاشم  زین  ار  توملا " کلم   " بش نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ 
: درک ضرع  تشاد  ترضح  نآ  اب  هک  یئوگتفگ 

يا هناـخ  چـیه  دـنک و  ور  تشپ و  ار  نآ  دـشاب و  يدرم  تسد  رد  هک  تسا  يا  هّکـس  مَهْرِد و  نوچمه  نم  تسد  رد  اـیند  یگمه  "

! دینکن هیرگ  : میوگ یم  اهنآ  هب  دننک  یم  هیرگ  يا  هدرمرب  نوچ  منک و  یم  یـشکرس  نادب  راب  جـنپ  زور  ره  رد  نم  هکنآ  زج  تسین 
". دنامن یقاب  امش  زا  یکی  هکنآ  ات  میآ  یم  اهراب  زین  نآ  زا  سپ  دمآ و  مهاوخ  امش  شیپ  مه  زاب  نم  هک 

" تسا هثداـح  نیرت  تخـس  تبیـصم و  نیرتـالاب  گرم  هک  یتسار  هب  :" دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  اـجنیا  رد 
". تسا نآ  زا  رت  تخس  گرم  زا  سپ  ثداوح  :" تفگ خساپ  رد  لیئربج  و 

: هک دندومرف  همادا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ 

دندروخ و یم  ار  كاپان  اهنآ  دوب و  كاپان  تشوگ  كاپ و  تشوگزا  یئاه  فرظ  اهنآ  يور  شیپ  هک  متـشذگ  یهورگ  رب  اجنآ  زا 
"؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنیا  :" مدیسرپ لیئربج  زا  .دندراذگ  یم  ار  كاپ 
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". دنراذگ یم  او  ار  لالح  لام  دنروخ و  یم  مارح  لام  هک  دنتسه  وت  تّما  زا  يدارفا  :" تفگ

.دـندراذگ یم  ناـشناهد  رد  هدـیرب و  ار  ناـشیولهپ  ياـه  تشوـگ  دنتـشاد و  نارتـش  ناـبل  نوـچ  یناـبل  هـک  مدـید  ار  یمدرم  سپس 
"؟ دننایک اهنیا  :" مدیسرپ

دنتفوک یم  گنس  اب  ار  ناشرـس  هک  مدید  ار  يرگید  نامدرم  و  دننک ؛" یم  یئوج  بیع  نامدرم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  :" تفگ
ار یمدرم  و  دنتفخ " یم  هدناوخ و  یمن  ار  ءاشع  هاگماش و  زامن  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  :" داد خـساپ  مدیـسرپ  ار  اهنآ  لاح  نوچ  و 

یناسک نانیا  :" تفگ مدیـسرپ  ار  اهنآ  عضو  نوچ  دمآ و  یم  نوریب  ناشهاگ  نمیـشن  زا  دنتخیر و  یم  ناشناهد  رد  شتآ  هک  مدـید 
.دنزیخرب اج  زا  دنتسناوت  یمن  دنتشاد و  یگرزب  ياه  مکش  هک  مدید  ار  یهورگ  و  دنروخ " یم  متـس  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  دنتـسه 

"؟ دننایک اهنیا  لیئربج ! يا  :" متفگ

؛" دنروخ یم  ابر  هک  دنتسه  یناسک  :" تفگ

.دندوب راچد  يرایسب  ياه  باذع  هب  هک  مدید  ار  ینانز  و 

( ناشوج بآ  ) میمح زا  هک  مدـید  نازیوآ  ناـبز  هب  ار  ینز  دوب و  هدـمآ  شوج  شرـس  زغم  هک  مدـید  نازیوآ  شرـس  يوم  هب  ار  ینز 
ریز زا  شتآ  دروخ و  یم  ار  شنت  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  مدید و  نازیوآ  شیاه  هنیـس  زا  ار  ینز  دنتخیر و  یم  وا  قلح  رد  منهج 

روک و ار  ینز  دندوب و  هتخیر  شرس  رب  اه  برقع  اهرام و  دندوب و  هتسب  شیاهتسد  هب  ار  شیاهاپ  هک  مدید  ار  ینز  دوب و  نازورف  وا 
دوب هتفرگ  ارف  یـسیپ  هدروخ و  ار  شندب  دش و  یم  جراخ  وا  ینیب  زا  شرـس  خُم  هک  مدرک  هدهاشم  شتآ  زا  یتوبات  رد  گنگ  رک و 

نیشتآ یچیق ) ) ضارقم اب  الاب  ات  نیئاپ  زا  ار  شنت  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  مدید و  شتآ  زا  يرونت  رد  نازیوآ  شیاهاپ  هب  ار  ینز  و 
كوخ رس  شرـس  هک  مدید  ار  ینز  دروخ و  یم  ار  دوخ  ءاعما  دوب و  هتخوس  شیاه  تسد  تروص و  هک  مدید  ار  ینز  دندیرب و  یم 

یم شمکـش  رد  نیئاپ ، زا  شتآ  هک  مدـید  گس  تروص  هب  ار  ینز  دوب و  راتفرگ  باذـع  عون  رازه  رازه  هب  غـالا و  ندـب  شندـب  و 
.دنتفوک یم  ناشندب  رس و  هب  نینهآ  ياهزرگ  اب  ناگتشرف  دمآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  دنتخیر و 
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هب هک  ینز  نآ  :" تفگ تسا "؟ هتـشاد  رّرقم  ناشیارب  یباذـع  نینچ  دـنوادخ  هک  دـنا  هدـش  بکترم  یهانگ  هچ  نانز  نیا  :" مدیـسرپ
دوب ینز  دوب  نازیوآ  نابز  هب  هکنآ  اما  دـیناشوپ و  یمن  مرحمان  نادرم  زا  ار  دوخ  رـس  يوم  هک  دوب  ینز  دوب  هدـش  نازیوآ  رـس  يوم 

هک ینز  درک و  یمن  تعاطا  رتسب  رد  دوخ  رهوش  زا  هک  دوب  ینز  دوب  نازیوآ  هنیـس  زا  هکنآ  درزآ و  یم  ار  دوخ  رهوش  نابز ، اـب  هک 
هک دوب  ینز  نآ  دروخ  یم  ار  شندـب  تشوگ  هکنآ  اما  تفر و  یم  نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  یب  هک  دوب  ینز  دوب  نازیوآ  اـهاپ  هب 

هتشگ ّطلـسم  وا  رب  اه  برقع  رام و  دندوب و  هتـسب  اهاپ  هب  ار  شیاه  تسد  هک  ینز  اما  درک و  یم  شیارآ  مرحمان  يارب  ار  دوخ  ندب 
روک و هکنآ  اّما  و  دوب ؛ تیّمها  یب  دوخ  زامن  هب  تبـسن  تشادن و  تفاظن  هدادن و  ّتیمها  دوخ  سابل  ندب و  تراهط  هب  هک  دوب  ینز 

ضارقم اب  ار  شنت  تشوگ  هک  نآ  هتخادـنا و  شرهوش  ندرگ  هب  ار  نآ  هدـش و  راددـنزرف  انز  زا  هک  دوب  ینز  نآ  دوب  گـنگ  رک و 
دروخ یم  دوخ  ءاـعما  زا  هتخوس و  شندـب  تروـص و  هکنآ  داد و  یم  رارق  نادرم  ضرعم  رد  ار  دوـخ  هک  دوـب  ینز  نآ  دـندیرب  یم 

وگغورد  ِ نیچ نخـس  نز  دوب ، غالا  ندب  شندـب  كوخ و  رـس  شرـس  هکنآ  درک و  یم  مهارف  نارگید  يارب  انز  لئاسو  هک  دوب  ینز 
". دندوب هدنزاون  هدنناوخ و  نانز  دنتخیر ، یم  شلد  رد  شتآ  دوب و  گس  تروص  شتروص  هکنآ  دوب و 

: مود نامسآ 

: دندومرف هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ  زا  تسا  تیاور 
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.مدید رگیدکی  هب  هیبش  ار  درم  ود  اجنآ  رد  میتفر و  مود  نامسآ  هب  اجنآ  زا  "

"؟ دننایک نانیا  مدیسرپ ": لیئربج  زا 

". دنتسه مالسلا  هیلع  یسیع  ییحی و  رگیدکی  هلاخ ي  رسپ  ود ، نآ  :" تفگ

دندوب لوغشم  راگدرورپ  حیبست  هب  هک  مدید  ار  يدایز  ناگتشرف  سپس  .دنتفگ  نم  هب  دورو  تینهت  هداد ، خساپ  .مدرک  مالس  اهنآ  رب 
". میتفر الاب  موس  نامسآ  هب  اجنآ  زا  و 

: موس نامسآ 

نوچ مدرک و  هدـهاشم  دوب ، ناگراتـس  هب  تبـسن  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  نارگید  هب  تبـسن  وا  یئابیز  هک  ار  یئابیز  درم  اجنآ  رد 
". تسا فسوی  تردارب  نیا  :" تفگ لیئربج  مدیسرپ  ار  شمان 

.مدید اجنآ  رد  زین  ار  يرایسب  ناگتشرف  تفگ و  کیربت  تینهت و  داد و  خساپ  مدرک و  مالس  وا  رب 

: مراهچ نامسآ 

هب ار  يو  ادخ  هک  تسا  ربمایپ  سیردا  وا  :" تفگ مدیـسرپ  لیئربج  زا  نوچ  مدید و  ار  يدرم  میتفر و  الاب  مراهچ  نامـسآ  هب  اجنآ  زا 
". هدروآ اجنیا 

یگمه مدرک و  هدهاشم  نیشیپ  ياه  نامسآ  دننام  ار  يرایسب  ناگتشرف  تساوخ و  شزرمآ  نم  يارب  داد و  خساپ  هدرک ، مالس  وا  رب 
.دنداد ریخ  هدژم ي  نم  تّما  نم و  يارب 

: مجنپ نامسآ 

نوـچ دـندوب و  هتفرگ  شتّما  زا  یهورگ  ار  شرود  هک  مدـید  تلوـهک  ّنس  هب  ار  يدرم  اـجنآ  رد  میتـفر و  مـجنپ  نامـسآ  هـب  سپس 
". تسا نارمع  نب  نوراه  :" تفگ لیئربج  تسیک ؟ مدیسرپ 

.مدرک هدهاشم  رگید  ياه  نامسآ  دننام  ار  يرایسب  ناگتشرف  داد و  خساپ  مدرک و  مالس  وا  رب 

: مشش نامسآ 

: تفگ یم  هک  مدید  ار  تماق  دنلب  نوگمدنگ و  يدرم  اجنآ  رد  میتفر و  الاب  مشش  نامسآ  هب  هاگنآ 
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". تسا رت  یمارگ  ادخ  دزن  نم  زا  درم ، نیا  یلو  متسه  ادخ  هاگشیپ  رد  مدآ  نادنزرف  نیرت  یمارگ  نم  دنرادنپ  لیئارسا  ینب  "

". تسا نارمع  نب  یسوم  تردارب  :" تفگ تسیک "؟ :" مدیسرپ لیئربج  زا  نوچ  و 

.مدید عوشخ  لاح  رد  ار  يرایسب  ناگتشرف  رگید  ياه  نامسآ  دننامه  داد و  باوج  مدرک ؛ مالس  وا  رب 

: متفه نامسآ 

: تفگ هکنآ  زج  مدرکن  دروخرب  يا  هتشرف  هب  اجنآ  رد  میتفر و  متفه  نامسآ  هب  سپس 

". نکب ار  تماجح  شرافس  زین  دوخ  تّما  هب  نک و  تماجح  دّمحم ! يا  "

.مدید دوب  هتسشن  یتخت  يور  دوب و  دیفس  هایس و  شتروص ، رس و  يوم  هک  ار  يدرم  اجنآ  رد 

". تسا میهاربا  تردپ  وا  :" تفگ لیئربج 

: دومرف زین  تفگ و  کیربت  تینهت و  داد و  باوج  هدرک ، مالس  وا  رب 

ياه تشد  هزیکاپ و  كاپ و  شکاـخ  اراوگ و  شبآ  تشهب ، وگب  اـهنآ  هب  ناـسرب و  مالـس  نم  بناـج  زا  ار  دوخ  تّما  دّـمحم ! يا  "

یتخرد هللااب   الا  هوق  الو  لوحال  ربکا و  هللا  هللا ،  الا  هلا  ال  هللادمحلا ،  هللا ،  ناحبس  هلمج   ره  رکذ  اب  دراد و  تخرد  زا  یلاخ  يرایـسب 
". دننک سرغ  دایز  اه  نیمز  نآ  رد  تخرد  ات  هدب  روتسد  ار  دوخ  تّما  ددرگ ، یم  سرغ  اه  تشد  نآ  رد 

.مدوب هدید  نیشیپ  ياه  نامسآرد  هک  مدید  ار  یناگتشرف  زین  متفه  نامسآ  رد 

خی فرب و  زا  یئاـهایرد  یکیراـت و  تملظ و  زا  یئاـهایرد  درک و  یم  هریخ  ار  مشچ  یگدنـشخرد ، زا  هک  روـن  زا  یئاـهایرد  سپس 
". تسا ادخ  تاقولخم  زا  یتمسق  نیا  :" تفگ لیئربج  مدش  كانمیب  نوچ  مدید و  نازرل  ِ

! ورب تفگ : نم  هب  داتسیا و  تکرح  زا  لیئربج  .مدیسر  رون " ياه  باجح   " هب سپس 
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"؟ ینک یم  تقرافم  نم  زا  يراذگ و  یم  اهنت  ارم  یئاج  نینچ  رد  لیئربج ! يا  :" متفگ

رتالاب اجنیا  زا  رگا  هدومرف و  رّرقم  نم  يارب  لـجوّزع  يادـخ  ار  نآ  هب  دوعـص  هک  تسا  يا  هطقن  نیرخآ  اـجنیا  دّـمحم ! يا  :" تفگ
". دزوس یم  ملاب  رپ و  میآ 

رون هب  تملظ  زا  تملظ و  هب  رون  زا  ارم  جاوما  مدیـسر و  رون " ياـیرد   " هب هک  ییاـج  اـت  متفر  شیپ  نم  هدرک و  عادو  نم  اـب  هاـگنآ 
: دومرف هتخاس و  بطاخم  ارم  هاگنآ  دراد ؛ هگن  دنک و  فقوتم  ارم  تساوخ  یم  یلاعت  يادخ  هک  یئاج  ات  درک  یم  دراو 

"؟ یتشاذگ دوخ  ياج  هب  تتّما  نایم  نیمز  رد  ار  یسک  هچ  دّمحم ! يا  "

". ار مردارب  اراگدرورپ ! :" مدرک ضرع  تسا  رت  هاگآ  نادب  دوخ  لاعتم  يادخ  متسناد  یم  هک  یلاح  رد 

"؟ ار بلاط  یبا  نب  یلع  دّمحم ! يا  :" دومرف

!" نم يادخ  يا  یلب  :" مدرک ضرع 

دوش یمن  نم  زا  يدای  هاگ  چـیه  .مدرک  رایتخا  نآ  زا  ار  وت  مدـنکفا و  نیمز  رب  يرظن  ّتیبوبر  ماقم  زا  ادـتبا  نم  دّـمحم ! يا  :" دومرف
یبا نب  یلع  نآ ، زا  مدنکفا و  نیمز  رب  رگید  يرظن  سپـس  .دّـمحم  وت  مدومحم و  دوخ  نم  .يوش  هدرک  دای  نم  اب  زین  وت  هکنیا  رگم 

.مداد رارق  وت  یّصو  ار  وا  مدیزگرب و  ار  بلاط 

.متشاد هضرع  ناگتشرف  رب  ار  ناشیا  تیالو  سپس  مدیرفآ ؛ رون  کی  زا  ار  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نم ؛ دّمحم ! يا 
.تسویپ نارفاک  هب  دومن  در  ار  نآ  هک  ره  دیدرگ و  نّیبرقم  زا  تفریذپ  ار  نآ  هک  ره 

تیالو رکنم  هک  یلاح  رد  نآ  زا  سپ  دلسگب و  مه  زا  شتایح  هتشر  ات  دنک  شتسرپ  نادنچ  ارم  مناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  دمحم ! يا 
". دنکفا مهاوخ  خزود  شتآ  رد  ار  وا  دوش ، ور  هب  ور  نم  اب  تسا  نانآ 
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"؟ ینیبب ار  نانآ  یلیام  ایآ  دّمحم ! يا  :" دومرف سپس 

!" یلب :" مدرک ضرع 

". راذگ شیپ  یمدق  :" دومرف

.مداهن ولج  یمدق  نم 

یلع رفعج و  نب  یسوم  دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  مدید  هاگان 
نانآ نایم  رد  ناشخرد  يا  هراتـس  دننامه  مئاق  تّجح  دندوب و  اجنآ  یلع  نب  نسح  دّمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دّمحم  یـسوم و  نب 

.دوب

"؟ دنا یناسک  هچ  نانیا  نم ! راگدرورپ  :" مدرک ضرع  سپ 

هدننک لالح  هک  تسا  مئاق  زین  فیرـش ( هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  هب  هراشا   ( نیا دنتـسه و  ناماما  نانیا  :" دومرف
ار وا  نم  هک  رادب  تسود  ار  وا  دّمحم ! يا  .تفرگ  دـهاوخ  ماقتنا  نم  نانمـشد  زا  تسا و  نم  مارح  هدـنراد ي  مارح  نم و  لالح  ي 

". مراد یم  تسود  زین  درادب  تسود  ار  وا  هک  ار  سک  ره  مراد و  یم  تسود 

لیئربج هب  رون " ياه  باـجح   " رد هتـشذگ  تملظ  رون و  ياـهایرد  ناـمه  زا  متـشگزاب و  یلاـعت ، يادـخاب  تاـجانم  ماـمتا  زا  سپ 
.متشگ زاب  وا  هارمه  هب  مدیسر و 

ناشیا .تفرگ  شیپ  رد  ار  هّکم  هار  اجنآ  زا  دمآ و  دورف  سدـقملا  تیب  رد  تشگزاب ، ماگنه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ 
.دنتشگ یم  نآ  یپ  رد  دندوب و  هدرک  مگ  ار  يرتش  نانآ  هک  یلاح  رد  .درک  دروخرب  شیرق  یناگرزاب  ناوراک  هب  هار  هنایم ي  رد 

ّما  " هناخ رد  رجف  عولط  زا  شیپ  سپس  دیـشون و  يردق  دوب ، نانآ  فرظ  نایم  رد  هک  یبآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  مرکا  ربمایپ 
.دمآ دورف  قاُرب "  " زا یناه "
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ربمایپ جارعم 

ص  )  ) ربمایپ جارعم 

هروس تسخن  هیآ  ساسارب  .تسا  هدرک  وگزاب  ار  نآ  نآرق ، تایآ  زا  يدادعت  هک  تسا  نامسآ  هب  (ص ) ربمایپ جورع  نایرج  جارعم ،
هب هاگنآ  هداد و  تکرح  سدقملا  تیب  رد  یـصقالادجسم  يوس  هب  مارحلادجـسم  زا  ماگنه ، بش  رد  ار  (ص ) ربمایپ دنوادخ  أرـسا ، 

.تسا هدرک  جورع  نامسآ  هب  لیئربج  یهارمه 

: تسا هدوب  زیچ  هس  (ص ) ربمایپ جارعم  زا  فده  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  ثیداحا و  زا 

 ; ناگتشرف تشادگرزب  . 1

 ; شنیرفآ رارسا  بیاجع و  ندید  . 2

.مدرم  يارب  نآ  ندرک  وگزاب  . 3

نانکاس ناگتـشرف و  تساوخ  یم  ادخ  یلو  تسین ; نامز  ناکم و  ياراد  زگره  دـنوادخ  انامه  : " دـنیامرف یم  قداص  ماما  ترـضح 
شتمظع ياه  یتفگش  تساوخ  یم  زین  و  دهد ، رارق  لیلجت  مارتحا و  دروم  اهنآ ،  نایم  هب  (ص ) ربمایپ نداهن  ماگ  اب  ار  شیاهنامـسآ 

" دنک وگزاب  مدرم  يارب  تشگزاب  زا  سپ  وا  ات  دهد  ناشن  شربمایپ  هب  ار 

.( ص 400 ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  زا  نآ  يدراهتشا و  يدمحم  دمحم  ربمایپ ، جارعم  يامیس  )

: هک تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن 

: دننام تسا ; هدش  عقاو  رما  نیا  زین  دودحم  تروص  هب  هتبلا  نیشیپ  ناربمایپ  زا  یـضعب  دروم  رد  هکلب  هتـشادن ; یگزات  جارعم  نایرج 
(. 158 أسن ،  ) یسیع ع ترضح  جارعم 

دراد دوجو  يا  هدنزومآ  رایسب  ياهسرد  یمارگ ، ربمایپ  جارعم  رد 

هویح أرسا ; هروس  يادتبا  ج 13 ، نازیملا ، ریـسفت  ياهباتک  هب  هنیمز ، نیا  رد  دیناوت ، یم  دجنگ و  یمن  رـصتخم  نیا  رد  اهنآ  رکذ  هک 
يدراهتشا يدمحم  دمحم  فیلأت  (ص ،) ربمایپ جارعم  يامیس  باتک  نینچمه  جارعم و  ثحب  ج 2 ،  یسلجم ، همالع  فیلأت  بولقلا ،

.دینک هعجارم 

، دراد دوجو  یفلتخم  لاوقا  (ص ) ربمایپ جارعم  خیرات  هرابرد 
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رد هک  دنا  هتفگ  یخرب  هدش ، عقاو  ترجه  زا  شیپ  هام  شش  ناضمر  كرابم  هام  مکی  تسیب و  ای  مهدفه  بش  رد  دنا  هتفگ  یـضعب 
...و دنا  هدرک  رکذ  ترجه  مود  لاس  بجر  هام  متفه  تسیب و  مه  یضعب  تسا ، هدوب  تثعب  زا  دعب  لاس  ود  لوالا  عیبر  هام 

ج 3، یـسلجم ، همالع  بولقلا ، هویح  ك.ر : ) .تسا هتـشاد  جارعم  هبترم  نیدـنچ  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  نشور  تایاور  رهاـظ  زا 
( .رورس تاراشتنا  ص 700 ، مالسا ، ربمایپ  خیرات 

هکلب تسا ، هدوـبن  هبترم  کـی  ترـضح  نآ  جارعم  هک  تسا  نآ  يَرْخُأ َ"    ً هـَلَْزن   ُ هاَءَر ْدََـقل  َو   " مـجن هروـس  هیآ 13  رهاظ  هک  ناـنچ 
( .نیسردملا هعامج  تراوشنم  ص 31 ، ج 13 ، ییابطابط ،; همالع  نازیملا ، ك.ر : ) .تسا هتشاد  جارعم  هبترم  ود  لقادح ( (

دورف یلع  ترـضح  رهاوخ  یناه  ما  هناخ  رد  هدوب و  تثعب  مجنپ  لاس  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  ربمایپ  ياه  جارعم  زا  یکی  هراـبرد 
( .یضر تاراشتنا  ص 59 ، يروباشین ، لاتف  نیظعاولا ، هضور  ) .تسا هدمآ 

اب هارمه  هار  يادتبا  رد  هک  دندرک  زاغآ  ار  یجارعم  نامسآ  تمس  هب  یناه )  ما  لزنم   ) هکم رهش  زا  زامن  زا  دعب  یبش  رد  مرکا  ربمایپ 
ار و تشهب  خزود و  هلمج  نم  دـندرک  كرد  جارعم  رد  ار  يدراوم  دـنا و  هتـشاد  یهارمه  وا  اب  دـندوب و  نیما  لیئربج  یحو  هتـشرف 

.ناکم نآ  رد  ار  دارفا  تالاح  دارفا و  زین  ار و  دوجوم  تایفیک  اج و  نآ  رد  دارفا  هاگیاج 

هب هدـش و  عورـش  هکم  زا  جارعم  نیا  اه و  نیا  قوفام  یلئاسم  ار و  اهنآ  ياـهراک  کـئالم و  عاونا  ار  ع )  ) یلع اـقآ  هاـگیاج  ماـقم و 
نایب ار  رفس  رد  دوجوم  عیاقو  مامت  ربمایپ  هک  هدش  زاغآ  یلصا  جارعم  اج  نآ  زا  دعب  هتفای و  همادا  نیطسلف  رد  یصقالا  دجـسم  تمس 
يارب هچ  یصقالا  دجسم  مارحلا و و  دجسم  نیب  تفاسم  زا  هدوب  هدش  ماجنا  هک  یعیاقو  هلمج  نم  ندمآ ، دورف  ندمآ و  زا  دعب  هدرک 

هار زا  اه  ناوراک  یتقو  جارعم  نیا  زا  دـعب  اهتدـم  هلئـسم  نیا  هک  نامز ( نآ  رد  دوجوم  ياه  ناوراـک  يارب  هچ  هداـتفا و  قاـفتا  دوخ 
(. دش ور  هبور  تحصاب  دندمآ  مارحلا  دجسم  هب  دندیسر و 
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زا يرادقم  دننک و  یمن  اضتقا  ار  اجنآ  کلم  ماقم  نآ  زا  دعب  هک  دندیسر  ییاج  هب  دعب  هدیسر و  ار  تاماقم  نیا  هب  ترضح  سپس  و 
تسادـخ و اب  يزاحم  هک  یتاماقم  هب  دنـسر  یم  هک  ینداوا  نیـسوق ، باق  یهتنملا ، هردـس  هکدـننک  یم  ریـس  ییاهنت  هب  دوخ  ار  هار 

.تسا دوجوم  بتک  رد  نآ  حرش  هک  .دزیر  یم  ورف  ادخ  هدنب و  نیب  ياه  هصاخ  یمامت 

نآ فده  جارعم و 

هراشا

يرایدنفسا هنمآ  : هدنسیون

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ جارعم  فادها 

؟ تسیچ جارعم 

؟ دنا هتفر  جارعم  هب  مه  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  زج  هب  يرگید  ناربمایپ  ایآ 

هژاو نیا  ریسافت ، تایاور و  رد  اما  دومن ، دوعـص  الاب  هب  ناوت  یم  نآ ، کمک  اب  هک  تسا  يا  هلیـسو  يانعم  هب  یبرع  تغل  رد  جارعم 
هب تعجارم  سپـس  اه و  نامـسآ  هب  اج  نآ  زا  سدـقملا و  تیب  هب  هکم  زا  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ینامـسج  ترفاـسم  دروم  رد 

.دوش یم  هدرب  راک  هب  شیوخ  نطو 

نآ و  هلا ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  طسوت  اهنت  تیصوصخ ، نیا  اب  یجارعم  هک  تسا  نآ  دیآ ، یم  رب  یمالسا  تایاور  زا  هچنآ 
هیلع  ) یـسیع سیردا و  نامیلـس و  دننام  يرگید ؛ ناربمایپ  طسوت  جارعم ، لحارم  یخرب  هباشم  هک  دنچ  ره  هدـش ، ماجنا  راب  کی  مه 

هللا یلص   ) ربمایپ يارب  اهراب  رگید ، تایصوصخ  اب  يرگید  ياه  جارعم  تسا  نکمم  هک  دنچ  ره  تسا و  هتفریذپ  ماجنا  زین  مالـسلا ،)
.دشاب هدش  رارکت  زین  هلا ) هیلع و 

تروص هب  ناوت  یمن  اما  دراد ، دوجو  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ جارعم  ناـمز  اـب  طاـبترا  رد  یفلتخم  تاـیاور  دـنچ  ره  یفرط ، زا 
تیعطق هجوتم  ار  يررـض  هباشم  دراوم  يرایـسب  دـننام  قیقد ؛ خـیرات  نتـسنادن  هتبلا  .تسا  حیحـص  ناشمادـک  هک  دومن  مالعا  یعطق 

.دومن دهاوخن  ارجام  لصا 
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يدهاوش هدناسر و  شیرق  عالطا  هب  ار  مهم  هعقاو  نیا  ربخ  هتـشگزاب و  هکم  هب  امیقتـسم  جارعم ، زا  دعب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
ار دوخ  تادـهاشم  زا  رادـقم  نآ  دوخ ، توبن  لوط  رد  ناشیا  نینچمه ، .دـنداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد  عوضوم  نیا  تابثا  يارب  یعطق 
ییاور و بتک  رد  دراوـم ، نیا  زا  يرایـسب  هک  دـنداد  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هداـس  یناـبز  اـب  دوـب ، ندرک  وگزاـب  لـباق  هک  جارعم  رد 

.تسا یبایزاب  لباق  يریسفت ،

وا هب  ار  یتوکلم  ملاوع  ات  درب  نامسآ  هب  ار  ترضح  نآ  هکلب ) دراد  یناکم  دنوادخ  هک  تسین  لیلد  ترـضح  نآ  ندرب  نامـسآ  هب  )
دیامن هدهاشم  رس  مشچ  هب  ار  یهلا  تعنص  شنیرفآ و  ياه  یتفگش  و  دهد ، ناشن 

جارعم هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  ارچ  تسیچ ؟ هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  نتفر  جارعم  هفـسلف  جارعم  هفـسلف 
؟ تسین اج  همه  دنوادخ  رگم  تفر ؟

رفـس نیا  رد  زین  يرگید  فادـها  هکلب  تسین ، یهلا  برق  اهنت  جارعم ، زا  فدـه  هک  میوش  یم  روآداـی  شـسرپ  هب  نتخادرپ  زا  لـبق 
رد اما  دراد ، روضح  اج  همه  ادـخ  هچ  رگا  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـما  .میزادرپ  یم  نآ  هب  همادا  رد  هک  هدوب  رظن  دروم 

.دوب دهاش  زین  جح  رد  ناوت  یم  ار  یتیعضو  نینچ  هباشم  هک  درک  رارقرب  وا  اب  يرت  يوق  طابترا  ناوت  یم  اه  تیعقوم  یخرب 

رارـسا هدهاشم  اب  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  گرزب  حور  هک  دوب  نیا  هدمآ  ریـسافت  یخرب  رد  هک  نانچ  جارعم   فدـه  اما 
فده نیا  .دبایب  اه  ناسنا  يربهر  تیاده و  يارب  يا  هزات  دید  كرد و  الاب ، ملاع  ًاصوصخم  یتسه ، ناهج  رـسارس  رد  ادخ  تمظع 

(1) .تسا هدمآ  مجن  هروس  هیآ 18  ءارسا و  هروس  يادتبا  رد  ًاحیرص 
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سپـس اـه و  نامـسآ  هب  اـج  نآ  زا  سدـقملا و  تیب  هب  هکم  زا  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ینامـسج  ترفاـسم  دروـم  رد  هژاو  نیا 
دوش یم  هدرب  راک  هب  شیوخ  نطو  هب  تعجارم 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  هراشا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ جارعم  فادها  زا  یخرب  هب  زین  ییاور  عبانم  رد 

درب الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  شربمایپ  ادخ  تلع  هچ  هب  مدیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  زا  دیوگ : یم  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  _ 1
هب دـنوادخ  هک  یلاح  رد  درک ، اوجن  و  وگو   تفگ  وا  اب  درب و  رون  ياه  باـجح  يوس  هب  نآ  زا  یهتنملا و  هردـس  يوس  هب  نآ  زا  و 

؟ دوش یمن  فصو  ناکم 

دـنم و تزع  دـنوادخ  یلو  ددرگ  یمن  يراج  وا  رب  ناـمز  دوش و  یمن  فصو  ناـکم  هب  لاـعتم  يادـخ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماـما
دوخ لوسر  هب  ار  تقلخ  ياه  یتفگـش  دزاونب و   ربمایپ  هدـهاشم  اب  ار  دوخ  ياه  نامـسآ  نانکاس  ناگتـشرف و  هک  تساوخ  گرزب ،
یم ههبـشم  هقرف  هک  يا  هنوـگ  هب  هلئـسم  نیا  دـهد و  ربـخ  مدرم  هب  جارعم  زا  تشگرب  زا  سپ  اـت  دـهد  ناـشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

(2) «. دننک یم  فصو  هچنآ  زا  تسا  رترب  كاپ و  ادخ ،  (1) .تسین دنیوگ 
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دننام يراسخر  ياراد  تسا ؛ یمدآ  نوچ  يرهاظ  ار  ادخ  دـنرادنپ  یم  تایاور ، یخرب  رهاظ  ربانب  ههّبـشم ، همّـسجم و  هقرف  (. 2 - ) 1
یهلا سّدقم  تاذ  هب  تفرعم  لامک  هک  دنرادنپ  یم  نینچمه  .دشاب  یم  اپ و ...  تسد و  اب  یمـسج  و  شوگ ، مشچ و  ناسنا ، راسخر 
نیمه هب  .تسا  هتفرگ  رارق  یسرک  شرع و  يور  رب  تاقولخم و  همه  يالاب  رد  لاعتم  يادخ  هک  دوش  دقتعم  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد 

همه رد  درادن و  صاخ  ناکم  اج و  دنوادخ  : » دنیوگ یم  اهنآ  هک  اجنآ  .دنـشیدنا  یم  هابتـشا  دوخ  نافلاخم  دروم  رد  هک  تسا  لیلد 
نافلاخم هک  یلاح  رد  دشاب ؛ یم  ناشیا  شریذپ  دروم  يّدام  مسج  نامه  دارم  هک  دنرادنپ  یم  ههّبـشم  همّـسجم و  ناوریپ  تسه ،» اج 

ص ج 2 ، نید ، يایحا  رد  همئا  شقن  یـضترم ، دیـس  يرکـسع ، ك.ر : .دـشاب  ییاج  رد  هک  تسین  مسج  دـنوادخ  دـنیوگ : یم  اهنآ 
353

ص 132 ج 1 ، عئارشلا ، للع  قودص ، خیش  (. 3 - ) 2
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نآ رد  هک  دراد  نیعم ) صوصخم و   ) یناکم دنوادخ  ایآ  مدیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  دـیوگ : یم  رانید  تباث  _ 2
(«، درک روـصت  شیارب  نیعم  صوـصخم و  یناـکم  ناوـتب  هک   ) نیا زا  تسا  هزنم  دـنوادخ  : » دوـمرف مالـسلا ) هـیلع   ) ماـما دـشاب ؟ اـج 
نآ ندرب  نامـسآ  هب  : ») دوـمرف ترـضح  نآ  درب !؟ نامـسآ  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم ترـضح  ادـخ ، ارچ  سپ  مدیـسرپ :

یتفگش و  دهد ، ناشن  وا  هب  ار  یتوکلم  ملاوع  ات  درب  نامسآ  هب  ار  ترضح  نآ  هکلب ) دراد  یناکم  دنوادخ  هک  تسین  لیلد  ترضح 
(1) .دیامن هدهاشم  رس  مشچ  هب  ار  یهلا  تعنص  شنیرفآ و  ياه 

مرکا لوسر  جارعم  دروم  رد 

مرکا لوسر  جارعم  دروم  رد 

؟ تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  یمالسا  نوتم  رد  هژاو  نیا  هنوگچ  تسیچ و  جارعم  يانعم  . 1 

هدوب ص )  ) مالـسا ربمایپ  ياه  یگژیو  زا  اهنت  عوضوم  نیا  ای  دنا ، هتفر  جارعم  هب  زین  ص )  ) مرکا لوسر  زج  يرگید ؛ ناربمایپ  ایآ  . 2 
؟ تسا

؟ تسا هداتفا  قافتا  ص ،)  ) ربمایپ يارب  راب  دنچ  جارعم ، عوضوم  . 3 

؟ تسا هتفریذپ  تروص  یخیرات  هچ  رد  اقیقد  جارعم  . 4 

؟ دومن هدهاشم  ار  يروما  هچ  جارعم ، رد  ص )  ) ربمایپ . 5 

؟ دنداد ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  نآ ، زا  دعب  دنتشگرب و  جارعم  زا  هنوگچ  ص )  ) ربمایپ . 6 

: تخادرپ میهاوخ  هدش ، نایب  ياه  شخب  یسررب  هب  بیترت ، نیمه  هب  نونکا   

، اتـسار نیمه  رد  دیامن و  یم  دوعـص  يدنلب ، هب  ناسنا  نآ ، کمک  اب  هک  تسا  يا  هلیـسو  برع ، نابز  رد  جارعم "  " يوغل يانعم  . 1
.دوش (2) یم  هتفگ  جارعم "  " زین نابدرن  هب  نابز ، نآ  رد 

742 ص :

.132 ص 131 –  نامه ، (. 4 - ) 1
ص 322. ج 2 ، برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  ( 1 - ) 2
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دجـسم نایم  ینالوط  هلـصاف  يزیمآ ، زاـجعا  تروص  هب  ص )  ) مرکا ربماـیپ  هک  هدومن  مـالعا  ءارـسا ، هروس  لوا  هیآ  رد  میرک ، نآرق 
يارب يا  هنیمز  ناشترفاسم ، نیا  هک  هدومیپ  بش  کی  یط  دـنوادخ  يرای  اـب  یـصقالا ؛ دجـسم  سدـقملا و  تیب  اـت  ار  هکم  مارحلا و 

رد زین  ترفاسم  نیا  مود  شخب  .تسا  هتـشگ  یهالا  ياه  هناشن  تایآ و  ندـید  اه و  نامـسآ  رد  شدرگ  ینعی  رت ؛ ینالوط  یترفاسم 
.تسا هدش  هدیشک  ریوصت  هب  مجن  هروس  هیلوا  تایآ 

هب بش ، نیا  قوف ، تایآ  ریسافت  تایاور و  رد  هکلب  هدشن ، هدافتـسا  جارعم "  " هژاو زا  میرک  نآرق  رد  هک  تسناد  دیاب  دوجو ، نیا  اب 
" قارب  " مان هب  یبکرم  زا  ص )  ) ربماـیپ هدافتـسا  يراذـگ ، ماـن  نیا  لـیلد  دـیاش  تسا و  هدـش  هدـیمان  جارعم  بش  اـی  جارعملا " هلیل  "

.تسا هتفریذپ  ماجنا  بکرم  نیا  رب  يراوس  اب  اه ، نامسآ  هب  دوعص  ناشیا و  ترفاسم  هک  دشاب (1) 

روصت نامنهذ  رد  ار  ص )  ) ربمایپ هنوگ  هزجعم  ابیز و  ترفاسم  نآ  يارجام  میونـش ، یم  ار  هژاو  نیا  هک  هاـگره  نونکا  لاـح ، ره  هب 
.دومن (2) میهاوخ 

نیزاوم لقع و  ظاحل  زا  هک  تفگ  دـیاب  يراصحنا ، نینچ  نادـقف  ای  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هزجعم  نیا  راصحنا  اب  طابترا  رد  اـما  . 2
شدرگ هب  اه  نامـسآ  نیمز و  رد  زیمآ  زاجعا  یتعرـس  اب  دنوادخ ، يرای  اب  زین ، ناربمایپ  رگید  هک  درادـن  دوجو  يداریا  چـیه  ینید ،

نیا دومن  طابنتـسا  ناوت  یم  ربتعم ، تایاور  زین  میرک و  نآرق  تایآ  زا  هچنآ  اما  دـنیامن ، هدـهاشم  ار  دـنوادخ  ياه  هناشن  هتخادرپ و 
دوخ غیلبت  هب  و  هتشگزاب ، شیوخ  مدرم  نایم  هب  اه ، نامـسآ  هب  جورع  زا  دعب  يربمایپ ، نآ ، یط  هک  تیفیک  نیا  اب  یجارعم  هک  تسا 

.تسا هدشن  شرازگ  يرگید  ربمایپ  چیه  اب  طابترا  رد  هداد ، رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  دوخ  تادهاشم  هداد و  همادا 

743 ص :

.ق  1409 مق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  ح 6483 ، ص 257 ، ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  نسحلا ، نب  دمحم  یلماع ، رح  ( 2 - ) 1
هعلاطم زین  ار  نآ  لـیامت ، تروص  رد  هک  تسا  جارعم  هثداـح  اـب  طاـبترا  رد  زین  تیاـس  نیا  ( 2897 تیاس :  ) شسرپ 2414 ( 3 - ) 2

.دییامرف

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 676 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_469_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_469_2
http://www.ghaemiyeh.com


زا هدافتـسا  اب  نیمز و  فلتخم  طاقن  هب  ترفاسم  رد  ار  ع )  ) نامیلـس ترـضح  زیگنا  باـجعا  تعرـس  هک  دـنراد  دوجو  یتاـیآ  هتبلا ،
، دراد یم  مالعا  اه  نامسآ  هب  ار   (3) ع )  ) یسیع (2) و  ع )  ) سیردا دـننام  یناربمایپ ؛ جورع  هک  نیا  ای  (1) و  هدومن ، نایب  داب  يورین 
هک اریز  درادـن ؛ هداتفا  قافتا  ص )  ) ربمایپ جارعم  رد  هچنآ  اب  یلماـک  تهباـشم  اـهنآ  زا  مادـک  چـیه  دـش ، ناـیب  هک  هنوگ  ناـمه  اـما 

هدوب تشگزاب  نودـب  زین ، اه  نامـسآ  هب  ع )  ) یـسیع سیردا و  جورع  هدـش و  یم  ماجنا  نیمز  رد  اـهنت  ع ،)  ) یبن نامیلـس  ترفاـسم 
رد زونه  زین  ع )  ) یـسیع ترـضح  هدومن (4) و  تافو  اه  نامـسآ  رد  ع )  ) سیردا هعیـش ، تاـیاور  ساـسا  رب  هک  نآ  لـیلد  هب  تسا ؛

.تسا (5) ترضح  نآ  هب  ندناسر  يرای  و  جع )  ) يدهم ترضح  روهظ  راظتنا  رد  اه و  نامسآ 

ار نآ  دـناوت  یم  دراد ، دوخ  لوسر  هدـنب و  هب  ار  يزاجعا  نینچ  نتـشاذگ  رایتخا  رد  ییاناوت  هک  يدـنوادخ  میدـقتعم ، هک  نآ  اب  . 3
نآ تفایرد ، ناوت  یم  جارعم  هثداح  اب  طابترا  رد  دوجوم  تایاور  مامت  ابیرقت  نآرق و  تایآ  زا  هچنآ  اما  دیامن ، رارکت  اهراب  اهراب و 

.تسا هداتفا  قافتا  ص )  ) ربمایپ یگدنز  رد  راب  کی  اهنت  هدش ، دای  تایصوصخ  مامت  اب  یجارعم  هک  تسا 

رب هک  دومن  هراشا  یتیاور  هب  ناوت  یم  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دـنا  جارعم  هثداح  رارکت  رگنایب  هک  دـنراد  دوجو  زین  یتایاور  یفرط ، زا  اما 
زین هبترم  هب 120  ار  ناشیا  ياه  جارعم  دادعت  هک  يرگید  تیاور  (6) و  دنا ، هتفر  جارعم  هب  هبترم  ود  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  نآ ، ساسا 

.تسا (7) هدناسر 

744 ص :

". باصأ ثیح  ءاخر  هرمأب  يرجت  حیرلا  هل  انرخسف  ،" 36 ص ، 12 ؛ أبس ، 81 ؛ ءایبنا ، ( 4 - ) 1
". ایلع اناکم  هانعفر  و  ، " 57 میرم ، ( 5 - ) 2
". هیلإ هللا  هعفر  لب  ، " 158 ءاسن ، ( 6 - ) 3

.ش  1365 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  ح 26 ، ص 250 ، ج 3 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، ( 7 - ) 4
ح 10. ص 49 ، ج 8 ، نامه ، ( 8 - ) 5

ح 13. ص 442 ، ج 1 ، یفاک ، ( 9 - ) 6
.ق  1403 مق ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  ح 3 ، ، 600 ص 601 - ج 2 ، لاصخ ، قودص ، خیش  ( 10 - ) 7
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؛ تفگ دیاب  تایاور  نیا  اب  طابترا  رد 

، دنناد یم  راب  کی  ار  ناشیا  جارعم  حیرص ، یتح  ای  ینمض و  روط  هب  هک  يرامش  یب  تایاور  لباقم  رد  هدوب و  كدنا  تایاور  نیا  دادعت  ًالوا :
.دنرادن هلباقم  ییاناوت 

، هزمح یبا  نب  یلع  لوا ، تیاور  دنس  هلـسلس  رد  هنومن ، ناونع  هب  .دنتـسین  رادروخرب  يربتعم  نادنچ  دنـس  زا  زین  كدنا  تایاور  نیا  ًایناث :
هک دراد  دوجو  باطخلا  نب  هملس  دننامه  يدرف  زین ، مود  تیاور  دنس  هلسلس  رد  ( 12  ) .تسا یفقاو  زین  دمحم  نب  مساق  و  ( 11 ، ) هدوب فیعض 

(13  ) .دنا هدرمش  فیعض  تیاور ، لقن  رد  ار  وا  لاجر ، ملع  نادنمشناد 

يارب فلتخم  تاعفد  هب  یناحور ، جارعم  اما  هتـشاد ، ینامـسج  جارعم  راب  کی  اهنت  ص ،)  ) ربمایپ هک  دوب  دقتعم  ناوت  یم  لاح ، نیا  اب  ًاثلاث :
تاجرد رد  تسا  نکمم  یتح  هک  دنا  هدومن  هراشا  یناحور  ياه  جارعم  نیا  هب  دنا ، جارعم  رارکت  هب  رظان  هک  یتایاور  دشاب و  هداد  خر  ناشیا 

نامیا اب  دارفا  يارب  یجارعم  دننامه  ار  زامن  هک  دنراد  دوجو  یتایاور  هک  میناد  یم  و  دـهد ، خر  زین  ناربمایپ  زا  ریغ  يدارفا  يارب  رت  نییاپ 
(14  ) .دنریگ یم  رظن  رد 

زا رت  مهم  رایـسب  نآ ، ياـه  تربع  اـه و  هزومآ  هثداـح و  دوخ  رد  تقد  یخیراـت ، ثداوح  زا  يرایـسب  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  . 4
یم رامش  هب  ارجام  لصا  زا  فارحنا  یعون  ناکم ، نامز و  لیبق  زا  یتایئزج ؛ هب  دح  زا  شیب  هجوت  تسا و  هثداح  قیقد  نامز  نتـسناد 
اما هدومن ، رکذ  نآرق  رد  ار  نانآ  یگدنز  ناتساد  ناربمایپ و  زا  يرایـسب  مان  هک  نآ  اب  دنوادخ ، هک  دشاب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دیآ و 
زین ار  نانآ  زا  کی  چیه  يربمایپ  تدم   (1) دروم ، کی  زج  هدومنن و  هراشا  نانآ  زا  مادک  چیه  تافو  تثعب و  دالیم و  قیقد  نامز  هب 

! تسا هدومنن  مالعا 

745 ص :

(. ع  ) حون ترضح  اب  طابترا  رد  ، 14 توبکنع ، ( 15 - ) 1
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تسا و هدوبن  موسرم  زین  یمالسا  یسیون  خیرات  هدشن و  مکحتـسم  مالـسا  ياه  هیاپ  زونه  هک  داتفا  قافتا  ینامز  رد  جارعم  یفرط ، زا 
تسیب بش  تثعب  مهد  لاس  رد  ار  نآ  یضعب  تسا ، رظن  فالتخا  یمالـسا  ناخروم  نایم  رد  جارعم  عوقو  خیرات  رد   " لیلد نیمه  هب 

هدرک رکذ  تثعب  لـئاوا  رد  ار  نآ  یـضعب  و  ناـضمر ، هاـم  بش 17  مهدزاود  لاـس  رد  ار  نآ  یـضعب  و  هتـسناد ، بجر  هاـم  مـتفه  و 
دهاوخن يداریا  چیه  دییامن ، راذگرب  جارعم  تبسانم  هب  ینشج  ای  دوبدای و  هک  دیشاب  هتـشاد  میمـصت  رگا  لیلد ، نیمه  هب   . (1) دنا "
يارجام لیلحت  یـسررب و  هب  نآ ، رد  هدومن و  باـختنا  روظنم  نیدـب  ار  يرگید  ناـمز  یتح  اـی  اـه و  خـیرات  نیا  زا  یکی  هک  تشاد 

.دشاب هداد  خر  يرگید  خیرات  رد  جارعم  عقاو ، رد  هک  دنچ  ره  دیزادرپب ، جارعم 

هب هک  میناد  یم  یفرط ، زا  .دوب  (ص ) ربمایپ هب  یهالا  ياه  هناشن  تایآ و  یفرعم  جارعم ، زا  فده  ءارسا ، هروس  لوا  هیآ  ساسا  رب  . 5
زا يا  هیآ  هناـشن و  همه ، همه و  اـه ، ناـسنا  دوخ  هلمج ، زا  دراد و  دوـجو  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچنآ  ماـمت  میرک ، نآرق  حیرـصت 

هکلب هدوبن ، يداع  ياه  هناشن  یفرعم  ددص  رد  اهنت  جارعم ، رد  دـنوادخ  هک  تسا  یهیدـب  ساسا ، نیارب  .دنتسه (2)  دنوادخ  فرط 
ناشن وا  هب  دراد ، ار  اهنآ  كرد  ییاناوت  ص ،)  ) ربمایپ نوچمه  يدرف  اهنت  هک  ار  گرزب  سب  ییاـه  هناـشن  اـت  هتـساوخ  هلیـسو  نیدـب 

(3) تسا ! هدومن  ریبعت  يربکلا " هبر  تایآ   " ای دوخ و  گرزب  ياه  هناشن  هب  نآ  زا  دنوادخ  هک  ییاه  هناشن  .دهد 

746 ص :

.ش  1374 نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  ص 14 ، ج 12 ، هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  ( 16 - ) 1
.رگید هیآ  اههد  190 و  نارمع ، لآ  164 ؛ هرقب ، 21-20 ؛ تایراذ ، ( 17 - ) 2
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تایاور رد  اما  میرادن ، ار  نآ  كرد  ییاناوت  ام  هدوبن و  ندرک  وگزاب  لباق  تشذـگ ، ص )  ) ربمایپ رب  هثداح  نآ  رد  هچنآ  مامت  انیقی ،
شراگن رد  هک  ییاجبان  هفقو  لیلد  هب  هنافـسأتم و  هتبلا  .تسا  هدـش  هراشا  هداـتفا ، قاـفتا  بش  نآ  رد  هچنآ  زا  يا  هشوگ  هب  یناوارف ،

یـضراعتم هاگ  فلتخم و  تایاور  ناناملـسم ، مامت  طسوت  جارعم  يارجام  لصا  یعطق  لوبق  مغر  یلع  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  ثیداحا 
میسقت یلصا  هتسد  راهچ  هب  ار  طابترا  نیا  رد  هدش  لقن  تایاور  یسربط ، خیـش  لیلد ، نیمه  هب  .مییامن  یم  هدهاشم  هنیمز  نیا  رد  ار 

، میـشاب هتـشاد  یهاگدـید  هچ  نانآ ، زا  هورگ  ره  هب  تبـسن  دـیاب  هک  هتـشاد  نایب  هدرک و  رکذ  يا  هنومن  زین  مادـک  ره  يارب  هدومن و 
: هک بیترت  نیدب 

: لوا هتسد 

هب هدومن و  ناـیب  ار  ص )  ) ربماـیپ جارعم  لـصا  هک  یتاـیاور  دـننام  میراد ؛ اـهنآ  یتـسرد  هب  نیقی  هدوب و  رتاوتم  هک  دنتـسه  یتاـیاور 
.تفریذپ دیاب  ار  تایاور  هنوگ  نیا  اتعیبط ، .دنزادرپ  یمن  رگید  تایئزج 

: مود هتسد 

ربمایپ هک  نآ  ریظن  دـنرادن ؛ یتافانم  ینید ، هیلوا  نیزاوم  لقع و  اب  هک  هدومن  ناـیب  ار  جارعم  زا  یتاـیئزج  یخرب  هک  يرگید  تاـیاور 
هدومن هدهاشم  ار  منهج  تشهب و  یهتنملا و  هردس  شرع و  هدرک و  تاقالم  رگید  ناربمایپ  اب  هدومن و  شدرگ  اه  نامـسآ  رد  (ص )

( دارفا یخرب  دـننام   ) هک نآ  هن  میناد ، یم  ص )  ) ربماـیپ يرادـیب  ناـمز  اـب  طـبترم  ار  اـهنآ  میریذـپ و  یم  زین  ار  دراوم  نیا  هک  تسا ،
.تسا هداتفا  قافتا  ناشیا  باوخ  رد  ایاضق  نیا  هک  مییوگب 

: موس هتسد 

دننام دومن ؛ فرطرب  ار  یفانت  نیا  یتاهیجوت ، اب  ناوت  یم  اما  دراد ، تاـفانم  اـم  یلبق  ياـه  هتـسناد  یخرب  اـب  ناـشرهاظ  هک  یتاـیاور 
هک  ) دنا هدومن  هدـهاشم  خزود  رد  بذـعم  ار  يرگید  هورگ  تشهب و  رد  معنتم  ار  یهورگ  ترـضح ، نآ  دراد  یم  نایب  هک  یتایاور 

هیجوت رد  هک  دـنراد ؟ دوجو  خزود  تشهب و  رد  يدارفا  هنوگچ  سپ  هدـشن ، ققحم  زونه  تماـیق  هک  دوش  یم  رادـیدپ  شـسرپ  نیا 
ای تافـص و  امـسا و  هکلب  دـنا ، هتـشادن  دوجو  دارفا  نآ  دوخ  هک  نیا  اـی  هدوب و  یخزرب  خزود  تشهب و  اـی  هک  تفگ  ناوت  یم  نآ ،

.تفریذپ دیاب  یتالیوأت  اب  زین ، ار  یتایاور  نینچ  تسا .) هدوب  اج  نآ  رد  ناش  یلاثم  مسج 
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: مراهچ هتسد 

هب ص )  ) ربمایپ هک  نآ  دـننام  تسا ؛ راوشد  رایـسب  زین  ناشلیوأت  هدوبن و  نیزاوم  رب  قبطنم  حیحـص و  ناـشرهاظ  هک  دنتـسه  یتاـیاور 
(19  ) .مینادب دودرم  ار  یثیداحا  نینچ  تسا ، راوازس  هک  و ...  دنتسشن ! یتنطلس  تخت  کی  يور  رب  دنوادخ  هارمه 

اهنآ مامت  یـسررب  لقن و  هب  رـصتخم ، نیا  رد  ناوت  یمن  دراد ، دوجو  عوضوم  نیا  رد  هک  يرامـش  یب  تایاور  هب  هجوت  اب  نیاربانب و 
رگا ای  (1) و  دـییامرف ، هعجارم  هدـش ، هتـشاگن  هنیمز  نیا  رد  هک  یتالاقم  اه و  باتک  هب  دـیناوت  یم  لیامت  تروص  رد  اـما  تخادرپ ،

ناتیوگ خساپ  دنوادخ ، يرای  اب  ات  هدومن ، لاسرا  تیاور  نامه  هنیمز  رد  ار  دوخ  شـسرپ  اددـجم  دوب ، مهبم  ناتیارب  یـصاخ  تیاور 
.میشاب

: تفگ دیاب  داد ، ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  نآ ، زا  دـعب  هتـشگزاب و  جارعم  زا  هنوگچ  ص )  ) ربمایپ هک  نیا  اب  طابترا  رد  تیاهن ، رد  و  . 6
تاقالم دوب ، ناشیا  لاح  نارگن  هک  بلاطوبا  اب  هتـشگزاب و  هکم  رهـش  هب  اـه  نامـسآ  زا  امیقتـسم  ناـشیا  تاـیاور ، یخرب  ساـسا  رب 

ناونع هب  .دنداد  خساپ  دروم  نیا  رد  نانآ  زیمآ  دیدرت  ياه  شـسرپ  هب  هدناسر و  شیرق  عالطا  هب  ار  جارعم  ربخ  سپـس  .دندومن (2) 
رارق ریـسم  نیا  رد  هـک  شیرق  زا  یناوراـک  زین  سدـقملا (3) و  تیب  رهـش  ياه  یگژیو  اب  طابترا  رد  ار  ییاه  شـسرپ  ناـنآ  هنومن ،

.دندرک تفایرد  ص)  ) ربمایپ بناج  زا  ار  بسانم  خساپ  هدومن و  حرطم   (4) تشاد ،

هدـهاشم جارعم  رد  هک  ار  هچنآ  زا  یخرب  دروـم ، بسح  اهدـعب و  ص)  ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  نآ  رگناـیب  هک  دراد  دوـجو  یتاـیاور 
تسج و اب  هک  دراد  دوجو  یب " جرع   " ای یب " يرسا  دننام "  يریباعت ؛ تایاور ، نیا  رد  .دندناسر  یم  مومع  عالطا  هب  دندوب ، هدومن 

.دیبای تسد  جارعم  ثیداحا  زا  يدایز  رایسب  دادعت  هب  دیناوت  یم  یمالسا ، مولع  ياهرازفا  مرن  رد  ریباعت  نیا  يوج 
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: مرکا لوسر  جارعم 

: مرکا لوسر  جارعم 

هاـگان .متفر  رد  راـنک  متـساخرب و  زیخرب .» دـمحم ! يا  : » تفگ دـمآ و  نم  دزن  لـییربج  هک  مدوـب  هکم  رد  نـم  دوـمرف : (ص ) ربماـیپ
قارب رب  وش .» راوس  : » تفگ نم  هب  دروآ و  نم  دزن  قارب »  » مان هب  یبکرم  لیئربج ، .مدـید  اـجنآ  رد  ار  لیفارـسا  لـیئاکیم و  لـیئربج و 

هب نم  دزن  نامـسآ  زا  ناگتـشرف  مدیـسر ، سدقملا  تیب  هب  هک  یماگنه  .مدیـسر  سدقملا  تیب  هب  .متفر  نوریب  هکم  زا  مدش و  راوس 
...مدناوخ زامن  سدقملا  تیب  رد  هاگنآ  .دنداد  هدژم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنمجرا  تلزنم  ماقم و  نتشاد  هب  ارم  دندمآ و  دورف  نیمز 

« جارعم ، » هداد خر  ترـضح  نآ  تیدوـبع  هیاـس  رد  میرک  نآرق  حیرـصت  هب  هک  (ص ) مظعا ربماـیپ  یلمع  یملع و  تازجعم  زا  یکی 
ارجام زاغآ  .درک  هدهاشم  نآ  هرابرد  ار  یتاراشا  ناوت  یم  مجن  هروس  مهدجه  ات  متشه  تایآ  ارـسا و  هروس  هیآ  نیلوا  رد  هک  تسا 

: تسا هدمآ  نینچ  ارسا  هروس  رد 

تکربرپ ار  شدرگادرگ  هک  درب  یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلادجـسم  زا  بـش  کـی  رد  ار  شا  هدـنب  هـک  ییادـخ  تـسا  هزنم  كاـپ و 
.تسانیب اونش و  وا  .میهد  ناشن  وا  هب  ار  دوخ  ياه  هناشن  ات  میتخاس ،

قوـف هیآ  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  لوا  هلحرم  رد  تسا  هدـش  ماـجنا  هلحرم  ود  نمـض  جارعم  دـیآ  یمرب  تاـیاور  زا  هک  هنوـگ  نآ  هتبلا 
یم دوعص  ییاج  ات  متفه و  نامسآ  ات  نآ  زا  سپ  دنهد و  یم  ریس  یصقالادجسم  ات  مارحلادجسم  زا  هنابش  ار  ناشیا  میدرک  هدهاشم 

نیمه اب  هعیـش  ياملع  رثکا  رظن  ربانب  هدوب و  يرادیب  رد  ارجام  نیا  مامت  تسا و  هتـشادن  روضح  لاعتم  دنوادخ  زج  يدحا  هک  دـننک 
دنک و یمن  تابثا  ناشیا  يارب  ار  ینادنچ  تلیـضف  یناحور  ًافرـص  جارعم  اریز  حور  اب  ای  باوخ  رد  هن  هداتفا و  قافتا  ینامـسج  ندب 

.دبات یمن  رب  تسا  تایاور  دیکأت و  دروم  هک  ار  یتمظع  نانچ 
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: تسا هدش  فیصوت  نینچ  مجن  هروس  رد  جارعم  مود  هلحرم 

ود لوط  هزادـنا  هب  ادـخ ) صاخ  برق  ماقم  اب   ) وا هلـصاف  هکنآ  ات  دـش ، رت  کـیدزن  کـیدزن و  جارعم ) بش  رد  (ص ) ربماـیپ  ) سپس
وا اب  اـیآ  .درکن  راـکنا  دـید ، ار  هچنآ  .درک  یحو  شا  هدـنب  هب  دوب ، یندرک  یحو  ار  هچنآ  دـنوادخ  اـجنیا ، رد  .دوب  رتمک  اـی  ناـمک 

هدید تساجنآ ، رد  نادیواج  تشهب  هک  یهتنملاهردـس  کیدزن  ار  وا  زین  رگید  راب  و  دـینک ؟ یم  زیتس  هلداجم و  دـید ، هچنآ  هرابرد 
دـشن و فرحنم  زگره  وا  مشچ  .دوـب  هدـناشوپ  ار  یهتنملاهردـس  يا ) هدـننک  هریخ  روـن  هوکـش و   ) يزیچ هک  ماـگنه  نآ  رد  .تـسا 

.دید ار  شراگدرورپ  گرزب  ياه  هناشن  یخرب  جارعم ، بش  رد  وا  دوب ) تیعقاو  دید ، ار  هچنآ   ) .درکن نایغط 

، نامز هب  عجار  نکیل  دشاب  یم  ناگمه  لوبق  دروم  هدیـسر و  رتاوت  دـح  هب  هک  تسا  ددـعتم  ردـقنآ  جارعم  هرابرد  تایاور  دـنچ  ره 
: دراد دوجو  رظن  فالتخا  نارسفم  ناخروم و  ناثدحم ، نایم  نآ  عوقو  تاعفد  دادعت  ناکم و 

رد يزور  (ص ) دمحم ترضح  اریز  مینادب  (س ) ارهز ترـضح  تدالو  زا  شیپ  لاسود  ای  هام  هن  تسا  رتهب  ار  جارعم  نیلوا  نامز  _ 
جارعم بش  نامـسآ و  رد  ار  ناشیا  هفطن  لیکـشت  دوب ، هدرک  هلگ  ناشدنزرف  هب  تبحم  تدـش  زا  هک  دوخ  نارـسمه  زا  یکی  باوج 

3 .دنا هدناوخ 

رانک رد  مارحلادجـسم  و  بلاط ، یبا  بعـش  (ع ،) یلع ترـضح  رهاوخ  یناه  ما  هناخ  (س ) هجیدـخ ترـضح  هناـخ  زین  نآ  ناـکم  _ 
.تسا هدش  هتفگ  هبعک 

اهنآ زا  یکی  هک  هداتفا  قافتا  ددـعتم  تاعفد  یط  هبترم و  ود  زا  شیب  جارعم  ًـالامتحا  دـیآ ، یمرب  تاـیاور  رهاـظ  زا  هک  هنوگ  نآ  _ 
4 .تسا هداتفا  قافتا  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هام  مهدفه  بش  رد  جارعم  نیا  هدش  هتفگ  هک  هدش  فورعم  صخاش و  رایسب 
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شالت راک و  زا  مدرم  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  بش ، یکیرات  هتسب و  رب  تخر  یتیگ  هنحص  زا  زور  ییانـشور  هاگن  کی  رد  جارعم 
رد یگتـسخ  عفر  يارب  هضیرف ، يادا  زا  سپ  تساوخ  یم  زین  مالـسا  ربمایپ  .دـندوب  هدـیمرآ  دوخ  هناـخ  رد  هدیـشک و  تسد  هنازور ،
رد زارد  رود و  يرفـس  اریز  وش ؛ رفـسمه  ام  اب  زیخرب ! دمحم ! يا  : » دینـش ار  نیما  لیئربج  يانـشآ  يادص  ناهگان  .دریگب  مارآ  رتسب 

«. میراد شیپ 

ای یناه  ما  هناخ  زا  ار  هقباس  یب  هوکـش و  اـب  رفـس  نیا  (ص ) دـمحم .دروآ  شیپ  ار  قارب »  » ماـن هب  ییاـمیپاضف  بکرم  نیما ، لـیئربج 
.دمآ دورف  لحم  نآ  رد  یهاتوک  رایسب  تدم  رد  دش و  هناور  سدقملا  تیب  يوس  هب  بکرم  نامه  اب  یلو  درک ، زاغآ  مارحلادجـسم 
ماما .درازگ  زامن  (ع ) یـسیع و  (ع ) یـسوم (ع ،) میهاربا دـننام  گرزب  ناربمایپ  حاورا  روضح  اـب  سدـقملا ) تیب   ) یـصقالادجسم رد 

ناربمایپ ياه  هناخ  و  (ع _ ) حیـسم ترـضح  هاگداز  محللا _ » تیب  ، » یـصقالادجسم زا  سپـس  .دوب  (ص ) مرکا ربماـیپ  زین  تعاـمج 
.دروآ ياج  هب  رکش  زامن  تعکر  ود  هکربتم ، ياه  لحم  تیحت  يرفس و  نینچ  هنارکش  هب  اه  هاگیاج  یخرب  رد  ربمایپ  .درک  ندید 

سپ یکی  ار  اه  نامسآ  همه  ربمایپ  .درک  زاغآ  دوب ، هناگ  تفه  ياه  نامـسآ  يوس  هب  تکرح  هک  ار  دوخ  رفـس  مود  هلحرم  هاگ  نآ 
حاورا اب  دروخ و  یمرب  يا  هزاـت  ياـه  هنحـص  هب  نامـسآ  ره  رد  یلو  .دـید  ار  ناگراتـس  ـالاب و  ناـهج  راـتخاس  دومیپ و  يرگید  زا 

تشهب و اب  رگید  ياه  نامـسآ  یـضعب  رد  نایخزود و  خزود و  اب  اه  نامـسآ  یـضعب  رد  وا  .تفگ  یم  نخـس  ناگتـشرف  ناربمایپ و 
نایخزود حابشا  نایتشهب و  ياه  هجرد  ناشیا ، .دروآ  لمع  هب  دیدزاب  راگدرورپ  باذع  تمحر و  زکارم  زا  درک و  دروخرب  نایتشهب 

.درک هدهاشم  کیدزن  زا  ار 
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ار یتسه  راگدرورپ  هوکـش  راثآ  اجنآ ، رد  دیـسر و  نیرب ) تشهب  « ) يوأـملاهنج  » متفه و نامـسآ  رد  یهتنملا » هردـس   » هب ماـجنارس 
داتسیا و زاب  تکرح  زا  لیئربج  یتح  .تشادن  هار  اجنآ  هب  يدوجوم  چیه  ادخ ، زج  هک  دیسر  ییاج  هب  تفرگ و  جوا  نانچ  يو  .دید 

5 «. تخوس مهاوخ  میآ ، رتالاب  یتشگنارس  هزادنا  هب  رگا  نیقی ، هب  : » تفگ

وأ نیـسوق  باق   » ماقم هللا و  یلا  برق  ینطاب و  دوهـش  جوا  هب  ییانـشور ، رون و  رـسارس  ناـهج  نآ  رد  (ص ) دـمحم ترـضح  هاـگنآ 
مارحلا تیب  زا  هک  جارعم  تروص ، نیدب  .دومرف  ربمایپ  هب  یمهم  رایسب  ياه  شرافس  اهروتسد و  رفس ، نیا  رد  دنوادخ  .دیسر  یندأ »

رد دوـب ، هتــشگ  زاـغآ  (ع _ ) یلع نینمؤـملاریما  رهاوـخ  ترــضح و  نآ  يوـمع  رتـخد  یناـه ، ما  هناـخ  زا  یــضعب ، هـتفگ  هـب  و  _ 
.ددرگ زاب  تسا ، هدرک  جورع  هک  یهار  نامه  زا  دش  هداد  روتسد  ربمایپ  هب  سپس  .تفریذپ  نایاپ  یهتنملاهردس 

یناگرزاب ناوراک  هب  هار  هنایم  رد  ناشیا  .تفرگ  شیپ  رد  ار  هکم  هار  اجنآ  زا  دمآ و  دورف  سدقملا  تیب  رد  تشگزاب ، ماگنه  ربمایپ 
نانآ فرظ  نایم  رد  هک  یبآ  زا  ربمایپ  .دنتـشگ  یم  نآ  یپ  رد  دـندوب و  هدرک  مگ  ار  يرتش  نانآ  هک  یلاح  رد  درک ، دروخرب  شیرق 

زا شیپ  (ص ) دمحم ترـضح  .دراذگ  شوپرـس  نآ ، يور  یتیاور ، ربانب  تخیر و  نیمز  هب  ار  نآ  هدنام  یقاب  دیـشون و  يردـق  دوب ،
6 .دمآ دورف  دوخ  يامیپاضف  بکرم  زا  یناه » ما   » هناخ رد  رجف  عولط 

اهرفـس نیا  زا  مادـک  ره  رد  هدـش و  ماـجنا  يددـعتم  ياـه  تبون  رد  جارعم  هکنآ  هب  هجوـت  اـب  (ص ) ادـخ لوـسر  ینیمز  تادـهاشم 
ار اهارجام  نآ  زا  يا  هنحـص  طیارـش  روخارف  هب  هدمآ  یم  شیپ  هک  یتصرف  ره  رد  اذـل  دـنا ، هتـشاد  یتوافتم  تادـهاشم  (ص ) ربمایپ

.دنا هدرک  یم  ریوصت  میسرت و  شیوخ  نایفارطا  باحصا و  يارب 
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سپـس .تشاذـگ  نایم  رد  یناه  ما  شیومع ، رتخد  اب  ار  دوخ  رفـس  زار  راب ، نیتسخن  يارب  یناه ، ما  هناخ  رد  (ص ) دـمحم ترـضح 
ربمایپ زیگنا  تفگش  يدروناضف  جارعم و  ناتساد  .تخاس  ربخاب  نایرج  نیا  زا  ار  هکم  مدرم  شیرق و  تشگ ، زاغآ  زور  هک  یماگنه 
مـشخ (ص ) دـمحم رب  شیپ  زا  شیب  شیرق  نارـس  .دـش  شخپ  اج  همه  دوب ، نکممان  يرما  شیرق ، رظن  هب  هک  هاـتوک  تدـم  نآ  رد 

نایب ار  سدقملا  تیب  نامتخاس  يرهاظ  عضو  هک  دنتساوخ  ناشیا  زا  .دنتساخرب  وا  بیذکت  هب  دوخ ، یگشیمه  تداع  ربانب  دنتفرگ و 
رد ار  وت  ام  ات  نک  حیرشت  ار  اجنآ  ییوگ ، یم  تسار  رگا  .دنا  هدید  ار  سدقملا  تیب  هک  دنتـسه  هکم  رد  یناسک  دنتفگ : نانآ  .دنک 

.مینک قیدصت  زیگنا ، تفگش  ربخ  نیا 

هار هنایم  رد  هک  ار  یثداوح  نآ ، رب  نوزفا  .درک  وگزاب  نانآ  يارب  ار  سدـقملا  تیب  نامتخاس  يرهاظ  عضو  مالـسا ، راوگرزب  ربماـیپ 
هلیبـق نـالف  ناوراـک  هب  هار ، ناـیم  رد  : » تفگ ناـشیا  .درک  ناـیب  دوب ، هداد  خر  جارعم  زا  تشگزاـب  ماـگنه  سدـقملا و  تیب  هکم و 

رد .مدـناشوپ  ار  نآ  سپـس  .مدیـشون  نآ  زا  نم  هک  دوب  یبآ  فرظ  نانآ ، هیثاثا  نایم  رد  .دوب  هدـش  مگ  اهنآ  زا  يرتش  هک  مدروخرب 
.هد ربـخ  شیرق  ناوراـک  زا  دـنتفگ : شیرق  .دوب » هتـسکش  نآ  تسد  هدـیمر و  اـهنآ  زا  يرتـش  هک  مدروخرب  یهورگ  هب  رگید  ياـج 

نانآ .درک  یم  تکرح  نانآ  شیپاشیپ  رد  گنر  يرتسکاـخ  يرتش  هک  مدـید  مرح ) يادـتبا  رد  « ) میعنت  » رد ار  ناـنآ  : » دومرف ربماـیپ 
«. دنوش یم  دراو  هکم  رهش  هب  نونکا  دندوب و  هدراذگ  رتش  يور  يا  هواجک 

همه .دوش  یم  راکـشآ  ام  يارب  وا  راتفگ  بذـک  قدـص و  نونکا  دـنتفگ : دـندش و  تحاراـن  تخـس  یعطق ، ياـهربخ  نیا  زا  شیرق 
حرـش ناوراک ، لها  .دـندش  رهـش  دراو  ناوراک  ناماگـشیپ  ناهگان  .دوش  یم  رهـش  دراو  ینامز  هچ  ناوراک  هک  دندیـشک  یم  راظتنا 

7 .دندرک قیدصت  دوب ، هتفگزاب  (ص ) مرکا لوسر  هک  هنوگنامه  ار  هیضق 
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: دومرف (ص ) ربمایپ (ص ) مظعا ربمایپ  نابز  زا  جارعم 

لـیئاکیم و لـیئربج و  هاـگان  .متفر  رد  راـنک  متـساخرب و  زیخرب .» دـمحم ! يا  : » تفگ دـمآ و  نم  دزن  لـییربج  هک  مدوب  هکم  رد  نم 
هکم زا  مدـش و  راوس  قارب  رب  وش .» راوس  : » تفگ نم  هب  دروآ و  نم  دزن  قارب »  » مان هب  یبکرم  لیئربج ، .مدـید  اـجنآ  رد  ار  لیفارـسا 

ارم دندمآ و  دورف  نیمز  هب  نم  دزن  نامسآ  زا  ناگتشرف  مدیسر ، سدقملا  تیب  هب  هک  یماگنه  .مدیسر  سدقملا  تیب  هب  .متفر  نوریب 
8 .مدناوخ زامن  سدقملا  تیب  رد  هاگنآ  .دنداد  هدژم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دنمجرا  تلزنم  ماقم و  نتشاد  هب 

: دومرف (ص ) مظعا ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد 

، نآ زا  سپ  .دندمآ  (ع ) یسیع یسوم و  سپس  .دنداد  تراشب  ارم  دندمآ و  نم  شیپ  ناربمایپ  زا  یهورگ  هارمه  هب  (ع ) لیلخ میهاربا 
دوخ شیپ  ار  جارعم  يارجام  هاگان  .دناشن  نآ  يور  رب  درب و  سدقملا ) تیب  رد  یگنس   ) هرخص يالاب  ارم  تفرگ و  ار  متسد  لییربج 
مالس نم  هب  نانآ  .مدرک  دوعص  لوا ) نامسآ   ) ایند نامسآ  هب  اجنآ  زا  .مدوب  هدیدن  زگره  لالج ، هوکـش و  رد  ار  نآ  دننام  هک  مدید 

.دندرک یم 

سپـس .مدـید  ار  حاورا ) ناگتـشرف و  تادرجم و   ) نایبورک ناگدـیرفآ و  هوبنا  اـجنآ ، رد  .درب  مشـش  نامـسآ  هب  ارم  لـیئربج  سپس 
9 .مدرک رادید  رایسب  ناگتشرف  ادخ و  ناگدیرفآ  اب  اجنآ  رد  .مدرک  دوعص  متفه  نامسآ  هب  لیئربج  هارمه 

دنوادـخ نانخـس  هک  تسا  یلـصفم  یقـالخا  تیاور  دزادرپ  یم  جارعم  يارجاـم  هب  هک  يروهـشم  تاـیاور  هلمج  زا  جارعم  ثیدـح 
نیا زا  (ص ) وا لوسر  تاغوس  دنوادخ و  ياه  مایپ  عقاو  رد  .دریگ  یم  رب  رد  (ص ) یفطـصم دـمحم  دوخ  بیبح  هب  باطخ  ار  لاعتم 

نآ رب  يددـعتم  ياه  حرـش  هتـشاد  هک  یتیمها  هب  هجوت  اب  هدوب و  اه  نارود  راـصعا و  همه  رد  ناـشیا  ناوریپ  ناناملـسم و  يارب  رفس 
10 .تسا هدش  هتشون 
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، ترخآ لها  یگژیو  ناگدزایند ، یگژیو  نامدرم ، نیرتاسراپ  دنوادخ ، تبحم  ناگتسیاش  رادرک ، نیرترب  زا  لصفم  تیاور  نیا  رد 
زا یلئاسم  نادباع و  یگژیو  هزور و  رثا  هاگیاج و  لالح ، قزر  تیمها  توکـس ، شزرا  نمؤم ، تنیز  يراکزیهرپ  نادـهاز ، شاداپ 

.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  تسد  نیا 

ییاه شرازگ  دنزادرپ ، یم  جارعم  يارجام  لقن  هب  هک  یتایاور  رگید  قوف و  تیاور  نمض  نامـسآ  رد  (ص ) مظعا ربمایپ  تادهاشم 
لیمکت رد  یعس  مادک  ره  يوحن  هب  هک  هدمآ  هکئالم  منهج و  لها  تشهب و  لها  اه ، نامسآ  زا  (ص ) دمحم ترـضح  تادهاشم  زا 

11 .دنراد لامعا  راثآ  زا  ییاه  هنومن  دهاوش و  هئارا  اب  الاب  تایاور 

(ص) ادـخ لوسر  زا  هدـمآ ، جارعم  هرابرد  (ع ) نیموصعم همئا  زا  هک  یثیداـحا  زا  یـضعب  رد  جارعم  رد  (ص ) مرکا لوسر  ناـهارمه 
: دومرف هک  دنا  هدرک  لقن 

مباحصا زا  یضعب  مدیسر ، یهتنملاهردس  کیدزن  رومعملا و  تیب  هب  متشذگ و  اه  نامـسآ  زا  هدرک و  یط  ار  لحارم  همه  یتقو  نم 
مدرب و دوخ  هارمه  هب  ار  يا  هدع  .دندنام  دنتـشادن  هک  اهنآ  دـندش و  دراو  دنتـشاد  رب  رد  ون  سابل  هک  اهنآ  .دـندرک  یم  یهارمه  ارم 

12 .دندمآ مهارمه  هب  يا  هدع 

نمـض رد  هدـنیآ  رد  دـندرک و  یط  ار  ماقم  نآ  ناشیا  لابند  هب  هک  تسا  ینانمؤم  زا  هتـسد  نآ  و  (ع ) نیموصعم هب  هراـشا  ًارهاـظ  هک 
11 .درک دنهاوخ  تسا ، جارعم  نیا  دروآ  هر  هک  زامن 

باحصا هک  مینادب  (ع ) همئا هسدقم  راونا  دوهش  دیاب  ار  جارعم  بش  رد  (ص ) مظعا ربمایپ  هدهاشم  نیرت  یلصا  جارعم  رد  (ع ) دوعوم
ترضح (ع ،) ماما هدزاود  نایم  رد  دید  میهاوخ  هک  روط  نامه  دنا و  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  هباشم  ای  لیذ  تیاور  يددعتم 

: دومرف (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  تایاور  نیا  نمض  .دنراد  زاتمم  هژیو و  یهاگیاج  (ع ) يدهم
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نیمز رد  ار  یـسک  هچ  دمحم  يا  دومرف : یحو  نم  هب  جارعم )  ) مدش هدرب  هنابـش  یـشدرگ  هب  هک  بش  نآ  رد  لجوزع  يادـخ  انامه 
يا دومرف : ار  مردارب  اراگدرورپ ، مدرک : ضرع  دوب _  رت  هاگآ  نادب  دوخ  ادخ  هک  یلاح  رد  یتشاذـگ _ ؟ دوخ  ياج  هب  تتما  نایم 

نیمز رب  يرظن  تیبوـبر  ماـقم  زا  ادـتبا  نم  دـمحم  يا  دوـمرف : نـم ، يادـخ  يا  یلب  مدرک : ضرع  ار ؟ بلاـط  یبا  نـبا  یلع  دـمحم ،
مدومحم و دوخ  نم  .يوش  هدرک  دای  نم  اب  زین  وت  هکنیا  رگم  دوش  یمن  نم  زا  يدای  هاگ  چـیه  .مدرک  راـیتخا  نآ  زا  ار  وت  مدـنکفا و 

رورـس وت  سپ  مداد ، رارق  وت  یـصو  ار  وا  مدیزگرب و  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نآ  زا  مدنکفا و  نیمز  رب  رگید  يرظن  سپـس  دمحم ؛ وت 
زا ار  ناماما  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  نم ، دمحم ، يا  .تسوا  مان  نآ ) قتشم  « ) یلع  » تسا و نم  ياه  مان  زا  یلع  ناربمایپ و 
در ار  نآ  هک  ره  دیدرگ و  نیبرقم  زا  تفریذپ  ار  نآ  هک  ره  متـشاد ، هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  ناشیا  تیالو  سپـس  مدـیرفآ ؛ رون  کی 
نآ زا  سپ  دلسگب و  مه  زا  شتایح  هتـشر  ات  دنک  شتـسرپ  نادنچ  ارم  مناگدنب  زا  يا  هدنب  رگا  دمحم ، يا  .تسویپ  نارفاک  هب  دومن 

یلیام ایآ  دمحم ، يا  دومرف : سپـس  دنکفا  مهاوخ  خزود  شتآ  رد  ار  وا  دوش ، ور  هبور  نم  اب  تسا  نانآ  تیالو  رکنم  هک  یلاح  رد 
نسح و بلاـط و  یبا  نب  یلع  مدـید  هاـگان  .مداـهن  ولج  یمدـق  نم  .راذـگ  شیپ  یمدـق  دومرف : .یلب  مدرک : ضرع  ینیبـب ؟ ار  ناـنآ 

نب یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نبرفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و 
نم راگدرورپ  مدرک : ضرع  سپ  دوب ، نانآ  نایم  رد  ناشخرد  يا  هراتـس  دننامه  مئاق  تجح  دندوب و  اجنآ  یلع  نب  نسح  دـمحم و 
نم مارح  هدـنراد  مارح  نم و  لالح  هدـننک  لالح  هک  تسا  مئاق  زین  کی  نیا  دنتـسه و  ناماما  نانیا  دومرف : دـنا ؟ یناـسک  هچ  ناـنیا 

ار وا  هک  ار  سک  ره  مراد و  یم  تسود  ار  وا  نم  هک  رادب  تسود  ار  وا  دـمحم ، يا  .تفرگ  دـهاوخ  ماقتنا  نم  نانمـشد  زا  و  تسا ،
14 .مراد یم  تسود  زین  درادب  تسود 
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ص)  ) ادخ لوسر  جارعم  ناتساد 

هراشا

یتالحم یلوسر  نیملسملا  مالسالا و  هجح 

ام هک  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  یفلتخم  تاعوضوم  رمقلا  قش  ناتـساد  دننامه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  جارعم  ناتـساد  رد 
: میهدرارق ثحب  دروم  ارنآ  شخب  دنچ  رد  دیاب  یلاعت  يادخ  تساوخ  هب  زین 

جارعم ءارسا و  - 1

ود هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  جارعم  ناتـساد  هک  تسا  نآ  دریگ  رارق  ناتـساد  نیا  رد  هجوت  دروم  دـیاب  هک  یبـلطم  نیتـسخن 
 ، تسا

لوسر و  هدش ،  ماجنا  سکعلاب  نیطـسلف و  نیمزرـس  رد  یـصقالا  دجـسم  ات  هکم  رهـش  رد  مارحلا  دجـسم  زا  هک  نآ  تسخن  تمـسق 
ار تمسق  نیا  هک  ، هدرک یط  زاجعا  قیرط  زا  هکم  رد  دوخ  فقوت  ياهلاس   رد  اهبش  زا  یکی  رد  ار  ریسم  نیا  هلا  هیلع و  هللا  یلصادخ 

دنمان یم  « ءارسا  » خیراوت اهباتک و  رد  احالطصا 

منهج و تشهب و  هدرک و  وگتفگ  رادید و  یهلاءایبنا  اب  تایاور  قبط  هدش و  ماجنا  اهنامسآ  هب  یصقالا  دجسم  زا  هک   مود  تمـسق  و 
.دنمان یم   « جارعم » احالطصا ار  تمسق  نیا  هک  تسا  هدومن  هدهاشم  ار  یهلا  تایآ  زا  يرگید  گرزب  تایآ 

خیراتو ثیدح  لها  راتفگ  رد  هک  مه  یفالتخا  تسا و  ادج  رگیدکیزا  ثیدح  نآرق و  رد  تمسق  ود  نیا  زا  کی  ره  لیلد  هتبلا  هک 
هب طوبرم  مادک  ره  دنهدیم  ای  هداد  هک  یئاهخساپ  هدش و  جارعم  ناتسادرد  هک  یئاهداریا  در و  اهـضارتعا و  نینچمه  دوشیم و  هدید 

نیا ندــش  طوـلخم  رطاــخب  ناــگرزب  زا  یخرب  تاــملک  اــهباتکزا و  يا  هراــپ  رد  هنافــساتم  هـک  تـسا  تمــسق  ود  نـیا  زا  یکی 
.تسا هدیدرگ  لاکشا  ماهبا و  بجوم  هدش و  طولخم  رگیدکی  هب  زین  اهثحب  ، تمسقود
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داتفا قافتا  یلاس  هچ  رد  جارعم  - 2

نآ عوقو  الامجا  ،و  تسا فالتخا  هداتفا  قافتا  تثعب  ياهلاسزا  یلاس  هچرد  هلا  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  جارعم  ءارسا و  هکنیا  رد 
زین مجن  هروس  تایآ  هدـمآ و  هراب  نیا  رد  ءارـسا  هروس  رد  هک  مه  يا  هیآ  هکنیا  لیلدـب.تسا  یعطق  ارهاظ  ترجه  زا  لـبق  هکمرد و 

.تسا فالتخا  هدوب  ترجهزا  لبق  ياهلاس  زا  یلاس  هچ  رد  هکنیا  رد  اما  ،و  هدش لزان  هکم  رد  یگمه 

ترضحنآ تثعب  زا  دعب  هام  هدزناش  دنا : هتفگ  یخرب  هچنانچ  ، هدوب تثعب  مود   لاس  رد  تسا  هتفگ  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  فلا -
(1  .) هدش ماجنا 

(2  .) هداتفا قافتا  موس  لاس  رد  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  يدنوار  جئارخ  باتک  زا  ب -

لاس کی  : دنا هتفگ  هکنیا  ای  مهدزاود و  ای  مهد  ای  مشش  ای  مجنپ  لاسرد  نآ  عوقو  هب  لوق  دننام  دراد ،  دوجو  مه  يرگید  لاوقا  ج -
(3) ..نآ زا  لبق  هامشش  ای  هامشش و  لاس و  کی  ای  ترجه  زا  لبق  هام  جنپ  و 

هتشادنپ یخرب  هچنآ  فالخرب  - ترضحنآ جارعم  هک  دوش  یم  هدافتسا  هراب  نیا  رد  تایاور  هتفر  مه  يور  زا  هک  دسر  یم  رظنب  یلو 
.ملعا هللا  و.تسا  هدش  ماجنا  مهد  لاس  زا  لبق  جارعم  هک  تسا  نآرهاظ  نیا  ربانب  هدوب و  هجیدخ  بلاط و  وبا  تافو  زا  لبق  - دنا

رگید لوق  هدوب و  ناضمر  كرابم  هام  مهدـفه  بش  رد  : دـنا هتفگ  یخرباریز  تسا  يداـیز  فـالتخا  زین  نآ  بش  هاـم و  رد  هچناـنچ 
هام لوا  هعمج  بش  اـی  هدـش و  ماـجنا  بجر  متفه  تسیب و  بشرد  اـی  هاـم و  نآ  مود  بش  اـی  لوـالا و  عیبر  مهدـفه  بش  رد  هکنآ 

(... 4  ) هدوب بجر 
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جارعم عوقو  هام  زور و  لاس و  خیرات  رد  هک  تسین  مهم  نادنچ  ام  يارب  ثحب  نیا  یئابطابط  همالع  موحرم  هتفگ  هب  تروص  ره  هب  و 
هتفر مه  يور  زا  هک  تسا  مزال  بلطم  نیا  رکذـت  هتبلا  ،و  تسا هدـنیآ  ياه  ثحب  ام  يارب  مهم  ،و  میریگب ار  دوخ  تقو  هدرک و  روغ 

هدنیآ ياهلصف  رد  هچنانچ  هداتفا  قافتا  رتشیب  ای  راب و  ود  هلا  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ءارـسا  جارعم و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور 
-. یلاعت هللا  ءاش  نا  - درک میهاوخ  ثحب  احورشم  نآ  يور 

؟ دش ماجنا  اجک  زا  ءارسا  - 3

ءارـسا هب  اج  نآ  زا  ترـضحنآ  هک  مه  یناکم  اج و  رد  دوش  یم  هدـید  فالتخا  ءارـسا  بش  لاس و  هاـم و  خـیرات  رد  هک  هنوگناـمه 
یناه ما  هناخ  زا  هک  هدـمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  هدـش و  ماجنا  ءارـسا  بلاط  یبا  بعـش  زا  دـنا  هتفگ  یخرب  هک  تسا  فـالتخا  تفر 
هکم رهش  همه  هب  ار  « ...مارحلا دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبـس   » هفیرـش هیآ  تفر و  ءارـسا  هب  ترـضحنآ  بلاطوبا  رتخد 

فالخ زاجم  رب  ظفل  لـمح  لـیوات و  : دـنا هتفگ  مه  یخرب  و.تسا  هکم  مارح  همه   « مارحلا دجـسم  » زا دارم  : دـنا هتفگ  هدرک و  لـیوات 
.هدش ماجنا  مارحلا  دجسم  دوخ  زا  ءارساو  تسا  رهاظ 

هک درک  عمج  هنوگنیا  ار  تایاور  نیا  ناـیم  ناوتیم  هدـش  ماـجنا  راـبکیزا  شیب  ءارـسا  هک  میداد  یلبق  شخب  رد  هک  يرکذـت  اـب  یلو 
.بلاط یبا  بعشای  یناه و  ما  هناخ  زا  رگید  تاعفد  هدوب و  مارحلا  دجسم  زا  رابکی 

نآرد بلاط  وبا  هک  یماگنه  تایاور  زا  یخرب  قبط  رب  اریز  دسریم  رظنب  دیعب  بلاط  یبا  بعـش  زا  نآ  ماجنا  ینعی  رخآ  لوق  هچ  رگا 
هب دـیدهت  ار  شیرق  هدرک  هنهرب  ار  شریـشمش  دروآ و  درگ  مارحلا  دجـسمرد  ار  مشاه  ینب  تفای   عـالطا  ترـضحنآ  تبیغ  زا  بش 

يارب دوب  هدـید  ار  هچنآ  هدـمآ و  مارحلا  دجـسم  هب  تشگزاـب ،  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـش و  حبـص  نوچ  و  درک ،  گـنج 
هرـصاحم ياهلاس  بعـش و  رد  ترـضحنآ  ندوباب  هک  ، رگید ياهربخو  داد ،  ربخ  دوب  هدید  هار  رد  هک  یناوراکزا  درک و  لقن  شیرق 

هدمآ و مارحلا  دجسم  هب  هدش و  جراخ  بلاط  یبا  بعش  ای  یناه و  ما  هناخ  زا  هک  تسنآ  زین  رگید  لامتحا  .تسین و  بسانم   شیرق 
.دشاب هتفر  ءارسا  هب  اجنآ  زا 
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؟ دش ماجنا  هنوگچ  ءارسا  - 4

ره هک  دشاب  روبزم  ناتـساد  زا  شخب  نیا  ردصادخ  لوسر  جارعم  وءارـسا  يارجام  رد  اهداریا  در و  اهرظن و  فالتخا  نیرتشیب  دیاش 
ترضحنآ اب  يدنویپ  هلا  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  ءارـسا  ماگنه  رد  هکنیا  اب  - هشیاع هک  اجنآ  ات  هدرک  هئارا  يرظن  دوخ  يارب  سک 

الصا ای  -و  دوب هتـشذگن  شیب  وا  رمع  زا  كدنا  لاسدنچ  اساسا  هدمآ و  ترـضحنآ  هناخب  رـسمه  ناونعب  نآ  زا  دعب  اهلاس  هتـشادن و 
: تسا هتفگ  هدرک و  رظن  راهظا  اجنیا  رد  ( 5  ) هدوب هدماین  ایندب 

(7  ) هحورب يرسا  هللا  نکل  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دسج  ( 6  ) دقف ام  »

هک يا  هیواعم  ای  .درب و  ءارسا  هب  ار  ترضحنآ  حور  ادخ  یلو  متفاین  دیدپان  ارنآ  ای  دشن  دوقفم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسج 
هیلع و هللا  یلصادخ  لوسر  رازآ  هئطوت و  مرگرس  نایفـس  وبا  شردپ  لابندب  هکم  ياه  هچوکرد  هدوبن و  شیب  يا  هچب  راگزورنآ  رد 
لئاضف و ندرب  نیب  زا  ترضحنآ و  نادناخ  مشاه و  ینب  اب  دوخ  ینمشدرد  مه  رمع  نایاپ  ات  هدرک و  یم  يرپس  ار  شزور  بش و  هلا 

ءارـسا هرابرد  هتخادرپ و  هدـیقع  راهظا  هب  اجنیا  رد  هدربن  یئوب  فراعم  هنوگ  نیا  زا  هدرکن و  غیرد  يا  هظحل  اـهنآ  هزاوآ  ماـن و  وحم 
؟ هدوب یتسرد  باوخ  قداص و  يایور  ( . 8) هقداص هیور  اهنا  تسا : هتفگ 

اهرظن هنوـگنیا  میئوـگب  دـیاب  مرتـحم  ناگدـنناوخ  نهذ  ندـش  نشور  يارب  میراد  ناـیب  ار  نارگید  دـیاقع  تارظن و  هکنآ  زا  لـبق  و 
اریز ، هدوب ود  ره  مسج  حور و  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسرءارـسا  هک  ، تسا ینآرق  تایآ  حیرـص  نادنمـشناد و  عامجا  فلاخم 

: تسا هنوگنیا  ءارسا  هروس  هفیرش  هیآ 
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(9) یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس 

.یصقادجسم هب  مارحلا  دجسم  زا  ار  دوخ  هدنب  داد  هنابش  ریس  هک  یئادخ  نآ  تسا  هزنم 

قراخ رماو  هزجعم  کی  ناونعب  ار  ناتـساد  نیا  تسا و  ادخ  لوسررب  يراذـگ  تنم  نانتما و  ماقم  رد  هفیرـش  هیآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  و 
دوخ تمظع  زا  يا  هناشن  ارنآ  ،و  دراد یم  نایب  تسا  هتفرگ  همـشچرس  لج  زع و  يادخ  ياهتنا  یب  تمظع  تردق و  زا  هک  يا  هداعلا 

...دنادیم

نم هیرنل  دـیامرف : یم  نآ  لابندـب  هدرک و  رکذ  شراوگرزب  ربماـیپ  هبدوخ  تمظع  ياـه  هناـشن  تاـیآ و  نداد  ناـشن  زین  ارنآ  تلع  و 
.ار دوخ  ياه  هناشن  تایآ و  میهد  ناشن  وا  هب  ات  - ینعی (. 10) انتایآ

هب دناوتیم  سک  همه  ار  باوخ  نیا  ،و  درادن یبسانت  هنوگچیه  باوخرد  هنابـش  ریـس  ندید و  باوخ  اب  تاریبعت  نیا  هک  تسا  یهیدب 
رت بلاج  رتهب و  یئاهباوخ  راکهانگ  حـلاص و  ریغ  دارفا  اسب  هچ  یئابطابط  همـالع  موحرم  هتفگب  ،و  حـلاص ریغ  هچ  حـلاص و  هچ  دـنیب 

هناـشن دـناوت  یمن  هک  تسین  يزادرپ  لاـیخ  لـیخت و  زا  یعون  زج  مدرم  مومع  دزن  رد  باوخ  ،و  دـننیبب يوقت  اـب  نموـم و  ناـمدرمزا 
...دشاب یلاعت  يادخ  تمظعو  تردق 

.تسه نآرق  رگید  ياهاج  رد  هچنانچ  ، دوشیم قالطا  ود  ره  حور  مسج و  هب  هدمآ  هیآ  رد  هک  « دبع  » هکنیا هب  هجوت  اب  زین  و 

رتاوت هفیرش و  هیآ  لولدم  هب  هجوت  اب  هدوب  حور  مسجاب و  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  ءارـسا  هک  بلطم  نیا  لصا  تروص  رهب  و 
هللا یلـصادخ  لوسر  جارعم  دروم  رد  اهنت  ( ، 11  ) تسین راکنا  لباق  یمالـسا  نادنمـشناد  تاملک  قافتا  عامجا و  و  هدراو   تاـیاور 

ثحب یهلا ،  ناربمیپ  اب  وگتفگ  رادید و  اهنامسآ و  رد  وا  تادهاشم  ترضحنآ و  تشگزابو  اهنامسآ  هب  سدقملا  تیب  زا  هلا  هیلع و 
: درذگ یم  امش  رظن  زا  الیذ  نآ  زا  یلامجا  هک  هدش  رایسب  هشقانم  و 
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نایبلا عمجم  باتک  رد  یسربط  موحرم 

: دیوگیم ءارسا  ناتساد  لصا  رکذ  زا  سپ 

: دوشیم میسقت  هتسد  راهچ  هب  هدیسر  جارعمو  ءارسا  ناتساد  رد  هک  یتایاور  یمامت 

.نآ تحص  هب  شناد  ملع و  یهاوگ  هراب و  نیا  رد  رابخا  رتاوت  رطاخب  تسا  عوطقم  اهنآ  تحص  هک  یتایاور  زا  هتسدنآ  - 1

هک ، دریذپ یم  درادن و  یئابا  اهنآ  لوبق  زا  زین  یمالـسا  لوصا  هدومن و  زیوجت  ارنآ  رودص  مدرم  لوقع  هدـمآ و  تایاور  رد  هچنآ  - 2
.باوخ رد  هن  هدوب  يرادیب  رد  اهنآ  هک  مینادیم  میریذپ و  یم  ار  اهنآ  مهام 

نکممدشاب قفاوم  یلقع  لوصا  اب  هک  يوحنب  اهنآ  لیوات  یلو  تسا  یمالسا  لوصا  زا  یـضعب  اب  فلاخم  اهنآ  رهاظ  هک  یتایاور  - 3
.مینک یم  لیوات  وحن  نیمهب  ار  تایاور  هنوگنیا  ام  هک  تسا 

تاـیاور هنوـگنیا  رد  هک  دـیدش  يراوـشد  یتخـس و  اـب  رگم  تسا  لـیوات  لـباق  هن  تسا و  حیحـص  اـهنآ  رهاـظ  هن  هـک  یتاـیاور  - 4
.مینزب رانک  هتفریذپن و  ار  اهنآ  هک  تسنآرتهب 

: دیامرف یم  يدنب  میسقت  نیا  زا  سپ  یسربط  موحرم 

لوا هتسد  اما 

.لامجا روطب  تسا  ترضحنآ  جارعم  ءارسا و  لصا  نامه  تسا  عوطقم  هک 

مود هتسد  اما  و 

ار خزودو  تشهب  یهتنملا و  هردـس  شرع و  هدـید و  ار  ناربـمیپ  هدرک و  شدرگاهنامـسآ  رد  ترـضحنآ  هک  تـسا  یتاـیاور  دـننام 
.اهنیا لاثما  هدومن و  هدهاشم 

موس هتسد  اما  و 

خزود رد  ار  یعمجو  دندوب  معنتم  یهلا  ياهتمعن  هب  هک  دومن  هدهاشم  تشهب  رد  ار  یمدرم  ترـضحنآ  هک  هدش  تیاور  هچنآ  دننام 
.ار ناشدوخ  هن  هدید  ار  ناشیا  ياهمان  فاصوا و  هکنیا  رب  دوشیم  لمح  تایاور  هنوگنیا  هک  دندوب  بذعم  نآ  رد  هک  دید 
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مراهچ هتسد  اما  و 

هدیدار و وا  تفگ و  نخـس  ور  رد  ور  یلاعت  يادخ  اب  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یتایاور  نآ  دننام  تسین  شریذپ  لباق  هک 
هزنم اهنآزا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  وا  تینامـسج  ادـخ و  هیبشت  بجوم  اهنآرهاظ  هک  یتایاور  هنوگنیا  لاثما  تسـشن و  تخت  رب  وا  اب 

ناوـت یمن  ار  اـهنیا  هک  ( 12  ) دـنداد وشتـسش  هتفاکـش و  ار  ترـضحنآ  مکـش  بش  نآ  رد  : دـیوگیم هک  یتاـیاور  نینچ  مه  تـسا و 
(13) داد وشتسش  بآ  اب  ارنآ  تادقتعم  لد و  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و  اربم  یتشز  بیع و  زا  راوگرزب  نآ  اریز  تفریذپ 

: دیوگیم یسربط  مالک  رکذ  زا  سپ  نازیملا  ریسفت  رد  هللا  همحر  یئابطابط  همالع  موحرم  و 

لاثما ءایبنا و  ندـید  اهنامـسآ و  رد  شدرگ  الثم  ، تسا لاکـشا  دروم  هدروآ  هک  یئاهلاثم  رتشیب  هکنیا  زج  ، تسا اج  هب  روبزم  میـسقت 
لقع رظن  زا  هکنآ  لاح  هدرمش و  مراهچ  هتـسد  زا  ار  نآ  يوشتـسشو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  هنیـس  نتفاکـش  نینچمه  نآ و 
نیا زا  تسا  رپ  جارعم  تایاور  ،و  تسا هدوب  یحور  ای  یخزرب و  تالثمت  باب  زا  اهنآ  همه  تفگ  ناوت  یم  اریز.درادن  یلاکـشا  چیه 

تینارـصن تیدوهی و  توعد  لثمت  هتـسب و  دوخ  هب  یئایند  رویز  مقر  همه  هک  ینز  تایه  رد  اـیند  ندـش  مسجم  دـننام  ، تـالثمت عون 
.اهنیا لاثما  نایخزود و  نایتشهب و  يارب  اهباذع  اه و  تمعن  عاونا  ندیدو 

اهنآ زا  یـضعب  رد  الثم  ، بلطم کی  نایب  رد  تسا  باب  نیا  رابخا  نحل  فالتخا  دنک  یم  دـییات  ار  ام  راتفگ  هک  یتادـیوم  هلمج  زا  و 
یضعب رد  هدمآ و  لیئربج  لاب  رگید  یضعب  رد  هتفرگ و  تروص  قارب  هلیسو  هب  هک  دیوگ  یم  نامـسآ  هب  ادخ  لوسر  دوعـص  هرابرد 

ریبعت فالتخا  لیبق  نیا  زا  ،و  تسا هتفر  اهنامـسآ  کلف و  ماـب  هب  شرگید  رـس  سدـقملا و  تیب  هرخـص  يور  شرـسکی  هک  یناـبدرن 
.دید دهاوخ  رایسب  باب  نیا  تایاور  نیا  لالخرد  دنک  تقد  دهاوخب  یسک  رگا  هک  تسا  رایسب  تقیقح  کی  نایبرد 
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تروص هب  تسا  يدام  ریغ  یمـسج و  ریغ  يرما  نتخاس  مسجم  تانایب  نیا  زا  روظنم  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  اج  نیمه  زا  نیا  رباـنب 
هجو چیه  هب  هک  حـضاو  تسا  يرما  تنـس  باتک و  رهاوظ  رد  تالیثمت  هنوگنیا  عوقو  یحور و  لثمت  ای  لیثمت و  وحن  هب  يدام  يرما 

(14) درک شراکنا  دوش  یمن 

: دیوگ بقانم  رد  بوشآ  رهش  نبا  موحرم  و 

هدوب اـیور  تروـص  هب  یناـحور و  جارعم ، دـنا  هتفگ  هیمهج  هقرفو  هدرک  راـکنا  ار  نآ  جراوـخ  ، دـنا هدرک  فـالتخا  جارعم  رد  مدرم 
ات :» دراد هفیرـش  هـیآ  نوـچ  هدوـب ،  ینامـسج  یناـحور و  سدـقملا  تـیب  اـت  دـنا  هـتفگ  هلزتـعم  هیدـیز و  هیماـما و  هـقرف  یلو  ، تـسا

نیا و  تسا ،  هدرک  جارعم  دوخ  حور  دـسج و  اب  مه  ار  اهنامـسآ  یتح  رخآ  هب  اـت  لوا  زا  دـنا : هتفگ  رگید  يا  هدـع  یـصقادجسم .» 
.تسا هدش  تیاور  یناه  ما  هشیاع و  سنا و  هفیذح و  رباج و  و  دوعسم ،  نبا  سابع و  نبازا  ینعم 

نآ ،و  تسه تسد  رد  نآ  هقباس  هکنیا  اب  مینک  راکنا  هنوگچ  ،و  مینک یمنراکنا  ار  نآ  دنک  تلالد  روکذم  هلدا  هک  یتروص  رد  ام  و 
نآ صوصخرد  نآرق  رد  ،و  درب انیـس  روط  ات  شحور  دسج و  اب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  جارعم 

« روطلا بناجب  تنک   ام  و  :» دومرف

میهاربا هب  نینچنیا  «» ...میهاربا يرن  کلذـک  و  :» هدومرف نآرق  رد  هدرب  اـیند  نامـسآ  اـت  ار  میهاربا  زین  و   «، يدوبن روط  بناـج  رد  وـت  »
هراب رد  و   « میداد جورع  دنلب  ییاج  ات  ار  وا  «» ایلعاناکم هانعفر  و  :» هدومرف نآرق  رد  هدرب  مراهچ  نامـسآ  ات  ار  یـسیعو  «، ...میداد ناشن 

ولع رطاخب  نیا  هک  تسا  مولعم  »و  دیـسر نامک  ریت  ود  هزادنا  ات  سپ   « » نیـسوق باق  ناکف  :» هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(15) بقانم بحاص  راتفگ  دوب  نیاو  ، دوب ترضح  نآ  تمه 
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: دیوگ بوشآ  رهش  نبا  مالک  لقن  زا  سپ  نازیملا  ریسفت  رد  یئابطابط  همالع  موحرم  و 

هب یهار  چـیه  هک  تسا  یلئاـسم  زا  جارعم »   » و ءارـسا »  » لـصا هک  تسا  نیا  دوـش  هتفگ  صوـصخ  نیا  رد  تسا  راوازـس  هچنآ  یلو 
تیب لها  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هرتاوتم  رابخاو  ، هدرک نایب  لیـصفت  هب  نآ  هرابرد  نآرق  نوچ  تسین  نآ  راـکنا 

.تسا هدیسر  نآ  قبط  رب 

یم تایئزج  نآ  هب  تبسن  روهظ  ياراد  ار  هیآ  هک  تسا  ینئارق  هب  فوفحم  تایاور  هیآ و  رهاظ  ، نآ تایئزج  یگنوگچ  هرابرد  اما  و 
بانجنآ هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایاور  هیآ و  زا  نئارق  نآ  نتـشاد  رظن  رد  اب  ،و  تسین عفد  لباق  هجو  چیه  هب  هک  يروهظ.دننک 
تایاور حیرـص  مجن و  هروس  تایآ  رهاظ  زا  ، اهنامـسآ هب  شجورع  اماو  ، هتفر یـصقا  دجـسم  ات  مارحلا  دجـسم  زا  شدسج  حور و  اب 

تـسا نکمم  تسه  هک  يزیچ  ، دومن راکنا  ار  نآ  ناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هدـش و  عقاو  جورع  نیا  هک  دـیآ  یم  رب  هک  يدایز  رایـسب 
.تسا هدوب  شسدقم  حور  اب  جورع  نیا  هک  میئوگب 

رگید دوب  یم  ایور  فرص  رگا  هچ  تسا ، هدوب  هقداص  يایور  تروص  هب  هک  دندقتعم  یناحور  جارعم  هب  نیلئاق  هک  روطنآ  هن  نکیلو 
.دیآ رب  بانجنآ  هرابرد  تمارک  تابثا  ماقم  رد  ،و  دیوگب نخسو  هداد  تیمها  نآ  هرابرد  ردقنیا  ینآرق  تایآ  تشادن  اج 

هک یتادهاشم  زین  دنیامن و  راکنا  تدش  هب  روطنآ  درک  لقن  ناشیارب  ار  هصق  بانجنآ  هک  یتقو  شیرق  تشادـن  اج  رگید  نینچمه  و 
.دوش یمن  روصت  شیارب  یلوقعم  يانعم  ،و  دزاس یمن  جارعم  ندوب  ایور  اب  هدومرف  لقن  هدید و  هار  نیب  رد  بانجنآ 

هکئـالم هک  یئاـجنآ  ینعی  يداـم  ملاـع  نیا  يارواـم  هب  باـنجنآ  سدـقم  حور  هک  تسا  نیا  نآ  ندوـب  یناـحور  زا  دوـصقم  هـکلب 
ياربک تایآ  نآ  هدومن و  جورع  دوش  یم  رداص  اـجنآ  زا  تاردـقمو  هدـش  یهتنم  اجنادـب  ناگدـنب  لاـمعا  دـنراد و  لزنم  نیمرکم   

هدرک وگتفگ  نانآ  اب  تاقالم و  ار  ماظع  يایبنا  حاورا  ، هدش مسجم  شیارب  لامعا  جـیاتن  ءایـشا و  قیاقح  هدـهاشم و  ار  شراگدرورپ 
بجح  «» شرع  » لاثما یتارابع  اب  زج  هک  هدید  ار  یهلا  تایآ  زا  یتایآ  تسا و  هدومن  تبحـص  نانآ  اب  هدید و  ار  مارک  هکئالم  ، تسا

.تسا هدوبن  نکمم  اهنآ  زا  ریبعت   « تاقدارس «»
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يدرجم دوجوم  چیه  ادخ  زا  ریغ  هب  ملاع  رد  هدوب و  يدام  دوجو  تلاصا  هب  لئاق  نوچ  نایاقآ  یلو  یناحور  جارعم  يانعم  تسا  نیا 
يدامو سوسحم  هک  درامـش  یم  رب  ار  یفاـصوا  هسوسحم  ریغ  روما  فصورد  تنـس  باـتک و  هک  رگید  يوس  زا  دنتـسین و  لـئاق  ار 

هیدام ماسجا   رب  دننک  لمح  ار  روما  نیا  هدش  ریزگان  تاقدارـس  بجحو و  ملق  حول و  یـسرک و  شرع و  مارک و  هکئالم  دننام  تسا 
نیحلاص و تاماقم   صوصخ  رد  تایاور  رد  هک  یتالیثمت  زین  و  دـنرادنار ، هدام  ماکحا  دـنوش و  یمن  عقاو  یمدآ  سوسحم  هک  يا 

هجیتنرد هدومن ، لمح  هراعتسا  هیبشت و  زا  یعون  رب  هدش  دراو  نآ  لاثما  و  لامعا   جیاتن  زا  یـصاعم  روص  نطاوب  نانآ و  برق  جراعم 
دـنوش و نآ  جـیاتن  لامعا و  نایم  رد  مظنمان  یفازج و  یطباور  هب  لئاق  هتـسناد  راکاطخ  ار  سح  دـنزادنیب  هطـسفس  هطرو  هب  ار  دوخ 

.دندرگ مزتلم  ار  لیبق  نیا  زا  يرگید  ياهروذحم 

هک دـنا  هدـش  ریزگان  دـنا  هدرک  راکنا  ار  ادـخ  لوسر  ینامـسج  جارعم  اه  ناسنا  زا  هدـع  کـی  یتقو  هک  هدوب  تهج   نیمه  هب  زین  و 
راچان هاگنآ  و  يدام ، حور  يارب  تسا   يدام  تیـصاخ  کی  ناشیا  رظن  هب  اـیور  نوچ  هدوب  باوخ  رد  ترـضح  نآ  جارعم  دـنیوگب 

راتفگ اب  مه  یکی  تایاور  تایآ و  زا  هکنیا  وگ  دـننک  لیوات  هتـشادن  يراگزاس  ناشراتفگ  نیا  اب  هک  ار  یتایاور  تایآ و  دـنا  هدـش 
(16  ) تسینراگزاس ناشیا 

جارعم ناتساد  مجن و  هکرابم  هروس  تایآ 

تایآ تسا  مزال  میزادرپب  نادنمشناد  مالـسا و  ياملع  هیقب  لاوقا  لقنو  يریگ  هجیتن  يدنب و  عمج  هب  هکنیا  زا  شیپ   : دیوگ هدنراگن 
زا مود  تمـسق  ینعی  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  جارعم  ناتـساد  هب  طوـبرم  نیرـسفم  موـمع  هتفگب  هک  زین  ار  مجن  هروـس  هفیرش 
رد و  میزادرپـب ،  اـهنآ  يریگ  هجیتـن  لاوقا و  يدـنب  عمج  هب  سپـس  هداد و  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  تسا  جارعم  ءارـسا و  يارجاـم 

هروس نیا  رد  یلاعت  يادخ  میزادرپیم  نآ  يانعمو  ریسفت  هب  سپس  میروآیم و  امـش  يارب  نآ  هداس  همجرت  اب  ار  تایآ  نیا  نتم  زاغآ ،
: دیامرفیم نینچ 
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يوتـساف و هرم  وذ  يوُقلا  دیدش  همّلع  یحوی  یحو  الا  وه  نا   يوهلا  نع  قطنی  ام  يوغ و  ام  مکبحاص و  لض  ام  يوه ،  اذا  مّجنلا  و 
يریام یلع  هنورامتف  يار ا  ام  داوفلا  بذک  ام  یحوا  ام  هدبع  یلا  یحواف  یندا  وا  نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  اند  مث  یلعالا  قفالاب  وه 

تایآ نم  يار  دقل  یغط  ام  رصبلا و  غاز  ام  یشغی  ام  هردسلا  یـشغی  ذا  يواملا  هنج  اهدنع  یهتنملا  هردس  دنع  يرخا  هلزن  هار  دقل  و 
 . يربکلا هبر 

 ، دیوگ نخـس  يوه  يور  زا  هن  و  هتفر ،  ردـب  هار  زا  هن  و  هدـش   هارمگ  هن  ناتقیفر  نیا  هک  ، دـیآ دورف  هکیماگنه  هراتـس  نآ  هب  مسق  -
دوب الاب  قفا  رد  وا  و  دش ،  نایامن  هک  یئورین  بحاص  نآ  ، دهد میلعت  وا  هب  تردقرپ  هتـشرف  و  دوشیم ، وا  هب  هک  ییحو  زج  تسین  نیا 

 ، درک یحو  ار  هچنآ  درک  یحو  شا  هدـنب  هب  ،و  دوب رتکیدزن  ای  ناـمک و  ود  هلـصافب  هک   ، تخیوآ ودـب  دـش و  کـیدزن  هک  هاـگنآ  ، 
تخرد دزن  دید ، ار  هتـشرف  زین  رگید  رابکی  دینکیم ، هلداجم  دوب  هدـید  هچنآ  رد  وا  اب  ایآ  دوب ، هدـید  ار  هچنآ  درکن  بیذـکت  شلدو 

هریخ شا  هدید  دوب ، هتفرگ  ارف  دوب  هتفرگ  ارف  ار  هچنآ  ردـس  تخرد  هک  مدـنآ  تسنآ ،  کیدزن  هاگتماقا  تشهب   هک   ، نیرخآ ردـس 
.دیدب ار  شراگدرورپ  گرزب  ياه  هناشن  زا  يا  همش  و  درکن ، نایغط  دشن و 

رئامض لاعفا و  رطاخب  و  درادن ،  ار  تحارص  نآ  « ءارسا  » هروس همیرک  هیآ  دننام  هفیرش  تایآ  نیا  دینکیم  هدهاشم  هک  روطنامه  هتبلا 
یناعم ریسفت و  هب  ماهبا  لامجا و  نیمه  دراد و  ماهبا  لامجا و  يردق  هروکذم  لاعفا  لعاف  رئامض و  نیا  عجرم  ندوبن  حضاو  رایسب و 

ریز دراومب  ار  امش  هجوت  هنومن  يارب  ام  هک  ، دروخ یم  مشچب  تایآ  نیا  ریسفت  رد  نارـسفم  راتفگ  رد  یفالتخا  هدرک و  تیارـساهنآ 
يوُقلا ُدیدَش  ُهَمّلع  : هیآ نیا  تسا  هلمج  نآ  زا  ، مینکیم بلج 
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تسا و لیئربج  دنا  هتفگ  یخرب  زین  يوقلا »  دیدش   » زا دارم  .نآرق و  هب  یخرب  هدنادرگرب و  ادخ  لوسر  هب  یخرب  ار   « هملع » ریمض هک 
.تسا یلاعت  يادخ  دنا : هتفگ  یخرب 

ادخ لوسر  دـنا : هتفگ  یخرب  تسا و  لیئربج   « هرم وذ  » زا روظنم  دـنا : هتفگ  یخرب  يوتـساف »  هرم  وذ   » يانعم رد  زین  يدـعب  هیآ  رد  و 
.تسا

.دراد دوجو  لوق  ود  نیمه  زین   « يوتساف  » لعاف رد  هچنانچ 

.دوشیم هدید  لوق  ود  نیمه  زین   « ناک »و« اند  » لعاف و  یلعالا »  قفالاب  وه  و   » هیآ رد  « وه » ریمض عجرم  رد  و 

.یلاعت يادخ  ای  تسا  لیئربج  ایآ  هک  تسا  فالتخا  زین  ...هدبع » یلا  یحواف   » هیآ لعاف  رد  و 

.دوشیم هدید  حوضوب  تن  لها  هعیش و  نیرسفم  راتفگو  فلتخم  ياهریسفت  هب  هعجارم  اب  هک  يرگید  تافالتخا  و 

: هدومرف نایبت  ردصادخ  لوسر  جارعم  ءارسا و  ناتساد  رد  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  هدوب  تایآ  نیا  رد  لامجا  نیمه  رطاخب  دیاش  و 
(17) ربخلاب ملعی  یناثلا  ،و  یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  ءارسالا  نآرقلا  هب  دهشی  يذلا  و 

جارعم يارجام  ینعی  نآ  يدعب  تمسق  تسا و  یصقادجسم  ات  مارحلا  دجـسم  زا  ءارـسا  نامه  دهد  یهاوگ  نادب  نآرق  هچنآ  ینعی  -
.دوش مولعم  رابخا  يور  زاصادخ  لوسر 

هلوقل سدقملا  تیب  یلا  همسجب  هحورب و  جرع  لب  هلزتعملا  هیدیزلا و  هیمامالا و  تلاق  هک : دوب  هدمآ  بوشآ  رهـش  نبا  مالک  رد  ای  و 
(. 18  ) یصقالا دجسملا  یلا   » یلاعت

باتک هک  دنا  هتـسناد  یناسک  تافیرحت  تافرـصت و  زا  ارنآ  هدرکدـیدرت و  یخرب  بوشآ  رهـش  نبا  هب  مالک  نیا  باستنا  رد  هچ  رگا 
(. 19  ) دنا هدرب  نیب  زا  ارنآ  لصا  هدرک و  رصتخم  ار  بوشآ  رهش  نبا  بقانم 
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نارسفم زا  يرایسب  هک  هنوگنامه  ارنآ  لوزن  ناش  یبوخب  هک  تسه  هفیرـش  تایآ  نیمه  رد  ینئارق  دهاوش و  لاوحا  نیا  مامت  اب  یلو 
ناتـساد هک  یتایآ  دننام  دـنکیم ،  دـییات  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  جارعم  هرابرد  هدیـسر  هراب  نیا  رد  مه  یتایاور  دـنا و  هتفگ 

اهنآ لـعاف  هک  تسا  نشور  یبوخب  هک  ات 18  هیآ 10  ینعی  هدـمآ  عراضم  ای  یـضام  ظـفل  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیور 
هتفرگ تروص  اـیند  نیا  زا  ریغ  يرگید  ملاوع  اهنامـسآ و  رد  تداـع و  قرخ  هزجعم و  تروصب  مه  تیور  نیا  تسا و  ادـخ  لوسر 

.تسا نشور  نف  لها  يارب  هچنانچ 

هلبق و هللا  تیار  الا و  ائیـش  تیار  ام   » ثیدح ریظن  دننک و  لمح  یبلق  تیور  هب  ار  تیور  نیا  دنا  هدرک  یعـس  هک  زین  یخرب  نخـس  و 
لیلد دوش  یئانعم  رب  لمح  راچانب  تیور   قلعتم  ندوب  لاحمرطاخب  مه  يدروم  رد  رگا  ،و  تسا رهاـظ  فـالخ  دـننادب  هعم »  هدـعب و 
ثحب کی  هک  ام  ثحب  زا  هراب  نیا  رد  مه  رتشیب  حیـضوت  ثحبو و  ، تسین هدیـشوپ  نف  لها  رب  هک  ، دوش یمن  رگید  ياـهاج  لـمحرب 

رد اهنت  و  میهدیم ،  هلاوح  دنا  هدرک  يرتشیب  يریـسفت  یملع و  ثحب  هراب  نیا  رد  هک  یئاهاجب  ار  امـش  هدوب و  جراخ  تسا   یخیرات 
: میدرگیمزاب دوخ  یخیرات  لقن  لابندب  هدرک و  لقن  ار  یسلجم  موحرم  راتفگاجنیا 

نارـسفم زا  هر  یـسربط  خیـش  راـتفگ  ینامــسج و  جارعم  تاـبثارد  تنــس  لـها  نارــسفم  زا  يزار  رخف  راـتفگ  لـقن  زا  سپ  ناـشیا 
: دیوگ هراب  نیا  رد  هعیشراوگرزب 

یبلاطم زا  دوخ  فیرـش  ندب  اب  بش  کی  رد  نامـسآ  هب  اجنآ  زا  سدـقملا و  تیب  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  جورع  هکنادـب 
ای یناحور  جارعم  هب  اهنآ  لیوات  ای  اهنآ  لاثما  راکنا  دراد و  تلالد  نادب  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  رتاوتم  رابخا  تایآ و  هک  تسا 

رارق ریثات  تحت  ای  و  نیقی ،  فعـض  نیدـت و  تلق  ای  ، نیرهاط همئا  راثآ  رد  عبتت  تلقزج  ياـشنم  هدوب  باوخ  رد  ارجاـم  نیا  هکنیا  هب 
رد نآ  دـننامه  مرادـن  نامگ  هدیـسر  باب  نیارد  هک  یتایاور  و.درادـن  نایامن  فوسلیف  هنابآم  فوسلیف  نانخـس  تالیوست و  نتفرگ 

ياعدا هتفریذپ و  ار  لوصا  نآ  هک  هدش  ثعاب  هچ  مناد  یمن  نم  بیترت  نیدب  دشاب و  هدیـسر  هزادـنا  نادـب  بهذـم  لوصا  زا  يزیچ 
: دوش هتفگ  اهنادب  هک  تسا  راوازس  یتسارب  ؟و  دنا هدومن  فقوت  یلاع  دصقم  نیا  رد  یلو  دنا  هدرک  ارنآ  یهاگآ  ملع و 
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 . ضعبب نورفکت  باتکلا و  ضعبب  نونموتفا 

.دیزرو یمرفک  رگید  یضعب  هب  هدروآ و  نامیا  باتک  زا  یضعب  هب  ایآ 

هچنآ هک  تسین  هدیشوپ  درخ  لها  رب  دنا  هدرک  هناهب  ار  كالفا  رد  مایتلا  قرخ و  ندوب  لاحم  هلئـسم  نآ  نتفریذپ  مدع  يارب  هکنیا  و 
طوبرم تحـص  ضرفرب  هراب  نیا  رد  اهنآ  لیلد  هکنیا  اب  ، تسین ماهوا  تاهبـش  يور  زا  زج  دـنا  هتـسج  کسمت  نادـب  هراـب  نیا  رد  ار 
صادـخ لوسر  جارعم  ماجنا  نیریز و  كـالفا  هب  هن  دـشابیم  طـیحم  ماـسجا  همه  هب  هک  كـالفالا  کـلف  یلعا و  کـلف  نآ  هب  تسا 

رتاوت هک  ددرگ  یتایاور  لوبق  زا  عنام  دـناوتب  تاهبـش  كوکـش و  نیا  لاثما  رگا  و  ( ، 20  ) دوبدـهاوخن نآ  رد  مایتلا  قرخ و  مزلتـسم 
یخرب زا  مراد  بجعت  یتسارب  نمو  دومن ! فقوت  تسا  نید  تایرورـض  زا  هچنآ  همه  رد  ناوتیم  تروصنیا  رد  هدیـسر  تابثا  هب  اهنآ 
هسیاقم رد  هکنیا  اب  نیفلاخم  هکیتروص  رد  هدش  ادیپ  یتسـس  روما  هنوگ  نیا  لاثما  رد  نانآ  يارب  هنوگچ  هک  نامباحـصا  نیرخاتم  زا 

یمن ار  اهنآ  لیوات  هزاـجا  هدرکن و  زیوجت  ار  اـهنآ  در  تسا   رتمک  ناشیدـنب  ياـپ  رترداـن و  ناـشراثآ  رتمک و  ناـشرابخا  ناـشیا  اـب 
مه زاب  دـنراد  تسد  رد  هحیحـص  ثیداحا  اهنآ  ربارب  دـنچ  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  ناوریپ  زا  هکنیا  اـب  ناـنیا  هک  ، دـنهد

(21) دننکیمرکذ نایعیش  راتفگ  هارمه  ار  ناشراتفگ  هدیسر و  نانآ  ياهفس  زا  هک  دنتسه  یکدنا  راثآ  ندرک  ادیپ  يوجتسجرد 

رظن زا  هچ  ، هداتفا قافتا  راـب  دـنچ  هلا  هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  جارعم  رایـسب  تاـیاور  قبط  هک  دـش  هتفگ  هچنادـب  هجوت  اـب  هتبلا  و 
اهنآ نایم  بیترت  نیا  اب  حالطصا  هب  ،و  دومن رارقرب  فلتخم  لاوقا  نایم  قفاوت  یعون  ناوتیم  تایصوصخ  تیفیک و  رظنزا  هچ  خیرات و 

یخرب ندـب و  مسج و  اب  يرادـیب و  رد  یخرب  ورخآ  ياهلاس  رد  یخرب  تثعب و  لوا  ياـهلاس  رد  یخرب  هک  عون  نیا  هب  ، درک عمج  ار 
هللا تسا و  هدوب  اـهنآ  زا  یکی  هب  رظاـن  لاوقا  نیا  زا  کـی  ره  و  هدوب ،  اـهنیا  ریغ  یخزرب و  تـالیثمت  تروصب  اـی  ءاـیور و  ملاـع  رد 

.ملاعلا
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رکذ هدیسر  هلاو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  جارعم  ءارـسا و  ناتـساد  لصا  هرابرد  هک  زین  ار  یتایاور  زا  یخرب  ثحب    نیا  نایاپ  رد  و 
 . ددرگ یم 

تایاور قبط  رب  جارعم  ناتساد 

،و تفر جارعمب  اجنآ  زا  دوب و  بلاطیبا  رتخد  یناـه  ما  هناـخ   رد  بشنآ  رد   « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هک  تسا  نآ  فورعم 
لوط رتشیب  بش  کـی  زا  تشگزاـب  تفر و  اهنامـسآ  یـصقا و  دجـسم  سدـقملا و  تیب  نیمزرـس  هب  ترـضحنآ  هک  یتدـم  عومجم 

لوـسر : دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  یـشایع  ریـسفت  رد  ،و  دوـب هناـخ  ناـمه  رد  ار  بشنآ  حبـص  هک  يروـطب  دیـشکن 
هب تایاوررد  ،و  داتفا قافتا  هلصاف  نیا  رد  جارعم  ءارسا و  ینعی  ، دناوخ هکمرد  ار  حبص  زامن  ءاشع و  زامن  هلا »  هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ

: دندومرف هک  هدش  تیاور  نیموصعم  همئا  و   « هلا هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  زا  ترابع  فالتخا 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  دروآ و  وا  يارب  دوب  ( 22) قارب  » شمان هک  ار  یبکرم  دـش و  لزان  ترـضحنآ  رب  بشنآ  رد  لیئربج 
یهاگترجه هنیدم و  رد  یکی  ، دراذگ زامن  داتـسیا و  هطقن  دنچ  رد  هار  رد  ،و  درک تکرح  سدـقملا  تیب  يوسب  هدـشراوس و  نآ  رب  «

تیب و  ءانیس ،  روط  رد  رگید  و  هفوکدجـسم ،  مه  یکی  و  دومرف ،  ترجه  اجنادب  هلا »  هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  دعب  ياهلاس  هک 
.تفر نامسآ  هب  اجنآ  زا  و  هدراذگ   زامن  اجنآ  رد  دش و  یصقا  دجسم  دراو  سپس  مالسلا و  هیلع  یسیع  ترضح  هاگداز  - محللا

نیمز يـالاب  رب  ریـس  ماـگنه  رد  ترـضحنآ  نآ  هک  ار  یئاـهاج  هلمجزا  دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  وهرقودـص  هـک  یتاـیاور  قـبط  رب  و 
اجنیا داد :  خـساپ  دیـسرپ  ار  هطقن  نآ  ماـن  لـیئربج  زا  نوـچو  دیـشخردیم  يا  هعقب  تروـصب  هک  دوـب  مق  نیمزرـس  دوـمرف  هدـهاشم 

اهنآ رب  اههودنا  اهیتخـس و  دـنراد و  جرف  راظتنا  ودـنیآیم  درگ  اجنیا  رد  وت  تیب  لها  نایعیـش  نموم و  ناگدـنب  هک  تسا  مق  نیمزرس 
.دش دهاوخ  دراو 
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لوـسر یلو  درک  هـضرع  ترــضحنآ  رب  ار  دوـخ  هدرک  شیارآو  اـبیز  ینز  تروـصب  اـیند  بـشنآ  رد  هـک  هدــمآ  تاـیاور  رد  زین  و 
.تشذگ رد  يو  زا  هدرکن  یهجوت  ودب  هلا »  هیلع و  هللا  یلص  » ادخ

ایند نامسآ 

نادنخ يور  اب  هدمآ و  لابقتسا  هب  هتسد  هتسد  ناگتشرف  هاگنآ  دید ،  ار  رشبلا  وبا  مدآ  اجنآ  رد  درک و  دوعـص  ایند  نامـسآ  هب  سپس 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  هک  یتیاور  قبط  رب  ،و  دنتفگ کیربت  تینهت و  هدرک و  مالس  ترـضحنآرب 
نارگید فالخ  ربو  مدوب  هدیدنوا  زا  رتگرزب  هک  مدید  اجنآ  رد  ار  يا  هتـشرف  دومرف :   « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادخلوسر هدرک   تیاور 
مدیـسرپ لیئربج  زا  ار  شمان  نوچو  تشادن  بل  رب  هدنخ  یلو  تفگ  کیربت  نارگید  دننام  تشاد و  كانمـشخ  مه و  رد  يا  هرهچ 

وا رب  دوشیم ، هدوزفا  ناراکهنگو  ادخ  نانمشد  رب  شمشخ  هتسویپ  تسا و  هدیدنخن  زگره  تسا و  خزود   نزاخ   ، کلام نیا  تفگ :
ار شوپ  رس  نوچ  دهد و  ناشن  نمب  ار  خزود  ات  دهد  روتـسد  متـساوخ  لیئربج  زا  داد  ارم  مالـس  باوج  هکنیا  زا  سپ  مدرک و  مالس 

لاح هب  ارنآ  متـساوخ  يو  زا  سپ  ، تفرگ دـهاوخ  ارف  ار  ام  مدرک  نامگ  نم  تفرگ و  ارفار  اضف  هک  تساـخرب  نآ  زا  یبیهل  تشادرب 
(23) دنادرگرب دوخ 

اب هک  یئوگتفگ  زا  سپ  دوب و  وا  تسد  رد  رون  زا  یحوـل  هک  درک  هدـهاشم  زین  ار  توـملا  کـلم  اـجنآ  رد  تیاور  نیمه  قـبط  رب  و 
تشپ و ارنآ  دشاب و  يدرم  تسد  رد  هک  تسا  يا  هکـس  مهرد و  نوچمه  نم  تسد  رد  ایند  یگمه  درک : ضرع  تشاد  ترـضحنآ 

دننک یم  هیرگ  يا  هدرم  رب  نوـچ  منکیم و  یـشکرس  نادـب  راـب  جـنپ   زور  ره  رد  نـم  هـکنآ  زج  تـسین  يا  هناـخ  چـیه  و  دـنکور ، 
یقاـب امـش  زا  یکی  هکنآ  اـت  میآـیم  اـهراب  زین  نآ  زا  سپ  دـمآ و  مهاوخ  امـش  شیپ  مه  زاـب  نم  هک  دـینکن  هیرگ   : میوـگ یماهنادـب 

و تسا ، هثداح  نیرت  تخـسو  تبیـصم  نیرتـالاب  گرم  هک  یتسارب  دومرف :  « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخلوسر هکدوب  اـجنیا  رد  ، دـنامن
.تسا نآ  زا  رت  تخس  گرم  زا  سپ  ثداوح  تفگ : خساپ  رد  لیئربج 
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ار كاپان  اهنآ  دوب و  كاپان  تشوگ  كاپ و  تشوگزا  یئاهفرظ  اهنآ  يور  شیپ  هک  متـشذگ  یهورگب  اـجنآ  زا  و  دومرف : سپـس  و 
دنروخیم و مارح  لام  هک  دنتـسه  وت  تما  زا  يدارفا  : تفگ ؟ دـننایک اهنیا  مدیـسرپ :  لیئربج  زا  دـندراذگیمار ،  كاپ  دـندروخ و  یم 

ناشناهد رد  هدـیچار و  ناشولهپ  ياهتـشوگ  دنتـشاد و  نارتش  ناـبل  نوچ  یناـبل  هک  مدـید  ار  یمدرم  دـنراذگیماو و  ار  لـالح  لاـم 
هک مدـید  ار  يرگید  نامدرم  .دـننک و  یم  یئوجبیع  نامدرم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  تفگ : ؟ دـننایک اـهنیا  : مدیـسرپ ، دـندراذگیم

هدناوخیمن و ارءاشع  هاگماش و  زامن  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  : دادخـساپ مدیـسرپ  ار  اهنآ  لاح  نوچ  دنتفوکیم و  گنـس  اب  ار  ناشرس 
اهنآ عــضو  نوــچ  دـــمآ و  یم  نوریب  ناشهاگنمیـــشن  زا  دـــنتخیریم و  ناــشناهد  رد  شتآ  هــک  مدـــید  ار  یمدرم  و  دـــنتفخیم ،

یمنو دنتشاد  یگرزب  ياهمکش  هک  مدید  ار  یهورگ  ،و  دنروخیم متس   هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  : تفگ ، مدیـسرپار
ناتـسپرب هک  مدـید  ار  ینانز  ،و  دـنروخیم ابر  هک  دنتـسه  یناسک  : تفگ دـننایک ؟ اـهنیا  لـیئربج  يا  : متفگ دـنزیخرب  اـج  زا  دنتـسناوت 

،و دنرادیم بوسنم  دوخ  نارهوشب  ار  نارگید  نادنزرف  هک  دنتـسه  يراکانز  نانز  تفگ : ؟ دنتـسه ینانز  هچ  اهنیا  : مدیـسرپ ، دـننازیوآ
(24  ) درکیم ادخ  حیبست  ناشندب  ءازجا  مامت  هک  مدروخرب  یناگتشرفب  سپس 

میتفر مود  نامسآ  هب  اجنآ  زا  و 

یـسیع ییحی و  رگیدـکی  هلاخ  رـسپود  ره  : تفگ ؟ دـننایک نانیا  مدیـسرپ : لـیئربج  زا  مدـید و  رگیدـکیب  هیبش  ار  درم  ود  اـجنآ  رد  و 
راگدرورپ حیبست  هب  هک  ار  يدایز  ناگتـشرف  ،و  دنتفگ نم  هب  دورو  تینهت  هداد  خساپ  مدرک و  مالـس  اهنآ  رب  ، دنتـسه مالـسلا  امهیلع 

.مدرک هدهاشم  اجنآ  رد  دندوب  لوغشم 

میتفر الاب  موس  نامسآ  هب  اجنآ  زا  و 

مدرک و هدـهاشم  دوب  رگید  ناگراتـسب  تبـسن  هدراهچ  بش  هام  نوچمه  نارگید  هب  تبـسن  وا  یئابیز  هکار  یئاـبیز  درم  اـجنآ  رد  و 
،و تفگ کـیربت  تـینهتو و  داد  خـساپ  مدرک و  مالـس  وا  رب  ، تـسا فـسوی  تردارب  نـیا  : تـفگ لـیئربج  مدیـسرپ  ار  شماـن  نوـچ 

.مدید اجنآ  رد  زین  ار  يرایسب  ناگتشرف 
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میتفر الاب  مراهچ  نامسآ  هب  اجنآ  زا 

يارب داد و  خساپ  هدرک  مالس  وا  رب  ، هدروآاجنیا هب  اریو  ادخ  هک  تسا  سیردا  وا  : تفگ مدیـسرپ  لیئربجزا  نوچ  مدید و  ار  يدرم  و 
.دنداد ریخ  هدژم  نم  تما  نم و  يارب  یگمهو  مدرک  هدهاشم  نیشیپ  ياهنامسآ  دننام  ار  يرایسب  ناگتشرفو  تساوخ ، شزرمآ  نم 

میتفر مجنپ  نامسآ  هب  سپس 

: تفگ لـیئربج  ؟ تسیک مدیـسرپ  نوـچ  دـندوب و  هتفرگ  شتما  زا  یهورگ  ار  شرود  هک  مدـید  تلوـهک  نـسب  ار  يدرم  اـجنآ  رد  و 
.مدرک هدهاشمرگید  ياهنامسآ  دننام  ار  يرایسب  ناگتشرف  ،و  داد خساپ  مدرک و  مالس  وا  رب  ، تسا نارمع  نب  نوراه 

میتفر الاب  مشش  نامسآ  هب  هاگنآ 

هاگـشیپ رد  مدآ  نادنزرف  نیرت  یمارگ  نم  دنرادنپ  لیئارـسا  ینب  تفگ : یم  هک  مدید  ار  تماق  دـنلبو  نوگمدـنگ  يدرم  اجنآ  رد  و 
نارمع نب  یـسوم  تردارب  : تفگ تسیک ؟ : مدیـسرپ لـیئربج  زا  نوـچ  ،و  تسا رت  یمارگ  ادـخ  دزن  نم  زا  درم  نیا  یلو  متـسه  ادـخ 

.مدید عوشخ  لاح  رد  ار  يرایسب  ناگتشرف  رگید  ياهنامسآ  دننامه  داد و  باوج  مدرک  مالس  وا  رب  ، تسا

میتفر متفه  نامسآب  سپس 

رد ،و  نکب ار  تماجح  شرافـسزین  دوخ  تما  هب  نک و  تماجح  دـمحم  يا  : تفگ هکنآ  زج  مدرکن  دروخرب  يا  هتـشرفب  اـجنآ  رد  و 
رب ، تسا میهاربا  تردپ  وا  : تفگ لیئربج  مدید و  دوب  هتسشن  یتخت  يور  دوب و  دیفس  هایس و  شتروصو  رـس  يوم  هک  ار  يدرم  اجنآ 

،و مدـید اجنآ  رد  مدوب  هدـید  نیـشیپ  ياهنامـسآ  رد  هک  ار  یناگتـشرف  دـننام  ،و  تفگ کیربت  تینهتو و  داد  باوج  هدرک  مالـس  وا 
نازرل خـی  فرب و  زا  یئاهایرد  ،و  یکیراتو تملظ  زا  یئاهایرد  ،و  درکیم هریخ  ار  مشچ  یگدنـشخردزا  هک  رون  زا  یئاـهایرد  سپس 

.تسا ادخ  تاقولخم  زا  یتمسق  نیا  : تفگ لیئربج  مدش  كانمیب  نوچ  مدید و 
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! ورب : تفگ نمب  داتسیا و  تکرح  زا  لیئربج  مدیسر  رون  ياهباجح  هب  نوچ  : دومرف هک  تسا  یثیدح  رد  و 

يا متفگ : ورب ! تفگ : هدراذگ  اهنت  ارم  داتـسیا و  لیئربج  اجنآ  ردو  مدیـسر  یهتنملا  هردـس  هب  اجنآ  زا  : دومرف يرگید  ثیدـح  رد  و 
هب دوعـص  هک  تسا  يا  هطقن  نیرخآ  اجنیا  دمحم  يا  تفگ  ؟ ینکیم تقرافم   نم  زا  يراذـگ و  یم  اهنت  ارم  یئاج  نینچ  رد  لیئربج 

شیپ نم  هدرک و  عادو  نم  اب  هاگنآ  ( ، 25  ) دزوسیم ملاب  رپ و  میآ  رتالاب  اجنیا  زا  رگا  هدومرف و  ررقم  نم  يارب  لج  زع و  يادـخارنآ 
یلاعت يادـخ  هکیئاج  اـت  درک  یم  دراو  رون  هب   تملظ   زا  تملظ و  هب  رون  زا  ارم  جاوما  مداـتفا و  رون  ياـیرد  رد  هک  هاـگنآ  اـت  متفر 

.تفگ ینانخس  نم  اب  هتخاس  بطاخم  ارم  هاگنآ  درادهگن  دنک و  فقوتم  ارم  تساوخیم 

روطب میرک  نآرق  هدـش و  لقن  فلتخم  روطب  تاـیاور  رد  تسا  هدوب  هچ  هدرک  یحو  ترـضحنآب  ادـخ  هک  ینانخـس  نآ  هکنیا  رد  و 
هتفگ یخرب  ورنیا  زا  -و  درک یحو  ار  هچنآ  شا  هدـنب  هب  درک  یحو  سپ  یحوا -»  ام  هدـبع  یلا  یحواف  » دـیوگیم هتـسبرس  لاـمجا و 

تیاور رگا  : دنا هتفگ  مه  یضعب  ،و  دومرفیم دوخ  یلاعت  يادخ  دوب  تحلـصم  رگا  اریز  دوش  ثحب  هراب  نیا  رد  تسین  تحلـصم  دنا :
.تسین نآ  لقن  راهظا و  رد  یعنام  ، درک لقن  ارنآ  دش و  دراو  موصعم  زا  يربتعم  لیلد  و 

زا یخرب  رکذ  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تفالخ  ینیـشناج و  هلئـسمب  طوبرم  یحو  نآ  هک  هدمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
شزرمآ هرقب 3 - هروس  میتاوخ  - 2 زامن بوجو  - 1: دوب زیچ  هس  یحو  نآ  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  و  هدوب ،  ترـضحنآ  لـئاضف 

.داد واب  ار  نایخزود  نایتشهب و  ياهمان  دنوادخ  هک  تسا  رئاصب  باتک  ثیدح  رد  و  كرش ، زا  ریغ  یلاعت  يادخ  بناجزا  ناهانگ 
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رون و ياهایرد  نامه  زا  متـشگ و  زاب  یلاعت  يادـخاب  تاـجانم  ماـمتا  زا  سپ  : دومرف هلا »  هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخلوسر تروص  رهب  و 
.متشگ زاب  وا  هارمه  هب  مدیسر و  لیئربجب  یهتنملا  هردس  رد  هتشذگ  تملظ 

هراب نیا  رد  يرگید  تیاور 

تایاور درک  هدهاشم  نیمز  يور  هکلب  خزود و  تشهب و  اهنامسآ و  رد  بشنآ  هلا »  هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  هکیئاهزیچ  هرابرد 
: مینک یم  لقن  امش  يارب  هدرک و  باختنا  ار  اهنآ  زا  یتمسق  الیذ  ام  هک  هدش  دراو  هدنکارپ  روطب  زین  يرگید  دایز 

هلا هیلع و  هللا  یلص  » ادخلوسر هک  تسا  هدمآ  هدش  لقن  نارگید  سابع و  نبا  زا  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  يدایز  ثیداحا  رد 
رد دیـسرپ  لیئربج  زا  نوچ  دـید و  ترـضحنآ  تروصبار  يا  هتـشرف  اـی  درک و  هدـهاشم  اهنامـسآ  رد  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  تروص  «

ترـضحنآ تروصب  ار  هتـشرف  نیا  یلاعت  يادخ  دنتـشاد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رادید  قایتشا  نامـسآ  ناگتـشرف  نوچ  تفگ : باوج 
.میئآیم هتشرف  نیا  ندید  هب  میوشیم  بلاطیبا  نب  یلع  رادید  قاتشم  ناگتشرف  ام  هک  نامز  ره  دومرف و  قلخ 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ات  ار  مالـسلا  هیلع  یلعزا  سپ  نیموصعم  همئا  تروص  هک  هدـمآ  زین  ثیدـح  رد  و 
.دنتسه نیمز  يور  رد  وت  زا  سپ  یهلا  ياهتجح  اهنیا  دنتفگ : دیسرپ  نوچ  درک و  هدهاشم  شرع  تسار  تمسرد 

ار دوخ  تما  دمحم  يا  :- دندومرف بشنآ  رد  لیلخ  میهاربا  : دیوگ  « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  هک  تسا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
اب دراد و  تخرد  زا  یلاخ  يرایسب  ياهتـشد  هزیکاپو و  كاپ  شکاخ  اراوگ و  شبآ  تشهب  وگب : اهنآب  ناسرب و  مالـس  نم  بناج  زا 

تما ددرگیم ، سرغ  اهتشد  نآ  رد  یتخرد  هللااب »  الا  هوق  لوح و ال  ربکا و ال  هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس   » هلمج رکذ 
(. 26) دننک سرغ  دایز  اهنیمز  نآ  رد  تخردات  هداد  روتسد  ار  دوخ 
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جارعم بش  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور   « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخلوسر زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یلاـما  رد  هر  یـسوط  خـیش 
هدـید نوریب  زا  نآ  نورد  تشاد  هک  يرون  یگدنـشخرد و  تدـش   زا  هک  مدـید  خرـس  توقای  زا  يرـصق  مدـش  تشهب  لخاد  نوچ 

، دیوگ هزیکاپ  كاپ و  نخس  هک  یسک  نآ  زا  : تفگ ؟ تسیکزا رصق  نیا  مدیـسرپ : لیئربج  زا  تشاد  دج  ربز  رد و  زا  هبق  ود  دشیم و 
، دهد ماجنا  - بش زامن  -و  دـجهت دـنباوخ  رد  مدرم  هک  یماگنه  بش  رد  ،و  دـنک ماعط  ماعطا  ودریگ  هتـسویپ  ودـهد  همادا  ار  هزور  و 

هتـشاد ار  راـکنیا  تقاـط  هـک  تـسه  یــسک  امــش  تـما  ناـیم  رد  اـیآ  : مدرکــضرع ترــضحنآ  هـب  نـم  : دـیوگ مالــسلا  هـیلع  یلع 
هللا و ناحبـس  :» دیوگب هک  یـسک  : دومرف دنرتانادربمغیپ  ادـخ و  : مدرک ضرع  ؟ تسیچ نتفگ  كاپ  نخـس  ینادـیم  چـیه  : دومرف ؟ دـشاب

هام ینعی  - ربص هام  دومرف : ، دنرتاناد شلوسرو  ادخ  : متفگ ؟ تسا هنوگچ  هزور  همادا  ینادیم  چیه  « ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  دـمحلا هللا و ال 
یـسک : دومرف دنرتاناد ، شلوسر  ادخ و  : متفگ تسیچ ؟ ماعط  ماعطا  یناد  چیه  ،و  دنکن راطفا  ارنآ  زور  چـیه  ودریگ  هزور  ار  - ناضمر

رد دجهت  ینادیم  چیه  ،و  دنک ظفح  مدرم  زا  ار  ناشیا  يوربآ   هک  دنک  هیهت  یکاروخ  عورشم  هار  زادوخ  - ناراوخنانو لایع  يارب  هک 
رد - دناوخب ار  دوخ  ءاشع  زامن  ات  دـباوخن  هک  یـسک  دومرف : ، دـنرتاناد شلوسر  ادـخ و  : مدرکـضرع تسیچ ؟ دـنباوخ  مدرم  هک  بش 

.دنباوخیم نیکرشم  يراصن و  دوهی و  هک  یتقونآ 

: دیونشب دشابیم  - مالسا راوگرزب  يوناب  - هجیدخ زا  یتلیضف  نمضتم  هک  زین  ار  ثیدح  نیا 

ارم لیئربج  هک  یبش  نآ  رد  : دومرف هلا »  هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخلوسر هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـس  وبا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع 
يادخ بناج  زا  ار  هجیدخ  هک  تسا  نآ  نم  تجاح  تفگ : ؟ يراد یتجاح  ایآ  لیئربج  يا   : متفگ ودـب  میتشگزاب  نوچ  درب  جارعمب 

ار لـیئربج  دـنوادخ و  مالـس  درکرادـید  ار  هجیدـخ  نوـچ   « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخلوسر یناـسرب و  مالـس  نـم  فرطزا  یلاـعت و 
 . مالسلا لیئربج  یلع  مالسلا و  هیلا  مالسلا و  هنم  مالسلا و  وه  هللا  نا  تفگ : باوج  رد  وا  دیناسر و  هجیدخب 
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هدرک تیاور  یناه  ما  زا  جارعم  ثیدح  لیذ  رد  هریس  رد  ماشه  نبا  شیرق  ناوراک  زا  هلآ »   هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  نداد  ربخ 
، میتفر باوخب  وا  اب  مه  ام  تفخب ، دناوخ و  ار  ءاشعزامن  دوب و  نم  هناخ  رد  ار  بشنآ  هلا »  هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  : دـیوگ هک 
ما يا  دومرف : هدرک  نم  هب  ور  هاگنآ  میدرازگ  زامن  وا  اب  مه  ام  هدـناوخ  ار  حبـص  زامن  درک و  رادـیب  ار  ام  هک  دوب  حبـص  ياهیکیدزن 

اجنآ رد  مه  زامن  دنچ  هتفر و  سدقملا  تیب  هب  سپس  مدناوخ  نیمزرس  نیا  رد  امـش  اب  ار  ءاشع  زامن  دیدید  هچنانچ  بشما  نم  یناه 
.مدناوخ اجنیا  رد  هرابود  ار  حبص  زامن  دینکیم  هدهاشم  هچنانچ  مدناوخ و 

يا متفگ : ودـب  تفر و  سپ  شا  هماـج  هک  يروـطب  متفرگ  ار  شنماد  هتخادـنا  تسد  نم  دورب  هک  تساـخرب  هدوـمرف  ار  نخـس  نـیا 
زین اهنآ  يارب  ادخب !  دومرف : دنرازآ ،  یم  هدرک و  بیذکت  ار  وت  هک  وگم  نارگید  يارب  یتفگ  ام  يارب  هک  ار  نخس  نیا  ادخ  لوسر 

! تفگ مهاوخ 

مدرم اب  شراک  نیبب  ورب   « هلا هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  لابندـب  متفگ : دوب  هشبح  لها  زا  هک  دوخ  كزینک  هب  نم  دـیوگ : یناه  ما 
.يوگ زاب  نم  يارب  ار  اهنآ  يوگتفگو  دماجنایم  اجکب 

: دندیسرپ بجعت  اب  درک  فیرعت  مدرم  يارب  ار  دوخ  ناتساد   « هلا هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  نوچ  : تفگ هتشگ  زاب  تفر و  كزینک 
نتفر ماگنه  نم  هک  تسا  ناوراک  نالف  شا  هناشن  دومرف : ؟ یئوگیم تسار  وت  مینادـب  اـجک  زا  اـم  تسیچ و  وت  راـتفگ  قدـص  هناـشن 

مداد و ناشن  ناشیا  هب  ارنآ  ياج  نم  درکرارف و  اهنآ  زا  یکی  هدرک  مر  قارب  تکرح   يادـص  زا  ناشنارتش  مدـید و  اجنالف  رد  ماـشب 
دوخ رـس  يالاب  یبآ  فرظ  دـندوب و  باوخ  یگمه  هک  مدروخرب  ناوراک  نالفبهکم  یلیم   25 نانجض لزنمرد  زین  تشگزاب  ماگنه 
شا هناشن  ،و  دش دنهاوخ  هکم  دراو  میعنت  هرد  زا  نونکا  مه  روبزم  ناوراک  دندوب و  هدناشوپ  شوپرـساب  ارنآ  يور  دندوب و  هدراذـگ 

.دشاب یم  هایس  نآ  هگنل  کی  هک  تسا  رتش  نآ  يور  راب  هگنل  ود  تسا و  گنر  يرتسکاخ  يرتشاهنآ  شیپاشیپ  هک  تسا  نآ 
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هردزا هک  دـندرک  هدـهاشم  دوب  هدومرف  هک  اهیناشن  نامه  اب  ار  ناوراکو  هتفر  میعنت  هرد  يوسب  دندینـش  ار  نانخـس  نیا  مدرم  نوچ  و 
همه دـندش  ایوج  اهنآ  زا  ار  رتش  نآ  ندـش  مگ  نارتش و  ندرک  مر  ناتـساد  دـمآ و  هکمب  رگید  ناوراک  نآ  نوچ  دـش و  دراو  میعنت 

.دندرک قیدصتار 

نینچ اهنآ  زا  یخرب  نایاپ  رد  دنا و  هدرک  لقن  یتایاور  - یفالتخارـصتخم اب  نومـضم - نیمهب  زین  مهیلع  هللا  ناوضر  هعیـش  نیثدـحم 
: دنتفگ هک  دوب  نیا  ناشفرح  نیرخآ  دنامن  یقاب  ءازهتسا  بیذکت و  يارب  یهار  دش و  مولعم  ترضحنآ  راتفگ  قدص  نوچ  هک  تسا 

! دمحم زا  رگید  يرحس  مه  نیا  -

نآرق هاگدید  زا  (ص ) دمحم ترضح  جارعم 

هراشا

رح نیسحدیس  هدنسیون :

نآرق هاگدید  زا  (ص ) دمحم ترضح  جارعم 

یشخب نداد  ناشن  تهج  هب  ینامسآ  جورع  هنابـش و  رفـس  .دشاب  یم  جارعم  هلأسم  (ص ) دمحم ترـضح  یناگدنز  ثداوح  زا  یکی 
يوس زا  رفـس ، نیا  يارب  فلتخم  داعبا  رد  ناشیا  ياه  یگتـسیاش  هب  هجوت  اب  هتفرگ و  ماـجنا  (ص ) ربماـیپ هب  یهلا ، تمظع  تاـیآ  زا 

.دندش باختنا  اه ، نآمسآ  هب  اجنآ  زا  یصقالا و  دجسم  هب  همظعم  هکم  زا  یلاعت ، قح 

، دندش لمحتم  ار  يدایز  ياه  یتخس  یناور و  یمسج و  ياه  هجنکش  هکم  رد  تلاسر  غالبا  نایرج  رد  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح 
اه نآ  فادها  دـندرک و  ءاضما  ار  مشاه  ینب  هیلع  يداصتقا  هرـصاحم  نامیپ  رگیدـکی  اب  شیرق  نارـس  تثعب  متفه  لاس  رد  هلمج  زا 
ار يا  هماـنرب  نینچ  مالـسا  يدوباـن  يارب  تقیقح  رد  دوـبن و  ناناملـسم  دادـعت  شیازفا  مالـسا و  شرتـسگ  زا  يریگوـلج  زج  يزیچ 

ظفح يارب  ار  اه  جنر  ماسقا  عاونا و  دندرب و  رسب  بلاطوبا  بعش  رد  ناناملسم  و  (ص ) هللا لوسر  لاس  هس  تدم  هب  دندید و  كرادت 
، تفرگ تروص  یهلا  ياهدادـما  اب  هک  بلاطوبا  بعـش  زا  جورخ  زا  سپ  .دـندیرخ  ناـج  هب  (ص ) ادـخ لوسر  دوجو  مالـسا و  نید 

، دنداد تسد  زا  ار  دوخ  يافواب  رای  ود  (ص ) ربمایپ
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ار (ص ) ربمایپ تدش  هب  نازیزع ، نیا  گرم  .دندوب  مالسا  تفرشیپ  يارب  ییافو  اب  دنمورین و  نابیتشپ  ود  هجیدخ  بلاطوبا و  ترضح 
دراو دندوب ، هدزن  ترضح  نآ  هب  زور  نآ  ات  هک  ار  یتامدص  ، هتخاس كاب  یب  ناشیا  هب  ندناسر  بیـسآ  رد  ار  شیرق  درک و  نیگمغ 

نتفاـی يارب  (ص ) هللا لوسر  بلاـطوبا ، بعـش  يارجاـم  نتفاـی  ناـیاپ  زا  سپ  .دـنتخیر  یم  وا  رـس  رب  كاـخ  هک  ییاـج  اـت  دـنتخاس ،
لذارا هکلب  دنتفریذپن ، ار  ناشیا  توعد  اهنت  هن  نانآ  دوب ، مالسا  هب  فیقث  هلیبق  توعد  ناشفده  دندش و  فئاط  رهـش  مزاع  یهاگیاپ 

همه نیا  زا  سپ  .دنتخاس  حورجم  ار  ناشیا  تیاهن  رد  دننک و  نارابگنس  ار  (ص ) ربمایپ نداد ، مانمشد  اب  ات  دندرک  راداو  ار  شابوا  و 
، یتسه زومر  تقلخ و  هاگتسد  تمظع  تایآ و  زا  یـشخب  نداد  ناشن  يارب  دنوادخ  مالـسا ، هیلاع  فادها  دربشیپ  هار  رد  اه  یتخس 
اب .درب  جارعم  هب  ار  يو  ترـضح ، نآ  شمارآ  نیکـست و  يارب  لاعتم  يادـخ  داد و  (ص ) مالـسا یمارگ  لوسر  هب  گرزب  يا  هیدـه 

ینامـسآ جورع  ینیمز و  رفـس  نیا  دـندوب ، هدیـسر  لـماک  تیدوبع  یگدـنب و  هلحرم  هب  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  هکنیا  هب  هجوت 
.درک مهارف  یهلا  میظع  تردق  هب  ناشیا  لماک  نانیمطا  يارب  ار  هنیمز 

: جارعم يانعم 

يوس كاخ  زا  ندیشک و  کلف  هب  رـس  ینعی  جارعم  رتهب ، یترابع  هب  ای  .دنور  الاب  نآ  هلیـسو  هب  هچ  نآ  ناکلپ ، نابدرن ، ینعی  جارعم 
.تسا ندش  كالفا 

: نآ نامز  تدم  جارعم و  خیرات 

دنوادـخ زا  (ص ) هللا لوسر  ( 3) .دنا هتـسناد  تثعب  زا  دعب  لاس  هدزاود  یـضعب  و  ( 2) تثعب زا  دـعب  لاس  هد  ار  جارعم  ءارـسا و  یخرب 
رد دیـسر ، ارف  ترجه  زا  لبق  هام  هدجیه  ناضمر ، مهدـفه  هبنـش  بش  نوچ  دـیامرف ، هئارا  وا  هب  ار  خزود  تشهب و  هک  درک  تلأسم 
زا هچنآ  رادید  يارب  دـنتفگ  دـندمآ و  وا  شیپ  لیئاکیم  لیئربج و  ، دـندوب هتفخ  دوخ  هناخ  رد  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  یلاح 

تکرح سدـقملا  تیب  يوس  هب  دـندش و  قارب  راوس  (ص ) دـمحم ترـضح  هاـگنآ  ( 4) .نک تکرح  يدوب  هدرک  تلأـسم  دـنوادخ 
اجنآ زا  دندش و  یصقالادجسم  دراو  سپس  محللا ، تیب  انیس و  روط  هفوک ، دجسم  هنیدم ، رد  دندرازگ ، زامن  هطقن  دنچ  رد  دندرک و 

ینامسآ ترفاسم  ای  مود  تمسق  تفای و  همتاخ  ینیمز  ترفاسم  ینعی  (ص ) ربمایپ رفس  لوا  تمـسق  اج  نیا  رد  .دنتفر  اه  نآمـسآ  هب 
نامه حبص  (ص ) هللا لوسر  دوبن و  بش  کی  زا  شیب  هعقاو  نیا  نامز  تدم  .دش  عورـش  سدقملا  تیب  رد  عقاو  یـصقالا  دجـسم  زا 

.دـندوب یناه  ما  هناخ  رد  بش  نآ  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  دـندقتعم  نیخروم  .دنتـشگرب  بلاط  یبا  رتخد  یناه  ّما  هناـخ  هب  بش 
.دندناوخ هکم  رد  ار  حبص  زامن  ءاشع و  زامن  ترضح  نآ  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  سپ 
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(: (ص مرکا لوسر  ترضح  جارعم  یگنوگچ  تیفیک و 

« .ریصبلا عیمسلاوه  هنا  انتایا  نم  هیرنل  هلوحانکراب  يذلا  یصقالا  دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل  هدبعب  يرسا  يذلا  ناحبس  »

، میتخاس تکربرپ  ار  شدرگادرگ  هک  یـصقالادجسم  هب  مارحلادجـسم  زا  بش  کی  رد  ار  شا  هدـنب  هک  ییادـخ  تسا  هزنمو  كاـپ 
و (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  ینامـسآ  ترفاـسم  هب  هک  نیا  زا  شیپ  .تساـنیب  اونـش و  وا  میهد ، ناـشن  وا  هب  ار  دوـخ  تاـیآ  اـت  درب ،
زا لوا  هیآ  هب  دانتسااب  زیمآ  زاجعا  هنابش  رفس  نیا  تاصخـشم  رکذ  هب  میزادرپب ، دش ، عورـش  یـصقالادجسم  زا  هک  ناشیا  تادهاشم 

.مینک یم  ناونع  ار  اه  ناشکهک  رد  جارعملا و  هلیل  رد  (ص ) ربمایپ تادهاشم  هاگنآ  میزادرپ ، یم  ءارسا  هروس 

: زیما زاجعا  رفس  نیا  تاصخشم 

یلاح رد  تسا ، هنابش  رفـس  ینعم  هب  برع  تغل  رد  ءارـسا » » اریز دش ، عقاو  ماگنه  بش  رفـس  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  ارـسا » » هملک - 1
.دوش یم  هتفگ  زور  رد  ترفاسم  هب  ریس » » هملک هک 

مه تفرگ ؛ ماـجنا  بش  رد  شا  همه  ریـس  نیا  هک  دـنک  یم  هداـفا  ار  اـنعم  نیا  مـالک ، رد  شندوب  تسا و  هیف  لوـعفم  ًـالیل  هملک  - 2
.دش عقاو  بش  کی  رد  لماک  روط  هب  رفس  نیا  ( 6) .شنتشگرب مه  شنتفر و 

نیرتالاب هک  ارچ  دوب ، (ص ) دمحم ترـضح  یگدنب  تیدوبع و  ماقم  رطاخ  هب  مارکا  راختفا و  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  دبع » » هملک - 3
.دشاب ادخ  نیتسار  هدنب  هک  تسا  ناسنا  يارب  ماقم 

ریس اریز  یناحور ، هن  تسا  هدوب  ینامسج  ریـس  نیا  هدش و  عقاو  يرادیب  رد  رفـس  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  دبع » » هب ریبعت  نینچ  مه  - 4
ناـج مسج و  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـبع  هـملک  یلو  درادـن ، باوـخ  هـب  هیبـش  یتلاـح  اـی  باوـخ  هلأـسم  زج  یلوـقعم  ینعم  یناـحور 

هب ار  ندوب  یناحور  لامتحا  دننک ، كرد  تسرد  ار  زاجعا  نیا  دنتسناوتن  هک  یناسک  اهتنم  هتشاد ، تکرـش  رفـس  نیا  رد  (ص ) ربمایپ
هطقن نالف  هب  ار  صخـش  نـالف  نم  دـیوگب  يرگید  هب  یـسک  رگا  میناد  یم  هک  یلاـح  رد  ، دـنا هدرک  رکذ  هیآ  يارب  یهیجوت  ناونع 

.تسا هتخادرپ  يریس  نینچ  هب  وا  هشیدنا  رکفت  ای  هدوب  لایخ  ای  باوخ  ملاع  رد  هک  تسین  نیا  شموهفم  مدرب 
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هب هدام  نیا  و  وصق » » هداـم زا  یـصقا » » هملک تسا و  سدـقملا  تیب  هلوح » اـنکراب  يذـلا  » هلمج هنیرق  هب  یـصقالا » دجـسم  » زا دارم  - 5
یگدنز لحم  هب  تبسن  دجسم  نیا  هک  تسا  تهج  نیدب  هدیمان ، یصقالا  دجسم  ار  سدقملا  تیب  دجسم  رگاو  تسا ، يرود  يانعم 

هک تسا  هکم  رهـش  ناشیا  یگدـنز  لحم  اریز  تسا ، رود  یلیخ  مارحلا  دجـسم  زا  دنتـسه  وا  اـب  هک  ینیبطاـخم  و  (ص ) ادـخ لوسر 
(7) .تسا اج  نامه  رد  مارحلا  دجسم 

ماجنا روظنم  نیمه  هب  زین  اه  نآمـسآ  رد  ریـس  نیا  هلابند  هک  هنوگنامه  هدوب ، یهلا  تمظع  تاـیآ  هدـهاشم  ریـس ، نیا  زا  فدـه  - 6
يارب يرتـنوزف  یگداـمآ  و  دـبای ، يرتـشیب  تمظع  تاـنیب ، تاـیآ و  هدـهاشم  وـترپ  رد  (ص ) ربماـیپ تمظع  رپ  حور  اـت  تسا  هتفرگ 
نامگ هب  دنیبب ! ار  ادخ  ات  تفر  جارعم  هب  (ص ) هللا لوسر  هک  دنرادنپ  یم  نارکف  هتوک  هک  هنوگ  نآ  هن  دنک ، ادیپ  اه  نآسنا  تیادـه 

زین وا  شنیرفآ  تمظع  زا  و  دوب ، هتخانـش  ار  ادخ  تمظع  هچرگ  (ص ) هللا لوسر  لاح  ره  هب  دراد !! اه  نآمـسآ  رد  یلحم  ادخ  هکنیا 
یم هراشا  اه  نآمـسآ  رد  جارعم  ینعی  رفـس ، نیا  هلابند  هب  هک  مجن  هروس  تایآ  رد  ندـید ،» دـننام  دوب  یک  ندینـش  یلو  ،» دوب هاگآ 

.درک هدهاشم  ار  شراگدرورپ  گرزب  تایآ  رفس  نیا  رد  وا  يربکلا » هبر  تایآ  نم  يار  دقل  » میناوخ یم  زین  دنک 

زین نآ  فارطا  تسا ، سدـقم  ینیمزرـس  دوخ  هکنیا  رب  هوـالع  یـصقالادجسم  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  هلوـح » اـنکراب  » هلمج - 7
يا هقطنم  رد  میناد  یم  هک  ارچ  دـشاب ، هدوـب  نآ  يرهاـظ  تاـکرب  هب  هراـشا  تسا  نکمم  نیا  تسا و  یتـکربرپ  كراـبم و  نیمزرس 

هدوب یتسرپادخو  دـیحوت  رون  هاگتـساخ  و  ادـخ ، گرزب  ناربمایپ  نوناک  خـیرات  لوط  رد  سدـقم  ناتخرد  زا  ولمم  مرخ و  زبسرس و 
.تسا
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، هدوبن باسح  یب  (ص ) ربمایپ هب  تبهوم  نیا  ششخب  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  میتفگ  هک  هنوگ  نامه  ریصبلا » عیمـسلاوه  هنا  » هلمج - 8
.تسا هاگآ  یبوخ  هب  نآ  زا  دنوادخو  دش  ادیپ  شرادرگ  راتفگ و  رثا  رب  هک  هدوب  ییاه  یگتسیاش  رطاخ  هب  هکلب 

بیع و ره  زا  دـنوادخ  ندوب  هزنم  كاپرب و  ياه  نآشن  دوخ  (ص ) ربمایپ هماـنرب  نیا  هکنیا  رب  تسا  یلیلد  ناحبـس »  » هملک ًانمـض  - 9
.تسا صقن 

رفـس نیا  رد  (ص ) هللا لوـسر  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  دـنوادخ ، تمظع  تاـیآ  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـنتایآ » نم  » رد نـم » » هـملک - 10
.تسا هدرک  هدهاشمار  نآ  زا  يا  هشوگ  اهنت  تمظعرپ 

: اه نامسآ  رد  (ص ) مالسا ربمایپ  تادهاشم  هب  هاتوک  یهاگن 

دشاب یم  دیجم  نآرق  حیرص  صن  قباطم  هک  تسا  تبترم  یمتخ  ترضح  ینامسج  جارعم  مالسا ، سدقم  نید  تایرورـض  هلمج  زا 
قبط .تسا  یمالـسا  ياه  هقرف  همه  قافتا  دروم  تسا و  هدـش  هراـشا  مهم  نیا  هب  مجن  هروس  رد  ءارـسا و  هروس  زا  هیآ  نیتسخن  رد  و 

رد زین  دراذـگ و  زامن  اجنآ  رد  درک و  لوزن  هنیدـم  نیمزرـس  رد  لیئربج  قافتا  هب  هار  ءانثا  رد  (ص ) ربماـیپ ربتعم ، تاـیاور  زا  یخرب 
زا سپس  دوب ، (ص ) ربمایپ تعامج  ماماو  دراذگ  زامن  یسیعو  یسوم  میهاربا و  دننام  گرزب  يایبنا  حاورا  روضح  اب  یـصقالادجسم 

ياه هنحص  اب  نامسآ  ره  رد  دومیپ ، يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هناگتفه  ياه  نآمسآ  دش و  عورش  (ص ) هللا لوسر  ینامسآ  رفس  اجنآ 
نایتشهب تشهب و  اب  یـضعب  رد  ناـیخزود و  اـی  خزود  اـب  اـه  نآمـسآ  زا  یخرب  رد  ناگتـشرف و  ناربماـیپ و  اـب  دـش ، وربور  يا  هزاـت 

یبئاجع دومرف و  هریخذ  دوخ  كاپ  حور  رد  هدـنزومآ  رایـسب  شزرارپ و  ياه  هرطاـخ  اـه  نآ  زا  کـی  ره  زا  ربماـیپ  و  درک ، دروخرب 
هیانک و نابز  اب  یلو  تحارص ، اب  ار  اه  نیا  تشگزاب  زا  سپ  .دوب و  یتسه  ملاع  رارسا  زا  يرـس  يزمر و  مادک  ره  هک  درک  هدهاشم 

رما نیا  .دومن  یم  ناوارف  هدافتـسا  نآ  زا  تیبرت  میلعت و  يارب  و  داد ، یم  حرـش  بساـنم  ياـه  تصرف  رد  تما  یهاـگآ  يارب  لاـثم ،
ریبعت و  دوب ، اهب  نارگ  تادهاشم  نیا  یتیبرت  ینافرع و  جیاتن  زا  هدافتـسا  ینامـسآ  رفـس  نیا  مهم  فادها  زا  یکی  هک  دهد  یم  ناشن 

.دـشاب روما  همه  هب  يا  هتـسبرس  یلامجا و  هراشا  دـناوت  یم  ثحب ، دروم  تاـیآ  رد  يربکلا » هبر  تاـیآ  نم  يار  دـقل  » نآرق ینعمرپ 
ای مغنتم  نآ  رد  هک  ار  یناـسک  و  درک ، هدـهاشم  جارعم  رفـس  رد  (ص ) ربماـیپ هک  ار  یخزود  تشهب و  هک  تسا  مهم  هتکن  نـیا  رکذ 

دعب زیخاتـسر  خزود  تشهب و  نآرق ، تایآ  قبط  اریز  دوب ، یخزرب  خزود  تشهب و  هکلب  دوبن ، تمایق  خزود  تشهب و  دـید ، بذـعم 
باجح اجنآ  رد  و  دیسر ، نامسآ  نیمتفه  هب  ماجنارـس  .دوش  یم  ناراکدب  ناراکوکین و  بیـصن  باسح ، زا  تغارف  تمایق و  مایق  زا 

روـن و رـسارس  ناـهج  نآ  رد  (ص ) ربماـیپ تشاد و  رارق  يوأـملا » هنجو  یهتنملا » هردـس  » هـک اـجنامه  درک ، هدـهاشم  روـن  زا  ییاـه 
و هتخاس ، بطاخم  ار  وا  رفـس  نیا  رد  دنوادخو  دیـسر ، ینداوا » نیـسوق  باق  » ماقم هللا و  یلا  برق  ینطاب و  دوهـش  جوا  هب  ییانـشور 
(9) .تسا هدـش  دراو  ترـضح  نآ  رب  رفـس  نیا  رد  یـسدق  ثیداـحا  یخرب  دومرف و  وا  هب  یناوارف  نانخـس  مهم و  رایـسب  تاروتـسد 

يربهر و  ( 10) .داد ماجنا  ار  هناگجنپ  ياهزامن  ربمایپ  هارمه  دمآ و  لیئربج  دـش و  بجاو  (ص ) ربمایپ رب  هناگجنپ  ياهزامن  نینچمه 
همطاـف ادـخ  هبیبـح  شرتـخد  رون  درک ، هدـهاشم  تشهب  رد  (ص ) مرکا ربـمغیپ  هک  يرگید  روـما  زا  .دـش  حرطم  (ع ) یلع تیـالو  و 

شرع قاس  رد  (ص ) هللا لوسر  يارب  تشهب  رد  جارعملا  هلیل  رد  .تسا  هتشاد  روهظ  یعون  هب  یملاع  ره  رد  ارهز  رون  .دوب  (س ) ارهز
هک تسا  تیاور  رد  و  جع ) ) تجح ترضح  هب  دسرب  ات  همطاف  دعب  (ع ) یلع رون  یلوا  دید ، ار  همئا  رون  دومرف ، رظن  یتقو  درک  عولط 

دهاش ار  ثیدح  نیا  ناگرزب  زا  یخرب  اذل  و  تسا ، يّرد  بکوک  لثم  مدید  تسا ، نم  مهدزاود  یـصو  هک  ار  جـع ) ) يدـهم دومرف 
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(11) .تسا لضفا  تیب  لها  همه  زا  ءاسک  باحصا  زا  سپ  جع ) ) نسحلا نب  هجح  هک  دنا  هتفرگ 
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: جارعم ياه  سرد  اه و  مایپ 

(. ....يرسا يذلا  ناحبس  ) دراد هجوت  لباق  يرارسا  هکلب  تسین  وغل  جارعم ، -1

(. ....يرسا يذلا  ناحبس  ) تسا ناکم  یب  دنوادخ  هنرگو  دوب  (ص ) ربمایپ یملع  دیدزاب  یصوصخ و  يودرا  جارعم ، -2

(. هدبعب يرسا  ) تسین نکمم  هلیذر  تافص  زا  جورخ  یب  جورعو ، تسا  زاورپ  همدقم  تیدوبع ، -3

(. هدبعب يرسا  ) مینکن ّولغ  ادخ  يایلوا  هراب ي  رد  سپ  تسا ، دبع » » زاب دورب ، جارعم  هب  مه  رگا  ناسنا  -4

(. هدبعب ) تسوا یهلا  ياه  تفایرد  هنیمزو  (ص ) ربمایپ تاراختفا  زا  تیدوبع ، -5

(. ًالیل......يارسا ) تسا تقو  نیرتهب  بش  ادخ ، هب  برق  يارب  -6

(. ًالیل ) تسا هدوب  یمهم  رایسب  بش  جارعم ، بش  -7

(. ًالیل دبعب و  يرسا  ) دریگ یم  ماجنا  هبش  کی  زاورپ  دشاب ، یگتسیاش  دادعتسا و  رگا  -8

(. دجسملا نم  ) تسا نمؤم  يونعم  زاورپ  يوکس  نیرتهب  دجسم  -9

(. یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  ) دشاب ام  ياهراک  روحم  دیاب  دجسم  -10

(. دجسملا نم.....يرسا  ) دشاب سدقم  ياه  هاگیاج  اه و  هار  زا  دیاب  سدقم ، ياه  تکرح  -11

(. هلوح انکراب   ..... دجسملا ) دشاب نآ  نوماریپ  دجسم و  روحم  رب  دیاب  تاکرب ، يزبسرس و  -12

انکراـب ) تسا هدوب  خـیرات  رد  ناگتـشرف  هاـگدورف  ناربماـیپ و  رقم  ینامـسآ ، تاـکرب  لوزن  لـحم  نآ ، یلاوح  سدـقملا و  تیب  -13
(. هلوح

(. انتایآ نم  هیرنل....يرسا  ) تسا رتشیب  نیمز  زا  زین  نامسآ  ياه  یتفگش  رتشیب و  نیمز  ياه  ینتسناد  زا  ناسنا ، یملع  تیفرظ  -14

(. انتایآ نم  هیرنل  ) دوب يونعم  دشر  تفرعم و  بسک  جارعم ، فده  -15

(. انتایآ نم  ) دنرادن ار  اه  نآ  همه  هب  یبایتسد  ناوت  زین  (ص ) ادخ لوسر  هک  تساهتنا  یب  ردق  نآ  یهلا  تایآ  -16

(. ریصبلا عیمسلا  () 12) دونش یم  ار  ناشنانخس  دنیب و  یم  ار  نانآ  هک  دهد  یم  رادشه  نافلاخم  هب  دنوادخ  -17

(: (ص مرکا لوسر  ترضح  جارعم  لباقم  رد  شیرق  شنکاو 
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ار نطو  هکم و  هار  دـندمآ و  دورف  سدـقملا  تیب  رد  جارعم  زا  تعجارم  ماـگنه  (ص ) ربماـیپ سدـقم  دوجو  هک  دـش  هتفگ  شیپ  رد 
یم نآ  لابند  هب  دندوب و  هدرک  مگ  ار  يرتش  نانآ  هک  یلاح  رد  دـندروخرب ، شیرق  یتراجت  ناوراک  هب  هار  نیب  رد  و  دـنتفرگ ، شیپ 

ار دوخ  زار  راب  نیلوا  يارب  دندمآ و  نیئاپ  رجف  عولط  زا  شیپ  یناه » ما  » هناخ رد  دوخ  يامیپاضف  بکرم  زا  (ص ) هللا لوسر  .دنتـشگ 
(ص) ربماـیپ هب  يرازآ  تسا  نکمم  اریز  دـننکن ، فیرعت  یـسک  يارب  ار  ارجاـم  نیا  تساوـخ  ناـشیا  زا  یناـه  ما  ( 13) .دـنتفگ وا  هب 
هب لمع  ادـخ و  ياضر  تهج  رد  ناشلاعفاو  لامعا  مامت  هک  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  اـما  .دـنیامن  بیذـکت  ار  ناـشیا  دـنناسرب و 

دندرک بجعت  دنداد ، نانآ  هب  ار  ربخ  نیا  نوچ  تفگ و  مهاوخ  اه  نآ  يارب  دنگوس  ادـخ  هب  دنـشاب  هدومرف  دوب ، یلاعت  قح  روتـسد 
یناسک هکم  رد  نونکا  دنتفگ  دنتـساخرب و  ناشیا  بیذکت  هب  دوخ  هنیرید  تداع  هب  شیرق  .میا  هدینـشن  يزیچ  نینچ  زگره  دنتفگو 

تیب دیـسرپب  تفگ : لهجوبا  .نک  حیرـشت  ار  اجنآ  نامتخاس  تیفیک  یئوگ ، یم  تسار  رگا  دنا ، هدید  ار  سدـقملا  تیب  هک  دنتـسه 
هچ نآ  هک  تشادزاب  ترضح  نآ  ربارب  رد  ار  سدقملا  تیب  تروص  لیئربج  سپ  دراد ؟ لیدنق  دنچ  تشاد و  هناوتسا  دنچ  سدقملا 

نایم رد  تفگ  دومن و  وگزاب  دوب  هداد  خر  سدقملا  تیب  هکم و  نایم  رد  هک  ار  یثداوح  (ص ) ادـخ لوسر  .دومرف  باوج  دندیـسرپ 
رد ار  اه  نآ  تفگ  هد ، ربخ  شیرق  ناوراک  زا  دـنتفگ : شیرق  .دوب  هدـش  مگ  اه  نآ  زا  يرتش  مدروخرب و  هلیبق  نالف  ناوراـک  هب  هار 

هدراذـگ نآ  يور  يا  هواـجک  و  درک ، یم  تکرح  اـه  نآ  شیپاـشیپ  رد  یگنر  يرتسکاـخ  رتش  مدـید و  تسا ) مرح  يادـتبا  ) میعنت
راتفگ بذک  قدص و  نونکا  دنتفگ  دندش ، ینابصع  تخس  یعطق  ياهربخ  نیا  زا  شیرق  دنوش ، یم  هکم  رهش  دراو  نونکا  دندوب و 

نآ ياـه  شرازگ  تاـیئزج  نیرفاـسم  دـش و  رادـیدپ  نایفـسوبا  ناوراـک  هعیلط  تشذـگن  يزیچ  یلو  دوـش ، یم  موـلعم  اـم  يارب  وا 
میدیدن و نیا  دننام  ام  هک  هللاو  دـنتفگ  دـندرک ، هدـهاشم  هدومرف  ترـضح  هک  یتامالع  ناوراک  زا  نوچ  .دـندومن  لقن  ار  ترـضح 

نم هک  دومرف  لوا  یلاعتقح  هک  دوب  شیرق  تیاوغ  تلاهج و  طرف  تهج  هب  » تسا نشور  رحـس  نیا  نیبم » رحـسالا  اذه  نا  » میدینـشن
رد يدوب و  رتشیب  ناـشیا  بجعت  یتـفگ  نینچ  راـب  لوا  رد  رگا  هچ  مدرب ، نامـسآ  هب  هک  تفگن  مدرب و  یـصقا  دجـسم  هب  ار  دـمحم 

روکذـم تامالع  تراما و  هب  نوچ  مدرب و  یـصقا  دجـسم  هب  ار  وا  هک  هروس  نیا  رد  تفگ  وا  سپ  يدـندرک  هغلاـبم  رتشیب  بیذـکت 
یف هدومرف  ناـیب  مجنلا  هروس  رد  ار  وا  ندـینادرگ  کـیدزن  شرع  هب  نامـسآ و  هب  ار  وا  ندرب  جارعم و  ثیدـح  دـندرک ، نآ  زیوـجت 

« یندأوأ نیسوق  باق  ناکف  » هلوق
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: اه تشون  یپ 

ص 1138. دیمع ، یسراف  گنهرف  دیمع ، نسح  -1

ص 93. ج 2 ، هوبنلا ، هریسلا  ریثک ، نبا  -2

ص 210. ج 1 ، یناغماد ، يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  تاقبط ، يدقاو ، بتاک  دعس  نبدمحم  -3

عبنم ص 210. نامه  -4

ات 10. ص 8  ج 12 ، هنومن ، ریسفت  ناگدنسیون ، زا  یعمج  -5

ص 8. ج 13 ، نازیملا ، ریسفت  یئابطابط ، همالع  -6

ص 8. ج 13 ، عبنم ، نامه  -7

ص 91. مالسا ، ردص  خیرات  مئاقلارظتنم ، رغصا  رتکد  -8

ص 506. ج 22 ، هنومن ، ریسفت  -9

ص 210. ج 1 ، تاقبط ، -10

ص 60. بیغتسد ، دیهش  تیآ ا … جارعم ، -11

ات 15. ص 13  ءارسا ، هروس  ریسفت  یتئارق ، نسحم  -12

ص 306. ج1 ، تیدبا ، غورف  یناحبس ، رفعج  داتسا  -13

ص 743. ج 3 ، بولقلا ، هویح  یسلجم ، همالع  -14

ص 253-252 ج 5 ، نیقداصلا ، جهنم  ریبک  ریسفت  یناشاک ، حتف ا … الم  -15

(43 ( ) مالسلا هیلع   ) یلع ماما 

ایند جاودزا  نیرتابیز 

ایند جاودزا  نیرتابیز 

س)  ) همطاف و  ع )  ) یلع ترضح  یگدنز   ياه  سرد 
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هللا ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاحلاصلاف 

يارب ادخ  هچ  نآ  لابق  رد  ناشنارسمه )  ) بایغ رد  نینچمه  عضاوتم و  عیطم و  ناشنارـسمه ) لابق  رد   ) راکتـسرد حلاص و  نانز  سپ 
هیآ 34 ءاسن  .دنتسه  ناشرهوش  لاوما  رارسا و  ناشدوخ و  هدننک  ظفح  .تسا  هداد  رارق  نانآ 

راتفر ناش  یگدنز  رد  هنوگچ  یلاعتم  ياهناسنا  دنک  یم  صخشم  هک  دراد  ییاهیگژیو  هدیزگرب  هدنب ي  ود  یهلا و  رون  ود  جاودزا   
.دننک یم 

ود نیا  جاودزا  هوحن ي  زا  عالطا  اب  ناشیاه  هداوناخ  و  ناوج   لسن  .تسا  يرورـض  مزال و  ام  همه ي  یگدنز  يارب  هک  ییاه  سرد 
وگلا ار  اهنآ  یگدـنز  هدرک و  يرگنزاب  ناـشریگاپ  تسد و  هابتـشا و  موسر  بادآ و  تاـعقوت و  زا  يرایـسب  رد  دـنناوت  یم  راوگرزب 

.دنهد رارق 
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.دوب تیمیمص  زا  رپ  هداس و  اهنآ  یسورع  مسارم 

مدرم روضح  رد  دجـسم  رد  ار  س )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع دـقع  هبطخ ي  (ص ) ربماـیپ س ،)  ) ارهز ترـضح  يارب  هیزیهج  هیهت  زا  سپ 
وا رما  هب  ادـخ  ساپـس  دای و  زا  سپ  تساخ و  اـپ  هب  ع )  ) یلع ترـضح  دـیوگب ، نخـس  تساوخ  ع )  ) یلع زا  (ص ) ربماـیپ هدـناوخ و 

.دومن مالعا  جاودزا  نیا  زا  ار  دوخ  تیاضر  تفگ و  نخس 

.دنک هیهت  یبوخ  رطع  تساوخ  رامع  زا  و  دننک ، هدامآ  یسورع  يارب  ار  س )  ) همطاف ترضح  ات  تساوخ  هملس  ما  هشیاع و  زا  ربمایپ 
1

 . دیـشخب ریقف  هب  ار  دوخ  سابل  هار  رد  س )  ) همطاف هدرک و  هقردـب  رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  ریبکت  اب  ناگتـشرف  لیخ  اب  (ص ) ربماـیپ  
.دندرک 2 ماعطا  ار  مدرم  ص )  ) ربمایپ کمک  اب  هیهت و  س )  ) ارهز ترضح  اب  یسورع  تنمیم  هب  يا  همیلو  ع )  ) یلع

: دشخب رگید  ییوب  گنر و  ام  ناناوج  یسورع  مسارم  هب  دناوت  یم  هک  یلمع  ياه  سرد   

داماد يدام  عسو  دح  رد  مسارم و  یگداس  * 

هانگ تیصعم و  هنوگ  ره  زا  يرود  ادخ و  رکذ  * 

 . تسا سورع  عسو  دح  رد  سورع  شیارآ  تنیز و  * 

ایند تالآ  رویز  هک  ییوناب  تفای ،  دـهاوخ  همادا  ییابیز  نامه  هب  دـشاب  حیحـص  تاداقتعا  هیاپ ي  رب  رگا  ابیز  یگدـنز  عورـش  اـما   
.درک دهاوخ  لمع  هتسیاش  یگدنز  رد  تسا  ملاع  دوخ  یعرش  یناسنا و  فیاظو  هب  تسا و  تیمها  مک  شیارب 

.تسا ناملسم  ناوناب  يارب  لماک  يوگلا  کی  س )  ) ارهز ترضح  يراد  رهوش 

تکربرپ هلاس  هن  یناگدنز  داد ؛ هئارا  تیرشب  يارب  ار  يرادرهوش  يوگلا  نیرتهب  يراد ، هناخ  لاس  هن  تدم  رد  س )  ) ارهز ترـضح 
دح رد  هلاـقم  نیا  .دـبای   تسد  یعقاو  تداعـس  هب  ترخآ  اـیند و  اـت  .تـسا  يرادرـسمه  وـگلا  نیرتـهب  شناورهر  هـمه ي  يارب  وا 
هب ایند  رد  اهنآ  هب  ندرک  لمع  نتفرگ و  وگلا  اب  تسا  دیما  هدرک ، میـسرت  ار  شترـضح  ییوشانز  یناگدنز  زا  يا  هراپ  دوخ  تعاضب 

.نیملاعلا بر  نیمآ  .میوش  رادروخرب  وا  تعافش  زا  میریگب و  رارق  شناوریپ  هرمز  رد  ترخآ  رد  شمارآ و 
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نـسحا وحن  هب  ار  وا  یفطاع  سح  دریگ و  رارق  دوخ  رهوش  قوشعم  دراد  تسود  هراومه  و  تسا ، یـساسحا  یفطاع و  یقولخم  نز   
.دنک ءاضرا 

رهوش  زا  ندرک  تعاطا   

رهوش هب  تبـسن  عضاوت  اب  هارمه  تعاطا  تفـص  هب  ار  اـهنآ  نآرق  هک  تسا  راکتـسرد  هحلاـص و  ناـنز  تافـص  زا  رهوش  زا  تعاـطا 
3 تاتناق .)  ) تسا هدوتس 

: تسا هدوب  نینچنیا  ارهز  ترضح  ع ،)  ) یلع ترضح  شراوگرزب  رسمه  تداهش  هب  هیآ  نیا  لماک  قادصم 

هودنا مغ و  مدرک  یم  هاگن  وا  هب  تقو  ره  یتسارب  درکن و  ارم  ینامرفان  يراک  چیه  رد  درواین و  مشخ  هب  ارم  هاگ  چـیه  وا  همطاف ) » )
4 دش .» یم  فرط  رب  میاه 

رهوش هب  مارتحا   

؛ دز یم  ادص  نسحلا » ابا   » بقل اب  ار  وا  هراومه  تشاذگ  یم  ناوارف  مارتحا  ع )  ) یلع ترضح  هب  هراومه  س )  ) همطاف ترضح 

: دنک یم  یفرعم  نینچنیا  هنیدم  یلاها  زا  یکی  يارب  ار  شرهوش  س )  ) همطاف ترضح 

قح و هب  هدنیوگ ي  ناکاپ ، يدنزرف  ناتسرپادخ و  نافراع و  همه ي  هجوت  زکرم  ینارون و  یمادنا  و  یهلا ، ینابر و  یماما  (ع ) یلع »
5 ...اور »

ندرک رهوش  تمدخ  يراد و  هناخ   

«. تسا يرادرهوش  بوخ  (، » ص  ) مالسا ربمایپ  شیامرف  هب  نز  داهج   

یمامت س )  ) همطاـف تسا .  يرادرهوش » بوخ   » گرزب قادـصم  وا ، شیاـسآ  ندومن  مهارف  ندرک و  رهوش  تمدـخ  يراد و  هناـخ 
: دنک یم  نایب  هنوگنیا  لزنم  رد  ار  وا  ندرک  راک  هوحن ي  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  ماجنا  ار  لزنم  ياهراک 

شیاه تسد  هک  تسا  هدینادرگ  ایـسآ  ردق  نآ  هتـشاذگ ، رثا  شا  هنیـس  رد  کشم  دـنب  هک  هدروآ  بآ  ردـقنآ  همطاف  هللا ، لوسر  ای  »
هک هدرک  نشور  گید  ریز  شتآ  ردقنآ  هدـش و  فیثک  دولآ و  درگ  شیاه  سابل  هک  هدیـشوک  هناخ  تفاظن  رد  ردـقنآ  هدرک ، هلبآ 

6« تسا هدییارگ  یهایس  هب  شا ، هعماج 
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ندرکن اضاقت  رسمه  زا  ندیزرو و  تعانق   

: دناد یم  یگدنز  نیرت  كاپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دیآ ، یم  رامش  هب  یقالخا  زاتمم  تافص  زا  تعانق 

7 .تسا   تعانق  یگدنز ، نیرت  كاپ  هعانقلا  شیعلا  بیطا  مالسلا : هیلع  یلع  نع 

: درمش یم  رب  تعانق  ار  نآرق  بیط » تایح   » ریسفت ع )  ) یلع رگید  ياج  رد  و 

، هزیکاپ هبیط و  تایح  دومرف : دندیـسرپ  لحن 97 ) « ) میـشخب تایح  يا  هزیکاپ  یگدـنز  اب  ار  وا  اـعطق  سپ   » هیآ هب  عجار  ع )  ) یلع زا 
8 تسا » تعانق 

شا هلاس  هن  یناگدـنز  هظحل  هب  هظحل  .دـندرک و  ددـم  يرای و  يورخا  يونید و  روما  رد  ار  شرـسمه  شدوجو  ماـمت  اـب  س )  ) ارهز
« دناد یم  دوخ  یگدنز  نکر   » ار وا  شرهوش  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب  (ع ) یلع يونعم  یحور و  کمک  يرای و 

؟ تسه یماعط  وت  دزن  ایآ  دندومرف : س )  ) همطاف ترضح  هب  دندروآ و  فیرشت  هناخ  هب  ع )  ) یلع ترضح  يزور   

نیا رد  هک  تیاصو ، هب  هتشاد  یمارگ  ار  وت  يربمغیپ و  هب  تسا  هتشاد  یمارگ  ار  مردپ  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  دومرف : س )  ) همطاف
دوخ زا  مدروآ ، یم  وت  دزن  هچنآ  ریغ  هب  متشادن  ییاذغ  هک  دوب  زور  ود  .منک  رـضاح  وت  يارب  هک  تسین  ییاذغ  چیه  نم  دزن  دادماب 

.مدرک رایتخا  ناشیا  دوخ و  رب  ار  وت  متفرگ و  یم  زاب  دوخ  نادنزرف  و 

.منک بلط  یماعط  امش  يارب  زا  ات  تسین  هناخ  رد  ماعط  هک  يدرک  یمن  ربخ  ارم  زور  ود  نیا  رد  ارچ  همطاف ! يا  دومرف : ترضح 

.یتسین نآ  رب  رداق  هک  يزیچ  رب  منک  فیلکت  ار  وت  هک  ادخ  زا  منک  یم  مرش  نم  نسحلاوبا ! يا  دومرف : س )  ) همطاف

ترخآ ایند و  ياهراک  رد  رهوش  هب  ندرک  کمک   
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وا رب  ار  راگزور  دـناسر و  یم  يرای  شترخآ  ایند و  راک  رد  ار  شرـسمه  دـنیامرف ...«: یم  بوخ  نز  تافـص  دروم  رد  قداص  ماـما 
9 ...دنک    ) یمن  تخس 

.دندرک ددم  يرای و  يورخا  يونید و  روما  رد  ار  شرسمه  شدوجو  مامت  اب  س )  ) ارهز

نکر  » ار وا  شرهوـش  هک  يا  هنوـگ  هب  هدوـب  (ع ) یلع يوـنعم  یحور و  کـمک  يراـی و  شا  هلاـس  هن  یناگدـنز  هـظحل  هـب  هـظحل  و 
« دناد یم  دوخ  یگدنز 

: دومرف درک و  هیکت  ترضح  نآ  ياه  هناش  رب  داتفا  وا  هب  س )  ) ارهز ترضح  مشچ  تشگرب و  دجسم  زا  ع )  ) یلع یتقو   

يدب طیارـش  رد  رگا  متـسه و  وت  اب  نم  یـشاب  بوخ  طیارـش  رد  رگا  نسحلاوبا ! يا  داب  وت  يالب  رپس  مناج  وت و  حور  يادف  محور  »
10 .متسه » وت  اب  زین  نم  یشاب 

یم فرطرب  میاـه  هودـنا  مغ و  مدرک  یم  هاـگن  وا  هب  هاـگره  دوـمرف ...« : یم  هک  ناـشیا  هـب  تبـسن  یلع  ترـضح  ياـبیز  هـلمج ي 
11 دش  »

زا راشرـس  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرادرـسمه  هکلب   ، درک یم  يا  هتـسیاش  يراد  رـسمه  هک  دوبن  س )  ) همطاف نیا  اـهنت  اـما   
.دشاب وگلا  نیرتهب  نایاقآ  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  سرد 

؛ دوب داضنم  نوگانوگ و  ياه  تیـصخش  ياراد  هک  وا  .تسا  تیرـشب  مامت  هوسا ي  وگلا و  نیقتم ، ياوشیپ  ماما و  مالـسلا  هیلع  یلع 
مرن و يرـسمه  لزنم  رد  یلو  دنتـشادن  ار  وا  ریـشمش  لباقم  رد  تمواقم  باـت  دـندوب و  ساره  رد  وا  ماـن  ندینـش  زا  ناعاجـش  هکنآ 

دوب نابرهم 

رسمه یفطاع  ياضرا 

سحا وحن  هب  ار  وا  یفطاـع  سح  دریگ و  رارق  دوخ  رهوش  قوشعم  دراد  تسود  هراومه  و  تسا ، یـساسحا  یفطاـع و  یقوـلخم  نز 
.دنک ءاضرا 
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: دیامرف یم  دنک و  یم  رتوبک  تفج  کی  هب  هیبشت  س )  ) ارهز ترضح  اب  ار  دوخ  یفطاع  هطبار ي  مالسلا  هیلع  یلع 

بابش هبحصب و  نیعتمتم  هکیا  یف  همامح  جوزک  اّنک 

12 .میدوب   رادروخرب  یناوج  تمالس و  طاشن ، زا  هک  میدوب  هنایشآ  کی  رد  رتوبک  ود  دننامه  ام 

کمک س )  ) ارهز ترـضح  هب  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  یهلا  تیاضر  رـسمه و  رتشیب  تبحم  بلج  بجوم  هناخ  رد  کمک 
داد یم  ماجنا  مدنگ و ...  ندرک  ساّسد  ندرک ، وراج  دننام  ار  هناخ  ياهراک  زا  یضعب  دندرک و  یم 

رسمه هب  يرای  و  کمک    

کمک س )  ) ارهز ترضح  هب  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   . تسا یهلا  تیاضر  رـسمه و  رتشیب  تبحم  بلج  بجوم  هناخ  رد  کمک 
.داد یم  ماجنا  مدنگ و ...  ندرک  ساّسد  ندرک ، وراج  دننام  ار  هناخ  ياهراک  زا  یضعب  دندرک و  یم 

یم ندرک  ایـسآ  لوغـشم  س )  ) همطاف هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  دومن  هظحالم  .دـیدرگ  ع )  ) یلع هناخ ي  دراو  (ص ) ربماـیپ يزور 
.تسا رت  هتسخ  همطاف  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع دیشاب ؟ یم  هتسخ  رتشیب  امش  زا  کی  مادک  دیسرپ : .دنشاب 

اه هناد  ندرک  درآ  هب  لوغـشم  ع )  ) یلع اب  هتـسشن ، وا  ياج  ترـضح  و  دش   دنلب  س )  ) همطاف.مرتخد وش  دنلب  دومرف : س )  ) همطاف هب 
.دش

دنداد یم  حیجرت  زیچ  همه  رب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  ياضر  دندوب و  رگیدکی  رانک  رد  اه  یتخس  تالکـشم و  رد  راوگرزب  ود  نیا 
کی خیرات  رخآ  ات  دـناوت  یم  هدوب و  يراکادـف  تیمیمـص و  هقالع و  قشع و  زا  راشرـس  اما  دوب  هاتوک  ناش  یگدـنز  رمع  دـنچره  .

رود اهنآ  يراتفر  تاداع  شنم و  زا  زور  ره  نام  یگدنز  اما  میشاب  ناراوگرزب  نیا  هعیـش ي  ام  هک  تسا  فیح  .دشاب  لماک  يوگلا 
.دوش
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www.tebyan.net عبنم :

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا 

ترـضح نانمؤمریما  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  ملاعود  يوناب  جاودزا  هعیـش  خـیرات  تاقافتا  نیرت  مهم  زا  یکی  کش  یب 
.تسا تماما  رابرهگ  تخرد  تبحم ،  قشع و  زا  ولمم  رسارس  كرایم و  دنویپ  نیا  هرمث  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  خیرات 

هغیـص نامز  رگ  نایب  هاگ  هک  ییاه  خـیرات.تسین  ناراگن  هریـس  ناخروم و  نایم  ینادـنچ  قاـفتا  هدـنخرف  جاودزا  نیا  خـیرات  هاـبرد 
نیا .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  نتفر  یسورع و  نامز  رگنایب  هاگ  دشاب و  یم  ندناوخ 

: زا دنا  ترابع  اه  خیرات 

(1) .تسا هدوب  ترضح  جاودزا  هام ، نامه  مشش  هبنش  هس  زور  و  ع )  ) همطاف دقع  هجح  يذ  لوا  زور  - 1

(2) .تسا هدوب  ردب  گنج  زا  ع )  ) یلع ترضح  تشگزاب  زا  سپ  لاوش  هام  رد  - 2

.تسا هدوب  يرجه  مود  لاس  هّجح  يذ  رد  اهنآ  جاودزا  و  ناضمر ، هام  رد  ع )  ) همطاف یلع و  دـقع  ع :)  ) قداص ماما  تیاور  ربانب  - 3
(3)

(4) ...تسا هدوب  ترجه  موس  لاس  مرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنش ، جنپ  بش  رد  همطاف  فافز  - 4

(5) .تسا هدوب  هجح  يذ  هام  رد  جاودزا  رفص و  هام  رخاوا  رد  ع )  ) همطاف ترضح  دقع  هک : دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب  - 5

(6) .تسا هتفریذپ  تروص  جاودزا  هام  نامه  رد  هدوب و  لوألا  عیبر  هام  رد  دقع  هک  دنا  هتفگ  زین  يا  هدع  - 6

بجر هاـم  رد  هنیدـم  هب  ص )  ) ربـمغیپ دورو  زا  سپ  هاـم  جـنپ  ع )  ) یلع اـب  ع )  ) همطاـف جاودزا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعـس  نبا  - 7
(7) .داتسرف ع )  ) یلع هناخ  هب  ار  وا  ردب  زا  تشگزاب  زا  سپ  تفریذپ و  تروص 
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ناراوگرزب زا  مادکره  جاودزا  نس 

، هک دندقتعم  هعیش  ناملاع  رثکا  (8) .دـنا هتفگن  رتشیب  لاس  هدراهچ  زا  جاودزا  ماگنه  هب  همطاف  ترـضح  نس  نییعت  رد  هعیـش  ياملع 
هدوب هام  لاس و 5   21 ع )  ) ناـنمؤم ریما  نس  نینچمه  (9) .تسا هدوب  لاس  رثکادـح 11  ای  ای 10   9 جاودزا ، نامز  رد  ترـضح  نس 

(10) .تسا

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ناراگتساوخ 

دعب هچ  لبق و  هچ  ناشیا  ردپ  یفرط  زا  اریز.دنا  هتشاد  رایسب  ناهاوخ  ( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  ، تسا مّلـسم  هچنآ 
( اـهیلع هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  دوـخ  تیـصخش  رگید  فرط  زا  دـنا و  هدوـب  شیرق  برع و  گرزب  فیرــش و  نادرم  زا  تـثعب  زا 

.دوب گرزب  الاو و  رایسب  یتیصخش 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رمع  رکبوبا و  دننام  يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شیپ 
(11) .تسا یهلا  یحو  رظتنم  ارهز  جاودزا  هرابرد  هک  نیا  نآ  دندوب و  هدینش  خساپ  کی  ربمایپ  زا  ود  ره  دندوب و  هدرک  مالعا  ملس 

ود ره  هک  نافع  نب  نامثع  فوع و  نب  نامحرلادبع  دسیون : یم  وا.درب  یم  مسا  ترضح  ناراگتساوخ  رگید  زا  رد  بوشآ  رهش  نبا 
رگا هللا ! لوـسر  اـی  درک  ضرع  نامحرلادـبع  .دندیــسر  ادـخ  لوـسر  تمدــخ  يراگتــساوخ ، يارب  دــندوب  گرزب  نادــنمتورث  زا 

يرـصم يالعا  ناتک  ياههچراپ  ناشیاهراب  هک  مشچ  یبآ  هایـس  رتش  دـصکی  مرـضاح  ینک ، جـیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع ) ) همطاـف
يرترب نامحرلادبع  رب  مرـضاح و  رهم  نیمه  هب  مه  نم  هللا  لوسر  ای  تشاد : راهظا  زین  نامثع.منک  شاهیرهم  رانید ، رازه  هد  دـشاب و 

درادن و هقالع  اهنآ  لام  هب  دنامهفب  هک  نآ  يارب  دش و  كانمـشخ  تخـس  نانآ  نخـس  زا  ربمغیپ  .ماهدش  ناملـسم  رتدوز  اریز  مراد 
دیـشاپ و نامحرلادـبع  بناج  هب  تفرگرب و  هزیر  گنـس  یتشم  تسین ، تورث  یهلدابم  شورف و  دـیرخ و  ناتـساد  جاودزا ، ناتـساد 

هلیـسوب یهاوخ  یم  ینک و  یم  تاـهابم  رخف و  نم  رب  تدوخ  تورث  یهلیـسوب  متورث و  لوپ و  یهدـنب  نم  ینکیم  لاـیخ  وت  دومرف :
(12 (؟ ینک لیمحت  نم  رب  ار  جاودزا  لوپ 
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یبا نب  ّیلع  دوخ ، ياهومع  رـسپ  همه  ناـیم  زا  شردـپ  اـّما  تشاد ؛ یناراگتـساوخ  (ص ) ربمغیپ رتخد   : تسا هدـمآ  رگید  ییاـج  رد 
رد رت و  يوخ  وکین  همه  زا  هک  مهد  یم  ینز  هب  یـسک  هب  ار  وـت  :» دـندومرف ناـشرتخد  هب  دـیزگرب و  وا  يرهوـش  يارب  ار  (ع ) بلاـط

(13 «) .تسا رت  مدق  شیپ  یناملسم 

س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  يراگتساوخ 

(ع) ارهز ترضح  ارب  ادخ  قلخ  نیرت  هتسیاش  ع )  ) یلع ترضح 

زا یهورگ  یلع ! ای  : دومرف نم  هب  مَّلَس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغی  دننک : یم  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح 
وت میدوـب و  همطاـف  راگتـساوخ  اـم  : دـنتفگ دـنداد و  رارق  باـتع  دروـم  ارم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف ي  هب  عـجار  شیرق  نادرم 

.يداد بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  وا  نونکا  یتفریذپن ،

ار همطاف  تفریذپن و  ار  امش  يراگتساوخ  ادخ  هکلب  مدومنن ، جیوزت  ار  وا  مدرکن و  در  امـش  زا  ار  همطاف  نم  مسق ، ادخ  هب  : متفگ نم 
ترـضح زا  مدرک  یمن  قلخ  ار  یلع  نم  رگا  : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  ، تفگ دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  اریز  درک ؛ جیوزت  یلع  يارب 

(14) .دوبن نیمز  يور  رد  دشاب  همطاف  هتسیاش ي  هک  يرهوش  دعب  هب  مدآ 

(س) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  نتفر  يارب  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما قیوشت 

وت دنتفگ : ار  نینموملاریما  دندوب ، هدش  دیمون  ارهز  ترضح  اب  جاودزا  زا  هک  رکبوبا  رمع و  هک  تسا  هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد 
(15 !) ورب وا  يراگتساوخ  هب 

هناهاگآ دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  سوا  هلیبق  سیئر  ذاعم  دعـس  اـب  (ص ) ادـخ لوسر  راـصنا  باحـصا و  هدـش  تیاور  رگید  ییاـج  رد 
هللا یلص  ربمایپ  رظن  درادن و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  جاودزا  یگتـسیاش  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  هک  دنتفایرد 

یکی غاب  رد  ار  وا  ماجنارس  دنتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یپ  رد  یعمج  هتسد  ور  نیا  زا  .تسین  وا  ریغ  هب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ربمایپ رتخد  زا  شیرق  فارـشا  دـنتفگ : دـندرک و  یلع  هب  يور  نانآ  .دوب  اه  لخن  يرایبآ  لوغـشم  دوخ  رتش  اـب  هک  دـنتفای  راـصنا  زا 

ام تسادـخ و  نذا  هب  طونم  ارهز  راک  هک  تسا  هتفگ  نانآ  خـساپ  رد  ربماـیپ  دـنا و  هدرک  يراگتـساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
وت ییاراد  رگا  يونـشب و  قفاوم  خساپ  ینک  يراگتـساوخ  همطاف  زا  يراد ) هک  یلیاضف  ناشخرد و  قباوس  اب   ) وت رگا  هک  میراودـیما 

(16) .مینک يرای  ار  وت  میرضاح  ام  دشاب  كدنا 
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دور یم  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع ترضح 

ترـضح زا  يراگتـساوخ  مسارم  دروم  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  ، دـنک یم  لقن  محازم  نب  كاحض 
ای دومرف : دـیدنخ و  دـید  ارم  راوگرزب  نآ  متفر و  مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  نم  هک  یعقوم  : دومرف یم  (س ) ارهز

ترـضح و نآ  زا  ار  دوـخ  ندرک  يراـی  مالـسا و  رد  تقبـس  تبارق و  نم  يدـمآ ؟ نم  دزن  يراد  هک  یتجاـح  يارب  اـیآ  نسحلااـبا !
یلع اـی  دومرف : مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربـمغیپ  .مداد  حرـش  ترـضح  نآ  يارب  مدوب ، هدرک  ادـخ  هار  رد  هک  ییاـهداهج 

ای دومرف : .امن  جـیوزت  میارب  ار  ءارهز  همطاف ي  هللا  لوسر  ای  متفگ : يداد ، رّکذـت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  وت  ماـقم  ییوگ ، یم  تسار 
دنچ امـش  درک ، یم  یلیم  یب  راهظا  متفگ  یم  همطاف  هب  نم  هاگ  ره  یلو  دنتـشاد ، ار  اضاقت  نیا  نادرم ، زا  رفن  دـنچ  وت  زا  لـبق  یلع !

(17) .مدرگرب مورب و  وا  دزن  نم  ات  نک  ربص  يا  هظحل 

جاودزا يارب  (ص ) ادخ لوسر  طرش  اهنت  (س ) ارهز ترضح  تیاضر 

دروآرد و ار  شیاه  شفک  تفرگ و  ار  ردـپ  يادر  تساخرب و  اج  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف.تفر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ، ادـخربمایپ
 ، یلب داد : خساپ  همطاف . »! يا  : » دومرف وا  هب  ادخ  ربمایپ  سپ  تسشن .  سپس  تسُـش و  ار  وا  ياپ  تسد و  دروآ و  شیارب  تسد  ْبآ 

یسانش و یم  ار  شمالسا  تلیضف و  يدنواشیوخ و  هک  تسا  یسک  بلاط ،  یبا  نب  یلع   : » دومرف ادخ ؟ ربمایپ  يا  یهاوخ ،  یم  هچ 
يراگتساوخ وت  زا  یلع  دروآرد و  شدزن  رد  نانآ  ِنیرت  بوبحم  شناگدیرفآ و  ِنیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  ادخ  زا  نم 

شا هرهچ  رد  یتهارک  ادخ ،  ربمایپ  دـْنادرگنرب و  ار  شتروص  دـنام و  تکاس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يراد . »؟ يرظن  هچ  تسا .  هدرک 
شدزن مالـسلا  هیلع  لیئربج  سپ  تسوا .» تیاضر  ( هناـشن  ) وا توکـس  ربکا ! هّللا  : » تفگ یم  هک  یلاـح  رد  تساـخرب ،  سپ  دـیدن . 

(18  .) تسا هدیدنسپ  مه  يارب  ار  ود  نیا  دنوادخ ،  هک  روآرد  بلاط  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب  ار  وا  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و 
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ناراوگرزب ود  نیا  قح  رد  (ص ) ادخ لوسر  ياعد 

دنتفرگ و ار  متـسد  دندمآ و  نم  شیپ  .دنداد  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاف  (ص ) ربمایپ هکنآ  زا  سپ  دنیامرف : یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
دنتفرگ ار  متسد  سپـس  .هَّللا » یلع  تلّکوت  هَّللاب و  الا  هوق  لوح و ال  هَّللا ال  ءاشام  وگب : ادخ  تکرب  رب  زیخرب و  ادخ  مان  هب  : » دندومرف

ار ود  نیا  مه  وت  سپ  .دنتـسه  نم  دزن  رد  تاقولخم  نیرت  بوبحم  ود  نیا  ایادـخ ! راب  : » دـندومرف هاگنآ  دـندناشن و  دوخ  رانک  رد  و 
ناطیـش رـش  زا  ار  ناشنادـنزرف  ود و  نیا  .رامگب  نانآ  رب  ینابهاگن  تدوخ  بناج  زا  هد و  رارق  تکرب  اهنآ  لـسن  رد  رادـب و  تسود 

(« 19) .رادب نوصم 

س)  ) ارهز ترضح  هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ییاراد 

! یلع ای  دنتفگ : نادنخ  یبل  اب  دندمآ و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دزن  هب  س )  ) ارهز ترـضح  زا  هزاجا  بسکزا  سپ  ص )  ) مرکا لوسر 
تورث مامت  .دـیراد  عالطا  ًالماک  نم  عضو  زا  امـش  تنابرق ، مردام  ردـپ و  هللا  لوسر  ای  داد : خـساپ  يراد ؟ يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ 

ادـخ هار  رد  یناوت  یمن  ریـشمش  نودـب  يداهج و  گنج و  درم  وت  دومرف : .رتش  کی  هرز و  کی  ریـشمش ، کی  زا  تسا  تراـبع  نم 
نآ هلیسو  هب  دیاب  دوش ، یم  بوسحم  وت  یگدنز  تایرورض  زا  زین  رتش  .تسا  وت  يرورض  تاجایتحا  مزاول و  زا  ریشمش  ینک ، داهج 

ار تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  يزور  بسک  تلایع  لها و  يارب  ینک و  نیمأت  ار  تا  هداوناخ  دوخ و  يداصتقا  روما  ینک و  یشکبآ 
هرز نامه  هب  مریگ و  یمن  تخـس  وت  هب  مهنم  .تسا  هرز  نامه  ینک  رظن  فرـص  نآ  زا  یناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  ینک ، لمح  نآ  رب 

(20) .میامن یم  افتکا 
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س)  ) ارهز ترضح  هیرهم 

: تسا هدش  صخشم  س )  ) ارهز ترضح  يارب  هیرهم  عون  ود  تایاور  رد 

دوش : یم  لقن  دروم  نیا  رد  تیاور  عون  ود  دنراد و  ناملسم  نانز  همه  هک  ینیمز  هیرهم ي  يریبعت  هب  ای  يداع  هیرهم 

هدشن ي یغّابد  تسوپ  زا  نآ  دنیوگ و  یم  نکشریشمش  هرز  ار  نآ  هک  مکحم  رایـسب  عون  زا  دوب  يا  هرز  همطاف  ترـضح  هیرهم ي 
(21) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یلقن  هب  دصراهچ و  هرز  نیا  شزرا  دوش و  یم  هتخاس  ُزب  تسوپ  ای  چوق و 

(22) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یمالسا  تایاور  قبط  (س ) ارهز ترضح  هیرهم 

هیلع نینمؤملاریما  ترضح  هرز  نامه  (س ) همطاف ترضح  رهم  تقیقح  رد  تفگ  ناوت  یم  دنتـسه و  عمج  لباق  تیاور  ود  نیا  هتبلا 
.دنتخورف مهرد  دصناپ  هب  ار  نآ  هک  دوب  مالسلا 

اب هک  یسک  سپ  هدش ، نییعت  نیمز  مجنپ  کی  نامسآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هیرهم ي  : دندومرف (ص ) هللا لوسر   : ینامـسآ هیرهم 
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد  ( 23) .تسا مارح  دورب  هار  نیمز  يور  تمایق  ات  شنادنزرف ، همطاف و  ضغب 

رد لـین  ، تارف رهن  : زا دـنترابع  هک  رهن  راـهچ  تشهب ، مّوس  کـی  اـیند ، مجنپ  کـی  رهطا  همطاـف ي  هیرهم ي  دومرف  هک  هدـش  تیاور 
(24) .خلب رهن  ناورهن و  ، رصم

دش جرخ  اهاجک  س )  ) ارهز ترضح  هیرهم 

میـسقت شخب  هس  هب  ار  لوپ  نآ  ربمایپ  تشاد و  میدـقت  راوگرزب  نآ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  هرز  ربماـیپ  روتـسد  هب  ناـنموم  ریما 
داد رارق  یـسورع  تایرطع  هیهت  يارب  ار  نآ  رگید  شخب  و  هیزیهج ، ناونع  هب  یگدنز  لیاسو  ندیرخ  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هدرک ،
زا دـناوتب  ات  دـنادرگ  زاـب  ناـنموم  ریما  هب  ار  نآ  یـسورع  بش  ندیـسرارف  ماـگنه  هب  اـت  درپس  هملـس » ما   » دزن ار  نآ  شخب  نیموس  و 

(25) .دنک ییاریذپ  شیوخ  نانامهیم 
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دجسم رد  دقع  هبطخ  ندناوخ 

روضح رد  اـت  میآ ، یم  وت  بقع  زا  زین  نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وت  یلع  اـی  دـندومرف : نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.میناوخب هبطخ  مینک و  رازگرب  ار  دقع  مسارم  مدرم 

ایوج راک  نایرج  زا  اهنآ  درک ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  .دومن  تکرح  دجـسم  بناـج  هب  لاحـشوخ  رورـسم و  ع )  ) یلع
هبطخ دقع و  مسارم  تیعمج ، روضح  رد  ات  تسا  هار  رد  ربمایپ  نونکا  مه  درک ، جیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  ادخ  لوسر  تفگ : دندش ،

.دهد ماجنا  ار  یناوخ 

رجاهم و دندومرف : یشبح  لالب  هب  و  درب ، فیرشت  دجسم  هب  دیشخرد  یم  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمغیپ
.نک عمج  دجسم  رد  ار  راصنا 

دش و لزان  نم  رب  لیئربج  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم  يا  دومرف : يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه 
هدـش و رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  جاودزا  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناـج  زا 

یلع ای  دومرف  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .مریگب  هاوگ  نآ  رب  ار  امـش  و  مهد ، ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  هداد  روتـسد 
یضار هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یتسه ؟ یضار  ایآ  هرقن  لاقثم  دصناپ  هب  منک  دقع  وت  يارب  ار  همطاف  هک  هدومرف  رما  ارم  راگدرورپ 

.دومرف داریا  ار  دقع  هبطخ  تفر  ربنم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  دنتفگ  داب  كرابم  راضح  همه  متسه 

ما هرز  دروآ و  رد  نم  دقع  هب  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  مدرم ! يا  دومرف : درک و  داریا  يا  هبطخ  تساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ 
.دیشاب هاوگ  دیسرپب و  ترضح  نآ  زا  .درک  لوبق  رهم  تباب  زا  ار 
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؟ يا هتسب  نیباک  یلع  اب  ار  همطاف  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  ناناملسم 

رد دـنادرگ و  كرابم  امـش  رب  ار  جاودزا  نیا  ادـخ  دـنتفگ : هتـشادرب  اعد  هب  تسد  راضح  ماـمت  سپ  .يرآ  داد : خـساپ  ادـخ  لوسر 
.دنکفا تبحم  یتسود و  ناتنایم 

سدقم دنویپ  نیا  زا  ناناملسم  يداش 

.دنرتسگب رورس  طاسب  دننک و  ینامداش  نشج  نیا  یلاحشوخ  هب  ات  دومرف  رما  دوخ  نانز  هب  ادخ  لوسر  سلجم ، نایاپ  رد 

(س) ارهز ترضح  هیزهج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  دیرخ 

ار دوخ  هرز  زیخرب و  دومرف : نم  هب  باطخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
وا لـباقم  رد  ار  اـهنآ  مدروآ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  هـتفرگ  ار  نآ  لوـپ  مـتخورف و  ار  هرز  متـساخرب و  شورفب !

ار لالب  سپس  متفگن ، ترضح  نآ  هب  هراب  نیا  رد  يزیچ  زین  نم  تسا و  رادقم  هچ  اهلوپ  نآ  هک  دیـسرپن  نم  زا  ترـضح  نآ  مداهن ؛
! نک يرادیرخ  رطع  مالسلااهیلع )  ) همطاف يارب  اهنآ  اب  ریگب و  ار  اهلوپ  نیا  تفگ : داد و  يو  هب  ار  اهلوپ  نآ  زا  یتشم  درک و  ادص 

همطاـف يارب  اـهلوپ ، نیا  اـب  تفگ : هداد و  وا  هب  ار  اـهلوپ  نآ  زا  تشم  ود  دوـمن و  راـضحا  ار  رـسای  نب  راـمع  رکبوـبا و  وا  زا  دـعب  و 
یم مزال  هک  ار  يزیچ  ره  دندش و  رازاب  دراو  اهنآ  هورگ  رسای و  رامع  هاگنآ  .نک و  يرادیرخ  لزنم  هیثاثا ي  سابل و  مالسلااهیلع ) )

(26) .دندومن یم  يرادیرخ  ار  نآ  دنتفرگ و  رظن  رد  دنتسناد 
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( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیزهج  تروص 

ناگداتـسرف .درب  یپ  یبوخ  هب  مالـسا  راوگرزب  يوناب  یگدـنز  عضو  هب  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیزیهج  تروص  زا 
: دوب ریز  رارق  هب  دندوب  هدرک  هیهت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يراب  هچ  نآ  تشگزاب و  رازاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مهرد تفه  تمیق  هب  نهاریپ  کی  - 1

.دشاب رداچ  ای  هعنقم  يرسور ، رامخ »  » زا روظنم  دیاش  مهرد ، راهچ  تمیق  هب  يا  هدنبور  - 2

يربیخ یکشم  هفیطق ي  کی  - 3

.دندوب هتفاب  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  طسو  هک  یتخت  - 4

.دوب هدش  رپ  دنفسوگ  مشپ  اب  يرگید  امرخ و  فیل  اب  اهنآ  زا  یکی  هک  يرصم  ناتک  زا  یشکور  اب  کشت  ددع  ود  - 5

فلع زا  اهنآ  نورد  هک  فئاط  تاناویح  تسوپ  زا  يا  هیور  اب  یتشپ - ای  اکتم ، ای  شلاب - راهچ  - 6

مشپ سنج  زا  يا  هدرپ  - 7

نمی تفاب  يریصح  - 8

یتسد يایسآ  کی  - 9

یسم تشط  - 10

تسوپ سنج  زا  یبآ  کشم  - 11

.دندیشارت یم  بوچ  سنج  زا  هک  ریش - صوصخم  فرظ  - 12

يروخبآ يارب  یفرظ  - 13

دودناریق يا  هباتفآ  - 14

.دندرک یم  يرادهگن  رگید  ییاهزیچ  ای  درآ  نغور ، نآ  رد  هک  گنر - زبس  ییوبس  - 15

یلافس کچوک  هزوک ي  ود  - 16

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  ریاس  ار  یقاب  رکبوبا و  ار  هیثاثا  زا  يرادقم  دش ، لماک  اهنآ  دیرخ  هک  هک  یماگنه 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدش  يرادیرخ  مزاول  هک  یماگنه.دـندرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ ي  هب  هدرک  لمح 
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(27) .دنک كرابم  تیب  لها  يارب  ار  اهنیا  ادخ  تفگ : هدرک و  ور  ریز و  ار  اهنآ  ربمایپ  دش ، هداد  ناشن  ملس  هلآ و  هیلع و 
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( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما هناخ 

فک رد  هک  یلگ ،  تشخ و  قاتا  کی  زا  نآ  عومجم  هک  تشاد  يا  هداس  هناخ  دجسم ، رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ 
زا نآ  هیال  هک  اکتم  ددع  کی  دوب و  هدش  شرف  دنفـسوگ ، تسوپ  اب  قاتا  نآ  .دش  یم  هصالخ  دوب  هدش  هتخیر  مرن  هسام  قاتا ،  نآ 

.دش یم  هدید  نآ  رد  دوب ، امرخ  فیل 

نیمه رد  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  دوـبن ، بساـنم  فاـفز  بش  يارب  هناـخ  نـیا 
 . مهد لیوحت  وت  هب  ار  ترسمه  ات  نک )  هراجا   ) نک مهارف  ار  يا  هناخ  یکیدزن ، 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ.تسین یلزنم  ناـمعن  نب  هثراـح  لزنم  زج  یکیدزن  نیا  رد  درک : صرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
! مینک لزنم  ياضاقت  وا  زا  زاب  هک  مینک  یم  مرش  نونکا  و  میا ،  هتفرگ  هناخ  یب  نارجاهم  يارب  ار  هثراح  ياه  هناخ  دومرف : ملس ) 

ادخ هب  ملاوما  نم و  درک : ضرع  هناعضاوتم  دمآ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  دینش و  ار  نخس  نیا  هثراح 
ارهز همطاف  دـش و  هدامآ  هثراح  هناخ  بیترت  نیا  هب  درک ، اـعد  وا  يارب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ .دراد  قلعت  شلوسر  و 

 . تفر اج  نآ  هب  یسورع  اهیلع ) هللا  مالس  )

ارهز نادنزرف  و  دنتشگ ، زاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلبق  هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یتدم  زا  سپ 
نآ لحم  هک  دوب  یبنلا  دجـسم  رانک  رد  هناخ  نیا  .دـندش  گرزب  دـندوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هداس  هناخ  نامه  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  )

(28) .تسا فورعم  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز هناخ  مان  هب  نونکا 
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یگدنز يارب  هناخ  يزاس  هدامآ 

مالـس  ) همطاف هک  دومرف  ار  ام  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنتفگ : ود  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  هملـس  ما  هشیاع و  زا 
 . میدرک شرف  ار  نآ  نابایب  مرن  كاخ  اب  هتفر و  ود  نآ  يارـس  هب  ام  .دوش  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  ات  مینک  هدامآ  ار  اـهیلع ) هللا 

شمشک و امرخ و  زا  ییاذغ  نانآ  هب  سپـس  میدومن .  ادج  مه  زا  ار  اهف  یل  نامتـسد  اب  هدرک ،  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  اکتم  ود  هاگ  نآ 
یجاودزا ام  .دنزیوایب  نآ  رب  ار  بآ  کشم  اهـسابل و  ات  میتشارفارب  ناشیارـس  یکیدزن  رد  ار  پوچ  زا  یکریت  و  میدادب .  اراوگ  یبآ 

(29) میدیدن اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف جاودزا  زا  رتهب 

یسورع مسارم 

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  يارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  هزاجا  نتفرگ 

نودب مدناوخ و  یم  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هام  کی  تدـم  هب  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دـش یم  تولخ  هک  یهاگ  یلو  (30) .متـشگ یمزاب  دوخ  لزنم  هب  میوگب  ترـضح  نآ  هب  يزیچ  مالـسلااهیلع  همطاف  هرابرد ي  هکنیا 

.مدرک وت  جیوزت  ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دش ؟ تبیصن  یئابیز  وکین و  رسمه  هچ  یلع  ای  دومرف : یم 

(ص) ادخ لوسر  نانز  تطاسو 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  هک  یهاوخ  یم  ایآ  دـنتفگ : نم  هب  ربمایپ  نانز  يزور  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ادخ لوسر  دزن  اهنآ  یتقو  .هلب  متفگ : دینک ؟ عورش  ار  ناتکرتشم  یگدنز  امش  دروایب و  تا  هناخ  هب  ار  همطاف  ات  میهاوخب  ملس  هلآ و 

رادید قایتشا  رد  شنامـشچ  دوب  هدنز  مالـسلااهیلع  هجیدخ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نمیا  ما  دـنتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مشچ سپ  دربب ، شا  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  دراد  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  دش ، یم  نشور  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا 

.دوش نشور  زین  ام  ياهمشچ  ات  امن  نشور  رگیدکی  رادید  ار  اهنآ 
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راظتنا وا  دوخ  زا  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هطساو  ار  امـش  دنک و  یمن  هبلاطم  نم  زا  ار  دوخ  رـسمه  یلع  ارچ  دومرف : ادخ  لوسر 
.دش یم  رما  نیا  زا  عنام  ایح  مدیشک و  تلاجخ  امـش  زا  نم  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  .میتشاد  ار  راک  نیا 

(31)

یسورع تامدقم  يزاس  هدامآ 

نیا هملس و  ما  نم  تفگ : هملس  ما  دیتسه ؟ ( کمک هب  ) رضاح امش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نارسمه  هب  باطخ  لاح  نیا  رد  ربمایپ 
يارب ار  هناـخ  ياـه  هرجح  زا  یکی  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  .سک  نـالف  سک و  نـالف  نیا  بنیز و 

، ار تدوخ  هرجح ي  دومرف : ربمایپ  ار ؟ هرجح  مادک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هملس  ما  .دینک  هدامآ  یلع  میومع  رـسپ  همطاف و  مرتخد 
.دنیامن مهارف  ار  وا  یسورع  مزاول  دننک و  تنیز  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  داد  روتسد  شیوخ  نانز  هب  سپس  و 

نآ زا  يرادقم  دروآ و  رطع  هشیش  کی  .يرآ و  تفگ : يا ؟ هدومن  هریخذ  تدوخ  يارب  يرطع  ایآ  متفگ : همطاف  هب  دیوگ : هملس  ما 
(32 !) مدوب هدرکن  مامشتسا  نامز  نآ  ات  هک  تساخرب  نآ  زا  ییوب  نانچ  تخیر ، نم  تسد  نایم  رد  ار 

سورع نهاریپ  ندیشخب 

هک تشاد  زین  يرگید  نهاریپ  ناشیا  تخاس و  هدامآ  ینهاریپ  مالـسلااهیلع  همطاف  شا ، هنازرف  تخد  یـسورع  بش  يارب  ادخ  ربمایپ 
هیامنارگ ي تخد  .دیبلط  سابل  ناشیا  زا  دمآ و  ربمایپ  هناخ ي  رد  ییاون  یب  هک  دوب  وا  یـسورع  بش.دوب  هدـش  حالـصا  هدیـشوپ و 
هیآ ي ناهگان  اما  دـنک  قافنا  وا  هب  ادـخ  هار  رد  ات  داهن  يا  هتـسب  رد  ار  شیوخ  هدـش ي  حالـصا  نهاریپ  تسخن  تساخرب و  ربماـیپ 

« .نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  : » هک دروآ  رطاخ  هب  ار  نآرق  هفیرش ي 
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« .دییامن قافنا  ادخ  هار  رد  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیسر  دیهاوخن  يراکوکین  یکین و  جوا  هب  امش  »

دوخ درک و  قافنا  اونیب  نز  نآ  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  شیوخ  یسورع  نهاریپ  تشگزاب و  (س ») همطاف  » هک دوب  اج  نیمه  تسرد  و 
یحو هتـشرف ي  دـنربب ، نانموم  ریما  هناخ ي  هب  ار  هیامنارگ  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه.دیـشوپ  ار  شیوخ  يداع  هماـج ي  ناـمه 
مالس هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دنک و  یم  تراثن  دورد  تراگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  رب  مالـس  زا  سپ  دمآ و  دورف 

هداتسرف وا  يارب  تسا  هدش  هیهت  زبس  يابید  زا  هک  زین  تشهب  ياهسابل  زا  یناغمرا  نم  هارمه  هب  میامن و  همطاف »  » راثن مرگ  يدورد  و 
(33) .تسا

یسورع همیلو 

يارب یناوارف  ياذـغ  یلع ! يا  تفگ : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
امرخ و نم  .وت  هدـهع ي  هب  نغور  اـمرخ و  مهد ، یم  نم  ار  ناـن  تشوگ و  دومرف : سپـس  .نک و  كرادـت  تا  هداوناـخ  یـسورع و 

ییاذـغ تخیر و  نغور  رد  هدرک  زیمت  ار  امرخ  دز و  الاب  ار  شـسابل  ياهنیتسآ  ترـضح  نآ  مدرب ، ربمایپ  دزن  مدرک و  مهارف  نغور 
ره تفگ : نم  هب  سپـس  دوـمن ، كرادـت  یناوارف  ناـن  و  درک ، حـبذ  یهبرف  دنفـسوگ  و  دـنتفگ ، یم  سیح »  » ار نآ  هک  درک  تسرد 

(34) .نک توعد  يراد  تسود  هک  ار  سک 

نانامهم زا  توعد 

رد هک  مدرک  ایح  تسا ، ربمایپ  هباحص ي  زا  رپ  دجسم  هک  مدید  مدش و  دجسم  دراو  سپ  : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
همه ي متفگ : همه  هب  باطخ  متفرگ و  رارق  يدنلب  کی  رب  سپ  میامنن ، توعد  ار  يا  هدع  منک و  توعد  ار  يا  هدـع  عمج  نآ  نایم 

ربمایپ هناخ ي  فرط  هب  هورگ  هورگ  دـنتفریذپ و  نانآ  .منک  یم  توعد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف یـسورع  همیلو ي  فرـص  هب  ار  اـمش 
هک هچنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  مدیشک ، یم  تلاجخ  اذغ  تلق  تیعمج و  ترثک  زا  نم  دندرک و  تکرح 

مالـسلا هیلع  یلع  .دهدب  تکرب  امـش  ياذغ  هب  ادـخ  هک  منک  یم  اعد  نم  یلع ! يا  تفگ : دـیدرگ ، علطم  تشذـگ  یم  نم  نهذ  رد 
دندیـشون و دندروخ و  میدوب  هدرک  مهارف  هک  یبآ  اذغ و  زا  یگمه  دوب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  اهنآ  دادـعت  هک  تیعمج  نآ  تفگ :

(35) .دشن مک  يزیچ  اذغ  زا  یلو  دندش  ریس  و 
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داماد سورع و  يارب  اذغ  نداتسرف 

درک و اذـغ  زا  رپ  زین  يا  هساک  داتـسرف و  شیوخ  نانز  يارب  ار  اهنآ  دـندرک و  اذـغ  زا  رپ  ار  ییاه  هساک  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  سپس 
(36) .دنامب همطاف  یلع و  يارب  زین  هساک  نیا  دومرف :

تشهب تخد  یسورع  ناوراک 

هک یلاح  رد  همطاف »  » .دـناوخارف ار  شدـنمجرا  داـماد  شیوخ و  تیونعمرپ  كاـپ و  تخد  یمارگ  (ص ) ربماـیپ  ، برغم هنیـس ي  رد 
مـسجم ار  تمظع  وهوکـش  راقو و  ییایند  اما  دمآ  ردپ  هاگـشیپ  هب  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  هب  نآ  ناماد  تشاد و  نت  رب  يدنلب  سابل 

.تخیر یم  قرع  ءایح  تدش  زا  تخاس و  یم 

روتـسد يرگید  حلاصم  يور  تهج و  نیمه  هب  دنکن  يردام  یب  ساسحا  شا  یتشهب  تخد  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  زین  ادـخ  ربمایپ 
بکرم رب  هــک  تساوــخ  شزیزع  تــخد  زا  دــنکفا و  نآ  يور  رب  اــبیز  يا  هچراــپ  دــندروآ و  ار  شیوــخ  صاــخ  بــکرم  داد 

وا و بکرم  شیپاشیپ  یمارگ  ربمایپ  دندرب ، یم  یلع  هناخ ي  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  هیامنارگ ي  تخد  هک  یماگنه.دنیـشنب 
(37) .دندرک یم  تکرح  وا  یپ  زا  هتشرف  رازه  داتفه  پچ و  فرط  لیئاکیم »  » تسار و تمس  یحو  هتشرف ي 

نادرم زین  و.درک  تکرح  ناـنآ  هارمه  هب  زین  راوـگرزب  نآ  دوـخ  دریگرب و  ار  بـکرم  نآ  ماـمز  اـت  داد  روتـسد  ناملـس »  » هـب هاـگنآ 
هارمه هب  راصنا  رجاهم و  ناوناـب  و  بلطملادـبع »  » نارتخد داد  روتـسد  ربماـیپ  دـندوب و  ناوناـب  يوناـب  باـکر  رد  یگمه  یمـشاه » »

یم يداش  دـندناوخ و  یم  اوتحمرپ  يراعـشا  سورع  بکرم  هلفاق و  شیپاـشیپ  زین  ربماـیپ  نارـسمه  دـننک و  تکرح  تشهب ، سورع 
(38) .دندرک
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س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياه  هیصوت 

تساوخ و ار  شزارفرـس  تخد  وا  ندـمآ  زا  سپ  دـناوخارف و  ار  نانموم  ریما  ربمایپ ، دیـسر ، هناـخ  هب  سورع  ناوراـک  هک  یماـگنه 
« .دزاس كرابم  وت  هب  ار  ربمایپ  تخد  دنوادخ  ناج ! یلع  : » دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  شتسد 

!! یلع لعبلا  معن  همطاف !»  » ای و  همطاف !»  » هجوزلا معن  یلع ! ای  ! كدنع یتعیدو  همطاف »  » هذه یلع ! ای  : دوزفا و 

.تسوت يارب  رسمه  نیرت  هتسیاش  همطاف  ! تسوت دزن  نم  تناما  تسا و  همطاف  نیا  ناج ! یلع 

درک همزمز  هنارگـشیاین  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  سدقم  ياهتـسد  .تسا و  رهوش  نیرت  هتـسیاش  یلع  همطاف »  » يا دومرف : هاگنآ  و 
: هک

! هد رارق  تکرب  ناشکاپ  لسن  نادنزرف و  رد  و  تسرف ، دورف  ود  نیا  رب  ار  شیوخ  تاکرب  اه و  یکین  ایادخ ! راب 

رب نابهگن  ظفاح و  شیوخ  يوس  زا  رادب و  تسود  ار  نانآ  زین  وت  سپ  دنتـسه ، نم  دزن  اهناسنا  نیرت  بوبحم  نت  ود  نیا  ایادخ ! راب 
.مهد یم  هانپ  وت  هب  نآ ، ياه  هسوسو  رورش و  هدش و  هدنار  ناطیش  زا  ناشکاپ ، لسن  اب  ار  نت  ود  نیا  نم  ایادخ ! راب  .رامگب  نانآ 

تخد ياه  هناش  نایم  هنیس و  رس و  رب  یتارطق  نآ  زا  تخاس و  كربتم  یـصاخ  کبـس  هب  ار  نآ  زا  يا  هعرج  تساوخ و  یبآ  هاگنآ 
.دناشفا شدنمجرا  داماد  ردقنارگ و 

.دنورب دنراپس و  ادخ  هب  ناشدیدج  يارس  رد  ار  داماد  سورع و  ناوناب ، داد  روتسد  و 

فافز بش  رد  تدابع 

رد داد : خساپ  یتحاران ؟  ارچ  دومرف : دید ، نایرگ  نارگن و  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  بش  رد 
هناخ هب  ردپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  مان  هب  رگید  هاگلزنم  شیوخ و  رمع  نایاپ  دای  هب  مدرک ،  رکف  شیوخ  راتفر  لاح و  نوماریپ 
ادخ هب  ار  وت  یگدـنز ،  ياه  هظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر ،  مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اج  نیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امش 

(39  ) مینک تدابع  ار  ادخ  بش  نیا  رد  مهاب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهد  یم  دنگوس 
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جاودزا نیا  هرمث 

ناهج هب  هدـید  رهُگالاو  دـنزرف  راهچ  زیزع ، ود  نیا  كرابم  جاودزا  نیا  زا  تسا .  تماما  رابرهگ  تخرد  كرابم  جاودزا  نیا  هرمث 
ما اهیلع ، هللا  مالـس  يربک  بنیز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا : دنترابع  نس  بیترت  هب  هک  دندوشگ ،
هب شرداـم  محر  رد  مالـسا  نانمـشد  تابرـض  رثا  رب  دـلوت  زا  شیپ  زین  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  هتبلا  اـهیلع و  هللا  مالـس  موثلک 

(40) .دیسر تداهش 

سیوناپ

1379 ق مق ، ص 357 ، ج 3 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نب  - 1

.ق 1414 مق ، هفاقثلا ، راد  ص 43 ، یلامألا ، یسوط ، خیش  - 2

1381ق زیربت ، مشاه ، ینب  هبتکم  ص 364 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرإ ، - 3

1367 ش نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  لابقإ ص 584 ، سواط ، نب  دیس  - 4

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 5

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 6

.1410/1990 یلوألا ، ط  هیملعلا ، بتکلا  راد  ص 18 ، ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 7

1406 ق توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  ص 313 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ،  دیس  نیما ، - 8

1428ق مق ، ام ، لیلد  ،ج 4،ص21 ، ءارهزلا همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ، لیعامسا يراصنا ، -9

.1412/1992 یلوألا ، ط  لیجلا ، راد  توریب ، ص 1893 ، ج 4 ، باحصألا ،  هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دبع  نبا  -10

و تسا » لاسدرخ  همطاف  : » تفگ نانآ  خـساپ  رد  (ص ) ربمغیپ : تسا هدـمآ  یئاـسن  ننـس  رد  ص 11، ج 8 ، تاـقبط ، دعـس ، نبا  - 11
قعاوصلا (، ج 2 ص 25 ، ءارهّزلا ، _ه  مطاـف ص 62 ؛ ج 6 ، ننـس ، یئاسن ، ) .تفریذـپ درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  ار  وا  (ع ) یلع نوچ 

 «. یبرع يارعش  زا  يا  هدیزگ   » لصف کن : ص 92 و  راحب ، ، دوش ص 402  فارشالا ، باسنا  هب  عوجر  ص 162 و  هقّرحملا ،
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ص 306. صاوخلا ، هرکذت  ص 345 / ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 12

ص 31. ج 2 ، ننس ، یئاسن ، - 13

،ص 288 راونلاراحب دلج 43  همجرت  ، یسلجم رقابدمحم  همالع  - 14

ص 20 ج 3 ، ریدغلا ، ص 182 ؛ ج 2 ، رضنلا ، ضایرلا  - 15

441 راونلاراحب 43 ،  دلج 43  همجرت  ( ، هر  ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع  -16

ص 261 یفطصملا :  هراشب  ص 39 ح 44 ،  یسوطلل :  یلامألا  - 17

ص 261 یفطصملا :  هراشب  ص 39 ح 44 ،  یسوطلل :  یلامألا  - 18

نامه ص 44 - 19

ص 409 راونلاراحب ،  همجرت 43  یسلجم ،  رقاب  دمحم  همالع  - 20
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موس تسیب و  بش 

موس تسیب و  بش 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا رتشیب  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  لامتحا  موس ، تسیب و  بش  ای  مکی  تسیب و  ای  تسا  مهدزون  بش  ردق  بش  هک  نیا  نایم  رد 
.تسا رتشیب  موس  تسیب و  لامتحا  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  نایم  رد  .تسا  مهدزون  بش 

.1/ ردق ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » .دش لزان  نآرق  هک  تسا  یبش  تسا ؟ یبش  هچ  ردق  بش 

بیوصت ای  سلجم  هب  دـهد  یم  ار  هجدوب  هحیال  روهمج  سیئر  هک  تسا  يزور  لثم  هیبشتالب  راب  رازه  هیبشتالب  هیبشتـالب  ردـق  بش 
.سلجم دنک  یم 

کی هجدوب  دـنراد  سلجم  رد  نوچ  دـیرادن  یـصخرم  قح  مایا  نیا  رد  دـنیوگ  یم  ناش  نینواـعم  هب  ءارزو  همه ي  ناـمز  نآ  نوچ 
دوش یم  دایز  مک و  شا  هجدوب  ینیب  یم  تقو  کی  دنبنجن  شنینواعم  ریزو و  تقو  کی  رگا  .دـننک  یم  يریگ  هزادـنا  ار  لاس  کی 

سلجم ناگدـنیامن  تقو  کی  هک  دراد  لاعف  روضح  شنینواعم  ریزو و  دوجو  مامت  اـب  اذـل  دـنریگ و  یم  میمـصت  کـی  شباـیغ  رد 
.دنکن مک  ار  شا  هیمهس  شا و  هجدوب 

.دوش یم  ءاضما  موس  تسیب و  بش  دسرب ، مدآ  هب  لاس  کی  رد  تسا  انب  هچنآ  ردق  بش 
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یم جع ) ) يدهم ترـضح  تمدخ  نیمز  دـنیآ  یم  اه  هتـشرف  ردـق  بش   4/ ردـق ُهَِکئالَْملا » ُلَّزَنَت   » نیمز دـنیآ  یم  اـه  هتـشرف  همه ي 
.دنسر

.ار جع ) ) يدهم ترضح  دینک  تباث  دیناوت  یم  ردق  هروس ي  زا  امش  دومرف : ام  هب  ماما 

؟ روط هچ 

.تسا لاس  ره  لام  ردق  بش  لاس ؟ ره  ای  تسا  لاس  کی  لام  ردق  بش 

.دنوش یم  لزان  اه  هتشرف  ردق  بش  لاس  ره  رد  .دراد و  يردق  بش  کی  لاس  ره 

؟ دنسرب دیاب  مادص  تمدخ  ربمایپ  زا  دعب  .دندیسر  یم  ربمایپ  تمدخ  اه  هتشرف  دوب  ربمایپ  هک  ینامز 

؟ دنورب یسک  هچ  يولهپ 

وا تمدـخ  اه  هتـشرف  هک  .دـشاب  هتـشاد  تقایل  هک  ربمایپ  تافـص  تالامک و  ياراد  ربمایپ و  لـثم  دـشاب  یـصخش  ناـمز  ره  رد  دـیاب 
.تسا لاس  ره  لام  ردق  بش  .دشاب  هتشاد  ار  ربمایپ  تالامک  مامت  هک  میهاوخ  یم  یموصعم  ماما  کی  ام  ینامز  ره  رد  ینعی  .دنسرب 

.دنوش یمن  دراو  مه  یسکان  سک و  ره  يولهپ  اه  هتشرف  .تسا  لاس  ره  لام  اه  هتشرف  ندمآ 

دـشاب هتـشاد  تقایل  هک  تالامک  مامت  رد  ربمایپ  نیع  دشاب  یماما  دیاب  مه  ربمایپ  زا  دـعب  دندیـسر  یم  ربمایپ  تمدـخ  ربمایپ  نامز  رد 
.دشاب اه  هتشرف  نابزیم 

مدرم تموکح و  تلود و  نایم  رد  هچرگ  دشاب  رتشیب  دیاب  بشما  تیساسح  .تسا  ردق  بش  موس  تسیب و  بش  لامتحا  هب  هک  الاح 
ترضح تداهـش  رطاخ  هب  بش  نآ  تسا و  رتغولـش  مکی  تسیب و  بش  اهدجـسم  رتشیب و  دوش  یم  هداد  اهب  مکی  تسیب و  بش  ام ،

تـسا رتشیب  مه  شلامعا  اذل  تسا و  مکی  تسیب و  بش  زا  رتمهم  یلیخ  موس  تسیب و  بش  اعد  رظن  زا  اما  تسا  (ع ) نانمومریما یلع 
موس تسیب و  بش  .بش  فـصن  زا  دـعب  لـسغ  کـی  دراد  بورغ  لوا  لـسغ  کـی  موـس  تسیب و  بش  دراد  لـسغ  کـی  ردـق  بش 

.دراد مه  توبکنع  مور و  ياه  هروس  ندناوخ 

809 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 747 

http://www.ghaemiyeh.com


یم شهارمه  مهاب  داوس  یب  داوساب و  ياه  مدآ  دـناوخ  یم  ار  توبکنع  هروس ي  یـسک  کی  دـنرادن  تئارق  لاح  هک  ییاهدجـسم 
.دوش هدناوخ  مور  توبکنع و  هروس ي  هک  .دنناوخ 

دنهد یم  موـس  تسیب و  بش  ار  ناـش  سمخ  هک  يدارفا  زا  مراد  غارـس  نم  .نیارباـنب  .تسا  یمهم  بش  یلیخ  موـس  تسیب و  بـش 
.دنام یم  ناموت  رازه  لثم  ردق  بش  رد  ناموت  کی  . 3/ ردق ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » نوچ

.دوش باسح  ناموت  رازه  یس  ات  رازه  هک  مهد  یم  موس  تسیب و  بش  مهدب  سمخ  مهاوخ  یم  ناموت  رازه  یس  هک  نم  دیوگ  یم 

ار رفن  رازه  هک  تسا  نیا  لثم  یهد  يراطفا  هک  ار  رفن  کـی  نوچ  دـنهد  یم  يراـطفا  موس  تسیب و  بش  اـه  یـضعب  هک  مراد  غارس 
.يداد يراطفا 

.دوش یم  رازه  ردبرض  موس  تسیب و  بش  يزیچ  ره 

.منک عورش  ار  مثحب  دعب  منک  اعد  کی  نم  سپ 

هدئام ي يوربآ  هب  ار  وت  و  جع ) ) يدهم ترـضح  بشما  نابزیم  يوربآ  هب  ار  وت  و  اه ، هتـشرف  بشما ، نانامهیم  يوربآ  هب  ارت  ایادـخ 
دارفا سدـقم و  ياه  ناکم  سدـقم و  ياه  سفن  سدـقم و  ياـه  کـشا  همه ي  يوربآ  هب  ار  وت  میرک و  نآرق  ردـق  بش  ینامـسآ 
.امرفب ردقم  تمرک  لضف و  زا  ام  همه ي  يارب  ار  اه  نآ  همه ي  ینک ، یم  ردقم  تبوخ  ناگدنب  يارب  ردق  بش  رد  هچ  نآ  سدقم ،

.نیمآ یهلا  .هدن  رارق  تمایق  رد  ترسح  لها  زا  اه و  بش  نیا  نیرساخ  زا  ار  ام  و 

.ثحب اما 

یلو تسا  بوخ  اه  هیآ  همه ي  ینعی  تسا  یبوخ  هیآ ي  یلیخ  يدابِع » َکـَلَأَس  اذِإ  َو   » هیآ ي تسه  اـعد  بش  هک  نیا  تبـسانم  هب 
.تسین نیا  زا  رت  نیریش  يا  هیآ  نآرق  رد  دیامرف : یم  ییابطابط  همالع ي 

810 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 748 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هیآ  نیا  نآرق  رد  هیآ  نیرت  فیطل  نیرت و  نیریش  دیامرف  یم 

.186/ هرقب َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیل  یل َو  اُوبیجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  «َو 

ریـسفت رد  ییابطابط  همالع  اذل  مدوخ و  مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، دـیامرف : یم  هبترم  تفه  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.تسا تایآ  يرت  نیریش  نیرت و  فیطل  دیامرف  یم  نازیملا 

تباجتـسا مدوخ ، غارـس  دـنیایب  منک  یم  تباـجا  مدوخ  .متـسه  ناـش  کـیدزن  مدوخ  .مدوخ  زا  مدوـخ  ناگدـنب  دـندرک  لاوـس  رگا 
فیطل ردـق  هچ  مدوخ ، مدوخ ، دـیوگ  یم  راـب  تفه  هک  میراد  نآرق  رد  هیآ  کـی  .مدوخ و  هب  دـنروایب  ناـمیا  مدوخ ، زا  دـنهاوخب 

.مدوخ مدوخ ، مدوخ ، دیوگ  یم  هبترم  تفه  هک  يا  هیآ  .تسا 

.دناشوپ یم  مینک  یم  هانگ  هچ  ره  شا  هناخ  رد  میورب  دنک  یم  سامتلا  ادخ  راگنا  ًالصا 

وت راگنا  .یناـشوپ  یم  وت  منک  یم  هاـنگ  نم  ص 587 ) دجهتملا ، حابـصم  «) ِینَْتیَیْحَتْـسا َکَّنَأَک  یَّتَح   » دـیوگ یم  هزمحوبا  ياعد  رد 
.یشک یم  تلاجخ 

.یشک یم  تلاجخ  وت  مشکب  تلاجخ  نم  هک  نیا  ضوع 

.هتخیر مه  هب  هناخ  دـنیبن  دـیآ  یم  هک  نامهیم  هک  دـناشوپ  یم  ار  اه  هتخیر  مه  هب  ردام  دزیر و  یم  مه  هب  ار  هناـخ  هک  يا  هچب  لـثم 
.دشک یم  تلاجخ  هچب  راگنا  یلو  دنک  یم  بارخ  هچب 

بـش .یـشک  یم  تلاجخ  نم  زا  وت  راگنا  يروآ  یمن  تدوخ  يور  هب  یناشوپ و  یم  وت  منک  یم  هانگ  هچ  ره  نم  ایادخ  دـیوگ  یم 
.دیرهق ادخ  اب  هک  یناسک  هللا  مسب  .تسا  موس  تسیب و 

.دوش یم  هتسب  دراد  ناضمر  هام  رد  .دیا  هتخیرن  یکشا  الاح  ات  لاسراپ  هک  یناسک 

.هللا مسب  یتفگ  يدرک  زاب  ار  يرد  .يدرک  حتف  ار  یباب  ادخ  يا  اباب  حتف  دش  زاب  يرد  کی 

811 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 749 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیوش دراو  هللا  مسب  .تسا  ناضمر  هرود  نیا 

.تسا هبوت  رد  رد ، نیا  یتفگ  يدرک  زاب  ار  يرد  کی  هبوت  یتشاذگ  ار  شمسا  هبوت  هتیمس 

دوب و زاب  رد  هاـم  کـی  یتقو  دوب  زاـب  رد  یتقو  رگید  ص 142 .) ج 91 ، راونألاراحب ، «) ِهِْحتَف َدـَْعب  ِباَْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  اَمَف  »
.دماین یسک  کی 

.تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ 

لدبم سابل  اب  شدنسانشن  هک  يدجسم  دورب  تسه  یـسک  تسا  نکمم  تسا  شا  هلحم  دجـسم  هک  يدجـسم  دورب  مدآ  تسین  مزال 
.دنک تولخ  دنوادخ  اب  دنیشنب  یکیرات  کی  رد  دورب  .دورب 

.تسا ضیرم  تسادیپ  دیشچن  ار  زامن  اعد و  ینیریش  یسک  رگا  تسا  نیریش  ادخ  اب  ندز  فرح 

کی دراد  یـضیرم  تسا  مولعم  دیـشچن  ار  ینیریـش  یـسک  رگا  دنا  هتفگ  دعب  تسا و  نیریـش  تاجانم  دنا  هتفگ  ام  ءایلوا  مامت  نوچ 
.دراد یضرم 

.دیونشب رگید  راب  کی  تسا  یفیرش  هیآ ي  هیآ ، هک  الاح  .دراد  یطئارش  اعد 

.186/ هرقب َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیل  یل َو  اُوبیجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  «َو 

.نآرق هب  ادخ ، هب  مراد  لاکشا  نم  تفگ : ماما  يولهپ  دمآ 

؟ يراد یلاکشا  هچ  تفگ :

.منک یم  باجستم  نم  دینک  اعد  . 60/ رفاغ ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا   » هتفگ نآرق  تفگ :

.دشن میدرک  اعد  هچ  ره  هک  ام 

.دراد مه  ییاه  طرش  کی  اما  دوش  یم  باجتسم  اعد  دومرف : ماما 

.دراد طرش  ات  دنچ  طابترا  یسک  هب  دنک  نفلت  یسک  یتساوخ  رگا  امش 

: طابترا طئارش 

( نامز اب  ییانشآ   ) .ینادب ار  نامز  دیاب  لوا  ینک  نفلت  یسک  هب  یتساوخ  رگا  امش 

.18/ تایراذ َنوُرِفْغَتْسَی » ْمُه  ِراحْسَْألِاب  «َو 
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ناضمر هام  تاکرب 

( مینادب ار  نامز  ) دنرادیب رحس  ناضمر  هام  دنباوخ  رحس  هک  اه  یلیخ  لاس  لوط  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  تاکرب  زا  یکی 

.مینادب ار  ناکم 

.دنک یم  تیاکش  تمایق  زور  دنناوخب  زامن  نآ  رد  دنور  یمن  مدرم  هک  ییاهدجسم  میراد  ثیدح 

.دنتشاذگ یمن  لحم  ام  هب  مدرم  یلو  مدوب  مدرم  نیب  رد  نم  ایادخ  دیوگ  یم 

.دوشن دش  دمآ و  نآ  رد  هک  يدجسم  دوشن  توالت  هک  ینآرق  دنورن  شغارس  هک  یملاع 

هک تسا  نیا  شیانعم  ینک  یشاک  ار  شیانعم  هک  تسین  نیا  شیانعم  . 18/ هبوت ِرِخْآلا » ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  »
مدرم نیا  زا  دنوادخ  دشابن  نآ  رد  مدآ  هک  یتمیق  راض  دجسم  تسا  یضار  دنوادخ  دشاب  تیعمج  زا  رپ  هک  رانم  یب  دجـسم  .دیورب 

.تسین یضار  هلحم 

.مینک هفاضا  دارفا  هب  مینک  مک  تانیئزت  زا 

.مینک رتشیب  ار  اه  ینامهیم  دادعت  یلو  میریگب  هداس  ار  يراطفا 

.دشابن بارخ  نفلت  دیاب  .يدک  هچ  اب  .دنادب  دیاب  ار  هرامش  .یسک . .  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  کی  .دنادب  دیاب  ار  هرامش 

دیاب نفلت  .دـشاب  ملاس  دـیاب  بلق  .تسا  بارخ  روتوم  نآ  رد  يزیرب  نیزنب  هچ  ره  دـشاب  بارخ  نیـشام  رگا  دـشاب  بارخ  نفلت  رگا 
يور ادص  ینعی  نیصلخم  . 14/ رفاغ َنیـِصلُْخم » َهَّللا  اوُعْداَف   » دیوگ یم  .دتفین  ادص  يور  ادص  دیاب  .دشاب  لصو  داب  میـس  دشاب  ملاس 

.تسرد ًاعقاو  .امرخ  مه  ادخ  مه  ییوگب  دتفین  ادص 

امش يادص  ندینش  هب  سک  نآ  دیاب  .دتفیب  دیابن  ادص  ویر  ادص  .دنزادنا  یم  ادص  يور  ادص  اه  یـضعب  .دتفیب  دیابن  طخ  يور  طخ 
ششین وگب  دیوگ  یم  میرادرب  ار  یـشوگ  ام  دهاوخ  یمن  فرط  نآ  مینک  یم  نفلت  یـسک  هب  ام  اه  تقو  یهاگ  .دشاب  هتـشاد  هقالع 
سامت وا  اب  دهاوخ  یمن  فرط  نیا  مینز  یم  گنز  اه  یلیخ  هب  یتقو  ًالـصا  رادـنرب  ار  یـشوگ  ای  شکب  ار  خاش  ود  ای  .شتـسین  وگب 

.مراد ناتتسود  دیریگب  سامت  . 222/ هرقب نیباَّوَّتلا » ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیوگ یم  دهاوخ  یم  ادخ  یلو  میریگب 
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.مراد تتسود  ایب  وت 

کی داجـس  ماما  .اهراک  هانگ  يادخ  يا  نیملاعلا .» هلا  ای   » تسا هملک  نیمه  تسا  دیفم  یلیخ  هک  یتاملک  زا  یکی  دنیوگ  یم  اذل  و 
داجـس ماما  ینعی  .دیوگ  یم  هچ  ار  داجـس  ماما  باوج  دـنوادخ  مناد  یمن  نم  تفگ  یم  املع  زا  یکی  هک  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  هملج 

یم ارم  ای  يرب  یم  منهج  ینازوس و  یم  ینک و  یم  باذـع  ارم  ای  .ینکب  یهاوخ  یم  هچ  دـیوگ  یم  هنگنم  رد  هتـشاذگ  ار  دـنوادخ 
یم لاحـشوخ  تربمایپ  یـشخبب  ارم  رگا  درک  هارمگ  رتشیب  رفن  کی  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  ناطیـش  يرب  یم  منهج  ارم  رگا  یـشخب 

ربمایپ هک  تسا  روبجم  ادخ  .ار و  ناطیـش  ای  ینک  لاحـشوخ  ار  ربمایپ  یهاوخ  یم  تسا  تدوخ  فیک  .دش  هدیـشخب  شتما  هک  دوش 
.دهاوخ یم  لومرف  ادخ  اب  ندز  فرح  ینعی  .دنک  لاحشوخ  ار 

.دنزب فرح  روج  هچ  دشاب  دلب  دیاب  مدآ 

.تسا ناش  ناضمر  هام  هشیمه  ادخ  ءایلوا  تسین  هک  ادخ  ءایلوا  لام  ناضمر  هام  دوجو  ًالصا 

.دنیایب دیاب  همه  هک  هداد  همه  هب  دنوادخ  ار  نیا 

کی يداتسرف  نآرق  موس  تسیب و  بش  ایادخ 

هس يدرک  زاب  ار  هبوت  رد  ود  يداتسرف  هتشرف 

؟ یچ دماین  یسک  الاح  رگید 

.دنک یمن  دعو  فلخ  دنوادخ  . 47/ جح ُهَدْعَو » ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو   » .هداد هدعو  دنوادخ 

.منک یم  باجتسم  نم  دینک  اعد  هتفگ  هداد  هدعو 

.76/ ءایبنا َُهل » اْنبَجَتْساَف   » میراد نآرق  رد  ردق  نآ  هدروآ  مه  هنومن  دعب  مینک  اعد  روج  هچ  دینادب  دیهاوخ  یم  رگا 

«. َُهل اْنبَجَتْساَف   » درک اعد  دیوگ  یم  شا  همه  ءایبنا  هروس ي 

تسرد بوخ  دیوگ  یمن  یسک  هک  هدرک  باجتسم  اعد  ردق  نآ  مدرک  باجتـسم  ار  ینالف  ياهاعد  هک  هدروآ  هنومن  ردق  نآ  ینعی 
لمع شلوق  هب  ادخ  مه  ُهَّللا » َِفلُْخی  َْنل   » مه .دنک  لمع  شلوق  هب  تسین  مولعم  اما  مینک  یم  باجتـسم  ام  دینک  اعد  هتفگ  ادخ  تسا 

.هداد ناشن  ار  شیلمع  ياه  هنومن  مه  دنک  یم 
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: دومرف دشن  باجتسم  مدرک ، اعد  تفگ  دمآ  میراد  ثیدح  هدشن  باجتـسم  هک  ییاهاعد  زا  یـضعب  .هدش  باجتـسم  اهاعد  ردق  هچ 
.دوش یمن  باجتسم  اعد  مارح  همقل ي  دور  یمن  هار  نیشام  رد  يزیرب  بآ  .تسا  مارح  امش  ياذغ 

.دشن باجتسم  مدرک  اعد  تفگ : دمآ 

.تسین ریخ  دیهاوخ  یم  امش  هک  ییاهزیچ  یلیخ  تسا  ریخ  بلط  اعد  نوچ  هدوبن  اعد  امش  ياعد  دومرف :

هزبرخ ناشیا  ًالثم  هک  دـناد  یم  اـباب  مروخب و  لـسع  مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  شیاـباب  هب  هک  يا  هچب  لـثم  تسا  ریخ  دـینک  یم  لاـیخ 
.تسین شحالص  لسعو  هدروخ ،

.تسا شریخ  يزیچ  هچ  دناد  یمن  مدآ 

.تسیچ رد  شریخ  دمهف  یمن  مدآ  یهاگ 

: دراد یطئارش  دینک  اعد  دیهاوخ  یم  یتقو 

.دینک لیلجت  ادخ  زا  هک  نیا  لوا 

نیا يداد  ار  تمعن  نیا  وت  ایادخ  دیوگب  دینک  یم  اعد  یتقو  ًالثم  دینک  یم  لیلجت  دـیریگب  يزیچ  یـسک  زا  دـیهاوخ  یم  تقو  امش 
.دیرامشب مه  زاب  اما  دیرامشب  دیناوت  یمن  .دیرامش  رب  ار  ادخ  ياه  تمعن  يداد  ار  تمعن 

زا میوگ ) یم  نم  ار  اه  نیا  الاح  ) مدنگ دش  نیمز  ییاذغ  داوم  مدوب  یچیه  ایادـخ  دـنک  یم  عورـش  هفرع  ياعد  رد  (ع ) نیـسح ماما 
هس رد   6/ رمز ٍثالَث » ٍتاُملُظ  یف   » .ردام مکش  ياه  یکیرات  نآ  رد  دعب  هفطن  لولس و  کت  رپسا  .دش  مدنگ  دعب  دنک  یم  عورش  لوا 

میدمآ یم  ایند  هب  ًالبق  رگا  میدـمآ  ایند  هب  ینامز  هچ  رد  ساسح  طیارـش  نم  يارب  ار  زیچ  همه  دـماج  .لماک  ناسنا  یکیرات  هدرپ  ات 
.میدید یم  ار  اه  نآ  میدید  یم  هچ  ره  هاش  ردان  هاش  نیدلارصان  هاش  نیدلارفظم  هاش  دمحا  .میدید  یم  هچ 

نیلوئـسم رثکا  دننیب  یم  لداع  دهتجم  کی  دننیب  یم  ماما  ون  لسن  هرخالاب  هک  میدمآ  ایند  هب  ینامز  رد  میدمآ ، ایند  هب  ینامز  هچ  رد 
.دنتسه یعطق  لداع  دناوخ  زامن  ناشرس  تشپ  دوش  یم  تحار  ار 
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رد .درک و  یم  تموکح  ام  رب  مادص  نآلا  میوش  یم  دلوتم  میدوب ، قارع  رد  رگا  میدمآ  ایندب  ناریا  رد  .میدمآ  ایندـب  یناکم  هچ  رد 
.اجک اجک ، رد  اجک و  هیکرت 

نیمه تسرپ  تب  نویلیم  اهدـص  .هداتفارب  دـینکن  لایخ  یتسرپ  تب  هلئـسم  .میراد  یبتکم  هچ  .میدـمآ  ایند  هب  ینامز  هچ  یناکم ، هچ 
.متفر اج  نآ  مدوخ  نم  دنراد و  هناخ  تب  اهروشک  زا  يرایسب  .دراد  دوجو  نآلا 

.لدبم سابل  اب  هتبلا  منک  یم  هاگن  اه  هناخ  تب  رد  مور  یم 

.هداتفینرو یتسرپ  تب  .دننک  یم  هیرگ  رازراز  همسجم  کی  تسار  دنیآ  یم  اه  نیا  منیب  یم  مور  یم 

رس دنتفر  یم  دعب  دندرک  یم  شنرک  هناخ  تب  دندمآ  یم  حبص  هب  حبص  وجشناد  ات  رازه  تشه  متفر  روشک  کی  هاگـشناد  کی  رد 
.سالک

.ینامز هچ  رد  یناکم ، هچ  رد 

.یسراف الاح  دشاب  یبرع  هب  تسین  مزال  دینک  لیلجت  ادخ  زا  لوا  دینک  اعد  دیهاوخ  یم  یتقو 

.میرامشب ار  ادخ  ياه  تمعن  ایادخ . . . ، ایادخ ،

.تفرگ نم  زا  ار  هظفاح  زور  کی  ادخ  دومرف : یمالسا ) يروهمج  راذگ  ناینب  ) ماما تفگ : املع  زا  یکی 

.ًامتح متفگ  دوب  ماما  نوچ  مدرک و  یمن  رواب  دوبن  ماما  رگا  تفگ : یم  ملاع  نآ 

ممـسا هک  تفر  مدای  مه  مدوخ  مسا  یتقو  تفر  مدای  زا  مدوب  دـلب  هچ  ره  تفرگ و  نم  زا  ار  هظفاح  زور  کی  دـنوادخ  دومرف : ماـما 
.تسا هللا  حور 

.میراد وت  زا  میراد  هچ  ره  ایادخ 

مدای  5/ هحتاف ُنیعَتْسَن » َكاَّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیِإ   » متفگ  4/ هحتاف ِنیِّدلا » ِمْوَی  ِِکلام   » راب کی  نم  تفگ : یم  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یکی 
.تفر

.مینز یم  ار  اه  فرح  نیرتدب  اهراک و  نیرت  تشز  دریگب  ام  زا  ار  لقع  هظحل  کی  میراد  وا  زا  میراد  هچ  ره 
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شا هچب  هدییاز  یمناخ  دییوگب  دیروایب  ار  هزوح  دیتاتسا  نادنمرنه و  هاگـشناد و  دیتاسا  مامت  تسین  دلب  ندیکم  دیا  یم  ایند  هب  هچب 
.دیهد دای  هچب  هب  ار  ندیکم  دیهاوخ  یم  یلومرف  هچ  اب  الاح  .دنک  یم  توف  ار و  ناتسپ  دکمب  دناوت  یمن 

.دینک اعد  دیهاوخ  یم  رگا  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  میتسین  يزیچ  ام 

.دوش یم  رتشیب  ادخ  هب  تقشع  بح و  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعنرگا 

.هللادمحلا دییوگن  دییوگ  یم  هک  هللادمحلا  .هللادمحلا  وگب  نک  رکش  دعب 

ص 149) فوهللا ، «) یَصَْحلا ِْلمَّرلا َو  َدَدَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » تفگ دیزی  خاک  رد  هلاس  هس  رتخد  تشاد  لوچوک  هچب  کی  (ع ) نیسح ماما 
.هللادمحلا یمتا  یلولس و  ره  دد  هب  مییوگب  .هللادمحلا  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  .هللادمحلا  نش  يا  هناد  همه ي  ددع  هب 

رگا زرمایب  ار  شناتسود  همه ي  ناشیا و  ایادخ  وگب  وگن  ار  رفن  کی  نامه  زرمایب  ار  یـسک  ایادخ  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  ًالـصا 
: اعد طئارش  سپ  .مینک  اعد  عیسو  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  همه  هک  مینزب  هکلف  کی  رانک  مینزب  يرتم  ود  هناخ ي  رد  ارچ  میراد  یپمال 

.دینک دیاب  راک  ات  دنچ  دوش  باجتسم  ناتیاعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

یم دـنوادخ  تروص  لباقم  دـمآ  اعد  يارب  هک  تسد  میراد  ثیدـح  .تونق  لقم  ناـت  تروص  لـباقم  دـیروایب  ار  تسد  لوا  کـی :
.منادرگرب مورحم  منک  یم  ایح  نم  الاب  دمآ  هک  یتسد  دیامرف :

.هللا ای  هللا ، ای  دییوگب  هبترم  هد  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

.دیرامشرب ار  ادخ  يا  تمعن  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح  دعب 

یپکوتف دیمهف  یم  تسود  رگا  هک  میراد  ياه  بیع  دندرک  یم  نوریب  هناخ  زا  دـندیمهف  یم  ردام  ردـپ و  رگا  هک  میراد  ياه  بیع 
.تخیر یم  میوربآ  درک و  یم 
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یلو دییوگب  ار  ناتدوخ  ياه  بیع  دعب  دیتسرفب  تاولص  دعب  دنیک  رکـش  دعب  دیرامـشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات 
.دینک اعد  دینک و  یهاوخرذع  دنوادخ  زا  دیتفگ  ار  ناتیاه  بیع  هک  دعب  دییوگب  شاوی  ار  اه  بیع 

.ات شش  مدش ؟ ات  دنچ  سپ 

: اعد بادآ  طئارش و 

.تسا ردق  بش  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  یبش  نیرخآ  موس  تسیب و  بش 

ادخ تافص  ندرمش  کی  ثیدح : رد  اعد  بادآ 

ادخ رکش  ود 

ربمایپ رب  دورد  هس 

نامدوخ ياه  بیع  ندرمش  راهچ 

ادخ زا  یهاوخرذع  جنپ 

.تسا اعد  بادآ  اه  نیا  .دوش  یم  باجتسم  اعد  لحارم  نیا  زا  دعب 

یم باجتـسم  مه  ناتدوخ  ياعد  دینک  اعد  رفن  لهچ  هب  رگا  دینک  اعد  نارگید  هب  لوا  رگا  میراد : ثیدح  دینک  اعد  لوا  نارگید  هب 
.دوش

.دیشخبب ار  اه  نآ  دندرک  ملظ  امش  هب  هک  یناسک  هب  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا 

هب سک  ره  يادخ  دییوگب  مه  دعب  دیشخبن  ار  نارگید  هداد  وت  هب  شحف  ات  ود  مه  یـسک  کی  هدز  امـش  هب  یلیـس  کی  یـسک  الاح 
.شخبب ار  اه  نآ  دنراد ، قح  نم  ندرگ  هب  اه  نآ  سک  ره  هک  نک  ءاقلا  اه  لد  هب  مه  وت  ار  وا  مدیشخب  دراد ، قح  نم  ندرگ 

.ورب يراد  لاح  اج  ره  دشاب  غولش  هک  میورن  يدجسم  هب  طقف  میور  یم  هک  يدجسم  رد 

.دنشاب اج  نآ  ناتسود  هلاخرسپ ، همعرسپ ، هک  دجسم  دنور  یم  يدارفا  اه  تقو  یضعب 

هک دـیورب  ییاج  کی  دوشن  هراپ  هکت و  تعاس  کی  نآ  رگید  ادـخ  اب  دـیور  یم  هک  یتعاس  کی  هک  سانـشان  دـیورب  ییاـج  کـی 
اهدنفـسوگ لثم  دسر  یمن  ادخ  هب  يزیچ  دجـسم و  هب  دنور  یم  دیدزاب  دـید و  یـسرپلاوحا و  يارب  دارفا  یـضعب  .ار  امـش  دنـسانشن 

هیفصت ار  شیاه  باسح  هدروخ  دشن  هللا  یلا  هبرق  شیزیچ  نالف و  ینالف و  يارب  شتمسق  نآ  لیماف  مادک  يارب  شنار  .تسا  ینابرق 
.ینابرق تشوگ  نیا  رد  دندرک 
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.مینک هدامآ  ار  نامدوخ  لاح  اب  مانمگ ، میورب  ییاج  کی 

.دوش یم  ءاضما  اه  تداعس  لاس  کی  يارب  هک  تسا  یبش  .تسا  ردق  بش  موس  تسیب و  بش  ایادخ 

.دوش یم  اضما  اه  تواقش 

همه تفایرد  لاح  تدابع و  لاح  ءایحا و  لاح  هبوت و  لاح  هبانا و  لاح  اعد و  لاح  ایادخ ، .تهاگرد  نادـنموربآ  همه ي  يوربآ  هب 
.نیمآ یهلا  امرفب  تمحرم  ام  تما  همه  يارب  ار  بشما  لئاضف  ي 

رفاک فرحنم و  همه  دنسانش  یمن  ار  وت  مدآ  نویلیم  اهدص  يدرک  یفرعم  ام  هب  ار  تدوخ  یتشاذگ  تنم  ایادخ 

.نیمآ یهلا  .نک  مهارف  ار  ناش  تیاده  هلیسو ي  ار  رافک  همه ي  میسانش  یم  ار  وت  ام  یتشاذگ  تنم  هک  وت  ایادخ 

تیب لها  تربمایپ و  ایادـخ  تسا  رگید  سک  ناشربهر  مدآ  نویلیم  اهدـص  میتسه  تربمایپ  تما  زا  یتشاذـگ  تنم  اـم  رب  وت  ایادـخ 
.نیمآ یهلا  .نک  یفرعم  دنتسه  هاگاان  هک  ییاه  نآ  هب  ار  تربمایپ 

هک ییادـخ  تسا  مکاح  توغاط  اج  همه  دنتـسه  قساف  ناشناربهر  اـیند  ماـمت  يداد  لداـع  ربهر  کـی  اـم  رب  یتشاذـگ  تنم  ایادـخ 
.نک هضرع  ناهج  هب  ار  جع ) ) يدـهم ترـضح  ناهج  لداع  ربهر  يداد  لداع  ربهر  کی  شیاج  هب  یتسکـش و  ناریا  رد  ار  توغاط 

.نیمآ یهلا 

ام زا  هشیمه  يارب  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  بلق  دنـسر  یم  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تمدـخ  دـنیآ و  یم  اه  هتـشرف  هک  الاح  ایادـخ 
.نیمآ یهلا  .امرفب  دونشخ 

یهام راب  ود  راب  کی  يا  هتفه  ایادخ  .دشابن  ردق  بش  يارب  طقف  ندـمآ  دجـسم  هک  نک  یتشآ  تدوخ  اب  ار  ام  يروج  کی  ایادـخ 
یهلا .امرفب  رونم  تفرعم  هب  ار  ام  لد  قح  هب  ار  ام  نابز  نآرق  اب  ار  ام  مشچ  تدوخ  رکذ  اب  ار  ام  نابز  دجـسم  اب  ار  ام  ياپ  راـب  دـنچ 

.نیمآ
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.دیهدن تسد  زا  ار  شا  هقیقد  کی  یتح  تسا  یمهم  ياه  هقیقد  شیاه ، هقیقد  ار  موس  تسیب و  بش 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   40

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ای  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینموملاریما  دروم  رد  هدش  لزان  تایآ 

.1

دمح 7)  ) َنیِّلآَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  دمح )   6  ) َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها 

; يا هدرک  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  یتخاس ; دوخ  تمعن  لومشم  ار  نانآ  هک  یناسک  هار  ( 6  ) ...نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 
(7  ) .ناهارمگ هن  و 

(35/373 راونالا   راحب  تسا (  .  میقتـسم  طارـص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ادـخ ،  لوسر  زا 
نید ربهر  میقتـسم و  طارـص  ادخ و  نشور  هار  وت  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  نینچمه 

باتک رد  یشایع و  ریسفت  یسربط و  همالع  نایلا  عمجم  ییابطابط و  همالع  نازیملا  ریـسفت  رد  نینچمه   38/92 راونالا   راحب   ) یتسه
 ( تسا هدمآ  ثیدح  نیا  زین  رابخالا ص 32  یناعم 

.2

زا دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  نیقتملل » يدـه  هیف  َبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ   » دـنوادخ نخـس  هرابرد  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا 
.دنتـسه یلع  نایعیـش  اهنت  نیقتم  زا  روظنم  زینو  تسا .  ناراـگزیهرپ  ياـمنهار  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  تسا  یلع  باـتک 

 ( لیزنتلا 1/67 دهاوش  1/30 و  یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  یشایع و  ریسفت  هیآ 2 ( )  هرقب  )
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.3

 ( هرقب 3 َنوُقِْفُنی ( »  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِمَو  َهالَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  » 

نانآ هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت  زا  و  دـنراد ; یم  اپرب  ار  زاـمن  و  دـنروآ ; یم  ناـمیا  بیغ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ ) »)
 « .دننک یم  قافنا  میا ، هداد  يزور 

 . ) اهنیا هب  نتـشاد  داقتعا  ینعی  تسا .  دـمحم  لآ  مئاق  ماـیق  تماـیق و  تعجر و  بیغ ،  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ 
ناهرب 1/124) ریسفت 

.4

 « .دنناراگتسر نانآ  و  دنناشراگدرورپ ; تیاده  قیرط  رب  نانآ  هرقب 5 « )  « ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یَلَع  َِکئلوُأ  » 

الوم هک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  دانتسا  هب  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلـسم  یفنح  هک  یناکـسح  مکاح  ظفاح 
یلص هللا  لوسر  دزن  مه  اب  وت  نم و  هک  دمآ  یم  شیپ  يدروم  رتمک  نسحلا  ابا  ای  هک  تسشن  نخس  هب  نم  اب  ناملس  يزور  دندومرف :
.دنا تمایق  زور  ناراگتسر  شبزح  و  مالسلا ) هیلع  یلع  درم (  نیا  ناملس  يا  دیامرفن : ترضح  میوش و  رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ( قشمد 2/346 خیرات  یلع ،  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/68 ،  دهاوش  ) 

.5

رد دنهد ; بیرف  ار  نانمؤم  ادـخ و  دـنهاوخ  یم  هرقب 9 « )  « ) َنوُرُعْـشَی اَمَو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْـخَی  اَمَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َهّللا  َنوُعِداُخی  » 
« .دنمهف یمن  اما ) ; ) دنهد یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  زج  هک  یلاح 

 . ) تسا نینموملاریما  ناشیالوم  اقآ و  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 6/51 راحب  يرکسع ص 113 ،  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 
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هرقب 13) ُساَّنلا ( »  َنَمآ  اَمَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  » 

روظنم دیوگ : یم  هیآ  نیا  رد  هدرک و  سابع  نبا  فرح  هب  دانتسا  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلسم  یفنح  هک  یناکسح  مکاح  طفاح 
.دشاب یم  نارگید  نامیلا و  نب  هفیذح  دادقم و  زذوبا ، ناملس ، هزمح ، رایط ، رفعج  بلاط ، یبا  نب  یلع  سانلا  نمآ  زا 

.دشاب یم  دارفا  نیا  سان  هملک ي  زا  دوصقم  دسیون : یم  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  نآرقلا  یف  یلع  باتک   بحاص 

.7

(14 هرقب  « ) َنُوئِزْهَتْسُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَق  ْمِِهنیِطاَیَش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَق  اُْونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو  » 

دوخ ياهناطیـش  اب  هک  یماگنه  یلو ) !« ) میا هدروآ  ناـمیا  اـم  : » دـنیوگ یم  و  دـننک ، یم  تاـقالم  ار  ناـمیااب  دارفا  هک  یماـگنه  و  » 
!« مینک یم  هرخسم  ار ) اهنآ   ) طقف ام  میئامش ! اب  ام  : » دنیوگ یم  دننک ، یم  تولخ 

هنیدـم لخاد  رذوبا  دادـقم و  بیهـص و  رامع و  ناملـس و  یلع و  نوچ  دـیوگ  هک  هدومن  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  زا  یناکـسح  مکاح 
اقآ و ابحرم  تفگ  دمآ و  نینموملاریما  کیدزن  یبا  هللادبع  دندرک ،  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  وا  نارای  قفانم و  یبا  هللادـبع  دـندش و 

سپ دهد .  یم  وا  يارب  ار  دوخ  لام  ناج و  تسا و  ربمایپ  نیشناج  داماد و  ردارب و  نیسح و  نسح و  ردپ  هک  یـسک  مشاه  ینب  دیس 
 . مهد یم  تداهش  وت  قافن  رب  نم  یقفانم و  وت  یبا  هللادبع  يا  وت  رب  ياو  دومرف  وا  خساپ  رد  نینموملاریما 

نامیا لها  امش  باحـصا  امـش و  لثم  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  یهد  یم  نم  هب  یتبـسن   نینچ  هنوگچ  تفگ  یبا  هللادبع 
اب ار  دوخ  هصقو  دمآ  ادخ  لوسر  تمدخ  یلع  نوچ  و  یتسین .  قفانم  زج  وت  دنیشنب  وت  يازع  هب  تردام  دومرف  نینموملاریما  متـسه . 

دومن تاقالم  دوب ) نموم  هک  ار (  یلع  یبا  هللادبع  نوچ  ینعی  دـش .  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  الاب  تایآ  دومن  نایب  قفانم  یبا  هللادـبع 
رد ام  تفگ  اهنآ  هب  دومن  تولخ  ناقفانم  زا  دوخ  دـننام  ییاهناطیـش  اب  نوچ  میا و  هدروآ  نآرق  لوسر و  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـم  تفگ 

دیوگ یم  دنک و  یم  شنزرـس  ار  اهنآ  دنوادخ  مینک و  هرخـسم  ار  وا  نارای  یلع و  میهاوخ  یم  اهنت  میتسه و  امـش  اب  كرـش  رفک و 
 . ) درک دهاوخ  تبوقع  وا  نارای  یلع و  ندرک  هرخسم  تهج  هب  ار  اهنآ  تمایق  رد  دنوادخ  ینعی  دنک  یم  ازهتـسا ء  ار  اهنآ  دنوادخ 

قحلا 3/535) قاقحا 
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هرقب 25) ُراَْهنَْألا ( »  اَِهتَْحت  ْنِم  ْيِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو  » 

ریز زا  اهرهن  هک  تساهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد  تراشب  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  هب  » 
 « تسیراج شناتخرد 

ناشیا نایعیش  ناشیا و  زا  دعب  يایصوا  نینموملاریما و  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  یفوک  تارف  ریـسفت  رد 
لیزنتلا 1/74 ) دهاوش  یفوک ص 53 ،  تارف  ریسفت  دنتسه (. 

.9

هرقب  « ) َنوُرِـساَْخلا ُمُه  َِکئلْوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  » 
(27

رارقرب هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  و  دننکـشیم ; نآ ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادـخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناقـساف  » 
« دنناراکنایز اهنیا  دننکیم ; داسف  نیمز  يور  رد  و  هدومن ، عطق  دنزاس ،

توبن هب  وا  لوسر  يارب  تیبوبر ،  هب  دنوادخ  يارب  هک  تسا  يدهع  هللا  دهع  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  رقاب  ماما  زا  راونالا  راحب  رد 
راکنا هک  دنا  یناسک  ضرالا  یف  نودسفی  زا  روظنم  هدـش و  هتفرگ  تمارک  یتسود و  هب  اهنآ  نایعیـش  يارب  تماما و  هب  یلع  يارب  و 

 ( راحب 24/389 دنا (.  هدرک  ار  وا  دالوا  یلع و  تماما 

.10

هرقب 31)  « ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئَالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  » 

هـضرع ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ  دـعب  .تخومآ  مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ) يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع  ءامـسا (  ملع  سپـس  » 
« دیهد ربخ  نم  هب  ار  اهنیا  یماسا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دومرف تشاد و 
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زا ار  یلمع  چیه  دنوادخ  میتسه و  دنوادخ  کین  ياهمان  ینسحلا و  ءامـسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 25/5 راحب  ام ( .  تیالو  تفرعم و  اب  رگم  دریذپ  یمن  دوخ  ناگدنب 

.11

; تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  سپس  هرقب 37 « ) ُمیِحَّرلا ( »  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباَتَف  ٍتاَِـملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  » 
 « .تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  ارچ  تفریذپ ; ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  .درک ) هبوت  اهنآ  اب  (و 

دومرف ادخ  لوسر  درک ؟  هبوت  دناوخ و  ار  ادخ  یتاملک  هچ  اب  مدآ  هک  دش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا 
هیاغ دش (.  هتفریذـپ  شا  هبوت  درک و  هبوت  تساوخ  رد  وا  زا  دـناوخ و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  مدا 

روثنملا 1/147) رد  رابخالا 3/151 و  سودرف  مارملا 1/394 ، 

.12

هرقب 38)  « ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَف  َياَدُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اَْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  » 

رب یـسرت  هن  دـننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناـسک  دـمآ ، امـش  يارب  نم  فرط  زا  یتیادـه  هاـگره  دـییآ ! دورف  نآ ، زا  یگمه  : » میتفگ » 
« .دنوش نیگمغ  هن  و  تساهنآ ،

راحب تارف ص 58 ،  ریسفت  تسا (.  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  يده  زا  روظنم  دندومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب  ماما 
راونالا 36/129)

.13

غورد ار  ام  تایآ  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک  و  هرقب 39 « )  « ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنخزود ; لها  دنتشادنپ 
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رد هک  تسا  ییاه  هتفگ  هب  تبـسن  ربمایپ  قدـص  لیالد  هیآ  نیا  رد  تایآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  ناـهرب  ریـسفترد 
 . ) دنا هدرک  نایب  ناشیا  نادنزرف  زا  ناماما  نینموملا و  ریما  یلوم  هب  تبسن  هک  تسا  یلئاضف  هب  تبـسن  دنا و  هدومرف  ناینیـشیپ  دروم 

ناهرب 1/90) ریسفت 

.14

يِدْهَِعب اُوفْوَأَو  دـنوادخ «  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  قداص  ماما  زا  هعامـس  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نبا  یلع 
منک افو  تشهب  هب  امش  يارب  ینعی  منک  افو  امش  نامیپ  هب  ات  دینک  افو  نینموملاریما  تیالو  هب  دومرف  ِنُوبَهْراَف »  َياَّیِإَو  ْمُکِدْهَِعب  ِفوُأ 

 ( ناهرب 1/200 ریسفت  هرقب 40 ( )  . ) 

.15

رد هچنآ  اـب  نآ ، ياـه  هناـشن  هک  دـیروایب ! ناـمیا  ما  هدرک  لزاـن  هچنآ  هب  و  هرقب 41 « )  ْمُکَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُْتلَْزنَأ  اَِـمب  اُْونِمآَو  » 
 « دراد تقباطم  تسامش ، ياهباتک 

ربخ ربمایپ و  توبن  رکذ  دروم  رد  هدش  لزان  هک  تسا  يزیچ  نآ  مدرک »  لزان  هچنآ  هب  زا «  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  ناهرب  ریـسفت  رد 
 . تسا ناشیا  ترتع  یلع و  ترضح  تماما  هب  نداد 

.16

هارمه و  دـیزادرپب ، ار  تاکز  و  دـیراد ، اپب  ار  زامن  و  هیآ 43 « .) هرقب  هروس   « ) َنیِعِکاَّْرلا َعَم  اوُعَکْراَو  َهاَـکَّْزلا  اُوتآَو  َهَـالَّْصلا  اوُمِیقَأَو  » 
 « دینک عوکر  ناگدننک  عوکر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانساب  یناهفصا  میعن  وبا  دمحا و  نب  قفوم 
رد نـینچمه  باب 176 و  مارملا  هیاغ   . ) دـندرک عوکر  دـندرازگ و  زامن  هک  دـندوب  یـسک  لوا  اهنآ  هدـش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع 

 (. تسا هدمآ  لقن  نیا  مه  نیبملا ص 239  یحولا  صیاصخ  بوشآ 2/13 و  رهش  نبا  بقانم  لیزنتلا 1/85  ،  دهاوش  بتک 
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.17

يارب زج  راـک ، نیا  و  دـیئوج ; يراـی  زاـمن  ربـص و  زا  هرقب 45 « ) َنیِعِـشاَْخلا ( »  یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَـهَّنِإَو  ِهَـالَّصلاَو  ِْربَّصلاـِب  اُْونیِعَتْـساَو  » 
 « .تسا نارگ  ناعشاخ ،

لمح هک  تسا  نینموملاریما  تیـالو  هماـقا  زاـمن  زا  دوـصقم  تسه و  هللا  لوـسر  ربـص  زا  روـظنم  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هدمآ درفم  ریمض  هیآ  رد  دوش  تقد  رگا  دنتسه ( ،  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناعـشاخ  تسا و  تخـس  ناعـشاخ  يارب  زج  هب  نآ  ندرک 
تیب لها   () ناعـشاخ يارب  زج  هب  تسا  تخـس  تسا  تیالو  ندرک  هماقا  نامه  نآ  نطاب  هک  زامن  طـقف  ینعی  ینثم .  ریمـض  هن  تسا 

میرکلا ص 83) نآرقلا  یف 

.18

راگدرورپ هدـننکرادید  دـنناد  یم  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  هرقب 46 « )  « ) َنوـُعِجاَر ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأَو  ْمِـهِّبَر  اُوقَـالُم  مُـهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنـیِذَّلا  » 
 « .دندرگ یمزابوا  يوس  هب  و  دنشیوخ ،

نوعظم و نب  نامثع  ناشیا (  باحـصا  نینموملاریما و  راگدرورپ  اب  ناگدـننکرادید  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
تیب ص 46) لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/44 ، دهاوش  دنتسه (.  رامع ) 

.19

تاجن ار  امش  و  میتفاکـش ; امـش  يارب  ار  ایرد  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و هرقب 50 « ) ْمُکاَْنیَْجنَأَف ( »  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اَْـنقَرَف  ْذِإَو  » 
 « میداد

لآ دمحم و  هب  ار  ادخ  یسوم  ترضح  ینعی  داد ،  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  دمحم  لآ  دمحم و  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
تایآلا ص61) لیوات  ناهرب 1/213 ، ریسفت  داد ( .  تاجن  نوعرف  زا  ار  نانآ  مه  دنوادخ  داد و  مسق  دمحم 
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تمعن نیا   ) رکش دیاش  میدیشخب ; نآ  زا  دعب  ار  امش  سپس  َنوُرُکْشَت « »  ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  اَنْوَفَع  َُّمث  هیآ «   دروم  رد  زین  و 
دندناوخ و دمحم  لآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  دیـشخب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  هرقب 52 ) .دیروآ ( »  اجب  ار )

ناهرب 1/98) ریسفت  دیشخب ( .  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  هاگنآ  دندرک  دیدجت  ار  ناشیا  تیب  لها  نینموملاریما و  هللا و  لوسر  تیالو 

.21

 « دنیامن یم  متس  دوخ  هب  هکلب  دندرکن ; متس  ام  هب  اهنآ  هرقب 57 « )  َنوُِملْظَی ( »  ْمُهَسُْفنَأ  اُوناَک  ْنِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  » 

ملظ ناشدوخ  هب  هکلب  دندرکن  ملظ  ام  هب  وت ،  تیب  لها  تیالو  كرت  اب  اهنآ  هک  دیامرف  یم  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  دومرف  قداص  ماما 
ملظ وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  رقاب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  رابخالا 1/244 ) حرـش  دندرک (. 

هدوملا 3/104) عیبانی  تسادخ ( .  هب  ملظ  تیب  لها  ام  هب  ملظ  عقاو  رد  دوش ، 

.22

: دـییوگب و  دـیدرگ ! دراو  عوـشخ  عوـضخ و  اـب  رد  زا  و  هرقب 58 « ) ْمُکاَـیاَطَخ ( »  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌهَّطِح  اوـُلُوقَو  ًادَّجُـس  َباَْـبلا  اوـُلُخْداَو  » 
« میشخبب ار  امش  ياهاطخ  ات  زیرب »! ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ! »

ار ثیداـحا  نیا  هک  تسا  داـیز  رایـسب  دنتـسه )  تما  ناـهانگ  شزرمآ  هطـساو  و  هطح (  باـب  تیب  لـها  هک  دروم  نیا  رد  تاـیاور 
دنوادـخ زا  یـسک  هچ  مدرم  دومرف :  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  لوسر  لوق  زا  ییابیز  رایـسب  ثیدـح  رد  الثم  دـنا .  هدرک  لـقن  نیقیرف 

 ( ، تیاده مچرپ (  ناونع  امش  هب  منک  یفرعم  امش  هب  ار  یلع  هک  درک  رما  نم  هب  امـش  راگدرورپ  انامه  مدرم  يا  تسا ،  رت  وگتـسار 
يوس هب  هدننک  توعد  نم و  زا  دعب  تیادـه  رد  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم )  ریزو (  ردارب و  وا  هکنیا  و  یـصو ،  هفیلخ و  ماما ، 

دنک و یم  ادـخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراتفگ  شوخ  یـسک  هچ  تسا ،  نینموم  حـلاص  وا  انامه  تسا .  راگدرورپ 
وا تسا و  نم  دـنزرف  وا  دـنزرف  تسا ،  نم  زا  یلع  انامه  مدرم  يا  مناناملـسم . » زا  نم  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  ماجنا  حـلاص  لـمع 
وا ینامرفان  زا  يرود  وا و  زا  تعاطا  هب  داب  امـش  رب  مدرم  يا  نم ،  یهن  وا  یهن  تسا و  نم  نامرف  وا  نامرف  تسا .  نم  بیبح  رـسمه 
قح هدننک (  ادج  تما و  نیا  قیدـص  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم  ینامرفان  وا  ینامرفان  تسا و  نم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  انامه 

خیـش یلاما  تسا ( . ....  تما  نیا  نینرقلا  وذ  تولاط و  تاجن و  یتشک  هطح و  باب  وا  انامه  دومرف  هک  ییاـج  اـت  تسا .  لـطاب )  و 
ریسفت هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  ثیدح  يرایسب  بتک  رد  نومـضم  نیمه  رد  راونالا 38/93 ،  راحب  متشه ،   سلجم  قودص ص 31 

 ... ( هدوملا 2/274 و عیبانی  لیزنتلا 1/360 ،  دهاوش  روثنملا 1/71 ، رد 
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هرقب 59)  « ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْنلَْزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  » 

رب اذـل  دـنتفگ ); يزیمآازهتـسا  هلمج  نآ ، ياج  هب  و  ; ) دـنداد رییغت  دوب ، هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  ار  نخـس  نیا  رگمتـس ، دارفا  اـما  » 
 « .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع  ینامرفان ،  نیا  ربارب  رد  نارگمتس ،

تسا و دمحم  لآ  قح  دنداد  رییغت  ارنآ  نیملاظ  هک  یلوق  نآ  زا  روظنم  دنا  هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  هیآ  نیا  دروم  رد  رقاب  ماما  زا 
 ( یشایع 1/45 ریسفت  .دراد (  دمحم  لآ  قح  بصغ  نیمه  هب  هراشا  مه  ینامرفان  نآ 

.24

رگا  « ) َنیِرِـساَْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمحَر  مُکیَلَع َو  هللا  ُلضَف  الَولَو   » هراب رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  نسحلاوبا  زا  لیـضف  نبا  دمحم  زا 
هیآ 64) هرقب  تسا ( .  نانموم  ریما  شتمحر  ربمایپ و  ادخ  لضف  دومرف  دیدوب ) ناراکنایز  زا  دوبن  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و 

.25

ياـهراک و  هدروآ ، ناـمیا  هک  اـهنآ  و  هرقب 82 « )  « ) َنوُدـِلاَخ اَـهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ  َکـِئلوُأ  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنتشهب ; لها  نانآ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش 

یـسک نیلوا  تسا و  نموم  نیلوا  وا  تسا و  هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هیآ  نیا  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
لیزنتلا 1/117) دهاوش  راونالا 38/202 ،  راحب  دناوخ ( .  زامن  ربمایپ  زا  دعب  هک 

.26

ناردپ ود  نآ  دنتسه و  نینموملاریما  هللا و  لوسر  هرقب 83 )  ًاناَسْحِإ ( »  ِْنیَِدلاَْولِابَو  زا «  روظنم  هک  تسا  هدمآ  يددـعتم  ثیداحا  رد 
 ... ( بلاط 3/105 و یبا  لآ  بقانم  ناهرب 1/262 ،  ریسفت  میقتسم 1/242 ،  طارص  دنتسه ( .  تما  نیا 
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هرقب 87) َنُوُلتْقَت ( »  ًاقیِرَفَو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُْفنَأ  يَوْهَت  اَِمب َال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  اَمَّلُکَفَأ  » 

وا هب  ندروآ  نامیا  زا  و   ) دیدرک ربکت  وا  ربارب  رد  دروآ ، امش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  يربمایپ  نامز ، ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  » 
 « دیدناسر لتق  هب  ار  یعمج  و  هدرک ، بیذکت  ار  يا  هدع  سپ  دیدومن ;) يراددوخ 

انامه دـش ،  هدز  دـمحم  تما  يارب  یـسیع  ترـضح  وا و  زا  دـعب  ناربمایپ  یـسوم و  لثم  هیآ ،  نیا  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
هدع هدرک و  بیذکت  ار  دمحم  لآ  زا  يا  هدع  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دروآ  امـش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  هللا  لوسر 

 ( یفاص 1/158 ریسفت  یشایع 1/49 ،  ریسفت  دیتشک ( .  ار  يا 

.28

ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  اَم  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناَکَو  ْمُهَعَم  اَِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباَـتِک  ْمُهَءاَـج  اََّملَو  » 
هرقب 89)  « ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنْعَلَف 

دوخ هب  نیا ، زا  شیپ  و  دنتـشاد ، دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دـمآ  اـهنآ  يارب  یباـتک  دـنوادخ ، فرط  زا  هک  یماـگنه  و  » 
یم هـک  ار  يزیچ  ناـمه  هـک  یماـگنه  يرآ  .دـندرگ ) زوریپ  نانمـشد  رب  نآ ، کـمک  اـب  هـک   ) دـنداد یم  نارفاـک  رب  يزوریپ  دـیون 

! « داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  دندش ; رفاک  وا  هب  دمآ ، اهنآ  دزن  دنتخانش 

هب دمآ  ناشیارب  دنتخانش  یم  هک  ار  يزیچ  نامه  هک  یماگنه  دومرف «  هک  دنوادخ  نخس  ریسفت  هب  عجار  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  رباج 
یلع دنتخانـش  یم  هک  يزیچ  نآ  زا  دوصقم  ینعی  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  هیآ  نیا  نطاب  دومرف  ناشیا  مدیـسرپ ،  دـندش »  رفاک  نآ 

ناهرب 1/277) ریسفت  دندش ( .  رفاک  نآ  هب  هک  تسا 
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هب هک  دـنتخورف ; ار  دوخ  يدـب ، ياهب  لباقم  رد  اـهنآ  یلو  هرقب 90 « )  ًایَْغب ( »  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اورُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب  » 
 « دندش رفاک  دوب ، هداتسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  اوران ،

راونـالا راـحب  دنتـسه (.  وا  يایـصوا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیـالو  روظنم  هک  دـندومرف  هیآ  نیا  دروم  رد  داجـس  ماـما 
(23/354

.30

و  ( » هرقب 91 ْمُهَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُهَءاَرَو  اَِـمب  َنوُرُفْکَیَو  اَْـنیَلَع  َلِْزنُأ  اَِـمب  ُنِمُْؤن  اُولاَـق  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اَذِإَو  » 
رب هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  : » دـنیوگ یم  !« دـیروایب نامیا  هدومرف ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماـگنه 
یم قیدـصت  هدـش ، لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  و  تسا ; قح  هک  یلاح  رد  دـنوش ; یم  رفاک  نآ ، ریغ  هب  و  .تسا » هدـش  لزان  اـم  دوخ 

 « دنک

لزان ام  دوخ  رب  هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  دنیوگ  یم  هیما  ینب  یلع ،  دروم  رد  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  دندومرف  رقاب  ماما 
دعب تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هچنآ  هب  ینعی  دـنوش  یم  رفاـک  نآ  ریغ  هب  تساـم و  بولق  رد  ینعی  تسا ،  هدـش 

نیلقثلا 1/102) رون  ریسفت  راونالا 36/98 ،  راحب  مالسلا (.  هیلع  یلع  ینعی  ْمُهَعَم »  اَِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  دندومرف « 

.31

ُّصَتْخَی هفیرـش ي «  هیآ  ریـسفت  رد  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  تفگ  هک  تسا  هدـش  لقن  دامح  زا 
ربمایپ قح  تمحر  هب  ناگدیزگرب  دومرف :  هرقب 105 ) دنادرگ ( »  صوصخم  دوخ  تمحر  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ُءاَشَی « »  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب 
يارب نآ  دروم  هن  دون و  هک  تسا  تمحر  دـص  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار  هب  دنتـسه .  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  وا و  نیـشناج  ادـخ ،

ناـهرب ریـسفت  تسا ( .  هدـیدرگ  شخپ  ناتـسرپ  اـتکی  ریاـس  رب  دروم  کـی  هدـش و  هریخذ  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  یلع و  دـمحم ، 
(1/140
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هرقب 110) َهاَکَّزلا ( »  اُوتآَو  َهَالَّصلا  اوُمِیقَأَو  » 

 « دیزادرپب ار  تاکز  دیناوخب و  ار  زامن  و  » 

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تاکز  زامن و  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا 

ام و  میتسه ،  ام  زاـمن  زا )  روظنم  ادـخ (  باـتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداـص  ماـما  زا  زین  و 
هجو ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرـس  مارح و  هام  جح و  هزور و  تاکز و 

تایالا ص 21) لیوات  راونالا 24/303 ،  راحب  ناهرب 1/22 ،  ریسفت  (. ) دنوش یم  هجوتم  ادخ  هب  مدرم  ام  هلیسو  هب  ینعی  میتسه (  هللا 

.33

وس ره  هب  و  تسادخ ! نآ  زا  برغم ، قرـشم و  هرقب 115 «)  « ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اْوُّلَُوت  اـمََْنیَأَف  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا  ِهِّللَو  » 
! « تساناد زاین و  یب  دنوادخ  تسادخ ،  هجو  اجنآ  دینک ، ور 

تاکز و ام  و  میتسه ،  ام  زامن  زا )  روظنم  ادخ (  باتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  زا 
میتسه هللا  هجو  ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرس  مارح و  هام  جح و  هزور و 

 ) تایآ ام  تسادخ و  هجو  اجنآ  دینک ، ور  وس  ره  هب  دومرف و  دنوادخ  انامه  دنوش . )  یم  هجوتم  ادـخ  هب  مدرم  ام  هلیـسو  هب  ینعی  ) 
 ) هدش بصن  ياهگنس  رامق و  یشکرس و  ملظ و  یتشز و  اشحف و  ادخ  باتک  رد  ام  نمشدو  میتسه ،  هار ) لیلد (  ام  میتسه و  ادخ ) 
 . دنتـسه كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  توغاط و  تبج و  اهتب و  راـمق و  ياـهریت  و  دـنیوج ) یم  كربت  اـهنآ  هب  هک  یناـبرق  يارب 

نانابهگن ناظفاح و  دوخ و  نیما  ار  ام  داد و  تلیـضف  ام  هب  تشاد و  گرزب  ار  ام  قلخ  درک و  قلخ  ار  ام  دنوادخ  انامه  دومرف  سپس 
تسه و ءامسا  نیرتهب  هب  ام  مسا  تسه و  وا  باتک  رد  ام  مسا  سپ  دومرف  هک  ییاج  ات  داد ،  رارق  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  رب 

ناهرب 1/22) ریسفت  .... . ) 
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( » هرقب 121 ِِهب ( »  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوَِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا  هیآ «  نیا  هب  هعجار  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  دـالو  یبا 
 « دـنروآ یم  ناـمیا  نآرق   هب  اـهنآ  دـنناوخ ; یم  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  ناـنچ  ار  نآ  میا  هداد  اـهنآ  هب  ینامـسآ  باـتک  هک  یناـسک 

 . دنتسه همئا  اهنآ  دومرف  مدیسرپ 

.35

 . میتسه تیب  لها  ام  میتسه ....  ماحرالا  ولوا  ام  میتسه ....  ربمایپ  لآ  اـم  هیواـعم ....  يا  تشون  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  نینموملاریما 
نکـسم هللا و  تیب  نامیا و  ملع و  تمکح و  تسام و  يارب  باتک  داد و  رارق  ام  رد  ار  توبن  دیزگرب و  درک و  رایتخا  ار  ام  دـنوادخ 

 . میتسه دنتسه )  ادخ  نامرف  میلست  هشیمه  هک  یناسک  ینعی  هملسم (  هما  ام  دومرف  هک  اجنآ  ات  تسام .  لام  میهاربا  ماقم  لیعامسا و 
راونالا 33/133) راحب  هرقب ( .  هروس  هیآ 128  زا  تسا  هدش  هتفرگرب  هلمج  نیا  هک 

.36

هروس رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  همئا  تسا  میهاربا  ترـضح  نییآ  نامه  هک  میهاربا  هلم  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  نینچمه 
دهاوخ نادرگ  يور  یگدنشخرد )، یکاپ و  نآ  اب  ، ) میهاربا نییآ  زا  یسک  هچ  نادان ، هیفس و  دارفا  زج  دنیامرف «  یم  هیآ 130  هرقب 

 ( یشایع 1/57 ریسفت  دش ( » 

.37

مـیهاربا و و  هرقب 132 « ) َنوُِملْـسُم ( »  ُمْتنَأَو  ـِّالِإ  َُّنتوُمَت  َـالَف  َنیِّدـلا  ُمَُکل  یَفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  هیآ .... «  دروم  رد  رقاـب  ماـما  زا  نینچمه 
هدیزگرب امـش  يارب  ار  كاپ  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف   ( » دنتفگ و  دـندرک ( ; تیـصو  نییآ ، نیا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  بوقعی 

هب میلـست  دـندومرف  ناشیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـیورب »! ایند  زا  دیـشاب  وا  رادربنامرف  میلـست و  هک  یلاـح  رد  زج  اداـبم  سپ  تسا ;
راونالا 35/341) راحب  دنشاب ( .  یلع  تیالو 
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اَمَّنِإَف اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  نِإَف  َلیِعاَمْسِإَو و * .........  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  » 
هرقب 136 و137)  « ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍقاَقِش  ِیف  ْمُه 

زا ناربمایپ  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ; لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  : » دییوگب » 
نایم رد  و  تسا ، هدش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید )  ) ناربمایپ یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه )  ) و دیدرگ ،  لزان  وا  نادنزرف 

هدروآ نامیا  امـش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  میتسه * » ; میلـست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  و  میوش ، یمن  لئاق  ییادج  اهنآ  زا  کی  چیه 
وا و  دنک ; یم  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رـش  دنوادخ ، دنا و  هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا  و  دنا ; هتفای  تیاده  دـنروایب ، نامیا  دـیا 

« .تساناد هدنونش و 

هچنآ هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  اَْنَیلِإ « »  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  هیآ «  زا  تمـسق  نیا  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا 
نِإَف دومرف « ، سپس  .دنتسه  اهنآ  زا  دعب  همئا  همطاف و  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینموملاریما و  اهنآ  انامه  دومرف  هدش »  لزان  ام  رب 
یلع هک  هچنآ  هب  ینعی  ِِهب »  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  مدرم « ،  ینعی  دنروایب »  نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  امش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  اُونَمآ « » 

و دنا ; هتفای  تیاده  ٍقاَقِـش « »  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  دـندروآ «  نامیا  ناشیا  زا  دـعب  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  و 
دنروایب نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  تیب )  لها  امـش (  هک  هچنآ  هب  مدرم  رگا  ینعی  عقاو  رد  دنا ، » هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا 

یفاص 1/192) ریسفت   ، 1/61 یشایع ریسفت  .دنا ( هدش  ادج  قح  زا  دننک  یچیپرس  رگا  دنا و  هتفای  تیاده 
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.39

رتهب ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  دیریذپب )  ) ییادخ گنر  هرقب 138 « )  « ) َنوُِدباَع َُهل  ُنَْحنَو  ًهَْغبِص  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهّللا  َهَْغبِص  » 
 « .مینک یم  تدابع  ار  وا  اهنت  ام  و  تسا !؟

ریـسفت نتـشاد (.  ار  تیب  لها  نینموملاریما و  تیالو  ینعی  نتفرگ  یهلا  هغبـص  هک  تسا  هدیـسر  نومـضم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور 
نیلقثلا 1/132) رون  ریسفت  ناهرب 1/388 ،  ریسفت  یفاک 1/422 ، راونالا 23/366 ، راحب  یفوک ص 61 ،  تارف 

.40

َمَْلعَِنل َّالِإ  اَْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  ًادیِهَش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلذَکَو  » 
هرقب 143) ِْهیَبِقَع ( » ....  یَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  نِم 

رب مه  ربمایپ  و  دیـشاب ; هاوگ  مدرم  رب  ات  .میداد  رارق  يا  هنایم  تما  زین ، ار  امـش  تسا ) هناـیم  هلبق  کـی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ ناـمه  » 
زا دـننک ، یم  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب ، نآ  رب  البق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  اـم ، .تسا و  هاوگ  اـمش 

 ......« .دنوش صخشم  دندرگ ، یمزاب  تیلهاج  هب  هک  اهنآ 

 . میتسه ام  مدرم »  لامعارب  دهاش  زا «  دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  رقاب  ماما  زا 

 ، نیلقثلا 1/113 رون  ریـسفت  تسا ( .  هدـمآ  نینموملا  ریما  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  تنـس  لها  ياـملع  یخرب  زا  زین 
ناـهاوگ و اـم  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینموـملاریما  زا  لـیزنتلا 1/129   دـهاوش  رد  راونـالا 22/441 ،  راـحب  یفاص 1/197 ،  ریـسفت 
ام اطـسو "  هما  مکاـنلعج  کلذـک  و  هیآ "  زا  دـنوادخ  دوصقم  میتسه و  نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  اـم  میتـسه و  مدرم  رب  نادـهاش 

 ( میتسه
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هک دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اَْهیَلَع »  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  تمسق «  نیا  دروم  رد  نینچمه 
لیزنتلا 1/120) دهاوش  درک ( .  تیاده  ربمایپ  اب  ار  وا  ادخ 

hagheali.blogfa.com: عبنم

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  يوترپ 

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  يوترپ 

هک يدرم  هرابرد  میوگ  هچ  دسیون : یم  (ع ) نینموملاریما فیصوت  رد  هغالبلا  جهن  حراش  بهذم و  ینس  دنمـشناد  دیدحلا ، یبا  نبا 
.دندرواین بات  ار  وا  لئاضف  نامتک  بقانم و  راکنا  دنا و  هدروآ  دورف  شلئاضف  ناتسآ  هب  رس  مه ،  وا  اب  نارگزیتس  نانمشد و  یتح 

ره هب  دندش ، هریچ  نیمز  برغ  قرـش و  رد  یمالـسا  تموکح  هب  نوچ  هیواعم ) هژیو  هب  و   ) هیما ینب  هک  یتسناد  وت  و  دیازفا : یم  يو 
رب لعج و  وا  يارب  ییاه  بیع  دـندرک ، فیرحت  وا  هیلعرب  ار  قیاقح  دندیـشوک و  بلاط  یبا  نب  یلعرون  ندرک  شوماـخ  رد  یگنرین 

هیام لئاضف و  يواح  هک  یتایاور  لقن  زا  دنتشک و  دندیـشک ،  سبح  هب  دندرک ، دیدهت  ار  وا  نایوگ  حدم  دندرک ، شنعل  ربانم  يور 
ییالاو رب  زج  اه  هلیح  نیا  اما  دوش ، هداهن  یسک  رب  وا  مان  دنداد  یمن  هزاجا  هک  اجنآ  ات  دندومن ، يریگولج  دش  یم  وا  یگزاوآ  دنلب 

فک اـب  شا  هرهچ  هک  دیـشروخ  ناـنچ  دـچیپب و  شیوب  دـنهن ، شوپرـس  نآ  رب  هچ  ره  هک  کـشم  نوچمه  دوزفین ، وا  يزارفارـس  و 
(1) .دنیب یم  ار  نآ  يرایسب  ناگدید  يدنبب ، نآرب  مشچ  رگا  هک  نشور  زور  نوچ  ددرگن و  هدیشوپ  یتسد 

هک صخش  نآ  .دنک  فیـصوت  ار  (ع ) یلع ات  تساوخ  وا  زا  تساوخ و  روضح  هب  ار  ع )  ) نینموملاریما کیدزن  نارای  زا  یکی  هیواعم 
ادـخ هب  تفگ ": نینچ  ترـضح  نآ  فصو  رد  ع )  ) نینموملاریما زوـت  هنیک  نمـشد  روـضح  رد  تشاد ، ماـن  هرمـض "  نب  هرارـض  " 

زا ملع  .دناسر  یم  ماجنارـس  هب  ار  اهراک  تیعطاق  اب  تفگ و  یم  نخـس  تلادع  هب  دوب ، دنمورین  شیدنارود و  رایـسب  وا  هک  دنگوس 
نآ ییاـهنت  بش و  اـب  تشاد و  تشحو  اـیند  قرب  قرز و  زا  تخیر .  یم  ورف  شناـبز  زا  تمکح  دیـشوج و  یم  شدوـجو  بناوـج 

نوچمه ام  نایم  رد  دیدنسپ ، یم  ار  هناریقف  ياذغ  تخس و  ربز و  سابل  .دیشیدنا  یم  ناوارف  تخیر و  یم  کشارایـسب  .دوب  سونام 
هک همه  نیا  اب  .دومن  یم  هجنر  مدق  میدومن  یم  یتوعد  وا  زارگا  تفریذـپ و  یم  میدرک  یم  تساوخرد  يزیچ  رگا  .دوب  ام  زا  یکی 

.میتشادن نتفگ  نخس  تارج  شروضح  رد  هک  دوب  تبیهاب  نادنچ  تخاس ،  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  دوب و  کیدزن  ام  هب 
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تشاد و عمط  وا  رد  لطاب  هب  دـنمورین  هن  .تخاس  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  نایاونیب  درمـش و  یم  گرزب  ار  تناید  لـها  راوگرزب ، نآ 
ریگارف یکیرات  رد  دوب و  هداتـسیا  تدابع  هب  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  بش  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  .دوب  دـیمون  شتلادـع  زا  ناوتان  هن 

، اـیند يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هدز  تبیـصم  نوـچ  دـیچیپ و  یم  دوـخ  هب  هدـیزگرام  نوـچ  هتفرگ و  نساـحم  هب  تسد  بـش ، 
 ، هاـتوک ترمع  .تسین  نآ  رد  یتشگزاـب  ما و  هدرک  تا  هقـالط  هس  نم  هـک  تاـهیه  يا ؟ هدرک  ور  نـم  هـب  اـیآ  .بـیرفب  ار  يرگید 

نخس فصو ) هدام  ، 2/657 راحبلا هنیفـس  .كانـسرت (" هار  زارد و  رفـس  كدنا و  هشوت  زا  هآ  تسا ، زیچان  تشیع  گرزب و  ترطخ 
هب تخانش  یم  دینش و  یم  ار  ع )  ) نینموملاریما لئاضف  هک  هیواعم  نیمه  اما  ...دز  هقلح  هیواعم  نامشچ  رد  کشا  دیـسر  اجنیدب  هک 

رـسارس رد  ربانم ، اه و  هباطخ  رد  ار  وا  نعل  هک  دیزرو  یم  ینمـشد  ترـضح  نآ  اب  نانچ  تردق ،  عمط  هب  دـحا و  ردـب و  ياه  هنیک 
یبا نب  یلع  هرابرد  یتلیضف  هک  سک  ره  هب  تبسن  دوخ ، يارما  هب  يا  همانـشخب  یط  تخاس و  ارجالا  مزال  یمالـسا ،  گرزب  روشک 
نینچ رـس  رب  ییالب  ره  دنتـسناوت  یم  فلتخم  قطانم  نامکاح  هک  انعم  نیدـب  .دومن (  تیلووسم  بلـس  دوخ  زا  دـنک  لقن  (ع ) بلاـط

(. دنروآرد یصخش 

هنوگچ هک  دـینک  هظحالم  ات  میروآ  یم  تنـس  لها  ناردارب  بتک  زا  ًامامت  ار  (ع ) نینموملاریما هدـش  لقن  لئاضف  زا  يا  همـش  نونکا 
نعل نایفس  یبا  نب  هیواعم  روتسد  هب  مالسا  نیمزرـس  رد  لاس  تصـش  هک  ار  یتیـصخش  لئاضف  دنک و  یم  مامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ 

.تسا هتخاس  رشتنم  دش ، یم  هدرمش  بجاو  اج  ره  رد  وا 
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نانآ دـنراد و  رارق  دـنوادخ  بناج  زا  یتیادـه  رب  نانآ  دـیامرف ": یم  ناراگزیهرپ  فیـصوت  زا  سپ  هرقب ، هروس  رد  میرک  نآرق  - 1
تمایق رد  وا  بزح  درم و  نیا  ناملـس  يا  دومرف " : ناملـس  هبو  هدومن  هراشا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  دنناراگتـسر ،

(1) دنراگتسر ". 

لزان ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دیباوخ ، ترـضح  نآ  ياج  رد  ع )  ) نینموملاریما (ص ) مرکا لوسر  ترجه  بش  رد  هک  یماگنه  - 2
فوئر دوخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  دنراد و  یم  میدقت  دنوادخ  تیاضر  بلج  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  دومرف ":

(207  / هرقب " ) .تسا

لـیئربج و بش ،  نآ  رد  دـنوادخ  دـیازفا : یم  هتـسناد و  ترـضح  نآ  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناـش  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
هب دنوادخ  تسا ؟ وت  دـننام  یـسک  هچ  بلاطوبا  رـسپ  يا  تفگ : لیئربج  هاگنآ  .دـنیآ  دورف  (ع ) یلع دزن  هب  ات  داد  نامرف  ار  لیئاکیم 

(2) .دزرو یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  وت  هطساو 

دروآ نامیا  دنک و  تشگزاب  نم  يوس  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ًاعطق  نم  و  دیامرف " : یم  لاعتم  دنوادخ  هط "  " هروس هیآ 82  رد  - 3
یم ردابتم  نهذ  هب  لاوس  نیا  هفیرش ، هیآ  نتم  رد  یلمات  كدنا  اب  .متـسه " هدنزرمآ  دبای ،  تیاده  سپـس  دهد ، ماجنا  حلاص  لمعو 

! یگتفاـی تیادـه  سپـس  حـلاص و  لـمع  ناـمیا ، تسا ؟ شزرمآو  یهلا  ترفغم  هب  نتفاـی  تسد  يارب  یطرـش  هنوگچ  نیا  هک  دوـش 
حلاص لمعو  نامیا  زا  سپ  لقتسم و  یطرـش  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  هدیدرگن  لماک  تیاده  حلاص ، لمع  نامیا و  زا  سپرگم 

؟ دیازفا یم 
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دهد و ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  سک  ره  دـندومرف : حیـضوت  نینچ  ار  هیآ  هک  تسا  هتفهن  (ص ) مرکا ربمایپ  نییبت  رد  خـساپ 
(4) .دبای تیاده  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  اب  سپس 

رد ار  زیچ  همه  مولع  ینعی  میا " هدروآ  رد  هرامـش  هب  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  دـیامرف ": یم  سی " هروس "  رد  لاعتم  دـنوادخ  - 4
نب یلع  هب  ترـضح  تسا ؟ میرک  نآرق  ای  لیجنا  تاروت ، روظنم  اـیآ  دندیـسرپ : (ص ) ادـخ لوسر  زا  باحـصا  .میا  هدرک  عمج  نآ 

(1) .تسا صخش  نیا  هداهن  وا  دوجو  رد  ار  زیچ  همه  ملع  دنوادخ  هک  یماما  ریخ ، دندومرف : هدومن و  هراشا  بلاطیبا 

 ، دـیدش ینحل  اب  دـنک ، یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  گرم  مد  ات  ناـسنا  یبلط  هداـیز  هکنآ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  رثاـکت ،"  " هروسرد - 5
زا زور  نآرد  نیقی  هب  ًاـعطق و  دـیتسناد ، یم  ینیقی  ملع  هب  رگا  تسین  نـینچ  زگره  دـهد " یم  رادـشه  دروآ و  یم  داـی  هـب  ار  گرم 

(2) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  لاوس ،  دروم  تمعن  هک  هدش  لقن  نینچ  رخآ  هیآ  ریسفت  رد  .دش " دیهاوخ  لاوس  تمعن 

، ددرگ بصن  منهج  رب  طارـص  دـنک و  عمج  ار  نیرخآ  نیلوا و  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـندومرف ": هک  هدـش  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  - 6
(3) .دراد " هارمه  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  یکاح  یتارب  هک  سک  نآ  رگم  درک  دهاوخن  روبع  نآ  زا  سکچیه 
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ود وگب  نانآ  هب  یتسین ، ربمایپ  وت  دنیوگ  یم  نارفاک  رگا  هک  دهد  یم  یلـست  شربمایپ  هب  ادخ  دـعر ،"  " هروس زا  هیآ  نیرخآ  رد  - 7
 ، تنس لها  تایاور  زا  يرایـسب  هعیـش و  تایاور  .تسوا  دزن  رد  باتکلا  ملع  هک  یـسک  هللا و  دننک ، یم  تیافک  ارم  هک  مراد  دهاش 

(1) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تسا ، باتکلا  ملع  بحاص  هک  یسک  نآ  ینعی  مود  دهاش  هک  دراد  تلالد 

هروس رد  میرک  نآرق  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هدـش و  یفرعم  باـتک  ملع  بحاـص  هیآ  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  دـییامرف  هجوـت 
تسناوت يو  هک  دراد  یم  نایب  هدومن و  یفرعم  باتک  ملع  زا  یئزج  بحاص  ناونع  هب  ار  ع )  ) ربمایپ نامیلـس  نارای  زا  یـصخش  لمن 

ملع نیا  مامت  بحاص  بلاط  یبا  نب  یلع  دروایب و  سدـقملا  تیب  هب  نمی  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  ابـس  هکلم  یتنطلـس  تخت 
.تسا

هدوب نآ  ياراد  ع )  ) نیموصعم همئا  هک  تسا  دوجو  ملاع  رد  فرصت  تردق  يانعم  هب  ینیوکت  تیالو  زا  يا  همش  ثحب ،  دروم  هیآ 
.دنا

ناحوص نباهعصعص  تالاوئس 

ناحوص نباهعصعص  تالاوئس 

زا يو  هک  دوب  ناحوص  نب  هعـصعص  اهنا  زا  یکی  دـندش  عمج  ناشیا  رتسب  رود  رد  ینایعیـش  ع )  ) یلع ترـضح  راضتحا  تاظحل  رد 
یتح زین  ننست  لها  ياملع  رابک  هعیـش  ياملع  رب  هوالع  هک  تسا  یگرزب  تاور  زا  هفوک و  فورعم  ءابطخ  زا  هعیـش و  گرزب  لاجر 

صاـخ باحـصا  زا  ناـشیا  دـنا و  هدرک  لـقن  هماربـح )  ) ساـبع نـبا  و  ع )  ) یلع ترــضح  زا  ار  وا  ياـه  تـیاور  حاحــص  ناـبحاص 
 . تسا هدوب  نانمومریما 
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: درک ضرع  هعصعص 

ع)  ) مدآ ما  لضفا  تنا  ینربخا 

: دندومرف ترضح  مدآ ؟  ای  دیتسه  لضفا  امش  دیهد  ربخ  ارم 

- حیبق هسفنل  هرملا  هیکزت 

ار دوخ  هدادادخ ي  ياه  تمعن  « ) ثدحف کبر  همعنب  اما  «و  باب زا  نکل  دیامنب و  هیکزت  فیرعت و  ار  دوخ  درم  هک  تسا  حیبق  ینعی 
: میوگ یم  نک ) لقن 

مدآ نم  لضفا  انا 

 : درک ضرع  متسه ، لضفا  مدآ  زا  نم 

نینموملا  ریما  ای  کلذ  ملو 

تمحر و لـیاسو  مسق  همه  مدآ  يارب  : دوش یم  نیا  شا  هصـالخ  هک  دـندومرف  یتاـنایب  ترـضح  ؟ یتسه مدا  زا  لـضفا  لـیلد  هچ  هب 
راوج تشهب و  زا  دروخ و  هیهنم  هرجـش ي  نآ  زا  وا  دیدرگ و  عنم  مدـنگ  هرجـش  کی  زا  طقف  دوب  مهارف  تشهب  رد  تمعن  تحار و 

.دش جراخ  قح  ترضح 

.مدروخن مدنگ  زا  متسناد  یمن  هجوت  لباق  ار  ایند  نوچ  دوخ  هدارا ي  لیم و  هب  نم  دومنن و  عنم  مدنگ  ندروخ  زا  ارم  دنوادخ  یلو 

درک ضرع 

 – حون نم  لضفا  انا  لاق  (، ع  ) حون ما  لضفا  تنا 

هوالع هب  دـندرکن  تعاطا  اما  ادـخ  يوس  هب  درک  توعد  ار  دوخ  موق  حون  هکنا  تلع  هب  هلب   : دـندومرف دـیتسه ؟ لـضفا  حون  زا  اـمش 
: درک نیرفن  اهنا  هرابرد ي  ات  دندناسر  راوگرزب  نا  هب  رایسب  رازا  تیذا و 

« اراّید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  ِّبر ال  »

نیرفن اهنا  هرابرد ي  ادـبا  مدـید  تما  نیا  زا  هک  یناوارف  رایـسب  ياه  تیذا  تامدـص و  همه  نا  اب  ص )  ) اـیبنا متاـخ  زا  دـعب  نم  اـما 
 : دنیامرفیم هیقشقش  هبطخ ي  رد  ترضح  هچنانچ   ) مدومن ربص  الماک  مدرکن و 
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( یجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و 

.تسا لاعتم  دنوادخ  هب  رتکیدزن  دشاب  رتشیب  بئاصم  رب  شربص  سکره  هکنا  زا  هیانک 

درک ضرع 

میهاربا نم  لضفا  انا  : لاق (: ع  ) میهاربا ما  لضفا  تنا 

ضرع میهاربا  : دندومرف ؟ دـیتسه لضفا  امـش  ارچ  ؟ کلذ مل  درک  ضرع  متـسه  لضفا  نم  دـندومرف  ؟  میهاربا ای  دـیتسه  لضفا  امـش  –

درک

هیا ي 262) هرقب  هروس ي   «) یبلق نئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نموت  ملوا  لاق  ، یتوملا یحت  فیک  ینرا  بر   » 

اما مراد  رواب  يرا  درک  ضرع  يرادـن  رواـب  اـیا  دومرف  دـنوادخ  درک  یهاوخ  هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  اـمنب  نم  هب  اراـگدرورپ 
هدرپ رگا  ًانیقی ) تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   ) متفگ هک  هدیـسر  ییاج  هب  نم  نامیا  یلو  دریگ - مارآ  ملد  نا  هدهاشم ي  هب  مهاوخیم 

دش  .  دهاوخن  دایز  نم  نیقی  ددرگ  باجح  فشک  دنور و  رانک  اه 

درک  ضرع 

؟) ع  ) یسوم ما  لضفا  تنا 

درک ضرع  دورب  رصم  هب  هک  نوعرف  توعد  هب  درک   رومام  ار  وا  دنوادخ  یتقو  : اریز متسه  لضفا  یسوم  زا  نم   : دندومرف

نوبذکی نا  فاخا  ینا  ینقدصی  ًادر  یعم  هلـسراف  اناسل  ینم  حصفا  وه  نوراه  یخا  نولتقی و  نا  فاخاف  ًاسفن  مهنم  تلتق  ینا  بر   »
صصق هروس ي  هیا ي 33  « 

لوا تایآ  مورب و  هبعک  ماب  يالاب  همظعم  هکم ي  رد  هک  دـندرک  رومام  ارم  لاعتم  راگدرورپ  بناج   زا  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  اـما 
براـقا و زا  یکی  اـی  ییاد  اـی  ومع  اـی  ردـپ  اـی  ردارب  هک  دوب  یـسک  رتـمک  هکنا  اـب  میاـمن  تئارق  شیرق  راـفک  رب  ار  تئارب  هروس ي 
ار دوخ  تیرومام  متفر و  اهنت  هدومن  رما  تعاطا   ، مدرکن فوخ  چـیه  اهنیا  همه ي  اـب  دنـشاب  هدـشن  هتـشک  نم  تسد  هب  شناـشیوخ 

.مدومن تعجارم  مدناوخ و  اهنا  رب  ار  تئارب  هروس ي  تایا  مداد  ماجنا 
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.تسا رت  تلیضف  اب  دنوادخ  دزن  رد  رتشیب  شلکوت  سک  ره  تسادخ و  هب  لکوت  اب  صخش  تلیضف  هکنا  زا  هیانک 

درک ضرع 

یسیع نم  لضفا  انا   : لاق ع )  ) یسیع ما  لضفا  تنا 

تردق هب  وا  نابیرگ  رد  لیئربج  ندیمد  هطساوب ي  میرم  هکنا  زا  سپ  : اریز نم  هک  دندومرف  خساپ  یسیع  ای  دیتسه  لضفا  امـش  تفگ 
: هک میرم  هب  دش  یحو  دیسر  لمح  عضو  عقوم  هک  نیمه  دش  هلماح  دنوادخ 

هدالولا تیب  هدابعلا ال  تیب  هذه  ّناف  تیبلا  نع  یجرخا   

تیب زا  اذـلف  ندـیئاز  تدـالو و  لـحم  هاگـشیاز و  هن  تسا  تداـبع  لـحم  هناـخ  نیا  هک   : اریز وـش  نوریب  سدـقملا  تیب  هناـخ ي  زا 
.دمآ ایند  هب  یسیع  هدیکشخ  هلخن ي  ياپ  ارحص  نایم  رد  تفر  نوریب  سدقملا 

هدیدرگ کسمتم  هبعک  بحاص  هب  دوب  مارحلادجسم  طسو  هک  یتلاح  رد  تفرگ  ندیئاز  درد  ار  دسا  تنب  همطاف  مردام  یتقو  نم  اما 
نامه نادرگ ،  ناسآ  نم  رب  ار  ندـیئاز  درد  نیا  هدرک  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قح  هب  هناـخ و  نیا  قح  هب  یهلا   : درک ضرع  و 

هبعک هناخ ي  رد  لخاد  همطاف  يا  هک  دندومن  هناخ  لخاد  هب  توعد  یبیغ  يادن  اب  ار  همطاف  مردام  دـش  هتفاکـش  هبعک  راوید  تعاس 
 . مدش دلوتم  اج  نامه  رد  نم  دش و  دراو  مردام  وش و 

forum.roq.ir: عبنم

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

 : تسا هدمآ  هضورلا »  » نینچمه و  ناذاش » نبا  لئاضف   » باتک رد   
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مجلم نبا  نیک  ریـشمش  زا  شکرابم  قرف  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  نانمومریما  تاظحل  نیـسپاو  رد  دیوگ : هللا  همحر  هتابن  نب  غبـصا    
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدوب ، هتفر  میالوم  تدایع  هب  دوب -  هدش  هتفاکش  نیعل 

نانچمه زین -  نم  غبصا ! يا  نادب  .دینش  یهاوخن  نخس  نم  زا  رگید  زور ،  نیا  زا  سپ  هک  ونشب  نم  زا  یثیدح  نیـشنب و  غبـصا ! يا   
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوب ، هتفر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدایع  هب  يا -  هدمآ  نم  تدایع  هب  نونکا  مه   وت  هک 

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو 

نییاپ نم  ماقم  زا  هلپ  کی  ورب و  ربنم  زارف  رب  هاگنآ  دنوش ، رضاح  دجسم  رد  تعامج  زامن  يارب  وگب : مدرم  هب  زیخرب  نسحلاابا ! يا   
: وگب مدرم  هب  نیشنب و  رت 

 . هیلع هَّللا  هنعلف  هترُجا  ًاریجأ  ملظ  نم  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  هیلاوم  نم  قبأ  نم  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  هیدلاو  ّقع  نم  الأ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  دوخ  نیدلاو  رب  هک  ره  دیشاب ! هاگآ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، شیالوم  زا  هک  يا  هدنب  ره  دیشاب ! هاگآ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، متس  يرگراک  ِترُجا  دزم و  رد  هک  ره  دیشاب ! هاگآ   

تساخرب و دجسم  هشوگ  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .مداد  ماجنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  نامرف  نم  غبـصا ! يا   
 . هدب حیضوت  هداد و  حرش  ار  اهنآ  دوب  رصتخم  ترابع  هس  یتفگ  هچنآ  نسحلاابا ! يا  تفگ :

هب دوب  هتفگ  درم  نآ  هچنآ  و  مدـش ، بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هک  نیا  اـت  مدادـن ، ار  وا  خـساپ  نم   
.مدناسر شترضح  راضحتسا 
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 : دومرف تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه ،  نیا  رد  دیوگ :  غبصا 

! اشگب ار  دوخ  تسد  غبصا ! يا   

: دومرف تفرگ و  ارم  ناتشگنا  زا  یکی  ترضح  مدوشگ ، ار  متسد  نم   

: دومرف هاگنآ  تفرگ ، ارم  تشگنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفرگ ، ار  وت  تشگنا  نم  هک  هنوگ  نامه  غبصا ! يا   

 ، هَّللا هنعل  اّنع  قبأ  نم  یلعف  هّمُالا  هذه  ایلوم  تنأو  ّینإو  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  انّقع  نمف  هّمُالا  هذـه  اوبأ  تنأو  ّینإو  الأ  نسحلاابأ !  ای   
 . هیلع هَّللا  هنعلف  انترُجا  انملظ  نمف  هّمُالا ،  هذه  اریجأ  تنأو  ّینإو  الأ 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  ام  هب  هک  ره  میتسه ، تُّما  نیا  ناردپ  وت  نم و  هک  یتسار  هب  نسحلاابا ! يا   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، ام  زا  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  يالوم  وت  نم و  هک  یتسار  هب   

 . داب وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن ، متس  ام  شاداپ  رد  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  ریجا  ود  وت ،  نم و  هک  یتسار  هب   

 . نیمآ دومرف :  هاگنآ   

: دومرف دمآ ، شوه  هب  سپس  دش ، شوهیب  تفگب و  نخس  نیا  ترضح  دیوگ : غبصا 

! يا هتسشن  زونه  غبصا ! يا   

! نم يالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع   

؟ منک هفاضا  يرگید  ثیدح  یهاوخ  یم  دومرف :  

.دیازفیب وت  رب  شناوارف  تاریخ  زا  دنوادخ ، يرآ ، مدرک : ضرع   

يا هنوگ  هب  مدوب  نیگمغ  نم  درک ، رادید  نم  اب  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يزور  دومرف :  
.دوب ادیپ  ما  هرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هک 
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زگره هک  میوگب  وت  يارب  یثیدـح  یهاوـخ  یم  اـیآ  منیب ، یم  نیگمغ  ار  وـت  نسحلا ! اـبا  يا  دوـمرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  نآ   
؟ يوشن نوزحم 

.يرآ مدرک : ضرع   

نم هب  هاـگنآ  دـهد ، یم  رارق  نم  يارب  نادیهـش  ناربماـیپ و  ربنم  زا  رتدـنلب  يربنم  دـنوادخ  دـسر ، یم  ارف  تماـیق  زور  یتقو  دومرف :  
هتشرف ود  هب  هاگنآ  .ینک  دوعـص  نم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  سپـس  مور ، الاب  نآ  زارف  رب  ات  دهد  یم  روتـسد 

یمن نیرخآ  ناینیـشیپ و  زا  سک  چیه  میتفرگ  رارق  ربنم  نآ  يالاب  همه  هک  یعقوم  دننیـشنب ، وت  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دـنک  یم  رما 
دنوش یم  رضاح  نآ  نوماریپ  رد  همه  هکنآ  زج  دنام 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  یکی   

نزاخ ناوضر ، نم  .میامن  یم  یفّرعم  ار  مدوخ  کـنیا  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا   
دّمحم ترضح  هب  ار  تشهب  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  دیشاب ! هاگآ  متسه ، تشهب 

نب یلع  رایتخا  رد  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  و  میامن ، راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: دیوگ یم  و  دنونش ، یم  ار  وا  يادص  ّتیعمج  همه  هک  دنز  یم  دایرف  نانچ  دزیخ و  یم  رب  هدوب  وا  زا  رت  نییاپ  هک  يا  هتشرف  هاگنآ   

، کلام نم  میامن ، یم  یفّرعم  ار  مدوخ  نونکا  مه  نم  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا   
هب ار  خزود  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  مشاب ، یم  خزود  نزاخ 

ار اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  و  میامن ،  راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  رایتخا  رد 

845 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 785 

http://www.ghaemiyeh.com


.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد   

زا تنایعیـش  وت و  ناماد  زا  تنادناخ  و  نم ، نماد  زا  وت  نآ  زا  سپ  یلع ! يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس   
.دنریگ یم  تنادناخ  ناماد 

! میور یم  تشهب  يوس  هب  ادخ !  لوسر  يا  متفگ : مدز و  مه  رب  ار  مناتسد  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع   

! هبعک راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   

ار نیشنلد  ابیز و  نانخـس  نیا  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  مدینـشن ، ار  ثیدح  ود  نیا  زج  میالوم  زا  لاح  نآ  رد  نم  دیوگ : غبـصا  ) 
(1) ( . دیشک رپ  شدوبعم  يوس  هب  شحور  هاگنآ  دومرف و 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  نیرخآ 

نادناخ يارب  .تشاد  يرگید  يافص  دوب و  يرگید  ناضمر  هام  کی  تشذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هک  یناضمر  كرابم  هام  نیرخآ 
ياه ناضمر  هام  همه ي  اـب  هاـم  نیا  رد  یلع  شور  نوچ  دوب ، بارطـضا  هرهلد و  اـب  مأوت  لوا  زور  ناـمه  زا  ناـضمر  هاـم  نیا  یلع 

.تشاد توافت  رگید 

یلع .منک  یم  ضرع  مضیارع  زا  تمسق  نیا  همدقم ي  رد  تسه - هغالبلا  جهن  رد  هک  ار - وا  ینامرهق  ياهتلصخ  نامه  زا  یکی  زاب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 

846 ص :

دوخ یلاما  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  ار  تیاور  نیا  ریظن  44/40 ح 82 و 204/42 ح 8 .  راونألا :  راحب  22 و 23 ،  هضورلا :  ( 1 - 1
لها لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  عبنم : دنا  .  هدرک  لقن  351 ح3  شیوخ :  یلاما  رد  زین  هللا  همحر  دیفم  خیش  و  سلجم 5 ،  123 ح4  : 

almonji.com: عبنم مالسلا ج 2 ص 402  مهیلع  تیب 
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: َُهلْوَق ُهَناْحبُس  هّللا  َلَْزنَا  اَّمل 

(1) َنُونَتُْفی » ْمُه ال  اّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساّنلَا  َبِسَح  َأ   ` .ملا »

انِرُهْظَا  َْنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  اِنب َو  ُلِْزنَتال  َهَْنتِْفلا  َّنَا  ُتِْملَع 

.دیآ یم  شیپ  تما  نیا  يارب  یگرزب  ياهشیامزآ  اه و  هنتف  ربمغیپ  زا  دعب  هک  مدیمهف  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو 

؟ اِهب یلاعَت  ُهّللا  َكَرَبْخَا  یتَّلا  ُهَْنتِْفلا  ِهِذه  ام  هّللا ، َلوسَر  ای  ُْتلُقَف :

َنونَتُْفیَـس یتَُّما  َّنِا  ُِّیلَع  ای  دومرف : تسیچ ؟ تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هنتف  زا  دوصقم  هّللا ! لوسر  اـی  مدرک : لاؤس  لاـح  نیع  رد 
يدَْعب ْنِم 

.دنریگ یم  رارق  شیامزآ  ناحتما و  دروم  نم  تما  نم  زا  دعب 

َِکلذ َّقَشَف  ُهَداهَّشلا ، یِّنَع  ْتَزیح  َنیِملْـسُْملا َو  َنِم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُُـحا  َمْوَی  یل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیل  َوَا  ِهّللا ! َلوُسَر  اـی  ُْتلُقَف :
 . . . .َّیَلَع

دای هب  دیآ ، یم  شیپ  اهـشیامزآ  اهناحتما و  ربمغیپ  زا  دـعب  دریم و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
دندش دیهش  نیملسم  زا  رفن  داتفه   ) دش دیهش  هک  نآ  دش  دیهش  دحا  رد  هک  يزور  نآ  هّللا ! لوسر  ای  دومرف : داتفا ، هتشذگ  رد  يرما 

(126 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم   ) سأر رد  هک 

هک اهنآ  دندش  لئان  تداهش  ضیف  هب  و  دوب ) دحا  ياهنامرهق  ءزج  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد و  رارق  بلّطملادبع  نب  هزمح  بانج  اهنآ 
، دندش لئان 

ُهداهَّشلا یِّنَع  ْتَزیح  َو 

847 ص :

) ؟ دنریگن رارق  شیامزآ  دروم  میدروآ و  نامیا  دنیوگب  هک  دنا  هدش  اهر  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  ایآ   ) /1 و 2 توبکنع ( 1 - ) 1
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زا ضیف  نیا  ارچ  هّللا ! لوسر  ای  مدرک  ضرع  امش  هب  مدش ، تحاران  یلیخ  مدنام و  مورحم  ضیف  نیا  زا  دش و  رود  نم  زا  تداهـش  و 
: دیدومرف دش (1) ؟ هتفرگ  نم 

َِکئارَو ْنِم  َهَداهَّشلا  َّنِاَف  ْرِْشبَا 

: دومرف ربمایپ  سپس  .دش  یهاوخ  دیهش  ادخ  هار  رد  رما  تبقاع  يدشن ، دیهش  اجنیا  رد  رگا 

؟ ْنَِذا َكُْربَص  َْفیَکَف  َِکلذََکل ، َِکلذ  َّنِا 

: درک ضرع  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  تداهش  رد  وت  ربص  سپ )  تسا ، نینچنیا  هک  قیقحت  هب  )

(2) ِرْکُّشلا يرُْشْبلا َو  ِنِطاوَم  ْنِم  ْنِکل  ِْربَّصلا َو  ِنِطاوَم  ْنِم  اذه  َْسَیل 

.تسا رکش  ياج  تسین ، ربص  ياج  هک  اجنآ  یتسه ؛ رازگساپس  هنوگچ  دییامرفب  ینک ، یم  ربص  هنوگچ  هک  دییامرفن  هّللا ! لوسر  ای 

یتحاران و درک ، یم  راـهظا  یهاـگ  تسناد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  هک  یمئـالع  دوب و  هداد  مرکا  ربمغیپ  هک  ییاـهربخ  رثا  رد 
هناـخ ي رد  ناـضمر  هاـم  نیا  رد  .تفگ  یم  یبـیجع  ياـهزیچ  .دوب  هدـش  ادـیپ  شکیدزن  باحـصا  تیب و  لـها  ناـیم  رد  بارطـضا 
نیسح و ماما  نامهم  بش  کی  نسح و  ماما  نامهم  بش  کی  دوب ؛ نادنزرف  زا  یکی  نامهم  بشره  درک (3) . یم  راطفا  شنادنزرف 

ردـپ نیا  لاح  هب  ناشلد  اه  هچب  .دروخ  یم  اذـغ  رتمک  هشیمه  زا  و  دوب ، رفعج  نب  هّللادـبع  نز  هک  بنیز  شرتخد  نامهم  بش  کـی 
رد مهاوخ  یم  دومرف : یم  يروخ ؟ یم  اذغ  مک  ردـقنیا  ارچ  ناجردـپ ! دندیـسرپ : یم  یهاگ  .دـندرک  یم  ّتقر  ًاعقاو  تخوس و  یم 

.دشاب هنسرگ  ممکش  هک  منک  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  یلاح 

848 ص :

دنزرف کی  تسا و  هدرک  جاودزا  مالسلااهیلع )  ) ارهز اب  هزات  تسا ؛ هلاس  جنپ  تسیب و  ناوج  کی  دحا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ( 2 - ) 1
مک مک  ناشیگدـنز  هک  تسا  نیا  ناشیوزرآ  همه ي  ناوج  نادـناخ  کی  ًالومعم )  ) .تسا مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  درادـن  رتشیب 

.دوش دیهش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  شگرزب  يوزرآ  هک  دینیبب  ار  یلع  یلو  دورب ، شیپ 
هبطخ ي 154 هغالبلا ،  جهن  ( 3 - ) 2

.تسا هدوب  روط  نیمه  مه  يرگید  ياه  ناضمر  هام  رد  دیاش  ( 4 - ) 3
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هداد ربخ  نم  هب  هک  ربمغیپ  مبیبح  تفگ : یم  درک و  یم  هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  .تسا  يراظتنا  تلاح  کی  رد  یلع  هک  دندیمهف  یم 
زا هک  تفگ  ار  یعوضوم  ناضمر  هام  مهدزیس  زور  .تسا  کیدزن  تسا ، کیدزن  تسین ، غورد  وا  نخـس  تسا ، هتفگ  تسار  تسا 

.دناوخ یم  هبطخ  هک  دوب  يا  هعمج  زور  ًارهاظ  .درک  داجیا  یتحاران  رتشیب  تقو  همه 

ص: ج23 ، يرهطم .  دیهـش  راثآ  هعومجم  ( ؟ تسا هدنام  یقاب  زور  دـنچ  هام  نیا  زا  نیـسح ! مدـنزرف  (1) دومرف ) : هبطخ  ياـنثا  رد  )
(127

نیا ندش  نیگنر  نامز  دوش ، نیگنر  رس  نیا  نوخ  هب  نساحم  نیا  هک  تسا  کیدزن  يرآ ، دومرف : .زور  هدفه  ناجردپ ! داد ) خساپ  )
.دنتفر ناشدوخ  هناخ ي  هب  نسح  ماما  .دندوب  یلع  تمدخ  ار  بش  زا  یساپ  اه  هچب  .دیسر  ارف  مهدزون  بش  .تسا  کیدزن  نساحم 

بـشره هکنیا  ای  یتحاران و  رطاخ  هب  نسح - ماما  هک  دوب  هدرکن  عولط  حبـص  زونه  دوب (2) . دوخ  يّالصم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 
مارتحا دـندوب  ارهز  دالوا  زا  هک  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  نینمؤملاریما  .تفر  ردـپ  يّالـصم  هب  رگید  راب  تسا - هدوب  روط  نیا 

: دومرف شدنزرف  هب  .تسناد )  یم   ) اهنیا هب  مارتحا  رد  ار  ارهز  ربمغیپ و  مارتحا  دوب و  لئاق  یصاخ 

! ِدَدَّللا ِدَوَْالا َو  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  ُتیَقل  اذ  ام  ِهّللا  َلوسَر  ای  ُْتلُقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  یل  َحَنَـسَف  ٌِسلاج  اـَن  یْنیَع َو َا  یْنتَکَلَم 
یّنِم (3). ْمَُهل  ًاّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَا  ْمُْهنِم َو  ًاریَخ  ْمِِهب  ُهّللا  ِیَنلَْدبَا  ُْتلُقَف : .ْمِْهیَلَع  ُعُْدا  َلاقَف :

849 ص :

 ( .تسا راون  زا  یگداتفا  ( ) 5 - ) 1
رد دوب و  هفیلخ  نوچ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب و  هتشاد  یصخشم  لحم  تدابع  يارب  شا  هناخ  رد  یسکره  تسا  بحتسم  ( 6 - ) 2

عامتجا و یگدنز و  ياهراک  زا  هک  یتقو  دیباوخ و  یمن  ًالومعم  ار  اهبش  .تشاد  یّلـصم  کی  اجنآ  رد  درک ، یم  یگدنز  هرامالاراد 
.تفر یم  تدابع  تولخ  هب  دش ، یم  غراف  اهتیلوئسم 

هبطخ ي 68 هغالبلا ،  جهن  ( 7 - ) 3
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تـسد زا  نم  هّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدید ، ار  ربمغیپ  ات  .دش  مسجم  رهاظ و  مربارب  رد  ربمغیپ  ایؤر  ملاع  رد  هعفدـکی  ناجرـسپ !
هتـشاذگ اهنآ  ياپ  شیپ  یلع  هک  یهار  يارب  اهنآ  ندوبن  هدامآ  یلع و  اب  مدرم  یگنهامهان  ًاعقاو  مدروخ ! یلد  نوخ  هچ  وت  تما  نیا 

! اهتیانج اهگنرین و  نآ  هیواعم و  نآ  و  ناـشتعیب ، ضقن  نآ  هشیاـع و  باحـصا  نآ  دروخ ! هک  ییاـه  لد  نوخ  هچ  .تسا  بیجع  دوب 
، دـنز یم  شتآ  ار  یلع  لد  ییاـهزیچ  هـچ  دـیمهف  یم  تساـیند ؛ ياـهکریز  نآ  زا  یکی  ینعی  تـسا ، ملاـع  تاـهُد  زا  یکی  هیواـعم 
نامیا و هدیقع و  لامک  يور  زا  هک  دـندوب  اه  سدـقم  هکـشخ  جراوخ و  نیا  مه ، راک  رخآ  رد  .درک  یم  ار  اهراک  نامه  ًاصوصخم 

بئاـصم یتـقو  ناـسنا  ًاـعقاو  دـندرک ! هـچ  یلع  اـب  اـهنیا  دـیناد  یمن  .دــندرک  یم  قیــسفت  ریفکت و  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  صوـلخ ،
هک اب  ار  دوخ  لد  درد  .دنک )  لمحت   ) ار تبیـصم  رادقم  نیا  درادن  تقاط  مه  هوک  کی  .دنک  یم  تریح  دـنیب ، یم  ار  نینمؤملاریما 

: دیوگ یم  دنیب ، یم  ایؤر  ملاع  رد  ار  ربمغیپ  هک  لاح  دیوگب ؟

(128 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم  )

! ِدَدَّللا ِدَوَْالا َو  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  ُتیَقل  اذ  ام  ِهّللا  َلوسَر  ای 

: تفگ داد ، يروتسد  نم  هب  تدج  ناجرسپ ! دومرف : نسح  ماما  هب  دعب  اهنیا ؟ اب  منک  هچ  دندرک ! نم  لد  هب  نوخ  وت  تما  نیا  ردقچ 
: دوب نیا  منیرفن  مدرک ؛ نیرفن  ایؤر  ملاع  رد  مه  نم  .نک  نیرفن  اهنیا  هب  یلع 

یّنِم ْمَُهل  ًاّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَا  ْمُْهنِم َو  ًاریَخ  ْمِِهب  ُهّللا  ِیَنلَْدبَا 

850 ص :
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.دنتسه وا  هتسیاش ي  هک  دنک  طلسم  ار  یسک  نامه  اهنیا  رب  دناسرب و  ارم  گرم  رتدوز  هچره  ادخ 

یم .دننک  یم  ادص  اهیباغرم  .دیآ  یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دهد  یم  خر  بارطـضا  هرهلد و  ردقچ  هلمج  نیا  اب  هک  تسا  مولعم 
: دیوگ

ُِحئاَون (1) اهُعَْبتَت  ُِحئاوَص  َّنُهَّنِاَف  َّنُهوعَد 

دندمآ نادنزرف  .دوش  یم  دنلب  اج  نیمه  رد  اهناسنا  يرگ  هحون  يادص  هک  دشک  یمن  یلوط  یلو  تسا ، غرم  هحیص ي  يادص  نآلا 
لوا .یتسرفب  تباین  هب  ار  رگید  رفن  کی  دیاب  ًامتح  يورب ، دجـسم  هب  میراذگ  یمن  ناجردپ ! دـنتفگ : دـنتفرگ ، ار  نینمؤملاریما  ولج 

: دومرف

یم مدوخ  هن ، دومرف : درک ، ضقن  شدوخ  ًاروف  دـعب  .دـناوخب  تعامج  زامن  مدرم  اب  دورب  دـییوگب  ار  هریبُه  نب  هدـعُج  ما  هدازرهاوخ 
.دنک یهارمه  ارم  یسک  مهاوخ  یمن  ریخ ، دومرف : .دنک  یهارمه  ار  امش  یسک  دیهدب  هزاجا  دنتفگ : .مور 

ار بلطم  زار  هک  مدرک  شـشوک  یلیخ  نم  دیوگ  یم  شدوخ  هتبلا  دراد ! یناجیه  هچ  وا  دناد  یم  ادـخ  .دوب  ییافـصاب  بش  وا  يارب 
: دوش یم  هدافتسا  نینچ  هغالبلا  جهن  زا  .تسوا )  راظتنا  رد   ) یگرزب ثداوح  هک  دناد  یم  ًالامجا  یلو  منک ، فشک 

ُهَئافِْخا (2) ِّالا  ُهّللا  َیبَاَف  ِْرمَْالا  اَذه  ِنونْکَم  ْنَع  اُهثَْحبَا  َماّیَْالا  ُتْدَرْطَا  ْمَک 

.دنک افخا  ار  نآ  هکنیا  زج  درک  ابا  ادخ  یلو  مروآ ، تسد  هب  ار  راک  نیا  نطاب  ّرس و  هک  مدرک  ششوک  یلیخ 

اب تفگ ، هک  ار  ناذا  .درک  دنلب  ارربکا  هّللا  يادن  تفر و  نذأم  يالاب  هک  دوب  حبـص  عولط  کیدزن  .تفگ  یم  ار  حبـص  ناذا  شدوخ 
هدوب يزور  ایآ  هدوشگ ، ایند  نیا  هب  مشچ  یلع  هک  يزور  زا  رجف ! يا  مد ! هدیپس  يا  حبـص ! يا  تفگ : .درک  یظفاحادخ  مد  هدـیپس 

زا یتـقو  .تفر  دـهاوخ  باوخ  هشیمه  يارب  یلع  مشچ  نیا ، زا  دـعب  رگید  ینعی  دـشاب ؟ باوخ  رد  یلع  مشچ  یمدـب و  وت  هک  تسا 
: دیوگ یم  دیآ ، یم  نییاپ  نذأم 

851 ص :

ص 172 لامآلا ،  یهتنم  1ص 437 و   / ج هّمغلا ،  فشک  ( 8 - ) 1
هبطخ ي 147 هغالبلا ،  جهن  ( 9 - ) 2
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ِدِـجاسَْملا (1) َیِلا  َساـّنلا  ُظـِقوی  ِدِـحاْولا َو  َْریَغ  ُدـُبْعَیال  هّللا  ِیف  ِدِـهاشَْملا  يِذ  ِبـُتُْکلا َو  يِذ  هـّللا  ِیف  ِدِـهاجُْملا  ِنِمؤُْـملا  َلـیبَس  اْوَّلَخ 
(129 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم  )

( . دنک یم  فیصوت  دهاجم  نمؤم  کی  ناونع  هب  ار  شدوخ   ) دینک زاب  ار  دهاجم  نمؤم  نیا  هار 

هدعاقلا یلع  .تسه  ییاه  هحون  اه  هحیـص  نیا  رـس  تشپ  هک  دوب  هتفگ  یلع  .دـننک  تکرح  دوخ  ياج  زا  دـنرادن  هزاجا  شتیب  لها 
ار همه  يدایرف  تقو  کی  دمآ ؟ دهاوخ  شیپ  هچ  بشما  هک  تحاران  نارگن و  یلو  رادیب  همه  تیب ، لها  هیقب ي  موثلک و  ما  بنیز ،

: دیچیپ اج  همه  رد  ییادص  درک و  دوخ  هجوتم 

 ، یبَتْجُْملا ُّیِـصَْولا  َِلُتق  یفَطْـصُْملا ،  ِّمَع  ُْنبا  َِلُتق  یْقثُْولا ،  ُهَوْرُْعلا  ِتَمَـصَْفنا  یقُّتلا َو  ُمالْعَا  ْتَسَمَْطنا  يدُْهلا َو  ُناکْرَا  ِهّللا  ْتَمَّدَـهَت َو 
.ِءایِقْشَْالا یَقْشَا  ُهَلَتَق  یضَتْرُْملا ،  ٌِّیلَع  َِلُتق 

میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال 

مهدزون بش  تبیصم  رکذ 

مهدزون بش  تبیصم  رکذ 

(ع) نینمؤملاریما ندروخ  تبرض  بش  مهدزون ، بش  عوضوم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تبیصم  رکذ 

(ع) نینمؤملاریما ندروخ  تبرض  بش  مهدزون ، بش 

( مالـسلا هیلعنینموملاریما  سدـقم  دوجو  ندروخ  تبرـض  بش  هک  هدـش  دراو  نیخروم  لقن  قبط  تسه و  ناضمر  هاـم  مهدزون  بش 
: هدـمآ هللا  نیما  ترایز  رد  .درک  لمع  لاعتم  يادـخ  اب  ناـشتایح  نارود  رد  هاـم و  نیا  رد  ار  ناـشدوخ  دـهع  ماـمت  ترـضح  .تسا 

َْتلِمَع ِهِداَهِج َو  َّقَح  ِهَّللا  ِیف  َتْدَهاَج  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َيَالْوَم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهِداَبِع  یَلَع  ُهَتَّجُح  ِهِضْرَأ َو  ِیف  ِهَّللا  َنیِمَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
یبن ّتنـس  زا  يور  هلابند  .دوب  باـتک  هب  لـمع  دـیدرک ، هچ  ره  امـش   (2) («. مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ِهِِّیبَن َنَنُـس  َْتعَبَّتا  ِِهباَـتِِکب َو 

(3) «، هِراَوِج َیلِإ  ُهَّللا  َكاَعَد  یَّتَح   » .دوب مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا

852 ص :

www.imamalinet.net: عبنم 3ص 310   / ج بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 10 - ) 1
.هللا نیما  ترایز  یمق ، خیش  نانجلا ، حیتافم  (. 1 - ) 2

.نامه (. 2 - ) 3
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یم تداهـش  هدامآ  دنتـسب ، ار  راب  یتقو  .دـندرک  لمع  ناشیاهدـهع  همه  هب  دنتـسب و  ار  ناـشدوخ  ياـهراب  همه  ترـضح  هظحل  نآ 
، تسه تایاور  رد  .دنور  یمن  ایند  زا  دنهدن ، ماجنا  هدش  نیعم  ناشیارب  هک  یتیرومأم  ات  مالـسلا ) هیلعهمئا  هدمآ ، تیاور  رد  .دـنوش 

.تسا ناشتیرومأم  مامتا  يارب  مه  نیا  .دننک  یم  باختنا  ناشدوخ  مه  ار  ناشتداهش  عون 

مایا رگید  مرتخد  دندومرف : ناشراوگرزب  رتخد  هب  اه ، بش  نیمه  رد  مالـسلا ) هیلعنینموملاریما  سدـقم  دوجو  هک  دراد  لقن  رد  اذـل ،
ایور رد  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  سدـقم  دوجو  نوچ  هدـش ؛ هاتوک  رگید  ام  مایا  تسا و  ناـیاپ  هب  ور  اـم  تبحاـصم 

رد اذل  .تسه  نایاپ  هب  ور  ام  تبحاصم  هرود  رگید  .هدـش  ماجنا  تیاه  تیرومأم  .هدـب  ماجنا  ار  اهراک  همه  ناج ! یلع  ای  دـندومرف :
ناشنادـنزرف نازیزع و  اـب  ررکم  یمومع و  وحن  هب  دجـسم  رد  صوصخ  هب  هاـم  نیا  لـئاوا  زا  مالـسلا ) هیلعنینموملاریما  هک  دراد  لـقن 

.دنتشاذگ یم  نایم  رد  ار  ناشدوخ  تداهش  هلئسم 

«. كدنع : » دـندومرف مالـسلا ) هیلعنیـسح  ماما  دـنام ؟ هام  کی  زا  ردـقچ  هتـشذگ ؟ هام  زا  ردـقچ  ناج ! نسح  دومرف : یم  دجـسم  رد 
.دوش باضخ  مرس  نوخ  هب  منساحم  هک  تسا  کیدزن  .هدش  کیدزن 

یلا کب  انلسوت  انعفـشتساو و  انهجوت  انا  انالوم  اندیـس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  هجح  ای  بلاط  یبا  نب  یلع  ای  نینموملاریما  ای  نسحلاابا  ای  »
ِیلاَوْحَأ ِّلُک  ِیف  ِیتَداَرِإ  یِِجئاَوَح َو  ِیتَِبلَط َو  َماَمَأ  ْمُکُمِّدَـقُم  َو  . (1) هللادنع انل  عفـشا  هللادنع  هیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و 

(2) «. ٌنِمُْؤم يِرُومُأ  َو 

اه بش  هک  دنتـشون  هام  لوا  زا  مالـسلا .) هیلع  ) نینموملاریما ای  میهاوخ ؛ یم  ادـخ  زا  ردـق  بش  هزادـنا  هب  ام  .تسا  ردـق  بش  بشما 
: دـندرک لقن  مالـسلا .) هیلع  ) نیـسح ماما  هناـخ  یبش  تفر و  یم  مالـسلا ) هیلعیبتجم  ماـما  هناـخ  یبش  .دوب  شنادـنزرف  هناـخ  ناـمهم 

یم تاقالم  ار  ادـخ  یتقو  مهاوخ  یم  دومرف : یم  دومرف و  یمن  لوانت  رتشیب  همقل  هس  ود  راـطفا  عقوم  ناـضمر  هاـم  نیا  رد  ترـضح 
هرفـس .دندوب  نامهم  بشما  .تسا  مالـسلا ) هیلعنینموملاریما  گرزب  رتخد  .دوب  شرتخد  نامهم  یبشما  لثم  .دـشاب  یهت  منورد  منک ،

.تسا ریش  کمن و  وج و  نان  هتخادنا ، ترضح  يارب  هک  يا 

853 ص :

.لسوت ياعد  یمق ، خیش  نانجلا ، حیتافم  (. 3 - ) 1
.هریبک هعماج  ترایز  یمق ، خیش  نانجلا ، حیتافم  (. 4 - ) 2
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، درادرب ار  کمن  تفر  .رادرب  ار  شروخ  ود  زا  یکی  دشاب ؟ شروخ  روج  ود  تردپ  هرفـس  رـس  يدـید  یک  مرتخد  دومرف : ترـضح 
هب هاگن  .دـمآ  یم  نوریب  هرجح  زا  دـش و  تداـبع  لوغـشم  .دومرف  لواـنت  کـمن  ناـن و  همقل  دـنچ  .رادرب  ار  ریـش  دومرف : داد و  مسق 

ترــضح هـک  دــش  هجوـتم  اـهیلع ) هللا  مالــس  ) بـنیز ترــضح  .تـسا  بـش  ناـمه  بـشما  يرآ  دوـمرف : یم  درک و  یم  نامــسآ 
دوش یمن  دومرف : .دیورن  دجسم  بشما  اقآ  دومرف : دوب و  نارگن  .تسا  توافتم  رگید  ياه  بش  اب  ناشتلاح  مالسلا ) هیلعنینموملاریما 

ار رمک  تفرگ و  ار  مالسلا ) هیلعنینموملاریما  ترضح  دنبرمک  رد  هقلح  ترضح و  يولج  دندمآ  اه  یباغرم  هدش  لقن  یتح  .تفر  و 
ادن لیئربج  هک  دیـشکن  یلوط  .تفرگ  رارق  تدابع  بارحم  رد  تفگ و  ناذا  دجـسم و  دمآ  .شاب  هدامآ  یلع ، دومرف : .تسب  مکحم 

یَقْـشَأ ُهَلَتَق  یَـضَتْرُْملا  ٌِّیلَع  َِلُتق  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِّمَع  ُْنبا  َلـُِتق  یَقُّتلا  ُماَـلْعَأ  ِهَّللا  ْتَسَمَْطنا َو  يَدُْـهلا َو  ُناَـکْرَأ  ِهَّللا  ْتَمَّدَـهَت َو  : » داد
اغوغ ملاع  توکلم  رد  هبعکلا .» بر  تزف و  « ؛ دـشاپ یم  اـه  مخز  يور  دراد و  یمرب  ار  بارحم  ياـه  كاـخ  دـندید   (1) «. ِءاَیِقْشَْألا

.هدش

دندرب لزنم  هب  ار  ترضح  دندرک و  ریگتسد  ار  مجلم  نبا  اجنیا  طقف  دش ؛ نوگنرس  بسا  زا  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  هک  يا  هظحل  نآ 
( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  طقف  هراجحلاب ؛» هقرف  ءامرلاب و  هقرف  فویـسب و  هقرف   » .دوشب نمـشد  عنام  دوبن  یـسک  البرک  رد  یلو 
هک رمـش  هب  باطخ  .دینادرگرب  ار  شیور  کیلا ،» رظنت  تنا  و   » .دـیناسر دعـس  رمع  هب  ار  شدوخ  يدـنلب و  يالاب  دوب  هدـمآ  هک  دوب 
یم ادص  هتشاذگ و  رس  يور  ار  شیاه  تسد  دندید  .دوب  هدش  هراچیب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  رگید  .نک  مامت  ار  راک  ورب 

: دنز
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«. ...نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللا  دمحلا   » (1) «. ملسم مکیف  ام  انیسحاو أ  ایلع  او  ادمحماو  »

ناضمر كرابم  هام  مهدزون  بش 

ناضمر كرابم  هام  مهدزون  بش 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.نینمؤملاریما ای  نسحلابا  ای  کیلع  مالسلا 

ایحا اـعد و  بش  .تسا  (ع ) ریما ترـضح  ندروخ  تبرـض  بش  تسا و  ردـق  بش  مهدزون  بش  .میراد  یثحب  مهدزون  بش  هراـبرد 
.میوگب ار  یفیطل  هتکن  دنچ  مهاوخ  یم  تسا و 

.میداد رارق  يردق  يزیچ  ره  يارب  .میداد  رارق  هزادنا  هب  ار  يزیچ  ره  دیامرف : یم  ردق  بش  هرابرد  نآرق 

.تسا ناضمر  هام  رد  ردق  بش  .میدرک  لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  ( 1/ ردق «) ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »

؟ تسا ناضمر  هام  رد  ردق  بش  هک  میناد  یم  اجک  زا 

.تسا ناضمر  هام  رد  ردق  بش  دوش  یم  مولعم  میراذگب ، مه  رانک  هک  ار  نآرق  هیآ  ود 

.دمآ ناضمر  هام  رد  نآرق  (، 185/ هرقب «) نآْرُْقلا ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  : » دیوگ یم  هک  هرقب  هروس  هیآ  کی 

.میراد هیآ  ود  سپ  .دمآ  ردق  بش  رد  نآرق  دیوگ : یم  مه  هیآ  کی 

.تسا هدش  لزان  ناضمر  هام  رد  نآرق  دیوگ : یم  هیآ  کی  .تسا  هدش  لزان  ردق  بش  رد  نآرق  دیوگ : یم  هیآ  کی 

.تسا ناضمر  هام  رد  ردق  بش  دوش  یم  مولعم  میراذگب ، مه  رانک  ار  هیآ  ود  رگا 

ار بش  هس  ینعی  .دـنا  هتفگ  ار  موس  تسیب و  مکی ، تسیب و  مهدزون ، بش  تسا ، ناـضمر  هاـم  زا  بش  مادـک  ردـق  بش  هک  نیا  رد 
.تسا موس  تسیب و  بش  نآ  نیرتمهم  یلو  دنا  هتفگ 
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: لاؤس کی 

رد نآرق  میناد  یم  هک  نیا  اب  میدرک ، لزاـن  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  اـم  ِرْدَْـقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاـْنلَْزنَأ  اَّنِإ  : » دـیوگ یم  نآرق  تسا  نیا  لاوس 
يذَّلا َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرقا   » دـش لزان  هک  هیآ  نیلوا  دیـسر ، يربمغیپ  هب  یگلاس  لـهچ  ربمغیپ  .تسا  هدـش  لزاـن  لاـس  هس  تسیب و  لوط 
نآرق دیوگ : یم  هک  نیا  سپ  .دـش  لزان  لاس  لوط 23  رد  نآرق  ینعی  .دوب  یگلاس  هس  تصـش و  ات  یگلاس  لهچ  زا  ( 1/ قلع «) َقَلَخ

؟ تسیچ دش  لزان  ردق  بش  رد 

.منزب لاثم  ود 

، ناموت رازه  هد  دعب  .دراذـگ  یم  کناب  رد  لوپ  ناموت  رازه  يرجات 100  ای  یبساک  کی  .دینک  تقد  دـیهدب و  شوگ  اهلاثم  نیا  هب 
، دـش لزان  مه  اب  اجکی  نآرق  مامت  .درک  لزان  ار  نآرق  مامت  هراب  کی  .درک  ار  راـک  نیمه  مه  ادـخ  .دـهد  یم  هلاوح  ناـموترازه  هد 

دعب .دش  زیراو  کناب  قودنـص و  هب  لوپ  اجکی  .دش  لقتنم  هزاغم  هب  اجیردت  دـعب  .دـش  رابنا  دراو  سانجا  مامت  هرابکی  اجکی و  ینعی 
.دروآ یم  هلاوح  هیآ  تسیب  هیآ ، کی  هیآ ، هس  هیآ ، هدزناش  هیآ ، جنپ  لیئربج  دعب  .دش  رداص  ناموت  رازه  ناموترازه ، ياه  ¬ هلاوح

.دروآ یم  یجیردت  لیئربج  دعب  دش و  لزان  ربمغیپ  كرابم  حور  رب  اجکی  نآرق  همه  لوا  ینعی 

؛ منزب يرگید  لاثم 

رهش دراو  .دش  ناتسا  دراو  دنیوگ : یم  دوش ، یم  ناتسا  دراو  دعب  دش ، دراو  سنج  دنیوگ : یم  دوش ، یم  زرم  دراو  یتشک  اب  یسنج 
دراو دنیوگ : یم  دوش  یم  هزاغم  دراو  .دش  رابنا  دراو  دنیوگ : یم  .دوش  یم  رابنا  دراو  .دش  رهـش  دراو  سنج  دـنیوگ : یم  .دوش  یم 

رد هک  یتقو  ات  دش ، دراو  دنیوگ : یم  دروآ ، یم  تکلمم  رد  یتشک  ار  سنج  یتقو  زا  .دش  دراو  دنیوگ  یم  اهنیا  همه  هب  .دش  هزاغم 
.دش دراو  دنیوگ : یم  يا  هلحرم  ره  هب  .دش  دراو  دنیوگ : یم  دیآ ، یم  هزاغم 
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.دش دراو  سنج  مییوگ : یم  هک  نیا  لثم  .دش  لزان  مه  نآرق  دینیبب  سپ 

.میراد لوزن  عون  دنچ 

رد ار  نآرق  ام  ِرْدَْقلا ،» ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » .تسا نآ  دورو  لوزن و  هبترم  کی  نیا  .دـش  لزان  ربمغیپ  حور  هب  نآرق  همه ي  هراب  کی 
ٍْرمَأ ُّلُـک  ُقَْرُفی  اـهیف   » هک تسا  یبـش  ردـق  بش  دـیامرف : یم  يرگید  هیآ ي  رد  .تسا  یبـش  هچ  ردـق  بش  .میدرک  لزاـن  ردـق  بش 

(، 4/ ناخد «) ٍمیکَح

.دوش یم  يزیر  همانرب  اهراک  همه  ردق  بش 

بیوصت لاس  هجدوب  هک  يزور  یمالـسا  ياروش  سلجم  رد  .تسا  یمهم  رایـسب  بش  اذل  دوش و  یم  میظنت  لاسکی  همانرب  ردق  بش 
دور و یمن  سلجم  هب  رتـشیب  هبترم  کـی  یلاـس  ریزو  تسخن  .دور  یم  سلجم  هب  زور  نآ  ریزو  تسخن  .تسا  یمهم  زور  دوـش  یم 
، دوش یم  بیوصت  تلود  لاـسکی  هجدوب  هک  يزور  نآ  نوچ  .دریگب  سلجم  زا  ار  لاـسکی  هجدوب  دـهاوخ  یم  هک  تسا  يزور  نآ 
، دـنوش یم  رـضاح  شنانواعم  ای  ریزو  تساـهنآ ، هجدوب  ثحب  هجدوب  نویـسیمک  رد  هک  يزور  اـه  هناـخترازو  .تسا  یـساسح  زور 

.دنریگب لوپ  سلجم  زا  دنهاوخ  یم  نوچ 

، دوش یم  میظنت  لاسکی  همانرب  بش  کی 

هچ دنیب ؟ یم  یتخـس  یـسک  هچ  دوش ؟ یم  شوخ  یـسک  هچ  تسا ؟ هدـنز  یـسک  هچو  دریم  یم  یـسک  هچ  رگید  لاس  ات  لاسما  هک 
مولعم نیریـش  ياه  هثداح  خلت و  ياه  هثداح  دنک ؟ یم  جاودزا  یـسک  هچ  دوش ؟ یم  راد  هچب  یـسک  هچ  دور ؟ یم  البرک  هب  یـسک 

یف ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » .دوش یم  يزیر  همانرب  ناتیاه  همانرب  مامت  ردـق  بش  رد  ینعی  تسا  نآرق  هیآ  ٍمیکَح ،» ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اـهیف   » .دوش یم 
یناد یمن  (، 2-3/ ردق «) ٍرْهَـش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ام  َكارْدَأ  ام  َو   » میدرک لزان  ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام  ِرْدَْـقلا ،» ِهَْلَیل 

ام َكارْدَأ  ام  َو  « ؟ تسا یبش  هچ  ردق  بش  یناد  یمن  يربمغیپ  هک  مه  وت  اما  یمهم  یلیخ  .یتسه  ربمغیپ  تسا ؟ یبش  هچ  ردـق  بش 
؟ تسیچ ردق  بش  یناد  یمن  يراد  هک  یتیمها  همه  اب  مه  وت  ینعی  ِرْدَْقلا » ُهَْلَیل 
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یم هام  هدراهچ  لاس و  هس  وداتـشه  هام ، رازه  .تسا  رتهب  هاـم  رازه  زا  ردـق  بش  ٍرْهَـش ،» ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل   » دـیامرف یم  دـعب 
، شتدابع .تسا  یمهم  بش  یلیخ  ردـق  بش  .تسا  رتشیب  هام  هدراـهچ  لاـس و  هس  داتـشه و  زا  شـشزرا  هک  تسا  یبش  کـی  .دوش 
هتفه ي ار  هتفه  نیا  مسا  هک  تسا  بوخ  تسا  بوخ  ردـقچ  .تسا  هاـم  رازه  ندرک  جرخ  شندرک ، جرخ  .تسا  هاـم  رازه  تداـبع 

زامن تعکر  کی  .تسا  رتهب  هام  رازه  زا  ردق  بش  ینعی  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » هتفگ نآرق  یتقو  .میراذگب  یناسر  کمک 
یهاوخ یم  دیزادنایب ، هقدص  قودنص  رد  ناموت  هد  دیهاوخ  یم  امش  الثم  .تسا  رتهب  ردق  بش  ریغ  رد  تعکر  رازه  زا  ردق  بش  رد 
کمک ناگراوآ  ناحورجم و  ناگدز و  هلزلز  اـه ، هدز  لیـس  هب  ناـموت  رازه  ود  یهاوخ  یم  ینک ، کـمک  هیزاـهج  هب  ناـموت  رازه 

، دـهدب ناموت  رازه  جـنپ  دـهاوخ  یم  تقوکی  دـنک ، جرخ  دایز  ای  مک  ای  الاح  یلوپ  کی  لاس  لوط  رد  ناـسنا  تسا  رارق  رگا  ینک ،
بـش رد  لمع  نوچ  .دراذگب  رانک  ار  لوپ  نیا  ردق  بش  ناسنا  هک  تسا  بوخ  ردقچ  .دهدب  ناموت  رازه  دـص  دـهاوخ  یم  تقوکی 

بش دهدب ، ماجنا  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  هک  مراد  غارـس  ار  یـسک  نم  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » .تسا هام  رازه  زا  رتهب  ردق 
يارب ردق ، بش  رد  .دشاب  ریخ  ياهراک  يارب  ناموت  رازه  دص  نیا  ای  ناموت  رازه  تفه  نیا  دـیوگ : یم  الثم  .دراذـگ  یم  رانک  ردـق 

رانک ردق  بش  هک  دهد  یم  یلوپ  نامه  زا  دـهدب ، دـهاوخ  یم  لوپ  تقو  ره  لاس  لوط  رد  دـعب  دراذـگ و  یم  رانک  ریخ  راک  ماجنا 
.دینکب ار  راک  نیا  ردق  بش  هرابکی  بوخ ، .تسا  هتشاذگ 
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.دش لزان  مه  اجیردت  دعب  .دـش  لزان  ردـق  بش  رد  هرابکی  نآرق  .میدرک  لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق  ام  ِرْدَْـقلا ،» ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  »
دعب .دنراذگ  یم  کناب  رد  ار  لوپ  نویلیم  کی  هرابکی  .دوش  یم  دراو  نتراک  نتراک  دعب  دوش ، یم  دراو  سنج  هرابکی  هک  نیا  لثم 

هک یبش  .دش  لزان  نآرق  هک  یبش  تسا ؟ یبش  هچ  ردـق  بش  .دـنهد  یم  ناموت  تسیب  ناموت  تسیب  ناموت ، دـص  ناموت  دـص  هلاوح 
؟ دـنک تدابع  لاس  هس  داتـشه و  ای  دـنک  تدابع  ردـق  بش  کـی  مدآ  .تسا  لاـس  هس  داتـشه و  رد  تداـبع  زا  رتهب  نآ  رد  تداـبع 

لاس هس  داتـشه و  تدابع  زا  ردـق  بش  کی  تدابع  باوث  .تسا  رتهب  تدابع  لاس  هس  داتـشه و  تدابع  زا  ردـق  بش  کـی  تداـبع 
«، ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » .تسا رتشیب 

؟ تسا ربخ  هچ  رگید 

یم لوزن  اه  هتـشرف  ُهَِکئـالَْملا ،» ُلَّزَنَت   » .دـنروآ یم  فیرـشت  نیمز  هب  اـه  هتـشرف  هک  تسا  یبش  ردـق  بش  (، 4/ ردق «) ُهَِکئالَْملا ُلَّزَنَت  »
زا دعب  .دندش  یم  دراو  ربمغیپ  تمدخ  اه  هتـشرف  ربمغیپ ، نامز  دنوش ؟ یم  لزان  یـسک  هچ  رب  .دنروآ  یم  فیرـشت  نیمز  هب  دننک و 
هک روطنیمه  .دشاب  دناوت  یمن  موصعم  ناماما  زج  نآ  دشاب و  ربمغیپ  لثم  تافص  اهتلصخ و  رد  هک  دنسرب  یسک  تمدخ  دیاب  ربمغیپ 
رب دیاب  دنوش ، یم  لزان  ردـق  بش  رد  هک  اه  هتـشرف  مه  ربمایپ  زا  دـعب  دـندش ، یم  لزان  ربمایپ  صخـش  رب  اه  هتـشرف  ربمغیپ  نامز  رد 

دنسر یم  يدهم  ترضح  تمدخ  اه  هتشرف  ینعی  .دشاب  ربمغیپ  لثم  شتافص  قالخا و  هک  دنوشب  لزان  یسک 

نیا .دراد  ریخ  رایـسب  هک  تسا  یبش  تسا ، تکرب  اـب  یبـش  .تسا  یتمالـس  بش  ردـق  بش  (، 5/ رجف «) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَـس  »
يا هژیو  لامعا  .دـنارذگب  تلاطب  هب  ار  ردـق  بش  ناسنا  هک  تسا  فیح  .دوشب  هدافتـسا  ردـق  بش  زا  .دوب  ردـق  بش  تیمها  هرابرد 
یم زور  هنابـش  شـش  زامن ، تعکر  دص  .دناوخب  اذـغ  زامن  مدآ  دراد ، زامن  تعکر  دـص  دراد ، لسغ  دراد ، یـصوصخ  لامعا  دراد ،

.دراد نتفرگ  رس  نآرق  .تسا  تعکر  دص  دودح  هقیقد و  شش  .دوش 
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مییوگ یم  میریگ  یم  رس  هک  ار  نآرق  ام 

یم موصعم  هدراـهچ  هب  میراد  اـم  .میهد  یم  مسق  تدوخ  قح  هب  ار  وت  ایادـخ  ینعی  منک ، اـنعم  ار  ُهَّللا » اَـی  َکـِب   » نیا ُهَّللا » اَـی  َکـِب  »
یم مسق  تدوخ  قحب  ار  وت  ایادـخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  ُهَّللا » اَی  َِکب   » اما همطاف  هب  دـمحم ، قح  هب  ار  وت  ایادـخ  ینعی  دـمحم ، هب  مییوگ :

اج هک  دنیب  یم  دور و  یم  دجسم  هب  ای  تسا  ضیرم  یسک  مه  رگا  مینک و  یم  عورش  ُهَّللا » اَی  َِکب   » زا میریگ  یم  رس  ار  نآرق  .میهد 
دسر یمن  تسا ، نتفرگ  رس  نآرق  طسو  دنیب  یم  دش  دراو  ای  .دش  مامت  نتفرگرس ، نآرق  هک  دنیب  یم  دور و  یم  دجـسم  هب  ای  تسین 

قح هب  ار  وت  ایادـخ  وگب : .راذـگب  ترـس  يور  رادرب و  ار  نآرق  تدوخ  امـش  درادـن ، يراک  نتفرگ  رـس  نآرق  دریگب ، رـس  نآرق  هک 
قح هب  ار  وت  تنینمؤملا ، ریما  قح  هب  ار  وت  تربـمغیپ ، قح  هب  ار  وت  مه  دـعب  تدوخ ، قح  هب  ار  وـت  تدوـخ ، قـح  هب  ار  وـت  تدوـخ ،

.نک اعد  مه  دعب  وگب و  راب  هد  ار  موصعم  هدراهچ  زا  کی  ره  همطاف ،

.میوگب مهاوخ  یم  هتکن  دنچ  نم 

هلمج کـی  مه  لوتقم  يارب  میوگب ، هلمج  کـی  لـتاق  يارب  مهاوخ  یم  .دروـخ  تبرـض  مهدزوـن  بش  نینمؤـملا  ریما  هک  نیا  یکی 
.مراد

مییوگ یم  هلمج  کی  لتاق  يارب  مهدزون  بش  رد  ام 

تبرـض یهورگ  کـی  اـی  دز  تبرـض  رفنکی  ار  یلع  ترـضح  .دـییوگب  مه  اـب  منک  یم  لاؤس  کـی  نِینِمْؤُْملا » ِریِمَأ  َهَلَتَق  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  »
هورگ ینعم  هب  تلتق  تلتق .) ) دـنک تنعل  ادـخ  مییوگ : یم  ام  ارچ  سپ  .تشاد  مان  مجلم  نبا  دوب و  رفن  کی  دـییوگب : مه  اـب  دـندز ؟

یم یلو  ار ، رفن  کی  ینعی  ار ، لتاق  نک  تنعل  ادـخ  بلاـطیبا » نب  یلع  لـتاق  نعلا  مهللا  : » مییوگب دـیاب  هکنیا  هن  رگم  .تسا  نـالتاق 
عمج هب  هکلب  تسین  یکی  هب  مهدزوـن  بش  رد  اـم  نیرفن  یلو  تسا  یکی  لـتاق  هک  نیا  اـب  نِینِمْؤُْـملا » ِریِمَأ  َهَلَتَق  ْنَْـعلا  َّمُـهَّللا   » مییوـگ
.دوب نایرج  دوبن ، هقرج  .دوب  طخ  کی  دوبن ، رفن  کی  مجلم  نبا  دـیوگب : دـهاوخ  یم  .دـیوگب  دـهاوخ  یم  يزیچ  کی  ارچ ؟ .تسا 

یم دـنوادخ  ارچ  دـنیوگ : یم  .دوب  مجلم  نبا  باـنج  رکفت  نیا  هدـنیامن  هک  دوب  يرکفت  کـی  ینعی  .دوب  هورگ  دوب ، دـناب  دوبن ، درف 
ادـخ ادَـی ،» ْتَّبَت   » دـیوگب ادـخ  تسا  تشز  هک  رفن  کـی  هب  .تسا  رفن  کـی  بهل  یبا  ( 1/ دسم «) ََّبت ٍبََهل َو  یبَأ  ادَـی  ْتَّبَت   » دـیوگ
کی هدـنیامن  رفن  کی  یتقو  .دوب  هورگ  کـی  هدـنیامن  اـما  دوب  رفنکی  بهل  یبا  هک  تسا  تسرد  مییوگ : یم  دـنک ، عطق  ار  شتـسد 

یلو .تشک  ار  رتش  رفن  کـی  ینعی  رقع ، دـیوگب : دـیاب  نآرق  .تشک  رفن  کـی  ار  حـلاص  رتش  .دوش  یم  نیرفن  هورگ  رب  تسا ، هورگ 
دنک شتنعل  ادـخ  دوب ، مجلم  نبا  لتاق  هک  دوب  لتاق  يارب  نیا  .دوب  هدـنیامن  رفنکی  نآ  ینعی  (، 77/ فارعا «) َهَقاَّنلا اوُرَقَعَف  : » دیوگ یم 

.مینک یم  نیرفن  عمج  هب  ام  دوب  عمج  هدنیامن  یلو  دوب  رفنکی  نوچ  اما 
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.میوگب ناتیارب  ار  لوتقم  اما 

تداهش هب  ردق  نیا  نم  دیامرف : یم  .تسا  راختفا  ریما  ترضح  يارب  تداهـش  اما  دش  دیهـش  تسا و  ارجام  نیا  لوتقم  نینمؤملا  ریما 
رد راب  رازه  رگا  دـیوگ : یم  اجکی  .دوب  تداهـش  قشاع  .دراد  شردام  ناتـسپ  هب  لـفط  هک  تسا  يا  هقـالع  زا  شیب  هک  مراد  هقـالع 
بر تزف و  : » تفگ دـش ، دیهـش  اذـل  دوب و  شیوزرآ  تداهـش  .مریمب  باوختخر  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  نیریـش  موشب  دیهـش  ههبج 

ار زوـف  تاـیآ  راـبکی  .مدرک  هعلاـطم  رگید  راـبکی  زورما  متـشاد ، هجوـت  ـالبق  نم  هچ ؟ ینعی  زوـف  تسا ، زوـف  هملک  زا  تزف  هبعکلا »
: دومرف دروخ  ریـشمش  (ع ) یلع ترـضح  یتقو  .دیوگ  یم  زوف  لامک  تسیب  نیا  هب  ادخ  .تسا  هدـمآ  لامک  تسیب  نآرق  رد  .مدروآ 

یم زوـف  زیچ  هچ  هب  نآرق  ـالاح  .مدـش  راگتـسر  مدیـسر و  زوـف  هـب  ینعی  ُتُْزف » (، » ص 63 همئـألا ، صئاـصخ  «) هَـبْعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  »
مامت رد  هک  هبوت  رـشح ، نونموم ، رون ، جورب ، دیدح ، هیثاج ، ناخد ، رفاغ ، سنوی ، هبوت ، هدـئام ، بازحا ، نارمع ، لآ  هروس  دـیوگ ؟

(، 18/ نارمع لآ  «) َزاـف ْدَـقَف  َهَّنَْجلا  َلِـخْدُأ  ِراَّنلا َو  ِنَع  َحِزْحُز  ْنَمَف  « ؟ دوش یم  هتفگ  زوف  يراـک  هچ  هب  .تسا  زوف  هملک  اـه  هروس  نیا 
یسک (، 71/ بازحا «) ًامیظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو   » .دنیوگ یم  زوف  وا  هب  دوشب  تشهب  دراو  دهرب و  منهج  زا  سکره 

دشاب و یضار  وا  زا  ادخ  سکره  (، 119/ هدئام «) ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللا  َیِـضَر   » .تسا زوف  َزاف ،» ْدَقَف  ، » دشاب لوسر  نآرق و  وریپ  هک 
هتـشک ادخ  هار  رد  دگنجب و  ادخ  هار  رد  سکره  (، 111/ هبوت «) نُولَتُْقی َنُوُلتْقَیَف َو   » .تسا میظع  زوف  نیا  دشاب ، یـضار  ادخ  زا  مه  وا 

زوف دشاب  هتشاد  اوقت  سکره  (، 52/ رون «) َنوُِزئاْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهْقَّتَی  َهَّللا َو  َشْخَی  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو   » .تسا زوف  مه  نیا  دوش 
ٍهَمْحَر یف  ْمُُهلِخُْدیَسَف   » .تسا زوف  دریگب  رارق  ادخ  فطل  دروم  سکره  (، 57/ ناخد «) ُمیظَْعلا ُزْوَْفلا  َوُه  َِکلذ  َکِّبَر  ْنِم  ًالْضَف   » .تسا

سک ره  (، 12/ دیدح «) ْمِهیْدیَأ َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْـسَی   » .تسا زوف  دنک ، شدوخ  تمحر  دراو  ادخ  ار  سکره  (، 175/ ءاسن «) ٍلْضَف ُْهنِم َو 
ِهَّللا ِلیبَس  یف  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  اُونَمآ َو  َنیذَّلا   » .تسا زوف  دـنک ، تکرح  شدوخ  رون  اـب  دـشاب و  رون  شمـشچ  شیپ  تماـیق  زور 
ادـخ زا  سکره  .تسا  زوف  داـهج ، ترجه ، ناـمیا ، (. 20/ هبوت «) َنوُِزئاْفلا ُمُه  َکـِئلوُأ  ِهَّللا َو  َدـْنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَأـِب َو 

ِراْصنَْألا َنیرِجاهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَْألا  َنوُِقباَّسلا  َو   » .دنتـسه زئاف  تشهب  لها  (، 20/ رشح «) َنوُِزئاْفلا ُمُه  ِهَّنَْجلا  ُباحْصَأ   » .تسا زوف  دسرتب 
ُزْوَْفلا َکـِلذ  ًادـَبَأ  اـهیف  َنیدـِلاخ  ُراـْهنَْألا  اَـهَتَْحت  يرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللا  َیِـضَر  ٍناـسْحِِإب  ْمُهوـُعَبَّتا  َنیذَّلا  َو 
.تسا هتفگ  زوف  اه  هورگ  نیا  هب  ادـخ  .تسا  زئاف  تسا ، رتولج  همه  زا  دراد و  تقبـس  داهج  ناـمیا و  رد  هک  نآ  ( 100/ هبوت «) ُمیظَْعلا
شدوخ دشک ، یم  ار  نمشد  دگنج  یم  تسا ، یـضار  ناشیا  زا  زین  ادخ  دنتـسه و  یـضار  ادخ  زا  دنتـسه و  ربمغیپ  وریپ  تشهب  لها 

، دراد داـهج  دراد ، ترجه  دراد ، ناـمیا  دور ، یم  شیور  شیپ  رون  تسادـخ ، صاـخ  فـطل  رظن  ریز  دراد ، اوـقت  دوـش ، یم  هتـشک 
: دیوگ یم  دروخ  یم  تبرض  ات  ریما  ترضح  تسا و  هتفگ  زوف  لها  اه  مدآ  نیا  هب  ادخ  تسا ، ماگـشیپ  دراد ، هقباس  دراد ، تمواقم 
ره هب  فلتخم  ياه  هیآ  اه و  هروس  رد  نآرق  .مدش  راگتـسر  هک  مسق  ادخ  هب  ینعی  ص 63 ) همئألا ، صئاصخ  «) ِهَبْعَْکلا ِّبَر  ُتُْزف َو  »
رد نم  ینعی  ُتُْزف » : » دیوگ یم  دروخ  یم  تبرـض  هکنیمه  ریما  ترـضح  .دیوگ  یم  زوف  اهراک  يرـسکی  هب  .دیوگ  یمن  زوف  يراک 

.متـسه اوُرَجاه »  » .متـسه اوُدَـهاج »  » .متـسه اُونَمآ »  » .متـسه مواقم  مراد ، اوقت  .تسا  میور  شیپ  تمایق  رد  مرون  متـسه ، ولج  ناـمیا 
نیا متـشذگ  اه  هلپ  نیا  همه  زا  ینعی  ُتُْزف » : » دیوگ یم  یتقو  .تسا  یـضار  نم  زا  ادـخ  .متـسه  یـضار  ادـخ  زا  ْمُْهنَع » ُهَّللا  َیِـضَر  »

« ُتُْزف  » .تسین هلمج  کـی  ُتُْزف » : » تفگ دروـخ  ریـشمش  کـی  اـت  .تـسا  نینموـملا  ریما  رمع  لاـس  هـس  تصـش و  همانـسانش  ُتُْزف » »
، تسین هلمج  کی  نیا  ینعی  ینک ، یم  تکرح  اکیرمآ  رب  گرم  دراکالپ  اـب  يراد و  یم  رب  ولباـت  کـی  یتقو  امـش  .تسا  دراـکالپ 

نیا اما  .تسا  هلمج  کی  هلمج ، اهتقو  یهاگ  .تسا  تما  کـی  راعـش  هراـصع  فرح  هس  نیا  اـما  تسا  فرح  هس  اـکیرمآ  رب  گرم 
.دوب زوف  يارب  هک  ندروخ  تبرض  مه  نیا  .تسا  تکرح  لاس  هس  تصش و  هراصع  ُتُْزف » »
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.هدب رارق  نیزئاف  زا  مه  ار  ام  ُتُْزف » : » تفگ دروخ  تبرض  ات  هک  یسک  يوربآ  هب  ار  وت  ایادخ ،

.میوگب هتکن  کی  مهاوخ  یم 

لخاد يدج  هدروخکی  اما  .میورب  دجسم  هب  میوشب و  جیسب  .میوشب  جیـسب  اعد  يارب  همه  ردق  بش  دییایب  .میا  هدش  یجیـسب  همه  ام 
َكاصَِعب ْبِرْـضا  ، » نزب ینعی  ْبِرْـضا » : » دـیوگ یم  یـسوم  هب  اجکی  .تساصع  کـی  .میوگب  ار  ادـخ  تردـق  دـیراذگب  لوا  .میورب 

َرْحَْبلا َكاـــصَِعب  ْبِرــْـضا  ِنَأ  یـــسُوم  یلِإ  اـــْنیَحْوَأَف   » دـــیوگ یم  اـــجکی  (، 60/ هرقب «) ًاــْنیَع َهَرـْـشَع  اــتَْنثا  ُهـْنِم  ْتَرَجَْفناـَـف  َرَجَْحلا 
یم اج  کی  .دمآ  رد  بآ  دز ، گنـس  هب  ار  شیاصع  یـسوم  .دیآ  یم  رد  بآ  نزب ، گنـس  هب  ار  اصع  یـسوم ، (. 63/ ءارعش «) َقَلَْفناَف
بآ ْتَرَجَْفناَف ،»  » .دیآ یم  رد  بآ  نزب  گنـس  هب  ار  اصع  دیوگ : یم  اجنیا  .دوش  یم  کشخ  نزب  بآ  هب  ار  تیاصع  یـسوم  دیوگ :

ره دناوت  یم  دشاب  هتساوخ  ادخ  رگا  .تسا  مهم  یلیخ  .دش  کشخ  بآ  َقَلَْفناَف »  » دز ایرد  هب  ار  اصع  دیوگ : یم  عقوم  کی  .دیشوج 
.دنکب يراک 

رگا اما  دنک  هایس  دیاب  ای  دنک  دیفس  دیاب  ای  مدیشک  هک  ار  چگ  نیا  .دشاب  هتـشاد  لولعم  کی  تلع و  کی  لیلد ، کی  دیاب  يزیچ  ره 
کی تلع و  کی  دـیابن  دـشاب و  رگید  زیچ  کی  دـیاب  نیا  تسا ، هایـس  مشک  یم  اجکی  تسا ، دیفـس  مشک  یم  اجکی  ار  چـگ  نیمه 

یسوم و کی  .تسا  زیگنا  بجعت  رایسب  نیا  دنک  یم  دیفس  مشک  یم  ار  لاغذ  رگا  دنک ، هایس  دیاب  لاغذ  .دشاب  هتـشاد  رتشیب  لولعم 
زا .تسا  نآرق  هیآ  مه  شیود  ره  .دوش  یم  کشخ  دـنز  یم  بآ  هب  دـیآ ، یم  رد  بآ  دـنز  یم  گنـس  هب  ار  اصع  .تساصع  کـی 

.دنک یم  دنکب ، دهاوخب  يراک  ره  ادخ  هک  الاح  .دنک  یم  دنکب ، دهاوخب  يراک  ره  ادـخ  هک  میمهف  یم  نیا  زا  میمهف ؟ یم  هچ  نیا 
، دنکب دهاوخب  يراک  ره  ادخ  دنکفا ؟ نایتوغاط  ناج  هب  ار  تشحو  روط  هچ  هک  دـیروآ  یم  دای  هب  ار  سبط  رد  نش  نافوط  يارجام 

زاس ببـس  ادخ  هک  دنیوگ  یم  اذل  دنک و  یم  يراک  نینچ  اصع  کی  یـسوم و  کی  اب  هک  ییادـخ  میورب ، ادـخ  هناخ  رد  .دـنک  یم 
ینعی دنازوس ، یم  ار  ببـس  نیا  ادخ  دـتفا ، یم  شتآ  رد  هک  میهاربا  اما  تسا  نتخوس  ببـس  شتآ  .تسا  زوس  ببـس  ادـخ  تسا و 

ادخ اما  دروخ  یمن  رتپوکیله  درد  هب  نش  تسا ، زاس  ببس  يزیچ  کی  .تسا  زوس  ببـس  اجنیا  .دریگ  یم  ار  شتآ  ندنازوس  يولج 
یهاگ دریگ ، یم  ار  شندنازوس  يولج  دنازوس  یم  هک  یـشتآ  یهاگ  سپ  .دـهد  یم  رارق  ببـس  رتپوکیله  ناج  هب  ار  سبط  ياهنش 

هب ار  اصع  مه  .تسا  زوس  ببـس  مه  تسا  زاـس  ببـس  مه  .دور  یم  اوه  لـیب  کـی  يور  شیولیک  هس  دروخ ، یمن  درد  هب  هک  ینش 
.تسادخ ادخ ، .دوش  یم  کشخ  دنز ، یم  ایرد  هب  هک  یتقو  مه  دیآ و  یم  نوریب  بآ  دنز  یم  یکشخ 
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: دوش یمن  باجتسم  هک  تسا  ییاه  اعد  رگید  هلاسم 

مادـص ایادـخ  میتفگ : یم  لوا  لاس  رگا  ام  .مینک  یمن  دـشر  ام  دوشب  باجتـسم  دوز  رگا  اـه  اـعد  يرـسکی  هک  تسا  نیا  لوا  تلع 
، دشاب رتگرزب  هچره  هک  یبالگ  لثم  دشک  یم  لوط  هچره  میتشادن ، ناریا  رد  رتشیب  یجیسب  رازه  جنپ  ام  دش ، یم  دوبان  دوشب ، دوبان 
زا ار  نامنازیزع  دراد ، ییاهررض  کی  ندیـشک  لوط  .دوش  یم  رتراد  هیام  دیآ  یم  شوج  هچره  هک  يزیچ  لثم  .دوش  یم  رت  نیریش 

نیا شبات  هچره  اما  دـسر  یمن  رتشیب  توت  دـنچ  کی  دـباتب  باـتفآ  زور  کـی  رگا  دراد ، مه  ییاـهیبوخ  کـی  اـما  میهد  یم  تسد 
مه یهاگ  .تسا  يا  هتکن  کی  شدوخ  نیا  .میشاب  نایرج  نیا  رد  دیاب  .دنسر  یم  مک  مک  مه  سران  ياه  توت  دشاب ، رتشیب  باتفآ 

تبلق ینعی  هچ ؟ ینعی  مشاب  كاپ  .ورب  دجـسم  هب  شاب و  كاپ  يور ، یم  دجـسم  هب  هک  امـش  ناج  اقآ  .تسا  اـم  زا  یتالاکـشا  کـی 
.تفر دجسم  هب  هک  دوش  یمن  هنیک  اب  رخآ  دشاب ، كاپ 

، مناوخب هیآ  کی  نم  راذگب 

.مینک وفع  ار  رگیدمه  دـییایب  (، 22/ رون «) ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـال  اوُحَفْـصَْیل َأ  اوـُفْعَْیل َو  َو  : » دـیوگ یم  نآرق 
.مدیـشخب ار  همه  دنداد ، شحف  نم  هب  یناسک  کی  ایادخ  .تسا  مهدزون  بش  دیورب ، دجـسم  هب  دیهاوخ  یم  الثم  هک  بشما  نیمه 

یم دعب  دینک ، وفع  اوُفْعَْیل ،» َو   » .مدیـشخب ار  همه  دندز ، تمهت  نم  هب  یناسک  کی  .مدیـشخب  ار  همه  دـندرک ، ار  متبیغ  یناسک  کی 
ایآ َنوُّبُِحت ،» َأ ال  «، » ْمَُکل ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـال  َأ  : » دـیوگ یم  همادا  رد  دـعب  .دـینیبن  ار  رگیدـمه  بیع  دـییایب  اوُحَفْـصَْیل » َو   » دـیوگ

یمن وا  زا  نم  دوش  یمن  رخآ  دشخبب ؟ ار  وت  ادـخ  يرادـن  تسود  ایآ  ْمَُکل ،» ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  « ؟ يرادـن تسود  ایآ  دـیآ ؟ یمن  تشوخ 
رخآ .مرذگ  یمن  وت  زا  مه  نم  ریخن  دیوگ : یم  .رذگب  نم  تاریـصقت  رـس  زا  ایادخ  دـیوگ : یم  دور و  یم  دجـسم  هب  دـعب  .مرذـگ 

ار وا  وت  .رذگب  وا  زا  وت  .تفگ  يزیچ  کی  الاح  .تسین  یبوخ  زیچ  الصا  هنیک  .دیـشخب  ار  وت  دوش  یمن  رگید  هک  يراد  هنیک  ردقنیا 
َو  » .شخبب ار  نارگید  شزغل  مه  وت  دشخبب ، ار  وت  ادخ  یهاوخ  یم  رگا  دشخبب ؟ ار  وت  ادخ  یهاوخ  یمن  .ریگب  هدـیدان  وت  .نک  وفع 

نیا دیشخب ، ار  ام  ادخ  هک  ییاههار  زا  یکی  سپ  هیآ 22 ) رون / «) ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّللا  ْمَُکل َو  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  اوُحَفْـصَْیل َأ ال  اوُفْعَْیل َو 
دوش و یم  ینابـصع  یـسکره  هرخالاب  .میریگب  هدـیدان  ار  وا  ياطخ  ام  درک  ییاطخ  یـسک  رگا  .مینک  وفع  ار  رگیدـمه  ام  هک  تسا 

.دیشخبب امش  .تسا  مک  اهتیفرظ  .دیوگ  یم  ییازسان  شحف و 
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زاورپ امیپاوه  میتساوخ  رگا  .دوشب  باجتـسم  شیاعد  دنک و  اعد  ات  دورب  هینیـسح  ای  دجـسم  هب  دـهاوخ  یم  هک  یمدآ  يارب  مود  هار 
، ناـبلخ هچ  ره  يزیرب ، بآ  نیزنب ، ياـج  هب  اـمیپاوه  رد  رگا  .تخیر  بآ  اـمیپاوه  رد  هک  دوـش  یمن  .مینزب  نیزنب  وا  هـب  دـیاب  دـنک 

مارح همقل  امش  مکش  رد  .دنک  یمن  تکرح  يزیرب  بآ  نیـشام  رد  رگا  .تسا  نآ  رد  بآ  .دور  یمن  هار  مه  زاب  دشاب  یبوخ  نابلخ 
.دتفایب هار  ات  دشاب  هتشاد  نیزنب  دیاب  نیشام  .دوش  یمن  باجتسم  اعد  دشاب ، مارح  همقل  رگا  .تسا 

دوشب باجتسم  ناتیاعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

یم تیذا  ارم  اقآ  وگب : ْمَُکل » ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َأ ال   » .دـهاوخ یم  مه  هزاورد  رد و  کی  اهـسنج  یـضعب  .دیـشاب  ناـتیاه  همقل  رکف 
ْمُهْرُجْها َو  : » دـیوگ یم  اج  کی  (، 5/ جراعم «) ًالیمَج ًاْربَص  ِْربْصاَف  : » دـیوگ یم  .تسا  فیطل  یلیخ  .میراد  لیمج  هس  نآرق  رد  .دـنک 

یبوـخ نید  هچ  .تسا  یگنـشق  باـتک  هـچ  ( 85/ رجح «) َلیمَْجلا َحـْفَّصلا  ِحَفْـصاَف  : » دـیوگ یم  مه  اـجکی  (، 10/ لمزم «) ًالیمَج ًارْجَه 
وا اب  مه  رگا  .نک  ربص  .نکن  نیرفن  هدن ، شحف  .شاب  هتـشاد  لیمج  ربص  نک ، ربص  دندرک ؟ تحاران  ار  وت  دـیوگ : یم  نآرق  .تسا 

.دورب راذگب  هک  دنتساوخن  الیمج ) ارجه   ) .ورب وا  غارس  هب  مه  زاب  اما  نکب  رهق  دنک ، یم  رهق  شا  هچب  اب  هک  يردپ  لثم  يدرک ، رهق 
رهق وا  اب  .نک  شدرط  ًالیمَج ،» ًارْجَه   » یتسه تحاران  مه  رگا  تسا ؟ هدش  هچ  .دوشب  هکت  هکت  .دنروایب  میارب  ار  شا  هشال  مراودـیما 

يارب هیآ  هس  نیا  .تسا  فلاخم  يارب  لیمج  نیا  .دشاب  لیمج  تحفـص  .دشاب  لیمج  تربص  .دـشاب  لیمج  مه  تندرک  رهق  اما  نک 
ام هک  دـشابن  روط  نیا  .میـشاب  مدآ  دـیاب  .میراد  لکـشم  یتسین ، بوخ  وا  اب  وت  تسا و  بوخ  وت  اـب  یـسک  مه  رگا  .تسا  نیفلاـخم 

.دوشب مامت  شا  يدوبان  تمیق  هب  میشاب  هتساوخ 
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، دروخ یم  تبرض  بلاطیبا  نب  یلع 

ریـش بلاطیبا  نب  یلع  يارب  .دننک  یم  سبح  هناخ  رد  دـنروآ و  یم  هناخ  هب  ار  وا  .دـننک  یم  ریگتـسد  ار  وا  .تسا  وا  لتاق  مجلم  نبا 
اما تسا  هدش  ینادـنز  تسا و  لتاق  هلب  تسا ، لتاق  اقآ  دـیهدب ، لتاق  هب  ار  ریـش  زا  يرادـقم  دـیامرف : یم  ریما  ترـضح  .دـنروآ  یم 

یتسه مه  رهق  .دهدن  یجرخ  وا  هب  رهوش  دیابن  دنتـسه ، رهق  مه  اب  رهوش  نز و  رگا  .دنک  راتفر  لیمج  دیاب  مه  شا  ینادـنز  اب  ناسنا 
هک ام  .تسادج  شباسح  تیناسنا  فرـش ، ییابیز ، .یهدب  ار  شا  یجرخ  دیاب  يداد  مه  قالط  ار  تنز  وت  الـصا  .هدـب  یجرخ  وا  هب 

هبترمکی ییایمیـش  بمب  اب  هچ  يارب  .دگنج  یم  هنایـشحو  تسین ، گنج  مه  وا  گنج  هک  نیا  رطاخ  هب  میتسه ، دب  مادـص  اب  ردـقنیا 
تـسا بوخ  .دشاب  لیمج  مه  گنج  تسا  بوخ  .دشاب  فیرـش  مه  گنج  تسا  بوخ  دشک ؟ یم  ار  كدوک  گرزب و  رازه  دـنچ 

.دیناوخب ار  لیمک  ياعد  هعمج  بش  .میوگب  ار  شیاه  هیرگ  میوگب ؟ هچ  ریما  ترضح  هرابرد ي  نم  .دشاب  هنادنمتفارـش  مه  گنج 
رگا ام  .دـناوخ  یم  شا  هدجـس  رد  ار  لـیمک  ياـعد  یلع  ترـضح  هک  دومرف : مق  هیملع  هزوح  دـیتاسا  زا  یکی  هک  تسا  هدـش  لـقن 
.دوب نابلخ  مه  دوب و  گنهرس  مه  .دوب  ینابلخ  گنهرس  هک  مراد  غارس  مه  ینابلخ  نم  هتبلا  .میوش  یم  هتسخ  میناوخب ، مه  هتـسشن 

رد بلاـطیبا  نب  یلع  .میراد  مه  ییاـهنابلخ  نینچ  کـی  یمالـسا  يروهمج  رد  دـناوخ ، یم  ار  لـیمک  ياـعد  هدجـس  رد  مه  ناـشیا 
یم هچ  ار  رگراک  زور  ملعم و  زور  ام  .تسا  رگراک  زور  الاح  .دوب  راک  درم  بلاطیبا  نب  یلع  .دـناوخ  یم  ار  لـیمک  ياـعد  هدـجس 

؟ مینک

یم هدیچ  رب  مالـسا  طاسب  میـشکب ، ار  رفن  ود  مینک ، اتدوک  کی  ام  رگا  هک  دندروخ  مسق  رفن  رازه  هدزاود  دوب ، يرجه  متـشه  لاس 
ترـضح يرگید  مرکا و  لوـسر  اـهنآ  زا  یکی  هک  .دنـشکب  ار  رفن  ود  طـقف  اـتدوک  رد  هک  دـندش  مسق ، مه  رفن  رازه  هدزاود  .دوـش 

مالـسا مینک ، رورت  ار  ود  نیا  هک  میوشب  مسق  مه  میناوتب  ام  رگا  .تسا  رفن  ود  نیا  يارب  اه  ادـص  رـس و  ماـمت  دـنتفگ : .دوب  (ع ) یلع
مدرم تفگ : مدرم  هب  تفر و  ربنم  يور  .تفر  دجسم  هب  يروف  دش و  هجوتم  ربمغیپ  دندش ، مسق  مه  رفن  رازه  هدزاود  .دوش  یم  مامت 

رفن رازه  راـهچ  .مـیریگب  ار  رفن  رازه  هدزاود  نـیا  يوـلج  مـیورب  میهاوـخ  یم  .دنـشکب  ارم  هـک  دـنا  هدروـخ  مـسق  رفن  رازه  هدزاود 
راب هس  .دنتـشگرب  دندشن ، قفوم  دـنتفر و  .دـیورب  اهنیا  اب  گنج  هب  تفگ : داتـسرف و  رفن  کی  یهدـنامرف  هب  هب  دـش و  ادـیپ  بلطواد 

دـنداد و بآ  هب  لگ  هتـسد  دـنتفر و  رفن  هس  .دـندوب  افلخ  زا  یـضعب  مه  راـب  کـی  .دوب  هدـنامرف  صاـع  رمع و  راـب  کـی  هک  دـنتفر 
نم هب  هچراپ  کی  تفگ : ارهز  همطاف  هب  .دـمآ  هناـخ  هب  ریما  ترـضح  .نک  لوبق  ار  یهدـنامرف  وت  یلع  اـی  دومرف : ربمغیپ  .دنتـشگرب 
ارهز همطاف  هب  ریما  ترـضح  .دـندنب  یم  ناش  یناشیپ  هب  اه  یجیـسب  نیا  هک  تسه  ییاـه  هچراـپ  نیا  زا  تفرگ ، هچراـپ  کـی  .هدـب 

.دـیگنج یم  ناضمر  هام  رد  .دوب  درم  ریما  ترـضح  .درک  یظفاحادـخ  شمناخ  اب  تسب و  ار  هچراپ  .هدـب  نم  هب  هچراپ  کی  تفگ :
شرهوش هک  مینکن  لایخ  .دوب  ههبج  رد  ریما  ترضح  دمآ ، ایند  هب  نسح  ماما  یتقو  دمآ ، ایند  هب  ناضمر  هام  همین  یبتجم  نسح  ماما 

.دوب ناضمر  هام  رد  هکم  حتف  دوب ، ههبج  رد  شرهوش  .تسا  هدش  یبتجم  نسح  ماما  لثم  هزات  .تسا  هدـش  راد  هچب  هدوب و  ههبج  رد 
شا هزور  گنج  يارب  مدآ  هک  تسین  يروط  دروخن ؟ ار  شا  هزور  ربمغیپ  رگم  .میروخ  یم  ار  ناـم  هزور  میور و  یم  ههبج  هب  ـالاح 

یم تکرح  هنیدـم  هکم و  نیب  دوب و  هار  نیب  زور  هد  .دیـسر  هکم  هب  ناضمر  هام  متـسیب  درک و  تکرح  ناضمر  هاـم  مهد  .دروخب  ار 
نکمم نیاربانب  .تسا  یلـصا  تدابع  نتـسکش  تب  .دنکـشب  ار  اهتب  دـنک و  زوریپ  ار  هکم  هک  نیا  يارب  دروخ  مه  ار  شا  هزور  .درک 

رد یجیـسب  نیا  ندروخ  هزور  باوث  .هدـب  یجیـسب  ياقآ  نیا  هب  ار  میتفرگ  ام  هک  ییاه  هزور  مامت  ایادـخ  مییوگب : تمایق  زور  تسا 
یم یجیـسب  نیا  هب  ار  نام  هزور  اهراد ، هزور  اـم  همه  مییوگب : مینک ، هلماـعم  اـم  همه  تماـیق  زور  تسا  نکمم  .هدـب  نم  هب  ار  ههبج 
هنابش نینمؤملا  ریما  .هدب  ام  هب  ار  وا  ندروخ  هزور  باوث  تسا ، هدروخ  ار  شا  هزور  رفس ، رطاخ  هب  ههبج  رد  هک  یجیسب  نیا  میهد و 
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تفر و .تفر  رگید  ریسم  کی  زا  ریما  ترضح  یلو  دنتفر  يداع  ریسم  زا  دندروخ  تسکش  دنتفر  هک  رفن  هس  نآ  .تشادرب  ار  رکشل 
.دش حبص  .دنتفر  اهناتسهوک  يالبال  زا  .دنکن  هجوتم  ار  نمشد  اهبسا  ههیش  هک  دیدنبب ، ار  اهبسا  هزوپ  هک  داد  نامرف  نمـشد  کیدزن 

.دراد تراشب  ربخ  لیئربج  .دندش  رام  رات و  درک ، شروی  ات  .درک  شروی  هعفد  کی  دناوخ و  ار  حبص  زامن 

865 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 807 

http://www.ghaemiyeh.com


، هجوت هجوت 

ههبج رد  هک  ییاهبسا  هب  مسق  (، 1/ تایداع «) ًاْحبَـض ِتایِداْعلا  َو   » .دش لزان  ِتایِداْعلا » َو   » هروس .دش  زوریپ  ههبج  رد  بلاطیبا  نب  یلع 
ریما ترضح  .دندش  زوریپ  ههبج  رد  هک  ییاهبسا  مس  هقرج  نآ  هب  مسق  (، 2/ تایداع «) ًاحْدَق ِتایِروُْملاَف  ، » دندیسر یلع  یهدنامرف  هب 

ات (، 7/ هحتاف «) َنیِّلاَّضلا ْمِْهیَلَع َو َال  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ   » تسا وا  رـس  تشپ  مه  تیعمج  دـناوخ ، یم  زامن  تسا و  هداتـسیا  حبـص  زامن  رد 
: دنتفگ ربمغیپ  رـس  تشپ  مدرم  ًاحْدَق ،» ِتایِروُْملاَف  «، » ًاْحبَـض ِتایِداْعلا  َو   » هعفد کی  .تسا  دمح  هروس  دنتـسناد  یم  همه  مدرم  اجنیا 

ربمغیپ رود  دـش  مامت  هک  زامن  .دـندوب  هدادـن  شوگ  مدرم  ار  تایداع  هروس  نامز  نآ  اـت  نوچ  دـناوخ ؟ یم  دراد  وا  هک  تسیچ  نیا 
لیئربج .دش  زوریپ  ههبج  رد  بلاطیبا  نب  یلع  تفگ : يدـناوخ ؟ هک  دوب  هچ  نیا  هللا  وه  لق  ياج  هب  هللا ، لوسر  ای  دـنتفگو : دـنتخیر 

.دروآ ار  هروس  نیا 

، دوب راک  درم  بلاطیبا  نب  یلع 

تسا مورحم  ياه  هداوناخ  زا  هک  دید  ار  يا  هویب  نز  .درک  یم  هلـصو  ار  شفک  .درک  یم  كاپ  فلع  مه  شا  هناخ  رد  ههبج ، رد  هن 
ار یـصخش  ياهراک  .داد  یم  ماجنا  یعامتجا  تامدخ  ینعی  .درک  کمک  بآ  کشم  يارب  .دشک  یم  اهمیتی  يارب  ار  بآ  کشم  و 

راک درم  تسا  روطنآ  ههبج  رد  .درک  یم  كاپ  سدع  .درک  یم  کمک  هناخ  ياهراک  رد  .درک  یم  هلصو  ار  ششفک  .داد  یم  ماجنا 
ملعم زور  تـسا  رارق  رگا  .تـسا  لـمع  مـلع و  درم  وا  تـسا و  یلع  زور  ینعی  رگراـک  راـک و  زور  دـنیوگب : تـسا  رارق  رگا  .تـسا 

مک ناشقوقح  ام  نیملعم  نکن  هاگن  تسا ؟ روطنیا  ملعم  شزرا  ربارب  رد  يا  هملک  هچ  ادـبع » ینریـس  دـقف  افرح  ینملع  نم  : » مییوگب
ار راـک  فرـش  اـما  دـشاب ، رتشیب  یملعم  زا  شدـمآ  رد  دـشاب ، هتـشاد  یلغـش  ره  یـسکره  تسا  نکمم  تسا ، مک  قوقح  هلب  .تسا 

ینریـس دقف  ، » دـهدب دای  نم  هب  فرح  کی  سکره  ینعی  افرح » ینملع  نم  : » دومرف ملعم  زور  رد  نیملعم  هب  نینمؤملا  ریما  .دـیرگنب 
هدش وا  زا  هک  لقن  نیا  قبط  یلع  ترـضح  .تسا  مک  ندیـسوب  دسوبب و  ار  ملعم  تسد  دیاب  درگاش  .متـسه  وا  دبع  دبا  ات  نم  ادـبع »

هب فرح  کی  سکره  دـیوگ : یم  یلع  ترـضح  .تسا  ملعم  زور  ملعم و  مارتحا  يانعم  نیا  متـسه و  ملعم  هدـنب  دـیوگ : یم  تسا ،
.متـسه وا  هدنب  نم  دبا  ات  دهدب ، دای  نم  هب  فرح  کی  سکره  دنا ؟ هداد  ام  دای  ام  نیملعم  ردقچ  .متـسه  وا  هدنب  نم  دهدب ، دای  نم 

.دیهاوخ یم  کشا  یلع  دیهاوخ ، یم  زوف  یلع  میوگب ؟ هچ  هصالخ 
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.مناوخب ناتیارب  ار  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جهن 

دقل هب  اهلک  ممألا  مسقت  نمب  مسقأ  و  : » دـنک یم  لقن  هک  ار  هبطخ  نیا  دـیدحلا  یب  نبا  دراد و  هبطخ  کی  هغالبلا  جـهن  هدزاـی  دـلج 
ترثأ هظع و  افوخ و  هعور و  يدنع  تثدحأ  الإ و  طق  اهتأرق  ام  هرم  فلأ  نم  رثکأ  نآلا  یلإ  هنس و  نیـسمخ  ذنم  هبطخلا  هذه  تأرق 

یبا نبا  هغالبلا  جهن  حرش  «) يدو بابرأ  یبراقأ و  یلهأ و  نم  یتوملا  ترکذ  الإ و  اهتلمأت  هدعر و ال  یئاضعأ  یف  ابیجو و  یبلق  یف 
رگا دنروخ ، یم  مسق  یـسوم  هب  اهیمیلک  رگا  ینعی  دنروخ ، یم  مسق  نآ  هب  اهتما  همه  هک  ییاهزیچ  همه  ص 153 ) ج 11 ، دیدحلا ،
تنس لها  کی  هجرد  ياملع  زا  دیدحلا  یبا  نبا  دنروخ ، یم  مسق  شتآ  هب  اهتسرپ  شتآ  رگا  دنروخ ، یم  مسق  یـسیع  هب  اهیحیـسم 
نآلا یلإ  هنـس و  نیـسمخ  ذنم  هبطخلا  هذه  تأرق  دـقل   » .دروخ یم  مسق  يزیچ  ره  هب  یـسک  ره  هک  هچنآ  هب  مسق  دـیوگ : یم  تسا ،
جیگ ما ، هدـناوخ  هک  يا  هعفد  ره  .ما  هدـناوخ  راب  رازه  زا  شیب  مرمع  لاس  هاـجنپ  رد  ار  هغـالبلا  جـهن  هبطخ  نیا  هرم » فلأ  نم  رثکأ 

هدجس هب  همه  دنهدب ، شوگ  ار  یلع  هبطخ  نیا  دنوشب  عمج  ناسانش  نخـس  مامت  دیوگ : یم  دعب  تسا ؟ يا  هبطخ  هچ  نیا  ما و  هدش 
رارقا نیا  .دننک  هدجس  دیاب  ناسانش  نخس  همه  و  تسیچ ؟ هغالبلا  جهن  ینک ؟ یم  هدجـس  ارچ  هک  دندیـسرپ  یـسک  زا  رگا  دنتفایب و 

.تسا مهدزای  دلجرد  دیدحلا  یب  نبا 

هب هک  نآ  زا  لبق  .میوش  جیسب  اعد  يارب  .بلاطیبا  نب  یلع  ای  مولظم  ای  .تفاکش  كرابم  زغم  .دش  عطق  اهمیتی  هیمهس  .دنتشک  ار  یلع 
.دوش یم  باجتسم  مه  تدوخ  ياعد  ینک ، اعد  ار  نموم  لهچ  رگا  میراد  ثیدح  هک  دینک  اعد  نارگید  هب  دینک ، اعد  ناتدوخ 

867 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 809 

http://www.ghaemiyeh.com


اَنَدِّیَـس اَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ِهَّللا  َهَّجُح  اَی  ٍِبلاَط  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  اَی  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  اَی  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  « » نِینِمْؤُْملا َریِمَأ  اَی  ِنَسَْحلا  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
َْدنِع اََـنل  ْعَفـْـشا  ِهَّللا  َدــْنِع  ًاـهیِجَو  اَـی  اَِـنتاَجاَح  ْيَدـَـی  َنـَْیب  َكاَْنمَّدـَـق  ِهَّللا َو  َیلِإ  َکــِب  اـَْـنلَّسََوت  اَنْعَفـْـشَتْسا َو  اـَـنْهَّجََوت َو  اَّنِإ  اــَنَالْوَم  َو 

ص 247) ج 99 ، راونألاراحب ، «) ِهَّللا

دنتشک ار  یلو  یقشاع  خلسم  رد  دنتشک                   ار  یلج  رون  بش  تملظ  رد 

(2) دنتشک ار  یلع  شتلادع  طرف  زا  یلیلج                       طخ  اب  هتشون  ردق  حول  رد 

هدیدن تلاح  نیدب  سک  ار  رحس  هدیمخ                         شّدق  رحسم  بر  ای  ارچ 

هدیرپ ملاع  هرهچ  زا  گنر  هک  اپ                            رب  تشگ  تمایق  حبص  رگم 

هدیدن يدولآ  مغ  حبص  نینچ  هفوک                                 رهش  رابگرم  ياضف 

هدیقع جارعم  تسا و  ردق  بش  داد         دنز  یم  هفوک  راوید  رد و  تسا ، ربخ  هچ 

هدیرد شقرف  متس  ریشمش  هب  يدرمدار                               تدابع  بارحم  هب 

ای الا  ، ) دنک یم  ادن  نامسآ  نیمز و  نیب  يدانم  کی  دندید  تقو  کی  دندینـش ، ار  یلع  ناذا  يادص  هفوک  مدرم  هک  یتاظحل  زا  دعب 
« یَضَتْرُْملا ٌِّیلَع  َِلُتق  یَفَطْصُْملا  ٍدَّمَُحم  ِّمَع  ُْنبا  َِلُتق  ( » ملاعلا لها 

هدیدجنر نیفعضتسم  يا  هک  وس              رهز  دیا  لتق  دق  يادن 
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هدیشک نوخ  كاخ و  هب  ار  تلادع  يدارم          روپ  متس  ریشمش  ز 

شداد لدع و  ار  وا  تشک  رخآ  هک  شداهتجا             یلع و  رب  مزانب 

هناخ رد  ار  یلع  میهد و  یم  دنگوس  یلع  قح  هب  ار  ادـخ  رگید  راب  .تسا  نینموملاریما  ندروخ  تبرـض  هاگ  .تسا  هعیـش  يازع  مایا 
«. ِهَّللا َْدنِع  اََنل  ْعَفْشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًاهیِجَو  اَی  مینک «  یم  هطساو  ادخ 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

(82 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

(14  ) كدف

مهدفه هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/9/22 مهدفه ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

مدرم اب  (س ) ارهز ترضح  تّجح  مامتا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نارضاح  هب  ور  تسا  هتخادنا  مدرم  ندرگ  هب  ار  اهریصقت  ۀمه  رکبوبا  دید  هک  (س ) ارهز ترضح 

َنوُرَّبَدَتَی الَفأ  ِرِساْخلا  ِحیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِهَیِضْغُْملا  ِلِطاْبلا  ِلیق  یلإ  ِهَعِرْـسُْملا  َساّنلا  َرِـشاعَم  َْتلاق : ِساّنلا َو  َیلإ  (س ) ُهَمِطاف ْتَتَفَْتلاَف  * 
ُْمْتلَّوََأت َو ام  َْسِئَبل  ْمُکِراْصبَأ َو  ْمُکِعْمَِـسب َو  َذَـخَأَف  ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ُْمتْأَسَأ  ام  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َنا�ر  َْلب  الَک   (1) اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمأ  َنآْرُْقلا 

ْمَُکلاَدب ُءارَّضلا َو  ُهَءارَوام  َناب  ُءاطِْغلا َو  ْمَُکل  َفِشُک  اذإ  ًالیبَو  ُهَّبِغ  ًالیقَث َو  ُهَلِمْحَم  ِهّللا  َّنُدِجََتل َو  ُْمتْضَتْعا  ُْهنِم  ام  َّرَش  ُْمتْرَـشَأ َو  ِِهب  ام  َءاس 
(2) َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َنُوبِسَتَْحت َو  اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم 

راک لباقم  رد  دیتفر و  لطاب  ياه  هتفگ  فرط  هب  عیرس  یلیخ  هک  یناناملسم  يا  دومرف : مدرم و  هب  درک  ور  (س ) همطاف ترضح  سپ 
هکلب هدش ؟ هدز  لفق  امش  ياهلد  رب  هک  نآ  ای  دینک  یمن  ّربدت  نارق  رد  ایآ  دنتشاذگ ، مه  رب  ار  دوخ  مشچ  تسا ، راب  نایز  هک  یتشز 
هچنآ دیدرک و  يدب  لیوأت  .دوش  هتسب  امش  شوگ  مشچ و  دریگب  راگنز  ار  امش  ياهلد  دش  ببـس  هک  تسامـش  تشز  ياهراک  نیا 

، دور رانک  اه  هدرپ  هک  ینامز  تسا  میخو  نآ  تبقاع  دیتفرگ و  شود  هب  ار  ینیگنـس  راب  دنگوس  ادخب  .تسا  ّرـش  دیتفرگ  ضوع  رد 
دیدرب یمن  مه  ار  شنامگ  هک  دنک  یم  يور  امش  رب  ییاهزیچ  راگدرورپ  ۀیحان  زا  دوش و  یم  رهاظ  هدرپ  تشپ  ياهیتخـس  تقو  نآ 
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.دندرک یط  ار  لطاب  هار  هک  دندوب  ییاهنآ  راک  نایز  هک  تساجنآ  رد 
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اج سپ  دـندرک  توکـس  همه  درکن و  راکنا  یـسک  مه  سلجم  نآ  رد  تخادـنا و  مدرم  نیمز  هب  ار  پوت  رکبوبا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.دنک باطخ  اهنآ  هب  دهد و  رارق  مدرم  ار  دوخ  بطاخم  ترضح  هک  تشاد 

لماـع لـیلد و  ار  مدرم  رظن  مدرم و  رکبوـبا  نوـچ  هکنآ  لّوا  .دـنیامرف  یم  هراـشا  هتکن  دـنچ  هب  (س ) ارهز ترـضح  تمـسق  نیا  رد 
، دزادنا یم  امش  ندرگ  هب  ار  هانگ  دراد  صخش  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  ور  مدرم  هب  ترـضح  درک  حرطم  كدف  تفالخ و  بصغ 

یم دنک و  یم  هدافتـسا  نآرق  ۀیآ  زا  سپـس  دـیدرکن و  ضارتعا  دـیدرک و  لوبق  دز  نم  ردـپ  هب  هک  ار  لطاب  یتمهت  مدرم  امـش  سپ 
یمن هاگن  دیـشروخ  هب  وت  ای  ینعی  دـیمهف ؟ یمن  يزیچ  اّما  دـینک  یم  ّتقد  هک  نیا  ای  دـینک  یمن  ّتقد  ّربدـت و  نآرق  رد  اـیآ  دـیامرف 
هجوت نآرق  هب  امش  ای  دیوگ  یم  دنک و  یم  ثحب  لدتـسم  ردقچ  دینیبب  .ینیب  یمن  ار  نآ  نشور  رون  هک  یتسه  روک  هک  نیا  ای  ینک 

مه شور  نیا  تسین ، مه  یمّوـس  هار  دیرّـصقم ، مه  زاـب  سپ  دـیبای  یمنرد  دـیا و  هدرک  هّجوـت  هک  نیا  اـی  دیرّـصقم  هک  دـیا  هدرکن 
تایآ زا  ًامامت  زین  هّضف  تالاؤس  هب  خساپ  رد  (س ) ارهز ترـضح  نیمه  هک  هدمآ  خیرات  رد  .نآرق  تایآ  هب  دنتـسم  مه  تسا  یقطنم 

ای هک  دهد  یم  رارق  رصح  رد  ار  مدرم  ترـضح  لاح  ره  هب  .تسا  ناشیا  ةرکیپ  رد  یهلا  مالک  ذوفن  ۀجیتن  نیا  درک و  هدافتـسا  نآرق 
هدرک ربدت  نآرق  رد  رگا  ینعی  تسا ، نشور  عضو  ود  ره  ۀجیتن  هدش و  هدز  لفق  امش  ياهبلق  رب  ای  دینک و  یمن  ّربدت  نآرق  رد  ًالـصا 
نامه امش  هک  دهد  یم  خساپ  میرک  نآرق  زا  ترضح  دوخ  دعب  .دش  یم  نشور  امش  يارب  ود  ره  ثرا  تفالخ و  فیلکت  هک  دیدوب 

دهد و یمن  صیخـشت  مه  زا  دریذپ و  یمن  ار  قح  فرح  امـش  مشچ  شوگ و  هک  هدش  ثعاب  امـش  تشز  لامعا  ینعی  دیتسه  یمود 
درواین ادخ  تسا و  مهم  ۀلئسم  کی  نیا  .تسا  ناسنا  نطاب  رد  هانگ  یعضو  راثآ  هب  هراشا  نیا  و  تسا ، هتفرگ  راگنز  ار  امـش  ياهبلق 

سپـس .دنک  تکرح  نآرق  فلاخم  تهج  رد  هللااب  ذوعن  ای  دنامب ، هرهب  یب  نآ  فراعم  زا  اّما  دـناوخب  نآرق  یناملـسم  هک  ار  زور  نآ 
.دیدرک فرحنم  شا  یلصا  ریسم  زا  ار  نآ  دیدیبوک و  ار  مالسا  مالـسا ، مان  هب  هک  دیدرک  يدب  راک  مدرم  امـش  دیامرف  یم  ترـضح 

مان هب  هک  هدـش  یهتنم  ییاج  دـب  هب  امـش  راک  تبقاع  ینعی  .دـیدرک  هراشا  نآ  هب  امـش  هچنآ  اداب  دـب  تسا و  دـب  دـیدرک  امـش  هچنآ 
رد اهنآ  توکس  نامه  مدرم  ةراشا  زا  ترـضح  روظنم  .تسا  ندرب  نیب  زا  ار  نید  ندرک و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  مالـسا  مالـسا ،

دینادب اّما  دینک ، یم  دییأت  ار  بصاغ  هورگ  نیا  ياهفرح  ًالمع  ناتنتفگن  چـیه  ناتتوکـس و  نیمه  اب  امـش  مدرم  يا  هک  تسا  سلجم 
هک دـیا  هتفرگ  ار  توکّـسلا  قح  نیا  ناتتوکـس  نیا  لباقم  رد  امـش  ینعی  .تسا  دـب  دـیتفرگ  ناتلوبق  توکـس و  نیا  ضوع  رد  هچنآ 

یگدنز نتفر  نیب  زا  دراد ، ندش  هتشک  تحارج و  مخز  دراد ، هزرابم  قح  زا  عافد  هار  نوچ  دشاب  رـسدرد  یب  تحار و  نات  یگدنز 
تبقاع هک  يراب  دـیداهن ، دوخ  شود  رب  ینیگنـس  راب  هک  ادـخب  یلو  دـیتفرگ  ناتتوکـس  لباقم  رد  ار  تحار  یگدـنز  امـش  اّما  دراد 

رهاظ امش  رب  هدرپ  تشپ  ياه  یتخس  دور و  رانک  اه  هدرپ  هک  دوش  یم  شاف  امش  رب  يزور  تقیقح  نیا  اّما  دراد ، تمایق  رد  یمیخو 
نابحاص طقف  اجنآ  رد  دـیداد و  یمن  لامتحا  دـیدرک و  یمن  نامگ  ًالـصا  هک  دوش  دراو  امـش  رب  ادـخ  هیحان  زا  ییاـهزیچ  .ددرگ و 
لامیاپ ار  قح  هک  تشادن  ار  نآ  شزرا  ایند  يا  هظحل  دنچ  هزور و  دنچ  یگدنز  نیا  هک  دیمهف  دیهاوخ  اجنآ  .دـننک  یم  نایز  لطاب 

.تشادن شزرا  اه  یبلط  تحار  نیا  هک  دیمهف  یم  دینک ، باختنا  ناگمه  دوخ و  يارب  یهلا  ریسم  ياج  هب  ار  یناطیش  ریسم  دینک و 
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(ع) یلع اب  وگتفگ  هناخ و  هب  (س ) ترضح تشگزاب 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  تشگزاب  هناخ  هب  (س ) ارهز ترضح  نانخس  نیا  مامتا  زا  سپ 

ِْهَیلِإ اهَعوُجُر  ُعَّقَوَتَی  (ع ) َنینِمؤُْملاُریمَأ َو  (س ) ْتَأَفَْکنا َُّمث  * 

.دیشک یم  ار  وا  تشگزاب  راظتنا  (ع ) نینمؤملاریما هک  یلاح  رد  تشگزاب  هناخ  هب  (س ) ارهز ترضح  سپس 

ِْهیَلَع ا�هَعُولُط  ُعَّلَطَتَی  َو  * 

دنیبـب اـت  دیـشک  یمرـس  هناـخ  رد  زا  ًاـمئاد  (ع ) یلع ترـضح  ینعی  ندیـشکرس  ینعی  عـّلطت  .دوـب  ترـضح  هار  هـب  مـشچ  (ع ) یلع و 
.دننزب (س ) ارهز هب  يا  همدص  هرابود  تعامج  نیا  دنکن  هک  دوب  نارگن  مه  دیاش  دوب ، سپاولد  ینعی  دیآ  یم  یک  (س ) ارهز

ِنینَّظلا َهَرْجُح  َتْدَعَق  ِنینَْجلا َو  َهَلْمِش  َْتلَمَتْشا  ٍِبلاط : یبَأ  َْنباَی  (ع :) َنینِمْؤُْملا ِریمِأل  َْتلاق  ُراّدلا  اَِهب  ْتَّرَقَتْسا  اَّمَلَف  * 

مهّتم دارفا  لثم  يا و  هتـسشن  یجنُک  محر ، رد  لفط  کی  دـننام  ایآ  تفگو  درک  (ع ) یلع هب  ور  دـش  هناخ  دراو  ارهز  ترـضح  یتقو 
؟ يا هتفرگ  ياج  هشوگ  کی  رد 

مغ يوناز  هتسشن و  هناخ  ۀشوگ  (ع ) یلع هک  هدید  هدش  هناخ  دراو  یتقو  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  (س ) ارهز ترـضح  هیبشت  نیا  دیاش 
روط نیمه  هک  یتسه  مالـسا  ۀچب  نامه  وت  دیوگب  دهاوخ  یم  (س ) ترـضح دیاش  .تسا  ردام  مِحَر  رد  هک  يا  هچب  لثم  هتفرگ  لغب 

ربص هک  يراچان  ینعی  دروخ  یم  همطل  ردام  هب  دوش و  یم  هراپ  محر  يروخب  ناکت  رگا  نوچ  يروخن  مه  ناکت  چیه  ینیشنب و  دیاب 
.دنیبن همدص  مالسا  ات  ینک 

ِلَزْعَْألا ُشیِر  َکَناخَف  ِلَدْجَْألا  َهَمِداق  َتْضَقَن  * 

.دننک یم  تنایخ  وت  هب  دنتـسه  مه  حالـس  یب  هک  یناسک  نیا  الاح  يدیبوک ، یم  مهرد  ار  يراکـش  زاب  ياهلاب  هک  يدوب  یـسک  وت 
یب صخـش  هب  مه  لزعا  .دـنیوگ  یم  ار  يراکـش  زاـب  مه  لدـجا  .تسا  يوق  مه  یلیخ  هک  تسا  يراکـش  زاـب  يولج  رپ  نآ  همداـق 

.دنیوگ یم  حالس 
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ییاـج هب  راـک  لاـح  يدرب ، نیب  زا  ار  اهدودـبع  نب  ورمع  لـثم  برع  ناـنامرهق  هک  يدوب  یـسک  وت  دـیامرف  یم  (س ) ارهز ترـضح 
.دننک یم  تنایخ  وت  هب  لاجنج  وه و  اب  فیعض  مدآ  دنچ  هدیسر 

اهَرْصَن َو ُهَْلیَق  یْنتَسَبَح  یّتَح  یمالَک  یف  ََّدلَأ  ُُهْتیَْفلَا  یماصِخ َو  یف   (1) َدَهْجَأ ْدََقل  یَْنبا  َهَْغُلب  یبأ َو  َهَلیَحن  ینُّزَْتبَی  َهَفاُحق ، یبأ  ُْنبا  اَذه  * 
َْتعَـضَأ َمْوَی  َكَّدَـخ  َتْعَرْـضَأ  ًهَمِغار  ُتْدُـع  ًهَمِظاک َو  ُتْجَرَخ  َِعنام  َِعفاد َو ال  الَف  اهَفْرَط  ینوُد  ُهَعامَْجلا  ِتَّضَغ  اهَلْـصَو َو  ُهَرِجاهُْملا 

یتَّیَنُه َْلبَق  ُِّتم  ینَْتَیل  یل ! رایِخال  ًالِطاب َو  ْوَأ  ًِالئاق  َْتیَنْغَأال  ًِالئاق َو  َْتفَفَکام  َبارُّتلا  َتْشرَْتفا  ِبائِذلا َو  َتْسَرَْتفا  َكَّدَح َو 

يا هملاکم  رد  ار  وا  دنک و  ینمـشد  نم  اب  درک  شـشوک  دوبر ، نم  زا  ار  منادنزرف  ۀلیـسو  مردپ و  ۀیطع  هک  تسا  هفاحقوبا  رـسپ  نیا 
دـندرک و غیرد  نم  تیامح  زا  راصنا  ینعی  هلیق  نادـنزرف  هک  ییاج  ات  متفاـی  منانمـشد  نیرتزاـبجل  نیرت و  نمـشد  تشاد  نم  اـب  هک 
هن درک و  عاـفد  نم  زا  یـسک  هن  دنتـسب ، ار  دوخ  مشچ  مه  نارگید  دنتـشادزاب و  نم  زا  ار  ناـشکمک  يدـنواشیوخ و  مه  نیرجاـهم 
زا (ع ) یلع يا  .متشگرب  راوخ  متشگزاب  دجسم  زا  یتقو  دوب  هتفرگ  ار  میولگ  ضغب  متفر  نوریب  هک  هناخ  زا  .دش  ملظ  زا  عنام  یـسک 

يدـیرد یم  مه  زا  ار  اهگرگ  هک  يدوب  یـسک  وت  يدرک  لـیلذ  مه  ار  تدوخ  تروص  يدرب  نیب  زا  ار  تریـشمش  يدـنت  هک  يزور 
، یهد یمن  ماجنا  هنتف  عفد  يارب  يرثؤم  راک  چـیه  يریگ و  یمن  ار  لطاب  ياهفرح  نیا  يولج  ارچ  وت  ، (2) يا هدش  نیشن  كاخ  الاح 

یم ضوع  (س ) ارهز ترـضح  نحل  اجنیا  رد  .مدـید  یمن  ار  وت  عضو  مدوب و  هدرم  نیا  زا  لبق  شاک  .مرادـن  دوخ  زا  يرایتخا  نم  و 
: دیامرف یم  تسا  هدروآ  درد  هب  ار  (ع ) یلع لد  دنیب  یم  اریز  دوش 
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ٍبِراغ ِّلُک  یف  يْالیَو  ٍقِراش  ِّلُک  یف  يْالیَو  ًایِماح ، َْکنِم  ًایِداع َو  ُْهنِم  ُهّللا  يریذَع  * 

ياو یمدحبـص و  ره  رد  ارهز  رب  ياو  هدرک ، تیامح  نم  زا  هدرک و  رود  نم  زا  ار  اهملظ  يدراوم  رد  یلع  هک  ریذپب  ارم  رذع  ایادخ 
.دناسر یم  ار  (س ) ارهز ترضح  تیمولظم  جوا  نیا  یهاگنابش ، ره  رد  نم  رب 

ُدُضَْعلا َنَهَو  ُدَمَْعلا َو  َتام  * 

.دش تسُس  ام  يوزاب  دُرم و  ام  هاگ  هیکت 

.تسا هدمآ  هاگ  هیکت  ینعم  هب  دومع  عمج  دُمُع  اه  هخسن  یخرب  رد 

ّیبَر یلِإ  ياوْدَع  یبَأ َو  �یلإ  ياوْکَش  * 

.مهد یم  هئارا  مراگدرورپ  هب  ار  ملاح  ضرع  مردپ و  هب  ار  متیاکش 

ًالْوَح ًهَُّوق َو  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َْتنَأ  َّمُهّللَا  * 

.یتسه رت  يوق  رتدنمورین و  اهنیا  زا  تردق  رظن  زا  وت  اراگدرورپ 

ًالیْکنَت اسَْأب َو  ُّدَشَأ  َو  * 

.تسا رتدیدش  نارگید  زا  وت  ماقتنا  باذع و  و 

(س) ارهز ترضح  هب  (ع ) یلع ترضح  نداد  یّلست 

ینید َو ْنَع  ُْتیَنَو  ا�مَف  ِهَُّوبُّنلا ، ِهَّیَِقب  ِهَْوفَّصلا َو  َهَْنبا  اَی  ِكِدْـجَو  ْنَع  یِهنْهَن  َُّمث  .ِِکِئناِشل  ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  َْلیَوال  (ع :) َنینمؤُْملاُریمَأ َلاقَف  * 
َهّللا ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  ا�ّمِم  ُلَْضفأ  َِکل  َّدُِعا  ام  ٌنُومْأَم َو  ُِکلیفَک  ٌنوُمْضَم َو  ُِکقْزِرَف  َهَْغُلْبلا  َنیدیُرت  ِْتنُک  ْنِاَف  يروُدْقَم  ُتْأَطْخَأ  ال 

ار دوخ  .دنک  یم  راتفر  يدب  هب  وت  اب  دراد و  ضغب  وت  هب  هک  تسا  یسک  رب  ياو  هکلب  تسین  وت  رب  ياو  دومرف : (ع ) یلع نینمؤملاریما 
یهاتوک متشاد  ییاناوت  نآ  رب  هچنآ  زا  مدادن و  ناشن  زجع  منید  رد  .تّوبن  راگدای  يا  هدیزگرب و  ربمغیپ  رتخد  يا  راد ، زاب  مشخ  زا 

رتهب هدش  اّیهم  وت  يارب  هچنآ  تسا و  نیما  مه  نآ  لّفکتم  تسا و  هدش  تنامض  وت  يزور  یهاوخ  یم  فافک  ةزادنا  هب  رگا  مدرکن ،
.هد رارق  ادخ  باسح  هب  سپ  .هدش  عنم  وت  زا  هک  تسا  نآ  زا 
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.ْتَکَْسمَا َو  ُهّللا » ِیبْسَح  (: » (س َْتلاقَف * 

(س) ارهز ياهتبحـص  نمـض  هک  تسا  تیاور  رد  .تفگن  يزیچ  رگید  .تسا و  یفاک  نم  يارب  ادخ  دومرف : (س ) ترـضح اجنیا  رد 
رد (ص ) دمحم تلاسر  هب  تداهش  دعب  تینادحو و  هب  تداهش  تفگ و  یم  ناذا  (ص ) ربمغیپ دجسم  رد  هک  دش  دنلب  نذؤم  يادص 

ههبج رد  هک  متـسه  نامه  نم  ما  هدرکن  قرف  نم  تفگ  درک و  هاگن  (س ) ارهز ةرهچ  هب  درک و  دنلب  ار  شرـس  (ع ) یلع هک  دوب  اجنیا 
لوط رد  نارگید  هن  يونـشب و  وت  هن  ار  ربمغیپ  تلاسر  هب  تداهـش  نیا  رگید  دـهاوخ  یم  تلد  ایآ  اّما  درک  یم  هزرابم  گـنج  ياـه 

تمایق ات  ار  راک  باسح  دیاب  نم  .دـنام  یمن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دروخ و  یم  هبرـض  مالـسا  منک  مایق  نم  رگا  ینعی  دنونـشب ؟ خـیرات 
مالسا و هکنیا  يارب  منک  یم  ربص  مه  نم  رگید  الاح  تفگ : ارهز  ترضح  هک  دوب  اجنیا  .مریگب  رظن  رد  ار  مالسا  تحلـصم  منکب و 

.مینک یم  ربص  مه  زاب  اهراشف  نیا  ۀمه  اب  تیب  لها  ام  سپ  دنامب  یقاب  خیرات  لوط  رد  ربمایپ  تلاسر 

هب هّللاـب  ذوعن  (س ) ارهز ترـضح  دـننک  یم  رکف  دـنا  هدـیمهفن  تسرد  ار  بلطم  هک  دارفا  یـضعب  هک  میوگب  اـجنیا  مه  ار  هتکن  نیا 
نیا تسا  حرطم  تـالاؤس  عوـن  نیا  خـیرات  لوـط  رد  دـناد  یم  هک  ارهز  ترـضح  هکلب  تسین  روـط  نیا  ًالـصا  .درک  يدـنت  (ع ) یلع

ترـضح هکنیا  هن  دـنامن  یقاـب  یلاؤس  وت  نم و  يارب  خـیرات  لوـط  رد  دوـش و  ناـیب  شرهوـش  خـساپ  اـت  دـنک  یم  حرطم  ار  لـئاسم 
.دشاب هتشاد  يا  هبش ه  لاکشا و  (ع ) یلع ترضح  توکس  ربص و  هب  تبسن  (س ) ارهز

* * *

رـصتخم روط  هب  ای  دنام  هتفگان  نآ  بلاطم  زا  يرایـسب  دنچ  ره  دیـسر ، نایاپ  هب  (س ) ارهز ترـضح  ۀبطخ  رـصتخم  حرـش  هّللادمحب 
تقلخ زا  فده  هب  ناسنا  لین  يارب  تسا  يا  همدقم  ثحابم  نیا  ۀمه  هک  تسا  نیا  مهد  رکذت  دیاب  هک  يرخآ  ۀـتکن  اّما  .دـش  هتفگ 
تفالخ یّتح  نیمز و  رتم  دـنچ  الاو  تسین ، یهار  نانآ  هار  زا  ریغ  تسا و  تیب  لها  بتکم  اهنت  زاـس ، مدآ  بتکم  ندـش ، مدآ  ینعی 

زیچ هلئسم  اّما  دنشاب ، اهزیچ  نیا  رکف  هب  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  يرب و  نانآ  سّدقم  تحاس  ًالـصا  تسا ، چوپ  نانآ  يارب  هسفن  یف  مه 
رد تیرـشب  تفر  یم  شیپ  دوب  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  دوخ  حیحـص  ریـسم  رد  مالـسا  دـش و  یمن  بصغ  تفـالخ  رگا  .دوـب  يرگید 

یسک (ع ) یلع لآ  یلع و  نودب  اریز  دش  هتفرگ  ادخ  يوس  هب  رشب  هار  تافارحنا ، نیا  اب  اّما  .دش  یم  قفوم  تقلخ  فده  هب  ندیـسر 
رد تبث  يارب  ار  قیاقح  درک و  عافد  تقیقح  قح و  زا  نینچ  هک  تسناد  یم  (س ) ارهز ترـضح  ار  تقیقح  نیا  دسر و  یمن  ادخ  هب 

.دومرف نایب  هبطخ  نیا  رد  خیرات 
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.دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و 

مهدزناش هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/9/8 مهدزناش ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

رکبوبا هب  (س ) ارهز ترضح  خساپ   

: دیامرف یم  نداد و  خساپ  هب  دنک  یم  عورش  (س ) ارهز ترضح  لاح 

.ًاِفلاُخم کْحَِأل 
�

ِهِما ًافِداص َو ال  ِهّللا  ِباتِک  ْنَع  (ص ) ِهّللا ُلوُسَر  یبَأ  َنا�ک  ا�م  ِهّللا ، َناْحبُس  * 

.درکن تفلاخم  نآرق  ماکحا  اب  درکن و  ضارعا  ادخ  باتک  زا  نم  ردپ  هاگ  چیه  هّللا ، َناْحبُس 

متفگ تیارب  ار  نآرق  ماکحا  نم  دیامرف : یم  دعب  دـهد ، یم  ناشن  رکبوبا  ياهفرح  زا  ار  دوخ  بجعت  هّللا  ناحبـس  نتفگ  اب  ترـضح 
هدرک تفلاخم  نآرق  اب  هک  یهد  یم  تبـسن  نم  ردپ  هب  هلیح  نیا  اب  مدرک و  تعاطا  وت  ردـپ  زا  نم  هک  يروآ  یم  یلعج  ثیدـح  وت 
هتفگ نم  ردپ  هک  يروآ  یم  ثیدح  وت  دـعب  دـنراذگ ، یم  ثرا  ناربمایپ  ینعی   (1) َدُواد ُناْمیَلُـس  َثِرَو  دیوگ : یم  نآرق  یتقو  تسا 

، ثیدـح رد  هک  ینز  یم  تمهت  نم  ردـپ  هب  هک  نیا  نآ  يدرک و  هفاضا  نم  رب  مه  يرگید  درد  ینعی  .دـنراذگ  یمن  ثرا  ناربماـیپ 
.درکن نآرق  اب  تفلاخم  زگره  نم  ردپ  هکنآ  لاح  هتفگ  نخس  نآرق  فالخ 

ِناتُْهْبلا ِروُّزلِاب َو  ِْهیَلَع  ًالالِتْعا  ِرْدَْغلا  َیِلا  َنوُعَمْجَتَفَا  ُهَروُس ، وُفْقَی  ُهََرثَأ َو  ُِعبَّتَی  َنا�ک   

ب

َْل

* 

مه مدـناوخ  وت  يارب  هک  اـه  هیآ  ناـمه  زا  ینعی  .دوب  ینآرق  ياـه  هروس  ور  هلاـبند  درک و  یم  تیعبت  نآرق  ماـکحا  زا  هراومه  هکلب 
؟ دیهد یم  تبـسن  نم  ردـپ  هب  ناتهب  غورد و  ناتتنایخ  يارب  مه  دـعب  تنایخ ؟ يارب  دـیا  هدـش  عمتجم  یگمه  امـش  ایآ  .درک  يوریپ 
نآرق و هیلع  دیدرک  عامجا  دیدمآ  اّما  دوب  نآرق  ۀمه  عیطم  عبات و  هراومه  هک  نم  ردپ  دیوگ  یم  ادتبا  ترابع  نیا  رد  (س ) ترضح

.دیدرک مهتم  نآرق  هب  تفلاخم  هب  ارم  ردپ  ییوگغورد  ثیدح و  لعج  اب  مه  دعب 
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عامجا ةدودحم  تّیّجح و 

میرک نآرق  رد  ًالثم  .تسا  يدراوم  هچ  رد  ًالـصا  دراد و  تیّجح  اجک  ات  عامجا  هک  دوش  یم  حرطم  مه  رگید  ۀلئـسم  کی  اـجنیا  رد 
: تسا هدمآ 

(1) امُْهنِم ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ینا�ّزلا  ُهَِیناّزلَا َو 

.دینزب دح  ار  هیناز  یناز و 

.درادن لاکـشا  انز  دنتفگ  نیملـسم  تیرثکا  دنتفگ  دعب  دندرک  يریگ  يأر  دنتخادنا و  هار  تاباختنا  کی  یهورگ  دـینک  ضرف  لاح 
اوُعَْطقاَف ۀیآ  عامجا  يریگ و  يأر  اب  دنیوگب  دننک  يریگ  يأر  نآ  دـح  يدزد و  دروم  رد  ًالثم  ای  تسا ؟ ربتعم  عامجا  يأر و  نیا  ایآ 

هن تسا ، نشور  خـساپ  تسا ؟ حیحـص  یعامجا  نینچ  ًالـصا  اـیآ  .میراذـگ  یم  راـنک  ار  دـینک  عطق  ار  دزد  تسد  ینعی   (2) امُهَیِْدیَا
.دـنک لمع  نآ  ماکحا  فالخ  رب  دـنک و  تفلاخم  ادـخ  باتک  اب  درادـن  قح  مه  (ص ) مرکا ربمغیپ  دوخ  یّتح  هک  تیرثکا  عامجا و 

ّتیّجح اجنآ  ات  مه  موصعم  لوق  یّتح  دـنناد و  یم  ربتعم  تسا  موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  نیا  ناونعب  اـهنت  ار  عاـمجا  هعیـش  ياـهقف 
نآ تسا  فلاخم  نآرق  ۀیآ  اب  یتیاور  دیدید  رگا  هک  هدمآ  مه  تایاور  رد  .دشاب  هتشادن  ضراعت  تفلاخم و  ادخ  باتک  اب  هک  دراد 
هک لئاسم  لیبق  نیا  تیرثکا و  نیملسم و  عامجا  اب  نیاربانب  .نکن  لمع  تیاور  نآ  هب  نزب و  راوید  هب  ِرا�دِْجلا  یَلَع  ُْهبِرِْـضا  ار  تیاور 

ًالثم هک  نیا  ياجب  مه  دعب  دیدرک  تنایخ  رد  عامجا  امـش  دـیوگ  یم  (س ) ترـضح اذـل  .تشاذـگ  رانک  ار  ادـخ  ماکحا  ناوت  یمن 
ار نآ  نآرق و  فلاخم  تسرد  دیا  هدرک  لعج  یثیدح  دیا  هدمآ  دشابن  نآرق  حیرـص  فلاخم  ًارهاظ  لقادح  هک  دینک  لعج  یثیدـح 
هک تسا  يرگید  تنایخ  نیا  دیداد و  تبـسن  (ص ) مرکا ربمغیپ  هب  ار  تمهت  لطاب و  فرح  کی  ینعی  دیا ، هداد  تبـسن  نم  ردـپ  هب 

.دیدش بکترم  ثیدح  لعج  نآ  زا  ریغ  امش 
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نابصاغ تنایخ  قباوس  ياشفا   

ِِهتا�یَح یف  ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  یُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِِهتافَو  َدَْعب  ا�ذ�ه  َو  * 

ماجنا ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  هک  تسا  ییاه  هلئاغ  نامه  ریظن  دیدرک  (ص ) ربمغیپ تافو  زا  دـعب  امـش  هک  یتنایخ  لمع  نیا  و 
زا یعون  هلئاغ  دندرک ، یم  هلئاغ  مه  ًالبق  هورگ  نیا  درادن و  یگزات  اهراک  نیا  هک  دنک  یم  نشور  (س ) ترضح ترابع  نیا  .دیداد 

ياه هئطوت  دیناد  یم  .مسانش  یم  لبق  زا  ار  امش  نم  دیتسه و  راد  هقباس  امش  ینعی  دیدرک  یم  هئطوت  مه  ًالبق  امش  ینعی  تسا  هئطوت 
زا دعب  .دنتشاد  تسد  نآ  رد  یخرب  هک  دوب  ناشیا  بکرم  نداد  مر  مه  اهنآ  نیرخآ  دیاش  تفرگ  تروص  (ص ) ربمغیپ هیلع  يرایسب 

: دیامرف یم  دزادرپ و  یم  رکبوبا  بلاطم  خساپ  هب  مسانش  یم  بوخ  ار  امش  هک  نیا  هب  هراشا  زا  سپ  ترضح  هکنیا 

(2)« َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَو  َو   » (1)« َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو   » ُلوُقَی ًالْصَف  ًاقِطان  ًالْدَع َو  ًامَکَح  ِهّللا  ُباتِک  اذ�ه  * 

ادخ زا  ایرکز  ترـضح  دیامرف : یم  نآرق  .دزاس  یم  ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  دـنک و  یم  هنالداع  يرواد  هک  تسادـخ  باتک  نیا 
و دیامرف : یم  رگید  ۀیآ  رد  درک و  تیانع  ار  ییحی  دـنوادخ  دربب و  ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  هک  نک  اطع  نم  هب  يدـنزرف  تساوخ 

.درب ثرا  دواد  زا  نامیلس 

.دومرف حرطم  ار  ءایبنا  زا  ءایبنا  نادنزرف  ندرب  ثاریم  ۀلئسم  (س ) ترضح اجنیا  ات 

َهَّلِع ِِهب  َحازأ  ام  ِثانالا  ِنارْکُّذـلا َو  ِّظَـح  ْنِم  َحاـبأ  ِثاریْملا َو  ِِضئارَْفلا َو  َنِم  َعَّرَـش  ِطاـْسقَْألا َو  َنِم  َْهیَلَع  َعَّزَو  اـمیف  َّلَـج  َّزَع َو  َنّیَبَف  * 
َنیلِْطبُْملا

.تسا هدومرف  نایب  ار  رتخد  رسپ و  مهس  ثاریم و  دودح  ثرا و  تابجاو  عیزوت و  ار  ثرا  نآرق  رد  دنوادخ  و 
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َنیِرباْغلا ِیف  ِتاُهبُّشلا  یّنَظَّتلا َو  َلازأ  َو  * 

.تسا هدرب  نیب  زا  ار  وگ  غورد  وگ و  هدوهیب  دارفا  تاهبش  اهنامگ و  هک  هدومرف  نایب  مه  يروط  هب 

رد ار  امـش  راک  نیمه ، تسا و  هتـشاذگن  یقاب  ماهبا  يارب  ییاج  هک  تساسر  نآ  نایب  حضاو و  يردق  هب  ثرا  تایآ  هکنیا  هب  هراشا 
.دراذگ یمن  یقاب  هنتف  يارب  ییاج  دنک و  یم  اشفا  ثیدح  لعج 

رد هک  ار  امش  لثم  یناسک  تاهبـش  هدرک و  نایب  ار  ماکحا  ًاحیرـص  هک  مه  نآرق  مروآ  یم  دهاش  نآرق  زا  نم  دیامرف : یم  ترـضح 
شلیلد هتبلا  .دـیا  هدـش  نآرق  رکنم  غورد  لعج  تنایخ و  اب  ارچ  نیاربانب  .تسا  هدرک  لئاز  دـننک  داـجیا  اـهنهذ  رد  دـنهاوخب  هدـنیآ 

: تسین رتشیب  زیچ  کی  تلع  تسا و  نشور 

نآرق اب  تفلاخم  یلصا  لیلد 

ًاْرمَا ْمُکُسُْفنَا  ْمَُکل  َُتلَّوَس  َْلب  ّالَک  * 

.تسا هدش  بلاغ  امش  رب  یناسفن  ياهاوه  هکلب  دنیوگ ، یم  هک  تسا  نینچ  هن 

ٌلیمَج ٌْربَصَف  * 

.درک هشیپ  هدیدنسپ  ربص  دیاب  سپ 

ربص دیاب  ام  سپ  دیتسین  رادرب  تسد  هک  امـش  دـیامرف  یم  فسوی  ةروس  تایآ  زا  هدافتـسا  نمـض  ابیز  ردـقچ  (س ) ترـضح دـینیبب 
هک مینک  یم  ربص  يروط  ینعی  .میـشاب  هدمآ  هاتوک  ام  هن  دروخب و  مالـسا  هب  هبرـض  هن  هک  يروط  دشاب ، هدیدنـسپ  ادـخ  دزن  ات  مینک 

دوبن نانآ  تحلصم  نیملسم و  يارب  يزوسلد  نید و  امش  لمع  ءاشنم  ًالّوا  هکنیا  هب  هراشا  .میشاب  هدرک  لمع  نام  یعرش  ۀفیظو  قبط 
.دوب امش  یبلط  تسایر  هاج و  ّبح  هکلب 

.درادن رثا  امش  رد  مه  نآرق  دیتسین و  رادرب  تسد  امش  ًایناث 

.مینک یم  هشیپ  هدیدنسپ  ربص  مینک و  یمن  هلباقم  امش  هب  مه  ام  ًاثلاث 
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.میرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  امش ، یناطیش  تاهیجوت  دینز و  یم  ربمایپ  هب  هک  یتمهت  زا  ام  ًاعبار 

(1) َنوُفِصَت ام  �یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهّللا  َو  * 

.تسا هدننک  کمک  ام  هب  دیدرک  فیصوت  امش  هچنآ  لباقم  رد  دنوادخ  و 

مه نم  هب  هک  مردـپ  هب  طقف  هن  مه  نآ  دـینز  یم  مه  تمهت  هکلب  دـیدرک  ملظ  اهنت  هن  امـش  دـیوگ  یم  (س ) ارهز ترـضح  اجنیا  رد 
تسا ییاجنآ  نیا  تسا و  هدوبن  مردپ  ثرا  هدوب و  بصغ  هک  ما  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  يزیچ  دییوگ  یم  نم  هب  اریز  دینز ، یم  تمهت 
طوبرم دنک  یم  توالت  (س ) ترضح هک  مه  ار  يا  هیآ  .دنک  کمک  ام  هب  امش  ياهتمهت  اهتنایخ و  نیا  لباقم  رد  دیاب  ادخ  طقف  هک 

ریز امش  دیوگ  یم  مه  (س ) ارهز ترضح  .تفرگ  رارق  مه  تمهت  دروم  هکلب  دش  عقاو  مولظم  اهنت  هن  هک  تسا  فسوی  ترـضح  هب 
رد ار  عرـش  فالخ  هک  یماگنه  زا  ناما  .دینز  یم  تمهت  مه  نم  هب  هوالعب  دینک و  یم  لامیاپ  ار  قح  يزاب  سّدـقم  نید و  شـشوپ 

.مالَّسلا ِمالْسإلا  یَلَع  تروص َو  نیا  رد  هک  دنهد  هولج  عّرشتم  ار  راکفالخ  سکعرب ، راکفالخ و  ار  عّرشتم  دنهد و  هولج  عرش  بلاق 

رکبوبا دّدجم  نخس 

ِهَّجُْحلا ُْنیَع  ِنیِّدلا َو  ُنْکُر  ِهَمْحَّرلا َو  �يدُْهلا َو  ُنِطْوَم  ِهَمْکِْحلا َو  ُنَدْعَم  ِْتنَأ  ُهَتَْنبِا َو  ْتَقَدَـص  (2) َو  ُُهلوسَر ُهّللا َو  َقَدَص  ٍرَکبُوبَأ : َلاقَف   
ِِکباطِخ ُرِْکنَأال  ِِکباوَص َو  ُدَْعبَأال 

هاگیاپ تمکح ، نوناـک  ربمغیپ  رتخد  يا  وت  تفگ و  تسار  مه  ربمغیپ  رتخد  دـنتفگ و  تسار  شربمغیپ  ادـخ و  تفگ  رکبوبا  سپس 
.متسین رکنم  مه  ار  تا  هباطخ  منک و  رود  وت  زا  ار  وت  قح  مهاوخ  یمن  نم  .ییادخ  تّجح  ةرکیپ  نید و  نکر  تیاده ،
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.درک انعم  ار  هلمج  نیا  دش  هلدابم  رکبوبا  و  (س ) ترضح نیب  هک  یبلاطم  اب  دوش  یم  هنوگچ 

زا نینمؤم  نیبوسنم  یّلک  روط  هب  دنرب و  یم  ثرا  ءایبنا  زا  ءایبنا  نادـنزرف  هک  نیا  نآ  درک و  حرطم  (س ) ترـضح ار  یهلا  ۀـتفگ  اّما 
اّما دنرب و  یمن  ثرا  ءایبنا  زا  ءایبنا  نادنزرف  هک  دوب  یثیدح  داد  تبـسن  (ص ) ربمغیپ هب  رکبوبا  ار  هچنآ  اّما  دنرب و  یم  ثرا  رگیدکی 

تفگ تسار  ادخ  مه  دیوگ  یم  رکبوبا  روطچ  لاح  .دوب  نآرق  ینعی  هّللا  باتک  رد  هک  دوب  يزیچ  نامه  تفگ  (س ) ترـضح هچنآ 
لقن قبط  سپ  دـنرب  یم  ثرا  ءاـیبنا  نادـنزرف  هک  دـیوگ  یم  تسار  دـنوادخ  رگا  نوچ  (س ؟) ارهز ترـضح  مه  و  (ص ) ربمغیپ مه 

زا رکبوبا  هک  ار  هچنآ  رگا  و  دـنرب ، یمن  ثرا  ءایبنا  نادـنزرف  هک  هتفگ  غورد  هّللاب  ذوعن  (ص ) ربمغیپ لوعجم  ثیدـح  نآ  رد  رکبوبا 
ثرا مه  نم  هدومرف  هک  (س ) ارهز ترضح  رگا  تسا و  غورد  هّللاب  ذوعن  ادخ  باتک  سپ  تسا  تسار  تسا  هدرک  لقن  (ص ) ربمغیپ

.تسا غورد  هداد  تبسن  ربمغیپ  هب  رکبوبا  هچنآ  سپ  هتفگ  تسار  مرب  یم 

ترـضح هن  و  (ص ) ربـمغیپ هن  دـنوادخ و  هن  دـیوگ  یم  غورد  هک  تـسا  رکبوـبا  نـیا  هـک  دوـش  یم  تباـث  تروـص  ره  رد  نیارباـنب 
رب انب  نآ  يازجا  نوچ  .تسا  غورد  ُهَتَْنبِا  ْتَقَدَص  (1) َو  ُُهلوسَر ُهّللا َو  َقَدَص  دیوگ  یم  هک  رکبوبا  ۀـلمج  نیمه  هلمج  زا  و  (س .) ارهز

هتفگ غورد  هتـشادن و  رواـب  مه  شدوخ  ۀـلمج  نیمه  هب  رکبوبا  دوش  یم  مولعم  سپ  دنتـسین  راـگزاس  مه  اـب  رکبوبا  دوخ  ياـهاعدا 
.تسا

تیـصخش اریز  دنک ، دراو  (س ) ترـضح نانخـس  تیـصخش و  هب  يا  هشدخ  نیرتکچوک  دناوت  یمن  مه  زاب  رکبوبا  ًالوا  دـینک  تقد 
؟ دنک راک  هچ  هک  هدرک  ریگ  رکبوبا  مه  یفرط  زا  دنک ، راکنا  ار  وا  تشادن  تأرج  یسک  هک  دوب  میظع  ردق  نآ  (س ) ارهز ترـضح 

يزیرگ هار  دنک  یم  یعس  نیاربانب  .دهدب  ار  (س ) ترضح ياهلالدتسا  باوج  دناوت  یم  هن  دوش  نآرق  رکنم  تحارـصب  دناوت  یم  هن 
: دیوگ یم  دنک و  ادیپ 
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نتخادنا مدرم  ندرگ  هب  ار  اهریصقت 

ْمُه ٍِرثأَتْـسُمال َو  ٍِّدبَتْـسُمْال َو  کُم َو 
�

ٍِربا َْریَغ  ُتْذَـخَأ  ام  ُتْذَـخَأ  ْمُْهنِم  ٍقاـفِّتِِاب  ُتْدَّلَقَت َو  ـا�م  ینوُدِّلَق  َکَْـنَیب ، یْنَیب َو  َنوُِملْـسُْملا  ِءـالُوه  * 
ٌدوُهُش َِکلِذب 

نم ندرگ  هب  ار  تفالخ  ةدالق  دـندمآ  اـهنیا  .دنـشاب  اـم  ناـیم  دـهاش  وت و  نم و  نیب  دنـشاب  مَکَح  اهناملـسم  نیا  دـیوگ : یم  رکبوبا 
مّدقم سفن و  ياوه  هاج و  ّبح  دادبتـسا و  ّربکت و  ینیب و  گرزبدوخ  يور  زا  هن  متفرگ  ار  هچنآ  متفرگ  مدرم  قاّفتا  اب  .دـندنکفا و 

: تسا لمأت  لباق  هتکن  ود  اجنیا  رد  .دندهاش  بلطم  نیا  رب  مه  مدرم  نیا  دوخ  نارگید و  رب  دوخ  نتشاد 

رد رکبوبا  سپ  دوبن ، كدف  بصغ  دروم  رد  هک  مه  نیملسم  عامجا  .دوب  كدف  دروم  رد  (س ) ارهز ترضح  اب  رکبوبا  ثحب  لّوا _ 
رد ار  يدعب  ۀفیلخ  لاوما  دیاب  تسا  هفیلخ  سک  ره  تسا  هتفگ  مه  ربمغیپ  دندرک ، عامجا  نم  تفالخ  رد  نیملـسم  دـیوگ  یم  عقاو 
هب لوعجم  ثیدح  نآ  نداد  رارق  هطـساو  اب  ار  تفالخ  ۀلئـسم  رد  نیملـسم  عامجا  اذـل  متفرگ و  ار  كدـف  مه  نم  سپ  دریگب  تسد 

نامه هک  یلاح  رد  .تسا  هداد  تبـسن  نیملـسم  عامجا  هب  ار  كدـف  بصغ  يرهاظ  لالدتـسا  کی  اـب  هداد و  تیارـس  كدـف  ۀلئـسم 
يا هطلغم  دوخ  رکبوبا  يریگ  هجیتـن  نیا  تفرگ و  رارق  (س ) ارهز ترـضح  راـکنا  دروم  تسا  لالدتـسا  نیا  رد  هطـساو  هک  ثیدـح 

.تسین شیب 

ترابع نیا  رد  .دـنک  مکحم  ار  شدوخ  تفالخ  ۀـیاپ  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  نییعت  خرن  اوعد  نایم  رکبوبا  مه  زاب  اـجنیا  رد  مّود _ 
ینعی ْمُکُسُْفنَا  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  تفگ  درک و  هدافتسا  فسوی  ةروس  ۀیآ  زا  هک  (س ) ارهز ترضح  ۀلمج  نآ  هب  دنک  یم  یعـس  رکبوبا 

دنتشاذگ و نم  ندرگ  ار  تفالخ  مدرم  نیا  مدوبن ، یبلط  هاج  لابند  هک  نم  دیوگ  یم  اذل  دهد ، خساپ  درک  هارمگ  ار  امش  نات  سفن 
هاگ ینعی  تسا ، جـیار  مه  زورما  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  یـشور  زا  وا  اجنیا  رد  .متفرگ  ار  تفالخ  ای  كدـف  نانآ  قاّفتا  رظن و  اب  نم 

دننک و یم  جراخ  دوخ  نیمز  زا  ار  پوت  يزورما  حالطصا  هب  دننک  لمع  ادخ  باتک  مکح  ادخ و  مکح  فالخ  دنهاوخ  یم  یضعب 
مه مدرم  میدرک و  لمع  یسارکمد  ساسا  رب  ام  .دوب  مدرم  يأر  ای  دنتـساوخ  روط  نیا  مدرم  دنیوگ  یم  دنزادنا و  یم  مدرم  نیمز  هب 

نوچ اّما  تسا ، تسرد  همه  وت  نانخـس  مراد  لوبق  نم  دـیوگ  یم  رکبوبا  مه  اـجنیا  دوش ! ارجا  ادـخ  مکح  فـالخ  هک  دـنداد  يأر 
مدرم اریز  تسین  هناـقداص  مه  وا  فرح  نیا  هتبلا  .مدرک  لـمع  مه  نم  دنتـشاذگ  نـم  ندرگ  ار  تموـکح  دنتـساوخ و  نـم  زا  مدرم 

دیدهت و اب  مه  دعب  دندرک  يریگ  میمـصت  زیچ  همه  دروم  رد  دندش و  عمج  هفیقـس  رد  رفن  جـنپ  طقف  هکلب  دـندادن  وا  هب  يأر  زگره 
.دنتفرگ تعیب  مدرم  زا  ...و  عیمطت 
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مهدزناپ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/9/1 مهدزناپ ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

رکبوبا خساپ 

َناْمثُع ُْنب  ِهّللاُْدبَع  ٍرَْکبُوبَا  ا�َهبا�جأَف  * 

.هدوب نامثع  شردپ  مان  هّللادبع و  رکبوبا  مان  .نداد  خساپ  هب  درک  عورش  رکبوبا  سپس 

هب هکنیا  زا  سپ  (س ) ارهز ترـضح  دش  هتفگ  هبطخ  يادتبا  رد  هک  روط  نامه  دهد ؟ یم  خساپ  رکبوبا  ارچ  هک  درک  هجوت  دیاب  ًالّوا 
دعب داعم و  توبن و  دیحوت و  تداهش و  رکذ  سپـس  َمَْعنَا و  ام  یلَع  ِهِّللُدْمَْحلَا  دندرک  یهلا  دمح  ادتبا  دنتـسشن  دندش و  دراو  سلجم 

مه تیاور  رد  دوبن و  یـصاخ  صخـش  هب  ناشیا  باطخ  مه  هبطخ  ياج  چـیه  رد  هبطخ و  رخآ  ات  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  ۀلئـسم 
هبطخ نمـض  رد  مه  رگید  ياج  رد  دندرک و  هجوت  سلجم  راضح  هب  سپـس  ینعی  ِسِلْجملا  ِلْهَا  یلإ  (س ) ْتَتَفَْتلا َُّمث  هک  دوب  هدـمآ 

رکبوبا ییوگخـساپ  ّتلع  .دهد  یم  خـساپ  رکبوبا  ارچ  اّما  دـنداد ، رارق  عمج  ار  بطاخم  مه  زاب  ینعی  ِهّللا  َدابِع  ُْمْتنَأ  دومرف  ترـضح 
(س) ترضح ًایناث  دنک ، یم  ادیپ  ار  شدوخ  عجرم  مه  ریمض  درک و  حرطم  ار  كدف  بصغ  ۀلئـسم  (س ) ترـضح ًالوا  هک  تسا  نیا 

روظنم هک  تشاد  تحارـص  هکلب  دوـبن  راـک  رد  مه  هیاـنک  هراـشا و  ًالـصا  دروـم  ود  ره  رد  درک و  حرطم  ار  تفـالخ  بصغ  ۀلئـسم 
هک دوش  یم  مولعم  سپ  راصنا ، زا  هن  دندرک  نینچ  هک  دندوب  نیرجاهم  زا  اهنیا  هک  تشاد  مه  هراشا  ترـضح  هکنآ  نمـض  تسیک ،

.دنک یم  خساپ  هب  مادقا  رکبوبا  ارچ 
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ًامیظَع ًاباقِع  ًامیلأ َو  ًاباذَع  َنیِرفاْکلا  یَلَع  ًامیحَر َو  ًافوؤَر  ًامیرَک  ًافوُطَع  َنینِمؤُْملِاب  َكُوبَأ  َناک  ْدََقل  ِهّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  * 

رد طـقف  درک و  یم  دروخرب  یناـبرهم  تفأر و  یگرزب و  تفوطع و  اـب  نینمؤم  هب  تبـسن  وت  ردـپ  ربـمغیپ ، رتـخد  يا  تفگ : رکبوـبا 
.دوب گرزب  يرفیک  كاندرد و  باذع  ۀلزنم  هب  هک  دوب  راّفک  لباقم 

.ینک دروخرب  هنانابرهم  ام  اب  یشاب و  نابرهم  فوئر و  تردپ  لثم  دیاب  مه  وت  هک  تشاد  هراشا  رکبوبا  راتفگ 

وگخساپ یبیرف  ماوع 

ترـضح دـیدید  هبطخ  لوط  رد  هک  روط  نامه  .تسا  هدرک  باـختنا  خـساپ  يارب  ار  يا  هویـش  هچ  رکبوبا  هک  دـینک  هجوت  اـجنیا  رد 
یب قح  ندـش  لامیاپ  هب  تبـسن  ارچ  هک  مدرم  هب  مجاهت  تلاح  اب  ًانمـض  هدـش و  باسح  یعرـش  یلقع و  یلالدتـسا  ثحب  (س ) ارهز

یعـضوم زا  دنک  یم  یعـس  دریگب  رارق  یلالدتـسا  مکحم و  ۀلمح  نینچ  لباقم  رد  هک  یـسک  تسا  یعیبط  .درک  هئارا  دیتسه  توافت 
نانخـس عامتجا ، نایم  رد  ات  دز  ار  اهفرح  نیا  رکبوبا  .دـنک  حالـس  علخ  ار  ترـضح  هویـش  نیا  اب  دوش و  ثحب  دراو  یقـالخا  ًارهاـظ 

.ما هتـشاذگ  یلام  ماوع  ار  شمان  نم  هک  دوش  یم  يا  هویـش  دراو  قح  ندرک  لاـمیاپ  يارب  ینعی  دـنک  رثا  یب  ار  (س ) ارهز ترـضح 
هب دنیآ  یم  يا  هدع  دعب  دـنک و  یم  زواجت  يّدـعت و  وا  هب  عیاض و  ار  يرگید  قح  یـسک  هاگ  .میتسه  وربور  هویـش  نیا  اب  مه  زورما 

یمهفن نیا  الاح  .تسین  امش  ۀتـسیاش  اهدروخرب  نیا  تسا ، دیعب  امـش  زا  اقآ   » دنیوگ یم  دنک  بلط  ار  شقح  دهاوخ  یم  هک  مولظم 
موحرم ینامز  دمآ  مدای  .مامت  دننک و  یم  لامیاپ  ار  مولظم  قح  هملک  ود  نیمه  اب  دـینک » یم  دروخرب  دـنت  روط  نیا  ارچ  امـش  هدرک 

توف دّیـس  نیا  هک  یتقو  دوب ، یملاع  دّیـس  کی  اهاتـسور  زا  یکی  رد  هک  درک  لقن  نم  يارب  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  يرهطم  ياـقآ 
رد رگا  ًالثم  .درک  یم  يراکمه  هناگ  هد  روما  رد  دوبن  تیناحور  سابل  هب  سّبلم  اّما  دوب  دراو  مه  یعرش  نیزاوم  هب  هک  وا  رـسپ  درک 
مه مدرم  .دسرب  قح  بحاص  هب  قح  ات  داتـسیا  یم  دش و  یم  دراو  دّیـس  رـسپ  نیا  دمآ  یم  شیپ  یفالتخا  رگید  روما  ای  بآ  میـسقت 
رسپ نیا  هک  دوش  یمن  هک  روط  نیا  هک  دندرک  رکف  دوخ  شیپ  هد  ياهناطیـش  نیا  زا  یخرب  یتدم  زا  سپ  .دنتـشاد  ار  تاداس  مارتحا 

یـسلجم هرخالاب  .دـنکن  اهراک  نیا  زا  رگید  ات  مینک  یم  تیناحور  سابل  هب  سّبلم  ار  وا  هک  دندیـشک  هشقن  دـشاب ، ام  محازم  هشیمه 
سابل وا  هب  میرادن  ار  ملع  لها  زا  یسک  امش  زا  ریغ  مه  ام  یتسه و  وا  راگدای  امش  دنک و  تمحر  ار  امش  ردپ  ادخ  رکذ  اب  دنتفرگ و 
تـشاد هک  زامن  زا  دعب  بش  کی  هک  نیا  ات  .دناوخ  یم  تعامج  زامن  هد  ۀینیـسح  ای  دجـسم  نامه  رد  مه  وا  دندناشوپ و  تیناحور 

ار همامع  ابق و  ابع و  دش  دنلب  وا  دندید  مدرم  هعفدکی  تفگ ، يزیچ  شـشوگ  رد  دـمآ  يا  هچب  تفگ  یم  یعرـش  ۀلئـسم  مدرم  يارب 
میلست هرخالاب  .دزد و  یم  ار  يرگید  بآ  دراد  ینالف  تفگ  دیور ؟ یم  اجک  اقآ  دندیـسرپ  .دیود  تشادرب و  ار  لیب  نیمز و  شازگ 

تشاذگ رانک  ار  سابل  هلصافالب  .تسین  امش  سابل  امـش و  ۀتـسیاش  اهدروخرب  نیا  اقآ  دنیوگ  یم  دید  ینعی  .دشن  اه  یلام  ماوع  نیا 
عنام یقالخا  ًارهاظ  عضوم  کی  اـب  دـنوش و  یم  لـئاسم  یخرب  دراو  دارفا  زا  یخرب  هکنیا  لاـح  ره  هب  .دروخن  بیرف  درک و  مادـقا  و 
لاح دنریگ  یم  یلام  ماوع  یقالخا و  عضوم  مه  رکنم  زا  یهن  باب  رد  ًالثم  .تسا  راگزور  ياهتبیـصم  نآ  زا  دـنوش  یم  قح  قاقحا 

.تسین رادرب  فراعت  هک  رکنم  زا  یهن  هکنآ 
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کی زا  درک  عورـش  ینعی  درک  باـختنا  ار  شور  نیا  درک  مادـقا  (س ) ارهز ترـضح  ییوگ  خـساپ  هب  هک  یـسک  مه  سلجم  نآ  رد 
دوخ مالک  نیا  .نینمؤم  اب  هن  تشاد  يدـنت  راّفک  اب  اهنت  تشادـن و  يدـنت  دوب ، نابرهم  وا  دـیتسه ، ربمغیپ  رتخد  امـش  هک  مرن  عضوم 

(س) ترضح اّما  تشاد  يدنت  راّفک  هب  طقف  ربمغیپ  دیوگب  دهاوخ  یم  صخش  نآ  اریز  تسا  (س ) ترـضح تانایب  هب  ضّرعت  یعون 
هزات .دوش  لامیاپ  قح  میراذـگب  یقالخا  رهاظ  هب  لئاسم  رطاخ  هب  میرادـن  هزاجا  زگره  ام  هک  یلاـح  رد  .دـنک  یم  يدـنت  نینمؤم  هب 

یعطق و قح  ای  دوش  ملظ  دـهد  یم  هزاجا  یقیقح  قالخا  اجک  .تسا  یناطیـش  ياهبیرف  هکلب  تسین  مه  یقالخا  عقاو  رد  لـئاسم  نیا 
يولج دـهاوخ  یم  یقالخا  لئاسم  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  هک  یـسک  نآ  دـینادب  سپ  .دریگ  تروص  تیـصعم  ای  دوش  لامیاپ  مّلـسم 

.هدنهد بیرف  ای  تسا  هدروخ  بیرف  ای  هکلب  تسین  مه  قالخا  لها  عقاو  رد  دوش  هتفرگ  رکنم  زا  یهن  قح و  قاقحا 

: دیوگ یم  همادا  رد  رکبوبا 

ِالا ْمُکُّبِح  ِمیـسَج ال  ِرمالا  یلَع  ُهَدَـعاس  ٍمیمَح َو  ِّلُک  یلَع  ُهََرثآ  ِإلِخْالا  َنوُد  ِِکْلعَِبل  ًاخَأ  ِءاـسِّنلا َو  َنوُد  ِكاـْبَأ  ُهانْدَـجَو  ُهاـنْوَزَع  ا�ذِإ  * 
َهَرَیِخ ای  ِْتنَأ  انُِکلاسَم َو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  اُنتَّلِدَا َو  ِْریَْخلا  یَلَع  َنُوبَجَْتنُْملا  ُُهتِرَیِخ  َنُوبِّیَّطلا َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ُهَْرتِع  ُْمْتنَأ  یِقَش َو  ِالا  ْمُکُضُِغیْال  ٌدیعَس َو 

ِِکْلقَع ِرُوفُو  یف  ٌهَِقباس  ِِکلْوَق  یف  ٌهَقِداص  ِءاِیْبنَْألا  ِْریَخ  َهَْنبا  ِءاسِّنلا َو 

ریاس هن  تسوت  رهوش  ردارب  وا  و  رگید ، ياـهنز  ردـپ  هن  تسوت  ردـپ  وا  هک  مینیب  یم  مینک ، وجتـسج  ار  تردـپ  ّتنـس  میهاوخب  رگا 
ار امش  دراد  یمن  تسود  .درک  یم  یهارمه  یگرزب  رما  ره  رد  وا  اب  تشاد و  یم  مّدقم  ناگتسب  ۀمه  رب  ار  وت  رهوش  ربمایپ  .ناتسود 
رب ام  نایامنهار  امش  .دیتسه  ادخ  ةدیزگرب  ربمغیپ و  كاپ  ترتع  امش  .دنمتواقش  رگم  ار  امـش  دراد  یمن  نمـشد  و  دنمتداعـس ، رگم 

قداص تراتفگ  رد  وت  ناربمایپ ، نیرتهب  رتخد  نانز و  نیرتهب  يا  وت  .تشهب و  يوسب  ام  يارب  دیتسه  ییامنهار  امش  دیتسه و  اهیبوخ 
.یتسه نیقباس  زا  تیارد  لقع و  رد  یتسه و 
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رگم دندوب  هتفگ  ناشتانایب  رد  (س ) ارهز ترـضح  هک  اجنآ  زا  ًالّوا  .دوش  یم  مولعم  هلئـسم  دنچ  دـینک  ّتقد  رکبوبا  نانخـس  رد  رگا 
ربمغیپ مزرمه  هارمه و  یـسک  نم  رهوش  زا  ریغ  رگم  تسا و  هدـنام  یقاب  وا  زا  یـسک  نم  زا  ریغ  رگم  متـسین ؟ امـش  ربمغیپ  رتخد  نم 

دییأت ار  بلاطم  نیا  ۀمه  رکبوبا  اذل  ...و  دـیدماین ؟ نوریب  ّتلذ  نارود  يربک و  تیلهاج  زا  تیب  لها  ام  ۀلیـسو  هب  امـش  رگم  و  دوب ؟
یتشرد يدنت و  اب  فرط  کی  دننک  اوعد  مه  اب  رفن  ود  دینک  ضرف  .تسا  قح  ندرک  لامیاپ  يارب  يرگید  ةویـش  زین  نیا  دـنک و  یم 

یفرح هک  ام  تسا  تسرد  دـییوگ  یم  امـش  هچ  ره  هکنیا  هب  دـنک  عورـش  يدـنت  ياجب  تسا  ملاظ  هک  مّود  فرط  اـّما  دـنک  دروخرب 
مولظم فرط  يدـنت  ترارح و  ۀـمه  رب  يدرـس  بآ  ییوگ  تروص  نیا  هب  یبیرف و  ماوع  راعـش و  يارب  طقف  رهاظ و  رد  اّما  میرادـن ،

هک ار  اعدا  دنچ  مولظم  ياهاعدا  نایم  زا  ًالومعم  ملاظ  یناطیـش ، ةویـش  نیا  رد  .دنک  یم  حرطم  شدوخ  عفن  هب  ار  لئاسم  دزیر و  یم 
نیا .درب  یم  هیشاح  هب  ار  یلـصا  لئاسم  مارآ  مارآ  مه  دعب  دنک  یم  رارقا  اهنآ  هب  دنک و  یم  باختنا  تسین  مهم  تسین و  راکنا  لباق 
مدآ ره  تروص  نیا  رد  نوچ  دـنک  یمن  راکنا  ار  قیاقح  ۀـمه  هشیمه  ملاظ  ینعی  .دـهد  یم  يور  يرـصع  ره  رد  یناطیـش  تساـیس 

ۀجرد رد  هک  ار  قح  ۀلئـسم  دنچ  دیآ  یم  سپ  دننک  یم  نوریب  هنحـص  زا  ار  وا  هجیتن  رد  تسا و  لطاب  وا  هک  دـمهف  یم  مه  یلومعم 
ار ّوج  ادـتبا  ینعی  هویـش  نیا  .دـنک  لاـمیاپ  دراد  تیمها  یلیخ  هک  ار  قح  کـی  هکنیا  يارب  دـنک ، یم  حرطم  تسین  مه  تیمها  لّوا 

کی نتخادنا و  اج  ار  لطاب  بلطم  کی  حیحـص  بلاطم  یخرب  هب  رارقا  اب  شدوخ  فده  يارب  دـعب  نتفرگ  تسد  رد  ندرک و  مارآ 
.دننک یم  هدافتسا  هویش  نیا  زا  اهتفص  ناطیش  یسایس و  نارگیزاب  ًالومعم  .ندرک  لامیاپ  ار  قح 
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یبرغ ۀسردم  سّردم  هک  یقراف  نب  یلع  زا  مدوخ  : » دیوگ یم  دسر  یم  ترابع  نیا  هب  یتقو  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هک وا  هب  ار  كدف  رکبوبا  ارچ  متفگ : .يرآ  تفگ : تسا ؟ هدوب  وگتسار  تسا ، هتفگ  یم  هچنآ  رد  همطاف  ایآ  مدیـسرپ : دوب  دادغب  رد 
وا ندرک  یخوش  یمک  تیصخش و  تمرح و  اب  هک  داد  یفیطل  رایـسب  باوج  دیدنخ و  تسا ؟ هدرکن  میلـست  تسا ، هتفگ  یم  تسار 

رـسمه يارب  ار  تفالخ  دمآ و  یم  زور  نآ  يادرف  داد ، یم  وا  هب  ار  كدف  همطاف  ياعّدا  دّرجم  هب  زور  نآ  رگا  تفگ : .دوب  راگزاس 
قداص ار  وا  اریز  تشادن ، ناکما  رکبوبا  يارب  يا  هناهب  چیه  رگید  درک و  یم  رانکرب  شماقم  زا  ار  رکبوبا  دش و  یم  یعّدم  شیوخ 

ای دیدحلا  یبا  نبا  رظن  نیا  هتبلا   (1)« تسا یتسرد  نخس  نیا  .دوب و  هدرک  میلست  ار  كدف  یهاوگ  لیلد و  چیه  نودب  دوب و  هتـسناد 
تحارصب زور  نامه  رد  (س ) ترضح .دوبن  ادرف  زورما و  ثحب  اریز  تسین  روطنیا  میوگ  یم  دیسرپب  نم  زا  رگا  اّما  تسا  داتـسا  نآ 

تلع هکلب  .ادـجادج  هن  دـندوب  لصتم  طوبرم و  مه  هب  تفـالخ  كدـف و  (س ) ترـضح رظن  زا  ًالـصا  درک و  حرطم  مه  ار  تفـالخ 
باب رد  .دنک  تموکح  دناوتب  دزاس و  لرتنک  ار  ّوج  ات  دوب  هناراکبیرف  تسایـس  نآ  وا  مرن  رهاظ  هب  نانخـس  رکبوبا و  دروخرب  یلـصا 
یـسک رگا  تسا و  خلت  اه  یـضعب  هقئاذ  يارب  دـنک  مکاح  ار  ضحم  قح  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تموکح 

اب ار  يروما  دیاب  راچان  سپ  دریذـپ  یمن  ار  ضحم  لطاب  رـشب  ترطف  ینعی  تسا ، خـلت  مه  زاب  دـنک  مکاح  ار  ضحم  لطاب  دـهاوخب 
هک درک  لقن  نم  يارب  (ع ) رقابدمحم ماما  زا  ار  یتیاور  ملع  لها  ناتـسود  زا  یکی  .دریذپب  ار  نآ  رـشب  ترطف  ات  ینک  مأوت  لطاب  نآ 
هک (ع ) یلع نینمؤـملاریما  هک  دـش  هچ  دـننک  یم  لاؤـس  ترـضح  زا  هک  تـسا  ضر )  ) يریازج هـّللا  هـمعن  دّیـس  باـتک  رد  ًـالامتحا 

هکنیا اب  نیملـسم  اب  هکلب  راّفک  اب  هن  مه  نآ  درک  گنج  همه  نیا  دوب  مکاح  هک  هام  دنچ  لاس و  راهچ  ضرع  رد  دوب  هّقح  تموکح 
دوب و ضحم  قح  یتموکح  رظن  زا  (ع ) یلع هک  دوب  نیا  تلع  دومرف : (ع ) رقاب ماما  .دندوب  هدرک  مایق  مه  نامثع  هیلع  اهناملسم  نیمه 
رد دوبن و  نینچ  ناـمثع  اـّما  درک ، یمن  قح  یطاـق  ار  لـطاب  ترـضح  دـنک و  لـمع  ار  حیرـص  صلاـخ و  تقیقح  ُّرم و  تساوخ  یم 

قح و لّوا  رفن  ود  نآ  تموکح  رد  اّما  دـنک ، لخاد  مه  قح  يرادـقم  یتح  دوبن  رـضاح  دوب و  مکاح  ضحم  لطاب  نامثع  تموکح 
.دندرک تموکح  اهنآ  دوب و  گنهامه  مه  رشب  ۀقئاذ  اب  رهاظ  هب  اذل  دوب و  هتخیمآ  مه  هب  لطاب 
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یقرافلا نب  یلع  تلأـس  و  : » تسا نینچ  ۀحفص 284  رـصم ، چ  هغالبلا _  جهن  حرـش  دلج 16  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ترابع  (. 1 - ) 1
هدـنع یه  كَدَـف و  رکبوبأ  اهیلإ  عفدـی  مل  ملف  تلق : معن ، لاق : هقداص ؟ همطاـف  تناـکأ  هل : تلقف  دادـغبب ، هیبرغلا  هسردـملا  سّردـم 

تءاجل اهاوعد  دّرجمب  كَدَـف  مویلا  اهاطعأ  ول  لاق : .هتباعد  هّلق  هتمرُح و  هسومان و  عم  انـسحتسم  افیطل  امالک  لاق  ّمث  مّسبتف ، هقداص ؟
یلع لجـسأ  دق  نوکی  هنأل  یـشب ء ؛ هقفاوملا  راذتعالا و  هنکمی  نکی  مل  و  هماقم ، نع  هتحزحز  و  هفالخلا ، اهجوزل  تعّداو  ًادـغ  هیلِإ 

« .حیحص مالک  اذه  و  دوهشال ؛ هنّیب و  یلِإ  هجاح  ریغ  نم  ناک  ام  انئاک  یعّدت  امیف  هقداص  اّهنأ  هسفن 
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باـب رد  .ضحم  لـطاب  هن  دـنهاوخ  یم  ضحم  قح  هن  مدرم  هک  مدرک  تشادرب  روـط  نیا  تیاور  زا  نم  میوـگب  حیرـص  لاـح  ره  هب 
.دیآ یمرد  روج  ناش  هقئاذ  اب  نوچ  دنهاوخ  یم  مه  اب  طولخم  ار  اهنیا  مدرم  تموکح 

: دیوگ یم  هدرک  مارآ  ار  ّوج  یمک  هکنیا  زا  دعب  رکبوبا  لاح  ره  هب 

ِِکقْدِص ْنَع  ٍهَدوُدْصَمال  ِکِّقَح َو  ْنَع  ٍهَدوُدْرَم  ُْریَغ  * 

.دنک در  ار  وت  ياهفرح  دیابن  مه  سکچیه  يوشب و  عنم  تّقح  زا  دیابن  وت  ینعی 

كدـف بصغ  رد  ار  شدوخ  راک  ًادـعب  ات  دـنک  یم  فیدر  راعـش  روط  نیمه  تسا ، ضحم  راعـش  یلاخوت و  همه  اـهفرح  نیا  دـینیبب 
ًالـصا .دیآ  یم  مغارـس  هب  یتملظ  ییوگ  موش ، یم  لسک  مناوخ  یم  ار  دارفا  نیا  تارابع  تقو  ره  هک  تسا  دهاش  ادخ  .دنک  هیجوت 

نآ هک  دـش  هچ  هک  دوش  یم  رثأتم  مدآ  .دور  یم  نیب  زا  یناطیـش  ًانطاب  ابیز و  ًارهاظ  تارابع  نیا  اب  یمدآ  نطاب  يافـص  تیمیمص و 
؟ دیشک ...و  يزادنادنب  يرگیزاب و  هب  اهتموکح  راک  دش و  هتخیمآ  اهتملظ  نیا  اب  یمالسا  تموکح 

بلق رد  نامیا  خوسر  یهلا و  ياوقت  تیمها 

يَْوقَِتب ِهّللاَدابِع  ْمُکیصُوا  .تسا  نابز  ۀقلقل  همه  تارابع  نیا  ینعی  .تسا  بلق  رد  نامیا  ندرکن  خوسر  نآ  تسا و  نشور  ّتلع  هتبلا 
راگزور دوشن  زاب  ادخ  يور  هب  ناسنا  لد  یتقو  دوشن ، دراو  یمدآ  لد  هب  اهقیدـصت  نیا  یتقو  دـشابن ، یهلا  ياوقت  یتقو  دـینادب  ِهّللا 

ربخ یب  وا  لد  بلق و  اـما  دـنک ، تیاـعر  ار  رهاوظ  دریگب ، هزور  دـناوخب ، زاـمن  رمع  کـی  یـسک  تسا  نکمم  .دوش  یم  نینچ  مدآ 
هدرک لفاغ  ار  وا  هک  تشاد  لد  رد  يرهُم  بجع  دینیب  یم  داد  يور  يا  هثداح  دـمآ و  شیپ  یـشیامزآ  ۀنحـص  رگا  تقو  نآ  دـشاب ،

بجوم هکنیا  هن  دریگب  ـالج  افـص و  لد  دـنک و  لد  دراو  ار  شتاـعاط  تاداـبع و  نیا  هک  دـنک  شـشوک  دـیاب  یمدآ  نیارباـنب  .دوب 
هب یگتـسباو  تسادخ ، يایلوا  هب  لّسوت  دناسر ، یم  لد  بلق و  يافـص  هب  ار  ام  هک  مه  يزیچ  نآ  میوگب  امـش  هب  اّما  .دوش  ترودک 

.دشاب افص  اب  ادخ  اب  شتولخ  رد  ناسنا  هکنیا  تساهنآ و 
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كدف بصغ  رد  رکبوبا  هیجوت 

: دیوگ یم  دوش و  یم  شدوخ  ياهاعدا  دراو  هویش  نآ  زا  هدافتسا  زا  سپ  رکبوبا  .نامدوخ  ثحب  هب  میدرگزاب 

ُْتعِمَـس ّینَأ  ًادیهَـش  ِِهب  یفَک  َهّللا َو  ُدِهْـشُأ  ّینِإ  ُهَلْهَأ َو  ُبِذْکَیال  ُدـِئاّرلا  َّنَأ  ِِهنْذِِإب َو  ِالا  ُْتلِمَعال  ِهّللا َو  ِلوُسَر  ْيأَر  ُتْوَدَـع  ام  ِهّللاَو  * 
َْملِْعلا َو َهَمْکِْحلا َو  (1) َو  َُبتُْکلا ُثِّرَُون  ا�مَّنِا  ًاراقِعال َو  ًاراد َو  ًهَِّضفال َو ال  ابَهَذ َو  ُثِّرَُونال  ِءاِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  ُنَْحن  : » ُلوُقَی (ص ) ِهّللا َلوُسَر 

ِهِمْکُِحب ِهیف  َمُکْحَی  ْنإ  انَدَْعب  ِْرمَْألا  ِیلِولَف  ٍهَمْعُط  ْنِم  اَنل  َناک  ام  َهَُّوبُّنلا َو 

ترـضح نآ  ةزاجا  نذا و  هب  رگم  مدرکن  لمع  مدرکن و  زواجت  (ص ) مرکا ربمغیپ  يأر  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  رکبوبا 
متسه امش  يورشیپ  نم  ینعی   ) دیوگ یمن  غورد  شدوخ  لها  هب  تقوچیه  ورـشیپ  و  دوب ) تردپ  ةزاجا  اب  نم  راک  هک  نیا  هب  هراشا  )
یفاـک دـنوادخ  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  نم  و  دـنک ) یم  نییعت  مه  خرن  اوعد  طـسو  رکبوبا  هک  تسا  بلاـج  يربهار ، رد 

یمن ثرا  هب  یـسک  يارب  یگدـنز  لیاسو  نیمز و  هناـخ و  ـالط و  ناربماـیپ ، هورگ  اـم  دومرف : یم  (ص ) ربمغیپ مدینـش  نم  هک  تسا 
یلو ِنآ  زا  ام  زا  دعب  میراد  یگدنز  لیاسو  زا  هک  ار  هچنآ  میراذگ و  یم  ثرا  هب  ار  تّوبن  ملع و  تمکح و  باتک و  ام  میراذـگ و 

.دشاب یهلا  ماکحا  وا  ماکحا  هک  یتروص  رد  تسا  نیملسم  رما 

.یگدنز لئاسو  ینعی  دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  ترابع  هِمعُط  تباث و  کلم  ینعم  هب  راقِع 

ار یلعج  ثیدح  نآ  ربمغیپ  هب  اجنیا  رد  متفگ  ًالبق  هک  هویش  نآ  زا  دعب  وا  دنیب  یم  دنک  یم  تقد  رکبوبا  نانخس  نیا  رد  ناسنا  یتقو 
شلها هب  هک  رادمامز  هک  دنک  یم  نییعت  مه  خرن  اوعد  طسو  رد  ًانمض  .مدرک  لمع  ربمغیپ  يأر  هب  نم  دیوگ  یم  دهد و  یم  تبـسن 

یکی شلیلد  اعدا و  ینعی  دـیوگ ! یمن  غورد  هک  نیملـسم  ۀـفیلخ  دـیوگ  یم  دراد و  شدوخ  هب  مه  يا  هراشا  هک  دـیوگ  یمن  غورد 
: دوش یم  مولعم  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  تسا !
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 _ لّوا

نادـنزرف ۀـمه  دـنرب و  یم  ثرا  ناربمایپ  نادـنزرف  هک  نیا  اب   » هک دـندومرف  وا  هب  (س ) ترـضح هک  هلمج  نآ  هب  دـهاوخ  یم  رکبوبا 
نآرق زا  تسناوتن  اّما  دهد  خـساپ  مربن »؟ نم  یلو  يربب  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  دـش  روطچ  دـنرب ، یم  ثرا  ناشردـپ  زا  مه  نیملـسم 
غارـس هب  تفر  مدرکن و  ار  راـک  نیا  دوـخ  رـس  نم  تـفگ  دـش و  لّـسوتم  یلعج  ثیدـح  هـب  اذـل  دـهدب  (س ) ترـضح هـب  یخـساپ 
ثیدح مییوگ  یم  ارچ  اّما  .درک  لعج  ار  ثیدح  اذل  تسا  نکش  نادند  (س ) ارهز ترضح  ینآرق  لالدتـسا  دید  نوچ  (ص ) ربمغیپ

.يداد غورد  تبسن  نم  ردپ  هب  وت  دیامرف  یم  رکبوبا  هب  ًادعب  (س ) ارهز ترضح  اریز  درک ؟ لعج  ار 

 _ مّود

اریز دشاب  هدش  دزـشوگ  تیب  لها  هب  ًامتح  دنـشاب و  هدینـش  ار  نآ  تیب  لها  صوصخب  نارگید  دیاب  دشاب  ربمغیپ  زا  ثیدح  نیا  رگا 
وا یبَسَن  َِرب  ثاریم  اهنت  هک  شرتخد  هناگی  هب  ربمغیپ  اّما  دوب  هدینش  رکبوبا  ار  ثیدح  نیا  هک  دش  روطچ  اّما  .دوش  یم  طوبرم  نانآ  هب 

، میوگ یمن  غورد  نم  دـیوگ  یم  لّوا  رکبوبا  اریز  .دوش  یم  مولعم  ثیدـح  ندوب  یلعج  مه  رکبوبا  ِدوخ  ریبـعت  زا  دوـب ؟ هتفگن  دوـب 
يانگنت رد  دوش  یم  مولعم  سپ  دریگ ، یم  هاوگ  ار  ادـخ  دروخ و  یم  مسق  مه  دـعب  تسا و  هتـشاد  لعج  دـصق  دوش  یم  مولعم  سپ 

.دوب هتفرگ  رارق  يدب 

 _ مّوس

لـیاسو و اـت  تفر  باـطخ  نبرمع  رتـخد  شرتـخد و  ۀـناخ  هب  رکبوبا  اـیآ  دوب ، هدومرف  يزیچ  نینچ  (ص ) مرکا ربـمغیپ  هک  ضرف  رب 
یم ثاریم  كرتام و  وزج  جوز  گرم  زا  دـعب  دوب و  هقفن  وزج  هک  ار  اهنآ  سابل  ایآ  نآ  زا  رتالاب  دریگب و  ار  اـهنآ  باقـشب  هساـک و 

؟ دروآرد اهنآ  نت  زا  دوش 
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 _ مراهچ

هطلاغم طلخ و  دوب  هتفگ  رکبوبا  دوخ  هک  يرگید  بلطم  اب  تایاور  بسح  هب  دـندومرف  (س ) ترـضح هک  ار  یبلطم  اجنیا  رد  رکبوبا 
دننک و ناشدوخ  مان  هب  دـنرادرب و  ار  لاملا  تیب  لاوما  هک  دنتـسین  ایند  نارادـمامز  لثم  ءایبنا  هک  دوب  هدومرف  (ص ) مرکا ربمایپ  .درک 

لداع رگا  يدعب  مکاح  نآ  دنک  نینچ  یـسک  رگا  دنراذگب و  دوخ  ۀثرو  يارب  مدرم  لاوما  زا  يا  هتـشابنا  تورث  دـنتفر  ایند  زا  یتقو 
هناخ و ناشنادنزرف  يارب  ءایبنا  هکنیا  هن  تسا  نارادمامز  ءایبنا و  یـشم  توافت  رد  ثحب  ینعی  .دنک  هرداصم  دیاب  ار  لاوما  نیا  دشاب 

يونعم روما  دنراذگ  یم  یقاب  تّما  يارب  ءایبنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  رب  دیکأت  تّما  دروم  رد  دعب  دنراذگ و  یمن  ثرا  هب  هناخ  لیاسو 
یقاب تمکح  ملع و  تیونعم و  هکلب  دـنراذگ ، یمن  ثرا  هب  ییاراد  لام و  دوخ  تما  يارب  ناربمایپ  ینعی  تسا ، تمکح  باتک و  و 
یقاب ربمغیپ  زا  هچ  ره  ام  هک  دـنک  یم  تشادرب  بلاطم  نیا  زا  هنوگچ  هک  دـش  صخـشم  رکبوبا  ۀـطلاغم  مه  زاب  اجنیا  .دـنراذگ  یم 

.مینک یم  هرداصم  دنام 

كرتام ءزج  كدـف  ات  دندیـشخب  (س ) ارهز ترـضح  هب  ار  كدـف  ناشدوخ  تایح  رد  دنتـشاد  هک  يدـید  اب  (ص ) مرکا ربماـیپ  اذـل 
.دوشن بوسحم 

 _ مجنپ

راوس تفـالخ  بکرَم  هب  میتـسناوت  یمن  میدرک  یمن  ار  راـک  نیا  اـم  رگا  هک  درک  زاـب  ار  شدوخ  تشُم  داد و  ول  ار  شدوخ  رکبوـبا 
يولج ات  میدرک  یم  ار  راک  نیا  یتسیاب  ام  هک  نیا  هب  هراـشا  .تسا  دـعب  رما  یلو  يارب  دـنام  یم  یقاـب  هچنآ  دـیوگ  یم  نوچ  میوش 

.میهد رارق  نامدوخ  تفالخ  ۀناوتشپ  ار  كدف  میریگب و  ار  وت  رهوش  تفالخ 

 _ مشش

ٍهَمْعُط ْنِم  ا�َنل  َنا�ک  ا�م  دیوگ َو  یم  متسه و  نیملسم  رما  یلو  نم  دیوگ  یم  دنک و  یم  نییعت  مه  خرن  اوعد  ۀنایم  رد  یکریز  اب  رکبوبا 
ۀناوتـشپ عقاو  رد  دـیوگب  ًاحیرـص  هکنیا  نودـب  اجنیا  رد  .دـنک  یم  مکحم  ًانمـض  مه  ار  شدوخ  تفالخ  ۀـیاپ  دراد  ...ِْرمأـْلا و  ِیلَِولَف 

: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  يا  هزات  ياعدا  شدوخ  ریهطت  يارب  تسا و  هتفرگ  اهنآ  زا  ار  تیب  لها  تموکح 
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كدف بصغ  رد  نیملسم  عامجا  ياعدا 

َنِم ٍعامجِِإب  َِکلذ  َراّجُْفلا َو  َهَدَرَْملا  َنُولِداُجی  َراّفُْکلا َو  َنوُدِهاُجی  َنوُِملْسُْملا َو  ِِهب  ُِلتاُقی  ِحالِّسلا  ِعا�رُْکلا َو  ِیف  ِِهْتلَوا�ح  ا�م  ا�ْنلَعَج  ْدَق  َو  * 
(1) يْدنِع ْيأَّرلا  َنا�ک  اِمب  َِّدبَتْسَأ  َْمل  يدْحَو َو  ِِهب  ْدَّرَفَتَأ  َْمل  َنیِملْسُْملا 

راّفک اب  ات  مینک  زّهجم  ار  نیملـسم  ات  میداد  رارق  بسا  هحلـسا و  ۀـّیهت  يارب  میتفرگ  امـش  زا  هک  ار  كدـف  نیا  ام  دـیوگ : یم  رکبوبا 
.مدرک لمع  نیملسم  عامجا  هب  هکلب  مدرکن  هک  دوخ  رس  مه  ار  راک  نیا  نم  .دنناشنب و  دوخ  ياج  رس  ار  نیزواجتم  دننک و  داهج 

.میداد رارق  یمالـسا  داهج  ۀناوتـشپ  ار  كدف  ام  دیوگ  یم  یبیرف  ماوع  يارب  هکنیا  لّوا  .تسا  حضاو  هتکن  دـنچ  مه  تمـسق  نیا  رد 
نیملـسم عامجا  هب  ار  راک  نیا  نم  دـیوگ  یم  هکنیا  مّود  .دـنهدب  قح  نابـصاغ  هب  دـنوش و  هابتـشا  راچد  مدرم  اـت  دـیوگ  یم  ار  نیا 

ربمغیپ زا  هک  یثیدح  هب  تفگ  ًالبق  خساپ  رد  رکبوبا  اّما  درک  دانتـسا  یهلا  ماکحا  نآرق و  هب  (س ) ارهز ترـضح  تسا  بلاج  .مدرک 
لمع ینآرق  دنتسم  تفگ  (س ) ارهز ترضح  ًالوا  هک  یلاح  رد  مدرک ، لمع  نیملـسم  عامجا  هب  دیوگ  یم  اجنیا  مدرک ، لمع  مدینش 
يارب هک  نیا  زا  يرکذ  ًالـصا  خـیرات  رد  هکنآ  نمـض  تشاذـگ  اپ  ریز  ار  نآرق  مکح  دوش  یمن  هک  نیملـسم  عامجا  اـب  تسیچ ؟ وت 

زا عامجا  نامه  عامجا  زا  روظنم  هک  نیا  رگم  .هدشن  هتفرگ  یسک  زا  مه  ییأر  تسا  هدماین  هدوب  يا  هسلج  یعامجا و  كدف  نتفرگ 
دنتساوخ باحصا  مدرم و  زا  دندیشک و  ریشمش  مه  دعب  دنداد ، وا  هب  يأر  دنتسشن و  رفن  جنپ  مه  هفیقس  رد  هلب  .دشاب  يا  هفیقس  عون 
تاغیلبت اب  دعب  دننک  یم  رازگرب  يرهاظ  یتاباختنا  کی  ایند  نارادمامز  لقادح  زورما  .مینز  یم  ار  ناتندرگ  هنرگ  دـینک و  تعیب  هک 

.میـشک یم  ار  امـش  الا  دیهد و  يأر  دییایب  هک  دـنراذگ  یمن  مدرم  هاگجیگ  هب  هک  هحلـسا  اّما  دـنهدب ، يأر  ات  دـنناشک  یم  ار  مدرم 
هزینرس ریشمش و  روز  اب  هکلب  دندرکن  لمع  مه  روط  نیا  هک  هفیقس  رد  اّما  دننک ، یم  لصاح  یمومع  عامجا  یعون  لاح  ره  هب  ینعی 

زا رفن  ود  یکی  هدوـب و  رکبوـبا  طـقف  هکلب  دـندادن  يأر  مه  رفن  جـنپ  نیمه  یتـح  كدـف  بصغ  يارب  هتبلا  .دـنتفرگ  تـعیب  مدرم  زا 
تـسا نیا  زج  ایآ  تسیچ ؟ سپ  تسین  یبیرف  ماوع  نیا  رگا  .دـنک  یم  نیملـسم  عامجا  ياعدا  هسلج  نیا  رد  تقو  نآ  شناراـکمه ،

: دیوگ یم  (س ) ارهز ترضح  هب  دنک و  یمن  تعانق  مه  اهنیمه  هب  اّما  دوش ؟ یم  هظفاح  مک  وگغورد  هک 
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کنود رخّدنال  کنع و  يوزنال  کیدی  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذه 

ار نآ  مهاوخ  یمن  منک و  یمن  غیرد  امـش  زا  ار  ملاـم  نم  .دـشاب  امـش  شکـشیپ  مراد  هچ  ره  تسا و  نم  عضو  نم و  يدوجوم  نیا 
بادآ هک  یلاح  رد  دنروخ ، یم  ار  رهاظ  بیرف  دنروخ و  یم  لوگ  هشیمه  ماوع  مدرم  اهفرح  عون  نیا  اب  .منک  هریخذ  امـش  ریغ  يارب 
یسک قح  هک  نیا  هن  دوش  ادا  نارگید  یعرش  قح  ینعی  دوش  تیاعر  یمالسا  قوقح  هک  تسا  هدیدنسپ  هاگ  نآ  یقالخا  یمالـسا و 

هک تسا  نیا  لثم  .دـنرادزاب  شعورـشم  قح  بلط  يریگیپ  زا  یناسنا  یقالخا و  ياـه  هیـصوت  اـب  ار  مولظم  دـعب  دوش  هتفرگ  ملظ  هب 
ندرک عییـضت  ینعی  نیا  مَحِرا ، سوّدـُق  ای  دـیوگب  دوش  دـنلب  بش  دـعب  دـناوخن  ار  هیموی  ياهزامن  دـنک ، كرت  ار  شتاـبجاو  یـسک 
: دیوگ یم  سپس  رکبوبا  .دش  هداد  حیضوت  ًالبق  هک  تسا  یلام  ماوع  نامه  نیا  .یمازلاریغ و  ماکحا  ششوپ  ریز  یمازلا  ماکحا 

امیف ٌِذفان  ِکُمْکُح  ِِکلْـصَأ  ِکِعْرَف َو  ْنِم  ُعَضُونال  ِِکلْـضَف َو  ْنِم  َِکل  ام  ُعَفْدَیال  ِکینَِبل  ُهَبِّیَّطلا  ُهَرَجَّشلا  ِکیبَأ َو  ِهَُّما  ُهَدِّیَـس  ِْتنَأ  َو  * 
؟ ِكا�بَأ َِکلذ  یف  َِفلا�خَأ  ْنَأ  َنیَرت  ْلَهَف  يادَی  ْتَکَلَم 

مرذگ یمن  امش  عرف  لصا و  زا  نم  تسین و  امش  تلیضف  رکنم  یسک  یشاب ، یم  تنادنزرف  كاپ  تخرد  تردپ و  تّما  رورـس  وت  و 
هک ینیب  یم  امش  ایآ  لاح  .مراد  دوخ  تسد  رد  نم  هچنآ  هب  تبسن  طقف  اّما  تسا  ذفان  امش  مکح  مراد ) یم  هگن  ار  تمارتحا  ینعی  )

؟ مدرک تفلاخم  امش  ردپ  اب  كدف  رما  نیا  دروم  رد  نم 

هب تبسن  یلاخوت  تافراعت  اب  هنوگچ  دوش و  یم  رارکت  نیغورد  ۀناوتشپ  یب  ياه  مارتحا  يزاسرهاظ و  نامه  مه  زاب  ًالوا  دینک  تقد 
زاب اّما  يدرک  ادخ  باتک  ادخ و  اب  تفلاخم  وت  تفگ  (س ) ارهز ترضح  ًایناث  .دنک  یلام  تسام  ار  هلئسم  دهاوخ  یم  شدوخ  لاوما 

؟ ما هدرک  تفلاخم  وت  ردپ  اب  نم  ایآ  دیوگ  یم  دنادرگ و  یمرب  (ص ) ربمغیپ صخش  هب  ار  هلئسم  خساپ  رد  رکبوبا  مه 
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مهدراهچ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/8/18 مهدراهچ ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز ترضح 

ْمِهِدْهَع ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ٍمْوَِقل  ًاسُْؤب  * 

.دندوب هتسب  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  دنتسکش  ار  دوخ  ياه  مسق  ای  اهنامیپ  هک  یهورگ  لاح  هب  ادب 

...َنُوِلتاُقت الَا  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُؤَدب  ْمُه  ِلوُسَّرلا َو  ِجارْخِِاب  اوُّمَه  َو  * 

.دندرک زاغآ  امش  هیلع  ار  هئطوت  نانیا  دننک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  ربمغیپ  هک  دنتفرگ  میمصت 

(1) َنینِمُؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَا  ُهّللاَف  ْمُهَنْوَشَْختَأ  * 

ۀیآ ًانیع  ترضح  ترابع  نیا  .دیـشاب  نمؤم  رگا  دیوش  كانمیب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  هکنآ  لاح  دیـسرت  یم  اهنآ  زا  ایآ 
ار هفیقس  نارادمدرـس  تنایخ  نیا  دنهد و  یم  قیبطت  هفیقـس  نایرج  رب  ار  دوهی  تنایخ  ۀلئـسم  یبوخ  هب  ترـضح  .تسا  میرک  نآرق 
زا ار  ربمغیپ  دنهاوخ  یم  مه  اهنیا  دننک  نوریب  هنیدم  زا  ار  ربمغیپ  دنتـساوخ  یم  دوهی  .دنناد  یم  هنیدـم  دوهی  لها  تنایخ  نامه  ریظن 

ۀیحان زا  ار  وا  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  زا  تعاطا  مدع  ثحب  تسین ، نم  رهوش  و  (ع ) یلع ترضح  صخش  ثحب  دننک ، جراخ  هنحص 
جراخ هنحص  زا  ار  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  عقاو  رد  ندرک  رود  تفالخ  زا  ار  (ع ) یلع سپ  .دوب  هدرک  یفرعم  تفالخ  يارب  ادخ 

.تسا ندرک 

قح زا  تیامح  مدع  یلصا  تّلع  یبلط ، تحار  هب  شیارگ 

ِضْفَْخلا َیلِإ  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَق  ْنَأ  �يرَأ  ْدَق  الَأ َو  * 
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.دیا هدش  بلط  هافر  هدش و  ضوع  امـش  یحور  تلاح  ینعی  .دیا  هتفر  ورف  ینارذگـشوخ  یبلط و  تحار  رد  امـش  هک  منیب  یم  انامه 
ار ریـسم  نارواگنج  امـش  ینعی  .دنک  یم  هراشا  هدش  هورگ  نیا  ینیـشن  بقع  ثعاب  هک  یلـصا  ۀلئـسم  نآ  هب  اجنیا  رد  (س ) ترـضح
زا تسا و  هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  امش  ییایند  ياه  هبذاج  دیا ، هدروآ  یبلط  تحار  هب  ور  تسا ، هتفای  رییغت  ناتلاح  دیدرک و  ضوع 
زا هک  ینینیدتم  ناصلخم و  دندوب  رایسب  مه  ام  دوخ  راگزور  رد  .تسا  روط  نیمه  هشیمه  .دیا  هتـشادرب  تسد  قح  هار  رد  يراکادف 

.دندش سفن  میلست  دنتفر و  يّدام  لئاسم  لابند  هب  رسکی  دنداد و  تسد  زا  ار  اه  هیحور  نآ  یتدم  زا  سپ  اّما  دندوب  بالقنا  اب  لّوا 

ِْهیَلَع ْمُهاوْغَأ  ِْضبَْقلا َو  ِطْسَْبلِاب َو  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  َو  * 

هک ار  یسک  امش  ینعی  .تسا  یهن  يانعم  هب  ضبق  و  رما ، يانعم  هب  طسب  .دوب  یهن  رما و  هب  راوازس  هک  ار  هک  نآ  دیدرک  رود  امـش  و 
هنحص زا  دوب  بوصنم  ادخ  فرط  زا  ًاثلاث  دوب و  یهلا  ماکحا  مالسا و  نیزاوم  هب  انشآ  ًایناث  تشاد و  مالسا  تموکح  رد  ییاناوت  ًالّوا 

وا دـندوب و  راوازـس  مه  نارگید  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  تسین ، یلیـضفت  تفـص  يانعم  هب  اـجنیا  رد  ُّقَحَا  هملک  نیا  .دـیدرک  رود 
دندـمآ راـک  رـس  هک  اـهنآ  و  يرگید ، سک  چـیه  هن  دوب  راوازـس  وا  طـقف  ینعی  .تسا  راوازـس  ًاـقلطم  ياـنعم  هب  هکلب  دوب ، رتراوازس 

.دنرادن راک  تیحالص 

(1) ِهَعَّسلِاب ِقیِّضلا  َنِم  ُْمتْوََجن  ِهَعِّدلِاب َو  ُْمتْوَلَخ  َو  * 

تحار ینعی  .یتحار  شیاسآ و  تعسو و  يوس  هب  هقیضم  یگنت و  زا  ار  ناتدوخ  دیداد  تاجن  دیدرک و  تولخ  یبلط  تحار  اب  امش 
يریگرد تافاکم و  دراد ، ندیشک  جنر  نداتسیا  قح  ۀماقا  ياپ  هک  دیدید  امش  .دش  تنایخ  نیا  زاس  هنیمز  امـش  یتوافت  یب  یبلط و 

نتم لقن  رب  انب  .دیـسرب  ناتدوخ  ینارذگـشوخ  یتحار و  هب  دـیهد و  تاجن  اـنگنت  نیا  زا  ار  ناـتدوخ  هک  دـیتفرگ  میمـصت  سپ  دراد 
جاجتحا لقن  رب  انب  و  دـیدرب ، هانپ  یبلط  تحار  تعـسو و  يوس  هب  انگنت  نیا  زا  امـش  دراد  راـشف  يریگرد و  قح  زا  يرادـفرط  ینعی 

.تسا قح  هعس  زا  دارم  و  لطاب ، قیض  زا  دارم 
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ُْمتْغَّوَسَت يذَّلا  ُُمتْعَسَد  ُْمْتیَعَو َو  يذَّلا  ُُمتْجَحَمَف  * 

هتفریذپ ار  تقیقح  ینعی  .دـیدروآ  الاب  دـیدوب  هدروخ  اراوگ  ياذـغ  لثم  هچنآ  دـیتخادنا و  رود  دـیدرک  یم  ظفح  هک  ار  هچنآ  سپ 
نوریب ار  نآ  اذل  دوب  یمـسج  ياهیتخـس  لّمحت  اب  هارمه  نآ  ظفح  نوچ  تشادن  ار  تقیقح  نیا  تقاط  امـش  حور  مکـش  اّما  دـیدوب 

.دیتخادنا رود  دیدروآ و 

هیبعت ییاراوگ  ياذغ  لثم  امـش  رد  نامیا  دوب و  هتفریذـپ  ار  قح  هب  نامیا  امـش  حور  دـیامرف  یم  ترـضح  .تسابیز  تاریبعت  ردـقچ 
: هک دینادب  اما  .دیتخادنا  نوریب  دیدرک و  غارفتسا  ار  نآ  ناتراک  نیا  اب  اّما  دوب  هدش 

(1) ٌدیمَح ینََغل  َهّللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإَف  * 

.تسا هدش  شیاتس  زاین و  یب  همه  زا  ادخ  دیوش ، رفاک  مه  اب  همه  تسا  نیمز  يور  ناسنا  هچ  ره  امش و  رگا 

درک و حرطم  ار  ...و  مالسا  روهظ  ۀلئسم  يداقتعا و  لئاسم  یکی  یکی  درک و  عورـش  نآ  أدبم  تقلخ و  زا  هبطخ  يادتبا  زا  ترـضح 
دنک لاؤس  یـسک  تسا  نکمم  لاح  .دیراد  مه  یناسنا  يورین  تاناکما و  هک  نیا  اب  دـیا  هدیـشک  قح  تیامح  زا  تسد  امـش  تفگ 

يدـعب تراـبع  تسناد ؟ یمن  اـی  دـنروخ  یمن  یناـکت  مه  نانخـس  نیا  هبطخ و  نیا  اـب  تعاـمج  نیا  هک  تـسناد  یم  ترـضح  اـیآ 
.دراد تخانش  هدنیآ  ناشلامعا و  مدرم و  نیا  هب  تبسن  هزادنا  هچ  ات  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  ًاقیقد  ترضح 

ْمُُکبُوُلق اْهتَرَعْشَتْسا  ِیتَّلا  ِهَرْدَْغلا  ْمُْکترَماخ َو  یتَّلا  َِهلْذَْخلِاب  یّنِم  ٍهَفِْرعَم  یلَع  اذه  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَق  الَأ َو  * 

رثا امش  رد  نم  نانخس  هک  متسناد  یم  هدش و  هتخیمآ  امـش  اب  ندرکن  يرای  هک  متـشاد  تخانـش  هک  یلاح  رد  متفگ  هچنآ  متفگ  نم 
نوچمه ییافو  یب  دیا و  هتفر  ورف  يّدام  هافر  رد  هدش و  توافت  یب  يونعم  ياهـشزرا  هب  تبـسن  هک  مسانـش  یم  ار  امـش  نوچ  درادن 

امش راعش  افو  كرت  دیامرف  یم  ترضح  .دنیوگ  یم  نت  هب  هدیبسچ  سابل  هب  راعـش  .تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  امـش  ياهلد  سابل ،
هب دبـسچ  یم  نت  هب  هک  ریز  سابل  لثم  ییافو  یب  دیتسین و  قح  هب  ندرک  کمک  لها  امـش  هدیدرگ و  امـش  نورد  يادـیوس  هدـش و 

نیا ارچ  سپ  درادن  مدرم  نآ  رد  يریثأت  نانخس  نیا  دنتـسناد  یم  ترـضح  رگا  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  .تسا  هدیبسچ  امـش  حور 
: دیامرف یم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  (س ) ترضح تمظعاب ؟ سلجم  نیا  نخس و  همه 
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ِهانَْقلا ُرَوَخ  ِْظیَْغلا َو  ُهَثْقَن  ِسْفَّنلا َو  ُهَْضیَف  ا�هَّنِکل  َو  * 

.هزینرس نداتفا  راک  زا  ندش و  دنُک  يارب  نم و  لد  شزوس  رطاخب  محور ، ششوج  رطاخب  متفگ  ار  اهنیا  اّما 

دیاینرب يراک  شتـسد  زا  دـنک و  عافد  قح  زا  دـناوتن  ًـالمع  ناـسنا  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا  .يدـنک  فعـض و  یگتـسکش ، ینعی  روَخ 
دنیشنب تکاس  دیابن  دشاب و  هتشادن  ار  نآ  نتشاد  اپ  هب  ناوت  هچ  رگ  دنک  حرطم  اراکـشآ  ار  قح  شیایوگ  نابز  اب  دیاب  هک  تساجنآ 
هداتفین راک  زا  هک  منابز  یلو  دوب  یلاخ  قح  زا  يرادفرط  ملاظ و  اب  هزرابم  زا  متـسد  دـیوگ  یم  ترـضح  نیاربانب  .دـشاب  رگاشامت  و 

ره دـنک  رکنم  زا  یهن  هب  مادـقا  دـیاب  یناـبز  تروص  هب  لقادـح  نمؤم  هک  دراد  هراـشا  مه  رکنم  زا  یهن  بتارم  هب  بلطم  نیا  .تسا 
.دهد ماجنا  يراک  دناوتن  یلمع  رظن  زا  دنچ 

(1) ردّصلا هّثب  و  * 

.تفگ یم  لد  درد  درک و  یم  هاچ  رد  رس  دوب  روط  نیمه  مه  (ع ) یلع دینک  تقد  .دناکرت  یم  دراد  ار  ما  هنیـس  هّصغ  مدید  نوچ  و 
زا لّوا  دنک  یم  حرطم  ار  هلئـسم  ود  ترـضح  سپ  .مدز  ار  میاهفرح  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  مدـمآ  دـیوگ  یم  (س ) ارهز ترـضح 

: مّود تسا و  لد  درد  هک  یناور  ۀبنج 

ِهَّجُْحلا ُهَمِدْقَت  َو  * 

امـش رب  ینابز  تروص  هب  ار  تّجح  منک ، قح  ۀـماقا  متـسناوتن  ًالمع  رگا  هکنیا  يارب  ایناث  ینعی  مشاب ، هدرک  تّجح  مامتا  اـت  متفگ  و 
.مدرک مامت 

: منک یم  رورم  ار  (س ) ترضح بلاطم  هصالخ  تروص  هب  اجنیا  رد 

، متسناد یمن  هک  درواین  رذع  یسک  ات  مدز  ار  اهفرح  نیا  _ 1
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 ، هّدُع مه  هّدِع و  رظن  زا  مه  دننک  يریگولج  تنایخ  ملظ و  زا  هک  دندوب  رداق  مه  ناگدنونش  _ 2

، دننک کمک  هک  دش  هتساوخ  مه  نانآ  زا  _ 3

، دش قح  زا  عافد  رد  نانآ  عنام  نانآ  یبلطایند  یبلط و  تحار  _ 4

.دوب نم  ۀبرح  نیرخآ  هک  مدرک  قح  زا  يرادفرط  نابز  اب  یلو  متشادن  ملظ  زا  يریگولج  يارب  یلمع  ناوت  هک  نیا  اب  نم  _ 5

: هجیتن

یهاتوک قح  هب  تبسن  يرادفرط  زا  درکن و  تلفغ  قح  زا  ینآ  ارهز  هک  دینک  تبث  دینادب و  خیرات  رد  ناگدنیآ  يا  نیدوجوم و  يا 
.تشادن

نابلط تحار  نانود و  یهاتوک  ةرمث  كدف و  بصغ  تبقاع 

ا�هُوبِقَتْحاَف اهوُمُکَنوُدَف  * 

ياهدـمایپ بقاوع و  هک  دـیراد  هگن  مکحم  ار  نآ  لاح  دـیتساوخ  یم  ار  كدـف  ینعی  .دـیدنبب  مکحم  ار  شباـنط  .كدـف  نیا  لاـح 
یم گنت  نآ  هب  یسراف  رد  دندنب و  یم  راب  يور  رتش و  مکـش  ریز  هک  تسا  یبانط  ْبقح  .دراد  لابند  هب  يونعم  يورخا و  يویند و 

.دنیوگ

ِّفُْخلا ِهَبِقَن  ِرْهَّظلا  َهََربَد  * 

امش هک  نیا  زا  هیانک  داد ، دهاوخن  يراوس  امـش  هب  دیهاوخ  یم  هک  روط  نآ  ینعی  .تسا  گنل  نآ  ياپ  حورجم و  بکرَم  نیا  تُشپ 
.دیسر دیهاوخن  دیراد  هک  یفادها  نآ  هب 

ِرا�ْعلا َهَِیقاب  * 

دیراذگب و شوپرـس  دـیا  هدرک  بصغ  روز  هب  ار  نآ  هک  بلطم  نیا  يور  دـیناوت  یمن  امـش  ینعی  .دـنام  یم  یقاب  نآ  راع  گنن و  و 
زا اّما  ایند  رظن  زا  نیا  .دنباینرد  ار  امش  تنایخ  یگمه  ناگدنیآ  هک  تسین  روط  نیا  دنام و  یم  یقاب  خیرات  لوط  رد  امش  تنایخ  نیا 

: مه ترخآ  رظن 
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ِراّبَْجلا ِهّللا  ِبَضَِغب  ًهَموُسْوَم  * 

ۀیحاـن زا  مه  یهلا  بضغ  دـنام  یم  گـنن  امـش  رب  خـیرات  لوط  رد  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی  .تسوا  رب  هراوـمه  مه  یهلا  بضغ  غاد  و 
.تسین یندرک  كاپ  دراد و  دوخ  رب  تفالخ ، ای  كدف  نیا  ار ، ادخ  بضغ  غاد  .دیامن  یم  يور  امش  رب  نآ  بصغ 

َِدبَْألا ِرانَش  َو  * 

.دراد هارمه  هب  مه  يدبا  گنن  هوالعب  و 

(1) ِهَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ِهَدَقوُْملا  ِهّللا  ِراِنب  ًَهلوُصْوَم  * 

لد هک  یشتآ  ینعی  .دوش  یم  هاگآ  نآ  زا  اهلد  ای  دنک  یم  اهلد  رب  عولط  هدرک و  نشور  دنوادخ  هک  یـشتآ  هب  دناسر  یم  ار  امـش  و 
.دنک یم  نایب  مه  ار  هورگ  نآ  لمع  نیا  يورخا  راثآ  يویند ، راثآ  رب  هوالع  ترضح  بیترت  نیدب  .زوسرکیپ  هن  تسا  زوس 

َنُولَعْفَتام ِهّللا  ِْنیَِعبَف  * 

.دراد رظن  ریز  ار  امش  لاعفا  ۀمه  ادخ  ینعی  .دینک  یم  لمع  دیراد  ادخ  هاگدید  رد  امش  دینادب  سپ 

(2) َنُوِبلَْقنَی ٍِبلَْقنُم  يَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  * 

، تسابیز ترضح  ۀبطخ  رد  میرک  نآرق  زا  اه  هدافتـسا  تاریبعت و  نیا  ردقچ  .دنراد  یتبقاع  هچ  هک  دنمهف  یم  يدوزب  ناراکمتـس  و 
دیدهت یهلا  باذع  هب  ار  اهنآ  دیراکمتس و  ملاظ و  امش  دیوگ  یم  تحارصب  ترضح  .دور  یم  رامش  هب  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  و 

.دیشچب ار  ناتیاهراک  باذع  ات  دیورب  ینعی  ناشیاهراک ، يارب  دشاب  يزیوجت  هکنیا  هن  دنک  یم 

ٍدیدَش ٍباذَع  يَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذَن  ُهَْنبا  اَنَأ  َو  * 

.دوب هدمآ  دیدش ، باذع  زا  امش  راذنا  يارب  هک  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  نم  و 

.مهد یم  راذنا  ار  امش  ینعی  منک  یم  امش  اب  درک  امش  راذنا  رد  مردپ  هک  ار  يراک  نامه  نم  هک  نیا  هب  هراشا 
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(1) َنُوِلماع ّانِا  اُولَمْعاَف  * 

، تیب لها  ام  ینعی  ّانِا  دیامرف  یم  ترـضح  دینک  تقد  .میهد  یم  ماجنا  میراد  هفیظو  هچنآ  مه  ام  دینکب  دـیهاوخ  یم  يراک  ره  سپ 
.مینک یم  لمع  نام  یهلا  ۀفیظو  هب  تیب  لها  ام  ۀمه  هک  دنک  یم  هراشا  هکلب  دشاب ، ترضح  دوخ  شا  ینعم  طقف  هک  اَنَا  دیوگ  یمن 

ياهراک هب  امـش  دـیامرف  یم  ترـضح  سپ  .درک  لمع  مالـسا  لصا  ظفح  رد  شا  هفیظو  هب  درک  توکـس  لاس  هک 25  مه  (ع ) یلع
.مینک یم  ار  نام  ینامحر  راک  مه  ام  دیشاب  لوغشم  نات  یناطیش 

(2) َنورِظَْتنُم ّانِا  اورِظَْتنا  َو  * 

ات مینک  یم  ربص  سپ  .دراد  ترخآ  ایند و  رد  يا  هجیتن  یلمعلا و  سکع  یلمع  ره  ینعی  .مینام  یم  رظتنم  مه  ام  دیشاب  رظتنم  امش  و 
.هچ ام  لمع  ۀجیتن  دوب و  دهاوخ  هچ  امش  لمع  ۀجیتن  مینیبب 

.دهدب خساپ  (س ) ارهز ترضح  نانخس  هب  هک  دزیخ  یمرب  هفاحق  یبا  نبا  اّما  دوش  یم  مامت  (س ) ارهز ترضح  ۀبطخ  اجنیا  رد 

مهدزیس هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/8/17 مهدزیس ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز ترضح 

ٌهَلِجاع ٌهَِقئاب  ٌَهلِزان َو ال  اهَْلثِمال  یمظُعلا  ُهَبیصُْملا  يْربُْکلا َو  َُهلِزاّنلا  ِهّللا  َْکِلتَف َو  * 

.تشادن ریظن  چیه  تسین و  وا  دننام  یتبیصم  چیه  هک  دوب  یگرزب  ياهدماشیپ  اه ، هثداح  نیا  لثم  مسق  ادخب 

ًانا�ْحلإ ًهَوِالت َو  ًاخارُص َو  ًافاتِه َو  ْمُکِحَبْصُم  ْمُکا�سْمُم َو  یف  ْمُِکتَِیْنفَأ  یف  ُُهئانَث  َّلَج  ِهّللا  ُباتِک  ا�ِهب  َنَلْعَأ  * 
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يادص اب  مه  نآ  دوب  هداد  ربخ  ناهاگحبص  ناهاگماش و  رد  امـش و  ياه  هناخ  ۀناتـسآ  رد  هئانث  لج  دنوادخ  باتک  ار  تبیـصم  نیا 
نیماضم زا  دناوخ و  یم  زور  هنابش  رد  وحن  کی  هب  ار  نآرق  سک  ره  ینعی  .همغن  اب  توالت و  اب  ینعی  ندناوخ  دایرف و  ادن و  اب  دنلب ،

تلحر هـک  دراد  هراـشا  تراـبع  نـیا  رد  ترـضح  .تـسا  (ص ) مرکا ربـمغیپ  تـلحر  مـه  نآ  نومــضم  کـی  هـک  دراد  عـالطا  نآ 
یم تافو  ربمغیپ  هک  دـیتسناد  یم  سپ  دوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  ام  يارب  هثداح  نیا  دـییوگب  هک  دوبن  هبّقرتمریغ  يرما  هک  (ص ) ربماـیپ

.دنک

ِِهلُسُر ِهّللا َو  ِءاِیْبنَِأب  ْتَّلَح  ام  ُهَْلبََقل  َو  * 

هب دـندمآ و  ءایبنا  هک  دوبن  نیا  رگم  ینعی  .هدیـسر  هتـشذگ  رد  دـنوادخ  ناگداتـسرف  یهلا و  ءاـیبنا  هب  هک  هچنآ  زا  هداد  ربخ  نآرق  و 
تلحر یتقو  لاح  ره  هب  .دنک  یم  تئارق  زین  ار  دوخ  دانتـسا  دروم  ۀیآ  ًادعب  ترـضح  دـنتفر ؟ دـندرک و  لمع  دوخ  تلاسر  هفیظو و 

.دوش تموکح  سأر  رد  يو  نیزگیاج  یسک  دیاب  ًاعطق  سپ  دوب  ینیب  شیپ  لباق  يرما  ربمغیپ 

ٌْمتَح ٌءاضَق  ٌلْصَف َو  ٌمْکُح  * 

.تسا سک  همه  يارب  یهلا  ياضق  یعطق و  مکح  گرم  نیا 

ًاْئیَش ُهّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  �یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ِالا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  * 
(1) َنیرِکاّشلا ُهّللا  يِزْجَیَس  َو 

ای دـنک  تلحر  ربمغیپ  نیا  رگا  لاح  دـندمآ  یناربمایپ  مه  وا  زا  لبق  هک  ادـخ  لوسر  رگم  تسین  دّـمحم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  ینعی 
؟ دینک یم  درگ  بقع  امش  دوش  هتشک 

.تسا یمتح  ياضق  یهلا و  مکح  کی  مه  گرم  نیا  دندرک و  تافو  مه  یلبق  ناربمایپ  ۀمه  لاح  ره  هب 
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(1) کِّبَر ُهْجَو  یْقبَی  ٍناف َو  اهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

ياه هیآ  زور  ره  نوچ  دریم  یم  مه  ربمغیپ  هک  دیتسناد  یم  امـش  ۀمه  سپ  .دنام  یم  یقاب  هک  تسا  دنوادخ  طقف  دـنریم و  یم  همه 
نیا زا  ترضح  نم  رظن  هب  .دریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  يو  زا  سپ  دیاب  یسک  هک  دیدوب  مه  رکف  رد  سپ  .دوب  امـش  ربارب  رد  نآرق 

مالـسا زا  لبق  برع  تیلهاج  موسر  هب  دندرگ و  یمرب  ارقهق  هب  یهورگ  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  هیآ 
هب دیوش و  یم  عجترم  امش  ایآ  دیامرف  یم  ترضح  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنإ  دیوگ  یم  لاؤس  تروص  هب  مه  هیآ  اریز  دننک ، یم  عوجر 
زنک رد  تسا  هدمآ  مه  هّماع  تایاور  یتح  هّصاخ و  تایاور  رد  هغالبلا و  جهن  نآرق ، رد  درگبقع  هلئسم  نیا  دیدرگ ؟ یمرب  تیلهاج 

تداع نامه  هب  امـش  زا  يا  هدع  منک  تافو  نم  یتقو  دندومرف : هک  هدش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدمآ  مه  يراخب  حیحـص  لاّمعلا و 
: تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  ۀبطخ 150 رد  .دننک  یم  درگبقع  ناشدوخ  تیلهاج 

ِباقْعَْألا یَلَع  ٌمْوَق  َعَجَر  (ص ) َُهلوُسَر ُهّللا  َضَبَق  اذإ  یّتَح 

.دنتشگرب ارقهق  هب  يا  هدع  دش  حور  ضبق  (ص ) مرکا ربمغیپ  یتقو  ینعی 

ُُلبُّسلا ُمُْهَتلاغ  َو 

.تخادنا تکاله  هب  ار  اهنآ  اههار  نآ  و 

ِِجئالَْولا یَلَع  اُولَکَّتا  َو 

.عبرا اهاج  یضعب  رد  ثالَث و  ّالِإ  ِیبَّنلا  َدَْعب  َساّنلا  ّدترإ  هک  دراد  مه  رگید  تایاور  رد  .دندرک  دامتعا  تسردان  ءارآ  رب  اهنآ  و 

یتیاور مه  لاّمعلا  زنک  رد  .رفن  راهچ  اه  هخسن  یـضعب  رد  رفن و  هس  زا  ریغ  دندش  دترم  مدرم  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  دعب  ینعی 
يا هدع  هک  دنیب  یم  (ص ) مرکا ربمغیپ  تمایق  زور  هک  تسا  نینچ  نآ  ۀصالخ  تسا و  هدـش  لقن  هّماع  زا  تروص  دـنچ  هب  هک  تسا 

: دنیامرف یم  هتشادرب  اعد  هب  تسد  دنرب ، یم  منهج  فرط  هب  ینعی  لامش  تمس  هب  ار  ناشباحصا  زا 
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یباْحیَُصا ِّبَر  ای 

: هک دنک  یم  لقن  يرگید  تیاور  رد  دنرب ، یم  منهج  هب  دنراد  ار  اهنیا  هدب  تاجن  ار  نم  باحصا  نیا  ایادخ 

یتَُّما ِّبَر  ای  لُوقَأَف 

: هک ربمغیپ  هب  دوش  یم  باطخ  دنرب ؟ یم  منهج  هب  ارچ  ارم  تّما  ادخ  يا  دنک  یم  ضرع  ینعی 

َكَدَْعب اُوثَدْحأ  ام  يرْدَتال  َکَّنإ  لاُقتَف :

.دندیرفآ يا  هثداح  هچ  دندرک و  هچ  وت  زا  دعب  اهنیا  هک  یناد  یمن  وت  ینعی 

ْمِِهباقْعَا یلَع  نیّدَتُْرم 

.دنتشگرب ناشتیلهاج  نارود  هب  اهنیا 

: دیوگ یم  خساپ  رد  ربمغیپ  هک  دراد  مه  رگید  تیاور  کی  رد 

ْمِهیَلَع ُبیقَّرلا  َْتنَا  َْتنُک  ینَْتیَّفََوت  اّمَلَف  ْمِهیف  ُْتمُدا�م  ًادیهَش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک 

رظاـن و اـهنآ  راـتفر  رب  هک  يدوب  وت  رگید  يدرب  اـیند  زا  ارم  هک  یتقو  یلو  مدوب  اـهنیا  نیب  هک  یتـقو  اـت  مدوب  ناـنیا  هاوگ  نم  ایادـخ 
هچ هک  یناد  یم  تدوخ  رگید  نآ  زا  دـعب  مدوب و  اـهنآ  رب  هاوگ  نم  مدوب  ناـشنایم  رد  نم  هک  یناـمز  اـت  اـهنیا  ینعی  .يدوـب  بقارم 

: دیامرف یم  ربمغیپ  تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  یتیاور  رد  .دندرک 

ْمُْکنِم یَلَع  ُدِرَی  ْنَم  ُرِظَْتنَا  ِضْوَْحلا  یَلَع  ّینِإ 

.دوش یم  دراو  نم  رب  یسک  هچ  هک  مرظتنم  نم  تمایق  رد 

لوُقَیَف یتَُّما ، ْنِم  یّنِم َو  ِّبَر  يأ  ََّنلُوقَألَف  ٌلاجِر  ینوُد  َّنَعِطَتْقََیل  ِهّللا  َوَف 

دنتـسه نم  تّما  نم و  زا  اهنیا  منک  یم  ضرع  ادخ  هب  نم  اجنآ  دنوش ، یم  عنام  يا  هدع  ندـمآ  زا  هک  منیب  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  اّما 
: دیوگ یم  نم  هب  سپ 

ْمِِهباقْعَأ یلَع  َنوُعِجْرَی  اُولاز  ام  َكَدَْعب  اُولِمَع  ام  يرْدَتال  َکَّنإ 

هک ار  تیاور  نیا  دـینک  تقد  .دـندرک  درگ  بقع  ناشتیلهاج  نارود  هب  دـندرک و  هچ  وت  زا  دـعب  اـهنیا  ینیبب  رهاـظ  هب  هک  يدوبن  وت 
يرگید ۀیآ  هب  ریخا  ترابع  نیمه  رد  ترضح  لاح  ره  هب  تسا  رایسب  تایاور  رد  انعم  نیا  ریظن  دننک و  یم  لقن  هماع  دوخ  مدناوخ 

.دننک یم  داهشتسا  مه  نآرق  زا 
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(1) َنیرِکاّشلا ُهّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبَقَع  �یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  * 

اپ هک  تساهنآ  يارب  ادخ  يازج  دسر و  یمن  ادخ  هب  يا  هبرض  هتشذگ  تیلهاج  هب  یخرب  نتـشگرب  ندرک و  درگ  بقع  اب  دینادب  اّما 
تساهنآ و دوخ  هب  هبرـض  نیا  هن ، دروخ ، یم  همطل  ادخ  هب  یـضعب  ینیـشن  بقع  اب  دوشن  نامگ  ینعی  .دـندوب  رکاش  دـندنام و  اجرب 

.دسر یم  اهنآ  دوخ  هب  مه  نایز 

َهَْلیَق یَنب  اهُّیَأ  * 

زا دوب  هدش  لیکـشت  اهنآ  زا  راصنا  هک  ییاههورگ  ینعی  جرزخ  سوا و  هک  تسا  هدوب  ینز  مان  هلیق  دوش  یم  هتفگ  هلیق ، نادنزرف  يا 
لالقتسا دوخ  هک  دیتسه  یناسک  امـش  دیوگب  دنک و  شهوکن  ار  اهنآ  هتـساوخ  (ص ) ترـضح اجنیا  نم  رظن  هب  .دنتـسه  وا  نادنزرف 

امش دیوگ  یم  اهنآ  هب  يزورما  حالطـصا  هب  (س ) همطاف ترـضح  ییوگ  .دیریگ  یم  شیپ  ار  زیرگ  هار  ثداوح  رد  دیرادن و  يرکف 
.دیرادن لالقتسا  دوخ  زا  دیکدوک و  زونه  ینعی  دیتسه  هنن  هچب 

ٍعَمْجَم (2) َو  يًدَْتنُم ٍعَمْسَم و  یِّنِم َو  يأْرَِمب  ُْمْتنَأ  یبَأ َو  َثاُرت  ُمَضُْهاَأ  * 

کی رد  مونـش و  یم  ار  امـش  يادص  دیونـش و  یم  ارم  يادص  دینیب و  یم  ارم  امـش  هک  یلاح  رد  مردـپ  ثاریم  زا  موش  درُخ  نم  ایآ 
هک ارچ  میدوبن  ام  دییوگب  ًادعب  دیناوت  یمن  دـیوگ  یم  ددـنب  یم  ار  نانآ  رذـع  ياههار  مامت  اجنیا  رد  (س ) ترـضح .میتسه  عامتجا 
یم مراد  هک  مه  نم  میونـش  یم  ار  رگیدمه  يادص  منیب ، یم  ار  امـش  مه  نم  ما  هتفرگ  رارق  ملظ  دروم  هک  دینیب  یم  مه  ارم  دیتسه ،
رگا ینعی  .دیونـش  یم  ارم  تیمولظم  يادـن  دـیرادن و  يرذـع  رگید  سپ  منک ، یم  قح  زا  تیامح  مایق و  ياـضاقت  امـش  زا  میوگ و 

.دیرادن يرذع  چیه  تسین و  روط  نیا  لاح  یلو  دیتشاد  رذع  میدینش  یمن  ار  مه  يادص  میدید و  یمن  ار  رگیدکی  دیدوب و  رود 
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ُهَْربَْخلا ُمُُکلِمْشَت  ُهَوْعَّدلا َو  ُمُکُسَْبَلت  * 

دیرادن رذع  دسر و  یم  امش  ۀمه  هب  نم  يادن  ینعی  .دیدش  هاگآ  اهربخ  زا  مه  امش  همه  دیدوب و  نم  توعد  ششوپ  ریز  امـش  ۀمه 
تلحر زا  دـعب  مرهوـش  نـم و  رگم  هـک  تـسا  نـیا  هـب  (س ) ترــضح ةراـشا  .دـیناد  یمن  ار  ناـیرج  هـک  دـینک  اـعدا  دـیناوت  یمن  و 

دوش یم  مولعم  اجنیا  دینیبب  میدرکن ؟ رارـصا  رگم  میدرکن ؟ تساوخرد  رگم  امـش و  ۀـمه  ۀـناخ  رد  هنابـش  میداتفین  هار  (ص ) ربمغیپ
.تسا هدرک  توعد  ار  اهنیا  مه  ًالبق  ترضح 

ُهَّوُْقلا ِهادَْألا َو  ِهَّدُْعلا َو  ٍدَدَع َو  وذ  ُْمْتنَأ  * 

یکی تسا  مزال  زیچ  ود  رهاظ  بسح  هب  يا  هزرابم  ره  رد  .دـیراد  مه  ناوت  رازبا و  یناـسنا و  يورین  امـش  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و 
.دیراد ار  اهنیا  يود  ره  هک  امش  دیامرف  یم  (س ) ترضح هزرابم ، لئاسو  تازیهجت و  يرگید  یناسنا و  يورین 

ُهَّنَْجلا ُحالِّسلا َو  ُمُکَْدنِع  َو  * 

زا عافد  هزراـبم و  يارب  هچنآ  ره  اـی  درک  روصت  ار  یلومعم  رپس  حالـس و  ناوت  یم  هتبلا  .تسا  دوجوم  امـش  دزن  مه  رپس  حالـس و  و 
.دیزّهجم رظن  ره  زا  ینعی  .تسا  مزال  دوخ 

َنُوثیُغت الَف  ُهَخْرَّصلا  ُمُکیتَْأت  َنُوبیُجت َو  الَف  ُهَوْعَّدلا  ُمُکیفاُوت  * 

هجوت .دیهد  یمن  باوج  یلو  دیسر  امـش  هب  نم  ۀثاغتـسا  دایرف و  يادص  دییوگ ، یمن  خساپ  اّما  دسر  یم  امـش  هب  نم  توعد  ًارّرکم 
ار عّرضت  هلان و  اب  ندرک  ادص  نیا  نتخوس ، هلان و  تلاح  کی  اب  هاگ  اّما  دنز  یم  ادص  يداع  روط  هب  ار  نارگید  یـسک  یهاگ  دینک 

خـساپ امـش  اّما  مدرک ، کمک  ياـضاقت  مدـمآ و  امـش  ياـه  هناـخ  رد  روط  نیا  نم  دـیامرف  یم  (س ) ترـضح .دـنیوگ  یم  هثاغتـسا 
.دیدادن
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ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنل  ْتَِرُیتْخا  ِیتَّلا  ُهَرَیِْخلا  ْتَبُِخْتنا َو  ِیتَّلا  ِهّللا  ُهَبُْحن  ِحالَّصلا َو  ِْریَْخلِاب َو  َنُوفوُرعَم  ِحافِْکلِاب  َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَأ  َو  * 

دیتسه يّریخ  نامدرم  امـش  دیدش ، باختنا  هک  دیدوب  ییاه  هبخن  نآ  دیتسه و  فورعم  حالـص  ریخ و  يروآ و  گنج  هب  هک  امـش  و 
ياههورگ اب  دیدرک و  لمحت  ار  اهتّقشم  اهیتخس و  دیدیگنج و  برع  اب  هک  دیتسه  اهنامه  امش  دیدش ، باختنا  تیب  لها  ام  يارب  هک 

ربمغیپ زا  تیاـمح  نوچ  دنتـشاد  نارگید  هب  تبـسن  يزاـیتما  راـصنا  هک  نیا  هب  هراـشا  .دـیدرک  هزراـبم  قطنم  یب  دارفا  اـب  فلتخم و 
.دندوب هدرک  تیب  لها  و  (ص ) مرکا

َمَُهْبلا ُُمتْحَفا�ک  َمَمُْالا َو  ُُمتْحَطان  َبَعَّتلا  َّدَْکلا َو  ُُمْتلَّمََحت  َبَرَْعلا َو  ُُمْتَلتا�ق  * 

، دیدرک اه  هزرابم  ادخ  نید  و  (ص ) ربمایپ زا  عافد  يارب  امـش  دیوگ  یم  دنک و  یم  هراشا  راصنا  قباوس  هب  تارابع  نیا  رد  ترـضح 
یمدآ ینعی  نم  ریبعت  هب  مُهب  .دیدرک  هزرابم  مُهب  دارفا  اهتّلم و  اب  دیدرک و  لّمحت  ار  اهجنر  اه و  یتخـس  دـیدیگنج و  برع  نارـس  اب 

.تسا قطنم  یب  درادن و  لقع  هک 

َنوُرِمَتْأَتَف ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت  ُحَْربَنال َو  * 

.دیدرک یم  لمع  تباجا و  مه  امش  میدرک و  یم  رما  ام  هک  میدوب  نانچ  امش  ام و  میا  هدشن  لیاز  هک  امش  ام و 

ِمالْسإلا یَحَر  ا�ِنب  ْتَرا�د  اذِإ  یّتَح  * 

.دش زوریپ  قح  نید  ینعی  دمآرد  شدرگ  هب  مالسا  خرچ  ام  هلیسو  هب  هکنیا  ات 

ِماّیْألا ُبَلَح  َّرَد  َو  * 

دهاوخ یم  ترضح  دش  امـش  يرادرب  هرهب  بجوم  مالـسا  ینعی  .دش  دایز  درک و  ادیپ  نایرج  یندروخ  ریـش  لثم  راگزور  تاکرب  و 
.دوب ام  ۀیحان  زا  همه  اهتمعن  نیا  دوب ؟ نم  رهوش  يرواگنج  نم و  ردپ  يربهر  جیاتن  زا  ریغ  اهنیا  ایآ  دیوگب 
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( ِكْرِّشلا ُهَرَغَث  ای   ) ِكْرِّشلا ُهَرَُعن  ْتَعَضَخ  َو  * 

.دمآرد ّتلذ  هب  دش و  هدیلام  كاخ  هب  كرش ) ۀنیس  ای   ) كرش ینیب  و 

ِنیِّدلا ُماِظن  َقَسْوَتْسا  ِجْرَْهلا َو  ُهَوْعَد  ْتَأَدَه  ِْکفإلا َو  ُهَرْوَف  ْتَنَکَس  َو  * 

ۀمه .دش  رارقرب  یهلا  تموکح  ماظن  تفرگ و  مارآ  هنتف  جوم  .دیدرگ  شوماخ  رفک  ياهـشتآ  دش و  تکاس  غورد  بیرف و  نایغط  و 
.دش اپ  هب  مرهوش  ردپ و  تسد  هب  تموکح  هک  نیا  هب  هراشا  دوب ، تیب  لها  ام  ۀطساو  هب  اهنیا 

ِنایَْبلا َدَْعب  ُْمتْرُح ) ای   ) ُْمتْرُج �ّینَأَف  * 

ینعی دیریحتم  ای   ) دینک یم  مرُج  همه  نیا  ارچ  دش  نشور  قح  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  دیتسه  مرجم  هک  دش  هچ  لاح  اهنیا  ۀمه  زا  دـعب 
یماح هک  مه  امش  تفای ، رارقتسا  مالسا  (ع ) یلع طسوت  اه  یتخـس  لمحت  و  (ص ) ربمغیپ ياهـشالت  اب  دیا ؟) هدش  ریحتم  زیچ  هچ  زا 

؟ دیتشادرب قح  زا  تیامح  نید و  زا  تسد  امش  هک  دش  هچ  سپ  تسا ، هدرک  تافو  (ص ) ربمغیپ لاح  دیدوب ، نآ 

تقد نیاربانب  .سفن  ّبح  یبلط و  تحار  طقف  تفگ  هملک  کی  رد  ناوت  یم  دوب  هچ  راصنا  ینیشن  بقع  نیا  لیلد  هک  نیا  دروم  رد 
صاصتخا طقف  هک  دیامرف  یم  ترضح  هچنآ  اریز  میشاب ؟ (س ) ارهز ترـضح  تاشیامرف  قادصم  هبترم  کی  رد  مه  ام  دنکن  دینک ،

یناج و هافر  شمارآ و  زا  یمک  هک  نیمه  مینک و  یمن  يرادـیاپ  میوش و  یم  یلاح  هب  یلاح  هاگ  مه  ام  دـنکن  .درادـن  هورگ  نآ  هب 
ربمغیپ مالـسا ، يارب  میرـضاح  ام  ایآ  میور ؟ یم  یبلط  تحار  غارـس  هب  میراد و  یمرب  تقیقح  قح و  زا  تسد  دوش  هدییاس  ام  یلام 

ناـم یمکـش  يّداـم و  روما  هب  هّرذ  کـی  هکنیا  ضحم  هب  هک  نیا  اـی  مینک  تمواـقم  میتسیاـب و  ...و  (س ) ارهز (ع ،) یلع (ص ،) مرکا
زا عافد  هار  رد  اّما  دروخب  همطل  نام  يویند  روما  هاـفر و  توهـش و  هب  یمک  میرـضاح  اـیآ  دور ؟ یم  ناـمدای  زیچ  همه  دروخب  همطل 

؟ مینک یگداتسیا  یمالسا  تموکح  ماظن 
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همطل يارب  مه  نآ  .دـندوب  هدرک  تـُشپ  یقیقح  یمالـسا  تموـکح  هـب  دـندوب  سلجم  نآ  رد  (س ) ترـضح بطاـخم  هـک  یهورگ 
قادصم دح  هچ  ات  تسا و  هنوگچ  شعـضو  هک  دـشیدنیب  دـیاب  ام  زا  کی  ره  لاح  ره  هب  يویند ، هافر  یـصخش و  عفانم  هب  ندروخن 

.تسا (س ) ترضح تاشیامرف 

ِنامیإلا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَأ  ِماْدقإلا َو  َدَْعب  ُْمتْصَکَن  ِنالْعإلا َو  َدَْعب  ُْمتْرَرْسَأ  َو  * 

كرـشم ناتندروآ  نامیا  زا  دعب  دـیدرک و  عوجر  دوخ  هتـشذگ  هب  مادـقا ، زا  دـعب  دـیدرک و  ناهنپ  ار  نآ  قح  نالعا  زا  دـعب  امـش  و 
تفالخ ینلع  روط  هب  ًالبق  هک  امـش  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هراـشا  قح  زا  راـصنا  ینیـشن  بقع  هلئـسم  هب  ناـنچمه  ترـضح  .دـیدش 

، نامیا زا  دـعب  ارچ  دـیناشوپ و  یم  دـینک و  یم  يراک  ناـهنپ  نـآلا  ارچ  سپ  دـیدرک ، تعیب  دـیدوب و  هتفریذـپ  ریدـغ  رد  ار  (ع ) یلع
ۀطلس ناسنا  هک  میراد  یلقع  لصا  کی  یمالسا  فراعم  رد  .دوش  هداد  یحیضوت  تسا  مزال  كرش  دروم  رد  .دیدش  كرشم  هرابود 
نوناق یلقع و  لصا  نیا  تسا و  ناسنا  قلاخ  هک  دشاب  دـنوادخ  عیطم  دـیاب  طقف  ینعی  دریذـپب ، دـیابن  ار  ادـخ  زا  ریغ  يدوجوم  چـیه 

زا هک  درک  رما  ناسنا  هب  دنوادخ  رگا  لاح  دشاب ، وا  عیطم  ًافرـص  دیاب  ناسنا  دراد  هیقیقح  تیکلام  ناسنا  رب  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا 
هن وا ، رما  تسادخ و  زا  تعاطا  مه  اجنیا  عقاو  رد  اّما  دنک ، تعاطا  صخـش  نآ  زا  دیاب  ناسنا  اجنیا  رد  نک  تعاطا  یّـصاخ  صخش 

.سب تسادخ و  زا  تعاطا  نامه  نانیا  زا  ناسنا  تعاطا  مییوگ  یم  ءایلوا  ءایبنا و  زا  تعاطا  دروم  رد  اذل  .صخش  زا  تعاطا 

هّللا َعاطَا  ْدَقَف  ْمُکَعاطَا  ْنَم  * 

.تسا هدرک  تعاطا  دنوادخ  زا  انامه  دنک  تعاطا  ءایلوا  ءایبنا و  امش  زا  هک  ره 
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هک روط  نامه  .يریذپ  هطلـس  رد  دیحوت  ینعی  میراذگ  یم  تعاطا  رد  دیحوت  ار  نآ  مان  دوب  تعاطا  رد  ادـخ  عیطم  ناسنا  رگا  لاح 
هک نآ  ریغ  ادـخریغ و  ۀطلـس  رد  ار  شدوخ  ناسنا  رگا  تعاطا  رد  دـیحوت  رد  لاح  .میراد  مه  تدابع  تافـص و  تاذ و  رد  دـیحوت 

تاذ و رد  كرـش  نیا  .دراد  تعاـطا  رد  كرـش  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  كرـشم  ناـسنا  نـیا  داد ، رارق  هدرک  رما  وا  تعاـطا  هـب  ادـخ 
رد امـش  دـیامرف  یم  (س ) ارهز ترـضح  .تسا  تعاـطا  رد  كرـش  ناـمه  هک  تسا  كرـش  زا  یـصاخ  ياـنعم  هکلب  تسین  تاـفص 

رومأم دنوادخ  ۀیحان  زا  مه  (ص ) ربمغیپ .دیتفریذپ  ار  (ص ) ربمغیپ زا  دـعب  (ع ) یلع تفالخ  تیالو و  هطلـس و  یهلا  رما  هب  مخریدـغ 
دنوادخ دعب  .دینک  تعاطا  وا  زا   (1) َلوُسَّرلا اوُعیطَا  َهّللا َو  اوُعیطَا  مکح  هب  هک  دیدوب  فظوم  مه  امش  دنک و  يربهر  ار  امـش  هک  دوب 

دهع نوچ  لاح  .دیتفریذپ  مخریدغ  رد  مه  امش  دننک و  تعاطا  وا  زا  وت ، زا  دعب  ات  نک  یفرعم  ار  (ع ) یلع هک  دومرف  (ص ) ربمغیپ هب 
كرـش نآ  هن  تسا  ناـمیِإلا  َدـَْعب  ُْمتْکَرْـشَا  ياـنعم  ناـمه  نـیا  دـیا و  هدـش  ادـخ  تعاـطا  رد  كرـش  راـچد  سپ  دیتسکـش  ار  دوـخ 

.دراد انعم  نیمه  هب  هراشا  زین  ترضح  دعب  ترابع  دوش و  یم  حرطم  رفک  اب  هارمه  ًالومعم  هک  یحالطصا 

مهدزاود هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/8/10 مهدزاود ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   
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: دهد یم  همادا  ار  شیوخ  لالدتسا  ترضح 

؟ یّمَع ِْنبا  یبَأ َو  ْنِم  ِهِموُمُع  ِنآْرُْقلا َو  ِصوُصُِخب  ُمَلْعَأ  ُْمْتنَأ  ْمَأ  * 

صیصخت ثرا  دروم  رد  نآرق  نشور  تایآ  رب  رگم  ینعی  دیتسه ؟ رتاناد  میومعرسپ  ردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  تبسن  امـش  ایآ 
ثیدـح هب  هراشا  ترـضح  .دـنرادن  ربخ  نآ  زا  (ع ) یلع میومعرـسپ  ادـخ و  ربمغیپ  اّما  دـیراد  ربخ  امـش  هک  هدـش  دراو  ییانثتـسا  اـی 

مردپ و یلو  دـیراد  ربخ  ثیدـح  نآ  زا  امـش  تسا و  هدروخ  صیـصخت  نآرق  هب  ثیدـح  نآ  اب  ایآ  دـیامرف  یم  دـنک و  یم  لوعجم 
ملعا نآ  دنک و  یم  حرطم  مه  ار  يرگید  بلطم  همزالملاب  ترضح  اجنیا  رد  درادن ؟ ربخ  صیـصخت  نآ  زا  (ع ) یلع نم  يومعرـسپ 

دوبن و (ص ) مرکا ربـمغیپ  زا  دـعب  (ع ) یلع تیملعا  رکنم  سک  چـیه  نوچ  .تسا  نآرق  دروم  رد  مدرم  هیقب  هب  تبـسن  (ع ) یلع ندوب 
.نآرق هب  ملع  رد  ردپ  هب  ار  ّمع  نبا  دنک  یم  فطع  ترضح  زاب  ترابع  نیا  رد  درادن ؛ مک  يزیچ  ربمغیپ  زا  یملع  رظن  زا  (ع ) یلع

َكِرْشَح َمْوَی  كا�ْقَلت  ًَهلوُحْرَم  ًهَموُطْخَم  ا�هَکَنوُدَف  * 

هب ماطِخ  .دنک  تاقالم  ار  وت  رشح  زور  رد  ات  ریگب  تسا  هدامآ  وا  زاهج  راسفا و  هک  یلاح  رد  ار  كدف  نیا  هفاحق  یبا  نبا  يا  نونکا 
.دنا هدرک  هیبشت  تسایهم  ندش  راوس  يارب  هک  يرتش  هب  ار  كدـف  (س ) ترـضح .تسا  هدـش  زاهج  ینعم  هب  َهلوُحْرَم  و  راسفا ، ینعم 

رخ رب  ریگب و  ار  نیا  ایب  ینعی  .يوش  راوس  تموکح  بکرم  رب  یناوت  یمن  دـشابن  تتـسد  رد  كدـف  رگا  هک  نیا  هب  هراشا  مه  دـیاش 
، ما هدناسر  يداصتقا  يرادرب  هرهب  هب  ار  نآ  ما و  هدرک  راک  كدـف  يور  نم  هک  نیا  هب  دراد  هراشا  مه  نمـض  رد  .وش  راوس  تدارم 

.تسه راک  رد  هک  یتمایق  هرخالاب  .دسرب  تمایق  زور  ات  ورب  ریگب و  لاح 
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ُهَمایِْقلا ُدِعْوَْملا  ٌدَّمَُحم َو   (1) ُمیعَّزلا ُهّللا َو  ُمَکَْحلا  َمِْعنَف  * 

تـسا تسرد  ینعی  .تسا  یهاگ  هدـعو  بوخ  مه  تمایق  تسا و  تمایق  رد  ام  بوخ  ربهر  مه  ربمغیپ  تسا و  یبوخ  رواد  دـنوادخ 
ْمیرَْغلاَو رگا  .تسا و  ربمغیپ  یعقاو  ربهر  هکلب  یتسین  ربهر  وت  رگید  هک  تمایق  رد  اّما  ینک  بصغ  ار  تّما  يربهر  یتسناوت  ًـالعف  هک 

وت زا  یتقو  یهد  خساپ  دـیاب  وا  هب  .تسوت  فرط  ربمغیپ  هکلب  متـسین  وت  فرط  نم  رگید  تمایق  رد  تسوا ، هدـننک  بلط  ینعی  دـشاب 
یهلا و تموکح  هب  تماـیق ، هب  اـم  رارق  سپ  يدرک ؟ بصغ  مدوب  هدیـشخب  نم  هچنآ  ارچ  یتفرگ ؟ روز  هب  ارم  ۀـیطع  ارچ  دـسرپ  یم 

.تسوا مه  يوعد  فرط  ربمغیپ ، ۀبلاطم 

( َنُولِْطبِْملا ُرَسْخَی  ای   ) َنوُرِسُْخت ام  ِهَعاّسلا  َْدنِع  َو  * 

رد ناورجک  ینعی  دوش ، یم  نشور  لطاب  هار  ناگدـنور  ِنایز  ای  دوش ، یم  راکـشآ  ناشعـضو  اهراک  نایز  هک  تسا  تمایق  ماگنه  و 
.دنناراکنایز تمایق 

َنُومَْدنَت ْذإ  ْمُکُعَْفنَیْال  َو  * 

هتسب رگید  تشگرب  هار  اّما  يوش  یم  نامیشپ  هک  دیآ  یم  يزور  ینعی  .درادن  امش  يارب  يدوس  ینامیشپ  راهظا  زور  نآ  رد  رگید  و 
.تسا

(3) ِهیزُْخی ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنِم  َنوُمَْلعَت  َفْوَسَف   (2) ٌّرَقَتْسُم ٍءاَبَن  ِّلُِکل  َو  * 

یم مولعم  نانخـس  نیا  زا  .دوش  یم  لزان  هدننکراوخ  باذع  یـسک  هچ  رب  دیمهف  یم  يدوزب  تسا و  یهاگ  هدعو  يربخ  ره  يارب  و 
ةروس ماعنا و  ةروس  فلتخم  تایآ  زا  ترابع  نیا  رد  هتـشاد و  کش  مه  تمایق  هب  اـهنیا  داـقتعا  هب  تبـسن  (س ) ترـضح اـیوگ  دوش 

مه يویند  باذع  راچد  دندش و  قرغ  یهلا  باذـع  نافوط  رد  هک  حون  موق  هب  دراد  هراشا  دوه  ةروس  تایآ  .دـنک  یم  هدافتـسا  دوه 
نیب زا  امـش  تّزع  مه  يویند  رظن  زا  یتح  دینادب  هک  دشاب  نیا  (س ) ترـضح روظنم  اسب  هچ  دـنیوگ  یم  نیرّـسفم  زا  یخرب  .دـندش 
یلبق تالمج  فالخ  رب  تسا  عمج  هب  ترـضح  باطخ  ترابع  نیا  رد  .دید  دیهاوخ  باذـع  تمایق  رد  روط  نیمه  تفر و  دـهاوخ 

باذـع یـسک  هچ  دـیمهف  دـیهاوخ  يدوزب  دـیامرف  یم  هداد  رارق  باـطخ  دروم  ار  همه  اـجنیا  رد  دوب  هفاـحق  یبا  نبا  صخـش  هب  هک 
درایلیم کی  زا  شیب  زورما  هک  ّتلذ  نیا  .دمآ  نیملـسم  رب  خیرات  لوط  رد  هک  تسا  یّتلذ  هب  هراشا  نیا  .دـید و  دـهاوخ  هدـننکراوخ 
ترضح تازجعم  زا  مه  نیا  .دندرک  فرحنم  ار  مالسا  ریسم  هک  تسا  یناطیش  لامعا  نامه  ۀجیتن  دنتسه  روخ  يرسوت  ایند  ناملسم 

.تسا هدرک  ینیب  شیپ  ار  هدنیآ  یبوخ  نیا  هب  هک  تسا  (س ) ارهز
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(1) ٌمیقُم ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  * 

.دوش یم  لزان  تمایق  رد  نات  یمئاد  رادیاپ و  باذع  هزات  ینعی  .دنک  یم  لولح  رادیاپ  باذع  یسک  هچ  رب  هک  دیمهف  یم  يدوزب  و 

راصنا اب  (س ) ترضح نخس 

ِهَّلِْملا َداضْعَأ  (2) َو  ِهَْیتِْفلا َرَشْعَم  ای  َْتلاقَف : ِراْصنَْألا  َوَْحن  ا�ِهفْرَِطب  ْتَمَر  َُّمث  * 

و ناگتشذگ ) ةدنامزاب  هدنامیقاب و  يا  ای   ) نادرمناوج تعامج  يا  دندومرف : دنتخادنا و  راصنا  فرط  هب  ار  ناشهاگن  ترضح  سپس 
رد هک  دهد  یم  ناشن  ترابع  نیا  دنداد  يرای  ار  مالسا  هک  دندوب  راصنا  نیا  ینعی  تعیرش  ناوزاب  ریبعت  .تعیرـش  نید و  ناوزاب  يا 

نیرجاهم زا  تفالخ  نابصاغ  هفیقس و  نارادمدرس  نوچ  .دندوب  هتسشن  نارگید  نیرجاهم و  زا  ادج  تمـسق  کی  رد  راصنا  دجـسم ،
گرزب مرج  نآ  اّما  دندوب  رّـصقم  مه  راصنا  هتبلا  دنک ، یم  ادج  نیرجاهم  زا  ار  راصنا  باسح  (س ) ترـضح اذل  راصنا ، زا  هن  دندوب 

.راصنا زا  هن  دندوب  نیرجاهم  زا  كدف  تفالخ و  بصغ  نارادمدرس  اریز  تسا ، نارجاهم  هّجوتم 

(3) ِمالْسإلا ًهَنَصَح  َو  * 

ةدنهد يرای  ینعی  دشاب  َهَنَضَح  رگا  دیدوب و  مالسا  ظفاح  امش  ینعی  دشاب  ِهنْصِح  رگا  .دیدرک  یم  تظفاحم  مالـسا  زا  هک  ییامـش  و 
مالسا دندرک و  تیامح  يو  زا  راصنا  درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  ینامز  هب  ترضح  ةراشا  .دیدوب  مالـسا 

.دیدرک ظفح  دیداد و  هانپ  ار  وا  امش  دوب و  مالسا  ةرکیپ  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  اسب  هچ  .تفای  شرتسگ 

؟ یّقَح یف  ُهَزیمَْغلا  ِهِذه  ام  * 

؟ منیب یم  یتسس  مدوخ  ّقح  هب  تبسن  امش  رد  هک  هدش  هچ  سپ 
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؟ یتَمالُظ ْنَع  ُهَنِّسلا  َو  * 

؟ دیا هدیباوخ  ایآ  تسا  هتفرگ  ناتترچ  ایآ  هدش ؟ نم  هب  هک  یملظ  نیا  رد  هدرب  ناتباوخ  ایآ  و 

ِهِْدلُو یف  ُظَفُْحی  ُءْرَْملَا  ُلوُقَی : یبَأ  (ص ) ِهّللا ُلوُسَر  َنا�ک  ا�مَأ  * 

هب مارتحا  دندومرفن  ایآ  دـننک ؟ یم  ظفح  شنادـنزرف  هب  مارتحا  اب  ار  صخـش  ره  مارتحا  هک : دـندومرفن  (ص ) مرکا ربمغیپ  مردـپ  ایآ 
؟ تسا ردپ  هب  مارتحا  دنزرف 

ًَهلاهِإ اذ  ِنالْجَع  ُْمْتثَدْحَأ َو  ام  َنا�عْرَس  * 

راصنا هب  (س ) ترضح .تسا  هیانک  اجنیا  دینک  تقد  .دش  جراخ  امـش  ياه  ینیب  زا  اه  یبرچ  دوز  هچ  دیدیرفآ و  هثداح  دوز  هچ  اّما 
هک امـش  یفرط  زا  دـیتفریذپ ، ار  دـش  عقاو  هچنآ  ًـالمع  يریبعت  هب  دـیدش و  رگاـشامت  دـیتشاذگ  تسد  يور  تسد  امـش  دـیامرف  یم 
یم تکرح  نآ  رد  هک  يریـسم  نآ  زا  اـی  تسین  جراـخ  لاـح  ود  زا  سپ  دـیتشاد ، شقن  مالـسا  شرتسگ  رد  دوب و  بوخ  ناـتقباوس 

هک نیا  ای  دینک  یمن  قح  زا  تظافح  تیامح و  رگید  دیا و  هداد  ریـسم  رییغت  هجرد  داتـشه  دص و  دیا و  هدش  فرحنم  یّلکب  دیدرک 
اّما هدـشن  ضوع  زونه  امـش  یـشم  ینعی  دـیناوت ، یمن  اّما  دـینک  قح  زا  تیامح  دـیهاوخ  یم  ینعی  دـیا ، هداد  تسد  زا  ار  نات  يورین 
یم هک  تسا  یلثملا  برـض  برع  رد  دـندرک ، نایب  ابیز  (س ) ترـضح ردـقچ  .دـیا  هداد  تسد  زا  ار  قح  زا  عافد  ییاناوت  تردـق و 

شیاه یبرچ  نیا  دنتفگ  یم  زب  هب  عجار  هدوب و  مه  مادنارغال  هدمآ و  یم  نوریب  شغامد  زا  بآ  ًامئاد  هک  هتشاد  يزب  یـسک  دنیوگ 
راصنا هب  (س ) ترـضح .دیآ  یم  نوریب  شغامد  زا  شناج  ینعی  .دریم  یم  مارآ  مارآ  مه  دعب  دیآ و  یم  نوریب  شغامد  زا  هک  تسا 

؟ دهد یم  تسد  زا  مارآ  مارآ  دراد  ار  شناج  هک  دیا  هدش  یسک  لثم  مه  امش  ایآ  دیوگ ، یم 
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ُلِوا�زُأ ُُبلْطَأ َو  ام  ٌهَُّوق  َلِوا�حُأ َو  ا�ِمب  ٌهَقاط  ْمَُکل  َو  * 

یم هظحالم  هک  روط  نامه  .تسا  هتفرن  نیب  زا  امـش  ییاناوت  دـیراد و  ییاناوت  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  هچنآ  هب  امـش  هک  نآ  لاـح  و 
تکرح امـش  دـیوگ  یم  اریز  تحارـصب  مه  نآ  دـنک ، یم  توعد  ملظ  هیلع  مایق  هب  ار  راصنا  عقاو  رد  اجنیا  رد  (س ) ترـضح دـینک 

کی دنک  تکرح  اهنت  تساوخ  یم  (ع ) یلع ترـضح  رگا  .دینک  مادقا  ملظ  هیلع  رب  دیراذگن و  تسد  يور  تسد  دیراد  ورین  دینک ،
تکاـس ربمغیپ  رتـخد  ارچ  دوب  قح  رگا  دـنیوگن  یخرب  هکنیا  يارب  (س ) ارهز ترـضح  اـّما  ءوس ، راـثآ  نآ  مه  شدـعب  دوب و  داـماد 

نیا دـنک و  یم  توعد  قح  زا  تیامح  ملظ و  هیلع  مایق  هب  ار  راـصنا  قح ، نییبت  نمـض  هدـش و  هنحـص  دراو  نینچ  نیا  تسا  هتـسشن 
.دوش یم  تبث  تیرشب  خیرات  رد  تمایق  ات  ترضح  تکرح 

.تشادن رب  رد  مالـسا  يارب  ینایز  ررـض و  رگید  دندرک  یم  مایق  ناگمه  رگا  ینعی  دـندرک  حرطم  ار  ییالقع  هار  ره  (س ) ترـضح
راصنا زا  (س ) ترـضح هک  تسا  نیا  خـساپ  دـیتساوخن  تیامح  راـصنا  زا  ارچ  دـنیوگب  رگا  هک  تسا  تّجح  ماـمتا  دوخ  نیا  ًاـنمض 

.دندرکن یمادقا  اهنآ  اّما  درک  مایق  بلط 

(ص) ٌدَّمَُحم َتا�م  َنُولوُقَتَأ  * 

لوسر تاـیح  ناـمز  اـت  طـقف  قح  زا  تیاـمح  ملظ و  هیلع  تکرح  امـش  رظن  زا  اـیآ  ینعی  .دـش  ماـمت  دُرم و  ربـمغیپ  دـییوگ  یم  اـیآ 
؟ دیرادن يا  هفیظو  رگید  و  تسا ، هدوب  (ص ) مرکا

ُهَْقتَر َقَتَْفناَو  ُهُْقتَف  َرَْهنَتْساَو   (1) ُُهیْهَو َعَسْوَتْسِإ  ٌلیلَج ، ٌبْطَخَف  * 

زا ار  یگتسبمه  نآ  دمآ و  دوجو  هب  تبیـصم  نیا  رثا  رب  روانهپ  فاکـش  ای  یتسـس  دوب و  یگرزب  تبیـصم  (ص ) ربمغیپ تلحر  يرآ 
مدرم نایم  رد  درک  تلحر  وا  هک  نیمه  اّما  دنتـشاد  یگتـسبمه  دندوب ، هدحاو  دـی  نیملـسم  دوب  هدـنز  (ص ) ربمغیپ ات  ینعی  .درب  نیب 

هب ار  نیملسم  عیسو  ياهفاکش  دندش و  ریذپ  بیـسآ  خیرات  لوط  رد  نیملـسم  تفر و  نیب  زا  یگتـسبمه  داّحتا و  نآ  داتفا و  فاکش 
، تماما يربهر و  فارحنا  هفیقس و  نایرج  دیامرف  یم  هک  تسا  (ص ) ترـضح تازجعم  زا  مه  نیا  .درک  میـسقت  فلتخم  ياه  هقرف 

ادیپ نیملسم  رد  ناوارف  ياه  هخاش  هک  دسر  یم  يزور  دش و  اه  يدنب  هورگ  ّتتـشت و  زاغآرـس  تفالخ ، زا  تیب  لها  ندرک  رود  و 
.میناملسم ام  دنیوگ  یم  مه  همه  دوش و  یم 
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(1) ُرَمَْقلا ُسْمَّشلا َو  ِتَفِسُک  ِِهتَْبیَِغل َو  ُضْرَْألا  ِتَِملُْظا  َو  * 

ترـضح هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ترابع  نیا  .دـنداهن  یکیرات  هب  ور  هاـم  دیـشروخ و  دـش و  کـیرات  ربماـیپ  تلحر  هطـساوب  نیمز  و 
.دوب نشور  وا  رون  هب  یکاخ  ملاع  دیشخرد و  یم  دوب  هدنز  ات  لوسر 

ُلامْالا ِتَدْکَأ  َو  * 

هک تسا  نیا  روظنم  هکلب  دیـسرن  اهنآ  هب  هک  تشاد  ییاهوزرآ  ترـضح  هک  تسین  نیا  روظنم  .دـش  هدیـشک  يدـیماان  هب  اهوزرآ  و 
.تفر نیب  زا  امش  تشز  درکلمع  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  اب  اهوزرآ  نیا  اّما  دوش  ریگملاع  مالسا  هک  دوب  نیا  دیما  ءاجر و 

ُلا�بِْجلا ِتَعَشَخ  َو  * 

عـشاخ (ص ) مرکا لوسر  تلحر  تبیـصم  رثا  رد  هکنیا  لّوا  دراد ، دوجو  لاـمتحا  ود  تراـبع  نیا  رد  .دـندش  عشاـخ  همه  اـههوک  و 
.دنوش هدنک  دوخ  ياج  زا  دنتساوخ  یم  دیدرک  امش  هک  یتشز  تکرح  زا  اههوک  هکنیا  مّود  دندش ،

ُمیرَْحلا َعیضُأ  َو  * 

دنک يّدعت  (ص ) مرکا لوسر  میرح  هب  تشادن  تأرج  سک  چیه  .دیتسکـش  ار  ربمغیپ  تمرح  امـش  ینعی  .دـش  عیاض  ربمایپ  میرح  و 
.درک ادیپ  همادا  دش و  باب  ینکش  تمرح  نیا  دیدرک و  ینکش  تمرح  امش  اّما 

ِِهتامَم َْدنِع  ُهَمْرُْحلا  ِتَلیذُأ  َو  * 

تـسا هدش  هعقاو  ود  هب  هراشا  ترابع  نیا  رد  دسر  یم  نم  رظن  هب  .دـیدرب  نیب  زا  دـیدرک و  لیاز  شگرم  ماگنه  ار  ربمغیپ  تمرح  و 
هک دیـسیونب  میوگب و  يزیچ  ات  دیروایب  ذـغاک  دـیورب  دومرف  دـیدش  عمج  وا  رود  امـش  دوب  گرم  رتسب  رد  ربمغیپ  یتقو  هک  نآ  لّوا 

سپ تسین  لوبق  لباق  نخـس  نیا  دیتفگ  هّللاب  ذوعن  .ْرُجْحََیل  َلُجَّرلَا  دیتفگ  هفیقـس  نارادمدرـس  امـش  اّما  .دـیتفین  یهارمگ  هب  هاگچیه 
شتآ ار  شرتخد  هناخ  برد  دـیدمآ  هک  دوب  نیمز  يور  (ص ) ادـخ لوسر  ةزاـنج  زونه  مّود  .دـیدرک و  لـیاز  ار  ناـتربمغیپ  مارتحا 

.دیتسکش ار  ربمغیپ  تمرح  دیدز و 
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مهدزای هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/8/3 مهدزای ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز ترضح 

(1) اَنل َثْرِإ  ْنَأ ال  َنوُمُعَْزت  ُْمْتنَأ  َو  * 

.میرب یمن  ثرا  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  ام  هک  دینک  یم  نامگ  امش  و 

؟ َنوُمَْلعَت الَفَأ  .َنُوِنقُوی  ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَت ؟ ِهَِّیلِهاْجلا  ُمْکُحَفَأ  * 

امش ایآ  دنا ؟ نیقی  لها  هک  نانآ  رظن  رد  دنک  یم  مکح  ادخ  زا  رتهب  یـسک  هچ  دیا ؟ هدرک  باختنا  ار  تیلهاج  نامز  مکح  امـش  ایآ 
؟ دیناد یمن 

، دوش رکذ  دیاب  بلطم  دنچ  اجنیا  رد 

لّوا

لثم هک  دوب  هدـشن  حـتف  گنج  روز و  اب  نیـشن و  يدوهی  دوب  يا  هقطنم  دـنا  هدرک  لقن  هّصاـخ  هّماـع و  هچنآ  قبط  رب  كدـف  هک  نآ 
هب ار  نیمز  نیا  گنج  يریگرد و  نودـب  ناـیدوهی  دوخ  دوبن و  یگنج  مئاـنغ  زا  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  یّـصاخ  ماـکحا  یگنج  مئاـنغ 
هب طوبرم  دوب و  ترـضح  نآ  یـصخش  لاوـما  زا  هکلب  تسین  یمالـسا  تاـحوتف  وزج  ًالـصا  كدـف  اذـل  دـنداد ؛ (ص ) مرکا ربـمغیپ 

.دش یمن  ناناملسم 

مّود

ربمغیپ هدـب ، ار  ناشقح  تنادـنواشیوخ  هب  هک  دـش  لزان  ( 2) ُهَّقَح �یبْرُقلا  اَذ  ِتا   ٰ ۀـیآ َو یتقو  هک  دـنا  هتـشون  هّصاـخ  هّماـع و  هک  نیا 
درکن و راکنا  ار  نیا  مه  سک  چیه  .دندرک  ناشیا  میدقت  ار  كدف  دنتساوخ و  ار  (س ) ارهز ترـضح  ناشتایح  نامز  رد  (ص ) مرکا

یم راک  نیمز  نآ  يور  ناـشیا  ياـهرگراک  دوب و  (س ) ارهز ترـضح  فّرـصت  رد  نیمز  نیا  دـندرک  تلحر  ربمغیپ  هک  یناـمز  اذـل 
هیطع و ای  ِهلِْحن  كدف  سپ  .دندرک  نوریب  كدف  زا  ار  (س ) ترـضح نارگراک  هفیقـس  نارادمدرـس  كدف ، بصغ  زا  سپ  دندرک و 

ساسا رب  ًافرـص  نیارباـنب  .تسا  هتفرگ  تروص  هفیرـش  ۀـیآ  ساـسا  رب  درک و  هیدـه  شرتخد  هب  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  دوب  یـششخب 
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یمرب لزنم  هب  هبطخ  نیا  داریا  زا  سپ  یتقو  (س ) ارهز ترـضح  دوخ  یتـح  .دوب  یهلا  ناـمرف  هب  هکلب  دوبن  يردـپ  تبحم  فطاوع و 
تسا هفاحق  یبا  رسپ  نیا  ینعی  ( 3) یبَأ ُهَلِْحن  ینُّزَْتبَی  َهَفاُحق  یبَأ  ُنبا  اَذ�ه  دیوگ  یم  دنک  یم  تبحص  (ع ) یلع نینمؤملاریما  اب  ددرگ و 

.دناتس یم  نم  زا  ار  مردپ  هیطع  هک 
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ندوب هیطع  هب  مه  (ص ) ربـمغیپ یلاوم  زا  یـضعب  نمیا و  ما  (ع ،) یلع ترـضح  هک  نیا  اـب  دـندرک  بصغ  ار  كدـف  هک  دـش  هچ  اـّما 
مه یفرط  زا  دراد ، ار  تیب  لها  يارب  یلام  ۀناوتشپ  مکح  كدف  دندرک  ساسحا  هفیقس  زا  سپ  هک  نیا  خساپ  دنداد ؟ تداهش  كدف 

شـشخب و ار  نآ  ناشیا  اّما  هدوب  ربمایپ  کلم  نیا  دنتفگ  هکنیا  هب  دـندش  لّسوتم  لّوا  سپ  دـننک ، راکنا  ار  نآرق  ۀـیآ  دنتـسناوت  یمن 
ضرف رباـنب  اریز  دـسر  یم  (س ) ارهز ترـضح  هـب  مـه  زاـب  دـشاب ، ربماـیپ  ثرا  کـلم  نـیا  رگا  هـک  دـندید  دـعب  تـسا  هدرکن  هـبه 
هناگی هب  دـیاب  ثرا  ناونع  هب  نیمز  نیا  مه  زاـب  سپ  دـنرب  یمن  ثرا  یعورزم  نیمز  زا  تاـجوز  هک  اـجنآ  زا  هفیقـس و  نارادـمدرس 

هک تسا  ثیدح  رد  دـنتفگ  دـندرک و  لعج  (ص ) ربمایپ زا  یثیدـح  دـندمآ  سپ  دوش ، هداد  (س ) ارهز ترـضح  ینعی  ربمغیپ  ثراو 
هقدص دنامب  یقاب  ام  زا  هچنآ  میراذگ و  یمن  ثرا  هب  ار  يزیچ  ءایبنا  هورگ  ام  ینعی  ٌهَقَدَص  ُهانْکََرت  ام  ُثِّرَُون َو  ِءاِیْبنَْألا ال  َرِـشاعَم  ُنَْحن 

دـنتخیر و دـسر و  یمن  ثرا  هب  ثیدـح  نیا  قـبط  هدوـب  مه  ربماـیپ  کـلم  نیمز  نیا  رگا  دـنتفگ  ثیدـح  نیا  لـعج  زا  سپ  .تـسا 
ات دنک  یم  وگزاب  ار  لئاسم  ۀمه  ءزج  هب  ءزج  ًاقیقد و  (س ) ارهز ترضح  اذل  دندرک و  نوریب  كدف  زا  ار  (س ) ترـضح ياهرگراک 

.دهد ناشن  ار  ناشندرک  ثیدح  لعج  دنک و  زاب  ار  هورگ  نیا  تشم  دنامن و  مهبم  خیرات  رد  زیچ  چیه 

كدف امـش  رظن  قبط  هک  ضرف  هب  دـیوگ  یم  ترـضح  ینعی  تسا  هلداجم  کی  رکبوبا  اب  (س ) ارهز ترـضح  ثحب  هک  دـینک  هجوت 
یم لالدتـسا  نآرق  رد  ثرا  نیناوق  هب  ترـضح  همادا  رد  منک و  یم  ثحب  امـش  اب  ثرا  نوناق  اب  اذل  تسا  ثرا  سپ  دشابن  شـشخب 

.دنک
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ُُهتَْنبا ّینَأ  ِهَیِحاّضلا  ِسْمَّشلاَک  ْمَُکل  یّلََجت  ْدَق  یَلب  * 

هناگی نم  هک  دینک  راکنا  دیناوت  یمن  هک  ار  نیا  ینعی  .متـسه  ربمغیپ  رتخد  نم  هک  تسا  نشور  دیـشروخ  لثم  امـش  همه  يارب  يرآ 
.متسه وا  ثراو 

؟ یثْرِإ �یلَع  َِبلُْغاَأ  َنوُِملْسُْملا  اَهُّیَا  * 

؟ مثرا رب  موش  بولغم  نم  ایآ  ناناملسم  يا 

؟ یبَأ َثِرَأال  َكا�بَأ َو  َثَِرت  ْنَأ  ِهّللا  ِباتِک  یفَأ  َهَفاُحق  یبَأ  َْنباَی  * 

دیاب ام  دـیامرف  یم  (س ) ترـضح مربن ؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  یلو  يربب  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  هدـمآ  نآرق  رد  ایآ  هفاحق  یبا  رـسپ  يا 
كالم رگا  ینعی  هدـش ؟ لئاق  ندرب  ثرا  رد  امـش  نم و  نیب  یتواـفت  نآرق  اـیآ  لاـح  .مینک  ذـخا  نآرق  زا  ار  یهلا  نیناوق  ماـکحا و 
تـسا نکمم  اجنیا  رد  .درب  یم  ثرا  ردـپ  زا  يدـنزرف  ره  تسا و  هدـشن  لـئاق  امـش  نم و  ندرب  ثرا  رد  یقرف  هک  تسادـخ  باـتک 

(س) ترـضح .دهد  یم  مه  ار  رکبوبا  فرح  نیا  خساپ  اج  نیمه  (س ) ترـضح .مدرک  لمع  ربمغیپ  ثیدح  ربانب  نم  دیوگب  رکبوبا 
لّـسوتم یگتخاس  ثیدح  نآ  هب  اهنآ  تسا  نکمم  نوچ  اّما  دنک ؛ یم  ثحب  ینآرق  رظن  زا  ادتبا  اذل  دراد  یلعج  ثیدح  نآ  هب  هّجوت 

: دیامرف یم  هلصافالب  دنوش 

(1) ًاّیِرَف ًاْئیَش  َْتئِج  ْدََقل  * 

.دیدرک حرطم  ار  یلعج  ثیدح  نآ  امش  ینعی  .راکشآ  حضاو و  غورد  ینعی  يرف  .يداد  تبسن  ار  یغورد  نخس  کی  انامه 

؟ ْمُکِروُهُظ َءارَو  ُهوُُمتْذَبَن  ِهّللا َو  َباتِک  ُْمتْکََرت  ٍدْمَع  �یلَعَفَأ  * 

زا یشان  امـش  راک  نیا  هک  دشاب  نیا  روظنم  هک  دراد  مه  لامتحا  دیتخادنا ؟ رـس  تشپ  دیدرک و  كرت  ار  ادخ  باتک  ادمع  امـش  ایآ 
یم ار  نآرق  تایآ  ای  ینعی  نآرق ! ّدض  دیا  هتخاس  یثیدح  دیا  هدمآ  هک  تسا  نآرق  ماکحا  هب  تبـسن  نات  یعالطا  یب  يروعـش و  یب 

.دیدرک ار  راک  نیا  دیتشادن و  هّجوت  تایآ  هب  ًالصا  ای  دیا ؟ هدرک  لعج  ار  ثیدح  نیا  تقو  نآ  دیتسناد 
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(1)« َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَو  َو  : » ُلوُقَی ْذِإ  * 

روطچ سپس  درب  ثرا  نامیلس  زا  دواد  هک  درک  حیرصت  نآرق  رد  هک  ادخ  ینعی  .درب  ثرا  دواد  زا  نامیلس  دیوگ  یم  نآرق  هک  اجنآ 
؟ نآرق فالخرب  دیوگب  یثیدح  (ص ) ربمغیپ تسا  نکمم 

(3)« َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو  ًاّیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَهَف  ...ِّبَر  : » َلاق ْذإ  اّیِرَکَز  َْنب  ییْحَی  ِرَبَخ  ْنِم   (2) َّصَق امیف  َلاق  َو  * 

ییلو نیشناج و  شخبب  نم  هب  تدوخ  بناج  زا  نم  راگدرورپ  تفگ : دنوادخ  هب  ایرکز  هک  ییحی  ناتساد  زا  هدرک  تیاکح  هچنآ  و 
(س) ترضح .تسا  ّتیم  ناگدنامزاب  زا  هک  یـسک  ینعی  ّتیم  یلو  دیآ و  یم  رـس  تشپ  هک  تسا  یـسک  یلو  .دربب  ثرا  نم  زا  هک 

ثرا دـیابن  متـسه  هدازربـمغیپ  هک  نم  ارچ  سپ  دـیوگ  یم  دروآ و  یم  دـهاش  ار  نآرق  رد  ناربماـیپ  ثرا  زا  هنومن  ود  بیترت  نیدـب 
ندوب هدازربمغیپ  رظن  زا  .تسین  اهامـش  نم و  نیب  یقرف  نآرق  رد  مه  ثرا  نوناق  رظن  زا  هک  درک  هراشا  مه  ًالبق  هک  نآ  نمـض  مربب ؟

رد یّلک  روط  هب  هک  ثرا  يارب  دنروآ  یم  يرگید  ۀیآ  دعب  و  تسا ؛ هدوب  امش  ۀتخاس  ثیدح  نآ  دش  مولعم  هک  مه  ناربمایپ  ثرا  و 
.تسا هدشن  ءانثتسا  نآ  زا  یسک  تسا و  هدمآ  نآرق 

(4)« ِهّللا ِباتِک  یف  ٍضْعَِبب  �یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرألا  ُولُوا  : » َلا�ق َو  * 

.دنرتراوازس ادخ  باتک  رد  رگید  یضعب  هب  یضعب  نادنواشیوخ  و 

(5)« ِْنیَیَْثنُْألا َّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  یف  ُهّللا  ُمُکیِصُوی  : » َلا�ق َو  * 

.دیهد رارق  ار  نارتخد  مهس  ود  نارسپ  يارب  هک  ار  امش  دنوادخ  دنک  یم  شرافس  و 
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(1)« َنیقَّتُْملا یَلَع  ًاّقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنیبَْرقَْألا  ِنیَِدلاْوِلل َو  ُهَّیصَِول  ًاْریَخ  َكََرت  ْنإ  : » َلاق َو  * 

تیـصو یکین  هب  نادنواشیوخ  نیدلاو و  يارب  دیاب  دراد  يزیچ  رگا  دید  دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناشن  هک  نیمه  ناسنا  دیوگ  یم  و 
.نیقّتم رب  تسا  یقح  نیا  دنک 

زا ندربن  ثرا  دروم  رد  هورگ  نآ  فرح  هک  تفرگ  هجیتن  اهنآ  زا  هدرک و  تئارق  ار  نآرق  تایآ  یکی  یکی  (س ) ترـضح اـجنیا  اـت 
رد ثرا  هب  تسا  طوبرم  هک  صاخ  تایآ  لّوا  دـندرک : دانتـسا  تایآ  زا  هتـسد  ود  هب  ترـضح  اجنیا  ات  .تسا  نآرق  فالخ  ناربمایپ 

هراشا رخآ  ۀـیآ  هک  درب  یم  ثرا  شردـپ  زا  نینمؤم  زا  یـسک  ره  میرک  نآرق  قبط  هک  ماع  تایآ  مّود  .ناشنادـنزرف  ناربمایپ و  نایم 
: دیامرف یم  لاح  .امش  یلعج  ثیدح  فالخرب  دنک  تیصو  شدوخ  یصخش  لاوما  هب  تساوخ  یم  مه  ربمغیپ  هکنیا  هب  دراد 

انَْنَیب َمِحَرْال  یبَأ َو  ْنِم  یل  َثْرِإ  یل َو ال  َهَوْظَحال  ْنَأ  ُْمتْمَعَزَف  * 

یم ثرا  ناشناردپ  زا  همه  تسین ؟ یتبـسن  مردپ  نم و  نیب  ای  مرب و  یمن  ثرا  مردپ  زا  نم  مرادن و  هرهب  نم  هک  دـیدرک  نامگ  امش 
زا دیاب  ای  اه  هبلط  لوق  هب  دـهد  یم  رارق  یهارود  رد  ار  اهنآ  (س ) ترـضح نم ؟ ّالا  دـنرب  یم  ثرا  اه  هدازربمغیپ  همه  نم ؟ ّالا  دـنرب 

ربمغیپ دنزرف  وت  دییوگب  دـیاب  ای  تسین ، نم  يارب  ثرا  مکح  نیا  دـییوگب  دـیاب  ای  دـیامرف  یم  .عوضوم  ای  دـیوش  دراو  مکح  ۀـیحان 
مکح دروم  رد  ییانثتسا  هک  مه  نآرق  تایآ  .متـسه  ربمغیپ  رتخد  نم  دیراد  لوبق  هک  امـش  ۀمه  یفرط  زا  .دیرادن  یموس  هار  .یتسین 

.دنرب یم  ثرا  اه  هدازربمغیپ  یتح  نادنزرف  ۀمه  هک  دراد  حیرصت  هکلب  درادن  ثرا 
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؟(1) اْهنِم یبَأ  َجَرْخَأ  ٍهَیِآب  ُهّللا  ُمُکَّصَخَفَأ  * 

زا امش  دیامرف  یم  هک  تسا  يا  هیآ  مادک  ینعی  هدش ؟ ءانثتسا  نآ  زا  نم  ردپ  دراد و  امش  هب  صاصتخا  هک  دراد  يا  هیآ  دنوادخ  ایآ 
دنک یم  هراشا  رگید  بلطم  کی  هب  ترـضح  اجنیا  رد  دراذگب ؟ ثرا  شدنزرف  يارب  دناوت  یمن  نم  ردپ  اّما  دیرب  یم  ثرا  ناتناردپ 
ردـپ زا  دوب  رفاک  رگا  دـنزرف  ینعی  ِِملْـسُْملا  َنِم  ُِرفاـْکلا  ُثِرَیـال  هک  میراد  هقف  رد  ینوناـق  هک  دـیناد  یم  .دـنک  اوسر  ار  هورگ  نآ  اـت 

: دیامرف یم  ترضح  .درب  یمن  ثرا  ناملسم 

؟ َناثَراوَتَیال ِْنیَتَِّلم  َلْهَأ  َّنإ  َنُولوُقَت  ْمَأ  * 

: اّما مراد  لوبق  مه  نم  ار  بلطم  نیا  .دنرب  یمن  ثرا  رگیدکی  زا  دندوب  نید  ود  زا  رفن  ود  رگا  هک  دییوگ  یم  ایآ 

؟ ٍهَدِحاو ٍهَِّلم  ِلْهأ  ْنِم  یبَأ  اَنَأ َو  ُتَْسلَوَأ  * 

دومرف درک  ثحب  یلالدتسا  ردقچ  ارهز  ترضح  دینیبب  دیناد ؟ یمن  ناملسم  ارم  امش  ایآ  ینعی  .میتسین  نید  کی  زا  مردپ  نم و  رگم 
نیا مه  نآ  دـیراد  هار  کی  طقف  تسا  نشور  تباـث و  ربمغیپ  اـب  هک  مه  نم  تبـسن  تسا ، هدرک  حرطم  همه  يارب  ار  ثرا  هک  نآرق 

.یتسین ناملسم  وت  دییوگب  هک 

( كدف ءاطعا  زورلاس  لوالا  عیبر   22  ) كدف یخیرات  هقباس  ییایفارغج و  تیعقوم 

كدف یخیرات  هقباس  ییایفارغج و  تیعقوم 

(26: ءارسا ) اًریِْذبَت ْرِّذَُبت  َالَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  �َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو 

كدف تیعقوم 

سایقم هب  هک  دراد  هلـصاف  تفاسم  یط  زور  هس  ای  ود  هرونم  هنیدم  اب  هک  تسا  ربیخ  یلاوح  زاجح و  تابـصق  ءارق و  هلمج  زا  كدـف 
رادروخرب لوصحم  ناوارف و  ياهناتسلخن  زا  یفاک ، بآ  نتـشاد  ظاحل  هب  دابآ و  هدوب  ینیمزرـس  .دسر  یم  رتمولیک  هب 130  ام  نامز 

هتفاب زا  هدوب و  روهـشم  نآ  يامرخ  هداد و  یم  لیکـشت  یتسد  ياهراک  يزرواـشک و  رما  ار  نیمزرـس  نیا  مدرم  لاغتـشا  .تسا  هدوب 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  یخیرات  بتک  رد  كدف  ياه 
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نب نامعن  ردام  يربط  هتفگ  هب  .تسا  نافطغ »  » برع روهـشم  گرزب و  هلیبق  زا  هُّرم » ونب   » هفیاـط هاـگلزنم  یخیراـت  هنیـشیپ  اـب  كدـف 
دّیس یسانش ، هنیدم   ) .دور یم  رامش  هب  كدف  نیمزرس  یخیرات  تمدق  رد  يربتعم  دنـس  هک  هدوب  كدف  یلاها  زا  هریح  هاشداپ  رذنم 

هتـشگ موسوم  يو  مان  هب  هیرق  نیا  هدوب و  حون  نب  ماح  رـسپ  مان  كدـف  رگید : یخرب  هتفگ  هب  ص 489)و  ج 2 ، یفجن ، رقاب  دّـمحم 
یعاـمتجا و رظن  زا  نآ  مدرم  هدوب ، ناـیدوهی  هدـمع  زکرم  ربیخ  هک  نیا  ظاـحل  هب  دراد و  هلـصاف  رتمولیک  هد  ربـیخ  اـب  كدـف  .تسا 

كدف هعلق  نصح و  تقیقح  رد  هک  هتـشاد  ترهـش  خورمـشلا »  » هب كدف  یمیدق  روهـشم  هعلق  .دنا  هدوب  ربیخ  نایدوهی  عبات  یبهذم 
ّلحم زا  دوخ  هک  یـسانش  هنیدـم  باتک  ّفلؤم  هتـشون  هب  اـنب  ص 490) ج 2 ، یفجن ، رقاب  دّمحم  دّیـس  یـسانش ، هنیدـم   ) .تسا هدوب 
بونج و  هفیلُحلا »  » برغم رد  تسا و  لئاح »  » تراما عبات  هک  تسا  موسوم  طئاحلا »  » هب هزورما  هقطنم  نیا  تسا ، هدرک  ندید  كدـف 

لاس 1975 ناـیاپ  اـت  رکذـلا ، قوف  ّفلؤم  هتفگ  هب  .تسا  یـصّخشم  ّتیعقوم  ياراد  ربیخ  یقرـش  زرم  رد  ًاـقیقد  .دراد  رارق  دغرـض » »
هنیدم  ) .تسا هدوبن  رفن  زا 1400  شیب  طئاحلا »  » هنکـس هدوب و  تیعمج  رفن  ياراد 11000  اتسور و  لماش 21  هقطنم  نیا  يدالیم ،

ص 492) ج 2 ، یسانش ،

دمآرد مجح  صوصخ  رد  .تشاد  رایـسب  ترهـش  نآ  بطر  لوـصحم و  رپ  دوـب  ینیمزرـس  يزرواـشک ، تاـناکما  ظاـحل  هب  كدـف 
: دنیوگ یخرب  .تسا  هدیسر  تبث  هب  ییاه  شرازگ  تفرگ ، رارق  ربمایپ  فرصت  رد  هکنآ  زا  سپ  كدف ، ياه  ناتـسلخن  يزرواشک و 

ص 27) خیرات ، رد  كدف   ) .تسا هدوب  هفوک  ياه  ناتسلخن  لداعم  يرجه  مشش  نرق  رد  شیاه  ناتسلخن 
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.داد نانآ  هب  مهرد  رازه  هاجنپ  قارع  لاـم  زا  درک  هحلاـصم  ناـیدوهی  اـب  كدـف  زا  یمین  رب  رمع  یتقو  دـسیون : یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
ص 108) ج 4 ، هغالبلا ، جهن  حرش  )

دمآرد دـیوگ : یم  يو  .تسا  هدز  نیمخت  نیا  زا  شیب  ار  كدـف  دـمآرد  هک  دراد  يراـتفگ  هّجحملا  فـشک  رد  سوواـط  نب  دـّیس 
ص 82) نازحالا ، تیب   ) .تسا هدوب  رانید  رازه  داتفه  رب  غلاب  هنالاس  يراصنا  دامح  نب  هللادبع  خیش  تیاور  هب  كدف 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  فرط  زا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  لصاحرپ  نیمزرـس  نیا  يراذگاو  ّتلع  ناوت  یم  اجنیا  زا 
هللا لوسر  تیب  لها  هک  يا  هنادهاز  یگدنز  اب  تسا  یهیدب  .درک  طابنتـسا  ار  هَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   » هیآ رد  لاعتم  راگدرورپ  رما  هب 
دیاب ّمهم  رما  نیا  رد  يرگید  تمکح  هدوبن و  يزاین  غلبم  نیا  هب  یـصخش  تشیعم  هرادا  يارب  ار  ناـنآ  دنتـشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم هک  هدوب  یمالـسا  تموکح  هرادا  تهج  يداصتقا  ناوت  یلام و  هینب  نتـشاد  يراذگاو  نیا  زا  فده  تفگ : ناوتب  دیاش  هک  دشاب 
هاگتـسد هلیـسو  هب  تیب  لها  تسد  زا  نآ  نتخاس  جراخ  كدف و  فّرـصت  هک  هنوگنامه  .دش  یم  رقتـسم  ربمایپ  نادـناخ  رد  تسیاب 

.دیسر میهاوخ  نآ  حرش  هب  هک  درک  وجتسج  دیاب  هتکن  نیمه  رد  ار  تفالخ 

ششخب لیلد 

باب زا  .تسا  هدومن  راذگاو  ارهز  ترضح  هب  ار  كدف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هدیـسر  ام  هب  هک  یثیداحا  رابخا و  قبط  رب 
: هنومن

: دومرف همطاـف  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزاـن  ُهَقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » هیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  يردـخ  دیعـسوبا 
.دشاب وت  لام  كدف 
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ار كدف  دیبلط و  شیوخ  دزن  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ادخ  لوسر  دـش  لزان  ُهَقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » هیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  هیطع 
.درک راذگاو  وا  هب 

راذـگاو همطاف  ترـضح  هب  ار  كدـف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  مهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 
( . ص 102 ج 2 ، همغلا ، فشک   ) .دومن

هب مرکا  ربمغیپ  دش  لزان  هیآ 26 ) ءارسا  هروس  « ) َنیکْسِْملاَو ُهَقَح  یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » هیآ هک  یتقو  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
ماما ادـخ  لوسر  سپ  .دنـشاب  یم  وت  براقا  درک : ضرع  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  یبرقلا  يوذ  مسانـش  یم  ار  نیکـسم  دومرف : لـیئربج 
نیدب .مهدب  ار  امش  قح  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  ادخ  دومرف : دناوخ و  شیوخ  دزن  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  همطاف  نیـسح و  ماما  نسح و 

.مدرک راذگاو  امش  هب  ار  كدف  تهج 

كدف دومرف : دوب ؟ هداد  همطاف  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دیوگ : یم  بلغت  نب  نابا 
.دوب هدش  نییعت  همطاف  يارب  ادخ  بناج  زا 

.دومن هبلاطم  ار  كدف  دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  مالسلا  اهیلع  همطاف  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

تداهش هچ  هب  تفگ : وا  هب  رکبوبا  .دش  رضاح  تداهـش  يادا  يارب  نمیا  ما  .يروایب  دهاش  تدوخ  ياعدم  يارب  دیاب  تفگ : رکبوبا 
هب ربمایپ  « ُهَقَح یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو  : » دـیامرف یم  ادـخ  درک : ضرع  دـمآ و  دـمحم  دزن  لـیئربج  هک  مهد  یم  تداهـش  تفگ : یهد ؟ یم 

كدف ادخ  لوسر  سپ  .تسا  یبرقلا  يوذ  همطاف  درک : ضرع  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  یبرقلا  يوذ  نک  لاوئـس  ادـخزا  دومرف : لیئربج 
.( ص 287 ج 2 ، یشایع ، ریسفت   ) .دومن راذگاو  همطاف  هب  ار 
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.درک راذگاو  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  ُهَقَح » یبْرُْقلااَذ  ِتآ  َو   » هیآ یتقو  هک  هدرک  تیاور  سابع  نبا 
بناج زا  ادـخ  لوسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هدـش  دراو  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هک  ثیداـحا  لـیبق  نیا  زا  ص 177 ) ج 4 ، روـثنملا ، رد  )
ناینب هلیـسو  نیدـب  دـهد و  رارق  ارهز  همطاف  رایتخا  رد  یبرقلا  يوذ  قح  ناونع  هب  ار  كدـف  هک  هتـشاد  تیرومأم  ناـهج  راـگدرورپ 

.دیامن تیوقت  دومن  يراکادف  داهج و  همه  نآ  مالسا  هار  رد  هک  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هداوناخ  يداصتقا 

ربمایپ طسوت  دنوادخ و  روتسد  هب  همطاف  هب  كدف  ياطعا 

لیئربج زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هدب .» نانآ  هب  ار  ناشیوخ  قح   » ینعی دش ، لزان  ُهَّقَح » یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو   » هیآ كدف ، حتف  زا  سپ 
«. نک اطع  همطاف  هب  ار  كدف  : » تشاد هضرع  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  تسا ؟ مادک  قح  نیا  دنتسه و  یناسک  هچ  روظنم  دیسرپ :

رکشل نوچ  و  درک ، حتف  تردپ  يارب  ار  كدف  دنوادخ  دومرف : دناوخارف و  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
روتسد .مریگ  یم  نآ  هرابرد  مهاوخب  یمیمصت  ره  درادن و  ناناملسم  هب  یقلعت  تسا و  نم  صوصخم  دنا  هدرکن  حتف  ار  اجنآ  مالسا 

رد تردپ  و  تسا ، هدنام  تردـپ  هدـهع  رب  هجیدـخ  تردام  هیرهم  رگید  يوس  زا  .تسا  هدـش  لزان  وت  هب  نآ  ياطع  رب  زین  دـنوادخ 
.شاب نآ  کلام  رادرب و  تنادنزرف  دوخ و  يارب  ار  نآ  .دنک  یم  اطع  وت  هب  ار  كدف  دنوادخ  روتسد  هب  تردام و  هیرهم  لابق 

نم لام  ناج و  رب  امش  .مشاب  هتـشاد  نآ  رد  یفرـصت  مهاوخ  یمن  نم  دیتسه  هدنز  امـش  ات  درک : ضرع  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
يا هناهب  ار  متایح  نامز  رد  وت  ندرکن  فرصت  نالهاان ، هک  مراد  نآ  سرت  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دیتسه  رایتخا  بحاص 

ج 21، راونـالا ، راـحب   ) .دـینک لـمع  دـیناد  یم  حالـص  هک  هنوـگنآ  درک : ضرع  .دـننک  عـنم  وـت  زا  ار  نآ  نم  زا  دـعب  دـنهد و  رارق 
ص105) ج29 ، ص22_25 ؛
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همطاف هب  كدف  ياطعا  حتف و 

زا شیاه  ناتسلخن  دوب و  مهم  يا  هعلق  يزرواشک و  عیسو  هقطنم  بآ و  رپ  يا  همـشچ  اب  ربیخ  یبیـشارس  رد  دابآ  ینیمزرـس  كدف » »
مانب يدرم  اجنآ  حـتف  زور  رد  نانآ  سیئر  دـندوب و  طابترا  رد  ربیخ  لها  اب  هک  دـندوب  دوهی  زا  يا  هدـع  نآ  نانکاس  .دوب  رتشیب  ربیخ 

، نادلبلا مجعم   ) .تسا هتفای  تنوکس  اجنآ  رد  هک  تسا  یـسک  لوا  ماه » نب  كدف   » مسا هب  مه  نیمزرـس  نیا  مان  .دوب  نون  نب  عشوی 
رتمولیک دودح 100  هنیدم  ات  نآ  هلـصاف  تسا و  یقاب  زین  نونکا  مه  دوب و  هدـش  عقاو  هنیدـم  لامـش  رد  اهغاب  نیا  ص 238 ). ج 4 ،

.تسا

نینمؤملاریما ربمایپ و  تسد  هب  كدف  حتف 

بناج زا  دش و  لزان  لیئربج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  لاس  راهچ  دودح  ترجه و  متفه  لاس  رد  ربیخ  حـتف  زا  سپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  صخش  طسوت  تسیاب  یم  مادقا  نیا  هک  دوب  هدش  حیرصت  نامرف  نیا  رد  .دروآ  ار  كدف  حتف  روتسد  دنوادخ 

.دننکن تکرش  نآ  رد  ناناملسم  و  دوش ، ماجنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و 

ربیخ زا  دـندش و  ادـج  رکـشل  زا  بش  یکیراـت  رد  دـندرک و  هداـمآ  ار  دوخ  ياهبـسا  دنتـشادرب و  ار  مزـال  هحلـسا  راوگرزب ، ود  نآ 
تسیاب یم  ییانثتسا و  دوب  يراک  رفن  ود  طسوت  هعلق  کی  حتف  .دندمآ  نآ  هعلق  رانک  دندیسر و  كدف  نیمزرس  هب  ات  دندرک  تکرح 
يزوریپ يوس  هب  ار  ارجام  ریـسم  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هار  هقردب  هشیمه  هک  دنوادخ  ینابیتشپ  و  دوش ، ماجنا  هدـش  باسح 

.درب یم  شیپ 
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هدرب و هانپ  هعلق  هب  تشحو  زا  دـندوب ، هتفایرد  ار  میظع  هعلق  نآ  حـتف  ربخ  لبق  زور  دـندوب و  ربیخ  حـتف  رابخا  ریگیپ  هک  كدـف  مدرم 
.دندنارذگ یم  ار  بارطضا  رسارس  یبش  دندوب و  هتسب  مکحم  ار  نآ  ياهرد 

دندیسر و هعلق  ياپ  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوب ، امرف  مکح  هعلق  لخاد  رب  هک  یطیارـش  نینچ  رد 
هعلق نوریب  ار  یـسک  دوجو  هعلق  لـخاد  دارفا  دـیابن  رگید  يوس  زا  .تشادـن  دوجو  هعلق  هب  ذوفن  يارب  یهار  چـیه  يداـع  تروص  هب 
نیا رد  .دـنیوگب  ناذا  دـنلب  يادـص  اب  نآ  زارف  رب  دـنور و  الاب  هعلق  راوید  زا  هناـیفخم  هک  دـش  نآ  رب  میمـصت  .دـندرک  یم  ساـسحا 

هب دنریگ و  یم  رارف  رب  میمـصت  هک  تسا  هاگنآ  .تشادنپ  دنهاوخ  هدش  حتف  ار  هعلق  هدـید و  هرـصاحم  رد  ار  دوخ  هعلق  لها  تروص 
.دناسر ماجنا  هب  ار  گرزب  یمادقا  ناوت  یم  یتحار 

اب و  درک ، دنلب  دوخ  اب  ار  وا  تساخرب و  ترضح  سپس  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فتک  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ناذا هعلق  لـها  هب  ور  تفرگ ، رارق  راوید  زارف  رب  هک  هاـگنآ  .تفر  ـالاب  كدـف  هعلق  راوید  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  یهلا  هزجعم 

.دومن دنلب  ریبکت  يادص  تفگ و 

زاب ار  نآ  دنداهن و  هعلق  برد  يوس  هب  ور  نانک  رارف  دنتسه ، هعلق  زارف  رب  ناملـسم  نازابرـس  دندرک  یم  نامگ  هک  كدف  هعلق  مدرم 
ربمایپ اب  دمآ و  نییاپ  هعلق  راوید  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـنوش  هدـنکارپ  هعلق  نوریب  ياه  نیمز  رد  ات  دـندش  جراخ  دـندرک و 

هب نانآ  ناگرزب  زا  رفن  هدجیه  دـندش و  ریگرد  نانآ  اب  دـنتفرگ و  رارق  نانآ  لباقم  رد  دوب  رظتنم  هعلق  نوریب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.دندش میلست  هیقب  هجیتن  رد  دندیسر و  لتق  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد 
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.دروآ هنیدم  هب  نانآ  هارمه  ار  مئانغ  دومن و  ریسا  ار  نانآ  نادنزرف  دوخ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ربمایپ یصخش  کلم  كدف ،

هحلاصم نانآ  اب  فصن  بسانت  هب  ار  لاوما  دنک و  دازآ  ار  ناشدوخ  دندرک  تساوخرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  كدف  نایدوهی 
درک و هحلاصم  نانآ  اب  ناشنوخ  ظفح  تنامض  اب  داتسرف و  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک و  لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  ترـضح  .دنک 

همه دـنامب  یقاـب  دوخ  نید  رب  سک  ره  دـنریگب و  ار  وا  لاوـما  سمخ  دوـش  ناملـسم  كدـف  لـها  زا  سک  ره   » هک دـش  نیا  رب  رارق 
«. دنریگب ار  شلاوما 

خیرات هشیمه  ناونع  هب  ات  دـش  هداد  ناـنآ  تسد  هب  دـمآرد و  ءاـضما  هب  كدـف  دوهی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیب  دادرارق  نیا 
.دوش لمع  نادب 

دش رارق  دمآرد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یصخش  کلم  ناونعب  كدف  نیمزرـس  و  دوب ، نانآ  یـصخش  لاوما  ناج و  هرابرد  نیا 
.دنیامن لاسرا  كدف  دمآرد  ناونعب  الط  هکس )  ) رانید رازه  تسیب  دصکی و  هنایلاس 

یـشکرکشل نودب  نیمزرـس  نیا  اریز  تسا ، نآرق  حیرـص  مکح  ساسا  رب  كدـف  ندـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یـصخش  کلم 
ِهَِّللَف يرُْقلا  ِلْهَا  ْنِم  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  .دـش  حـتف  نانآ  تلاخد  نیرتکچوک  نودـب  ناناملـسم و 
نیا قبط  رـشح ) هروس  « ) ...ُءاشَی ْنَم  یلَع  ُهَلُـسُر  ُطِّلَُـسی  َهَّللا  َّنِکلَو  ٍباکِر ، ٍْلیَخ َو ال  ْنِم  ِْهیَلَع  ُْمتْفَجْوَأ  امَف  ...یبْرُْقلا  يِذـِلَو  ِلوُسَّرِللَو 

ربمایپ دزن  میلست  ناونع  هب  ناشدوخ  اجنآ  لها  رگا  یتح  دوش ، حتف  ناناملسم  یشکرکشل  نودب  هک  ییاه  نیمزرس  نآرق  حیرـص  هیآ 
دنهاوخن نآ  رد  یقح  چیه  ناناملـسم  و  تسا ، ترـضح  صاخ  کلم  نآ  يارـسا  مئانغ و  قطانم و  نیا  دـنیایب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دریگب اهنآ  هرابرد  دناوت  یم  دهاوخب  یمیمصت  ره  دوخ  یصخش  لاوما  ناونع  هب  ترضح  تشاد و 
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دندرک و یم  راک  نآ  رد  كدف  مدرم  تسیاب  یم  هک  دش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نآ  زا  هچراپکی  تروص  هب  كدف  نیمزرـس  اذل 
ص110؛ ج29 ، ص22 ؛ ج 21 ، راونالا ، راحب   ) .دـندرک یم  تفایرد  ترجا  طـقف  دـندومن و  یم  میلـست  ترـضح  هب  ار  نآ  دـمآرد 

،( ج1 جئارخلا ، ص424 ؛ ج1 ، ماکحالا ، بیذهت 

كدف تیکلم  رب  دهاش  دنس و 

هدوشخب و ناونع  هب  ار  كدف  دنس  : » دومرف دناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تساوخ و  يا  هقرو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ربمایپ .دنداد  تداهش  نآ  رب  نمیا  ما  اب  ترضح  دوخ  و  تشون ، ار  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نک .» تبث  سیونب و  ربمایپ  ییاطعا 

، تفرگ لیوحت  ار  هتشون  نیا  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسا .» تشهب  لها  زا  ینز  نمیا  ما  : » دومرف اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
( . ص 23 ج 21 ، راونالا ، راحب   ) .دومرف هئارا  كردم  ناونعب  دروآ و  رکبوبا  دزن  ًانیع  ار  نآ  كدف  بصغ  ماگنه  و 

نآ زا  كدف  هک  دنداد  ربخ  نانآ  هب  دندومن و  عمج  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لزنم  رد  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
تروص نیدب  و  دندرک ، میسقت  مدرم  نیب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ییاطعا  ناونعب  نآ  دمآرد  زا  اجنامه  رد  و  تسا ، مالـسلا  اهیلع  همطاف 

.دنداد ناشن  نانآ  هب  ار  كدف  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هناکلام  فرصت 

همطاف ترضح  هب  كدف  يراذگاو 

لوسر دوب  یعدم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  .دوب  كدف  دش  عقاو  عازن  دروم  رکبوبا  ارهز و  ترضح  نیب  هک  یعوضوم  نیرت  مهم 
هب ًادعب  نکیل  دوب  يداع ، هعفارم  کی  ادتبا  رد  روکذم  عازن  .دوب  رکنم  رکبوبا  نکیل  هدیـشخب  يو  هب  ار  كدف  شتایح  نامز  رد  ادخ 

نیا يارب  .تسه  هدوب و  نیملـسم  هعماج  ریگنماد  زارد  نایلاس  شجیاتن  راثآ و  هک  دـمآرد  خـیرات  ساسح  ثداوح  زا  یکی  تروص 
.دوش یسررب  بلطم  دنچ  دیاب  ددرگ  نشور  قح  هک 
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مئانغ و دیوگب : یسک  تسا  نکمم  هن ؟ ای  دشخبب  شرتخد  هب  ار  یتلود  یـضارا  زا  يرادقم  هتـشاد  قح  ًاعرـش  مرکا  ربمغیپ  ایآ  لوا : بلطم 
هعفنملا ماع  هیریخ  روما  ثادحا  رد  اهنآ  دئاوع  دنامب و  یقاب  تلود  کلم  هب  دـیاب  یتلود  ياه  نیمز  .دراد  قلعت  تلم  مومع  هب  یتلود  لاوما 

هب هدوب  هصلاخ  کلم  کی  هک  ار  كدف  تسین  نکمم  دراد  تینوصم  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  يربمغیپ  يارب  نیاربانب ، .دـسرب  فرـصم  هب 
.دنک راذگاو  شرتخد 

قاروا نیا  رد  هک  تسا  يراوشد  راد و  هنماد  ثحب  کی  یمالـسا  تلود  لاوما  لاـفنا و  ثحب  تفگ : ناوت  یم  بلطم  نیا  خـساپ  رد 
كدـف هچرگ  هک : تفگ  ناوت  یم  يریگ  هجیتن  راصتخا و  روط  هب  نکیل  .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  قیمع  روط  هب  دـناوت  یمن  هاـتوک 

دش هتفگ  ًالبق  هک  نانچ  نکیل  تشاد  قلعت  مالـسا  یعرـش  مکاح  ینعی  تماما  توبن و  ماقم  هب  دوب و  یمومع  لاوما  مئانغ و  زا  یکی 
هنوگ نیا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  هریـس  یمالـسا و  صوصن  قبط  رب  دش و  حوتفم  ناناملـسم  يارب  گنج  هب  لسوت  نودـب 
قلعت مالسا  یعرش  مکاح  ماقم  هب  تسین و  یـصخش  کلم  هصلاخ  كالما  هتبلا  .دوش  یم  بوسحم  ربمغیپ  هصلاخ  لاوما  ءزج  لاوما 
ياراد درادـن و  یتیدودـحم  فرـصم  دروم  رد  اما  تسا  ربمغیپ  تسد  رد  اـهنآ  راـیتخا  .دراد  قرف  یمومع  لاوما  ریاـس  اـب  یلو  دراد 
حلاصم رگا  یتح  .تسا  هدـش  راذـگاو  وا  یـشیدنا  تحلـصم  دیدحالـص و  هب  اـهنآ  فرـصم  .تسا  يراد  هنماد  عیـسو و  تاراـیتخا 

.دنوش دنم  هرهب  نآ  عفانم  زا  هک  دنک  راذگاو  ینیعم  صاخـشا  ای  صخـش  هب  ار  نآ  زا  یتاعطق  ای  هعطق  دناوت  یم  درک  اضتقا  یمومع 
راذگاو یصاخشا  هب  ار  هصلاخ  یضارا  زا  یتاعطق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  .تسین  هقباس  یب  مالـسا  رد  تافرـصت  لیبق  نیا 

.دوش یم  هدیمان  عاطقا  ًاحالطصا  هک  هدومن 
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اهنیا ریغ  و  هناجدوبا »  » و فوع » نب  نامحرلادبع   » و رکبوبا »  » هب ار  ریـضن  ینب  ياه  نیمز  زا  یتاعطق  ادخ  لوسر  دسیون : یم  يرذالب 
.دومن راذگاو 

.درک راذگاو  ماوع » نب  ریبز   » هب امرخ  ناتخرد  اب  ار  ریضن  ینب  ياه  نیمز  زا  هعطق  کی  ادخ  لوسر  دسیون : یم  يرذالب  مه  زاب 

.دومن راذگاو  لالب »  » هب دوب  ندعم  هوک و  ياراد  هک  ار  نیمز  هعطق  کی  ادخ  لوسر  دسیون : یم  ومه 

( . ص 27_34 نادلبلا ، حوتف   ) .درک راذگاو  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نیمز  هعطق  راهچ  ادخ  لوسر  دسیون : یم  و 

دنک راذگاو  ینیعم  صخش  هب  ار  هصلاخ  یضارا  زا  يرادقم  دراد  قح  مالسا  یعرش  مکاح  هک  دومن  دیدرت  تهج  نیا  رد  دیابن  سپ 
مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  .تسا  هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  دارفا  زا  یضعب  هب  تبسن  مالسا  ربمغیپ  .دیامن  هدافتـسا  نآ  عفانم  زا  هک 

.دنا هتشاد  اه  ششخب  لیبق  نیا  زا  زین  نامثع  رمع و  رکبوبا و  و 

نکیل دشاب  هدومن  راذگاو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هب  ار  كدف  یـضارا  ادخ  لوسر  هک  درادن  عنام  عرـش  نیناوق  ظاحل  زا  نیاربانب ،
.تسا لیلد  هب  جاتحم  نآ  تابثا 

كدف رد  ربمایپ  ياه  هتشاک  تسد 

ییاهنامز رد  .دندوب  هتشاک  ار  اهنآ  دوخ  كرابم  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  امرخ  تخرد  هدزای  كدف  نیمزرس  رد 
هیده ناونعب  دندیچ و  یم  هناگادج  ار  تخرد  هدزای  نآ  ياه  هویم  جح  مایا  رد  دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  نادنزرف  تسد  رد  كدف  هک 

.دنداد یم  نانآ  هب  یهجوت  لباق  لاوما  ایاده و  كربت ، نیا  تفایرد  اب  جاجح  ًالباقتم  .دندرک  یم  میدقت  نایجاح  هب  ردقنارگ  يا 
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ات داتـسرف  هرـصب  زا  ار  یـصخش  رایزام  .داد  رایزام »  » مانب یـصخش  هب  ار  نآ  تخاس و  جراخ  همطاف  ینب  تسد  زا  ار  كدف  لکوتم ،
.دش جلف  هب  التبم  تشگزاب  هرـصب  هب  یتقو  صخـش  نیمه  .دندرب  نیب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهراگدای  دندیرب و  ار  اهنآ 

( . ص 107 ج 5 ، مثیم ، نبا  هغالبلا  جهن  حرش  )

هداد سپ  زاب  يدراوم  رد  رگا  دش و  رارکت  خیرات  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یـصخش  کلم  رـس  رب  یلاوتم  ياه  بصغ  تروص  نیدب 
.دندرپس یم  تاداس  زا  یکی  هب  هکلب  دندادن ، مالسلا  مهیلع  همئا  تسد  هب  دش 

: هضور

ردپ زا  دعب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف 

، تساوخ ار  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دندمآ ، نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  زا  هکئالم  هکنآ  زا  دعب 
یـسک ات  دریگ  رارق  هرجح  برد  رانک  داد  روتـسد  هملـس  ما  هب  و  دـیور ، نوریب  نم  دزن  زا  دومرف : دـندوب  هرجح  رد  هک  یناـسک  هب  و 

مالـسلا هیلع  یلع  .ایب  نم  کیدزن  یلع ! ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپـس  .درک  ار  راک  نیمه  هملـس  ما  و  دـیاین ، کـیدزن 
دمآ کیدزن 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رگید  تسد  اـب  و  دراذـگ ، شا  هنیـس  رب  ینـالوط  تدـم  هب  تفرگ و  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تسد  دـعب 
ربمایپ هیرگ  اـب  دـیوگب و  نخـس  تسناوتن  درک و  هبلغ  وا  رب  هیرگ  دـیوگب  نخـس  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو  .تفرگ 

.دنتسیرگ مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  نینچمه  درک و  هیرگ  تخس  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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نیلوا و زا  ناربمایپ  دیـس  رورـس و  يا  .يدنازوس  ار  مرگج  يدرک و  هراپ  ارم  بلق  هیرگ  اب  هللا ! لوسر  ای  دومرف : مالـسلا  اهیلع  همطاف 
زا دعب  هک  يراوخ  تلذ و  نآ  اب  دش  دهاوخ  هنوگچ  منادنزرف  لاح  وت  زا  دعب  راگدرورپ ! یبن  بیبح و  ربمایپ و  نیما و  يا  نیرخآ و 
؟ دنک یم  يرای  ار  ادخ  یحو  یسک  هچ  دسر ؟ یم  مالسلا  هیلع  یلع  تنید  رصان  تردارب و  لاح  هب  یسک  هچ  دسر ؟ یم  نم  هب  وت 

نیسح نسح و  یلع و  دعب  .دیـسوب  ار  وا  تخادنا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يور  ار  دوخ  تسیرگ و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  سپس 
.دنتخادنا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يور  ار  ناشدوخ  مالسلا  مهیلع 

تسد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوب ، شتسد  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  تسد  هکیلاح  رد  درک ، دنلب  نانآ  يوس  هب  ار  شرس  ترـضح 
.تسوت دزن  ادخ  لوسر  تناما  ادخ و  تناما  نیا  نسحلاابا ! ای  دومرف : و  دراذـگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف 

.ینک یم  ار  راک  نیا  وت  .شاب و  هتشاد  رظن  رد  ارم  ار و  ادخ  وا  هرابرد 

نادب .تسا  يربک  میرم  نیا  مسق  ادخ  هب  .تسا  نیرخآ  نیلوا و  زا  تشهب  لها  نانز  يوناب  رورـس و  مسق  ادخ  هب  همطاف  نیا  یلع ! ای 
.تسا هدرک  اطع  نم  هب  ما  هتساوخ  ادخ  زا  هچنآ  و  منک ، یم  اعد  وت  وا و  يارب  دسرب  مموقلح ) ینعی   ) اجنیا هب  مناج  ات  مسق  ادخ  هب 

.دوب هداد  روتـسد  اهنآ  هب  لیئربج  هک  ما  هداد  روتـسد  وا  هب  ار  ییاهزیچ  نم  نوچ  هدـب  ماجنا  دـنک  یم  رما  وت  هب  همطاف  هچنآ  یلع ! ای 
.دنشاب یضار  وا  زا  ناگتشرف  مراگدرورپ و  زین  دشاب و  یضار  وا  زا  همطاف  مرتخد  هک  یسک  زا  متسه  یضار  نم  یلع  ای  نادب 
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ياو .دنک  کته  ار  وا  تمرح  هک  یسک  رب  ياو  .دربب  نیب  زا  ار  وا  قح  هک  یسک  رب  ياو  .دنک  متـس  وا  هب  هک  یـسک  رب  ياو  یلع ! ای 
هناخ زا  ار  وا  دریگب و  تخس  وا  هب  هک  یسک  رب  ياو  .دهد  رازآ  ار  وا  رسمه  هک  یـسک  رب  ياو  .دنازوسب  ار  وا  هناخ  رد  هک  یـسک  رب 

.دنرازیب نم  زا  نانآ  مرازیب و  نانآ  زا  نم  اهلاراب ! .دروآ  نوریب 

: دومرف و  دینابـسچ ، دوخ  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  و  درب ، مان  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپس 
گنج رد  و  دنوش ، یم  تشهب  لخاد  نانآ  هک  مراد  ناعذا  و  متسه ، افـص  ملـس و  رد  دننانآ  وریپ  هک  یناسک  اب  نانآ و  اب  نم  اهلاراب !

.دننامب بقع  ناشنایعیش  نانآ و  زا  ای  دنتفیب و  ولج  نانآ  زا  دننک و  متس  اهنآ  هب  دنرادب و  نمشد  ار  نانآ  هک  یناسک  اب  متسه 

نم مسق  ادـخ  هب  هن  .يوش  یـضار  وت  ات  موش  یمن  یـضار  نم  همطاف ! اـی  هللاو  .دـنوش  یم  منهج  شتآ  لـخاد  ناـنآ  هک  مراد  ناـعذا 
ص 484) ج 22 ، راونالا ، راحب   ) .يوش یضار  وت  ات  موش  یمن  یضار  مسق  ادخ  هب  هن  .يوش  یضار  وت  ات  موش  یمن  یضار 

sedighe.ir: عبنم

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

.َنِیبیِجَتْسُم (1) ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاَْفلَأَف  ْمُِکب ، ًاِفتاَه  ِهِزَْرغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  مالسلا : اهیلع  هَرِهاّطلا  هقیدصلا  نع 

همدقم

یـصوصخ و ياـهتاقالم  یط  رد  شردـپ  تلحر  زا  سپ  یهاـتوک  تصرف  رد  هک  مالـسلا  اـهیلع  هیـضرم  يارهز  تاـملک  ناـنخس و 
زا سپ  ۀعماج  مدرم و  فعض  طاقن  فارحنا و  للع  نانخس ، نیا  اب  ترـضح.تسا  بلطم  ایند  کی  يواح  هتفریذپ ، تروص  یمومع 

داریا كدف  ۀلأسم  لوح  دجـسم ، رد  يرگید  راصنا و  رجاهم و  نانز  عمج  رد  اه  هبطخ  نیا  زا  یکی  .تسا  هدرک  نایب  ار  ادـخ  لوسر 
هک مینیب  یم  مینک ، عـمج  ار  هعوـمجم  نیا  رگا  هک  دراد  هملـس  ما  دـیبل و  نب  دوـمحم  اـب  ینـالوط  ًاتبـسن  ياـهوگ  تـفگ و  .دـیدرگ 
ارچ و  تسیچ ، رد  هعماج  فعـض  طاقن  هک  دنامهفب  مدرم  هب  ات  داد  ماجنا  یناوارف  ياه  شالت  رمع  رخآ  هام  هس  ود  نیا  رد  ترـضح 

روطچ ِهلوُسَر »؟ یَلَع  ِهللا َو  یَلَع  ُهَأْرُْجلا  ِهِذَهأ  : » دومرف دش ، هلمح  ترـضح  ۀـناخ  هب  هک  ینامز  .دـش  هدز  رانک  نینمؤلاریما )  ) رون ماما 
َرُون َیِفُْطت  ْنَأ  ُدـیُِرت  : » دومرف همادا  رد  تسا و  ربمغیپ  ادـخ و  رب  تأرج  امـش  راتفر  نیا  دـیزاتب ؟ ربمغیپ  ادـخ و  هب  هک  دـیدرک  تأرج 

زا دعب  نانیرفآ  هثداح  هام ، هس  ود  نیا  ياه  شالت  یط  رد  .دینک  شوماخ  ار  نآ  دشابن و  نشور  ادخ  رون  دیهاوخ  یم  امـش   (2) ؛» هللا
.میریگ یم  یپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  ِفارحنا  أشنم  ترضح ، نانخس  هب  هجوت  اب  ثحب  همادا  رد  .درک  المرب  اشفا و  ار  ادخ  لوسر 
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ادخ لوسر  زا  دعب  نیملسم  طاطحنا  تلع 

ناطیش زا  يوریپ 

ُناَْطیَّشلا َعَلْطَأ  َو  : » دیامرف یم  دناد و  یم  ناطیـش  زا  يوریپ  ار  ناناملـسم  ۀعماج  فعـض  طاقن  زا  یکی  شا ، هبطخ  رد  ارهز  ترـضح 
یم دـنک ، یم  دـیدهت  ار  وا  يرطخ  هک  ینامز  تشپ  كال  .تسا  هدرک  هیبشت  تشپ  كـال  هب  ار  ناطیـش  ترـضح  ِهِزَْرغَم .» ْنِم  ُهَسْأَر 
یم نوریب  ار  شرس  هتـسهآ  هتـسهآ  دنک ، یم  ربص  يرادقم  دوخ  كال  ۀنایم  رد  هکنیا  زا  سپ  دریگ ، یم  رارق  شدوخ  كال  رد  دور 

.درب یم  ورف  شدوخ  كال  نایم  ار  شرس  هرابود  تروص  نیا  ریغ  رد  دتفا ، یم  هار  هب  تسین  يرطخ  دید  رگا  دروآ ،

دوب شدوخ  كال  رد  ناطیش  دوب  هدنز  ربمغیپ  ات  دیامرف : یم  مدرم  هب  باطخ  هدرک و  تشپ  كال  هب  هیبشت  ار  ناطیـش  ارهز  ترـضح 
زا ار  شرـس  ناطیـش  تفر ، ایند  زا  هک  ربمغیپ  اما  درک ؛ یمن  ادـیپ  نادـیم  تنطیـش  يارب  اریز  دـیایب ، نوریب  نآ  زا  درک  یمن  تأرج  و 

ِناَْـطیَّشلا ِفاَـتُِهل  َنُوبیِجَتْـسُم  ِِهتَوْعَدـِل  ْمُکاَْـفلَأَف   » تسا مهارف  طیارـش  دـید  درک و  ادـص  ار  اهامـش  ْمُِکب ؛» ًاـِفتاَه   » دروآ نوریب  كـال 
.دیدوب ناطیش  يادن  يوگخساپ  امش  ِّيِوَْغلا ؛»

هک تسناد ، یم  ناطیـش  زا  يوریپ  ار  ددرگ  یم  مکاـح  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  ۀـعماج  رد  هـک  یتالکـشم  زا  یکی  ترـضح  نیارباـنب ،
.دنراد یناسنا  ةرهچ  هک  یلاح  رد  دنا  یناطیش  بلق  ياراد   (1) ؛» نیِطاَیَّشلا ُبُوُلق  ْمُُهبُوُلق  َنیِّیِمَدْآلا َو  ُهَّثُج  ْمُُهتَّثُج  »

ناطیش ياه  هبرح 

، دینکن يوریپ  ناطیش  ياه  هبرح  اه و  ماگ  زا  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  هک  دراد  ناسنا  فارحنا  يارب  ییاه  حالس  اه و  هبرح  ناطیش ،
زیهرپ اــهنآ  زا  نآرق  روتــسد  قــبط  دــیاب  اــم  دراد و  هــبرح  حالـــس و  ماــگ ، تــفه  ناــطیش  (2) «. ِناـْطیَّشلا ِتاوُـطُخ  اوـُِعبَّتَت  ـال  »

.میراذگن ناطیش  ياپ  ياج  ار  نامیاپ  دیاب  ینآرق  ةزومآ  قبط  نیاربانب  .تسا  ماگ  ینعم  هب  هوطخ »  » عمج « تاوطخ » .مینک
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هک یناسک  رب   (1) ؛» اُونَمآ َنیذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  « ؛ دنک باختنا  دناوت  یم  دراد و  رایتخا  رـشب  تسین و  طلـسم  یـسک  رب  ناطیش 
هبرح تفه  نیا  هک  حیضوت  نیا  اب  مرامش  یم  رب  ار  ناطیش  ۀبرح  تفه  نیا  بیترت  هب  .دشاب  هتـشاد  هطلـس  دناوت  یمن  وا  دنراد  نامیا 

.تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  اجکی  دنداتفا  رد  ارهز  ترضح  اب  هک  یناسک  رد 

ضعب هنیک و  داجیا  تسخن : ماگ 

ناطیش ار  هنیک  یتقو   (2)« ءاَضْغَْبلاَو َهَواَدَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی   » تسا ترفن  هنیک و  داجیا  ناطیـش ، ۀبرح  نیلوا  دیجم  نآرق  ةزومآ  ساسارب 
ناـشردام دـینک ، عمج  ار  هلیذر  تافـص  ماـمت  رگا  هک  میراد  زین  تاـیاور  رد  اذـل  دوش ، یم  هدـیرفآ  ثداوح  نآ  زا  سپ  درک  ءاـقلا 

ام هب  ایادـخ ! اُونَمآ » َنیِذَّلِّل  الِغ  اَِـنبُوُلق  ِیف  ْلَـعَْجت   » میرادـن نآرق  رد  (4) «. ُدـقِحلا ِبُویُعلا  ُسأر   » »(3)و ُدقِحلا قلُخلا  ُّمُالَا  ،» تسا « هنیک »
ام نیب  رد  ردـقچ  هنافـسأتم.نمشد  يارب  اما  تسا ، بوخ  ماقتنا  .هدـن  نمؤم  هنیک  اـم  هب   (5)« لَعَْجت ال   » میراد هکلب  هدـب ، نمؤم  ۀـنیک 

.دوش داجیا  فالتخا  هنیک  رطاخ  هب  ددرگ و  رود  مه  زا  ام  ياه  بلق  هک  هدش  ثعاب  دراد و  دوجو  هنیک 

هکنیا موـس  .دروـخ  مقر  نامـسآ  رد  یلع  جاودزا  هکنیا  يرگید  تسا ، هبعک  شدـلوت  لـحم  هکنآ  یکی  دراد ، یلع  یگژیو  هدزاود 
یگژیو زا  ...و  تئارب  ةروس  غالبا  سمـشلا ، ُّدر  ریدـغ ، ثیدـح  تلزنم ، ثیدـح  تیبملا ، هلیل  نینچمه  .تسارهز  ۀـمطاف  شا  هجوز 

یم نامدوخ  هب  هراومه  میتشاذـگ و  یم  رانک  ار  ایند  اـم  دوب ، باـطخ  لآ  رد  اـه  یگژیو  نیا  زا  یکی  رگا  .تسا  نینمؤملاریما  ياـه 
.دنتخانش یم  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  هک  تسناد  ناوت  یم  یبوخ  هب  نخس  نیا  زا  .میدیلاب 
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نیا  – ) دنک قیقحت  مالسا  ةرابرد  ات  دمآ  دش و  دنلب  شدوخ  نیمزرـس  زا  هک  یحیـسم  تسا  يدرف  تولاجلا » سأر   » مان هب  یـصخش 
دندـید دـندمآ  اهنآ  زا  یخرب  یتقو  اهتنم  .دـننک  قیقحت  مالـسا  هرابرد  دـنیایب و  هک  للم  نایاناد  يارب  دوب  هتـشون  هماـن  ربمغیپ  رخاوا 

وا هب  ار  رکب » یبا   » .تسیک ربمغیپ  ۀفیلخ  دنیبب  هک  دوب  نیا  لابند  و  دش ، دجسم  دراو  تولاجلا  سأر  تسا –  هتفر  ایند  زا  ادخ  لوسر 
نیدب لاؤس  دنچ.موش  یم  ناملـسم  دـیهدب ، باوج  ار  متالاؤس  رگا  مراد ، یتالاؤس  تفگ : تسـشن و  وا  يولج  تفر.دـندرک  یفرعم 
یکی ار  شتالاؤس  تسا ؟ هدوب  هچ  ناشنایرج  دوب ؟ یـسک  هچ  ناشمکاح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دودـخا  باحـصا  هک  درک ، نومـضم 

اهنآ اریز  دنداتسرف ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  ار  تولاجلا  سأر  هکنیا  ات  .دهدب  باوج  تسناوتن  هفیلخ  اما  درک  حرطم  یکی 
.دننک تاعارم  ار  قح  اهنآ  ات  تشاذگ  یمن  اهنآ  ضغب  اهتنم  دنتسناد ، یم  ار  یلع  لئاضف  یبوخ  هب 

ساسارب ترضح  اب  ياه  تفلاخم  زا  يرایسب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  تسا  يا  هلیذر  تفـص  نیلوا  هنیک ،
راـنک دـعب  تفرگ ، شوـغآ  رد  ار  مّلـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـکم  ياـه  هچوـک  ناـیم  رد  لـهجوبا  يزور  .دوـب  نآ 

یِّنِإ : » تفگ دعب  مدـش ، بذـج  شفرط  هب  هبترم  کی  ًالـصا  دوبن ، مدوخ  تسد  تفگ : يدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دـنتفگ.دمآ :
میشاب و اهنیا  عبات  میناوت  یمن  ام  فاَنَم » ِْدبَِعل  ًاعَبَت  اَّنُک  یَتَم   » اهتنم تسوا ، اب  قح  تسوگتسار و  وا  هک  مناد  یم  نم  ٌقِداَص » ُهَّنَأ  ُمَلْعََأل 

)10) .میورب اهنیا  راب  ریز  میناوت  یمن 

مدـقم دزد  تسد  ندـیرب  رد  ناشیا  مکح  ارچ  اقآ ! دـنتفگ : هک  دوب  یناسک  ۀـنیک  رطاخ  هب  دـش ؟ دیهـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ارچ 
هب تسد  رگید  لماوع  یضعب  درک و  تیاعس  دمآ  « لیعامسا نبا  دمحم   » وا ردارب  رسپ  دش ؟ دیهـش  ارچ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  .هدش 

.دیسر تداهش  هب  ماما  ات  دنداد  مه  تسد 
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یم ار  ربـمغیپ  دنتخانـش  یم  ار  ناـشیاه  هچب  هـک  روـط  ناـمه   (1)« ُمُهءاَْنبَأ َنُوفِْرعَی  اَـمَک  ُهَنُوفِْرعَی  : » دـیامرف یم  ربماـیپ  ةراـبرد  نآرق 
؟ دنتشک ار  وا  دنتخانش و  یمن  ار  نیسح  ماما  ای  و  دنداد ؟ یم  رازآ  ار  وا  دنتخانـش و  یمن  ار  ادخ  ربمغیپ  ایآ  دینک  یم  رکف  .دنتخانش 

نید رد  يرییغت  متـشاذگ ، رانک  ار  یتّنـس  مدرب ، نیب  زا  ار  یقح  نم  رگم  دـیگنج ؟ یم  نم  اـب  ارچ  دومرف : اروشاـع  زور  رد  ترـضح 
! میگنج یم  وت  اب  میراد  یلع  تیاباب  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  کیبِأل ؛» ًاَضُْغب  ، » هن دنتفگ : یم  مدرک ؟ داجیا 

ادخ دای  یشومارف  تلفغ و  مود : ماگ 

هب ناطیش  مود  ماگ  ادخ  دای  یشومارف   (2) ؛» ِهِزْرغَم ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو   » دوش نشور  همطاف  نخس  نیا  ات  ناطیش  مود  ماگ  اما  و 
یم هرهب  نآ  زا  هعماج  فارحنا  يارب  ناطیـش  هک  ییاه  هبرح  زا  یکی   (3)« ِهَّللا َرْکِذ  ْمُهاَسنَأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا   » دور یم  رامش 

.تسادخ دای  ندناشک  یشومارف  هب  دریگ 

ریاس هک  تسا  هیحان  نیمه  زا  .دوش و  یم  ریذـپ  بیـسآ  ناسنا  دوش ، گنر  مک  دورب و  نیب  زا  یگدـنز  رد  ادـخ  دای  رگا  دـیدرت  یب 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ریبعت  هب  .دوب  ادخ  دای  یشومارف  شلکشم  نیمود  ادخ ، لوسر  زا  سپ  ۀعماج  .ددرگ  یم  عورش  تافارحنا 

ار امـش  ياه  بلق  مدرم ! .دنیـشن  یم  نهآ  يور  یهاگ  هک  تسا  يدرز  درگ  راـگنز و  ینعم  هب  نار » « ؛» ْمَِکبُوُلق یلَع  َنار  لـَب  ّـالَک  »
ُمِْهیَلَع َذَوْحَتْـسا   » دیرفآ ار  ثداوح  نیا  اذل  هدنامزاب و  يریذـپ  تیعقاو  زا  امـش  ياه  لد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هتفرگ  راگنز 

(4) ِهَّللا » َرْکِذ  ْمُهاَسنَأَف  ُناَْطیَّشلا 
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يرادیب هبنت و  ياه  هناشن 

ار اه  تمالع  نیا  زین  امـش  .دنراد  تمالع  جنپ  هاگآ  ياه  ناسنا  ٌسْمَخ ؛» ِهابتنِالا  ُهمالع   » هک دراد  مالـسا  یمارگ  لوسر  یثیدـح  رد 
وا یگدنب  هب  دنتفا  یم  ادخ  دای  هب  یتقو  رَخَتفإ ؛» یلوملا  َرَکَذ  اذإ   » اه نآ  تامالع  زا  یکی  .دیهن  ماگ  اهنآ  ریـسم  رد  دیـشاب و  هتـشاد 
ام ۀمئا  .دننک  یم  رقف  ساسحا  دـنتفا ، یم  ناشدوخ  دای  هب  هک  ینامز  رَقَتفِإ ؛» ُهَسْفَن  َرَکَذ  اذإ   » هک تسا  نیا  يرگید  .دـننک  یم  راختفا 

دننک یم  راختفا  هنوگچ  هک  دینیبب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاملک  هیداجس و  ۀفیحص  نیسح ، ماما  ۀفرع  ياعد  .دندوب  نینچ  زین 
.تساه نآ  بر  ادخ  هکنیا  زا 

تمعن رکش 

هک نیمه  .دوبن  بسانم  شا  یلام  عضو  اریز  دنک ، تیاکـش  ات  دمآ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  سدقم  دوجو  تمدخ  يرفعج  مشاهوبا 
یم تیاکـش  تیاه  هتـشادن  زا  يدـمآ  الاح  هک  يا  هدروآ  اج  هب  يراد  هک  ییاه  تمعن  رکـش  مشاـهوبا  دومرف : وا  هب  ماـما  تسـشن ،

ساسحا دـنک  هجوت  شدوخ  ياهزاین  اه و  تمعن  هب  یتقو  ناسنا  .تینما  تمالـس و  تمعن  دومرف : ماما  یتمعن ؟ هچ  اقآ  : تفگ ینک ؟
يریگ تربع  هک  مینادب  دیاب  دنریگ و  یم  تربع  دنتفا  یم  هک  ایند  دای  هب  اهنآ  رَبَتِعا ،» اینُّدلا  َرَکَذ  اذِإ   » هکنیا رگید  (1)و  .دنک یم  رقف 

.تسا ندیبسچ  زا  ریغ 

یم تفارطا  رد  هچ  ره  نوراه ! تشون : شیارب  ماما  نک ؟ هظعوم  ار  نم  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  تشون  همان  دیـشرلا  نوراه 
.تسا تربع  هظعوم و  ینیب 

عییـشت رد  دنراد  تداع  اه  یـضعب  هتبلا  .دینک  تعیاشم  ار  نآ  دیورب  تسا  بوخ  دننک  یم  عییـشت  ار  يا  هزانج  یتقو  میراد ، تیاور 
هفیظو هچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مینیبب  اما  .تسا  بوخ  میـشاب  هتـشاد  روضح  مدق  دنچ  دنیوگ  یم  ناشدوخ  اب  دعب  دننک ، تکرش 

يا هزانج  یتقو  ُلوُمْحَْملا ؛» َْتنَأ  َّکَنَأَک  ْنُکَف  ًهَزاَنَج  َْتلَمَح  اَذِإ  : » دـیامرف یم  تسا و  هداهن  ام  ندرگ  هب  هزاـنج  عییـشت  رما  رد  ار  يا 
ایوگ َعوُجُّرلا ؛» َکَّبَر  َْتلَأَس  َکَّنَأَک  ًاَذِإ  ! » دیتسه امـش  دوش  یم  لمح  توبات  يور  هک  یندب  دینک  ضرف  دـننک ، یم  لمح  دـنراد  ار 

(2) .یهد ماجنا  دیاب  راک  هچ  نیبب  سپ  هدینادرگرب ؛ ایند  هب  ار  وت  ادخ  الاح  و  دنادرگرب ، ار  وت  هک  يا  هتساوخ  ادخ  زا  هکنیا 
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انْرَْصبَأ َو انَّبَر  : » تفگ دنهاوخ  دنوش ، یم  رـشحم  يارحـص  دراو  یتقو  دارفا  زا  یخرب  تمایق  يادرف  دیامرف : یم  اتـسار  نیا  رد  نآرق 
دنا یکیرات  رد  اهنیا  اما  دـنراد  رون  اه  یـضعب  میهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  ات  نادرگرب  ار  ام  ایادـخ ! (1) ؛» ًاِحلاص ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  اـنْعِمَس 
ْنِم ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  : » دـننک یم  باـطخ  دـنراد  رون  هک  یناـسک  هب  دـعب  دـنورب ، دـنناوت  یمن  اـهنیا  اـما  دـنور ؛ یم  تحار  اـه  یـضعب 

.مینک هدافتسا  امش  رون  زا  ام  ات  دیتسیاب   (2)« مُکِرُون

هدش رید  رگید  اما  .میهد  ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  ایادخ ! هک  تسا  نیا  ترخآ  ناهج  رد  یخرب  يوزرآ  نیاربانب ،
یتوبات .دینک  تسرد  ار  یضرف  نینچ  کی  ناتدوخ  يارب  ایند  رد  امـش  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاح  .تسین  شناکما  و 

.دراد رارق  امش  ندب  نآ  رد  دینک  ضرف  دیدید ، هک  ار 

اذإ  » دننک و یم  ششخب  نارفغ و  بلط  دنتفا  دنوادخ  دای  هب  هک  ینامز  َرَفْغَتِْـسا » ُهَّبَر  َرَکَذ  اِذا  َو   » تسا نیا  هاگآ  ياه  ناسنا  مئالع  زا 
.دنهد یم  تراشب  دوخ  هب  دنتفا  یم  ترخآ  دای  هب  هک  ینامز   (3) ؛» َرَْشبَتِْسا َهَرِخالا  َرَکَذ 

هانگ ندرک  هیجوت  موس : ماگ 

یـسک یتقو  هک  حیـضوت  نیا  اـب  .دـشخب  یم  تنیز  ناـسنا  رظن  رد  ار  هاـنگ  هیجوت  اـب  هک  تسا  نیا  نآرق  ریبعت  هب  ناطیـش  موس  ماـگ 
، یتفگ غورد  .دنیوگ  یم  وا  هب  دیوگ  یم  غورد  یتقو  .تسا  هداد  ماجنا  هانگ  هدوب و  دب  هک  دریذپ  یم  نآ  زا  دـعب  .دـنک  یم  یهانگ 
هب ...و  يدزد  انز ، تبیغ ، روط  نیمه  .دوبن  غورد  لیلد  نیا  هب  هک  دنک  یم  هیجوت  زین  یهاگ  و  دنک ؛ یم  هبوت  دریذـپ و  یم  وا  یهاگ 

.تسا هانگ  زا  رتدب  هانگ  هیجوت  .تسا  هبیغلا  بجاو  وا  هک  تسا  نیا  شلیلد  مدرک  هک  یتبیغ  نم  دیوگ  یم  لاثم : ناونع 
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هانگ نداد  تنیز  مراهچ : ماگ 

.تسا ناسنا  هدید  رد  هانگ  نداد  تنیز   (1) ؛» ْمَُهل َّنَنِّیَزَُأل   » شیاهراک زا  یکی  ناطیش  نیاربانب ،

یم مدید  دنک ، یم  همزمز  شدوخ  اب  يزیچ  دراد  هداتـسیا و  اجنآ  مود  ۀفیلخ  مدید  ادخ ، ۀناخ  رانک  متفر  دیوگ : یم  دیز  نبا  هثراح 
اَّمَلَف ، » مراذگب نایم  رد  وت  اب  يّرس  ار  یبلطم  مهاوخ  یم  زورما  نم  یهاگآ ، زیچ  همه  زا  ییاناد و  راکشآ  ّرـس و  هب  وت  ایادخ ! دیوگ :
هگن تسد  ارچ  ییوـگب ؟ یتـساوخ  یم  هچ  متفگ : وا  هب  مدـمآ  .دزن  یفرح  رگید  داـتفا  نم  هـب  شهاـگن  هـک  نـیمه  کَْـسمَأ ؛» ِینآَر 
رانک متفر  هجحلا ، يذ  مشـش  تسیب و  .داتفا  رتسب  هب  دروخ و  هبرـض  وا  هکنیا  ات  هنیدم  مدـمآ  دـعب  شاب ! هتـشادن  راک  : تفگ یتشاد ؟

یتساوخ یم  هچ  ادـخ  ۀـناخ  رانک  زور  نآ  وگب  لاح  دـنا ، هدرک  تدـیماان  زین  اه  کشزپ  يا و  هداـتفا  رتسب  هب  رگید  متفگ : شرتسب ،
مالسلا هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  سابع و  نبا  لضف  مدید  متفر ، مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ۀناخ  زور  کی  تفگ : ییوگب ؟

تشاد لوسر  ترضح  .دوب  ادخ  لوسر  ۀنیس  يور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رـس  هک  دوب  نیا  هظحالم  لباق  ۀتکن  اما  دنا ؛ هتـسشن  مه 
اهامـش زا  یـضعب  لد  رد  ییاه  هنیک  مْوَق ؛:» ِروُدُـص  ِیف  ُِنئاَغَـض  : » دومرف دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : درک ، یم  هیرگ 

یلع دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ۀـفیلخ  ! هللا لوسر  ای  متفگ : .درک  دـیهاوخ  راکـشآ  ار  اهنآ  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  هک  دراد ، دوجو 
.تسا قفانم  رفاک و  وا  ضغبم  نمؤم و  وا  راد  تسود  .تسا  نم  یصو  هفیلخ و  ماما ،

يدیرفآ و ار  ثداوح  نیا  ارچ  سپ  متفگ : وا  هب  .يرآ  تفگ : يدینـش ؟ تدوخ  یناد و  یم  ار  نیا  وت  ًاعقاو  متفگ : دـیوگ : یم  دـیز 
نیاربانب تسا ؟ تسرد  هیجوت  نیا  ایآ  اما   (2)  . تسا میقع  تنطلس  کلم و  ٌمیِقَع ؛» ُْکلُْملا  :» تفگ يدرک ؟ ضوع  ار  تفالخ  ریـسم 

.تسا ناطیش  ياه  هبرح  زا  یکی  هانگ  نییزت 

1276 ص :

.39 رجح ، (. 20 - ) 1
ص 123. لئاضفلا ، ص 121 ؛ ج40 ، راونالاراحب ، (. 21 - ) 2
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.دـشکب شدوخ  ریـسم  هب  قیرط  راـهچ  زا  ار  امـش  اـت  دـنک  یم  یعـس  ناطیـش  دـیامرف : یم  نآرق  همرتـحم ! نارهاوخ  زیزع و  ناردارب 
ِِهتَوْعَدــِل ْمُکاَْـفلَأَف  ْمُِـکب ، ًاـِفتاَه  ِهِزْرغَم  ْنـِم  ُهَـسْأَر  ُناـَْـطیَّشلا  َعَـلْطَأ  َو  : » دــیامرف یم  هراــب  نـیا  رد  شا  هـبطخ  رد  زین  ارهز  ترــضح 

دید نوچ  تسا ؛ هتفرگ  ارف  يداـیز  دارفا  هک  دـید  ار  شرب  رود و  داد و  ادـن  ناطیـش  تفر ، اـیند  زا  ادـخ  ربمغیپ  یتقو   (1)« َنِیبیِجَتْسُم
.دش راک  هب  تسد  دراد  هدنریذپ  شفرح 

(2) «، َمیِقَتْـسُْملا َکَطاَرِـص  ْمَُهل  َّنَدُْعقَأل   » دـینک شیادـیپ  میقتـسم  هار  رد  ار  ناطیـش  دـیامرف : یم  هک  دـینک  هجوت  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب 
! ایادخ دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هوکـش  ادـخ  هب  داجـس  ماما  .دـیآ  یم  تغارـس  هب  ناطیـش  یناوخب  اعد  زامن و  یهاوخ  یم  هک  ینامز 
یگتـسخ و هراب  کی  « اساُعن َّیَلَع  تیقلا   » مراد بسانم  تاجانم  مناوخ ، یم  یبسانم  زامن  مراد  نالا  منک  یم  ساسحا  هک  عقوم  نامه 

َُّمث َمیِقَتْسُْملا *  َکَطاَرِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقَأل   » نآرق ریبعت  هب  دنیشن و  - یم میقتسم  طارـص  رانک  رد  ناطیـش  يرآ ، .دوش  یم  مضراع  یتسس 
راهچ زا  پچ و  تمـس  تسار ، تمـس  رـس ، تشپ  ولج ، زا   (3)« ْمِِهلئآَمَـش نَعَو  ْمِِهناَْمیَأ  ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  نِّم  مُهَّنَِیتـآل 

.دناشک یم  فارحنا  هب  ار  امش  قیرط 

« ْمِهیدـْیَأ ِْنَیب  ْنِم   » زا روظنم  دومرف : ماما  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  یتیاور  نازیملا » ریـسفت   » رد ییابطابط  همـالع 
(4) «. مِْهیَلَع ُنِّوَهُأ  « ؛ دهد یم  هولج  کبس  امش  يارب  ار  داعم  ینعی  تسا ؛ داعم  تمایق و 

1277 ص :

ص 100. ج1 ، جاجتحا ، ص 223 و 271 ؛ ج29 ، راونالاراحب ، (. 22 - ) 1
.16، فارعا (. 23 - ) 2

.17  – 16، فارعا (. 24 - ) 3
ینعی رـس ، تشپ  زا  منک و  یم  شزرا  یب  ناشرظن  رد  ار  ترخآ  ینعی  مور ، یم  ناشغارـس  هب  ور  شیپ  زا  دومرف : رقاب  ماـما  (. 25 - ) 4

ناشنید ینعی  تسار ، تمـس  زا  دنامب و  یقاب  ناثراو  يارب  ات  مهد  یم  نامرف  نآ  بجاو  قوقح  ندادن  نادـنمتورث و  عمج  هب  ار  اهنآ 
منک یم  ینتشاد  تسود  ار  ایند  ياه  تذل  ینعی  پچ ، تمس  زا  منک و  یم  بارخ  تاهبش  نداد  هولج  بوخ  یهارمگ و  تنیز  اب  ار 

(. ص32 ج8 ، نازیملا ،  ) .منک یم  بلاغ  ناشیاهلد  رب  ار  توهش  و 
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رد ناسنا  يریذپ  بیـسآ  دشاب ، فیعـض  تمایق  هب  ناسنا  رواب  هزادنا  ره  دشاب  فیعـض  داعم  هب  ناسنا  داقتعا  ردـق  ره  زیزع ! ناردارب 
.ددرگ یم  رتشیب  هانگ  لباقم 

داعم هب  داقتعا 

ناسرپ ناملـسم  دوب و  تمیق  نارگ  شرتشگنا.تفای ، ار  رتشگنا  نیا  یناملـسم  درک و  مگ  ار  شرتشگنا  هنیدـم  رد  يدوهی  درف  کـی 
، داد یم  لیوحت  ار  رتشگنا  هک  یلاـح  رد  هلب ، تفگ : يدوهی  تسامـش ؟ لاـم  رتشگنا  نیا  اـقآ ! تفگ : .درک  ادـیپ  ار  يدوهی  ناـسرپ 

یتمیق نارگ  رتشگنا  هلب ، تفگ : تسا ؟ ردـقچ  شتمیق  رتشگنا  نیا  یتـسناد  یم  اـیآ  هکنیا  تسخن  مراد ، لاؤس  دـنچ  تفگ : يدوهی 
یبوخ نادـنچ  عضو  ًاقافتا  تفگ : یتشادـن ؟ یلام  زاـین  اـیآ  هکنیا  مّوس  هلب ، : تفگ ما ؟ يدوهی  نم  یتسناد  یم  اـیآ  هکنیا  مّود  .تسا 

یم ریـسم  رد  هک  ینامز  مدوب ، مه  رکف  نیا  رد  ًاقافتا  تفگ : ناملـسم  درف  یتخورفن ؟ تدوخ  يارب  ار  نیا  ارچ  تفگ  يدوهی  .مرادن 
هک یتقو  تمایق  يادرف  داتفا  منهذ  هب  تقو  کی  اما  مرادرب ؛ مدوخ  يارب  ار  شلوپ  مشورفب و  ار  نآ  هک  مدوب  مه  رکف  نیا  رد  مدـمآ 

راوگرزب ود  نآ  يور  هب  ور  دنروآ و  یم  ار  وت  نم و  یتقو  دراد  روضح  زین  ادـخ  لوسر  دنیـشن و  یم  فرط  کی  نارمع  نب  یـسوم 
وریپ يدوهی  کی  رتشگنا  دوب ، امش  وریپ  ناملسم و  نیا  دیوگب  نامزلارخآ و  ربمغیپ  هب  دنک  ور  یـسوم  ترـضح  رگا  دنهد ، یم  رارق 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تمایق  يادرف  متساوخن  .دزادنا  نییاپ  ار  شرس  دیاب  ربمغیپ  درک ؟ هدافتـسا  تشادرب و  ار  نیا  ارچ  درک ، ادیپ  ارم 
.دشاب وگ  خساپ  دناوتن  دزادنا و  نییاپ  ار  شرس  مالسلا  هیلع  یسوم  لباقم  رد  نم  لمع  نیا  رطاخ  هب  مّلسو  هلآو  هیلع 

1278 ص :
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مالسلا مهیلع  همئا  رب  لامعا  هضرع 

ۀمین هام ، ره  زاغآ  هبنـشجنپ ، هبنـشود و  ياهزور  رد  دیآ ؛ یم  ام  شیپ  هلحرم  دـنچ  رد  امـش  لامعا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لجع نامز  ماما  دالیم  هک  تشادن  ار  یلعف  ناونع  نابعش  ۀمین  هدومرف  ار  ثیدح  نیا  قداص  ماما  هک  ینامز  هتبلا   (1) .لاس ره  نابعش 

.تسا هتشاد  يا  هژیو  نییعت  کی  نابعش  ۀمین  دوخ  دشاب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

دوجو تمدخ  دیوگ : یم  « ریثک نب  دوواد   » .دنکن تحاران  ار  وا  دریگ ، یم  رارق  ماما  يورارف  ام  لامعا  یتقو  هک  مینک  يراک  نیاربانب 
تلع هللا ! لوسر  نبای  متفگ : تسا ، لاحشوخ  اقآ  مدید  مدیسر ، ناشیا  تمدخ  یتقو  مدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سدقم 
رـسپ هب  یتـفر  مدـید  و  دـندرک ، هضرع  نم  هب  ار  تلاـمعا  هک  هتفه  نیا  دوواد ! دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ امـش  طاـشن  يدنـسرخ و 

.تسا قیقد  دح  نیا  ات  هلأسم  هک  مینادب  دیاب  (2) مدش لاحشوخ  تلمع  نیا  زا  يداد  وا  هب  زین  هلصو  هقدص  يدزرس ، تیومع 

1279 ص :

ْنِم ُفْصِّنلا  َناَک  اَذِإَف  ْتَلِمْکُأ  ُلَالِْهلا  َناَـک  اَذِإَـف  ٍسیِمَخ  ِّلُـک  ِیف  َّیَلَع  ُضَْرُعت  َلاَـمْعالا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  (. 26 - ) 1
ِنیَنثالا َموَی  ُلامعَألا  ُضَرُعت  ص 343 .) ج 23 ، راونالا ، راحب   ) ٍِّیلَع یَلَع  مّلسو َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَضِرُع  َناَبْعَش 

ص ج3 ، بیهرتلا ، بیقرتلا و   ) اوبوتَی یّتَح  مِِهِنئاغَِضل  ِِنئاغَّضلا  ُلهأ  ُّدَُریو  ِهیَلَع ، ُباُتیَف  ٍِبئات  نِمو  َُهل ، ُرَفُغیَف  ٍریفغَتسُم  نِمَف  ِسیمَخلاَو ؛
ٍهَّمُأ ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  َّلَج : َّزَع َو  ِهللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهللاِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  ص 152 .) ج5 ، مظعالا ، یبنلا  مکح  ح17 ؛ ، 458

ٌدِهاَش اَّنِم  ٌماَمِإ  ْمُْهنِم  ٍنْرَق  ِّلُک  ِیف  ًهَّصاَخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ِیف  َْتلََزن  َلاَق : ًادیِهَـش ، ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  ٍدیِهَِـشب َو 
(. ص 277 ج 283 ، راونالاراحب ،  ) اَْنیَلَع ٌدِهاَش  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ْمِْهیَلَع َو 

َِکلَمَع ْنِم  َّیَلَع  َضرُع  اَمِیف  ُْتیَأَرَف  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  ْمُُکلاَمْعَأ  َّیَلَع  ْتَضِرُع  ْدََقل  ُدُواَد  اَی  ًاعَدَْتبُم : یقرلا  دوادل  قداصلا ، مامالا  (. 27 - ) 2
ٍِدناَعُم ٍّمَع  ُْنبا  َِیل  َناَک  ُدُواَد َو  َلاَق  ِِهلَجَأ  ِعْطَقَو  ِهِرُمُع  ِءاَنَِفل  ُعَرْـسَأ  َُهل  َکَتَلِـص  َّنَأ  ُتِْملَع  یِّنِإ  َِکلَذ  ِینَّرَـسَف  ٍنَالُف  َکِّمَع  ِْنبِال  َکَتَلِص 

هیلع ِهللاِدـْبَع  ُوبَأ  ِینَرَبْخَأ  ِهنیِدَْـملِاب  ُتْرِـص  اَّمَلَف  َهَّکَم  َیلِإ  یِجوُرُخ  َلـْبَق  ًهَقَفَن  َُهل  ُتْکَکَـصَف  ِِهلاَـح  ُءوُس  ِِهلاَـیِع  ْنَع  ُْهنَع َو  ِینَغََلب  ٍثِیبَـخ 
(. 929  – 413 یسوط ، خیش  یلاما  ص 111 ؛ ج16 ، هعیشلا ، لئاسو   ) َِکلَِذب مالسلا 
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هب ناطیـش  ار  اه  ناسنا  یلام  عماـطم  هار  زا  ینعی  ْمِهِْفلَخ ؛» ْنِم   » داـعم و ینعی  ْمِهیدـْیَأ ؛» ِْنَیب  ْنِم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ار ناطیـش  ياه  ماـگ  سپ  تسا ؛ اـیند »  » پچ تمـس  زا  دوصقم  و  نید »  » تسار تمـس  زا  دوصقم  یتراـبع  هب  .دـناشک  یم  فارحنا 

.مینک يوریپ  (1)« ِناَْطیَّشلا ِتاَوُطُخ  ْاوُِعبَّتَت  َال   » نآرق نامرف  نیا  زا  میسانشب و 

شدرد هک  ره   (2)« ُهُؤاَوَد ُهَدَْسفَأ  ُهَءاَد  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  شنامرد  زا  رت  مهم  يرامیب  تخانش 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما.دسانـشب  دیاب  مدآ  ار  رـش  هک  تسا  نیا  هظحالم  لباق  ۀتکن  دنک  یم  دـساف  تقیقح  رد  ار  وراد  دسانـشن ، ار 

یب ار  درف  هک  یلماوع  یسانش و  هفیظو  دوخ ، تخانش  ادخ ، تخانـش  دنوش : یم  هصالخ  عمج و  هملک  راهچ  رد  اه  ملع  ۀمه  دومرف :
زین ار  اه  بیـسآ  دـیاب  هکلب  دسانـشب ، ار  يرایبآ  ناـمز  رذـب و  تخرد ، اـهنت  هن  هک  تسا  یـسک  بوخ  زرواـشک   (3) .دـنک یم  نید 

.دسانشب

.منک یم  ضرع  امش  تمدخ  هدرشف  تروص  هب  ار  ناطیش  رگید  ياه  ماگ 

رورغ بجع و  مجنپ : ماگ 

هک درک  یلاؤـس  ناطیـش  زا  نارمع  نب  یـسوم  .تسا  ناطیـش  ۀـبرح  مه  ربـکت  رورغ و  بـجُع ،  (4)« اًروُرُغ َّالِإ  ُناَْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  اَمَو  »
اَذِإ يِذَّلا  ِْبنَّذلِاب  ِینِْربْخَأ  « ؟ يوش یم  طلسم  وا  رب  وت  هک  دنک  یم  هچ  یمدآ  ناطیش ! تفگ : یسوم  .تسا  یگنـشق  خساپ  شـسرپ و 

ناطیش عَترَم  ناسنا  رمع  هک  ینامز  نآ  رب  ياو  نازیزع ! .تسا  حرطم  زین  امش  نم و  يارب  لاؤس  نیا  ِْهیَلَع »؟ َتْذَوْحَتْسا  َمَدآ  ُْنبا  ُهَبَنْذَأ 
شا یچیق  ار  نآ  دش ، ناطیـش  عترم  نم  رمع  تقو  ره  ایادخ ! دـیوگ : یم  دـیوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  داجـس  ماما  دـیناد  یم  .ددرگ 

ِینِْـضْبقاَف ِناَْطیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  َاذِإَف  َِکتَعاَط ، ِیف  ًَهلِْذب  يِرُمُع  َناَک  اَم  ِینْرِّمَع  ! » ریگب نم  زا  ار  نآ  مد  رد  اج و  نامه  ًاروف  نک !
(5) «. َْکَیلِإ

1280 ص :

.168، هرقب (. 28 - ) 1
.21 ص 160 –  ج78 ، راحب ، (. 29 - ) 2

ْنَأ ُِثلَّثلا  َکـِب َو  َعَنَـص  اَـم  َفِْرعَت  ْنَأ  ِیناَّثلا  َکَّبَر َو  َفِْرعَت  ْنَأ  اَُـهلَّوَأ  ٍَعبْرَأ ، ِیف  ُهَّلُک  ِساَّنلا  َْملِع  ُتْدَـجَو  : هللادـبع وـبأ  لاـق  (. 30 - ) 3
(. ص 50 ج1 ، یفاک ،  ) َِکِنیِد ْنِم  َکُجِرُْخی  اَم  َفِْرعَت  ْنَأ  ُعباَّرلا  َْکنِم َو  َداَرَأ  اَم  َفِْرعَت 

.64، ءارسا (. 31 - ) 4
ص 92. ياعد 20 ، هیداجس ، هفیحص  ص 61 ؛ ج70 ، راونالاراحب ، (. 32 - ) 5
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دایز ار  شلمع  و  ُهَلَمَع ؛» َرَثْکَتْسا  َو   » دریگب ار  وا  رورغ  بجع و  یتقو  ُهُسْفَن ؛» ُْهتَبَجْعَأ  اَذِإ  : » تفگ یـسوم  ترـضح  باوج  رد  ناطیش 
.منک یم  ادیپ  الیتسا  وا  هب  نم  درامشب ، کچوک  ار  شهانگ  هاگ  ره  (1) و  «، ُهْبنَذ ِِهْنیَع  ِیف  َرُغَص  َو  ، » دنیبب

ناتساد

ار هار  تفرگ و  ار  ربمغیپ  يولج  یمناخ  دوب –  کیراب  مه  ۀچوک  درک –  یم  روبع  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یکی  نایم  زا  ادـخ  لوسر 
دش رارکت  راتفر  نیا  دمآ و  فرط  نیا  مناخ  نآ  دید  دورب ، فرط  نیا  زا  دمآ  دوش ! یمن  دید  دوش ، در  تساوخ  ترضح  .دوب  تسب 

: تفگ يا ؟ هتسب  ار  هار  ارچ  رانک ، ورب  دنتفگ : نز  نآ  هب  باحـصا  .دش  یم  هتـسب  هار  دورب  تساوخ  یم  ترـضح  هک  فرط  ره  زا  و 
مالـسا یمارگ  لوسر  .دهدب  ناشن  شدوخ  تساوخ  یم  .دورب  فرط  نآ  زا  دناوت  یم  ربمغیپ  تسا  زاب  هچوک  ٌضَْرعَُمل ،» َقیِرَّطلا  َّنِإ  »

! دـینک شیاهر  ٌهَراَّبَج » اَهَّنِإَف  اَهوُعَد  : » دومرف دـنریذپ ، یم  ار  هلمج  نیا  ایند  ناسانـشناور  زورما  تسا ، ابیز  یلیخ  هک  دومرف  يا  هلمج 
(2) .تسا يربکتم  مدآ  دهدب ، ناشن  ار  شدوخ  دهاوخ  یم  نز  نیا 

اسیلک ارچ  دندوب  هتفگ  وا  هب  .دوب  هدز  شتآ  اهروشک  زا  یکی  رد  ار  ییاسیلک  یـصخش  هک  مدناوخ  یم  همانزور  رد  شیپ  لاس  دنچ 
ممـسا منک  یم  هک  يراک  ره  مدـید  دوش ، حرطم  اـه  هماـنزور  رد  ممـسا  متـساوخ  نم  : دـیوگ یم  باوج  رد  يدیـشک ؟ شتآ  هب  ار 

.دوش یم  حرطم  ممسا  یفنم ، ولو  تیصخش  کی  ناونع  هب  نالا  یلو  دوش ؛ یمن  حرطم 

هک مدروخرب  نینمؤملاریما  زا  یثیدـح  هب  مدـید  هک  ار  هّصق  نیا  نم  .دزروب  ّربـکت  دـهاوخ  یم  نیا  دـینک ! شیاـهر  دومرف : ترـضح 
نیمه هب  .دراد  ینورد  ّتلذ  تسا و  ریقح  ربکتم  مدآ  هِسْفَن ؛» ِیف  اَهَدَجَو  ٍهَّلِذـِل  اَّلِإ  َرَّبََجت  ْوَأ  َرَّبَکَت  ٍلُجَر  ْنِم  اَم  : » دـیامرف یم  ترـضح 

(3) .دنک ناربج  ار  شدوخ  ینورد  تراقح  دهاوخ  یم  تلع 

1281 ص :

ص 314. ج2 ، یفلک ، (. 33 - ) 1
ص 309. ج2 ، یفاک ، (. 34 - ) 2
ص 312. ج2 ، یفاک ، (. 35 - ) 3
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وزرآ لامآ و  مشش : ماگ 

لامآ و هدـعو و  دـییامرفب ! تقد  ینآرق  دـهاوش  نیا  هب   (1)« ْمِهیِّنَُمی ْمُهُدـِعَی َو   » تسوزرآ لامآ و  نآرق  ریبعت  هب  ناطیـش  مشـش  ماگ 
یم سرد  یسک  هن  دوبن ، وزرآ  رگا  اریز  تسین ؛ دب  وزرآ  هک  منک  ضرع  امش  هب  هتبلا  .تسا  یناطیش  ياه  هبرح  تاوطخ و  زا  وزرآ 
هللا یلص  ادخ  ربمغیپ  .دش  یم  لیطعت  رگید  ياهراک  زا  يرایسب  و  تشاک ، یم  تخرد  یسک  هن  و  داد ، یم  سرد  یـسک  هن  دناوخ و 

.تسا هدنشک  زارد  ینالوط و  ياهوزرآ  اما  تسا ، بوخ  وزرآ   (2)« ِیتَّمُِأل ٌهَمْحَر  ُلَمَْألا  : » دومرف مّلسو  هلآو  هیلع 

ای دـنک  رپ  تعانق  ای  ار  تسود  ایند  گنت  مشچ  تفگ  روتـس                   زا  داتفیب  يرالاس  راب  روغ  يارحـص  رد  هک  یتسدینـش  نآ 
روگ كاخ 

.تسا ناوارف  ینتفاین  تسد  ياهوزرآ  دنرادن و  فقَی  ِّدح  اه  هتساوخ  يریس و 

فالتخا داجیا  متفه : ماگ 

تسا ناطیش   (3) ؛» ْمُهَْنَیب ُغَزنَی  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  تسا ، فالتخا  هقرفت و  داجیا  ناطیـش  ياه  ماـگ  زا  یکی 
.دزادنا یم  فالتخا  امش  نیب  هک 

دیفم خیش  هب  نامز  ماما  ۀمان 

ماما .منک  یم  نایب  ار  هلمج  نیا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هب  قلعتم  تسا و  هعمج  حبـص  هک  اجنآ  زا 
یم دـیفم  موحرم  هب  باطخ  نامز  ماما  دـیفم –  خیـش  هب  نامز  ماما  عیقوت  هب  فورعم  دـنا –  هتـشون  يا  همان  دـیفم  خیـش  يارب  ناـمز 
َّنَأ َْول  َو   » .داتفا یمن  هلـصاف  اهنآ  ام و  نیب  ردـق  نیا  دنتـشاد ، یگژیو  ود  ام  ياه  هعیـش  رگا  مزیزع ! ردارب  ِیلَْولا » ُخَْألا  اَـهُّیَأ  : » دنـسیون

.دنتشاد یمن  فالتخا  دوب و  مه  اب  ناشیاه  بلق  هکنیا  یکی  بُولُْقلا ؛» َنِم  ٍعاَِمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِطل  ُهللا  ُمُهَقَّف  اَنَعاَیْشَأ َو 

1282 ص :

.120، ءاسن (. 36 - ) 1
ٌسِراغ َسَرَغ  الو  اَدلَو ، ٌّما  تَعَضرأ  ام  ُلَمَألا  الَول  یتَّمِال ، ِهللا  َنِم  ٌهَمحَر  ُلَمَألا  اَمَّنإ  مّلسو : هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  (. 37 - ) 2

(. ص 178 ج1 ، مظعالا ، یبنلا  مکحلا  ص175 ؛ ج44 ، راونالاراحب ،  ) ارَجَش
.53، ءارسا (. 38 - ) 3
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گنـشق یلیخ  هک  دراد  يا  هلمج  فسوی  ترـضح  دـینک ، هاگن  ار  فسوی  ةروس  هیآ 100  .دـنک  یم  هراچیب  ار  هعماج  فالتخا  اـقآ !
زا مناردارب  نم و  هکنیا  تلع  یتَوْخِإ » َْنَیب  یْنَیب َو  ُناْطیَّشلا  َغََزن  ْنَأ  « ؛ تخادنا فالتخا  مناردارب  نم و  نایم  ناطیش  دیوگ : یم  تسا ،

.تخادنارب ام  نایم  ناطیش  هک  دوب  یفالتخا  میدش  ادج  مه 

ُمُْهنَع َرَّخََأت  اََمل   » دندرک یم  لمع  ناشیاه  نامیپ  دـهع و  هب  ام  نایعیـش  رگا  ْمِْهیَلَع ؛» ِدـْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِیف  : » دنـسیون یم  همان  نیا  رد  ماما 
اه حور  نداد  رارق  مه  راـنک  اـما  درک  عمج  دوش  یم  تحار  ار  اـه  مسج   (1) .دندرک یمن  ادیپ  هلـصاف  ام  اب  هنوگ  نیا  اَِنئاَِقِلب ،» ُنُْمْیلا 

.تسا يراوشد  راک 

.نادرگب نابرهم  مه  هب  ار  ام  ياه  بلق  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  هموصعم و  ۀمطاف  تیب  لها  ۀمیرک  تمظع  هب  ایادخ !

نخس هدیکچ 

؛ میدرمشرب ار  ناطیش  ياه  ماگ  ِهزَْرغَم ،» ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  : » دومرف هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  نخس  نیا  تبـسانم  هب 
بیترت هب  ناطیـش  ياه  ماگ  .دوب  یـسانشرش  یـسانش و  بیـسآ  باـب  زا  دـش  هتفگ  هچنآ  .مینک  زیهرپ  اـهنآ  زا  هک  تهج  نیا  زا  هتبلا 

هعماج و نایم  رد  فالتخا  بجُع ، هانگ ، نداد  تنیز  هانگ ، هیجوت  ادخ ، دای  ندناشک  یـشومارف  هب  و  هنیک ، رفنت و  داجیا  زا : دـنترابع 
.ام ناج  حور و  رد  لصاح  یب  چوپ و  ياهوزرآ  لامآ و  ندرک  هدنز 

هضور

! هللا لوُسَر  تِنب  اَی  ِکیلع  مالّسلا 

راهچ نس  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .دنتخیر  یم  کشا  دنداتفا  یم  شدای  هب  تقو  ره  شنادنزرف  هک  تسا  ییوناب  تداهـش  بشما 
؛(2) تشگ یم  يراج  شکشا  دینـش  یم  ار  ردام  مان  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تخیر ؛ کشا  ردام  بئاصم  دای  هب  یگلاس 

ربنم زارف  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  داتفا ؛ یم  ردام  دای  هب  تخیر  یم  ور  رـس و  هب  بآ  یتقو  دوب  هدومن  بت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
«. همطاِفب رخَفلا  َِیل  : » دسیون یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  دنک ، یم  راختفا  ارهز  دوجو  هب  ماش 

1283 ص :

ص 17 و 18. دیفم ، خیش  نامز و  ماما  یعیفر ، رفعج  دیس  (. 39 - ) 1
ص 49. ج6 ، یفاک ، (. 40 - ) 2
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هتـسشن همطاف  رتسب  رانک  نینمؤملاریما  ییاهزور  نیمه  لثم  دـیاش  تسا ، دایز  اه  تبیـصم  .تسا  یفخم  شربق  لثم  همطاـف  تبیـصم 
هناخ رد  هک  یناسک  ۀمه  هب  ترضح   (1)« ْتیَْبلا ِیف  َناَک  ْنَم  َجَرْخَأ  : » تسا نیا  خیرات  ریبعت.تسوا  هب  تیـصو  لاح  رد  ارهز  تسا و 

! ناج یلع  دنک ؛ یم  تیصو  یکی  یکی  دراد  ارهز  .دنتـسشن  مه  رانک  همولظم  مولظم و  ود ، هب  ود  دعب  .دیورب  نوریب  دندومرف : دندوب 
يارهز هک  تسا  یفنم  ةزراـبم  کـی  نیا  .دـشاب  یفخم  مربق  زاذـگب  ! نکن ربخاـب  مربـق  لـحم  زا  ار  یـسک   (2) ؛» يِْربَق ًادَـحَأ  ِْمْلُعت  «ال 

.تسا یفخم  شربق  ربمغیپ  رتخد  هناگی  دننادب  ایند  مدرم  هکنیا  .دشاب  هتشاد  ماود  دهاوخ  یم  تمایق  ات  هیضرم 

مندـب رب  مهاوخ  یمن  دـندش ، عمج  هفیقـس  رد  دـندز و  شتآ  ار  ما  هناخ  ِرَد  هک  ییاه  نآ   (3)« مُْهنِم ٌدَـحَأ  یَلَع  ِّلَُصت  ال  ! » ناج یلع 
.دیناوخب زامن  میارب  بش  همین  درب – مان  هک  يرفن  دنچ  و  تدوخ –  .دنناوخب  زامن 

ِْسنُأ َیلِإ  اَـهِیف  ُتِّیَْملا  ُجاَـتْحَی  هٌَعاَـس  اَـهَّنِإَف  ، » نیـشنب مرــس  يـالاب  یـِـسْأَر ؛» َدـْنِع  ْسِلْجا   » يدرپـس كاـخ  هـب  ارم  یتـقو  ناـج ! یلع 
تنآرق تئارق  يادص  .ناوخب  نآرق  میارب  ِنآْرُْقلا ؛» ِهَوَِالت  ْنِم  ِْرثْکَأَف  ، » نیـشنب مربق  رانک  ! راذـگن اهنت  ار  نم  ربق  لوا  بش   (4) ؛» ءاَیْحَْألا

نم اب  نیـشنب  مربق  رانک  ناـج ! یلع.دـنک  یم  مارآ  ارم  تراـک  نیا  اریز  ناوخب  اـعد  میارب  ناـج ! یلع  .درک  دـهاوخ  مارآ  ربق  رد  ارم 
.وگب نخس 

(5)« قاَرِْعلا ِّفَِطب  يَدِْعلا  َلِیتَق  َْسنَت  َال  یَماَتَْیِلل َو  ِْکبا  ِینِْکبإ َو  »

يارب دـننامب ! اهنت  ادابم  ممیتی  ياه  هچب  نکن ، شومارف  ار  ممیتی  ياه  هچب  اـما  زیرب ؛ کـشا  میارب  تفرگ  تلد  رگا  نک ، هیرگ  میارب 
.زیرب کشا  زین  اه  نآ 
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.نکن شومارف  ار  منیسح  هک  مراد  تیارب  زین  يرگید  شرافس  ناج ! یلع 

.هدن ناشن  ار  تدوخ  هودنا  اهنآ  يولج  دایز  .دننک  تبرغ  ساسحا  اه  نآ  هک  نکن  يراک  اه  هچب  يولج  ناج ! یلع 

نکم كاخ  ارم  مسج  بش  ۀمین  زج  نکم  كاپ  نم  مغ  رد  دوخ  نهاریپ 

! ناج یلع 

نکم كاپ  رد  يور  ارم ز  ياه  نوخ  یهاوخ ؟ یم  رگا  راگدای  همطاف  زا 

ِِهب ام  قدِـص  ُدوهـش  ُءامِّدـلاَو  ُرادِـجلاَو  ُبابلا   » یهاوخ یم  راگدای  نم  زا  رگا  دراذـگ ، یم  ياـج  هب  شدوخ  زا  يراـگدای  یـسک  ره 
زین يرگید  شهاوخ  ناج ! یلع  .تسا  ود  نآ  يور  ياه  نوخ  مه  یموس  و  راوید ، يرگید  رد ، یکی  مراد  يراگدای  اـت  هس  ٌءاـفخ ؛»

.مراد

یهد ناشن  مبنیز  هب  ارم  ۀنیس  دابم  یهد  ناکدوک  شیپ  هب  بش  همین  وچ  لسغ  ارم 

هتفاکـش قرف  اب  هک  مه  يزور  دنیبن ، ار  ردام  ۀنیـس  بنیز  ات  درک  طایتحا  یلیخ  نینمؤملاریما  .دـنیبب  ارم  ۀنیـس  تحارج  مبنیز  راذـگن 
نوریب قاتا  زا  درک  هراشا  بنیز  هب  ترـضح  دـنک ، زاب  ار  لامتـسد  تساوخ  بیبط  هک  نیمه  دـندروآ ، هناخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دور

ار مرتخد  بنیز  بلق  نازوسم  ار  مرس  مخز  نکم  او  ابیبط 

یبأب ! » مردارب منیـسح ! تشادرب ، ار  ندـب  ددرگ ، عنام  دوبن  یـسک  رگید  اـجنآ  نیـسح ، ۀـعطق  هعطق  ندـب  راـنک  دـمآ  هک  يزور  اـما 
مدید مسق  ادخ  هب  درک ، یم  يرادازع  زوس  ناج  نانچ  بنیز  دیوگ : یم  يوار  ءامِّدلِاب .» ُرُطقَت  ُُهتَبیش  نم  یبأب  یـضم ، یّتح  ناشطعلا 

ًهَّثُج ِینَدَـجَوَف  « ؛ نوـخرپ يوـلگ  يور  تشاذـگ  ار  اـه  بل  دـش  مخ  مه  تـقو  کـی   (1)، دـننک یم  هیرگ  دـنراد  نمـشد  تسود و 
«. ْسأَرِالب
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« میظعلا ِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّالا  هوق  َلوح َو ال  «ال 

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(1)« .َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُکَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق  »

همدقم

رثا نیا  رد  هک  دش  ضرع  .دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هیکدف  ۀبطخ  اب  هطبار  رد  ینارون ، سلجم  نیا  رد  اهزور  نیا  رد  ام  ثحب 
فارحنا تماما و  تیالو ، ۀلئسم  هب  دنا و  هدومرف  نایب  ار  ییاه  لالدتسا  نآرق ، تایآ  هب  دانتسا  اب  ترـضح  دنمـشزرا ، گنـسنارگ و 

.دنا هدرک  هراشا  هدمآ ، شیپ  زور  نآ  ۀعماج  رد  هک  ییاه 

هب ارم  یتقو  یلع ! اـی  هک  دوب  نیا  شیاـه  تیـصو  زا  یکی  هک  يدـح  رد  دوب  سونأـم  نآرق  اـب  شا  یگدـنز  ۀـمه  رد  ارهز  ترـضح 
(2)! ناوخب نآرق  میارب  يراپس  یم  كاخ 

.میریگ یم  یپ  دنا  هتفرگ  راک  هب  هبطخ ، نیا  رد  ترضح  هک  ار  یتایآ  یسررب  نونکا 

هدئام ةروس  هیآ 50  ریسفت 

هدـمآ یـصاخ  ِّوَج  کی  رد  هک  يدرم  نز و  لباقم  رد  دجـسم  رد  ارهز  ترـضح  ار  نآ  هک  منک  یم  هراشا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  زورما 
! مدرم يا  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم   (3) «. َنُوِنقُوی ٍمْوَقِّل  اًمْکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  َنوُْغبَی  ِهَِّیلِهاَْجلا  َمْکُحَفَأ  : » دـندومرف تئارق  دـندوب ،

تیلهاج .تسا  هدش  هتفرگ  ملع  لباقم  رد  لهج  زا  تیلهاج  ۀملک  نازیزع ! دینیبب  دینک ؟ یم  مکح  تیلهاج  ماکحا  ساسارب  امش  ایآ 
نیا رد  ناشیا  برعلا » خـیراتلا  یف  لـصفملا   » ماـن هب  دراد  یباـتک  « یلع داوج   » رتکد ياـقآ  لـثم  یخّروم  ناـیاقآ  دـنیوگ ؟ یم  هچ  هب 

.دمان یم  تیلهاج  ار  مالسا  زا  لبق  لاس  ای 150   100 باتک
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اَّلِإ اَـنُِکلُْهی  اَـمَو   » داـقتعا نیا  ۀتـسه  ساـسا و  .دنتـشاد  زین  یتاداـقتعا  مدرم  تـشاد و  جاور  هعماـج  رد  ییاـه  یگژیو  مالـسا  زا  لـبق 
ردـقم روط  نیا  راگزور  تشرـس  میور ، یم  ایند  زا  مییآ و  یم  ایند  هب  اـم  تسین و  راـک  رد  یتماـیق  هک  ینعم  نیدـب  .دوب   (1)« ُرْهَّدلا

رد هنافـسأتم  زونه  هک  تشاد  دوجو  مالـسا  زا  شیپ  هعماج  رد  یبیجع  تافارخ  دوب و  یتسرپ  تب  اهنآ  زا  يا  هدع  ةدیقع  .تسا  هدش 
لابند هب  ار  یبوچ  درابب ، ناراب  دنتـساوخ  یم  یتقو  اه  نآ  لاثم  روط  هب  .دراد  تیمکاح  اه  ناـمه  هک  دوش  یم  هدـید  یهاـگ  عماوج 

اه نآ  دز ؛ یم  هقرج  شتآ  دـیود  یم  ناویح  یتقو  درک ، یم  رارف  دز و  یم  هرعن  ناویح  دـندز و  یم  شتآ  ار  نآ  دنتـسب و  یم  واـگ 
.دیآ یم  ناراب  هک  میریگ  یم  کین  لاف  هب  ام  ار  هقرج  هرعن و  نیا  دنتفگ  یم 

.دندوب روط  نیا  يداقتعا  رظن  زا  هرخالاب  دوب  یتافارخ  ناشیاهدروخرب  عون  اه و  ینابرق  عون  دنداد و  یم  ماجنا  هک  یکین  ياهراک 

تسا و ربق  داماد  نیرتهب  دنتفگ : یم  ًالثم  دنتـشاد ؛ یبیجع  تابـصعت  .دوب  جـیار  ناشنیب  رد  یطلغ  ياهراتفر  تداع ، موسر و  رظن  زا 
لثملا برـض  تسا  ربق  داـماد  نیرتهب  هکنیا  یهدـب ! رهوش  هب  ینک و  شگرزب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نیا  ینک  یم  نفد  ار  رتخد  یتقو 

هب ناگدـنز  ءزج  ار  اهنآ  رامآ  رد  هن  دوب ، لئاق  وا  يارب  يأر  قح  هن  دوب ، یفنم  ًالماک  نز  هب  ناشهاگن  .یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد  دوب 
.تشاد هزادنا  دح و  تاجوز  دادعت  هن  دنداد و  یم  دای  اهنآ  هب  ملع  هن  دندروآ ، یم  رامش 
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تیلهاج هناگراهچ  ياه  یگژیو 

َّنَظ  » يرگید تسا و  یلهاج  ياه  بصعت  ِهَِّیلِهاَْجلا ؛» َهَّیِمَح   » یکی دراد ، هراـشا  یلهاـج  یگدـنز  ياـضف  رد  یگژیو  راـهچ  هب  نآرق 
رد هبترم  راهچ  نیاربانب.تسا ، « هَِّیلِهاْجلا َجُّرَبَت  » تیاهن رد  یلهاج و  ماکحا  هَِّیلِهاْجلا ؛» َمْکُحَف   » موس یلهاج و  ياـه  ناـمگ  ِهَِّیلِهاـْجلا ؛»

ترـضح ارچ  هک  تفگ  مهاوخ  دعب  منک و  یم  انعم  ناتیارب  ار  ینآرق  دربراک  راهچ  نیا  نم  .تسا  هدمآ  تیلهاج  ظفل  دنوشیپ  نآرق 
.تشاذگ نایم  رد  زور  نآ  ار  نآ  درک و  باختنا  ار  هیآ  نیا  ارهز 

هب « هیمح »(1) ؛» ِهَِّیلِهاَْجلا َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ   » .تسا « بصعت  » نآرق ریبعت  هب  تیلهاج  ياه  یگژیو  زا  یکی 
دیاب هتبلا.دـنداد  یم  حـیجرت  يرهـشمه  ریغ  رب  ار  يرهـشمه  دـنداد ؛ یم  حـیجرت  برع  ریغ  رب  ار  برع  .تسا  یلهاج  بصعت  يانعم 
روط نیا  یلهاج  بصعت  .دشاب  هتـشاد  تسود  ار  شنطو  مه  ای  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  شرـسمه  یـسک  درادـن  یبیع  هک  مینادـب 

ياهرهش بوخ  ياه  مدآ  رب  ار  شرهش  دب  ياه  مدآ  یسک  هک  تسا  نیا  بصعت  هک  میراد  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  .دوبن 
(2) .دهد حیجرت  رگید 

زا ینالقع  لیلد  نودـب  اـنبم و  یب  ناـسنا  هکنیا  ینعی  دوش : یم  بصعت  نیا  تساـم  زا  شداژن  تیلم و  نوچ  مهد  یم  يأر  ینـالف  هب 
تـسد ناردـپ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  نایبلا  عمجم  رد  .تسا  تسرد  هتفگ  ار  نیا  نم  ياباب  نوچ  دـیوگب  ًالثم  .دـنک  عافد  يزیچ 

ياه فرح  هب  منک  یم  تیصو  دنتفگ  یم  ناشیاه  هچب  هب  دندروآ ؛ یم  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  حون  شیپ  دنتفرگ و  یم  ار  ناشیاه  هچب 
.تسا بصعت  نیا  هک  تسناد  دیاب  .تسا  یکانرطخ  مدآ  وا  دیهدن  ارف  شوگ  دینیب  یم  هک  یمدآ  نیا 

1288 ص :

.26 حتف ، (. 5 - ) 1
َراَرِش ُلُجَّرلا  يَرَی  ْنَأ  اَُهبِحاَص  اَْهیَلَع  ُمَثْأَی  ِیتَّلا  ُهَِّیبَصَْعلا  َلاَقَف  ِهَِّیبَصَْعلا  ِنَع  مالسلا  هیلع  ِْنیَسُْحلا  ُْنب  ُِّیلَع  َِلئُس  َلاَق : ِّيِرْهُّزلا  ِنَع  (. 6 - ) 2

، یفاـک  ) ِْملُّظلا یَلَع  ُهَمْوَق  َنیُِعی  ْنَأ  ِهَِّیبَـصَْعلا  َنِم  ْنَِکل  ُهَمْوَق َو  ُلُـجَّرلا  ُّبُِحی  ْنَأ  ِهَِّیبَـصَْعلا  َنِم  َْسَیل  َنیِرَخآ َو  ٍمْوَق  ِراَـیِخ  ْنِم  ًاْریَخ  ِهِمْوَق 
(. ص 308 ج2 ،
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! يونـشن ار  ربمغیپ  ياه  فرح  ات  راذگب  تیاه  شوگ  نایم  رد  هبنپ  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـنک ، فاوط  ات  دـمآ  هکم  هب  « هرارز نب  دعـسا  »
ار وا  ياه  فرح  هک  ناشیاه  شوگ  رد  دنتـشاذگ  یم  ار  ناشناتـشگنا  ْمِِهناَذآ ؛»  ِیف  ْمُهَِعباَـصَأ  اُولَعَج   » تفگ یم  نخـس  ربمغیپ  حون 

.دننیبن ار  حون  ات  دندیشک  یم  هچراپ  ناشتروص  يور  »(1) ؛ ْمَُهباَِیث اْوَشْغَتْسا  ، » دنونشن

بصعت یفن 

مالغ دوب –  ادخ  ربمغیپ  تمدـخ  اه  لاس  وا  هثراح ،» نب  دـیز  » لثم دنتـسکش ؛ ار  بصعت  نیا  هک  میتشاد  ار  یناسک  مالـسا  ردـص  رد 
ار هچب  نیا  یتدم  ام  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ربمغیپ و  تمدخ  دندمآ  دندوب  كرشم  هک  شیومع  اباب و  يزور  دوب –  هجیدخ  ترضح 
ار وا  دیهدب  هزاجا  تسامـش ، تمدخ  میدـیمهف  هک  الاح  تسا ، هتفر  نیب  زا  هک  میدرک  رکف  میتشگ ، یم  شلابند  میدوب و  هدرک  مگ 

گرزب ربمغیپ  يربک و  هجیدـخ  شیپ  یگلاس  تشه  زا  هکنیا  اب  دـیز  .تسا  شدوخ  اب  راـیتخا  درادـن ، بیع  دومرف : ترـضح  .میربب 
وا هب  دـیز  ردـپ  .منک  شیاهر  مناوت  یمن  هک  ما  هدـید  ییاهزیچ  ادـخ  ربمغیپ  زا  نم  تشاد : هضرع  لـمأت  يرادـقم  زا  سپ  دوب  هدـش 

مالعا دیز  ردپ  دز و  زابرـس  ردپ  نامرف  زا  دیز  منک ، یم  دـلو  یفن  مالعا  یتسین ، نم  ۀـچب  هک  منک  یم  مالعا  ییاین  ام  اب  رگا  تفگ :
دراد دیکأت  نآرق  هکنیا  دوجو  اب  .متسه  (2) تیاباب نم  دروخن  هصغ  دیز  درک ، نالعا  هلـصافالب  مه  ربمغیپ  .تسین  نم  زا  وا  هک  درک 

(3) .تسا هثراح  نب  دیز  هتوم  دیهش  اهنت  دیسر  تداهش  هب  هتوم  گنج  رد  هکنیا  ات  دوب  ربمایپ  اب  دیز  .تسین  یسک  ياباب  ربمغیپ 

1289 ص :

.7 حون ، (. 7 - ) 1
.ربمایپ ةدناوخ  دنزرف  ینعی  (. 8 - ) 2

ص 170. لامالا ، یهتنم  (. 9 - ) 3
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ربمغیپ اب  ارچ  دـننک ، یم  هابتـشا  ناتـسرپ  تب  تفگ : .دـش  ناملـسم  دـمآ و  فئاط  زا  دوب ، فئاط  نیکرـشم  زا  هک  « دوعـسم نب  هورع  »
لآ نمؤم  لَثم  هَورُع ، لَثم  دومرف : ادخ  لوسر  .دش  دیهـش  ات  دندز  ار  وا  ردق  نا  دنتخیر و  شرـس  شا  هلیبق  ًاقافتا  .دننک  یم  تفلاخم 

ِهَنیِدَْـملا یَْـصقَأ  ْنِم  ءاَـجَو   » دـیهد شوگ  ار  ربمغیپ  فرح  مدرم ! اوعبتا ،»  » دومرف یم  یتـقو   (1) .دنتـشک ار  وا  مدرم  هک  تسا  نیـسای 
هب دنتـشک و  دـندز و  ار  وا  دـنتخیر  مدرم   (2) «، َنوُدَـتْهُّم مُهَو  اًرْجَأ  ْمُُکلَأْسَی  َّال  نَم  اوُِعبَّتا  َنِیلَـسْرُْملا * اوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  یَعْـسَی  ٌلُـجَر 

.دندرکن شوگ  زین  شنخس 

دندوب و كرشم  دیعس » نب  نابا   » ناردارب ات  راهچ  ردپ و  .دنتسه  ءانثتسا  اهنیا  یلو  دنتسکش ، ار  بصعت  هک  میتشاد  يدارفا  خیرات  رد 
مالسا هب  عجار  ات  تفرگ  میمـصت  شدوخ  اما  دندش ؛ هتـشک  گنج  نیا  رد  شناردارب  زا  ات  ود  هک  دندیگنج  ربمغیپ  اب  ردب  گنج  رد 
بهار .تسا  نیا  زین  شیاه  یگژیو.مربمغیپ  نم  دیوگ : یم  هدما و  ام  نیب  یسک  کی  تفگ : درک ، لاؤس  مه  یبهار  زا  دنک ، قیقحت 

یم ار  ربمغیپ  اه  يدوهی  دـیامرف : یم  نآرق  .تسا  نامزلارخآ  ربمغیپ  ناـمه  هک  دـهد  یم  ناـشن  ییوگ  یم  وت  هک  ییاـه  نیا  تفگ :
ربمغیپ دش ، ناملـسم  دمآ و  نابا  .دوب  هدش  هداد  هدعو  مدرم  هب  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  نامه  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  دـنتخانش ،

.تشامگ نیرحب  رادناتسا  ناونع  هب  ار  وا  مه 

نینمؤملاریما زا  درکن و  تعیب  لوا  ۀفیلخ  اب  وا  .دوب  دیعس  نب  نابا  داتسیا  هفیقـس  لباقم  رد  هک  یناسک  زا  یکی  ربمغیپ ، تلحر  زا  دعب 
(3) .درک عافد  رخآ  ات  مالسلا  هیلع 

1290 ص :

ص 276. ج 4 ، نارای ، ربمغیپ و  (. 10 - ) 1
20 و21. سی ، (. 11 - ) 2

ص 6. ج1 ، نارای ، ربمغیپ و  (. 12 - ) 3
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دنسپان بصعت  یگژیو  نیتسخن 

اما دـشاب ؛ هتـشاد  بصعت  شفافع  باجح و  نید ، هب  تبـسن  دـیاب  یمدآ  .دراد  دوخ  یب  بصعت  هک  تسا  يا  هعماج  یلهاـج  هعماـج 
هلیبق نالف  لام  مردارب  مشاب ، كرـشم  مهاوخ  یم  مه  نم  نیاربانب  تسا ، كرـشم  ماـباب  هکنیا  لـثم  اوراـن  تسرداـن و  ياـه  بصعت 

.تسا یلهاج  ّتیمح  حتف ، هروس  هیآ 26  قبط  ینید  شنیب  رد  راک  نیا  مهدب ، يأر  وا  هلیبق  هب  مهاوخ  یم  مه  نم  تسا ،

بصعت یباجحدب و 

تیلهاـج نارود  رد  اـه  نز  َیلوُأـْلا ،» ِهَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبـَت  اـَلَو   » تسا « جربـت  » بازحا ةروس  هیآ 33  قـبط  یلهاـج  قـالخا  نیمود 
اذل دش ، یم  ادیپ  ندرگ  اه و  هنیس  تفر و  یم  شوگ  تشپ  يرسور  هک  يروط  دنتخادنا ، یم  ناشرس  يور  یصاخ  روط  ار  يرسور 

يانعم هب  جربت  .تسا  هتـشاذگ  « تیلهاج جربت   » ار هنانز  راتفر  نیا  مسا  نآرق  .تسا  هدوب  نازیم  نیمه  هب  تیلهاج  رد  اـه  نز  باـجح 
دییاین نوریب  تیلهاج  نارود  ياه  نز  لثم  امـش  ناملـسم ! ياه  نز  ربمغیپ ! ياه  نز  دـیامرف : یم  ادـخ  باتک  .تسا  شیارآ  زورب و 

ار ناشیولگ  هنیـس و  هک  تیلهاج  ياه  نز  لثم  دیزادنین ، اهدرم  نهد  رد  ار  دوخ  دیهدن و  ناشن  ار  ناتندب  صاخ  ياهاج  « َنْجَّرَبَت «ال 
ار اه  تسد  ندرگ و  هنیس ، يور  هک  تسا  يدنلب  يرسور  رامخ ؛ .دینک  هدافتـسا  « رامخ  » هک دراد  شرافـس  مالـسا.دندید  یم  اهدرم 

.دناشوپ یم  ار  ندب  مامت  هک  تسا  يدنلب  سابل  بابلج  دینک ؛ هدافتسا  « بابلج  » .دریگ و یم 

اَهِـسْأَر َو یَلَع  اَـهَراَمِخ  َْتثـال   » هک دراد  خـیرات  رد  .دیـشوپ  ار  ود  نیا  دـیایب  دجـسم  هب  هکنیا  زا  شیپ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
، ناشدوخ نداد  زورب  يارب  هک  تسا  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج  لام  نآرق  ریبعت  هب  کـچوک  ياـه  يرـسور  نیا   (1)« اَِهباَْبلِِجب ْتَلَمَتْشا 

.دنروآ مهارف  ار  اهدرم  ندز  لوگ  انز ، اشحف ، ۀنیمز  ات  دنتخادنا  یمرس  يور  ار  نآ  اه  نز 

1291 ص :

ص 97. ج1 ، جاجتحا ، ص 216 ؛ ج29 ، راونالاراحب ، (. 13 - ) 1
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هدیدنسپ بصعت 

يور يدرم  دـید  تشذـگ  یم  ییاج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدیدنـسپ  نید  ماما و  نتـشاد  تسود  هدیدنـسپ ؛ بصعت  اما 
هنشت هداتفا  نیمز  يور  هک  يدرف  دید  دمآ و  وا  .تسا  هدش  هچ  نیبب  ورب  دومرف : باحصا  زا  یکی  هب  ماما  .دنز  یم  هلان  هداتفا و  نیمز 

؛ تسا يدوهی  وا  مسانش  یم  ار  وا  نم  اما  دلان ، یم  دراد  یگنشت  یگنسرگ و  زا  هللا ! لوسر  نبای  تشاد : هضرع  دمآ  .تسا  هنسرگ  و 
هک تسا  یفرح  هچ  نیا  دـشاب ؛ يدوهی  تسین ، ناسنا  رگم  ًاَناْسنِا ؛» ْنُکَی  َْملَوَا  :» تشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .میورب  دـییایب 

(1) .دیربب شیارب  اذغ  بآ و  دومرف  هلصافالب  ماما  .ینز  یم  وت 

نب یّلَعُم  هدـعاس ، ینب  هلظ  .تسین  تسرد  نیا  مناـسر  یمن  وا  هب  اذـغ  بآ و  تسا  يدوهی  نوـچ  هکنیا  تسین ، بصعت  ياـج  اـجنیا 
هچب نز و  وا  نوچ  مرب  یم  نان  نم  دندومرف : ماما  .دنرادن  لوبق  ار  امش  ًالـصا  دنتـسین و  هعیـش  هک  اهنیا  اقآ ! متفگ  دیوگ : یم  ْسیَنُخ 

.دراد

یمن هاگن  ادتبا  رد  اما  .دراد  بهذـم  يور  مه  يرگید  باسح  کی  تسا و  هدرک  زاب  اه  ناسنا  تیناسنا  يور  ار  یباسح  مالـسا  اذـل 
ُمِِهبُوُلق ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ   » داد بآ  اـهنآ  هب  دـیاب  تسا  هنـشت  دریم و  یم  دراد  نوچ  ناملـسم  اـی  تسا  يدوهی  نیا  هک  دـنک 

«. َیلوُْألا ِهَِّیلِهاَْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َالَو   » »(2) و ِهَِّیلِهاَْجلا َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا 

تیلهاج رگید  یگژیو  نظءوس 

اه یضعب  .تسا  هدش  لزان  « دح�  » ياوه لاح و  رد  هیآ  .دیشاب  هتشادن  یلهاج  نامگ  دیامرف : یم  نآرق  یلهاج ، نامگ  نظ و  ةرابرد 
رد .دـشاب  نامگدـب  نارگید  هب  تبـسن  ناسنا  هکنیا  ینعی  تیلهاـج ، نظ   (3)« ِهَِّیلِهاَْجلا َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهّللاـِب  َنوُّنُظَی   » دـنرب یم  ناـمگ 
یم هیبیدح  حلص  رد  ربمایپ   (4) .دش دنهاوخ  زوریپ  دوب  اه  نآ  اب  ادخ  نوچ  یلو  دندروخ ، تسکـش  ناناملـسم  رهاظ  هب  دـحا  گنج 
یم دـب  نامگ  نیقفانم  اما  تسام ، اـب  يزوریپ  میور و  یم  هدـنیآ  رد  یلو  میورب ؛ هکم  هب  اـم  دـنا  هتـشاذگن  هک  تسا  تسرد  دومرف :

رب لمح  ار  مدرم  راک  یناوت  یم  ات  هک  تسا  نیا  یمالـسا  نامگ  دیوگ  یم  مالـسا  اذل  .دنیوگ  یم  تیلهاج  نامگ  ار  نیا  .دـندیزرو 
یناوت یم  ات   (5)« ِهنَسْحَأ یَلَع  َکیِخَأ  َْرمَأ  ْعَض  : » دیامرف یم  يداع  مدرم  هب  یتح  دزروب ، دب  نامگ  ربمغیپ  هب  دیابن  یسک  .نک  تحص 

.نک تحص  رب  لمح  ار  مدرم  راک 

1292 ص :

ص 9. ج4 ، یفاک ، عورف  زا  لقن  هب  ص 111 ؛ ج4 ، خیرات ، دنپ  (. 14 - ) 1
.26 حتف ، (. 15 - ) 2

.154، نارمع لآ  (. 16 - ) 3

.154، نارمع لآ  (. 17 - ) 4
ص 155. ج3 ، هنومن ، ریسفت  (. 18 - ) 5
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تیلهاج ماکحا 

ياهداهـشتسا متفگ ، لبق  ياهزور  .تسا  هدرک  يراج  نابز  رب  ار  شا  هیآ  كدف  ۀـبطخ  رد  ارهز  ترـضح  هک  يدروم  نیمراهچ  اما 
دروم دودح 40  زین  هیآ و  زا 20  شیب  نآ  رد  اریز  .تسا  یقیقحت  هلاسر  کی  عوضوم  لقتسم  تروص  هب  دوخ  ارهز  ترـضح  نآرق 

هکنیا.دراد اج  دـنک ، راک  نآ  يور  یلـصحم  ای  وجـشناد و  ققحم ، رگا  لاح  ره  هب  .تسا  نآرق  زا  ساـبتقا  ترـضح  ياـه  فرح  زا 
ار نآ  هباشم  تایآ  ارچ  تسا و  هدرک  رکذ  ار  تایآ  نیا  ترـضح  ارچ  دنک ؛ جارختـسا  ار  ارهز  ترـضح  ینآرق  ياه  هاگدـید  دـیایب 

.تسا هدرکن  رکذ 

ساسارب دیدز ، رانک  ار  یلع  هک  یناسک  و  دیا ، هدش  عمج  دجـسم  رد  هک  یناسک  يا  دیوگب  دهاوخ  یم  ترـضح  هیآ ، نیا  ساسارب 
.دینک یم  مکح  دیراد  مالسا  زا  لبق  تیلهاج 

ًالثم هک  ینعم  نیدب  تسا ؛ هدوب  راّیس  مالـسا  زا  لبق  یلهاج  ماکحا  هک  دراد  خیرات  رد  دندرک ؟ یم  هچ  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  رگم 
یم صاصق  ار  شلتاق  دوب  یمهم  ۀلیبق  زا  رگا  هن ؟ ای  تسا  یمهم  هلیبق  کی  زا  وا  ایآ  هک  دندرک  یم  هاگن  دش  یم  هتـشک  يدرف  یتقو 

کی يور  هن  دنتـشاذگ  یم  دارفا  يور  ار  اه  مکح  .دـندرک  یمن  صاصق  ار  شلتاق  دوب  یفیعـض  مدآ  کی  لوتقم  رگا  اـما  دـندرک ؛
.درک یم  قرف  شا  هید  يداع  رگراک  اب  هلیبق  سیئر  .درک  یم  قرف  مه  اب  شا  هید  زابرـس  هدـنامرف و  دوبن  تباث  هید  نأش  .یلک  نوناق 

درب یم  دوب  رتشیب  شروز  هک  يردارب  ار  ثرا  تفر  یم  ایند  زا  یسک  کی  رگا  .دش  یم  توافتم  دارفا  عون  اب  یلهاج  ماکحا  نیاربانب 
دوجو تایح  صاصق  رد  »(1) ؛ ِباَْبلَألا ِْیلوُأ  ْاَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  .دیـسر  یمن  ثرا  شرگید  رـسپ  هب  و 
دیاـب دـنک  یمن  قرف  هناـخراک  سیئر  اـی  دـشاب  پیترـس  هاوخ  ددرگ  مادـعا  دـیاب  وا  دـشکب ، ًادـمع  ار  شزابرـس  پیترـس  رگا  .دراد 

، هلاس داتشه  داتفه – درم  هچ  هلاس  شش  جنپ –  ۀچب  هچ  ناسنا  کی  .تسا  مدآ  لباقم  مدآ  صاصق ، (2)« ِّرُحلِاب ُّرُحلا  « ؛ درک شمادعا 
.تسا تباث  شا  هید  دنک  یمن  قرف  تیعر  هچ  دشاب و  لوئسم  هچ 

1293 ص :

.179، هرقب (. 19 - ) 1
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هب مالسلا  هیلع  یلع  زا  ام  دییوگ  یم  دیتشگرب ، تیلهاج  مکح  هب  امش  دیامرف : یم  دنا  هفیقـس  رد  هک  یناسک  هب  ارهز  ترـضح  لاح 
رپ ياج  کـی  كدـف  میدرک  یم  ساـسحا  اـم  مینک ! یم تعیب  رگید  یکی  اـب  سپ  دـیآ ، یمن نامـشوخ  هیجوت  نـالف  هب  لـیلد و  نیا 

ِهَِّیلِهاْجلا َمْکُحَفَأ   » تسا تیلهاج  مکح  قطنم و  نیا  .میریگ  یم  ار  نآ  الاح  دراد  لاـم  هب  زاـین  تموکح  مه  نـالا  تسا و  يدـمآرد 
ْتَیب یف  ِناعِمَتَْجت  ُهَمامالا ال  ُهَُّوبُّنلا و   » هک دیدیرب  دیتخود و  دیتسشن و  ناتدوخ  .دینک  یم  مکح  دیراد  تیلهاج  لثم  امـش   (1)« َنوُْغبَی

.دشاب هداوناخ  کی  زا  تماما  يربمغیپ و  دوش  یمن  هدحاو ؛»

رتشیب هعماج  تسا و  رفن  کی  وا  اریز  دـشاب  ارهز  لاـم  كدـف  دوش  یمن  تسا ، مک  شنـس  اریز  دـشاب  هفیلخ  نینمؤملاریما  دوش  یمن 
یمن هزاـجا  ار  نآ  مالـسا  تسا و  تیلهاـج  مکح  نیا  میریگب  ار  نآ  میتفرگ  میمـصت  اـم  یلو  یتسه ؛ وت  کـلام  میناد  یم  اـم  .تسا 

.دهد

، تسا تناما  نادنفـسوگ  نیا  یلو  وش ؛ ناملـسم  يوش ، ناملـسم  یهاوخ  یم  دومرف : يدوهی  ناپوچ  هب  ربیخ  گنج  رد  ادـخ  ربمغیپ 
تناما ناشنادنفـسوگ  اما  میگنج ؛ یم  اه  يدوهی  اـب  میراد  ربیخ  رد  اـم  هک  تسا  تسرد  .هدـب  لاـم  بحاـص  يدوهی  هب  ار  اـهنآ  ورب 

(2) .ایب دعب  نادرگرب و  اهنآ  بحاص  هب  ار  نادنفسوگ  ورب  مینک ، یمن  بحاصت  ار  اهنآ  تسا و 

نوناق رد  ار  يراددیلک  و  ییادخ ، ۀـناخ  راددـیلک  وت  دومرف : دـنادرگرب و  هحلط  نب  نامثع  هب  ار  هبعک  ۀـناخ  دـیلک  لوسر ، ترـضح 
.دنک یم  نایب  وا  يارب  ینید 

! امرفب تیانع  ار  شریسم  رد  نتشادرب  ماگ  همطاف و  تخانش  قیفوت  ام  ۀمه  هب  ایادخ !

1294 ص :
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هضور

« .یفطصملا یبنلا  نیع  هرق  ای  هللا ، لوسر  تنب  ای  ءارهزلا ، همطاف  ای  کیلع  مالّسلا  »

یلاح رد  .درک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هیـضرم  يارهز  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  ام  يزور ، نینچ  لثم  زور  جنپ  داتفه و  لقن  ربانب 
يارهز برغم  زامن  زا  دـعب  : تسا نیا  شریبعت  سابع  خیـش  جاح  موحرم  .دوب  لوغـشم  ءانث  رکذ و  هب  شناـبز  دـناوخ و  یم  نآرق  هک 

.دیسر تداهش  هب  يزور  نینچ  رد  هیضرم 

نیا نایب  رد  هغالبلا  جهن  هبطخ 22  .تسا  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  نفد  بش  بشما  دشاب ، تسرد  هیمطاف  لوا  تیاور  رگا  اذـل 
هیلع نینمؤلاریما  اما  عیقب ، ای  دجـسم و  هناخ ، رد  مناد  یمن  دـندرپس ؛ كاخ  هب  اـجک  دنتـشادرب ، بشما  ار  ندـب  یتقو  .تسا  تبیـصم 

، دوب شمدـمه  رای و  اج  همه  هک  ییارهز  .تشذـگ  تخـس  اقآ  رب  یلیخ  دـنک ، ناهن  كاـخ  ناـیم  رد  ار  شزیزع  دـمآ  اـهنت  مالـسلا 
ار ب شیارهز  دمآ  یتقو  بشما  اذل  .دـش  مروتم  شیوزاب  عافد  نیا  رد  .دیـسر  تداهـش  هب  یلع  زا  عافد  رد  دـنیب  یم  هک  ًاصوصخم 

.مراذگب كاخ  نایم  ار  ملُگ  نیا  هنوگچ  نم  .نک  مکمک  تدوخ  ادخ ! .نک  مکمک  تدوخ  هللا ، لوسر  ای  دز : ادص  دراپـسب ، كاخ 
! ایادخ  (1)« اَهِیبَأ َْنَیب  اَهَْنَیب َو  ْعَمْجا  َّمُهَّللا َو   » تسوت ربمغیپ  رتخد  و  َِکلوُسَر ؛» ُْتِنب  َو   » تسوت يارهز  نیا  ایادخ ! َُکتَمَأ ؛» اَهَّنِإ  َّمُهَّللا  »

.تسوا ربق  لوا  بش  تسوت ، نامهم  بشما 

ِیف َِهلِزاَّنلا  َِکتَْنبا  ِنَع  یِّنَع َو  ِهللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  : » هللا لوسر  ربق  هب  درک  ور  تقو  کـی  تشاذـگ ، كاـخ  ناـیم  ار  شیارهز 
باوخ رگید  ناج ! همطاف  ٌدَّهَـسُمَف ،» ِیْلَیل  اَّمَأ  ٌدَمْرَـسَف َو  ِینْزُح  اَّمَأ   » .تسا هدـنام  اهنت  یلع  نیبب  وش  دـنلب  هللا ! لوسر  اـی   (2)« َكِراَوِج

رگید نمشد ، رطخ  نخس و  فرح و  دوبن  رگا  اذل  ماَقُْملا » ُْتلَعََجل  اَْنیَلَع  َنِیلْوَتْسُْملا  ُهَبَلَغ  َال  َْول  » .تسین یندش  مامت  منزح  رگید  مرادن ،
رد ار  ارهز  تسد  یـسورع  بش  هک  تسا  تداـی  هللا ! لوسر  اـی  .مدـش  یم  میقم  مدـنام و  یم  اـج  نیمه  متفر و  یمن  تربق  راـنک  زا 

.تسا نم  تناما  نیا  يدومرف  یتشاذگ  متسد 

1295 ص :
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ِدَق هللا  َلوُـسر  اَـی   » تسا تناـما  همطاـف  ناـج ! یلع  يدرک  دـیکأت  ار  هلمج  نیا  هراـبود  يداد  یم  ناـج  هک  یماـگنه  هللا ! لوـسر  اـی 
(1) .مدنادرگرب ار  تناما  نم  هَعیِدَْولا ،» ِتَعِجُْرتْسا 

ربق كاخ  يور  ار  شتروص  دش  مخ  مه  دعب  دناوخ ، نآرق  زامن و  كاخ  ریز  يدرک  نفد  ار  نامـسآ  كادف  یحور  نینمؤملاریما  ای 
.تشاذگ ارهز 

نک میادص  مع  نبا  زاب  زیخ و  نک  میاهر  مغ  غاد  زا  زیخ و 

(2)« .َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  «َو 

(23 ( ) مالسلا هیلع   ) نسح ماما 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

بات بت و  رد  شمغ  يرمع ز  دوب  بابر               وچمه  نیسح  تشاد  يرسمه 

وت رسمه  وت  لتاق  دوب  هک  وت                             رورپ  مغ  همه  اهلد  کیل 

تسد هب  تسد  ار  هنئاخ  نز  ود  تسپ                         هنوراو ي  دبنگ  نیا  داد 

تخود وت  كاپ  نت  توبات  هب  نیو  تخوس                  وت  بلق  افج  رهز  زا  کی  نآ 

منسح ربمیپ  بلق  هراپ ي  منطو                          بیرغ  هتسخ  لد  نم 

منفک گنر  هدش  نوگلگ  هچز  بنیز                                     دنادب  دیراذگن 

دیرب هتسهآ  یلو  مدیربب  دیردب                              ار  مندب  رگ  مه  ریت 

ینارهت یبتجم  هللا  تیآ  موحرم 

رگید دش و  درز  ناشگنر  مدید  مدرک و  هاگن  ار  هرهچ  .دـش  عطق  اقآ  سفن  مدـید  تقوکی  .مدرکیم  شوگ  روطنیمه  دـیوگیم  هدانج 
هب .دزیریم  تشت  نیا  رد  نوخ  ياههتخل  تسا و  اقآ  يولج  یتشت  مدید  مدوب  هدش  دراو  یتقو  دیوگیم : هدانج  .دـنزب  فرح  دـناوتیمن 

؟ درک هجلاعم  ناوتیم  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  هدانج ! يا  تفگ : نم و  هب  درک  ور  دـینکیمن ؟ هجلاـعم  ار  ناـتدوخ  ارچ  مدرک : ضرع  اـقآ 
یتقو .تسا  دسوألا  یبا  نبدوسا  شهارمه  دش و  دراو  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسح شردارب  مدید  تقوکی  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم 
ماــما ناگدــید  ود  نـیب  مالـّـسلاهیلع ) ) نیــسح .دیــشک  شوـغآ  رد  ار  ردارب  درک و  تـکرح  اــج  زا  داــتفا ، ردارب  هـب  ردارب  مـشچ 
نیـسح ماما  هب  نسح  ماـما  هک  دوب  ییاـیاصو  ًارهاـظ  .دـنتفگیم  زار  مه  اـب  تسـشن و  ردارب  راـنک  رد  دیـسوب ، ار  مالّـسلاهیلع ) ) نسح
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( مالّسلاهیلع ) نسح ماما  رخآ  تاظحل  َنوُعِجار ،» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  : » دش دنلب  شیادص  دسوألا  یبا  نبدوسا  هک  مدید  تقوکی  .درکیم 
...تسا
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دازحرف نیملسملا  مالسالا و  هجح 

دننک یمادـیپ  لـسوت  ماـما  نیا  هب  هک  یناـسک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  .تسا  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  مـیرک  یبـتجم  نـسح  ماـما 
نامرد عاونا  دنتفر و  یم  رتکد  اه  لاس  .دندش  یمن  راد  هچب  یمناخ  تفگ : یم  ناتسود  زا  یکی  .دوش  یم  هدروآرب  عیرس  ناشتجاح 

يا همانرب  نویزیولت  دوب و  هتـسشن  یتحاران  اب  ناضمر  هام  كراـبم  همین  ماـیا  رد  .دـش  یمن  عفر  شلکـشم  اـما  دوب  هداد  ماـجنا  ار  اـه 
حلاص و دنزرف  ادخ  زا  دنک و  یم  ماما  نیا  هب  لسوت  دنکش و  یم  مناخ  نیا  لد  .داد  یم  ناشن  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هرابرد 

یبتجم نسح  ماما  اقآ  باوخ  بشید  دیوگ : یم  دنز و  یم  ار  شا  هناخ  رد  يا  هیاسمه  زور  نآ  يادرف  .دنک  یم  تساوخرد  یملاس 
لسوت ترضح  .دندروآ  امش  يارب  شفک  تفج  کی  دندیبوک و  ار  امش  هناخ  رد  دنا و  هدمآ  امش  هناخ  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع 
زاسراک یلیخ  تالـسوت  نیا  .داد  يدـنزرف  اه  نآ  هب  ادـخ  دـندش و  هلماح  مناخ  نآ  زور  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هدرک  لوبق  ار  نز  نیا 

.تسا

هک میراد  تیاور   1« یِّنِم ٌْریَخ  یِخَأَو  » دوب رتهب  نم  زا  نسح  مردارب  دیامرف : یم  بنیز  ترضح  ناشرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یلبق ماما  عبات  دـیاب  يدـعب  ماما  .دوب  هدرک  نیـسح  ماما  رب  تماـما  لاـس  هد  نسح  ماـما  .دراد  ار  ناـسنا  ردـپ  مکح  رت ، گرزب  ردارب 

.دشاب

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یمولظم  تبرغ و  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  کشا 

.دزیر یم  کشا  شردارب  یمولظم  تبرغ و  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  دـنزیر  یم  کشا  هللادـبعابا  اـقآ  تبرغ  يارب  ملاـع  همه 
ماما .تسا  هدوب  رتالاب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یتح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تیمولظم  دـندوب  دـقتعم  اـم  ناـگرزب  زا  یلیخ 

رد .دندیشوپ  یم  هرز  ناشنارای  باحصا و  رانک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اما  دنتشاد  ییافواب  ینارای  کی  هرخالاب  مالسلا  هیلع  نیسح 
هللادبعابا اقآ  .دندز  رجنخ  اقآ  ندـب  هب  دـندرک و  هلمح  اقآ  هب  دـنتخادنا و  نیمز  هب  ار  اقآ  دندیـشک و  اقآ  ياپ  ریز  زا  ار  هداجـس  زامن 

نوچ تفگ : دنام و  باتفآ  ریز  لاس  کی  مالس  اهیلع  بابر  ترضح  .دوب  رتهب  يرگید  زا  یکی  هک  دنتشاد  ییاهرسمه  مالـسلا  هیلع 
ماما رسمه  اما  .منک  يرادازع  شیارب  منیشنب  دیاب  مه  نم  دندناسر ؛ تداهش  هب  البرک  باتفآ  ریز  هنشت و  ياه  بل  اب  ار  هللادبعابا  اقآ 

دزیرب کشا  منسح  يارب  هک  یمشچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هدوب  بیرغ  مه  هناخ  رد  دوب و  شلتاق  یبتجم 
لد نوخ  رمع  کی  .دزرل  یمن  طارـص  لـپ  رب  دورب  منـسح  تراـیز  يارب  هک  ییاـه  مدـق  نآ  .دوش  یمن  رـشحم  يارحـص  دراو  روک 
یم ادص  .دوش  یم  مومـسم  بیجنان  هدعج  طسوت  ماما  .دـید  همدـص  ناکیدزن  نمـشد و  تسود و  زا  .دـید  ناوارف  بئاصم  دروخ و 

هتخل دندید  اما  .دوش  یم  بوخ  شلاح  دنادرگ و  یمرب  ار  اه  مس  اقآ  هک  دندش  لاحـشوخ  اهردارب  رهاوخ  .دیروایب  یتشت  میارب  دنز 
مه دـیزی  سلجم  رد  ماش و  رد  .دز  شتآ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  هک  دوب  تشت  کی  مه  اجنیا  .تخیر  تشت  رد  نوخ  ياـه 

مارتحا دیهـش  هداوناخ  هب  .دـنراذگ  یم  مارتحا  نآرق  يراق  هب  اج  همه  .دز  شتآ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لد  هک  دوب  تشت  کـی 
.دز ماما  هدیرب  رس  هب  تشادرب و  ار  شنارزیخ  بوچ  بیجنان  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نازیزع  اه و  هچب  يور  شیپ  اما  .دننک  یم 
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یم ور  روبق  ، نیا هک  یعقوم  : دـندومرف ، نوشردـپ موحرم  زا  لقن  هب  ، نوشیا (، هر ) يرما خیـش  ، هنیدـم ياه  هعیـش  دجـسم  تعامج  ماـما 
هعیش : تفگ ، هشب بارخ  اه  هعیش  تسد  هب  روبق  نیا  دیاب  هک  درک  ارجا  متموکح  ، داد روتـسد  نامز  نوا  یتفم  ، دننک بیرخت  نتـساوخ 
رود ياج  هی  ، الاح هک  ، تسه هنیدم  وت  هعیش  دجـسم  هی   ، دنـسانش یم  ور  يرما  خیـش  ، هنیدم دنتفر ، هک  یناسک  نوشیا  ، دندروآ ور  اه 
هعیش هک  دندومرف  یم  نوشیا  ، شرسپ یهاگ  شدوخ  ، هدنوخ یم  زامن  اجنوا  راوگرزب  يرما  خیش  نیا  ، دنداد مولظم  ياه  هعیش  نیا  هب 

ًابیرقت ، هدش پاچ  مه  هاگراب  نوا  سکع  نالا  ، هدوب یهاگراب  ًامتح  دیدید  بوخ  ، دینک بارخ  امـش  وراهربق  دیاب  هک  ، دـندروآ ور  اه 
نیرومام ، مینک یمن  ور  يراک  نیچمه  ام  دـینزب  ندرگ  ورام  کت  کت  ، رگا هک  دـنتفگ  اه  هعیـش  : تفگ ، شیپ لاس  داـتفه  اـی  تصش 

اهنیا ، داتفا دش  دب  شلاح  دالج  ، هنزب ندرگ  دموا  ور  رفن  نیلوا  ، دندروآ ور  دالج  ، مینک یم  عورـش  رفن  نیلوا  زا  ، هرادن يداریا  دـنتفگ 
گرزب دومرف : یم  نوشیا  ، دندموین نییاپ  نوشفرح  زا  هتبلا  دـننک ، يراشفاپ  دایز  هلئـسم  نیا  هب  نالا  دـیابن  ، تسه يّرـس  هی  دـندیمهف 

لوبق ور  راک  نیا  امـش  ، ینالف : دـندومرف ایور  ملاـع  رد  اـقآ  : دـندید ور  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  نوماـقآ  باوخ  عقوم  نوا  اـه  هعیش 
هعطق ، هار نیا  وت  ورام  همه ي  هگا  ، مرب تنوبرق  ناج  اـقآ  مدرک  ضرع  : هگیم نوشیا  ، دـینک بارخ  نوتدوخ  تسد  اـب  نوتدوخ  ، دـینک

هب اهنیا  ، هشب ماجنا  راک  نیا  ، اهامش زا  ریغ  تسدب  هگا  ، تساج نیمه  تبحـص  : دندومرف اقآ  ، مینکیمن یتراسج  نیچمه  ام  ، دننکب هعطق 
وراـهرجآ  ، یکی یکی  وراـهربق  نـیا  نوشمــشچ  کـشا  اـب  ، دــندش عـمج  اـه  هعیــش  : دــنتفگیم اذــل  ، دــننکیم تراـسج  مهاـم  ربـق 
مالسارهز ترضح  قح  هب  ایادخ  ، هشب هنتخاس  اهربق  نیا  نوممـشچ  ياهکـشا  اب  هرابود  هللاءاش  نا  هشاب  ، دندرکیم بارخ  ، دنتـشادیمرب

.ناسرب مه  اب  البرک  هنیدم و  وراه  مدق  نیا  اهیلع  هللا 

نیا ناـج  بنیز  : دوـمرف ؟ يدرک ناـحتما  ور  تباحـصا  نیا  ناـج  نیـسح  : درک ضرع  ، تفرگ بنیز  لد  اروشاـع  بش  دوـبن  دوـخ  یب 
.مراد یتارطاخ  منسح  زا  هخآ  ؟ ینکیم ور  لاوئس  نیا  ارچ  ، نداتسیا نم  ياپ  نوخ  هرطق ي  نیرخآ  ات  مباحصا 
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ماما .تشادـن   نسح  ماما  تشاد ، رای  ات  ود  داتفه و  نیـسح  ماما  : دومرف ؟ نسح ماـما  درک  حلـص  ارچ  : دـنتفگ ییاـبطابط  همـالع ي  هب 
همیخ ي وت  نسح  ماما  ، دندرواین وربا  هب  مخ  ، دروخ ریت  هدزیس  یکی  ، ریت هدفیه  یکی  ، دنداتسیا دیعس  ، بیبح ، هنوخب زامن  دموا  نیـسح 

ارب مریمب  ، دـش مولعم  ناوختـسا  دـندز  رجنخ  كرابم  نار  هب  ناـنچ  ، دندیـشک شاـپ  ریز  زا  ور  هداجـس  ، دوب زاـمن  لوغـشم  یهدـنامرف 
.ناجاقآ تیبیرغ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  ارچ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  ارچ 

رد رگم  تسانعم ، نیمه  رگنایب  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  مالـسا و  خـیرات  تسافـص ، حلـص و  تمحر و  نید  مالـسا  ًاـساسا 
نآ مه  ع )  ) نسح ماما  .تشاد  یعافد  هبنج  مه  نآ  هک  دـندش  یم  دربن  گنج و  هب  روبجم  ع  )  ) همئا ای  و  ص  )  ) ربماـیپ هک  يدراوم 

عافد و هب  ات  دندومن ، زیهجت  ار  يرکشل  تهج  نیا  زا  دندش و  وربور  هی  واعم  یشک  رکشل  تفلاخم و  اب  دندیسر ، تفالخ  هب  هک  هاگ 
هرابرد اما  ( 1) .دنیامن عافد  رگید  يا  هنوگ  هب  مالـسا  زا  دـندش ، روبجم  ماما  هک  دـش  مهارف  یطیارـش  همادا ، رد  اما  دـنزیخرب ، هلباقم 

یسایس و عاضوا  طیارش و  لولعم  هک  دنتسه  یخیرات  هثداح  ود  اهنیا  تفگ : دیاب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  و  ع )  ) نسح ماما  حلـص  تلع 
.دومن یسررب  ناشدوخ  نامز  لاوحا  عاضوا و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  ار  هعقاو  ود  نیا  دنتسه و  دوخ  نامز  یعامتجا 

، راوگرزب ود  نیا  زا  کیره  مایق  حلص و  ّرس  .دنا  هابتشا  اطخ و  زا  موصعم  ماما و  ود  ره  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  ام  هاگن  زا 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  يا  هراپ  هب  همادا  رد  هک  تسا  هتفهن  ترضح ، ود  نآ  نامز  یعامتجا  یسایس _  طیارش  ندوب  توافتم  رد 
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.درک یم  تاعارم  يدودح  ات  ار  یمالسا  ماکحا  رهاظ  دوب ، يرگ  هلیح  صخش  هیواعم  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  خیرات  رد  هچنآ  . 1
درک یم  راکشآ  زاربا و  ار  ینمشد  نیا  هکلب  تشاد ، شردپ _  دننام  دوخ _  داهن  رد  ار  مالسا  اب  ینمشد  اهنت  هن  هک  دیزی  فالخ  رب 
همان هک  نآ  اب  هیواعم  تایح  نامز  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  ( 2) .دوبن دنبیاپ  یمالـسا  تاسدقم  زا  کی  چیه  هب  و 

دنوادخ تسین ، مایق  زور  زورما ، ، " دندومرف دندزن و  راک  نیا  هب  تسد  دنتشاد ، هیواعم  هیلع  مایق  هب  توعد  يارب  قارع  لها  زا  ییاه 
(3 ".) دیوش یفخم  اه  هناخ  رد  دینکن و  يراک  تسا  هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  دهد ، رارق  تمحر  دروم  ار  امش 

نسح ماما  یماظن  تردق  ناوت و  یلخاد ، فعـض  و  ( 4) راکادف ناه  هدنامرف  صلخم و  نارای  دوبن  جراوخ و  ياهورین  ندـش  ادـیپ  . 2
دوخ هک  تسا  ترضح  نآ  حلص  لیالد  زا  ( 5 ،) هیواعم اب  دربن  رد  تکرش  زا  مدرم  تهارک  نیا  رب  ًافاضم  دوب ، هدرک  فیعـض  ار  (ع )
راداو دندیدنسپ  یمن  هک  هچنآ  رب  ار  نانآ  متـشادن  تسود  دنرازیب ، گنج  زا  دنا و  حلـص  راتـساوخ  مدرم  رتشیب  مدید  دیامرف " : یم 

(6 ".) مدرک حلص  منایعیش ، زا _ یمک  هدع  ناج _  ظفح  رطاخ  هب  سپ  .منک 

، هیواعم رکـشل  تسد  هب  وا  ندـش  هتـشک  هیواعم و  اـب  ترـضح  نآ  يریگرد  دـندوب و  ناناملـسم  هفیلخ  ماـقم  رد  ع )  ) نسح ماـما  . 3
هتـشک عون  نیا  زا  مه  ع )  ) نیـسح ماـما  یتـح  هک  دوب  يزیچ  نیا  يرهطم ، داتـسا  هتفگ  هب  هدوب و  ناناملـسم  تفـالخ  زکرم  تسکش 

ع)  ) نیـسح ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  ( 7) دوش هتشک  تفالخ  دنسم  رد  و  ص )  ) ربمایپ ياج  رد  یـسک  هک  دنتـشاد  زیهرپ  ندش 
گنج و ياضتقا  هجو  چیه  هب  ینینچ  نیا  طیارش  نیاربانب ، .تفر  یم  نیبزا  هکم  مارتحا  هک  ارچ  دنوش ؛ هتشک  هکم  رد  دندوبن  رضاح 

.یمالسا تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  ناملسم و  مدرم  تیعضو  هب  نداد  ناماس  يارب  دوب ، مهم  کیتکات  کی  حلص  و  تشادن ، ار  دربن 

1391 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 911 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندرک یم  ار  راک  نیمه  دندوب ، (ع ) نسح ماما  ياج  هب  ع )  ) نیسح ماما  رگا  میدقتعم : ام  هک  تساذل 

اب ایآ  میرادن  لوبق  ار  حلص  ام  دنتفگ  دندیسر و  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  يا  هدع  ع )  ) نسح ماما  حلص  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ام  هاوگ 
؟  مینک تعیب  وت 

(8 ". ) متسه نامه  عبات  نم  هدرک  ع  )  ) نسح مردارب  هچ  ره  هن  : " دندومرف ع )  ) نیسح ماما  ترضح 

: دوب ع )  ) نسح ماما  طیارش  سکعرب  تسرد  ع )  ) نیسح ماما  نامز  طیارش  ریز  لیالد  هب  اما 

نآ زا  دیزی  هک  دوب  نیا  دش ، ع )  ) نیسح ماما  مایق  ببس  هک  ع )  ) نسح ماما  نامز  اب  ع )  ) نیسح ماما  طیارش  یـساسا  توافت  نیلوا  . 1
ینعی دوبن ؛ دنبیاپ  یمالسا  ره  اوظ  ماکحا و  زا  کی  چیه  هب  هک  دیزی _  اب  ع )  ) نیسح ماما  تعیب  دوب و  هدرک  تعیب  ياضاقت  ترضح 

ماما زا  هیواعم  هک  یلاح  رد  .ینید  تاسدقم  مالسا و  نتفر  نیب  زا  اب  دوب  يواسم  نیا  و  داسف و ....  متـس ، ملظ ، نتخانـش  تیمـسر  هب 
.دوب تعیب  ياضاقت  مدع  نیمه  همان  حلص  دراوم  زا  یکی  دوب و  هدرکن  تعیب  ياضاقت  ع )  ) نسح

ملظ و زا  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  تدم  رد  ( 9 ،) دنتشادن هیواعم  اب  دربن  هب  یلیامت  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یمدرم  نامه  . 2
یتجح نیا  دوب و  ع )  ) نیسح ماما  فرط  زا  تموکح  لیکشت  يارب  هدامآ  رهش  کی  ًابیرقت  هفوک  دندوب و  هدمآ  هوتـس  هب  نایوما  متس 

(10) .دنداد یم  رثا  بیترت  نآ  هب  تسیاب  یم  و  ع )  ) نیسح ماما  رب  دوب 

.دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  ع ،)  ) نیسح ماما  مایق  لماع  نیرت  مهم  . 3

1392 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 912 

http://www.ghaemiyeh.com


ار لاملا  تیب  هداد ، رییغت  ار  مالسا  ماکحا  هدومن ، متس  ملظ و  هدرک ، لمع  مالسا  فالخ  رب  شتموکح ، لاس  تسیب  تدم  رد  هیواعم 
، دوب هدرکن  لمع  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  هماـن و  حلـص  داـفم  هب  هتخیر و  قحاـن  هب  ار  مدرم  ياـه  نوخ  هدرک ، لـیم  فیح و 

ماما هک  دـیدرگ  ثعاب  همه  نیا  هدرک و ...  یفرعم  نیـشناج  ناونع  هب  ار  شزاب  گس  راوخ و  بارـش  رـسپ  شدوخ  زا  دـعب  نینچمه 
نسح ماما  نامز  رد  هیواعم  تیعضو  نیا  هک  یلاح  رد  .دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن و  مایق  هفیظو  ناونع  هب  ع )  ) نیسح

ع)  ) نیسح ماما  مایق  زاس  هنیمز  ع )  ) نسح ماما  حلـص  دنیوگ : یم  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش  دوب و  هدشن  الم  رب  مدرم  يارب  (ع )
هیواعم رب  ار  گنرین  بیرف و  هنوگره  هار  دوب ، هدش  هدناجنگ  ترـضح  نآ  هلیـسوب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  رد  هک  يدافم  اب  ینعی  ؛ دش

يزاس هنیمز  یمالسا و  هعماج  رد  وا  يارب  ییاوسر  زج  يزیچ  نیا  یلو  دنامن ، راد  افو  همان  حلص  دافم  هب  ًادعب  هیواعم  هچ  رگا  تسب ،
.درواین ناغمرا  هب  ار  شدنزرف  دض  رب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  يارب 

: تسا رارق  نیا  زا  ع )  ) نسح ماما  همان  حلص  دافم  زا  یخرب 

.دنک لمع  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  هیواعم  . 1

.دوش ضیوفت  ع )  ) نیسح ماما  هب  يا  هثداح  ره  زورب  تروص  رد  دسرب و  ع )  ) نسح ماما  هب  يو  زا  دعب  تفالخ  رما  . 2

.دوش عنم  اهزامن  ربانم و  رد  ع )  ) یلع مانشد  بس و  . 3

.دوش یشوپ  مشچ  تسا  مهرد  نویلیم  جنپ  نآ  يدوجوم  هک  هفوک  لاملا  تیب  زا  . 4
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.دنشاب ناما  رد  نایعیش  ناناملسم و  . 5

هب اهنت  هکلب  هدوبن ، هیواعم  تفـالخ  تیبثت  ددـص  رد  زگره  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هماـن  حلـص  نیا  داـفم  زا 
.داد يراک  نینچ  هب  نت  یمالسا  هعماج  طیارش  نامز و  ياضتقا  هب  هجوت  اب  ناناملسم و  مالسا و  حلاصم  تهج 

حلص هیواعم  اب  دوب  تفالخ  دنسم  رد  ماما  دوب و  مکاح  یمالسا  هعماج  رب  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
ع)  ) نیسح ماما  نامز  حلص و  ياضتقا  ع )  ) نسح ماما  نامز  طیارـش  اذل  تشاد ، توافت  مه  اب  هدوب و  فلتخم  طیارـش  هک  ارچ  درک ؛

.تشاد مایق  ياضتقا 

.97 ص 51 _  يرهطم ، داتسا  رثا  راهطا ، همئا  هریس  رد  يریس  باتک  هب  دینک  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب 

islamquest.net: عبنم

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  ارچ 

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  ارچ 

هدرک رکذ  ار  نآ  ناگرزب  زا  يرایـسب  تسا و  فورعم  هعیـش   نایم  رد  (ع ) نسح ماما  هزانج ي  ندرک  نارابریت  زادـگ  ناـج  ناتـساد 
.تسا هدرک  تیاور  هدوب ، تنس  لها  زا  هک  يرـشخمز  راربالا  عیبر  باتکزا  لقن  هب  یناردنزام  بوشآ  رهـش  نبا  راب  نیلوا  يارب  .دنا 

داتفه هک  ییاج  ات  دندرک ، نارابریت  ار  ترضح  نآ  هزانج ي  ( 1 (؛» البن نوعبس  اهنم  لس  یتح  هتزانج  لابنلاب  اومر  و  :» دسیون یم  يو 
هـصالخ هک  نانجلا  ضور  رد  هک  یلاح  رد  میتفاین  ار  نآ  دیدج  پاچ  راربالا  عیبر  رد  ام  هتبلا  .دـش -  هتخیوآ  توبات  هب  ریت  هبوچ ي 

رهـش نبا  ار  ترابع  نیا  دنا - هدرک  فذح  ار  نآ  يدعب  ياه  پاچ  رد  الامتحا  سپ  دـشاب ، یم  دوجوم  ترابع  نیا  تسا  باتک  نآ 
دیفم دوخ  یلو  تسا ، هدروآ  دنا ، هدرک  رکذ  ترضح  نآ  تیصو  هراب  رد  دیفم  خیش  هلمج  زا  نارگید ، هک  یترابع  لابند  هب  بوشآ 

ار (ع ) نسح ماـما  هزاـنج  هک : دـنک  یم  لـقن  بوـشآ ) رهـش  نبا  ) بقاـنم بحاـص  زا  زین  یمق  ساـّبع  خیـش  .تسا  هدرکن  رکذ  ار  نآ 
زا ار  نآ  دیفم  خیش  مالک  لقن  لابند  هب  زین  یـسلجم  همالع  ( 2) .دندروآ نوریب  نآ  زا  ریت  هبوچ  داتفه  نفد  ماگنه  دـندرک و  نارابریت 

(3) .تسا هدرکن  يرظن  راهظا  نآ  هراب  رد  یلو  هدرک ، نایب  بوشآ  رهش  نبا  لوق 
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ساسا و ار  نآ  هک  (ص ) ادخ لوسر  رانک  ترضح  نآ  نفد  رب  ینبم  (ع ) نسح ماما  تیصو  هب  عوضوم  نیا  ندش  نشور  يارب  نونکا 
(ع) نیـسح ماما  هب  دوخ  تیـصو  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تسا ، هدش  لقن  خـیرات  رد  .میزادرپ   یم  دـنا  هتـسناد  تراسج  نیا  هناهب 

رگا یلو  ...دـندش ، دراو  هزاجا  نودـب  هک  یناـسک  زا  متـسه  رتراوازـس  نم  نوچ  دـینک ؛ نفد  ربماـیپ  ربق  راـنک  ارم  هزاـنج  دـندومرف ؛
.دییامن نفد  دسا ) تنب  همطاف  ) مگرزب ردام  رانک  دیربب و  عیقب  هب  ارم  هزانج  هکلب  متـسین ، يزیر  نوخ  هب  یـضار  دمآ ، شیپ  یلکـشم 

مثعا نبا  و  ( 6 ،) یبوقعی خیرات  ( 5 ،) فارشالا باسنا  ( 4 ،) باعیتسالا هلمج ؛ نآ  زا  تسا  هدمآ  تنـس  لها  عبانم  رتشیب  رد  بلطم  نیا  
(ع) نیسح ماما  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  یسوط ، خیش  یلاما  رد  راب  نیلوا  يارب  مه  هعیـش  بتک  رد  (  7) .حوتفلا رد  یفوک 

ِریَِغب ُهَتَیب  َلِخْدُأ  ْنَّمِم  ِِهتیَِبب  ِِهب َو  ُّقَحَأ  یِّنِإَف  ِِهلآ ) ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  يِّدَج  َعَم  ِینَِنفْدَت  ْنَأ  َو  :»... دومرف دوخ  تیصو  نمض  رد 
هناخ دراو  وا  هزاجا  نودب  هک  یناسک  زا  مرتراوازس  شا  هناخ  وا  هب  نم  اریز  دیراپـسب ؛ كاخ  هب  ادخ  لوسر  مدج  رانک  ارم  ( 8 (؛» ِِهنْذِإ

.دندش شا 

دیفم داشرا  لثم  یبتک  رد  یلو  دـنا ، هدرک  رکذ  ار  نآ  يو  زا  لـقن  هب  و ...  ( 9) یفطصملا هراشب  لثم  هعیش  بتک  رگید  یسوط  خیـش  زا  سپ 
هک دوب  هدرک  تیصو  (ع ) نسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) رقاب ماما  لوق  زا  یفاک  رد  یتح  تسا و  هدماین  تیـصو  زا  تمـسق  نیا  زا  ینایب 

ماما هک  تسا  هدمآ  یفاک  تیاور  هلابند  رد  و  نفد ، يارب  هن  دنربب  ربمایپ  دقرم  رانک  ار  شا  هزانج  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  دهع  دیدجت  يارب  طقف 
يدرک دراو  اج  نآ  تشادن  تسود  ار  وا  ربمایپ  هک  ار  یسک  تردپ و  يدرک و  ربمایپ  هناخ  تمرح  کته  وت  دومرف  هشئاع  باوج  رد  (ع ) نیسح

هاگآ وا  مربب و  ادخ  لوسر  شیپ  ار  وا  دهع  دیدجت  يارب  هک  هدرک  رما  نم  هب  مردارب  هک  نادب  و  یشاب ...  وگ  باوج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  و 
و .دیوشن ...  ربمایپ  ياه  قاطا  دراو  هزاجا  نودب  ( 10 (؛» مُکَل َنَذْؤی  ْنَأ  َّالِإ  یِبَّنلا  َتویُب  اوُلُخْدَت  ال  : » دومرف هک  تسا  ادـخ  باتک  هب  همه  زا  رت 

یهن ربمایپ  رانک  ادص  ندرک  دنلب  زا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  يدرک  دنلب  ار  گنلک  يادص  رمع ) تردـپ و  نفد  يارب   ) ربمایپ رانک  وت  هشئاع  يا 
(11  ... .) یتسین يزیچ  هک  ینادب  ات  میدرک  یم  نفد  دوب  زیاج  نفد  رگا  و  .دوب ...  هدرک 
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ود نآ  نفد  راک  يدب  نایب  دشاب و  هدش  هتفگ  تحلـصم  ربانب  مالک  نیا  دیاش  دیامرف : یم  تیاور  نیا  نایب  رد  ( 12 ،) لوقعلا هآرم  رد  یسلجم 
مالک دییأت  رد  يو  ...زین  نآ  زا  دعب   دوب و  لوخد  رد  نوذأم  ربمایپ  تایح  لاح  رد  (ع ) نسح ماما  هنرگ  و  دـیامن ، نایب  ار  ربمایپ  نذا  نودـب 

.دنک یم  رکذ  درک ، یم  نفد  رب  تیصو  رب  تلالد  هک  ار  یسوط  یلاما  تیاور  دوخ 

نفک هد ، لسغ  ارم  ناشوپب ، ارم  مشچ  متفر  ایند  زا  نم  هاگ  ره  : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  تیـصو  نایب  رد  دـیفم  داشرا  رد  نینچمه 
ما هدج  ربق  يوس  هب  ارم  سپـس  .منک  يدهع  دیدجت  ات  ربب ، (ص ) ادخ لوسر  مدج  رازم  رانک  هدراذگ ، یتوبات )  ) يا هختخت  رب  امن و 

.راپسب كاخ  هب  اج  نآ  رد  نک و  لقتنم  نینمؤملاریما ) ردام  ) دسا تنب  همطاف 

، يراپـسب كاخ  هب  مدـج  ربق  راـنک  رد  ارم  یهاوخ  یم  هک  ناـمگ  نیا  هب  یعمج  دـید  یهاوخ  يدوز  هب  دومرف : ترـضح  نآ  سپس 
، نم هزانج  ياپ  رد  نک  یعـس  ادـخ  يارب  منک  یم  شرافـس  وت  هب  نونکا  .دنتـسیا  یم  ناتلباقم  دـنیآ و  یم  مه  درگ  يریگولج  يارب 

دنراد دـصق  هدـننک  تعیاشم  مدرم  هک  دـندرک  نیقی  دـندوب  وا  هتـسد  راد و  وزج  هک  هیما  ینب  ریاـس  ناورم و  .دوشن ...  هتخیر  ینوخ 
رب ار  هار  دوخ  عامتجا  اب  دندرک و  دربن  تازیهجت  هب  زهجم  ار  دوخ  ور  نیا  زا  دنراپـسب ؛ كاخ  هب  ادخ  لوسر  رانک  رد  ار  رهطم  ندـب 

شدج اب  يدهع  دیدجت  ات  دنداد  تکرح  ربمایپ  فیرش  رازم  يوس  هب  ار  كرابم  ندب  نیـسح  ماما  هک  نیمه  .دنتـسب  رادازع  ناوراک 
.دـندش اهنآ  عنام  دـندرک و  ییارآ  فص  ناشلباقم  رد  یتعاـمج  بلاـق  رد  هفیقـس ) ناوریپ   ) لـباقم فرط  دـشاب ؛ هدرک  ادـخ  لوسر 

هناخ دراو  ار  یسک  دیهاوخ  یم  راک !؟ هچ  امش  اب  ار  ام  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  دش ؛ قحلم  اهنآ  عمج  هب  يرطاق  رب  راوس  مه  هشئاع 
؟ مرادن وا  هب  تبسن  یتدارا  تبحم و  نم  هک   دینک  نم 
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دوش نفد  هنیدم  هطقن  نیرترود  رد  نامثع  تفگ : درک و  زاب  ناهد  دید  بسانم  ییاشگ  هدـقع  يارب  ار  هنیمز  هک  هیواعم  رکون  ناورم 
.تسا یندشن  يزیچ  نینچ  ربمایپ !؟ رانک  رد  نسح  و 

.درک دیدش  دروخرب  گنج و  هب  دیدهت  ار  ناگدننک  عیشت  َْفیَّسلا » ُلِمْحَأ  اَنَأ  َو   » هلمج اب  دعب  و 

هب درگرب  َْتئِج »  ُْثیَح  ْنِم  ُناَوْرَم  اَـی  ْعِجْرا  تفگ «: ناورم  هب  باـطخ  تفر و  ولج  ساـبع  نبا  هک  دوـش  اـپ  هب  يا  هنتف  دوـب  کـیدزن 
اب هک  تسا  نیا  نامدـصق  اهنت  میراپـسب ؛ كاخ  هب  ادـخ  لوسر  رانک  رد  ار  رهطم  ندـب  نیا  میرادـن  دـصق  ام  يدوب ؛ هک  ییاج  نامه 

تیـصو ربانب  ار  وا  هتفر و  عیقب  تمـس  هب  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  هدـش  ادـخ  لوسر  اب  يدـهع  دـیدجت  كرابم ، ندـب  نیا  نداد  تراـیز 
.میراپس یم  كاخ  هب  دسا ) تنب   ) همطاف شگرزبردام  ربق  رانک  رد  شترضح 

ام عنام  یناوتب  هک  يدوب  نآ  زا  رت  کچوک  وت  مینک  نفد  ادخ  لوسر  رانک  ار  شرهطم  ندـب  هک  دوب  هدرک  تیـصو  رگا  شاب  نئمطم 
یبارخ دیابن  هک  تسناد  یم  تسا و  ملاع  نارگید  زا  شیب  شفیرش  ربق  تمرح  زین  شلوسر و  ادخ و  هب  ترـضح  نآ  نکل  و  يوش ،

 ... . دندش دراو  شا  هناخ  هب  (ص ) ترضح نآ  نذا  نودب  دندرک و  نارگید  ار  راک  نیا  هچنانچ  دیآ ، دیدپ  نآ  رد 

: تسا هدمآ  داشرا  رد  زاب  و 

گنج هب  هراشا  ! ) رتش رب  يزور  رتسا و  رب  يزور  هشیاـع ! تسا ؟ یئاوسر  هچ  نیا  تفگ : هشئاـع  هب  باـطخ  دـمآ و  شیپ  ساـبع  نبا 
هک دشاب  تحار  تلایخ  يدیـسرت  یم  هچنآ  زا  و  درگزاب ! یگنجب ؟ ادخ  ناتـسود  اب  ینک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  یهاوخ  یم  لمج )

ماقتنا دشاب  هک  هاگ  ره  ادخ  یلو  يدیـسر ، تفده  هب  وت  هک  شاب  لاحـشوخ  مینک  یمن  نفد  اج  نیا  ار  رهطم  ندـب  تیـصو ، قبط  ام 
.تفرگ دهاوخ  ناش  نانمشد  زا  ار  تمصع  تیب  لها 
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ْمُْکنِم ِهَّللا  ُفُویُس  ُذُخَْأت  َْفیَک  ُْمتِْملََعل  ٍمَد  َهَمَجِْحم  ِهِْرمَأ  ِیف  َقیِرَهُأ  َال  ْنَأ  ِءاَمِّدلا َو  ِنْقَِحب  ََّیلِإ  ِنَسَْحلا  ُدْهَع  َال  َْول  ِهَّللا  ُْنیَـسُْحلا َو  َلاَق  «َو 
مردارب رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف  (ع ) نیسح ماما  و  اَنِـسُْفنَِأل ؛» ْمُْکیَلَع  اَنْطَرَتْشا  اَم  ُْمْتلَْطبَأ  ْمُکَْنَیب َو  اَنَْنَیب َو  َدْهَْعلا  ُُمتْـضَقَن  ْدَق  اَهَذَخْأَم َو 

یناهایـسور نامه  امـش  دناتـس ، یم  ار  امـش  ناج  اهریـشمش  هنوگچ  هک  دـیدید  یم  دوشن ، هتخیر  ینوخ  هک  دوب  هتـسبن  نامیپ  نم  اب 
.دیتخاس لطاب  ار  نآ  طیارش  دیتسکش و  ار  ناتدوخ  ام و  نایم  دهع  هک  دیتسه 

(13) .دندرپس كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  شا  هدج  ربق  رانک  رد  هدرب و  عیقب  فرط  هب  ار  ع )  ) مولظم نسح  ماما  هزانج  هاگ  نآ   

(ع) نیـسح ماما  تهج ، ره  هب  دوب ، هدماین  نفد  رب  تیـصو  زا  ثحب  نآ  رد  یلو  تسا ، نف  نیا  داتـسا  هک  دوب  دیفم  خیـش  ترابع  نیا 
(14) رکاسع نبا  خیرات  لثم  تنس  لها  بتک  هنیمز  نیا  رد  .دومن  نفد  اج  نآ  رد  درب و  عیقب  تمـس  هب  ار  هزانج  ردارب ، تیـصو  ربانب 
(15) .دش يزادنا  ریت  نانآ  نایم  هدیشوپ و  گنج  سابل  فرط  ود  ره  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه  دنا ، هدرک  نایب  ار  عوضوم  نیا  زین 

یم طوبرم   لاؤس  زا  باوـج  يریگ و  هجیتـن  هب  دـنب  دـنچ  رد  میدرک  لـقن  هعیـش  ربـتعم  باـتک  ود  نیا  زا  هجنآ  هب  هجوـت  اـب  نوـنکا 
: میزادرپ

يرگید صخـش  یفاک  تیاور  ربانب  یتح  درادن ، یمکحم  لیلد  (ص ،) مرکا ربمایپ  رانک  نفد  رب  ینبم  ترـضح  نآ  تیـصو  لصا  . 1
.تسا هدش  یم  بوسحم  یباوصان  راک  و  تسا ، هتشادن  ار  يدصق  نینچ  مه 

، دوبن یموش  دصق  نینچ  رب  يا  هناهب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  (ع ) یبتجم ماما  دوخ  هک  روط  نامه  دصق ، مدع  زا  ندـش  هاگآ  زا  سپ  . 2
.دمآ یم  رب  یئوگب  هچنآ  ره  نانآ  ياه  هنیک  هیما و  ینب  زا  هچرگ 

1398 ص :
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مدرم هچنآ  هب  هجوت  اب  تشادن  یبوخ  دمایپ  مه  دوب ، هدش  وربآ  یب  لمج  گنج  رد  هک  هشئاع  يارب  يدیدهت  نینچ  ندرک  یلمع  . 3
نآ يراوگرزب  ملح و  زا  درک و  تکرش  هزانج  عیشت  رد  تثابخ  همه  نآ  اب  ناورم  هک  يروج  دنتشاد  غارـس  (ع) یبتجم ماما  زا  هنیدم 

.دومن تبحص  ترضح 

رد لقا  دنتـسشن و ال  یمن  مارآ  مه  مشاه  ینب  هنرگ  و  تسین ، یعطق  نآ  ندـش  یلمع  یلو  تسا ، مّلـسم  دـیدهت  لـصا  نیا ، رباـنب  . 4
.دش یم  نایب  نیا  زا  شیب  اهدعب ، اهنآ  ياه  تبحص  ای  راعشا و 

هدرک و دروخرب  توبات  هبوچ  هب  اسب  هچ  نوچ  تسین ، نفک  ندش  ینوخ  هزانج و  اب  دروخرب  اب  مزالم  اعطق  توبات  زا  ریت  ندیـشک  . 5
.تسا هدماین  خیرات  رد  نفک  ضیوعت  زا  يرکذ  اذل  دشاب ؛ هدیسرن  فیرش  هزانج  هب 

يزیچ میتفاین  وا  باتک  رد  نآلا  هدرک و  لقن  يرـشخمز  زا  بوشآ  رهـش  نبا  هچنآ  زا  ریغ  يزادناریت  هب  عجار  تنـس  لها  عبانم  رد  . 6
.دندوب هدومن  لقن  اهنآ  زا  يرایسب  ار  نفد  هب  تیصو  هلب  .تسا  هدشن  نایب 

islamquest.net: عبننم

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

(1) .تسا تشهب  ناناوج  رورس  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح ، ماما 

رهـش رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر ، كرابم  هاـم  همین  بش  رد  (ع ) نسح ماـما   (3)، تنس لها  (2) و  هعیش نیب  روهـشم  تیاور  هب  انب 
رکذ نابعش  هام  ار  ترـضح  نآ  تدالو  نامز  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  مه  یفیعـض  ياه  لقن  هتبلا  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  هنیدم 

.دشاب هدش  هابتشا  نیسح  ماما  تدالو  خیرات  اب  خیرات  نیا  دیاش   (4) .دنک یم 

1399 ص :

.ش 1365 مراهچ ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ص 39 ، ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  (. 1 - ) 1
، لوا پاچ  دیفم ، خیـش  هرگنک  مق ، ص 5 ، ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  دمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، خیـش  (. 2 - ) 2
1417ق؛ لوا ، پاچ  (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، ص 402 ، ج 1 ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، 1413ق ؛

.ق 1412 لّوا ، پاچ  یملعا ، توریب ، ص 25 ، (ع ،) نسحلا حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ 
، لوا پاـچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ص 60 ، ج 2 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصالا  یلع ، نب  دـمحا  ینالقـسع ، رجح  نبا  (. 3 - ) 3
، مود پاـچ  هیملعلا ، بـتکلا  راد  توریب ، ص 226 ، ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نب  دـمحم  يدـقاو ، بتاک  دعـس  نبا  1415ق ؛

پاچ یضرلا ، فیرـشلا  تاروشنم  مق ، ص 176 ، همئألا ، صئاصخ  رکذ  یف  همـألا  نم  صاوخلا  هرکذـت  يزوج ، نب  طبـس  1418ق ؛
.ق    1418 لوا ،

ص 60. ج 2 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  اهنم ؛» نابعش  یف  لیق  و  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  لوق  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  (. 4 - ) 4
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شتدالو زور  نیمتفه  رد   (2) .داد (ع ) نسح ماما  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  ار  هینک  نیا  دـنا : هتفگ  یخرب   (1) .تسا دـمحم  وبا  شا  هینک 
دروآ ردپ  تمدخ  دوب –  هدروآ  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یتشهب  ریرح  زا  يا  هچراپ  رد  ار –  نسح  ماما  هقادـنق  (س ) همطاف ترـضح 

(3) .داهن يو  رب  ار  نسح  مان  (ص ) ربمایپ و 

(4) .یقت یبتجم و  یکز ، دّیس ، زا : دنترابع  ترضح  نآ  ياه  بقل 

(ع) یلع زا  دـعب  تماما  هک  ینامز  .تشاد  لاس  تشه  ای  هام ، دـنچ  لاس و  تفه  (ع ) نسح ماما  (ص ،) ربمایپ یتوکلم  لاحترا  ماگنه 
(5) .دوب هلاس   37 دیسر ، ناشیا  هب 

(6) «. دوب يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هعمج 21  زور  یبتجم  ماما  تماما )  ) تعیب نامز  : » دیوگ یم  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

سپ  (7) .دش اضما  همان  حلـص  هیواعم  وا و  نیب  ق  _. لاس 41 ه رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  هام و  شـش  ترـضح  نآ  تماما  تدم 
(8) .دوب نکاس  اج  نآ  رد  ار  شفیرش  رمع  رخآ  لاس  هد  تدم  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  (ع ) نسح ماما  حلص ، يارجا  زا 

لاس رفص  ،(9) و 28  لوالا عیبر  مجنپ  دوش ؛ یم  هدید  رظن  فالتخا  یمالـسا  عبانم  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  خیرات  هرابرد 
.تسا مود  لوق  نامه  روهشم  هک   (10) يرجه هاجنپ 

1400 ص :

ص 5. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 5 - ) 1
.ق 1403 فراعتلا ، راد  توریب ، ص 567 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  (. 6 - ) 2

ص 5 . ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 7 - ) 3
.ق 1379 لوا ، پاچ  همالع ، تاراشتنا  مق ، ص 29 ، ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نبا  (. 8 - ) 4

ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 9 - ) 5
ص 9. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 10 - ) 6

ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 11 - ) 7
ص 403. نامه ، (. 12 - ) 8

پاچ باتکلا ، راد  مق ، ص 115 ، فارشألا ، بحب  فاحتإلا  نیدلا ، لامج  يواربش ، ص 354 ؛ ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  (. 13 - ) 9
.ق 1423 لّوا ،

دمحم ریغص ، یلمآ  يربط  1422ق ؛ لوا ، پاچ  يراـقلا ، راد  توریب ، ص 82 ، دیلاوملا ، جات  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، (. 14 - ) 10
ص 486، ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، ثدحم  1413ق ؛ لوا ، پاچ  تثعب ، مق ، ص 159 ، همامالا ، لئالد  ریرج ، نب 

ص 576. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  1421ق ؛ لوا ، پاچ  یضرلا ، تاروشنم  مق ،
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گنرین هسیـسد و  اب  هثداح  نیا   (1) .دیسر تداهـش  هب  مس  قیرط  زا  يدنک ) ثعـشا  رتخد   ) هدعج شرـسمه  تسد  هب  (ع ) نسح ماما 
رادید هب  شرسمه  تسد  هب  رهز  ندیـشون  اب  (ع ) ماما ماجنارـس  .تفریذپ  تروص  هیواعم  نب  دیزی  شرـسپ  اب  جاودزا  هدعو  هیواعم و 

ناتـسربق رد  دسا  تنب  همطاف  ناشگرزب  ردام  هربقم  رانک  رد  ار  شردارب  نفک ، لسغ و  مسارم  زا  سپ  (ع ) نیـسح ماما  تفاتـش و  قح 
(2) .درپس كاخ  هب  عیقب 

(ع) نسح ماما  بقانم  لئاضف و 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یبقانم  لیاضف و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هرابرد  ناسیون  خیرات 

ماما هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج  دنوادخ  يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1
ماما هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دـنزرف  نیا  يراذـگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .» باختنا  مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع
يادخ رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : دـندروآ و  (ص ) هللا لوسر  تمدـخ  ار  نسح 

هب و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دش ، دنزرف  بحاص  (ص ) دمحم هک  داتسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادخ  سپ  مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم 
دلوت دمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذگب  يو  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  سپ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  وا 

«. نک يراذگ  مان  نوراه  رـسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دـنزرف 
ار وا  : » تفگ باوج  رد  لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  ام  نابز  : » دومرف (ص ) ربمایپ .ربش  تفگ : لیئربج  تسیچ »؟ نوراه  رسپ  مان  : » دومرف ربمایپ 

(17) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح 

1401 ص :

لاؤس 4733. هدعج ،» و  (ع ) نسح ماما  : » ك.ر (. 15 - ) 1
ص 414. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 16 - ) 2
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تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 2

هاـگن یلع  نب  نسح  هرهچ  هـب  سپ  دـنیبب ، ار  تـشهب  ناـناوج  رورـس  تساوـخ  سک  ره  : » دـنک یم  لـقن  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا  رباـج 
(1) «. دنک

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 3

(ع) نیـسح نسح و  شرـسپ  ود  اـب  همطاـف  ترـضح  دـنک : یم  لـقن  عفار ، یبا  رتخد  بنیز  شا  هدـج  زا  شردـپ ، زا  یعفار  یلع  نبا 
(ص) ربمایپ زومایب ،» ار  ود  نآ  راگدای  ثرا و  هب  يزیچ  سپ  دنتسه ، تنارـسپ  ود  نیا  : » دومرف و  دیـسر ...  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ 

نیا دـّیؤم  تسا .» نم  تعاجـش  شـشخب و  دوـج و  ياراد  نیـسح  اـما  .دراد  ارم  تهبا  تبیه و  نسح ، : » دوـمرف اـهنآ  هراـبرد  نـینچ 
هدیسرن یلع  نب  نسح  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب  تفارـش  رد  یـسک  تسا ؛ هدرک  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاور  تیاور ،

شناـهارمه زا  تفر  یم  هداـیپ  دـمآ و  نییاـپ  شبکرَم  زا  نسح  ماـما  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  هکم  ریـسم  رد  نم  دـیوگ  یم  يو  .تسا 
(2) .تفر یم  هار  ترضح  رانک  رد  دش و  هدایپ  مه  صاقو  یبا  نب  دعس  یتح  دش ، هدایپ  شبکرم  زا  زین  وا  هک  نیا  رگم  دنامن ، یسک 

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 4

(3) .دوبن یلع  نب  نسح  دننام  هللا  لوسر  هب  تهابش  رد  یسک  تسا : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 5

، دـمآ نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نآ  مدـیبوک ، ار  (ص ) ادـخ لوسر  هناخ  رد  یتجاح ، رطاخ  هب  اه  بش  زا  یبش  دـیوگ : دـیز  نب  هماسا 
یمن ار  نآ  مان  هک  دوب  هدـیچیپ  دوخ  رب  يزیچ  مدـید  ار  شترـضح  لاح  نآ  رد  تخاس ؛ هدروآرب  ار  متجاح  ربمایپ  متفگ و  ار  مزاـین 
لغب رد  ار  نیـسح  نسح و  مدـید  درک ، زاب  ار  دوخ  سابل  (ص ) ادـخ لوسر  دراد ؟ ماـن  هچ  ساـبل  نیا  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : متـسناد !
رادب تسود  وت  مراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  نم  ایادخ ! دنـشاب ! یم  مرتخد  دنزرف  نم و  دنزرف  دـنزرف ، ود  نیا  : » دومرف سپـس  تشاد ،

(4) «. دشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  یسکره 

1402 ص :

.نامه (. 18 - ) 1
ص 412. نامه ، (. 19 - ) 2

.ق 1403 مود ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، ص 338 ، ج 43 ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، (. 20 - ) 3
، رصم ، 657 ص 656 –  ج 5 ، يذمرتلا ، ننـس  یـسیع ، نب  دمحم  يذـمرت ، ص 382 ؛ ج 3 ، (ع ،) بلاـط یبأ  لآ  بقاـنم  (. 21 - ) 4

.ق                        1395 مود ، پاچ  یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  هعبطم  هبتکم و  هکرش 
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وا نم  ایادخ ! : » دومرف یم  هک  یلاح  رد  دوب ، هللا  لوسر  شود  رب  نسح  هک  مدید  نم  تسا ؛ هدمآ  بزاع  نب  ءاَرب  زا  رگید  یتیاور  رد 
(1) «. رادب تسود  ار  وا  زین  وت  مراد ، یم  تسود  ار  نسح ) )

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 6

یم هدایپ  ياپ  اب  دش ، یم  جح  مزاع  هک  ینامز  دوب و  شنامز  مدرم  نیرت  تلیـضف  اب  نیرتدهاز و  نیرتدـباع ، (ع ؛) یبتجم نسح  ماما 
، داتفا یم  تمایق  ربق و  داـی  هب  هک  یماـگنه  تسیرگ و  یم  درک  یم  گرم  داـی  هک  یناـمز  نسح  ماـما  .هنهرب  اـپ  مه  یهاـگ  تفر و 

(2) .دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا 

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 7

؛ تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ناوارف  تاـیاور  .دوب  فورعم  تلـصخ  نیا  هب  مدرم  ناـیم  رد  دوب و  شـشخب  دوج و  لـها  (ع ) یبتجم ماـما 
هار رد  ار  شا  یگدـنز  مامت  راب  ود  (ع ) نسح ماما  : » دـنک یم  لقن  ءایلوالا » هیلح   » زا راونالا » راحب   » باـتک بحاـص  یـسلجم  همـالع 

(3) «. درک میسقت  نادنمتسم  نیب  ادخ 

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 8

لاح رد  (ع ) نسح ماما  دـنک : یم  لقن  يدـهم  نبا  زا  راصبالا » ههزن   » باتک بّدؤم و  دـمحا  زا  نونفلا »  » باـتک زا  بوشآ  رهـش  نبا 
لوغـشم تسا و  اهنآ  هرفـس  رد  هدـش  دروخ  ِکشخ  ِنان  يرادـقم  دـنا و  هتـسشن  نیمز  رب  ارقف  زا  يا  هدـع  دـید  دوب ، ییاج  زا  رذـگ 

نآ زا  تسشن و  ناشرانک  رد  دش  هدایپ  بکرم  زا  ترضح  دنک ، لیم  کشخ  نان  نآ  زا  دندرک  توعد  ترضح  زا  دنتـسه ، ندروخ 
اهنآ زا  (ع ) یبتجم ماما  اذغ  زا  سپ  دندش ، ریس  دندروخ و  نآ  زا  همه  هک  دش  دایز  ردق  نآ  نان  ماما  دوجو  تکرب  هب  درک ، لیم  نان 

(4) .دومن ییاریذپ  نانآ  زا  دوخ  لزنم  رد  درک و  توعد 

1403 ص :

حیحـص () (ص هللا لوسر  یلإ  لدعلا  نع  لدـعلا  لقنب  رـصتخملا  حیحـصلا  دنـسملا  جاجح ، نب  ملـسم  يروباشین ، يریـشق  (. 22 - ) 1
.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ،)

.ش 1376 مشش ، پاچ  یچباتک ، نارهت ، ص 178 ، یلامألا ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، خیش  (. 23 - ) 2
ص 339  . ج 43 ، راونألاراحب ، (. 24 - ) 3

ص 23 . ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  (. 25 - ) 4
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هب (1) و  تـسا نوارف  هدـش ، دراو  یبتجم  ماما  تیب و  لها  بقانم  لیاضف و  هراـبرد  هک  نآرق  هیآ  اـه  هد  تاـیاور و  هنوگ  نیا  هباـشم 
زا ترضح  نآ  هک  سب  رادقم  نیمه  (ع ) نسح ماما  تیـصخش  تلیـضف و  هرابرد  .مینک  یم  افتکا  ترـضح  نآ  هرابرد  رادقم  نیمه 
هک تسا  یناسک  زا  ،(2) و  دـینادرگ رهطم  كاپ و  ار  نانآ  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  یناسک  تسا ، (ع ) تیب لها 

.درک هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  نانآ  قافتا  هب  (ص ) ادخ لوسر 

islamquest.net: عبنم

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  رهطم  رکیپ  نفد  عییشت و  تداهش ، یگنوگچ  حرش 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  رهطم  رکیپ  نفد  عییشت و  تداهش ، یگنوگچ  حرش 

رهز و ندروخ  رطاخ  هب  یگلاـس  نـس 47  رد  يرجه  لاس 49  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  زور  (ع ) نسح ماما  ربتعم ، ياـه  لوق  هب  اـنب 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  دیسر و  تداهش  هب  نآ  زا  یشان  تیمومسم 

« یمرـضح رکبوبا   » زا دراد ، هعیـش  هناگهدزاود  ناماما  یفرعم  باب  رد  ییاه  باـتک  هک  یعیـش  گرزب  نادنمـشناد  زا  ینیلک » خیـش  »
ار ترضح  نآ  نازینک  زا  یکی  زین  .درک و  مومسم  رهز  اب  ار  (ع ) نسح ماما  يدنک ،» سیق  نبثعـشا   » رتخد هدعج » « ؛ هک دنک  یم  لقن 

ترضح نآ  درک و  حورجم  تفرگ و  ياج  (ع ) نسح ماما  ناج  نورد  رد  رهز  نآ  یلو  دینادرگرب ، ار  رهز  درک ، مومـسم  داد و  رهز 
« .دش دیهش  نآ ، رثا  رب 

تشاذگ و توبات  نورد  ار  وا  هزانج  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  وا  (ع ) نیـسح ماما  دیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) نسح ماما  هک  یماگنه   
اب هارمه  اه  مادقا  نیا  اما  .دناوخ  زامن  هزانج  رب  و  داد ، تکرح  دناوخ ، یم  زامن  اه  هزانج  رب  اجنآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  یلحم  هب 

دوش نفد  (ص ) لوسر ترـضح  هناخ  رد  (ع ) نسح ماما  ات  دـندادن  هزاجا  اهنآ  هک  يوحن  هب  دوب ، هیما  ینب  هب  بوسنم  دارفا  ياهراشف 
تواقش و اب  هیواعم ، بلطایند  يدایا  دوبن و  اه  هیشاح  نودب  زین  راک  نیا  اما  .دندرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  وا  كاپ  مسج  و 

.دندیمان یم  یعقاو  ناناملسم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ (ص ) ادخ لوسر  دنزرف  دسج  نارابریت  هب  مادقا  یمحر  یب 

1404 ص :

، هیمالسا نارهت ، هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  یـضترم ، دیـس  يدابآزوریف ، دینک : هعجارم  باتک  نیا  هب  هراب  نیارد  (. 26 - ) 1
.ق 1392 مود ، پاچ 

لاؤس 1504. ریهطت ،» هیآ  : » ك.ر زین  و  33 ؛ بازحا ، (. 27 - ) 2
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ماما ندـناسر  تداهـش  هب  دوخ ، تموکح  لوط  رد  هیواعم  كاـنلوه  تاـیانج  زا  یکی  هک  تسا  هاوگ  مالـسا  خـیرات  لاـح ، نیا  اـب    
تفرگ لکش  تروص  نیا  هب  تیانج  .دوش  یم  هدید  راکشآ  روط  هب  خیرات ، رد  كانلوه  تیانج  نیا  ياپدر  دوب و  (ع ) یبتجم نسح 

.دیناسر تداهش  هب  مومسم و  ار  وا  نسح ) ماما  رسمه  « ) سیق نبثعـشا   » رتخد زا  يریگ  هرهب  اب  هنانئاخ و  يا  هئطوت  نمـض  هیواعم  هک 
نیا نمض  رد  داد  یم  ناشن  ار  دوخ  ناوارف  شایـسایس  تایح  لوط  رد  هک  هیواعم  قافن  ییورود و  و  نکـش ، نامیپ  یناطیـش و  هرهچ 

.تفرگ رارق  ناگمه  دید  ضرعم  رد  هشیمه  زا  رت  نشور  زین  تیانج 

هدولآ روخشبآ  زا  هک  نودلخنبا »  » نوچ یبصعتم  دارفا  لاح  نیا  اب  .تسا  هدناسر  تابثا  هب  رتشیب  هچره  توق  اب  ار  بلطم  نیا  خیرات ،
هب (ع ) یلع نبنـسح  ندش  مومـسم  هرابرد  هچنآ  : » دسیون یم  هدرک  دادـملق  فیعـض  هیاپ و  یب  ار  نایرج  دـش ، یم  باریـس  هیما  ینب 

صاخ تاشیارگ  زا  یـشان  صاخ ، رظن  نیا  هتبلا  .تسا » هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  هعیـش  هک  تسا  یتیاور  هدـش ، لـقن  هیواـعم  هلیـسو 
.تسا هدرک  ضوع  ار  مالسا  خیرات  دافم  هیواعم  نوچمه  بولطمان  زومرم و  يا  هرهچ  زا  عافد  يارب  وا  هک  تسا  نودلخنبا »  » ینید

نآ تیـصو  قبط  دنتـساوخ  یم  (ع ) تیب لها  هک  یماگنه  .دـنک  یم  هجوت  بلج  رتشیب  ترـضح  نآ  نفد  نایرج  رد  ماما  تیمولظم   
نایم زا  مکح » نبناورم   » نایم نیا  رد  .دنتـساخرب  تفلاخم  هب  هیما  ینب  ناراد  هرادق  دـننک ، نفد  (ص ) ربمایپ ربق  رانک  ار  وا  ترـضح ،
مهد یم  هزاجا  هک  دینک  یم  نامگ  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  عیقب  هطقن  نیرترود  رد  نامثع  هک  یلاح  رد  : » دروآرب دایرف  نارگ  بوشآ 
ثرا قیرط  زا  ار  هناخ  تیکلاـم  ياـعدا  یبکرم ، رب  راوس  بوشآ ، زاتـشیپ  دوش »!؟ نفد  (ص ) ادـخ لوسر  هناـخ  رد  (ع ) یلع نبنـسح 

.تشاد نالعا  (ص ) ادخ لوسر  هاگمارآ  رد  ماما  نفد  زا  ناج  ياپ  ات  ار  دوخ  تعنامم  هدرک و 
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دش نوخ  هب  هدولآ  نفک  هک  ییاج  ات  دندرک ، نارابریت  ار  ماما  هزانج  تیعبس ، تواقش و  تیاهن  رد  تفرگ و  رتالاب  نیا  زا  راک  یتح   
.دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  مولظم  دیهش  اه ، شکمشک  نیا  زا  سپ  ماجنارس  .دندش  نفک  ضیوعت  هب  روبجم  ناگدننک  تعیاشم  و 

متام هب  دندوب _  راصنا  نادنزرف  زا  اهنآ  رتشیب  هک  هنیدم _  مدرم  هدیـسر ، هک  یتایاور  قبط  (ص ) ادخ لوسر  هناحیر  نیا  گوس  رد 
لیلذ مدرم  عقوم  هچ  سانلا ؟ لذ  یتم  مدیـسرپ : قاحـسا  زا  : » دیوگ یم  ینادـمه  ریـشب  نبرمع  .دنتـسب  ار  هنیدـم  ياهرازاب  هتـسشن و 
لتق دایز و  قاحلتـسا  و  ع )  ) نسح ماما  تداهـش  زا  سپ  يدـع ؛ نبرجح  لتق  دایز و  یعّدا  نسحلا و  تاـم  نیح  داد : خـساپ  دـندش ؟

« .يدع نبرجح 

farsnews.com: عبنم

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  تلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  تلع 

: زا دنترابع  هک  هدش  حرطم  لوق  هس  ترضح  نآ  تلحر  یگنوگچو  ّتلع  هرابرد 

؛ یعیبط گرم  هب  توف  . 1

گرم اب  هنیدم ، هب  قارع  زا  تشگزاب  زا  دعب  زور  لهچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـسیون : یم  رـصاعم  ناخروم  زا  میهاربا  نسحرتکد 
تشگزاب زا  دعب  مامت  لاس  ود  لقادح  مالسلا  هیلع  ماما  یخیرات ، دهاوش  ساسا  رب  اریز  تسا ؛ تسردان  لوق  نیا.تفر  ایند  زا  یعیبط 

.تشاد تنوکس  هنیدم  رد  قارع ، زا 

؛ لس يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  توف  . 2

نـس رد  دش و  التبم  لس  يرامیب  هب  تسا : هتـشاگن  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  توف  تلع  هرابرد  رـصاعم ، هوژپ  قرـش  سدـلنرو ،
يرذالب دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ تنس  لها  ناخروم  زا  یکی  يرذالب  زا  یشرازگ  لوق ، نیا  دنـس.تفر  ایند  زا  یگلاس  جنپ  لهچ و 

.دشاب یمن  دانتسا  لباق  هک  هدرک  رکذ  فیعض  لوق  کی  ناونع  هب  اهنت  دنس و  نودب  ار  ربخ  نیا 
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؛ هیواعم روتسد  هب  تیمومسم  رثا  رب  توف  . 3

رد ام  دشاب و  یم  باتک  کی  شراگن  مزلتسم  اهنآ  همه  يروآ  عمج  هک  تسا  يددعتم  یثیدح  یخیرات _  عبانم  هب  دنتـسم  لوق  نیا 
: مینک یم  هراشا  اه  لقن  نیا  زا  یخرب  هب  اهنت  اج  نیا 

مهاوخرد دیزی  مرسپ  يرسمه  هب  ار  وت  نم  هک  داتسرف  سیق  نب  ثعشا  رتخد  هدعج ، دزن  ار  يدرف  هیواعم  تسا : هتشون  نینچ  دیفم  خیش  .فلا 
هیلع نسح  ماما  هبو  داد  ماجنا  ار  راک  نیا  نز  نآ  داتـسرف و  وا  ياربزین  مهرد  رازه  دـص  یهد و  رهز  ار  نسح  وت  هک  نآ  طرـش  هب  دروآ ؛

نادناخ زا  يدرم  اب  مالسلا  هیلع  ماما  تلحر  زا  سپ  وا  درواین و  رد  دیزی  يرسمه  هب  ار  وا  یلو  داد ؛ وا  هب  ار  لوپ  هیواعم ، .داد  رهز  مالـسلا 
شیرق دمآ ، یم  شیپ  ییوگو  تفگ  ینخس و  شیرق  لیابق  ریاس  نادنزرف و  نآ  نایم  هاگ  ره  دروآ و  وا  يارب  ینادنزرف  درک و  جاودزا  هحلط 

! دناروخ یم  رهز  شرهوش  هب  هک  ینز  نآ  نارسپ  يا  دنتفگ : یم  هدرک ، شنزرس  ار  نانآ 

هیلع ماما  رسمه  هک  ثعشا  رتخد  هدعج  يارب  يرهز  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  لتق  روظنم  هب  هیواعم  تسا : هدروآ  نینچ  یـسربط  همالع  .ب 
نم یهد ، مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  دروخ  هب  ار  رهز  نیا  نوچ  تفگ : داد و  ار  دیزی  شرسپ  اب  جاودزا  هدژم  وا  هب  داتسرف و  دوب ، مالـسلا 

مالسلا هیلع  ماما  دیناروخ و  رهز  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نوعلم  نآ  نوچ  منادرگ و  ناهج  هکلم  هدروآ ، رد  دوخ  رـسپ  دیزی ، دقع  هب  ار  وت 
لثم اب  هک  ینز  وش ؛ رود  نم  شیپ  زا  تفگ : هیواعم  .تسوت  ناسحا  تقو  کنیا  مدرک و  افو  مدهع  هب  نم  تفگ : تفر و  ماش  هب  دیسر ، تداهش  هب 

هک وت  دوب و  مالسلا  هیلع  نسح  اب  بسن  تمارک  تفارش و  هک  اریز  درک ؛ دهاوخن  شزاس  مه  مرسپ  اب  نیقی  هب  دزاسن ، مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
.درک یهاوخن  شزاس  نم  رسپ  اب  يدرکن ، شزاس  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  اب 
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مومسم ار  مالسلاامهیلع )  ) یلع نب  نسح  سیق ، رتخد  هدعج  طسوت  درک و  يا  هئطوت  هیواعم  هک  هدش  هتفگ  تسا : هتشون  نینچ  زین  يرذالب  .ج 
اب نیاربانب.درک ، توف  راب  نیرخآ  رد  ترضح  نآ  دندرک و  مومسم  راب  راهچ  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هدرک  حیرـصت  نینچمه  يو.درک 

نیرت کچوک  یخیرات  رظن  زا  هک  تسناد  یتاعوضوم  زا  یتسیاب  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهش  هلئـسم  ناوارف ، لیالد  دهاوش و  هب  هجوت 
.تسا هداد  ربخ  دوخ  تلحر  هوحن  زا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نیا  رب  هوالع  .درادن  دوجو  نآ  تحص  رد  يدیدرت 

: دومرف دوخ  نادناخ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   

یم مومسم  ار  وت  یـسک  هچ  دنتفگ : .دش  دیهـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  روط  نامه  موش  یم  دیهـش  رهز ، هلیـسو  هب  نم 
سپ دنتفگ : .دـهد  یم  وا  هب  ار  روتـسد  نیا  دـنک و  یم  کیرحت  ار  يو  هیواعم  اریز  سیق ؛ نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج ، دومرف : دـیامن ؟

.تسا هدادن  ماجنا  یلمع  زونه  هک  یتروص  رد  منک ؛ جراخ  ار  وا  هنوگچ  دومرف : نک ! رود  تدوخ  زا  جراخ و  تا  هناخ  زا  ار  هدعج 
دنچ ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب.تشاد  دـهاوخ  يرذـع  مدرم  دزن  نیا  رب  هوالع  و  دـشک ! یم  ارم  مه  زاب  منک ، جراـخ  ار  يو  نم  رگا 

زا روما  رگید  یـصخش و  یگدنز  رد  نانآ  اما  هداد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رایتخا  رد  ار  بیغ  رابخا  زا  یخرب  لاعتم  دنوادخ 
.دنریگ یم  رارق  ییایند  ياه  یتخسو  شیامزآ  دروم  دننک و  یم  یگدنز  مدرم  ریاس  دننامه  دننک و  یمن  هدافتسا  بیغ  ملع 

تداهش ناکم  نامز و 

یکی هب  عبانم  بلغا  اما  هدش ، رکذ  یثیدح  یخیرات -  عبانم  رد  يددعتم  ياه  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زورو  هام  لاس ، هرابرد 
هک دنا  هتسناد  لاسرفص 49  هام  ار  تداهش  خیرات  یسوط ، خیش  دیفم و  خیش  ینیلک ، .دنا  هدرک  حیرـصت  ای 51   50 ، 41 ياه لاس  زا 

.تسا هدش  رکذ  عیقب  ناتسربق  هنیدم و  فالتخا ، نودبزین  ار  ماما  تداهش  لحم  .تسا  هتفرگ  رارق  املع  دامتعا  دروم  لوق ، نیا 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  رمع  ینایاپ  تاظحل 

نآ هب  .درک  هیرگ  هب  عورش  ترضح  نآ  دش ، کیدزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  نامز  هک  یعقوم  تسا : هدرک  لقن  نینچ  قودص  خیش 
اب جح  تسیب  امـش  يراد ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  دزن  گرزب  یتلزنم  ماقم و  هک  یتروص  رد  ینک ؛ یم  هیرگ  ایآ  دش : هتفگ  راوگرزب 
ود يارب  نم  دومرف : ترـضح  نآ  .يا ..  هدومن  میـسقت  ادخ  اب  ار ) دوخ  نیلعن  یتح   ) دوخ لام  هبترم  هس  دـیا و  هدروآ  ياج  هب  هدایپ  ياپ 

.ناتسود قارف  يرگید  باسح و  عقوم  تشحو )  ) لوه یکی  منک ؛ یم  هیرگ  عوضوم 

تن هزوح  زا  لقن  هب  هرامش 109  لاس 1390  هام  نمهب  نامسرپ -  عبنم :

اروشاع ياه  تربع 

هراشا

رصاندمحم يدبع ، : هدنسیون

اروشاع ياه  تربع 

، يربهر مظعم  ماقم 

ناگدنونش هنشت ي  ناج  هدومن و  حرطم  اروشاع  هسردم ي  زا  ییاه  تربع  اه و  مایپ  اه ، سرد  عیسو ، یـشناد  فرژ و  يا  هشیدنا  اب 
یهاگآ نامز  ندوب و  لماع  صولخ ، نایب ، توارط  يروآون ، .دـیامن  یم  باریـس  اروشاع  نیرفآ  ماـهلا  هدـنزاس و  ياـه  سرد  زا  ار 

ناج زا  هدرک و  هریخ  ار  اه  مشچ  دنشخردب ، یهاگآ  دیـشروخ  رون  ریز  ییاروشاع  ياه  هزومآ  زا  هدش  دیـص  ياهرُد  هتـشگ ، ببس 
.دننیشن  ناج  رب  هدمآرب 

تهج ره  زا  ینیسح  يا  هزرابم  ترورض  دوب و  هدرک  سبح  اه  هنیس  رد  ار  اه  سفن  يدیزی  قانتخا  هک  یهاش ، متس  هایـس  نارود  رد 
رگید زا  دـیادز و  یم  اروشاع  بتکم  هرهچ ي  زا  فیرحت  رابغ  ییوس  زا  ینیـسح  ياروشاع  اعوسات و  مسارم  رد  دـش ، یم  ساـسحا 

هک درب  یم  اجنآ  هب  ار  البرک  ناقـشاع  رادیب و  ار  ناگتفخورف  نشور و  ار  هزرابم  هار  هک  دـیامن  یم  میـسرت  نانچ  ار  اروشاع  مایپ  وس 
.دنهد یم  هار  دوخ  هب  یساره  ناگشیپ  تواسق  تواسق  زا  هن  دنسرت و  یم  نمشد  لیخ  زا  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  نوچ 
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اه و هزومآ  نیا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زیگنارب  باـجعا  يزوریپ  ناـمز و  زا  یعطقم  رد  ینیـسح  ياـه  هزومآ  نتـسشنراب  هب  زا  سپ 
هزومآ رب  هیکت  اب  ینیسح ، تضهن  ناوریپ  هب  ار  نتـسیز  هار  دنوش و  یم  حرطم  اشگ  هار  نیتم و  یتروص  هب  رگید ، یبلاق  رد  اه  سرد 

گرزب و یتلم  شخب  ماهلا  هتفای و  جوا  ینیـسح  تضهن  اروشاع و  ياه  سرد  هک  یلیمحت  گنج  لوط  رد  .دزومآ  یم  اروشاع  ياه 
نمـشد تریـصب ، یبلط ، تداهـش  راثیا ، يراکادـف ، نامیا ، سرد  راوتـسا ، ییاه  لیلحت  اـه و  هباـطخ  رد  ددرگ ، یم  نیرفآ  هساـمح 

هب موب  زرم و  نیا  نانز  نادرم و  رد  فرگش  يرثا  اه  سرد  نیا  .دیاشگ  یم  ناریا  بالقنا  لسن  يور  ارف  ار  ربص  تمواقم و  یسانش ،
اه ناوج  نیا  نایم  .مدرک  تکرـش  زاوها  رد  دیهـش  ناردارب  زا  یکی  متفه  بش  رد  دنیوگ : یم  نینچ  نآ  زا  دوخ  هک  دـهن  یم  ياج 
رد هدنز  ار  البرک  يادهـش  مراد  هک  مدرک  یم  ساسحا  لد  همه ي  اب  مدرک  یم  اهنآ  هرهچ ي  رب  هاگن  یتقو  لاس ، نایم  نادرم  یتح 

ار هچنآ  اما  دننکب و  تمواقم  دنشکب و  یگنسرگ  دنرـضاح  هک  یناسک  نیا  زورما ، ناهج  نانیرفآ  هسامح  نیا  .منیب  یم  دوخ  لباقم 
(1) .دنهدن ماجنا  تسادخ  ياضر  فالخ  ناشرظن  هب  هک 

یتقو دنک : یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  زاس ، تشونرس  طیارـش  نآ  رد  اروشاع  سرد  نیرت  گرزب  یبلط ، تداهـش  زا  دوخ  تادهاشم  و 
اب ناریا  تـلم  ( 2) .دروآ دـهاوخن  تمواـقم  باـت  وا  لـباقم  رد  یتردـق  چـیه  دوشب ، دیهـش  دـهدب و  دیهـش  هک  درادـن  یفرح  یتـلم 

دندیرفآ هسامح  اه ، نادـیم  ریاس  رد  راثیا و  تمواقم و  ياه  ههبج  رد  هزرابم ، نوگانوگ  ياه  هنحـص  رد  اه ، سرد  نیمه  نتفرگارف 
تداشر اه ، تمواقم  نیا  وترپ  رد  ماجنارس  .دندومن  داجیا  یمالسا  ناریا  دنمهوکش  خیرات  رد  یندنام  زیمآراختفا و  ییاه  هنحـص  و 

، تشادن یکاب  اه  نافوط  اهداب و  زا  هک  گرتس ، دنمونت و  یتخرد  هب  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  اه ، یناشف  ناج  اهراثیا و  اه ،
یب يوگلا  هب  هدیدرگ و  همزمز  ناریا  رد  هک  دوب  اروشاع  ررکم  یندنامدای و  هب  ياه  سرد  تکرب  هب  اه  نیا  همه ي  .دیدرگ  لیدـبت 

، هدش هدیمان  ینیـسح  راختفا  تّزع و  مان  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  تیارد  اب  هک  یلاس  رد  ینونک و  طیارـش  رد  .دش  لدب  تمواقم  ریظن 
زا ناوت  یم  هک  تساه  تربع  هب  هجوت  اب  .دراد  یپ  رد  ار  گنس  نارگ  يدروآ  هر  هک  تسا  هنیزگ  نیرت  هدنزاس  اروشاع  ياه  تربع 

بالقنا هنازرف ي  ربهر  ياهدومنهر  زا  شخب  نیا  نییبت  هب  يور  نیدـب  .درک  يریگولج  ناقفانم  نارابج و  هطلـس ي  خـیرات و  رارکت 
.میزادرپ یم 
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نآ و دننام  بآ و  زا  رذگ  يانعم  هب  روبع ، ردـصم  زا  عون  مسا  تربع  .میهد  حیـضوت  ار  تربع  موهفم  هک  تسا  مزال  تسخن  تربع 
(3 ،) میبای تسد  هدهاشم  لباقریغ  يرما  هب  يا ، هدهاشم  لباق  رما  زا  هک  تسا  ییاج  رد  تربع  دربراک  .تسا  رابتعا  زا  ردـصم  مسا  ای 
اـهنآ و رهاـظ  زا  روبع  ینعی  یخیراـت  ثداوح  زا  تربـع  .مینک  لالدتـسا  هدـهاشم  رما  هب  نآ  تخانـش  يارب  میناوتب  هک  يا  هنوـگ  هب 

رگید ترابع  هب  اهنآ ، نتـسب  راک  هب  خـیرات و  رب  مکاح  ياه  تنـس  هب  ندیـسر  تسا و  هتفهن  ناشنورد  رد  هک  یمایپ  هب  نتفای  تسد 
رد يرـشب  عماوج  هچرگ  .دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  خـیرات  ثداوح  هک  ییاه  یهاگآ  هب  نتفای  تسد  خـیرات و  هبرجت ي  ینعی  تربع 

دنسر یم  یکرتشم  طاقن  هب  يداینب  یلک و  لوصا  رد  یلو  دنراد ، ار  دوخ  هب  صتخم  ییاه  یگژیو  نوگانوگ  ماوقا  فلتخم و  راودا 
نم تلخ  دـق  : » دـیامن یم  هراشا  نیناوق  نیمه  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  .دوش  یم  دای  نآ  رب  مکاح  نیناوق  یخیرات و  ننـس  هب  نآ  زا  هک 

هدوب ییاه  هقیرط  اه و  شور  اـب  ییاـه  تلم  امـش  زا  شیپ  ( 4 «) َنیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  اُورظناف  ضرألا  ِیف  اُوریـسف  ٌنَنُـس  مکلبق 
؟ دش هچ  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  ياه  هدعو  هک  اهنآ  ماجنارس  دیرگنب  دینک ، شدرگ  نیمز  رد  دنا ؛

یف ناک  دقل  : » دیامرف یم  داشرا  خیرات  رب  مکاح  ننـس  فشک  يارب  ناینیـشیپ  یگدنز  رد  لمأت  خیرات و  زا  نتفرگ  دنپ  تربع و  هب  و 
نیمه هب  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا  تربع  نادـنمدرخ ) ) درخ نابحاص  يارب  ناشیا  تشذگرـس  رد  ( 5 «) بابلألا ِیلوُال  هربع  مهصصق 
هفسلف دننیشنب ، اه  یضعب  تسا  نکمم  الاح  .دیریگب  سرد  خیرات  هتشذگ  زا  هک  دیوگ  یم  ام  هب  نآرق  : » دیامن یم  شرافس  دیکأت و 

هویش اب  ار  اه  نیا  دنهاوخ  یم  .دنیوگ  یم  اه  یـضعب  ار  اه  فرح  نیا  .دشاب  قشمرـس  دناوت  یمن  زورما  يارب  هتـشذگ  هک  دننک  یفاب 
تربع هب  ار  ام  تسا و  قدّصم  قداص  نآرق  .میرادن  اهنآ  هب  يراک  دنناوت ! یمن  دـننک ، تسرد  ناشدوخ _  لایخ  هب  یفـسلف _  ياه 

انعم هچ  هب  يریگ  تربع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ـالبرک و  هثداـح ي  صوصخ  رد  ( 6 «) .دنک یم  توعد  خـیرات  زا  نتفرگ 
؟ تسا
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: دیامن یم  ریوصت  نینچ  ار  اروشاع  زا  يریگ  تربع  يانعم  بالقنا  ربهر 

.تسا تربع  هنحص  کی  سرد ، زا  ریغ  هب  اروشاع  »

رد دمهفب  دنک ، هسیاقم  تیعـضو  نآ  اب  ار  دوخ  ینعی  دریگب ؟ تربع  هچ  ینعی  .دریگب  تربع  ات  دنک  هاگن  هنحـص  نیا  رد  ناسنا  دیاب 
زا امـش  ینعی  .دـنیوگ  یم  تربع  ار  نیا  .تسا  مزـال  وا  يارب  زیچ  هچ  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  وا  زیچ  هچ  .تسا  یتیعـضو  لاـح و  هچ 

شنانیشنرس هدش و  هلاچم  تسا ، هدید  بیسآ  هدرک و  فداصت  ای  هدش  نوگژاو  هک  دیدید  ار  یلیبموتا  کی  دیدرک ، روبع  يا  هداج 
روج هچ  یتکرح ، تعرـس و  روج  هچ  هک  دوش  مولعم  .دـیریگب  تربـع  هکنیا  يارب  دـینک ، یم  هاـگن  دـیتسیا و  یم  دـنا ، هدـش  دوباـن 

هب درکیور  نیا  ( 7 «) .يریگ تربع  هار  زا  سرد  اما  .تسا  سرد  يرگید  عون  مه  نیا  .دوش  یم  یهتنم  تیعـضو  نیا  هب  يا  یگدننار 
لولـس تروص  هب  هک  ییارقهق  لماوع  دشاب و  هدمآ  دوجو  هب  هعماج  رد  یمالـسا  تیمکاح  هک  تسا  شخب  رمث  یتقو  رتشیب  اروشاع 

ات دوش  میـسرت  لماوع  نیا  هرهچ ي  هک  تسا  نیا  فده  .دننک  تیلاعف  هب  عورـش  هعماج  نورد  زا  دنا  هدمآ  رد  دـسفم  دـساف و  ياه 
هفطن رد  اهنآ  تیلاعف  اه ، تدهاجم  هرمث ي  نتفر  نایم  زا  خـیرات و  رارکت  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخانـش  اهنآ  درکلمع  هوحن ي 

.دوش هفخ 

: دنیامرف یم  یبایزرا  اتسار  نیمه  رد  ار  اه  تربع  بالقنا  ربهر 

...تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ياه  هزیگنا  لـلع و  ثحب  یکی  دراد : دوجو  هدـمع  ثحب  هس  اروشاـع  هب  طوبرم  ثحاـبم  رد  »
هلأسم نیا  ام  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  هک  تسا ، اروشاع  ياه  تربع  هرابرد  موس  ثحب  ...تسا  اروشاـع  ياـه  سرد  ثحب  مود  ثحب 
مالـسا هک  تسا  ینامز  صوصخم  اروشاع  ياه  تربع  ثحب  .دراد  مه  ییاه  تربع  اـه ، سرد  زا  ریغ  اروشاـع  هک  میدرک  حرطم  ار 

، ام روشک  ام و  نامز  ینعی  تسا ، نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب  نیا  هدمع ي  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادـح  .دـشاب  هتـشاد  تیمکاح 
یعاـمتجا تاـیح  رد  نآ  راـثآ  هثداـح و  نآ  تیمها  نازیم  هب  يا  هثداـح  ره  زا  يریگ  تربـع  يزومآدـنپ و  ( 8 «) .میریگب تربع  هک 

يایحا تهج  رد  اروشاع  راثآ  تمظع و  هب  يا  هثداح  ناربمغیپ ، متاخ  تثعب  هعقاو ي  زا  دعب  .دراد  یگتـسب  خـیرات ، لوط  رد  ناسنا ،
.هدماین دیدپ  رشب  یگدنز  رد  ریثأت  هجیتن  رد  تثعب و 
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يراتـشک هرخالاب  اروشاع ، هثداح ي  هک  دیوگن  یـسک  .میدرگب  شللع  لابند  ات  تسا ، گرزب  ردقچ  هک  دیمهف  دـیاب  ار  هثداح  ًالوا 
تمظع تلج و  هّیزرلا و  تـمظع  دـقل  : » میناوـخ یم  اروشاـع  تراـیز  رد  اـم  هـمه ي  هـک  روـط  ناـمه  .دنتـشک  ار  رفن  دـنچ  دوـب و 

ناکت یلیخ  هعجاف ، .تسا  میظع  یلیخ  هثداح ، نیا  .گرزب  رایـسب  هثداـح ي  ینعی  هّیزر ،»  » .تسا گرزب  یلیخ  تبیـصم  هبیـصملا ؛»
وا .میسانشب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیـصخش  هک  درک  میهاوخ  كرد  رتهب  یتقو  ار  هثداح  تمظع  ( 9 «) .تسا ریظن  یب  هدنهد و 
رد .دوب  ناگمه  مارتحا  دروم  یناوج  نارود  رد  دیمان و  تنج  لها  بابش  دیـس  ار  وا  ترـضح  نآ  دوب و  ربمایپ  بوبحم  یکدوک  رد 

(10) .دیشخرد یم  ناناملسم ، نایم  رد  دیشروخ ، دننام  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  شردارب  نوچمه  يراوگرزب ، تلیضف و  ملع و 

اروشاع ياه  تربع 

یخیرات راب  مغ  هعقاو ي  نیا  يزومآ  تربع  يدامتم ، ياـه  نرق  زارد و  ناـیلاس  لوط  رد  اروشاـع ، میلاـعت  اـه و  هزومآ  نیرت  مهم  زا 
یم ناشن  ار  نامرد  هار  اروشاع  ياه  سرد  ( 11) .تساروشاع ياه  تربع  اروشاع  ياه  سرد  زا  رت  مهم  تشاد  ناعذا  دـیاب  تسا و 

هثداح ي نیا  ندـمآ  دـیدپ  البرک و  هدـهاشم ي  زا  رایـشوه  ياه  نهذ  لاّعف و  ياـه  هشیدـنا  ار ، يریگ  شیپ  هار  اـه  تربع  دـهد و 
رد راتفرگ  نیب ، هاتوک  ياه  ناسنا  يارب  هک  دنـسر  یم  نآ  داجیا  ییارچ  اه و  تربع  هب  مالـسا ، ردص  خیرات  رد  كاندرد ، گرزب و 
يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  .دننک  ییوج  یپ  دنناوت  یمن  نآ  ياه  هشیر  ات  ار  ثداوح  اهنآ  اریز  دشاب ، یمن  یـسرتسد  لباق  اه  بلاق 

: درب یم  نآ  ياه  هشیر  قامعا  اروشاع و  ياه  تربع  هب  ار  اه  نهذ  یلاؤس  حرط  اب 

اروشاع هثداح ي  شیادیپ  ییارچ 

کی نم  .تسا  مالـسا  ردـص  رد  تسا ، هداتفا  هک  یقافتا  .تسا  مهم  هثداح  دادـخر  ییارچ  اروشاـع ، هثداـح ي  شیادـیپ  شخب  رد  »
روشک راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  زا  دـعب  لاس  هاجنپ  ارچ  هک  دـنک  رکف  مالـسا  تلم  رگا  دراد  اـج  هک  ( 12) متفگ تقو 

رد ناش  يراق  ناش و  یضاق  ناشملاع ، ناشرادرس ، ناشریما ، ناشریزو ، زا  ناملسم ، مدرم  نیمه  هک  دشاب  هدیـسر  ییاج  هب  یمالـسا 
رکف هب  دـیاب  مدآ  دنـشکب ؟! نوخ  كاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  (ص ) ربمغیپ نیمه  هشوگ ي  رگج  دـنوشب و  عمج  ـالبرک  هفوک و 

یم ینیـسح  تضهن  زا  هتفرگ  وگلا  لحارم  همه ي  رد  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  اـجنآ  زا  ( 13 (؟ دـش روط  نیا  ارچ  هک  دورب  ورف 
تما ارچ  دیـسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دـش  هچ  میوگ  یم  نم  : » دـیامن یم  یفّرعم  یلمع  سرد  کی  ار  لاؤس  نیا  حرط  هزیگنا ي  دـنناد 
ردـق نیا  یحـضاو ، هیـضق ي  نینچ  کی  رد  تشاد ، تقد  ینآرق  تایآ  یمالـسا و  ماکحا  تایئزج  هب  تبـسن  ردـق  نآ  هک  یمالـسا 

؟ دیایب دوجو  هب  يا  هعجاف  نینچ  هک  دوشب  يراگنا  لهس  یتسس و  تلفغ و  راچد 

1413 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 933 

http://www.ghaemiyeh.com


هک مینک  راک  هچ  میرت ؟ مکحم  رت و  صرق  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  نامز  هعماج ي  زا  اـم  رگم  .دـنک  یم  نارگن  ار  ناـسنا  هلأـسم  نیا 
یم نایم  زا  ار  تثعب  فده  هک  تسا  یفارحنا  زا  نخس  تسا ، هعماج  عاجترا  زا  نخس  اروشاع  ياه  تربع  رد  ( 14 (»؟ دوشن روط  نآ 
یب ار  اـهنآ  نیئآ  فیرحت و  ار  اـهنآ  باـتک  دـمآ و  ناربماـیپ  هتـشذگ و  ناـیدا  همه ي  غارـس  هب  هک  تسا  یتشونرـس  زا  نخـس  درب ،
یلص دمحم  دنک : یم  دای  نینچ  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  يرطخ  زا  نخس  .داد  رارق  تّوبن  نانمشد  فادها  تهج  رد  هکلب  تیـصاخ و 
بقع هب  امـش  دـش  دیهـش  اـی  تشذـگرد  وا  رگا  اـیآ  .دـندوب  یناربماـیپ  زین  وا  زا  شیپ  .يربماـیپ  لوسر و  رگم  تسین  هلآ  هیلع و  هللا 

هب کـین  يازج  دـنوادخ  .دـیناسر  دـهاوخن  ررـض  ادـخ  هب  ددرگرب  ریـسم  زا  هک  ره  دـینک ؟ یم  عوجر  دوـخ  تیلهاـج  هب  هتـشگرب و 
درب و یم  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یبادرگ  زا  نخس  تساه ، شزرا  طوقس  زا  نخـس  ( 15) .درک دهاوخ  اطع  نارکاش 
: دیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  .دـشاب  تنج  لها  بابـش  دیـس  ربمایپ و  طبـس  هچرگ  .درب  یم  هاگلتق  هب  ار  بالقنا  نیتسار  نادـنزرف 
هب هعماج  هک  دـش  هچ  اجنآ  هک  میمهفب  دـیاب  ام  .دوشن  هنوگ  نآ  هعماج  مینک  راک  هچ  هک  تساج  نیا  تربع  تساجک ؟ تربع  الاح  »

(16 «) .دیسر اجنیا 

هعماج صاوخ  رد  یتارییغت 

، یمالسا هعماج ي  یجیردت  فعض  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ياهارجام  هعماج و  عاجترا  هشیر ي  يوجتـسج  رد 
بـسک یپ  رد  هک  دـنبای  یم  بالقنا  نادـنزرف  قح و  رادـفرط  ناگبخن  زا  هتـسد  نآ  شودرب  ار  یندوشخبان  هانگ  نیا  تیلوؤسم  راـب 

دنا و هدیزغل  تایدام  ایند و  یگدنز  رهاظم  یهاوخ و  ماقم  یتسرپ ، توهـش  یبلطایند ، هاگ  شزغل  رد  دنا و  هدمآرب  يویند  تازایتما 
نانچنآ ناشعطاق _  تیرثکا  اب  هعماج _  کی  رد  قح  رادفرط  صاوخ  یتقو  : » دـنا هدـناشک  دوخ  لابند  هب  زین  ار  هاگآان  ناحول  هداس 

ماقم و نداد  تسد  زا  لام و  نداد  تسد  زا  سرت  زا  ناج ، سرت  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  تیمها  ناشیارب  ناـشدوخ  ياـیند  هک  دـنوش  یم 
قح زا  دنتـسیا و  یمن  لطاب  لباقم  رد  دننکب و  لوبق  ار  لطاب  تیمکاح  دنوش  یم  رـضاح  ندـناماهنت ، ندـش و  روفنم  سرت  زا  تسپ ،

راغآ عضو  نآ  اب  یلع  نب  نیسح  تداهـش  اب  شلّوا  دش _  روط  نیا  یتقو  دنزادنا _  یمن  رطخ  هب  ار  ناشناج  دننک و  یمن  يرادفرط 
مالسا يایند  رد  نیطالس  هلـسلس ي  مه ، سابع  ینب  زا  دعب  سابع و  ینب  دعب  یناورم و  هخاش ي  هیما و  ینب  هب  مه  شرخآ  دوش ، یم 

(17 «) .دسر یم  زورما  ات 
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هرهچ ي یفرعم  رد  .دـنوش  یم  هدـیمان  صاوخ  هک  تسا  يراذـگریثأت  اـما  كدـنا  هورگ  طوقـس  فارحنا و  هعماـج ، فارحنا  أـشنم 
یگدیمهف و رکف و  يور  زا  هک  دنتـسه  یناسک  صاوخ  : » دنیامرف یم  نینچ  دنتـسه  نانیرفآ  شقن  ناگدـیزگرب و  نامه  هک  صاوخ 

عضوم دنهد ، یم  ماجنا  یلمع  یتقو  .دننک  یم  تکرح  هار  نآ  لابند  دنسانش و  یم  ار  یهار  کی  دننک ، یم  يریگ  میمـصت  یهاگآ 
(18 «) .دننک یم  لمع  دنریگ و  یم  میمـصت  دنمهف و  یم  تسا ، لیلحت  رکف و  يور  زا  دننک ، یم  باختنا  ار  یهار  دـننک ، یم  يریگ 

دنوش یم  هدیشک  فارحنا  هب  زین  اهنآ  صاوخ ، ناگبخن و  فارحنا  یپ  رد  دنوریپ و  هک  ماوع ، هرهچ ي  ماوع و  رد  يرکف  یسیدرگد 
کی .دـنرادن  لیلحت  دـنور ، یم  مه  اهنیا  دور  یم  یتمـس  یکی  هب  وج  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  ماوع  : » دـنیامن یم  یفرعم  نینچ  ار 
لابند اه  نیا  .داب  هدرم  دنیوگ  یم  مدرم  یتقو  کی  داب ، هدنز  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هاگن  مه  نیا  داب ، هدـنز  دـنیوگ  یم  مدرم  تقو 

(19 «) .دننک كرد  دننک ، لیلحت  دنجنسب ، دنمهفب ، تسا ، حیحص  یتکرح  هچ  تسا ، تسرد  یهار  هچ  دننیبب  هک  دنتسین  نیا 

صاوخ و یگژیو  هدمآ ، نّیلاض  بوضغم و  يارب  هک  یقادصم  میقتـسم و  طارـص  نییبت  رد  دمح ، هکرابم ي  هروس ي  زا  تشادرب  اب 
تفاـیرد ار  یهلا  تمعن  یتقو  هک  یناـسک  هدـع  کـی  دـنا : هنوگ  ود  دـنا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یناـسک  دـننک : یم  هدافتـسا  ار  ماوع 

یم امـش  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  اه  نیا  .دنوشب  هارمگ  دنراذگ  یمن  و  دنک ، بضغ  اهنآ  رب  لاعتم  يادخ  هک  دنراذگ  یمن  دـندرک ،
تفـص مهیلع » تمعنا  نیّذلا   » يارب شیبدا ، یملع و  ریبعت  اب  مهیلع ،» بوضغملا  ریغ   » .نک تیاده  اه  نیا  هار  هب  ار  ام  ایادخ  دییوگ 
دروم رگید  ماما  دنتفرگ  رارق  تمعن  دروم  هک  یناسک  نآ  نیلاضلاال ؛» مهیلع و  بوضغملا  ریغ   » هک تسا  نیا  نیّذلا »  » تفـص .تسا 

ار ادخ  تمعن  اما  داد ، تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  مه  هتـسد  کی  .دنوشن  مه  هارمگ  نیلاضلاالو ،» ، » دنتفرگن رارق  بضغ 
دراد ام  تایاور  رد  هتبلا  .دندش  هارمگ  اذل  دنداتفا ، هار  اهنآ  لابند  ای  دنتفرگ ، رارق  بضغ  دروم  اذل  دندومن ، بارخ  دندرک و  لیدـبت 

و (ع ) یسوم ترضح  ای  (ع ،) یسیع ترـضح  نامز  ات  دوهی  نوچ  تسا ، قادصم  نایب  نیا ، هک  دندوهی ، دارم  مهیلع » بوضغملا   » هک
.دندرک هزرابم  ادماع  املاع و  شنانیشناج ،
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لقاـال ـالاح  دـندش _  هارمگ  لّوا  زا  هک  دوـب  هنوـگ  نیا  تیحیـسم  عـضو  .دـندش  هارمگ  يراـصن  نوـچ  دنتـسه ، يراـصن  نیلاـض » »
.تفر یم  نیلاّضلا »  » و مهیلع » بوضغملا   » تمـس هب  تمعن  نیا  .دندرک  ادیپ  تمعن  ناملـسم  مدرم  اما  دندوب _  روط  نیا  ناشتیرثکا 

لتق نا  اّملف  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اذل 
مدرم هرابرد  ادـخ  بضغ  دـش  هتـشک  (ع ) نیـسح ماما  یتقو  ضرألا ؛ لها  یلع  یلاعت  هّللا  بضغ  دتـشا  هیلع ) هّللا  تاولـص  ) نیـسحلا

.دید دیاب  ار  ریـس  نیا  دنک ، یم  ریـس  بضغ  تمـس  هب  یهلا ، تمعن  دروم  هعماج ي  نیاربانب ، رگید ، تسا  موصعم  ( 20 «.) دش دیدش 
ماوع دنـشاب ، مهیلع » بوضغم   » دیاش دندش  هارمگ  هک  یـصاوخ  الاح  .دراد  مزال  تقد  یلیخ  تسا ، تخـس  یلیخ  تسا ، مهم  یلیخ 

(21 «) .دنشاب نیلاضلا »  » دیاش

ماوع صاوخ و  تیلوؤسم 

ِملاعلا دسف  اذا  : » هک هدمآ  یمالسا  عبانم  رد  هک  نیا  .دنک  یم  رت  نیگنس  ار  صاوخ  تیلوؤسم  راب  صاوخ  زا  ماوع  يریذپرثا  یگژیو 
ياه ناسنا  هانگ  نیرت  گرزب   » .تسا یگژیو  نیمه  هب  فوطعم  دوش ، یم  دـساف  ناهج  دوش ، دـساف  ِملاـع  هک  هاـگنآ  َملاـعلا ،» دـسف 

دندید یتقو  .دوش  یم  مدرم  زا  يرایسب  فارحنا  بجوم  اهنآ  فارحنا  هک  تسا  نیا  دنزب  رس  اهنآ  زا  یفارحنا  رگا  هتـسجرب ، زاتمم و 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  هک  هچنآ  فالخرب  و  دراد ، نایرج  دیوگ ، یم  اه  نابز  هک  هچنآ  فالخ  رب  اهراک  دندید  یتقو  تسکـش ، اهدـس 

هک دراد  یطیارش  هب  یگتسب  ماوع  تشونرس  ( 22) .دـننک یم  تکرح  فرط  نآ  مه  اهنآ  ددرگ ، یم  راتفر  دوش ، یم  لقن  هلآ  هیلع و 
: میشابن ماوع  وزج  دوب  بظاوم  دیاب  دوب  توافت  یب  نآ  هب  تبسن  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  تشونرس  نوچ  دننک و  یم  یگدنز  نآ  رد 

راکرـس یماما  هک  تفرگ  رارق  ینامز  رد  ًافداصت  رگا  دراد ، یگتـسب  ماوع  سناش  هب  .دـنرادن  يریگ  میمـصت  دـنا ، ماوع  هدـع  کـی  »
هب مه  نیا  بوخ ، درب ، یم  تشهب  تمـس  هب  ار  اه  نیا  هک  ام _  هر )  ) لحار ماما  لـثم  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  لـثم  تسا _ 
هک تفرگ  رارق  یناـمز  رد  هک  دـش  يروـط  ًاـقافتا  رگا  .دور  یم  تشهب  هب  هّللاءاـش  نا  دـش و  دـهاوخ  هدـنار  ناـبوخ ، تـسد  برض 
«، رارقلا سئب  اهنولـصی و  مّنهج  راوبلاراد  مهموق  اّولحا  ارفُک و  هّللا  تمعن  اولدب  نیدلا  یلا  رت  ملا  «، » رانلا یلا  نوعدی  همئا  مهانلعجو  »

(23 «.) دیشابن ماوع  وزج  دیشاب  بظاوم  دیاب  سپ  .تفر  دهاوخ  منهج  تمس  هب  تفرگ ، رارق  ینامز  نینچ  کی  رد  رگا 
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وزج يدـنب  میـسقت  نیا  رد  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هچنآ  .تسا  تریـصب  ماوع ، زا  صاوخ  زیامت  رایعم  يربهر  مظعم  ماقم  هاگدـید  زا 
دیـشابن ماوع  وزج  میوگ  یمن  : » دوب دهاوخ  ماوع  وزج  دوبن  نیا  رگا  .تسا  تریـصب  یلد و  نشور  ینیب ، نشور  دریگب ، رارق  صاوخ 

مه هیلاع  تالیـصحت  هک  یناسک  اـسب  يا  .تسین  نیا  ماوع  ياـنعم  هک  متفگ  هن ! .دـینکب  هیلاـع  تالیـصحت  دـیورب  ًاـمتح  دـیاب  ینعی 
وزج دنا و  ینغ  ای  دنریقف  هک  یناسک  اسب  يا  دنماوع ، وزج  دـندرک و  مه  ینید  تالیـصحت  یناسک  اسب  يا  دـنماوع ، وزج  دـندرک و 

نآ .دشاب  تریصب  يور  زا  مینک  یم  يراک  ره  ینعی  میـشابن ، ماوع  میـشاب  بظاوم  دیاب  .تسامـش  نم و  تسد  ندوب ، ماوع  .دنماوع 
یلع هّللا  یلا  وعدأ  : » دیامرف یم  (ص ) ربمغیپ هرابرد ي  نآرق  دـینیب  یم  اذـل  .تسا  ماوع  دـنک  یمن  راک  تریـصب  يور  زا  هک  یـسک 

نآ وزج  دینیبب  لّوا  سپ  .میور  یم  شیپ  مینک و  یم  توعد  مینک و  یم  لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ینعتبا » ِنَم  اَنَا َو  هریصب 
، دینک ادیپ  لیلحت  تردق  دینک  یعـس  .دینک  جراخ  ماوع  هورگ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع  هورگ  وزج  رگا  .هن  ای  دیماوع  هورگ 

(24 «) .دینک ادیپ  تفرعم  دیهدب ، صیخشت 

مالسا ردص  رد  صاوخ  درکلمع 

صاوخ درکلمع  هب  دیآ ، دیدپ  مالسا  تاجن  يارب  البرک  هثداح ي  دش  ببس  هک  یمالسا ، هعماج ي  فارحنا  ياه  هنیمز  یـسررب  رد 
فص ات  دوب  هفیقس  يارجام  هک  هثداح  نیلّوا  زا  مینک ، یم  هاگن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ثداوح  هب  .میـسر  یم 

هتخانش مالسا  ردص  رد  باحصا  ناونع  تحت  هک  هعماج  زا  رـشق  نیا  مینیب  یم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  هفوک  هاپـس  يدنب 
.دنا هدرک  یهاتوک  دوب ، قح  زا  یلمع  يرادفرط  مزال و  عقاوم  رد  قیاقح  نایب  هک  دوخ ، فیاظو  هب  لمع  رد  دندش ،
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ربمایپ تلحر  زا  دعب  ياهارجام  اما  و 

مه ار  خیرات  نتم  هک  تسا ، هیضق  لصا  نیا  تشگرب ؟ تلاح  نیا  هب  تلاح  نآ  زا  یمالـسا  هعماج ي  لاس  هاجنپ  نیا  رد  هک  دش  هچ 
دعب لیاوا  رد  اذل  دوش ، بارخ  يدوز  نیمه  هب  هک  دوبن  ییانب  دوب ، هتشاذگ  (ص ) ربمایپ هک  ییانب  هتبلا  .درک  هاگن  اج  نیا  رد  یتسیاب 
رکذ تسه ، یبوخ  تلادع  تسا ، شدوخ  ياجرس  تیاصو _  هلأسم  نیمه  زا  ریغ  زیچ  همه  دینک  یم  هاگن  امش  هک  ربمایپ  تلحر  زا 

هک دـنیب  یم  دـنک ، هاگن  لّوا  ياه  لاس  نآ  رد  یمالـسا  هعماج ي  یّلک  بیکرت  هب  یـسک  رگا  .تسه  یبوخ  تیدوبع  تسه ، یبوخ 
يزیر هدولاـش  يراذـگ و  هیاـپ  ناـمه  رهاوـظ ، اـما  دـمآ ، یم  شیپ  ییاـهزیچ  یهاـگ  هتبلا  .تسا  هتفرن  ارقهق  هـب  يزیچ  رهاـظلا  یلع 

یهت فعـض و  فرط  هب  جیردت  هب  یمالـسا  هعماج ي  درذگب  هچ  ره  .دنام  یمن  یقاب  عضو  نیا  یلو  .دـهد  یم  ناشن  ار  (ص ) ربمایپ
(25) .دور یم  شیپ  ندش 

: درادن يدایز  هلصاف ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  اب  طاطحنا  يانب  نیا  لّوا  تشخ  مالـسا و  خیرات  رد  صاوخ  طوقـس  زاغآ 
تفالخ هلأسم ي  هب  ًالصا  .دش  عورش  (ص ) ربمغیپ تلحر  زا  دعب  لاس  تشه  تفه ، دودح  زا  قح ، رادفرط  ِصاوخ  ندیزغل  نارود  »

زا ایاضق ، همه ي  تسا ! یکانرطخ  رایـسب  نایرج  نایرج ، نیا  .مراد  نایرج  نیا  هب  راک  .تسادـج  تفالخ  هلأـسم ي  .مرادـن  يراـک 
 _ مالسا ياهراد  هقباس  هک  دوش  یمن  دنتفگ : هک  دش  عورش  اجنیا  زا  مه  شلّوا  .دش  عورش  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  لاس  تشه  تفه ،

کی دیاب  اه  نیا  دنشاب ! ناسکی  رگید  مدرم  اب  (ص _ ) ربمغیپ نارای  هباحـص و  دندرک ، ار  (ص ) ربمغیپ نامز  ياه  گنج  هک  یناسک 
یفارحنا ياه  تکرح  .دوب  لّوا  تشخ  نیا ، لاملا _  تیب  زا  یلام  تازایتما  دـش _  هداد  تازایتما  اه  نیا  هب  دنـشاب ! هتـشاد  یتازایتما 

اه فارحنا  .دشخب  یم  يرتشیب  تعرس  ار  يدعب  مدق  یمدق ، ره  روط  نیمه  ًادعب  دوش ، یم  زاغآ  یمک  هطقن ي  زا  تسا ، يروط  نیا 
هک دش  هنوگ  نیا  تیعـضو  مّوس ، هفیلخ ي  نارود  رد  نامثع _  نارود  طساوا  دیـسر _  نامثع  نارود  هب  ات  دش  عورـش  اج  نیمه  زا 

هباحـص ي نیمه  ینعی  دـینک ! یم  هجوت  دـندش ! ناشدوخ  نامز  ياهراد  هیامرـس  نیرت  گرزب  وزج  ربمغیپ ، هباحـص ي  ناگتـسجرب 
کی ناشمادـک  ره  هک  ناگرزب  زا  اهنآ _  لاـثما  صاـقو و  یبا  نبدعـس  ریبز ، هحلط ، تسا _  فورعم  ناـشیاه  مسا  هک  ماـقم  یلاـع 

مالــسا لّوا  هـجرد  ياـهراد  هیامرــس  وزج  اـه  نـیا  دنتــشاد ، رگید  ياـهاج  نـینح و  ردـب و  رد  تاراـختفا  هقباـس ي  روـطق  باـتک 
(26 «) .دندش
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ماوع صاوخ و  طوقس  لماوع 

اهنآ شزغل  مدرم ، نایم  رد  اهنآ  هاگیاج  هب  هجوت  اب  .تسا  صاوخ  شزغل  طوقـس و  لماوع  تخانـش  اـه  تربع  رد  بلطم  نیرت  مهم 
: دنیامن یفرعم  زیچ  دنچ  رد  ار  لماوع  نیا  سؤر  يربهر  مظعم  ماقم  .دش  دهاوخ  ماوع  شزغل  ببس 

تاوهش زا  يوریپ  ادخ و  دای  زا  ندش  رود  _ 1

مالسا و يایند  صخش  لّوا  هدازاقآ ي  مالسلا _  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدیرب  رس  هک  دمآ  ییالب  هچ  هعماج  نآ  رس  رب  میمهفب  دیاب  ام  »
دوشب و هدنادرگ  تسا ، هتسشن  یم  تفالخ  دنسم  رب  وا  ردپ  هک  يرهش  نامه  رد  بلاط _  یبا  نب  یلع  رسپ  نیملـسم ، هفیلخ ي  رـسپ 

مرح دـنناسرب و  تداهـش  هـب  هنـشت  بـل  اـب  ار  شباحـصا  وا و  دـنیایب ، ـالبرک  هـب  يدارفا  رهـش  ناـمه  زا  دروـخن ! ناـکت  بآ  زا  بآ 
.منک یم  حرطم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  نم  تسا  دایز  فرح  هنیمز  نیا  رد  دـنریگب ! تراسا  هب  ار  نینمؤملاریما 

مه دعب  نم  فلخَف  : » دیامرف یم  هک  تسا  نیا  هیآ  نآ  .دـنک  یم  یفرعم  نیملـسم  هب  نآرق  ار  درد  نآ  .تسا  هداد  ار  ام  باوج  نآرق 
یکی تسا : زیچ  ود  یمومع  فارحنا  یهارمگ و  نیا  یلصا  لماوع  ( 27 «) ایغ نوقلی  فوسف  تاوهشلا  اوعّبتا  هولصلا و  اوُعاضا  فلخ 

هّجوت و ندرک ، ادج  یگدنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ، ادخ و  ندرک  شومارف  تسا  زامن  نآ  رهظم  هک  ادخ  رکذ  زا  ندش  رود 
اوعّبتاو  » مود نتـشاذگ و  رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  يادـخ  زا  بلط  لّـسوت و  اـعد و  رکذ و 

هب ذاذتلا  لام و  تورث ، يروآ  عمج  رکف  هب  یبلطایند ، هلمج  کی  رد  نتفر و  اه  سوه  لابند  نتفر ، اه  ینار  توهش  لابند  تاوهشلا »
(28 «) .ندرک شومارف  ار  اه  نامرآ  نتسناد و  لصا  ار  اه  نیا  .نداتفا  ایند  تاوهش 
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یبلطایند _ 2

تیـساسح ینید و  تریغ  اشحف ، داـسف و  یبلطاـیند و  جاور  هک  دوب  نیا  دـش ، يا  هیـضق  نینچ  یلـصا  لـماع  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  »
تلع مینک ، یم  هیکت  اـهزیچ  نیا  رکنم و  زا  یهن  هزراـبم و  اـشحف و  داـسف و  هلأـسم ي  يور  اـم  هک  نیا  .تفرگ  ار  ناـمیا  تیلوؤسم 

كدنا زا  دعب  دوب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هاگیاپ  نیلّوا  هک  يا  هنیدم  نامه  .دنک  یم  ریدـخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  هدـمع 
رابرد رد  یتقو  هک  ییاجات  دوش ، یم  لیدـبت  اه  صاـقر  نیرت  فورعم  اـه و  ناوخ  هزاوآ  اـه و  نادیقیـسوم  نیرتهب  زکرم  هب  یتدـم ،

(29 «) .دندروآ یم  هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ  هنیدم  زا  دننکب ، ربخ  ار  ناینغم  نیرتهب  دنتساوخ  یم  ماش 

قح ناوریپ  یتوافت  یب  _ 3

عضو هک  يرگید  لماع  : » دنیامرف یم  یفرعم  رگید  لماع  ار  مالسا  يایند  تشونرـس  هب  تبـسن  قح  ناوریپ  یتوافت  یب  یهجوت و  یب 
نآ ياه  نوتـس  هک  قح  ناوریپ  هک  دوب  نیا  دنک ، یم  هدهاشم  ار  انعم  نیا  مالـسلا  هیلع  همئا  یگدنز  رد  ناسنا  دـیناسر و  اجنآ  هب  ار 

دندش و هجوت  یب  نآ ، هب  تبسن  دندرک و  ضارعا  مالسا  يایند  تشونرس  زا  دندش ، یم  بوسحم  عیشت  تیالو و  يانب  یعقاو  ساسا 
يریگ تخـس  ماکح  هک  دـنداد  ناشن  روش  سّمحت و  يرادـقم  یتدـم  اه ، یـضعب  .دـنداد  یمن  تیمها  مالـسا ، يایند  تشونرـس  هب 

ار یملاظ  مدآ  مه  وا  دـنتخادنا ، هار  هب  ییادـص  رـس و  دـیزی  هیلع  اه  نیا  هک  دـیزی  نامز  رد  هنیدـم  هب  موجه  هیـضق ي  لثم  دـندرک ،
حانج ود  راک  ...دـندرک  شومارف  ار  لئاسم  دنتـشاذگ و  رانک  یلک  هب  ار  زیچ  همه  مه ، هورگ  نیا  .درک  ماع  لتق  ار  اه  نیا  داتـسرف و 
.دنز یم  هبرض  لطاب  هب  قح  حانج  هک  نانچمه  .تسا  یهیدب  دننز ، یم  هبرـض  رگیدکی  هب  دننک و  یم  هزرابم  مه  اب  هک  لطاب  قح و 
حانج ود  نیا  زا  یکی  هک  دوش  یم  مولعم  تشونرـس  یتقو  نآ  دـنک و  یم  ادـیپ  لدابت  هبرـض  نیا  دـنز ، یم  هبرـض  قح  هب  مه  لـطاب 

(30 «) .تسا هدرک  لوبق  ار  تسکش  وا  دش ، هتسخ  رتدوز  هک  ره  دوش و  هتسخ 
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سرت _ 4

لیقع نب  ملسم  هک  دش  ببس  لماع  نیمه  البرک  هعقاو ي  رد  .تسا  سرت  قح  ریسم  زا  فیعض  ياه  ناسنا  تشگزاب  لماوع  زا  یکی 
هک داتـسرف  مدرم  نیب  ار  صاوخ  نیمه  زا  هدع  کی  درک ، دایز  نبا  هک  يراک  : » دیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  .دنامب  اهنت  هفوک  رد 

، دنروآ یم  رد  ار  ناتردپ  دیدرگرب ، دیگنج ؟ یم  ارچ  دیگنج ؟ یم  یـسک  هچ  اب  دنیوگب  ات  ار ، اهردـپ  اهردام و  دـنناسرتب ، ار  مدرم 
اهنآ یلو  دنراد ، هنایزات  دنراد ، ریـشمش  دـنراد ، لوپ  دـنراد ، هچ  اه  نیا  دـنا و  هیما  ینب  اه  نیا  دـندایز ، نبا  اه  نیا  دـندیزی ، اه  نیا 

، دوبن ملـسم  ترـضح  هارمه  سک  چیه  اشع ، زامن  تقو  بش ، رخآ  .دندش  قرفتم  همه  رورم  هب  دـندناسرت ، ار  مدرم  .دـنرادن  يزیچ 
(31 !«) سک چیه 

البرک هثداح ي  شیادیپ  رد  صاوخ  شقن 

هب ملع  اب  هیواعم ، گرم  زا  سپ  اهنآ  .مینک  یم  هدهاشم  اروشاع  هثداح ي  رد  ار  صاوخ  درکلمع  لکـش  نیرتدـب  مالـسا  خـیرات  رد 
رد ات  دیایب  هفوک  هب  دندرک  توعد  تعیب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  درادـن ، ار  یمالـسا  هعماج ي  يربهر  تقایل  دـیزی  هکنیا 

، ترضح نآ  هدنیامن ي  اب  هفوک  مدرم  زا  يدایز  هورگ  اهنآ  کمک  هب  تسخن  هلحرم  رد  .دننک  دربن  نایدیزی  اب  ترـضح  نآ  باکر 
هب دایز  هّللادیبع  هک  یتشحو  سرت و  ماش و  بناج  زا  رطخ  ساسحا  هیما و  ینب  ياه  هئطوت  یپ  رد  اما  .دندرک  تعیب  لیقع ، نب  ملـسم 
زا ساـسح  ههرب ي  نیا  رد  صاوخ  درکلمع  زا  يا  هشوگ  حیـضوت  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  .دـندرک  كرت  ار  هنحـص  دروآ ، دوـجو 

رادفرط صاوخ  نیمه  دنرـصقم ! صاوخ  منیب  یم  منک ، یم  هاگن  هک  نم  دش !؟ نینچ  ارچ  بوخ ، : » دـیامرف یم  نینچ  مالـسا  خـیرات 
.دوبن هیما  ینب  وزج  هک  حیرش  یـضاق ! حیرـش  لثم  دندرک ! لمع  يدب  تیاهن  رد  قح ، رادفرط  صاوخ  نیا  زا  یـضعب  دنرـصقم ! قح 

رـس و دـنتخادنا و  نادـنز  هب  ار  هورع  نب  یناه  یتقو  تسا ! رارق  هچ  زا  عاضوا  دـیمهف  یم  تسیکاـب ! قح  دـیمهف  یم  هک  دوب  یـسک 
هک دنتفگ  یم  اهنآ  دیـسرت ! دایز  نبا  .دنتفرگ  ار  دایز  هّللا  دـیبع  رـصق  فارطا  شا  هلیبق  دارفا  نازابرـس و  دـندرک ، حورجم  ار  شیور 
هک دید  دمآ ، حیرـش  .تسا  هدنز  وگب  اه  نیا  هب  ورب  تسا ، هدـنز  یناه  نیبب  ورب  تفگ : یـضاق  حیرـش  هب  دایز  نبا  .دـیتشک  ار  یناه 

سپ حیرـش ) هب  باطخ  !) تسا یعـضو  هچ  نیا  اه ، ناملـسم  يا  تفگ : هورع  نب  یناه  .تسا  حورجم  اما  تسا ، هدنز  هورع  نب  یناه 
متساوخ یم  تفگ : یضاق  حیرش  دنهدب !؟ تاجن  اج  نیا  زا  ارم  دنیآ  یمن  ارچ  دندماین ؟ نم  غارـس  ارچ  دندرم ؟ دندش ؟ هچ  نم  موق 

، هّللا دـیبع  سوساج  هک  سوسفا  اما  میوگب ، دـنا ، هتفرگ  ار  هرامالاراد  فارطا  هک  یناسک  نیمه  هب  ار  یناـه  ياـه  فرح  نیا  مورب و 
ار راک  کی  نیمه  حیرش ، رگا  دیاش  .نید  رب  ایند  حیجرت  مییوگ  یم  ام  هک  نیمه  ینعی  هچ ؟ ینعی  مدرکن  تأرج  دوب ! هداتـسیا  اجنآ 

(32 «) .دش یم  ضوع  خیرات  داد ، یم  ماجنا 
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زا سرت  نید و  رب  ایند  حـیجرت  رطاخ  هب  اـهنآ  ياـجبان  تکرح  .دروخب  مقر  هیما  ینب  عفن  هب  خـیرات  هک  دـش  ببـس  صاوخ  یهاـتوک 
دص نیا  دندش ، یم  رفن  دص  ًالثم  دنتشاذگ  یمن  اهنت  ار  ملـسم  صاوخ  رگا  : » دیدرگ لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  بجوم  ندش  هتـشک 

یتقو دوب  هک  مه  اهنت  ملسم  دندرک ، یم  عافد  دنداتسیا ، یم  دندمآ و  یم  اهنآ  زا  یکی  هناخ ي  هب  دنتفرگ ، یم  ار  ملـسم  فارطا  رفن 
دایز نبا  نازابرس  همه ي  ییاهنت  هب  ملسم  دندرک  هلمح  راب  نیدنچ  دیـشک ! لوط  تعاس  نیدنچ  دننک ، ریگتـسد  ار  وا  دنتـساوخ  یم 

ناشفارطا مه  زاب  دنریگب !؟ ار  وا  دنتـسناوت  یم  رگم  دندوب ، وا  اب  درم  رفن  دص  رگا  دز  سپ  دـندوب _  هدـمآ  هک  يا  هدـع  نامه  ار _ 
، ددرگ یم  یقلت  صاوـخ  درکلمع  زا  يا  همقلم  هیاـم و  تسد  اروشاـع ، هثداـح ي  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  ( 33 «) .دندش یم  عمج 
هدومرف و هراشا  تاکن  نیا  هب  البرک ، ات  هکم  زا  هار  نیب  ياه  هباطخ  اه و  هینایب  اه ، هبحاـصم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  ناـنچ 

.تسا هتخاس  صاوخ  هجوتم  ار  رما  تیلوؤسم  تیعضو ، لماک  ندش  صخشم  زا  سپ 

اروشاع ياه  تربع  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

یفّرعم ناریا  مدرم  بالقنا  هزیگنا  اهنت  رگا  ار  ینید  گنهرف  رـصنع  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  یباـی  هشیر  رد  یفـصنم  رگ  لـیلحت  ره 
فراع دهتجم  دروخ ، یم  مقر  زیچ  همه  وا  هراشا  اب  هک  بالقنا ، ربهر  .تسناد  دهاوخ  نیرت  گنررپ  نیرت و  یـساسا  لقادح  دنکن ،

.دوب شتسرپ  مالـسا و  رهظم  دجاسم ، بالقنا  نوناک  .دشن  هدینـش  وا  زا  مالـسا  نامیا و  نید و  فرح  زج  هک  دوب  يا  هتـسراو  هیقف  و 
یبهذم ياهراعش  ینید و  تکرح  جوم  رد  درک  یم  مادنا  ضرع  هک  نیا  ضحمب  ای  تشادن و  یهاگیاج  ًالصا  ای  یفارحنا  ياهراعش 

يواح هک  یباتک  رد  زومر ) ) ییاقیرفآ ایسآ و  هیرـشن  یـسایس  سانـشراک  .فیجاروت  یلیـساو   » .دیدرگ یم  وحم  تخاب و  یم  گنر 
بالقنا ياه  ههرب  هیلک  رد  یهلا  نید  هب  داقتعا  دسیون : یم  تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  نوماریپ  یـسور  نارکفتم  زا  یعمج  تالاقم 

(34) .ددرگ یم  یمالسا  هعماج  یعامتجا  تارییغت  رد  یناسفن  ياه  هتساوخ  ندناود  هشیر  عنام  هک  تسا  يرترب  لصا  ناریا  یمالسا 

1422 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 942 

http://www.ghaemiyeh.com


هاگلتق رد  دوش و  یم  عورش  مرحم  زا  .دراد  ینیسح  یئاروشاع و  گنر  تسا ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  يانبریز  هک  ینید  گنهرف  نیا 
زورما ات  بالقنا  مددیپس  زا  هلّذلا  انم  تاهیه  یئاروشاع  راعـش  .دسر  یم  دوخ  جوا  هب  راو ، ینیـسح  ياه  تداهـش  یلیمحت و  گنج 

ياه ینمـشد  اهراشف و  اب  هک  تسا  راعـش  نیرتابیز  نیرتانعم و  رپ  هدروخ  دـنویپ  دـنامب  اهنت  یلع  میتسین  هفوک  لها  اـم  راعـش  اـب  هک 
مان رگا  میراد ، یم  هگن  هدـنز  ار  (ع ) نیـسح ماما  مایپ  ام  رگا   » .دوش یم  رتآراک  رت و  هدـنز  زور  هب  زور  یناـهج  رابکتـسا  نوزفازور 
جرا نآ  يارب  میناد و  یم  خیرات  لوط  رد  یناسنا  میظع  هثداح  ار  تضهن  نیا  رگا  میرامـش ، یم  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ماما هراشا  تشگنا  میورب و  ولج  مینک و  تکرح  هک  درک  دـهاوخ  کـمک  اـم  هب  هثداـح  نیا  يروآداـی  هک  تسا  نیا  يارب  میهن  یم 

(35 «) .دیسر دهاوخ  هّللا  ءاشنا  ناریا  تلم  میسرب و  اه  فده  نآ  هب  ادخ  فطل  هب  مینک و  بیقعت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

شموادـت رد  ددرگ  مکاح  هعماج  رد  یهلا  ياه  شزرا  دـبای و  تایح  دـیدجت  هرابود  مالـسا  دـش  ببـس  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
تقو نآ  .دـنام  یم  یقاب  تماما  ماظن  دـیتشاد ، هگن  ار  اـه  شزرا  نیا  رگا  بوخ  یلیخ   » .دراد دوخ  يورارف  ار  اروشاـع  ياـه  تربع 

یجیسب هیحور  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  اه  شزرا  رگا  اما  .دنوش  یمن  هدرب  حبذم  هب  رگید  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  لاثما 
رگا هچ ؟ میداتفا  نامدوخ  یـصخش  تالمجت  رکف  هب  یهلا ، نامرآ  هفیظو و  فیلکت و  هب  هجوت  ياج  هب  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار 

رد دنک _  تدهاجم  ادخ  هار  رد  هک  دـشاب  ینادـیم  کی  هکنیا  زج  دـهاوخ  یمن  چـیه  هک  ار _  صالخا  اب  نمؤم و  یجیـسب ، ناوج 
.دش دـهاوخ  نوگرگد  زیچ  همه  هچ ؟ میدرک  طلـسم  ار  تیونعم  ییافـص  یب  عقوترپ  هاوخ  نوزفا  ِيور  ُرپ  مدآ  نآ  میتخادـنا و  اوزنا 

نکمم ام  راگزور  رد  درک ، ادـیپ  هلـصاف  لاـس  هاـجنپ  شا ، هشوگرگج  تداهـش  و  (ص ) مرکا یبن  تلحر  نیب  مالـسا  ردـص  رد  رگا 
رد .میراذگن  دیاب  .دنورب  حبذم  هب  ام  لئاضف  نابحاص  اه و  تلیضف  اه  فرح  نیا  زا  رتدوز  دوشب و  رت  عیرس  یلیخ  هلـصاف  نیا  تسا 

حور میراذـگن  .تسا  نیا  اروشاع  زا  يریگ  تربع  سپ  .میتسیاب  دـیاب  دـنکب  لیمحت  اـم  رب  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لـباقم 
(36 «) .دوشب يوزنم  هعماج  رد  بالقنا  نادنزرف  بالقنا و 
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یعقاو ریـسم  رد  بالقنا  ياقب  زمر  صاوخ و  طوقـس  زا  يریگ  شیپ  راک  هار  اروشاع  ياه  تربع  مالـسا و  ردص  خـیرات  زا  هبرجت  اب 
ام هکنیا  دوش ، یم  مولعم  اجنیا  ینمادکاپ ، يراگزیهرپ و  تیمها  تیونعم و  يوقت و  نید و  هب  کسمت  : » دننک یم  نایب  نینچ  ار  شا 

بادنگ لیس  بظاوم  هک  مینک  یم  دیکأت  شرافس و  همه  نیا  دیـشاب ، امـش  هک  راگ  زور  نیا  ياه  ناوج  نیرتهب  هب  ررکم ، رد  ررکم 
ناوج نیرتهب  ًاعقاو  اه ، یجیسب  اهرادساپ و  نیمه  تسا ؟ رادساپ  ياه  ناوج  لثم  یسک  هچ  زورما  .تسا  رطاخ  نیمه  هب  دیشاب  داسف 
میراد مک  یلیخ  ار  اه  نیا  ریظن  میراد ؟ غارس  ار  ییاه  ناوج  نینچ  اجک  رد  .دنتسه  ورـشیپ  داهج ، نید و  ملع و  نادیم  رد  هک  دنیاه 

تیونعم تسادق و  لاعتم ، يادخ  هّللادـمحب  زورما  .دوب  داسف  جوم  بظاوم  دـیاب  نیاربانب ، تسین  ترثک  نیا  هب  ایند  ياج  چـیه  رد  و 
ياه لد  تسا و  یکانرطخ  زیچ  ایند ، ینیریـش  شیع و  رویز و  دـینادب  اما  دـنرهاط ، كاـپ و  اـه  ناوج  .هدرک  ظـفح  ار  بـالقنا  نیا 
نیمه دـندومرف  هک  يربـکا  داـهج  .درک  یگداتـسیا  اـه ، هسوـسو  نـیا  لـباقم  رد  دـیاب  .دـنازرل  یم  ار  يوـق  ياـه  ناـسنا  تـخس و 

(37 «) .تسا

بالقنا نادنزرف  يارب  البرک  زا  يریگ  تربع  دیاب  هراومه  اه  تصرف  ندادن  تسد  زا  خیرات و  رارکت  زا  يریگولج  يارب  ماجنارـس  و 
یتقو تفر ، تسد  زا  ربمغیپ  دنزرف  یتقو  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هجوت : دروم  يربهر  رادشه  دـشاب و  لّوا  سرد 

ار يراک  شدوخ ، ماگنه  رد  صاوخ  رگا  هدئاف ...؟ هچ  رگید  دش ، زاغآ  بیشارس  تمـس  هب  خیرات  تکرح  یتقو  داتفا ، قافتا  هعجاف 
رگا .دنوش  یمن  هدناشک  البرک  هب  اه  یلع  نب  نیـسح  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  خیرات  دندرک ، لمع  دنداد و  صیخـشت  تسا ، مزال  هک 
.دش دهاوخ  رارکت  البرک  خیرات  رد  هک  تسا  مولعم  ...دـندرک  فالتخا  مه  اب  دـندیمهفن و  ای  دـندیمهف ، رید  دـندیمهف ، دـب  صاوخ 

(38)
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رصاندمحم يدبع ، يا ,  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  هاگیاپ  عبنم : 

 

« نید غیلبت  رد  ربنم  شقن  »

هراشا

یلاع نیملسملا  مالسالا و  تجح  هدنسیون :

« نید غیلبت  رد  ربنم  شقن  »

غیلبت رد  ربنم  شقن   » یسررب هب  همیخ  هلجم  اب  وگو  تفگ  رد  یلاع  دوعـسم  مالـسالا  تجح  مارحلا ، مرحم  هام  ندیـسرارف  هب  هجوت  اب 
.تسا هتخادرپ  نید »

یسرتسد یمومع و  ياه  هناسر  شرتسگ  ذوفن و  هب  هجوت  اب  * 

دننیشنب    ؟ نآ  ياپ  مدرم  ات  دشاب  هتشاد  ییاه  یگژیو  هچ  دیاب  بوخ  ربنم  کی  سلجم ، همانرب و  روج  همه  هب  مدرم 

هرهچ هب  هرهچ  تروص  هب  ناوتب  هک  دـینک  یمن  ادـیپ  ار  ربنم ) ) یتیعقوم نینچ  یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  بهذـم  نید و  چـیه  رد  امش 
يا همانشخب  چیه  نودب  روضح  نیا  دننک و  مهارف  ار  یـسلاجم  نینچ  شوجدوخ  تروص  هب  ناناوج  مدرم و  دوش و  رازگرب  یتاسلج 

، دنا هدرک  زاب  حادم  نارنخس و  يوس  هب  ار  ناش  تیونعم  هرجنپ  رد و  مدرم  اریز  تسا ؛ مهم  رایسب  راک  نیا  ور  نیا  زا  دریگ ؛ تروص 

، ربنم رگا  تسا ، عونت  لابند  هب  تسا و  ور  هبور  باذج  ياه  هناسر  اب  زورما  ناوج  اریز  .تسافج  نداد  تسد  زا  ار  تصرف  نیاربانب ،
هب درادـن ، مه  ار  تشاد  یناـمز  هک  ار  تاـظحالم  نآ  تسا و  هدـش  دادعتـسا  اـب  روسج و  ناوج  نوچ  دـشاب ، يا  هدـننک  هتـسخ  ربنم 

.درک دهاوخ  اهر  ار  نآ  تسین ؛ روخب  درد  هب  ربنم  هک  دش  هجوتم  مالک  يادتبا  هک  نیا  ضحم 

ار بلطم  نیا  دنتسه ، یناهج  اهربنم  دنتسین ، مه  يروشک  يا و  هقطنم  یلحم ، اهربنم  دنتسه ، یناهج  ام  نابطاخم  زورما  تسناد  دیاب 
هدنز و تروص  هب  دینک  یمن  نامگ  الصا  هک  يروشک  نیرترود  رد  ینارنخس  تاسلج  یخرب  اریز  میوگ ، یم  قیقحت  ملع و  يور  زا 

.دننیشن یم  اهربنم  نیا  ياپ  دنتسین  ناملسم  هعیش و  امازلا  هک  یناسک  یتح  دوش و  یم  شخپ  نیالنآ 
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ینامز کی  دـندومرف  یم  دنتـشاد و  نامز  نیا  ياهربنم  زا  یلک  دـیجمت  کی  ناشیا  میدوب ، بالقنا  مظعم  ربهر  تمدـخ  عقوم  کـی 
، هداد خر  زورما  هک  يزیچ  اما  تشادـن ؛ يراک  نآ  هب  هن ، ای  دوب  اهزاین  اب  بسانتم  هک  نیا  درک  یم  ناـیب  ربنم  رد  ار  يزیچ  ره  يربنم 

درد بطاخم  زورما  .تسا  نتفگ  نخـس  ناهنپ ، ياهاضاقت  یخرب  یهاگ  اضاقت و  اب  بسانتم  ینارنخـس  رد  مهم  هلاـسم  .تسا  لـماک 
کـشزپ دور ؛ یم  کشزپ  دزن  هک  ینامز  اـما  دـنک ، یم  درد  شمـشچ  هک  يراـمیب  لـثم  .دـناد  یمن  قیقد  اـی  دـناد ، یمن  ار  شدوخ 
صیخشت بوخ  ار  يرامیب  هک  دشاب  هتـشاد  ار  یگژیو  نینچ  دیاب  مه  نارنخـس  نیاربانب  .تسوا  هدعم  زا  درد  هک  دهد  یم  صیخـشت 

دیاـب تیباذـج  عونت و  رب  نوزفا  بوخ  ربـنم  کـی  هک  میریگ  یم  هجیتـن  ور  نیا  زا  .دـنک  ینارنخـس  اـهزاین  نآ  اـب  بساـنتم  دـهدب و 
.دشاب بطاخم  زور و  ياهزاین  اب  بسانتم 

؟ دینک یم  يدنب  میسقت  يزیر و  حرط  هنوگچ  ار  دوخ  ینارنخس  هسلج  کی  رادفرطرپ  بوبحم و  نارنخس  کی  ناونع  هب  امش  * 

يارب طقف  نارنخـس  هکنیا  هن  دشاب ، لبق  زا  یفراعم  ینابیتشپ  کی  هب  یکتم  نارنخـس  کی  دیاب  ياوتحم  تهج  زا  متـسه  دقتعم  هدـنب 
ینارنخس رد  دناوت  یمن  درف  نیا  اریز  دشاب ، هتشادن  یفراعم  هریخذ  یتفرعم و  عبانم  ینابم و  دشاب و  هتـشاد  یتاعلاطم  ینارنخـس  کی 

ناحتما هسلج  رـس  دیایب  دعب  زور  دناوخب و  ار  یـسرد  دـهاوخب  ناحتما  بش  طقف  هک  تسا  یـسک  لثم  دـشاب ، هتـشاد  قمع  یلیخ  اه 
یفراعم ینابیتشپ  دهاوخب  رگا  یلو  .تسا  یقافتا  دـنزب ، فدـه  هب  يریت  رگا  نارنخـس  نیا  دـهدب ، خـساپ  تالاؤس  هب  ات  دوش  رـضاح 

يا هژیو  هعلاطم  دـیاب  سلجم  ره  يارب  هک  تسین  یکـش  هتبلا  .دـشاب  هتـشاد  لبق  زا  یتاـعلاطم  هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  دـشاب  هتـشاد 
کی ربنم  ینارنخـس و  نادیم  هب  دورو  زا  لبق  نارود  رد  ینعی  .دنک  مهارف  شدوخ  يارب  یفراعم  قمع  کی  دیاب  نارنخـس  اما  تشاد ؛

ار یفراعم  ینابیتشپ  هدنب  نیاربانب  .دشاب  هتشاد  يا  هعلاطم  اه  تبسانم  اه و  تیعقوم  بسانت  هب  تقو  نآ  .دشاب  هتـشاد  یفراعم  هریخذ 
.مناد یم  مزال  رایسب  صوصخ  نیا  رد 
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يور ریثأت  اریز  دشاب ، دیاب  داقتعا  نیا  تسادخ ، اب  ریثات  ًاعطق  دنک ، تبحـص  يا  هشیلک  دهاوخب  مدآ  هک  نیا  نودـب  فراعت و  نودـب 
تسین یخوش  تسا ، رکف  لد و 

؟ تسا مهم  ناتیارب  عوضوم  باختنا  رد  ییاهزیچ  هچ  دینک ؟ یم  باختنا  دوخ  ینارنخس  يارب  هنوگچ  ار  تاعوضوم  امش  * 

دننیبب دنک و  دصر  ار  یحور  يرکف و  ياهزاین  دیاب  بیبط  کی  هلزنم  هب  نارنخس  کی  هک  تسا  نیا  عوضوم  باختنا  رد  هتکن  نیلوا 
ینارنخـس اه  نآ  اب  بسانتم  تسا و  ییاهزیچ  هچ  تسالتبا  ضرعم  رد  ای  تسالتبم و  نآ  هب  درف  ای  هعماـج  هک  ار  ییاـه  يراـمیب  نآ 

.دنک

ار اهزاین  دناوت  یم  مه  دشاب ، هتشاد  یبوخ  یفراعم  تاعالطا  دشاب و  هتـشاد  یهاگآ  شدوخ  نامز  زا  هک  یبوخ  نارنخـس  ور  نیا  زا 
تیاهن یب  ملع  تمـصع و  اب  تیب  لها  نآرق و  میدقتعم  ام  .دنک  لابند  ار  نآرق  فراعم و  رد  ع )  ) تیب لها  تادیکات  مه  دجنـسب و 

، دنراد دیکات  دایز  يزیچ  يور  رگا  نیاربانب  تسا ، هدوبن  ناشدوخ  نامز  عطقم و  هب  طوبرم  هک  دـنا  هتـشاد  یخیرات  شنیب  کی  دوخ 
باختنا رد  نام  یعـس  ادتبا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .تسا  يدیلک  اشگهار و  اه  نامز  عطقم و  همه  رد  تادیکات  نیا  دوش  یم  مولعم 

ضرف .تسا  هدش  دیکات  نآ  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  ییاه  تیولوا  مود  تسا ، هوقلاب  ای  لعفلاب  ياهزاین  صیخـشت  یکی  عوضوم ،
دروم مه  تایاور  تاـیآ و  رد  عوضوم  نیا  هک  تسا  هدرک  باـختنا  ینارنخـس  يارب  ار  هبوت  نوچمه  عوضوم  کـی  نارنخـس  دـینک 

عوضوم نیا  امـش  رگا  اما  دنادرگ ؛ یم  رب  نید  هب  ار  یخرب  تساشگهار و  ینعی  تسه ، مه  نامدوخ  نامز  زاین  دروم  تسا و  دـیکات 
ثحب میرکلا ؛ باتک  یف  میکحلا  هللا  لاق  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دییوگب ؛ ینارنخـس  يادـتبا  رد  الثم  .دـینک  حرطم  يداع  یلیخ  ار 

.دشاب هتشاد  ار  مزال  تیباذج  دناوت  یمن  ینارنخس  عون  نیا  دیزادرپب ، عوضوم  نیا  نایب  هب  تسا و  هبوت  هرابرد  ام 
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ات دنک  ءاقلا  ار  دوخ  بلطم  میقتسمریغ ، تروص  هب  هک  دزاسب  ملیف  يا  هنوگ  هب  تسا  نیا  رب  شا  یعس  زاسملیف  کی  هک  هنوگ  نامه   
هتبلا .دیوگن  هبوت  زا  مه  يا  هملک  شمالک ، رخآ  ات  نارنخس  اسب  هچ  .دنک  لابند  ار  هویـش  نیا  دیاب  مه  نارنخـس  دوش ، رتشیب  شذوفن 

، دشاب تاعوضوم  هب  میقتـسمریغ  درکیور  شدرکیور ، رگا  یلو  درادن ، یلاکـشا  دنک ، نایب  میقتـسم  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  رگا 
هتشاد بسانتم  ابیز و  جورخ  دورو و  کی  دیاب  اتعیبط  هتبلا  .دنک  مهارف  ار  مزال  تیباذج  عوضوم  نیرت  يرارکت  يارب  یتح  دناوت  یم 

.دشاب

؟ تسا یفاک  ینارنخس  ياه  کینکت  زا  هدافتسا  طقف  ایآ  دراد ؟ تیمها  ینارنخس  کی  يراذگرثا  رد  یتاکن  هچ  امش  رظن  هب  * 

ریثات اعطق  دنک ، تبحص  يا  هشیلک  دهاوخب  مدآ  هک  نیا  نودب  فراعت و  نودب  .تسا  ریثات  ثحب  نوچ  تسا ، مهم  رایـسب  لاؤس  نیا 
هچ .تشاذـگ  ریثات  لد ، رکف و  کی  يور  هک  تسین  یخوش  تسا ، رکف  لد و  يور  ریثات  اریز  دـشاب ، دـیاب  داقتعا  نیا  تسادـخ ، اـب 

فیعـض یهاگ  و  فیعـض   شدوخ  هک  یـسک  کی  راک  نیا  دشاب ، درف  یگدنز  تهج  ندرک  ضوع  دح  رد  يراذگ  ریثات  قمع  اسب 
.تسین دشاب ، شبطاخم  زا  رت 

ار شدوخ  هک  نیا  دـصق  هب  حادـم  نارنخـس و  رگا  .دراد  دوجو  یـصاخ  ياهروتکاف  يرـس  کـی  يراذـگ  ریثاـت  يارب  تهج  نیا  زا 
هیحور نیا  دیاب  شحور  ياه  هیاوز  رد  .دشاب  قفوم  يراذگ  ریثات  رد  دناوت  یمن  دشاب ، ع )  ) تیب لها  ادـخ و  باجح  دـنک و  حرطم 

.مربب ولج  ار  ادخ  نید  مهاوخ  یم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 

، دیریگب دنپ  کی  دـیناوت  یم  درادـن  دـصق  تین و  هک  مه  راوید  هتـشون  يور  زا  امـش  دراد ؛ دوجو  اهزیچ  همه  رد  يراذـگریثات  هتبلا 
درف دوخ  هک  تسا  نیا  دـنمزاین  یقافتا ، هن  قیمع  راذـگریثات  نآ  اـما  دریگب ؛ هظعوم  دـنپ و  مه  راوید  رد و  زا  دـناوت  یم  ناـسنا  اریز 

.دنک حرطم  دهاوخب  ار  دوخ  هکنیا  هن  دنزب  فرح  ادخ  نید  يارب  ًاصلخم  ًاصلاخ و 

1428 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 948 

http://www.ghaemiyeh.com


ود نارنخـس  دـشاب ، يروج  نیا  رگا  منک ، لمع  لوا  مدوخ  هللاءاش  نا  هک  دـشاب  نیا  شا  یعـس  تسین ، لـماع  شدوخ  نارنخـس  رگا 
.درب یم  ار  ندینش  هدافتسا  طقف  بطاخم  یلو  درب  ، یم  ار  ندینش  نتفگ و  هدافتسا ؛

هک دنک  لوق  لقن  اهنت  دشاب و  هدیسرن  یبلطم  هب  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  دشاب ، دقتعم  دنک  یم  حرطم  هک  یبلاطم  هب  دیاب  نارنخس 
، دراد تجح  شدوخ  يارب  هک  ار  يزیچ  ره  اعقاو  ناسنا  هک  تسا  عقوم  کی  اما  منک ، یم  لـقن  مه  نم  هدرک  حرطم  ار  يزیچ  يدرف 

لها فراعم  نآرق و  اب  هک  تسا  یفرح  تسا ، ینیتم  فرح  فرح ، یلو  دشاب  یسک  زا  لوق  لقن  تسا  نکمم  یتح  دنک ، یم  حرطم 
ندوب لماع  صالخا و  رب  هوالع  هک  تسا  موس  روتکاف  نیا  منک ، عافد  نآ  زا  مناوت  یم  مه  نم  نیاربانب  تسا ، راـگزاس  نآرق  تیب و 
شموق نابز ، هب  نارنخس  هک  تسا  نیا  يراذگریثات  رد  هتکن  نیمراهچ  .دشاب  شتاداقتعا  وزج  نتشاد ، لمع  رد  یعـس  ای  درف و  دوخ 

ناش موق  نابز  هب  ءایبنا  یلو  نام  ! موق  ناـبز  هب  هن  مینک  یم  تبحـص  ناـم » مق   » ناـبز هب  اـم  ناتـسود ، زا  یکی  لوق  هب  .دـنک  تبحص 
.دشاب رثوم  یلیخ  دناوت  یم  نیا  دندرک و  یم  تبحص 

تبحـص یباطخ  يا و  هشیلک  یباتک ، دـیهاوخب  امـش  رگا  صاخ ، ياه  ینارنخـس  اهربنم و  یخرب  زا  ریغ  هب  هک  تسا  نیا  رگید  هتکن 
دناوت یم  دزادنین  فلکت  هب  ار  شدوخ  دنک ، تبحـص  ناور  هداس و  نارنخـس  رگا  دینک ، رارقرب  طابترا  بطاخم  اب  دیناوت  یمن  دـینک 

.دشاب راذگریثات 

دننک یم  رکف  یـضعب  .تسا  ناسنا  دوخ  يارب  بلطم  مضه  هدـنهد  ناشن  دـنک ، تبحـص  ناور  هداس و  شموق ، ناـبز  هب  درف  هک  نیا 
ماما یهلا و  ءایبنا   ) دـننک یم  تبحـص  ناور  هداس و  هک  یناسک  اقافتا  تسا ، ندوب  یحطـس  هناشن  دـننک ، تبحـص  هداـس  ناـسنا  رگا 

نودـب دـنک ، نایب  ار  بلاطم  دـناوت  یم  تحار  یلیخ  هک  دراد  فارـشا  بلطم  هب  درف  دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنا ) هدوب  يروجنیا  لحار 
، ادص نت  ادص و  اضف ، اه  تقو  یهاگ  یتح  تسا ، لیخد  مه  رگید  ياهزیچ  بوخ  ربنم  ینارنخـس و  کی  رد  هتبلا  .قارغا   فلکت و 

.مدرک ضرع  هک  تسا  ییاه  نامه  یلصا  لماوع  اما  دشاب ؛ راذگ  ریثات  دناوت  یم  ادص ، ندروآ  نییاپ  ندربالاب و 
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میا هدش  یگنهرف  یگناگدنچ  راچد  میشاب ، هتشاد  یگنهامه  یگنهرف و  یناشوپمه  هکنیا  ياج  هب 

یبهذم تاسلج  دادعت  دشر  هب  هجوت  اب  ارچ  * 

بـسانم بوخ و  هعماج  ینید  یقالخا و  تیعـضو  رگید ، ياهداهن  اه و  ناـمزاس  امیـس و  ادـص و  رد  یبهذـم  ياـه  هماـنرب  ددـعت  و 
؟ دیناد یم  اجک  ار  لکشم  تسین ؟

هک یمجح  نآ  نامز  بسانت  هب  ام  هنافساتم  .تسا  اهدرد  زا  نیا  دراد ، زاین  یقیمع  رایسب  یسررب  هب  مرظن  هب  هک  تسا  یبلطم  نیا  هلب 
رد یعناوم  کی  میراد ، هک  يرادقم  نیا  همه  اب  دوجو و  نیا  اب  اما  میرادن ، تیفیک  تیمک و  رظن  زا  میـشاب  هتـشاد  نام  غیلبت  رد  دیاب 

عمج رد  یعقوم  کـی  ار  نیا  .تسا  روشک  یگنهرف  یگناگدـنچ  اـی  یگناـگود  عناوم  نیا  زا  یکی  دراد ، دوجو  غـیلبت  يراذـگریثات 
.مدرک حرطم  دنتشاد ، روضح  مه  امیس  ادص و  سیئر  هک  امیس  ادص و  ناسانشراک 

نارنخس ِنم  اه  تقو  یهاگ  .میا  هدش  یگنهرف  یگناگدنچ  راچد  میـشاب ، هتـشاد  یگنهامه  یگنهرف و  یناشوپمه  هکنیا  ياج  هب  ام 
يورین دنک ، کمک  شنوناق  اب  مه  سلجم  دنک ، کمک  شملیف  اب  دیاب  مه  زاسملیف  نآ  منک ، یم  تبحص  فافع  باجح و  هب  عجار 

تسا یگنهرف  یگناگدنچ  ای  یگناگود  رـضاح  لاح  رد  .تسین  يروج  نیا  الـصا  نالا  اما  دنک ، کمک  دیاب  شلمع  اب  مه  یماظتنا 
.میراد دروخرب  ضراعت و  يدـح  ات  هکلب  میرادـن ؛ یگنهرف   یناشوپ  مه  یگنهامه و  ام  سپ  .دـنک  یم  یثنخ  ار  رگیدـمه  راـک  هک 
هرتـسگ رتراذـگریثات و  رت و  باذـج  بتارم  هب  هک  شملیف  نورد  وا  مهد ؛ یم  وگلا  منک و  یم  تبحـص  مـالک  رد  يروج  کـی  نم 

هک ییاه  هغدـغد  نآ  لقادـح  اما  هتفرگ ، تروص  يدـمعت  میوگ  یمن  هتبلا  .دـهد  یم  وگلا  مایپ و  يرگید  روج  کی  دراد  يرایـسب 
.درادن لکش  نیا  هب  وا  دراد ، ینید  ملاع  کی  الثم 
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نالا ینعی  دراد ، دوجو  لـمع  راـتفگ و  نیب  ضقاـنت  ینید ، تموکح  ینید و  هعماـج  رد  یهاـگ  هک  تسا  نیا  مه  رگید  شخب  کـی 
هب یطبر  هدرک و  هابتـشا  تسا  اج  نالف  لوئـسم  هک  ییاقآ  نآ  مییوگب  مه  ردقچ  ره  یلو  تسا  نید  فرعم  يدـح  ات  نامکاح  لمع 

دهاوخ ار  شریثأت  دـینک ، تبحـص  دـیهاوخب  امـش  یتقو  اتعیبط  دوش ؛ یم  ماـمت  تیناـحور ، نید و  مسا  هب  نیا  یلو  درادـن  تموکح 
سالتخا اج  نالف  رد  لوئـسم  نالف  عقوم  کی  هک  دیآ  یم  ناش  نهذ  رد  مدرم  هبترم  کی  ندوب ، یتسد  كاپ  هرابرد  ًالثم  .تشاذـگ 

يولج هک  تسا  نالک  تالـضعم  وزج  اه  نیا  دوش ، یم  يراذـگ  ریثات  زا  عنام  هک  تسا  لمع  هصرع  رد  یگناگود  نیا  .تسا  هدرک 
هزوح رد  اـفاصنا  هک  تسا  نیا  تسا  نانارنخـس  هیملع و  ياـه  هزوح  دوخ  هب  طوـبرم  هک  مه  شخب  نآ  دریگ و  یم  ار  يراذـگریثات 

ار دنراد  زورما  هک  یتاناکما  نایعیـش  خـیرات ، لوط  رد  اعقاو  .مینک  مهارف  ادـخ  شیپ  ار  شتتجح  دـیاب  اعقاو  میا ، هدرکن  ار  مزال  راک 
تجح میراد و  ار  تاناکما  نیا  زورما  تشاد ؟ ار  تاناکما  نیا  ینامز  هچ  هعیش  .میراد  یناهج  تاناکما  رضاح  لاح  رد  دنا ، هتشادن 

هدرتسگ و رایـسب  ياه  هصرع  هک  روشک  زا  جراخ  هب  دـسرب  هچ  تسا  رـصاق  روشک  نورد  رد  ام  نابز  دوجو  نیا  اـب  اـما  تسا ، ماـمت 
نامز بسانت  هب  هک  ددرگ  یم  رب  هیملع  ياه  هزوح  هب  نیا  .میناسرب  اه  نآ  هب  هک  میرادـن  نابز  ام  یلو  دراد ، دوجو  زاـب  ياـه  شوگ 

.دوش یم  يراذگ  ریثات  عنام  هک  تسا  ییاهزیچ  هلمج  زا  اه  نیا  دنا و  هدربن  شیپ  ار  غیلبت  تیفیک  تیمک و 

لمع تفرعم و  ملع ، امازلا  سابل  مییوگب  مهاوخ  یمن  تسا ؛ كانرطخ  دوش ، بلاـق  لاور  دـنور و  کـی  نیممعم  ریغ  زا  توعد  رگا 
دراد رارق  نآ  تشپ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  یخرب  فّرعم  سابل  اما  دروآ ، یم 
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اهزور نیا  * 

دوش یم  اه  نیا  زا  مه  یبوخ  لابقتـسا  اقافتا  دـنا و  يراولـش  تک و  دنتـسین و  ممعم  یناحور و  دـنور  یم  ربنم  هک  یناسک  زا  یخرب 
؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  هلئسم  نیا  امش 

يروج کی  دیاب  الخ  نآ  لاح  ره  هب  دننیشن ، یمن  ام  رظتنم  همه  مینک ، یمن  رپ  ار  اهالخ  یعیبط  روط  هب  ام  هک  تسا  نیا  شخب  کی 
یلیخ ياوتحم  ناشیاه  یلیخ  هک  اسب  هچ  دننک و  یم  تبحص  ناوج  نابز  هب  زور و  هب  باذج ، اه  يراولـش  تک و  اسب  هچ  دوشب ، رپ 

دنتـسه مه  یناسک  یلو  میـشاب ، هتـشاد  اهنیا  نایم  رد  داهتجا  دح  رد  دارفا  یخرب  دیاش  هک  متـسین  نیا  رکنم  نم  هتبلا  دنرادن ، يدایز 
نالا ناوجون ، ناوج و  میا  هدرکنرپ  ار  ءالخ  نوچ  یلو  دنشاب ، هتشاد  مه  يا  هدمع  تالاکشا  دنرادن و  قیمع  ینانچ و  نآ  ینابم  هک 

.دورب مه  نارگید  غارس  هک  دراد  ار  نیا  تراسج 

نآ میرادن و  يراک  الـصا  دارفا  نیا  اب  ام  دوش ، هتـسب  ربنم  هب  یناحور  ياپ  هک  دنراد  دمعت  دنراد و  ینمـشد  تیناحور  اب  یخرب  هتبلا 
مهاوخ یمن  .تسا  كانرطخ  دوش ، لیدبت  بلاق  لاور  دـنور و  کی  هب  نیممعم  ریغ  زا  توعد  رگا  اما  .میروآ  یمن  باسح  هب  ار  اه 

گنهرف رد  .دراد  رارق  نآ  تشپ  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  یخرب  فّرعم  سابل  اما  دروآ ، یم  لمع  تفرعم و  ملع ، امازلا  ساـبل  مییوگب 
مولعم رگید  دورب  تسد  زا  نیا  رگا  .تسا  هدرک  بسک  البق  ار  اه  تیحالـص  یخرب  هک  دـشوپ  یم  یـسک  ار  تیناحور  ساـبل  ینید 
.تسا رگنلت  کی  نیا  دوش و  یم  زاب  باذج  فیعض و  دنس ، یب  یطاقتلا ، بلاطم  يارب  یهار  تقو  نآ  دتفا ، یم  یتاقافتا  هچ  تسین 

عنام ناوت  یمن  تسا و  هتشاد  دوجو  هشیمه  درادن و  یلاکشا  چیه  يدروم  روط  هب  ممعمریغ  ینارنخـس  منک  یم  ضرع  لاح  نیع  رد 
.دشاب كانرطخ  دناوت  یم  نیا  دوشب  دنور  کی  دهاوخب  رگا  یلو  دش ؛ نآ 
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دنا هدش  روحم  حادم  اه  تئیه  هک  تسا  یلاس  دنچ  دسر  یم  رظن  هب  * 

يربنم دوبن و  لکش  نیا  هتشذگ  رد  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  عمج  حادم  روحم  لوح  رتشیب  مدرم  تسا و  نامهیم  یعون  هب  نارنخس  و 
؟ دیدنسپ یم  ار  هویش  مادک  تسیچ و  هراب  نیا  رد  امش  رظن  .تشاد  يروحم  هاگیاج 

مییوگ یمن  هکنیا  امک  دشاب ، حادم  اب  دیابن  تیروحم  اما  دشاب  طیارـش  قبط  رثوم و  دیاب  اه  یحادم  هک  یلاح  نیع  رد  دیدرت  نودـب 
روحم دیاب  نید  ملع  ینعی  میتسه ، روحم  ینید  ملاع  ام  .میتسه  روحم  يربنم  هن  روحم و  حادـم  هن  ام  .دـشاب  يربنم  اب  تیروحم  یتح 

، میتسه روحم  (ع ) نیـسح ماما  ام  دـیوگ  یم  هک  یحادـم  .دـنک  یم  لقتنم  ار  ینید  ملع  هک  باب  نیا  زا  ینید  ملاع  دریگب ، رارق  عقاو 
ار اعدا  نیا  دیایب  دناوت  یم  یـسک  ره  درادـن ، رکیپ  رد و  رگید  راک  هک  تسا  نیا  شرگید  يور  اما  تسا  بوخ  شرهاظ  فرح  نیا 
رب تیناحور  سابل  افرـص  نارنخـس  هکنیا  .دشاب  هدرک  یط  ار  اه  تیحالـص  کی  دشاب و  هدنراذگ  ار  ینابم  دیاب  ینید  ملاع  اما  دنک ،

.دشاب ینید  ملاع  دیاب  يربنم  میناد ، یمن  یفاک  ار  سابل  افرص  ام  دنک ، یمن  تیافک  دشاب ، هتشاد  نت 

هتـسیاش راک  نیا  دنهد ، ماجنا  ار  يرکف  راک  يرکف و  نایرج  کی  دنهاوخن  دننک و  ار  ناشدوخ  راک  رگا  راوگرزب  ناحادـم  نیاربانب 
دوب و لقع  هفسلف و  طقف  ام  نید  رگا  اریز  .تسا  بسانم  رایسب  هک  دهد  دشر  ار  یساسحا  یفطاع و  ياه  هبنج  دیاب  حادم  .تسا  يا 

رایـسب راک  نآ  نیاربانب  .دتـسیاب  شنید  يارب  ناج  ياپ  اـت  دـنک و  يراکادـف  تفر  یمن  یـسک  درک ، یمن  دـشر  یفطاـع  ياـه  هبنج 
اب تسرد و  روط  هب  ار  ساسحا  هفطاـع و  نآ  دـنک و  ار  شدوخ  راـک  حادـم  هک  یطرـش  هب  یلو  دراد ؛ حادـم  هک  تسا  يدنمـشزرا 

نیرتالاب نیا  دشاب ، تیب  لها  يارب  ینهو  هک  نیا  نودب  دهد ، جـیورت  قیقد  ياه  يزاس  ياضف  اب  قح  ياوتحم  اب  تسرد  ياه  کبس 
ینعی تسین ، وا  هب  طوبرم  هک  ییاج  رد  دـش و  جراخ  شدوخ  زرم  زا  رگا  اما  دـهدب ؛ ماجنا  دـناوت  یم  حادـم  کـی  هک  تسا  يراـک 

یمجسنم يرکف  هموظنم  کی  زونه  شدوخ  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتشاد  تیروحم  اهرکف  يور  دهدب ، تهج  دیاب  ار  اهرکف  هک  ییاج 
نآ هب  دـیابن  هداتفا و  قافتا  اهاج  یخرب  رد  هک  تسا  يا  هبرـض  نامه  نیا  تسا ، هدرکن  بسک  ار  مزال  ياه  تیحالـص  نآ  درادـن و 

.داد يور  شیپ  هزاجا 
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فشک باوخ و  فیرعت  زا  هدافتسا  * 

.دراد يدایز  يرتشم  میدق  زا  هویش  نیا  نوچ  دیناد ؟ یم  مزال  ردقچ  اه  ینارنخس  رد  ار  تامارک  و 

نامه .بذاک  ایور  قداص و  يایور  تسا ، تمـسق  ود  باوخ  ثحب  نوچ  منک ، یم  ادـج  تامارک  فشک و  اب  ار  باوخ  ثحب  هدـنب 
، ءایبنا يایور  هک  تسا  تسرد  هک  دوش  یم  لـقن  تسد  نیا  زا  يدراوم  تاـیاور  نآرق و  رد  .تسا  تمـسق  ود  مه  تمارک  هک  روط 

لقن نایب  لصا  .تسا  هدـش  ریبعت  هک  هدوب  هناقداص  ییایور  اقافتا  هک  هدوب  مه  رـصم  زیزع  ییایور  اـما  تسا ؛ هدوب  هناـقداص  ییاـیور 
عقاو رثوم  دـیفم و  دـناوت  یم  هک  ییاج  رد  نآ  ندرک  لقن  ینعی  تسین ، عونمم  دـننادب  نارگید  هکنیا  يارب  تامارک  فشک و  اـیور ،
لقن تامارک  باوخ و  رد  هک  يزیچ  نآ  .دشاب  دیفم  دناوت  یم  تسا و  هدمآ  لئاسم  نیا  مه  تایاور  رد  اریز  درادن ؛ یلاکـشا  دشاب ،

اه باوخ  تامارک و  فشک و  زا  یهوبنا  مییایب  ام  ینعی  .تسا  نتشادن  روغث  دودح و  ندوب و  رصح  دح و  یب  تسا ، رـضم  شندرک 
ای دـنک  مضه  ار  بلطم  نیا  دـناوت  یم  تسا ؟ ردـقچ  شا  همـضاه  هک  میریگب  رظن  رد  ار  بطاخم  مضه  هک  نیا  نودـب  مینک  لقن  ار 
هار نآ  لوـصحم  نیا  هدیـسر و  تمارک  فـشک و  نآ  هب  هتفر و  درف  نآ  هک  تسا  یهار  نآ  مهم  هک  مییوـگب  هکنیا  نودـب  رگا  هن !؟

.تسا رضم  رایسب  میزادرپب ، فشک  تمارک و  دوخ  هب  اهنت  تسا و 

تـسرد هار  هک  دـنک  یط  ار  یهار  نآ ، زا  نتفرگ  وگلا  اب  يدرف  دوش  یم  ثعاب  تامارک  فشک و  اه و  باوخ  یخرب  ناـیب  نیارباـنب 
هک دریگ  یم  شیپ  ار  یهار  دـسرب و  تمارک  فشک و  نیا  هب  دـناوت  یم  تدابع  رد  طارفا  اب  هک  دـنک  یم  روصت  نینچ  ـالثم  تسین ؛

هفـشاکم ار  دوخ  تالایخ  دـسر و  یم  اجک  هب  تسین  مولعم  ینابم  یط  داتـسا و  نودـب  درف  اریز  .دوش  یم  تالیخت  راچد  تیاـهن  رد 
زا زیچ  نیرتـهب  لـقن  هک  تسا  تهج  نیا  زا  .دـیایب   شیپ  ناـسنا  يارب  تسا  نکمم  هـک  تـسا  یگرزب  رایـسب  رطخ  نـیا  دـناد و  یم 
هب هجوت  اب  درف  هک  مینک  نایب  ار  داد  ماجنا  گرزب  نالف  هک  یقـالخا  لـمع  ینعی  تسا ، تاـیقالخا  لـقن  تاـمارک ، فشک و  باوخ ،

یبوخ وگلا  دناوت  یم  نیا  تسا و  هدیـسر  تامارک  نینچ  هب  هدرک و  هلماعم  دوخ  يادخ  اب  هدمآ  شیپ  وا  يارب  هک  یتالکـشم  یخرب 
.دشاب نارگید  یسات  يارب 
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...دییامرفب ار  دوخ  ینایاپ  تبحص  * 

سرد رد  هک  یکارا  هللا  تیآ  موحرم  هدازاقآ  ) مدیسر یحلصم  هللا  تیآ  تمدخ  هک  مراد  دای  هب  مورب  ربنم  متساوخ  یم  هک  لیاوا  نآ 
راک سیردـت و  سرد و  تقو  يدـح  ات  لاح  ره  هب  دراد و  دوجو  يا  هصرع  نینچ  متفگ  ناشیا  هب  مدوب ) ناـشیا  تمدـخ  هقف  لوصا 

ییاتـسور کی  رد  هک  دوب  ینامز  کی  تفگ : يروج  نیا  ناشیا  .دراد  دوجو  يا  هدرتسگ  ياه  بطاخم  اـما  دوش ؛ یم  هتفرگ  یملع 
نالا اما  میهدب ، دای  ار  نید  هلاسم  نآرق  هناهب  هب  میهدب و  دای  نآرق  هملک  ود  مینیشنب  میروایب و  ریگ  ار  رفن  کی  هک  میدوب  نیا  لابند 
رگید ام  دـننک ، یم  مهارف  ار  تاناکما  مامت  لـبقت و  ار  شا  هنیزه  دـننک و  یم  مهارف  ار  سلجم  شتاـناکما و  دـنیآ و  یم  ناـشدوخ 

.میرادن یتجح 

دشاب یلکش  نامه  رگا  ام  غیلبت  دنداد ، یم  ماجنا  شیپ  لاس  هک 50  دـننکب  ار  يراک  نامه  هیملع  ياه  هزوح  رگا  یتیعقوم  نینچ  رد 
قفوم غیلبت  راک  رد  تسا ، هدمآ  الاب  شتابلاطم  بلط و  حطس  ناوج  هک  نیا  هب  هجوت  یب  اهزاین ، هب  هجوت  یب  هدوب ، لبق  ياه  لاس  هک 

.دوب میهاوخن 

يراـک و مک  رثا  رد  ار  اـه  هصرع  نیا  هک  تسا  هصغ  میارب  ور  نیا  زا  میرادـن ، یتـجح  یغیلبت  هـصرع  رد  ندرکن  راـک  يارب  زورما   
نیا زا  دنور ؛ یم  رـضم  ياهاذغ  غارـس  دماین ، مزال  ياذغ  نآ  دـننیبب  یتقو  دـنام ، یمن  هصرع  نیا  هشیمه  .میهدـب  تسد  زا  یهاتوک 

.تسیقاب شدوخ  توق  هب  نآ  هن  دـننک ، اهر  ار  اه  سرد  همه  هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  دـتفیب ، هار  غیلبت  تضهن  کـی  دـیاب  تهج 
زکارم ام  هک  تسا  تسرد  .مینک  مهارف  ار  مزال  تاناکما  ناش  يارب  اعقاو  دنراد  ار  مزال  هقالع  مزال و  دادعتـسا  هک  یهورگ  نآ  یلو 

هتـسجرب صخاش و  یلیخ  دارفا  یغیلبت  زکارم  نیا  نورد  زا  هک  تهج  نیا  زا  دـنک ؛ یمن  تیافک  زکارم  نیا  اعقاو  یلو  میراد ؛ یغیلبت 
زامن و فلتخم  ياه  باتک  عورف ، هب  عجار  دنتـسشن  ام  ياهقف  اه  نرق  .درب  یم  نامز  زونه  هدوب و  لوا  راک  نیا  هتبلا  دـنا ؛ هدـماین  رد 

میراد اه  هداد  تاعالطا و  زا  یهوبنا  مجح  ام  نالا  دنا ، هدرک  راک  هفسلف  مالک و  ملع  رد  دنا  هدرک  راک  دنا و  هتـشون  تاکز  هزور و 
.دوش لیدبت  لوصحم  هب  دوش و  شزادرپ  دیاب  هک 

1435 ص :
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دشاب و مدرم  يوگخساپ  دییایب  يدرف  هک  دننک  یم  اضاقت  .دراد  دوجو  یغیلبت  هدرتسگ  رایسب  هصرع  امیس  ادص و  رد  رضاح  لاح  رد 
هب ار  هصرع  نیا  میتسناوتن  رگا  یتدم  کی  زا  دـعب  یتدـم ، کی  ات  یلو  دـننک ؛ یم  اضاقت  ام  زا  اهنیا  .دـشاب  هتـشاد  ار  مزال  تیباذـج 

روشک جراخ  لخاد و  رد  نامز  بسانت  هب  غیلبت  تضهن  تهج  نیا  زا  دنور ، یم  يرگید  دارفا  غارـس  تقو  نآ  مینک ، رپ  بسانم  روط 
.میرادن یتجح  چیه  ادخ  شیپ  ام  هنرگ  دوش و  هتخادرپ  نآ  هب  رگید  ياه  نابز  نامدوخ و  نابز  هب 

(farsnews.com) سراف يرازگربخ  عبنم :

اهاط لآ  میرک 

اهاط لآ  میرک 

(1) .تسا تشهب  ناناوج  رورس  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح ، ماما 

رهـش رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر ، كرابم  هاـم  همین  بش  رد  (ع ) نسح ماـما   (3)، تنس لها  (2) و  هعیش نیب  روهـشم  تیاور  هب  انب 
رکذ نابعش  هام  ار  ترـضح  نآ  تدالو  نامز  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  مه  یفیعـض  ياه  لقن  هتبلا  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  هنیدم 

.دشاب هدش  هابتشا  نیسح  ماما  تدالو  خیرات  اب  خیرات  نیا  دیاش   (4) .دنک یم 

1436 ص :

.ش 1365 مراهچ ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ص 39 ، ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  (. 1 - ) 1
، لوا پاچ  دیفم ، خیـش  هرگنک  مق ، ص 5 ، ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  دمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، خیـش  (. 2 - ) 2
1417ق؛ لوا ، پاچ  (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، ص 402 ، ج 1 ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، 1413ق ؛

.ق 1412 لّوا ، پاچ  یملعا ، توریب ، ص 25 ، (ع ،) نسحلا حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ 
، لوا پاـچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ص 60 ، ج 2 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصالا  یلع ، نب  دـمحا  ینالقـسع ، رجح  نبا  (. 3 - ) 3
، مود پاـچ  هیملعلا ، بـتکلا  راد  توریب ، ص 226 ، ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نب  دـمحم  يدـقاو ، بتاک  دعـس  نبا  1415ق ؛

پاچ یضرلا ، فیرـشلا  تاروشنم  مق ، ص 176 ، همئألا ، صئاصخ  رکذ  یف  همـألا  نم  صاوخلا  هرکذـت  يزوج ، نب  طبـس  1418ق ؛
.ق  1418 لوا ،

ص 60. ج 2 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  اهنم ؛» نابعش  یف  لیق  و  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  لوق  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  (. 4 - ) 4
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شتدالو زور  نیمتفه  رد   (2) .داد (ع ) نسح ماما  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  ار  هینک  نیا  دـنا : هتفگ  یخرب   (1) .تسا دـمحم  وبا  شا  هینک 
دروآ ردپ  تمدخ  دوب –  هدروآ  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یتشهب  ریرح  زا  يا  هچراپ  رد  ار –  نسح  ماما  هقادـنق  (س ) همطاف ترـضح 

(3) .داهن يو  رب  ار  نسح  مان  (ص ) ربمایپ و 

(8) .یقت یبتجم و  یکز ، دّیس ، زا : دنترابع  ترضح  نآ  ياه  بقل 

(ع) یلع زا  دـعب  تماما  هک  ینامز  .تشاد  لاس  تشه  ای  هام ، دـنچ  لاس و  تفه  (ع ) نسح ماما  (ص ،) ربمایپ یتوکلم  لاحترا  ماگنه 
(4) .دوب هلاس   37 دیسر ، ناشیا  هب 

(5) «. دوب يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هعمج 21  زور  یبتجم  ماما  تماما )  ) تعیب نامز  : » دیوگ یم  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

يارجا زا  سپ  ( 11) .دش اضما  همان  حلص  هیواعم  وا و  نیب  ق  _. لاس 41 ه رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  هام و  شش  ترضح  نآ  تماما  تدم 
(12) .دوب نکاس  اج  نآ  رد  ار  شفیرش  رمع  رخآ  لاس  هد  تدم  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  (ع ) نسح ماما  حلص ،

لاس رفص  ،(6) و 28  لوالا عیبر  مجنپ  دوش ؛ یم  هدید  رظن  فالتخا  یمالـسا  عبانم  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  خیرات  هرابرد 
.تسا مود  لوق  نامه  روهشم  هک   (7) يرجه هاجنپ 

1437 ص :

ص 5. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 5 - ) 1
.ق 1403 فراعتلا ، راد  توریب ، ص 567 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  (. 6 - ) 2

ص 5 . ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 7 - ) 3
ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 9 - ) 4

ص 9. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 10 - ) 5
پاچ باتکلا ، راد  مق ، ص 115 ، فارشألا ، بحب  فاحتإلا  نیدلا ، لامج  يواربش ، ص 354 ؛ ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  (. 13 - ) 6

.ق 1423 لّوا ،
نب دمحم  ریغص ، یلمآ  يربط  1422ق ؛ لوا ، پاچ  يراقلا ، راد  توریب ، ص 82 ، دیلاوملا ، جات  نسح ، نب  لضف  یسربط ، (. 14 - ) 7

، مق ص 486 ، ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، ثدحم  1413ق ؛ لوا ، پاچ  تثعب ، مق ، ص 159 ، همامالا ، لئالد  ریرج ،
ص 576. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  1421ق ؛ لوا ، پاچ  یضرلا ، تاروشنم 
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گنرین هسیـسد و  اب  هثداح  نیا   (1) .دیسر تداهـش  هب  مس  قیرط  زا  يدنک ) ثعـشا  رتخد   ) هدعج شرـسمه  تسد  هب  (ع ) نسح ماما 
رادید هب  شرسمه  تسد  هب  رهز  ندیـشون  اب  (ع ) ماما ماجنارـس  .تفریذپ  تروص  هیواعم  نب  دیزی  شرـسپ  اب  جاودزا  هدعو  هیواعم و 

ناتـسربق رد  دسا  تنب  همطاف  ناشگرزب  ردام  هربقم  رانک  رد  ار  شردارب  نفک ، لسغ و  مسارم  زا  سپ  (ع ) نیـسح ماما  تفاتـش و  قح 
(2) .درپس كاخ  هب  عیقب 

(ع) نسح ماما  بقانم  لئاضف و 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یبقانم  لیاضف و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هرابرد  ناسیون  خیرات 

دنوادخ يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1

باختنا مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع ماما  هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  هللادـبع  نب  رباج 
(ص) هللا لوسر  تمدخ  ار  نسح  ماما  هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دـنزرف  نیا  يراذـگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .»

سپ مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم  يادخ  رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندروآ و 
یلع هک  وگب  وا  هب  و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دـش ، دـنزرف  بحاص  (ص ) دـمحم هک  داتـسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادـخ 
دلوت دـمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذـگب  يو  رب  ار  نوراه  دـنزرف  مان  سپ  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبـسن 

يراذگ مان  نوراه  رسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دنزرف 
رد لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  اـم  ناـبز  : » دومرف (ص ) ربماـیپ .ربش  تفگ : لـیئربج  تسیچ »؟ نوراـه  رـسپ  ماـن  : » دومرف ربماـیپ  نک .»

(3) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح  ار  وا  : » تفگ باوج 

1438 ص :

لاؤس 4733. هدعج ،» و  (ع ) نسح ماما  : » ك.ر (. 15 - ) 1
ص 414. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 16 - ) 2

ص 411. نامه ، (. 17 - ) 3
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تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 2

هاـگن یلع  نب  نسح  هرهچ  هـب  سپ  دـنیبب ، ار  تـشهب  ناـناوج  رورـس  تساوـخ  سک  ره  : » دـنک یم  لـقن  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا  رباـج 
(1) «. دنک

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 3

(ع) نیـسح نسح و  شرـسپ  ود  اـب  همطاـف  ترـضح  دـنک : یم  لـقن  عفار ، یبا  رتخد  بنیز  شا  هدـج  زا  شردـپ ، زا  یعفار  یلع  نبا 
(ص) ربمایپ زومایب ،» ار  ود  نآ  راگدای  ثرا و  هب  يزیچ  سپ  دنتسه ، تنارـسپ  ود  نیا  : » دومرف و  دیـسر ...  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ 

نیا دـّیؤم  تسا .» نم  تعاجـش  شـشخب و  دوـج و  ياراد  نیـسح  اـما  .دراد  ارم  تهبا  تبیه و  نسح ، : » دوـمرف اـهنآ  هراـبرد  نـینچ 
هدیسرن یلع  نب  نسح  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب  تفارـش  رد  یـسک  تسا ؛ هدرک  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاور  تیاور ،

شناـهارمه زا  تفر  یم  هداـیپ  دـمآ و  نییاـپ  شبکرَم  زا  نسح  ماـما  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  هکم  ریـسم  رد  نم  دـیوگ  یم  يو  .تسا 
(2) .تفر یم  هار  ترضح  رانک  رد  دش و  هدایپ  مه  صاقو  یبا  نب  دعس  یتح  دش ، هدایپ  شبکرم  زا  زین  وا  هک  نیا  رگم  دنامن ، یسک 

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 4

(3) .دوبن یلع  نب  نسح  دننام  هللا  لوسر  هب  تهابش  رد  یسک  تسا : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 5

، دـمآ نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نآ  مدـیبوک ، ار  (ص ) ادـخ لوسر  هناخ  رد  یتجاح ، رطاخ  هب  اه  بش  زا  یبش  دـیوگ : دـیز  نب  هماسا 
یمن ار  نآ  مان  هک  دوب  هدـیچیپ  دوخ  رب  يزیچ  مدـید  ار  شترـضح  لاح  نآ  رد  تخاس ؛ هدروآرب  ار  متجاح  ربمایپ  متفگ و  ار  مزاـین 
لغب رد  ار  نیـسح  نسح و  مدـید  درک ، زاب  ار  دوخ  سابل  (ص ) ادـخ لوسر  دراد ؟ ماـن  هچ  ساـبل  نیا  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : متـسناد !
رادب تسود  وت  مراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  نم  ایادخ ! دنـشاب ! یم  مرتخد  دنزرف  نم و  دنزرف  دـنزرف ، ود  نیا  : » دومرف سپـس  تشاد ،

(4) «. دشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  یسکره 

1439 ص :

.نامه (. 18 - ) 1
ص 412. نامه ، (. 19 - ) 2

.ق 1403 مود ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، ص 338 ، ج 43 ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، (. 20 - ) 3
، رصم ، 657 ص 656 –  ج 5 ، يذمرتلا ، ننـس  یـسیع ، نب  دمحم  يذـمرت ، ص 382 ؛ ج 3 ، (ع ،) بلاـط یبأ  لآ  بقاـنم  (. 21 - ) 4

.ق                        1395 مود ، پاچ  یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  هعبطم  هبتکم و  هکرش 
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وا نم  ایادخ ! : » دومرف یم  هک  یلاح  رد  دوب ، هللا  لوسر  شود  رب  نسح  هک  مدید  نم  تسا ؛ هدمآ  بزاع  نب  ءاَرب  زا  رگید  یتیاور  رد 
(1) «. رادب تسود  ار  وا  زین  وت  مراد ، یم  تسود  ار  نسح ) )

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 6

یم هدایپ  ياپ  اب  دش ، یم  جح  مزاع  هک  ینامز  دوب و  شنامز  مدرم  نیرت  تلیـضف  اب  نیرتدهاز و  نیرتدـباع ، (ع ؛) یبتجم نسح  ماما 
، داتفا یم  تمایق  ربق و  داـی  هب  هک  یماـگنه  تسیرگ و  یم  درک  یم  گرم  داـی  هک  یناـمز  نسح  ماـما  .هنهرب  اـپ  مه  یهاـگ  تفر و 

(2) .دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا 

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 7

؛ تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ناوارف  تاـیاور  .دوب  فورعم  تلـصخ  نیا  هب  مدرم  ناـیم  رد  دوب و  شـشخب  دوج و  لـها  (ع ) یبتجم ماـما 
هار رد  ار  شا  یگدـنز  مامت  راب  ود  (ع ) نسح ماما  : » دـنک یم  لقن  ءایلوالا » هیلح   » زا راونالا » راحب   » باـتک بحاـص  یـسلجم  همـالع 

(3) «. درک میسقت  نادنمتسم  نیب  ادخ 

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 8

لاح رد  (ع ) نسح ماما  دـنک : یم  لقن  يدـهم  نبا  زا  راصبالا » ههزن   » باتک بّدؤم و  دـمحا  زا  نونفلا »  » باـتک زا  بوشآ  رهـش  نبا 
لوغـشم تسا و  اهنآ  هرفـس  رد  هدـش  دروخ  ِکشخ  ِنان  يرادـقم  دـنا و  هتـسشن  نیمز  رب  ارقف  زا  يا  هدـع  دـید  دوب ، ییاج  زا  رذـگ 

نآ زا  تسشن و  ناشرانک  رد  دش  هدایپ  بکرم  زا  ترضح  دنک ، لیم  کشخ  نان  نآ  زا  دندرک  توعد  ترضح  زا  دنتـسه ، ندروخ 
اهنآ زا  (ع ) یبتجم ماما  اذغ  زا  سپ  دندش ، ریس  دندروخ و  نآ  زا  همه  هک  دش  دایز  ردق  نآ  نان  ماما  دوجو  تکرب  هب  درک ، لیم  نان 

(4) .دومن ییاریذپ  نانآ  زا  دوخ  لزنم  رد  درک و  توعد 

1440 ص :

حیحـص () (ص هللا لوسر  یلإ  لدعلا  نع  لدـعلا  لقنب  رـصتخملا  حیحـصلا  دنـسملا  جاجح ، نب  ملـسم  يروباشین ، يریـشق  (. 22 - ) 1
.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ،)

.ش 1376 مشش ، پاچ  یچباتک ، نارهت ، ص 178 ، یلامألا ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، خیش  (. 23 - ) 2
ص 339  . ج 43 ، راونألاراحب ، (. 24 - ) 3

ص 23 . ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  (. 25 - ) 4
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هب (1) و  تـسا نوارف  هدـش ، دراو  یبتجم  ماما  تیب و  لها  بقانم  لیاضف و  هراـبرد  هک  نآرق  هیآ  اـه  هد  تاـیاور و  هنوگ  نیا  هباـشم 
زا ترضح  نآ  هک  سب  رادقم  نیمه  (ع ) نسح ماما  تیـصخش  تلیـضف و  هرابرد  .مینک  یم  افتکا  ترـضح  نآ  هرابرد  رادقم  نیمه 
هک تسا  یناسک  زا  ،(2) و  دـینادرگ رهطم  كاپ و  ار  نانآ  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  یناسک  تسا ، (ع ) تیب لها 

.درک هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  نانآ  قافتا  هب  (ص ) ادخ لوسر 

، مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا  ابیز  یبلاطم 

نآرق نوماریپ  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نانخس  زا  نخس  دنچ 

نآ هب  لمع  نآرق و  يریگارف  هب  شرافس  - 1

رارق دوخ  ربهار  ار  نآ  سپ  دـنا ، هتفر  نایم  زا  هدـش و  فیرحت  هیقب  نآرق ، زج  ینامـسآ  ياهباتک  زا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
ار شتایآ  هچ  رگا  دنک ، لمع  نآرق  ماکحا  هب  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب  .درب  یم  تسرد  هار  هب  ار  امـش  هک  تسوا  اهنت  دـیهد و 

.دناوخب ار  شتایآ  هچ  رگا  دنکن ، لمع  نآرق  هب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  دیامنن و  رب  زا 

: دیامرف یم  یهن  هنوگنیا  يأر  هب  ریسفت  زا  همادا  رد  مامه  ماما  نآ 

اریز تسا ، هدـش  بکترم  گرزب  ییاطخ  مه  زاـب  هتفگ ، تسرد  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـیامن و  ریـسفت  دوخ  رظن  هب  ار  نآرق  سک  ره 
، دنا هتشاد  نامیا  شهباشتم  هب  هتـسناد و  مارح  ار  شمارح  مارح و  ار  شلالح  هک  ار  یناسک  دوش و  یم  رـضاح  تمایق  زور  رد  نآرق 

.درب یم  خزود  هب  دـنا ، هتـسناد  مارح  ار  شلالح  لالح و  ار  شمارح  هدومن و  هاـبت  ار  شدودـح  هک  ار  یناـسک  درب و  یم  تشهب  هب 
(. دیجم نآرق  تئارق  رد  مهدزون : باب  یملید ج 1 ص 79  بولقلا  داشرإ  )

1441 ص :

، هیمالسا نارهت ، هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  یـضترم ، دیـس  يدابآزوریف ، دینک : هعجارم  باتک  نیا  هب  هراب  نیارد  (. 26 - ) 1
.ق 1392 مود ، پاچ 

www.islamquest.net عبنم : لاؤس 1504   . ریهطت ،» هیآ  : » ك.ر زین  و  33 ؛ بازحا ، (. 27 - ) 2
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هلیسو  هب  تفارش  - 2

نآ اب  مدرم  هک  یتقو  نآ  رد   ) مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  توف  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هک  ییاـه  هماـن  زا  یکی  رد 
: تسا هدمآ  نینچ  تشون  هیواعم  يارب  دندوب ) هدرک  تعیب  راوگرزب 

: دعب اما  .رخص  نب  هیواعم  يوسب  نینمؤملا  ریما  نب  نسح  هَّللا  دبع  زا  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  »

ترضح نآ  هلیسو  هب  قح  درک ، ثوعبم  دشاب  یتمحر  ملاع  مدرم  يارب  هکنیا  تهج  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترـضح  ادخ 
هب تساوخ  هک  ار  یسک  ره  درک  زیزع  امومع  ار  برع  لیلذ و  راوگرزب  نآ  هطساو  هب  ار  كرـش  لها  دومن ، فرطرب  ار  لطاب  رهاظ و 

رکذ يارب  نآ  َکِمْوَِقل / ََکل َو  ٌرْکِذـَل  ُهَّنِإ  َو  : » دـیامرف یم  فرخز ) هروس  هیآ 44  رد   ) هک نانچ  دیشخب ، تفارش  ترضح  نآ  هلیـسو 
(. همئألا ج 1 ص 570 هفرعم  یف  همغلا  فشک  «. ) دشاب یم  وت  موق  وت و 

یفخم مولع  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  یهاگآ  - 3

درک و رورم  دنک  حبذ  ار  نآ  تساوخ  یم  باصق  هک  يواگ  هدام  هب  مالّـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک : دنک  یم  تیاور  سابع  نبا 
باصق اب  ام  .دشاب  یم  دیفس  مه  شمد  رس  تسا و  نآ  یناشیپ  نایم  رد  يدیفس  هک  تسا  هلماح  يا  هدام  هلاسوگ  هب  واگ  نیا  دومرف :

نآ هب  ام  .دوب  هدومرف  نسح  ماما  هک  تسا  یفاصوا  نامه  هب  شا  هلاسوگ  میدـید  دومن  حـبذ  ار  واگ  نآ  باصق  یتقو  میداتفا ، هار  هب 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  میتفگ : ترضح 

1442 ص :
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؟ یتـسناد ار  بلطم  نیا  هنوگچ  وـت  سپ  ( 34 نامقل / ( ؟» دـناد یم  دـشاب  یم  اه  محر  رد  هک  ار  هچنآ  ادـخ  ماـحْرَْألا / ِیف  اـم  ُمَْلعَی  «َو 
دّمحم و رگم  دنرادن  عالطا  اهنآ  زا  یلـسرم  ربمغیپ  چـیه  برقم و  کلم  چـیه  ار  یفخم  یعطق و  هدیـشوپ و  نوزخم و  مولع  دومرف :

(. مالسلا هیلع  نسح  ماما  تازجعم  باب 15  توریب ج 43 ص 328  پاچ  راونألا  راحب   ) .ترضح نآ  هّیرذ 

دنا هدنز  نادیهش  - 4

هیلع یبـتجم  نسح  ماـما  ترـضح  روضح  هب  یهورگ  دومرف : هک  دـنک  یم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  زا  موجن 
: دنتفگ دندمآ و  مالسلا 

دینیبب هزجعم  نم  زا  رگا  دومرف : هدب ! ناشن  زین  وت  داد  یم  ناشن  ام  هب  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  تردپ  هک  یبئاجع  تازجعم و  نآ  زا 
: دنتفگ دیسانش ؟ یم  ار  مردپ  امش  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ  دومرف : .میروا  یم  نامیا  هک  مسق  ادخ  هب  يرآ ، دنتفگ : دیروآ ؟ یم  نامیا 
ار وا  دومرف : .تسا  هتسشن  اجنآ  رد  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دندید  درک  الاب  ار  هدرپ  هشوگ  کی  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یتقو  .ارچ 

: دنتفگ یگمه  دیسانش ؟ یم 

وت .یـشاب  یم  ماما  ترـضح  نآ  زا  دعب  ادخ و  یلو  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  ام  نونکا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیا  يرآ ،
رد شتلحر  زا  دعب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تردپ ، هک  يداد  ناشن  ام  هب  روط  نامه  ار  مالسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تردپ 

.داد ناشن  رکب  وبا  هب  ابق  دجسم 

ْنِکل ٌءایْحَأ َو  َْلب  ٌتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ُلَتُْقی  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  دیا  هدینشن  ایآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
/ هرقب « ) دیهد یمن  صیخشت  امـش  یلو  دنا ، هدنز  هکلب  دنا ، هدرم  دیئوگم  دنا  هدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  يدارفا  نآ  نوُرُعْـشَت / ال 

یم هچ  ناماما  ام  هراب  رد  سپ  دـشاب  هدـش  لزان  دـنا  هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  دارفا  هنوگ  نیا  هراـب  رد  هیآ  نیا  هک  نونکا  ( 154
؟ دیئوگ

1443 ص :
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ماما تازجعم  باب 15  ص 328  توریب ج 43  پاچ  راونـألا  راـحب   ) .هَّللا لوسر  نبا  اـی  میدومن  قیدـصت  میدروآ و  ناـمیا  دـنتفگ :
(. مالسلا هیلع  نسح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  تدوم  موزل  - 5

نمـض رد  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  مالّـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هک  درک  لقن  شدج  زا  دوخ  ردپ  زا  دـیز  نب  نسح 
ُْلق : » هدش بجاو  هیآ  نیا  حیرص  هب  یناملـسم  ره  رب  اهنآ  تدوم  تبحم و  هک  میتسه  يا  هداوناخ  نامه  زا  ام  دومرف : دوخ  ینارنخس 

یشاداپ چیه  متلاسر ) غالبا  ربارب  رد   ) امش زا  وگب : ًانْسُح / اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ال 
: دومرف ( 23 يروش / « ) مییازفا یم  شا  یکین  رب  دـنک ، یکین  راک  سک  ره  .مهاوخ و  یمن  ار  متیب ) لـها  ینعی   ) ناـکیدزن تّدوم  زج 

(. باب 13 توریب ج 23 ص 251  پاچ  راونألا  راحب   ) .تسا هداوناخ  ام  تدوم  هنسح ،» فارتقا  »

؟ تسیک دینع  راّفَک و  - 6

منهج رد  ٍدِینَع / ٍراَّفَک  َّلُک  َمَّنَهَج  ِیف  ایِْقلَأ  و   » هیآ رد  راّفَک  زا  روظنم  مدیسرپ : مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  دیوگ : یم  لضف  یتیاور  رد 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مدج  هب  رفاک  هک  یسک  دومرف : دننایک : ( 24 ق / « ) ار یجوجل  ربکتم و  هاوخ  دوخ  رفاک  ره  دینکفیب 

.دشاب ملس  و 

(. باب 11 توریب ج 47 ص 358  پاچ  راونألا  راحب   ) .مالّسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  قح  رکنم  دومرف : تسیک ؟ دینع  مدرک  ضرع 

؟ مینک کمک  قافنا و  نارگید  هب  هزادنا  هچ  هب  - 7

(67 ناقرف / « ) تسا لادتعا  ّدح  رد  ود  نیا  نایم  هراومه  ناشقافنا )  ) و ًاماوَق / َِکلذ  َْنَیب  َناک  َو   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
دوخ و ییاـناوت  هزادـنا  هب  رگناوت  ُهُرَدَـق / ِِرتـْقُْملا  یَلَع  ُهُرَدَـق َو  ِعِسوُْملا  یَلَع  (. » نارگید هب  کـمک   ) کـین راـک  ینعی : ماوق » : » دوـمرف
، ناشیا یگدنز ) تاناکما  و   ) يزور ندروآ  مهارف  هلئاع و  رب  ندرک  هنیزه  نینچمه  (، 236 هرقب / « ) دوخ ییاناوت  هزادنا  هب  تسدگنت 
هب هچنآ  زا  شیب  ار  سک  چیه  دنوادخ  و  اهاتآ / ام  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال   » تسا بسانم  هتسیاش و  نانآ  وا و  دوخ  يارب  هک  يردق  هب 

(. ...و فارسا  تهارک  باب  هیمالسإ ج 4 ص 56  پاچ  یفاک  (. ) 7/ قالط « ) دزاس یمن  فّلکم  تسا  هداد  يو 
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ناگدننک ربص  هب  باسح  نودب  رجا  - 8

تسا یتخرد  تشهب  رد  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  مالّسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
تهج ینازیم  همکحم و  هنوگ  چیه  دوش و  یم  هداد  تبیـصم  الب و  لها  هب  تمایق  زور  رد  نآ  دنیوگ و  یم  ءالتبا  تخرد  نآ  هب  هک 

مالّـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپـس  .دنزیر  یم  ورف  شاداپ  باوث و  اهنآ  رب  ناراب  دـننام  دوش و  یمن  لیکـشت  اهنآ  لامعا  یـسررب 
دنهاوخ تفایرد  باسح  نودب  لماک و  ار  ناشـشاداپ  نایابیکـش  طقف  ٍباسِح / ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  : » دناوخ ار  هیآ  نیا 

(. ربص رد  مود : باب  دالوألا ص 43  هبحألا و  دقف  دنع  داؤفلا  نکسم  (. ) 10 رمز / « ) درک

نارگید هیده  ناربج  یفالت و  - 9

راوگرزب نآ  دروآ و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  هیده  ناونع  هب  ناحیر  هخاش  کی  دیرخ ، رز  يزینک  دیوگ : یم  سنا  یتیاور  رد 
؟ يدومن دازآ  ار  وا  ناحیر  هخاش  کی  يارب  متفگ : ترضح  نآ  هب  نم  .دومن  دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا 

نامه ای  نآ  زا  رتوکین  امـش  دـنداد  هیدـه  ناونع  هب  امـش  هب  يزیچ  هاگ  ره  اهوُّدُر / ْوَأ  اْهنِم  َنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ُْمتیِّیُح  اذِإ  َو  : » دومرف
.میامن دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  هک  دوب  نیا  نز  نیا  يوکین  يازج  ( 86 ءاسن / « ) دینک یفالت  ار  رادقم 

: تسا مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا  راعشا  نیا 

ٍمَکُْحم ٍباَتِک  ِیف  ُأَْرُقی  ِهَِّلل  ٌهَضیِرَف              ِداَبِْعلا  یَلَع  َءاَخَّسلا  َّنِإ 

َمَّنَهَج َراَن  ِءاَلَُخْبِلل  َّدَعَأ  َو  ُهَناَنِج              َءاَیِخْسَْألا  َداَبِْعلا  َدَعَو 

.ٍِملْسُِمب َكاَذ  َْسیَلَف  َنِیبِغاَّرلا  ٍِلئاَِنب              ُهاَدَی  يِْدُنت  َال  َناَک  ْنَم 
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: همجرت

.دوش یم  هدناوخ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یمزال  رما  کی  ادخ  ناگدنب  يارب  ششخب  لذب و 

.تسا هدومرف  ررقم  لیخب  دارفا  يارب  ار  منهج  هداد و  هدعو  هدنشخب  ناگدنب  هب  ار  دوخ  تشهب  ادخ 

.دوب دهاوخن  ناملسم  وا  دشابن  هدنشخب  نایاون  یب  يارب  شیاهتسد  هک  یسک 

(. مالسلا هیلع  نسح  ماما  تازجعم  باب 15  توریب ج 43 ص 343  پاچ  راونألا  راحب  )

؟ دیهاوخب ار  دوخ  تجاح  یناسک  هچ  زا  - 10

.دـینک تساوخرد  نآ  لها  زا  دـیدرک  تساوخرد  ار  ییاهزاین  رگا  دومرف : مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  هک  میناوخ  یم  یتیاور  رد 
؟ دنا یناسک  هچ  نآ  لها  ادخ ، ربمایپ  دنزرف  يا  دش : هدیسرپ 

: تسا هدومرف  هدومن و  دای  نانآ  زا  هدرک و  لقن  ار  ناشناتـساد  شباتک  رد  ادـخ  هک  نانآ  دومرف : مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماـما 
ص 19 هیمالـسإ ج 1  پاچ  یفاک   ) .دـننادنمدرخ نانآ  دومرف : ( 9 رمز / « ) دنریذپ دنپ  نالدـبحاص ، اهنت  باْبلَْألا / اُولوُأ  ُرَّکَذَـتَی  امَّنِإ  »

(. لهجلا لقع و  باتک 

(182 ( ) مالسلا هیلع   ) نیسح ماما 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  ارچ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  ارچ 

رد رگم  تسانعم ، نیمه  رگنایب  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  مالـسا و  خـیرات  تسافـص ، حلـص و  تمحر و  نید  مالـسا  ًاـساسا 
نآ مه  ع )  ) نسح ماما  .تشاد  یعافد  هبنج  مه  نآ  هک  دـندش  یم  دربن  گنج و  هب  روبجم  ع  )  ) همئا ای  و  ص  )  ) ربماـیپ هک  يدراوم 

عافد و هب  ات  دندومن ، زیهجت  ار  يرکشل  تهج  نیا  زا  دندش و  وربور  هی  واعم  یشک  رکشل  تفلاخم و  اب  دندیسر ، تفالخ  هب  هک  هاگ 
هرابرد اما  ( 1) .دنیامن عافد  رگید  يا  هنوگ  هب  مالـسا  زا  دـندش ، روبجم  ماما  هک  دـش  مهارف  یطیارـش  همادا ، رد  اما  دـنزیخرب ، هلباقم 

یسایس و عاضوا  طیارش و  لولعم  هک  دنتسه  یخیرات  هثداح  ود  اهنیا  تفگ : دیاب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  و  ع )  ) نسح ماما  حلـص  تلع 
.دومن یسررب  ناشدوخ  نامز  لاوحا  عاضوا و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  ار  هعقاو  ود  نیا  دنتسه و  دوخ  نامز  یعامتجا 
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، راوگرزب ود  نیا  زا  کیره  مایق  حلص و  ّرس  .دنا  هابتشا  اطخ و  زا  موصعم  ماما و  ود  ره  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  ام  هاگن  زا 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  يا  هراپ  هب  همادا  رد  هک  تسا  هتفهن  ترضح ، ود  نآ  نامز  یعامتجا  یسایس _  طیارش  ندوب  توافتم  رد 

.درک یم  تاعارم  يدودح  ات  ار  یمالسا  ماکحا  رهاظ  دوب ، يرگ  هلیح  صخش  هیواعم  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  خیرات  رد  هچنآ  . 1
درک یم  راکشآ  زاربا و  ار  ینمشد  نیا  هکلب  تشاد ، شردپ _  دننام  دوخ _  داهن  رد  ار  مالسا  اب  ینمشد  اهنت  هن  هک  دیزی  فالخ  رب 
همان هک  نآ  اب  هیواعم  تایح  نامز  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  ( 2) .دوبن دنبیاپ  یمالـسا  تاسدقم  زا  کی  چیه  هب  و 

دنوادخ تسین ، مایق  زور  زورما ، ، " دندومرف دندزن و  راک  نیا  هب  تسد  دنتشاد ، هیواعم  هیلع  مایق  هب  توعد  يارب  قارع  لها  زا  ییاه 
(3 ".) دیوش یفخم  اه  هناخ  رد  دینکن و  يراک  تسا  هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  دهد ، رارق  تمحر  دروم  ار  امش 

نسح ماما  یماظن  تردق  ناوت و  یلخاد ، فعـض  و  ( 4) راکادف ناه  هدنامرف  صلخم و  نارای  دوبن  جراوخ و  ياهورین  ندـش  ادـیپ  . 2
دوخ هک  تسا  ترضح  نآ  حلص  لیالد  زا  ( 5 ،) هیواعم اب  دربن  رد  تکرش  زا  مدرم  تهارک  نیا  رب  ًافاضم  دوب ، هدرک  فیعـض  ار  (ع )
راداو دندیدنسپ  یمن  هک  هچنآ  رب  ار  نانآ  متـشادن  تسود  دنرازیب ، گنج  زا  دنا و  حلـص  راتـساوخ  مدرم  رتشیب  مدید  دیامرف " : یم 

(6 ".) مدرک حلص  منایعیش ، زا _ یمک  هدع  ناج _  ظفح  رطاخ  هب  سپ  .منک 
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، هیواعم رکـشل  تسد  هب  وا  ندـش  هتـشک  هیواعم و  اـب  ترـضح  نآ  يریگرد  دـندوب و  ناناملـسم  هفیلخ  ماـقم  رد  ع )  ) نسح ماـما  . 3
هتـشک عون  نیا  زا  مه  ع )  ) نیـسح ماـما  یتـح  هک  دوب  يزیچ  نیا  يرهطم ، داتـسا  هتفگ  هب  هدوب و  ناناملـسم  تفـالخ  زکرم  تسکش 

ع)  ) نیـسح ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  ( 7) دوش هتشک  تفالخ  دنسم  رد  و  ص )  ) ربمایپ ياج  رد  یـسک  هک  دنتـشاد  زیهرپ  ندش 
گنج و ياضتقا  هجو  چیه  هب  ینینچ  نیا  طیارش  نیاربانب ، .تفر  یم  نیبزا  هکم  مارتحا  هک  ارچ  دنوش ؛ هتشک  هکم  رد  دندوبن  رضاح 

.یمالسا تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  ناملسم و  مدرم  تیعضو  هب  نداد  ناماس  يارب  دوب ، مهم  کیتکات  کی  حلص  و  تشادن ، ار  دربن 

.دندرک یم  ار  راک  نیمه  دندوب ، (ع ) نسح ماما  ياج  هب  ع )  ) نیسح ماما  رگا  میدقتعم : ام  هک  تساذل 

اب ایآ  میرادن  لوبق  ار  حلص  ام  دنتفگ  دندیسر و  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  يا  هدع  ع )  ) نسح ماما  حلص  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ام  هاوگ 
؟  مینک تعیب  وت 

(8 ". ) متسه نامه  عبات  نم  هدرک  ع  )  ) نسح مردارب  هچ  ره  هن  : " دندومرف ع )  ) نیسح ماما  ترضح 

: دوب ع )  ) نسح ماما  طیارش  سکعرب  تسرد  ع )  ) نیسح ماما  نامز  طیارش  ریز  لیالد  هب  اما 

نآ زا  دیزی  هک  دوب  نیا  دش ، ع )  ) نیسح ماما  مایق  ببس  هک  ع )  ) نسح ماما  نامز  اب  ع )  ) نیسح ماما  طیارش  یـساسا  توافت  نیلوا  . 1
ینعی دوبن ؛ دنبیاپ  یمالسا  ره  اوظ  ماکحا و  زا  کی  چیه  هب  هک  دیزی _  اب  ع )  ) نیسح ماما  تعیب  دوب و  هدرک  تعیب  ياضاقت  ترضح 

ماما زا  هیواعم  هک  یلاح  رد  .ینید  تاسدقم  مالسا و  نتفر  نیب  زا  اب  دوب  يواسم  نیا  و  داسف و ....  متـس ، ملظ ، نتخانـش  تیمـسر  هب 
.دوب تعیب  ياضاقت  مدع  نیمه  همان  حلص  دراوم  زا  یکی  دوب و  هدرکن  تعیب  ياضاقت  ع )  ) نسح
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ملظ و زا  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  تدم  رد  ( 9 ،) دنتشادن هیواعم  اب  دربن  هب  یلیامت  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یمدرم  نامه  . 2
یتجح نیا  دوب و  ع )  ) نیسح ماما  فرط  زا  تموکح  لیکشت  يارب  هدامآ  رهش  کی  ًابیرقت  هفوک  دندوب و  هدمآ  هوتـس  هب  نایوما  متس 

(10) .دنداد یم  رثا  بیترت  نآ  هب  تسیاب  یم  و  ع )  ) نیسح ماما  رب  دوب 

.دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  ع ،)  ) نیسح ماما  مایق  لماع  نیرت  مهم  . 3

ار لاملا  تیب  هداد ، رییغت  ار  مالسا  ماکحا  هدومن ، متس  ملظ و  هدرک ، لمع  مالسا  فالخ  رب  شتموکح ، لاس  تسیب  تدم  رد  هیواعم 
، دوب هدرکن  لمع  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  هماـن و  حلـص  داـفم  هب  هتخیر و  قحاـن  هب  ار  مدرم  ياـه  نوخ  هدرک ، لـیم  فیح و 

ماما هک  دـیدرگ  ثعاب  همه  نیا  هدرک و ...  یفرعم  نیـشناج  ناونع  هب  ار  شزاب  گس  راوخ و  بارـش  رـسپ  شدوخ  زا  دـعب  نینچمه 
نسح ماما  نامز  رد  هیواعم  تیعضو  نیا  هک  یلاح  رد  .دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن و  مایق  هفیظو  ناونع  هب  ع )  ) نیسح

ع)  ) نیسح ماما  مایق  زاس  هنیمز  ع )  ) نسح ماما  حلـص  دنیوگ : یم  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش  دوب و  هدشن  الم  رب  مدرم  يارب  (ع )
هیواعم رب  ار  گنرین  بیرف و  هنوگره  هار  دوب ، هدش  هدناجنگ  ترـضح  نآ  هلیـسوب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  رد  هک  يدافم  اب  ینعی  ؛ دش

يزاس هنیمز  یمالسا و  هعماج  رد  وا  يارب  ییاوسر  زج  يزیچ  نیا  یلو  دنامن ، راد  افو  همان  حلص  دافم  هب  ًادعب  هیواعم  هچ  رگا  تسب ،
.درواین ناغمرا  هب  ار  شدنزرف  دض  رب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  يارب 
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: تسا رارق  نیا  زا  ع )  ) نسح ماما  همان  حلص  دافم  زا  یخرب 

.دنک لمع  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  هیواعم  . 1

.دوش ضیوفت  ع )  ) نیسح ماما  هب  يا  هثداح  ره  زورب  تروص  رد  دسرب و  ع )  ) نسح ماما  هب  يو  زا  دعب  تفالخ  رما  . 2

.دوش عنم  اهزامن  ربانم و  رد  ع )  ) یلع مانشد  بس و  . 3

.دوش یشوپ  مشچ  تسا  مهرد  نویلیم  جنپ  نآ  يدوجوم  هک  هفوک  لاملا  تیب  زا  . 4

.دنشاب ناما  رد  نایعیش  ناناملسم و  . 5

هب اهنت  هکلب  هدوبن ، هیواعم  تفـالخ  تیبثت  ددـص  رد  زگره  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هماـن  حلـص  نیا  داـفم  زا 
.داد يراک  نینچ  هب  نت  یمالسا  هعماج  طیارش  نامز و  ياضتقا  هب  هجوت  اب  ناناملسم و  مالسا و  حلاصم  تهج 

حلص هیواعم  اب  دوب  تفالخ  دنسم  رد  ماما  دوب و  مکاح  یمالسا  هعماج  رب  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
ع)  ) نیسح ماما  نامز  حلص و  ياضتقا  ع )  ) نسح ماما  نامز  طیارـش  اذل  تشاد ، توافت  مه  اب  هدوب و  فلتخم  طیارـش  هک  ارچ  درک ؛

.تشاد مایق  ياضتقا 

.97 ص 51 _  يرهطم ، داتسا  رثا  راهطا ، همئا  هریس  رد  يریس  باتک  هب  دینک  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب 

islamquest.net: عبنم

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  نیرخآ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  نیرخآ 

دنز یم  ادص  ار  دوخ  رادافو  باحصا  ماما 

ار دوخ  نارای  باحصا و  زا  کی  چیه  تسیرگن و  یم  پچ  تسار و  هب  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  افواب ، نارای  تداهـش  زا  دعب 
: داد ادن  سپ  دیسر ، یمن  شوگ  هب  اهنآ  زا  ییادص  هدییاس و  كاخ  هب  یناشیپ  هک  نانآ  زج  دیدن 
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ای َو  ٍریثَک ، َْنب  یَیْحَی  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َدـیزَی  ای  َو  ِْنیَْقلا ، َْنب  َْریَهُز  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َبیبَح  ای  َو  َهَوْرُع ، َْنب  َِیناه  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  َِملْـسُم  اـی  »
ای َو  َهَجَسْوَع ، َْنب  َِملْسُم  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  ِهَّللاَْدبَع  ای  َو  ُِّیْبلَْکلا ، ُدَسَأ  ای  َو  ِعاطُْملا ، َْنب  َْریَمُع  ای  َو  ِْنیَصُحلا ، َْنب  َمیِهاْربِإ  ای  َو  ٍِعفان ، َْنب  َلالِه 

َو ینُوبیُجت ، الَف  ْمُکیدانُأ  یلام  ِءاْجیَْهلا ، َناسُْرف  ای  َو  افَّصلا ، َلاْطبَأ  ای  َو  ِْنیَـسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  اـی  َو  ُّیِحاـیِّرلا ، ُّرُح  اـی  َو  ِحاَّمِرِّطلا ، َْنب  َدُواد 
؟ َنوُِهبَْتنَت ْمُکوُجْرَأ  ٌماِین  ُْمْتنَأ  ینوُعَمْسَت !؟ الَف  ْمُکوُعْدَأ 

ْنِم اُوموُقَف  ُلوُحُّنلا ، َّنُهالَع  ْدَـق  ْمُکِدـْقَِفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ُءاـِسن  ِهِذـهَف  ُهَنوُرُْـصنَت ؟ ـالَف  ْمُکِماـمِإ  ْنَع  ْمُُکتَّدَوَم  َْتلاـح  ْمَأ 
ّالِإ َو  ُنوُؤَخلا ، ُرْهَّدلا  ُمُِکب  َرَدَـغ  ِنُونَْملا َو  ُْبیَر  ِهَّللاَو  ْمُکَعَرَـص  ْنِکل  َو  َمائِّللا ، َهاغُّطلا  ِلوُسَّرلا  ِمَرَح  ْنَع  اوُعَفْدا  َو  ُمارِْکلا ، اَهُّیَأ  ْمُِکتَمَْون ،
«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإَف  َنوُقِحال ، ْمُِکب  َو  َنوُعِجَتْفُم ، ْمُْکیَلَع  ُنَْحن  اهَف  َنُوبِجَتَْحت ، یتَرُْصن  ْنَع  الَو  َنوُرُصْقَت ، یتَوْعَد  ْنَع  ُْمْتنُک  اَمل 

نب لاله  يا  ریثک ! نب  ییحی  يا  رهاظم ! نب  دیزی  يا  نیق ! نب  ریهز  يا  رهاظم ! نب  بیبح  يا  هورع ! نب  یناه  يا  لیقع ! نب  ملـسم  يا 
يا حاّمرط ! نب  دواد  يا  هجسوع ! نب  ملسم  يا  لیقع ! نب  هَّللادبع  يا  یبلک ! دسا  يا  عاطم ! نب  ریمع  يا  نیَصُح ! نب  میهاربا  يا  عفان !
یلو منز  یم  ادـص  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  دربن ! نادـیم  ناراوس  يا  و  صلاـخ ! نادرمروـالد  يا  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  یحاـیر ! ّرح 

راودیما نات  يرادیب  هب  هک  دـیا  هتفر  باوخ  هب  ایآ  دیونـش ؟ یمن  ار  منخـس  رگید  یلو  مناوخ  یم  ار  امـش  و  دـیهد ؟ یمن  ار  مخـساپ 
؟ دینک یمن  يرای  ار  وا  هک  دیا  هدیشک  تسد  ناتماما  ّتبحم  زا  ای  مشاب ؟
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ربارب رد  ادخ  لوسر  مرح  زا  و  ناراوگرزب ! يا  دیزیخرب ، ناتباوخ  زا  .دنا  هتشگ  ناوتان  ناتنادقف  زا  هک  دنربمایپ  نادناخ  زا  ناوناب  نیا 
.دینک عافد  تسپ ، نارگنایغط 

متوعد تباجا  زا  زگره  هنرگو  هدرکن ، افو  امـش  اب  هشیپ  تنایخ  راگزور  و  هدنکفا ، كاخ  هب  ار  امـش  گرم ، دـنگوس ! ادـخ  هب  یلو 
ِهَِّلل اَّنِإ  میوش ، یم  قحلم  امش  هب  میراوگوس و  امش  قارف  رد  ام  دیـشاب ، هاگآ  دیدیـشک ، یمن  تسد  میرای  زا  و  دیدرک ، یمن  یهاتوک 

ج 2 ص 17) نیطبسلا ، یلاعم  «. ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو 

ناسرب منایعیش  هب  ار  ممالس  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هاگنآ .دید  یلاخ  ار  اجنآ  دیشک ، رس  شناردارب  ياه  همیخ  هب  دش  اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
، دیدن ار  یـسک  تسیرگن  شنارای  ياه  همیخ  هب  سپـس  دیدن ؛ زین  اجنآ  رد  ار  یـسک  تخادنا ، یهاگن  لیقع  نادنزرف  ياه  همیخ  هب 

.تخاس یم  يراج  نابز  رب  ناوارف  ار  ِمیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوقَال  َلْوَح َو  َال   » رکذ لاح  نآ  رد  ماما 

.تفر مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شدنزرف  همیخ  هب  دش و  هناور  نانز  ياه  همیخ  هب  هاگنآ 

نب یلع  ترـضح  نوـچ  .دـنک  یم  يراتـسرپ  وا  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  شا  هّـمع  هدـیباوخ و  ینـشخ  تسوـپ  يور  رب  هـک  دـید  ار  وا 
: تفگ بنیز  شا  هّمع  هب  سپ  تسناوتن ، يرامیب  تّدش  زا  یلو  دزیخرب ، اج  زا  تساوخ  داتفا  ردـپ  هب  شهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

ماما داد و  هیکت  شا  هنیس  هب  ار  يو  مالـسلااهیلع  بنیز  تسا » هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  هک  ارچ  منیـشنب  ات  نک  مکمک  »
: تفگ دروآ و  اجب  ار  یهلا  دمح  وا  دیسرپ : شدنزرف  لاح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

.»؟ يا هدرک  هچ  قفانم  هورگ  نیا  اب  زورما  ناج ! ردپ  َنیِِقفانُْملا ؛؟ ِءالُؤه  َعَم  َمْوَْیلا  َْتعَنَص  ام  ُهاَتبأ  ای  »
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: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَّنِم َو ِمَّدلِاب  ُضْرَْألا  ِتَضاف  یّتَح  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْمُهَْنَیب ، انَْنَیب َو  ُلاتِْقلا  َّبُش  ْدَق  َو  ِهَّللا ، َرْکِذ  ْمُهاْسناَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدَـق  يِدـَلَو  ای  »
؛ ْمُْهنِم

ام و نوخ  زا  نیمز  هک  دش  رو  هلعش  نانچ  نانآ  ام و  نیب  گنج  تسا و  هدرب  ناشدای  زا  ار  ادخ  هدش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  مدنزرف 
!«. تسا هدش  نیگنر  نانآ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح 

؟ تساجک ساّبع  میومع  ناج ! ردپ  ُساَّبَْعلا »؟ َیِّمَع  َْنیَأ  ُهاَتبأ  ای  »

ربخ مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دهد - یم  خساپ  هنوگچ  هک  تسیرگن  شردارب  هب  دز و  هقلح  بنیز  نامـشچ  رب  کشا  ماگنه  نیا  رد 
.دوب هدادن  يو  هب  ار  ساّبع  تداهش 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

ادج رکیپ  زا  تارف  رانک  شناتـسد  دش و  هتـشک  تیومع  ناج ! رـسپ  ِتارُْفلا » یِطاش ِء  یلَع  ِْهیَدَی  اوُعَطَق  َو  َِلُتق ، ْدَق  َکَّمَع  َّنِإ  َّیَُنب  ای  »
! دش

یم خساپ  ماما  دیـسرپ و  شیاهومع  رگید  زا  دمآ  لاح  هب  نوچ  .دـش  لاح  یب  هک  تسیرگ  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
«. دندش دیهش  همه  : » داد

: دیسرپ هاگنآ 

»؟ ِْنیَْقلا ُْنب  ُْریَهُز  َو  َهَجَسْوَع ، ُْنب  ُِملْسُم  َو  َرِهاظَم ، ُْنب  ُبیبَح  َو  ٌِّیلَع ، یخَأ  َْنیَأ  «َو 

؟ دنیاجک نیق  نب  ریهز  هجسوع و  نب  ملسم  رهاظم ، نب  بیبح  ربکا ، یلع  مردارب 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

يرَّثلا » ِهْجَو  یلَع  یعْرَص  ْمُهُّلُکَف  ْمُْهنَع  ُلَأْسَت  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  اَّمَأ  َو  َْتنَأ ، اَنَأ َو  ّالِإ  ٌلُجَر  ِمایِْخلا  یف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعِإ  َّیَُنب  ای  »

.دنا هدش  دیهش  هداتفا و  كاخ  هب  نانآ  همه  تسا ، هدنامن  وت  نم و  زج  يدرم  اه  همیخ  نیا  رد  هک  نادب  ردق  نیمه  مدنزرف !
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« اصَْعلا ِْفیَّسلِاب َو  َّیَلَع  ُهاتَّمَع  ای  : » تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  شا  هّمع  هب  هاگنآ  .تسیرگ  تخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ 
.نک رضاح  ار  میاصع  ریشمش و  ناج ! هّمع 

؟ ینک هچ  یهاوخ  یم  امِِهب » ُعَنْصَت  ام  َو  : » دومرف شردپ 

ِهایَْحلا ِیف  َْریَخَال  ُهَّنِإَـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبِإ  ْيَدَـی  َْنَیب  ِِهب  ُّبُذَأَـف  ُْفیَّسلا  اَّمَأ  َو  اـْهیَلَع ، ُأَّکََوتَأَـف  اـصَْعلا  اَّمأ  : » درک ضرع 
« ُهَدَْعب

.درادن شزرا  وا  زا  سپ  یناگدنز  هک  ارچ  میامن ، عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  زا  مریشمش  اب  منک و  هیکت  اصع  رب 

یتَفیلَخ َْتنَأ  َو  یتَْرتِع ، ُلَْضفَأ  َو  یتَّیِّرُذ ، ُبَیْطَأ  َْتنَأ  يَدلَو  ای  : » دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  تشاد و  زاب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، اوُخَرَص اذِإ  ْمُْهتِّکَس  ِنامَّزلا  ُِبئاَون  ِءادْعَْألا َو  ُهَتامَش  ُْمُتْیلا َو  ُهَّلِّذلا َو  ُمُْهتَلِمَش  ْدَق  َنُولوُذْخَم ، ٌءابَرُغ  ْمُهَّنِإَف  ِلافْطَْألا ، ِلایِْعلا َو  ِءالُؤه  یلَع 

ْمُهَدـْنِع ٌدَـحَأ  َو ال  َكُْریَغ ، ِِهب  َنوُِسنْأَتْـسَی  ْنَم  ْمِِهلاـجِر  ْنِم  َیَِقب  اـم  ْمُهَّنِإَـف  ِمـالَْکلا ، ِْنیَِلب  ْمُهَرِطاوَخ  ِّلَـس  َو  اوُشَحْوَتْـسا ، اَذا  ْمُهِْـسنآ  َو 
« ْمِْهیَلَع یْکبَت  َْکیَلَع َو  اوُْکبَی  َو  ْمُهُّمُشَت ، َكوُّمُشَی َو  ْمُهْعَد  َكاوِس ، ْمُهَنْزُح  ِْهَیلِإ  َنوُکْشَی 

.یناکدوک ناوناب و  نیا  رب  نم  نیشناج  وت  ینم و  ترتع  نیرترب  هّیرذ و  نیرت  كاپ  وت  مدنزرف !

.تسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نارود  ياه  یتخس  نانمشد و  شنزرس  یمیتی و  ییاهنت و  هک  دنا  سک  یب  بیرغ و  نانآ 

یّلـست ار  ناشرطاخ  وکین ، مرن و  نانخـس  اب  شاب و  ناشـسنوم  دـندش  ناساره  نوچ  و  نک ، مارآ  ار  نانآ  دـنداد  رـس  هلان  هک  هاگ  ره 
ار وت  نانآ  راذـگب  .دـنیوگ  زاب  يو  هب  ار  ناشیاه  مغ  دـشاب و  ناشـسنوم  ات  تسا  هدـنامن  وت  زج  ناـشنادرم  زا  یـسک  هک  ارچ  .شخب 

.نانآ رب  وت  دننک و  هیرگ  وت  رب  نانآ  ییوبب و  ار  نانآ  وت  دنیوبب و 
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، ُهَمِطاف ای  ُهَّیَقُر َو  ای  ُهَنیکَـس َو  ای  ِمُوْثلُک َو  َّما  ای  ُبَْنیَز َو  ای  : » دومرف اسر  يادص  اب  تفرگ و  ار  شدنزرف  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
« ِهَعاَّطلا ُضِرَتْفُم  ٌمامِإ  َوُه  َو  ْمُْکیَلَع ، یتَفیلَخ  اذه  یْنبا  َّنَأ  َنْمَلْعا  یمالَک َو  َنْعَمْسا 

وا تسامش و  رب  نم  نیشناج  مدنزرف  نیا  هک  دینادب  دیونـشب و  ار  منخـس  همطاف ! يا  و  هّیقر ! يا  هنیکـس ! يا  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا 
.تسا بجاو  وا  زا  يوریپ  هک  تسا  یماما 

: دومرف شدنزرف  هب  سپس 

ناسرب منایعیش  هب  ار  ممالس  مدنزرف ! ُهوُْکباَف ؛ ًادیهَش  یضَم  ُهُوبُْدناَف َو  ًابیرَغ  َتام  یبَأ  َّنِإ  ْمَُهل : ْلُقَف  َمالَّسلا  َیِّنَع  یتَعیـش  ْغَِّلب  يَدلَو  ای  »
.دیزیرب کشا  وا  رب  سپ  دیسر  تداهش  هب  هنابیرغ  مردپ  وگب : نانآ  هب  و 

درک نت  هب  هنهک  سابل  مالسلا  هیلع  ماما 

ٌلُوتْقَم یِّناَف  ُدَّرَجا ، ال  ِیباِیث ، َْریَغ  ُهُِسْبلا  ِهیف ، ُبَغُْری  ٍبْوَِثب ال  ینُوْتئا  : » دومرف درک ، نادـیم  مزع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه 
« ٌبُولْسَم

یم اریز  دننکن ، هنهرب  ارم  متداهش  زا  دعب  مشوپب و  میاهسابل  ریز  ار  نآ  ات  دنکن  تبغر  نآ  هب  یسک  هک  دیروایب  يا  هنهک  هماج  میارب 
.دش دهاوخ  هدوبر  میاهسابل  تداهش  زا  سپ  مناد 

لها راّفک   ) هّمذ لها  سابل  نیا  ِهَّمِّذلا » ِلْهَأ  ُساِبل  اذه  : » دومرف دیشوپن و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دندروآ  یهاتوک  گنت و  سابل 
.تسا باتک )

.درک یظفاحادخ  مرح  ناوناب  اب  سپس  دیشوپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  .دندروآ  يرتدنلب  سابل 

هتـشادن ندروآ  نوریب  يارب  یـشزرا  ات   ) درک هراپ  ار  شیاج  دنچ  دـندروآ ، هنهک  سابل  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
.دندروآ نوریب  شندب  زا  زین  ار  نآ  تسپ ) درمناوجان  نمـشد   ) ماما تداهـش  زا  سپ  یلو  دیـشوپ ؛ شیاه  سابل  ریز  ار  نآ  و  دـشاب )

ج 14 ص 221) رکاسع ، نبا  خیرات  )
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مالسلا هیلع  ماما  يارب  هنیکس  هیرگ 

: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ار  يو  ماما  .داد  رس  هیرگ  هنیکس  ترضح  ماگنه  نآ  رد 

ِیناهَد ُمامَْحلا  اَذِإ  ُءاُکْبلا  ِْکنِم  یمَلْعاَف        ُهَنیکَس  ای  يدَْعب  ُلوُطَیَس 

ینامثُج یف  ُحوُّرلا  یّنِم  َمادام  ًهَرْسَح           ِکِْعمَِدب  ِیْبلَق  یقِرُْحت  ال 

ِناوْسِّنلا َهَْریَخ  ای  ُهَنیتَْأت  يِذَّلِاب              یلْوا  َْتناَف  ُْتِلُتق  اذِإ  َو 

يا .نزم  شتآ  ار  ملد  تترـسح  کشا  اب  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  .تشاد  یهاوخ  ینـالوط  ياـه  هیرگ  متداهـش  زا  سپ  نادـب  هنیکس !
ج 4 ص 119) بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   ) .يرتراوازس يراوگوس  هب  سک  ره  زا  وت  سپ  مدش  دیهش  هک  یماگنه  نانز ! نیرتهب 

مرح ناوناب  نانز و  اب  ماما  يوگتفگ 

: داد ادن  تفر و  همیخ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

« ُمالَّسلا یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ِمُوْثلُک ! َّما  ای  ُبَْنیَز ! ای  ُهَمِطاف ! ای  ُهَنیکَس ! ای  »

.متفر مه  نم  ظفاحادخ  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا  همطاف ! يا  هنیکس ! يا 

: داد خساپ  ماما  يا !؟ هدش  گرم  میلست  ایآ  ناجردپ ! دروآرب : دایرف  هنیکس 

.؟ تسا هدنامن  وا  يارب  يروای  رای و  هک  یسک  دوشن  میلست  هنوگچ  َنیعُم »؟ َُهل َو ال  َرِصان  ْنَم ال  ُِملْسَتْسَی  َْفیَک ال  »

! نادرگرب نامّدج  مرح  هب  ار  ام  تسا ) نینچ  هک  لاح  ! ) ناج ردپ  تفگ : هنیکس 

اهر ار  ام  هک  نیا  هب  هراشا   ) .تفرگ یم  مارآ  شا  هنایـشآ  رد  دـندرک  یم  اهر  ار  اطق  غرم  رگا  تاهیه ! َماَنل » اطَْقلا  َكُِرت  َْول  َتاْهیَه ، »
(. درک دنهاوخن 

راونالاراحب ج 45 ص 47)  ) .دش رو  هلمح  نمشد  يوس  هب  درک و  مارآ  ار  نانآ  ماما  تساخرب ، ناوناب  هیرگ  يادص 

دعس رمع  رکشل  هب  ماما  هظعوم 

: دومرف نانآ  هب  باطخ  دش و  کیدزن  نانمشد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
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»؟ ُُهتْکََرت ٍّقَح  یلَع  ْمَأ  ُُهْتلَعَف ، ٍمْرُج  یلَع  ْمَأ  اُهتْرَّیَغ ، ٍهَعیرَش  یلَع  ْمَأ  اُهْتلََّدب ؟ ٍهَّنُس  یلَع  ِینُوُلتْقَتَأ  ْمُکَْلیَو  ای  »

ای و  ما ؟ هدش  بکترم  یمرج  ای  ما ؟ هتخاس  نوگرگد  ار  یتعیرش  ای  ما ؟ هداد  رییغت  ار  یتّنس  ایآ  دیگنج ؟ یم  نم  اب  ارچ  امـش ! رب  ياو 
.؟ ما هدرک  كرت  ار  یّقح 

، هدوملا عیبانی   ) .میـشک یم  ار  وت  میگنج و  یم  وت  اب  میراد ، لد  هب  تردپ  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  َکِیبَِأل » ًاضُْغب  َُکُلتْقَن  اَّنِإ  : » دنتفگ
ج 3 ص 79)

! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم 

هک اجنآ  ات  دـنکفا ، كاخ  هب  ار  وا  دـمآ  شیپ  نمـشد  هاپـس  ناناولهپ  زا  سک  ره  دـیبلط ، زراـبم  دـمآ و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
« ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ُتْوَْملا  : » دومرف درک و  هلمح  هاپـس ) تسار  بناج  هب   ) هنمیم هب  هاگنآ  دـناسر  تکاله  هب  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب 

.تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم 

: دومرف درب و  شروی  هاپس ) پچ  بناج   ) هرسیم هب  سپس 

ینَْثنَأ ْنَأ ال  ُْتَیلآ  ِِّیلَع       ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ 

ِِیبَّنلا ِنید  یلَع  یْضمَأ  یبَأ         ِتالایِع  یمْحَأ 

رب منک و  یم  تیامح  مردپ  نادناخ  زا  مرواین ، دورف  رس  نمـشد ) ربارب  رد   ) هک مدرک  دای  دنگوس  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  منم 
ج 45 ص 49) راونالاراحب ،  ) .مراپسهر ربمایپ  نید 

ّتلذ اب  یگدنز  زا  رتهب  تّزع  اب  گرم  ٍّلُذ » یف  ٍهایَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 
ج 45 ص 192) راونالاراحب ،  ) .تسا

! دیشاب درم  دازآ  دیرادن  نید  رگا 

.دنکفا كاخ  هب  ار  یمیظع  هورگ  درب و  شروی  وس  ره  هب  مالسلا  هیلع  ماما 
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وـس ره  زا  تسا ، برع  نانامرهق  اه و  نادیم  روالد  نامه  دنزرف  وا  دیگنج ؟ یم  سک  هچ  اب  دـیناد  یم  ایآ  دروآرب : دایرف  دعـس  رمع 
.دیروآ موجه  يو  هب 

رو هلمح  اه  همیخ  بناج  هب  رگید  يوس  زا  دنداد و  رارق  فده  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  وس  ره  زا  زادناریت  رازه  راهچ  نامرف  نیا  زا  دـعب 
.دنتخادنا هلصاف  شمایخ  ترضح و  نآ  نایم  دندش و 

: دروآرب دایرف  مالسلا  هیلع  ماما 

یلِإ اوُعِجْراَو  ِهِذـه ، ْمُکاْینُد  یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا ، َنُوفاَخت  ُْمْتنُک ال  َو  ٌنید ، ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َنایْفُـس ! یبَأ  ِلآ  َهَعیـش  اـی  ْمُکَْحیَو  »
« َنوُمُعَْزت امَک  ًَابَرَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباسْحَأ 

، دیشاب هدازآ  دوخ  يایند  رد  لقاال  دیسرت  یمن  تمایق  زور  یسرباسح  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امش ! رب  ياو 
.دیشاب دنبیاپ  شیوخ  یبرع  يوخ  قلخ و  هب  دیناد  یم  برع  ار  دوخ  رگا  و 

، ٌحانُج َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسِّنلا  َو  ینُوِلتاُقت ، َو  ْمُُکِلتاقُأ ، يذَّلا  اَنَأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ییوگ ؟ یم  هچ  همطاف ! رـسپ  يا  دز : ادص  رمش 
« ًاّیَح ُْتمُد  ام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمَُکلاَّهُج  ْمُکَتاغُط َو  ْمُکَتاتُع َو  اوُعَْنماَف 

ار دوخ  نادان  رگنایغط و  نایهاپس  متسه ، هدنز  هک  ینامز  ات  سپ  دنرادن ، یهانگ  هک  نانز  یلو  نم ، اب  امش  مراد و  گنج  امش  اب  نم 
.دیراد زاب  نم  مرح  هب  ضّرعت  زا 

هک دینک  هلمح  شدوخ  هب  دیرادرب و  تسد  وا  مرح  زا  : » تفگ درک و  ور  شیوخ  نایرکشل  هب  هاگنآ  .دیوگ  یم  تسار  تفگ : رمش 
! راوگرزب تسا  يدروامه  دنگوس  مناج  هب 

نایهاپـس یلو  تفر  تارف  يوس  هب  بآ  يوجتـسج  رد  ماما  دـندش و  رو  هلمح  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  هب  فرط  ره  زا  نمـشد  هاـپس 
.دندش عنام  دندروآ و  موجه  یگمه 
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نمشد هب  نیرفن  ادخ و  اب  تاجانم 

شتآ رد  ات  دیسر  یهاوخن  نآ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمش  هک  دش  هناور  تارف  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد 
! ییآرد

یهاوخن نآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دـشخرد !؟ یم  یهام  مکـش  لثم  هک  ینیب  یمن  ار  تارف  بآ  ایآ  نیـسح ! ای  تفگ : يرگید  صخش 
! یشوپب مشچ  ناهج  زا  هنشت  بل  اب  هک  نآ  ات  دیشچ 

.ناریمب هنشت  ار  وا  ایادخ ! ًاشَطَع » ُْهتِمَأ  َّمُهَّللا  : » تفگ مالسلا  هیلع  ماما 

هب تفگ : یم  هتسویپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، راتفرگ  شطع  ضرم  هب  صخـش  نآ  ماما  نیرفن  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  يوار 
! تشک ارم  یگنـشت  هک  دیهد  مبآ  تفگ : یم  نانچمه  یلو  تخیر  یم  شناهد  زا  بآ  هک  اجنآ  ات  دنداد  یم  شبآ  دـیهد ! بآ  نم 

! دیسر تکاله  هب  هک  نآ  ات  دوب  نینچ  نیا  هتسویپ 

درک تباصا  ماما  یناشیپ  هب  يریت 

.درک اهر  ماما  يوس  هب  يریت  یفعج » فوتحلاوبا   » مان هب  نمشد  هاپس  زا  يدرم  هاگنآ 

اَنَأ ام  يَرت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  : » درک ضرع  دش ، يراج  ماما  نساحم  هرهچ و  رب  نوخ  دیشک ، نوریب  ار  نآ  .درک  تباصا  ماما  یناشیپ  هب  ریت 
« ًاَدبَأ ْمَُهل  ْرِفْغَت  َو ال  ًادَحَأ ، ْمُْهنِم  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یلَع  ْرَذَت  َو ال  ًادََدب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهَّللا  ِهاصُْعلا ، ِءالُؤه  َكِدابِع  ْنِم  ِهیف 

یگراچیب و اب  ار  ناـنآ  نک و  كدـنا  ار  ناـنآ  ّتیعمج  ایادـخ ! .دـسر  یم  هچ  نم  هب  شکرـس  مدرم  نیا  زا  هک  يدـهاش  وت  ایادـخ !
.زرماین ار  نانآ  زگره  راذگم و  نیمز  يور  رب  ار  یسک  نانآ  زا  و  ناریمب ، یتخبدب 

وس ره  زا  اهریت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنکفا ، یم  كاخ  رب  شریشمش  اب  ار  وا  دیسر  یم  هک  سک  ره  هب  و  درک ، هلمح  نانآ  هب  سپس 
: دومرف یم  تسشن و  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ندب  رب  دیراب و  یم 

1579 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 979 

http://www.ghaemiyeh.com


ْمُِکْلتَق َْدنِع  ْمُْکیَلَع  ُنِّوَُهی  َْلب  ُهَْلتَق ، اُوباُهتَف  ِهَّللا  ِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  اُوُلتْقَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  امَأ  ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْـسِئب  ِءوُّسلا ! َهَّمُأ  ای  »
« َنوُرُعْشَت ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ، ِهَداهَّشلِاب  یِّبَر  ِینَمِرُْکی  ْنَأ  اوُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیا  َو  َياَّیِإ ،

هدنب چیه  نتشک  زا  نم  نتشک  زا  سپ  امش  يرآ ! .دیدرک  لمع  دب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  امـش  ناتریـسدب ! يا 
هک مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب  .دوب  دهاوخ  ناسآ  ناتیارب  سک  ره  لتق  نم  نتشک  اب  هک  ارچ  دیرادن ، یـساره  ادخ  ناگدنب  زا  يا 

.دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا  دیرب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  هاگنآ  .درادب  یمارگ  شهار ) رد   ) تداهش هب  ارم  راوخ و  ار  امش  مراگدرورپ 

؟ دریگب ام  زا  ار  وت  ماقتنا  دنوادخ  هنوگچ  همطاف ! رسپ  يا  : » تفگ دروآرب و  دایرف  ینوکس  کلام  نب  نیصح 

« َمیلَْألا َباذَْعلا  ُمُْکیَلَع  ُّبُصَی  َُّمث  ْمُکَءامِد ، ُکِفْسَی  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکُسَْأب  یْقُلی  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دزاس یم  راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  ار  امش  هاگنآ  دزیر  یم  ار  ناتنوخ  دنکفا و  یم  ناتنایم  رد  فالتخا  عازن و 

ج 4 ص یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   ) .دش دراو  شکرابم  ندب  رب  يرایسب  ياه  مخز  هک  نآ  ات  دیگنج  یم  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ماما 
راونالاراحب ج 45 ص 51) 34 ؛ 

درک تباصا  ماما  يولگ  هب  يریت 

: دومرف درک و  تباصا  ماما  يولگ  هب  ریت  دنداد  رارق  اهریت  جامآ  ار  ماما  نانمشد ، هک  یماگنه  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 

« ِهَّللا یَضِر  یف  ٌلیتَق  اذه  َو  ِهَّللِاب ، ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِهَّللا َو ال  ِمِْسب  »

رهـش نبا  بقاـنم  ! ) ادـخ ياـضر  هار  رد  تسا  يدیهـش  نیا  تسین و  ادـخ  بناـج  زا  زج  ییورین  تکرح و  چـیه  دـنوادخ و  ماـن  هـب 
ج 4 ص 120) بوشآ ،
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ناشیا هنیس  رب  هبعش  هس  ریت  ندز  ماما و  یناشیپ  هب  گنس  تباصا 

.دش يراج  نوخ  دیسر ، ماما  یناشیپ  هب  دمآ و  یگنس  هاگان  هک  دیاسایب  یکدنا  تساوخ  دش ، هتسخ  مالسلا  هیلع  ماما 

ورف مالـسلا  هیلع  ماما  هنیـس  هب  دـمآ و  یمومـسم  هبعـش  هس  ریت  هک  دـنک  كاپ  شا  هرهچ  زا  نوخ  اـت  دز  ـالاب  ار  شنهاریپ  نماد  ماـما 
.تسشن

.ادخ لوسر  نییآ  رب  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ِهَّللا » ِلوُسَر  ِهِِّلم  یلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف دناوخ و ) ینابرق  ياعد   ) ماما

« ُهَْریَغ ٍِّیبـَن  ُْنبا  ِضْرَأـْلا  ِهْجَو  یلَع  َْسَیل  اًـلُجَر  َنوـُُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یهلِإ  : » درک ضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  هاـگنآ 
.تسین يو  زج  يربمایپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  دنشک  یم  ار  یسک  نانیا  هک  یهاگآ  وت  نم ! يادخ 

هب ار  نآ  دـش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاذـگ ، مخز  ّلحم  رب  ار  شتـسد  .دـش  يراـج  نادواـن  نوچمه  نوخ  .دیـشک  نوریب  ار  ریت  سپس 
! تشگنزاب نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطق  دیشاپ و  نامسآ 

: دومرف دیشک و  تروص  رس و  هب  ار  نآ  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد  رگید  راب 

« ٌنالُف ٌنالُف َو  ینَلَتَق  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُلُوقَأ : َو  یمَِدب ، ٌبوُضْخَم  اَنَأ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  يّدَج  یْقلَأ  یّتَح  ُنوُکَأ  ِهَّللاَو  اذَکه  »

لوسر يا  میوگب : مورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  رادید  هب  نینوخ  هرهچ  نیمه  اب  مهاوخ  یم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ،
راونالاراحب ج 45 ص 53) ج 2 ص 34 ؛  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   ) .دندرک دیهش  ارم  نالف  نالف و  ادخ 

داتفا نیمز  هب  بسا  زا  ادخ  شرع 
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.تساخرب یلو  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ناوارف  ياه  مخز  رثا  رب  مالسلا  هیلع  ماما 

شاک ِضْرَْألا » یَلَع  ْتَقَبَْطنِإ  ُءاـمَّسلا  َْتَیل  : » تفگ یم  زوسناـج  يا  هلاـن  اـب  دـمآ و  نوریب  اـه  همیخ  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ 
.داتفا یم  ورف  نیمز  رب  نامسآ 

! دعـس نب  رمع  يا  ِْهَیلِإ »؟ ُرُْظنَت  َْتنَأ  ِهَّللاِدـْبَعُوبا َو  ُلَتُْقیَأ  : » دومرف .تسا  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  کیدزن  هک  دـید  ار  دعـس  نب  رمع 
!؟ ینک یم  هراظن  وت  دننک و  یم  دیهش  ار  مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا 

ج 3 ص 78) ریثا ، نبا  لماک   ) .تفگن يزیچ  دنادرگرب و  ار  شتروص  دش و  يراج  دندید )  ) دعس رمع  ناگدید  زا  کشا 

؟ تسین ناملسم  امش  نایم  رد  ایآ  امش ! رب  ياو  ٌِملْسُم » ْمُکِیف  امأ  ْمُکَْلیَو ، : » دز دایرف  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

ج 1 ص 609) هعیشلا ، نایعا   ) .دادن یخساپ  یسک  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  همه  يرابگرم  توکس 

یهاگن دیگنج ، یم  روالد  ناراوس  نوچ  دوب  یمخز  هدایپ و  هک  نآ  اب  .تشاد و  رس  هب  همامع  هدرک و  نت  هب  ییادر  مالسلا  هیلع  ماما 
: تفگ یم  تشاد و  دوخ  مرح  هب  یهاگن  نازادناریت و  هب 

ِینَمِرُْکی ْنَأ  اوُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیا  َو  یِّنِم ؛ ِِهْلتَِقل  ْمُْکیَلَع  ُطَخْـسَأ  ُهَّللا  ِهَّللاِدابِع ، ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  َنُوُلتْقَت  ِهَّللاَو ال  امَأ  َنوُعِمَتَْجت ، یْلتَق  یلَعَأ  »
یضْرَی َُّمث ال  ْمُکَئامِد  َکَفَس  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکَسَْاب  َهَّللا  یَْقلََأل  ینوُُمْتلَتَق  َْول  ِهَّللاَو  امَأ  .َنوُرُعْشَت  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ، َهَّللا 

« َمیلَْألا َباذَْعلا  ُمَُکل  َفِعاُضی  یّتَح 

ار دنوادخ  هک  دیـشک  یمن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  ناه ! دـیا ؟ هدـش  دـّحتم  مه  اب  نم  نتـشک  رب  ایآ 
.دروآ مشخ  هب  نم  نتشک  زا  شیب 

.دریگب امش  زا  دیرب  یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  ارم  ماقتنا  درادب و  یمارگ  امش  يراوخ  اب  ارم  دنوادخ  مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب 
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دزیر و یم  ار  ناتنوخ  دزاس و  یم  ناتدوخ  نایم  رد  یعازن  راتفرگ  ار  امـش  دنوادخ  دـیناسرب ، لتق  هب  ارم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناه !
ج 1 ص 609) هعیشلا ، نایعا   ) .دناشچب امش  هب  یکاندرد  نیگنس و  باذع  ات  ددرگن  یضار  امش  زا  زگره ) )

مالسلا هیلع  ماما  ياه  تاجانم  نیرخآ 

: درک یم  تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  شیاهبنارگ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، ِهَمْحَّرلا ُبیرَق  ُءاشَت ، ام  یلَع  ٌرِداق  ِءاـیِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقئـالَْخلا ، ِنَع  ٌِّینَغ  ِلاـحِملا ، َدـیدَش  ِتوُرَبَْجلا ، َمیظَع  ِناـکَْملا ، َِیلاـعَتُم  َّمُهَّللا ! »
َو َتْدَرَأ ، ام  یلَع  ٌرِداق  َْکَیلِإ ، َبات  ْنَِمل  َِهبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخ ، اِمب  ٌطیُحم  َتیعُد ، اذِإ  ٌبیرَق  ِءالَْبلا ، ُنَسَح  ِهَمْعِّنلا ، ُِغباـس  ِدـْعَْولا ، ُقِداـص 

یْکبَأ َو  ًاِفئاخ ، َْکَیلِإ  ُعَْزفَأ  َو  ًاریقَف ، َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  َو  ًاجاتُْحم ، َكوُعْدَأ  َتْرِکُذ ، اذِإ  ٌروُکَذ  َو  َتْرِکُش ، اذِإ  ٌروُکَش  َو  َْتبَلَط ، ام  ٌكِرْدُم 
اِنب اوُرَدَغ  انُولَذَخ َو  انوُعَدَخ َو  انوُّرَغ َو  ْمُهَّنِإَف  انِمْوَق ، َْنَیب  انَْنَیب َو  ْمُکْحُأ  ًاِیفاک ، َْکیَلَع  ُلَّکََوتَأ  َو  ًافیعَض ، َِکب  ُنیعَتْسا  َو  ًابوُرْکَم ، َْکَیلِإ 

انِْرمَأ ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف  َِکیْحَو ، یلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َِهلاسِّرلِاب َو  ُهَْتیَفَطْـصا  يذَّلا  ِهَّللاِْدبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکبیبَح  ُدـَلَو  َو  َکِّیَِبن ، ُهَْرتِع  ُنَْحن  َو  انُولَتَق ، َو 
«. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ًاجَرْخَم  ًاجَرَف َو 

ره رب  هدرتسگ ! ییایربک  بحاص  تاقولخم ! زا  زاین  یب  ماقتنا !) رفیک و  رد   ) دنمناوت تخس  توربج ! گرزب  هاگیاج ! دنلب  يا  ایادخ !
! وکین تیالب  راشرس ! تمعن  ياراد  تسرد ! تنامیپ  کیدزن ! تتمحر  يرداق ! یهاوخ  هچ 

هچ ره  هب  و  ییاناوت ! ینک  هدارا  هچ  ره  رب  یناگدـننک ! هبوت  ریذـپ  هبوت  يراد ! هطاحا  اه  هدـیرفآ  رب  یکیدزن ! دـنناوخب  ار  وت  هاـگ  ره 
! یسر یم  یناوخب 

! ینک یم  ناشدای  دننک  تدای  نوچ  و  يرازگساپس ! دنیوگ  تساپس  نوچ 

میرگ و یم  وت  هاـگرد  هب  نزح  لاـح  اـب  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  هناـساره  مقاتـشم و  وت  هب  هنادـنمزاین  مناوـخ و  یم  ار  وـت  هنادـنمتجاح 
! امرف مکح  موق  نیا  ام و  نایم  منک ، یم  لّکوت  وت  رب  اهنت  مبلط  یم  يرای  وت  زا  هنادنمناوتان 
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.دنتساخرب ام  نتشک  هب  دندرک و  ییافو  یب  هدراذگ ، اهنت  ار  ام  دندز ، گنرین  ام  هب  نانیا 

یحو رب  يدیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  وا  هک  ومه  میتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  وت  بیبح  نادنزرف  ربمایپ و  نادناخ  ام 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  هد ، رارق  یتفر  نورب  شیاشگ و  ام  راک  رد  سپ  .یتخاس  نیما  تا 

یلَع ًاْربَص  َكُْریَغ ، ٌدُوبْعَم  َو ال  َكاوِس ، ٌّبَر  َِیلام  َنیثیغَتْـسُْملا ، َثایِغ  اـی  َكاوِس ، َهلِإ  ـال  ِّبَر  اـی  َکـِئاضَق  یلَع  ًاْربَص  : » دوزفا هاـگنآ 
ْمُهَْنَیب َو یْنَیب َو  ْمُکْحا  ْتَبَـسَک ، اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای  یتْوَْملا ، َِییُْحم  ای  َُهل ، َدافَن  ًاِمئاد ال  ای  َُهل ، َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  اـی  َکِـمْکُح 

« َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َْتنَأ 

يدوبعم وت و  زج  يراگدرورپ  ناهاوخداد ! سردایرف  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  مزرو ، یم  ییابیکـش  تردـق  اضق و  رب  اراگدرورپ !
.تسین نم  يارب  وت  زا  ریغ 

! ناگدرم هدننک  هدنز  يا  تسا ! ریذپان  نایاپ  هک  يا  هشیمه  يا  درادن ! یسر  دایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  رب 
ص مرقم ، نیسحلا  لتقم   ) .ینارواد نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  نانیا  ام و  نایم  هدروآ ! تسد  هب  هک  هچنآ  اب  سک  ره  هدنراد  اپرب  يا 

(282

ملاع نادیهش  رورس  رالاس و  تداهش  تاظحل 

هتشغآ نوخ  هب  زگره  دنگوس ! ادخب  .مدرک  یم  هراظن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ناج  مدوب و  هداتـسیا  هاگلتق  رانک  : » دیوگ یم  يوار 
هک دوب  هدننک  هریخ  شا  هرهچ  رون  نانچنآ  .دـشاب  هدنـشخرد  ابیز و  نینچ  نیا  یلو  دـشاب  هتفر  شندـب  نوخ  هک  مدوب  هدـیدن  ار  يا 

.تفر مدای  زا  وا  تداهش  هشیدنا 

شتآ رب  ات  یماشاین  بآ  داد : خساپ  نامیا  یب  لدگنـس و  يدرم  مدینـش  .تساوخ  یم  بآ  یتبرـش  لاح  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
( اهِمیمَح ْنِم  َبَرْشَتَف  َهَیِماْحلا  َدَِرت  یَّتَح  َءاْملا  ُقوُذَت  ِهَّللاَو ال   ) .یشونب نآ  میمح  زا  و  هَّللاب ) ذوعن   ) یئآرد
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وُکْشَأَو ٍرِدَتْقُم  ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ِهِراد  ِیف  ُهَعَم  ُنُکْسَأَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  یلَع  ُدِرَأ  امَّنِإ  : » دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
« ِیب ُْمْتلَعَفَو  یِّنِم  ُْمْتبَکَتْرا  ام  ِْهَیلِإ 

یم نکاس  ردـتقم  يادـخ  برق  راوج  رد  قدـص و  هاگیاج  تشهب  رد  شا  هناـخ  رد  موش و  یم  دراو  ادـخ  لوسر  مدـج  رب  نم  هکلب 
.مرب یم  تیاکش  وا  هب  دیتشاد  اور  نم  هب  تبسن  هک  یتایانج  زا  موش و 

نیسحلا لتقم   ) .دوب هدادن  رارق  یمحر  چیه  اهنآ  لد  رد  دنوادخ  ایوگ  هک  دندمآ  مشخ  هب  نانچ  نخس  نیا  ندینش  اب  دعـس  نبا  هاپس 
راونالاراحب ج 45 ص 57) ص 282 ؛ مرقم ،

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 

رایتخا رد  هک  يا  هلیسو  ره  اب  سک  ره  دوب ، هدش  یلوتسم  مالسلا  هیلع  ماما  رب  فعض  تلاح  .دوب  هدیـسر  ارف  یمظع  تبیـصم  ماگنه 
هب داتفا و  یم  شمادنا  رب  هزرل  دـش ، یم  راوگرزب  نآ  کیدزن  نتـشک  دـصق  هب  سک  ره  یلو  دز ، یم  هبرـض  ترـضح  نآ  هب  تشاد 

.تشگ یم  رب  بقع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دش  يراج  ترـضح  نآ  رـس  زا  نوخ  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  يریـشمش  تفر و  کیدزن  ریمن » نب  کلام  »
نوچ نآ  زا  سپ  وا  هک  تسا  هدمآ  خـیراوت  رد  دـنادرگ .» روشحم  ناملاظ  اب  ار  وت  ادـخ  يروخن و  بآ  اذـغ و  تسد ، نآ  اب  زگره  »

ج 3 ص 407) فارشالا ، باسنا   ) .داتفا راک  زا  شناتسد  درب و  یم  رس  هب  یتسدگنت  رقف و  تیاهن  رد  ناگراچیب 

.تخاس دراو  ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  يا  هبرض  کیرش » نب  هعرُز  »

! درک یم  راختفا  نآ  هب  و  تخاس ، دراو  ترضح  رب  یتابرض  ریشمش  هزین و  حالس  ود  اب  سنا » نب  نانس  »
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هب راظتنا  دوش و  مامت  رتعیرـس  راک  هک  تساوخ  یم  دعـس  رمع  .دوب  میظع  يا  هثداح  راظتنا  رد  ناهج  تشذگ و  یم  يدنک  هب  نامز 
زا رـس  ات  تفر  شیپ  يو  .دنک  مامت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  هک  داد  روتـسد  دوب  شرانک  رد  هک  دـیزی  نب  یلوخ  هب  .دـسر  نایاپ 

.تشگرب بقع  هب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  یلو  دزاس  ادج  ترضح  نآ  ندب 

ادج تندب  زا  رس  مشک و  یم  ارت  : » تفگ درک و  ماما  كرابم  يولگ  هلاوح  ار  يریشمش  تفر و  ولج  یلقن - هب  انب  سنا -» نب  نانـس  »
ادج ندب  زا  ار  ماما  كرابم  رس  سپ  دنیادخ  »! قلخ  نیرتهب  تردام  ردپ و  ییادخ و  لوسر  رـسپ  وت  مناد  یم  هک  یلاح  رد  منک  یم 

ج3 ص 409) فارشالا ، باسنا  ریثا ج 4 ص 78 ؛  نبا  لماک   ) .درک

هب ار  ترـضح  نآ  نساحم  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  هنیـس  يور  دش و  مشخ  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رگید ، تیاور  رد 
یناد یم  هک  یلاح  رد  یـشک  یم  ارم  ایآ  دومرف : دز و  يدنخبل  ترـضح  نآ  دـناسرب ، لتق  هب  ار  ماما  تساوخ  نوچ  تفرگ و  تسد 

؟ متسیک نم 

یم ار  وت  تسا ، یفطـصم  دمحم  تدج  یـضترم و  یلع  تردـپ  ارهز و  همطاف  تردام  مسانـش ، یم  بوخ  ار  وت  يرآ ، تفگ : رمش 
ص56) راونالاراحب ج 45 ،   ) .تخاس ادج  ندب  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  هبرض  هدزاود  اب  سپ  مرادن ! یکاب  مشک و 

مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  تعیبط  مَلاع  ینوگرگد 

.داد یم  یمیظع  هثداح  عوقو  زا  ربخ  هک  داد  خر  نیوکت  ملاع  رد  ییاه  ینوگرگد  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  خـیراوت  لقن  قبط 
: هلمج زا  دنا  هدرک  لقن  ًاقفتم  تنس  لها  هعیش و  ار ، ملاع  ياه  ینوگرگد  هب  طوبرم  تایاور 
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ارف ار  فارطا  البرک و  نامـسآ  ماف  خرـس  نافوط  یکیرات و  اب  مأوت  دـیدش  رابغ  تقو  نآ  رد  فوهل : رد  سوواط  نب  دیـس  لقن  هب  انب 
، اهدادیور اه ، هزیگنا  اه ، هشیر  اروشاع   ) .تسا هدش  لزان  باذع  اهنآ  رب  دـندومن  نامگ  دـندرک و  تشحو  دعـس  نبا  هاپـس  تفرگ ،

ص 500) ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  اهدمایپ ،

 / ارعـش هروس  ! ) تساجک هب  ناشتـشگزاب  هک  دـنناد  یم  يدوز  هب  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  نُوِبلَْقنَی » ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  «َو 
(227

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  هزیگنا   - نابیرغ ماش   - مهدزای بش 

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  ياه  هزیگنا   

ًاحاتْفِم َدْمَحلا  َلَعَج  يّذلا  ِهِّلل  ُدمَْحلَا  میظعلا  یلعلا  هللااب  ّالا  هّوق  لوح و ال  .میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  .میجرلا  ناطیـشلا  نِم  هللااب  ُذوعا 
ِهتالاسر ِغلَبُم  هِرـس و  ِِظفاح  ِهترَیِخ  هبیبَح و  یلع  مالَّسلا  هولَّصلا و  َُّمث  ِهتَمَظَع  ِهئالآ و  یلَع  ًالیلد  ِهلْـضَف و  ْنِم  دیزَم  ْنِم  ًاببَـس  هِرْکِذـِل و 

.نیضَرَْالا ِیف  هللا  هیقب  امَّیس  نیبَجَْتنُملا  نیرهاّطلا  نیبیّطلا  ِِهلآ  یلع  دمحم  مساقلاابا  انَّیبَن  انِدِّیَس و 

(119/ هبوت ) َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُکَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  یلاعت : كرابت و  هللا  لاق 

نزح و ازع و  بش  نیا  رد  میرکاش  ار  ادخ  .تسوا  يافواب  نارای  نادنزرف و  باحـصا و  نیـسحلا و  هللادـبع  ابا  ترـضح  نابیرغ  ماش 
يوناب نآ  تمدخ  یتیلـست  تدارا و  ضرع  (س ) هموصعم همطاف ي  ترـضح  گرزب  يوناب  نآ  مرح  رانک  رد  داد  قیفوت  ام  هب  هودـنا 

همه ي بیصن  ار  ینیسح  فیرـش  عجـضم  و  (ع ) هللادبع ابا  ربق  ترایز  یمایا  نینچ  رد  میهاوخ  یم  ادخ  زا  میـشاب و  هتـشاد  راوگرزب 
هاگدروآ رد  قارع و  هدیتفت  نیمزرـس  رد  دودحم ، یتاعاس  رد  اروشاع  هثداح ي  .دنادرگب  ترـضح  نآ  هب  نادنم  هقالع  عمج و  نیا 

يدایز ناراگزور  هثداح ، نآ  زا  .تسویپ  عوقو  هب  شزرا  دـض  شزرا و  ههبج ي  ود  ّتلذ ، تزع و  ههبج ي  ود  نیب  رباربان  يدربن  و 
ینیمزرس رد  هک  يا  هثداح  تسا ، دودحمان  دنلب و  مایپ  رظن  زا  اما  هاتوک ، نامز  رظن  زا  هک  ار  هثداح  نیا  یسک  ره  .تسا  هدش  يرپس 

.تسا هتخادرپ  نآ  یسررب  دقن و  هب  هدرک و  لیلحت  دوخ  هاگدید  ساسارب  ار  داد  خر  ملاع  همه ي  رد  هدرتسگ  اما  کچوک ،
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، دـش راگدـنام  نینوخ و  هثداح  نیا  هب  رجنم  هک  یتانایرج  هللادـبع و  ابا  هزیگنا  (ع ،) نیـسح ماـما  فادـها  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب 
دبع ابا  نانخس  هب  هعجارم  اب  میناوت  یم  نارگید  ياه  لیلحت  تارظن و  ندینش  زا  لبق  .تسا  (ع ) نیـسح ماما  نادیهـش ، رالاس  تاملک 
جنپ رکذ  اب  هللا ، دـبع  ابا  مهم  هزیگنا ي  جـنپ  هب  اج ، نیا  رد  .مینک  تفاـیرد  (ع ) ماـما زا  ار  هثداـح  نیا  لـیلحت  ماـیق و  لـیلحت  (ع ،) هللا

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نیموصعم  همئا  تاملک  ای  نیسح  ماما  تاملک  زا  لاثم  دهاش 

؟ دومن مایق  هللا  دبع  ابا  ارچ 

: ینید هزیگنا ي  -1

بظاوم مدرم  يا  دوـمرف : یم  نینمؤـملاریما  .تسا  روـما  همه  سأر  رد  نید  ظـفح  هک  نید  ظـفح  نید ؛ هماـقا  ینعی  ینید  هزیگنا ي 
تروص هعماج  نآ  رد  مه  ییاطخ  رگا  دوش و  یم  رادنید  هعماج  دشاب ، نیدتم  سک  ره  رگا  .دینک  ظفح  ار  نات  نیئآ  نید و  دیـشاب 

تاداقتعا نیئآ و  نید و  هک  اریز  دـنهد ، ماجنا  بوخ  ياهراک  رهاظ  هب  اـما  دنـشاب ، نید  یب  هک  تسا  يا  هعماـج  نآ  زا  رتهب  دریگب ،
نامه نآ ، دهاش  .دوب  ینید  هزیگنا  هللا ، دـبع  ابا  هزیگنا ي  نیتسخن  .دـشاب  هتـشاد  نایرج  داعبا ، همه ي  رد  هعماج و  همه ي  رد  دـیاب 
لمعلا سکع  هب  يراک  نم  .دوب  هتـشون  اج  نآ  نارـس  زا  نت  جـنپ  هب  هرـصب ، مدرم  هب  يا  همان  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  تسا  يا  هلمج 

اب نم  یلـصا  راک  .دندادن  یتبثم  خساپ  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دـندادن و  ناشن  یبوخ  لمعلا  سکع  هک  اریز  مرادـن  هرـصب  لئابق  ياسؤر 
ْدَق َهِعْدـِبلا  َّنِا  ْتَتیُما و  ْدَـق  هَّنُـسلا  َّنإف  .تسا « هماـن  نیمه  نآ  هناـشن  تسا و  ینید  هزیگنا  ماـما ، هزیگنا  نیتسخن  .تسا  هماـن  نیا  ماـیپ 

.دوبن رتشیب  رطس  ود  همان  تیَیُْحا » »

: هداتفا ملاع  رد  قافتا  ود  ایند ، مدرم  هرصب ، مدرم 

هدش هتشاذگ  اپریز  (ص ) ربمایپ تنس  -1
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ریما .دینک  ظفح  ارم  تنـس  مدرم  دومرف : شدوخ  هک  يربمایپ  .تسین  رتالاب  نیا  زا  يرطخ  تسا و  هدش  هتـشاذگ  تعدـب  نید  رد  -2
لاس هس  تسیب و  هک  یتنس  .دینک  ظفح  ار  ادخ  باتک  تنـس و  هناوتـسا ي  نوتـس و  مدرم ! يا  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  نینمؤملا 

(ص) ربمایپ تنس  دیامرف : یم  (ع ) ماما تاملک و …  ثیداحا ، تایاور ، همه  نیا  دیـشک و  تمحز  شیارب  (ص ) ربمایپ تثعب ، زا  دعب 
دـشاب لداع  دیاب  مکاح  هک  تسا ، نیا  (ص ) ربمایپ ياه  تنـس  زا  یکی  دوب ؟ هچ  (ص ) ربمایپ تنـس  رگم  .تسا  هدش  هتـشاذگ  اپ  ریز 

هک تسا ؛ تیب  لها  تبحم  (ص ،) ربمایپ ياه  تنس  زا  رگید  یکی  .تسا  ملاظ  رایـسب  هک  تسا  دیزی  دنک ، یم  تموکح  هک  یمکاح 
ياه نابایب  رد  ار  هللا  دبعابا  هک  تسا  یتبحم  هچ  نیا  .تسا  نم  تیب  لها  ناگتـسب و  یبرق و  لیماف و  تّدوم  نم  تلاسر  دزم  دومرف :

ار تنـس  دوش  یم  مه  نیا  زا  رتهب  ایآ  دننک ؟ یم  تراسج  هللا  دبعابا  نادناخ  هب  دـنناخرچ و  یم  هداوناخ  اب  هنوگ  نیا  هفوک  زاجح و 
: تفگ تسا ؟ هدنام  (ص ) ربمایپ تنـس  زا  ردق  هچ  دندیـسرپ : کلام  نب  سنا  زا  هللا  دبعابا  تداهـش  نایرج  زا  دعب  تشاذـگ ؟ اپ  ریز 

یم هاگن  هچ  ره  رگید  هللا  ّالا  هلا  نا ال  تداهـش  دـنناوخ و  یم  مدرم  هک  يزاـمن  نیمه  طـقف  مدوب  روشحم  اـهلاس  (ص ) ربماـیپ اـب  نم 
تسین يزیچ  (ص ) ربمایپ تنس  .دوب  تلادع  تموکح  .دوب  تیب  لها  تبحم  (ص ) ربمایپ تنس  .منیب  یمن  ار  (ص ) ربمایپ تنـس  منک ،
تیانج يراوخبارـش و  يدعت و  ملظ و  همه  نیا  هتـشذگ  ترـضح  نآ  تلحر  زا  نرق  مین  زونه  هک  دراد  دوجو  هعماج  رد  نونکا  هک 

.دشاب

: تسا هداتفا  قافتاود  هرصب ، مدرم  يا  دومرف : ماما 

هتفر نیب  زا  (ص ) ربمایپ تنس  -1

.هدمآ دوجو  هب  نید  رد  تعدب  -2
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نید رد  هدرکن ، هراـشا  نآ  هب  (ص ) ربماـیپ هدومرفن و  دـنوادخ  هک  يزیچ  ره  تسیچ ؟ تعدـب  یمارگ  نارهاوـخ  زیزع و  ناردارب  يا 
یم ناـیب  ار  یبـلطم  یقوذ  روط  هب  یـسک  یهاـگ  .تسا  تعدـب  نیا  دـهدب  مدرم  هب  نید  مسا  هب  ار  يزیچ  نینچ  یـسک  رگا  تسین و 
اما دـشاب  تشادرب  کی  ای  بلطم ، کی  هتکن ، کی  رعـش ، کی  بلاق  رد  تسا  نکمم  تسا و  نم  دوخ  قوذ  نیا  دـیوگ  یم  .دـنک و 
ياه تعدب  اب  خیرات  لوط  رد  ام  .دنیوگ  یم  تعدب  نآ  هب  دیازفیب  نآ  هب  دنک و  نید  دراو  تسین  نید  وزج  هک  ار  يزیچ  یسک  رگا 
ردـق نآ  دـندرب ، یم  الاب  ار  ناشیاهتـسد  یهاگ  (ص ) ربمایپ نآ ، زا  شیپ  یتح  مرکا  ربمایپ  تلحر  ناـمز  رد  میا  هدوب  هجاوم  يداـیز 

یم لطاب  نانخـس  نم  دروم  رد  يا  هدـع  مدرم ، يا  دومرف : یم  دـش  یم  ادـیپ  شکرابم  ياه  لغب  ریز  دـنا  هتـشون  هک  دـندرب  یم  الاب 
یم رکذتم  ار  رطخ  نیا  بترم  مرکا  ربمایپ  .تسا  شتآ  رد  شهاگیاج  دیوگب  غورد  لطاب و  نانخس  نم  دروم  رد  سک  ره  دنیوگ و 

هیواعم دزن  یصخش  يزور  .دندرک  اج  هب  اج  ار  نآرق  تایآ  ریـسفت  ردق  هچ  .دندرک  لعج  (ص ) ربمایپ مان  هب  تیاور  ردق  هچ  .دندش 
هچ .تسا  هدش  لزان  مجلم  نبا  نأش  رد  هیآ  نیا  دیوگ  یم  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  هک  ار  يا  هیآ  تفرگ ، یلوپ  وا  زا  دـمآ و 

.تسا تعدب  اهزیچ  نیمه  .دندرک  تسرد  ناوارف  ياه  تبقنم  لئاضف و  نارگید  يارب  دـندرک و  ناهنپ  ار  نینموملاریما  لئاضف  ردـق 
نید رد  هفارخ  .تسا  هدرک  داجیا  تعدب  نید  رد  تشاذگ ، اپ  ریز  ار  (ص ) ربمایپ تنس  یسک  رگا  .درادن  هتشذگ  اب  یقرف  مه  زورما 
یم شلاـح  لـماش  (ع ) نیـسح ماـما  ماـیپ  نیمه  داد  هعماـج  دروخ  هب  نید  مسا  هب  درک و  عارتخا  يزیچ  شدوخ  زا  دروآ و  دوجو  هب 

؛ دـننک یم  غالبا  ام  رب  يزیچ  رگا  مه  نآرق  باتک و  رـسفم  دـیلقت ، عجرم  ینید ، ملاع  .میتسه  تنـس  نآرق و  عبات  نید ، رد  اـم  .دوش 
.تسا ثیدح  نیا  ای  هیآ ، نیا  شدنتسم 
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: تسا هداتفا  قافتا  ود  ایند ، مدرم 

هدش هتشاذگ  اپ  ریز  (ص ) ربمایپ تنس  -1

.تسا هدمآ  دوجو  هب  نید  رد  تعدب  -2

داشَّرلا لیبس  مُکِدهَا  يرمأ  اوعیطت  یلوَق و  اوعمست  نإ  و  .درادن « دوجو  رتشیب  هراچ  هار  کی  مدرم ، يا  تسیچ ؟ لکـشم  نیا  لح  هار 
هیبش .منک  یم  تیاده  حیحـص  هار  دشر و  تمـس  هب  ار  امـش  نم  دینک ؛ شوگ  ار  (ص ) ربمایپ هون ي  فرح  دییایب و  نم  لابند  رگا  « 

نیتسخن دوب ؟ هچ  البرک  هب  ندمآ  زا  نیـسح  ماما  هزیگنا  دندومرف : مه  دوب  هدناوخ  ینم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هللادبعابا  ار  هلمج  نیمه 
يرگید میراد و  هفیظو  هب  لمع  کی  ام  دیناد  یم  امش  هتبلا  .دور  رانک  تعدب  دوش و  ایحا  تنس  ینعی  تسا ، ینید  هزیگنا ي  هزیگنا ،

ار فیلکت  هللادـبعابا ، .درک  لکوت  ادـخ  هب  دـیاب  .تسین  اـم  تسد  هجیتن  .دـهد  یم  ماـجنا  ار  شا  هفیظو  نمؤم  .تسا  هجیتن  تفاـیرد 
لهچ هیواعم  هک  هیما ، ینب  تموکح  .داد  خر  ییاه  مایق  .درواـیب  دوجو  هب  ییاـه  يرادـیب  هعماـج  رد  هک  دوب  نیا  هجیتن  داد و  ماـجنا 

، هّرح مایق  هک  دوب  هتشذگن  هثداح  نیا  زا  یتدم  .دیشاپ  مه  زا  (ع ) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  دوب ، هدرک  شالت  شرارقتسا  يارب  لاس 
نیا نم  نخـس  اما  متـسین  اه  مایق  نیا  یفن  ای  لیلحت  ای  ندرک  دـییأت  ماقم  رد  نم  .دـش  عورـش  راتخم  ماـیق  نیباوت و  ماـیق  هنیدـم و  رد 
نوخ نیـسح ، نوخ  دـنتفگ : دـندز و  دایرف  البرک  رد  يدارفا  اروشاع  رـصع  رد  هک  دـنا  هتفگ  نارظن  بحاـص  زا  یـضعب  یتح  تسا ؛

، ار هیآ  نیا  .دندمآ  درگ  یعازُخ  درُص  نب  نامیلس  رود  هب  هفوک  مدرم  .درک  مایق  مولظم  نوخ  زا  ماقتنا  هداعا و  يارب  دیاب  .دوب  مولظم 
نب یـسوم  دـیامرف : یم  نآرق  .دـناوخ  اه  نآ  يارب  يرماس  هلاسوگ  لابند  هب  دـنتفر ، دنتـشاذگ و  اـهنت  ار  یـسوم  لیئارـسا  ینب  یتقو 

تـسرپ تب  دـیدرک و  اهر  ار  ادـخ  نوچ  دـیدرک  ملظ  ناتدوخ  هب  امـش  لْـجِعلا »  مُکِذاـخِّتِاب  مُکَـسُْفنُا  ُمتْمَلَظ  :» تفگ اـهنآ  هب  نارمع 
ار (ع ) نیـسح ماما  هک  میدرک  هابتـشا  دب  ام  تفگ  دناوخ و  هفوک  نیباّوت  مدرم  عمج  رد  ار  هیآ  نیا  یعازُخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  .دیدش 

اوبوتَف مُکَسُْفنُا  ُمتْمَلَظ  تفگ «: .دندرک  یهاتوک  مه  رگید  يا  هدع  دنوش و  هارمه  وا  اب  هک  میدادن  هزاجا  يا  هدع  هب  .میتشاذگ و  اهنت 
: دنا هتـشون  اذل  مُکئِراب ،» یلإ  اْوبُوت  هک «: دشاب  نیا  دنیوگ  یم  نیباوت  اه  نآ  هب  هکنیا  تلع  دیاش  .دینک  هبوت  مدرم ! يا  مُکئِراب »  یلإ 

لکـش نیباوت  مایق  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دـندرک و  يرادازع  دـنتخیر و  کـشا  دـندرک و  هیرگ  هللادـبعابا ، ربق  راـنک  دـندمآ و  اـه  نآ 
.دوب ینید  يا  هزیگنا  هزیگنا ، اما  تسا ؛ هدیسرن  بولطم  هجیتن  هب  اه  تضهن  نیا  رتشیب  هتبلا  .تفرگ 
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.دوب یعامتجا  هزیگنا ي  ماما ، هزیگنا ي  نیمود 

.دنک تیادـه  تسار  هار  تمـس  هب  ار  هعماج  دـنک و  نک  هشیر  ار  فارحنا  نیا  هعماج  رد  دـیاب  ماما  دـش ، فارحنا  راچد  هعماج  رگا 
دمحم هب  ماما  .تسا  هعماج  حالـصا  هدـمآ : هفینح  دـمحم  هب  ناشیا  همان  رد  هک  يروهـشم  لقن  قبط  ماـیق  زا  هللادـبعابا  هزیگنا  نیمود 
ناسنا یمارگ  نارهاوخ  زیزع و  نردارب  .منک  داجیا  ار  تاحالصا  ات  مدرک  مایق  نم  حالصْالا »  ِبَلَِطل  ُتْجرخا  امَّنإ  دنا «: هتشون  هفینح 

زا ار  نآ  دوب ، بارخ  ینامتخاس  رگا  ایآ  حالـصا ! … دـنیوگ  یم  دـشاب  بارخ  يزیچ  هک  ییاـج  درب ؟ یم  راـک  هب  اـجک  ار  حالـصا 
نآ هب  رگید  میدرک  بارخ  ار  نآ  دوب  هدش  حالـصا  ییاج  رگا  انامه  دنیوگ ؟ یم  حالـصا  نآ  هب  دـنزاسب  هرابود  دـنروآ و  رد  هشیر 

ییاه و هیاپ  هک  تسا  نیا  هب  نامتخاس  کی  حالصا  .تسا  زیچ  نامه  ياه  یگژیو  بسح  رب  يزیچ  ره  حالصا  .دنیوگ  یمن  حالصا 
تقد نآ  هب  بوخ  منک  یم  ضرع  هک  یبلطم  هب  .تسا  نیا  حالصا  يانعم  .دنشاب  راوتـسا  نآ  ياهراوید  .دشاب  هتـشاد  مکحم  یفقس 

زا دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  .مینک  حالـصا  ار  هطبار  نیا  دـیاب  ام  .دـچیپ  یم  مه  رد  مه  ادـخ  اب  اـم  هطبار  یهاـگ  .دـییامرف 
ار شا  هطبار  ادخ  دنک  حالصا  ادخ  اب  ار  شدوخ  هطبار  سک  ره  ساّنلا » َْنَیب  هَْنَیب و  ام  ُهللا  َحَلْـصَا  هللا  نیب  هَْنَیب و  ام  َحَلْـصَا  ْنَم  هلمج «:
اب ار  نات  هطبار  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  .دوش  بوبحم  مدرم ، دزن  هک  دـنک  یم  يراک  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـنک ، یم  حالـصا  مدرم  اب 
ار امـش  ادخ )  ) نم اّدُو »  َنمحَّرلا  ُمَُهل  ْلَعْجَیَـس  تاحلاّصلا  اولِمَع  اونمآ و  نیّذلا  َّنإ  دـش « حالـصا  هطبار  نیا  رگا  .دـینک  حالـصا  نم 
: » دومرف درک و  نمـشد  هب  ور  اهیلع - هللا  مالـس  - يربک بنیز  دش ، شالت  همه  نیا  اروشاع  هثداح  رد  .مهد  یم  رارق  هعماج  بوبحم 

.دش مه  روط  نیمه  دینکب و  نوریب  مدرم  لد  زا  ار  ام  تبحم  دیناوت  یمن  دینکب ، يراک  ره  كَْدیک » دِک 
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.میراد تیصوصخ  نیدنچ  ام  دندومرف : ماش  ربنم  رب  (ع ) داجس ماما 

سابع ینب  يافلخ  زا  یکی  .تسا  مدرم  ياهلد  رد  ام  تبحم  نینمؤملا » بوُلق  یف  ُهَّبَحْملَا  هک « تسا  نیا  اـه  تیـصوصخ  نآ  زا  یکی 
هب نخس  نیا  ندینش  زا  تسا ، هدش  بیرخت  انامه  تساجنیا و  شردپ  ربق  نابرق  تفگ : شریزو  دوب ، هتفر  (ع ) يداه ماما  ربق  رانک  هب 

تسا لیکش  ابیز و  ردقچ  دوب  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یصاخ  هجدوب ي  هکنیا  اب  ناناملسم  نایعیـش و  ماما  ربق  اما  تخیر ، مه 
(ع) نیـسح ماما  حیرـض  يارب  دوخ  یگدـنز  زا  مدرم  .دـنراد  اج  مدرم  لد  رد  اـهنیا  هکنیا  يارب  تفگ : تسا ؟ هنوگ  نیا  تلع  هچ  هب 
هب درک  تاقالم  هکم  رد  دیـشرلا  نوراه  اب  (ع ) مظاک ماما  یتقو  .دننک  یم  هنیزه  ادـخ ، اب  ناش  هطبار  حالـصا  يارب  .دـننک  یم  هنیزه 

نوریب لد  زا  دوش  یمن  هک  ار  تبحم  .تسا  مدرم  لد  رد  شیاج  اقآ  نیا  بولُقلا » ُمامإ  َوُه  تفگ «: تسیک ؟ اقآ  نیا  دـنتفگ : نوراـه 
تبحـص لاح  ره  هب  هللادـبعابا  يراوگوس  يرادازع و  دروم  رد  دراد و  دوجو  هک  ییاهدـهت  نیا  اب  اـیند  رد  زورما  دـینیبب  امـش  .دـنار 

نایرج مادک  تساپرب ! هللادبعابا  يرادازع  ایند  همه  رد  قارع و  ناتسلگنا ، ناتسودنه ، ناتـسکاپ ، رد  همه ، اب  یلو  .دراد  دوجو  ییاه 
ناج زا  مدرم  ًاعقاو  دناشک ؟ یم  نابایخ  هچوک و  هب  ار  مدرم  مجـسنم  نایرج  مادک  دناشک ؟ یم  اه  يرادازع  نیا  هب  ار  مدرم  یـسایس 

(ع) داجـس ماما  .دـینکب  دـیهاوخ  یم  يراک  ره  كَدـْیَک » ْدِـک  : » دومرف (س ) يربک بنیز  هک  تسا  ناـمه  نیا  .دنتـشاذگ  هیاـم  دوخ 
یهاگ .حالـصا  ینعی  .تسا  یعامتجا  هزیگنا  هزیگنا ، نیمود  نازیزع ! .دینک  ذخأ  ار  نآ  دیناوت  یمن  تساهلد ، رد  تبحم  نیا  دومرف :

.درک حالصا  دیاب  ار  هطبار  نیا  ددرگ ، یم  صقن  یبارخ و  راچد  ادخ  اب  مدآ  هطبار 
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روضح قیفوت  ادـخ  زا  .تسا  بلق  روضح  اب  زاـمن  ندـناوخ  بش  .تسا  هباـنا  بش  .تسا  تبحم  بش  .تسا  هبوت  بش  اـه ، بش  نیا 
: دـنیوگ یم  نیا  هب  .دزیر  یم  مه  هب  مدرم  اب  ناسنا  هطبار  یهاگ  .تسا  حالـصا  عون  کی  هدـیدپ  نیا  .تسا  نتـساوخ  زاـمن  رد  بلق 
ار هتخیر  مه  هب  هک  هیاـسمه  تسود و  لـیماف ، انـشآ ، مدرم ، اـب  ار  ناـت  هطبار  رگا  دـیامرف : یم  (ع ) نینمؤملاریما .ْنیَبلا  ِتاَذ  ُحالـِصا 

ْنِم َلَْضفَا  ْنیَبلا  ِتاَذ  ُحالـِصا  » .تسا رتهب  تدابع  لاس  کی  زا  دنا  هتفگ  یـضعب  تدابع و  رمع  کی  زا  دینک  رارقرب  دـینک و  حالـصا 
زامن و تدابع ، رمع  کی  ای  لاس  کی  زا  رتهب  دینک  حالصا  دیشخب و  دوبهب  ار  رفن  ود  هطبار  دیناوتب  رگا  ینعی  .مایص » ِهالـص و  ِهَماع 
، يا هنیک  رگا  .مینک  حالـصا  مـه  اـب  ار  اـه  هـطبار  دـییایب  .تـسا  اروشاـع  ماـیپ  نـیا  یمارگ ! نارهاوـخ  زیزع و  ناردارب  .تـسا  هزور 

ماظن دـیاب  هعماج  رب  مکاح  ماظن  .مدرم  اب  هطبار  حالـصا  .تسا  حالـصا  عون  کـی  نیا  میراذـگب ! راـنک  .تسه  یفـالتخا  یترودـک ،
يّدَـج ِهَُّما  یف  حالْـصإ  ِبَـلَِطل   » مدـش جراـخ  نـم  دوـمرف : (ع) هللادـبعابا .دـشاب  ینید  ماـظن  دـیاب  مکاـح  ماـظن  دـشاب ! هدـش  حالـصا 

هب دیاب  دمآ ! تموکح  يارب  اقآ  دنا  هدرک  لیلحت  دارفا  زا  یلیخ  میهاوخن ؟ ار  مایق  لیلد  (ع ) نیسح ماما  دوخ  زا  ام  ارچ  (ص .») دمحم
زا دنا  هتـشون  باتک  هنیمز  نیا  رد  اه  یلیخ  .دمآ  دیزی  تعیب  مدـع  يارب  دـمآ ! فیلکت  يارب  (ع ) نیـسح ماما  ریخ ! مییوگب : دارفا  نیا 

ناشیا و دوخ  مالک  ماما ، هزیگنا  هب  ندرب  یپ  يارب  ذـخأم  عبنم و  نیرتهب  یلو  نایعیـش  ریغ  نایعیـش ، اه ، ناملـسم  ریغ  زا  اه ، ناملـسم 
.تسا هللادبعابا  ياه  هبطخ 

.دوش یم  لهج  راچد  هعماج  یهاگ  یگنهرف ؛ هزیگنا  موس 

ماما .دیناوخب  ار  نیعبرا  ترایز  امـش  .درک  رادیب  ار  هعماج  دیاب  نیاربانب  درادن ! مه  ار  نآ  صیخـشت  تردق  دوش و  یم  ینادان  راچد 
» يداد ناج  وت  ناج  نیسح  دیامرف : یم  (ع ) قداص
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ار وا  دنیآ  یم  اه  قیرغ  تاجن  تسا و  ندش  قرغ  لاح  رد  ایرد  رد  یـسک  یتقو  دیا  هدید  .هَلالَـضلا » ِهرْیَح  هَلاهَجْلا و  َنِم  كَدابِع  َذِقْنَتْـسَیِل 
یناسک هدرک و  ریبعت  لهج  بادرگ  هب  ار  هعماج  (ع ) قداص ماما  دوش !؟ یم  لاحشوخ  ردق  هچ  دنروآ  یم  نوریب  بادرگ  زا  دنهد و  یم  تاجن 

! قیرغ تاجن  ناسردادما و  درف  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  دنک و  یم  هیبشت  دوش  یم  قرغ  دراد  هک  یـسک  نآ  هب  دنتـسه  بادرگ  نیا  رد  هک  ار 
هب حافـس  سابعلاوبا  یتقو  دهد ! تاجن  لهج  بادرگ  زا  ار  هعماج  دهد  یم  تاجن  بآ  زا  ار  قیرغ  هک  یـسک  لثم  ات  درک  مایق  ام  دج  دومرف :

! دندوب هدرک  تاغیلبت  دح  هچ  ات  دینیبب  میتخانش ! یمن  هیما  ینب  زا  ریغ  (ص ) ربمایپ يارب  یلیماف  ام  دنتفگ : هدمآ  وا  دزن  اه  یضعب  دیسر  تردق 
ای تفگ : ناوج  یناوخ ؟ یم  هچ  دومرف  دمآ  ولج  .دناوخ  یم  نآرق  ندیگنج  رازراک و  لاح  رد  یناوج  دید  نیفص  گنج  رد  (ع ) نینمؤملاریما

یم عقاو  لاوس  دروم  میظع  ءابن  زا  مدرم  .میظعلا  ءاَبَّنلا  ِنَع  َنولَئاسَتَی  َّمع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  .مناوخ  یم  أـَبَن  هروس  مراد  نسحْلا  اـَبا 
ربخ اه  نآ  زا  یکی  .تسا  دایز  گرزب  ياهربخ  .گرزب  ربخ  ینعی  میظع  ءابن  .دیهد  خساپ  میظع  ءابن  دروم  رد  دیاب  تسا  نیا  شیانعم  دـنوش !

نینمؤملاریما ترضح  هدمآ ، مه  حیتافم  رد  یتح  نینمؤملاریما و  ترـضح  همان ي  ترایز  رد  هک  میظع  ءابن  قادصم  کی  تسا ، داعم  تمایق و 
لهج نیا  یناوخ ؟ یم  مه  نآرق  یگنج و  یم  هیآ  نیا  قادصم  اب  يراد  وت  متسه ! میظع  ربخ  نم  میظعلاءاَبَن ؛ انأ  دومرف : (ع ) یلع ماما  .تسا 

! تسا هفیظو  کی  مدرم  هعماج و  هب  نداد  یهاگآ  .تسا  هفیظو  کی  ییادز  لهج  .درک  كاپ  دودز و  هعماج  زا  دیاب  ار  رما  نیا  .تسا  غورد  و 
، اه تفرشیپ  همه  مغریلع  میراد  هعماج  رد  نونکا  ام  هک  یلکـشم  .تسیچ  حیحـص  طباور  باجح و  ، اوقت يرادنید ، تارثا  دننادب  دیاب  مدرم 

زا یکی  زا  يرامآ  نم  .دنا  هجوت  یب  ینید  ياه  شزرا  زا  یخرب  هب  تبـسن  ام  ياه  ناوجون  اه و  ناوج  یهاگ  یلاع  تالیـصحت  تاعلاطم و 
ینید لئاسم  زا  یخرب  هب  تبسن  ناتـسا  نآ  رد  ناوجون  ناوج و  يرامآ  هعماج  ارچ  هک  مدید  همان  نایاپ  کی  بلاق  رد  ار  روشک  ياه  ناتـسا 

.تشگ یمرب  نید  دروم  رد  ناناوجون  ناناوج و  لهج  هب  دوب  هدش  نایب  هک  ییاه  تلع  زا  يرایسب  دنا ؟ توافت  یب  تسس و 
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یمامت رگا  .درادن  ام  زامن  هب  يزاین  تسادخ  وا  میناوخن  ای  میناوخب  زامن  ام  .دراد  زاین  ام  تدابع  هب  ادـخ  رگم  دـندوب  هتفگ  اه  یلیخ 
عوکر هدجس و  نیا  هب  يزاین  هچ  میناوخب  هچ  يارب  دنیـشن ؟ یم  يدرگ  وا  يایربک  تمظع و  رب  رگم  دنـشاب  نید  یب  رفاک و  تانئاک 
لـصو رگا  تسا ! هناخدور  زاین  هکلب  تسین ! ایرد  زاین  لیلد  ایرد  هب  هناخدور  لصو  طاـبترا و  تسا ! لـهج  نتـسنادن و  نیا  تساـم ؟

یناف یقاب ، ِلصو  .هدرب  الاب  ار  شدوخ  نوُدبعَِیل » ّالإ  سنِْالاو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  اَم  «َو  دش لصو  قلاخ  هب  رگا  دـبع  .دوش  یم  راگدـنام  دـش 
ادخ تسا  تسرد  .دهد  یم  تقفـش  ینابرهم و  قفر و  ناسنا  هب  نابرهم  قیفـش و  قیفر ، روفغ ، يادخ  هب  لصو  .دنک  یم  راگدنام  ار 

لصو ایرد  هب  دیاب  يوج  ای  هناخدور  مراد ! زاین  نم  هک  يوش  دراو  هیواز  نیا  زا  دیاب  وت  اما  درادن  شناگدنب  تادابع  هب  يزاین  ًالـصا 
.تسا یباجحدـب  لضعم  ام  هعماج  رد  داح  تالکـشم  زا  یکی  هنافـسأتم  .مینک  یمن  هجوت  لـیلد  نیا  هب  اـم  دـندوب  هتفگ  ًاـبلاغ  دوش !
تبحص اه  نآ  اب  هک  یهاگ  دننک ، یمن  تیاعر  ار  باجح  هک  ییاه  ناوجون  اه و  ناوج  نایوجشناد ، زیزع ، ناتسود  نیمه  زا  یلیخ 

! نرویغ ًاقافتا  .تسین  داسف  ریـسم  رد  یباجحدـب  ره  ًاـمازلا  دـنراد ! یبوخ  تاداـقتعا  دـینیب  یم  ، .دوش یم  لاؤس  دوش و  یم  وگتفگ  و 
تسا هنوگ  نیا  ام  هداوناخ  دیوگ  یم  .هدش  راتخاس  کی  گنهرف و  کی  تروص  هب  هلئـسم  نیا  اما  .دندیقم  هک  دنراد  ییاه  هداوناخ 

رهاوخ و هطبار  لثم  هلاخرـسپ  هلاخرتخد و  هطبار  ام ، هداوناخ ي  راتخاس  یگدـنز و  رد  هکنیا  اـی  تسا  روطنیا  مسر  اـم  لـیماف  رد  اـی 
لثم مارتـحا  شزرا و  رظن  زا  تسا  تسرد  تسا ؟ رهاوـخ  لـثم  مه  هلاـخ  رتـخد  رگم  .میناد  یمن  مرحماـن  ار  رگیدـکی  تسا و  ردارب 

يرایـسب تسا ! عونمم  ینکـش  زرم  میتـسه ! میرح  نآ  تیاـعر  هب  مزلم  همه  هتـشاذگ و  میرح  نیب  نیا  رد  مالـسا  یلو  تسا  رهاوـخ 
لاوس اه  نآ  زا  ما  هدرک  تبحص  دارفا  نیا  نارـسمه  ناردپ و  اب  یهاگ  نم  .تسا  یفاک  عالطا  نتـشاد  مدع  زا  یـشان  رما  نیا  تاقوا 

یم دنک ؟ بلج  شدوخ  هب  ار  يدایز  ياه  هجوت  نابایخ  هچوک و  رد  عضو  نیا  اب  امش  رسمه  ای  رتخد و  دیتسه  یـضار  ایآ  ما : هدرک 
هرهب نیا  زا  یـشخب  دـیهاوخن  ای  دـیهاوخب  امـش  میوگ : یم  .دراد  تریغ  تسا ، ساـسح  دـینیب  یم  مه  اـه  تقو  یلیخ  ریخ ! دـنیوگ :

رد رگا  .تسا  هدننک  کیرحت  سابل  نیا  .تسا  كرحم  شـشوپ  نیا  هرخالاب  .دیا  هداد  رارق  درجم  ناوج  مدرم و  رایتخا  رد  ار  يدنم 
ار فدص  ّرد و  رگا  وت  ییامن ! دودسم  ار  رطع  رد  دیاب  سپ  نامب ، ییوگب  ای  این و  نوریب  ییوگب  رطع  يوب  هب  دوش  یمن  دش  زاب  رطع 

تّرُد يارب  ظافح  یناوت  یم  تدوخ  اما  يریگب ! یناوت  یمن  هک  ار  دزد  رازه  يولج  یتشاذـگ  زاـب  ور  لـحم  رد  تظاـفح ، لـحم  زا 
نیا سپ  يروایب  نوریب  باجح  اـب  ار  تا  هداوناـخ  یناوت  یم  یلو  نکن  هاـگن  ییوگب  همه  هب  ناـبایخ  رد  یناوت  یمن  وت  ینک ! داـجیا 

.تسا شزرا  کی 
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هنـشت هنـسرگ و  هداد ، تسد  زا  ار  شردـپ  هدـید و  غاد  هک  يا  هچب  رتخد  نآ  راـنک  دـمآ  (س ) يربک بنیز  یتقو  لـقن ، قبط  بشما 
اب مناشوپب ! ار  مرس  نم  هدب  هچراپ  هعطق  کی  ناج  همع  دیوگ : یم  دیآ ، یم  شرس  يالاب  همع  ات  هدرک  مگ  ار  ریسم  نابایب  رد  تسا ،
هک تسا  نیا  نم  دوخ  داـقتعا  هچ  رگ  هللادـبعابا  ندـب  راـنک  تسا  روهـشم  هک  روـط  نآ  .درادـن  مه  یفیلکت  هچب  نیا  دـیاش  هک  نیا 

ار اه  نآ  يوم  هرهچ و  تسا  هتـسناوتن  یـسک  هتفرن و  رانک  نآ  زا  دـعب  یتح  اروشاـع و  زور  تیب ، لـها  و  (س ) يربک بنیز  باـجح 
هدش اه  نآ  باجح  ضّرعتم  اه  یضعب  هک  تسا  نیا  ردپ  اب  شلد  درد و  هوکش و  هلگ و  هللادبعابا  رتخد  دینیبب  ضرف  نیا  اب  اما  .دنیبب 

هدـهاشم هموصعم  همطاف ي  تیب  لها  همیرک ي  مرح  رانک  زا  ار  همانرب  بشما  هک  یناگدـننیب  یمارگ و  نارهاوخ  زیزع  ناردارب  دـنا !
یفعج رح  هللادیبع  دننام  هن  دندوب و  بای  تصرف  راو  ّرُح  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دش ! مامت  مرحم  ههد ي  هرفـس ي  دـینک  یم 

هن یفعج و  رح  هللادیبع  هن  تسا  هعماج  رد  دعـسرمع  هن  زورما  .درذـگ  یم  خـیرات  .بلط  تصرف  اهدعـسرمع  لثم  هن  زوس و  تصرف 
یفعج رح  هللادـیبع  .دوب  باـی  تصرف  ّرح  مییوگ  یم  ارچ  مینک ؟ یم  میـسقت  هخاـش  هس  هب  ار  اـه  نیا  اـم  ارچ  .یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح 
یفعج رح  هللادـیبع  .درک  هدافتـسا  دوخ  تیادـه  يارب  اروشاـع  بکرم  زا  ّرح  نوچ  دوب ؟ بلط  تصرف  دعـسرمع  دوب و  زوس  تصرف 

ام و يالوم  دیسرن ! دسرب و  ير  هب  بکرم  نیا  زا  تساوخ  دعسرمع  .دنام  بقع  ناوراک  زا  هنوگ  نآ  دشن و  راوس  ار  اروشاع  بکرم 
دعسرمع تسا ! تسب  نب  هانگ  هچوک ي  هک  دنادب  دسرب  دوخ  هتساوخ ي  فده و  هب  هانگ  زا  دهاوخب  سکره  دومرف : هللادبعابا  امش 
.دیـسرن تردـق  هب  هاـنگ  هچوک ي  زا  یعبر  نب  ثبـش  دیـسرن ! تورث  هب  هاـنگ  هچوک ي  زا  یلوخ  .دیـسرن  ير  هب  هاـنگ  هچوک ي  زا 

هچ شتبقاع  دناسر ؟ تداهـش  لتق و  هب  ار  هانگ  یب  نیدتم و  ناملـسم و  ملاع و  ردقچ  درک ؟ تنایخ  ردق  هچ  مادص  .دینیبب  ار  خـیرات 
هزیگنا ي نیموس  .تسا  تسب  نب  هچوک  نیا  تبقاـع  اـما  .دـشک  یم  لوـط  یهاـگ  تسا و  داـیز  ادـخ  ربـص  هک  تسا  تسرد  دـش ؟
؟ تسیچ تدابع  رثا  تسیچ ؟ یباجحدـب  هانگ و  رثا  دـنادب  رگا  ام  ناوج  .تسا  ییادز  لهج  يانعم  هب  یگنهرف  هزیگنا ي  هللادـبعابا ،
ار شرثا  هلـصافالب  دنک  یم  هیـصوت  هچره  مه  نآرق  .مینک  نییبت  ناوج  يارب  ار  راثآ  نیا  دـیاب  ام  .دوش  یم  دـنم  هقالع  لئاسم  نادـب 

سمخ تاکز و  .دوش  یم  دایز  ناتیاوقت  دیریگب  هزور  .دیتفیب  نم  ِدای  اتدیناوخب  ار  زامن  يرْکِِذل » هولّصلا  ِِمقأ  » ًالثم .دنک  یم  نایب  مه 
ار راثآ  نآرق  دوخ  دنام ! یم  ملاس  نات  هعماج  دینزن ، تمهت  دینکن ، تبیغ  دینکن ، هرخسم  ار  رگیدمه  .دوش  یم  هزیکاپ  ناتلام  دیهدب 

ناـتیاعد دوـش  یم  ثعاـب  هک  دنتـسه  یناـهانگ  هک  دـینک  تـقد  رایـسب  اعُّدـلا .» ُسبُحت  یتـّلا  بونّذـلا  یلرِفْغا  ّمـهّللا  :» تـسا هدرمش 
سرت و راتفرگ  (ع ) نیـسح ماما  ناـمز  هعماـج ي  .دوش  هدودز  دـیاب  اـه  لـهج  نیا  .دـیاین  دورف  امـش  رب  تمعن  اـی  دوشن و  باجتـسم 

ًاعقاو دـندوب  هدـمآ  البرک  نیمزرـس  هب  هک  ییاه  نآ  زا  یلیخ  .تسا  لهج  راتفرگ  (ع ) نیـسح ماما  نامز  هعماج ي  .تسا  یگدزاـیند 
.دـنریگب نشج  ار  تیب  لها  دورو  دـیاب  هک  دوب  نیا  ناشروصت  ًاعقاو  ماش  مدرم  .دنتـشادن  مه  لیلحت  تردـق  دنتـسناد ، یمن  ار  ایاضق 

بنیز نانخس  و  (ع ) داجـس ماما  هبطخ ي  اما  .دنا  هدش  هتـشک  دنا ، هدرک  مایق  اه ) نآ  معز  هب   ) قحرب تموکح  هیلع  هک  يدارفا  نوچ 
.درک ییادز  لهج  (س ) يربک
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.تسا یسایس  هزیگنا ي  هللادبعابا ، مراهچ  هزیگنا ي 

، هقف مامت  یلمع  هرمث ي  دومرف : ماما  .دـنک  هرادا  ار  هعماـج  دـناوت  یمن  یـسک  ره  هک  دـنادب  دنـسانشب و  ار  ماـما  دـیاب  هعماـج  ینعی 
یمالـسا هعماـج ي  تسا  نشور  .دروآ  یم  قیدـصت  شروصت ، هیقف  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  دوـمرف  .تسا  یمالـسا  تموـکح 

.ینید ناسانشراک  همئا و  زا  دعب  همئا  ادخ ، ربمایپ  دناد ؟ یم  یـسک  هچ  ار  مالـسا  نیناوق  .یمالـسا  نیناوق  اب  .دوش  هرادا  دیاب  هنوگچ 
راک هب  ناتسرامیب  سیئر  ناونع  هب  ار  تفن  سدنهم  ًالثم  سدنهم  کی  دننک  هرادا  یکشزپ  نیناوق  اب  ار  ناتسرامیب  کی  دنتساوخ  رگا 

سدنهم ار  ناد  خیرات  سانـش و  هعماج  کی  هک  دـننک  يزیر  یپ  یـسدنهم  رظن  زا  ار  ناتـسرامیب  کی  دنتـساوخ  رگا  .دـنرامگ  یمن 
یهیدب و يرما  نیا  دـشاب ! سانـشراک  هدرک و  لیـصحت  نارمع  هتـشر ي  رد  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  دـنهد ! یمن  رارق  نامتخاس  رظان 

صّصختم همه  یعرش  لئاسم  رد  .دنوش  یم  صصختم  همه  نید  رد  اما  دنا ؛ صـصختم  لابند  اج  همه  تسا  بیجع  .تسا  صخـشم 
يارب .دینک  یم  لابند  ار  نارمع  هتـشر ي  نامتخاس  يارب  امـش  روط  هچ  .دـنوش  یم  رظن  بحاص  همه  یعرـش  لئاسم  رد  .دـنوش  یم 
دیزی دیاب  هک  تسا  مولظم  ردق  نآ  نید  یلو  دـیور  یم  صـصختم  لابند  یکـشزپ  يارب  دـیور  یم  کینورتکلا  سدـنهم  لابند  قرب 

ارچ تسه  (ع ) قداص ماما  هک  ییاـج  هن ، دوش !؟ نآرق  رـسفم  راـبحالا  بعک  دوش !؟ نید  صـصختم  هیواـعم  دوش !؟ نید  صـصختم 
هزیگنا دنهد ؟ یم  ار  اه  یخاتـسگ  هنوگ  نیا  هزاجا ي  دوخ  هب  اه  نآ  ارچ  تسه  هللادبعابا  هک  ییاج  دننک ؟ رظن  راهظا  دـیاب  نارگید 

« باتکلاب لماعلا  مامالا  سیل  يرْمَعَلَف ! هفوک «، مدرم  تشون  هفوک  مدرم  هب  (ع ) ماما هک  يا  هماـن  .تسا  یـسایس  هزیگنا ي  مراـهچ ، ي 
هناخ ِرد  هب  دیاب  نآرق  ریسفت  يارب  .دنتسه  تیب  لها  سانش  نآرق  دشاب و  سانش  نآرق  هک  تسا  یسک  ماما  نیـسح ، ِنم  ناج  هب  مسق 

.دوب ماما  مراهچ  هزیگنا ي  نیا  دییایب ! ام  ي 

1598 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 998 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا یصخش  هزیگنا ي  مجنپ ، هزیگنا ي 

زور ارچ  دیناد  یم  متـسیک ؟ نم  دیوگب  ایند  هب  دیاب  هللادـبعابا  .تسا  هدـش  جراخ  ریـسم  زا  اه  نآ  ریبعت  هب  هدرک ! جورخ  ماما  دـنتفگ 
نم .دیسرپب  رباج  زا  دیعـسابا ، زا  .دیـسرپب  باحـصا  زا  دیورب  دومرف : یم  یهاگ  هدرک ؟ هّجاحم  ارچ  هدناوخ ؟ هبطخ  ردق  نیا  اروشاع 

يربمایپ رسپ  ایآ  دراد ؟ دوجو  نیسح  زا  ریغ  يربمایپ  رـسپ  نونکا  ایند  مامت  رد  دومرف : یم  یهاگ  دیزیر ؟ یم  ارم  نوخ  ارچ  متـسیک ،
هب هک  (ع ) نسح ماـما  دوب ؟ ناـمز  نآ  دـشاب  ارهز  همطاـف ي  زا  هک  فط  هعقاو ي  ـالبرک و  هثداح ي 61  رد  (ع ) نیـسح ماـما  زا  ریغ 

رـسپ یکاـخ  هرک ي  نیا  يور  اـیآ  دومرف : یم  .دندیـسر  یمن  (ص ) ربماـیپ هب  (س ) ارهز ترـضح  زا  مه  هیقب  .دوـب  هدیـسر  تداـهش 
.دنـسانشب ار  وا  دوخ  هک  تسا  یـصخش  هزیگنا ي  نیا  دنک ؟ یم  رارـصا  دیکأت و  ردق  نیا  هللادـبعابا  ارچ  تسه ؟ نم  زا  ریغ  يربمایپ 

ياه تشادرب  هب  هیبش  ًالماک  هک  دشاب  هتشاد  (ع ) نیسح ماما  روضح  زا  البرک و  هثداح ي  زا  لیلحت  تشادرب و  کی  هک  دشابن  یسک 
ینارنخـس کـی  اـهروحم  نیا  زا  مادـک  ره  ًاـعبت  .مدرک و  ضرع  هصـالخ  یلیخ  هک  دوب  يروحم  جـنپ  نیا  دوـش ! هیما  ینب  تسرداـن 

.متفگ ار  سوئر  طقف  اج  نیا  رد  نم  هک  دبلط  یم  هناگادج 

: لاؤس

هب همان  ینید ! هزیگنا ي  دییایب : ناشیا  دوخ  مالک  غارس  یلیلحت  هفشاکم و  ره  زا  لبق  دوب ؟ هچ  البرک  هب  ندمآ  زا  هللادبعابا  هزیگنا ي 
.دوش هدودز  تعدبو  .دوش  ایحا  تنس  مهاوخ  یم  هرصب ، مدرم 

.منک حالصا  ار  اه  یبارخ  مهاوخ  یم  حالصألا  ِبَلَِطل  ِتْجَرَخ  یعامتجا  هزیگنا ي  مود 

.دوش هدودز  هعماج  زا  لهج  مهاوخ  یم  َهلاهْجلا  َنِم  َكدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  یگنهرف  هزیگنا ي  موس 

يانـشآ دیاب  مکاح  .دشاب  سانـش  نآرق  دیاب  مکاح  .دوش  مکاح  دیاب  یـسک  هچ  دـننادب  مدرم  مهاوخ  یم  یـسایس  هزیگنا ي  مراهچ 
.مدرک نایب  ار  مدوخ  ِهاگدید  لقادح  هراب  نیا  رد  .یصخش  هزیگنا ي  مجنپ  .دشاب و  نید 
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نارهاوخ و ناردارب ، اما  .دورن  نوریب  اج  نآ  زا  يزیچ  رگید  دوش و  هتـسب  اج  نامه  البرک  هیـضق  دنتـشاد  تسود  یلیخ  اـه  نیا  هتبلا 
بنیز یتقو  .درک  جـیورت  ار  اروشاـع  اـه  يرادازع  اـه و  يراوگوس  ناـمه  .دـیتسه  (س ) هموصعم ترـضح  مرح  راـنک  هک  ینازیزع 
دارفا مامت  تفگ  هانیـسحاو  هنیدم  رد  هملـسلا  ما  یتقو  دـندرک ! هیرگ  نمـشد  تسود و  دـناوخ  هضور  هاگلتق  لادوگ  رد  (س ) يربک

ماـش ربنم  يـالاب  نیدجاسلادیـس  یتقو  .دـنتخیر  کـشا  هفوک  هزاورد ي  رد  ناـیفوک  یتـقو  .دـندش  انـشآ  ـالبرک  هعقاو ي  اـب  هنیدـم 
.دندرک نایرع  ار  شندب  هک  متسه  یسک  نآ  رسپ  نم  دومرف  دنتشک ! البرک  رد  هنـشت  بل  اب  ارم  ردپ  البرَِکب » ناشطَعلا  ُْنبا  انأ  :» دومرف

اذغ دندروآ ، بآ  رگا  راطفا  ریغ  راطفا و  ره  داجس  ماما  لاس  جنپ  یس و  ای  راهچ  یـس و  هب  کیدزن  .دش  ازع  رد  قرغ  ماش  هقطنم ي 
اب متفا ! یم  مردپ  هنـشت ي  ياه  بل  دای  هب  بآ  هب  هاگن  اب  نم  ایند ، مدرم  دومرف : یم  اناشْطَع .» هللا  لوسر  ُْنبا  َِلُتق  دز « ادـص  دـندروآ 

گنهرف دـش  ثعاب  اه  نیا  .متفا  یم  رغـصا  یلع  تبرغ  دای  ریغـص ، لافطا  هب  هاگن  اب  متفا ! یم  مردـپ  یگنـسرگ  دای  هب  اذـغ  هب  هاـگن 
.تسا دنمفده  هیرگ  دوخ  .تسا  فادها  وزج  يرادازع  دوخ  اما  دوخ ؛ ياج  (ع) نیـسح ماما  فدـه  .دوش  ریگ  همه  جـیورت و  البرک 

رد نم  تفگ  ام  ربنم  لها  ناتـسود  زا  یکی  دننک ؟ یم  هیرگ  مدرم  ارچ  .تسا  وا  بتکم  اب  ییانـشآ  هللادبعابا  رب  هیرگ  هجیتن ي  نوچ 
وا زا  ار  هاگـشاب  ام  هک  یـسک  نآ  تفگ  یم  .دـندمآ  یم  ربنم  ياپ  قارع  نانبل و  ياه  برع  زا  مه  يدایز  تیعمج  .مدوب  ربنم  اـیلاتیا 

یحادم و ینارنخـس و  زا  دعب  مهد  بش  .درک  یم  اشامت  ار  ام  دمآ و  یم  مسارم  بش  هد  مامت  يو  .دوب  یحیـسم  کی  میدرک  هراجا 
همانرب يارب  .مهد  یم  هراجا  اـه  نشج  يارب  ار  اـج  نیا  نم  تسا ؟ ربخ  هچ  هاگـشاب  نیا  رد  تفگ : دز و  ادـص  ارم  يرادازع  ظـعو و 

نیا هک  ییوگ  یم  هچ  اه  نآ  هب  وت  دـننک ؟ یم  هیرگ  دننیـشن و  یم  تسا  بش  هد  ارچ  .اه  تاقالم  اه و  گنیتیم  لـیبق : نیا  زا  ییاـه 
مدوب هتـسخ  هک  نیا  اب  تفگ  ناشیا  دـننز ؟ یم  ناشدوخ  تروص  رـس و  رب  دـنزیر ؟ یم  کـشا  ردـق  نیا  ارچ  دـننک ؟ یم  هیرگ  ردـق 
.دوب شراگدای  اهنت  هک  همطاف  ماـن  هب  تشاد  يرتخد  اـم  ربماـیپ  .تسا  هللا  لوسر  اـم  یبن  .متفگ  مرکا  ربماـیپ  زا  وا  يارب  مدرک  عورش 

.دـناشن یم  وـناز  يور  .دـناشن  یم  هناـش  يور  ار  اـه  نآ  (ص ) ربماـیپ (ع .) نیـسح و  (ع ) نسح ماـن  هب  تشاد  رـسپ  اـت  ود  رتـخد  نـیا 
مامتها و مارتحا و  اه  نآ  هب  تبسن  .درک  یم  ار  اه  نآ  شرافس  دوخ  نارای  هب  .دیسوب و  یم  ار  ناشیاه  بل  .دیسوب  یم  ار  ناشتروص 
هب (ص ) ربمایپ رتخد  .دندرک  عقاو  يرهم  یب  دروم  ار  وا  دنتـشادن و  هگن  ار  شرتخد  تمرح  .تفر  ایند  زا  (ص ) ربمایپ .تشاد  تبحم 

هرـصاحم البرک  رد  ار  (ع ) نیـسح شمود  دنزرف  .دش  دیهـش  (ع ) نسح ماما  .دنتـشادن  هگن  ار  (ع ) نسح ماما  تمرح  .دیـسر  تداهش 
شمـشچ يولج  ار  شا  ههام  شـش  لـفط  .دنتـسب  شیور  هب  ار  بآ  متفگ : متفگ ، وا  يارب  ار  لـتقم  هرود  کـی  تفگ : یم  .دـندرک 

اهرهـش رد  لزنم  لهچ  ار  شدـنزرف  نز و  .دـندیناود  شندـب  رب  بسا  مس  .دـندومن  اـبرا » ًاـبرإ  » شمـشچ يولج  ار  شناوج  .دنتـشک 
هک مه  شرـسمه  هک  درک  هیرگ  یحیـسم  ياقآ  نیا  ردق  نآ  .متفگ  شیارب  ار  لتقم  کی  تعاس  ود  کیدزن  تفگ : یم  .دـندنادرگ 

؟ يدرک هچ  وا  اب  .مدوب  هدـیدن  ار  وا  ندرک  هیرگ  لاح  هب  ات  منک  یم  یگدـنز  وا  اـب  تسا  لاـس  یـس  نم  تفگ : دوب  رـضاح  اـج  نآ 
زا تارَبَعلا .» ْلـیتَق  اـَنأ  » متـسه اـه  کـشا  هتـشک ي  نم  دومرف  .تسا  تارَبَـعلا  لـیتق  نیـسح  .مدرک  فیرعت  شیارب  نیـسح  زا  متفگ :

تشاذگ و یم  شیولگ  هب  ار  دوخ  ياه  بل  .تشاذگ  یم  هنیـس  يور  ار  وا  (ص ) ربمایپ یهاگ  هک  ینیـسح  .متفگ  شیارب  هللادـبعابا 
ای .تخیر  یم  کشا  درک  یم  شا  هرهچ  هب  هاگن  تقو  ره  نینمؤملاریما  هک  نیـسح  يراد ؟ راک  هچ  نم  نیـسح  اـب  دـیزی  تفگ : یم 

؟ دوب ربخ  هچ  البرک  رد  بشما  ادخ ، .هللادبعابا  فیرش  عجضم  رانک  .دینک  البرک  هناور ي  ار  اه  لد  .تسامـش  نابیرغ  ماش  هللادبعابا 
هچب نیمز ، يور  اه  هتشک  .دیشک  یتخـس  بنیز  بشما  همه  زا  شیب  نوچ  .دناوخ  (س ) يربک بنیز  زا  ار  هضور  ًاتدعاق  دیاب  بشما 
دمآ یم  مشاه  ینب  هلیقع ي  یهاگ  بشما  دعاسمان … لاح  اب  نیدجاسلادیس  هتخوس ، مین  ییاه  همیخ  هنـشت ، هنـسرگ و  ادهـش  ياه 

زا هک  ییاه  هچب  تشگ  یم  اه  نابایب  رد  یهاگ  .دـنتفر  یم  زاـب  دروآ  یم  يا  هشوگ  رد  .تشاد  یمرب  اـه  هتـشک  يور  زا  ار  اـه  هچب 
مه شدوخ  بنیز  اما  .درک  یم  مارآ  ار  نیدجاسلادیـس  دـمآ و  یم  یهاـگ  .درک  یم  ادـیپ  دـندوب  هدروآ  هاـنپ  ناـبایب  هب  شتآ  سرت 
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، ناردارب اه ، ناوج  .تشذگ  تخـس  بنیز  رب  رایـسب  بشما  .هدید  ردارب  رـسپ  غاد  هدید ، ردارب  غاد  هدـید ، ناوج  غاد  .دوب  هدـیدغاد 
.دش دنلب  بش  لد  رد  .دناوخ  ار  شبش  زامن  بشما  یتخس ، همه ي  اب  نارهاوخ 
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! زامن دناوخ  یم  هتسشن  یلد  هتسکش 

هرخالاب مینک ؟ ادج  اه  ندب  نیا  رانک  زا  ار  اه  هچب  ادرف  هنوگچ  ادـخ  يا  .دـنکن  عولط  ادرف  شاک  يا  ایادـخ  .دـناوخ  ار  شبـش  زامن 
اه بیجنان  .دندرک  راوس  اه  بکرم  رب  ار  اه  هچب  .دینک  تکرح  هدامآ ي  ار  اه  هچب  ناج ، همع  دندومرف : (ع ) داجس ماما  .دیـسر  ادرف 

(س) بنیز ما  همع  دـیامرف : یم  (ع ) داجـس ماما  دـیهد ! روبع  اه  هتـشک  رانک  زا  هاگلتق و  رانک  زا  ار  اـه  نیا  دـنوب  هدرک  مه  شراـفس 
دوش راوس  تساوخ  یم  بنیز  نات  همع  تاداس ! .دـنوش  راوس  نیدجاسلادیـس  دوخ  یتح  اه و  نز  اه و  هچب  یکی  یکی  درک  کمک 

بنیز نیبب  وشدنلب  ردارب ، .دنک  راوس  ار  ترهاوخ  تسین  یـسک  نیبب  وش  دنلب  نیـسح ! تفگ  هاگلتق و  هب  دـمآ  ًاراچان  .تسناوتن  یلو 
هک يزور  ردارب ، .دـنتفرگ  ار  مرود  اه  مرحم  موش ، راوس  متـساوخ  یم  (ص ) ربمایپ ربق  رانک  عیقب و  رد  نم  ردارب ، هدـنام ! نیمز  يور 

یمن .هاگلتق  نایم  تسـشن  .دمآ  هاگلتق  هب  رگید  راب  کی  .دمآ  ربکا  .دمآ  مساق  .دمآ  سابع  .يدمآ  وت  مدـش ، هدایپ  نیمزرـس  نیا  رد 
هاگلتق هب  دـیتشادن  دـعاسم  لاح  دـیتفر و  البرک  هب  رگا  مراد ! ار  هاگلتق  هب  نتفر  تقاط  رت  مک  مدوخ  نم  هن ؟ ای  دـیا  هتفر  هاگلتق  مناد 

اج نیا  .هتخیر  کشا  همطاف  .هدرک  هیرگ  (ص ) ربمایپ اج  نیا  .هدوب  موصعمدنچ  ياج  اج  نیا  دیورب ! دوب  دعاسم  ناتلاح  رگا  .دـیورن 
هدیرب موقلح  نابرق  .تا  هنـشت  ياه  بل  نابرق  ردارب ، تفگ : هاگلتق و  هب  دمآ  (س ) بنیز .دوب  هداتفا  نیمز  يور  هللا  لوسر  رـسپ  ندب 

هیرگ نمـشد  تسود و  مامت  ادـخ  هب  ینعی  قیدِـص  ٍّوُدَـع و  ِّلُـک  ْتََکب  هللا  َوَف  دـنا  هتـشون  اـما  .دـناوخ  هضور  هنوگچ  مناد  یمن  .تا 
.دنرب یم  وت  رانک  زا  ارم  هنایزات  اب  دنراد  یلو  مورب  مهاوخ  یمن  ردارب  دز  ادص  دندرک !

! دنرب یم  هنایزات  هب  ارم  یلو  مور  یمن 
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.نوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اومَلَظ  َنیّذلا  اومَْلعَیَس 

نیا ناج  همع  دومرف : (ع ) داجس ماما  .هداتفا  البرک  نیمز  يور  بشما  هک  يرهطم  ياه  هزانج  نآ  هب  (س ،) بنیز لاح  هب  بشما  ادخ 
يور بشما  هک  ییادهش  ندب  رّهطم و  ياه  هزانج  نآ  هب  ایادخ  دننک ؟ یمن  نفد  ار  ناناملسم  ندب  رگم  دنناد ! یمن  ناملسم  ار  ام  اه 

یماـمت داـیرف  هب  ار  نیـسح  نوخ  مقتنم  ایادـخ ، اـمرفب ! لـیجعت  جـع ) ) نسحلا نب  هجح  روهظ  رد  مهد  یم  تمـسق  دـنا  هداـتفا  نیمز 
هللا یلو  هانپ  رد  ار  ام  بوبحم  نأـشلا و  میظع  ربهر  اـم ، یـضرا  تیماـمت  ماـظن و  نیا  روشک و  نیا  ایادـخ  ناـسرب ! ناـهج  ناناملـسم 
نک هشیر  ام  هعماج ي  زا  ار  یباجحدب  ینارگ و  قالط و  ياه  هشیر  ضیعبت ، داسف و  رقف و  ياه  هشیر  ایادخ  رادـب ! ظوفحم  مظعألا 

ایادـخ امرفب ! تیانع  لجاع  يافـش  ار  همه  ضیرم  لافطا  اه و  ناوج  عمج ، نیا  رد  رـضاح  دارفا  نارامیب  ناراـمیب ، ایادـخ ! نادرگب !
ره رادب ! ظوفحم  تارطخ  زا  ار  ام  ياه  ناوج  ایادـخ  هدـب ! رارق  نآرق  تیب و  لها  اب  ار  ام  دالوا  ام و  تامم  تایح و  رـشن و  رـشح و 
هب ار  ناشرـش  دریگ  یم  تروـص  یـصخش  هورگ و  ره  طـسوت  اـه  ناوـج  فارحنا  يارب  هک  يزیر  هماـنرب  تباـتک و  تـسد و  مـلق و 

ذئاع و ماما  یتوکلم  حور  عمج ، نیا  تاوما  تاوما ، ادهـش ، حور  هب  تراشب ، ضیف و  تهاگرد  نابرقم  هب  ادـخ  نادرگرب ! ناشدوخ 
… هلآ ِیبّنلِاب و  .امرفب  لصاو 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع بش 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع بش 

ریصنلا معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هللا و  ابسح  ، نیملاعلا بر  هللادمحلا  ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.تسین اروشاع  یگرزب  تمظع و  هب  ییالب  چیه 

تاـئالتبا مظعا  نیا  هدـش و  دراو  ترـضح  رب  تبیـصم  نیا  .تسا  (ص ) متاـخ لوـسر  سدـقم  دوـجو  میظع  تبیـصم  نـیا  بحاـص 
.تسا ترضح 
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تـسا هدـمآ  تیاور  نیا  رد  .دوش  هدـناوخ  تیاور  تسین  دـب  تساروشاـع ، بش  مه  بشما  .ما  هدـناوخ  ررکم  نم  هک  تسا  یتیاور 
، ادخ يارب  ینم  رد  دمآرب و  لیعامـسا ، ترـضح  شدیـشر  ناوج  حـبذ  ادـخ ، ناحتما  هدـهع ي  زا  (ع ) لیلخ میهاربا  ترـضح  یتقو 
، تشاد هضرع  ادـخ  هب  مالـسلا ) هیلعلیلخ  يداد ، سپ  ار  دوخ  ناـحتما  بوخ  وت  دومرف : ادـخ  تشاذـگ ؛ شدـنزرف  موـقلح  هب  دراـک 
رد ات  منکب  ینابرق  مربب و  رـس  وت  هار  رد  مدوخ  تسد  اب  ار  مدـنزرف  مدـشن  قفوم  مدرک ؟ یهاتوک  ناحتما  نیا  ياجک  رد  نم  ایادـخ !

يادـخ بناج  زا  .دـسر  یمن  باوث  نآ  هب  یتبیـصم ، بحاـص  چـیه  هک  یباوث  مسرب ، اـه  تبیـصم  مظعا  باوث  هب  ندرک  یناـبرق  نیا 
، ار ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  درک : ضرع  ار ؟ ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  اـی  يراد ، تسود  رتـشیب  ار  تدوـخ  میهاربا ! هـک : دیـسر  خـساپ  لاـعتم 

مدوخ لیعامـسا  زا  ار ، ادهـشلادیس  ربمایپ ، دـنزرف  درک : ضرع  ار ؟ ربمایپ  نآ  دـنزرف  اـی  يراد ، تسود  رتشیب  ار  لیعامـسا  تدـنزرف 
نیا یکی  دـندومرف : ترـضح  هب  ار  بلطم  ود  تفرگ ، میهاربا  ترـضح  زا  هک  اهرارقا  نیا  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  .مراد  تسود  رتشیب 

فرظ .تسا  ینم  رد  نم  ناـمرف  هب  لیعامـسا  ندـیرب  رـس  اـه ، تبیـصم  نیرتگرزب  هن  و  یبئاـصم ، مظعا  فرظ  وت  هن  میهاربا  هک  دوب 
ياه تبیـصم  مظعا  و  (ص ) متاخ یبن  ینعی  يراد ، تسود  رتشیب  تدوخ  زا  ار  وا  یتفگ  هک  تسا  یتیـصخش  نیا  بئاصم  نیا  مظعا 
نیا تیاور  رد  انعم ) هب  لـقن  مود ( بلطم  اـما  يراد ، تسود  رتشیب  لیعامـسا  زا  ار  وا  یتفگ  هک  تسا ، يدـنزرف  ناـمه  راوگرزب  نآ 
ینم رد  ات  یتشاد  یگدامآ  وا  هب  نتسج  برقت  يارب  ادخ و  تبحم  هار  رد  ام  روتسد  هب  وت  هدب ، فاصنا  تدوخ  میهاربا  يا  هک  تسا 

يامظُع دنزرف  نآ  ندیرب  رـس  ای  تسا  رت  نیگنـس  تبیـصم  نیا  يربب  رـس  ار  تدوخ  دنزرف  لیعامـسا  ام ، هدنب ي  تدوخ  تسد  اب  و 
بلطم اّما  .تبرق  دـصق  هب  هتبلا  مالـسا و  تما  ینعی ، شتما ؛ طسوت  مه  نآ  تسین  هسیاقم  لباق  زین  لیعامـسا  اب  هک  (ص ) متاخ ربمایپ 

هدز تبیصم  یتسناوت  رگا  ینک  كرد  ار  ادهشلادیس  تبیصم  دیاب  یسرب  بئاصم  مظعا  باوث  هب  یهاوخ ، یم  رگا  میهاربا ! يا  موس :
.یسر یم  بئاصم  مظعا  باوث  هب  تقو  نآ  تخادنا  مغ  وت  لد  رد  ادهشلادیس  يالب  رگا  يوشب ،

1603 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1004 

http://www.ghaemiyeh.com


نیگنـس تخـس و  گنج  نیا  : دنیامرف یم  دحا  گنج  هرابرد ي  لاعتم  يادخ  .دننک  یم  صلاخ  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  فراعم  یخرب 
زیچ چیه  نیاربانب  دور ؛ نوریب  ناتلد  زا  ریغ ، هب  تبحم  هک  نیا  هب  رگم  تسین  رسیم  نیا  .مینک و  صلاخ  ار  ناتبلق  ام  هک  دوب  نیا  يارب 

رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دنک  یمن  كاپ  صلاخ و  ار  ناسنا  نآ ، مهف  كرد و  و  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  تفرعم  هزادنا ي  هب 
ْنَا ُهد  _ْ نِـع ُ_م  کــل يَذ  _ّ لا ِنأــشلا  _ِ ُمِـکق و ب _َ ِ_ح َهللا ب ُلئــسَا   » هـک مـینک  یم  تساوــخرد  دــنوادخ  زا  اروشاــع  تراــیز 
نآ ندمآرـس  دـیهاوخب  ادـخ  زا  دـنا ، هتفگ  ام  هب  ِهبیـصم » _ِ ًاباصُم ب یط  _ْ ُعی ام  َلض  _ْ فَا ُ_م  ِ_ك یباـصُم ب _ِ ین ب _ّ َ_ یط _ْ ُعی

برق و زا  یـصاخ  هـجرد ي  هـب  موـصعم  و 14  (ع ) ادهـشلادیس دوخ  .دـهدب  امـش  هب  دـهد ، یم  تبیـصم  ناـبحاص  هب  هک  ییاـهزیچ 
ادخ و نیب  دمهفب  دنک و  كرد  ار  اروشاع  نطاب  دناوت  یمن  سک  چیه  .تسین  مهف  لباق  يدـحا  يارب  هک  دندیـسر  ادـخ  هب  یکیدزن 

یسک رگا  دشاب ، هار  درَم  یسک  رگا  .تشاذگ  اپ  نادیم  نیا  هب  دش و  اروشاع  ياضف  دراو  دوش  یم  اما  تسا ! هتشذگ  هچ  ادهشلادیس 
هب ادهشلادیس  يالب  ماج  زا  دنک ، دراو  ادهشلادیس  تبیصم  نادیم  رد  ار  دوخ  دهاوخب  یسک  رگا  دتسیاب ، شمزاول  فرح و  نیا  ياپ 
ات يرهاظ  مزاول  زا  یتسیاب  شمزاول  ياپ  دـیاب  دراد  مزاول  هتبلا  دوش  یم  ادهـشلادیس  يالب  هب  التبم  ناسنا  تقو  نآ  دـنهد  یم  ناسنا 

.ینطاب بدا  ات  يرهاظ  بدا  زا  ینطاب ،

راد هصغ  دیور ، یم  ادهـشلادیس  ترایز  هب  ای  و  دیروآ ، یم  اج  هب  اروشاع  ترایز  یتقو  هک  هدمآ  تارایزلا  لماک  رد  هک  دیا  هدینش 
راد هصغ  نوزحم و  تیاهن  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  تیاور  رد  هک  ارچ  دـیورب ، هنـشت  هنـسرگ و  دولآراـبغ ، بورکم ، نوزحم ،

ای دیورب و  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  هودنا  نزح و  یگتفشآ و  تیاهن  رد  زین  امش  دیسر ، تداهـش  هب  دولآرابغ  هنـشت و  هنـسرگ ، دوب و 
مرح هب  (ع ) نینمؤملاریما ترایز  يارب  ریدغ  زور  نیعولطلا  نیب  رد  تفگ : یم  نم  دیتاسا  زا  یکی  .دینک  تکرـش  هضور  سلاجم  رد 

بحاـص زین  هداـعلا و  قوف  گرزب و  ياـملع  زا  هک  روکف  ياـقآ  موحرم  هک ، مدـید  مرح ، يدورو  رد  نوریب  متفر ، یم  راوـگرزب  نآ 
: تفگ یـسرپ  لاوحا  تبحـص و  نیح  رد  درک و  دروخرب  نم  هب  يراد  شفک  کیدزن  دندمآ ، نوریب  مرح  زا  دـندوب  يونعم  تاماقم 

یفرح هچ  نیا  يدروخن ، هک  يدروخن  هچ ؟ ینعی  متفگ  مدوخ  اب  نم  ما ..… هدروخن  رتشیب  ياچ  ناکتسا  کی  تسا  زور  هس  ینالف ،
مدرک و هیرگ  تعاـس  هس  مداتـسیا و  مرح  لـباقم  متفر  درادـن ! نتفگ  هک  نـیا  ییوـگ ؟ یم  نـم  هـب  هـمئا  يراد  شفک  رَد  مَد  تـسا 

نینمؤملاریما ترـضح  مرح  مدید  باوخ  رد  دیباوخ م ، مدوب  هدش  هتـسخ  هناخ ، مدمآ  مدناوخ  تیانع  هجوت و  اب  ار  هیریدـغ  ترایز 
رتشیب يرفن  دنچ  تسا و  تولخ  مه  مرح  متسه ، ترایز  لوغـشم  شوخ  لاح  نامه  اب  ما و  هداتـسیا  اج  نامه  نم  تسا  مالـسلا  هیلع 
ناشیا هلمج ي  نآ  هجوتم ي  دنک  یم  ترایز  دراد  دوجو  مامت  اب  هناقـشاع  نامـسآ  نیمز و  نیب  روکف  ياقآ  موحرم  مدـید  .دنتـسین 

.دیوش هدامآ  لبق  زا  دیاب  دینکب  ترایز  دیهاوخ  یم  رگا  ! هلب هچ ؟ ینعی  هک  مدش 
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.دوش ایهم  مرحم  زا  لبق  دیاب  دنک ، كرد  ار  اروشاع  دهاوخ  یم  رگا  ناسنا 

یم عورـش  ار  ناش  هبقارم  ناضمر  هام  نایاپ  يادرف  زا  دـیامرف : یم  لابقا  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  سوواط  نبدیـس  موحرم  دـیدینش 
راهب و يزیچ  ره  میوگب  تسا  مزال  .دش  ایهم  اروشاع  يارب  دیاب  لبق  زا  سپ  هدنیآ ! ردق  بش  يارب  رطف  دیع  يادرف  زا  ینعی  دـندرک ،

.يروایب شتسدب  یناوتب  لاس  لوط  رد  هک  تسا  دیعب  رگید  ینک  كرد  ار  زیچ  نآ  ردق  بش  یتسناوتن  رگا  هک  دراد  يردق  بش 

زا ار  کشم  هرک ِي  هک  تسا  نیا  لثم  داد  تسد  زا  ار  رحس  یسک  رگا  تسا ، نیا  مدوخ  یقلت  نم  دراد ، رحس  کی  زور ، هنابـش  ره ، دیناد  یم 
مه هب  ود  نیا  .تسا  بارخ  زین  شزور  تسا ، بارخ  شرحس  هک  یـسک  .درادن  ار  هرک  نیا  تیـصاخ ، دروخب  مه  غود  رگا  .تسا  هداد  تسد 

، هام کی  لاس  رد  تشاد ، دهاوخن  مه  یبوخ  هتفه  درادن ، یبوخ  هعمج ي  بش  هک  یسک  تسا ، هعمج  بش  بش  کی  هتفه  رد  .دنا  هدروخ  هرگ 
یسک رگا  تسا ، اروشاع  زین  (ع ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش  .درادن  مه  یبوخ  لاس  درادن ، یبوخ  ردق  بش  ناضمر و  هک  یسک  تسا  ناضمر 
نامز نیا  رد  .دناوتب  رگید  ینامز  تسا ، دیعب  رگید  دوش ، دراو  اروشاع  ياضف  هب  دناوتن  تسا ، اروشاع  هک  ادرف  تسا و  اروشاع  بش  هک  بشما 

تسا و نیمز  صاخ  هعطق ي  کی  هن  اروشاع  .دنک  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دنزب و  رانک  ار  اه  هدرپ  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  هدامآ  زیچ  همه 
.تسا خیرات  همه ي  هزادـنا ي  هب  نامز ، رظن  زا  هدرک و  یط  ار  ملاوع  همه ي  هک  تسا  ییایفارغج  .ایفارغج  نامز و  زا  صاخ  فرظ  کی  هن 
تبحم هنیمز ي  ادهشلادیس ، يالب  هب  دورو  .دنک  یم  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دوش ، دراو  اروشاع  هب  دنزب و  رانک  ار  باجح  دناوتب  ناسنا  رگا 

.دنک یم  صلاخ  كاپ و  ار  ناسنا  دنک و  یم  مهارف  ناسنا  يارب  ار  افو  و 
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.دروآ یم  ناسنا  يارب  زیچ  دنچ  (ع ) ادهشلادیس تبیصم 

داجیا ناسنا  رد  ار  زیچ   3 ءادهشلادیس ، تبیصم  كرد  هک  هدش  هداد  حیـضوت  رگید  نوتم  یخرب  هبدن و  ياعد  اروشاع و  ترایز  رد 
.مدق تابث  موس  نانآ و  اب  تی  _ عم یهاوخ و  نوخ  زرم  ات  اایلوا ،… اب  یهارمه  ادخ ، يایلوا  تخانش  .دنک  یم 

رگا تسادهشلادیس ، تبیصم  لابند  دهاوخ ، یم  اروشاع  ترایز  رد  ناسنا  کی  هک  ییاهزیچ  رگید  .دیا  هدناوخ  ار  اروشاع  ترایز  امش  همه ي 
یلو هب  يافو  هب  دنک ، یم  ادیپ  قح  ههبج ي  اب  یهارمه  یعون  دوش و  یم  زاغآ  شریس  هَیزرلا ،» ْتُمظع  َ_ْد  َ_ق ل ، » دیمهف ار  تبیصم  یـسک 

ات تئارب  ات  نعل  زا  دـمهفب  ار  اروشاع  قمع  ناسنا  رگا  .دوش  یم  ادـیپ  وا  رد  لطاب  ههبج ي  هب  تبـسن  يریگ  عضوم  یعون  .دـسر و  یم  ا …
ار هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  يرگید  عضاوم  هلسلس  کی  یلو ا …و  رکـشل  رد  روضح  یهاوخ و  نوخ  ات  ُ_ْم » کَبراح نمل  ٌبرح  » يریگرد

.تسه مه  مود  بلطم  .دمهف  یم  هرسکی  زین 

یم ادج  نمشد  فص  زا  ار  وا  مه  دنز و  یم  هرگ  (ع ) نیـسح ماما  هب  ار  ناسنا  مه  .همه  زا  رت  مهم  تسا  مهم  یلیخ  مود ، بلطم  نیا 
هک ییاه  جوم  دنک و  یم  اپ  هب  ناطیـش  هک  ییاهاغوغ  نیگنن و  ياه  هنتف  رد  .منک  یم  میدقت  زیزع  ياه  ناوج  رـضحم  ار  نیا  .دـنک 
یم قرغ  دوخ  اب  ار  هار  نادرم  ناطیـش  چـیه ، هک  ام  لاثما  دـنوش ، یم  قرغ  نآ  رد  مه  اه  قیرغ  تاـجن  هک  ییاـه  جوم  دتـسرف ، یم 
َّنا دنک ”، یم  ادـیپ  یتریـصب  تشادـنرب ، اروشاع  زا  ار  شهاگن  دـش ، بوذ  اروشاع  رد  دوب ، اروشاع  هب  هجوت  لها  یـسک  رگا  دـنک ،

یگنر وا  شیپ  اـه  ههبـش  نیرت ، گرزب  نیرتـالاب و  رگید  دـمهف و  یم  ار  لـطاب  قح و  تحار  یلیخ  ”و  يد _ُ هلا حابـصم  ْنیَـس  _ُ حـلا
.درادن
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نامزلارخآ ياه  هنتف  اه و  هبش 

مُه َنیذلَا  .دینیب « یم  وغل  ار  اه  نآ  ًالـصا ، .دیروآ  یمن  باسح  هب  امـش  هک  دنتـسه  یتاهبـش  رد  قرغ  يا  هدع  دـینیب  یم  امـش  زورما 
یم هک  يزیچ  نیرتهب  تسا  نیگنس  رایـسب  نامزلارخآ ، ياه  هنتف  .دیرذگ  یم  اه  ههبـش  نآ  رانک  زا  تحار  نوضرعملا » َ_ِو  غلا َ_ْن  ع
سب دیوگن ، درادنرب ، اروشاع  زا  ار  شمشچ  دوش  بوذ  اروشاع  رد  ناسنا  هک  ینازیم  هب  .تسا  اروشاع  دنزب  رانک  ار  اه  ههبـش  دناوت ،
نیسح ماما  يارب  هتسناوت  یسک  زونه  رگم  تسا ؟ هدرک  ادا  ار  نیسح  ماما  رب  هیرگ ي  قح  یسک  زونه ، رگم  تسا ؟ سب  اجک  تسا ؛
تیانع ام  هب  دـنک  یم  ریهطت  ار  ام  ـالب  رگا  .تسه  مه  خزرب  ملاـع  رد  .تسه  مه  رـشحم  رد  نیـسح  ماـما  يرادازع  دـنک ؟ يرادازع 
.میوش تکاس  الب  نآ  اب  مینک و  ادیپ  هار  الب  نآ  هب  میناوت  یم  ام  دندرک  لمحت  (ص ) مرکا یبن  هدیشکالب ، (ع ) نیسح ماما  .دنا  هدرک 

یهارمه ات  مالسا  زا  خیرات  لوط  رد  نآ ، هب  تبسن  تبثم  يریگ  عضوم  قح و  ههبج ي  تخانش  ( 1 دراد : ام  يارب  تکرب  هس  الب  نیا 
شیاه هنتف  ردقچ  هک  شیاهزیوزت  اه و  تنطیش  مامت  اب  لطاب  ههبج ي  تخانش  اهزیچ ، نآ  هیقب ي  ندوب و  میلـست  ات  یهاوخنوخ ، ات 

هیما 70000 ینب  نامز  رد  دنک  یم  لقن  هچ ؟ ینعی  تملظ  هک  تسا  نیا  لابند  هب  دیدحلا » یبا  نبا  » .تسه و  هدوب ، یناملظ  نیگنس و 
یم رارق  بس  دروم  نیدـحوملا  ماـما  نینمؤملاریما ، نینزاـن  سدـقم و  دوجو  اـهربنم  نیا  زارف  رب  هدوب و  مالـسا  ياـیند  رد  ربـنم  رازه 
هتفر شدای  نوچ  دـنک  یم  اضق  ار  شزامن  هعمج  بیطخ  هک  دـشاب ، کیرات  دـیاب  ردـق  هچ  اضف  .دـندرک  یم  نعل  ار  (ع ) یلع هتفرگ 

اروشاع تساروشاع ؛ مه  نآ  دـهد  یم  تاـجن  ار  ناـسنا  زیچ  کـی  تاـملظ  نیا  رد  .دـنک  نعل  شیاـه  هبطخ  رد  ار  (ع ) نینمؤملاریما
نَِمل ٌبرح  » میوشب ریگرد  اـه  نآ  اـب  میریگب ، هلـصاف  طـقف  هن  میریگب  هلـصاف  نآ  زا  میـسانشب و  ار  نمـشد  ههبج ي  دوـش  یم  ثعاـب 

هللا َلئـسَا  _َ ِ_ْك ف یباصم ب ُ_َم  َ_ظ َ_ْد ع َ_ق ل .يوشب « هدامآ  جـع ) ) نامز ماما  رکـشل  يارب  دوش  یم  بجوم  نیا  ُ_ْم ،» َکبراح
تفای تمظع  ناسنا  لد  رد  ادهـشلادیس  تبیـصم  رگا  ْكراث »، َ_َب  َ_ل ین ط __َ قُزْرَی ْنَا  َکب  ینَمرکا  َکَـماقم و  مَر  _ْ كَا يذـلا 

.دنک یمن  مه  دیدرت  دنک ، یم  تکرش  جع ) ) نامز ماما  باکر  رد  (ع ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  ناسنا 
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ور ود  هکس  کی  اروشاع 

، هتخوسالب نآ  اب  هدـش و  التبم  ءادهـشلادیس  يالب  هب  هک  یناسنا  نامه  ینعی  دـسر  یم  نآ  هب  ناسنا  هک  يا  هلحرم  نیرخآ  نیموس و 
نآ رگید  يور  تسا و  جـنر  یتخـس و  الب و  نآ  يور  کی  هشیمه  تسا  ور  ود  هکـس ي  کـی  اروشاـع  نوچ  یتفایـض ، .تسا  برق 

دوـش یم  ضیرم  هک  یتـقو  دآ م ، .تسا  روـط  نیمه  هشیمه  یلا ا ،… برق  تسا و  طاـشن  رور و  _ُ س تـبحم ،… تـسا و  تفاـیض 
تشاد ار  شا  ییاناوت  تشاد  ار  شتمه  یسک  رگا  .هانگ  زا  راجزنا  تبحم و  برق و  تراهط و  یکاپ و  شنطاب  .تسا  رامیب  شرهاظ 

وا هب  مه  ار  اروشاع  هکس  يور  نآ  دوش  یم  التبم  هک  ینازیم  هب  دش  اروشاع  يالب  هب  التبم  داتـسیا ، بلطم  نیا  ياپ  تساوخ ، ادخ  زا 
هزادـنا هب  نم  يالب  مشک  یم  الب  مدوخ  نم  ینامز  کی  .دوش  یم  تبحم  ناوضر و  برق و  تفایـض و  ياضف  دراو  .دـنهد  یم  ناشن 

هتـسخ هدز ، شطع  هنـشت ، نم  هب  تقو  کی  اما  تسا  مدوخ  هزادنا ي  هب  دروآ  یم  هک  مه  صولخ  تبحم و  یکاپ و  تسا  مدوخ  ي 
ود نیا  دنزادنا  یم  ایرد  نورد  هب  ارم  هتـسخ ي  هدز و  شطع  دوجو  منک و  رپ  ایرد  بآ  زا  ار  ما  هساک  دـنهد  یم  هزاجا  هدـید  الب  و 

التبم رثا  رد  دنداد ، هار  (ع ) نیسح ماما  تبیـصم  هب  ارم  رگا  دوش ؛ یم  ییایرد  دنتخادنا ، ایرد  هب  ار  مدآ  رگا  دنراد ، قرف  مه  اب  یلیخ 
یهاوخب هچره  رگید  موش ، یم  ایرد  مشاب ، کچوک  مه  ردـق  هچ  ره  دـنهد  یم  ناـشن  نم  هب  ار  هکـس  يور  نآ  تبیـصم ، هب  ندـش 

ردقنآ ًالصا  دشونب ، دوش  یم  مه  زاب  دشونب  ماج  نیا  زا  یسک  ره  تسا  لصو  ایرد  هب  شماج  تسایرد ، رد  هک  یـسک  تسه ، اجنآ 
ماما يالب  تسرد  كرد  تکرب  هب  همه  نیا  دوش و  یمن  مامت  دشونب ، هچ  ره  هک  دـننک  یم  رپ  یپایپ  ار  شماج  دـنناشون و  یم  وا  هب 

یناسک نآ  زا  همه  نیا  هدـش  داـجیا  شلد  رد  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  تبحم  و  (ع ) نیـسح ماـما  تبحم  نآ  ََعب  _َ هب ط و  (ع ) نیـسح
نیا رانک  زا  هک  ینانآ  .دـنبای و  یمن  هار  مه  تفایـض  هب  دـنوش  یمن  التبم  هک  ییاه  نآ  دـنوش  یم  نیـسح  ماما  يـالب  دراو  هک  تسا 

زج دـنناد  یم  يرورـض  ریغ  ار  تداهـش  تیاهن  رد  اه و  يراکادـف  اهراثیا و  نآ  یتح  هاگ  دـنرذگ و  یم  یناـسآ  هب  میظع  تبیـصم 
یلاحشوخ اروشاع  زور  هک  دندوب ، اه  نیا  .دنشاب  هیما  ینب  کیرـش  هک  تسین  دیعب  دوش و  یمن  ناشدیاع  يا  هجیتن  نارـسخ  ررض و 

.دنتفرگ نشج  دندرک و 
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یمدآ رگا  هنامز  نیا  رد  دنک  یمن  گرزب  ار  ام  يدوجو  فرظ  (ع ) نیـسح ماما  يالب  هب  داقتعا  كرد و  هزادنا  هب  زیچ  چـیه  نیاربانب 
يوزرآ نیا  ندـش  هدروآرب  اـّما  تسا  یگرزب  یلیخ  يوزرآ  نـیا  دـشاب  جـع )  ) ناـمزلا بحاـص  ترـضح  رکـشل  رد  دـهاوخب  شلد 

ناشن وا  هب  ار  الب  نطاب  شلد  تیفرظ  هزادنا ي  هب  تقو  نآ  دش  التبم  رگا  دـش ، الب  دراو  رگا  دوش ، الب  دراو  هک  تسا  نیا  هب  گرزب 
و دز ، شناج  هب  شتآ  هک  الب  زا  رپ  هماگنه ي  نآ  رد  (س ) بنیز ترـضح  .دـنیب  یم  ار  ادـخ  راک  ییابیز  هک  تساـجنآ  دـنهد ، یم 
اب ادـخ  يدـید  دـیوگ : یم  هیلع » هتنعل ا … داـیز «  نبا  هک  یتقو  لاـح  نیا  اـب  درک  دـیپس  ار  شیوم  مخ و  هودـنا  مغ و  زا  ار  شرمک 

دعب هک  تسا  یسک  نخس  نیا  .مدیدن  ییابیز  زج  نم  ًالیمج ” ّالا  ُتیأر  ام  : “ دنهد یم  خساپ  (س ) بنیز ترضح  درک ؟ هچ  تردارب 
، برق هکس  يور  نآ  تسا و  ندروخ  هضع  نتسکش و  تسا ، ندش  ریپ  تسا ، نتخوس  هکس  يور  کی  هتخوس ، نیسح  ماما  يالب  زا 

.تسا لامج  هدهاشم ي  تفایض و 

نیا يارب  اروشاع  زور  بش و  زا  رتهب  یتقو  دـنک و  سمل  ار  ییاروشاع  يالب  هک  دـسرب  اروشاـع  لاـمج  دوهـش  هب  دـناوت  یم  یـسک 
هرهب لامج  نیا  زا  ار  دوخ  دناوتب  هدنیآ  لاس  ات  منک ، یمن  نامگ  دوش ، دراو  تبیـصم  هب  دناوتن  زور  بش و  نیا  رد  هک  یـسک  تسین 

تدابع کیرـش  ار  ناگرزب  نابوخ و  ءایلوا ، .مینک  سامتلا  جـع )  ) ماما دای  هب  تسا ، یقاب  تصرف  ات  بشما  هک  تسا  نیا  .دـنک  دـنم 
يرپس (ع ) نیـسح ماما  هب  قشع  اب  ار  ناشتفرعم  دنتـسه و  دندوب و  ادـخ  ناگدـنب  رادتـسود  هک  یناراوگرزب  نابوخ و  مینک ، نامدوخ 

تبیـصم هب  ار  ام  مینک  تساوخرد  جع )  ) نامز ماما  زا  دندرک ، هیرگ  (ع ) نیـسح ماما  تبیـصم  رب  هناصلاخ  هک  اه  لاس  هچ  دـندرک و 
ترایز رخآ  رد  دمح  ود  .دسر  یم  الب  هب  ادخ  دمح  هب  تقو  نآ  دـمهفب ، ار  تبیـصم  نیا  قمع  ناسنا  رگا  .دـننک  دراو  نیـسح  ماما 

.دراد دوجو  دسر  یم  برق  هدجس ي  هب  هک  اجنآ  اروشاع 
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دمح نآ  منک  یم  دمح  ار  وت  ایادخ ! مْه » _ِ باصُم یلع  َ_َك  نیرکاشلا ل َدْمَح  ُْدم ، _َ حلا ََکل  َمُه  _ّ َ للا دـنمادک «؟ دـمح  ات  ود  نآ 
نیا دوب » ابیز  نیـسح  ماما  اب  وت  راک  دـیوگ « : یم  دـنک و  یم  ار  ادـخ  دـمح  تسا ، هدـش  دراو  وت  یلو  رب  هک  یتبیـصم  نآ  رب  رکاـش 

تبیـصم ياضف  دراو  هک  دنک  سمل  دناوت  یم  یـسک  ار  (ع ») نیـسح ماما  اب  ادخ  راک  ییابیز  دـهاوخ ، یم  تراسج  یگرزب و  یلیخ 
« .يدومن التبم  يدرک و  انـشآ  ادهـشلادیس  تبیـصم  اب  ارم  هک  منک  یم  دمح  ار  وت  ایادخ  یتیزَر ؛ میظع  یلع  ِهللاُدْمَحلا  مود « : .دـشاب 

لاح نیا  مینک ، هیرگ  (ع ) نیسح ماما  يارب  ات  دیامن  مهارف  نامیارب  ار  یطیارش  دهدب و  هزاجا  ام  هب  ادخ ، هک  رتالاب  نیا  زا  ، یتمعن هچ 
ادـخ فرط  هب  نیـسح  ماما  يالب  اب  میئایب و  دـنا  هداد  هزاجا  ام  هب  اّما  دنتـسه ، لایخ  یب  بشما  هک  ییاه  ناـسنا  هچ  .تسین  یفداـصت 

دیناوـت یم  تـقو  نآ  دــیتشاد  ار  دــمح  ود  نـیا  رگا  .مـینک  ادــیپ  هار  ادهــشلادیس  تبیــصم  هـب  میوـشب و  کـلاس  مـینک ، تـکرح 
نیمه ایند  رد  نیسح  ماما  تعافش  دوش ، یمن  متخ  ایند  هب  هک  نیسح  تعافش  دورولا ” َموَّی  ْنیَـسُحلا  هعافـش  ینقزر  َمهل  _ّ لا ” دیئوگب

لآ دِّمحم و  ایحم  يایحم  َ_ل  عْجا َمه  _ّ لـلا » هک اـجنیا  اـت  درب  یم  شیپ  اـجنیا  اـت  ار  اـم  هتفرگ و  ار  اـم  تسد  هداد ، ار  شنوخ  تسا ،
دسر یم  دیآ و  یم  مدق  کی  مدق ، کی  درک  كرد  ار  نیسح  ماما  تبیصم  یـسک  رگا  دمحم » لآ  ِدمحم و  َتامم  یتامم  دمحم و 

تعافـش دوش  یم  نیا  اه ، نآ  گرم  دوش  یم  شگرم  اه ، نآ  تایح  یگدـنز و  دوش  یم  شا  یگدـنز  تایح و  رگید  هک  ییاج  هب 
میتشاذگ نیسح  ماما  تسد  هب  تسد  ام  رگا  (ع ،») نیـسحلا نود  مجهم  ولذب  تفرگ « ار  یـسک  تسد  نیـسح  ماما  رگا  .نیـسح  ماما 

(ع) نیـسح ماما  لثم  نامتامم  تایح و  ینعی  .دوش  یم  ضوع  نامگرم  تایح و  هک  میـسر ، یم  ییاج  هب  میدـش ، الب  اروشاع و  دراو 
نیا يداع  یگدـنز  گرم و  اب  شقرف  گرم  یگدـنز و  نیا  .میریم  یم  اهنآ  لثم  مینک ، یم  یگدـنز  اهنآ  لثم  هکنیا  ینعی  دوش  یم 

.گرم و هظحل ي  ات  ایند  رد  (ع ) نیـسح ماـما  تعافـش  ینعی  نیا  .میریم و  یم  ادـخ  يارب  مینک و  یم  یگدـنز  ادـخ  يارب  هک  تسا 
يدعب تعافش  اما  ددرگ ؛ نامبیصن  زین  (ع ) نیسح ماما  يورخا  تعافـش  ات  .مینک  تکرح  نیـسح  ماما  اب  دیاب  ام  مه  نیا  زا  دعب  هتبلا !
هیماونب هب  تَکربـت  ٌموی  اذـه  َّنِا  دوش «: یم  ضوـع  اروشاـع  تراـیز  نومـضم  اـج  نیا  زا  دوـش ؟ یم  یـسک  هچ  بیـصن  نیـسح  ماـما 

زا ار  نیسح  ماما  هک  دندوب  لاحشوخ  دنتفرگ و  نشج  هیما  ینب  اروشاع  زور  نیسحلا ،»  ُمهلتقب  ناورم    ُ لآ ٍدایز و    ُ لآ هب  ْتَحِر  _َ ف
و مالـسلا ) مهیلع  ) شرهاط لآ  و  (ص ) دـمحم قح  هب  تبـسن  ملاـظ  نیلوا  هب  هبترم  دـص  تراـیز  همادا ي  رد  هاـگنآ  .دـندروآ  رد  اـپ 
وا نتشک  رد  دندرک و  راکیپ  (ع ) نیـسح اب  هک  یهورگ  رب  یـصاصتخا  ياه  نعل  سپـس  مینک و  یم  نعل  نیملاظ  هقلح ي  زا  نیرخآ 
هک يدمح  ود  زا  دعب  هدجـس ، رد  دنتـسرف و  یم  مالـس  شباحـصا  و  (ع ) نیـسح ماما  هب  هبترم ، دص  نیا  زا  دـعب  دـندومن و  یهارمه 
نم لاح  لماش  ار  نیـسح  ماما  يورخا ، تعافـش  ـالاح  ایادـخ  دورولا » موی  نیـسحلا  هعافـش  ینقزرا  مهللا  مییوگ « یم  تفر  شرکذ 

اب یهارمه  هب  نیـسح ، ماما  هب  ياـفو  هب  میـسرب ، نآ  هب  دـیاب  (ع ) نیـسح ماـما  تبیـصم  هب  دورو  اـب  هک  تسا ، يزیچ  ناـمه  نیا  .نک 
هاگلتق يدوگ  دوشن ؟ (ع ) نیسح ماما  قشاع  دنیبب و  ار  اروشاع  زور  هک  تسا  یسک  هچ  (ع .) نیسح ماما  يادهـش  باوث  هب  و  (ع ) ماما

.دنزن رپ  (ع ) نیسح ماما  يارب  شلد  دنیبب ، ار 
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درک یم  تبقارم  ار  شنازیزع  باحصا و  هنوگچ  دنزن ؟ رپ  نیسح  ماما  يارب  شلد  دنیبب و  ار  نیسح  ماما  ناسحا  هک  تسا  یـسک  هچ 
هب .درک  یمن  تلفغ  شدوخ  ههبج ي  زا  هظحل  کی  تشاذـگ ، نادـیم  هب  اپ  دـش  تخـس  اه  هنحـص  هک  نیمه  .دـنوشن  ریگ  نیمز  هک 
مه ادرف  زا  .درک  باریـس  مه  ار  ناـشتاناویح  .داد  بآ  ار  ناـش  همه  دیـسر ، رُح  رکـشل  هب  یتقو  دیدینـش  .درک  یم  ناـسحا  نمـشد ،

یموزل هچ  دـنک ؟ تجح  مامتا  اه  نیا  اب  ردـق  نیا  نیـسح  ماما  هک  تشاد  یموزل  هچ  .اـه  نآ  اـب  ندرک  تجح  ماـمتا  هب  درک  عورش 
هک دزوس  یم  شلد  دورب ، منهج  هب  مه  رفن  کی  دهاوخ  یمن  (ع ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  شلیلد  دیوگب ؟ نخـس  ردق  نیا  تشاد ،

دنیبب ار  اروشاع  دناوت  یم  یسک  هچ  درب ، یم  ار  شلد  يا  هنحص  ره  دنزب ، قرو  ار  اروشاع  هنحص  یسک  رگا  .دنورب  منهج  هب  اه  نیا 
زا میهاوخ  یم  رگا  .میوشب  اروشاع  رد  قرغ  دیاب  میسرب  (ع ) نیـسح ماما  يافو  هب  میهاوخ  یم  رگا  دوشن ؟ نیـسح  ماما  هداد ي  لد  و 

اروشاع رد  بوذ  .میرادنرب  اروشاع  زا  ار  ناممشچ  مینیبب  نامز  ماما  نیسح و  ماما  يور  شیپ  ار  نامدوخ  میوشن و  ادج  نیـسح  ماما 
شافک هدوب ) شافک  ینامرک  يدهتجم  رفعج  اقآ  روظنم  دیاش  ) موحرم يدرک ؟ ررـض  رگا  .دشاب  اروشاع  اب  نامبـش  حبـص و  میوشب ،

؟ دوش یم  هچ  ینیبن ، ار  ام  هتفه  کی  رگا  دـندومرف : وا  هب  جـع ) ) نامز ماما  هدـش ، لقن  دنتـشاد ؛ یبیرغ  بیجع و  ياـه  فرـشت  دوب ،
.دید یهاوخ  ار  ام  هتفه  ره  لیلد  نیمه  هب  دندومرف : مریم ، یم  منیبن  رگا  اقآ  تفگ :

ماـما هضور ي  بش  حبـص و  لاـس  کـی  دـندومرف  نم  هب  باوخ  رد  (ص ) مرکا یبـن  دـنیوگ : یم  هک  هدوب  راوگرزب  نیا  راـک  عورش 
یبجعت دریمب  هصغ  زا  اروشاع  زور  یـسک  رگا  (ع ،) نیـسح ماما  نماد  هب  دیـسر  متـسد  .مدرک  تموادم  لاس  کی  .ناوخب  ار  نیـسح 

دوب مالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  ار  ناملسم  ریغ  نز  کی  ندروآرد  اپ  زا  لاخلخ  ناتساد  (ع ) نینمؤملاریما ترضح  هک  ینامز  .درادن 
نینمؤملاریما رتخد  رـس  زا  رجعم  هک  دونـشب  هنوگچ  سپ  درادن ، شنزرـس  دریمب  هثداح  نیا  هودنا  زا  یـسک  رگا  دـندومرف : دـندینش ،

نوریب نیـسح  ماما  نارتخد  شوگ  زا  هراوشوگ  اجک ، ندروآ  نوریب  ناملـسمریغ  نز  کی  ياـپ  زا  لاـخلخ  کـی  .دریمن  دنتـشادرب و 
هراوشوگ عمط  هب  ار  يرتخد  شوگ  دـشاب ، غورد  اـه  نیا  دـنک  ادـخ  یناوخب ، دوش  یمن  اروشاـع  بش  ریغ  ار  اـه  نیا  اـجک ، ندروآ 

مامت اعوسات  زور  (ع ) نیسح ماما  هرصاحم ي  هقلح ي  دهدب ؟ ناج  (ع ) نیسح ماما  هرـصاحم ي  يارب  ناسنا  درادن  اج  دنـشاب  هدیربن 
هب دوش و  لیمکت  شدوخ  هاگودرا  هک  نیا  یکی  .دوب  زیچ  ود  رظتنم  دوب ، هتخادنا  ریخأت  هب  ار  گنج  هک  اعوسات  زور  ات  نمـشد  .دش 

قارع و زا  ادابم  ات  دنک ، رت  گنت  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هرـصاحم ي  هقلح ي  هک  نیا  مود  دوش ، عمج  هاگودرا  رد  رکـشل  یفاک  هزادنا 
.دیایب (ع ) نیسح ماما  يرای  يارب  یسک  هفوک ، هرصب و 
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هرصاحم هقلح ي  دوب و  هدش  لیمکت  اه  نآ  رکشل  نوچ  دندوب  لاحشوخ  شنایرکشل  دعـسرمع و  زورما  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما 
.تساهنت نیـسح  ماما  دـیآ و  یمن  نیـسح  ماما  يرای  يارب  یـسک  دـندش  نئمطم  رگید  زورما  .دـندوب  هدرک  گنت  ار  نیـسح  ماما  ي 

تیعمج نیا  تسوا و  دیآ ، یمن  ماما  يرای  هب  یـسک  رگید  هدش و  گنت  هرـصاحم  هقلح ي  دـش ، نئمطم  یتقو  نمـشد  رـصع  زورما 
ینبرمق ناشردارب  هب  دنتشادرب و  ناشیاهوناز  يور  زا  ار  ناشرس  نیسح  ماما  .دش  رو  هلمح  (ع ) نیسح ماما  هاگودرا  فرط  هب  كدنا ،

: دنتفگ تسیچ ؟ ناتنخـس  دندومرفو : دندروآ  فیرـشت  مشاه  ینب  رمق  .دـنیوگ » یم  هچ  اه  نیا  دـینیبب  دـیورب  هک « : دـندومرف  مشاه 
فرح مدوخ  زا  نم  دیهدب  هزاجا  دندومرف « : مشاه  ینب  رمق  .دیشاب  هدامآ  گنج  يارب  ای  دیوش و  میلست  ای  دینک ، هرـسکی  ار  فیلکت 

ترـضح هک  هدمآ  لتاقم  رد  .دومن  ضرع  ار  هعقاو  دیـسر و  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  مریگب » هزاجا  نیـسح  ماما  زا  مورب  دـیاب  مرادـن 
زامن و زابرید ، زا  نم  دناد  یم  ادخ  .میشاب  لوغشم  رافغتسا  اعد و  زامن و  هب  هک  ریگب ، تلهم  ام  يارب  ار  بشما  ردارب ، ورب  دندومرف «:
، نمـشد رکـشل  زا  دوب  یتیفیک  ره  هب  دندمآ و  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  .متـشاد » تسود  ار  رافغتـسا  ینالوط و  ياعد  نآرق ، توالت 

یم ترـضح  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  رهاظ  تفرگ ، هزاجا  هچ  يارب  ار  بشما  نیـسح  ماـما  مناد  یمن  نم  .تفرگ  هزاـجا  ار  بشما 
، دزادرپب رافغتسا  نآرق و  توالت  زامن و  اعد و  هب  دهاوخ ،

، دنداد ماجنا  اروشاع  بش  رد  مهم  راک  هس  _ل  قادح ترضح  یلو 

یتوکلم زاورپ  میظع و  تکرح  نآ  يارب  دیامن ، هدامآ  ادرف  يرارقیب  ياه  هنحص  يارب  ار  دوخ  نارای  ات  تفرگ  هزاجا  هکنیا  یکی 
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، دریگب هدهع  هب  ار  ناگدنامزاب  ناوراک  یتسرپرس  ات  درک  هدامآ  ار  (س ) يربک بنیز  هکنیا  مود 

اروشاع بش  اسب  هچ  دندش ، قحلم  (ع) نیسح ماما  هاگودرا  هب  رفن  اروشاع 32  بش  رد  دنا ، هتشون  لتاقم  یـضعب  رد  هک  نانچمه  هکنیا  موس 
یم ام  منک  یم  ضرع  نامدوخ  هب  بشما  نم  ار  نیا  .دـندوب  هار  رد  هک  تسا  ییاه  نآ  راظتنا  مشچ  نوچ  تفرگ ، تلهم  (ع ) نیـسح ماـما 

تذل تاوهش و  ایند و  زا  ار  نامدوخ  .میناسرب  نیسح  ماما  هاگودرا  هب  ار  نامدوخ  .میروایب  رد  يراظتنا  مشچ  زا  ار  نیسح  ماما  بشما  میناوت ،
هدماین (ع ) نیـسح ماما  هاگـشیپ  هب  دندوب و  هدنام  رُح .…  بیبح و  رگا  .میهدب  تاجن  ایند  دودحم  رمع  هلاس ي  یـس  هلاس و  هاچنپ  ياه ،

مـشچ زا  ار  نیـسح  ماما  میریگب  هلـصاف  نامایند  زا  بشما  میناوت  یم  ام  مینیبب  دمآ ؟ ناشریگ  هچ  الاح  دمآ ، یم  ناشریگ  هچ  رگم  دـندوب ،
.میروایب نوریب  يراظتنا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نمشد  هاگودرا  باحصا و  هاگودرا 

کی ننک ، یم  هدامآ  ادرف  يارب  ار  ناشدوخ  هک  تسا  (ع ) نیسح ماما  باحصا  هاگودرا ، کی  .دنتسه  مه  لباقم  هاگودرا  ود  بشما 
فرح و هاـگودرا  ود  رد  بشما  .دـسر  یم  يزوریپ  هب  تسا  نئمطم  هـک  تسمرـس ، رورغم ، تـسا ، نمـشد  هاـگودرا  مـه  هاـگودرا 

ادرف دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  ناشفرح  يا  هدع  نمـشد  رکـشل  رد  دتفا ! یم  یقافتا  هچ  ادرف  هک  نیا  تسا ، رایـسب  وگتفگ  ثیدح و 
هب يریگرد  گنج و  تساوخ  یمن  ناشلد ، هک  دندوب  نمشد  رگنس  رد  اه  یـضعب  نوچ  دنک ، یم  حلـص  دایز  نبا  اب  (ع ) نیـسح ماما 

دوخ نامـشچ  اب  (ع ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  ار  ص ) … ) لوسر ا تبحم  هتـشذگ  رد  اهراب  دندوب و  ناملـسم  هک  یناسک  دـیآ ، دوجو 
ادرف دنتفگ : یم  دندوب ، هنـشت  (ع ) نیـسح ماما  نوخ  هب  هک  جراوخ  لثم  يا  هدع  دـندش ، یمنهج  بش  نآ  يادرف  یلو  دـندوب ، هدـید 

.میزات یم  شندب  رب  بسا  اب  مینک و  یم  ادج  شرکیپ  زا  رس  مینارذگ ، یم  ریـشمش  مد  زا  ار  شنازیزع  همه ي  مینازوس و  یم  شتآ 
، میـشک یم  شتآ  هب  ار  ناـشیاه  همیخ  دوـشب  ادرف  راذـگب  دـسرب ، شیاـه  هچب  هب  بآ  هرطق  کـی  میتشاذـگ  رگا  دوـشب  ادرف  راذـگب 

منابز  ) ادرف هک  دنتشاد  هدیقع  مه  يا  هدع  کی  .مینک و  یم  ریسا  ار  نینمؤملاریما  رتخد  شرهاوخ ، میرب ، یم  تراسا  هب  ار  شنازیزع 
ماما هاگودرا  رد  یلو  دوب  نمـشد  هاگودرا  ياهوگتفگ  اه  نیا  .دـنهدب  دایز  نبا  لـیوحت  هدرک و  ریـسا  هدـنز  ار  نیـسح  ماـما  لـال )

یخلت مامت  اب  مینک  حلص  دنیامرف  روتسد  رگا  دوب ، دهاوخ  هچ  نامیالوم  رما  مینیبب  ات  دنتفگ : یم  همه  دوبن  رتشیب  فرح  کی  نیـسح 
تسا هدمآ  لتاقم  یخرب  رد  .مینک  یم  ورف  نمـشد  ندب  رد  ار  نامیاه  هزین  اهریـشمش و  دیگنجب ، دنیوگب ، رگا  میریذپ و  یم  شیاه 
لمأت لباق  یندینش و  هبطخ ي  کی  دندرک و  عمج  شا  همیخ  ریز  ار  مشاه  ینب  باحصا و  همه ي  بش  لیاوا  رد  (ع ) نیسح ماما  هک 
لاعتم يادخ  هب  اه  یـشوخ  یتخـس و  رد  نکمم ، ياهدمح  نیرتهب  هب  دندرک و  زاغآ  ادخ  دمح  اب  ار  دوخ  هبطخ ي  دـندومرف : داریا 

غارس مدوخ  باحصا  زا  رتافواب  رتهب و  یباحصا  نم  هک  دنداد  همادا  نارای  باحصا و  هب  باطخ  اهدمح  نیا  زا  سپ  دنتشاد و  هضرع 
نم نامگ  متسین ، دنم  هلگ  امش  زا  .مرادن  غارس  امش  زا  رتوکین  مرادن ، غارس  دشاب  رتهب  امش  زا  محر  اب  دنویپ  رد  هک  یتیب  لها  .مرادن 

بکرم ار  بش  یکیرات  متشادرب ، امش  زا  ار  متعیب  نونکا  مه  نم  .دشک  یم  گنج  يریگرد و  هب  نمشد  نیا  اب  ام  راک  هک  تسا  نیا 
ساسحا رگا  دهاوخ ، یم  ار  نم  نمـشد  درادن ؛ يراک  امـش  اب  نمـشد  دیورب ، ارحـص  نیا  زا  هک  دیتسه  دازآ  امـش  دـیهد ، رارق  دوخ 

تسد امـش  زا  مادک  ره  :» دندومرف دنازوس  یم  ار  اهناج  هک  دراد  يریبعت  دعب  .دوش  یم  لاحـشوخ  ما  هدنام  نم  دیا و  هتفر  امـش  دنک 
هب دوخ  دنزرف  نز و  اب  نم  دیورب ، دـیراذگب و  ار  نم  تسا  نیا  ریبعت  .دربب » دوخ  اب  دریگب و  ار  مشاه  ینب  نادرم  باحـصا و  زا  یکی 

نارای و هک  ییاه  خـساپ  .دـنرب  یم  هنیدـم  ماش و  هفوک ، يارب  ار  اروشاع  ماغیپ  مدـنزرف  نز و  منک ، یم  مامت  ار  اروشاع  راک  ییاـهنت 
، ناـج نیـسح  هک  درک  ضرع  .تساـخرب  مشاـه  ینب  رمق  همه  زا  لوا  .تـسا  یندینـش  رایـسب  اـه  باوـج  دوـب ؟ هـچ  دـنداد  هباـحص 

یهام .دیـشابن  امـش  میـشاب و  ام  هک  دهدن  ناشن  ام  هب  ار  زور  نآ  ادخ  مینامب ؟ هدنز  شدعب  هک  میورب  میورب ؟ هچ  يارب  ادهـشلادیس !
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رد ار  بلطم  باتک  کی  هک  دنتفگ  ار  هاتوک  هلمج  کی  نیمه  دنام ؟ یم  هدنز  نیـسح  ماما  نودب  سابع  دنام ، یمن  هدنز  بآ  نودب 
هدنز مدآ  دعب  دوش و  دیهـش  دورب ، ایند  زا  ادخ  یلو  مینامب ؟ هدنز  ادـخ  یلو  زا  دـعب  امـش ، دـعب  هک  میورب  ام  تسا ، هداد  ياج  دوخ 

، ار نامتـسد  ام  مینک ، یم  امـش  يادـف  ار  نامناج  ام  اقآ  دـندرک «: ضرع  ترـضح  هب  .هدـش  لقن  باحـصا  زا  مه  هلمج  کی  .دـنامب 
ادـیپ تسد  امـش  هب  نمـشد  میراذـگ  یمن  میتسه  ات  یلو  مینک  یم  راکبان  نمـشد  ياهریت  رپس  ار  نامیولگ  يدوگ  ار ، ناـم  یناـشیپ 

یتخـس لمحت  يارب  داد و  ناشن  اه  نآ  هب  تشهب  رد  ار  ناش  ماقم  درک و  ناش  هدامآ  ترـضح  دنتـسب ، نامیپ  هنوگ  نیا  یتقو  .دـنک »
همیخ بانط  دـینک  کیدزن  مه  هب  ار  ناتیاه  همیخ  همیخ ، تشپ  همیخ ، نوریب  دـییایب  دومرف «: اهنآ  هب  دـعب  درک  ناش  هدامآ  ادرف  ياه 
هلمح رس  تشپ  زا  دناوتن  نمـشد  ات  دینزب  شتآ  حبـص  ادرف  هک  دیزیرب  مزیه  نآ  رد  دینکب و  قدنخ  همیخ ، تشپ  دیربب ، مه  رد  ار  اه 

… شرهاوخ ندرک  هدامآ  هب  درک  عورش  دعب  .دیوشب  ریگرد  ور و  هبور  نمشد  اب  فرط  کی  زا  طقف  دنک و 
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حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع  اعوسات - 

هراشا

يراگدنام نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع 

هداتـسیا و رد  يولج  نالا  جع ) ) نامز ماما  .دننک  یم  اعد  ازع  بحاص  يارب  ییازع  سلجم  ره  رد  .تسازع  بش  تساعوسات ، بشما 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  (ع ) سابع شیومع  نارادازع  هب 

نارظتنم همه ي  هب  تیرشب و  نایعیش و  نیملـسم ، هب  شجرف  اب  .دناسرب و  ار  نامبحاص  جرف  بشما  تمظع  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادخ 
.دیامرفب تیانع  جرف  شترضح 

.دیامرفب تاجن  نانمشد  تسد  زا  (ع ) لضفلاابا و  (ع ) نیسح ماما  اقآ  مرح  .دیامرفب  همتاخ  ار  نانمشد  رمع  لضفلاابا  يوربآ  هب 

یمن یسک  ( سلجم بحاص   ) هزاجا نودب  سلاجم  نیا  رد  هنرگ  تسا و  ناراوگرزب  نآ  دوخ  هزاجا ي  اب  تیب  لها  نابحم  بلق  شپت 
ام رد  رییغت  ثعاب  دـنریگب و  ار  نامتـسد  هک  میهاوخب  ناراوگرزب  نیا  زا  میوش  یم  سلاجم  نیا  دراو  هاـگره  سپ  دوش ؛ دراو  دـناوت 

.دنوشب

(ع) سابع ترـضح  هک  دـینک  اعد  ادـخ  هب  ار  وت  اقآ  دـنتفگ  دـندمآ و  ناوج  ات  دـنچ  میدرک  یم  تبحـص  هک  (ع ) اضر ماـما  مرحرد 
ياه کشا  نآ  هب  هنیکس ، گنشق  ياه  کشا  نآ  هب  مسق  میهاوخب  (ع ) سابع ترضح  زا  اعقاو  .دنکن  لو  رگید  دریگب و  ار  نامتسد 

تردام یتقو  هک  یتشاد  تسود  ردق  نآ  ناجاقآ  يدرک ، یم  كاپ  ار  شیاه  کشا  اعطق  یتشاد  یم  تسد  رگا  هک  تردارب  گنشق 
یمن ارچ  تسا ، هدمآ  ارهز  هک  هدیـشک  تلاجخ  (ع ) سابع دینک  رواب  یتسیاب ؛ هنیـس  هب  تسد  يوش و  دـنلب  دـمآ  همقلع  رانک  همطاف 
باوخ رد  ات  دریگب  ار  نامتـسد  هک  میهاوخب  سابع  زا  .تسا  هدمآ  (س ) ارهز متـسیاب ؟ هنیـس  هب  تسد  مردام  يارب  موش و  دنلب  مناوت 

هدش امـش  يرتشم  (ع ) سابع دیا و  هدش  (ع ) سابع يرتشم  بشما  هک  ییاه  ناوج  يا  .میوش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مینامن و  تلفغ 
ار اه  ناوج  نیا  رگا  نامزلا  بحاصای  میوگ  یم  جع ) ) نامز ماما  هب  اه  تقو  یـضعب  نم  .دنرخب  ار  امـش  نارگید  هک  دیراذگن  .تسا 

نیـسحلا هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  ناـجاقآ  رخب  ار  اـم  ناـمیبارخ  همه ي  اـب  رخب  ار  اـم  ناـجاقآ  سپ  .دـنرخ  یم  نارگید  يرخن 
.نیسحلا کیخا  قحب  انبورک  فشکا 
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.تسا هداد  (ع ) سابع هب  ادخ  هک  یتردق  افص و  یگنادرم و  نآ  اب 

دندومرف (ع ) داجس ماما  اعقاو 

هک دـینیب  یم  تسیچ ؟ (ع ) سابع ماـقم  .دـنروخ  یم  هطبغ  وا  هب  ءادهـش  ماـمت  هک  دـهد  یم  میومع  هب  یماـقم  ادـخ  تماـیق  زور  هک 
بش طقف  هک  میهاوخب  وا  زا  .تسا  ییالاو  یلیخ  ماقم  ماقم  نیا  (ع .) سابع تسد  ود  (س ) ارهز تعافش  بابـسا  دش  دراو  (س ) ارهز
اهاج یلیخ  .میوش  یم  مگ  دریگن  ار  نامتـسد  (ع ) سابع رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .اج  نیا  دـناشکب  دریگن و  ار  نامتـسد  اروشاع 

، میهد ماجنا  دیابن  هک  ار  ییاهراک  زا  یـضعب  مینک و  یم  ایح  دـنک  یم  تراظن  ام  رب  دراد  سابع  هک  مینک  ساسحا  رگا  یگدـنز  رد 
هیکت و اه  نابایخ  رد  دنا ، هدز  (ع ) نیسحای اه  نیشام  دنا ، تیب  لها  دای  هب  .دنتـسه  (ع) سابع دای  هب  اج  همه  بشما  .میهد  یمن  ماجنا 

دندوب رگا  مدرم  نیا  .دنک  تراسج  (ع ) سابع رب  هنوگ  نیا  یسک  دنتـشاذگ  یم  رگم  دندوب  رگا  مدرم ! نیا  رب  نیرفآ  .دنا  هدز  رداچ 
همه نیا  دنتـشاد  ار  هر ) ینیمخ  ماما  ياقآ  () جع نامز ( ماما  بئان  مدرم  نیا  .دـنزب  ریت  (ع ) سابع هب  یـسک  هک  دنتـشاذگ  یمن  الـصا 

هلمرح دنک  تنعل  ادخ  .دننک  هچ  هلمرح  اب  هک  دنتسناد  یم  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دشابن  تحاران  ناشنامز  ماما  بئان  هک  دنداد  دیهش 
.تسا (ع) سابع بش  دشاب  مارآ  دیابن  هعیش  هچب  بشما  البرک  رد  .مدز  البرک  رد  ریت  ات  هس  نم  دیزی  تفگ : دمآ و  دیزی  شیپ  ار ؛

هنیس ي هب  مدز  مه  ریت  کی  و  (ع ) سابع نامـشچ  هب  مدز  همقلع  رانک  ریت  کی  مدز ، (ع ) رغـصا یلع  يولگ  هب  ریت  کی  تفگ  هلمرح 
شدوخ دوب  هدنام  (ع) نسح ماما  زا  كدوک  مک و  رایسب  نس  اب  … ادبع کی  بش  نآ  .دیتشاذگ  یمن  هک  دیدوب  امش  رگا  (ع ) نیـسح

(ع) سابع زا  ار  ام  ناطیـش  هک  میروخ  یم  هصغ  میروخ ، یم  هانگ  شکرت  هک  میروخ  یم  هصغ  ادخ  هب  .ومع  ندب  يور  تخادـنا  ار 
(ع) لـضفلاابا قشع  هب  دـیاب  اـم  .دروخ  یم  هصغ  ناـمنامز  ماـما  دروخ ، یم  هصغ  (ع ) ساـبع میروخ ، یمن  هصغ  اـم  دـنک ، یم  ادـج 

يارب هک  ار  رعـش  نیا  … اءاشنا .دنامب  بیرغ  (س ) همطاف يدهم  دیابن  میروخب  (س ) همطاف يدهم  درد  هب  هک  مینک  تیبرت  ار  نامدوخ 
« .درادن روای  (ع) نیسح ناناملسم  : » میناوخن جع ) ) نامز ماما  يارب  دش  هدناوخ  (ع ) نیسح ماما 
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ماـما رگا  دوـب  مـک  شرواـی  (ع ) نیــسح رگا  هـک  دـنادب  اـیند  هـک  مـینک  تـیبرت  ارهز  يدـهم  يارب  راـی  ردـق  نآ  هـک  مـینک  يراـک 
هـشوگ رد  لاس  جنپو  تسیب  تشادن و  روای  (ع ) یلع رگا  .دندرک  یم  نیهوت  وا  هب  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  تشادـن و  روای  (ع) نیـسح

.دشاب هتشاد  روای  ام  نامز  اما م  دندرک ، تراسج  وا  هب  هچوک  رد  تشادن و  روای  همطاف  رگا  تسشن ، هناخ 

رد هک  وت  ناج  نیـسح  تفگ  (ع ) نسح ماما  ینک ؟ یم  هیرگ  ردـق  نآ  ارچ  ردارب  تفگ  (ع ) نسح ماما  هب  (ع ) نیـسح ماما  زور  کـی 
یم روای  هلاـس  هیقر ي 3  رگا  .دـش  یمن  هک  روط  نیا  تشاد  یم  رواـی  (س ) همطاـف رگا  .دـندرک  هچ  مرداـم  اـب  ینیبـب  يدوبن  هچوک 

… تشاد یم  روای  هیقر  رگا  .اباب  دوب  رتگرزب  متروص  زا  دز  یلیس  نم  هب  هک  یتسد  نآ  اباب  تفگ  یمن  تشاد 

، ناج سابع  تسا : (س ) بنیز لاح  نابز  .دینک  هیرگ  ءادهش  زا  تباین  هب 

دندیشک رجعم  مرسز  دندیدنخ  مکشا  نم و  هب  دندید  روای  یب  ارم  وچ 

.ردارب دوب  تخس  یلیخ  دندیشک  مرس  زا  رداچ  ردارب 

رانک ادبع … ابا  نامشچ  کشا  هب  .همقلع  رانک  بنیز  نامشچ  کشا  هب  ایادخ  .يدرک  هچ  اه  لد  نیا  اب  .تسا  ربخ  هچ  بشما  ایادخ 
تسا هدش  هراپ  نآرق  منامگ  هب  تشاد  یمرب  يزیچ  کی  دش  یم  مخ  یه  (ع ) نیسح ماما  هک  دیوگ  یم  يوار  هک  (ع ) سابع ناتـسد 

.تسا (ع ) لضفلاابا ناتسد  مدید  مدرک  هاگن  هداتفا  نیمز  يور 

زوس هب  ایادـخ  .ناسرب  ام  هب  ار  نامز  ماما  تیب ، لها  یقبام  ایادـخ  میهد  یم  مسق  ار  وت  هظحل ، نآ  رد  ع ) …) ادـبع یبا  کشا  نآ  هب 
.امرفب هدامآ  جرف  يارب  ار  ناهج  .امرفب  هدامآ  جرف  يارب  ار  ام  ایادخ  .ناسرب  هعیش  هب  ار  (ع ) يدهم (ع ،) سابع لد 
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جرف رد  لیجعت  لماوع 

: دزادنا لیجعت  هب  ار  جرف  دناوت  یم  هک  تسا  لماع  هس 

هعیش و تما  رگا  .دریگ  یم  ار  ابیز  لکـش  نیا  تیالو  تیروحم  اب  نامز  نیمز و  بشما  هک  نانچمه  تیالو ؛ تماما و  تیروحم   1�
یم کیدزن  جرف  ) دـنهد همادا  ار  شیامن  نیا  همه  رگا  .تسا  ملاع  رد  عیـشت  شیامن  نیرتابیز  بشما  هعیـش ، هداوناـخ  هعیـش ، ناـسنا 

تـسد هب  ار  (ع) سابع لد  دوش و  لاحـشوخ  (ع ) سابع هک  دـنهاوخ  یم  همه  بشما  .دـننکب  يراـک  دـنهاوخ  یم  همه  بشما  .دوش )
.تسا تیالو  تماما و  تیروحم  نیا  .دنروایب 

تماما و تیروحم  .درادـن  (ع ) نیـسح دوجو  زا  يادـج  يدوجو  (ع ) سابع تسا ؟ هدرک  هچ  تسا  زیزع  ام  يارب  هک  (ع ) سابع رگم 
.مینک ظفح  نام  یگدنز  رد  ار  نیمه  .ما  هدرم  مرادن ، یتایح  ًالـصا  نم  ماما  نودب  متـسه ، چیه  ماما  نودب  نم  هک  نیا  ینعی  تیالو 

.دریگب ام  زا  ار  تیالو  تماما و  تیروحم  هک  تسا  نیا  نمشد  شالت  مامت  اه  همانرب  مامت  رد  یگدنز  رد  راک  رد 

زورما .دنوش  یم  شک  ماما  دنرادن  تیالو  هک  ییاه  ناملـسم  .دنتـشادن  تیالو  هک  ییاه  ناملـسم  دنتـشک ؟ ار  (ع) سابع یناسک  هچ 
.دتفا یم  هار  یشک  ماما  دنوش ، تیالو  نودب  اه  ناملسم  رگا  مه 

اب ار  دوخ  یگدـنز  ریـسم  ماـمت  هک  یناملـسم  دـهد ، یم  تیـالو  ياربار  شدوجو  همه ي  هک  یناملـسم  دراد  تیـالو  هک  یناملـسم 
نمشد هک  میراذگن  .دتسیا  یمن  تیالو  لباقم  رد  دنک و  یم  تیالو  يادف  ار  شناج  شدوخ و  ناملسم  نیا  دنک ، یم  میظنت  تیالو 

.دنک گنرمک  نامدوجو  رد  ار  تیالو  تماما و  تیروحم 

اترس رد  ًابیرقت  هک  یگنـشق  راکتبا  .دنک  یم  هچ  اروشاع  هک  دوش  یم  هجوتم  دمهف و  یم  دراد  ایند  ًاعقاو  اروشاع  بتکم  زا  يوریپ  اب 
هداد ناکت  ار  ایند  تساروشاع ، شقن  نیا  .دـندنب  یم  نامیپ  (ع) نیـسح ماـما  هراوخریـش  لـفط  اـب  هک  تسا  نیمه  دـش  ارجا  اـیند  رس 
ادـف میهاوخ  یم  مه  ام  درک  ادـف  ار  شدوخ  لفط  (ع ) نیـسح هک  نانچمه  دـنیوگب  دـنروایب و  ار  ناشکچوک  لـفط  هک  نیمه  .تسا 

.مینک
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.تسا ییاروشاع  ياه  سرد  زا  نیا  .اروشاع  دنتخومآ ؟ یسک  هچ  زا  ار  نیا 

تسا نیا  .دشاب  هتشاد  شـشوپ  دنک و  تیارـس  ام  یگدنز  مامت  رد  دیاب  شنوئـش  مامت  اب  شقمع و  مامت  اب  اروشاع  بتکم  زا  يوریپ 
.دـنک تیـصاخ  یب  يرهاظ و  ام  يارب  ار  تیودـهم  هب  داقتعا  نمـشد  هک  دـیراذگن  .تیودـهم  هب  داقتعا  دراد : یم  هگن  ار  هعیـش  هک 

.دشاب يرگید  سک  ناموجو  تقیقح  اما  دشاب ، كارن  انارت و  یتم  دشاب ، جع ) ) نسحلا نبای  نامنابز  هقلقل ي  هک  دیراذگن 

هرمث ي هک  داد  ار  قـیفوت  نیا  ادـخ  هللادـمحلا  .دـنک  داـجیا  نورب  بـالقنا  مه  نورد و  بـالقنا  مه  هک  دراد  تیلباـق  لـماع  هس  نیا 
.مسرت یم  زیچ  کی  زا  نم  اه ، ناوج  .میا  هتخاب  میهدن  ماجنا  ار  نورد  بالقنا  رگا  .میدید  مه  اکیرما  هراق ي  رد  ار  بالقنا 

رد هک  یناسک  مسرت  یم  .ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیمه  دوب ؟ اجک  جـع ) ) نامز ماما  اب  اروشاع ، اب  ایند  هدازآ ي  مدرم  ییانـشآ  ثعاب 
رد هک  دنتسه  دندوب و  ییاه  هچب  اه  نیا.میراد  تایاور  رد  ار  نیا  نوچ  .دننزب  ولج  ام  زا  دندش  انشآ  لماع  هس  نیا  اب  ایند  فرط  نآ 

گنت هعیش  تکلمم  و  یمالـسا ) يروهمج  ) یمالـسا تکلمم  يارب  ناشلد  یلو  تسا  زاب  ناشیارب  داسف  هنیمز ي  مامت  اکیرما  هراق ي 
هک دشاب  نیا  ناوج  کی  يوزرآ  تسا ، مهارف  ناشیارب  دشر  ياه  هنیمز  مامت  هک  یمالسا  تکلمم  رد  فرط  نیا  تقو  نآ  دوش ! یم 
یم هنوگچ  دـنک ؟ هاگن  (ع ) ساـبع تروص  هب  دـهاوخ  یم  هنوگچ  تماـیق  زور  یـصخش  نینچ  .دراد  تلاـجخ  یلیخ  اـکیرما ! دورب 

.دهدب ار  ادخ  باوج  دهاوخ 

هک هدز  کل  تلد  وت  تقو  نآ  دنیبب  ار  تیالو  تموکح  هک  یمالسا  تکلمم  مورب  هدز  کل  ملد  هک  دیوگ  یم  ایند  رس  نآ  زا  یکی 
زا یـضعب  دنک  یم  روهظ  جـع ) ) نامز ماما  هک  ینامز  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  منارگن  متفگ  هک  نیا  .ینیبب  ار  رفک  تموکح  يورب و 
اه نآ  نوچ  میشاب ) اه  نیا  وزج  ام  هک  دنکن  ادخ  .دننک ( یم  ادیپ  شیارگ  ( جع ) نامز ماما  هب  اهراد  هقباس  زا  رتدوز  اه  ناملـسم  هزات 

تسد مه  اب  نورب  نورد و  ناطیش  نیا  هنافـسأتم  میا و  هداد  ماجنا  ار  نورب  بالقنا  اهنت  ام  دنا و  هتفر  مه  اب  ار  نورب  نورد و  بالقنا 
مه نورب  بـالقنا  دوخ  هب  دوخ  دریگب  تروص  هک  نورد  بـالقنا  هک  اریز  دریگن ؛ تروص  نورد  بـالقنا  نیا  اـت  دـنا  هدـش  راـک  هب 
ياج رـس  دروخب و  رود  ام  نورد  بالقنا  ینعی ، دـتفیب ؛ قافتا  اه  بـالقنا  رودـیمرت  اـه  یـسایس  مولع  لوق  هب  اـی  دریگ ، یم  تروص 

رب .نم  هناگ ي  جنپ  تاوهش  مشاب ، دوخ  تاوهـش  تالیخت و  رکفرب ، مکاح  دیاب  نم  هک  نیا  دوب ؟ هچ  نورد  بالقنا  .ددرگرب  شلوا 
.تسا سفن  ؟ تسیک دیزی  هدنیامن ي  .لقع و  تسیک ؟ (ع ) نیسح هدنیامن ي  رگم  .دیزی  هن  دشاب ، مکاح  (ع ) نیـسح دیاب  نم  بضغ 

اه یـضعب  هنافـسأتم  یلو  .دـنک  عمج  مه  اب  ار  دیفـس  هایـس و  دـناوت  یمن  مدآ  .تسا  لاحم  نیداضتم  عمج  هک  دـنیوگ  یم  نویقطنم 
ناـشنوریب تـسا و  دـیزی  ناـشنورد  .دـننک  یم  عـمج  مـه  اـب  ار  دـیزی  مـه  و  (ع ) نیــسح مـه  دـنهد  یم  ماـجنا  ار  راـک  نـیا  دـنراد 

.دوش تسرد  دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تراسخ  نیا  .تسا  (ع) نیسح
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هکنیا ياج  هب  نامدـید  دـیاب  .میراد  زاین  دـید  ود  کنیع  کی  هب  ام  .تسا  نامدـید  ندـش  ضوع  نورب  بالقنا  يارب  دـعب  هلحرم ي 
.دشاب يونعم  دشاب ، يدام  هک  نیا  ياج  هب  .دشاب  ینطاب  دشاب ، يرهاظ  هک  نیا  ياج  هب  .دشاب  یترخآ  دشاب ، ییایند 

.دنیوگ یم  یهلا  ینیب  ناهج  نیا  هب  هک  دوش  یم  یهلا  مراتفر  زاین و  صیخشت  هریاد ي  هک  تسا  تقو  نآ 

ادخ یگدنب  تمامالع 

.تسادخ گنر  هب  یگدنز  نامه  یگدنب  دوش  یگدنب  ام  یگدنز  مامت  دیاب 

: دراد مه  تمالع 

سجن مارح و  لالح و  هب  مه  دشاب ، وضواب  مه  .ینطاب  تراهط  مه  يرهاظ و  تراهط  مه  دشاب ، هتـشاد  تراهط  نم  لامعا  مامت  ( 1
؟ هنوگچ درک  ییادخ  مه  ار  شزرو  حیرفت و  ناوت  یم  یتح  .دـشاب  هتـشاد  ییادـخ  تین  نم  لامعا  همه ي  .مینک  هجوت  نآ  یکاپ  و 

مارح يزاب  رگید  مهد  یم  ماجنا  ییادـخ  تین  اب  ار  دوخ  يزاب  نم  هک  یتقو  .تسا  تایح  زمر  طاشن  مراد  زاین  حـیرفت  هب  نم  ایادـخ 
.مهد یمن  ماجنا 

ایآ .دهد  یمن  ماجنا  مارح  راک  دراد  ییادـخ  تین  هک  یـسک  .تسا  مارح  درایلیب  هک  دـنا  هداد  يوتف  هنوگ  نیا  اهقف  زا  یـضعب  ارهاظ 
تفر مارح  يداو  هب  ادخ  اب  مجلم  نبا  .تفر  دوش  یمن  مارح  يداو  دراو  هک  ادـخ  اب  دـیرب ؟ هللا  یلا  هبرق  ار  مولظم  کی  رـس  دوش  یم 

: دنک ادیپ  یگدنب  گنر  ام  یگدنز  میهاوخ  یم  رگا  .میتسین  مجلم  نبا  هک  ام  .دندز  (ع ) یلع قرف  هب  ریشمش  دنتفر و  تبرق  دصق  هب 

بادآ دیاب  دشاب ، هتشاد  ییادخ  گنر  دشاب ، هلبق  هب  ور  دناشکب ، ادخ  هب  ار  نم  ملامعا ، دیاب  نتشاد 3 - ییادخ  تین  تراهط 2 - - 1
.یبرغ بادآ  هن  دشاب  هتشاد  مالسا 
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.تسا جع ) ) نامز ماما  ییاروشاع  نارای  یگژیو  نیا  .درب  ولج  یمالسا  بادآ  اب  دیاب  ار  كاروخ  باوخ و  شزرو ، حیرفت ، كراپ ،

يرادیب نآ  زا  يرادقم  دیاش  تلفغ و  باوخ  دوش  یم  باوخ  نم  یگدنز  رثکا  دوش ؟ یم  هچ  دشابن  قبطنم  یگدـنب  اب  یگدـنز  رگا 
عمج ار  ام  تدابع  هزور و  زامن و  ياه  تقو  ماـمت  رگا  دـشاب  رادـیب  ار  شلاـس  شرمع 2  لاس  زا 70  ناـسنا  هک  تسا  فیح  .دـشاب 

: دیامرف یم  نآرق  .تلفغ  لاس  میا و 60  هدرک  یگدنب  لاس  هد  ام  .لاس  هد  دوش  یم  دننک 

زور رد  هنوگچ  دوش  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  نم  ماـقم  رگا  هجوت ! .تسا  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  شماـقم  دـشاب  لـفاغ  هک  یتقو  مدآ  »
.دریگب ار  متسد  هک  میوگب  (ع ) سابع ترضح  هب  مورب و  ازج 

ار امش  همه ي  دومرف : ترضح  دینک ؟ یم  تعافش  ار  ام  تمایق  زور  ایآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : و  (ع ) قداص ماما  رـضحم  دمآ  یکی 
.میسانشب ار  امش  ام  دسرب و  ام  هب  ناتتسد  هک  یطرش  هب  مینک  یم  تعافش 

.میورب نوریب  تلفغ  زا  دیاب  سپ  میریگب ؟ تعافش  میهاوخ  یم  هنوگچ  میورب  ناویح  لکش  هب  رگا  اسفناو  يداو  نآ  رد 

.هن شا  ینطاب  دـنک ، یم  راک  شا  يرهاظ  ساوح  طقف  تسا  لفاغ  هک  یناسنا  .میراد  ینطاـب  يرهاـظ و  ساوح  اـم  هچ ؟ ینعی  تلفغ 
.تسا مزال  ینیب  نطاب  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  يارب 

رد .دنونش  یم  ار  همه  همزمز ي  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  بشما  .دنونش  یم  ار  هکئالم  همزمز ي  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  بشما 
(ع) نیـسح ماما  يارب  نیمز  نامـسآ و  رد  بشما  هک  ییوگ  یم  اهاج  یـضعب  هیزّرلا ؛ تمظع  دـقل  هک  تسا  هدـمآ  اروشاـع  تراـیز 

.تسا يرادازع 
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: یلاثم مادک  ره  يارب  ینطاب  هسمال ي  ییاشچ و  ییانیب ، ییایوب ، ییاونش ،

زا سک  چـیه  دـنک ، یمن  رارف  تراهط  زا  سک  چـیه  تراهط : ادـخ ، اب  يزاب  قشع  زامن : .دـینیبب  ار  تدابع  نطاب  .شتآ  مارح : لاـم 
.دوش یم  هزیکاپ  هک  ارچ  .دنک  یمن  رارف  نتفر  مامح 

دور و یم  مامح  يا  هچب  هک  یتقو  .میئوش  یم  ار  نامدوخ  مینک و  یم  انـش  نآ  رد  راب  هس  يزور  هک  هتـشاذگ  يا  هناخدور  دنوادخ 
هبرگ ار  ناشدوخ  دنا ، هنوگ  نیا  زامن  رد  اه  یـضعب  يدرک ؟ يوش  هبرگ  ار  تدوخ  دـنیوگ  یم  وا  هب  .دـیوش  یمن  بوخ  ار  شدوخ 

.دیهدب وشتسش  ار  ناتدوخ  تسرد  .دننک  یم  يوش 

یبهذم ینید - ثحابم  رد  روعش  نودب  روش 

، ار اـه  یحیـسم  اروشاـع  بتکم  تسا  هدرک  لوـحتم  مـه  ار  تـسرپ  شتآ  يدـناگ  دراد  تیـصاخ  یلیخ  اروشاـع  بـتکم  زا  يوریپ 
.تسا هدش  مک  نایعیش  رد  ییاروشاع  ياه  هزومآ  ریثأت  هنافسأتم  یلو  تسا ، هدرک  لوحتم  ار  درمدازآ  ره  ار و  اه  يدوهی 

.روهظ رظتنم  میئاروشاع و  دنزرف  ام  هک  دوش  یم  مولعم  دوش  گنررپ  ام  هعماج ي  رد  رگا  اروشاع  ياه  تیصاخ 

روش رگا  اروشاع  .دیریگب  ار  اروشاع  روعش  هک  تسا  نیا  نشد  شالت  مامت  .تسا  روعش  يرگید  روش و  یکی  دراد ، دعب  ود  اروشاع 
.دشاب روعش  همدقم ي  هک  یتقو  تسا  بوخ  روش  .تسا  دب  روش  هک  میوگ  یمن  .درادن  یتیصاخ  چیه  دشاب  هتشاد  اهنت 

یم مارحا  سابل  ادـخ  هناخ ي  رود  تسا  جـح  دـنراد  روش  هک  ییاهاج  نیرتابیز  زا  یکی  منک : یم  نایب  روعـش  نودـب  روش  لاثم  هس 
.دندرگ یم  ادخ  هناخ ي  رود  دنشوپ و 

بیصن یناوج  رد  اه  ناوج  هب  ادخ  منک  یم  اعد  دراد ! یگنـشق  لاح  بجع  انم  تافرع  يارحـص  رد  .کیبل  مهللا  دنیوگ ، یم  کیبل 
.دراد یگنشق  روش  دنک 
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نیا يوهس  ای  تسا  يدمع  مناد  یمن  هنافسأتم  .دراد  اپ  هب  ار  زامن  دیاب  .دورب  الاب  دیاب  شتفرعم  ددرگ  یم  رب  جح  زا  هک  یسک  ًاتعیبط 
ار زامن  .ناریا  رد  هن  دنناوخب ، زامن  هدج  رد  دنناوت  یم  هن  هک  یتعاس  تسا ، رحـس  اه  یجاح  تشگرب  زاورپ  زا  یـشخب  .مناد  یمن  ار 

یخوش هب  یتح  هکم  هاگدورف  رد  ما  هتفرگ  تسد  هب  وگدنلب  ما ، هدوب  دهاش  هدـنب  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  .دـنناوخب  امیپاوه  رد  دـیاب 
یگنشق لاح  هصالخ  دیدز و  هجـض  دیتشگ و  ادخ  هناخ ي  رود  هک  ییاه  یجاح  يا  هتـشگرب ، ادخ  زا  ياه  یجاح  يا  ما  هتفگ  مه 

.میناوخب امیپاوه  رد  ار  نامزامن  دیاب  ام  .تسا  نید  ياه  هزومآ  ، تسا زامن  جح ، لصا  دیتشاد 

.تسا هدش  اضق  زامن  دنیـشن  یم  ناریا  رد  امیپاوه  هک  یتقو  نوچ  دیناوخب ؛ زامن  امیپاوه  رد  دیاب  دیریگب  وضو  هدج  هاگدورف  رد  اذل 
.تسین تعاس  یلومعم 1�5 تصرف  لـثم  دور ، یم  قرـش  تمـس  هب  دیـشروخ ، تمـس  هب  رتـمولیک  یلا 800 تعرـس 700 اب  امیپاوه 

زا امیپاوه  رد  هک  دـینک  رواـب  .میدز  داد  میدرک و  هراـپ  ار  ناـمیولگ  هک  میدوب  یناـحور  دـنچ  .دـسر  یم  هقیقد  هب 45 زاـمن  تصرف 
!؟ دیریگ یم  تخس  ردق  نآ  امش  ارچ  اقآ  جاح  هک  دنتفگ  تحار  هیقب  دندناوخن  زامن  رتشیب  رفن  ای 150 دیاش 100 رفن  دصناپ 

.درادن روعش  یلو  دراد  روش  هک  دنیوگ  یم  ار  دروم  نیا 

.تسا هداد  دیهش  هس  زامن ، يارب  نادیم  طسو  اروشاع  رهظ  (ع) نیسح ماما 

: مود هنومن ي 

ریگ تقو  مه  وت  الاح  یلع  ای  تفگ : یکی  .تسا  زامن  تقو  هک  دـنتفگ  ناشیا  هب  (ع) یلع ماـما  ناراـی  زا  یکی  گـنج  نادـیم  طـسو 
.مینک یم  داهج  میگنج و  یم  زامن  يارب  طقف  ام  هک  تفگ  ترضح  .میگنج  یم  میراد  يا ؟ هدروآ 

ناریا رد  اه  یضعب  اج و  نامه  زا  اه  یضعب  میدشن  هدایپ  زونه  دابآ  رهم  هاگدورف  رد  .تسا  درد  یلو  تساءانثتسا  روعـش  نودب  روش 
! دندرک هحفاصم  دندوب ، هدمآ  ناشلابقتسا  هب  هک  ییاه  مناخ  مامت  اب  دنتشاذگ و  ار  اه  تاوارک  دندرک ، هغیت  شـش  ار  ناشیاه  شیر 

.دننک یسوبور  هک  دوب  هدنام  طقف 

1622 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1024 

http://www.ghaemiyeh.com


: يدعب هنومن ي 

هنیس تعاس  هس  دودح  مرحم  ههد  مسارم  زا  یضعب  رد  اروشاع !؟  حبص  ياه  ناوخ  زامن  ای  تسا  رتشیب  اروشاع  رهظ  نانز  هنیس  رامآ 
مه نویلیم  هد  ینارنخس   CD یلو دوش  یم  ریثکت  نویلیم  نویلیم  هحون  يرادازع و  CD .ینارنخس تعاس  مین  زا  غیرد  یلو  دنندز ، یم 

.درادن زیچ  چیه  دشاب  هتشاد  روعش  نودب  روش  رگا  اروشاع ، .روعش  نودب  روش  تسا  نیا  .دوش  یمنریثکت 

تسا يونعم  ناسنا  ییاروشاع ، ناسنا 

.دنز یمن  فرح  يدام  رگید  دوش و  یم  يونعم  شنابز  دوش  یم  ییاروشاع  هک  یناسنا 

ناشهاگدید هک  دهاوخ  یم  نارای  لدم  نیا  زا  جع ) ) نامز ماما  دینک ؟ یم  رکف  تریس  هب  دیتسه ، دوخ  تروص  رکف  هک  ردق  نآ  ایآ 
لوا .دشاب  یهلا  دیاب  ینیب  ناهج  .دهد  یم  تیمها  دوخ  ایند و  مسج و  زا  شیب  ادخ  حور ، ترخآ ، هب  .دـشاب  يونعم  یهلا و  ینطاب ،

ار هعماج  ییادخ  رطع  يوب  دشاب  یهلا  هاگدید  هک  یتقو  .دوب  هدش  یهلا  مه  یگدنز  تیعـضو و  دوب ، هدـش  یهلا  هاگدـید  بالقنا ،
.میشاب يدام  رگا  دهد  یم  نفعت  دنگ  يوب  ایند  تسا ؛ هدش  يدام  مه  یگدنز  هدش  يدام  هاگدید  نونکا  یلو  .دریگ  یم 

هک دوش  ادـج  شندـب  زا  تسد  رـس و  ادـبع … ابا  دـننام  درک  یم  اعد  هک  يدابآدـنز  سنوی  جاح  دیهـش  ییاروشاع ، ياـه  هرهچ  زا 
.دش مه  هنوگ  نیمه 

.دوش یم  ضوع  ام  راتفر  ام و  زاین  دوش ، یم  ضوع  مه  ام  يزوسلد  دوش  ضوع  ام  هاگدید  هک  یتقو 

مادم دیسوب ، یم  ار  وا  تسشن و  ومع  هناش ي  رانک  (ع ) نسح نب  مساق  دوب  هبطخ  ندناوخ  لاح  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  اروشاع  بش 
فرح نیا  زا  هلاس  هچب ي 13 ایآ  موش ؟ یم  هتـشک  ادرف  مه  نم  ناج  ومع  تفگ : دش  مامت  ومع  هبطخ ي  هک  شرخآ  درک ، یم  هاگن 

هک دینیبب  دیورب و  دنک ، یم  اغوغ  رهـشمرخ  رد  هلاس  يدـمحم 13 مانهب  مه  ام  بالقنا  رد  دوب ، البرک  رد  هلاس  نیا 13 ؟ دنزب دیاب  اه 
.تسا هدرکن  هک  اهراک  هچ  رهشمرخ  رد  يدمحم  مانهب 
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، دنک یم  شنیزگ  (ع ) نیـسح ماما  گنـشق  ردق  هچ  تسا ؟ هنوگچ  گرم  هب  تبـسن  تهاگدید  وت  ناج  ومع  دومرف  (ع ) نیـسح ماما 
مییوگب دوجو  مامت  اب  میتسناوت  رگا  تسا ؟ هنوگچ  امـش  رظن  رد  گرم  دیـشاب ، جـع ) ) نامز ماما  ناراـی  دـیهاوخ  یم  هک  یناـسک  يا 

(. جع ) نامز ماما  ییاروشاع  نارای  میتسه ، جع ) ) نامز ماما  نارای  لسعلا » نم  الحا  »

.دـش رازگرب  رگنـس  رد  لسوت  ياعد  هام  يد  هبنش 17  راهچ  بش  دش ، عورـش  هام  يد  هعمج 19 بش  هک  جـنپ  يالبرک  تایلمع  رد 
ملپید یکی  ناوج  ات  ود  .دـندرک  یم  هیرگ  مه  اب  مه و  هناش ي  يور  دنتـشاذگ  ار  ناشیاهرـس  اه  هچب  زا  رفن  ود  دـش  ماـمت  هک  اـعد 
اهنیا هک  دنتفگ  یم  اه  هچب  هیقب  هک  يدح  هب  دـندوب  قیفر  مه  اب  یلیخ  یبرجت  روکنک  لوا  تارفن  وزج  .یبرجت  ملپید  یکی  یـضایر 

هچ دنتفگ  یم  اه  نآ  هب  اه  هچب  .دـندرک  یم  هیرگ  اه  هدـیزگرام  لثم  دـندوب  صاوغ  ود  ره  دـندرک ؛ یم  هیرگ  هک  سب  دننایناکـشا 
تـسین مهف  لباق  يدام  هاگدید  اب  هک  دوب  هتفگ  هلمج  کی  دوب  رتکچوک  هک  اهنآ  زا  یکی  دینک ؟ یم  هیرگ  ردقنیا  هک  تسا  ناتربخ 

هک مود  هلمج  منک ! یمن  هیرگ  رگید  موش  دیهـش  تایلمع  رد  هک  دینک  اعد  امـش  دوب ، هتفگ  .دنمهف  یمن  زورما  يدام  ناناوج  ار  نیا 
.مشکب سفن  مناوت  یمن  نیا  زا  رتشیب  ایند  نیا  رد  ینعی  دنک ؛ یم  یگنت  ما  هنیس  رد  سفن  مسق  ادخ  هب  هک ، دوب  نیا  دوب  هتفگ 

نیا دنک ، یم  ینیگنس  ما  هنیس  رد  سفن  يروص  تاضبق  ردارب  تفگ  .دمآ  (ع ) سابع هک  اجنآ  مینک  وجتسج  البرک  رد  ار  شا  هنومن 
.دندوب هداتفا  هیرگ  هب  هرابود  اه  هچب  تفگ  هک  ار 

يادهـش نیلوا  وزج  دوب  هدـش  خاروس  خاروس  شندـب  هک  دوب  ییاـه  صاوـغ  وزج  هعمج  حبـص  تفگ و  ار  اـه  نیا  هبنـشراهچ  بش 
دوب انب  يورب  اهنت  دوبن  انب  قیفر  تفگ  مدوب  دهاش  ار  هنحص  نیا  شا  هنیـس  يور  تشاذگ  تسد  دمآ و  رتگرزب  تسود  .دوب  تایلمع 

.دماین رگید  تفر و  مه  وا  تشه  يالبرک  رد  میورب  مه  اب 
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ماما ات  لسعلا .» نم  الحا   » مییوگب تسا ؟ هنوگچ  امـش  رظن  رد  گرم  دـسرپ  یم  جـع ) ) نامز ماـما  هک  یتقو  مینک  ضوع  ار  نامدـید 
ات (ع ) مساق هک  دـنیوگ  یم  .دـیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  رگید  يوش ، یم  دیهـش  مه  وت  ناـج  ومع  تفگ  (ع ) مساـق هب  (ع ) نیـسح

ومع تفگ  ومع  تمدـخ  دـمآ  اروشاع  زور  .موش  یم  دیهـش  مه  نم  موش  یم  دیهـش  نم  تفگ  یم  دوب و  نتفر  هار  لاـح  رد  حـبص 
ماما ؟ دـهدب هچ  ار  (ع ) نسح ماما  شردارب  باوج  دورب  رگا  هتـشاد  هگن  ار  تناـما  نیا  لاـس  هد  (ع ) نیـسح ماـما  .مورب  راذـگب  ناـج 

طختـسد یهدـن  هزاـجا  رگا  ناـج  ومع  تفگ  (ع ) نیـسح ماـما  هب  (ع ) مساـق .دروآ  یم  هناـهب  مادـم  و  نک ؛ ربـص  تفگ : (ع ) نیـسح
ماما .درک  یم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  (ع ) نیـسح ماما  داد ، (ع ) نیـسح ماما  ناشن  ار  طخ  تسد  هک  ینامز  .مهد  یم  امـش  ناشن  ار  تردارب 
ماما طخ  تسد  ات  .لاس  هد  هللادبع  هلاس و  هدزیس  مساق  .هللادبع  یمود  مساق  یکی  تشاد ، (ع ) نیـسح ماما  دزن  تناما  ات  ود  (ع ) نسح
شغ (ع ) ربکا یلع  عادو  رد  (ع ) نیـسح ماما  .هداتفا  قافتا  دروم  کی  طقف  .تفرگ  لغب  رد  ار  وا  (ع ) نیـسح ماما  ناـشن  ار  (ع ) نسح
هدـمآ (س ) بنیز .دـمآ  یمن  شوه  هب  اـجنآ  (ع ) نیـسح دـیاش  دـمآ  یمن  (س ) بنیز رگا  .درک  شغ  (ع ) مساـق عادو  رد  یلو  درکن 

دربن دناوخ ، زجر  .تفر  نادیم  هب  هلاس  هدزیـس  ناوجون  دندرک ، مساق  نت  نفک  دوبن  مساق  هزادنا  هرز  ینک ؟ یم  راک  هچ  يراد  ردارب 
ناج ومع  موش ؟ یم  تیادف  مراد  بوخ  ناج  ومع  تسا ؟ بوخ  ناج  ومع  تفگ  یم  تشگ و  یمرب  اه  همیخ  هب  درک  ییابیز  رایـسب 
هلمج کی  طقف  درک  هلمح  (ع ) مساق هب  رگـشل  هک  دـنا  هتـشون  اه  یـضعب  مناد  یمن  یلو  موشب  وت  يادـف  هک  مداد  لوق  مردـپ  هب  نم 

.سرب مدایرف  هب  ناج  ومع  دز  ادص  تفگ 
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زا يراذـگن  تسا  تناـما  مرهاوخ  تفگ  و  (س ) بنیز ترـضح  تسد  هب  درپس  (ع ) نیـسح ماـما  ار  هللادـبع  .دیـسر  هللادـبع  هب  تبون 
هد هچب ي  کی  منامب ؟ هدنز  نم  دوش و  دیهـش  میومع  دوش  یم  ایآ  دیوگ  یم  دنک و  یم  قد  دراد  هللادـبع  یلو  .دـیایب  نوریب  همیخ 
یم نییاپ  دراد  هک  تسا  ریشمش  هاگلتق  نادیم  رد  .تفر  رد  همع  تسد  زا  درک و  ادیپ  تصرف  هظحل  کی  هک  تسا  تیاور  رد  .هلاس 

(ع) نیسح ماما  هنیس ي  يور  ار  (ع ) هللادبع تداهش  لحم  .دینزن  ار  میومع  اهدرمان  تفگ  تخادنا و  ومع  ندب  يور  ار  شدوخ  دیآ 
.دنکن دروخرب  ومع  هب  ات  تفرگ  یم  ار  شیاه  تسد  دمآ  یم  هک  ریشمش  ره  هک  اریز  دش  عطق  هللادبع  ياه  تسد  .دنا  هتشون 

 - میظع يالب  اروشاع -  بش 

میظع يالب   1393 مرحم اروشاع  بش 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

1 میِظَع  » ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  ُنِیبُْملا *  ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده    

ناگتشذگ ناتدوخ  ناگتشذگ  رضاح  عمج  هب  نیبوسنم  دیتاسا  نیریخ  ناگرزب و  املع و  دیلقت ، عجارم  ادهش ، ماما ، رـضحم  هب  هیده 
نایعیـش همه  یتمالـس  تهج  هب  ودـنا  لفحم  نیا  شخب  تنیز  ناشیاه  هداوناـخ  هک  ییادهـش  لـفحم  نیا  نارازگتمدـخ  ناـیناب و  زا 

کی ناتیاه  ضیرم  يافش  نات و  فیرـش  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالـس  بالقنا  مظعم  ربهر  عجارم و  یتمالـس  جع ) ) يدهم ترـضح 
.دینک متخ  ینیسح  تاولص 
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زا یلیخ  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  ییاج  يارب  نیبم »  » هژاو ُنِیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ، » دوب ینیگنـس  يالب  الب ، نیا  دیامرف  یم  نآرق 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هب  .دوب  ینیگنـس  یلیخ  يالب  الب  دـیامرف  یم  نآرق  .تسه  نیگنـس  یلیخ  تسا  گرزب  یلیخ  تسا  میظع 

.دوب نیگنس  یلیخ  دش  دراو  نیسح  مدج  رب  اروشاع  زور  هک  ییالب  دومرف  ترضح  .دوب  نیگنس  مادک  دنتفگ 

.دوب ینیگنس  يالب  الب ، دیوگ  یم  نآرق  ارچ  هک  میوگ  یم  ناتیارب  ار  شتهج  دنچ  بشما  الاح    

لوا  لیلد    

دندـیگنج یم  اهدرم  اب  اهدرم  دنتـشاد  مه  هب  يراک  دـندرک  یم  هلمح  مه  هب  هفیاط  ات  ود  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هک  تسا  نیا    
نز ضرعتم  هگید  دش  مامت  دش و  زوریپ  دنتفگ  یم  دنتفر و  یم  دش  یم  مامت  هک  ناشراک  دنتـشک  یم  .دنتـشادن  هچب  نز و  هب  هگید 

.لیلد کی  نیا  دندش  مه  هچب  نز و  ضرعتم  دنتشک و  البرک  اما  .دندش  یمن  هچب  و 

ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ    »

مود تهج    

دنتفگ یم  دـندرک  یمن  شتراـغ  دنتـشک  یم  رگا  ار  موق  ناـگرزب  دندیـسر  یم  مه  هب  هفیاـط  اـت  ود  یتـقو  دوـب  مسر  تیلهاـج  رد    
هک یتقو  دودـبع  نب  ورمع  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  گنج  رد  امـش  ًالثم  تسا  نورگ  یلیخ  شلئاسو  دراد  مارتحا  موق  گرزب 

تسا یتمیق  یلیخ  شدوخهالک  .تشاد  تمیق  مه  هراد  تردق  مه  يداع  زابرـس  رپس  ات  رازه  هزادنا  هب  رمع  رپس  بخ  تشک  ار  رمع 
هک یتقو  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  اما  .دشاب  کباچ  دیاب  یلیخ  شبکرم  تسا  یتمیق  یلیخ  شا  هرز  تسا  یتمیق  یلیخ  شریشمش 
زا دعب  شرهاوخ  هک  یتقو  .دراد  مارتحا  دوب  موق  گرزب  .هن  دومرف  اقآ  دیرب ؟ یمن  اقآ  دنتفگ  دندوب و  هاپس  وت  یناسک  تشک  ار  رمع 

؟ روطچ دنتفگ  تسا ؟ هتشک  ار  مردارب  درمناوج  مادک  تفگ  .هدشن  تراغ  دید  رمع  ندب  هب  درک  هاگن  کی  شندب  رانک  دمآ  گنج 
یلع زا  ریغ  یسک  رگا  تفگ  تشک ؟ یلع  دنتفگ  .هدزن  شلاوما  هب  تسد  هک  هدوب  درمناوج  یلیخ  هتشک  ار  مردارب  هک  یـسک  تفگ 

، دندرک تراغ  ار  گرزب  البرک  رد  اما  .دیآ  یمن  ما  هیرگ  متسین و  تحاران  نیمه  يارب  نم  درک و  یم  تراغ  ار  ندب  نیا  دوب  هتشک 
یم مه  هب  هفیاط  ات  ود  یتقو  تیلهاج  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .تسا  نیگنـس  یلیخ  ـالب  ُنیبُْملا » ُءـالَْبلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  »
امـش یتح  دندز  یمن  ندب  هب  تسد  هگید  دنتـشادن  ندب  دوخ  هب  يراک  هگید  فیرح  نتـشک  زا  دـعب  دـندرک  یم  گنج  دندیـسر و 
.دـید یم  دوب و  هداد  روتـسد  نایفـسوبا  رـسمه  دروآ  نوریب  ار  هزمح  رگج  درک  هراـپ  ار  هزمح  ندـب  یـشحو  هک  یتـقو  دـینک  هاـگن 
هزمح ندب  هب  هاگن  کی  هزمح  ندب  رانک  دمآ  دندرک  روج  عمج و  هک  یتقو  دـندرک  هراپ  ار  ندـب  نیا  هک  تشادـن  عالطا  نایفـسوبا 

دعب .دـیمهف  دـعب  دـنک ، هراپ  ار  ندـب  ام  نیب  رد  تسین  مسر  تیلهاـج  رد  هدوبن  مسر  هدرک ؟ هراـپ  هراـپ  ار  ندـب  نیا  یک  تفگ  درک 
هب دنزادنایب  ار  حـیبق  نیا  هک  دـنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  تدوخ  نارای  باحـصا و  دوخ  نیا  تفگ  ربمغیپ  هب  درک  ناناملـسم  هب  باطخ 

دننک ادج  ندب  زا  ار  رـس  دنک  عطق  تشگنا  دنک و  عطق  تسد  یـسک  دنتـسناد  یم  دب  .ام  ندرگ  هب  دنزادنایب  ار  تشز  راک  ام  ندرگ 
تیلهاج رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دوب  نیگنـس  یلیخ  الب  ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ   » .دنداد ماجنا  ار  راک  نیا  البرک  اما  .دنتـسناد  یم  دب 

ار رس  دندز  یمن  رس  هب  تسد  هگید  دنتشک  یم  دندروآ و  یم  رد  اپ  زا  ار  فیرح  دندیـسر و  یم  مه  هب  هفیاط  ات  ود  رگا  .دوبن  مسر 
.دوب هیواعم  درک  ار  راک  نیا  هک  یسک  نیلوا  .ننزب  هزین  يالاب  دندرک  یمن  ادج  ندب  زا 
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تیلهاج لمع  فالخ  رب  درک  ادج  ندب  زا  ار  رـس  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیلوا  .ار  باتک  نیا  دـیناوخب  ار  هیواه  هیلع  هیواعم  خـیرات    
درک هیواعم  دوب و  رس  نیا  درک  هزین  هب  هک  يرس  لوا  درک  هزین  يور  درک  ادج  نت  زا  ار  یعازخ  قمح  نب  رمع  رـس  .دوب  هیواعم  یتح 

.تسا یفاک  یفاک  یعازخ  قمح  نب  رمع  نتشک  وت  منهج  هب  نتفر  يارب  هک  تشون  همان  شیارب  نینمؤملا  ریما  دعب  و 

رهظ زا  دعب  ادرف  لثم  یتح.دـندرک  هزین  يالاب  ار  رـس  .دندرک 18  ادج  ار  رـس  ار 18  رـس  کی  هن  ار  راک  نیا  دـندرک  البرک  رد  اـما    
ار اه  هزین  ولج  دندوب  هدمآ  رفن  راهچ  نیمز  هب  دندز  یم  هزین  دندمآ  .دنتشذگن  هللادبع  یبا  رغصا  یلع  رـس  زا  باتفآ  بورغ  کیدزن 

ندب زا  رـس  دندروآ  نوریب  كاخ  زا  ار  یلع  هقادنق  یلع  ندب  دـندش  قفوم  مه  دـعب  هدـش  هتخیر  هزات  كاخ  نیا  اجک  دـندیبوک  یم 
نداتـسرف يارب  دعب  میدرک  ادیپ  ام  زا  کی  مادک  هک  دندرک  یم  اوعد  مه  اب  رفن  راهچ  نیا  دوب  اوعد  مه  رـس  نیا  يالاب  دندرک  ادـج 

تشط رد  ءادهشلا  دیس  كرابم  رس  رانک  ار  رس  دنسیون  یم  خیراوت  زا  یضعب  مه  راک  رخآ  دوب  اوعد  ماش  هفوک و  تمس  هب  رـس  نیا 
َّنِإ  » .دندرک ار  راک  نیا  البرک  ادرف  اهنیا  اما  دوبن  مسر  تیلهاج  رد  .دوبن  مسر  .هللا  دبع  یبا  ههام  شش  کچوک  رـس  .دنتـشاذگ  الط 

هگید درک  یم  هلباقم  شفیرح  اب  یـسک  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دوب  نیگنـس  یلیخ  الب  ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذـه 
هب ریـشمش  هک  ییاهرت  گرزب  اب  دندیگنج  یم  .هشب  دندش ، یم  زوریپ  .اه  هچب  اب  دنتـشادن  يراک  چیه  تشادـن  شیاه  هچب  اب  يراک 
اما درادن  یهانگ  هچب  اه  هچب  رانک  زا  دنتفر  یم  دـندش و  یم  در  .تشادـن  يراک  هچب  اب  برع  تیلهاج  .دنتـشاد  راک  دنتـشاد  تسد 

نآلا هک  دیـسرب  مداد  هب  هک  دز  یم  دایرف  درک  لابند  ار  شدوخ  نمـشد  هللا  دـبع  یبا  یتقو  هک  .دنتـشاد  يراک  هچب  اب  اهنیا  ادرف  لثم 
یسک .درک 1 . یم  راک  دنچ  نیسح  ماما  نوچ  .تمشکب  مهاوخ  یمن  مراد  تراک  اتسیاو  تفگ  هللا  دبع  یبا  .هشک  یم  ار  نم  نیسح 

اه یضعب  رانک  زا  دیامرف  یم  ( مالسلا هیلع  ) داجـس ماما  .ار  اه  يرارف  درک  یمن  لابند  ًالـصا  .تشادن  يراک  چیه  ار  درک  یم  رارف  هک 
اهنیا لـسن  رد  هکنیا  يارب  دـیامرف  یم  اـقآ  تـشک ؟ یمن  ارچ  ار  اـهنآ  تـشک  یمن  اـما  درک  یم  عـفد  ار  شریـشمش  دـش  یم  ّدر  مـه 

صخـش نیا  لسن  نایم  رد  اما  هدمآ  سرت  تردق و  روز و  رطاخ  هب  ای  دایز  نبا  لوپ  رطاخ  هب  شدوخ  .دـید  یم  ار  تیادـه  نابحاص 
اتـسیاو و دومرف  درک و  لابند  ار  نیا  نیـسح  ماما  .دـنورب  تشاذـگ  یم  تشادـن  نوا  اب  يراک  دـید  یم  ار  هتفای  تیادـه  ياه  ناسنا 

رتخد هب  دـییایب  نوریب  هفوک  زا  دـیتساوخ  یم  یتقو  هک  امـش  اما  مدرادـن  يراک  دومرف  اقآ  شاب  هتـشادن  نم  اب  يراک  تفگ  داتـسیا و 
ماـما .تیارب  مروآ  یم  متفگ  رد  مد  دـموا  مرتخد  .ارچ  تفگ  يربـب ؟ شیاربـالبرک  زا  هراوشوگ  تفج  کـی  يدادـن  لوق  تکچوک 

زا دعب  زورما  اما  ربب  رتخد  يارب  رادرب  ار  اه  هراوشوگ  نیا  دومرف  دراد و  وا  هب  هراوشوگ  تفج  کی  درک  تسد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح
.شاب هتشادن  نم  ياه  هچب  شوگ  اب  يراک  نم  ندش  هتشک 
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ُنیبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ 

تیب هب  يراک  هگید  دنتشک  یم  یسک  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دوب  نیگنس  یلیخ  الب  ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »
هفیاط نآ  رد  رگا  .دـندز  یمن  شتآ  ار  شا  هناخ  هگید  دـنتفر  یم  دنتـشک  یم  ار  فرط  .دنتـشادن  يراک  چـیه  دنتـشادن  شا  هناخ  و 
هگید میتشک  ار  فرط  بخ  .دنتـسناد  یم  دـب  ًالـصا  دـندز  یمن  شتآ  ار  اهرداچ  همیخ و  هگید  دوب  دوب  رداچ  همیخ و 10  ات  راـهچ 

.دنتفر یم  ظفاحادخ  میتسه و  ام  نادیم  زوریپ  نآلا  .شمیتشک  مه  ام  درک  زواجت  درک و  ضرعت  هب  دمآ 

رگا دیرب  هگید  رگا  الاح  .اه  هچب  اه و  مناخ  هب  دز  دایرف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  اج  کی  .دندرکن  ار  راک  نیا  البرک  رد  اما    
داتفا نیمز  يور  سابع  هک  یتاعاس  .دش  هتـشک  سابع  هگید  دیروایبرد  اپ  زا  ار  اهنیا  همه  دیراد  يزیچ  ره  رگا  دـیراد  اپ  هب  یلاخلخ 

ره نات  لئاسو  نیا  دیرب  الاح  .يریـسا  زا  ناما  دـعب  هب  نآلا  زا  ینعی  اتعیـضاو  دز  ادـص  بنیز  تشگرب  یلاخ  تسد  ءادهـشلا  دیـس  و 
بنیز دـینیبب  ار  خـیرات  بش  ادرف  لثم  ندـنوزوس  ندز  شتآ  .ندز  شتآ  تراـغ و  يارب  دـنیآ  یم  نـآلا  نوچ  دـیزیرب  تسه  يزیچ 

.درک عمج  ار  اهنیا  هتخوس  مین  همیخ  ملاس  همیخ  هن  هتخوس  مین  همیخ  رد  ار  اهنیا  ( اهیلع هللا  مالس   ) يربک

 

ُنیبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ 

اب هفیاط  ات  ود  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  نوچ  .دوب  نیگنس  ارچ  .دیوگ  یم  نآرق  .دوب  نیگنـس  یلیخ  الب  ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »
هب يراک  هگید  میهدـب  ناشن  مه  هب  ار  ریـشمش  برـض  میهاوخ  یم  ام  بخ  .تشادـن  بآ  هب  يراک  یـسک  هگید  دـندیگنج  یم  مه 
هاپس رد  تسب  ار  بآ  یـسک  نیلوا  .تردق  مامت  اب  مه  اب  میگنج  یم  .میـشاب  هتـشاد  دیابن  بآ  نتـسب  نز و  هچب و  هداوناخ و  هناخ و 

همالع موحرم  دـیناوخب  ار  خـیرات  .دنتـسب  ار  بآ  تارف  یکیدزن  هب  ندیـسر  اـهنیا  رتدوز  نوچ  .تسب  ار  بآ  دوب  هیواـعم  دوب  نیفص 
اج دنچ  هللا  دبع  یبا  دنـسیون  یم  خـسان  رد  مه  رگید  ياه  باتک  رد  مه  لامآلا  یهتنم  رد  مه  یمق  سابع  خیـش  موحرم  يرتشوش و 

ریما دـندناسر  نینمؤملا  ریما  هب  ار  بآ  يدازآ  ربخ  یتقو  هک  درک  دازآ  ار  بآ  نیـسح  .دوب  نیفـص  رد  یکی  داد  بآ  ار  هفوک  مدرم 
اقآ .نیـسح  دنتفگ  درک  دازآ  ار  بآ  یک  مناد  یم  دـندومرف  اقآ  .شاب  لاحـشوخ  درک  دازآ  ار  بآ  اقآ  دـنتفگ  درک  هیرگ  نینمؤملا 

.دنهد یمن  بآ  نیسح  مدنزرف  هب  هفوک  مدرم  نیا  دایب  زور  کی  یلو  داد  بآ  هفوک  مدرم  هب  نیسح  زورما  دنومرف 
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ادخ زا  هفوک  مدرم  يارب  اعد  زامن و  اب  هللا  دـبع  یبا  مه  زاب  دـش  یلاسکـشخ  دـماین  نوراب  هک  یتقو  هراد  راحب  رد  یـسلجم  موحرم    
ار ءادهشلا  دیس  هار  هک  البرک  ياه  کیدزن  دیسر  یتقو  یحایر  دیزی  نب  رح  رکـشل  .داد  بآ  اجنیا  نیـسح  ماما  مه  زاب  .تفرگ  بآ 

فرظ مامت  دینک  بآ  زا  رپ  ار  اه  کشم  مامت  دومرف  هللادبع  یبا  دسرب  رح  هاپـس  نیا  هک  لبق  لزنم  کی  زا  لبق  لزنم  ات  دنچ  زا  ددنبب 
دینک رپ  ار  اه  کشم  همه  دومرف  .اه  کشم  همه  تسین  یهار  دعب  لزنم  ات  لزنم  نیا  زا  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ  .دینک  بآ  زا  رپ  ار  اه 
نایم دندرک  بآ  رپ  هک  یتقو  .دهد  یم  ار  روتسد  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ارچ  دنتـسناد  یمن  یهتنم  دینک  رپ  ار  اه  فرظ  همه 
یلع مان  هب  تسه  یصخش  کی  .دیهدب  بآ  اهنیا  همه  هب  دنتسه  هنشت  اهنیا  الاح  دومرف  هللا  دبع  یبا  دیـسر  رح  هاپـس  لزنم  ات  ود  نیا 

داد بآ  هللا  دـبع  یبا  ار  رح  هاپـس  دـندرک  بآ  رپ  هک  ییاـه  کـشم  ماـمت  دروخ  بآ  اـهنیا  همه  ـالاح  ناـحط ، نب  یلع  ناـحط ، نب 
.هظحل نامه.دروآ  رح  يارب  تشادرب  همان  کی  هفوک  زا  ناحط  نب  یلع  .هنک  یم  تبحـص  ءادهـشلا  دیـس  اـب  رح  هداتـسیاو  روطنیمه 

هنـشت و هک  سب  زا  ناحط  نب  یلع  دوب  هتفراو  الـصا  دوب  هداتـسیا  هللادبع  یبا  دیـسر  ات  .دروآ  رح  يارب  هللادیبع  زا  هتـشادرب  همان  کی 
شهب بکرم  يالاب  زا  ءادهشلا  دیس  .داتفا  اه  کشم  بآ و  ياه  فرظ  نیا  کیدزن  ًاقافتا  .نییاپ  داتفا  بسا  زا  دوب  هدیشک  یگتـسخ 

ریگب تسه  ترانک  شراسفا  تسه  کـشم  صوصخم  هک  يرتش  صوصخم  هک  یبکرم  ینعی  هیوارلا » خـنا   » ناـحط نب  یلع  دـنتفگ 
یم اه  يزاجح  هیوارلا » خـنا   » .تفگ نخـس  يزاجح  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  دوب  یفوک  ناـحط  نب  یلع  یهتنم.ار  رتش  ناـباوخب 
نب یلع  تشادرب  ار  کشم  کی  .دیناباوخ  تفرگ  ار  رتش  .ناباوخب  ار  رتش  لمجلا » خـنا   » دومرف دـشن  هجوتم  دـید  ترـضح  .دـنیوگ 
دـش هدایپ  بکرم  زا  ءادهـشلا  دیـس  سدقم  دوجو  ندید  .دروخب  بآ  تسناوتن  دیزرل و  یم  شتـسد  اما  هروخب  تساوخ  یم  .ناحط 

.ناحط نب  یلع  تسد  وت  نتخیر  بآ  دندرک  عورش  ءادهشلا  دیس  ریگب  ار  تتـسد  نک  زاب  ار  تناهد  نم  هب  هدب  ار  کشم  نیا  دومرف 
یبآ فرظ  کی  اروشاع  زور  ناحط  نب  یلع  دـیوگ  یم  ملـسم  نب  دـیمح  دـینیبب  ار  خـیرات  اـما  بخ  .دـنداد  بآ  ار  ناـحط  نب  یلع 

.میهد یمن  وت  هب  اما  میزیر  یم  مه  نیمز  يور  بآ  میراد و  بآ  تارف  نیا  وت  نیسح  تفگ  نیمز  يور  تخیر  تشادرب 
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همه .ام  میتشادـن  بآ  رـس  رب  روطنیا  یگنج  زور  نآ  ات  رـشبلاوبا  مدآ  لوا  زا  رـصع  نآ  ات  هک  دوب  ینیون  گنج  کی  گـنج  ًالـصا    
هک دندوب  هدیـشک  هشقن  هدوب  بآ  هلاسم  هلاسم  ًالـصا  ناشفرح  دینیبب  مه  هب  زیرب  ار  قارع  زاجح و  خیرات  .مه  هب  دیزیرب  ار  اه  خیرات 

ار نمـشد  دـهد  یم  مسق  اـت  هد  دراد  هبطخ  کـی  .دراد  هبطخ  اـت  دـنچ  هللا  دـبع  یبا  .دـننک  دیهـش  ار  ادهـشلا  دیـس  دـنیایب  يروـطنیا 
هک دیناد  یم   3« ِهَّللا ُلوُسَر  يِّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه   » مهد یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  همه  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش   2« هَّللا ُمُکُدُْشنَأ  »

.تسا ربمغیپ  امش  دج  هک  میناد  یم  هک  دناد  یم  ادخ   4« ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  « ؟ تسا ربمغیپ  نم  دج 

.دینیبب  ار  ات  دنچ  الاح  هراد  مسق  ات  هد 

«. ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق   » .تسا همطاف  نم  ردام  دیناد  یم   5« ُهَمِطاَف یِّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ    »

6 .ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  « » ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه    »

7 «. ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  « » ُهَجیِدَخ ِیتَّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه    »

داد سردآ  نآلا  ات  .اه  یناشن  هب  درک  هراشا  دعب  .تسا  هجیدخ  تا  هدج  هک  میناد  یم  ادخ  هلب  دنتفگ  اهنیا  یه  داد و  مسق  اقآ  یه    
.ابآ تدج و  هب 

 

: دومرف ار : اه  یناشن  الاح  اما 

یمن ربمغیپ  زا  ار  ریـشمش  نیا  دـنناد  یم  هک  ییاهنآ  .تسا  ربمغیپ  ریـشمش  نیا  دـیناد  یم   8« ِهَّللا ِلوُسَر  ُْفیَـس  اَذَه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  »
َّمُهَّللا اُولاَق   » .متـسه ربمغیپ  رـسپ  نم  ینعی  تسا  نم  تسد  تسا  ربمغیپ  لام  هک  يریـشمش  .تسا  ربمغیپ  لاـم  ریـشمش  نیا  دنـسانش ؟

.میناد یم  هلب  ْمَعَن »

: مود یناشن    

.تسا ربمغیپ  همامع  نیا  میناد  یم  َّمُهَّللا » اُولاَق  تسا « ؟ ربمغیپ  همامع  نیا  دیناد  یم   9« ِهَّللا ِلوُسَر  ُهَماَمِع  ِهِذَه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  »
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مردپ تسا  ربمغیپ  مدج  دیناد  یم  هک  امش   10« یِمَد َنوُّلِحَتْسَت  َِمبَف  َلاَق  : » دندومرف ار  هلمج  نیا  دعب  داد  ءادهشلا  دیس  هک  مسق  ات  هد    
ریـشمش و نیا  هربمغیپ  همامع  نیا  تسا  ناملـسم  نز  لوا  هجیدخ  ما  هدـج  هربمغیپ و  رتخد  تسارهز  مردام  تسا  ناملـسم  لوا  یلع 

؟ زورما دیدرک  لالح  ار  نم  نوخ  ارچ  تسا  ربمایپ  يابع 

نوخ ارچ  هراد  ییاه  تفارظ  نیا  دروایبرد  یکریز  اـب  مدآ  یلیخ  ار  لـتقم  رد  تفارظ  میوگ  یم  هک  دـینک  تقد  تفگ  هلمج  کـی    
نیسح  12« َکـیِکِراَت ُْریَغ  ُنَْحن  َو   » اـما .میناد  یم  یتـفگ  هک  ییاـهنیا  همه   11« ُهَّلُک َِکلَذ  اَنِْملَع  ْدَـق   » دـنتفگ دـیتسناد ؟ لالح  ار  نم 

اپ زا  ار  فرط  هرذ  هرذ  هک  ییاـج  برع  هـچ ؟ ینعی   13« ًاـشَطَع َتْوَْملا  َقوُذـَت  یَّتَح   » میراد یمن  رب  امـش  زا  تسد  مینک  یمن  تکرت 
« ًاشَطَع َتْوَْملا  َقوُذـَت  یَّتَح   » مینک یمن  تلو  .هنک  یمن  شتحار  هعفد  کـی  ینعی  هنوشچ  یم  هرذ  هرذ  .قوذـت  دـیوگ  یم  درواـیبرد 

.دناوخ ار  هبطخ  نیا  دینش  ار  باوج  نیا  هک  یتقو  هللا  دبع  یبا  دعب 

دیناوخب ار  سوواط  نب  دیس  لتقم 

هنـشت بل  اـب  دـنهاوخ  یم  هک  دـنداد  باوج  يروطنیا  اـهنیا  دـناوخ  ار  هبطخ  نیا  یتقو  ءادهـشلا  دیـس   14« َهَبْطُْخلا ِهِذَـه  َبَطَخ  اَّمَلَف  »
اه و هچب   15« ُُهتاََنب َعِمَس  َهَبْطُْخلا َو  ِهِذَه  َبَطَخ  اَّمَلَف   » ناتیاه همیخ  امـش و  زا  میدیرب  ار  بآ  زور  هس  هک  تسا  نیا  تمالع  تمیـشکب 
و َْنبَدَن » َو   » دندرک هیرگ  َْنیََکب »  » ار نیـسح  مالک  دینـش  مه  بنیز  ُبَْنیَز » ُُهتْخُأ  َو   » ندینـش ار  اهنیا  اه  همیخ  وت  شتیب  لها  نارتخد و 
« َّنُُهتاَوْصَأ ْتَعَفَتْرا  َو   » ناـشدوخ هب  دـندز  یم  دـندز  ناـشیاه  تروص  هب  و  َنْمََطل » َو   » هک تسا  نیا  دیـس  دـعب  هلمج  .نتخیر  کـشا 

نابز هب  اهنیا  ـالاح  نیـسح  اـب  هطبار  رد  یلع  ناـمیاباب  ربمغیپ و  نامدـج  زا  میدوب  هدینـش  هک  ینآ  هک  دـش  دـنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص 
( مالسلا هیلع   ) سابع هک  یتقو  اذلو  .دنشکب  يروطنیا  ار  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دنهاوخ  یم  ًاشَطَع » َتْوَْملا  َقوُذَت  یَّتَح  » .دندروآ
« شطعلا توص  عمـست  اما   » تفگ دوب ؟ هچ  دیناد  یم  دومرف  سابع  هب  هک  يا  هلمج  نیلوا  ءادهـشلا  دیـس  مرب ، هدب  هزاجا  تفگ  دـمآ 

.تسرد .تسا  دنلب  اهنیا  شطعلا  يادص  هدروخ  تسکـش  مرکـشل  يورب  هگا  .تسا  دنلب  اه  هچب  شطعلا  يادص  يونـش  یمن  سابع 
هتبلا .شطع  اب  هطبار  رد  هگید  هلمج  کی  تفرگ  رارق  هاگلتق  رد  ادهـشلا  دیـس  یتقو  دیوگ  یم  دعب  خیرات  رد  دیـشاب  هتـشاد  ار  اجنیا 
ناـهد دـعب  دوش  یم  کـشخاه  بل  نیا  لوا  دوش  یم  هنـشت  ناـسنا  هک  یتـقو  نآ  هراد  صئاـصخ  رد  يرتـشوش  رفعج  خیـش  موحرم 

نابز شدـعب  هلحرم  .دوش  یم  لاح  یب  ناسنا  دـش  درز  تروص  هکنیا  زا  تروص  دـعب  دوش  یم  درز  تروص  دـعب  دوش  یم  کـشخ 
نیا رفعج  خیـش  موحرم  ترابع  ناخدـلاک »  » مشچ دـش  کشخ  هک  دـبک  .دوش  یم  هدیکـشخ  دـبک  شدـعب  هلحرم  دوش  یم  کشخ 
.دید یم  دـننام  دود  ار  اج  همه  نیمز  داتفا  یم  تشاد  هک  راک  رخآ  هگید  ار  اج  همه  هگید  درک  یم  هاگن  یتقو  ءادهـشلا  دیـس  تسا 

.دـیهدب نم  هب  بآ  هعرج  کـی  .هزوس  یم  هراد  مرگج   16« يِِدبَک اََهل  َتَّتَفَت  ْدَـق   » .دـیهدب ارهز  رـسپ  هب  بآ  هعرج  کی  کی  دومرف 
.هنشت بل  اب  يروطنیا  ار  ءادهشلا  دیس  تیبلهاو  نیسح  رخآ  ات  اجنیا  اما  تیلهاج  رد  دنتشادن  بآ  هب  يراک 
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.

.دـندرب یمن  ریـسا  ار  هچب  نز و  هگید  دـنداتفا  یم  مه  ناج  هب  هفیاط  ات  ود  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد   17« ُنِیبُْملا ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »
لمهم نیا  اب  هچب و  نز و  دنتفرگ ، ریـسا  يروطنیا  اه  گنج  زا  کی  مادک  رد  دینیبب  خیرات  رد  امـش  .تشادن  ینعم  يروطنیا  تراسا 

.دندرک ار  راک  نیا  البرک  رد  اما  .ماش  هفوک و  ات  البرک  زا  هار  همه  نیا  کتک  اب  اه و  هواجک  اه و 

 

.

یسک هگید  داتفا  یم  نیمز  يور  یتقو  ندب  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ  دوب  نیگنـس  یلیخ  الب  ُنِیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »
.ءادهشل دیس ا  ندب  رب  ندز  هزات  لعن  ار  ناشیاه  بسا  دندمآ  رفن  دنچ  نیا  ادرف  لثم  اما  .دنتفر  یم  دندش  یم  در  تشادن  شهب  راک 

 

.

هدوب نیگنس  الب  یلیخ  .تفگ  شارب  هش  یم  البرک  رد  مه  زاب  تسا  نیگنـس  الب  دییوگب  دیهاوخب  هچ  ره  ُنِیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »
بجعت نیمز  اه و  نامـسآ  هکئالم  نیـسح  ربص  زا  ضرالاو » تاومـسلا  هکئالم  هربص  نم  تبجع  دـقل   » هک هدوب  نیگنـس  ـالب  یلیخ 
نیگنـس الب  یلیخ  هدرک  بجعت  اه  نامـسآ  هکئالم  بنیز  ربص  زا  ءامـسلا » هکئالم  اهربص  نم  تبجع  دقل   » بنیز ربص  زا  ای  دـندرک 

.هرادن  هکئالم  بجعت  هک  يداع  يالب  .هدوب 

 

.

هصالخ دیونشب  اما  دش  مامت  دوز  تقو  یلیخ  18« میِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو   » مناوخب ناتیارب  مه  ار  يدعب  هیآ  ُنِیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  »
ٍْحبِِذب ُهاْنیَدَـف  َو   » اقآ تفگ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدـخ  دـمآ  .میظع  حـبذ  کی  هب  دـش  ادـف  میِظَع » ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » .منک یم 

؟ یچ ینعی  یک ؟ ینعی  میِظَع »

حبذ ینابرق  نامه  دروآ  لیئربج  تشهب  زا  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  يارب  هک  ینابرق  نامه  اـقآ  تفگ  یچ ؟ ینعی  ترظن  هب  دومرف  اـقآ 
زا رت  گرزب  حبذ  .تسین  میظع  حبذ  هک  دنفـسوگ  دوشب ؟ یمیظع  حبذ  يدنفـسوگ  کی  هک  دوش  یم  یک  دنومرف  اقآ  تسین ! میظع 

هیرگ ارچ  تفگ  .درک  هیرگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسه ؟ یک  لام  سپ  میِظَع » ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو   » اقآ تفگ  .تسه  مه  دنفـسوگ 
هیلع  ) نیـسح مدـج  میظع  حـبذ  میِظَع » ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » دومرف ترـضح  .دـییوگب  میارب  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  همجرت و  اقآ ؟ دـینک  یم 

هکئالم اجنیا  دنک  شحبذ  هک  دناباوخ  ار  لیعامسا  میهاربا  یتقو  هک  هراد  یسوط  خیش  درک  عورش  ار  شناتـساد  دعب  .تسا  مالـسلا )
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.ما هدامآ  مرـسپ ، يا  هدامآ  دز  ادص  .مناوخب  هضور  مهاوخ  یم  دینک  شوگ  بوخ  تسا  یندینـش  تیاور  نیا  دـش  دـنلب  ناشیادـص 
لآ نادنزرف  شا  هتـسد  کی  لیعامـسا  نیا  نادنزرف  هک  یتفگن  وت  رگم  ایادـخ  دـش  دـنلب  هکئالم  هجـض  يادـص  هشب  حـبذ  تساوخ 

هگید دوش  ینابرق  رگا  .دوش  یم  ینابرق  هگید  هک  نیا  .ارچ  تسا  لیعامسا  نیا  نادنزرف  زا  تیب  لها  یتفگن  وت  رگم  دنتـسه ؟ ربمغیپ 
یم ییادـف  کی  اجنیا  هک  دـییوگب  ایلوا  ایـصوا و  ءایبنا و  حاورا  نایم  رد  دـینک  مالعا  نم  دیـسر  باطخ  .دـیآ  یمن  نیمز  يور  اهنآ 

تفگ نم  تفگ  ربمایپ  کی  دیایب  يروطنیمه  دـیاب  مه  ییادـف  نیا  اما  ؟ دـیایب تیب  لها  نآ  ات  هشب  ییادـف  تسا  رـضاح  یک  دـهاوخ 
ءادهشلا دیـس  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ملاع  نآ  رد  .مهاوخ  یمن  تفگ  ملاوما ، اب  نم  تفگ  ربمغیپ  کی  مهاوخ  یمن 

.لوبق لوبق  .هنک  ییادف  ار  همه  ار  شتیب  لها  هداوناخ و  شنادنزرف  شلاوما  شدوخ  دیایب  دش  رضاح  مالسلا ) هیلع  )
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دیروایب تشهب  زا  يدنفسوگ  کی  دیرادرب  لیعامـسا  زا  تسد  الاح  دومرف  ادخ  ملاع  نآ  رد  دوشب  ادف  دش  رـضاح  هک  هللا  دبع  یبا    
.هنک ینابرق  شیاج  هب  ات 

هللا دبع  نم  دیوگ  یم  هراوهگ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسیع  19« ِهَّللا ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق   » هک دیناوخ  یم  میرم  نب  یسیع  اب  هطبار  رد  امـش  اذل    
نوچ ارچ  تسه  هللادبع  ابا  نیا  تسه  هللا  دبع  نیا  هللا » دـبع  ابا  ای  مییوگ  یم  میـسر  یم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  اما  متـسه 

یم نیسح  هب  هلوسرو  هدبع  مییوگ  یم  زامن  رد  ربمغیپ  هب  .دمآ  یمن  نیمز  يور  مه  یسیع  دش  یمن  ندش  ادف  هب  رضاح  نیـسح  رگا 
هب رضاح  نیسح  رگا  ینعی  .نیا  ینعی  منیسح  زا  نم  نیسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  دیامرف  یم  ربمغیپ  هک  ییاجنآ  .هللادبع  ابا  ای  مییوگ 

.مدمآ یمن  نیمز  يور  منم  دش  یمن  ندش  ادف 

: هضور

.منک یم  هاتوک  ار  هضور  منک  ضرع  هلمج  کی  نم    

.تسا نیسح  ییادف  الب و  زا  رت  نیگنس  زا  نخس  مه  اجنیا  دیشاب  هتشاد  ار  اروشاع  ترایز    

قداص ماما  زا  یسوط  خیش  زا  تیاور  دینک  شوگ  نم  هب    

یم هیرگ  ارچ  دنتفگ  دندمآ  ربمغیپ  هنک ؟ یم  هیرگ  هراد  همطاف  هللا  لوسر  ایآ  دـنتفگ  دـندمآ  دـمآ  ( اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز هک  یتقو    
.هنوخ یم  هضور  مارب  هراد  الاح  ات  حبص  زا  مراد  محر  رد  هک  یلفط  نیا  اباب  دندرک  ضرع  دینک 

هنک یم  هیرگ  هراد  هللا  لوسر  اـی  دـندمآ  مود  زور  درک  مارآ  ار  شرتـخد  درک  هیرگ  مه  ربـمغیپ  مود  زور  زاـب  .دیهـشلا  دـیوگ  یم    
دناوخ یم  هضور  مارب  هراد  دنزرف  نیا  الاح  ات  حبـص  زا  اباب  درک  ضرع  دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناج  ارهز  دـندمآ  ربمغیپ  هرابود  ارهز 

یتقو ربمایپ  .دورب  نیب  زا  هک  تسه  نآلا  هنک  یم  هیرگ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگدندمآ  موس  زور  .ممولظم  نم  .مولظم  اـنا  اـما  اـی  هگ  یم 
ات .ناشطع  .ناشطع  انا  اما  ای  هگ  یم  هدیرب  ار  مناما  الاح  ات  حبص  زا  اباب  تفگ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  مرتخد  تفگ  دندینش  دندمآ  هک 
هللا لوسر  ای  دش  لزان  لیئربج  اجنیا  ناشطعلا  انا  .دش  یمن  مارآ  ربمغیپ  هگید  .درک  هیرگ  یلیخ  مه  ربمغیپ  .دیدینـش  امـش  همه  اجنیا 
ابا ای  کیلع  مالـسلا  وگب  مه  وت  دـناوخ  هضور  تیارب  محر  رد  لفط  نیا  تقو  ره  نک  ربص  وگب  همطاف  هب  نک  ربص  دـیوگ  یم  ادـخ 

هضور رطاخ  هب  دروآ  لیئربج  ار  اروشاع  ترایز  نیا  .هریخ  نباو  هللا  هریخ  ای  کیلع  مالـسلا  .هللا  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  .هللا  دبع 
.نیسح شطع 
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.تساروشاع بش  .هللا  دبع  ابا  ای  مولظم  ای  کیلع  مالسلا    

دندرک ادیپ  ار  ثبش  دنتشگ  یلیخ  شدیروایب  تسه  اج  ره  دینک  شیادیپ  تفگ  راتخم  تفر  دش و  مامت  البرک  نایرج  یتقو  ثبش    
یم هک  ـالاح  تفگ  يدرک ؟ راـک  هچ  وـگب  ار  وـت  مشک  یم  یگن  هچ  یگب  هچ  نوـعلم  تفگ  مدرکن  يراـک  نـم  تـفگ  دـندروآ  و 

.منز یم  شتآ  ار  ترگج  مدرک  هچ  میوگ  یم  تیارب  یشکب  یهاوخ 

ادص ار  نیسح  کئاضق ، هب  ًاضر  یهلا  دیوگ  یم  هتشاذگ  كاخ  هب  تروص  نیسح  مدید  هاگلتق  لادوگ  رانک  متفر  راتخم  دز  ادص    
.دادن مباوج  موس  هلحرم  يارب  .هنک  یم  تاجانم  هراد  .دادن  ار  مباوج  مه  زاب  نیـسح  .مدز  ادـص  ار  نیـسح  زاب  .دادـن  ار  مباوج  مدز 

وگب الاح  يدز  ار  نیسح  نوعلم  تفگ  دندروآ  ششوه  هب  ار  وا  درک  شغ  راتخم  نیـسح ...  يولهپ  هب  دگل  کی  مدرک  دنلب  ار  میاپ 
؟ درک هچ  منیبب 

ای دز  ادص  تفرگ  ولهپ  هب  درک  دنلب  ار  شتسد  نیسح  مدز  ار  دگل  یتقو  ریما  دز  ادص  .اروشاع  بش  يونشب  يراد  تقاط  مناد  یمن    
.نیسح ای  دیگب  یگمه  .همطاف 

.

(- مالسلا هیلع   ) سابع راثیا  اعوسات - 

( مالسلا هیلع   ) سابع راثیا 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئاد  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 
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دراد ندینش  وت  نابل  لعل  زا  نخس  دراد                                    ندید  وت  يابیز  تروص  نآ  ایدهم 

دراد ندیکچ  قوش  وت  مغ  رد  نم  کشا  تسا                 رابنوخ  تخر  رجه  زا  رحس  ره  نم  مشچ  اقآ 

يرکسعلا نبای 

دراد ندیمخ  وت  لامج  رادید  راب  وت                                تماق  دق و  رجه  زا  هدش  مخ  متماق 

يرکسعلا نبای 

دراد ندیشچ  وت  يالو  هماج  زا  یم  هک  مشچب                           تیالو  ماج  زا  يا  هعرج  دوشیم  اقآ 

امـش همیخ  يوت  ادرف  رکاذ  حادم  هکنیا  يارب  دومرف  اقآ  ارچ  .میآیم  امـش  همیخ  رد  ادرف  دومرف : یگنـشف  یلع  دمحم  جاح  هب  شدوخ 
شوخ يدمآ  سلجم  هب  رگا  اقآ  .دیآیم  نامز  ماما  سابع  همیخ  دشاب و  همیخ  هک  یـسلجم  ره  ینعی  .دوشیم  سابع  میومع  هب  لسوتم 

همه نیا  هب  هب  .نسحلا  نبای  نسحلا  نبای  .ریگب  ار  متـسد  تردام  ارهز  ناج  .ریگب  متـسد  .هدـب  ار  تهاگن  کی  يدـماین  رگا  يدـمآ 
.تیعمج

.نک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجا  يرکسعلا و  نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

تهج هب  ناتدوخ و  ناگتشذگ  رضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دیتاسا ، نیریخ ، ناگرزب ، املع ، دیلقت ، عجارم  ادهش ، ماما ، رضحم  هب  هیده 
يافش ناتفیرـش و  هداوناوخ  ناتدوخ و  یتمالـس  بالقنا ، مظعم  ربهر  عجارم ، یتمالـس  جع ) ) يدهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالس 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم 

 

نیسحلا کمویک  موی  ال 

.تسین نیسح  زور  زا  رت  تخس  يزور  چیه 

.دوب تخس  شیارب  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  ییاهزور  ارچ ؟

ربمایپ رب  رود و  زور  نآ  اما  دوب  تخس  ربمغیپ  رب  یلیخ  .دیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  هزمح  هک  دوب  يزور  شکی   
یلیخ هزمح  تداهش  دوب  تخس  یلیخ  دنامن  یلاخ  ربمغیپ  رود  دندوب  شباحـصا  دوب ، یلع  دوب ، رفعج  هزمح ، تداهـش  زا  دعب  مرکا 

(. ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  درک  هیرگ  مه 
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.

یبتجم ماما  دندوب ، اه  یلیخ  نینمؤملا  ریما  رب  رود و  اما  دوب  تخس  یلیخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  دش  هتشک  رتشا  کلام  هک  يزور 
.دندوب اهنیا  اهدادقم  اه و  مثیم  .دوب  نیسح  ماما  و 

 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  يزور 

.دندوب همه  دندوب ، تیب  لها  دندوب ، مشاه  ینب  دوب ، سابع  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دیس  رب  رود و  دیسر  تداهش  هب 

هیلع  ) هللا دـبع  یبا  یتـقو  هکنیا  يارب  تسین ، نیـسح  زور  زا  رتتخـس  ناـکما  ملاـع  رد  يزور  چـیه  دـیامرفیم  تراـبع  نیا  رد  هکنیا   
دوب و رغصا  یلع  شیکی  هک  دوب  رگید  دیهش  دهاش  هنود  ود  هگید ؟ دوب  یک  .تشادن  ار  یسک  هگید  داد  تسد  زا  ار  سابع  مالسلا )

.دوب هدنامن  یسک  هگید  دوب  نسح  نب  هللا  دبع  مه  یکی 

يالب کی  داد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع هک  یـشیامزآ  نآ  دـینک  هاگن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  تراـبع   (1) انَـسَح » ًءالَب  یَْلبَأ  «و 
روخدر يدرک  هدایپ  هک  یشیامزآ  هک  ار  اه  همانترایز  دیدرگب  .دینیبیمن  رگید  يدیهش  چیه  ماقم  رد  امش  ار  ترابع  نیا  .دوب  ینسح 

.دش عورش  مارآ  مارآ  مه  شا  همشچرس  نآ  زا  .تشادن 

تفگ مرکا  ربمایپ  تمدخ  دمآ  یکی  نوچ 

؟ مورب تشهب  هک  دینک  راکچ  هک  دییامرفب  الاح  بخ  موریم ، جح  مهدیم  تاکز  مهدیم  سمخ  مریگیم  هزور  زامن و  اقآ 

هاگن تدوخ  لد  وت  دومرف  منک ؟ راکچ  اقآ  تفگ  تارب ، هدـنام  مهم  راک  کی  تسا  هدامآ  تیاهراک  همه  بخ  دومرف  مرکا  ربمغیپ   
نئمطم يراد ، تسود  تدوخ  ياـه  هچب  زا  رتشیب  ار  ربـمغیپ  نم  ياـه  هچب  يراد و  تسود  تدوخ  زا  رتـشیب  ار  ربـمغیپ  نم  رگا  نک 

.مامت یتسه ، یتشهب  شاب 
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تـسین كالم  طقف  لمعلا  ترثک  یتسه  یتشهب  یمهفب  یهاوخب  هک  هدرک  صخـشم  ام  يارب  دـبا  اـت  ربمغیپ  ار  راـیعم  كـالم و  نیا   
لها تدوخ و  زا  رتشیب  ار  ربمغیپ  ياه  هچب  ربمغیپ و  نیبب  نک ، هاگن  تدوخلد  رد  هن  هتفر  ترایز  نالف  رفس  هد  هتفر  هکم  رفس  تسیب 
.مراد تسود  مدوخ  ياه  هچب  زا  رتشیب  ار  امـش  ياه  هچب  مدوخ و  زا  رتشیب  ار  امـش  تسه  روط  نیمه  اقآ  تفگ  يراد ! تسود  تتیب 

.تشهب يوت  ییایم  مدوخ  اب  مه  تمایق  زور   (1) َّبَحَأ » ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  َو   » .یتسه یتشهب  دومرف  ربمغیپ 

یتمیق سانجا  دوسالا و  رجح  تساوخیم  هاچ  لخاد  زا  بلطملادبع  هک  یتقو  .امـش  دیا  هدینـش  ار  مالـسا  زا  لبق  خـیرات  زا  هکت  کی 
.دوشن تراغ  هک  دندوب  هدرک  شناهنپ  دروایب  نوریب  ار  هبعک 

کمک مییایب  هدب  هزاجا  هک  دنتفگ  هکم  لها  هچ  ره  .دشیم  هتـسخ  .دوب  اهنت  تسد  تشادـن  رتشیب  رـسپ  کی  دروایب  نوریب  هک  یتقو   
.تسا نم  راک  نیا  تفگ  دادن و  هزاجا  مینک 

هب دیابن  اهام  زا  ریغ  يرگید  سک  تسد  دییایب  ولج  مه  دـیابن  هرادـن  یطابترا  امـش  هب  ًالـصا  متـسه  هبعک  راد  هدرپ  راد و  دـیلک  نم   
.رانک دیرب  .دسرب  هبعک  لخاد  سانجا  نیا  دوسالا و  رجح 

دعب .دمآ  شدای  دمآ  هک  اجنآ  یتقو  دنک  ادف  ار  یکی  داد  شهب  رـسپ  ات  دنچ  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  اج  نامه  دیـشک  یتخـس  یلیخ   
یتقو هعرق  دندش  عمج  مه  مدرم  مارحلا  دجسم  رد  هعرق  زور  .دنک  ادف  دیاب  ار  یکی  دمآ  شدای  یتقو  دنزرف  هد  زا  سپ  رـسپ  دنچ  زا 

.داتفا هللا  دبع  مان  هب  دنتخادنا  هعرق  هبترم  هس  تخادنا 
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سابع مه  مشاه  ینب  رمق  تسا  فانملادـبع  هک  اهدـب  رمق  تسا  ابیز  یلیخ  تسا  مرح  رمق  مه  هللادـبع  بخ  دـیا ، هدینـش  امـش  همه   
بلطملادبع دـش  عنام  دـمآ و  ولج  هک  یـسک  نآ  دـیا  هدـید  ار  خـیرات  شکن ، ار  نیا  هک  دـندرک  رارـصا  یلیخ  تسا  مالـسلا ) هیلع  )

هدامآ نم  يراد  رارصا  یلیخ  رگا  ینک ، شیادف  ار  نیا  هک  مراذگیمن  نم  تفگ  دمآ  ولج  بلاطوبا  .دوب  بلاطوبا  دنک  ادف  ار  هللادبع 
.نزن هللادبع  هب  تسد  اما  نک  ادف  ار  نم  .نم  ندرگ  مه  نیا  ما 

رضاح بلاط  وبا  .ار  هیقب  دیا  هدینـش  هک  طسو  دیروایب  ار  اهرتش  الاح  بخ  دنتفگ  مدرم  .داتفا  فالتخا  رادقم  کی  دش  هک  روج  نیا 
.دنکب هللا  دبع  يادف  ار  شناج  دش 

 

تیبملا هلیل 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  اجنآ  رد 

ار همطاف  ياه  هچب  .دراد  تسود  شدوخ  زا  رتشیب  ار  ربمغیپ  نینمؤملا  ریما  نیمه  .دـنکب  ربمغیپ  دوخ  يادـف  ار  شناج  دوشیم  رـضاح 
.دهاوخیم شدوخ  ياه  هچب  زا  رتشیب  مه 

 

، نیفص زور  نیشاب  هتشاد  تیانع 

مرسپ دمحم  .دز  رکـشل ، هرـسیم  هب  نزب  دمحم  تشگرب  هعفد و  دنچ  رکـشل  بلق  هب  دز  داتـسرف  ار  هیفنح  دمحم  هبترم  دنچ  هک  یتقو 
ولج دمآ  هتخس ، یلیخ  ندز  رکشل  بلق  رکـشل ، بلق  هب  نزب  الاح  تفگ  درک و  شا  هدامآ  ایب  مرـسپ  تفگ  .دز  رکـشل ، هنمیم  هب  نزب 

.هراد هلمج  کی  نینمؤملا  ریما  وگب  نسح  هب  مه  هعفد  کی  نم  ارچ  نم ، شمه  ارچ  اباب  تفگ 

زا نم  هک  دـنکیم  یفرعم  مه  نیفـص  نیمه  رد  هراـبود  ورب  وت  .تسا  ربمغیپ  رـسپ  نسح  یتـسه  نم  رـسپ  وت  هیفنح  دـمحم  دز  ادـص   
خر هب  یلع  ار  شتعاجـش  درک  یناشفناج  تشک  ار  دادـعت  نآ  تفر  سابع  یتقو  .ربمغیپ  دـنزرف  يارب  منک  هریخذ  دـیاب  مه  اـجنیمه 

یتقو تشک  مه  ار  ههربا  نب  بیرک  بیرکلا ، برکلا  دنع  شیاه  هچب  اثعـشوبا و  یتقو  اجنآ  تسه ، یلع  دنزرف  نیا  هک  دیـشک  همه 
.سابع تماق  هب  دوب  یلع  سابل  نیا  دـندرکیم  رکف  نآلا  اـت  دنتخانـش  دـندروآ  نوریب  ساـبع  تماـق  زا  هک  ار  ساـبل  نیا  تشگرب  هک 

متـسرفیمن هگید  هن  دومرف  تسا  مامت  ناشراک  هگید  دیتسرفب  ار  سابع  هگید  هبترم  ود  کی  اقآ  دنتفگ  دندروآ  نوریب  ار  سابل  یتقو 
.تسه منیسح  هریخذ  نیسحلل » رخذ  هنا   » ار سابع 
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شدوخ زا  رتشیب  ار  نیـسح  سابع  نیا  دوخ  ندـش ، ادـف  یناشفناج و  نیا  هدـش  عورـش  گرزب  ردـپ  زا  دـینیبب  ساـبع  نیا  دوخ  ـالاح 
بلاط وبا  اب  نینمؤملا و  ریما  اب  سابع  دراد  مه  قرف  .تساوخیم  شدوخ  ياههچب  زا  رتشیب  مه  ار  ءادهـشلا  دیـس  ياـههچب  تساوخیم 

هک بلاط  وبا  دش  ادـف  دـشن ، ادـف  هگید  شکب  ار  نم  شکن و  ار  هللا  دـبع  ینک  ادـف  مراذـگیمن  تفگ  ولج  دـمآ  رگا  بلاط  وبا  نوچ 
.دش ادف  ارچ  نادیم  دمآ  سابع  هک  اجنیا  اما  دشن  ادـف  یلع  تیبملا » هلیل   » نآ هگید  دـیباوخ  ربمغیپ  رتسب  رد  نینمؤملا  ریما  رگا  .دـشن 

.دش ادف 

ار شناردارب  مه  اروشاع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع بخ  يروطچ ؟ شدوخ ، ياه  هچب  زا  رتشیب  هللادـبع  یبا  ياه  هچب  نیبب  ـالاح 
ار رـسپ  نیا  مسا  نوعظم  نب  ناـمثع  هب  هقـالع  رطاـخ  هب  نینمؤملا  ریما  دوب  ناـمثع  یکی  شناردارب  .ار  شیاـه  هچب  مه  دوـب و  هدروآ 

.نامثع دوب  هتشاذگ 

.رفعج دوب  هتشاذگ  ار  رسپ  نیا  مسا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هقالع  رطاخ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  رفعج  یکی 

يربک بنیز  هک  تسا  بیجع  یلیخ  ار  شرگید  ياه  هچب  اب  دـمحم  اب  هللا  دـیبع  اب  ردارب  هس  نیا  دوب  هللا  دـبع  مه  شناردارب  زا  یکی 
همیخ زا  تفگ  .اهنت  .دناوخیم  نآرق  دراد  هتسشن و  اهنت  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مدید  مردارب  همیخ  رد  متفر  دیوگیم  اهیلع ) هللا  مالـس  )
عمج ار  شیاه  هچب  سابع  مدید  نوریب  مدمآ  ات  هتسشن  اهنت  نیسح  هک  میوگب  سابع  هب  ءادهشلا  دیس  باحـصا  هب  مورب  نوریب  مدمآ 

.دراد هیرگ  مه  تسا  ءارق  مه  هک  ینارنخس  اما  هنکیم  ینارنخس  هراد  هدرک  عمج  ار  شناردارب  هدرک 
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دیامرفیم

هک دینکب  يراک  دیاب  ادرف  .دینک  داش  ار  نیسح  .دینک  لاحشوخ  ار  نیسح  هک  دینکب  يراک  دیاب  ادرف  نم  ياهشاداد  نم  نادنزرف  هک 
راک ناتدوخ  زا  دیاب  ادرف  .اهامش  دعب  دنتفر  نیـسح  ياههچب  لوا  مشاه  ینب  نایم  رد  دنیوگب  ًادعب  هنکن  .دوش  لاحـشوخ  نیـسح  لد 
دمآ يروطچ  ءازجلا » ریخ  هللا  كازجو   » ار سابع  درک  اعد  دیوگیم  بنیز  دینـش  ار  نخـس  نیا  یتقو  ءادهـشلا  دیـس  هک  دیهدب  ناشن 

ینعیدرک ادف  ار  هللا  دیبع  دعب  درک  ادف  لوا  ار  شردارب  هس  درک  ادـف  ار  شردارب  ات  هس  .دـمآ  يروطچ  ینک  يراکادـف  داوخیم  طسو 
هیلع  ) قداص ماما  هک  يراکادف  نیا  تقو  نآ  .دش  ءادهـشلا  دیـس  يادـف  شیاه  هچب  مه  دـش  ادـف  شدوخ  مه  مالـسلا ) هیلع   ) سابع

َرَکَذَـف  » دـیناوخیم لتاقم  رد  ار  یبرع  هلمج  هلمج ، نیا  تیاور  نیا  اقآ  هک  تساجنیا  یکی  شیاـمزآ  نیرتهب  دـیامرفیم : هک  مالـسلا )
درادرب و ار  بآ  دـمآ  ساـبع  ننکیم  رکف  اهیـضعب  شثحب  ِْنیَـسُْحلا » َشَطَع  َرَکَذَـف   » نیا دیاهدینـش  امـش  هـمه  ( 3 « ) ِْنیَـسُْحلا َشَطَع 

یعقرب یضترم  اقآ  جاح  دنک  تمحر  ادخ  .دروخب  بآ  دمآ  سابع  هک  اهربنم  نییاپ  اهربنم و  يور  دیگن  تسین ، يروطنیا  هن  دروخب 
رگم یگنـشت  زا  دـمآ  شداـی  هروخب  هکنیا  هن  .ار  بآ  درکیم  خـیبوت  تفرگ  تسد  فک  وـت  ار  بآ  نیا  یتـقو  ساـبع  هک  دـنومرفیم 

شردام هیرهم  وت  هک  درک  شخیبوت  تشادرب  ار  بآ  نیا  .تسنادیمن  هدمآ  اه  هچب  اشطعاو  يارب  هدمآ  نیمه  يارب  ًالصا  تسنادیمن 
کمویک موـی  ـال   » .تسه شماـقم  نیا  .نیا  ینعی  ِْنیَـسُْحلا » َشَطَع  َرَکَذَـف   » .دـنامب هنـشت  نیـسح  یـشاب و  اـجنیا  وـت  هک  یـشاب  ارهز 

.نوریب دندمآ  ارچ  دش  هک  سابع  ماقم  وت  اما  تیبلها  همه  دنتخیرن  نوریب  اه  همیخ  زا  اروشاع  زور  دینک  هاگن  امش  اذل  نیسحلا »

1641 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1045 

http://www.ghaemiyeh.com


دمآ یتقو  ربکا  یلع  يارب  .دینیبب  رهظ  زا  دـعب  ات  حبـص  زا  ار  ادرف  خـیرات  .نیمز  يور  تسـشن  تشاذـگ و  رـس  يور  تسد  هبترم  ود 
بنیز دیـسر  هک  سابع  ثحب  رد  اما  ربکا  یلع  ترـضح  ندب  رانک  زا  ار  نیـسح  دنک  دنلب  راشف  اب  تفرگ  ار  نیـسح  یماظن  دـنبرمک 
هتسشن هبترم  ود  .يریسا  زا  ناما  يریسا ، زا  ناما  ینعی  اتعیض  او  دزیم  داد  اتعیض » او   » تفگ رس و  يور  تشاذگ  ار  تسد  نیا  تسشن 

نیسح بنیز و  نمشد  دوب  هدمآ  هاگلتق  لادوگ  رانک  هک  یتقو  يرگید  دوب و  اجنیا  یکی  دیشک  دایرف  تشاذگ و  رـس  يور  تسد  و 
یتقو ات  ایلع » او  ادـمحم  او   » تفگ رـس و  يور  تشاذـگ  تسد  تسـشن  اـجنیا  تسا  نمـشد  هرـصاحم  بنیز  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار 

.دنتشاد ار  سابع  .دوب  بظاوم  سابع  .تیب  لها  بنیز و  يارب  دوبن  یمغ  دوب  هدنز  سابع 

اج کی  ٌرح » تنا   » تفگیم اج  کی  تفگیم ، هلمج  کـی  دـمآیم  هک  یندـب  ره  راـنک  هللا  دـبع  یبا  ناـتیارب  میوگب  هگید  هلمج  کـی 
مه هیرگ  تفگیم و  هلمج  کی  دمآیم  هک  يدیهـش  ره  رانک  (1) افَْعلا » َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  « » یلع يدلو  تارملا  عبس  نیـسحلا  حاص  »

.درکیم

ًالوا .دوب  نیسح  سابع ، ناوخ  هضور  لوا  ءادهشلا  دیس  دناوخ  هضور  دناوخ ، هضور  دمآ ، سابع  ندب  رانک  ءادهـشلا  دیـس  یتقو  اما 
َقَّرَفَت َْتیَـضَم  اَذِإ   » دومرف شدوخ  دیرپ ، گنر  هللا  دبع  یبا  تروص  رد   (2) نیـسحلا » هجو  یف  راسکنالا  ناب   » تفر سابع  هک  یتقو 
رسکنا دیوگیم  مه  شمالک  وت  .هدنامن  گنر  هدیرپ ، گنر  ءادهـشلا  دیـس  تروص  وت  دروخ ، تسکـش  مرکـشل  يرب   (3) يِرَکْسَع »
عمسفنا دیوگیم  برع  دورب  هار  دناوتن  هریگب  درد  رمک  یسک  هک  یتقو  هک  تسا  نیا  قرف  عمـسف  نیا  اب  هرـسک  نا  عمـسفنا  هن  يرهظ 

ترسکنا نیا  اما  .دنربیم  هریگیم  ار  شناوزاب  ریز  نربیم  اصع  اب  دراد  درد  رمک  هک  ینآ  .ترسکنا  دیوگیم  هنکـشب  رمک  هک  یتقو  اما 
.نآ اب  دنکیم  قرف  یلیخ  نیا  تسکش 
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« نیسحلا هجو  یف  راسکنالا  ناب   » یکی

ات هک  لوا  سابع ، ندب  رانک  تسشن  دعب  تسکش  مرمک  هتفرگ ، رمک  هدرک  دنلب  ار  تسد  نیا  نیسح  لمع  رد  مه  یکی  نیـسح  نابز  رد  مه  یکی 
! ءادهشلا دیس  هنکیم  هاگن  هراد  یچ  هب  هنکیم  هاگن  نیمز  هب  هریخ  هریخ  هللا  دبع  یبا  ندید  نیمز  درک  هاگن  دوب  بکرم  الاب  زا 

هدیـسرن سابع  ندب  هب  زونه  دـید  نییاپ  ار  سابع  هدـیرب  ناتـسد  ات  ود  هعوطقم » سابعلا  هیخأ  يدـیا  يار  ضرالا  یلا  نیـسحلا  رظن  »
تـسد دش  مخ  ندید  دش ، هدایپ  اج  نیمه  زا  سابع  تسد  هب  نیمز  هب  داتفا  شهاگن  یتقو  همقلع  تمـسق  نیا  هدیـسرن  ندـب  هب  زونه 

.دسوبیم ار  سابع  تسد  هراد  موصعم  دیسوب  درک  دنلب  ار  سابع 

دوب هدومرف  هچ  نینمؤملا  ریما  رگم  دزیریم ، کشا  هنکیم و  هاگن  سابع  ندـب  هب  هریخ  هریخ  هراد  سابع  ندـب  رانک  هدـمآ  الاح  بجع 
.دوب ریهز  رتسب  رانک  هنکیم  هاگن  هریخ  هریخ  هنکیم و  رکف  هراد  الاح  هللا  دبع  یبا  هک 

 

دمآ همیخ  زا  سابع  هک  یتقو  .دوب  هدش  هللا  دبع  یبا  همیخ  دراو  هزات  هینامثع  ناک  هک  شدوخ  .دمآ  ایب ، سابع  درک  ادص  ار  سابع  دمآ  ریهز 
نامز ماما  يدبا  مالس  لومشم  اهنیا  تسا  هیحان  ترایز  رد  نامز  ماما  مالـس  نیق  نب  ریهز  یلع  مالـسلا  .تسالاب  شماقم  یلیخ  ریهز  نوریب 

تـسد نیـسح  زا  هنکن  ادرف  مگب  تارب  دمآ  مدای  يزیچ  نم  سابع  نیبب  تفگ  دنک  تحیـصن  ار  سابع  تساوخ  شدوخ  لایخ  هب  اما  دنتـسه 
.يرادرب

هک تسه  مدای  زور  نآ  یلع ، تاباب  دوب و  لیقع  مدوب و  نم  تفگ  منیبب ، وگب  دـمآ  تدای  یچ  تفگ  دـیوگیم  سابع  هب  ریهز  الاح   
تفگ دـشاب ؟ يروطچ  یهاوخیم و  یچ  يارب  تفگ  ینک  باـختنا  میارب  مهاوـخیم  یمناـخ  کـی  هک  تفگیم  لـیقع  هب  یلع  تاـباب 

ینب رمق  .درک  يراذـگ  هیامرـس  وت  يور  زور  نآ  یلع  یتـسه ، وت  نآ  ساـبع  .ینک  يراـی  ار  منیـسح  ـالبرک  رد  هک  مهاوـخیم  یکی 
وت یگیم !! نم  هب  وت  ریهز  تفگ  دز و  یخرچ  کی  بسا و  هب  دز  مکحم  ار  كرابم  ياـپ  نیا  دوب  بکرم  راوس  هک  روطنیمه  مشاـه 

نیـسح رـس  رود  ار  نم  هقادنق  مردام  دشیم  ضیرم  هللا  دبع  یبا  مدوب  کچوک  هک  یتقو  نم  .ادرف  شاب  نیـسح  بظاوم  یگیم  نم  هب 
دوب هداتفا  رتسب  وت  نینمؤملا  ریما  ماباب  یتقو  یگیم  نم  هب  يراد  وت  یگیم ؟ نم  هب  يراد  وت  متسه  نیسح  نادرگ  الب  نم  .هدنوخرچیم 

شلاس هدراهچ  نم ، هب  هدب  ار  تتـسد  ناج  سابع  دز  ادص  مدمآ  هک  یتقو  .مدـمآ  نم  دز و  ادـص  ار  نم  اجنآ  تفریم  ایند  زا  تشاد 
ار هلاس  هدزناپ  هدراهچ  نم  تسد  مدرک  رکف  نم  ریهز  .ایب  مه  وت  ناج  نیـسح  دز  ادـص  .تفرگ  ار  متـسد  اباب  هدـب  ار  تتـسد  تسه 

یلع ماباب  رتسب  رانک  دمآ  هللا  دبع  یبا  مشاداد  یتقو  شاب  سابع  بظاوم  هگب  نیسح  تسد  وت  دراذگب  هک  تفرگ  نینمؤملا  ریما  ماباب 
!! یگیم نم  هب  وت  تشاذگ  نم  تسد  وت  تفرگ  نیسح  تسد  .تفرگ  ار  شتسد  اباب ، هدب  ار  تتسد  نیسح  دز  ادص 
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ممشچ يولج  زا  ار  اهنوخ  نیا  ناج  نیـسح  دز  ادص  هلمج  کی  لوا  تسا ، هدنز  سابع  زونه  ندب  رانک  دمآ  دناوخ  هضور  اجنیا  اذل 
رد ام  اذـل  ربن ، همیخ  هب  ار  نم  متـسه  هدـنز  نم  ات  نیـسح  دز  ادـص  هلمج  کی  دـعب  .منیبب  ار  تلامج  هگید  هعفد  کی  اـت  نک  كاـپ 

.تسا سابع  مه  نآ  میراد  دیما  ان  هناد  کی  تسه  سابع  مه  نوا  میراد  دیماان  هناد  کی  میرادن  دیماان  البرک  رد  مالسا  خیرات 

تـسا سابع  نم  شاداد  نیا  ننک  هیرگ  وا  رب  مدرم  هک  تسا  قح  هک  یـسک  نآ  هیلع » اکبی  نا  سانلا  قحا   » تفگ ندب  رانک  تسـشن 
.هنک هیرگ  سابع  يارب  دیاب  مدرم  هداتفا  مولج  اجنیا  نآلا  هک 

ءادهـشلا دیـس  دـنکیم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  ایلاع  ًءاکب  ای  ًادـیدش  ءاکب  یکب  اجنیا  هراد  درک  هیرگ  شندـب  رانک  نیـسح  هک  یناوج  کـی 
.سابع مردارب  سابع  مشاداد 

لضفلاوبا اقس  مه  يراد و  رس  وت  مه  لضفلاوبا                    ارهز  فسوی  دیما  يا 

هنیدم ياهلگ  تسد  يوزرآ  هنیکس             زا  وت  لجخ  وت  زا  تارف  يا  اقآ 

هنیدم ياهلگ  تسد  يوزرآ  هرایم          بآ  هرب  سابع  ومع  دنتفگیم  یه 

دندوب رفن  دنچ 

.دنتفرگ رمک  هب  ار  ناشتسد  ندینش  ار  ناشردارب  گرم  ربخ  یتقو  دنتفرگ  رمک  هب  تسد  ندینش  ردارب  تداهش  ربخ  یتقو 

 

.دوب میکح  نامقل  یکی 

.تفرگ رمک  هب  ار  شتسد  دندروآ  ار  شردارب  گرم  ربخ  یتقو  میکح  نامقل 

تسا یسوم  یکی   

.تفرگ رمک  هب  تسد  دندروآ  شیارب  ار  نوراه  گرم  ربخ  یتقو 

 

دوب نینمؤملا  ریما  یکی 

ربمغیپ دایب  یلع  دندوب  رظتنم  .دـندرکیم  هیرگ  دنتـشاد  همه  ربمغیپ  رـضحم  دـندوب  هدروآ  ار  رفعج  تداهـش  ربخ  .دوب  هتـسشن  ربمغیپ 
رکف دز  ادـص  درک  تیعمج  هب  هاـگن  کـی  دـش  سلجم  دراو  هک  نیمه  اـما  .دـییوگن  يزیچ  اهامـش  مهدـیم  ار  شربـخ  مدوخ  دومرف 

تیلـست دیـسوب و  ار  شایناشیپ  نایم  تفرگ  لغب  ار  یلع  تماق  ماـمت  هب  دـش  دـنلب  ربمغیپ  .هدـش  دیهـش  دنتـشک  رفعج  مشاداد  منکیم 
.تفرگ رمک  هب  ار  تسد  تفرگ  رمک  هب  تسد  یلع  ندید  یتقو  کی  .تفگ 
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.تسا نیسح  مه  یکی  اما 

هدرگرب سابع  شردارب  اب  نیـسح  دندوب  رظتنم  اه  هچب  تشگیمرب  یتقو  نامه  نتفرگ  تسد  نیا  اما  تفرگ  رمک  هب  ار  تسد  نیـسح 
.نیسح ای  دیگب  یگمه  هتفرگ  رمک  هب  تسد  .هدیمخ  دق  اما  دایم  هراد  هللا  دبع  یبا  ندید  ندرک  هاگن 

 - هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع  اعوسات - 

هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع   

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئاد  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
مظعم ربهر  عجارم ، یتمالس  جع ) ) يدهم ترضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  لفحم ، نیا  نارازگتمدخ  نایناب و  زا  ناگتـشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم  يافش  ناتفیرش و  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  بالقنا ،

زا ات  ود  زا  ار  لئاضف  نیا  نم  .یندینـش  دراد  یلئاضف  کی  مالـسلا ) هیلع   ) سابع سدقم  دوجو  .تسا  مشاه  ینب  رمق  ياعوسات  بش 
.میوگیم ناتیارب  ار  نآ  زا  یتاعطق  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  لوقنم  تارایز 
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: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ترایز  نیا  رد 

ایب هلپ  کی  هکئالم  همه  هن  ادخ  برقم  هکئالم  ادخ و  مالـس  ( 1 « ) َنِیبَّرَقُْملا ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَس  ِهَّللا َو  ُماَلَس   » مالـسو هللا  مالـس  ناج  سابع 
یناربمغیپ هن  ناربمغیپ  همه  َنِیلَسْرُْملا » ِِهئاَِیْبنَأ  َوَنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  ِهَّللا َو  ُماَلَـس   » .دنارما ریدم  لوئـسم و  يدصتم و  هک  ییاهنآ  الاب 

رخآ ات  لوا  زا  ءایبنا  مامت  .قداص  ماـما  مالـس  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  دـیهدب  شوگ  نم  هب  َنیِِحلاَّصلا » ِهِداَـبِع  َو   » دنتـسه لـسرم  هک 
مایق ات  مدآ  لوا  زا  ار  ادـخ  حـلاص  دابع  .نک  ادـج  ار  ناشنیبرقم  هکئالم  مامت  دـینک  ادـج  ار  ناـشیاهلوسر  ار و  اهلـسرم  نک  نیچلگ 

هعومجم نیا  مامت  هک  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ات  مدآ  زا  يادهش  همه  ءادهش  عیمج  اهنیا و  مالس  .نک  ادج  ار  اهنیا  همه  تمایق 
( . مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  رسپ  سابع  يا  وت  رب  نِینِمْؤُْملا » ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع   » هعومجم نیا  همه  دناکاپ  تابیط  یکذ و  تایکاذ 

هیلع  ) نیـسح ماما  رگید  باحـصا  يارب  ار  یمالـس  نینچ  کی  هدـش  لـقن  ـالبرک  يادهـش  يارب  هک  یتاراـیز  نیا  هعومجم  رد  اـمش 
ره مه  دعب  تمایق  رخآ  ات  ًالوا  هعفد  کی  طقف  هن  هعومجم  نیا  مالس  دیامرفیم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هزات  .دینکیمن  ادیپ  مالسلا )

مالـس ماش  حبـص و  ره  ُحوَُرت » وُدـْغَت َو   » هبترم ود  زور  ره  هن  هعفد  کی  هتفه  ره  هن  هعفد  کـی  هاـم  ره  هن  هعفد  کـی  راـب  کـی  لاـس 
.نینمؤملا ریما  نبای  وت  هب  هعومجم  نیا  همه  نیحلاصلا  دابع  نیقیدص  ءادهش  ءایبنا  هکئالم  ادخ  مالس  هکئالم 

میمهفب میهاوخب  رگا 

موصعم ماما  هک  یتیـصخش  .رگید  ترایز  کی  رد  میرب  دـییایب  .دـیمهفب  دـینوتیم  ترابع  هکیت  کی  نیمه  زا  تسه  یک  ساـبع  هک 
مهدیم تداهـش  نم  دیوگب  دیایب و  طسو  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسه  ییالاب  تیـصخش  یلیخ  دـهدب  تداهـش  شیارب 

میراد یمیلست  کی  ام  .يدوب  میلست  وت  ِمِیلْسَّتلِاب » ََکل   » .سابع وت  يارب  مهدیم  تداهش  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نم  ََکل » ُدَهْـشَأ  »
يرکف و میلـست  تسه  سیئر  نیا  فلاـخم  شنهذ  رد  اـما  .ناـبرق  مشچ  دـیوگیم  سیئر  هب  سوئرم  نآ  هرادا  وت  تسه  یلوق  میلـست 

هـشاب مشچ  .دـشاب  یلمع  میلـست  تسا  روبجم  تسین  مه  یلوق  میلـست  سپ  هنکیم ، رغرغ  یلغب  قاطا  يوت  هریم  یهاـگ  .تسین  ینهذ 
.مهدیم ماجنا 
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وت مرادن  یلوق  میلست  منکیم  رغرغ  نایب  وت  اما  مهدیم  ار  مسمخ  هکم  مرب  مهاوخیم  هکنیا  رطاخ  هب  هدب  سمخ  دنیوگیم  نم  هب  یهاگ 
.متسین مه  ینهذ  یلقع و  يرکف و  میلست  یک ، يارب  .مهدیم  یچ  يارب  سمخ  تسا  ههبش  مه  منهذ 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتقو  اما 

ُدَهْـشَأ  » يرکف یلقع و  میلـست  یلعف  میلـست  یلوق  میلـست  ناج  سابع  ماما  ادخ  لوسر  ادخ  لباقم  رد  ینعی  ( 2 «) ِمِیلْسَّتلِاب ََکل  ُدَهْشَأ  »
دیآیم یتقو  سابع  .شنهذ  رد  هنکیمن  قیدصت  ار  امـش  راک  اما  هنک  راک  امـش  يارب  دیآیم  یهاگ  « ِءاَفَْولا ِقیِدْـصَّتلا َو  ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل 

ِقیِدْصَّتلا َو ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل  ُدَهْـشَأ   » .يرکف قیدـصت  مه  هنکیم  یلمع  قیدـصت  مه  هنکیم  ینابز  قیدـصت  مه  ار  ءادهـشلا  دیـس  راک 
هروس لثم  مشاه  ینب  رمق  ءادهـشلا و  دیـس  لاثم  ًاقیقد  ربمغیپ  رـسپ  همطاف  رـسپ  رـس  تشپ  ( 3 «) ِلَسْرُْملا ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخلِهَحیِـصَّنلا  َوِءاَفَْولا 

رگا هاـم  نیا  امـش  دـیدید  ار  دیـشروخ  ینعی  اـهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض *  ِسْمَّشلا َو  َو  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب   » تـسا سمش 
لوا زا  دـیوگیم  نیمجنم  دراذـگب  دیـشروخ  ياپ  ياج  ار  شیاپ  يرادـم  شدرگ  نیا  رد  مدـق  هب  مدـق  دـیاب  دـنامب  نشور  دـهاوخیم 

.دوب هدش  شوماخ  نآلا  دوب  هدرک  فلخت  هجرد  مدرایلیم  کی  رگا  دیشروخ  زا  هام  ندرک  يوریپ  نیا  رد  نآلا  ات  ملاع  سیسأت 

ادهشلا دیس  ياپ  ياج  ار  شیاهمدق  هک  يرمق  هب  مسق  اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو   » نیسح سمش  اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض *  ِسْمَّشلا َو  «َو 
.دهدب مجنا  دناوتیم  مه  مشاه  ینب  رمق  هنکب  هنوتیم  ادهشلا  دیس  يراک  ره  هدرک  رون  بسک  نیمه  يارب  .تسا  هتشاذگ 

دوب و هداتـسیا  مکحم  یکی  ناملـس ! ماقم  ای  تسا  رتـالاب  ساـبع  ماـقم  هک  دـندرکیم  ثحب  فجن  رد  دـندوب  هتـسشن  رفن  جـنپ  راـهچ 
شدوخ يارب  لیلد  ات  دـنچ  تسا  نـالف  مالـس  تسا  ربمغیپ  یباحـص  ناملـس  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا  رتـالاب  ناملـس  ماـقم  هک  تفگیم 
.ناملـس میتفگ  ام  یچیه  اقآ  تفگ  وت  یگیم  يراد  یچ  دومرف  شهب  اقآ  ار  نینمؤملا  ریما  دـید  باوخ  لزنم  دـمآ  بش  درک  فیدر 

لک نم  سابع  هراشا  نم  سابع  يوربا  مخ  کی  ناملـس  ای  تسا  رتالاب  ساـبع  هک  یمهفب  یهاوخیم  رگا  مگب  تهب  طـقف  دومرف  اـقآ 
.وت یگیم  يراد  یچ  هنکیم  ناملس  ار  نیمز  هرک 
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رکف تساجک  شمـسا  سابع  دینادیم  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .مگب  نوتارب  رگید  ترابع  کی  ِمِیلْـسَّتلِاب » ََکل  ُدَهْـشَأ  »
هیلع  ) قداص ماـما   (1)« َنیِّیِّلِع ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو   » الاب ایب  تسامـش ، ياهنابز  هنیـس و  وت  شمـسا  تسه  البرک  شمـسا  ساـبع  هنکیم 
اهنت شدوخ ، شیاـج  تسه  موصعم  ربمغیپ  يربمغیپ  ره  هتـشونن  نییلع  یلعا  وت  ادـخ  ار  ناربمغیپ  مسا  اـقآ  نیبـب  دـیامرفیم  مالـسلا )

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  اما  .تسا  موصعم  هدراهچ  یماسا  شوخ  طخ  اب  هدرک  طبـض  تبث و  نییلع  یلعا  رد  ناشیماسا  هک  یناسک 
هتـشون همئا  یماسا  نیا  رانک  هتفاـیم  ـالاب  ناـشهاگن  یتقو  دـننکیم  هاـگن  نییلع  یلعا  هب  هکئـالم  یتقو  هک  یتسه  یـسک  وت  دـیامرفیم 

.سابع تسه  یک  تسا  ماقم  یلیخ  َنیِّیِّلِع » ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو  « » سابع »

، مگب نوتارب  مه  رگید  ترایز  کی 

تمایق زور  اهنامسآ و  وت  هلزنم » ( » مالـسلا هیلع   ) سابع يارب  دشاب  ناک » نا   » دیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هک  یترایز  نآ  رد 
زا ءادهـش  مامت  دوشیم  هک  تمایق  زور  همایقلا » موی  ءادهـش  هتبغی   » هکئالم مامت  هکئالملا » عیمج  هتبغی   » هک دراد  یتلزنم  کـی  ساـبع 

ردب يادهـش  رخآ  ات  لوا  يادهـش  زا  ءادهـش  مامت  هک  هدرک  اطع  ادخ  البرک  دیهـش  نیا  هب  یماقم  هچ  دننکیم  هاگن  همه  رخآ  ات  لوا 
دیاب یلیخ  ام  .ماقم  نیا  هیچ  .هتبغی  دـتفایم  سابع  ماقم  هب  ناشهاگن  یتقو  البرک  يادهـش  دوخ  البرک  يادهـش  یتح  اـیب  نینح ، ربیخ ،

نم .تسا  سونایقا  تسایرد  سابع  هخآ  .میرادرب  ار  ناکتـسا  نیا  مینزب و  سابع  لئاضف  يایرد  وت  ناکتـسا  فرظ  هی  هزات  ات  میودـب 
سابع لئاضف  سونایقا  ایرد  بآ  رانک  زا  تسا  متـسد  يروخیاچ  قشاق  کی  نم  هک  تسا  نیا  لثم  منزب  فرح  هک  مه  تعاـس  کـی 

.دییامرفب مگیم  مرادرب  قشاق  کی 
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هب دروایبرد  هلاچ  يوت  زا  ار  دوسالا  رجح  دـمآ  بلطملا  دـبع  هک  ینامز  بقع  مینادرگرب  ناتـساد  اقآ  .دـندوب  يروطنیا  یگمه  اهنیا 
.تسه یگنشق  نایرج  دیهدب  شوگ  نم 

.دیهدب شوگ  ار  بسانت  نیا  .دیتسه  ربنم  ياپ  هک  تسا  لاس  دییوگب 40  رگا  یتح  دیاهدینشن ، اج  چیه  ار  بسانت  نیا  دیاش 

نوریب هاـچ  يوت  زا  ار  دوسـالا  رجح  دـمآ  یتقو  بلطملا  دـبع  .امـش  يارب  يراـگدای  هتکن  نیا  بلطملا  دـبع  ناـمز  نادرگرب  ار  راون 
تـشادن رتشیب  رـسپ  کی  دـندوب  هدرک  ناهنپ  نیمز  رد  ار  تارهاوج  اهالط و  دوسالا و  رجح  دـندوب  هرک  تراغ  ار  هکم  نوچ  دروایب 

متسه راد  دیلک  نم  مراد  هناخ  نم  متسه  رادهدرپ  نم  تسه  مدوخ  راک  نیا  هن  تفگ  کمک  دییایب  تفگ  ار  هک  ره  دوب  اهنت  کت و 
ات هد  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  انثا  نیا  رد  .دروآ  نوریب  تقـشم  تمحز و  رجز و  اب  شدوخ  .دـنک  مکمک  دـیایب  دـیابن  يرگید  یـسک 

عمج هکم  مدرم  .هشب  ییادف  شیکی  دیاب  دمآ  شدای  دهع  زور  کی  داد  شهب  ار  رـسپ  ات  هد  ادـخ  .منک  ادـف  ار  یکی  داد  نم  هب  رـسپ 
مینک ییادف  ار  مادک  الاح  .هدرک  دهع  .دنک  ینابرق  ار  شرسپ  کی  دهاوخیم  دنکب  دهاوخیم  راک  هچ  مارحلا  دجسم  رد  دندمآ  دیشب 

.زادنیب هعرق  دنتفگ  مادک  بخ  .يدرک  دهع  .میرـضاح  ام  دینک  باختنا  ار  مادـک  ره  میرـضاح  هلب  دـنتفگ  .دیرـضاح  اه  هچب  تفگ 
.داتفا هللا  دبع  مان  هب  نتخادنا  هعرق 

هراب هس  هرابود و  نیتم  دوب  ابیز  یلیخ  دوب  هللا  دـبع  دـنتفگیم  رمق  شهب  هک  یناسک  زا  یکی  تسا  رمق  تسا  فیح  اـباب  دـنتفگ  مدرم 
.هللا دبع  هتخادنا  هعرق 
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ار نم  شیاج  هب  یـشکب  یهاوخیم  رگا  .ینک  شادف  مراذگیمن  نم  اباب  تفگ  هدـمآ  ولج  بلاط  وبا  هدـب  شوگ  دـمآ ، ولج  بلاطوبا   
مدرم الاح  بخ  .نزن  تسد  ار  هللا  دبع  اما  نک  حبذ  ار  نم  نم و  ندرگ  نیا  تفگ  داتسیاو و  تفس  دمآ  ولج  اجنیا  بلاط  وبا  شکب ،
دیآیم اجنیا  بلاط  وبا  میرادـن  راک  .دـمآرد  هعرق  رد  رتش  ات  دـص  هرخـالاب  دـندرک  هللا  دـبع  اـهرتش و  نیب  یـشک  هعرق  ندـش  ثعاـب 

وبا نیا  هون  البرک  هباوخیم  ربمغیپ  ياج  رد  دیآیم  بلاط  وبا  نیا  دنزرف  تیبملا » هلیل   » .دیـشاب هتـشاد  هنکیم  هللا  دبع  ییادـف  ار  شدوخ 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هک  ندش  ادف  نیا  تساجک ! زا  هتکن  یتفرگ  مالـسلا . ) هیلع   ) نیـسح هنکیم ، یک  يادـف  ار  شدوخ  بلاط 

.سابع دراد  ماقم  یلیخ.يدـش  ییادـف  .دراد  هشیر  دراد و  هقباس  نیا  يدـش  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح يادـف  هک  دـیوگیم  شترایز  رد 
لبجلاک  » دسیونیم شبختنم  رد  یحیرط  مشاه  ینب  رمق  تالاوحا  رد  دینیبب  مشاه  ینب  رمق  تالاوحا  رد  امـش  تسا  الیواو  شتعاجش 

هگیم تسا  یبلاج  لاثم  دنزیم  هک  یلاثم  ًالوا  یچ ، ینعی  میمهفب  میناوتیمن  ًاعقاو  سابع ، دوب  دنمتردق  گرزب  هوک  کی  لثم  میسجلا »
ناکت شیاجرس  زا  مه  اهنافوط  نیرتدیدش  لباقم  رد  هوک  نوچ  هن  تخرد  لثم  هپت  لثم  گرزب  گنـس  لثم  هگیمن  .هنومیم  هوک  لثم 

.کی نیا  دروخیمن 

هاگهانپ مه  سابع  .هوک  رد  دـنربیم  هاـنپ  تارطخ  وت  تادوجوم  اـهناسنا  .تادوجوم  يارب  تارطخ  رد  تسا  یهاـگهانپ  هوک  نیا  ود 
دراد یتاکرب  سابع  دش  سابع  اب  هک  ره  دنکیم  هدافتـسا  شتامعن  زا  دراد  یتامعن  هوک  دش  هوک  نیا  دراو  هک  ره  تساههانپ  یب  همه 

مه سابع  تسین  اهاج  هیقب  هک  دیآیم  ریگ  هوک  رد  یـشخبافش  ياهوراد  کی  دش  هوک  دراو  هک  ره  .دنکیم  هدافتـسا  شتاکرب  زا  هک 
ماقم یلیخ  میظعلا » لبجلاک   » اـی میـسجلا » لـبجلاک   » .دـنرادن رگید  دارفا  .دـنرادن  يرگید  صاخـشا  هک  دراد  یـشخبافش  ياـهوراد 

ود ره  تسا  هدـش  هدافتـسا  روـط »  » هژاو زا  نآرق  رد  هبترم  ود  هبترم  هد  روـط  میظعلا » روطلاـک   » دـیوگیم دـعب  .تـسا  گرزب  ساـبع 
.تسا نینیس  انیس و  روط  لام  شاهبترم 
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انیس ای  نینیس  روط  رد   

لحم سابع  تدابع  لحم  تسا  روط  سابع  بلق  .تسادخ  تدابع  لحم  سابع  بلق  .هتفگیم  نخس  ادخ  اب  یـسوم ، هدرکیم  راک  هچ 
تـشاد یتیـصوصخ  کی  تعاجـش  تهج  زا  سابع  دیوگیم  یحیرط  دیامرفیم : دـعب  .هترابع  یلیخ  .تسادـخ  اب  سابع  نتفگ  نخس 

یلیخ مه  هکیت  نیا  دـیهدب  شوـگ  بوـخ  نم  هب  .ندز  هزین  رد  دوـب  روـسج  یلیخ  ینعی  هزین  ینعی  نییعت  نییعتلا » یف  ًاروـسج  ناـک  »
.تسا بلاج 

ینعی سابع  گرزب  ردپ   

اب هتفر  نینمؤملا  ریما  نوچ  هدوب  عاجـش  ناولهپ و  یلیخ  مه  نآ  دوب  نیا  تشاد  گـنج  رد  هک  يرنه  کـی  بـالک  ینب  همطاـف  ردـپ 
هزین اب  ینعی  هنـسالا  بعالم  دنتفگیم  شهب  .دوبن  شفیرح  سک  چیه  گنج  رد  سابع  گرزب  ردپ  .هدرک  تلـصو  یعاجـش  هداوناخ 

هب دیبوکیم  برض  کی  اب  هعفد  کی  درکیم  هزین  نیا  هب  هاگن  دنوخرچیم  تسد  رس  ار  هزین  نیا  تفریم  هک  فیرح  ولج  درکیم ، يزاب 
سابع کینکت  نیمه  اب  دینیبب  نیفـص  رد  .دیآیم  هعفد  کی  اما  هخرچیم  يروطنیا  هراد  هزین  نیا  هک  دشیمن  شرواب  مه  شدوخ  شبلق 
بیرک نب  ههربا  بیرک  بیرکلا ، برک  دنع  .هنـسالا  هبعالم  کینکت  نیمه  اب  درک  لصاو  كرد  هب  ار  شاهچب  ات  تفه  اسعـش و  وبا 

یلیخ .داتفا  ههربا و  بلق  وت  درک  ورف  هعفد  کی  دناوخرچ  ار  هزین  هنت  نیا  نک  دنلب  ار  ترـس  تفگ  کینکت  نیمه  اب  دوب  ماش  لی  هک 
.سابع هدوب  عاجش 

دعس رمع 

رگم تفگ  تشون  همان  دعب  داتسرف  ات  رازه  هس  یه  ات  رازه  ود  داتـسرفیم  ات  یه 1000  تسرفب  رکشل  اباب  تفگیم  تشونیم  همان  یه 
رگم .سابع  اب  ات  ود  داتفه  .سابع  مهیفو  اما  دنتـسه  رفن  ود  داتفه و  تشون  دعـس  رمع  هللا  دیبع  همان  باوج  رد  .تسه  رفن  دنچ  اهنیا 
دازآ ار  بآ  شـشاداد  نیا و  هتفر  تداـی  رگم  تشک ؟ يروـطچ  ار  ههربا  هتفر  تداـی  رگم  .ساـبع  درک  هچ  نیفـص  رد  هـتفر  تداـی 

.سابع هدوب  عاجش  یلیخ  هتفر !؟ تدای  دندرک 
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هب برع  هدوب ، بیجع  تعاجـش  رد  نینمؤملا  ریما  مگب ، هتفرن  مدای  ات  ار  هلمج  نیا  لوا  ءادهـشلا  دیـس  تمدـخ  دـمآ  هک  یتقو  اذـلو 
رس تشپ  شفرط  ود  ینعی  تسا  رادولج  هکنیا  تسه  رکـشل  طسو  تسار  پچ و  تمـس  هن  ولج  بلق  ولج  رکـشل  لد  رد  هک  یـسک 

هکم لامهبیتک  ٌشبک  دشاب  عاجـش  دیاب  مه  یلیخ  .تسا  رطخ  ضرعم  رد  یلیخ  نیا  هبیتک  ٌشبک  دنیوگیم  ار  یطـسو  نیا  دـیآیم  نیا 
هنیدـم هبیتک  ٌشبک  تساه  يا  هکم  هبیتک  ٌشبک  نیا  .دـش  لصاو  كرد  هب  نینمؤملا  ریما  طسوت  هک  هدوب  هحلط  یبا  نب  هحلط  راـفک 

لمج و رد  نینمؤملا  ریما  هبیتک  ٌشبک  هدوب ، یعخن  رتشا  کلام  نیفـص  وت  نینمؤملا  ریما  هاپـسهبیتک  ٌشبک  هدوب ، نینمؤملاریما  ربمغیپ 
.دوب مشاه  ینب  رمق  هدوب ، یک  هللا  دبع  یبا  هاپس  هبیتک  ٌشبک  هدوب ، مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ناورهن 

کی هتـشونن ، یباتک  رد  میوگیم  هک  ییاهنیا  هدوب  شایناشیپ  نیا  يوت  یگر  کـی  نینمؤملا  ریما  تقو  نآ  ساـبع ، هتـشاد  ورین  یلیخ 
یناشیپ نیا  هب  دروآیم  راشف  دـشیم ، نوخ  رپ  گر  نیا  نمـشد  هب  درکیم  بضغ  یتقو  هگر  نیا  دوب ، شکرابم  یناـشیپ  نیا  رد  یگر 

هدب راشف  ار  هگر  نیا  هک  تفس  یناشیپ  نیا  هب  تسب  یم  درز  لامتسد  کی  شبیج  رد  درکیم  تسد  اقآ 

رفملا نیأ  دز  دایرف  تنمشد  رس              هب  یتسب  نوچ  درز  لامتسد 

هگر نیا  هتـسیان  ياو  یلع  يولج  یـسک  هگید  هدرک  بضغ  یلع  نآلا  هگید  .تسب  ار  لامتـسد  یلع  هک  دینک  رارف  تفگیم  نمـشد 
.دینک شوگ  الاح  .دوب  سابع  یناشیپ  وت  گر  نیمه  نیع  دوب ، سابع  یناشیپ  يوت 

زا ندب  هدش ، نوخ  رپ  شنامـشچ  هدرک  داب  گر  نیا  ياو  دید  درک  سابع  هب  هاگن  کی  ءادهـشلا  دیـس  ءادهـشلا ، دیـس  تمدخ  دمآ 
.منک هرسکی  ار  ناشراک  مورب و  راذگب  مورب ، یهدیمن  هزاجا  يالومو  يدیس  دهاوخیم ، هزاجا  طقف  یمارآان  یباتیب و 
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: دومرف هلمج  کی  اقآ   

.نیا ینعی  سابع  یچ ؟ ینعی  سابع  یمهفیم  الاح 

دبع رغصا و  یلع  دوب ، هدنام  یک  سابع  زا  دعب  رگم  دشاپیم ، مه  زا  نم  رکـشل  يرکـسع  قرفت  يرب  رگا  سابع  دومرف  ءادهـشلا  دیس 
دـشاپیم مه  زا  نم  رکـشل  يرب  رگا  .دـشاپیم  مه  زا  نم  رکـشل  يرکـسع ، دومرف  ءادهـشلا  دیـس  اـما  .دوـب  هدـنام  رفن  ود  نسح  نب  هللا 

قداص ماما  سدقم  دوجو  یلاع  نیماضم  يریباعت و  هچ  دـینیبب  تعاجـش  ماقم  نیا  اب  اما  .دوب  سابع  تعاجـش  نیا  .يورب  مراذـگیمن 
زا مسرتیم  اما  ار  شتعاجـش  میوگب  مهاوخیم  هک  ياهقیقد  دنچ  نیا  رد  اما  تسیچ ؟ رب  لیلد  نیا  .دروآیم  سابع  يارب  مالـسلا ) هیلع  )

، دوب موصعم  مالـسلا ) هیلع   ) سابع .تسا  سابع  تمـصع  ماقم  تشاد  سابع  هک  یتاماقم  زا  یکی  .مناـمب  مبـشما  ثحب  یلـصا  هتکن 
میراد مه  يرگید  موصعم  اـهنت  یـضرع  ماـقم  رد  اـما  یـضرع  یتاذ و  موصعم  رفن  هلب 14  دوـب ، رفن  موصعم 14  هک  دـیریگن  هدرخ 

ار يربک  بنیز  متفگ  بشید  ربکا  یلع  .دوب  هدروآ  تسد  هب  لامک  اب  شدوخ  هن  يدادادخ  هن  یتاذ  یلو  هلب  دوب  موصعم  مه  ناملس 
.تشاد ار  ماقم  نیا  هک  متفگیم  ناتیارب  متشادیم  تقو  بش  کی  رگا 

موصعم ارچ  سابع  .تسا  سابع  بش  بشما  اـما  تسه  منهذ  رد  مه  یلئـالد  دراد  ار  ماـقم  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم همطاـف   
؟ تسا

: دینک شوگ  ار  لیلد  ات  دنچ 

 

لوا لیلد  . 1

درادیم رب  املع  زا  یکی  دشاب  هدازماما  رگا  .دیوگیمن  همانترایز  شیارب  موصعم  ماما  دـشابن  ماما  یـسک  رگا  تسا  اه  همانترایز  نیمه 
دـشاب موصعم  رگا  تسه  اه  همانترایز  نیا  رد  هک  حلاصلا  دبعلا  اهیأ  هءابحا  هللا و  ءایلوا  ای  کیلع  مالـسلا  دسیونیم  همان  ترایز  کی 

ماما دـیوگیم  همان  ترایز  دـیایم  شیارب  دـشاب  موصعم  رگا  هموصعم  همطاف  دـیوگیم  ترایز  شیارب  دـیآیم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
مالـس دیدید  هک  مه  شریباعت  .دـشاب  موصعم  شماقم  نیا  دـیاب  دـیوگب  موصعم  ماما  دـهاوخب  رگا  همانترایز  یلع ، نب  سابع  قداص 

.لیلد کی  نیا  ءادهش و  ءایبنا و  هکئالم و  ادخ و 
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.2

مود لیلد 

سابع نب  لضف  دادیم  لسغ  ار  نینمؤملا  ریما  تسشیم  ار  ندب  مه  رفن  کی  دروآیم  بآ  رفن  کی  تفر ، ایند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یتقو 
فرظ ینزب  بآ  یهاوخیم  مینک  عورـش  ار  نداد  لسغ  میهاوخیم  نآلا  سابع  نب  لضف  دومرف  نینمؤملا  ریما  .دروآـیم  بآ  تشاد  مه 
.دتفایب دیابن  موصعم  ندب  هب  موصعم  ریغ  مشچ  يدنبب  دیاب  ار  تمشچ  ياهداتسیاو  نم  تسد  رانک  روط  نیمه  یهدب  نم  تسد  بآ 

یتقو نینمؤملا  ریما  تمدخ  بآ  وت  دزیم  ار  فرظ  دوب  هتـسب  شمـشچ  سابع  نب  لضف  اذل  دنبب ، ار  تمـشچ  ریگب و  ار  لامتـسد  نیا 
بآ یک  نیسح ، ماما  نسح و  ماما  دادیم  لسغ  ار  شندب  دیاب  یک  دیسر  تداهش  هب  تفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هک 

تمـصع ماقم  تسیچ ؟ شماقم  سابع  نوچ  دنبب  ار  تمـشچ  هک  دـنتفگن  سابع  هب  اجنیا  هگید  دروآ  بآ  هک  سابع  .سابع  دروآیم 
.لیلد ات  ود  .ددنبب  ار  شمشچ  هک  تسین  يزاین  تسا 

لیلد نیموس  . 3

ینب مامت  ءادهـش  نفد  رد  دندمآ  مه  دسا  ینب  البرک  دـمآ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  .دـنک  نفد  ار  موصعم  دـیاب  موصعم  ماما 
هب دیـسر  ات  درک  نفد  درک  نفد  درک  نفد  اقآ  داجـس  ماما  تمدخ  دندروآ  ار  ءادهـش  یکی  یکی  .دندرک  کمک  ار  داجـس  ماما  دسا 
َّنِإ .منک  نفد  ار  ماباب  مهاوخیم  دیریگب  هلصاف  نم  زا  دیرب  رانک ، دیرب  دومرف  هدب  شوگ  نم  هب  دومرف  ار  هلمج  نیا  اقآ  ءادهـشلا  دیس 

لیئربج .نیما  لیئربج  ار ؟ داجـس  ماما  هدیم  کمک  یک  .هدـیم  مکمک  تسه  مه  رفن  کی  منک  نفد  دـیاب  مدوخ  نم  ِیُننیُِعی  ْنَم  یِعَم 
هیرگ درک  نفد  ار  نیسح  ماما  ِیُننیُِعی  ْنَم  یِعَم  َّنِإ  .ماما  ندب  هب  تسد  دنناوتیمن  مدرم  .ماما  نفد  رد  دنک  کمک  ار  موصعم  ماما  دیاب 

تکرح اقآ  رس  تشپ  .تسا  همقلع  رهن  رانک  مه  رگید  ندب  کی  .هن  دومرف  اقآ  .دش  مامت  دنتفگ  .نوریب  دمآ  ربق  زا  درک و  ار  شیاه 
موصعم ماما  دناوتیم  ار  یـسک  هچ  ِیُننیُِعی  ْنَم  یِعَم  َّنِإ  مه  اجنیا  دیریگب  هلـصاف  نم  زا  الاح  دومرف  دندمآ  دندمآ و  دندمآ و  دـندرک 
میوگب ار  مه  رگید  یکی  هگید  .تسا  تمـصع  ماقم  .تسا  سابع  دشاب  هتـشاد  تمـصع  ماقم  دیاب  دشاب  وا  اب  مه  لیئربج  دـنک  نفد 

مناوخب هضور  دعب 
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.دیدب شوگ  يدعب  لیلد  . 4

(5 «) یخأ ای  تنأ  یسفنب   » دیامرفیم دراد ؟ ياهلمج  هچ  ریگب ، تلهم  ورب  وش  دنلب  دیامرفیم  هک  ییاجنآ  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیس 
« يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو   » دیوگیم نآرق  دنکیم !؟ هطلاغم  ماما  هنکیم !؟ ولغ  ماما  دییوگب  امـش  مشب ، تادف  ینعی  تنا  یـسفنب  هچ ، ینعی 

نیـسح ماما  ارچ  هنکیمن  شگرزب  ماما  يدوخیب  تسین  گرزب  یـسک  رگا  دنکیمن  ییامن  گرزب  هنکیمن ، ولغ  دـیوگیمن  وغل  ماما  ( 6)
دریگب تلهم  ورب  وشاپ  یخأ  ای  تنأ  یسفنب  هنک ؟ تادف  ار  نم  ادخ  تنأ » یسفنب   » دیوگیم سابع  هب  تسا  موصعم  هک  مالسلا ) هیلع  )

دیاب اهام  هنک  ادف ت  ار  نم  ادخ  دیوگب  دناوتیمن  موصعم  ریغ  هب  موصعم  دیوگیمن  وغل  موصعم و  ماما  ماما ، نوچ  دیوگیم  املع  اجنیا 
موصعم ریغ  هب  هنوتیمن  موصعم  اما  .ربمغیپ  رـسپ  هنک  تادف  ار  ام  همه  ادخ  هللا » لوسر  نبای  كادف  انلعج   » ایادخ میگب  نیـسح  ماما  هب 

.هگیم شهب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  تسا  نیا  سابع  ماقم  .هنک  تادف  ار  نم  ادخ  هگب 

؟ تسیچ یلع  رب  تیلضفا  رب  لیلد  هللا ! لوسر  نبای  دنتفگ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تمدخ  دندمآ  املع 

رب لیلد  هللا ! لوسر  نباـی  دـنتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هب  .درک  تبحـص  رتشیب  ساـبع  يارب  مه  دـیاب  هبلطیم  تسا  اـعوسات  بش 
ْمُکَءاْنبَأ َو انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » دـننک هلهابم  نارجن  نایحیـسم  اب  دـندمآ  یتقو  .هلهابم  هیآ  دومرف  اقآ  تسیچ ؟ یلع  رب  تیلـضفا 

(1)« ْمُکَسُْفنَأ انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو 

مولعم تنا  یـسفنب  دیوگیم  ءادهـشلا  دیـس  هک  اجنیا  وت  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  تسرد ، تسا  ربمغیپ  سفن  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع   
یلع .تسا  نیـسح  سفن  مه  سابع  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  .ار  ثحب  یتفرگ  .تسا  نیـسح  تسه ، یک  سفن  مه  ساـبع  هک  دوشیم 

.تسا نیسحلا  باب  مه  سابع  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدم  انا   » تسا یبنلا  باب 
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( هر  ) ییابطابط همالع  موحرم 

ینعی تسا  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  هفشاکم  ملاع  رد  دش  ياهفشاکم  دندومرف  یضاق  يایرد  تسام  داتـسا  دندومرفیم 
ره هعـساولا  هللا  تمحر  ای  دییوگیم  نیمه  يارب  ياوخیم  یچ  ره  وت  ناج  نیـسح  هتفگ  نیـسح و  هب  هداد  دراد  تمحر  ادـخ  یچ  ره 

ار تمحر  نیا  هجیتن  دیاب  نم  متسه  تمحر  نیا  قلاخ  نم  .نک  میسقت  وت  ناج  نیسح  هتفگ  نیـسح و  هب  هداد  هراد  تمحر  ادخ  هچ 
باب سابع  هک  مدید  اجنآ  تسا و  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  مدوخ  هللا  تمحر  ای  .امش  اب  شمیـسقت  اما  مهدب  اههدنب  هب 

.دوش دراو  نیسحلا  باب  زا  دیاب  اهتمحر  نیا  مامت  .تسا  نیسحلا 

دیناوخب .دنتخیریمن  نوریب  تیب  لها  دوب  هدـنز  سابع  یتقو  ات  هک  مشاه  ینب  رمق  دراد  یماقم  هچ  تسا  ماقم  یلیخ  تسا  ماقم  یلیخ 
هضور مناوخیم  نم  الاح  دوب  هدنز  سابع  دوب  هدنز  سابعدننک  ادص  رس و  دنتخیریمن  نوریب 

.تسا اعوسات  بش  سابع  سلجم  رد  مینزب  هنیس  مه  رادقم  کی  هللاءاشنا  میناوتب  هچ  ره 

یبا نیسحلا ، لزن  املف  دمآ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هراد  دینیبب  دمآ  هللادبع  یبا  هک  رادقم  نیا  اما  نوریب  دنتخیرن  هکیت  نیا 
دوب كاخ  درگ و  دندش  قرفتم  اهنآ  دناسر  ار  شدوخ  ات  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دوب  هدش  هک  یکاخ  درگ و  دمآ  یتقو  هللا  دبع 
هاگن هی  .سابعلا  یخأ  يدیا  اعر  درک و  نیمز  هب  هاگن  کی  بکرم  يور  زا  ضرعلا  یلا  نیـسحلا  لزن  املف  تسـشن  هک  كاخ  درگ و 
هدایپ بکرم  زا  دش  هدایپ  بکرم  زا  هللا  دبع  یبأ  .درک  راک  هچ  الاح  تسا  نیمز  يور  مشاه  ینب  رمق  هدش  ادج  ياه  تسد  دید  درک 

شتسد هشیمن  هک  هشاب  موصعم  ریغ  رگا  هسوبب  ار  موصعم  تسد  هنوتیم  طقف  موصعم  تشادرب  تسد  نیا  ءادهـشلا  دیـس  دش  مخ  دش 
دناهدیـسوب وت  ریگملع  تسد  دـناهدید  ار  وت  هک  یماما  راهچ  دیـسوب  تشادرب  ار  سابع  تسد  نیا  نیمز  يور  دـش  مخ  .دیـسوب  ار 

هیقب اجنیا  .اجنیا  هعفد  کی  دوب  دـلوت  تقو  تقو  کی  .دیـسوب  ار  سابع  تسد  هبترم  ود  نیـسح  ماـما  اـما  ندیـسوب  هعفد  کـی  اـهنآ 
.ار سابع  تسد  ندیسوبن 
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ینعی هچ ؟ ینعی  نیـسحلا ، هجولا  یف  راـسکنإلا  ناـب  نیـسح  تروص  وت  مه  تفرگ  تروص  یتارییغت  دیـسوب  ار  ساـبع  تسد  یتـقو 
شنابز ور  مه  دش  داجیا  رییغت  شتروص  وت  مه  نیـسحلا ، هجولا  یف  راسکنإلا  ناب  دـش  هدـیرپ  گنر  دـش  درز  هللا  دـبع  یبا  تروص 

درب ار  شتسد  درک  راک  هچ  دش  ادیپ  رییغت  نیسح  لمع  وت  مه  يرهزلا ، رسکنا  نآلا  اخا  او  دز  ادص  یه  نوچ  ارچ ؟ دش ، داجیا  رییغت 
.نیسح ای  دیگب  یگمه  .تسکش  مرمک  دز  ادص  شرمک  يور  تشاذگ  و 

- ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  - مرحم متشه 

ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعل  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطلا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

(33 نارمع /  لآ  َنیَملاْعلا (» یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  »

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
مظعم ربهر  عجارم ، یتمالس  جع ) ) يدهم ترضح  نایعیش  همه  یتمالس  تهج  هب  و  لفحم ، نیا  نارازگتمدخ  نایناب و  زا  ناگتشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم  يافش  ناتفیرش و  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  بالقنا ،
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.تسا مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  سدقم  تحاس  هب  قلعتم  هک  یبش  رد  نامزیزع  ردارب  نیشنلد  يادص  مرگ و  ياون  زا  میدش  دنم  هرهب 

.دشاب وگلا  دیاب  زیزع  ياه  ناوج  يارب  لئاضف  نیا  هک  دراد  یلئاضف  يرس  کی  ءادهشلا  دیس  ربکا  یلع 

مالس کی  ادهش  هیقب  .دنکیم  مالس  یصوصخ  یلیخ  هک  تسا  دیهـش  ات  دنچ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ًالوا 
.دراد يداع 

.ًالثم رهاظم  نبا  بیبح  یلع  مالسلا  هجسوع ، نب  ملسم  یلع  مالسلا  یحایر ، دیزی  نب  رح  یلع  مالسلا   

ُمُْهنَع ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا   » .يروط نیا  نیبیطلا  کتیبلها  یلع  کیلع و  مالـسلا  تسا  يرگید  روط  مالـس  دـسریم  هک  ربکا  یلع  هب  اـما   
نم .دراد  ربکا  یلع  تمـصع  رب  تلالد  هک  سا  ییاهلیلد  زا  یکی  دهدیم  نامز  ماما  هک  یمالـس  ص 329 ) هرایزلا ، لماک  « ) َسْجِّرلا
لیلد ات  راهچ  بش  ادرف  .دراد  ءادهشلا  دیـس  ناوج  نیا  ندوب  موصعم  رب  تلالد  هک  میوگیم  ترایز  ات  ود  زا  ار  كردم  ات  ود  بشما 

.دراد مالسلا ) هیلع   ) سابع تمصع  رب  تلالد  هک  میوگیم  رتشیب  ای 

ءادهشلا دیس  ربکا  یلع  ترایز  رد 

َِکتاَهَّمُأ َِکئاَْنبَأ َو  َِکئَابآ َو  َِکْتَیب َو  ِلْهَأ  َِکتَْرتِع َو  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص   » دراد مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا  یترایز  ، 
لها رب  مالس  وت  رب  مالـس  تسا  یـصوصخ  یلیخ  ترایز  ص 329) هرایزلا ، لماک  « ) َسْجِّرلا ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِراَْربَأـْلا  ِراَـیْخَْألا 
دعب شاهداوناخ و  هب  مه  هنکیم  شدوخ  هب  مالـس  مه  نامز  ماـما  .دوب  شلاـس  ای 28  دوب  شلاـس  ای 27  دوب  شلاس  ای 25 ـالاح  تتیب 
کی نیا  .دـیتسه  رهطم  كاپ و  نوتمه  تتیبلها  وت و  ینعی  هدرک  رود  اهنآ  زا  ار  اهیکاپان  ماـمت  ادـخ  هک  یتیبلها  وت و  دـیوگیم  رخآ 

.لیلد
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مود لیلد 

نیا ارچ  میوگیم  نآلا  هک  تسه  ناوج  کی  هب  باـطخ  تراـیز  نیا  رد  هک  یتاـملک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  تسا  يرگید  تراـیز  رد 
.تسا رتمهم  یلیخ 

لمع رد  رادرک  رد  راتفر  رد  راتفگ  رد  هب  هک  یـسک  هب  دـنیوگیم  یک  هب  قیدـصقیِّدِّصلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  : » دـیامرفیم ترـضح   
ُرِهاَّطلا َو ُبِّیَّطلا  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا   » .موصعم ینعی  یک ؟ ینعی  دـیوگیمن  غورد  مه  راـتفر  رد  ینعی  دـیوگیم  تسار  شمه 

ْنِم َکَلَعَج  َو   » دـنکیم رارکت  ار  هیآ  نآ  هرابود  هداد و  رارق  يروطنیا  ار  وت  ادـخ  ِهَّللا َ»  ِلوُسَر  ِهَناَْـحیَر  ُْنبا  ُبَّرَقُْملا َو  ُبِیبَْحلا  ُّیِکَّزلا 
.دسریم ماقم  نیا  هب  هک  دراد  یتایصوصخ  هچ  رگم  ناوج  کی  ًاریِهْطَت » ْمُهَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ 

؟ دسرب یضرع  تمصع  هب  دناوتیمن  رگید  صخش  کی  ای  ناوج  کی  اما  دراد  موصعم  طقف 14  یتاذ  تمصع  درادن ، یتاذ  تمصع   
، ارچ درواین  تسد  هب  ناملس  رگم  .دروایب  تسد  هب  ار  تمصع  ماقم  نآ  ششوک  شالت و  تدابع و  اب  هنوتیم  .ارچ 

 

يراسناوخ ياقآ  دمحا  دیس  اقآ  دنک  تمحر  ادخ 

اقآ دـمحا  دیـس  اقآ  اقآ ، دوب  هتفگ  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  هب  یـسک  کی  دـناوخیم  زاـمن  هللا  زیزع  دیـس  جاـح  دجـسم  رد 
وت میراد  کش  اقآ  نیا  تمصع  رد  ام  .ترـس  يوت  منزب  دوب  هتفگ  دوب و  هتـشادرب  ار  اصع  نیا  یـشعرم  ياقآ  موحرم  تسا ؟ دهتجم 

کی هکنیا  يارب  .هلاس  ناوج 25  کی  دنک  بسک  دسرب و  تمـصع  ماقم  هب  دناوتیم  ناسنا  کی  یهاگ  يدنوم ؟ هزات  شداهتجا  يوت 
: مگب تارب  ات  دنچ  دوشیم  لیقث  یلیخ  الاب  هرب  نس  رگا  هک  دراد  ناوج  نیا  یتایصوصخ 
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.تسا بلقلا  قیقر  ناوج  کی 

رگا ندمآ  ناردارب  دش  رـصم  زیزع  تفر  نوریب  دـمآ  یتقو  هاچ  رد  شنتخادـنا  هک  قیدـص  فسوی  نایرج  دـینیبب  امـش  .بلقلا  قیقر 
َبیِْرثَت ال  : » دـیوگیم شخبب  دـنیوگیم  دـنیآیم  ناردارب  ناوج  کی  اما  درکیم  تشذـگ  اهیدوز  نیا  هب  رگم  دوب  هلاـس  ناسنا 60  کی 
.تسا بلقلا  قیقر  .ار  امش  دیـشخب  ادخ  ( 89 فـسوی « ) ْمَُکل ُهَّللا  ُرِفْغَی   » دیـش لایخیب  اهیزورما  لوق  هب  اباب  فسوی 89 ) « ) مْوَْیلا ُمُْکیَلَع 
رتالاب شنـس  مدآ  هچ  ره  بلق  تقر  نیا  .میتسه  قیفر  مه  اب  تسین  يروط  هگیم  ریگب  دـیدن  اباب  دـیگب  ادرف  دـینک  يدـب  شهب  زورما 

.کی نیا  .لامک  بسک  يارب  دراد  یبوخ  یگدامآ  نیمه  يارب  .دوریم  تسد  زا  دوریم 

.تسا ربمغیپ  هاپس  هدنامرف  اما  .دراد  لاس  هماسا 18  دینیبب  امش  تسا  دایز  ناوج  کی  تأرج  دراد ، تأرج  ناوج  کی  مود :

دهاوخیم زیچ  ود  ناوـج  هن  دـشاب  ناوـج  هک  ره  داد و  شهب  دـیاب  تیلوئـسم  تفر  ـالاب  شنـس  هک  یـسک  ره  هک  تسین  يروـط  نیا 
هب تیلوئسم  هن  دوشیمن  داجیا  ناشیارب  هلوقم  ود  نیا  نیا  نوچ  دنتـسه  يرارف  اهرتگرزب  زا  زورما  ناناوج  ارچ  .تیلوبقم  تیلوئـسم و 

نیا تسا  ءادهـشلا  دیـس  هاپـس  حانج  کی  هدـنامرف  مالـسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  دایب  تیلوبقم  مه  .مادـک  چـیه  .تیلوبقم  هن  دـیهدیم  وا 
نامز رد  .تسا  ناوج  کی  تردق  هراد  شریذپ  یگدامآ  هراد  ناوج  کی  هک  یتایصوصخ  زا  هگید  دراد  تیلوئسم  .دراد  تیلوئسم 

تـسکش نمـشد  لباقم  رد  ام  هک  نیا  دـنتفگ  لیئارـسا  ینب  ربمغیپ  غارـس  دـندمآ  تسه  ریـسافت  رد  ناـشیاتود  ره  عشوی  اـی  نوعمش 
.ام میرادن  یتسرد  هدنامرف  دـنیوگیم  تسار  درک  ضرع  ادـخ  هب  ربمغیپ  نیا  دـیناوخب  نآرق  .میرادـن  یبوخ  هدـنامرف  نوچ  میروخیم 
َّنِإ : » هک تسا  تسا  نیا  نآرق  هیآ  دوش  هاپس  هدنامرف  تولاط  دیامرفیم  ادخ  نوعمش  عشوی  ربمغیپ  یبن  بانج  دش  لزان  هیآ  هلصافالب 

ییاج هب  هک  دراد  لوپ  هک  یناوج  ره  هن ، تشاد  لوپ  دوب ، هلاـس  تشاد 19  لاس  دنچ  تولاط  هرقب 247) «) َتُولاط ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهَّللا 
یناپوچ مه  شفیرش  لغش  تسه  شلاس   19 هدیسرن ، مه  ییاج  چیه  هب  تسه  ردرایلیم  دیسانشیم  امش  هک  ناناوج  زا  یلیخ  دسریمن 

رفن کی  رخآ  اباب  دندرک  ضارتعا  اهنیا  متفگ  نم  نوچ  دشاب  هدـنامرف  دـیاب  تولاط  درک  باطخ  ادـخ  هک  یتقو  تسا  ناپوچ  .تسا 
.ناپوچ تولاط  هب  هدیبسچ  هتفر  هدرک  اهر  وت  يادخ  ار  اهرادلوپ  همه  نیا  دشابن و  ناپوچ  روایب 
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كالم ات  ود 

هک دیناوخب  شدعب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ادخ  تولاط  یفرعم  يارب  هک  دراد  نآرق  ار 

.

: دراد تیصوصخ  ات  ود  ربمغیپ  تولاط  ياقآ  هرقب 247 ) «) ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  «َو 

، دراد داوس  دراد  ملع  . 1

.دراد تردق  . 2

زاورپ یـشاب  هتـشاد  لاب  ات  ود  رگا  دیوگیم  نآرق  هلب  دشاب  لیـصحت  لها  دیاب  ناوج  کی  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنیا  همه  دـیاب  ناوج  کی 
هیآ هلداجم  هروس  نآرق  .دناوتیمن  مه  لاب  کی  اب  دنک  زاورپ  دـناوتیمن  لاب  یب  هدـنرپ  .یهاوخیم  زاورپ  يارب  لاب  ات  ود  ناوج ! ینکیم 
رگا .ـالاب  ورب  « ٍتاـجَرَد نک ) زاورپ   ) َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیذَّلا  َو  ناـمیا ) لاـب   ) ْمُْکنِم اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی  میحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »11
ملع نوچ  دنکیم  تا  هپچ  يا  هراوهام  یتنرتنیا  ههبش  کی  هشاب  نامیا  دشابن  ملع  دشاب  نامیا  دشاب  نامیا  ملع  یـشاب  هتـشاد  لاب  کی 

.امیشوریه مدرم  رس  يور  متا  بمب  تخاس  يارب  دوشیم  فرصم  ملع  نیا  مامت  دشابن  نامیا  دشاب  ملع  رگا  .يرادن 

.ار ود  ره  .دراد  ملع  مه  دراد و  نامیا  مه  ربکا  یلع  .دنزیم  گنل  دشاب  هتشادن  ناوج  ار  اهلاب  نیا  زا  مادک  ره 

هب ربنم  زا  دعب  الاح  دراد  یمـسج  تردق  ربکا  یلع  دراد  درگاش  تسا  ملاع  ربکا  یلع  هرقب 247 ) «) ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  «َو 
ار خیرات  دیناوخب  دشکب  ردقنیا  ناسنا  کی  هک  دیریگن  داریا  نم 

دعب 120 هعفد  تشک  ات  داتـشه  تفر  هعفد  کی  .دیریگن  داریا  نم  هب  دنیوگیم  اه  خیرات  ار  هعفد  هس  هدرک  هلمح  ترـضح  هبترم  هس   
تشادرب 120 وا  زا  مشچ  ءادهـشلا  دیـس  هک  يدعب  هلحرم  تشک  ار  ات  بآ 80 تفگ  تشگنرب  تفر و  هک  يا  هبترم  نیا   . تـشک اـت 

: تسا نیسح  دنزرف  تسا  ربکا  یلع  دراد  تردق  تشک ، ار  رگید  يات 
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فطلا ص 242) هعقو  « ) یبّنلاب یلوا  تیبلا  ّبر  نحن و  یلع                نب  نیسح  نب  ّیلع  انأ  »

زا تسا  مولعم  یبرع  رعـش  مه  نآ  دـیوگیم  رعـش  هک  یـسک  .هدوب  الیواو  ربکا  یلع  مه  تایبدا  رد  هک  دوشیم  مولعم  دـناوخیم ، زجر 
.دراد نامیا  دراد  ملع  .دراد  تردق  دراد  ملع  مه  یبدا  داوس  تهج 

تسه شلاس  دعس 17  نبا  کلام  هلاس  ناوج 17  کی  دراد ، شریذـپ  تسرد  دراد ، تردـق  دراد ، تأرج  تسا  بلقلا  قیقر  بوخ 
دوز دوش  یم  ناملـسم  هللا » لوـسر  دـمحم  ّنأ  دهـشا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا   » هگیم دـنزیم  فرح  شاـهاب  هقیقد  مرکا 15  ربـمغیپ 

هک ییاهنیا  همه  هک  میوگیمن  نم  .درادن  شریذـپ  مه  زاب  دروآیم  شیارب  لیلد  ربمغیپ  یچ  ره  تسا  هلاس  یکی 50  اما  دراد  شریذپ 
.دنتفریذپیمن تسا  الاب  شنس 

هتشون شیارب  هک  يرمع  نیرتمک  ناملس  تسا  خیرات  نیرمعم  زا  دسیونیم  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  هک  یـسراف  ناملـس  میراد  هلب 
یلیخ شرمع  یـسراف  ناملـس  ياـقآ  نیا  .هدرک  رمع  لاـس  دـیوگیم 350  مه  يدوعـسم  هتـشون  مه  لاس  تسا 250  لاـس  دنا 150 

ترانک رد  ناوج  کی  ینیـشنیم  رازاب  رد  نآلا  نیبب  دـینک  هاگن  امـش  .میوگیم  یبسن  نم  اـما  .تسا  هتفریذـپ  مه  دوز  .تسا  ینـالوط 
ار فرح  هلـصافالب  یکی  نیا  .دیروایب  لیلد  دنـس و  یه  دـیاب  تسه  شلاس  ای 60  هک 50  ییاقآ  ای  هریذـپیم  دوز  ینکیم  شتحیـصن 

.تسامش اب  قح  هلب  دیوگیم  هنکیم  شزیلانآ  شقطنم  لقع و  اب  دونشیم 

تسا ریذپ  تحیصن  ناوج 

ِنَع َْهنا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُْرمْأ  َهـالَّصلا َو  ِِمقَأ  َّیَُنب  اـی   » دراد میرک  نآرق  رد  میکح  ناـمقل  هک  ییاهتیحـصن  .تسا  ریذـپ  تحیـصن  ناوج  . 
نامقل 17) « ) ِرَْکنُْملا
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نوچ تسه  رادافو  ناوج  .دـینک  هاگن  امـش  ار  اهناوج  هب  نآرق  ياه  تحیـصن  مامت  هطغب » یتای  توملا  نا  «، » هبوتلا رخأت  ـال  ینب  اـی  »
دنچ دـینک  هاگن  ار  ههبج  امـش  دراد  اـهناوج  هک  يراداـفو  تسا ، راداـفو  ناوج  میوگیم  ار  ناوج  تایـصوصخ  تسا  ربکا  یلع  بش 
هیلع  ) قداص ماما  هدنیامن  هرـصب  دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  فرط  زا  هرارز  ههبج  رد  هک  ییاهناوج  دـندوب ، اهناوج  شدـصرد 

( . مالسلا

يور دـینک  يراذـگ  هیامرـس  دـیهاوخیم  رگا  مدرم  يآ  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  دوب  روـخمد  یلیخ  اـهناوج  اـب  هرارز   
هچ دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تشگرب  تفر و  ییاج  داتـسرف  قداص  ماما  غلبم  کی  .دینک  يراذگ  هیامرـس  دیرب  ناتیاهناوج 

ناناوج اب  هک  دندومرف  اقآ  .رفن  راهچ  هس  هی  دماین  سک  چیه  میدنام  مه  زور  دنچ  دجـسم  وت  میتفر  دماین  سک  چیه  اقآ  تفگ  ربخ ،
قداص ماما  دعب  .یتشادن  تساخرب  تسشن و  ناناوج  اب  ًالصا  هک  تسا  نیمه  امش  راک  لاکشا  دومرف  .هن  تفگ  یتشاد ؟ یتبحص  مه 

، ینارمع يداصتقا ، راک  هچ  دـیهدب  ماجنا  يراـک  دـیهاوخیم  رگا  هحفص 187 ) دلج 16  هعیـشلا  لئاسو  «) ِثاَدْـحَْألِاب َْکیَلَع  : » دومرف
وت تسایس ، وت  داصتقا ، وت  .نید  رد  طقف  ینعی  هن  ِثاَدْحَْألِاب  َْکیَلَع  .اهناوج  غارـس  ورب  يدب  ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  ره  یگنهرف ،

.دینکب اهناوج  يور  يراذگ  هیامرس  دیوگیم  قداص  ماما  دراوم  همه  يوت  گنج ،

تال ًالثم  ناشیاهیـضعب  نشکیم  لوط  نایب  هار  ناشیاهیـضعب  نایب  ات  بخ  اهناوج  نیا  یهتنم  اـهناوج  زا  درک  عمج  ار  رفن  دـنچ  هرارز 
نب هرارز  ار  همه  یهتنم  هدمآ  الاح  هدوب  اهرداهب  نزب  نیا  زا  مه  رفن  دنچ  هدموا و  الاح  هدوب  زاب  رتفک  ات  دنچ  هدموا  الاح  هدوب  لحم 
دنچ اجنیا  هدمآ  هرارز  هللا  لوسرلا  نبای  قداص  ماما  هب  دنتـشون  همان  ناگرزب  دروآ  درک و  بذج  تشاد  هک  شبذج  رنه  نآ  اب  نیعا 

.هدرک عمج  ار  اهزاب  رتوبک  تسا  ترابع  نیع  هدرک  عمج  شدوخ  رود  ار  زاب  رتفک  ات 
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هرارز هب  تشگرب  همان  یتقو  .هنکیم  شلح  شدوخ  تسیک ، هرارز  تسنادیم  نوچ  هرارز  هب  دـنادرگرب  دز  ات  ار  همان  نیا  قداص  ماما   
قداـص ماـما  يارب  مینک  عمج  میهاوخیم  لوـپ  رادـقم  کـی  اـقآ  تفگ  درک  عـمج  ار  دـندوب  هتـشون  ار  هماـن  نیا  هک  یناـگرزب  ماـمت 

تفگ میهدـیم  ردـقچ  امـش  اقآ  .هشب  روج  هللا  ءاشنا  ات  میرادـن  هک  ـالاح  دـناراخ  ار  شـشوگ  تشپ  دـیهدیم  ردـقچ  امـش  .میتسرفب 
نیب رود  یس  ادخ  هللا  ءاشنا  هک  منک  تبحص  مشاداد  اب  نم  هشاب  دیهدیم  ردقچ  امش  اقآ  .منکیم  یعس  هشب  هک  لوصحم  رـس  هللاءاشنا 

.دنداد نمرخ  رس  هدعو  یگمه  دز  خرچ  اهنیا 

یتقو دـندمآ  یگمه  .نایب  وگب  اهنیا  حالطـصا  هب  زاب  رتفک  ناوج  هدزناپ  هد  نیا  هب  ورب  ودـب  تفگ  شمـالغ  هب  دینیـشب  ـالاح  تفگ   
سپ مریم  نآلا  تفگ  دیهدیم  ردـقچ  امـش  اقا  میتسرفب ، شیارب  یلام  غلبم  مهاوخیم  قداص  ماما  هک  تفگ  اهنیا  يولج  هرارز  دـندمآ 

منکیم تبحص  مردپ  اب  بشما  نم  تفگ  دیهدیم ، ردقچ  امش  اقآ  .مروآیم  ار  همه  متشاد  زادنا  سپ  ردقچ  ره  منکیم  هاگن  ار  مزادنا 
يروف هن  مه  هتعاـس  هدعو 24  اهنیا  مامت  یکی  یکی  .دـیهدیم  ردـقچ  امـش  ینالف  .مراد  شـشیپ  لوپ  ردـقنیا  .میآیم  رپ  تسد  اب  ادرف 

قداص ماما  هب  نامیا  هک  تسه  لاس  دـنچ  هک  ییوت  .اهامـش  ناوج و  نیب  قرف  نیا  دـیدید  الاح  دومرف  اـهنیا  هب  قداـص  ماـما  .نراـیب 
روج مریم  نـآلا  مشچ  هگیم  مدروآ  قداـص  ماـما  هار  وت  هزاـت  نم  هک  ینیا  یناراـخیم ، ار  تشوـگ  تشپ  میتـسرفب  لوـپ  مگیم  يراد 

.مرایم منکیم 

، تسا رادافو  ناوج 

لوسر ای  دنتفگ  اهرتگرزب  تفرگ  تروشم  ربمغیپ  هنیدم  هب  دـننک  هلمح  دـش  رارق  نمـشد  یتقو  اقآ  .دـنهدیم  تروشم  بوخ  اهناوج 
هنیدم ناناوج  .میروآیم  رد  ار  نوشاباب  میدنبیم  ار  شهار  مینکیم  ریگلفاغ  هنیدـم  ياه  هچوک  يوت  هنیدـم  وت  دایب  نمـشد  راذـگب  هللا 

اهنیا فرح  دومرف  ربمغیپ  .میناشکن  رهش  لخاد  ار  اهنیا  میگنجب  هنیدم  نوریب  مینکیم  ضرع  امـش  هب  اهیجیـسب  ام  هللا  لوسر  ای  دنتفگ 
دایز یلیخ  ناوج  تایصوصخ  ناوج  کی  .درک  لرتنک  هنیدم  زا  نوریب  اهناوج  تروشم  اب  مرکا  ربمغیپ  ار  هلمح  نآ  .تسا و  تسرد 

دعتـسم هنیمز  تایـصوصخ  .دشاب  دیاب  اهناوج  نایم  اهدیاب  يرـس  کی  اما  میوگب  ار  رگید  تیـصوصخ  دنچ  مهاوخیم  ملد  نم  تسا 
مامت شحور  شکیزیف  شمـشچ  شمـسج  شبلق  میوگیم  ار  ناوج  کی  تایـصوصخ  نوتیارب  نم  دـیگب  هگید  تعاس  کـی  وت  رگا 

.دنشاب هتشاد  دیاب  اهناوج  نیا  ار  اهدیاب  يرس  کی  اما  مدرک  هدامآ  میوگیم  ناتیارب  ار  اهنیا 
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رعاش حادـم  نآ  هک  دـینادیم  امـش  تسا ، شزامن  ربکا  یلع  تایـصوصخ  زا  یکی  اقآ  دـینیبب  .نشاـب  ربکا  یلع  لـثم  دـنهاوخیم  رگا   
ار هار  رح  هک  یتعاس  نآ  هدوب  وگ  ناذا  نیـسح  ماـما  ربکا  یلع  دوب ، وگ  ناذا  ربکا  یلع  اـعقاو  مرح  يوگ  ناذا  يا   » دـیوگیم هتخاـس 

حبـص تفگ ، ربکا  یلع  ار  شناذا  دینیبب  ار  خـیرات  درک  ادـتقا  دـمآ  مه  رح  رکـشل  دـنناوخب  زامن  دـنتفرگ  وضو  اهنیا  همه  دـعب  تسب 
تقو لوا  شزاـمن  ینعی  تسه  وگ  ناذا  هک  یـسک  تسا  ربکا  یلع  وگ  ناذا  ریـسم  نیا  رد  ینعی  تفگ  ربکا  یلع  ار  شناذا  اروشاـع 

.دناوخ یم 

دشاب يربکا  یلع  دهاوخیم  رگا  ناوج  کی   

کی الاح  تخادنا  ار  ملق  ربکا  هللا  ربکا  هللا  دش  دنلب  نذؤم  يادص  تشونیم  تشاد  اضر  ماما  ناناوج  دشاب ، يربکا  یلع  دیاب  شزامن 
الاح هگیم  دیوگیم ، ناذا  هراد  هسیونیم  يرازاب  کی  هعیـش  کی  ام  دـنمراک  کی  هسیونیم  هراد  ام  هبلط  کی  دـسیونیم  هراد  وجـشناد 
ماما مادک ؟ مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  راتشون  ای  تسا  بجاو  وت  راتشون  لاوس  .تسا  بجاو  یلیخ  نیا  مینک  مامت  ار  هتشون  نیا  راذگب 

مل هنأک  دش  دنلب  نذؤم  يادص  ات  تفگیم  نخـس  نم  اب  ربمغیپ  دیوگیم  هشیاع  ودب  دش  دـنلب  هک  نذؤم  يادـص  تخادـنا  ار  ملق  اضر 
اقآ دنیوگیم  هنکیم  نامسآ  هب  هاگن  یه  هنزیم  ریشمش  هراد  نیفص  رد  نینمؤملا  ریما  .هسانشیمن  ار  نم  راگنا  ًالصا  تفر  دش  اپ  ینفرعی 

يروخیم ریـشمش  نکن  هاگن  نامـسآ  وت  زامن  اقآ  هدش ! زامن  تقو  مینیبب  مهاوخیم  سابع  نبا  دیامرفیم  دینکیم ؟ نامـسآ  هب  هاگن  ارچ 
ناملـسم مرحم  ههد  طقف  اهناوج  ایآ  هالـصلا  تمقا  دق  کنا  دهـشا  هلمج  نیلوا  .تسا  زامن  يارب  ام  گنج  سابع  نبا  دومرف  اقآ  اه ؟

زامن يارب  شمایق  تسا  زامن  يارب  شمایق  ًالصا  هالصلا  تمقا  دق  دیوگیم  هلمج  نیلوا  .دیشابن  ناملـسم  ئایحا  ياهبـش  طقف  دیـشابن 
.تسا
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دهاوخیم ملد  یلیخ  .تسا  ناوج  کی  ياهرایعم  زا  یکی  نیا  دوب  تقو  لوا  زامن  لـها  دوب  دـجهت  لـها  دوب  تداـبع  لـها  ربکا  یلع 
.میوگب دیاب  ار  رایعم  ات  هس  ود  اما  میوگب  ار  زامن  ثحب  نیا 

هلب ادخ ، لباقم  رد  بدا  .دیدب  شوگ  .دشاب  هتشاد  دیاب  بدا »  » اهدادعتسا اه و  هنیمز  نآ  اب  دشاب  هتـشاد  ناوج  کی  دیاب  هک  يرایعم  نیمود 
ْنَأ َکُّبَر  ُعیطَتْسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َنْبا  یَسیع  ای  َنوُّیِراوَحْلا  َلاق  ْذِإ   » .دنتسه بدایب  ادخ  لباقم  رد  دنتسه ، بدایب  ادخ  لباقم  رد  دارفا  تاقوا  یهاگ 
وت يادخ  هتسرفب ، هدئام  ام  يارب  هنوتیم  تادخ  یسیع  بانج  یسیع ، غارـس  دندمآ  نویراوح  هدئام 112 ) « ) ِءامَّسلا َنِم  ًهَدِئام  انْیَلَع  َلِّزَنُی 
رد شاب  هتشاد  بدا  ینویراوح  وت  يراد  کش  رگم  تادخ  .شاب  هتشاد  بدا  .شاب  هتـشاد  بدا  .تسین  هلب  اهنیا  يادخ  یـسیع  يادخ  راگنا 
زا یکی  تسا  بش  ادرف  ثحب  ثحب  الاح  تسه  بیجع  یلیخ  .هشاب  هتـشاد  بدا  ناسنا  همئا ، لباقم  رد  بدا  ادخ  لباقم  رد  بدا  .ادـخ  لباقم 

نامز ماما  لباقم  رد  بدا  ماما ، لباقم  رد  بدا  ربمغیپ ، لباقم  رد  بدا  .هشاب  بش  ادرف  يارب  نیا  ماما  لـباقم  رد  بدا  ساـبع  تیقفوم  زومر 
.ینک هانگ  هک  تسا  یبدا  یب  دنیبیم  ار  وت  نامز  ماما  یمهفیم  یتقو  مالسلا ، ) هیلع  )

تا هزاغم  رد  وت  دنیبیم  ادـخ  مشچ  ادـخ ، مشچ  يا  وت  رب  مالـس  دـلج 97 ص 305 ) راونالاراحب  «) َهَرِظاَّنلا ِهَّللا  َْنیَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
مالس یهتنملا » هردس  هرظان  ای  کیلع  مالسلا   » دیناوخیم شا  همانترایز  نآ  يوت  تسادخ ، مشچ  دنیبیم  یشاب  هنوخ  يوت  هنیبیم  یشاب 

مود لوا  نامسآ  ات  ینعی  یهتنملا  ردص  ات  ربکا  هللا  .ینیبیم  ار  یهتنملا  هردس  ات  ینکیم  نامـسآ  هب  هاگن  یتقو  هک  نامز  ماما  يا  وت  رب 
.یهتنملا هردس  هللا  یندتف  اند  مث  الاب  ورب  شرع  متفه 
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.ینیبیم ار  اجنآ  ات  تسا  ناکما  ملاع  تسا  تیریدم  زکرم  تسا  یحو  هناخ  ریبد   

 

، نامز ماما  لباقم  رد  بدا 

ربمغیپ دنک  یـشاحف  یـسک  رگا  .تسا  یبدا  یب  ینابز ، دب  .شاب  هتـشاد  بدا  هدن  شحف  داد  شحف  هک  ییاقآ  مدرم ، لباقم  رد  بدا 
نیا .تسا  شحف  ناش  یسرپلاوحا  مالس و  تسه  ناشتداع  تسه  ناشراک  هکنیا  لثم  اهیضعب  مارح » شاحف  لکل  هنجلا   » دومرف مرکا 

ینالف هزاغم  ولج  زا  یسرت  یم  امش  یهاگ  تسا  شحف  مه  ناش  یسرپ  لاوحا  يروطچ ؟ هدش  نالف  نالف  يآ  هدریم  هراد  نابایخ  رو 
، هنزیم تشز  فرح  .تسا  نابز  دب  اقآ  یگیم  ارچ ، هگیم  یشب ؟ در 

ربـمغیپ .هنکیم  نومتـشز  هنز  یم  فرح  ینعی  ینک  یـسرپ  لاوـحا  رگا  هگیم  درک  مالـس  شهب  هشیمن  تـسه  هیاـسمه  کـی  یهاـگ 
ناشیناشیپ رد  ادخ  تمحر  زا  يدیماان  رهم  تمایق  زور  دنتـسین  ناما  رد  شا  هنابدایب  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  یناسنا  نیا  دـیامرفیم 

.ردام ردپ و  لباقم  رد  بدا  .مدرم  لباقم  رد  بدا  « هللا همحر  نم  سئآ   » .تسا

هریگیم تقبـس  یه  شاباب  هب  هنزیم  هیکت  یه  هنابدا  یب  یناوج  کی  دـید  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  اب  دـشیم  در  تشاد  قداص  ماما  اقآ 
مثحب نم  الاح  .نیدلاو  لباقم  رد  بدا  .دزن  فرح  ناوج  نیا  اب  هگید  دوب  هدنز  ماباب  ات  دیامرفیم  قداص  ماما  یتشز  یلیخ  روج  کی 

هب ارسا 24 ) « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یضَق  َو   » ءارسا هروس  هرقب  هکرابم  هروس  دیناوخب  نآرق  اما  تسین  نیدلاو 
، شاب هتـشاد  يراتفگ  بدا  ارـسا 24 ) « ) ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف   » يراتفگ بدا  نیدلاو  هب  دیـشاب  هتـشاد  بدا  ات  هس  دینک  ناسحا  نیدـلاو 

تردام هب  تشپ  نکن  زارد  ار  تیاپ  تنیدـلاو  لـباقم  رد  هتـسشن  شاـب ، هتـشاد  يراـتفر  بدا  يراـتفگ  بدا  یگب ، فا  يرادـن  قح 
اما تسامش ، هب  متشپ  دیشخبب  اقآ  دییوگیم  تیاهیرس  تشپ  هب  يدرگیم  رب  هعفد  راهچ  ینیشیم  نیشام  ولج  یلدنص  وت  روطچ  نیـشن ،

بدا نیـشب  تسرد  هشیمن  رتزارد  نیا  زا  دیـشخبب  یگیم  ینابزیب  نابز  اب  يدرک  زارد  ار  تاپ  دینکیم  هاگن  لابتوف  مین  تعاس و  کی 
.شاب هتشاد  يراتفر  بدا  شاب  هتشاد 
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هدب ماجنا  شیارب  يراک  هتفگن  ردام  ردپ و  هک  تسا  نیا  يراتفر  بدا  قادـصم  کی  دـیامرفیم  قداص  ماما  دراد  مه  قادـصم  کی   
ماما .ياهدروآ  ریگ  رکون  رگم  یگب  مه  وت  یتفرگ  نون  تردام  هنوخ  ییایب  اـت  هکنیا  هن  ییاـیب  هشاـب  تتـسد  نون  هناـخ  يدـمآ  رگا 

.هدب ماجنا  هتفگن  هتفگ  قداص 

بوچ هب  هک  یسک  مدید  مدوخ  ياهمشچ  نیا  اب  .تاباب  يور  نکن  دنلب  ار  تتـسد  .شاب  هتـشاد  يراتفر  بدا  تسین  تقو  هک  فیح 
عطق ار  شاهاپ  تفج  نابایخ  فرط  نوا  ورب  نابایخ  فرط  نیا  زا  هدـموا  هلـصافالب  دوب  هتـسکش  ار  شیاـپ  شاـباب و  ياـپ  هب  دوب  هدز 

وت ادرف  بشما  يادـص  راون و  نوچ  .مروایب  ار  رهـش  مسا  رهـش  مادـک  میوگب  مناوتیمن  الاح  مشچ  اب  مدـید  نم  ار  صخـش  دوخ  درک 
نونـشیم دـننکیم و  دولناد  ار  اهفرح  نیا  ماـمت  فرط  نآ  فرط و  نیا  اـکیرما و  نیچ و  روشک  زا  امـش  سلجم  نیا  زا  تسه  تیاـس 

مدوخ ياهمشچ  نیا  اب  مروآ  یمن  ار  رهش  مسا  .تیاس  وت  میراد  بطاخم  اپورا  اکیرما  نیچ  روشک  زا  سلجم  نیا  زا  میراد  بطاخم 
دادن شلوط  ادـخ  هیناث  جـنپ  درک  اباب  هب  تبـسن  یبدا  یب  هراد  ناتـساد  نیا  اقآ  جاح  تفگ  ینکیمن ؟ کمک  شهب  ارچ  متفگ  مدـید 

.تفر شاهاپ  تفج  دز  شهب  رواخ  نیشام  دموا 

ردـپ ردام و  هب  يرادـقم  کی  وگب  اهناوج  نیا  هب  اقآ  جاح  تفگ  دـمآ  يردام  کی  اهناتـسا  زا  یکی  زکارم  زا  نییاـپ  مدـموا  ربنم  زا 
.هدرک روک  ار  متسار  مشچ  هدز  منووج  مسق  ادخ  هب  دنشاب  بوخ 

لاس ای 100   90 یتح 80 _  شاب  هتشاد  بدا  نیدلاو  هب  تبسن  یتح  مه  تبلق  وت  شاب  هتـشاد  یبلق  بدا  ردام  هب  تبـسن  يراد  بدا   
تـسرفب دوز  بخ  هتفر  یـصخرم  هتفر  اجک  تلیئارزع  ایادخ  یگب  نم  هب  يرادن  قح  دـیوگیم  ادـخ  .يرادـن  قح  دـشاب  هتـشاد  نس 
ياضاقت يرادن  قح  یگب  نخـس  نم  اب  تنیدلاو  هطبار  رد  یتساوخ  زا  يرادن  قح  هگیم  ادـخ  میدـش  هتـسخ  هگید  هریگب  ار  شنوج 

ود نیا  نک  ناشمحر  ایادخ  ارـسا 24 ) « ) ًاریغَـص ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو   » یگب يراد  قح  هلمج  کی  طقف  ینکب  ار  شگرم 
.دوشیم لح  تردام  ياعد  اب  تیاهیراتفرگ  ردقچ  دینادیم  ندرک  متیبرت  ندرک  محر  نم  هب  ات 
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اپ هنک  اعد  مارب  تسین  هتفر  ایند  زا  مردام  دـینک و  اعد  مارب  اـقآ  هک  درک  ضرع  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  یناوج  ردـقچ  دـینادیم  اـه  ناوج 
 . منکیمن اعد  نم  هنک  اعد  تارب  وگب  تاباب  هب  دومرف  ربمغیپ  هرب  دش 

لامر هب  لسوتم  تفر  یگدنز  خرچ  يال  بوچ  یناوج  کی  رگا  هک  اههدنیآ  يارب  يزاس  گنهرف  هدرک  يزاس  گنهرف  ربمغیپ  ًالوا 
ایند زا  مردام  اقآ  تفگ  .هلح  راک  هنک  اـعد  تارب  وگب  ترداـم  هب  ورب  دـیامرفیم  ربمغیپ  دوشن ، وداـج  رحـس و  مسلط و  ریگ و  لاـف  و 

هب تساوخیم  ربمغیپ  اما  دشیم ، باجتـسم  مه  شیاعد  هنک  اعد  شارب  تسنوتیم  ربمغیپ  .هنک  اعد  تارب  وگب  تردپ  هب  ورب  تفگ  هتفر 
اعد سیون ، اعد  غارـس  ورن  ریگ  لاف  غارـس  ورن  تسا  ردام  تسد  لکـشم  لح  دیلک  هاش  هک  دنامهفب  لاس  اهدـص  زا  دـعب  امـش  نم و 

شزا يراک  سیون  اعد  دـموایم  شریگ  نموت  درایلیم  کی  تشونیم  شدوخ  يارب  اعد  کی  دـمآیم  رب  شتـسد  زا  يراـک  هگا  سیون 
ورب هک  دوب  هتفگ  هشیم ؟ لح  یک  ام  لکـشم  اقآ  هک  دوب  هتفگ  دوب  هداد  سیون  اعد  کی  هب  ناـموت  رازه  دوب 50  هتفر  تسا ؟ هتخاس 
لح زور  هد  هتفه  کی  زا  دـعب  تفگ  .هشیم  روک  ینک  شزاـب  رگا  همهم  یلیخ  اـعد  نیا  اـه  ینکن  شزاـب  یلو  هلح  هگید  هتفه  کـی 

يارب ریگ  لاف  غارـس.هچ  نم  هب  هشن  هشن  هچ  نم  هب  هشب  هشب  هتـشون  میدید  مدرک  زاب  تسه ، شلخاد  یچ  مینیبب  مینک  او  میتفگ  دشن 
رد بدا  دـشاب .  هتـشاد  ردام  لباقم  رد  بدا  هنک ، اعد  تارب  وگب  ترداـم  هب  دـیامرفیم  ربمغیپ  يریم ، سیون  اـعد  غارـس  يریم ؟ یچ 

.بدا .شاب  هتشاد  ردپ  لباقم 
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رد هک  دراد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هلمج  کی  دیامرفیم  ربمغیپ  میوگیمن  نم  ار  نیا  تشاد  بدا  یلیخ  مدرم  لباقم  رد  ربکا  یلع 
ینک ادیپ  یناوتیم  هملک  ات  هس  نیا  رد  ار  ربکا  یلع  ماقم  مالک  بل  دیا  هدینش  مه  امش  همه  ربکا  یلع  اب  هطبار 

فوهل ص 113) « ) َِکلوُسَِرب ًاقِْطنَم  ًاُقلُخ َو  ًاْقلَخ َو  ِساَّنلا  ُهَبْشَأ  ٌماَلُغ  ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ْدَهْشا  َّمُهَّللا  »

هملک ات  هس  نیمه  ًالصا 

، ًاقطنم ًاقلُخ  ًاقلخ  دشاب  یسک  .دنکیم  تیافک  ربکا  یلع  ماقم 

یلع هناخ  هورگ  هورگ  دندمآیم  مینکراک ، هچ  هدش  گنت  ربمغیپ  يارب  ناملد  دنتفگیم  هنیدم  مدرم  ار  خیرات  دینوخب  هفایق  ینعی  ًاقلخ 
نوچ .دـندرکن  هدافتـسا  ءوس  هفاـیق  نیا  زا  یلو  .تسا  ربمغیپ  هیبش  ردـقچ  هب  هب  دـندرک  یم  هاـگن  اـقآ  هب  هریخ  هریخ  دنتـسشنیم  ربکا 
رگا .دـنام  یم  هشیمه  هنکیم  رکف  دراذـگیم  شرـس  هـالک  یپـیتشوخ  نـیا  تـسه  پیتـشوخ  رادـقم  کـی  هـک  ینوـج  اـهتقو  یـضعب 

لومـشم دیـسر  اجک  هب  نیبب  الاح  یتسین  هک  ربمغیپ  ربکا و  یلع  زا  رتاـبیز  هگید  ًاـقلخ  تداـبع  ریـسم  رد  ربب  ار  یپیتشوخ  یپیتشوخ ،
ینعی .تسا  ربمغیپ  لکش  شلئاسم  همه  شدابع  شزامن  شبدا  شتایقالخا  کت  کت  مامت  ًاقلخ  اقلخ و  .هب  هب  نامز  ماما  يدبا  مالس 

رد امـش  مه  شنتفگ  نخـس  ینعی  يراتفگ  بدا  نیا  ًاقطنم  یـشاب و  ربمغیپ  لثم  ًاقلُخ  دیاب  یـشاب  یهاوخیم  رگا  یبوخ  ناوج  مه  وت 
ياهفرح و ینف و  سالک  رادقم  کی  اهنوج  یـضعب  یتقو  تسا  یعاجـش  ناوج  یلیخ  بخ  دینک  هاگن  ربکا  یلع  یگدنز  خیرات  نیا 

ارجا شاباب  يور  نف  ات  راهچ  هللا  هبرق  لوا  تسین  هدنب  ار  ادخ  هگید  دنریگیم  دای  شزرو  ات  راهچ  دنریگیم  دای  نف  ات  راهچ  یشزرو و 
هتفرگ داـی  نف  اـت  راـهچ  هنزیم  کـتک  ار  شردارب  داـیم  لوا  هنزیم  ار  شاهفیعـض  رداـم  داـیم  لوا  هشیم  ارجا  تسرد  نف  هنیبـب  هـنکیم 

یلع ءادهشلا  دیس  دنیوگب  دایب  دنک ؟ اپ  هب  يرش  اقآ  نیا  هک  دش  هعفد  کی  هفوک  هنیدم و  وت  دینیبب  ار  ربکا  یلع  خیرات  امش  تعاجش 
.دینکیمن ادیپ  ًالصا  هعفد  کی  ؟ هدرک اوعد  ینالف  اب  هدرک  راک  هچ  هنیدم  وت  نیبب  یلو  هگید  تسامـش  زا  نوچ  تسا  عاجـش  وت  ربکا 

.تسا شریسم  رد  شتعاجش  اما  تسا  عاجش 
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دیـس تسا  ربکا  یلع  تسا  لئاضف  زا  ياهعومجم  دـینک  زاب  هک  يرد  ره  رد  ربکا  یلع  تمـصع  ربکا  یلع  تعاجـش  ربکا  یلع  بدا 
.هگید تسا  مسب  ءادهشلا 

دینادیم .درک  یلمع  مه  ادرف  تفگ  هلمج  کی  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز شناج  همع  رـضحم  دـمآ  يرـس  کی  دـش  هک  اروشاع  بش 
.تسا ربـکا  یلع  لـیتقلا  ٌلوا  .منکیم  ماـباب  يادـف  ار  مناـج  مریم  رفن  نیلوا  مدوـخ  ادرف  .مزیزع  هلب  ناـج ، همع  درک  ادـص  تفگ  یچ 
.تسا ربکا  یلع  تاصتخم  زا  نیا  تسب  شارب  شدوخ  ار  شمزر  ساـبل  همه  ءادهـشلا  دیـس  هک  یـسک  .ربکا  یلع  دوب  بیجع  یلیخ 

کی .دناشوپ  ربکا  یلع  هب  دوب  شدوخ  لام  هک  یهرز  .تشاذگ  ربکا  یلع  رس  ور  تشاد  شدوخ  لام  ءادهشلا  دیس  دوخ  دوخهالک 
ءادهـشلا دیـس  هک  یناوج  اهنت  هک  يدیهـش  اـهنت  .وش  نیا  راوس  يرب  یهاوخیم  ناـج  یلع  دومرف  تشاد  ءادهـشلا  دیـس  دوخ  بکرم 

.یماقم هچ  ماقم  درک  شاهدامآ  مرب  ماوخیم  ماباب  ادص  دمآ  ات  چیه  نامب  هک  درکن  يرارصا  ًالصا 

: هضور

درکیم ردپ  لاح  رب  هیرگ  مد  نآ  رد  بنیز  یلو  درکیم                 رسپ  رهب  مغ  کشا  ناگژم  يراج ز  ردپ 

درکیم رظن  فرص  نآ  زا  دوب  عنام  مرش  نوچ  یلو  دسوب              رسپ  ياهبل  تساوخیم  شلد  يرمع  ردپ 

هشابن سلجم  وت  هداد  تسد  زا  ناوج  یهلا 

تشاد ندید  داهنب  شبل  رب  ار  بل  هک  يزور  نآ  زا 

شدوخ تسناوتن  هللا  دبع  یبا  هک  یسک  اهنت  اما  ناشرس ، يالاب  دمآ  یم  بکرم  اب  هللا  دبع  یبا  دنداتفایم  نیمز  يور  هک  ییاهنآ  همه 
يور ار  شدوخ  هتـسهآ  اهوناز  تسد و  نیا  اب  داتفا  نیمز  يور  نیـسح  ماما  دوخ  یلع  ندـب  هب  مدـق  دـنچ  هراد  هگن  بکرم  يور  ار 

، یلع تمس  هب  دمآ  دناشک  نیمز 
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مدیسر وت  رانک  ناشک  ناشک  مدیما             هراتس  شکب  سفن 

وگب نخس  تاباب  اب  هلمج  کی  تمنیبب  هگید  هعفد  کی  نک  زاب  ار  تامشچ  اباب 

وشاپ اباب  دننکیم  نراد  هله  هله  ندنخیم         ام  هب  نراد  نیبب  وشاپ  اباب 

مدیهش ردپ  راگنا  هن  راگنا  ندنخیم              نراد  ام  هب  نیبب  وشاپ 

تارملا عبس  نیسحلا  حاص  دقل 

هبترم تفه 

.درک هیرگ  نیسح  نیسحلا ، یَکب  هیگیم  هراد  يدیهش  ره  يارب  اج  همه 

یه دیـشک  هرعن  دیـشک  ههیـص  نیـسحلا  َحاص  دیوگیم  ربکا  یلع  يارب  اما  .درک  يدایز  هیرگ  ًادیدش  ءاُکب  یکبدـنیوگیم  اج  یـضعب 
.یلع يدلو  یلع ، يدلو   ، یلع يدلو  تفگیم 

شعن يور  هب  هداز  هش  هش و  ياشامت  هب  هداتسیا  همه  ماش  رکـشل  هتخادنا  ندب  يور  ار  شدوخ  نیـسح  دید  دناسر  ار  شدوخ  بنیز 
دنلب هللا  دبع  یبا  هنک  دنلب  ار  نیـسح  دنکیم  يراک  ره  دـمآ  ولج  بنیز  ندـید  تقو  کی  .هداد  ناج  نیـسح  دـنتفگ  همه  هداتفا  یلع 
دنلب دید  وش  دنلب  شاداد  وش  اپ  نم  نیـسح  .وش  اپ  نیـسح  دیوگیم  یه  تفرگ  ار  نیـسح  دـنبرمک  بنیز  ندـید  یتقو  کی  .دوشیمن 

ای دـیگب  یگمه  نک  دـنلب  ار  تنیـسح  ایب  وش  اـپ  همطاـف  رداـم  دز  ادـص  هنیدـم  فرط  دـنادرگرب  ار  شیور  .درک  هچ  دـینادیم  هشیمن 
.نیسح

هللا ای  هللا  ای  مظعالا  کمسب  كوعدنو  کلئسن  هللا  دبع  ابا  ای  مولظم  ای  کیلع  هللا  یلص 

.زرمایب شخبب و  ار  ام  همه  ربکا  یلع  قح  هب 

.ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب 

.امرف تمحرم  افش  ار  نامیاه  ضیرم 

.امرف تمحر  ار  نامتاوما  ادهش ، ماما ،

.امرفب تظفاحم  سلجم  مرتحم  راضح  نارازگتمدخ ، سیماون ، اهناوج ، ام ، مظعم  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک 
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.امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و 

سابل ار  ناش  همه  دنا ، هدیباوخ  اه  هناخ  اه و  ناتـسرامیب  رتسب  رد  هک  ییاهنآ  هروظنم ، ياه  ضیرم  روظنم ، ياه  ضیرم  اه ، ضیرم 
.ناشوپب تیفاع 

.امرفب لوبق  تمرک  هب  سلجم  لها  نارازگتمدخ و  نایناب و  زا  تالسوت  لیلق  نیا 

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب 

یگدنب تدابع و 

هراشا

ینموم نیملسملاو  مالسالا  تجح  : هدنسیون

یگدنب تدابع و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

متاخ یلع  ملـسا  یلـصا و  هیلع و  لکوتا  هب و  نموا  و  هرـصنتساو ، هیدهتـسا  هرفغتـسا و  هنیعتـسا و  هدمحا و  َنیَِملاْعلا  ِّبَر   ُ ِهَِّلل ُدْمَْحلا 
یحور و مظعالا  هللا  هیقب  امیسال  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم مساقلا   یبا  انسوفن   بیبط  انهلا و  بیبح  ءارفسلا  لضفا  هئایبنا ، 

.نیدلا موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  هادفلا و  هل  نیملاعلا  حاورا 

.یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  يرما  یلرسیو  يردص  یل  حرشا  بر 

.نیمحارلا محرا  ای  َِکتمحَِرب   ناطیَّشلا  ِهَسَوْسَو  ِردّصلا و  َهَشْحَوو  ِموُمُْغلاَو  ِمومُهلا  ِنَع  ینْحّرَس  َمُهّللَا 

.دییامرفب هیده  یتاولص  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  ینارون  هسدقم و  هاگشیپ 

.دییامرفب هیده  یتاولص  مالسلا ) هیلع   ) رصع ماما  هدجام  هدلاو  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  رضحم 

دنم هرهب  ءادهش  ماما و  ءادهـش  هتـشذگ  ياملع  ناثراو  یب  ناثراو و  دب  دیتاسا  دادجا و  ردام  ردپ و  ناراد و  قح  ناگتـشذگ و  همه 
(. ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  ینارون  لفحم  نیا  زا 

.ءایبنا متاخ  سدقم  دوجو  زا  یتیاور  کی  هب  هراشا  لیذ  رد  هاتوک و  همدقم  هس  دشاب  یضتقم  تقو  رگا  یهلا  لضف  هب  همدقم  ود 
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لوا همدقم  اما 

رد یهاوخیم  رگا  رذابا  ای  هک  دـیامرفیم : نایب  بلطم  هس  رد  ار  یگدـنب  تدابع و  لومرف  رذابا  هب  باطخ  ءایبنا  متاـخ  سدـقم  دوجو 
بلطم هس  نیا  ریـس  یگدـنب و  تیدوبع و  يداو  رد  يربب و  هرهب  بلطم  هس  نیا  زا  یتسیابیم  ًاـمتح  يریگب  رارق  ادـخ  یگدـنب  ریـسم 

.تسا تیمها  زئاح 

ادخ هب  تبسن  تفرعم  . 1

هللا نذاب  مرینم  جارس  متما و  رب  ریذن  ریشب و  هک  نم  هب  رارقا  . 2

.متیبلها تبحم  . 3

نم تیب  لها  لثم  هک  دـیامرفیم : هیبشت  بلطم  ود  هب  ار  شتیبلها  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربماـیپ  دوخ  دـعب 
یتشک نیا  رب  راوس  هک  یـسک  ره  دـنکیم و  ادـیپ  تاجن  دوش  یتشک  نیا  رب  راوس  یـسک  ره  .دـنامیم  حون  یتشک  لثم  نم  تما  نایم 

.دتفایم تکاله  هب  دوشیم و  قرغ  دوشن 

روبع هک  رد  نیا  زا  لیئارسا  ینب  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  رد  هطبح  باب  لثم  نم  تما  نایم  نم  تیب  لها  لثم  دیامرف  یم  ترـضح  زاب 
لوا هک  دیامرفیم  حرطم  لصا  کی  ناونع  هب  یگدنب  تیدوبع و  قیرط  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تبحم  دندش ، نمیا  دـندرک 

تبحم موس  تما و  رب  نریذن  رشیب و  هک  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  هب  رارقا  مود  ادخ  هب  تبـسن  تفرعم 
( . مالسلا مهیلع   ) تیب لها 

: لوا همدقم  هجیتن 

ریس هک  بولطم  دوصقم و  هب  لین  ناکما  طرش  نیا  نودب  ٌطرش و  هللا  یلا  كورس  هللا و  یلا  ریـس  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم 
( ملـس هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نایب  رد  .تسا  ءایبنا  متاخ  ینارون  نایب  رد  نیا  .درادـن  دوجو  دـشاب  هللا  یلا 

.تسا
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مود همدقم  اما 

دمح و زا  دعب  هبطخ  نیا  ردص  رد  دیامرف  یم  داریا  يا  هبطخ  هدنیآ  زور  دنچ  ماش  رهش  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  سدقم  دوجو 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  يارب  اهیگژیو  نیا  هک  دـیامرفیم  نایب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها يارب  ار  یـصئاصخ  اـهیگژیو و  یهلا  ياـنث 
ام هب  بلطم  شـش  ادـخ  شیکی  .تسا  هدـنب  رظن  دروم  یلوا  يات  هس  نیا  ص138 ) ج45 ، راحب ، « ) ٍْعبَِـسب اَْنلُِّضف  ًاّتِـس َو  اَنیِطْعُأ   » .تسا

.تسا مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  رصحنم  نیا  هدرک و  ینازرا  زیچ  شش  تیب  لها  ام  هب  هداد 

موس ملح  مود  .موشیم  در  تسین  نیا  هب  عجار  مضرع  نوچ  دراد  حیـضوت  اهنیا  زا  مادـک  ره  هدرک  تیاـنع  اـم  هب  ملع   ) َْملِْعلا اَـنیِطْعُأ  »
.تسا هدنب  ضرع  دهاش  نیا  َنِینِمْؤُْملا » ِبُوُلق  ِیف  َهَّبَحَْملا  َو   » مشش تعاجش و  مجنپ  نایب  رد  تحاصف  مراهچ  يدرمناوج  هحامسلا 

دروم نیمـشش  هداد و  تعاجـش  هداد  تحاصف  هداد  يدرمناوج  ام  هب  ادـخ  هدرک  ینازرا  ملح  ام  هب  ادـخ  تسا  هداد  ملع  اـم  هب  ادـخ 
مدوخ و دـیتاسا  دنرـضحتسم  دـشاب  هتفر  یـسک  بلق  رد  نامیا  رگا  هک  انعم  نیدـب  اـنعم ؟ هچ  هب  .نینمؤم  بولق  رد  تبحم  دـیامرفیم 
ار نیتداهـش  ناسنا  نابز  هب  رارقا  مالـسا  .نامیالا  مالـسالا و  نیب  قرف  هک  مهدـیم  سپ  سرد  دـنراد  روضح  فرـش  هسلج  رد  الـضف 

مهیلع  ) تیب لها  تبحم  ًانیقی  دـشاب  نمؤم  یـسک  رگا  .نامیا  دـنیوگیم  شهب  ینورد  رواب  ینورد  یبلق و  رواب  نامیا  اما  دـنک  يراج 
هب رصحنم  هک  مهم  رایسب  ياهیگژیو  نیا  رانک  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  هک  .تسا  تیمها  زئاح  یلیخ  نیا  دراد و  لد  رد  ار  مالسلا )

نامیا نیا  رانک  دراد  لد  رد  ار  ام  تبحم  ًانیقی  دشاب  هتفر  یسک  لد  رد  نامیا  نینمؤملا » بولق  یف  تبحملاو  : » دیامرفیم تسا  ترتع 
رگم دشاب  نمؤم  درادن  ناکما  نمؤم  نمام  ینارون  مالک  نیا  موهفم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  زا  زادنترابع  نامیا  نیا  مزاول  زا 
ریسم رد  ًانیقی  دشاب  هتشادن  لد  هب  ار  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  یسک  رگا  .دراد و  لد  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  هکنیا 

.دنکب رظن  دیدجت  دیاب  ریس  نیا  رد  تسین و  نامیا 
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.همدقم ات  ود  نیا 

لیذ رد  دیامرفیم و  ار  تبحم  نیا  نآ  زا  دعب  دیامرفیم و  نایب  ار  دروم  دـنچ  نیا  ماش  مدرم  يرادـیب  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
رب عرف  تبحم  نیا  نینمؤم  بوـلق  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها تبحم  .تسا  تبحم  نیا  هب  عـجار  نخـس  .یتـفرعم  تاـکن  هب  هراـشا 

کی دوشیم  تبحم  نیا  دوخ  دـنکیم و  ادـیپ  تسد  تبحم  يالاو  هاگیاج  هب  ناسنا  هک  تسا  تفرعم  رذـگهر  زا  ینعی  .تسا  تفرعم 
: نیا زا  تسا  ترابع  ریس  لومروف  ینعی  .دشاب  تیالو  هک  مهم  رایسب  رما  کی  يارب  تلع 

هسدقم تاوذ  نیا  هب  تبسن  تفرعم  . 1

نیموصعم تارـضح  تیالو  ناسنا  هک  دراد  تیمها  یلیخ  تیالو  نیا  .دـسریم  تیالو  هب  ناـسنا  تبحم  نیا  رذـگهر  زا  تبحم و  . 2
زا تئارب  تالاوم و  هک  بلطم  ود  زا  تسا  ترابع  تیالو  تبحم و  تفرعم و  ققحت  هناشن  دنکب و  لوبق  دریذپب و  ار  مالـسلا ) مهیلع  )

نـسحلا یلا  همطاف و  یلا  نینمؤملا و  ریما  یلا  هلوسر و  یلا  هللا و  یلا  برقتا  ینا  هللا  دبع  ابا  ای   » دیامرفیم اروشاع  ترایز  دشاب  ءادعا 
.ءادـعا زا  تئارب  تالاوم و  .تسا  تیالو  تبحم و  تفرعم و  ققحت  زا  هناشن  بلطم  ود  نیا  ءادـعا  زا  تئارب  کـتالاومب و  کـیلع  و 

رارق ریـس  قیرط  رد  ار  ناسنا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  تبـسن  تبحم  .تساشگهار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هب  تبـسن  تبحم 
( . مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هطساو  هب  هللا  یلا  ریس  .دهدیم 

دیوش و هلیسو  هب  لسوتم  هللا  یلا  ریـس  يارب  دیوش  هلیـسو  هب  لسوتم  ادخ  هب  برقت  يارب  َهَلیـسَْولا » ِْهَیلِإ  اوُغَْتبا  َو   » هیآ 35 هدئام  هروس 
« هللا عفر  ءانب  هللادب ، ءانب   » .مییام یطابترا  هلیسو  نیا  هلیـسولا » نحن   » هک دیامرفیم  ام  ییاور  ریـسافت  هیآ  نیا  لیذ  تسیچ ؟ هلیـسو  نیا 

هلیسو یطابترا و  لحم  هسدق » لحم  هتـصاخ و  نحنو  هقلخ  یف  هلیـسو  نحن   » دیامرفیم مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  هسدقم  دوجو 
« َّرُّضلا ُفِشْکَی  َّمَْهلا َو  ُسِّفَُنی  ْمُِکب  َءاَمَّسلا  ُکِسُْمی  ْمُِکب  َوَْثیَْغلا  ُلِّزَُنی  ْمُِکب   » هریبک هعماج  ینارون  ترایز  .مییام  ادـخ  اـب  مدرم  یطاـبترا 

یلا ریس  میهاوخیم  ام  یلوزن  سوق  رد  تسا  هطساو  موصعم  تسا و  موصعم  ماما  ياضما  هب  دسرب  دابع  هب  يریخ  هشاب  رارق  رگا  ینعی 
ِیتْأَی ابُونُذ ال  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َْنَیب  ِیْنَیب َو  َّنِإ  ِهَّللا  َِّیلَو  اَی   » تسا ریـس  نیا  ققحت  طرـش  موصعم  ءاضما  زاب  يدوعـس  سوق  مینکب  ادیپ  هللا 

هللا یلا  ریس  رد  تبحم  .امش  ياضما  هب  رگم  منک  ادیپ  ریس  مناوتیمن  نم  هدش  لدب  در و  ییاههانگ  ادخ  نم و  نیب  ْمُکاَضِر »  الِإ  اَْهیَلَع 
نیا طرش  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نامسیر  هب  ندز  گنچ  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  تسا  ریـس  طرـش  دنکیم و  ناسنا  کمک 

.مهاوخیم رذع  دش  ینالوط  همدقم  .تسا  ریس 
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: تیاور همدقملا  یف  اما 

: تسا تمسق  هس  رب  لمتشم  تیاور  نیا  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  زا 

تقو هک  ياهزادـنا  هب  موشیم  ضرعتم  ار  مود  تمـسق  طـقف  تسا  لـصفم  يرادـقم  کـی  موس  مود و  تمـسق  هاـتوک ، لوا  تمـسق 
.دشاب یضتقم 

دنک تیانع  یسک  هب  ار  همئا  تبحم  ادخ  رگا  ص515 ) ج2 ، لاصخ ، « ) ِهَِّمئَْألا َّبُح  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ْنَم   » دندومرف مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ 
تبحم مراد  لد  هب  ار  نیـسح  تبحم  دـنا  تمعن  نیا  رکاش  ردـقچ  ام  هب  نداد  یچ  ِهَرِخْآلا » اَْینُّدـلا َو  َْریَخ  َباَصَأ  ْدَـقَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  »
ناسنا دوجو  بلق و  تیاور  نیا  هدـمآ  هماع  ربتعم  رداصم  رد  هدرک  ینازرا  ام  هب  ادـخ  یگرزب  تمعن  هچ  مراد  لد  هب  ار  ارهز  یلع و 

امـش نایم  رد  حبـص  هک  مهدب  ناشن  امـش  هب  ار  یـسک  دـیهاوخیم  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  دومرف  .دوشیم  ولمم  رورـس  تجهب و  زا 
لوسر ای  تسا  یک  .تسامـش  نایم  رد  مدآ  نیرتدـنمتورث  نآلا  درک  یتراجت  کی  درک  ادـخ  اب  يا  هلماـعم  کـی  دوب  مدآ  نیرتریقف 

ادـخ ربـمغیپ  يدرک  راـک  هچ  کـل  ًاـینح  کـب  اـبحرم  شرب  رود و  دـنتخیر  .دوشیم  دجـسم  دراو  دراد  هک  يدرم  نیمه  دومرف : هللا ؟
ینکـش مزیه  تسا  ینکراخ  مراک  مدرکن  يراک  تفگ  یمدآ ؟ نیرتدنمتورث  نآلا  يدوب  ام  نایم  مدآ  نیرتریقف  وت  دیامرفیم  نینچنیا 

تسه و هزیگنا  کی  ملد  وت  مدـید  مدرک  هعجارم  ملد  هب  ملد  رد  دـمآ  ملاع  ياهمغ  ناـبایب  مورب  مشود  يور  متـشاذگ  ار  مربت  تسا 
.تسه ملد  وت  مدید  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نبا  یلع  تبحم  زا  تسا  ترابع  مه  نآ  تسه  یشخب  دیما  هطقن  کی 

لامج هب  هاگن  کی  دـندش  در  دـندمآ  نینمؤملا  ریما  متـسشن  یلع  هناـخ  رد  هب  متفر  تسه  ملد  هب  بلاـط  یبا  نبا  یلع  تبحم  مدـید 
هچ هراجت » نیا   » دندومرف دـنلب  دجـسم  يوت  زا  ادـخ  ربمغیپ  متفر  مدرک و  یلع  لامج  هب  هاگن  کی  مدرکن  يراک  متفر  مدرک و  یلع 

.یمیظع تراجت  هچ  دیامرفیم  مالسا  ربمایپ  هدرک  بلاط  یبا  نبا  یلع  لامج  هب  هاگن  کی  تبحم  ساسا  رب  رتالاب ؟ نیا  زا  یتراجت 
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کـش ِهَّنَْجلا » ِیف  ُهَّنَأ  ٌدَحَأ  َّنَّکُـشَی  اَلَف  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  َْریَخ  َباَصَأ  ْدَقَف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َّبُح  ُهَّللا  ُهَقَزَر  ْنَم   » ادخ ربمغیپ  دـیامرفیم 
.دراد دوجو  تلصخ  ات  تسیب  مه  تیبلها  تبحم  رد  ًهَلْصَخ » َنیِرْـشِع )  ) نورـشع ِیْتَیب  ِلْهَأ  ِّبُح  ِیف   » تسا تشهب  رد  نیا  هک  دینکن 

.ترخآ رد  ات  هد  ایند و  يوت  ات  هد 

هب هراشا  هاتوک  یلیخ  لیذ  رد  دـعب  .رگید  تقو  کـی  ناـتبلط  رخآ  ياـت  هد  موشیم و  در  میوگیم و  راو  تسرهف  ار  اـیند  ياـت  هد  نم 
دروم هد  نیا  هاتوک  یلیخ  منکیم  تیبلها  تبحم  طرش 

: دریگیم لکش  ناسنا  دوجو  رد  تلصخ  هد  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  رذگهر  زا 

بشما بشما ، درادن  هک  ینآ  ارکش هللا و  هللادمحلا  دیوگب  دراد  هک  یسک  منکیم  ضرع  ار  اهنیا  هن ؟ ای  مراد  ار  تلصخ  هد  نیا  مینیبب 
هموصعم همطاف  تیبلا  لها  همیرک  راوج  رد  هدرم ؟ یک  هدـنز  یک  هدـنیآ  مرحم  ات  دـش  مامت  مرحم  دـش  مامت  تسا  رخآ  هعمج  بش 
فاصوا نیا  هب  فصتم  ام  دـیایب  دوجوب  ام  لد  رد  نآلا  نیمه  تلـصخ  هد  نیا  هک  مینک  انمت  ناشرـضحم  زا  هنازجاع  مالـسلا ) اهیلع  )

: تلصخ هد  .میشب 

نوچ درادن  ایند  هب  تبسن  یهجوت  كدنا  ایند ، هب  نتسبن  لد  .ایند  هب  تبسن  یتبقر  یب  دهز  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  دهز  زا  . 1
لد هب  ار  نیسح  تبحم  نم  مراد ، ار  یلع  تبحم  نم  دنکیم  ینغتـسم  ینغ و  ار  وا  هزادنایم  هیاس  درف  لد  رد  يردق  هب  تیبلها  تبحم 

دناسرب ار  شدوخ  نیعبرا  هک  دنزیم  نامز  نیمز و  هب  ار  شدوخ  اما  هرادن  یچیه  .ماینغ  مدـنمتورث  مراد ، لد  هب  ار  ارهز  تبحم  مراد ،
.تسا مدآ  نیرتدنمتورث  نیاالبرک  هب 
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صیرح یبحتسم ، لامعا  ملسم  هنع  غورفم  هک  بجاو  .حلاص  لمع  ادخ ، يارب  لمع  تسا  لمع  رد  صیرح  لمعلا : یلع  صرحلا  . 2
.دنکیم شالت  دراد  ار  ریخ  لامعا  صرح  تسا  صیرح  ریخ  ياهراک  رد  تسا 

رد اوقت  .نیا  ینعی  نیدلا  یف  عرو  دراد  لد  رد  ادخ  زا  فوخ  دراد ، اورپ  دراد  اورپ  ینعی  تسا  عرواب  نید  رد  نیدـلا : یف  عرولاو  . 3
.دهدیم رارق  يرادنید  ریسم  رد  ار  ناسنا  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  .تسا  شاهشیپ  یگدنز 

: هدابعلا یف  بغرلاو  . 4

تبغر یلیخ 

تبحم مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا  تبحم  تکرب  هب  .دریگیم  رارق  شلد  رد  تداـبع  قوش  قوذ و  .تسا  يداـبع  روـما  رد  هقعاـش  و 
.مناوخب مهاوخیم  زامن  نم  دومرف  اروشاع  بش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح .دنکیم  ادیپ  تدابع  رد  تبغر  درف  نیا  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها

رما نیا  هب  تبـسن  قعاش  دراد  لد  هب  ار  هللا  دبع  یبا  تبحم  هک  یـسک  منک  رافغتـسا  منک و  اعد  مهاوخیم  مناوخب  مهاوخیم  نآرق  نم 
هتشادن بش  زامن  هب  تبغر  مراد  لد  هب  ار  بنیز  تبحم  هک  یسک  دوشیم  هرآ  دراد  لد  هب  مالسلا ) اهیلع   ) يربک بنیز  تبحم  .تسا 

.دراد ًانیقی  دشاب 

دیـشاب هتـشاد  لد  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  رگا  .دهدیم  وا  هب  هبوت  قیفوت  ادـخ  دریمب  هکنیا  زا  لبق  توملا : لبق  هبوتلا  . 5
لام هدیرب  رـس  نیا  دیزی  تفگ  .تسا  هدـنیآ  زور  دـنچ  لام  نیا  داتفا  قافتا  هچ  ناتتمدـخ  مدرک  ضرع  دـش  یچ  هظحل  کی  تبحم 

زا یلعن  کی  .دـینکیم  يروطنیا  ناتربمغیپ  هون  ربمغیپ  رـسپ  رـس  اب  امـش  تفگ  .یلع  نب  نیـسح  تسام  ربمغیپ  رـسپ  لاـم  تفگ  هیک ؟
دیراد ناتربمغیپ  هون  هدـیرب  رـس  اب  تقو  نآ  امـش  مینکیم  مارتحا  ام  تسا  ریازج  زا  یکی  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  بکرم 
هظحل کی  هللا  دبع  یبا  هدیرب  رس  يور  تخادنا  ار  شدوخ  دینزب  ار  شندرگ  تفگ  دناقح  اهنیا  دیلطاب و  امش  ًانیقی  دینکیم  يروطنیا 

« َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » تکرح هب  درک  عورـش  هللا  دـبع  یبا  ياهبل  ندز  ار  شندرگ  هللا  ـالا  ـال  نا  دهـشا  تفگ 
؟ ارچ تفگ  راذگن  ام  تئیه  يوت  وتاپ  تفگ  تشهب  طقف  .تسا  یفاک  دیشاب  هتـشاد  لد  هب  تبحم  توم  زا  لبق  هبوت  (. 227 ءارعش /  )

هناخ زا  ار  شیاـپ  مرحم  ههد  درک  هیرگ  هناـخ  تفر  تسکـش  شلد  یلیخ  یتسه  یلاـبواال  مدآ  وت  یتسه  روخ  قرع  وت  رخآ  تفگ :
، نیسح تفگ  ردقنیا  .اقآ  مراد  تتسود  میوگیمن  غورد  منکیم  هعجارم  ملد  هب  ناج  نیسح  تفگ  اروشاع ، زور  دش  تشاذگن  نوریب 

دندمآ .شمینادرگرب  مینک  یهاوخ  ترذـعم  شزا  میرب  دـییایب  .میرادـن  شک  ملع  دـنتفگ  نوریب  دـندروآ  ار  ملع  اروشاع  زور  .درم 
.او منیسح  دنتفگیم  مه  مدآ  نیمه  هزانج  ریز  انیسح  او  منیسح  نتفگیم  نوریب  ندروآ  ملع  ازع  لاح  رد  هدرم  هداتفا  ندید 
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.موشیم ّدر  .تسا  یطاشناب  مدآ  يراد  هدنز  بش  رد  لیللا : مایق  یف  طاشنلا  . 6

هب شهاگن  تسا  سویأم  مدرم  تسد  زا  دـشاب  هتـشاد  لد  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تبحم  هک  یـسک  سانلا : يأ  یف  سأیلاو  . 7
هب ار  ارهز  تبحم  مراد ، هیامرس  مراد  لد  هب  ار  یلع  تبحم  متسه  راد  هیامرس  .مراد  نیسح  نم  مراد  بحاص  نم  .تسین  مدرم  تسد 

.مراد هیامرس  مراد  لد 

.تسه بظاوم  یلیخ  یهاون  رماوا و  هب  تبسن  یهنلاو : هللا  رما  ظفحلاو  . 8

يزیچ کی  نید  ادخ و  تسا  لالح  تسا و  مارح  وگن  تفگیم  نم  هب  گرا  دجـسم  رد  دوب  هدمآایند  ضغبایند  ضغب  ایند : ضغب  . 9
تایقرع دنیوگیم  ام  هب  متفگ  .رانک  مراذگب  وگب  مزاب  رامق  مروخ  قرع  نم  تفگ  .یچ  متفگ  .دایب  مدب  رانک  مراذگب  ار  نیا  نم  وگب 

هب بارش  ماج  نوعلم  نآ  لباقم  رد  مه  نیسح  هدیرب  رس  یسلجم  رد  ندروآ  ار  نامز  ماما  همع  متفگ  .یچ  تفگ  .میتفایم  یچ  دای  هب 
راـمق عـجار  متفگ  .منزیمن  بارـش  قرع و  هب  بل  هگید  مسق  متفارـش  هب  تفگ  .دز  شتآ  ار  اـم  همع  رگج  درک  يراـک  دوـب  شتـسد 
غارـس هگید  مسق  متفارـش  هب  تفگ  هنکیم  رامق  هراد  شلباقم  رد  هتـشاذگ  درن  هتخت  هتـشاذگ  نوعلم  نآ  ار  نیـسح  هدیرب  رـس  يزاب :

.دریگیم رارق  لد  رد  ایند  ضغب  دیایب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تبحم  یتقو  .موریمن  مه  رامق 

.تسا یتواخساب  مدآ  تیبلها  تبحم  اخسلا : . 10

.هملک کی  رخآ  فرح 

ام اب  دهاوخب  سک  ره  ص19 ) ج8 ، راونالاراحب ، « ) اَنِْملِِعب ْلَمْعَْیل  اَِنلْوَِقب َو  ْذُـخْأَْیلَف  اَنَداَرَأ  ْنَمَف  : » دـندومرف نینمؤملا  ریما  تبحم  طرش 
: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .میتفگ  ام  هک  يزیچ  نآ  قبط  دنک  لمع  دنک و  لمع  ام  رماوا  هب  ام  لوق  هب  تسا  نیا  شطرش  دشاب 

یَصَع ْنَم  َو   » .تسام تسود  وا  دنکب  ار  ادخ  رما  تعاطا  یسک  رگا  ص183 ) ج75 ، راونالا ، راحب  « ) اَنُِّیلَو َوُهَف  اَنَّبَحَأ  َهَّللا َو  َعاَطَأ  ْنَم  »
.مرادن ای  مراد  ار  تبحم  مینیبب  منک  هعجارم  ملد  هب  تسین  رثؤم  شیارب  ام  تبحم  دنک  هانگ  یسک  رگا  اَنُّبُح » ُهْعَْفنَی  َْمل  َهَّللا 
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ار طیارـش  نیا  اـما  مراد  ار  وت  تبحم  میوگیم  منکیم  هاـگن  مدوخ  هب  ناـج  نیـسح  میوگیم  مدوخ  زا  .نوتمه  ياـپ  فـک  كاـخ  نم 
اج کی  .دزیم  همیخ  رگید  ياج  کی  تفریم  ریهز  دزیم  همیخ  نیـسح  اجک  ره  يدرک  اه  یـضعب  لد  هب  هاگن  وت  ناج  اقآ  اما  .مرادـن 

ربمغیپ رـسپ  .ییآیم  ریهز  .دمآ  یکیپ  کی  دید  تقو  کی  دروخیم  اذغ  هراد  هتـسشن  .تفرگ  رارق  مه  يوربور  ناشیاه  همیخ  یقافتا 
زا منادیمن  مدینـش  راوگرزب  نیا  ناسل  زا  مدوخ  نم  دنک  تمحر  ادخ  .تفرن  ییآیم ، ریهز  دـمآ  کیپ  هرابود  تفرن  هداتـسرف  تلابند 

مدوخ میقتسم  یلو  مدیدن  مه  ییاج  مدینش و  ناشیا  زا  نم  مدوب  یجنایم  هللا  تیآ  ترـضح  قالخا  سرد  ياپ  دوب  ناضمر  هام  اجک 
میریگب ار  یمود  یلوا و  نیمه  الاح  ییآیم ، ریهز  دـمآ  نیـسح  دوخ  موس  هعفد  دـنتفگیم  ناشیا  .داب  ناـشیا  رب  ادـخ  ناوضر  مدـینش 
شرسمه .يریگب  لیوحت  ار  نم  مه  امش  مریگب  لیوحت  مهاوخ  یم  ینکیمن ؟ ایح  تفگ  شرسمه  .داتسرف  کیپ  نیسح  راب  ود  ینعی 

مه ار  وت  قـالط  اـیب  تفگ  شنز  هب  تشگرب  یتـقو  .دوب  اـیند  هب  تبحم  زا  هدـنکآ  ولمم و  شلد  تفریم  تشاد  ینکیمن ؟ اـیح  تفگ 
.متفگ هلمج  نیا  يارب  متفگ  یچ  يارب  ار  اهنیا  .مدش  ینیسح  هگید  نم  مهدب 

دوشیم هچ  میا  هدـمآ  نامدوخ  ياپ  اب  ام  ناج  اقآ  يا  هدامآ  .يداتـسرف  شیارب  کیپ  وت  دوب  يرارف  وت  زا  ریهز  ناج  اقآ  ناـج  نیـسح 
.نکب مه  ام  هب  يدرک  وا  هب  هک  یهاگن  کی 

ما هدوب  تقشاع  یکدوک  زا  نم 

! هن ای  منزیم  ار  امش  فرح 

ما هدوب  تقشاع  یکدوک  زا  نم 

رگ امن  ملوبق 
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اقآ

ریپ زا  منارم  يریپ  ماگنه  هب 

شیوخ یناوج  مدرک  وت  فرص  هک 

مدب شمسق  دیراذگب 

ترد زا  ارم  ینار  هب  ادابم 

تردام هتسکشب  يولهپ  هب 

، نیمرحلا نیب  يآ  .مناوخیم  هضور  تارب  منیـشیم  اجنومه  دـش  دـنلب  تاهلان  رتشیب  اج  ره  مربیم  مان  نم  ار ، ناتیاهلد  بشما  مربب  اجک 
تسا نم  اب  تلد  تسا  رخآ  هعمج  بش  هشوگ ، شش  حیرض  يآ  هدرک  ار  اجک  ياوه  تلد  سابعلا ، فک  سابع ، مرح  .ریخب  شدای 
نامه .هیبنیز  لت  يالاب  يآ  دوشیم  دنلب  تا  هلان  منیبب  تسه  مه  هگید  اج  کی  .هاگلتق  يدوگ  يآ  هنکیم  یظفاحادخ  مرحم  اب  يراد 
رجنخ اب  رمش  ردص  یلع  سلاج  رمشلاو  هنیبیم  هراد  هاگلتق  يدوگ  يوت  میرب  ییآیم  نم  اب  هنیبیم  هراد  نامز  ماما  ناج  همع  هک  ییاج 

.نیسح ای  دینزب  هلان  همه  .نیسح  هنیس  يور 

(8 ( ) مالسلا هیلع   ) داجس ماما 

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  تداهش 

هراشا

ینموم نیلسملاو  مالسالا  تجح  : هدنسیون

مالسلا هیلع  داجس  ماما   

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

متاخ یلع  ملـسا  یلـصا و  هیلع و  لکوتا  هب و  نموا  و  هرـصنتساو ، هیدهتـسا  هرفغتـسا و  هنیعتـسا و  هدمحا و  َنیَِملاْعلا  ِّبَر   ُ ِهَِّلل ُدْمَْحلا 
یحور و مظعالا  هللا  هیقب  امیسال  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم مساقلا   یبا  انسوفن   بیبط  انهلا و  بیبح  ءارفسلا  لضفا  هئایبنا ، 

.نیدلا موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  هادفلا و  هل  نیملاعلا  حاورا 

.یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  يرما  یلرسیو  يردص  یل  حرشا  بر 

.نیمحارلا محرا  ای  َِکتمحَِرب   ناطیَّشلا  ِهَسَوْسَو  ِردّصلا و  َهَشْحَوو  ِموُمُْغلاَو  ِمومُهلا  ِنَع  ینْحّرَس  َمُهّللَا 

هب تیلست  ضرع  مالسلا ) هیلع   ) رـصع ماما  سدقم  تحاس  هب  تیلـست  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  ماش 
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.دییامرفب هیده  یتاولص  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم ترضح  هسدقم  تحاس 
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.دییامرفب هیده  یتاولص  مالسلا ) هیلع   ) رصع ماما  هدجام  هدلاو  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  رضحم 

دنم هرهب  ءادهش  ماما و  ءادهـش  هتـشذگ  ياملع  ناثراو  یب  ناثراو و  دب  دیتاسا  دادجا و  ردام  ردپ و  ناراد و  قح  ناگتـشذگ و  همه 
( . ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  ینارون  لفحم  نیا  زا 

( ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  تکرح 

رشب خیرات  رد  رثؤم  مه  یفرط  زا  هدنام و  یقاب  اذهام  نامز  یلا  بالقنا  نآ  رثا  هک  یلوحت  بالقنا و  دنداد و  ماجنا  يرشب  هعماج  رد 
میظع ربمایپ  ياهـشزرا  هک  میتسه  یتالوحت  رییغت و  يرـس  کی  دـهاش  ام  ءایبنا  متاخ  نیننزان  دوجو  تلحر  اب  اـما  .بـالقنا  نیا  هدوب 

رجز و لمحتم  روما  نآ  يارب  ءایبنا  متاخ  نینزان  دوجو  هک  يروما  نآ  .دـنربب  نیب  زا  ار  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأـشلا 
ینامز نینچ  رد  ًاتعیبط  .دننکب  شزرا  ار  اهـشزرا  دض  .دـننک  شزرا  دـض  ار  اهـشزرا  .نربب  نیب  زا  ار  دـندش  يا  هداعلا  قوف  تبیـصم 

.تسا تابجاو  بجوا  زا  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  تکرح  ياهدرواتسد  نید و  ظفح 

هللا یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  ياهدرواتسد  اهشزرا و  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دنامب  یقاب  نید  دنوش  نایرج  نیا  يادف  دیاب  همه 
( ملـس هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نید  ياقب  رد  اذل  .هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دنامب  یقاب  دیاب  ملـس ) هلآو و  هیلع 

: رثؤم شقن  دندوب و  نیرفآ  شقن  موصعم  هس 

( . مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  نینزان  دوجو  . 1
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( . اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  هسدقم  دوجو  . 2

( . مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  سدقم  دوجو  . 3

نیا هک  يا  هبرح  هلیـسو و  .راذـگ  ریثأـت  دـندوب و  رثؤم  ءاـیبنا  متاـخ  بـالقنا  ياهدرواتـسد  زا  تسارح  ظـفح و  رد  موصعم  هس  نیا 
.لمحت توکس و  ربص و  زا  زادنترابع : دنتسج  هرهب  نآ  زا  اهدرواتسد  ظفح  يارب  نیموصعم 

توکس ربص و 

درک توکـس  درک  ربص  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هیـضرم يارهز  هسدـقم  دوجو  .دروخ  لد  نوخ  درک  توکـس  درک و  ربص  نینمؤملا  ریما 
دننکیم تیصو  یتح  ییالاب  تبرغ  هچ  ییاسرف  تقاط  بئاصم  هچ  لمحتم  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نینزان  دوجو  دروخ  لد  نوخ 
بئاصم لمحتم  نک و  لمحت  نک و  ربص  .دوش  هتخیر  نوخ  تماجح  هزادنا  هب  متسین  یضار  ندروآ  نم  رـس  ییالب  ره  ناج  نیـسح 

( . مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  سدقم  دوجو  دش  يا  هداعلا  قوف 

: یگژیو ود  نیا  اب  مود  تکرح  هب  دسریم  تبون 

.رشب خیرات  رد  رثؤم  . 1

.رضاح نامز  یلا  راذگریثأت  . 2

اما توکـس  ربص و  اب  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأـشلا  میظع  ربماـیپ  بـالقنا  ياهدرواتـسد  ظـفح  يارب  موصعم  هس  نیا 
هللا یلص   ) ادخ ربمغیپ  بالقنا  ياهدرواتسد  ظفح  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللا  دبع  ابا  ینارون  تکرح  ینعی  مود  تکرح  نایرج 
مود بالقنا  اذل  تسین  توکس  ربص و  هب  رومأم  هگید  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  داهج و  ریشمش و  نوخ و  اب  ملس ) هلآو و  هیلع 
دوخ ینارون  نایب  .تسین  ياهزات  دیدج و  لقتـسم و  تکرح  کی  اما  .مدرک  ضرع  هک  یگژیو  ود  نیمه  اب  داد  لکـش  ترـضح  ار 
بلط یف  مدـش  نایرج  نیا  دراو  نم  .هیفنح  دـمحم  هب  شا  همان  تیـصو  رد  مدـش  تکرح  نیا  دراو  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا 

.مزادنایب اه  نابز  رس  ار  ممسا  هک  متسین  نیا  لابند  نم  .متسین  بلط  تردق  نم  متسین  رتب  نم  متسین  رشا  نم  .يدج  تما  یف  حالصا 
ظفح مرادن  يدیدج  زیچ  هریس  نامه  زا  منکیم  تیعیبط  .یبا  يدج و  هریـس  هب  ریـسا  يدج و  تما  یف  حالـصالا  بلطل  ُتجرخ  امنا 
ءاقبلا ینیـسح  اماو  تسا  ثودحلا  يربمغیپ  نید  نیا  دیوگیم  اذل  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا  نوخ  ندـش  هتخیر  اب  اهدرواتـسد  نآ 

دراد راحب  تادلجم  خسن  زا  یکی  رد  نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح   » هدمآ تروص  ود  هب  یـسلجم  موحرم  راحب  رد  هک  تیاور  .تسا 
زا نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  نیـسح » نم  انا  ینم و  نیـسح   » میریگب ار  روهـشم  فورعم و  نامه  اـم  ینم » نیـسح  نیـسح و  نم  اـنا  »

دندرک نایب  ار  تسه  تیاور  نیا  رد  هک  یتاکن  تالامتحا و  ددـعتم و  یناـعم  الـضف  دـیتاسا و  زا  یکی  دراد  ینعم  هچ  نی  .نیـسح ا 
هیلع هللا  یلص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  شندمآ  دوجو  هب  ندش و  ثداح  تلع  نید  نیا  تسا  نیا  شدراوم  زا  یکی 

رارمتـسا و اما  ربمغیپ  اب  شلـصا  نید  نیا  اذـل  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  شئاـقب  تلع ؟؟؟  نید  نیمه  تسا  ملـس ) هلآو و 
رد یمایق  ریشمش و  نوخ و  تکرح  کی  دیاب  لیلق  هدع  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  اب  شاهمادا 

: دراد هدمع  فده  ود  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  تکرح  فده  ود  يارب  دروایب  دوجو  هب  هعماج 
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لوقع يایحا  . 1

تهج هب  مدرم  ص11 ) ج1 ، یفاک ، « ) ُناَنِْجلا ِِهب  َبُِستْکا  ُنَمْحَّرلا َو  ِِهب  َِدبُع  اَم   » دـیامرفیم تیاور  یچ ؟ ینعی  لقع  مدرم  هدـش  لیطعت 
رطاخ هب  یفرط  زا  و  ص245 ) لوقعلا ،  فحت  « ) اَْینُّدلا ُدِیبَع  َساَّنلا   » دومرف هک  ایند  هب  قلعت  ایند  هب  یگتـسب  لد  ایند  هب  ندـش  هتـسباو 

سانلا قح  هب  یهجوت  یب  یفرط  زا  و  ص8 ) ج45 ، راونالا ، راـحب  « ) ْمُِکبُوُلق یَلَع  َِعبُط  ِماَرَْحلا َو  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم   » مارح هب  نتخادرپ 
هدش لیطعت  لوقع  .تسا  یمهم  رایسب  روما  زا  اهنیا  .تسه  وا  ندرگ  هب  نید  هک  یـسک  دوشیمن  هتـشک  نم  اب  هیعملا » لتقی  ال   » دومرف

شلقع ناسنا  یتقو  تسا  لامک  رون  رون  نیا  تسا  تیادـه  رون  رون  نیا  درک  نشور  يرون  درک  ءایحا  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دـیس 
ار تیاده  رون  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  دهدیم  رارق  یگدنب  تیدوبع و  ریـسم  رد  ار  شا  هیامرـس  ار و  شیگدنز  دوش  رادیب 

.دندرک نشور 

مود فده  . 2

تیبلا لها  هب  مدرم  لابقا  نید  هب  مدرم  لابقا  نید  يایحا  .دراد  ـالبرک  ناـیرج  ییاهدرواتـسرد  .تسه  ناـش  یگدـنب  دـهع  هب  ياـفو 
دنچ دیسر  تداهـش  هب  نیـسح  درک  داجیا  شنوخ  نیا  اب  يرون  بجع  نیـسح  دید  نمـشد  یتقو  رون  ندرک  نشور  مالـسلا ) مهیلع  )
دید دیسرن  شفده  هب  نمشد  مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  يارب  دنریگیم  ازع  مزب  دیزی  خاک  رد  دیزی  هناخ  رد  رفـص  هام  رد  هدنیآ  زور 

دوبان دناوتیم  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  هب  لابقا  دنک و  وحم  دناوتیم  ار  نیسح  مان  دهدب  رارق  اهبسا  مس  ریز  رگا  ار  نیسح  درک  رکف 
نیب زا  مینک  گنرمک  ار  نیـسح  فادها  نیا  هک  مینک  هچ  تیلاعف  هب  درک  عورـش  دمآ  دیـسرن  نوچ  دیـسرن  شفده  نیا  هب  دشن  دنک 

دناوتیمن مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا  نایرج  لباقم  رد  دـنکب  يراک  ره  دـید  نوچ  تسا  بلطم  نیا  ددـص  رد  نمـشد  نآلا  اـت  میربب 
نیا مینزب  شهب  بیـسآ  مینک  فیرحت  ار  اروشاع  میربب  نیب  زا  ار  نیـسح  فادها  مینک  هچ  مینک  يزیر  همانرب  دـییایب  تفگ  .دتـسیاب 

هب میدیسر  دشاب  نیرفآ  شقن  دیاب  یک  اجنیا  میربب  نیب  زا  ار  نیا  هدمآ  دوجو  هب  مدرم  رد  هک  لوقع  يرادیب  جوم  نیا  میراد  یبجوم 
تیب و لها  هب  تبـسن  تفرعم  هدرب  راک  هب  ار  هملک  نیا  هک  يا  هدنـسیون  نیا  مالـسلا . ) هیلع   ) داجـس ماما  نینزاـن  دوجو  ثحب  لـصا 

يربک بنیز  یـشالت  رگا  دـنام و  رگا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز .دـندنام  یبنیز  ای  نتفر  ینیـسح  ای  دـیوگیم  هک  درادـن  تیـالو  ماـقم 
ات هس  درک  گنرمک  ار  تماما  گنر  دـیابن  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ادـخ  یلو  فارـشا  تحت  داد  ماـجنا  اـهیلع ) هللا  مالـس  )

تیاور کی  هسمخ ، ّالإ  دیامرفیم  تیاور  کی  هعبـس ، ّالإ  دیامرفیم  تیاور  کی  « مالـسلا هیلع  نیـسحلا  دعب  سانلا  دترا   » تسا تیاور 
.رفن هس  رفن  جنپ  رفن  تفه  رگم  هللادبع  یبا  زا  دعب  دـنامن  یقاب  يرادـنید  نید و  زا  يزیچ  ص380 ) ج2 ، یفاک ، « ) هثالثّالإ دیامرفیم 

.دوب مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نینزان  دوجو  درادب  هگن  ار  يرادیب  جوم  نیا  ار  اهشزرا  ار  نید  تسناوت  هک  ینآ 
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.منکیم رضحم  میدقت  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ینارون  تکرح  رد  هدمع  فده  ود  نم 

: لوا فده 

( . مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  تکرب  هب  هدش  هدنز  تینالقع  .تینالقع  ظفح 

: مود فده 

.نینمؤم فطاوع  یهد  تهج  تیاده و  ظفح و 

دید تسا  دیزی  سلجم  وت  .دـش  لیام  یلیخ  دـش  لیام  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تمـس  هب  یلیخ  نینمؤم  بلق  تبیـصم  نیا  اب  نوچ 
زا ياهراپ  رد  ندز  دنزیم  راب  کی  .تسه  شتسد  هب  بوچ  دیزی  دید  دعب  تسین ، ناملسم  دشخردیم  دیـشروخ  لثم  هدیرب  رـس  کی 

کی اـما  .درکیمن  ار  راـک  نیا  دز و  یم  شاـک  .تفگیمن  ار  نـیا  دز و  یم  شاـک  دـنیوگیم  یتـقو  کـی  دـیدید  .تـسا  رتـهب  دراوـم 
هدنیآ زور  دـنچ  لام  نیا  ناج  یب  یب  مهاوخیم  رذـع  هموصعم  ترـضح  ای  هدز  شتآ  ار  تیبلها  رگج  هدرک  ندز  زا  رتدـب  یتراسج 

امـش نامـشچ  هب  البرک  كاخ  نم  نهد  هب  كاخ  مهاوخیم  رذع  نامز  بحاص  ای  میوگیم  همدقم  یب  هک  مهاوخیم  رذع  یلیخ  تسا 
زا هدز  شتآ  يرگیج  هچ  دراد  ینادند  هچ  نیسح  دینیبب  تفگیم  دربیم  الاب  ار  اهبل  نیا  هک  درکیم  يزاب  هللادبع  یبا  ياهبل  اب  دیزخ  اب 

رداق نابز  هک  هدـش  مه  يرگید  تراسج  کی  ینکیم ؟ يروطنیا  شاهاب  يراد  وت  تسیک ؟ نیا  دـیزی  تفگ  مور  ریفـس  بخ  .بنیز 
دیزی مدرک  نیقی  تفگ  .بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  دنیوگیم  شهب  تسام  ربمغیپ  رتخد  هدـیرب  رـس  نیا  تسیک ؟ نیا  تفگ  .تسین 

مینکیم و مارتحا  یلک  ام  تسه  ریازج  زا  یکی  رد  یسیع  بکرم  زا  یلعن  کی  هللا  هیقب  ای  یلعن  کی  ام  .تسا  قح  اهنیا  دیلطاب و  امش 
تفگ دـیزی  .تسا  نوتربمغیپ  هون  دـینکیم  تراسج  يروطنیا  تساـجنیا  شا  هدـیرب  رـس  ـالاح  دـیتشک  دـیتفر  رـس  اـب  امـش  تقو  نآ 
هنیـس هب  ار  رـس  هللادـبع  یبا  هدـیرب  رـس  يور  تخادـنا  ار  شدوخ  نیا  دـینزب  ندرگ  تفگ  ات  .دـینزب  ار  شندرگ  دربیم  ار  ناـمیوربآ 

 / ءارعـش « ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » تکرح هب  درک  عورـش  ترـضح  نابل  تقو  کـی  دـندز  ار  شندرگ  دنابـسچ 
.دیدومرف تیانع  ( 227
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نیا ظفح  لوقع  نیا  يایحا  يارب  دـندوب  نیرفآ  شقن  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  .دوش  ظـفح  دـیاب  رون  نیا  دـنکیم و  داـجیا  يرون 
ضرع هرابود  .دنراد  ار  هدمع  فده  ود  نیا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  فیرحت  ندرک  عورـش  اه  یـضعب  اهدرواتـسد  ظفح  لوقع و 

.منک

هللادبع یبا  بالقنا  تکرب  هب  هللادبع و  یبا  رذگهر  زا  هدش  هدنز  تینالقع  ظفح 

.نینمؤم فطاوع  هب  یهد  تهج  تیاده و  ظفحم و  ود 

یهد تهج  جوم و  نیا  ظفح  فدـه  ود  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هویـش  جـنپ  رازبا و  جـنپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  سدـقم  دوجو 
: دندرب هرهب  ناشسدقم  دوجو 

ددعتم ياه  ینارنخس  . 1

« عبسب انلّضف  اّتـس و  انیطعا   » ناشـسدقم دوجو  راک  لوا  دندز  هجـض  دجـسم  رد  مدرم  دنناوخیم  هبطخ  ترـضح  ماش  رد  دیآیم  یتقو  : 
ملحلا و ملعلا و  انیطعا   » میتسه یک  ام  مدرم  دینادیم  .ندرک  ینارنخس  دندرک  یفرعم  ندرک  عورش  ص340 ) يدازآ ، ریما  همانگوس  )

هداد رارق  نینمؤم  لد  رد  ار  ام  تبحم  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  نینمؤملا » بولق  یف  هّبحملا  هعاجّـشلا و  هحاصفلا و  هحامّـسلا و 
دـسا هَّللا و  دسا  اّنم  و  راّیطلا ، اّنم  و  قیّدّـصلا ، اّنم  و  تسام «  زا  ربمغیپ  راتخملا » ّیبّنلا  اّنم  ّنأب  انلّـضف  و   » میتسه هک  ام  دـیناد  یم  مدرم 

دیس بالقنا  ياهدرواتسد  ظفح  تهج  هب  مدرم  يارب  تاکن  نایب  يرگاشفا  ینارنخس  .تسام  زا  اهنیا  هّمالا » هذه  اطبس  اّنم  و  هلوسر ،
( . مالسلا هیلع   ) ءادهشلا

هلیسو نیمود  . 2

هب درک  ور  تسیک ؟ هک  تسنادیمن  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  شیپ  دمآ  هدز  ههبش  يدرف  يرگنشور  تاهبش و  هب  ییوگخساپ  رازبا  و 
نآرق درم  ریپ  دومرف  داجـس  ماما  .درک  مکاح  امـش  رب  ار  ریما  دـمآ و  امـش  رـس  الب  نیا  هک  رکـش  ار  ادـخ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 

يوذ نیا  دومرف  ترضح  دعب  ندناوخ  شیارب  هیآ  دنچ  درک  عورش  یتخانش ؟ ار  ربمغیپ  دنایک ؟ دینادیم  یبرقلا  يوذ  اوتاو  يدناوخ ؟
تسد و هب  درم  ریپ  متسه  نیسح  نآ  رسپ  نم  يدینـش  ار  نیـسح  مسا  يدینـش  ار  ربمغیپ  مسا  يدینـش  ار  یلع  مسا  .میتسه  ام  یبرقلا 

هراد هتفر  نولعم  بیطخ  ههبش  ءاقلا  ندرک  عورش  .مدیمهفن  شخبب  ار  نم  اقآ  دزیم  ترضح  ياپ  رب  هسوب  هتـسویپ  داتفا  ترـضح  ياپ 
اـشفا تفر و  الاب  مرب  نم  نییاپ  ایب  دز  یبیهن  کی  بلاطیبا  نبا  یلع  هب  دنکیم  تراسج  هاریب و  دب و  ندرک و  تبحـص  هب  هدرک  عورش 

بلاطم نایب  يرگنـشور  تاهبـش  رثا  رد  هرات  هریت و  هعماج  ياضف  هک  یناـمز  تسا  مزـال  یلیخ  .ترـضح  سدـقم  دوجو  درک  يرگ 
.ناگتخیهرف رب  تسا  مزال  بان 
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هلیسو نیموس  . 3

هعجارم ترـضح  نانخـس  هب  دینک  هعجارم  ترـضح  تانایب  هب  هللادـبع  ابا  مایق  فادـها  يرگنـشور  ندرک  ذاختا  ماما  هک  يا  هویـش  و 
ياهآ دمآ  نیا  يارب  نم  ياباب  دنکیم  نایب  مدرم  يارب  ار  هللادبع  یبا  مایق  فادها  دـنکیم  تبحـص  ناشترـضح  سدـقم  دوجو  دـینک 

.يرگ اشفا  هب  دننکیم  عورش  دعب  دیدرکن  توعد  ار  نم  ياباب  امش  رگم  نایفوک 

: نینمؤم فیاظو  نایب  . 4

تاکن و بلاق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  رگید  تانایب  هلاـسر و  نیا  رد  هدـش  ناـیب  دارفا  قوقح  عماـج  هچ  قوقح  هلاـسر  دـینیبب 
ددص رد  اعد  رد  بلاق  رد  یتفرعم  بان  بلاطم  نایب  اعد و  اب  تسا  یمهم  هبرح  یلیخ  مه  نیا  اعد  هبرح  اب  ناشـسدقم  دوجو  ظعاوم 
هدنب ضرع  هک  یناسک  اهردام  ردپ و  يآ   ) زتنارپ رد  هلمج  کی  اجنیا  دیربن  دای  زا  ار  هیداجس  ینارون  هفیحص  نیا  دندوب  يرگنشور 

نیا دنناوخب  دالوا  يارب  ردام  ردپ و  تسه  هیداجـس  هحفـص  نیا  رد  ییاعد  کی  ردام  ردپ و  يآ  دینیبیم  ار  ام  ریوصت  ای  دیونـشیم  ار 
ناوج يارب  ناوـخب  يرگید  يارب  يرادـن  ناوـج  رگا  ناـتدوخ  ناـتناناوج  يریخب  تبقاـع  يارب  ناـتیاه  هچب  يارب  دـیناوخب  ًاـمتح  ار 
هکت کی  نیا  ( تسام همه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هیده  دوش  تلفغ  شزا  دـیابن  هیداجـس  ینارون  هفیحـص  نیا  ناوخب  يرگید 

ياهشزرا مدرم  دنکن  شومارف  دنکب و  فوطعم  ار  مدرم  فطاوع  بولق و  دندوب  ددص  رد  اعد  هبرح  اب  .مدرک  ضرع  زتنارپ  رد  هلمج 
.دینیبب دیناوتیم  هیداجس  ینارون  هفیحص  رد  ار  فراعم  نیرت  بان  .ار  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  يالاو 

: بئاصم نایب  هیرگ و  . 5

رسپ کی  بوقعی  دومرف  هتـشذگ ؟ البرک  زا  لاس  همه  نیا  دینکیم  هیرگ  ردقنیا  ارچ  اقآ  دنتفگ  دعب  درکیم  هیرگ  هتـسویپ  داجـس  ماما 
موصعم یتقو  تسا  هدنز  تسنادیم  منکن  هیرگ  ارچ  تسنادـیم  تسا  هدـنز  شرـسپ  تسنادـیم  يربمغیپ  ملع  هب  فسوی  مان  هب  تشاد 
.دندیرب رس  ممـشچ  يولج  ار  مزیزع  ات  رـصع 18  ات  حبـص  کی  هک  منکن  هیرگ  نم  روطچ  .مینک  هچ  دیاب  ام  دـیامرفیم  ار  هلمج  نیا 

هیرگ دید  یم  درم  ریپ  درک  یم  هیرگ  دـیدیم  لفط  درکیم  هیرگ  دیـسریم  لیقع  نادـناخ  هب  درکیم  هیرگ  هتـسویپ  .منکن  هیرگ  روطچ 
يا تفگ  دـمآ  ناود  ناود  .دربیم  رـس  هدـناباوخ  ار  يدنفـسوگ  یباـصق  دـید  دوشیم  در  ترـضح  اـهباصق  رازاـب  زا  ربکا  هللا  .درکیم 

باصق منکیم  هفاضا  نم  ار  نیا  مینکیم  لمع  میهدـن  بآ  دوشیم  رگم  تسا  نیا  نامکبـس  ام  اـقآ  درک  ضرع  .دـیداد  شبآ  باـصق 
ار رس  ولگ  ریز  زا  مینکیم  زیت  ار  دراک  میریگیم  ار  شیاپ  تسد و  میهدیم  شبآ  ًامتح  میربب  رـس  میهاوخیم  ار  دنفـسوگ  ام  اقآ  هتفگن 
اب ار  دنفسوگ  تقو  چیه  میربیمن  رس  رگید  دنفسوگ  لباقم  رد  ار  دنفـسوگ  ام  مسق  ادخ  هب  اقآ  منکیم  ضرع  نم  ار  نیا  مینکیم  ادج 

هتفگن اما  دیوگب  تسنوتیم  باصق  ار  نیا  هللا  هیقب  ای  منک  ضرع  مهاوخیم  هچ  دینادیم  .مینکیمن  ادج  شندب  زا  ار  شرـس  ندز  هبرض 
تسشن ترضح  میهدیم  بآ  ار  دنفـسوگ  ام  اقآ  .مینکیمن  شحبذ  رـس  تشپ  زا  تقو  چیه  ام  مسق  ادخ  هب  اقآ  هگب  تسنوتیم  باصق 

.دندیرب رس  هدادن  بآ  ار  نم  ياباب  خآ  ندرک  هیرگ  هب 
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يا هضور  نآ  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هضور  تسین  اهنیا  عیقب و  ربق و  تبرق  رگیج و  هضور  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هضور  اما 
تخـس امـش  هب  اـجک  دـینک  لاؤـس  ترـضح  دوـخ  زا  .تسا  يا  هضور  هچ  هضور  نآ  هدرک  ار  شدوـخ  راـک  رهز  زا  لـبق  هک  تـسا 

ماش مدرکیمن  تأرج  نم  الاو  تسا  تداهـش  ماش  .ماش  زا  ناما  ماـش  زا  ناـما  ماـش  زا  ناـما  ماـشلا  دومرف  راـب  هس  ترـضح  تشذـگ 
ار شقح  هک  مراودیما  شخبب و  نامز  ماما  ای  شخبب  هللا  هیقب  ای  منکیم  ضرع  هک  تسا  نیا  داجس  ماما  هضور  داجـس و  ماما  تداهش 

ماما زا  تصخر  نذا و  اب  تسا  ینیگنس  لیقث و  رایسب  يالتبا  داجس  ماما  يالتبا  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هضور  دینک  ادا 
رویز رادقم  کی  هک  موثلک  ما  ترضح  تشذگ  داجس  ماما  رب  یتبیصم  هچ  هک  منکیم  ضرع  ار  شیات  ود  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) نامز

يا هزاورد  زا  ار  ام  ایب  يدروآ  ام  رـس  ار  الب  نیا  هک  الاح  رمـش  دومرف  رمـش  هب  داد  درک  عمج  ار  اهنیا  هلفاق  رد  دوب  هدـنام  هک  تـالآ 
تاعاس هزاورد  رد  هک  درک  باختنا  ار  هزاورد  نیرت  غولـش  دمآ  مه  نوعلم  نیا  .دـننک  هاگن  نامرحمان  نیا  رتمک  هک  نکب  ماش  دراو 

ار هدـیرب  ياهرـس  داد  روتـسد  چـیه  هک  درک  باختنا  ار  هزاورد  نیرت  غولـش  موشیم  دراو  همدـقم  یب  نم  اـقآ  شخبب  هللا  هیقب  اـی  دوب 
نیا زا  ار  ام  عولطلا  یلع  حبـص  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  .دـنهدب  تکرح  اهلمحم  اه و  هواجک  نایم  دـننزب  اه  هزین  يالاب 

ات تاعاس  هزاورد  زا  تسا  هار  تعاس  مین  مدیـسر  رهظ  کیدزن  لقن  کی  يوما  خاک  هب  میدیـسر  یک  دـینادیم  دـندرک  دراو  هزاورد 
هیلع  ) داجس ماما  لد  هب  هتشذگ  هچ  دینیبب  هگید  میدیسر  بورغ  مد  تسا  لقن  کی  میدیـسر  رهظ  زا  دعب  تسا  لقن  کی  يوما  خاک 

یگنـس ینزریپ  کی  ندز  گنـس  مدرم  دـندرک  یم  عورـش  ییاهتقو  کـی  دـیامرفیم  ترـضح  .هار  نیا  رد  ریـسم و  نیا  رد  مالـسلا )
زا وج  کی  شاک  يا  دندرب  نایحیسم  هلحم  وت  ار  ام  دیامرفیم  داجـس  ماما  .داتفا  هزین  يالاب  زا  نیـسح  ماباب  هدیرب  رـس  هب  دز  تشادرب 

دیدـش مق  دراو  امـش  یتقو  اهیمق  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم ترـضح  اـی  ناـج  یب  یب  .دوب  ماـش  مدرم  لد  وت  اـهمق  نیا  تریغ 
هدوب ماش  هبارخ  ماش  رهـش  رد  هطقن  نیرت  فیثک  دینادیم  مدرم  دوش  رت  دنلب  نات  هلان  مگب  دنداد  اج  امـش  هب  مق  رهـش  وت  هلحم  نیرتهب 

مد دراد  فقـس  هن  هبارخ  نیا  دراد  رد  هن  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ماش  هبارخ  وت  ندروآ  ار  تیب  لها  دـندرک  ماـش  دراو 
یب هللا  هیقب  ای  هللا  نذاب  مگ  یم  هگید  هلمج  ات  ود  دندادیم  ناشن  ار  ام  تشگنا  اب  دندشیم  در  ندـمآ  یم  ماش  مدرم  دـشیم  هک  بورغ 

شتآ ار  داجـس  ماما  رگیج  هک  يزیچ  کی  ندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  دیامرف  یم  داجـس  ماما  هموصعم  ترـضح  ای  ناج  یب 
.مربب يزینک  هب  ار  نیسح  رتخد  نیا  هش  یم  دیزی  دز  ادص  دمآ  دیزی  سلجم  وت  ینولعم  کی  هک  تسا  نیا  هدز 
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هللا هلعج  الو  راهنلاو  لیللا  یقبو  تیقب  ام  ًادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبع و  ابا  ای  کیلع  مالـسلا 
.نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  .مکترایزل  ینم  دهعلا  رخآ 

( مالسلا هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هبطخ 

ماش رهش  دراو  یطیارش  رد  يرمق  يرجه  لاس 61  رفص  لوا  رد  (ص ) ربمایپ تیب  لها  همدقم  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  هبطخ 
.دوب هتفرگ  تروص  مومسم  تاغیلبت  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دض  رب  نآ  فارطا  رهش و  نیا  رد  لاس  لهچ  دودح  هک  دندش 

تراسج نیهوت و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  خـماش  تلزنم  ماقم و  هب  هک  دوب  هتخاس  رومأم  ار  تسرپ  لوپ  بیطخ  يدادـعت  هیواعم 
.دنهد رارق  ییوگدب  یشاّحف و  دروم  ار  ترضح  نآ  دننک و 

نایاورنامرف نامکاح و  اهنت  (ع ) داجـس ماما  رـصع  ات  دوب ، هدمآ  رد  ناناملـسم  ورملق  هب  رهـش  نیا  هک  یماگنه  زا  زین  ماش  رهـش  مدرم 
ترـضح نآ  حلاص  باحـصا  شور  هن  دندوب و  هدرک  كرد  ار  (ص ) ربمایپ رـضحم  هن  اذل  دندوب و  هدـید  دوخ  رد  ار  هیما  ینب  هفئاط 

.ار

فالخ رب  دنتـسناد و  یم  ربمایپ  نادناخ  ناگدنامزاب و  ار  نانآ  اهنت  دندوب و  هدـید  نایوما  هرهچ  رد  ار  مالـسا  تدـم  نیا  رد  نایماش 
لتق هب  هفیلخ  هاپـس  طسوت  هدـیروش و  دـیزی !!! نینمؤملاریما  رب  نیـسح »  » مان هب  یجراخ  يدرف  هک  دنتـسناد  یم  ار  نیمه  اهنت  نایفوک 

نـشج هتـسارآ و  ار  رهـش  ارـسا  ناوراک  دورو  يزوریپ و  نیا  هنارکـش  هب  ور  نیا  زا  .دـندش  هتفرگ  تراسا  هب  يو  نادـناخ  هدیـسر و 
.دندوب هتفرگ 

مدرم شنیب  رد  میظع  یلوحت  هک  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نانخس  نیرت  ساسح  زا  یکی  ماش  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هبطخ 
هبطخ داد  رییغت  ًالماک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبسن  ار  وا  یشم  طخ  دز و  مه  رب  ار  دیزی  تالداعم  درک و  داجیا  نایوما  هب  تبسن 
جوا هدیدرگ  داریا  ماش  دجسم  رد  هک  هبطخ  نیا  .دندرک  داریا  ماش  ینید  یسایس و  لاجر  مدرم و  عمج  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  يا 

.تسالبرک نادیهش  طخ  موادت  اروشاع و  غیلبت  تلاسر و  غالبا  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تیقفوم 
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دیجمت هیجوت و  هب  شدالوا و  مالسلا و  هیلع  یلع  تمذم  هب  ات  داد  روتسد  شهاگرد  نابیطخ  زا  یکی  هب  نوعلم  دیزی  سلجم  نیا  رد 
ترـضح زا  هداعلا  قوف  دروآ  ياجب  ار  دنوادخ  يانث  دمح و  تفر و  ربنم  زارف  رب  هکنیا  زا  سپ  بیطخ  .دـیامن  مادـقا  اروشاع  عیاجف 

ره هب  ار  اه  نآ  تفگ و  ینالوط  ینانخـس  دیزی  هیواعم و  تشادگرزب  هب  تبـسن  درک و  یئوگدب  تبیغ و  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) یلع
.داد تبسن  یئوکین  لمع 

قلاـخ بضغ  هلیـسوب  ار  قوـلخم  تیاـضر  وـت ! رب  ياو  بیطخ ، يا  دوـمرف : دز و  داـیرف  بیطخ  نآ  رب  (ع ) داجـس ماـما  لاـح  نیا  رد 
! زاس هدامآ  اجنآ  يارب  ار  دوخ  رگنب و  هدامآ  خزود  رو  هلعش  شتآ  رد  ار  دوخ  هاگیاج  کنیا  .يدیرخ 

: دومرف دیزی  هب  ترضح  هاگنآ 

؟ میوگب نخس  مدرم  اب  مه  نم  یهد  یم  هزاجا  ایآ 

.دادن تیاضر  راک  نیا  هب  تشاد  ناشیا  مالک  ذوفن  ماما و  ياه  يرگاشفا  زا  هک  یسرت  لیلد  هب  دیزی  اما 

.دیوگب دهاوخ ، یم  هچ  ره  ات  راذگب  دراد ؟ يریثأت  هچ  درم  نیا  هبطخ  تفگ : شردپ  هب  دیزی  رسپ  هیواعم  لاح  نیا  رد 

نآ زا  دنرب ، یم  ثرا  هب  مه  زا  ار  تحاصف  ملع و  نانآ  دیناد ، یمن  ار  نادناخ  نیا  ياه  تیلباق  امـش  تفگ : شرـسپ  باوج  رد  دیزی 
.ددرگ ام  ریگ  نابیرگ  نآ  لابو  دزیگنا و  رب  هنتف  رهش  رد  وا  هبطخ  هک  مسرت  یم 

.دورب ربنم  هب  زین  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ات  دنتساوخ  دیزی  زا  ناوارف  رارصا  اب  ماش  مدرم  اما 

! دشاب هدرک  اوسر  ار  نایفسوبا  نادناخ  نم و  هکنیا  رگم  دمآ  دهاوخن  دورف  دور ، ربنم  هب  وا  رگا  تفگ : دیزی 
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!؟ دنکب دناوت  یم  هچ  ناوجون  نیا  دش : هتفگ  دیزی  هب 

.دنا هتشادرب  ملع  اب  ار  ناشماک  یکدوک  رد  هک  تسا  ینادناخ  زا  وا  تفگ : دیزی 

.دورب ربنم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  درک  تقفاوم  دیزی  نایماش ، يراشفاپ  رثا  رد  هرخالاب 

نانآ بلق  نایرگ و  مدرم  مومع  مشچ  هک  دومن  ینارنخـس  يا  هنوگ  هب  تفر  ربنم  زارف  رب  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
: دندومرف یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  ناشیا  .دش  ناسرت 

اَْنلُِّضف َنِینِمْؤُْملا َو  ِبُوُلق  ِیف  َهَّبَحَْملا  َهَعاَجَّشلا َو  َهَحاَصَْفلا َو  َهَحاَمَّسلا َو  َْملِْحلا َو  َْملِْعلا َو  اَنیِطْعُأ  ٍْعبَِـسب  اَْنلُِّضف  ًاّتِـس َو  اَنیِطْعُأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
ِینَفَرَع َو ْدَقَف  ِینَفَرَع  ْنَم  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  اَْطبِـس  اَّنِم  ِِهلوُسَر َو  ُدَسَأ  ِهَّللا َو  ُدَـسَأ  اَّنِم  ُراَّیَّطلا َو  اَّنِم  ُقیِّدِّصلا َو  اَّنِم  ًادَّمَُحم َو  َراَتْخُْملا  َِّیبَّنلا  اَّنِم  َّنَِأب 

ِیبَسَن ِیبَسَِحب َو  ُُهتْأَْبنَأ  ِیْنفِْرعَی  َْمل  ْنَم 

تشاد ینازرا  ام  هب  تسا ، هدیشخب  تلیضف  نارگید  رب  یگژیو  تفه  هب  ار  ام  هدومرف و  اطع  تلـصخ  شـش  ام  هب  دنوادخ  مدرم ! يا 
گرزب ربمایپ  هکنیا  هب  داد  يرترب  نارگید  رب  ار  ام  و  ار ، نینمؤم  بولق  رد  تبحم  تعاجـش و  تحاـصف ، تواخـس ، يراـبدرب ، ملع ،

ماما و  هزمح ،)  ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ریـش  ادـخ و  ریـش  رایط ، رفعج  مالـسلا ،) هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما   ) قیدـص مالـسا ،
ره هاتوک ) یفرعم  نیا  اب   ) .داد رارق  ام  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  راوگرزب  دـنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نسح و 

.مناسانش یم  نانآ  هب  ار  دوخ  منادناخ  ناردپ و  یفرعم  اب  دنتخانشن  ارم  هک  نانآ  يارب  و  تخانش ، هک  تخانش  ارم  سک 
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ُْنبا اَنَأ  يَدـَتْرا  َرَزَْتئا َو  ِنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  اَدِّرلا  ِفاَرْطَِأب  َنْکُّرلا  َلَمَح  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  اَـفَّصلا  َمَْزمَز َو  ُْنبا  اـَنَأ  یَنِم  َهَّکَم َو  ُْنبا  اـَنَأ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ 
ْنَم ُْنبا  اَنَأ  ِءاَوَْهلا  ِیف  ِقاَُرْبلا  یَلَع  َلِمُح  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یََّبل  َّجَح َو  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  یَعَـس  َفاَط َو  ْنَم  ِْریَخ  ُْنبا  اَنَأ  یَفَتْحا  َلَعَْتنا َو  ِنَم  ِْریَخ 

َباق َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یَهَْتنُْملا  ِهَرْدِس  َیلِإ  ُلِیئَْربَج  ِِهب  َغََلب  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یَْـصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ِِهب  َيِرْـسُأ 
ٍِّیلَع ُْنبا  اَنَأ  یَفَطْـصُْملا  ٍدَّمَُحم  ُْنبا  اَنَأ  یَحْوَأ  اَم  ُلـِیلَْجلا  ِْهَیلِإ  یَحْوَأ  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  ِءاَـمَّسلا  ِهَِکئاَـلَِمب  یَّلَـص  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ  ینْدَأ  ْوَأ  ِْنیَـسْوَق 

ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اُولاَق  یَّتَح  ِْقلَْخلا  َمیِطاَرَخ  َبَرَض  ْنَم  ُْنبا  اَنَأ  یَضَتْرُْملا 

رد لمح و  دوخ  يادر  اب  ار  دوسالا  رجح  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم  میافـص ، مزمز و  دنزرف  نم  میانم ، هکم و  دنزرف  نم  مدرم ! يا 
نم متـسه ، نایوگ  هیبلت  ناگدننک و  جح  نیرتهب  دنزرف  نم  مناگدـننک ، یعـس  فاوط و  نیرتهب  دـنزرف  نم  دومرف ، بصن  دوخ  ياج 
نم درک ، ریـس  یـصقالا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  هک  متـسه  يربمایپ  دنزرف  نم  دـش ، راوس  قارب  رب  هک  منآ  دـنزرف 

دنزرف نم  دیـسر ، یلاعت  يراب  ماقم  هاگیاج  نیرتکیدزن  یبوبر و  برق  ماقم  هب  درب و  یهتنملا  هردـس  هب  ار  وا  لیئربج  هک  منآ  دـنزرف 
یفطـصم و دمحم  دنزرف  نم  درک ، یحو  وا  هب  گرزب  راگدرورپ  هک  مربمایپ  نآ  دـنزرف  نم  درازگ ، زامن  نامـسآ  هکئالم  اب  هک  منآ 

.دندرک رارقا  دیحوت  هملک  هب  ات  دیلام  كاخ  هب  ار  ناشکندرگ  ینیب  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  میاضترم ، یلع 

3781 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1100 

http://www.ghaemiyeh.com


ْرُفْکَی َْمل  ٍْنیَنُح َو  ٍرْدَِـبب َو  َلَتاَق  ِْنیَتَْعیَْبلا َو  َعَیَاب  ِْنیَتَرْجِْهلا َو  َرَجاَه  ِْنیَْحمُِرب َو  َنَعَط  ِْنیَْفیَِـسب َو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْيَدَـی  َْنَیب  َبَرَـض  ْنَم  ُْنبا  اـَنَأ 
َنیِِدباَْعلا َو ِْنیَز  َنیِدِهاَجُْملا َو  ِرُون  َنیِِملْـسُْملا َو  ِبوُسْعَی  َنیِدِْحلُْملا َو  ِعِماَق  َنیِِّیبَّنلا َو  ِثِراَو  َنِینِمْؤُْملا َو  ِحـِلاَص  ُْنبا  اَنَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  ِهَّللِاب 

اَنَأ َلِیئاَکیِِمب  ِروُْصنَْملا  َلِیئَْربَِجب  ِدَّیَؤُْملا  ُْنبا  اَنَأ  َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ِلوُسَر  َنیِـساَی  ِلآ  ْنِم  َنیِِمئاَْقلا  ِلَْضفَأ  َنیِِرباَّصلا َو  ِرَبْصَأ  َنِیئاَّکَْبلا َو  ِجاـَت 
ٍْشیَُرق ْنِم  یَـشَم  ْنَم  ِرَْخفَأ  َنِیبِصاَّنلا َو  ُهَءاَدْعَأ  ِدِهاَجُْملا  َنیِطِـساَْقلا َو  َنِیثِکاَّنلا َو  َنِیقِراَْملا َو  ِِلتاَق  َنیِِملْـسُْملا َو  ِمَرَح  ْنَع  یِماَحُْملا  ُْنبا 

ْنِم ٍمْهَـس  َنیِکِرْـشُْملا َو  ِدِیبُم  َنیِدَـتْعُْملا َو  ِمِصاَق  َنیِِقباَّسلا َو  ِلَّوَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ِِهلوُسَِرل  ِهَِّلل َو  َباَجَتْـسا  َباَجَأ َو  ْنَم  ِلَّوَأ  َنیِعَمْجَأ َو 
ِهِْملِع ِهَْبیَع  ِهَّللا َو  ِهَمْکِح  ِناَتُْسب  ِهَّللا َو  ِْرمَأ  ِِّیلَو  ِهَّللا َو  ِنیِد  ِرِصاَن  َنیِِدباَْعلا َو  ِهَمْکِح  ِناَِسل  َنیِِقفاَنُْملا َو  یَلَع  ِهَّللا  یِماَرَم 

ردب و رد  و  درک ، تعیب  راب  ود  ترجه و  راب  ود  و  دیمزر ، یم  هزین  ود  اب  ریـشمش و  ود  اب  ربمایپ  ربارب  هک  متـسه  یـسک  نآ  رـسپ  نم 
هدنرب نیب  زا  ایبنا و  ثراو  نانمؤم و  حلاص  دنزرف  نم  دیزرون ، رفک  ادـخ  هب  یندز  مه  رب  مشچ  هزادـنا  هب  و  دـیگنج ، نارفاک  اب  نینح 

نارابدرب و نیرترابدرب  دنزرف  نم  مناگدننک ، هیرگ  راختفا  ناگدننک و  تدابع  تنیز  نارگداهج و  غورف  ناناملسم و  ریما  ناکرشم و 
زا هک  منآ  دنزرف  نم  درک ، يرای  ار  وا  لیئاکیم  دییأت و  ار  وا  لیئربج  هک  منآ  رـسپ  نم  متـسه ، ربمایپ  تیب  لها  زا  نارازگزامن  لضفا 
نم مشیرق ، نیرتهب  دنزرف  نم  درک ، هزرابم  شنانمـشد  اب  دـیگنج و  نیطـساق  نیثکان و  نیقرام و  اب  دومرف و  تیامح  ناناملـسم  مرح 
رمک هدننکش  نامیا و  رد  يا  هدنریگ  تقبس  لوا  رـسپ  نم  تفریذپ ، ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  هک  نینمؤم  زا  متـسه  یـسک  نیلوا  رـسپ 

دنوادخ و دابع  تمکح  نابز  ناقفانم و  يارب  ادخ  ياهریت  زا  يریت  هباثم  هب  هک  منآ  دنزرف  نم  مناکرـشم ، هدنرب  نایم  زا  نازواجتم و 
.دوب یهلا  ملع  لماح  ادخ و  تمکح  ناتسوب  و  وا ، رما  یلو  ادخ و  نید  هدننک  يرای 
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ًاناَنِع َو ْمُهَُطبْرَأ  ِباَزْحَْألا  ُقِّرَفُم  ِباَلْصَْألا َو  ُعِطاَق  ٌماَّوَق  ٌبَّذَهُم  ٌماَّوَص  ٌِرباَص  ٌماَمُه  ٌماَدْقِم  ٌّیِـضَر  ٌّیِحَْطبَأ  ٌّیِکَز  ٌلُولُْهب  ٌّیَِهب  ٌّیِخَـس  ٌحِمَس 
یَحَّرلا َو َنْحَط  ُهَّنِعَْألا  َِتبُرَق  ُهَّنِسَْألا َو  ِتََفلَدْزا  اَذِإ  ِبوُرُْحلا  ِیف  ْمُُهنَحْطَی  ٌلِسَاب  ٌدَسَأ  ًهَمیِکَـش  ْمُهُّدَشَأ  ًهَمیِزَع َو  ْمُهاَْضمَأ  ًاناَنَج َو  ْمُُهتَْبثَأ 

ِبَرَْعلا َنِم  ٌّيِرِجاَهُم  ٌّيِرَجَـش  ٌّيِدُحُأ  ٌّيِرَْدب  ٌِّیبَقَع  ٌّیِْفیَخ  ٌِّینَدَم  ٌّیِّکَم  ِقاَرِْعلا  ُْشبَک  ِزاَجِْحلا َو  ُْثَیل  َمیِـشَْهلا  ِحـیِّرلا  َوْرَذ  اَهِیف  ْمُهوُرْذَـی 
َهَمِطاَف ُْنبا  اَنَأ  َلاَق  َُّمث  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  يِّدَـج  َكاَذ  ِْنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِّسلا  ُوبَأ  ِْنیَرَعْـشَْملا َو  ُثِراَو  اَُهْثَیل  یَغَْولا  َنِم  اَهُدِّیَس َو 

ِءاَسِّنلا ِهَدِّیَس  ُْنبا  اَنَأ  ِءاَرْهَّزلا 

، ابیکش تالکشم ، رد  ماگشیپ  ادخ ، تساوخ  هب  یضار  یحطبا ، راوگرزب ، دیس ، اهریخ ، عماج  هرهچوکین ، دنمتواخـس ، درمناوج ، وا 
بازحا هزاریش  تخیسگ و  مه  زا  ار  دوخ  نانمشد  بالصا  هتـشر  وا  .دوب  رازگزامن  رایـسب  یگدولآ و  ره  زا  هزیکاپ  راد ، هزور  امئاد 

یتقو هک  عاجـش  يریـش  دننامهو  دوب  خسار  یمزع  راوتـسا و  مکحم و  يا  هدارا  يوق و  تباث و  یبلق  ياراد  وا  .دیـشاپ  مه  زا  ار  رفک 
زاجح و ریـش  وا  .تخاس  یم  هدـنکارپ  ار  اهنآ  داب  ناسب  مرن و  درخ و  ایـسآ  دـننامه  ار  اهنآ  تخیمآ  یم  رد  مه  هب  گنج  رد  اه  هزین 

هنحـص نیا  همه  رد  هک  تسا ، يرجاهم  يرجـش و  يدحا و  يردب و  یبقع و  یفیخ و  یندم و  یکم و  هک  تسا  قارع  گرزب  اقآ و 
هک  ) وا نامه  وا ، يرآ  .نیسح  نسح و  دنزرف : ود  ردپ  و  رعشم ، ود  ثراو  دربن و  نادیم  ریش  تسا و  برع  دیس  وا.تشاد  روضح  اه 

يوناب ارهز  همطاـف  دـنزرف  نم  تفگ : هاـگنآ  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  مدـج  تسوا ) صتخم  هدـنزرا  ياـه  یگژیو  تافـص و  نیا 
.مناهج ناوناب 
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نوچ .دش  دـنلب  هیرگ  هجـض و  هب  مدرم  يادـص  هکنیا  ات  داد  همادا  زیمآ  هرخافم  هسامح  نیا  هب  ردـقنآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح 
.دومن عطق  ار  داجس  ماما  نخس  درک و  ناذا  هب  عورش  نذؤم  ات  داد  روتسد  اذل  دوش  اپب  هنتف  ادابم  دیسرت  دیزی 

: تفگ نذؤم  یتقو 

ُرَبْکَأ ُهَّللا  ُرَبْکَأ  ُهَّللا 

.تسین رتگرزب  ادخ  زا  يزیچ  دومرف : داجس  ترضح 

: تفگ نذؤم  هک  یماگنه 

ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ 

.دنهد یم  تداهش  ادخ  یگناگی  هب  نم  نوخ  تشوگ و  تسوپ ، وم ، دومرف : نیسحلا  نب  یلع 

: تفگ هک  یعقوم 

ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ 

ات شاب  تکاس  دّمحم  ّقح  هب  ار  وت  تفگ : نّذؤم  هب  باطخ  تشادرب و  رس  زا  ار  شیوخ  همامع  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  لاح  نیا  رد 
: دندومرف دیزی  هب  باطخ  ربنم  يالاب  زا  هاگنآ  .میوگب  ینخس  نم 

نم دـج  رگا  و  ییوگ ، یم  غورد  هک  دـنناد  یم  همه  تسا ، نم  دـج  ییوگ  رگا  وت ؟ دـج  ای  تسا و  نم  دـج  ربمغیپ ، نیا  دـیزی ! يا 
ار تالمج  نیا  ترضح  یتفرگ !؟ تراسا  هب  ار  وا  تیب  لها  يدرک و  جارات  ار  وا  لام  یتشک و  متس  يور  زا  ارم  ردپ  ارچ  سپ  تسا 

: تفگ تسیرگ و  دز و  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  تفگ و 

دننام ار  ام  تشک و  ار  مردپ  درم ، نیا  ارچ  سپ  منم ، نآ  تسادخ ، لوسر  شدـج  هک  دـشاب  یـسک  ناهج  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
هلبق هب  يور  و  تسادخ !؟ لوسر  دمحم  ییوگ : یم  زاب  يدش و  بکترم  ار  تیانج  نیا  دیزی ! يا  دومرف : هاگنآ  درک !؟ ریـسا  نایمور 

.دنتسه وت  نمشد  زور  نآ  رد  نم  ردپ  دج و  تمایق  زور  رد  وت ! رب  ياو  یتسیا !؟ یم 
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یهورگ دـندرازگ و  زامن  یـضعب  تساخرب ، ییوهایه  مدرم  نایم  رد  هاگنآ  و  دـیوگب ! هماقا  نذؤم  هک  دز  دایرف  دـیزی  ماگنه  نیا  رد 
.دندش هدنکارپ  هدناوخن  زامن 

ار دجسم  رد  رضاح  مدرم  دومرف ، داریا  ار  اسر  هبطخ  نآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هبطخ  باتزاب 
.دیشخب تراسج  تأرج و  نانآ  هب  تخیگنارب و  نانآ  رد  ار  يرادیب  هزیگنا  داد و  رارق  ریثأت  تحت  تخس 

: تفگ دیزی  هب  تشاد  روضح  سلجم  نآ  رد  هک  دوهی  نادنمشناد  زا  یکی  هک  تسا  هدش  تیاور 

؟ تسیک ناوج  نیا 

.تسا نیسحلا  نب  یلع  وا  تفگ : دیزی 

؟ تسیک نیسح  تفگ : يدوهی 

.دشاب یم  بلاط  یبا  نب  یلع  رسپ  تفگ : باوج  رد  دیزی 

؟ تسیک نیسح  ردام  تفگ : يدوهی  ملاع 

.دّمحم رتخد  همطاف  تفگ : دیزی 

ربمایپ هیّرذ  اب  دب  هچ  .دیتشک  تعرـس  نیا  اب  ار  وا  کلذ  عم  تسا و  امـش  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  نیا  هَّللا !! ناحبـس  تفگ : يدوهی 
شتسرپ ار  وا  ام  داهن  یم  راگدای  هب  نایدوهی  ام  نایم  رد  دوخ  بلص  زا  هون  کی  یسوم  ترضح  رگا  مسق  ادخب  دیدرک !! راتفر  ادخ 

دب هچ  امـش ، رب  فا  دیدرک ؟ دیهـش  ار  وا  رـسپ  دیتسجرب و  زورما  دیا  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ربمغیپ  زورید  هک  امـش  یلو  میدرک ، یم 
! دیتسه یتما 

.دننزب ار  وا  ات  داد  نامرف  دش و  ینابصع  دیزی  لاح  نیا  رد 

: تفگ تساخرب و  يدوهی  نآ  ماگنه  نیا  رد 

هک مرگن  یم  تاروت  رد  نم  تروص  ره  رد  دینک ؛ اهر  دینک  یم  اهر  دیشکب ، دیـشکب  دیهاوخ  یم  دینزب ، دینزب  ارم  دیهاوخ  یم  رگا 
منهج شتآ  راـچد  دریمب  هک  یماـگنه  دوب و  دـهاوخ  نوعلم  هشیمه  دـشاب  هدـنز  اـت  دـشکب  ار  يربماـیپ  هیرذ  یـسک  ره  دـیوگ : یم 

.دش دهاوخ 
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هینابعش هیدالیم  ياهبش  راعشا 

 ( راگزاس اضرمالغ  جاح  هینابعش ( هیدالیم  ياهبش  راعشا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدالو  بش  رعش   : فلا  

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  بش  رعش  ب:   

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق  تدالو  بش  رعش  ج:   

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تدالو  بش  رعش   : فلا

دنک یناوخ  لزغ  اروح  يرگ ،  تحدم  سدقلا  حور  دنک                                  یناشفا  لگ  ناوضر  همطاف  تیب  هب  بشما 

دنک یناهنپ  ادیپ و  افص  لد  اب  مغ  يداش و  دنک                                           ینابر  راونا  زا ،  نهاریپ  نت  هب  یتیگ 

دنک ینابرق  هرابکی  دوخ ،  یتسه  ناهج  دبیز  دنک                                       یناتسلگ  شتآ  هتخوس  ياه  هنیس  رد 

هدمآ ایندب  بشما  ع )  ) یلع نب  نیسح  يرآ  هدمآ                                                  ارهز  دنزرف  لسر  متخ  هناحیر 

همطاف هتفرگ  ناحیر  وزرآ ،  غاب  بشما ز  همطاف                                  هتفرگ  نآرق  دوخ ،  تسد  يور  هب  بشما 

همطاف هتفرگ  نامیا  رهوگ  رواد  بشما ز  همطاف                                         هتفرگ  ناجرم  الو ،  يایرد  بشما ز 

همطاف هتفرگ  ناج  نوچ  رب  هب  ار  شنیسح  بشما  همطاف                                       هتفرگ  ناناج  لد ،  لها  يارب  بشما 
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رگد يرون  نامسآ  رب  دور  ارهز  هناخ  زا  رگد                                     يروش  هدش  اپ  رب  نایئاروشاع  رد  بشما 

هتفای ار  شرگنشور  الب  تاملظب  ناج  ای  هتفای                                             ار  شرهوگ  لد  الو  يایرد  ریس  رد 

هتفای ار  شروآ  بآ  الو  زبسرس  ناتسب  هتفای                                     ار  شروحم  قح  مگ ،  رد  رس  هدش  لطاب 

هتفای ار  شرپ  لاب و  هدمآ  زاورپ  هب  سرطف  هتفای                                              ار  شرب  گرب و  همطاف  دیما  لخن 

همطاف نیسح  دمآ  نایصاع  يا  نایصاع  يا  همزمز                                      نیا  شوگ  هب  دیآ  نیمز  زا  نامسآ و  زا 

همطاف تساهلد  رگنشور  ناج  مزب  زورف  لعشم  نیا                                   تسا  اروشاع  روش  اب  ناقشاع  نیرفآ  روش 

نیا تسارآ  ناهج  رهم  نینوملاریما  هام  نیا                                             تسارهز  هنادرد  لسر  متخ  هناحیر 

نیا تسامیس  ادخ  دبع  ادخ  نوخ  ادخ  هجو  نیا                                        تساپ  ات  رس  نآرق ز  اپب  ات  رس  زا  دیحوت 

میهللا نیسح  دناوخ  دونشب  سک  ره  هک  مسرت  میهاگآ                                       تسه  هچنا  زا  وا  فصو  رد  رگا  میوگ 
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شا هناوید  همه  ملاع  شا  هدادلد  همه  یتسه  شا                                 هناحیر  وا  غاب ،  لد  شا  هناد  رد  وا  رحب و  ناج 

شا هناخ  يادگ  رسکی  نامسآ  نیمز و  قلخ  شا                                        هناورپ  همه  تقلخ  شلفحم  عمش  راثیا 

شا هناگیب  مه  شیوخ  مه  تمحرم  فطل و  نوهرم  شا                                        هنازرف  هناوید و  نونج  ماج  زا  تسمرس 

وا ياروشاع  هظحل  ره  الب  برک و  هدش  اج  ره  وا                                         يارحص  همه  بلق  وا  يایرد  همه  مشچ 

نک زاربا  نک  زاربا  ار  شیوخ  نورد  درد  نک                                       زاس  ینیسح  روشایب  سرطف  اپب  سرطف 

نک زاورپ  نک  زاورپ  وش  هناورپ  وش  هناورپ  نک                                             زاغآ  نک  زاغآ  ار  هتسکشب  لد  فرح 

نک زان  ملاع  قلخ  رب  نینزان  ناز  شکب  يزان  نک                                               زاورپ  نک  زاورپ  وا  يور  عمش  درگرب 

رسپ نیا  تسا  نیسح  ینعی  نایصاع  هاجنلا  باب  رسپ                                   نیا  تسا  نیملاع  رد  ناقشاع  هویحلا  نیع 
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مه دوخ ز  مشچ  هدوشگن  نابز  رب  یفرح  هدروان  مدق                                          ملاع  نیا  رد  دزات  مدق  ناتسب  ورس  نآ 

مرح نآ  درگ  دیدرگ  نک  زاورپ  نز  دنخبل  مرک                                      فطل و  تمحر و  زا  تفرگ  يراتفرگ  تسد 

؟  مغ هچ  ناراک  هنگ  ینعی  يا  هتکن  دراد  هصق  نیا  مه                                  دیسوب ،  شا  هقادنق  شا  هراوهگ  رب  هسوب  دز 

ناتتسمرس هناوید و  منک  دوخ  قشع  ماج  زا  ناتتسد                                            مریگب  نایصع  می  رد  ات  مدمآ  نم 

منک ارجا  قح  نامرف  رس  كرت  اب  مدمآ  نم  منک                                          ایحا  ار  هدرم  لد  ناج  لذب  اب  مدمآ  نم 

منک او  ملاع  ياپ  زا  متس  دنب  مدمآ  نم  منک                                                 ایند  رد  هدازآ  ار  درف  ره  مدمآ  نم 

منک اروشاع  نالعا  ار  زور  ره  مدمآ  نم  منک                                             اپرب  فرش  لدع و  مچرپ  ات  مدمآ  نم 

موش اهلد  رگنشور  دبا  ات  نینوخ  يور  اب  موش                                              اهلزنم  یط  رد  امنهر  ات  مدمآ  نم 
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نم يوخ  نیا  نم  قلخ  نیا  یبن  يوخ  یبن  قلخ  نم                                  يور  نیا  نم  نسح  نیا  ادخ  يور  ادخ  نسح 

نم يوم  نیا  نم  رات  نیا  ناقشاع  نیتملا  لبح  نم                                    يوب  نیا  نم  گنر  نیا  نانج  يوب  نانج  گنر 

نم يوج  نیا  نم  رحب  نیا  رگا  دیناماد  هدولآ  نم                                  يوک  نیا  نم  تیب  نیا  نافراع  يافص  یعس و 

متما تایح  بآ  دوخ  ناشطع   بل  اب  نم  متما                                                    تاجن  کلف  الب  يایرد  نیب  نم 

نم نوهرم  یگدازآ  نم  ریگ  نماد  راثیا  نم                                         نوخ  زا  با  دنشون  نید  غاب  نالگ  نینوخ 

نم نونمم  افو  قشع و  تزع و  لالج و  دجم و  نم                                        نوناق  نتخومآ  نتخوس ،  دوخ  نتخورفا ، 

نم نوگلگ  هرهچ  زا  نیمز ،  رب  دزیر  هک  ینوخ  نم                                     نوحیج  همه  مشچ  نم ،  نوناک  همه  بلق 

دوش یم  ناویا  تفه  نیز  نوزف  شجوم  ره  هک  يرحب  دوش                             یم  نارفغ  رحب  دص  دشوج و  یم  شا  هرطق  ره 

شروای نم  شمدمه ،  نم  ار  هداتفا  ره  رشح  ات  شرپ                                        لاب و  دش  هدیئور  یسرطف  اجنیا  هن  اهنت 
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شربهر نم  ، شا يداه  نم  مگ ،  تشگ  ارحص  هب  سک  ره  شرگنل               نم  شا ،  یتشک  نم  دش ،  قرغ  نافوط  هب  سک  ره 

شرغاس نم  شا ،  یقاس  نم  دش  رای  تسم  هک  سک  ره  شرورس                    نم  شدیس ،  نم  دش ،  تسود  دیهش  سک  ره 

منماد رب  الو  تسد  دنز  رفاک  رگا  یتح  نم                                                   ادرف  سر  دایرف  رگدادما  وگ  کیبل 

نم ياضعا  دنکشب  رگ  منکشن ،  ار  دوخ  نامیپ  نم                                 يادیش  قشاع  قح  قح ،  يادیش  قشاع  نم 

نم يامیس  رس  نوخ  زا  دوش  وگلگ ن  رگا  راب  دص  نم                                   ياپ  ات  رس  هظحل  ره  نوخب  دطلغ  رگا  هر ،  دص 

نم ياروشاع  دالیم و  یکی  دشاب  اهلسن  رب  نم                                          يادرف  نم  زورما  ز  رت ،  هدنز  ددرگ  زور  ره 

دوب ام  نابز  مثیم "  " ناگدادلد لفحم  رد  دوب                                                     ام  ناج  دالیم  ناگدازآ  رب  زور  ره 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تدالو  بش  رعش  ب:

تسا نیقیلا  ّقح  ةولج  ار  ناهج  بشما  تسا                             نیرفآ  يداش  ّيداش  بش  بشما 

تسا نیدباعلا  نیز  دالیم  بش  بشما  تسا                             نیمز  اه  ینامسآ  تشهب  بشما 

تسا نیسح  تسد  رس  رب  رگید  نآرق  تسا                         نیسح  تسه  همه  هک  یکاپ  دولوم 

داد رمث  تفکشب و  هللاراث  يابوط  داز                                 رمق  صرق  همطاف  سورع  بشما 

داز ردپ  تقلخ  ملاع  رب  رسپ  کی  هن  داز                               رسپ  کی  ونابرهش  نابعش  رهش  رد 

تسا نیدباعلا  نیز  هکلب  تدابع  بیز  تسا                           نیدجاّسلا  ماما  انالوم  تسیک  نیا 

وا بل  دهش  زا  شون  ار  اعد  حور  وا                                       بل  اب  يزابقشع  ار  ادخ  رکذ 

وا بت  بات و  يا  هدادلد  رحس  غرم  وا                                 بتکم  نافرع  ملع و  ربص و  راثیا و 
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يدوجس ّیعوکر و  دمح و  ردام  وت  يدوجو                                     يوناب  رهش  ونابرهش  يا 

هدیشک ار  وا  مدقم  كاخ  زان  خر  هدیرفآ                                         توالح  وا  يانث  رد  بل 

هدیمد يدیشروخ  یحو  تیب  هب  بشما  هدیصق                            نیا  رد  لد  لها  يا  دیونشب  ناه 

وا هناورپ ي  هدش  مجنا  نامسا  کی  وا                                     هناخ ي  ناتسا  رد  هم  هداتفاک 

تسا نیسح  نیسای  اهاط و  فسوی  نیا  تسا                        نیسح  نیریش  ناج  نیریش  ناج  نیا 

تسا نیسح  نینوخ  دایرف  لماح  نیا  تسا                              نیسح  نیحایر  ناتسب  ورس  نیا 

شلاصو قاتشم  دنبوقعی  بّویا و  شلاعن                                     فّص  رد  ربص  هداهن  تروص 

شزاس زوس و  کیالم  حور  یقیسوم  شزاین                                   قاتشم  دنتشد  رد و  هوک و 

شزاجح ياوآ  دواد  زا  هدرب  لد  شزامن                            قاتشم  تسا  دنوادخ  بش  ره 

يراج هدجس  رد  دوش  یم  شکشا  يرهن ز  يراز                             هب  دتفا  قح  فوخ  زا  زامن  رد  نوچ 

شیابرلد يادص  نآرق  زا  هدرب  لد  شیاعد                                  تروص  رد  یحو  ّلک  ریسفت 

شیادص گنهآ  هب  ناتسلخن  هدیئور  شیاون                                 ره  رد  افص  قدص و  اونین  کی 

هفیرش تایآ  وچمه  هدرک  زاجعا  هفیحص                                      قاروا  هب  شتاجانم  رکذ 

دهاش هنییآ  نوچ  هتشگ  ار  ادخ  هجو  دحاو                                 ُهللا  هیآ ي  لاخ  طخ و  نسح و 

دعاص نآرق  دوب  شتاجانم  رکذ  دئاق                                         ربص  رد  ار  بّویا  ار  بوقعی 

یقاب تسوا  زا  یلع  نبا  نیسح  لسن  یقاس                            تسار  نآرق  ماک  ناشطع  ماک  اب 

شفاکتعا ماقم  لد  مارحلا  تیب  شفالک                                ناج ، لامج و  رادیرخ  فسوی 

شفاوط مرگرس  هبعک  نطاب  مشچ  رد  شفاطم                                  دمآ  مرح  رهاظ  هدید ي  رد 

مزمز هام  يا  ابحرم  ًالهس  ًالها و  مزمز                                        هاچ  زا  ادن  دیآ  شندید  اب 

هتسشن لد  رب  وت  رهم  تدالو  زا  شیپ  هتسب                                وت  ریجنز  هب  نیعلاروح  فلز  يا 
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هتسکشرس تروبص  گنس  رب  بّویا  هتسد                                هتسد  تیوک  راّوز  کلم  ّنج و 

ییافطصم ینیسح  ارهز ، نسح ، ردیح ، ییافص                          هورم ، ینم ، رعشم ، یتسیک ، وت 

قلطم ّقح  يا  یگدنب  رد  قح  دبع  يا  قتشم                             دوبعم  هولج ي  زا  تا  هولج  يا 

قح ترضح  زج  یسک  دناوتن  وت  حدم  قدزرف                                      رد  قدزرف  ددرگ  رگا  ملاع 

هنیدم مه  ییالبرک ، مه  يا ، هّکم  مه  هنیرق                                   یب  يا  یتسیک  میوگ  راذگب 

ینیدباعلا نیز  تنا  اب  ّقح  حودمم  نید                                      ّلک  نامیا ، ّلک  نآرق ، ّلکوت 

ینیمز زا  اه  نامسآ  رد  رتروهشم  ینیقیلا                               نیع  تایحلا  نیع  هللا و  نیع 

نوچ يدمآ  شرف  رد  تسا  شرع  رد  وت  ياج  نوچیب                                   ّیح  تاذ  رون  ینامسآ  يا 

درادن دراد  رهگ  یکاپ  نیدب  ایرد  درادن                                   دراد  رمق  صرق  وت  وچ  نودرگ 

درادن دراد  رمث  یبوخ  نیدب  یبوط  درادن                                   دراد  رجش  تماق  نیدب  انیس 

ینامسآ رد  رتروهشم  نیمز  زا  وت  یناهج                                   ياهرت  بوخ  زا  رت  بوخ  وت 

تمابدرگ رتوبک  نوچمه  سدقلا  حور  تماع                                  ضیف  ياوه  رد  ملاع  ناصاخ 

تماش رازاب  تبحص  مه  اهریجنز  تمالغ                                        تاجانم  اب  ناراب  هدیراب 

وت اب  هدرک  ادیپ  هبعک  ردق  هناریو  وت                                   اب  هدرک  اوجن  حبص  ات  رحس  غرم 

يدرک مالسا  يرای  نمشد  جوم  رد  يدرک                            ماش  نمشد  مشچ  رد  ار  ماش  وت 

يدرک ماش  رد  البرک  بالقنا  وت  يدرک                                          مالعا  ار  هللاراث  حتف  وت 

هتفرگ تنیز  تمد  زا  مثیم "  " راعشا هتفرگ                                    تیّرح  وت  زا  يریسا  رد  نید 

: مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق  تدالو  بش  رعش  ج:

منید يوزاب  ادخ  زیرنوخ  ریشمش  میک  نم  منید                        تشپ  نم  میک  نم  قیاقح  يور  میک  نم 
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منیتسآ رد  یلع  نبا  نیسح  تسد  میک  نم  منیتسار                                ماما  زابرس  رادرس و  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منیبملا                             حتف  افو  روش و  ۀهبج  رد  میک  نم 

منیسح رادید  قاتشم  یکدوک  زا  میک  نم  منیسح                              رای  میک  نم  ردیح  دنزرف  میک  نم 

منیسح راثیا  هاگشناد  داتسا  میک  نم  منیسح                              رادیرخ  منیریش  ناج  اب  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منید                               هار  غارچ  مشاه  ینب  هام  میک  نم 

میاشگ لکشم  میک  نم  مدارملا  باب  میک  نم  میافو                        رهم و  میک  نم  میافص  قدص و  میک  نم 

میالبرک ياوق  ّلک  هدنامرف  میک  نم  میادخ                              تسد  یلع  نبا  نیسح  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منیلسرملا                          ریخ  طبس  ياول  بحاص  میک  نم 

ملامک رحب  میک  نم  ملالج  هوک  میک  نم  ملاثم                           ردیح  میک  نم  ملاصخ  دمحا  میک  نم 

ملاح روش و  قشع و  راثیا و  البرک  کی  میک  نم  ملآ                              ياّقس  میک  نم  نآرق  زابرس  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منیمز                                 هام  میک  نم  منامز  رخف  میک  نم 

تدابع دهز و  میک  نم  تدارا  قشع و  میک  نم  تداهش                         درم  میک  نم  تعاجش  ریش  میک  نم 

تدابع لصا  میک  نم  تیالو  لسن  میک  نم  تداعس                     دجم و  میک  نم  تمارک  فطل و  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منینزان                            تسد  هدیسوب  یلع  وکنآ  میک  نم 

منیملاع غارچ  مشاه  ینب  هام  میک  نم  منیسح                         تشپ  میک  نم  قیاقح  حور  میک  نم 

منیز بیز و  ار  یلع  الوم  نماد  نم  میک  نم  منیع                              ود  رون  ار  هللا  نیع  راچ  نم  میک  نم 
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منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منیرفآ                               روش  الو  لها  عمجم  رد  میک  نم 

ممامت هام  نیمز  رد  مشاه  لآ  رب  میک  نم  ممامالا                          نبا  میک  نم  منیسحلا  باب  میک  نم 

ممایق نوخ و  رگشل  ياورنامرف  میک  نم  ممالغ                               ار  ارهز  دنزرف  ادخ  نوخ  میک  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منیبج                            رهم  ار  قاشع  یهداجس  میک  نم 

مهام صرق  تیالو  سمش  ۀمیخ  درگ  هب  نم  مهاپس                            اهنت  نت  اب  ار  یلع  نب  نیسح  نم 

مهاج ردق و  ماقم و  رد  نادیهش  زا  رتارف  نم  مهانپ                          ابقع  رد  هچ  ایند  رد  هچ  ار  قیالخ  نم 

منینمؤملاریما دنزرف  ساّبع  میک  نم  منیسپاو                              زور  هب  مثیم "  " روای عیفش و  نم 

: مالسلا هیلع  داجس  ماما  لئاضف  زا  يا  هقیقد  هد  ربنم 

: مالسلا هیلع  داجس  ماما  لئاضف  زا  يا  هقیقد  هد  ربنم 

لا جوا ك_م_ هب  یملع  يداـبع و  یقـالخا ، تاـهج  هـمه  رد  قـح و  هدـیزگرب  لـماک و  یناـس  _ نا مرا ، ياو چ_ه_ پ_ي_ش_
لئاضف یناسنا و  ياهـشزرا  هک  يوما  تموکح  هایـس  نارود  رد  .دوب  (ص ) ادخ لوسر  نآرق و  ینیع  مسجم و  هنومن  هد و  _ي_ سر

زا يرورپ  ّتیعر  ییوخ و  مرن  یتسود ، عون  عضاوت ، یتسیز ، هداس  دهز ، هدهاشم  ياج  هب  مدرم  هدـش و  هدرپس  یـشومارف  هب  یقالخا 
نانآ ینیب  گرزب  يروحم و  دوخ  ییارگ ، لّمجت  ّتیفارـشا ، یبلط ، ایند  دـهاش  (ص ،) ربما هفیلخ پ_ي_ ناونع  هب  دوخ  نارادـمامز 

شدو م_ج_م_ع ه_م_ه _ جو _ش_ي_د و  خرد هد  _ نزور يد ف_ _ي_ شرو نو خ_ چ_ ما ، ُ_م_ ما ه _ ما نآ  _د ، ندو ب_
.تشاداو (1) نیسحت  هب  ار  نمشد  تسود و  هکنادنچ  تشگ ؛ هدش  شومارف  ياهشزرا  لئاض و  ف_
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هریـس تسا ، نانمؤم  ماما  ناراکزیهرپ و  رورـس  نادهاز ، ياوشیپ  ناگدـننک ، تدابع  تنیز  وا ، دـسیون : یم  یعفاش  هحلط  نب  دـمحم 
(1)  . ...تسا راگدرورپ  دزن  وا  برق  ماقم  رگنایب  شیامیس  و  (ص ) ادخ لوسر  حلاص  دنزرف  يو  _ت ك_ه  سا نآ  هاوگ  شا 

نیرتهب و ًاتقیقح  هک  ناشتکرب ، اب  رمع  لوط  رد  ترضح  نآ  یقالخا  مراکم  هریس و  لئاضف ، زا  ییاه  هنومن  اه و  هولج  لاجم  نیا  رد 
: میشک یم  ریوصت  هب  ار  تسا  يرشب  عماوج  يارب  وگلا  نیرتلماک 

 : تدابع ینوزف  . 1

نیز نیدباعلا ، دّیس   ) ناگدننک تدابع  شخب  تنیز  رورس و  ترـضح  نآ  هک  دوب  يدح  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  ع )  ) مراهچ ماما  شیاین 
عـضاوم همه  هک  دییاس  یم  كاخ  رب  یناشیپ  يردق  هب  ّقح  هاگـشیپ  رد  يو  .تفای  بقل  داّجـس )  ) هدننک هدجـس  رایـسب  و  نیدـباعلا )

نآ هب  ور ، نیا  زا  دـیرب ، یم  ار  اـه  هنی  زا پ_ دد  را پ_ن_ج ع_ را و ه_ر ب_ ود ب_ لا  تسب و ه_ر س_ یم  هـنیپ  شا  هدـجس 
(2) .د م_ي گ_ف_ت_ن_ _ب پ_ي_ن_ه ه_ا ) حا ي_ع_ن_ي ص_ ( ) َ_ن_تا فَّثلا وُذ   ) ترضح

نآ تـّلع  زا  .دـیرپ  یم  شکراـبم  هرهچ  زا  _گ  نر _ت  فر _و م_ي گ_ ضو _ي ك_ه  ما ه_ن_گ_ (ع ) دا _ّ ما س_ج _ ما
(3) !؟ متسیاب یسک  هچ  ربارب  رد  مهاوخ  یم  دیناد  یم  ایآ  دومرف : .دش  لاؤس 

هاگچیه نوچ : دندیما ، دا ن_ _ّ ار س_ج وا  دیامرف : یم  داجـس )  ) بقل هب  شراوگرزب  ردپ  ندـش  بّقلم  تلع  دروم  رد  (ع ) رقاب ماما 
 ( بحتـسم ای  بجاو   ) هدجـس ار ك_ه  نآر  زا ق_ يا  _ه  يآ تقو  چیه  درک ؛ یم  هدجـس  هک  نآ  رگم  دروآ  یمن  دای  هب  ار  یتمعن 
هک نآ  رگم  درکن  عفد  وا  زا  ار  يراوگاـن  يد و  ها ب_ دـنوادخ ه_ي_چ_گ_ درک ؛ یم  هدجـس  هک  نآ  رگم  دـناوخ  یمن  تشاد 

درکن حالصا  ار  رفن  ود  نیب  هاگچیه  درک ، هدج  ك_ه س_ نآ _ غراف ن_ش_د م_گ_ر  بجاو  زامن  زا  نامز  چیه  درک ، هدجس 
_ع ضاو _ي م_ ما رد ت_م_ هد  را س_ج_ _ ثآ هد ه_ا ) _ن س_ج_ يا _ي  نوز رثا ف_ رب  ، ) درک هدجـــــس  هـــــک  نآ  رگم 

(4) .دوب نا  _ تر ن_م_يا نآ ح_ض_ دو  س_ج_
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(، ع  ) رقاب ماما  داجـس و  ماما  تماما  رـصع  رد  مالـسا  خیرات  زا  سابتقا  ص 77 . لوؤسلا ، بلاطم  هحلط ، نب  دـمحم  یعفاـش ، ( 2 - ) 1
.یعیفر یلع  هتشون 

.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 233 . ج 1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، خیش  ( 3 - ) 2
.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 232 . نامه ، ( 4 - ) 3
.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 233 . نامه ، ( 5 - ) 4
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 : تشذ وفع و گ_ . 2

یم دای  نینچ  دوخ  هتـسجرب  يوخ  نیا  زا  مامه  ماما  نآ  .دوب  ع )  ) مراهچ ياوشیپ  ياهتلـصخ  رگید  زا  نداد  یکین  هب  ار  يدـب  خـساپ 
نآ بحاص  یفالت  ماقم  رد  هک  دـشاب  یمـشخ  هعرج  زا  رتبوب  دز م_ن م_ح_ مد ك_ه ن_ _ي_ شو يا ن_ن_ _ه  عر ج_ : » دـنک

(1) دوب )! اهیندیشون  نیرتاراوگ  نم ، يارب  مشخ  ندرب  ورف  « ) .میاینرب

نارـضاح هب  ع )  ) ماما درم ، نآ  تشگزاب  زا  سپ  .تفگن  ینخـس  ترـضح  نآ  .درک  تراسج  ع )  ) ماما هب  یمـشا  يدر ه_ يزور م_
زین ارم  خـساپ  میورب و  وا  دزن  اـت  دـییایب  نم  هارمه  مراد  تسود  _د ؛ يد ش_ن_ي_ در گ_ف_ت ، _ن م_ يا _چ_ه  نآ دومرف :

.دیونشب

زا و  دـنرب ، یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک ...  دنتـسه  یناسک  ناراکز  _ي_ هر پ_ : » درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  داـتفا و  هار  هب  ع )  ) ماـما
(2) .دراد » یم  تسود  ار  ناراکوکین  ادخ  و  دنرذگ ؛ یم  رد  مدرم  ياطخ 

هدامآ ار  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا _  هدـمآ  یفـالت  يارب  ع )  ) ماـما درک  یم  روصت  هک  يو _  .دیـسر  درم  نآ  لزنم  رد  هب  ع )  ) ما _ ما
هچنآ یتفگ ؛ ینانخـس  يدمآ و  نم  دزن  شیپ  یتاظحل  وت  ردارب ! يا  دومرف : يو  هب  ع )  ) ماما .دمآ  نوریب  دوب  هدرک  دروخرب  خـساپ و 

.دزرمایب ار  وت  ادخ  تسین  رگا  و  دزرمایب ، ارم  دنوادخ  تسه  نم  رد  رگا  یتفگ 

دوبن و امـش  رد  متفگ  هچنآ  تفگ : دز و  هسوب  ترـضح  نآ  یناشیپ  رب  دش و  هدنمرـش  ع )  ) ماما زا  یـشنکاو  نینچ  ندـید  اب  درم  نآ 
(3)! مرتراوازس نادب  دوخ 
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ص 146. ج 2 ، داشرا ، دیفم ، خیش  ( 8 - ) 3
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 : نادنمزای ب_خ_ش_ش ب_ه ن_ . 3

ناراوگرزب نآ  زا  کی  ره  یگدـنز  رد  هک  دوب  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  همه  ریگارف  تلـصخ  ناـنآ ، تالکـشم  هب  یگدیـسر 
.دروخ یم  مشچ  هب  یناوارف  ياه  هنومن 

زا هتشابنا  _ي  نا _ب_ نا ره ش_ب ب_ا  (1) و  .درک یم  نیمأت  ار  دنمتسم  ياه  هداوناخ  زا  يدایز  دادعت  یگدنز  (ع ) داّجـس ماما 
هک دـیمهفن  یـسک  دوب  هدـنز  ترـضح  نآ  _ت_ي ك_ه  قو ات  .تفر  یم  نانآ  ياه  هناـخ  هب  سانـشان  روط  هب  اـمرخ و ...  ناـن و 

هدوب ع )  ) نیـسح نب  یلع  سانـشان  درف  نآ  هک  دنتفایرد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  .دـنک  یم  نیمأت  یـسک  هچ  ار  نانآ  ياهزاین 
(2) .تسا

_ز گر ه_ دوـــمرف : یم  داد و  یم  هقدــــص  ار  نآ  دــــننامه  هـــک  نآ  رگم  دروـــخ  یمن  ییاذــــغ  چــــیه  مراــــهچ  ياوــــشیپ 
.دـینک قاـفنا  ( ادـخ هار  رد  ) دـیراد یم  تسود  هچنآ  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر  یمن  يرا  _ كو ب_ه(ح_ق_ي_ق_ت)ن_ي_ك_

(3)؛(4)

_ك_ه نآ زا  دو ك_ه ق_ب_ل  _ن ب_ يا نداد  _ه  قد قا و ص_ _ف_ نا رد  ع )  ) _ن يد _ _با عــــلا _ن  يز ما  _ ما شور 
: دومرف دش ، لاؤ  نآ س_ زا ع_ّتل  _ت_ي  قو .د  _ي_ سو ار م_ي ب_ نآ  _د  هد _ن_د ب_ مزا ار ب_ه ن_ي_ _ه  قد ص_
هب دـسرب  دـنمزاین  تسد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هقدـص  .منز  یم  هسوب  ار  مراگدرورپ  تسد  هکلب  مسوب ، یمن  ار  هدـننک  لاؤس  تسد  نم 

(5) .دسر یم  مراگدرورپ  تسد 

3798 ص :

رکذ راوناخ  دص  ترضح  نآ  لّفکت  هداو ه_يا ت_ح_ت  _ نا داد خ_ ت_ع_ _ر(ع ) قا ما ب_ _ ما زا  _ت_ي  ياور رد  ( 9 - ) 1
.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 154 .) ج 4 ،  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم ، ك : ر .   ) تسا هدش 

.یعیفر یلع  هتشون  ع ،)  ) رقاب ماما  داجس و  ماما  تماما  رصع  رد  مالسا  خیرات  زا  سابتقا  ص 258 ، داشرا ، دیفم ، خیش  ( 10 - ) 2
.92 نارمع ، لآ  َنوُّبُِحت ، اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولانَت  َْنل  ( 11 - ) 3

.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 89 . ج 46 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  ( 12 - ) 4
.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 74 . نامه ، ( 13 - ) 5
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: دوـمرف یم  هراـب  نیا  رد  راوـگرزب  نآ  .دو  نآ ب_ نداد  ما  _ج_ نا يّر  س_ _ه ، قد رد ص_ _ي  مار نآ گ_ _گ_ر  يد شور 
(1) .دنک یم  شوماخ  ار  راگدرورپ  مشخ  شتآ ) ، ) یناهنپ هقدص 

 : مرا ما چ_ه_ _ ما تعاجش  . 4

نآ هد  _ن_ بو نا ك_ تخـس و س_خ_ن_ عضوم  .دوب  زیتـس  ملظ  ریلد و  عاجـش ، مالـسلا ، مهیلع  ناـماما  ریا  نو س_ ه_م_چ_
تعاجش یحور و  تّوق  هاوگ  نیرتهب  کلملادبع  دیزی و  هّللادیبع ، نوچمه  يا  هماکدوخ  نارگمتـس  _ر  بار رد ب_ تر  ح_ض_

.تسا مامه  ماما  نآ  تماما  نارود  البرک و  هعقاو  زا  دعب  ياه  نایرج  رد  راوگرزب  نآ 

دیدـهت نتـشک  هب  ارم  ایآ  دومرف : دوب  هدرک  لتق  _د ب_ه  يد ار ت_ه_ تر  نآ ح_ض_ هّللاد ك_ه  _ر ع_ب_ي_ بار رد ب_
؟(2) تسام تمارک  تداهش ، ام و  شور  ادخ ) هار  رد   ) ندش هتشک  هک  یناد  یمن  رگم  ینک ؟ یم 

بازحا دحا و  ردب ، زور  رد  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مّدج  هک  یناد  یم  وت  رخـص ! دنه و  هیواعم و  رـس  يا پ_ دومرف : دیزی  ربارب  رد 
(3) .دندوب نارفاک  رادمچرپ  وت  ّدج  ردپ و  یلو  دوب ؛ مالسا  رادمچرپ 

:؟ دینک یمن  دمآ  تفر و  ام  اب  ارچ  سپ  متسین ، امش  ردپ  لتاق  هک  نم  تفگ : درک و  راضحا  ار  ترضح  نآ  هک  کلملادبع  ربارب  رد 

؛ تخاس هابت  تیانج ، نیا  اب  ار  شیوخ  ترخآ  نکیل  داد ؛ همتاخ  وا  يویند  یگدـنز  هب  دـنچ  مرد ه_ر  _ل پ_ ق_تا دومرف : ماـما 
(4)! شاب یشاب  وا  دننام  يراد  تسود  مه  وت  رگا 

3799 ص :

.ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 88 . نامه ، ( 14 - ) 1
(. ص 633 ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ك : ر .   ) ُهَداهَّشلا اُنتَمارَک  ٌهَداع َو  اَنل  َْلتَْقلا  َّنَا  َتِْملَع  امَا  ینُدِّدَُهت ؟ ِْلت  _َ ْقلا _ِ بءا ( 15 - ) 2

.نامه ( 16 - ) 3
ثیداحالا عماج  رازفا  مرن  ص 121 . ج 46 ، راونالا ، راحب  ( 17 - ) 4
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ّلحم خاـک و  رد  ّدبتـسم ، ردـلق و  ناـمکاح  نیا  ربارب  رد  زیمآ  باـتع  نانخـس  نینچ  ناـیب  عطاـق و  عضوم  ذا چ_ن_ي_ن  ّ_خ_ تا
.دبلط یم  روصت  قوف  یتعاجش  نانآ ، تموکح 

دیزی ًاصوصخ  هیما و  ینب  هاگتـسد  داسف  ملظ و  اه و  تیاـنج  يرگاـشفا  هب  هک  دـیزی  خاـک  رد  ترـضح  نآ  نیـشتآ  هبطخ  هوـالع  هب 
.دراد ترضح  نآ  تعاجش  یحور و  تردق  جوا  زا  ناشن  زین  دیماجنا 

رصحنم تسا و  یقالخا  لیاضف  هریس و  نیرت  لیدب  یب  نیرت و  لماک  ع )  ) تیب لها  تامارک  لیاضف و  یقالخا و  هریس  هک  نآ  هجیتن 
نیا اـما  .تسا  يراـج  يراـس و  ناـشیا  یگدـنز  هظحل  هظحل  رد  دوـش و  یمن  ناـشیا  راـبرپ  یگدـنز  زا  يا  هلحرم  اـی  هرود  کـی  هب 

.تسا توافتم  اه  نایرج  دارفا و  ربارب  رد  یناکم و  ینامز و  طیارش  هب  هتسب  تالامک  تایحور و 

تشذگ تبحم و  قافنا و  دنا و  ِساّنلا  ِنَع  َنیفاْعلا  َو  َْظیَْغلا ، َنیمِظاْکلاَو  هعماج ...  يافعض  نامورحم و  نافعضتسم و  ربارب  رد  یهاگ 
نیرتریلد و نیرت ، عاجش  متـس ، روج و  نامکاح  ناملاظ و  ناربکتـسم و  ربارب  رد  زین  یهاگ  و  دوش ، یم  زیربل  ناشدوجو  رـساترس  زا 

.دنا ملاظ  زا  مولظم  قح  ندناتس  يارب  اه  ناسنا  نیرت  مکحم 

هیلع هللا  مالس  داّجس  ماما  لئاضف 

ع)  ) داّجس ماما  لئاضف 

یمارگ لوسر  زا  سپ  نیتسار  ياوشیپ  نیمراهچ  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نبا  ّیلع  نیدباعلا ، نیز  و  نیفراعلا ، ماما  و  نیدجاسلا ، دّیس 
.تسا مالسا 

یلع ترضح :  نآ  مان 

نسحلا وبا  و  دّمحم ،  وبا  ناشیا :  هینک 

.نیدجاسلا دّیس  و  نیدباعلا ، نیز  ّیکز ، نیما ، داّجس ، ناشیا : ياه  بقل 
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ع)  ) نیسح ماما  ناشیا :  ردپ  مان 

( نانز هاش  هب  فورعم   ) ونابرهش ناشیا :  ردام  مان 

.يرجه لاس 38  نابعش ) مجنپ  ای   ) یلوالا يدامج  همین  ّدلوت :  خیرات 

هتسناد مرحم  ای 25  مرحم  ار 18  ناشیا  تداهـش  زور  مه  ناـخّروم  زا  یخرب   ) .يرجه لاس 95  مّرحم  هاـم  زور 12  تداهـش : خیرات 
(. دنا

.لاس  34 ناشیا : تماما  تّدم 

داّجس ماما  ياه  یگژیو 

هدیمح لاصخ  وترپ  رد  هک  میرب  یم  یپ  ترضح  نآ  تارّکفت  يافرژ  ّتیصخش و  قمع  هب  ع ،)  ) نیدباعلا نیز  ماما  تایح  یسررب  اب 
تیب لها  ناوریپ  درادرب و  نایم  زا  ار  هعماج  دـشر  عناوم  تسناوت  اه ، ّتیمولظم  اه و  ّتیدودـحم  دوجو  اـب  دوخ ، هدـیجم  تافـص  و 

.دهد روبع  یعامتجا  یسایس و  ياهانگنت  نیرت  تخس  زا  یکی  زا  ار  مالسلا ) مهیلع  )

: نارگید مالک  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  لئاضف 

لئاضف هنیمز  رد  یمالـسا  فلتخم  بهاذـم  زا  فورعم  نادنمـشناد  نانخـس  زا  یخرب  ناـیب  هب  راـصتخا ، تیاـعر  روظنم  هب  اـجنیا  رد 
: مینک یم  هدنسب  ترضح ، نآ  شناد  ملع و  و  تدابع ، دهز و  یقالخا ،

، يرهُزلا ملسم  نبا  دّمحم 

: دیوگ یم  نینچ  ع )  ) داجس ماما  هراب  رد  ماش ، زاجح و  رد  فورعم  ياهقف  نادنمشناد و  زا 

نیرت لضاف  ع ،)  ) نیـسحلا نبا  ّیلع  ینعی : دلج 36 .) قشمد ، خیرات  ". ) هعاط مهنـسحأو  هنامز ، لهأ  لضفأ  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  "

". تدابع تعاط و  تهج  زا  نانآ  نیرتهب  و  دوب ، دوخ  نامز  رد  مدرم 

، ّبیسم نبا  دیعس 

: دراگن یم  نینچ  ترضح  نآ  هراب  رد  هنیدم  رهش  فورعم  هیقف 

رت اسراپ  رت و  راد  تناـما  ار  يدرف  ینعی : دلج 2 ." ءایلوالا ، هرهمج  ". ) نیـسحلا نب  یلع  نیدـباعلا  نیز  نم  عروأ  عدوأ و  تیأر  ام  "
.ما هدیدن  نیسحلا ، نبا  ّیلع  نیدباعلا  نیز  زا 
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سنا نبا  کلام 

: دیوگ یم  نینچ  ترضح  نآ  هراب  رد  زین 

نبا ّیلع  دننام  یسک  ربمایپ ، تیب  لها  نایم  رد  ینعی : (. دلج 4 ءالبنلا ، مالعأ  ریس  ". ) نیـسحلا نب  ّیلع  لثم  تیبلا  لهأ  یف  نکی  مل  "
.تسا هدوبن  نیسحلا 

: دیوگ یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  یلامث ، هزمح  وبا 

(. دلج 1 راحبلا ، هنیفس  ". ) بلاط یبأ  نب  یلع  نم  ینغلب  ام  الإ  نیسحلا  نب  یلع  نم  دهزأ  ناک  سانلا  نم  دحأب  تعمس  ام  "

.تسا هدیسر  نم  هب  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  ماما  هراب  رد  هچنآ  رگم  دشاب ، نیسحلا  نبا  یلع  زا  رت  دهاز  یسک  ما  هدینشن  ینعی :

، زیزعلادبع نبا  رمع 

: تفگ نینچ  دنا ، هتفر  ایند  زا  داجس  ماما  دینش  هک  یماگنه 

تنیز و  مالسا ، ییابیز  و  ناهج ، ییانشور  ینعی : دلج 3 .) یبوقعی ، خیرات  ". ) نیدباعلا نیزو  مالسإلا ، لامجو  ایندلا ، جارس  بهذ  "

.تفر ایند  زا  نایاسراپ 

، رکاسع نبا 

: دیوگ یم  نینچ  فورعم ، خّروم 

(. دلج 36 قشمد ، خیرات  ". ) ًاعرو ًاعیفر  ًایلاع  ثیدحلا ، ریثک  ًانومأم ، هقث  نیسحلا  نب  یلع  ناک  "

.دوب اسراپ  هبترم و  دنلب  و  ماقم ، الاو  و  ثیداحا ، زا  يرایسب  يوار  و  رادتناما ، و  قوثو ، دروم  يدرف  نیسحلا ، نبا  ّیلع  ینعی :

، ینالقسع رجح  نبا 

: دیوگ یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد 

تیأر ام  يرهزلا : نع  هنییع  نبا  لاق  روهشم ، لضاف ، هیقف ، دباع ، تبث ، هقث  نیدباعلا ، نیز  بلاط ، یبأ  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  "

(. دلج 2 بیذهتلا ، بیرقت  باتک  ". ) هنم لضفأ  ًایشرق 

زا هنییع  نبا  .دوب  فورعم  لضاف و  هیقف و  دهاز و  دوب ، دامتعا  قوثو و  دروم  نیدباعلا ، نیز  بلاط ، یبا  نبا  نیـسحلا  نبا  یلع  ینعی :
.هدیدن وا  زا  رتهب  شیرق ، هفیاط  زا  ار  سک  چیه  هک : تسا  هدرک  لقن  يرهز 
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، یبوقعی

: دیوگ یم  نینچ  ترضح  نآ  هراب  رد  زین  فورعم  خّروم 

رثأ نم  ههجو  یف  ناک  امل  تانفثلا ، اذ  ًاـضیأ  یمـسی  ناـکو  نیدـباعلا ، نیز  یمـسی  ناـکو  هداـبع ، مهدـشأو  ساـنلا ، لـضفأ  ناـک  "

(. دلج 3 یبوقعی ، خیرات  ". ) دوجسلا

راثآ اریز  دـندیمان ، تانفثلا " اذ   " ار وا  نینچمه  .دـنا  هدـیمان  ناگدـننک  تدابع  تنیز  ار  وا  دوب ، مدرم  نیرتدـباع  نیرتهب و  وا  ینعی :
.دوب ادیوه  وا  یناشیپ  رد  هدجس 

، ظحاج

: دسیون یم  نینچ  ع )  ) داجس ماما  هراب  رد  رادمان ، يارس  نخس  بیدا و 

ملو یماعلاک  الإ  یلزتعملا  رأ  ملو  یلزتعملاک ، الإ  یعیـشلا  رأ  ملو  یعیـشلاک ، الإ  هرمأ  یف  یجراخلا  رأ  ملف  نیـسحلا  نب  یلع  امأ  "و 
(. بلاطلا هدمع  باتک  ". ) همیدقت یف  کشیو  هلیضفت ، یف  يرامتی  ًادحأ  دجأ  ملو  یصاخلاک ، الإ  یماعلا  رأ 

رد ناگبخن ، صاوخ و  مدرم ، هماع  هلزتعم ، نایعیـش ، جراوخ ، زا  ّمعا  ناملـسم ، فیاوط  همه  هاگدـید  نیـسحلا ، نبا  ّیلع  ماما  ینعی :
.دنک ّکش  ای  ثحب و  وا  یماگشیپ  ّتیلضفا و  دروم  رد  هک  ار  یسک  مدیدن  .تسا  یکی  وا  هراب 

" هّیمیت نبا   "

: دیوگ یم  نینچ  ترضح  نآ  هراب  رد  تسا ، هیفلس  هقرف  رادمد  رس  هک 

وه ام  لئاضفلا  نم  کلذ  ریغ  رـسلا و  هقدـص  عوشخلا و  نم  هل  و  ًانیدو ، ًاملع  مهتاداـسو  نیعباـتلا  راـبک  نمف  نیـسحلا  نب  یلع  اـمأ  "

(. دلج 2 هّنسلا ، جاهنم  باتک  ". ) فورعم

يو ششخب  يراکزیهرپ و  .دوب  تناید  ملع و  هاگدید  زا  نانآ  نیرت  یمارگ  زا  و  نیعبات ، ناگرزب  زا  وا  نیسحلا ، نبا  یلع  اما  ینعی : 
.تسا فورعم  وا  لئاضف  رگید  و  ناتسدیهت ، ارقف و  هب  هنایفخم  تروص  هب 

، یعفاش

: دیوگ یم  نینچ  صوصخ  نیا  رد  ّتنس ، لها  هقرف  راهچ  زا  یکی  ياوشیپ 
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.دوب هنیدم  لها  مدرم  نیرت  هیقف  نیسحلا ، نبا  ّیلع  ینعی : دلج 15 .) هغالبلا ، جهن  حرش  ". ) هنیدملا لهأ  هقفأ  نیسحلا  نب  یلع  نإ  "

، يزوجلا نبا  طبس 

: دراگن یم  نینچ  یفنح ، نادنمشناد  زا 

هیلع هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هلالـس  نم  هنأ  هل  دهـشت  هتمیـش  نینمؤملا ، مامإو  نیقتملا ، دیـسو  نیدهازلا ، هودقو  نیدـباعلا ، نیز  اذـه  "

هرکذت ". ) هدهزب قطنی  ایندلا  عاتم  نع  هضارعإو  هدجهتو ، هتالص  هرثک  لجـست  هتانفثو  یفلز ، هللا  نم  هبرق  ماقم  تبثی  هتمـسو  هلآو )
(. صاوخلا

هک دهد  یم  یهاوگ  وا  يوخ  قلخ و  .تسا  نانمؤم  ماما  و  نایاسراپ ، ياوشیپ  و  نادـهاز ، هوسا  و  ناگدـننک ، تدابع  تنیز  وا  ینعی :
رب لیلد  وا ، یناشیپ  رد  هدجـس  راثآ  .دـیامن  یم  تاـبثا  ار  دـنوادخ  هب  وا  بّرقت  ماـقم  وا  ياـه  هناـشن  و  تسا ، ادـخ  لوسر  هلالـس  زا 

.تسا وا  يراکزیهرپ  دهز و  يایوگ  ایند ، زا  وا  ینادرگور  و  وا ، دّجهت  زامن و  ترثک 

هزرابم غیلبت و  رد  داجس  ماما  ياه  راکتبا 

نارود .درک  یم  یگدـنز  عّیـشت  مالـسا و  خـیرات  ياـه  هرود  نیرتراوـشد  نیرت و  ینارحب  زا  یکی  رد  ع ، )  ) نیـسحلا نبا  ّیلع  ماـما 
ردارب اه ، هّمع  رـسپ  اهومع ، رـسپ  اهومع ، ناردارب ، ردـپ ، تداهـش  وا  .دوب  هارمه  البرک  زوسناج  هثداح  اب  ناـشیا  یناوج  یناوجون و 
تقاط رفس  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  نینچمه ، .درک  هدهاشم  شنامشچ  ولج  رد  ار  دوخ  کیدزن  ناتـسود  ناگتـسب و  رگید  ناگداز و 

.درک لّمحت  ار  هنیدم  ات  ماش  زا  و  ماش ، ات  هفوک  زا  و  هفوک ، ات  البرک  زا  تراسا  ياسرف 

، ناورم ینب  هّیما و  ینب  ّدبتـسم  نامکاح  .دوب  شناوریپ  نایعیـش و  بوکرـس  دیدش و  قانتخا  دهاش  هنیدم ، رهـش  هب  تشگزاب  زا  سپ 
لها رادافو  رای  یلع و  هعیش  ناونع  هب  ار  سکره  و  دندوب ، هدرک  امرف  مکح  یمالـسا  هعماج  رب  ار  راتـشک  تشحو و  زا  ینیگنـس  ّوج 

.دندیرب یم  رس  دنتخانش ، یم  ع )  ) تیب
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يدودحم ياه  تضهن  .دوب  هدرک  بلس  مدرم  زا  یمالسا ، روانهپ  نیمزرس  رد  ار  یتکرح  هنوگره  تأرج  راب ، تشهد  ّتیعـضو  نیا 
ینب رکـشل  طسوت  هک  دوب  نیباّوت "  " مایق اهنآ  زا  یکی  .دیماجنا  تسکـش  هب  هاتوک  یتّدـم  زا  سپ  تسویپ ، عوقو  هب  قارع  رد  هک  مه 

.تسویپ خـیرات  هب  نایریبز ،  رکـشل  موجه  اب  دـییاپن و  يرید  هک  دوب  یفقـس  فسوی  نبا  راـتخم  ماـیق  يرگید  و  دـش ، بوکرـس  هّیما 
.دیسر نایاپ  هب  رهش ، نآ  لها  كان  تشحو  راتشک  اب  هک  دوب  هنیدم  مدرم  مایق  مه  رگید  تضهن 

نیرتشیب هک  قارع  نیمزرـس  زا  درک و  یم  یگدـنز  ییاـهنت  تبرغ و  تیاـهن  رد  هنیدـم  رهـش  رد  داجـس  ماـما  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا 
.دوب هدیدرگ  لصفنم  تفرگ ، یم  رب  رد  ار  نایعیش 

دنک و ایحا  ار  عّیـشت  بتکم  اددجم  تسناوت  یـشور  هچ  اب  مالـسا ، خـیرات  نیگمهـس  ههرب  نینچ  رد  نیتسار  ياوشیپ  نآ  مینیب  کنیا 
.دزاس مهارف  قداص ) ماما  رقاب و  ماما  رصع  ینعی   ) دوخ زا  دعب  ياه  هرود  رد  زاس  ناسنا  بهذم  نیا  عیرس  دشر  يارب  ار  هنیمز 

: دیزگرب ناکم ، نامز و  اب  بسانتم  ار  یساسا  يژتارتسا  ود  شیوخ ، تلاسر  ماجنا  روظنم  هب  داجس  ماما 

شیاین حیحص و  ثیداحا  لقن  قیرط  زا  یمالسا  فراعم  جیورت  فلا -

یفنم تمواقم  ياه  هویش  اب  نارگمتس  اب  هزرابم  ب - 

ار دازآ  تروص  هب  ثحب  سرد و  هزوح  لیکـشت  هزاجا  تشاد و  رارق  نامز  رئاج  تموکح  راشف  تحت  ع )  ) داجـس ماما  هک  اـجنآ  زا 
، درک یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  ینید  مولع  یمالـسا و  فراعم  شزومآ  میلعت و  تیلوئـسم  هفیظو و  رگید ، يوس  زا  و  تشادـن ،
رد ار  تعیرـش  قیاقح  دزاس و  یلمع  ار  دوخ  روظنم  اعد ، تئارق  دجـسم و  رد  دوخ  ّرمتـسم  روضح  اب  ات  دمآ  رب  ددص  رد  نیا ، رب  انب 

هدش يروآ  درگ  هیداجس " هفیحص   " فیرـش باتک  رد  شخبحور ، ياهاعد  نیا  زا  يا  هعومجم  .دیامن  لقتنم  مدرم  هب  شیاین  بلاق 
.تسا
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: مینارذگ یم  امش  یمارگ  رظن  زا  هکرابم ، هفیحص  نآ  رد  ار  نیرکاذلا " هاجانم   " زا یشخب  هنومن ، ناونع  هب 

َُغْلبَی ْنَا  یـسَع  امَو  َكِرْدَِـقب ، ـال  يرْدَِـقب  َکـَل  يرْکِذ  َّنَا  یلَع  َكاـِّیا  يرْکِذ  ْنِم  َکـُتْهَّزََنل  َكِْرمَا  ِلُوبَق  ْنِم  ُبِجاْولا  َـالَْول  یه  _ ِلا "
.َکِسیدْقَِتل الَحَم  َلَعُْجا  یّتَح  يرادْقِم 

ِءالَْخلا ِیف  َكَرْکِذ  انْمِْهلَاَف  یه  _ ِلا َکِحیبْسَتَو ، َکِهیْزنَتَو  َِکئاعُِدب  اَنل  َُکنِْذاَو  اِنتَنِْـسلَا ، یلَع  َكِرْکِذ  ُنایَرَج  اْنیَلَع  ِمَعِّنلا  ِمَظْعَا  ْنِمَو 
ِیْعَّسلاَو ِّیِکَّزلا ، ِلَـمَْعلِاب  اْنلِمْعَتـْـساَو  ِّیِفَْخلا ، ِرْکِّذـلِاب  انـِْـسنآَو  ِءاّرَّضلاَو ، ِءاّرَّسلا  ِیفَو  ِرارـْـسِْالاَو ، ِنـالْعِْالاَو  ِراـهَّنلاَو ، ِلـْیَّللاَو  ِءـالَْملاَو 
ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  الَف  ُهَِنیابَتُْملا ، ُلوُقُْعلا  ِتَعِمُج  َِکتَفِْرعَم  یلَعَو  ُهَِهلاْولا ، ُبُولُْقلا  ِتَماه  َِکب  یه  _ ِلا ِِّیفَْولا ، ِنازیْملِاب  انِزاجَو  ِّیِـضْرَْملا ،

.َكایْؤُر َْدنِع  ِّالا  ُسوُفُّنلا  ُنُکْسَت  الَو  َكارْکِِذب ، ِّالا 

، نانَج ِّلُـک  یف  ُمَّظَعُْملاَو  ناـِسل ، ِّلُِـکب  ُّوُعْدَْـملاَو  ناوَا ، ِّلُـک  یف  ُدوُجْوَْملاَو  ناـمَز ، ِّلُـک  یف  ُدُوبْعَْملاَو  ناـکَم ، ِّلُـک  یف  ُحَّبَـسُْملا  َْتنَا 
". َِکتَعاط ِْریَِغب  لْغُش  ِّلُک  ْنِمَو  َِکبُْرق ، ِْریَِغب  روُرُس  ِّلُک  ْنِمَو  َکِْسنُا ، ِْریَِغب  هَحار  ِّلُک  ْنِمَو  َكِرْکِذ ، ِْریَِغب  هََّذل  ِّلُک  ْنِم  َكُرِفْغَتْسَاَو 

هزادنا هب  نم  رکذ  اریز  میوگب ، ار  وت  رکذ  هک  مداد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  دوبن ، بجاو  نم  رب  وت  رما  شریذـپ  رگا  ایادـخ ، ینعی :
.مریگ رارق  وت  سیدقت  عیفر  هاگیاج  رد  هک  تسا  تلزنم  ردق و  نیا  ارم  اجک  .وت  تمظع  هزادنا  هب  هن  تسا ، نم  عسو 

ار وت  مییوگب و  ار  وت  يانث  يداد  هزاجا  ام  هب  هکنیا  و  تسا ، ام  ناـبز  رب  وت  داـی  ندـش  يراـج  اـم ، رب  وت  ياـه  تمعن  نیرترب  زا  یکی 
ام هب  یتخـس ، شیاسآ و  رد  و  ناهنپ ، ادیپ و  رد  و  زور ، بش و  رد  و  تولج ، تولخ و  رد  ار  دوخ  دای  ایادـخ ، .مینک  حـیبست  هیزنت و 

هتـسیاش لامعا  زا  يراشرـس  هنامیپ  اب  و  هد ، تفلا  سنا و  هدیدنـسپ ، شالت  و  كاپ ، رادرک  و  دوخ ، ناهنپ  رکذ  اب  ار  ام  و  امرف ، ماـهلا 
اه لد  سپ  دنتسه ، عمتجم  وت  تفرعم  رب  نوگانوگ  ياهدرخ  و  دندرگ ، یم  وت  دوجو  روحم  درگ  رب  ادیش  ياه  لد  ایادخ ، .نارذگب 

.دندرگ یمن  نکاس  وت  هدهاشم  اب  زج  اه  ناج  و  دنریگ ، یمن  مارآ  وت  دای  هب  زج 
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یتسه هدش  هدناوخارف  و  ناوا ، ره  رد  یتسه  دوجوم  و  نامز ، ره  رد  یتسه  شتـسرپ  دروم  و  ناکم ، ره  رد  یتسه  حیبست  راوازـس  وت 
.اهلد همه  رد  یتسه  هوکش  اب  و  نابز ، ره  اب 

ره زا  و  وت ، هب  بّرقت  زجب  ینامداش  ره  زا  و  وت ، اب  سنا  زجب  یتحار  ره  زا  و  وت ، دای  زجب  یتّذـل  ره  زا  منک  یم  شیاـشخب  بلط  وت  زا 
.وت تعاط  زجب  یلغش 

دنناـم زین ، یملع  ياـهبنارگ  راـثآ  زا  يرایـسب  مالـسلا ، هیلع  داجـس  ماـما  یقـالخا  ياـه  شزرا  يونعم و  دنمـشزرا  ثاریم  رب  هوـالع 
یمالسا گنهرف  شناد و  هنیجنگ  يانغ  رب  و  هدنام ،  ياج  رب  یمالسا ،  تایاور  زا  یهوبنا  و  قوقحلا " هلاسر   " و هیداجس " هفیحص  "

.تسا هدوزفا 

، ناورم ینب  هّیما و  ینب  رئاج  تموکح  اب  هزرابم  هنیمز  رد  یمالسا ، فراعم  رشن  رانک  رد  نیتسار ، ياوشیپ  نآ  هکنیا  رگید  ّمهم  هتکن 
.دیزگرب نارگدادبتسا  فیعضت  يارب  يراکتبا  يا  هویش  و  دیدرگن ، لفاغ  هظحل  کی 

.میشاب هتشاد  هجوت  ناورم  ینب  هیما و  ینب  رصع  یخیرات  قیاقح  هب  تسا  هتـسیاش  ترـضح ، نآ  نامز  طیارـش  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب 
زا يرایسب  .تفرگ  ارف  ار  یمالـسا  هعماج  تشحو ، فوخ و  زا  يا  هلاه  البرک ، كانلوه  هعقاو  زا  سپ  دش ، هراشا  البق  هک  هنوگنامه 

راکفا و زورب  تأرج  نارود ، ناراوخنوخ  هنایـشحو  موجه  زا  سرت  لیلد  هب  دنتـشاد ، یم  تسود  ار  داجـس  ماما  لد ، رد  هک  یناـسک 
.دندرک یم  يراد  دوخ  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  يرای  زا  دنتشادن و  ار  دوخ  ياه  هشیدنا 

اب ار  داهج  امـش  تفگ : درک و  داقتنا  ناشیا  زا  تشادـن  مدرم  تیعـضو  زا  یحیحـص  كرد  هک  يرـصب  داّبع  یتقو  ساـسا ، نیمه  رب 
ار نانمؤم  ياه  ناج  ادخ  : " دیامرف یم  نآرق  هک  یلاح  رد  دیا ، هدمآ  تسا  ناسآ  يرما  هک  جح  هب  دیا و  هدرک  كرت  شیاه  یتخس 

". تسا رادیرخ  ار  نانآ  لاوما  و 
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زا یهورگ  رگا  نارگـشیاتس ،"...  نادباع و  نابئات و  : " تسا هدومرف  هک  ناوخب  مه  ار  هیآ  نآ  همادا  : " دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ 
". مداد یمن  حیجرت  هناحلسم  گنج  داهج و  رب  ار  زیچ  چیه  متفای ، یم  فاصوا  نیا  اب  ار  نازرابم 

راد و افو  نارای  نادقف  و  ناکم ، نامز و  طیارش  زا  یهاگآ  اب  ترـضح  نآ  هک  ددرگ  یم  نشور  یبوخ  هب  داجـس  ماما  نخـس  نیا  زا 
حالـص هب  نامز  زا  ههرب  نآ  رد  ار  هناّحلـسم  مایق  دوخ ، رـصاعم  تموکح  هرطیـس  تردـق و  اـب  ییانـشآ  رگید ، ییوس  زا  و  راکادـف ،

.درمش یم  تسکش  هب  موکحم  ار  نآ  تسناد و  یمن  ناناملسم  نایعیش و  هعماج 

دمآ رب  ددص  رد  هکلب  دنک ، توکس  نارگمتـس  ربارب  رد  درادرب و  هزرابم  زا  تسد  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  هک  دشن  ثعاب  رما  نیا  اما 
.دیمان یفنم  تمواقم  ار  اه  شور  نآ  ناوت  یم  هک  دنیزگرب  هزرابم  يارب  دیدج  ییاه  هویش  ات 

.دوب نیتسار  نایاوشیپ  نآ  تالامک  تفارش و  زا  يرادرب  هدرپ  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یعقاو  هرهچ  یفرعم  اه ، هویش  نیا  زا  یکی 

ینارنخـس هب  شنایرکـشل  دـیزی و  روـضح  رد  ماـش و  رهـش  رد  ترـضح  نآ  تراـسا ، ماـگنه  هب  اروشاـع و  هثداـح  زا  سپ  ورنیا ، زا 
هـشدخ رد  ار  هیما  ینب  موش  دنفرت  تخادرپ و  ربمایپ  تیب  لها  یفرعم  هب  يوما ، دجـسم  رد  دوخ  زوسناج  ّرثؤم و  هبطخ  اب  تخادرپ و 

نآ لتق  ددـص  رد  ات  تخاس  مّمـصم  ار  دـیزی  هدـش ، باسح  تکرح  نیا  .تخاـس  بآ  رب  شقن  موصعم ، ناـماما  هرهچ  نتخاـس  راد 
.درک رظن  فرص  راک  نیا  زا  دوب ، هدش  داجیا  هک  يّوج  و  س )  ) بنیز ترضح  نانخس  يراکادف و  اب  یلو  دیآرب ، ترضح 
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اهنآ و نالتاق  ّتیموکحم  نانآ و  ّتیناّقح  و  ع )  ) ادـه هّمئا  یفرعم  رب  زین ، دوخ  ياهاعد  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  نیا ، رب  هوـالع 
.درک یم  يراشفاپ  نانآ ، قوقح  نابصاغ  هب  نیرفن 

: مینک یم  بلج  هیداجس ، هفیحص  رد  متشه  لهچ و  ياعد  زا  یشخب  هب  ار  امش  رظن  هنومن ، ناونع  هب 

ُرِّدَقُْملا َْتنَأ  َو  اَهوُّزَْتبا ، ِدَق  اَِهب  ْمُهَتْصَصَتْخا  ِیتَّلا  ِهَعِیفَّرلا  ِهَجَرَّدلا  ِیف  َِکئاَنَمُأ  َعِضاَوَم  َِکئاَیِفْـصَأ َو  َِکئاَفَلُِخل َو  َماَقَْملا  اَذَه  َّنِإ  َّمُهَّللا  "

َال َکِْقلَخ َو  یَلَع  ٍمَهَّتُم  ُْریَغ  ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اَِمل  َو  َْتئِش ، یَّنَأ  َْتئِش َو  َْفیَک  َكِرِیبْدَت  ْنِم  ُمُوتْحَْملا  ُزَواَُجی  َال  َو  َكُْرمَأ ، َُبلاَُغی  َال  َِکلَِذل ،
ًهَفَّرَُحم َکَِضئاَرَف  َو  ًاذُوْبنَم ، ََکباَتِک  َو  ًالَّدَـبُم ، َکَمْکُح  َنْوَرَی  َنیِّزَْتبُم ، َنیِروُهْقَم  َنِیبُوْلغَم  َكُؤاَفَلُخ  َُکتَْوفِـص َو  َداَع  یَّتَح  َکـِتَداَرِِإل 

ْمُهَعاَیْـشَأ َو ْمِِهلاَـعِِفب َو  َیِـضَر  ْنَم  َو  َنیِرِخآـْلا ، َنِیلَّوَأـْلا َو  َنِم  ْمُهَءاَدـْعَأ  ْنَْعلا  َّمُهَّللا  .ًهَکوُْرتَم  َکِِّیبـَن  َنَنُـس  َو  َکِعاَرْـشَأ ، ِتاَـهِج  ْنَع 
". ْمُهَعاَْبتَأ

هداد صاصتخا  نادب  ار  نانآ  هک  تسا  وت  نانیما  دـنلب  هاگیاج  .تسوت و  ناگدـیزگرب  وت و  يافلخ  ياج  هاگیاج ، نیا  ایادـخ ، ینعی :
ره یهاوخب و  هک  هنوگ  ره  هب  ، تموتحمریبدـت زا  دوش و  یمن  بولغم  وت  نامرف  تسوت و  ریدـقت  نیا  .دـندوبر و  ار  نآ  نارگید  يا و 

دوخ هدارا  شنیرفآ و  رد  يرتاناد و  ینک  یم  هک  يراـک  ره  هب  وت  تسین و  هضراـعم  يّدـعت و  ياراـی  ار  سکچیه  یهاوخب ، هک  اـج 
نوگرگد تماکحا  هک  دـنرگن  یم  نونکا  .تفر  امغی  هب  نانآ  قحو  دـندش  روهقم  بولغم و  وت  يافلخ  ناگدـیزگرب و  .یتسین  مهتم 

هدـنام كورتم  تربمایپ  ياهتنـس  دوش و  یم  هدروآ  ياج  هب  وت  تساوخ  فالخ  رب  وت  ضیارف  هداـتفا و  وس  کـی  هب  تباـتک  هدـش و 
.تسا

3809 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1130 

http://www.ghaemiyeh.com


نک تنعل  و  دراد ، تیاضر  نانآ  لامعا  هب  هک  ار  سک  ره  نک  تنعل  و  نیرخآ ، نیلوا و  زا  ار  ناشیا  نانمـشد  نک  تنعل  ایادـخ ، راب 
.ار ناشیا  ناوریپ  عابتا و 

ماما يرادازع  سلاجم  نتخاس  اپرب  درب ، یم  راک  هب  نارگمتس  اب  هزرابم  يارب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  يرگید  ياه  شور  زا  یکی 
، دنامب هزات  هراومه  البرک  نادیهش  غاد  هک  دیدرگ  یم  ثعاب  هدش  باسح  تکرح  نیا  .دوب  دوخ  لزنم  رد  موادم  تروص  هب  نیسح 

هعقاو زا  سپ  دوخ  رمع  مامت  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  .دسرب  مدرم  شوگ  هب  هتسویپ  شدیهش  نارای  نیـسح و  ماما  شخب  ییاهر  مایپ  و 
زوس و اب  دش و  یم  روآ  دای  ار  نیسح  ماما  بئایصم  دوخ ، درک و  یم  یناوخ  هضور  البرک  يادهـش  دای  هب  یتبـسانم  ره  رد  اروشاع ،

.دنایرگ یم  ار  دندوب  وا  رانک  رد  هک  یمدرم  تسیرگ و  یم  هلان 

: دیامرف یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نآ امأ  هللا  لوسر  نبا  ای  هل  یلوم  لاق  یتح  یکب  الإ  ماعط  هیدی  نیب  عضو  ام  هنس و  نیرشع  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هیبأ  یلع  یکب  دقل  "

نم هانیع  تضیباف  ادـحاو  هنع  هللا  بیغف  انبا  رـشع  انثا  هل  ناک  مالـسلا  هیلع  یبنلا  بوقعی  نأ  کحیو ، هل  لاقف : یـضقنی ؟ نأ  کنزحل 
یمع یخأ و  یبأ و  یلإ  ترظن  انأ  و  ایندلا ، یف  ایح  هنبا  ناک  مغلا و  نم  هرهظ  بدودحا  نزحلا و  نم  هسأر  باش  هیلع و  هئاکب  هرثک 

نبا هتـشون  بقانملا ، باتک  و  قودـص ، لاصخ  باـتک  ".) ینزح یـضقنی  فیکف  یلوح  نیلوتقم  یتیب  لـهأ  نم  ـالجر  رـشع  هعبـس  و 
(. دلج 3 ، میعنوبا هتشون  ءایلألا ، هیلح  باتک  و  دلج 4 ، بوشآرهش ،

3810 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1131 

http://www.ghaemiyeh.com


یم هیرگ  دندروآ  یم  ترضح  نآ  يارب  ییاذغ  هاگ  ره  تسیرگ ، ع )  ) نیـسح شردپ  يارب  لاس  تسیب  تّدم  هب  داجـس ، ماما  ینعی :
نآ دبای ؟ نایاپ  وت  هودنا  نزح و  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  ادخ ، لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  وا  نارازگتمدـخ  زا  یکی  .درک 

ردقنآ سپ  تخاس ، ناهنپ  يو  دید  زا  دنوادخ  ار  نانآ  زا  یکی  و  تشاد ، دـنزرف  هدزاود  ربمایپ  بوقعی  وت ، رب  ياو  دومرف : ترـضح 
، دش مخ  هودنا  يدایز  زا  شرمک  و  تشگ ، دیپس  مغ  ترثک  زا  وا  يوم  و  دییارگ ، يدیفس  هب  هیرگ  تّدش  زا  شنامـشچ  ات  تسیرگ 

متیب لها  زا  درم  هدفیه  میاهومع و  مناردارب و  مردـپ و  هک  مدـید  دوخ  مشچ  اب  نم  اما  .دوب  هدـنز  شدـنزرف  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و 
.؟ دریذپ نایاپ  نم  هودنا  هنوگچ  .دنا  هدش  هتشک  نم  فارطا  رد 

داجس ماما  نادرگاش 

هـصرع رد  ار  ناگنازرف  ناگبخن و  زا  یعمج  تشاذگ ، اج  هب  دوخ  زا  ییاهبنارگ  يراتـشون  راثآ  هکنیا  رب  هوالع  نیدـباعلا ، نیز  ماما 
غلاب ار  ترـضح  نآ  نادرگاش  دادعت  دوخ ، لاجر  باتک  رد  یـسوط  خیـش  .دومرف  تیبرت  دوخ  تکرب  رپ  رمع  لوط  رد  نافرع  ملع و 

.تسا هتسناد  رفن  هس  داتفه و  دصکی و  رب 

 : زا دندوب  ترابع  ترضح  نآ  فورعم  نادرگاش  باحصا و  زا  یخرب 

، بلغت نبا  نابا  ینادمه ، سوواط  ّبیسم ، نبا  دیعـس  یماش ، قدزرف  رکب ، یبا  نبا  دمحم  نبا  مساق  عفار ، نبا  یلع  یلامث ، هزمح  وبا 
میکح نبا  ریدس  يراصنا ، هللادبع  نبا  رباج  دمحم ، نبا  رباج 

رظن زا  تسا ، هدورس  داجس  ماما  حدم  رد  کلملادبع ، نبا  ماشه  روضح  رد  هک  ار  قدزرف  يابیز  رعش  زا  یتایبا  راتفگ ، نیا  نایاپ  رد 
: مینارذگ یم  امش  یمارگ 
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ُْنبا اَذه  ُمَلَْعلا  ُرِهاّطلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  اَذه  ُمِهِّلُک  ِهَّللا  ِدابِع  ِْریَخ  ُْنبا  اَذه  اومدـق  اهبالط  اذإ  باوج  يدـنع  مرکلاودوجلا  ّلح  نیأ  یلئاس  ای 
َناد ُهُّدَـج  ْنَم  ُمَرَْحلا  ُّلِْحلا و  ُُهفِْرعَی و  ُْتیَْبلا  ُهَتَأْطو و  ُءاحْطَْبلا  ُفِْرعَت  يذَّلا  اَذـه  اوِمتُخ  ْدَـق  ِهَّللا  ُءاـِیْبنأ  ِهِّدَِـجب  ُهَلِهاـج  َْتنُک  ْنِإ  َهَمِطاـف 

ُهَلَّضَف ًامِْدق و  ُهَفَّرَش  ُهَّللأ  ُمَجَْعلا  َتْرَْکنأ و  ْنَم  ُفِْرعَت  ُبْرُْعلأ  ِهِِرئاِضب  اذه  ْنَم  َُکلْوَق  َْسَیلَو  ُمَمُْألا  َُهل  َْتناد  ِِهتَّمُأ  ُلْضَف  َُهل و  ِءاِیْبنَْألا  ُلْضَف 
ْنَم َلِیقْوَأ  ْمُهَتَِّمئَأ  اوناک  یقُّتلا  ُلْهَأ  َّدُـع  ْنِإ  ُمَرَْکلا  یهَْتنَی  اذـه  ِمِراکَم  یلِإ  اُهِلئاق  َلاـق  ٌْشیَُرق  ُْهتَأَر  اذِإ  ُمَلَقلا  ِهِحَْول  ِیف  َُهل  َكاذـِب  يرَج 

ُِملَْکلا ِِهب  ٍموتْخَم  ٍءَْدب و  ِّلُک  یف  ُمُهُرْکِذ  ِهَّللا  ِرْکِذ  َدَْعب  ٌمَّدَقُم  ُمُه  َلِیق  ِضْرْألا  ِلْهَأُْریَخ 

رعاـش نیا  و  دنداتـسرف ، هاـگ  دـیعبت  هب  ناورم ، ینب  تموـکح  ناـمرف  هب  ار  قدزرف  تاـیبا ، نیا  ءاـشنا  زا  سپ  هـک  دوـش  یم  روآ  داـی 
.دنداد رارق  ّتیذا  رازآ و  دروم  ییوگ ، قح  مرج  هب  ار  هیامنارگ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم  لئاضف و  زا  يا  همش 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم  لئاضف و  زا  يا  همش 

اهیلع ارهز  همطاف  هلالس  زا  كاپ  يدنزرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ترجه  زا  سپ  لاس   38 نابعش ، راهچ  زور  رد 
« داجـس  » و نیدـباعلا »  نیز   » هب اهدـعب  هک  دوب  یلع »   » وا مان  دومن .  نشور  ار  نایعیـش  مشچ  دـمآ و  اـیند  هب  یبنلا  هنیدـم  رد  مالـسلا 

نآ زا  سپ  دیسر و  تداهش  هب  تدابع ، بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شدج  وا ، دلوت  زا  سپ  لاس  ود  تشگ .  روهـشم 
رد لاس  هدزای  تدم  هب  يرجه ، هاجنپ  لاس  زا  دوب .  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شیومع  تماما  نارود  ثداوح  دهاش  لاس ، هد  تدم  هب 
رد دوب ، فداصم  دیزی  شرـسپ  هیواعم و  یبلط  تردق  اب  هک  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردـپ  تماما  بیـشن  زارف و  رپ  نارود 

، البرک هثداـح  رد  شراوگرزب  ردـپ  تداهـش  ماـیق و  زا  سپ  يرجه  لاـس 61  مارحلا  مرحم  رد  نآ ، زا  سپ  تـشاد و  رارق  وا  راــنک 
 . دش (1) راد  هدهع  ار  یمالسا  هعماج  تماعز  تماما و 
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: زا دنترابع  هک  دوب  نراقم  نامکاح  زا  يا  هدع  تموکح  اب  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  هک 34  نارود  نیا 

ق) 64 ه .  - 61  ) هیواعم نب  دیزی  - 1

( دوب هکم  مکاح  لقتسم  تروص  هب  هک   73 - 61  ) ریبز نب  هللا  دبع  - 2

لاس 64) زا  هام  دنچ   ) دیزی نب  هیواعم  - 3

لاس 65) زا  هام  هن   ) مکح نب  ناورم  - 4

(86 - 65  ) ناورم نب  کلملا  دبع  - 5

(96 - 86  ) کلملا دبع  نب  دیلو  - 6

یبتجم نسح  ماما  شیومع  ربق  رانک  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  دومن و  تلحر  هرونم  هنیدـم  رد  يرجه  ای 95  لاس 94  رد  مامه ، ماما  نآ 
 . دش (1) هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع 

: ترضح تماما  نارود  خلت  ثداوح 

زا سپ  اروشاـع و  شارخ  لد  هثداـح  زا  دـعب  دوـب .  هارمه  مالـسا  خـیرات  راودا  نـیرت  هایـس  زا  یکی  اـب  ترـضح ، نآ  تماـما  نارود 
هک دـیدرگ  ملـسم  مدرم  يارب  دـش و  امرف  مکح  هعماج  رب  يدـیدش  تشحو  بعر و  یمالـسا ، روشک  رـسارس  رد  ربخ  نیا  ساـکعنا 

چیه زا  وا ، نادنزرف  نز و  ندرب  يریسا  هب  دوب و  رادروخرب  ییالاب  تمظع  تسادق و  زا  هک  ادخ ، لوسر  دنزرف  نتـشک  زا  سپ  دیزی ،
 . درک دهاوخن  غیرد  یتیانج  ملظ و 

يارب هبقع ، نب  ملسم  یهدنامرف  هب  دیزی ، نایرکشل  نیخروم ، رثکا  لقن  هب  انب  هک  دوب  هرح ) هعقاو  ، ) نارود نیا  خلت  ثداوح  رگید  زا 
هلمح زا  سپ  دندش و  رهش  نآ  مزاع  دندوب ، هتخادرپ  تفلاخم  هب  هیما  ینب  تموکح  روج  ملظ و  لباقم  رد  هک  هنیدم  مدرم  بوکرس 

لتق هب  هانگ  یب  مدرم  زا  يدایز  هدـع  ور  نیا  زا  دـش ، حابم  هنیدـم  مدرم  يوربآ  لاـم و  ناـج و  زور  هس  دـیزی ، روتـسد  هب  هنیدـم ، هب 
 . دندش (3) رادراب  رهوش ، یب  نز  نارازه  دودح  دندیسر (2) و 
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دندش و هکم  مزاع  دوب  هتخادرپ  تفلاخم  هب  دیزی ، لباقم  رد  هک  ریبز  نب  هللا  دـبع  بوکرـس  يارب  دـیزی  نایرکـشل  هعقاو ، نآ  زا  سپ 
هدرپ هک  يروط  هب  دندوشگ  شتآ  نآ  رب  دندرک و  ناراب  گنس  قینجنم ، اب  ار  یهلا  نما  مرح  ادخ و  هناخ  رهش ، نآ  هرصاحم  زا  سپ 

 . تخوس (1) شتآ  رد  دوب  هدش  هتخاس  بوچ  زا  هک  نآ  فقس  و  اه ،

مهیلع تیب  لها  هب  تبحم  راـهظا  هنوگ  چـیه  تارج  دـندرک و  یم  يرپس  ار  یتخـس  راـگزور  هیقت  اـفخ و  رد  نایعیـش  ماـیا ، نیا  رد 
هک نانچ  دندیسر ، یم  لتق  هب  یتح  ای  دنتفرگ و  یم  رارق  رازآ  هجنکـش و  دروم  دندرک ، یم  يراک  نینچ  رگا  دنتـشادن و  ار  مالـسلا 

تسد و  ریگتسد ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  یتسود و  مرج  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  يافو  اب  نارای  زا  لیوط »  ما  نب  ییحی  »
زا رفن  رازه  دودح 120  ناورم ، کلملا  دـبع  تیمکاح  نامز  رد  نینچمه  دیسر (2) ،  تداهـش  هب  سپـس  دش و  عطق  وا  ياهاپ  اه و 

محر یب  كافس و  يدرم  هک  فسوی  نب  جاجح  تسد  هب  دندوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  اه  نآ  زا  يرایسب  هک  هانگ  یب  مدرم 
 . دندیسر (3) لتق  هب  دوب ،

3814 ص :

ص 84; نامه ، يدوعـسم ، بهذلا ، جورم  ص 602 ; ج 2 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءاـیحا  راد  ریثا ، نبا  لـماکلا ، ص 228 ; ناـمه ، ( 5 - 1
 . ص 383 نامه ، يربط ، خیرات 

 . ص 123 دهشم ، هاگشناد  یسوط ، خیش  یشک ،) لاجر   ) لاجرلا هفرعم  رایتخا  ( 6 - 2
ص ج 11 ، هیمالـسالا ، تارـشنلا  يدفـص ، نبا  تایفولاب ، یفاولا  ص 166 ، ج 3 ، سلدنالا ، راد  يدوعـسم ، بهذـلا ، جورم  ( 7 - 3

 . 100 هنس 81 - ثداوح  یبرعلا ، باتکلاراد  یبهذ ، مالسا ، خیرات  ; 308
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 : تلیضف عیفر  ياه  هلق 

نکمم ریغ  تعیبط  ملاع  رد  دودـحم  يداع و  ياه  ناسنا  ام  يارب  مالـسلا  مهیلع  همئا  یتیـصخش  ياه  هبنج  مامت  تخانـش  تفرعم و 
ندیسر ناوت  اه  ناسنا  بلاغ  هتشاد و  رارق  لامک  تلیضف و  ياه  هلق  نیرتدنلب  بتارم و  نیرتالاب  رد  هیـسدق  راونا  نآ  هک  ارچ  تسا ،
ناغرم و  ریطلا ; یلا  یقری  الو  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  دـنزجاع .  نآ  كرد  زا  دـنرادن و  ار  عیفر  ياه  هلق  نآ  هب 

 « (1) دننک .  زاورپ  نم  شزرا )  يادنلب   ) هب دنناوت  یمن  اه )  هشیدنا  زاورپ  دنلب  )

عماج دجسم  رد  هعمج  زور  میدوب ، ورم »  » رهش رد  ام  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  باحصا  زا  یکی  ملسم ، نب  زیزعلا  دبع 
، مدرک لاؤس  ناشیا  زا  هطبار  نیا  رد  مدش و  دراو  ماما  رب  نآ  زا  سپ  دمآ ، نایم  هب  نخس  تماما  زا  هک  میدوب  هدرک  عامتجا  رهش  نآ 
; ریظن الو  لثم  هل  الو  لدب  هنم  دجویالو  ملاع  هلداعی  الو  دحا  هینادی  ال  هرهد ، دحاو  مامالا  : » دندومرف دندرک و  یمـسبت  ترـضح  نآ 

يربارب وا  اب  يدنمـشناد  چیه  و  دسر ) یمن  وا  هب   ) دوش یمن  کیدزن  وا  هب  تلیـضف ) رد   ) يدـحا هک  تسا  شیوخ  نامز  ياتکی  ماما 
 .« درادن يریظن  لثم و  لیدب و  دنک و  یمن 

دح هب  دـناوتب  هک  تسیک  لوقعلا ; تلـض  تاهیه  تاهیه  هراـیتخا ، هنکمی  وا  ماـمالا  هفرعم  غلبی  يذـلا  اذ  نمف  : » دـندومرف همادا  رد  و 
 « (2) دنزجاع .  وا ) تخانش  ماما و  كرد  زا   ) لوقع زگره ، زگره ، دنیزگرب ، ار  وا  دناوتب  ای  دسرب و  ماما  تخانش 

3815 ص :

 . هبطخ 3 هغالبلا ، جهن  ( 8 - 1
 . ص 198 ج 1 ، ءاوضالا ، راد  ینیلک ، یفاک ، لوصا  ( 9 - 2
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 : مالسلا هیلع  داجس  ماما  بقانم  لئاضف و 

هب ار  وا  بقانم  لئاضف و  مامت  مینک و  كرد  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یعقاو  تلزنم  ماقم و  میناوت  یمن  زگره  ام  هک  تسا  یهیدب 
ماما نآ  یقالخا  ياه  تبقنم  لئاضف و  زا  يا  هشوگ  میناوت  یم  ترـضح ، نآ  راـتفر  هریـس  رد  روغ  اـب  یلو  میروآ ، رد  ریرحت  هتـشر 

مییامن یم  نایب  راصتخا  هب  ار  اه  نآ  زا  يا  همـش  ور  نیا  زا  میزاس ، نیگآ  رطع  نآ  شوخ  يوب  زا  ار  دوخ  دوجو  میریگرب و  ار  مامه 
.

: ترضح ملع   

عبنم زا  هک  یملع  دوش ، یم  ریبعت  یندـل »  ملع   » هب نآ  زا  هک  تسا  اه  نآ  هدرتسگ  ملع  مالـسلا  مهیلع  همئا  زراب  بقاـنم  لـئاضف و  زا 
هملع ملعو  وه  الا  هملعی  ملع ال  نیملع : لجوزع  نا هللا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  دریگ .  یم  همـشچرس  قح  تاذ  ضیف و 

تسوا و صوـصخم  هـک  یملع  یکی  دراد ، مـلع  هنوـگ  ود  دـنوادخ  هملعن (1) ;  نحنف  هلـسرو  هتکئالم  هملع  امف  هلـسرو  هتکئـالم 
هرهب تسا ، هتخومآ  نالوسر  هکئـالم و  هب  هک  ملع  نیا  زا  همئا )  ) اـم تسا و  هدرک  میلعت  شنـالوسر  هکئـالم و  هب  هک  یملع  يرگید 

 .« میدنم

هک يا  هنوگ  هب  دوب ، یمالـسا  ماکحا  يداقتعا و  لوصا  هب  ناشیا  یملع  هطاحا  ترـضح ، نآ  زاتمم  ياـه  یگژیو  زا  یکی  ور  نیا  زا 
رگید نادنمشناد  درف ، هب  رصحنم  یگژیو  نیا  دومن .  یم  نایب  زیگنا ، باجعا  قیقد و  یخساپ  دش ، یم  وا  زا  هک  یلاؤس  ره  لباقم  رد 

هیلع تیب  لها  نیفلاخم  زا  هک  ناورم  کلملادـبع  رابرد  ياملع  زا  يرهز ، هک  نانچ  دوب ، هتـشاداو  باجعا  نیـسحت و  هب  ار  بهاذـم 
رت و هـیقف  ار  يدـحا  هنم (2) ;  هقفا  ناک  ادـحا  تیار  ام  : » دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  هراـبرد  تفر ، یم  رامـش  هب  مالـسلا 

 .« مدیدن مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  رتدنمشناد 

3816 ص :

 . ص 256 نامه ، ( 10 - 1
 . ص 389 ج 4 ، هلاسرلا ، هسسؤم  یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 11 - 2
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مدرم و یهجوت  یب  يرهم و  یب  دروم  یملع ، تمظع  ماقم و  نآ  اب  ترـضح  نآ  هنوگچ  هک  تسا  فسات  بجعت و  یـسب  ياج  یلو 
هللادـبع نبرباـج  نوچمه : یناـسک  دودـعم  ماـن  طـقف  ناـشیا  نادرگاـش  هرمز  رد  اذـل  تفرگ و  یم  رارق  ناـملاع  نادنمـشناد و  یتح 

 . دوش (1) یم  هدید  معطم ، نب  ریبج  نب  دمحم  لیوط و  ما  نب  ییحی  یلامث ، هزمحوبا  يراصنا ،

: مالسلا هیلع  ماما  ملع  باتک  زا  یگرب 

نیرتمهم نیرتگرزب و  زا  یکی  تسا ، نایعیـش  ياوشیپ  نیمراهچ  ياه  تاجانم  هیعدا و  يواح  هک  هیداجـس  هفیحـص  فیرـش  باـتک 
تخا  » و دمحم » لآ  روبز   » و تیب »  لها  لیجنا  :» نوچ یباقلا  هب  رطاخ  نیمه  هب  دور ، یم  رامش  هب  یهلا  رارسا  قیاقح و  ياه  هنیجنگ 

(2) نآرقلا » 

 « ، هعیرذـلا  » باتک بحاص  هک  هدـش  هتـشون  نآ  رب  يدایز  ياه  حرـش  باتک ، نیا  تمظع  تیمها و  هب  رظن  تسا و  هتـشگ  روهـشم 
 . تسا (3) هدرب  مان  ار  حرش  تفه  لهچ و 

يو داتسرف ، رصم  هب  هیردنکسا ) یتفم   ) يواطنط يارب  ار  هیداجس  هفیحص  زا  يا  هخسن  هللا  همحر  یفجن  هللا  تیآ  لاس 1353 ش  رد 
نارگ رثا  نیا  رب  نونک  اـت  هک  تسا  اـم  تیمورحم  زا  نیا  : » تشون نینچ  خـساپ  رد  اـهب ، نارگ  هیدـه  نیا  تفاـیرد  زا  رکـشت  زا  سپ 
مالک زا  رترب و  قولخم  راتفگ  زا  ار  نآ  مرگن  یم  نآ  رد  هچ  ره  نم  میدوب ، هتفاین  تسد  تسا ، توبن  ثیراوم  زا  هک  دـیواج ، ياـهب 

 « (4) مبای .  یم  رت  نییاپ  قلاخ 

3817 ص :

 . ص 213 ج 3 ، فراعتلا ، راد  یلماع ، نیما  نسحم  تیب ، لها  همئا  باحر  یف  ( 12 - 1
 . ص 18 ج 15 ، هیمالسالا ، هبتکملا  ینارهت ، گرزب  اقآ  هعیرذلا ، ( 13 - 2

 . 359 ص 345 - ج 13 ، نامه ، ( 14 - 3
ردص دیس  همجرت  هیداجس ، هفیحص  زا  لقن  هب  ص 271  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  ییاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریـس  ( 15 - 4

 . ص 37 همدقم ) ، ) یغالب نیدلا 
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هعلاطم و هب  ار  يدایز  نامز  یبلطم ، نتـشون  ای  ندرک  نایب  يارب  ملعت  میلعت و  شالت و  يرمع  زا  سپ  گرزب ، ياـملع  نادنمـشناد و 
رد شیوخ و  قلاخ  اب  تاجانم  تقو  رد  ار  یلاع  بلاطم  دـنلب و  نیماـضم  نیا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  یلو  دـنزادرپ ، یم  شاـکنک 
نآ یندـل  ملع  همـشچ  زا  یـششوج  رگم  تسین  نیا  و  تسا ، هدرک  یم  اوجن  هدوب ، فوطعم  دوبعم ، هب  شا  هجوت  ماـمت  هک  یماـگنه 

 . موصعم ماما 

ناسنا هار  شخب  ینشور  رون ، زا  ییوترپ  نوچمه  هک  هدنام  راگدای  هب  ترضح  نآ  زا  ییاهب  نارگ  هلاسر  هیداجس ، هفیحص  رب  هوالع 
ناسنا و رب  دنوادخ  قوقح  زا  هک  هدش  نایب  ناسنا  يارب  هفیظو  قح و   51 دراد ، مان  قوقحلا »  هلاسر   » هک دیواج  رثا  نیا  رد  تساه . 

 . تسا (1) هدش  متخ  همذ  لها  قوقح  هب  عورش و  حراوج  ءاضعا و  قوقح  سپس 

 : مالسلا هیلع  ماما  تدابع  ترثک 

هب ناسنا  رگا  تسا و  تدابع  نیریـش  معط  ندیـشچ  دـناوخ ، یم  ارف  رتشیب  تادابع  ماجنا  يوس  هب  ار  ناسنا  هک  یلماوع  نیرت  مهم  زا 
فرـص رگید  روما  رد  ار  دوخ  تقو  زگره  دـنک ، سح  دوـخ  دوـجو  قاـمعا  رد  ار  تداـبع  توـالح  هک  دـسرب  لاـمک  زا  يا  هبترم 

( اراگدرورپ ; ) كرکذ هوالح  ینقذاو  : » هک دـشاب  نیا  دـنوادخ ، هاگرد  زا  ام  ياـه  هتـساوخ  زا  یکی  دـیاب  ور  نیا  زا  درک ، دـهاوخن 
 .« ناشچب نم  هب  ار  تدای  ینیریش  توالح و 

دوجو ندوب  زیربل  دنوادخ و  دای  نارک  یب  سونایقا  رد  ندوب  قرغ  يونعم و  دنلب  ماقم  نآ  اب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هک  تسا  یعیبط 
: دیامرف یم  دوخ  ردـپ  تدابع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  دزادرپب .  تدابع  هب  ار  دوخ  تقو  رتشیب  قح ، رکذ  توالح  زا  وا 

نم هامدق  تمرو  دوجسلا و  نم  هتهبج  تربدو  ءاکبلا  نم  هانیع  تضمرو  رهـسلا  نم  هنول  رفـصا  دقو  دحا  هغلبی  مل  ام  هدابعلا  نم  غلب  »
درز شگنر  يراد  هدـنز  بش  زا  دـننک و  یمن  تدابع  دـح  نآ  هب  نارگید  هک  دوب  هدرک  تداـبع  يدـح  هب  هالصلا (2) ;  یف  مایقلا 
مرو شیاهاپ  زامن ، يارب  نداتـسیا  زا  دوب و  هدش  هتـسجرب  شا  یناشیپ  هدجـس  زا  دوب و  هدش  خرـس  شنامـشچ  هیرگ  زا  دوب و  هتـشگ 

 .« دوب هدرک 

3818 ص :

;570 ص 564 - هقوفام ، نیـسمخ و  باب  قودـص ، خیـش  لاصخلا ، ; 306 ص 301 - سلجم 59 ، قودـص ، خیـش  یلامالا ، ( 16 - 1
 . ص 255 هیمالسالا ، بتکلاراد  ینارح ، لوقعلا ، فحت 

 . ص 162 ج 4 ، ءاوضالا ، راد  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 17 - 2
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نب کلام  هک  نانچ  دنا ، هدوشگ  وا  نیسحت  هب  نابز  بهاذم  رگید  ياملع  هک  دوب  هتسجرب  نانچ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یگژیو  نیا 
هعکر فلا  هلیلو  موی  لک  یف  یلصی  ناک  هنا  ینغلب  دقلو  : » دیوگ یم  تنـس ) لها  هناگراهچ  بهاذم  زا  یکلام  بهذم  سیئر   ) سنا

تام نا  یلا 
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هرامش 34 نابآ 1381 ، - ناغلبم : هلجم

: مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تدابع  رد  عوشخ 

روما ماگنه  رد  دوب ، هدومن  كرد  یبوخ  هب  ار  تیهولا  ماـقم  و  تشاد ، شیوخ  دوبعم  هب  هک  يرفاو  قشع  لـماک و  تفرعم  رطاـخ  هب 
وا بلق  نانچ  نآ  تشگ ، یم  هجوت  یب  دوخ  فارطا  روما  ماـمت  هب  تبـسن  دومن و  یم  ادـیپ  لـماک  هجوت  دوخ  راـگدرورپ  هب  يداـبع 

لقن تنس  لها  ياملع  زا  یناهفصا  میعن  وبا  دومن .  یم  گنت  تاقولخم  رگید  رب  ار  لد  ياضف  هک  دش  یم  ادخ  رکذ  دای و  زا  راشرس 
، کلذ یف  لیقف  هضفنو ، هدعر  هتذـخا  هتالـصو  هئوضو  نیب  راصو  هالـصلا  ءوضو  نم  غرف  اذا  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  : » هک دـنک  یم 
ار نیـسحلا  نب  یلع  زامن ، هماقا  زا  لبق  نتفرگ و  وضو  زا  سپ  هراومه  ( ; 21  ) یجانا دیرا  نمو  موقا  نم  یلا  نوردـتا  مکحیو  لاقف :

هاگرد هب  هک  دیناد  یم  ایآ  امـش ! رب  ياو  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دش ، لاؤس  تلاح  نیا  هرابرد  ناشیا  زا  تفرگ ، یم  ارف  يا  هزرل 
»؟ منک تاجانم  مهاوخ  یم  یسک  هچ  اب  متسیا و  یم  یسک  هچ 

لاح رد  تشاد و  روضح  اج  نآ  رد  مه  نیـسحلا  نب  یلع  هک  میدوب  يا  هناخ  رد  يزور  دـنک ، یم  لـقن  يراـصنا  حون  یبا  نینچمه 
يا رانلا ; هللا ! لوسر  نبای  : » دـنتفگ ترـضح  نآ  هب  رابود  دـش ، قیرح  راچد  هناخ  ناهگان  دوب ، هتفر  هدجـس  هب  دوب و  ندرک  تداـبع 

: دش هتفگ  ناشیا  هب  هاگ  نآ  دش ، شوماخ  شتآ  هک  نآ  ات  تشادنرب  هدجس  زا  رس  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  شتآ ، »  ادخ ! لوسر  رـسپ 
(22  ) يرخالا رانلا  اهنع  ینتهلا  : » دندومرف باوج  رد  ترـضح  نآ  تخاس »؟ لفاغ  شتآ  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  اهنع ; كاهلا  يذـلا  ام  »

 .« تخاس لفاغ  نآ  زا  ارم  ترخآ  شتآ  ; 
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: مالسلا هیلع  ماما  تمظع  تدایس و 

هک دوب  نیا  ناششالت  یعس و  مامت  دنتشاد ، لد  هب  يا  هنیک  ضغب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  یناسک  مامت  هیما و  ینب  نامکاح 
شوماخ ار  تیالو  رون  دـننک و  مک  نانآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  تبحم  هدـناشک و  اوزنا  هب  ار  نانآ  نادـناخ ، نیا  هیلع  رب  ءوس  تاغیلبت  اب 

دوخ ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  اه  نآ  ( ; » 23  « ) نوکرشملا هرکولو  هرون  متم  هللاو  مههاوفاب  هللا  رون  اوؤفطیل  نودیری   » دنزاس
 .« دنشاب هتشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنک ، یم  لماک  ار  دوخ  رون  دنوادخ  یلو  دننک ، شوماخ 

مارتحا و دروم  دنتـشاد و  ییالاو  تلزنم  ماقم و  مدرم  نیب  رد  نادـناخ  نیا  ءوس ، تاغیلبت  اه و  گنرین  اه و  هسیـسد  نیا  همه  اـب  یلو 
 . دندش یم  عقاو  میرکت 

تـساوخ یم  یتقو  فاوط ، ماگنه  هب  دش ، هکم  مزاع  جح  هضیرف  ماجنا  يارب  هیما ، ینب  ماکح  زا  کلملادبع  نب  ماشه  هک  هدـش  لقن 
رب ماشه  دنتشاذگ و  مرح  رانک  رد  ار  يربنم  سپـس  دشن ، راک  نیا  هب  قفوم  تیعمج ، ماحدزا  رطاخ  هب  دنک ، مالتـسا  ار  دوسالا  رجح 

شود رب  ییابع  هک  یلاح  رد  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  عقوم  نیمه  رد  دـنتفرگ ، ار  وا  رود  نایرکـشل  تسـشن و  نآ  يور 
دوب و مدرم  نیرتوبـشوخ  تروص و  رظن  زا  مدرم  نیرتابیز  هداجـس ; هینیع  نیب  هحئار ، مهبیطاو  اهجو  سانلا  نسحا   ; » دوب شکراـبم 

 .« دوب نایامن  هدجس  تمالع  هدجس ) لحم   ) شمشچ ود  نیب  رد 

رانک مارتحا ، لیلجت و  هناشن  هب  وا و  تبیه  رطاخ  هب  مدرم  دیسر ، دوسالا  رجح  کیدزن  هک  یماگنه  فاوط  لاح  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
صخـش نیا  دیـسرپ : ماشه ، نایفارطا  زا  یکی  دش .  نیگمـشخ  عوضوم  نیا  زا  ماشه ، دننک .  مالتـسا  ار  دوسالا  رجح  ناشیا  ات  دنتفر 

یم ار  وا  نم  تفگ : دوب  هتخانش  ار  ترـضح  نآ  هک  برع ) فورعم  رعاش   ) قدزرف دننک ؟ یم  شمارتحا  هنوگ  نیا  مدرم  هک  تسیک 
نآ زا  تیب  دنچ  هب  هک  دومن  نایب  مالسلا  هیلع  ماما  لئاضف  رد  ار  يدایز  تایبا  دومن و  يراعـشا  ندناوخ  هب  عورـش  ههادبلاب  مسانش و 

: مینک یم  هراشا 
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هتار اذا  ملعلا  رهاطلا  یقنلا  یقتلا  اذـه  مهلک  هللا  دابع  ریخ  نب  اذـه  مرحلاو  لـحلاو  هفرعی  تیبلاو  هتاـطو  ءاـحطبلا  فرعت  يذـلا  اذـه 
مرکلا یهتنی  اذه  مراکم  یلا  اهلئاق  لاق  شیرق 

وا اـب  مرح  نوریب  مرح و  هبعک و  هناـخ  دسانـش و  یم  ار  شیاـپ  ياـج  همظعم ) هکم  رد  یناـکم  ماـن   ) ءاـحطب هـک  تـسا  یـسک  نـیا  »
 . تسانشآ

 . تسا امنهار  هناشن و  هزیکاپ ، هدیزگرب ، راگزیهرپ ، تسا و  ناگدنب  مامت  نیرتهب  رسپ  صخش ، نیا 

 .« دوش یم  متخ  وا  مراکم  هب  دوج ، مرک و  دیوگ : یم  اه  نآ  هدنیوگ  دننیبب ، ار  وا  شیرق  هک  یماگنه 

دننک ینادنز  هنیدم ، هکم و  نیب  نافـسع »   » مان هب  یناکم  رد  ار  قدزرف  داد  روتـسد  دـش و  ینابـصع  تدـش  هب  ماشه  ماگنه ، نیا  رد 
( . 24)

: مالسلا هیلع  ماما  عضاوت 

یملع تیعقوم  یقالخا ، لئاضف  دوب و  رادروخرب  ییالاو  هاگیاج  زا  مدرم  نایم  رد  تیالو ، تماما و  نامـسآ  كانبات  رتخا  نیمراـهچ 
دوجو اب  یلو  دننک ، میظعت  مارتحا و  ار  وا  هصاخ  هماع و  هک  دوب  هدش  ببس  تشاد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  یتبارق  و 

هک يدح  هب  تفر ، یم  رامش  هب  ترضح  نآ  یقالخا  زاتمم  ياه  یگژیو  زا  یکی  ینتورف  عضاوت و  مدرم ، فرط  زا  يدروخرب  نینچ 
سپ دش و  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  يزور  هنومن  يارب  دش ، یم  عقاو  ناناملـسم  زا  یخرب  ضارتعا  دروم  تاقوا  زا  يا  هراپ  رد 

ترضح نآ  هب  دوشگ و  ضارتعا  هب  بل  ریبج  نب  عفان  ماگنه ، نیا  رد  تسشن .  ملـسا »  نبدیز   » رانک رد  مدرم ، هدوت  نایم  زا  روبع  زا 
دیـس و وت  داب ، وت  رب  ادخ  تمحر  ترفغم و  دبعلا ; اذـه  عم  سلجت  یتح  یطختت  یتات  سانلا ، دیـس  تنا  کل ، هللا  رفغ  : » درک ضرع 

نم بلطیو  یتؤیو  یغتبی  ملعلا  : » دندومرف ترـضح  ینیـشنب »؟ دبع  نیا  رانک  رد  ات  يور  یم  هنوگ  نیا  ارچ  سپ  یتسه ، مدرم  رورس 
 .« دشاب هک  یئاج  ره  زا  دوش  یم  بلط  دوش و  هداد  دوش و  وجتسج  دیاب  شناد  ملع و  ( ; 25  ) ناک ثیح 
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تمظع لـباقم  رد  ار  دوخ  دـنهد و  یم  رارق  دوخ  هریـس  ار  عضاوت  ینتورف و  یگرزب ، تمظع و  جوا  رد  هشیمه  گرزب  نادرم  يرآ ،
راتفر رورغ  ربک و  اب  ناگدنب  رگید  اب  هک  دنهد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  ور  نیا  زا  دـننیب ، یم  زیچان  کچوک و  نایناهج  راگدرورپ 

 . دننک

دنشاب هتخانشان  مدرم  نایم  رد  دندرک  یم  یعس  تاقوا  یخرب  هک  دندوب  عضاوتم  نانچ  نآ  مدرم  اب  راتفر  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
مالسلا هیلع  داجس  ماما  دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دننک .  تمدخ  اه  نآ  هب  دنیامن و  دروخرب  مدرم  اب  هناعضاوتم  دنناوتب  ات 

لوط رد  هک  درک  یم  طرـش  ناوراک  لها  اب  دنتخانـش و  یمن  ار  وا  هک  درک  یم  تکرح  يا  هلفاق  اب  دومن  یم  ترفاـسم  هک  یماـگنه 
ار ترضح  نآ  تخانش ، یم  لبق  زا  ار  ماما  هک  يدرم  اضق  زا  دومن ، ترفاسم  لاونم  نیمه  رب  يزور  دشاب .  نانآ  راذگ  تمدخ  رفس 

امهیلع نیـسحلا  نب  یلع  وا  تفگ : ریخ ، دـنتفگ : تسیک ؟ وا  دـیناد  یم  اـیآ  تفگ : ناـنآ  هـب  تـفر و  ناـیناوراک  دزن  درک ، هدـهاشم 
: دندرک ضرع  دندیسوب و  ار  وا  ياپ  تسد و  دنتفر و  مالسلا  هیلع  ماما  فرط  هب  تعرساب  نخس  نیا  ندینـش  اب  اه  نآ  تسا ، مالـسلا 

ایآ تفرگ ، یم  تروص  یمارتحا  یب  امش  هب  ام  بناج  زا  رگا  دریگب ؟ ارف  ار  ام  منهج  شتآ  هک  یهاوخ  یم  ایآ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا 
یتبارق رطاخ  هب  دنتخانـش و  یم  ارم  نانآ  هک  مدومن  ترفاسم  یهورگ  اب  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  میدش ؟ یمن  كاله  دـبا  ات 

ار دوخ  دینک ، نینچ  زین  امش  مدیسرت  نوچ  و  دنداد ، رارق  مارتحا  دروم  دح  زا  شیب  ارم  متشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک 
( . 26  ) مدرکن یفرعم 
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: نادنمزاین ناگدیدمتس و  زا  يریگتسد 

ار همه  زین ، یعامتجا  تادابع  رد  دوب ، صاخ  ماع و  دز  نابز  يدرف  ياه  تدابع  رد  هک  روط  نامه  مالـسلا  هیلع  نیدـلاعلا  نیز  ماـما 
زا دوب ، هداد  رارق  دوخ  راتفر  شخب  تنیز  ار  نادنمزاین  زا  ییوجلد  يریگتـسد و  صوصخ  هب  قلخ ، هب  تمدـخ  هتـشاداو و  تریح  هب 

( . 27  ) دنا هدرک  لقن  ار  عوضوم  نیا  نوگانوگ  ياه  ترابع  اب  نیخروم ، زا  يرایسب  ور  نیا 

هک دیزرو  یم  تموادـم  راک  نیا  رب  نانچ  تشاد و  یناوارف  مامتها  نیمورحم ، ءارقف و  یگدـنز  عضو  دوبهب  هب  تبـسن  ترـضح  نآ 
هولسغف نیـسحلا  نب  یلع  تام  امل  : » هدش لقن  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، هدنام  یقاب  ناشکرابم  مسج  يور  رب  ارقف ، يارب  ماعط  لمح  راثآ 
یماگنه هنیدملا ; ءارقف  هیطعی  هرهظ  یلع  الیل  قیقدلا  برج  لمحی  ناک  لیقف : اذـه ؟ ام  اولاقف : هرهظب ، داوس  راثآ  یلا  نورظنی  اولعج 
ترـضح نآ  تشپ  رب  ار  يدوبک  یهایـس و  راثآ  دنداد ، یم  لسغ  ار  شکرابم  ندـب  ناناملـسم  دومن و  تلحر  نیـسحلا  نب  یلع  هک 

ترضح نآ  هک  تسا  ماعط  زا  رپ  ياه  هسیک  لمح  رثا  نیا  هک  دش  هداد  باوج  تسیچ ؟ يارب  راثآ  نیا  دندیـسرپ : دندومن ، هدهاشم 
( « 28  . ) دندومن یم  اطعا  هنیدم  ءارقف  هب 

لمحار يزیچ  دوخ  شود  رب  هک  دومن  هدهاشم  ار  نیسحلا  نب  یلع  یناراب ، درس و  یبش  يرهز ، دیوگ : یم  هنییع  نب  نایفس  نینچمه 
; زیرح عضوم  یلا  هلمحا  اداز ، هل  دعا  ارفـس  دیرا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ نیا  ادـخ ، لوسر  دـنزرف  يا  دیـسرپ : درک ، یم 

دیراذـگب درک : ضرع  يرهز  مزاس ».  یم  لـقتنم  ینما  ياـج  هبو  منک  یم  مهارف  هشوت  داز و  رفـس  نآ  يارب  متـسه و  يرفـس  مزاـع 
زاار امـش  منک و  لمح  ار  نآ  نم  دـیراذگب  سپ  درک : ضرع  يرهز  دـندرکن ، لوبق  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنک ، لمح  ار  نآ  نم  مـالغ 

 . منک یمن  تحار  دوش ، یم  رفس  رد  متاجن  ثعاب  هک  يزیچ  لمح  زا  ار  دوخ  نم  دومرف : ترضح  نآ  میامن .  تحار  نآ  لمح 
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يرثا دیدومرف  نایب  هک  يرفس  نآ  زا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  تفگ : دومن و  هدهاشمار  ترضح  نآ  يرهز  زور ، دنچ  تشذگ  زا  سپ 
بنجت توملل ، دادعتـسالا  امنا  دعتـسا ، تنک  هلو  توملا  هنکلو  تننظ  اـم  سیل  يرهز  اـی  یلب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماـما  منیب .  یمن 

رفـس رفـس ، زا  نم  روـظنم  هکلب  تسین ، ینک  یم  ناـمگ  وـت  هک  يرفـس  نآ  يرهز ، يا  يرآ  ( ; 29  ) ریخلا یف  يدنلا  لذـبو  مارحلا 
بوخ ياهزیچ  شـشخب  لذب و  مارح و  زا  نتـسج  يرود  گرم ، يارب  ندـش  هدامآ  انامه  موش ، یم  هدامآ  نآ  يارب  هک  تسا  گرم 

 .« تسا ریخ  هار  رد 

 : هعماج حالصا 

عافد مالسا  نایک  زا  صاخ ، يا  هنوگ  هب  دوخ ، نامز  طئارش  بسح  رب  مادک  ره  یهلا ، ناربمایپ  دننامه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
 . دنا هدومن  غیلبت  ار  یهلا  ماکحا  يداقتعا و  ینابم  لوصا و  هدرک و 

يافلخ هک  دیدرگ  نشور  دش و  نایب  لامجا  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نامز  هژیو  طیارش  یخیرات و  تیعقوم  راتشون ، نیا  يادتبا  رد 
عاضوا نیا  دـندرک .  یمن  غیرد  اشحف  هعاشا  متـس و  ملظ و  هنوگ  ره  زا  دنتـشاذگ و  یم  اپ  ریز  ار  یمالـسا  نیناوق  اراکـشآ  هیما  ینب 
شرتسگ یهلا و  فادها  دربشیپ  يارب  ترـضح ، نآ  ور  نیا  زا  دیبلط ، یم  ار  یـصاخ  یتازرابم  ياه  هویـش  یگنهرف ، وج  یـسایس و 

ياه هویش  زا  دوب ، یمالسا  هعماج  مامت  هب  تیارـس  لاح  رد  هک  هیما ، ینب  یتموکح  هاگتـسد  داسف  ملظاب و  هلباقم  یمالـسا و  فراعم 
 . مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  هنومن  هس  هب  همادا  رد  هک  دندرک  یم  هدافتسا  یصاخ 
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: اروشاع دای  نتشاد  هگن  هدنز  - 1

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  تنس  هک  دوب  هدش  فرحنم  دوخ  ریسم  زا  نانچ  یمالـسا  هعماج  هیما ، ینب  يافلخ  تموکح  نامز  رد 
وا ندوب  قساف  رب  یمالسا  ياه  هقرف  همه  هک  دیزی ، نوچ  یناسک  دش و  یم  هتشاذگ  نید  رد  يدایز  ياه  تعدب  و  كرت ، انلع  هلآ  و 
ور نیا  زا  دـنتفرگ ، رارق  یمالـسا  تیمکاح  سار  رد  ( ، 30  ) دنهد یم  تبـسن  وا  هب  ار  رمخ  برـش  زامن و  كرت  دـنراد و  رظن  قافتا 

ندنادرگ زاب  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تنس  ءایحا  هیما و  ینب  لامع  داسف  ملظ و  اب  هزرابم  فده  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
تشاد هگن  هدنز  ار  مالسا  ياپون  لاهن  دوخ ، نوخ  ءادها  اب  دز و  مقر  ار  خیرات  گرزب  هسامح  نآ  میقتسم ، ریسم  هب  یمالـسا  هعماج 

.

هاگتسد زا  يا  همهاو  سرت و  چیه  نودب  ماش ، هفوک و  رد  تراسا  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  اروشاع ، زوسناج  هعقاو  زا  سپ 
موش بقاوع  زا  ار  مدرم  تخادرپ و  يرابفسا  هعقاو  نینچ  هب  تبـسن  هعماج  يرگنـشور  هب  دوخ  نیـشتآ  ياه  هبطخ  اب  هیما ، ینب  رابج 

هدافتسا میظع ، مایق  نآ  ندومن  نایب  اروشاع و  هرطاخ  دای و  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  یتصرف  ره  زا  زین  نآ  زا  سپ  تخاس .  هاگآ  نآ ،
 . تسیرگ یم  شیافو  اب  نارای  نادنزرف و  ردپ و  تیمولظم  دای  هب  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  ترـضح  نآ  هنومن  ناونع  هب  دومن .  یم 

هرابرد ناشیا  زا  تسیرگ ، یم  تشاد  یمرب  ندیـشون  يارب  ار  یبآ  فرظ  نامز  ره  ترـضح ، نآ  هک  هدـش  لـقن  یتیاور  رد  هلمج  زا 
هنوگچ ( ; 31  ) شوحولاو عابـسلل  اقلطم  ناک  يذـلا  ءاملا  نم  یبا  عنم  دـقو  یکبا  فیکو ال  : » دـندومرف دـش ، لاؤس  راـک  نیا  تلع 

 .« دش عنم  نآ  زا  مردپ  یلو  دوب ، دازآ  ناگدنرد  شوحو و  هدافتسا  يارب  بآ  هک  یلاح  رد  منکن  هیرگ 
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هک تشاذگ  یمن  البرک  هعجاف  ررکم  يروآدای  نوچ  تشاد ; یتبثم  یـسایس  هجیتن  رثا و  ماما ، فرط  زا  ییاهراک  نینچ  کش  نودب 
دش یم  مامت  نارگ  رایـسب  يوما  ماکح  يارب  یمومع  راکفا  رد  یفرط  زا  دوش و  شومارف  اه  هرطاخ  زا  يوما  تموکح  تیانج  ملظ و 

 . درب یم  لاؤس  ریز  ار  نانآ  تیعورشم  و 

 : تما داشرا  دنپ و  - 2

یهلا و ءایلوا  یمومع  شور  نامه  داسف ، ملظ و  اب  هزرابم  یهلا و  فراعم  غیلبت  مالسا و  نایک  ظفح  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رگید  شور 
نوچمه دومن و  یم  انـشآ  مالـسا ، بان  ياه  هشیدـنا  اب  ار  مدرم  داشرا ، دـنپ و  هظعوم و  هار  زا  ینعی  دوب ، مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا 

هار نازورف  يدیشروخ  نوچمه  تشاد و  یم  رذح  رب  یهابت ، تملظ و  بادرگ  رد  ندش  راتفرگ  زا  ار  نانآ  نابرهم ، زوسلد و  يردپ 
ربمایپ دجسم  رد  هعمج  زور  ره  هک  تسا  ینانخس  تانایب ، ظعاوم و  نیا  زا  یخرب  دومن .  یم  نشور  مدرم  رب  ار  يراگتسر  تیاده و 
صاخ ناوریپ  نایعیـش و  عمج  رد  ترـضح  نآ  هک  يرگید  ظعاوم  نانخـس و  نینچمه  ( . 32  ) دوـمرف یم  داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . تسا هدش  لقن  یلامث  هزمح  وبا  نوچ  ینارای  قیرط  زا  دندرک ، یم  داریا  دوخ 

رارق دـنپ  ظعو و  دروم  ار  يرابرد  تاضق  ناثدـحم و  اهقف و  همان ، بلاق  رد  ای  يروضح  تروص  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیا ، رب  هوـالع 
ناثدحم زا  يرهز  هب  هنازوسلد  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  هنومن  يارب  دندومن .  یم  توعد  قح ، زا  يوریپ  هب  ار  نانآ  دنداد و  یم 

هار هدیـشک و  تسد  یهارمگ  زا  هک  تساوخ  وا  زا  تخاس و  هاگآ  شراک  تبقاع  زا  ار  وا  ناورم ، نب  کلملا  دـبع  راـبرد  ناـهیقف  و 
کنا تلجا  دقف  ردابو  تئبن  دقف  رذحا  : » دیامرف یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  همان  نیا  زا  يزارف  رد  دریگ .  شیپ  رد  ار  تسار 

رب ( ; 33  ) دیدش مقس  هلخد  دقف  کبنذ  وادو  دیعب  رفـس  کنم  اند  دقف  زهجت ، لفغی ، کیلع ال  ظفحی  يذلا  ناو  لهجی  نم ال  لماعت 
ینک یم  هلماعم  یـسک  اب  هک  یتسرد  هب  هدش ، هداد  تلهم  وت  هب  هک  نک  لمع  رادرب و  ماگ  دش و  رطخ )  ) مالعا وت  هب  هک  شاب  رذـح 

يرفس هک  شاب  رفس  هدامآ  سپ  دوش ، یمن  لفاغ  وت  زا  دراد  یم  هگن  ار  وت  لامعا  باسح  هک  یـسک  نآ  تسین و  لهاج  نادان و  هک 
 .« تسا هدش  رامیب  تخس  هک ت  نک  نامرد  ار  تهانگ  يراد و  شیپ  رد  رود 
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نانآ هب  ار  یمالـسا  لیـصا  تارکفت  درک و  یم  تحیـصن  هظعوم و  ار  مدرم  هک  نیا  نمـض  هنامیکح ، هویـش  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
لاح نیع  رد  و  دومن ، یم  هدافتـسا  مکاح  هاگتـسد  متـس  ملظ و  اـب  هلباـقم  يارب  یـسایس  يا  هویـش  ناونع  هب  نآ  زا  دومن ، یم  لـقتنم 

يالاو ياه  نامرآ  فادـها و  بسانم ، ياضف  کی  رد  تسناوت  یم  ترـضح  نآ  هجیتن ، رد  تخیگنا .  یمن  رب  ار  تموکح  تیـساس 
 . دزاس یلمع  ار  دوخ 

: اعد بلاق  رد  حالصا  - 3

، دـندوب نآرق  وفک  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دـش و  یم  رتشیب  هعماج  طاطحنا  تشذـگ ، یم  هیما  ینب  يافلخ  تیمکاـح  زا  هچ  ره 
شیاتس دروم  هیما  ینب  ماکح  و  ( 35  ) دندش یم  نعل  اهربنم  رب  نانآ  دـنتفرگ .  یم  رارق  يرتشیب  يرهم  یب  یهجوت و  یب  دروم  ( 34)

هزاوآ نارگاینخ و  دوب ، شزرا  اوقت  ملع و  تداهـش و  داـهج و  هک  يا  هعماـج  رد  هک  دوب  هدیـسر  ییاـج  هب  راـک  دـنتفرگ .  یم  رارق 
رارق لابقتـسا  دروم  نانچ  نآ  دـش ، هکم  دراو  یتقو  نز ، روهـشم  ياه  ناوخ  هزاوآ  زا  یکی  هک  نانچ  دـندرک ، ادـیپ  شزرا  اه  ناوخ 

( . 36  ) تشادن هقباس  یثدحم  هیقف و  یتفم و  چیه  دروم  رد  هک  تفرگ 

يراک هار  ناونع  هب  ار  شیاین  اعد و  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یـسایس ، راشف  تیدودـحم و  نتفرگ  رظن  رد  اـب  يا و  هعماـج  نینچ  رد 
، دوب یقـالخا  دوکر  تلاـح  رد  هک  ار  يا  هعماـج  هناـمیکح ، شور  نیا  اـب  دومن و  باـختنا  یتیعـضو  نینچ  اـب  هلباـقم  يارب  بساـنم 

لئاسم زا  هتـشذگ  اهاعد  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درک .  هدـنز  نانآ  رات  هریت و  ياه  لد  رد  ار  نامیا  رون  دیـشخب و  هراـبود  یکرحت 
: دیزرو یم  هژیو  مامتها  هجوت و  صاخ  هبنج  ود  هب  یقالخا ، يداقتعا و 
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: تماما فلا :

یم حیرصت  دوب ، هدش  بصغ  هیما  ینب  طسوت  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملسم  قح  هب  هیعدا ، زا  يرایسب  رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما 
یناسک هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعقاو  نانیـشناج  نامکاح و  هک  دنزاس  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  مدرم  قیرط  نیا  زا  ات  دندومن 

یف کئانما  عضومو  کئایفصاو  کئافلخل  ماقملا  اذه  نا  مهللا  : » دنیامرف یم  هیداجـس  هفیحـص  زا  يزارف  رد  ترـضح  نآ  دنتـسه . 
ماقم ادنوادخ ! ( ; 37  ) نیزتبم نیروهقم  نیبولغم  کئافلخو  کتوفص  داع  یتح  اهوزتبا . . .  دق  اهب  مهتصصتخا  یتلا  هعیفرلا  هجردلا 

اه نآ  هب  ار  ماـقم  نآ  وت  هک  هیلاـع  تاـجرد  رد  وت  ياـه  تناـما  هاـگیاج  تقلخ و  زا  ناگدـیزگرب  تسوت و  ياـفلخ  يارب  تفـالخ 
بولغم و ناراکمتـس ، متـس  لباقم  رد  وت  يافلخ  ناگدـیزگرب و  هک  ییاج  ات  دـنتفرگ . . .  اه  نآ  زا  نارگید  یلو  يداد ، صاـصتخا 

 .« تسا هتفر  نیب  زا  ناشقح  هدش و  روهقم 

: مالسلا مهیلع  تیب  لها  تلیضف  نایب  ب )

هللا یلص  دمحم  رب  تاولص  يددعتم ، دراوم  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دض  رب  مکاح  هاگتـسد  ءوس  تاغیلبت  لباقم  رد  ترـضح  نآ 
نانیـشناج ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  نیا  رب  هوالع  قیرط ، نیا  زا  اـت  دـنتخاس ، یم  هارمه  هیعدا ، رگید  اـب  ار  وا  لآ  هلآ و  هیلع و 

زا یکی  نمـض  رد  ناشیا  دـنیامن .  نایب  زین  ار  نانآ  يالاو  تلزنم  ماقم و  لئاضف و  دـننک ، یفرعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یعقاو 
هللا یلـص  دمحم  رب  تسر  دورد  ادنوادخ ! ( ; ) 38  ) نیبجنالا رایخالا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  لصو  : » دـنیامرف یم  هیعدا 

 .« دنتسه بیجن  راوگرزب و  هزیکاپ و  تشرس و  وکین  ياه  ناسنا  هک  وا  لآ  هلآ و  هیلع و 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما 

 : مالسلا هیلع  داجس  ماما 

دمحمابا وا  هینک  نیرتروهشم  تسا و  داّجس  نیدباعلا و  نیز  ترضح  نآ  باقلا  نیرتروهشم  تسا و  یلع  راوگرزب  نآ  كرابم  مسا 
یـس و لاس  لوالا  يدامج  مهدزناپ  اریز  تسا  لاس  تفه  هاجنپ و  شراوگرزب  ردـپ  لثم  راوگرزب  نآ  رمع  تّدـم  .تسا  نسحلاوباو 

ردپ هب  لاس  هس  تسیب و  ًابیرقت  تسا و  ع )  ) نینمؤملاریما تداهـش  زا  لبق  لاس  ود  راوگرزب  نآ  دـلوت  .دـمآ  ایند  هب  ترجه  زا  تشه 
.تسا لاس  راهچ  یس و  راوگرزب  نآ  تماما  تدم  سپ  .درک  یگدنز  راوگرزب 

هداعلا قراخ  روطب  قح  تیانع  تسد  هک  تسا  ناریا  هاشداپ  درگدزی  رتخد  شردام  دراد و  نیسح  نوچ  يردپ  ع )  ) داّجـس ترـضح 
با ع )  ) نیسح هچنانچ  دوش و  یم  نیرهاط  همئا  زا  رفن  هن  ردام  هک  تسا  نآ  نز  نیا  تفارش  .دناسر  یم  نیسح  ماما  هب  ار  رتخد  نیا 

كارتشا هجو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هچرگ  ع )  ) داّجس ماما  یناسنا : لیاضف  رظن  زا  اما  .تسا و  همئالا  ما  زین  نز  نیا  .تسا  همئالا 
هب یّمات  تهابـش  رادرک  راتفگ و  رظن  زا  اما  تسین ، یناسنا  لیاضف  تافـص و  رظن  زا  نانآ  نایم  یقرف  چـیه  دـنراد و  لـیاضف  همه  رد 

.دراد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشدج 

ع)  ) داجس ماما  نامیا 

: دیوگ یم  حابص  ياعد  رد  ع )  ) نینمؤملاریما

« .یتسه دوخ  دوجو  ناهرب  هک  یسک  يا   » .هتاذب هتاذ  یلع  لد  نم  ای 

: دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  زین  داّجس  ترضح 

رب ارم  يدومن  تلالد  وت  متخانـش و  تدوخ  هب  ار  وت   » .تنا امردأ  مل  تنا  ـالولو  کـیلا  ینیوعو  کـیلع  ینتللد  تناو  کـتفرع  کـب 
« .متخانش یمن  ارت  يدوبن ، رگا  تدوخ و  هب  يدومن  توعد  تدوخ و 
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: دیامرف یم  نینمؤملاریما  هک  تسا  يدوهش  نامیا  نامه  نیا  دناسر و  یم  ار  نامیا  ياهتنم  تامک  هنوگ  نیا 

هک نم  نیقی  رب  مدید  یم  دید و  يرهاظ  مشچ  نیا  رب  ار  ادخ  دوب  نکمم  لاحم  ضرف  رب  رگا   » .انیقی تددزا  ام  ءاطغلا  یل  تفشک  ول 
«. .دش یمن  هدوزفا  مراد  قح  سدقم  تاذ  هب  نآلا 

ع)  ) داّجس ماما  ملع 

، مناد یم  تمایق  زور  ات  ار  عیاقو  مامت  مسق  ادخ  هب  هک  دیهاوخ  یم  هچره  دیـسرپب  نم  زا  : » دیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا 
« .متفگ یم  تمایق  زور  ات  ار  عیاقو  دننک ، ّولغ  ام  قح  رد  مدرم  هک  مدیسرت  یمن  رگا  : » دیوگ یم  زین  داجس  ترضح 

ع)  ) داجس ماما  ياوقت 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تلعف ام  هریعش  بلج  اهبلسا  هلمن  یف  یصعا  نا  یلع  اهک  الفا  تحت  امو  هعبسلا  میلاقالا  تیطعا  ول  هللاو 

یمن مریگب ، نآ  ناهد  زا  ار  يوج  تسوپ  تهجیب  منک و  ملظ  يا  هچروم  هب  هک  دـنهد  نم  هب  ار  یتسه  ملاع  مامت  رگا  مسق  ادـخ  هب  »
« .منک

: دومرف یم  زین  داّجس  ترضح 

عیطم بحی  نمل  بحملا  نا  هتعطأل  هبح  رهظت  تنک  ول  عیدب  لاعفلا  یف  يرمعل  اذه  هّبح  رهظت  تناو  هلالا  یصعت 

ادخ یتسار  رگا  .تسا  روما  بیاجع  زا  اعدا  نیا  نم  ناج  هب  .يراد  تسود  ار  وا  هک  ینک  یم  اعدا  ینک و  یم  تیصعم  ار  دنوادخ  »
« .تسا بوبحم  عیطم  هشیمه  بّحم  اریز  يدرک ، یم  تعاطا  ار  وا  یتشاد  تسود  ار 

.مراد تسود  ار  وا  اریز  منک ، تیصعم  ار  دنوادخ  هک  تسا  لاحم  دیوگ  یم  داجس  ماما  زین  راعشا  نیا  رد 
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ع)  ) داجس ماما  تدابع 

یم تدابع  حبـص  هب  ات  و  دوب ، لوغـشم  نیجاتحم  ارقف و  يارب  تانق  غاب و  داجیا  هب  اهزور  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نینمؤملاریما  هرابرد 
وا هدجس  تدابع و  .دش  داجیا  ای  دابآ  نارگید  يارب  ناشیا  تسد  هب  هک  تاونق  اهغاب و  رایسب  هچ  دوب  نینچ  زین  داّجس  ترضح  .درک 

.دش بّقلم  داّجس  نیدباعلا و  نیز  هب  هک  دوب  يدح  هب 

نیـسحلا نب  یلع  مدنزرف  هک  منیب  یم  و  نیدـباعلا »؟ نیز  تسا  اجک  : » دوش یم  باطخ  تمایق  زور  هک  هدـش  تیاور  مرکا  لوسر  زا 
تروص و  هدرک ، مرو  وا  ياهاپ  تدابع  ترثک  زا  هک  مدید  یم  ار  مردپ  : » هک هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا  .دـیآ  یم  دـهد و  یم  باوج 

« .دوب هتسب  هنیپ  وا  هدجس  لحم  و  حورجم ، وا  ياه  هنوگ  و  درز ، وا 

ع)  ) داّجس ماما  تفأر  توتف و  تواخس ،

، كاروـخ اهبـش  نینمؤـملاریما  .تـسا  هدوـب  هناـیفخم  روـطب  ارقف  ندرک  هرادا  ع )  ) نینمؤـملاریما ياـهراک  زا  یکی  تـسا  خـیرات  رد 
نایم نینچمه  .دـنک  یم  هرادا  ار  اهنآ  یـسک  هچ  هک  دنتـسناد  یمن  یتح  ناـیاونیب  نآ  و  درب ، یم  ناـیاونیب  هناـخ  هب  مزیه  كاـشوپ و 

.تسا هدوب  نینچ  ع )  ) داجس ماما  هک  تسا  روهشم  نیخروم 

لمع تردق  سک  چیه  دش  هتفگ  دش و  تبحص  ع )  ) نینمؤملاریما بقانم  زا  هک  میدوب  ع )  ) قداص ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  يوار 
یم هرادا  ار  هداوناـخ  دـص  هک  تسا  هدوبن  نیـسحلا  نب  یلع  زا  رتشیب  نینمؤملاریما ، هب  سک  چـیه  تهابـش  درادـن و  ار  نینمؤملاریما 

« .دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  یهاگ  اهبش  .درک 

روطب ار  هداوناخ  دص  ترـضح  نآ  هک  دـش  نشور  تشگ  دیهـش  داجـس  ترـضح  نوچ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ننـست  لها  قیرط  زا 
.تسا هدرک  یم  هرادا  یفخم 
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ع)  ) داّجس ماما  دهز 

نینچمه .تسا  هتشادن  لاعتم  يادخ  هب  زج  یسک  هب  یلام و  هب  یگتسبلد  تسا و  هدوب  ینعم  مامت  هب  دهاز  ع )  ) نینمؤملاریما هچنانچ 
: دومرف یم  شرافس  دوخ  باحصا  هب  اذل  ع .)  ) داجس ماما  تسا  هدوب 

لاق مالـسلا  هیلع  یـسیع  نا  مکغلب  اما  نوکـسمتم  اهبو  اهیلع  مکناف  ایندلا  رادب  مکیـصوا  الو  هرخآلا  رادب  مکیلع  یناوخا ، یباحـصا ،
.ًارارق اهوذختت  الو  ایندلا  رادلا  مکلت  ًاراد ؟ رحبلا  جوم  یلع  ینبی  نم  لاقو : .اهورمعت  الو  اهوربعاف  هرطنق  ایندلا  .نییراوحلل 

هب دیتسه و  صیرح  نآ  رب  امش  اریز  منک  یمن  امش  هب  ار  ایند  شرافـس  نم  دیـشاب  ترخآ  هناخ  بظاوم  نم ، ناردارب  نم ، نارای  يا  »
شریمعت هب  دیرذگب و  نآ  يور  زا  تسا ، لپ  ایند  تفگ : یم  نویراوح  هب  یـسیع  ترـضح  هک  دیا  هدینـشن  ایآ  .دـیا  هدز  گنچ  نآ 

« .دیشاب هتشادن  یگتسبلد  نآ  هب  تسا ، ایند  نیا  ایرد  جوم  دزاس ؟ یم  هناخ  بآ  جوم  يور  یسک  هچ  دیزادرپن !

ع)  ) نینمؤملاریما تعاجش 

دـیزی و سلجم  رد  دایز و  نبا  سلجم  رد  ار  ع )  ) داجـس ماما  راتفگ  رگا  .تسا و  ماـع  صاـخ و  دزناـبز  ع )  ) نینمؤملاریما تعاـجش 
.دوش یم  نشور  ام  رب  زین  راوگرزب  نیا  تعاجش  میریگب  رظن  رد  ماش  دجسم  رد  ار  راوگرزب  نآ  هبطخ  ًاصوصخم 

ماما وا  یمارگ  دنزرف  درب و  یم  راک  هب  يربیخ  بحرم  دودبع و  نبورمع  لثم  يدارفا  يارب  نادیم  رد  ار  دوخ  تعاجش  نینمؤملاریما 
.تسا هدرب  راک  هب  ماش  دجسم  رد  ربنم  يور  دیزی و  سلجم  دایز و  نبا  سلجم  رد  ار  تعاجش  داّجس ،

ع)  ) داّجس ماما  تسایس 

زا رتشیب  رمع  هکنانچ  دوب ، دیفم  هداعلا  قوف  وا  ریبدت  يأر و  دوب و  مالسا  رادساپ  هعیش  یّنس و  زا  نیخروم  همه  رارقا  هب  نینمؤملاریما 
« .دوب هدش  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  : » ینعی رمع ، کهل  یلع  الول  تسا : هتفگ  دروم  داتفه 
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زا يرایسب  ار و  هنیدم  داّجس ، ماما  ریبدت  هک  دندقتعم  نیخروم  .دوب  هعیش  رادساپ  لاس  جنپ  یس و  تدم  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.داد تاجن  ناورم  کلملادبع  دیزی و  نوچ  یناسک  تسد  زا  ار  نایعیش 

ع)  ) داجس ماما  ملح 

مدرک رظن  فرص  وا  زا  .تفگ  یم  دب  نم  هب  هک  متـشذگ  يدرخیب  مدآرب  : » دندومرف ناشیا  هدش و  لقن  يراتفگ  نینمؤملاریما  هرابرد 
« .تسا هدزن  یفرح  وا  هک  ییوگ 

: دندومرف ناشیا  تسا و  هدش  لقن  يراتفگ  زین  داجس  ماما  هرابرد 

یم غورد  رگا  و  دنک ، تمحر  ارم  لاعتم  دنوادخ  ییوگ  یم  تسار  رگا  هک  متفگ  ودب  .تفگ  یم  دب  نم  هب  هک  متـشذگ  یـسک  رب  »
!« دزرمایب ار  وت  ادخ  ییوگ 

ع)  ) داجس ماما  عضاوت 

يارب دوب ، نانآ  هانپ  تشاد و  فطل  نانآ  هب  درک ، یم  ییوجلد  نانآ  زا  دروخ ، یم  اذـغ  ناـنآ  اـب  تسـشن ، یم  ارقف  اـب  ترـضح  نآ 
.درک یم  شرافس  نارگید  هب  نانآ  هرابرد  و  دومن ، یم  ییاریذپ  نانآ  زا  درک و  یم  راک  نانآ 

اذغ دنیشنب ، اهنآ  اب  دنشاب و  شا  هرفـس  رـس  نایاونیب  نامیتی و  ناریقف ، تشاد  تسود  ع ،)  ) داجـس ماما  هک  دنراد  رارقا  ناسیون  خیرات 
.دراذگب نانآ  نهد  رد  اذغ  یتح  دنک و  هدامآ  اهنآ  يارب 

ع)  ) داّجس ماما  تغالب  تحاصف و 

اجب نتفگ ، بوخ  نخـس  تغالب  .تسا و  ندرب  راـک  هب  ار  اـهلاثم  فیاـطل و  هیاـنک ، زاـجم ، نتفگ ، نخـس  بوخ  ینعم  هب  تحاـصف 
هرابرد هکنانچنآ  تسا  همه  رارقا  دروم  نینمؤملاریما  تغالب  تحاصف و  .تسا  نتـشاد  زیهرپ  هدـیاف  یب  مـالک  لوط  زا  نتفگ ، نخس 

« .تسا قولخم  مالک  زا  رتالاب  قلاخ و  مالک  زا  رت  نییاپ  » .قولخملا مالک  قوفو  قلاخلا  مالک  نود  هدش : هتفگ  هغالبلا  جهن 
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رد هک  يا  هفیحص  .دمآ  دهاوخن  هدماین و  نآ  نوچ  هک  يا  هفیحـص  .تشاد  هضرع  ناهج  هب  ار  هیداجـس  هلماک  هفیحـص  داّجـس  ماما 
ملظ و زا  داقتنا  تیب ، لها  تیناقح  هعیش ، تیناقح  مالـسا ، تایعامتجا  مالـسا ، قالخا  مالـسا ، تسایـس  مالـسا ، فراعم  اعد ، نمض 
ار نآ  مسا  نیققحم  هک  يا  هفیحـص  .دهد  یم  شزومآ  ار  یمالـسا  فراعم  هرود  کی  هرخالاب  و  تقیقح ، قح و  هب  شرافـس  ملاظ ،
نآ نوچ  دـناوت  یم  هک  درک  اعدا  تحاصف  اـب  یهلبا  هک  يا  هفیحـص  .دـنا  هداـهن  دـمحم  لآ  روبز  تیب ، لـها  لـیجنا  نآرقلا ، تخا 

.درم درک و  قد  تسناوتن ، تفرگ و  تسد  هب  ملق  نوچ  دروایب 

ع)  ) داجس ماما  داهج 

شدنزرف یلو  .دهد  تاجن  نیکرشم  رافک و  تسد  زا  ار  مالسا  تسناوت  هک  تسا  مالسا  دهاجم  نیرتگرزب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ع)  ) نیسحلا هللادبع  یبا  مایق  .تسا  هدوب  مالسا  ياقب  لماع  شتراسا  شیاقب و  شدوجو ، اما  دشن  هتشک  البرک  رد  هچرگ  داّجس  ماما 

بنیز تسد  هب  ع )  ) داجـس ماـما  تسد  هب  نآ  زا  يرادـهاگن  ندـناسر و  رمث  هب  يراـیبآ و  دـش و  هتـشاک  ـالبرک  رد  هک  دوب  یتخرد 
.تفرگ ماجنا  يربک 

جنپ یس و  تدم  رد  ترضح  نآ  ياه  یناوخ  هضور  یناوخ و  هحون  هنیدم ، رد  داجس  ماما  ياه  هیرگ  تراسا ، رد  داجس  ماما  ریبدت 
.دهد یم  ناشن  ار  بلاطم  نیا  خیرات ، یسایس  لیلحت  هک  شخبرمث  دیفم و  هداعلا  قوف  دوب  يداهج  عقوم  هب  شینارنخس ، لاس 

ع)  ) داّجس ماما  يدرمناوج  وفع و 

ترضح يارب  ار  يریـش  فرظ  هک  یماگنه  درک و  تبظاوم  مجلم  نبا  زا  هنوگچ  هک  دیوگ  یم  ع )  ) نینمؤملاریما هرابرد  خیرات  رگا 
داّجس ماما  هرابرد  دومن ، ناوارف  شرافس  ّتیـصو و  وا  هرابرد  و  داتـسرف ، یم  وا  يارب  ار  رگید  مین  دروخ و  یم  ار  یمین  دندروآ  یم 

وا هک  دش  رما  دش و  لوزعم  ناورم  کلملادبع  فرط  زا  دوب ، هدرک  نوخ  ار  داجـس  ماما  لد  هک  هنیدم  رادنامرف  هک : تسا  لوقنم  زین 
وا هب  ادابم  هک  دومرف  شرافـس  تساوخ و  ار  دوخ  باحـصا  ع )  ) داجـس ماما  .دننک  نیهوت  وا  هب  دنیایب و  مدرم  دندنبب و  یتخرد  هب  ار 

تاـجن يراوخ  نیا  زا  هک  درک  ار  وا  تطاـسو  ناورم  کلملادـبع  دزن  داد و  يرادـلد  ار  وا  تفر و  وا  دزن  داجـس  ماـما  دوش ! نیهوـت 
.دبای
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.مدرک رایسب  ملظ  اهنآ  هب  اریز  مراد  سرت  شنارای  نیسحلا و  نب  یلع  زا  تفگ  یم  لوزعم  رادنامرف  نآ 

ع)  ) داّجس ماما  تیصخش  تهبا و 

نینچمه .دوب  ظوفحم  همه  نایم  راوگرزب  نآ  ّتیـصخش  یگرزب  یلو  دوب ، عضاوتم  رایـسب  هک  هدـش  هتفگ  ع )  ) نینمؤملاریما هراـبرد 
(. ع  ) داجس ماما  شزیزع  دنزرف  تسا 

سپ .دنک  مالتـسا  ار  دوسالا  رجح  هکدش  عنام  تیعمج  ترثک  دوب و  هدمآ  جح  هب  کلملادـبع  نب  ماشه  هک  تسا  طبـض  خـیرات  رد 
دنتفر رانک  مدرم  دیسر ، دوسالا  رجح  هب  یتقو  دش و  فاوط  دراو  داّجس  ماما  هک  دوب  هتسشن  هتخادنا و  یـشرف  وا  يارب  يا  هشوگ  رد 

وا هب  نینچ  مدرم  هک  تسیک  درم  نیا  دیـسرپ : ناـیفارطا  زا  یکی  .دـش  تحاراـن  هداـعلا  قوف  ماـشه  .دوـمن  مالتـسا  رّرکم  ترـضح  و 
ام .دورـس  داجـس  ماما  هرابرد  یلـصفم  هدیـصق  ههادـبلا  یف  دوب ، اجنآ  قدزرف  .مناد  یمن  تفگ  درک و  لهاجت  ماشه  دـنراد ؟ مارتحا 

: تسا دوجوم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  هدیصق  مامت  میروآ : یم  ار  هدیصق  نآ  زا  تیب  دنچ 

ءایح یـضغی  معن  هنال  تناک  دهـشتلا  الول  هدهـشت  یف  الا  طقال  لاق  ام  مرحلاو  لحلاو  هفرعی  تیبلاو  هتاطو  ءاحطبلا  فرعت  يذلا  اذـه 
مهرکذ هللا  رکذ  دعب  مدقم  مصتقمو  یجنم  مهبرقو  رفک  مهضغبو  نید  مهبح  رشعم  نم  مستبی  نیح  الا  ملکی  امف  هتباهم  نم  یـضغیو 

ملکلا هب  موتخمو  ضرف  لک  یف 

یم هدروآرب  هشیمه  ار  لئاس  تجاح  تسین _  شمالک  رد  هن ، .دنسانش  یم  ار  وا  مرح  لح ، ادخ ، هناخ  زاجح ، هک  تسا  يدرم  نیا  »
نامدرم اب  دروخرب  ماگنه  دوب : يرآ  هشیمه  وا ، هن  دوبن ، زاـمن  رد  دهـشت  رگا  .دـیوگ و  یم  هللا  ـالا  هلا  ـال  هک  دهـشت _  رد  زج  دـنک 

دنیوگ یمن  وا  اب  نخـس  .دراد و  وا  هک  یتهبا  تهج  هب  ددنب  یم  ورف  مشچ  نارگید  و  دراد ، ایح  هکنآ  يارب  ددنب  یم  ورف  ار  اهمـشچ 
تاجن هانپ و  نانآ  هب  یکیدزن  برق و  تسا و  رفک  اهنآ  ضغب  تسا و  نید  اهنآ  بح  تماـیق  زور  .دـنک  مّسبت  راوگرزب  نآ  هک  رگم 

یم مامت  نانآ  مسا  هب  اهزامن  .لاعتم و  يادـخ  مسا  زا  دـعب  تسا  يزیچ  ره  رب  مدـقم  اهنآ  مسا  اهنآ و  دای  اـهزامن  رد  .تسا  اـهناسنا 
لها مسا  زاب  دوش  یم  هتفگ  رخآ  دهـشت  رد  هک  بلطم  رخآ  تسا و  تیب  لها  مسا  هماقا ، رد  ادخ  مسا  زا  دـعب  زامن  رد  ینعی  دوش _ 

.تسا تیب 
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.دراد اج  دنوش  هدیزرمآ  راعشا  نیا  هب  ملاع  لها  رگا  یماج  هتفگ  هب  تسا و  هدش  هدیزرمآ  راعشا  نیا  هب  قدزرف  هک  هدش  هتفگ 

ع)  ) داجس ماما  یگدنز 

: ینعی .یجـش  قلحلا  یفو  يذـق  نیعلا  یفو  تربص  دـیامرف : یم  هغالبلا  جـهن  رد  دوب  مطالت  رپ  ع )  ) نینمؤملاریما یگدـنز  میناد  یم 
زا مالسلا  هیلع  داّجس  ماما  یگدنز  یلو  .دشاب » هتشاد  ولگ  رد  یناوختسا  مشچ و  رد  يراخ  هک  یـسک  ریظن  بیاصم  رد  مدومن  ربص  »
نآ هیواعم و  نامز  رد  دمآ : ایند  هب  نیفص  گنج  هحوبحب  رد  ترضح  نآ  .دوب  رت  مطالترپ  رایسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یگدنز 
زا دـعب  اه و  هبطخ  رد  نینمؤملاریما  ّبس  هعاشا  اـب  نایعیـش ، یعمج  هتـسد  ياهراتـشک  اـب  ار  هیواـعم  .هدرک  ادـیپ  شرورپ  شتاـیانج 
اب ار  دیزی  سلجم  دایز و  نبا  سلجم  تسا ، گرم  راب  دنچ  نآ  زا  يزور  ره  هک  تراسا ، البرک و  هسامح  ًادـعب  .تسا  هدـید  اهزامن 

.درک هدهاشم  ار  ناناملسم  نماد  رب  تسا  یگنن  هک  هرح  هیضق  .داهن  رس  تشپ  شردپ  تیب  لها 

نایرگشل يارب  ار  هنیدم  زور  هس  داد و  ماع  لتق  روتـسد  داتـسرف و  هنیدم  هب  رگـشل  رازه  جنپ  اب  ار  یـصخش  تنطلـس ، مود  لاس  دیزی 
.دومن مالعا  حابم  دوخ 

هک دومن  عـمج  بلاـط  یبا  بعـش  رد  ار  هیفنح  نب  دـمحم  هلمج  نم  مشاـه و  ینب  همه  هک  تسا _  ریبز  نب  هللادـبع  هیـضق  دـهاش  وا 
تموکح دـهاش  .دوب  تیب  لـها  تخـسرس  نمـشد  هک  دوب  مکح  نب  ناورم  دـهاش  دـشن _  قـفوم  دیـسر  نمـشد  نوـچ  دـنازوسب و 

هاجنپ ینابایب ، نایم  رد  هک  تسا  فسوی  نب  جاجح  نادنز  ینادنز  .تسا  یفقث  فسوی  نب  جاجح  شرادـنامرف  اب  ناورم  کلملادـبع 
.دوب رتسکاخ  نآ  رتشیب  هک  دوب  نان  هصرق  ود  اهنآ  كاروخ  دـیوگ  یم  ناویحلا  هاـیح  رد  يریمد  دوب و  نادـنز  نآ  رد  ینادـنز  رازه 

زا زور  ره  یلو  درک  یگدنز  ایند  نیا  رد  لاس  تفه  هاجنپ و  .تیب  لها  اب  یتسود  مرج  هب  دوب  رفن  رازه  دـص  زا  رتشیب  راتـشک  دـهاش 
.دوب یهاگلتق  راوگرزب  نآ  يارب  نآ 
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.ًایح ثعبی  مویو  دهشتسا  مویو  دلو  موی  هیلع  مالسلاو 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تبیصم  رکذ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  تبیصم  رکذ 

یم شمارتحا  دید  یم  يریـسا  رگا  درک ،  یم  هیرگ  دریگب  وضو  دندروآ  یم  بآ  درک ،  یم  هیرگ  دید  یم  ریغـص  لفط  داجـس  ماما 
هیرگ اب  میناملـسم  ام  اقآ ،  يرآ  هن ؟  ای  دیداد  شبآ  دومرف :  یم  درک ،  یم  هیرگ  دننک  یم  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  دـید  یم  رگا  درک ،

.دنتشک هنشت  بل  نم  ياباب  یلو  میناملسم  ام  دنتفگ  یم  البرک  رد  مه  يا  هدع  دومرف : یم 

دوب حبـص  لوا  دومرف : یم  داد ) یم  حرـش  اقآ  ( ؟  ینک یم  هیرگ  ردـقنیا  ارچ  اقآ  درک .  یم  هیرگ  داـتفا  یم  ماـش  رهـش  داـی  تقو  ره 
؟ روطنیا ارچ  تسین  هار  یلیخ  اقآ  دیزی ،  سلجم  هب  دندناسر  رصع  ار  ام  میدش  ماش  رهش  دراو 

گنس ام  هب  اه  نآ  دندرب  نایدوهی  هلحم  زا  ار  ام  دننک  هراظن  ار  ام  مدرم  نیا  ات  دنتـشاد  یم  گن  رازاب  هچوک و  ره  رـس  ار  ام  دومرف : 
دنداد ياج  ماش  ياه  هبارخ  ار  ام  دندرک ،  مرحم  ان  سلجم  دراو  ار  ربمغیپ  نازیزع  دندز  یم 

هنـسرگ مکـش  هنـشت و  نابل  اب  نم  راظتنا  مشچ  رهاوخ  تفرگ  ار  اـباب  غارـس  درک ،  هیرگ  ردـقنآ  نم  نارهاوخ  زا  یکی  هبارخ  نیا  وت 
.داد ناج 

: تبیصم تفه 

ات يریـسا  زاغآ  زا  هک  دندروآ  دراو  ام  رب  تبیـصم  تفه  ماش ، رد  دـندومرف : ینئادـم  رذـنم  نب  نامعن  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
.دوب هدشن  دراو  ام  رب  یتبیصم  نینچ  رخآ ،
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.دندز یم  ام  هب  هزین  بعک  دندومن و  هلمح  ام  رب  دندرک و  هطاحا  اه  هزین  هنهرب و  ياهریشمش  اب  ار  ام  فارطا  ماش ، رد  نارگمتس  - 1

همع مشچ  ربارب  رد  ار  مالّسلا ) هیلع   ) سابع میومع  رس  مردپ و  رس  دنداد ، رارق  ام  ياه  نز  ياه  جدوه  نایم  رد  ار  ادهش  ياهرس  - 2
مساق میومع  رسپ  و  مالّـسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  مردارب  رـس  دنتـشاد و  هگن  اهیلع ) هللا  مالـس   ) موثلک ما  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز میاه 
یهاگ دـندرک و  یم  يزاب  اهرـس  اب  دـندروآ و  یم  منارهاوخ ) ( ) اهیلع هللا  مالـس   ) همطاـف هنیکـس و  مشچ  ربارب  رد  ار  مالّـسلا ) هیلع  )

.تفرگ یم  رارق  ناروتس  مس  ریز  داتفا و  یم  نیمز  هب  اهرس 

هتسب ندرگ  هب  ار  میاه  تسد  نوچ  داتفا ، ما  همامع  هب  شتآ  دنتخیر ، یم  ام  رـس  رب  شتآ  بآ و  اه ، ماب  يالاب  زا  یماش  ياه  نز  - 3
.دینازوس زین  ار  مرس  دیسر و  مرس  هب  شتآ  تخوس و  ما  همامع  منک ، شوماخ  ار  نآ  متسناوتن  دندوب ،

شدرگ رازاب  هچوک و  رد  مدرم  ياشامت  ربارب  رد  ار  ام  زاوآ  زاـس و  اـب  رازاـب  هچوک و  رد  بورغ  کـیدزن  اـت  دیـشروخ  عولط  زا  - 4
.دنرادن یمارتحا  هنوگ  چیه  مالسا  رد  هک  ار  اه  نآ  دیشکب  مدرم  يا  دنتفگ : یم  دنداد و 

.دنداد روبع  يراصن  دوهی و  هناخ ي  رد  زا  ار  ام  لاح  نیا  اب  دنتسب و  نامسیر  کی  هب  ار  ام  - 5

رودقم اهنآ  يارب  ار  عوضوم  نیا  دنوادخ  یلو  دنشورفب  زینک  مالغ و  ياج  هب  ار  ام  دنتساوخ  دندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  - 6
.تخاسن
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یگنسرگ و یگنشت و  زا  میتشادن و  شمارآ  امرس  زا  اه  بش  امرگ و  زا  اهزور  تشادن و  فقس  هک  دنداد  ياج  یناکم  رد  ار  ام  - 7
میدرب یم  رس  هب  بارطضا  تشحو و  رد  هراومه  ندش  هتشک  فوخ 

: مالسلا هیلع  ماما  نفد 

ماما كرابم  ندرگ  دندید  باحـصا  داد  یم  لسغ  ار  اباب  ندب  هک  یتقو  رقاب  ماما  دندرپس ،  كاخب  عیقب  دندروآ  ار  مراهچ  ماما  ندـب 
؟ تسا هچ  ناتراوگرزب  ردپ  كرابم  ندرگ  يدوبک  رثا  هللا  لوسر  نبای  دندرک  لاؤس  تسا  دوبک  مراهچ 

راوس البرک  زا  ار  داجـس  ماما  رخآ   ، هدوب میاـباب  ندرگ  هب  ریجنز  لـغ و  ماـش  رد  هک  تسا  ییاـهزور  ناـمه  رثا  يدوبک  نیا  دومرف : 
.دنتسب ریجنز  لغ و  اب  رتش  مکش  ریز  ار  شکرابم  ياهاپ  دندرک  هنهرب  هقان  کی 

دنزرف هللادبع  یبا  رگم  البرک ،  اما  دوش  لیلجت  دیاب  تس  ارهز  دنزرف  تسا ،  ربمغیپ  دنزرف  رخآ   ، هنیدم دش  یهوکش  اب  هزانج  عییـشت 
شرهاوخ یتقو  هک  دـندش  هاگلتق  يدوگ  دراو  دـندز  لعن  هزات  ار  دوخ  ياهبـسا  رفن  اه  هد  دـش ،  عییـشت  روطچ  میوگب  دوبن ،  ربمغیپ 

.تخانشن ار  شردارب  دمآ 

: يدعاس لهس  تیاور 

.دندرک تنیز  رهش  دنیوگ ،  یم  کیربت  دنسر  یم  رگیدکی  هب  دننز  یم  فک  ماش  مدرم  مدید  تفگ : یعاس  لهس 

؟ تسا ربخ  هچ  مدیسرپ 

.دنروآ یم  یجراخ  ناریسا  دنتفگ 

؟  هزاورد مادک  زا 

.تاعاس هزاورد ي  زا 

مدید مدرک  هاگن  ات  دننز  یم  فک  دننک ،  یم  يداش  يدایز  تیعمج  مدید  تاعاس ، هزاورد  فرط  یتقو  دیوگ :  یم  يدـعاس  لهس 
رتش رب  راوس  ار  يراوگرزب  ياقآ  مدید  تشذگ  هک  اه  رس  دناوخ ،  یم  نآرق  دراد  اهرـس  زا  یکی  تس  اه  هزین  يور  هدیرب  رـس  دنچ 

هک یتسه ؟  یک  دنک  تتمحر  ادـخ  دـندومرف :  اقآ  مدرک ،  مالـس  متفر  ولج  تسا ،  نایامن  شتروص  زا  یگرزب  راثآ  دـندرک  هنهرب 
(. دننز یم  نابز  مخز  دندز  گنس  ام  هب  اجنیا  ینعی  ینک (  یم  مالس  رهش  نیا  رد  ارم 
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یم سدقملا  تیب  مراد  مدرگ ،  یم  رب  هللا  تیب  رفـس  زا  نم  میادخ ،  لوسر  تدج  هباحـص  زا  متـسه  يدـعاس  لهـس  نم  اقآ  متفگ : 
 . مدرک هیرگ  شلاح  هب  دندرک  دیهـش  ار  میومع  دنتـشک ،  ار  میاباب  يدـعاس  لهـس  دومرف :  منیب .  یم  تسا  یلاح  هچ  نیا  اقآ  مور . 

مدرک دـنلب  اقآ  ندرگ  زا  ار  ریجنز  ات  تفگ :  لهـس  راذـگب .  مندرگ  ریجنز  ریز  روایب  میارب  يا  هچراپ  لهـس ،  دومرف  منک ؟  هچ  اـقآ 
.دش يراج  ریجنز  ياه  هقلح  ریز  زا  هزات  نوخ  مدید 

(7 ( ) مالسلا هیلع   ) رقاب ماما 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تداعساب ،  تدالو 

( مالسلا هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تداعساب ،  تدالو 

كرابم تماما  رطع  نایوپ  هر  رب  تماما  باتفآ  نیمجنپ  مالـسلا ،  هیلع  رقابدمحم  ماما  اه ، شزرا  اه و  شناد  رجف  تداعـساب  تدالو 
يافرژ رب  و  دیشخب ، میکحت  ار  يدمحم  بان  فراعم  ینید و  هشیدنا  داینب  يرکف ، ياه  نارحب  تیمکاح  راگزور  رد  هک  یماما  داب ؛

دورد .دـشخب  هرابود  ناج  ار  هدـش  ناهن  روجهم و  ياه  شزرا  ات  داهن  اه  تملظ  قرف  رب  ماگ  هرامه  هک  یماما  دوزفا ؛ شنیب  رّکفت و 
.داب شکاپ  نادناخ  رب  وا و  رب  ادخ 

( داّجـس ماما   ) مالـسلا هیلع  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  يرـسمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  رتخد  همطاف  هک  یتقو  كراـبم  جاودزا 
ياقتلا رذگهر  زا  نایولع ، نادناخ  رد  دولوم  نیلّوا  لاس 57 ق  رد  .تفرگ  تروص  هنیدم  ِجاودزا  نیرت  كرابم  نیرتابیز و  دمآرد ،

مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  ّیلع  نانمؤمریما  هب  ردـپ  مه  ردام و  يوس  زا  مه  هک  تفای  دـّلوت  تماما  يایرد  ود 
ثاریم دوخ  هک  تماما ، تیالو و  غاب  هتسرون  لاهن  مالسلا ،  هیلع  رقابدمحم  ماما  زج  دوبن  یسک  هتفکش  ون  هچنغ  نیا  .درب  یم  تبسن 

.داب هدنخرف  نایعیش  یمامت  رب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دالیم  .تسا  هبیط  هرجش  نیا  راد 
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رد لاس 57 ق  بجر  تکربرپ  هام  لّوا  هعمج  رد  هک  تسا  ناـهج  نایعیـش  ياوشیپ  ماـما و  نیمجنپ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تدـالو 
ردپ و يوس  زا  مه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  بسن  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  هوکـش  زا  يا  هلاه  ّدلوت  ماگنه  رد  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم 
تسوا و مان  مه  هک  ار  يدـنزرف  دـلوت  تراشب  اهراب  ربمایپ  .دـسر  یم  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  هب  رداـم  يوس  زا  مه 

.داب هتسجخ  مالسلا ،  هیلع  رقابدمحم  ماما  یفطصم ، تراشب  دالیم  .دوب  هداد  تسا ، تکرب  تمحر و  رهظم  وا  دننام 

نب ماشه  يوما ، رگمتـس  هفیلخ  ناـمز  رد  یگلاـس  رد 57  ق  هجح 114  يذ  متفه  رد  مولعلارقاـب ، ترـضح  یمارگ ، ماـما  تداـهش 
مهاوخ دوردب  ار  ناهج  بشما  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شدنزرف  هب  تافو  ِهاگماش  رد  .دش  دیهش  مومـسم و  کلملادبع 

«. داد تراشب  قحرادید  دیواج و  يارس  هب  ارم  مدیشون و  ار  نآ  هک  دروآ  نم  دزن  اراوگ  یتبرش  هک  مدید  ار  مردپ  نونکا  مه  .تفگ 
كاخ هب  مالـسلاامهیلع ،  داجـس ، ماما  نسح و  ماـما  راـنک  رد  عیقب ، رد  ار  ییادـخ  شناد  نارک  یب  ياـیرد  نآ  كاـپ  نت  زور  رگید 

.داب وا  رب  ادخ  مالس  .دندرپس 

يدـنلب راگزور  وت  : » دومرف ادـخ  لوسر  دـیوگ : یم  يراصنا  هّللادـبع  نبرباج  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ییوگ  شیپ 
مالـس يدـید  ار  وا  نوچ  .دـید  یهاوخ  تسا ، نم  مان  مه  نم و  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  ارم  لسن  زا  يدرم  هک  نآ  اـت  تسیز  یهاوخ 

هیلع رقاب  ماما  اب  رادید  راظتنا  مشچ  هراومه  تفای ، کیدزن  ار  دوخ  رمع  نایاپ  دیـسر و  تلوهک  نس  هب  رباج  نوچ  ناسرب .» وا  هب  ارم 
.دومرف غالبا  وا  هب  ار  شّدج  مالس  درک و  تاقالم  ار  وا  ماجنارس  هک  نیا  ات  دوب ؛ مالسلا 
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هب مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اب  يزور  دیوگ : یم  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نارای  زا  ریصبوبا ، ریصبوبا  زا  يراتفگ 
هک مدیسرپ  هکره  زا  دننیب »؟ یم  ارم  ایآ  سرپب : مدرم  زا  : » دومرف نم  هب  ماما  .دندوب  دمآ  تفر و  رد  مدرم  .میدش  دراو  هنیدم  دجـسم 

، ترـضح نآ  یقیقح  ناتـسود  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  .دوب  نم  رانک  رد  ماما  هک  یلاـح  رد  داد ، یفنم  خـساپ  يا ، هدـید  ار  رفعجوبا 
رگم : داد خـساپ  يدـید ؟ ار  رفعجوبا  ایآ  مدیـسرپ : يو  زا  نک .» لاؤس  زین  وا  زا  : » دومرف ماما  دـمآ  دجـسم  هب  دوب  انیبان  هک  نوراهوبا ،

.تسا یناشخرد  رون  وا  هک  یلاح  رد  منادن  هنوگچ  تفگ : یتفایرد ؟ اجک  زا  متفگ : تسا ؟ هداتسیان  وت  رانک 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناسک  نابلط و  تیفاع  شهوکن  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یبلط  تیفاع  ییانتعا و  یب  هیحور  یفن 
هب رما  ...هک  دنیآ  یم  یمدرم  نامزلارخآ  رد  : » دـنیامرف یم  دزاسن ، نانآ  هّجوتم  يرطخ  نایز و  هک  دـنا  هدرک  رـصحنم  يدراوم  هب  ار 

ياهوزرآ لامعا و  يارب  ات  دنـشالت  رد  هرامه  دنـشاب ؛ نمیا  نایز  زا  هک  یناـمز  رگم  دنرامـش  یمن  مزـال  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
درواین دراو  ناشلام  ناج و  هب  يا  هشدـخ  هک  يروما  هزور و  زامن و  هب  ینید  فیلاـکت  ناـیم  زا  دـننک ؛ ادـیپ  هناـهب  هیجوت و  هار  دوخ 

رد ترـضح  درک .» دـنهاوخ  يرود  نآ  زا  دـناسر  بیـسآ  ناشیا  یهافر  يداـصتقاروما و  رگید  هب  مه  زاـمن  رگا  دـنروآ و  یم  يور 
زا رفن  رازه  لـهچ  .درک  مهاوخ  باذـع  ار  وـت  موـق  زا  رفن  رازه  دـص  نم  درک  یحو  ربماـیپ  بیعـش  هب  دـنوادخ  : » دـنا هدوـمرف  همادا 

یپرد دـنداد و  ناشن  شمرن  ناراک  هانگ  ربارب  رد  هک  دـنوش  یم  باذـع  ور  نآ  زا  ناـکین  .ناـکین  زا  رفن  رازه  تصـش  ناـحلاصان و 
«. دنتفرگن مشخ  تیصعم  لها  رب  یهلا  مشخ 
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هدش هجاوم  یفنم  خساپ  اب  دشاب و  هتفگ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  ار  شزاین  يدنمزاین  هک  دشن  هدینـش  زگره  نامورحم  هب  یگدیـسر 
ادص ار  نانآ  دیهاوخ  یم  امـش  ای  دنروآ  یم  ور  امـش  هب  نادـنمزاین  یتقو  هک  درک  یم  هیـصوت  هراومه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـشاب 
ماما .دـینکن  دروخرب  ناشیا  اب  یمارتحا  یب  اب  شزرا و  یب  تشز و  نیوانع  اب  دـیریگ و  راـک  هب  ناـنآ  يارب  ار  اـه  ماـن  نیرتهب  دـینزب ،

هب هعمجره  تشاد ، رارق  نیرت  نییاپ  حطس  رد  ناشیوخ  ریاس  هب  تبسن  یلام  رظن  زا  هک  نآ  اب  مردپ  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص 
«. تسا رت  نوزف  یجرا  ياراد  هعمج  زور  رد  قافنا  دومرف : یم  درک و  یم  قافنا  نادنمزاین 

وجشناد حور  رد  مّلعم  يونعم  یقالخا و  ّتیصخش  هک  اج  نآ  زا  تسا ، دنمـشزرا  ملع  لیـصحت  دنچره  مّلعم  باختنا  رد  ّتقد  موزل 
تسا و حور  ياذـغ  ملع  اریز  درک ؛ ّتقد  دـیاب  مّلعم  باختنا  رد  هک  تسا  هدومرف  شرافـس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دراذـگ ، یم  ریثأت 
زا هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـضحم  رد  .دنک  یم  رامیب  ار  حور  دـشاب ، هدـش  هیهت  یتسردان  لکـش  هب  ای  دـشاب  ملاسان  اذـغ  رگا 

؟ تسیچ اذغ  زا  روظنم  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  یـصخش  دشیدنیب .» دنک و  لّمأت  شیوخ  ياذغ  رد  دیاب  ناسنا  : » دـش هدـناوخ  نآرق 
«. دریگ یم  ارف  یسک  هچ  زا  ار  نآ  هک  دنک  هّجوت  دیاب  ناسنا  .دزومآ  یم  هک  تسا  یملع  نامه  اذغ  زا  زا  روظنم  : » دندومرف ماما 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ور  نیا  زا  .تسا  توهش  مکـش و  ناسنا  شزغل  ياه  هنیمز  نیرت  هرطاخمرپ  زا  یکی  تدابع  نیرترب 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هب  يدرم  دیوگ  یم  ریـصبوبا  دشن .» شتـسرپ  توهـش  مکـش و  تّفع  زا  رت  فیرـش  رترب و  يزیچ  هب  دـنوادخ  »

زج هک  مشالت  رد  یلو  مراد ، یمک  یبحتـسم )  ) ياه هزور  اهزامن و  مشاب ، یم  فیعـض  لمع  رد  هک  متـسه  يدرم  نم  : » درک ضرع 
»؟ تسا رترب  توهش  مکش و  تّفع  زا  داهج  مادک  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مریگن  رسمه  لالح  زج  مروخن و  لالح 
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، هعماج ياضعا  ریاس  اب  یفطاع  هنامیمص و  طباور  يرارقرب  هب  نانمؤم  قیوشت  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  راب  نایز  ياه  ترشاعم 
، دوش یم  داسف  فارحنا و  بجوم  هک  ییاه  ترـشاعم  طباور و  زا  ار  نانمؤم  هداد و  رادشه  زین  ار  دـب  ناتـسود  ياه  تفآ  اهرطخ و 
اب و   ) نک باـنتجا  تنمـشد  زا  .ریگب  هراـنک  اـه  یگدوهیب  زا  هنب و  ماـگ  قح  ریـسم  رد  : » دـنا هدومرف  ترـضح  نآ  .تسا  هدرک  عـنم 

شیوخ رارـسا  رب  ار  وا  نکن و  تقافر  تبحاصم و  راک  هانگ  اب  هدم .) رارق  وا  ياه  بیـسآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  يو  هب  ندـش  کیدزن 
«. دنراد میب  ادخ  زا  هک  نک  تروشم  یناسک  اب  تیاهراک  رد  .نکم  هاگآ 

دـننکفا و شود  رب  هنیمـشپ  يا  هقرخ  هک  تسا  نیا  اوقت  دـهز و  همزال  هک  دـننک  یم  نامگ  شیدـنا  هتوک  ياه  ناسنا  شـالت  راـک و 
بـسک يارب  شالت  هک  دـننک  یم  نامگ  ناـنیا  .دـنوش  کـیدزن  ادـخ  هب  اـت  دـننادرگب  قلخ  زا  يور  دـننک و  باـختنا  یتولخ  هشوگ 

.دنا هدوب  شالت  راک و  لها  اوقت  دهز و  جوا  رد  نانآ  .تسا  هدوب  نیا  زا  ریغ  ناماما  همانرب  یلو  .تسا  لّکوت  دهز و  فلاخم  يزور ،
زا نوریب  ناتسبات  مرگ  ياهزور  زا  یکی  رد  دیوگ : یم  تسا _  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رـصع  فورعم  داّهز  زا  هک  ردکنم _  نبدمحم 

ناماس ار  تیاهراک  دنوادخ  متفگ : يو  هب  .دوب  راک  لوغـشم  هبرف  یندـب  اب  هک  مدرک  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نبدـمحم  هنیدـم 
هچ دـیایب  امـش  غارـس  گرم  یتلاـح  نینچ  رد  رگا  یتسار  هب  تساـیند ؟ هشیدـنا  رد  یماـقم  نینچ  رد  امـش  نوچ  یگرزب  ارچ  دـهد ،

تعاطا تلاح  رد  قح  هب  دیآ ، مغارـس  هب  گرم  یتلاح  نینچ  رد  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک ؟ دیهاوخ 
یب مدرم  رگید  وت و  زا  ار  دوخ  هک  تساهراک  نیمه  اب  اریز  تسادـخ ؛ زا  تعاطا  ْدوخ  نم  شالت  نیا  .هدـمآ  مغارـس  هب  دـنوادخ  زا 

«. دسر ارف  مگرم  ادخ  ِتیصعم  ماگنه  رد  هک  مکانمیب  نآ  زا  نم  .منک  یم  زاین 
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نادنزرف دبسرس  لگ  هک  رتخد ؛ ود  رسپ و  جنپ  دنا : هدرک  دای  دنزرف  تفه  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادنزرف 
هیلع رقاب  ماما  دنزرف  نیرت  تلیضف  اب  نیرتدنمجرا و  نیرتروهشم و  يو  .تسا  مالسلا  هیلع  قداصدمحم  نب  رفعج  ترـضح  رقاب  ماما 

.تفای رارمتسا  وا  قیرط  زا  تماما  لسن  دش و  هداز  هورف » ّما   » زا هک  تسا  مالسلا 

دنوادخ هک  نیا  رگم  دیرگن  ادخ  ِهوکش  سرت و  زا  یمشچ  چیه  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ادخ  هاگرد  هب  عّرـضت 
یگدـنامرد شتروص  رب  دوش ، يراج  شیاه  هنوگ  رب  کشا  ياه  هرطق  هچنانچ  و  دزاس ، مارح  شتآ  رب  ار  هدـننک  هیرگ  نآ  ِتروص 

نآ شاداپ  هک   ) ادـخ میب  زا  کشا  ياـه  هرطق  هیرگ و  زج  دراد ، ّصاـخ  یـشاداپ  دـنوادخ  دزن  زیچره  .تسب  دـهاوخن  شقن  ّتلذ  و 
«. دزاس یم  وحم  دناشوپ و  یم  ار  هانگ  زا  ییاهایرد  اه  هرطق  نیا  هلیسو  هب  دنوادخ  انامه  تسا .) دودحمان 

اور متـس  وت  رب  هک  یـسک  زا  ینک  وفع  لوا  تسا : ترخآ  ایند و  مراکم  زا  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  راـبرهگ  ناـنخس 
.دوش راتفر  وت  اب  ینادان  يور  زا  هاگره  ینک  يرابدرب  موس  تسا ؛ هدرک  هطبار  عطق  وت  اب  هک  یسک  هب  يدنویپب  مود  تسا ؛ هتشاد 

ناهانگ و ربارب  رد  تمواقم  و  تسا ، هدـنزرا  کین و  هتبلا  هک  اـه  يراوگاـن  ماـگنه  هب  يراـبدرب  تسا : هنوگود  رب  ییابیکـش  ربص و 
.اه سوه  اه و  توهش  هیلع  هزرابم  رد  يدرمیاپ 

لئاسم رد  شیوخ  نمؤمردارب  يرای  مدرم و  اب  فاصنا  تیاعر  هشیمه ؛ لاح و  همه  رد  دنوادخ  دای  تسا : زیچ  هس  لامعا  نیرت  مهم 
.يداصتقا یلام 
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هب وت  تسا ؛ یعفا  ناهد  رد  هک  تسا  یمهرد  دننامه  دنا ، هدـش  تعاضب  لام و  ياراد  یگزات  هب  هک  هسیکون  مدرم  هب  ندوب  دـنمزاین 
.یتکاله رطخ  رد  یعفا  نآ  ببس  هب  یلو  يراد  زاین  مهرد  نآ 

.تسا نامیا  یبارخ  هیام )  ) غورد

.دوش یمن  لیخب  صیرح و  وسرت ، نمؤم ،

.تسا رت  لکشم  شندمآ  نوریب  دچیپب ، ار  هلیپ  دوخرب  رتشیب  هچره  هک  تسا  مشیربا  مرک  دننام  ایندرب  صیرح 

.دیزیهرپب نانمؤم  هب  ندز  نابز  مخز  زا 

.دنسپن وا  يارب  يدنسپ  یمن  دوخ  يارب  هچنآ  هاوخب و  وا  يارب  یهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  رادب و  تسود  ار  تناملسم  ردارب 

.دراد یم  تسود  ار  رابدرب  ایحاب و  ناسنا  دنوادخ  انامه 

.دراد زاب  وا  زا  ار  تمایق  باذع  دنوادخ  دراد ، زاب  مدرم  زا  ار  شمشخ  هک  نآ 

.دنتسه ینامدرمدب  دنناد ، یم  بیع  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  نانآ 

.دراد یم  نمشد  دنکن  هزرابم  يو  اب  وا  دوش و  وا  هناخ  لخاد  نمشد ، هک  ار  يا  هدنب  دنوادخ  انامه 

تاکز و زامن و  دیلک  تیالو  اریز  تسا ؛ نانآ  نیرترب  تیالو  و  تیالو ؛ هزور و  ّجح ، تاکز ، زامن ، تسا : راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا 
.دیامن یم  هار  هناگراهچ  لوصا  نیا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یسک  ماما )  ) تیالو بحاص  تسا و  هزور  ّجح و 

امش هب  تقیقح  هار  ناگدنیوج  دننک و  يوریپ  امش  زا  دنوش و  نامیشپ  شیوخ  يوردنت  زا  ناوردنت  ات  دینک  يور  هنایم  نایعیـش ، يا 
.دندنویپب

.تسا شزرا  یب  رادرک  نودب  تخانش  تسین و  ینتفریذپ  تخانش  نودب  رادرک 

.دشاب کچوک  كدنا و  دنچره  دشاب ، هتشاد  تموادم  نآرب  ناسنا  هک  تسا  یکین  لمع  دنوادخ  دزن  لمع  نیرت  بوبحم 
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هیام هتفرگ  سوبع و  هرهچ  .تسا  دـنوادخ  هب  بّرقت  نارگید و  یتسود  بلج  يارب  یمهم  هلیـسو  امیـس  یباداـش  هرهچ و  یگداـشگ 
.تسادخ زا  يرود  نارگید و  ترفن  يرازیب و 

یهاوخن ادا  ار  یّقح  چیه  یـشاب  تسـس  لاح و  یب  رگا  .دنّرـش  ره  دیلک  ود ، نیا  اریز  زیهرپب ؛ یگلـصوح  یب  تلاسک و  زا  مدـنزرف ،
.دروآ یهاوخن  بات  ار  یقح  چیه  یشاب  تقاط  مک  هلصوح و  یب  رگا  درک و 

تن هزوح  زا  لقن  هب   33 هرامش   رویرهش 1381 ، گربلگ -  هلجم  عبنم :

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مالک  رد  روهظ  رصع 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مالک  رد  روهظ  رصع 

 

رصع زا  بسانم  ياه  تصرف  رد  یهلا ، تجح  نیمهدزاود  تبیغ  تیودهم و  هلئـسم  تیمها  تهج  هب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
.دنا هتخاس  انشآ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  همیرک  تلود  ياه  یگژیو  مئالع و  اه ، هناشن  اب  ار  نایعیش  هتفگ و  نخس  روهظ 

يدهم ترـضح  لدع  تموکح  نارظتنم  نامیا و  لها  هک  تسا  هدش  بجوم  تیادـه  ناگراتـس  نآ  یناسر  عالطا  اه و  یهاگآ  نیا 
.دننک سونأم  گنهرف  نیا  اب  زین  ار  يدعب  ياه  لسن  هتشگ ، رصع  نآ  هتسبلد  راودیما و  شیپ  زا  شیب  مالسلا  هیلع 

: داب هدژم  نارظتنم 

: هک دهد  یم  هدژم  ترضح  نآ  یقیقح  نارظتنم  هب  شخب  طاشن   نیرفآدیما و  يراتفگ  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ْنَا ِباّوثلا  َنِم  ْمَُهل  ُنوُکَی  ام  ینْدَا  َّنِا  ِناـمَّزلا  َکـِلذ  ِیف  اـنِْرمَا  یلَع  َنِیِتباـّثِلل  یبوُطاـیَف  ْمُهُماـِما  ْمُْهنَع  ُبیِغَی  ٌناـمَز  ِساـّنلا  یَلَع  ِیتْأَـی  »
؛ ) 1) یّنِم ِباوَّثلا  ِنْسُِحب  اوُرِْشبَأَف  یْبیَِغب  ُْمْتقَّدَص  يّرِِسب َو  ُْمْتنَمآ  يِدابِع  َّلَج  َّزَع َو  يِراْبلا ُء  ُمُهَیِداُنی 

لها ام  تیالو )  ) رما رد  نامز  نآ  رد  هک  نانآ   لاح  هب  اشوخ  .دوش  یم  بیاـغ  ناـنآ  رظنم  زا  ناـشماما  هک  دـیآ  یم  یناـمز  مدرم  رب 
: دیامرف یم  دنک و  یم  ناشباطخ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  دسر ، یم  نانآ  هب  هک  یشاداپ  نیرتمک  دننامب ! راوتسا  مدق و  تباث  تیب 
رد نم  شاداپ  نیرتهب  هک  داب  هدژم  امـش  رب  سپ  .دیدرک  قیدصت  ارم  بیغ  دـیدروآ و  نامیا  نم  ناهنپ  تجح  هب  امـش  نم ! ناگدـنب 

« .تسا ناتراظتنا 
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امـش دیامرف : یم  نانآ  هب  ینیتسار  نارظتنم  نینچ  هب  يراذگ  جرا  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  : » داد همادا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگ  نآ  
رطاخ هب  منک و  یم  وفع  ناتدنـسپان  رادرک  زا  مریذپ و  یم  ار  نات  هتـسیاش  کین و  راتفر  .دیتسه  نم  یقیقح  ناگدـنب  نانز ، نادرم و 

يا .منک  یم  عفد  ار  الب  نانآ  زا  باریـس و  دوخ  تمحر  ناراب  اب  امـش  رطاـخ  هب  ار  مناگدـنب  مزرمآ و  یم  ار  ناراـکهنگ  ریاـس  اـمش 
(2 «) .مدرک یم  لزان  نامرفان  مدرم  هب  ار  دوخ  كاندرد  باذع  دیدوبن ، امش  رگا  نم ! ناگدنب  نیرتزیزع 

: رادافو نارای 

یناهج مایق  رد  تکرش  يارب  ار  دوخ  تبیغ ، نامز  رد  هک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  فیصوت  رد  مالـسلا  هیلع  مجنپ  ياوشیپ 
اپ هب  نیمز  قرشم  فرط  زا  روهظ  هناتـسآ  رد  هک  مرگن  یم  یهورگ  هب  نم  : » دومرف یلباک  دلاخ  وبا  هب  دننک ، یم  هدامآ  ترـضح  نآ 
یم راتـساوخ  ار  قح  ءارجا  تموکح  نایلوتم  زا  اهراب  .دننک  یم  شالت  یهلا  تموکح  داجیا  قح و  بلط  لابند  هب  نانآ  .دـنزیخ  یم 

اب دـنهن و  یم  شود  هب  ار  دوخ  ياهریـشمش  دـننیبب ، نینچ  ار  عضو  هک  یتقو  .دـنوش  یم  هجاوم  نیلوئـسم  ییانتعا  یب  اـب  اـّما  دـنوش ،
تباث ِنابلط  قح  نآ  دنریذپ و  یمن  تموکح  نارادمدرس  هک  نیا  ات  دنزرو  یم  رارصا  ناش  هتساوخ  ماجنا  رد  مامت  تیعطاق  رادتقا و 
تـسد هب  ار  تموکح  هک  یتقو  نایوج  قح  نیا  .دوش  ناشریگولج  دـناوت  یمن  یـسک  دـندرگ و  یم  بالقنا  مایق و  هب  ریزگان  مدـق ،

قح هار  نادیهـش  زا  همه  اـهنیا  ياـه  هتـشک  .دنراپـس  یمن  يرگید  سک  هـب  مالـسلا  هـیلع  رمـالا  بحاـص  زا  ریغ  هـب  ار  نآ  دـنتفرگ ،
« .دنوش یم  بوسحم 
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.دشاب روهظ  تاظحل  نارظتنم  همه  نیعلا  بصن  دناوت  یم  هک  دومرف  ابیز  يا  هلمج  یلباک  دلاخ  وبا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اجنیا  رد 

ار ناراگزور  نآ  نم  رگا  نادـب ! انئمطم  (3 ؛ ) ِْرمَءْالا اَذه  ِبِحاِصل  یسْفَن  ُْتیَْقبَتْسَءَال  َِکلذ  ُتْکَرْدَا  َْول  یِّنِا  امَا  : » دومرف ترـضح  نآ 
« .مراد یم  میدقت  مالسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترضح  باکر  رد  يراکادف  يارب  ار  مناج  منک ، كرد 

: ناروای تماقتسا 

ریسفت رد  درک و  دانتسا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  يراوتسا  تماقتسا و  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  مجنپ  ماما 
هک یماـگنه  « ؛ ) 4 «) ًالوُعْفَم ادـْعَو  َناک  ِرایِّدـلا َو  َلالِخ  اوُساجَف  ٍدـیِدَش  ٍسَْأب  یلُوا  اَنل  ادابِع  َمُْکیَلَع  اْنثََعب  اـمُهلُْوا  ُدـْعَو  َءاـج  اذِاَـف   » هیآ

يارب دنبوک و  مهرد  تخس  ار  امـش  ات   ) میزیگنا یمرب  امـش  دض  رب  ار  دوخ  ِيوجراکیپ  ناگدنب  زا  یهورگ  دسر ، ارف  هدعو  نیتسخن 
هب هک  مواقم  وجراکیپ و  ناگدنب  نیا  : » دومرف .یعطق » تسا  يا  هدعو  نیا  دننک و  یم  وجتسج  ار  اه  هناخ  نامرجم ) ندروآ  تسد  هب 

(5 «) .دنتسه وا  رادافو  نارای  مئاق و  ترضح  نامه  دنزیخ ، یم  اپ  هب  قح  زا  يرادفرط 

: روهظ هار  هب  مشچ 

دمحم لآ  تموکح  راظتنا  ندوب و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هار  هب  مشچ  تبیغ ، رـصع  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رظنم  زا 
مرکا لوسر  سدـقم  دوجو  زا  لقن  هب  یمارگ  نآ  .دوش  یم  بوسحم  رترب  هتـسیاش و  تاداـبع  زا  ندیـشک  ار  هلآ  و   هیلع   هللا   یلص  

: دومرف هلآ  و   هیلع   هللا   یلص  

« .دوش یم  بوسحم  تادابع  نیرترب  زا  هلآ ) و   هیلع   هللا   یلص   دمحم  لآ   ) جرف يزوریپ و )  ) راظتنا (6 ؛) ِجَرَْفلا ُراِظْتنا  ِهَدابِْعلا  ُلَْضفَا  »
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: روهظ هناتسآ  رد  ناهج 

عییـضت ضیعبت ، یتلادعان ، ملظ و  دـسر و  یم  دوخ  عضو  نیرتدـب  هب  ناهج  عاضوا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد 
يادـن دـیما و  هنزور  لابند  هب  هدـیدرگ ، دـیماان  یتموکح  سک و  ره  زا  مدرم  هدـش و  لیدـبت  دوخ  عضو  نیرتدـب  هب  نارگید  قوقح 
تـسد زا  نانچ  مدرم  .دـشخب  تاجن  ناربکتـسم  نارادـمروز و  لاگنچ  زا  متـس و  بـالجنم  نآ  زا  ار  ناـنآ  هک  دـندرگ  یم  یتلادـع 

.دـننارورپ یم  رـس  رد  ار  تلادـع  يداـنم  ماـیق  يوزرآ  زور  بش و  هک  دـنیآ  یم  گـنت  هب  بلط  تـصرف  زیگنا و  هـنتف  ناـیوگغورد 
: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  روهظ  زا  لبق  ناهج  کیرات  ياضف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح 

ِبَرَْعلا َْنَیب  ٍعِطاق  ٍْفیَـس  َِکلذ َو  َْلبَق  ٍنوُعاط  َساّنلا َو  ُبیـُصی  ٍءالَب  ٍهَْنِتف َو  َلِزالَز َو  ِساّنلا َو  َنِم  ٍدیدَش  ٍفْوَخ  یلَع  ِّالا  ُِمئاْقلا  ُموُقَی  «ال 
ْنِم يرَی  ام  ِمَظِع  ْنِم  ًءاسَم  احابَـص َو  َتْوَْملا  یّنَمَتُْملا  یَّنَمَتَی  یّتَح  ْمِِهلاح  یف  ٍرییْغَت  ْمِِهنید َو  یف  ٍتیتْشت  ِساّنلا َو  َْنَیب  ٍدیدَش  ٍفالِتْخاَو 

؛) 7) اضَْعب ْمِهِضَْعب  ِلْکَا  ِساّنلا َو  ِْبلَک 

زا لبق  دسر و  ارف  مدرم  رب  هک  ییالب  هنتف و  اه و  هلزلز  مدرم و  دیدش  سرت  لاح  رد  رگم  دـنک ، یمن  مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
نید و رد  هـقرفت  مدرم و  ناـیم  فـالتخا  دوـش و  یم  مکاـح  بارعا  ناـیم  هدـنرب  ریـشمش  هاـگ  نآ  .دـنوش  یم  نوعاـط  راـتفرگ  نآ ،
زا یخرب  نایم  رد  هک  يا  یگدنزگ  ییوخ و  هدنرد  هدهاشم  رثا  رب  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب   دسر ؛ یم  جوا  هب  ناشلاوحا  ینوگرگد 

سأـی و هک  یتـقو  : » دوزفا هاـگ  نآ  ماـما  .دـنک » یم  گرم  يوزرآ  ماـش  حبـص و  دـیآ ، یم  دوـجو  هب  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  مدرم 
« .دنک یم  مایق  مالسلا  هیلع  بئاغ  ماما  دندرک ، ساسحا  تسب  نب  رد  ار  دوخ  تهج  ره  زا  رگید  تفرگ و  ارف  ار  مدرم  مامت  يدیماان 
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: مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  رادتقا 

راومه ار  نآ  هار  تشادرب و  نایم  زا  ار  تلادـع  عناوم  هک  تسا  مزـال  یمالـسا  هعماـج  رد  تاواـسم  شرتسگ  تلادـع و  ءارجا  يارب 
زگره دنرب ، یم  هرهب  فارحنا  داسف و  جیورت  هار  رد  هعماج  یگتخیر  مه  رد  زا  هک  یناسک  ریوزت و  روز و  رز و  باحـصا  اریز  درک ؛

يزادـنا گنـس  مدرم  قوقح  قاقحا  ریـسم  رد  يا  هویـش  ره  هب  لسوت  اـب  دوب و  دـنهاوخن  یـضار  هنـالداع  ياـه  هماـنرب  تلادـع و  زا 
یجراخ یلخاد و  نانمشد  اب  هلباقم  رد  تبالص  تیعطاق و  لداع  نارادمامز  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  نیاربانب ، .درک  دنهاوخ 

.درک دهاوخ  بوکرس  ار  تلادع  نانمشد  مالسا و  نیفلاخم  لماک  رادتقا  اب  زین  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  .تسا 

ار ریشمش  طقف  شا ) هدروخ  مسق  نانمشد  بوکرس  رد   ) ترضح نآ  (8 ؛ ) ِْفیَّسلِاب ِّالا  ُُهنْأَش  َْسَیل  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
« .دسانش یم 

یلخاد لماوع  نارفاک و  ناراـکتنایخ ، هب  درک و  دـهاوخ  لـمع  هلآ  و   هیلع   هللا   یلـص   ادـخ  لوسر  شّدـج  دـننامه  تیعطاـق  رد  وا 
.داد دهاوخن  يا  هئطوت  هنوگ  چیه  هزاجا  نمشد 

: ناربمایپ هب  ترضح  تهابش 

ترـضح هباشت  هرابرد  هدومرف و  یبلاطم  یهلا  ناربمایپ  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تهابـش  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح 
: تسا هدومرف  هلآ  و   هیلع   هللا   یلص   مرکا  ربمایپ  ترضح  هب  ءایصوالا  متاخ 

َءادْعَا ُُلتْقَی  ُلازَی  الَف  ٍرُهْـشَا  َهَِینامَث  ِهِِقتاع  یلَع  ُهَْفیَـس  ُعَضَی  َُّمث  ِهِراثآ  ُنیْیبَت  ِْفیَّسلِاب َو  ُمایِْقلاَف  هلآ  و   هیلع   هللا   یلـص   ٍدَّمَُحم  ْنِم  اّمَا  «َو 
؛) 9) َّلَج َّزَع َو  ُهّللا  یَضْرَی  یّتَح  ِهّللا 

زا ار  جوجل  نانمشد  هک   ) تسا ریـشمش  اب  مایق  هلآ  و   هیلع   هللا   یلـص   مرکا  ربمایپ  هب  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح  تهابـش   ) اّما و 
اب هراومه  درب و  یم  رس  هب  هدامآ  حّلـسم و  تروص  هب  هام  تشه  هاگ  نآ  .دنک  یم  راکـشآ  ار  ترـضح  نآ  راثآ  و  دراد ) یمرب  نایم 

« .دوش یضار  دنوادخ  هک  نیا  ات  دنک  یم  هزرابم  ادخ  نانمشد 
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: يودهم تلود  رد  ناوناب 

ردص نانز  دننامه  نامز  نآ  رد  نز  شقن  .دنراد  يدنمـشزرا  هاگیاج  ترـضح  نآ  تلود  رد  دهعتم  هتـسیاش و  ِناوناب  دیدرت  نودـب 
هب مالسا  نییآ  قبط  ناملسم  نز  کی  هک  یتلاسر  نامه  ینعی  دوب ؛ دهاوخ  ناش  هژیو  تیعقوم  هب  تبسن  نانآ و  لاح  روخارف  مالـسا ،
زا يا  هدـع  هـک  تـسا  نآ  دـیآ ، یم  رب  تاـیاور  زا  هـچنآ  .دوـب  دـهاوخ  دـنب  ياـپ  نآ  هـب  زین  روـهظ  رـصع  رد  تـسا ، هـتفرگ  شود 
نآ زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  کیدزن  نارای  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج  .دنتسه  دنمجرا  ناوناب  زا  ترضح  نآ  نارازگراک 

: دومرف ترضح 

؛) 10) ٍداعیم ِْریَغ  یلَع  َهَّکَِمب  َنوُعِمَتْجَی  ًهَأَْرما  َنوُسْمَخ  ْمِهیف  ًالُجَر  َرَشَع  َهَعِْضب  ٍهَئاِم َو  ُثالَث  ِهّللاَو  یِجَی ُء  «َو 

رد یلبق  هدعو  هنوگ  چیه  نودب  دنشاب و  یم  نز  نانآ  زا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآ  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  نارای  رفن   313 دنگوس ! ادخ  هب 
« .دنوش یم  عمج  مه  درگ  هکم  رهش 

ربمایپ هک  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  قیرط  زا  هلآ  و   هیلع   هللا   یلـص   ادخ  لوسر  رـسمه  هملـس ، ما  زا  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تیاور 
نآ فارطا  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نارای  عامتجا  روهظ و  رـصع  هب  هراـشا  اـب  راـتفگ  نآ  رد  هلآ  و   هیلع   هللا   یلـص   مرکا 

: دیامرف یم  ترضح 

؛...  ٌهَوِْسن ِهِیف  ًالُجَر  َرَشَع  َهََعبْرَا  ٍهَئاِم َو  ُثالَث  ِْهَیِلا  َعِمَتْجَی  یّتَح  ِهَقِّرَفَتُْملا  ِدِراْولا  ِْریَطلاَک  ِْهَیِلا  ُساّنلا  ُعِمَتْجَیَف  ِمَرَْحلا  ِیف  ٌِذئاع  ُذوُعَی  »

یم ور  وا  بناـج  هب  وس  ره  زا  نارتوبک  دـننامه  مدرم  .دوش  یم  هدـنهانپ  هکم  رد  دـنوادخ  مرح  هب  یهاوـخ  هاـنپ  روـهظ ) ناـمز  رد  )
جورخ اج  نامه   زا  و  : » داد همادا  و  .دنریگ » یم  ار  وا  رود  دنتـسه ، نز  نانآ  زا  يا  هدع  هک  رفن  هدراهچ  دصیـس و  هک  نیا  ات  دنروآ 

هک دـنزاس  یم  رارقرب  نیمز  يور  رد  نانچ  نآ   ار  لدـع  دـندرگ و  یم  زوریپ  ناشراصنا  ناوعا و  نارگمتـس و  ماـمت  رب  دـننک و  یم 
(11 !«) دندیشچ یم  تلادع  نآ  معط  زا  زین  ناشیاه  هدرم  شاک  يا  هک  دننک  یم  وزرآ  ناگدنز 
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: يودهم تلود  نیفلاخم 

.دننک یم  ییامندوخ  قح  لباقم  رد  هک  دنتسه  یناسنا  دنـسپان  تافـص  بحاص  ربکتم ، هاوخدوخ ، يدارفا  ًالومعم  لطاب  ههبج  نارس 
شیوخ نانمشد  نیرت  كانرطخ  ار  تلیضف  ياه  هولج  بلط و  قح  ياه  ناسنا  هک  دنرو  هطوغ  هانگ  داسف و  بالجنم  رد  نانچ  نانآ 
دنوادخ اما  .دنریگ  یم  راک  هب  یهلا  ناربهر  قح و  نییآ  يدوبان  يارب  ار  دوخ  ياه  شالت  مامت  تهج ، نیمه  هب  .دـننک  یم  دادـملق 

.تسا هدرک  بولغم  سویأم و  ار  شنانمشد  هدینادرگ و  زوریپ  ار  قح  هراومه  دوخ  رادیاپ  تنس  قبط 

؛) 12 «) َنوُِرف _ َْکلا َهِرَکَْول  ُهَرُون َو  َِّمُتی  نَأ  َّآلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  ْمِهِهَْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  ْاُوئِفُْطی  نَأ  َنوُدیُِری  :» دیامرف یم  نآرق 

؛ دنک لماک  ار  شرون  هک  دهاوخ  یمن  نیا  زج  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  دوخ  ياه  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دـنهاوخ  یم  ( قح نیفلاخم  »)
« .دیاین شوخ  ار  نارفاک  دنچ  ره 

يریگولج هلآ  و   هیلع   هللا   یلـص   دـمحم  لآ  مئاق  تموکح  رارقتـسا  زا  ات  دریگ  یم  تروص  يدایز  ياـه  شـالت  روهظ ، رـصع  رد 
يدهم ترضح  تخسرس  نانمشد  زا  یکی  ینایفـس  .دراد  یمرب  نایم  زا  ار  عناوم  مامت  یهلا ، ددم  فطل و  هب  ترـضح  نآ  اما  دوش ،

.تسا مالسلا  هیلع 

یم ماجنا  اجنآ  رد  یتایانج  هچ  ینایفـس  هفوک ! لاح  هب  ادـب  : » دومرف نایفوک  هب  يو  تاـیانج  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما 
(13 «) .دنک یم  کته  ار  امش  سومان  درب و  یم  رس  ار  ناکدوک  دنک ، یم  زواجت  امش  میرح  هب  دهد !

، ینک هدهاشم  ار  ینایفس  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تخسرس  نمـشد  نیا  ياه  یگژیو  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هکم و هدرواین و  ورف  ادخ  یگدنب  هب  رـس  زگره  .تسا  دوبک  خرـس و  روب و  یگنر  ياراد  يو  .يا  هدـید  ار  مدرم  نیرتدـیلپ  عقاو  رد 

(14 «) .تسا هدیدن  ار  هنیدم 
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نیمز رد  هک  منیب  یم  ار  مالسلا ) هیلع  رصع  ماما  ترـضح  نانمـشد  هدرکرـس   ) ینایفـس نم  ایوگ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
مهرد رازه  دروایب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  نت  کی  رس  سک  ره  هک  دهد  یم  ادن  هدیزگ ، تماقا  هفوک  رد  امش  زبسرـس  ياه 

دشک و یم  ار  وا  .تسا  نایعیش  زا  صخش  نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  هلمح  رگید  هیاسمه  هب  هیاسمه  ماگنه ، نیا  رد  .تسوا  شاداپ 
(15 «) .دریگ یم  هزیاج  مهرد  رازه 

ترـضح مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زوت  هنیک  نانمـشد  زا  وا  .تسا  روهظ  رـصع  رد  لـطاب  ههبج  نارـس  زا  رگید  یکی  زین  ینابـصیش 
هیلع رقاب  ماما  .تسا  مانمگ  تفـص و  ناطیـش  رادرکدب ، یـصخش  دسر و  یم  سابع  ینب  هب  شا  هشیر  .دشاب  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم 

وا .دنک  یم  جورخ  قارع  نیمزرـس  رد  ینابـصیش  وا  زا  لبق  هک  نآ  رگم  دـنک ، یمن  جورخ  ینایفـس  : » دومرف یفعج  رباج  هب  مالـسلا 
ینایفس و جورخ  راظتنا  رد  نآ  زا  دعب  .دناسر  یم  لتق  هب  ار  امش  ناگداتسرف  دوش و  یم  ادیپ  هرابکی  نیمز ، زا  بآ  ندیشوج  دننامه 

(16 «) .دیشاب مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ 

یم شا  یناطیش  ياه  هسیسد  اب  ار  يرایـسب  دنک و  یم  اپ  هب  هنتف  بوشآ و  زا  یجوم  هک  تسا  هدنبیرف  باّذک و  يرگ  هنتف  زین  لاّجد 
تسدربز و وداج ، رحس و  رد  .دنک  یم  ییادخ  ياعدا  وا  .تسا  دئاع  نب  فیـص  شا  یلـصا  مان  تسادیپان و  وا  تسار  مشچ  .دبیرف 

.دنیآ یم  درگ  وا  فارطا  هب  ناتفص  ناطیش  .دراد  یبیجع  تراهم  مدرم ، بیرف  رد 

فک نوچمه  لطاب  لها  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  هراومه  خـیرات  لوط  رد  هک  نانچمه  شریذـپانرییغت  تنـس  یهلا و  تیـشم  قبط  اما 
نانمـشد یناگدـنز  راموط  قافن  هنتف و  رفک و  نارـس  رب  هبلغ  اب  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دنتـسه و  یندـش  دوباـن  بآ  يور 

.درتسگ یم  نیمز  يور  رد  ار  تیناسنا  داد و  لدع و  طاسب  دچیپ و  یم  مهرد  ار  لامک  تلیضف و 
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: اه تشون  یپ 

ص 330. ج 1 ، نیدلا ، لامک  .1

.نامه .2

ص 273. ینامعن ، تبیغ  .3

.5 ءارسا /  .4

ص 281. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  .5

ص 125. ج 52 ، راونالاراحب ، .6

ص 230. نامه ، .7

ص 354. نامه ، .8

ص 329. نیدلا ، لامک  .9

ص 222. ج 52 ، راونالا ، راحب  .10
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.32 هبوت /  .12
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يوبن مولع  نابزرم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

هراشا
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: هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

نیلوا وا  ( 1  ) .دوشگ ناهج  هب  هدید  هبنش  هس  ای  هعمج  زور  .ق.ه ، لاس 57  بجر  لوا  رد  هنیدم ، رهش  رد  مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 
مالـسلا و هیلع  داجـس  ماما  شردـپ  .دـش  دـلوتم  مالـسلاامهیلع ) نیـسح  نسح و   ) ماما ود  لسن  زا  هک  دوب  يولع  نادـناخ  رد  دـنزرف 

دننام  ) هیبش نیما ، يداه ، رکاش ، رقاب ، شبقل  دـمحم و  شماـن  ( 2  ) .تسا مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رتخد  همطاف )  ) هللادـبع ما  شردام 
.دوب ( 4  ) رفعجوبا ترضح  نآ  هینک  ( 3  ) .تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ما و  دمحم ) نب  هللادبع  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ردام   ) رکب یبا  نبدـمحم  نب  مساق  رتخد  هورف  ما  رـسمه ؛ ود  ياراد  ترـضح  نآ 
نآ نادـنزرف  رگید  مان  هملـس  ما  بنیز و  یلع ، .تشاد  مه  دـلو  ما  ود  دوب و  هللادـبع ) میهاربا و  رداـم   ) یفقث نب  دیـسا  رتخد  میکح 

(5  . ) تسا ترضح 
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ثداوح ياه  نافوط  نایم  رد  ار  تما  تیاده  یتشک  .ق ،  . لاس 95 ه رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  شردپ  تداهش  زا  دعب  ترضح  نآ 
( . هجح 114 يذ  ات  مرحم 95   ) .دش راد  هدهع  ار  نایعیش  ییاوشیپ  لاس  تدم 19  هب  درک و  يربهار 

: مالسلا هیلع  ماما  رصع  یملع  عاضوا 

لها ياملع  زا  .تسا  ریـسفت  اب  هطبار  رد  ثیدح  تیاور  يریگ  جوا  یهقف و  ياه  برـشم  زاغآ  نامز  ق ) ات 114 ه .   94  ) ياه لاس 
هتبلا دـندرک و  یم  تیلاـعف  يوـتف  هیارا  ثیدـح و  لـقن  هنیمز  رد  هورع و ...  نب  ماـشه  هداـتق ، لوـحکم ، يرهز ، لـثم  يدارفا  تـنس 
هیلع ماما  نتخادرپ  ترورض  یتموکح ، هاگتـسد  هب  هویح و ...  نبا  ءاجر  دانزلاوبا ، یعخن ، میهاربا  يرهز ، لثم  یـصاخشا  یگتـسباو 

، درک یم  ساسحا  ار  رطخ  نیا  یبوخ  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  درک .  یم  نشور  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یعقاو  تنس  هب  مالسلا 
مهتراجت تحبر  امف  هفیرحت  باتکلا و  نامتکب  اوراس  نیذلا  نابهرلاو  رابحالا  هابشا  فرعاف  : » دیامرف یم  ریخلا ، دعـس  هب  يا  همان  رد 

نیا مامت  اب   ) هدرک و فیرحت  نامتک و  مدرم  زا  ار  ادخ  باتک  هک  نانآ  .سانشب  ار  اه  نابهر  رابحا و  دننامه  (6 ؛) نیدتهم اوناک  ام  و 
« .دندوب هدشن  تیاده  هدربن و  ناشراک  زا  يدوس  لاوحا )

البرک و هثداح  زا  سپ  یـسایس  ياـه  شنت  ندرک  شکورف  .دـش  دوخ  نیودـت  هلحرم  دراو  تنـس  لـها  دزن  هقف  ًاـساسا  هرود  نیا  رد 
ياه هزوح  هب  نانآ  درک و  رود  تسایـس  هنحـص  زا  ار  ءاملع  زا  يرایـسب  هیما ، ینب  تیمکاح  ندـش  هچراپ  کـی  ریبز و  نبا  تسکش 

، مزح نب  رکبوبا  هب  ق.ه  لاس 100  رد  زیزعلادبع ، نب  رمع  طسوت  ثیدح  نیودت  نامرف  .دندروآ  يور  ثیدـح  سرد و  دـننام  رگید 
زا شیپ  .تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماما  نارود  اب  نراقم  مود ، نرق  زاغآ  رد  تنـس  لها  یگنهرف  يوپاـکت  رب  دـهاش  نیرتهب  ( 7)

تاـحوتف هک  دیـسر  دوخ  جوا  هب  یناـمز  مدرم  يربـخ  یب  دوب و  هتفرگ  رارق  لـماک  ییاـنتعا  یب  دروم  هعماـج  رد  ثیدـح  هقف و  نآ ،
(8  ) .دنتسناد یمن  زین  ار  جح  زامن و  هماقا  تیفیک  مدرم  یتح  يرجه ، لوا  نرق  مود  همین  لوط  رد  .دش  زاغآ  یمالسا 
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: مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تامادقا 

تسد هدمع  راک  ود  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دعب ، هلحرم  رد  تنـس  لها  یملع  شزیخ  ثیدح و  هقف و  شوماخ  هرود  کی  ربارب  رد 
: دز

 ... . قالخا و ثیدح ، ریسفت ، هقف ، رد  یعیش  یملع  شبنج  داجیا   . 1

(9  ) .تنس لها  یملع  تامادقا  زا  یشان  ياه  فیرحت  ندودز  يارب  شالت   . 2

: هک دوب  يا  هنوگ  هب  يوبن ، ياه  شزرا  يایحا  ههبج  ود  ره  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ششخرد 

هتلالج عم  هنییع  نب  مکحلا  تیار  دقل  رفعج و  یبا  دنع  مهنم  رغـصا  طق  دحا  دنع  ءاملعلا  تیار  ام  :» تفگ یم  یکم  ءاطع  نب  هللادبع 
؛) 10) هملعم يدی  نیب  یبص  هناک  هیدی  نیب  موقلا  یف 

.مدیدن مالسلا  هیلع  رفعجوبا  روضح  رد  اهنآ  زا  رت  کچوک  سک  چیه  رضحم  رد  ار  ءاملع 

« .دوب دوخ  ملعم  لباقم  يا  هچب  دننام  وا ، ربارب  رد  مدرم ، نایم  رد  شا  یملع  تمظع  مامت  اب  هنییع  نب  مکح 

مامت ياملع  ور  نیا  زا  .دوب  مدرم  تیاده  تماما و  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ثراو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  : » دسیون یم  هرهزوبا  و 
هدش و بایفرش  وا  تمدخ  هب  هک  نیا  رگم  درک ، یمن  ندید  هنیدم  زا  یسک  دنتفاتش و  یم  ناشیا  رـضحم  هب  وس  ره  زا  یمالـسا  دالب 

(11 « ) .تفرگ یم  اه  هرهب  شنایاپ  یب  مولع  زا 

: یملع شبنج  داجیا  فلا :

هیلع قداص  ماما  شدـنزرف  مالـسلا و  هیلع  رقاـب  ماـما  مینادـب  هک  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه  ماـما ، یملع  میظع  شبنج  داـجیا  دروم  رد 
یملع یسرد و  گرزب  ياه  هزوح  سیسات  هب  دوب ، هتخاس  دوخ  لوغـشم  ار  اهنآ  هک  يوما  ماظن  ینورد  ياه  نارحب  هیاس  رد  مالـسلا 
یکی اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـشاذگ ، ياج  هب  هطوبرم  بتک  رد  دوخ  زا  ار  یقالخا  يریـسفت و  یهقف ، يارآ  نیرتشیب  دـندش و  قفوم 
یفعج رباج  دننام  یـصخش  دنک و  یم  لقن  ترـضح  زا  تیاور  رازه   30 ملـسم ، نب  دمحم  ینعی  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نادرگاش  زا 

(12  ) .دناد یم  رفن  ار 462  ترضح  نادرگاش  یسوط  خیش  تیاور و  رازه  داتفه 
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: تافارحنا اب  هزرابم  ب :

تازرابم نیا  زا  ییاه  هنومن  نایب  هب  اهنت  رصع  نآ  رد  هدمآ  دوجو  هب  یهقف  یملع و  تافارحنا  اب  ترـضح  هزرابم  ندش  نشور  يارب 
 . مینک یم  هدنسب 

: جراوخ هشیدنا  اب  هزرابم  -1

: تفگ یم  يو  .تسا  هدش  ملظ  راتفرگ  جراوخ  نتشک  رطاخ  هب  ناورهن  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  یعدم  جراوخ  زا  يدرف 
وا هب  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .مور  یم  شیوس  هب  دنک  تابثا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ندوبن  ملاظ  نم  يارب  هک  تسه  یـسک  منادب  رگا 

ترـضح لئاضف  ندرمـشرب  ماما و  نانخـس  زا  دعب  .دیـسر  ماما  روضح  هب  درک و  عمج  ار  شنارای  زا  یهورگ  مه  وا  .دـندرک  یفرعم 
هب طوبرم  اهنیا  یلو  مهاگآ ، یلع  لئاضف  هب  عمج  نیا  زا  شیب  نم  تفگ : تساخرب و  درم  نآ  ماما ، ناراـی  طـسوت  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دش رفاک  تیمکح  زا  دعب  و  دوب ، هتفریذپن  ار  تیمکح  هک  تسا  ینامز 

يدرف هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دیـسر  ربیخ  ثیدـح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  لـئاضف  رد  نخس 
دربن نادـیم  زا  زگره  دزات و  یم  نمـشد  رب  .دـنراد  تسود  ار  وا  مه  لوسر  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ 

 ...« دزیرگ یمن 

ماما .دوب  نیا  زا  دـعب  یلع  رفک  یلو  تسا  تسرد  ثیدـح  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  ثیدـح  نیا  هرابرد  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
درم هن ؟ ای  تشک  دـهاوخ  ار  ناورهن  لها  هدـنیآ  رد  وا  هک  تسناد  یم  تشاد ، یم  تسود  ار  یلع  ادـخ  هک  زور  نآ  اـیآ  دـندومرف :

نآ زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ادـخ  تبحم  اـیآ  دـندومرف : ترـضح  .تسناد  یم  سپ  موش ، یم  رفاـک  تسناد  یمن  میوـگب  رگا  تفگ :
هب ادـخ  یتسود  هک  تسا  نشور  تفگ : درم  دوب ؟ نایـصع  رطاـخ  هب  اـی  درک  یم  تکرح  ادـخ  تعاـطا  طـخ  رد  يو  هک  دوب  تهج 

زیخرب و ياج  زا  يدـش ، بولغم  هرظانم  نادـیم  رد  وت  نونکا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  .دوب  یلع  تعاـطا  یگدـنب و  رطاـخ 
ریـسم زا  دراد و  یمرب  ماگ  ادخ  تعاطا  هار  رد  رمع  نایاپ  ات  یلع  هک  دهد  یم  ناشن  یلع  هب  ادخ  تبحم  اریز  نک .  كرت  ار  سلجم 

« .تسا هدوب  شا  یهلا  هفیظو  قبط  هدرک  هچنآ  دوش و  یمن  جراخ  وا  ياضر 
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« .دهد رارق  اجک  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  ادخ  (13 ؛ ) هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : » تفگ تساخرب و  ياج  زا  درم 

: نایلاغ نازادرپ و  غورد  اب  هزرابم  - 2

، نایب دیعـس ، نب  هریغم   ) .دنا هدـش  یفرعم  وگغورد  بلط و  تصرف  دارفا  ناونع  هب  رفن  تفه  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
يرگاشفا هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 14 ( ) باطخلاوبا و  ثراح ، نب  رمع  نب  هللادـبع  یماش ، ثراح  يربرب ، هراـمع  نب  هزمح  دـئاص ،

.تخادرپ یم  ناشنیرفن  نعل و  نانآ و  هیلع 

ناطیشلا هعبتاف  اهنم  خلسناف  انتایآ  هانیتآ  يذلا  :» دومرف وا  قح  رد  دنوادخ  هک  تسا  معلب  دننام  هریغم  : » دندومرف یم  مالـسلا  هیلع  ماما 
؛) 15 «) نیواغلا نم  ناکف 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما  نینچمه  .تفگ » یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هراـبرد  زیمآولغ  نانخـس  دوب و  ادـخ  ندوب  مسج  هب  لـئاق  هریغم 
(16  ... .« ) تسب یم  غورد  مردپ  رب  اریز  ار  نایب  دنک  تنعل  دنوادخ  : » دندومرف نایب  هرابرد 

دوخ دوب و  لئاق  هیفنح ) نب  دمحم  دنزرف   ) مشاهوبا هیفنح و  نب  دـمحم  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  یلع و  ماما  تیهولا  هب  يو 
(17  ) .تسناد یم  سانلل » نایب  اذه   » هیآ قادصم  ار 

اب وا  ناوریپ  .درک  درط  ار  وا  یمـسر  روط  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  دروآ و  درگ  یناوریپ  هک  دوب  ناـیلاغ  رگید  زا  یلجع ، روصنموبا 
(18  ) .تسا هدش  لقتنم  وا  هب  تماما  درک  اعدا  يو  ترضح ، نآ  تافو  زا  سپ  .دندش  روهشم  هیفسک »  » ای هیروصنم »  » مان

: نارازگ تعدب  اب  هزرابم  - 3

رفاک دـهد ، ناشن  تارج  دوخ  زا  هتـساخرب و  ادـخ  اب  هزرابم  هب  رئابک  باکترا  هانگ و  اب  هک  یـسک  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(19 « ) .تسا كرشم  دهن  یپ  ادخ  نید  زا  ریغ  یشور  هک  یسک  .تسا 
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 : مینک یم  رورم  ار  يا  هنومن  هک  درک  یم  هزرابم  اه  تعدب  اب  هراومه  ترضح  نآ 

هعتم تمرح  ای  زاوج  -

هدرمش زیاج  ار  نآ  دنوادخ  یلب ! دندومرف : ماما  .دیناد  یم  زیاج  ار  هعتم  ما  هدینـش  تفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  یثیل  رمعم  هللادبع 
ترضح .درک  عونمم  ار  نآ  باطخ  نبرمع  یلو  تفگ : هللادبع  .دندرک  یم  لمع  مه  باحصا  هدوب و  نآ  رب  مه  ادخ  لوسر  تنس  و 

 . دنام مهاوخ  راوتسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يار  نخس و  رب  مه  نم  شاب ، تقیفر  نخس  رب  وت  نیاربانب  دندومرف :

مالسلا هیلع  ماما  دهد ؟ ماجنا  هعتم  امش  هداوناخ  ناگتسب و  زا  ینز  اب  یصخش  ینیبب  یتقو  يوش  یم  دونـشخ  امـش  ایآ  تفگ : هللادبع 
یناسک همه  وت و  زا  درک ، لالح  ار  تقوم  جاودزا  هک  ییادـخ  نآ  يروآ ؟ یم  نایم  هب  ناـنز  زا  نخـس  ارچ  درخ ! یب  يا  دـندومرف :
دیآرد يدرم  يرسمه  هب  وت  هداوناخ  زا  ینز  هک  يراد  تسود  ایآ  .تسا  رتدنمتریغ  دنا ، هدرمش  مارح  ار  هعتم  رابجا  فلکت و  هب  هک 

... ؟ تسا تسدیهت  هک 

 . ریخ تفگ : هللادبع 

؟ يرامش یم  مارح  ار  ادخ  لالح  وت  ارچ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . تسین ام  حطس  مه  وفک و  تسدیهت  هدنفاب  ریقف و  درم  مدقتعم  یلو  مرامش ، یمن  مارح  ار  ادخ  لالح  نم  تفگ : هللادبع 

هب ار  یتشهب  نایروح  دریذـپ و  یم  ار  درم  نیمه  کین  لاـمعا  اریز  تسا ، نیا  زا  ریغ  ادـخ  هماـنرب  یلو  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
، تسا یتـشهب  ناـیروح  يرـسمه  هتـسیاش  هک  ینمؤم  اـب  يدـنواشیوخ  زا  توـخن  ربـک و  يور  زا  وـت  یلو  دروآ ، یم  رد  وا  جاودزا 

 . یتسه دونشخان 

تخرد ياه  هویم  .تسا  شناد  روانت  ناتخرد  شیور  لـحم  امـش  ياـه  هنیـس  هک  یتسار  هب  تفگ : دـیدنخ و  دـش و  میلـست  هللادـبع 
(20  . ) مدرم رایتخا  رد  شیاه  گرب  تسامش و  نآ  زا  شناد 
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: ءاملع تافارحنا  اب  هزرابم  - 4

هب هفینحوبا  لثم  ییاهقف  ربارب  رد  ترـضح  .دـیبلط  یم  ار  ماما  يرایـشوه  موزل  رما  نیمه  دـندوب و  لاعف  تدـش  هب  اهقف  هرود  نیا  رد 
(21  ) .درک یم  یگداتسیا  تدش 

اوفلکت هب و  اولکو  ام  ملع  اوکرت  مهناف  نیدلا  یف  سایقلا  باحـصا  كایا و  هرارز  ای  : » دـندومرف هرارز  هب  سایق  لها  هرابرد  هلمج  زا 
اریز زیهرپب ؛ دـننک ، یم  سایق  نید  راک  رد  هک  یناسک  زا  هرارز ! يا  (22 ؛ ) لجوزع هللا  یلع  نوبذکی  رابخالا و  نولواتی  هوفک  دق  ام 
قوذ هب   ) ار اهربخ  تسا .  هدـشن  هدرپس  اهنآ  هب  هک  دـنا  هتخادرپ  يزیچ  هب  هتـشاذگ و  راـنک  دـندوب  نآ  هب  فلکم  هک  ار  یملع  ناـنآ 

.دندنب یم  غورد  گرزب  يادخ  رب  هدرک و  ریسفت  دوخ )

؟ ینک یم  ثحب  مدرم  اب  ایآ  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  باحـصا  زا  راـیط  نبدـمحم 
توکـس هنیمز  هچ  رد  سپ  دـندومرف : يرآ ! متفگ  یهد ؟ یم  یخـساپ  لاح  ره  هب  وت  دنـسرپ  یم  هچ  ره  ایآ  دـندومرف : .يرآ  متفگ :

؟ یهد یم  عاجرا  شلها  هب  ار  یعقاو  شناد  ملع و  هدرک و 

هب دـیاب  ینید  لئاسم  رد  تسا و  طلغ  مدرم  ياـه  شـسرپ  هب  وا  ییوگخـساپ  هوحن  هک  دـنامهف  وا  هب  لاؤس  نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.درک هعجارم  دنتسه  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  نآ  یلصا  عجرم 

هداتق تفگ : یتسیک ؟ وت  دیـسرپ : درک و  درم  نآ  هب  ور  ماما  دـنک : یم  دای  نینچ  هداتق  اب  ماـما  يوگتفگ  زا  یلاـمث  هزمحوبا  نینچمه 
هدیرفآ ار  يا  هتـسیاش  ناگدنب  دنوادخ  هداتق ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : .يرآ  تفگ : يا ؟ هرـصب  لها  هیقف  وت  دومرف : .يرـصب  هماعد  نب 

رگید شنیرفآ  زا  لبق  ار  نانآ  دـنیادخ ، ملع  ناگبخن  یهلا و  رما  هدـنراداپرب  نیمز و  داتوا  ناـنآ  .دنـشاب  نارگید  رب  تجح  اـت  تسا 
 . تسا هدیزگرب  ناگدنب 
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یلو ما  هتسشن  سابع  نبا  يور  شیپ  زین  رایـسب و  ناهیقف  ربارب  رد  نونک  ات  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ینالوط  یتوکـس  زا  سپ  هداتق 
اجک یناد  یم  وت  دومرف : ماما  .تفرگن  ارف  ارم  بارطضا  نانآ ، زا  کی  چیه  لباقم  رد  ما ، هدش  برطضم  امـش  ربارب  رد  هک  هنوگ  نآ 

: تسا هدومرف  شا  هرابرد  ادخ  هک  یتسه  ینادناخ  لباقم  رد  يا ؟ هتسشن 

(23 «) لاصآلاو ودغلاب  اهیف  هل  حبسی  همسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  »

: تسا هدومرف  و 

(24 «) .هاکزلا ءاتیا  هالصلا و  ماقا  هللا و  رکذ  نع  عیب  الو  هراجت  مهیهلت  لاجر ال  »

(25  ) .تسا هدرک  فیصوت  ادخ  هک  مینادناخ  نآ  ام  یناد و  یم  دوخ  هک  تساج  نآ  وت  هاگیاج  سپ 

: تاهبش اهشسرپ و  هب  خساپ  - 5

نیا ترـضح  نآ  .دوب  يرکف  تاهبـش  در  اه ، شزرا  زا  يرادـساپ  هفیظو  ياتـسار  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مهم  ياـه  تیلوئـسم  زا 
 : میناوخ یم  لیذ  رد  ار  ییاه  هنومن  .داد  یم  ماجنا  هرظانم و ...  ینارنخس ، همان ، بلاق  رد  ار  تیلوئسم 

ادخ رب  یـش ء  ظفل  قالطا  یلب ! دندومرف : دوش ؟ قالطا  ادـخ  رب  یـش ء  هژاو  تسا  تسرد  ایآ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  -
دوش یم  قالطا  يزیچ  ره  رب  یش ء  هژاو  ینعی  ( ) 26  ) .دروآ یم  نوریب  هیبشت  لیطعت و  دـح  زا  ار  وا  قالطا  نیا  نوچ  تسا ، تسرد 

(. مینک لیطعت  ار  هشیدنا  هار  مینک و  توکس  هشیمه  شا  هرابرد  دیآ  یم  مزال  میربن ، راک  هب  ار  هژاو  نیا  رگا  دراد و  دوجو  هک 

يدوجوم يارب  نامز  وت ! رب  ياو  دـندومرف : ترـضح  نآ  تشاد ؟ دوجو  ینامز  هچ  زا  ادـخ  تفگ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  يدرف  -
(27  ) .تسا یگشیمه  دوجو  ياراد  ادخ  اما  دراد ، یتسین  هقباس  هک  تسا 
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هیآ ریسفت  هرابرد  ترضح  نآ  زا  -

(28 « ) يدیب تقلخ  امل  دجست  نا  کعنم  ام  سیلبا  ای  »

اهاـنینب ءامـسلاو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .تسا  تمظع  توق و  ياـنعم  هب  برع  مـالک  رد  دـی » : » دـندومرف ترـضح  نآ  .دـش  لاؤـس 
« .میتشارفا ورین  تردق و  اب  ار  نامسآ  29  ؛) «) دیاب

؟ يا هدـید  ار  وا  اـیآ  تفگ : ار .  لاـعتم  يادـخ  دومرف : یتسرپ ؟ یم  ار  زیچ  هچ  تفگ : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  جراوخ  زا  يدرم  -
یمن هسیاقم  هلیـسو  هب  ار  ادخ  .دنا  هتفای  ار  ادخ  نامیا  تقیقح  هب  اه  بلق  یلو  دنا ، هدـیدن  ار  وا  یـسح  هدـهاشم  اب  اه  مشچ  : » دومرف

یم هتخانش  فصو و  شتایآ ، اه و  هناشن  هلیسو  هب  ادخ  .درادن  نایمدآ  اب  یتهابش  درک و  كرد  ناوت  یمن  ساوح  اب  تخانش و  ناوت 
(30  ) .تسین يدوبعم  وا  زج  هک  تسا  ییادخ  نامه  نیا  .دنک  یمن  متس  زگره  شا  يرواد  مکح و  رد  دوش و 

: دراد دوجو  هیرظن  راهچ  ترضح  دلوت  لاس  رد  ص 227 .  ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 264 / يرولا ، مالعا  (1 اه : تشون  یپ 
ص ج 46 ، راونالاراحب ،  ) لاس 59 (، 153 ص 150 -  هیصولا ، تابثا   ) لاس 58 ص 372 و ، .)...  ج 2 ، یفاک ، لوصا   ) لاس 56 و 57

 . تسا رتراگزاس  دهد ، یم  ناشن  البرک  رد  یگلاس  هس  رد  ار  ماما  روضح  هک  یتایاور  اب  هک  لاس 57  و  (، 217

 . بجر لوا  هبنش  ای  هبنشود  بجر ؛ لوا  هعمج  رفص ، مجنپ  موس و  دراد : دوجو  رظن  راهچ  مه  دلوت  هام  رد 

 . ص 372 ج 2 ، یفاک ، لوصا  (2

، قحلا قاقحا  ص 302 / ج 5 ، صاوخلا ، هرکذت  ص 318 / ج 2 ، همغلا ، فشک  ص 39 / دیلاوملا ، جات  ص 940 / همامالا ، لیالد  (3
 . ص 302 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 165 / ج 12 ،

 . ص 401 ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  (4
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یخرب ص 306 .  صاوخلا ، هرکذـت  ص 236 / ج 5 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ص 172 / ج 2 ، دـیفم ، داشرا  ص 221 / همهملا ، لوـصف  (5
ص 265) يرولا ، مالعا   ) دنناد یم  رفن  کی  مان  ار  هملس  ما  بنیز و 

 . ص 77 هضورلا ، یفاک ، (6

 . ص 337 ج 9 ، قازرلادبع ، فنصملا ، (7

 . ص 386 ج 1 ، مالسالا ، یحض  ص 56 ، عامجالا ، هیجح  نع  عانقلا  فشک  (8

 . ات 214 ص 208  نایرفعج ، لوسر  هعیش ، ناماما  یسایس  يرکف و  تایح  هب : ك .  9)ر . 

 . ص 280 دیفم ، داشرا  (10

 . ص 22 هرهزوبا ، قداصلا ، مامالا  (11

 . ص 332 ج 1 ، انتمئا ، (12

 . ص 26 ج 21 ، راونالاراحب ، ص 349 / ج 8 ، یفاک ، (13

 . ح 543 ص 302 ، ءزج 4 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  (14

یهت نآ  زا  ار  دوخ  یلو  میداد / وا  هب  ار  دوـخ  تاـیآ  هک  یـسک  نآ  هیآ : همجرت   . ) ص 322 ج 46 ، راونالاراحب ، / 175/ فارعا (15
« .دش ناهارمگ  زا  و  داتفا ، وا  یپ  رد  ناطیش  تخاس و 

 . ص 301 لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  (16

 . ص 209 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 457 / ج 5 ، يربط ، (17

 . ص 38 هعیشلا ، قرف  (18

 . ص 222 ج 72 ، راونالاراحب ، (19

 . ص 356 ج 46 ، راونالاراحب ، ص 362 / ج 2 ، همغلا ، فشک  (20

 . ص 39 ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  ص 39 / هدیفملا ، سلاجملا  (21

 . ص 51 دیفم ، یلاما  ص 59 و  ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 304 و 308 / ج 2 ، راونالاراحب ، (22

رد ادـخ  مان  هک  ییاه  هناخ  دـنرب ؛ الاب  ار  نآ  هدومرف  نذا  دـنوادخ  هک  دراد  رارق  ییاـه  هناـخ  رد  غورفرپ ) غارچ  نیا   . ») 36/ رون (23
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« .دنیوگ یم  وا  حیبست  اهنآ  رد  ماش  حبص و  دوش و  یم  هدرب  اهنآ 

« .دنک یمن  لفاغ  تاکز  يادا  زامن و  نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يا  هلماعم  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم   . » 37/ رون (24
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 . ص 358 ج 46 ، راونالاراحب ، ص 256 / ج 6 ، یفاک ، لوصا  (25

 . ج 7 یش ء ، هناب  لوقلا  قالطا  باب  یفاک ، لوصا  (26

 . ج 3 ناکملاو ، نوکلا  باب  نامه ، (27

»؟ ینک هدجس  مدیرفآ ، دوخ  تسد  اب  هچنآ  يارب  هک  نیا  زا  تسا  هدش  عنام  ار  وت  يزیچ  هچ  سیلبا ! يا   . » 28)ص/75

 . ص 213 ج 3 ، رشع ، ینثالا  همئالا  هریس  (29

 . ص 321 جاجتحالا ، (30

 

( تن هزوح  زا  لقن  هب   ) هرامش 45 رهم 1382 ، رویرهش و  ناغلبم -  هلجم  عبنم :

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یگنهرف  تازرابم 

هراشا

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یگنهرف  تازرابم 

: یملع هدرتسگ  تارظانم 

نادنمشناد نیب  يدایز  تارظانم  دوب ، یمالسا  ریغ  یمالسا و  ياه  هشیدنا  دروخرب  راگزور  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما  رـصع  هک  اجنآ  زا 
راب ار  هدروخ  تسکـش  هنهک و  تسایـس  نیا  هیما  ینب  نانارمکح  نیرخآ  دـش و  یهد  نامزاس  رابرد  يوس  زا  ماما  اب  فلتخم  ناـیدا 

ياهرادنپ رب  يراشفاپ  درک ، یم  تیاکح  تارظانم  هنوگ  نیا  رد  رابرد  تسکش  زا  هراومه  خیرات  هک  دنچ  ره  .دنتفرگ  رـس  زا  رگید 
دندوب یتصرف  نیمک  رد  هراومه  نانآ  .دشن  هصرع  نیا  رد  ناش  ناکاین  قفومان  درکلمع  خیرات و  زا  اهنآ  يریذـپ  هزومآ  ببـس  ماخ ،

.دنزاس شودخم  ار  ماما  هرهچ  دنناوتب  ات 

، هنومن ناونع  هب 

اب ماشه ، رـصق  زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  دوب ، هداد  بیترت  ماشه  هک  يا  يزادـناریت  هقباـسم  قشمد و  رهـش  زا  تشگزاـب  زا  شیپ  ماـما 
اهنیا دنتفگ : خساپ  دنتـسیک ؟ نانیا  دیـسرپ : ماما  .درک  دروخرب  دـندوب ، هدرک  عمجت  رـصق  هب  فِرـشم  نادـیم  فارطا  رد  هک  یهورگ 

رد دنراد و  یملع  تسشن  ناکم ، نیا  رد  دنا و  هدمآ  مه  درگ  دوخ  هنالاس  گرزب  عمجم  رد  هک  دنتسه  یحیسم  ناشیـشک  نابهار و 
سانـشان هنوگ  هب  تفرگ و  رـس  هب  ار  دوخ  يابع  مالـسلا  هیلع  ماما  .دـننک  یم  رظن  لدابت  ثحب و  دوخ  یملع  نوگانوگ  لئاسم  دروم 

.تسشن يا  هشوگ  رد  دوب ، شردپ  هارمه  هک  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .درک  تکرش  عمجم  نآ  رد 
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هتفای بسانم  یتصرف  تشادـنپ  یم  هک  ماشه  .دـندرک  هاگآ  ار  ماشه  گـنرد  یب  دنتـشاد ، رظن  ریز  ار  ماـما  هک  یتموکح  ناـسوساج 
زا یهورگ  .دـننک  شرازگ  ار  نآ  هظحل  هب  هظحل  دنـشاب و  ارجام  دـهاش  کـیدزن  زا  اـت  داد  روتـسد  دوخ  دارفا  زا  رفن  دـنچ  هب  تسا ،

دراو نایحیسم  گرزب  فقسا  ماگنه ، نیا  رد  .دنتسشن  ماما  رانک  دندش و  رـضاح  تسـشن  رد  زین  دنتخانـش  یم  ار  ماما  هک  ناناملـسم 
تمـس هب  هتـسهآ  .تشاد  نت  رب  زین  درز  ریرح  زا  یـسابل  دوب و  هدروخلاـس  رایـسب  وا  .دنتـساخرب  وا  مارتـحا  هب  ناـگمه  دـش و  عـمج 

دییام زا  امش  ایآ  : » دیسرپ .دش  فقوتم  ماما  هدنبات  هرهچ  رب  شهاگن  درک ، نیرضاح  هب  یهاگن  .تسشن  تشادرب و  ماگ  دوخ  هاگیاج 
« .متسین نانادان  زا  : » دومرف نانادان »؟ زا  ای  یتسه  ناش  نادنمشناد  زا  : » دیسرپ .هموحرم  تما  زا  دومرف : خساپ  ماما  هموحرم ؛ تما  زا  ای 

« .دیسرپب امش  : » دومرف ماما  دیسرپ »)؟ یم  امش  ای   ) .منک لاؤس  امش  زا  نم  تسخن ) : ») دیسرپ .دش  مکاح  فقسا  رب  شیوشت  يا  هنوگ 
یلیلد ایآ  دنرادن ؟ تجاح  ياضق  هب  زاین  یلو  دنماشآ ، یم  دنروخ و  یم  نایتشهب  هک  دییوگ  یم  اجک  زا  ناناملـسم  امـش  : » تفگ وا 

»؟ دیراد غارس  ناهج  نیا  رد  نآ  ریظن  يا  هنومن  ای 

ادیپ تجاح  ياضق  هب  زاین  درادن و  یعوفدـم  یلو  دـنک ، یم  هیذـغت  شردام  محر  رد  هک  تسا  ینینج  نآ ، هنومن  يرآ  : » دومرف ماما 
نم ریخ ، : » دومرف ماما  دیتسین »؟ نادنمشناد  زا  دیتفگ  هک  امش  تسا ! زیگنا  تفگش  : » تفگ دش و  رتشیب  فقسا  بارطضا  .دنک » یمن 

« .متسین نانادان  زا  متفگ 

، دوش فرصم  اهنآ  زا  هچ  ره  دنوش و  یمن  مک  یتشهب  ياه  هویم  اه و  تمعن  هک  دینک  یم  اعدا  اجک  زا  امش  : » دیسرپ هرابود  فقـسا 
»؟ دینک رکذ  دیناوت  یم  ناهج  نیا  ياه  هدیدپ  زا  ینشور  هنومن  ایآ  دنبای ؟ یمن  شهاک  دننام و  یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  زاب 
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نآ هلعش  زا  دیزورفیب ، غارچ  اهدص  یعمش  هلعـش  زا  رگا  امـش  .تسا  شتآ  تاسوسحم ، ملاع  رد  نآ  زراب  هنومن  يرآ ، : » دومرف ماما 
« .دوش یمن  هتساک 

شـسرپ یتقو  .دینـش  یم  هدـننک  عناق  یخـساپ  راب  ره  درک و  حرطم  يرگید  ياه  شـسرپ  دـش و  هدوزفا  فقـسا  یتفگـش  رب  مه  زاب 
دزن دیدروآ و  ارم  زا  رت  هبترم  دنلب  يدنمشناد  امـش  : » تفگ نیرـضاح  هب  تساخرب و  شیاج  زا  ّتینابـصع  اب  دیـسر ، نایاپ  هب  شیاه 

دنگوس ادخ  هب  .دنراد  يرتشیب  شناد  دنرترب و  نایحیسم  ام  زا  هک  دننادب  ناناملسم  دیزاس و  اوسر  ارم  ات  دیدناشن  هرظانم ) يارب   ) نم
.تفر تفگ و  ار  نیا  .تفای  دیهاوخن  دوخ  نیب  رد  ارم  مدنام ، هدنز  رگید  لاس  ات  رگا  دینش و  دیهاوخن  نم  زا  يا  هملک  رگید 

هرظانم رد  ماما  تشادنپ  یم  هک  وا  .تفشآرب  رایسب  نآ  ندینش  زا  دیسر و  ماشه  هب  ربخ  .دندش  هدنکارپ  همه  دروخ و  مه  هب  سلجم 
ورف رکف  هب  ور ، نیا  زا  دش ؛ برطضم  كانمیب و  رایسب  ماما ، يزوریپ  ربخ  ندینـش  اب  دیآ ، یم  نوریب  هدنکفا  رـس  یحیـسم  فقـسا  اب 
رهاظ اب  وا  .دنک  راد  هشدخ  تیحیـسم ، هب  شیارگ  ماهتا  اب  ار  ماما  يزوریپ  دیاب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  دـشیدنیب و  يا  هراچ  ات  تفر 

هک نَیْدَم »  » رهش رد  دوخ  رادنامرف  هب  تصرف  نیا  رد  دنکن و  كرت  ار  قشمد  هک  تساوخ  وا  زا  داتسرف و  ماما  يارب  يا  هیده  يزاس ،
دنراد یم  ناعذا  مالـسا  زا  هچنآ  رد  شدنزرف  مالـسلاامهیلع و  یلع  نب  دمحم  : » تشاگن دوب ، هنیدم  يوس  هب  ماما  تکرح  ریـسم  رد 

لد رد  هچنآ  دنتفر و  یحیـسم  ناشیـشک  دزن  مدینادرگزاب  هنیدم  دصق  هب  ار  نانآ  نم  یتقو  دندوب ، نم  دزن  ود  نآ  .دنتـسه  وگغورد 
اهنآ اب  هک  يا  يدنواشیوخ  رطاخ  هب  نم  .دـندش  کیدزن  نایحیـسم  نید  هب  مالـسا  زا  دـندنایامن و  دـندوب  هدرک  یفخم  رفک  زا  دوخ 

دنتسه و دترم  ود  نآ  هک  هد  رد  ادن  نک و  هاگآ  نآ  زا  ار  مدرم  دیسر ، تتسد  هب  ما  همان  یتقو  یلو  منک  ناشرفیک  متـساوخن  متـشاد 
...تسا هدرک  رداص  ار  ناشناراکشیپ  ناتسود و  ود و  نآ  لتق  روتسد  تسا و  هتـشاد  زاب  اهنآ  اب  ترـشاعم  زا  ار  ناگمه  نینمؤملاریما 

(1)
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ماشه یتاغیلبت  ياهراشف  تحت  تسخن  هک  مدرم  دنام و  هجیتن  یب  تیعقاو  رب  نتشاذگ  شوپرس  رد  ماشه  هناحوبذم  ياه  شالت  یلو 
ببـس رتشیب  ماـشه  تکرح  نیا  سکع ، رب  دـش و  نییبـت  اـهنآ  يارب  رتـهب  ماـما ، هاـگیاج  دـندرب و  یپ  تیعقاو  هب  دـندوب ، هتفرگ  رارق 

.دیدرگ هقطنم  ماّکح  وا و  ییاوسر 

ینید تاهبش  عفد 

یم راکشآ  ار  ناشفرحنم  دیاقع  یچوپ  فلتخم ، ياه  هقرف  نارس  اب  یتارظانم  رد  نید  رادساپ  ْگرزب  ماقم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رظن زا  اه  يریگ  عضوم  تارظانم و  نیا  زا  یخرب  اجنیا ، رد  .درک  یم  عافد  هعیـش  یتدـیقع  يرکف و  ياه  هاگیاپ  زا  هناراوتـسا  درک و 

.درذگ یم  ناگدنناوخ 

: هئجرم هقرف  - 1

یمن خزود  رد  هشیمه  هریبک ، ناهانگ  بکترم  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نانآ  .دـمآ  دـیدپ  يرجه  لوا  نرق  لوا  همین  نایاپ  رد  هقرف  نیا 
رواب نیا  رب  دنتسناد و  یم  یفاک  ار  تین  هک  دندناوخ  یم  هئجرم  ار  نانآ  لیلد  نیا  هب  .دنتـشاذگ  یم  او  ادخ  هب  ار  وا  راک  هکلب  دنام ،

(2) .درک دهاوخن  ناشباذع  دنک و  یم  هدنسب  نآ  رب  زین  ادخ  هک  دندوب 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  يرواد  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپس  ماش ، نایهاپـس  نیفـص ، دربن  رد  هک  نآ  زا  سپ 
و يرعـشا » یـسوم  وبا   » تیمکح راچان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دـندرک و  روبجم  هیواعم  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تفالخ  هرابرد  هلآ  و 
مالـسلا و هیلع  یلع  ماما  جراوخ ، .دـنداد  يأر  تفالخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  علخ  هب  رواد ، ود  نیا  تفریذـپ و  ار  صاـعلا » نب  ورمع  »

هانگ بکترم  هک  دمآ  شیپ  هلئـسم  نیا  تمهت ، نیا  لابند  هب  دنتـسناد و  ادـخ ) نید  رد  تیمکح   ) گرزب یهانگ  بکترم  ار  هیواعم 
هک دـمآ  نایم  هب  نآ  دودـح  نامیا و  زا  نخـس  ثحب ، نیا  هلابند  هب  دوب ؟ دـهاوخ  دـّلخم  منهج  شتآ  رد  ایآ  تسیچ ؟ لاح  ار  هریبک 

(3 (؟ تسیک نمؤم  تسیچ و  نامیا 
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؛ دنراذگ او  ادـخ  هب  ار  راک  ماجنارـس  دـننکب و  دـنهاوخ  یم  هچ  ره  ات  درک  ایهم  نانارمکح  يارب  ار  داسف  یـشکرس و  رتسب  عازن  نیا 
تیوقت رد  يدایز  شـالت  هیما  ینب  ياـفلخ  ناـنارمکح  ور ، نیا  زا  ( 4) .دناسر یمن  نامیا  هب  یبیـسآ  چـیه  هانگ  تیـصعم و  هک  اریز 
لیکشت هورگ  راهچ  زا  هقرف  نیا  ( 5) .درب مان  ناوت  یم  ار  یفقث » فسوی  نب  جاجح   » نانآ زا  هک  دـندرک  هئجرم  يداقتعا  ياه  هاگیاپ 

هرود رد  هقرف  نیا  ( 6) .دنراد ار  دوخ  صاخ  تاداقتعا  کی  ره  هک  هینابوث »  » و هیناسف » «، » هیدبع «، » هیـسنوی : » زا دنا  ترابع  هک  هدـش 
اج ره  درک و  تفلاخم  نانآ  اب  راکـشآ  دـنت و  یعـضوم  ذاختا  اب  ماـما  .داد  همادا  دوخ  تیلاـعف  هب  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تماـما 

تسرد يداقتعا  هدودحم  هویش ، نیا  زا  يریگ  هرهب  اب  دیشوک  یم  درک و  یم  نیرفن  نعل و  ار  نانآ  دمآ ، یم  نایم  هب  نانآ  زا  ینخس 
ناوریپ یهارمگ  ببـس  دوخ ، فرحنم  تاداقتعا  ملَع  نتـشارفا  اب  ناـنآ  اریز  دـنک ؛ ادـج  هقرف  نیا  زا  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد  ار  هعیش 
هّللادبع  » يوگتفگ رد  هنومن ، ناونع  هب  .دوب  نایعیـش  رگید  اب  نانآ  دایز  ترـشاعم  لیلد  هب  نیا  دـندش و  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

ماما .دراد  یم  نایب  رهظ  زامن  نتشاد  اپ  رب  تقو  دروم  رد  ار  نانآ  داقتعا  هّللادبع  دیآ و  یم  شیپ  هورگ  نیا  نخـس  ماما ، اب  ءاطع » نب 
نانآ هک  امرف  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  هئجرم  هورگ  ناوریپ  اراگدرورپ ، : » دیامرف یم  دـنک و  یم  در  ار  هئجرم  رظن  هلئـسم ، حیـضوت  اب 

(7 «) .دنتسه ترخآ  ایند و  رد  ام  نانمشد 

: هیردق هیربج و  ياه  هقرف  -2

هدنب ره  هک  دننآ  رب  هیردق  هقرف  نآ ، لباقم  رد  .تسا  روبجم  درادن و  يرایتخا  هنوگ  چیه  شیوخ  زا  ناسنا  هک  دـنرواب  نیا  رب  هیربج 
(8) تسا راتخم  مه  نآ  هزیگنا  ای  راک  بابـسا  رد  یتح  هداهناو و  شدوخ  هب  ار  وا  راک  ادخ ، تسا و  دوخ  لعف  هدـنروآ  دوجو  هب  يا 

.دنراد رارق  هیربج  لباقم  رد  تسرد  و 
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يا هنیـشیپ  خـیرات ، رد  ود ، نیا  عازن  دـندمآ و  دوجو  هب  هیواعم  ینارمکح  نارود  رد  نایوما و  تفالخ  نامز  رد  زین  کلـسم  ود  نیا 
ار رظن  ود  نیا  فالخ  یبرشم  هیماما ، ( 9) .دیـسر دوخ  جوا  هب  دیلو » نب  دیزی   » و دیزی » نب  هیواعم   » ینارمکح نارود  رد  دراد و  زارد 
هب رظن  ود  نیا  ناوریپ  اب  دیـشوک و  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  ، زینمالـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  ( 10) .دش نییبت  هعیـش  ناماما  طسوت  هک  دـنتفریذپ 

: دندومرف هیربج  هیردق و  هیرظن  ّدر  رد  ناشیا  .درک  دروخرب  تدش 

هاگدـید ّدر   ) .دـیامن ناشباذـع  نآ  رب  سپـس  دراد و  او  هانگ  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رت  ناـبرهم  دوخ  ناگدـیرفآ  رب  راـگدرورپ  »
.ددرگن ققحم  نآ  دنکب و  ار  يراک  ماجنا  هدارا  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  وا  و  هیربج )

( هیردق هاگدید  ّدر  )

نآ و   ) نیمز نامـسآ و  نایم  هلـصاف  زا  رت  هدرتسگ  يرآ ، دومرف : یم  دراد ، دوجو  مه  یموس  برـشم  ایآ  هک  نیا  هب  خساپ  رد  ناشیا 
(11 (.«) تسا نیرمالا  نیب  ٌرما  برشم 

خـساپ رد  ماما  .تسا  ماما  دییأت  دروم  ود  نآ  زا  کیمادک  هک  درک  لاؤس  رایتخا  ربج و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـصخش 
شـسرپ درف  تسا ») دـییأت  درؤم   ) ود نآ  نایم  يرما  هکلب  ضیوفت  هن  ربج و  هن  نیَْرمَألا ؛ َْنَیب  ٌْرمَا  ْنِکلَو  َضیْوفَت  ـالَو  َْربَج  ـال  : » دومرف

داد و حیـضوت  وا  يارب  یلاـثم  بلاـق  رد  ار  نآ  بلطم ، ندـش  رت  نشور  يارب  ماـما  تسیچ ؟ نیرما » نیب  رما  : » دیـسرپ هراـبود  هدـننک 
َْتنُک ُهَتْکَرَتَف  َْکنِم  ْلَبْقَی  َْمل  ُْثیَح  َْسیَلَف  َهَیِـصْعَْملا  َْکِلت  َلَـعَفَف  ُهَتْکَرَتَف  ِهَْتنَی  ْمَلَف  ُهَْتیَهَنَف  ٍهَیِـصْعَم  یلَع  ُهَْتیَأَر  ٌلُـجَر  َکـِلذ  ُلَـثَم  : » دومرف

زا تسد  وا  اما  ینک  یم  یهن  ار  وا  تسا و  لوغـشم  یهانگ  هب  ینیب  یم  هک  دـنام  یم  یـسک  هب  نآ  لـثم  ِهَیِـصْعَْملِاب ؛ ُهَتْرَمَا  يذَّلا  َْتنَا 
وا زین  وت  هتفریذـپن و  وت  زا  ار ) یهن   ) وا نوچ  سپ  .دوش  یم  بکترم  ار  هانگ  نآ  زین  وا  ینک و  یم  اهر  ار  وا  سپ  .دراد  یمن  رب  هاـنگ 

(12 «) .يا هتشاد  او  هانگ  هب  ار  وا  وت  هک ) تفگ  ناوت  یمن   ) يدرک اهر  ار 
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: جراوخ هقرف  -3

هیلع یلع  ماما  تشگزاـب  ماـگنه  .دـمآ  دـیدپ  نیفـص  گـنج  رد  هیواـعم  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  نیب  يرواد  زا  سپ  زین  هورگ  نیا 
رس هّلل » ّالا  مکح  ال   » راعش دنتسناد و  مالسا  فالخ  رب  ار  تیمکح  دندیروش و  وا  رب  نایرکشل  زا  يا  هدع  هفوک ، هب  نیفص  زا  مالسلا 

هریبک هانگ  ار  یلع و ...  ماما  درکلمع  نانآ ، اریز  دندرمـش ؛ رفاک  ار  نیمکح  نامثع و  هیواعم ، مالـسلا ، هیلع  یلع  ماـما  ناـنآ  .دـنداد 
ینب ریذپان  یتشآ  نانمـشد  اهنآ  .دندرمـش  یم  رب  حابم  ار  ناشنوخ  نتخیر  دنتـسناد و  یم  رفاک  ار  هریبک  ناهانگ  بکترم  دنتـسناد و 

زا .دـندوب  فلاخم  تدـش  هب  نآرق » ندوب  قولخم   » لصا اب  دـندوب و  یـصوصخ  كالما  دوجو  فلاـخم  گرزب و  ناراد  نیمز  هیما ،
ياـه هقرف  زا  و  (« 13) یئاط نیـصح  نب  دـیز   » و یمیمت » یکدـف  نب  رعـسم  «، » يدـنک سیق  نب  ثعـشا  : » زا ناوت  یم  ناـنآ  ناـگرزب 

(14) .درب مان  ار  هیرفص »  » و هیضابا » «، » هبلاعث «، » هدراجع «، » هیسهیب «، » هقرازا «، » همکحم  » ناوت یم  نآ ، زا  بعشنم 

اب حلص  رطاخ  هب  ار  ماما  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  ماما  تماما  نامز  رد  .دنتـشاد  هعیـش  ناماما  اب  هنادرخبان  يراتفر  خیرات ، لوط  رد  نانآ 
ّدر رد  ماما  .تفرگ  رد  ماما  اهنآ و  نیب  یتارظاـنم  زین  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  تماـما  نارود  رد  ( 15) .دندرک شنزرس  رایـسب  هیواعم 

و (« 16) دنا هدرک  هابت  ار  دوخ  ترخآ  ایند و  هک  هتسناد  ادخ  ناگدیرفآ  نیرت  هدز  نارسُخ   » ار نانآ  ناش ، يداقتعا  ياهرواب  ینابم و 
: دومرف یم  دوخ  باحصا  هب 

رت شیپ  ار  ناتنوخ  هک  نیا  دوجو  اب  دیداهن ، ندرگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ییادج  رب  هنوگچ  دییوگب : جراوخ )  ) نازیرگ نامیپ  نیا  هب  »
مکح رب  ام  هک  دنتفگ  امش  هب  رگا  و  دیتفرگ ؟ یم  یـشیپ  مه  رب  ادخ  ندرک  دونـشخ  رد  دیتشاد و  ینازرا  وا  زا  يرادرب  نامرف  هار  رد 

؟ تسا هتفریذپن  دوخ  نید  رد  ار  تیمکح  ادخ  رگم  دییوگب : خساپ  رد  دنداد ، رس  الا هللا » مکح  ال   » راعـش میدوب و  هداهن  ندرگ  یهلا 
احالـِصا ادـیُری  نِا  اِهلهَا  نَم  اـمَکَح  ِِهلهَا َو  نِم  اـمَکَح  اوثَعباَـف  : » دومرف هک  هدراذـگناو  هیآ ) نیا  رد   ) رفن ود  يرواد  هب  ار  نآ  رگم  و 

رواد ناونع ) هب   ) نز بناج  زا  رفن  کی  رهوش و  بناج  زا  رفن  کی  داتفا  فالتخا  رهوش  نز و  نایم  هاـگره  « ؛) 17 «) امُهَنَیب   ُ هّللا ِقِّفَُوی 
« .دنک داجیا  قافو  نانآ  نیب  يادخ  دنتساوخ ، ار  حالصا  رگا  ات  دیزیگنا  رب 

3872 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1196 

http://www.ghaemiyeh.com


شریذـپ دروـم  هچنآ  رب  اـت  درکن  یفرعم  رواد  ار  ذاـعم » نب  دعـس  «، » هظیرق ینب   » يارجاـم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـیآ 
ساسا رب  مَکَح  ود  نآ  هک  تفریذـپ  ار  تیمکح  طرـش  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  .دـنک  مکح  تسادـخ ،

یتقو تفریذپ ؟ دهاوخن  دـشاب  ادـخ  باتک  فالخ  رب  اهنآ  مکح  رگا  هک  تفگن  ایآ  دـنورن ؟ رتارف  نآ  زا  دـننک و  مکح  ادـخ  باتک 
هیلع نینمؤملاریما  اـیآ  .داد  مکح  وت  دـض  رب  هک  یتخاـس  دوخ  رواد  ار  یـسک  دـنتفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دیـسر ، ناـیاپ  هب  يرواد 

فارحنا تیمکح  نیا  ياجک  رد  تفگ ، دیاب  لاح  صخش ؟ کی  يرواد  هن  مداد ، رد  نت  ادخ  باتک  يرواد  هب  نم  دومرفن : مالـسلا 
دهاوخن دـشاب  نآرق  فـالخ  هک  ار  یمکح  هک  دوب  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  تسا ؟ نآرق  مکح  زا 

(18 «) .تسا ساسا  یب  چوپ و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  نانآ  ماهتا  .تفریذپ 

رد نامیا  زا  سپ  رفک  هب  ار  وا  تشاد ، رارقا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يرترب  هب  هک  جراوخ  ناگرزب  زا  یکی  زین  يرگید  هرظاـنم  رد 
تـسود ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ادخ  هک  زور  نآ  ایآ  : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .درک  مهتم  شلوسر  ادـخ و  زا  يرادرب  نامرف 

: دیـسرپ ماما  .تفریذـپ  یجراـخ  درم  دوش »؟ یم  هتـشک  جراوخ )  ) ناورهن لـها  زا  یکی  تسد  هب  يزور  وا  هک  تسناد  یمن  تشاد ،
: تفگ درم  یـشکرس »؟ هانگ و  رطاخ  هب  ای  دوب  ادـخ  ياهروتـسد  زا  وا  يرادرب  نامرف  يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ادـخ  تبحم  ایآ  »
تعاطا و يور  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  لاح  سپ  :») دومرف ماـما  .هدوب » مالـسلا  هیلع  یلع  تعاـطا  یگدـنب و  يور  زا  هک  تسادـیپ  »

هدوب ادخ  دنسپ  دروم  شلامعا  یمامت  هک  تسا  حضاو  هتشاد ، یم  تسود  ار  وا  يادخ  هدش و  عقاو  ادخ  تبحم  دروم  يرادرب  نامرف 
 ُ هّللا : » تفگ بل  ریز  دوب ، هدروخ  تسکش  یگداس  هب  ماما  اب  هرظانم  ثحب و  نادیم  رد  هک  یجراخ  درم  ورب »! زیخرب و  کنیا  تسا )

(19 «) .دهد رارق  اجک  ار  دوخ  تلاسر  هک  دناد  یم  رتهب  يادخ  ُهََتلاسِر ؛ ُلَعجَی  ُثیَح  مَلعَا 
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: تالغ هقرف  - 4

رـس ات  ار  نانآ  هدرک و  ییوگ  هفازگ  دوخ  ناماما  هرابرد  هک  دنتـسه  هعیـش  زا  يا  هقرف  ناشیا  .تسا  نایوگ » هفازگ   » يانعم هب  تـالغ 
دنچ نانآ  .دنا  هدیدرگ  لیاق  خسانت  هب  ای  دنا  هدش  دوخ  ناماما  رد  یهلا  ینارون  رهوج  لولح  هب  لیاق  ای  دنا و  هدـیناسر  ییادـخ  دـح 

ناشیا هک  دنتفگ  نانآ  زا  رگید  یخرب  دنتـسه و  ادخ  هعیـش ، ناماما  زا  یـضعب  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  دـنتفگ  یخرب  دـندش ، هتـسد 
(20) .دنربمغیپ

؛ مینادب یکدزم  ینید و  مّرخ  زا  ای  اراصن و  دوهی و  لثم  هیخـسانت  هیلولح و  بهاذم  رد  ار  نانآ  دیاقع  هشیر  هک  درادن  یتفگـش  ياج 
زین هدوب و  برع  ریغ  برع و  فلتخم  ياه  هلیبق  نوناک  مالـسا ، روهظ  زا  شیپ  تاـماش  نیرهنلا و  نیب  نیمزرـس  برعلا و  هریزج  اریز 

هدید یمالسا  قرف  یخرب  رد  نانآ  ياه  هاگدید  دیاقع و  زا  يراکشآ  ياه  هناشن  تسا و  هدوب  نوگانوگ  نایدا  دیاقع و  هاگدروخرب 
.تسا دوجوم  ناسیون  للم  ياه  هتشون  رد  اهنآ  یمامت  مان  هک  دوش  یم  رگید  هقرف  اه  هد  رب  لمتشم  تالغ  هقرف  ( 21) .دوش یم 

قمع ات  دندیمان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تما  ياراصن » دوهی و   » ار نانآ  دـندرک و  درط  تدـش  هب  ار  نانآ  هشیدـنا  هعیـش ، ناماما 
(22) .دوش راکشآ  ناناملسم  رب  نانآ  هشیدنا  يور  جک  فارحنا و 

هیلع رقاب  ماما  يزور  .تخادرپ  نانآ  فرحنم  ياه  هشیدنا  اب  ییورایور  هب  فافش  حیرـص و  یعـضوم  ذاختا  اب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
زا تالغ )  ) ناوردـنت اـت  دیـشاب  ور  هناـیم  هعیـش ! تعاـمج  يا  : » دومرف هدرک و  اـهنآ  هب  ور  دوخ  نایعیـش  زا  یعمج  ناـیم  رد  مالـسلا 

« .دندرگ قحلم  امش  هب  تقیقح  هار  ناگدنیوج  دننک و  ادتقا  امش  هب  دنوش و  نامیشپ  شیوخ  يوردنت 
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فاصوا و ام  هب  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  : » دومرف ماما  دننایک »؟ ناوردـنت  : » دیـسرپ تساخرب و  تیعمج  نایم  زا  يدرم  هظحل  نیا  رد 
هب ...میتسین  ناشیا  زا  مه  ام  دنتـسین و  ام  زا  نانآ  .میا  هدـشن  لئاق  شیوخ  يارب  ار  نآ  نامدوخ  اـم  هک  دـنهد  یم  تبـسن  ار  ینیواـنع 

فیلکت كرت  رب  یتّجح  دـنوادخ  رب  تسین و  يدـنواشیوخ  ادـخ  اـم و  نیب  میرادـن و  قلطم  يدازآ  ادـخ  يوس  زا  اـم  دـنگوس  ادـخ 
، دـشاب دـنوادخ  عیطم  امـش  زا  کـی  ره  .میئوج  یمن  برقت  وا  یگدـنب  تعاـطا و  هلیـسو  هب  زج  راـگدرورپ ، هب  اـم  .تشاد  میهاوخن 

دیـشاب رذح  رب  سپ  .درادن  شلاح  هب  يدوس  ام  تیالو  دشاب ، تیـصعم  لها  هک  یـسک  تسا و  دنمدوس  وا  يارب  ام  تبحم  تیالو و 
(23 «) .ناگدننک ّولغ  زا  ندروخ  بیرف  شیوخ و  نتفیرف  زا 

نیـشناج مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  تداهـش  زا  سپ  ار  دوخ  هک  دوب  یلجع » روصنم  وبا   » ماـن هب  يدرف  هورگ ، نیا  نارادمدرـس  هلمج  زا 
ندناوخ یتح  هک  دوب  داوس  یب  يدرف  دوب ، قارع  ياه  نابایب  رد  شهاگداز  تشاد و  هناخ  هفوک  رهـش  رد  هک  وا  .درک  یفرعم  ناشیا 

(24) .دوب هداد  روتسد  دوخ  نافلاخم  یناهگان  لتق  ندرک و  هفخ  رب  ار  دوخ  نارای  يو  .تسناد  یمن  ار  نتشون  و 

هیلع رقاب  ماما  ات  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  همئا  تسا و  هدشن  متخ  توبن  هک  دوب  رواب  نیا  رب  وا 
دـنیادخ و ربمایپ  یگمه  وا  نادـنزرف  زا  تشپ  شـش  ات  هدیـسر و  يو  هب  يربماـیپ  ناـنآ  زا  سپ  دنتـسه و  یهلا  ناربماـیپ  زا  مالـسلا ،

اُولوُقَی اِطقاس  ِءامَّسلا  َنِم  افْسِک  اْوَرَی  ْنِا  َو   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  .تسوا  دنزرف  نیمـشش  هک  دشاب  یم  نامزلا  رخآ  مئاق  ربمایپ ، نیرخآ 
دوخ نأش  رد  ار  هیآ  سپس  و  .تسا » هداتفا  ورف  نامـسآ  زا  هک  تسا  يربا  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  : » تفگ یم  ( 25 «) ٌموُکْرَم ٌباحَس 

اه نامـسآ  هب  ارم  راـگدرورپ  .تسا  هداد  هدـعو  نامـسآ  زا  ار  نآ  نداـتفا  ادـخ  هک  متـسه  يربا  هراـپ  ناـمه  نم  : » تـفگ تـسناد و 
طوبه نیمز  هب  نم  سپـس  ناسرب و  مدرم  هب  ارم  ياه  مایپ  وش و  لزان  نیمز  رب  مدنزرف  تفگ : دیـشک و  نم  رـس  رب  تسد  دناوخارف و 

(26 «) .مدرک
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اما تشادرب ؛ تسد  توبن  ياعدا  زا  يو  .درک  درط  ار  وا  ماما  دش و  وربور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیدش  دروخرب  اب  يدنچ  زا  سپ  يو 
(27) .درک دنلب  تماما  هیعاد 

یم ادـخ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هک  تسا  شورف ) هاـک  « ) ناـّبَت ناـیب   » تـالغ هـقرف  ناـیاوشیپ  فرحنم و  ياـه  هرهچ  رگید  زا 
تمایق زور  رد  : » تفگ یم  تشاگنا و  یم  ( 28 «) َنیقَّتُْمِلل ٌهَظِعْوَم  ًيده َو  ساّنلل َو  ٌناَیب  اذه   » هفیرش هیآ  نومضم  ار  دوخ  تشاگنا و 
دنوادخ اریز  دنام ؛ یم  یقاب  شتروص  یلو  هدش  یشالتم  زین  وا  تسا و  رون  زا  يدرم  هک  ادخ  هرهچ  زج  هب  دور  یم  نیب  زا  زیچ  همه 

(30) .تشاد نآرق  تایآ  زا  رگید  یخرب  دروم  رد  يرگید  هنوگرگد  ریسافت  زین  و  ( 29 «) .ُهَهْجَو ِّالا  ٌِکلاه  ْیَش ٍء  ُّلُک  : » تسا هدومرف 
وت هک  ارچ  یبای ؛ تاجن  يوش و  راگتـسر  ات  روایب  مالـسا  : » تشون مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  نیماـضم  نیا  اـب  زیمآ  نیهوت  يا  هماـن  وا 

مرادـن و ادـخ  مایپ  غالبا  زج  يا  هفیظو  ادـخ  لوسر  ِنم  تسا و  هداد  رارق  یـسک  هچ  شود  رب  اجک و  رد  ار  تلاسر  ادـخ  یناد  یمن 
(« 31) .تسا روذعم  انامه  دنک  راذنا  هک  یسک 

تسب و یم  غورد  مردپ  رب  يو  اریز  دنک ، تنعل  ار  ناّبت  نایب  دنوادخ  : » دومرف تسج و  يرازیب  وا  زا  تدـش  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
(32 «) .دوب ادخ  حلاص  راکوکین و  هدنب  مردپ  هک  مهد  یم  تداهش  نم 

هب ناـّبت  ناـیب  زا  نم  اراـگدرورپ ! : » درک ضرع  شیوخ  يادـخ  هاـگرد  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  تسا  هدـمآ  زین  رگید  یتـیاور  رد  و 
(33 «) .میوج یم  يرازیب  يّربت و  وت  هاگرد 

: هیریغم هقرف  - 5

هیلع رقاب  ماما  زا  سپ  وا  تماما  زین  میسجت و  تیؤر و  هب  داقتعا  هک  دندوب  تالغ  زا  يا  هقرف  و  یلجع » دیعـس  نب  هریغم   » ناوریپ نانآ 
نیب رد  دیـسر ، لتق  هب  هریغم  هک  یماگنه  .درک  دهاوخ  روهظ  دریم و  یمن  تسا ؛ نامزلارخآ  یجنم  وا  دـنتفگ  یم  دنتـشاد و  مالـسلا 

هب لئاق  رگید  يا  هتـسد  دـندنام و  یقاب  شتعجر  وا و  روهظ  راظتنا  رادـنپ  رد  ناـنآ  زا  يا  هتـسد  داـتفا و  فـالتخا  شناوریپ  ناراـی و 
ماما تماما  هب  لئاق  ادـتبا  رد  هریغم  .درک  رداص  دوخ  زا  نید  ماکحا  رد  یبیجع  ياواتف  وا  .دـندش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روهظ  راظتنا 

رد شنارای  هب  زین  هاگ  .دش  دقتعم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يدنوادخ  هب  دروآ و  يور  ولغ  هب  یتدم ، زا  سپ  یلو  دوب  مالـسلا  هیلع  رقاب 
دنهاوخ تعیب  ماقم  نکر و  نیب  وا  اب  لـیئاکیم  لـیئربج و  تشگ و  دـهاوخ  زاـب  وا  هک  دیـشاب  وا  روهظ  رظتنم  : » تفگ یم  ماـما  دروم 

(34 «) .دومن
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: دومرف هدرک  نعل  ار  وا  يرایـسب  تایاور  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دـندرک  نیرفن  نعل و  ار  وا  ناماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماـما 
(35 «) .تسب تیب  لها  ام  رب  يرایسب  ياه  غورد  وا  هک  دننادرگ  رود  دوخ  یتسود  تمحر و  زا  ار  دیعس  نب  هریغم  شلوسر ، ادخ و  »

دنادرگ و يور  ادخ  ياه  هناشن  زا  وا  یلو  دوب ، هدومرف  اطع  شناد  وا  هب  دنوادخ  هک  درک  هیبشت  معلب »  » هب ار  وا  رگید  ینخس  رد  ماما 
(36) .دش هارمگ  درک و  يوریپ  ناطیش  زا 

یتخـس زین  ادـخ  تسب و  غورد  مردـپ  رب  وا  دـنک ! تنعل  ار  دیعـس  نب  هریغم  ادـخ  : » دومرف وا  دروـم  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
ادـخ میا و  هتفگن  شیوخ  دروم  رد  دوخ  ام  هک  دـیوگب  ام  دروم  رد  يزیچ  هک  ار  یـسک  دـنک  تنعل  ادـخ  .دـناشچ  وا  هب  ار  شباذـع 

(37 «) .دنک رود  ام  زا  ار  ادخ  یگدنب  تبسن  هک  ار  یسک  دنک  تنعل 

: هیدوراج هقرف 

ماما نادرگاش  زا  وا  .تشاد  هدهع  هب  بوحرس » رذنم  نب  دایز  دوراجلا  وبا   » ار نآ  يربهر  هک  تسا  هیدیز »  » قرف زا  یکی  هیدوراج » »
اهایرد رد  تسانیبان و  یناطیش  مان  هک  داد  وا  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ار  بوحرس  بقل  دوب و  داز  ردام  يانیبان  .دوب  مالـسلا  هیلع  رقاب 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نانآ  ( 38) .دـنا هتفگ  زین  هیبوحرـس »  » ار هقرف  نیا  رگید  مان  ور ، نیا  زا  .دـنک  یم  یگدـنز 

ار شا  يوریپ  دنک ، مایق  دزیخ و  اپ  هب  ماما  ود  نآ  نادنزرف  زا  هک  ره  دنناد و  یم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  وا و  نادـنزرف  رد  ار  تماما 
(39) .دنناد یم  بجاو  ماما ، ماقم  رد 
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ندش کیدزن  زا  ار  نایعیـش  درک و  یم  داشرا  ار  وا  دید  یم  ار  دوراجلاوبا  هاگ  ره  دوخ ، یناگدـنز  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
تماما رس  رب  يا  هرظانم  ماما  وا و  نیب  ( 40 «) .تسا لدروک  مشچروک و  وا  .تسانیبان  یناطیـش  وا  : » دومرف یم  تشاد و  یم  زاب  وا  هب 

(41) .تسا نآ  يایوگ  خیرات  هک  تفرگ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  نادنزرف 

: دوهی نیرفآ  رطخ  ياه  هشیدنا  اب  هزرابم 

هنتف هب  يدامتم  نایلاس  دش و  زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  زا  مالسا ، نانمـشد  نیرت  تخـسرس  نایدوهی ، يزیگنا  هنتف 
ور هنایم  هعیش ! تعامج  يا  هدافتسا  ثیداحا  لعج  دننام  ییاه  هبرح  زا  نانآ  .دنداد  همادا  راکشآ  یناهنپ و  تروص  هب  دوخ  يزیگنا 

.دندرگ قحلم  امش  هب  تقیقح  هار  ناگدنیوج  دننک و  ادتقا  امش  هب  دنوش و  نامیشپ  شیوخ  يوردنت  زا  تالغ )  ) ناوردنت ات  دیشاب 

.دنداد یم  همادا  مالک  هقف و  رد  هدنزخ  یتکرح  اب  ناناملسم  یملع  لفاحم  هجوتم  رتشیب  ار  دوخ  شالت  ماما 

زا یکی  دـندوب ، هدرک  میـسرت  مالـسا  ندرک  راد  هشدـخ  يارب  هک  يا  هئطوت  طخ  ندناسانـش  دوهی و  نیرفآ  رطخ  هشیدـنا  اـب  هزراـبم 
یم ناناملـسم  یناگدنز  طیحم  رد  هک  ینایدوهی  .داد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدرتسگ  تدم و  زارد  ياه  شالت 
تیب دوخ ، هلبق  ات  دـندرک  یم  شـالت  دندرـشف ، یم  اـپ  دوهی  نییآ  رب  زونه  اـی  دـندوب و  هدروآ  يرهاـظ  یمالـسا  هک  ناـنآ  دنتـسیز ،

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  دزن  : » دیوگ یم  هرارز  .دندرک  یم  رایسب  ششوک  هراب  نیا  رد  دنهد و  هولج  ناناملـسم  هلبق  زا  رترب  ار  سدقملا 
زا يدرم  هظحل  نیا  رد  تسا ؟ تدابع  ادخ  هناخ  هب  نتسیرگن  هک  یتسناد  یم  دومرف : .مدوب  هتسشن  دوب ، هتـسشن  هبعک  يور  هب  ور  هک 

سدـقملا تیب  ربارب  رد  حبـص  ره  هبعک  دـیوگ : یم  رابحالا  بعک  تفگ : ماـما  هب  دـش و  دراو  رمع » نب  مصاـع   » ماـن هب  هیلَُجب »  » هلیبق
بعک وت و  دومرف : ماـما  .تسا  هتفگ  تسار  تفگ : تسیچ ؟ راـبحالا  بعک  نخـس  دروم  رد  وت  رظن  دوـمرف : ماـما  .دروآ  یم  هدـجس 

ردق نیا  یسک  نخس  رطاخ  هب  ار  ماما  زگره  دیوگ  یم  يوار  هک  يا  هنوگ  هب  دش  نیگمشخ  ماما  .دییوگ و  یم  غورد  ود  ره  رابحالا 
هب ار  ییاج  چیه  هدیرفاین و  درک ) هراشا  هبعک  هب  و   ) هناخ نیا  یگبترم  دنلب  هب  يا  هناخ  دنوادخ  دومرف : ماما  .مدوب  هدـیدن  نیگمـشخ 

(42 «) ....تسا هتشادن  یمارگ  نآ  ناس 
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ریرج نبدمحم  رفعج  وبا  ، / ص 309 ج 46 ، 1403 ق ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقابدمحم  . 1 اه : تشون  یپ 
(. توافت یکدنا  اب   ) ص 106 1369 ق ، هیردیحلا ، هعبطم  تاروشنم  فجن ، همامالا ، لئالد  يربطلا ، متسر  نب 

، مود پاچ  1413 ق ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  توریب ، هّماعلا ، هّیعیشلا  فراعملا  هرئاد  يرئاحلا ، یملعالا  نیسحدمحم  خیش  . 2
ص 73. ج 17 ،

ص 269. ج 9 ، فیراعم ، فراعم و  . 3

ص 60. لوا ، پاچ  1981 م ، هفاقثلل ، رصان  هسسؤم  توریب ، لحنلا ، للملا و  هعوسوم  یناتسرهشلا ، حتفلاوبا  . 4

.406 صص 404 _  1368 ش ، یمالسا ، قرف  گنهرف  . 5

ص 73. ج 17 ، هماعلا ، هیعیشلا  فراعملا  هریاد  . 6

ص 291. ج 46 ، راونالاراحب ، . 7

ص 261. ج 8 ، فیراعم ، فراعم و  ص 286 / ج 14 ، هماعلا ، هیعیشلا  فراعملا  هرئاد  ص 36 / لحنلا ، للملا و  هعوسوم  . 8

ص358. یمالسا ، قرف  گنهرف  . 9

.445 ج 1 ، 1414 ق ، هوسا ، تاراشتنا  مق ، یفاک ، لوصا  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  ك : ن ، . 10

ص 452. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 11

ص456. ج1 ، ش ، 1372 ه .  مود ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، ینیلکلا ، قاحسا  نب  بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 12

 _ ص 186 1368 ش ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، یمالـسا ، قرف  گنهرف  روکـشم ، داوجدمحم  . 13
ص 244. ج 5 ، فیراعم ، فراعم و  ص 50 / لحنلا ، للملا و  / 188

ص 50. لحنلا ، للملا و  هعوسوم  . 14

ص 298. ج 2 ، راونالاراحب ، .ن ك : . 15

ص 13. ج 44 ، راونالاراحب ، . 16

.35/ ءاسن . 17

ص ج 1 ، 1416 ق ، مود ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و  هوسالاراد  مق ، جاجتحالا ، یـسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  . 18
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ص 26. ج 21 ، راونالاراحب ، . 19

ص 344. یمالسا ، قرف  گنهرف  . 20

ص 81. لحنلا ، للملا و  هعوسوم  . 21

ص 134. ص 303 و ج 25 ، ص 250 و ج 4 ، ج 2 ، راونالاراحب ، .ن ك : . 22

ص75. ج2 ، یفاک ، لوصا  . 23

ص 428. ش ، 1368 ه .  يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهشم ، روکشم ، داوجدمحم  یمالسا ، قرف  گنهرف  . 24

ربا نیا  دنیوگ : یم  دنک ، یم  طوقـس  ناشباذع ) يارب   ) نامـسآ زا  یگنـس  هعطق  دننیبب  رگا  هک ) دنجوجل  نانچ   ) اهنآ  » 44 روط / . 25
« .تسا یمکارتم 

ص76. 1981م ، لوا ، پاچ  هفاقثلل ، رصانلا  هسسؤم  توریب ، یناتسرهشلا ، حتفلا  وبا  لحنلا ، للملا و  . 26

ص524. ج11 ، ق ، 1422 ه .  لوا ، پاچ  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، يرتستلا ، یقتدمحم  لاجرلا ، سوماق  . 27

.139 نارمع / لآ  . 28

.88 صصق / . 29

ص65. لحنلا ، للملا و  . 30

ص66. نامه ، . 31

ص303. ج1 ، ق ، 1404 ه .  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، یسوطلا ، رفعج  وبا  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  . 32

.نامه . 33

.76 ص 75 _  لحنلا ، للملا و  هعوسوم  . 34

ص 191. ج 10 ، 1415 ق ، مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، لاجرلا ، سوماق  يرتستلا ، یقتدمحم  . 35

ج 1404 ق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  مق ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یـسوط ، نسح  نبدمحم  رفعج  وبا  ص 190 ؛ نامه ، . 36
ص 494. ، 1

ص 188 و 491. نامه ، . 37
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ص 495. ج 3 ، 1404 ق ، مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  مق ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  . 38

ص 68. لحنلا ، للملا و  هعوسوم  ص 227 / یمالسا ، قرف  گنهرف  . 39
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ص 495. ج 3 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  . 40

ص 175. ج 2 ، جاجتحالا ، .ن ك : . 41

ص 353. ج 46 ، راونالاراحب ، . 42

 « مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  » 

 « مالسلا هیلع  مولعلا  رقاب  » 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  رتخد  همطاف  ترـضح ،  نآ  ردام  تسا .  نایعیـش  ماـما  نیمجنپ  مالـسلا ،  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم 
نسح ماما  لسن  زا  شردام  نیسح و  ماما  لسن  زا  شردپ  هک  تسا  یماما  نیتسخن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  بیترت ،  نیدب  تسا و  مالسلا 

.دشاب یم  مالسلا   امهیلع 

و تسا ،  بقلم  هدنفاکـش   يانعم  هب  رقاب »  هب «  هژیو  هب  يداه »  و «  رکاش »  رب «  هوالع  مالـسلا ،  هیلعرقاـب  ماـما  مولع  هدنفاکـش  ماـما 
(2  . ) تخاس نشور  ار  نآ  قئاقد  زومر و  تفاکش و  ار  ملع  ترضح  نآ  دیوگ :  ریخا  بقل  حیضوت  رد  یفعج  دیزی  نرباج 

 . تسا هتفگ  ار  ترابع  نیا  دننام  مه  یناهفصا  بغار  ( 3  . ) تفاکش ار  ملع  هک  دش  هدیمان  رقاب  ببـس  نادب  دسیون :  یم  زین  یبوقعی 
(4)

یلع نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  هب  دنیوگ و  ار  دایز  لام  ملع و  نتـشاد  رقبت ،  »  دـیوگ « :  یم  رقاب  » هملک «  دروم  رد  روظنم  نبا 
زا ملع  عورف  طابنتسا  زرط  صخشم و  ار  نآ  لوصاو  تفاکـش  ار  ملع  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هتفگ  رقاب  تهج  نادب  مالـسلا  هیلع 

(5  . ) دومرف نایب  ار  نآ  لوصا 

شیوخ تایح  نامز  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دنا ،  هتفگ  زین  تنـس ،  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  نانچ  دیدرت  یب  ماما  یملع  تیعقوم 
تیعقوم تسا .  هدوب  رپ  یمالـسا ،  ياهنیمزرـس  دـالب و  یماـمت  زا  شناراد ،  تسود  زا  وا  رـضحم  هراوـمه  هتـشاد و  یناورف  ترهش 

وا رـضحم  زا  ات  تشاد  یم  او  ار  يرایـسب  تیب ،  لها  مولع  هدنیامن  ناونع  هب  هژیو  هب  هیقف ،  ملاع و  یتیـصخش  هباثم  هب  ناشیا ،  یملع 
زا شیب  دندوب  هعیش  نانآ  زا  يرایسب  هک  قارع  لها  نایم ،  نیا  رد  دنبلطب .  وا  زا  ار  دوخ  یهقف  یملع و  تالاکشا  لح  دنریگ و  هرهب 

(6  . ) دندوب هدش  ترضح  نآ  تیصخش  نوتفم  نارگید 
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رد ار  املع  دیوگ :  یکم  ياطع  نب  هللادـبع  هک  نانچ  دنتـشاد  ماما  یملع  تیـصخش  هب  تبـسن  صاخ  یعوضخ  ناگدـننک ،  هعجارم 
رد شا  یملع  تمظع  مامت  اب  هینیع  نب  مکح  مدیدن .  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رضحم  ردروضح  نامز  زا  رتکچوک  یـسک  چیه  رـضحم 

(7  . ) دیسر یم  رظن  هب  دوخ  ملعم  لباقم  رد  يزومآ  شناد  دننام  ترضح  نآ  ربارب  رد  مدرم ،  نایم 

(8  . ) دنک نایب  ار  نآ  دهاوخب  یسک  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  هبنع ، نبا  ریبعت  دح  رد  ماما ، یملع  ترهش 

روط هب  زین  ناسارخ  قارع و  رد  یتح  هکلب  ( 9  « ) زاجحلا ءاهقف  دیس  ناک  هک «  زاجح  رد  اهنت  هن  ناشیا ،  دوخ  نامز  رد  ترهـش  نیا 
زا ار  دوخ  یملع  تالاکشا  هدز و  هقلح  ترـضح  رود  ناسارخ  مدرم  هک  مدید  دیوگ :  یم  يوار  هکنانچ  دوب .  هدشریگارف  هدرتسگ 

(10  ) .دندیسرپ یم  ناشیا 

تناتم تقاثو و  فرـش و  تدایـس و  لمع  ،  ملع و  نیب  هک  تسا  یناسک  زا  ناشیا  دـسیون :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هرابرد  یبهذ 
(11  . ) تشاد تیلها  تفالخ  يارب  هدرک و  عمج 

یم يو   زا  ار  دوخ  یملع  تالکشم  هتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  قارع  مدرم  هک  تسیک  نیا  دیسرپ : کلملادبع  نب  ماشه  زا  یبلک  شربا 
(12  . ) دناد یم  نآرق  رسفم  ملع و  هدنفاکش  ادخ و  لوسر  رسپ  ار  دوخ  تسا ،  هفوک  ربمایپ  نیا  تفگ : ماشه  دندیسرپ ؟ 

رد تفگ ... « : یم  ماما  هب  دـمآ و  یم  رایـسب  ماما  هناخ  هب  هک  دوب  نکاس  هنیدـم  رد  ماش  لها  زا  يدرم  ترـضح  قـالخا  مراـکم  رد 
نآ ما  هدقع  و  متـسین .  نمـشد  تنادـناخ  وت و  زا  شیب  سک  چـیه  اب  مرادـن و  لد  رد  وت  زا  شیب  ار  یـسک  هنیک  ضغب و  نیمز  يور 
وت هک  تسا  تهج  نادب  مراد ،  دمآ  تفر و  تا  هناخ  هب  رگا  تسا ،  وت  اب  ینمـشد  رد  نانمؤم  ریما  ربمایپ و  ادـخ و  تعاطا  هک  تسا 

 . « یتسه نایب  شوخ  بیدا و  رونخس ،  يدرم 
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دش و رامیب  یماش  درم  هک  تشذگ  يدـنچ  تفگ .  یم  نخـس  یمرن  هب  دومرف و  یم  ارادـم  وا  اب  مالـسلا  اهیلع  رقاب  ماما  لاح  نیعرد 
 . درازگ زامن  وا  رب  رقاب  » ماما  درذگ «  رد  نوچ  هک  درک  تیصو  دش .  دیماان  یگدنز  زا  سپ  دید  شیوخ  يورایور  ار  گرم 

هب هدرب و  نایاپ  هب  حبص  زامن  هک  دید  ار  ماما  دمآ و  دجسم  هب  وا  یصو  دادماب  دنتفای .  هدرم ،  ار  وا  شناگتسب  دیـسر و  همین  هب  بش 
 . تسا هتسشن  زامن  تابیقعت 

 . دیرازگ زامن  وا  رب  امش  هک  هدومن  تیصو  هتفاتش و  يارس  رگید  هب  یماش  درم  نآ  درک :  ضرع 

.میایب نم  ات  دینکم  باتش  ...تسا  هدرمن  وا  دومرف :  ماما 

 ، دنام هدجس  رد  دیشروخ ،  عولط  ات  تفر و  هدجس  هب  سپـس  تشادرب ،  اعد  هب  ار  اهتـسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تساخرب ،  سپ 
داد و هیکت  راوید  رب  ار  شتـشپ  دـیناشن ،  ار  وا  ماما  داد ،  خـساپ  دز و  ادـص  ار  وا  تسـشن ،  وا  نیلابرب  دـمآ ،  یماـش  هناـخ  هب  هاـگنآ 

 . تشگزاب دوخ  دنهدب و  وا  هب  درس  ياهاذغ  دومرف :  شناگتسب  هب  تخیر و  وا  ماک  هب  هدیبلط  ،  یتبرش 

 . ینامدرم رب  ادـخ  تجح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  درک :  ضرع  دـمآ و  ماما  دزن  هب  تفای ،  افـش  یماـش  درم  هاـتوک ،  یتدـم  زا  سپ 
(13)

هب هک  دنتفای  شرورپ  زاتمم  هنومن و  ینادرگاش  مالسلا ،  هیلع  مولعلا  رقاب  رفعج  وبا  ماما  بتکم  رد  ماما  کیدزن  باحصا  نادرگاش و 
 : دوش یم  هراشا  نانآزا  یخرب  یفرعم 
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كرد ار  مالـسلا -  مهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دـمحم  ماما  نیدـباعلا ،  نیز  ماـما  ماـما -  هس  رـضحم  وا  بلغت : "  نب  ناـبا  -" 1
شناد ییالاو  تشاد .  يرایسب  طلست  تغل  تئارق و  هقف ،  ثیدح ،  ریـسفت ، رد  دوب و  دوخ  رـصع  یملع  ياهتیـصخش  زا  نابا  دومن . 
مدرم مراد ،  تسود  اریز  هدـب ،  اوتف  مدرم  يار  بو  نیـشنب  هنیدـم  دجـسم  رد  دومرف :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دوب  نانچ  نابا 

(14  . ) دننیبب ام  نایعیش  نایم  رد  ار  وت  نوچ  يدرف 

هرارز هک  دنرمش   یم  رت  هیقف  ار  نت  شش  مالسلا ،  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  نادرگاش  نایم  زا  هعیش  نادنمشناد  هرارز : "  -" 2
 " هرارز و "  ملـسم " نب  دمحم  ریـصبوبا " ، " هیوعم " ، "  نب  دیرب  رگا "  دومرف :  هک  تسا  لقن  قداص  ماما  زا  تسا .  اهنآ  زا  یکی 

دمحم هرارز ،  دیرب ،  دومرف :  زاب  دنتسه .  نیما  ادخ  مارح  لالح و  رب  نانآ  تفر ، یم  نایم  زا  هعیـش )  فراعم  ربمایپ (  راثآ  دندوبن . 
(15  . ) دنتسه نامدرم  نیرتبوبحم  نم  دزن  گرم  یگدنز و  رد   لوحا  ملسم و  نب 

نانچ شراعـشا  .دورـس  یم  زغم  رپ  يراعـشا  تیب ،  لها  زا  عافد  رد  شیایوگ  نابز  دوب و  دمآ  رـس  يرعاش  يدـسا  : "  تیمک  -" 3
 . دش یم  گرم  هب  دیدهت  يوما  يافلخ  فرط  زا  هتسویپ  هک  دوب  رگ  اوسر  هدنبوک و 

ماما دـش ،  هتفگ  هک  نانچ  دوب .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماـما  نیتسار  ناراـی  زا  تیب و  لـها  هیقف  ملـسم  : "  نب  دـمحم  -" 4
 . تسا یقاب  اجرب و  اپ  ناشدوجو  هب  ربمایپ  راثآ  هک  هدروآ  رامش  هب  نت  راهچ  نآ  زا  یکی  ار  وا  قداص 
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يوما رگمتس  مکاح  نامز  رد  یگلاس  تفه  هاجنپ و  رد  يرجه  لاس 114  هجحیذ  تفه  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  تیالو  رون  تداهش 
 : " دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیوخ  دنزرف  هب  تداهش  هاگماش  رد  دندش .  دیهـش  هدیدرگ و  مومـسم  کلملادبع " نب  ماشه  " 

يارـس هب  ارم  وا  مدیـشون ،  دروآ و  نم  دزن  اراوگ  یتبرـش  هک  مدید  ار  مردـپ  نونکا  مه  تفگ ،  مهاوخ  دوردـب  ار  ناهج  بشما  نم 
 . " داد تراشب  قح  رادید  دیواج و 

كاخ هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یبتجم و  ماما  شدجوردپ  رانکرد  عیقب ،  كاخ  رد  ییادخ  شناد  نارکیب  يایرد  نآ  رهطم  ندب   
.تسا هدش  هدرپس 

ع)  ) رقاب ماما  رصع  رد  داهتجا 

هراشا

شنم يداه  لضفلاوبا  مالسالا  تجح  : هدنسیون

ع)  ) رقاب ماما  رصع  رد  داهتجا 

هراشا

هلدا و زا  یعرش  ماکحا  جارختـسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  تبیغ  رـصع  رد  ینید  تیعجرم  تلاسر  نیرت  گرزب  هک  تسین  يدیدرت 
نیا راب ، نیتسخن  هک  دـنک  یم  روطخ  نهذ  هب  شـسرپ  نیا  اجنیا  رد  اما  دـشاب ؛ یم  ناناملـسم  رایتخا  رد  نآ  نداد  رارق  ینید و  عبانم 

اب دوشگ و  ار  داهتجا  باب  یـسک  هچ  عقاو  رد  و  دـش ؟ ماجنا  یـسک  هچ  طسوت  نآ -  يزورما  حلطـصم و  ياـنعم  هب  یملع -  شـالت 
ای تسا  هتفرگ  یم  تروص  داـهتجا  زین  موصعم  روضح  ملع و  باـب  ندوب  زاـب  ناـمز  رد  اـیآ  دومن و  نییبت  ار  نآ  لوصا ، هب  کـسمت 

.دهد خساپ  شخب  دنچ  رد  ار  شسرپ  نیا  ات  تسا  هدیشوک  راتشون  نیا  ریخ ؟

لوصا ملع  يراذگ  هیاپ  .فلا 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  نامز  رد  نآ  دعاوق  يروآدرگ  ملع و  نیا  سیـسأت  دـیآ ، یمرب  لوصا  ملع  سیـسأت  هچخیرات  زا  هک  هنوگ  نآ 
هیلع رقاب  ماما  تماما  نارود  اما  دندوب ، هدرک  نایب  ار  داهتجا  دعاوق  زا  یخرب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هچ  رگا  .تسا  هتفرگ  تروص 

شنیب شناد و  ناشوج  ياه  همـشچ  یهلا و  ملع  نداـعم  رـضحم  زا  یمالـسا  نیتسار  نادنمـشناد  هدافتـسا  يارب  یفطع  هطقن  مالـسلا 
راب ناقفخ  عاضوا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تماـما  نارود  زا  شیپ  .دـنزادرپب  تفرعم  شناد و  بسک  هب  هصرع  نیا  رد  اـت  دوب  یناـیحو 

هعماج رد  هتفهن  ياهدادعتـسا  شرورپ  هب  رطاخ  یگدوسآ  اـب  هک  داد  یمن  هزاـجا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ  هب  زگره  هعماـج 
.دنزادرپب یمالسا 
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ینبم هیما  ینب  هدش  هبرجت  ياهتـسایس  ندرک  هدایپ  رد  نامکاح  یناوتان  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  نارود  رد  يوما  تموکح  رد  لزلزت 
مامت ياهشکمشک  هناگود و  ياهتسایس  ذاختا  .دیدرگ  رصع  نیا  رد  یگنهرف  بسانم  رتسب  داجیا  بجوم  نایعیـش ، رب  راشف  لامعا  رب 

یلاعت و دـشر و  هنیمز  رگید ، يوس  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  يرگن  فرژ  و  وس ، کـی  زا  ناـمکاح  طـسوت  تردـق  رـس  رب  یندـشن 
ار هشیدنا  تفرعم و  لالز  ناگنشت  اتسار ، نیا  رد  ماما  نایاپ  یب  ياهشالت  درک و  يزیر  هیاپ  ناناملسم  نیب  رد  ار  اهشزرا  يزاسروراب 

رارق مامه  ماما  نآ  زاس  ناسنا  میلاعت  ضرعم  رد  رتشیب  هچ  ره  دنوش و  هارمه  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  رثوک  يراج  اب  هک  تشاد  نآ  رب 
هنیداهن ...و  لوصا  هقف ، مالک ، ثیدح ، ریـسفت ، ياه  هنیمز  رد  ینید  مولع  فلتخم  نادنمـشناد  رد  هنوگ  نآ  دشر ، دنور  نیا  .دنریگ 

.دشاب یم  ترضح  نآ  كانبات  تاملک  زا  یلاخ  یمالسا ، ینید  نوتم  زا  یباتک  رتمک  زورما  هک  دش 

هب شیپ  زا  شیب  هک  دوب  ینید  عبانم  زا  یعرش  مکح  طابنتسا  حیحص  ياه  هویش  نییبت  هصرع  نیا  رد  ماما  هدرتسگ  ياهشالت  هلمج  زا 
لوصا و ملع  دعاوق  نیودت  اب  دـیزرو و  تردابم  رما  نیا  رب  اصخـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دیـشخب  انغ  هعیـش  هقف  يدـنمناوت  التعا و 

زورما هک  يا  هنوگ  هب  تشادرب ؛ داهتجا  دـنلب  فادـها  درب  شیپ  رد  يزاسراک  مهم و  ماگ  شیوخ ، بتکم  نادرگاش  هب  نآ  شزومآ 
هرهب رد  مالسلا  مهیلع  وا  نانیشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  شناد  راد  ثاریم  هک  دراد  ناعذا  يدنلبرـس  اب  دناوت  یم  هعیش 

.دشاب یم  یعرش  مکح  طابنتسا  داهتجا و  بلاق  رد  ینید  عبانم  زا  يریگ 
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: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ردص  موحرم 

رفعجوبا ماما  تخادرپ ، نآ  دـعاوق  عیفرت  نییبت و  هب  دوشگ و  ار  ماکحا ) رد  داهتجا  و   ) لوصا ملع  هزاورد  هک  یـسک  نیلوا  عقاو ، هب  »
شزومآ اب  راوگرزب  ود  نیا  .تسا  مالسلا  هیلع  قداصلا  هّللادبعوبا   شدنمورب ، دنزرف  وا ، زا  سپ  مالسلا و  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم 

لوصا هقف و  رد  یگرزب  ماگ  دـعاوق ، لئاسم و  نآ  نتـشاگن  يروآ و  عمج  اب  زین  ناـنآ  و  دوخ ، نادرگاـش  زا  يرایـسب  هب  نآ  دـعاوق 
(1) .دنتشادرب هعیش 

: دسیون یم  نیما  نسحم  دیس  همالع 

هیلع يرکسع  نسح  ماما  ات  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هدش ، تیاور  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  زا  هک  یلوصا  دعاوق  نیرتشیب  املسم  »
ماـما درک ، فینـصت  ار  لوصا  ملع  هک  یـسک  نیتسخن  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  لـئاوا » ( » دوخ باـتک   ) رد یطویـس  .دـشاب  یم  مالـسلا 

ماما درک ، نایب  ار  نآ  لئاسم  دوشگ و  ار  لوصا  ملع  یعفاش  زا  شیپ  هک  یـسک  نیتسخن  مییوگ : یم  وا  خساپ  رد  .تسا  هدوب  یعفاش 
مهم لئاسم  شیوخ  باحصا  يارب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداصلا  رفعج  ناشیا  راوگرزب (  ) دنزرف مالسلا و  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم 

ترـضح هدرک ، وگزاب  ار  ینآرق  مولع  هنیمز  رد  هدعاق  تشه  هدنار و  نخـس  لوصا  ملع  رد  هک  یـسک  نیلوا  ...دندومن  نییبت  ار  نآ 
دوجو صاـخ  ماـع و  و  هباـشتم ، مکحم و  خوسنم ، خـسان و  نآرق  رد  درک  ناـیب  هک  دوب  ومه  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  اـما  دراد ؛ رب  رد  ار  هقف  یلوصا  ثحاـبم  رتشیب  اـه  هدـعاق  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  .دراد 
دـندومن و نییبت  ار  لوصا  ملع  هدرتسگ  ینابم  یعفاـش ، ماـما  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  سپ 

(2 «.) دندومرف نایب  دوخ  نارای  نادرگاش و )  ) يارب ار  نآ  لئاسم 
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داهتجا حیحص  ياه  هویش  نییبت  .ب 

رب شیوخ ، راگزور  رد  هعیـش  ینید  عجرم  نیرترب  هاگیاج  رد  لوصا ، ملع  هدـننک  نیودـت  رکتبم و  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
تردابم یمالسا  مولع  نادنمشناد  نیب  داهتجا  گنهرف  نتخاس  هنیداهن  هب  داهتجا ، حیحص  ياه  هویـش  نییبت  اب  تسناد  یم  مزال  دوخ 

.دزرو

ياهباتک رد  هک  دومن  مادقا  حیحص  ياه  هویش  زا  يریگ  هرهب  اب  داهتجا  ياتسار  رد  دوخ  نادرگاش  باحصا و  شزومآ  هب  ور ، نیا  زا 
: دینک هجوت  هنیمز  نیا  رد  يدراوم  هب  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن  یلوصا ،

حـسم هکلب  دیناد ، یمن  مزال  ار  اپ  رـس و  مامت  حسم  رـس ، اپ و  حسم  رد  امـش  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  هرارز  . 1
یمـسبت اب  ماما  دییامرف ؟ یم  نایب  اجک  زا  هنوگچ و  ار  مکح  نیا  هک  دینک  نایب  تسا  نکمم  ایآ  دیناد ؛ یم  یفاک  ار  نآ  زا  يرادـقم 

هک یتسرد  هب  تسا ؛ هدمآ  زین  نآرق  رد  دراد و  حیرصت  نادب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  دنداد : خساپ 
تروص نتـسش  هک  دوـش  یم  هدـیمهف  هلمج ، نیا  زا  دـییوشب .» ار  ناـتیاهتروص  سپ  « ؛) 3 «) ْمُکَهوُجُو اُولِـسْغاَف  : » دیامرف یم  دنوادخ 

جنرآ اـت  ار  ناتناتـسد  و  « ؛» ِِقفارَْملا َیِلا  ْمُکَیِدـْیَاَو  : » دومرف دومن و  تروـص  رب  فـطع  ار  اهتـسد  نتـسش  دـنوادخ  سپ  .تسا  بجاو 
مامت نتـسش  هک  میتسناد  سپ  .دومن  نایب  فوطعم ) و   ) لصتم تروص  هب  ار  جـنرآ  ات  تسد  ود  نتـسش  دـنوادخ  نیاربانب ، دـییوشب .»

ادج دوخ (  ) لبقام زا  دعب ،)  ) هلمج دنک و  یم  ادج  ار  دعب ) هلمج  رظندروم و   ) مالک ود  نیا  دنوادخ  سپ  .تسا  مزال  جنرآ  ات  تسد 
هک یماگنه  میمهف  یم  سپ  دینک .» حسم  ار  ناتیاهرـس  و  « ؛» مُکِـسوُؤُِرب اوُحَْـسماَو  : » هک ددرگ  یم  زاغآ  يدـیدج  لعف  اب  دوش و  یم 
رـس زا  یخرب  حـسم  دارم  هک   ) دوش یم  هدـیمهف  ءاب  ناکم  زا  بلطم ( نیا   ) تسا و یفاک  رـس  حـسم  زا  يرادـقم  مُکِـسوُؤُِرب ، دومرف :

ار ءاب  ماما  عقاو ، رد  تسا و  هدرواین  ءاب  نودب  مُکیْدیَاَو  مُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  دننام  ار  نآ  مکَسُؤُر و  اوُحَـسْماَو  هدومرفن  هک  ارچ  تسا ؛
و  ) لصو هجو  هب  ار  نیدی  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ هدومن  فطع ( و   ) لصو سأر  هب  ار  نیلجر  دنوادخ ، سپ  دنا .) هتفرگ  هیـضیعبت  ءاب 
رب حـسم  هک  میمهف  یم  هدرک ، لـصو  سأر  هب  ار  نیلجر  هکنیا  زا  ِْنیَبـْعَْکلا ؛» یلا  مُکَلُجْرَاو  : » دومرف هک  یماـگنه  .هدومن و   ) فـطع

هدرک ریسفت  مدرم  يارب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک ) تسا  يزیچ  نامه  نیا   ) .تسا یفاک  زین  اپ  ياهتمـسق  زا  یخرب 
(4) .دنتخاس هابت  ار  وا  نخس  مدرم  اما  دندوب ،
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اهتـسد و نتـسش  يارب  دیدج  رما  ءاشنا  مدع  لوا :  ) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یبدا  هتکن  ود  هب  یـسأت  اب  ماما  هک  تسا  راکـشآ  یبوخ  هب 
یعس نآ ) هب  مکلجرا  فطع  مکسؤرب و  رد  هّراج  ءاب  نتفرگ  هیضیعبت  مود : اولِسْغاف و  رما  هغیص  کی  اب  مکهوجو  هب  مکیدیا  فطع 

بطاخم يارب  ار  یعرش  مکح  راک ، نیا  نودب  دنتـسناوت  یم  ماما  هتبلا  .دنراد  هیآ  زا  مکح  نیا  تشادرب  یگنوگچ  ندرک  وگزاب  رد 
.دنا هدرک  شالت  هدننک  شسرپ  درف  هب  داهتجا  ياه  هویش  شزومآ  رد  ناشیا  هک  تسا  راکشآ  اما  دنزاس ، نشور 

؟ تسیچ رفاسم  زامن  دروم  رد  امش  رظن  میدیسرپ : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دنیوگ : یم  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  رگید ، یتیاور  رد  . 2
(5 (؛» ِهولَّصلا َنِم  اوُرُصْقَت  ْنَا  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرالا  ِیف  ُْمْتبَرَض  اِذاَو  : » دیامرف یم  هبترمدنلب  دنوادخ  دومرف : ماما 

دننامه تسا ، هدش  بجاو  رفـس  رد  ریـصقت  سپ  .دینک » هاتوک  ار  دوخ  زامن  هک  تسین  امـش  رب  یهانگ  دینک ، یم  رفـس  هک  یماگنه  »
«. رَضَح  » رد نآ  ندناوخ  مامت  بوجو 

سپ دـشاب ،) هتـشاد  بوجو  رد  روهظ  هک  « ) اولعفا  » هدومرفن تسین و  یحانج »  » امـش رب  هدومرف  طقف  دـنوادخ  میدرک : ضرع  ماما  هب 
هورم افـص و  دروم )  ) رد هبترم  دـنلب  دـنوادخ  اـیآ  دومرف : ماـما  تسا ؟ هدـینادرگ  بجاو  هک ) دوش  یم  هدـیمهف  هیآ  نیا  زا   ) هنوـگچ

یم ماجنا  هرمع  ای  ادـخ و  هناخ  جـح  هک  یناـسک  ( » 6 (؛» اـمِِهب َفَّوَّطَی  ْنَا  ِْهیَلَع  َحاـنُج  ـالَف  َرَمَتْعا  ِوَا  َْتیَْبلا  َّجَـح  ْنَمَف  : » تسا هدومرفن 
دوخ باتک  رد  دـنوادخ  نوچ  تسا ؟ هدـش  بجاو  ود  نآ  فاوط  دـینیب  یمن  ایآ  دـننک .» فاوط  ود  نآ  رب  هک  تسین  یعناـم  دـنهد ،

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هنوگ  نیمه  زین  رفـس  رد  ریـصقت  .تسا  هدرک  لمع  نادب  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  وا  ربمایپ  هدروآ و 
(7) .تسا هدروآ  شباتک  رد  ار  نآ  زین  یلاعت  راگدرورپ  تسا و  هدرک  لمع  نادب  هلآ 
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یتایاور لیالد ، نآ  هلمج  زا  : » دنـسیون یم  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رـصع  رد  داهتجا  دوجو  لیالد  هراـبرد  هللا  همحر   ینیمخ  ماـما 
هک دومن  هراـشا  هرارز  تیاور  هب  ناوت  یم  هنومن ، ناونع  هب  دـنک و  یم  هراـشا  ادـخ  باـتک  زا  یعرـش  مکح  یگنوـگچ  هب  هک  تسا 

(8 «) .دنک یم  نایب  ار  نآرق  زا  یعرش  مکح  طابنتسا  ياتسار  رد  هرارز  هب  شزومآ  یگنوگچ 

نداد اوتف  هب  روتسد  .ج 

دوخ هتـسجرب  نادرگاش  هب  هک  دوب  نیا  دنتـشادرب ، داهتجا  ياهداینب  میکحت  ياتـسار  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  يرگید  مهم  ماگ 
هار هلیـسو ، نیدـب  ات  دـندومرف  نداد  اوتف  هب  روتـسد  دـندوب ، رادروخرب  نآ  رد  داهتجا  هقف و  يدابم  لوصا و  هب  لماک  ییانـشآ  زا  هک 

مدرم عوجر  زین  دوخ و  هیقف  نارای  تیعجرم  يارب  بسانم  يرتسب  ییوس ، زا  ددرگ و  راومه  هعیش  يارب  رتشیب  هچ  ره  هقف ، رد  داهتجا 
مدرم يارب  نداد  اوتف  رب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يوس  زا  امیقتسم  هک  يدارفا  هلمج  زا  .دوش  مهارف  دنرادن ، ماما  هب  یسر  تسد  هاگ  هک 

اوتف مدرم  يارب  نیـشنب و  هنیدم  دجـسم  رد  : » دومرف وا  هب  اراکـشآ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دشاب  یم  بلغت » نب  نابا  ، » تفای تیرومأم 
(9 «) .منیبب وت  دننام  منایعیش  نیب  مراد  تسود  نم  هک  انامه  .نک  رداص 

ماما يوس  زا  میقتـسم  روتـسد  زین  تسا و  هدوب  یهقف  لئاسم  هنیمز  رد  ماما  هتـسجرب  صاخ و  نادرگاش  زا  بلغت  نب  نابا  هک  اجنآ  زا 
.تسا هتشاد  نایرج  زین  ماماروضح )  ) هرود نآ  رد  داهتجا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هتشاد ، نداد  اوتف  رب  ینبم 

داهتجا تسردان  ياه  هویش  اب  هزرابم  .د 

ضارغا و اب  دندید و  ایهم  ینید  گنهرف  يزاس  هتفشآ  يارب  ار  هنیمز  بلط  تصرف  رصانع  زا  یخرب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نارود  رد 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  مهم  شالت  .دنتـشاد  یمالـسا  میلاعت  ندومن  راد  هشدخ  تمیق  هب  ییوجدوس  رد  یعـس  نوگانوگ ، ياه  هزیگنا 

ياه هویش  هطساو  هب  داهتجا  يریذپ  بیسآ  رطخ  دوخ ، کیدزن  نارای  باحـصا و  هب  ادتبا  تفرگ : لکـش  هبنج  ود  رد  هنیمز ، نیا  رد 
ياه هویـش  نیا  اب  هزرابم  هب  دوخ  رگید ، ماگ  رد  دنتـشاد و  رود  نآ  ماد  رد  نداتفا  رطخ  زا  ار  ناـنآ  دـندومن و  دزـشوگ  ار  تسرداـن 

.دنتخادرپ تسردان 
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دش یم  تیوقت  تیامح و  زین  هعماج  تیمکاح  يوس  زا  هاگ  یهد و  ناماس  بلط  تصرف  رصانع  يوس  زا  هک  اه  هویـش  نیا  زا  یخرب 
(10) .دش رگ  هولج  عامجا »  » ياه هنوگ  یخرب  و  صن » لباقم  رد  داهتجا  «، » ناسحتسا «، » سایق  » نوچ ینیوانع  بلاق  رد 

نانآ دنتشاد و  یم  رذحرب  اه ، هویش  هنوگ  نیا  ماد  رد  نداتفا  زا  ار  دوخ  نایفارطا  هراومه  هزرابم ، لوا  فص  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یم رود  دـنناد ، یم  یعرـش  ماـکحا  هب  ندیـسر  هیاـم  تسد  ار  نآ  دـننز و  یم  ماـگ  هصرع  نیا  رد  هک  يدارفا  اـب  هدوارم  زا  یتح  ار 

يرود دـننک ، یم  ساـیق  نید  رد  هک  یناـسک  زا  داـب  وـت  رب  هرارز ! يا  : » دـندش روآ  داـی  نینچ  هرارز  هـب  يراـتفگ  رد  ماـما  .دنتـشاد 
هتـساوخ نانآ  زا  هچنآ  هب  .دنا و  هداهن  سپاو  دنتخومآ ، یم  دیاب  ار  هچنآ  هداهن و  رتارف  اپ  دوخ ، فیلکت  ورملق  زا  نانآ  اریز  ینیزگ ؛

زین ادخ  رب  و  ناسحتـسا )  ) هدرک ینعم  دوخ  قوذ  ربانب  ار  ثیداحا  تایاور و  .دـنا  هتخادـنا  یتخـس  هب  ار  دوخ  هدروآ و  يور  هدـشن ،
یمن اما  ینز ، یم  ادـص  ار  نانآ  ناش ، لباقم  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـس  هب  نم  رظن  رد  و  صن ) ربارب  رد  داـهتجا   ) دـنا هتـسب  غورد 

(11 «) .دنتسه نید  رد  نادرگرس  دنونش و 

سپ  ) ضئاح نز  هک  یلاح  رد  درک ، سایق  تنس  رد  ناوت  یم  هنوگچ  .تسین  رادرب  سایق   ) یعرش ماکحا  و   ) تنس : » دومرف یم  زین  و 
(12 !) تسین بجاو  وا  رب  زامن  ياضق  یلو  دنک ، اضق  ار  دوخ  هزور  تسیاب  یم  ضیح ( نارود  زا 

ره : » دندومرف یم  هدرمش ، دودرم  تدش  هب  دشاب ، یهلا  تیاده  یهاگآ و  مدع  زا  هتساخرب  هک  ار  مدرم  يارب  نداد  اوتف  ترضح  نآ 
رظن هک  ناـنآ  هاـنگ  دـننک و  یم  نیرفن  ار  وا  باذـع  تمحر و  ناگتـشرف  دـهدب ، اوتف  یهلا  تیادـه  ملع و  نودـب  مدرم ، يارب  سک 

(13 «) .تسوا هدهع  رب  دندنب ، راک  هب  ار  وا  ياطخ 
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زا یکی  هک  دندومرف  هئارا  ار  يزاسراک  تبثم و  ياهراکهار  نادـب ، ءالتبا  رطخ  زا  يریگولج  تهج  عوضوم و  نیا  ياتـسار  رد  ماما 
نیرتهب ترضح  نآ  دندش ، یم  ماد  نیا  راتفرگ  هتـساوخان  روط  هب  هاگ  دارفا  هک  ییاجنآ  زا  .دوب  تاهبـش » رد  فقوت   » اهراکهار نیا 

(14) .دندومن مالعا  شلها  هب  نآ  يراذگاو  و  هدیچیپ ، لئاسم  رد  طایتحا  ار  هار 

لخاد يدرم  هک  مدوب  هتسشن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  دجسم  رد  يزور  هک ؛ دنک  یم  تیاور  یلامث » هزمحوبا  ، » اتسار نیمه  رد 
نب دمحم  رفعجابا  ایآ  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  هفوک ، لها  زا  يدرم  متفگ : ادخ ؟ هدنب  يا  یتسیک  تفگ : نم  هب  درک و  مالـس  دش و 

وا زا  مهاوخ  یم  ما و  هدرک  هدامآ  ههبش  شسرپ و  لهچ  تفگ : يراد ؟ راک  هچ  وا  اب  يرآ ، متفگ : یسانش ؟ یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
ار لطاب  قح و  ایآ  متفگ : وا  هب  .مراذگ  ورف  تسا ، لطاب  ار  هچنآ  منک و  مکح  نادب  تسا ، قح  ار  هچنآ  ات  منک  تفایرد  ار  شخساپ 
 ( مالـسلا هیلع  رقاـب  ماـما   ) وا هب  یتجاـح  هچ  رگید  یـسانش ، یم  ار  لـطاب  قح و  هک  وـت  متفگ : هلب ! تفگ : یـسانش ؟ یم  ینـشور  هب 

.دیتسه تقاط  مک  ربص و  یب  نایفوک  امش  تفگ : يراد ؟

ار وا  دالب  رگید  ناسارخ و  لها  زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  دش ، دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  هک  دوب  هدشن  مامت  متبحـص  زونه 
وا کیدزن  زین  دنمـشناد  درم  .دنیـشنب  دوخ  هاگیاج  رد  ات  تفر  .دندیـسرپ  یم  جح  هب  عجار  ییاهـشسرپ  وا  زا  دـندرک و  یم  یهارمه 

.دنتشاد روضح  زین  نادنمشناد  زا  نت  دنچ  .مونشب  ار  ناشیادص  هک  متسشن  یلحم  رد  زین  نم  .تسشن 
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: دیسرپ ماما  .متـسه  يرـصب  هماعِد  نب  هداتق  نم  تفگ : یتسیک ؟ دیـسرپ : دش و  درم  هجوتم  داد ، خساپ  ار  نانآ  ياهـشسرپ  ماما  یتقو 
هبترمدنلب و دنوادخ  هک  یتسرد  هب  هداتق ! يا  وت  رب  ياو  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعجوبا  يرآ ! تفگ : یتسین ؟ هرصب  لها  هیقف  نامه  ایآ 
هک دنتـسه  نیمز  يور  داتوا »  » نانآ .داد  رارق  ناگدـیرفآ  رگید  رب  تجح  ار  نانآ  دـیرفآ و  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  زا  يا  هتـسد  گرزب 

هیاس رد  دیزگرب و  اهناسنا  ندیرفآ  زا  شیپ  ار  نانآ  ادخ  هک  دنـشاب  یم  یهلا  ملع  ناگدیزگرب  دنا و  مدق  تباث  ناشراگدرورپ  يارب 
: تفگ سپس  .دنکفا  ورف  رس  درک و  توکس  ینالوط  یتدم  هداتق  .داد  ياج  دوخ  شرع  راس 

كرد مه  ار  سابع  نبا  یتح  ما و  هتـسشن  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  يور  شیپ  نم  هک  مسق  ادـخ  هب  دـشخب ! شمارآ  ار  وت  راگدرورپ 
.ما هدوبن  اهنآ  مادک  چیه  دزن  مناشیرپ ، برطضم و  امش  رضحم  رد  هک  هنوگ  نیا  زگره  یلو  ما ، هدرک 

هتسشن یـسک  لباقم  رد  وت  يا ؟ هتـسشن  یـسک  هچ  يور  شیپ  یتسه و  اجک  ینک  یم  لایخ  وت ! رب  ياو  دومرف : مالـسلا  هیلع  رفعجابا 
ْمِهیْهُلتال ٌلاجِر  ِلاصْالاَو  ِّوُدُْغلِاب  اهیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْسا  اَهیف  َرَکُذیو  َعَفُْرت  ْنَا  هّللا   َنِذأ  ٍتُویب  یف  : » هدومرف نانآ  دروم  رد  دنوادخ  هک  يا 

اه هناخ  نآ  موش ! تیادف  یتفگ ، تسار  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : هداتق  («. 15) ِهوکَّزلا ِءاتیاَو  ِهولَّصلا  ِماِقاَو  هّللا   ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیبالَو  ٌهراِجت 
دز و يدنخبل  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسیچ ؟ رینپ  مکح  دییامرفب  نونکا  دـیدومرف .) دوخ  هک  تسا  نامه  و   ) تسین لگ  گنـس و  زا 

(16) .درادن یلاکشا  دومرف : ماما  .ما  هدرک  شومارف  نونکا  ار  همه  داد : خساپ  دوب ؟ نیمه  طقف  تلاؤس  دومرف :
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مالسلا هیلع  رقاب  ماما  هاگن  زا  ینید  يزرودرخ  هاگیاج 

یتیصخش ار  نید  رد  هیقف  دندوب و  لئاق  نید  رد  هقفت  حالطصا  هب  نآ و  رد  قیمعت  هقف و  يارب  يا  هژیو  هاگیاج  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هیقف کی  دوجو  ( 17 (؛ ٍِدباع َْفلَأ  ِهَدابِع  ْنِم  ِناْطیَّشلا  یَلَع  ُّدَشَا  ِنیّدلا  ِیف  ٌهِّقَفَتُم  : » دندومرف یم  دندرک و  یم  یفرعم  هتـسجرب  زاتمم و 

« .تسا رت  تخس  دباع  رازه  تدابع  زا  ناطیش  يارب  نید  رد 

لالح رد  ( 18 (؛ ٌبارْعَا ُْمْتنَاَف  ِّالا  ِمارَْحلاَو َو  ِلالَْحلا  ِیف  اوُهّقَفت  : » دندومرف یم  نید  رد  هقفت  هب  نارگید  بیغرت  قیوشت و  نمض  ناشیا 
« .دیشابن نیشن ) هیداب  « ) بارعا  » زا ات  دینک  هقفت  مارح  و 

ُّدَشَا ُبارْعالَا  : » دومرف دنتفریذپ ، یم  ار  مالـسا  یتخـس  هب  هک  ینیـشن  هیداب  بارعا  لهج  ینادان و  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچمه 
داهتجا رب  تلالد  میقتـسم  روط  هب  قوف  تیاور  هچ  رگا  « .تسا رتشیب  ناش  ییورود  رفک و  نیـشن ) هیداـب   ) بارعا ( » 19 (؛» اقاِفنو اْرفُک 

هیلع رقاـب  ماـما  ور ، نیا  زا  .دزادرپ  یم  نآ  هب  تبـسن  مدرم  قیوشت  بیغرت و  هب  یحیولت  يا  هنوگ  هب  هک  تفگ  ناوـت  یم  اـما  درادـن ،
ار نانآ  کیرحت  ياه  هنیمز  دیدهت  اب  هاگ  دندیسر و  یم  رظن  هب  ریگ  تخس  دوخ  ناکیدزن  باحصا و  هب  هنیمز  نیا  رد  اتبسن  مالـسلا 
رد هقفت  لابند  هک  دنروآ  نم  دزن  ار  هعیـش  ناناوج  زا  یناوج  رگا  : » دـندومرف یم  دـندروآ و  یم  مهارف  تنـس  نیا  ندرک  لابند  يارب 

.دوش یم  هدیمهف  عوضوم  تیمها  تیساسح و  یبوخ  هب  بلطم  نیا  زا  هک  ( 20 «) .درک مهاوخ  هیبنت  ار  وا  دشابن ، نید 

: اه تشون  یپ 

.نامه .1

ص137. ج1 ، ات ، یب  تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ، نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  .2
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.6/ هدئام .3

ص290. ج1 ، 1403 ق ، مجنپ ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، یلماعلا ، ّرحلا  نسحلا  نب  دمحم  هعیشلا ، لئاسو  .4

.101 ءاسن / .5

.158 هرقب / .6

ص276. ج2 ، 1362 ش ، لوا ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، .7

ص128. ج2 ، 1385 ق ، نایلیعامسا ، مق ، ینیمخ ، هّللا   حور  لئاسرلا ، .8

1410 ق، مود ، پاچ  هفرشملا ، مقب  نیسردملا  هعامجل  هعباتلا  ّیمالسالا  رشنلا  هسسؤم  مق ، يرتستلا ، دمحم  خیش  لاجرلا ، سوماق  .9
ص97. ج1 ،

یعامجا طقف  تسین و  ربتعم  هعیـش  هقف  رد  اهنآ  همه  هک  دنناد  یم  ربتعم  ار  عامجا  هنوگ  ره  تنـس  لها  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  . 10
یتاـقیقحت هسـسؤم  رـشن  مق ، یتشد ، دـمحم  دـیلقت ، داـهتجا و  ك.ر : .دراد  ّتیّجح  يدراوم  رد  دـشاب ، موصعم  لوق  زا  فشاـک  هک 

ص119. 1374 ش ، لوا ، پاچ  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 

ص39. ج18 ، هعیشلا ، لئاسو  . 11

َمایِّصلا یِـضْقَت  ُِضئاْحلاَو  ُهَّنُّسلا  ُساُقت  َْفیَکو  ُساـُقتال ، َهَّنُّسلا  َّنِا  : » لاـق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نَع  ص308 ، ج2 ، راونالاراحب ، . 12
« .َهالَّصلا یِضْقَتالَو 

ِهَمْحَّرلا ُهِکئالَم  ُْهتَنََعل  هّللا   َنِم  ًيدُـهالَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساّنلا  یَْتفأ  ْنَم  : » لاـق مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ص118 . ج2 ، راونالاراحب ، . 13
« .ُهاْیتُِفب َلِمَع  ْنَم  ُرْزِو  ُهَقَِحلَو  ِباذَْعلا ، ُهَِکئالَمَو 

ص307. ج2 ، راونالاراحب ، ك.ر : هنومن  ناونع  هب  .14

نآ رد  .دوش  دای  اهنآ  رد  شمان  دبای و  تعفر  اهنآ ) تلزنم  ردق و   ) هک هداد  تصخر  دنوادخ  هک  ییاه  هناخ  رد  : » /36 و 37 رون . 15
زامن و نتشاد  اپرب  ادخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  دننک ، شیاین  ار  وا  هاگماش  دادماب و  ره  اه ) هناخ  )

« .دراد یمن  لوغشم  دوخ  هب  تاکز  نداد 
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ص136؛ ق ،  1418 لوا ، پاـچ  یمالـسالا ، رـشنلا  هسـسؤم  مق ، یمق ، ساـبع  خیـش  هیهلـالا ، جـجحلا  خـیراوت  یف  هـیهبلا  راوـنأ  .16
ص358. ج46 ، راونالاراحب ،

هبتکم تاروشنم  مق ، یمقلا ، راّفص  خوّرف  نب  نیسحلا  نب  رفعجوبا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  . 17
ص7. 1404ق ، یفجنلا ، یشعرملا  یمظعلا  هّللا   هیآ 

ص214. ج1 ، راونالاراحب ، .18

.98/ هبوت .19

ص214. ج1 ، راونالاراحب ، . 20

ع)  ) رقاب ماما  یگنهرف  ياه  شالت  یملع و  هاگیاج  یسررب 

هراشا

شنم يداه  لضفلاوبا  مالسالا  تجح  : هدنسیون

ع)  ) رقاب ماما  یگنهرف  ياه  شالت  یملع و  هاگیاج  یسررب 

هعماج یعامتجا  یگنهرف -  عاضوا  هب  یهاگن 

هـصرع درب و  یم  رـس  هب  یناماس  بان  یگنهرف  عضو  رد  یمالـسا  هعماج  هک  درک  زاغآ  ار  شیوخ  تماما  يا  هرود  رد  ع )  ) رقاب ماما 
ندرک شکورف  .دوب  هدـش  یمالـسا  قرف  نایم  یهقف  فلتخم  ياه  يریگرد  یتدـیقع و  قیمع  ياه  شلاچ  راـتفرگ  هعماـج  یگنهرف 

ببس ریبز » نب  هَّللادبع   » دننام یسایس  بازحا  یخرب  تسکـش  نینچمه  يرجه ، لاس 61  ياروشاع  هعقاو  زا  سپ  یـسایس  ياه  شنت 
يا هدرتسگ  تکرح  دندوب و  هدش  رود  یسایس  هنحص  زا  نادنمشناد  زا  يرایـسب  ریزگان ، دوب و  هدش  هیما  ینب  تیمکاح  یگچراپکی 

یهقف و لیاسم  هب  هدرتسگ  درکیور  نیا  .دوب  هدـش  زاغآ  نوگانوگ  لیاسم  هرابرد  یـسررب  ثحب و  اب  یملع  فلتخم  ياـه  هنیمز  رد 
یناوارف قنور  دوکر ، اه  تدـم  زا  سپ  یملع  فلتخم  ياه  کبـس  اه و  بتکم  شیادـیپ  ههرب و  نیا  رد  یملع  ياهرظن  لدابت  ثحب 

هژیو هب  یمالـسا و  نادنمـشناد  یمومع  راـکفا  يزاـس  نشور  رد  هرود  نیا  رد  ماـما  ناـشخرد  شقن  عقاو  هب  دیـشخب و  ملع  رازاـب  هب 
هعیـش ءارآ  نییبت  ياتـسار  رد  ییازـس  هب  مهم و  ماگ  (ع ،) رقاـب ماـما  روهظ  اـب  .تسا  يرترب  تیمها و  ياراد  رایـسب  هعیـش  نازرودرخ 

.دمآ دیدپ  یعیش  نادنمشناد  نایم  رد  يزیگنارب  نیسحت  شبنج  دش و  هتشادرب 
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رطخ اب  ار  هعیـش  يرکف  تایح  ...و  تـالغ  هیردـق ، هیربج ، هئجرم ، هقرف  تاـیرظن  هرطیـس  دوهی و  هدولآ  راـکفا  رطخ  رگید ، يوس  زا 
لباق دـح  اـت  ار  اـه  هقرف  نیا  كاـنرطخ  تارکفت  (ع ،) رقاـب ماـما  نوچ  يا  هتـسیاش  یملع  تیعجرم  یتسار  هب  هک  دوب  هدرک  ور  هبور 

دهاوخ یـسررب  رت  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  کی ، ره  ربارب  رد  ماما  يریگ  عضوم  زین  اـهنآ و  تارظن  ءارآ و  هک  تخاـس  يوزنم  یهجوت 
.دش

ماما یملع  هرهچ  زا  یمیسرت 

نیرتشیب هک  سب  نیمه  هاگیاج ، نیا  یگرزب  يرترب و  نایب  رد  دوب و  نکفا  وترپ  شناد  رهپس  رب  زورف ، یتیگ  يدیشروخ  ناس  هب  ماما 
نیرت گرزب  دوخ  نیا  تسا و  (ع ) قداص ماما  شدنمدرخ  دنمورب و  دنزرف  مامه و  ماما  نآ  زا  هعیـش ، یثیدح  عماوج  نیب  رد  ثیدح 

.دور یم  رامش  هب  ناشیا  یملع  تیصخش  یگتسجرب  رد  هاوگ 

هک دـنا  هتـشاگن  ای  هدـنار و  نابز  رب  ییابیز  رایـسب  ياه  هلمج  ماما ، یملع  هاـگیاج  هراـبرد  یمالـسا  گرزب  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 
«، کلام «، » یعازوا «، » يرهز «، » كرابم نبا   » نوچ يرایـسب  نادنمـشناد  .دنک  یم  يرادهاگن  دوخ  رطاخ  رد  ار  نآ  خیرات ، نانچمه 

ياه هنیمز  رد  ماـما  تاـیاور  هدرتسگ  هنماد  ( 1) .دنا هدنار  نخـس  وا  یملع  یگتـسجرب  هرابرد  ...و  يدهن » رذـنم  نب  دایز  «، » یعفاش »
لقن جرد و  ار  يو  نانخـس  دـننک و  تیاور  ناشیا  زا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  نانآ  نیثدـحم  تنـس و  لها  ناروشیدـنا  یملع ، نوگاـنوگ 

.درب مان  ناوت  یم  ار  هفینحوبا »  » اهنآ هلمج  زا  هک  دنیامن 

یملع يایوپ  گرزب و  تضهن  يراذگ  هیاپ 

یـشالت اب  دوب ، هدـنکفا  هیاس  یمالـسا  گنهرف  هصرع  رب  هک  يدـعاسمان  طیارـش  دوجو  اب  شیوخ ، تماـما  نارود  رد  (ع ) رقاـب ماـما 
ناـینب هب  راد  هنماد  شبنج  نیا  هک  ییاـج  اـت  .درک  یحارط  نآ  ياـه  تفرـشیپ  ملع و  هنیمز  رد  ار  گرزب  یتضهن  هدرتـسگ  يّدـج و 

جوا هب  (ع ،) قداص ماما  نارود  رد  نآ  تمظع  ییایوپ و  هک  دیماجنا  یمالـسا  هتـسجرب  گرزب و  هاگـشناد  کی  سیـسأت  يراذـگ و 
.دیسر دوخ 
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رب هیکت  اب  یمالسا  بان  لوصا  فراعم و  ینابم  میکحت  یملع ، ياه  شلاچ  ندودز  اه ، یشیدنا  جک  اب  سرد ، هزوح  يرارقرب  اب  ماما 
نادنمـشناد و شرورپ  هب  درک و  یـسررب  نآرق  هاگدـید  زا  ار  يداقتعا  یهقف و  باوبا  مامت  درک و  هزرابم  نآرق  رگ  نومنهر  تاـیآ 

یم هاـگ  ره  یفعج » دـیزی  نب  رباـج   » نوچ يدنمـشناد  هک  يا  هنوگ  هب  تسب ؛ رمک  یملع  گرزب  شبنج  دوخ و  رـصع  ناـگتخیهرف 
شناد راد  ثاریم  ادـخ و  نیـشناج  : » تفگ یم  تشاد -  شناد  زا  هک  يا  هشوت  نآ  اب  دروآ -  نایم  هب  ملع  باب  رد  ینخـس  تساوخ 

دوخ زا  ماما ، هاگیاج  ربارب  رد  دوخ  یملع  تیعقوم  ندـید  زیچان  لـیلد  هب  و  ( 2 «) تفگ هنوگ  نیا  میارب  (ع ) یلع نب  دـمحم  ناربمایپ 
.دروآ یمن  نایم  هب  يرظن 

دروم رد  وا  زا  یتـقو  هک  درادـنپ  یم  تسرد  ار  ماـما  یملع  تارظن  ردـق  نآ  هرود ، نیا  ناـگتخیهرف  رگید  زا  یعیبـس » قاحـسا  وـبا  »
 ( ملع رد  وا (  ناس  هب  یـسک  زگره  هک  تسا  يدنمـشناد  وا  : » دیازفا یم  دـیوگ و  یم  ماما  نابز  زا  ار  خـساپ  دنـسرپ ، یم  يا  هلئـسم 

(3 «.) ما هدیدن 

(4 «.) تسا نادنمشناد  ِنیرت  گرزب  وا  : » دنک یم  رارقا  هراب  نیا  رد  زین  هعرُز » وبا  »

یعیش رکفت  ياهداینب  میکحت 

لها ثیداحا  زا  هدافتسا  رانک  رد  نانآ  زا  يا  هتسد  دندوب و  هتفاین  تسد  عیـشت  یلاع  بتارم  هب  نایعیـش  زا  يرایـسب  راگزور ، نآ  رد 
یم هدـیمهف  یلاجر  ياه  باتک  زا  هک  هنوگ  نآ  .دـنداد  یم  ناشن  زین  ماما  شناد  زا  يدـنم  هرهب  يریگارف و  هب  يدایز  هقـالع  تنس ،

هزادنا ات  تسناوت  یم  عوضوم  نیمه  .تسین  وا  باحصا  وزج  دنا ، هتشاد  ماما  اب  یگنتاگنت  هطبار  هک  یصاخشا  زا  يرایـسب  مان  دوش ،
دنتخومآ یم  ماما  زا  نانآ  هک  یفراعم  زا  تمسق  نآ  اب  يرگید  ياه  هزومآ  طالتخا  ناکما  اسب  هچ  دنک ؛ تسس  ار  هعیـش  هشیدنا  يا 

هب ار  هعیـش  تماما  دیـشوک و  رایـسب  هعیـش  هشیدنا  ياه  هیاپ  میکحت  يارب  هعیـش ، ناماما  رگید  دـننام  زین  (ع ) رقاب ماما  .تشاد  دوجو 
وا يدونـشخ  هب  ندیـسر  هار  يدنوادخ و  شناد  ياهرد  (ص ) ادخ لوسر  نادنزرف  : » دومرف یم  وا  .درک  یفرعم  ناگمه  يارب  یبوخ 

(5 «.) دننآ يوس  هب  نایامنهار  تشهب و  يوس  هب  مدرم  ناگدننک  توعد  نانآ  .دنتسه 
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، توبن دـننام  زین  ار  تماما  ات  دیـشوک  یم  درک و  یم  یفرعم  ار  نآ  زا  يوریپ  یناـبم  تیوقت  هعیـش و  يربهر  نآرق ، رب  هیکت  اـب  ماـما 
نایم تبارق  تهابـش و  رب  هک  يوبن  ثیداحا  رب  هعیـش  يربهر  دروم  رد  ماما  هاگدید  باتزاب  .دنک  نییبت  نآرق  رب  ینتبم  یهلا و  يرما 
ياراد ماما ، هکنیا  نایب  اب  وا  .دراد  یناوارف  ساکعنا  ناشیا  یمالک  ياـه  ثحب  رد  هدرک  یم  دـیکأت  ع )  ) نینمؤملاریما و  (ص ) ربماـیپ

ياه هاگدـید  .دـشاب  هتـشاد  تماما  عوضوم  هب  يرت  يّدـج  درکیور  تشاد  رظن  رد  تسا ، ملع -  تمـصع و  دـننام  یتاذ -  یتاـفص 
ببـس درک و  رود  یعیـش  رکفت  زا  ار  تارطخ  اهدیدهت و  زا  يرایـسب  تشاذـگ و  مدرم  رب  يا  هژیو  ریثأت  عوضوم ، نیا  هرابرد  ناشیا 
ینوزف هب  ور  بتکم  نیا  هب  ناگدـنیارگ  دادـعت  تشاد ، دوجو  تیعجرم  هراـبرد  ناـمز  نآ  رد  هک  ینوگاـنوگ  دـیاقع  دوجو  اـب  دـش 

.دراذگ

(6) .تسا هدش  (ع ) رقاب ماما  نانخس  رد  عوضوم  نیا  هب  يا  هدرتسگ  هجوت  زین  یعیش  ثیداحا  رد 

رایسب ناروشناد  ناگتخیهرف و  شرورپ 

مولع ياه  هخاش  رگید  ریـسفت و  ثیدـح ، هقف ، نوچ  فراـعم  نوگاـنوگ  ياـه  هتـشر  رد  ار  يا  هتـسجرب  نادنمـشناد  (ع ،) رقاـب ماـما 
رد هک  ار  یفاکش  تسناوت  مامت  يرایشوه  تیارد و  اب  ماما  .دنتفر  یم  رامش  هب  شناد  رد  يا  هنزو  کی  ره  هک  درک  تیبرت  یمالـسا 
زا شیپ  .درادرب  نایم  زا  دوب ، هدـمآ  دـیدپ  مدرم  زا  یمیظع  شخب  ینید  ياـهرواب  رد  ترتع  نآرق و  نیب  يداـمتم  ياـه  لاـس  رذـگ 

قیرط زا  طقف  یمالـسا  بان  ياه  هزومآ  لاقتنا  راودا  زا  یخرب  رد  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  یـسایس  ناقفخ  (ع ،) رقاب ماما  تماما  نارود 
.تفرگ یم  تروص  دنتشاد ، رشن  رشح و  ماما  اب  هک  رازگتمدخ  راکشیپ و  دنچ  هب  ینید  ياه  شزومآ  بلاق  رد  ای  شیاین و  اعد و 
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عماجم يرارقرب  هزاجا  ماما  هب  يا  هزادـنا  ات  مکاح ، عاضوا  صاخ  یـسایس  طیارـش  دوجو  لیلد  هب  (ع ) رقاب ماـما  رـصع  ناـیم ، نیا  رد 
درک روصت  دیابن  همه ، نیا  اب  دنک ؛ تیبرت  تشاد  دوجو  یمالـسا  هعماج  رد  هک  ار  يا  هتفهن  ياهدادعتـسا  دناوتب  ناشیا  ات  داد  یملع 
نیا هاگتسد ، ّتیساسح  نتخیگنارب  مدع  يراک و  ناهنپ  هیقت و  تیاعر  اب  هکلب  هتشادن ؛ اتـسار  نیا  رد  یتیدودحم  هنوگ  چیه  ماما  هک 

اه و شزومآ  اـب  ار  رفن -  رب 462  غلاب  يدایز -  دارفا  تسناوت  یگنهرف  یـسایس و  صاخ  ياهانگنت  دوجو  اـب  هدرک و  یلمع  ار  اـنعم 
: زا دندوب  ترابع  اهنآ  نیرت  هتسجرب  ( 7) .تسا تسد  رد  اهنآ  کیاکی  مان  هک  دهد  شرورپ  شیوخ  بان  میلاعت 

نیعا نب  هرارز  . 1

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نانیمطا  دروم  رایـسب  هک  تساهنآ  تاقث  زا  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  ناـیوار  نیرت  گرزب  زا  وا 
نامز رد  درک و  كرد  زین  ار  مامه  ماما  نآ  نادنزرف  رـضحم  (ع ،) رقاب ماما  زا  سپ  وا  .تسا  هدش  شیاتـس  نانآ  نابز  زا  اهراب  هدوب و 

.دمآ یم  رامش  هب  اه  نیرتهب  زا  زین  نانآ  تماما 

: دومرف یم  زین  و  ( 8 «.) تسا نایتشهب  ياه  مان  فیدر  رد  تمان  هرارز ، يا  : » دومرف وا  هب  يزور  (ع ) قداص ماـما  هک  تسا  لـقن  یتح 
: زین و  ( 9 «.) تفر یم  نیب  زا  مردـپ  نانخـس  ثیداـحا و  دوـبن ، وا  ياـه  شـالت  وا و  رگا  هک  ار  نیعا  نب  هارز  داـنک  تـمحر  يادـخ  »
ار ناـنآ  تماـیق  زور  رد  هک  دـننک ) یم  يرادـساپ  نآ  زا   ) دـننکفا یم  ندرگرب  هـتفرگ و  راـهنیز  هـب  ار  ناـمیا  هـک  دنتـسه  یهورگ  »

(10 «.) تسا هورگ  نآ  زا  نیعا  نب  هرارز  هک  دینادب  .دنمان  نامیا )   ) نارادساپ
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.تسا هدش  دراو  ناماما  زا  هرارز  نامیا  شیاتس  انث و  رد  هک  يرگید  رایسب  ثیداحا  و 

یفقث ملسم  نب  دمحم  . 2

ياه باتک  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  (ع ) رقاب ماما  زا  يرایـسب  ثیداحا  دوب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  ناـیوار  ناـگرزب و  زا  وا 
.دراد دوجو  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  زا  ینوگانوگ  ياه  شیاتس  زین  وا  دروم  رد  ( 11) .دوش یم  تفای  یثیدح  ربتعم 

: دیوگ یم  روفعی » یبا  نب  هَّللادبع  »

هب خـساپ  يارب  امـش (  هب  یـسرتسد  ناکما  مییامن و  تاقالم  ار  امـش  تعاـس  ره  میناوت  یمن  اـم  متفگ : متفر و  (ع ) قداـص ماـما  دزن  »
 ) مناد یمن  ار  اهنآ  همه  خـساپ  هک  دـننک  یم  ییاـه  شـسرپ  نم  زا  یخرب  هاـگ  درادـن و  دوجو  ناـمیارب  میراد )  هک  ییاـه  شـسرپ 

دزن هدینش و  مردپ  زا  يرایـسب  ثیداحا )  وا (  انامه  دیور ؟ یمن  یفقث  ملـسم  نب  دمحم  غارـس  ارچ  دومرف : ماما  تسیچ )؟ ام  فیلکت 
(12 «.) تسا هدوب  مارتحا  نانیمطا و  لباق  يدرف  وا 

(13 «.) تسین ملسم  نب  دمحم  زا  رت  هیقف  یسک  ام  نایعیش  رد  : » دومرف یم  شا  هرابرد  (ع ) رقاب ماما 

شیوخ ياه  شسرپ  خساپ  دش و  یم  رضاح  (ع ) رقاب ماما  ینارون  رضحم  رد  هزور  همه  دیزگ و  انکـس  هنیدم  رد  لاس  راهچ  تدم  وا 
ماما زا  ثیدح  رازه  هدزناش  و  (ع ) رقاب ماما  زا  ثیدح  رازه  یس  شیوخ ، رمع  تدم  رد  يو  ( 14) .تخومآ یم  سرد  دینش و  یم  ار 

تداـبع هب  مدرم  نیب  رد  وا  نینچ  مه  .تسا  هدیـسر  اـم  تسد  هب  اـهنآ  زا  یتمـسق  هـک  ( 15) درک تیاور  ار  اهنآ  دینـش و  (ع ) قداـص
دوردـب هفوک  رد  يرمق  يرجه  لاـس 150  هب  وا  ( 16) .دمآ یم  رامش  هب  دوخ  نامز  نیتسار  نارگ  شتـسرپ  زا  دوب و  روهـشم  رایـسب ،

(17) .تفگ تایح 
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يدارم ّيرَتخَبلا  نب  ثیل  ریصبوبا ؛ .3

یباتک وا  .درک  لقن  راوگرزب  ود  نآ  زا  زین  ار  يرایـسب  نانخـس  دوب و  (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  نادرگاـش  ناـکیدزن و  زا  زین  وا 
: دیوگ یم  ینوقرقع » بیعش  ( » 18) .دندرک تیاور  نآ  زا  دییأت و  ار  نآ  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  تشاگن 

زا دومرف : خساپ  ماما  مینک ؟ لاؤس  یسک  هچ  زا  میدرک  ادیپ  يا  هلئسم  دروم  رد  شـسرپ  هب  جایتحا  رگا  مدیـسرپ : (ع ) قداص ماما  زا  »
(19 «.) ریصبابا

یلجع هیواعم  نب  دیرُب  . 4

زا یخرب  هک  دوب  یباتک  ياراد  زین  تشاد و  هژیو  یهاگیاج  (ع ) رقاـب ماـما  دزن  دوب و  رهاـم  یهیقف  شیوخ و  راـگزور  ناـگرزب  زا  وا 
(20) .دنا هدرک  تیاور  نآ  زا  وا ، زا  دعب  نادنمشناد 

: دیوگ یم  ءاذِح » هدیبُع  وبا  »

یم نانآ  دروم  رد  گرزب  يادخ  هک  دنتسه  یناسک  زا  دیُرب  ملسم و  نب  دمحم  ریـصب ، وبا  هرارز ، دومرف : هک  مدینـش  قداص  ماما  زا  »
(«. 10و11 هعقاو : ( ) 21 () َنُوبرَقُملا َِکئلُوا  َنوِقباسلا  َنوِقباّسلاَو  : ) دیامرف

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  (ع ) قداص ماما 

.درکن ایحا  ار  مردپ  ثیداحا  تشادن و  هاگن  هدنز  ار  ام  دای  هیواعم  نب  دیرب  ملسم و  نب  دمحم  ریصبوبا ، هرارز ، هزادنا  هب  سک  چیه  »
رب هک  دـندوب  مردـپ  نانیما  نید و  نارادـساپ  نانیا  .داد  یمن  شرتسگ  ار  (ص ) ربمایپ بتکم  نید و  میلاـعت  یـسک  دـندوبن  اـهنیا  رگا 

(22 «.) دنیام اب  ترخآ  رد  مه  دندوب و  کیدزن  ام  هب  ایند  رد  مه  نانآ  .دنتسبرمک  وا  مارح  ادخ و  لالح  زا  يرادساپ 

(23) .دیمرآ كاخ  رد  تشاذگ و  ورف  ار  یگدنز  (ع ) قداص ماما  تماما  نارود  رد  وا 

نب نابا  «، » راـسی نب  لیـضف  «، » ملاـس نب  ماـشه  «، » نیعا نب  نارمح  «، » یفعج دـیزی  نب  رباـج  « ؛ نوچ يرگید  ناـگرزب  ناـیم ، نیا  رد 
.درب مان  ناوت  یم  زین  ار  رصع  نیا  ( 24) ناگتخیهرف ناگرزب و  زا  رگید  يرایسب  و  بلغت ،»
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ثیدح نیودت  يزیر  یپ 

دـش مالـسا  ناهج  ریگ  نماد  يزیگنارب  فسأت  دادخر  دمآ ، دوجو  هب  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یقیمع  تافارحنا  یپ  رد 
مدرم ینید  گنهرف  یناشیپ  رب  زارد  نایلاس  نآ  راب  نایز  راثآ  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  نیودـت  زا  يریگولج  نآ  و 

هب دیدش  يریگولج  تیب : لها  كانبات  نانخس  و  (ص ) يوبن ثیداحا  نتـشاد  ظوفحم  نتـشاگن و  زا  نرق  کی  هب  کیدزن  .دنام  یقاب 
دروآ يور  مدرم  داقتعا  گنهرف و  هب  اهنآ  لعج  و  (ص ) يوبن ثیداحا  هنیمز  رد  تافیرحت  زا  یمیظع  لیس  نآ  ياج  هب  دمآ و  لمع 
دمحم نب  رکبوـبا   » هب ار  ثیداـحا  نیودـت  ناـمرف  زیزعلادـبع » نب  رمع   » هک يرجه  لاس 100  ات  تفاـی ؛ ترهـش  تایلیئارـسا »  » هب هک 

ندنادرگزاب هب  دـش ، یم  هدرمـش  (ع ) یلع باحـصا  زا  تفر و  یم  رامـش  هب  نیعبات  ناگرزب  لاجر و  زا  هک  وا  .درک  رداص  يراصنا »
نایب درب و  ار  هرهب  لامک  ییانثتـسا  تصرف  نیا  زا  (ع ) رقاب ماـما  ( 25) .تسبرمک ثیدح  نیودت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  كدـف 
تیب لها  بتکم  هدـنیامن  (ع ) رقاب ماما  عقاو ، رد  .دـندرک  لقن  ثیدـح  رازه  اه  هد  ناشیا  زا  فلتخم  نایوار  درک و  زاغآ  ار  ثیداـحا 

.دوب مالسلا  مهیلع  نیموصعم  كانبات  ثیداحا  هدنهد  ناماس  رس و  نیتسخن  مالسلا و  مهیلع 

نیدب دنتسب و  ماما  نانخـس  يرادهاگن  نتـشاگن و  هب  رمک  ماما ، غیرد  یب  ياه  شالت  ندید  اب  تقو  نیثدحم  زا  يرایـسب  ور ، نیا  زا 
.تسا (ع ) قداص ماما  و  (ع ) رقاب ماما  زا  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رتشیب  ببس ،

داهتجا يراذگ  ناینب 

یم جارختـسا  هیعرـش  هلدا  زا  ار  یعرـش  ماکحا  نآ  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  تسا  لوصا » ملع   » مالـسا مولع  گرزب  ياه  هخاش  زا  یکی 
وا يارب  داهتجا  هکلم  دراد و  مربم  زاین  نآ  هب  یعرـش  ماکحا  طابنتـسا  يارب  دـهتجم  تسا و  نآ  رب  فقوتم  داهتجا  ور ، نیا  زا  .دـننک 

.دشاب هتشاد  لماک  ییانشآ  نآ  ياه  ثحب  یمامت  هب  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  لصاح 
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دوجو هب  ار  نآ  دعاوق  درک و  سیسأت  ار  ملع  نیا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  (ع ،) رقاب ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  یعیـش  نادنمـشناد  یمامت 
(26) .دوشگ یمالسا  نادنمشناد  يور  هب  ار  داهتجا  هزاورد  هلیسو  نیدب  دروآ و 

.تفای ترهش  نییلوصا  نیب  رد  اه  مان  نیا  هب  درک  سیسأت  ماما  هک  ار  يدعاوق 

...و رابخا  نیب  ضراعت  جالع  ررض ، یفن  هدعاق  غارف ، هدعاق  زواجت ، هدعاق  باحصتسا ،

هک يا  هنوگ  هب  .تسا  دوجوم  یلوصا  ياه  باتک  رد  تسا ، هدش  دراو  اهنآ  دروم  رد  ماما  زا  هک  يرابخا  هارمه  هب  دعاوق  نیا  یمامت 
رارق یلوصا  دـعاوق  يانبم  ار  نآ  و  ( 27) تفرگ رارق  هقف  لوصا  رد  گرزب  يا  هدـعاق  سیـسأت  هیام  نورد  تایاور ، نیا  زا  کـی  ره 

(28) .دنداد

داهتجا تسردان  ياه  هویش  اب  هزرابم 

« سایق  » دننام داهتجا ، رد  تسردان  ياه  هویش  یخرب  ذاختا  اب  يا  هدع  دوشگ ، نادنمـشناد  يور  هب  ار  داهتجا  باب  یتقو  (ع ) رقاب ماما 
باتک ّصن  اب  تفلاخم  هب  هاگ  هنوگ ، نیا  ینیناوق  اب  نانآ  .دندرک  ور  هبور  يدج  يرطخ  اب  ار  یعرش  ماکحا  طابنتـسا  ناسحتـسا »  » و

(29) .دنتساخرب (ص ) ادخ لوسر  هریس  ّتنس و  و 

دراو ار  یتاسایق  بیجع و  يواتف  وا  .تفای  ترهـش  هفینح » وبا   » مان هب  هک  درب  مان  تباـث » نب  ناـمعن   » زا ناوت  یم  نادنمـشناد ، نیا  زا 
نایفس  » زا ناوت  یم  دارفا  نیا  رگید  زا  ( 30) .تسا تسد  رد  نونکا  يواتف  نیا  هک  داد  ییاهاوتف  دوخ  هقیلـس  نامگ و  هیاپ  رب  درک و 

زین وا  زا  ( 31) .دنا هدرک  رکذ  (ع ) قداص ماما  نایفارطا  زا  ار  وا  زین  یخرب  هک  درب  مان  يروث » نایفس   » هب روهشم  قورسم » نب  دیعس  نب 
(32) .دنتفرگ یم  رارق  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نعل  دروم  هاگ  نانآ  .دراد  وا  یشیدناژک  رب  تلالد  هک  تسا  تسد  رد  یتایاور 
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هراومه ماکحا ، طابنتـسا  رد  تسردان  ياه  هویـش  يریگ  راک  هب  هابتـشا و  ياـه  تشادرب  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  تیمها  هچنآ 
یم صاصتخا  دوخ  هب  یگنهرف  تازرابم  هنیمز  رد  زین  ار  (ع ) رقاب ماما  ياه  شالت  زا  یشخب  هدوب و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّمذ  دروم 

: دومرف یم  دوخ  هتسراو  باحصا  هب  داهتجا  حیحص  ياهدرکراک  يریگراک  هب  هویش و  نیا  ندودز  يارب  ماما  .تسا  هداد 

نارود رد  نز  رب  هک  یلاح  رد  داد ، رارق   ( مکح طابنتـسا   ) كالم ار  سایق  ناوت  یم  هنوگچ  .تسین  رادرب  ساـیق  ادـخ  لوسر  تنـس  »
(33 (.»؟ تسین بجاو  زامن  ياضق  یلو  تسا ، بجاو  هزور  ياضق  شا  یگدعاق 

راظتنا گنهرف  هعسوت 

( جع  ) نیرخآ ماما  راظتنا  گنهرف  يوس  هب  تما  نداد  قوس  بان ، مالـسا  فراعم  رـشن  رد  (ع ) رقاب ماما  قیمع  هدرتسگ و  ياه  شالت 
ياـه شـسرپ  هب  نداد  خـساپ  و  (ص ) دـمحم لآ  جرف  ناـهنپ  ياـیاوز  ندرک  نشور  اـب  اـت  دوب  نآ  رب  گـنهرف  نیا  نییبت  رد  وا  .دوب 

.دنک بیغرت  وا  روهظ  راظتنا  هب  ار  نارظتنم  زین  یفرعم و  رایتخا  زا  جراخ  يدادادخ و  يرما  ار  وا  روهظ  تبیغ و  نوگانوگ ،

: دیوگ یم  هیفقث » یناه  ما  »

ناشیرپ ارم  هدرک و  روطخ  ملد  رب  ادخ  باتک  زا  يا  هیآ  مرورس ! متفگ : مدیسر و  (ع ) رقابلا یلع  نب  دمحم  مرورـس  تمدخ  دادماب ، »
15 و ریوکت : ( ) ِسّنُکلا راوَجلا  ِسَّنُخلاـِب  مِسُقا  ـالَف  : ) متفگ .یناـه  ّما  يا  سرپب  دومرف : .تسا  هدوبر  رد  ممـشچ  زا  باوخ  هتخاـس و 

یتبیغ وا  يارب  تسا و  نامدود  نیا  يدهم  وا  .تسا  نامزلا  رخآ  رد  يدولوم  وا  .يدیسرپ  يا  هلئـسم  بوخ  یناه ، ّما  يا  دومرف : ( 16
لاح هب  اشوخ  یبایرد و  ار  وا  رگا  وت  رب  اـشوخ  دـنبای و  یم  تیادـه  زین  یهورگ  دـنوش و  یم  هارمگ  نآ  رد  یماوقا  هک  دوب  دـهاوخ 

(34 «.) دبایرد ار  وا  هک  یسک 
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یمالسا لیصا  گنهرف  رشن 

نآرق زا  حیحص  يریگ  هرهب  تفایزاب  . 1

يربخ نآرق  هب  لمع  زا  اما  تفر ، یم  شیپ  نآرق » ندوب  یفاک   » راعـش اب  (ص ) يوبن ثیداحا  نیودت  زا  يریگولج  تسایـس  دنچ  ره 
.دش یم  هدافتسا  اهنآ  مان  ندش  هدنز  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رشن  زا  يریگولج  يارب  يرازبا  تروص  هب  نآ  زا  طقف  دوبن و 

هب يأر ، هب  ریسفت  لیوأت و  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوریپ  یبوکرـس  یـسایس و  ضارغا  هب  یبای  تسد  يارب  يرازبا  هب  ادخ  باتک 
.دوب دیدش  ياوزنا  رد  نآرق  عقاو ، رد  هدش و  لیدبت  نیفلاخم  یبوکرس  رازبا 

نیفلاخم و تشم  دودز و  ار  اه  ماهبا  زا  يرایـسب  تایآ ، تسرد  ریـسفت  ندرک  وگزاب  اب  نآرق  رّـسفم  نیرتهب  هاگیاج  رد  (ع ) رقاب ماما 
رب هاوگ  ار  ادخ  مالک  تسج و  یم  هرهب  نآرق  تایآ  زا  دوخ  ياهاعّدـم  ندـیناسر  تابثا  هب  يارب  هراومه  وا  .درک  زاب  ار  نایوجدوس 

: دومرف یم  تفرگ و  یم  شیوخ  نخس 

(35 «.) میامن توالت  ناتیارب  ار  نآ  هب  طوبرم  هیآ  ات  هدمآ  نآرق  ياجک  رد  یتفگ )  هک  نیا   ) دینک لاؤس  نم  زا  میوگ  یم  ار  هچ  ره  »
: دورس وا  هرابرد  ماما  رصع  مه  رعاش  ینهج » نیعا  نب  کلام   » هک تشاد  طلست  نآرق  تایآ  رب  يا  هزادنا  هب  ماما 

رد (ع ) رقاب ماـما  رگا  دراد و  ار  نآ  ياـناد  نیرتهب  شیرق  هک  دـننادب  دـیاب  دـنیآ ، رب  نآرق  مولع  يوجو  تسج  ددـص  رد  مدرم  رگا  »
(36 «) ...دومن دهاوخ  میسرت  نآ  يارب  يدایز  عورف  دیاشگ ، نخس  هب  بل  ینآرق  مولع 

تیاور نآ  زا  ریـصب » وبا   » نوچ ناگرزب  زا  يرایـسب  و  رذنم » نب  دایز   » هک تشاگن  نآرق  ریـسفت  رد  یباتک  ماما  هک  تسا  رکذ  نایاش 
(37) .دندرک
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یملع ییوگخساپ  تیعقوم  یهقف و  تیعجرم  . 2

.دوب مدرم  یهقف  لیاسم  هب  ییوگخساپ  رد  ماما  یلمع  تیعجرم  یمالسا ، میلاعت  رشن  ياتسار  رد  ماما  ریگ  مشچ  ياه  شالت  رگید  زا 
: دیوگ یم  یلامث » هزمح  وبا  »

زا متفگ : ادخ ؟ هدنب  يا  یتسیک  دیسرپ : درک و  مالس  دمآ و  نم  دزن  يدرم  هک  مدوب  هتسشن  (ص ) ربمایپ دجسم  رد  (ع ) رقاب ماما  دزن  »
هدامآ هلئـسم  لهچ  تفگ : تسیچ ؟ وا  اب  تراک  هلب ، متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  رفعج  ابا  اـیآ  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  متـسه ، ناـیفوک 

لها زا  یتعامج  هک  یلاح  رد  دـش ؛ دراو  ماـما  ماـگنه ، نیا  رد  ...منک  لـمع  دـیاب  مادـک  هب  منادـب  اـت  منآ  باوج  یپ  رد  ما و  هدرک 
شسرپ تسشن و  ماما  کیدزن  زین  درم  نآ  .دندیسرپ  یم  ماما  زا  جح  لیاسم  دروم  رد  دندوب و  يو  هارمه  اه  ناتسا  رگید  ناسارخ و 

(38 «.) تفرگ خساپ  درک و  حرطم  ار  دوخ  ياه 

يارب دندید  یم  ار  ترضح  هاگ  ره  رمع ،» نب  مصاع   » و ینامی » سوواط  «، » هماعد نب  هداتق   » نوچ نادنمـشناد  زا  يرایـسب  نینچمه ،
نیا زا  يدایز  ياه  هنومن  .دـندرک  یم  لاؤس  ماما  زا  یلاـح  ره  رد  دنتـسج و  یم  هرهب  تاـظحل  زا  دوخ  ياـه  شـسرپ  نتفرگ  خـساپ 

(39) .تسا هدمآ  خیرات  رد  اه  خساپ  شسرپ و  اهوگو و  تفگ  هنوگ 

ماما هاگیاج  یتفایهر  ندناسانش  . 3

نیا اب  ات  دوب  ددص  رد  تشاد و  یم  لوذـبم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتسود  يوس  هب  اه  لد  بلج  يارب  یناوارف  شالت  (ع ) رقاب ماما 
نب مکح   » .دنایامنب نانآ  هب  ار  يراگتـسر  تاجن و  هلیـسو  دـنک و  میـسرت  مدرم  يارب  رت  نشور  يا  هنوگ  هب  ار  تماما  هاگیاج  هویش ،

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يراذگ  ریثأت  ناتساد  یط  هبیتع »
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: تفگ داتسیا و  رد  هناتسآ  رب  .دش  سلجم  دراو  نانز  اصع  يدرمریپ  هک  مدوب  هتسشن  یماحدزا  رپ  سلجم  رد  (ع ) رفعج ابا  رانک  نم  »
سپ .دومن  مالـس  زین  نانآ  هب  درک و  نیرـضاح  هب  ور  سپـس  .تفگ  شمالـس  خساپ  ماما  .ربمایپ  روپ  يا  وت  رب  ادـخ  تمحر  دورد و 

 ) امش نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  داب ! تیادف  مناج  هک  هد  ياج  دوخ  کیدزن  ارم  ادخ ، هداتـسرف  رـسپ  يا  تفگ : دمآ و  ماما  يور  شیپ 
و تیب )  لها  امـش (  اب  یتسود  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  متـسود و  درادـب  تسود  ار  امـش  هک  ره  اب  مراد و  یم  تسود  ار  تیب )  لها 
یهارمگ و رطاخ  هب  نانآ  اب  ما  ینمـشد  هک  دـنگوس  مرازیب و  امـش  نانمـشد  زا  نم  .تسین  يویند  عماطم  رطاـخ  هب  ناـت  نارادتـسود 
، موش تیادف  .ما  هداد  رارق  مشچ  رب  ار  ناتروتسد  مارح و  ار  ناتمارح  مناد و  یم  لالح  ار  امـش  لالح  هک  دنگوس  .تسا  ناش  ینوبز 
دـناشن و دوخ  يولهپ  هک  دـناوخ  شیپ  هب  ردـقنآ  ار  وا  .اـیب و  رتولج  دوـمرف : وا  هب  ماـما  تسه ؟  ( يراگتـسر زا  يدـیما (  نم  رب  اـیآ 

دزن یتسب ، رب  تخر  ایند  زا  هک  هاگ  نآ  داد : خساپ  مردپ  دیـسرپ و  ار  نیمه  (ع ) نیـسحلا نب  یلع  مردپ  زا  يدرم  درمریپ ! يا  دومرف :
، ددرگ یم  هدوسآ  ترطاـخ  دـبای ، یم  رورـس  تلد  .يوش  یم  دراو  شنادـنزرف  و  (ع ) نیـسح و  (ع ) نسح (ص ،) ادـخ لوسر  مدـج 
 ) دیسر اجنیا  هب  تناج  هک  هاگ  نآ  يوش و  یم  رضاح  تراگدرورپ  دزن  هنوگ  نیرتهب  هب  دوش و  یم  نشور  ناشرادید )  هب   ) تمشچ
زا درمریپ  .دش  دهاوخ  تمشچ  ینشور  ترخآ ، یناگدنز  دوب و  یهاوخ  ام  اب  هاگلزنم  نیرتالاب  رد  دومرف ) هراشا  درمریپ  يولگ  هب  و 
هک هاگ  نآ  یتسار  هب  ایآ  ربکا ! هَّللا  تفگ : رایـسب  یقایتشا  روش و  اب  درمریپ  .تفگ  شیارب  مه  زاب  ماـما  هنوگچ ؟ دیـسرپ : يدنـسرخ 

...و منک ؟ یم  نشور  هدید   ( ناشرادید زا   ) موش و یم  دراو  شنادناخ  ربمایپ و  دزن  مریمب 
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نیا ندـید  اب  زین  نیرـضاح  .تسـشن  نیمز  رب  تفرگ و  الاب  شا  هیرگ  دـش ، تسـس  شناوناز  دـیوارت ، درمریپ  راسخر  رب  قوش  کشا 
تیادف ادخ ، هداتـسرف  دنزرف  يا  تفگ : درمریپ  .درک  كاپ  درمریپ  نامـشچ  زا  کشا  ماما  .دیوارت  نوریب  ناشقوش  کشا  يزاب  قشع 

ار ماما  تسد  دوشگ و  نابیرگ  هاگ  نآ  .دیشک  شنامـشچ  تروص و  رب  دیـسوب و  تفرگ  ار  ماما  تسد  .هدب  نم  هب  ار  تتـسد  مدرگ 
: دومرف درک و  ور  نیرضاح  هب  ماما  .تفر  داب و  مالـسلا )  مهیلع  تیب  لها   ) امـش رب  ادخ  مالـس  تفگ : تشاذگ و  دوخ  بلق  يور  رب 

هدـیدن هدز  ترـسح  نینچ  ار  یـسلجم  زگره  دـیوگ : یم  يوار  .دـنک  هاگن  وا  هب  دـنیبب  ار  تشهب  لها  زا  يدرم  دراد  تسود  هک  ره 
(40 «.) مدوب

ینید ياه  هزومآ  جیورت  نوناک  شیاین ؛ . 4

هعاشا يارب  شیاین  نابز  زا  يریگ  هرهب  ینافرع ، دـنلب  ياه  هزومآ  ینید و  میلاـعت  رـشن  هنیمز  رد  ناـماما  زراـب  ياـه  تیلاـعف  زا  یکی 
ییوگروز و یهابت ، داسف و  مطالتم  جاوما  ار  هعماج  هک  یماگنه  رد  نانآ  .تسا  یگدنز  تالاح  یمامت  رد  ادـخ  اب  طابترا  گنهرف 
دـیاقع و زا  یـشخب  نایب  يارب  دـندرک و  یم  زاین  زار و  شیوخ  يادـخ  اب  دوب ، هدـیدرون  رد  يزیتس  مالـسا  ناقفخ و  يرـالاس و  رز 

یم ارف  نایوگروز  اب  هزراـبم  راـگدرورپ و  هب  رتشیب  هجوت  هب  ار  مدرم  اـعد ، رگنـس  رد  دـنتفرگ و  یم  هرهب  اـعد  زا  یمالـسا  گـنهرف 
اهنآ شیاین  رد  هک  يریباعت  هب  هجوت  اب  دوب ، گرزب  يادخ  شتسرپ  یگدنب و  شیاین ، نیا  رد  نانآ  یلصا  دوصقم  دنچ  ره  .دندناوخ 
ناوت یم  زین  ار  ...و  ملظ  ربارب  رد  توکـس  مدـع  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  تفـالخ  نوـچ  یمیهاـفم  نآ ، يـال  هبـال  زا  دراد  دوـجو 

.تفایرد
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مهیلع تیب  لها  هب  مانـشد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دروخ و  یم  مشچ  هب  (ص ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هلمج  هیعدا ، رتشیب  رد 
رد (ع ) رقاب ماما  .دوب  هدش  هدرپس  یشومارف  تسد  هب  ادخ  تایآ  هدش و  تقو  نانارمکح  جیار  هکس  (ع ) نینمؤملاریما هژیو  هب  مالـسلا 

: دیامرف یم  نینچ  ادخ ، زا  دوخ  ياه  هتساوخ  تفایرد  يارب  یشیاین 

زا یخرب  رب  ار  اهنآ  ای  يداتـسرف و  ورف  تباتک  رد  ای  يدیمان و  دوخ  ار  اهنآ  هک  مناوخ  یم  تیاه  مان  یمامت  هب  ار  وت  اراگدرورپ ، »... 
زا هلیسو  ممـشچ و  رون  ار  نآ  یهد و  رارق  مبلق  راهب  ار  نآرق  یتسرف و  دورد  وا  نادناخ  و  (ص ) دمحم رب  هک  یتخومآ  ارف  تناگدنب 

(41 «.) ...یهد رارق  میاه  مغ  ندرب  نیب 

، تلاسر يروحم ، ادـخ  یتسرپ ، هناـگی  هنیمز  رد  ار  یمالـسا  تسرد  تاداـقتعا  لـیاسم ، نیا  رب  نوزفا  دوخ  ياـهاعد  رگید  رد  ماـما 
(42) .دندرک یم  نایب  زین  ...و  ناطیش  ياه  هسوسو  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب 

: اه یقرواپ 

1421 لوا ، پاچ  یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا  اج ، یب  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآ  رهـش  نبا  یلع ، نب  دمحم  رفعج  وبا  ( 1
ص 211. ج 4 ، ق ،

ص 230. ج 2 ، ات ،  یب  تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، داشرالا ، دیفم ، خیش  نامعن  دمحم  نب  دمحم  ( 2

ص 231. نامه ، ( 3

ص ج 1 ، ات ، یب  تاعوبطملل ، فراـعتلا  راد  توریب ، هعیـشلا ، ناـیعا  نیما ، نسحم  دیـس  ص 221 ؛ ج 4 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  ( 4
.651

ص 9. ج 18 ، هعیشلا ، لیاسو  1409 ق ، تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  نسح ، نب  دمحم  ( 5
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.هجحلا باتک  ج 2 ، هوسا ، تاراشتنا  مق ، یفاک ، لوصا  ینیلکلا ، بوقعی  نب  دمحم  .ن ك : ( 6

.142 صص 102 -  لوا ، پاچ  1381 ق ، هیردیحلا ، هعبطم  فجن ، یسوطلا ، لاجر  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعجوبا  ( 7

ص 345. ج 2 ، 1404 ق ، تیبلا ،: لآ  هسسؤم  مق  لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  یسوط ، نسح  نب  دمحم  رفعج  وبا  ( 8

ص 348. نامه ، ( 9

ص 378. نامه ، ( 10

ص 578. 1417 ق ، یتالحملا ، هبتکم  مق ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا  يرهوج ، دمحم  ( 11

ص 383. ج 2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 12

ص 391. نامه ، ( 13

.نامه ( 14

ص 650. ج 1 ، هعیشلا ، نایعا  ص 386 ، نامه ، ( 15

ص 51. هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  تاروشنم  مق ، صاصتخإلا ، دیفم ،) خیش   ) يدادغبلا يربکعلا  نامعنلا  نب  دمحم  ( 16

ص 324. 1407 ق ، یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، یشاجنلا ، لاجر  یفوک ، یشاجن  نب  یلع  نب  دمحا  سابعلاوبا  ( 17

ص 321. یشاجنلا ، لاجر  ( 18

ص 400. ج 2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 19

.112 یشاجنلا ، لاجر  ( 20

ص 348. ج 2 ، لاجرلا ، هفرعم  رایتخا  ( 21

ص 66. صاصتخالا ، نامه ؛ ( 22

ص 112. یشاجنلا ، لاجر  ( 23

.104 صص 102 -  یسوطلا ، لاجر  ( 24

یف بهذلا  تارکذت  یلبنحلا ، يرکعلا  دـمحم  نب  دـمحا  نب  یحلادـبع  حالفلاوبا  دامع  نبا  ص 232 ؛ ج 11 ، لاجرلا ، سوماـق  ( 25
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ص 90. ج 2 ، لوا ، پاچ  1408 ق ، ریثک ، نبا  راد  توریب ، بهذ ، نم  رابخا 

ص 226. ج 1 ، لوا ، پاچ  ع)139 ق ، ، ) نامعنلا هعبطم  فجن ، ، 7 رقابلا دمحم  مامالا  هایح  یشرق ، فیرش  رقاب  ( 26
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، قودصلا هبتکم  نارهت ، ماکحالا ، بیذهت  یسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  ابا  ص 1006 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : ( 27
، توریب رابخالا ، نم  فلتخا  امیف  راصبتـسالا  یـسوطلا ، یلع  نب  نسحلا  نب  دـمحم  رفعج  ابا  ص 446 ؛ ج 1 ، لوا ، پاـچ  1417 ق ،

ص 183. ج 1 ، موس ، پاچ  1406 ق ، ءاوضالاراد ،

یضترم ص 41 ؛ لوا ، پاـــچ  1417 ق ، ینیمخ ، ماـما  راـثآ  رـشن  مـیظنت و  هسـسؤم  نارهت ، باحــصتسالا ، ینیمخ ، هَّللا  حور  ( 28
، ردص رقاب  دـمحم  737 ؛ و 697 ، صص 564  ج 2 ، مشـش ، پاـچ  1416 ق ، یمالـسا ، رـشن  هسـسؤم  مق ، لوصالا ، دئارف  يراصنا ،

ص 454. ج 1 ، 1421 ق ، ردصلا ، دیهشلل  هیصّصختلا  تاساردلا  ثاحبالا و  زکرم  مق ، لوصالا ، ملع  یف  سورد 

ص 641. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا  ( 29

.386 صص 376 -  ج 10 ، 1415 ق ، مود ، پاچ  یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  مق ، لاجرلا ، سوماق  يرتستلا ، یقت  دمحم  .ن ك ، ( 30

ص 255. ثیدحلا ، لاجر  مجعم  نم  دیفملا  ( 31

ص 306. ج 2 ، 1403 ق ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 32

ص 307. ج 2 ، راونالاراحب ، ( 33

ج 1390 ق ، قودصلا ، هبتکم  نارهت ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودصلا ، یمقلا  هیوباب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  ( 34
ص 330. ، 1

ص ج 2 ، 1416 ق ، مود ، پاچ  رشنلا ، هعابطلل و  هوسالاراد  مق ، جاجتحالا ، یـسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  ( 35
.169

تاروشنم فجن ، بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  هدمع  هبنع ، نبا  هب  فورعم  ینـسحلا  نب  یلع  نب  دمحا  نیدلا  لامج  دیـس  ( 36
، مق همئـألا ، هفرعم  یف  همهملا  لوـصفلا  یکلاـم ، دـمحا  نبا  دـمحم ، نب  یلع  ص 195 ؛ مود ، پاــچ  1380 ق ، هیردـیحلا ، هعبطملا 

ص 226. ج 2 ، داشرالا ، ص 879 ، ج 2 ، 1422 ق ، لوا ، پاچ  هیفاقثلا ، ثیدحلاراد  هسسؤم 
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ج 1422 ق ، لوا ، پاچ  تیبلا ، لهأل  یملاعلا  عمجملل  رـشنلا  هعابطلا و  زکرم  مق ، هیادهلا ، مالعا  تیبلا ، لهال  یملاعلا  عمجملا  ( 37
ص 215. ، 7

ص 357. ج 46 ، راونالاراحب ، ( 38

.354 صص 349 -  نامه ، ك : ن ، ( 39

ص 361. ج 46 ، راونالاراحب ، ( 40

یملعـالا هسـسؤم  تاروـشنم  توریب ، تاداـبعلا ، جـهنم  تاوعدـلا و  جـهم  سوواـط ، نب  رفعج  نـب  یـسوم  نـب  یلع  مساـقلاوبا  ( 41
ص 213. موس ، پاچ  1414 ق ، تاعوبطملل ،

219 و 357. صص 212 -  نامه ، .ن ك : ( 42

(38 ( ) مالسلا هیلع   ) قداص ماما 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یناگدنز  زا  ییوترپ 

هراشا

یسردم یقت  دمحم  دیس  هللا  تیآ  : هدنسیون

( مالسلا هیلع    ) قداص ماما  یناگدنز  زا  ییوترپ 

کی داجیا  هب  تسد  ماما  رگا  .دوب  اه  نارود  نیرتدـعاسم  نیرت و  بسانم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رـصع  هک  دـنرواب  نیا  رب  یخرب 
یمرب تشاد ، شلوسر  ادخ و  رظن  زا  ار  نآ  يراد  هدهع  یگتـسیاش  هک  یـسک  هب  تفالخ  نآ  یط  هک  دز  یم  یقح  یبهذـم  بالقنا 

رب نامز  هک  ییاه  هدرپ  نآ  رد  هک  دمآ  یم  باسح  هب  یمالـسا  خـیرات  رد  یـساسحرایسب  لّوحت و  هرود  رـصع ، نیا  هک  ارچ  .تشگ 
یّتح قداص  ماما  هک  تسا  نآ  ّتیعقاو  .تساـعّدا  نیا  زاریغ  ّتیعقاو  اـّما  دوب ، هتفر  راـنک  دوب  هدیـشک  ینید  قیاـقح  اـهتّیعقاو و  يور 

.دنک راهظا  ار  دوخ  توعد  یسایس  هنحص  رد  تسناوتن  مه  زور  کی 

نآ هک  یلاح  رد  دنتـشادن  كاب  ناشنافلاخم  بالقنا  شتآ  نتخاس  شوماخ  هار  رد  یتیانج  هنوگ  چـیه  زا  میتفگ ، هک  نانچ  ناـّیوما ،
.تسجن يرای  متس  ملظ و  زا  داد  لدع و  يارجا  يارب  دربن و  هانپ  لطاب  هب  ّقح  هار  رد  زگره  ترضح 
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ناّیوما زا  دوخ  تموکح  ياه  هیاپ  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  يارب  هن  دندوب و  دوخ  يوما  ناردارب  زا  رترادرک  شوخ  هن  مه  ساّبع  ینب 
نیدب دنبوکب و  مه  رد  یتخـس  هب  ار  هّیما  ینب  تموکح  دنتـسناوت  نانآ  هک  دوب  ور  نیمه  زا  .رتراددوخ  يزاب  گنرین  يزیرنوخ و  رد 

.دیدرگ هضراعم  هفیاط  ود  نیا  نایم  دش و  هتفوک  مهرد  لطاب  اب  هّیما  ینب  تموکح  ناس 

هدروآ دوجو  هب  نویبلاـط  هک  يا  یمومع  یتیاـضران  زاودنتـسج  دوس  مشاـه  ینب  توـعد  يارب  یتـکرح  ره  زا  ساـّبع  ینب  نینچمه ،
کی ییاپرب  ور  نیمه  زا  .دندناوخ  یمزاب  نانآ  شوگ  رد  ار  مدرم  گرزب  ياهنامرآ  اهوزرآ و  هتسویپو  دندرک  يرادرب  هرهب  دندوب ،

دوخ سّدـقم ، ياهتمرح  ندـیرد  ناهانگ و  یب  ياهنوخ  نتخیر  زا  نآ  رد  هک  یبالقنا  صوصخب.دوبن  ریذـپ  ناـکما  یعیـش  بـالقنا 
ناشیارصع و رد  هچ  ماما  ياهومع  رـسپ  زا  يا  هفیاط  هک  تسا  نیا  نایـساّبع  رـصعرد  مایق  تاناکما  دوبن  لیالد  زا  یکی  .دوش  يراد 

ناّیوما رصع  رد  ناشناردپ  هک  دوب  یتشون  رـس  نامه  نانآ  تشونرـس  دنتفاین و  تسد  ّتیقفوم  هب  اّما  دندرک ، بالقنا  نآ ، زا  دعب  هچ 
.دنتشگ ور  هب  ور  نآ  اب 

یم متخ  زین  یـسایس  یبالقنا  هب  هک  دوب  يرکف  یبالقنا  ياه  هیاپ  ماکحتـسا  هشیدنا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دراوم ، نیا  دوجو  اب 
مخت نتـشاک  يارب  هتـسیاش  ییاضفداجیا  هب  رجنم  هک  یخیرات  ینید و  قیاقح  نشور  هدرپ و  یب  شرتسگ  ورـشن  اب  دوصقم  نیا  .دـش 
ماما راوگرزب  دنزرف  مالسلا ، هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  دش  حرطم  هک  اجنآ  ات  دمآ ، یم  تسد  هب  دش ، یم  یـسایس  يرکف و  بالقنا 
هدـش لامیاپ  ّقحو  هدـش  بصغ  تموکح  ندـنادرگ  زاب  زا  دوب  يریبعت  تقیقح  رد  هلأسم  نیا  تسا !! دّـمحم  لآ  مئاق  نامه  قداص ،

نتخاس نوگرگد  رد  هک  يا  هدرتسگ  تاهّجوت  اهتیاعر و  زا  رما  نیا  رذـگهر  زا  هعیـش  اریز  ناـنآ ، هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ 
هب هشقن  نیا  زار و  نیا  ياشفا  اب  یعیش  تضهن  ناوریپ  ناهاوخ و  اوه  اّما  دنتشگ ، رادروخ  رب  تشاد ، یگرزب  تاریثأت  یسایس  عاضوا 

دـنتخادنا و دـنب  رد  رایـسب  ياهلاس  يارب  دندرکریگتـسد و  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـندرک و  تناـیخ  تضهن 
.دنتشاد اور  هعیش  ّقح  رد  ار  اهتبیصم  اه و  هجنکش  نیرتدب 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  تماما  هرود 

نشور و مشش ، ماما  هون  اضر  ماما  نامز  رد  دیـشرلا ، نوراه  گرم  زا  سپ  ات  نانچمه  دوب ، هدیرفآ  قداص  ماما  هک  یبالقنا  حور  اّما 
هیلع یلع  نادـنزرف  هب  تفالخ  ندـنادرگ  زاب  يارب  میقتـسم  یهار  عقاو  رد  هک  ترـضح  نآ  يدـهع  تیـالو  نـالعا  هب  دوب و  هدـنیاپ 

.دسر تداهش  هب  نومأم  گرم  زا  شیپ  اضر  ماما  هک  دوب  نآ  ریدقت  یلو  .دش  رجنم  دوب ، مالسلا 

قلخ بالقنا  يارب  هدامآ  حلاص و  ییاضف  دش ، راد  هدـهعار  نیملـسم  تماما  شردـپ  زا  سپ  هک  ییاهلاس  رد  قداص  ماما  لاح  ره  هب 
یم هک  ار  یهارو  دزاس  یلمع  اردوخ  هشقن  یمارآ  هب  ترـضح  نآ  هک  دـهدن  هزاجا  مکاـح  هاگتـسد  هک  دوب  یعیبطور  نیا  زا  .درک 

نایساّبع اب  ماما  طباور  عطق  اریز  تساوخ ، یمن  رب  هضراعم  هب  تموکح  هاگتسد  اب  ًامیقتـسم  هاگ  چیه  يو  هچ  رگا  .دنک  یط  دهاوخ 
.دوب يو  رب  نانآ  دیدش  رهق  روز و  راشرس و  مشخ  هدنزیگنارب  نانآ و  يارب  دب  يرادشه 

رگید نوچمه  ارچ  داد : ماغیپ  ماـما  هب  يو  .دوش  باـکر  مه  وا  اـب  روج ، همئا  نوچمه  اـت  تساوخ  قداـص  ماـما  زا  روصنم  راـب  کـی 
: داد خساپ  وا  هب  قداص  ماما  يریگ ؟ یمن  ارام  رب  رود و  نامدرم 

ار وت  هک  یتسه  یتمعن  رد  هن  وت  دشاب و  نآ  ياّنمت  ار  ام  هک  تسین  وت  دزن  يزیچ  میـسرتب و  وت  زا  نآ  رطاخ  هب  هک  میرادن  يزیچ  ام  "
."؟ مییآ راک  هچ  هب  وت  دزنام  سپ  .میهد  ّتیلست  ار  وت  نآ  رطاخ  هب  هک  یتبیصم  رد  هن  مییوگ و  تینهت  نآ  رطاخ  هب 

.ییوگ نامتحیصن  ات  وش  هارمه  ام  اب  تشون : ماما  هب  روصنم 
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: داد خساپ  وا  هب  ترضح 

". دیوج یمن  تبحاصم  وت  اب  دهاوخار  ترخآ  هک  ره  دیوگ و  یمن  تحیصن  ار  وت  دهاوخ  ار  ایند  هک  ره  "

راکـشآ یبوخب  نم  دزن  رد  ار  نایوج  ترخآ  ناهاوخایند و  لزانم  توافت  وا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : خـساپ  نیا  ندـناوخ  اب  روصنم 
.تخاس

منیب یم  هتـسیاش  متفای ، تغارف  شرـصع  مه  ياهتموکحاب  دروخ  رب  رد  قداص  ماما  تسایـس  هدرتسگ  طوطخ  حیـضوت  زا  هک  نونکا 
یهاوخ ّقح  مرج  هب  اهنت  مه  نآ  ، شنارای زا  یخرب  رب  ای  ترضح  رب  همکاح  هاگتـسد  هیحان  زا  هک  ییاهراشف  اهیتخـس و  زا  یخرب  هک 

.منک هراشا  دش  دراو  نانآ ، ییوگ  ّقح  و 

هدوسآ وا  رـش  زا  ار  ماما  دـنوادخ  اّما  دـناسرب ، لتق  هب  اروا  دـناوتب  اجنآ  رد  ات  داد  لاقتنا  هریح  هب  هنیدـم  زا  ار  قداص  ماـما  حافـس ، - 
.تخاس

هنیدـم و هب  راب  تفه  ار  وا  تخادرپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  تیذا  رازآ و  هب  لاس  هدزاود  وا  .دیـسر  ارف  روصنم  ناـمز  حافـس ، زا  سپ  - 
اب تخادرپ و  یم  هناهب  ورذع  داریا  هب  ترـضح  ییوجلد  يارب  دیبلط و  یم  ار  وا  روصنم  راب  ره  اّما  داد ، لاقتنا  دادغب  هفوک و  هذبر و 

.تشگ یم  زاب  یشوخو  یبوخ  هب  زین  قداص  ماما  تفر و  یم  يراوخ 

تفالخ رخاوا  لیاوا و  رد  هک  ار  اهراضحا  نیا  زا  یخرب  تایئزج  یمارگ  ناگدنناوخ  یهاگآ  يارب  هک  تسین  تبـسانم  یب  اجنیا  رد 
: دوش نشور  قداص  ماماوروصنم  نایم  نآ ، ّتیفیک  فالتخا و  تّدش  یبوخب  ات  مینک  وگ  زاب  هتفریذپ  ماجنا  روصنم 

سوواط نب  دیس   - 1

هنیدم هبو  يرجه ، ای 144  لاس 140  رد  ًالامتحا  درازگ ، جـح  روصنم  نوچ  تفگ : هک  تسا  هدروآ  روصنم ، نابرد  عیبر ، زا  لـقن  هب 
اهنت یناوت  یم  رگا  ورب و  هار  نیرت  هاتوک  زا  تعرـس و  هب  نآلا  نیمه  عیبر  يا  تفگ : دیبلط و  ارم  هاگنآ  .دنام  رادـیب  ار  یبش  دیـسر ،

یم وت  زاو  دـناسر  یم  مالـس  وت  هب  تیومع  رـسپ  هک  وگب  وا  هب  .یـسرب  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللادـبع  وـبا  دزن  اـت  نک  ارراـک  نیا  يورب ،
رگا هن و  نیمز  رب  خر  دـیایب ، وت  اـب  هک  داد  هزاـجا   ) مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما   ( وارگا سپ  .ییآ  شیوـس  هب  ـالاح  نیمه  هک  دـهاوخ 
دزن هب  ندمآ  رد  هک  دومرف  ار  وت  رگا  و  راذگاو ، وا  دوخ  هب  ار  رایتخا  هراب  نیا  رد  دیزرو  يراد  دوخ  ندمآ  زا  هناهب  رذع و  ندروآاب 

.هدم جرخ  هب  تنوشخو  يدنت  رادرکو  راتفگ  رد  نک و  وفع  لوبق  نکم و  تخس  ار  راک  ریگب و  ناسآ  ییوج  ینأت  وا 
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ار وا  .مدـش  هناخ  نورد  دورو ، نذا  نودـب  متفای و  شا  هناخ  تولخ  رد  ار  ترـضح  نآ  مدـمآ و  ماما  يارـس  رد  رب  نم  دـیوگ : عیبر 
راثآ هک  یلاح  رد  هدرب ، نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  فکو  ..هدراذـگ  كاخ  رب  هدجـس -  لاـح  هب  ار -  شیاـه  هنوگ  هک  مدـید 

.دوب نایامن  وا  ناتسد  هرهچ و  رب  كاخ 

وبا يا  وت  رب  مالس  متفگ : .دنادرگرب  ار  شا  هرهچو  تفای  تغارف  اعد  زامن و  زا  وا  هکنآ  ات  میاشگب  نخـس  هب  بل  هک  مدیدن  هتـسیاش 
؟ يدمآ اجنیا  ارچ  .مردارب  وت  رب  مالس  : دومرف .هَّللادبع 

: دومرف روصنم  نانخس  ندینش  ابوا  .تفگ  نانچ  نینچ و  دناسر و  مالس  وت  هب  تیومع  رسپ  مدرک : ضرع 

! عیبر يا  وت  رب  ياو 

ُدَمَْألا ُمِْهیَلَع  َلاَطَف  ُْلبَق  نِم  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَـک  اُونوُکَیَـالَو  ِّقَْحلا  َنِم  َلََزن  اَـمَو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَـی  َْملَأ  (
((. 1) ْمُُهبُوُلق ْتَسَقَف 

زا شیپ  هک  یناسک  نوچمه  ددرگ و  عشاخ  هداتسرفورف ، ّقح  زا  هچنآ  ادخ و  دای  هب  ناشاهلد  نانمؤم  هک  دیـسرن  ارف  نآ  ماگنه  ایآ  "

" .دیدرگ تخس  ناشیاهلد  دش و  زارد  نانآ  رب  تّدم  سپ  .دنشابندندش  هداد  باتک  نیا 

ِهَّللا َرْکَم  اُونِمَأَفَأ  َنُوبَْعلَی *  ْمُهَو  ًیحُـض  اَنُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأ  ْوَأ  َنوُِمئاَن *  ْمُهَو  ًاتاََیب  اَنُـسَْأب  ْمُهَِیتْأَی  ْنَأ  يَرُْقلا  ُلْهَأ  َنِمَأَـفَأ  (
((. 2) َنوُرِساَْخلا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَی  َالَف 

زور هک  دننمیا  نآ  زا  اهرهش  مدرم  ایآو  دریگارفار ؟ اهنآ  ام  باذع  دنباوخ  رد  هک  هاگنابش  هک  دننمیا  نآ  زا  اهرهـش  مدرم  ایآ  سپ  "

رکم زا  ناراکنایز  هورگ  زج  سپ  دندش !؟ نمیا  ادخ  رکم  زا  ایآ  سپ  دریگ ؟ رب  رد  ار  اهنآ  ام  باذعدنلوغـشم  يزاب  هب  هک  یلاح  رد 
" .دننک یمن  ّتینما  ساسحا  ادخ 
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.هتاکربو هَّللا  همحر  کیلع و  مالسلا  وگب  هفیلخ  هب 

؟ تسه یخساپ  ای  رذع  مالس  زا  سپ  ایآ  مدرک : ضرع  .درک  هّجوت  زامن و  دصق  هراب  ود  هاگنآ 

: وگب وا  هب  .يرآ  دومرف :

يِذَّلا َمیِهاَْربِإَو  یَـسُوم *  ِفُحُـص  ِیف  اَِـمب  ْأَّبَُنی  َْمل  ْمَأ  يَرَی * َوُهَف  ِْبیَْغلا  ُْملِع  ُهَدـنِعَأ  يَدْـکَأَو *  ًـالِیلَق  یَطْعَأَو  یَّلََوت *  يِذَّلا  َْتیَأَرَفَأ  (
((. 3) يَُری َفْوَس  ُهَیْعَس  َّنَأَو  یَعَس *  اَم  اَّلِإ  ِناَسنِِْالل  َْسیَّل  نَأَو  يَرْخُأَرْزِو *  ٌهَرِزاَو  ُرَِزت  َّالَأ  یَّفَو * 

تـسانیب وا  تسوا و  دزن  بیغ  ملع  ایآ  درک ، كاسما  یّلکب  هاگنآ  درک و  قافنا  یکدنا  درک و  تشپ  هک  ار  یـسک  يدـید  ایآ  سپ  "

دشک یمن  رب  ار  يرگید  هانگ  راب  سک  چیه  هک  رادافو  میهاربا  فحص  رد  مه  هتفاین و  یهاگآ  تسا  یـسوم  فحـص  رد  هچنآ  دبای 
" .تسین يرگید  زیچ  هدرک ، شالت  دوخ  هچنآ  زج  یمدآ  ياربو 

زا سپ  .دنسرت  یم  مه  اهنآ  ام  سرت  رطاخ  هب  یسانش  یمرتهب  ار  نانآ  وت  هک  ینانز  میسرت و  یم  وت  زا  دنگوس  ادخ  هب  هفیلخ  يا  امو 
مامت صالخا  اب  هناگجنپ  ياهزامنرد  ینعی   ( درک میهاوخ  هضرع  دـنوادخ  هب  راب  جـنپ  زور  ره  ار  وت  مان  هنرگ  ورادرب  تسد  اـم  رازآ 

). مینک یم  نیرفن  ار  وت 

تساعد راهچ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  يدرک  لقن  ثیدح  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تناردپ  هطـساو  هب  دوخ  وت  و 
.هناصلاخ ياعدو  یناهنپ  ياعد  شردارب ، ّقح  رد  ردارب  ياعد  شدنزرف و  ّقح  رد  ردپ  ياعددنام  یمن  هدیشوپ  دنوادخ  زا  هک 

متـشگزاب زین  نم  .دنتفای  عالطا  نم  دوجو  زا  دندمآ و  نم  یپ  رد  روصنم  نارازگ  ربخ  هک  دوب  هدشن  مامت  وگتفگ  زونه  دـیوگ : عیبر 
وا هب  درگ و  زاب  وا  يوس  هب  تفگ : سپـسو  تسیرگ  نانخـس  نآ  ندینـش  زا  روصنم  .متفگ  زاب  روصنم  يارب  ار  هَّللادبعوبا  نانخـس  و 

تشحو دنوادخوداب  دورد  ناشیا  رب  يدرک  دای  نانآ  زا  هک  ینانز  اّما  مراذگ و  یم  او  امش  هب  ار  امـش  اب  نتـسشن  تاقالم و  راک  وگب 
.دیادزب ار  نانآ  هودناو  دزاس  لّدبم  نما  هب  ار  نانآ 
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ياـج هب  محر  هلـص  وگب  وا  هب  تفگ : وا  سپ  .متخاـس  هاـگآ  روصنم  هتفگ  زا  ار  وا  متـشگزاب و  هَّللادـبع  وبا  دزن  هب  نم  دـیوگ : عـیبر 
.دیکچ شناماد  رب  زین  هرطق  دنچ  هک  اجنآ  ات  دش  کشا  زا  رپ  شنامشچ  سپس  .دهد  شاداپ  نیرتهبار  وت  دنوادخ  يدروآ و 

يردنکسا هَّللادبع  نب  دّمحم  زا   - 2

هتسشن نیگهودنا  هک  مدید  ار  وا  .مدش  دراو  روصنم  دزن  يزور  تفگ : هک  تسا  هدش  تیاورروصنم  ّصاخ  نارای  نامیدن و  زا  یکی 
؟ یشیدنا یم  هچ  هب  نینمؤملاریما  يا  متفگ : .دیشک  یم  درس  هآ  دوب و 

! تسا هدنام  ياج  رب  ناشیاوشیپ  رورس و  هک  یلاحرد  دندش  هتشک  همطاف  دالوا  زا  نت  دص  کی  زا  شیب  دّمحم  يا  داد : خساپ 

؟ تسیک وا  مدیسرپ :

.قداصلا دّمحم  نب  رفعج  تفگ :

ار دوخ  تفالخ ، تموکح و  بلط  ياج  هب  هتخاس و  رغال  هدوسرف و  ار  شرکیپ  تدابع ، هک  تسا  يدرم  وا  نینمؤملاریما ! يا  متفگ :
! تسا هتشاد  لوغشمدنوادخ  هب 

تـسا میقع  یهاشداپ ، تموکح و  هک  نادب  اّما  يراد  داقتعا  شا  ییاوشیپ  وا و  هب  وت  هک  مناد  یم  نم  هتبلا  دّمحم  يا  تفگ : روصنم 
.مشاب هتفای  تغارف  وا  راک  زا  هکنآ  رگم  منکن  يرپس  ار  بش  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  مدوخرب  بشما  نم  و 

وبا نوچ  تفگ : وا  هب  دـیبلط و  ار  داـّلج (  ( یفاّیـس روصنم ، هاـگنآ  .دـش  گـنت  نم  رب  شتعـسو  همه  اـب  نیمز  ادـخ  هب  تفگ : دّـمحم 
.نزب ار  وا  ندرگ  وت  متشادربرس  زا  ار  مهالک  نوچ  مزاس و  یم  مرگ  رس  وگتفگ  اب  ار  يو  مدرک  راضحاار  قداصلا  هَّللادبع 

اّما دنابنج ، یم  ار  شیاهبل  وا  .مدرک  دروخ  رب  روصنم (  ( هناخرد ترضح  نآ  اب  نم  .دناوخ  ارف  تعاس  نآ  رد  ار  قداص  ماما  روصنم ،
رفعج وبا  هک  مدـید  و  اهایرد ، جاوما  نایم  رد  تسا  یتشک  هک  راگنا  دـنز ، یم  جوم  رـصق  مدـید  ناـهگان  .دـناوخ  یم  هچ  مدـیمهفن 

وا .دز  یم  مدقدّمحم  نب  رفعج  ربارب  رد  دیزرل  یم  شناوناز  دروخ و  یم  مه  هب  شیاهنادند  هک  یلاح  رد  هنهرب و  رس  اپ و  اب  روصنم 
يا هدـنب  نوچمه  دوخو  دـناشنب  شتموکح  تخت  رب  هتفرگ  ار  هَّللادـبعوبا  يوزاب  .دـش  یم  درز  رگید  يا  هظحل  خرـس و  هظحل  کـی 

: تفگو تسشن  ترضح  نآ  يورارف  شیاقآ ، رباربرد 
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؟ يدمآ ياج  نیدب  تعاس  نیا  رد  ارچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رسپ  يا 

.مدمآ وت  دزن  هب  داب ، مادتسم  شا  يزارفارس  هک  نینمؤملاریما  شربمایپ و  ادخ و  زا  تعاطا  يارب  نم  دومرف : ماما 

.تسا هدرک  هابتشا  هداتسرف  مدوب و  هدناوخنارف  ار  وت  نم  تفگ : روصنم 

؟ وگب يراد  یتجاح  ره  تفگ : هاگنآ 

.یناوخنارف تهج  یب  ارم  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  داد : خساپ  ترضح  نآ 

.داب ار  وت  یهاوخ  هچ  ره  تفگ : روصنم 

.درک يرازگساپس  رایسب  ار  يادخو  تشگزاب  تعرس  هب  ترضح  نآ  هاگنآ 

.مدوب وا  نیلاب  رب  ماگنه  نآ  رد  نم  دش  رادیب  نوچ  .دشن  رادیب  باوخ  زا  بش  همین  ات  دیباوخ و  تساوخ و  نیتسوپ  فاحل و  روصنم 
ياضق نوچ  .میوگب  وت  اب  ینخـس  مهاوخ  یم  هک  مروآ  ياج  هب  هدـش  توف  نم  زا  هک  ار  مزاـمن  ياـضق  اـت  ورن  نوریب  : تفگ روصنم 

، دوب هداد  خر  شیارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ندمآ  ماگنه  هب  هک  یکانسرت  ثداوح  زا  درک و  يور  نم  هب  دروآ  ياج  هب  ار  شزامن 
میظعت و دروم  ار  ترـضح  نآو  دراد  زاـب  تسد  قداـص  ماـما  نتـشک  زا  روصنم  هک  دوب  هدـش  بجوـم  ثداوـح  نیمه  تفگ  نخس 

.دهد رارق  ناسحا 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملع  ثراو  هَّللادبع  وبا  اریز  تسین ، تفگش  يرما  نیا  نینمؤملاریما  يا  متفگ : روصنم  هب  دیوگ : یم  دّمحم 
ناـشخرد ناشدـناوخب  بش  رب  رگا  هک  تسوا  شیپ  ییاـهاعد  رگید  امـسا و  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  وا  ّدـج  .تـسا 

تکرح یبدوخ  ياج  رب  ناشدناوخب ، اهایرد  جاوما  رب  رگا  دش و  دهاوخن  کیراتو  هریت  رگید  ناشدناوخب  زور  رب  رگا  دش و  دهاوخ 
.داتسیا دنهاوخ 

.دناسر تداهش  هب  رهز  نداد  اب  ار  يو  هرخالاب  هکنآات  دناوخ  یم  ارف  دوخ  دزن  هب  ار  ماما  هاگ  دنچ  زاره  روصنم  ناس  نیدب 
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روصنم نایلاو  اب  ار  عضاوم  نیمه  هباشم  ترضح  نآ  هکلب  .دوبن  روصنم  ربارب  رد  اهنت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ینارون  نابات و  عضاوم 
نایم زا  هک  تشاد  زین 

: مینک یم  هراشا  ریز  هنومن  ود  هب  اهنآ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  راب  کی   - 1

روضح سلجمرد  هک  نویمطاف  مامت  تسیچ ؟ نامدرم  رب  امـش  تلیـضف  همطاـف  نادـنزرف  يا  تفگ : داـیز  .دوب  هَّللادـبع  نب  داـیز  دزن 
.دنتسب ورف  خساپ  زا  بل  دوخ  ناج  میب  زا  دنتشاد 

رد میـشاب  نامدوخ  نادـناخ  زج  رگید  نادـناخ  زا  میرادـن  تسود  ام  هک  تسا  نیا  مدرم  رب  ام  لـضف  زا  اـنامه  : " دومرف ماـما  هاـگنآ 
"! دشاب ام  زا  دشاب  هتشادن  تسود  هک  تسین  مدرمزا  یسک  هکیلاح 

.دوب هنیدم  یلاو  یلع ، نب  دوواد   - 2

ار مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رونخس  نارای  زا  هعیش و  هتـسجرب  نارـس  زا  یکی  سینخ " نب  یلعم   " دادروتـسد شیاهورین  هدنامرف  هب  وا 
رداص مکح  هب  تبـسن  هک  یلاح  رد  ماما  دیـسر ، تداهـش  هب  یلعم " " نوچ تشاذگ  ارجا  هب  ار  یلاو  نامرف  زین  هدنامرف  .دنک  مادـعا 
یمن ایآ  یتفرگ !! دوب  نم  ِنآ  زا  هک  ار  يزیچو  یتشک  ارم  تسود  دومرف : درک و  وا  هب  ور  دوب ، نیگـشمخ  رایـسب  یلاو  يوسزا  هدش 

.دوبدهاوخن مارآ  گنج  لباقم  رد  اّما  دنیشنب ، مارآ  دوخ  دنزرف  يازع  گوسرد و  تسا  نکمم  درم  هک  یناد 

.تسا هدوبن  یلعم "  " میقتسم لتاق  وا  هک  دروآ  رذع  یلاو 

رطاـخ هب  ار  وا  زین  یلاو  .دـننزب  ار  شندرگ  داد  روتـسد.درک  فارتـعا  دوـخ  مرُج  هب  وا  .تـفر  ورین  هدـنامرف  دزن  ترـضح  نآ  هاـگنآ 
.دز ندرگ  دوب ، هدش  بکترم  هک  یمرُج 

: عبانم

هیآ 16. دیدح ، هروس  ( 1
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.97 هیآ 99 -  فارعا ، هروس  ( 2

.33 هیآ 40 -  مجن ، هروس  ( 3

یسردم یقت  دمحم  دیس  جاح  هللا  تیآ  هدنسیون :

تعیرش قداص  دمحم  مجرتم :

sibtayn.com: عبنم

 

تماما نامسآ  دیشروخ  نیمجنپ 

ردـپ و زا  يرجه ، لاس 57  رد  اروشاع  هعقاو  زا  شیپ  لاس  راهچ  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما  تماـما  نامـسآ  دیـشروخ  نیمجنپ 
.دومن نشور  شیوخ  لامج  هب  ار  یتسه  مشچ  هنیدم ، رد  مالسلا ) امهیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  داجس و  ماما  يولع (  يردام 

(1) .دنا هتفگ  بجر  لوا  یخرب  رفص و  موس  ار  ترضح  نآ  دالیم  یخرب  .تسا  فالتخا  ناشیا  تدالو  زور  هرابرد 

امهیلع قداص  ماما  رقاب و  ماما  هب  تایاور  زا  يا  هدـمع  شخب  مالـسلا ،  هیلع  نانمومریما  زا  سپ  ناماما  نایم  رد  ماـما  یئاور  تیعقوم 
تـصرف رگید  ناماما  زا  شیب  ماما  ود  نیا  هک  دوب  زور  نآ  هعماج  یـسایس  صاـخ  تیعقوم  لـیلد  هب  نیا  ددرگ و  یم  یهتنم  مالـسلا 

.دندومن ادیپ  ار  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  مولع  رشن 

لالح ماکحا  اوتف و  مالک ، ریسفت ، هنیمز  رد  هچنآ  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نادنزرف  زا  دسیون : یم  بوشآ  رهـش  نبا 
(2) .تسا هدشن  رداص  يرگید  سک  زا   ، هدش رداص  ترضح  نآ  زا  مارح  و 

هرهزوبا .تسا  هدوب  ثدحم  هیقف و  ماما ، ملاع ، ناونع  هب  راگزور  نآ  رد  مامه ، ماما  نآ  یملع  میظع  ترهش  ببس  ثیداحا  نیا  رشن 
ثدحم هینیع ( نب  نایفس  يروث ، نایفس  هب  دنا ، هدرک  ملع  بسک  ناشیا  رضحم  زا  هعجارم و  ترضح  نآ  هب  هک  یناسک  هوبنا  نایم  زا 

(3) .تسا هدرک  هراشا  هفینحوبا  و  هکم )
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یم وا  زا  ار  دوخ  یملع  تالکـشم  هتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  قارع  مدرم  هک  تسیک  نیا  دیـسرپ : کلملادـبع  نب  ماـشه  زا  یبلک  شربا 
(1) .دناد یم  نآرق  رسفم  ملع و  هدنفاکش  ادخ و  لوسر  رسپ  ار  دوخ  تسا ، هفوک  ربمایپ  نیا  تفگ : ماشه  دنسرپ ؟

رهش نبا  هتشون  هب  هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تلیـضف  رد  یتیاور  يراصنا  هللادبع  نبرباج  يراصنا  هللادبع  نبرباج  تیاور 
رارق باطخ  دروم  ارم  ادخ  لوسر  : (2) دیوگ رباج  تیاور  نیا  رد  دنا .  هدرک  تیاور  ار  نآ  یگمه  قارع ، هنیدـم و  ياهقف  بوشآ ، 

نم مان  قباطم  شماـن  نم و  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  ارم - نادـنزرف  زا  يدرم  هک  یناـم  یم  هدـنز  ردـقنآ  نم  زا  دـعب  وت  دومرف : داد و 
.ریگم لهس  هدرک و  لمع  ًامتح  ارم  شرافس  نیا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالس  يدید ، ار  وا  هک  یتقو  ینک ، ترایز  دشاب -

 : (3) تسا هدروآ  نینچ  ثیدح  همادا  رد  یبوقعی 

نآ يزور  هک  نیا  ات  .ییاجک  رقاب ، يا  رقاب  يا  تفگ ، یم  هتـسویپ  دـید ، کیدزن  ار  دوخ  گرم  دیـسر و  يریپ  نینـس  هب  رباج  یتقو 
هک وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : یم  دیسوب و  یم  ار  ترضح  ياپ  تسد و  هک  یلاح  رد  دیناسر ، يو  هب  ار  دوخ  دید و  ار  ترـضح 

.داتسرف مالس  وت  رب  ادخ  لوسر  یتسه ، ادخ  لوسر  تردپ  هیبش 

یـسرتادخ و اوقت ، رد  هک  دوش  یم  تماما  ماقم  راد  هدـهع  راگدرورپ  بناـج  زا  یـسک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  یقـالخا  ياـهیگژیو 
.دریگ رارق  وگلا  نارگید  يارب  ات  دشاب ،  هنومن  یگدنب  رد  صالخا  نداد  ناشن  ینتورف و  عضاوت و  وا ، لالجا 
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.مییامن یم  رکذ  ار  تسا  هدیبات  ام  رب  هک  ار  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یقالخا  ياه  هفلؤمزا  ییاهوترپ  شیوخ  ناوت  روخارف  هب  زین  ام 

: دسیون یم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دروم  رد  بقانم  باتک  رد  بوشآ  رهش  نبا 

ار هنیزه  نیرتشیب  لاح  نیعرد  تورث و  نیرتمک  تیب  لها  نایم  رد  .دوب  نامدرم  نیرت  هدنـشخب  نیرتور و  هداشگ  نیرتوگتـسار و  وا 
نادـنچ ود  اهزور ، رگیدرب  زور  نیا  تلیـضف  رطاخ  هب  هعمج  زور  هقدـص  دومرف : یم  داد و  یم  هقدـص  رانید  کی  هعمج  ره  .تشاد 

نیمآ نانآ  درک و  یم  اعد  دوخ  هاگنآ  درک و  یم  عمج  ار  ناکدوک  نانز و  دومن  یم  يور  وا  هب  زیگنا  مغ  يدماشیپ  نوچ  .دوش  یم 
یم ادخ  رکذ  هک  یلاح  رد  دروخ  یم  اذغ  .تفگ  یم  ادخ  رکذ  هک  یلاح  رد  تفر  یم  هار  .تفگ  یم  ادخ  رکذ  رایـسب  .دـنتفگ  یم 

ات دومرف  یم  نانآ  هب  درک و  یم  عمج  ار  شنادنزرف  .تشاد  یمن  زاب  ادخ  رکذ  زا  ار  وا  رما  نیا  اما  تفگ ، یم  نخـس  مدرم  اب  .تفگ 
هب تسناوت  یمن  هک  ار  سک  ره  نآرق و  توـالت  هب  دـناوخب  نآرق  تسناوت  یم  هک  ار  ناـنآ  زا  سک  ره  .دـنیوگب  رکذ  باـتفآ  عولط 

راکـشآ و ماـع  صاـخ و  رد  وا  یگدنـشخب  بـتارم  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  هراـبرد  زین  دـیفم  خیــش  .دوـمرف  یم  رما  رکذ ، نـتفگ 
هدش هتخانش  ناسحا  لیـضفت و  هب  شا  یگدنز  عضو  ندوب  طسوتم  لایع و  ترثک  دوجو  اب  روهـشم و  مدرم  نایم  رد  شا  يراوگرزب 

.دوب

زا هاگ  چیه  داد و  یم  هیده  مهرد  رازه  ات  دصشش و  ات  مهرد  دصناپ  زا  ترضح  نآ  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  مدمد  نب  نامیلس  زا 
رب ادنوادخ  دومرف : یم  دیدنخ ، یم  هاگره  .دمآ  یمن  هوتس  هب  شنادنموزرآ  ناراودیما و  ناگدننک و  رادید  ناردارب و  هب  هلص  نداد 

! ریگم مشخ  نم 
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هناخ لها  زا  هاگ  چیه  تفگ و  یم  هذاعتسا  بل  ریز  دید ،  یم  ار  يراتفرگ  دنمدرد و  درف  هاگ  ره  دسیون : یم  ردلا  رثن  باتک  رد  یبأ 
دومرف یم  هراومه  ترـضح  نآ  هکلب  ریگب  ار  نیا  ریقف  يا  ای  دهد و  تکرب  وت  هب  ادخ  ریقف  يا  دـیوگب : ریقف  هب  هک  دـشن  هدینـش  شا 

(1) .دننزب ادص  ناشیاهمان  نیرتهب  اب  ار  ناریقف  هک 

، رضاح دنک : یم  فصو  تافص  نیا  اب  ار  وا  درب  یم  مان  ءایلوالا ) هیلح  دوخ ( باتک  رد  رقاب  ماما  زا  هک  یماگنه  هب  یناهفصا  میعنوبا 
(2)  . رقابلا یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  رباص  عشاخ ، رکاذ ،

نب دمحم  اب  دیوگ : یم  هچ  هک  میونـشب  رفعجوبا  هدرک  دازآ  حلفا ،  زا  دـنوادخ ، ربارب  رد  ماما  نآ  ناوارف  عوشخ  هرابرد  ماما  تدابع 
مردام ردپ و  مدرک : ضرع  .تسیرگ  دنلب  يادص  اب  تسیرگن  ادخ  هناخ  هب  دمآرد  دجـسم  هب  نوچ  .مدش  نوریب  جـح  دـصق  هب  یلع 

 ! حلفا يا  وترب  ياو  داد : خساپ  نم  هب  ماما  .دیدروآ  یم  نییاپ  ار  دوخ  يادص  یکدنا  شاک  يا  دـنرگن  یم  امـش  هب  مدرم  تیادـف  هب 
حلفا .موش  راگتـسر  زارفرـس و  شهاگـشیپ  رد  ادرف  درگنب و  ینابرهم  هب  نم  رب  هیرگ  نیا  رثا  رد  یلاـعت  يادـخ  دـیاش  میرگن !؟  ارچ 

نآ یناشیپ  هک  مدـید  تشادرب و  شدوجـس  زا  رـس  سپـس  .درازگ  زامن  ماقم  دزن  ات  دـمآ  سپـس  درک و  فاوط  ماـما  هاـگنآ  دـیوگ :
.تسا هدش  سیخ  کشا ،  يرایسب  زا  ترضح 

(3)! ریگم مشخ  نم  رب  ادنوادخ  دومرف : یم  دیدنخ ، یم  هاگ  ره  ترضح  نآ  دیازفا : یم  حلفا 
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: دیامرف یم  نینچ  شردپ  تدابع  صالخا و  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شراوگرزب  دنزرف 

اب .تفگ  یم  ادخ  رکذ  وا  مدروخ و  یم  اذغ  وا  اب  .تفگ  یم  ادـخ  رکذ  وا  و  متفر ، یم  وا  اب  نم  .تفگ  یم  ادـخ  رکذ  رایـسب  مردـپ 
فصو نیا  اب  دیبسچ و  یم  شماک  هب  هک  مدید  یم  ار  شنابز  .تشاد  یمن  زاب  ادخرکذ  زا  ار  وا  رما  نیا  اما  تفگ ، یم  نخـس  مدرم 

ره مییوگب و  ادخ  رکذ  باتفآ  عولط  ات  هک  دومرف  یم  ام  هب  درک و  یم  عمج  ار  ام  .داتسیا  یمن  زاب  هللا  الا  هلا  رکذ ال  نتفگ  زا  هتسویپ 
(1) .دیوگب رکذ  دومرف  یم  تسناوت ، یمن  هک  ره  داد و  یم  نامرف  نآرق  توالت  هب  دناوخب  تسناوت  یم  هک  ار  ام  زا  کی 

: دیامرف یم  زاب  هراب  نیمه  رد  ع )  ) قداص ماما 

دوخ رتسب  يوس  هب  زین  نم  دیباوخ  یم  دمآ و  یم  شرتسب  هب  وا  نوچ  .دـیایب  ات  مدیـشک  یم  راظتنا  مدرتسگ و  یم  ار  مردـپ  رتسب  نم 
رد هک  مدـید  ار  مردـپ  ناـهگان  دـندوب .  باوـخ  رد  همه  مدرم  متفر .  دجـسم  هب  شیوجتـسج  هب  نم  درک و  رید  وا  یبـش  .مـتفر  یم 
هب وت ، اراگرورپ ! يا  هتساریپ  تفگ : یم  هک  مدینش  یم  ار  شا  هلان  .دوبن  رگید  سک  وا  زج  دجسم  رد  .تسا  هدجـس  لاح  هب  دجـسم 
ود میارب  ار  نآ  دوخ  وت  سپ  تسا  كدنا  نم  رادرک  ادوبعم ! .منک  یم  هدجس  ار  وت  یگدنبو  دبعت  يور  زا  ینم .  راگدرورپ  تقیقح 

هبوت هتبلاوت  هک  نک  رظن  نم  رب  راد و  هاگن  ناما  رد  يزیگنا ، یم  رب  ار  تناگدنب  هک  يزوررد  تا  هجنکش  زا  ارم  اهلاراب ! .نک  نادنچ 
(2)  . ینابرهم ریذپ و 
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.تفرگ یم  رارق  نآ  تایآ  ریثأت  تحت  داد و  یم  ناشن  هقـالع  نادـب  دـیزرو و  یم  قشع  نآرق  هب  رایـسب  ترـضح  نآ  نآرق  هب  قشع 
) مهن هروس  زا  دومرف : مناوخب ؟ هوس  مادک  زا  مدیسرپ : ناوخب ؟ نآرق  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعرفعجوبا  دیوگ : حادق  نومیم  نب  نابا 

نیا دیوگ : نابا  .ناوخب  سنوی  هروس  زا  دومرف : ترـضح  نآ  منک  زکرمتم  هروس  نآ  رب  اردوخ  ساوح  هک  مدمآ  دـیوگ : نابا  هبوت .)
: مدناوخ ار  هیآ 

(26  / سنوی ُهَّلِذ ( ." الَو  ُرَتَق  ْمُهَهوُجُو  ُقَهْری  ُهَدایِز َو ال  ینْسُحلا َو  اُونَسْحَأ  َنیذَِّلل  " 

" .دنیشنن تلذ  تلاجخ و  درگ  شراسخر  رب  زگره  تسا و  تدایز  يوکین و  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  " 

ریپ مناوخ  یم  نآرق  یتقو  روطچ  هک  متفگـش  رد  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  تفگ :  هاگنآ  .تسا  سب  دومرف : هیآ  نیا  ندینـش  اب  ماما 
(1) .موش یمن 

دزن يا  هدـع  هک  دـنک  یم  تیاور  شباحـصا  زا  یکی  .دوب  میلـست  دـنوادخ  ناـمرف  هب  ًـالماک  ع )  ) ترـضح نآ  ادـخ  ياـضر  میلـست 
رادـید .درادـن  رارق  مارآ و  تسا و  نیگهودـنا  تحاراـن و  زین  يو  دوـخ  راـمیب و  ترـضح  نآ  رـسپ  هک  دـندید  دـندمآ و  رفعجوـبا 

هک دییاپن  يرید  سپ  .میرادن  شوخ  هک  مینیبب  يزیچ  وا  زا  میـسرت  یم  دـسر ، یتبیـصم  يو  هب  رگا  مسق  ادـخ  هب  دـنتفگ : ناگدـننک 
زا شیپ  هچنآ  اب  توافتم  یتلاح  هداشگ و  ییور   اب  مالـسلا   هیلعرقاب  ماما  هظحل  نیا  رد  .دش  دنلب  رـسپ  نآ  رب  يراز  نویـش و  يادص 
یم دـیتشاد ، نیا  زا  شیپ  امـش  هک  یتلاـح  زا  اـم  میوش ، تیادـف  دـندرک : ضرع  ناـنآ  دـش .  دراو  ناگدـننک  رادـید  رب  تشاد ، نیا 

میلیام ام  داد : خساپ  نانآ  هب  ترـضح  دوش  ! ام  یتحاران  هودنا و  بجوم  هک  دـیآ  شیپ  يا  هثداح  كدوک ) نیا  گرم  اب  میدیـسرت (
یم تسود  وا  هک  هچنآ  هب  دوش  یم  يراج  ادخ  نامرف  هک  یماگنه  اما  .دنبای  دوبهب  دننامب و  ملاس  میراد ، هقالع  نانآ  هب  هک  یناسک 

(2) .میهن یم  ندرگ  دراد 
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باحـصا زا  یکی  زا  یبلاج  تیاور  هراب  نیا  رد  .درک  یمن  راذگورف  یحلاص  رادرک  چیه  ماجنا  زا  ترـضح  نآ  حـلاص  لامعا  ماجنا 
.تسا هدش  لقن  ترضح  نآ 

ءاطع مان  هب  يدرم  .مدوب  ترـضح  نآ  اب  زین  نم  .دش  رـضاح  شیرق  نادرم  زا  یکی  هزانج  عییـشت  رد  ع )  ) رفعجوبا دـیوگ : یم  يوار 
شوماخ نز  اما  میدرگ ، یم  زاب  ام  يوشن  تکاس  رگا  نز  يا  تفگ : ءاطع  .داد  رـس  دایرف  ینز  هاگان  .دوب  ناگدننک  عییـشت  نایم  رد 

: متفگ ارچ ؟ دیسرپ : ماما  .تشگزاب  ءاطع  متفگ : رفعجوبا  هب  دیوگ : یم  يوار  .تشگزاب  ءاطع  هجیتن  رد  دشن و 

مه ءاطع  تشادـنرب  دایرف  زا  تسد  نز  نیا  نوچ  میدرگ و  یم  زاب  ام  ای  وش  شوماخ  ای  تفگ : وا  هب  ءاـطع  داد و  رـس  داـیرف  نز  نیا 
.تشگزاب

ادا ار  ناملـسم  قح  میراذـگاو  لـطاب  هب  ار  قح  مینیبـب و  قح  اـب  ار  یلطاـب  اـم  رگا  .میهد  همادا  دوخ  هار  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
دنوادـخ یتفرگ  ار  دوخ  شاداپ  وت  هک  درگ  زاب  درک : ضرع  رفعجوبا  هب  ازع  بحاص  دـش ، هدرازگ  زامن  هزانج ، رب  نوچ  .میا  هدرکن 

وت هب  ازع  بحاص  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب  دیزرو .  عانتما  تشگزاب  زا  ترضح  نآ  اما  يورب ، هار  یناوت  یمن  وت  .دزرمایب  ار  وت 
: منک تساوخرد  امش  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  هک  مراد  یتجاح  نم  داد و  تشگزاب  هزاجا 

یـشاداپ لضف و  نیا  هکلب  میدرگ  یمن  زاب  مه  وا  هزاجا  هب  میتفرن و  وا  هزاجا  هب  اـم  .مور  یم  هزاـنج  اـب  نم  داد : خـساپ  ترـضح  نآ 
.دنک (1) یم  تفایرد  ار  نآ  شاداپ  دور ، یم  هزانج  لابند  هب  هک  هزادنا  نآ  ات  ناسنا  .میدوب  هدرک  بلط  ار  نآ  ام  هک  تسا 
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ماـما بدا  زا  هدـیبعوبا  لاـثم  ناونع  هب  دوب .  يراوـگزب  بدا و  تیاـهن  رد  نارگید  اـب  ترـضح  نآ  ترـشاعم  ماـما  ترـشاعم  بادآ 
نآ سپـس  مدش و  یم  راوس  نم  ادـتبا  .مدوب  رفعجوبا  هار  قیفر  نم  تسا : هتفگ  هدرک و  لقن  یتیاور  رفـس  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلعرقاب 

هظحل نیا  ات  راگنا  هک  یسک  دننام  دیسرپ  یم  لاوحا  درک و  یم  مالس  میدش ، یم  راوس  بکرم  تشپ  رب  ود  ره  نوچ  سپ  ترضح . 
یم رارق  ود  ره  نوچ  دـمآ و  یم  دورف  نم  زا  شیپ  ندـمآ ، نییاـپ  ماـگنه  هب  درک و  یم  هحفاـصم  نم  اـب  دوـب و  هدـیدن  ار  شتـسود 

.تسا هدید  ار  شتسود  هزات  ییوگ  هک  نانچ  درک  یم  یسرپلاوحا  داد و  یم  مالس  میتفای ،

ار راک  نیا  مه  راب  کی  یتح  رگاو  دنا  هدرکن  نینچ  ام  ناینیـشیپ  هک  ینک  یم  يراک  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  وا  هب  سپ 
.تسا رایسب  دننکب ،

اب اهنآ  زا  یکی  دـننک و  یم  دروخرب  رگیدـکی  اـب  هک  نمؤم  ود  تسا ؟ هتفهن )  ) يزیچ هچ  هحفاـصم  رد  یناد  یمن  اـیآ  دومرف ": ماـما 
مهزا ود  نآ  هک  ینامز  ات  دـنوادخ  دزیر و  یم  تخرد  زا  گرب  هک  نانوچ  دزیر  یم  ورف  ود  نآ  ناهانگ  دـنک  یم  هحفاصم  يرگید 

(1) .درگن یم  ود  نآ  هب  دنوش  ادج 

مـشچ تسناوت  یم  هک  اجنآ  ات  نارگید  هانگ  زا  ناس  نیدب  .دوب  نمادکاپ  فیفع و  راکوکن و  مدرم  اب  راتفر  رد  ماما  ماما  ردـص  هعس 
.تشاذگ یم  نامدرم  لد  رد  ار  رثا  نیرتهب  نیمه  دیشوپ و  یم 

؟ يرقب وت  تفگ : ترضح  نآ  هب  هنعط ) يور  زا  یحیسم ( يدرم  يزور 
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؟ يزپشآ دنزرف  وت  تفگ : هنعط  دصق  هب  درم  زاب  .مرقاب  نم  هن  دومرف : ماما 

؟ یقالخا دب  یگنز  هدرچ  هایس  نز  نآ  رسپ  وت  تفگ : زاب  درم  .دوب  مردام  هفرح  يزپشآ  دومرف : ماما 

! دزرمایب ار  وت  دنوادخ  ییوگ  یم  غورد  وترگا  دزرمایب و  ار  وا  دنوادخ  ییوگ  یم  تسار  وت  رگا  داد : خساپ  ترضح 

مالسا نید  هب  (ع ) رقاب ماما  تسد  هب  ات  تشاداو  ار  وا  رما  نیمه  دنام و  توهبم  تام و  مالـسلا   هیلعرقاب  ماما  قالخا  زا  ینارـصن  درم 
(1) .دبای فرشت 

( يا هقیقد  هد  ربنم  مالسلا ( هیلع  قداص  ماما  يابیز  يژتارتسا 

هراشا

ود یسابع  روصنم  اصوصخم  روج  يافلخ  اب  ههجاوم  رد  مالسلاامهیلع  دمحم  نبرفعج  ماما  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يابیز  يژتارتسا 
.دسر یم  رظنب  مه  لباقم  رد  الماک  هک  تشاد  دروخرب  عون 

.هدمآرب شیوخ  هئربت  ماقم  رد  هتفگ و  نخس  يو  اب  میالم  روطب  مرن و  نحل  اب  یهاگ  - 1

.تسا هدرک  دروخرب  نانآ  اب  يدنت  تدش و  اب  دنک  یفارتعا  رارقا و  هکنآ  یب  مه  یهاگ  - 2 

نیا نم  دنگوس  ادخ  هب  دیامرف : یم  روصنم  هب  هک  اجنآ  الثم  دنک ؛ یم  تبحـص  میالم  یلیخ  دراوم  یخرب  رد  هکیلاح  نیع  رد  ماما  » 
نم گرم  ات  نک  تشاد  زاب  تیاهنادـنز  زا  یخرب  رد  ارم  یهاوخ  یم  ما ؛ هتـشگ  ناوتان  فیعـض و  هدـش و  ریپ  نم  ما ؛  هدرکن  ار  راک 

.تسین رود  نادنچ  هک  دسر  ارف 

 ...« . .منک یم  نیرفن  ار  وت  تبون  جنپ  زور  ره  یشکن  ام  رازآ  تیذا و  زا  تسد  رگا  دتسرف : یم  ماغیپ  روصنم  هب  رگید  دروم  رد 

؟ تسیچ روصنم  اب  موصعم  ماما  يوس  زا  مه  نآ  هناگود  دروخرب  نیا  تقیقح 
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؟ دشاب ود  نیا  زا  يراتفر  هویش  مادک  دیاب  قداص  ماما  نایعیش  ِزورما  هفیظو  و  

زاـین نیا  زا  شیب  یلاـجم  لاوئـس  نیا  خـساپ  يارب  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـش  هتخادرپ  هتکن  نیا  هب  تصرف  ناوـت و  ردـق  هب  ثحب  نـیا  رد 
(1) .تسا

هیقت لصا  .فلا 

.تسا  هیقت  هعیش  یتدیقع  مهم  لوصا  زا  یکی 

: دیوگ هللا  همحر  دیفم  خیش 

ایند نید و  ررض  هچنآ  رد  نانآ  زا  ندرک  ینابیتشپ  قح و  نافلاخم  اب  يراکناهنپ  قح و  هب  داقتعا  ندناشوپ  قح و  ندرک  ناهنپ  هّیقت ، »
هک میـشاب  هتـشادن  يوق  ّنظ  ای  مینادـن  هاـگره  تسا و  بجاو  هّیقت  مینک ، ادـیپ  يوق  ّنظ  هّیقت » ترورـض   » هب هاـگره  .دراد  یپ  رد  ار 

(2) .تسین بجاو  هّیقت  تسا ، يرورض  قح  ندومن  ندیدرگ و  راکشآ 

.دراد دانتسا  هناگراهچ  هلدا  هب  هیقت  دروم  رد  هعیش  »

...هقت مهنم  اوقتت  نأ  ّالإ  ...ءایلوأ  نیرفاکلا  نونموملاذختی  ال  هنومن : ناونع  هب  نآرق  زا 

ادخ اب  يا  هطبار  چـیه  دـنک ، نینچ  سک  ره  ؛و  دـننک باختنا  دوخ  تسرپرـس  تسودار و  نارفاک  نانموم  ياجب  دـیابن  نامیا  اب  دارفا 
(3) (. دیئامن نامتک  يرتمهم  ياهفده  رطاخب  و  دینک ( هیقت  اهنآ  زا  هکنیا  رگم  درادن ؛

بیـسآ رـش و  زا  سرت  هیقت و  دروم  رد  دوخ و  ناج  رب  فوخ  ماگنه  هب  ناـنموم  هک  دـهد  یم  هزاـجا  هیآ  نیا  قباـطم  یلاـعت  يادـخ 
ات رطخ  عقاوم  رد  ناسنا  هک  دنک  یم  مکح  عطق  روطب  مه  لقع  ...دنهرب  رطخ  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دننک  نانآ  یتسود  هب  رهاظت  نارفاک 

(4) .دزادنین » هکلهم  زا  ار  نتشیوخ  دنک و  ظفح  يدوبان  رطخ  زا  ار  شلام  ناج و  دیاب  دناوت  یم  هک  هزادنا 
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رد دـندرب  یم  رـسب  یتموکح  نیرومأم  نیب  هرذ  ریز  دنتـشاد و  رارق  یبیجع  یـسایس  راـشف  رد  نوچ  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما 
مه رتشیپ  ناراگزور  رد  هکلب  هدشن  عورش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رصع  رد  هیقت   » .دندش یم  هیقت  هب  روبجم  اهنامز  زا  يرایسب 

(1) .تسا » هدنارذگ  هیقت  رد  ار  دوخ  رمع  مظعا  شخب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  .تسا  هتشاد  دوجو 

هب ناشیا  .دـنیامن  هیقت  روج  هاگتـسد  ربارب  رد  ات  دـندومن  یم  هیـصوت  زین  نایعیـش  هب  هک  دنتـشاد  ار  هریـس  نیا  دوخ  المع  اهنت  هن  ماما 
.دنیامنن زاربا  ار  دوخ  هدیقع  راتفر  رد  هن  راتفگ و  رد  هن  هک  دنتشاد  دیکا  شرافس  نارای 

: دوخ دئاقع  دوخ و  زا  تنایص   

زین ههد  نامه  رد  یتح  هک  تشاد  دوجو  یبسن  يدازآ  يرجه  نرق  موس  ههد  رد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تماـما  نارود  رد  »
یـسابع روصنم  هلیـسو  هب  نآ  زا  سپ  ناـیوما و  نارود  رد  نآ  زا  شیپ  اـما  دوب ، لرتنک  تحت  نایعیـش  ترـضح و  نآ  ياـه  تیلاـعف 

ماما باحصا...دوب  هدش  بلـس  اهنآ  زا  يدوجو  زاربا  هنوگ  ره  تأرج  هک  يروط  هب  دش  یم  لامعا  نایعیـش  هیلع  اهراشف  نیرتدیدش 
زا یطایتحا  یب  نیرتکچوک  اـت  دنـشاب  بظاوم  هدومن و   هیقت  لـماک  روط  هب  دـندوب  روبجم  روصنم  دـنزگ  زا  دوخ  تنایـص  روظنم  هب 

رطخ .دوب  یـسایس  راشف  نینچ  دوجو  رب  يراکـشآ  لیلد  دوخ  هیقت  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ررکم  ياهدـیکأت  ...دـنزن  رـس  ناـنآ 
نب یّلعم  هب  ماما  هلمج  زا  دومرف ؛ مالعا  زامن  كرت  يواسم  ار  هیقت  كرت  نانآ  ظفح  يارب  ماما  هک  دوب  کیدزن  نانچ  هعیش  رب  موجه 

...هعذت انرما و ال  متکا  یّلعم ! ای  دومرف : دش ؛ هتشک  دوخ  نامز  نامکاح  تسد  هب  هک  سینُخ 
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رد دزاسن ، المرب  ار  نآ  هتشاد و  ناهنپ  ار  ام  رارسا  هک  ار  یسک  دنوادخ  وگن  سک  همه  هب  ار  نآ  رادب و  ناهنپ  ار  ام  رارـسا  العم ! يا 
هب انتعا  نودـب  نایعیـش  یتح  هک  دوب  يردـق  هب  راشف  تدـش  هک  نیا  زا  یکاح  دراد  دوجو  یتایاور  لاـح  ره  هب  .دراد  یم  زیزع  اـیند 

یناسوساج هنیدـم  رد  روصنم  هدـمآ : روصنم  رفعجوبا  ناـسوساج  هراـبرد  يرگید  تیاور  رد  .دـندش  یم  در  مه  راـنک  زا  رگیدـمه 
.دندز (1) یم  ندرگ  دنتشاد  دمآ  تفر و  رفعج  نایعیش  اب  هک  ار  یناسک  اهنآ  تشاد و 

هعیـش دوخ  دنچ  ره  دندوب  طابترا  رد  نایعیـش  اب  هک  نانآ  هکلب  نایعیـش  هب  تقو  تموکح  هک  ییاج  رد  تایاور  نیا  لقن  هب  هجوت  اب 
.تسا نشور  نایعیش  ماما  ربهر و  فیلکت  دندوب  رطخ  رد  هنوگنیا  دندوبن 

ماما اب  روج  يافلخ  يراتفر  لداعت  مدع  .ب 

یمالـسا ياهنیمزرـس  رب  ناطلـس  هفیلخ و  مان  هب  هک  دنچ  ره  روصنم  » .تسا هدش  دراو  روصنم  درومرد  هژیوب  یحور  لداعت  مدـع  نیا 
عون ره  ياراد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  ماقم ، نیا  قح  رب  بحاـص  هک  دـناد  یم  دوخ  یلو  تسا  هتخادـنا  هجنپ 

ار وا  دزیخ ، اپ  هب  تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دهاوخب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رگا  هک  دناد  یم  زین  دـشاب و  یم  یتلیـضف 
نوچ دشوپ  یم  مشچ  ماما  ياه  هنعط  اه و  یئوگدنت  زا  یهاگ  مینیب  یم  ور  نیا  زا  تسین ، ماما  ربارب  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  ناوت 

هب روصنم  هقالع  تدش  اما  .دریگب  يدـج  هزرابم  تمواقم و  هب  میمـصت  ماما  ماجنارـس  ات  دـهد  همادا  هرجاشم  عازن و  هب  دـهاوخ  یمن 
هئاسا تناـها و  ماـما  هب  تبـسن  هک  تشاد  یم  او  ار  وا  یهاـگ  دوب  هدرک  رک  ار  شـشوگ  روک و  ار  وا  مشچ  هک  تنطلـس  تموکح و 

قح تسا  نیتسخن  تیعقوم  درک  یم  ساسحا  ماما  هک  یماگنه  نیاربانب  .دیامن  ار  ترـضح  نآ  نوخ  نتخیر  دصق  یتح  دنک و  بدا 
رطخ و عفد  يارب  تسا  ماـقم  هاـج و  تموکح و  تسم  رـس  روصنم  دـید  یم  هک  یعقوم  یلو  .درک  یم  راکـشآ  ماـمت  لاـمک و  هب  ار 

(2) .داد » یم  ناشن  شمرن  وا  تازواجت  زا  يریگشیپ 
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مالسلا هیلع  قداصلا  لتقم 

مالسلا هیلع  قداصلا  لتقم 

: دسیون یم  نینچ  مالسلا »  هیلع  قداص  ماما  هیعدا   » لصف تاوعدلا » جهم   » فیرش باتک  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیس 

هب هذـبر  رد  هنیدـم و  رد  یهاگ  تسا ؛ هدرک  راـضحا  دوخ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  راـب  تفه  شتموکح  نارود  رد  روصنم 
اب تانایرج  نیا  مامت  رد  تشاد و  ماما  لتق  رب  میمـصت  تانایرج  نیا  همه  رد  و  دادـغب ،  هفوک و  رد  راب  رگید  جـح و  تمیزع  ماگنه 

.تسا هتفگ  اوران  نخس  يو  اب  هدرک و  يراتفر  دب  ماما 

.مینک یم  لقن  هر )  ) یمق سابع  خیش  موحرم  رثا  لامآلا » یهتنم   » فیرش باتک  زا  ار  زیگنارب  فسأت  عیاقو  نیا  زا  یکی  اجنیا  رد 

اریز دنتفگ ؛ یم  حبذ » زور   » ار زور  نآ  تسـشن  یم  مو  نآ ق_ص_ر ش_ رد  هک  زور  ره  تسـشن و  دوخ  رـصق  رد  روصنم  يزور 
هن _ يد زا م_ ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ماـیا  نآ  رد  و.تسایـس  لـتق و  يارب  ترا م_گ_ر  نآ ع_م_ رد  تسـشن  یمن  هک 

: ... تف _ي_د و گ_ ار ط_بل عیبر  تشذـگ  بش  زا  يرادـقم  دـش و  بش  نوچ  .دوب  هدـش  لـخاد  ترـضح  نآ  دوـب و  هدـیبلط 
: تفگ عیبر  .دـهد  رییغت  ار  دوخ  تلاح  تئیه و  هک  راذـگن  رواـیب و  یتفاـی  هک  یتلاـح  ره  رد  ار  دّـمحم  نب  ور و ج_ع_ف_ر  ب_

دزن _ت ب_ه  قو _ن  يا رد  ار  تر  نآ ح_ض_ _ر  گا هک  اریز  مدـش ؛  كاله  َنوُعِجَار  » ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا   » متفگ مدـمآ و  نوریب 
ارم مرواین  رگا  دور و  یم  متسد  زا  ترخآ  دنک و  یم  كاله  ار  ترضح  نآ  هتبلا  دراد  وا  هک  یبضغ  تدش و  نیا  اب  مروایب  روصنم 

_ل _ي_ا م_يا ند مسفن ب_ه  ترخآ و  ایند و  نایم  مدش  ددرم  سپ  دریگ ، یم  ارم  ياهلام  دزادنا و  یم  رب  ارم  لسن  دـشک و  یم 
.مدرک رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دش و 
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وا _يا  هر زا ه_م_ه پ_س_ _ي_د و م_ن  بـل ار ط_ _د م_ مآ _ه  نا مردــپ ب_ه خ_ نوـچ  هـک  تـفگ  عــیبر  رــسپ  دـّـمحم 
ربـخ ب_ه یب  ورب و  ــالاب  وا  هناــخ  راوـید  زا  دـّـمحم و  نـب  رفعج  دزن  هـب  ورب  تـفگ  سپ  مدو  لد ت_ر ب_ س_ن_گ_ي_ن 

نآ لز  _ر ش_ب ب_ه م_ن_ خآ .روا پ_س  یتـــفا ب_ي_ ار ي_ وا  یلا ك_ه  ب_ه ه_ر ح_ _ل ش_و ، خاد وا  يار  س_
_ن_ي هار هک پ_ي_ مدـید  مدـمآرد  ربـخ  یب  وا  هناـخ  هـب  _ت_م و  شاذ _ي گ_ نا _ بدر مد و ن_ _ي_ سر تر  ح_ض_
زا زا ن_م_ نو  چ_ _ت ، سا زا  لو ن_م_ یلا ب_ر ك_م_ر ب_س_ت_ه و م_ش_غ_ _ت_م_ سد هد و  _ي_ شو پ_
هک دومرف  مراذگ  یمن  متفگ  مشوپب ،  هماج  مناوخب و  اعد  هک  راذـگ  ب_ دومرف : دـبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ  دـش  غرا  ف_
زا رتـشیب  هک  ار  فیعـض  ریپ  درم  نآ  سپ  مراذـگ ، یمن  مرادـن و  هزاـجا  متفگ  مدرگ ، گرم  ياـیهم  مـنکب و  یلـسغ  مورب و  راذـگب 
هار يا  هراپ  نوچ  مدروآ ، نوریب  هناخ  زا  هنهرب  ياـپ  رـس و  نهاریپ و  کـی  اـب  دوب  هتـشذ  شر گ_ زا ع_م_ لا  دا س_ ه_ف_ت_

مدینش مدیسر  هفیلخ  رصق  رد  هب  نو  مدر و چ_ راو ك_ دو س_ بسا خ_ رب  وا و  رب  مدرک  محر  نم  دش و  بلاغ  وا  رب  فعض  دمآ 
.دماین درک و  رید  عیبر !  يا  وت  رب  ياو  تفگ : یم  مردپ  اب  هک 

عیبر اریز  تـسیرگ ! درک  هدـهاشم  تلاـح  نـیا  اـب  ار  وا  دا و  _ت_ فا مالـسلا  هـیلع  ماـما  رب  شرظن  نوـچ  دـمآ و  نوریب  عـیبر  سپ 
هب وت  هک  مناد  یم  عیبر ! يا  هک  دومرف : ترـضح  .تسناد  یم  نامز  ماما  ار  راوگرزب  نآ  تشاد و  ترـضح  تمدـخ  يدایز  صالخا 
_تا جا دو م_ن_ را خ_ _ گدرور مرواـیب و ب_ا پ_ اـج  هب  زاـمن  تـعکر  ود  هـک  هدـب  تـلهم  ردـق  نـیا  يراد  لـیم  اـم  بناـج 
زاین ضرع  زار  _يا  ناد ار ب_ا  ینالوط  ینا  _ مز در و  زا ك_ تعکر ن_م_ ود  سپ  نکب ، یهاوخ  هچنآ  تفگ : عیبر  میا ، ن_م_

، دناوخ ییاعد  زین  ناویا  نایم  رد  سپ  درب ، ناویا  لخاد  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  عیبر  دش  غراف  نوچ  درک و 
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كر ت_و ت_ رفعج ! يا  تفگ :  مشخ  يور  زا  داتفا  ترـضح  نآ  رب  روصنم  هاگن  درب و  رـصق  نورد  ار ب_ه  رـصع  ماـما  نوچ  و 
نا _ش_ يا تموکح  _ي  بار رد خ_ ینک  یم  یعس  دنچ  ره  سابع و  ینب  رب  ار  دوخ  یشکرس  ن_م_ي ك_ن_ي ح_س_د و 
وت و  ما ،  هدرکن  ار  کی  _ي ه_ي_چ  يو یم گ_ هک  اهنیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـشخ ، هد ن_م_ي ب_ _ ف_يا

_ا ك_ه هرازآ نآ  ب_ه  يار م_ا و ش_م_ا ، _د ب_ ندو اد ب_ قلخ خ_ نیرت  نمـشد  هک  هیما  ینب  ناـمز  رد  نم  هک  یناد  یم 
نینچ نیا  زین  امش  هب  تبسن  دیـسرن و  يدب  ناشیا  هب  نم  زا  مدرکن و  يا  هدارا  نینچ  دیـسر  ام  تیب  لها  نا ب_ر م_ا و  _ش_ يا زا 
تخت ریز  رد  هشیمه  وا  دوب ، هدرک  هیکت  یـشلاب  رب   تقو  نآ  رد  دـنکفا و  _ر  يز رد  رـس  یتعاـس  روـصنم  سپ  ما ، ...  هدرکن  هدارا 
نوریب رایـس  _ه ه_يا ب_ ما در و ن_ تخت ك_ ریز  رد  تسد  ییوـگ و  یم  غورد  تـفگ : سپـس  تشاذـگ ،  یم  ریـشمش  دو  خ_

ارم تعیب  هک  يا  هتشون  ناسارخ  لها  _ت ك_ه ب_ه  سا ياه ت_و  همان  نیا  تفگ : تخادنا و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  دروآ و 
ما هتشونن  ار  اهنیا  نم  تسا و  ارتفا  نم  هب  اهنیا  هک  _ن_د  گو اد س_ ب_ه خ_ دو : _ مر ترضح ف_ دننک ، تعیب  وت  اب  دننکشب و 

مد ك_ه _ يد نوچ  تفگ : عیبر  دیشک ، نوریب  فالغ  زا  يردق  هب  ار  ریشمش  روصنم  ناهگان  ما ،...  هدر  يا ن_ك_ هدارا  نینچ  و 
یلو در ، _د ك_ هاو ار ش_ه_ي_د خ_ ترـضح  نآ  هک  مدرک  نـیقی  مدـیزرل و  دوـخ  رب  تـسا  هدرب  ریـشمش  هـب  تـسد  روـصنم 

؟ دوش هتخیر  اهنوخ  هک  ینک  اپ  هب  هنتف  _ي  هاو یم خ_ نس  نیا  رد  هک  يرادن  مرش  تفگ :  درک و  فالغ  رد  ار  ریشم  ش_
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نم رب  تسین و  اهنیا  رد  نم  رهم  طـخ و  ما و  هت  _ شو ار م_ن ن_ن_ _ه ه_ا  ما _ن ن_ يا هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دومرف : ترـضح 
وا دزن  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دیشک ، فالغ  زا  مامت  ار  ریشمش  دیدرگ و  لعتشم  شبـضغ  شتآ  زاب  روصنم  سپ  دنا .  هتـسب  ارتفا 
رـس دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاس  درک و  فالغ  رد  ار  ریـشم  رگید ش_ راب  روصنم  ناهگان  یلو  دوب  تداهـش  دـصرتم  دوب و  هداتـسیا 

ناشیا رایسب  مارکا  زا  سپ  دناشن و  دوخ  رانک  رب  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  ترـضح  نآ  سپـس  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : تشادرب و 
.دومن لزنم  یهار  ار 

رو _چ_ه م_ن_ص_ نآ زا  مدو  مد و م_ت_ع_ج_ب ب_ _ مآ نور  دا ب_ي_ _ي_ع گ_ف_ت ك_ه م_ن ش_ بر
نو ب_ه ص_ح_ن ق_ص_ر چ_ دروآ ، _ر ب_ه ع_م_ل  خآ _چ_ه  نآ _ت و  شاد هدارا  تر  رد ب_با ح_ض_ لوا 
رد يار ش_م_ا  لوا ب_ وا  _چ_ه  نآ زا  م_ن م_ت_ع_ج_ب_م  هــّللا ! لو  _ سر _ن  ي_با مد گ_ف_ت_م : _ي_ سر

دوـم مشخ م_ي ن_ راـهظا  روـصنم  هـچ  ره  و   ....، دروآ لـمع  رد ح_ق ش_م_ا ب_ه  _ر  خآ _چ_ه  نآ _ت و  شاد _ر  طا خ_
تلال و ع_ظ_م_ت ك_س_ي ك_ه ج_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ مدرک ،  یمن  هدهاشم  امش  رد  یبارطضا  سرت و  رثا  چیه 

دسرت یم  ادخ  زا  هک  یـسک  و  دیامن ، یم  وا  رظن  رد  قولخم  تکوش  تهبا و  تسا  هدش  رگ  هولج  وا  لد  رد  لالجلاوذ  _د  نواد خ_
.درادن اورپ  ناگدنب  زا 

: تفگ .مدیسرپ  روصنم  زا  ار  بیجع  راتفر  نآ  ببس  دش  تولخ  هک  یماگنه  متشگرب و  هفیلخ  دزن  هب  _ي_ع گ_ف_ت  بر .... 
هب مایق  دنچ  ره  نم ، يارب  وا  ندوب  اریز  منکن  لوبق  يرذع  وا  زا  هکنآ  رب  مدوب و  ّرـصم  وا  لتق  رب  مدیبلط  ار  وا  هک  یتقو  رد  عیبر !  يا 

_ن_د و ناد ما م_ي  _ ما مدر  ار م_ وا  نارد  وا و پ_ مناد  یم  هک  اریز  دـننک ؛ یم  ماـیق  هک  اـهنآ  زا  تـسا  رتـنارگ  دـنکن ، ریـشمش 
رد _د و  نر قـال ت_ _ خا شو  _ر و خ_ تد _ هاز _ت_ر و  مـلا ع_ قـلخ ، هـمه  زا  دنرامــش و  یم  هعاـطالا  بـجاو  ار  ناــش  _ يا

لوا _ب_ه  تر رد م_ هــــک  یماـــــگنه  مدو ،  عـــــل ب_ نا م_ط_ _ش_ يا لاو  _ حا _ي_ه م_ن ب_ر  ما نا ب_ن_ي  _ مز
لّثمتم نم  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدید  مدیـشک  نوریب  فالغ  زا  يرادقم  ار  ریـشمش  مدرک و  وا  لتق  ق_ص_د 

هدر شر ك_ ار ت_ شیور  دو و  هدز ب_ الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  دوب و  هدوشگ  ار  شیاهتـسد  تفرگ و  رارق  وا  نم و  ناـیم  دـش و 
رد .مدرک  فــال  رد غ_ ار  نآ س_ب_ب ش_م_ش_ي_ر  هــب  نــم  درک  یم  رظن  نــم  يوــس  هــب  مــش  يور خ_ زا  دو و  ب_

ّ_ل ش_د، دز م_ن م_ت_م_ث رگید ن_ راـــب  هــلآ  هــیلع و  هــّللا  یلـــص  ادـــخ  لوـــسر  مد ك_ه  _ يد مود  _ب_ه  تر م_
_ر م_ن گا در ك_ه  هـــل ك_ نا ب_ر م_ن ح_م_ دو و چ_ن_ رایـــسب ب_ لوا و خ_ش_م_ش  زا  _ك_ت_ر  يدز ن_

مارکا ار  وا  متـشگرب و  هدارا  نآ  زا  تهج  نیا  هـب  ....درک ، یم  نـم  لـتق  دـصق  وا  مدرک  ق_ص_د ق_ت_ل ج_ع_ف_ر م_ي 
.د _ _ت_ه ب_شا شاد نید ن_ زا  هرهب  هک  یسک  رگم  دشاب  یمن  لهاج  ناشیا  قح  هب  دنا و  همطاف  نادنزرف  ناشیا  .مدرک 
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باحصا زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  هد  ن_ق_ل ش_ راونالا » هاکـشم   » زا نینچمه 
رغال و نادنچ  دوب ، هدیناروخ  ناشیا  هب  یقیناود  روصنم  هک  يرهز  ببس  هب  ار  ترضح  نآ  یلو  دیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  ناشیا 
هچ يارب  دومرف : ترـضح  .دمآرد  هیرگ  هب  درم  نآ  سپ  .شنینزان  رـس  زج  هدـنامن  راوگرزب  نآ  زا  زیچ  چـیه  ایوگ  هک  دـید  کیراب 

نمؤم اـنامه  نکم ،  نینچ  دوـمرف : منیب ؟  یم  لاـح  نیا  هب  ار  امـش  هکنآ  اـب  من  _ه ن_ك_ ير گ_ گ_ف_ت : ینک ؟ یم  هیرگ 
ار برغم  قرـشم و  رگا  تسا و  ریخ  وا  يارب  وا  ياـضعا  دوش  هدـیرب  رگا  تسا ، وا  ریخ  دوـش  وا  ضراـع  هچره  هک  تسا  نا  چ_ن_

 ... تسا ریخ  وا  يارب  دوش  کلام 

نهاریپ و هفاضا  هب  دوب  وا  مارحا  سابل  هک  دیفـس  هچراپ  هکت  ود  نایم  رد  تداهـش  زا  سپ  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
هب شنیرهاط  دادـجا  رانک  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  دـیچیپ و  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  شدـج  راگدای  هک  يراتـسد 

دنراد و هاگن  نشور  نانچمه  تسیز  یم  نآ  رد  شردپ  هک  ار  یقاطا  غارچ  داد ، روتسد  ًانمض  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  درپس ؛ كاخ 
.دش راضحا  قارع  هب  وا  هکنیا  ات  دوب  نشور  بش  همه  دوب ، هنیدم  رد  مظاک  ماما  هک  ینامز  ات  غارچ  نیا 

بدنج نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس 

: بدنج هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  شرافس 

اه نآ  همه  هب  ار  یگدنز  مسر  هار و  تسا و  يرایـسب  ياه  تمکح  هدنرادرب  رد  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس 
.دزومآ یم  دنتسه ، يورخا  تداعس  ناهاوخ  هک 
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.دنک یم  یفرعم  ار  اهراجنهانو  اهراجنه  دزادرپ و  یم  یعامتجا  یسانش  بیسآ  هب  (ع ) قداص ماما 

.تسا (ع ) قداص ماما  نانخس  رب  رصتخم  یحرش  رضاح  ربنم 

: مییامن یم  میدقت  ار  همدقم  ود  ادتبا 

؟ تسیک بدنج  نب  هللادبع  - 1

مظاک ماما  قداص ، ماما  نارای  زا  يرجه و  مود  هدـسرد  نانیمطادرومو  اسراپ  نایوار  هعیـش و  گرزب  ياـملع  زا  بدـنج  نب  هللادـبع 
(2  ) .تشاد یعیفر  تلزنم  ماقم و  مالسلا  مهیلع  همئا  دزن  يو  ( 1  ) .تسا مالسلا  مهیلع  اضر  ماماو 

زا زین  شلوسر  ادخ و  دنوادخ ! هب  مسق  هلب ، دومرف : ترضح  نآ  دیتسه ؟ یضار  نم  زا  ایآ  دیسرپ : (ع) اضر ماما  زا  بدنج  نب  هللادبع 
(3  ) .دنتسه یضار  وت 

هدش ببـس  یعیـش  گنهرف  جـیورت  يارب  وا  ناوارف  شالت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  بدـنج  نب  هللادـبع  هناصلاخ  تدارا  قشع و 
همئا ثیداحا  ظفح  لقن و  رد  يو  هک  نیا  هاوگ  وا  ناوارف  ياه  تیاور  .دنامب  هنادواج  ثیدـح  يوار  اهدـص  نیب  ردوا  مان  هک  تسا 

.تسا هتشاد  يا  هدمع  شقن  مالسلا  مهیلع 

تیصو دنس  - 2

(4 «، ) لوقعلا فحت   » باتک هدرک ، لقن  ار  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس  هک  یعیش  عبنم  نیرت  یمیدق 

مراهچ نرق  رد  هک  تسا ، ینارح » هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ، » گرزب ثدحم  هیقف و  هعیـش ، هتـسراو  دنمـشناد  رثا 
.تسیز یم  ق )  . يافوتم 318 ه ) قودص خیش  رصاعم  يرجه و 

.دراد یندوتس  یتیصخش  لاجر ، ناملاع  دزن  بدنج  نب  هللادبع  .دوب  .ه ق ) يافوتم 413   ) دیفم خیش  داتسا  وا 

هدروآ نآ  نایوار  مانرکذ  نودب  ياه  تیاور  ریاس  دننامه  ار  بدـنج  نب  هللادـبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافـس  ینارح  هبعـش  نبا 
زین زاجیا و  راصتخا و  یکبـس ، روظنم  هب  : » دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  شلیلد  هراشا و  هتکن  نیا  هب  لوقعلا  فحت  همدـقمرد  وا  .تسا 

(5 « ) .مدرواین ار  اه  تیاور  ياهدنس  تسا ، اه  تمکح  ظعاوم و  قالخا ، بادآ ، هرابرد  رتشیب  هک  ثیداحا  ياوتحم  هب  هجوتاب 
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زا لقن  هب  ار  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس  لماک  نتم  ( 6 ، ) راونالاراحب دنمشزرا  باتک  رد  هر ) ) یسلجم همالع 
.تسا هدروآ  كدنا  رایسب  ياه  توافت  اب  لوقعلا ، فحت 

دوجو هب  یللخ  اه  ثیدح  دنـس  فذـح  .تسا  ننـسو  بادآو  قالخا  باب  رد  هک  ثیداحا  ياوتحم  فلوم و  يالاو  ماقم  هب  هجوت  اب 
.دنا هتشاد  دامتعا  نآ  هب  دنا و  هدرک  هدافتسا  شزرارپ  باتک  نیا  زا  هراومه  هعیش  ناملاع  مامت  اریز  ، دروآ دهاوخن 

ناتسود هب  رادشه 

ناطیش ياه  ماد  رطخ  زا  ار  اه  نآ  دهد و  یم  رادشه  دوخ  ناتسود  هب  دوخ ، هدنزاس  ياه  شرافس  زا  هلمج  نیلوارد  (ع ) قداص ماما 
: دزاس یم  هاگآ 

«; انئایلوا الا  اهیف  دصقی  امف  رورغلاراد  یف  هلئابح  سیلبا  بصن  دقل  هللادبع ! ای  »

.تسا هدرک  نهپ  ام  ناتسود  راکش  دصق  هب  طقف  هدنبیرف  يایند  رد  ار  شیاه  ماد  سیلبا  هللادبع ! يا 

: دشاب ناطیش  ياه  ماد  اه و  هاگراکش  بظاوم  هک  دهد  یم  رادشه  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما 

.دراد راکـش  يارب  ییاه  ناکم  ناطیـش  بدنج ! رـسپ  يا  .هدئاصمو » هکابـش  اوماحتف  اهب  داطـصی  دئاصم  ناطیـشلل  نا  بدـنج ! نب  ای 
! دیشاب وا  ياههاگراکشو  اه  ماد  بظاوم 

: دسرپ یم  بدنج  نب  هللادبع 

؟ دنتسیچ اهنآ  ادخ ! هداتسرف  رسپ  يا  یه ؟ ام  و  (ص ) هللا لوسر  نب  ای 

عنام داجیا  ناطیش  تسا  وا  راکش  رازبا  اما  .هللا » ضرف  یتلا  تاولصلا  ءاضق  نع  مونف  هکابـش  اما  و  ناوخالا ، رب  نع  دصف  هدئاصم  اما  »
.تسا بجاو  ياهزامن  ماجنا  زا  نتفخ  ناطیش  ياه  ماد  ناردارب و  هب  یکین  رد 

ناردارب هب  یکین  ياه  هدیاف 

یکین هیحور  يرایمه و  سح  نتـشاد  تسا ، اه ، ناسنا  یگدنززا  یمیظع  شخب  هدنهد  لیکـشت  هک  یعامتجا ، طباور  اهراتفر و  رد 
.تسا هعماج  تمالس  ییایوپ و  هدنهد  هدناشن  ینید  ناردارب  هب 
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اب ار  وکین  تلـصخ  نیا  شزرا  تیمها و  رگید  يوس  زا  هدرمـش و  ناطیـش  هاگراکـش  ار  نآ  هب  یهجوت  یب  ییوسزا  (ع ) قداص ماـما 
: تسا هتشاد  نایب  هنوگ  نیا  نآ ، دئاوفو  راثآ  زا  ییاه  هشوگ  رکذ 

ادخ تدابع  فلا -

: تسا راگدیرفآ  لباقمرد  شنرک  یگدنب و  نآرق ، یلاعتم  گنهرف  رد  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده 

« .مدیرفاین تدابع  یگدنب و  يارب  زج  ار  سنا  نج و  ( ;» 7 ( ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  (و 

.تسا اهنآ  رادید  ناردارب و  هب  ییوکین  فده ، نیا  شزرارپ  ياه  هولج  زا 

هار رد  نتـشادرب  ماگ  دـننام  يزیچ  هب  دـنوادخ  انامه  شاب ! هاگآ  مهترایزو ;» ناوخالا  رب  یلا  مادـقالا  لقن  لثمب  هللادـبعی  اـم  هنا  اـما  »
.تسا هدشن  یگدنب  اه  نآ  رادید  ناردارب و  هب  یکین 

هورم افص و  نیب  یعس  ب -

: تسا هورم  افص و  نیب  یعس  باوث  نتشاد  نارگید ، هب  یکین  رثا  نیمود 

ردارب زاین  ندرک  فرط  رب  يارب  هک  یـسک  بدنج ! رـسپ  يا  .هورملاو » افـصلا  نیب  یعاسلاک  هیخا  هجاح  یف  یـشاملا  بدنج ! نب  ای  »
.دنک یم  هورم  افص و  نیب  یعس  هک  تسا  یسک  دننام  دراد  یمرب  ماگ  دوخ 

ادخ هار  رد  ندیطلغ  نوخ  هب  ج -

: تسا ادخ  هار  رد  ندش  هتشکاب  نآ  يدننامه  دراد  یپ  رد  ینید  ناردارب  هب  یکین  هک  يرگید  شزرا 

ردب و زور  هک  تسا  یسک  دننامه  ینید  ردارب  زاین  هدننک  فرطرب  دحاو ;» ردب  موی  هللا  لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  هتجاح  یضاق  «و 
.دطلغب دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  دحا 

روح اب  ینیشنمه  د -
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«; رورسلا نمؤملا  هیخا  یلع  لخدیلف  رونلاب  هجوتی  نیعلا و  روحلا  هللا  هجوزی  نا  هرس  نم  بدنج ! نبای  »

لد دیاب  دهن  شرسرب  رون  جاتو  دروآ  رد  نیعلاروح  جاودزا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زا  دوش  یم  لاحشوخ  هک  ره  بدنج ! رـسپ  يا 
 . دزاس داش  ار  شنموم  ردارب 

ناردارب زاین  عفررد  یتسس  تبوقع 

باذع هنیمز  دیامن  یتسس  نادنمزاین  قوقح  هب  تبـسنو  دشاب  هجوت  یب  دوخ  ناعونمه  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  هب  هک  يا  هعماج 
: تسا هدروآ  مهارفار  دنوادخ  تخس 

هب تبـسن  هک  یتقو  رد  رگم  درک ، دـهاوخن  باذـع  ار  یتما  دـنوادخ  مهناوخا ;» ءارقف  قوقحب  مهتناهتـسا  دـنع  الا  هما  هللا  بذـع  ام  »
.دنیامن یتسس  دوخ  دنمزاین  ناردارب  قوقح 

یعامتجا طباور  یسانش  بیسآ 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  یعامتجا  طباور  ياه  بیسآ  زا  دروم  دنچ  (ع ) قداص رفعج  ماما 

.يرادرب هالکو  گنرین  تنایخ ، شغ : - 1

.اه نآ  تیصخش  هب  یهجوت  یب  نارگید و  ندرمش  کچوک  راوخ و  ریقحت : - 2

.يریگرد يزوت و  هنیک  ینمشد : - 3

.نتساوخن ار  نارگید  ریخ  نارگید و  ياه  یبوخ  زا  ندش  تحاران  تداسح : - 4

«; ءاملا یف  حلملا  ثامنی  امک  هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  انموم  دسح  نم  و  هاوءام ، رانلا  هللا  لعج  هاوان  هرقحو و  هاخا  شغ  نم  «و 

دهد رارق  شتآ  ار  شهاگیاج  دنوادخ  دوش ، ریگرد  وا  اب  درامـش و  راوخ  کچوک و  ار  وا  دـنز و  گنرین  شنموم  ردارب  هب  سکره 
« .بآ رد  کمن  ندش  بآ  دننامه  دوش ، بآ  شلد  رد  نامیا  دزرو  تداسح  ینموم  هب  هکره  و 

زامن زا  تلفغ  ياه  نایز 

هرخـالا و یف  مهل  قـالخال  کـئلوا  تارتـفلا ، یف  هتاـیآ  هللااـب و  نیئزهتـسملا  تاولخلا ، یف  نیمئاـنلا  تاولـصلا ، نع  نیهاـسلل  لـیو  »
«; میلا باذع  مهل  مهیکزیال و  همیقلا و  موی  ( ، 8  ) مهیلا رظنی  هللا و ال  مهملکیال 
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رخـسمت ار  شیاه  هناشن  ادخ و  نید ، فعـض  نامز  رد  هک  اه  نآ  اه و  تولخ  رد  ناگ  هتفر  باوخ  زامن ، زا  ناگدننک  تلفغرب  ياو 
دنک و یمن  هاگن  اه  نآ  هب  دیوگ و  یمن  نخـس  اه  نآ  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  .دنرادن  ترخآرد  يا  هرهب  چـیه  اه  نآ  .دـننک  یم 

.تسا كاندرد  یباذع  اه  نآ  يارب  دشخب و  یمن  ار  اه  نآ 

: باوخ دروم  رد  ترضح  شرافس 

: دومرف بدنج  نب  هللادبع  هب  شیاه  شرافس  همادا  رد  (ع ) قداص ماما 

تلاـف نامیلـس  ما  ناـف  ناـسللا ، نیعلا و  نم  ارکـش  لـقا  ییـش ء  دـسجلا  یف  اـمف  راـهنلاب  مـالکلا  لـیللاب و  مونلا  لـقا  بدـنج ! نباـی  »
«; مهلامعا یلا  سانلا  جاتحی  موی  كرقفی  هناف  مونلا  كایا و  ینب  ای  (ع ) نامیلسل

انامه .تسین  نابز  مشچ و  زا  رت  ساپس  مک  يوضع  یمدآ  مسج  رد  اریز  وگب ، مک  زور  رد  باوخب و  مک  بش  رد  بدنج ! رـسپ  يا 
تخـس دـندنمزاین ، دوخ  رادرک  لامعا و  هب  مدرم  هک  يزوررد  ار  وت  اریز  زیهرپب ، باوخ  زا  مرـسپ ! تفگ : نامیلـس  هب  نامیلـس  ردام 

.دنک یم  جاتحم 

زا ار  ناسنا  هک  تسا  ییاه  باوخ  یباوخرپ و  هب  طوبرم  نانخـس  نیارد  نآ  تمذـم  باوخ ، هب  ناسنا  مزالو  یعیبط  زاـین  هب  هجوت  اـب 
.دراد یم  زاب  ییایند  ینید و  فیاظو  ماجنا 

: اهتشون یپ 

355 و379. ص 226 ، یسوط ، خیش  لاجر  - 1

ص 105. یلح ، همالع  لاجر  - 2

ص 585. یشک ، لاجر  - 3

ص 311. لوقعلا ، فحت  - 4

ص 4. نامه ، - 5

ح 113. ص 279 ، ج 78 ، راونالاراحب ، - 6

هیآ 56. تایراذ ، - 7
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تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  لیاضف و 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  لیاضف و 

هتفیـش و لوا  دروخرب  نامه  رد  ناگمه  هک  دوب  هتـسارآ  يونعم  یناـحور و  يوخو  قلخ  هب  ناـنچنآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح   
نودـب درک ، یم  دروخرب  یـسلجم  رد  يو  اب  سک  ره  هک  دوب  یهلا  هتـسراو و  نانچ  ترـضح  قالخا  .دـندش  یم  ترـضح  يادـیش 

دنا هدرک  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  تنـس  لها  ناگرزب  ور ، نیازا  .درب  یم  یپ  ترـضح  تمظع  هب  دیوگ ، نخـس  ترـضح  هکنیا 
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  هب  نوچ  َنیّیبَّنلا ؛ َِهلالُـس  ْنِم  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ُْهنَع    ُ هّللا َیِـضَر  ِقِداّصلا  َرفْعَج  یلِإ  ُتْرَظَن  اِذا  ُتنُک  : » تفگ یم  هک 

1 «. تسا ناربمایپ  هلالس  زا  ترضح  نآ  هک  مدش  یم  هجوتم  مدرک ، یم  رظن 

قلخ نسح 

.دراد ییازسب  شقن  مدرم  ادخ و  دزن  ماقم  تعفر  اه و  لد  بلج  رد  تسا و  ینید  نایاوشیپ  يارب  تلیضف  نیرت  مهم  قلخ  نسح 

هزانج عییـشت  رد  دوب ، قالخا  شوخ  مدرم  اب  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  شّدـج  قالخا  نامه  ترـضح  يوکین  قـالخا 
.داد یم  خساپ  یبوخ  اب  ار  اه  يدب  تفر و  یم  نارامیب  تدایع  هب  تسج و  یم  تکرش 

: دسیون یم  یکلام  هرهز  وبا 

یلو درک ، یم  مسبت  رتشیب  دوب و  وگ  هلذب  ترـضح  نآ  .متـشاد  دـمآ  تفر و  دـمحم  نب  رفعج  روضح  هب  هتـسویپ  نم  تفگ : کلام 
.دییارگ یم  يدرز  هب  ترضح  گنر  دش ، یم  هدرب  وا  دزن  هّللا  لوسر  مان  یتقو 

نایمه درک  لایخ  دش ، رادیب  نوچ  .دوب  هدیباوخ  هدش و  هنیدم  دراو  جاجح  زا  يدرم  هک  دـنا  هدرک  لقن  ترـضح  قلخ  نسح  هرابرد 
ترضح يا ! هتشادرب  ارم  نایمه  وت  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  تسد  سپ  .دید  ار  قداص  ماما  دمآ و  نوریب  سپ  .دنا  هدیدزد  ار  وا 

هب ار  درم  نآ  ترـضح  .دوب  نآ  رد  الط  راـنید  رازه  تفگ : درم  نآ  دوب ؟ نآ  لـخاد  يزیچ  هچ  دومرف : دوش ، تحاراـن  هکنیا  نودـب 
ماما يوس  هب  هاگ  نآ  .تفاـی  دوخ  هناـخ  رد  ار  ناـیمه  تشگرب و  دوخ  هناـخ  هب  درم  نآ  سپ  .دیـشخب  وا  هب  راـنید  رازه  درب و  هناـخ 

تفریذپن و ماما  یلو  دنادرگرب ، ترـضح  هب  ار  رانید  رازه  تساوخ  درک و  یهاوخرذـع  ترـضح  زا  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  قداص 
.قداص رفعج  ماما  دنتفگ : تسیک ؟ اقآ  نیا  دیسرپ : درم  نآ  سپ  .میریگ  یمن  سپ  میا ، هداد  هک  ار  يزیچ  ام  دومرف :
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.دوب رادافو  ناتسود  هب  تبسن  دروخرب و  شوخ  مجع ، برع و  دیفس و  هایس و  زا  معا  ناگمه  اب  تشاد و  تبحم  همه  هب  تبـسن  ماما 
وجو سرپ  وا  لاح  زا  ناتسود  عمج  رد  يزور  سپ  .دیدن  ار  ناشیا  یتدم  ماما  .دوب  ترـضح  مزالم  هرهچ  هایـس  يدرم  هک  هدش  لقن 

هب یناسنا  ره  تیـصخش  لصا و  دومرف : قداـص  ماـما  سپ  تسا »!  4 یطبن درم  نآ  ٌّیِطَبَن ؛ ُهَّنِا  : » تفگ رخـسمت  تلاـح  اـب  يدرم  .درک 
.دش نیگمرش  درم  نآ  سپ  .دنتسه  ناسکی  ...دیفس ) هایس و   ) مدرم همه  تسوا و  ياوقت  مرک و  نید و  بسح و  لقع و 

: دسیون یم  ترضح ، کین  قالخا  هرابرد  يدنج  میلحلادبع  تنس ، لها  رصاعم  ملاع  نینچمه 

نآ هک  دوبن  نیا  تنس  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  نارضاح  .درک  توعد  اذغ  ندروخ  يارب  درکن ، مالس  ناشیا  رب  هک  ار  يرباع  ماما ، يزور 
ماما هقف  نیاربانب ، ...تسا  یقارع  هنارظن  گنت  هقف  نیا  داد : خساپ  ترـضح  دوش ؟ توعد  اذغ  هب  سپـس  دـیوگ و  مالـس  تسخن  درم 
درف هک  تسا  یعامتجا  هقف  دراد و  تسد  رد  ار  لمع  راـکتبا  اریز  تسا ؛ یلمع  هقف  دوش و  یم  عورـش  شـشخب  اـب  هک  تسا  يولع » »

.تسا يراوگرزب  مارتحا و  نآ  رسارس  هک  تسا  یناسنا  یمالسا و  هقف  دراد و  هجوت  هدنریگ  هب  هدنشخب 

يراگزیهرپ

نآ .تسا  نارگید  زا  رتـشیب  زین  شزیهرپ  تداـبع و  دـشاب ، رتـشیب  هک  ره  تـفرعم  دزیخ و  یمرب  تـفرعم  زا  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و 
.دوب لامک  هلق  جوا  رد  شکاپ  ناکاین  دننام  صالخا  تدابع و  رد  دوب ، ناگمه  دمآرس  تفرعم  ملع و  رد  هک  ترضح 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  فیصوت  رد  تنس  لها  گرزب  ماما  هیقف و  سنا ، نب  کلام 
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زا یمان  نوچ  یلو  تشاد ، بل  رب  مسبت  ترضح  تاقوا  رتشیب  .مدش  یم  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  روضح  هب  هتـسویپ  نم 
وا متفر و  یم  وا  دزن  يدایز  نامز  تدم  .دش  یم  درز  یهاگ  دوبک و  ریغتم و  شگنر  دش ، یم  هدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هاگره  .دوب  نآرق  تئارق  لوغـشم  ای  تشاد و  هزور  ای  دوب  زامن  لاح  رد  ای  مدید : یم  لاح  هس  زا  یکی  رد  ار 

 . ...دوب هتفرگارف  ار  ناشدوجو  ادخ  زا  تیشخ  هک  دوب  ینادباع  نادهاز و  زا  .دوب  تراهط  اب  درک ، یم  لقن  ثیدح  هلآ  هیلع و 

: دنک یم  تیاور  سنا  نب  کلام  زا  تنس  لها  رصاعم  ناملاع  زا  يدنج  میلحلادبع 

شیولگ رد  ادـص  دـیوگب ، کیبل  تساوخ  دـنچره  دـش ، ایهم  مارحا  يارب  بکرم ، رب  راوس  یتقو  .مدروآ  اج  هب  جـح  وا  اب  لاس  کی 
تـسخن ریزگان  مارحا ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  .دـتفا  ریز  هب  بکرم  زا  دوب  کیدزن  دـش و  عطق 

: دیامرفب لجوزع  يادخ  مسرت  یم  میوگب ، کیبل  هنوگچ  دومرف : .ییوگب  کیبل  دیاب 

«. ...َْکیَدْعَس َْکیََّبل َو ال  «ال 

: هک تشاد  بل  رب  ار  اعد  نیا  هراومه  .تسج  یم  يادخ  تعاط  تدابع و  رد  ار  تزع  دوب و  ادخ  تعاط  رد  هتسویپ 

؛ َِکتَعاِطب ِینَّزِعَا  َّمُهَّللَا  »

يزیچ تـسین و  اوـقت  زا  رترب  يا  هشوـت  داز و  چـیه  : » دوـمرف یم  نارگید  هـب  نـینچمه   9« .نادرگ زیزع  دوـخ  تعاـط  هب  ارم  ایادـخ !
«. تسین یفرح  مک  توکس و  زا  رتراکوکین 

يرهاظ یگتسارآ 

دوب و فیطل  وا  تسوپ  .دیشخرد  یم  هام  ناسب  هک  تشاد  يا  هرهچ  دنلب ؛ هن  دوب و  هاتوک  هن  شتماق  .تشاد  هتسارآ  يرهاظ  ترضح 
: دوب هدومرف  ربمایپ  هک  دیشوپ  یم  دوب ، شدج  ياضر  دروم  هک  ار  ییاه  سابل  وا  .تشاد  يدنلب  یناشیپ  نیکـشم و  دعجم و  ییاهوم 

ابیز هتسارآ و  ییابق  هک  دید  ار  ترضح  يروث ، نایفس  يزور  تسا  هدش  لقن  «. دیشوپب دیماشایب و  دیروخب و  ربکت  فارـسا و  نودب  »
اب نینچ  هک  هدش  هچ  يروث ! يا  دومرف : ترضح  سپ  .متـسیرگن  یم  ترـضح  هب  بجعت  اب  دیوگ : یم  يروث  نایفـس  .تسا  هدیـشوپ 

تناردـپ امـش و  سابل  ساـبل ، نیا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : ینک ؟ یم  بجعت  ینیب ، یم  هچنآ  زا  اـیآ  ینک ؟ یم  هاـگن  بجعت 
یلو دندیشوپ ، یم  سابل  ناشنامز  ياضتقا  هب  نانآ  دوب و  تما  يرادن  رقف و  نامز  نامز ، نآ  يروث ! يا  دومرف : ترضح  سپ  .تسین 

 . تسا هدروآ  يور  تما  يوس  هب  تمعن  تسا و  تمعن  نامز  نامز ، نیا 
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سابل نیا  ام  دومرف : داد و  ناشن  دوب ، هدیشوپ  شیاه  سابل  ریز  هک  ار  ینشخ  یمـشپ  يابق  دز و  رانک  ار  نییور  يابق  ترـضح  سپس 
هچنآ میراد و  یم  هدیـشوپ  دشاب ، ادخ  يارب  هچنآ  ره  سپ  .امـش  يارب  ار  هتـسارآ  نییور و  سابل  میا و  هدیـشوپ  ادخ  يارب  ار  نشخ 

.مینک یم  شراکشآ  دشاب ، امش  يارب 

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

وا دزن  ار  تمعن  نآ  دراد  تسود  دراد ، یم  ینازرا  یـسک  هب  ار  یتمعن  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رقف و زا  دراد و  تـسود  ار  لـمجت  ییاـبیز و  دــنوادخ  : » دوـمرف یم  و  .دراد » تـسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  دــنوادخ  اریز  دــنیبب ؛

هناخ دنک و  هدافتـسا  شوخ  يوب  زا  دراد و  هگن  هزیکاپ  ار  شیوخ  سابل  دـیاب  درم  : » دومرف یم  نینچمه  تسا .» دنـسرخان  ییامنرقف 
«. دزاس هزیکاپ  ار  دوخ  هناتسآ  دنک و  يراک  چگ  ار  شیوخ 

یگدنشخب

: دیوگ یم  ماطسب  جایه 

؛» ْیَش ٌء ِِهلایِِعل  یْقبَیال  یّتَح  ُمِعُْطی  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  َناک  »

شدنزرف هب  تیـصو  رد  ماما  .دنام  یمن  یقاب  يزیچ  شلایع  لها و  يارب  یتح  هک  دومرف  یم  ماعطا  نانچ  دـمحم  نب  رفعج  ماما  ینعی 
«. نک ناسحا  وا  هب  تساوخ ، يزیچ  وت  زا  یسک  رگا  دنزرف ! يا  : » دومرف یم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدنج  میلحلادبع 

هب مدرم  ات  دـننک  زاب  غاـب  لـخاد  هب  یهار  هک  داد  یم  روتـسد  شناـنکراک  هب  وا  .دوب   7 قداص ماما  ِنآ  زا  يا  هعرزم  ماـن  داـیز ، نیع 
هد هاگ  ره  .تسـشن  یم  رفن  هد  کی ، ره  رـس  رب  هک  تخادنا  یم  هرفـس  هد  زور  ره  .دنروخب  نآ  ياه  هویم  زا  دـنبای و  هار  نآ  نورد 

اهامرخ نآ  زا  فرظ  کی  دمآ ، یمن  هعرزم  هب  هک  ناگیاسمه  زا  کی  ره  .دنتسشن  یم  اهنآ  ياج  هب  رگید  نت  هد  دنتساخ ، یمرب  رفن 
ماما روتسد  هب  دوب ، هدنام  ياج  رب  هچنآ  .داد  یم  ار  نارگراک  شاداپ  دیسر ، یم  هک  لوصحم  تشادرب  نامز  .داتسرف  یم  ناشیارب  ار 

.دیسر یم  يزیچ  يو  لاح  روخ  رد  کی  ره  هب  دیدرگ و  یم  میسقت  مدرم  نایم  دش و  یم  هدرب  هنیدم  هب 
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: دسیون یم  روفیط  یبا  نبا 

دوخ تشاذـگن و  ترـضح  .دـهد  ماجنا  ماما  يارب  يراک  هک  تساخرب  ناـمهم  يزور  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  یناـمهیم 
«. درک یم  يریگولج  نامهم  ندرک  راک  زا  ربمایپ  : » دومرف داد و  ماجنا  ار  راک  تساخرب و 

: دسیون یم  ترضح  نآ  صوصخم  تاولص  زا  يزارف  حرش  رد  تنس  لها  ياملع  زا  ناهبزور ، نب  لضف 

رب ترـضح  نآ  تفوطع  محر و  هب  نیا  دوب و  اهالب  اهدـمآ و  شیپ  رد  نازجاع  نافیعـض و  هدـننک  يرای  سرداـیرف و  ترـضح ، نآ 
نآ ناسحا  فطل و  راوج  هب  دـمآ ، یم  شیپ  يرقف  ای  هثداح  یـسک  يارب  هاـگره  دـنا  هدرک  تیاور  هک  ناـنچ  دراد ؛ هراـشا  نازجاـع 

.تسا تیب  لها  هعیش  هک  راگنا  درب ؛ یم  هرهب  ترضح  نآ  تمعن  ناوخ  زا  درب و  یم  هانپ  هنیدم  رد  ترضح 

.درک یم  هظعوم  دیـشخب و  یم  .دـنکن  اور  ار  وا  تجاـح  دـش  یمن  ببـس  دارفا  هاـنگ  درک و  یم  تبحم  ناـسحا و  همه  هب  ترـضح 
نب رفعج  هگان  هک  مدوب  نادرگرس  .متـشادن  یعیفـش  مدوب و  راتفرگ  دیوگ : یم  دوب ، راوخ  بارـش  راک و  هانگ  يدرف  هک   18 ینارقش
درک ییاطع  نم  هب  ترضح  سپ  .مدرک  راهظا  ار  دوخ  تجاح  متسه و  ینارقـش  مالغ  نم  موش ، تیادف  متفگ : سپ  .مدید  ار  دمحم 

یناکم رطاخ  هب  رتدب ؛ وت  زا  تسا و  دب  همه  زا  یتشز  رت و  هدیدنسپ  وت  زا  تسا و  بوخ  همه  زا  یکین  ینارقش ! يا  دومرف : سپـس  و 
.يراد ام  دزن  هک 

: دسیون یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  يرشخمز 

.دوب هاگآ  وا  لاح  زا  هکنیا  اب  دراذـگ ، یم  مارتحا  وا  هب  دـنک و  یم  اور  ار  ینارقـش  تجاح  دـنک و  یم  ناسحا  هنوگچ  ماما  دـیرگنب 
.تسا ناربمایپ  يوخ  قلخ و  نامه  وخ ، قلخ و  نیا  دنک ؛ یم  هظعوم  ار  وا  هنوگچ  هک  دیرگنب 
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يرابدرب

ماگنه .دوب  روبص  اهالب ، رد  روکـش و  اه ، تمعن  ربارب  رد  وا  .تسا  هسردم  کی  ناسب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  ياهدادیور 
.دناوخ یم  ارف  نادب  ار  ام  نآرق  هک  تسا  لیمج  ربص  نامه  نیا  دوب و  تمعن  روآدای  اهالب ، ندمآ  دیدپ 

تسیرگ و ترضح  سپ  .تفر  ایند  زا  ناشیا  نامـشچ  شیپ  هک  تشاد  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
: دومرف دروآ و  دای  هب  ار  يدنوادخ  ياه  تمعن  تقو  نامه  رد 

؛ َْتیَفاع ْدََقل  َْتیَلَْتبِا  ِْنَئل  َْتیَْقبَا َو  ْدََقل  َتْذَخَا  ِْنَئل  »

«. يدیشخب زین  تیفاع  يداد ، یتبیصم  رگا  .یتشاد  هگن  نامیارب  ار  رگید  ییاهزیچ  یتفرگ  ام  زا  يزیچ  رگا  یهزنم ، وت  ادنوادخ !

هک یلاح  رد  درب ؛ يراپـس  كاخ  يارب  ار  شدنزرف  هاگ  نآ  .دننکن  نویـش  هک  داد  دـنگوس  ار  اهنآ  درب و  نانز  دزن  ار  كدوک  سپس 
: تفگ یم 

میتسه يدارفا  ام  .دبای  یم  ینوزف  ام  لد  رد  وا  تبحم  یتسود و  یلو  دناتـس ، یم  ام  زا  ار  نامنادنزرف  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
نادـب دیـسر ، یتبیـصم  نامنازیزع  زا  یکی  هب  هک  هاگ  نآ  .دـنک  یم  تیانع  ام  هب  وا  میبلط و  یم  ادـخ  زا  میراد ، تسود  ار  هچنآ  هک 

20 .میهد یم  تیاضر 

تشذگ وفع و 

ناـمه زا  هتفاـی و  دـشر  تیب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  مالـسا  ربماـیپ  تـیب  لـها  تداـع  هیجـس و  مرک ، ناـسحا و 
رد هک  ار  ماما  تشذـگ  وفع و  زا  ییاه  هنومن  اـجنیا  رد  اـم  .دوب  هتفرگارف  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ار  تشذـگ  وفع و  سرد  یکدوک ،

.مینک یم  رکذ  تسا ، هدمآ  تنس  لها  ياه  باتک 

: دسیون یم  ءاب  فلا  باتک  رد  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  همالع 
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یناشیپ هب  فرظ  ماگنه ، نیا  رد  سپ  .تخیر  یم  ترضح  ناتـسد  رب  بآ  یفرظ ، رد  هک  تشاد  يزینک  ترـضح  تسا  هدش  تیاور 
رد هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  ِْظیَْغلا ؛ َِنیمِظاْکلا  َو   » نم يالوم  يا  تفگ : دش ، هجوتم  زینک  یتقو  .تفرگ  درد  تدش  هب  دروخ و  ماما 

تـشذگ لها  ناـنمؤم ، ساـّنلا ِ؛  ِنَع  َنِیفاـْعلا  َو  : » تفگ سپ  .مدرک  ظـیغ  مظک  دومرف : ترـضح  و  دـننک » یم  ظـیغ  مظک  یتحاراـن 
يدازآ و ادخ  هار  رد  وت  دومرف : ترـضح  .دراد  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  تفگ : زینک  .مدیـشخب  ار  وت  دومرف : ترـضح  دنتـسه .»

21 .مدیشخب وت  هب  زین  مهرد  رازه 

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

كدوک هک  شناکزینک  زا  یکی  .دمآ  هناخ  هب  ماما  يزور  .تشاد  یمزاب  يدـنلب  يور  نتفر  زا  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  ترـضح  نآ 
دـش و لوه  دوب ، هدرک  هک  ییاطخ  زا  داتفا ، ترـضح  هب  شمـشچ  ات  دوب ، هتفر  نابدرن  يالاب  كدوک  اـب  درک و  یم  يراد  هگن  ار  وا 

.تفر ایند  زا  داتفا و  نیمز  هب  شتسد  زا  كدوک  دیزرل و  شندب 

ندرم ببـس  هب  ما  هرهچ  گـنر  دومرف : دندیـسرپ ، يو  زا  ار  نآ  ببـس  هک  یماـگنه  تفر و  نوریب  هتخورفارب  يا  هرهچ  اـب  ترـضح 
ادـخ هار  رد  وـت  دوـمرف : زینک  هب  نآ  زا  سپ  .داـتفا  تشحو  هب  نم  ندـمآ  زا  كزینک  هک  تسا  تهج  نیدـب  هـکلب  تـسین ، كدوـک 

.متشذگ وت  زا  يدازآ و 

يدرم ناوج 

يرظن هچ  توتف  يدرم و  ناوج  دروم  رد  امـش  دوـمرف : ترـضح  .دیـسرپ  يدرم  ناوـج  توـتف و  هنیمز  رد  ترـضح  زا  یخلب  قـیقش 
هنوگ نیا  مه  هنیدم  ناگس  دومرف : ترضح  .مینک  یم  ربص  دوشن ، اطع  رگا  مینک و  رکش  دوش ، اطع  ام  رب  رگا  تفگ : قیقـش  دیراد ؟

میشخب یم  مینک و  یم  راثیا  دوش ، اطع  ام  رب  رگا  : » دومرف تسیچ ؟ امش  دزن  توتف  سپ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : قیقـش  سپ  .دنا 
«. مینک یم  رکش  دوشن ، اطع  رگا  و 
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تعاجش

رب هاگ  حراوج ، اضعا و  رد  نآ  رهاظم  هک  تسا  یبلق  ینورد و  ییورین  تعاجـش ، .تسین  ندز  ریـشمش  وزاـب و  روز  طـقف  تعاـجش 
دنتـشاد ار  تعاجـش  رهاظم  مامت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  ربمایپ و  تیب  لها  .دوش  یم  رهاظ  وزاب  تسد و  رب  یهاگ  نابز و 

رب یـسگم  سپ  .دوب  یقیناود  روصنم  روضح  رد  ترـضح  يزور  تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دش  یم  رهاظ  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  هک 
هیلع قداص  ماما  هب  سپ  .دـش  رطاـخ  هدرزآ  روصنم  اـت  تشگ  یمزاـب  وا  یلو  دـنار ، یم  ار  سگم  روصنم  .تسـشن  روصنم  تروص 

؛ َهَِربابَْجلا ِِهب  ُّلُِذِیل  : » دومرف ترضح  تسا ؟ هدرک  قلخ  ار  سگم  ادخ  یتمکح  تلع و  هچ  هب  هّللادبع ! ابا  ای  تفگ : درک و  ور  مالـسلا 
.تفگن يزیچ  دش و  تکاس  دینش ، ار  نخس  نوچ  روصنم  دنک .» راوخ  ار  نارگمتس  ناربکتم و  نآ  هلیسو  هب  ات 

: دسیون یم  یبهذ 

مه شیایند  زا  ار  وا  هک  ار  ییادخ  دمح  دومرف : ترـضح  دش ، هتفگ  نخـس  روصنم  لخب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  یتقو 
.دراذگن یقاب  وا  رب  مه  ار  شنید  تخاس و  مورحم 

نادنزرف هب  تیصو 

همئا بتکم  زا  تسا  یـسرد  شور ، نیا  .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیجـس  هریـس و  نادـنزرف ، هب  تحیـصن  تیـصو و 
نادنزرف تیصو  تحیصن و  هک  دهد  یم  ناشن  هریـس  نیا  .نادنزرف  ندرک  تیبرت  رتهب  رد  ناشنایعیـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

.دننک هجوت  نادب  دیاب  ناردپ  تسا و  يردپ  فیاظو  زا 

رد ار  متفه ) ماما   ) رفعج نب  یسوم  شدنزرف  .مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  دیوگ : یم  ترضح  باحـصا  زا  یکی 
: دومرف یم  درک و  یم  تیصو  وا  هب  ار  نانخس  نیا  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  مدید ، ترضح  لباقم 
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يراک و تسرد  هب  تسیز و  یهاوخ  یگرزب  تداعـس و  هب  یـشاب ، هتـشاد  رطاـخ  هب  ار  نآ  رگا  هک  نک  ظـفح  ارم  تیـصو  مدـنزرف !
.درم یهاوخ  یبوخ 

ریقف دـشاب ، تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  شمـشچ  سک  ره  .دـش  دـهاوخ  ینغ  دوش ، عناـق  ادـخ  تمـسق  هب  هک  ره  مدـنزرف ! يا 
ار نارگید  ياه  بیع  سک  ره  ...تسا  هتخاس  مهتم  شردق  اضق و  رد  ار  ادخ  دشابن ، یـضار  ادخ  تمـسق  هب  سک  ره  .دش  دـهاوخ 

شتـسود يارب  یهاچ  سک  ره  دش و  دهاوخ  هتـشک  نامه  هب  دـنک ، هشیپ  متـس  ریـشمش  هک  ره  دـش و  دـهاوخ  اوسر  دزاس ، راکـشآ 
26  . ...دوش راتفرگ  نآ  رد  دوخ  دنکب ،

روج يافلخ  هب  هیصوت 

، روصنم .داتسیا  یمن  زاب  زین  يو  تحیـصن  هیـصوت و  زا  یتح  ماما  یلو  دوب ، ترـضح  نامز  ناراک  متـس  زا  یقیناود  روصنم  رفعجوبا 
هنامرـش یب  روصنم  يزور  .دندوب  هدیقع  مه  روصنم  اب  زین  یخرب  تسناد و  یم  یکی  ماما  اب  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  هبتر و  رد  ار  دوخ 

: داد خساپ  تسارف  اب  ترـضح  .میتسه  هبتر  کی  رد  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  امـش  ام و  تفگ : درک و  نایب  ار  داقتعا  نیا  ترـضح  دزن 
هب دنیزگرب ؛ يرـسمه  ام  هداوناخ  زا  دوبن  زیاج  ربمایپ  رب  یلو  دوب ، زیاج  دیزگ ، یمرب  امـش  زا  يرـسمه  دوب و  هدـنز  ادـخ  لوسر  رگا 

27 .تسام زا  وا  ربمایپ و  زا  ام  هک  لیلد  نیا 

 : هک دنک  یم  لقن  بیسم  نبا  زا  فارشالا  باسنا  رد  يرذالب 

نوچ .دنک  تروشم  ناشیا  اب  هنیدم  مدرم  هرابرد  ات  تساوخ  ار  ترضح  داتسرف و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ار  یـسک  روصنم 
منیب یم  یلو  مداد ، تلهم  نانآ  هب  مدرک و  ارادـم  هبترم  نیدـنچ  هنیدـم  مدرم  اب  نم  اـنامه  تفگ : روصنم  دروآ ، فیرـشت  ترـضح 

عطق و ار  نانآ  ياـه  لـخن  هک  متـسرفب  ناـنآ  يوس  هب  ار  یـسک  مهاوخ  یم  .دـنراد  یمنرب  تسد  اـم ) هیلع   ) دوخ ياـهراک  زا  ناـنآ 
هشیپ ربص  یلو  دش ، راتفرگ  بویا  .درک  رکـش  وا  دش و  هداد  تمعن  نامیلـس  هب  : » دومرف ترـضح  ...دنک .  بارخ  ار  ناشیاه  همـشچ 

همه زا  وت  سپ  .تسا  هدرک  اـطع  وت  هب  یملع  هداد و  وت  هب  ار  تفـالخ  نیا  ادـخ  لاـح ، .دیـشخب  دـش و  دـنمتردق  فـسوی  .تخاـس 
.دش مارآ  تفر و  نایم  زا  روصنم  بضغ  ماما ، نخس  یپ  رد  .ناراکاطخ » زا  وفع  ششخب و  هب  یتسه  رتراوازس 
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اعد میلعت 

هب یتقو  دومرف : وا  هب  ترـضح  .دش  فرـشم  ماما  تمدـخ  تکرح  زا  شیپ  .دوب  هبعک  رفاسم  تشاد و  هّللا  تیب  گنهآ  يروث  نایفس 
هک ییادخ  يا  یتسه و  ییاوجن  ره  هدنونش  یتوف و  انف و  زا  رتارف  هک  ییادخ  يا  : » وگب راذگب و  راوید  رب  تسد  يدیـسر ، ادخ  تیب 

.نک اعد  یتساوخ  هچره  سپس  ینایور .» یم  ناوختسا  رب  تشوگ  گرم ، زا  سپ 

يور وت  هب  يدنـسپ  یم  هک  ار  يزیچ  نوچ  نایفـس ! يا  : » دومرف ترـضح  .درک  تساوخرد  میلعت  هظعوم و  ماـما  زا  نایفـس  هاـگ  نآ 
مک تقزر  هاگره  و  هّللِاب ِ»  ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال  : » وگب رتشیب  دیآ ، شیپ  يدنسپ ، یمن  هک  يزیچ  نوچ  نک و  ادخ  دمح  رتشیب  دروآ ،

29 «. نک رافغتسا  رتشیب  دش ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زرح 

اب هک  ییاعد  زرح و  تکرب  هب  ترـضح  داد و  خر  یقیناود  روصنم  ترـضح و  ناـیم  هک  ییارجاـم  رکذ  زا  سپ  ناـهبزور  نب  لـضف 
: دسیون یم  تفای ، تاجن  روصنم  تسد  زا  تشاد ، دوخ 

: تسا نینچ  نآ  لوا  تسا ، روهشم  رفعج  ماما  زرح  هب  هک  ار  ترضح  نآ  روهشم  زرح 

 .ِ..«. هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال    ُ هّللا َءاشام  هّللا ِ،  َیلإ  افُّطََلت  هّللا ِ،  َیلإ  ابُّرَقَت    ُ هّللا َءاشام  هّللا ِ،  َیلإ  اهُّجََوت    ُ هّللا َءاشام  »

هانپ رد  رمع  مامت  منک و  یم  تبظاوم  نادـب  تساه  لاس  هک  تسا  ریقف  داروا  زا  مراد و  دای  ار  نآ  فیعـض  ریقف  نیا  یلاعت  هّللدـمحب 
رد تسا ، روهـشم  رایـسب  زرح  نآ  نوچ  .یلاعت  هّللا  ءاش  نا  مسورحم  نوصم و  نانمـشد  رـش  زا  ِِهتَُّوق » ِِهلْوَح َو  َو    ِ هّللِدْـمَِحب  » زرح نآ 

.دوب دهاوخ  یلاعت  قح  هانپ  رد  نج  سنا و  رش  زا  نیقی ، هب  دنک ، تبظاوم  نادب  سک  ره  هّللاءاش  نا  .دش  هتفگ  ماقم  نیا 
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: دومرف ترضح  یبهذ ، لقن  رب  انب 

ادخ انامه  هک  نک  ادخ  رکش  دمح و  رتشیب  یتشاد ، تسود  ار  تمعن  نآ  ماود  اقب و  وت  دیـشخب و  وت  رب  یتمعن  ادخ  رگا  نایفـس ! يا 
: تسا هدومرف 

« ْمُکَّنَدیِزََال ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  »

: تسا هدومرف  ادخ  هک  نک  رافغتسا  رتشیب  دش ، مک  تا  يزور  هاگره  و 

«. ...ٍلاْومِأب ْمُکْدِدُْمی  اَرارْدِم و  مُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  اراّفَغ  َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتِْسا  »

: وگب رتشیب  یتشاد  يرگید  سک  ای  ناطلس و  زا  يا  هصغ  یتحاران و  هاگ  ره  و 

 «ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  «ال 

.تسا تشهب  ياه  جنگ  زا  یجنگ  شیاشگ و  دیلک  رکذ ، نیا  انامه  هک 

ع)  ) قداص ماما  همئالا ،  خیش  تامارک  بقانم و  لئاضف و 

هراشا

هار نیب  رد  متفر  جح  رفس  هب  ناشیا  اب  هتفگ  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  ع )  ) قداص ماما  همئالا ،  خیش  تامارک  بقانم و  لئاضف و 
هداد رارق  وت  رد  شناگدـنب  يزور  ناونع  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  اـم  لـخن  يا  دومرف : .میدوـب  هتـسشن  یکـشخ  ياـمرخ  تخرد  ریز 

.دش مخ  ماما  فرط  هب  دش و  امرخ  زا  رپ  لخن  مدید  ناروخب ! تسا ،

(1 : ) دیوگ یم  هحلط  نبا 

.تسا (ع ) تیب لها  تاداس  ناگرزب و  زا  (ع ) قداص رفعج  ماما 

سونایقا زا  یـسررب و  تقد  هب  ار  میرک  نآرق  یناعم  رایـسب ، توالت  راکـشآ و  دهز  مئاد ، داروا  ناوارف ، تدابع  ریثک ، مولع  بحاص 
دروآ یم  تسد  هب  یتفگش  جیاتن  درک و  یم  جارختسا  ار  هدنزرا  ياهرهوگ  نآرق 

.دیشک یم  باسح  هراب  نآ  رد  دوخ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یم  میسقت  نوگانوگ  تاعاط  ماجنا  هب  ار  شتاقوا  و 
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تخادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  ناسنا  شندید 

.دش یم  ایند  رد  ییاسراپ  ثعاب  شنخس  ندینش  و 

، دوب تشهب  شیاهدومنهر  زا  يوریپ  هجیتن 

تسا توبن  هلالس  زا  وا  هک  داد  یم  یهاوگ  شلامج  رون 

.تسا تلاسر  نامدود  زا  وا  هک  تخاس  یم  نشور  شلامعا  یگزیکاپ  و 

نبا يروث ، سنا ، نب  کلام  حـیرج ، نبا  يراصنا ، دیعـس  نب  ییحی  دـننام  اهنآ  هتـسجرب  نادنمـشناد  بهاذـم و  ناـگرزب  زا  یهورگ 
نیدنچ وا  دیوگ : یم  .دنا  هتسج  هرهب  شـشناد  زا  دنا و  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  نارگید  یناتـسجس و  بویا  هبعـش ، هفینحوبا ، هنییع ،

.دشاب یم  رهاط  لضاف و  رباص ، اهنآ  هلمج  زا  تسا و  قداص  همه  زا  رتروهشم  هک  دراد  بقل 

: ترضح بقانم 

ات تسا  ناریح  شبقانم  عاونا  هرابرد  ریصب  هاگآ و  صخش  مهف  لقع و  تسا و  رامش  دح  زا  شیب  ترـضح  نآ  تافـص  بقانم و  اما 
كرد لباق  یـسک  يارب  اهنآ  للع  هک  ار  یماـکحا  همه  دوب ، يراـج  شبلق  رب  داـیز  ياوقت  رطاـخ  هب  هک  يراشرـس  مولع  هک  اـج  نآ 
يرفج باتک  دـنیوگ.دنا  هدرک  تیاور  يو  زا  هداد و  تبـسن  وا  هب  تسا  رـصاق  اهنآ  مکح  هب  هطاحا  زا  لوقع  هک  ار  یمولع  تسین و 

، لیاضف ماقم  رد  الاو و  یتبقنم  دوخ  نیا  هک  یتسارب  .تسوا  نانخـس  هلمج  زا  هدیـسر ، ثرا  هب  نمؤملادـبع  نارـسپ  هب  برغم  رد  هک 
.تسا يدنلب  هبترم 

 : مزاح یبا  نبا  زا   یتیاور  .1

دراو نایفس  .دیایب  وگب  دومرف : تسا ، رد  تشپ  يروث  نایفـس  تفگ  دمآ و  شنابرد  هاگان  مدوب  (ع ) دّمحم نب  رفعج  تمدخ  رد  نم 
وش و دنلب  مرذح ، رب  هاشداپ  زا  نم  تسا و  وت  يوجتسج  رد  هاشداپ  هک  یتسه  یسک  وت  نایفـس  يا  دومرف : (ع ) دّمحم نب  رفعج  دش ،
زا مردپ  : )) دومرف (ع ) دّمحم نب  رفعج  .مزیخرب  مونـشب و  ات  دییامرفب  ثیدح  کی  درک : ضرع  نایفـس  .ورب  نوریب  هنامرتحم  لزنم  زا 

دیوگ ساپـس  دمح و  ار  ادخ  دیاب  هداد ، یتمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  درک  لقن  نم  يارب  مدج  لوق 
لوح و ال  دیوگب (( : دیاب  دیـسر ، یهودنا  وا  هب  هک  ره  دنک و  یـشزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دیاب  دناسر ، ار  شا  يزور  رترید  هک  ره  و 

.تسا مهم  رایسب  هک  ریگارف  ار  هس  نیا  نایفس  دومرف : دّمحم  نب  رفعج  دش ، دنلب  نایفس  هک  نیمه  میظعلا .))  یلعلا  هّللاب  الا  هوق  ال 
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: دیوگ یم  نایفس  . 2

نآ هب  بجعت  اـب  .تـشاد  شود  رب  زخ  زا  ییاـبع  نـت و  رب  هایـس  زخ  زا  يا  هماـج  هـک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  (ع ) دـمحم نـب  رفعج  رب 
مدرک ضرع  یتفگش ؟ رد  ام  سابل  زا  وت  دیاش  ینک  یم  هاگن  ام  هب  هک  تسا  هدش  هچ  يروث !  يا  : » دومرف مدرک !  یم  هاگن  ترضح 

رادـقم هب  دـندوب ، يدـنمزاین  یتسدـگنت و  ناـمز  رد  اـهنآ  يروث !  يا  دومرف : تسین ، ناتناردـپ  امـش و  ساـبل  نیا  هللا  لوـسر  نباـی  : 
هماـج نآ  ریز  دز ، سپ  ار  هماـج  نیتسآ  هاـگنآ  .تسا  تمعن  یناوارف  ماـگنه  زورما  دـندرک و  یم  لـمع  ناشیدـنمزاین  یتسدـگنت و 

ار ریز  سابل  نیا  يروث ! يا  دومرف : دوب ، رتهاتوک  ییور  ساـبل  نیتسآ  نماد و  زا  شنیتسآ  نماد و  هک  دـش  رادومن  يدیفـس  هنیمـشپ 
راکشآ تسامش  يارب  هچنآ  میا و  هتشاد  ناهنپ  تسادخ  يارب  هچنآ  .میا  هدیشوپ  امش  يارب  ار  ییور  سابل  نیا  یلاعت و  يادخ  يارب 

« .میا هدرک 

: دیوگ یم  ماطسب  نب  جایه  . 3

کین راک  : » دومرف یم  هراومه  دنام و  یمن  يزیچ  شیوخ  هداوناخ  يارب  هک  درک  یم  ماعطا  ار  نارگید  يردقب  (ع ) دـمحم نب  رفعج 
(2 «) .نتشاد ناهنپ  ندرمش و  کچوک  نتخادنین ،  ریخأت  زیچ : هس  هب  رگم  دسر  یمن  لامک  هب 

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  . 4

.تسا توبن  نامدود  زا  وا  هک  مدیمهف  یم  متسیرگن ، یم  (ع ) دمحم نب  رفعج  يامیس  هب  تقو  ره  نم 

: دیوگ یم  دوب  رفعج  شا  یلصا  مسا  هک  يدهن  بیبش  نب  نوذرب  . 5

هرابرد رـضخ -  ترـضح  حـلاص -  دـبع  هک  دـینک  تیاعر  ار  یقح  نامه  ام  هرابرد  : » دومرف یم  هک  مدینـش  (ع ) دّـمحم نب  رفعج  زا 
« .دندوب حلاص  ناشردام  ردپ و  هک  درک  تیاعر  نامیتی 
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: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  دوسا  نب  حلاص  زا  . 6

نوچ امـش  يارب  نم  زا  دعب  سک  چیه  اریز  دییاین  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  : » تفگ یم  هک  مدینـش  (ع ) دـمحم نب  رفعج  زا 
 .« تفگ دهاوخن  ثیدح  نم 

: نخس ندش  لدب  در و  - 7

.تفگ نخـس  یتشرد  هب  ماما  اب  نسح  نب  هللادبع  دش و  لدب  در و  ینخـس  زور  لوا  رد  نسح  نب  هللادبع  و  (ع ) دمحم نب  رفعج  نایم 
درک نسح  نب  هّللادبع  هب  ور  (ع ) دمحم نب  رفعج  هّللادبعوبا  .دندیسر  مه  هب  دجسم  ولج  دنتشگ ، دجسم  یهار  دندش و  ادج  هک  دعب 
یم ایآ  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : بوخ .  داد : باوج  ینابـصع  مدآ  کی  لثم  يو  دـمحم ؟ ابا  يا  يدـنارذگ  هنوگچ  ار  زورما  دومرف : و 

نیاربانب دومرف : ممهف !  یمن  نم  هک  ییوگ  یم  يزیچ  هراومه  وت  تفگ :  هّللادـبع  دـنک ؟ یم  کبـس  ار  باسح  محر  هلـص  هک  یناد 
آم نولـصی  نیذلاو  درک « : توالت  ار  هیآ  نیا  وگب ! سپ  تفگ : بوخ ، رایـسب  دومرف : وگب ! ار  نآ  تفگ :  مناوخ ، یم  نآرق  وت  يارب 

« باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هّللا  رما 

(3  .) مشاب هدرک  محر  عطق  هک  دید  یهاوخن  ارم  نیا  زا  سپ  درک : ضرع  نانخس  نیا  زا  سپ  هّللادبع 

: هک تسا  هدمآ  هّللا -  همحر  دیفم -  داشرا  رد  - 8

سپ دوب و  شردپ  یصو  نیـشناج و  شناردارب ، نایم  زا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  قداص ، ماما 
رت ماقمالاو  هصاخ  هماع و  رظن  رد  رتدنمجرا و  رت و  هزاوآرپ  یگمه  زا  تشاد و  يرترب  اهنآ  همه  رب  دـش و  تماما  راد  هدـهع  يو  زا 

دوب و هدیچیپ  اج  همه  رد  شا  هزاوآ  دنتفاتـش و  یم  وا  دزن  هب  وس  ره  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  مولع  زا  يردـقب  مدرم  دوب و 
ناملاع و زا  کی  چیه  زا  دنا و  هدرکن  تیاور  تیب ، لها  زا  کی  چیه  زا  دنا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هک  يردق  هب  نادنمـشناد 
ار یقوثو  دروم  نایوار  مان  ناثدحم ،  هک  ییاج  ات  تسا  هدـشن  لقن  ثیدـح  ع )  ) قداص ماما  هزادـنا  هب  رابخا  نالقان  راثآ و  نابحاص 

.دنا هدرک  دروآ  رب  نت  رازه  راهچ  نوگانوگ ، دیاقع  ءارآ و  لها  زا  ار  نانآ  رامش  هدرمش و  رب  دنا ، هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  هک 
هرابرد تاهبش  داریا  زا  ار  نافلاخم  نابز  هتخاس و  ناریح  ار  اهلقع  هک  تسا  ترـضح  نآ  تماما  نشور  لیالد  زا  یکی  دوخ  نیا  هک 

(4  .) تسا هدرک  لال  شتماما 

3957 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1284 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  میعنوبا  ظفاح  -. 9

ایند و زا  يریگ  هرانک  دوب و  هدروآ  ور  ادـخ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  تدابع و  هب  (ع ) قداـصلا دّـمحم  نب  رفعج  هّللادـبعوبا ، هک  یتسارب 
(5) .دوب نازیرگ  تاعامتجا  تسایر و  زا  هدیزگرب و  ار  عوشخ 

: دنا هتفگ  یضعب  . 10

(6  .) تسا بابسا  هلیسو  هب  ندرک  یقرت  بسن و  زا  نتفرگ  هرهب  فوصت ،

: دیوگ یم  يزوج  نبا  . 11

(7) .دوب تدابع  مرگرس  نادرگور و  تسایر و  بح  زا  (ع) دّمحم نب  رفعج 

: هک تسا  هدش  لقن  نودمح  نبا  زا  . 12

خـساپ رد  دـینک ؟ یمن  دـمآ  تفر و  ام  دزن  مدرم  ریاس  لـثم  امـش  ارچ  تشون :  (ع ) دّـمحم نب  رفعج  هب  يا  هماـن  رد  یقیناود  روصنم 
وت دزن  دـیما  نآ  هب  هک  يراد  يزیچ  ترخآ  روما  زا  وت  هن  میـشاب و  هتـشاد  میب  وت  زا  نآ  رطاخ  هب  هک  میا  هدرک  يراـک  اـم  هن  تشون :
وت دزن  سپ  میهدب  تیلـست  ار  وت  هک  مینیب  یم  ار  یتبیـصم  هن  مییوگب و  داب  اراوگ  وت  هب  هک  یتسه  یتمعن  رد  هن  مینک و  تفر  دـمآ و 
هک یـسک  داد : باوج  ینک ! تحیـصن  ار  ام  ات  شاب  اـم  هارمه  تشون ، خـساپ ، نیا  ندینـش  اـب  روصنم  دـیوگ : یم  مینک ؟  هچ  مییاـیب 
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  روصنم  .دوش  یمن  وت  هارمه  تسا ، ترخآ  شفده  هک  نآ  دنک و  یمن  تحیـصن  ار  وت  دشاب  ایند  شفده 
نب رفعج  هک  یتسارب  درک و  صخـشم  ام  دزن  رد  دـنترخآ  بلاط  هک  یمدرم  زا  تسایند  ناشفدـه  هک  ار  یمدرم  هاگیاج  نخـس ، نیا 

(8) .ایند بلاط  هن  تسا  ترخآ  بلاط  دوخ  (ع ) دّمحم
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تامارک

: لوا تمارک 

یم هدرک ، لقن  شردپ  زا  عیبر  نب  لضف  نب  هّللادـبع  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدـمآ  ( 9  ) هحلط نبا  باـتک  زا  لـقن  هب  همغلا » فشک  » رد
تسرفب (ع ) دّمحم نب  رفعج  لابند  هب  ار  یـسک  تفگ :  عیبر  هب  تفر و  هنیدم  هب  دعب  درک و  جح  رفـس  لاس 147  رد  روصنم ، دیوگ :

.تسا هدرک  شومارف  هک  درک  دومناو  نانچ  عیبر  مشکن !  ار  وا  نم  رگا  دشکب ، ارم  ادخ  .دروایب  ام  دزن  باذع  جنر و  اب  ار  وا  ات 

راب نیا  .دز  تلفغ  هب  ار  دوخ  عیبر  زاب  دروایب ، باذع  جنر و  اب  ار  وا  ات  تسرفب  ار  یسک  تفگ : عیبر  هب  درک و  رارکت  روصنم  هرابود 
.دروایب ار  (ع ) دّمحم نب  رفعج  ات  دتسرفب  ار  یسک  هک  داد  نامرف  درک و  شاخرپ  عیبر  هب  همان  رد  تشون و  عیبر  هب  يدنت  همان  روصنم 

وت لابند  يا  هنوگ  هب  روصنم  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  هّللادبعابا  ای  درک : ضرع  عیبر  دندروآ ، ار  ترضح  هک  یتقو  داتسرف ، ار  یسک  عیبر 
.دنک یمن  عفد  ار  وا  ّرش  یسک  ادخ  زج  هک  هداتسرف 

دراو (ع ) ماما هک  نیمه  .دـناسر  روصنم  عالطا  هب  ار  يو  روضح  عیبر  هاگنآ  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ـال  : » تفگ (ع ) دّـمحم نب  رفعج 
ربهر ار  وت  قارع  مدرم  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : دروآ و  نابز  هب  تشرد  نانخـس  درک و  ترـضح  نآ  دیدهت  هب  عورـش  روصنم  دـش ،

ادخ یتسه ، هلئاغ  بوشآ و  یپ  رد  ینک و  یم  یچیپرـس  نم  تنطلـس  زا  وت  دنتـسرف و  یم  وت  يارب  ار  ناشلام  تاکز  هتـسناد و  دوخ 
، دـش هداد  تمعن  نامیلـس  هب  نینم ! ؤملاریما  ای  دومرف : روصنم  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  (ع ) ماما مشکن !  ار  وت  نم  رگا  هک  دـشکب  ارم 

 . یتسه لیبق  نآ  زا  وت  دیشخب و  وا  دندرک ، متس  فسوی  هب  درک ، ربص  دش ، التبم  بویا  .درک  يرازگساپس 
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یتمهت ره  زا  كاـپ و  اـهزیچ  نیا  زا  اـم  دزن  رد  امـش  تحاـس  اـیب ، رتولج  هّللادـبعوبا ، يا  تفگ : دینـش  ار  نانخـس  نیا  روصنم  نوچ 
تفرگ و ار  شتسد  هاگنآ  دنک ! تمحرم  ار  شاداپ  نیرتهب  نادنواشیوخ  فرط  زا  امش  هب  دنوادخ  دییادص ، رس  مک  امش  تساربم و 

دوخ تسد  اب  درک  عورش  دندروآ  ار  وبشوخ  داوم  زا  یطولخم  دنروایب ، رطع  داد  روتسد  سپس  .دناشن  صوصخم  شرف  يور  دوخ  اب 
.دیکچ یم  شفیرش  نساحم  زا  رطع  تارطق  راک  نایاپ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ندرک  رطعم  ار  ماما  نساحم 

ماما هب  ور  .دـیربب و  رـس  تشپ  ار  هّللادـبعوبا  تعلخ  هزیاج و  تفگ : عیبر  هب  هاگنآ  .دـیزیخرب  ادـخ  تیاـمح  هاـنپ و  رد  تفگ  سپس 
نم مدرک : ضرع  متفر و  رس  تشپ  نم  دیوگ : یم  عیبر  .تفر  ترـضح  نآ  دیورب ، ادخ  تیامح  هانپ و  رد  تفگ :  درک و  (ع) قداص

هچ دورو  عقوم  امـش  .دیدیدن  امـش  هک  مدید  ار  یعـضو  مه  امـش  زا  دـعب  دـیدوب و  هدـیدن  امـش  هک  مدـید  ار  یعـضو  امـش  زا  شیپ 
: متفگ دومرف : دیدومرف ؟

تنا مهللا  یئاجر  تنا  کلها و  یلع و ال  کتردقب  یلرفغا  و  ماری ،  يذلا ال  کنکرب  ینفنکا  مانتال و  یتلا  کنیعب  ینسرحا  مهللا  » 
 « هرش نم  کب  ذیعتسا  هرحن و  یف  عفدا  کب  مهللا  رذح ، فاخا و  امم  لجا  ربکا و 

.يدید هک  درک  نانچ  دنوادخ  سپ 

: مود تمارک 

زامن نوچ  مدش .  هکم  دراو  متفر و  جـح  رفـس  هب  لاس 113  رد  دـیوگ : یم  هدرک ، لقن  دیعـس  نب  ثیل  هک  تسا  یناتـساد  هلمج  زا   
هک تفگ  ّبر »  ای  ّبر  ای  يردقب «  دناوخ ، یم  اعد  هتـسشن و  مدید ،  ار  يدرم  هاگان  متفر ،  سیبقوبا  هوک  يالاب  مدناوخ ،  ار  رـصع 
ای ّیح  ای   » زاب .دش  عطق  شـسفن  ات  تفگ  هّللا » ای  هّللا  ای  يردقب «  سپـس  .دیرب  شـسفن  ات  تفگ  ّبر »  ّبر ، زاب «  .دـش  عطق  شـسفن 
ار نیمحارلا »  محرا  ای  تبون «  تفه  سپـس  .دـش  عطق  شـسفن  ات  تفگ  میحر »  ای  میحر  اـی  هاـگنآ «  .دـیرب  شـسفن  اـت  تفگ  ّیح »

یم ثیل  ( 10 (؛ » اقلخا دق  ّيدرب  مهللا  هینمِعطأف ،  بنعلا  اذـه  نم  یهتـشا  ینا  مهللا  : » تفگ هاگنآ  .دـیرب  شـسفن  هک  تفگ  يردـقب 
يروگنا زور  نآ  هک  یلاح  رد  مدید  يو  دزن  رد  روگنا  زا  رپ  ار  يدبـس  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  نخـس  زونه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ :

ضرع هچ ؟  يارب  دومرف : .متـسه  کیرـش  مه  نم  متفگ : دـنک ، لیم  روگنا  تساوخ  هک  نیمه  مدـید ، شرب  رد  ون  هچراپ  ود  دوبن و 
.نکن ناهنپ  ار  يزیچ  یلو  روخب  ایب و  دومرف : .متفگ  یم  نیمآ  نم  دیدرک و  یم  اعد  امش  مدرک :
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دبـس زا  يزیچ  یلو  مدش  ریـس  هک  مدروخ  يردقب  .تشادن  هناد  چـیه  مدوب ؛ هدروخن  يروگنا  نانچ  زگره  مدروخ و  يرادـقم  متفر 
ار اهنآ  نم  ات  وش  رود  سپ  دومرف : مرادن .  يزاین  نم  مدرک :  ضرع  نک !  تنت  رب  ار  هچراپ  ود  نیا  زا  یکی  دومرف : سپـس  .دشن  مک 

شتـسد هب  تشاد  هک  ار  يا  هچراـپ  ود  نآ  سپـس  تخادـنا  هناـش  هب  ار  یکی  تسب و  رمک  هـب  ار  اـهنآ  زا  یکی  مدـش ؛ رود  مشوـپب ،
! دناشوپب ار  وت  ادخ  ناشوپب  ارم  تفگ : دید و  ار  وا  يدرم  دیسر ، یعـس  لحم  هب  ات  متفر  شلابند  هب  نم  دمآ  ریز  هب  هوک  زا  تفرگ و 

شلابند دیوگ : یم  ثیل  دّمحم ، نب  رفعج  تفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  متفگ :  مدیـسر و  درم  نآ  هب  نم  .داد  وا  هب  ار  هچراپ  ود  نآ 
(11  .) متفاین ار  وا  رگید  مونشب  یثیدح  وا  زا  ات  متفر 

: موس تمارک 

: دیوگ یم  هللا -  همحر  یسیع -  نب  یلع 

زین روصنم  اب  (ع ) قداص ماما  ناتـساد  رد  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ثیدـح  نالقان  نایوار و  زا  یهورگ  تسا و  روهـشم  ثیل  ثیدـح 
.تسا هدرک  لقن  یتافاضا  اب  ار  بلطم  نیا  هب  بیرق  دیفم ، داشرا  زا  سپس  هتفگ ، ار  نخس  نیمه 

ار وا  لاـم  هتـشک و  ار  (ع ) دـمحم نب  رفعج  مـالغ  سینخ  نب  یلعم  هّللادـبع ،  نب  یلع  نب  دوواد  هک  دـنا  هدروآ  دـیوگ : یم  هلمج  زا 
رب ار  وا  لام  یشک و  یم  ارم  مالغ  وت  دومرف : دش و  دراو  یلع  نب  دوواد  رب  دوب  كانمشخ  هک  یلاح  رد  (ع ) قداص ماما  .دوب  هتشادرب 
هب ناه  .دـهد  یمن  تیمها  رازراک  گنج و  هب  هک  یلاح  رد  درامـش  یم  مهم  ار  شزیزع  تبیـصم  درم  هک  یناد  یمن  رگم  يراد  یم 

يور زا  ار  نخس  نیا  ینک ؟ یم  دیدهت  تنیرفن  هب  ارم  تفگ : یلع  نب  دوواد  .منک  یم  نیرفن  وت  رب  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  دنگوس  ادخ 
یم شتاجانم  رد  دندینـش  هک  رحـس  ات  دوب  دوعق  مایق و  رد  ار  بش  نآ  ماـمت  تشگرب و  شلزنم  هب  (ع ) قداـص ماـما  .تفگ  رخـسمت 

: تفگ
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»؛  هنم یل  مقتنءا  و  هیغاطلا ،  اذه  ینفک  إ  لیلذ ،  اهل  کقلخ  لک  یتلا  هزعلااذ  ای  و  دیدشلا ، لاحملا  اذ  ای  و  هیوقلا ،  هوقلا  اذ  ای  » 

(12  .) تسا هدرم  یلع  نب  دوواد  دنتفگ : .دش  دنلب  نویش  هلان و  يادص  هک  تشذگن  یتعاس 

: مراهچ تمارک 

: دیوگ یم  هدرک ،  لقن  ریصبوبا  هلمج  زا 

هعیـش زا  یهورگ  هب  هار  نیب  مورب  ماـمح  اـت  مدـش  نوریب  مدوـب ، هدـش  رتـسبمه  وا  اـب  هک  دوـب  یکزینک  مـهارمه  مدـش ، هنیدـم  دراو 
رضحم مناوتن  نم  دنوش و  بایفرش  نم  زا  رتدوز  هک  مدیسرت  .دنـسرب  (ع ) قداص ماما  هّللادبعوبا  تمدخ  دنتـساوخ  یم  هک  مدروخرب 

: دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  مدش ، وربور  (ع ) قداص ماما  اب  هک  نیمه  مدـش ، ماما  لزنم  دراو  ات  متفر  اهنآ  هارمه  .منک  كرد  ار  ماما 
 : متفگ مدیشک و  تلاجخ  دوش ؟ یمن  دراو  تیانج  لاح  اب  یسک  ناگداز  ربمغیپ  ناربمایپ و  هناخ  هب  هک  یناد  یمن  رگم  ریصبوبا ! يا 
زا درک و  مهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  رگید  موش ؛  بایفرـش  اهنآ  هارمه  مناوتن  هک  مدیـسرت  مدـید  ار  نایعیـش  نم  هّللا  لوسر  نبای 

(13  .) مدش نوریب  ترضح  نآ  هناخ 

: دیوگ یم  دیفم  خیش 

.دـشک یم  ازارد  هب  اهنآ  شرامـش  هک  هدـش  لقن  هک  میدرک  لقن  هک  یبیغ  ياهربخ  تامارک و  ریظن  ترـضح  نآ  زا  يدایز  تایاور 
(14)

 : مجنپ تمارک 

: دیوگ یم  (، 15  ) هدرک تیاور  یلهاک  ییحی  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  يریمح  باتک  زا 

؟ ییوگ یم  هچ  ینیبب  ار  يا  هدنرد  هک  یتقو  دومرف : (ع ) قداص ماما 

: وگب دعب  ناوخب و  وا  لباقم  رد  ار  یسرکلا  هیآ  يدید ، ار  هدنرد  هاگره  دومرف : مناد ، یمن  مدرک :  ضرع 
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» ؛  هدعب نم  همئالا  نینم و  ؤملاریما  یلع  همیزع  دوواد و  نب  نامیلس  همیزع  هللا و  لوسر  دّمحم  همیزع  و  هّللا ، همیزعب  کیلع  تمزع  » 

.دش دهاوخ  فرصنم  وت  زا  وا 

: دیوگ یم  یلهاک  هللادبع 

هیآ نم  .تفرگ  رارق  ام  لباقم  هار  نیب  رد  دش و  ادیپ  يا  هدنرد  ناهگان  میدـش  ییاتـسور  یهار  میومع  رـسپ  اب  متفر  هفوک  هب  اهدـعب 
 : متفگ مدناوخ و  وا  ربارب  رد  ار  یسرکلا 

الا هدـعب  نم  همئـالا  نینم و  ؤـملاریما  همیزع  دوواد و  نب  نامیلـس  همیزع  هّللا و  لوـسر  دّـمحم  همیزع  هّللا و  همیزعب  کـیلع  تمزع  » 
« کیذؤن اناف ال  انذؤت  ملف  انقیرط  نع  تیحنت 

هک یهار  زا  دش و  فرحنم  هار  زا  داد و  اج  اهاپ  نایم  ار  شمد  تخادـنا و  ولج  ار  شرـس  مدـید  مدرک  هاگن  مدـناوخ  هک  ار  اعد  نیا 
.تشگرب دوب ، هدمآ 

 . ما هدینش  (ع ) دّمحم نب  رفعج  زا  ار  نخس  نیا  مه  نم  متفگ : مدوب ، هدینشن  وت  نخس  زا  رتابیز  ینخس  زگره  نم  تفگ : میومع  رسپ 
.تسناد یمن  دایز  مک و  زا  چیه  نم  يومع  رسپ  هک  یلاح  رد  تسا ، هعاطلا » ضرتفم  ماما «  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  یتسارب  تفگ : 

نایرج دهاش  نم  هک  ینک  یم  روصت  وت  ایآ  دومرف : .مدناسر  ناشیا  ضرع  هب  ار  هیـضق  مدیـسر و  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  دـعب  لاس 
نم هب  ور  سپس  تسا ، ییایوگ  نابز  انیب و  مشچ  اونش ، شوگ  ناتـسود ، زا  کی  ره  اب  ارم  انامه  تسا ، يدب  روصت  نیا  مدوبن ،  امش 
امـش هک  نآ  بلطم  نیا  یناشن  مدرک و  فرـصنم  امـش  زا  ار  هدنرد  نآ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ییحی ، نب  هّللادبع  يا  دومرف : درک و 

.ددرگ ام  تماما  هب  فراع  هک  نآ  ات  درب  یمن  ایند  زا  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هتشون  ام  دزن  وت  يومع  رـسپ  مان  دیدوب و  دور  رانک  ادتبا 
تخـس دـش و  لاحـشوخ  وا  مدرک .  لقن  میومع  رـسپ  يارب  ار  (ع ) قداص ماـما  نانخـس  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ  دـیوگ : یم  هّللادـبع 

.تفر ایند  زا  ات  دوب  رصبتسم  نانچمه  تشگ و  نامداش 
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: مشش تمارک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  یفوقرقع  بیعش  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد 

روضح ار  اهلوپ  .دوب  رانید  دصیـس  نم  هارمه  میدـش .  بایفرـش  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  ریـصبوبا  هزمح و  یبا  نب  یلع  قافتا  هب  نم 
دـص نیا  بیعـش !  دومرف : دـنادرگزاب و  نم  هب  ار  هیقب  تشادرب و  شدوخ  يارب  ار  اهنآ  زا  یتشم  (ع ) قداص ماما  متـشاذگ ، (ع ) ماـما
تقو نآ  میدروآرب  ار  نامدوخ  ياهیدـنمزاین  مامت  دـیوگ : یم  بیعـش  .نادرگرب  اج  نامه  هب  يا  هتفرگ  هک  ییاج  نامه  زا  ار  رانید 

مردارب نایمه  زا  ار  اهنآ  نم  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  دنادرگرب  وت  هب  (ع ) ماما هک  ییاهلوپ  نآ  نایرج  بیعـش !  تفگ :  نم  هب  ریـصبوبا 
.هدرک تمحرم  وت  هب  ار  تماما  هناشن  (ع ) قداص ماما  مسق  ادخ  هب  بیعـش ! تفگ : ریـصبوبا  .مدوب  هتـشادرب  هنایفخم  وا  عالطا  نودـب 

رانید دص  دایز ، مک و  نودب  مدید  مدرمش ، ار  اهنآ  نم  رامشب ! ار  اهلوپ  نیا  بیعـش ! دنتفگ : نم  هب  هزمح  نب  یلع  ریـصبوبا و  سپس 
(16) .تسا

: متفه تمارک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  نارهم  نب  هعامس  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  هلمج  زا   

قافتا هار  نایم  رد  تنابراس  وت و  نیب  هک  دوب  هچ  نآ  هعامـس !  دومرف : درک و  نم  هب  ور  همدقم  نودب  مدـش ، دراو  (ع ) قداص ماما  رب 
هک رطاخ  نیا  هب  داتفا ، یقافتا  نانچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مدرک : ضرع  یـشاب ! نیرفن  نعل و  دایرف و  مانـشد ، لها  وت  هک  راهنز  داتفا ؟

شور نیا  هک  یتسارب  يدرک ، متس  رتنوزفا  وا  هب  تبسن  وت  اّما  درک  یم  متس  وت  هب  دنچ  ره  وا  دومرف : .درک  یم  متس  نم  هب  هراومه  وا 
نک شزرمآ  بلط  تسا  هداتفا  قافتا  هچنآ  زا  هعامس !  دومرف : (ع ) ماما سپس  مراد .  یمناو  شور  نآ  هب  زین  ار  منایعیـش  تسین و  نم 

(17) .دز دهاوخن  رس  نم  زا  يراک  نانچ  رابود  منک و  یم  شزرمآ  بلط  نم  مدرک : ضرع  .ینک  رارکت  ار  نآ  زگره  هک  ادابم  و 
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: متشه تمارک 

: دیوگ یم  تسا  هدروآ  ریصبوبا  زا  لقن  هب  نینچمه 

هب يرآ  مدرک :  ضرع  یـسانش ؟ یم  ار  تدوخ  ماما  ایآ  دّمحموبا ! يا  دومرف : ناهگان  مدوب ، هتـسشن  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  يزور 
یم یتـفگ ، تسار  دومرف : .مداـهن  ترـضح  نآ  سدـقم  يوـناز  يور  ار  متـسد  ماـما ، نآ  ییوـت  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ 
مزال ناشن  رگید  تخانش ، زا  سپ  دّمحموبا  يا  دومرف : ینک ، تمحرم  نم  هب  ار  تماما  یناشن  ملیام  متفگ :  وشن ! ادج  وا  زا  یسانش ،

هب يدنزرف  وت  هب  دنوادخ  يدرگ  یم  رب  هک  هفوک  هب  دّمحموبا  يا  دومرف : .دوش  هدوزفا  منیقی  نامیا و  هب  هک  نیا  يارب  متفگ :  .تسین 
هفیحص رد  ام  دزن  رد  وت  نارسپ  مان  هک  نادب  داد ؛ دهاوخ  رتخد  ود  وا  زا  سپ  دّمحم و  مان  هب  يرسپ  وا  زا  دعب  دهد و  یم  یـسیع  مان 

رد ار  هفیحص  ماما  سپ  تسا ، هدش  هتشون  تمایق  زور  ات  ناشنادنزرف  ناکین و  دادجا و  ناردام ، ناردپ ، مان  ام و  نایعیش  مان  اب  هعماج 
(18) .تسا بوتکم  گنر و  درز  يذغاک  مدید  دروآ ،

: مهن تمارک 

: دیوگ یم  هک  هدمآ  ریصبوبا  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  هلمج  زا   

.دوب تسردـنت  وا  مندـمآ  تقو  مدرک :  ضرع  درک ؟ یم  هچ  یلامث  هزمحوبا  دّـمحموبا ، يا  دومرف : مدـش ، دراو  (ع ) قداـص ماـما  رب 
وا اب  ارم  تفگ : ریـصبوبا  .دور  یم  ایند  زا  زور  نالف  هاـم  نـالف  رد  هک  وگب  وا  هب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  یتشگرب  هک  یتقو  دومرف :
ایآ متفگ :  تسا ، ریخ  وا  يارب  تساـم  دزن  هچنآ  ییوگ و  یم  تسار  دّـمحموبا ، يا  دومرف : ماـما  .تسامـش  هعیـش  وا  تسا و  یـسنا 

ناهانگ زا  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دوخ  ياهراک  رد  دشاب و  سرتادخ  هعیش ، هاگره  يرآ ، دومرف : دنتسه ؟ امش  اب  امش  نایعیش 
ایند زا  یلامث  هزمحوبا  هک  دیـشکن  یلوط  میتشگرب ،  ام  لاس  نامه  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  .دوب  دـهاوخ  هبترم  کی  رد  اـم  اـب  دزیهرپب ،

(19  .) تفر
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: مهد تمارک 

 ، تسا هدوـب  وا  صاوـخ  زا  نسح و  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  تسود  يو  هک  ءـالعلا  یبا  نب  دـیمحلادبع  زا  تـسا  یناتـساد  هـلمج  زا   
ماـما دـش ، هـفرع  زور  نوـچ  دیــسر ، ارف  جـح  مسوـم  سپــس  درک  ینادـنز  یلاچهایــس  رد  یتدـم  تـفرگ و  ار  وا  یقیناود  روـصنم 

تسا و هتفرگ  روصنم  ار  وا  درک : ضرع  دـش ؟ هچ  دـیمحلادبع  تتـسود  دّـمحم ، دومرف : درک ، تاـقالم  فـقوم  رد  ار  وا  (ع) قداـص
نب دّمحم  هب  ور  سپـس  درک  دـنلب  الاب  فرط  هب  ار  شتـسد  یتدـم  (ع ) ماما .تسا  هدرک  تشادزاب  یگنت  نادـنز  رد  هک  تسا  یتدـم 

دیمحلادبع زا  تعجارم  زا  سپ  دیوگ : یم  دّـمحم  دـش ، دازآ  نادـنز  زا  تقیفر  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دّـمحم  دومرف : درک و  هّللادـبع 
(20) .دندرک دازآ  نادنز  زا  ارم  هک  دوب  رصع  زا  دعب  هفرع ، زور  تفگ :  درک ؟ دازآ  ار  روصنم  تقو  هچ  مدیسرپ 

: مهدزای تمارک 

: دیوگ یم  هدش  لقن  يرسق  هّللادبع  نب  دلاخ  مالغ  ملسم  نب  مازر  زا   

دراو ع )  ) قداص ماما  شکب ، ار  وا  دـسرب  ام  هب  هک  نیا  زا  شیپ  دـش  دراو  (ع ) دّـمحم نب  رفعج  تقو  ره  تفگ :  شناـبرد  هب  روصنم 
هتـسشن روصنم  رانک  (ع ) قداص ماما  دید  درک ، یهاگن  دمآ و  يو  دـیبلط ، ار  وا  داتـسرف و  شنابرد  لابند  هب  روصنم  تسـشن ، دـش و 

تسد يور  رب  تسد  یتحاران  زا  روصنم  دیوگ : یم  درگرب ! تدوخ  ياج  هب  تفگ :  نابرد  هب  روصنم  هاگنآ  دیوگ : یم  مازر  .تسا 
؟ مداد وت  هب  يروتـسد  هچ  تفگ : دـیبلط و  ار  شنابرد  روصنم  تفر ، نوریب  هناخ  زا  دـش و  دـنلب  (ع ) قداـص ماـما  هک  نیمه  دز ، یم 

(21) .تسا هتسشن  امش  دزن  مدید  طقف  مدیدن  ار  وا  جورخ  دورو و  عقوم  نم  مسق  ادخ  هب  داد : باوج 
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: مهدزاود تمارک 

: دیوگ یم  هدرک ، لقن  زازق  زیزعلادبع  زا  . 

بآ نم  يارب  زیزعلادـبع ! يا  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  مدـش ، دراو  (ع ) قداـص ماـما  رب  متـشاد ،  هدـیقع  نیموصعم  همئا  تیبوـبر  هب 
دقتعم وا  تیبوبر  هب  نم  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  متفگ :  دوخ  اب  دش ، دراو  ماما  هک  یتقو  مدروآ ، بآ  مریگب ، وضو  ات  نک  رـضاح 

یم بارخ  هک  زیرن  راب  دـح ، زا  شیب  ناـمتخاس  کـی  يور  زیزعلادـبع  يا  تفگ : تفر ، نوریب  نوچ  دریگ ، یم  وضو  هک  نیا  مدوب ،
(22) .میتسه وا  قولخم  ادخ و  ناگدنب  ام  دوش ،

: مهدزیس تمارک 

 : تسا هدش  لقن  هلمج ،  زا 

میمـصت يو  اّما  درمـش  گرزب  ار  رما  نیا  و  دـش ، عنام  ار  وا  (ع ) قداص ماما  دـنک ، مایق  دـیز  هارمه  تساوخ  یم  دّـمحم  نب  هّللادـبع 
وت يراد و  تروص  هب  باقن  نانز  نوچمه  دیز  زا  دعب  منیب  یم  ار  وت  ایوگ  هک  مسق  ادخ  هب  : دومرف ماما  .دـنک  مایق  دـیز  اب  هک  تشاد 

دّمحم نب  هّللادبع  يارب  نایعیـش  دمآ ، شیپ  دـیز  نایرج  هک  یتقو  .دـننک  یم  راتفر  وت  اب  نانز  نوچمه  دـنرب و  یم  يا  هواجک  رد  ار 
وا دـندرک ، یم  تکرح  وا  لاـبند  هب  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـندناسر  ناـبایب  ار  وا  نوچ  دـنتفرگ و  هیارک  یبکرم  دـندرک و  عمج  یغلبم 
ارم وا  هک  دمآ  مرطاخ  هب  متفگش ، رد  امش  ربهر  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دش ؟ وت  ندیدنخ  ثعاب  زیچ  هچ  دنتفگ : .دز  يدنخبل 
هب باقن  نانز  لـثم  هک  منیب  یم  ار  وت  نم  اـیوگ  تفگ : داد و  ربخ  ار  ناـیرج  نیا  نم  هب  مدرکن و  تعاـطا  نم  یلو  درک  عنم  ماـیق  زا 

(23) .دش نم  بجعت  هرطاخ  نیا  دنا ! هداد  رارق  يا  هواجک  رد  دنا و  هدز  تتروص 
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: مهدراهچ تمارک 

: دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا  زا  لقن  هب  هلمج  زا   

هچ دومرف : دید ، ار  یهایـس  گس  درک ، یهاگن  شپچ  تمـس  هب  هاگان  مدوب ،  (ع ) قداص ماما  تمدخ  هنیدـم  هکم و  نیب  يرفـس  رد 
همان مثع  نیا  دومرف : دمآ ، رد  يا  هدـنرپ  تروص  هب  گس  هاگان  يراد ؟  باتـش  ردـقچ  دـنادرگ ! ور  تشز  ار  وت  ادـخ  هک  يا  هدرک 

(24) .دناسرب اج  همه  هب  ار  وا  گرم  ربخ  ات  دنک  یم  زاورپ  وا  هتفر  ایند  زا  ماشه  نونکا  مه  .تسا  نج  ناسر 

: مهدزناپ تمارک 

: دیوگ یم  مزارم  زا  لقن  هب  هلمج  نآ  زا   

، مشک یم  ار  وا  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  هچ  دهد ، یم  مانشد  ارم  یـسک  يونـشب  رگا  مزارم !  دومرف : نم  هب  هکم  رد  (ع ) قداص ماما 
هک دوب  یمرگ  زور  رهظ  زا  دعب  دیوگ : یم  مزارم  شاب .  هتشادن  وا  هب  يراک  دهد ، یم  مانشد  ارم  یسک  يدینـش  رگا  مزارم !  دومرف :

نایم نآ  رد  مدـش ، هدایپ  مه  نم  دـندوب ، اج  نآ  یعمج  هک  مربب  هانپ  يا  همیخ  هب  ات  تخاـس  ریزگاـن  ارم  اـمرگ  مدـش ، نوریب  هکم  زا 
.متشک یم  ار  وا  هنرگو ، متفگن ،  يزیچ  مدروآ و  دای  هب  ار  ماما  شیامرف  دهد ، یم  مانشد  ار  (ع ) قداص ماما  اهنآ  زا  یکی  هک  مدینش 

(25)

: مهدزناش تمارک 

: دیوگ یم  ریصبوبا  هلمج ، زا   

عمج ار  يدارفا  هشیمه  دیرخ و  مالغ  نیدنچ  دمآ ، شتسد  هب  یلوپ  .دوب  یسابع )  هفیلخ   ) هاش نایفارطا  زا  هک  متشاد  يا  هیاسمه  نم 
نوچ درکن و  يراددوخ  یلو  مدرک ، هلگ  شدوخ  هب  راب  دنچ  .دش  یم  نم  تیذا  ثعاب  درتسگ و  یم  يراسگ  هداب  طاسب  درک و  یم 

هک مراودیما  ینک  یفرعم  تماما  تمدـخ  ارم  رگا  .یتسه  یملاس  درف  وت  راتفرگ و  متـسه  يدرم  نم  ینالف ، تفگ : مدرک ، تجامس 
ماما تمدخ  هک  یتقو  درک ، رثا  نم  لد  رد  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  .دـهد  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  وت  هلیـسو  هب  ارم  دـنوادخ 

نب رفعج  وگب : وا  هب  دـمآ ، دـهاوخ  وت  دزن  وا  یتشگرب  هفوک  هب  هک  یتقو  دومرف : مدرک ،  لقن  ار  درم  نآ  نایرج  مدیـسر ، (ع ) قداص
 . منک یم  تنامض  ار  تشهب  وت  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  نم  ینک  كرت  ار  اهراک  نیا  وت  رگا  تفگ : دّمحم 
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: مهدفه تمارک 

: دیوگ یم  ریصبوبا   

وت يارجام  نم  ینالف ! متفگ :  .دش  تولخ  ملزنم  ات  متشاد  هاگن  ار  وا  دندمآ ، نم  دزن  یعمج  اب  درم  نآ  متـشگرب ، هفوک  هب  هک  یتقو 
ار تشهب  ادخ  دزن  مه  نم  دنک ، كرت  ار  شیاهراک  وگب : ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دومرف : مدرک ، ضرع  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  ار 

ینخـس نینچ  دّـمحم  نب  رفعج  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : سپـس  تسیرگ ، ماما  مایپ  ندینـش  اب  درم  نآ  .منک  یم  تنامـض  وا  يارب 
نوریب لزنم  زا  تسا و  یفاک  تفگ :  .دوب  ترـضح  نآ  نخـس  متفگ  وت  هب  هچنآ  هک  مدروخ  مسق  نم  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  تفگ ؟ 

ملزنم رد  زیچ  چیه  ریصبوبا ! تفگ :  .متفای  هنهرب  شلزنم  رد  تشپ  ار  وا  دیبلط ؛ ارم  داتسرف و  نم  لابند  هب  يزور  دنچ  زا  سپ  تفر ،
يرادقم متفر و  مناتسود  زا  یـضعب  دزن  نم  نآ  زا  سپ  ینیب ! یم  هک  یعـضو  نیا  اب  ما  هدنام  نم  مدرک ، قافنا  ار  همه  .تسا  هدنامن 

یم دمآ  تفر و  وا  دزن  نم  ایب ! مضیرم  نم  داد ) مایپ  و   ) داتسرف نم  لابند  هک  دوب  هتشذگن  يزور  دنچ  مدرک ، عمج  وا  يارب  كاشوپ 
.دیسر ارف  شلجا  هک  نیا  ات  متخادرپ  یم  شا  هجلاعم  هب  مدرک و 

افو شلوق  هب  وت  ماما  ریـصبوبا ! يا  تفگ : دمآ ، شوه  هب  هک  دعب  تفر ،  شوه  زا  هک  نیا  ات  مدوب  هتـسشن  وا  دزن  نداد  ناج  لاح  رد 
کی زونه  مدش ، دراو  هک  یتقو  متساوخ ، دورو  هزاجا  مدیسر ،  (ع ) قداص ماما  تمدخ  متفر و  هکم  هب  نم  تفر  ایند  زا  سپس  درک ،

افو تا  هیاسمه  يارب  نامدـهع  هب  ام  ریـصبوبا ! دومرف : هناخ  لخاد  زا  هک  دوب  لزنم  ناویا  رد  رگید  ياـپ  لزنم و  نحـص  رد  نم  ياـپ 
(26) .میدرک
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: مهدجه تمارک 

: دیوگ یم  رمحا ، نب  ماشه  زا  لقن  هب  هلمج  زا  . 

مدرک هراپ  ار  نآ  مدناوخ ، ار  همان  هک  نیمه  نم  منک و  يرادیرخ  دنتشاد  مزال  هک  ار  ییاهزیچ  ات  دوب  هتشون  يا  همان  (ع ) قداص ماما 
تمدـخ دـیوگ : یم  .مراد  یم  هگن  كّربت  يارب  ار  نآ  متفگ  دوخ  اب  مداهن و  هچقودنـص  ناـیم  ار  هماـن  تاـعطق  مدـیرخ ، ار  مزاول  و 

ناـیم ار  نآ  مدرک :  ضرع  يدرک ؟ هراـپ  ار  هماـن  دومرف : يرآ ،  مدرک :  ضرع  يدـیرخ ؟ ار  مزاوـل  ماـشه !  دوـمرف : متفر ، (ع ) ماـما
اج هشوگ  (ع ) ماما دیوگ : یم  .ما  هتسب  مدنبرمک  هب  هک  شدیلک  مه  نیا  مراد و  كّربت  دصق  مدز و  لفق  نآ  رب  متشاذگ و  هچقودنص 

متـشگرب مدرک و  هراپ  نم  سپ  نک ،  هراپ  ار  نآ  دومرف : تخادنا و  نم  تمـس  هب  تشادرب و  اجنآ  زا  ار  همان  درک و  دـنلب  ار  شزامن 
(27) .متفاین نآ  لخاد  يزیچ  مدرک  زاب  ار  هچقودنص  مدمآ 

: مهدزون تمارک 

 : تفگ هک  تسا  هدمآ  رامع  نب  قاحسا  زا  لقن  هب  هلمج  زا  . 

ما هیامرس  دتفیب و  یقافتا  هک  مراد  میب  نآ  زا  منک و  یم  دتس  داد و  مدرم  اب  و  مراد ، يا  هیامرس  نم  مدرک :  ضرع  (ع ) قداص ماما  هب 
زا عیبر  هام  رد  رامع  نب  قاحـسا  دـیوگ : یم  لیعامـسا  نب  یلع  .نک  يروآ  عمج  ار  تا  هیامرـس  عیبر  هام  رد  دومرف : .دوش  هدـنکارپ 

(28) .تفر ایند 

يرایسب زا  راصتخا  تیاعر  روظنم  هب  منک و  لقن  متساوخ  یم  هک  لئالدلا »  باتک «  زا  شخب  نیرخآ  دوب  نیا  دیوگ : یسیع  نب  یلع 
(29  .) تسا راورخ  هنومن  تشم  اریز  متشاذگ  هباشم  بلاطم  زا 
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: متسیب تمارک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  رمع  نب  لضفم  زا  لقن  هب  (ع) قداصلا دمحم  نب  رفعج  تازجعم  نمض  يدنوار  باتک  زا 

يا هدرم  واگ  هدام  تشاد و  هارمه  يا  هچب  رتخد  هک  میدیـسر  ینز  هب  هاگان  متفر  یم  ینم -  هب  ای  هکم -  هب  ع )  ) قداـص ماـما  هارمه 
نم و درک : ضرع  نز  نآ  تسیچ ؟  هیضق  دومرف : ترضح  نآ  دندرک ، یم  هیرگ  واگ  هدام  رطاخ  هب  ود  نآ  دوب و  هداتفا  شلباقم  رد 
هک دـیراد  تسود  دومرف : ترـضح  منک !  هچ  مناد  یمن  نم  تسا و  هدرم  نونکا  میدرک ،  یم  یگدـنز  واگ  نیا  ریـش  اـب  میاـه  هچب 

سپس متشادن ، يدصق  نینچ  نم  زگره ! دومرف : دینک ؟ یم  هرخـسم  یتبیـصم  نینچ  اب  ارم  ای  درک : ضرع  دنک ؟ هدنز  ار  نآ  دنوادخ 
هبعک راگدرورپ  هب  تفگ :  نز  نآ  تساخرب  اج  زا  اروف  واگ ، زیخرب ! تفگ : دز و  واگ  ناج  یب  رکیپ  هب  ار  دوخ  ياپ  دـناوخ  ییاـعد 

(30) .تخانشن ار  يو  نز  نآ  تفر و  تیعمج  نایم  هب  (ع ) قداص ماما  هاگنآ  تسا !  میرم  نب  یسیع  صخش  نیا  هک  دنگوس 

: مکیو تسیب  تمارک 

: دیوگ یم  هزمح  نب  یلع  هلمج  زا 

ییاعد ندناوخ  هب  ار  شیاهبل  (ع ) ماما میدوب .  هتسشن  یکـشخ  يامرخ  تخرد  ریز  هار  نیب  رد  متفر ،  جح  رفـس  هب  (ع) قداص ماما  اب 
رارق وت  رد  شناگدنب  يزور  ناونع  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  ام  لخن  يا  دومرف : سپـس  تفگ ، یم  هچ  مدـیمهفن  نم  داد ، یم  تکرح 
هخاش هک  یلاح  رد  دـش  مخ  (ع ) قداص ماما  فرط  هب  مدـید  مدرک  یم  هاـگن  اـمرخ  تخرد  هب  هک  روط  نیمه  ناروخب !  تسا ، هداد 

.روخب وگب و  هّللا » مسب  ایب « ، کیدزن  دومرف : .تشاد  امرخ  شیاه 
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هدیدن ار  نیا  زا  رتمهم  ییوداج  نونکات  دیوگ : یم  یبرع  درم  مدـید  ناهگان  .دوب  امرخ  نیرتهب  نیرتاراوگ و  میدروخ ، امرخ  نآ  زا 
یم تباجا  وا  مینک و  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  ام  میتسین ، وداج  رحـس و  لها  ام  میناربمایپ  ناثراو  اـم  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  مدوب ! 

هک یلاح  رد  يوش  دراو  لزنم  لها  رب  يورب و  تلزنم  هب  ات  دروآ ، رد  یگـس  تروص  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  مینک  اعد  یلیام  ایآ  .دنک 
دمآرد یگـس  تروص  هب  يروف  درک ، اعد  (ع ) ماما نکب !  يرآ  تفگ :  ینادان  يور  زا  نیـشنارحص  درم  ینابنج ؟ یم  مد  اهنآ  يارب 

 . تفر تفرگ و  ار  شهار  و 

ندینابنج مد  هب  درک  عورـش  دش و  دوخ  لزنم  لخاد  دیـسر و  شا  هلحم  هب  ات  متفر  وا  یپ  رد  ورب ، وا  لابند  هب  دومرف : (ع ) قداص ماما 
ناشـضرع هب  ار  نایرج  متـشگرب و  (ع ) قداص ماـما  تمدـخ  نم  دـندرک  نوریب  ار  وا  دنتـشادرب و  یبوچ  اـهنآ  شا ،  هچب  نز و  يارب 

دوب يراج  شیاهکشا  هک  یلاح  رد  داتـسیا  (ع ) ماما لباقم  دمآ و  تشگرب  گس  نآ  متفگ  یم  ار  هیـضق  نم  هک  نیب  نآ  رد  مدناسر 
.دیشک یم  هزوز  دیتلغ و  یم  كاخ  يور  و 

هن ای  يدروآ  نامیا  ایآ  یبارعا  يا  دومرف : (ع ) قداص ماما  تشگرب ، لوا  لاح  هب  هرابود  برع  درم  دومرف ، اعد  درک و  محرت  (ع ) ماما
(31) .هبترم رازه  نارازه  يرآ  درک : ضرع   ؟

: مود تسیب و  تمارک 

: دیوگ یم  نایبط ،  نب  سنوی  زا  لقن  هب  . 

« کیلا ّنهوصف  ریطلا  نم  هعبرا  ذخ   : » میهاربا هب  ادخ ، هدومرف  نیا  زا  نم  میدوب ،  (ع ) قداص ماما  تمدخ  یهورگ  اب 
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ناشن امـش  هب  ار  دادیور  نآ  ریظن  هک  دیلیام  ایا  دومرف : سنج ؟  کی  زا  ای  دـندوب  فلتخم  ياهـسنج  زا  هدـنرپ  راهچ  ایآ  هک  مدیـسرپ 
روضح رد  یغالک  هاگان  غالک !  يا  دومرف : .درک  زاورپ  ماما  روضح  هب  یـسوواط  هاگان  سوواـط !  يا  دومرف : يرآ ،  متفگ :  مهد ؟ 
ترضح ولج  يرتوبک  هاگان  رتوبک ! يا  دومرف : سپس  .دش  رـضاح  ترـضح  لباقم  يزاب  هاگان  زاب ! يا  دومرف : .میدرک  هدهاشم  ماما 

درب تسد  ماجنارس  دنک ، طولخم  مهرد  دننکب و  ار  ناشیاهرپ  هدرک و  هعطق  هعطق  دنربب و  رس  ار  همه  داد  روتـسد  هاگنآ.تفرگ  رارق 
دش ادج  ناگدنرپ  هتخیمآ  مهرد  رکیپ  زا  ار  شیاهرپ  ناوختسا و  تشوگ ، میدید  سوواط ! يا  دومرف : تشادرب ، ار  یـسوواط  رـس  و 

یگمه دنتساخ و  اپ  هب  نینچمه  دز ، ادص  ار  رتوبک  زاب و  دش و  هدنز  دز ، ادص  ار  غالک  هاگنآ  .دش  هدنز  دیبسچ و  سوواط  رس  هب  و 
(32) .دنداتسیا ترضح  نآ  لباقم  رد  دندش و  هدنز 

: موس تسیب و  تمارک 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  هلمج ،  زا 

نم يارب  یلزنم  لوپ  نیا  اب  درک : ضرع  تشاد ،  هضرع  مهرد  رازه  هد  دـش و  بایفرـش  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  لبج  لها  زا  يدرم 
دروآ و اـج  هب  ار  جـح  لاـمعا  یتقو  دـش ، هکم  یهار  سپـس.میآ  دورف  اـجنآ  رد  هداوناـخ  اـب  تعجارم  زا  سپ  هک  دـینک  يرادـیرخ 

نیلوا هک  مدـیرخ  یلزنم  یلعا  سودرف  رد  وـت  يارب  نـم  دوـمرف : دروآ و  دورف  دوـخ  لزنم  رد  ار  وا  (ع ) قداـص ماـما  درک  تـعجارم 
هب شمراهچ  دح  و  (ع ) یلع نب  نسح  هناخ )   ) هب موس  دح  و  (ع ) یلع هناخ )   ) هب شمود  دح  و  (ص ) ادخ لوسر  هناخ )   ) هب شدـح 
نم درک : ضرع  دینـش  ار  (ع ) ماما نانخـس  درم  نآ  نوچ  ما ،  هتـشون  دودـح  نیمه  اـب  ار  نآ  دنـس  تسا و  (ع ) نیـسح ماـما  هناـخ )  )

.ما یضار 
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، دیسر شلزنم  هب  هک  نیمه  تشگرب ، درم  نآ  درک و  میسقت  (ع ) نیسح ماما  نسح و  ماما  دالوا  نیب  ار  اهلوپ  نآ  (ع ) قداص ماما  سپ 
دنـس نآ  ات  داد  دنگوس  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  مامت  دیـسر  ارف  شتافو  ماگنه  نوچ  دش و  التبم  توم  ضرم  هب 

.دنراذگب ربق  نایم  شا  هزانج  هارمه  هب  ار 

هدش هتـشون  دنـس  تشپ  تسا و  هداتفا  ربق  يور  دنـس  دندید  دنتفر  يو  ربق  رانک  هک  زور  نآ  يادرف  دـندرک  لمع  وا  تیـصو  هب  اهنآ 
(33) .درک افو  دوخ  هدعو  هب  (ع ) دّمحم نب  رفعج  ادخ  یلو  تسا :

: مراهچ تسیب و  تمارک 

بوخ و ییارـس  غاب و  دـنک و  وا  بیـصن  ناوارف  جـح  دـنوادخ  ات  دـنک  اعد  هک  درک  تساوخرد  (ع ) قداص ماما  زا  یـسیع  نب  دامح 
.دیامرف تمحرم  وا  هب  یحلاص  نادنزرف  سانشرس و  ياه  هداوناخ  زا  يرسمه 

نادنزرف راوگرزب و  ینادناخ  زا  هتسیاش  يرـسمه  بوخ و  ییارـس  غاب و  جح ،  هاجنپ  یـسیع  نب  دامح  هب  ادنوادخ   : » تفگ (ع ) ماما
يراد رطاخ  هب  ایآ  تفگ :  مدش ،  دراو  یسیع  نب  دامح  لزنم  هب  هرصب  رد  یلاس  دیوگ : یم  نارضاح  زا  یکی  نک ».  تمحرم  حلاص 

هک مراد  یغاب  و  تسا ، ریظن  یب  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  نم  لزنم  نیا  تفگ :  يرآ  متفگ :  درک ؟ اعد  نم  يارب  (ع ) قداـص ماـما  هک 
.یسانش یم  هک  مه  ار  منادنزرف  ما و  هتفرگ  يراوگرزب  لیماف  زا  ار  مرسمه  تسا و  اهغاب  نیرتهب 

هاجنپ و يارب  نوچ  دروآ و  اج  هب  رگید  جح  ود  نآ  زا  سپ  دامح  دیوگ : یم  ما .  هدروآ  اج  هب  زین  جح  هبترم  تشه  لهچ و  نونکات 
، درب ار  وا  لیـس  دـنک ، لسغ  ات  دـش  هناخدور  دراو  دـشوپب ، مارحا  سابل  تساوخ  دیـسر و  هک  هفحج  هب  دـش ، جـح  مزاع  راب  نیمکی 

.دندیمان هفحجلا » قیرغ   » ار ّدامح  ور  نیا  زا  دنتفرگ ، بآ  زا  ار  وا  هدرم  یلو  دنتفر ، وا  لابند  شنامالغ 
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 : اه یقرواپ 

ص 81. لوؤسلا » ،  بلاطم  - » 1

 . تسا هدش  لقن  يذبانج  زا  هیقب  و  لو »  ؤسلا  بلاطم  زا «  ص 223  همغلا » فشک  رد «  اج  نیا  ات  - 2

ار یئاهدنویپ  هک  اهنآ  و  ص 21 : دعر ، هکرابم ،  هیآ  تسا .  هدـش  لقن  يذـبانج  باتک  زا  ص 224  همغلا » فشک   » رد اجنیا  اـت  - 3
.دنراد میب  تمایق )  زور   ) باسح يدب  زا  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دنراد و  یم  رارقرب  تسا  هدرک  رما  نادب  دنوادخ  هک 

ص 253. ذخءام ، نامه  - 4

ص 232. ذخءام ، نامه  - 5

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 6

 . تسا لو ))  ؤسلا  بلاطم  همیمض ((  هک  یپاچ  زا  ص 192  صاوخلا »،  هرکذت  - » 7

ص 240. ذخءام ، نامه  - 8

ص 82. لو ، » ؤسلا  بلاطم  ص 233 و «  ذخءام ، نامه  - 9

 . تسا هنهک  ممارحا  هچراپ  ود  ناروخب و  نم  هب  مراد ،  لیم  روگنا  نیا  زا  نم  ادنوادخ  - 10

لقن هرکذتلا »  » رد يزوج  نب  طبس  ص 83 و  لو » ؤسلا  بلاطم   » رد هحلط  نب  دّمحم  ار  ثیل  ثیدح  ص 224  همغلا »،  فشک  - » 11
 . تسا هدرک 

ص 256. دیفم ، داشرا  - 12

ص 256. دیفم ، داشرا  - 13

ص 256 و 257. ذخءام ، نامه  - 14

ص 234. همغلا » ،  فشک  - » 15

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 16

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 17

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 18
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 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 19

ص 235. ذخءام ، نامه  - 20
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 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 21

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 22

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 23

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 24

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 25

ص 236. همغلا » فشک  - » 26

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 27

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 28

 « منک تابثا  متـساوخ  یم  يریمح » لئالدـلا  باتک «  زا  هک  یـشخب  نیرخآ  دوب  نیا  تسا « :  هدـمآ  همغلا »  فشک   » باـتک رد  - 29
 !. تسا هتشاد  دوجو  تافاضا  نیا  هدوب  ناشیا  دزن  هک  يا  هخسن  رد  ای  دشاب ، ضیف  موحرم  نخس  الامتحا  ترابع  هیقب 

 . یسلجم همالع  نیعبرا  هب  همیمض  پاچ  ص 198  حئارج »  جئارخ و  - » 30

 . یسلجم همالع  نیعبرا  همیمض  پاچ  ص 198  پاچ .  نامه  نامه ص ،  ذخءام ، نامه  - 31

 . پاچ نامه  نامه ص ،  ذخءام ، نامه  - 32

ص 200. حئارجلا »  جئارخلا و  - » 33

( يا هقیقد  هد  ینارنخس   ) يرفعج بهذم 

هراشا

يدیهش رفعج  دیس  هدنسیون :

رد ع )  ) قداص ماما  زا  هدیـسر  ياهتیاور  دید  دهاوخ  دنک  عبتت  هعیـش  هقف  رابخا  رد  هکنآ  يا  ) هقیقد  هد  ینارنخـس   ) يرفعج بهذـم 
هدناوخ يرفعج  بهذم  ار  هعیش  بهذم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  عونتم  هدرتسگ و  يا  هعومجم  یمالک  یهقف و  فلتخم  لئاسم 

دنروآ و يور  ع )  ) قداص ماما  هب  رت  هنادازآ  مدرم  دش  بجوم  دـمآ  دـیدپ  يرجه  مود  هدـس  موس  ههد  زاغآ  رد  هک  یـشیاشگ  .دـنا 
.دنهاوخب وا  زا  ار  یهقف  ریغ  یهقف و  تالکشم  ندوشگ 

: تسا هتشون  شترضح  هراب  رد  رجح  نبا 
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، کلام حیرج ، نبا  دیعـس ، نب  ییحی  نوچ  گرزب  ناماما  .دیـسر  اهرهـش  همه  هب  نآ  هزاوآ  هک  دـندرک  لقن  نادـنچ  وا  ملع  زا  مدرم 
(1  ) .دنا هدرک  تیاور  وا  زا  ینایتخس  بویا  هبعش و  هفینح ، وبا  يروث ، نایفس  هنییع ، نب  نایفس 

: هتشادن درگاش  قداص  ماما  دننام  سک  چیه 

نانآ زا  کی  چیه  و  دنا ، هدرکن  لقن  دنراد  تیاور  هللا  دبع  وبا  زا  هچنآ  رادـقم  هب  ادـخ  لوسر  تیب  لها  زا  کی  چـیه  زا  نادنمـشناد 
باحصا .تسین  وا  زا  هدیسر  ياهتیاور  اب  ربارب  نانآ  زا  کی  چیه  تایاور  و  دنا ، هتشادن  وا  نادرگاش  هزادنا  هب  ینادرگاش  ناملعتم و 

نعط زا  ار  نافلاخم  نابز  دنک و  یم  ناریح  ار  اهدرخ  وا  تماما  راکـشآ  هناشن  .دنا  هتـشون  نت  رازه  راهچ  ار  وا  زا  نایوار  مان  ثیدح 
(2  ) .دزاس یم  لال  تهبش  و 

(3  ) .مدیدن دمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  تسا : هدروآ  هفینح  وبا  زا  یبهذ 

راهچ زا  یکی  هک  سنا  نب  کلام  نخس  .تسا  هدیدن  رتربوا  زا  ییاسراپ  ملع و  لضف و  زا  تسا  هتفگ  کلام  دش ، هتشون  هک  نانچ  و 
ای رادـید  ترـضح  نآ  اب  زین  ار  هفینح  وبا  دـش ، هتـشون  ع )  ) قداص ماما  هراب  رد  تسا  تعاـمج  تنـس و  لـها  ياـه  بهذـم  ياوشیپ 

.تسا هدوب  اهرادید 

.تسا هداد  تسد  اهتاقالم  قداص  ماما  اب  ار  هفینح  وبا  دسیون : راکب  ریبز 

تواضق يرجه  لاـس 120  رد  هک  همربش  نب  هللا  دـبع  زا  .تیاور و  هب  رتمک  درک و  یم  لـمع  ساـیق  يار و  هب  رتشیب  اوتف  نداد  رد  وا 
تسا و قارع  زا  يدرم  نیا  متفگ  مدرک و  مالس  وا  رب  .میدمآ  رد  ع )  ) دمحم نب  رفعج  رب  هفینح  وبا  نم و  دنک : تیاور  تشاد  هفوک 

نامعن وا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  سپس  .دنک  یم  سایق  دوخ  يار  هب  ار  نید  هک  تسوا  ایوگ  تفگ : رفعج  .تسا  یملع  هقف و  ار  وا 
سایق نید  رد  سرتب و  ادـخ  زا  تفگ : ودـب  رفعج  .يرآ  تفگ : هفینح  وبا  .متـسناد  یمن  ار  وا  مان  زور  نآ  ات  نم  تسا و  تباـث  رـسپ 

ار وا  شتآ و  زا  ارم  .مرتهب  وا  زا  نم  تفگ  نک  هدجـس  ار  مدآ  دومرف  ار  وا  ادـخ  .دوب  ناطیـش  درک  سایق  هک  سک  تسخن  هک  نکم 
(4  ) .يا هدیرفآ  كاخ  زا 
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هچ سایق  اب  هاوگ ؟ راهچ  اب  انز  دوش ، یم  تباث  هاوگ  ود  اب  سفن  لتق  ارچ  ! - سفن لتق  - ؟ انز ای  تسا  رتمهم  سفن  لتق  دیسرپ : سپس 
هدنب هن ... ؟ ار  زامن  دنک و  اضق  دیاب  ار  هزور  دنیب  یم  تداع  نوچ  نز  ارچ  ! - زامن - ؟ زامن ای  تسا  رتگرزب  ادخ  دزن  هزور  ینک ؟ یم 
قداص ماما  زا  نآ  رد  هدـش و  هتـشون  هفینح  وبا  هراب  رد  هک  ییاهباتک  ندـناوخ  زا  عبتتم  هچنآ  ( 5  ) .نکم سایق  سرتب و  ادخ  زا  ادـخ 

یم تمرح  ار  قداص  ماما  تسناد ، یم  گرزب  یهیقف  ار  دوخ  دنچ  ره  هفینح  وبا  هک  تسا  نیا  دبای ، یم  رد  هدمآ  نایم  هب  نخس  (ع )
ارچ متـسه  دمحم  نب  رفعج  زا  رتاناد  نم   » هک هدروآ  وا  زا  تانجلا  تاضور  فلؤم  هک  ار  یترابع  انئمطم  هکلب  ارهاظ  تسا و  هتـشاد 
نب هللا  دـبع  هتفگ  تسین و  هفینح  وـبا  نخـس  ( 6 « ) تسا یفحـص  دـمحم  نب  رفعج  مدینـش و  ثیدـح  نانآ  زا  مدـید و  ار  ینادرم  هک 

: تسا هدمآ  یفاک  هضور  رد  هک  نانچ  .تسا  هیکز  سفن  دمحم  ردپ  نسح 

و رت ، هدنـشخب  رت ، عاجـش  وت  زا  نم  دیوگ  یم  دمحم  وبا  وگب  ودب  تفگ : داتـسرف و  ع )  ) هللا دبع  وبا  دزن  ار  یـسک  نسح  نب  هللا  دبع 
.دوش مولعم  نآ  رد  وت  سرت  ای  تعاجش  ات  هدماین  شیپ  يا  هثداح  زونه  هک  ارچ  هن ، تعاجش  اما  تفگ : هدنروآ  مایپ  هب  ماما  .مرتاناد 
هدنب رازه  بلاط  یبا  نب  یلع  تردپ  ملع ، اما  .دنک  یم  فرـصم  دیابن  هک  ییاج  رد  دریگ و  یم  ار  لام  وس  کی  زا  وا ، تواخـس  اما 
ياه هفیحص  زا  ار  ملع   ) یتسه یفحص  وت  دیوگ  یم  تفگ : تشگزاب و  تفر و  هدنروآ  مایپ  وگب ، ار  نانآ  زا  نت  جنپ  مان  درک  دازآ 
(7  ) .ما هدرب  ثرا  هب  مناردپ  زا  هک  یسیع  یسوم و  میهاربا و  فحص  ادخ  هب  يرآ  وگب  ودب  تفگ : ماما  يروآ . ) یم  رد  تناردپ 
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: قارع هب  قداص  ماما  رفس 

یهتنم رد  یمق  ثدحم  تسا  هدرب  رـس  هب  هریح  رد  ار  دـنچ  يزور  هدرک و  قارع  هب  يرفـس  نایـسابع  تموکح  زاغآ  رد  قداص  ماما 
قارع هب  روصنم  تفـالخ  رد  وا  دوش  یم  مولعم  اهدنـس  یخرب  زا  یلو  تسا  هدوب  حافـس  تموکح  رد  رفـس  نیا  تسا  هتـشون  لاـمآلا 

؟ هداد تسد  یتاقالم  هفینح  وبا  اب  ار  قداص  ماما  هک  تسا  هدوب  رفس  نیا  رد  .تسا  هتساوخ  قارع  هب  ار  وا  دوخ  روصنم  .تسا و  هتفر 
وا اب  زاجح  قارع و  رد  هدوبن و  راب  کی  ترـضح  نآ  اب  وا  تاقالم  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هتفر  هنیدـم  هب  هفینح  وبا  هک  یماگنه  ای  و 

.تسا هدرک  رادید 

: دندیسرپ هفینح  وبا  زا  دنک  تیاور  دایز  نب  نسح  زا  بوشآ  رهش  نبا 

؟ تسیک يا  هدید  هک  سک  نیرت  هیقف 

راوشد هلئـسم  دنچ  دـنا  هدـش  دـمحم  نب  رفعج  هتفیرف  مدرم  تفگ : داتـسرف و  نم  یپ  تساوخ ، ار  وا  روصنم  نوچ  دـمحم  نب  رفعج 
دوخ سلجم  هب  درب  یم  رس  هب  هریح  رد  هک  ار  دمحم  نب  رفعج  روصنم  .مدرک  مهارف  هلئسم  لهچ  نم  .نک  هدامآ  وا  زا  شـسرپ  يارب 

روصنم تفای  هار  ملد  رب  روصنم  زا  شیب  وا  تبیه  .تسا  هتـسشن  وا  تسار  تسد  رب  مدـید  ار  رفعج  متفر و  روصنم  دزن  نم  .تساوخ 
.مسانش یم  ار  وا  ! - تسا هفینح  وبا  نیا  تفگ : سپ  .داد  نتسشن  تصخر  نم  هب 

.وگب هللا  دبع  وبا  هب  يراد  رطاخ  رد  هک  ار  یلئاسم  تفگ : روصنم 

رد مییوگ  یم  نینچ  ام  دنیوگ و  یم  نینچ  هنیدـم  مدرم  دـییوگ ، یم  نینچ  امـش  هک  داد  یم  خـساپ  وا  متفگ و  یم  ار  کی  کی  نم 
ار هلئـسم  لهچ  ره  هکنآ  ات  تسا  نانآ  امـش و  فلاخم  ام  يار  هاگ  و  ار ، نانآ  هتفگ  یلئاسم  رد  میریذپ و  یم  ار  امـش  هتفگ  یلئاسم 
(8 ( ؟ تسین ءارآ )  ) فالتخا هب  نانآ  رتاناد  مدرم  نیرتاناد  ایآ  تفگ : هفینح  وبا  سپس  .تشاذگن  خساپ  یب  ار  کی  چیه  وا  متفگ و 
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وا رادـید  ار  هدـننک  تاقالم  هک  دـنا  هدـمآ  یم  درگ  وا  هناخرد  نانچ  مدرم  تسا ، هدرب  یم  رـس  هب  هریح  رد  قداص  ماما  هک  یماگنه 
(9  ) .تسا هدوب  راوشد 

نایفـس ناگدننک  تعیاشم  هلمج  رد  دندرک و  تعیاشم  ار  وا  هفوک ، مدرم  زا  لضف  لها  يا  هدع  ددرگزاب ، هنیدم  هب  تساوخ  نوچ  و 
(10  ) .دوب يروث 

: اهتشون یپ 

ص 201. هقرحملا ، قعاوصلا  . 1

ص 166. ج 2 ، همغلا ، فشک  . 2

ص 166. ج 1 ، ظافحلا ، هرکذت  . 3

.12 فارعا : . 4

ص 197. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 76-77 ، تایقفوملا ، رابخالا  . 5

ص 169. ج 8 ، . 6

ص 363-364. یفاک ، هضور  . 7

ص 255. ج 4 ، بقانم ، . 7

ص 238. نامه ، . 9

ص 241. ج 4 ، نامه ، . 10

يدیهش رفعج  دیس  هدنسیون  ص 61 ،  ع ،)  ) قداص ماما  یناگدنز  باتک :

2 ع - )  ) قداص ماما  تداهش 

هراشا

يدیهش رفعج  دیس  : هدنسیون

2 ع - )  ) قداص ماما  تداهش 

: ترضح تداهش  رد  فلتخم  ریباعت 
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و تام »   « » یـضم  » ظفل هب  ع )  ) قداص ماما  تلحر  زا  رگید ، ياـهباتک  یخرب  همغلا و  فشک  دـیفم ، خیـش  داـشرا  یفاـک ، لوصا  رد 
.تسا هدش  ریبعت  ضبق »  »

، تسا هتفگ  دوردب  ار  ناهج  یعیبط  گرم  هب  ماما  دهد  یم  ناشن  اهظفل  نیا  رهاظ 

.دندناروخ (1) رهز  ار  ماما  تسا : هدمآ  يرگید  ياهباتک  رد  زین  راحب ) رد  یسلجم  لقن  هب   ) یمعفک حابصم  همهملا و  لوصف  رد  اما 

: رهز ندناروخ 

روصنم هک  يا  هنیک  اب  اریز  دشاب ، نینچ  تسیاب  دیناروخ (2) و  رهز  ار  وا  روصنم  رفعج  وبا  تسا  هتشون  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
نیا یگدـنز  خـیرات  اب  هک  نانآ  .تسـشن  یمن  هدوسآ  دوب ، هتفاـی  هار  يو  لد  رد  ودـب  مدرم  ندروآ  يور  زا  هک  یمیب  تشاد و  وا  زا 
هلمج زا  درکن و  محر  دـندرب ، راک  هب  ار  شـشوک  ره  تفالخ  دنـسم  هب  شندـناسر  يارب  هک  یناـسک  هب  وا  دـنناد  یم  دنیانـشآ ، درم 

هک نانچ  - ملـسم وبا  هانگ  .داهن  دوخ  رب  هراـب  نیا  رد  وا  هک  تسا  ییاـهجنر  نوهرم  نایـسابع  تلود  ییاـپرب  هک  دوب  ملـسم  وبا  ناـنآ 
تـسا یعیبط  سپ  داهن ، یمن  تمرح  دـیاب  هک  نانچ  روصنم  هب  حافـس ، تفالخ  ماـگنه  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  رب  یخیراـت  دانـسازا 

، دید میهاوخ  هک  نانچ  یلو  .دنکن  لمحت  دراذگن و  هدوسآ  تسا  هاگآ  ودب  مدرم  مارتحا  هقالع و  زا  دسرت و  یم  وا  زا  هک  ار  یـسک 
.دروخ یم  غیرد  راوگرزب  ماما  نآ  تلحر  زا  رهاظ  هب 
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: مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش  ربخ  هنیدم و  یلاو  همان 

یعمش دوب و  هتـسشن  یـسرک  رب  مدمآ ، رد  وا  رب  نوچ  .تساوخ  ارم  روصنم  یبش  مین  دنک : تیاور  بویا  وبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  ینیلک 
نب دـمحم  زا  تفگ : تخادـنا و  نم  يوـس  هب  ار  هماـن  .مدرک  مالـس  وا  رب  .تسیرگ  یم  دـناوخ و  یم  يا  هماـن  تـشاد و  يور  شیپ 

دننام اجک  تفگ : دروآ و  نابز  رب  ار  نوعجار »  هیلا  اـنا  اـنا هللا و   » راـب هس  دـهد و  یم  ربخ  دـمحم  نب  رفعج  گرم  زا  .تسا  ناـمیلس 
نوچ .نزب  ار  وا  ندرگ  هداد  رارق  یـصو  ار  ینیعم  صخـش  رگا  متـشون  همان  يالاب  رد  سیونب ! تفگ : سپـس  دوش ؟ یم  تفاـی  رفعج 

رد .هدـیمح و  یـسوم و  هللا ، دـبع  نامیلـس ، نب  دـمحم  روصنم ، تسا : هدرک  دوخ  یـصو  ار  نت  جـنپ  دـش  مولعم  دیـسر ، همان  خـساپ 
: دراد هفاضا  هللا و  دبع  وبا  یلاوم  زا  ییالوم  هدـیمح ، ياج  هب  تسا و  رفعج  نب  دـمحم  نامیلـس ، نب  دـمحم  ياج  هب  يرگید  تیاور 

). تشک ناوت  یمن  ار  نانیا  تفگ  روصنم 

: مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  روصنم  نداد  ربخ 

: دنک تیاور  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  لیعامسا  زا  یبوقعی 

هدیـسر هچ  وت  نادناخ  هب  یناد  یمن  تفگ : مدیـسرپ ، ببـس  .تسا  كانمن  شمـشچ  کشا  زا  وا  شیر  مدـید  مدـمآ ، رد  روصنم  رب 
.تسا

.تشذگرد نانآ  ناگدیزگ  هدنام  یقاب  ملاع و  دیس و  - ؟ هدش هچ  نانمؤم  ریما  -

؟ یسک هچ  نانمؤم  ریما  -

! دمحم نب  رفعج  -

.دراذگ یقاب  ام  يارب  ار  وا  دهد و  دزم  ار  نانمؤم  ریما  ادخ  -

اندابع (1)  نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  تسا : هتفگ  ناش  هراب  رد  ادخ  هک  دوب  نانآ  زا  رفعج  -
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5 ). ) دوب تاریخ  رد  ناقباس  زا  دیزگ و  شیادخ  هک  دوب  یناسک  زا  وا 

: هدیمح ما  هب  تیلست 

: دنک تیاور  لاضف  نبا 

هللا دـبع  وبا  رگا  تفگ : سپ  .مدـمآ  رد  هیرگ  هب  وا  هیرگ  زا  نم  تسیرگ و  .مهد  تیزعت  ماما  تلحر  هب  ار  وا  ات  متفر  هدـیمح  ما  دزن 
يدـنواشیوخ نم  اـب  ار  سک  ره  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  .يدرک  یم  تدـهاشم  تفگـش  يزیچ  يدـید  یم  گرم  ماـگنه  ار 

.درادب (1) کبس  ار  زامن  هک  دسر  یمن  یسک  هب  ام  تعافش  تفگ : تسیرگن و  اهنادب  .میدروآ  درگ  ار  همه  .دیروآ  درگ  دراد 

: مالسلا هیلع  ماما  نفد  نفک و 

هماـج ود ، نآ  هک  مدرک  نفک  يوطـش (2)  هماج  ود  رد  ار  مردـپ  نم  دـنک : تیاور  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  دوخ  تیاور  هب  ینیلک 
.دوب هدـیرخ  رانید  لهچ  هب  ار  نآ  هکنآ  يارب  دوب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هک  يا  همامع  شیاه و  هماـج  زا  يا  هماـج  رد  دوب و  وا  مارحا 

(3)

: مالسلاامهیلع رفعج  نبا  یسوم  شدنزرف  هب  قداص  ماما  تیصو 

.درک یم  تیصو  ار  يو  وا  دوب و  هتسشن  وا  يور  شیپ  رفعج  نب  یـسوم  مدمآ  رد  وا  رب  تسا : هتفگ  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی 
: تسا نیا  مراد  دای  هب  تیصو  نآ  زا  هچنآ 

مکرسپ

.راپس رطاخ  هب  ار  مراتفگ  ریذپب و  ارم  تیصو 

.درم یهاوخ  هدوتس  درک و  یهاوخ  یگدنز  تخبشوخ  يراپس  رطاخ  هب  ار  نآ  رگا 

مکرسپ !

، دوب زاین  یب  دنک  تعانق  هداد  ودب  ادخ  هچنادب  هکنآ 

3982 ص :

ص 2. ج 47 ، راحب ، ص 205 ، لامعالا ، باوث  . 6 - 1
.دنتفاب یم  ار  هچراپ  نانچ  نآ  رد  هک  رصم  رد  یهد  . 7 - 2

ص 476. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 8 - 3
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.دریم یم  دنمتسم  دزود  يرگید  لام  هب  هدید  هکنآ  و 

.تسا هدرک  مهتم  وا  ياضق  رد  ار  ادخ  دشابندنسرخ  هداد  ودب  لج  زع و  يادخ  هچنادب  هکنآ 

.درامش گرزب  ار  دوخ  زج  هانگ  دناد  درخ  ار  دوخ  هانگ  هکنآ 

.دراگنا گرزبار  دوخ  هانگ  درآ ، باسح  هب  درخ  ار  يرگید  هانگ  هکنآ  و 

.دوش راکشآ  شا  هناخ  نورد  ياهبیع  دریگرب ، يرگید  بیع  زا  هدرپ  هکنآ 

.دوش هتشک  نادب  دشک ، متس  ریشمش  هکنآ 

.دتفیب نآ  رد  دوخ  دنک ، یهاچ  دوخ  ردارب  يارب  هکنآ 

دوش ریقح  دزیمایب  ناهیفس  اب  هکنآ 

.دبای راقو  دنیشن  املع  اب  هکنآ  و 

.دوش مهتم  دیآ  رد  دب  ياه  ياج  رد  هکنآ 

مکرسپ

.تنایز هب  ای  دشاب  تدوس  هب  وگب ! ار  قح 

.دراک یم  مدرم  ياهلد  رد  ار  هنیک  نآ  هک  زیهرپب  ینیچ  نخس  زا 

! مکرسپ

.روآ (1) يور  نآ  ياهندعم  هب  ینک  یم  ششخب  يوجتسج  رگا 

1 ع - )  ) قداص ماما  تداهش 

هراشا

نیما نسحم  دیس  : هدنسیون

: مالسلا هیلع  ماما  تداهش 

: دورس ار  تایبا  نیا  یلجع  هریره  وبا  دش ، هدرب  عیقب  ناتسربق  يوس  هب  تفای و  تافو  ع )  ) ماما نوچ 
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هنولمحی هب  اوحا  ردق  لوقا و 

قتاع (2) هیلماح و  نم  لهاک  یلع 

! يرثلا یلا  نولمحت  اذام  نوردت  ا 

2 ) ) قهاش ءایلع  سار  نم  يوث  اریبث 

3983 ص :

يدیهش رفعج  دیس  ع ، )  ) قداص ماما  یناگدنز  عبنم : ص 170 . ج 2 ، هوفصلا ، هفص  ص 195 ، ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  . 9 - 1
.دندوب هتفرگ  ار  وا  هک  یناسک  ياهشود  رب  دندرب  یم  ار  وا  هکنآ  لاح  میوگ و  یم   - 1 - 2
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هحیرض قوف  نوثاحلا  اثح  هادغ 

قرافملا (1) قوف  ناک  یلوا  ابارت و 

: تفگ هک  دننک  یم  لقن  يزوج  بویا  وبا  زا  نارگید  ینیلک و  خیش 

شتسد رد  تشاد و  رارق  یعمش  شیوربور  هتسشن  یلدنص  رب  روصنم  .متفر  وا  دزن  سپ  .داتسرف  نم  غارس  هب  هنابـش  روصنم  رفعج  وبا 
یلاو نامیلـس ، نب  دـمحم  همان  نیا  تفگ : تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  دـنکفا  میوس  هب  ار  هماـن  متفگ  مالـس  وا  هب  نوچ  .دوب  يا  هماـن 

هیلا اـنا  اـنا هللا و  : » تفگ هبترم  هس  هاـگنآ  .تسا  هتفگ  تاـیح  دورد  هب  دـمحم  نب  رفعج  هک  هداد  ربخ  ار  اـم  نآ  رد  هک  تسا  هنیدـم ،
رفعج رگا  سیونب  تفگ : روصنم  متـسشن  تباتک  ياج  رد  نم  .سیونب  تفگ : نم  هب  هاگنآ  ؟ تساـجک رفعج  دـننام  رگید  نوعجار .»

رفن جنپ  هب  دمحم  نب  رفعج  دنتـشون : وا  خـساپ  رد  .نزب  ریـشمش  هب  ار  شندرگ  رآ و  شیپ  ار  وا  درک  تیـصو  دوخ  زا  دـعب  یـسک  هب 
دارفا نیا  مان  ندید  اب  روصنم  .هدیمح  شنادنزرف و  زا  یـسوم  هللا و  دبع  نامیلـس ، نب  دمحم  روصنم ، رفعج  وبا  تسا : هدرک  تیـصو 

.درادن دوجو  اهنیا  نتشک  يارب  یهار  چیه  تفگ :

: دینش ار  تداهش  ربخ  یلامث  هزمحوبا 

هزمح وبا  .دـمآ  یلامث  هزمح  وبا  دزن  بارعا  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یقر ، ریثک  نب  دواد  زا  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
لاح هب  نوچ  .داتفا  شوه  یب  دیـشک و  يدـنلب  دایرف  هزمح  وبا  .تفر  ایند  زا  ع )  ) قداص رفعج  تفگ : ؟ دراد يربخ  هچ  دیـسرپ : وا  زا 
هدرک تیصو  روصنم  رفعج  وبا  هب  و  شنادنزرف ، یسوم ، هللا و  دبع  هب  يرآ  داد : خساپ  ؟ تسا هدرک  تیصو  یسک  هب  ایآ  دیسرپ : دمآ 

ییامنهار ریبک و  زا  ام  يارب  درک  نایب  دش و  نومنهر  تیاده  هب  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تفگ : دـیدنخ و  هزمح  وبا  سپ  .تسا 
ریبـک بویع  درک  ناـیب  دوصقم  تفگ : دـندرک  شـسرپ  يو  روـظنم  زا  نوـچ  .تشاد  هدیـشوپ  ار  میظع  يرما  ریغـص و  رب  ار  اـم  درک 

تماما رما  تسناد و  نانآ  هلمج  زا  ار  وا  درک و  هفاضا  ایصوا  هب  ار  یسوم )  ) ریغص درک و  تلالد  کچوک )  ) ریغـص رب  ار و  گرزب ) )
دبع .یتسه  وت  ماما ، یصو  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک  شـسرپ  یـصو  زا  روصنم  رگا  هکنآ  يارب  تشاد  ناهن  روصنم  هب  تیـصو  اب  ار 
یبیع یـصقن و  دیابن  ماما  هکنآ  لاح  دوب  حـطفا  وا  تشاد  ینامـسج  یبیع  اما  دوب ، ع )  ) قداص ماما  دـنزرف  نیرت  گرزب  هچ  رگا  هللا ،

.تشادن یهاگآ  مه  نید  ماکحا  هب  تبسن  يو  کلذعم  .دشاب  هتشاد 

3984 ص :

: عبنم دـنزیر  رـس  رب  كاخ  هک  تسا  نآ  رتهب  هک و  یلاح  دـنزیر  كاخ  شحیرـض  يالاب  رب  ناگدنـشاپ  كاخ  یهاگحبـص   - 3 - 1
نیما نسحم  دیس  ج 5 ، ناموصعم ، هریس 
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: عیقب رد  نفد 

نب دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  هک  دوب  هتشذگ  روصنم  تفالخ  زا  لاس  هد  يرجه  لاس 148  رد  دسیون : بهذلا  جورم  رد  يدوعسم 
ماگنه هب  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  شدـج  ردـپ و  رانک  رد  عیقب و  ناتـسربق  رد  يو  تفای  تافو  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 

هک تسا  يرمرم  گنـس  ناـنآ  روبق  رب  عیقب  زا  تمـسق  نیا  رد  .دـندوب  هدرک  مومـسم  ار  وا  هک  هدـش  هتفگ  تشاد و  لاـس  تافو 65 
: هدش هتشون  نآ  يور  رب 

نسحلا ربق  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  و  ع )  ) هللا لوسر  تنب  همطاف  ربق  اذه  ممرلا  ییحم  ممالا و  دیبم  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
 «. مالسلا مهیلع  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب 

.تسا هدش  لقن  يدقاو  زا  رمرم  نیا  يور  هتشون  تیاکح  صاوخلا  هرکذت  رد 

(13 ( ) مالسلا هیلع   ) مظاک ماما 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تداهش 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تداهش 

نآرق زا  ییاهسرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.میشابن علطم  تارطاخ  نیا  زا  نایعیش  ام  هک  تسا  فیح  نوچ  .میوگ  یم  مظاک  ماما  زا  هرطاخ  دنچ  زورما 

یـسوم ردام  دهدب  تکرب  زینک  کی  هب  دنوادخ  رگا  هک  تسا  سرد  کی  شدوخ  نیا  .دوب  زینک  شردام  رفعج : نب  یـسوم  یگدنز 
مهم دوب ، زینک  مه  لیعامـسا  ترـضح  ردام  هک  هنوگنامه  دوب ، زینک  مه  يدـهم  ترـضح  ردام  هک  هنوگناـمه  دوش و  یم  رفعج  نب 
ینعی هدیمح  شردام  مسا  .دنک  رظن  یـسک  هچ  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  مهم  .تسا  دازآ  یـسک  هچ  تسا و  زینک  یـسک  هچ  هک  تسین 

نز ص 477 ) ج 1 ، یفاک ، «) ِبَهَّذـلا ِهَکِیبَسَک  ِساَنْدَْألا  َنِم  ٌهاَّفَـصُم  ُهَدـیِمَح  : » دومرف دـید  ار  وا  قداص  ماـما  هکنیمه  .دوب  هدیدنـسپ 
.دوب بلق  شوخ  .دوب  یکاپ 

4201 ص :
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ترضح .دوب  هدروخ  هصغ  هدیـشک و  رجز  سابع  ینب  زا  یلیخ  ماما  نداد » ورف   » ینعی مظاک »  » نوچ مظاک  ماما  دنیوگ  یم  هکنیا  اما 
کی .دنزادنا  یم  سفق  رد  شتردق  شزرا و  رطاخ  هب  ار  ریـش  .درادن  لاکـشا  نتفر  نادنز  هب  قح  يارب  هتبلا  دوب ، نادـنز  رد  اه  لاس 

هب مه  ماما  .تفر  نادـنز  مه  فسوی  .دور  یم  نادـنز  هب  تسا و  كاپ  مه  تقو  کـی  دور و  یم  نادـنز  تسا و  مرجم  ناـسنا  تقو 
.دنتفر نادنز  هب  یکاپ  مرج  هب  هک  یناسک  نوماریپ  دراد  یثحب  .دنک  تمحر  ار  يرهطم  هللا  تیآ  ادخ  .داتفا  نادنز  هب  یکاپ  مرج 

ِیبَأ ِمَتاَـخ  ُشْقَن  « » ُهَّللا َِیبْـسَح   » دوب هتـشون  نآ  يور  تشاد  يرتـشگنا  .دوب  نادـنز  رد  ار  شرمع  زا  يداـیز  تدـم  (ع ) مظاـک ماـما 
نیا هک  دـندوب  هتـشون  يزیچ  ناشنارتشگنا  يور  ام  ناماما  .تسیفاک  ارم  ادـخ  اـهنت  ص 473 ) ج 6 ، یفاـک ، «) ُهَّللا َِیبْـسَح  ِنَسَْحلا ع 
امش هرخالاب  هک  تسا  نیا  زمر  لاله  هام  .دوب  مه  لوا  بش  هام  کی  ریوصت  مظاک  ترـضح  رتشگنا  يور  .دوب  هراشا  زمر و  تاملک 
لگ کی  دنک ، روهظ  يدهم  ترـضح  یتقو  .دش  دهاوخ  ردب  هام ، لاله  نیا  يراگزور  .دینک  نادـنز  ار  ام  دـیهاوخ  یم  ردـقچ  ره 
ماما دنیوگب  دنتسناوت  یمن  الثم  .دوب  يزمر  اهمـسا  هیقت  نامز  رد  .تسام  اب  يزوریپ  تبقاع و  ینعی  .دوب  دهاوخ  شرتشگنا  يور  زیر 

.تسا هدومرف  حلاص  دبع  دنتفگ  یم  هکلب  تسا ، هدومرف  حلاص 

مظاک ماما  اب  نایعیش  طابترا 

رس هب  رایخ  دبـس  کی  یـشورف  رایخ  ناونع  تحت  دننک ، لاؤس  دنتـساوخ  یم  هک  صلاخ  ياه  هعیـش  زا  یـضعب  مظاک  ماما  نامز  رد 
.داد یم  ار  ناشیا  باوج  مظاک  ماما  دندرک و  یم  لاوس  دندمآ و  یم  نادنز  رانک  دنتـسین ، نیرومام  دندید  یم  هک  ینامز  دنتفرگ و 

.تسا تنس  لها  مهم  ناربهر  زا  یکی  هک  هفینح  وبا  .درک  یم  تدابع  رجف  عولط  ات  ار  اه  حبص  حبص و  ات  ار  اهبـش  تدابع  رد  ناشیا 
.دهد یم  نم  هب  یملع  ياه  باوج  بجع  مدید  .مدرک  لاوس  وا  زا  مدـید و  ار  يرـسپ  کی  .مدـش  مشـش  ماما  هناخ  دراو  دـیوگ  یم 

.درک بجعت  مظاک  ماما  ملعزا  هفینحوبا  .متسه  قداص  ماما  رسپ  نم  تفگ  یتسه ؟ یسک  هچ  وت  متفگ 
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منک یم  شهاوخ  تفگ : دیشرلا  نوراه  هن ! تفگ : مهدب ؟ وت  هب  ار  كدف  یهاوخ  یم  تفگ : مظاک  ماما  هب  دیشرلا  نوراهزور  کی 
یم رگا  دومرف : مظاک  ماما  .دـهدب  سپ  تساوخ  یم  دیـشرلا  نوراه  دوب  ارهز  ترـضح  يارب  هک  ار  یکدـف  .ریگب  سپ  ار  كدـف  ایب 

قطانم مامت  ینعی  .اقیرفآ  ات  دنقرمـس ، اـت  تفگ  تسیچ ؟ شدودـح  تفگ  .یهدـب  سپ  ارنآ  شدودـح  اـب  دـیاب  یهدـب  سپ  یهاوخ 
دش و ینابـصع  دیـشرلا  نوراه  .ینک  اهر  ار  تموکح  دیاب  یهدب  لیوحت  ار  كدف  تسانب  رگا  .تسا  كدف  دودح  نیـشن  ناملـسم 

سپ ار  تموکح  مامت  دیاب  یهدب ، سپ  ار  تموکح  تسا  انب  رگا  چیه ! تفگ : ماما  یتشاذگ ؟ هچ  نم  يارب  سپ  تفگ : دش و  دـنلب 
.یهدب

.درک یم  تاجانم  تشاذگ و  یم  هدجس  هب  رس  دمآ و  یم  ربمغیپ  دجـسم  رد  هنیدم و  رد  مظاک  ماما  یهاگ  هک  دنیوگ  یم  نیثدحم 
َلْهَأ يَوـْقَّتلا َو  َلـْهَأ  اَـی  َكِدـْنِع  ْنـِم  ُوـْفَْعلا  ِنُـسْحَْیلَف  َكِدــْبَع  ْنـِم  ُْبنَّذــلا  َمُـظَع  َّمُـهَّللا  : » تـسا نـیا  شتاـجانم  تـالمج  زا  یکی 

زا وفع  تسا  گرزب  نم  فرط  زا  هانگ  رگا  ایادخ  ینعی  .درک  یم  رارکت  ار  هلمج  نیا  بش  همین  ات  ص 56 ) لامعألا ، لابقإ  «) هَرِفْغَْملا
.تسا رتشیب  نم  هانگ  زا  وت  ششخب  .تسا  بوخ  وت  فرط 

هجوت تدوخ  هب  رت  شیب  نک و  تدابع  یمک  تسا ، ترمع  رخآ  لاس  : » دومرف ماما  .دـمآ  مظاـک  ماـما  تمدـخ  رفن  کـی  زور  کـی 
 « .شاب تدوخ  بظاوم  هدروخ  کی  اما  یتشهب ، لها  یتسه و  ام  نایعیش  زا  امش  هن ! : » دومرف ماما  .دش  تحاران  ناشیا  .نک 

: دـیوگ یم  رعاش  .دـشاب  اه  یلیخ  رمع  رخآ  لاس  تسا  نکمم  مه  لاسما  دوب و  اه  یلیخ  رمع  رخآ  لاس  لاسراپ  .میدـش  لاـس  دراو 
دنفاب و یم  هناخراک  رد  ار  شنفک  مناخ  سورع  نیمه  یلو  دـنربب ، رهوش  هناخ  هک  دـننک  یم  شیارآ  دـنراد  هک  ییاه  یـسورع  هچ 

تاعارم هعماج  قوقح  مدرم و  قح  هب  تبـسن  هک  دشاب  يروج  کی  شیاه  همانرب  هشیمه  تسا  بوخ  ناسنا  .درادن  ربخ  مه  شدوخ 
یم دوب و  هتفرگ  شدوخ  هب  ار  يراگ  هک  مدید  ار  یناملسم  ناسنا  ناتسکاپ  رد  هک  تفگ  یم  هدنیامن  ناتسود  زا  یکی  .دشاب  هتـشاد 

.دنتسه هنهرب  اه  نویلیم  .دنتسه  هنسرگ  اه  نویلیم  ایند  رد  .دندوب  هدرک  راب  واگ  يراگ  يور  دیشک و 
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: دنتفگ مظاک  ماما  نارادفرط  .درک  یم  تبحـص  دب  رایـسب  .دز  یم  فرح  دب  یلیخ  مظاک  ماما  اب  رفن  کی  رمع  ياهموق  شیوخ و  زا 
ترـضح زور  کی  .مهد  یم  ار  ناشیا  راک  بیترت  نم  هن  دومرف : ماما  .مینک  شا  هفخ  میورب  ام  دـییوگب  دـنک ، یم  تراسج  نیا  اـقآ 

ییایب و مهاوخ  یمن  این ! تفگ : دید  ار  مظاک  ماما  ات  .درک  یم  يزرواشک  رهـش  نوریب  اقآ  نآ  .تفر  شغارـس  هب  دش و  یغالا  راوس 
ماما .منک  یم  دوس  مهرد  تسیود  نم  تفگ : ینک ؟ دوس  یهاوخ  یم  ردقچ  تفگ : وا  هب  مظاک  ماما  .يدرب  نیب  زا  ار  ما  يزرواشک 
ماما زا  .دیربب  نیب  زا  ار  اه  رودـک ت  دـیربب و  یقالخا  موجه  کی  تسا ؟ بوخ  امـش  لاوحا  الاح  .مهرد  دصیـس  نیا  اقآ  ایب  تفگ :

تـسا فیح  .هدـن  رارق  ار  یناملـسم  چـیه  هنیک  ام  لد  رد  ایادـخ  هک  تسا  نیا  نینموم  ياعد  دـیوگ  یم  نآرق  .دـیریگب  مایپ  قداص 
.مینکن لگ  ام  دننک و  لگ  اه  تخرد 

هرخسم یسک  هکنیا  ات  دریم  یمن  دنک  هرخـسم  ار  یـسک  کی  سکره  میراد  ثیدح  .تشز  مه  دوب و  هایـس  مه  هک  دوب  يدرم  کی 
لحم وا  هب  یسک  .تشز  مه  دوب  هایس  مه  هک  دوب  یهایـس  صخـش  .دینازوسن  ار  یـسک  لد  دیراذگن و  یـسک  رـس  هب  رـس  .دنک  شا 

: تفگ ماما  هب  یصخش  يرادن ؟ يراک  تسا ؟ بوخ  تلاح  تفگ : .تسشن  دش و  هدایپ  دوب  هراوس  .دیسر  مظاک  ماما  .تشاذگ  یمن 
.تسادخ هدنب  ص 413 ) لوقعلا ، فحت  «) ِهَّللا ِداَِلب  ِیف  ٌراَج  ِهَّللا َو  ِباَتِک  ِیف  ٌخَأ  ِهَّللا َو  ِدِیبَع  ْنِم  ٌدـْبَع  : » دومرف ماما  دنتـسه ؟ یک  اهنیا 

زاـین وا  هب  نم  ادرف  مه  دـیاش  .تسا  یکی  اـم  نید  .تسا  اـم  هیاـسمه  ِهَّللا » ِداَِـلب  ِیف  ٌراَـج  َو   » .تسا نـم  ردارب  ِهَّللا » ِباَـتِک  ِیف  ٌخَأ  «َو 
(11/ تارجح «) ٍءاِسن ْنِم  ٌءاِسن  ْمُْهنِم َو ال  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یـسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیوگ یم  نآرق  .متـشاد 

رهاوخ نآ  دیاش  .نکن  هرخسم  مه  امش  رهاوخ  ٍءاِسن » ْنِم  ٌءاِسن  َو ال   » تسا رتهب  وت  زا  دینک  یم  هرخـسم  هکنامه  دیاش  دینکن  هرخـسم 
.دشاب رتهب  وت  زا 
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یگدنب يدازآ و 

: تفگ ماما  هب  .دوب  هداتـسیا  يزینک  کی  .تسا  بوکب  نزب و  یلیخ  هناخ  کی  رد  دـید  .تفر  یم  يریـسم  زا  مظاک  ماـما  زور  کـی 
چیه راگنا  .درک  یم  ایح  رادـقم  کی  دوب ، هدـنب  رگا  اـما  تسا  دازآ  تسا  تسرد  تفگ : ماـما  .تسا  دازآ  هدـنب  هناـخ  نیا  بحاـص 

وا هب  ار  اـما  هلمج  تفر و  زینک  .درک  یمن  ار  اـهراک  نیا  هاـگ  چـیه  دوب  هدرب  رگا  وـگب  وا  هب  ورب  .تسین  یباـتک  باـسح و  تماـیق و 
طاـسب مور و  یم  نـالا  نیمه  مهاوـخ ! یم  ترذـعم  تفگ : مظاـک  ماـما  هب  دـیود و  هچوـک  لـخاد  .تفرگ  رارق  ریثاـت  تحت  .تفگ 

هب تفر ، یم  هار  هنهرباـپ  هشیمه  دـعب  هب  تقو  نآ  زا  .دـید  ار  مظاـک  ماـما  دـیود و  هچوک  رد  هنهرباـپ  نوچ  .منیچ  یمرب  ار  یـشایع 
دوب روهشم  یلقاع  درم  هب  دادغب  رهـش  رد  اقآ  نیا  هکنیا  اب  .دوب  هداد  تاجن  یـشایع  تلاح  زا  ار  وا  هنهرب  اپرتم  دنچ  نآ  هکنیا  مارتحا 

شرمع رخآ  اـت  .درک  یهاوخرذـع  درک و  ادـیپ  ار  ماـما  دـیود و  هنهرباـپ  نوچ  یلو  .دوب  يرکفتم  مهم  مدآ  دوـبن ، مه  يدـب  مدآ  و 
.تفر هار  هنهرباب 

رگا یناسک  .و . .  دشاب  ملعم  دشاب ، لصحم  ییوزاب ، راک  يرکف ، راک  يزرواشک ، دننکب ، يراک  کی  دـیاب  همه  هرخالاب  هعماج  رد  )
اوُرِـسَخ َنیذَّلا  َنیرِـساْخلا  َّنِإ  : » دـیوگ یم  نآرق  دـنا ) هدرک  فلت  ار  ناشرمع  اهنیا  دـنرادن ، یـشقن  تکلمم  رد  دـننک  یم  ساـسحا 

.تسا هتخاب  دنک ، یمن  لابند  ار  یطخ  چیه  دهد و  یم  ار  شا  یناوج  هک  یسک  ( 15/ رمز «) ِهَمایِْقلا َمْوَی  ْمِهیلْهَأ  ْمُهَسُْفنَأ َو 

مظاک ماما  متـسه ؟ یـسک  هچ  نم  دومرف : ینک ؟ یم  يزرواشک  ارچ  امـش  اقآ  دـنتفگ : زور  کـی  درک ، یم  يزرواـشک  مظاـک  ماـما 
هناخ رد  ارهز  همطاـف  .درک  یم  يزرواـشک  ادـخ  لوسر  رتهب  نینموملاریما  زا  .درک  یم  يزرواـشک  نینموملاریما  رتهب  نم  زا  متـسه ؟
اذـغ ارقف  هناخ  رد  اهرحـس  مظاک  ماما  .تفر  هکم  هب  هدایپ  اهراب  .درک  دازآ  ار  هدرب  رازه  شدوخ  لوپ  زا  مظاک  ماما  .درک و  یم  راک 
هدوب مظاک  ماما  دز ، یم  نینموملاریما  نوچمه  ار  اه  هناخ  رد  هک  یـسک  نآ  هک  دـندش  هجوتم  مظاک  ماما  تداهـش  زا  دـعب  .داد  یم 

« دحاو رون  مهلک   » .تسا
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رفن  18 دودح 17 ، ام  .دنتـسه  بوخ  یـضعب  دنتـسه و  دب  یـضعب  نوچ  .مینک  یفرعم  دیاب  دننک ، یم  لقن  ثیدـح  هک  ار  یناسک  ام 
.تساجک زا  یـسک و  هچ  زا  فرح  نیا  میمهفن  ام  هچرگ  .دراد  شزرا  فرح  دوخ  دیایب  نوریب  اه  نیا  نهد  زا  فرح  رگا  هک  میراد 

تقو کی  اما  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  یـسک  هچ  مییوگ  یم  ام  .تسا  لیطعت  ادرف  دـیوگ : یم  دـیا و  یم  هچب  کی  اـه  تقو  یهاـگ  رخآ 
کی ناسانـش  ثیدـح  رد  ام  تسا ؟ هتفگ  وت  هب  یـسک  هچ  مییوگ : یمن  رگید  .تسا  لیطعت  ادرف  هک  هتفگ  ریزو  اـی  روهمج و  سیئر 

.تسا هتفگ  یـسک  هچ  مییوگب  تسین  مزال  رگید  دننزب  فرح  رگا  اهنیا  ینعی  .دنیوگ  یم  عامجا  باحـصا  اهنآ  هب  هک  میراد  یعمج 
.دنتسه مظاک  ماما  ناگدش  تیبرت  نادرگاش و  ناشرفن  شش  تسا ، هکس  ناشفرح  هک  ییاه  نیا  زا  .تسا  هکس  ناشفرح 

يزیچ کی  رگا  .دـننک  یم  تسرد  مه  یبـالق  زیچ  کـی  یقح  زیچ  ره  راـنک  رد  هشیمه  .داد  یم  بیرف  یلیخ  تموکح  طاـسب  یلو 
میراد یلـصا  لوپ  نوچ  .میراد  مه  یبالق  دـنوخآ  میراد ، بوخ  دـنوخآ  نوچ  الثم  .تسه  مه  شا  یقیقح  هک  تسادـیپ  دوب  یبالق 

اب حـتفا  هللادـبع  مان  هب  ار  مظاک  ماما  ردارب  تشادرب و  ار  ماما  تموکح  اما  میراد ، بوخ  ماـما  اـم  .دـننک  یم  تسرد  مه  یبـالق  لوپ 
هللادبع هناخ  هب  ار  وا  تسیک ؟ ام  ماما  تفگ : دـمآ و  قداص  ماما  تداهـش  زا  دـعب  رفن  کی  .دـنک  ماما  هک  تساوخ  تاولـص  مالس و 
ناتسپ نم  تسا ؟ یسک  هچ  ام  ماما  ایادخ  هک  تفر  ورف  رکف  رد  .دمآ  نوریب  دینشن و  یباوج  درک ، لاوس  هچ  ره  درم  نآ  .دندرب  حتفا 

مظاک ماما  یقیقح  ماما  هک  دیوگب  دیسرت  دمآ و  يدرم  کی  هرخالاب  تسیک ؟ یقیقح  ماما  .دنتـشاذگ  نم  نهد  کناتـسپ  متـساوخ ،
ادج هکنیمه  .دش  ادج  وا  زا  ییاج  کی  دـنتفر ، یم  يزمر  هک  روطنیمه  .تفر  وا  رـس  تشپ  مه  درم  نآ  دز و  کمـشچ  کی  .تسا 

وت ماما  هلب  تفگ : .درک  ار  شتالاوس  تفر و  مظاک  ماما  هناخ  هب  یکیت  كات  کی  اب  هصالخ  اجنیا ! ایب  اـقآ  تفگ : يزینک  کـی  دـش 
هک دنهاوخ  یم  ینید  اهنآ  نوچ  .دنک  لمحت  ار  ام  دـناوت  یمن  تموکح  تفگ : ماما  یـشاب ؟ راکـشآ  هک  دـنراذگ  یمن  ارچ  یتسه !

دعب هتفه  عیرس  دشابن ، ناشلیم  رب  هک  دیوگب  يزیچ  کی  هعمج  ماما  رگا  .دشاب  میلست  دیاب  هعمج  ماما  .دشاب  هتشادن  اه  اب آ ن  يراک 
.دننک یم  ضوع  ار  وا 
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لدع زا  رپ  ار  ایند  وا  هک  يدهم  مان  هب  دوش  یم  ادیپ  یـصخش  کی  دارفا  نایم  رد  دندوب  هتفگ  .دیدنخن  امـش  یلو  میوگب  هفیطل  کی 
دینک شناهنپ  یمک  ار  يدهم  نیا  تفگ  یم  دعب  .تشاذگ  يدهم  ار  شیاه  هچب  زا  یکی  مان  تشادرب  تموکح  .درک  دهاوخ  داد  و 

مریگ و یم  ار  لاوما  مه  .منک  یم  رپ  ار  اه  نادنز  مبوک و  یم  منز و  یم  متـسه  شردـپ  هک  نم  تفگ : دـعب  .دوشب  بیاغ  يدـهم  ات 
: دنیوگب ات  .دـنک  یم  دازآ  ار  اه  ینادـنز  دـنادرگ  یم  رب  ار  لاوما  .دوش  یم  مکاح  يدـهم  نم  زا  دـعب  .مریگ  یم  ار  ناهانگ  یب  مه 

يارب اه  نیا  دنتـسه » رفن  هدزاود  امـش  یعقاو  ناربهر  : » دومرف ادخ  لوسر  صخـش  هک  میراد  ثیدح  دص  دنچ  .تسوا  بئاغ  يدهم 
ات هدزاود  یـضایر  مرف  چیه  اب  دننک  یم  يراکره  یلو  .دندرک  دراو  هیما  ینب  زا  دـندمآ  دـنرادرب ، ار  قداص  ماما  مظاک و  ماما  هکنیا 

.دوش یمن 

.دوب هدرک  یطلغ  کی  لاس  کی  .داد  یم  يراطفا  نویناحور  هب  لاـس  ره  هاـش  نیدلارـصان  .دـیا  هدینـش  ار  شورف  هزبرخ  هصق  ًاـمتح 
هک دندیـسرت  دـنیوگب ، هاش  نیدلارـصان  هب  دنتـساوخ  .میور  یمن  هاش  يراطفا  هب  هک  تسا  نیا  ام  ضارتعا  لاسما  دـنتفگ  نویناـحور 

دنوخآ دشاب  مه  اه  نامـسآ  زا  ام  دنتفگ  .دنتفریذپن  ار  امـش  توعد  اهدـنوخآ  مییوگب  هک  تسا  تشز  نیا  دـنتفگ  دوشب و  تحاران 
هزبرخ کی  .دنتـساوخ  یم  تیآ هللا  کی  طقف  .دنتـشاذگ و  هدـع  کی  رـس  دـندرک و  تسرد  همامع  يدادـعت  دـنتفر  .مینک  یم  ادـیپ 

.نیـشنب تعاس  کی  راذگب و  ترـس  يور  همامع  کی  ایب  امـش  دـنتفگ  .تشاد  يدیفـس  ياه  شیر  تشرد و  لکیه  هک  دوب  شورف 
دنتفگ هاش  هب  دـندروخ و  يراطفا  دـندمآ و  یبالق  ياه  هللا  تیآ  اهدـنوخآ و  هرخالاب  .درک  لوبق  دـید  هک  ار  لوپ  مه  شورف  هزبرخ 

: دنتفگ .منیبب  ار  اه  نآ  مهاوخ  یم  نم  دننک  ربص  وگب  هن ! تفگ : هاش  .دنور  یم  دنراد  دندرک و  راطفا  دندمآ و  یناحور  نویاقآ  هک 
.دوب هدـنام  هزبرخ  کی  طقف  .دوب  هدـش  مامت  يراطفا  .تسـشن  دـمآ و  رارـصا  اب  هاش  نیدلارـصان  .ییایب  امـش  تسین  حالـص  اـقآ  هن !

هدرکن هیهت  املع  يارب  یبوخ  ياه  هزبرخ  هک  تسا  مولعم  .دنتسه  هزم  یب  اه  هزبرخ  نیا  تفگ : دروخ  هک  ار  هزبرخ  هاش  نیدلارـصان 
.دور یم  ول  دوز  ای  رید  درک  تسرد  یبالق  هللا  تیآ  مدآ  یتقو  ینعی  .مدوخ  ناکد  دنیایب  دیاب  تفگ : هللا  تیآ  هبترم  کی  .دنا 
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افلخ اب  مظاک  ماما  هلباقم 

هچ قداص  ماما  نیا  تسد  زا  تفگ : دـیبوک و  نیمز  يور  ار  شیاپ  دـمآ  یقیناود  روصنم  زور  کی  .داتفا  یم  رد  افلخ  اب  مظاک  ماما 
.شمروایب نوریب  مناوتیم  هن  مهدب و  شتروق  مناوت  یم  هن  .تسا  هدرک  ریگ  نم  يولگ  رد  هک  تسا  ناوختسا  کی  لثم  منک ؟ راک 

هب تسرد و  وت  زامن  دومرف : یکی  هب  هتسکش ؟ ای  تسا  تسرد  ام  زامن  میتسه ، رفاسم  ام  دنتفگ : دندمآ و  اضر  ماما  تمدخ  ردارب  ود 
ماما نم  ترایز  يا  هدـمآ  وت  دومرف : .میا  هدـمآ  اج  کـی  زا  هک  میتسه  ردارب  ود  اـم  دـنتفگ  .تسا  هتـسکش  وت  زاـمن  تفگ : يرگید 

شزامن دـشاب ، مارح  رفـس  شرفـس  رگا  یـسک  تسا و  مارح  رفـس  وت  رفـس  ًالـصا  دیـشرلا ! نوراه  تراـیز  يدـمآ  وت  یلو  موصعم !
.تسین هتسکش 

: دومرف .ما  هداد  هراجا  هکم  رفس  يارب  تفگ : يا ؟ هداد  هراجا  دیشرلا  نوراه  هب  ار  تیاهرتش  ما  هدینش  تفگ : ناوفـص  هب  مظاک  ماما 
نوراه یتسه  یـضار  هک  يرادـقم  نیمه  يریگب ؟ وا  زا  ار  تیاهرتش  هراجا  وت  دـنامب و  هدـنز  دیـشرلا  نوراـه  هک  یتسه  یـضار  وت 

هدافتـسا ءوس  شلاوما  زا  دید  مدآ  رگا  .تخورف  ار  شیاهرتش  همه  تفر و  مه  وا  .یتسهراکهانگ  رادـقم  نیمه  دـنامب ، هدـنز  ملاظ 
یم یلکلا  تابورـشم  شروگنا  نیا  هک  دناد  یم  مدآ  رگا  .دنکن  ملظ  هب  کمک  .دـنریگب  ار  شیولج  لوا  زا  تسا  بوخ  .دـننک  یم 

؟ دنک یم  عمج  یسک  هچ  يارب  سپ  تسا ، میسکرام  شا  هچب  تسا ، هولصلا  كرات  شثراو  دناد  یم  مدآ  رگا  دوش ،

لوگ ار  مظاک  ماما  هک  يدساف  نز  کی  هب  دنداد  لوپ  .دنداد  یم  هجنکـش  ار  اقآ  نادنز  رد  .دندرک  دیهـش  نادـنز  رد  ار  مظاک  ماما 
ماما هزانج  دنتشاذگن  دننک  ییاسانـش  ار  هعیـش  هکنیا  يارب  .تشگرب  دش و  هدنمرـش  دید  ار  ماما  تدابع  دش  نادنز  دراو  یتقو  .دنزب 

.دـنهدب و رارق  هجنکـش  تحت  .دنـسانشب و  ار  هعیـش  هکنیا  اـت  دنتـشاذگ  دادـغب  لـپ  يور  ار  مظاـک  ماـما  هزاـنج  .دوـش  نـفد  مظاـک 
.تسا هتفر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ماما  هک  دنیوگب  دنهدب و  یبالق  ياضما  ات  دندروآ  ییاهرتکد 
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نیلوا دیاش  دنـسرب  دادغب  هب  رگا  ام  ناگدـنمزر  .تسا  دادـغب  یخـسرف  کی  رد  نیمظاک  .تسا  نیمظاک  رد  شرهطم  ربق  مظاک  ماما 
لاسما هللاءاشنا  هک  دنداد  یم  هدـعو  ناشدوخ  هب  دـیع  لاس  دـنچ  .میتسه  لاس 1366  رد  ام  .تسا  نیمظاک  دـننک  ترایز  هک  ییاـج 

یم اجک  ره  رد  .دندش  دیهـش  ام  نازیزع  زا  یلیخ  دوب و  خلت  ام  يارب  گنج  ندیـشک  لوط  هچرگ  .تسا  هدشن  یلو  میور  یم  البرک 
نالا میتشاد ؟ یجیـسب  رازه  دـنچ  میدـش ، یم  زوریپ  لوا  لاس  ام  رگا  هکنیا  نآ  تسه و  يا  هلأـسم  کـی  اـما  میا ، هداد  دیهـش  میور 
تزع ایند  رد  الاح  میتشادن ، تزع  لوا  .دنوش  یم  صـصختم  ام  ياه  یـشان  نالا  میدوب ، یـشان  گنج  لوا  میراد ؟ یجیـسب  ردـقچ 

.نک زاب  ار  ام  ناگدنمزر  هار  مظاک  ماما  يوربآ  قح  هب  ارت  ایادخ ! .میراد 

.دوش هدناوخ  يا  هیثرم  هک  میهاوخ  یم  نامزیزع  ردارب  زا  تسا  مظاک  ماما  تداهش  نوچ 

.راد هگن  ار  ینیمخ  يدهم  بالقنا  ات  ایادخ  ایادخ 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

دادغب هیملع  هزوح  مظاک و  ماما 

دادغب هیملع  هزوح  مظاک و  ماما 

: لوا هرود 

 - داوج ماما  مظاک و  ماما  هتبلا  هک  دنا  هدرک  فقوت  اجنآ  رد  يدنچ  هدراذگ و  مدق  دادغب  هب  همئا  رتشیب  (ع ) قداص ماما  رـصع  زا  دعب 
.دنا هدیدرگ  نفد  هدیسر و  تداهش  هب  زین  اج  نامه  رد  مالسلا -  امهیلع 

يرجه مجنپ  مراهچ و  موس و  نرق  رد  هکنیا  ات  دـیدرگ  رتشیب  رهـش  نیا  رد  نایعیـش  عمجت  دادـغب  یخیرات  هقباس  رب  ندـش  هدوزفا  اـب 
.دنا هلمج  نآ  زا  هعبرا »  باون   » هک دنتفرگ  هدهع  رب  ار  نایعیش  قلطم  تسایر  ناماس  نآ  نادنمشناد  دش و  نایعیش  هدمع  زکرم 
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یهلا فراعم  رـشن  هب  داد و  همادا  ار  يو  هار  (ع ) قداص ماما  ترـضح  ناـش  یمارگ  ردـپ  تداهـش  زا  دـعب  (ع ) مظاـک ماـما  ترـضح 
اب دـنتخومآ و  نید  سرد  (ع ) يوسوم بتکم  رد  افرع  ناـملکتم و  ناثدـحم ، اـهقف  زا  یگرزب  نادنمـشناد  اـملع و  هکناـنچ  تخادرپ 

.دناد یم  رفن  ار 638  ناشیا  ثیدح  نایاور  مقر  يدراطع  هللا  زیزع  داتسا  دنتشگ  انشآ  تنس  نآرق و 

یهلا تافص  ینآرق و  تایا  ریسفت  رد  ناملکتم  زا  یخرب  دش و  یم  جیورت  یفارحنا  دیاقع  هک  تسیز  یم  يرصع  رد  (ع ) مظاک ماما 
مدرم نایم  رد  هک  دوب  يدراوم  هلمج  زا  ینامـسج  داعم  ربق و  باذع  راکنا  ضیوفت ، ربج و  میـسجت ، هلاسم  دندوب  هداتفا  یهارمگ  هب 

ار هزرابم  هار  شیوخ  یناهرب  قیمع و  ثحابم  یملع و  ياهوگ  تفگ و  اب  یفارحنا  ياه  هشیدنا  اب  هلباقم  يارب  ماما  دوب  هدـش  رـشتنم 
هکلب دنراد  زاب  لقعت  رکفت و  زا  ار  ناسنا  دنیامن و  دودـسم  ار  لقع  باب  (ع ) مظاک ماما  هک  دوبن  ینعم  نادـب  نیا  دـنتفرگ و  شیپ  رد 

اب زین  ناشیا  دوب  لـیاق  مارتحا  اـملع  ملع و  ـالقع و  لـقع و  يارب  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  دوب  میرک  نآرق  شور  زا  يوریپ  ماـما  شور 
رکفت یملع و  هریس  مکح  نب  ماشه  هب  ناشیا  يایاصو  دناوخ  یم  رکفت  لقعت و  هبار  شیوخ  باحصا  ینآرق  كولس  اب  نآرق و  نابز 

هداد و تراشب  ار  رکفت  لقع و  لها  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » دـنیامرف یم  ناشیا  دراد  یم  نشور  ار  ترـضح  نآ  ینآرق 
دنوادخ هک  دنتسه  یناسک  اهنیا  هد  تراشب  دینامن  يوریپ  اهنآ  نیرتهب  زا  دننک و  شوگ  ار  نانخس  هک  ارم  ناگدنب  نآ  تسا  هدومرف 

« .دنشاب یم  نادنمدرخ  نانیا  هدرک و  ناشتیاده 
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تخاس انشآ ي  زین  یلمع  كولس  اب  ار  نانآ  رکفت  لقعت و  هب  شبتکم  نایوجشناد  بیغرت  یملع و  كولـس  رب  هوالع  (ع ) مظاک ماما 
ار ایند  درامـش و  یم  اهنآ  نیرتدنمدرخ  ار  مدرم  نیرت  عضاوتم  يو  تسا  هارمه  ینآرق  نیهارب  اب  زین  یلمع  كولـس  لحارم  ییاسانش 
ملع و شیامنهار  لقع ، شیادخان  لکوت  شنابداب  نامیا ، شراب  دـشاب و  يوقت  دـیاب  نآ  یتشک  هک  دـنک  یم  هیبش  فرژ  ییایرد  هب 

« .ربص شناکس 

اهنت هک  کشخ  يا  هنوگ  هب  ار  ریـسفت  مالک و  ثیدـح و  هقف و  دـنک و  یمن  افتکا  نانآ  شزومآ  نایعیـش و  تیبرت  هب  (ع ) مظاک ماما 
ياهخساپ دزیمآ و  یم  رد  (ص ) يوبن تنس  اب  ار  یسایس  لیاسم  شیوخ  یلمع  هریـس  اب  اذل  دریذپ  یمن  دشاب  هتـشاد  یـشزومآ  هبنج 

دیدهت دروم  شور  نیا  اب  شناج  دنچره  دشاب  هدرکن  یهاتوک  یمالـسا  هعماج  تیادـه  رد  ات  دـهد  یم  رفک  همئا  هب  ینکـش  نادـند 
.دریگ رارق 

نایوار زا  یخرب  تسا و  هتفاتـش  یقاب  راید  هب  (ع ) مظاک ماما  هک  دوش  یم  عورـش  يزور  زا  دادـغب  هیملع  هزوح  مود  هرود  مود  هرود 
زاجح و هتفر و  ناسارخ  هب  هنیدم  زا  (ع ) اضر ماما  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نآ  دنلوغشم و  نادرگاش  تیبرت  هب  رهش  نآ  رد  يو  ثیدح 

.دنا هتشگ  مورحم  يو  رادید  زا  قارع 

مالک ذوفن  زا  ار  نومام  هنیدـم  مکاح  هک  تسا  ینامز  نآ  ددرگ و  یم  عورـش  (ع ) داوج ماـما  تماـما  رـصع  زا  هرود  نیا  موس  هرود 
ماما دـیعبت  رد  ار  شیوخ  تفـالخ  ياـقب  زین  وا  تسا و  هداد  میب  يولع  تضهن  یعیـش و  رکفت  شرتسگ  زا  دـنهاگآ و  نایعیـش  ماـما 

.تسا هتسناد  يو  نتفرگ  رظن  تحت  و  (ع ) یقت دمحم 
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دشر هب  هیقت  رصنع  زا  هدافتسا  اب  جع ) ) يدهم ماما  هناگراهچ  باون  دراد و  صاصتخا  يرغص  تبیغ  رـصع  هب  هرود  نیا  مراهچ  هرود 
هزوح هک  یتروص  هب  دندومن  افیا  يرثؤم  شقن  دادغب  نیشن  هعیش  هعماج  تیفیک  تیمک و  رد  دنتخادرپ و  رهش  نیا  رد  هعیش  یلاعت  و 

.درورپ دوخ  رد  ار  يرایسب  نادنمشناد  تفای و  همادا  يرغص  تبیغ  زا  سپ  دادغب  هیملع 

نیا دوب و  نایعیـش  یمامت  هاـگرظن  یمالـسا  تما  يربهر  تیعجرم و  تهج  زا  شیوخ  هناـگچنپ  راودا  زا  هرود  نیا  رد  دادـغب  هزوح 
.تسا هدرب  یم  رس  هب  نآ  رد  هعیش  يربهر  هدرک و  كرد  ار  يربک  يرغص و  تبیغ  تماما  رصع  هک  تسا  يا  هزوح  اهنت  هزوح 

هب ییوـگباوج  رب  هوـالع  يرمیـس »  دـمحم  نب  یلع   » و  « حور نب  نیـسح   «، » ناـمثع نب  دـمحم  «، » دیعـس نب  ناـمثع   » بـیترت نیدـب 
( جع  ) رـصع ماما  ترـضح  يوس  زا  یعیقوت  هکنیا  ات  دنتـشاد  هدهع  رب  زین  ار  هعیـش  يربهر  یعرـش  تاهوجو  ذخا  یهقف و  تاعاجرا 

شاداپ تا  ینید  ناردارب  هب  وت  تشذـگرد  تبیـصم  رد  گرزب  دـنوادخ  يرمیـس  دـمحم  نب  یلع  يا  : » دوب هدومرف  هک  دـش  رداـص 
و دنبب ) ار  شیوخ  راک  رتفد   ) نک مامت  ار  دوخ  یگدنز  روما  نیاربانب  .تفر  یهاوخ  ایند  زا  رگید  زور  شـش  ات  دیامرف  تیانع  میظع 

گزرب دنوادخ  هزاجا  هب  لوکوم  روهظ  رما  هدش و  زاغآ  يربک  تبیغ  نارود  اریز  هدم  رارق  شیوخ  نیـشناج  یـصو و  ار  سک  چیه 
دهاوخ ایند  رد  روج  ملظ و  ندـش  ریگارف  قیاقح و  زا  نانآ  يرود  مدرم و  ياـهلد  تواـسق  ینـالوط  تبیغ  زا  سپ  مه  نآ  هک  تسا 

.دوب

جورخ زا  لبق  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  درک  دنهاوخ  ارم  هصاخ ) تباین   ) هدهاشم ياعدا  هدـمآ  نم  نایعیـش  يوس  هب  يدارفا  يدوزب 
زا اهورین  اهتردق و  مامت  ددنب و  یم  ارتفا  وا  لوسر  ادخ و  رب  تسا و  وگغورد  دنک  هدهاشم  ياعدا  ینامسآ  هحیص  ندینش  ینایفس و 

« .تسا لاعتم  دنوادخ  نآ 
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زا سپ  ار  نایعیـش  مهیلع »  هللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  هاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـما  و   » تیاور اـب  و 
.دومرف عاجرا  هماع  باون  هب  صاخ  بیان  نیمراهچ 

زا دندرب  یم  رـس  هب  دادـغب  رد  يرایـسب  یعیـش  نادنمـشناد  اهقف و  نآ  رد  هک  دوش  یم  طوبرم  يربک  تبیغ  هب  هرود  نیا  مجنپ  هرود 
 «. یضترم فیرش   » و  « یضر دیس   «، » يزار ینیلک  «، » دیفم خیش   « » یناهفصا جرفلاوبا   » هلمج

نآ رد  زین  تنس  لها  زا  يریهاشم  دوب و  زین  تنس  لها  یگنهرف  یملع  زکرم  یسابع و  تفالخ  زکرم  دادغب  هک  درب  دای  زا  دیابن  هتبلا 
نیا رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  لبنح و  نب  دمحم  نب  دـمحا  هللا  دـبع  وبا  تباث  نب  نامعن  هفینحوبا  دـندرب  یم  رـس  هب  هزوح 

دنرامش

رب زین  یمان  يافرع  و  (ع ) تیب لها  يارعش  هب  نانآ  نایمرد  هکلب  دندوبن  ابدا  اهقف و  زا  اهنت  هزوح  نیا  رد  هعیـش  ياملع  نادنمـشناد و 
.میروخ یم 

هب نآ  تالیکـشت  تموکح و  نیا  سـسوم  دمآ و  دوجو  هب  دادغب  هیملع  هزوحرد  هک  تسا  يدراوم  زا  نایولع  تباقن  نایولع  تباقن 
تموکح هللااب »  نیعتـسم   » هک درک  ترجه  دادغب  هب  ینامز  يو  دومن  يور  دادغب  هب  زاجح  زا  هک  دسر  یم  دمحا » نبا  هباسن  نیـسح  »

: تفگ دش و  رـضاح  هفیلخ  دزن  هب  دوب  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  دنزرف  دیهـش  دیز  نادـناخ  زا  هک  وا  دوب  يرجه  لاس 251  درک و  یم 
« .دیامن تعاطا  ار  يو  دشاب و  نانآ  زا  يدرم  هک  يرامگب  نییبلاط  يارب  یمکاح  هک  میامن  یم  تساوخرد  امش  زا  »

هب نایبلاط  زا  یعمج  رد  ار  تباقن  بصنمو  درک  تقفاوم  هباسن »  نیسح   » يار اب  درب  یم  رس  هب  شتفالخ  لزلزت  رصع  رد  هک  نیعتسم 
.دیشخب يو 

4213 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1328 

http://www.ghaemiyeh.com


 « طاریق هب  بقلم  رفعج  نب  نسحلا  وبا   » دعب و  ییحی »  نب  دمحم  سرافلا ، نسحلاوبا   » وا دنزرف  سپس  و  ییحی »   » شرـسپ يو  زا  سپ 
یسوم نب  نیسح  دمحا  وبا  و  لاس 348 -  رد  یعادلا  نب  دمحم  هللا  دـبعوبا  هاگ - : نآ  دندیـسر و  بصنم  نیا  هب  مراهچ  نرق  لیاوا 

رد يا  هعلق  رد  ار  يو  یهیوب  هلودلا  دـضع  هکنآ  ات  دیـسر  ماقم  نیا  هب  ات 369  لاس 354  زا  یضر  فیرش  ردپ  يوسوملا  ینیـسحلا 
نب ناندع  فیرشلا  یضترملا -  فیرشلا  نیـسح -  نب  یـضرلا  فیرـشلا  يرمعلا -  دمحا  نب  یلع  نسحلا  یبا  .درک -  سبح  سراف 

دندیـسر و دادـغب  رد  تباقن  بصنم  هب  زین  هزمح  نب  يدـهم  نب  رـصان  نسحلاوبا  دـمحم -  نب  رمعلا  مئاـنغلاوبا  یـضرلا -  فیرـشلا 
.دنتفرگ هدهعرب  ار  نانآ  يوقح  يداصتقا و  یسایس  روما  هب  یگدیسر  تاداس  ياهراک 

لوصا و ثیدح و  هقف و  رد  یگرزب  ياهتیصخش  روهظ  یـسابع و  مکاح  هاگتـسد  فعـض  تلع  هب  دادغب  هیملع  هزوح  یملع  شبنج 
.دمآرد ریرحت  هتشر  هب  هزوح  نیا  رد  هعیش  هعبرا  بتک  دیسر و  ییافوکش  جوا  هب  هرود  نیا  رد  مالک 

تمه نآ  نیودت  هب  ینیلک »  بوقعی  نب  دـمحم  رفعجوبا   » هک تسا  عیـشت  بتکم  روهـشم  هعومجم  زا  باتک  نیتسخن  یفاکلا »   - » 1
هدروآ مهارف  دوـخ  رد  ار  ثیدـح  دودـح 16190  دـسر و  یم  دـلج  تشه  هب  هک  ردـقنارگ  باتک  نیا  يروآ  عمج  .تسا  هدراـمگ 

.دش هدرپس  كاخ  هب  دادغب  هفوکلا  باب  ردو  تفای  تافو  يرجه  لاس 328/329  هب  يو  دیماجنا  لوط  هب  لاس  تسیب  تسا 

هیوباب نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا   » رصع ثدحم  هیقف و  تمه  هب  هک  تسا  هعبرا  بتک  زا  باتک  نیمود  هیقفلا »  هرضحی  نم ال   - » 2
هزوح رد  قودص  خیش  .تساهنآ  نیرتروهـشم  باتک  نیا  درذگ و  یم  دلج  دصیـس  زرم  زا  وا  تافیلات  .تسا  هدیدرگ  فیلات  یمق » 
یکی يو  تخادرپ  سیردت  هب  داهن و  ور  دادـغب  هیملع  هزوح  هب  لاس 355  هب  .دوب  میقم  اراخب  ناسارخ و  روباشین ، ير ، یملع  ياـه 

.تسا هتخادرپ  هضافتسا  هضافا و  هب  هزوح  نیا  رد  هک  تسا  دیفم  خیش  دیتاسا  زا 

4214 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1329 

http://www.ghaemiyeh.com


كاخ هب  ير  رهـش  رد  تفر و  اـیند  زا  يرجه  لاس 381  رد  قودص  خیـش  دسر  یم  مقر  هب 5963  هیقفلا »  هرـضحی  نم ال   » ثیداحا
.دش هدرپس 

تسا هعیش  هعبرا  بتک  هعومجم  زا  باتک  نیمراهچ  نیموس و  رابخالا » نم  هیف  فلتخا  امیف  راصبتـسالا   » و ماکحالا »  بیذهت   » 4 و 3
یم ثیدح  رب 5511  لمتـشم  راصبتـسا  باتک  رب 13590 و  لمتـشم  بیذهت  باتک  تسا  هتفای  نیودت   « یـسوط خیـش   » هلیـسو هب  هک 

رد 22 درک  يرپـس  (ع ) یلع نیدـحوملا  یلوم  ترـضح  كراـبم  دـقرم  راوج  رد  ار  شیوـخ  رمع  رخآ  لاـس  هدزاود  هک  يو  .دـشاب 
.دش نوفدم  شا  هناخ  رد  تسویپ و  قح  تمحر  راوج  هب  يرجه  لاس 460  مرحم 

بالط یسرد  نوتم  ءزج  یعرش  لیاسم  طابنتسا  رد  اهقف  هدافتسا  دروم  دش و  هامعبرا »  لوصا   » نیـشناج هعبرا »  بتک   » بیترت نیدب 
.دزاسن شومارف  ار  یسوط  خیش  ياهباتک  دومن  هیصوت  شدنزرف  هب  سوواط »  نب  دیس   » هکنانچ تفرگ  رارق  نایوجشناد  و 

یـضترم و دیـس  دیفم و  خیـش  ناسب  ییاهقف  نادنم و  هشیدنا  دوجو  اب  دادـغب  هیملع  هزوح  زا  هرود  نیا  رد  یـسایس  هفـسلف  رب  دـیکات 
دریگ هدهع  رب  ار  یمالـسا  هعماج  يربهر  تفالخ و  دیاب  هعیـش  هک  درک  یم  دشر  هعماج  رد  هشیدنا  نیا  هیوب ، لا  نوچ  ییاهتموکح 

.تسا هدوب  هعیش  ناماما  نآ  زا  گرزب  قح  نیا  زین  رتشیپ  و 

ار شور  نیا  یضترم  دیس  تخاس و  نشور  ار  مالسا  یسایس  هفـسلف  رد  تماما  هاگیاج  یملع  یتارظانم  بتک و  فیلات  اب  دیفم  خیش 
تـسرپرس هباثم  هب  ار  هعماـج  رد  هیقف  یلو  روضح  درک و  نیبت  ار  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  یلمع  لوصا  زین  یـسایس  هقفرد  يریگیپ و 

.درمشرب يرورض  يرما  ناناملسم 
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ای صاخ  باون  هب  تبیغ  نامز  رد  و  (ع ) همئا (ص ) ادـخ لوسر  هب  تاکز  تخادرپ  بوجو  يو »  زا  تعاطا  بوجو  ماما و  تخانـش  »
هلمجنآ زا  دودـح » هماقا   » و نانآ »  نییعت  نیمکح و  ثعب  روتـسد  نیجوز و  فالتخا  قاقـش و  ثحب  ، » هعیـش طیارـشلا  عماج  ياـهقف 

.دیامن یم  صخشمار  هیقف  تیمکاح  تموکح و  هاگیاج  هدرب  مان  اهنآ  زا  یسایس  هقف  رد  دیفم  خیش  هک  تسا  يدراوم 

نانآ هچ  دننک  فیعضت  ار  عیشت  بتکم  هعیش و  دادغب  مدرم  زا  یخرب  نتخیگنارب  اب  سابع  ینب  هک  هدیدرگ  ثعاب  روما  نیمه  دیاش  و 
یلالدتسا ینآرق و  قطنم  لباقم  رد  عازن  يرگبوشآ و  قطنم  اب  اهنت  دنتـشادن و  یبسانم  خساپ  یعیـش  نارکفتم  عطاق  نیهارب  لباقم  رد 

.دنداد یم  ناشن  يدوخ  يولع ، بتکم 

یمالسا مولع  رب  هوالع  هک  هدوب  فلتخم  مولع  رد  هعیـش  ینغ  ياه  هزوح  زا  یکی  دادغب  هیملع  هزوح  دادغب  هیملع  هزوح  نادنمـشناد 
.تسا هتسج  هرهب  اهنآ  زا  هدید و  دوخ  هب  ار  ینادنمشناد  زین  يزاس  وراد  یکشزپ و  موجن  کیزیف  یمیش  مولع  رد 

یکشزپ رد  يزار  دراد  موجن  ملع  رد  یتافیلات  دادغب  هیملع  هزوح  ناسانـشراتس  هلمج  زا  یمق »  ثدحم  مصاع  نب  دمحم  نب  نسح  »
.دوب هدرپس  يو  هب  ار  يدضع  ناتسرامیب  تسایر  یملید  هلودلا  دضع  هک  دوب  هدمآ  لیان  یعیفر  ماقم  نانچ  هب 

نبا  - 2 .ق )  375  - 324  ) يدادغب ملعا  نبا   - 1 میزادرپ : یم  دادغب  هیملع  هزوح  رد  هعیش  روهشم  نادنمـشناد  یخرب  رکذ  هب  کنیا 
يزار اـیرکز  عاــطق 6 -  رفعج  یبالرطـسا 5 -  عیدـب   - 4 .ق )  421  - 325  ) هیوکـسم نـب  یلع  وـب   - 3 .ق ) یفوتم 618   ) رـشبم

( .ق  634  - 355  ) یضترم دیس   - 9 .ق ) 413  - 336/338  ) دیفم خیش   - 8 .ق )  260  - 1850  ) يدنک  - 7 .ق )  320  - 240/250)
406ق)  - 359  ) یضر دیس   - 10
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يزیتس ملظ  تبالص و  هوسا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

يزیتس ملظ  تبالص و  هوسا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

هدرکن راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  تما ، يربهر  قح و  قاقحا  يارب  شیوخ  رابرپ  یگدـنز  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
.دنا هدرک  لمحت  هدیرخ و  ناج  هب  ار  اهیراتفرگ  تالکشم و  همه  اتسار ، نیا  رد  .دنا 

هار ناورهر  قشمرـس  هدش و  حرطم  قح  هار  رد  يرادیاپ  ربص و  يوگلا  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
تولخ و رد  ار  نینمؤملا  همئا  هعماـج  زاون  حور  تراـیز  زا  زارف  نیا  يوجادـخ  ناـفراع  هک  تساـج  نیمه  زا  دـنا و  هتـشگ  تلیـضف 

: هک دننک  یم  همزمز  تولج 

ُُمْتلَمَحَو ِِهتاضْرَم  یف  ْمُکَتَقاط  ُْمتْذَْفنَاَو  ِِهلیبَس  یِلا  ُْمتْوَعَدَو  ِِهباتِک  یف  ْمُْکیَلَع  َطَرَتْشا  اَم  ِّلُِکبَو  ِِهتَّمِذَو    ِ هّللا ِدـْهَِعب  ُْمْتیَفَو  ْدَـق  ْمُکَّنَا  ُدَهْـشَا  »
؛(1) ِهَُّوبُّنلا ِجاْهنِم  یلَع  َِقئالَْخلا 

رد هک  ار  هچنآره  دیدرک و  افو  لاعتم  دنوادخ  اب  دوخ  همذ  دهع و  هب  مالـسلا )  مهیلع  تیب  لها  همئا   ) امـش هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 
رد ار  دوخ  ياهییاناوت  مامت  دیدرک و  توعد  ادخ  هار  هب  ار  مدرم  .دـیداد  ماجنا  نسحا  وحن  هب  دوب ، هدرک  طرـش  امـش  رب  دوخ  باتک 

« .دیدش نومنهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هویش  رب  ار  تاقولخم  دیتفرگ و  راک  هب  یهلا  ياضر  بسک  هار 

هکم هنیدـم و  نایم  ءاوبا ، ياتـسور  رد  ق.ه  رفص 128  متفه  رد  هک  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نایعیـش ، متفه  ياوشیپ 
تماما لوط  رد  یهلا  ياهشزرا  شرتسگ  مالسا و  گنهرف  يایحا  يارب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  دننامه  دوب ، هدش  دلوتم 

( دیشرلا نوراه  يداه و  يدهم ، روصنم ،  ) یـسابع رگمتـس  يافلخ  زا  نت  راهچ  اب  هک  ق ( ات 183 ه .   148  ) شیوخ هلاس  جنپ  یس و 
.دیشخب یقیقح  يانعم  مالسا  هار  رد  تمواقم  ربص و  گنهرف  هب  دیرخ و  ناج  هب  ار  اهیتخس  تالکشم و  مامت  دوب ، نامز  مه 
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دسافم اب  هزرابم  اهتلیضف و  زا  عافد  هار  رد  يراوتسا  تبالـص و  تفرگ و  راک  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ياهیئاناوت  مامت  ترـضح  نآ 
یف يذالا  یَلَع  َتْرَبَص  ...َکَّنَا  ُدَهْـشَا  : » میناوخ یم  ماما  نآ  ترایز  رد  .تخاس  مّسجم  هملک  ّمات  ياـنعم  هب  ار  یعاـمتجا  یقـالخا و 

رد يدرک و  ربص  ادخ  هار  رد  اهرازآ  مامت  رب  متفه ) ماما  يا   ) وت هک  مهد  یم  تداهش  ؛(1) ِهِداهِج َّقَح    ِ هّللا ِیف  َتْدَهاجَو    ِ هّللا ِْبنَج 
« .يدیشوک دوب  شراوازس  هک  هنوگ  نآ  ادخ  هار 

دعب ترضح  نآ  .دشاب  یم  قح  هار  رد  يرادیاپ  ربص و  هروطسا  مالسا و  ملاع  درمدار  نآ  يزابناج  دهاش  بجر ، هام  مجنپ  تسیب و 
هب نایتوغاط  توغاط و  ربارب  رد  مواقم  راوتـسا و  دیـشرلا ، نوراه  هژیوب  افلخ ، ياسرف  تقاـط  ياـهرازآ  نیرت  هناـمحر  یب  لـمحت  زا 

ِراْربالا ِّیِـصَو  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  هصوصخم  تاولـص  رد  .تفاتـش  شراگدرورپ  تاـقالم 
ِقاّسلا ِيذ  ِریماطَْملا  ِمَلُظَو  ِنوُجُّسلا  ِْرعَق  یف  ِبَّذَـعُْملاَو  ِرْوَْجلِاب  ِرُوبْقَْملاَو  ِْملُّظلاب  ِدَهَطـضُْملاَو  ِْربَّصلاو  يْولَْبلا  ِِفلْأَمَو  ...ِراـیْخالا  ِماـِماَو 
ناـبوخ ياوشیپ  ناـکین و  نیـشناج  هک  وا  تسرف ! دورد  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  رب  ادـنوادخ ! ؛(2)  ِدُویُْقلا ِقلَِحب  ِضوُـضْرَْملا 

، کیرات گنت و  ياهلولس  تملظ  اهنادنز و  رعق  رد  هدش  هجنکش  متس ، ملظ و  ضرعم  رد  يرابدرب ، اهالب و  اب  انـشآ  ياقآ  نآ  ...دوب 
« .ریجنز ياه  هقلح  اب  هدش  هدیشک  دنب  هب  و  حورجمو ، هدرک  مرو  ياهاپ  اب 

، تیعطاق تمواـقم ، ربص ، هنیمز  رد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ياـهراتفگ  اـهمایپ و  اهـشالت ، زا  ییاـهزارف  دـیراد ، ور  شیپ  رد  هچنآ 
.تسا نانمشد  نارگمتس و  لباقم  رد  هجهل  تحارص  تبالص و 
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ياه هزومآ  قبط  .تسا  مزال  دنمورین  يوق و  يا  هناوتـشپ  هدیقع ، هار  رد  تمواقم  يراوتـسا و  يارب  دـیدرت  یب  هزرابم  نافرع و  قیفلت 
تفرعم و رد  هار  نیرت  کیدزن  نیرتربنایم و  .تسا و  راگدرورپ  ترـضح  هب  اـّکتا  یبلط ، تقیقح  ناـسنا  ره  هناوتـشپ  نیرتهب  ینآرق 

يرای زاـمن  ربص و  زا   » (1) ؛» ِهولَّصلاَو ِْربَّصلِاب  اُونیعَتْـساَو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  تیونعم  تدابع و  هب  هجوت  قح ، هب  برق 
(2)« .دییوجب

ناتـسرپایند و اب  دوخ  ياهدروخرب  رد  دـنراد ، یعطق  رواب  يدـنوادخ  ياهدادـما  هب  ادـخ  يایلوا  هک  ییاجنآ  زا  تبالـص  اب  دروخرب 
چیه زا  لاعتم  دنوادخ  زا  ریغ  هب  نامیا  هیامرس  نتـشاد  اب  نانآ  دننک و  یم  راتفر  تبالـص  تیعطاق و  اب  همهاو و  یب  نامز  ياهتوغاط 

زا هن  دروایب ، نامیا  شراـگدرورپ  هب  سک  ره   » (3) ؛» اقَهَر الَو  اسَْخب  ُفاخَی  الَف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  : » هک دنـساره  یمن  ییورین  تردـق و 
« .دراد یساره  ملاظ ) و   ) ملظ زا  هن  دسرت و  یم  ناصقن 

.تسا یهلا  يایلوا  نیا  زا  يزراب  هنومن  متفه  ياوشیپ 

: میئامنیم هراشا  يدراوم  هب  کنیا  

یقوقح هک  یسک  ره  هک  درک  مالعا  هنابیرف  ماوع  مادقا  کی  رد  یـسابع ، هفیلخ  نیموس  يدهم ، یـسابع  يدهم  هب  ماما  نخـس  فلا )
قوقح يادا  لوغـشم  يرهاظ  تکرح  کی  رد  وا  .دیامن  مادـقا  دوخ  قح  هب  ندیـسر  يارب  دـناوت  یم  دراد ، یتموکح  ماظن  ندرگ  رب 

هیلع متفه  ياوشیپ  هفیلخ و  نایم  لیذ  يوگتفگ  اجنآ  رد  .دـش  دوخ  قوقح  هداعا  راتـساوخ  زین  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  .دـش  مدرم 
: تسویپ عوقو  هب  مالسلا 

؟ تسیچ امش  قوقح  _ 

.كدف _ 

.منادرگزاب امش  هب  ات  نک  صخشم  ار  كدف  هدودحم  _ 
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نیمزرـس  ) لدنجلا همود  شمراهچ  ّدح  و  رزخ ) يایرد  ) رحبلا فیـس  موس  ّدح  رـصم ، شیرع  مود  ّدـح  دـحا ، هوک  نآ ، لوا  ّدـح  _ 
.تسا قارع )

! اهنیا همه  _ 

! يرآ _ 

دیاب تسا ، يدایز  رادقم  هک  تفگ  دیدش  یتحاران  اب  و  تشگ ، رادیدپ  شا  هرهچ  رد  بضغ  راثآ  هک  دـش  تحاران  نانچ  نآ  هفیلخ 
رب تموکح  مامز  تسا و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  قح  تموکح  هک  دـنامهف  وا  هب  نخـس  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  .مشیدـنیب 

(1) .دشاب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسد  رد  دیاب  مالسا  يایند 

ماما هب  ینانخـس  نمـض  رد  دومن و  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  دیـشرلا  نوراه  هبعک ، رانک  رد  يزور  اهلد  ياوشیپ  ب )
لامک اب  ترضح  دننیزگ ؟ یمرب  شیوخ  يربهر  هب  ار  وت  دننک و  یم  تعیب  وت  اب  هنایفخم  مدرم  هک  یتسه  وت  ایآ  تفگ : مالسلا  هیلع 

!« نانآ ياهمسج  رب  وت  و  منک ، یم  تموکح  مدرم  ياهلد  رب  نم  ِموُسُْجلا ؛ ُماِما  َْتنَاَو  ِبُولُْقلا  ُماِما  اَنَا  : » دومرف تماهش 

رد یتح  تسناد و  یم  رتالاب  سک  همه  زیچ و  همه  زا  ار  دوخ  هک  دوب  يربکتم  شکندرگ و  ناطلـس  نوراه ، ناربکتم  هب  رادشه  ج )
، درابب ناتناراب  تارطق  اجک  ره  هک  دیرابب  اهربا ! يا  هک : دیزان  یم  شیوخ  تموکح  تعسو  هب  دیلاب و  یم  اهربا  رب  دوخ  لطاب  لایخ 

.دروآ دنهاوخ  نم  دزن  هب  ار  نیمزرس  نآ  تایلام  جارخ و  دیراب و  دهاوخ  نم  تموکح  تحت  ياهنیمز  رب  برغ  هچ  قرش و  هچ 

ناقساف يارس  ایند  نیا  دومرف : ماما  تسیچ ؟ ایند  نیا  دیسرپ : وا  زا  نوراه  .دوب  هتفر  نوراه  خاک  هب  مالسلا  هیلع  متفه  ياوشیپ  ینامز 
ِّقَْحلا ِْریَِغب  ِضْرالا  ِیف  َنوُرَّبَکَتَی  َنیذَّلا  َِیتایآ  ْنَع  ُفِرْـصَاَس  : » هک داد  رادـشه  يو  هب  فارعا  هروس  هیآ 146  توالت  اب  سپـس  .تسا 
تایآ زا  يدوز  هب   » (2) ؛» ًالیبَس ُهوُذِخَّتَی  ِّیَْغلا  َلیبَس  اْوَرَی  ْنِاَو  ًالیبَس  ُهوُذِـخَّتَی  ِدْـشُّرلا ال  َلیبَس  اْوَرَی  ْنِاَو  اِهب  اُونِمُْؤی  ٍهَیآ ال  َّلُک  اْوَرَی  ْنِاَو 

نآ هب  دـننیبب ، ار  يا  هیآ  ره  ناـنآ  رگا  دـننک و  یم  یگرزب  ياـعدا  نیمز  يور  رد  قحاـن  هب  هک  ار  یناـسک  دومن  مهاوـخ  رود  دوـخ 
هب دننیبب ، ار  یهارمگ  تلالـض و  هار  رگا  یلو  دننک ، یمن  تکرح  نآ  يوس  هب  دننیبب ، ار  لامک  دشر و  هار  رگا  دنروآ و  یمن  نامیا 

« .تفر دنهاوخ  نآ  يوس 
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.تسا شیامزآ  نارگید  يارب  شمارآ و  هیام  ام  نایعیش  يارب  ایند  دومرف : ترضح  تسیک ؟ هناخ  ایند  دیسرپ : نوراه 

دیتسه نانچ  یلو  هن ، داد : خساپ  مالسلا  هیلع  متفه  ياوشیپ  میرفاک ؟ ام  ایآ  دیـسرپ : مامت  یگدنامرد  اب  نوراه  وگتفگ ، نیا  رخآ  رد 
رفک هب  ار  ادـخ  تمعن  هک  یناسک   » (1) ؛» ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَاَو  اْرفُک    ِ هّللا َتَمِْعن  اُولَّدـَب  َنیذَّلا  : » تسا هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  هک 

(2)« .دندروآ دورف  یهابت  لحم  رد  ار  دوخ  موق  دندرک و  لیدبت 

ربق لباقم  رد  وا  .تفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  هب  يریثک  عمج  هارمه  هب  دش و  هنیدـم  دراو  نوراه  ردـپ ! يا  وت  رب  مالـس  د )
! ومع رسپ  يا  وت  رب  مالس  ِّمَع ؛ َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  داد : مالس  نینچ  راختفا  لامک  اب  داتسیا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرش 

هفیلخ ریقحت  يارب  دمآ و  کیدزن  تشاد ، روضح  هنیدـم  لها  نایم  رد  هک  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ماگنه ، نیا  رد 
نیا رد  ردپ »! يا  وت  رب  مالس  ادخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالس  َهبَا ؛ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  هّللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » داد مالس  نینچ  بصاغ 

هلیـسو نیا  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  هک  ارچ  دـش ؛ رات  هریت و  شرظن  رد  ایند  هدـیچیپ و  دوخ  هب  مشخ  تدـش  زا  نوراه  لاح ،
(3) .تشاد نایب  نوراه  تقایل  مدع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینیشناج  يارب  ار  دوخ  یگتسیاش 

یتوغاط ماظن  فلتخم  ياهنادـنز  رد  ار  يدـیدم  ياهتدـم  هکنیا  اـب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نادـنز  زا  يا  هماـن  ه )
رـشن قح و  نخـس  نتفگ  زا  اّما  دوب ، هدـش  هدرپس  نارومأم  نیرت  یقـش  تسد  هب  فوخم ، ياههاگ  هجنکـش  رد  درک و  يرپس  نوراه 

.داتسیان زاب  يا  هظحل  یهلا  قیاقح 
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یتموکح ماظن  تسرپایند  نارادمدرـس  شوگ  هب  ار  دوخ  زیمآرادـشه  هنارگرادـیب و  ياهراتفگ  بساـنم  ياهتـصرف  رد  ترـضح  نآ 
هب نادـنز  زا  هک  شیوخ  یـسامح  ياه  همان  زا  یکی  رد  ماـما  .تخادرپ  یمالـسا  هعماـج  رد  شیوخ  ریطخ  شقن  ياـفیا  هب  هدـناسر ،

یتحار زا  يزور  هکنیا  رگم  درذگ ، یمن  نم  رب  یتنحم  رپ  تخس و  زور  چیه  نوراه ! يا  : » تشاگن نینچ  دومن ، لاسرا  نوراه  خاک 
ناراکهبت نادسفم و  زور ، نآ  رد  درادن و  نایاپ  هک  میتسه  يزور  راپـسهر  ود ، ره  هک  نادب  اما  ددرگ ؛ یم  مک  وت  هافر  شیاسآ و  و 

(1)« .دوب دنهاوخ  هراچیب  راکنایز و 

؟ دیناسر یم  نارگید  رظن  عمس و 

اب دروخرب  طابترا و  یکدـنا  اب  یهلا  ياوشیپ  نآ  نیرومأم  نانابنادـنز و  رثکا  هک  دـهد  یم  ناشن  رـصع  نآ  یخیرات  عاضوا  یـسررب 
هتفگ هک  دوب  هدش  ببس  هلئسم  نیا  دندش و  یم  شترضح  ناگدادلد  ناهاوخاوه و  زا  هدرب و  یپ  ماما  تیونعم  تقیقح و  هب  ناشیا ،

.دنامن هدیشوپ  خیرات  رب  شترضح  هریس  هشیدنا و  راکفا و  اه و  هتشون  اه ،

روط هب  ییاور  یخیراـت و  ربتعم  ياـهباتک  رد  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  يا  هنومن  نوراـه  يامیـس  شوخ  زینک  یحور  لوحت  ناتـساد 
.تسا هدمآ  لصفم 

: میناوخ یم  هنیمز  نیا  رد  ار  شترضح  هنازیتس  ملظ  هنارگنشور و  ياهراتفر  زا  ییاهزارف  راتفر  رد  يزیتس  ملظ 

زا یخرب  ياه  هشیدـنا  راـکفا و  رب  تبثم  يراذـگریثأت  و  هتـسیاش ، يدارفا  تیبرت  اـب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  ماـظن  نورد  رد  هنخر 
ماما يذوفن  لماوع  هلمج  زا  نیطقی  نب  یلع  .تسج  یم  دوس  شیوخ  یهلا  فادها  دربشیپ  رد  نانآ  دوجو  زا  یتموکح ، نارازگراک 

مالسلا و هیلع  ماما  ياهدومنهر  يرای  دنوادخ و  فطل  هب  وا  .دوب  هتفای  هار  يریزو  تسخن  ماقم  ات  هک  دوب  نوراه  یتموکح  ماظن  رد 
.داد یم  ماجنا  نایعیش  عفن  هب  ار  یمهم  ياهراک  شیوخ ، یشوهزیت  تریصب و 
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یلخاد و راـبخا  شرازگ  همکاـح ، تأـیه  یلخاد  تاـسلج  رد  سوسحمریغ  روط  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ترـضح  تارظن  يروآداـی 
نایعیش زا  ّجح  ياههورگ  لیکشت  نایعیش ، ماما و  هب  یلام  ياهکمک  لاسرا  مالسلا ،  هیلع  متفه  ماما  هب  بصاغ  تموکح  تامیمـصت 

رد نیطقی  نب  یلع  ذوـفن  ياهدرواتـسد  زا  یخرب  مالـسلا ،  هیلع  مـتفه  ماـما  ناراـی  هـب  يرادا  یعاـمتجا و  تامدـخ  و  تعاـضب ، یب 
.دوب نوراه  تموکح 

یماظن ياهورین  یهدـنامرف  هب  کهاش ، نب  يدنـس  نیـشناج  تمـس  رد  رهاـظ ، رد  هک  دوب  یـصلخم  نایعیـش  زا  زین  ریهز  نب  ّبیـسم 
نب یسوم  ترضح  نایعیـش  ناتـسود و  هب  نادنز  لخاد  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  ياهمایپ  ندناسر  رب  هوالع  وا  .دوب  هدش  بوصنم  نوراه 

مکاح  (1) .تسا هتـشاد  ریثأت  دارفا  یخرب  يرادیب  رد  هک  درک  یم  لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  یتامارک  تازجعم و  مالـسلاامهیلع  رفعج 
.دندرک یم  هفیظو  ماجنا  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  يذوفن  هکبش  رد  زین  یتموکح  نارازگراک  زا  یخرب  ير و 

زا ّخـف » دیهـش   » هب فورعم  مالـسلا  هیلع  یبـتجملا  نسحلا  ماـمالا  نب  ینثملا  نسح  نب  یلع  نب  نیـسح  قـح  هار  نازراـبم  زا  تیاـمح 
هیلع رب  دـمآ و  هوتـس  هب  نییولع  هب  هنیدـم  رادـنامرف  ياهمتـس  رثا  رب  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  تماما  ناـمز  رد  هک  تسا  يدارفا 

.دروآ يور  هناحلسم  مایق  هب  یسابع  يداه  تموکح 

دیهش وت  دومرف : يو  هب  یتاشرافـس  نمـض  ماما  دمآ و  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  رـضحم  هب  هنابـش  شیوخ ، روشرپ  مایق  زا  لبق  نیـسح 
ناهنپ ار  کش  قافن و  دوخ  نطاب  رد  دنراد و  نامیا  رهاظ  رد  و  دـنا ، قساف  مدرم  نیا  نزب ! وکین  مکحم و  ار  اه  هبرـض  دـش ، یهاوخ 

(2) «. َنوُعِجار ِْهَیِلا  ّانِاَو    ِ هّلل ّانِا  ، » دنزاس یم 
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« .دوب رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  راد و  هزور 

توغاط اب  يراکمه  زا  يریگولج 

لمع نایعیـش  قح و  لها  عفن  هب  دـنناوت  یمن  دـنوش ، یم  لـخاد  یتموکح  ماـظن  هب  هک  یناـسک  درک  یم  ساـسحا  رگا  ترـضح  نآ 
.تشاد یم  رذحرب  نآ  میخو  بقاوع  زا  هدرک ، یهن  توغاط  اب  يراکمه  زا  ار  نانآ  دنیامن ،

راک هب  لوغشم  یسابع  تفالخ  هاگتسد  رد  ترـضح  نآ  عالطا  نودب  یلو  دوب ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  نارای  زا  هملـس  یبا  نب  دایز 
؟ يراد لاغتـشا  یتلود  روما  رد  وت  ایآ  دایز ! يا  دیـسرپ : وا  زا  ترـضح  .دمآ  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  رـضحم  هب  يزور  وا  .دوب  هدـش 

جراخم مرورس ! تفگ : دایز  يزادرپ ؟ یمن  دازآ  لغـش  هب  ینک و  یم  يراکمه  نارگمتـس  تموکح  اب  ارچ  دومرف : ماما  .یلب  تفگ :
هناوتـشپ هنوگ  چـیه  مراد و  لفکت  تحت  دارفا  تسا و  دـمآ  تفر و  رپ  ما  هناخ  متـسه و  یعامتجا  يدرف  نم  هک  ارچ  تسا ؛ دایز  نم 

يدنلب هوک  زا  رگا  دایز ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  .تسا  یتلود  لغـش  نیمه  هب  رـصحنم  نم  دـمآرد  .مرادـن  مه  يداصتقا 
يا هصغ  هکنیا  رگم  میامن ، يراکمه  یهارمه و  نارگمتـس  اـب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  نم  دزن  رد  دوش ، هعطق  هعطق  مندـب  منک و  طوقس 

(1) .مزاس اهر  یهدب  راب  ریز  زا  ار  يراکهدب  نمؤم  ای  هداد ، تاجن  ار  يراتفرگ  نمؤم  ای  هدومن ، فرطرب  ینمؤم  لد  زا  ار 

.دنوشن هتفرگ  راک  هب  يرگید  راک  رد  جح  لمع 

! ناوفص دومرف : .ما  هتفرگن  هیارک  زونه  یلب ، متفگ : دنا ؟ هتخادرپ  ای  تسه  نانآ  هدهع  هب  زونه  وت  هیارک  ایآ  ناوفص ! يا  دومرف : ماما 
؟ دـنزادرپب ار  وت  یهدـب  هتـشگرب و  ات  دـننامب  هدـنز  دـنا ، هتخادرپن  ار  تا  هیارک  هک  ینامز  ات  شنارای  نوراه و  هک  يراد  تسود  ایآ 

ول و   ) ار نارگمتس  ياقب  سک  ره  ؛(2)  راّنلا َدَرَو  َناک  ْمُْهنِم  َناک  ْنَمَو  ْمُْهنِم  َوُهَف  ْمُهَءاَقب  َّبَحَأ  ْنَمَف  : » دومرف مظاـک  ماـما  .یلب  متفگ :
« .دش دهاوخ   ) منهج  ) شتآ لخاد  دوش ، بوسحم  نانآ  زا  سک  ره  دوش و  یم  بوسحم  نانآ  زا  دشاب ، هتشاد  تسود  يزور ) دنچ 
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هب دوخ  مشخ  ندروخ  ورف  ظیغ و  مظک  رطاخ  هب  دوب و  راـبدرب  روبـص و  رایـسب  هکنیا  اـب  ترـضح  نآ  توغاـط  ناراـی  يزاـس  اوسر 
زا ار  اپ  دننک و  یتمدخ  شوخ  دوخ  رگمتـس  نابابرا  يارب  دنتـساوخ  یم  هک  يروسج  دارفا  لباقم  رد  اما  دوب ، هدـش  فورعم  مظاک » »
اب عطاـق و  هدارا  اـب  داد و  یمن  ناـما  هنوگ  چـیه  دـنراد ، اور  ضرعت  تیـالو  تماـما و  سدـقم  میرح  هب  دـنهن و  رتارف  شیوـخ  میلگ 

.دومن یم  نامیشپ  دبا  ات  ار  نانآ  نارکف  مه  درک و  یم  دروخرب  لماک  تبالص 

ياهراک اب  نارگید  هفیلخ و  روضح  اب  يا  هسلج  رد  ات  دوب  هدرک  توعد  ار  يرحاس  درم  دیـشرلا  نوراه  دـیوگ : یم  نیطقی  نب  یلع 
، دندروآ ار  اذغ  هک  یماگنه  .دزاس  هدنمرـش  راوخ و  ار  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  شیوخ  هداعلا  قراخ  زیمآرحس و 

مظاک ترـضح  يارب  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  ماما  مداخ  یتقو  هک  درب  راک  هب  ار  ییوداج  شیوخ  صاخ  دـنفرط  اب  رحاـس  درم  نآ 
نانچ نآ  رحاس  لمع  نیا  زا  نوراه  .دـش  یم  رود  دـیرپ و  یم  وا  تسد  زا  ناـن  دراذـگب ، شترـضح  دزن  درادرب و  ناـن  مالـسلا  هیلع 
هشقن نیا  هک  درک  ساسحا  یتقو  ماما  .دیدنخ  یم  تّدش  هب  دیجنگ و  یمن  دوخ  تسوپ  رد  هک  دوب  هدمآ  دجو  هب  هدش و  لاحـشوخ 

هک يریش  سکع  هب  هدرک و  دنلب  ار  شیوخ  كرابم  رس  مامت  تیعطاق  تبالـص و  اب  تسا ، هدش  یحارط  ادخ  تجح  هب  تناها  يارب 
!« ار ادخ  نمشد  ریگب  ادخ  ریش  يا  هّللا ِ؛  َّوُدَع  ْذُخ    ِ هّللا َدَسَا  ای  : » هک دومن  هراشا  دوب  هدش  هدیشک  هدرپ  يور 

ياج هب  سپس  داتـسرف و  گرم  ماک  هب  دیرد و  ار  رحاس  درم  نآ  هظحل  کی  رد  دش و  مسجم  يا  هدنرد  ریـش  تروص  هب  ریوصت  نآ 
هرابود ار  درم  نآ  هک  درک  اعدتـسا  ماما  زا  دـمآ  شوه  هب  هک  یماـگنه  .داـتفا  ور  هب  درک و  شغ  سرت  زا  زین  نوراـه  .تشگرب  دوخ 

ار نارحاس  مزاول  ریاس  اهنامـسیر و  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ياصع  رگا  دومرف : ماما  .دروآ  نوریب  ریـش  مکـش  زا  دنک و  هدـنز 
(1) .دنادرگ یمرب  هدیعلب  هک  ار  درم  نآ  زین  ریوصت  نیا  دوب ، هدنادرگرب 
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تیب لها  تمواقم  دامن  ناونع  هب  اروشاع  هسامح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مان  داـی و  نتـشاد  هگن  هدـنز  اروشاـع  گـنهرف  ياـیحا 
مهیلع موصعم  ناماما  ياـه  هغدـغد  نیرت  مهم  زا  یکی  يرگمتـس ، ناـیغط و  اـب  هلباـقم  قاـفن و  رفک و  ههبج  ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع 
لباقم رد  قح  لها  يراوتسا  يرادیاپ و  مایپ  دنامب و  دنز  اروشاع  نادیواج  مایق  ات  دندیشوک  یم  ناراوگرزب  نآ  .تسا  هدوب  مالـسلا 

.دوش زادنا  نینط  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  سدقم  مان  اب  خیرات  يادنلب  رد  لطاب 

موادـت درب ، یم  هرهب  نآ  زا  تمواـقم  يراوتـسا و  ماـیپ  ندـناسر  يارب  مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک  ییاـه  هویـش  زا 
.دوب مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ترضح  شراوگزب  ّدج  هرطاخ  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  ندیشخب و 

: تسا یخیرات  تقیقح  نیا  رگنایب  لیذ  تیاور 

ضرع يارب  مدرم  دنیـشنب و  یمومع  سلجم  رد  هک  درک  روبجم  ار  ماما  زورون  دـیع  رد  یقیناود  روصنم  دـسیون : یم  يرون  ثدـحم 
.دنروایب ترضح  نآ  روضح  هب  ار  اه  هفحت  ایاده و  دنیایب و  شرضحم  هب  کیربت 

دندمآ یم  تینهت  يارب  مدرم  مومع  يروشک و  يرکـشل و  يارما  ناهدنامرف و  نارادنامرف و  تسـشن و  سلجم  نآ  رد  راچان  هب  ماما 
، دـمآ ماـما  روضح  هب  هک  يدرف  نیرخآ  .درک  یم  تبث  ار  ایادـه  همه  روـصنم  مداـخ  دـندروآ و  یم  یناوارف  ياـه  هفحت  ایادـه و  و 

لام زا  هک  متـسه  يریقف  درم  نم  هلآ !  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  رـسپ  يا  تشاد : هضرع  ماما  هب  هک  دوب  دـنملاس  يدرمریپ 
میدقت ناتتمدخ  هب  هدورس ، مالسلاامهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  ناتّدج  ياثر  رد  مدج  هک  ار  يرعـش  تیب  هس  اما  ما ، هرهب  یب  ایند 

: منک یم 
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ار وت  ارچ  هک  منک  یمن  بجعت  وت  نانمـشد  زا   ) نم هّللادـبع !  ابا  ای  ٌراـبُغ  َكـالَع  ْدَـقَو  ِجاـیِْهلا  َمْوَی  ُهُدـْنِِرف  َكـالَع  ٍلوُقْـصَِمل  ُْتبِجَع 
وت ندب  رب  البرک  رابغ  هک  یلاح  رد  دـمآ ، دورف  اروشاع  زور  رد  وت  نینزان  ندـب  رب  هک  يریـشمش  زا  منک  یم  بجعت  هکلب ) دنتـشک ،

.دوب هتسشن 

یلاح رد  دنتفرورف ، تندب  رب  هک  ییاهریت  نآ  زا  متسه  هدز  تفگش  نم  ٌرازِغ  ُعُومُّدلاَو  َكَّدَج  َنوُعْدَی  َِرئارَح  َنود  َکتَذَفَن  ٍمُهْـسَِالَو 
.دندز یم  ادص  ار  تّدج  هدرک و  هراظن  ار  وت  لتق  رابکشا  نامشچ  اب  تا  هداوناخ  هک 

رب اهریت  هکنیا  زا  دـشن  عنام  وت  تلالج  یگرزب و  ارچ  هّللادـبع !  ابا  ای  ُرابْکِْالاَو  ُلالْجِْالا  َکِمْـسِج  ْنَع  اهَقاعَو  ُماهِّسلا  ِتَضَقْـضَقَت  ِّالا 
! دنیامن حورجم  ار  كاپ  مسج  نآ  دننک و  تباصا  تندب 

نیا دروم  رد  سرپب  روصنم  زا  تفگ : مداخ  هب  هاگ  نآ  نیـشنب ! امرفب  متفریذپ ، ار  تا  هیدـه  کیف ! هّللا  كراب  تنـسحا ! دومرف : ماما 
فرصم دراد  تسود  روطره  مدیـشخب ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  هب  ار  اهنآ  همه  تفگ : روصنم  دراد ؟ یمیمـصت  هچ  ایاده  همه 
دیشخب دوب ، هدناوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیثرم  رد  ار  راعشا  نیرتابیز  هک  یعیـش  درمریپ  نآ  هب  ار  اه  هفحت  نآ  مامت  زین  ماما  .دنک 

(1) .دومن قیوشت  ار  وا  و 

یم ناشن  دوخ  زا  رگمتس  نامکاح  ناراّبج و  لباقم  رد  هک  ییاهتمواقم  اهـشالت و  رب  نوزفا  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  تارکنم  اب  هلباقم 
هلباقم نانآ  اب  بسانم  ییاه  هویش  اب  تشاد و  هجوت  زین  هعماج  حطـس  رد  یعامتجا  دسافم  تارکنم و  هب  مامت  يرابدرب  ربص و  اب  داد ،

رد مالسلا  هیلع  متفه  ماما  یگداتسیا  رگناشن  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  یناتساد  همارکلا  جاهنم  فیرش  باتک  رد  یّلح  همالع  .درک  یم 
: تسا هدوب  یقالخا  ینید و  ياهیراجنهان  جئار و  دسافم  ربارب 
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رپ ار  هچوک  مامت  اجنآ ، نکاس  فارـشا  زا  یکی  لزنم  زا  یقیـسوم  يادص  درک و  یم  روبع  دادـغب  ياه  هچوک  زا  ترـضح  زور  نآ  »
نیا زا  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  .دـمآ  لزنم  نوریب  هب  يراـک  يارب  هناـخ  ناـمه  نارازگ  تمدـخ  زا  یکی  لاـح ، نآ  رد  .دوـب  هدرک 
دازآ هک  هتبلا  تفگ : وا  هدنب ؟ ای  تسا  دازآ  هناخ  نیا  بحاص  ایآ  دیـسرپ : درک و  ادـص  ار  مداخ  نآ  دوب ، تحاران  ادـیدش  تیعـضو 

« .تشاد همهاو  دوخ  يالوم  زا  دوب ، هدنب  وا  رگا   ) ییوگ یم  تسار  ( ؛ ُهالْوَم ْنِم  َفاَخل  اْدبَع  َناک  َْول  : » دومرف ماما  .تسا 

هک اب  لزنم  نوریب  رد  دیسرپ : دوب ، هتـسشن  شیاقفر  اب  بارـش  هرفـس  رانک  رد  دوب و  رـُشب  هک  لزنم  بحاص  تشگرب و  هناخ  هب  مداخ 
.درک نایب  ار  ماما  نانخس  وا  و  يدرک ؟ یم  تبحص 

ماما هب  ار  دوخ  دیود و  نوریب  هنهرب  ياپ  اب  هک  تشاذگ  ریثأت  رـُشب  بلق  قامعا  رد  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  شخب  تایح  تاملک 
یلاع تاماقم  هب  دش و  موسوم  یفاح  رـُشب  هب  نآ ، زا  دعب  درک و  هبوت  ترـضح  نآ  تسد  هب  هتـساوخ ، رذع  شرـضحم  زا  هدیناسر و 

(1)« .دیدرگ لئان  يونعم 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هریس  رد  ارادم  تبالص و 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  هریس  رد  ارادم  تبالص و 

دارفا نیا  .تسا  نید  رد  لـهاست  حـماست و  هلاـسم  هـتفرگ ، رارق  هعماـج  دارفا  زا  یهورگ  هجوـت  دروـم  هزورما  هـک  ییاـهثحب  زا  یکی 
: دنا هتسدود 

ناشیدنا جک  ناضرغم ، فلا -

گنج هب  حماست  حالـساب  دنریذپ و  یم  دشاب ، دوخ  دیلپ  تاین  عفن  هب  هچره  هتـشادن ، نیدزا  یتسرد  تخانـش  هک  نابهذم  یطاقتلا  و 
.دنیآ یم  نید 
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هداس نانیدتم  ب -

یم نمشد  بایـسآ  رد  بآ  هتـساوخان  هتـسناد ، حمـس  لهـس و  نید  ار  مالـسا  نارگید ، ياه  هتفگ  رد  لمات  نودب  هک  رواب  شوخ  و 
.دنداتسیا قطان  نآرق  لباقم  رد  دنتسناد و  نآرق  ساسا  ار  ینرسرب  ياه  هراپذغاک  هک  دنجراوخ  نارجحتم  نوچ  نانیا  دنزیر ;

یم رظن  هب  دوب ، دهاوخ  کلهم  یمـس  هکلب  هدوبن ، شخب  افـش  ، اهنت هن  دـسرن  ام  هب  تیب  لها  لالز  همـشچ  زا  مالـسا  رگا  هک  اجنآ  زا 
باریـس شیوخ  لالز  زا  ار  ام  ات  درب  هانپ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  هب  دـیاب  زین  ینید  حـماست  لـهاست و  هلاـسم  هراـب  رد  دـسر 

ماما هریس  راتـشون  نیا  .دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  حماست  لهاست و  زرم  ودح  ناراوگرزب  نیا  هریـس  فلتخمداعبا  یـسررب  .دنزاس 
.دنک یم  یسررب  راصتخا  هب  ار  هراب  نیا  رد  (ع) رفعج نب  یسوم 

نارود نیا  رد  ترضح  نآ  .دش  زاغآ  .دیسر  تداهش  هب  (ع) قداص ماما  ترضح  هک  ق   . لاس 148 ه زا  مامه  ماما  نیا  تماما  نارود 
: تخادرپ هلباقم  هب  كافس  هفیلخراهچ  اب 

.دندوب رصع  نیا  رد  سابع  ینبدالج  يافلخ  دیشرلا  نوراه  يداه و  یسابع ، يدهم  یقیناود ، روصنم 

یـسایس يا  هرذ  دور و  یم  شیپ  تداهـش  زرم  ات  ماما  تسا  حرطم  نید  زا  عافد  ثحب  هک  اجنآ  دـهد  یم  ناشن  (ع) مظاک ماـما  هریس 
دنک و یم  هدافتـسا  نید  زا  عافد  يارب  نادنز  هیقت و  حالـس  ود  زا  ماما  .دوش  یمن  ادیپ  شکرابم  دوجو  رد  شزاسو  لهاست  يراک و 

ماـما یگدـنز  رد  لـهاستو  ارادـم  ناوـنع  هب  هچنآ  .دزادرپ  یم  نید  ماـکحا  هماـقا  جـیورت و  هبدـشاب  دـیلا  طوـسبم  هـک  ییاـهاج  رد 
زا يا  هشوـگ  ریز  ياـه  هنوـمن  .تـسا  طوـبرم  ترــضح  نآ  راـثیا  تشذـگ و  یــصخش و  یگدــنز  هـب  تـسا ، هداد  خر  (ع) مظاـک

.تسا یهلا  دودح  ییاپرب  لدع و  هماقا  ینید ، تبالص  تزع و  تهج  رد  (ع) مظاک ماما  عطاقدروخرب 
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(ع) مظاک ماما  تبالص  فلا -

خف مایق  (ع)و  مظاک ماما  - 1

; دوبن طابترا  یب  متفه  ياوشیپ  شور  اب  .داد  خر  نایعیش  نایولع و  هب  تفالخ  هاگتسد  رایسب  متس  هجیتن  رد  هک  خف  تضهن  مایق و 

طابترا سامت و  رد  زین  ( خف دیهش  نیسح  ) نآ ربهر  اب  هکلب  تشاد  عالطا  نآ  زا  تضهن  لیکـشت  ات  زاغآ  زا  اهنت  هن  ترـضح  نآ  اریز 
هچرگ : » دومرف وا  هب  تسا ، راوتـسا  هشیپ  متـس  هاگتـسد  اب  هزرابم  يارب  دوخ  میمـصت  رد  نیـسح  درک  ساسحا  هک  یماگنه  ماما  .دوب 

یلو دننک  یم  نامیا  راهظا  هک  دنراکدبو  دیلپ  یمدرم  ( نایـسابع ) هورگ نیا  .شاب  اشوک  راکیپ  داهجرد و  زاب  یلو  دش  یهاوخ  دیهش 
(1) .مهاوخ » یم  گرزب  يادخ  زا  ار  امش  شاداپ  هار  نیارد  نم  .دنرادن  يداقتعا  نامیا و  نطاب  رد 

درک و دیدهت  لتق  هب  ار  ماما  تسا ، هتفرگن  تروص  (ع) مظاک ماما  زبس  غارچ  تروشم و  نودب  خف  مایق  تسناد  یم  هک  یسابع  يداه 
زج یسک  نادناخ ، نیا  ياوشیپ  اریز  هدرک ; يوریپوا  زا  مایق و  نم  دض  رب  رفعج  نب  یسوم  روتسد  هب  نیسح  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ :

مراذگب (2) هدنز  ار  وا  رگا  دشکبارم ، ادخ  .تسینرفعج  نب  یسوم 

دودح يارجا  رد  تبالص  - 2

هدوت يارب  دودح  یماظن  رد  رگا  .تسا  هحماسم  هظحالم و  چـیه  نودـب  دودـح  يارجا  یمالـسا ، تموکح  مهم  ياهیگژیو  زا  یکی 
کی رازه و  دـسر ، یم  اه  تشرد  هناد  هب  تبون  یتقو  یلو  دوش  يراج  هجو  نیرتدـیدش  هب  .دـسر  یمن  ییاج  هب  ناشتـسد  هک  مدرم 

: دیامرف یم  دودح  يارجا  دروم  رد  (ع) مظاک ماما  .تسا  هدشرود  مالـسا  زا  ماظن  نآ  دور ، راک  هب  نانآ  تازاجم  فیفخت  يارب  هلیح 
ضرالا ییحی  : ) تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  نیا  .تسارتشیب و  ناراب  زور  لهچ  شراب  زا  نیمز  يور  رد  دنوادخ  يارب  دح  هماقا  تعفنم 

هک تسا  نیا  روـظنم  هکلب  تسین ، ناراـب  تارطق  هلیـسو  هب  ندرک  هدـنز  روـظنم  .دـنک  یم  هدـنز  ار  هدرم  نیمزدـنوادخ  ( اـهتوم دـعب 
.دننک (3) هدنز  ار  نیمز  لدع  هماقا  اب  دنراد و  اپ  رب  ار  تلادع  ات  دنیزگ  یم  رب  نیمز  يور  رد  ار  ینادرم  دنوادخ 
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: دومرف مدیسرپ ; راکانز  صخش  رب  دح  يارجا  تیفیک  یگنوگچدروم و  رد  (ع) رفعج نب  یسوم  ماما  زا  دیوگ : یم  رامع  نب  قاحسا 
.دوش هدز  وا  رب  هنایزات  عون  نیرتدیدش 

تاسدقم اب  يزاب  تیعونمم  - 3

شیارب ار  نآرق  زا  یتایآ  دوش ، دابآ  شیایند  هک  نیا  يارب  ودورب  یقساف  مکاح  دزن  یسک  رگا  دیامرف : یم  (ع) رفعج نب  یـسوم  ماما 
.ددرگ (1) یم  تنعل  راب  هد  دوش ، یم  جراخ  شناهد  زا  هک  یفرح  ره  رطاخ  هب  دناوخب ،

لوصا رس  رب  شزاس  مدع  - 4

یمن ار  كدف  نم  دومرف : ماما  .منادرگرب  وت  هب  ار  كدف  مهاوخ  یم  درک : ضرع  (ع) رفعج نب  یـسوم  ماما  هب  دیـشرلا  نوراه  يزور 
.داد یهاوخن  نم  هب  ار  نآ  میوگب  ار  شدودح  رگا  دومرف : ماما  .نک  صخشمار  نآ  دودح  تفگ : نوراه  .نآ  دودحاب  رگم  مهاوخ 

ندینشاب نوراه  .تسا  ندع  كدف ، لوا  دح  دومرف : ماما  .دیشخب  دهاوخ  ماما  هب  شدودح  اب  ار  كدف  تفگ ; درک و  رارصا  نوراه 
رزخ و يایرد  یحاون  نآ  مراـهچ  دـح  اـقیرفآ و  نآ  موس  دـح  دنقرمـس و  نآ  موددـح  دومرف : ماـما  .دـش  هدیـشک  مهرد  هلمج  نیا 

ماما .دنام  یمن  یقاب  ام  يارب  يزیچ  لاح  نیا  اب  تفگ : دوب ، هدـش  ینابـصع  تدـش  هب  هک  یلاح  رد  دیـشرلا  نوراه  .تسا  ناتـسنمرا 
.داد (2) یهاوخن  ام  هب  ار  نآوت  تسا و  نآ  دودح  اب  مهاوخب  ار  كدف  رگا  متفگ : لوا  زا  نم  دومرف :

نالطب طخ  سابع  ینب  تموکح  رب  بلطم  نیا  نایب  اب  ماما  تسا و  لدع  تموکح  زمر  كدف  هیـضق  هک  دـهد  یم  ناشن  ثیدـح  نیا 
.دیشک

ینید رادتقا  - 5
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فاوط عنام  هدرک ، تولخ  ار  مارحلادجـسم  هفیلخ  نایفارطا  .تفر  هکم  هب  جـح  لامعا  ماجنا  يارب  دیـشرلا  نوراه  اهلاس ، زا  یکی  رد 
دـش و دراو  تشاد ، نت  هب  ار  ینابایب  بارعا  ساـبل  هک  يدرم  توسک  رد  (ع) رفعج نب  یـسوم  ماـما  ماـگنه ، نیا  رد  .دـندش  نارگید 

ریغ هفیلخ و  زا  مدرم  همه  نیب  دنوادخ  هک  تسا  یناکم  اجنیا  دومرف : تخادرپ و  فاوط  هب  هفیلخ  نایفارطا  یهن  رما و  هب  هجوت  نودب 
هب فاوط  ماما  رـس  تش  نوراه  تفرگرارق و  نوراه  زا  رتولج  فاوط  رد  ماما  هک  نیا  هجوت  بلاج  .تسا  هدرکرارقرب  يواست  هفیلخ 

ار ماما  هک  نوراه  لامعا ، ندـش  مامت  زا  دـعب  .درک  مالتـسا  ار  رجح  نوراه  زا  لبق  ماما  زین  دوسالارجح  مالتـسا  ماگنه  .دروآ  ياـج 
هتـساوخ ار  وا  نوراه  دـندرک ; ضرع  ماما  هب  یتقو  .دـنک  وگزاب  ار  شیاهراک  تلع  ات  دـیروایبار  یبارعا  نیا  تفگ : .تخانـش  یمن 

.دیایب (1) نم  شیپ  دراد ، راک  وارگا  .مرادن  يراک  وا  اب  نم  دومرف : ماما  .تسا 

ینیشن خاک  اب  هزرابم  - 6

نیا دیـسرپ : ربکتو  توخن  اب  هدرک و  هراشا  دوخ  رـصق  هب  نوراه  .دش  دادغب  رد  نوراه  ياهخاک  زا  یکی  دراو  (ع) مظاک ماما  يزور 
نیرتکچوک هک  نآ  نودب  ترضح  ( .دشکب ماما  خر  هبار  دوخ  تردق  هوکش و  هک  دوب  نآ  راک  نیا  زا  وا  فده  (؟ تسیک نآ  زارصق 

هراب رد  دنوادخ  هک  یناسک  نامه  تسا ; ناقـساف  هناخ  هناخ ، نیا  دومرف : تحارـص  لامک  اب  دهد ، وا  قرب  قرزرپ و  خاک  هب  یتیمها 
رگا دنروآ و  یمن  نامیا  دننیببار ، یهلا  تایآ  هاگره  دنزرو و  یم  ربک  قحان  هب  نیمز  رد  هک  ار  یناسک  يدوز  هب  : » دـیامرف یم  نانآ 

فرـصنم تایآ  زا  دننک ، یم  یط  ار  نآ  دننیبب ، ار  یهارمگ  هار  هاگره  یلو  دنریگ ; یمن  شیپ  ردار  نآ  دننیبب ، ار  لامک  دشر و  هار 
دش و تحاران  تخـس  خساپ  نیا  زا  دیـشرلا  نوراه  .دنا » هدیزرو  تلفغ  نآ  زا  هدرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  نانآ  اریز  درک ; مهاوخ 

نیا دومرف : گنرد  یب  ماما  تسیک ؟ نآ  زا  هناـخ  نیا  سپ  دیـسرپ : باـهتلااب  درک  یم  ناـهنپ  یتخـس  هب  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاـح  رد 
بحاص زا  يدابآ  نارمع و  لاح  رد  هناخ  نیا  .دـنا  هدرک  بحاصت  روزاب  ار  نآ  نارگید  یلو  تساام ، ناوریپ  نایعیـش و  کلم  هناـخ 

.تفرگ (2) دهاوخ  سپ  دزاس ، دابآ  ار  نآ  دناوتب  تقو  ره  تسا و  هدش  هتفرگ  شا  یلصا 
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نوراه یبیرف  ماوع  اب  هزرابم  - 7

رایـسب هلاسم  نیا  رب  نوراه  صخـش  دوب و  تلاسر  نادـناخ  هب  نوراه  باستنا  هلاسم  تفالخ ، هاگتـسد  یتاغیلبت  ياهدرگـش  زا  یکی 
ار تیعمج  هوبنا  دیسر و  مرح  هب  هک  یماگنه  .دیدرگراپسهر  (ص) مرکا ربمایپ  ربق  تمس  دش و  هنیدم  دراو  يزور  وا  .درک  یم  هیکت 
ات تفگ  دـنلب  يادـص  اب  ار  تاملک  نیا  وا  .ومعرـسپ  يا  وترب  دورد  ادـخ ، ربمایپ  يا  وت  رب  دورد  تفگ : درک و  ربمایپربق  هب  ور  دـید ،

.دوب هدش  هاگآ  نوراه  فده  زا  رـضاح و  عمج  نآ  رد  هک  (ع) متفه ماما  ماگنه  نیا  رد  .تسا  ربمایپ  يومعرـسپ  هفیلخدـننادب  مدرم 
تخـس نخـس  نیا  زا  نوراه  .ردـپ  ياوترب  دورد  (ص ،) ادـخربمایپ يا  وت  رب  دورد  دومرف : دـنلب  يادـصاب  تفر و  ربمایپ  ربق  کـیدزن 

.تسا (1) راختفا  نیا  اعقاو  تفگ : رایتخا  یب  تفای و  رییغت  شتروص  گنر  دش ، تحاران 

یگدازربمایپ تساوخ  یم  یلیاسو  هب  هکلب  دشکب ، مدرم  خر  هب  ار  تلاسر  ماقم  هب  شیوخ  باستنا  درک  یم  شـشوک  اهنت  هن  نوراه 
هک یلاح  رد  دیربمایپ  دنزرف  دـینک  یم  اعدا  هنوگچ  امـش  تفگ : (ع) مظاک ماما  هب  يزور  وا  .دـنک  راکنا  زین  ار  گرزب  نایاوشیپ  نیا 

ار يا  هیآ  خـساپ  رد  (ع) مظاک ماـما  يردامدـج ؟! هن  دوش ، یم  بوسنم  دوخ  يردـپ  دـج  هب  سکره  اریز  دـیتسه ; (ع) یلع نادـنزرف 
هک ار  سایلا  یسیع و  ییحی ، ایرکز ، بویا ، ، نامیلـس دوواد ، میهاربا ، داژن  زا  و  دیامرف ...« : یم  نآ  نمـضدنوادخ  هک  دومرف  توالت 
رد تسا  هدش  هدرمش  نیشیپ  ناربمایپ  نادنزرفزا  یسیع  هیآ ، نیا  رد  دومرف : هاگنآ  .میدرک » تیاده  .دنناگتـسیاشو  ناکین  زا  یگمه 
زین يرتخد  نادنزرف  هیآ ، نیا  مکح  هب  سپ  .دیـسر  یم  ناربمایپ  هب  شتبـسن  میرم  شردام  قیرط  زا  اهنتو  تشادنردپ  وا  هک  یتروص 

.میربمایپ (2) دنزرف  (س) ارهز ترضح  نامردام  هطساو  هبزین  ام  .دنوش  یم  هدرمش  دنزرف 
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! نوراه يا  دومرف : دیمان ؟ یم  (ص) ادخ لوسر  نادنزرف  ار  دوخامش  ارچ  هک  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  ماما  يرگید ، هباشم  هرظانم  رد 
اهنت هن  تفگ : نوراه  ینک ؟ یم  جـیوزت  ربمایپ  هب  ار  ترتخدایآ  دـنک ، يراگتـساوخ  دوخ  يارب  ار  وت  رتخد  دوش و  هدـنز  ربماـیپرگا 

.منک یم  راختفا  مجع  برع و  مامت  هب  تلصو  نیا  اب  هکلب  منک  یم  جیوزت 

جیوزتوا هب  ار  مرتخد  نم  هن  دنک و  یم  يراگتساوخ  ارم  رتخد  (ص) ربمایپ هن  .تسین  قداص  نم  دروم  رد  هیضق  نیا  یلو  دومرف : ماما 
.یتسین (1) ربمایپ  لسن  زا  وت  یلو  تسا ; مارح  جاودزا  نیا  میوا و  لسن  زا  نم  اریز  منک ; یم 

تیالو ماقم  هب  نیهوت  هجیتن  - 8

کچوک ماما  دندنخب و  ناشیا  هب  سلجم  لها  دنک  يراک  ، تسـشن اذـغ  هرفـس  رانک  (ع) مظاک ماما  یتقو  تساوخ  يرحاس  زا  نوراه 
سلجم لها  نوراه و  دـیرپ و  نان  دراذـگب ، ماـما  دزن  درادرب و  ار  ناـن  هک  درب  تسد  (ع) ماـما مداـخ  دـش  رـضاح  هرفـس  یتقو  .دوش 
نمـشد ادخ ، ریـش  يا  دومرفو : هدرک  هراشا  دوب ، هدش  یـشاقن  قاتا  رد  يا  هدرپ  رب  هک  يریـش  لاثمت  هب  ماما  ، هظحل نیا  رد  .دندیدنخ 

زا هنحـص  نیا  ندید  زا  شنایفارطاو  نوراه  .دیعلب  درک و  هراپ  هراپ  ار  رحاس  هدـمآ و  رد  یعقاوریـش  تروص  هب  لاثمت  .ریگب  ار  ادـخ 
هچنآ یـسوم  ياصعرگا  دومرف : ماما  .دوش  هدـنز  رحاس  اـت  دـینک  يراـک  درک : ضرع  نوراـه  ، دـندمآ شوه  هب  نوچ  .دـنتفر  شوه 

.درک (2) دهاوخ  نینچ  زین  ریش  لاثمت  نیا  دنادرگرب ، دوب ، هدیعلب 

عیـشت تماما  يربهر و  ناونع  هب  سلجم  نیا  رد  ماما  اریز  دوش ; یم  نشور  یبوخ  هب  تیالو  تماما و  هاگیاج  تیمها  هیـضق  نیا  رد 
.تخادرپ هلباقم  هب  تیعطاق  اب  زین  تهج  نیمه  هب  .صخش  ناونع  هب  هن  تفرگ  رارق  تناها  دروم 
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لطاب راکفا  جیورت  اب  هزرابم  ماما و  - 9

ماما زا  دعب  دـنتفگ : یم  مدرم  میدوب ; هنیدـم  رد  (ع) قداص ماما  تافو  زا  دـعب  ( قاط نمؤم  ) رفعجوبا نم و  دـیوگ : یم  ملاس  نب  ماشه 
هک نانچ  ام  .دنا  هدش  عمج  وا  درگ  مدرم  میدید  میدش ، دراو  هللادبعرب  ام  .تسا  گرزب  رـسپ  وا  اریز  تسا ، ماما  هللادـبع  (ع ،) قداص

، مهرد دص  رد  مهرد و  جنپ  مهرد ، تسیود  رد  تفگ : میدیـسرپوا ، زا  نآ  رادقم  تاکز و  دروم  رد  میدیـسرپ ، یم  شردـپ  زا  البق 
رفعجوبا نم و  .میدـمآ  نوریب  وا  دزن  زا  میدوب  ناریح  هک  یلاحرد  تسا ، هدزن  یفرح  نینچ  مه  هئجرم  یتح  میتفگ : .مهرد  مین  ود و 

میور هئجرم  يوس  هب  ایآ  میتفگ : دوخ  اب  .میسرپب  یسک  هچ  زا  میورب و  اجک  میتسناد  یمن  میدوب و  نادرگرـس  هنیدم  ياه  هچوک  رد 
شهارمه ات  درک  هراشا  نم  هب  يدرمریپ  هک  میدوبرو  هطوغ  راکفا  نیا  يایرد  رد  جراوخ ؟ ای  هلزتعمای و  هیدـیز  ای  هیردـق  يوس  هب  ای 

هناخ هب  ارم  درمریپ  .مداـتفا  هار  شلاـبند  هب  دـشاب ، تفـالخ  هاگتـسد  راـصنا  ناوعا و  زا  درمریپ  نیا  اداـبم  هک  نیا  زا  ینارگن  اـب  .مورب 
هن هیدـیز و  هن  هیردـق و  هن  هئجرم و  يوس  هب  هن  اـیب  نم  يوس  هب  دومرف : نم  هب  باـطخ  ترـضح  .درک  تیادـه  (ع) رفعج نب  یـسوم 

.نم (1) يوس  هب  جراوخ ، هن  هلزتعم و 

بعلو وهل  اب  هزرابم  مظاک و  ماما  - 10

یم دادـغب  رد  یفاحرـشب  هناـخرد  زا  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  يزور  هـک  تـسا  هدروآ  هـمارکلا »  جاـهنم   » باـتک رد  یلح  همـالع 
هبورکاخ ات  دـمآ  نوریب  هناخ  زا  یکزینک  ماگنه  نیا  رد  .دوب  دـنلب  رـشب  هناخ  زا  صقر  ین و  اـنغ و  زاوآ و  وزاـس  يادـص  تشذـگ ،

، یتفگ تسار  دومرف : ماما  .تسادازآ  تفگ : كزینک  هدـنبای ؟ تسا  دازآ  هناخ  نیا  بحاص  اـیآ  دومرفوا : هب  ترـضح  .دزیرب  نوریب 
.دیسرت یم  شیالوم  زا  دوب  هدنب  رگا 
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هب ار  دوخ  دـیود ، نوریب  هنهرب  ياپ  اـب  رـشب  .تفگزاـبار  تیاـکح  زینک  .دیـسرپ  ار  شندـمآ  رید  تلع  رـشب  تشگرب ، نوچ  كزینک 
.تفر یم  هار  هنهرب  اپ  هشیمه  دیشوپن و  شفک  زگره  نآ  زا  دعب  .درک  هبوت  ترضح  نآ  تسد  هب  تساوخ و  رذع  ، هدناسر ترـضح 

(1)

تافارخ اب  هزرابم  ماما و  - 11

سلجم رد  زورون  دـیع  تبـسانم  هب  ات  درک  توعد  ماما  زازورون  ياـهزور  زا  یکی  رد  یقیناود  روصنم  دـیوگ : یم  بوشآرهـش  نبا 
تنـس دیع ، نیا  .متفاین  دـیع  نیا  يارب  يدنـس  هدـش ، دراو  (ص) ادـخ لوسر  مدـج  زا  هک  يرابخا  رد  نم  دومرف : ماما  .دـنک  تکرش 
.دشاب (2) هدرک  وحم  مالسا  هک  ار  يزیچ  منکایحا  هک  نآ  زا  ادخرب  مرب  یم  هانپ  .تسا  هدرک  وحمار  نآ  مالسا  تسا و  نایسراف 

زا هک  یناسک  هژیو  هب  نافلاخم ، اب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  يارادم  دروم  رد  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  يارادم  زا  ییاه  هنومن  ب -
تافـص هب  یهاگن  زین  (ع) مظاک ماما  دروم  رد  .تسا  هدیـسر  يددعتم  تایاور  ، دندرک یم  بدا  هئاسا  نانآ  هب  تلاهج  ینادان و  يور 

هدمآ خیرات  رد  .دشن  نیگمشخ  یسک  زا  یصخش  لیاسم  هراب  رد  اریز  ، دنیوگ یم  مظاک »   » ار وا  .دنک  یم  تباث  ار  بلطم  نیمه  وا ،
ضرع ناشیا  هب  دـمآ و  رـس  هب  ماما  نارای  ربص  .داد  یم  مانـشد  ناشیا  هب  یتح  درزآ و  یم  رایـسب  ار  ماما  نافلاخم  زا  یکی  هک  تسا 

دش و یبکرم  رب  راوس  هدیـسرپ ، ار  درم  نآ  یناشنودندرک  یهن  راک  نیا  زا  ماما  .میناسرب  شلمع  يازـس  هب  ار  وا  دیهد  هزاجا  دندرک :
هب عورـش  صخـش  نآ  دـش ، هعرزمدراو  ماـما  بکرم  هک  نیا  ضحم  هب  .دـیدرگ  راپـسهر  هنیدـم  زا  جراـخ  رد  يو  هعرزم  يوـس  هب 

؟ يا هدش  نم  هعرزم  دراو  ارچ  هک  درک  یشاحف 
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؟ يربب دوس  رادقم  هچ  لاسما  يراددیما  تسا و  ردقچ  تا  هعرزم  شزرا  دومرف : (ع) ماما

زا صخـش  نآ  .درک  تبحـص  وا  اب  يا  هملک  دنچ  هداشگ  يوراب  داد و  وا  هب  یفرـشا  دصیـس  ماما  .یفرـشا  تسیود  مه  يور  تفگ :
ماما هب  شمـشچ  نوچ  .دنتفای  هتـسشن  دجـسمرد  ار  صخـش  نآ  دعب  زور  .تساوخ  رذع  ماما  زا  دش و  نامیـشپ  شیوخ  تشز  راتفر 

(1) هتلاسر »  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : » درک ضرع  داتفا ،

.دهد (2) رارق  یسک  هچ  دزن  اجک و  ار  دوخ  تلاسر  دناد  یم  ادخ 

نارگید يوربآ  ظفح  ماما و 

نم .تفر  نوریب  قاتا  زا  تعرـس  هب  هدـش ، دـنلب  هاگان  هک  دوب  تحارتسا  لوغـشم  ماما  یبش  دـنک : یم  لقن  (ع) ماما ناکیدزن  زا  یکی 
تبحـص لوغـشم  اهزینک  زا  رفن  ود  اب  راوید  تشپزا  ماما  ناـمالغ  زا  رفن  ود  مدینـش ، طاـیح  راوید  کـیدزن  .مدرک  تکرح  شلاـبند 

.يرآ متفگ : يدینش ؟ ار  اهنآ  ياهفرح  مهوت  ایآ  دومرف : دش ، نم  ندمآ  هجوتم  یتقو  ماما  .دنتسه 

.دوش (3) ظفح  نانآ  يوربآ  دنامب و  یفخم  زار  نیا  ات  داتسرف  يرگید  رهش  هب  ار  اهزینک  يرهش و  هب  ار  مالغ  ود  نآ  ترضح  حبص 

( هیلع هللا  مالس  ) مظاک یسوم  ماما  یناگدنز  زا  ییاه  ناتساد 

( هیلع هللا  مالس  ) مظاک یسوم  ماما  یناگدنز  زا   ییاه  ناتساد 

تماما رتخا  نیمتفه 

هرّونم هنیدم  همّظعم و  هّکم  نیب  ءاوب  مان أ  هب  یئاتسور  رد  ( 2  ) يرمق يرجه  لاس 128  رفص ، هام  متفه  هبنش ،  کی  زور  ترضح  نآ 
.دوشگ ناهج  هب  هدید 
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 . هیلع همالس  هّللا و  تاولص  ( 3  ) یسوم مان : 

 . ...و قاحساوبا  لیعامساوبا ،  ّیلعوبا ، میهارباوبا ،  یضام ،  نسحلاوبا  لّوا ،  نسحلاوبا  نسحلاوبا ،  هینک : 

نیدهتجملا نیز  هّیکز ،  سفن  ّیفو ، خیـش ،  حلاص ،  رهاز ، ملاع ،  نیما ،  لجر ،  رباص ، جئاوحلا ،  باب  مظاک ،  حـلاص ،  دـبع  بقل : 
 . ...و

((. ُهَدَحَو ِهِّلل  ُْکلُملا  ((، )) ُهّللاَِیبْسَح : )) زا دنترابع  بیترت  هب  مادک  ره  شقن  هک  دوب ، رتشگنا  ود  ياراد  ترضح  رتشگنا : شقن 

 . مهیلع هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص  رفعج ، ماما  ردپ :

 . يربرب دعاص  رتخد  یسلدنا ،  هاّفصم  هدیمح  ردام :

.دنا هتفگ  ار  رمع  نب  لّضفم  لضف ،  نب  دّمحم  نابرد : 

یگلاس تسیب  رد  شراوگرزب ،  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  يرمق ،  يرجه  لاس 148  لاّوش ،   25 هبنشود ،  زور  ترـضح  تماما :  تّدم 
.دیماجنا لوط  هب  ترضح  نآ  تماما  يرجه ،  لاس 183  ات  تفرگ و  هدهع  هب  ار  یمالسا  هعماج  تماعز  تماما و  بصنم 

همادا نآ  زا  سپ  لاس  تّدم 35  شراوگرزب و  ردـپ  اب  نامز  مه  لاس ،  یلقَن 19  ربانب  لاس و  تسیب  تّدم  ترـضح  نآ  رمع : تّدم 
ات 58 ار  ترضح  نآ  رمع  یضعب  هچرگ  دومن ، يرپس  ار  تّقشم  زا  رپ  تکرب و  اب  يرمع  روهشم ، قبط  لاس  اعمج 55  هک  داد  تایح 

.دنا هتفگ  زین  لاس 

 : تسا نینچ  دنا ، هتفگ  هچنآ  قبط  ار  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  مولظم  ماما  نآ  ندش  ینادنز  ّتلع 

نآ زا  مشاه و  ینب  زا  یعمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ربق  رانک  رد  تفر و  ّجح  رفـس  هب  دیـشّرلا  نوراه  هک  یلاس  نآ  رد 
.دنراد روضح  ترضح  نآ  ربق  ترایز  تهج  هک  دید ، ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هلمج 
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يا وت  رب  مالس  ینعی ؛  یّمع ))!  ینب  ای  هّللا !  لوسر  ای  کیلع  مالّسلا   : )) تفگ دیسر ، رّهطم  ربق  کیدزن  دیـشّرلا  نوراه  هک  یماگنه 
! ادخ لوسر 

 . میومع رسپ  يا 

ای کیلع  مالّسلا   : )) تشاد راهظا  دیسر ؛ رّهطم  ربق  کیدزن  هک  یماگنه  دمآ و  ولج  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  لاح ،  نیمه  رد 
 !(( هب أ 

.ردپ يا  وت  رب  مالس  ینعی ؛ 

رب مّمصم  هتفرگ و  لد  رب  ار  ترـضح  نآ  توادع  هنیک و  دیـشک و  مهرد  ار  دوخ  هرهچ  يا ،  هنحـص  نینچ  ندید  اب  دیـشّرلا  نوراه 
.دش ترضح  لتق  ریقحت و 

رد هدرک و  هدافتـسا  ءوس  ّتیعقوم  زا  دنتـسه -  هدوب و  نامز  ره  رد  هک  بلط -  تسایر  تسرپایند و  نانیچ  نخـس  هک  نآ  رب  اـفاضم 
.دندرک یم  کیرحت  ترضح ،  هیلع  رب  ار  وا  هدومن و  ینیچ  نخس  یئوگدب و  نوراه  دزن  ترضح  نآ  هیلع  رب  یبسانم  تصرف  ره 

.دنادرگ ینادنز  هرصب  رد  ار  شترضح  و  درک ؛ رداص  ار  ترضح  نآ  بلج  روتسد  هدرک و  تعجارم  دادغب  هب  نوراه  هک  نآ  ات 

ياـه هجنکـش  عاونا  تحت  كانتـشحو  فوخم و  ینادـنز  رد  و  هدـش ؛  لـقتنم  دادـغب  هب  دومن ، يرپـس  اـج  نآ  رد  ار  یتّدـم  نوچ  و 
.دیدرگ سوبحم  یحور  یمسج و 

نیخّروم نیب  دومن ، يرپس  نادنز  رد  ار  ینامز  تّدم  هچ  اعمج  زین  و  دش ؛ ینادنز  هلحرم  دنچ  رد  هیلع  هّللا  مالس  ترضح  هک  نیا  رد 
 . تسا فالتخا 

لاس بجر ،   25 هعمج ،  زور  رد  و  دیدرگ ؛ مومسم  دیشّرلا  نوراه  روتسد  هب  و  کهاش ؛  نب  يدنِـس  طّسوت  ترـضح  روهـشم : ربانب 
.دیدرگ نفد  نیمظاک  مشاه  ینب  ناتسربق  رد  شرّهطم  دسج  و  دیسر ؛ تداهش  هب  دادغب  نادنز  رد  ( 4  ) يرمق يرجه   183
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يدـهم دّـمحم  یقیناود ،  روصنم  تموکح  اب  دوب  نامز  مه  ترـضح  نآ  تماما  نارود  ترـضح :  نآ  رـصع  مه  نیطالـس  ءافلخ و 
.دیشّرلا نوراه  یساّبع ،  يداه  یساّبع ، 

ار مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نادنزرف  زا  رتخد  رسپ و 19  دادعت 18  هیلع  هّللا  همحر  نیما  نسحم  دّیـس  موحرم  نادنزرف :  دادعت 
 . تسا هدوب  رسپ  رتخد و 23  ياراد 37  ترضح  نآ  دنا : هتفگ  رگید  یضعب  یلو  تسا ؛  هدرب  مان 

(5) .دوش یم  هدناوخ  دیحوت  هروس  هبترم  هدزاود  دمح ، هروس  تئارق  زا  سپ  تعکر  ره  رد  تسا ،  تعکر  ود  ترضح :  نآ  زامن 

هعورشم ياه  هتساوخ  جئاوح و  سپـس  و  دوش ؛ یم  هتفگ  مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  تاحیبست  زامن ، مالـس  نایاپ  زا  سپ  و 
.دش دهاوخ  هدروآ  رب  هّللا  ءاش  نا  هک  هدومن ،  اضاقت  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  شیوخ 

تسا ربلد  زوریف  خر  مربارب  ردناک  تسا                         رتهب  زور  زا  مبش  یتسار  هب  بشما 

تسا رونا  رهم  شخر  هک  نم  باتفآ  زج  باتفآ                             ددرگ  نایع  هدیدن  یسک  بش  رد 

تسا رّونم  ملاع  همه  وا  يور  رون  زک  تفای                               غورف  شلامج  نم ز  مزب  هن  اهنت 

تسا رذآ  رد  مغ  رپ  لد  ار  وت  وا  قشع  زک  وت                                رای  تسیک  وگب  هک  یفراع  دیسرپ 

تسا رواد  نیع  ّقح ، رهظم  ادخ و  رون  نم                               رای  هک  ونشب  نیشن و  وا  هب  متفگ 

تسا ربکا  دنوادخ  ّیلو  ّیبن ، طبس  لوتب                                      هعضب  دوب و  ّیبن  هداز  مه 

تسا رفعج  نب  یسوم  ترضح  ماما ،  متفه  یلجنم                                 رون  ّیلج ، ماقم  ّیلع ، ّرِس 

تسا رد  رب  هقلح  نوچ  همه  ناشدیما  مشچ  وا                                    دوج  هاگرد  هب  حیسم  مدآ و  زا 
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تسا رّخؤم  یئاغ  ّتلع  هک  دش  مولعم  ببس                              نیز  وت  دوجو  لصا  لیفط و  مدآ 

تسا ردصم  وت  تاذ  ّقتشم و  مامت  ملاع  تسا                           وت  ّدج  هک  لّوا  رداص  ریغ  هب  اهاش 

تسا ردیح  بلق  ادخ ، لوسر  لد  مّرخ  تسا                                رهطا  يارهز  يداش  زور  زورما 

تسا ربارب  يرمع  هب  طاشن  اب  زور  نیا  یمّرخ                           تسا و  طاشن  تسا و  تدالو  زور 

تسا رّونم  ملاع  رسارس  وا  رون  زک  یهم                                   نیهم  دمآرب  هدیمح  نماد  زا 

(6  ) تسا رفعج  نب  یسوم  تداعس  اب  دالیم  رگن                                 ّیلع  لآ  قداص  داش ، رورسم و 

هنیدم هّکم و  نیب  تیاده  رون  روهظ 

: دنک تیاکح  ریصبوبا  هلمج  نآ  زا  نیخّروم و  نیثّدحم و 

میداد و ماجنا  ار  ّجح  لامعا  مدوب ،  ناشیا  هارمه  زین  نم  هک  باحـصا  زا  یـضعب  هداوناخ و  هارمه  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 
 . میدومن تشگزاب  هرّونم  هنیدم  يوس  هب  سپس 

.دنیامن تحارتسا  دنوش و  هدایپ  هلفاق  ات  دومرف  روتسد  ترضح  تشاد ،  مان  ءاوبءا ))  )) هک میدیسر  یّلحم  هب  هار ،  نیب  رد 

تحارتسا هک  یتاظحل  تشذـگ  زا  سپ  تفرگ ،  لزنم  اج  ناـمه  دـمآ و  دورف  باحـصا ،  زا  یمک  هلـصاف  اـب  زین  ترـضح  هداوناـخ 
داد مایپ  هدیمح  ناترسمه ،  هّللا !  لوسر  نباای  تشاد :  راهظا  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یـصخش  میدروخ ،  اذغ  میدرک و 

 -. دشاب یم  دازون  نامیاز  لاح  رد  ینعی ؛  تسا -  هدیدرگ  ضراع  شیارب  هّداعلا  قوف  یتلاح  اریز  دیورب ؛ وا  دزن  رتدوز  هچ  ره  هک 

تعجارم هاتوک  یتّدم  تشذـگ  زا  سپ  و  تفر ؛  شرـسمه  تمـس  هب  هدومن و  تکرح  عیرـس  ربخ ، نیا  ندینـش  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
: دنتفگ دنتساخرب و  دوخ  ياج  زا  ترضح  نآ  مارتحا  هب  دنتشاد ، روضح  هک  يدارفا  مامت  دومن و 
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؟ درب یم  رس  هب  یتلاح  هچ  رد  هدیمح  تسا و  ربخ  هچ  دهد ، تراشب  تداعس  ریخ و  هب  ار  امش  دنوادخ ، هّللا !  لوسر  نباای 

رتهب نیمز  يور  رد  هک  دومن  اطع  ار  یکرابم  دازون  نم ،  هب  و  تشاد ،  هگن  تمالـس  هب  ار  هدیمح  لاعتم ،  دـنوادخ  دومرف : ترـضح 
 . تسین وا  زا 

 . مناد یمن  ار  نآ  نم  هک  درک  یم  رکف  درک و  فیرعت  نم  يارب  ار  ینایرج  هدیمح  دوزفا : سپس  و 

!؟ دوب هچ  نایرج  نآ  دنتفگ : باحصا 

نامسآ تمس  هب  رـس  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  تسد  دمآ ، ایند  هب  زیزع  دازون  هک  نیمه  تشاد :  راهظا  هدیمح  دومرف : ترـضح 
.داتسرف ّتیحت  تاولص و  ادخ  لوسر  رب  سپس  و  دروآ ؛ ياج  هب  ار  الع  ّلج و  دنوادخ  لیلهت  دیمحت و  حیبست و  درک و  دنلب 

هّمئا رگید  نینمؤملاریما و  ادـخ و  ربمایپ  صوصخم  تاکرح ،  نیا  متفگ :  هدـیمح  هب  نم  دوزفا : دوخ  تاـشیامرف  همادا  رد  ترـضح 
دیمحت و حیبست و  لوغشم  هدومن و  دنلب  نامسآ  تمس  هب  رس  هداد و  رارق  نیمز  رب  ار  دوخ  تسد  تدالو  ماگنه  هک  دشاب ، یم  راهطا 

.دندرگ یم  لاعتم  دنوادخ  لیلهت 

و مهد ؛  یم  تداهش  دنوادخ  یگناگی  رب  دنیوگ : یم  فارتعا  رارقا و  اب  سپس  و  دنتـسرف ؛ یم  دورد  تاولـص و  ادخ  ربمغیپ  رب  زین  و 
.درادن دوجو  وا  زج  یئادخ  هک  نیا 

یم رّرقم  اـه  نآ  رب  ار  نیرخآ  نیلّوا و  موـلع  ناـمحر  دـنوادخ  دـیدرگ ، رداـص  ناـشیا  زا  یتـالمج  تاـکرح و  نینچ  هـک  نـیمه  و 
.دمآ دهاوخ  ماما  نآ  ترایز  هب  ردق  ياه  بش  رد  نیم  الا  حور  کلم  زین  و  دنادرگ ؛
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يرجه لاس 128  رد  ترضح  نآ  تدالو  دیوگ : مالسلا  هیلع  رفعج  نبا  یسوم  ترضح  دالیم  هدنخرف  ربخ  نایاپ  رد  ریـصبوبا  سپس 
.دیدرگ عقاو  يرمق 

ماما همیلو  هرفس  رب  دارفا ، مامت  تخادنا و  هرفس  زور  هس  تّدم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیسر ، هنیدم  هب  ترـضح  ناوراک  نوچ  و 
(7) .دندروخ یم  اذغ  دنتسشن و  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم 

یگداوناخ لئاسم  هراوهگ و  رد 

: دنک تیاکح  جاّرس  بوقعی  مان  هب  مالسلا ،  هیلع  قداص  رفعج  ماما  باحصا  زا  یکی 

 ، مدش دراو  هک  یماگنه  متفر ،  ناشیا  لزنم  هب  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  قداص  ترـضح  میالوم ،  ترایز  تاقالم و  دصق  هب  يزور 
مرگ لد  تهج  و  هداتـسیا ؛  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  شراوخریـش ،  هراوهگ  رانک  راوگرزب  ماما  نآ  هک  مدید 

.دیوگ یم  نخس  وا  اب  دازون ، ندومن  مارآ  ندرک و 

رون اب  ماما  زار  نخس  هک  نآ  ات  مدوب  اه  نآ  رگ  هراظن  هتسشن و  يا  هشوگ  رد  نم  نانچمه  و  دیـشک ؛ لوط  لاونم  نیدب  يدایز  تّدم 
.دیسر نایاپ  هب  مالسلا  هیلع  شا  هدید 

نآ دومرف : متفرگ ،  رارق  ترـضح  نآ  کیدزن  هک  نیمه  متفر ،  ناـبرهم  ماـما  نآ  تمـس  هب  متـساخرب و  دوخ  ياـج  زا  نم  هاـگ  نآ 
 . نک مالس  ورب و  وا  دزن  دوب ، دهاوخ  تیالوم  نم ،  زا  دعب  دازون ،

یلیخ دوب ، هراوهگ  رد  هراوخریـش  یکدوک  وا  هک  نیا  اب  مدرک ،  مالـس  متفر و  یهلا  رون  دازون و  نآ  کـیدزن  مدرک و  تعاـطا  سپ 
.داد ارم  مالس  باوج  اویش  ینایب  اب  ابیز و 

زورید هک  ار  یبسانمان  تشز و  مان  نآ  وش و  هناور  دوخ  لزنم  يوس  هب  نک و  تکرح  تشاد :  راهظا  دومن و  باطخ  نم  هب  سپس  و 
دروم وا  دراد و  بضغ  هتـشاد و  نمـشد  ار  یمـسا  مان و  نینچ  بحاص  لاعتم  دنوادخ  نوچ  هدـب ،  رییغت  يا  هدـیزگرب  ترتخد  يارب 

 . تفرگ دهاوخن  رارق  یهلا  تمحر 
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: دیوگ همادا  رد  جاّرس  بوقعی 

؛  میدوب هداهن  ءاریمُح  ار  وا  مان  هک  دوب ، هدرک  اطع  نم  هب  يرتخد  لاعتم  دنوادخ  مسرب ،  ترـضح  تمدـخ  هک  نآ  زا  لبق  زور  کی 
یبوخ هب  دوب ، هراوهگ  رد  راوخریش  یلفط  ترضح ،  نآ  هک  نیا  اب  و  دوب ؛ هدرکن  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  ترـضح  نآ  مه  یـسک  و 

.دوب هاگآ  ام  یگداوناخ  لئاسم  نورد  زا 

تحیـصن مرتخد  يارب  یبسانم  مسا  باختنا  رییغت و  رد  ارم  تشگ و  راکـشآ  موصعم  لـفط  نآ  زا  یبیغ  ملع  نینچ  هک  نآ  زا  دـعب  و 
نک لمع  ار  تیالوم  داهنشیپ  روتسد و  جاّرس !  يا  دومن : راهظا  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ارم  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دومرف ،

.دوب دهاوخ  امش  یتخبشوخ  تداعس و  بجوم  هک  ، 

(8  .) مداد رییغت  یبسانم  مان  هب  ار  مرتخد  مان  مدرک و  رما  تعاطا  زین  نم  دیوگ : بوقعی 

انشآدرد یکدوک 

: دنا هدروآ  یناقملَش  یسیع  زا  لقن  هب  ناگرزب  رگید  يدنوار و  نیّدلا  بطق  موحرم 

 . منک لاؤس  باّطخلاوبا  مان  هب  یصخش  هرابرد  هک  متشاد  میمصت  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رضحم  رب  يزور 

هیلع مظاک  یـسوم -  مدـنزرف  دزن  ارچ  یـسیع !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  مدرک ،  مالـس  متفر و  ترـضح  لزنم  لـخاد  هک  نیمه 
!؟  ینک لا  ؤس  وا  زا  یهاوخ  یم  هک  هچنآ  ات  يور ،  یمن  مالسلا - 

هک متفای ،  هناخ  بتکم  رد  ار  وا  ماجنارس  و  متشگ ؛  هناور  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ترضح  نتفای  يارب  متفگن و  ینخـس  رگید  نم 
 . تشاد تسد  رد  يدادم  دوب و  هتسشن 
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 ، قیالخ ناربمغیپ و  یمامت  زا  لزءا  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  یسیع !  يا  تشاد :  راهظا  داتفا ، نم  رب  موصعم  كدوک  نآ  مشچ  نوچ 
قاثیم دهع و  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ینیشناج  تفالخ و  زین  و  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلص  هّللادبع  نب  دّمحم  تّوبن  رب 

.دنتسه تباث  رادافو و  نآ  هب  تبسن  ناگمه  و  تسا ؛  هتفرگ 

هلمج زا  زین  باّطخلاوبا  هک  تسا ،  يرهاظ  هیراع و  اه  نآ  نامیا  هکلب  درادن ، ّتیعقاو  تقیقح و  ناشنامیا  دارفا ، زا  يا  هّدـع  نکیلو 
.دشاب یم  دارفا  نیمه 

، دوب هاگآ  نم  ینورد  دصق  ّتین و  زا  هک  ًاصوصخ  مدینـش ،  ار  میظع  ینخـس  نینچ  كدوک ،  نآ  زا  نوچ  دیوگ : یناقملـش  یـسیع 
 : متشاد راهظا  مدیسوب و  ار  وا  یناشیپ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  ترضح  نآ  و  مدش ؛  لاحشوخ  رایسب 

.دنشاب یم  یکی  ناگمه  دنرب و  یم  ثرا  یضعب  زا  یضعب  مهیلع ،  هّللا  تاولص  هّللا  لوسر  هیّرذ 

ادخ و تّجح  وا  انامه  هک  نیا  رب  مدوزفا  و  مدرک ؛  وگزاب  شیارب  ار  نایرج  متشگزاب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  نآ ،  زا  سپ  و 
 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  ّقح  رب  هفیلخ 

لاؤس يدومن -  هدهاشم  ار  وا  هک  مدـنزرف -  نیا  زا  یتشاد ،  هک  یلاؤس  بلطم و  ره  هچنانچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
(9) .داد یم  لماک  یفاک و  خساپ  ار  وت  يدرک ،  یم 

 : تسا هدروآ  هیلع  هّللا  همحردیفم  خیش  موحرم  رّوصت  قوفام  شنیرفآ 

ایلُع و اه  نآ  زا  یکی  هک  تسا ،  هدیرفآ  رگیدکی  اب  طبترم  ناهج  ود  لاعتم  دنوادخ  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 
.دشاب یم  یلفُس  يرگید 
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 ، تسا هدـیرفآ  لکـش  يورک  ار  ناهج  نیا  هک  روط  ناـمه  تسا ؛  هدومن  داـجیا  ناـسنا  رد  ار  ناـهج  ود  ره  یتالیکـشت  شنیرفآ  و 
دنناـمه وا  شنامـشچ  و  ناگراتـس ؛  هلزنم  هب  ناـسنا  رـس  ياـهوم  هداد و  رارق  لکـش  يورک  دـبنگ ، نوچ  زین  ار  ناـسنا  رـس  نینچمه 

 . تسا هداد  رارق  برغم  قرشم و  نوچ  ار  ناسنا  شوگ  ود  و  بونج ؛  لامش و  نوچ  ار  وا  سّفنت  يارجم  و  هام ؛  دیشروخ و 

نوـچمه وا  نتفر  هار  ینامـسآ ،  يادـص  دـعر و  دـننام  وا  مـالک  نخـس و  قرب ،  هّقرج و  دـننام  ناـسنا ،  ندز  مه  رب  مشچ  نینچمه 
 . تسا هراّیس  ناگراتس  تکرح 

يدوبان ءانف و  دننامه  وا  گرم  زین  و  اه ؛ نآ  طوبه  دننام  ناسنا  باوخ  و  ناگراتس ؛  فارش  دننامه إ  ناسنا  هاگن  تسشن و  نینچمه 
.دوب دهاوخ  ناگراتس  نآ 

هام ياهزور  دادعت  هب  هدور  وا 30  نورد  و  زور ، هنابش  تعاس  دننامه 24  یناوختسا  هرهم  هرقف و  ناسنا 24  تشپ  رد  میرک  دنوادخ 
 . تسا هدیرفآ  ردام  مکش  رد  وا  لمح  رثکا  ّدح  رادقم  هب  وضع  زا 12  لّکشتم  ار  وا  ندب  و  تسا ؛  هداد  رارق 

: زا دنترابع  هک  دراد  دوجو  بآ  عون  راهچ  ناسنا  نورد  و 

.دنامب ملاس  ظوفحم و  امرس  امرگ و  رد  ات  شنامشچ  رد  روش  بآ 

.دشاب تارشح  دورو  زا  يریگولج  ات  شیاه  شوگ  رد  خلت  بآ 

.دراد هگن  ملاس  نوصم و  ضراوع  رگید  داسف و  زا  ار  وا  ات  شرمک  بلص و  رد  ینَم  بآ 

.دشاب نورد  ناهد و  فلتخم  تاهج  رد  کمک  ات  شنابز  ناهد و  رد  فاص  بآ 
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.داد ناحبس  دنوادخ  یگناگی  هب  تداهش  دوشگ ، نخس  هب  بل  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب  و 

شمـسج و  دنیب ؛ یم  فلتخم  ياه  باوخ  سفن ،  هلیـسو  هب  هک  دـیرفآ ، حور  مسج و  سفن و  زا  ار  ناسنا  میکح  دـنوادخ  نینچمه 
يور رب  مسج  هک  ینامز  ات  حور  و  ددرگ ؛ یم  زاـب  كاـخ  هب  تیاـهن  رد  هک  دریگ ، یم  رارق  نوگاـنوگ  ضارما  اـهالب و  عاونا  دروم 

(10) .دش دهاوخ  ادج  نآ  زا  سپ  تسا و  وا  اب  دشاب ، نیمز 

: دنک تیاکح  نارهم  نب  ناوفص  یگلاس  شش  رد  زیگنا  تریح  يا  هعقاو 

 . منک هدامآ  دش ، یم  راوس  نآ  رب  هشیمه  هک  ار  يرتش  داد ، روتسد  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  يزور 

یگلاس شش  نینس  رد  هک  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  مدروآ ،  لزنم  يولج  مدرک و  هدامآ  ار  رتش  هک  نیمه 
رب دمآ و  رتش  رانک  دوب ، هتخادنا  دوخ  ياه  هناش  يور  ینمیا  شوپور  کی  هک  یلاح  رد  دش و  جراخ  لزنم  زا  باتش  هلجع و  اب  دوب ،

.درک تکرح  تعرس  اب  دش و  راوس  نآ 

دیامن لاؤس  قداص  ترضح  میالوم ،  رگا  متفگ :  دوخ  اب  تشگ ،  دیدپان  مرظن  زا  متـسناوتن و  یلو  موش ؛  وا  تکرح  عنام  متـساوخ 
 . میوگب هچ  دش ؟ هچ  رتش  زین  یسوم و  شدنزرف  هک 

زا تفرگ و  رارق  نیمز  يور  ترـضح ،  لزنم  يولج  رتش  مدـش  هّجوتم  ناـهگان  هک  مدوب ،  رو  هطوغ  راـکفا  نیا  رد  یهاـتوک  تّدـم 
.دش لزنم  دراو  عیرس  دمآ و  دورف  نآ  زا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هاگ  نآ  دوب ، ریزارس  قرع  شندب  مامت 
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رتش سالپ  لُج و  دومرف : تیالوم  ناوفص !  يا  تشاد :  راهظا  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مداخ  لاح ،  نیمه  رد 
.رَِبب شدوخ  هاگیاج  رد  ار  نآ  رادرب و  ار 

یم دوخ  اب  هک  روط  نیمه  دشاب ، هدش  فرـصنم  رتش  رب  ندش  راوس  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مراودیما  هّللدمحلا ،  متفگ :  دوخ  اب 
یسوم مدنزرف  يارب  رتش  هک  دوب  نیا  دوصقم  شابن ،  تحاران  ناوفـص !  يا  دومرف : دمآ و  نوریب  لزنم  زا  میالوم  ناهگان  مدیـشیدنا 

؟  تفر اجک  هاتوک  تّدم  نیا  رد  وا  یناد  یم  ایآ  دوزفا : سپس  و  دوش ؛ هدامآ 

 . مرادن ربخ  مناد و  یمن  چیه  اتکی ، يادخ  هب  دنگوس  متشاد :  راهظا  باوج  رد 

هکلب و  درک ؛ یط  هاتوک  ینامز  رد  ار  نآ  یـسوم  مدـنزرف  دومیپ ، ینالوط  یناـمز  تّدـم  رد  نینرقلاوذ  هک  ار  يریـسم  اـنامه  دومرف :
مه و  دومن ؛ تعجارم  سپـس  دیناسر و  نامنایعیـش  ناتـسود و  مامت  هب  ارم  مالـس  دومیپ و  هاتوک  تّدم  نیمه  رد  ار  نآ  ربارب  نیدنچ 

.دیامن فیرعت  تیارب  ار  نایرج  مامت  ات  ورب  وا  دزن  یتسه ،  لیام  هچنانچ  نونکا 

هویم يرادقم  هتسشن و  ترضح  مدید  مدش ،  دراو  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ترـضح  تمدخ  نوچ  متفر و  لزنم  لخاد  نآ  زا  دعب 
: دومرف دش  نم  هّجوتم  یتقو  تشاد ،  رارق  شیولج  دش ، یمن  تفای  مه  نآ  هباشم  دوبن و  لصف  نآ  هویم  هک  هزات 

خـساپ هچ  دوش ، ایوج  شدنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  میالوم  رگا  یتفگ :  دوخ  اب  مدش ،  رتش  راوس  هک  یماگنه  ناوفـص !  يا 
؟  مهد
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نآ و  مدمآ ؛  نیئاپ  رتش  زا  متشگزاب و  هک  يدوب ،  نادرگرـس  راکفا  نامه  رد  یتسناوتن و  نکیل  يوش ؛  نم  تکرح  عنام  یتساوخ  و 
: دومرف دش و  نوریب  لزنم  زا  مردپ  سپس  و  هّللدمحلا ،  یتفگ :  دوخ  اب  وت  ماگنه 

 . مناد یمن  یتفگ  وت  و  تشگرب ؛  تفر و  اجک  هاتوک  نامز  نیا  رد  یسوم  مدنزرف  يدیمهف  ایآ  شابم ،  تحاران  ناوفص !  يا 

، دوب هدومیپ  ینالوط  نامز  نآ  رد  نینرقلاوذ  هک  ار  هچنآ  ربارب  دنچ  هاتوک  نامز  نیا  رد  یـسوم  مدـنزرف  دومرف : مردـپ  نآ ،  زا  دـعب 
.دهد رارق  رما  نایرج  رد  ار  وت  مدنزرف  ات  وش  دراو  یتسه  لیام  رگا  و  دومیپ ،

روضح رد  هک  یئاه  هویم  نیا  نم !  يالوم  يا  متفگ :  سپس  مداتفا و  هدجـس  هب  زیگنا  تریح  نانخـس  نیا  ندینـش  اب  دیوگ : ناوفص 
زا مناوت  یم  مه  نم  ای  دشاب ، یم  امـش  صوصخم  طقف  اه  هویم  نیا  ایآ  تسین ،  اه  نآ  لصف  الا ن  نوچ  هدمآ ،  اجک  زا  تسا ،  امش 

؟  منک هدافتسا  اه  نآ 

.دش دهاوخ  هداتسرف  زین  وت  مهس  نک ،  تعجارم  لزنم  هب  دومرف :

 : تفگ هدنروآ  داتسرف و  میارب  ار  اه  هویم  نآ  زا  یقبط  ترضح  مدناوخ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  مدمآ و  لزنم  هب  نوچ  دوزفا : ناوفص 
(11) .دوب یهاوخ  میهس  ام  ياه  یکاروخ  رد  یتسه و  ام  هعیش  تسود و  وت  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالس  تیالوم 

: دنا هدروآ  ناگرزب  نارگید  يدنوار و  یلماع و  ّرح  خیش  موحرم  یندناوخ  میظع و  رایسب  نایرج  ود 

دنزرف نیرت  گرزب  هک  هّللادـبع -  ماـن  هب  شنادـنزرف  زا  یکی  دیـسر ، تداهـش  هـب  مالـسلا  هـیلع  قداـص  رفعج  ماـما  هـک  نآ  زا  سپ 
.درک تماما  ياعّدا  دوب -  ترضح 
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لابند هب  ار  یـصخش  سپـس  و  دـننک ؛ عمج  شلزنم  طایح  طسو  مزیه  يدایز  رادـقم  ات  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما 
.دیامن راضحا  ترضح  دزن  ار  وا  ات  داتسرف  هّللادبع  شردارب 

.دنراد روضح  سلجم  نآ  رد  زین  سانشرس  نایعیش  باحصا و  زا  یعمج  هک  دید  دش ، دراو  هّللادبع  نوچ 

مزیه نتخوس  اب  و  دننزب ؛ شتآ  ار  اه  مزیه  ات  داد  روتسد  ترضح  تسـشن ،  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دوخ  ردارب  رانک  هّللادبع  نوچ  و 
.دیدرگ هیهت  يدایز  شتآ  اه ،

هیلع مظاک  یـسوم  ماما  ارچ  هک  دندیـسرپ  یم  رگیدـکی  زا  دـندوب و  هتفر  ورف  بّجعت  تریح و  رد  سلجم ،  رد  رـضاح  دارفا  یماـمت 
.دهد یم  ماجنا  سلجم  ّلحم و  نآ  رد  ار  يراک  نینچ  مالسلا 

.دیدرگ هرکاذم  تبحص و  لوغشم  رضاح  دارفا  اب  و  تسشن ؛  شتآ  طسو  رد  دمآ و  ولج  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  ترضح  هاگ  نآ 

: دومرف هّللادبع  شردارب  هب  تسـشن و  دوخ  هیلّوا  هاگیاج  رد  دمآ  داد و  ناکت  ار  دوخ  ياه  سابل  دش و  دنلب  یتعاس  تشذـگ  زا  سپ 
نایم رد  نم  دـننامه  وش و  دـنلب  یتسه ،  هفیلخ  ماما و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  تردـپ  زا  دـعب  وت  هک  نیا  رب  يراد  نامگ  رگا 

 . نیشنب شتآ 

اب دهد  یخـساپ  هک  نآ  نودـب  دـش و  نوگرگد  شا  هرهچ  گنر  دینـش ، ار  ینخـس  نینچ  دـید و  ار  يا  هنحـص  نانچ  نوچ  هّللادـبع 
(12) .درک كرت  ار  سلجم  تساخرب و  یتحاران 

: دنک تیاکح  یّقر  دواد  نینچمه 

شدنزرف سپس  متسشن ،  يرانک  رد  مالـس  ضرع  زا  سپ  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  كرابم  رـضحم  هب  يزور 
.دوب هدیچیپ  دوخ  رود  هب  ار  شیوخ  ياه  سابل  اوه ، يدرس  تّدش  زا  دش و  دراو  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح 
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؟  یتسه یتلاح  هچ  رد  مدنزرف !  يا  تشاد :  راهظا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دمآ ، ردپ  دزن  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  هک  نیمه 

مراد رانا  روگنا و  يرادقم  ياهتشا  نم  ردپ ! يا  دومن : راهظا  نآ  زا  دعب  و  متسه ،  لاعتم  دنوادخ  هانپ  تمحر و  هیاس  رد  داد : خساپ 
؟

اه هویم  عون  نیا  لوانت  هب  لیم  اهتشا و  دیدش  يامرس  ناتسمز و  لصف  نیا  رد  ترـضح  هنوگچ  متفگ :  دوخ  اب  نم  دیوگ : یّقر  دواد 
.دراد تردق  يراک  ره  زیچ و  ره  رب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : دش و  هاگآ  نم  ینورد  راکفا  زا  ترضح  یلو  دراد ، ار 

؟  ینیب یم  هچ  غاب  رد  و  تسا ؛  ربخ  هچ  نیبب  لزنم  طایح  لخاد  ورب  وش و  دنلب  دواد ! يا  دومرف : نم  هب  سپس  و 

روگنا تخرد  مدید  بّجعت  تلاح  اب  مدش ،  طایح  دراو  هک  نیمه  مدرک ،  تکرح  طایح  فرط  هب  متـساخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ ، 
 . تسا هویم  زا  رپ  رانا  و 

تراهط تمصع و  تیب  لها  مولع  رارسا و  هب  نونکا  متفگ :  دوخ  اب  و  دش ؛ هدوزفا  منامیا  داقتعا و  رب  فرگش ،  هنحـص  نیا  ندید  اب 
.دیدرگ لماک  مداقتعا  متشگ و  هاگآ  مالسلا  مهیلع 

تفرگ و نم  زا  ار  اه  نآ  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ترـضح  مدش  قاتا  دراو  نوچ  مدیچ و  رانا  يدادعت  روگنا و  زا  يرادقم  سپس 
 : تشاد راهظا  نمض  رد  و  دومن ؛ لوانت  هب  عورش 

(13  .) تسا هتشاد  یمارگ  هداد و  صاصتخا  نآ  رب  ار  تراهط  تمصع و  هداوناخ  ام  هک  تسا ،  راگدرورپ  لضف  زا  نیا 
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ناقلاط یلاها  زا  نادرگرس  یصخش  تاجن 

: دنا هدرک  تیاکح  ناسیون  خیرات  زا  یضعب 

نیچ روشک  زا  يا  هتفگ  هک  ما  هدینـش  تفگ :  وا  هب  درک و  راضحا  یناقلاط  حلاص  نب  ّیلع  مان  هب  ار  یـصخش  دیـشّرلا  نوراه  يزور 
!؟  يا هتفر  ناقلاط  دوخ ، راید  هب  يا و  هدرک  رفس  ْربَا  هلیسو  هب 

 . تسا حیحص  یلب ،  داد : خساپ  یناقلاط  حلاص  نب  ّیلع 

 . تسا هدوب  یتّیعضو  هچ  رد  هنوگچ و  هک  ینک ،  وگزاب  ام  يارب  دیاب  ار  دوخ  تشذگرس  تشاد :  راهظا  نوراه 

و داد ؛ خُر  يدیدش  نافوط  هار  ریسم  رد  مدش ،  یتشک  رب  راوس  مدرک ،  دوخ  راید  هب  رفس  دصق  هک  یماگنه  نآ  رد  تفگ :  یناقلاط 
مهد تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  دوخ  متسناوت  یتشک  ياه  هتخت  زا  یکی  هدافتسا  اب  نم  دیدرگ و  قرغ  یشالتم و  ایرد  جاوما  رد  یتشک 

.

لحاس هب  ارم  ایرد  جاوما  هرخ  الاب  ات  متـشاد  رارق  ایرد  ناشورخ  جاوما  نیب  رد  مشاب  هدروخ  یئاذغ  هک  نآ  نودب  زور  هس  تّدم  یلو 
 . متفای تاجن  دناسر و 

 . مدیباوخ اه  تخرد  زا  یکی  رانک  مدید ،  ار  یئاهدور  اه و  تخرد  مدرک ،  هاگن  هک  نیمه 

لاح رد  بسا  لکـش  ناویح  ود  هک  مدـید  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  هدز  تشحو  سپ  مدینـش ،  ار  یکانلوه  يادـص  باوخ  ملاع  رد 
.دندوب دروخ  دز و  عازن و 

نامه رد  يراغ  يولج  هک  مدید  ار  يا  هّثجلا  میظع  هدنرپ  ءانثا ، نیمه  رد  دنتـشگ ، ایرد  دراو  عیرـس  دـندش ، نم  هّجوتم  هک  یماگنه 
 . تفر درک و  زاورپ  دش و  نم  هّجوتم  مورب ،  هدنرپ  نآ  کیدزن  متساوخ  نوچ  و  دمآ ؛ دورف  یکیدزن 
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زا یـصخش  متفر  رت  کیدزن  یتقو  مدینـش ،  نآ  نورد  زا  نآرق  توـالت  راـکذا و  حـیبست و  يادـص  متفر و  راـغ  نآ  کـیدزن  سپس 
.راغ لخاد  ایب  تشاد :  راهظا  و  دومن ؛ ادص  بسن  مسا و  اب  ارم  راغ  نورد 

: دومرف داد و  مالس  باوج  هک  مدید  ار  دنمونت  يوق و  يدرم  مدرک ،  مالس  متفر و  راغ  نآ  لخاد  یتقو  سپ 

 . دومن وگزاب  میارب  ار  عقوام  ناتساد و  مامت  تسا و  نانچ  نینچ و  وت  نایرج  یناقلاط !  حلاص  نب  ّیلع  يا 

؟  تسا هتخاس  هاگآ  نم  نایرج  زا  ار  وت  یسک  هچ  هک  وگب  میارب  دنگوس ! ادخ  هب  ار  وت  متفگ :  تفای ،  نایاپ  يو  نخس  نوچ  و 

وت دومرف : سپس  و  دریذپ ؛ یم  ماجنا  وا  تساوخ  هب  روما  عیاقو و  مامت  و  تسا ؛  بیغ  هب  ِملاع  هک  يدنوادخ  دومن : راهظا  باوج  رد 
هب بآ  اذغ و  يرادقم  هلـصافالب  هک  مدـید  طقف  مدـشن ،  نآ  هّجوتم  هک  دومن ، يا  همزمز  هظحل  نیمه  رد  یتسه ،  هتـسخ  هتـسرگ و 

.دیدرگ ترضاح  يا  هلوح  هارمه 

یئاذغ و  مدش ،  ندروخ  لوغـشم  سپ  تسا ،  هداتـسرف  وت  يارب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  نک ،  لیم  ماعط  نیا  زا  دومرف : نآ  زا  دـعب 
 . مدوب هدیدن  نآ  زا  رتاراوگ  رتذیذل و 

؟  يدرگ زاب  دوخ  راید  هب  هک  یتسه  لیام  ایآ  دومرف : دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  ود  صخش  نآ  سپس 

!؟ اجک نم  راید  اجک و  نم  متشاد :  هضرع 

سپ هعاّسلا ))  هعاّسلا ،   : )) تشاد راهظا  دومن و  دنلب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  دوخ  كرابم  تسد  و  دـناوخ ؛ ار  یئاعد  هظحل  نیمه  رد 
 !((. هتّجح هّللا و  ّیلو  ای  کیلع ،  مالس   : )) تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  صخش  نآ  دش و  رادیدپ  يربا  ناهگان 
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 ((. هعیطملا هعماسلا  هباحّسلا  اهتّیءا  هتاکرب ،  هّللا و  همحر  مالّسلا و  کیلع  : )) داد خساپ  صخش  نآ  و 

؟  يراد ار  يا  هقطنم  هچ  دصق  دومرف : سپس  و 

 . مور یم  ناقلاط  تمس  هب  داد : خساپ  ربا 

تفرگ ارم  تسد  صخـش  نآ  و  دمآ ؛ دورف  ربا  ناهگان  سپ  يآ ،  دورف  نیمز  رب  ام ، رانک  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  دومرف : صخـش  نآ 
.دیناشن ربا  نآ  يور  رب  و 

مهیلع هّللا  تاولص  تراهط  تمصع و  تیب  لها  مرکا و  ربمغیپ  هب  اتکی و  دنوادخ  هب  ار  صخش  نآ  دیامن ، زاورپ  ربا  هک  نآ  زا  شیپ 
؟ دیوگب ار  دوخ  مان  و  دیامن ؛ یفّرعم  ار  دوخ  هک  مداد ،  دنگوس 

تّجح نم  و  دراذـگ ؛ یمن  یلاـخ  اـهر و  ینطاـب  تّجح  اـی  يرهاـظ  تّجح  زا  ار  دوخ  نیمز  هاـگچیه  لاـعتم  دـنوادخ  دوـمرف : سپ 
 . مشاب یم  رفعج  نب  یسوم  نم  متسه ،  ناّنم  دنوادخ  يرهاظ 

 . مدش ترضح  نآ  تیالو  تماما و  رّکذتم  نم  لاح  نیمه  رد 

.درک هدایپ  نامدوخ  هّلحم  نابایخ و  رد  ناقلاط  رد  ارم  هاتوک  یتاظحل  تشذگ  زا  سپ  درک و  زاورپ  ربا  سپس 

هب ار  یناقلاط  صخش  ات  داد  روتسد  دینش ، حورشم  روط  هب  ار  ناتـساد  دیـشّرلا  نوراه  هک  نآ  زا  سپ  دوزفا : تیاکح  همادا  رد  يوار 
(14) .دنونشب نارگید  ادابم  ات  دنناسر ، لتق 

: دیامن تیاکح  یلامث  هزمحوبا  نب  ّیلع  رتوبک  مناخ  رسمه  تفرعم 

ینامهیم هب  ار  شترضح  و  دمآ ؛ ترضح  نآ  رادید  هب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  ناتـسود  زا  یکی  يزور 
.درک توعد  دوخ  لزنم  رد 

.دیسر وا  لزنم  هب  ات  درک  تکرح  صخش  نآ  هارمه  هب  تفریذپ و  ار  دوخ  تسود  توعد  مالسلا  هیلع  ماما 
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.دومرف سولج  تخت  نآ  رب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  دومن و  اّیهم  ار  یتخت  نابزیم  دش ، لزنم  دراو  ترضح  هک  نیمه 

اب هقـشاعم  يزاب و  لاح  رد  تخت  ریز  رتوبک  تفج  کی  هک  دـش  هّجوتم  ترـضح  تفر ،  اذـغ  ندروآ  لابند  هب  لزنم  بحاـص  نوچ 
.دنشاب یم  رگیدکی 

بّجعت يور  زا  درک ، هدـهاشم  مّسبت  هدـنخ و  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش ، دراو  نرـضح  دزن  اذـغ  فرظ  اـب  لزنم  بحاـص  یتقو 
؟  تسیچ يارب  مّسبت  هدنخ و  نیا  هّللا !  لوسر  نباای  تشاد :  راهظا 

یم دوخ  رـسمه  هب  رن  رتوبک  دنتـسه ، يزاب  یخوش و  لوغـشم  تخت  ریز  هک  تسا ،  يرتوبک  تفج  کی  نیا  يارب  دومرف : ترـضح 
دزن وت  زا  رتابیز  رتبوبحم و  يدوجوم  نیمز  يور  رب  اـتکی ! دـنوادخ  هب  مسق  نم !  ياـبیز  سورع  يا  نم ،  سنوم  سینا و  يا  دـیوگ :

 . تسا هتسشن  تخت  يور  هک  یتّیصخش  نیا  رگم  تسین ؛  نم 

؟ دیمهف یم  مه  ار  نارتوبک  نخس  تاناویح و  نابز  امش  ایآ  تشاد :  هضرع  بّجعت  اب  لزنم  بحاص 

هب نیرخآ  نیلّوا و  مولع  مامت  هکلب  و  میناد ؛  یم  ار  ناگدنرپ  تاناویح و  نخس  تلاسر ،  تیب  لها  ام  یلب ،  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
(15  .) تسا هدش  هداد  ام 

تیاکح دـشاب -  یم  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  باحـصا  زا  ثیدـح و  نایوار  زا  یکی  هک  هریغم -  نب  ّیلع  واگ ! ندـش  هدـنز 
: دنک

يراز هیرگ و  لوغـشم  هک  درک ، دروخرب  ینز  هب  هار  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  هک  میدوب  تاـفرع  ینِم و  رد  يزور 
.دندوب نایرگ  وا  فارطا  رد  شلاسدرخ  ناکدوک  زین  و  دوب ؛
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؟ دش ایوج  ار  اهنآ  هیرگ  ّتلع  تفر و  کیدزن  سانشان  روط  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

دوب واگ  کی  ام  شاعم  رارما  يارب  یگدنز  هیامرـس  اهنت  و  متـسه ؛  لاسدرخ  ینادنزرف  ياراد  نم  ادخ ! هدـنب  يا  تشاد :  راهظا  نز 
 . میرادن شاعم  رارما  هلیسو  رگید  نوچ  متسه  نایرگ  تهج ،  نیمه  هب  درم ؛ لبق  یتعاس  هک 

؟  منک هدنز  ار  نآ  يراد  تسود  دومرف : ترضح 

 . یلب تشاد :  هضرع  نز 

داد تکرح  ار  دوخ  كرابم  ياهبل  درب و  الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  تفر و  يرانک  ترـضح  سپ 
.دناوخ ار  یئاعد  هچ  مدیمهفن  نم  هک  دون ، يا  همزمز  و 

.دز واگ  يولهپ  رب  دوخ  كرابم  ياپ  اب  دمآ و  هدرم  واگ  تمس  هب  تساخ و  رب  ياج  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نآ ،  زا  سپ 

، داتسیا اپ  رس  دش و  دنلب  دیدرگ و  هدنز  واگ  ناهگان 

 . تسا میرم  نب  یسیع  صخش ،  نیا  دیشک : دایرف  نانک  همیسارس  تسا -  هدش  هدنز  هک  داتفا -  واگ  هب  شمشچ  نز  هک  نیمه 

نآ یسک  ات  درک ، ناهنپ  ّتیعمج  نیب  رد  ار  دوخ  دومن و  تکرح  عیرس  دینش ، ار  نز  نآ  دایرف  داد و  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نوچ  و 
(16) .دسانشن ار  ترضح 

: دنک تیاور  ریصبوبا  تماما  زا  یئاه  هناشن 

دوش و یم  هتخانش  هنوگچ  ماما  مدرگ ،  تیادف  متشاد :  هضرع  مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  كرابم  رضحم  هب  يزور 
؟  تسیچ تماما  ياه  هناشن 

: دراد يرایسب  ياهتمالع  اه و  هناشن  تاما  دومرف : ترضح 
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 . مالسلا هیلع  قداص  ماما  طّسوت  ریصبوبا  ندش  انیب  نایرج  داد  ماجنا  مردپ  هک  دوب  نآ  یکی 

مالسلا هیلع  ّیلع  ماما  هک  روطنامه  دوش ، یفّرعم  بوصنم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هلیسو  هب  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  و 
.دومن بصن  ار 

يداژن و هلیبق و  ره  زا  مدرم  اب  و  دهد ، خساپ  دناوتب  دنادب و  ار  نآ  باوج  دننک ، لاوئس  یعوضوم  ره  رد  وا  زا  هچنآ  هک  نآ  رگید  و 
.دیوگ نخس  دنشاب ، هک  یتغل  ره  بحاص 

.دومن یهاوخ  هظحالم  هدهاشم و  ار  نآ  زا  يا  هناشن  نونکا  مه  ریصبوبا ! يا  دوزفا : سپس 

هیلع ماما  یلو  تفگ ؛  نخـس  ترـضح  اب  یبرع  نابز  اب  دـش و  دراو  ناسارخ  یلاها  زا  یـصخش  ناهگان  تشذـگ ،  یتاظحل  هاگ  نآ 
.دومرف یم  تبحص  یناسارخ  نآ  اب  یّلحم  نابز  یسراف و  هب  مالسلا 

یـسراف نابز  هب  امـش  نکیل  میوگ ؛  یم  نخـس  یبرع  نابز  هب  امـش  اب  نم  هّللا !  لوسر  نبا  ای  تفگ :  بّجعت  تلاح  اب  یناـسارخ  درم 
!؟  یئامرف یم  تبحص 

 . میراد نارگید  رب  یتلیضف  ّتیزم و  هچ  سپ  میئوگ ؛  نخس  امش  اب  یّلحم  یسراف و  نابز  هب  میناوتن  ام  رگا  دومرف : ترضح 

ار تاناویح  مامت  نابز  زین  و  تسا ،  انشآ  اهناسنا  تاغل  مامت  هب  ماما  ریصبوبا ! يا  دومرف : دومن و  باطخ  نم  هب  ترضح  نآ ،  زا  سپ 
(17  .) تسین ماما  دشابن ، فاصوا  ایازم و  نیا  ياراد  هک  یسک  و  دیوگ ؛ یم  نخس  اهنآ  اب  دمهف و  یم 

زین دیشّرلا  نوراه  ریزو  هک  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  باحـصا  ناتـسود و  زا  یکی  نیطقی -  نب  ّیلع  ریـش  ندیعلب  نان و  شرپ 
: دنک تیاکح  دوب - 
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یکی و  درک ؛ توعد  ماعط  فرص  يارب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نینچمه  دوخ و  ناکیدزن  زا  یضعب  دیـشّرلا  نوراه  يزور 
.دوش لجخ  هدنمرش و  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ترضح  هک  دنک  يراک  هرفس  رس  رب  ات  داد  روتسد  ار  دوخ  دارفا  زا 

هدیچ اهاذغ  نهپ و  هرفس  یتاظحل  زا  سپ  دومرف ، سولج  دوخ  هاگیاج  رد  دروآ و  فیرشت  دوخ  نامداخ  زا  یکی  هارمه  هب  ترضح 
.دندش اذغ  ندروخ  لوغشم  نارضاح  دش و  هدامآ  و 

هک یئوداج  رحس و  اب  درادرب  ینان  تساوخ  یم  نوچ  دش و  ندروخ  لوغـشم  دوب ، هتفرگ  رارق  شترـضح  رانک  زین  ترـضح  مداخ  و 
.دندرک یم  هرخسم  ار  ترضح  نمض  رد  دندیدنخ و  یم  نارضاح  مامت  درک و  یم  زاورپ  نان  دوب ، هدش 

ریـش يا  تشاد :  راهظا  دومن و  باطخ  دوب  اه  هدرپ  زا  یکی  رب  هک  يریـش  سکع  هب  ترـضح  دش ، رارکت  راک  نیا  هبترم  دـنچ  نوچ 
.ریگرب ار  ادخ  نمشد  ادخ !

ار رگوداج  رحاس و  صخـش  نآ  دومن و  يا  هلمح  سپـس  و  دـیدرگ ؛ كانبـضغ  گرزب و  يریـش  تفای و  مّسجت  سکع  نآ  ناهگان 
.دیعلب

هب ریـش  دنداتفا و  نیمز  يور  هتـشگ و  شوهیب  تشحو  سرت و  زا  كانلوه ،  يا  هنحـص  نینچ  ندید  اب  سلجم ،  نآ  رد  دارفا  یمامت 
 . تشگرب دوخ  هّیلّوا  تلاح 

ار وت  تشاد :  هضرع  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  هب  دیشّرلا  نوراه  دندمآ ، شوهب  نارضاح  هک  یتعاس  تشذگ  زا  سپ 
.دنادرگزاب ار  درم  نآ  ریش  هک  یئامن  اضاقت  مراد ،  تندرگ  رب  هک  یّقح  هب  مهد  یم  دنگوس 

ریش نیا  دینادرگزاب ، دیعلب ، نوعرف  روضح  رد  هک  ار  هچنآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ادخ ، ربمغیپ  ياصع  رگا  دومرف : ترـضح 
(18) .دنادرگ یم  زاب  ار  صخش  نآ  مه 
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 : تسا هدروآ  جاجتحا  مان  هب  دوخ  فیرش  باتک  رد  یسربط  موحرم  بیقر  رب  هبلغ  جاجتحا و 

باسح هب  رابرد  هتسجرب  ءاملع  زا  یکی  هک  فسویوبا -  هلمج  نآ  زا  ّتنس و  لها  ءاملع  زا  یـضعب  روضح  اب  یـساّبع  يدهم  يزور 
.درک توعد  هسلج  نآ  رد  زین  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نسحلاوبا  ترضح  و  داد ؛ لیکشت  يا  هسلج  دمآ ، یم 

.دهدب ار  ترضح  لاوئس  باوج  تسناوتن  وا  یلو  دیسرپ ؛ ار  یبلطم  فسویوبا  زا  دورو ، زا  سپ  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

؟ دنک حرطم  ار  یلاوئس  ات  تفرگ  هزاجا  هدرک و  ترضح  هب  باطخ  نآ ،  زا  سپ 

 . نک حرطم  لا و  ؤس  یتسه  لیام  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟ دنک هدافتسا  ناب  هیاس  زا  دناوت  یم  ًاعرش  ایآ  دشاب ، مارحا  لاح  رد  هک  یجاح  هرابرد  دیسرپ : فسویوبا 

؟ دراد یمکح  هچ  دور ، نآ  لخاد  دنک و  بصن  ار  يا  همیخ  هچنانچ  دیسرپ : تسین .  حیحص  ریخ ، دومرف : ترضح 

 . تسین یلاکشا  نآ  رد  دومرف :

!؟ دراد دوجو  ود  نآ  نیب  یقرف  هچ  دیسرپ :

؟ ریخ ای  دنک  اضق  دیاب  ار  دوخ  ياهزامن  ایآ  یئوگ ،  یم  هچ  ضیاح  نز  هرابرد  دومرف : ترضح 

.ریخ داد : باوج 

؟ دیامن اضق  دیاب  ار  دوخ  ياه  هزور  ایآ  دومرف :

 . یلب تفگ : 

؟ دشاب یم  هزور  زامن و  نیب  یقرف  هچ  دومرف :

 . تسا هدش  دراو  نینچ  نآ  مکح  مالسا  تعیرش  رد  تفگ : 

 . تسا هدش  دراو  نانچ  زین  مارحا  لاح  رد  یجاح  صخش  ماکحا  هرابرد  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

 : تفگ درک و  فسویوبا  هب  باطخ  یساّبع  يدهم  هظحل  نیا  رد 
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!؟  یهد ماجنا  یتسناوتن  هک  يراک  يدرک ؟  هچ  فسویوبا !  يا 

(19) .دروآرد ياپ  زا  لالدتسا  کی  اب  ارم  مالسلا -  هیلع  مظاک  ماما  ینعی ؛  وا  تفگ :  فسویوبا 

: دننک تیاکح  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نایعیش  زا  رفن  ود  خساپ  هارمه  انشآ  رفاسم 

داد ام  لیوحت  دوب ، هدش  لاوئس  ترضح  زا  اهنآ  رد  یلئاسم  هک  همان  دنچ  هارمه  هب  سانجا ،  لاوما و  يرادقم  يزور  نیطقی  نب  ّیلع 
 : تفگ و 

و دیهد ؛ مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  لیوحت  دیربب و  هنیدم  هب  ار  لاوما  اه و  همان  نیا  دیئامن و  هّیهت  يراوس  بکرم  ود 
.دیروایب دینک و  تفایرد  ار  اه  همان  باوج 

هّجوتم يرطخ  ادابم  هک  دینک ، تکرح  طایتحا  اب  الماک  ریسم  لوط  رد  دوشن و  هاگآ  زار  نیا  زا  یسک  دیشاب  بظاوم  دوزفا : سپس  و 
.دوش امش 

زا میدش و  اهرتش  راوس  لاوما  نآ  اب  هدرک و  هّیهت  يا  هشوت  داز و  میدرک و  يرادیرخ  رتش  ود  میدمآ و  هفوک  هب  دـنیوگ : رفن  ود  نآ 
 . میدومن تکرح  هرّونم  هنیدم  يوس  هب  هرصب  هار 

نیئاپ ار  اهراب  میدمآ و  دورف  اج  نآ  رد  میدیسر ،  دوب -  نیرفاسم  هاگلزنم  هک  یئارس -  ناوراک  هب  هرـصب  هفوک و  نیب  هار  ریـسم  رد 
 . میروخب اذغ  تحارتسا ،  زا  سپ  ات  میتسشن  اهراب  رانک  يا  هشوگ  رد  میتخیر و  اهرتش  يولج  هفولع  میدروآ ، 

ماما نسحلاوبا ،  ترضح  وا  هک  میدش  هجّوتم  دیـسر ، ام  کیدزن  نوچ  دمآ ، ام  تمـسب  و  دش ؛ نایامن  رود  زا  يراوس  نیب  نیمه  رد 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم 
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 . میدومن مالس  میتساخرب و  دوخ  ياج  زا  ترضح ،  نآ  هب  مارتحا  تهج  اذل 

باوج نیا  دومرف : داد و  ام  لیوحت  ار  يا  هتـشون  دوخ  كراـبم  تسد  اـب  داد ، ار  اـم  مالـس  باوج  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دیدرگزاب اج  نیمه  زا  و  تسا ؛  امش  ياه  هلئسم 

 ، تسا هتفای  نایاپ  ام  هشوت  داز و  هّللا !  لوسر  نبا  ای  میتشاد :  هضرع  میدرک و  شترضح  میدقت  دوب  ترضح  هب  طوبرم  هچنآ  سپس 
يا هشوت  داز و  میهد ،  ماجنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ربق  ترایز  هک  نیا  نمـض  میوش و  هنیدم  دراو  دـیئامرف  هزاجا 

؟  میئامن هّیهت  تشگزاب  يارب  زین 

؟ دیروایب تسا ،  هدنام  یقاب  ناتیارب  هقوذآ  هچنآ  دومرف : ترضح 

ار امش  اهنیا  دومرف : درک و  ور  ریز و  ار  اهنآ  دوخ  تکربرپ  تسد  اب  ترضح  میداهن ،  ترـضح  يولج  ار  اه  هقوذآ  هدنام  یقاب  سپ 
(20) .دش دیهاوخ  لئان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  ترایز  هب  هدنیآ  رد  دناسر و  یم  هفوک  ات 

: دنک تیاکح  هّللادبع  نب  نامیلس  ایرد  رد  سورع  يوگنلا  و  رهوشب ؛ ینامگ  دب  يازج 

 . میتسشن ترضح  نآ  روضح  رد  میدش و  دراو  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  لزنم  هب  يا  هّدع  اب  يزور 

.دیامن هجلاعم  ار  وا  هک  دنتساوخ  ترضح  زا  دندروآ و  دوب ، هتشگرب  بقع  هب  شتروص  هک  ار  ینز  یتاظحل ،  زا  سپ 

هب ار  وا  تروص  رـس و  داهن و  وا  رـس  تشپ  ار  پچ  تسد  نز و  یناـشیپ  رب  ار  دوخ  كراـبم  تسار  تسد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
.دش ملاس  نز  و  دنادرگرب ؛ یعیبط  تلاح 
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 . يوشن یفالخ  نینچ  بکترم  نیا  زا  دعب  شاب  بظاوم  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  نز  ترضح  سپس 

؟  تسا هدش  باقع  نیا  راجد  هک  هداد ،  ماجنا  ار  یفالخ  راک  هچ  نز  نیا  هّللا !  لوسر  نبا  ای  دندرک : لاوئس  سلجم  رد  دارفا 

.دنک حرطم  شدوخ  هک  نآ  رگم  ددرگ ، شاف  وا  زار  دیابن  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

؟  يدوب هداد  ماجنا  یلمع  هچ  هک  دش  لاوئس  نز  زا  هک  یماگنه 

نم دوب ، هتسشن  مرس  تشپ  نم  يووه  هک  یلاح  رد  میتسه ،  لزنم  کی  رد  ود  ره  دراد و  يرگید  رـسمه  نم  زا  ریغ  مرهوش  تفگ : 
ار دوخ  تروص  سپ  تسا ،  هتفر  شرـسمه  نآ  شیپ  مدرک  نامگ  نم  تفر ،  درک و  تکرح  مرهوش  مناوخب ؛  زاـمن  اـت  مدـش  دـنلب 

 . تشادن روضح  مرهوش  مدید و  اهنت  ار  میووه  دننک ، یم  هچ  منیبب  ات  مدنادرگرب 

باقع نآ  میالوم ،  كرابم  تسد  هب  مدـش و  راتفرگ  تبیـصم  نآ  هب  مداد ،  ماجنا  مرهوش  هب  تبـسن  ار  یفالخ  نامگ  نینچ  نوچ  و 
(21  .) مدرک هبوت  دش و  فرطرب 

: دنا هدروآ  راّمع  نب  قحسا  زا  لقن  هب  نینچمه 

نوچ سپ  مدوب ،  راوس  یتشک  رد  ناشیا  هارمه  زین  نم  دوب ، راپـسهر  هرـصب  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  هک  یماـگنه 
هب ار  یسورع  یتّیعمج ،  نآ  رد  هک  دوب  يرگید  یتشک  ام  رس  تشپ  تفرگارف و  ار  ایرد  یمیظع  جوم  میدیسر  نیادم  رهـش  کیدزن 

.دندرب یم  شرهوش  لزنم 

؟  تسا ربخ  هچ  دومرف : ترضح  دیسر ، شوگ  هب  يدایرف  ناهگان 

؟  تسیچ يارب  اهدایرف  اهادص و  رس و  نیا 

4262 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1377 

http://www.ghaemiyeh.com


شیاهتـسد هک  هتـساوخ  هتفر و  یتشک  رانک  سورع  دنرب ، یم  شرهوش  لزنم  هب  سورع  ناونع  هب  ار  يرتخد  یتشک ،  نآ  رد  دنتفگ :
 . تسا هداتفا  ایرد  بآ  لخاد  شیاهوگنلا  زا  یکی  ناهگان  دیوشب ، ار 

.دنشاب وگنلا  نتشادرب  کمک و  هدامآ  همدخ  ناولم و  دیئامن و  فّقوتم  ار  یتشک  دومرف : ترضح 

ار وگنلا  دـنور و  نیئاپ  عیرـس  اـه  ناولم  دومرف : سپـس  دومن و  همزمز  ار  یئاـعد  داد و  هیکت  یتشک  هراوید  هب  ترـضح  نآ ،  زا  سپ 
.دنرادرب

 . تسا راکشآ  نیمز  يور  وگنلا  هدرک و  شکورف  بآ  هک  میدش  هّجوتم  لاح  نامه  رد  دیوگ : قاحسا 

ساپـس دمح و  ار  لاعتم  دنوادخ  هک  دیئوگب  و  دیهد ؛ لیوحت  سورع  شبحاص  هب  دـیرادرب و  ار  وگنلا  دوزفا : ترـضح  نآ ،  زا  دـعب 
.دیوگ

هک ار  یئاعد  تسا  نکمم  رگا  مدرگ ،  تیادف  مدرک :  ضرع  ترـضح  هب  میتشذگ  ّلحم  نآ  زا  میدرک و  تکرح  يرادـقم  نوچ  و 
؟ امرف میلعت  نم  هب  يدناوخ ، 

هک ینایعیش  هب  رگم  يزوماین  درادن ، ّتیلها  هک  یسک  هب  ار  اعد  نآ  هک  نآ  رب  طورشم  تسا ؛  نکمم  یلب ،  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
(22  .) متشون نم  دومن و  الما  ار  اعد  نآ  ترضح  سپس  و  دنشاب ؛ دامتعا  دروم 

: دنک تیاکح  راّزب  دمحا  نب  ّیلع  یفخم  قودنص  هفوک و  زا  همان  راضحا 

هزادنا هب  دوب و  هدش  رهُم  هک  ار  يا  همان  یصخش  ناهگان  مدوب ،  تدابع  لوغـشم  هفوک  دجـسم  رد  ناضمر  كرابم  هام  مّوس  ههد  رد 
هداتـسرف تیارب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  ار  همان  نیا  تفگ :  داد و  متـسد  هب  دوبن ، رتشیب  تشگنا  راهچ 

 . تسا
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: دوب هدومرف  موقرم  نینچ  نآ  رد  مدوشگ ،  ار  همان  هک  نیمه 

بسانم نما و  یئاج  رد  دوخ  يارب  تسا ،  نآ  همیمـض  هک  يا  همان  يدناوخ ،  ار  هتـشون  نیا  یتقو  نابرهم .  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب 
 . میامن بلط  ار  نآ  هک  ینامز  ات  شاب  نآ  بظاوم  راد و  هگن 

صوصخم هک  يا -  هچقودنـص  رد  ار  همان  متفر و  هناخقودنـص  فرط  هب  تسار  کی  و  مدـش ؛  لزنم  هناور  متـشادرب و  ار  هماـن  سپ 
 . تشادن یعالّطا  نآ  ندرک  ناهنپ  زا  مدوخ  زا  ریغ  یسک  مدرک و  لفق  ار  نآ  برد  مداد و  رارق  دوب -  سیفن  یتمیق و  ءایشا 

هیلع مظاک  ماما  فیرش  رـضحم  هب  میاه  همانرب  نمـض  رد  و  مدیدرگ ؛  همّظعم  هّکم  مزاع  زین  نم  دیـسر ، ارف  ّجح  مسارم  ماگنه  نوچ 
 . مدش بایفرش  مالسلا 

؟  يدرک هچ  مداد ،  روتسد  نآ  تظفاحم  رب  ار  وت  هک  يا  همان  نآ  اب  ّیلع ! يا  دومرف : ترضح 

ما و هداد  رارق  يا  هچقودنص  رد  یتمیق  ءایشا  لئاسو و  رگید  هارمه  هب  ملزنم ،  هناخقودنص  رد  ار  همان  مدرگ ،  تیادف  مدرک :  ضرع 
 . ما هدروآ  هارمه  زین  ار  نآ  دیلک  درادن و  یهاگآ  نآ  هب  مدوخ  زا  ریغ  یسک  ما و  هدز  لفق  ار  نآ  برد 

؟  یسانش یم  ینیبب  ار  همان  هچنانچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . یلب متفگ : 

تسا همان  نامه  نیا  دومرف : داد و  نم  هب  تشادرب و  دوب ، دوجوم  نآ  ریز  هک  ار  يا  همان  دومن و  دنلب  ار  دوخ  زامناج  هداّجـس و  سپ 
 . شاب نآ  بظاوم  ریگب و  ، 
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.دوب هداتسرف  میارب  هفوک  دجسم  رد  ترضح  هک  تسا  يا  همان  نامه  مدید ،  متفرگ  ار  همان  یتقو 

!؟  تسا هدوب  نم  هارمه  قودنص  لفق  دیلک  هک  نیا  اب  هتشاد ،  عالّطا  نآ  زا  یسک  هچ  متفگ :  دوخ  اب  مدرک و  بّجعت  رایسب  اذل 

(23 (!؟  تسا هدماین  هفوک  هب  هک  نیا  اب  دشاب ، یم  ترضح  هارمه  همان  يا  هلیسو  هچ  هب  هنوگچ و 

 - رفعج نب  بوقعی  مان  هب  مالـسلا -  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  باحـصا  زا  یکی  ینارـصن  تیادـه  ینامـسآ و  ياـهباتک  هب  یئانـشآ 
: دیامن تیاکح 

لّمحت اب  تسد ،  رود  يراید  زا  نم  تشاد :  راهظا  دـش و  دراو  ینارـصن  يدرم  هک  مدوب ،  ترـضح  نآ  كراـبم  رـضحم  رد  يزور 
 . ما هدمآ  تّقشم  اه و  یتخس 

هب زین  و  هدومن ؛  یئامنهار  نایدا  نیرتلماک  نیرتهب و  هب  ارم  ات  ما  هتـساوخ  دـنوادخ  زا  هک  تسا ،  لاس  یـس  کـیدزن  دوزفا : سپـسو 
.دیامرف متیاده  ناگدنب  نیرترب 

زا نوچ  سپ  درک ؛ یم  قشمد  رهـش  یلاوح  رد  ار  يدرم  لیاضف  فاصوا و  ناـیب  هک  مدـید ،  ار  یـصخش  باوخ  رد  یبش  هک  نآ  اـت 
 - برثی رد  وت  هدشمگ  تفگ :  لّصفم ،  ياهتبحـص  زا  سپ  متفای ،  ار  درم  نآ  نوچ  و  متـشگ ؛  قشمد  راپـسهر  مدـش  رادـیب  باوخ 

شلزنم هک  نک  لاوئـس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ناوـنع  هب  یتّیـصخش  زا  يوـش  برثـی  دراو  نوـچ  و  تسا ؛  هنیدـم -  رهش 
؟  تساجک

.دیسر یهاوخ  شیوخ  دوصقم  هب  یتفای  ار  وا  نوچ  و 

 . ما هدمآ  امش  رضحم  هب  نونکا  و 

راهظا ناـیاپ  رد  و  دوب ؛ هدز  هیکت  دوخ  ياـصع  رب  هداتـسیا و  هک  درک ، یم  فیرعت  ار  ناـیرج  یلاـح  رد  ینارـصن  درم  دـیوگ : يوار 
 . منیشنب هنیس  هب  تسد  یئامرفب  هزاجا  رگا  تشاد : 
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 . شاب تحار  دازآ و  هکلب  هنیس ،  هب  تسد  نودب  یلو  يراد  نتسشن  هزاجا  تشاد :  راهظا  مالسلا  هیلع  ماما 

؟  یهد یمن  ار  وا  مالس  باوج  ایآ  دناسر ، مالس  دومن  یفّرعم  نم  هب  ار  امش  هک  يدرم  نآ  تفگ :  تسشن و  سپ 

.درادن مالس  باوج  دشاب  هدیورگن  مالسا  نید  هب  هک  ینامز  ات  دیامرف ؛ تیاده  ار  وا  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

شریـسفت میکح ،  رمءا  ّلک  قرفی  اهیف  نیرذـنم  اّنک  اـّن  هکراـبم إ  هلیل  یف  هاـنلزنءا  اـّن  نیبملا إ  باـتکلا  مح و  درک : لاوئـس  ینارـصن 
؟  تسیچ

؛  تسا دوجوم  هدش ،  لزان  مالسلا  هیلع  دوه  رب  هک  یباتک  رد  دشاب ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوصقم  مح  اّما  دومرف : ترضح 
اهیف اّما  و  تسا ؛  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هکرابم  هلیل  اّما  و  دـشاب ؛ یم  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریما  نیبملا  باتکلا  اّما  و 

.دوب دنهاوخ  میکح  اهنآ  همه  هک  دوش ، یم  جراخ  اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  زا  ریثک  ریخ  ینعی ؛  میکح  رمءا  ّلک  قرفی 

رد و  تسیچ ؟  اهیلع  هّللا  مالس  میرم  ترـضح  ردام  مسا  دومرف : داد و  رارق  بطاخم  ار  ینارـصن  هیلع  هّللا  تاولـص  مظاک  ماما  سپس 
؟ دمآ ایند  هب  ینامز  هچ  و  يزور ،  هچ  رد  و  دش ؟ هدیمد  وارد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  حور  يزور  هچ 

 . مناد یمن  تفگ :  ینارصن 

رد و  تسا ؛  هبیهو ))   )) يانعم هب  برع  نابز  رد  هک  دوب ، ثرم ))  )) اهیلع هّللا  مالس  میرم  ترضح  ردام  مان  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هب ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  زین  و  تشاد ؛  یمارگ  ار  زور  نیا  دنوادخ  هک  دش ، نتـسبآ  رهظ  لاوز  ماگنه  هعمج  زور 

.دومن یفّرعم  نیلسم  گرزب  دیع  ناونع 
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.دمآ ایند  هب  تارف  دور  رانک  رد  هبنش ،  هس  زور  رهظ ، زا  لبق  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  و 

؟  تسا هدوب  هچ  یبرع  ینایرس و  نابز  هب  نم  ردام  مسا  تشاد :  هضرع  ترضح  هب  یبلاطم ،  زا  سپ  ینارصن  سپس 

 . تسا هدوب  حیسملادبع  تردپ  مانو  هروقنُع ؛  تا  هّدج  مانو  هّیلاقنع ؛  تردام  مان  دومرف : ترضح 

؟  تسا هدوب  هچ  مّدج  مسا  هک  امرف  هب  نونکا  يدومن ،  نایب  تسرد  حیحص و  تفگ :  ینارصن 

.دندناسر شتداهش  هب  هدرک و  ریگلفاغ  ار  وا  ماش  نایرکشل  زا  يا  هّدع  هک  دوب ، لیئربج  تّدج  مان  دومرف : ترضح 

؟  یئامن یم  باختنا  میارب  ار  یمان  هچ  نونکا  و  دشاب ؛ یم  هچ  نم  مسا  درک : لاوئس  راب  نیا  ینارصن 

 . ما هدیزگ  رب  تیارب  ار  هّللادبع  مان  هک  تسا ،  بیلّصلادبع  وت  مان  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

ندرگ هب  هک  ار  یبیلصو  دومن ؛ يراج  نابز  رب  حورـشم  لماک و  روط  هب  ار  نیتداهـش  و  تفریذپ ؛  ار  مالـسا  ینارـصن  ماگنه  نیا  رد 
 . مزادرپ هب  یسک  هچ  هب  ار  دوخ  تاّربم  تاقدص و  هک  دیئامرفب  روتسد  تشاد :  راهظا  و  دروآ ؛ رد  دوب  هدرک  نازیوآ 

یگدز مه  اب  دیورب و  درب ، یم  رسب  یناوارف  تمعن  هافر و  رد  هک  دش  ناملسم  دمآ و  يراصن  زا  رفن  کی  لبق  یتّدم  دومرف : ترضح 
.دیئامن

رد ار  يرایسب  نوگانوگ  لاوما  متـسه و  فورعم  گرزب و  نادنمتورث  زا  یکی  نم  هّللا !  لوسر  نبا  ای  تفگ :  ناملـسم  هزات  صخش 
 . متسه نآ  ماجنا  هدامآ  یئامرف  رداص  ار  يروتسد  ره  نونکا  ما ،  هدرک  اهر  دوخ  راید 
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(24  .) تفرگ رارق  نّیدتم  بوخ و  ناناملسم  زا  یکی  هک  دومن ، یئامنهار  هظعوم و  ار  وا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  نایاپ  رد 

اهخلم تراسخ  ناربج 

: دنک تیاکح  تشاد ،  رمع  لاس  دون  دودح  رد  هک  یطرق -  دّمحم  دنزرف  یسیع  مان  هب  لاس  نهک  يدرمریپ 

رارق ماظع ))  ُّما   )) مان هب  یهاچ  نیمز  راـنک  و  مدوب ؛  هدرک  تشک  راـیخ  هزبرخ و  دوخ  يزرواـشک  نیمز  لـخاد  اـهلاس  زا  یلاـس  رد 
 . تشاد

دص و زا  شیب  هک  دندرک ، دوبان  تعارز  یمامت  دندروآ و  موجه  يرایسب  ياهخلم  ناهگان  درک ، دشر  دز و  هناوج  تشک  هک  نیمه 
 . متشگ رطاخ  هدرسفا  تحاران و  رایسب  دش ، دراو  تاسخ  نم  رب  رانید  تسیب 

نب یـسوم  ترـضح  كرابم  ینارون و  لامج  هب  داتفا  ممـشچ  ناـهگان  مدوب ،  هتـسشن  يزرواـشک  نیمز  ناـمه  رد  يا  هشوگ  يزور 
 . متساخ رب  زا  ترضح  نآ  مارتحا  هب  مالسلا ،  امهیلع  رفعج 

؟  یتسه یتّیعضو  هچ  رد  و  تسا ؟  روطچ  تلاح  دومرف : سپس  درک و  مالس  تفرگ و  تقبس  نم  رب  ترضح 

.دنتخاس دوبان  ارم  هیامرس  تعارز و  یمامت  دندرک و  هلمح  اهخلم  مدرک :  ضرع 

؟  تسا هدش  دراو  تراسخ  رادقم  هچ  دومرف :

 . ما هدیشک  تمحز  هچنآ  زا  ریغ  رانید ، تسیب  دص و  متفگ : 

؟  یتسه عناق  دوش ، هداد  وت  هب  رانید  هاجنپ  دص و  کی  رگا  دومرف :

.دیامن تیانع  تکرب  دنوادخ  ات  دیئامرف  اعد  مدرک :  ضرع 

 . تفر درک و  تکرح  هاگنآ  دومن و  همزمز  ار  یئاعد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نآ ،  زا  سپ 

هچنآ زا  شیب  و  مدـش ؛  نیمز  يرایبآ  يزرواـشک و  لوغـشم  نم  تفر ،  درک و  یظفاحادـخ  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  یتقو 
(25  .) مدروآ تسد  هب  رانید  رازههد  زا  شیب  هک  دومن ، اطع  ترضح ،  ياعد  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  مدوب ،  راودیما 
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هدشمگ رانید  تخانش 

: دنا هدروآ  یسوم  نب  غبصا  زا  لقن  هب  مهیلع  هّللا  ناوضر  ناگرزب  رگید  یلبر و  موحرم إ 

نآ نورد  هّکس  يرادقم  هک  يا -  هسیک  نایانـشآ  زا  یکی  مدرک ،  تکرح  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترایز ،  دصق  هب  يزور 
 . مهد ترضح  لیوحت  متشاد ،  دوخ  زا  هک  یهجو  رادقم  اب  ات  داد  نم  لیوحت  دوب - 

وبشوخ رطع  گشم و  اب  متـسش و  متـشاد  هارمه  هک  ار  یئاه  هّکـس  زین  و  مداد ؛  وشتـسش  ار  دوخ  مدش ،  هرّونم  هنیدم  دراو  هک  نیمه 
رـضحم هنابـش  سپـس  و  مدوزفا ؛  اهنآ  رب  مدوخ  زا  یکی  اذل  دوب ، ددـع   99 مدرک ،  شرامـش  ار  متـسود  ياه  هّکـس  نوچ  و  مدومن ؛ 

 . مدش بایفرش  ترضح  نآ  كرابم 

ناتروضح میدقت  يا  هیده  مدرگ ،  تیادف  مدرک :  ضرع  تیاهن  رد  تفرگ ،  ماجنا  ترضح  اب  یئاهتبحص  متـسشن و  يرادقم  نوچ 
.دیئامرف لوبق  مراو  دیما  منک ،  یم 

.روایب تسه ،  هچنآ  تشاد :  راهظا  مالسلا  هیلع  ماما 

ار يا  هسیک  زین  تسا -  امش  ناتسود  زا  نایعیش و  زا  هک  ینالف -  متشاد :  هضرع  سپـس  مدرک و  ترـضح  میدقت  ار  دوخ  ياه  هّکس 
 . تسا هداتسرف  امش  يارب 

 . مداد مالسلا  هیلع  ماما  لیوحت  زین  ار  متسود  هسیک  سپ  روایب ، مه  ار  نآ  دومرف : ترضح 

سپس درک و  شخپ  ار  اهنآ  دوخ  كرابم  تسد  اب  و  تخیر ؛  نیمز  يور  ار  اه  هّکـس  دومن و  زاب  ار  نآ  تفرگ و  ار  هسیک  ترـضح 
: دومرف داد و  نم  هب  و  تشادرب ،  دوش  لماک  ددع  دص  ات  مدوب  هتخادنا  هسیک  نورد  هک  ار  مدوخ  هّکس  نآ 
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(26  .) تسا هدوب  تسرد  ددع  نامه 99  ددع و  اب  هن  تسا ،  هداتسرف  ام  يارب  نزو  اب  ار  اه  هّکس  ینالف 

تسا ناسنا  شخب  تاجن  تفرعم 

: دنا هدروآ  دوخ  ياهباتک  رد  ناگرزب  زا  يرایسب 

 . تشاد رارق  ّصاخ  ّماع و  هّجوت  دروم  دوب و  دباع  دهاز و  يدرف  هّللادبع ،  نب  نسح  مان  هب  یصخش 

نم دزن  دومرف : دید  ار  وا  ترضح  هک  نیمه  تشاد ،  روضح  دجسم  رد  زین  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دش ، دجـسم  دراو  يزور 
.ایب

رایـسب ار  نآ  تسه ،  وت  رد  هک  یتلاح  ّیلعوبا ! يا  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـمآ ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدـخ  هّللا  دـبع  نب  نسح  نوچ 
ینک و وجتـسج  ار  نآ  تسا  مزال  يرادـن ،  تفرعم  تخانـش و  هک  تس  نآ  وت  صقن  اهنت  تسا و  هدرک  نامداش  ارم  مراد و  تسود 

 . یبایب

؟ دیآ یم  تسد  هب  هنوگچ  تسیچ و  تفرعم  مدرگ ،  تیادف  هّللا !  لوسر  نباای  تشاد :  راهظا  نسح 

 . شاب ثیدح  لها  وش و  هیقف  نید  لئاسم  هب  تبسن  ورب  دومرف :

؟  مزومایب تفرعم  یسک  هچ  زا  هک  تساوخ  حیضوت  نسح 

 . منک تیئامنهار  ات  روآ  نم  دزن  ار  نآ  یتفرگارف ،  ار  یبلطم  نوچ  و  زومایب ، هنیدم  لها  نادنمشناد  ءاهقف و  زا  دومرف : ترضح 

وا زا  ار  یتلاح  نینچ  ترـضح  یتقو  تشگ ،  زاـب  ترـضح  دزن  تفرگارف و  ءاـملع  زا  ار  یلئاـسم  دومن و  تکرح  هّللادـبع  نب  نسح 
 . سانشب ار  نآ  ریگارف و  ار  تفرعم  ورب  دومرف : دید ،

درک تاقالم  ترضح  اب  نسح  دوب ، شا  هعرزم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  يزور  هک  نآ  ات  دش ، رارکت  راب  دنچ  تکرح  نیا 
تیاده و تفرعم ،  تقیقح  یئاسانش  رب  ارم  هک  نآ  رگم  منک ،  یم  تیاکش  وت  هیلع  رب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  تفگ :  و 

؟  ینک یئامنهار 
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ماما نسح ،  ماما  سپس  و  تسا ؛  مالسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملاریما  هّللا  لوسر  هفیلخ  ماما و  نیلّوا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  نآ ،  زا  دعب 
لاوسر نبا  ای  تفگ :  نسح  مهیلع .)  همالـس  هّللا و  تاولـص   ) قداص رفعج  ماما  رقاب ، دّـمحم  ماما  نیـسحلا ،  نبا  ّیلع  ماما  نیـسح ، 

؟  تسیک زورما  ماما  هّللا ! 

 . متسه ادخ  تّجح  ماما و  نم  دومرف : ترضح 

؟  منک لالدتسا  نآ  اب  هک  يراد  يا  هناشن  لیلد و  ایآ  تفگ : 

.ایب نم  يوس  هب  نک و  تکرح  دیوگ : یم  رفعج  نب  یسوم  هک  وگب  و  ورب ، تخرد  نآ  دزن  دومرف :

يوس هب  تخرد  تفاکـش و  نیمز  مدید  مدناسر ،  ار  ترـضح  مایپ  و  مدمآ ؛  تخرد  کیدزن  نوچ  مسق ،  دنوادخ  هب  دیوگ : نسح 
نآ سپ  درگرب ، دومن : هراشا  تخرد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  داتسیا ، دمآ و  راوگرزب  نآ  يولج  هک  نآ  ات  درک  تکرح  ترـضح 

(27  .) تشگرب تخرد 

: دنا هدرک  تیاکح  نیخّروم  نیثّدحم و  دارفا  اب  توافتم  دروخرب 

اب مارتحا  تّزع و  اب  نابرد  دـش و  هفیلخ  رابرد  دراو  دوب ، یغالا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  يزور 
.دندروآ ياج  هب  ترضح  نآ  زا  ینایاش  مارتحا  زین  رضاح  دارفا  مامت  هک  يروط  هب  درک ، دروخرب  ترضح 

نیا درم  نیا  هب  تبـسن  مدرم  ارچ  تفگ :  تشاد -  مان  زیزعلادـبع  هک  نابرد -  نآ  هب  يراصنا -  عیفن  مان  هب  فلاخم -  دارفا  زا  یکی 
 . منک راسمرش  اوسر و  ار  وا  مراد  میمصت  دننک ، یم  میرکت  مارتحا و  همه 

نآ دنراد ، هارمه  بسانم  باوج  هشیمه  هک  دنتسه  يا  هداوناخ  زا  دارفا  نیا  نوچ  وش ؛ فرـصنم  دوخ  میمـصت  زا  تفگ :  زیزعلادبع 
.دنام یهاوخ  راع  گنن و  رد  رمع  کی  تقو 
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وت دیـسرپ : تفرگ و  ار  ترـضح  غالا  راسفا  يراصنا  عیفن  دـمآ ، نوریب  هفیلخ  دزن  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هک  نیمه  لاـح  نیا  اـب 
؟  یتسیک

!؟  ینک یم  حرطم  هک  تسا ،  یلاوئس  هچ  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

هّللا لیلخ  میهاربا  دنزرف  و  هّللا ،  حیبذ  لیعامـسا  دـنزرف  هّللا ،  بیبح  دّـمحم  دـنزرف  نم  یهاوخب ،  ارم  بسن  هچنانچ  دوزفا : سپـس  و 
 . متسه

تسا هدینادرگ  بجاو  نیملسم  همه  رب  وت و  رب  دنوادخ  هک  تسا  یئاج  نامه  نم  رهش  ینک ،  یم  لاوئـس  نم  راید  رهـش و  زا  رگا  و 
.دنور اج  نآ  هب  ّجح  کسانم  ماجنا  يارب  هک 

دنشاب یم  دنسروخان  تناشیک  مه  وت و  هب  تبسن  نم  ناتسود  ادخ ، هب  دنگوس  سپ  یتسه ؛  ایوج  ما  هلیبق  هداوناخ و  تهج  زا  رگا  و 
اهنآ اـب  میهاوخ  یمن  اـم  نادرگ و  ادـج  شیرق  زا  ار  اـم  ناـشیک  مه  دـنتفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هب  هک  یئاـج  اـت 

 . مینک یگدنز 

اب هک  تسا  هداد  روتـسد  لاعتم  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  هداوناخ و  نامه  ام  یبلط ؛  یم  ارم  ماقم  ترهـش و  تهج  زا  هچنانچ  و 
.دوش ام  زا  يدای  بجاو ،  زامن  ره  رد  دّمحم )) لآ  دّمحم و  ّیلع  ّلص  ّمهّللا   : )) تالمج نیا 

 . نک اهر  ار  غالا  نونکا  میتسه ،  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر  دّمحم  تیب  لهاو  لآ  ام  هک  نادب ،  سپ  دومرف : هاگنآ  و 

(28) .دناشک بقع  ار  دوخ  مامت ،  يراوخ  ّتلذ و  اب  و  درک ؛ اهر  ار  غالا  راسفا  يراصنا  عیفن  سپ 
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: دنک تیاکح  عیبر  نب  لضف  امن  تسود  نمشد  اب  دروخرب 

ترـضح ینعب ؛  يزاجح  نیا  دیاب  الا ن  نیمه  تفگ :  دش و  دراو  نم  رب  تسد  هب  ریـشمش  بضغ ،  تلاح  اب  دیـشّرلا  نوراه  يزور 
 . ینک رضاح  اج  نیا  ار  وا  یهدن و  شناما  تسه ،  هک  یتلاح  ره  رد  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 

هدش تسرد  امرخ  تخرد  ياه  هخاش  ریصح و  اب  هک  يا  هناخ  هب  هک  نآ  ات  مدرک  تکرح  ترضح  تنوکس  ّلحم  يوس  هب  نم  سپ 
؟  مهاوخ یم  ار  تیالوم  رب  دورو  هزاجا  متفگ :  تشاد ،  روضح  اج  نآ  رد  یهایس  مالغ  مدیسر ؛  دوب ،

نوراه متفگ :  مالـس ،  ضرع  زا  سپ  مدـش ،  لزنم  دراو  نوچ  لخاد ،  ایب  درادـن ، ریزو  نابرد و  بجاح و  نم  يالوم  تفگ :  مالغ 
 . تسا هدرک  بلط  ار  امش  دیشّرلا 

!؟  تسا راک  هچ  نوراه  اب  ارم  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

؟ دنک یمن  تیافک  تمعن  همه  نآ  اب  ایآ 

ناطلس زا  ّتیعبت  دوب : هدومرفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  رگا  تشاد :  راهظا  دومن و  تکرح  تعرـس  اب  نآ ،  زا  سپ  و 
 . مدمآ یمن  زگره  تسا ،  بجاو  هّیقت  تلاح  رد 

.دوب كانبضغ  رایسب  هک  نوچ  دیشاب ، نوراه  هجنکش  تبوقع و  هدامآ  هّللا !  لوسر  نبا  ای  متشاد :  هضرع 

ار یبیسآ  نیرتمک  دناوت  یمن  زورما  دیشّرلا  نوراه  و  تسا ،  ترخآ  ایند و  مامت  کلام  هک  تسا  یـسک  نم  هارمه  دومرف : ترـضح 
 . یلاعت هّللاءاشنا  دیامن ، دراو  نم  هب 

 . مدشن نآ  هّجوتم  نم  هک  درک  يا  همزمز  دیناخرچ و  هبترم  هس  دوخ  رس  فارطا  ار  دوخ  كرابم  تسد  سپس  و 
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مدـید مدـش ،  دراو  دیـشّرلا  نوراه  رب  نمو  داتـسیا  نوریب  ترـضح  میدیـسر  هراـم  ـالاراد  يولج  هک  نیمه  میدرک و  تکرح  سپس 
؟  يدروآ ار  میومع  رسپ  ایآ  تفگ :  داتفا  نم  رب  شمشچ  نوچ  و  تسا ؛  نادرگرس  تحاران و  هدرم  هّچب  ردام  دننامه 

 . یلب متفگ : 

؟  يا هدناسرن  وا  هب  هک  یبیسآ  تشاد :  راهظا 

.ریخ متفگ : 

.دوش دراو  وگب : تفگ : 

رد ار  وا  تفر و  ترضح  لابقتسا  هب  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  نوراه  دش ، دراو  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نوچ 
.دندرک هقناعم  رگیدکی  اب  تفرگ و  شوغآ 

میرکت مارتحا و  اب  ار  ترـضح  هاگ  نآ  و  يدـمآ ؛  شوخ  ومع ! رـسپ  يا  تفگ :  درک و  باـطخ  ترـضح  هب  دیـشّرلا  نوراـه  سپس 
؟  یئآ یمن  ام  تاقالم  هب  و  يا ؛  هدرک  هطبار  عطق  ام  اب  هک  تسا  هدش  هچ  تشاد :  راهظا  دیناشن و  دوخ  رانک 

 . يا هتشگ  ایند  هب  دنم  هقالع  تسا و  هتشگ  ناوارف  وت  تمعن  تسایر و  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ماما لیوحت  ار  ایاده  نآ  سپـس  و  دـننک ؛ هدامآ  شترـضح  يارب  يدنمـشزرا  دّدـعتم و  يایادـه  ات  داد  روتـسد  نوراه  نآ ،  زا  سپ 
.داد مالسلا  هیلع  مظاک 

ار ایادـه  نیا  دـبای ، شیازفا  اهنآ  لسن  ات  منک  کمک  ناشجاودزا  رما  رد  مشاـه  ینب  ناـناوج  هب  متـساوخ  یمن  رگا  دومرف : ترـضح 
 . تفر دومن و  تکرح  سپس  و  متفریذپ ؛  یمن 

هب تفر ،  دـش و  جراخ  هفیلخ  رابرد  زا  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نوچ  دوزفا : تیاکح  نیا  همادا  رد  عیبر  نب  لضف 
تّزع و اب  زین  و  يدرک ؛  شمیدـقت  اـهبنارگ  یئایادـه  نونکا  یلو  یتشاد ،  تراـسج  بیذـعت و  میمـصت  وت  متفگ :  دیـشّرلا  نوراـه 

؟ دیدرگ شیوخ  لزنم  یهار  مارتحا 
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دـندش و دراو  نم  رب  حّلـسم  سانـشان و  رفن  دـنچ  مداتـسرف ،  وا  لاـبند  هب  ار  وت  هک  نیمه  تشاد :  راـهظا  باوج  رد  دیـشّرلا  نوراـه 
یعس سپ  مینادرگ ؛  یم  دوبان  ار  نآ  لها  خاک و  مامت  یناسرب ،  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هب  یبیـسآ  هچنانچ  دنتفگ : یگمه 

 . یئامن دروخرب  ناسحا  یکین و  هب  وا  اب  نک 

ّرـش هنوگچ  متـشاد :  هضرع  متفر و  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تمدـخ  یحابـص  دـنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـیوگ : عیبر  نب  لضف 
؟ دیسرن امش  هب  یبیسآ  چیه  هّللا  دمح  هب  و  يدومن ؛  فرطرب  عفد و  تدوخ  زا  ار  دیشّرلا  نوراه 

ارم دنوادخ  مدـناوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نینمؤملاریما ،  ترـضح  مّدـج  ياعد  دومرف : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 
(29) .دومن تیافک 

تیاکح تسا -  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ناتـسود  باحـصا و  زا  یکی  هک  لاّمج -  ناوفـص  هملظ  اب  راک  کمک و  ای  يدوبان 
: دنک

ینب تموکح  هاگتـسد  رد  هک  يدـبع -  ناورم  نب  داـیز  ماـن  هب  نینمؤم  زا  یکی  هک  مدوب ،  ترـضح  نآ  كراـبم  رـضحم  رد  يزور 
.دش دراو  ترضح  نآ  سلجم  هب  تشاد -  يراکمه  ساّبعلا 

؟ دیراد اهراک  رد  یگنهامه  يراکمه و  اهنآ  اب  ایآ  دومرف : درک و  باطخ  وا  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

 ! مرورس الوم و  يا  يرآ ،  تفگ :  دایز 

!؟  ینک یم  نینچ  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

شاعم و نیمءات  هک  مرادـن  مه  یتورث  لام و  و  مشاـب ؛  یم  دـنم  هلئاـع  زین  و  مدـنموربآ ،  رادوربآ و  يدرم  نم  مرورـس !  يا  تفگ : 
 . منک یگدنز 
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ار مندـب  ياهتـشوگ  مدرگ و  هعطق  هعطق  متفیب و  نیمز  هب  نامـسآ  زا  هچناـنچ  دـنگوس ، اـتکی  يادـخ  هب  داـیز ! يا  دوـمرف : ترـضح 
 . مشاب هتشاد  ترشاعم  يراکمه و  ناملاظ  نیا  نیا  اب  هک  نآ  ات  تسا  رتهب  میارب  نیا  دننک ، ادج  ناگدنرپ 

؟ دومن يراکمه  اهنآ  اب  ناوت  یم  یتروص  هچ  رد  سپ  هّللا !  لوسر  نبا  ای  مدیسرپ :  دیوگ : ناوفص 

يریـسا يدازآ  ای  ینمؤم  تاجن  يارب  هک  دومن  يراـکمه  اـهنآ  اـب  دوب و  اـهنآ  راـنک  ناوت  یم  یتروص  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دشاب راتفرگ  اهنآ  لاگنچ  رد  هک  دشاب ،

 . تسا هداد  كاندرد  باذع  هدعو  ناملاظ  ِناکدنهد  کمک  هب  لاعتم  دنوادخ  تروص ،  نیا  ریغ  رد  و 

هچنآ و  تسا ؛  اهراک  همه  تالاح و  همه  رظان  دهاش و  لاعتم  دنوادخ  هک  شاب ،  بظاوم  سپ  دوزفا : مالـسلا  هیلع  ماما  نآ ،  زا  دعب 
(30) .دهد یم  ماجنا  دیامن ، هدارا  هک  ار 

 : تسا هدروآ  دوخ  فیرش  باتک  رد  هیلع  هّللا  همحر  يدنوار  موحرم  ضیرم  زا  لبق  هدننک  هیرگ  گرم 

: دیوگ یسوم  نب  نسح  مان  هب  مالسلا ،  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  نادنزرف  زا  یکی 

فارطا نایانـشآ ،  ناتـسود و  زا  یـضعب  شا و  هداوناخ  تفرگ .  رارق  گرم  رتسب  رد  دش و  ضیرم  تخـس  رفعج  نب  دّـمحم  میومع 
 . تسیرگ یم  درک و  یم  یتقاط  یب  رایسب  هک  دوب  رفعج  نب  قاحسا  شردارب ،  هلمج  نآ  زا  و  دندوب ؛ هتفای  روضح  شرتسب 

رفعج نب  دّـمحم  شردارب ،  رتسب  کیدزن  قاتا  زا  يا  هشوگ  رد  دـش و  دراو  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  مردـپ ،  نیب ،  نیمه  رد 
جراخ قاتا  زا  تساـخرب و  سپـس  تسیرگن و  نارـضاح  رگید  ضیرم و  هرهچ  هب  یتاـظحل  دارفا ، یئوجلد  زا  سپ  و  دومرف ؛ سولج 

 . تشگ
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هک دـننک ، یم  شنزرـس  ار  امـش  لزنم  لـها  متفگ :  يو  هب  هار  نیب  رد  مدرک و  تـکرح  ترـضح  نآ  هارمه  زین  نـم  دـیوگ : نـسح 
؟  يور یم  ینک و  یم  اهر  اهنت  ار  وا  امش  تقو  نآ  تسا و  هتفرگ  رارق  گرم  تارکس  رد  تلاح  نیا  اب  تردارب 

ضیرم و  دریم ؛ یم  ضیرم  زا  لـبق  دومن ، یم  یتحاراـن  راـهظا  رایـسب  درک و  یم  هیرگ  هک  نآ  نسح !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
.دومن دهاوخ  هیرگ  یتحاران و  قاحسا  شردارب ،  يازع  رد  دش و  دهاوخ  بوخ 

دیدرگ ضیرم  تخـس  قاحـسا  شردارب ،  دش و  ملاس  بوخ و  رفعج  نب  دّمحم  میومع  زور ، ود  یکی  تشذگ  زا  سپ  دوزفا : نسح 
 . تفرگ رارق  گرم  رتسب  رد  و 

.دوب دّمحم  شردارب  هلمج  نآ  زا  دنتسیرگ و  یم  هدش و  عمج  وا  رتسب  درگ  نایانشآ  ناگتسب و 

رد دّـمحم  شردارب  و  دومن ؛ تلحرر  ایند  زا  تفرگ و  رارق  گرم  لاگنچ  رد  قاحـسا  مالـسلا  هیلع  ماـما  شیاـمرف  قبط  تیاـهن  رد  و 
.درک یم  هیرگ  وا  يازع  متام و 

(31) .دمآ رد  تسرد  حیحص و  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  یئوگ  شیپ  تقیقح  رد  و 

هیلع مظاک  یـسوم  ماما  باحـصا  ثیدـح و  نایوار  زا  یکی  لقن  هب  هیلع ،  هّللا  همحر  ینیلک  موحرم  نآ  ناـمرد  نادـند و  درد  عاونا 
: دنک تیاکح  مالسلا 

نایب یبلاطم  نآ  يوراد  نادند و  درد  عاونا  اه و  هّثل  یتحاران  نوماریپ  راوگرزب  نآ  هک  مدوب  ترضح  نآ  فیرـش  رـضحم  رد  يزور 
هدـناسیخ و ار  اهنآ  سپـس  ینک ،  یم  تسوپ  ار  مدـنگ  هناد  دـنچ  دـشاب ، یلاـخوت  هدـش و  هدروخ  تنادـند  هچناـنچ  هکنیا :  دومرف ،

 . یناکچ یم  دنک ، یم  درد  تسا و  هدش  خاروس  هک  ینادند  نآ  لخاد  ار  هراصع  نآ  زا  هرطق  دنچ  يریگ و  یم  ار  اهنآ  هراصع 
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داد یهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  بش  هس  تّدـم  هب  یهد و  یم  رارق  نادـند  نامه  نورد  یئامن و  یم  هتـشغآ  نآ  هب  ار  يا  هبنپ  هاگنآ  و 
 . یباوخب تشپ  رب  دیاب  هک  نآ  نمض  ددرگ ، فرطرب  نآ  درد  هّللاءاش  نا  ات 

ار مدنگ  هراصع  نامه  زا  هرطق  هس  ای  ود  بش ،  هس  تّدم  هب  دیاب  تسا ،  هداتفا  نآ  رد  داب  طقف  درادـن و  یگدروخ  نادـند  رگا  یلو 
.دوش لصاح  يدوبهب  دنوادخ  نذا  هب  هّللاءاش  نا  ات  یناکچب  دراد  رارق  كاندرد  نادند  نآ  تمس  هک  یشوگ  لخاد 

: دومرف نوخ  راشف  اه و  هّثل  يزیرنوخ  ناهد و  یتحاران  هرابرد  مظاک  یسوم  ماما  نینچمه 

شا هشوگ  سپـس  یهد و  یم  رارق  لِگ  بلاق  رد  ار  نآ  ینک و  یم  ادیپ  دشاب ، هدش  درز  هزات  هک  لهجوبا  هناودنه  هلظنح  ددع  کی 
 . یشارت یم  یمارآ  هب  ار  نآ  نورد  وقاچ  اب  خاروس و  ار  نآ  زا 

دننام دشوجب و  بوخ  ات  يراذگ  یم  شتآ  يور  هدرک و  طولخم  نآ  اب  دشاب  شرت  دایز  هک  یئامرخ  هکرـس  يرادـقم  نآ ،  زا  سپ 
.ددرگ هریش 

و هداد ؛  ژاسام  نآ  هلیسو  هب  بوخ  ار  اه  هثل  ناهد و  لخاد  هتـشادرب و  ار  نآ  زا  تشگنا  کی  هزادنا  هب  دش ، درـس  هک  نیا  ضحم  هب 
 . یئامن یم  هضمضم  هکرس  اب  سپس 

(32) .ددرگ فرطرب  ناهد  اه و  هثل  یتحاران  هّللاءاش  نا  ات  یهد  یم  ماجنا  هبترم  نیدنچ  ار  شور  نیا  و 

فلتخم ياهباتک  رد  ناـگرزب  رگید  دـیفم و  خیـش  قودـص و  خیـش  موحرم  یـساّبع  یمـشاه و  تاداـس  قرف  و  نوراـه ؛  اـب  هرظاـنم 
(33 :) دنا هدرک  تیاکح 
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: دومرف ّصاخ ، باحصا  زا  یضعب  عمج  رد  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نسحلا ،  وبا  ترضح 

ایآ تفگ :  داد ؛ ارم  مالس  باوج  هک  نآ  زا  سپ  يو  مدرک ،  مالـس  مدش  دراو  وا  رب  نوچ  درک و  راضحا  ارم  دیـشّرلا  نوراه  يزور 
!؟ دنیامن تفایرد  تایلام  مدرم  زا  هفیلخ  ود  تسا  نکمم 

زا یثیدح  یناد  یم  حالص  رگا  يریذپب ،  ار  ام  نانمشد  ياوتحم  یب  نخـس  ادابم  امن ، تیاعر  ار  یهلا  ياوقت  شاب و  بظاوم  متفگ : 
 ! مناوخب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

 . تسین یعنام  تفگ :  نوراه 

اب ناشیوخ  ندـب  هچنانچ  انامه  دومرف : لقن  مهیلع  هّللا  تاولـص  ادـخ  لوسر  مّدـج  زا  شراوگرزب ،  ناردـپ  زا  مردـپ  متـشاد :  راهظا 
متفر و ولج  سپس  و  هد ؛  رارق  نم  تسد  رد  ار  تتـسد  نیا  ربانب  دروآ ؛ یم  دوجو  هب  شمارآ  کیرحت و  دننک ، ادیپ  سامت  رگیدکی 
 ، تسا هتفگ  تسار  تّدج  زین  یتفگ و  تسار  شاب ،  هتـشادن  یتشحو  رگید  تفگ :  دیناشن و  دوخ  رانک  تفرگ و  ارم  تسد  نوراه 
ار اه  نآ  خساپ  یـسک  هک  منک  یم  حرطم  ار  ییاه  لاوئـس  نونکا  تفرگ ،  ياج  ملد  رد  وت  یتسود  مدرک و  ادـبپ  شمارآ  نوکس و 

مهد یمن  ّتیمها  وت  هیلع  رب  ار  یسک  چیه  نخس  نیا ،  زا  سپ  مراذگ و  یم  دازآ  ار  وت  يداد ،  یحیحص  باوج  هچنانچ  دناد ، یمن 
.

 . میوگ یم  خساپ  مدوب  ناما  رد  رگا  نک ،  لاوئس  یهاوخ  یم  هچنآ  متفگ : 

.دوب یهاوخ  ناما  رد  دوبن  هّیقت  يور  زا  باوج  یتفگ و  تسار  هچانچ  تشاد :  راهظا  نوراه 
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بلّطملادبع لسن  زا  امـش  ام و  هک  نآ  لاح  و  دیراد ؟ يرترب  ام  رب  و  دیا ؛ هدش  هداد  حیجرت  ام  رب  امـش  یلیلد  هچ  هب  تفگ :  سپـس  و 
.دوب میهاوخ  ومع  رسپ  میتسه و 

ود نآ  ردام  زا  ریغ  شردام  ساّبع ،  یلو  دنا ؛ هدوب  ردام  ردپ و  کی  زا  بلاط  وبا  هّللادبع و  هک  تسا  نآ  تهج  هب  متفگ :  خـساپ  رد 
.دنتسه یکی  ردپ  تهج  زا  طقف  دوب و  رفن 

اهامـش هک  نآ  لاح  دـنمان و  لوسّرلا  ینب  لوسر  ترـضح  نارـسپ  ار  امـش  مدرم  هک  دـیهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  هنوگچ  تفگ :  سپس 
؟ درادن یشقن  ردام  دوش و  یم  بوسنم  دوخ  دادجا  هب  ردپ  هیحان  زا  ناسنا  دیتسه و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  نادنزرف 

يراگتـساوخ دوخ  يارب  ار  وت  رتخد  ددرگ و  هدـنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  هچنانچ  متـشاد :  راهظا  نینچ  نوراه  باوج  رد 
؟  ینک یم  لوبق  ایآ  دیامن ،

 . یلب داد : خساپ 

 . مریذپ یمن  دیامن ، يراگتساوخ  نم  زا  هچنانچ  یلو  متفگ : 

؟ ارچ تفگ :  نوراه 

 . يا هدمآ  ایند  هب  يرگید  زا  وت  نکیل  ما ،  هدش  ّدلوتم  وا  طّسوت  نم  نوچ  مداد :  باوج 

هتخانش درم  هلیسو  هب  صخش  يرارذ  هک  نآ  لاح  و  دیمان ؛ یم  هّللا  لوسر  هّیّرذ  ار  دوخ  هنوگچ  دیسرپ : دیـشّرلا  نوراه  نآ ،  زا  سپ 
؟ دیشاب یم  هّللا  لوسر  رتخد  نادنزرف  اهامش  دوش و  یم 

نادنزرف امش  دوزفا : زین  و  میوگ ؛  خساپ  ات  دیزرو  رارصا  تفریذپن و  وا  یلو  دراد ، روذعم  ارم  لاوئس  نیا  باوج  زا  ات  متساوخ  وا  زا 
یفّرعم هیلع -  هّللا  تاولـص  هّللا -  لوسر  يرارذ  نیملـسم و  ربهر  سیئر و  ار  ناتدوخ  ارچ  دیتسه ؛ مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  ّیلع 

!؟ دینک یم 
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یسوم و دواد و  میهاربا و  ترـضح  هّیّرذ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دنوادخ  ناطیـش ،  ّرـش  زا  مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  متفگ :  باوج  رد 
؟  تسیک یسیع  هک  وگب  نونکا  تسا ،  هدرک  یفّرعم  مالسلا  مهیلع  نامیلس 

 . تشادن ردپ  یسیع  داد : خساپ  نوراه 

 . تسا هتفرگ  رارق  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  يرارذ  زا  میرم  شردام ،  قیرط  زا  نیا  ربانب  متفگ : 

؟  میازفیب ای  ینک  یم  تیافک  ایآ  میشاب ،  یم  ادخ  ربمغیپ  هّیّرذ  ردام  فرط  زا  زین  ام  نینچمه  و 

؟  هدب يرتشیب  حیضوت  تفگ : 

نانز و نارـسپ و  طـقف  تشاد :  راـهظا  دـیامن ، هلهاـبم  يراـصن  اـب  تساوخ  هیلع  هّللا  تاولـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  نآ  متفگ : 
سپ درب ؛ هارمه  ار  مالـسلا  مهیلع  ءارهز  ّیلع و  نیـسح ،  نسح ،  ماـما  اـهنت  و  میئاـمن ؛  نـیرفن  رگیدـکی  هراـبرد  میـشاب و  ناـمدوخ 

 . میتسه وا  هّیّرذ  دنزرف و  مه  ام  دیمان ، دوخ  دنزرف  ار  نیسح  نسح و  ماما  هک  روطنامه 

.دش دهاوخ  هدروآرب  هک  امن  حرطم  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  تالگشم و  تفگ :  درک و  نیسحت  ارم  دیشّرلا  نوراه  نایاپ ،  رد 

؟ ددرگ زاب  شلایع  لها  رانک  شّدج ،  مرح  هب  تیومع  زسپ  یهد  هزاجا  هک  تسا  نیا  نم  هتساوخ  نیلّوا  متفگ : 

 . مینک یسررب  تشاد :  راهظا  باوج  رد 

(34) .دنیامن سوبحم  کهاش  نب  يدنس  دزن  ار  ترضح  ات  داد  روتسد  نوراه  هک  تسا  هدش  هتفگ  تیاور  همادا  رد 

؟  تسیک زا  هانگ  اجک و  راردا 

 : تسا هدش  دراو  یفلتخم  ياهباتک  رد 

دراو مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  نامز  رد  دشاب -  یم  ّتنـس  لها  زا  اه  یفنح  هقرف  ماما  ربهر و  هک  هفینحوبا -  اهلاس  زا  یکی  رد 
 . تسشن دورو ، هزاجا  راظتنا  هب  ترضح  لزنم  يورهار  رد  و  دش ؛ شلزنم  یهار  ترضح  نآ  رادید  دصق  هب  دیدرگ و  هبّیط  هنیدم 
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اجک بیرغ  یصخش  امش  رهـش  رد  دیـسرپ : وا  زا  هفینحوبا  دمآ ، نوریب  مالـسلا  هیلع  ماما  لزنم  زا  یلاسدرخ  كدوک  نیب ،  نیمه  رد 
؟ دنک تجاح  عفد  راردا و  دناوت  یم 

راوید راـنک  راد ، هویم  ناـتخرد  ریز  بآ ،  رهن  راـنک  دوـمن : راـهظا  سپـس  دز و  هیکت  راوـید  نآ  رب  تسـشن و  راوـید  راـنک  كدوـک 
.درادن یعنام  دشاب  رگید  ياجک  ره  دراوم  نیا  زا  ریغ  و  دشابن ؛ هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  صاخشا ،  روبع  ّلحم  ریسم و  رد  دجاسم ،

؟  تسیچ وت  مان  مدیسرپ :  دوب ، روآ  بّجعت  نم  يارب  كدوک  نآ  زا  یباوج  نینچ  دیوگ : هفینحوبا 

 . متسه بلاطوبا  رسپ  ّیلع ، رسپ ، نیسح  رسپ  ّیلع ، رسپ  دّمحم ، رسپ  رفعج ، رسپ  یسوم ،  نم  تفگ : 

؟ دریگ یم  همشچرس  هنوگچ  تسا و  یسک  هچ  زا  هانگ  متفگ : 

: دراد ار  تلاح  دنچ  نیا  زا  یکی  اطخ  هانگ و  دومرف :

ار وا  سپـس  و  ددرگ ؛ شا  هدنب  هانگ  ثعاب  ببـس و  لاعتم  دنوادخ  هک  تسین  راوازـس  حیحـص و  هک  دشاب ، دیاب  دنوادخ  فرط  زا  ای 
.دهد رارق  باذع  دروم 

کیرـش دـنوادخ ، دـننام  یکیرـش  تسا  حـیبق  هک  نوچ  تسین  حیحـص  مه  نآ  هک  دـشاب ، یم  هدـنب  دـنوادخ و  فرط  زا  هک  نآ  اـی 
.دنک باذع  هانگ  ماجنا  رب  ار  دوخ  فیعض 

 . تسا نیمه  زین  بلطم  ّقح  هک  دنز ، یم  رس  ناسنا  دوخ  زا  اطخ  هانگ و  هک  نآ  ای  و 

یم شا  هدـنب  هب  تبـسن  وا  ّتبحم  مرک و  لضف و  يور  زا  دـشخبب  دـیامن و  وفع  رگا  و  دراد ؛ ّقح  دـیامن ، باذـع  دـنوادخ  رگا  سپ 
(35) .دشاب
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اذغ هارمه  يزبس  ترورض 

: دیوگ ینیادم  قفّوم  مان  هب  یصخش 

.دومن توعد  راهان  فرص  تهج  ارم  ّدج  مالسلا ،  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  يزور 

يزبس هک  دش  هّجوتم  ترـضح  میروخب ،  اذغ  هک  میتسـشن  دندرک ، نهپ  ار  هرفـس  دیـسر و  ارف  اذغ  فرـص  عقوم  نوچ  تفگ :  مّدج 
رد هک  يا  هرفـس  یتسناد  یمن  ایآ  دومرف : دوخ  تمدخ  شیپ  مالغ و  هب  دیـشک و  اذـغ  ندروخ  زا  تسد  تسین ،  هرفـس  رـس  ندروخ 

.روایب يزبس  يرادقم  عیرس  مروخ ،  یمن  اذغ  دشابن  يزبس  نآ 

ياذغ دومن  عورش  ترضح  و  داهن ، مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  يولج  دروآ و  يزبس  يرادقم  يا  هظحل  زا  سپ  تفر و  ترـضح  مالغ 
(36) .دیامن لیم  يزبس  هارمه  هب  ار  دوخ 

 : تسا هدروآ  دوخ  نیّیبلاطلا  لتاقم  باتک  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  نادان  نمشد  اب  دروخرب 

یم یئوگدب  دز و  یم  یتشز  یفرح  شترـضح  رـس  تشپ  یـسک  رگا  هک  دوب  نینچ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  قالخا  شور و 
.داتسرف یم  شیارب  يا  هیده  هکلب  درک ، یمن  یتحاران  راهظا  مالسلا  هیلع  ماما  درک ،

: دنا هدروآ  یفلتخم  ياهباتک  رد  نیخّروم  نینچمه 

یم ازـسان  مانـشد و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  هب  درک ، یم  تاقالم  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  هاگره  باّطخ  نب  رمع  نادـنزرف  زا  یکی 
هّللا لوسر  نبا  ای  دنتفگ : یم  ترضح  نایفارطا  ناتسود و  ّبترم  .داد و  یم  رارق  ّتیذا  رازآ و  دروم  ار  ترضح  هویش  نیدب  تفگ و 
یم وا  تازاجم  عنام  و  دومن ؛ یم  يریگولج  راک  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نکیل  و  مینک ،  دوبان  تازاجم و  ار  وا  اـت  دـیئامرف  هزاـجا  ! 

؟ دنک یم  هچ  و  تساجک ؟  صخش  نیا  راک  ّلحم  دیسرپ : دوخ  ناتسود  زا  ترضح  يزور  .دیدرگ 
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دش و دوخ  غالا  بکرم  راوس  ترضح  تسا .  يزرواشک  لوغشم  اجنآ  رد  اهزور  دراد ، يا  هعرزم  هنیدم  فارطا  رد  دنتشاد : هضرع 
.دیدرگ وا  لوصحم  اهتعارز و  دراو  غالا  اب  دیسر ، هعرزم  هب  نوچ  و  تشگ ؛  راپسهر  نابز ،  دب  صخش  نآ  هعرزم  يوس  هب 

وا کیدزن  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  ترضح  یلو  نکن ؛  لامدگل  ار  ام  تعارز  دیشک : دایرف  يا ،  هنحـص  نینچ  ندید  اب  صخـش  نآ 
نیا يارب  ردقچ  دومرف : نآ  زا  دـعب  و  دـیدرگ ؛ حازم  یخوش و  لوغـشم  وا  اب  تسـشن و  شرانک  دـش و  هدایپ  غالا  زا  سپـس  دیـسر و 

؟  يا هدرک  هنیزه  تعارز 

؟  يربب هرهب  هک  يراد  دیما  وزرآ و  رادقم  هچ  نآ ،  زا  دوس  دمآرد و  يارب  دومرف : ترضح  رانید ، دص  تفگ : 

؟  يدنموزرآ رادقم  هچ  مدیسرپ :  دومرف : ترضح  مناد ،  یمن  بیغ  ملع  تفگ :  خساپ  رد 

تدوخ لام  مه  تعارز  دـمآرد  دومرف : تفطالم  اب  داد و  وا  هب  رانید  دصیـس  مالـسلا  هیلع  ماما  .راـنید  تسیود  تفگ :  صخـش  نآ 
دوخ هتـشذگ  ياـهتراسج  زا  دیـسوب و  ار  ترـضح  یناـشیپ  و  هدرک ؛  بّجعت  دروخرب ، نینچ  هدـهاشم  اـب  صخـش  نآ  هاـگان  .دـشاب 

.درک یهاوخرذع 

یم تعامج  زامن  مالـسلا  هیلع  ماما  رـس  تشپ  صخـش  نآ  دـندید  دـندمآ ، دجـسم  هب  مدرم  دیـسر و  ارف  زاـمن  ماـگنه  بش  نوچ  و 
.دناوخ

(37 (!؟ دیداد یم  داهنشیپ  امش  هک  هچنآ  ای  دوب ، حیحص  شور  راک و  نیا  لاح  دومرف : دوخ  ناتسود  هب  ترضح  نآ ،  زا  سپ 

 ، نسحلاوبا ترـضح  ناگدازردارب  زا  یکی  يارب  یکمرب ،  دلاخ  نب  ییحی  يزور  تیانج !؟  تنایخ و  ّتبحم ،  تمدـخ و  لباقم  رد 
ّبترم روط  هب  تشاد و  یمیمص  مرگ و  طابترا  وا  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  لیعامسا ،  نب  ّیلع  مان  هب  مالسلا -  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

.دناوخ ارف  دوخ  يوس  هب  ار  وا  داتسرف و  ایاده  لاوما و  يدایز  رادقم  دومرف -  یم  کمک  فلتخم  ياه  هویش  هب  ار  وا 
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هب تفای ،  روضح  نوچ  و  دومن ؛ توعد  دوخ  روضح  هب  ار  لیعامسا  نب  ّیلع  دش ، یکمرب  ییحی  تنطیش  هّجوتم  ترـضح  هک  نیمه 
؟  يور یم  اجک  يراد ؟  رفس  دصق  ما  هدینش  هدازردارب !  يا  دومرف : وا 

 . مراد ار  دادغب  هب  رفس  دصق  تفگ : 

؟  يور یم  دادغب  هب  روظنم  هچ  هب  دومرف : ترضح 

ار وـت  ياـه  ضرق  ماـمت  نم  دوـمرف : ترـضح  مناوتاـن ،  نآ  تخادرپ  زا  مراد و  هدـهع  رب  يرایـسب  ضرق  هک  نآ  تهج  هـب  تـفگ : 
 . مزاس یم  فرطرب  یشاب ،  هتشاد  یلکشم  ره  زین  منک و  یم  تخادرپ 

 . متسه راچان  دادغب  هب  ترفاسم  يارب  نم  تفگ :  تفریذپن و  ار  ترضح  داهنشیپ  لیعامسا  نب  ّیلع 

ات داد  روتـسد  سپـس  و  ینکن ؛  میتی  ارم  نادنزرف  هک  شاب  بظاوم  يراد  ار  دادغب  هب  نتفر  میمـصت  هک  نونکا  دومن : راهظا  ترـضح 
.دنهدب شا  هدازردارب  هب  رانید  دصیس  مهرد و  رازه  راهچ  رادقم 

نم لـتق  رد  وا  دومرف : دنتـشاد ، روضح  سلجم  نآ  رد  هک  يدارفا  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  تفر ،  دـش و  دـنلب  لیعامـسا  نب  ّیلع  نوچ 
.دنادرگ یم  میتی  ار  منادنزرف  دنک و  یم  ینیچ  نخس  تیاعس و 

اب نینچ  نیا  ارچ  دوش ، یم  بکترم  ار  یتیانج  نینچ  وا  یناد  یم  هک  نیا  اب  میدرگ ،  وت  يادف  هّللا !  لوسر  نباای  دنتفگ : رضاح  دارفا 
!؟  يدومن اطع  وا  هب  ار  رانید  مهرد و  لوپ و  رادقم  نآ  مه  تیاهن  رد  یتفگ و  یم  نخس  وا  اب  تمیالم 

 : تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دومن ، یم  لـقن  دوخ  راوگرزب  ناردـپ  زا  مردـپ  نکیلو  یلب ،  دوـمرف : ترـضح 
دنوادـخ دـشاب ، رارقرب  ّتیمیمـص  یمرگ و  اب  ناتیدـنواشیوخ  هک  ینک  یعـس  وت  دـیامن و  محر  عطق  نادـنواشیوخ  زا  یکی  هچناـنچ 

.دیامن یم  باقع  تازاجم و  ار  وا  لاعتم 
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.درب دیشّرلا  نوراه  روضح  هب  ار  وا  زین  یکمرب  ییحی  تفر ،  یکمرب  ییحی  دزن  دش و  دادغب  دراو  لیعامسا  نب  ّیلع  هک  یماگنه  و 

.دیسرپ لیعامسا  نبا  ّیلع  زا  یبلاطم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  اب  هطبار  رد  نوراه  و 

هک يّدـح  ات  دـنروآ ، یم  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا ،  يارب  يرایـسب  لاوما  اهرهـش  مامت  زا  تفگ :  باوج  رد  وا  و 
 . تسا هدومن  هّیهت  يرادیرخ و  ار  یتمیق  نارگ  غاب  یگزات  هب  زین  و  تسا ؛  هدرک  يرادیرخ  هنیدم  رهش  رد  هناخ  نیدنچ 

ندش ینادنز  بلج و  روتـسد  دیـشّرلا  نوراه  هک  نآ  ات  تفگ  اوران  درک و  ینیچ  نخـس  ترـضح  نآ  هیلع  رب  نوراه  دزن  ردق  نآ  و 
.درک رداص  ار  ترضح 

(38) .دیدرگ دیهش  مومسم و  سپس  و  دش ؛ ینادنز  دیشّرلا  نوراه  روتسد  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تیاهن  رد  و 

نابراس تیاضر  رد  لامعا  یلوبق 

: دنا هدرک  تیاکح  نیثّدحم  نیخّروم و  زا  يرایسب 

نب ّیلع  نکیلو  دورب ؛ نیطقی -  نب  ّیلع  ینعی ؛  دیـشّرلا -  نوراـه  ریزو  دزن  تساوـخ  لاّـمج  میهاربا  ماـن  هب  نینمؤـم  زا  یکی  يزور 
.دیزرو عانتما  میهاربا  اب  تاقالم  شریذپ و  زا  نیطقی 

.دیدرگ همّظعم  هّکم  هرّونم و  هنیدم  مزاع  ّجح ، کسانم  ماجنا  تهج  نیطقی  نب  ّیلع  دیسر و  ارف  هّجحلا  يذ  ماّیا  نآ ،  زا  سپ 

نیمه دوش ، بایفرش  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  تاقالم  ترایز و  هب  تساوخ  دیسر ، هنیدم  هب  هک  یماگنه 
.دیزرو عانتما  وا  اب  تاقالم  شریذپ و  زا  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ ،  دورو  هزاجا  دیسر و  ترضح  لزنم  يولج  هک 
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 . تفریذپن مه  زاب  ترضح  یلو  تساوخ ؛  دورو  هزاجا  دمآ و  نیطقی  نب  ّیلع  زین  مّود  زور 

هدمآ امش  ترایز  يارب  ار  هار  همه  نیا  متـسه و  امـش  صلخم  نادنم  هقالع  زا  نم  هک  وگب  میالوم  هب  تفگ :  ترـضح  مالغ  هب  سپ 
؟  يریذپ یمن  ارم  هک  تسیچ ،  نم  فالخ  هانگ و  ما ، 

نوچ داتشرف : ماغیپ  نینچ  شیارب  ترضح  نآ  درک ، وگزاب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  ار  نیطقی  نب  ّیلع  هتفگ  مالغ ،  هک  یماگنه 
 . تشگزاب رطاخ  هدرزآ  وت  زا  وا  يدرک و  شدیماان  یتسکش و  ار  وا  لد  وت  و  یتفریذپن ،  ار  نارچ  رتش  لاّمج  میهاربا  اب  تاقالم 

دونـشوخ یـضار و  وت  زا  لاّمج  میهاربا  هک  نآ  رگم  داد ؛ دهاوخن  رارق  شهاگرد  لوبقم  ار  وت  لامعا  مه  دنوادخ  هک  ینادب  دـیاب  و 
.ددرگ

؟  منک ادیپ  ار  میهاربا  هنوگچ  ّتیعقوم  نیا  رد  وگب : میالوم  هب  تفگ :  مالغ  هب  نیطقی  نب  ّیلع 

.دشاب یم  هفوک  رهش  رد  وا  متسه و  هنیدم  رهش  رد  نم 

تسا هدامآ  يرتش  اج  نآ  ورب ، عیقب  ناتسربق  هب  اهنت  دوش ، علّطم  یسک  هک  نآ  نودب  دیسر ، ارف  بش  هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  و 
.ورب هفوک  هب  وش و  نآ  راوس  ، 

اب هظحل  کی  رد  و  دش ؛ هفوک  مزاع  دـیدرگ و  رتش  رب  راوس  دـش و  عیقب  ناتـسربق  دراو  هنابـش  ترـضح ،  نامرف  قبط  نیطقی  نب  ّیلع 
نب ّیلع  نم  تفگ ،  دیبوک و  ار  لزنم  برد  سپ  دـید ، لاّمج  میهاربا  لزنم  برد  يولج  ار  دوخ  دیـسر و  هفوک  رهـش  هب  ضر  الاّیط 

 . متسه نیطقی 
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!؟  تسا هدمآ  اج  نیا  هچ  يارب  و  تسا ؟  راک  هچ  نم  اب  ار  نیطقی  نب  ّیلع  تفگ :  هناخ  نورد  زا  لاّمج  میهاربا 

دوشگ و ار  لزنم  برد  دـمآ و  میهاربا  هک  نآ  ات  دـیزرو  رارـصا  ردـق  نآ  و  تسا ،  ّمهم  رایـسب  عوضوم  داد : خـساپ  نیطقی  نب  ّیلع 
.دش لزنم  دراو  ّیلع ،

زا مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  میـالوم ،  ماـما و  تشاد :  راـهظا  تشگ ،  میهاربا  لزنم  دراو  نیطقی  نب  ّیلع  هک  نیمه 
 . یهدب رارق  دوخ  ششخب  وفع و  دروم  ارم  يوش و  یضار  نم  زا  وت  هک  نآ  رگم  دومن ؛ يراددوخ  نم  اب  تاقالم 

: دوزفا سپس  و  تسا ،  وت  يدونشوخ  رد  زین  دنوادخ  تیاضر  داد : خساپ  ّیلع  دشاب ، یضار  وت  زا  دنوادخ  تفگ :  نابراس  میهاربا 

 . يراذگب نم  تروص  رب  ار  دوخ  ياپ  دیاب  مدرگرب ،  لاحشوخ  یهاوخ  یم  یتسین و  تحاران  نم  زا  وت  رگا 

وا تروـص  يور  ار  دوـخ  ياـپ  میهاربا  دـیباوخ و  نیمز  يور  ّیلع  هاـگ  نآ  و  تفریذـپ ؛  ار  وا  ياـضاقت  میهاربا  ناوارف  رارـصا  اـب  و 
 . نک لامیاپ  زین  ار  متروص  رگید  فرط  تفگ :  داهن و  كاخ  رب  شتروص  رگید  بناج  سپس  تشاذگ ؛ 

 . شاب هاوگ  دهاش و  وت  ایادخ ، تفگ :  یم  رّرکم  روط  هب  ّیلع  داهن ، نیطقی  نب  ّیلع  تروص  رب  ار  دوخ  ياپ  میهاربا  نوچ  و 

، دـمآ مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  لزنم  يولج  دیـسر و  هنیدـم  هب  نوـچ  دوـمن و  یظفاحادـخ  میهاربا  روـضح  زا  نآ ،  زا  سپ 
(39  .) تفای هار  لزنم  نورد  هب  تفریذپ و  ار  وا  ترضح 
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: دنا هدرک  تیاکح  دوخ  ياه  باتک  رد  یّنس  هعیش و  نیخّروم  هاگآ  رفاسم و  یتّیصخش  یئامنهار 

اهنت و هک  دید  ار  یناوج  دیسر  هّیسداق  هب  هک  یماگنه  دیدرگ ، همّظعم  هّکم  مزاع  ادخ ، هناخ  ّجح  دصق  هب  لاس 149  رد  یخلب  قیقش 
 . تخانشن ار  وا  یلو  تسا ؛  راپسهر  هّکم  يوس  هب  هارمه  نودب 

دوخ هفیظو  نم  دنـسانشن ، ار  وا  ات  هدرک  يریگ  هرانک  مدرم  زا  هک  تسا ،  هّیفوص  هفیاـط  زا  ناوج  نیا  متفگ :  دوخ  اـب  دـیوگ : قیقش 
 . منک یئامنهار  تیاده و  ار  وا  هک  مناد  یم 

: دومن راهظا  داد و  رارق  باطخ  دروم  ارم  مشاب ،  هتفگ  ینخس  وا  اب  هک  نیا  نودب  متفر ،  ناوج  نآ  کیدزن  هک  نیمه 

(. 40  ) مث ّنظلا إ  ضعب  ّنّظلا إ ّن  نم  اریثک  اوبنتجا  تسا :  هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  قیقش !  يا 

.دوش یم  بوسحم  هانگ  اه ، نامگ  زا  یضعب  هک  دیئامن ، يرود  رگیدکی  هب  تبسن  دب  نامگ  زا  ینعی : 

رد داتفا ، ناوج  نآ  رب  ممـشچ  هرابود  و  مدیـسر ؛  هبـصاق  ّلحم  هب  هک  نآ  ات  مدیدن  ار  وا  رگید  دـش و  دـیدپان  نم  مشچ  زا  سپـس  و 
شنامـشچ زا  کـشا  تارطق  دـیزرل و  یم  یهلا  فوخ  زا  شندـب  ءاـضعا  ماـمت  هک  مدرک  هدـهاشم  و  دوب ؛ زاـمن  لوغـشم  هک  یلاـح 

.دوب ریزارس 

ار نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  منزب ،  یفرح  نم  هک  نآ  زا  لبق  تفای و  نایاپ  شزامن  نوچ  منک ،  یهاوخرذع  دوخ  راکفا  زا  ات  متفر  وا  دزن 
(. 41  ) يدتها ّمث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  راّفغل  ّینإ  و  دومن : توالت 

4289 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1404 

http://www.ghaemiyeh.com


ناربج کین  لامعا  اب  ار  ناشدنسپان  رادرک  دنشاب و  هدرک  هبوت  هدش و  نامیـشپ  اعقاو  هک  ار  یناسک  نآ  ما  هدنزرمآ  نم  انامه  ینعی : 
.دنیامن

مدید یهاچ  رانک  ار  وا  هلامز ،  مان  هب  یّلحم  رد  رگید  راب  هک  نآ  ات  تفر ،  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  تساخرب و  ترضح  نآ ،  زا  دعب 
.داتفا هاچ  لخاد  ولد  یلو  دشکب ؛ بآ  ولد  بانط و  اب  تساوخ  یم  هک 

تفرگ و ءوضو  تشادرب و  بآ  تسد  اب  هک  یئاج  ات  دـمآ  الاب  هاچ  بآ  مدـید  هاـگان  دومن ، دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  اـعد  تسد  سپ 
بآ نآ  زا  يردـق  تخیر و  هاچ  نورد  تشادرب و  ار  هاچ  رانک  ياـه  گـیر  زا  یتشم  سپـس  و  دروآ ؛ ياـج  هب  زاـمن  تعکر  راـهچ 

.دیماشآ

؟ امرف تیانع  مه  نم  هب  تسا  هداد  يزور  امش  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  يردق  متفگ :  متفر و  ولج 

هب تبسن  هشیمه  نک  یعـس  دوب ، دهاوخ  هدوب و  ام  رایتخا  رد  تالاح  مامت  رد  لاعتم  دنوادخ  ياه  تمعن  قیقـش !  يا  تشاد :  راهظا 
 . یشاب تفرعم  اب  نیب و  شوخ  تراگدرورپ 

ذـیذل و رایـسب  رکـش  درآ و  نوچمه  مدرک  لوانت  نوچ  و  دومن ؛ اـطع  نم  هب  ار  اـه  نآ  زا  يرادـقم  نآ ،  زا  دـعب  دوزفا : یخلب  قیقش 
 . مدرکن یگنشت  یگنسرگ و  ساسحا  یتّدم  ات  مدوب و  هدیدن  یئوبشوخ  یئاراوگ و  نآ  هب  نونکات  هک  دوب  اراوگ 

شباحـصا ناتـسود و  زا  يا  هّدع  عمج  رد  ار  وا  مدیـسر و  همّرکم  هّکم  هب  ات  مدیدن  ار  ردقلا  میظع  ّتیـصخش  نآ  رگید  نآ ،  زا  دعب 
؟  تسیک ناوج  نیا  هک  مدیسرپ  متفر و  دوب ، وا  ناتسود  زا  ًالامتحا  هک  صاخشا  زا  یضعب  دزن  سپ  مدرک ،  هدهاشم 
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 . تسا مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  ملاع  میهاربا ،  وبا  داد : خساپ 

؟  تسا یسک  هچ  میهاربا  وبا  متفگ : 

(42) .دشاب یم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  وا  داد : باوج 

بدنج ردارب  گرم  زا  ربخ 

: دیامن تیاکح  یلامث  هزمحوبا  دنزرف  ّیلع  مان  هب  ثیدح ،  نایوار  باحصا و  زا  یکی  شرسمه  دزن  لاوما  و 

بدنج مان  هب  يررهش ،  یلاها  زا  یصخش  هک  مدوب ،  هتسشن  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  تمدخ  رد  يزور 
 . تسشن ترضح  يوربور  يا  هشوگ  رد  مالس  زا  سپ  دش و  دراو 

؟  تسا یتّیعضو  هچ  رد  تردارب  دومرف : یسرپ  لاوحا  مالس و  باوج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 

.دیناسر مالس  امش  هب  دوب و  یتمالس  تّحص و  لاح  رد  هّللدمحلا ،  تفگ :  خساپ  رد  بدنج 

 . تسا هتفر  ایند  زا  تردارب  دنک ، تیانع  ربص  وت  هب  دنوادخ  دومن : راهظا  ترضح 

.دوب ملاس  حیحص و  وا  و  دیسر ؛ متسد  هب  مردارب  همان  شیپ  زور  هدزیس  مدرگ ،  امش  يادف  نم  مرورس !  يا  مدرک :  ضرع 

دومن ّتیصو  شرسمه  هب  دریمب ، هک  نآ  زا  لبق  درک و  توف  همان  نداتسرف  زا  دعب  زور  ود  وا  نکل  مناد ؛  یم  یلب ،  دومرف : ترـضح 
.دهد وت  لیوحت  ار  لاوما  نآ  یتشگزاب  تقو  ره  هک  داد  وا  لیوحت  ار  یلاوما  و 

راهظا وا  هب  تبـسن  و  نک ؛  دروخرب  تفوطع  ینابرهم و  اب  تردارب  نز  اب  یتشگزاب ،  دوخ  لزنم  هب  هک  یماگنه  شاـب ،  بظاوم  سپ 
.دهد وت  لیوحت  ار  لاوما  نآ  ات  امن ، هقالع 
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دیوگ یلامث  هزمحوبا  دنزرف 

ماـما یئوگ  بیغ  ناـیرج  دوـب ، هدـمآ  همّظعم  هّکم  هب  تمیزع  تهج  هبّیط  هنیدـم  هب  هبترم  ود  بدـنج  هک  لاـس  ود  تشذـگ  زا  دـعب 
؟  تشاد تّحص  ّتیعقاو و  يا  هزادنا  هچ  ات  هک  مدش  ایوج  ار  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم 

یفالخ و چیه  تشاد و  تّحـص  دوب ، هدومرف  حرطم  مرورـس ،  الوم و  هک  ار  هچنآ  یمامت  ادخ ! هب  دـنگوس  تشاد :  راهظا  خـساپ  رد 
(43  ) .دوبن نآ  رد  یصقن 

: دنک تیاکح  ینئاطب  هزمحوبا  نب  ّیلع  رسمه  نامیاز  يارب  ریش  يزوسلد 

راوس زین  نم  دوب و  رطاق  راوس  ترضح  دش ؛ جراخ  شا  هعرزم  يوس  هب  هنیدم  رهش  زا  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  يزور 
 . مدرک یهارمه  ار  ترضح  مدش و  غالا 

ترـضح يوس  هب  ریـش  نکیلو  مدیـسرت ،  رایـسب  نم  تفرگ ،  ار  اـم  هار  رـس  يریـش  هّرن  ناـهگان  میدـش ،  رود  هک  رهـش  زا  يرادـقم 
.دش يا  همهمه  لوغشم  عّرضت  ّتلذ و  تلاح  اب  دمآ و  کیدزن 

.داد رارق  رطاق  ياه  هناش  رب  هدرک و  دنلب  ار  دوخ  ياه  تسد  ریش  داتسیا و  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

 . مدش نارگن  تخس  و  مدرک ؛  تشحو  ترضح  نآ  ناج  يارب  دراد ، هلمح  دصق  ریش  هک  نیا  نامگ  هب  نم 

دومن هلبق  تمس  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  ترضح  هاگ  نآ  داتسیا و  مارآ  داهن و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  تسد  ریـش  یتاظحل ،  زا  سپ 
 . مدشن هّجوتم  ار  نآ  زا  يزیچ  نم  نکیلو  دومن ، همزمز  ار  یئاعد  و 

.دومرف نیمآ  ترضح  و  درک ؛ يا  همهمه  ریش  نآ ،  زا  سپ 
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.ورب دومن : هراشا  ریش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سپس  و 

لوسر نباای  مدرک :  ضرع  ترـضح  هب  میدـش ،  رود  ّلحم  نآ  زا  نوچ  داد و  همادا  دوخ  هار  هب  زین  ترـضح  تفر ،  ریـش  هک  نیمه 
تریح بّجعت و  رد  دروخرب  نیا  زا  و  مدیـسرت ؛  مدوخ  امـش و  ناج  يارب  رایـسب  نم  تشاد !؟  يراک  هچ  ریـش  مدرگ ،  تیادف  هّللا ! 

 . متسه

.دوب هتشگ  شراچد  یتخس  درد  هدیسر و  ارف  شنامیاز  ماگنه  هک  تشاد  يرادراب  رسمه  ریش ، نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . مدرک اعد  شّقح  رد  مه  نم  دیامن و  نامیاز  یناسآ  هب  ات  منک  اعد  شیارب  هک  دوب  هدمآ  نم  دزن  اذل 

تنایعیـش هّیّرذ و  وت و  رب  ار  يا  هدنّرد  چـیه  دـنوادخ  تشاد :  راهظا  ورب ، متفگ :  ریـش  نآ  هب  دیـسر ، نایاپ  هب  اعد  هک  نآ  زا  دـعب  و 
(44  .) نیمآ متفگ :  نم  و  دنادرگن ؛ ّطلسم 

يزرواشک راک و  شزرا 

: دنک تیاکح  ینئاطب  هزمحوبا  دنزرف  ّیلع  مان  هب  ثیدح ،  نایوار  باحصا و  زا  یکی 

نیمز رد  ار  ترضح  مدرک ،  تکرح  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  تاقالم  رادید و  تهج  اهزور  زا  يزور 
.دوب هتشگ  ریزارس  شکرابم  ندب  زا  قرع  دوب و  شالت  راک و  لوغشم  هک  متفای  یتلاح  رد  يزرواشک ، 

نیا امـش  هک  دننک ، هدـهاشم  ات  دنتـسه  اجک  مدرم  مدرگ ،  امـش  يادـف  نم  هّللا !  لوسر  نباای  متـشاد :  راهظا  مدرک و  بّجعت  رایـسب 
 . یئامن یم  ّتیلاّعف  شالت و  یتسه و  راک  لوغشم  نازوس  يامرگ  نیا  رد  نینچ 

شالت ششوک و  ّبترم  روط  هب  دنا ، هدوب  رترب  رتهب و  نم  زا  هک  یئاه  نآ  ّیلع ! يا  دومرف : دوشگ و  نخـس  هب  بل  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنا هدرک  یم  راک  یعون  هب  مادک  ره  دنا و  هتشاد 

4293 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1408 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دنتسه یناسک  هچ  امش  روظنم  مدرک :  ضرع 

تـسد اب  هک  دنـشاب ، یم  نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  مناردپ  رگید  نینمؤملاریما و  هّللا ،  لوسر  مروظنم  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح 
.دنا هدرک  یم  شالت  راک و  دوخ 

: دوزفا دوخ  تاشیامرف  نمض  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  سپس 

لسرم ریغ  ناربمایپ  زین  یهلا و  لسُرم  ناربمایپ  ینک ،  یم  هدهاشم  وت  متسه و  نآ  ماجنا  لوغشم  نم  هک  ار  یـشالت  راک و  عون  نیا  و 
.دنا هدرک  یم  شاعم  رارما  شالت و  نآ  هلیسو  هب  دنا و  هتشاد  لاغتشا  نآ  هب  ناش  همه 

(45) .دنشاب یم  ششوک  شالت و  رد  همه  لاعتم  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  نینچمه  و 

ردام ناونع  هب  رسمه  دیرخ 

: دنک تیاکح  تسا ،  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  باحصا  زا  یکی  هک  رمحا -  نب  ماشه 

؟ دشاب هدمآ  یسک  برغم  ياهرهش  زا  هک  يراد  ربخ  ایآ  ماشه !  يا  دومرف : نم  هب  مدوب ،  ترضح  نآ  كرابم  رضحم  رد  يزور 

 . متسه عالّطا  یب  ریخ ، مدرک :  ضرع 

 . مینزب اه  نآ  هب  يرس  میورب و  رگیدکی  اب  ات  ایب  دنا ، هدمآ  يا  هّدع  زورما  نیمه  یلب ،  دومرف :

تهج مالغ  زینک و  يدادـعت  هک  میدیـسر ،  برغم  یلاها  زا  يدرم  دزن  هب  اـت  میدرک  تکرح  میدـش و  دوخ  ياـه  بکرَم  راوس  سپ 
.درک هضرع  ام  رب  شورف  تهج  ار  اه  نآ  دوب و  هدروآ  شورف 

اهنیا يارب  ام  تسین و  يزاین  اه  نیا  هب  تشاد :  راـهظا  سپـس  دیدنـسپن و  دـید و  ترـضح  ار  اـه  نآ  همه  هک  دـندوب ، رفن  ُهن  نازینک 
؟ امن هئارا  يراد ،  رگید  يزینک  رگا  میا ؛  هدماین 
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 . مرادن رگید  اه  نیا  زا  ریغ  تفگ :  یبرغم  درم 

.رادن هگن  ءافخ  رد  و  هدب ؛  رارق  ضرعم  رد  يراد  هک  هچنآ  ارچ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . تسا لاح  ضیرم  هک  رفن  کی  رگم  مرادن ،  يزینک  رگید  مسق  ادخ  هب  تفگ :  یبرغم  درم 

؟  ینک یمن  هضرع  ار  وا  ارچ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.روایب مه  ار  وا  دومن : راهظا  سپس  و 

 . میتشگزاب ام  و  درکن ؛ لوبق  یبرغم  درم  نکیلو 

هب دادـن -  ناشن  هک  ار -  ضیرم  زینک  نآ  ورب و  شورف  زینک  یبرغم  درم  نآ  دزن  ماشه !  يا  دومرف : نم  هب  ترـضح  زور ، نآ  يادرف 
.روایب نک و  يرادیرخ  دوب ، هک  یتمیق  ره 

نامه هب  زین  نم  هک  درک ، حرطم  ار  یغلبم  وا  و  مدومن ؛  ار  ضیرم  زینک  نآ  دـیرخ  ياضاقت  متفر و  صخـش  نامه  دزن  دـیوگ : ماشه 
 . مدرک يرادیرخ  ار  زینک  نآ  غلبم 

؟  تسیک دوب ، وت  هارمه  زورید  هک  یتّیصخش  نآ  تفگ :  یبرغم  درم  دش ، مامت  هلماعم  هک  نآ  زا  دعب 

؟  يا هداوناخ  هچ  زا  تفگ :  دشاب ، یم  مشاه  ینب  زا  رفن  کی  متفگ : 

 . تسا ناراکزیهرپ  ناکاپ و  زا  مداد :  خساپ 

؟  هدب حیضوت  نیا  زا  شیب  تفگ : 

 . مرادن یعالّطا  نیا  زا  شیب  متشاد :  راهظا 

 : تسا ّمهم  هک  دراد ، ینایرج  زینک  نیا  تفگ :  یبرغم  هاگ  نآ 

؟  يا هدیرخ  روظنم  هچ  يارب  ار  زینک  نیا  تفگ :  دمآ و  نم  دزن  باتک ،  لها  زا  ینز  مدیرخ ،  برغم  طاقن  نیرترود  زا  ار  وا  یتقو 
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 . ما هدرک  يرادیرخ  مدوخ  يارب  ار  وا  متفگ : 

ياه ناسنا  نیرتهب  دزن  دـیاب  زینک  نیا  هکلب  دـشاب ؛ ام  وت و  نوچ  یـصخش  دزن  يزینک  نینچ  تسین  راوازـس  تفگ :  باـتک  لـها  نز 
رد ار  ناهج  برغ  قرـش و  هک  دیآ ، یم  ایند  هب  وا  زا  يدازون  يدوز  نیمه  هب  هک  اریز  دریگ ؛ رارق  وا  تمدخ  رد  دشاب و  نیمز  يور 

.دهد یم  رارق  دوخ  تیالو  هرطیس 

هیلع اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  يزور  یتّدم  زا  دعب  هک  مدروآ  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دزن  ار  زینک  سپـس  دیوگ : ماشه 
(46  .) تفای ّدلوت  وا  زا  مالسلا 

دوخ نیشناج  یفّرعم 

یـضعب راتفگ  زا  لقن  هب  تسا -  هدوب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  ّصاـخ  هّجوت  دروم  هعیـش و  ناـگرزب  زا  یکی  هک  مدآ -  نب  اـّیرکز 
: دیامن تیاکح  شناتسود 

هّجوتم ناـهگان  هک  میدوب ،  هتـسشن  دارفا  یـضعب  هارمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رّهطم  ربق  راـنک  هرّونم  هنیدـم  رد  يزور 
دراو نوچ  دمآ ، یم  ام  تمس  هب  هتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  شدنزرف ،  تسد  هیلع  هّللا  مالـس  مظاک  یـسوم  ماما  میدش 

؟  متسه یسک  هچ  نم  دیناد  یم  ایآ  دومرف : دیدرگ و  ام  سلجم 

 . یتسه مالسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  دنزرف  یسوم ،  امش  هّللا !  لوسر  نباای  میدرک :  ضرع 

؟ دیسانش یم  ار  دنزرف  نیا  دومرف : ترضح 

.دشاب یم  مهیلع  هّللا  تاولص  قداص -  رفعج  رسپ  یسوم ،  رسپ  ّیلع ، وا  یلب ،  میتفگ : 

نیشناج ّیصو و  زین  و  متایح ؛  نامز  رد  دوخ  لیکو  ار  وا  نم  هک  دیشاب ، دهاش  هاوگ و  امش  یمامت  دوزفا : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ 
(47  .) مداد رارق  مورب ،  ایند  زا  هک  نآ  زا  سپ  دوخ 
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: دنک تیاکح  رفعج  نب  ّیلع  نینچمه 

یم نیمز  يور  رد  مردپ ،  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  تّجح  ار  وا  مدوب و  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  مردارب  رـضحم  رد  يزور 
 . متسناد

روط نامه  و  دوب ؛ دهاوخ  وت  ياوشیپ  بحاص و  ّیلع  مدنزرف ،  نیا  دومرف : مردارب  دش و  دراو  مالـسلا  هیلع  ّیلع  شدـنزرف ،  ناهگان 
.دراد هگن  رادیاپ  مدق و  تباث  ار  وت  دنوادخ  دشاب ، یم  نم  نیشناج  زین  وا  متسه ،  مردپ  نیشناج  نم  هک 

.دهد یم  دوخ  تلحر  گرم و  زا  ربخ  نانخس ،  نیا  اب  مردارب  متفگ :  دوخ  اب  مدش و  نایرگ  نم 

 ، همطاف نینمؤملاریما ،  لوسر ،  ترـضح  انامه  دریذپ ، ماجنا  دـیاب  یهلا  تارّدـقم  ّیلع ! مردارب  دومن : راهظا  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگان 
.دوب مهاوخ  ناشیا  وریپ  عبات و  زین  نم  دنتسه و  هدوب و  اه  ناسنا  مامت  يوگلا  نیعمجا )  مهیلع  هّللا  تاولص   ) نیسح نسح و 

نیمّود رد  دیـشّرلا  نوراـه  هک  نآ  زا  شیپ  زور  هس  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  مردارب ،  ار  نانخـس  نیا  دوزفا : رفعج  نـب  ّیلع 
(48) .دومرف نایب  دیامن ، راضحا  دادغب  هب  ار  وا  هلحرم 

امرخ هلیسو  هب  هفیلخ  گس  تکاله 

: دنا هدروآ  ناسیون  خیرات  ثیدح و  نایوار 

هب ترضح  دندرک ، لقتنم  دادغب  نادنز  هب  هرـصب  زا  ار  هیلع  هّللا  تاولـص  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  هک  ینامز  نآ  رد 
 . تفرگ یم  رارق  یمسج  یحور و  ياه  هجنکش  عاونا  دروم  مئاد  روط 

 . تفرگ رارق  ّتیعضو  نیرتدیدش  نیرتدب و  اب  يدوهی  کهاش  نب  يدنس  رایتخا  رد  یتّدم  زا  سپ  و 

تداسح و يور  زا  مالـسلا ،  هیلع  ماما  یعامتجا  ّتیعقوم  زین  و  بقانم ؛  لئاضف و  هب  هّجوت  اـب  دیـشّرلا  نوراـه  تیاـهن  رد  هک  نآ  اـت 
.داتفا ترضح  نآ  لتق  ندرک و  مومسم  رکف  هب  سرت ، 
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يروـط هب  ار  نآ  نورد  نزوـس  خـن و  هلیـسو  هب  ار  اـه  نآ  زا  یکی  هدرک و  هّیهت  ار  هزاـت  ياـمرخ  بطر و  يرادـقم  تهج  نیمه  هـب 
اهامرخ يور  تشاذگ و  باقشب  ای  ینیـس و  یقَبَط  رد  سپـس  و  دنام ؛ یمن  ملاس  امرخ ، هدنروخ  درک  نیقی  هک  درک ، رهز  هب  هتـشغآ 

.دناشوپ ار 

: دـیوگب هدرب و  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دزن  ار  امرخ  قبط  ات  داد  روتـسد  دوخ  نیرومءاـم  زا  یکی  هب  نآ ،  زا  سپ 
.دیئامن لیم  ات  تسا  هداتسرف  امش  يارب  ار  رادقم  نیا  زین  و  هدرک ؛  لوانت  ار  اه  نآ  زا  يرادقم  دیشّرلا  نوراه  نینمؤملاریما ، 

.درادن ار  اه  نآ  زا  ندروخ  ّقح  رگید  یسک  دنک و  لیم  ار  اهامرخ  یمامت  هک  شاب  بظاوم  دوزفا : و 

زا یکی  ترـضح  دـیناسر ، شترـضح  هب  ار  هفیلخ  مایپ  دروآ و  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دزن  ار  اهامرخ  نوراه ،  رومءام  هک  یماگنه 
.دیدرگ هّیقب  ندروخ  لوغشم  رگید  تسد  اب  و  تفرگ ؛  تسد  رد  هتشادرب و  دوب -  رهز  هب  هتشغآ  هک  ار -  اهامرخ 

عاونا هب  ار  نآ  دوب و  دـنم  هقـالع  نآ  هب  سکره  زیچ و  ره  زا  شیب  نوراـه  هک  دیـشّرلا -  نوراـه  صوصخم  گـس  ءاـنثا ، نیمه  رد 
هیلع ماما  نادنز  لخاد  میقتسم  دش و  نوریب  دوخ  صوصخم  هاگیاج  زا  دیناهر و  ار  دوخ  دوب -  هدرک  تنیز  تالآرویز  تارهاوج و 

.دروخب دنزب و  نهد  ار  دولآرهز  يامرخ  نآ  دورب و  ترضح  نآ  کیدزن  هک  تساوخ  و  دیدرگ ؛ مالسلا 

عیرس مه  گس  تخادنا و  گس  نآ  دزن  هفیلخ ،  مالغ  روضح  رد  دوب ، هتفرگ  شیوخ  تسد  رد  هک  ار  مومسم  يامرخ  نآ  ترضح 
.دُرم درک و  ندیلان  هب  عورش  ادص ، رس و  اب  داتفا و  نیمز  يور  گس  هک  تشذگن  ینامز  نادنچ  و  دروخ ؛ ار  نآ 
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 : تفگ تشگزاب و  نوراه  دزن  هفیلخ ،  رومءاـم  نآ ،  زا  دـعب  و  دومن ؛ لـیم  ار  اـهامرخ  هدـنامیقاب  راـچان  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  سپس 
.دروخ ینادنز  صخش  نآ  ار  اهامرخ  یمامت 

؟  يدید یتلاح  هچ  رد  ار  وا  درک : لاؤس  نوراه 

.ددرگ رهاظ  وا  مسج  ندب و  رد  يرییغت  هک  نآ  نودب  بوخ ،  یتّیعضو  رد  داد : خساپ 

رایسب دمآ و  هدرم  گس  هشال  نیلاب  رب  دش و  كانهودنا  نیگمغ و  رایسب  دیـسر  نوراه  هب  گس  ندرم  ندش و  مومـسم  ربخ  نوچ  و 
.دروخ سوسفا 

ار دوخ  هنهرب  ریشمش  درک و  راضحا  دوب ، هدروآ  مالسلا  امهیلع  مظاک  یسوم  ماما  دزن  ار  اهامرخ  هک  ار  يرومءام  تشگزاب و  سپس 
 . مناسر یم  لتق  هب  ار  وت  ینکن  نایب  ار  تقیقح  هچنانچ  تفگ :  داد و  رارق  بطاخم  ار  وا  تفرگ و  تسد 

مداتسیا وا  رس  يالاب  سپس  مدناسر و  وا  هب  زین  ار  امش  مایپ  مدرب و  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  دزن  ار  اه  بطر  نم  تفگ :  رومءام 
.دش اهامرخ  نآ  ندروخ  لوغشم  ات 

.دریگب یئامرخ  شتسد  زا  دورب و  ینادنز  صخش  نآ  کیدزن  تساوخ  دیسر و  ارف  امش  گس  ناهگان  هک  نیب ،  نیمه  رد 

رفعج نب  یـسوم  و  داتفا ؛ اجرد  دروخ و  ار  نآ  گس  تخادنا و  گس  دزن  تشاد ،  تسد  رد  هک  ار  یئامرخ  دش و  راچان  ینادـنز  و 
.دومن لیم  ار  اهامرخ  هّیقب  مالسلا  هیلع 

هب هک  فیح  یلو  میدرک ،  هّیهت  وا  يارب  ار  بطر  نیرتهب  تفگ :  تشگ و  رطاخ  هدرـسفا  رایـسب  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دیـشّرلا  نوراـه 
 . تفر ام  تسد  زا  گس  هکلب  میدیسرن و  دوخ  فده 
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.دوش یمن  نکمم  میبای ،  تاجن  رفعج  نب  یسوم  دوجو  زا  ات  مینک  یم  شالت  هچ  ره  دوزفا : سپس  و 

(49) .ددرگن رشتنم  دارفا  نیب  رد  ربخ  نیا  هک  شاب  بظاوم  تفگ :  مالغ  هب  دیدهت  اب  نایاپ  رد  و 

هلحرم نیمّود  رد  تداهش  زا  ربخ 

: دننک تیاکح  یلابز  دلاخوبا  زا  لقن  هب  ناگرزب ،  رگید  یسلجم و  همّالع  یسربط و  همّالع  ینیلک ،  موحرم 

اهارس ناوراک  زا  یکی  رد  نم  درک ، راضحا  قارع  هب  هنیدم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  یـساّبع ،  يدهم  هک  ینامز  نآ  رد 
لاحشوخ دید  ارم  راوگرزب  نآ  نوچ  و  دش ؛ ارـسناوراک  دراو  هفیلخ  نیرومءام  زا  يدادعت  هارمه  هب  ترـضح  هک  مدوب ،  هلابز  مان  هب 

 . منک مهارف  هّیهت و  شیارب  مزاول ،  يرادقم  دومرف : دیدرگ و 

!؟  منیب یم  ّتیعضو  نیا  رد  ار  امش  ارچ  نم !  يالوم  مدرک :  ضرع 

؟ دنرب یم  اجک  هب  ار  امش  رومءام ، همه  نیا 

 . منیب یمن  ناما  رد  ار  امش  مسرت و  یم  یساّبع  يدهم  توغاط  نیا  زا  نم  مدوزفا :  سپس  و 

بورغ کیدزن  خیرات ،  هام و  نالف  رد  شابن ،  تحاران  دیـسر ، دـهاوخن  یبیـسآ  نم  هب  رفـس  نیا  رد  دـلاخوبا ! يا  دومرف : ترـضح 
 . میامن یم  تعجارم  هّللاءاش  نا  هک  شاب ،  نم  رظتنم  باتفآ 

هچ هک  مدوب ،  تاعاس  ماّیا و  هبـساحم  لاح  رد  ّبترم  نم  دـندرب ، ار  ترـضح  یتموکح  نیرومءام  هک  نآ  زا  دـعب  دـیوگ : دـلاخوبا 
.دیامرف یم  تعجارم  دسر و  یم  ارف  ترضح  هدعو  نامز  عقوم 

متسشن ترضح  نآ  كرابم  مودق  رظتنم  باتفآ  بورغ  ات  نم  دیسر ، ارف  دوب ، هداد  هدعو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يزور  نآ  نوچ  سپ 
 . تشگ رادیدپ  یهایس  کی  رود  نآ  زا  مدید  ناهگان  دش ، کیرات  اوه  هک  یماگنه  ات  دماین ، راوگرزب  نآ  یلو   ؛
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ملاس حیحـص و  هک  نیا  زا  مدرک و  مالـس  شترـضح  رب  مدـید ،  رطاق  رب  راوس  ار  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  متفر ،  ولج  نوچ 
 . متشگ رورسم  لاحشوخ و  رایسب  تسا ،  هدومرف  تعجارم 

؟  یتسه دیدرت  ّکش و  رد  مه ،  زونه  ایآ  دلاخوبا ! يا  دومرف : درک و  باطخ  نم  هب  ترضح  هاگ  نآ 

 . یتفای تاجن  ملاظ  رگمتس  نیا  ّرش  زا  هک  هّللدمحلا ،  متفگ : 

دوـخ موـش  فدـه  هب  ناـنآ  و  مباـی ؛  یمن  تاـجن  هلحرم  نآ  رد  درک و  دـنهاوخ  راـضحا  ارم  رگید  يا  هلحرم  نکیل  يرآ ،  دوـمرف :
(50) .دیسر دنهاوخ 

: دنا هدروآ  ناگرزب  رگید  قودص و  خیش  موحرم  ضرالا  ّیط  نادنز و  زا  جورخ 

، درک لقتنم  دادغب  هب  هرـصب  نادـنز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  دیـشّرلا  نوراه  نوچ  هک  نآ  زا  سپ 
.دش هداد  يدوهی  کهاش  نب  يدنس  مان  هب  یصخش  لیوحت 

هک یئاج  ات  تفرگ ،  رارق  یمسج  یحور و  ياه  هجنکش  عاونا  ریز  و  دوب ؛ راشف  لرتنک و  تحت  رایـسب  ترـضح  دادغب ، نادنز  رد  و 
.دنتسب ریجنز  لغ و  هلیسو  هب  زین  ار  مالسلا  هیلع  مولظم  ماما  نآ  ندرگ  اپ و  تسد و  یّتح 

 : تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

: دومن راهظا  دیبلط و  ار  ّبیسم -  دوخ -  ناب  نادنز  شتداهش ،  زا  شیپ  زور  هس  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  مّدج ، 

ار تماما  راثآ  میامن و  قاثیم  دهع و  دیدجت  ترـضح  نآ  اب  ات  مور  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج ،  هنیدم  هب  بشما  نم 
 . مهد مدوخ  زا  دعب  ماما  لیوحت 
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يراک نینچ  دصق  هنوگچ  نادنز ،  فارطا  نیرومءام  همه  نآ  ریجنز و  لغ و  نیا  نایم  رد  امش  نم !  يالوم  يا  درک : ضرع  ّبیـسم 
؟  يراد ار 

!؟  تسین نم  دزن  اه  لفق  دیلک  هک  یلاح  رد  منک ،  زاب  ار  نادنز  ياه  برد  اهریجنز و  هنوگچ  نم  و 

تراهط تمصع و  تیب  لها  ام  هب  تبسن  نینچه  لاعتم و  دنوادخ  هب  تبسن  وت  داقتعا  نامیا و  ّبیـسم !  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
 . تسا تسُس 

.دش مهاوخ  جراخ  هنوگچ  هک  شاب  رظتنم  دیدرگ ، يرپس  بش  زا  مّوس  کی  رادقم  هک  نیمه  دوزفا : ترضح  سپس  و 

مدش هتسخ  یلو  مشاب ؛  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تاکرح  هّجوتم  منامب و  رادیب  هک  مدرک  یعس  ار  بش  نآ  نم  دیوگ : ّبیـسم 
.درب مباوخ  هتسشن ،  لاح  رد  يا  هظحل  و  تفرگ ؛  ارف  ار  منامشچ  باوخ  و 

مدرک هاگن  هچ  ره  و  متـساخرب ؛  دوخ  ياج  زا  عیرـس  سپ  دهد ، یم  تکرح  ارم  شکرابم  ياپ  اب  ترـضح  هک  مدش  هّجوتم  ناهگان 
 . مدومن هدهاشم  راومه  ینیمز  رد  ترضح  هارمه  هب  ار  دوخ  هکلب  مدیدن ،  نادنز  نامتخاس و  راوید و  زا  يرثا 

ارم هّللا !  لوسر  نباای  متفگ :  تسا ،  هدروآ  نوریب  اه  ناـمتخاس  نآ  زا  دوخ  هارمه  هب  زین  ارم  ترـضح  نآ  هک  مدرک  ناـمگ  نوچ  و 
 . هدب تاجن  ملاظ  نیا  ّرش  زا  زین 

؟ دنشُکب دنربب و  نیب  زا  نم  تهج  هب  ار  وت  یسرت  یم  ایآ  دومن : راهظا  ترضح 

 . مدرگ یم  زاب  هاتوک  یتّدم  زا  سپ  نم  شاب ،  مارآ  یتسه ،  هک  یلاح  نیمه  رد  ّبیسم !  يا  دوزفا : سپس  و 
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!؟  يدوشگ هنوگچ  دوب ، امش  ياپ  تسد و  رب  هک  يریجنز  لغ و  هّللا !  لوسر  نباای  درک : لاؤس  بّجعت  اب  ّبیسم 

نیا و  درک ؛ مرن  میالم و  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  يارب  ار  نهآ  تیب ،  لها  ام  تهج  هب  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
 . تسا هداس  لهس و  رایسب  زین  ام  يارب  راک 

.دیدرگ نایامن  لبق  تلاح  نامه  اب  نادنز  نامتخاس  اهراوید و  شندش  دیدپان  اب  تشگ و  دیدپان  مرظن  زا  ترضح  هاگ  نآ 

ترـضح مرورـس  الوم و  تلاح ،  نیمه  رد  دمآرد و  تکرح  هب  نادنز  نامتخاس  اهراوید و  مدـید  ناهگان  تشذـگ  یتعاس  نوچ  و 
ترـضح كرابم  ياپ  تسد و  رب  ریجنز  لغ و  لبق  دننامه  تسا و  هتـشگزاب  نادنز  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

.دشاب یم  هتسب 

 . مداتفا هدجس  هب  مدرک و  بّجعت  رایسب  هزجعم ،  نیا  ندید  زا 

: دوزفا سپـس  و  نادرگ ،  لماک  تیوقت و  ار  دوخ  نامیا  و  نیـشنب ؛  زیخرب و  ّبیـسم !  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  دعب 
(51  .) مدرگ یم  راپسهر  نابرهم  لاعتم و  دنوادخ  يوس  هب  دش و  مهاوخ  صالخ  نآ  ياه  تنحم  ایند و  نیا  زا  رگید  زور  هس  نم 

: دنا هدروآ  یفلتخم  ياه  باتک  رد  نیخّروم  نیثّدحم و  رثکا  تداهش  ماگنه  ات  باوخ  روتسد 

، دـنهد تکرح  قارع  يوس  هب  هرّونم  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  دنتـساوخ  یتـموکح  نیرومءاـم  هک  یماـگنه 
بش ره  دنا ، هدرواین  ار  شردپ  تداهش  لتق و  ربخ  هک  ینامز  ات  دومرف  روتسد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دوخ ، دنزرف  هب  ترـضح 

.دباوخب نآ  رد  دیامن و  نهپ  ترضح  نآ  قاتا  يولج  ار  دوخ  باوختخر 
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هیلع مظاک  یسوم  ماما  قاتا  يولج  ار  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترضح  باوختخر  بش  ره  نم  دیوگ : ترضح  نآ  مداخ 
.دیباوخ یم  دمآ و  یم  هیلع  هّللا  مالس  اضر  ترضح  مدرک و  یم  نهپ  مالسلا 

مامت دـماین و  ترـضح  مدرک ،  نهپ  ار  باوختخر  یتقو  اه  بش  زا  یبش  هک  نآ  ات  دـش ، يرپس  لاونم  نیمه  هب  لاس  راـهچ  تّدـم  و 
؟  تسا هدش  هچ  و  هتفر ؛  اجک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  میتفر  ورف  رکف  رد  یگمه  میدش و  نیگمغ  و  هدز ؛  تشحو  لزنم  لها 

ماما نارسمه  زا  یکی  دمحا -  ّما  دزن  امیقتسم  دمآ و  مالسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ترـضح  هک  میدش  هّجوتم  دش  حبـص  نوچ 
 . هدب نم  لیوحت  تسا ،  هداهن  هعیدو  هب  وت  دزن  مردپ  هچنآ  دمحا ! ّما  يا  دومرف : تفر و  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم 

 . تسا هتشگ  دیهش  مرورس  الوم و  تفگ :  دز و  دوخ  تروص  رس و  رب  نانک  هیرگ  دیشک و  يدایرف  دمحا  ّما  ماگنه ،  نیا  رد 

.امن توکس  تسا  هدشن  رشتنم  مردپ  تداهش  ربخ  هک  ینامز  ات  شاب و  مارآ  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هیلع اضر  ماـما  لـیوحت  دروآ و  راـنید  رازه  ود  هارمه  هب  ار  يا  هچقودنـص  هاـگ  نآ  و  درک ؛ ظـفح  ار  دوخ  شمارآ  دـمحا  ّما  سپ ، 
: دومرف داهن و  نم  دزن  هعیدو  ناونع  هب  ار  اه  نیا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تردپ ،  تفگ :  داد و  مالسلا 

مدنزرف يدینش ،  ارم  لتق  ربخ  نوچ  و  نک ؛  يراد  هگن  تبقارم و  بوخ  ءایـشا  نیا  زا  يا ،  هدینـشن  ارم  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  ات 
ماما و نم  زا  دعب  وا  هک  نادب  و  هدب ؛  وا  لیوحت  ار  همه  سپ  دیامن ، یم  هبلاطم  ار  اه  نآ  دـیآ و  یم  وت  دزن  هیلع -  هّللا  مالـس  اضر - 

(52) .دشاب یم  قلخ  یمامت  رب  لاعتم  دنوادخ  تّجح 
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هیلع يرکـسع  نسح  ماما  دّـمحموبا  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  ناـگرزب  رگید  يربط و  قودـص و  خیـش  موحرم  نینچمه 
: دنا هدروآ  مالسلا 

: دومرف ّبیسم -  دوخ -  ناب  نادنز  هب  شفیرش ،  رمع  رخآ  هب  هدنام  بش  هس  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

دنک یم  اعّدا  کهاش -  نب  يدنـس  تسپ -  دـیلپ و  صخـش  نیا  درک و  مهاوخ  تلحر  دوخ  راـگدرورپ  يوس  هب  رگید  زور  هس  نم 
.دهد یم  ماجنا  ارم  نفد  نفک و  زیهجت  مسارم  هک 

هیلع اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  مدـنزرف ،  هکلب  تسین ؛  ریذـپ  ناکما  يراک  نینچ  هک  شاـب  هاـگآ  نادـب و  ّبیـسم !  يا  دوزفا : سپـس  و 
.دیامن یم  نیفدت  زیهجت و  ارم  مالسلا 

 ، متفرگ رارق  دََحل  نورد  هک  یماگنه  و  دینک ؛ تسرد  میارب  يدََـحل  ربق ، نورد  دـیدرگ ، لقتنم  شیرق  ناتـسربق  هب  ما  هزانج  نوچ  و 
مارح اه  كاخ  ماـمت  ندروخ  نوچ  دـینکن ؛ هدافتـسا  كّربت  تهج  نم  ربق  كاـخ  زا  زین  و  دـینادرگن ؛ عفترم  ار  مربق  هک  دـینک  یعس 

افش تبرت ،  نآ  رد  ناتسود ،  نایعیش و  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مّدج ،  فیرش  تبرت  رگم  تسا ، 
 . تسا هداد  رارق 

ترـضح شراوگرزب  دنزرف  دش ، کیدزن  شترـضح  تداهـش  تاظحل  دیـسر و  ارف  مّوس  زور  نوچ  دیوگ : تیاور  همادا  رد  ّبیـسم 
مسارم نایاپ  ات  ترضح  نآ  روضح  دهاش  نم  تفای و  روضح  متخانـش -  یم  ار  وا  لبق  زا  هک  مالـسلا -  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

(53  .) مدوب

، اه تّدم  زا  دعب  هک  دیسر -  تداهـش  هب  دادغب  نادنز  نامه  رد  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترـضح  نوچ  و 
یـسوم نب  ّیلع  ماما  شدنزرف  طّسوت  دشاب -  یم  دوجوم  هفوک  هزاورد  ّلحم  رد  دادغب  رد  هک  دـش ، يدجـسم  هب  لیدـبت  نادـنز  نآ 

نفد دوب ، هدرک  يرادیرخ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  دوخ  هک  یقاتا  رد  شیرق ،  ناتـسربق  رد  دـش و  زیهجت  مالـسلا  هیلع  اضّرلا 
(54) .دیدرگ
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تیالو                    هراتس  نیمتفه  يازع  گوس و  رد 

منک                  هچ  ناشیرپ  يوسیگ  وچ  هتفشآ  لد  منک                  هچ  نادنز  هشوگ  رحس  هب  ات  بش  رس 

منک                 هچ  نازوس  هنیس  ارم  عمش  نوچ  هاگ  اضر                        رجه  زا  متخوس  تفص  هناورپ  هاگ 

منک                هچ  نارجه  شتآ  زا  متخوس  متخوس ،  تسا                       رسپ  يور  ندید  ناهج  هب  میوزرآ 

منک                      هچ  نابیرغ  ماش  زا  نم  زور  رت  هریت  اضر                         نارجه  هتشگ ز  الب  نادنز ،  جنک 

منک                   هچ  ناغفا  هلان و  زا  زج  هب  یسینا  هن  ارم                            ریجنز  هناد  زا  زج  هب  یقیفر  هن 

منک                    هچ  نادنز  هشوگ  متبقاع  دشُک  یم  اضر                        نارجه  هموصعم و  يرود  ادخ  هب 

منک                هچ  ناریح  هتشگرس و  هتسخ  لد  نم  نوراه                           يافج  رود ، ارم  هدرک  نطو  زا 

منک                      هچ  نادان  مدرم  نیا  هنعط  زا  مدید  نم                       هک  رازآ  همه  نیا  دیدن ، راخ  زا  یلگ 

منک               هچ  ناماس  رس و  یب  ارم  درک  نینچ  هک  دیلپ                        نوراه  هناخ  دوش  شاک  نوگنرس 

دینک                     دازآ  سفق  جنک  ز  تسا ،  هدرمن  ات  دینک              داش  دوخ  ز  تسا ،  يریسا  غرم  اجک  ره 

دینک                               دادغب  ینادنز  ندرم  زا  دای  يرپ                    هتسکشب  ریاط  سفق ،  جنک  رگا  دُرم 

دینک                             دای  ّیلع  ارهز و  لد  زیزع  زا  دیور                    سوبحم  یتاقالم  هب  نادنز ،  هب  نوچ 

دینک                   دایرف  همه  نوراه ،  يراکمتس  نیز  گرم                        مد  شیاپ  ز  دیئاشگ ، ریجنز  دنُک و 

دینک                      دادما  همه  رفعج ، یسوم  رطاخ  دنربب                            یبیرغ  شعن  رگا  لاّمح ،  راچ 

دینک                           داّبع  هش  نآ  همزمز  رب  شوگ  دوب                         شراک  اعد  تاجانم و  گرم ،  مد  ات 
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دینک                     دادیب  هتشک  نآ  رب  هیرگ  امش  سپ  شردپ                    رب  دنک  هیرگ  ات  هک  تسین ،  شرسپ 

(55) دینک داشان  رتخد  لد  لاح  رب  محر  دوش                              رادربخ  هموصعم  هک  دیراذگن 

 

دنمشزرا هدنزومآ  سرد  جنپ 

: دیوگ مزارم  مان  هب  یصخش   1

متفرگ لزنم  يا  هناخرفاسم  رد  مدرک و  تکرح  هبّیط  هنیدم  يوس  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تاقالم  ترایز و  تهج  يزور 
نم اب  هک  تفریذپن  وا  یلو  منک ؛  رارقرب  یئوشانز  هطبار  وا  اب  متساوخ  دومن ، هّجوت  بلج  ارم  هک  داتفا  ینز  هب  ممـشچ  نایم  نیا  رد  ، 

.دیامن جاودزا 

نز نامه  يا  هظحل  زا  سپ  مدرک ،  بابلا  ّقد  متـشگزاب و  هناخرفاسم  هب  دیـسر  ارف  بش  نوچ  و  متفر ؛  شیوخ  راک  لاـبند  هب  سپس 
.دش رود  نم  زا  تعرس  اب  وا  یلو  مداهن ؛  شا  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  عیرس  نم  دوشگ و  ار  برد 

یفالخ تولخ  رد  هک  یـسک  مزارم !  يا  دومرف : ترـضح  مدـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  میـالوم  رب  نوچ  بش ،  نآ  يادرف 
(56  .) تسین ام  تسود  هعیش و  دشاب ، هتشادن  یهلا  ياوقت  دوش و  بکترم 

 ، نسحلاوبا ترضح  رب  یسیع  نب  داّمح  شتـسود  هارمه  هب  یـسیق  ّیلع  نب  هّیما  مان  هب  یـصخش  هک  نیا  رب  تسا  هدمآ  تایاور  رد   2
.دنیامن یظفاحادخ  شترضح  زا  ترفاسم ،  يارب  ات  دش  دراو  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

: دوـمرف مالـسلا  هیلع  ماـما  میـشاب ،  هتفگ  ینخـس  هک  نآ  نودـب  میدیـسر ،  ترـضح  نآ  كراـبم  رـضحم  هب  هک  نیمه  دـیوگ : هـّیما 
.دینک تکرح  ادرف  دیزادنیب و  ریخءات  هب  ار  دوخ  ترفاسم 
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هدومرف ترـضح  نوچ  متفگ :  نم  یلو  مور ؛  یم  زورما  نیمه  امتح  نم  تفگ :  داّـمح  میدـمآ ،  نوریب  ترـضح  نآ  لزنم  زا  یتقو 
 . منک یمن  ار  دوخ  ماما  روتسد  تفلاخم  نم  دیورن ، هک  تسا 

داّمح داتفا و  هار  هب  یمیظع  بالیس  دیراب و  يدیدش  ناراب  دیدرگ ، جراخ  هنیدم  رهـش  زا  نوچ  تفر و  درک و  تکرح  داّمح  سپس 
(57) .دیدرگ نفد  هلاّیس  مان  هب  ّلحم  نامه  رد  و  دُرم ؛ دش و  قرغ  بالیس  رد 

.دیامن يرادیرخ  غرم  مخت  شیارب  ات  داتسرف  رازاب  هب  ار  دوخ  نامداخ  زا  یکی  مالسلا ،  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  يزور   3

.دروآ ترضح  يارب  ار  اه  نآ  سپس  و  درک ؛ يزابرامق  دارفا  زا  یضعب  اب  اه  غرم  مخت  نآ  زا  ددع  ود  یکی  اب  دیرخ ، زا  دعب  مالغ 

نآ زا  یضعب  اب  تفگ :  نامالغ  زا  یکی  دومن ، لوانت  ار  اه  نآ  زا  يرادقم  مالـسلا  هیلع  ماما  دش و  هتخپ  اه  غرم  مخت  هک  نآ  زا  دعب 
 . تسا هدش  تخاب  درب و  يزابرامق و  اه 

(58) .درک غارفتسا  نآ  رد  دوب ، هدروخ  هچنآ  دومن و  تساوخرد  ار  یتشط  ًاروف  نخس ،  نیا  ندینش  اب  ترضح 

دوخ نانیمطا  دروم  دارفا  زا  یکی  طّسوت  ار  نآ  و  داهن ؛ نآ  رب  یشوپرس  درک و  هّیهت  غالا  نیگرـس  زا  یقبط  دیـشّرلا  نوراه  يزور   4
.دهد رارق  نیهوت  ریقحت و  دروم  ار  ترضح  هک  نامگ  نیا  اب  داتسرف  مالسلا  امهیلع  مظاک  یسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  يارب 

.دراد رارق  نآ  رد  یئاراوگ  هزات و  ياهامرخ  دید  تشادرب ،  ار  شوپرس  دروآ و  ترضح  دزن  ار  قبط  صخش  نآ  هک  یماگنه 
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ار اه  نآ  زین  وا  داد و  دوب ، هدروآ  ار  قبط  هک  یـسک  هب  هناد  دـنچ  سپـس  دومن و  لوانت  ار  اـه  بطر  نآ  زا  يدادـعت  ترـضح  سپ ، 
.داتسرف نوراه  يارب  ار  اه  نآ  هدنام  یقاب  نآ  زا  دعب  دروخ ،

دوخ ناهد  رد  نوچ  تشادرب و  ار  اـهامرخ  نآ  زا  یکی  نوراـه  درک ، فیرعت  ار  ناـیرج  دروآ و  نوراـه  دزن  ار  قبط  رومءاـم ، یتقو 
(59  .) تشگ غالا  نیگرس  هب  لیدبت  داهن ،

يزور دوب -  مالـسلا  مهیلع  اضر  ماما  مظاک و  ماما  قداص ،  ماما  يالکو  زا  قیدص و  نارای  زا  یکی  هک  نامحّرلادبع -  نب  سنوی   5
.دش دراو  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نسحلاوبا ،  ترضح  ضیف  ُرپ  سلجم  هب 

هب ار  یـسکره  و  نک ؛  ارادم  مدرم  اب  سنوی !  يا  دومرف : وا  هب  نوگانوگ  یئاه  هظعوم  نمـض  یتارکاذم ،  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما 
 . نک تبحص  يو  اب  شروعش  تفرعم و  هزادنا 

.دننک یم  باطخ  قیدنز  نید و  یب  ناونع  هب  ارم  مدرم  میالوم !  يا  تشاد :  راهظا  سنوی 

مدرم دـشاب و  تارهاوج  وت  ناتـسد  رد  هچنانچ  دراذـگب ، ریثءات  وت  راـکفا  هّیحور و  رد  دـیابن  مدرم  راـتفگ  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
راتفگ نیا  دراد ، تسد  رد  تارهاوج  هک  دنیوگب  دشاب و  هزیر  گنـس  تیاه  تسد  رد  هک  نآ  ای  و  تسا ؛  هزیر  گنـس  هک  دـنیوگب 

(60  .) تشاد دهاوخن  وت  يارب  ینایز  ای  دوس و  هنوگ  چیه 

 

متفه ماما  تاجانم  حدم و 

ربمیپ طبس  ّیبن ، لآ  ینادنز  رفعج              نب  یسوم  نایعیش ،  ماما  متفه 

ناغفا هب  اتفگ  مد ،  ره  دیلان و  ناحبس                         ّیح  اب  نادنز ،  جنک  رد 
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مراکف نادنز  نیا  جنُک  ایادخ  اتفگ  انیبم                                 ًاحتف  کل  انحتف  ّان  إ 

ناحبس ّیح  اب  نادنز ،  جنک  رد  مرایتخا                      فک  زا  هتفر  نوراه  رهز  زا 

انیبم ًاحتف  کل  انحتف  ّانإ  ناغفا                          هب  اتفگ  مد ،  ره  دیلان و 

منینچ نیا  رگ  ّقح  هار  رد  اضر  متسه  منید                      جیورت  یئوگّقح و  دوب  ممرج 

ناغفا هب  اتفگ  مد ،  ره  دیلان و  ناحبس                        ّیح  اب  نادنز ،  جنک  رد 

تسا ناسخ  ریجنز  دنب و  رد  رگا  میاپ  انیبم                                ًاحتف  کل  انحتف  ّان  إ 

ناحبس ّیح  اب  نادنز ،  جنک  رد  تسا                  ناگدازآ  هویش  نیا  ّقح  هار  رد 

انیبم ًاحتف  کل  انحتف  ّانإ  ناغفا                         هب  اتفگ  مد ،  ره  دیلان و 

نوخ ملد  هتشگ  نیعل ،  نآ  روج  ملظ و  زا  نوراه                  نادنز  نیا  زا  هِد ،  متاجن  ّبرای 

ناغفا هب  اتفگ  مد ،  ره  دیلان و  ناحبس                       ّیح  اب  نادنز ،  جنک  رد 

(61) انیبم ًاحتف  کل  انحتف  ّانإ 

 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  ای  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  تدالو  رفص  متفه 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  ای  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  تدالو  رفص  متفه 

لوق ساسا  رب  هک  یلاح  رد  هدش ، مالعا  (ع ) مظاک یسوم  ماما  متفه  ماما  دالیم  زور  ناونع  هب  رفـص  متفه  روشک ،  یمـسر  میوقت  رد 
.تسا يرورض  میوقت  حالصا  هک  تسا  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  زورلاس  اب  فداصم  زور  نیا  حیحص 

هلاس رازه  هیملع  هزوح  رد  دندوب و  رادازع  ع )  ) یبتجم ماما  تداهش  يارب  ار  رفص  هام  زا  زور  نیمتفه  رود  ياه  هتـشذگ  زا  نایعیـش   
.دنتخادرپ یم  يرادازع  هب  دوخ  مود  ماما  تداهش  يارب  نایعیش  دش و  یم  لیطعت  سورد  زور ؛ نیا  مارتحا  هب  زین  فجن 
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(ع) یبتجم ماما  تداهش  زور  يارب  درادن و  دوجو  یفالتخا  هعیش  ياملع  نیب  رفص ، هام  رد  (ص ) ربمایپ ربکا  طبـس  تداهـش  عوقو  رد 
.دنا هدرک  رکذ  ار  لقن  هس  هعیش  ياملع 

(ع) یبتجم ماما  تداهش  زور  صوصخ  رد  هعیش  ياملع  لوق  هس 

يدرفنم لوق  هدرک و  رکذ  ناشیا  اهنت  ار  لوق  نیا  هک  تسا ؛ ینیلک  خیـش  موحرم  نآ  لئاق  هک  رفـص  هام  رخآ  زور  لاوقا  نیا  زا  یکی 
.دنا هدرکن  تیعبت  وا  زا  نامز  نیا  ات  هعیش  ياملع  زا  کی  چیه  يو ، یگرزب  تهاجو و  مامت  اب  هک  تسا 

خیـش دوخ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   تسا و  هعیـشلا ) ّراسم   ) باتک رد  دـیفم  خیـش  نآ  لئاق  نیلوا  هک  تسا  رفـص  زور 28  مود  لوـق 
رفـص هام  رکذ  هباهنت  يراددوخ و  ع )  ) یبتجم ماما  تداهـش  زور  ناونع  هب  زور  نیارکذ  زا  داشرالا )  ) مانب شرگید  باـتک  رد  دـیفم 

.تسا هدرک  افتکا 

خیش لثم  یخرب  يوس  زا  رفص  متشه  تسیب و  لوق  هتبلا  هک  تسا  ماکحالا ) بیذهت   ) باتک رد  یسوط  خیش  لوق  نیا  هب  لئاق  نیمود 
تسا هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  زین   یناردنزام  بوشآرهش  نبا  یسربط و 

.

دوب لئاق  هک  یناسک  زا  یکی  هک  تسا  رت  روهـشم  دـنا  هدرک  رکذ  ع )  ) یبتجم ماما  تداهـش  زورلاس  ار  رفـص  متفه  هک  موس  لوق  اما 
لئاق هک  یناسک  زا  رگید  یکی  زین  یمعفک  موحرم  تسا و  لوا  دیهش  هدش ، عقاو  رفـص  هام  متفه  رد  (ص ) ربمایپ ربکا  طبـس  تداهش 
هراشا نادب  دوخ  حابـصم )  ) فیرـش باتک  رد  ریبک  ثدـحم  نیا   هک  هدـش   ، رفـص  هام  متفه  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  هب 

.تسا هدرک 

خیش مرکم  دلاو  نیسح  خیش  همالع  موحرم  تسا  رفص  متفه  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  هب  لئاق  هک  یناگرزب  زا  رگید  یکی 
زا رگید  یخرب  ءاطغلا و  فشاک  رفعج  خیـش  موحرم  ییاهب و  خیـش  نینچمه  و  رابخالا ) لوصا  یلا  رابخالا  لوصو   ) باتک رد  ییاهب 

.دنتسه اهقف  مظاعا 
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(ع) نسح ماما  تداهش  زورلاس  صوصخ  رد  هعیش   ياملع  تنس  

هماقا هعیش  دالب  هیلک  رد  رفص ، هام  متفه  زور  رد  تارضح  هک  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  زین  اهنآ  یلمع  تنس  هعیش و  ياملع  یملع  هریس 
جاح یمظعلا  هللا  تیآ  دورو  زا  سپ  مق  هیملع  هزوح  فرـشا و  فجن  رد  تنـس  نیا  اصوصخ  دـندرک ؛ یم  ع )  ) نسح ماما  يارب  ازع 

ناشیا زا  سپ  و  دـندرک ؛ ازع  هماقا  هیملع و  هزوح  رازاب ، یلیطعت  هب  روتـسد  همیلع ، هزوح  سیـسات  مق و  هب  يرئاح  میرکلادـبع  خـیش 
هدـهع هب  ار  هزوح  تیلوئـسم  دوخ  نامز  رد  مادـک  ره  هک  یناگیاپلگ  يدرجورب و  ماظع  تاـیآ  نوچمه  یناـگرزب  هریـس  تنـس  نیا 

.تسا هدوب  دنا  هتشاد  

و ع )  ) متفه ماما  تدالو  مه  رفـص  تفه  اه  میوقت  رد  هکنیا  نایب  اب  رهم ، راـگنربخ  اـب  وگتفگ  رد  دازحرف  هللا  بیبح  مالـسالا  تجح 
تسا ملاع  تیصخش  نیرتمهم  هک  ص )  ) مرکاربمایپ تدالو  دروم  رد  تشاد : راهظا  هدش  ناونع  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  مه 

.دراد دوجو  رظن  فالتخا  املع  نیب  زین 

اه دـلوت  اه و  تداهـش  دروم  رد  هکنیا  دـناد و  یم  لوالا  عیبر  مهدزاود  زور  ار  (ص ) ربمایپ تدالو  ینیلک  موحرم  تشاد  : نایب  يو 
.تسا  یعیبط  رما  کی  دشاب  هتشاد  دوجو  رظن  فالتخا 

لوق کی  هب  هتبلا  دوزفا : تسا ، هجحیذ  رخاوا  رد  (ع ) متفه ماما  تدالو  هک  میراد  ربتعم  تیاور  هکنیا  نایب  اـب  مق  هیملع  هزوح  داتـسا 
.تسا رفص  متفه  ناشیا  دلوت  زین 

اهنآ تراسا  و  ع )  ) تیب لها  هودـنا  نزح و  نامز  هام ؛ نیا  میراد و  رارق  رفـص  هام  رد  ام  نوچ  عجارم  اهقف و  رظن  قبط  داد : همادا  يو 
.تسین يداشو  نشج  هدنبیز  تسا ،

4312 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1427 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک حالصا  املع  رظن  ساسا  رب  ار  میوقت  یگنهرف  نالوئسم 

اب درک  تساوخرد  دـنراد  یغیلبت  یگنهرف و  ياهراک  تیلوئـسم  هک  یناـسک  زا  (ع ،) یبتجم ماـما  تداهـش  نارگاـیحا  داتـس  لوئـسم 
لاقتنا تسا  هجحیذ  رخاوا  هک  نآ  حیحص  لوق  هب  ار  (ع ) مظاک یسوم  ماما  تدالو  دننک و  حالـصا  ار  میوقت  عجارم  رظن  زا  هدافتـسا 

.دنهد

هب ار  ع )  ) مظاک یـسوم  ماما  دـلوت  قح  ناوت  یمن  رفـص  هام  نیا  رد  هکنیا  نایب  اب  یلم ، هناـسر  رد  ادـخ  تمـس  هب  هماـنرب  سانـشراک 
.تسا رفص  متفه  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهش  ام ، ربتعم  ياه  باتک  زا  عبنم  هدزاود  رد  دوزفا : درک  ادا  یبوخ 

.تسا رفص  هام  متفه  هب  طوبرم  ع )  ) یبتجم ماما  تداهش  زا  رت  ربتعم  لوق  ناگرزب  عجارم و  قیقحت  قبط  داد : همادا  يو 

تـسا (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  رفـص  تفه  هکنیا  صوصخ  رد  ناگرزب  هریـس  هب  هراـشا  اـب  همادا  رد  دازحرف ، مالـسالا  تجح 
هک دـندرک  مـالعا  یمـسر  روطب  مق  هیملع ي  هزوح  سـسوم  يرئاـح  میرک  خیـش  جاـح  موحرم  لـبق ، لاـس  داـتفه  دودـح  زا  دوزفا :

.تسا رفص  متفه  زور  رد  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تداهش 

لزانم و رد  زور   نیا  رد  تفگ : دوش  یم  لیطعت  ماظع   عارم  سورد  رازاب و  مق  رد  رفـص  متفه  زور  زین  نونکا  مه  هکنیا  نایب  اب  يو 
، قارع دـننامه  سراف  جـیلخ  هزوح  ياهروشک  رد  دوش و  یم  هتفرگ  يرادازع  سلجم  ع )  ) یبتجم ماـما  تداهـش  يارب  عجارم  رتاـفد 

.دننک یم  يرادازع  ع )  ) یبتجم ماما  تداهش  يارب  ار  زور  نیا  زین  ناتسبرع  تیوک و 

دوش تبث  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  مان  هب  رفص  هام  لوا  ههد 
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تحت (ع ) نسح ماما  تداهـش  تسا ، رفـص  تشه  تسیب و  زور  رد  زین  ص )  ) مرکاربماـیپ تاـفو  هکنیا  هب  هجوت  اـب  درک : ناونع  يو   
تیمولظم هک  ارچ  دوش  تبث  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  مان  هب  رفـص  هام  لوا  ههد ي  هک  تسا  بوخ  هچ  دریگ و  یم  رارق  ناشیا  عاعـشلا 

.دشاب ریظن  یب  نت  جنپ  نایم  رد  ع  )  ) نسح ماما 

ع)  ) نیـسح ماما  تداهـش  يارب  ملاع  همه ي  تفگ : ع )  ) یبتجم نسح  ماما  تیـصخش  تمظع  هب   هراشا  اب  دازحرف ، مالـسالا  تجح 
.دندرک یم  هیرگ  دوخ  ردارب  تبرغ  يارب  ع )  ) نیسح ماما  اما  دنزیر ؛ یم  کشا 

(ع) نسح ماما  صوصخرد  تساوخ  دمآ و  (ع ) نیسح ماما  دزن  يدرف  يزور  دوزفا : (ع ،) یبتجم ماما  تداهش  نارگایحا  داتس  لوئسم 
.تسا نم  ماما  ناشیا  شاب  بقارم  دومرف ؛ ع )  ) نیسح ماما  هک  دیوگب  ناشیا  هب  يزیچ 

دـناوخن و هبطخ  تشادـنرب ، مدـق  ع )  ) یبتجم نسح  ماـما  لـباقم  رد  (ع ) نیـسح ماـما  هاـگچیه  درک : هفاـضا  مق ، هیملع  هزوح  داتـسا 
.دندوب (ع ) نیسح ماما  ياوشیپ  لاس  هد  (ع ) نسح ماما  درکن و  تبحص 

ینم رریخ  یخاو  دندومرف ؛ دندوب  تایح  دیق  رد  ع )  ) نسح ماما  هک  ینامز  رد  (ع ) نیـسح ماما  تشاد : نایب  دازحرف ، مالـسالا  تجح 
.تسا نم  زا  رتهب  نمردارب  ینعی 

تسا هداعلا  قوف  ع )  ) یبتجم ماما  تیمولظم  تبرغ و 

ترـضح (ع ،) نیـسح ماما  تیمولظم  تفگ : ع )  ) یبتجم ماما  تیمولظم  تبرغ و  هب  هراشا  اـب  دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  يو 
دننام يرسمه  اما  دنتـسه  ملاع  مولظم  نیلوا  (ع ) نینموملاریما تسا و  صخـشم  ناگمه  يارب  يدح  ات  (ع ) نینموملاریما و  (س ) ارهز
هلئسم نیا  دندرک و  یگدنز  فقس  کی  ریز  دوخ  لتاق  اب  هک  دنتسه  مولظم  ردقنآ  (ع ) نسح ماما  اما  دنتشاد ، س )  ) همطاف ترـضح 

.دنتفگن سکچیه  هب  ار 
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باحـصا و نم  دـندومرف ؛ اروشاع  بشرد  هک  دنتـشاد  ییافواب  رایـسب  نارای  (ع ) نیـسح ماما  هکنیا   نایب  اـب  دازحرف ، مالـسالا  تجح 
هب ار  ناشیا  دنتـشاد  دصق  دندیـشک و  ناشیا  ياپ  ریز  زا  ار  هداجـس  (ع ) نسح ماما  نارای  اما  دوزفا  : مرادـن  غارـس  امـش  زارتهب  ینارای 

میهد یم  امش   لیوحت  هتسب  تسد  ار  (ع ) نسح ماما  ام  دییوگب ؛ تقوره  هک  دنتفگ  دنتشون و  همان  هیواعم  هب  اهنآ  دنناسرب و  تداهش 
.دننک حلص  دندش  روبجم  ترضح  لیالد   نیمه  هب  و 

تسین نآ  زا  رتمک  دشابن  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  رتالاب  رگا  (ع ) نسح ماما  حلص 

یسک دومرف ؛ ربمایپ  تشاد : نایب  تسین  نآ  زا  رتمک  دشابن  ع )  ) نیسح ماما  مایق  زا  رتالاب  رگا  (ع ) نسح ماما  حلص  هکنیا   نایب  اب  يو 
دوش نیگمغ  ع )  ) نسح ماما  يارب  وا  لد  هک  یـسک  دوش و  یمن  رـشحم  يارحـص  دراو  روک  دزیرب ، کشا  ع )  ) نسح ماـما  يارب  هک 
دورب ع )  ) نسح ماما  ربق  ترایز  هب  هک  یـسک  تسا  هدـمآ  ص )  ) ربمایپ زا  رگید  تیاور  رد  ودوب  دـهاوخ  رورـسم  داش و  تمایق  زور 

.دور یم  تشهب  هب  هدرک و  روبع  یتحار  هب  دزرل و  یمن  طارص  لپ  يور  رب  شیاهاپ 

و (س ) ارهز ترـضح  لد  هدرک و  رازگرب  رفـص  متفه  زور  رد  ار  (ع ) نسح ماما  تداهـش  مسارم  هک  تسا  بوخ  هکنیا  ناـیب  اـب  يو 
راذـگ رثا  دـناوت  یم  رما  نیا  غیلبت  دـنراد و  هدـهع  رب  يریطخ  تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  اه  هناـسر  دوزفا : مینک  داـش  ار  ع )  ) تیب لـها 

.دشاب

یم رازگرب  رفن  زا 25  رتمک  روضح  اب  مق  عماج  دجسم  رد  فاکتعا  یمالـسا  بالقنا  لیاوا  رد  درک : نونع  دازحرف ، مالـسالا  تجح 
روضح اب  روشک و  همه  رد  هکلب  مق  رد  اهنت  هن  فاکتعا  تامـسارم  هک  میدهاش  هنـسح  تنـس  نیا  غیلبت  بالقنا و  تکرب  هب  اما  دـش 

.دوش یم  رازگرب  ناناوجون  ناناوج و  زا  رفن  اهدص 

4315 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1430 

http://www.ghaemiyeh.com


مینک ایحا  رفص  هام  يادتبا  رد  ار  هینسح  ههد  ع )  ) یبتجم ماما  تیمولظم  رابغ  ندودز  يارب 

رفـص هام  يادتبا  رد  ار  هینـسح  ههد  دیاب  ع )  ) یبتجم ماما  تبرغ  تیمولظم و  رابغ  ندودز  يارب  هکنیا  نایب  اب  مق ، هیملع  هزوح  داتـسا 
مالـسا خـیرات  نیمز  رد  دنتـسه و  عییـشت  مالـسا و  يایند  نیرکفتم  نیققحم و  نیخروم ، زا  هک  یناحبـس  هللا  تیآ  دوزفا : مینک  اـیحا 

.تسا ع )  ) نسح ماما  تداهش  زور  رفص  تفه  هک  دنراد  دیکات  دنرظن  بحاص 

تبرغ و دـیاب  دنتـسه و  ع )  ) تیب لها  رادتـسود  ام  مدرم  : تشاد زاربا  هنیمز  نیا  رد  یهاتوک  صوصخ  رد  اه  هناسر  زا  هیالگ  اب  يو 
.درک دنهاوخ  لابقتسا  زین  مدرم  تروص  نیا  رد  هک  میزادنیب  اج  مدرم  نیب  رد  ار  ع )  ) نسح ماما  تیمولظم 

يارب ار  دوخ  رفن  اه  نویلیم  هک  میدـهاش  زورما  تسا و  هداـعلا  قوف  ع )  ) یبتجم ماـما  تبرغ  درک : حیرـصت  دازحرف ، مالـسالا  تجح 
.تسا رئاز  یب  عیقب  ناتسربق  رد  ع )  ) نسح ماما  رازم  هک  یلاح  رد  دننک  یم  هدامآ  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  ندناسر 

یگنهرف بالقنا  یلاع  ياروش  یلم و  هناسر  تقو  سیئر  هب  یناحبس  هللا  تیآ  همان 

هب يا  همان  رد  تسا  رظن  بحاص  هتـشاد و  رحبت  یخیرات  ثحابم  هنیمز  رد  دوخ  هک  دیلقت  ماظع  عجارم  زا  یناحبـس  یمظعلا  هللا  تیآ 
نیا رد  یلم  هناـسر  درکلمع  یگنوگچ  صوصخ  رد  یگنهرف  بـالقنا  یلاـع  ياروش  نینچمه  امیـسو و  ادـص  ناـمزاس  تقو  سیئر 

ع)  ) یبتجم ماما  تداهش  تایاور  یخرب  قبط  و  ع )  ) مظاک ماما  دالیم  تایاور  یخرب  قبط  رفـص  هام  متفه  زور  هک  تسا  هدروآ  زور  
مدـقم يداش  رورـس و  رب  ار  هودـنا  نزح و  دـیاب  یلو  دـیرگ ؛ یم  رظن  کی  زا  ددـنخ و  یم  رظن  کـی  زا  زور  نیا  رد  ناـسنا  تسا و 

؛ ریز تاهج  هب  تشاد 
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.دشابن اه  هناسر  رد  يداش  راثآ  تدم  نیا  یط  رد  هک  دنک  یم  باجیا  نیا  تسا و  هودنا  نزح و  هام  رفص  مرحم و  هام  -1

رظن زا  روشک  ود  نیا  نیب  طابترا  دـننک و  یم  یقلت  ع )  ) یبتجم ماما  تداهـش  زور  ار  رفـص  متفه  زور  اجنآ  عجارم  قارع و  مدرم  2-
.دنشاب گنهامه  اه  هناسر  هک  دنک  یم  باجیا  ینید  یگنهرف و 

ماما تداهـش  زور  ناونع  هب  رفـص  متفه  زور  مق ، هیملع  هزوح  سـسوم  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  هللاآ  تیآ  موحرم  نامز  زا  3-
.تسا رارقرب  هضور  سلجم  عجارم ، نایاقآ  هناخ  رد  لیطعت و  مق  رازاب  تسا ، هدش  یقلت  ع )  ) یبتجم

زین (ع ) مظاک ماما  بقانم  نتفگ  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دـیهد  رارق  ساسا  نیمه  رب  ار  شور  مه  امـش  هک  دـنک  یم  باجیا  تاهج  نیا 
.ددرگ نیقحلا  نیب  عمج  يا  هنوگ  هب  ات  دوشن  يراددوخ 

رفص متفه  صوصخ  رد  دیلقت  مظعم  عجارم  یخرب  زا  ءاتفتسا 

رورـس نشج و  ای  يرادازع و  ییاپ  رب  رد  امیـس  ادص و  اصوصخ  نایعیـش و  فیلکت  صوصخ  رد  دیلقت  ماظع  عجارم  زا  يدادعت  رظن 
.تسا هدمآ  تسا  ع )  ) یبتجم ماما  تداهش  رتروهشم  لقن  هب  و  ع )  ) مظاک ماما  تدالو  یلقن  هب  هک  رفص  تفه  زور  رد 

ینارکنل لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ 

هب هجوت  اب  تسین و  يدیدرت  دشاب  هتشاد  ع )  ) یبتجم ماما  ترضح  هب  صاصتخا  زور  کی  دیاب  هک  نیا  رد  دمحلا ، هل  یلاعت و  همـسب 
، دریگ یم  رارق  عاعشلا  تحت  ع )  ) ربکا طبـس  تداهـش  ظاحل  نیدب  تسه و  مه  ص )  ) ایبنالا متاخ  تلحر  زور  رفـص  زور 28  هکنیا 

.تسا نیمه  مه  روهشم  هک  دنهد  صاصتخا  ناونع  نیا  هب  ار  رفص  متفه  زور  هک  تسا  بوخ  اذل 
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يزیربت داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ 

.درذگب یناوخ  هضور  يرادازع  سلاجم  هب  دیاب  تسا و  ع )  ) تیب لها  نادناخ  ءادهشلادیس و  رب  نزح  ياه  هام  رفص  مرحم و   

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ 

فـالا هیلع   ) یبتجم ماـما  ربـکا  طبـس  تداهـش  هب  رفـص  متفه  زور  رد  روهـشم )  ) لوق ود  نیب  عمج  رد  تسا  بساـنم  یلاـعت ، همـسب 
و ع )  ) مود ماما  بئاصم  هکنیا  هب  راوگرزب  ماما  ود  ره  يارب  سلاجم  بیترت  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  دلوت  و  ءانثلاو ) هطیحتلا 

.دوش یم  لصاح  طایتحا  نیمه  دنشاب و  روادای  رکذتم و  ار  ع )  ) متفه ماما  بقانم 

یناسارخ دیحو  یمظعلا  هللا  تیآ   

.دوش لمع  دیاب  دنا ، هدومرف  هرس  سدق  هیملع  هزوح  سسوم  ققحم ، هیقف  هچنآ  هب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 

یناتسیس یمظعلا  هللا  تیآ   

بئاصم رکذ  ترضح و  نآ  يارب  یسلاجم  بیترت  و  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ربکا  طبس  تداهـش  تشادگرزب  یلاعت ، همـسب 
.تسا رئاعش  میظعت  قیداصم  زا  ماما  نآ  بقانم  يروآدای  و 

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ   

زورلاس اب  فداصم  لاوقا  یضعب  رب  انب  رفـص  متفه  نوچ  اما  تسا  بسانم  بوخ و  رایـسب  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا دالیم  سلجم  یئاپرب 
رادـغاد و ناوراک  هللا و  لآ  نزح  ياههام  رفـص  مرحم و  هام  مامت  یفرط  زا  دـشاب و  یم  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماـما  تداـهش 

رورسو نشج  سلاجم  زا  هدومن و  اپرب  ازعو  هضور  سلجم  هامود  نیا  رد  تسا  راوازس  تسا  ع )  ) ءادهشلادیس ترضح  هدز  تبیصم 
دریگب و رارق  هادف  انحاورا  هللااهیقب  ترـضح  هصاخ  تیانع  هجوت و  دروم  نازیزع  امـش  سدـقم  عمجم  هللاءاش  نا  .دومن  بانتجا  ادـج 

.دیشاب هدوب  ترضح  نآ  جرف  رما  نارظتنم  زا  همه 
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يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ   

رفـص هاـم  رخآ  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  هک  تسا  هدروآ  یفاـک  رد  هیلع ) هللا  همحر   ) ینیلک موحرم  هچنآ  قـبط  تسا  روهـشم  هتبلا 
.دوش تیاعر  مارتحا  زین  زور  نآ  هب  تبـسن  تسا  راوازـس  تسا  رفـص  هام  متفه  هب  طوبرم  هک  يرگید  تیاور  هب  هجوت  اـب  یلو  تسا 

.دیشاب قفوم  هشیمه 

یناحور قداص  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ   

زور ار  رفص  متفه  زور  قیقحت ، زا  دعب  ءاطغلا  فشاک  دیهش و  دیفم ، خیـش  دننام  املع  نیققحم و  زا  یتعامج  هئامـسا ، تلج  همـساب   
نیارباـنب مدرک  ادـیپ  نیا  هب  ناـنیمطا  اـبیرقت  مدرک ، یم  قیقحت  دروـم  نیا  رد  هک  یعقوـم  مه  نم  دـنا  هتـشون  ترـضح  نآ  تداـهش 

رب امیس  ادص و  هفیظو  و  تسا ، زور  نیا  رد  يرادازع  تاج و  هتسد  جورخ  رازاب ، یلیطعت  ازع ، سلجم  هماقا  رئاعـش ، میظعت  ياضتقم 
.دوشب دیابن  عنام  زور  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  دلوت  تسا و  يرادازع  ییاپ 

یناجنز يریبش  یمظعلا  هللا  تیآ 

تسا ینید  رئاعش  زا  هدوب  نایعیش  تنس  هک  رازاب  لیطعت  و  ع )  ) طبس يراوگوس  ناونع  هب  رفص  هام  متفه  زور  يرادازع  یلاعت ، همسب 
.درادن تافانم  ع )  ) متفه ماما  بقانم  رکذ  اب  دنامب و  ظوفحم  دیاب  هک 

 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس  هب  هتسباو  رهم   يرازگربخ  عبنم :

( هیلع هللا  مالس   ) مظاک یسوم  ماما 

هراشا

بسن ینیسح  اضر  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

هوسا و  دوب ، تماهـش  لبمـس  ع ،)  ) رفعج نبا  یـسوم  ماما  رهطا ، يارهز  هداز  رتسگداد ، ياوشیپ  هیلع ) هللا  مالـس   ) مظاک یـسوم  ماما 
.تمواقم يرابدرب و  يوگلا  و  تلادع ،

ماظن ربارب  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  وترپ  رد  و  دومرف ؛ يرپس  قلخ ، هب  تمدخ  و  متس ، اب  هزرابم  و  شناد ، رشن  هب  ار  دوخ  فیرش  رمع 
.تخادنا هزرل  هب  ار  رئاج  نامکاح  یتلادع  یب  ملظ و  خاک  سابع ، ینب  يدادبتسا 
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یسوم ترضح :  نآ  مان 

نسحلا وبا  ناشیا :  هینک 

.جئاوحلا باب  و  نیما ، رباص ، حلاص ، مظاک ، ناشیا :  ياه  بقل 

ع)  ) قداص رفعج  ماما  ناشیا :  ردپ  مان 

هدیمح ناشیا :  ردام  مان 

.يرجه لاس 128  رفص ، هام  متفه  زور  دّلوت : خیرات 

.يرجه لاس 183  بجر ، هام  زور 25  تداهش : خیرات 

.لاس  35 ناشیا : تماما  تّدم 

ناگنازرف هاگدید  زا  مظاک  ماما 

شناد و  ریظن ، مک  تامارک  قالخا ، مراکم  نایب  رد  نوگانوگ ، بهاذم  زا  فورعم  نادنمشیدنا  و  ناخّروم ، نادنمشناد ، زا  يرایـسب 
: مینارذگ یم  امش  یمارگ  رظن  زا  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  دنا ، هدرک  ییاسرف  ملق  مالسلا ، هیلع  مظاک  ماما  ییاسراپ  و 

: دراگن یم  نینچ  يرولا " مالعا   " فورعم باتک  رد  یسربط  نسح  نبا  لضف  یلعوبا 

ناک و  اناسل ، مهحـصفأ  و  اناکم ، نیدـلا  یف  مهالعأ  و  انأش ، قداصلا  دـلو  ّلجأ  ناک  یـسوم  نسحلاابأ  ّنأ  سانلا  یف  رهتـشا  دـق  "و 
(. یسربط هتشون  يرولا ، مالعا  ". ) مههقفأ مهملعأ و  و  هنامز ، لهأ  دبعأ 

و نید ، رد  اهنآ  نیرتالاو  و  قداص ، ماما  نادـنزرف  نیرت  لـیلج  یـسوم ، نسحلاوبا  هک  تسا  هدـیدرگ  روهـشم  مدرم  ناـیم  رد  ینعی : 
.تسا هدوب  نانآ  نیرت  هیقف  نیرت و  دنمشناد  و  نامز ، لها  نیرتدباع  و  يرونخس ، رد  اهنآ  نیرت  حیصف 

: دیوگ یم  نینچ  زین ، یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 

(. دلج 15 هغالبلا ، جهن  حرش  ". ) ربصلا ملحلا و  کسنلا و  نیدلا و  هقفلا و  نم  عمج  "

.دوب يروبص  و  يرابدرب ، تدابع ، نید ، هقف ، عماج  ترضح ، نآ  ینعی :

: دراگن یم  نینچ  مه  ّتنس  لها  لاجر  ملع  نادنمشناد  زا  یبهذ ،

(. دلج 4 یبهذ ، هتشون  لادتعالا ، نازیم  ". ) ءایقتألا داّبعلا  نم  و  ءامکحلا ، داوجأ  نم  یسوم  ناک  دق  "و 
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.دوب راکزیهرپ  نایاسراپ  زا  و  نامیکح ، نیرت  میرک  زا  مظاک ، )  ) یسوم ینعی :

: دیوگ یم  نینچ  دیفم ، خیش 

خیـش هتـشون  داشرالا ، باتک  ". ) اسفن مهمرکأ  اّفک و  مهاخـسأ  مههقفأ و  هنامز و  لهأ  دـبعأ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلاوبأ  ناـک  "

(. دیفم

نیرتراوگرزب نانآ و  نیرت  دنمتواخس  اهنآ و  نیرت  هیقف  دوخ و  نامز  لها  نیرتدباع  مالـسلا ، هیلع  مظاک )  ) یـسوم نسحلاوبا  ینعی :
.دوب ناشیا 

: دسیون یم  نینچ  فورعم ، راگن  خیرات  یبوقعی ،

(. دلج 2 یبوقعی ، خیرات  ". ) هدابع سانلا  ّدشأ  نم  رفعج  نبا  یسوم  ناک  "و 

.دیدرگ یم  دادملق  مدرم ، نیرتدباع  هلمج  زا  رفعج  نبا  یسوم  ینعی :

: دیوگ یم  نینچ  ترضح  نآ  هراب  رد  یلبنح ، دامعلا  نبا 

(. دلج 1 بهذلا ، تارذش  ". ) ردقلا ریبک  امیلح  اداوج  ادباع  احلاص  ناک  "

.دوب راوگرزب  رابدرب و  دنمتواخس ، اسراپ ، راک ، وکین  ترضح ، نآ  ینعی :

: دومرف رفعج  نبا  یسوم  ماما  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دوب  ابیز  تافص  نیا  رطاخ  هب 

(. دلج 48 راونألا ، راحب  ". ) ءاقدصألا نع  اضوع  و  ءانبألا ، نم  ارورس  و  ءابآلا ، نم  افلخ  کلعج  يذلا  دمحلا هللا  "

.داد رارق  ناتسود  يارب  ریخ  شاداپ  و  نادنزرف ، یماکداش  هیام  و  ناکاین ، نیشناج  ار  وت  هک  ار  يدنوادخ  شیاتس  ینعی :

ع)  ) مظاک ماما  تیصخش 

هک تسا  هدوب  يریظن  مک  ّتیعماـج  نوگاـنوگ و  داـعبا  ياراد  یهلا ، ناربهر  ریاـس  دـننام  زین ، هعیـش  گرزب  ياوشیپ  نیا  تیـصخش 
: مینارذگ یم  امش  رظن  زا  ار  دراوم  نآ  زا  یخرب 

مظاک ماما  شناد 

: مینک یم  هراشا  لیذ ، حرش  هب  هتکن  هس  هب  ترضح ، نآ  یملع  دُعب  نییبت  روظنم  هب 

فلا
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هک هنوگنامه  .دنا  هدرک  فارتعا  یمالـسا  مولع  هنیمز  رد  راوگرزب  ماما  نآ  هرطیـس  هب  فلتخم ، بهاذم  زا  ناگبخن  ناراگن و  خیرات 
هیقف نامز و  مدرم  نیرت  دنمـشناد   " ناونع اب  ار  ناشیا  مظاک ، ماما  شناد  هنیمز  رد  یـسربط  دـش ، هراشا  ناـگنازرف  هاگدـید  ناـیب  رد 

، زین یبهذ  .تسا  هدرک  دادـملق  نید ، هقف و  ناـیم  عماـج  ار  ترـضح  نآ  دـیدحلا ، یبا  نبا  نینچمه ، .تسا  هدومن  داـی  ناـنآ " نیرت 
.تسا هدومن  بّقلم  راوگرزب ، یمیکح  ناونع  هب  ار  ناشیا 
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: دیامرف یم  نینچ  مظاک ، ماما  صوصخ  رد  دوخ  باحصا  زا  یکی  هب  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ورنیا ، زا 

(. دلج 48 یسلجم ، همالع  هتشون  راونألا ، راحب  ". ) ملعب هیف  کباجأل  فحصملا ، یتّفد  نیب  اّمع  هتلأس  ول  تیأر ، يذلا  اذه  ینبا  ّنإ  "

ملع و اـب  ار  همه  ینک ، لاؤـس  دراد  دوـجو  دـیجم  نآرق  ّلـک  رد  هچنآ  زا  رگا  يدوـمن ، هدـهاشم  ار  وا  وـت  هک  نم  دـنزرف  نیا  ینعی :
.داد دهاوخ  خساپ  شناد ،

.دراد تلالد  نآرق ، ریسفت  شناد  رب  ع )  ) مظاک ماما  طلست  رب  یبوخ  هب  نخس ، نیا 

ب

ملع نادنمـشناد  .دـشاب  یم  وا  یملع  بتکم  ناگتفای  شرورپ  نادرگاش و  شناد  یگدرتسگ  داتـسا ، کی  شناد  ياه  هناشن  زا  یکی 
رد هک  دنا  هدرب  مان  ار  مالسا  ناهج  یملع  رخافم  زا  رفن  دصیس  زا  شیب  دوخ ، یلاجر  بتک  رد  یـشاجن  یـسوط و  خیـش  دننام  لاجر 

.دنا هدیدرگ  لئان  یملع  هیلاع  جرادم  هب  دنا و  هدومن  شناد  بسک  ع ،)  ) مظاک ماما  ضیف  رپ  بتکم 

: زا دنترابع  ترضح  نآ  نایوجشناد  زا  یخرب 

نونف مولع و  هنیمز  رد  باـتک  راـهچ  دوـن و  دوـخ ، لاـجر  باـتک  رد  یـشاجن  نخـس  ساـسا  رب  هک  يدزا ، ریمع  یبا  نبا  دّـمحم  - 1
.تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  نوگانوگ 

، راونألا راحب  دلج 48  رد  یسلجم  همالع  نخس  ساسا  رب  تسا و  ثیدح  ملع  رد  دنمشزرا  بتک  هدنسیون  هک  نانـس ، نبا  دّمحم  - 2
.دنا هدرک  تیاور  يو ، زا  جاجح  نبا  نمحرلادبع  ناوفص و  فورعم و  نبا  سابع  دننام  ینایوار 

یسوم مامالا  هایح   " باتک رد  یـشرقلا "  " نخـس يانبم  رب  دوب و  مالک  ملع  رد  گرزب  يدنمـشناد  هک  يدادغب ، مکح  نبا  ماشه  - 3
.تسا هتشون  هنیمز  نیا  رد  باتک  یس  زا  شیب  رفعج ،" نبا 
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.دنا هتسناد  عامجا " باحصا   " هلمج زا  ار  وا  لاجر ، ياملع  هک  نمحرلادبع ، نبا  سنوی  - 4

.تسا عامجا " باحصا   " زا زین  وا  هک  ییحی ، نبا  ناوفص  - 5

مان ار  مالسلا ) امهیلع   ) اضر ماما  مظاک و  ماما  باحصا  زا  رفن  شـش  یـسوط ، خیـش  دننام  لاجر  ملع  نادنمـشناد  دوش ، یم  روآ  دای 
حیحـص ثیدح ، ملع  زا  ار  هچنآ  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  عامجا  باحـصا  .دنا  هتـسناد  عامجا  باحـصا  زا  ار  نانآ  دـنا و  هدرب 

، ییحی نبا  ناوفص  نمحرلادبع ، نبا  سنوی  زا : دنترابع  رفن  شش  نیا  .دنرامش  یم  حیحـص  زین ، هعیـش  نادنمـشناد  همه  دنا ، هتـسناد 
ملع ادنمشناد  زا  دادعت  نیا  هتبلا  .رصن  یبا  نبا  دّمحم  نبا  دمحا  و  داّرس ، بوبحم  نبا  نسح  هریغم ، نبا  هللادبع  ریمع ، یبا  نبا  دّمحم 

.تسا هدمآ  لاجر  ملع  لصفم  ياهباتک  رد  تسرهف ، نیا  دارفا  رگید  مان  دنشاب و  یم  عامجا " باحصا   " تسرهف زا  یشخب  ثیدح ،

مظاک ماما  دهز 

هراشا اه  نآ  زا  يا  هنومن  هب  هک  دنا  هتفگ  ییابیز  نانخـس  راوگرزب ، ياوشیپ  نآ  ییاسراپ  يدابع و  دـُعب  حیرـشت  رد  ناراگن ، خـیرات 
: مینک یم 

: دراگن یم  نینچ  ترضح ، نآ  فیصوت  رد  یسربط  نسح  نبا  لضف 

سانلا ناک  و  هتوالتل ، نوعماسلا  یکبی  نزحی و  أرق  اذإ  ناک  و  هب ، اتوص  مهنـسحأ  و  یلاعت ، هللا  باـتکب  ساـنلا  ظـفحأ  ع )  ) ناـک "و 
(. یسربط هتشون  يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعأ  ". ) نیدهتجملا نیز  هنوّمسی  هنیدملاب 

تئارق هب  هاگره  .دوب  ناگدـننک  توالت  نیرتادـص  شوخ  و  نآرق ،)  ) ادـخ باتک  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  ظـفاح  ترـضح ، نآ  ینعی :
ار ناشیا  هنیدم ، مدرم  و  دنتسیرگ ، یم  دیجم   ، نآرق  تایآ  توالت  رطاخ  هب  تیشخ   نزح و  رثا  رب  ناگدنونش   تخادرپ ، یم  نآرق 

.دندیمان یم  نادهتجم " تنیز  "
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.دروآ یم  اج  هب  ینالوط  ياه  هدجس  تدابع ، ماگنه  هب  دیدرگ و  فّرشم  جح  رفس  هب  هدایپ  تروص  هب  هبترم  راهچ  ترضح ، نآ 

ماقم هب  دنک و  دونـش  نادنز  رد  ار  ناشیا  نانخـس  ات  درک  شالت  ترـضح  نآ  ناب  نادـنز  دـندنکفا ، نادـنز  هب  ار  ناشیا  هک  یماگنه 
نبا یـسیع  مان  هب  هقطنم  ياورنامرف  یلاو و  يارب  صخـش  نآ  هک  يا  هلمج  نیتسخن  .دهد  شرازگ  سابع ، ینب  تموکح  يالاب  ياه 

: دومن تاجانم  ادخ  اب  نینچ  ناشیا  میداد ، ياج  سبح  رد  ار  ترضح  نآ  یتقو  هک  دوب  نیا  داتسرف  رفعج 

(. دلج 48 راونألا ، راحب  ". ) دمحلا کلف  َتلعف ، دق  و  کتدابعل ، ینغّرفت  نأ  کلأسأ  تنک  ّینأ  ملعت  ّکنإ  ّمهللا  "

وت و  مزادرپب ، وت  تدابع  هب  لماک  تغارف  اب  ات  يزاس  مهارف  نم  يارب  يا  هنیمز  اـت  متـساوخ  یم  وت  زا  هک  یناد  یم  وت  ایادـخ ، ینعی :
.میوگ یم  ساپس  ار  وت   یتخاس ، مهارف  ار  طیارش  نیا 

: دراگن یم  نینچ  ترضح ، نآ  لاح  حرش  رد  زین  دیفم  خیش 

نادنواشیوخ هب  مدرم  همه  زا  شیب  وا  .تشگ  یم  رت  شنامشچ  کشا  زا  وا  نساحم  هکنآ  ات  تسیرگ ، یم  یهلا  تیشخ  زا  هراومه  "

دننام ارقف  زاین  دروم  مزاول  زا  یلیبنز  و  داد ، یم  رارق  دّـقفت  دروم  ار  هنیدـم  رهـش  نادنمتـسم  بش ، ماگنه  هب  و  دومن ، یم  یگدیـسر 
". دنسانشب ار  يو  نانآ  هکنیا  نودب  دومرف ، یم  عیزوت  ناتسدیهت  نایم  رد  درک و  یم  لمح  دوخ  اب  ار  ییاذغ  داوم 

مظاک ماما  شنم 

لیلد هب  مه  مظاک "  " بقل .تسا  هدوب  نارگید  اب  دروخرب  رد  ناشیا  يالو  شنم  ابیز و  قالخا  ترضح ، نآ  تیصخش  داعبا  زا  یکی 
.تسا هدش  هداد  ناشیا  هب  دوب ، دوخ  راگزور  دمآرس  مشخ ، ندناشنورف  ظیغ و  مظک  هنیمز  رد  ترضح  نآ  هکنیا 
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هیلع مظاک  ماما  هک  دنا  هدروآ  ار  ییاه  تیاکح  هیاهنلا ، " هیادبلا و   " باتک رد  ریثا  نبا  و  دادغب ، خـیرات  باتک  رد  يدادـغب  بیطخ 
و دـلج 13 ؛ دادـغب ، خـیرات   ) .دومرف دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  نانآ  درک و  يرادـیرخ  دوخ  تایح  لوط  رد  ار  يداـیز  ناـگدرب  مالـسلا ،

(. دلج 10 هیاهنلا ، هیادبلا و 

لماش  ) دـندوب هدرب  هک  ار  لماک  هداوناخ  کی  ترـضح ، نآ  هک  تسا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  راونألا ، راحب  رد  زین  یـسلجم  همالع 
(. دلج 48 راونألا ، راحب   ) .دومرف دازآ  ادخ  هار  رد  درک و  يرادیرخ  نادنزرف ) و  ردام ، ردپ ،

.دراد تلالد  یگدرب  دنب  دیق و  زا  اهناسنا  يدازآ  هب  ترضح  نآ  مامتها  الاو و  شنم  رب  یخیرات ، تایاکح  نیا 

: دسیون یم  نینچ  ع )  ) مظاک ماما  فیصوت  رد  يدادغب  بیطخ  ورنیا ، زا 

(. دلج 13 دادغب ، خیرات  ". ) ...رانید فلأ  اهیف  هّرصب  هیلإ  ثعبیف  هیذؤی  ّهنأ  لجرلا  نع  هغلبی  ناک  امیرک و  اّیخس  ناک  "

کی يو  يارب  ترضح  نآ  و  دهد ، یم  رازآ  ار  امش  یصخش  هک  دیسر  یم  ربخ  وا  هب  یهاگ  و  دوب ، راوگرزب  دنمتواخس و  وا  ینعی :
 . ...دوب رانید  رازه  نآ  رد  هک  داتسرف  یم  یفرشا  هسیک 

.دنا هداد  بقل  مشخ ، هدنناشن  ورف  ینعی  مظاک "  " ار ترضح  نآ  نارگید ، هانگ  زا  تشذگ  ابیز و  يوخ  قلخ و  نیا  رطاخ  هب 

مظاک ماما  یسایس  تازرابم 

، دیشاپورف يرجه  لاس 132  رد  دومن ، یم  ییاورناـمرف  مالـسا  ناـهج  رـسارس  رب  ماـش  زا  هک  هیما  ینب  نیگنن  تموکح  هکنآ  زا  سپ 
يوس هب  دوخ ، تموکح  زاغآ  نامه  زا  زین ، نانآ  اما  .دـنتفرگ  دوخ  تسد  رد  ار  یمالـسا  ياهنیمزرـس  روما  مامز  ساـبع  ینب  هفیاـط 

تفلاخم هب  ص )  ) ادخ لوسر  دالوا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  نادناخ  اب  دندرک و  ادیپ  شیارگ  مدرم  قوقح  ندرک  لامیاپ  يروتاتکید و 
.دنتساخرب
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تداهش زور  ات  دوخ  ییاورنامرف  زاغآ  زا  سابع ، ینب  رگمتـس  تلود  نییبلاطلا ،" لتاقم   " باتک رد  یناهفـصا  جرفلاوبا  نخـس  رب  انب 
.دناسر تداهش  هب  ار  نانآ  نایعیش  زا  یگرزب  هورگ  بلاطوبا و  دالوا  زا  رفن  ود  یس و  دادعت  مظاک ، ماما 

هدهع رب  يرجه ، لاس 148  زا  ار  نایعیش  تماما  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  شراوگرزب ، ردپ  تداهش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
.تفرگ

دیدرگ زاغآ  یسابع ) هفیلخ  نیمود   ) یقیناود روصنم  نامز  زا  يدادبتسا ، ماظن  نآ  ربارب  رد  ع )  ) رفعج نبا  یسوم  ماما  يریگ  عضوم 
.تفای همادا  دیشرلا ، نوراه  یسابع و  يداه  یسابع و  يدهم  ییاورنامرف  نامز   رد  و 

هک دش ، یهدنامزاس  یمالسا  ياه  نیمزرـس  فلتخم  قطانم  رد  نایولع  بناج  زا  یـشخب  ییاهر  ياه  تضهن  نامز ، زا  ههرب  نیا  رد 
سیردا شردارب  هللادبع و  نبا  ییحی  یهدنامرف  هب  يرگید  مایق  و  نسحلا ، نبا  یلع  نبا  نیـسح  يربهر  هب  ّخـف "  " مایق اهنآ  نیرتمهم 

.دوب

نبا دایز  هب  باطخ  هک  ددرگ  یم  مولعم  ترـضح  نآ  نخـس  نیا  زا  سابع  ینب  رگمتـس  تموکح  ربارب  رد  ع )  ) مظاک ماـما  تیعطاـق 
: دومرف هملس  یبا 

هّمئألا باتک  ". ) مهنم لجر  طاسب  أطأ  وأ  المع ، مهل  ّیلوتأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  هعطق ،  هعطق  عّطقأف  قهاـش ، نم  طقـسا  نئل  داـیز ، اـی  "
(. بیدألا لداع  هتشون  رشع ، انثالا 

ناـنآ عـفن  هب  ار  یتیلوئـسم  هکنیا  زا  تسا  رتـهب  میارب  موـش ، هعطق  هعطق  مـتفا و  ورف  دـنلب  رایـسب  یناـکم  زا  نـم  رگا  داـیز ، يا  ینعی :
.منارتسگب ار  نانآ  طاسب  و  مریگب ، هدهع  رب  روج ) نامکاح  )

ترـضح نآ  درک و  دازآ  ار  ناشیا  یتّدم  زا  سپ  اما  دنکفا ، نادنز  هب  دادغب  رد  ار  ع )  ) مظاک ماما  راب ، نیتسخن  يارب  یـسابع  يدهم 
.تشگ زاب  هنیدم  هب 
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هدوب دیـشرلا  نوراه  تموکح  نامز  رد  ترـضح ، نآ  اـب  ساـبع  ینب  تموکح  دروخرب  نیرتـالاب  و  ع )  ) مظاـک ماـما  تازراـبم  جوا 
.تسا

لوط هب  لاس  راهچ  هک  مود  هبترم  رد  و  تخادنا ، نادنز  هب  ار  رفعج  نبا  یسوم  ماما  راب  ود  دوخ ، ییاورنامرف  خیرات  لوط  رد  نوراه 
.دناسر تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  دیماجنا ،

( هیلع هللا  مالس   ) مظاک یسوم  ماما  زا  ثیدح  لهچ 

( هیلع هللا  مالس   ) مظاک یسوم  ماما  زا  ثیدح  لهچ 

 : هیلع هّللا  تاولص  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  مام  الا  َلاق 

ْنا ُهَِعبّرلاَو  َْکنِم ، َدارا  ام  َفِْرعَت  ْنا  ُهَِثلاّثلاَو  َِکب ، َعَنَـص  ام  َفِْرعَت  ْنا  ُهَِیناّثلاَو  َکَّبَر ، َفِْرعَت  ْنا  اـُهلَّوا  ٍَعبْرا : یف  ِساـّنلا  َْملِع  ُتْدَـجَو   1
(62) .َِکنید ْنَع  َکُجِرُْخی  ام  َفِْرعَت 

 : ما هدرک  یئاسانش  دروم  راهچ  رد  ار  هعماج  مولع  مامت  دومرف :

 . ینک ادیپ  تخانش  وا  هب  تبسن  یسانشب و  ار  دوخ  راگدیرفآ  راگدرورپ و  هک  نیا  اه  نآ  نیلّوا 

 . تسا هتفرگ  تروص  یئاه  شالت  اهراک و  هچ  وت  تایح  اقب  يارب  زین  وت و  دوجو  يارب  زا  هک  یمهفب  هک  نیا  مّود ، 

 . تسا هدوب  هچ  روظنم  يا و  هدش  هدیرفآ  هچ  يارب  هک  ینادب  مّوس ، 

یتخبـشوخ و هار  ینعی  يوـش  فرحنم  دوـخ  تاداـقتعا  نید و  زا  دوـش  یم  ببـس  هک  یئاـهزیچ  نآ  هب  ینک  ادـیپ  تفرعم  مراـهچ ، 
 -. ینکن تکرح  هتسب  شوگ  مشچ و  هعماج  رد  یسانشب و  ار  دوخ  یتخبدب 

(63) .ُهَنُوفِْرعَیالَو َساّنلا  َفَرَع  َهَّقَفَت ، اْدبَع  ُهّللا  َمِحَر  مالسلا :  هیلع  َلاق   2

مدرم هب  تبـسن  دشاب و  ملاع  هیقف و  ...و  یـسایس  یعامتجا و  ینید و  لئاسم  رد  هک  ار  يا  هدنب  دـنک  تمحر  لاعتم  دـنوادخ  دومرف :
.دننادن ار  وا  تلزنم  ردق و  دنسانشن و  ار  وا  مدرم  هچرگ  دنک ، ادیپ  تخانش 
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(64) .ِلِهاْجلاِرَهَس ْنِم  ُلَْضفا  ِِلقاْعلا  ُمَْون  ِلْقَْعلا ، َنِم  ُلَْضفا  ِدابِْعلا  َْنَیب  َمُِّسق  ام  مالسلا :  هیلع  َلاق   3

رتهب لضفا و  دنمـشوه -  لقاع -  باوخ  هک  یئاج  ات  تسا ،  هدشن  عیزوت  ناگدـنب  نیب  لقع ،  زا  رتهب  رت و  تلیـضف  اب  يزیچ  دومرف :
 . تسا درخ  یب  لهاج  يراد  هدنز  بش  زا 

(65) .ِّقَْحلِاب اُولِمَع  َو  َهَنام ، ْالا  اوُّدا  َو  َنُوفاخَی ، ام  َنُوموُحْرَم  ِضْر  ْالا  َلْها  َّن  إ  مالسلا :  هیلع  َلاق   4

يادا دنـشاب ،-  هتـشاد  تیـصعم  هانگ و  زا  سرت -  فوخ و  هک  یمادام  دنتـسه ، یهلا -  تکرب  و  تمحر -  دروم  نیمز  لها  دومرف :
.دنهد رارق  لمع  دروم  دنبایرد و  ار  ّقح  دنیامن و  تناما 

(66) .ِْنیَناِسلاذ ِْنیَهْجَواذ َو  ُنوُکَی  ُْدبَْعلا  َْسِئب  مالسلا :  هیلع  َلاق   5

 -. رگید زیچ  رس  تشپ  دیوگ و  يزیچ  ور  شیپ  رد  هک  دشاب - ، یم  نابز  ود  هرهچ و  ود  ياراد  هک  نآ  تسا  یصخش  دب  دومرف :

(67) .ًهَعاس ُهَرْمُع  َِنبَغ  ْنَم  ُنُوبْغَْملَا  مالسلا :  هیلع  َلاق   6

هدرک فلت  هدوهیب  دـشاب  هک  مه  تعاس  کی  رادـقم  هب  دـنچ  ره  ار  دوخ  رْمُع  هک  تسا  یـسک  هتـسکشرو  هدـید و  تراسخ  دومرف :
.دشاب

(68) .ارِذاع إطَْخلاَْدنِع  َو  احِدام ، ِباوَّصلا  َْدنِع  ْمِدْعَی  َْمل  َراشَتْسا  ِنَم  مالسلا :  هیلع  لاق   7

فیرعت و دروم  دشاب  هدرک  لمع  حیحـص  تسرد و  هچنانچ  دنک ، تروشم  تفرعم  لها  اب  دوخ  یگدـنز  روما  رد  هک  یـسک  دومرف :
 . تسا هتفریذپ  شرذع  دنک  هابتشا  اطخ و  رگا  دریگ و  یم  رارق  دیجمت 

(69  .) ناطیّشلا ینعی  ُهُّوُدَع  ُْهنِم  َنَّکَمَت  ٌظِعاو  ِهِسْفَن  ْنِم  َُهل  ْنُکَی  َْمل  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   8
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هب یناسفن -  ياهاوه  زین  یّنج و  یسن و  نیطایش إ  ینعی ؛  شنمشد -  دهدن ، رارق  هدافتسا  دروم  ار  شریبدت  لقع و  یسک  ره  دومرف :
.دوش یم  فرحنم  دنبیرف و  یم  ار  وا  یتحار 

(70) .ٍقیقَع ُمَتاخ  َو  هَّبَح ،  َنُوثالَث  ٌَعبْرا َو  اهیف  ٍهَْحبَس  َو  ٍهَداّجَس ، و  ٍطْشِمَو ، ٍكاوِس ، ٍهَسْمَخ : ْنِم  ُنِمْؤُْملا  ُولْخَیال  مالسلا :  هیلع  َلاق   9

قیقع رتشگنا  نتفگ  رکذ  يارب  حیبست  زامناج ، رهم و  هناش ،  كاوسم ،  دشاب : هتـشاد  دیاب  زیچ  جنپ  دوخ  هارمه  هشیمه  نمؤم  دومرف :
...و اعد  زامن و  لاح  رد  نتشاد  تسار  تسد  هب 

(71) .اْئیَش اوُمِعُْطت  یّتَح  ُهُولُخْدَتالَو  ِقیّرلا ، یَلَع  َماّمَْحلااُولُخْدَتال  مالسلا :  هیلع  َلاق   10

لبق ناکمالا  یّتح  هکلب  دیورن ، مامح  لخاد  یلاخ  هدعم  اب  دوش  یعس  نینچمه  دیورن ؛ ماّمح  هلـصاف  نودب  هناحبـص ،  زا  دعب  دومرف :
.دیروخب اذغ  يردق  ماّمح  هب  نتفر  زا 

(72) .َکَتَّوُُرم ُّفِخَتْسَیَو  َِکنامیا ، ِرُوِنب  ُبَهْذَی  ُهَّنِاَف  َحازِْملاَو ، َكاِّیا  مالسلا :  هیلع  َلاق   11

ّتیمها یب  کبـس و  ار  وربآ  يدرمناوج و  درب و  یم  نیب  زا  ار  ناـمیا  رون  هک  نوچ  اـج  یب  حازم  یخوش و  زا  شاـب  رذـح  رب  دومرف :
.دنادرگ یم 

(73) .َدَسَْجلا ُبیُذی  ُکَمَّسلاَو  َمْحَّللا ، ُِتْبُنی  ُمْحَّللا  مالسلا :  هیلع  َلاق   12

بآ و ار  ندـب  تشوگ  یهاـم ،  ندروخ  یلو  ددرگ ؛ یم  نآ  یهبرف  ندـب و  رد  تشوگ  ندـیئور  بجوم  تشوگ ،  ندروخ  دوـمرف :
.دنادرگ یم  رغال  ار  مسج 

.ِهِرْمُع یف  َّدُم  ِِهلْها  ِِهناوْخ َو  ِإب  ُهُِّرب  َنُسَح  ْنَم  َو  ِِهقْزِر ، یف  َدیز  ُُهتَّین  ْتَنُـسَح  ْنَم  َو  ُُهلَمَع ، یکَز  ُُهناِسل  َقَدَـص  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاق   13
(74)

هک ره  دوب ، دهاوخ  هعـسوت  شیزور  رد  دـشاب  کین  شتّین  رکف و  هک  ره  تسا ،  هیکزت  شلامعا  دـشاب  قداص  شنابز  هک  ره  دومرف :
.دش دهاوخ  ینالوط  شرمع  دنک ، ناسحا  یکین و  شنایانشآ  ناتسود و  هب 
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(75) .ِضرالا ُعاُقب  ُهَِکئالَْملا َو  ِْهیَلَع  ْتََکب  ُنِمْؤُْملا  َتام  اِذا  مالسلا :  هیلع  َلاق   14

.دننک یم  هیرگ  وا  يارب  اه  هکئالم  دریمب ، دبای و  تافو  ینمؤم  دنمشناد -  هک -  ینامز  دومرف :

(76) .ِِهئالَب یف  َدیز  ِِهنامیا  یف  َدیز  امَّلُک  ِنازیْملا  ِیَتَّفَک  ُْلثِم  ُنِمْؤُْملا  مالسلا :  هیلع  َلاق   15

.ددرگ یم  رتشیب  شتاشیامزآ  اهالب و  دوش  هدوزفا  شنامیا  هچ  ره  هک  تسا ،  وزارت  هّفک  ود  دننامه  نمؤم  دومرف :

(77) .ِهّللا یَلع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساّنلا  َيْوقا  َنوُکَی  ْنا  َدارَا  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   16

.دیامن ناحبس  دنوادخ  رب  روما ، همه  رد  لّکوت  دیاب  دشاب  مدرم  ِنیرت  يوق  یتهج )  ره  رد   ) دهاوخب سکره  دومرف :

(78) .َقافِّنلاَو َْرقَْفلا  ِناِبلْجَی  ُبْذِْکلاَو  ُهَنایِْخلاَو  َقْزِّرلا ، ِناِبلْجَی  ُقدِّصلاَو  ِهَنامْالا  ُادا  مالسلا :  هیلع  َلاق   17

بجوم یئوگ  غورد  تناـما و  رد  تناـیخ  نکیلو  دـنوش ؛ یم  يزور  هعـسوت  بجوم  ود  ره  یئوـگ ،  تسار  يراد و  تناـما  دوـمرف :
.دشاب یم  لد  یگریت  ببس  یگراچیب و  تکالف و 

(79  .) هَعَّم ْنُکَتالَو إ  اْریَخ  ُْلق  اْریَخ َو  ِْغْلبا  مالسلا :  هیلع  َلاق   18

رارق تیلوئسم  یب  توافت و  یب  عبات  ار  دوخ  و  وگب ، دیفم  بوخ و  نخس  و  شاب ،  هتشاد  یکین  ریخ و  دوخ  عون  مه  هب  تبسن  دومرف :
 . هدم

ِیف ِهَلیلَْجلا  َِبتُّرلاَو  ِهَعیفَرلا  ِلِزانَْملا  َیِلا  ُبَبَّسلا  َو  ِهَدابِْعلا ، ُمامَت  َو  ِهَریـصَْبلا ، ُحاتْفِم  َهْقِْفلا  َّنِاَف  ِهّللاَنید ، یف  اوُهَّقَفَت  مالـسلا :  هیلع  َلاق   19
(80) .اینّدلاَو ِنیّدلا 

دیلک دنوادخ ، تاروتسد  هب  تبسن  تفرعم  ماکحا و  تخانش  هک  نوچ  دیریگ ، ارف  ار  نید  یلمع  يداقتعا و  ماکحا  لئاسم و  دومرف :
هبترمدـنلب لزانم  تاماقم و  يوس  هب  هار  و  ددرگ ؛ یم  لامعا  تادابع و  لامک  ّتیمامت  بجوم  دـشاب و  یم  هشیدـنا  شنیب و  یئانیب و 

 . تسا ترخآ  ایند و 
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(81) .ًالَمَع َُهل  ُهّللا  َضْرَی  َْمل  ِِهنید  یف  ْهَّقَفَتَی  َْمل  ْنَم  َو  ِبِکاوَْکلا ، یَلَع  ِسْمَّشلا  ِلْضَفَک  ِِدباعلا  یَلَع  ِهیقَْفلا  ُلْضَف  مالسلا :  هیلع  َلاق   20

، دشابن فراع  هیقف و  نید  روما  رد  هک  یـسک  و.تسا  اه  هراتـس  رب  دیـشروخ  تلیـضف  دننامه  دـباع  رب  هیقف  تلیـضفو  شزرا  دومرف :
.دوب دهاوخن  یضار  وا  لامعا  هب  تبسن  دنوادخ 

(82) .ُهْمِّلَع ُْهبِّرَق َو  ْنِکلَو  ُهْدُرْطَتالَو  ِِهلْهَِجل  َلِهاْجلاِرِّغَص  َو  ُهَتَعَزانُم ، ْعَدَو  ِهِْملِِعل  َِملاعلا  ِمِّظَع  مالسلا :  هیلع  َلاق   21

هکلب نادرگن ،  مه  شدرط  یلو  نکم  لهاج  هب  یئانتعا  و  امنم ، هعزانم  وا  اب  نک و  مارتحا  میظعت و  شلمع  تهج  هب  ار  ملاـع  دومرف :
 . هدب شمیلعت  دناد  یمن  هچنآ  امن و  بذج  ار  وا 

(83) .ٍنِم ُؤم  ِّلُِکل  ِهّللا  َیِلا  ٌنابُْرق  ِِلفاّونلا  ُهولَص  مالسلا :  هیلع  َلاق   22

.دیامن یم  کیدزن  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  ینمؤم  ره  یّبحتسم ،  ياهزامن  ماجنا  دومرف :

ُناْیبِّصلااَْهَیِلا يوْهَی  ِلوُقُْعلا َو  يِوَذ  ُلاجِّرلااَهُرَذْحَی  ِِلتاْقلا ، ُّمَّسلا  اَِهفْوَج  یف  ٌنَِّیل َو  اهُّسَم  ِهَّیَْحلا ، ُلَثَم  اینّدـلا  ُلَثَم  مالـسلا :  هیلع  َلاق   23
(84) .ْمِهیْدیِاب

هک تسا  يا  هدنـشک  ّمس  نآ  نورد  رد  یلو  گنرـشوخ ،  فیطل و  مرن و  نآ  رهاـظ  تسوپ  هک  تسا  راـم  دـننامه  اـیند  لَـثَم  دومرف :
.دنزرو یم  قشع  نآ  هب  ناسوهلوب  ناتفص و  هّچب  دننازیرگ و  نآ  زا  رایشه  لقاع و  نادرم 

(85) .ُُهُلتْقَی یّتَح  اشَطَع  َدادِْزا  ُناشْطْعلا  ُْهنِم  َبِرَش  امَّلُک  ِرْحَْبلاِام  ُلَثَم  اینُّدلا  ُلَثَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   24

هنشت رتشیب  دماشایب  نآ  زا  هچ  ره  هنـشت ،  ِناسنا  هک  تسا  ایرد  بآ  دننامه  نآ )  تالّمجت  تالآرویز و  لاوما و  و   ) ایند لَثَم  دومرف :
.دوش كاله  ات  دنک  یم  لیم  ردقنآ  دوش و  یم 
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(86) .ِریغَّصلا َِدلَْولاَو  ِهَجْوَّزِلل  ِّالا  ِمَْفلا  یَلَع  ُهَْلبَْقلا  َْسَیل  مالسلا :  هیلع  َلاق   25

 . کچوک دنزرف  ای  رسمه و  يارب  رگم  تسین  حیحص  یتلاح  ره  رد  رگیدکی  يارب  ناهد  اه و  بل  ندیسوب  دومرف :

(87) .َرَفَک ِهِّیبَن  َلْوَق  ِهّللا َو  َباتِک  َكََرت  ْنَمَو  َّلَض ، ِهِّیبَن  ِْتَیب  َلْها  َكََرت  ْنَم  َو  َکَلَه ، ِْهیاَِرب  َرَظَن  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   26

ربمغیپ تیب  لها  سکره  و  دوش ، یم  كاله  دنک  لمع  نآ  هب  نید  لئاسم  رد  دـهد و  ّتیمها  دوخ  هقیلـس  يار و  هب  سکره  دومرف :
.دشاب یم  رفاک  دنک  كرت  ار  ادخ  لوسر  ّتنس  نآرق و  سکره  و  ددرگ ، یم  هارمگ  دنک  اهر  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(88) .َغِراْفلاَْدبَْعلا ُضِْغُبَیل  َهّللاَّن  إ  َماّوَّنلا ، َْدبَْعلا  ُضِْغُبَیل  َهّللاَّن  إ  مالسلا :  هیلع  َلاق   27

.دشاب راکیب  هک  ار  يا  هدنب  نآ  دراد  نمشد  و  دباوخب ، دایز  هک  ار  يا  هدنب  نآ  دراد  نمشد  دنوادخ  انامه  دومرف :

(89) .ُهاطُْعت ْنا  ُّبُِحت  ام  َساّنلا  َیِطُْعت  ْنا  ُعُضاوَّتلا : مالسلا :  هیلع  َلاق   28

ماجنا نارگید  هرابرد  ار  نامه  مه  وت  دنهد ، ماجنا  وت  هرابرد  نارگید  يراد ،  تسود  هچ  نآ  هک  تسا  نآ  ینتورف  عضاوت و  دومرف :
 . یهد

.َهَتْوَم اْوَّنَمَتَی  ّالَِئل  ِِهلایَع  یلَع  َعِّسَُوی  ْنا  ِلُجَّرِلل  یغَْبنَی  ِهِرَبِک َو  یف  امیلَح  َنوُکَِیل  ِهِرَغِـص  یف  ِمالُْغلا  ُهَمارَغ  ُّبَحَتُْـسی  مالـسلا :  هیلع  َلاق   29
(90)

رتهب و  دشاب ؛ رابدرب  میلح و  یگرزب  رد  ات  یئامن  راداو  تخس ،  فلتخم و  ياهراک  هب  یکدوک  نارود  رد  ار  رـسپ  تسا  رتهب  دومرف :
(91) .دنیامنن ار  شگرم  يوزرآ  ات  دنک  زاین  عفر  ناوت  ّدح  رد  دشاب و  زاب  لد  تسد و  دوخ  لزنم  لها  هب  تبسن  درم  تسا 
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َبات َهّللاَرَفْغَتْس َو  ائِّیَس إ  َلِمَع  َو إ ْن  َهّللا ، َدازَتْس  انَـسَح إ  َلِمَع  ْنِإَف  ٍمْوَی ، ِّلُک  یف  ُهَسْفَن  ْبِساُحی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل  مالـسلا :  هیلع  َلاق   30
(92) .ِْهَیِلا

هچنانچ رگا  هک  دشاب ، هتـشادن  ار  دوخ  لامعا  یـسررب  سْفَن و  هبـساحم  زور  ره  هک  یـسک  تسین ،  ام  ناتـسود  نایعیـش و  زا  دومرف :
شزرمآ ترفغم و  بلط  دنوادخ  زا  تسا ،  هدوب  دنـسپان  تشز و  رگا  دیازفیب و  اه  نآ  رب  دـنک  یعـس  هدوب ،  بوخ  شتاّین  لامعا و 

.دیامن ناربج  دنک و 

(93) .رُّکَفَّتلا ِِلقاْعلا  ُلیلَد  ٌلیلَد َو    ٍ ْییَش ِّلُِکل  مالسلا :  هیلع  َلاق   31

.دشاب یم  هشیدنا  رّکفت و  لقاع ،  صخش  يامنهار  تسا و  یئامنهار  لیلد و  يزیچ ،  ره  يارب  دومرف :

(94) .ٍدّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهالَّصلا  َنِم  ُلَْقثا    ٌ ْییَش ِنازیْملا  ِیف  ام  مالسلا :  هیلع  َلاق   32

 (. نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولص   ) تیب ش لها  دّمحم و  رب  تاولص  رکذ  زا  رت  نیگنس  يزیچ ،  لمع و  تسین  یهلا  نازیم  رد  دومرف :

(95) .ٌدوُدْرَم ِلْهَْجلاَو  يوَْهلا  ِلْها  ْنِم  ِلَمَْعلاُریثَک  ٌفَعاضُم َو  ٌنُوبْقَم  ِِلقاْعلا  َنِم  ِلَمَْعلا  ُلیلَق  مالسلا :  هیلع  َلاق   33

هچرگ نارـسوه  نادان و  صخـش  یلو  دشاب ، لیلق  هچرگ  تشاد  دهاوخ  رجا  ربارب  دـنچ  تسا و  لوبقم  لقاع  صخـش  لامعا  دومرف :
.دوب دهاوخن  هتفریذپ  دنک  تدابع  تمدخ و  راکدایز و 

ِیف ُدـیَزت  َهَروُّنلا  َّن  َو إ  َّلِـسلاَو ، َفْعَّضلا  َثِرَو  َو  َلِـصافَْملا ، َیخْراَو  ِْبلُّصلا ، َاـم  َعَطَق  َلاـط  اذ  ِدَسَْجلاُْرعَـشَو إ  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   34
(96) .َنَدَْبلا ُنِمْسَت  َو  ِْنیَتَْیلُْکلا ، ِمْخَش  یف  ُدیَزتَو  َنَدَْبلا ، يِوَُّقت  َو  ِْبلُّصلاِام ،

فعض ناوختسا و  لصافم  یتسـس  رمک ، بآ  دوبمک  عطق و  ببـس  دوش  دنلب  هچنانچ  تروع  فارطا  لغب و  ریز  ندب  ياهوم  دومرف :
.دشاب یم  اه  نآ  یمامت  تیوقت  ببس  هرون  لامعتسا  دش ، دهاوخ  ولگ  هنیس و 
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(97) .ِنَسَْحلا ِهْجَْولا  َیل  ُرَظَّنلاَو إ  يراْجلاِاْملا ،  َیل  ُرَظَّنلاَو إ  ِهَرْضُخلا ، َیل  ُرَظَّنلا إ  َرَصَْبلا : َنُولْجَی  ٌهَثالَث  مالسلا :  هیلع  َلاق   35

.ابیز تروص  هب  هاگن  يراج و  بآ  رب  هاگن  هزبس ،  رب  هاگن  دیازفا : یم  مشچ  ّتینارون  رب  زیچ  هس  دومرف :

(98  ) .ُهَّجُْحلا َِکلذ  ِهّللاَو  اَنا  َو  ٍهَّجُح ، ْنِم  ُولَُخت  َضْر ال  ْالا  َّن  إ  مالسلا :  هیلع  َلاق   36

 . متسه دنوادخ  تّجح  هفیلخ و  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسین و  ادخ  تّجح  زا  یلاخ  یتّیعقوم  چیه  رد  نیمز  انامه  دومرف :

(99) .ِنِمْؤُْملاِاهَِبب ُبَهْذَت  ِیْشَْملاُهَعْرُس  مالسلا :  هیلع  َلاق   37

.دهاک یم  ار  نمؤم  ّتیعقوم  اهب و  نتفر ،  هار  باتش  تعرس و  اب  دومرف :

(100  ) .اْنَیل َِکلذ إ  امَّن  إ  ُباوَْجلااَْنیَلَع ، َْسَیلَو  اُولَئْسَت ، ْنا  ُْمتِْرما  امَّن  إ  مالسلا :  هیلع  َلاق   38

رگا هکلب  تسین  بجاو  ام  رب  اه  نآ  خساپ  باوج و  نکیلو  دینک ، لاؤس  هّللا  لوسر  تیب  لها  ام  زا  هک  دیا  هدش  رومام  اهامش  دومرف :
 . میشاب یم  تکاس  هنرگو  میهد  یم  خساپ  دوب  تحلصم 

(101) .ِهَسایِّرلا ِّبُح  ْنِم  ٍِملْسُم  ِنید  یف  َّرَضِاب  اهُؤاعُر ، ُْهنَع  َباغ  ْدَق  ٍمَنَغ  یف  ِنابِراض  ِناْبئِذام  مالسلا :  هیلع  َلاق   39

دنرادـن ناپوچ  هک  يدنفـسوگ  هلگ  هب  تسا ،  يا  هدـنّرد  گرگ  ود  زا  شیب  ناملـسم  يارب  تساـیر  هب  هقـالع  ررـض  رطخ و  دومرف :
.دننک هلمح 

ِیف َمُِّسق  ام  َو  ٍهَجَرَدـِب ، يْوقَّتلا  َقْوَف  ُنیقَْیلا  َو  ٍهَجَرَدـِب ، ِنامی  الا  َقْوَف  يْوقَّتلاَو  ٍهَجَرَدـِب ، ِمالْـس  ْالا  َقْوَف  ُنامی  الا  مالـسلا :  هیلع  َلاق   40
(102  ) .ِنیقَْیلا َنِم  ُّلَقا    ٌ ْییَش ِساّنلا 

رترب رتالاب و  يوقت  زا  هجرد  کی  نیقی ،  رتالاب ؛ نامیا  زا  هجرد  کی  زین ، يوقت  تسا ؛  رتالاب  مالـسا  زا  هجرد  کـی  ناـمیا ،  دومرف :
.دوب دهاوخن  شخب  هرمث  مدرم  نیب  رد  نیقی  هلحرم  زا  رتمک  يا  هجرد  دشاب و  یم 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تبیصم  رکذ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تبیصم  رکذ 

نوراه نادنز  زا  یصالخ  يارب  (ع ) مظاک یسوم  ماما  ياعد 

كاخ و نش و  نیب  زا  تخرد  هدـننایور )  ) هدـننک دازآ  يا  .امرف  تیانع  تاـجن  وا  تسد  زا  نوراـه و  نادـنز  زا  ارم  نم ! يـالوم  يا 
دازآ يا  محر و  نیب  زا  دنزرف  هدنروآ ) ایند  هب   ) هدننک دازآ  يا  نوخ و  نیگرس و  نیب  زا  ریش  هدننک ) يراج   ) هدننک دازآ  يا  .بآ و 

! امرف تیانع  تاجن  نوراه  تسد  زا  ارم  ندب ! ياضعا  اشحا و  نیب  زا  حور  هدننک  دازآ  يا  گنس و  نهآ و  نیب  زا  شتآ  هدننک 

ٍثْرَف َو ِْنَیب  ْنِم  ِنَبَّللا  َصِّلَُخم  اَی  ٍءاَم َو  ٍنیِط َو  ٍْلمَر َو  ِْنَیب  ْنِم  ِرَجَّشلا  َصِّلَُخم  اَی  ِهِدَی  ْنِم  ِینْصِّلَخ  َنوُراَه َو  ِْسبَح  ْنِم  ِینَِّجن  يِدِّیَس  اَی  »
ِءاَـشْحَْألا َو ِْنَیب  ْنِم  ِحوُّرلا  َصِّلَُخم  اَـی  ِرَجَْحلا َو  ِدـیِدَْحلا َو  ِْنَیب  ْنِم  ِراَّنلا  َصِّلَُخم  اَـی  ٍمِحَر َو  ٍهَمیِـشَم َو  ِْنَیب  ْنـِم  ِدـَلَْولا  َصِّلَُخم  اَـی  ٍمَد َو 

220 48 ص :  راونألاراحب ج :  نوُراَه » ْيَدَی  ْنِم  ِینْصِّلَخ  ِءاَْعمَْألا 

: لوا هضور 

هدش ایرد  شمتام  رد  نامز  بوقعی  مشچ  هدش                          ارهز  فسوی  هاگلتق  نادنز  هاچ 

هدش اه  مغ  ۀلاه  رد  شخر  هام  ناهن  نوچ  رگ                       هدید  نامسآ  يراج ز  کشا  نارتخا 

هدش اهلد  ۀناخ  متام  قرغ  شیازع  رد  ناقشاع               ماما  نآ  غاد  تسا  زوسناج  هک  سب 

هدش اوقت  بتکم  دیهش  رفعج  یسوم  دیرگنب                          تعیرش  نآرق و  نارادفرط  يا 

هدش ارهز  خر  نوچ  یلیس  یلین ز  شتروص  متس                      تسد  زا  هدروخ  هنایزات  اهنت  هن  وا 
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هدوب نایـسابع  راگزور  رد  یناریا  يوگ  یبرع  رعاش  هیهاتَعلاوبا  هب  هدش  هتخانـش  ناسیک  نب  دیوس  نب  مساق  نب  لیعامـسا  قاحـساوبا 
 . تسا

دروآ نوراه  سلجم  هب  ار  وا  یکمرب  رفعج  نوراه ،  هراشاب  يزور  اما  دش ،  یمن  رضاح  دیشرلا  نوراه  سلجم  رد  اهتدم  هیهاتعلاوبا 
دناوخ يرگید  راعـشا  هیهاتعلاوبا  دـعب  دروآ ،  طاشن  هب  ار  نوراـه  لوا  دـناوخ  يراعـشا  دـناوخب ،  يراعـشا  دنتـساوخ  هیهاـتعلاوبا  زا 

؟  یهاوخ یم  یچ  هیهاتعلا  وبا  دنتفگ :  تخاسرث .  أتم  تدشب  ار  نوراه 

نادـنز ۀـشوگ  اهلاس  هک  مهاوخ  یم  ار  رفعج  نب  یـسوم  ماما  يدازآ  نم  مهاوخ ،  یم  ماقم  هن  مهاوخ ،  یم  لام  هن  نوراـه  تفگ : 
لاحشوخ یلیخ  تفرگ  ار  رفعج  نب  یسوم  يدازآ  ۀگرب  دنرظتنم ،  هنیدم  رد  شیاه  هچب  دننک ،  دازآ  ار  اقآ  هدب  هزاجا  نوراه  تسا 

رفن راهچ  ار  يا  هزانج  دید  تفر  یم  نادنز  فرط  هب  هیهاتعلاوبا  زور  نآ  يادرف  مدرک .  داش  ار  ارهز  ربمغیپ و  لد  هللا  دـمحلا  تسا . 
 . تسا نایعیش  متفه  ماما  رفعج  نب  یسوم  ةزانج  دنتفگ :  تسیک ؟  هزانج ي  نیا  دیسرپ  دندروآ ،  یم 

: مود هضور 

هناخ هدیدرگ  اهبلق  تیارب  هناگی                              هللا  تمحر  يا  الا 

روشحم وت  اب  ددرگ  هک  سکنآ  اشوخ  رون                لگ  يا  رفعج  نب  یسوم  یئوت 

مراودیما نم   وت  فاطلا  هب  مراگن                  يا  رفعج  نب  یسوم  یئوت 

دنامن زگره  وا  راک  رد  هرگ  دناوخب                       سک  ره  تفرعم  اب  ارت 

دیابر یم  ار  لد  هدقع ،  اهنت  هن  دیاشگ                   یم  لد  زا  هدقع  تهاگن 

مهانگ راتفرگ  نم  نوچ  ارچ  مهاگن                        جاتحم  هک  نک  مهاگن 
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دریگب شتسد  نابرهم  يادخ  دریمب                         وت  يالو  اب  سکنآ  ره 

دندرک ریپ  نادنز  جنک  رد  ارت  دندرک                          ریس  یناگدنز  زا  ارت 

دش یم  زاغآ  کتک  نم  مریمب  دش                     یم  زاب  وا  رب  وچ  نادنز  رد 

مه یکی  ناسرب .  ار  ارهز  گرم  رگید  ادخ  تفگ :  یم  یه  دوب ،  همطاف  شردام  یکی  دـندرک ،  بلط  زا  ار  ناشدوخ  گرم  رفن  ود 
رگید دز  یم  یلیـس  هنایزات و  ار  اقآ  کهاش ،  نب  يدنـس  ردـقنآ  دـش  یم  بورغ  یتقو  زور  ره  رخآ  رفعج ،  نب  یـسوم  شلد  ةویم 

باجتـسم ماما  ياعد  ناسرب .  ار  رفعج  نب  یـسوم  گرم  رگید  ادخ  دز :  یم  ادـص  یه  درک  رییغت  ماما  تاجانم  نحل  رخآ  ياهزور 
 ، مریمب نم  اه ،  یئالبرک  دنیبب ،  دوبن  شرتخد  دنیبب ،  دوبن  شرهاوخ  دندروآ  نوریب  هنابیرغ  نادـنز  زا  ار  شندـب  هک  یتقو  اما  دـش . 
 ، دندز ار  رتخد  مه  تیلست  يرادلد و  ياجب  دید ،  ار  رس  یب  ندب  هنیکس  دید ،  ار  ردارب  رـس  یب  ندب  بنیز  هاگلتق  يدوگ  وت  البرک 

 . دننز یم  دنراد  ار  ما  همع  نیبب  وشاپ  اباب  دنز :  یم  ادص  هنیکس  هک  دندرک  يراک 

: موس هضور 

تسا رت  ناشتابیصم  غاد  نامنامشچ ز  تسا                    رفعج  نب  یسوم  هضور ي  هک  ایب  اقآ 

تسا رذآ  رپ ز  وا  هصغ  دای  هب  اهلد  هآ                            رارش  ناج  رب  نت و  رب  هایس  هماج 

تسا ربارب  تقلخ  یمامت  اب  هک  يدرم  راو                       بیرغ  اهنت ،  سک و  یب  تسا  هداتفا 

تسا رهطا  يارهز  ترضح   ، هضور یناب  تسادخ                     دوخ  مظاک ،  ترضح  ناوخ  هیثرم 

4337 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1453 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا رفعج  نب  یسوم  ترضح  يارح  راغ  تسادخ                        اب  تاجانم  مرگ  هک  وگن ،  نادنز 

تسا رپ  لغب  کی  طقف  هدنام  ياج  هب  يو  زا  هدمآ                       گنت  شسفن  سفق ،  رد  هک  یغرم 

تسا ردام  ناشیا ز  هب  هدیسر  يا  هیثرا  رگد                                 وگن  ترضح  ندروخ  هنایزات  زا 

تسا رفاک  هک  نید  یب  يدوهی  نآ  هب  تنعل  سفن                            ره  هب  منابز  درو  هشیمه  دشاب 

تسا رفعج  نب  یسوم  هضور  هک  ایب  اقآ  موش                           امش  يازع  لاش  يادف  نم  يا 

یهاگ .تفریم  هدجس  هب  رهظ  ماگنه  ات  باتفآ  يدیفـس  زا  زور  ره  لاس  هدزناپ  هدراهچ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : ینابوث 
يزور .دید  یم  هدجس  لاح  رد  ار  رفعج  نب  یـسوم  دیدیم  الاب  نآ  زا  ار  نادنز  نورد  هک  تفریم  یماب  تشپ  يور  نوراه  تاقوا  زا 

(ع) رفعج نب  یـسوم  وا  تسین  هماج  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : تسیچ ؟ هداـتفا  نادـنز  ناـیم  زور  ره  هک  يا  هماـج  نیا  تفگ : عیبر  هب 
مـشاه ینب  ياه  بهار  زا  اعقاو  وا  تفگ : نوراه  .دراذـگ  یم  هدجـس  هب  رـس  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  زور  ره  هدجـس  لاـح  رد  تسا 

مرادن هراچ  هک  سوسفا  تفگ  نوراه  .يا  هتفرگ  تخس  وا  هب  ردق  نیا  سپ  ارچ  تفگ : عیبر  .تسا 

: مراهچ هضور 

دنکِشیم هراخ  گنس  ره  ِلد  ممغ  رد  هک  دنکِشیم                          هراک  تشز  ِنز  بلق  هن  طقف 

دنکشیم هراشا  کی  اب  هدش  كرت  كرت  میاهناوختسا                  زا  یضعب  هک  تسا  هدز  نانچ 

دنکشیم هراوشوگ  ارچ  شوگ  نایم  مدیمهف                         بوخ  زورما  مدروخ و  هدیشک 

دنکشیم هراظن  ار  ام  تمرح  هک  ارچ  مدنزیم                    هک  ما  یضار  مرگ  هجنکش  زا  نم 
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دنکشیم هرابود  هدروخن  شوج  زونه  ار                           میاپ  قاس  ریجنز  لغ و  نیا  راشف 

دنکشیم هراپ  هراپ  رگج  شتآ  زا  نادنز                           نیا  لفق  هک  دیایب  رهز  هب  وگب 

دنکشیم هرامش  رد  رگا  دتفایب  سفن  سفق                 تخس  ياه  هلیم  همه ي  یکی  یکی 

اما دوب  همئـالا  داوج  ماـما  رهطم  ندـب  یکی  رهطم ،  ندـب  هس  نیا  ناـبرق  دوب ،  نیمز  يور  زور  هس  ندـب  اـت  هس  تیب ،  لـها  ناقـشاع 
 ، دنتخادنا هیاس  ار  داوج  ماما  ندب  نینزان  دنداد  رگیدکی  لاب  هب  لاب  دندمآ  اهرتوبک 

اب اما  دندرک ،  اقآ  ندب  رب  یتمیق  نفک  زور  هس  دعب  دراد  نابیاس  اما  دوب  نیمز  يور  زور  هس  دوب ،  رفعج  نب  یـسوم  رهطم  ندب  یکی 
دندرک عییشت  ندب  یلالج  تّزع و  هچ 

هراپ ندب  دیروایب  ایروب  دیورب  دسا  ینب  دومرف :  دمآ  داجـس  ماما  یتقو  البرک ،  غاد  نیمز  يور  هنهرب  زور  هس  هک  یندب  نآ  نابرق  اما 
 . نیسح مینزب  ادص  همه  هدیرب ،  ياهگر  نآ  رب  تشاذگ  ار  اهبل  دعب  درک  ربق  ریزارس  دیچیپ  ایروب  نایم  ار  اباب  هراپ 

: مجنپ هضور 

تفر الاب  هنیس  تخت  زا  هلان  تفر                      ایرد  هراپ  هتخت  رس  رب 

تفر ام  اب  هکنیا  تسیطاسب  هچ  کلف                       ِباتفآ  لاّمح و  راهچ 

تفر اقآ  هک  اولّجع  اولّجع  داد                  رس  ناذا  کلف  زا  لیئربج 

تفر اسوم  ، قاس هتسکشب  هک  ای  تسکشب              شا  هقاس  روط  رجش 

تفر الاب  هب  ایروب  زا  هلان  دنک              ؟ هچ  نفک  همهنیا  نت و  کی 

ار اقآ  نیا  یناوت  یم  هچ  ره  دوب  هدرک  شرافـس  نوراه  دوب ،  يدوهی  کهاش  نب  يدنـس  ماما ،  نادـنز  نابهگن  هک  دـیا  هدینـش  همه 
هشوگ دادغب  دمآ  اضر  ماما  درک  یم  ییاریذپ  ار  اقآ  هنایزات  اب  راطفا  ماگنه  اهبش  دنتفرگ ،  یم  هزور  اهزور  الوم  نک ،  تیذا  رازآ و 

 . دنیبب ار  شلد  ةویم  رخآ  هظحل ي  نآ  دراد  وزرآ  يردپ  ره  رخآ  تفرگ ،  نماد  هب  اباب ر  رس  نادنز 
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ساسحا همطاف  زیزع  تقو  کی   . دریگب نماد  هب  ار  همطاف  زیزع  رس  دوبن  یسک  دوب  هداتفا  هاگلتق  يدوگ  رد  هک  ینیـسح  نآ  نابرق  اما 
 ... نیسح دینزب  ادص  همه  هنهرب .  رجنخ  اب  رمش  دنیبب  دنک  زاب  مشچ  ات  كرابم ،  هنیس  يور  درک  ینیگنس 

: مشش هضور 

دز یم  دسحو  هنیک  ینمشد و  يور  ز  دز               یم  دگل  نم  ساسحا  لگ  هخاش ي  هب 

دز یم  دح  هنایزات  اب  هبترم  رازه  مدشن                    بکترم  هک  ییاطخ  مرج  هب  ارم 

دز یم  دنس  كردم و  نامه  دانتسا  هب  تشاد             ربیخ  اه ز  هدقع  دوخ  هنیس ي  نورد 

دز یم  دب  ياه  فرح  یبن  تیبلها  هب  يدنخبل                   هب  ندز ، یلیس  عقوم  هشیمه 

دز یم  دبالا  یلا  ات  ارم  هک  منک  نامگ  اجنآ                      دیسر  یمن  مغارس  هب  لجا  رگا 

اقآ مرح  رانک  راو  هناورپ  نالا  هک  ییاهنآ  لاح  هب  اشوخ  رفعج ،  نب  یـسوم  نوم  الوم  يافـص  اب  مرح  رانک  نیمظاک ،  میربب  ار  اـهلد 
یم نهپ  هناخ  زیلهد  رد  ار  اـضر  ماـما  رتسب  بش  ره  دـندرک  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  متفه  ماـما  هک  يزور  نآ  زا  دـنرفعج  نب  یـسوم 

 . دندرک یم  اشامت  اباب  ياجب  ار  اضر  ماما  لامج  دندیدن  اباب  اهلاس  هک  يا  هچب  نز  نیا  دندرک ، 

همین بش  دـماین ،  اضر  ماما  دـندید  دـندوبرظتنم  هچ  ره  دـندرک  نهپ  هناخ  زیلهد  رد  اضر  ماما  رتسب  بجر )  هام   25  ) بشما لثم  اما 
لباقم دمآ  ًاروف  هتخادـنا  ندرگ  رب  ازع  لاش  اما  دـش  دراو  اضر  ماما  دـید  هموصعم  شرهاوخ  تقو  کی  دـماین ،  اضر  ترـضح  دـش 

ازع سابل  ورب  مرهاوخ  دومرف : هدش ؟  هچ  رگم  اقآ  دـنک  یم  هیرگ  راهب  ربا  لثم  اقآ  دـندید  يدـمآ ؟  رید  يدوب ؟  اجک  ردارب  ردارب ، 
 . داد ناج  نادنز  هشوگ  هنابیرغ  نام  بیرغ  ياباب  میآ ،  یم  دادغب  نادنز  هشوگ  زا  مراد  نک  نتب 
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درکن شداش  یسک  نادنز  هشوگ  رد  لجا  زج  درکن              او  سک  مغریغ  شیورب  ار  نادنز  برد 

 . تسا هزین  يالاب  اباب  هدیرب  رس  دنیبب  دنک  هاگن  تقو  کی  هاگلتق ،  يدوگ  دیایب  تسناوتن  داجس  ماما  البرک ،  اما 

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  ماما  یناگدنز  زا  يا  هشوگ 

هیلع هللا  مالس  مظاک  یسوم  ماما  یناگدنز  زا  يا  هشوگ 

نآ تسا .  (ع ) موصعم هدراـهچ  زا  موـصعم  نیمهن  مالـسلا و  مهیلع  رـشع  ینثا  همئا  زا  متفه  ماـما  (ع ،) رفعج نب  یـسوم  نسحلا  وـبا 
دهز و ترثک  تهج  هب  .دش  دلوتم  .ق.ه  ای 129  لاس 128  رفص  متفه  هبنشکی  زور  رد  هنیدم ) هکم و  نایم  یلزنم  ) ءاوبا رد  ترـضح 

.دیدرگ مظاکلا  هب  روهشم  هنامز  مالآ  تاقشم و  رب  ربص  مشخ و  ندروخ  ورف  ملح و  تهج  هب  حلاصلا و  دبعلا  هب  فورعم  شتدابع 

زا ای  برغم ) ) ربرب لها  زا  يزینک  هدیمح  ترـضح  نآ  ردام.دنا  هدوب  فورعم  زین  یلع  وبا  هب  یلو  هدوب  میهاربا  وبا  ترـضح  نآ  هینک 
زین هافـصملا » هدیمح   » و هیربربلا » هدیمح   » هب هدیمح.دنا  هتفگ  يربرب » دعاص   » ار وناب  نیا  ردپ  مان  تسا و  هدوب  ایناپـسا ) ) سلدنا لها 

.دنا هدوب  جابید  دمحم  قاحسا و  وناب  نیا  زا  ماما  رگید  ناردارب.تسا  هدوب  فورعم 

دعب.دندرک یم  ملع  بسک  دندیسرپ و  یم  هلأسم  وا  زا  هفینح  وبا  لثم  روهـشم  ياهقف  هک  دوب  كدوک  زونه  (ع ) مظاکلا یـسوم  ماما 
رب ار  نایعیش  تیالو  يربهر و  لاس  دیسر و 35  تماما  هب  یگلاس  تسیب  رد  .ق.ه )  148 ( ) (ع قداص ماما  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا 

.تشاد هدهع 

.دوب هدحو » هّلل  کلملا   » یتیاور هب  و  هّللا » یبسح   » شنیگن شقن  .تشاد  هوبنا  نساحم  ریس و  هزبس  گنر  طسوتم و  دق 

4341 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1457 

http://www.ghaemiyeh.com


قداص ماما  رسپ  لیعامسا 

رد لیعامسا  .دش  دهاوخ  ماما  لیعامسا  ناشیا  زا  سپ  دندوب  دقتعم  ترضح  نآ  باحصا  زا  یناسک  (ع ) قداص ماما  تایح  نامز  رد 
ترـضح تاـفو  زا  سپ  .دنتــسناد  ماـما  ناـنچمه  ار  وا  دـندرکن و  رواـب  ار  وا  گرم  یناـسک  یلو  تـفر  اـیند  زا  ردـپ  تاـیح  ناـمز 

رب زورما  هیلیعامسا  دنتسناد و  ماما  ار  لیعامسا  نب  دمحم  وا  رسپ  دندش ، سویأم  لیعامسا  تایح  زا  نوچ  نانیا  زا  يا  هدع  (ع) قداص
.تسا روکذم  هیلیعامسا  بتک  رد  هک  یلیصفت  هب  ار و ...  شرسپ  سپس  دنناد و  یم  ماما  ار  وا  رسپ  وا  زا  سپ  دنتسه و  هدیقع  نیا 

: حطفا هللادبع 

هّللا دبع  نیا  .دنناد  یم  حطفا  هّللا  دبع  ار  وا  یضعب  هک  تشاد  مان  هّللا  دبع  ناشیا  دنزرف  نیرتگرزب  (ع ) قداص ترضح  تافو  زا  سپ 
شردـپ اب  تاداقتعا  رد  هک  دوب  مهتم  داـشرا  رد  دـیفم  خیـش  لوق  هب  تشادـن و  ار  (ع) قداـص ترـضح  رگید  نارـسپ  تلزنم  ماـقم و 

نوچ اما  .دـندرک  يوریپ  وا  زا  زین  یخرب  درک و  تماما  ياعدا  دوب  لاس  نس و  تهج  زا  شناردارب  نیرتگرزب  نوچ  تسا و  فلاـخم 
.دنتسه موسوم  هیحطف  هب  هک  دندرک  يوریپ  وا  زا  یلیلق  هدع  طقف  دنتفاترب و  وا  زا  يور  دندید  ار  وا  شناد  يوعد و  فعض 

مظاک ماما  ردارب  قاحسا 

لوبق ار  (ع) مظاک یـسوم  شردارب  تماما  دوب و  فورعم  داـهتجا  حالـص و  عرو و  هب  (ع ) مظاـکلا یـسوم  ماـما  رگید  ردارب  قاحـسا 
.تسا هدرک  ترضح  نآ  تماما  رب  حیرصت  وا  هک  درک  یم  تیاور  شردپ  زا  تشاد و 

رفعج نبا  دمحم 

ناسارخ رد  نومأم  ناـمز  رد  دوب و  هیدوراـج  هیدـیز  زا  عاجـش و  یخـس و  يدرم  رفعج  نب  دـمحم  ماـن  هب  ترـضح  نآ  رگید  ردارب 
.تفای تافو 
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مالسلا هیلع  مظاک  ترضح 

تیرثکا هک  دوب  نشور  زراب و  يردق  هب  (ع ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  عیـسو  شناد  قالخا و  مراکم  نأش و  ولع  ردق و  تلالج  اما 
ترـضح باحـصا  صاوـخ  خویــش و  زا  يرایــسب  نـیا  رب  هوـالع  دـندیورگ و  وا  تماـما  هـب  (ع ) قداـص ماـما  تاـفو  زا  سپ  هـعیش 

یـسوم ترـضح  تماما  حیرـص  صن  جارـس  بوقعی  لاـمج و  ناوفـص  ریثک و  نب  ذاـعم  یفعج و  رمع  نب  لـضفم  دـننام  (ع) قداـص
.دیدرگ لجسم  هعیش  تیرثکا  رظن  رد  ناشیا  تماما  بیترت  نیدب  دنا و  هدرک  تیاور  (ع) قداص ماما  زا  ار  (ع) مظاکلا

دب نادـب و  .دوب  لـثملا  برـض  یگدنـشخب  تواخـس و  تاقدـص و  ترثـک  قـالخا و  مراـکم  عضاوت و  ملح و  ملع و  رد  شترـضح 
هب تشگ و  یم  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  سانـشان  روط  هب  اـه  بش  .دومرف  یم  تیبرت  شیوخ  نارک  یب  ناـسحا  وفع و  اـب  ار  ناشیدـنا 

تمـسق نادنمزاین  نایم  هنیدم  رد  تشاذگ و  یم  اه  هسیک  رد  رانید  دصراهچ  دصیـس و  تسیود ، غلبم  .درک  یم  کمک  نادنمتـسم 
عم .تشگ  یم  زاین  یب  دیـسر  یم  هسیک )  ) هرـص کی  یـسک  هب  رگا  دوب و  فورعم  هنیدم  رد  رفعج  نب  یـسوم  ياه  هسیک  .درک  یم 

.دوبن يزیچ  ریشمش  فحصم و  ایروب و  زج  درازگ  یم  زامن  هک  یقاتا  رد  کلذ 

یهاوخرذع وا  زا  ماما  تیـصخش  ریثأت  تحت  زین  دید و  هک  یباوخ  رثا  رب  اما  درک  تشادزاب  دادـغب  رد  ار  ماما  یـسابع  هفیلخ  يدـهم 
یم ناشن  تیاور  نیا  .دنکن  جورخ  شنادنزرف  وا و  رب  هک  تفرگ  دهعت  ماما  زا  يدهم  هک  دـنیوگ  .دـنادرگزاب  شا  هنیدـم  هب  دومن و 

.تسا هتسناد  یمن  هتسیاش  حالص و  نامز  نآ  رد  ار  مایق  جورخ و  (ع) مظاک ماما  هک  دهد 

دنمجرا الاو و  یماقم  مدرم  راظنا  رد  يردق  هب  دنا  هدوب  فورعم  حلاصلا » دبعلا   » هب دـهز  تدابع و  ترثک  تهج  زا  هک  نآ  اب  ناشیا 
تفالخ هاگتسد  بارطضا  شیوشت و  بجوم  رما  نیمه  دنتسناد و  یم  زین  يرهاظ  تماما  تفالخ و  ماقم  هتسیاش  ار  وا  هک  دنا  هتشاد 

.تسا هداد  نامرف  وا  سبح  هب  يدهم  هدیدرگ و 
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كدف دح 

لیوحت ار  كدـف  دومن  داهنـشیپ  ماما  هب  اه  تاـقالم  زا  یکی  رد  يدـهم  دـنزرف  نوراـه  هک  تسا  هدروآ  راربـالا  عیبر  رد  يرـشخمز 
منک یم  نییعت  هک  يدودح  اب  ار  کلم  نآ  مامت  هکنآ  طرش  هب  مریذپ  یم  دومرف  درک  دایز  رارصا  یتقو  تفریذپن ، ترضح  دریگب و 

شموس دح  دنقرمـس و  هب  شرگید  دح  تسا  ندع  هب  نآ  دح  کی  دومرف  ماما  تسیچ ؟ نآ  دودح  تفگ  نوراه  .يراذـگاو  نم  هب 
ام يارب  سپ  تفگ : تفشآرب و  تخـس  نخـس  نیا  ندینـش  زا  نوراه  .تسا  رزخ  هینیمرا و  ات  ایرد  هرانک  شمراهچ  دح  هیقیرفا و  هب 

تفالخ ینعی   ) درک یهاوخن  درتسم  ام  هب  ار  نآ  منک  نییعت  ار  كدف  دودح  رگا  هک  متسناد  یم  دومرف : ماما  دنام ؟ یم  یقاب  زیچ  هچ 
.تسب (ع) رفعج نب  یسوم  لتق  هب  رمک  نوراه  زور  نآ  زا  تسا .) نم  قح  مالسا  روشک  رسارس  هرادا  و 

مالسا دالب  تاضق  املع و  لیابق و  ياسؤر  شیرق و  نارس  روضح  رد  (ص ) هّللا لوسر  ربق  ترایز  ماگنه  هنیدم  هب  شرفس  رد  نوراه 
(ع) مظاک ماـما  .تفگ  نارگید  هب  یـشورف  رخف  يور  زا  ار  نیا  و  مع ، نبا  اـی  کـیلع  مالـسلا  هّللا ، لوسر  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ :

نوراه گنر  دنیوگ  یم  نم .) ردپ  يا  وت  رب  مالـس  ینعی   ) تبا ای  کیلع  مالـسلا  هّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  دومرف : دوب و  رـضاح 
.دیدرگ رادومن  شا  هرهچ  زا  مشخ  دش و  نوگرگد 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  سبح 

، ماما ندش  ینادنز  يراتفرگ و  تلع  هک  دنک  یم  تیاور  داشرا  رد  دیفم  خیش  دیشرلا ، نوراه  تسد  هب  (ع) یسوم ماما  سبح  هرابرد 
هک ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  مان  هب  دوخ  نابرقم  زا  یکی  هب  ار  نیما  دوخ  دنزرف  نوراه  اریز  .تسا  هدوب  کمرب  نب  دلاخ  نب  ییحی 

دمحم نب  رفعج  دـسرب  نیما  هب  تفالخ  رگا  هک  تشاد  ار  نآ  میب  دـلاخ  نب  ییحی  دوب و  هدرپس  تسا  هدوب  ناسارخ  یلاو  مه  یتدـم 
لئاق دوب و  هعیش  ثعشا  نب  دمحم  نب  رفعج  .دنتفیب  دوخ  ماقم  زا  نایکمرب  ییحی و  دزاس و  تفالخ  هاگتسد  هراک  همه  ار  ثعـشا  نب 
یلع مان  هب  ار  ماما  ردارب  رسپ  دلاخ ، نب  ییحی  ماجنارس  .تشاد  یم  مالعا  نوراه  هب  ار  ینعم  نیا  ییحی  و  (ع ،) یـسوم ماما  تماما  هب 

.دنک ییوگدب  نوراه  دزن  رفعج  ماما و  زا  وا  هلیسو  هب  ات  تساوخ  هنیدم  زا  رفعج  نب  لیعامسا  نب 
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رگا دوش و  فرـصنم  رفـس  نیا  زا  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  راضحا  ار  وا  هنیدم  زا  لیعامـسا  نب  یلع  تکرح  ماگنه  ماما  دنیوگ  یم 
قرش زا  تفگ  تفای و  راب  نوراه  شیپ  وا  هلیـسوب  تفر و  ییحی  دزن  درکن و  لوبق  یلع  .دنکن  تیاعـس  وا  زا  دورب  دهاوخ  یم  راچان 

.درخب رانید  رازه  یس  هب  تسناوت  ار  یکلم  هک  اجنآ  ات  دنهد  یم  وا  هب  لام  یمالسا  کلامم  برغ  و 

ترـضح ربـق  راـنک  رد  نوراـه  اـما  .دـنتفر  وا  لابقتـسا  هب  فارـشا  زا  یعمج  ماـما و  هنیدـم  رد  تفر و  جـح  هب  لاـس  نآ  رد  نوراـه 
ار وت  تما  دهاوخ  یم  وا  اریز  منکفا  یم  نادنز  هب  ار  رفعج  نب  یـسوم  هک  مهاوخ  یم  شزوپ  وت  زا  هّللا  لوسر  ای  تفگ  (ص ) لوسر

یسیع نآ  یلاو  دزن  هرـصب  هب  هدیـشوپ  ار  وا  دندرب و  نوریب  دجـسم  زا  ار  ماما  ات  داد  روتـسد  هاگ  نآ  .دزیرب  ار  ناشنوخ  دنز و  مه  رب 
تدابع و زج  نادنز  رد  رفعج  نب  یسوم  هک  تفگ  تشون و  نوراه  هب  يا  همان  یتدم  زا  سپ  یسیع  .دنداتسرف  روصنم  نب  رفعج  نب 

.درک مهاوخ  دازآ  ار  وا  نم  ای  دریگب و  لیوحت  ار  وا  هک  تسرفب  یسک  ای  درادن  يراک  زامن 

تفریذپن لضف  اما  دناسرب  يرازآ  ار  ماما  هک  تساوخ  وا  زا  یتدم  زا  سپ  درپس و  عیبر  نب  لضف  هب  دروآ و  دادـغب  هب  ار  ماما  نوراه 
تشاد لاغتـشا  نآرق  تئارق  هزور و  زامن و  هب  زین  لضف  هناخ  رد  ماما  نوچ  .درپس  یکمرب  دلاخ  نب  ییحی  نب  لضف  هب  ار  وا  نوراه  و 
يدنس درپس و  کهاش  نب  يدنـس  هب  ار  ماما  ییحی  رمالارخآ  دش و  مشخ  رد  ربخ  نیا  ندینـش  زا  نوراه  تفرگن و  گنت  وا  رب  لضف 

داد ناشن  دادغب  نایعا  اهقف و  هب  ار  ترضح  نآ  دسج  يدنس  تفای  تافو  ترضح  نآ  نوچ  .درک  مومسم  نادنز  رد  ار  ترـضح  نآ 
.دندرک نفد  شیرق  رباقم  مان  هب  یعضوم  رد  نبتلا  باب  رد  ار  وا  دعب  .تسین  یگفخ  ای  مخز  رثا  وا  ندب  رد  دننیبب  هک 
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مالسلا هیلع  مظاک  ماما  نادنزرف 

دندوب و رسپ  اهنآ  زا  نت  هدجه  هک  تشاد  رتخد  رسپ و  دنزرف  تفه  یـس و  (ع) مظاکلا یـسوم  ماما  داشرا  رد  دیفم  خیـش  هتفگ  هب  انب 
یسوم و نب  دمحم  یسوم و  نب  دمحا  ترضح  نآ  روهشم  نادنزرف  هلمج  زا  .دوب  ناشیا  لضفا  متشه  ماما  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع 

رازم مق  رد  شربـق  هک  تسا  اـهیلع  هللا  مالـس  هموصعم  هب  فورعم  همطاـف  ترـضح  نآ  نارتـخد  زا  یکی  .دـندوب  یـسوم  نب  میهاربا 
مجنپ ای  رفص  متفه  هعمج  ار  ترـضح  نآ  تافو  خیرات  .دنا  هتفگ  زین  رتشیب  رتمک و  ار  ترـضح  نآ  دالوا  ددع  .تسا  ناهج  نایعیش 

.دنا هتفگ  یگلاس  رد 55  .ق.ه  لاس 183  بجر  مجنپ  تسیب و  ای 

میلاعت اب  هک  ار  نیتسار  مالسا  نایعیش ، داشرا  میلعت و  یمارگ و  ردپ  ننس  يایحا  ماکحا و  ثیداحا و  تایاور و  عمج  اب  (ع) متفه ماما 
اجنآ اـت  یهلا  فیاـظو  ماـجنا  هار  رد  درک و  تیوقت  ظـفح و  دوب  هتفاـی  ماکحتـسا  مظن و  (ع) دـمحم نب  رفعج  شردـپ  تادـهاجم  و 

.تخاس ادف  ار  دوخ  ناج  هک  دومن  يرادیاپ 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  تافص  زا  يا  هشوگ 

هاگ ره  دوب ، دوخ  نامز  مدرم  نیرتمیرک  نیرت و  یخس  نیرت ، هیقف  نیرتدهاز ، نیرتدباع و  مالسلا ) هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح 
تقو هک  یماگنه  داد و  یم  همادا  ندناوخ  زامن  هب  حبـص  هدیپس  ات  دروآ و  یم  اج  هب  ار  هلفان  ياهزامن  تشذگ  یم  بش  زا  موس  ود 

هب شفیرش  نساحم  مامت  هک  درک  یم  هیرگ  نانچ  نآ  ادخ  سرت  زا  درک و  یم  اعد  هب  عورش  زامن  زا  دعب  دیـسر ، یم  ارف  حبـص  زامن 
.دندرب یم  تّذل  وا  شوخ  يادص  زا  دندش و  یم  عمج  شنوماریپ  مدرم  دناوخ  یم  نآرق  هاگ  ره  دش و  یم  هتخیمآ  کشا 
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ندربورف سفن و  رب  ّطلـست  رطاخ  هب  و  دش ، یم  هتخانـش  حـلاص  دـبع  هب  دوب و  هتفای  بقل  مظاک  نیما و  حـلاص ، رباص ، ترـضح ، نآ 
.دیدرگ روهشم  مظاک  هب  مشخ ،

 ، دوب دوخ  نامز  مدرم  نیرت  شنم  گرزب  نیرت و  هدنشخب  نیرت و  هیقف  نیرتدباع و  وا  دیوگ " :  یم  ترضح  نآ  هرابرد  دیفم  خیش 
توملا و دنع  هحارلا  کلأسأ  ینا  مهللا  درک « :  یم  رارکت  دایز  ار  هلمج  نیا  تشاد .  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  لاهتبا  عرـضت و  دایز 

 « باسحلا دنع  وفعلا 

نم هب  ار  وفع  ینک  مرـضاح  لامعا  باسح  ربارب  رد  هک  ماـگنه  نآ  رد  تحار و  دـیآ  مغارـس  هب  گرم  هک  ناـمز  نآ  رد  ادـنوادخ  )
 (". راد ینازرا 

يارقف هب  یلیاسو  هب  تخیر و  یم  امرخ  درآ و  لوپ و  یفرظ  رد  اه  بش  تفر .  یم  ارقف  غارس  هب  رایـسب  ع )  رفعج (  نب  یـسوم  ماما 
یشوخ زاوآ  اب  دوبن ، نآرق  ظفاح  وا  لثم  سکچیه  تسا .  یـسک  هچ  هیحان  زا  دنتـسناد  یمن  اه  نآ  هک  یلاح  رد  دناسر ،  یم  هنیدم 

مدرم دنتـسیرگ ،  یم  شنآرق  ندینـش  زا  ناگدنونـش  داد ،  یم  لد  هـب  یعوـبطم  هودـنا  نزح و  شندـناوخ  نآرق  دـناوخ ،  یم  نآرق 
هلولو و روش و  دندش ،  هاگآ  قارع  هب  دوخ  ماما  نتفر  زا  هک  يزور  هنیدم  مدرم  دندوب .  هداد  نیدهتجملا "  نیز  بقل "  وا  هب  هنیدم 

تسا هدمآ  یم  اه  نآ  هناخ  هب  ییوجلد  يارب  اهزور  اه و  بش  یسک  هچ  دنتـسناد  هنیدم  يارقف  اهزور  نآ  دندرک .  بیجع  ییاغوغ 
.

نـشخ رایـسب  ماما  دـنا " :  هدرک  لقن  هک  نانچ  درک ،  یم  نت  رب  نشخ  سابل  دوخ  یگدنـشخب  يراوگرزب و  مرک و  نآ  اب  ع )  ماما ( 
قرب قرز و  هب  ماما  نآ  ییانتعا  یب  نطاب و  يافـص  حور و  يدـنلب  زا  تسا  يرگید  ناشن  دوخ  نیا  و  دوب "  سابل  ییاتـسور  شوپ و 

 . ایند هدننز  لوگ  ياه 
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ناگراچیب ارقف و  هشیدنا  رد  هشیمه  دوب .  نابرهم  هفطاع و  اب  رایسب  ناتـسدریز  نادنزرف و  نز و  هب  تبـسن  ع )  ظاک م (  یـسوم  ماما 
 . درک یم  کمک  اهنآ  هب  راکشآ  ناهنپ و  و  دوب ، 

نمشد اب  یتح  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تمارک 

هب ناـیفارطا  زا  یخرب  .داد  یم  مانـشد  ار  مالـسلا ) هـیلع  ) یلع درزآ و  یم  ار  وا  هـک  دوـب  هنیدـم  رد  باـطخلا  نـب  رمع  راـبت  زا  يدرم 
يزور .دومرف  شنزرس  ًادیدش  ار  نانآ  درک و  یهن  راک  نیا  زا  تّدش  هب  ترضح  یلو  میشکب ، ار  وا  ات  دیهد  هزاجا  دنتفگ : ترـضح 

.دش يو  هعرزم  دراو  دوخ  غالا  رب  راوس  ترضح  .تسا  لوغشم  تعارز  راک  هب  هنیدم ، فارطا  رد  دنتفگ : تفرگ ، ار  درم  نآ  غارس 

دزن دش و  هدایپ  دیـسر ، وا  هب  یتقو  داد  همادا  هعرزم  رد  دوخ  تکرح  هب  ماما  یلو  نکم ، بارخ  ار  ام  تعارز  دروآرب : دایرف  درم  نآ 
.رانید دص  تفگ : يدید ؟ نایز  تباب  نیا  زا  دوخ  تعارز  رد  ردـقچ  دومرف : وا  هب  هاگ  نآ  تخادرپ ، یخوش  هب  وا  اب  تسـشن و  يو 

نآ زا  غلبم  هچ  مدیـسرپ  دومرف : وا  هب  ماما  .مرادـن  ربخ  بیغ  زا  نم  تفگ : دوش ؟ تدـیاع  نآ  زا  غلبم  هچ  يراد  راـظتنا  لاـح  دومرف :
.تسه شیاج  رس  مه  وت  تعارز  دومرف : داد و  رانید  دصیس  وا  هب  ماما  .دوش  مدیاع  رانید  تسیود  مراد  راظتنا  تفگ : دوش ؟ تدیاع 

.تسا هتسشن  هک  دید  ار  درم  نآ  اجنآ  رد  تفر و  دجسم  هب  ماما  .تفر  دیسوب و  ار  ترضح  رس  تساخرب و  درم  نآ 

ناتساد دنتفگ : وا  هب  دندمآ و  درگ  شنارای  .دهد  رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  هک  دناد  یم  دنوادخ  تفگ : دید ، ار  ترـضح  نآ  یتقو 
.تخادرپ مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم ماما  يارب  اعد  هب  اهنآ و  مانـشد  هب  زین  وا  .یتفگیم  ار  نیا  فـالخ  لاـح  اـت  هک  وت  تسا ، رارق  هچ  زا 

يراک ای  دوب  رتهب  دینکب  دیتساوخیم  امش  هک  يراک  ایآ  دومرف : دنتشاد  ار  وا  نتشک  دصق  هک  دوخ  نایفارطا  هب  زین  مالـسلا ) هیلع  ) ماما
مشچ اهیتخس و  رب  ترضح  نآ  ییابیکش  تواخس و  الاو و  قالخا  هب  هک  تایاور ، هنوگ  نیا  زا  يرایسب  ؟و  مدرک غلبم  نیا  اب  نم  هک 

.تسا ترضح  نآ  تشذگ  وفع و  تیاهن  یناسنا و  لامک  رگناشن  دنک ، یم  تراشا  ایند  لام  زا  ناشیا  یشوپ 
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: عبانم

ج 48 یسلجم ، راونالا ، راحب  - 

ج 2 هعیشلا ، نایعا  - 

دابعلا یلع  هللا  ججح  یلا  داشرالا  - 

لاس 183) ثداوح  ) خیراتلا یف  لماکلا  - 

ج 13 دادغب ، خیرات  - 

ج 6. یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 

(32 ( ) مالسلا هیلع   ) اضر ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

ینکردا اضر  ای  مادُم  ضیف  يا  ینکردا                  اضر   ای  مامت  فطل  يا 

ینکردا اضر  ای  مالس  هتسویپ  موصعم                ماما  يا  تکاپ  رضحم  رب 

: همدقم

.هللا لوسر  نب  ای  اضرلااهیا  یسوم  نب  یلع  ای  نسحلاابا ، ای  کیلع  مالسلا 

نیا بحاص  هک  مینک  یم  یگدنز  يروشک  رد  تسا  نیا  ام  راختفا  تسا ، ناریا  تختیاپ  سدـق ، ناتـسآ  دـندومرف : هر ) ) ینیمخ ماما 
ار هلمج  نیا  نارئاز  تمدخ  یهاگ  هنیدم  رد  نم  .دراد  ؤلألت  دـشخرد و  یم  دیـشروخ  لثم  وا  ربق.تساضرلا  یـسوم  نب  یلع  روشک 

اجک ره  .دراد  راثآ  ناریا  رد  ردق  هچ  دینیبب  .دوب  ناریا  رد  لاس  هس  هنیدم و  رد  لاس  ود  هاجنپ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  میوگ  یم 
بآ ، بآ ، هناخ ، کِلم ، غاب ؛ میراد هفوقوم  ناریا  ياهرهـش  همه ي  رد  ام  ًاـبیرقت  .تساـضر  ماـما  هفوقوم ي  نیا  دـنیوگ  یم  دـیور  یم 

تعـسو دنا  هتـسناوت  مدرم  هک  ییاج  ات  ار  شرب  رود و  هاگراب و  ربق و  .دنا  هدرک  فقو  هدوب  ناش  ناوت  رد  مدرم  هچ  ره  هصالخ  ، رابنا
شیارب مدرم  لاح  دوب  هنیدـم  رد  لاس  ود  هاجنپ و  اما  دـنا !؟ هدرک  هچ  مدرم  .دوب  ناریا  رد  لاس  هس  اضر  ماما  دـینیبب  متفگ  .دـنا  هداد 

مولعم ًالـصا  شربق  دـنا و  هدیـشک  يراوید  کـی  شرود  اـت  رود  .تسا  هبارخ  ینیب  یم  شرداـم  ربق  راـنک  يور  یم  دـنا !؟ هدرک  هچ 
تیمولظم هنیدـم  رد  ًاعقاو  تساجک ؟ شراثآ  هتفگ ؟ یم  سرد  اجک  هدوب ؟ اجک  هک  تسین  مولعم  ، تسین اقآ  هناخ ي  زا  يرثا  .تسین 

یگدنز يرهش  رد  نرق  مین  یصخش  دوش  یم  رگم  .دنا  هتشاد  راثآ  ندرب  نیب  زا  رد  تیباهو  هک  تسا  یشالت  نیا  هنافسأتم  .دراب  یم 
امش رـس  تشپ  نات  ناگتـسب  زا  یکی  مدوب  ییاج  : تشاد هضرع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب   یـصخش  دشابن ؟ وا  زا  يرثا  دشاب و  هدرک 
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ماما تفه  هب  هک  یناسک  زا  تسا ، هدوب  هیفقاو  زا  صخش  نیا  ًارهاظ  } .تسا ماما  نیرخآ  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : یم  دز ، یم  فرح 
{ دندوبن لئاق  رتشیب 
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نامیا ربمایپ  هب  دـمآین و  مجع  نیمزرـس  زا  ناریا و  نیمزرـس  زا  ناملـس  ایآ  درکن ؟ يدـب  بهلوبا  شیومع  ربمغیپ  هب  اـیآ  : دومرف ماـما 
یم فارطا  زا  هک  ییاه  یـضعب  يارب  دوب  راختفا  نیا  ؟ درواین نامیا  دمآین و  هشبح  زا  لالب  رگم  دمآین ؟ مور  زا  بیهـص  رگم  دروآین ؟

تیاور رد  .دندرک  تیذا  ار  ربمغیپ  دندرواین و  نامیا  دندوب  ربمغیپ  رانک  رد  هک  یناسک  یلو  .دـندروآ  یم  نامیا  ربمغیپ  هب  دـندمآ و 
برع ریغ  زا  ار  ربـمغیپ  اـم  رگا  دـیامرف : یم  مه  نآرق  هک  دـندومرف  يا  هلمج  ، دـندرک دـیجمت  فـیرعت و  اـه  مجع  زا  ماـما  هک  دراد 
ییاه تجاجل  بصعت و  نآ  اب  یلهاج  بارعا  زا  اه  یضعب  دوب  نکمم  میدرک ، یم  لزان  برع  ریغ  هب  ار  نآرق  میدرک و  یم  باختنا 

، اضرلا یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  فیرش  عجضم  رانک  مینک  هناور  ار  اه  لد  نیا  .دنورن  راب  ریز  نارگید  بهلوبا و  لثم  دنتشاد ، هک 
ماما تداهـش  زا  دعب  هک  ار  یتازجعم  باتک  نآ  رد  هیوضرلا » دئاوف  مان « هب  دراد  یباتک  ار  یمق  سابع   خیـش  دـنک  تمحر  دـنوادخ 

دنا هدش  لسوتم  ماما  هب  هک  تساه  ناملسم  ریغ  هب  تبسن  تازجعم  نیا  زا  یضعب  .تسا  هدرک  نایب  هدش  عطاس  وا  فیرش  ربق  زا  اضر 
يرهاوخ هموصعم ، ترضح  فیرـش  عجـضم  رانک  زا  اج  نیمه  زا  الاح  .تسا  هدش  عفر  ناش  يراتفرگ  ای  تفرگ و  افـش  ناشرامیب  و 

هناور ار  اه  لد  .تفر  ایند  زا  شماما    ِ ترایز زا  لبق  دنک و  ترایز  ار  شماما  دـشن  قفوم  اما  درک  كرت  ار  هنیدـم  ردارب  قشع  هب  هک 
.ناسارخ مینک 

: هضور

انهجوت و انا  انالوم  اندیـس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  هجح  اـی  هللا  لوسر  نباـی  اـضرلا  اّـهیا  یـسوم  نب  یلع  اـی  نسحلاـبا  اـی  کـیلع  مـالَّسلا 
.هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و 
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ُنیدلا ُکلُملا و  ِِهب  یِهاُبی  ٌماما  اهِیف  َّلَح  ِهَضْوَر  یَلَع  ٌمالس  نییبَّنلا    ِ ْریَخ ِلآ  یَلَع  ٌمالَس  نیسای  اهاط َو  ِلآ  یَلَع  ٌمالَس 

نم اب   رگید  ما  هدـنکفا  رـس  رب  ابع  يدـید  مدـمآ و  رگا  نامب  مرظتنم  ، تلـصابا دومرف : نم  هب  مدوب  اـقا  تمدـخ  : دـیوگ یم  تلـصابا 
رد هب  مشچ  مه  نم  تفر  اقآ  : دیوگ یم  تلصابا  .دنا  هدناسر  هجیتن  هب  ار  ناش  فده  نادب  .دنا  هدرک  مومسم  ارم  نادب  نکن  تبحص 

نوریب نومأم  هناخ ي  زا  هدنکفارـس  هب  ار  ابع  ماما  دش ، زاب  رد  مدید  تقو  کی  اما  دشاب ، هدنکفین  رـس  هب  ابع  اقآ  دنک  ادـخ  .مدوشگ 
هراپ مرگج  ، تلـصابا دش - یم  دنلب  هظحل  کی  تسـشن ، یم  هظحل  کی  یمدق  دـنچ  ره  زا  دـعب  اما  ؟1  دوب هدش  هچ  مناد  یمن  دـمآ ،

!؟ دـنا هدروخ  اذـغ  اهراکتمدـخ  : درک لاوئـس  اقآ  .متـسب  ار  رد  دـش ، لزنم  لخاد  ترـضح  اقآ !؟ ندـب  اب  درک  هچ  مس  نیا  .دـش  هراپ 
.دینک ربخ  ار  همه  دیزادنیب ، هرفـس  دیورب  دومرف : .دروخ  اذـغ  دوش  یم   رگم  دـیراد  امـش  هک  یلاح  نیا  اب  هللا ، لوسر  نبای  هن  : متفگ

زا .دندروآ  دنتفرگ و  ار  اضر  ماما  ياه  لغب  ریز  ، دنتـسشن هرفـس  رـس  اه  مالغ  اهراک و  تمدخ  میتخادنا ، هرفـس  : دیوگ یم  تلـصابا 
رانک ار  اه  شرف   2 .درک فعض  اقآ  مدید  دعب  يا  هظحل  .دنتفر  اهراکتمدخ  میدیچرب و  ار  هرفس  .دیسرپ  ار  ناشلاح  اه  نآ  کی  کی 

یم راظتنا  درک و  یم  هاگن  رد  هب  ًامئاد  دـچیپ ، یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  لثم  میلَّسلا ؛ َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  ؛ دنابـسچ نیمز  هب  ار  مکـش  دز و 
رس مور  یم  مراد  نم  دومرف : صخش  نآ  هب  شدوخ  .دوب  هدمآ  هنیدم  زا  ، تسا همئالا  داوج  يوناز  يور  شرس  مدید  تقو  هی.دیـشک 

.مریگب لیوحت  ار  تماما  عیادو  و  مریگب ، نماد  هب  ار  ماباب 
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ماما اقآ  يارب  دزوسب  اه  لد  اما  .دـناسر  اباب  ندـب  رانک  ار  شدوخ  ضرالا  یط  اب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  همئالا  داوج  اـقآ  ، هللااـهیقب اـی 
هچره دریگب !؟ نماد  هب  ار  اباب  رـس  تسناوتن  داجـس  ماما  هک  دوب  هار  ردق  هچ  اه  همیخ  زا  رگم  .دـیایب  اه  همیخ  زا  تسناوتن  هک  داجس 

؛ تشاذگ البرک  مرگ  ياه  كاخ  يور  ار  شرس  درک ؟ هچ  .دریگب  نماد  هب  ار  شرس  تسین  یـسک  دشن  يربخ  ، دنام رظتنم  هللادبعابا 
.البرک كاخ  يور  تشاذگ  ار  تروص  باّرتلا ؛ و    ِ ضرألا یلَع  هَسأر  َعَضَوَف 

: كرادم  

،ص123 دمحم لآ  همانگوس  ،ص1052 ؛ لامالا یهتنم  -1

،ص121 دمحم لآ  همانگوس  ،ص105 ؛ لامالا یهتنم  -2

ص69-72 یعیفر "  داتسا  ياه   هضور  لتقم " باتک  عبنم   

شرخآ ياه  هلان  زور  تسزورما  ینعی  شرس                         يور  ابع  مارآ  دیشک  هار و  زا  دمآ 

شردام لثم  هناخ  يوس  هب  ار  دوخ  دشک  یم  تفرگ               ولهپ  رب  تسد  تسشن و  تفر و  مدق  ره 

شرپ لاب و  نیرت  یکاخ  زا  يراثآ  يرگنب  ینک                         تقد  رگا  شلابند  هچوک  ِكاخ  يور 

شرهطا هٌدَج  هدُرب ز  هک  دوب  یثرا  مه  نیا  ودَع               شلاح  رب  دیدنخ  یم  دروخ و  یم  نیمز  وا   

شرس رب  دمآ  هچ  دناد  یم  هتسب  رد  هرجُح  دش                        هروتسم  هضور  وا  نداد  ناج  هنحص   

شرواب دش  یمن  زگره  یلو  دید و  شمداخ  دندز                      اپ  تسد و  یکاخ و  تروص  رگید  راب   

شربلد دما  دوز  يرای  رهب  هنیدم  زا  تفرگ                     هسوب  رسپ  ماک  زا  تفگ و  ٌیَُنب  کی   

شرخا تیب  ود  نیا  رد  دش  بآ  رعاش  بلق  دوب                             هداتفا  رسپ  اما  دیسر  اباب  البرک   

شربکا مسج  دیچیپ  ابع  رد  رخا  هک  ات  دشن                    اج  ربکا  درک  او  دوخ  شوغا  ردقچ  ره   
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شرهاوخ رگشل  نیب  رس  رب  تسد  دمآ  هچ  زا  تفرعم                       لها  دنمهف  یمن  مه  تمایق  ات   

یتمعن مساق  رعاش : 

تسشن و یم  نیمز  يور  هچوک  نایم  مئاد  افج  رهز  تدش  زا  دمآ  نوریب  نومأم  هناخ ي  زا  یتقو  مالّسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دیا  هدینش 
، دندش یم  اپ 

: میراد خیرات  رد  مه  رگید  ياج  دنچ  دروخ ، یم  نیمز  رفن  کی  تیب  لها  زا  هک  دوبن  ییاج  اهنت  نیا 

.دش دنلب  تسشن و  نیمز  هبترم  دنچ  دجسم  ات  هناخ  زا  مسانش  یم  ار  يردام  کی 

.تسشن یم  نیمز  دیود و  یم  هناخ  ات  دجسم  زا  دینش  ار  شرسمه  نداد  ناج  ربخ  ات  هک  مسانش  یم  ار  ییاقآ  کی 

زا مسانـش  یم  ار  يرهاوخ  کی  .دروخ  یم  نیمز  دـیود و  یم  شربکا  یلع  ندـب  رانک  ات  هاـگ  همیخ  زا  مسانـش  یم  ار  ییاـقآ  کـی 
 … . هگلتق ات  مرح  زا  .دروخ  یم  نیمز  دیود و  یم  یه  لادوگ  ات  همیخ 

.دش دنلب  دروخ و  نیمز  اه  هزین  ریت و  تدش  زا  هاتوک  تمسق  کی  رد  رخآ  ياه  هظحل  مسانش  یم  ار  ییاقآ  کی 

 … . دش دنلب  دروخ  نیمز  اه  نابایب  وت  بش  همین  مسانش  یم  ار  يرتخد  کی 

هضور ياه  هژاولگ  باتک  : عبنم  

دینک هیرگ  دنلب  نم  يارب  همه 

 . ِهَیِلا ُِلتَقلا  ِلوُصُو  َلبَق  ِهیلَع  ِهَحایَّنلِاب  َُهلایع  ُهَدالوَا و  رَمَا  نَم  یلَع    ُ مالَّسلا  

دنیامن يراز  هیرگ و  وا  رب  دوش  دیهش  هکنیا  زا  لبق  دادروتسد  دوخ  لایع  نادنزرف و  هب  هک  ییالوم  نآ  رب  مالس 

دـشاب هدومرف  درادن .  یتنمیم  رفاسم  لابند  هیرگاقآ  دنتفگ  دینک .  هیرگ  دنلب  نم  يارب  همه  دندومرف :  دـندرک  عمج  ار  ناگتـسب  همه 
مزاع اروشاع  زور  نیسح ،  شبیرغ  دج  اما  مدرگ  یمنرب  رفـس  نیا  زا  رگید  نم  دشاب  هتـشاد  تشگزاب  هب  دیما  هک  يرفاسم  نآ  يرآ 
نیمه ترضح ،  بلق  اب  عادو  نیا  درک  هچ  هدمآ .   هنیکس  شرتخد  دید  دراد  یمرب  مدق  زا  مدق  حانجلاوذ  دید  تقو  کی  دش  نادیم 

 . نازوسم ار  ملد  تیاهکشا  اب  مرتخد  دومرف :  درک  كاپ  رتخد  کشا  ترضح  دندید  میوگب ،  ردق 
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اضر دیما  ۀیام  وت  رهم  اضر                   دیشروخ  ۀمشچ  تخر  يا 

تسا نم  ناناج  ۀلبق  تمرح  تسا                     نم  تاجانم  رکذ  وت  مان 

تمغ شوپ  هیس  قشع  هبعک  تمرح                           تبحم  لها  هلبق 

ملد تسا  هتسشن  وت  يازع  رد  ملد                 تسا  هتسکش  هنیس  ردزاب 

يا هتخ  وس  رگج  نوخلد و  هکنوچ  يا                         هتخوس  لد  رادیرخ  وت 

هـضرع ایبنالا ،  متاخ  شدـج  ربق  رانک  دروآ  تفرگ  ار  شداوج  تسد  دـنک  تکرح  هنیدـم  زا  تساوخ  یم  اـضر  ماـما  هک  یماـگنه 
هب ار  شداوج  شرافـس  ّقفوم ،  مان  هب  تشاد  یمالغ  مراپـس   یم  وت  هب  ار  مداوج  اما  دـننک   یم  رود  تراوج  زا  ارم  هادـج  اـی  تشاد 
یم قفوم  دنکن  گنتلد  ار  وا  ردپ  يرود  ات  داد  یم  شدرگ  هنیدم  ياه  ناتسغاب  هب  تفرگ  یم  ار  داوج  تسد  اهزور  درک  مه   قفوم 

مدید تقو  کی  يدنلب ،  کی  يالاب  میدیـسر  تسا  نیگمغ  تحاران و  داوج  ماما  مدید  میدمآ  نوریب  هناخ  وت  زا  زور  کی  دـیوگ : 
دـش بیاغ  رظن  زا  همئالاداوج  مدید  تقو  کی  کیبل  کیبل ،  کیبل ،  دز :  ادص  هبترم  هس  ناسارخ  فرط  هب  درک  شیور  داوج  ماما 

مدیود دـش ،  نایامن  رود  زا  اقآ  مدـید  هبترم  کی  مهدـب  هچ  ار  شردام  باوج  مدرگرب  هناخ  هب  رگا  ادـخ  مدـش  تحاران  ناساره و 
دنتشک 1  ار  میاباب  ادخب  قفوم  دنز :  یم  ادص  هتخادنا  ندرگ  هب  ازع  لاش  اقآ  مدید  متخادنا ،  شیاهمدق  هب  ار  مدوخ 

 . ص 237 روهظ ،  رصع  ص ، )  ) دمحم لآ  ناتسوب  لبلب  . 1

(ع) اضر ماما  تامارک  لئاضف و 

(ع) اضر ماما  تامارک  لئاضف و 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترایز  تلیضف 
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، دشاب یم  ( 114 دوه : « ) تائیسلا نبهذی  تانسحلا  نا  : » قادصم تسا و  تارفکم  زا  هبوت  دننام  مالسلا  مهیلع  همئا  ترایز 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هللارفغ الا  بنذـم  هبرک و ال  هللا  سفن  الا  بورکم  اهرازام  ناسارخب  ینم  ٌهعـضب  ُنَف  دّتـس  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا -  لوسر  لاـق  »
(1) هبونذ »

لیاز ار  شمغ  ادخ  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  وا  ینیگمغ  چیه  دوش ، یم  نفد  ناسارخ  نیمز  رد  نم  ندب  زا  يا  هراپ  يدوزب 
.دزرمآ یم  ار  شناهانگ  ادخ  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  وا  يراکهانگ  چیه  دنک و  یم 

.دندوب هدماین  ایند  هب  مه  ماما  ردام  ردپ و  زونه  هک  هدومرف  یتقو  رد  ار  مالک  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف یمرص  دوواد  هب  هیلع  هللا  تاولص  داوج  ماما 

.تسا تشهب  شرجا  دنک  ترایز  ار  مردپ  ربق  هک  ره   (2) «. هنجلا هلف  یبا  راز  نم  »

هّللا یلع  َهنّجلا  هقحب  ًافراع  سوطب  مالـسلا -  هیلع  یبا -  ربق  راز  نمل  تنمـض  مالـسلا -  هیلع  اضرلا -  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  لاق  »
.(3) لجوزع »

منک یم  تنامض  ار  وا  تشهب  ادخ  فرطزا  دنک  ترایز  هقحب  ًافراع  ار  مردپ  ربق  سک  ره  دومرف :  

رابرهگ ینخس 

یعقاو نمؤم 

ُهنّسلا اماف  هّیلو ، نم  هنس  هیبن و  نم  هنس  هبر و  نم  ٌهنس  ٍلاصخ : ثالث  هیف  َنوکی  یّتح  ًانم�م  نم�ملا  نوکیال  مالـسلا  هیلع  اضرلا  لاق  »
ص 442. لوقعلا : فحت  ءارضلاو » ءاسابلا  یف  ربصلاف  هّیلو  نم  هنسلا  اما  سانلا و  هارادمف  هیبن  نم  هنسلا  اما  رسلا و  نامتکف  هبر  نم 
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زا یتنس  دشاب : راک ) تداع و   ) تنس هس  يو  رد  هک  نآ  رگم  دوش  یمن  یعقاو )  ) نم�م نم�م ، دومرف : هیلع  هللا  تاولـص  همئالا  نماث 
اـشفا درادـب و  یفخم  ار  مدرم  رارـسا  هک  تسا  نآ  راگدرورپ  زا  شتلـصخ  اما  .شماما  زا  یتنـس  شربمایپ و  زا  یتنـس  ، شراـگدرورپ
یلام یندب و  ياهررـض  رد  هک  تسا  نآ  ماما  زا  شتلـصخ  ماما  و  دنک ، ارادـم  مدرم  اب  هک  تسا  نآ  ربمایپ  زا  شتلـصخ  اما  دـنکن و 

.دشاب هتشاد  تماقتسا  ربص و 

ناسحا

اریز  ) مناوت یمن  دومرف : نک ، ناسحا  نم  هب  شیوخ  تورم  هزادنا  هب  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رـضحم  هب  يدرم  -1 
رانید تسیود  دومرف : شمالغ  هب  دعب  يرآ ، دومرف : ماما  نک ، ناسحا  نم  تورم  ردـقب  سپ  تفگ : دوب .) دـح  زا  جراخ  ماما  تورم 

.هدب وا  هب 

لهـس نب  لضف  .دومرف  میـسقت  زاین  لها  هب  درک و  ناـسحا  ار  دـشاب ) هنیدـقن  دـیاش   ) شلاـم همه  ناـسارخ  رد  هفرع  زور  رد  ماـما  -2
(1) .رامشم تمارغ  تسه ، تمارک  شاداپ و  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  تسا ، تمینغ  هکلب  هن ، دومرف : .تسا  فارسا  تمارغ و  نیا  تفگ :

دمحم لآ  ملاع  یسوم  نب  یلع 

، دیسرپب ناتنید  زا  وا  زا  تسا ، دمحم  لآ  ملاع  یسوم  نب  یلع  ناتردارب  دومرف : یم  شنارـسپ  هب  هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  نب  یـسوم   
تسا وت  بلص  رد  دمحم  لآ  ملاع  : تفگ یم  مدینش  تاعفد  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  مردپ  زا  نم  دینک ، ظفح  دیوگ  یم  هچنآ 

(2) ..تسا یلع  نینم�ملاریما  مانمه  وا  مدرک ، یم  كرد  ار  وا  شاک  يا 

هدعقلاوذ رد 11  زور  زا 16  دـعب  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماـما  تفر ، اـیند  زا  يرجه  لاوش 83  رد 25  هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماـما 
.دمآ ایند  هب  لاس  نامه 
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عضاوت

زا ناراکتمدـخ  همه  تساوخ ، ماـعط  يزور.مدوب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ  رد  ناـسارخ  رفـس  رد  دـیوگ : غلب  لـها  زا  يدرم 
مارآ دومرف : .دـنروخب  يرگید  ناوخ  رد  اـهنآ  هک  تسا  نآ  رتهب  ، موش تیادـف  متفگ : درک ، عمج  هرفـس  راـنک  ار  نارگید  ناـهایس و 

تسا لامعا  هب  هتسب  تازاجم  تسا ، یکی  مدآ  نامردپ  اوح و  نامردام  تسا ، یکی  همه  راگدرورپ  شاب 

.(1) لامعالاب » ءازجلا  دحاو و  بالاو  هدحاو  مالاو  دحاو ، یلاعت  كرابت و  ّبّرلا  نا  هم  لاقف : »

يزاون هدنب 

ماـعط ندرک  ماـمت  زا  لـبق  متـسیاب  مه  ناترـس  يـالاب  رگا  ندروـخ  ماـعط  تقو  رد  دوـب : هتفگ  شناـمالغ  هب  هـیلع  هللا  تاولـص  ماـما 
دیراذـگب سپ  دومرف : یم  دـنندروخ ، ماعط  لوغـشم  دـنتفگ : یم  درک ، یم  ادـص  ار  اـم  زا  یـضعب  یهاـگ  دـیوگ : رـسای  دـیزیخنرب ،

(2) اوغرفت .» یتح  اوموقتالف  نولکات  متنا  مکسو�ر و  یلع  تمق  نا  لاق : : » دننک مامت  ار  ناشماعط 

تنس لها  هاگدید  زا  ع »  » اضر ماما  تامارک  لئاضف و 

هراشا

( ناتسدرک یعفاش  ياملع  زا  ) ینمهب لابقا  اتسومام  جاح  هدنسیون :

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تامارک  لئاضف و 

نانموم ریما  هیرذ  زا  هللا و  لوسر  ترـضح  ياتمه  یب  رتخد  هناگی و  دنزرف  لسن  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نب  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
هراشا نادـب  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  دور و  یم  رامـش  هب  ربمایپ  تیب  لها  هرمز  رد  یلع ، ترـضح 

.دنا  هدومن 

تنس لها  ياملع  نیا  زا  یکی 

دسیون : یم  اضر  ترضح  هرابرد  ناشیا  .تسا  يرمق  دلوتم 321  يروباشین  مکاح  هللادبع  وبا  ظفاح 
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هراپ وا ، هدـیزگرب  ادـخ و  یلو  ناهج ، راگدرورپ  رارـسا  هاگدورف  ناربمایپ ، شناد  رب  ثاریم  اوقت ، لها  ناهرب  ادـخ ، يایلوا  ناطلـس  »
یهلا و ناحتما  ییاهر و  يارب  زا  ناراکهانگ  یگدـنامرد  تمایق و  زور  رد  اه ، هرطاـخ  يادز  هودـنا  تما و  هاـگانپ  هللا ، لوسر  رگج 

هدـعو ترـضح  نآ  دوخ  هک  هنوگنآ  اه _  ناسنا  ياهزار  زا  شواک  شزیگنا و  ماگنه  صالخا  يوزارت  نازیم و  اـب  لاـمعا  شجنس 
تعافش هرفس  طارص  لپ  رب  يرگید  لامعا و  همان  ندش  هدنکارپ  ماگنه  هب  يرگید  نازیم و  ربارب  رد  یکی  فقوم :  هس  رد  هک  دومرف 

« .درتسگب یگدنشخب  و 

يروباشین ص 307) خیرات  زا  لقن  هب  )

دیامرف : یم  ترضح  نآ  هراب  رد  زین  یعفاش  هحلط  نبا 

مالسلا هیلع  یلع  ثراو  وا  هک  دبای  یم  دنک  لمات  دشیدنیب و  وا  هرابرد  فاصنا  رـس  زا  سک  ره  تسا و  تیب  لها  زا  یلع  نیموس  وا  »
راکـشآ شناهرب  ناوارف ، شنارای  عیفر ، شماقم  دنلب و  شناش  هدنلاب ، شنامیا  هک  تسا  ص )  ) هللا لوسر  تیب  لها  زا  یلع  نیموس  و 

مراکم دوب ، هتفرگ  لکـش  ربمایپ  تنـس  قبط  رب  شتافـص  دوب ، یلاع  شیاـه  تلیـضف  تسا و ....  هدـش  هدرتسگ  شتنکم  و  نشور ، و 
هک نآ  زا  رتارف  رتگرزب و  ترضح  نآ  یمشاه ، شفیرش  سفن  یبرع ، شقالخا  یمزخا ، شتعیبط  يوخ و  یمتاخ ، يوبن و  شقالخا 

ینارگ نٌاش و  يدنلب  ناشیا و  هب  دنوادخ  صاخ  تایانع  ترضح و  نآ  تافص  اه و  تلیضف  اما  .ددرگ  فیصوت  وا  لیاضف  بقانم و 
« .تخادنا تشحو  هب  ار  نومام  نایفارطا  زا  يرایسب  هک ...  دوب  يا  هنوگ  هب  ترضح  نآ  ردق 

لوئسلا ص 85 ) بلاطم  )
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، نسح میهاربا  نسح  رتکد  داتسا 

شرازگ نومام و  اب  ترـضح  نآ  هطبار  یـسایس  لیلحت  نمـض  هرهاـق  هاگـشناد  رد  مالـسا  خـیرات  داتـسا  طویـسا و  هاگـشناد  سیئر 
تسا : هتشون  ناشیا  يدهع  تیالو  مهم  هثداح  زا  یحورشم 

رد ارچ  دنتفگ  ساون  یبا  هب  .دوب  میظع  رایـسب  وا  ياوقت  شناد و  دـش و  دـلوتم  لاس 148 ق  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  »
هک یـسک  شیاتـس  زا  نم  تفگ : خساپ  رد  ییارـس ؟ یمن  رعـش  تسا  هدـش  عمج  وا  رد  اجکی  هک  ینوگانوگ  ياه  تلیـضف  حدـم و 
هک نیا  هچ  مدورـسن .  رعـش  شا  هرابرد  وا  میظعت  مارتحا و  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  مناوتان و  تسا  هدوب  وا  ردـپ  مداـخ  نیما  لـیئاربج 

.دنک » فیصوت  ار  وا  نوچ  یسک  دناوت  یم  هنوگچ  نم  دننام  یسک 

 .« دنتسناد یم  وا  عیطم  ار  دوخ  قدص  صالخا و  رس  زا  دندیزرو و  یم  قشع  وا  هب  ناسارخ  مدرم   : » تسا هدوزفا  يو 

هفحص 150 و 155) دلج 2  مالسالا  خیرات  )

تنس  لها  طسوت  ترضح  نآ  زا  هدش  لقن  تایاور 

هب اضر  ماما  نوچ  : » هتـشون يروباشین  مکاح  هلمج  زا  .دـنا  هدومن  لـقن  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  یتاـیاور  تنـس  لـها  نادنمـشناد 
ترـضح نآ  .دنرب  هرهب  ناشیا  ناشوج  رهوگ  زا  ات  دـندوب  هدروآ  دوخ  اب  تاود  ملق و  ناملاع ، ناروشناد و  ناگرزب و  دـمآ  روباشین 

دومرف :

.ادخ » ناگدنب  اب  ینابرهم  ادخ و  نامرف  تشادگرزب  هللا : قلخ  یلع  هقفشلا  هللارمال و  میظعتلا 

هتفاتش و اه  نآ  لابقتـسا  هب  هنانتورف  دنرامـشن و  کچوک  ار  ادخ  ماکحا  اه و  نامرف  دیاب  نانموم  هک  تسا  هنوگ  نیدب  ثیدح  حرش 
دیاب هکلب  تسین  یفاک  اما  تسا  مزال  دنوادخ  لباقم  رد  عوشخ  حیبست و  میظعت ، هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  .دنشوکب  اه  نآ  ماجنا  رد 
ادـخ لباقم  رد  هک  تسا  یـسک  لماک  قفوم و  نموم ، ناسنا  .درک  ینابرهم  ناهایگ  یتح  تاناویح و  اه ، ناسنا  زا  معا  ادـخ ، قلخ  اب 

.تسا  یتخبشوخ  يوس  هب  زاورپ  لاب  ود  نیا  دشاب و  نابرهم  مدرم  اب  عشاخ و 
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يرگید تیاور 

دیامرف : یم  تیاور  نیا  رد  ماما  .تسا  بهذلا » هلسلس   » تیاور هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  هک 

یباذع » نم  نٌما  ینصح  لخد  نم  ینصح و  لخد  اهلاق  نمف  ینصح ،  هللا  الا  هلا  «ال 

.دـبای یم  افـش  دوش  هدـناوخ  دـشاب  هتـشاد  نونج  هک  یـسک  رب  ثیدـح  نیا  رگا  دـیامرف : یم  هیلع ، هللا  همحر  لبنح ، نب  دـمحا  ماما 
اضر ) ماما  لیاضف  هقرحملا ص 310  قعاوصلا  )

: دنک یم  تیاور  هللا  لوسر  زا  اضر  ماما  رگید  تیاور  رد 

زا تسا  ترابع  نامیا  هک  هدـیدرگ  نایب  نامیا  زا  یفیرعت  ثیدـح  نیا  رد  ناکرالاب .  لمع  ناسللاب و  رارقا  بلقلاـب و  هفرعم  ناـمیالا 
.دشاب  یم  نآ  ناکرا  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  بلق و  هب  تخانش 

( اضر ماما  لیاضف  هقرحملا ص 310  قعاوصلا  )

تنس لها  بتک  رد  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  تامارک 

اـضرلا یـسوم  نب  یلع  تسد  هب  یتشترز  يدوهی و  یحیـسم و  دننام  رگید  نایدا  ياملع  ناتـسرپ و  شتآ  رافک و  زا  يدایز  هدع  . 1
دشاب یم  هیرداق  هقیرط  هلسلس  رس  زا  یکی  هک  یخرک  فورعم  خیش  ترضح  اهنا  زا  یکی  دنا .  هدیورگ  مالـسا  نید  هب  مالـسلا  هیلع 

. 

هاگان متفگ ، یم  نخـس  يو  اب  مدوب  یطاـیح  رد  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  اـب  يزور  تسا : هتفگ  يدنـس  لیعامـسا  وبا  . 2
مالـسلا هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دومن  یم  بارطـضا  درک و  یم  گناب  تخادنا و  نیمز  رد  يو  شیپ  ار  دوخ  دـمآ و  یکـشجنگ 

يرام هناخ  نیا  رد  دیوگ :  یم  هک  دومرف  هلوسر  نباو  هلوسر  ملعا و  هللا  متفگ :  دیوگ  یم  هچ  کشجنگ  نیا  هک  دینادیم  هک  دومرف 
هب متـساوخرب و  شکب ،  ار  رام  نا  يارد و  هناخ  نیا  هب  زیخرب و  هک  دومرف  سپ  .دروخب  ارم  نادنزرف  هک  دهاوخ  یم  تسا و  هدـمآد 

 . متشکب ار  يو  ددرگ  یم  هناخ  نا  درگ  يرام  هک  مدید  مدمارد  هناخ  نآ 
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توبنلا ص 187 ) دهاوش  ) 

يادخ هک  نک  اعد  متفگ  و  مدما ،  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  شیپ  دوب  هلماح  نم  نوتاخ  دیامرف  یم  يدنس  لیعامـساوبا  . 3
دمحم ار  یکی  هک  داتفا  نم  رطاخ  رد  متـشگرب  نوچ  تسا .  هلماح  دنزرف  ود  هب  وت  نوتاخ  هک  دومرف :  دـنادرگ  يرـسپ  ار  يو  یلاعت 

رـسپ یکی  دـندما  نیمز  هب  نادـنزرف  نا  نوچ  ورمع .  ما  ار  یکی  نک و  ماـن  یلع  ار  یکی  هک  داد  زاوآ  ارم  یلع .  ار  يرگید  مهن  ماـن 
ما نم  ردام  ماـن  تفگ :  تسا ؟  ماـن  هچ  ورمع  ما  هک  مدیـسرپ  دوخ  رداـم  زا  زور ي  مدرک ،  ماـن  ورمع  ما  یلع و   ، رتخد يرگید  دوب 

.تسا هدوب  ورمع 

هوبنلا ص 188 ) دهاوش  )

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  یناگدنز  زا  هدنزومآ  تایاکح 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  یناگدنز  زا  هدنزومآ  تایاکح 

فارسا  : لوا ناتساد 

نآ هب  ترضح.دنتخادنا  یم  ار  نآ  هدروخن  ار  هویم  کی  همه ي  زونه  اما  دندروخ  یم  هویم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  نامالغ  يزور 
دلج 49 راونالاراحب  .دیهدب  نادنمزاین  هب  ار  اهنآ  دنراد  زاین  هک  دنتـسه  ییاهناسنا  دـیرادن  يزاین  امـش  رگا  هللا !  ناحبـس  دومرف :  اه 

هحفص 102

نامهیم تشادیمارگ  : مود ناتساد 

بش زا  یشخب  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یم  تبحص  يو  اب  دوب و  هتسشن  وا  دزن  ترضح  دش ،  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رب  ینامهم 
ار یبارخ  هک  مالسلا ) هیلع   ) ماما نامهم  .دش  یبارخ  لکـشم و  ياراد  ییانـشور  غارچ  ماگنه  نیا  رد  دندنارذگ ،  یم  رگیدکی  اب  ار 

سپـس درک و  تسرد  ار  نآ  دوخ  دـش و  وا  راک  عنام  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد.دـنک  حالـصا  ار  نآ  اـت  درب  تسد  درک  یم  هدـهاشم 
هحفص 102 دلج 49  راونالاراحب  .میریگ  یمن  تمدخ  هب  ار  دوخ  نانامهم  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دومرف : 
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یکین ندناشوپ  شاداپ  : موس ناتساد 

سلجم نآ  رد  مدرم  زا  یناوارف  عمج  میدرک و  یم  تبحص  وا  اب  میدوب و  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  سلجم  رد  دیوگ :  هزمح  نب  عسی 
هب دش و  سلجم  دراو  نوگمدنگ  تماق و  دنلب  يدرم  هک  دندرک  یم  لاوئس  ترضح  نآ  زا  یهلا  مارح  لالح و  زا  دنتـشاد و  روضح 
زا متسه ،  امـش  دادجا  ناردپ و  امـش و  نارادتـسود  زا  يدرم  نم  .هللا  لوسر  نب  ای  کیلع  مالـسلا  درک :  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) ماما

منطو هـب  ارم  دــینک و  کــمک  دراد  ناــکما  رگا   . مـسرب مــنطو  هــب  اــت  مرادــن  يزیچ  مدرک و  مــگ  ار  ملوــپ.میآ  یم  جــح  رفس 
یم هقدص  امش  فرط  زا  ار  دیا  هداد  نم  هب  هچنآ  مدیـسر  دصقم  هب  یتقو  تسا  هدرک  دنم  هرهب  شیاه  تمعن  زا  ارم  دنوادخ.دیناسرب 

نآ.دهد رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  وت  دنوادخ  نیشنب  دومرف :  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما.متسین  هقدص  قحتسم  دوخ  اریز  مهد 
يرفعج و نامیلـس  نم و  اهنت  دـنتفر و  نوریب  سلجم  زا  جـیردت  هب  اهنآ  همه ي  ات  تفگ  یم  نخـس  نانآ  اب  درک و  مدرم  هب  ور  هاـگ 
؟  موش دراو  هناخ  نوردنا  هب  نم  دیهد  یم  هزاجا  ایآ  دومرف :  ترضح.میدنام  مالسلا ) هیلع   ) ماما سلجم  رد  رفاسم  درم  نآ  همثیخ و 

تسد تشگزاب و  یتدم  زا  سپ  دش و  یقاتا  دراو  تساخرب و  ترضح.تسا  هتشاد  مدقم  ار  امـش  رما  دنوادخ  درک :  ضرع  نامیلس 
هیلع  ) ماما.متـسه اـجنیا  نم  تفگ :  باوج  رد  وا  تساـجک ؟  یناـسارخ  رفاـسم  درم  نآ  تفگ :  درک و  نوریب  رد  يـالاب  زا  ار  دوـخ 

هن منیبب و  ار  وت  نم  هن  هک  ورب  یهد و  هقدـص  نم  فرط  زا  تسین  مزال  نک و  رفـس  هنیزه ي  ریگب و  ار  اهرانید  نیا  دومرف :  مالـسلا )
یناـبرهم يدرک و  اـطع  موش  تیادـف  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هب  نامیلـس.تفر  تفرگ و  ار  لوپ  رفاـسم  درم.ینک  هدـهاشم  ارم  وت 

 : دومرف مالـسلا ) هیلع   ) ماما يدرک ؟  نوریب  ار  دوخ  تسد  رد  تشپ  زا  يدادـن و  ناشن  نداد  لوپ  ماگنه  هب  ار  دوخ  ارچ  اما  يدومرف 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  نخس  ایآ.منیبب  وا  هرهچ ي  رد  شتجاح  ندروآرب  ماگنه  هب  ار  ندرک  تساوخرد  یگدنمرش  تلذ و  مدیـسرت 

اراکشآ هک  یسک  تسا و  جح  داتفه  ربارب  دناشوپ  یم  ار  شکین  راک  هک  یسک  شاداپ  دومرف :  هک  يا  هدینش  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و 
هحفص 418 و 419 دلج 1  راحبلا  هنیفس  .دریگ  یم  رارق  وفع  دروم  هانگ  هدنناشوپ ي  تسا و  لیلذ  دنک  یم  هانگ 
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مامح رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  عضاوت  : مراهچ ناتساد 

ندب تفگ :  وا  هب  تخانش  یمن  ار  مالسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  مامح  رد  یـصخش  دش ،  یمومع  مامح  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
دوب هدرک  هک  يراک  زا  درم  نآ  دنتخانش و  ار  وا  مدرم  هک  دیشک ،  هسیک  ار  يو  ندب  درک  عورش  مالسلا ) هیلع   ) ماما.شکب هسیک  ارم 
یم همادا  دوخ  راک  هب  داد و  یم  يرادلد  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما اما.درک  یم  یهاوخ  ترذعم  ترـضح  نآ  زا  دـیدرگ و  هدـنمرش 

هحفص 99 دلج 49  راونالاراحب  .داد 

هزانج عییشت  باوث  : مجنپ ناتساد 

میدیـسر سوط  رهـش  ياهراوید  هب  یتقو.مدوب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما  هارمه  سوط  هب  ترفاـسم  رد  نم  دـیوگ :  راّیـس  نب  یـسوم 
مدیـس مدید  داتفا  هزانج  هب  ممـشچ  هک  نیمه.میدروخرب  يا  هزانج  هب  هاگان  هک  میتفر  نآ  لابند  هب.تسا  دنلب  نویـش  يادص  میدینش 

هک نانچ  نآ  دینابـسچ  هزانج  نآ  هب  ار  دوخ  درک و  دـنلب  ار  وا  تفر و  هزانج  کیدزن  دـش و  هدایپ  بسا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما 
زا یتـسود  هزاـنج ي  هکره  راّیـس !  نب  یـسوم  يا  دوـمرف :  نم و  هب  درک  ور  هاـگ  نآ.دنابـسچ  یم  شرداـم  هب  ار  دوـخ  هّرب ،  دازوـن 

کیدزن ار  هزانج  یتقو.تشادن  یهانگ  دوب و  هدش  دلوت  ردام  زا  هک  هنوگ  نآ  دوش  نوریب  دوخ  ناهانگ  زا  دنک  عییشت  ار  ام  ناتـسود 
ار دوخ  تسد  سپ.دیناسر  هزانج  هب  ار  دوخ  هک  نیا  ات  دز  رانک  ار  مدرم  تفر و  ّتیم  فرط  هب  ترضح  مدید  دندراذگ  نیمز  رب  ربق 
وت يارب  یـسرت  تشحو و  رگید  تعاس  نیا  زا  دـعب  داب ،  تراـشب  تشهب  هب  ار  وت  نـالف  نب  نـالف  يا  دومرف :  داـهن و  وا  هنیـس ي  هب 

دیدوب و هدیدن  لاح  هب  ات  ار  نیمزرس  نیا  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  یسانش  یم  ار  تیم  نیا  ایآ  موش  تیادف  مدرک  ضرع.تسین 
هضرع ام  رب  ماش  حبص و  ره  رد  ام  نایعیش  لامعا  هک  یناد  یمن  ایآ  یسوم !  يا  دومرف :  مالسلا ) هیلع   ) ماما.دیدوب هدرکن  رفس  نآ  هب 

یم ادـخ  زا  میدـید  یبوخ  يراـک  رگا  دـنک و  وفع  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  میدـید  اـهنآ  لاـمعا  رد  يریـصقت  رگا  سپ  دوش ؟  یم 
هحفص 98 دلج 49  راونالاراحب  .دهد  شاداپ  وا  هب  میهاوخ 
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نتفگ ادخ  دمح  نتفرگ و  هیده  مشش : ناتساد 

تفرگ وا  دنداد ،  يا  هیده  وا  هب  دومرف :  ترـضح  .دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تمدخ  فورعم ) حادم  رعاش و   ) یلع نب  لبعد 
هیلع  ) داوج ماما  تمدخ  هب  نآ  زا  دعب  دیوگ  لبعد  يدرکن ؟  ادخ  دمح  ارچ  دومرف  وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ماما.درکن ادـخ  دـمح  یلو 
بدا نونکا  دومرف :  ترضح  هّلل )  ُدْمَْحلا  متفگ ( :  متفرگ و  نم  دنداد ،  يا  هیده  نم  هب  داد  روتسد  ترضح  نآ  مدیسر و  مالـسلا )

( مالسلا امهیلع   ) یناثلا ٍیلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  دلوم  یفاک ،  لوصا  يدش ) بدا  داد  مردپ  هک  يرکذت  زا  ) .يدش

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز  تلیضف 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  ترایز  تلیضف 

هللا تاولص  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلا  وبأ  انالوم  يرولا  دیـس  هعـضب  هبرغلا  ضرأب  نوفدملا  هنجلا  سنِإلا و  مامإ  ترایز  تلیـضف 
.يدهلا همئأ  هدالوأ  هئابآ و  یلع  هیلع و 

: رئازلا هفحت  زا  ار  نآ  رثکا  مینک  یم  لقن  ربخ و  دنچ  رکذ  هب  مییوج  یم  كربت  اجنیا  رد  ام  دوش و  اصحا  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  سپ 

 

لوا

ددرگ و نوفدم  ناسارخ  نیمز  رد  نم  نت  زا  يا  هراپ  هک  دشاب  دوز  دومرف : هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا 
: دنادرگ مارح  منهج  شتآ  رب  ار  شندب  دنادرگ و  بجاو  وا  يارب  زا  ار  تشهب  یلاعت  قح  هکنآ  رگم  ار  وا  دنکن  ترایز  ینمؤم  چیه 

قح هتبلا  دنک  ترایز  ار  وا  هک  یکانمغ  ره  دش  دهاوخ  نوفدم  ناسارخ  رد  نم  ندب  زا  يا  هراپ  هک : دومرف  رگید  ربتعم  ثیدح  رد  و 
.دزرمایب ار  شناهانگ  ادخ  هتبلا  دنک  ترایز  ار  وا  هک  يراکهانگ  ره  دنادرگ و  لیاز  ار  شمغ  یلاعت 
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مود  

تسا لوقنم  ربتعم  دنس  هب 

باوث یلاعت  يادـخ  دزن  ار  وا  ار  یلع  نم  دـنزرف  ربق  دـنک  ترایز  هک  ره  هک : دومرف  مالـسلا  اـمهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هک 
داتفه تفگ  جح  رازه  داتفه  یلب  هک  دومرف  ترـضح  لوبقم  جـح  داتفه  تفگ  درک و  داعبتـسا  يوار  دـشاب  هدوب  لوبقم  جـح  داتفه 
دنامب ترضح  نآ  دزن  بش  کی  ای  دنک  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  ره  دشابن  لوبقم  هک  دشاب  یجح  رایـسب  هچ  هک  دومرف  جح  رازه 

زور نوچ  یلب  دومرف  دـشاب  هدرک  ترایز  شرع  رد  ار  ادـخ  هچناـنچ  تفگ  دـشاب  هدرک  تراـیز  شرع  رد  ار  ادـخ  هک  دـشاب  ناـنچ 
میهاربا و حون و  سپ  ناینیـشیپ  اـما  دوب  دـنهاوخ  ناینیـسپ  زا  سک  راـهچ  ناینیـشیپ و  زا  سک  راـهچ  یهلا  شرع  رب  دوش  یم  تماـیق 

یم ینامسیر  سپ  دنتسه  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  دمحم و  سپ  ناینیـسپ  اما  دنتـسه و  مالـسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و 
ناشیا هجرد  یلع  مدنزرف  ربق  ناگدننک  ترایز  هکیتسردب  همئا و  روبق  ناگدـننک  ترایز  ام  اب  دنیـشن  یم  سپ  شرع  ياپ  رد  دنـشک 

.دوب دهاوخ  رتشیب  همه  زا  ناشیاطع  رتدتلب و  همه  زا 

 

موس

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا 

سپ دوب  دهاوخ  هکئالم  ندمآ  نتفر و  لحم  هک  دمآ  دـهاوخ  ینامز  نآ  رب  هک  تسه  يا  هعقب  ناسارخ  رد  دومرف : هک  تسا  تیاور 
هللا لوسر  نبا  ای  دندیـسرپ  دـنمدب  روص  رد  ات  تفر  دـنهاوخ  الاب  یجوف  دـمآ و  دـنهاوخ  دورف  نامـسآ  زا  هکئالم  زا  یجوف  هتـسویپ 

هعقب نآ  رد  دـنک  ترایز  ارم  هک  ره  تشهب  ياهغاب  زا  تسا  یغاب  هللا  نآ و  تسا و  سوط  نیمز  رد  نآ  هک  دومرف  تسا  هعقب  مادـک 
رازه باوث  ترایز  نآ  ببسب  وا  يارب  زا  یلاعت  قح  دسیونب  تسا و  هدرک  ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نانچ 

.تمایق زور  رد  میشاب  وا  ناعیفش  مناردپ  نم و  هلوبقم و  هرمع  رازه  هدیدنسپ و  جح 
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مراهچ

حیحص دنس  نیدنچ  هب 

ترایز هک  نم  نایعیش  هب  دیناسرب  هک  دوب  هتشون  هک  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  همان  مدناوخ  تفگ : هک  تسا  لوقنم  رـصن  یبا  نبا  زا 
هللا یلب و  دومرف  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  تمدخ  هب  ار  ثیدح  نیا  نم  سپ  جـح  رازه  اب  تسا  ربارب  ادـخ  دزن  نم 

.دسانش ار  وا  قح  دنک و  ترایز  ار  ترضح  نآ  هک  یسک  يارب  زا  تسه  جح  رازه  رازه 

ربتعم دنس  ود  هب  مجنپ   

زور نطوم  هس  رد  وا  دزنب  میایب  نم  ربق  يرود  نیا  اب  دنک  ترایز  ارم  هک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  تسا  لوقنم 
رد ناراکدـب  ياه  همان  ناشیا و  تسار  تسد  رد  ناراکوکین  ياه  همان  هک  یتقو  رد  اـهنآ  لاوها  زا  مشخب  یـصالخ  ار  وا  اـت  تماـیق 

.لامعا يوزارت  دزن  طارص و  دزن  دنک و  زاورپ  ناشیا  پچ  تسد 

مشش  

رگید ربتعم  ثیدح  رد 

لحم ارم  تبرت  ادخ  دنادرگب  دیشرلا و  نوراه  يولهپ  رد  موش  نوفدم  متس و  ملظ و  اب  رهز  هب  موش  هتـشک  هک  دشاب  دوز  هک : دومرف 
زور رد  منک  تراـیز  ار  وا  نم  هک  وا  يارب  دوـش  بجاو  دـنک  تراـیز  تبرغ  نـیا  رد  ارم  هـک  ره  سپ  نـم  ناتـسود  نایعیـش و  ددرت 

رب ار  وا  تسا  هدیزگرب  يربمغیپ و  رب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  ییادخ  هب  مروخ  یم  دـنگوس  تمایق و 
نایملاع دنوادخ  زا  ار  ناهانگ  شزرمآ  دوش  قحتسم  هتبلا  دنک  زامن  تعکر  ود  نم  ربق  دزن  نایعیـش  امـش  زا  هک  ره  هک  قیالخ  عیمج 

صوصخم تماـما و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  دـعب  تسا  هتـشاد  یمارگ  ار  اـم  هک  يدـنوادخ  نآ  قح  هب  تماـیق و  زور  رد 
ادخ رب  دنا  یهورگ  ره  زا  رت  یمارگ  نم  ربق  ناگدننک  ترایز  هک  مروخ  یم  دنگوس  ترـضح  نآ  تیـصو  هب  ار  ام  تسا  هدـینادرگ 

منهج شتآ  رب  ار  وا  دسج  یلاعت  قح  هتبلا  دـسرب  ناراب  زا  يا  هرطق  وا  يور  رب  سپ  دـنک  ترایز  ارم  هک  ینمؤم  ره  تمایق و  زور  رد 
.دنادرگ مارح 
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متفه

تسا لوقنم  ربتعم  دنس  هب 

هب سپ  عتمت  جح  ناونعب  تسا  هدرک  ار  دوخ  بجاو  جح  یصخش  هک : دیسرپ  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  زا  نامیلـس  نب  دمحم  هک 
ار مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تردپ  ترایز  فجن و  هب  تفر  سپ  درک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  ترایز  تفر و  هنیدم 

دیاـب ادـخ  هب  رد  نآ  زا  هک  تسا  ادـخ  هاـگرد  وا  وا و  قلخ  رب  تسا  ادـخ  تجح  وا  هک  تسناد  یم  تخانـش و  یم  ار  وا  قح  درک و 
دادغب و هب  تفر  سپ  درک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  البرک و  هب  تفر  سپ  ترـضح  نآ  رب  درک  مالـس  سپ  دیـسر 

يزور وا  هب  لام  ردـقنآ  ادـخ  تقو  نیا  رد  تشگرب و  دوخ  رهـش  هب  سپ  درک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماـما  ترـضح 
جح زاب  ددرگرب و  هک  تسا  هدرک  ار  دوخ  بجاو  جح  هک  درم  نیا  يارب  زا  تسا  رتهب  مادک  تفر  دناوت  یم  جـح  هب  هک  تسا  هدرک 

هک دیاب  تسا و  لضفا  دنک  مالس  مردپ  رب  دورب  هکلب  دومرف  دنک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تردپ  ناسارخ و  هب  دورب  ای  دنکب 
.تسه عینشت  فوخ  هفیلخ  زا  امش  ام و  رب  هک  دینکم  نامز  نیا  رد  دشاب و  بجر  هام  رد 

 

متشه

هیقفلا هرضحی  نم ال  باتک  رد  قودص  خیش 

تـشهب زا  هک  تسا  نیمز  زا  يا  هعطق  سوط  هوک  ود  ناـیم  رد  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یقت  دـمحم  ماـما  ترـضح  زا 
.شتآ زا  تمایق  زور  رد  دوب  دهاوخ  نمیا  نآ  رد  دوش  لخاد  هک  ره  تسا  هدش  هتشادرب 
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ترضح نآ  زا  زین  مهن و   

هک یلاح  رد  سوط  هب  ار  مردـپ  ربق  دـنک  ترایز  هک  ره  يارب  زا  ار  تشهب  یلاعت  قح  بناج  زا  منماـض  نم  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
.دشاب ترضح  نآ  قح  هب  فراع 

مهد  

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  باوخ  رد  دـید  نیحلاص  زا  يدرم  هک : هدرک  تیاور  اضرلا  راـبخا  نویع  رد  قودـص  خـیش 
رهز نم  نادنزرف  زا  یضعب  دومرف  منک  ترایز  نم  ار  کی  مادک  وت  نادنزرف  زا  هللا  لوسر  ای  هک  ترضح  نآ  تمدخ  هب  درک  ضرع 

دومرف ناشیا  دـهاشم  ندـش  هدـنکارپ  اب  منک  ترایز  ار  اهنآ  زا  کـی  مادـک  متفگ  دـمآ  هدـش  هتـشک  یـضعب  نم و  دزن  دـمآ  هدروخ 
ای متفگ  تبرغ  نیمز  هب  تسا  نوفدـم  وا  تسا و  رتکیدزن  وا  ربق  هب  وت  لحم  ینعی  تسا  رتکیدزن  وت  هب  هک  ار  یـسک  نآ  نک  تراـیز 
ار نیا  هبترم  هس  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  وگب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  وگب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  وگب  دومرف  دیدرک  دصق  ار  اضر  شیامرف  نیا  زا  هللا  لوسر 

همئا دهاشم  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  دهشم  هب  كربت  بابحتسا  رد  هدش  رکذ  یباوبا  كردتسم  لیاسو و  رد  هک  دیوگ  فلؤم  دومرف 
مهیلع همئا  زا  کی  ره  ترایز  رب  مالـسلا و  امهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رب  اضر  ترـضح  ترایز  راـیتخا  بابحتـسا  مالـسلا و  مهیلع 
تـسا هلماک  هرـشع  هک  ربخ  دنچ  نیمه  هب  ام  درادن  لیوطت  شیاجنگ  باتک  نیا  نوچ  هبودـنم و  هرمع  بودـنم و  جـح  رب  مالـسلا و 

 . میدرک افتکا 

هیلع } یلاعت  هللا  ناوضر   } یمق سابع  خیش  جاح  ردقیلاع  ثدحم  فیلأت  نانجلا (  حیتافم  فیرش  باتک  زا  هتفرگرب 
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نیمز رد  نم  نت  زا  يا  هراپ  دومرف :  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح  زا  ربتعم  دنـس  هب 
.ددرگ   مارح  منهج  شتآ  رب  شندب  دوش و  بجاو  وا  رب  تشهب  هتبلا  دنک  ترایز  ار  وا  هک  ینموم  ره  دش ،  دهاوخ  نوفدم  ناسارخ 

912 هحفص   دلج 2  هر  )  یمق  سابع  خیش  جاح  لامآلا (  یهتنم 

ترایز باوث  هک  نک  غالبا  منایعیـش  هب  مدناوخ :  دوب  شکرابم  طخ  هب  هک  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  همان  دیوگ :  یم  یطنزب 
جح رازه  اب  ایآ  متفگ  مالـسلا ) هیلع   ) داوج ترـضح  هب  نم  هلوبقم ،  هرمُع  رازه  جح و  رازه  باوث  اب  تسا  يواسم  دـنوادخ  دزن  نم 

.دـشاب   وا  قـح  هب  فراـع  دـنک و  تراـیز  ار  وا  هکیـسک  يارب  جـح  رازه  رازه  اـب  تسا  يواـسم  مسق و  ادـخ  هب  يرآ ،  دوـمرف :   !؟
هحفص 264 هر )  یمق  سابع  خیش  هیهبلاراونا ( 

دزن ماگنه  هس  تمایق  زور  رد   نم  هاگمارآ  هناخ و  يرود   دوجو  اب  ارم  دنک  ترایز  هک   یـسک  دـندومرف :  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
دزن پچ 2 . تسار و  تسد  هب  مدرم  لامعا  ياه  همان  ندیسر  تقو  رد  . 1 مهد :  تاجن  نآ  ياهفوخ  اهـسرت و  زا  ار  وا  ات  میآ  یم  وا 

هحفص 265 هر )  یمق  سابع  خیش   ) هیهبلاراونا  (. لامعا هب  یگدیسر  لامعا (  نازیم  ماگنه  طارص 3 . لپ 

ترضحنآ حدم  رد  راعشا  ندناوخ  و  ع )  ) اضرلا نسحلاوبا  ماما  تمدخ  ییازخ  لبعد  ندش  بایفرش  ناتساد 

ترضحنآ حدم  رد  راعشا  ندناوخ  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا نسحلاوبا  ماما  تمدخ  ییازخ  لبعد  ندش  بایفرش  ناتساد 
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یعازخ لبعد  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  يوره  مالـسلادبع  زا  مالـسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هللا  همحر  قودص  خـیش 
ما هدرک  دای  مسق  ما و  هدورس  امش  حدم  رد  يا  هدیصق  درک :  ضرع  دیسر ، مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  ّیلع  تمدخ  ورم  رد  ( 1)

 . دناوخب ار  نآ  هک  دومرف  هزاجا  مالسلا  هیلع  ماما  مناوخن .  ار  نآ  امش  زا  لبق  یسک  يارب  ار  نآ  هک 

 : تسا نینچ  نآ  لّوا  تیب  همجرت  هک  تسا  تیب  زا 120  زواجتم  هک  شا  هدیصق  ندناوخ  هب  درک  عورش  لبعد 

تاصرَعلا ُرِفْقُم  یحو  ُلزنَمو  هوالت                      نع  ْتَلَخ  تایآ  سرادم 

هدـنامزاب تیلاعف  زا  هک  راگدرورپ  یحو  لوزن  لحم  و  تسا ،  هدـنام  رانک  رب  تایآ  توالت  زا  نونکا  هک  یهلا  تایآ  سیردـت  لحم 
 . تسا

 : دیسر رعش  نیا  هب  نوچ 

تارفص مهئیف  نم  مهیدیأو  ًامّسقتم               مهریغ  یف  مُهَْئیَف  يرأ 

نآ زا  ناشیا  دوخ  تسد  هکیلاـح  رد  دـننک ، یم  میـسقت  ناـشدوخ  نیب  هک  منیب  یم  نارگید  تسد  رد  تسا  ناـشیا  لاـم  هک  یتمینغ 
.تسا یلاخ  تمینغ 

 : دیسر رعش  نیا  هب  نوچ  و  یعازخ .  يا  یتفگ  تسار  دومرف : درک و  هیرگ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

تاضبقنم راتوألا  نع  ًاّفکأ  مهیرتاو                      یلإ  اوّدم  اورتو  اذإ 

زا ناشتسد  دننک و  یم  هلباقم  ناسحا  اب  ار  يدب  هکلب  دننک  یمن  زارد  ماقتنا  تسد  دوخ  رگمتـس  هب  دوش  متـس  اه  نآ  هب  هک  یماگنه 
.تسا یلاخ  ماقتنا 

 : دیسر رعش  نیا  هب  نوچ  و  تسا ، یلاخ  مسق  ادخب  یلب  دومرف : درک و  ور  ریز و  ار  دوخ  ناتسد  فک  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
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یتافو دعب  نمألا  وجرأل  ّینإو  اهیعس             ماّیأو  ایندلا  یف  تفخ  دقل 

 . مشاب رادروخرب  ناما  نما و  زا  مگرم  زا  دعب  هک  مراودیما  انامه  دوب و  تشحو  سرت و  اب  هتخیمآ  نم  یگدنز  ایند  رد  هنیآ  ره 

نآ ساره  هک  يزور  دنادرگ  نمیا  دهد و  ناما  ار  وت  دنوادخ   . ربکألا عزفلا  موی  یلاعت  هَّللا  کنمآ  : دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
 . تسا دایز 

 : دیسر تیب  نیا  هب  لبعد  هک  یماگنه  و 

ِتافُرُغلا ِیف  نامحَّرلا  اهَنَّمَضَت  هَّیکز                        سْفَِنل  دادغبب  ٌْربَقو 

 . تسا هتفرگ  رب  رد  ار  وا  هک  تسا  تشهب  ياه  هفرغ  زا  يا  هفرغ  و  كاپ ،  دوجو  نآ  يارب  تسا  دادغب  رد  امش  زا  يربق  و 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

؟ دوش لماک  نآ  اب  وت  هدیصق  هک  منک  هفاضا  تیب  ود  یهد  یم  هزاجا  تا  هدیصق  زا  تمسق  نیا  هب  ایآ 

تاقرحلاب ءاشحألا  یف  دّقوت  ٍهبیصُم                       نم  اَهلای  سوطب  ٌربقو 

ِتابُرُکلاو َّمَهلا  اَّنَع  ُجِّرُفی  ًامئاق                 ُهَّللا  َثَْعبَی  یّتح  رشحلا  یلإ 

 . دوب دهاوخ  رو  هلعش  هتخوس  ياه  لد  زا  شتآ  تمایق  زور  ات  هک  تسا  ییاه  تبیصم  نآ  يارب  هک  تسا  سوط  رد  يربق  و 

 . دزاس فرطرب  ار  ام  هودنا  اه و  هّصغ  و  دنازیگنارب ،  ار  ام  مقتنم  هدننک و  مایق  ادخ  هکنآ  ات 

؟ تسا یسک  هچ  ربق  دیدومرف  هکنیا  مسانش ، یمن  سوط  رد  هداوناخ  امش  زا  يربق  نم  درک : ضرع  لبعد 

ناک سوطب  یتبرغ  یف  ینراز  نمف  ـالأ  .يراّوزو  یتعیـش  فلتخم  سوط  ریـصی  یّتح  یلاـیللاو  ماـّیألا  یـضقنتالو  يربق  كاذ  دومرف :
.هل ًاروفغم  همایقلا  موی  یتجرد  یف  یعم 

4519 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1488 

http://www.ghaemiyeh.com


 . ددرگ یم  نم  نارئاز  نایعیش و  دمآو  تفر  ّلحم  سوط  هک  دسر  یمن  نایاپ  هب  اه  بش  اهزور و  تسا ؛ نم  ربق  نآ 

هک یلاـح  رد  دوب  دـهاوخ  نم  هجرد  رد  نم و  اـب  تماـیق  يادرف  دـنک  تراـیز  تبرغ  نآ  رد  سوط و  رهـش  رد  ارم  سک  ره  دـینادب 
.دشاب هدش  هدیزرمآ  شناهانگ 

و ورن ،  ییاج  دومرف : لبعد  هب  و  تساخرب ، اج  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیناسر ، ناـیاپ  هب  ار  شا  هدیـصق  لـبعد  هکنآ  زا  دـعب 
.تفر هناخ  نوردنا  هب  دوخ 

 : دیامرف یم  وت  يالوم  تفگ : وا  هب  داتـسرف و  وا  يارب  مداخ  طّسوت  دندوب  هدز  هّکـس  وا  كرابم  مان  هب  هک  رانید  دـص  یتّدـم  زا  سپ 
 . هدب رارق  تدوخ  یجرخ  هقفن و  ار  غلبم  نیا 

زا يا  هماج  و  دینادرگرب ، ار  هسیک  دسرب و  نم  هب  يرانید  هک  ما  هتفگن  ار  هدیصق  نیا  مدماین و  رانید  رطاخب  مسق  ادخب  تفگ : لبعد 
 . دنک تفارش  تکرب و  بسک  نآ  هب  هک  دومن  تساوخرد  ترضح  نآ  ياه  هماج 

 : دومرف مداخ  هب  داتسرف و  شیارب  رز  هسیک  نآ  هارمه  هب  دوب  هدش  هّیهت  كزان  مرن و  مشپ  زا  هک  ار  يدنلب  سابل  ینعی  هّبج  ترضح 

.نادرگنرب ار  نآ  هرابود  و  ینک ، یم  ادیپ  جایتحا  نآ  هب  يزور  اریز  ریگب ، ار  اهرانید  نیا  وگب  وا  هب 

ناـیم  » ماـنب یّلحم  هب  هار  نیب  رد  نوـچ  و  داـتفا ، هار  هب  يا  هلفاـق  هارمهب  ورم  زا  تفر و  نوریب  تفرگ و  ار  هماـج  هـسیک و  نآ  لـبعد 
دنتفرگ و ار  هلفاق  لها  همه  دندروآ .  موجه  هلفاق  نآ  رب  اهدزد  دیـسر ، تسا )  روباشین  تاره و  نیب  يرهـش  ناهوق :  نایم  ناهوق ( »

نیب دـندش و  کلام  ار  اه  نآ  لاوما  همه  سپـس  دـندوب ، هتـسب  ار  شیاه  هناش  هک  دوب  یناسک  زا  لبعد  دنتـسب و  ار  اه  نآ  ياه  هناش 
 : دناوخ دوخ  اب  دوب  بسانم  هک  ار  لبعد  هدیصق  زا  رعش  نیا  اهنآ  زا  یکی  دندرک ، میسقت  ناشدوخ 
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تارفص مهئیف  نم  مهیدیأو  ًامّسقتم                    مهریغ  یف  مهئیف  يرأ 

 . تسا یلاخ  لاوما  نآ  زا  ناشیاهتسد  دوخ  و  دننک ،  یم  میسقت  دوخ  نیب  نارگید  هک  ار  اهنآ  لاوما  منیب  یم 

؟ تسیک زا  يدناوخ  هک  رعش  تیب  نیا  دیسرپ  هدنناوخ  نآ  زا  دینش و  ار  نآ  لبعد 

 . تسا لبعد  شمان  هک  هعازخ  لها  زا  يدرم  تفگ :

.تسا نآ  زا  تیب  کی  نیا  هتفگ و  ار  هدیصق  نآ  هک  متسه  لبعد  نامه  نم  تفگ : لبعد 

وا هب  ار  هّیـضق  یتقو  تشاد ،  یعیـش  بهذم  دوب و  ندـناوخ  زامن  لوغـشم  هّپت  يالاب  رد  وا  تفر ، هورگ  سیئر  دزن  ًاروف  صخـش  نآ 
؟ یتسه لبعد  وت  تفگ : وا  هب  دمآ و  لبعد  دزن  هب  دوخ  تساخرب و  اج  زا  داد  ربخ 

.ناوخب ار  تا  هدیصق  تفگ : یلب .  تفگ : 

مق لها  يارب  ار  دوب  هدناوخ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ارب ي  هک  ار  يا  هدیصق  لبعد  ندناوخ 

اهنآ هب  لبعد  مارتحا  هب  دـندوب  هدرک  تقرـس  اهنآ  زا  هچنآ  و  درک ، زاب  ار  هلفاق  لها  همه  وا و  ياه  هناش  دـناوخ  ار  هدیـصق  نآ  یتقو 
 . دنادرگرب

، دـناوخب ار  شا  هدیـصق  هک  دـندرک  تساوخرد  وا  زا  دـندمآ و  وا  لابقتـسا  هب  مق  لها  دیـسر ، مق  هب  اـت  داد  همادا  دوخ  هار  هب  لـبعد 
تفر و ربنم  يالاب  دندش  عمج  نوچ  و  دننک ،  عامتجا  عماج  دجسم  رد  یگمه  هک  داد  روتسد 

يا هّبج  نآ  ربخ  دندیشخب ، تعلخ  ناونع  هب  یناوارف  ياه  هماج  دایز و  تورث  لام و  وا  هب  مه  اهنآ  دناوخ ، اهنآ  يارب  ار  شا  هدیـصق 
وا دشورفب و  اهنآ  هب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخ  رد  وا  زا  اذل  دیسر ، اهنآ  هب  هدومرف  تمحرم  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک 

.دش جراخ  مق  رهش  زا  و  دیزرو ، عانتما  دشورفب  رانید  رازه  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  دنتفگ  وا  هب  درک ، يراددوخ 
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لبعد دنتفرگ ،  وا  زا  ار  هّبج  نآ  دندناسر و  وا  هب  ار  دوخ  برع  ياهناوج  زا  یعمج  تشذگ  رهش  فارطا  ياتسور  زا  هک  نیمه  سپ 
شرافـس هیـصوت و  هب  دـندرک و  يراددوخ  نآ  ندـنادرگزاب  زا  اـهناوج  دـننادرگرب ، ار  هّبج  هک  تساوخ  اـهنآ  زا  تشگزاـب و  مق  هب 

.دندرکن یهّجوت  مه  نادرمریپ  اهرتگرزب و 

لبعد یلو  دورن  وـت  تسد  زا  اـت  ریگب  تسا  راـنید  رازه  هک  ار  نآ  تمیق  دیـسر  دـهاوخن  وـت  تسد  هب  رگید  هّبج  دـنتفگ : لـبعد  هـب 
هّبج زا  يرادقم  دنتفریذپ ، اهنآ  دننادرگرب .  وا  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هک  تساوخ  اهنآ  زا  دش  دیماان  هّبج  نتفرگ  زا  یتقو  و  تفریذپن ،

.دنداد وا  هب  رانید  رازه  اب  ار 

شا هناخ  هب  نادزد  هک  درک  هدـهاشم  اجنآ  رد  دیـسر ، شدوخ  نیمزرـس  نطو و  هب  ات  داد  همادا  دوخ  هار  هب  تفرگ و  ار  اـهنآ  لـبعد 
هلـص و ناونع  هب  وا  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  ار  يرانید  دص  دـید  نینچ  یتقو  دـنا ، هدـیدزد  ار  شلاوما  همه  هدرب و  موجه 
هد بحاص  وا  دیرخ و  مهرد  دـص  هب  ار  نآ  رانید  ره  نایعیـش  زا  یکی  و  داد ، رارق  شورف  ضرعم  رد  دـندوب  هدومرف  تمحرم  هزیاج 

.دش مهرد  رازه 

«. ینک یم  ادیپ  جایتحا  اهرانید  نیا  هب   : » دوب هدومرف  هک  دمآ  شرطاخ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  شیامرف  هک  دوب  اجنیا 

نامشچ یتقو  درک و  رـضاح  وا  يارب  رتکد  دوب ، هتـشگ  التبم  درد  مشچ  هب  وا  و  دوب ، دنمقالع  یلیخ  وا  هب  هک  تشاد  یکزینک  لبعد 
دوخ شالت  یعس و  مینک و  یم  هجلاعم  ام  ار  پچ  مشچ  اما  تسا ، هتفر  تسد  زا  درادن و  يا  هراچ  وا  تسار  مشچ  تفگ : دید  ار  وا 

هب دعب  درک ،  دایز  یبات  یب  وا  يارب  و  دومن ، كانهودنا  رایـسب  ار  لبعد  ربخ  نیا  .دنامب  ملاس  هک  میراودـیما  میراد و  یم  لوذـبم  ار 
ار وا  مشچ  ود  درک  حبـص  یتقو  دیلام ، كزینک  نامـشچ  رب  و  تشادرب ، ار  نآ  تسا ، وا  دزن  هّبج  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دیـسر  شرطاخ 

.دوب مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  تکرب  هب  نآ  و  درک ، هدهاشم  شیپ  زا  رت  ملاس  رت و  حیحص 
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 : يرولا مالعإ  ، 338/4 بوشارهـش : نبا  بقانم  ، 239/49  - 241 راونألا :  راـحب  ، 267/2  - 269 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع    
284/3 ح 102 هادهلا :  تابثا  357 ح4 ، همامإلا :  لئالد  221 ح3 ، رثألا :  بختنم  ، 373/2 نیدلا :  لامکا   ، 329

تسا هدش  تیاور  لبعد  نب  ّیلع  زا  تسا : هتفگ  راحبلا » هنیفس   » باتک هدنسیون  هللا  همحر  یمق  سابع  خیـش  دیوگ : هللا  همحر  ّفلؤم 
 : هک

 . درک لاؤس  وا  لاح  زا  تشاد ، رس  هب  يدیفس  هالک  نت و  هب  يدیفس  سابل  دید ، باوخ  رد  ار  وا  شردپ ،  تافو  زا  دعب 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  ات  متـشاد  يدـب  لاح  مدوب  هدـش  بکترم  ایند  رد  هک  یتسردان  لامعا  زا  یـضعب  رطاخب  داد : باوج 
؟ یتسه لبعد  وت  دومرف : نم  هب  دوب ، هدیشوپ  يدیفس  هماج  هکیلاح  رد  مدرک  رادید  ار  ملسو  هلآو 

.یلب مدرک : ضرع 

.ناوخب يا  هدورس  نم  نادنزرف  هرابرد  هک  تراعشا  زا  دومرف :

 : مدناوخ ار  تایبا  نیا  نم 

اورُهق دق  نومولظم  دمحأ  لآو  تکحض               نإ  رهدلا  ّنس  هَّللا  کحضأ  ال 

رفتغی سیل  ام  اونج  دق  مّهنأک  مهراد                      رقع  نع  اوفن  نودَّرشم 

نانمشد دندش و  عقاو  متس  ملظ و  دروم  ربمایپ  نادناخ  هک  یلاح  رد  دشاب ،  نادنخ  هنوگچ  دنادرگن و  نادنخ  ار  راگزور  ناهد  ادخ 
 . دنتشگ هریچ  اهنآ  رب 

 . تسین ششخب  لباق  هک  دنا  هدرک  یتایانج  اهنآ  ایوگ  دنتشگ ،  رود  ناشیاه  هناخ  نایم  زا  دندش و  هراوآ 

هب ار  دوخ  هماج  و  دومرف ، تعافش  شا  هرابرد  يا و  هتفگ  وکین  دومرف : دومن و  نیسحت  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یمک اب   ) 270/2 ح 36 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  زا  لـقن  هب  241/49 ح 10  راونألا : راحب  ، 177/2 راحبلا : هنیفس  .دیـشخب  وا 

(. فالتخا
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( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت   ) یلا 629  623 هحفص دلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت   

هعیش يارعش  نایم  رد  روهشم  يرعاش  وا  تسا ،  یلع  وبا  شا  هینک  یعازخ و  یلع  دنزرف  لبعِد  تسا :  هدومرف  هللا  همحر  هماّلع  (- 1)
حیقنت  » باتک رد  ار  وا  لاح  حرش  هللا  همحر  یناقمام  دراد .  ترهش  ماقم  نأش و  تمظع  هبترم ،  يدنلب  نامیا ،  تبالـص  هب  و  تسا ، 

 . تسا هدرک  رکذ  هماّلع ص 70 » فیلأت  هصالخ   » باتک زا  لقن  هب  « 417/1 لاقملا :

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  بقانم  لئاضف و 

( مالسلا هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  بقانم  لئاضف و 

مناوت یم  مه  زور  هس  زا  رتمک  رد  مهاوخب  رگا  دومرفیم :  دندادیم و  ماجنا  نآرق  متخ  کی  زور  هس  ره  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 
هدمآ دورف  یعوضوم  هچ  رد  هیآ  نیا  هک  منکیم ،  ربدـت  رکفت و  مسر  یم  هفیرـش  تایآ  هب  هکیماگنه  نکیلو  منک ،  متخ  نآرق  کی 

هحفص 438 يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا  .منکیم    تئارق  رود  کی  زور  هس  ره  رد  ار  نآرق  اذل  و  تسا ،  هدش  لزان  یتقو  هچ  رد  و 

ره مدیدن و  ار  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  زا  رتاناد  نم  تفگ : يو  هک  دنکیم  تیاور  يوره  تلصلاوبا  زا  يروباشین  مکاح 
عمج یـسلجم  رد  ار  عیارـش  ءاهقف  نایدا و  ءاملع  نومأم  تشاد ، قیدـصت  ار  بلطم  نیا  درکیم  تسلاـجم  يو  اـب  هک  مه  يدنمـشناد 

لضف و ناگمه  و  درک ، باُجم  ار  اهنآ  همه  ترـضح  دـنک ، وگتفگ  نانآ  اب  ات  درک  توعد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  درک و 
هـضور رد  هنیدـم  رد  نم  دومرفیم :  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـندرک ،  تباـث  ار  دوخ  یناوتاـن  زجع و  دندوتـس و  ار  يو  شناد 

هب دـندنام  یم  رد  يا  هلأسم  رد  نانآ  هاگ  ره  دـندوب ، دایز  اـجنآ  رد  مه  ءاـملع  متـسشن و  یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
.متفگیم     خساپ  اهنآ  تالاؤس  همه  هب  مه  نم  و  دندومن ، یم  لاؤس  نم  زا  ار  دوخ  لئاسم  و  دندرکیم ، هراشا  نم  فرط 
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هحفص 439 يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا 

شنابزب یـسک  ره  زا  دنگوس  دنوادخ  هب  درکیم ، ملکت  ینابز  ره  هب  مدرم  اب  مالّـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  دـیوگ : يوره  تلـصلا  وبا   
اه نابز  همه  هنوگچ  امش  هک  متسه  بجعت  رد  نم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرک : ضرع  شتمدخ  اهزور  زا  یکی  دوب ، رت  حیصف  رتانشآ و 

تـسا هدرک  تجح  مامتا  مدرم  اب  یتروص  رد  دنوادخ  متـسه و  مدرم  نایم  رد  دنوادخ  تجح  نم  تلـص  ابا  يا  دومرف : ینادـیم ، ار 
لـصف دـنا و  هداد  باطخلا  لـصف  اـم  هب  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  يا  هدینـشن  اـیآ  دـنادب ، ار  اـهنابز  همه  يو  تجح  هک 

.تسا   فلتخم  تاغل  نتخانش  مه  باطخلا 

هحفص 440 يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا 

هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  اب  یظفاحادـخ  میمـصت  درک و  قارع  هب  نتفر  هدارا  هک  یتقو  تفگ :  هک  تسا  تیاور  تلـصلا  نب  نایر  زا 
منارتـخد يارب  هک  وا  مهردزا  مهاوخب و  شنت  ياـه  ساـبل  زا  ینهاریپ  وا   اـب  عادو  ماـگنه  متفگ  دوخ  رطاـخ  رد  متـشاد  ار  مالـسلا )

ود نآ  هک  مدرک  شوـمارف  درک و  هبلغ  نـم  رب  وا  قارف  زا  هودـنا  هـیرگ و  مدرک  ،  یظفاحادـخ  ترـضح  اـب  نوـچ  مزاـسب ،  رتـشگنا 
تـسود ایآ  تفگ  نم  هب  متـشگزاب  درگزاب ،  نایر  ای  درک ،  میادص  ترـضح  مدمآ  نوریب  نوچ  مهاوخب ،  ترـضح  زا  ار  هتـساوخ  

نت ياه  سابل  زا  ینهاریپ  هک  يرادـیمن  تسود  ایآ  يزاـسب ،  رتشگنا  دوخ  نارتخد  يارب  اـت  مهد  وت  هب  دـنچ  یمهرِد  هک  يراد  یمن 
امـش زا  هک  دوب  مرطاـخ  رد  میاـقآ  يا  متفگ  دیـسر ،  ناـیاپ  هب  ترمع  هک  یتـقو  دـننک ،  نفک  نآ  رد  ار  وت  اـت  مهدـب  وت  هب  ار  دوـخ 

بناـج درک  دـنلب  داد و  نم  هب  دروآ و  ینهاریپ  سپ  میاـه ،  هتـساوخ  نتفگ  زا  ارم  تشادزاـب  امـش  يرود  هودـنا  ار و  اـهنیا  مهاوخب 
.دوب   مهرِد  یس  مدرمش  داد ،  نم  هب  دروآ و  نوریب  دنچ  یمهرد  ار و  یلصم 
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هحفص 874 دلج 2  لامآلا  یهتنم 

لوغشم ار  ملد  مبهذم )  هب  عجار   ) یکش مدیـسر ،  هکم  هب  نوچ  متفر ،  جح  هب  هک  مدوب  بهذم  یفقاو  نم  دیوگ : هریغم  نب  هّللادبع 
مدینابسچ و دننک ) اعد  هدینابسچ و  اجنآ  هب  ار  مکش  هنیس و  تسا  بحتـسم  هک  هبعک  هناخ  رد  لباقم  راوید   ) مزتلم هب  ار  مدوخ  درک ،

اـضر ترـضح  تمدخ  هک  داتفا  ملد  رد  سپ  نک ،  تیاده  اهنید  نیرتهب  هب  ارم  ینادـیم ،  ارم  هدارا  تساوخ و  وت  ایادـخ  راب  متفگ : 
هناخ رد  رب  قارع  لها  زا  يدرم  وگب ، تیاقآ  هب  متفگ :  شمالغ  هب  مداتسیا و  ترضح  هناخ  رد  مدمآ و  هنیدم  هب.مورب  مالسلا ) هیلع  )
دید ارم  نوچ  هریغم ،  نب  هّللادـبع  يا  اـمرفب  هریغم !  نب  هّللادـبع  يا  اـمرفب  دوـمرفیم : هک  مدینـش  ار  ترـضح  يادـص  هاـگنآ  تسا ، 
نیما ادخ و  تجح  یئوت  هک  مهد  یهاوگ  مدرک :  ضرع  نم  دومرف ،  تتیاده  شدوخ  نید  هب  درک و  تباجا  ار  تیاعد  ادخ  دومرف :

شقلخ .  رب  وا 

هحفص 167 دلج 2  یفاک  لوصا 

ار دوخ  گرم ،  يارب  و  دینک ،  تیصو  دندومرف :  دندرک و  هاگن  يدرم  يوس  هب  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترـضح  دیوگ :  دعـس  نب  دعس 
.تشذگرد  زور  هس  زا  سپ  درم  نیا  دینک ؛  هدامآ 

هحفص 432 يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا 

میومع دندمآ ،  يو  تدایع  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  درک ،  ادیپ  یتخـس  ضرم  مردپ  دیوگ :  رفعج  نب  دـمحم  نب  ییحی 
دسرت یم  متفگ :  دنکیم ؟  هیرگ  تیومع  ارچ  دندومرف :  دندرک و  هراشا  وا  فرط  هب  ترـضح  درکیم ،  هیرگ  دوب و  هتـسشن  قاحـسا 

يدوبهب مردپ  يدنچ  زا  دعب  دـیوگ  دُرم ،  دـهاوخ  تردـپ  زا  رتدوز  قاحـسا  هکلب  دـیروخن  هصغ  امـش  دومرف :  دورب ،  ایند  زا  مردـپ 
.تشذگرد  قاحسا  میومع  تفای و 
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هحفص 432  يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا 

هچنآ اما  و  دسیون  :  یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  تازجعم  لئالد و  زا  یضعب  رکذ  زا  سپ  يرولا  مالعا  باتک  رد  یـسربط  خیش 
هدیـسر و روهظ  ضرعم  هب  اجنآ  رد  هک  یتاکرب  هدش و  رهاظ  شـسدقم  دهـشم  رانک  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  تافو  زا  دعب 
ات دنا  هدرک  قیدصت  ار  وا  نمـشد  تسود و  دنراد  فارتعا  يو  هب  هماع  هصاخ و  دنا و  هدـید  دوخ  مشچ  هب  ار  اه  نآ  يدایز  نامدرم 

ترـضح نآ  سدقم  دهـشم  رد  دنا ،  هتفای  يدوبهب  اهنآ  نابحاص  هک  جالعلا  بعـص  ضارما  رایـسب  هچ  و  تسا ، دـح  زا  هدایز  زورما 
یکش نآ  عوقو  رد  میا و  هدرک  هدهاشم  ار  اهنآ  زا  يرایسب  نامدوخ  هک  هدیدرگ  فرطرب  اه  هودنا  هدش و  باجتسم  يدایز  ياهاعد 

.دیماجنا دهاوخ  لوط  هب  باتک  میسیونب  يزیچ  هراب  نیا  رد  میهاوخب  رگا  میرادن و 

هحفص 437 يدهلا  مالع  اب  يرولا  مالعا 

دمحم باتک  نیا  فلوم  دسیون :  یم  يرولا  مالعا  باتک  زا  مالک  نیا  لقن  زا  سپ  هادهلا  هابثا  باتک  رد  هرس  سدق  یلماع  رح  خیش 
ترواجم تدم  رد  دیدرگ  نیقی  وا  يارب  درک و  هدـهاشم  یـسربط  هکنانچ  ار  تامارک  نیا  زا  يرایـسب  نم  دـیوگ :  رحلا  نسحلا  نب 

يرابخا هراب  نیا  رد  مدومن و  نیقی  مدرک و  هدهاشم  مدید و  دوب  لاس  شش  تسیب و  هک  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  دهشم  رد  دوخ 
دنوادخ زا  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  مشاب و  هدرک  یئاعد  سدقم  دهـشم  نیا  رد  هک  مرادـن  دای  هب  تسا و  رتاوت  زا  زواجتم  هک  مدـینش 

تسا و رایسب  هراب  نیا  رد  نخـس  تسین و  لیـصفت  شیاجنگ  ار  لاجم  ...ا و  دمحلاو  دش  هدروآرب  هکنیا  رگم  مشاب  هتـساوخ  یتجاح 
نتفگ نخس  زا  لال و  ام ،  ناگیاسمه  زا  يرتخد  هکتسا  نیا  تمارک  نآ  مدرک و  افتکا  لامجا  روط  هب  یتمارک  رکذ  هب  تهج  نید  هب 

ترضح نم  نامگ  هب  هک  امیـس  شوخ  يدرم  ربق  زن  دیدرگ و  فرـشم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  ربق  ترایز  هب  يزور  دوب  زجاع 
ماـگنه نآ  رد  نک ،  ملکت  وگب ،  نخـس  ییوگ ! ؟  یمن  نخـس  ارچ  تفگ  وا  هب  درم  نآ  درک ،  هدـهاشم  هدوـب  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر

 : مدورس ار  تایبا  نیا  هزجعم  نیا  رد  نم  دش و  فرطرب  یلک  هب  وا  ندوب  لال  دش و  هدوشگ  شنابز 
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مارکالا مالسلا و  کیلع  و  مالسلا     هیلع  اضرلا  میلک  ای 

مالسلا هیلع  اضرلا  میلکل  امیلک      نوکا  یسع  ینمیلک 

رد اصوصخم  سدقم  دهشم  نیا  رد  دوخ  ترواجم  تدم  رد  نم  انامه  دیوگ :  یمقلا  اضر  دمحم  نب  سابع  رـضاح ،  باتک  فلوم 
نآ هکنانچ  مدومن  لصاح  نیقی  ار و  تازجعم  لیبق  نیا  زا  يرایـسب  مدرک  هدهاشم  مدـید و  دـشابیم  لاوش 1343  هام  هک  خـیرات  نیا 
نیا نایب  رد  مهاوخب  رگا  درادـن و  هار  نآ  رد  دـیدرت  کش و  هک  متفای  نانیمطا  ملع و  يروط  هب  دـندرک و  هدـهاشم  ینابر  ملاـع  ود 

 : دیوگ یم  هک  دوخ  رعش  رد  یلماع  رح  خیش  هتفگ  تسرد  رایسب  دش و  مهاوخ  جراخ  باتک  دوصقم  زا  موش  دراو  تمسق 

هدغ لثم  هسما  موی  لک  یف  هدهشم       تاکرب  نم  ادب  ام  و 

هباتعا یف  ءاعدلا  هباجا  هب       یضرملا  یمعلا و  ءافشک  و 

یلا 269 هحفص 267  هر )  یمق  سابع  خیش  هیهبلاراونا ( 

مهمَلعأ ِساّنلا و  َحَْـصفأ    ِ هّللا َناک و  و  مِهتاُغِلب ،  َساّنلا  ُمّلُکی  مالـسلا  هیلع  اضِّرلا  َناک   : ِّيوَرَهلا ِتلَّصلا  یبأ  نع  اـضِّرلا  راـبخأ  نویع 
 ، ِْتلَّصلا ابأ  ای  َلاقف :  اِهفالتخا !  یلع  ِتاغّللا  ِهذـهب  َِکتَفرعم  نِم  ُبَجعَأل  ّینإ  هّللا ،ِ   ِلوسر  َنب  ای  اموی :  َهل  ُتلقف  ٍهُغل ،  ٍناسل و  ِّلـکب 

مالسلا هیلع  َنینمؤملا  ِریمأ  ُلوَق  َکغََلب  ام  أ َو  مِِهتاغل ،  ُفِرعَی  وُه ال  ٍموق و  یلع  ًهّجُح  َذّختِیل    ُ هّللا َناک  ام  و  ِهِقلخ ،  یلع    ِ هّللا ُهّجُح  انأ 
 _ : يوره تلص  ابا  زا  لقن  هب  اضرلا _  رابخأ  نویع  ِتاغّللا ؟  ُهفِرعم  ّالإ  ِباطِخلا  ُلصف  ْلهف  ِباطِخلا !؟  َلْصَف  انِیتُوا  : 
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رتاسر دوب و  رتاناد  نابز ، نآ  لها  زا  ینابز ، ره  هب  مسق  ادخ  هب  و  درک ، یم  تبحص  ناشدوخ  نابز  هب  مدرم  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دومرف .متفگش  رد  نوگانوگ  ياهنابز  نیا  هب  امش  ییانشآ  زا  نم  هّللا !  لوسر  نب  ای  مدرک : ضرع  ناشیا  هب  يزور  .تفگ  یم  نخس 

ایآ .دنادن  ار  اهنآ  نابز  هک  دـهد  یمن  رارق  مدرم  يارب  ار  یتّجح  دـنوادخ  متـسه و  وا  ناگدـیرفآ  رب  ادـخ  تّجح  نم  تلـص ! ابا  يا 
نتـسناد زج  يزیچ  باـطخلا  لـصف  اـیآ  تسا ، هدـش  اـطع  اـم  هب  باـطخلا  لـصف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هک  يا  هدینـشن 

؟ تساهنابز

هحفص 354 دلج 1  همکحلا  نازیم   ، 3  / 228  / 2 اضرلا :  رابخأ  نویع 

ٍدَحأ یلَع  َعَطَق  ُُهتیأَر  ُّطَق َو ال  ٍهَِملَِکب  ادَـحأ  افَج  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  ِنَسَحلا  ابأ  ُتیأَر  ام   : ِساّبعلا ِنب  َمیهاربإ  نع  اـضِّرلا  راـبخأ  نویع 
َُهل ٍسیلَج  يَدَی  َنَیب  یکَّتا  ُّطَق َو ال  َُهل  ٍسیلَج  يَدَی  َنَیب  ُهَلجِر  َّدَـح  اهیَلَع َو ال  ُرِدـقَی  ٍهَجاح  نَع  ادَـحأ  َّدَر  ام  َو  ُهنِم ،  َغُرفَی  یَّتَح  ُهَمالَک 

َو ُمُّسَبَّتلا ،  ُهُکحِض  َناک  َلب  ُّطَق ،  ِهِکحِض  یف  ُهِقهَُقی  ُُهتیأَر  َلَفَت َو ال  ُُهتیأَر  َو ال  ُّطَق ،  ِهِکیلامَم  ِهیلاوَم َو  نِم  ادَحأ  َمَتَـش  ُُهتیأَر  َو ال  ُّطَق ، 
زا لـقن  هب  اـضرلا _  راـبخأ  نویع  .َِسئاّـسلا  َباّوَبلا  یَّتَح  ِهیلاوَم  ُهَکیلاـمَم َو  ِِهتَدـِئام  یلَع  ُهَعَم  َسَلجأ  ُهَتَدـِئام  َبَصَن  ـالَخ َو  اذإ  َناـک 

شنخس یـسک  هک  نآ  زا  شیپ  ای  و  دیوگب ،  يدنت  نخـس  یـسک  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  مدیدن  زگره  سابعلا : _  نب  میهاربا 
هاگ چیه  دـنادرگ ؛  یمنرب  یلاخ  تسد  ار  وا  زگره  دروآرب ،  ار  یـسک  تجاح  تسناوت  یم  رگا  دـنک .  عطق  ار  وا  نخـس  دوش  مامت 

یکی هب  هک  مدیدن  زگره  درک .  یمن  هیکت  دوب ،  هتسشن  وا  روضح  رد  یسک  هچنانچ  و  درک ،  یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  یـسک  ربارب  رد 
هدنخ هکلب  دهد ،  رـس  ههقهق  ندیدنخ  ماگنه  ای  و  دزادنیب ،  ناهد  بآ  هک  مدیدن  زگره  دیوگب ؛  ازـسان  شناراکتمدخ  نامالغ و  زا 
هرفـس رـس  دوخ  اب  ار  نابـسا  رتهِم  و )  ) نابرد یتح  دوخ و  ناراکتمدـخ  نامالغ و  درک  یم  نهپ  ار  شا  هرفـس  هاگره  دوب .  مّسبت  شا 

 . دناشن یم 
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هحفص 355 دلج 1  همکحلا  نازیم   ، 7  / 184  / 2 اضرلا :  رابخأ  نویع 

نب یسوم  ترضح  تمدخ  تفگ :  هک  دنک  یم  لقن  لّضفم  زا  مالسلا » هیلع  اضرلا  رابخا  نویع   » باتک رد  هرـس  سدق  قودص  خیش 
 ، دیکم یم  ار  شنابز  دیـسوب و  یم  دوب ،  هتفرگ  نماد  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدـنزرف  ترـضح  نآ  مدیـسر  مالـسلا  امهیلع  رفعج 

 : دومرف یم  تفرگ و  یم  رب  رد  یهاگ  تشاذگ و  یم  هناش  رب  یهاگ 

 . کلضف نیبأو  کقلخ ، رهطأو  کحیر ، بیطأ  ام  یُّماو  تنأ  یبأب 

يرترب و تسا  رهاظ  نشور و  هچ  و  وت ،  قـالخا  تسا  هزیکاـپ  هچ  و  وت ،  يوب  تسا  رّطعم  وکین و  ردـقچ  وت ،  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
 . وت تلیضف 

زج ار  یـسک  چـیه  هک  تسا  هتفرگ  رارق  ملد  رد  وا  ّتبحم  مراد و  تسود  ار  تدـنزرف  نیا  يردـق  هب  موـش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع 
 . مرادن تسود  ردق  نآ  تدوخ 

ضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ٌهَّیّرُذ   » دشاب یم  مردپ  هب  تبسن  نم  تلزنم  ماقم و  دننام  نم  هب  تبـسن  وا  تلزنم  ماقم و  لّضفم !  يا  دومرف :  نم  هب 
ثرا هب  ار  تالامک  لئاضف و  رگید  یضعب  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنتـسه  يا  هّیرذ   ( » هیآ 34 نارمع ،  لآ  هروس  ٌمیلَع (» ٌعیمَـس  هَّللاَو 

« . تسا اناد  اونش و  دنوادخ  و  دنرب ،  یم 

؟  تسا اورنامرف  اوشیپ و  ماما و  امش  زا  دعب  وا  ایآ  مدرک :  ضرع 

 . رفک هاصع  نمو  دشر  هعاطأ  نم  معن ،  دومرف : 

هتـشگ رفاک  هتفر و  ههار  یب  دـنک  ینامرفان  ار  وا  هک  ره  و  تسا ،  هدیـسر  تداعـس  هب  هتفای و  ار  هار  دـنک  تعاـطا  ار  وا  هک  ره  یلب ، 
 . تسا
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یلا هحفص 608  دـلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت  20/49 ح 26 ،  راونألا :  راـحب  ح 28 ،  26/1 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع 
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت   ) 609

 : تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  هزمح  نب  عسَی  زا  یفاک »  » باتک رد  هللا  همحر  ینیلک 

دندوب و هدش  عمج  اجنآ  رد  يرایسب  ّتیعمج  مدرک ،  یم  وگتفگ  ترضح  نآ  اب  مدوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سلجم  رد  نم 
 : درک ضرع  ترضح  نآ  هب  دش و  دراو  نوگمدنگ  دنلب و  دق  يدرم  ناهگان  دنسرپ ،  یم  وا  زا  مارح  لالح و  لئاسم  زا 

یجرخ ما و  هتشگرب  ّجح  رفس  زا  متسه ،  امش  دادجا  ناردپ و  ناتـسود  امـش و  ناتـسود  زا  یکی  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس 
هب ارم  دیدرک و  یم  یتیانع  رگا  مرادـن ،  هارمه  دـناسرب  يدـعب  لزنم  هب  ارم  هک  يا  هشوت  نونکا  و  ما ،  هدرک  مگ  هار  نیب  رد  ار  دوخ 

هداد و تمعن  نم  هب  دنوادخ  اریز  مداد ،  یم  هقدص     امش  فرط  زا  رادقم  نامه  مدیـسر  هک  اجنآ  هب  دیتخاس  یم  هناور  مدوخ  رهش 
 . متسین ّقحتسم 

 . دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  نیشنب  دومرف :  وا  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

صخـش نآ  طقف  دندش و  هدنکارپ  یگمه  هکنیا  ات  تفگ  خـساپ  ار  اهنآ  تالاؤس  تخادرپ و  وگتفگ  هب  اهنآ  اب  مدرم و  هب  درک  ور  و 
 . میدوب هدنام  یقاب  نم  همثیخ و  يرفعج و  نامیلس  و 

؟  موش هرجح  نآ  دراو  دیهد  یم  هزاجا  نم  هب  ایآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 
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 . دربب شیپ  ار  امش  راک  ادخ  كرمأ ، » هَّللا  مّدق   : » درک ضرع  نامیلس 

ار دوخ  كرابم  تسد  رد  يالاب  زا  و  تسب ،  ار  قاتا  ِرد  دـیدرگ و  جراخ  یتّدـم  زا  سپ  دـش ،  قاـتا  نآ  لـخاد  تساـخرب و  هاـگنآ 
 : دومرف متسه ،  اجنیا  نم  درک :  ضرع  وا  تساجک ؟  یناسارخ  نآ  دز :  ادص  دومن و  زارد 

مزال وجب و  تکرب  نآ  هب  تسا  تکرب  ریخ و  هیام  نآ  و  نک ،  هدافتسا  نآ  زا  هار  هشوت  هقوذآ و  يارب  و  ریگب ،  ار  رانید  تسیود  نیا 
 . ینیبن ارم  وت  منیبن و  ار  وت  نم  هک  ورب  نوریب  یتفرگ  یتقو  و  یهد ،  هقدص  نم  فرط  زا  نآ  ياجب  تسین 

 . دش جراخ  تفرگ و  ار  اهرانید  مه  وا 

ارچ سپ  يدومن ،  يدایز  ششخب  يدرک و  ینابرهم  وا  هب  موش ،  تیادف  درک :  ضرع  نامیلـس  دروآ  فیرـشت  هک  مالـسلا  هیلع  ماما 
 : دومرف يدرک ؟  ناهنپ  وا  زا  ار  دوخ  هرهچ 

ار ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  ایآ  منیبب ،  وا  هرهچ  رد  ار  تساوخرد  یئادگ و  يراوخ  ّتلذ و  ادابم  هکنیا  رطاخب 
 : دومرف هک  يا  هدینشن 

 . هل روفغم  اهب  رتتسملاو  لوذخم  هئّیسلاب  عیذملاو  هّجح ، نیعبس  لدعت  هنسحلاب  رتتسملا 

راچد دهد  راشتنا  ار  دوخ  تشز  راک  يدب و  هک  یسک  و  دنهد ،  یم  وا  هب  ّجح  داتفه  باوث  دنک  ناهنپ  ار  دوخ  کین  راک  هک  یـسک 
دزرمآ .  یم  دناشوپ و  یم  ار  نآ  دنوادخ  دنک  ناهنپ  ار  نآ  هک  یسک  دوش و  یم  یگدنکفارس 
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هحفص دـلج 1  هرطقلا  سیفن  باـتک  همجرت  ح 19 ،   101/49 راونألا :  راـحب  ، 360/4 بوشارهـش : نبا  بقانم  23/4 ح3 ، یفاکلا :   
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت   ) یلا 611  609

هک داد  ربخ  نم  هب  مناتـسود  زا  یـضعب  تفگ :  هک  تسا  هدرک  لقن  یناشاک  دّـمحم  نب  ّیلع  زا  یفاک »  » باـتک رد  هللا  همحر  ینیلک   
نم درکن ،  ینامداش  راهظا  دـیدرگن و  دونـشخ  نآ  هب  ترـضح  نآ  یلو  مدرب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  ار  یهّجوت  لباق  لام 

يدونـشخ راهظا  هنوگچیه  وا  ما و  هدروآ  وا  يارب  ار  تورث  لاـم و  همه  نیا  متفگ :  دوخ  اـب  مدـش و  كانهودـنا  تهج  نیا  رطاـخب 
 . درکن

بآ هک  دومرف  هراشا  مالغ  هب  تسشن و  یلدنص  يور  شدوخ  نک ،  رضاح  یبآ  تشط و  مالغ !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
نم و هب  درک  ور  سپـس  دـش ،  یم  ریزارـس  وا  ناتـشگنا  ناـیم  زا  ـالط  تروص  هب  تخیر  یم  وا  كراـبم  تسد  يور  هک  بآ  زیرب ، 

.هیلإ لمح  يّذلاب  یلابیال  اذکه  ناک  نم  دومرف : 

 . درادن یهّجوت  دنروایب  وا  دزن  هچنآ  هب  دراد  یئاناوت  هنوگنیا  دراد و  یتّیعقوم  نینچ  هک  یسک 

 : بوشارهش نبا  بقانم  818/3 ح 8 ،  یفاولا :  491/1 ح 10 ، یفاکلا :  نمض ح 80 ،   63/49 راونألا :  راحب   ، 303/2 هّمغلا : فشک 
فیلأت  ) هحفص 611 دـلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت  هّمغلا ،  فشک  یفاـک و  زا  لـقن  هب  252/3 ح 20  هادـهلا :  تابثإ   ، 348/4

( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم 

اب درک و  يروآ  عمج  يراموط  رد  ار  یلکشم  لئاسم  هّیفقاو  زا  يدرم  دنک :  یم  تیاور  راونألا » قراشم   » باتک رد  هللا  همحر  یسرب   
ترضح هناخ  برد  هکنیمه  سپ  تسا ،  اورنامرف  اوشیپ و  ماما و  دمهفب  ار  اهنیا  یناعم  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رگا  تفگ :  دوخ 

نآ رد  هک  تشاد  يا  هقرو  تسد  رد  هکیلاح  رد  مداخ  ناهگان  دوش  تولخ  سلجم  يردق  هک  دوب  هداتسیا  دیسر ،  مالسلا  هیلع  اضر 
 . دروآ نوریب  ار  راموط  وا  تساجک ؟  راموط  نآ  تفگ :  دمآ و  شدزن  دوب  مالسلا  هیلع  ماما  ّطخب  وا  لئاسم  باوج 
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 . تسا راموط  نیا  رد  هک  تسا  یلئاسم  باوج  نیا  دیامرف :  یم  ادخ  ّیلو  تفگ :  وا  هب  مداخ 

228/2 مالـسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  رد  و  71/49 ح 95 . راونألا :  راحب  ، 96 راونـألا : قراـشم  تفر .  تفرگ و  ار  نآ  یفقاو  درم 
فیلأت  ) یلا 612 هحفص 611  دـلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت  تسا ،  هدـش  لقن  فالتخا ) یمک  اب   ) ءاشو یلع  نب  نسح  زا  ح1 

( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم 

باحـصا زا  یکی  دومرف :  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  تاوعدلا »  » باتک رد  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   
؟  یتسه یلاح  هچ  رد  و  مبای ،  یم  هنوگچ  ار  وت  دومرف :  تفر و  وا  تدایع  هب  ترضح  نآ  دش ،  ضیرم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

( . تسا یتحاران  درد و  یتخس و  يرامیب و  تّدش  شدوصقم   ) مدرک تاقالم  امش  زا  دعب  ار  گرم  درک :  ضرع   

؟  يدرک تاقالم  هنوگچ  ار  گرم  دومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

 . كاندرد تخس و  درک :  ضرع 

 . يا هدرک  رادید  دهد  ناشن  وت  هب  ار  گرم  لاوحا  زا  یضعب  دنک و  هاگآ  ار  وت  هک  يزیچ  هکلب  يدرکن  تاقالم  ار  گرم  دومرف : 

 . ًاحیرتسم نکت  هیالولابو  هَّللاب  نامیإلا  دّدجف  (1) هنم حارتسمو  توملاب ، حیرتسم  نالجر : ساّنلا  اّمنإ 

سپ دـنوش .  یم  تحار  نارگید  اهنآ  ندرم  اـب  یهورگ  و  دـنوش ،  یم  تحار  ندرم  اـب  یهورگ  دنمـسق :  ود  گرم  هب  تبـسن  مدرم 
 . يوش تحار  یشاب و  لّوا  مسق  زا  ات  نک  هزات  ار  تیب  لها  ام  تیالو  راگدرورپ و  هب  نامیا 
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اب هک  دنراگدرورپ  ناگتـشرف  اهنیا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  درک : ضرع  سپـس  دومن  لمع  مالـسلا  هیلع  ماما  روتـسد  هب  صخـش  نآ 
.دننیشنب هک  دیهد  هزاجا  اهنآ  هب  دنا ،  هداتسیا  تروضح  رد  دننک و  یم  مالس  امش  رب  دنا  هدمآ  ایاده  مارتحا و  دورد و 

 . دینیشنب نم  راگدرورپ  ناگتشرف  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

تفگ ضیرم  دنتسیاب ؟  نم  روضح  رد  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  اهنآ  هب  ایآ  سرپب :  ناگتشرف  نیا  زا  دومرف :  ضیرم  نآ  هب  سپس 
:

.ّلجوّزع هَّللا  مهرمأ  اذکه  مهل ، نذأت  یّتح  اوسلجی  ملو  کل  اوماقل  هتکئالم  نم  هَّللا  هقلخ  نم  ّلک  كرضح  ول  ّهنأ  اورکذف  مهتلأس 

دنهاوخ یگمه  دنوش  رـضاح  امـش  هاگـشیپ  رد  تسا  هدیرفآ  ادـخ  هک  یناگتـشرف  همه  رگا  هک  دـنداد  باوج  مدرک ،  لاؤس  اهنآ  زا 
 . تسا هداد  روتسد  اهنآ  هب  ادخ  هنوگنیا  و  یهد ،  هزاجا  اهنآ  هب  ات  دننیشن  یمن  زگره  داتسیا و 

 ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  دورد  هَّللا ، » لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا   : » درک ضرع  تشاذـگ و  مه  يور  ار  شنامـشچ  نآ  زا  دـعب 
مّسجم مرظن  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هارمه  هب  هک  تسا  امـش  صخـش  نیا 

.تفر ایند  زا  و  دیا ،  هتشگ 

یلا 613 هحفص 612  دـلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت  و72/49 ، 194/6 ح 45 ، راونألا :  راحب  248 ح 698 ، يدنوار :  تاوعد 
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت  )

 : تسا هتفگ  نابز  یسراف  رعاش 

ار يرامیب  تّذل  مهدن  ملاع  ودب  منیلاب                    رسب  یئایب  هنابیبط  رگ 
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 : تسا هتفگ  يرگید  رعاش  و 

رای يوک  رسب  ناج  دهد  هک  نآ  رایشوه                      ِرب  تسمادک  هدنز 

حیرتـسم  : » دوـمرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لـقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  « 221/1 مئاعدـلا :   » باـتک رد  - 1
حارتسملا اّمأو  هرخآلا ، میعنو  هحارلا  یلإ  هدابعلا  نم  هیف  ناک  امو  ایندلا ، ّمغ  نم  حارتسا  حلاصلا  دبعلاف  حیرتسملا : اّمأف  هنم ، حارتسمو 

اهنآ ندرم  اب  یهورگ  دـنوش و  یم  تحار  ندرم  اب  يا  هّدـع  دنمـسق :  ود  گرم  هب  تبـسن  مدرم  هاکلم ، » هنم  حـیرتسی  رجاـفلاف  هنم :
رثا رب  دنوش و  یم  تحار  ایند  هّصغ  مغ و  زا  گرم  اب  هک  دنتـسه  راکوکین  حلاص و  ناگدـنب  لوا  هتـسد  دـنوش ،  یم  تحار  نارگید 

ندرم اب  هک  دنتسه  راک  هبت  صاخشا  مّود  هتسد  دندنویپ ،  یم  یمئاد  شیاسآ  یگشیمه و  ياهتمعن  هب  دنا  هداد  ماجنا  هک  یئاهتدابع 
 . دنوش یم  تحار  دنتسه  اهنآ  لامعا  نتشون  رومأم  هک  يا  هتشرف  ود  نآ  ناشیا  زا  کی  ره 

فارطا رد  تسا  ییاتسور  هیرق و  دنمرک ؛   ) دنمرک لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  دیوگ :  یم  هللا  همحر  يدنوار  نیدلا  بطق   
دیسر نایاپ  هب  شا  هفیظو  هک  یماگنه  دوب ،  ترضح  نآ  نابرتش  درک  یم  ناسارخ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  يرفس  رد  ناهفصا )

 : درک ضرع  ترضح  نآ  هب  ددرگرب  تساوخ  و 

لها هّماع و  زا  صخش  نآ  و  میوج ،  كّربت  نآ  هب  ات  امن  زارفارس  دوخ  فیرـش  ّطخ  هب  ارم  نک و  يراوگرزب  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا 
 . دوب ّتنس 

 : تسا نینچ  نآ  تروص  هک  دومرف  تمحرم  يا  هتشون  وا  هب  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 
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 . نیقساف اوناک  نإو  مهیّبحمل  ًاّبحمو  ًاقساف ، تنک  نإو  دّمحم  لآل  ًاّبحم  نک 

هچرگ رادب  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  ناتسود  و  یشاب ،  قساف  دوخ  هچرگ  شاب  هتشاد  تسود  ار  مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ 
 . دنشاب قساف  اهنآ 

 . تسا هدنام  دنمرک )  ) اتسور نآ  لها  زا  یضعب  دزن  هتشون  نآ  نونکا  مه  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  ياه  یتفگش  زا  و 

هحفص 614 دـلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت   ، 253/69 راونألا :  راحب  232/12 ح2 ، كردتسملا : 28 ح 52 ، يدنوار : تاوعد 
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت   ) یلا 615

 : میتسرف یم  دورد  هنوگنیا  هدش  لقن  امهیلع  هَّللا  مالس  شراوگرزب  ردپ  يارب  داوج  ترضح  زا  هک  هّیداوج  ترایز  رد   

رطس 7  55/102 راونألا : راحب  فؤرلا .  مامإلا  اهّیأ  کیلع  مالسلا 

وا و لوسر  هدیزگرب  و  شنامـسآ ،  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدیدنـسپ  هدیزگرب و  وا  اریز  تسا ؛  هدیمان  اضر »  » ار وا  دـنوادخ  و 
شناتسود هک  روطنامه  نوچ  تسا  هتفای  صاصتخا  بقل  نیا  هب  و  دندونـشخ ،  وا  زا  یگمه  دشاب و  یم  شنیمز  رد  وا  زا  دعب  ناماما 

 . دنا هدوب  دونشخ  یضار و  ترضح  نآ  زا  مه  وا  نیفلاخم  دندونشخ ،  وا  زا 

تیآ موحرم  فیلأت   ) 619 هحفص دلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت   ، 10/49 راونألا :  راحب  رطس 2 ،  367/4 بوشارهش : نبا  بقانم 
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا 

 : تسا هدرک  لقن  بقانم »  » باتک رد  بوشآ  رهش  نبا   

! شکب هسیک  ارم  درک : ضرع  ناشیا  هب  تخانش  یمن  ار  ترـضح  نآ  هک  يدرم  دش ، ماّمح  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يزور 
.دومن وا  ندیشک  هسیک  هب  عورش  هارکا  هنوگ  چیه  نودب  مالسلا  هیلع  ماما 
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هیلع ماما  زا  درک  یگدنمرش  ساسحا  دوخ  شیپ  هک  درم  نآ  دندرک ، یفّرعم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  صخش  نیا  هب  نارگید  نایم  نیا  رد 
.داد همادا  دوخ  راک  هب  وا  نداد  يرادلد  اب  ترضح  نآ  یلو  دومن ، یهاوخ  رذع  مالسلا 

تیآ موحرم  فیلأت   ) 620 هحفص دلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت  99/49 ح 16 ،  راونألا :  راحب  ، 362/4 بوشارهش :  نبا  بقانم 
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا 

مامت هفرع  زور  کی  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تسا : هدرک  لقن  راونـالاراحب  )  ) باـتک رد  هیلع ) هللا  تمحر   ) یـسلجم همـالع   
! تسا تراسخ  تمارغ و  یتسارب  نیا  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  لهس  نب  لضف  درک .  میسقت  مدرم  نیب  ار  شلاوما 

.ًامرکو ًارجأ  هب  تعبتا  ام  ًامرغم  ّنّدعتال  منغملا ، وه  لب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.رامشن تراسخ  يروآ  یم  تسدب  يراوگرزب  شاداپ و  شلباقم  رد  هک  ار  هچنآ  تسا ، تمحز  نودب  درواتسد  تمینغ و  نیا  هکلب 

تیآ موحرم  فیلأت    ) 621 هحفص دلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت  100/49 س7 ،  راونألا :  راحب  ، 361/4 بوشارهش : نبا  بقانم 
( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا 

مرح رد  يا  هعمج  بش  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  لـقن  ظـفاح  هَّللادـبع  وـبا  زا  مالـسلا » راد   » باـتک رد  هللا  هـمحر  يروـن  ثّدـحم   
باوخ و نیب  تشگ ، هریچ  نم  رب  باوخ  بش  رخآ  ياهتعاس  مدوب ، لوغشم  تدابع  يراد و  هدنز  بش  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

: دنتشون هرّونم  هبق  نآ  راوید  رب  گنر  زبس  طخ  اب  دندمآ و  دورف  نامسآ  زا  هتشرف  ود  مدید  هک  مدوب  يرادیب 

اضرلا کیتلاح  یف  هَّللا  نم  یجترت                 وأ  لمأت  تنک  اذإ 
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(128/2 مالسلا : راد   ) اضرلا یسوم  نب  ّیلع  رواجو  لوسرلا                  لآ  هّدوم  مزالف 

 . دشاب دونشخ  وت  زا  اجر ) فوخ و   ) لاح ود  ره  رد  دنوادخ  هک  يراد  دیما  وزرآ و  یتقو 

 . نک رایتخا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  اب  ترواجم  و  نکم ،  اهر  شاب و  هتشاد  هراومه  ار  ربمایپ  نادناخ  تدارا  یتسود و 

( ( هر  ) طبنتسم دمحا  دیس  هللا  تیآ  موحرم  فیلأت   ) 632 هحفص دلج 1  هرطقلا  سیفن  باتک  همجرت 

یتقو رد  دیسر - خرس  هد  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  نوچ  هک : تسا  هدرک  تیاور  همحّرلا - هیلع  هیوباب - نبا  ربتعم  دنـس  هب   
؟ دینک یمن  زامن  تسا  هدش  رهظ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ : تفر - یم  نومأم  دزن  هب  هک 

.میرادن هارمه  بآ  هک : دنتفگ  .دیبلط  بآ  دمآ و  دورف  سپ 

و دـنتخاس ؛ وضو  دوب  ترـضح  نآ  اـب  هکره  ترـضح و  نآ  هک  دیـشوج  بآ  ردـقنآ  دـیواک ، ار  نیمز  دوخ  كراـبم  تسد  هب  سپ 
دومرف و  دنـشارت ، یم  نآ  زا  اهگید  هک  یهوک  هب  تشاذـگ  ار  كرابم  تشپ  دـش ، دابانـس  لخاد  نوچ  .تسا و  یقاب  زورما  ات  شرثا 

نآ يارب  هک  دوـمرف  .دنـشارت و  هوـک  نیا  زا  هک  دـنراذگ  یفرظ  رد  هچره  رد  هد  تکرب  و  هوـک ، نیا  هب  شخبب  عـفن  ادـنوادخ  هـک : 
اهگید و مدرم  زور  نآ  زا  سپ  .اهگید  نآ  رد  رگم  دنزپن  ار  ترضح  نآ  ماعط  هک  دومرف  .دندیشارت و  گنس  نآ  زا  اهگید  ترـضح 

مایپ هسسوم  تاراشتنا  رشان   ، ) 514 هحفص   هر  )  یـسلجم  همالع  تافیلأت  زا  ) رئازلا هفحت  .دنتفای     تکرب  دندیـشارت و  نآ  زا  اهفرظ 
( ( مالسلا هیلع   ) يداه ماما 
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( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یقالخا  لئاضف  يدرف و  تایصوصخ 

( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  یقالخا  لئاضف  يدرف و  تایصوصخ 

تدالو

سپ زور  هدزناش  يرجه _  لاس 148  هدعق ، يذ  مهدزای  هبنشجنپ ، زور  ع ،)  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  نایعیـش ، ماما  نیمتـشه 
(1) .دوشگ ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ع _ )  ) قداص ماما  شراوگرزب  دج  تداهش  زا 

.تسا اضر »  » اهنآ نیرتروهشم  هک  دوب  یفو  یضر و  رباص ، اضر ، شباقلا ، و  نسحلاوبا »  » شا هینک  .دنتشاذگ  یلع »  » ار شکرابم  مان 
(2)

(3) .دش یم  هدناوخ  زین  نینبلا » ما   » و هنامس » «، » متکت « ؛ دوب همجن »  » مان هب  يزینک  شردام  و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح ، نآ  ردپ 

رب راتفر  قالخا و  رد  دوب و  ـالاو  يا  هبترم  ياراد  نید  لـقع و  رد  نوچ  دوب و  ع )  ) مظاـک یـسوم  ماـما  رداـم  هدـیمح »  » زینک همجن ،
(4) .دیشخب ع )  ) مظاک ماما  شرسپ  هب  ار  وا  تشاد ، يرترب  نانز  رگید 

یناوارف مارتحا  هدیمح  هب  تبسن  وا  : » دنا هتشون  يو  بدا  هرابرد ي  .دوب  يدباع  تلیـضف و  اب  بدؤم ، رایـسب  نز  ع )  ) اضر ماما  ردام 
یم دوـب و  لـئاق  یـصاخ  شزرا  وا  يارب  مه  هدـیمح  لـباقم ، رد  ( 5 «) .تسـشن یمن  وا  مارتـحا  هب  شروضح  رد  هکنادـنچ  دوب ، لـئاق 

(6 «) .مدیدن وا  يرترب  هب  يزینک  زگره  نم  : » تفگ

نییعت يرگید  هعـضرم ي  درک  راهظا  ع )  ) اـضر ماـما  یگراوخ  ریـش  نارود  رد  هک  دوب  يدـح  هب  یهلا  تداـبع  هب  همجن »  » هقـالع ي
نداد ریش  هب  لاغتشا  رثا  رب  یلو  هن ؛ تفگ : تسا ؟ مک  وت  ریش  رگم  دندیسرپ : .دنک  يرای  دوخ  كدوک  هب  نداد  ریش  رد  ار  وا  ات  دننک 

(7) .منکن كرت  ار  تابحتسم  هکلب  ات  مهاوخ  یم  یکمک  تهج  نیدب  ما ؛ هدنام  زاب  یبحتسم  ياهرکذ  لفاون و  زا 
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تماما نییعت 

تماما نوچمه  راوگرزب  نآ  تماما  .دش  تماما  ماقم  راد  هدهع  ع )  ) مظاک ماما  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  ع )  ) متشه ياوشیپ 
دوواد  » .تفریذپ تروص  شا  یمارگ  ردپ  یفرعم  و  ص )  ) ربمایپ حیرصت  نییعت و  هب  ادخ و  بناج  زا  مالـسلا ، مهیلع  نایاوشیپ  رگید 

: دیوگ یم  یقر »

تاقالم رگید  ار  امـش  هک  دیآ  شیپ  میارب  يا  هثداح  مسرت  یم  ما و  هدش  درمریپ  داب ، تیادف  مردـپ  مدرک : ضرع  ع )  ) مظاک ماما  هب 
(8) .یلع مدنزرف  دومرف : تسیک ؟ امش  زا  سپ  ياوشیپ  هک  دییامرفب  منکن ،

: دیوگ یم  يزورم  صفح  نب  نامیلس 

درک و نخـس  هب  زاغآ  دوخ  ع )  ) ماما .منک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  سپ  مدرم  رب  ادـخ  تجح  زا  ات  مدیـسر  ع )  ) مظاک ماـما  روضح  هب 
.دشاب یم  نم  نادنزرف  نیرترب  وا  و  تسا ، نم  زا  سپ  مدرم  رب  ادـخ  تجح  نم و  یـصو  دـنزرف و  یلع »  » انامه نامیلـس ! يا  دومرف :

(9  ) .هد یهاوگ  وا  تماما  هب  نم  ناتسود  نایعیش و  دزن  يدنام  هدنز  نم  زا  سپ  رگا 

قالخا مراکم 

هتسارآ یناسفن  تالامک  یقالخا و  لیاضف  رویز  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  رگید  دننام  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح 
زا یشخب  کنیا  .دوب  نارگید  قشمرـس  وگلا  شراتفر  راتفگ و  هار  نیا  رد  دوب و  هزنم  یقالخا  لیاذر  يدیلپ و  یتشز و  هنوگ  ره  زا  و 

: ترضح نآ  یقالخا  مراکم  يدرف و  تایصوصخ 

تدابع دهز و  فلا _ 

یعامتجا و بصانم  ایند و  میـس  رز و  دوب و  دوخ  رـصع  هناـگی ي  راـگدرورپ ، شتـسرپ  ییاـسراپ و  دـهز و  رد  ع )  ) متـشه ياوشیپ 
ع)  ) ماما یتسیز  هداس  دهز و  هرابرد ي  دابع » نب  دمحم   » .تشادن یشزرا  هنوگچیه  وا  ییاسراپ  تیدوبع و  ماقم  ربارب  رد  یتموکح 

: دیوگ یم 
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یماگنه یل  و  دوب ؛ نشخ  ربز و  شیاهسابل  و  میلگ ، يور  رب  ناتسمز  رد  تسشن و  یم  ریصح  يور  رب  ناتسبات  رد  ع )  ) اضر ترضح 
(10) .درک یم  هدافتسا  مدرم  يداع  ياهسابل  زا  تفر  یم  مدرم  نایم  رد  هک 

: دومرف یم  درک و  یم  نآرق  متخ  راب  کی  زور  هس  ره  تشاد و  یصاخ  سنا  نآرق  اب  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع 

هرابرد ي هکنآ  رگم  منک  یمن  توالت  ار  يا  هیآ  چـیه  نکیل  منک ؛ متخ  نآرق  کـی  مناوت  یم  مه  زور  هس  زا  رتمک  رد  مهاوخب  رگا 
(11) .منک یم  هشیدنا  تسا ، هدش  لزان  هک  ینامز  هدمآ و  دورف  هک  یعوضوم  هیآ و  نآ 

رایـسب دوب و  رادیب  حبـص  ات  ار  بش  مامت  تاقوا  یهاگ  دینارذگ و  یم  يراد  هدنز  بش  هبرتشیب  ار  اهبـش  دیباوخ و  یم  مک  ع )  ) ماما
هک تسا  نیا  لثم  زور  هس  نیا  رد  نتـشاد  هزور  : » دومرف یم  دـش و  یمن  كرت  وا  زا  هام  رخآ  طسو و  لوا ، هزور  تفرگ و  یم  هزور 

(12 «.) تسا هزور  هشیمه  ناسنا 

: دیوگ یم  ناسارخ _  هب  هنیدم  زا  ع )  ) اضر ماما  ندرب  يارب  نومأم  رومأم  كاحض _  یبا  نب  ءاجر 

، تاقوا یمامت  رد  ادخ  رکذ  ینوزفا  يراگزیهرپ و  رد  ار  یـسک  ادخ ، هب  دنگوس  مدوب ؛ ع )  ) ماما بقارم  هارمه و  ورم  ات  هنیدم  زا  نم 
.مدیدن وا  دننام  یلاعت  قح  زا  فوخ  تدش  و 

(13) .دنک یم  نایب  زور  بش و  لوط  رد  ار  ترضح  نآ  يدابع  همانرب ي  لیصفت  روط  هب  سپس 

: تفگ دینش  ار  ءاجر »  » شرازگ یتقو  نومأم 

نیمز يور  مدرم  نیرتدباع  نیرتاناد و  نیرتهب ، زا  ع ))  ) اضر ماما  هب  هراشا   ) وا تسا ، تسرد  یتفگ  هک  هچنآ  كاحض ، یبا  رسپ  يا 
.تسا
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(14) .دنکن لقن  نارگید  يارب  ار  دوخ  تادهاشم  هک  درک  هیصوت  يو  هب  سپس 

ینتورف عضاوت و  ب _ 

یمیرح هنوگ  چیه  دوخ  يارب  اهنت  هن  لاح  نیع  رد  دوب ، ادخ  هدـیزگرب ي  تشاد و  ار  تماما  عیفر  ماقم  هکنآ  اب  ع )  ) متـشه ياوشیپ 
یم راتفر  ینتورف  تیمیمص و  تیاهن  اب  ناتـسدریز  ناراکتمدخ و  یتح  مدرم  فلتخم  تاقبط  اب  شیوخ  یگدنز  رد  هکلب  دوبن ، لئاق 

: تسا هدرک  تیاور  یخلب  يدرم  زا  ینیلک  .درک 

رد ات  تساوخ  ناراکتمدخ  همه ي  زا  ع )  ) ماما دش ، هدرتسگ  هرفـس  هک  یماگنه  يزور  مدوب ، ع )  ) ماما هارمه  ناسارخ  رفـس  رد  نم 
انامه شاب ! تکاس  دومرف : يدرک ؟ یم  ادج  ار  نانآ  هرفـس ي  دوب  رتهب  موش ، تیادـف  مدرک ، ضرع  .دننیـشنب  هرفـس  رـس  رب  وا  رانک 

(15) .تسا لامعا  هب  مه  شاداپ  تسا و  یکی  ام  همه  ردام  ردپ و  راگدرورپ و 

ماما نارگید  هک  یماگنه  .دیشک  هسیک  ار  وا  نت  تخانش ، یمن  ار  ترـضح  نآ  هک  يدرف  ياضاقت  زا  سپ  مامح  رد  ع )  ) ماما يزور 
، دیـشک یم  هسیک  ار  وا  هک  یلاح  رد  ع )  ) ماما .تخادرپ  ترـضح  نآ  زا  یهاوخرذع  هب  دش و  هدنمرـش  دندرک ، یفرعم  وا  هب  ار  (ع )

(16) .درادن یبیع  دومرف : داد و  شا  يرادلد 

: دنک یم  لقن  ع )  ) اضر ماما  مالغ  رسای » »

زا ات  دیزیخن  رب  نم ) مارتحا  هب   ) دیدوب ندروخ  اذغ  لوغـشم  امـش  مدـش و  دراو  امـش  رب  هاگ  ره  هک  دوب  هدرک  هیـصوت  ام  هب  ع )  ) ماما
لوغـشم هک  دنداد  یم  عالطا  ترـضح  نآ  هب  .دناوخ  یم  يراک  ماجنا  يارب  ار  ام  زا  یـضعب  تاقوا  یهاگ  .دیوش  غراف  ندروخ  اذغ 

(17) .دنوش غراف  ندروخ  اذغ  زا  ات  دیراذگب  دومرف : یم  .دنندروخ  اذغ 
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ششخب دوج و  ج _ 

: دسیون یم  بوشآ  رهش  نبا  .دوب  دوخ  نامز  مدرم  دمآرس  زین  ششخب  دوج و  رد  ع )  ) متشه ياوشیپ 

نایز شـشخب  هنوگ  نیا  تفگ : لهـس » نب  لضف   » دیـشخب ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  لاوما  مامت  ناسارخ ، رد  هفرع  زور  رد  ع )  ) اضر ماما 
(18) .رامشم تمارغ  تسا  يورخا  شاداپ  رجا و  بجوم  هک  ار  هچنآ  زگره  .تسا  روآدوس  هکلب  هن ، دومرف : .تسا  روآ 

.تسین رودقم  نم  يارب  رادقم  نیا  دومرف : .امرف  اطع  نم  هب  تتورم  هزادنا ي  هب  درک : ضرع  دیـسر و  ع )  ) اضر ماما  تمدـخ  يدرم 
.دزادرپب وا  هب  رانید  تسیود  داد  روتـسد  دوخ  راکتمدخ  هب  هاگنآ  تسا  نکمم  نیا  دومرف : .نم  يدرمناوج  ردق  هب  سپ  درک : ضرع 

(19)

مدرگ و یم  زاب  هکم  رفس  زا  نونکا  مه  متسه  نادناخ  امش  ناتسود  زا  نم  : » درک ضرع  دیـسر و  یمارگ  نآ  روضح  هب  يرگید  درم 
هقدـص امـش  بناـج  زا  ار  غلبم  نآ  منطو  هب  تشگزاـب  زا  سپ  دـییامرفب  نم  هب  یکمک  امـش  هک  یتروـص  رد  .ما  هدرک  مگ  ار  ملوـپ 

« .داد مهاوخ 

داد و وا  هب  رانید  تسیود  غلبم  دـیاشگب  ار  رد  هکنآ  نودـب  رد ، يالاب  زا  تشگزاـب و  یتاـظحل  زا  سپ  تفر و  نوردـنا  هب  ع )  ) ماـما
: دومرف

.ارم وت  هن  منیبب و  ار  وت  نم  هن  هک  ور  نوریب  اروف  هدم و  هقدص  مه  نم  فرط  زا  نادب و  كرابم  دوخ  يارب  دریگب و  ار  غلبم  نیا 

يدایز غلبم  هکنآ  اب  دیسرپ : دوب  هدمآ  تفگش  هب  ع )  ) ماما راتفر  نانخس و  زا  هک  نارـضاح  زا  یکی  تفر ، نوریب  لئاس  هکنآ  زا  سپ 
: دومرف دیدادن ؟ ناشن  وا  هب  ار  ناتدوخ  ارچ  دیداد  يو  هب 
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یناـهنپ هک  یـسک  دومرف : ص )  ) ربمغیپ هک  يا  هدینـشن  رگم  منک ؛ هدـهاشم  وا  هرهچ ي  رد  ار  لاؤس  تلذ  متـساوخ  یمن  هکنآ  يارب 
(20 (...؟ دشاب هداد  ماجنا  جح  داتفه  هک  تسا  نآ  اب  لداعم  دنک  قافنا 

يرابدرب د _ 

لهاج و دارفا  ربارب  رد  دوب و  هدرب  ثرا  هب  ع )  ) مظاـک ماـما  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  ار  يراـبدرب  ملح و  يوکین  يوخ  ع )  ) اـضر ماـما 
.دش یم  هجاوم  يرابدرب  اب  خاتسگ 

دوخ نیتسا  رد  دولآرهز  يرجنخ  تسناد  یم  ع )  ) ماـما تیثـیح  نوؤش و  اـب  یفاـنم  ار  يدـهعتیالو  ماـقم  هک  جراوخ  زا  یکی  يزور 
مهاوخ ار  وا  رجنخ  نیا  اب  هنرگو  رتهب  هچ  تشاد  یتجح  يدـهعتیالو  شریذـپ  رب  رگا  منک  ثحب  وا  اب  مور  یم  تفگ : درک و  ناـهنپ 

.تشک

درک و دروخرب  يو  اب  يرابدرب  اب  دش و  هاگآ  وا  دیلپ  تین  زا  ترـضح  دـنک  یتبحـص  هکنآ  نودـب  دیـسر ، ع )  ) ماما روضح  هب  نوچ 
: دومرف

.زادنا رود  هب  نکشب و  يا  هدرک  ناهنپ  نیتسآ  رد  هک  ار  يرجنخ  نآ  يدینش  يا  هدننک  عناق  خساپ  دوخ  ههبش ي  ربارب  رد  رگا 

درک و هبوت  تخادنا و  رود  تسکش و  ار  رجنخ  .دش  نامیشپ  دوخ  هدرک ي  زا  ع )  ) ماما یقطنم  نانخس  ندینـش  زا  سپ  یجراخ  درف 
: تفگ

(21) .یتسه وگتسار  تراتفگ  رد  يربمایپ و  دنزرف  وت  هک  مهد  یم  تداهش 

سفن تزع  ه _ _

قرز رپ  هاگتسد  هب  ندرک  کیدزن  اب  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  نیا  ع )  ) اضر ماما  يدهعتیالو  هلأسم ي  زا  نومأم  موش  فادها  زا  یکی 
سفن تزع  عـبط و  تعاـنم  یلو  ( 22 (؛ دـنک مهتم  یبلط  هاج  یتسرپاـیند و  هب  دوخ ، يداـم  ياـهتمعن  ذـئاذل و  زا  رادروخرب  قرب و  و 

.تخاس بآ  رب  شقن  ار  نومأم  هشقن  ع )  ) متشه ياوشیپ 
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نارود شیالآ  یب  هداس و  یگدـنز  هب  نومأم ، یتنطلـس  تالیکـشت  هب  مامت  ییانتعا  یب  اب  زین  يدـهعتیالو  شریذـپ  زا  سپ  ع )  ) ماـما
، دنکب یتمکح  ياهراک  دراو  ار  ترضح  نآ  درک  یم  یعس  هک  نومأم  تسایس  ربارب  رد  یتح  داد و  همادا  دوخ  يدهعتیالو  زا  شیپ 

: دومرف

رب نامز  نآ  رد  .تشاد  ذوفن  برغ  قرـش و  رد  مطخ  تسد  مدوب  هنیدـم  رد  هک  یماـگنه  تسا ، هدوزفین  میارب  یتمعن  زگره  رما  نیا 
رتبولطم رتزیزع و  میارب  زیچ  همه  زا  تلاـح  نیا  مدومیپ و  یم  ار  هنیدـم  ياـه  هچوک  يدازآ ) یمارآا و  اـب   ) مدـش و یم  راوس  مرتسا 

(23) .دوب

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و _ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  ار  نانآ  مزال ، عقاوم  رد  تشاد و  رظن  ریز  ار  دوخ  ناراـی  ناتـسدریز و  ناـیفارطا ، راـتفر  ع )  ) متـشه ياوشیپ 
.دش دنم  هرهب  ترضح  نآ  ياهدومنهر  حیاصن و  زا  اهراب  زین  نومأم  یتح  درک ؛ یم  رکنم 

تداـبع رد  ار  یـسک  : » دومرف ترـضح  .دزیر  یم  يو  تسد  رب  ار  بآ  شمـالغ  یلو  دریگ  یم  وضو  نومأـم  دـید  ع )  ) ماـما يزور 
(24) .دش نتفرگ  وضو  لوغشم  دوخ  تفرگ و  مالغ  تسد  زا  ار  بآ  نومأم  هدم » رارق  کیرش  تراگدرورپ 

: دومرف یتحاران  اب  دش و  هجوتم  ع )  ) ماما .دنکفا  رود  هدروخ  مین  ار  يا  هویم  ع )  ) ماما ناراکتمدخ  زا  یکی 

(25) .دندنمزاین نآ  ندروخ  هب  هک  دنتسه  یمدرم  دیرادن ، زاین  نادب  امش  رگا  هللا ! ناحبس 

« سابع نب  میهاربا   » رظن راهظا 

نایاپ هب  یمارگ  نآ  یعامتجا  قالخا  راتفر و  هرابرد ي  ترـضح  نآ  نارای  زا  یکی  سابع » نب  میهاربا   » رظن راـهظا  اـب  ار  شخب  نیا 
: دیوگ یم  يو  .میرب  یم 
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هک ار _  يدنمزاین  دنک و  عطق  ندش  مامت  زا  شیپ  ار  یسک  نخس  و  درازایب ، ار  یـسک  شنخـس  اب  ع )  ) اضر ماما  هک  مدیدن  هاگچیه 
هب و  دیوگب ، ازـسان  شنامالغ  زا  یـسک  هب  دنک و  زارد  ار  شیاهاپ  نارگید  روضح  رد  دـیامن و  در  دروآرب _  ار  شزاین  تسناوت  یم 
زین ار  رازگتمدخ  نابرد و  یتح  هناخ  دارفا  همه  دش  یم  هدرتسگ  اذغ  هرفـس ي  نوچ  .دوب  مسبت  وا  هدنخ  .دنک  هدـنخ  ههقهق  تروص 

(26) ...دناشن یم  نآ  رس  رب 

ع)  ) ماما تامارک  تازجعم و 

بیغ ناهج  لاعتم و  يادـخ  اب  يا  هژیو  طابترا  زا  دنتـشاد  هک  یتمـصع  تماما و  ماـقم  هب  هجوت  اـب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـیاوشیپ 
ات دـنداد  یم  زورب  ار  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  مزال  عقاوم  رد  هک  دنتـشاد  یتاـمارک  تازجعم و  یهلا  ناربماـیپ  دـننام  دـندوب و  رادروخرب 

.ددرگ ناشناوریپ  رطاخ  نانیمطا  شرورپ و  بجوم  دشاب و  ناشتیناقح  رب  راکشآ  یلیلد 

: هنومن دنچ  کنیا  .تسا  هدش  تبث  خیرات  ثیدح و  بتک  رد  هک  درک  زورب  يرایسب  تامارک  تازجعم و  زین  ع )  ) متشه ياوشیپ  زا 

: دیوگ یم  ناسارخ  رفس  رد  ع )  ) اضر ماما  ناهارمه  زا  یکی  - 1

: دومرف ع )  ) اضر ترـضح  .میوش  كاله  نامنایاپراچ  اب  ام  همه ي  دوب  کیدزن  میدیـسر و  یبآ  یب  کشخ و  ناـبایب  هب  هار  نیب  رد 
میدیشون و بآ  نآ  زا  یگمه  .میدش  هجاوم  یبآ  همشچ ي  اب  میتفر و  اجنادب  ام  .تفای  دیهاوخ  بآ  اجنآ  رد  لحم ، نالف  رد  دیورب 

.میدرک باریس  زین  ار  نامتاناویح 

(27) .میدیدن همشچ  زا  يرثا  میتفر  يوس  نادب  نوچ  .دیورب  همشچ  نآ  رانک  رگید  راب  دندومرف : ع )  ) ماما لزنم ، نآ  زا  چوک  ماگنه 
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: دیوگ یم  هریغم » نب  هللادبع  - » 2

نیرتـهب هب  ارم  یناد ، یم  ارم  هتـساوخ ي  وـت  ایادـخ ! راـب  متفگ : متخیوآ و  هبعک »  » هدرپ ي رب  تسد  هکم  رفـس  رد  مدوـب ، یفقاو  نم 
.نک ییامنهار  اهنید 

دنوادـخ دومرف : مدیـسر  ترـضح  نآ  روضح  هب  یتقو  .مسرب  ع )  ) اضر ماما  تمدـخ  هک  دیـسر  منهذ  هب  هنیدـم  هب  تعجارم  زا  سپ 
شناگدـنب رب  ادـخ  نیما  تجح و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  متفگ : .درک  ییاـمنهار  شنید  هب  ار  وـت  دوـمرف و  تباـجا  ار  تا  هتـساوخ 

(28) .یتسه

: دنک یم  لقن  یطنزب » دمحم  نب  دمحا  - » 3

زا یساپ  نوچ  ...نیشنب  وت  دمحا ! يا  دومرف : نم  هب  ع )  ) ماما تشگزاب  ماگنه  .میدش  بایفرـش  ع )  ) ماما تمدخ  رگید  رفن  هس  اب  نم 
مه نیا  نامب و  دومرف : .دراد  امش  رظن  هب  یگتسب  مدرک : ضرع  ینام ؟ یم  ای  يور  یم  دومرف : .موش  صخرم  متـساوخ  تشذگ  بش 
وا تجح  هک  ار  يادخ  ساپس  متفگ : دوخ  اب  مداتفا و  هدجـس  هب  قوش  زا  نم  .تفر  دوخ  قاتا  هب  تساخرب و  ماما  هاگنآ  .باوختخر 

.دومرف تیانع  فطل و  دح  نیا  ات  نم  هب  رفن  دنچ  ام  نایم  زا  ءایبنا  مولع  ثراو  و 

هب ناـنمؤمریما  دـمحا ! يا  دومرف : درـشف و  تفرگ و  ارم  تسد  ترـضح  .متـساخرب  تشگزاـب ، ع )  ) ماـما هک  مدوب  هدجـس  رد  زوـنه 
دوخ ناردارب  هب  ما  هدـمآ  وت  تداـیع  هب  هکنیا  زا  هعـصعص ! يا  دومرف : تشگزاـب  ماـگنه  هب  تفر ؛ ناـحوص » نب  هعـصعص   » تداـیع

(29) .شاب راکزیهرپ  سرتب و  ادخ  زا  نکم ؛ راختفا 

تاهابم و رخف و  يارب  يا  هلیـسو  دـیابن  فطل  تیانع و  نیا  هک  داد  رادـشه  يو  هب  دـمحا ، تین  زا  یهاـگآ  مـالعا  نمـض  ع )  ) ماـما
.تسا يوقت »  » ددرگ یم  ناسنا  يرترب  لماع  هچنآ  هکلب  .ددرگ  نارگید  هب  تبسن  يرترب  ساسحا 
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س  / مالسلاامهیلع داوج  ماما  اضر و  ماما  تماما  رصع  رد  مالسا  خیرات  باتک  : عبنم

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ 

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ 

يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

میظعلادبع ترضح  هب  اضر  ماما  یمایپ  کی  شدوخ  زا  رت  مهم  .منک  تبحص  مهاوخ  یم  ینسح  میظعلادبع  هب  عجار  هدرخ  کی  نم 
.تسا اضر  ماما  مایپ  .تسا  ام  زورما  نیمه  شخبافش  هخسن ي  هک  تسا  یمایپ  .وگب  نم  نایعیش  هب  ار  مایپ  نیا  هدومرف  .تسا  هداد 

( مالسلا مهیلع   ) راوگرزب ماما  راهچ  رضحم  كرد  - 1

ار اضر  ماما  مایپ  الاح  هک  .دیـسر  ع )  ) اضر ماما  تمدـخ  .درک  كرد  ار  ماما  راهچ  تفر و  ارماس  هب  دـمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رد  ناشیا 
.دیسر مه  يرگسع  ماما  تمدخ  دیسر ، يداه  ماما  تمدخ  .دیسر  داوج  ماما  تمدخ  اضر  ماما  زا  دعب  .مناوخ  یم  امش  يارب 

.دوب بیقعت  تحت  دش ، دیهش  قودص  موحرم  لوق  هب  .تسا و  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  نوچ  ینـسح  میظعلادبع  دنیوگ : یم  هکنیا 
تیبـلها بتکم  راد  مچرپ  .درک و  یم  راـک  هناـمرحم  .دوب  يرارف  نوچ  .دوب  بیرغ  .دراد 1 - ناشیا  زاـیتما  تشه  تفه  .دوب  بیرغ 

.دوب

گنهرف ثاریم  یگنهرف و  هطساو ي  ینعی  .تسا  هدیسر  ام  هب  ینسح  میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  ام  تایاور  ام و  مولع  زا  يرایـسب 
دنتفر یتقو  طقف  .تسا  یسک  هچ  ناشیا  تخانش  یمن  مه  یسک  .تسا و  ناشیا  تایـصوصخ  نیا  .دوب  ثدحم  دوب و  ملاع  .تسا  ام 
یسک هچ  نم  دوب  هتشون  ذغاک  رد  .دندروآرد  يذغاک  کی  .دندرک  شا  هسیک  رد  تسد  تداهش  زا  دعب  دننک ، كاخ  رد  ار  شندب 

.دندرک یم  جیورت  ار  بتکم  افخ  رد  یمقر  نیا  ینعی  .متسه 
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تراـیز هک  امـش  دوـمرف : .متـسه  ير  رهـش  نم  تفگ : يدـمآ ؟ اـجک  زا  دیـسرپ  .تفر  يداـه  ماـما  تمدـخ  ير  رهـش  زا  رفن  کـی 
ترـضح اـه  هدازماـما  نیب  .تسا  هدـشن  یباوـث  نینچ  کـی  يا  هدازماـما  چـیه  يارب  .دراد  ـالبرک  تراـیز  باوـث  .ینکب  میظعلادـبع 

.دراد البرک  ترایز  باوث  میظعلادبع  ترایز  باوث  هک  دراد  یتیصوصخ  هچ  میظعلادبع 

ماما ترایز  اه  همانرب  زا  یکی  هک  یماـیا  دوبن  روهـشم  یلیخ  ًـالثم  زونه  دوب و  نیـسردم  اـملع و  ءزج  هک  یناـمز  نآ  ماـما  ترـضح 
ترـضح تسا  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  شیاـهراک  زا  یکی  هک  ییاـه  بش  نابعـش ، همین  بش  اـی  ردـق  بـش  ًـالثم  تـسا ، نیـسح 

.تفر یم  میظعلادبع 

، میظعلادبع ترضح  يّالصم  رد  تسا  تعامج  ماما  مه  نآلا  امیظع  ياقآ  تسا  میظعلادبع  ترضح  زامنشیپ  هک  ام  ناتسود  زا  یکی 
؟ يدـید یباوخ  هچ  متفگ : .مدـید  وت  يارب  یباوخ  کـی  تفگ : دیـسر  نم  هب  ناـگرزب  زا  یکی  هک  تفگ  یم  .تسا  اـم  ناتـسود  زا 

.متـسه میظعلادبع  مرح  زامن  شیپ  نم  هک  تسناد  یمن  وا  تفگ : یم  .يدش  نیـسح  ماما  مرح  زامن  شیپ  امـش  مدید  باوخ  تفگ :
نامه مه  باوخ  رد  هدمآ  ثیدح  رد  هچره  ینعی  .تسا  ثیدح  یپکوتف  اه  باوخ  یـضعب  اما  .مرادن  یباوخ  ره  هب  هدـیقع  نم  هتبلا 

.تسا

( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  رب  ینید  دیاقع  هضرع  - 2

.درک هضرع  يداه  ماما  هب  ار  شدوخ  دیاقع  ناشیا  هکنیا  یکی  .میوگب  امش  يارب  ار  مهم  راک  ود  مهاوخ  یم 

، داعم هب  عجار  ربمغیپ ، هب  عجار  .تسا  نیا  ادـخ  هب  عجار  ما  هدـیقع  نم  تفگ : .دـمآ  مهد  ماما  دزن  .ینـسح . .  میظعلادـبع  ترـضح 
وت هک  تسا  نیمه  ادخ  نید  مسق  هللاو  هَّللا » ُنیِد  ِهَّللا  اَذَـه َو  : » هک دومرف  ترـضح  .تفگ و  ار  شدـیاقع  هرود  کی  باتک ، هب  عجار 

.تسا نیمه  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  (3/ هدئام « ) انید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو   » مدرم زا  ادخ  هک  ینید  نآ  ِهِداَبِِعل » ُهاَضَتْرا  يِذَّلا   » .یتفگ
.یتسه ام  یلو  وت  ًاقح  3ص 268)  / /ج راونالاراحب « ) اّقَح اَنُِّیلَو  َْتنَأ  »
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همـساب .مراد  لوبق  ار  ینالف  نم  .دشاب  طلغ  تا  هدیقع  تسا  نکمم  .تسا  نیا  نم  هدـیقع  وگن : امـش  .تسا  سرد  کی  شدوخ  نیا 
هب اما  تسا  ییّالُم  مدآ  متفگ : اقآ ! نالف  دّلقم  تفگ : یتسه ؟ یـسک  هچ  دّلقم  وت  مدیـسرپ  یـسک  زا  نم  .يراد  شلوبق  دوخیب  یلاعت 

کی جح  رفـس  رد  اباب ! يا  متفگ : .مراد  شتـسود  نم  تفگ : .دـنک  یمن  ار  شدـیلقت  سک  چـیه  رخآ  تسا ؟ عجرم  ناشیا  لیلد  هچ 
رگا وت  متفگ : .متسه  وا  دیرم  تسه  یفراع  کی  .منک  یمن  دیلقت  نم  تفگ : یتسه ؟ یـسک  هچ  دّلقم  امـش  میتفگ : مدید  ار  یمناخ 

يروط تسا  هیقف  رگا  .دـشاب  مه  هیقف  فراع  نآ  هکنآ  رگم  .يورب  فراـع  کـی  لاـبند  یناوت  یمن  یتسه  ناملـسم  و  یتسه ، هعیش 
.مریگ یم  نیا  زا  ار  میاه  فرح  .مراد  شتسود  نم  هکنیا  .تسین  انبم  ندوب  فراع  اما  تسین 

هلأسم کی  نیا  اقآ  میوگ : یم  .منک  یم  لوبق  نم  ییوگب  وت  هچره  دیوگ : یم  هدز  گنز  یتئارق  ياقآ  دنتفگ : هدـنب  دوخ  هب  يدارفا 
یلاـعت همـساب  متفگ : .مراد  لوبق  ار  وت  نم  دـیوگ : یم  .يدـش  نم  دـیرم  دوـخیب  وـت  .ینک  هعجارم  تعجرم  هب  دـیاب  .تسا  یهقف  ي 

عجرم ینیبب  دیاب  ار  یهقف  هلأسم ي  کی  اما  .متـسه  امـش  صلخم  نآرق  زا  ییاه  سرد  ملعم  ناونع  هب  نم  .يراد  لوبق  ار  نم  دوخیب 
هب کمک  ًالصا  نم  .مهدب  ینالف  هب  مه  ار  ماما  مهس  .مهدب  ینالف  هب  ار  مسمخ  مهد  یم  صیخـشت  مدوخ  نم  اقآ  .دیوگ  یم  هچ  وت 
یم مندب  رد  ار  لوپمآ  مدوخ  .مرادن  اه  نز  لوپمآ  هب  يراک  نم  دیوگب  یـسک  هکنیا  لثم  .مرادـن  اهدـنوخآ  هب  يراک  .منک  یم  ارقف 

.ینک یم  نزو  ولیک  اب  ار  هناودنه  امش  .دشاب  هتـشاد  انبم  شا  هدیقع  دیاب  دراد  يا  هدیقع  ره  ناسنا  هکنیا  ینز ؟ یم  اجک  بوخ  .منز 
هب امش  .دراد  ینازیم  کی  يزیچره  .شکطخ  اب  ار  طخ  لوقاش ، اب  ار  هیاپ  .يزیچ . .  ره  هرخالاب  رتم ، اب  ار  هچراپ  جنـساوه ، اب  ار  اوه 
الاح مراد ، تسود  ار  نیا  نم  هن  دیوگ : یم  .دنک  یم  شدوخ  هدـیقع ي  يور  مه  تمواقم  تسا ؟ تسرد  تا  هدـیقع  نیا  لیلد  هچ 

هتشاد شتسود  لاس  تسیب  ار  یـسک  کی  مدآ  تسا  نکمم  .دراد  انبم  .دیوگب  دیوگب ، دهاوخ  یم  شلد  هچره  .مراد  شتـسود  مه 
.مینک یچیق  دیاب  هظحل  کی  رد  دشاب ،
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ناملسمان هب  ازسان  اب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دروخرب  - 3

ماما نالف ! ردام  ورب  تفگ : شرکون  هب  ع )  ) رقاب ماما  نارای  زا  یکی  .داد  ردام  شحف  شرکون  هب  شنارای  زا  یکی  دـید  ع )  ) رقاب ماـما 
وت دومرف : .تسین  ناملـسم  شردام  نیا  اما  مداد  ردام  شحف  نم  .تسین  ناملـسم  شرداـم  نیا  اـقآ  تفگ : یتفگ ! ؟ هچ  تفگ : رقاـب 

یچیق نآلا  .متسه  قیفر  وت  اب  تسا  لاس  تسیب  دومرف : رقاب  ماما  راک ! انز  ییوگب : یهدب ؟ شحف  ناملـسم  ریغ  نز  کی  هب  يراد  قح 
نآرق دـیراذگب  .دـنک  یچیق  دـیاب  هظحل  کی  رد  .دـشاب  هتـشاد  هلاس  لـهچ  قیفر  کـی  مدآ  تسا  نکمم  .دراد  یچیق  تقاـفر  .دـش 

نم تفگ : دور ، یم  جک  میهاربا  يومع  هک  دـش  نشور  هک  نیمه  ( 114/ هبوت « ) ِهَِّلل ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  : » دـیوگ یم  نآرق  .مناوخب 
رگا مه  ار  تیاـباب  ( 23/ هبوت « ) ْمُکَءابآ اوُذِـخَّتَت  ال  : » دـیوگ یم  دراد  هیآ  کی  نآرق  اـجک ؟ اـت  .دراد  زرم  مالـسا  .متـسه  ادـج  وت  زا 

.نکب وا  هب  ناسحا  .دور . .  یم  جک  يدید 

ظوفحم یفطاع  طباور  تسه  مه  رفاک  رگا  تردپ  یفطاع ، طباور  .نکب  تبحم  .نکن  تعاطا  یلو  ( 83/ هرقب « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِابَو  »
نان مه  اب  .میتسه  لیماف  نوچ  هک  تسین  روطنیا  .تسا  فرحنم  ردام  .تسا  فرحنم  اباب  .دیهدب  شوگ  دیابن  تفگ  هچره  اما  دـشاب ،

لیماـف .تسا  هدرک  توعد  اـم  زا  رخآ  .هدـن  يأر  .دـیهدب  يأر  وا  هب  درادـن  تیحالـص  ناـشیا  .دراد  عقوت  اـم  زا  .میدروخ  کـمن  و 
مادک چیه  اهنیا  .تسا  يا  هلحم  مه  .تسا  يرهـشمه  .تسا  دـنوخآ  .تسا  خیـش  .تسا  دیـس  .میدوب  هرود  مه  هاگـشناد  رد  .میتسه 
هتـشاد انعم  نامدیاقع  دیاب  ام  ( 1/ دـسم « ) ََّبت ٍبََهل َو  یبَأ  ادَـی  ْتَّبَت  : » دـیوگ یم  نآرق  .تساربمغیپ  يومع  بهل  وبا  .تسین  كـالم 

ار دیاقع  میوگ  یم  ار  مدیاقع  هرود  کی  نم  اقآ  تفگ : مهد ، ماما  .تفر  يداه  ماما  دزن  هک  تسا  میظعلادـبع  ترـضح  نیا  .دـشاب 
امـش لالدتـسا  تسا ؟ تسرد  تا  هدیقع  تفگ : یـسک  هچ  تسیچ ؟ شیانبم  امـش  هدـیقع ي  .تسا  نیا  نم  هدـیقع ي  .دـینک  کچ 

 . . .بوخ تسیچ ؟
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نایعیش هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ  - 4

.تسا ام  هعماج ي  زورما  ياهدرد  يافش  نیا  راگنا  .تسا  یمهم  مایپ  یلیخ  .اضر  ماما  مایپ  اما 

.ینسح میظعلادبع  تسا ؟ یسک  هچ  هطساو  .دهد  یم  مایپ  اضر  ماما  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

.ناسرب ام  ناتسود  نایعیش و  هب  ارم  مالس  ماَلَّسلا » )   ) َِیئاَِیلْوَأ یِّنَع  ِْغْلبَأ  »

.دننکن زاب  ناشدوخ  رد  ار  ناطیش  هار  9 ص 102 )  / ج كردتسم / « ) الِیبَس ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  ِناَْطیَّشِلل  اُولَعْجَی  َال   » وگب اهنآ  هب  ْمَُهل » ُْلق  «َو 
نیا .تسا  ناطیش  هار  دمآ  هک  یباتک  نیا  .تسا  ناطیش  هار  قیفر  نیا  .تسا  ناطیش  هار  يد  یـس  نیا  .تسا  ناطیـش  هار  هراوهام  نیا 

.تسا ناطیش  هار  نیا  يدرک  ادیپ  ینالف  اب  هک  یقیالع 

.دنهدن ذوفن  ناشحور  رد  ار  ناطیش  ینعی  الِیبَس » ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  ِناَْطیَّشِلل  اُولَعْجَی  َال  »

ناطیـش يارب  مارح  دـمآرد  نیا  .تسا  مارح  دـمآرد  کی  مارح ! لام  .هریغ  تسود و  هلجم ، ملیف ، باتک ، یـصخش ، قیالع  قیرط  زا 
5 ص  / ج یفاـک / « ) هَّیِّرُّذـلا ِي ِیف  ُنِیبَـی  ِماَرَْحلا  ُبْسَک   » .ار وت  لـسن  مه  دـنک ، یم  بارخ  ار  تدوخ  مه  مارح  دـمآرد  نوـچ  .تسا 

.تسا مارح  دمآرد  نیا  اما  تسا ، مه  دمآرد  هدش ، ادیپ  یهار  هلب  .دراد  یبوخ  دمآرد  هدش  ادیپ  یهار  کی  اقآ  وگن : ( 124

.دنیوگب تسار  وگب : ثیِدَحْلا » یِف  ِقْدِّصلاِب  ْمُهْرُم    »

همه ادخ  .دمآ  ام  لزنم  نامهم  کی  .دور  یم  شگنر  وگب : دور ؟ یمن  ای  دور  یم  شگنر  نیا  .دـنیوگب  تسار  دـننز  یم  هک  فرح 
؟ غورد اـی  ییوگ  یم  تسار  تفگ : نم  ياـقآ  اـقآ ! جاـح  هلب  تفگ : يدروخ ؟ اذـغ  تفگ : وا  هب  مردـپ  .دـنک  تمحر  ار  تاوما  ي 

ملعم .دیوگب  تسار  راجن  .دیوگب  تسار  انب  .دـیوگب  تسار  يرازاب  .مییوگب  تسار  مینز  یم  فرح  .دـییوگب  تسار  غورد ! تفگ :
« يرْدَأ ْنِإ   » .وگب مدرم  هب  ُْلق »  » .متـسین دلب  یهاوخ  یم  ار  شتـسار  ینک ؟ یم  نم  زا  لاؤس  .متـسین  دلب  دنیوگب : همه  .دیوگب  تسار 
؟ دراد یلاکـشا  هچ  .متـسین  دلب  وگب  دیوگ : یم  ربمغیپ  هب  ادخ  .متـسین  دلب  يرْدَأ » ْنِإ  : » وگب مدرم  هب  دیوگ : یم  ربمغیپ  هب  ( 25/ نج )

.دننکن تناما  هب  تنایخ  وگب : مدرم  هب  دومرف : اضر  ماما  هَناَمَْألا ي » ِءاَدَأ  َو   » .منیب یم  منک  یم  یسراو  .مناد  یمن  ار  نیا  نم  اقآ 
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ناناوج تیبرت  رد  دیتاسا  ناملعم و  هفیظو ي  - 5

تناما اهنیا  تسا و  نم  رایتخا  رد  هچب  نویلیم   14 دیوگب : دیاب  .متسه  ریبد  ای  .متسه  ملعم  نم  دیوگب : دناوت  یمن  یـشرورپ  شزومآ 
هناخ و هعرزم و  هک  تسین  یسک  راد  هیامرس  .دراد  یلاقو  جرب  هکس و  هک  تسین  یـسک  راد  هیامرـس  .دنتـسه  هیامرـس  اهنیا  .دنتـسه 

يارب ارچ ؟ .متسه  هدنب  اهراد  هیامرس  زا  یکی  ناریا  رد  دیناد  یم  نآلا  .دراد  رایتخا  رد  خم  هک  تسا  یسک  راد  هیامرس  .دراد  نیـشام 
ار مدرم  زغم  هک  یـسک  نآ  .تسا  نم  ياه  فرح  رایتخا  رد  خم  رفن  رازه  اهدص  اه ، نویلیم  منز ، یم  فرح  یتقو  هعمج  بش  هکنیا 

يربنم هاگشناد ، دیتاسا  .دنشاب  هتـشاد  ار  ناشدوخ  ردق  اه  یـشرورپ  شزومآ و  .دراد  الط  هک  یـسک  نآ  هن  .تسا  راد  هیامرـس  دراد 
زغم هیامرـس ، دراد ، رایتخا  رد  ار  زغم  سکره  .دـنناشن  یم  نویزیولت  ياپ  ار  يدارفا  ملیف  کی  اب  هک  اهزاس  ملیف  اه ، تسد  هب  ملق  ، اـه

.تسا دامج  نتـشاد  ناسنا  .تسین  هیامرـس  نتـشاد  دامج  .تسا  دامج  ـالط  .تسا  داـمج  مشیربا  تسا و  مشپ  هک  یلاـق  .تسا  مدرم 
هب ار  دود  تایناخد  هرادا ي  .دننکن  طولخم  تایناخد  هرادا ي  اب  ار  ناشدوخ  اه  یشرورپ  شزومآ و  .کی . .  اب  ار  ناتدوخ  تقوکی 
هب دود  ای  میناسرب  زغم  هب  ملع  هک  يراـک  نیب  تسا  قرف  .دـناسر  یم  زغم  هب  ملع  هاگـشناد  شرورپ و  شزومآ و  .دـناسر  یم  اـه  هیر 

.میناسرب هیر 

شقوقح تسا  تایناخد  هرادا ي  نم  مناـخ  ردارب  نم ، قاـنجاب  .دوش  رتشیب  تقوقح  یـشاب  تاـیناخد  هرادا ي  امـش  تسا  نکمم  هلب 
؟ ینک یم  هچ  وت  .دنک  یم  هچ  وا  بوخ  هلب ، .تسا  نم  زا  رتشیب  نالف 
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: وگب نم  نایعیش  هب  میظعلادبع  دومرف : اضر  ماما 

.دشاب تسار  ناشیاه  فرح  - 1

.دننکن تنایخ  ار  تناما  - 2

.دننزن فرح  وگب  مِهِینْعَی » َال  اَمِیف  ِلاَدِْجلا  ِكَْرت  ِتوُکُّسلِاب َو  ْمُهُْرم  - » 3

ییاهزیچ .دینکن  لادج  .نزن  يرادـن  فرح  .میـسیونب  تسه  هچره  تسا  مزال  رگم  دـیایب ؟ تنرتنیا  رد  تسا  هچره  تسا  مزال  رگم 
دصراهچ دیوگ : یم  یکی  تسا ؟ رتم  دنچ  نلاس  نیا  اقآ  هک  مینیشن  یم  .دینزن  هناچ  تسین  ریـصب  تسین و  قیمع  امـش  تاعالطا  هک 

یم تمیق  ار  مدرم  هناخ ي  هک  يراد  راک  هچ  دزرا ؟ یم  دـنچ  ینالف  هناخ ي  ـالاح ! اـباب  .تسین  مه  رتم  دصیـس  هن ! مییوگ : یم  رتم !
؟ ینک

.دنیوگن دروخ ، یمن  ناشدرد  هب  هک  ار  ییاه  فرح  هک  وگب 

.دننکن رهق  هعماج  رد  .دنورب  رگیدمه  ندید  وگب  هَرَواَزُْملا ي » ٍضَْعب َو  یَلَع  ْمِهِضَْعب  ِلاَْبقِإ  «َو 

یکی دهد ، یم  يراطفا  اقآ  کی  یتقو  .تسا  هدش  یسایس  اه  يراطفا  یتح  یـسایس  ياهطخ  .تسا  هدش  هکت  هکت  ام  هعماج ي  نآلا 
رد یـسایس  طخ  یتح  ینعی  .دـنک  یمن  توعد  حانج  نآ  زا  یکی  دـهد ، یم  يراطفا  مه  حانج  نآ  .دـنک  یمن  توعد  حاـنج  نآ  زا 

.دننک ترایز  هِرِواُزم »  » .دنورب رگیدمه  ندید  وگب  .تسا  هدرک  ذوفن  مه  يراطفا  درز  هلش  امرخ و 

.دیوش یم  کیدزن  نم  هب  دیور ، یم  هک  رگیدمه  ندید  دومرف : اضر  ماما  َّیلِإ » َهبُْرق ٌي  َِکلَذ  َّنِإَف  »

شیاه هّچب  دـنیب  یم  دـنک  یم  هاگن  هک  ییاباب  لثم  .مرب  یم  تذـل  نم  دینیـشن  یم  مه  رانک  اما  .تسا  فلتخم  امـش  ياه  هقیلـس  ولو 
مه هب  هک  تسا  نیا  اه  یتشهب  تمالع  یمنهج ، ای  دیتسه  یتشهب  دینیبب  دیتساوخ  رگا  ًالـصا  .دننز  یم  فرح  تبحم  اب  مه  اب  دـنراد 
یم نآرق  .دنهد  یم  شحف  مه  هب  دیدید  رگا  اما  .مه  اب  همه  مالس ! مالس  مالس  (26/ هعقاو « ) ًامالَس ًامالَس  ًالیق  َّالِإ   » .دنیوگ یم  دورد 

.دنتسه یمنهج  اهنیا  دیوگ :
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رگید ًالـصا  دش ، دب  هعماج  یتقو  .دنک  یم  تنعل  وا  هب  وا  دنک ، یم  تنعل  وا  هب  نیا  ( 38/ فارعا « ) اهَتْخُأ ْتَنََعل  هَّمُأ ٌي  ْتَلَخَد  امَّلُک  »
زا لبق  تسا  لاس  یس  نم  تسه  هلمج  کی  .دننک  یم  یـسایس  لیلحت  ار  اه  فرح  همه ي  .دهد  یمن  شوگ  یـسک  ینزب  یفرح  ره 

.تسا نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  تسین  نم  يارب  .میوگ  یم  میاه  ینارنخس 

: تفگ یـسک  کی  يوقتلا » ینمهلا  و   » .دوش تیاده  نم  قطن  ینعی  يدهلاب » ینقطنا  یهلا  : » دیوگ یم  .تسا  قالخالا  مراکم  ياعد 
مه شیاـه  هون  زا  یکی  .تسا  يدـه  شیاـه  هون  زا  یکی  نوچ  يدـهلاب ؟ » ینقطنا  یهلا   » دـیوگ یم  هچ  يارب  یتئارق  نیا  دـیناد  یم 

منهذ هب  هک  يزیچ  نم  رخآ  اه ! فاصنا  یب  يا  .درب  یم  ار  شیاه  هون  مسا  ینمهلا » يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  : » دـیوگ یم  .تسا  ماهلا 
؟ تفرگ وا  یبساک  مناد  یمن  ارچ  یناد  یم  دروآ ؟ يأر  ارچ  یناد  یم  تسا ؟ غولـش  وا  رود  ارچ  یناد  یم  .دـننک  یم  لیلحت  هدـماین 

ینالف هناخ ي  ینالف  ارچ  یناد  یم  .دننیـشن . .  یم  روطنیمه  دش ؟ قفوم  شتکرـش  ارچ  یناد  یم  دش ؟ نارگ  شا  هناخ  ارچ  یناد  یم 
.دننیشن یم  روطنیمه  .درادن  ربخ  شحور  تفر ؟

رگیدکی تیصخش  بیرخت  هقرفت و  زا  يرود  - 6

نم هب  دیهاوخ  یم  رگا  َیلِإ » َهبُْرق ٌي  َِکلَذ  َّنِإَف   » .رگیدمه ندید  دنورب  وگب  اه  هعیـش  هب  دومرف : ینـسح  میظعلادبع  هب  ع )  ) اضر ماما 
.دیورب رگیدمه  ندید  دیوش ، کیدزن 

اُولَغْـشَی اـَل  َو   » .بیرخت ینعی  قیزمت »  » .تسا نآرق  رد  ( 7/ ابس « ) قَّزَمُم َّلُک  « ، » قیزمَت « » اضَْعب ْمِهِـضَْعب  ِقیِزْمَِتب  ْمُهَـسُْفنَأ  اُولَغْـشَی  َال  «َو 
« اضَْعب ْمِهِضَْعب  ِقیِزْمَِتب  ْمُهَسُْفنَأ 
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.دینکن بارخ  ار  رگیدمه 

.دینکن بارخ  ار  رگیدمه  .دنک  یم  بارخ  ار  وا  نیا  .دنک  یم  بارخ  ار  نیا  وا  اضَْعب » ْمِهِضَْعب  ِقیِزْمَت   » دینکن لوغـشم  اُولَغْـشَی » َال  «َو 
قداص ماما  .تسین  رـضاح  سک  چیه  .دیلامب  هبعک  هب  نجل  کی  هک  یطرـش  هب  مرب  یم  هکم  ار  امـش  نم  دیوگب  امـش  هب  یـسک  رگا 
نجل بوخ  یلامب ؟ هبعک  هب  نجل  یتسین  رـضاح  روطچ  .تسا  رتزیزع  مه  وت  زا  نمؤم  يوربآ  دومرف : دـعب  .یتسه  زیزع  هبعک  دومرف :

.ییوگب دهاوخ  یم  تلد  هچره  .لامن  مه  مدرم  يوربآ  هب 

روهـشم اهتنم  .متـسه  ینآرق  ملعم  کی  .متـسه  ریفـس  هن  .متـسه  لیکو  هن  .میتسه  ریزو  هن  نم  .دیوگ  یم  دهاوخ  یم  هچره  سکره 
، ژاساپ نیا  .تسا  ینالف  يارب  جرب  نیا  هعرزم ، .مرادن  تکرش  نآ  رد  يا  هرذ  نم  هک  دننک  یم  لصو  نم  هب  هناخراک  ردقنیا  .متسه 

.مناد یمن  مدوخ  مراد  نز  اـت  دـنچ  نم  .تسین  يروط  هکنیا  ـالاح  .مناد  یمن  مه  مدوـخ  مراد  زیچ  همه  نم  يرادواـگ ، يرادـغرم ،
ياقآ مناخ  نم  .درادن  یطبر  امـش  هب  دیوگ : یم  يور ؟ یم  هفرط  کی  ارچ  هتفگ : هتفرگ  ار  مناخ  يولج  سیلپ  نوچ  راضح ) هدنخ  )

تاباختنا رد  موش  مه  بارخ  الاح  .متـسین  یـسک  ًالـصا  نم  الاح  .دنیوگ  یم  روطنیمه  .دیریگب  ار  وا  راضح ) هدـنخ   ) .متـسه یتئارق 
يارب مراد  هچره  .دنیوگ  یم  دـهاوخب  ناشلد  هچره  .دـننک  یمن  لو  مدرم  یلو  .متـسه  نآرق  ملعم  کی  نم  .مهاوخب . .  يأر  هکنیا 

لوا زا  .مرادن  الاح  هک  هن  .تسا  یـسک  هچ  يارب  هناخراک  نیا  دـنیوگ : یم  روطنیمه  .متـسشن  نآ  رد  هک  يا  هناخ  زج  مدرم  همه ي 
، هتخورف هدوب  کیرش  زورید  ات  دنیوگب : تسا  نکمم  رخآ  .مدوبن  کیرش  یسک  اب  الاح  ات  مرمع 
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هتـشذگ همه  زا  الاح  .متـشادن  یتکارـش  چیه  یـسک  اب  الاح  ات  مرمع  لوا  زا  هن  .متـسین  کیرـش  نم  دـیوگ : یم  هدـمآ  نویزیولت  رد 
نیا ویدار  ات  .دوش 43  یمن  يروـط  چـیه  ًاـقافتا  موـش ؟ یم  بارخ  نم  ینکب  تبیغ  رگا  ینک  یم  رکف  .تسین  وـت  تسد  نم  يوربآ 
یم عافد  نمؤم  زا  ادخ  ( 38/ جح « ) اُونَمآ َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیوگ یم  هداد  لوق  ادخ  نوچ  .تسین  يروط  دندز ، تمهت  همه 

، میتشاد تکلمم  رد  يزیزع  نیلوئـسم  هچ  ام  .متـسین  مه  یـسک  نم  .دـنک  یم  عافد  نم  زا  ادـخ  مشاـب  اُونَمآ » َنیذَّلا   » رگا نم  .دـنک 
هچ درب ؟ ییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  تساجک ؟ شا  هدنورپ  تساجک ؟ شا  هدنورپ  مینیبب  ایب  .دندروخ  دندرب ، .دـندش  بارخ  یکلا  یکلا 

.دیربن ار  رگیدمه  يوربآ  تسا ؟ هدرک  تباث  یسک 

نمؤم يوربآ  نتخیر  رطاخ  هب  اضر  ماما  نیرفن  - 7

« َهبِّذَُعِیل َهَّللا  ُتْوَعَد  ِیئاَِیلْوَأ  ْنِم  ًاِّیلَو  َطَخْسَأ  َِکلَذ َو  َلَعَف  ْنَم  ُهَّنَأ  یِسْفَن  یَلَع  ُْتَیلآ  یِّنِإَف  »

.مدرک دهعت  .دزیرب  ار  نایعیش  يوربآ  هک  یسک  هب  منک  یم  نیرفن  نم  دومرف : اضر  ماما 

یگدـنز هب  اـیند  رد  باَذَْـعلا » َّدَـشَأ  اَْینُّدـلا  ِیف  َُهبِّذَُـعِیل  « ؟ هچ هک  منک ، یم  اـعد  َهَّللا » ُتْوَعَد  ، » دزیرب ار  ینمؤم  يوربآ  هک  یـسک  هک 
.دیآ یم  درد  شلد  اضر  ماما  یلیخ  نیِرِساَْخلا » َنِم  هَرِخْآلا ِي  ِیف  َناَک  َو  ، » دوش راتفرگ  یتبکن 

هک یـسک  هب  مدرک  نیرفن  اضر  ماـما  نم  .دـیزیرن  ار  رگیدـمه  يوربآ  وگب  نم  نایعیـش  هب  دومرف : ینـسح  میظعلادـبع  هب  اـضر  ماـما 
نیا اباب  ییوگب : هییاضق  هوق ي  هب  دـیاب  .يزیرب  ار  شیوربآ  يرادـن  قح  امـش  يراد ، لیلد  هزات  .دزیرب  لیلد  نودـب  ار  یـسک  يوربآ 

.دینک مادقا  شریسم  زا  يراد  لیلد  هچره  دروخ و  درب و  هدنورپ !
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یسک نآ  تسا ؟ لداع  تیاس  رگم  .تسا  هدرک  طلغ  تیاس  یلاعت  همـساب  هدمآ ! اه  تیاس  رد  اقآ  هلب ! تفگ : دوش  یمن  تنرتنیا  رد 
گنز نم  .تسا  هتفگ  نینچ  زیچ  نـالف  هب  عجار  تیاـس  رد  اـقآ  دـنتفگ : زورید  .تسا  هتفگ  غورد  دـنک  یم  تیاـس  دراو  ار  نیا  هک 

ود ره  سییر  هب  نم  .تسا  هدرک  ار  هلماعم  نالف  تاسیـسأت  نالف  اب  ترازو  نالف  .تسا  هدرکن  ام  زا  يدـیرخ  ًالـصا  اقآ  تفگ : .مدز 
گنز تیاس  سییر  هب  .دـیوگ  یم  غورد  تیاس  بوخ  تفگ : .تسا  هدـمآ  تیاـس  رد  میتفگ : .تسا  غورد  هللاو  تفگ : مدز  گـنز 

هب منک  یم  نیرفن  مدرک  دهعت  نم  دومرف : اضر  ماما  دـیآ ؟ یم  اه  تمهت  نیا  زا  وت  ریگ  زیچ  هچ  يرادـن ؟ ای  يراد  نید  اقآ ، هک  مدز 
ار اه  بوخدنوادخ  ِهب » كَرْشَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمِِهئیِسُم  ْنَع  َزَواََجت  ْمِِهنِـسْحُِمل َو  َرَفَغ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  ْمُْهفِّرَع  َو   » .دزیرب ار  هعیـش  يوربآ  هک  یـسک 

« ِیئاَِیلْوَأ ْنِم  ًاِّیلَو  يَذآ  ْوَأ  ، » دشاب كرشم  ای  هک  یسک  رگم  دشخب ، یم  مه  دب  نایعیش  ياهدب  زا  دشخب ، یم 

ار ینمؤم  هک  يا  هعیش  .دوش  كرشم  هک  يا  هعیـش  هعیـش ! مقر  ود  زج  دشخب  یم  ار  نایعیـش  همه ي  ادخ  دومرف : اضر  ماما  ربکا ! هللا 
.دراد اضر  ماما  زا  مایپ  .تسا  ینسح  میظعلادبع  ترضح  تداهش  بش  هک  تسا  يا  هعمج  بش  ِیئاَِیلْوَأ » ْنِم  ًاِّیلَو  يَذآ   » .دنک تیذا 

ْوَأ « ، » ِیئاَِیلْوَأ ْنِم  ًاِّیلَو  يَذآ  ْوَأ  « ، » ِهب َكَرْشَأ  ، » دوش كرـشم  هک  يا  هعیـش  هورگ ! ود  زج  دشخب  یم  ار  هعیـش  ادخ  دومرف : اضر  ماما 
َُهل ُرِفْغَی  َال  َهَّللا  َّنِإَف   » .دشاب هاوخدب  شلد  رد  ینعی  .دوش  بارخ  ینالف  دهاوخب  شلد  ًالصا  .دشاب  هاوخدب  شلد  رد  ای  اءوُس » َُهل  َرَمْضَأ 
هک یـسک  ِِهْبلَق » ْنَع  ِناَمیِْإلا  ُحوُر  َعُِزن  اَّلِإ  َو   » .ددرگرب ندرک  تیذا  زا  هکنیا  زج  دـشخب ، یمن  ار  یمدآ  نینچ  کی  ادـخ  عِجْرَی » یَّتَح 

.دریگ یم  شبلق  زا  ار  نامیا  حور  دنوادخ  ِِهْبلَق » ْنَع  ِناَمیِْإلا  ُحوُر  َعُِزن   » دنک بیرخت  ار  ینمؤم  دنک ، تیذا  ار  ینمؤم 
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دراد تسود  ًاـبلق  دراد ، تسود  ینعی  .تسا  هاوخدـب  شلد  رد  هک  یـسک  .درادـن  رتکد  سناـسیل و  ملپید و  قوف  هللا و  تیآ  هب  راـک 
.دوش بارخ  ینالف 

یم اـت  .مهد  یمن  شوگ  ار  اهدـنوخآ  یقاـب  .مهد  یم  شوگ  ار  وت  ياـه  هماـنرب  نم  یتـئارق  ياـقآ  ییوگ : یم  يدیـسر  نم  هب  اـمش 
شوگ ارم  همانرب ي  وت  الاح  .مرادن  نید  نم  دوش  یم  مولعم  دیآ  یم  مشوخ  ملد  رد  رگا  مهد  یمن  شوگ  ار  اهدنوخآ  یقاب  ییوگ :

اه یقاب  .دنراد  داوس  مه  اه  یقاب  بوخ  هن  وگب : .منک  یم  شوماخ  ار  اه  یقاب  نم  هن  ییوگ ، یم  ار  اه  یقاب  ارچ  مرکشتم ! یهد ، یم 
فرح رد  یهاگ  نم  تسا  نکمم  الاح  .تسا  رتشیب  ناش  یملع  ناش ، یبالقنا  هقباس ي  .تسا  رتشیب  نم  زا  ناشداوس  ناـشیاه  یلیخ 

یم نم  ثحب  ياپ  رفن  راهچ  ًالثم  یلیلد  کی  هب  الاح  .مسیون  یم  هایس  هتخت  يور  ای  .دننز  یم  يدنخبل  میوگ ، یم  يزیچ  کی  میاه 
.موش یم  لاحـشوخ  منک ، یم  شوماخ  ار  نآ  ییوگ  یم  نم  هب  امـش  هکنیا  زا  نم  و  ینک ، یم  شوماخ  ار  ینالف  هکنیا  اـما  دننیـشن ،

ار یقاب  .تسا  بوخ  وت  رعـش  .نک  لو  ار  رگید  ياه  هسردم  .تسا  يا  هسردـم  بوخ  وت  هسردـم ي  .تسا  دـب  شا  یلاحـشوخ  نیا 
.دـننک و یم  طوقـس  نارگید  هکنیا  زا  دـنرب  یم  تذـل  هک  یناـسک  ینعی  .نک  لو  ار  اـه  یقاـب  تسا ، بوخ  ینـالف  ياذـغ  .نک  لو 

« ِیتَیَالَو ْنَع  َجَرَخ  َو  « ، » ِِهْبلَق ْنَع  ِناَمیِْإلا  ُحوُر  َعُِزن   » دنوش یم  حرطم  ناشدوخ 

يا هرهب  بیـصن و  چـیه  ام  تیـالو  رد  اَِـنتَیَالَو » ِیف  ٌبیُِـصن  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو   » .دنتـسه نوریب  تیبلها  تیـالو  زا  اـهنیا  دومرف : اـضر  ماـما 
؟ دوش یم  جراخ  نید  زا  مدآ  يروطچ  .دشاب  هدیسر  اجنیا  هب  یسک  هک  مرب  یم  هانپ  َِکلَذ » ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َو   » .دنرادن
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جورخ ناملسم  ندرک  بارخ  .مینک  بارخ  لیلد  نودب  ار  ینمؤم  .میوشب  كرشم  میوش ؟ یم  جراخ  نید  زا  هنوگچ  .باوج  لاؤس و 
يدب يالب  کی  ایند  رد  ینعی  باذع ، نیرت  تخـس  باَذَْعلا » َّدَشَأ  اَْینُّدلا  ِیف  َُهبِّذَُعِیل   » .دنک یم  نیرفن  اضر  ماما  .تسا  تیالو  رادم  زا 

: مییوگب میدینـش  يزیچ  کی  رگا  .مینکن  بیرخت  ار  رگیدـمه  تسا  لاس  زاغآ  .تسا  بیرخت  هجیتن ي  همه  اهنیا  .دوش  یم  راـتفرگ 
ياه فرح  ییوگ ؟ یم  نم  هب  قاتا  رد  ارچ  يرادن  دنس  .وگب  هاگداد  .وگب  يرتسگداد  هب  ورب  يراد  دنس  ییوگ ؟ یم  نم  هب  ارچ  اقآ 
کی ییوگ ؟ یم  قاتا  نیا  رد  ارچ  تسا ، لیلد  یب  رگا  یتفرن ؟ يرتسگداد  ارچ  تسا ، لیلد  اب  رگا  .لیلد  یب  ای  تسا ، لیلد  اب  ای  امش 
.دنزپ یم  وت  يارب  رخآ  تفگ : هچ ؟ نم  هب  .دنزپب  بوخ  تفگ : .دـنزپ  یم  شآ  اج  نالف  اقآ  تفگ : یـسک  کی  يولهپ  دـمآ  یـسک 

یم نم  قاـتا  رد  ارچ  يراد  لـیلد  هچ ! وت  هب  دـنزپ  یم  نم  يارب  .هچ  نم  هب  دـنزپ  یم  شآ  هچ ! وت  هب  دـنزپ  یم  نم  يارب  رگا  تفگ :
بـش ره  مناخ  نیا  دنداد ، يروک  رهوش  کی  هب  ار  ینز  کی  ییوگ ؟ یم  نم  هب  زاب  ارچ  يرادـن  لیلد  .وگب  يرتسگداد  ورب  ییوگ ؟

.مراد یلکش  هچ  نم  ینادب  رگا  .مراد  یتروص  هچ  ینادب  رگا  .متسه  گنشق  ردقچ  نم  یناد  یمن  اقآ  تفگ : یم  .تسشن  یم 

هک بشره  تسا  هام  دـنچ  مناخ  تفگ : .دـش  هتـسخرهوش  بش  کـی  .تفگ  یم  درم  نیا  يارب  شدوخ  ییاـبیز  زا  بش  ره  نز  نیا 
وت اهراد  مشچ  يدوب  لگشوخ  ردقنیا  وت  رگا  اما  .منیبب  مرادن  مشچ  هک  نم  .ییوگ  یم  تدوخ  ياه  ییابیز  زا  ینیـشن  یم  نم  رانک 

.یتسین لگشوخ  تسادیپ  دنتشاذگ  نم  يارب  ار  وت  هک  نیمه  .دندوب  هدرب  ار 
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درک و هچ  ینالف  دیوگ : یم  دیآ  یم  يا  هسلج  کی  رد  ای  .تسا  هاگشناد  داتسا  ملعم  سالک ، رس  ًالثم  دنیآ  یم  دنتسه  يدارفا  الاح 
هدـنورپ اقآ  وگب : .وگب  ار  اه  فرح  نیا  یـضاق  دزن  ورب  بوخ  يراد ، لـیلد  ًاـعقاو  وت  رگا  نیبب  اـقآ  مییوگ : یم  .درک  هچ  درک و  هچ 

یـضاق هن  نم  بوـخ  ییوـگ ، یم  نم  هب  يدـمآ  هک  نیمه  .یتـسین  لگـشوخ  تسادـیپ  ییوـگ  یم  نم  هب  هک  نیمه  .تسا  نـیا  شا 
رگا .تسا  هییاضق  هوق  دراد ، هیاپ  وت  فرح  رگا  .درادن  هیاپ  وت  فرح  تسادیپ  سپ  .تسا  تتسد  هدنورپ  وت  هن  ناتـسداد ، هن  متـسه ،

هییاضق هوق ي  هب  هکنیا  ياج  هب  دنـسیون  یم  تیاس  رد  ار  اـه  فرح  نیا  هکنیا  لـیلد  ًالـصا  ییوگ ؟ یم  نم  هب  ارچ  درادـن ، هیاـپ  مه 
 . . .لاح ره  هب  .دنیوگ  یم  هک  نیمه  هلماعم ، نالف  دادرارق ، نالف  دروخ و  درب و  ینالف  دنیوگب :

رد .دـیتسه  رود  ادـخ  تیالو  زا  .دـننک  یم  ناتنیرفن  دـیزیرب ، ار  رگیدـمه  يوربآ  .دـیزیرن  ار  رگیدـمه  يوربآ  داد ، ماغیپ  اضر  ماما 
اـضر ماما  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .دراد  رطخ  یلیخ  نتخیر  وربآ  .دـیرادن  یبیـصن  ترخآ  رد  .دـیوش  یم  دـیدش  باذـع  اـیند  نیمه 

.ینسح میظعلادبع  قیرط  زا  دومرف 

ظفح ار  رگیدمه  يوربآ  هک  هدب  ام  هب  ییاوقت  کی  .زرمایب  شخبب و  ار  ام  هتـشذگ ي  میتخیر  ار  یـسک  يوربآ  هچره  ایادخ  بوخ 
یمن رپ  شیاج  هدرم  تشوگ  اما  .دوش  یم  رپ  شیاـج  ینکب  ار  هدـنز  تشوگ  .تسا  هدرم  تشوگ  ندروخ  لـثم  نتخیر  وربآ  .مینک 

مه وربآ  .دوش  یمن  رپ  شیاـج  ینکب ، هدرم  زا  هدرم  تشوگ  .يروخب  ار  هدرم  تشوگ  هک  تسا  نیا  تبیغ  هتفگ : نآرق  اذـلو  .دوـش 
.دوش یمن  رپ  شیاج  رگید  تفر  هک  وربآ  یلو  .دوش  یم  هتخاس  دوش  بارخ  هناخ  .دوش  یم  ادـیپ  شیاج  دوش  مگ  لوپ  تخیر ، هک 

، گرگ .مینک  یم  يروخ  هدرم  یلیخ  اـم  .دـناد  یم  هدرم  تشوگ  ندروخ  هدرم و  تشوـگ  ندـنک  لـثم  ار  نتخیر  وربآ  نآرق  اذـلو 
هوق دراد  لیلد  سکره  .مینکن  یـشورف  نید  دوخ  یب  میـشاب  بظاوم  .دنریگ  یم  زاگ  ار  رگیدـمه  اه  مدآ  اما  .دروخ  یمن  ار  گرگ 

ره .متـسه  روذـعم  مهدـب  شوگ  ار  امـش  ياه  فرح  هکنیا  زا  تسین  لیلد  نوچ  نم  اقآ  دـیوگب : درادـن ، لـیلد  سکره  .هییاـضق  ي 
َو ، » مشچ َرَـصَْبلا » َو  ، » شوگ عْمَّسلا » َّنِإ  : » دیوگ یم  نآرق  .دیهدن  شوگ  ار  یفرح  ره  .دـیناوخن  ار  يا  همانزور  ره  .دـینیبن  ار  یتیاس 

دیاب .مینیـشنب  دیابن  .میدینـش  ام  تفگ و  الاح  هک  تسین  روطنیا  ( 36/ نونمؤم « ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َکـِئلوُأ  ُّلُـک  ، » حور بلق و  داؤُْفلا »
دوش یم  رگم  تسشن ؟ ییویدار  ره  ياپ  دوش  یم  رگم  .میدینش  مه  ام  تفگ و  وا  الاح  .ینزب  مه  هب  ار  هسلج  دیاب  .يورب  يوش  دنلب 
 . . .ام نمشد  .دنتسه  ام  نمشد  .دشاب  یمالسا  يروهمج  نت  هب  رس  دنهاوخ  یمن  اهروشک  زا  یضعب  ًالصا  تسـشن ؟ يرابخا  ره  ياپ 

مدرم هک  تسا  نیا  شضرغ  نآ  .تسین  حالصا  شضرغ  دیوگ  یم  هکنیا  اما  .میراد  بیع  کی  رازه و  .میرادن  بیع  مییوگ  یمن  ام 
یتریـصب ام  هب  ایادخ  .تسا  ام  نمـشد  وا  .دزادنایب  رگیدمه  مشچ  زا  ار  مدرم  .دنک  فیعـضت  ار  ماظن  .دنک  دـیما  ان  .دـنک  سویأم  ار 

.میزیرن تهج  نودب  ار  رگیدمه  يوربآ  هک  نک  تمحرم 
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« هتاکرب هللا و  همحر ي  مکیلع و  مالسلاو  »

qaraati.ir: عبنم

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یملع  داهج 

هراشا

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  یملع  داهج 

مولع هدنفاکش 

رد بلطم  نیا  .تسا  هدـش  هداد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  طـسوت  مولع  هدنفاکـش  رقاـب و  بقل 
، همغلا فشک  یشک ، لاجر  راونالا ، راحب  دننام : ییاهباتک  رد  هعیش  عبانم  رد  تسا ؛ هدش  لقن  ینس  هعیش و  قیرط  زا  يرایسب  تایاور 

خیراوت یف  نامزلا  هآرم  ياهباتک : رد  تنـس  لها  عبانم  رد  .رابخالا و  نویع  دـیفم ، صاصتخا  یـسوط ، خیـش  یلاـما  قودـص ، یلاـما 
(. ص 337  ) يزوج نبا  صاوخلا  هرکذت  ص 64 ،)  ) راصتخالا هیاغ  رکاسع ، نبا  خیرات  ص 78 ،) ج 5 ،  ) نایعالا

: دیوگ یم  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج 

نم هیبش  نم و  ماـنمه  هک  دـید  یهاوخ  ارم  نادـناخ  زا  یـصخش  نم  زا  دـعب  : " دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  يزور 
تسا

(." دوشگ دهاوخ  مدرم  يور  هب  ار  شناد  ياهرد  وا  و   ) ینتفاکش دفاکش ، یم  ار  ملع  ًاْرَقب  ؛ َْملِْعلا  ُرُْقبیَو  "

.دوب هدوشگن  ناهج  هب  مشچ  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زونه  هک  درک  ار  ییوگشیپ  نیا  ینامز  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

نآ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  طـسوت  موـلع  هدنفاکـش  رقاـب و  بقل  هک  تسا  تامّلـسم  زا  نیخروـم  نـیب  تـفگ  ناوـت  یم 
(1  ) .تسا هدش  هداد  ترضح 

ار شیوخ  یملع  داهج  درب و  ار  هرهب  نیرتشیب  هدـمآ  شیپ  تصرف  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یملع  داـهج 
: تسا نییبت  لباق  شخب  هس  رد  ترضح  یملع  داهج  .درک  زاغآ 
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مولع يریگارف  هب  قیوشت  .فلا 

رد دنک ، ادیپ  جاور  ملع  هعماج ، رد  دهاوخب  رگا  .تسا  رکف  يزاس  ملاس  يزاس و  هشیدنا  يراک ، تیلاعف و  لمع و  ره  ساسا  هیاپ و 
.دوش يزاس  هشیدنا  ...و  نآ  تافآ  و  ملع ، يریگارف  زا  دارم  املع ، تمظع  شزرا و  شناد ، يریگارف  تیمها  هرابرد  دیاب  لوا  ماگ 

نایب هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ینارون  راب و  رهگ  نانخس  هتـشادرب و  ثیداحا  نایب  اب  یبوخ  هب  ار  لوا  ماگ  نیا  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح 
.تسا هدرک 

: دومرف ملع  يریگارف  هب  قیوشت  دروم  رد 

، نید ندـیمهف  زیچ :) هس  رد   ) لامک مامت  لاـمک  ( 2 (؛ ِهَشیعَْملا ُریدـْقَت  ِهَِبئاَّنلا َو  یَلَع  ُْربَّصلا  ِنیّدـلا َو  ِیف  ُهُّقَفَّتلا  ِلامْکلا  ُّلک  ُلاـمْکلَا  "

" .تسا تشیعم  يریگ  هزادنا  اهیتخس و  رب  يرابدرب 

: دومرف لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  مولع  يریگارف  شور  هرابرد  ترضح  نآ 

(3 (؛ ْمَُهل ُبیجُْملاَو  ُعِمَتْسُْملا  ُمِّلَعُْملا َو  ُِلئاَّسلا َو  ٌهََعبْرَا  ِهیف  ُرَجْؤی  ُهَّنِاَف  ُهَّللا  ُمکُمَحْری  اُولَئْساَف  ُلاؤُّسلا  اَهُحاتْفِم  ُِنئازَخ َو  ُْملِْعلَا  "

یم ثعاب  شسرپ  اریز  دهد ؛ رارق  شتمحر  دروم  ار  امـش  ادخ  دینک ! لاؤس  سپ  .تسا  شـسرپ  نآ  دیلک  تسا و  ییاه  هنیجنگ  ملع 
" .دهد یم  باوج  هک  یسک  هدنونش و  ملعم ، رگشسرپ ، درب : رجا  سک  راهچ  دوش 

: دومرف نادنمشناد  املع و  شزرا  اب  هاگیاج  دروم  رد  و 

" .تسا دباع  رازه  زا  رترب  دوش ، هدرب  هرهب  شملع  زا  هک  یملاع  ( 4 (؛ ٍِدباع ِْفلَا  ْنِم  ُلَْضفَا  ِهِْملِِعب  ُعَفَْتنی  ٌِملاع  "

: دومرف و 

زا رت  بوبحم  ناطیـش ، دزن  رد  ملاع  کی  گرم  دـنگوس ! ادـخ  هب  ( 5 (؛ ًادـِباع َنیْعبَـس  ِتْوَم  ْنِم  َسیْلبِا  یِلا  ُّبَحَا  ٍِملاع  ُتْوََمل  ِهَّللاَو  "

" .تسا دباع  داتفه  گرم 
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مولع رشن  .ب 

طقف .تسا  نآ  هعـسوت  مولع و  رـشن  هب  هجوت  هتـشاد ، هجوت  نادـب  يزاس  هشیدـنا  هلحرم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هک  یتاکن  زا 
هب طقف  هک  دراد  یـشکلد  زغن و  نانخـس  ترـضح  هنیمز ، نیا  رد  .درک  یعـس  زین  نآ  رـشن  هار  رد  دـیاب  تسین ؛ یفاک  مولع  يریگارف 

: دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن 

(6 (؛ ًائیَش ْمِهِروُُجا  ْنِم  ِکئلُوا  ُصُْقنی  الَو  ِِهب  َلِمَع  ْنَم  ُرْجَا  ُهَلَف  يدُه  َباب  َمَّلَع  ْنَم  . " 1

یمن هتساک  ناگدننک  لمع  شاداپ  زا  تسا و  هدرک  لمع  نآ  هب  هک  دراد  ار  یسک  رجا  دننام  دهد ، میلعت  ار  یتیاده  باب  هک  یـسک 
" .دوش

يزامن سرد ، تسا و  میلعت )  و   ) سرد یملع ، هرکاذـم  ( 7 (؛ ٌهَنَسَح ٌهالَـص  ُهَسارِّدلاَو  ٌهَسارِد  ِْملِْعلا  ُرکاذَت  : " دومرف رگید  ياج  رد  . 2
(." هدش هتفریذپ   ) وکین تسا 

" .یهد میلعت  ادخ  ناگدنب  هب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ملع  تاکز  ( 8 (؛ ِهَّللا َدابِع  ُهَمِّلَُعت  ْنَا  ِْملِْعلا  ُهاکَز  : " دومرف و  . 3

هدنز ار  ملع  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادـخ  ( 9 (؛ ِعَرَْولا َلْهَا  ِنیِّدلا َو  َلْهَا  ِِهب  َرکاذـی  ْنَا  ...َْملِْعلا  ایْحَا  ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  : " دومرف و  . 4
" .ینک هرکاذم  عرو  اب  دارفا  نید و  لها  اب  هک  تسا  نیا  هب  ملع  ندرک  هدنز  ...دنک و 

یـساسا لاح  .دـنک  یم  زاب  نآ  هئارا  ملع و  يریگارف  رد  ناسنا  يور  رب  ار  يدایز  ياـهرد  هتفگ ، شیپ  تاـکن  زا  کـی  ره  یتسار  هب 
هچ زا  ار  ملع  دراد ، ییـالاو  تلزنم  ملاـع  ناوارف و  شاداـپ  ملع  میدـش  هجوـتم  هک  ـالاح  هـکنیا  نآ  دـیامن و  یم  خر  شـسرپ  نـیرت 
رد مینزب ؟ یناسک  هچ  تمدخ  رد  بدا  يوناز  و  میورب ؟ یناسک  هچ  هناخ  ِرد  یمالـسا  مولع  يریگارف  يارب  و  میریگب ؟ دـیاب  یناسک 

.دراد ییاهییامنهار  يزاس و  هشیدنا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین  شخب  نیا 
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: دیامرف یم  دناد و  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  صتخم  ًامامت  ار  نآرق  مولع  ًالوا ،

(10 (؛ ِتیَْبلا َلْهَا  اَّنِم  َجَرَخ  ام  َِّالا  ٍّقَح  ِءاضَِقب  یضْقی  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَحَا  الَو  ٌباوَص  الَو  ٌّقَح  ِساَّنلا  َنِم  ٍدَحَا  َْدنِع  َسَیل  "

تواضق قح  هب  مدرم  زا  یـسک  چیه  دوش و  یمن  ادـیپ  تسار  باوص و  نخـس )   ) و درادـن ، دوجو  قح  مدرم  زا  یـسک  چـیه  دزن  رد 
" .دشاب تیب  لها  ام  زا  رگم  دنک ، یمن 

: دومرف رگید  ياج  رد  و 

(11 (؛ ِءایِصْوَْالا ُریَغ  ِِهنِطاب  ِهِرِهاظ َو  ِهِّلک  ِنآْرُْقلا  ُعیمَج  ُهَْدنِع  َّنَا  یِعَّدی  ْنَا  ٌدَحَا  ُعیطَتْسی  ام  "

هیلع موصعم  ناماما  ربمایپ و   ) ءایـصوا زج  تسوا ، دزن  رد  شنطاب  رهاظ و  نآرق ،  ( مولع  ) عیمج هک  دنک  اعدا  درادـن  ناوت  سک  چـیه 
 (." مالسلا

: تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  رد  نآرق  لصا  هک  دومرف  ًاحیرص  هاگ  نآ  و 

ٌِملاع اَّنِم  کَلْهی  َْمل  ُهَّنِا  ِهَّمُْالا َو  ِهِذه  َِملاع  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  َناک  ُثَراوَتی َو  ُْملِْعلاَو  ْعَفْری ، َْمل  مالـسلا  هیلع  َمَدآ  َعَم  َلََزن  يذَّلا  َْملِْعلا  َّنِا  "
(12 (؛ ُهَّللا َءاش  ام  ْوَا  ِهِْملِع  ِْلثِم  ْنِم  ِِهلْهَا  ْنِم  ُهَفَلَخ  ّاِلا  ُّطَق 

یلع هب  مولع  نآ   ) دوش و یم  هتـشاذگ  ثرا  هب  هکلب  هتفرن ،)  نیب  زا  و   ) هتـشگنرب دـش ، لزان  مالـسلا  هیلع  مدآ  اب  هک  یملع  یتسار  هب 
یـسک هکنیا  رگم  دور ، یمن  اـیند  زا  اـم  زا  یملاـع  یتـسار  هب  تسا و  تّما  نیا  ملاـع  مالـسلا  هیلع  یلع   ( دـنا و هدیـسر  مالـسلا  هیلع 

" .دهاوخب دنوادخ  هک  هچنآ  ای  دراد و  ار  وا  ملع  لثم  هک  دوش  یم  وا  نیشناج 

رگید ياج  ات  دندرک  یمن  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  ِرد  مدرم  ّالا  داتفین و  اج  حیحـص  هشیدـنا  نیا  یمالـسا  هعماج  رد  هنافـسأتم 
.دنورب هفینحوبا  لاثما  لابند  هب  ات  دنتفگ  یمن  كرت  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنور و 
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داد و رارق  داقتنا  دروم  تدش  هب  ار  ...و  هئجرم  تالغ و  نوچمه : یفرحنم  بهاذم  يزاس ، هشیدنا  نیا  رانک  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
.دبلط یم  يرگید  تصرف  نآ  ( 13) لیصفت ياج  هک  درک  یفرعم  مدرم  هب  ار  نانآ 

بتک نیودت  .ج 

: دوش یم  رکذ  ًالیذ  يدراوم  هک  دنا  هتخادرپ  بتک  نیودت  هب  يزاس  گنهرف  رانک  رد  ترضح 

باتک نآرقلا ، ریـسفت  : " دیوگ یم  هدومن ، حیرـصت  نآ  هب  تسرهفلا "  " رد میدن  نب  قاحـسا  نب  دمحم  هک  نانچ  نآرقلا ، ریـسفت  . 1
و تسا " هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  هیدوراج  سیئر  رذنم  نب  دایز  دوراجلا  یبا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 

نب یلع  دـنا و  هدومن  لقن  زین  يدـسالا  مساقلا  نب  ییحی  ریـصب ، وبا  نوچمه  هعیـش  تاقث  زا  یعمج  : " دـیوگ یم  ردـص  نسح  دـیس 
(14 " ) .تسا هدرک  لقن  ریصب  یبا  قیرط  زا  ار  نآ  دوخ  ریسفت  رد  یمق  مشاه  نب  میهاربا 

هک رگید  یباـتک  و  هدرک ؛ تیاور  هرارز  هـک  یباـتک  . 5 فاکـسالا ؛ دعـس  یلا  هلاسرلا  . 4 ثیداحا ؛ هفیحـص  . 3 ثیداحا ؛ هخـسن  . 2
(15  ) .تسا هدرک  لقن  ار  نآ  مساقلا  نب  نمؤملادبع 

نادرگاش تیبرت  .د 

ياه هصرع  رد  ناوارف  نادرگاش  تیبرت  یمالسا و  مولع  هاگشناد  سیسأت  مالسلا ، هیلعرقاب  ترـضح  یملع  داهج  عاونا  نیرت  مهم  زا 
عمج رب  ینبم  زیزعلادبع  نب  رمع  روتـسد  رودـص  ماگنه  ( 16  ) .دنا هدرمش  رفن  ار 465  ترـضح  نآ  نادرگاش  دادعت  .تسا  فلتخم 

اب دنتـشاد و  ظفح  ار  ثیدح  نارازه  مالـسلا ، هیلعرقاب  ترـضح  هتـسجرب  نادرگاش  نارای و  زا  مادـک  ره  ثیدـح ، نیودـت  يروآ و 
 . دنتخادرپ یم  زین  ثیداحا  يروآ  عمج  نیودت و  هب  هدمآ ، شیپ  تصرف 
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مالسلا هیلعرقاب  ترضح  تارظانم  ه . 

نوگانوگ بهاذـم  زا  فلتخم  دارفا  اـب  هک  تسا  یتارظاـنم  مالـسلا  هیلع  مولعلا  رقاـب  هلمج  زا  اـم ، ناـماما  یملع  داـهج  زا  رگید  عون 
 . تسا هدروآ  درگ  جاجتحا  رد  یسربط  موحرم  ار  تارظانم  نیا  عومجم  دنا و  هتشاد 

(20 ( ) مالسلا هیلع   ) داوج ماما 

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، نآرق و 

هراشا

يودهم یلع  : هدنسیون

تقیقح کی  زا  روهظ  ود  ترتع ، نآرق و 

ضرف مه ، زا  اـهنآ  ییادـج  کـیکفت و  هک  دـنتقیقح  کـی  روهظ  ود  تیعقاو و  کـی  هرهچ ي  ود  ع ،)  ) موصعم ماـما  میرک و  نآرق 
ِماما نآرق ، تسا و  قطان  ِنآرق  موصعم ، ماما  .نَّودـم  لماک  ناسنا  میرک ، نآرق  تسا و  لّثمم  نآرق  لـماک ، ناـسنا  .درادـن  یحیحص 
ماما میرک و  نآرق  نایم  یگناگی  داحتا و  .تسا  یعقاو  ماما  نآرق ، نودب  ماما  هن  تسا و  یقیقح  نآرق  ماما ، نودـب  نآرق  هن  .تماص 
ادری یتح  اقرتفی  نل  ...يدعب  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نإ  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینإ   » نیلقث فورعم  ثیدح  زا  دافتسم  هک  موصعم ،
نیا .دنتـسه  ربماـیپ  ترتع  نآرق و  دومنهر  يربهر و  دـنمزاین  تماـیق ، زور  اـت  مدرم  ماـمت  هک  تساـنعم  نیدـب  تسا ، ضوحلا » ّیلع 
ماما همئالاداوج  ترضح  تدالو  هناتـسآ  رد  .دشاب  یم  ود  نآ  نایم  كرتشم  تافـص  هلـسلس  کی  دوجو  مزلتـسم  یگناگی ، داحتا و 

دمحم

.مییامن یم  هراشا  كرتشم  ياه  یگژیو  فاصوا و  نیا  زا  یخرب  هب  ترضح ، نآ  همانترایز  هب  یهاگن  مین  اب  ع ،)  ) یقت

: رون - 1

* نیبم باتک  رون و  هللا  نم  مکئاج  دـق  : » تسا هدرک  یفرعم  نشور  ِباتک  رون و  ار  نآرق  همیرک ، تایآ  زا  یخرب  رد  لاعتم  دـنوادخ 
يرون و ناتیارب  ادـخ  هیحان  زا  ام ) هداتـسرف  ( ؛ هنذإـب رونلا  یلإ  تاـملظلا  نم  مهجرخی  مالـسلا و  لبـس  هناوضر  عبتا  نم  هللا  هب  يدـهی 
هب ار  نانآ  دنک و  یم  تیاده  تمالـس ، قرط  هب  ار  شیوخ  ناوریپ  نآ  هلیـسوب  ادخ  هک  یباتک  رون و  .تسا  هدروآ  رگ  نشور  یباتک 
یم يرگید  هیآ  رد  /15 و16 .) هدئام «) دنک یم  تیاده  میقتسم  طارـص  يوس  هب  هتخاس و  جراخ  رون  يوس  هب  اه  تملظ  زا  دوخ  نذا 

تسا نآ  رون  تیصوصخ  (. 174/ ءاسن «) میدرک لزان  امـش  يارب  يا  هدـننک  نشور  نیبم و  رون  ام  ًانیبم ؛ ًارون  مکیلإ  انلزنأ  و  : » دـیامرف
يروـن میرک  نآرق  .دـشاب  شریغ  هدـننک  نشور  رِهظُم و  مه ، ینوریب  رثا  رظن  زا  دـشاب و  نشور  رهاـظ و  دوـخ  رهوـگ  تاذ و  رد  هک 

زین ع )  ) نیموصعم همئا  .دنک  یم  تیاده  شراگدرورپ  رون  يوس  هب  دروآ و  یم  نوریب  ّتینا  تعیبط و  تاملظ  زا  ار  ناسنا  هک  تسا 
زین ع )  ) داوج ماما  همانترایز  رد  .دومیپ  ار  يدبا  تداعس  ریسم  ناوت  یم  اهنآ  تینارون  يرگنشور و  وترپ  رد  هک  دنرون  نآرق ، دننامه 

هب قرخت  ًارون  «، » عطاسلا رونلا  اهیأ  کیلع  مالسلا  «، » ضرألا تاملظ  یف  هللا  رون  ای  کیلع  مالـسلا  : » تسا هدش  هراشا  یگژیو  نیا  هب 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1537 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دور نیب  زا  تاملظ  اهیکیرات و  نآ  اب  هک  يرون  ملظلا ؛

4781 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1538 

http://www.ghaemiyeh.com


: تیاده - 2

تیاده باتک  ناونع  هب  نآرق  تایآ ، یخرب  رد  .تسا  هدرک  یفرعم  تیاده  باتک  ار  میرک  نآرق  يرایسب ، تایآ  رد  ناحبـس  يادخ 
ار نآرق  هک  دراد  دوـجو  تاـیآ  زا  رگید  يا  هتـسد  تاـیآ ، نـیا  راـنک  رد  ( 185/ هرقب «) سانلل يدـه  : » تسا هدـش  یفرعم  مدرم  همه 

ًانایبت باتکلا  کیلع  انلزن  و  : » دـهد یم  نیملـسم  هب  صاصتخا  ار  نآ  يا  هیآ  رد  .تسا  هدرک  یفرعم  مدرم  زا  یخرب  تیادـه  باـتک 
و نینموملل » همحر  يدـهل و  ّهنا  و   » نینموم يارب  ار  نآ  يرگید  هیآ  رد  ( 89/ لحن «) نیملسملل يرشب  همحر و  يده و  یـش ء و  لکل 
رد تایآ ، نیا  توافت  ّرـس  (. 2 هرقب / «) نیقتملل يدـه  هیف  بیر  ـال  باـتکلا  کـلذ  : » دـنک یم  یفرعم  نیقتم  يارب  ار  نآ  يدراوم  رد 

يارب نآ  ینیوکت  تیادـه  تسا و  مدرم  همه  يارب  نآرق  یعیرـشت  تیادـه  هک  انعم  نیدـب  تسا ، نآ  ياحنا  ای  نآرق  تیادـه  ددـعت 
تیاده همألا ؛ يداه   » ناونع اب  یگژیو  نیا  ترضح ، نآ  رب  تاولـص  ماگنه  ع )  ) داوج ماما  همانترایز  رد  .نیقتم  نیملـسم و  نینموم ،

، يرگید زارف  رد  همئـألا .» ثراو  همـألا و  يداـه  یقتلا ...  یکزلا  یلع  نب  دـمحم  یلع  ّلـص  مهللا  : » تـسا هدـش  رکذ  تـما » هدـننک 
نم ّنأ  دهشأ  : » دنا هدش  یفرعم  تکاله ، تلالـض و  لیبس  رب  ناشیا ، نافلاخم  و  تیاده ، قح و  قیرط  کلاس  مامه ، ماما  نآ  ناوریپ 

يوریپ وت  زا  هک  ره  مهد  یم  یهاوگ  يدّرلا ؛ هلالـضلا و  یلع  هوادـعلا  کل  َبصن  كرکنأ و  نَم  ّنأ  يدـهلا و  قحلا و  یلع  کـعبتا 
هرابرد نینچمه  تسا .» تکاله  یهارمگ و  رب  دنکفا ، ینمشد  حرط  وت  اب  هدرک و  راکنا  ار  وت  هک  ره  و  تسا ، تیاده  قح و  رب  دنک 

.دیآ تسدب  وا  هطساوب  تیاده  هک  ییاوشیپ  ادتقم و  ینعی : « هیادهلا اهب  كردت  هودق  : » تسا هدمآ  ترضح  نآ 
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: رّهطم - 3

اولتی هللا  نم  لوسر  : » تسا هدرک  یفرعم  لطاب  هب  شیارگ  فارحنا و  زا  رودـب  هزیکاـپ و  رَّهطم و  فصو  اـب  ار  میرک  نآرق  دـنوادخ ،
: دـیامرف یم  زین  و  ( 2/ هنّیب «) دـنک یم  توالت  ار  هزیکاپ  رهطم و  فحـص  هک  تسادـخ  فرط  زا  يا  هداتـسرف  ربماـیپ ، هرّهطم ؛ ًاـفحص 

داوج ماما  همانترایز  رد  (. 28/ رمز «) درادـن دوجو  نآ  رد  فارحنا  يژک و  ًالـصا  هک  تسا  یبرع  ینآرق  جوع ؛ يذ  ریغ  ًاـیبرع  ًاـنآرق  »
اهیأ کیلع  مالـسلا  نیرهطملا ، نم  رهاطلا  اهیأ  کیلع  مالـسلا  نیبیطلا ، نم  ّبیطلا  اـهیأ  کـیلع  مالـسلا  : » تسا هدـمآ  نینچ  زین  (ع )

رد هک  ( 33/ بازحا «) ًاریهطت مکرِّهُطی  تیبلا و  لهأ  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  اّمنإ  : » ریهطت هیآ  هب  هجوت  اب  تالزلا .» نم  رَّهطُملا 
دیری و عراضم  لعف  هنیرق  هب   ) دراد ع )  ) نیموصعم تارضح  ریهطت  رب  یهلا  هدارا  رارمتـسا  رب  تلالد  هدش و  لزان  ع )  ) تیب لها  نأش 

.دوش  یم  حضاو  نشور و  ًالماک  اه ،» شزغل  زا  هدش  هزیکاپ  تالزلا ؛ نم  رَّهطملا   » و نیرهطملا » نم  رهاطلا   » ترابع زا  دارم  رهطی ،)

: تمحر - 4

مینک یم  لزان  نینموملل ؛ همحر  ءافـش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لّزنن  : » تسا هدومن  یفرعم  تمحر  باتک  ار  میرک  نآرق  ناحبـس ، يادخ 
لیزنت : » دوش یم  لزان  میحر ، نامحر و  يادـخ  بناج  زا  هک  ( 82/ ءارسا «) تسا تمحر  افـش و  نانموم ، يارب  هک  ار  يزیچ  نآرق ، زا 

داوج ماما  همانترایز  رد  /1 و2 .) نمحرلا «) نآرقلا مّلع  نمحرلا * : » تسا نامحر  يادخ  نآ ، مّلعم  و  ( 2/ تلّصف «) میحرلا نمحرلا  نم 
«. تمحر راد  هنازخ  همحرلا ؛ نزاخ  «، » هللا همحر  ای  کیلع  مالسلا  : » تسا هدش  هدوتس  فصو ، نیمه  اب  زین ، ترضح  نآ  (ع ،)

تمکح : - 5

یماکحتـسا تمکح و  نانچ  زا  ظاحل  نیدـب  ( 42/ تلّـصف «) دـیمح میکح  نم  لیزنت  : » تسا هتفای  لّزنت  میکح  ءادـبم  زا  میرک  نآرق 
/1 و2) سی «) میکحلا نآرقلا  و  سی * : » دروآ یمنرد  اـپ  زا  ار  نآ  يا  هشقاـنم  ههبـش و  چـیه  ناـفوط  دابدـنت و  هـک  تـسا  رادروـخرب 

ماما همانترایز  رد  هک  تمکح » ناشوج  همشچ  همکحلا ؛ عوبنی   » ناونع (. 1/ دوه «) هتایآ تمکحأ  ٌباتک  »
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.دراد فصو  نیمه  هب  هراشا  تسا ، هدمآ  ع )  ) داوج

: نایب -  6

دقف ( ، » 138/ نارمع لآ  «) سانلل ٌنایب  اذـه  : » تسا هدـش  هدـیمان  نایب » ، » تسا یهلا  دودـح  ماکحا و  هدـننک  نییبت  نوچ  میرک ، نآرق 
یهلا ماـکحا  هدـننک  نییبت  زین ، ع )  ) راـهطا همئا  (. 157/ ماعنا «) دـمآ امـش  يارب  ادـخ  بناج  زا  يا  هنّیب  اـنامه  مکبر ؛ نم  هنّیب  مکئاـج 

رما ناگدننکراکشآ  رب  مالس  هیهن ؛ هللا و  رمأل  نیرهظملا  یلع ...  مالسلا  «. » دیدرک نایب  ار  یهلا  تابجاو  امش  هضئارف ؛ متنّیب  : » دنتـسه
تیهن فورعملاب و  ترمأ  هاکزلا و  تیتآ  هولـصلا و  تمقأ  دق  کنأ  دهـشأ  : » تسا هدـمآ  ع )  ) داوج ماما  همانترایز  رد  ادـخ .» یهن  و 

و رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » زا دارم  هک  تسا  نشور  هداهج .» قح  هللا  یف  تدـهاج  هتوالت و  قح  باتکلا  تولت  رکنملا و  نع 
.تسا یلاعت  قح  یهاون  رماوا و  ندنایامن  یهلا و  تاروتسد  ماکحا و  نییبت  ادخ ،» باتک  توالت  »

: تعافش -  7

يارب تــسا  تراــشب  تــمحر و  تیادــه و  نآرق  نیملـــسملل ؛ يرـــشب  هــمحر و  يدـــه و  و  : » تــسا هدـــمآ  مــیرک  نآرق  رد 
دروـم دـنک ، لـمع  نآرق  هب  دـشاب و  نآرق  اـب  سک  ره  تسا و  تمحر  باـتک  نآرق  هفیرـش ، هیآ  نـیا  قباـطم  ( 86/ لحن «) ناناملسم

نم الا  نورـصنی * مه  ًائیـش و ال  یلوم  نع  یلوم  ینغی  ـال  موی  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  رگید ، فرط  زا  .دریگ  یم  رارق  ادـخ  تمحر 
ًادبا دیامن و  يریگتـسد  دوخ  تسود  انـشآ و  زا  دـناوت  یمن  یتسود  ییانـشآ و  بحاص  چـیه  هک  تسا  يزور  تمایق  زور  هللا ؛ محر 

یم موـلعم  هیآ  نیا  زا  /41 و42 .) ناخد «) دشاب ادخ  تمحر  لومـشم  هک  یـسک  رگم  دنوش ، یمن  عقاو  ترـصن  کمک و  دروم  نانآ 
، هیآ نیا  هب  لوا  هیآ  ندومن  همیمـض  زا  .دریگ  یم  رارق  تعافـش  دروم  دهد ، رارق  دوخ  تمحر  دروم  دنوادخ  هک  ار  یـسک  هک  دوش 
ع)  ) داوج ماما  همانترایز  رد  .تسا  تمایق  زور  رد  ریگتـسد  عیفـش و  نآ ، هب  نیلماع  يارب  تسا و  تمحر  نآرق  هک : دیآ  یم  تسدب 

تشهب هب  ناوت  یم  وا  هطساو  اب  هک  يا  هدننک  تعافش  هنجلا ؛ هب  لانت  ًاعیفـش  و  : » تسا هدش  دای  عیفـش »  » ناونع اب  ترـضح  نآ  زا  زین 
دیسر .»
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هب هریبک  هعماج  ترایز  رد  دحاو .» رون  مهلک   » هکارچ تسا ؛ قابطنا  لباق  ع )  ) همئا همه  هرابرد  اه  یگژیو  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
.تسا هدش  هراشا  فاصوا  نیا 

: عبانم

ج9 ییابطابط ، همالع  تاراشتنا  دهشم ، یسانشداعم ، ینارهط ، ینیسح  نیسح  دمحم  هللا  تیآ 

ج 2 ءارسا ، رشن  مق ، نابرقم ، يانف  بدا  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ 

ءارسا رشن  مق ، نآرق ، رد  نآرق  نامه ،

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  تداهش  تیاور  هس 

مالسلا هیلع  داوج  ترضح  تداهش  تیاور  هس 

، يدوعسم هکنانچ  تسا ، هدش  دراو  ینوکانوگ  تایاور  مالسلا  هیلع  همئالاداوج  ترضح  هعیش  ماما  نیمهن  تداهش  _خ  يرا رد ت_
رخآ رد  ناشیا  یتوکلم  جورع  تایاور ، نیرتروهشم  قبط  اما  ، دناد یم  ق.ه  لاس 219  هجحلا  يذ  مجنپ  رد  ار  ترضح  تداهش  زور 

.دوب هتشذگ  هام  دنچ  لاس و  اهنت 25  شفیرش  نس  زا  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ، هدوب  يرمق  يرجه  لاس 220  هدعقلا  يذ  هام 

: دیآ یم  یپ  رد  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسا  هدش  لقن  فالتخا  هب  مولظ  ماما م_ نآ  تداهش  تیفیک 

لوا لقن 

: دنک یم  لقن  بلاطیبا "  لآ  بقانم  باتک "  رد  بوشآ  رهش  نبا 

" لضف ما   " هارمه ار  ترضح  نآ  ات  تشون  يا  همان  دوب  هنیدم  یلاو  هک  کلملادبع  هب  دندرک ، تعیب  مصتعم  اب  مدرم  هک  نآ  زا  سپ 
دوخ مالغ  هلیـسو  هب  مصتعم  سپـس  تفرگ ، رارق  مارتحا  دروم  رهاـظ  هب  دـش  دادـغب  دراو  ترـضح  هک  یماـگنه  دـنک ، دادـغب  هناور 

ات تسا  هدرک  مادـقا  مالـسلا  هیلع  ماما  نتخاس  مومـسم  هب  راب  هس  زور  کی  رد  مصتعم  دـیاش  داتـسرف ، ماما  يارب  یتبرـش  سانـشا " "

.دسر یم  دوخ  فده  هب  دوش  نئمطم 
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زا شیپ  تسا و  هتخاس  دوخ  يارب  هفیلخ  هک  تسا  یتبرـش  نیا  درک : ضرع  دروآ ، ترـضح  نآ  تمدخ  هب  ار  تبرـش  سانـشا  یتقو 
ترضح يارب  دروآ و  خی  سپس  .دیشونب  خی  اب  ار  نآ  مه  امش  تسا  هدرک  رما  دنا و  هدیـشون  نآ  زا  ناگرزب  زا  یهورگ  دوخ و  امش 

.دوش یم  بآ  نآ  خـی  هنرگو  دوش  هدیـشون  کنخ  دـیاب  تفگ :  سانـشا  مشون .  یم  ار  نآ  بش  رد  دومرف : ماما  .درک  هدامآ  تبرش 
تبرـش نآ  نانآ ، لمع  هب  ملع  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  درک و  رارـصا  نوعلم  نآ  دومن  عانتما  ندیماشآ  زا  مولظم  بیرغ  ماما  نآ  ردـقره 

.دیشون ار  دولآرهز 

: دیوگ یم  یلماع  یضترم  رفج  دیس  همالع  داتسا 

، دسر یم  دوخ  فده  هب  دوش  نئمطم  ات  تسا  هدرک  مادقا  مالـسلا  هیلع  ماما  نتخاس  مومـسم  هب  راب  هس  زور  کی  رد  مصتعم  دیاش  » 
« .دیسر تداهش  هب  تبرش  نآ  ندیشون  اب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  هدماین  سانشا  تیاور  رد  هچنانچ 

مود لقن 

: دنک یم  لقن  نویعلا "  ءالج  باتک "  رد  هر )  ) یسلجم یقت  دمحم  همالع 

نآ ياذـغ  رد  يرهز  دـنک و  توـعد  دوـخ  لزنم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  رفعجوـبا  اـت  درک  روماـم  ار  دوـخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  مصتعم 
یمن رضاح  امش  سلاجم  رد  نم  هک  یناد  یم  وت  دومرف :  تفریذپن و  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  درک  نینچ  زین  نوعلم  نآ  .دزیرب  ترضح 

يوزرآ زین  هفیلخ  ءرازو  زا  یکی  امش ، فیرش  مدقم  هب  ام  هناخ  ندش  كربتم  تسا و  امـش  ماعطإ  ضرغ  تفگ :  صخـش  نآ  موش . 
.تفر وا  لزنم  هب  صخش  نآ  رابجا  هب  مولظم  ماما  نآ  سپ  .دراد  ار  امش  تاقالم 
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زاب ترضح  نآ  هزانج  عییشت  زا  ار  نانآ  دوب  هدمآ  رب  ددصرد  مصتعم  نوچ  دندش و  عمج  شیوخ  مولظم  ماما  هناخ  فارطا  نایعیش ،
...دندوب هدش  نامیپ  مه  گرم ، ياپ  ات  یگداتسیا  يارب  هتخیوآ ، ار  ناشیاهریشمش  دراد ،

وا زا  هناـخ  بحاـص  .دـیبلط  ار  دوخ  بسا  تساـخرب و  .دومن  ساـسحا  دوخ  يولگ  رد  ار  رهز  رثا  دوـمرف ، لواـنت  اذـغ  هک  یماـگنه 
_ي_د سر لز  ترضح ب_ه م_ن_ یتقو  تسا ! رتهب  وت  يارب  وت  هناخ  زا  نم  نتفر  نوریب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  دورن ، تساوخ 
هب تداهـش  لاب  شـسدقم ب_ه  حور  غرم  هکنآ  ات  دوب  بلقنم  بش  زور و  نآ  مامت  رد  دش و  رهاظ  شفیرـش  ندب  رد  _ر  هز _ر  ثا

.دیشکرپ تشهب  تاجرد  یلعا 

موس لقن 

: دنک یم  لقن  هعیشلا "  خیرات  باتک "  رد  هر )  ) رفظم نیسح  دمحم  همالع 

دیدن يا  هراچ  ماجنارس  اما  دنکفا ، نادنز  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تشاد ، قیمع  يا  هنیک  دقح و  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  هک  مصتعم 
" لـضف ما  ، " ناـشیا رـسمه  هب  دروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  روظنم  نیمه  هب  .درادرب  ناـیم  زا  ار  ترـضح  هکنآ  زج 

هیلع ماـما  دروخ  هب  ار  رهز  نآ  تساوخ  وا  زا  داد و  يرهز  دوب ، راکـشآ  مصتعم  يارب  ترـضح  نآ  زا  شفارحنا  هک  نوماـم ) رتخد  )
...دیدرگ مومسم  مصتعم  رهز  اب  مالسلا  هیلع  ماما  درک و  تباجا  ار  وا  هتساوخ  ماما  رسمه  .دهدب  مالسلا 

: دیوگ یم  تازجعملا " نویع  زا "  لقن  هب  لامآلا " یهتنم   " فیرش باتک  رد  هر )  ) یمق سابع  خیش 

لوا مومــسم ت_ن_ روـگنا  نآ  زا  ترــضح  یتـقو  .دروآ  موـلظم  ماــما  نآ  دزن  هـب  درک و  دوـلآرهز  ار  یقزار  روـگنا  لــضفلا  ما 
ترـضح درک ، يراز  هیرگ و  دش و  نامیـشپ  دوخ  راک  زا  هنوعلم  نآ  ماگنه  نیا  رد  .دش  رهاظ  شکرابم  ندب  رد  رهز  رثا  دو ، ن_م_

هک دـش  نامه  و  ...دوشن ، نامرد  هک  دـش  یهاوخ  التبم  ییـالب  هب  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ، یم  هیرگ  یتشک  ارم  هک  نونکا  دومرف :
 " رد يدوعسم.دیدرگ  ترخآو  ایند  راکنایز  تیاهنرد  دوبن و  ریذپ  نامرد  هک  دش  كاله  یضرم  اب  دوب و  هدومرف  مالـسلا  هیلع  ماما 

نومأم نب  رفعج  ترضح و  نآ  نتشک  رب  دنتشاداو  ار  ما ف_ض_ل  ود  ره  نومءام  نب  رفعج  مصتعم و  دیوگ : یم  هیـصولا " تابثا 
.دندروآ نوریب  هاچ  زا  هدرم  ار  وا  داتفا و  هاچ  هب  یتسم  لاح  رد  رما  نیا  يازس  هب 
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هنیک _ش  تآ زا  دوب ، هتـشذگ  شفیرـش  رمع  زا  راهب  جنپو  تسیب  اهنت  هک  یلاح  رد  یناوج  نس  لوا  رد  تماما  رابیوج  لا  _ هنون نآ 
عییـشت زا  ار  نانآ  دوب  هدمآ  رب  ددصرد  مصتعم  نوچ  دندش و  عمج  شیوخ  مولظم  ماما  هناخ  فارطا  نایعیـش.دمآرد ، اپ  زا  نانمـشد 

...دندوب هدش  نامیپ  مه  گرم ، ياپ  ات  یگداتسیا  يارب  هتخیوآ ، ار  ناشیاهریشمش  دراد ، زاب  ترضح  نآ  هزانج 

نب یسوم  ترـضح  شراو  _ گرزب دج  رـس  تشپ  رد  شیرق  رباقم  رد  دندروآ و  نفک  لسغ و  زا  دعب  ار  بیرغ  ماما  نآ  رهطم  رکیپ 
یقنلا یلع  ماما  ترـضح  عقاو  رد  یلو  دناوخ  زامن  ترـضح  نآ  رب  هّللاب " قثاو  " رهاظ بسح  هب  و  دـندومن ، نفد  مالـسلا  هیلع  رفعج 

.دش شراوگرزب  ردپ  نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  يدصتم  دمآ و  ضر  الا  یط  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع 

نایبت عبنم :

( هیلع هللا  مالس   ) داوج ماما  زا  هدنزومآ  ثیداحا  نیچلگ 

( هیلع هللا  مالس   ) داوج ماما  زا  هدنزومآ  ثیداحا  نیچلگ 

ُعاوِْطنْالا َو َو  ِهِّدِّشلا ، ِیف  ُهاساوُْملا  َو  ِهَرَشاعُْملا ، ِیف  ُفاْصنْالا  ُهَّبَحَْملا : َّنِِهب  ُِبلَتَْجت  لاصِخ  ُثالَث  مالـسلا : -  هیلع  داوجلا -  مامإلا  َلاق 
ص 349» ج 2 ، هّمغلا ، فشک  » .میلَس ْبلَق  یلإ  ُعوُجُّرلا 

نآ تالکـشم  رد  يدردمه  مدرم ، اب  ترـشاعم  رد  فاصنا  دـنک : یم  ّتبحم  بلج  تلـصخ  هس  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما 
.تایونعم اب  ندش  مدمه  هارمه و  اه ،

ْنأ ٌمْزَع  َو  ِحِراوَْجلاـِب ، ٌلَـمَع  َو  ِناـسِّللِاب ، ٌرافِْغتْـساَو  ِْبلَْقلاـِب ، ٌمَدـَن  ِمئاـعَد : عـَبْرأ  یلَع  ُهـَبْوَّتلا  مالــسلا : -  هـیلع  داوـجلا -  ماـمإلا  َلاـق 
ص 160» یملید ، بولقلا  داشرا  » .َدوُعَیال

 _ هانگ ندرک  ناربج  نابز ، اب  رافغتـسا  یبلق ، ینامیـشپ  تسا : زیچ  راـهچ  هبوت  شریذـپ  طیارـش  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماـما 
.دوشن هانگ  نآ  بکترم  رگید  هک  نیا  رب  يّدج  میمصت  ساّنلا ،_  ّقح  ای  هللا و  ّقح  هانگ  نامه  هب  تبسن 
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.نیّدلا ِیف  ِهَْلفَْغلا  َنِم  ٌساِرتْحاو  مِراحَْملا ، ُباِنتْجاَو  ِضئارَْفلا ، ُهَماقإ  ِراْربْالا : ِلَمَع  ْنِم  ٌثالَث  مالسلا : -  هیلع  داوجلا -  مامإلا  َلاق 

تبظاوم و ناهانگ ، زا  يرود  كرت و  یهلا ، تابجاو  ماـجنا  تسا : ناـکین  ياـهراک  زا  زیچ  هس  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماـما 
.نید ماکحا  لئاسم و  تیاعر 

َمِراکَْملا ُلُجَّرلا  ُُغْلبَی  ِبَدْالِاب  َو  ِرَّشلا ، ِلاصِخ  یفاَجت  َو  ِْریْخلا ، ِلاصِخ  ُعاِمتِْجا  ِبَدْالا : ُهَقیقَح  َو  مالـسلا : -  هیلع  داوجلا -  ماـمإلا  َلاـق 
ص 160» یملید ، بولقلا  داشرا  » .ِهَّنَْجلا َیِلا  ِِهب  ُلِصَی  َو  ِهَرِخْالا ، اْینُّدلا َو  ِیف  ِقالْخْالا 

تافـص زا  ندوب  یلاخ  بوخ ، ياه  تلـصخ  ندوب  اراد  زا : تسا  ترابع  تیبرت  بدا و  تقیقح  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما 
یم تشهب  هب  لین  بدأ  تیاعر  اب  زین  و  دسر ; یم  یقالخا  تالامک  هب  ترخآ -  ایند و  رد  بدأ -  هلیسو  هب  ناسنا  .دنـسپان  تشز و 

.دبای

نویع » .راّنلا َنِم  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ًانِمآ  َناک  اـهَلَخَد  ْنَم  ِهَّنَْجلا ، َنِم  ْتَِضُبق  ٌهَْضبَق  سوُط  یَلَبَج  َْنَیب  َّنإ  مالـسلا : -  هیلع  داوجلا -  ماـمإلا  َلاـق 
ح 6» ص 256 ، ج 2 ، مالسلا ،-  هیلع  اضّرلارابخا - 

لخاد هک  ره  تسا ، هدش  هتفرگ  تشهب  زا  هک  دشاب  یم  يا  هعطق  سوط  رهش  تمس  ود  نیب  انامه  دومرف : مالسلا -  هیلع  داوج -  ماما 
.دوب دهاوخ  نامأ  رد  شتآ  زا  تمایق  زور  دنک ،_  ترایز  تفرعم  اب  و  دوش _  نآ 

ح 827» ص 536 ، تارایزلا ، لماک  » .ُهتَّنَْجلا ُهَلَف  ْمُِقب ، یتَّمَع  َْربَق  َراز  ْنَم  مالسلا : -  هیلع  داوجلا -  مامإلا  َلاق 

ترایز مق  رد  تفرعم  هقالع و  اب  ار  اهیلع _  هللا  مالـس  هموصعم  ترـضح  ما _  هّمع  ربق  سکره  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماـما 
.دوب دهاوخ  تشهب  لهأ  دنک ،
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ُهاْنلَْزنأّانإ : » َءَرَقَو ِْربَْقلا  یَلَع  ُهَدَی  َعَضَو  َهَْلبِْقلا َو  َلَبْقَتْساَو  ِهِْربَق  َْدنِع  َسَلَجَف  ِنِمْؤُْملا  ِهیخأ  َْربَق  َراز  ْنَم  مالسلا : -  هیلع  داوجلا -  مامإلا  َلاق 
.ِرَبْکْالا َعَزَْفلا  َنِم  َنِمأ  تاّرَم ، َْعبَس  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف 

ح 1066» ص 564 ، لاجّرلا ، هفرعم  رایتخا  »

دراذگب و ربق  يور  ار  دوخ  تسد  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  دبای و  روضح  ینمؤم  ربق  نیلاب  رب  سکره  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما 
.دریگ یم  رارق  نامأ  رد  رشحم  يارحص  ياهیتخس  دیادش و  زا  دناوخب  ار  هانلزنأ » ّانإ   :» هکرابم هروس  هبترم  تفه 

فـشک » .َهَقَدَّصلا ِهَْرثَک  َو  ِِبناْْجلا ، ِضْفَخ  َو  ِرافِْغتْـسْالا ، ُهَْرثَک  ِهّللا : َناوْضِر  ِدـْبَْعلِاب  َنُْغْلبَی  ٌثالَث  مالـسلا : -  هیلع  داوجلا -  مامإلا  َلاـق 
ص 349» ج 2 ، هّمغلا ،

دایز اهاطخ ، ناهانگ و  هب  تبـسن  دـشاب : یم  لاـعتم  يادـخ  ناوضر  هب  ندیـسر  ببـس  زیچ ، هس  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماـما 
.نداد ماجنا  رایسب  ریخ  ياهراک  هقدص و  .ندوب  نتورف  ندرک و  عضاوت  لها  .ندرک  تمادن  راهظا  رافغتسا و 

ص 348» ج 2 ، هّمغلا ، فشک  » .ٌءاکَرُش ِِهب  یضاّرلاَو  َُهل ، ُنیعُْملاَو  ِْملُّظلِاب ، ُلِماْعلا  مالسلا : -  هیلع  داوجلا -  مامإلا  َلاق 

دنهاوخ کیرش  هس  ره  دشاب ، ملظ  هب  یضار  هک  یـسک  ملظ و  هدنهد  کمک  ملظ ، هدنهد  ماجنا  دومرف : مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما 
.دوب

، ِهَدابِْعلا ُهَنیز  ُهَنیکَّسلاَو  ِنامیْالا ، ُهَنیز  ُلْدَْـعلا  َو  ِمالَْکلا ، ُهَنیز  ُهَحاصَْفلاَو  ِبَسَْحلا ، ُهَنیز  ُعُضاوَّتلا  مالـسلا : -  هیلع  داوجلا -  ماـمإلا  َلاـق 
ص 347» ج 2 ، هّمغلا ، فشک  » .ِهَیاوِّرلا ُُهنیز  ُْظفِْحلاَو 

تنیز تلادـع  مـالک ، شخب  تنیز  تحاـصف  فرـش ، بسح و  شخب  تنیز  ینتورف  عضاوت و  دوـمرف : مالـسلا -  هیلع  داوـج -  ماـما 
تیاور و لقن  شخب  تنیز  نآ ، ظفح  طبـض و  رد  ّتقد  و  تادابع ; لاـمعا و  شخب  تنیز  بدا  راـقو و  تاداـقتعا ، ناـمیا و  شخب 

.دشاب یم  نخس 
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tebyan-zn.ir: عبنم

مالسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  زا  هزجعم   14

مالسلا هیلع  همئالاداوج  ترضح  زا  هزجعم 

 : تماما رب  اصع  تداهش  - 1

یم دوب  ایند  لام  ماقم و  رب  ناصیرح  ملع و  بجع  ماد  رد  ناراتفرگ  زا  تیب و  لها  تخـسرس  نانمـشد  زا  هک  مثکا  نب  ییحی  یـضاق 
: دیوگ

هب عجار  وا  اب  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  منک ،  ترایز  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  ربق  هک  مدش  لخاد  يزور 
نم دومرف : ماما  مراد ،  مرـش  یلو  مسرپب  امـش  زا  يزیچ  مهاوخیم  متفگ :  وا  هب  .داد  خـساپ  ار  همه  مدرک ،  هرظانم  ینوگانوگ  لئاسم 

؟  تسیک ماما  ینک ،  لا  ؤس  یهاوخ  یم  وت  میوگ ،  یم  يروآ  نابز  رب  ار  تلا  ؤس  هکنآ  نودب  ارنآ  خساپ 

 . تسا نیمه  ملا  ؤس  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  متفگ : 

منم دومرف :

؟  يراد اعدم  نیا  رب  یی  هناشن  متفگ : 

 : تفگ دمآرد و  نخس  هب  دوب  ترضح  نآ  تسد  رد  هک  ییاصع  ماگنه  نیا  رد 

(. 1) تسا نامز  نیا  ماما  ادخ و  تجح  نم  يالوم  انامه   . هجحلا وه  نامزلا و  اذه  ماما  یئالؤم  نا 

 : هیاسمه تاجن  - 2

هب ار  ناگیاسمه  زا  یکی  دوب  هدش  مگ  ماما  هناخ  زا  يدنفسوگ  مدوب ،  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  دزن  رد  دیوگ : یم  ریرج  یلع 
هدیدزدن وا  ار  دنفسوگ  دیرادرب ، تسد  ام  هیاسمه  زا  امش  رب  ياو  دومرف : دندروآ ، ترـضح  نآ  شیپ  هب  ناشک  ناشک  يدزد  ماهتا 

 ، هتفرگ ار  هناخ  بحاص  دنتفای و  هناخ  نامه  رد  ار  دنفسوگ  دنتفر  .دیریگب  ار  دنفـسوگ  دیورب و  تسا  هناخ  نالف  رد  دنفـسوگ  نالا 
: دومرف ماما  .دندروآ  ماما  دزن  ار  وا  تسا ،  هدیدزدن  ار  دنفـسوگ  هک  درک  یم  دای  دنفـسوگ  وا  اما  دـندرک ، هراپ  ار  شـسابل  دـندز و 

نآ مالسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  هتشادن ،  یعالطا  وا  هدش و  دراو  وا  هناخ  هب  شدوخ  دنفسوگ  دیا ، هدرک  متس  صخش  نیا  رب  امش  رب  ياو 
(2) دندیشخب وا  هب  یغلبم  سشابل  تراسخ  ناربج  ییوجلد و  يارب  دندناوخارف و  دزن  هب  ار  درم 
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: ردس تخرد  تمارک و  - 3

هب دادـغب  زا  نومءام  رتخد  لضف  شرـسمه  اب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  یتقو  دـنک ، یم  لقن  داـشرا  رد  هللا  همحر  دـیفم  خـیش 
اجنآ رد  دیـسر  بیـسم  هناخ  هب  بورغ  عقوم  .دـندرک  یم  تعیاشم  ار  وا  مدرم  دـندروآ  فیرـشت  هفوک  هب  دومرف  یم  هعجارم  هنیدـم 
ياپ رد  تساوخ و  یبآ  هزوک  ماما  دوب ، هدرواین  هویم  زونه  هک  دوب  يردس  تفر  دجسم  نحص  رد  تفر .  دجسم  لخاد  دمآ و  دورف 
دمح مود  تعکر  رد  دناوخ و  هللارـصنءاج  اذا  دمح و  هروس  لوا  تعکر  رد  .دـناوخ  برغم  زامن  مدرم  يارب  تفرگ و  وضو  تخرد 

برغم یتدم  زامن  زا  دعب  تفگ ،  مالس  دهـشت و  دناوخ و  ار  موس  تعکر  سپ  تفرگ ،  تونق  عوکر  زا  شیپ  دناوخ و  هللاوه  لوق  و 
دیـسر ردـس  تخرد  رانک  هب  هکینامز  دـمآ  نوریب  دجـسم  زا  دروآ و  ياج  هب  رکـش  هدجـس  ود  دـناوخ و  بیقعت  دروآ و  ياج  هب  ار 
هاگنآ درادن  هتسه  شا  هویم  دندروخ ، تخرد  نآ  هویم  زا  دندش  هدز  تفگـش  نایرج  نیا  زا  داد و  هویم  تخرد  نآ  هک  دندید  مدرم 

(3) دندومن عیدوت  ار  مالسلا  هیلع  ماما 

 : مالسلا هیلع  داوج  ماما  ياعد  اب  هلزلز  عوقو  - 4

دروم ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  يا  هناهب  لابند  درک و  توعد  دادغب  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  متـصعم  هدرک :  لقن  يدـناور  بطق 
جورخ دصق  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  هک  دینک  هیهت  يداهشتسا  تفگ  تساوخ و  ار  ارزو  زا  یخرب  يزور  دهد ، رارق  رازآ  هجنکش و 

هب یتقو  دیدرگ ، میظنت  داهشتسا  عورش و  يزاس  هدنورپ  دننک ، ءاضما  دنهد و  تداهـش  یعمج  دشاب  مه  غورد  هب  رگا  دراد و  مایق  و 
دـصق امـش  دنیوگب  وا  هب  هدرک و  راضحا  ار  ماما  هک  دنتـشاذگ  رارق  دش و  رداص  تساوخ  رفیک  لیمکت و  هدـنورپ  ییاضق  حالطـصا 

.دنهد تداهش  دنیایب و  نیغورد  نادهاش  درک  راکنا  نوچ  يراد  شروش 
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جورخ دصق  مالـسلاامهیلع  اضرلا  نبا  یقت  دمحم  هک  دنا  هتـشون  زاجح  هنیدم و  زا  یعمج  هک  دنتخاس  يا  هدنورپ  دش و  یط  لحارم 
.دنراد عالطا  يارجام  زا  مه  نایرابرد  زا  يادعت  هدرک و  هیهت  یناوارف  لوپ  حالس و  راک  نیا  يارب  دراد و 

؟  يراد مایق  جورخ و  دصق  وت  رگم  اضرلا  نب  ای  تفگ  تساوخ و  ار  ترضح  نآ  متصعم 

نم دـمآ و  دـهاوخن  ینامز  نینچ  هک  دـهد  یم  ناشن  ام  ملع  اریز  هدرکن  روطخ  مرطاخ  رد  زگره  رکف  نیا  مسق  ادـخ  هب  دومرف : ماما 
رـضاح ار  اهنآ  دومرف : دـنهد  یم  تداهـش  مه  نالف  نالف و  تسه و  تاداهـشتسا  اه و  هماـن  تفگ  متـصعم  ما  هدرکن  رکف  نینچ  مه 

همان نیا  ام  ینک و  یم  جورخ  هک  يا  هتشون  يرآ  دنتفگ : یخاتـسگ  لامک  اب  نانآ  تخاس و  رـضاح  ار  نازاس  هدنورپ  متـصعم  دینک 
 . تسا هدنورپ  رد  یعطق  دنس  هک  میا  هتفرگ  وت  ناگتسب  نامالغ و  زا  ار  اه 

رارق زاس  هدنورپ  زادرپ و  غورد  نادهاش  نآ  رگید  فرط  کی  دوب  هتسشن  رـصق  ناویا  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دیوگ : ياوار 
ناهگان دـناوخ  یئاعد  درک  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  دـنداد  ماما  هب  غرود  تبـسن  هک  لاـح  نیا  رد  دنتـشاد 

دنک رارف  تساوخ  یم  اهنآ  زا  کی  ره  دـنداتفا  سامتلا  هب  دـندیزرل و  دوخ  رب  وا  يارزو  مصتعم و  دروخ و  یم  ناکت  نیمز  هراوهگ 
.دنداتفا یم  ور  هب  دنتساخ  یمرب  اج  زا  ات 

لوسر نبای  تفگ :  دوب  بارطضا  تریح  رد  دوخ  مصتعم  ناشیرپ ،  دندش و  برطضم  راضح  همه  دنتـشادن  ندش  دنلب  تردق  رگید 
تکاـس و ار  هلزلز  شبنج و  نیا  دـنوادخ  نک  اـعد  دوبن  شیب  يزاـس  هنحـص  کـی  عقاو  نیا  شخبب  مه  ار  اـهنآ  مدرک  هبوـت  نم  هللا 

یئاعد درک  دنلب  نامسآ  هب  رس  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  .رذگب  نانآ  ریصقت  زا  شخبب و  مه  ار  درخبان  مدرم  نیا  دنادرگ و  نکاس 
تسشن ورف  هلزلز  سپ  رذگرد ، اهنیا  زا  دنتسه  نم  نانمشد  وت و  نانمـشد  هلاض  هقبط  نیا  ینادیم  وت  اراگدرورپ ، درک  ضرع  دناوخ 

.
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 : نادنز زا  تلصابا  ندش  دازآ  - 5

: دومرف مدوب  تمدخ  هب  هدامآ  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  روضح  رد  هک  یتقو  دیوگ : یم  يوره  تلصابا 

يو ربق  هشوگ  راهچ  زا  ماما  رمالا  بسح  روایب ، كاخ  یتشم  نوراـه  روگ  هشوگ  راـهچ  زا  وش و  دراو  هینوراـه  هبق  هب  تلـصاب :  يا 
دنهاوخب رگا  دومرف : تخیر ،  درکوب و  تفرگ ،  ار  نوراه  رـس  تشپ  ینعی  ار  هبق  رد  فرط  كاخ  مالـسلا  هیلع  ماما  مدروآ .  كاخ 

دننکب ارنآ  دنناوتن  دنوش  عمج  ناسارخ  نارادگنلک  مامت  رگا  هک  دـش  دـهاوخ  رهاظ  یگنـس  دـننک  رفح  نوراه  رـس  تشپ  ارم  دـقرم 
تفرگ و ار  وا  يور  شیپ  كاخ  هاگنآ  دومرف ، ار  نخـس  نامه  دـیئوب  تفرگ و  ار  روگ  ياـپ  نییاـپ  رـس و  ـالاب  فرط  كاـخ  سپس 
هب وگب  اهنآ  هب  دنتخادرپ  نم  دـقرم  رفح  هب  هکیماگنه  درک  دـنهاوخ  هیهت  اجنآ  رد  ارم  دـقرم  تسوا و  ربق  شیپ  رد  نم  تبرت  دومرف :

وگب دنهد  بیترت  نم  يارب  يدحل  دنتـساوخ  دندرک و  عانتما  رگا  دنفاکـشب و  ار  نیمز  هاگنآ  دنیامن ، رفح  ارم  دقرم  هلپ  تفه  هزادنا 
زا یمن  عقوم  نآ  رد  .دنادرگ  عیـسو  ارنآ  دهاوخب  هک  يا  هزادـنا  هب  ادـخ  سپ  نآ  زا  هک  دـنهد  رارق  بجوجکی  عارذ و  ود  ارم  دـحل 
ارف ار  دحل  همه  هچنانچ  دنک  یم  ادیپ  نایرج  یبا  ناوخب  مزومآ  یم  وت  هب  هک  یئاعد  نیا  دسر ! یم  ممشچ  هب  نم  ربق  رـس  الاب  فرط 

زیرب بآ  نآ  ناـیم  رد  هدرک  زیر  مهد  یم  وـت  هب  هک  هـب  یناـن  نآ  زا  دـعب  دوـش  یم  ادـیپ  بآ  نآ  رد  یکچوـک  ناـیهام  دریگ و  یم 
ار کچوک  نایهام  نآ  همه  دوش و  یم  ادـیپ  یگرزب  یهام  هاگنآ  دـنامن  یقاب  اهنآ  زا  يزیچ  ات  دـنروخ  یم  ار  نان  ياه  هزیر  نایهام 

بآ يور  رب  تسد  عقوم  نآ  رد  دوش  یم  دیدپان  مشچ  زا  گرزب  یهام  هاگنآ  دنام ، یمن  یقاب  نایهام  نآ  زا  يرثا  هچنانچ  دعلب  یم 
همه هتبلا  .دوش  یمن  هدـهاشم  ربق  رد  بآ  يرت  زا  يرثا  دوش و  یم  کـشخ  بآ  ناوخب  مزومآ  یم  وت  هب  هک  رگید  یئاـعد  هدراذـگ 

.دش لمع  روکذم  تیصو  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تداهش  زا  سپ  .داد  یهاوخ  ماجنا  نومءام  روضح  رد  ار  تاروتسد  نیا 
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لقن تلصابا  زومایب  نم  هب  دیسر  روهظ  هب  راثآ  همه  نآ  يدناوخ و  هک  ار  یئاعد  نآ  هک  درک  تساوخرد  تلصابا  زا  نومءام  سپس 
روتـسد درکن ، رواب  نومءام  نکیل  متفگ  تسار  دیدرگ ، وحم  مرطاخ  زا  هلـصافالب  ندناوخ  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  متفگ :  دـنک  یم 

(. 4) دنتسب ریجنز  هب  هدرب  نادنز  هب  ارم  داد 

یباوخ رادیب  نادنز و  يانگنت  زا  لاس  کی  زا  سپ   . مدرب رـسب  نادنز  رد  لاس  کی  تدم  نم  دش و  نفد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
زا مدش و  لسوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دمحم و  هب  شیوخ  يدازآ  يارب  مدناوخ و  یئاعد  مدـمآ ،  هوتـس  هب  اهبش 

.دهدب نم  راک  رد  شیاشگ  دمحم  لآ  تاکرب  هب  مدرک  انمت  ادخ 

يانگنت زا  تلـصابا  يا  دومرف : هدش  نادنز  دراو  ناهج  ناراتفرگ  یجنم  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  دوب ، هدـشن  مامت  اعد  زونه 
؟  يا هدمآ  هوتس  هب  نادنز 

 . متحاران تخس  دنگوس  ادخ  هب  مدرک :  ضرع 

نادـنز نومءام  رانک  زا  تفرگ  ارم  تسد  دـعب  دـنداتفا و  نیمز  هب  اهریجنز  نم  ياپ  تسد و  زا  دز  اـهریجنز  هب  تسد  زیخرب ، دومرف :
ادخ ناما  رد  ورب  دومرف  مدش ،  جراخ  لحم  زا  دنتشادن و  ار  نم  اب  ندرک  تبحـص  يارای  نکیل  دندید ، یم  ارم  هکیلاح  رد  داد  روبع 

(. 5) وا هب  وت  تسد  هن  دسرب و  وت  هب  نومءام  تسد  هن  هشیمه  يارب  هک 

 : یخاتسگ ماجنارس  - 6

هدولآ و ار  ترـضح  نآ  اـت  درب ( راـکب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  يارب  تشاد  هک  یگنرین  ره  نومءاـم  دـیوگ : یم  اـیرکز  نب  دـمحم 
داد روتسد  دتسرف -  ترـضح  فافز  يارب  ار  شرتخد  تساوخ  دش و  زجاع  نوچ  دشن  شریگتـسد  يزیچ  یلو  دهد ) ناشن  بلطایند 

یـسرک رد  ترـضح  هک  دـنهدب  دوب  يرهوگ  نآ  رد  هک  یماج  نانآ  زا  کی  ره  هب  هتـساوخ  ار  نازینک  نیرتابیز  زا  رتخد  تسیود  - 
.درکن یهجوت  اهنآ  هب  ماما  نکل  دندرک -  دوب  هداد  روتسد  هکنانچ  و  دنراد -  ششیپ  رد  دنیشن  یم  يداماد 
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.درک توعد  ار  وا  نومءام  تشاد  يزارد  شیر  دوب و  ریگبرض  نزرات و  ناوخ ،  هزاوآ  هک  قراخم  مانب  دوب  يدرم 

هب ار  وا  یهاوخ  یم  وت  هکیروطنامه  دـشاب  ایند  روما  زا  يراک  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رگا  نینمؤملاریما  ای  تفگ :  قراـخم 
دـندش و عمج  شرود  هناخ  لها  هک  درک  عورـش  يزاوآ  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  ربارب  رد  سپـس  منک .  یم  لوغـشم  اـیند 

.داد همادا  یتعاس  ندناوخ ،  زاوآ  ندز و  زاس  هب  درک  عورش 

درک و دنلب  وا  فرط  هب  ار  شرـس  سپـس  درک  یمن  ناگن  مه  پچ  تسار و  هب  دندومرف و  یمن  ییانتعا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
: دومرف

.درک یمن  راک  شتسد  درم  هک  یتقو  ات  داتفا و  شتسد  زا  برض  زاس و  ناهگان  سرتب ،  ادخ  زا  شیر  زارد  يا 

: داد باوج  دیسرپ  وا  لاح  زا  نومءام 

(. 6  ) منک یمن  ادیپ  دوبهب  نآ  زا  زگره  هک  داد  تسد  نم  هب  یتشهد  دز  دایرف  نم  رب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  نوچ 

 : نومأم رش  زا  نمیا  - 7

نم هب  دوب  راـکوکین  ناـنز  زا  هک  یـشرق  نسحلا  یبا  رتخد  همیکح  هک  تفگ  نم  هب  ینادـمه  رـصنوبا  دـیوگ : یم  ییحی  نب  ناوفص 
رایـسب ار  وا  متفگ و  تیلـست  وا  هب  متفر و  لـضف  ما  دزن  هب  تیلـست  ضرع  يارب  دـنتفر  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  یتقو  تفگ : 

يرادـقم اـت  متـسشن  وا  دزن  نم  تیحاراـن )  تدـش  زا  هیاـنک   ) تشک یم  ار  شدوـخ  یباـت  یب  هلاـن و  هیرگ و  اـب  هک  متفاـی  نـیگمغ 
صالخا و تزع و  زا  دـنوادخ  هچنآ  نایب  ناشیا و  فیـصوت  داوج و  ماما  مرک  هرابرد  نخـس  لوغـشم  اـم  تسـشن و  ورف  شیتحاراـن 

 . میدش دوب  هدرک  اطع  ناشیا  هب  يراوگرزب  تفارش و 
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؟ ار یبیجع  زیچ  ناشیا  زا  مهد  ربخ  وت  هب  ایآ  تفگ :  لضف )  ما   ) نومءام رتخد  هاگان 

؟  تسیچ نآ  متفگ : 

یم تیاکـش  مردـپ  هب  مدینـش و  یم  يزیچ  وا  زا  اسب  هچ  مدوب و  وا  بقارم  هشیمه  مدـیزرو و  یم  تریغ  ناشیا  هب  داـیز  نم  تفگ : 
هتـسشن نم  يزور  تسادخ  لوسر  هشوگ  رگج  مالـسلا )  هیلع  داوج  ماما   ) وا انامه  سپ  نک .  لمحت  مرتخد  تفگ :  یم  سپ  مدرک 

.درک مالس  دش و  دراو  يزینک  مدوب 

؟  یتسیک وت  متفگ 

هب سپ  مشاب .  یم  امش  رشمه  مالسلاامهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  رسمه  متسه و  رـسای  نب  رامع  نادنزرف  زا  يزینک  نم  تفگ : 
هک دوب  کیدزن  مراذگب و  نابایب  هب  رـس  موش و  جراخ  متفرگ  میمـصت  مدوبن و  نآ  لمحت  هب  رداق  هک  دش  لخاد  دسح  يرادـقم  نم 
زا هکینامز  سپ  مدـیناشوپ  سابل  مدرک و  کمک  وا  هب  مدرب و  ورف  ار  دوخ  مشخ  سپ  دـیامن ، راداو  زینک  نآ  رب  يدـب  هب  ارم  ناـطیش 

تـسم وا  هکیلاـح  رد  مداد  ربـخ  وا  هب  ار  عوضوم  متفر و  مردـپ  شیپ  هب  متـساخرب و  موـش  طلـسم  دوـخ  رب  متـسناوتن  تفر  نم  شیپ 
ادـخ هب  تفگ  دـش و  راوس  بسا  رب  وا  دروآ و  ار  ریـشمش  مالغ  سپ  رواـیب  يریـشمش  نم  يارب  مـالغ  يا  تفگ :  سپ  دوب ، لـقعیال 

هعطق هعطق  ار  مالسلا )  هیلع  داوج  ماما   ) وا دنگوس 

متروص هب  و  مدرک !؟  هچ  مرهوش  دوخ و  اب  نوعجار  هیلاانا  هللااـنا و  متفگ :  مدرک ،  هدـهاشم  ار  تیعـضو  نیا  هکیناـمز  نم   . منک یم 
.درک هعطق  هعطق  ات  دز  یم  ریـشمش  اب  ار  وا  هراومه  دـش و  لخاد  مالـسلا )  هیلع  داوج  ماـما   ) وا رـضحم  رب  مردـپ  سپ  مدز  یم  یلیس 

 . مدیباوخن ار  بش  يرارقیب  هودنا و  زا  مدمآ و  وریب  وا  رس  تشپ  ناود  ناود  نم  دش و  جراخ  سپس 
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یتشک ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نبا  متفگ  مدرک ؟  هچ  تفگ :  يدرک ؟  هچ  بشید  یناد  یم  متفگ  متفر و  مردپ  شیپ  نم  دش و  جبص 
!؟  ییوگ یم  هچ  رب و  ياو  تفگ  دمآ  شوه  هب  هکینامز  دیدرگ  شوهیب  دش و  دولآ  کشا  شیاهمشچ 

هب ربـخ  نیا  زا  سپ  يدرک  هعطق  هعطق  اـت  يدز  یم  ریـشمش  اـب  ار  يو  هراومه  يدـش و  دراو  وا  رب  ردـپ  دـنگوس  ادـخ  هب  هلب  متفگ : 
.دش نارگن  برطضم و  تدش 

.دیروایب نم  دزن  هب  ار  مداخ  رسای  تفگ :  سپ 

: دیوگ یم  هچ  لضف )  ما   ) نیا تفگ :  مداخ  رسای  هب  دندروآ  هکینامز  سپ 

.دیوگ یم  تسار  نینمؤملاریما  يا  تفگ :  رسای 

دبا ات  و  میدش ،  دوبان  ادخ  هب  میدش ،  كاله  نوعجار  هیلاانا  هللاانا و  تفگ :  یم  دز و  یم  شتروص  هنیس و  هب  شتـسد  اب  مردپ  سپ 
 . میدش اوسر 

.دوش جراخ  مندب  زا  مناج  تسا  کیدزن  هک  روایب  ربخ  نم  هب  اعیرس  تسا و  رارق  هچ  زا  ارجام  نیبب  ورب و  وت  رب  ياو 

 : نینمؤملاریما هدب  هدژم  تفگ  تشگرب و  دوز  یلیخ  سپ  مدز  یم  متروص  هنوگرب و  نم  دش و  جراخ  رسای  سپ 

تسد و هک  دراد  ینهاریپ  هتسشن و  مدید  مدش  دراو  وا  رب  تفگ  يدید - ؟  هچ  مهد -  یم  یناگدژم  یهاوخب  هچ  ره  تفگ :  نومأم 
مناوخب زامن  نآ  رد  یئامن  هبه  نم  هب  ار  تنهاریپ  نیا  مراد  تسود  ربمایپ  دنزرف  يا  متفگ  مدرک و  مالس  وا  هب  هدناشوپ  ار  ناشیا  ياپ 

 . تسه ریشمش  رثا  ای  مخز  نآ  رد  ایآ  هک  منک  هاگن  وا  ندب  هب  متساوخ  یم  نم  موش  كربتم  نآ  هلیسوب  و 
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هاـگن ار  ناـشیا  ندـب  سپ  دـنک  ار  نآ  ترـضح  سپ  مهاوخ  یمن  نیا  زا  ریغ  متفگ :  مناـشوپ  یم  نآ  زا  رتهب  اـب  ارت  نم  دومرف : سپ 
 . تسا نیرخآ  نیلوا و  يارب  تربع  نیا  دنامن  يزیچ  نیا  زا  دعب  تفگ :  تسیرگ و  تدش  هب  نومءام  سپ  دوبن  ریشمش  رثا  مدرک 

زا مندـش  جراخ  زا  یلو  تسه ،  مداـی  وا  رب  مندـش  دراو  وا و  يوس  هب  متفر  يارب  مندـش  راوس  اـما  رـسای  يا  تفگ :  نومءاـم  سپس 
منتـشگرب نتفر و  متـشگرب و  مسلجم  هب  روطچ  هک  تسین  مداـی  دـیآ و  یمن  مداـی  هب  يزیچ  مدرک  ناـشیا  اـب  هچنآ  ناـشیا و  رـضحم 

 . تخس یتنعل  ار  رتخد  نیا  دنک  تنعل  دوادخ  دوب  هنوگچ 

نودب ای  ینک  تیاکـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یئایب و  نیا  زا  دـعب  رگا  دـیوگ : یم  تردـپ  وگب  وا  هب  ورب و  لضف )  ما   ) وا دزن  هب 
 . مریگ یم  ماقتنا  وت  زا  وا  فرط  زا  يوش  جراخ  لزنم  زا  ناشیا  هزاجا 

نآ هب  بشید  هک  ار  یبسا  ربـب و  راـنید  رازه  تسیب  ناـشیا  ناـسرب و  مالـس  نم  فرط  زا  ورب و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  دزن  هب  سپس 
.دننک مالس  دنور و  وا  دزن  هک  هدب  روتسد  ارما  اه و  یمشاه  هب  هدب و  وا  هب  مدوب  راوس 

داوج ماما  يوس  هب  هتـشادرب و  ار  بسا  لام و  مدرک و  مالعا  نانآ  هب  ار  عوضوم  نیا  متفر و  رماوا  اه و  یمـشاه  دزن  هب  دیوگ : رـسای 
متـشاذگ و ناشیا  ربارب  رد  ار  رانید ، رازه  تسیب  مدرک و  غالبا  ار  نومءام  مالـس  مدش و  دراو  ناشیا  رـضحم  هب  متفر و  مالـسلا  هیلع 
وا نم و  نیب  دهع  ایآ  رسای  يا  دومرف : سپس  دومرف و  مسبت  درک و  هاگن  بسا  هب  یتدم  ترـضح  نآ  مدرک  هضرع  ناشیا  هب  ار  بسا 

!؟ دوب نینچ 
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نومءام هک  دنگوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تدج  قح  ادخ و  هب  راذگ ، رانک  ار  باتع  نم  يالوم  يا  مدرک :  ضرع  سپ 
دوشن و تسم  زگره  هک  هدروخ  دنگوس  هدرک و  رذن  هنیآ  ره  تسادخ و  نیمز  مادک  رد  هک  تسناد  یمن  هدیمهفن و  چیه  شراک  زا 

 . نکم باتع  هدزرس  وا  زا  هچنآ  رطاخ  هب  ار  وا  رواین و  وا  يور  هب  امش  ار  بلطم  نیا 

.دوب نینچ  مه  نم  مزع  دومرف : ماما 

هک یتقو  دـننک و  مالـس  امـش  رب  ات  هداتـسرف  ار  اهنآ  نومءام  دنتـسه ، رظتنم  رد  ربارب  رد  ارما  مشاه و  ینب  زا  يا  هدـع  مدرک :  ضرع 
.دنشاب ناتباکر  رد  دنیامن و  یهارمه  ار  امش  يورب  يو  دزن  هب  يوش  یم  يراوس 

مدرک دراو  ار  اه  نآ  دش م و  جراخ  سپ  بسح  نب  هزمح  و  نسح .  نب  نمحرلادـبع  رگم  نک  دراو  ار  ارما  مشاه و  ینب  دومرف : ماما 
.دمآ نومءام  دزن  هب  ات  دندوب  وا  هارمه  ارما  مشاه و  ینب  دش و  راوس  تساخرب و  دیشوپ و  تساوخ و  سابل  ماما  سپ  دندرک  مالس 

دادـن هزاجا  تفگ و  دـماشوخ  وا  هب  دنابـسچ و  شا  هنیـس  هب  ار  وا  تفر و  وا  يوس  هب  تساـخرب و  دـید  ار  وا  نومءاـم  هکیناـمز  سپ 
 . تفگ یم  نخس  وا  اب  روطنیمه  دش و  دراو  یسک 

 . کیدعس کیبل و  داد : باوج  نومءام  نینمؤملاریما  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  .دش  مامت  عوضوم  نیا  یتقو 

.ریذپب ارنآ  مراد  وت  رب  یتحیصن  دومرف : ماما 

؟  تسیچ تحیصن  نآ  منک  یم  رکشت  امش  زا  مرازگساپس و  تفگ :  نومءام 
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اب هک  تسا  يزرح  نم  دزن  رد  متـسین ،  نمیا  امـش  رب  هدش  نوگژاو  سوکنم  مدرم  نیا  زا  هک  وشم  جراخ  لزنم  زا  هنابـش  دومرف : ماما 
تاجن وت  زا  ارم  ادخ  بشید  هکروطنامه  شاب  ناما  رد  تاهاع  اهتفآ و  اهدـنیاشوخان و  اهالب و  رورـش و  زا  نک و  ظفح  ار  دوخ  نآ 
عامتجا وت  هب  نداد  تسکـش  يارب  وت و  هیلع  رب  نیمز  لها  ای  ییامن  تاقالم  ار  نآ  زا  شیب  اـی  مور  نایرکـشل  زرح  نآ  اـب  رگا  داد و 

 . سنا نج و  نیطایش  روطنیمه  دننکب و  دنناوت  یمن  يراک  چیه  یهلا  توربج  تردق و  اب  دنیامن 

برجم دح  زا  شیب  زرح  نیا  یشاب ،  ناما  رد  یـسرت  یم  نآ  زا  هک  هچنآره  متفگ و  هچنآ  عیمج  زا  ات  متـسرفب  يرادیم  تسود  رگا 
 . تشا

 . يدرک رکذ  هچنآ  زا  موش  هتشادزاب  ات  تسرفب  میاربو  سیونب  تدوخ  طخ  اب  ارنآ  تفگ :  نومءام 

 . متسرف یم  ارنآ  يراوگرزب  تبحم و  يور  زا  دومرف : ماما 

 . شخبب ارم  رذگرد و  دز  رس  نم  زا  هچنآ  زا  تنابرق  هب  تیومع  تفگ :  ومءام  سپس 

دوبن ریخ  زج  يزیچ  دوبن ، يزیچ  دومرف : ماما 

ار هچنآ  دوش  یم  حبـص  هک  ادرف  میوج و  یم  برقت  دنوادخ  يوس  هب  برغ  قرـش و  جارخ  اب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :  نومءام  سپ 
 . منک یم  قافنا  تشذگ ،  هچنآ  هرافک  يارب  ما  هدش  کلام 

اذـغ نومءاـم  اـب  مدـش و  لـخاد  مشاـه  ینب  سپ  نک .  دراو  ار  مشاـه  ینب  دـیروایب و  اذـغ  بآ و  مـالغ  يا  تفگ :  نومءاـم  سپس 
.دنهد هزیاج  تعلخ و  درک  رما  نانآ  زا  مادک  ره  تلزنم  بسانت  هب  دندروخ و 
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 . تسرفب نم  يارب  ار  زرح  نآ  ادرف  درگرب و  دنوادخ  هانپ  رد  تفگ :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  رما  هب  سپس 

.دنربب شلزنم  ات  دنوش  راوس  وا  هارمه  ارما  داد  روتسد  نومءام  دش و  راوس  تساخرب و  مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

نم زا  یکزان  يوهآ  تسوپ  دناوخ و  ارم  داتـسرف و  نم  لابند  هب  ار  یـسک  درک  حبـص  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هکینامز  دیوگ : رـسای 
راهچ دریگب و  یلماـک  يوضو  ددـنبب  شیوزاـب  رد  ارنآ  رـسای  دومرف : تشون و  ار  فورعم  زرح  نآ  دوخ  طـخ  اـب  سپـس  تساوخ و 
هبترم تـفه  و  ( 8  ) هللادهـش هیآ  هبترم  تـفه  و  ( 7) یـسرکلا هیا  هبترم  تفه  باـتکلا و  هحتاـف  تعکر  ره  رد  دـناوخب  زاـمن  تعکر 
ماگنه رد  وا  توق  یهلا و  لوح  اب  ددنبب  شتسار  يوزاب  هب  ارنآ  سپس  دحا و  هللاوه  لق  هبترم  تفه  لیللاو و  هبترم  تفه  سمشلاو و 

(. 9) دنام یم  ملاس  دنک  یم  يرود  یسرت و  یم  هک  يزیچ  ره  زا  ایالب 

ناوت یمن  داعبتـسا  فرـص  هب  دـنیامرف : یم  یـسلجم  همالع  موحرم  نکیل  دـنا ، هدرک  کیکـشت  ربخ  نیا  رد  یخرب  هک  دـنامن  هتفگان 
.میئامن عنم  ار  هدش  لقن  اررکم  هک  يربخ  نوچمه 

يداد زرح  شیوخ  نمشد  رب  يداوج               یمیرک و  هک  سب  زا 

 : ههبش کی  عفر 

هجوت دیاب  دنهد ؟ یم  زرح  رگمتـس  نومءام  نوچ  يدرف  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  ارچ  هک  دیایب  مرتحم  هدنناوخ  نهذ  هب  دیاش 
هب هجوت  اـب  تسه و  هدوب و  نیملـسم  مالـسا و  عفاـنم  تسه  كـالم  هچنآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  لاـمعا  رد  هک  تشاد 

افلخ ترواشم  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  میدهاش  عضاوم  ذاختا  هب  مالسا  خیرات  رد  افلخ  نیب  تیبسن  هظحالم  ناکم و  نامز و  طیارش 
.دشاب یمن  افلخ  نیا  دییءات  يانعم  هب  اهنیا  دهد و  یم  زرح  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  يزور  دنک و  یم  لوبق  ار 
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 : مالسلا هیلع  داوج  ترضح  زرح 

یف نم  رهاـق  نیلـسرملا و  نییبنلا و  حورلاو و  هکئـالملا  بر  مهللا  میظعلا ،  یلعلا  هللااـبالا  هوقـالو  لوحـال  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب 
مهراصلا و معاف  سنالا  نجلا و  نم  ؤس ا  انبدارا  نم  انئادعا و  سءاب  ینع  فک  هکلامو ،  یـش ء  لک  قلاخ  نیـضرالا و  تاومـسلا و 

میکحلا ریزعلاوه  انبنا و  هیلا  انلکوت و  هیلع  هللاابالا  هوقال  لوحال و  انبر و  کنا  اعفدـم  اـسرح و  اـباجح و  مهنیب  ینیب و  لـعجاو  مهبولق 
رش نم  ؤس و  لک  رش  نم  راهنلا و  لیللا و  یف  نکـسام  رـش  نم  اهتیـصاب و  ذخآ  تنا  هباد  لک  رـش  نم  وءوس  لک  رـش  نم  انفاعو  انبر 

هللااب الا  هوقالو  لوحالو  کلذ  متاب  هلآ  ادمحم و  صخ  نیعمجا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملا  هلا  نیملاعلا و  برای  رـش  يذ  لک 
(. 10  ) میظعلا یلعلا 

 : ترضح نآ  رگید  زرح 

(. 11) روصلا یف  خفنی  موی  هاجنلا  کلئساو  روهدلا  تافاو  رورشلا  ینفکا  ای  بر  ای  رینم  ای  نیبم  ای  ناهرب  ای  رون  ای 

 : ینادنز يدازآ  ضرالا و  یط  - 8

: دـنتفگ مدوب  ارماس  رد  هک  نامز  نآ  رد  تفگ :  هک  دـنا  هدرک  تیاور  دـلاخ  نب  یلع  ناسح و  نب  دـمحم  زا  یـسربط  دـیفم و  خـیش 
رطاخ نیمه  هب  منیبب  ار  وا  متساوخ  دمآ ، نارگ  نم  رب  عوضوم  نیا  ندینش  .دنا  هدرک  ینادنز  هدروآ و  ماش  زا  ار  توبن  یعدم  يدرم 

هک یتاعیاش  فالخ  رب  مدـید  ار  وا  یتقو  مورب .  وا  دزن  هک  دـنداد  هزاـجا  اـت  مدرک  رارقرب  هطبار  نآ  اـب  هدرک و  تبحم  نانابنادـنز  هب 
 . متفای هتسراو  لقاع و  يدرف  ار  يو  مدوب  هدینش 
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 . يا هدش  ینادنز  لیلد  نیا  هب  یتسه و  توبن  یعدم  وت  دنیوگ  یم  ینالف  متفگ : 

رس هک  ماش  نیسحلا  سءار  هب  فورعم  عضوم  رد  نم  هک :  تسا  رارق  نیا  زا  نم  نایرج  ما ،  هدرکن  ییاعدا  نینچ  نم  زگره ، تفگ : 
 . مدوب تدابع  لوغشم  دندوب  هدرک  بصن  ای  هتشاذگ  اجنآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم 

هفوک دجـسم  رد  مدـید  میتفر  هار  یمک  مداتفا  هارب  وا  اب  مدـش و  دـنلب  نم  میورب  زیخرب  تفگ :  دـمآ و  نم  دزن  هب  یـصخش  ناـهگان 
؟  یسانش یم  ار  اجنیا  دومرف : متسه 

هار وا  اب  يرادقم  میدمآ  نوریب  اجنآ  زا  مه  اب  دعب  مدـناوخ ،  زامن  مه  نم  دـناوخ و  زامن  اجنآ  رد  وا  تسا  هفوک  دجـسم  هلب  متفگ : 
 . میتسه هنیدم  دجسم  رد  هک  مدرک  هدهاشم  هاگان  متفر 

 ، مدش جراخ  اجنآ  زا  دعب  مدناوخ  زامن  ناشیا  اب  مه  نم  دناوخ و  زامن  درک و  مالـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  وا 
اج هب  جح  لامعا  یفاک  لقن  هب  انب  مدرک ؟  فاوط  مه  نم  درک و  فاوط  ار  هبعک  متـسه  هکم  رد  هک  مدید  هاگان  میدز  مدق  يرادقم 

مدوب لوغـشم  یهلا  تدابع  هب  ماش  رد  هک  مدوخ  ياج  رد  مدـید  هک  میدوب  هتفرن  یمدـق  دـنچ  میدـش  جراخ  اجنآ  زا  دـعب  میدروآ ) 
تشذگ عوضوم  نیا  زا  لاس  کی  یتمارک !؟  هچ  نیا  دوب و  هک  وا  ایادخ  هک  مدوب  رو  هطوغ  یتفگـش  رد  نم  تفر و  درم  نآ  متـسه 

 ، هفوک هب  ارم  هتـشذگ  لاس  نوچمه  متفر  وا  اب  نم  مورب  وا  اب  هک  تساوخ  نم  زا  مدش  داش  وا  ندـید  زا  دـمآ و  ناشیا  زاب  مدـید  هک 
.دنادرگرب ماش  هب  درب و  هکم  هنیدم و 
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؟  یتسیک وت  هک  وگب  مهدیم  دنگوس  هداد  وت  هب  ار  راک  نیا  تردق  هک  ییادخ  نآ  هب  ارت  متفگ  دورب  تساوخ  یتقو 

 . متسه رفعج  نب  یسوم  یلع  نب  دمحم  نم  دومرف :

تبـسن نم  هب  ار  توبن  ياعدا  دندروآ و  اجنیا  هب  ارم  هکنیا  ات  دـش  عیاش  ارجام  مدرک و  نایب  نایانـشآ  ناتـسود و  هب  ار  هعقاو  نیا  نم 
.دنداد

 . منک نایب  تایز  کلملادبع  نب  دمحم  هب  ارت  نایرج  متفگ : 

.وگب تفگ : 

: دوب هتـشون  نم  همان  ریز  رد  وا  مدرک ،  وگزاـب  ناـشیا  هب  ار  عوضوم  متـشون و  دوب  یـسابع  مصتعم  مظعا  ریزو  هک  وا  هب  يا  هماـن  نم 
ماـش هب  زاـب  ودرب  هکم  هب  هنیدـم  زا  هنیدـم و  هب  هفوـک  زا  هفوـک و  هب  ماـش  زا  ارت  هک  سک  نآ  هـب  تـسین ،  اـم  ندرک  دازآ  هـب  يزاـین 

.دیامن تدازآ  نادنز  زا  ات  وگب  داد  ماجنا  بش  کی  رد  ار  اهراک  نیا  همه  دنادرگرب و 

یتقو مهد  يرادلد  ناشیا  هب  مورب و  متفگ :  دوخ  اب  مدش  دیماان  وا  تاجن  زا  همان  باوج  هدـهاشم  زا  سپ  دـیوگ : یم  دـلاخ  نب  یلع 
.دنود یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هتشگرس  ریحتم و  نادنز  نارومءام  مدید  مدمآ  نادنز  هب 

؟  تسیچ عوضوم  مدیسرپ : 

 . تسا موم  رهم و  اهلفق  هتـسب و  اهرد  هکیلاح  رد  تسین  بشید  زا  میدوب  هدیـشک  ریجنز  هب  هک  ار  توبن  یعدم  ینادـنز  نآ  دـنتفگ :
.دنا هدوبر  ار  ناشیا  اوه  ناغرم  ای  هتفر  نیمز  ریز  ای  نامسآ  هب  تسین  مولعم 

(. 12) دش رادروخرب  بوخ  يداقتعا  زا  دقتعم و  تماما  هب  هعقاو  نیا  هدهاشم  اب  بهذم  يدیز  دلاخ  نب  یلع 
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 : یئالو رعاش  هلص  - 9

 . مدرک تیاکش  وا  هب  متجاح  زا  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تمدخ  هب  يزور  دیوگ : یم  دیزی  نبرباج 

هیلع داوج  ماما  هب  دـش و  دراو  تیب )  لها  یمان  رعاش   ) تیمک یهاـتوک  هلـصاف  زا  سپ  تسین ،  یمهرد  اـم  دزن  رد  رباـج  يا  دومرف :
 . ناوخب دـندومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  مناوخب ؟  يا  هدیـصق  امـش  يارب  دـیئامرف  یم  هزاـجا  اـیآ  موش  تیادـف  درک  ضرع  مالـسلا 

.دناوخ مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ار  شا  هدیصق  تیمک 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.داد دروآ و  مالغ  هدب .  تیمک  هب  روایب و  مهرد )  رازه  هد  يواح  يا  هسیک   ) يا هردب  قاتا  نآ  زا  مالغ  يا 

؟  مناوخب رگید  يا  هدیصق  دیئامرف  یم  هزاجا  موش  تیادف  تفگ :  تیمک  سپ 

.دناوخ ار  شرگید  هدیصق  وا  سپ  ناوخب .  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

.داد تیمک  هب  دروآ و  مالغ  هدب ،  تیمک  هب  روایب و  يا  هردب  قاتا  نآ  زا  مالغ  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما  و 

؟  مناوخب ار  موس  هدیصق  دیئامرف  یم  هزاجا  موش  تیادف  تفگ :  تیمک 

.دناوخ وا  ناوخب و  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . هدب تیمک  هب  روایب و  يا  هردب  قاتا  نآ  زا  داد  روتسد  مالغ  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

هلـص رگم  مهاوخ ،  یمن  يزیچ  محدم  نیا  يارب  مدرکن و  حدم  ار  امـش  يویند  هتـساوخ  يارب  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  تیمک  هاگنآ 
.درک بجاو  امش  رب  دنوادخ  هک  یقح  نآ  ار و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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 . نادرگرب ناشیاج  هب  ار  اه  هسیک  نآ  دومرف  مالغ  هب  درک و  اعد  تیمک  هب  ماما  سپ 

رازه یـس  تیمک  هب  درک  رما  تسین و  یمهرد  نم  دزن  رد  دومرف  نم  هب  ماما  هک  مدرک  ساسحا  يزیچ  ملد  رد  نم  دـیوگ : یم  رباـج 
: دومرف ماما  دنداد  مهرد 

مدمآ مالـسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  متفاین و  يزیچ  نآ  رد  رد  یلو  مدش ،  لخاد  هناخ  هب  مدش و  دنلب  وش ، هناخ  لخاد  زیخرب و  رباج  يا 
راکشآ امش  رب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رتشیب  مینک  یم  یفخم  امش  زا  ام  هک  هچنآ  رباج  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  و  ، 

رباج نیا  دومرف : ( 13) دش ادیپ  الط  زا  یهوبنا  دز  شیاپ  هب  نآ  زا  سپ  درک ، لخاد  هناخ  هب  ارم  تفرگ  ار  متـسد  سپـس  میزاس .  یم 
رداـق مینک  هدارا  هچنآ  رب  ار  اـم  دـنوادخ  اـنامه  هدـم ؛  ربـخ  دوخ  ینید  ناردارب  زا  قثوم  دارفا  زا  رگم  يدـحا  هب  نک و  هاـگن  نیا  هب 

(. 14  ) تسا هتخاس 

 : مشچ يافش  - 10

مورب هنیدم  هب  مهاوخ  یم  نم  مدرک :  ضرع  ترضح  هب  مدوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هرمه  هکم  رد  نم  دیوگ : یم  نومیم  نبدمحم 
 . تشون يا  همان  دومرف و  مسبت  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مربب  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  هب  سیونب  يا  همان  ، 

ار همانرـس  تفگ  ماما -  مالغ  قفوم -  مداد  ار  همان  متفر  ماما  هناخ  هب  دید ) یمن  تسرد  و   ) تشاد درد  میاهمـشچ  متفر و  هنیدـم  هب 
تمشچ لاح  دمحم  يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  سپـس  مدرک )  نانچ   ) ریگب ماما  يور  شیپ  رد  نکزاب و  اشگب و 

؟  تسا روطچ 
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.دیئامرف یم  هدهاشم  هک  روطنامه  هتفر  ممشچ  رون  تسا و  رامیب  هللا  لوسر  نبا  ای  مدرک  ضرع 

اهتـسد و سپـس  مدوب ،  هدش  دوب  هک  یتیعـضو  نیرتملاس  دننامه  تشگرب  میئانیب  دیـشک  نم  مشچ  رب  درک و  زارد  ار  شتـسد  هاگنآ 
تشاد لاس  هس  زا  رتمک  نامز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  مدوب و  هدش  انیب  هکیلاح  رد  متشگرب  مدیسوب و  ار  ترـضح  ياهاپ 

.

 : نوتیز گرب  زا  هرقن  - 11

یم تسد  نوتیز  تخرد  گرب  رب  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  مدید  هک  درک  تیاور  دیعـس  نب  میهاربا  زا  يربط  رفعجوبا 
يرییغت زگره  مدرک و  جرخ  رازاب  رد  ار  اهنآ  زا  يرایـسب  متفرگ و  ترـضح  نآ  زا  ار  اهنآ  نم  دـیدرگ ، یم  هرقن  گرب  نآ  سپ  دز ،

.دوب هدش  صلاخ  هرقن  ینعی  درکن ،

: كاخ ندش  الط  - 12

شاعم یگنت  زا  بانج  نآ  هب  متفر و  مالسلا  هیلع  داوج  دمحم  ترضح  تمدخ  يدیع  زور  دیوگ : یم  یمـشاه  سابع  نب  لیعامـسا 
نآ تسد  تکرب  هب  كاـخ  ینعی  تفرگرب  ـالط  زا  يا  هکیبس  كاـخ  زا  درک و  دـنلب  ار  دوخ  يالـصم  ترـضح  نآ  مدرک  تیاـکش 

(. 15) دوب لاقثم  هدزناش  مدرب  رازاب  هب  ارنآ  درک  اطع  نم  هب  سپ  دش  هتخادگ  يالط  هراپ  ترضح 

 : گنس رب  تشگنا  ياج  - 13

ار مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  مدید  تفگ  هک  دـیزی  نب  رمع  زا  هدرک  تیاور  زین  تسا و  ترـضح  نآ  تناما )   ) لئالد یـضعب  رد 
تـشاذگ یگنـس  رب  ار  دوخ  تسد  سپ  دروآ  اج  هب  ار  راکنیا  هک  تسا  نآ  دومرف  تسیچ ؟  ماما  تمالع  هللا  لوسر  نبای  متفگ  سپ 

(. 16) دش رهاظ  گنس  نآ  رد  شناتشگنا  ياج  و 
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: نهآ ندش  مرن  - 14

دوخ متاخ  اب  ار  گنس  دراذگب و  شتآ  رد  ارنآ  هکنآ  نودب  دیشک  یم  ار  نهآ  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  هک  مدید  تفگ :  ياور 
(. 17) درک یم  شقن 

یگنهرف داهج  همئالاداوج و 

: دقع سلجم  رد  نایسابع  مثکا و  نب  ییحی  یهایسور 

هیلع داوج  ماما  يرـسمه  هب  ار  لـضف  ما  شرتخد  تساوخ  یم  نومءاـم  هک  یتقو  بیبش  نب  ناـیر  زا  دـیفم  خیـش  موحرم  لـقن  هب  اـنب 
هب تموکح  لاـقتنا  ثعاـب  رما  نیا  هک  دـندوب  نارگن  ناـنآ  هک  ارچ  دوب  نیگنـس  یـسب  نایـسابع  رب  عوـضوم  لوـبق  دروآرد ، مالـسلا 
راب وش و  فرـصنم  میمـصت  نیا  زا  هک  میهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  دـنتفگ  دـنتفر و  نومءام  شیپ  هب  اهنآ  نیمه  يارب  دوش  ناـیولع 

ناساره و همه  يدرک  دهعیلو  ار  یسوم  نب  یلع  هک  هتشذگ  رد  نکن ،  التبم  نایولع  هب  نایـسابع  زا  تردق  لاقتنا  مغ  رد  ار  ام  رگید 
 . نک رایتخا  ار  نایسابع  زا  یکی  لضف  ما  ترتخد  يدزمان  يارب  لاح  دومن ، تیافک  نآ  زا  ار  ام  ادخ  ات  میدوب  نارگن 

امش رب  اهنآ  دیدرک  یم  راتفر  هنافصنم  رگا  دیا  هدوب  امـش  نآ  ثعاب  ببـس و  نایولع ،  امـش و  نایم  فالتخا  اما  داد : باوج  نومءام 
یلع هکنیا  زا  مرب ،  یم  هانپ  ادخ  هب  راک  نیا  زا  نم  دندومن  محر  عطق  دندرک  يراتفردـب  نایولع  اب  هک  نم  ناینیـشیپ  دنتـشاد ، يرترب 

یمتح ياضق  درکن  لوبق  یلو  دـنک  تفـالخ  نم  ياـج  هب  هک  متـساوخ  وا  زا  متـسین ،  نامیـشپ  مدرک  شیوخ  دـهعیلو  ار  یـسوم  نب 
یـسابع هفیلخ  نیرتوج  هنتف  نیرترادمتـسایس و  نیرتدنمـشناد ،  هک  یتسردـب  ارودـقم  هللارما  ناک  تفرگ و  شیوخ  ياـج  دـنوادخ 

ار دوخ  نینچ  دندوب  هنتف  نادرگ  هنحص  عقاو  رد  علطم و  وا  ياه  هسیسد  زا  یگمه  هک  نایسابع  رضحم  رد  تسا  هیواهلا  هیلع  نومءام 
؟ درک یم  هچ  هراچ  یب  ماوع  مدرم  اب  دینیبب  دهدیم  هولج  هاوخریخ  هناگیب و 
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زا رترب  ندوب  هبوجعا  شناد و  لضف و  رد  نس  یمک  دوجو  اب  وا  هکنیا  رطاخب  ما ؟  هدیزگرب  شیوخ  يداماد  هب  ار  رفعجوبا  هکنیا  اما 
.دنوش علطم  ناشیا  يرترب  لضف و  بتارم  رب  نم  نوچمه  زین  نارگید  ات  دوش  مهارف  يا  هنیمز  هک  مراودیما  تسا  همه 

یلو هتشاداو  باجعا  هب  ارت  شتالامک  ناوج و  نیا  راتفر  هچ  رگا  دنتفگ : هدرک و  هناهب  ار  ترضح  نآ  نس  یمک  رگید  راب  نایـسابع 
.دیئامن یلمع  ار  شیوخ  مزع  دعب  دریگ  رارق  تیبرت  تحت  ات  دینک  ربص  یتدم  تسین ،  انشآ  یهقف  تامولعم  اب  تسا ،  مک  وا  نس 

زا اـهنآ  شناد  هک  تسه  یتیب  لـها  زا  ناوج  نیا  متـسه ،  رتاـناد  امـش  زا  ناوج  نیا  تلزنم  هب  نم  امـش  رب  ياو  داد : باوج  نومءاـم 
لامک هب  ناشلمع  هک  یتیعر  دـندوب  زاین  یب  تیعر  زا  بدا  نید و  شناد  رد  شناردـپ  هراومه  تسا .  یهلا  تاماهلا  ادـخ و  بناـج 

.دوش نشور  شتالامک  ملع و  بتارم  ات  دینک  شناحتما  دیرادن  لوبق  ار  وا  رگا  تسا ،  هدیسرن 

 . میئامزآ یم  میراد  لوبق  دنتفگ 

يو راکرب  دیآرب  ناحتما  هدهع  زا  رگا  دیامن  لا  ؤس  وا  زا  تعیرش  هقف و  ملع  زا  امش  رضحم  رد  ات  میروایب  ار  يدنمشناد  دیهد  هزاجا 
تفریذپ نومءام  دوب ، میهاوخ  نمیا  راک  نیا  دنیاشوخان  دمایپ  زا  هنرگو  دوش  یم  مولعم  ام  همه  رب  ناشیا  لضف  میرادـن و  یـضارتعا 

.دیسر نایاپ  هب  هسلج  و 

توعد مثکا  نب  ییحی  روهـشم  یمان و  یـضاق  زا  هک  دندیـسر  قفاوت  هب  هتـسشن و  روش  هب  نومءام ،  شیپ  زا  تشگزاـب  زا  سپ  ناـنآ 
داد دنهاوخ  ینالک  لوپ  هک  دنداد  هدعو  وا  هب  دوش و  زجاع  هک  دسرپب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  یلاوئـس  نومءام  شیپ  رد  ات  دنیامن 

.دندرک نالعا  ار  شیوخ  یگدامآ  هتشگرب و  نومءام  دزن  هب  هاگنآ  .دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  هک  تفریذپ  مثکا  نب  ییحی  اذل 
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هیلع رفعجوبا  يارب  تفگ  نومءام  دـمآ ، زین  مثکا  نب  ییحی  تفرگ  رارق  دوخ  ياـجرد  سک  ره  دـش ، هداـمآ  سلجم  نیعم ،  زور  رد 
، دنتسشن مه  رانک  رد  نومءام  مالسلا و  هیلع  داوج  ترضح  دنتشاذگ ، اکتم  اتود  دنتخادنا و  باوختخر )   ) يا هداس  کشت و  مالسلا 

.دندوب هتفرگ  رارق  شیوخ  ياج  رد  کی  ره  ناشماقم  قبط  زین  مدرم  تسشن و  داوج  ماما  يوربور  زین  مثکا  نب  ییحی 

.ریگب هزاجا  شدوخ  زا  تفگ :  منکب ؟  لاوئس  رفعجوبا  زا  هک  دیئامرف  یم  هزاجا  نینمؤملاریما  ای  تفگ :  مثکا  نبا  ییحی 

؟  مسرپب يا  هلءاسم  یئامرف  یم  هزاجا  موش  تیادف  تفگ :  ترضح  نآ  هب  ییحی 

 . سرپب یهاوخ  یم  رگا  دومرف :

زا یلاخ  هتکن  نیا  يروآدای  ( ؟  تسیچ شمکح  دشکب  ار  يراکش  مارحا  لاح  رد  يدرف  رگا  دنادرگ  تیادف  ارم  ادخ  تفگ :  ییحی 
عورف زا  یضعب  رگا  دراد و  ددعتم  عورف  هک  دوب  هدرک  باختنا  ار  يا  هلءاسم  کی  دمع  يور  زا  دناعم  دنمشناد  نیا  هک  تسین  فطل 

هب رداـم  ریـش  اـب  ملع  نادـناخ  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  هتبلا  درک ، حرط  ار  رگید  تاـعورف  دـناچیپ و  ار  ثحب  دوش  یم  دوش  هداد  باوـج 
.دیشخرد دنهاوخ  هدیشخرد و  یملع  لامک  هورذ  رب  هراومه  زاین و  یب  نارگید  شناد  زا  یهلا  تاضافا  اب  هتفای و  هر  ناشناج 

دازآ هابتـشا ؟  ای  هتـشک  دمع  يور  زا  لهاج ؟  ای  هدوب  تمرح  هب  ملاع  مرح ؟  رد  ای  هتـشک  لح  رد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
ای هدوب  کچوک  اهنآ ؟ ریغ  ای  هدوب  ناگدـنرپ  زا  دیـص  نآ  رتشیب ؟ اـی  هدوب  وا  دیـص  نیلوا  نیا  ریبک ؟ اـی  هدوب  ریغـص  مـالغ ؟  اـی  هدوب 

مارحا ای  هدوب  هرمع  مارحا  زور ؟ ای  هداد  ماجنا  ار  لمع  نیا  بش  هدش ؟  نامیشپ  ای  دراد  رارصا  لمع  نیا  رب  مرحم  صخـش  گرزب ؟ 
؟  جح
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لها يارب  رما  داتفا و  تنکل  هب  شنابز  دش و  راکـشآ  شا  هفایق  رد  ینوبز  زجع و  هناشن  ریحتم و  لئاسم  عورف و  نیا  ندنیـش  زا  ییحی 
 . تسین مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  فیرح  وا  هک  دش  نشور  سلجم 

نونکا تفگ :  درک و  نایـسابع  هب  ور  هاگنآ  منک ،  یم  دمح  مدوخ  صیخـشت  یتسرد  تمعن و  نیا  رطاخبار  يادخ  تفگ :  نومءام 
؟ دش نشور  امش  رب  دیدوب  رکنم  هک  ار  هچنآ 

قادص دیدرگ و  عقاو  نومءام  ناشیا و  نایم  لضفلا  ما  دقع  دناوخ و  هبطخ  ماما  دـناوخب و  هبطخ  هک  تساوخ  ماما  زا  نومءام  هاگنآ 
.دومرف ررقم  دوب  ربارب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  شا  هدج  هیرهم  اب  هک  مهرد  دصناپ  غلبم  ار  وا 

وبشوخ ار  سلجم  لها  صاوخ  نساحم  وبـشوخ ) هدام   ) هیلاغ اب  دندمآ و  نومءام  نایفارطا  نارازگتمدخ و  دش  يراج  دقع  هک  یتقو 
دندروخ و اذغ  مدرم  دندروآ و  ماعط  ياهناوخ  هرفس و  دعب  دنتخاس و  رطعم  زین  ار  اهنآ  دنتفر و  سلجم  لها  ریاس  دزن  سپس  دندرک 

.دندش هدنکارپ  مدرم  هیقب  صاوخ  زا  ریغ  داد و  هزیاج  یهورگ  ره  نءاش  قباطم  نومءام 

هرهب ات  یئامرفب  ار  مرحم  صخش  لئاسم  باوج  دیشاب  لیام  هک  یتروص  رد  درک  اضاقت  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  زا  نومءام  هاگنآ 
 . میوش دنم 

دوب دهاوخ  نآ  هرافک  دنفـسوگ  کی  دشاب  گرزب  ناگدنرپ  زا  نآ  دشکب و  مرح  ریغ  رد  ار  يدیـص  مرحم  رگا  دـندومرف : ترـضح 
هک هرب  کی  دیاب  دکشب  لح  رد  ار  يا  هجوج  رگا  دنک ، ینابرق  دنفـسوگ  ود  دیاب  دشاب  مرح  رد  دیـص  نآ  رگا  دنک ، ینابرق  دیاب  هک 

کی شا  هرافک  دـشکب  مرح  رد  ار  هجوج  رگا  نکیلو  تسین  بجاو  وا  رب  هجوج  نآ  تمیق  یلو  دـیامن ، ینابرق  هدـش  هتفرگ  ریـش  زا 
 . تسا هجوج  تمیق  دنفسوگ و 
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رتش کی  دیاب  دشاب  غرمرتش  هتشک  هک  يدیص  رگا  دنک ، ینابرق  واگ  کی  دیاب  دشاب  یشحو  غالا  لثم  یشحو  تاناویح  زا  دیص  رگا 
.دنک ینابرق 

يزیچ دشاب  هابتشا  يور  زا  هچنانچ  یلو  هدرک ،  هانگ  دشکب  ار  دیص  ادمع  رگا  تسا .  يواسم  لهاج  ملاع و  رب  دیـص  نتـشک  هرافک 
 . تسین وا  رب 

هرافک ریبک  رب  یلو  تسین ،  هرافک  ریغـص  يارب  دوش  یم  بجاو  وا  يالوم  رب  مالغ  هراـفک  تسا و  بجاو  شدوخ  رب  رح  درف  هراـفک 
 . تسا بجاو 

یم زین  ترخآ  باذع  راچد  دزرو  رارصا  دیـص  نتـشک  رب  هکنآ  یلو  درادن  ترخآ  باقع  هرافک  زا  دعب  دوش  نامیـشپ  هک  یـصخش 
.دوش

دهاوخب ریخ  وت  يارب  دنوادخ  رفعجابا  ای  تنسحا  تفگ :  دوب  هدش  هدز  قوش  هلئسم  نیا  عورف  ماکحا  حیرـشت  نییبت و  زا  هک  نومءام 
؟ دیسرپب مثکا  نب  ییحی  زا  یلا  ؤس  زین  امش  دیناد  یم  حالص  رگا 

؟  منکب لاؤس  دومرف : ماما 

باوج مدوب  دلب  هچنانچ  یسرپب  يزیچ  نم  زا  رگا  تسامش  لیم  لیم  موش  تیادف  تفگ :  دوب ) هدمآ  شتسد  راک  باسح  هک   ) ییحی
 . مریگ یم  دای  امش  دوخ  زا  هنرگو  مهد  یم 

: هک هلئسم  نیا  هرابرد  یئوگ  یم  هچ  دومرف : ماما 

وا رب  دش  رهظ  هک  نیمه  دیدرگ  لالح  وا  رب  نز  نآ  دش  دـنلب  باتفآ  نوچ  دوب ، مارح  وا  رب  هک  درک  هاگن  ینز  هب  زور  لوا  رد  يدرم 
فصن یتقو  دش  لالح  اشع  نامز  رد  تشگ ،  مارح  درک  بورغ  باتفآ  یتقو  دش  لالح  دیسر  ارف  رصع  عقوم  هب  یتقو  دیدرگ  مارح 

؟ دیدرگ مارح  لالح و  تلع  هچ  هب  تسا ؟  ینز  روطچ  نیا  دش  لالح  وا  رب  درک  عولط  رجف  نوچ  دیدرگ ، مارح  دش  بش 
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 . مریگب دای  ات  دیئامرفب  امش  مناد  یمن  ار  هلئسم  نیا  باوج  نم  هک  مسق  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دوب ، هدش  جیگ  یباسح  هک  ییحی 

 . تسا مرحمان  یبنجا و  درم  نآ  تسا و  يزینک  نز  نیا  دومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ترضح 

.دوب مارح  دوب ) مرحمان  هکنیا  يارب   ) نز نآ  هب  درم  نآ  ندرک  هاگن  حبص  لوا 

ار نز  نآ  رـصع  تقو  .دش  مارح  درک  دازآ  ار  زینک  نآ  رهظ  عقوم  .دـش  لالح  درم  نآ  رب  دـیرخ  ار  زینک  نآ  دـش  دـنلب  باتفآ  نوچ 
دـش مارح  دشاب ) نم  ردام  تشپ  ریظن  وت  تشپ  دیوگب  شرـسمه  هب  رهوش  هک   ) راهظ ببـس  هب  بورغ  عقوم  .دش  لالح  درک  جـیوزت 

عوجر دیـسر  ارف  رجف  عولط  نوچ  دـش ، مارح  داد  قالط  ار  نز  نآ  بش  فصن  دـیدرگ  لالح  داد  ار  راهظ  هرافک  نوچ  اـشع  ناـمز 
.دش لالح  درم  نآ  رب  نز  نآ  اذل  درک 

: دنتفگ ؟ دهد باوج  نینچ  هلءاسم  نیا  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  تفگ :  درک و  يور  سلجم  رد  نارـضاح  هب  نومءام  هاگ  نآ 
 . تسا رتاناد  دوخ  يءار  هب  نینمؤملاریما  هللاو  هن 

(. 18) دوش یمن  ناشیا  تلیضف  عنام  نس  یمک  دنزاتمم و  مدرم  نایمرد  لامک  لضف و  رظن  زا  تیب  لها  امش ، رب  ياو  تفگ :  نومءام 

: دسح ماجنارس  قراس و  دح  نایب 

هکیلاح رد  تشگرب  مصتعم  دزن  زا  دواد  یبا  نبا  يزور  تفگ :  هک  هدـش  لقن  دواد  یبا  نبا  نیـشنمه  یمیمـص و  تسود  ناـقرز  زا 
؟ ارچ متفگ :  ودـب  مدوب .  هدرم  لبق  لاس  تسیب  هک  متـشاد  تسود  زورما  تفگ :  متفگ ،  نخـس  وااب  شنزح  هرابرد  دوب  نیگهودـنا 

دزن رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  دوب ) نوگمدنگ  ناشیا  هرهچ  یلقن  هب  انب   ) هایـس نیا  زا  هچنآ  رطاخب  تفگ 
.دش تباث  نینموملاریما 
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؟ دوب هنوگچ  نآ  متفگ 

عوضوم نیمه  يارب  درک و  لاوس  دح  يارجا  ببـس  هب  دزد  نآ  ریهطت  هوحن  زا  هفیلخ  دوب و  هدرک  فارتعا  تقرـس  هب  يدزد  تفگ : 
تـسد ياجک  زا  تسد  عطق  هک  دیـسرپ  ام  زا  درک  راضحا  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  درک و  عمج  دوخ  سلجم  رد  ار  اهقف 

 . تسا بجاو 

 . تسد چم  زا  متفگ :  نم 

؟  تسیچ نآ  لیلد  تفگ :  هفیلخ 

اوحسماف هک :  ممیت  رد  یلاعت  يادخ  شیامرف  نیا  رطاخ  هب  دشاب  یم  چم  ات  تسد  فک  ناتـشگنا و  نامه  تسد  هکنیا  يارب  متفگ : 
.دوش عطق  جنرآ  زا  هک  تسا  بجاو  هکلب  دنتفگ : نارگید  .دندرک و  قافتا  يوتف  نیا  رد  يا  هدع  نم  اب  و  ( 19) مکیدیا مکهوجوب و 

؟  تسیچ نآ  رب  لیلد  تفگ  هفیلخ : 

 . تسا جنرآ  قفرم و  نامه  تسد  هکنیارب  دراد  تلالد  نیا  و  ( 20) قفارملا یلا  مکیدیا  و  هدومرف :  دنوادخ  انامه  نوچ  دنتفگ :

.دیئامرف یم  هچ  عوضوم  نیا  رد  رفعجابا  يا   : تفگ مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  هب  درک  يور  هفیلخ  سپس  تفگ :  دوواد  یبا  نبا 

يءار راذـگورف  دـنتفگ  اهنآ  ار  هچنآ  تفگ :  هفیلخ  دـنتفگ  نخـس  هراب  نیا  رد  موق  نینمؤملاریما  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
؟  تسیچ امش 

.راد فاعم  ارم  نینمؤملاریما  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

 . یئامرف نایب  ار  ترظن  يأر و  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ارت  تفگ :  هفیلخ 

ترـضح هیلع  رب  تهاقف  نایعدم  رابرد و  ياملع  دسح  کیرحت  يارب  تاذ  دب  هفیلخ  نآ  رارـصا  همه  نیا  دـیاش  هک  تسا  ینتفگ  - 
تـسا تنـس  دروم  نیا  رد  دندرک  هابتـشا  اه  نآ  همه  هک  میوگ  یم  يداد  دنگوس  هک  لاح  دـندومرف : ماما  دوب -  مالـسلا  هیلع  داوج 

.دنیامن اهر  ار  تسد  فک  عطق و  ناتشگنا  ياهاهناوختسا  دنویپ  زا  هک  تسا  بجاو  انامه 
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؟  تسیچ مکح  نیا  لیلد  تفگ :  هفیلخ 

تسد ود  تروص -  تسه ؟  وضع  تفه  رب  هدجس  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
هدجـس نآ  رب  هک  دنام  یمن  یتسد  دزد  نیا  يارب  جـنرآ  زا  ای  دوش  هدـیرب  تسد  چـم  زا  شتـسد  هکینامز  سپ  اپ ، ود  و  وناز -  ود  - 

نآ زا  دجـسم  هدجـس  هناگتفه  ياضعا  نیا  ینعی  تسادـخ  نآ  زا  اهدجـسم  ( 21  ) دجامـسلا هللا نا  و  دومرف : لاعتم  يادـخ  دـیامن و 
.دوش یمن  عطق  تسادخ  نآ  زا  هچنآ  دنیادخ و 

فک هن  دننک  عطق  تسد  ناتـشگنا  لصفم  زا  دزد  تسد  هک  داد  روتـسد  دمآ و  شـشوخ  مکح  نیا  زا  مصتعم  دـیوگ : دواد  یبا  نبا 
 . تسد

 . مدوبن هدنز  شاک  يا  هک  مدرک  یم  وزرآ  دش و  اپرب  متمایق  نم  هظحل  نآ  رد  دیوگ : دوواد  یبا  نبا 

شریذـپ و ادابم  هک  نآ  يارب  ماما  مکح  تحـص  هب  نیقی  دوجو  اب  هک  ار  يرابرد  لمع  یب  ملاع  نیا  دـسح  ماجنارـس  دـینیبب  لاـح  - 
سابل رد  دـنز و  یم  تسد  كاـنلوه  یتیاـنج  هچ  هب  دـنک  داـسک  ار  يو  رازاـب  یندـل  ملع  زا  رادروخرب  تیادـه  غارچ  نیا  تیلوبقم 

نیا هک  یماجرفدـب  هچ  دـنک  یم  کـیرحت  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  لـتق  هب  ار  یـسابع  مصتعم  رئاـج  هفیلخ  یهاوـخریخ  تحیـصن و 
 . میرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  نادوسح  تنطیش  دسح و  رش  زا  دید  كرادت  دوخ  يارب  تخبدب 

ار يزیچ  تسا  بجاو  نم  رب  نینمؤملاریما  یهاوخریخ  انامه  متفگ :  ودـب  متفر  مصتعم  دزن  هب  زور  هس  زا  دـعب  تفگ :  دواد  یبا  نبا 
 . موش یم  لخاد  شتآ  هب  نآ  ببس  هب  مناد  یم  هک  میوگ  یم 
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؟  تسیچ نآ  تفگ :  هفیلخ 

یم عمج  هدش  عقاو  نید  روما  زا  هک  يرما  يارب  ار  اهنآ  نادنمشناد  شتیعر و  ناهیقف  دوخ  سلجم  رد  نینمؤملاریما  هکینامز  متفگ : 
هفیلخ سلجم  رد  هکیلاح  رد  دـنیوگ و  یم  دـنناد  یم  هک  ار  هچنآ  نانآ  دـنک و  یم  لا  ؤس  هلئـسم  نیا  مکح  هرابرد  نانآ  زا  دـنک و 

یم رانک  ار  اـهنآ  همه  ياوتفو  لوق  سپـس  دنونـش  یم  ار  نآ  رد  نوریب  زا  مدرم  دنتـسه  ناـبتاک  ءارزو و  ناهدـنامرف ،  وا ، تیب  لـها 
هب مالـسلا )  هیلع  داوج  ماما   ) وا هک  دـننک  یم  اعدا  دنتـسه و  لئاق  وا  تماما  هب  تما  نیا  زا  یتمـسق  هک  يدرم  لوق  رطاخ  هب  دراذـگ 
یم یبقاوع  هچ  نیا  دهد !؟ یم  روتسد  تساهقف  مکح  فالخرب  هک  ناشیا  مکح  هب  سپـس  تسا و  هفیلخ  زا  رتراوازـس  تفالخ  ماقم 

؟ دشاب هتشاد  دناوت 

وت هب  یهاوخریخ  نیا  ببـس  هب  دـنوادخ  تفگ :  دـش و  هجوتم  مداد  رکذـت  هچنادـب  درک و  رییغت  هفیلخ  گـنر  تفگ :  دواد  یبا  نبا 
.دهد ریخ  يازج 

توعد وا  سپ  دـیامن  توعد  شلزنم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  داد  روتـسد  شیارزو  زا  ینالف  هب  مراهچ  زور  رد  تفگ :  يو 
 . موش یمن  رضح  امش  سلاجم  رد  نم  تفگ :  دومرفن و  تباجا  مالسلا  هیلع  ماما  درک 

يوش و دراو  ملزنم  هب  هتـشاذگ و  مدـق  ما  هناخ  شرف  رب  هک  مراد  تسود  منک و  یم  توعد  اذـغ  يارب  ار  امـش  نم  تفگ :  ریزو  نآ 
دنالوبق و مالسلا  هیلع  ماما  هب  رارصا  اب  دیامن و  تاقالم  ار  امش  دراد  تسود  هفیلخ  يارزو  زا  ینالف  میوج و  كربت  نآ  هطـساوب  نم 

(. 22) درک مومسم  ار  ناشیا 
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mehrab.com  :. عبنم

 

نایناریا اب  همان  اب  ( مالسلا هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  طابترا 

نایناریا اب  مالسلا ) هیلع   ) همئالا داوج  ترضح  طابترا 

.تسا هدش  هدروآ  ترضح  نآ  باحصا  ناونع  هب  رفن  زا 270  شیب  مان  (ع ) داوج ماما  نارای  دادعت  هرابرد  یمالسا  عبانم  رد 
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نبدـمحا یـسیطارق ، مداـخ  ناریخ  يزاوـها ، راـیزهم  نب  یلع  يزاوـها ، قاحـسا  نب  بوـقعی  تیکـس  نبا  زا  ناوـت  یم  هنیمز  نیا  رد 
نب ایرکز  ینادْمَه و  دمحم  نب  میهاربا  یطنَُزب ، رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  يروباشین ، لیعامسا  نب  قاحسا  یمق ، يرعشا  قاحـسا 

.دنیآ یم  باسحب  مالسلا  امهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماما  نارای  هلمج  زا  هتشاد و  یناریا  یتلاصا  یگمه  هک  درک  دای  مدآ 

 : نوچ ناریا  فلتخم  قطانم  رد  زین  نایعی  زا ش_ يرا  هک ب_س_ي_ تسا  هدمآ  یخیرات  عبانم  رد 

(ع داوج ماما  روضح  هب  قطانم  نیا  زا  ینایعیش  .دندرک  یم  یگدنز  زاو  _ ها نا و  _ قلا ط_ ناتسربط ،  مق ،  ير ،  ناتسیس ،  ناسارخ ، 
.دندیسر یم  ( 

هتـشاد تیلاـعف  قطاـنم  نـیا  رد  ترـضح  نآ  بناـج  زا  ییـالکو  اـی  دـندرک و  یم  لا  _ سرا تر خ_م_س  نآ ح_ض_ يار  ب_
.(1) ..دنا

لو زا ت_ح_ _ غآر نار س_ _ يا نا ب_ه  _ يوـــــــــــــل دورو ع_ نا و  _ سار ب_ه خ_ ع )   ) ما ه_ش_ت_م _ ما س_ف_ر 
_ه و مئا يال  _ كو نادرگاش و  ياه  تیلاعف  نینچمه  .دـیآ  یم  باـسح  هب  ناریا  رد  عیـش  شر ت_ رد گ_س_ت_ م_ه_م_ي 
 . _ت شاد _ي  ياز شقن ب_س_ هعیـــش  هــقف  دــیاقع و  جــیورت  رد  ناریا  فــلتخم  یحاوــن  قطاــن و  رد م_ (ع )  داو ما ج_ _ ما

ناریا فلتخم  قظانم  رد  هک  ییاه  شروش  هدوب و  عیـشت  زکارم  نیرتمهم  زا  (ع )  داوج ماـما  نارود  رد  ناریا  تفگ  ناوتب  _د  ش_يا
.تسا عوضوم  نیا  رب  يدهاش  هداد  خر  یسابع  تموکح  هیلعرب 

دود نا م_ح_ اـب ش_ي_ع_ي_ ار  ترـضح  نآ  هطبار  ع )   ) ماـما يارب  عـناوم  داـجیا  اـب  تـشاد  یعـس  تفـالخ  هاگتـسد  دـنچره 
رو م_س_ت_ق_ي_م فـــل ب_ه ط_ _ط م_خ_ت_ يار رد ش_ مـــال  _ سلا _ه  یل داو ع_ ما ج_ _ ما یلو  _د ؛  ن_م_يا

.درک یم  ظفح  نایعیش  اب  ار  دوخ  طابترا  ناگدنیامن ،  الکو و  بصن  قیرط  زا  ي_ا 
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نایع ینید ش_ي_ تالا  ؤس  يوگخـساپ  هک  تشاد  یناگدنیامن  یمالـسا  ياهن  _ي_ مزر _ر س_ سار رد س_ تر  نآ ح_ض_
داوج ماما  یناگد  _ نز رد  هرا  _ن ب_ يا رد  هک  يدهاوش  یسررب  زا  .دندناسر  یم  ع )   ) ماما هب  ار  نانآ  یعرـش  تاهوجو  دندوب و 

، دادغب طساو ، هرصب ،  ير ،  ناتسیس ،  نادم ،  ه_ زاو ، _ ها ياهرهـش  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع 
.تسا هتشاد  یناگدنیامن  مق  هفوک و 

_ه یل داو ع_ ما ج_ _ ما دوـب ك_ه  نادــمه  هـقطنم  رد  ترــضح  نآ  ناگدــنیامن  زا  یکی  ینادــمه  دــمحم  نـب  _ي_م  هار _ با
تعاطا وت  زا  هک  ما  هتـشون  نادـمه  رد  نامناتـسود  هب  مرادـن و  وت  زج  یلیکو  هقطنم )  نآ  رد   : ) تشون وا  هب  يا  همان  رد  مـال  _ سلا

(1) ..دننک

مالـسلا و مهیلع  داوج  ماما  اضر و  ماـما  مظاـک ،  ماـما  راوگرز  _ح_با ب_ صا زا  یکی  مه  ناو ب_ن ي_ح_ي_ي  ص_ف_
لیوحت اـت  دـنداد  یم  وا  هب  ار  دوخ  _ي  عر هو ش_ _ جو نا  (2) ش_ي_ع_ي_ ..دو ياو ن_ه_م ب_ _ي_ل پ_ي_ش_ كو

دوش هداد  ییحی  نب  ناوفـص  هب  هک  دوب  هدرک  تیـصو  باطخ  نب  لیعامـسا  هک  ار  ییاه  هلغ  دـیوگ : یم  دّـالخ  نبرمعم  .دـهد  ماـما 
؛ دنک تمحر  ار  ناوفص  باطخ و  نب  لیعامـسا  _د  نواد خ_ دو : _ مر تر ف_ نآ ح_ض_ مدر .  ب_ ع )  ) داو ما ج_ _ ما تمدخ 

.دهد یم  يوأم  تشهب  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب  ام  بزح  رد  سک  ره  دنتسه و  نم  ناردپ  بزح  رد  نانآ  اریز 

نب یـسوم  نب  لیعامـسا  هب  داتـسرف و  نفک  طوـنح و  وا  يارب  (ع ) داوـج ماـما  تفاتـش و  یقاـب  راد  هـب  يرجه  لاـس 210  رد  ناوفص 
(3) ..درازگ زامن  وا  رب  ات  دومرف  (ع ) رفعج
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_ن يا .دو  مالـسلا ب_ هیلع  داوج  ماـما  يـالکو  زا  داـمتعا و  دروم  ردـقلا ،  لـیلج  یـصخش  يزاو  _ ها را  _ يز یل ب_ن م_ه_ ع_
دروآرد ریرحت  _ت_ه  شر _ي ب_ه  مال _ سا لـئا  رد م_س_ رد س_ي و س_ه ك_ت_با  _ق_ نار _ِي گ_ ص_ح_با

ما _ ما .دناسر  یم  ترضح  نآ  هب  ار  مزال  تاعالطا  زین  دیـسرپ و  یم  همان  قیرط  زا  ار  تالا  ؤس  رتشیب  وا  .دوب  نایعیـش  يوگخـساپ  و 
تموکح لاـمع  اـب  مق  لـها  ير  _ي_ گرد هرا ،  _ برد را ك_ه  _ يز یل ب_ن م_ه_ _ه ع_ ما _خ ن_ سا رد پ_ (ع ) داو ج_

جرف نانآ  هب  دهد و  ناشتاجن  دنوادخ  مدش .  هجوتم  يدوب ،  هدرک  رکذ  _ل ق_م  ها هرا  _ برد _چ_ه  نآ تشون : دوب  هداد  شرازگ 
تــشهب هدــعو  اـب  دــنوادخ  مراودــیما  نـک .  نـینچ  هراوـمه  يدرک .  رورــسم  هراـب  نـیا  رد  تیاـهینتفگ  اـب  ارم  .د  اــطع ك_ن_

اُنبْسَح مراد ،  دیما  ار  شتفءار  وفع و  وا  زا  .ددرگ  دونـشخ  یـضار و  وت  زا  وت ، زا  نم  تیاضر  تهج  هب  .دن و  _ت ك_ نا _ مدا ش_
(1) ..ُلیِکَْولا َمِْعن  ُهّللا َو 

ناو هب ع_ن_ هکلب  تسا ؛ هدوب  دوخ  هقطنم  رد  ع )   ) ماما لیکو  اهنت  هن  يو  هک  دو  هدا م_ي ش_ _ت_ف_ سا _ه  ما _ن ن_ يا زا 
يا هبون  تروص  هب  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  ع )   ) ماما تسا و  هدرک  یم  شرازگ  يریگیپ و  زین  ار  مق  لئاسم  ترـضح  نآ  هژیو  هدـنیامن 

.دنک شرازگ  وا  هب 

: دسیون یم  همان  نیا  رد  ع )  ) ماما ناتسیس .  یلاها  زا  یکی  هراب  رد  ناتسیس  یلاو  هب  (ع ) داوج ماما  همان  هب  دوش  یم  طوبرم  رگید  همان 
! يراد شیارگ  يا  هدیدنـسپ  نیئآ  هب  وت  هک  دـش  روآدای  ار  یئاـبیز  هتکن  وت ، هب  هماـن  نیا  لـماح  دـعب ، اـما  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسب 

نیرتزیر زا  لالج  زیزع و  دـنوادخ  نادـب  نک و  ناسحا  تناردارب  هب  .تشاد  یهاوخ  یکین  شاداپ  کین ، لمع  لباقم  رد  وت  اـنئمطم 
.درک دهاوخ  لاؤس  تراتفر  لامعا و 
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هدش ربخاب  ماما  همان  زا  ناتسیس ) رادنامرف   ) يروباشین هللادبع  نب  نیسح  ناتسیس ، هب  نم  ندیسر  زا  لبق  دیوگ : یم  یناتسیس  درم  نیا 
ار نآ  وا  مداد  وا  هب  ار  هماـن  .دـمآ  ملابقتـسا  هب  هک  دوب  هدـنام  خـسرف  ود  زونه  مدـش ، یم  کـیدزن  مرهـش  هب  نم  هک  یماـگنه  دوب و 
هک دنا  هتشون  یتایلام  نم  يارب  امش  تابساحم  رتفد  رد  متفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  تفگ : نم  هب  تشاذگ و  شنامشچ  يور  هدیسوب و 
زا ار  وت  متسه ، امش  رهش  رادنامرف  نم  هک  ینامز  ات  درک : هفاضا  دنـشخبب و  نم  يارب  ار  نآ  داد  روتـسد  .مرادن  ار  نآ  تخادرپ  ناوت 
وا .مداد  حرـش  شیارب  ار  ما  هداوناخ  دوخ و  يداـصتقا  تیعـضو  نم  دیـسرپ و  ما  هداوناـخ  زا  سپـس  .مدرک  فاـعم  تاـیلام  جارخ و 

بصنم رد  هدنز و  وا  ات  .درک  کمک  نم  هب  هفاضا  مه  يرادقم  دوش و  ماجنا  یتامادقا  نم  یتشیعم  لکـشم  دروم  رد  هک  داد  روتـسد 
.درکن (1) عطق  نم  زا  رخآ  ات  ار  شیایاطع  ناسحا و  دنتفرگن و  جارخ  تایلام و  نم  زا  دوب ، ناتسیس  يرادنامرف 

 ( مالسلا هیلع   ) همئالاداوج یقتدمحم  ماما  ترضح  دالیم 

 ( مالسلا هیلع   ) همئالاداوج یقتدمحم  ماما  ترضح  دالیم 

دّلوت

رب دـش و  هداز  هرّوـنم  هنیدـم  رد  بجر 195 ق  مهد  رد  مالـسلا  هیلع  جـجحلا  نماث  لد  هویم  مالـسلا  هیلع  یقتدـمحم  ماما  ترـضح 
« هکیبس  » مان هب  یتلیضفاب  یمارگ و  يوناب  شردام  مالسلا و  هیلع  اضر  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردپ  .تشگ  افوکش  تماما  راسخاش 

ییوناب نوچ  يریباعت  اب  ار  وا  هدرک  دای  یکین  هب  ناشیا  زا  هراومه  ترـضح  .دـیمان  نارزیخ »  » ار وا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  تسا 
.دندرب یم  مان  تلیضفاب  يوناب  نماد و  كاپ 
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تماما نارود 

ماما ترضح ، نآ  دنزرف  دیسر ، تداهـش  هب  سوت  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  رفص 203 ه ،  هام  رخآ  ای  لاس 202  ناضمر  هام  زا 
.دیسر ناملسم  تما  ییاوشیپ  تماما و  ماقم  هب  مالسلا  هیلع  یقتدمحم 

یگلاس هس  رد  داوج  ماما 

ضرع مدش و  بای  فرـش  ترـضح  نآ  روضح  هب  هنیدم  رد  دیوگ  یم  مالـسلا ،  هیلع  اضر  ماما  صلخم  نارای  زا  ییحی ، نب  ناوفص 
امـش میدرک و  یم  وجو  سرپ  امـش  زا  دعب  ماما  هرابرد  دیامرف ، تیانع  امـش  هب  ار  داوج )  ) رفعجوبا دنوادخ  هک  نآ  زا  یـشیپ  مدرک :

نشور يو  دوجو  هب  ام  مشچ  درک و  تیانع  امش  هب  يرسپ  دنوادخ  نونکا  .دومرف  دهاوخ  تیانع  يرسپ  نم  هب  دنوادخ  دیدومرف  یم 
؟ دوب دهاوخ  یسک  هچ  ام  ماما  تسیچ و  امش  زا  سپ  ام  فیلکت  .تسا  هدیدرگ 

لاس هس  زا  شیب  هک  وا  موش  تیادف  متفگ  باوج  رد  نم  .دومن  هراشا  دوب  هداتـسیا  شلباقم  رد  هک  داوج  ماما  هب  خـساپ  رد  اضر  ماما 
تشاد نس  لاس  هس  زا  رت  مک  هک  یلاح  رد  یـسیع  ترـضح  نوچ  درادن ؛ يداریا  نس  یمک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  درادن !؟

«. دیسر يربمایپ  هب 

ماما رصع  يافلخ 

هب دیـشرلا  نوراه  دنزرف  نیما » دمحم   » هک تشاد  لاس  هس  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدـم  رد  لاس 195 ه  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
یـسابع مصتعم  تشذگرد و  لاس 218 ه  رد  نومأم  .تشگ  زاغآ  نومأم  تیمکاح  دیـسر و  لـتق  هب  لاس 198 ه  رد  شردارب  تسد 

هفیلخ هس  اب  شیوخ  رابرپ  هاتوک و  یگدنز  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  تفگ  دیاب  ور  نیا  زا  .دیـسر  تفالخ  هب  نابعش 218 ه  هام  رد 
.تسا هدوب  رصع  مه  یسابع 
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مالسلا هیلع  رفعج  نب  یلع  يوس  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  میرکت 

اب مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ندید  اب  ترـضح  نآ  يومع  رفعج  نب  یلع  .دش  ادـخ  لوسر  دجـسم  دراو  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  يزور 
ماما .درک  میظعت  ناوارف  ار  ترـضح  نآ  دیـسوب و  ار  وا  تسد  دیـسر و  ماـما  روضح  هب  درک و  تکرح  اـبع  شفک و  نودـب  هلجع و 
یلاح رد  : » تفگ رفعج  نب  یلع  دهد .» رارق  شیوخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  ادخ  .نیـشنب  ناجومع ، : » دومرف وا  هب  مالـسلا  هیلع  داوج 

»؟ منیشنب هنوگچ  نم  دیا  هداتسیا  امش  هک 

وت هک : دـندرک  ضارتعا  وا  نادرگاش  تشگرب  دوخ  سیردـت  لحم  هب  رفعج  نب  یلع  تفر و  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  نآ  زا  سپ 
رفعج نب  یلع  ینک !؟ یم  میظعت  هنوگ  نیا  ناوج ) رفعجوبا   ) ربارب رد  تقو  نآ  يراد ، ییـالاب  لاـس  نس و  یتـسه ، رفعجوبا  يوـمع 

تماـما قیـال  ار  دیفـس  شیر  نیا  دـنوادخ  رگا  دیـشاب ، تکاـس  تفگ : دوب  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوـخ  دیفـس  نساـحم  هک  یلاـح  رد 
ار وا  تلیـضف  ماقم و  مناوت  یم  نم  داد ، یماقم  تمظع و  نینچ  وا  هب  تسناد و  تماـما  دـنلب  ماـقم  قیـال  ار  ناوجون  نیا  تسنادـن و 

.متسه وا  رکاچ  هدنب و  نم  میوگب  دیاب  هکلب  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  امش  نخس  زا  مریگب ؟ هدیدان 

نابات لعشم 

، نآرق ماکحا  يارجا  نماض  ماما  .دـنریگ  رارق  میقتـسم  طارـص  رد  نآ  ددـم  هب  ات  تسا  تّما  داحآ  همه  يارب  یهلا  يا  هیدـه  تماما 
نارود رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  .تسا  بارطـضا  کش و  ياه  مخ  چیپ و  رد  زورفا  نیقی  غورف  هریت و  ياه  بش  رد  تیاده  لعـشم 

یلعـشم نانمؤم  يارب  دـنک و  تیادـه  یبوخ  هب  ار  تما  یتشک  تسناوت  دوخ  هاتوک  رمع  مغر  هب  سابع ، ینب  يافلخ  تموکح  هاـیس 
مالـسا هتـشارفارب  هراـمه  مچرپ  زا  نید ، يداـینب  لـیاسم  ناـیب  اـب  ترـضح  نآ  .دـشاب  یـشیدنا  جـک  فارحنا و  هایـس  بش  رد  ناـبات 

.درک يرادساپ 
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لیاضف يایرد 

.تسا دیحوت  رگتیاده  مّسجم و  تقیقح  قطان ، نآرق  دـنوادخ ، هدـیزگرب  وا  .تسا  هنارک  یب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  لیاضف  يایرد 
یم يراج  نانمؤم  هنـشت  ناج  رب  ار  بان  فراعم  دوخ  راـتفگ  رادرک و  اـب  دوخ ، تماـما  هاـتوک  نارود  رد  مالـسلا ،  هیلع  داوج  ماـما 

.داب هتسجخ  نایعیش  مامت  رب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هدنخرف  دالیم  .تخاس 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  یهدب  تخادرپ 

بلط ناشیا  زا  مهرد  رازهراهچ  نم  تفر و  اـیند  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ناراـی  زا  یکی 
نم دزن  هب  ادرف  : » دندومرف دنداتسرف و  نم  یپرد  ار  یـصخش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .تشادن  ربخ  نآ  زا  یـسک  نم  زا  ریغ  متـشاد و 

یشرف ریز  زا  هاگ  نآ  دوب .» راک  هدب  مهرد  رازه  راهچ  امـش  هب  تفر و  ایند  زا  نسحلاوبا  : » دومرف .متفر  ماما  تمدخ  هب  دعب  زور  ایب .»
«. دوب مهرد  رازه  راهچ  مدرمش  ار  نآ  یتقو  هک  دنداد  نم  هب  یغلبم  دندوب  هتسشن  نآ  يور  هک 

يراکزیهرپ هرابرد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شرافس 

هبور یتالکشم  ای  لکـشم  اب  دنک  یم  يور  هک  فرطره  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، یم  هتـسب  ناسنا  يور  هب  اهرد  مامت  یگدنز ، رد  هاگ 
يور زا  ناسنا  رگا  ماگنه  نیا  رد  .تسادـخ  يوس  هب  تشگزاب  ندـشرادیب و  يارب  یبوخ  ياه  تصرف  عقاوم  لیبق  نیا  .دوش  یم  ور 

رد ار  وا  راگدرورپ  تمحر  ياه  میسن  دیآ و  یم  وا  کمک  هب  یهلا  ياهدادما  دریگب ، کمک  ّقح  ترضح  سدقم  تاذ  زا  صالخا 
هراب نیا  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .دوش  یم  هدوشگ  شیور  هب  هتـسب  ياهرد  تشادـن ، رواـب  زگره  هک  ییاـه  هار  زا  دریگ و  یم  َرب 

یم شیاشگ  وا  راک  رد  دنوادخ  دنک ، هشیپ  يراکزیهرپ  وا  دوش و  هتـسب  یـسک  يور  هب  نیمز  نامـسآ و  ياهرد  رگا  : » دـنیامرف یم 
«. دهد
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مالسلا هیلع  داوج  ماما  رظن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

نآ ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نم  درک  ضرع  داوج  ماما  رـضحم  رد  يدرف  يزور 
.مراد یمنرب  نانآ  ّتبحم  زا  تسد  دننک  هعطق  هعطق  ار  مندب  رگا  هک  مراد  تسود  ردق 

هنوگ نامه  وت  اب  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تروص  نیا  رد  : » دندومرف داوج  ماما 
؛ دوب دهاوخ  زیچان  رایـسب  نآ  لباقم  رد  وت  تبحم  هک  دننک  یم  بلط  ار  يزیچ  وت  يارب  تمایق  زور  رد  زین  اهنآ  درک ؛ دـنهاوخ  راتفر 

«. تسا تمایق  زور  رد  تاجن  نآ  هرمث  هجیتن و  ینعی 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  رابرپ  نانخس 

بوبحم دزاس  هشیپ  يراکزیهرپ  سکره  دـنوش و  یم  دـنمزاین  وا  هب  مدرم  دـنادرگب ، مدرم  زا  زاین  يور  ادـخ  هب  ءاـّکتا  اـب  هک  یـسک 
.ددرگ یم  نامدرم 

.تسا يدنمدرخ  رد  یمدآ  لامک 

.تسوا یقلخ  کین  تمایق ، رد  ناملسم ، لمع  همان ي  زاغآرس 

.تسا کیرش  راک  نآ  رفیک )  ) رد درامش ، وکین  ار  یتشز  راک  هک  نآ 

.دنکیرش وا  هانگ  رد  همه  دشاب ، دونشخ  وا  هدرک  هب  هک  یسک  راک و  متس  هدننک  يرای  راک و  متس 

.ددنسپ یمن  دوخرب  هک  دنکن  راتفر  نانچ  سک  چیه  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  تّورم  لامک 

یم بلق  تواسق  بجوم  هک  دیشاب  هتـشادن  زاردورود  ياهوزرآ  دیوش و  یم  نامیـشپ  هک  دینکن  مادقا  هدیـسرن  شتقو  هک  يراک  هب 
.دییوجب ار  يادخ  تمحر  نانآ ، شزاون  اب  دینک و  محر  دوخ  ناناوتان  هب  و  دوش ،

هرهچ دنک ، تحیصن  ار  وا  نارگید  روضح  رد  اراکشآ و  هک  یـسک  هتـسارآ و  ار  وا  دهد ، دنپ  یناهنپ  ار  دوخ  نمؤمردارب  هک  یـسک 
.تسا هتخاس  تشز  ار  وا  یعامتجا ) )

4826 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1584 

http://www.ghaemiyeh.com


.هدید متس  يارب  متس  زور  زا  تسا  رت  تخس  بتارم  هب  رگمتس  يارب  یهاوخداد  زور 

.دنک یم  ظفح  ینمشد  ره  زا  دشخب و  یم  تاجن  يدب  ره  زا  ار  وا  دنوادخ  دنک ، لّکوت  وا  رب  دشاب و  هتشاد  دامتعا  ادخ  هب  سکره 

.راد هاگن  تسا  ترخآ  باذع  ایند و  گنن  بجوم  هک  ییاهراک  زا  ار  دوخ 

.وا نمشد  ناهنپ  رد  یشاب و  ادخ  تسود  اراکشآ  ادابم 

.دشاب ناراک  تنایخ  نیما  هک  سب  نیمه  ناسنا  ندوب  نئاخ  رد 

زا هک  نآ  نودـب  دوش  یم  اطع  وا  هب  نانآ  شاداپ  نامه  دـننک  يوریپ  نآ  زا  نارگید  دـنک و  يراذـگ  هیاپ  ار  ییوکین  شور  سکره 
رفیک ربارب  دـننک ، تیعبت  نآ  زا  نارگید  هک  دراذـگ  هیاپ  ار  يا  هناـملاظ  دنـسپان و  ّتنـس  هکره  دوش و  مک  ناگدـننک  لـمع  شاداـپ 

.دوش هتساک  يزیچ  نانآ  رفیک  زا  هک  نآ  نودب  دوب  دهاوخ  زین  وا  شود  رب  نانآ  لامعا 

 

دوج يایرد  یتشک 

یتردق يادخان  ضیف و  حون  یتمحر              دوج و  يایرد  یتشک 

تسوت تسه  زا  همه  ملاع  یتسه  تسوت         تسد  رد  یلو  ره  مامز  ات 

دوب نامردووراد  تیوررهم  دوب            نایاپ  یب  وت ، ناسحا  ناوخ 

هدش ناسنا  تقلخ  تلیفط  زا  هدش              نادیواجوت  زا  نید  مچرپ 

درک شوگ  رد  ار  وت  رما  هقلح  درک         شون  تیاقل  دهش  یسکره 

اضر ناتسب  لگون 

ادخ تایآ  تردق و  نایع  هدرپ  سپ  دش ز  اضر                 ناتسب  لگون  ناهج  هب  دمآ  هک  هدژم 
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اده هاش  مدق  زا  نانج  هب ز  ناهج  تشگ  اطع                ناسحا و  تمحر و  نایملاع  رب  هدمآ 

الو لها  رب  هدمآ  یلو ، روپ  مرک ، ناک  یلج           رون  قح ، تجح  یلع ، لَجن  یبن ، طبس 

افص بابرا  هلبق  نیمز  هب  یّلجت  درک  نیبم                    ِنآرق  ِظفاح  نید ، ربهر  مهن ، رون 

اخس ناسحا و  رهظم  ّیفو  ِرالاس  دیس و  یقت                    هب  بقلم  هتشگ  ّیبن  رازلگ  لبلب 

تن هزوح  زا  لقن  هب  هرامش 33  رویرهش 1381 ، گربلگ -  هلجم  عبنم :

 

 

( هاتوک ربنم  ) مصتعم نارود  نامز  رد  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح 

مصتعم نارود  نامز  رد  مالسلا  هیلع  همئالا  داوج  ترضح 

تابث زا  سپ  و  ( 1) .تشاذگ رـس  رب  ار  تفالخ  جات  مصتعم ، شردارب  نومام ، گرم  اب  .ق  .ه  نابعش 218  ای  بجر  مهدفه  هبنشجنپ 
: تشون .دوب -  هنیدـم  رد  مصتعم  ریزو  هک  تاـیز -  کلملادـبع  نب  دـمحم  هب  يو  .تفرگ  ار  داوـج  ماـما  غارـس  شتموـکح  یبـسن 

رومام ار  وا  داد و  نیطقی  نب  یلع  هب  ار  همان  زین  وا  .تسرفب  دادغب  هب  مارتحا  اب  نک و  توعد  نم  بناج  زا  لضف  ما  هارمه  ار  رفعجوبا 
.دید يور  شیپ  ار  شیوخ  رفس  نیرخآ  مالسلا  هیلع  ماما  بیترت  نیا  هب  و  ( 2  ) تخاس مالسلا  هیلع  ماما  زیهجت 

نم مدرگ ، تنابرق  نم ، يالوم  يا  متفگ : دش ، یم  جراخ  هنیدم  زا  داوج  ماما  هک  يرفـس  نیلوا  رد  : » دیوگ یم  نارهم  نب  لیعامـسا 
هچنآ هنـسلا ؛ هذه  یف  تننظ  ثیح  سیل  : » دومرف دز و  يدنخبل  ماما  تسیک ؟ وت  زا  دعب  ماما  تسیچ و  ام  فیلکت  منارگن ! امـش  يارب 

درک هیرگ  ردق  نآ  خـساپ  رد  ماما  .متفگ  ار  بلطم  نیمه  دوب ، دادـغب  یهار  هک  مود  رفـس  رد  اما  ..تسین » لاس  نیا  رد  يراد  نامگ 
یلع مدـنزرف  هدـهع  رب  نم  زا  دـعب  تماـما  تسا و  یکاـنرطخ  رفـس  نیا  دوـمرف : درک و  سیخ  ار  شنـساحم  شنامـشچ ، کـشا  هک 

(3 «) .تسا
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نیا رد  .دـنتفرگ  رظن  تحت  یناکم  رد  خاک ، یکیدزن  رد  دـندرک و  رهـش  دراو  لیلجت  مارکا و  اب  ار  ماـما  رهاـظ  رد  زین  راـب  نیا  يرآ 
یلمع تاـغیلبت  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  تهج  نیا  زا  .دوب  هداد  رارق  ریثاـت  تحت  ار  هفیلخ  یتح  همه ، مالـسلا  هیلع  ماـما  ملع  زین  هرود 

یبا نانخـس  رد  اهدـعب  ار  ماما  یعامتجا  عیفر  هاگیاج  نیا  زا  ینارگن  هک  نانچ  .دوب  هتفرگ  تروص  مالـسلا  هیلع  ماما  عفن  هب  یبساـنم 
نوچ رما  نیا  درب و  یم  دوس  ماما  تارظن  زا  دوخ  یملع  تاسلج  رد  نومام  دـننام  زین  دـیدج  هفیلخ  تروص  ره  هب  .میناوخ  یم  دواد 

.دش یم  ترضح  هیلع  زین  ییاه  هنیک  بجوم  دوب ، هارمه  ماما  تارظن  هبلغ  اب  هشیمه 

: دنک یم  تیاور  ناقرز  زا  دوخ  ریسفت  رد  یشایع 

هیلع اـضر  دـنزرف  زا  زورما  تفگ : .مدیـسرپ  ار  شا  هصغ  لـیلد  وا  زا  .دـمآ  شا  هناـخ  هب  نـیگمغ  مـصتعم  سلجم  زا  دواد  یبا  نـبا  »
داد روتـسد  هفیلخ  .دـندروآ  هفیلخ  دزن  ار  يدزد  هک  اریز  .دـش  اـم  ییاوسر  بجوم  هک  دـش  رداـص  يزیچ  هفیلخ  سلجم  رد  مالـسلا 
زا دنتفگ  یضعب  دندش و  رظن  مه  نم  اب  مه  یعمج  .فک  دنب  زا  متفگ : دوش ؟ عطق  اجک  زا  هک  دیـسرپ  نم  زا  .دننک  عطق  ار  وا  تسد 

.دـنتفگ نارـضاح  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  وت  تفگ : درک و  مالـسلا  هیلع  اـضر  نبا  هب  ور  هفیلخ  .میدروآ  یلیلد  مه  مادـک  ره  .قفرم 
راهچ دـیاب  داد : خـساپ  وا  هفیلخ ، دـنگوس  زا  دـعب  هرخـالاب  ییوگ ؟ یم  هچ  وت  .تسین  يراـک  ناـشیا  هتفگ  اـب  ارم  داد : خـساپ  هفیلخ 
یتلاح نم  رب  .میهد  باوج  میتسناوتن  اـم  هک  دروآ  مه  یلیـالد  .دـنراذگب  یقاـب  تداـبع  يارب  ار  وا  فک  دـننک و  عطق  ار  وا  تشگنا 

.مدید یمن  ار  يزور  نینچ  مدوب و  هدرم  لبق  لاس  تسیب  شاک  مدرک  وزرآ  تسا و  هدش  اپرب  تمایق  ایوگ  هک  دش  ضراع 
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، داد يور  لـبق  زور  دـنچ  هک  يرما  تسا و  مزـال  نم  رب  هفیلخ  یهاوـخریخ  تفگ : تـفر و  هـفیلخ  دزن  دـعب  زور  هـس  دواد  یبا  نـبا 
، ارزو روـضح  رد  تساوـخ و  ار  رـصع  ياـملع  دوـب ، لکـشم  وا  رب  هک  يا  هلاـسم  رد  هـفیلخ  هـک  اریز  .دوـبن  هـفیلخ  تـلود  بساـنم 
وا قح  بصاغ  ار  هفیلخ  و  ماما ، ار  وا  ملاع  لها  فصن  هک  يدرم  زا  یسلجم  نینچ  رد  .دیسرپ  ار  ناشرظن  رباکا ، ارما و  ناگدنـسیون ،

دـش و رـشتنم  مدرم  نابم  رد  نیا  .داد  حـیجرت  املع  همه  ياوتف  رب  ار  شرظن  درک و  لاؤس  دـنناد ، یم  تفالخ  لها  ار  وا  دـنناد و  یم 
.دش نایعیش  يارب  یتجح 

ناماما هیلع  روج  ياـفلخ  کـت  کـت  لد  رد  هک  ساـبع  ینب  قیمع  ياـه  هنیک  اـب  دواد  یبا  نبا  ياـه  هسوسو  هک  دوب  ماـگنه  نیا  رد 
، نانخـس نیا  ندینـش  اب  اذـل  .تخاسرت  ممـصم  ماما ، نتـشک  رب  ینبم  دوخ  میمـصت  رد  ار  یـسابع  هفیلخ  دروخ و  دـنویپ  دوب ، مولظم 

هعقاو نیا  یپ  رد  .مدوب  لفاغ  هک  يرما  رب  يدینادرگ  هاگآ  ارم  هک  دهد  ریخ  يازج  ار  وت  ادـخ  تفگ : دـش و  خرـس  شتروص  گنر 
نینچ زین  وا  .دزیرب  رهز  شیاذغ  رد  دنک و  توعد  شا  هناخ  هب  ار  ماما  داد : روتـسد  تساوخ و  ار  دوخ  ناگدنـسیون  زا  یکی  هک  دوب 

.درک

یتقو .دروخ  دولآرهز  ياذغ  زا  يا  همقل  دش و  رـضاح  دایز  رارـصا  اب  دـش ، یمن  رـضاح  ینادرم  نینچ  سلاجم  رد  زگره  نوچ  ماما 
رد هک  تسین  وت  عفن  هب  يدرک ، وت  هک  يراک  اب  دومرف : ماما  یلو  درک  رارصا  نوعلم  نآ  .تساخرب  تفای ، دوخ  يولگ  رد  ار  رهز  رثا 

(4 «) .دیسر تداهش  هب  هک  نآ  ات  دوب  روجنر  بش  زور و  نآ  مامت  رد  تشگرب و  شلزنم  هب  ترضح  بیترت  نیا  هب  منامب و  تا  هناخ 
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تفر مهاوخ  ایند  زا  بشما  نم  دومرف : دیسر ، تداهش  هب  هک  بش  نآ  رصع  رد  یقتدمحم  ماما  ترضح  : » دسیون یم  يدنوار  بطق 
(5 «) .درب یم  دوخ  تمحر  راوج  هب  ار  ام  دهاوخن ، نامیارب  ار  ایند  ادخ  هاگره  تیب  لها  ام  دومرف : و 

: دننام دراد  دوجو  فلتخم  بتک  رد  زین  يرگید  تارظن  ماما  تداهش  هوحن  نوماریپ 

بحاص داوج  ماما  زا  لـضف  ما  تسناد  یم  نوچ  مصتعم  .دـناسر  تداهـش  هب  ار  ترـضح  لـضف  ما  دـنراد ، تلـالد  هک  يراـبخا  - 1
(6) .درک دیهش  مومسم و  ار  ترضح  روگنا  اب  وا  درک و  کیرحت  ار  وا  درادن ، يو  زا  یشوخ  لد  هدشن و  يدنزرف 

مالسلا هیلع  ماما  هب  دوخ  شترا  هدنامرف  سانشا  هلیسو  هب  ار  يدولآرهز  تبرش  مصتعم  هک  دنتسه  بلطم  نیا  يایوگ  زین  يرابخا  - 2
(7) .درک مومسم  ار  ترضح  ماجنارس  درک و  رابجا  رارصا و  وا  دروخن ، مالسلا  هیلع  ماما  دنچره  دناروخ و 

(8) .درک دیهش  ار  وا  مصتعم ) زا  دعب   ) هللااب قثاو  هک  دندقتعم  زین  ...و  هیوباب  نبا  - 3

: ردپ نیلاب  رب  یقنلا  یلع  ترضح 

داوج ماما  هک  یتقو  : » دسیون یم  دوب  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  هارمه  هراومه  هک  یـصخش  زا  لقن  هب  تاجردـلا  رئاصب  باتک  رد 
نآ تشاد و  شیپ  رد  یحول  دوب و  كدوک  ترضح  .میدوب  هتسشن  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  دزن  يزور  دوب ، دادغب  رد 
یم رب  هناخ  زا  هک  میدینش  نویش  يادص  ناهگان  ام  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  .دش  رهاظ  وا  لاح  رد  يرییغت  هاگان  .دناوخ  یم  ار 

.دزیخ

زا مراوگرزب  ردپ  تعاس  نیا  رد  دومرف : میدیسرپ ، هدمآ  دوجو  هب  عاضوا  ببس  زا  .دمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  یقن  ماما  یتعاس  زا  دعب 
؟ دیتسناد اجک  زا  هللا ! لوسر  نبای  متفگ : .درک  تلحر  یناف  راد 
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نم هب  تماما  هدش و  دیهـش  مردپ  مدیمهف  مدوب ، هدیدن  نیا  زا  شیپ  هک  دش  ضراع  یتلاح  ارم  یلاعت  قح  میظعت  لالجا و  زا  دومرف :
(9 «) .تسا هدش  دیهش  داوج  ماما  هک  دیسر  ربخ  یتدم  زا  سپ  .تسا  هدش  لقتنم 

هنیدـم هب  درک و  نفک  .داد  لـسغ  ار  ردـپ  دـمآ و  دادـغب  هب  ضرـالا  یط  اـب  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  هک  تسا  رگید  راـبخا  رد 
(10) .تشگرب

هاگن کی  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

 ( 1 هاگن (  کی  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

.ه ق، بجر 195  هام  همین  رد  .دشاب  یم  داوج »  » وا رگید  بقل  و  رفعجوبا »  » شا هینک  نایعیـش ، مهن  ماما  یقت ، دـمحم  ماما  ترـضح 
اب ار  ملاع  هنیدم و  رهـش  و  دوشگ ، ناهج  هب  هدید  هرونم  هنیدم  رد  دوب ، وا  نوچ  يدـنزرف  راظتنا  مشچ  شردـپ  تخـس  هک  یلاح  رد 

.دومن نشور  شیوخ  رون 

هیرام  » نادـناخ زا  هک  تسا  هکیبس »  » مان هب  يرابت  يرـصم  يوناب  شدـنمجرا  رداـم  مالـسلا و  هیلع  اـضر  ترـضح  شراوگرزب  ردـپ 
تیناسنا زا  ییالاو  هجرد  رد  یقالخا ، لئاضف  رظن  زا  هک  ییوناب  دور ؛ یم  رامش  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رـسمه  هیطبق ،»
تلیـضف اب  نمادکاپ و  هزنم و  ییوناب  ناونع  هب  وا  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  يروط  هب  دوب ؛ دوخ  نامز  نانز  نیرترب  تشاد و  رارق 

.تسا مالسلا  هیلع  داوج  ماما  ردام  ياهمان  رگید  زا  نارزیخ »  » و هناحیر »  » .درک یم  دای 

هدوب رصاعم  ( 227  _ 218  ) مصتعم و  ( 218  _ 193  ) نومأم ینعی  یـسابع ، هفیلخ  ود  اـب  دوخ  تماـما  نارود  عومجم  رد  ترـضح 
 ( 2 .تسا ( 
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تدالو مسارم 

شرهاوخ یبش  هلمج : زا  دوب ، هداد  نایفارطا  هب  ار  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شدنزرف  تدالو  ربخ  شیپاشیپ  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
رـضاح وا  دزن  رد  دیاب  وت  هک  دوش  یم  دلوتم  نارزیخ  تکرب  اب  دـنزرف  بشما  همیکح ! يا  : » دومرف دومن و  راضحا  ار  نوتاخ  همیکح 

« ..شاب وا  هارمه  زور  تفه  دومن ، نامیاز  نارزیخ )  ) وا هاگره   ( 3 ٍمایا ( ؛ َهَْعبَس  اهیمِْزلَاَف  ْتََدلَو  یِه  اذِاَف  : » دومرف هاگ  نآ  ..یشاب »

هدیـشوپ وا  رب  ینارون  كزان  هدرپ  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  دازون  هکنیا  ات  تشذگ  بش  زا  یـساپ  دـیوگ : یم  نوتاخ  همیکح 
دازون نآ  .میدـش  زاین  یب  غارچ  رون  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دومن ؛ نشور  ار  هرجح  ماـمت  هک  دوب  عطاـس  وا  زا  يرون  دـمآ و  اـیند  هب  دوب ،

ماما هک  يا  هظحل  رد  دـنک : یم  هفاـضا  همیکح   ( 4 .مدز (  رانک  شلاـمج  دیـشروخ  زا  ار  هدرپ  متـشاذگ و  دوخ  نماد  رد  ار  ینارون 
هناگی يادخ  زا  ریغ  ییادـخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  5 ؛ )  هّللا (  ُلوُسَر  ادَّمَُحم  َّنَاَو  هّللا  ِّالا  َهِلا  ْنَا ال  ُدَهْـشَا  : » دومرف دـمآ ، ایند  هب  داوج 

« ..تسا ادخ  لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتسار  هب  و  تسین ،

شیاتـس 6 ؛ )  نیدِـشاّرلا (  ِهِّمئَـالا  یَلَعَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  هّللا  یّلَـصَو    ِ هّلل ُدْـمَْحلَا  : » دومرف درک ، هسطع  یتـقو  شتدـالو  موـس  زور  رد  و 
« ..داب رگتیاده  ناماما  دمحم و  رب  ادخ  دورد  تسادخ و  صوصخم 

لفط نیا  زا  درک  ضرع  تفر و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  باتـش  اب  دینـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ار  تـالمج  نیا  یتقو  همیکح 
.دوـمن ناـیب  ار  ترـضح  هسطع  ماـگنه  تدـالو و  هظحل  تـالمج  همیکح  تسیچ ؟ بیاـجع  نآ  دوـمرف : ترـضح  .مدـید  یبیاـجع 

« ..دید دیهاوخ  وا  زا  يرتشیب  بیاجع  هدنیآ ) رد  ! ) همیکح يا  8 ؛ )  ُرَثْکَا (  ِهِبئاجَع  ْنِم  َنْوََرتام  ُهمیکَح ، ای  : » دومرف اضر  ترضح 
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نارگید هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

ماما  ) وا دـنچره  8 ؛ )  ِرْکِّذلا (  ُعیفَر  ِرْدَْـقلا  ریبَک  َوُهَف  ِّنسلا  َریغَـص  َناک  ْنِاَو  : » دـیوگ یم  .ه )  652 م _   ) یعفاـش هحلط  نب  دـمحم  . 1
« ..دوب هزاوآ  دنلب  رادقم و  گرزب  یلو  تشاد ، یمک  نس  داوج )

همه رب  ملح  یهاگآ و  ملع و  رظن  زا  نس  یمک  دوجو  اب  اریز  درک ، باختنا  يداماد  هبار  وا  نومأـم  : » دـیوگ یم  یمثیم  رجح  نبا  . 2
 ( 9 ..تشاد ( » يرترب  نادنمشناد 

ناردـپ شور  رب  شـشخب  دـهز و  يوقت و  ملع و  رد  یناـث  رفعجوبا  دـمحم  ماـما  : » دـیوگ یم  .ه )  654 م _   ) یفنح يزوـج  نـبا  . 3
 ( 10 ..تسا ( » عناق  یضترم و  وا  ياهبقل  زا  ...دوب و  شیوخ 

.میراد نایب  ار  ترضح  ندوب  تکرب » اب  دولوم   » زار هک  مینآرب  لاقم  نیا  رد  ترضح ، نآ  تدالو  زورلاس  بجر  همین  هناهب  هب 

تکرب اب  دولوم 

زین ترهش  نیا  دش و  یم  دای  تکرب  اب  يدولوم  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  زا  نایعیـش ، لفاحم  و  متـشه ، ماما  هداوناخ  رد 
: دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  دنا  هدومن  يروآدای  ار  هلئسم  نیا  اهراب  هک  دراد  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  دوخ  مالک  رد  هشیر 

: دندروآ دوب  لاسدرخ  هک  ار  رفعجوبا  شدنزرف  مدوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  رد  يزور  دـیوگ : یم  یناعنـص » يایحیوبا  . » 1
وا زا  رت  تکرب  اـب  هک  تسا  يدوـلوم  نیا  11 ؛ )  ُْهنِم (  اِنتَعیـش  یلَع  ًهَکََرب  ُمَظْعَا  ٌدُولُْوم  َْدلوی  َْمل  يذَّلا  ُدُولْوَْملا  اَذـه  : » دومرف ترـضح 

« ..تسا هدشن  هداز  ام  نایعیش  يارب 

ار مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رفعجوبا  هک  میدوب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  تمدـخ  دـنیوگ : یم  لیعامـسا » نب  داـّبع   » و طابـسا » نبا  . » 2
اب مالـسا  رد  هک  تسا  يدولوم  نامه  نیا  هلب ! : » دومرف ترـضح  تسا ؟ تکرب  ریخ و  رپ  دولوم  ناـمه  نیا  میدرک : ضرع  دـندروآ ،

 ( 12 ..تسا ( » هدشن  هداز  وا  زا  رت  تکرب 
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« ) ..تسا هدشن  هداز  ام  نایعیـش  يارب  تکرب  اب  وا  دننام  مالـسا ، رد  هک  تسا  يدولوم  نیا  : » دومرف يا  هدع  هب  زین  همرکم  هکم  رد  . 3
 ( 13

یـصاخ طئارـش  رد  وا  دـلوت  هک  تسا  نیا  ترـضح  ندوب  تکرب  اب  زا  دوصقم  دـهد ، یم  ناشن  نئارق  دـهاوش و  هک  هچنآ  ساـسا  رب 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  رـصع  اریز  دروآ ؛ ناغمرا  هب  نایعیـش  يارب  يا  هژیو  صاـخ و  تکرب  ریخ و  ناـمز  نآ  رد  هک  تفرگ  تروص 

یلبق ناماما  نارود  رد  هک  هدوب  ور  هبور  یتالکـشم  اـب  دـعب ، ماـما  یفرعم  دوخ و  نیـشناج  نییعت  رد  ترـضح  دوب و  يا  هژیو  رـصع 
هب اهدـعب  هک  یهورگ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  تداهـش  زا  سپ  وس ، کی  زا  هک  لیلد  نیا  هب  تسا ؛ هتـشادن  دوجو  یتالکـشم  نینچ 

ترضح رگید ، يوس  زا  دندرک و  راکنا  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  تماما  يدام ، ياه  هزیگنا  ساسا  رب  دندش ، فورعم  هیفقاو » »
تنـس و لـها  قیرط  زا  هک  یناوارف  ثیداـحا  رد  موس ، يوس  زا  هدـشن و  دـنزرف  ياراد  یگلاـس  تفه  لـهچ و  اـت  مالـسلا  هیلع  اـضر 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لسن  زا  نانآ  رفن  هن  دنرفن و  هدزاود  ناماما  هک  تسا  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نایعیش 
لاؤس ریز  ار  تماما  موادت  مه  ار و  ترضح  نآ  دوخ  تماما  مه  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  يارب  دنزرف  نادقف   (، 14 دوب (  دنهاوخ 

.دندرک یم  راکنا  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تماما  هداد ، رارق  زیواتسد  ار  عوضوم  نیا  هیفقاو  .درب و  یم 

زا هک  امایق » نبا   » .تسا ترـضح  نآ  خـساپ  دروم و  نیا  رد  ماما  هب  یطـساو » اـمایق  نب  نیـسح   » ضارتعا لـیلحت ، نیا  دـهاش  هاوگ و 
رد یـشاب ، ماما  تسا  نکمم  هنوگچ  تشون : درک و  یمیقع  هب  مهتم  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يا  هماـن  یط  تسا ، هدوب  هیفقاو  نارس 

: دومرف همادا  رد  دوب »؟ مهاوخن  يدـنزرف  ياراد  نم  هک  یناد  یم  اـجک  زا  : » تشون خـساپ  رد  ترـضح  يرادـن ! دـنزرف  هک  یتروص 
زور دنچ  زا  شیب  دنگوس ! ادخ  هب  15 ؛ )  ِلِطاْبلاَو (  ِّقَْحلا  َنَیب  ِِهب  ُقُْرفی  ارَکَذ  اَدلَو    ُ هّللا ِینَقُزْری  یّتَح  یلایَّللاَو  ُمایالا  یضْمَت  ال    ِ هّللاَو »

« ..دتفا یم  ییادج  لطاب  قح و  نیب  وا  هلیسو  هب  هک  دنادرگ  یم  نم  يزور  يرسپ  دنزرف  دنوادخ  هک  درذگ  یمن  بش  و 
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نوگانوگ ددعتم و  دراوم  فلتخم و  ياهتبـسانم  هب  هکلب  تسا ، هدوبن  دروم  کی  هب  رـصحنم  هیفقاو ، فرط  زا  یغیلبت  یـشاپ  مس  نیا 
، یلایَّللاَو ُمایالا  یضمَتَال    ِ هّللاو : » تسا هدومرف  هلمج  زا  هداد ، یم  باوج  نانآ  هب  زین  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  تسا و  هدش  یم  رارکت 

دنهاوـخن ییاـهزور  بش و  دـنگوس ! ادـخ  هب  16 ؛ )  َلِـطاْبلا (  یحْمیَو  َّقَْحلا  ییْحی  یماـقَم  َلـْثِم  ُموُقی  یْبلُـص  ْنِم  رکَذ  ُدـَلوی  یّتَـح 
« ..دنک یم  دوبان  ار  لطاب  هدنز و  ار  قح  هتفرگ ، رارق  نم  ياج  ودیآ  یم  ایند  هب  نم  لسن  زا  يدنزرف  هکنآ  رگم  تشذگ 

اپ مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  هک  يزور  نآ  ات  دنتشاد  رارق  نانمشد  راشف  رد  تخس  نایعیش  مالسلا و  هیلع  متـشه  ماما  تهج ، نیا  هب 
اهیشاپ و مس  مامت  هب  شدوجو  رون  اب  تشاذگ و  ایند  هب 

رظن نیا  زا  هک  نایعیش  مالـسلا و  هیلع  متـشه  ماما  عضوم  و  تسویپ ، عوقو  هب  زین  شراوگرزب  ردپ  ياهینیب  شیپ  و  داد ، همتاخ  اهغیلبت 
 ( 17 ..تفر ( » الاب  عیشت  ههجو  دیدرگ و  تیوقت  دندوب ، انگنت  رد 

تماـما ياـه  هیاـپ  و  دوـمن ، يرادرب  هرهب  دوـخ  عـفن  هب  هدـمآدوجو  هب  ّوـج  زا  ادـتبا  ناـمه  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح  ورنیا ، زا 
ُُهتْریَصَو یِسلْجَم  ُُهتْسَلْجَا  ْدَق  ٍرَفْعَج  ُوبَا  اذه  : » هک دومن  مالعا  نایعیـش  هب  اهراب  دومن و  مکحمار  مالـسلا  مهیلع  همئالا  داوج  شدنزرف ،

« ..مداد رارق  دوخ  یشناج ن  مدناشن و  دوخ  ياج  اروا  هک  تسا  داوج ) ماما   ) رفعجوبا نیا  18 ؛ )  یناکَم ( 

اهیشاپ مس 

دوب يّدح  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  مالسلا و  هیلع  اضر  ترضح  هرابرد  هیفقاو  تماما و  نادناخ  نافلاخم  ياهیشاپ  مس  اه و  هسوسو 
نآ ناـشیوخ  زا  یهورگ  دـندوب  هدـش  حالـس  علخ  هیفقاو  اـصوصخم  همه  هک  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تدـالو  زا  سپ  یتح  هک 

! .تسین مالسلاامهیلع  یسوم  نب  یلع  دنزرف  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  دننک  اعدا  هک  دندومن  راداو  ار  ترضح 
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حرطم گنر  رظن  زا  ار  دـنزرف  ردـپ و  ناـیم  تهابـش  مدـع  هناـبیرف  ماوع  ههبـش  مالـسا ، زا  رود  هنادرمناوجاـن و  تمهت  نیا  رد  ناـنآ 
هتـشادن دوجو  نوگمدنگ  ماما  ام ، نایم  رد  دنتفگ : هداد ، رارق  هناهب  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  تروص  ینوگمدـنگ  و  دـندومن ،

هیلع و هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنتفگ : عقاو ) فالخ  رب   ) نانآ ..تسا » نم  دنزرف  وا  یْنبِا ؛ َوُه  : » دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  .تسا 
نانآ یپ  رد  امـش  دومرف : ریزگان )  ) ترـضح دـننک ! يرواد  ناسانـش  هفایق  وت  ام و  نیب  دـیاب  تسا ، هدرک  يرواد  یـسانش  هفایق  اب  هلآ 

.دیا هدرک  ناشتوعد  هچ  يارب  دییوگن  نانآ  هب  اما  منک ، یمن  ار  راک  نیا  نم  یلو  دیتسرفب ،

هک یلاح  رد  ترضح  نآ  هتـسشن و  یغاب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  نارهاوخ  ناردارب و  اهومع ، یلبق ، رارق  ساسا  رب  زور  کی 
نابغاب هک  ییوگ  دش ؛ لوغـشم  ندز  لیب  هب  غاب  نایم  رد  تشاد ، شود  رب  یلیب  رـس و  رب  یهالک  نت و  رب  نیمـشپ  هداشگ و  يا  هماج 

.درادن نارضاح  اب  یطابترا  تسا و 

عمج نآ  ناـیم  زا  ار  يو  ردـپ  هک  دـندومن  تساوخرد  ناسانـش  هفاـیق  زا  دـندرک و  رـضاح  ار  مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح  هاـگ  نآ 
يومع نیا  شردپ و  يومع  صخـش ، نیا  اما  درادن ؛ روضح  عمج  نیا  رد  كدوک  نیا  ردـپ  دـنتفگ : قافتا  هب  نانآ  دـننک ، ییاسانش 

؛ دشاب تسا ، هتشاذگ  شود  رب  لیب  غاب  نایم  رد  هک  یـصخش  نآ  دیاب  دشاب ، اجنیا  رد  زین  شردپ  رگا  .تسوا  همع  مه  نیا  وا و  دوخ 
! تسا هنوگ  کی  هب  ود  نیا  ياهاپ  قاس  ریز 

نب یلع  ماگنه ، نیا  رد  .تسا  نیا  وا ، ردپ  دنتفگ : قافتا  هب  ناسانش  هفایق  تسویپ ، نانآ  عمج  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تقو  نیا  رد 
َکَّنَا ُدَهْـشَا  : » درک ضرع  دیکم و  ار  ترـضح  ناهد  بآ  دز و  هسوب  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  ياهبل  رب  تساخرب و  اج  زا  رفعج 

« ..یتسه تردپ ) زا  دعب   ) نم ماما  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  19 ؛ )  یماِما ( 
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.دش تسکش  هب  رجنم  زین  تماما  نافلاخم  هئطوت  نیا  مالسلا  هیلع  داوج  ترضح  تکرب  اب  دوجو  اب  بیترت ، نیدب 

تکرب اب  تارظانم 

تارظانم و ترـضح   ( ، 20 دیـسر (  تماـما  بصنم  هب  یلاـسدرخ  رد  هک  دوب  یماـما  نیتسخن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  هک  اـجنآ  زا 
فرط کی  زا  هک  دوب  نیا  تارظاـنم  نیا  يدوجو  زار  .تسا  هدوب  دـیفم  مهم و  رایـسب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هتـشاد  ییاـهوگتفگ 

چیه وا  تماما  رد  هعیـش  ناهاگآ  ناگرزب و  دنچره   ) دوب هدـشن  تباث  الماک  نایعیـش  زا  يرایـسب  يارب  نس  یمک  رطاخ  هب  وا  تماما 
.دندرک یم  ترضح  نآ  زا  یناوارف  تالاؤس  شیامزآ  ناونع  هب  رطاخ و  نانیمطا  يارب  ورنیا ، زا  دنتشادن ؛ ) يدیدرت 

هتفای قنور  لقع ) زا  يرو  هرهب  رد  يرگ  یطارفا   ) لازتعا بتکم  تفاـی و  شیازفا  هلزتعم »  » تردـق نارود ، نآ  رد  رگید ، فرط  زا  و 
رادـنپ هـب  اـت  دـش  یم  حرطم  يراوـشد  یلقع  تـالاؤس  هورگ  نـیا  فرط  زا  .درک  یم  یناـبیتشپ  ناـنآ  زا  زین  تـقو  تموـکح  دوـب و 

 ( . 21 دنهد ((  تسکش  یملع  تباقر  نادیم  رد  ار  ترضح  ناشماخ ،

هنوگره رگنشور ، عطاق و  ياهخساپ  اب  تسا ، يدنوادخ  ملع  زا  یشان  هک  تماما  ملع  اب  ترـضح  یملع ، تارظانم  نیا  همه  رد  یلو 
زا دـعب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .درک  تیبثت  ار  تماما  لصا  شیوخ و  تماما  درب و  نیب  زا  دوخ  تماما  دروم  رد  ار  دـیدرت  کش و 

نشور همه  يارب  رگید  اریز  دشن ؛ داجیا  یلکشم  دیـسر  تماما  هب  یکدوک  رد  هک  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  تماما  نارود  رد  وا 
.دوش یمن  تماما  بصنم  عنام  یلاسدرخ  هک  دوب  هدش 
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هبلغ تاضقلا و  یـضاق  و  دواد ، یبا  نبا  اب  وا  هرظاـنم  و  ییحی ، یناوتاـن  و  ترـضح ، تیناـقح  تاـبثا  مثکا و  نب  ییحی  اـب  وا  هرظاـنم 
 ( 22 .تسا (  تارظانم  هنومن  نیا  زا  اهنآ  رب  ترضح 

ياه هبرح  زا  یکی  خـیرات  لوط  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  هک  تسا  نیا  تفرگ ، ناوت  یم  شیپ  نانخـس  زا  هک  يا  هجیتن 
یم ارف  يزور  ماجنارس  تسین و  زاسراک  هشیمه  يارب  هبرح  نیا  اهتنم  تسا ؛ ارتفا  تمهت و  هبرح  دنا ، هدرب  هدافتـسا  نآ  زا  هک  یمهم 

.ددرگ یم  اوسر  لطاب  راکشآ و  قح  دوش و  یم  ور  اهارتفا  اهتمهت و  مامت  هک  دسر 

اب هک  میشاب  دقتعم  میسرتن و  هسیسد  نیا  زا  قح ، رب  ندرـشف  ياپ  اب  دیاب  ام  .تسا  نیمه  نمـشد  ياه  هبرح  زا  یکی  زین  نامز  نیا  رد 
.تخاب دهاوخ  ار  دوخ  گنر  زین  نمشد  ياهارتفا  قح ، طارص  رب  ام  ندنام 

تکرب اب  نانخس 

.میهد یم  تنیز  ترضح  نآ  تکرب  اب  ابیز و  نانخس  یخرب  اب  ار  لاقم  ماتخ  نسح 

: کین لمع  هس  . 1

؛ )  23  ) ِنیِّدلا ِیف  ِهَْلفَْغلا  َنِم  ٌساِرتْحاَو  ِمِراحملا  ُباِنتْجاَو  ِِضئارَْفلا  ُهَماِقا  ِراْربَالا : ِلَمَع  ْنِم  ٌثالَث  :» دومرف ترضح 

« ..نید رد  تلفغ  زا  زیهرپ  يرود و  تامرحم ، زا  يرود  تابجاو ، ماجنا )  ) ییاپرب دوش : یم  هدرمش  ناسنا  کین  لامعا  زا  زیچ )  ) هس

: نمؤم يدنمزاین  هس  . 2

؛ )  24 ُهُحَْصنی (  ْنَّمِم  ٍلُوبَقَو  ِهِسْفَن  ْنِم  ٍظعاوو    ِ هّللا َنِم  ٍقیفَْوت  ٍلاصِخ  ِثالَث  یِلا  ُجاتْحی  ُنِمْؤُْملَا  :» دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

« ..نارگید زا  تحیصن  شریذپ  و  نورد ، زا  یظعاو  دنوادخ ، زا  یقیفوت  تسا : دنمزاین  زیچ  هس  هب  نمؤم 
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: نارگید بذج  هار  هس  . 3

ِعاوطنِْـالاَو ِهَّدِّشلا  ِیف  ُهاـساوُْملاَو  ِهَرِـشاعُْملا  ِیف  ُفاـْصنِالَا  ُهَّبَحَْملا : َّنِِهب  ُِبلَتَْجت  ٍلاـصِخ  ُثـالَث  :» دوـمرف مالـسلا  هیلع  داوـج  ترـضح 
؛ )  25 ٍمیلَس (  ٍْبلَق  یلع  ُعوجُّرلاو 

و اـهیتحار ، اهیتخـس و  رد  نارگید  اـب  يدردـمه  اـهدروخرب ، رد  نتـشاد  فاـصنا  ینک : نارگید  تبحم  بلج  یناوت  یم  زیچ  هس  اـب 
« ..میلس بلق  نتشاد 

: نامیا لامک  هناشن  . 4

؛ )  26 ِهیف (  َضَْغبَاَو    ِ هّلل َّبَحَاَو    ِ هّللا یف  َعَنَمَو    ِ هّلل یطْعَا  ْنَم  َنامیالا ؛ َلَمْکَتِْسا  ِهیف  َّنُک  ْنَم  ٌَعبْرَا  : » دومرف ترضح 

يارب و  دنک ، عنم  ادخ  هار  رد  دنک و  قافنا ) و   ) اطع ادـخ  يارب  هک  یـسک  تسا : هدـش  لماک  شنامیا  دـشاب ، سک  ره  رد  زیچ  راهچ 
« ..دزروب ضغب  ادخ  هار  رد  درادب و  تسود  ادخ 

( يا هقیقد  ربنم 5  ،) مهن ياوشیپ 

مهن ياوشیپ 

َناَرْکَـس ِْلیَّللِاب  ِْهیَلَع  َلَخَد  اََّمل  ِنُومْأَْملا  َّرَـش  ُهاَقَوَف  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  یَقَّتا  ُهَّنَأـِل  َّیِقَّتلا  ِیناَّثلا  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  َیِّمُـس  : » دـیامرف یم  قودـص 
ّزع ّقح  هب  تبسن  اریز  دندناوخ ؛ یقت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  ترضح  ( 1 ( ؛ ُهَّرَش ُهَّللا  ُهاَقَوَف  ُهَلَتَق  ْدَق  ُهَّنَأ  َّنَظ  یَّتَح  ِهِْفیَِسب  َُهبَرَضَف 
هک یلاح  رد  بش ، نومأـم  هک  دوب  یماـگنه  نآ  و  درک ، فرطرب  وا  زا  ار  نومأـم  ّرـش  زین  دـنوادخ  سپ  دومن ، راـیتخا  يوقت  ّلـج  و 
ادخ یلو  تسا ؛ هتشک  ار  ترـضح  نآ  درک  ادیپ  نانیمطا  ات  دز  شبانج  هب  یتبرـض  ریـشمش  اب  دش و  دراو  ترـضح  نآ  رب  دوب  تسم 

« .تشاد ظوفحم  تبرض  نآ  زا  ار  ترضح  نآ 

هب ار  هنازرف  ربهر  نآ  ( 2  ) .دشاب یم  ترضح  نآ  دوجو  رد  تواخس  تلصخ  رگناشن  هک  تسا  داوج »  » یمارگ نآ  بقل  نیرتروهشم 
دوج و روآدای  داوج  مان  .تسا  لاعتم  راگدرورپ  يابیز  ياهمان  زا  هتفرگرب  هک  دـنا  هدـناوخ  مان  نیا  هب  شناوارف  ياطع  دوج و  رطاخ 

ناردپ ناسحا  تمارک و  هتفای و  مسجت  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  سدقم  دوجو  رد  نک  تسا  لاعتم  راگدرورپ  ناسحا 
.دنک یم  هدنز  ناهذا  رد  ار  شراوگزب 
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مالسلا هیلع  داوج  دوج  وترپ  رد 

.میتفر هکم  هب  جح  کسانم  ماجنا  ترایز و  يارب  نایعیـش  زا  يا  هدع  هارمه  هب  : » دیوگ یم  دروم  نیا  رد  یفوک » دـیدح  نب  دـمحم  »
لزنم هب  هدناسر و  هنیدم  هب  ار  دوخ  تمحز  هب  .دـندرب  تراغ  هب  ار  نامیاه  ییاراد  مامت  هدرک و  هلمح  ام  هب  نانزهار  تشگرب  ماگنه 
نابز هب  نآ  ثداوح  رفس و  زا  یـشرازگ  ای  نخـس و  هکنیا  نودب  مدش ، فرـشم  ناشیا  رـضحم  هب  یتقو  .میتفر  مالـسلا  هیلع  مهن  ماما 

رفن هدزیس  امش  دندرب و  امغی  هب  ار  نات  یتسه  مامت  هدرک و  هلمح  امش  هب  جْرَع  هقطنم  رد  نانزهار  دیدح ! نب  یلع  يا  دومرف : مروایب ،
هک تسا  روط  نیمه  مسق  ادخ  هب  مرورـس ! متفگ : .درب  مان  نامناردپ  دوخ و  مان  اب  کی  هب  کی  ار  ام  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  .دیدوب 

.دیدرک هراشا  امش 

ار اهنیا  دندومرف : دـیکأت  دـنروایب و  رانید  يدایز  غلابم  دـننک و  اطع  ییاهـسابل  ام  هب  داد  روتـسد  شمداخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپس 
فطل و همه  نیا  لقن  زا  دعب  دیدح  نب  یلع  هتفر  تراغ  هب  امش  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  رادقم  هب  هک  نک ! میـسقت  نارای  دوخ و  نایم 

هدومرف ماما  هک  روط  نامه  مدرک و  میسقت  منارفـسمه  ناتـسود و  نایم  ار  ییادها  غلابم  نآ  نم  دیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  ماما  ناسحا 
(3 « ) .میتشاد نانزهار  هلمح  زا  لبق  هک  دوب  نامیاهییاراد  هزادنا  هب  ًاقیقد  دوب ،

(9 ( ) مالسلا هیلع   ) يداه ماما 

نکفا هقرفت  يامن  هعیش  يداه و  ماما 

هراشا

ياراد هک  ار  نانآ  درط و  ار  نانکفا  هقرفت  هعماج ، داحتا  ظفح  يارب  مالـسلا ) هیلعیداه  ماـما  نکفا  هقرفت  ياـمن  هعیـش  يداـه و  ماـما 
.درک یم  یفرعم  هعماج  هب  دندوب ، فرحنم  ياه  هشیدنا 

تنعل ار  ینیطقی  مساق  یمق و  هکـسح  یلع  ادخ  تشون : نم  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلعیقنلا  یلع  ماما  دیوگ : یم  یـسیع  نب  دمحم 
(1) .تسا هدرک  رورغم  ار  وا  هدنبیرف ، نانخس  ياقلا  اب  هدمآ و  مساق  رظن  هب  ناطیش  دنک !

هب هفازگ ، نانخس  زیمآ و  ّولغ  ياهاعدا  اب  اهنآ  اریز  درک ؛ درط  نعل و  ار  نکفا  هقرفت  رصنع  ود  نیا  مالسلا ) هیلعیداه  ماما  همان  نیا  رد 
.دندوب نایعیش  نایم  رد  هقرفت  داجیا  لابند 
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: دیامرف یم  مالسلا  ) هیلع  ) یلع ماما 

(2 (؛ ِهِذه یتَمامَع  َتَحت  َنَاک  َْول  ُهُوُلْتقاَف َو  راعِشلا  اذه  یِلا  اعَد  ْنَم  الَا  هَقْرُفلا  ْمُکاِّیا َو  »

ره دیشکب ؛ ار  وا  دنک ، توعد  يورکت  ییادج و  هقرفت و  هب  ار  مدرم  یسک  هاگ  ره  دیشاب ! هاگآ  .دیزیهرپب  فالتخا  یگدنکارپ و  زا 
«. دشاب نم  هماّمع  ریز  هک  دنچ 

هک یناسک  اب  تسین ، زاسراک  تحیصن  داشرا و  هک  دید  یم  هاگ  ره  مالسلا ،) هیلع  ) یلع زا  يوریپ  هب  زین  مالـسلا ) هیلعیداه  ترـضح 
یتح درک و  یم  دروخرب  تدش  هب  دندوب ، ناناملسم  یگچراپکی  ندرک  راد  هشدخ  رد  یعـس  دوخ ، هنانکفا  هقرفت  یهاو و  نانخـس  اب 

.دومرف رداص  ار  نانآ  زا  یخرب  يدوبان  روتسد  دراوم ، یخرب  رد 

ياهاوه اهدعب  اما  دوب ؛ ترـضح  نآ  هدنیامن  و  مالـسلا ) هیلعیداه  ماما  کیدزن  نارای  زا  ادـتبا  رد  ینیوزق  هیوهام  نب  متاح  نب  سراف 
فارحنا زیمآ و  رفک  تاداقتعا  تعدـب و  جـیورت  هب  دـش و  تقیقح  ریـسم  زا  وا  جورخ  ثعاب  یتسرپاـیند  تساـیر و  بح  یناـسفن و 

نارای کلس  رد  زونه  وا  هک  دندرک  یم  نامگ  مدرم  اریز  درک ؛ داجیا  یگتسد  ود  نایعیش  فوفص  رد  ًالمع  تخادرپ و  قح  زا  مدرم 
.تسا ترضح  نآ  هدنیامن  هدنام و  یقاب  مالسلا  ) هیلع  ) یقنلا یلع  ماما 

.درک شسرپ  يو  زیگنا  فالتخا  نانخس  دروم  رد  تشون و  يا  همان  مالسلا ) هیلعیداه  ماما  هب  دمحم  نب  میهاربا  نایم  نیا  رد 

: دوب هتشون  وا 

زا هک  دنرفنتم  مه  زا  نانچ  ود  نآ  .دنراد  يدیدش  فالتخا  یمالسا  لئاسم  رد  ینامی  رفعج  نب  یلع  اب  ینیوزق  سراف  موش ! تیادف  »
لئاسم هک  دیزاس  صخـشم  ار  ام  فیلکت  دـیوش و  نومنهر  قح  يوس  هب  ار  ام  دـیناد ، یم  حالـص  رگا  .دـنیوج  یم  تئارب  رگیدـکی 

«. میدنمزاین رایسب  ییامنهر  هب  ام  میسرپب و  کی  مادک  زا  ار  دوخ  نید 
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: تشون خساپ  رد  ماما 

سراف اب  ار  وا  امـش  هک  تسا  نانخـس  نیا  زا  رتالاب  ینامی  رفعج  نب  یلع  ماقم  .تسین  شـسرپ  ياج  دـیدرت و  کـش و  ياـج  اـجنیا  »
يرود سراف  زا  دیسرپب و  رفعج  نب  یلع  زا  دیتشاد ، یلکشم  ره  امش  .تسا  هتـشاد  گرزب  ار  وا  ماقم  دنوادخ  .دینک  هسیاقم  ینیوزق 

مه مامت  وت و  هللا  ءاش  نا  .دنک  تلاخد  امـش  ینید  ياهراک  رد  وا  دیهدن  هزاجا  و  دینک ) تیوقت  ار  سراف  دوخ  لامعا  اب  ادابم   ) دینک
(3 «.) دینکن انتعا  سراف  هب  زگره  مهاگآ ؛ مدرم  هب  وا  ياه  گنرین  زا  نم  درک و  دیهاوخ  تعاطا  دنتسه ، وت  وریپ  هک  تنایرهش 

دینارذگ دح  زا  ار  تراسج  وا  اما  تشاد ، رذـحرب  شزیمآ  رفک  لامعا  زا  ار  ینیوزق  سراف  مالـسلا ،) هیلع  ) يداه ماما  هکنآ  دوجو  اب 
(، مالسلا هیلع  ) مهد ياوشیپ  هتـساوخ  تیاضر  نودب  نید و  حلاصم  فالخ  رب  تفرگ و  یم  مدرم  زا  ار  هیعرـش  تاهوجو  نانچمه  و 

رود تماما  زا  ار  وا  هک  دوب  یبلط  تسایر  یتسود و  ایند  ینیوزق ، سراف  شزغل  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  .درک  یم  فرـصت  نآ  رد 
.دش رداص  مالسلا  ) هیلع  ) ماما يوس  زا  يو  رفک  دادترا و  مکح  هک  درک  طارفا  نانچ  ریسم  نیا  رد  وا  .دیناشک  لطاب  يوس  هب  درک و 

( مالسلا هیلع  ) يداه ماما  ترضح  مکح  نتم 

: دوب هنوگ  نیا  زیگنا  هنتف  رصنع  نیا  دروم  رد    

َانَا ُُهُلتْقَی َو  ُهنِم  ینُحیُری  يّذـلا  اذـه  ْنَمَف  ُهَلَتَق ، ْنَم  ِّلُِکل  ٌرَدَـه  ُهُمَد  ِهعَدـبِلا َو  َیِلا  ًایعاد  ًاناّتف  یلَِبق  ْنِم  ُلَمْعَی  هللا _  هنعل  ْسِراـف _  اذـه  »
؛ َهَّنَْجلا ِهللا  َیلَع  َُهل  ٌنماض 

، تسا زادنا  هقرفت  زاس و  هنتف  یـصخش  وا  هک  یلاح  رد  دناد ؛ یم  نم  هدنیامن  ار  دوخ  دنک _  تنعل  ار  وا  ادخ  هک  متاح _  نب  سراف 
شیارب ار  تشهب  دـنک ، تحار  وا  ّرـش  زا  ارم  دـشکب و  ار  وا  سک  ره  تسا و  بجاو  وا  لـتق  .دـناوخ  یم  تعدـب  يوـس  هـب  ار  مدرم 

«. منک یم  تنامض 
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ار دوخ  دهعتم  عاجـش و  نارای  زا  یکی  مالـسلا ) هیلعماما  هکنیا  ات  دشن ؛ وا  لتق  هب  قفوم  یـسک  تشذگ و  مکح  نیا  رودص  زا  یتدم 
زیمآ هقرفت  نانخس  زا  ار  نایعیش  یناسرب و  لتق  هب  ار  نکفا  هقرفت  درم  نآ  يراد  تیرومأم  وت  دومرف : وا  هب  درک و  راضحا  دینج  مان  هب 

.ینک تحار  يو 

شنیگنن لامعا  يازـس  هب  ار  وا  دش ، یم  جراخ  دجـسم  زا  هک  یماگنه  ار  يو  زین  دینج  .دنک  هیهت  یحالـس  ات  داد  يو  هب  یغلبم  دـعب 
ناـیم زا  ار  نکفا  هقرفت  لـماع  نیا  هک  ار  دـینج  ترـضح  نآ  .تفرگن  رارق  نظ  ءوس  دروـم  دـینج  ماـما ، ياـعد  تکرب  هب  دـیناسر و 

( مالـسلا هیلعهمئا  زا  دوب و  هدنز  مالـسلا  ) هیلع  ) يرکـسع ماما  تلحر  نامز  ات  دـینج  داد و  رارق  قیوشت  دـقفت و  دروم  دوب ، هتـشادرب 
(4) .درک یم  تفایرد  يرمتسم 

: اه تشون  یپ 

ص518. یشک ، لاجر  . 1

هبطخ 127. هغالبلا ، جهن  . 2

ص5. ج2 ، (ع ،) همئا بتکم  نادرگاش  ص259 ؛ ج14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص523 ؛ یشک ، لاجر  . 3

ص205. ج50 ، راونالاراحب ، ص259 ؛ ج14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  . 4

ع)  ) يداه ماما  یسایس  تازرابم 

هراشا

شنم يداه  لضفلاوبا  هدنسیون :

ع)  ) يداه ماما  یسایس  تازرابم 

 _ مالسلا هیلع  يداه _  ماما  رصاعم  نانارمکح  درکلمع  هرهچ و 

ردارب  ) لکوتم مصتعم ؛) رـسپ   ) قثاو نومأم ؛) ردارب   ) مصتعم زا :  دـنترابع  بیترت  هب  هک  دوب  رـصاعم  یـسابع ، يافلخ  زا  نت  شـش  اب 
(. لکوتم رسپ   ) زتعم و  رصتنم ) يومع  رسپ   ) نیعتسم لکوتم ؛) رسپ   ) رصتنم مصتعم ؛)

رمع نایاپ  ات  کلملا  دبع  نب  دمحم  .درک  ینارمکح  لاس 227 ه ق  ات  دیسر و  تفالخ  هب  نومأم  گرم  اب  لاس 218 ه ق  رد  مصتعم 
(1) .دوب وا  ریزو 

4980 ص :

پاچ یگنهرف ، یملع و  تاراشتنا  نارهت ، هدنیاپ ، مساقلا  وبا  نیـسحلا ، نب  یلع  نسحلا  وبا  رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  (. 1 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1602 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1358_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص459. ج2 ، 1370 ش ، مراهچ ،
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تفـالخ هب  دوب _  نیطارق »  » ماـن هب  يزینک  شرداـم ، هک  قاحـسا _ » یبا  نب  نوراـه  هللااـب  قثاولا  ، » شدـنزرف وا ، تشذـگرد  زا  سپ 
(1) .دیشخب ناوارف  رادتقا  اهکرت  هب  شردپ  ناس  هب  دوخ  تفالخ  نارود  رد  زین  وا  .تفای  تسد 

نآرق مدـق  ای  ثودـح  هلئـسم  رد  ار  يرایـسب  دارفا  ناج  دوب و  هتفرگ  شیپ  ار  شردـپ  نومأـم و  هیور  یمحر ، یب  یلدگنـس و  رد  وا 
(2) .تشذگرد لاس 232 ه ق  رد  ماجنارس  دنکفا و  نادنز  هب  ای  درک  هجنکش  ار  يرایسب  .تفرگ 

« هللا یلع  لکوتملا   » ار وا  دوواد » یبا  نب  دمحا   » هک تفای  تردق  هللااب » رصتنملا   » هب فورعم  نوراه ،» نب  دمحم  نب  رفعج   » شردارب و 
(3) .دناوخ

.دشن هدید  یسک  هب  وا  تبحم  زگره  هک  يا  هزادنا  ات  دنار ، یم  دوخ  زا  يدنت  اب  ار  ناگمه  هک  دوب  محر  یب  وخدنت و  رایـسب  لکوتم 
يدب هب  وا  زا  ناگمه  هراومه  ور  نیا  زا  تسا .» یقمحا  تواخـس ، ینوبز و  ینابرهم ، تسا و  یگتـسکش  بجوم  ایح  : » تفگ یم  وا 

(4) .دندرک یم  دای  یماندب  و 

، یسابع هرود  رد  نایولعو  نایعیش  يارب  راگزور  نیرت  تخـس  نارود ، نیا  .داد  ماجنا  يرایـسب  ياهتیانج  دوخ  تفالخ  نارود  رد  وا 
تشاد و لد  رد  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ _  هداوناخ  زا  يریذپان  فصو  هنیک  وا  .دور  یم  رامش  هب  عیشت  خیرات  رـسارس  رد  هکلب 
رد .دندش  نامناخ  یب  هراوآ و  وا  ندیسر  تردق  هب  اب  یگمه  هک  يا  هنوگ  هب  دش ؛ زین  نانآ  نایعیش  هب  متس  زواجت و  ببس  هنیک  نیا 

دیـس ترـضح  رهطم  رازم  ندرک  ناریو  وا ، نیگنن  لاـمعا  زا  یکی  .دـش  دـیعبت  ارماـس  هـب  مالـسلا _  هـیلع  يداـه _  ماـما  وا ، نارود 
راوید رد و  دادغب ؛ مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  تخیگنارب ؛ تدش  هب  ار  نایعیش  مشخ  هک  دوب  لاس 236 ه ق  رد  مالسلا _  هیلع  ءادهشلا _ 

تفای و ناـیاپ  لاس 247 ه ق  رد  وا  نیگنن  یگدنز  .دندورـس  اهرعـش  وا  وجه  رد  نارعاش  دـندنکآ و  وا  هیلع  راعـش  زا  ار  دـجاسم  و 
یمن اور  متـس  داد و  یم  ناشن  تبغر  هتـسیاش  ياهراک  هب  دوخ  ناکاین  فالخ  رب  وا  .دیـسر  تردـق  هب  رـصتنملا »  » دـمحم شدـنزرف 

.درک یم  ناسحا  نایولع  هب  تشاد و 
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مادـقا نیتسخن  رد  وا  .درک  علخ  دـندوب ، هتفریذـپ  يدـهع  تیـالو  شردـپ ، تفـالخ  ناـمز  رد  هک  ار  دـیؤم  زتعم و  دوخ ، ناردارب  وا 
راـنکرب هنیدـم  ینارمکح  زا  دوب ، مالـسلا _  هیلع  یلع _  لآ  هب  نازوت  هنیک  نارگمتـس و  زا  هک  ار  یلع » نب  حـلاص  ، » دوخ یتموکح 

.درامگ وا  ياج  هب  دوب ، نایعیش  اب  راتفر  شوخ  يدرف  هک  نیسحلا » نب  یلع   » درک و

طبـض تیمکاح  تسد  هب  ناشیا  زا  ار  هچنآ  دـینادرگزاب و  مالـسلا _  امهیلع  نیـسح _  ماما  نسح و  ماما  نادـنزرف  هب  ار  كدـف  يو 
هللا دـبع  ابا  رهطم  دـقرم  تراـیز  داتـسرف و  هنیدـم  رد  ناـیولع  هب  ندیـشخب  يارب  ار  یلاوما  نینچ  مه  .دـنادرگرب  ناـنآ  هب  دوب ، هدـش 

زا سپ  ار  وا  دیماجناین و  ازارد  هب  وا  تموکح  نارود  هتبلا  .درک  دازآ  دوب ، عونمم  لکوتم  نامز  رد  هک  ار  مالسلا _  هیلع  نیـسحلا _ 
(1) .دندناسر لتق  هب  دندرک و  مومسم  تفالخ ، هام  شش 

تخـس هویـش  دوب و  راک  فارـسا  تسرپ و  توهـش  تخـس  هک  دمآ  راک  يور  مصتعم ،» نب  دمحم  نب  دمحا  نیعتـسملا  ، » وا زا  سپ 
(2) .دش ریگارف  یشایع  داسف و  تفرگ و  رس  زا  ار  نیشیپ  يافلخ  ياهیریگ 

(3) .دیسر لتق  هب  ارماس  رد  زتعم  روتسد  هب  ق  لاس 252 ه .  رد  دیشکن و  ازارد  هب  نادنچ  زین  وا  تموکح  نارود 

تداهـش هب  ار  يو  تشغآ و  مالـسلا _  هیلع  یقنلا _  یلع  ماما  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  هک  دوب  هفیاط  نیا  زا  يرگید  راوخنوخ  زتعم ،
.دناسر
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مالسلا هیلع  ماما  رصع  یعامتجا  یسایس _  یلک  عاضوا 

یسابع تلود  یلخاد  عاضوا  . 1

نیا رد  .دیآ  یم  باسح  هب  نایسابع  تموکح  نارود  زا  توافتم  رصع  ود  نایم  لاقتنا  هلـصاف  مالـسلا ، _  هیلع  يداه _  ماما  نارود 
هاگتسد هک  یهوکش  هنمیه و  .دوب  هدشن  هدید  نایـسابع  يرادمامز  رد  رت  شیپ  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  يرایـسب  ياه  هدیدپ  نارود ،

هدش لدب  نآ  نیا و  تسد  رد  نادرگرس  ییوگ  هب  تردق  تفر و  تسد  زا  تشاد ، نیشیپ  يافلخ  شیپ و  ياه  ¬ هرود رد  یتموکح 
لقتـسم هنوگ  هب  دندوب ، برع  ریغ  ياهداژن  زا  هک  نارادناتـسا  زا  یخرب  ات  دوب  هدش  ببـس  هرود  نیا  يافلخ  فیعـض  تیریدـم  .دوب 
هدرتسگ قطانم  ییاورنامرف  .دش  رتشیب  تیمکاح  هاگتسد  رد  كرت ، رـصانع  ذوفن  اب  مصتعم  نارود  رد  توافت  نیا  .دننک  ینار  مکح 

چیه زا  تردـق ، هب  یبایتسد  يارب  هک  دـندوب  زیرنوخ  بلط و  گـنج  رایـسب  ناـکرت ، .دـش  هداـهناو  كُرت » خاـنیا   » و سانـشا »  » هب يا 
لدـب یکرت ، دـیدج  تیبـصع  يارب  يرقم  هب  ارماـس و  هب  دادـغب  زا  هرود  نیا  رد  نایـسابع  تختیاـپ  .دـندرک  یمن  راذـگورف  یـشالت 

هک دوب  ییاهیمارآان  زین  نانآ و  تیامح  زا  دامتعا  بلس  دندرکن ، هیکت  برع  رـصانع  هب  نارود  نیا  يافلخ  هکنیا  تلع  دیاش  .تشگ 
نیا هب  ار  يو  دوب ، وا  يردام  لیماف  مصتعم و  نیب  هک  يدـنواشیوخ  هقـالع  دـیاش  دـندوب و  هدروآ  راـب  هب  نیـشیپ  ياـفلخ  نارود  رد 

.تشاد او  میمصت 

یم  هدـید  نانآ  زا  اهگنج  رد  هک  يراتفر  ینامـسج و  ياهیگژیو  دـندوب و  رادروخرب  ییالاب  یماظن  ناوت  زا  اـهکرت  هتـشذگ ، نیا  زا 
.درک یم  تیوقت  ار  عوضوم  يا  دش ،

سپـس ناکرت و  نتفای  تردق  .دنبای  تسد  دوخ  فادها  هب  دنناوتب  ات  دنتفرگ  تمدخ  هب  ار  دـشر  هب  ور  تیبصع  نیا  دـیدج ، يافلخ 
رب یفلتخم  ياهشروش  هجیتن ، رد  .دش  اهبرع  مشخ  ببس  يرادنامرف ، یهدنامرف و  زا  بارعا  ندنام  مورحم  ارماس و  نتفرگ  تسد  رد 

.درک هراشا  هبنع » نب  فیجع   » و نومأم » نب  سابع   » هئطوت هب  ناوت  یم  لیبق  نآ  زا  هک  تفرگ  رد  ناکرت  دض 
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جوم یلو  دـش ، فذـح  ایاطع  ناوید  زا  زین  ناشمان  دـیدرگ و  طبـض  ناشلاوما  یمامت  دـش و  بوکرـس  تدـش  هب  اـهنآ  ماـیق  هچ  رگا 
تشاذگ ياج  رب  نایسابع  يارب  ار  يریذپان  ناربج  ياهتراسخ  تدم  زارد  رد  دنام و  یقاب  برع  ناگدازهاش  بارعا و  رد  یتیاضران 

یم هشیر  عوضوم  نیمه  زا  رانک  هشوگ و  رد  لقتسم  ياهتموکح  لیکـشت  اسب  هچ  دیدرگ ؛ نانآ  دیدش  فیعـضت  ببـس  هتفر  هتفر  و 
.تفرگ

ناکرت و دح  زا  شیب  رادتقا  رطخ  نآ ، و  دش ، یم  نایسابع  فیعضت  بجوم  هک  تشاد  هارمه  زین  ار  يرگید  تالکشم  تسایس ، نیا 
یبلط و ییادـج  رکف  هب  مک  مک  تلود ، رد  دـح  زا  شیب  رادـتقا  ندروآ  تسد  هب  اـب  ناـنآ  زا  یخرب  .دوب  ناـنآ  يودـب  يوخ  قلخ و 

.دنداتفا یم  لالقتسا 

نایاورنامرف ناهدنامرف و  دندز و  ياهدرتسگ  شروش  هب  تسد  افلخ  دض  رب  رابرد ، رد  دوخ  ذوفن  تردـق و  زا  هدافتـسا  ءوس  اب  نانآ 
(1) .تسا تسد  نیا  زا  نایسابع ، هیاپ  دنلب  ناهدنامرف  زا  كرت ،» نیشفا   » شروش هک  دنتشاداو  شروش  هب  مه  ار  رگید  ياهنیمزرس 

: نایمور اب  گنج 

افلخ بصن  لزع و  رد  یتح  ناکرت  .درک  یم  رتشیب  ار  نایسابع  فعض  یجراخ ، لماع  ناونع  هب   (2) نایمور اب  گنج  رگید ، يوس  زا 
اهنت هک  دوب  يردـق  هب  افلخ  رب  ناکرت  راشف  لامعا  .دنتـسج  یم  تکرـش  زین  نانآ  زا  یخرب  لتق  هئطوت  رد  دـندرک و  یم  تلاـخد  زین 

یم نماد  اهیمارآان  هب  دندوب و  هدرب  الاب  ار  دوخ  تاعقوت  ناکرت  .داد  یم  لیکشت  ناکرت  هرطیس  زا  یصالخ  ار  ناش  ینهذ  تیلوغـشم 
نانآ ربارب  رد  یناوتان  راهظا  اب  درک و  هولج  فیعـض  رایـسب  زتعم ، نارود ، نیا  رد  .دـندوزفا  یم  دوخ  یلام  ياه  هتـساوخ  هب  دـندز و 

هک درک  روبجم  ار  شردارب  زتعم ، هتبلا  .دنناسرب  تفالخ  هب  ار  دیؤم  شردارب ، تفالخ ، زا  وا  علخ  اب  دـنوش و  يرج  ناکرت  دـش  ببس 
رابتعا نیا  هب  درک ، بوکرـس  ار  اُغب »  » و فیـصو »  » دننام كرت ، ناربهر  زا  یخرب  هاگنآ  .تشک  ار  وا  سپـس  دزاس و  رانک  رب  ار  دوخ 

(3) .دندوب نیعتسم  شیومع ، رسپ  وا و  نایم  یگناخ  گنج  نیا  لوئسم  ود ، نآ  هک 
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ار وا  دندیسرت ، یم  يو  شروش  لامتحا  وا و  ندوب  هدنز  زا  هک  ناکرت  یلو  دش ، دیعبت  هرـصب  هب  زتعم ، ندیـسر  تردق  هب  اب  نیعتـسم 
، شکمشک زج  دوب و  راقو  تبیه و  هنوگره  زا  یهت  تشذگ ،) هک  یحرش  اب   ) ناماس رـس و  یب  تلود  نیا  هک  تسا  نشور  .دنتـشک 

.دروخ یمن  مشچ  هب  تلود  نیا  رد  يراوخ  بوشآ و 

هب یمالـسا  هعماج  نارمکح  هک  ارچ  دنتخوس ؛ یم  اهتردق  لاقتنا  نیا  شتآ  رد  هک  دندوب  دـنمزاین  هنهرب و  اپ  مدرم  نیا  نایم ، نیا  رد 
(1) .درک یم  ارجا  ار  دوخ  صیرح  نادرمتلود  ياه  هتفگ  زومآ ، تسد  یغرم  ناس 

رابرد ياهیجرخ  لو  ینارذگ و  شوخ  داسف ، . 2

، نآ هب  نتفای  تسد  يارب  هک  دوب  هدمآ  رد  یسابع  رـصنع  تسـس  يافلخ  تسد  رد  ییوگ  ناس  هب  تفالخ  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه 
، دنتسارآ یم  بارش  مزب  یمالسا ، هفالخلا  راد  رد  دش و  یم  یشایع  فرـص  ناشتقو  رتشیب  .دنتـشادن  یکاب  رگیدکی  نوخ  نتخیر  زا 

.دنتشاد دوخ  يارسمرح  رد  زینک  نارازه  دندرک و  یم  انب  یتالمجت  ياهخاک  دندیشوپ ، یم  تفبرز  ياهسابل 

ار یفازگ  غلاـبم  وا  .دوب  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  لـکوتم  نارود  رد  مزب  لـفاحم  ییاـپرب  .دـندنام  یم  زاـب  يرادـمامز  روما  زا  هجیتن ، رد 
صاـصتخا دوخ  ياهینارذـگ  شوخ  هب  ار  لاـملا  تیب  زا  يا  هدرتسگ  شخب  لـکوتم  .درک  یم  دوخ  هنابـش  ياـهییارآ  سلجم  فرص 

(2) .دوبن لکوتم  تفالخ  نارود  هزادنا  هب  باتک ، باسح و  یب  ياهششخب  لذب و  جراخم و  ینامز ، چیه  دوب و  هداد 

یب هک  دندرک  یم  يور  هدایز  ریسم  نیا  رد  ردق  نآ  دنتسج و  یم  هرهب  اهناوخ  هزاوآ  زا  دوخ ، ياهینامهم  ندرک  قنور  رپ  يارب  نانآ 
.درک هنخر  زین  رازاب  هچوک و  مدرم  نیب  رد  یتفع 
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تموکح اب  فلاخم  ياهشبنج  يریگ  لکش  . 3

نادرمتلود ییارگ  جرم  جره و  یـسایس و  يداـصتقا و  ياـهراشف  یموـق ، ياهـضیعبت  یملع ، ياـه  هشقاـنم  يداـقتعا ، ياـهدروخرب 
هب تسد  ¬يا  هزیگنا هب  نانآ  زا  کی  ره  .تخاس  لدـبم  بازحا  اه و  هورگ  فلتخم  ياهیریگرد  هنحـص  هب  ار  ناـنآ  ورملق  یـسابع ،

ثیح زا  ار  اهـشبنج  نیا  .دنتخادرپ  یم  تفالخ  هاگتـسد  اب  ییورایور  هب  دوخ ، فادها  هب  یبای  تسد  يارب  هدز و  هناحلـسم  ياهمایق 
زا هک  ییاهتـضهن  هنایوج و  هنتف  هنابلط و  هعـسوت  فادـها  اب  ياهبوشآ   درک : میـسقت  ناوت  یم  هتـسد  ود  هب  ینید  ریغ  ای  ینید  هزیگنا 

.تفرگ یم  ماجنا  هنایارگ  قح  ياه  هزیگنا  اب  تسویپ و  یم  عوقو  هب  نایولع  يوس 

نانآ .دیدرگ  نابلط  تردق  ياهیرگ  هنتف  اهبوشآ و  اب  نراقم  یسایس ، ياضف  یگتفـشآ  لیلد  هب  مالـسلا _  هیلع  يداه _  ماما  نارود 
ناوت یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دندز  یم  فلتخم  ياهتکرح  هب  تسد  دوخ  یـسایس  فادها  هب  یبای  تسد  يارب  یگتفـشآ ، نیا  ندید  اب 

.دومن هراشا   (4) دادغب رد  نایضاران  شروش  (3) و  نید مّرخ  کباب  تکرح  ، (2) رایزام تکرح  ، (1) اهیلوک شروش  هب 

تشحو ياضف  داجیا  یگدز و  ناقفخ  . 4

ياهتموکح تسناد و  یم  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا _  ربماـیپ  نادـناخ  نیتسار  قح  ار  یمالـسا  هعماـج  يربهر  تفـالخ و  هعیش ،
بسانم طیارش  ناوت و  هزادنا  هب  نایعیـش ، ساسا  نیا  رب  .دیمان  یم  قح  نیا  نابـصاغ  دندوب ، هدز  هیکت  هکیرا  نیا  رب  هک  ار  يرگمتس 
يرامـش یب  دراوم  رد  خـیرات  .دـندز  یم  مایق  هب  تسد  قح ، نیا  يریگ  سپ  زاب  يارب  هدرک و  ملع  دـق  بصاغ  ياهتموکح  ربارب  رد 

.تسا هتفرگ  لکش  هعیش  مایق  زا  يوریپ  اب  زین  رگید  ياهتکرح  زا  يرایسب  هک  دهد  یم  ناشن 
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ناربهر نایاوشیپ و  هراومه  دنتشاد ، غارـس  نایعیـش  رد  هک  يرگایحا  يزیتس و  متـس  هیحور  نیا  زا  یهاگآ  اب  زین  یـسابع  نانارمکح 
ار نانآ  ناوریپ  دنتـشاد ، ناوت  رد  هک  ییاج  ات  هتفرگ و  یماظن  دـیدش  تبقارم  تحت  ار  مالـسلا _  هیلع  يداه _  ماما  هلمج  زا  ناـنآ ،

: دنا هتشون  .دنداد  یم  رارق  راشف  ریز 

.درک یم  راتفر  نانآ  اب  رایسب  يدنت  تنوشخ و  اب  دوب و  راتفردب  ریگ و  تخس  رایسب  مالـسلا _  هیلع  بلاط _  وبا  نادناخ  هب  لکوتم  »
هزادنا هب  نایعیش  اب  وا  يراتفردب  .درک  یم  مهتم  ار  نانآ  دوب و  نامگدب  نانآ  هب  هراومه  تشاد و  لد  رد  نانآ  زا  تخـس  يا  هنیک  وا 

(1) .دندوب هدرکن  نانآ  اب  يراتفر  نینچ  یسابع  يافلخ  زا  کی  چیه  هک  دوب  يا 

هنیک لکوتم  نایسابع ، نایم  رد  دز و  یم  نماد  ینمشد  نیا  شتآ  هب  دوب ، افلخ  لد  رد  نانآ  تضهن  نایعیش و  زا  هک  یتشحو  سرت و 
هب تسد  هتفر و  رامش  هب  خیرات  ناگشیپ  تیانج  نیرت  گرزب  هک  ار  دوخ  نیشیپ  يافلخ  وا  هک  ییاج  ات  دوب  نایعیش  هب  همه  زا  رتزوت 

نادنزرف و  مالسلا _  هیلع  یلع _  نانمؤم  ریما  هب  تبسن  يدنم  هقالع  یتسود و  هب  مهتم  دندوب ، هتـشغآ  ادخ  ناگدیرفآ  نیرتهب  نوخ 
.دوب نیگمشخ  نانآ  زا  ور ، نیا  زا  درک و  یم  وا 

: مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ربق  ندرک  ناریو 

یهاگیاپ ار  كانبات  دقرم  نآ  وا  اریز  درک ؛ ناریو  ار  مالسلا _  هیلع  ءادهشلا _  دیس  ترـضح  رهطم  دقرم  لاس 236 ه ق  رد  لکوتم 
زا ار  اجنآ  زور  هس  ضرع  رد  مدرم  هک  داد  نامرف  وا  .تسناد  یم  مالـسلا _  هیلع  ءادهـشلا _  دیـس  بالقنا  زا  نتفرگ  ماـهلا  رد  مهم 

(2) .دندرک یم  ینادنز  ریگتسد و  دنتفای ، یم  اجنآ  ار  سک  ره  سپ  نآ  زا  .دنزاس  یلاخ  هنکس 
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زا دناوتب  ات  درک  یتموکح  هاگتسد  بذج  دندوب ، روهشم  بلاط  یبا  لآ  اب  ینمـشد  هب  هک  ار  يدارفا  یـسایس ، يانگنت  داجیا  يارب  وا 
ار وا  لکوتم  هک  دوب  یجخر » جرف  نب  رمع  ، » نانآ هلمج  زا  .دـیوج  هرهب  دوخ  هنارگ  بوکرـس  فادـها  دربشیپ  رد  اـهنآ  يزوت  هنیک 

.درک هنیدم  هکم و  رادنامرف 

کی هب  یسک  هک  دیـسر  یم  شرازگ  وا  هب  رگا  .درک  يریگولج  مدرم  رگید  اب  نانآ  طابترا  زا  تفرگ و  تخـس  رایـسب  نایولع  رب  وا 
.تسب یم  وا  رب  ینیگنس  همیرج  درک و  یم  هجنکش  تدش  هب  ار  وا  دوب ، زیچان  رایسب  کمک  نیا  رگا  یتح  هدرک ، کمک  يولع 

دـندرک و یم  یگدـنز  سابل  کی  اب  اهنت  يولع  دـنچ  هاگ  هک  دـش  راب  تقر  يردـق  هب  اهراشف  نیا  هجیتن  رد  نایولع  يداصتقا  عضو 
زا هک  تشذـگ  یم  تخـس  نانچ  نایولع  رب  راگزور  نآ  رد   (1) .دـندرازگ یم  زامن  هدیـشوپ و  تبون  هب  ار  نآ  زامن ، ماگنه  ریزگان 

(2) .دننک يرپس  راگزور  یسیر ، خرچ  اب  دننامب و  دوخ  ياه  هناخ  رد  دندوب  روبجم  یگنهرب  یتسد و  گنت  رقف و 

تفرگ و یم  مشخ  تدش  هب  دنتفر ، یم  نانآ  ناماما  دـقرم  ترایز  هب  ای  دنتـشاد ، هطبار  نایولع  اب  هک  دوخ  ناکیدزن  رب  هاگ  لکوتم ،
(3) .درک یم  هرداصم  ار  نانآ  ياهییاراد  ینادنز و  ار  نانآ 

.دنتخاس یمن  رارقرب  هطبار  نانآ  اب  دوخ  ناج  سرت  زا  مدرم  هک  داد  رارق  اوزنا  انگنت و  رد  ار  نایولع  نایعیـش و  يردـق  هب  اهراشف  نیا 
نب یـسیع   » دزن هک  تساوخ  نم  زا  دمآ و  نم  دزن  دوب ، نایولع  زا  هک  ینـسح  حلاص  نب  دمحم  : » دنک یم  تیاور  ّربدم » نب  میهاربا  »

ات متـساوخ  وا  زا  موش و  یـسیع  رتخد  اـب  دـمحم  جاودزا  هطـساو  اـت  متفر  وا  دزن  نم  .منک  يراگتـساوخ  شرتخد  زا  مورب و  یـسوم »
، رتهب ار  سک  چیه  هک  منک  در  ار  تا  هتـساوخ  مهاوخ  یمن  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دنادرگرب و  يور  وا  یلو  دهدب ، ار  وا  خـساپ 

(4) «. ...مسرت یم  شیوخ  لام  ناج و  رب  لکوتم  هنیک  زا  نم  یلو  مناد ؛ یمن  دوخ  ندش  داماد  يارب  وا  زا  رتروهشم  رتراوگرزب و 
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نایولع تضهن 

، رگید يوس  زا  اهنآ  یشک  لسن  نایعیش و  رب  نایسابع  دح  زا  شیب  راشف  وس و  کی  زا  متـس  ربارب  رد  نایولع  يریذپان  میلـست  هیحور 
هب تسد  هاگتسد ، نیگنن  لامعا  رب  نداد  نایاپ  دوخ و  ناماما  قح  قاقحا  يارب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  يولع  زاتمم  هتسجرب و  ياه  هرهچ 

يزادنارب هزیگنا  هب  هک  دندوب  نانآ  ناگداون  و  مالـسلا _  مهیلع  راهطا _  همئا  نادـنزرف  زا  دوخ  اهمایق ، نیا  نارادمدرـس  .دـننزب  مایق 
ار دوخ  مایق  ربمایپ ، نادناخ  زا  يا  هدیزگرب  صخـش  اب  مالـسلا » _  مهیلع  دمحم _  لآ  نم  اضرلا   » راعـش اب  یـسابع  هشیپ  متـس  ماظن 

ماگ رد  اهنآ و  تموکح  ندوب  هنابصاغ  نایسابع و  تفالخ  تیعورـشم  ندرب  لاؤس  ریز  ادتبا  راعـش ، نیا  باختنا  تلع  .دندرک  زاغآ 
تـضهن رب  ار  یـصاخ  صخـش  مان  اهنآ  رگا  اریز  دوب ؛ تشاد ، رارق  یماظن  تبقارم  تحت  نامز  نآ  رد  هک  ناشماما  ناج  ظـفح  مود ،

، درف نآ  ندرب  نیب  زا  اب  یناسآ  هب  هاگتـسد  دوب _  مالـسلا _  هیلع  يداه _  ماما  صخـش  نآ  کش ، ¬ یب هک  دنتـشاذگ _ ، یم  دوخ 
.درک یم  بوکرس  ار  مایق 

.دنام ماکان  ریز  لیالد  هب  نالک  حطس  رد  یلک و  روط  هب  یلو  دروآ ، تسد  هب  یبسن  ییاهیزوریپ  نایولع  تضهن  هچ  رگا 

نایسابع دیدش  يرگ  بوکرس  . 1

رد یمهم  لماع  یماـظن ، روما  رد  هبرجتاـب  ناهدـنامرف  يریگ  راـکب  هنارگ و  بوکرـس  ياـه  هویـش  زا  یـسابع  تموکح  يریگ  هرهب 
هک ار  نایولع  دندرب و  یم  هرهب  یتاعالطا  یماظن ، هتفرشیپ  ياهکیتکات  زا  نایولع  بوکرس  يارب  نانآ  .دوب  نایولع  ياهمایق  تسکش 

.دندرک یم  تسکش  هب  راداو  دنتشادن ، اه  هویش  نیا  ربارب  رد  ینادنچ  يورین  هبرجت و 
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هک يا  هنوگ  هب  دوب ؛ هدـش  تیمکاح  فلاخم  ياهتکرح  رد  تکرـش  يارب  مدرم  هزادـنا  زا  شیب  سرت  ببـس  نایـسابع  نیگنـس  راشف 
.دوش یم  هتخانش  هعیش  هژیو  هب  مدرم ، رب  یلک  يریگ  تخس  اب  لکوتم ، هژیو  هب  یسابع ، نارود 

نیا .دوب  ریذپان  لمحت  نایعیش  رب  هاگتسد  راشف  تشذگ ، هک  هنوگ  نآ  تفر و  یم  رامش  هب  نایسابع  يارب  كانرطخ  يرـصنع  هعیش ،
.دننیزگ يرود  دوخ  داقتعا  زاربا  زا  دنریگ و  شیپ  ار  هیقت  هار  نایعیش  رتشیب  ات  دش  ببس  عضو 

 _ مالـسلا مهیلع  تیب _  لها  رادتـسود  ار  دوخ  تسناوت  یمن  یـسک  دـندوب ، هدرک  داـجیا  نایـسابع  هک  یقاـنتخا  رورت و  ياـضف  رد 
: دیوگ یم  هنیمز  نیا  رد  یخرک » َفلُد  یبا  نب  رقص   » .دنک یفرعم 

.مبای یهاگآ  دوخ  ياوشیپ  تیعـضو  زا  ات  متفر  اجنادـب  نم  درک ، دـیعبت  ارماـس  هب  ار  مالـسلا _  هیلع  يداـه _  ماـما  لـکوتم ، یتقو  »
زا میارب  نیشنب و  تفگ : .یتمالـس  ریخ و  متفگ : رقـص ؟ يا  ربخ  هچ  دیـسرپ : نم  زا  لکوتم  نابرد  یفارز ،» ، » مدش دراو  هک  یماگنه 
.ما هدمآ  يریخ  رما  يارب  متفگ : يا ؟ هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ : .مدمآ  هک  مدرک  یهابتـشا  بجع  متفگ : دوخ  اب  .وگب  هدنیآ  هتـشذگ و 

.تسا لـکوتم )  ) نینمؤملا ریما  نم  يـالوم  تسیک ؟ میـالوم  متفگ : يا !؟ هدـمآ  تیـالوم  لاوحا  زا  ندـش  اـیوج  يارب  دـیاش  تفگ :
(. ما هدـیقع  مه  وت ، اـب  نم  اریز  ( ؛ يراد یفخم  نم  زا  ار  تا  هدـیقع  تسین  مزـال  .میوگ  یم  ار  تا  یقیقح  يـالوم  نک ! سب  تفگ :

.ساپس ار  يادخ  متفگ :

(1) «. ...میتفر ماما  دزن  یتموکح ، کیپ  ندش  جراخ  زا  سپ  هاگ  نآ  .مهاوخ  یم  هلب  متفگ : ینیبب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ :
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دوش و فلت  تضهن ، قریب  ریز  نایعیـش  يروآدرگ  ییاسانـش و  يارب  یناوارف  تقو  ورین و  ات  دـش  یم  ببـس  مکاح ، دـیدش  ناـقفخ 
.دننک يرادرب  هرهب  دوخ  فادها  هب  ندیسر  رد  هعیش  یعقاو  ناوت  زا  دنناوتن  تضهن  ناربهر 

مایق نالماع  رد  يرگن  هبناج  همه  دوبن   . 2

، هاگتسد دح  زا  شیب  ياهراشف  .دوب  تقو  مکاح  طیارش  زا  قیقد  لیلحت  ینیبزیت و  نتشادن  مایق ، رد  نایولع  یلصا  تالکشم  زا  یکی 
دح ات  یتیاضران  تینابـصع و  نیا  .دنهد  نایاپ  اهراشف  هب  دـننک و  ملع  دـق  تیمکاح  لباقم  رد  هک  دوب  هتخیگنارب  تدـش  هب  ار  نانآ 
دـض رب  یماظن  تکرح  هدامآ  ار  دوخ  ماما ، اب  تروشم  یفاک و  ینزیار  نودـب  نانآ  .دوب  هدناتـس  ناـنآ  زا  ار  لـمع  راـکتبا  يرایـسب ،

رد دوب ، تقو  رادمروز  تموکح  اب  يدـج  هلباقم  عیرـس ، شنکاو  ماجنا  ندرکن و  هرواشم  زا  نانآ  هیجوت  اهنت  .دـندرک  یم  نایـسابع 
.تفای یم  يرت  بولطم  نایاپ  نایولع  مایق  دیاش  دش ، یم  هدیجنس  بناوج  همه  تفرگ و  یم  تروص  هرواشم  رگا  هک  یتروص 

یبالقنا ياهورین  دوبمک  . 3

هب دنبیاپ  ياهورین  دوبمک  ای  دوبن  خیرات ، لوط  رد  یمالـسا  ياهتـضهن  تسکـش  یماکان و  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم 
ملع تسا و  مزال  مالسا  میرح  نایک و  زا  عافد  هک  يا  ههرب  رد  دارفا  نیا  دوجو  اریز  تسا ؛ نآ  ياهـشزرا  یمالـسا و  ینابم  لوصا و 

هب دوبمک  نیا  زین  هعیـش  خیرات  زا  هرود  نیا  رد  .دبای  تسد  دوخ  یلاع  فادها  هب  مایق  ات  تسا  يرورـض  رایـسب  هدش ، هتـشارفارب  مایق 
.تخاس دراو  نآ  فادها  رد  یبایماک  مایق و  هب  یگرزب  هبرض  دروخ و  یم  مشچ 
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یبالقنا رصانع  يداقتعا  یگنهامهان  . 4

یگنهامهان سپس  هزیگنا و  لمع و  رد  یگتفشآ  فاکش ، داجیا  ببـس  یتکرح ، ره  رد  ناگدننک  تکرـش  ياهرواب  رد  یگنهامهان 
زا نخـس  خـیرات ، رد  .ددرگ  یم  دـحاو  فدـه  هب  ندیـسر  رد  یگچراـپکی  دوبن  اـهورین و  نتفر  ردـه  بجوم  دوشیم و  فادـها  رد 

عوضوم رد  اه  ¬ هقرف نیا  .تسا  هدـمآ  نایم  هب  اهمایق  نیا  رد  هلزتعم  زین  هیدوراج و  هیدـیز ، نوچ  یفلتخم  ياه  هقرف  رـصانع  روضح 
هک دش  یم  ببس  تماما  هلئسم  رد  نوگانوگ  ياهتشادرب  نیا  .دنتشاد  نایعیش  هب  تبسن  یتوافتم  ياهتشادرب  یمالک  لئاسم  تماما و 

.درک یم  دیدشت  نایسابع  اب  ییورایور  رد  ار  نانآ  فعض  يدح ، ات  يراگزاسان  نیا  دیآ و  دوجو  هب  يراگزاسان  زین  فادها  رد 

تحت تدش  هب  درب و  یم  رس  هب  یتخس  رایسب  طیارش  رد  ماما  هچ  رگا  نایولع  تضهن  ربارب  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  يریگ  عضوم 
اهنایرج رد  هک  داد  یمن  هزاجا  ناشیا  هب  طیارـش  هتبلا  تشاد ، رظن  ریز  ار  اهنآ  تکرح  نایعیـش ، هاـگهانپ  ناونع  هب  یلو  دوب ، تبقارم 

رد دـش و  یم  رثأتم  نایعیـش ، رابئ  تقر  یـسایس  يداصتقا و  عاضوا  زا  هدیـسر  رابخا  زا  لاح ، نیا  اـب  .دنـشاب  هتـشاد  میقتـسم  روضح 
.داد یم  رارق  تفأر  دقفت و  دروم  ار  نانآ  ناکما ، تروص  رد  نانآ ، زا  ییوجلد  اب  بسانم  ياهتصرف 

ناـقفخ نآ  رد  هچ  رگا  (1) و  .تفای یم  یهاگآ  نانآ  تکرح  نوچ  دـنچ و  زا  هدوب و  سامت  رد  یناـهنپ  روط  هب  نویبـالقنا  اـب  ماـما 
ياهییامنهار هنارگنـشور و  ياهدنپ  هک  دیآ  یم  رب  تایاور  یخرب  زا  یلو  دندوبن ، رادروخرب  ماما ، لماک  يربهر  زا  نویبالقنا  دیدش 

.تسا هدش  اهنآ  لاح  لماش  ماما  دنمدوس 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  ياه  یتفگش  اه و  تمارک  زا  يا  هشوگ 

هراشا

زا تماما ،  تمصع و  ماقم  تهج  هب  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ياه  یتفگـش  اه و  تمارک  زا  يا  هشوگ 
ماقم دّیؤم  هک  دنا  هتـشاد  یتامارک  تازجعم و  یهلا  ناربمایپ  دننام  دنا و  هدوب  رادروخرب  بیغ  ناهج  لاعتم و  يادـخ  اب  هژیو  طابترا 

زورب و هللا -  نذاب  بسانم -  دراوم  رد  ناراوگرزب  نآ  یهلا  تردـق  ملع و  زا  ییاـه  هنومن  .دوب  یم  ادـخ  اـب  ناـنآ  طاـبترا  تماـما و 
نآ تیناقح  رب  يراکـشآ  لیلد  تجح و  زین  دـش و  یم  ناـنآ  رطاـخ  ناـنیمطا  ناوریپ و  تیبرت  شرورپ و  بجوم  و  درک ، یم  روهظ 

.دیدرگ یم  بوسحم  نایمارگ 

 . مینک یم  رکذ  ار  هنومن  دنچ  هک  دش  هدهاشم  يرایسب  تازجعم  تامارک و  زین  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا 

دوخ نیا  تفرگ و  رارق  تماما  دنسم  رب  یگلاس  تشه  نس  رد  شیمارگ ،  ردپ  تداهش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  زاغآ 
كدوک زا  اهنت  هن  تسا  یهلا  افرص  هک  يریطخ  تیلوئسم  ماقم و  نینچ  تزایح  هک  ارچ  تسا ؛  تازجعم  تامارک و  نیرت  نشور  زا 

زا کی  ره  تشذگرد  تداهش و  زا  سپ  هعیش  ناثدحم  املع و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسین .  هتخاس  زین  غلاب  لقاع و  نادرم  زا  یتح  هک 
.دندرک یم  شیامزآ   ار  وا  یهاگ  یتح  دندومن و  یم  هعجارم  يدعب  ماما  هب  نوگانوگ  لئاسم  رد  همئا 

؛ دنتـشاد ترـشاعم  ترـضح  نآ  اب  دـمآ و  تفر و  ماما  هناخ  هب  دـندوب  لامک  نس  رد  هک  ماـما  ماوقا  ناـیولع و  زا  ناـگرزب  نینچمه 
ار دنسم  ماقم و  نیا  دناوتب  یکدوک  یهلا ،  تردق  ملع و  تمصع و  اب  طابترا  رد  زج  ادخ و  دییات  تساوخ و  هب  زج  تسا  نکممریغ 

.دیامن لماک  يربهر  تالکشم  رد  دهد و  حیحص  خساپ  تالاوس  همه  هب  دریگب و  تسد  رد 
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.دنهد یم  صیخشت  زیمت و  ربهار  هاگآ  ماما  کی  زا  ار  یلومعم  لاسدرخ  كدوک  زین  يداع  مدرم  یتح  هک  تسا  یهیدب 

نآ مدـش .  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تمدـخ  متفر و  هنیدـم  هب  قارع  زا  دـیوگ : یم  یطابـسا  ناریخ  یهلا  تاریدـقت  يارجا 
؟ دوب هنوگچ  قثاو  دیسرپ : نم  زا  یمارگ 

 . مسر یم  هار  زا  نونکا  مه  اریز  مراد ،  يرتشیب  یهاگآ  عالطا و  نارگید  زا  نم  دوب و  تیفاع  رد  موش  تیادف  مدرک :  ضرع 

 . تسا هدرم  وا  دنیوگ : یم  مدرم  دومرف :

.دشاب یم  ماما  دوخ  مدرم  زا  روظنم  متفایرد  دومرف ، ار  عوضوم  نیا  نوچ 

؟ درک هچ  لّکوتم  رفعج  دومرف : نم  هب  هاگ  نآ 

.دوب نادنز  رد  یعضو  نیرتدب  هب  مدرک :  ضرع 

.دش دهاوخ  هفیلخ  وا  دومرف :

؟ درک هچ  تاّیز  نبا  دومرف : هاگنآ 

.دوب وا  رما  رما ، دندوب و  وا  اب  مدرم  مدرک :  ضرع 

 . تسا موش  وا  رب  تسایر  دومرف :

رفعج درم ، قثاو  هک  نادـب  ناریخ !  يا  تسین .  یهلا  ماکحا  تاریدـقت و  يارجا  زج  يا  هراچ  دومرف : درک و  توکـس  يردـق  سپس 
.دش هتشک  تاّیز  نبا  تسشن و  وا  ياج  رب  لّکوتم 

؟  تقو هچ  موش  تیادف  مدرک :  ضرع 

.وت ندمآ  نوریب  زا  سپ  زور  شش  دومرف :

هدومرف مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دوب  روط  نامه  نایرج  دیـسر و  هنیدم  هب  لّکوتم  دصاق  هک  دوب  هتـشذگن  زور  دنچ  زا  شیب  زونه 
.( ص 182 یجنلبش ،  راصبالارون  توافت ؛  یکدنا  اب  ص 279 ، یکلام ،  غابص  نبا  همهملا  لوصفلا  ص 309 ؛ دیفم ، داشرا  ) .دوب
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!؟  يا هیاپ  نیا  رد  ام  تفرعم  رد  وت  زونه 

: دنا هدرک  لقن  هنوگنیا  بوشآرهش  نبا  ینیلک و 

 . مدش بایفرش  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  تمدخ  اّرماس  رد  دیوگ : یم  دیعس  نب  حلاص 

ضرع دیدش  رثات  اب  .دوب  ناشن  مان و  یب  نابیرغ  ارقف و  لوزن  لحم ،  نآ  .دـندوب  هدروآ  دورف  کیلاعـصلا ))  ناخ   )) رد ار  بانج  نآ 
دراو ییاـج  نینچ  رد  ار  امـش  هک  نآ  اـت  دـندرک  امـش  رون  ياـفطا  رد  یعـس  روـما  همه  رد  ناراکمتـس  نیا  مدرگ !  تناـبرق  مدرک : 

.دندومن

!؟  يا هیاپ  نیا  رد  ام  تفرعم  رد  وت  زونه  دیعس ! رسپ  يا  دومرف :

هک مدـید  ییاه  هویم  ماسقا  هب  رطعم  ياه  غاب  نیحایر و  عاونا  اب  ار  ییاه  ناتـسب  دومرف ، هراشا  شکرابم  تسد  اـب  شترـضح  هاـگنآ 
ملقع ناریح و  لاوحا  نیا  هدهاشم  زا  تسا .  هدشن  هدـید  نونکات  هک  ورـشوخ  نایروح  نامالغ و  عفترم و  ياهرـصق  يراج و  اهرهن 

.دش ناشیرپ 

 . تسام ِنآ  زا  نیا  دیعس ! رسپ  يا  دومرف : ترضح 

 : تسا هدمآ  بقانم ))   )) باتک رد  توافتم  راتفر 

نب یلع  دروم  رد  هک  هنوگنآ  سک  چیه  اب  وت  تفگ :  لّکوتم  هب  هسیره ))   )) هب بقلم  لّکوتم  يابطخ  زا  یکی  دـیوگ : بتاک  همیلس 
وا دورو  يارب  هراومه  دـنیامن و  یم  تمدـخ  وا  هب  همه  دوش  یم  وت  هناخ  دراو  وا  یتقو  ینک .  یمن  راتفر  ییامن ،  یم  راـتفر  دـمحم 

.دننز یم  رانک  ار  هدرپ 

.دننزن رانک  ار  هدرپ  هدرکن و  یتمدخ  ترضح  نآ  يارب  هک  داد  روتسد  نایرابرد  همه  هب  لّکوتم 

رد ار  هدرپ  هدرکن و  تمدـخ  ترـضح  نآ  رب  یـسک  سپ  دوـش ، یم  هناـخ  دراو  مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  یلع  هـک  داد  ربـخ  یـسک 
 ، مه جورخ  عقوم  دش و  دراو  ترـضح  دز و  رانک  ار  هدرپ  دیزو و  يداب  دـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  یتقو  .دزن  رانک  شربارب 

.دش نینچ 
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.دنزب رانک  ار  هدرپ  وا  يارب  داب  مهاوخ  یمن  رگید  دینزب ، رانک  ار  اه  هدرپ  وا  يارب  نیا  زا  سپ  تفگ :  لّکوتم 

ءاّرماس ناگداپ  رد  مهد  ماما  اب  هارمه 

هراشا

روضح هنیدم  رد  نآ  زا  دعب  مالسلا و  هیلع  داوج  ماما  تداهـش  ماگنه  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ءاّرماس  ناگداپ  رد  مهد  ماما  اب  هارمه 
.درک لقتنم  ءارماس  هب  ار  ترضح  نآ  یسابع  لکوتم  هکنیا  ات  دنتشاد 

: دنک یم  نایب  هنوگنیا  ار  ءارماس  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  لاقتنا  ببس  هر ) ) دیفم خیش 

یگنج و روما  هرونم  هنیدـم  رد  هک  دـمحم  نب  هَّللا  دـبع  دوب : نیا  ارماس  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  راضحا  لیلد 
نیا زا  مه  شروظنم  درک و  ییوگدـب  ناشیا  زا  تیاکـش و  لکوتم  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  تشاد  هدـهع  رب  ار  تعامج  تماما 

.دوب ترضح  نآ  هب  يرازآ  ندناسر  راک 

: نومضم نیا  هب  دومرف  موقرم  لکوتم  هب  يا  همان  هدش  ربخ  اب  وا  ییوگدب  زا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

«. تسا غورد  یگمه  هتشون  هچنآ  دنک و  ییوگدب  نم  زا  هک  هتشاد  نیا  رب  ار  وا  هَّللادبع  شکرس  سفن  »

توعد ارماس  هب  نکمم  زرط  نیرتهب  اب  ار  ترـضح  نآ  تشاد و  میدـقت  يا  هضیرع  مالـسلا ،  هیلع  ماـما  هماـن  تئارق  زا  سپ  لـکوتم 
.درک

هداتـسرف  ) همثره نب  ییحی  هارمه  هب  هدرک  اـیهم  رفـس  بابـسا  دیـسر  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  نسحلا  وـبا  ترـضح  هب  هک  هماـن  نیا 
مالسلا هیلع  ماما  يارب  توعد  همان  دوخ ، هک  لکوتم  دندش  ارماس  رهش  دراو  ترضح  یتقو  .دومرف  تمیزع  ارماس  تمـس  هب  لکوتم )

نآ دورو  زور  داتفا و  نایفوک  يزاون  نامهم  دای  هب  دـنک  ینابرق  باـنج  نآ  هار  رـس  دـیایب و  لابقتـسا  هب  هکنیا  ياـج  هب  دوب  هداتـسرف 
یم هدیمان  کیلاعصلا » ناخ   » دوب و ناسک  یب  لحم  هک  ییارسناوراک  رد  راچان  هب  مالسلا  هیلع  ماما  .تخاس  یفخم  ار  دوخ  ترضح 

.دندرب رس  هب  اجنآ  رد  زور  کی  دندنکفا و  تماقا  لحر  دش 
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(1) .درب فیرشت  اجنآ  هب  ترضح  دندرک و  ایحم  ترضح  نآ  يارب  یلزنم  ات  داد  روتسد  هدش  هدنمرش  دعب  زور  لکوتم 

راک رهاظ  نیا  اما  درک ؛ یم  یگدنز  مارتحا  اب  تشادـن و  ینارگن  ارهاظ  درب  یم  رـس  هب  ارماس  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  یتدـم 
هب دوب  هدـنز  ات  یلو  .دربب  نیب  زا  ار  ترـضح  نآ  دـنک و  يا  هلیح  دـناوتب  دـیاش  ات  دوب  شالت  رد  لکوتم  راک ، نطاـب  رد  هک  ارچ  دوب 

.دشن لئان  دوخ  دوصقم 

مدمآ درک  ینادنز  ار  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسحلا  وبا  میالوم  لکوتم  یتقو  تفگ  یخرک  فلد  یبا  نب  رقص  نکن  ینمـشد  ماّیا »  » اب
متفر وا  شیپ  یتقو  .دنربب  وا  شیپ  ارم  ات  داد  روتسد  درک و  نم  هب  یهاگن  دوب  نابهگن  هک  یفاَرَز  .منک  یـسرپلاوحا  بانج  نآ  زا  هک 
شاک مدرک ؛ دوب  يراک  هچ  نیا  هک  متفگ  دوخ  اب  اما  متـسشن ؛ نم  .نیـشنب  تفگ : .بوخ  متفگ : .تسا  روطچ  تلاح  دیـسرپ : نم  زا 

: متفگ يا ؟ هدـمآ  هچ  يارب  تفگ : درک و  نم  هب  ور  هاـگنآ  دـنوش  قرفتم  شفارطا  زا  مدرم  داد  روتـسد  عقوم  نیا  رد  .مدوـب  هدـماین 
: تفگ .تسا  نینمؤملاریما  نم  يالوم  تسا !؟ مادـک  الوم  متفگ : یـسرپب ؟ تیالوم  لاح  زا  يا  هدـمآ  دـیاش  تفگ : .متـشادن  يراک 

.هَّلل دمحلا  متفگ : .مراد  ار  وت  داقتعا  مه  نم  سرتن  نم  زا  تسا  یعقاو  يالوم  وت  يالوم 

یتقو متـسشن  یتدـم  .دوش  جراخ  شتمدـخ  زا  ناسر  همان  اـت  نک  ربص  تفگ : .يرآ  متفگ : ینیبب ؟ ار  باـنج  نآ  يراد  لـیم  تفگ :
ود نآ  تسا و  ینادـنز  يولع  درم  نآ  هک  ربب  قاطا  نامه  لخاد  ار  وا  ریگب و  ار  رقـص  تسد  تفگ : دوخ  مالغ  هب  دـش  جراخ  کیپ 

.وش لخاد  درک  هراشا  درب و  یقاطا  کیدزن  ارم  مالغ  .راذگب  اهنت  ار 
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دعب نیـشنب ! دومرف : داد و  باوج  مدرک  مالـس  .دنا  هدـنک  ار  يربق  بانج  نآ  ولج  هتـسشن و  يریـصح  يور  مالّـسلا  هیلع  ماما  مدـید 
: مدرک ضرع  يا ؟ هدمآ  هچ  يارب  دومرف :

یمن نم  هب  یبیـسآ  الاح  اهنآ  نکن  هیرگ  رقـص  دومرف : .تفرگ  ما  هیرگ  داتفا  ربق  هب  هک  ممـشچ  زاـب  موش  علطم  امـش  لاـح  زا  مدـمآ 
.هَّللادمحلا متفگ : .دنناسر 

؟ ثیدح مادک  دومرف : .منادـیمن  ار  نآ  ینعم  نم  هک  دـنا  هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدـح  مدرک : ضرع  دـعب 
: تسا هدومرف  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  مدرک : ضرع 

: دومرف تسیچ ؟ هلمج  نیا  ینعم  دیزرو ؛» دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  هک  دیرادم  نمشد  ار  مایا  »

، نینمؤملاریما هب  هراشا  هبنـشکی  تسا و  هلا  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  مان  هبنـش  تسا ، رادـیاپ  نیمز  نامـسآ و  ات  میتسه  ام  ماـیا  يرآ  »
هبنـشراهچ دّمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دّمحم  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هبنـش  هس  مالّـسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  هبنـشود 

نایوج قح  هورگ  هک  مرسپ  رسپ  هعمج  یلع و  نب  نسح  مرسپ  هبنشجنپ  و  نم ، یلع و  نب  دّمحم  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم 
رد مایا ؛ ینعم  تسا  نیا  .دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا  دعب  دـنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دـنوش و  یم  وا  هب  دـقتعم 

اجنیا منارگن و  وت  رب  هک  ورب  نک و  یظفاحادخ  دومرف  دعب  .درک  دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  ترخآ  رد  هک  دیزرون  ینمـشد  اهنآ  اب  ایند 
(2) .تسین نما 

زتـعُم نیعتـسم ، زا  دـعب  .دـندش  لـصاو  كرد  هب  مه  اـهنآ  دـندرک و  تموکح  مه  نیعتـسم  رـصتنم و  لـکوتم ، زا  دـعب  قارف  مغ  رد 
.دیسر تداهش  هب  رهز  اب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دوب  نوعلم  نیمه  تسد  هب  تفرگ و  تسد  هب  ار  تموکح 
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.دنتشاد لاس  کی  لهچ و  تداهش  ماگنه  درک و  یگدنز  ارماس  رد  يدنا  لاس و  هد  تدم  نسحلا  وبا  ترضح 

و ( 3) دیدرگ نوفدم  ءارماس  رهش  يرکسع  هلحم  رد  عقاو  شا  ینوکـسم  لزنم  رد  ترـضح  نآ  صوصخم  شرافـس  تیـصو و  قبط 
يا هداج  رد  ردپ  هزانج  رب  دنـسرب  وا  ناگدنیامن  ای  یـسابع  هفیلخ  هکنآ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  شدنمورب  دنزرف 

(4) .درازگ زامن  تشاد  رارق  اغب  نب  یسوم  لزنم  لباقم  هک 

: دسیون یم  بهذلا  جورم  باتک  بحاص  يدوعسم 

نوفدـم دوـخ  لزنم  رد  و  ( 5) درازگ زامن  دـمحا  یبا  نابایخ ) ) عراش رد  لـکوتم  دـنزرف  دـمحا  مالـسلا ،) هیلع  يداـه  ماـما   ) رکیپ رب 
.دیدرگ

يا هداعلا  قوف  تلاح  هک  تماما  نادـناخ  اصوصخم  دـندش ؛ نایرگ  رثأـتم و  ءارماـس  لـها  مومع  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  يازع  رد 
: تسا هدرک  لقن  دوخ  ربتعم  دیناسا  اب  یشک  لاجر  بحاص  .دنتشاد 

.دمآ نوریب  لزنم  زا  كاچ  نهاریپ  اب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  دمحموبا  شدنمورب  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تلحر  زور  رد 
هک يا  هدید  ای  هدینش  نونکات  ار  نایاوشیپ  زا  کی  مادک  تشون  نایعیش  زا  یکی  هب  شربا  نوع  نبا  مان  هب  تیب  لها  نافلاخم  زا  یکی 

هیلع ربمایپ  ياسوم  هک  يا  هدینـشن  ایآ  لئاسم ! هب  انـشآان  يا  دـنتفگ : خـساپ  رد  ماما  دنـشاب ؟  هدرک  كاچ  نهاریپ  يدراوم  نینچ  رد 
(6) .دومن كاچ  نهاریپ  نوراه  شردارب  گرم  رد  مالسلا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  یناگدنز  زا  يا  هصالخ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  ترضح  یناگدنز  زا  يا  هصالخ 

رد هنیدم  فارطا  رد  يرجه  لاس 212  هجحیذ  همین  رد  نایعیـش ، مهد  ياوشیپ  مالـسلا -  هیلع  يداهلا - » یقنلا  یلع  نسحلاوبا  ماما  »
هک تسا  هنامـس »  » یمارگ يوناب  شردام  و  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  مهن ، ياوشیپ  شردـپ  (. 1) دمآ ایند  هب  ایرـص »  » مان هب  یلحم 

(. 2  ) دوب اوقت  تلیضف و  اب  يزینک 
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(. 3  ) دنیوگ یم  زین  ثلاثلا » نسحلاوبا   » ترضح نآ  هب  و  تسا ، يداه »  » و یقن » ، » مهد ماما  باقلا  نیرتروهشم 

تـشه ماگنه  نیا  رد  تسـشن و  تماما  دنـسم  رب  شیمارگ  ردپ  تداهـش  زا  سپ  يرجه  لاس 220  رد  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماـما 
تداهش هب  ءارماس  رهش  رد  لاس 254  رد  دوب و  هام  دـنچ  لاس و  شفیرـش 41  رمع  لاس و  راوگرزب 33  نآ  تماما  تدـم  .دوب  هلاس 

.دیسر

ترضح رصاعم  يافلخ 

: زا دنترابع  نامز  بیترت  هب  هک  دوب  رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  نت  دنچ  اب  دوخ  تماما  تدم  رد  يداه  ماما 

( . 4 ( ) 227  - 217  ) نومءام ردارب  مصتعم ،  - 1

(. 232  - 227  ) مصتعم رسپ  قثاو ،  - 2

(. 248  - 232  ) قثاو ردارب  لکوتم ،  - 3

(. هام  6  ) لکوتم رسپ  رصتنم ،  - 4

(. 252  - 248  ) رصتنم يومع  رسپ  نیعتسم ،  - 5

(. 255  - 252  ) لکوتم رگید  رسپ  ّزتعم ،  - 6

.دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  دیسر و  تداهش  هب  دیدرگ و  مومسم  ریخا  هفیلخ  نامز  رد  يداه  ماما 

ماما رصع  یعامتجا  یسایس ، عاضوا 

یم هراشا  اهیگژیو  نیا  زا  یخرب  هب  ًالیذ  دزاس  یم  ادـج  اه  هرود  رگید  زا  ار  نآ  هک  دراد  ياـهیگژیو  یـسابع  تفـالخ  زا  هرود  نیا 
: مینک

رد یلو  تشاد ، یلالج  تبیه و  دوخ  يارب  یسابع ، هرود  رد  هچ  يوما و  هرود  رد  هچ  تفالخ ، تفالخ : تمظع  تبیه و  لاوز   - 1
رصانع نیا  تسد  هب  ییوگ  نوچمه  تفالخ  تفر و  نیب  زا  نآ  تمظع  تفالخ ، هاگتسد  رب  ناگدرب  ناکرت و  طلست  رثا  رب  هرود  نیا 

عقوم ره  لاح  نیع  رد  یلو  دوب ، یتافیرـشت  ماقم  کی  ًالمع  هفیلخ  و  دـندرک ، یم  باترپ  دنتـساوخ  یم  فرط  ره  هب  ار  نآ  هک  داتفا 
يدحاو رظن  رطخ  نآ  یبوکرس  رد  تفالخ ، هاگتسد  نادنمراک  مومع  نایفارطا و  افلخ و  دش  یم  ساسحا  نافلاخم  بناج  زا  يرطخ 

.دنتشاد
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، درک یم  تموکح  تفالخ  هاگتسد  رب  هک  يءالخ  رطاخ  هب  هرود  نیا  رد  یسابع  يافلخ  نایرابرد : ینارسوه  ینارذگ و  شوخ   - 2
بش رابخا  خیرات  تاحفص  .دوب  هانگ  داسف و  رد  قرغ  تفالخ  رابرد  دنتخادرپ و  یم  يراسگیم  ینارذگ و  شوخ  ینیـشن و  بش  هب 

.تسا هدومن  طبض  ار  نانآ  يا  هناسفا  ياهینیشن 

ناج اهینارذگشوخ  اهیشایع و  رد  نآ  فرـص  لاملا و  تیب  تراغ  زین  روج و  ملظ و  یگماکدوخ : يرگدادیب و  ملظ و  شرتسگ   - 3
.دوب هدروآ  بل  هب  ار  مدرم 

هب تبسن  هعمالج  رد  ترفن  داجیا  اب  هک  دوب  نیا  رب  یسابع  تلود  شـشوک  خیرات ، زا  عطقم  نیا  رد  يولع : ياهتـضهن  شرتسگ   - 4
هنامحر یب  یبوکرـس  همانرب  دوش ، یم  هدـهاشم  نایولع  تضهن  زا  یحبـش  نیرتکچوک  عقوم  ره  .دزاس  ورام  وراـت  ار  اـهنآ  ناـیولع ،

ار دوخ  دوب ، هتخاس  رارقرب  هک  یلرتنک  قانتخا و  مامت  اب  تفالخ  هاگتسد  هک  دوب  نیا  زین  لمع  تدش  تلع  و  تشگ ، یم  زاغآ  نانآ 
.دوب كانمیب  تخس  اهتضهن  عون  نیا  زا  دید و  یم  رادیاپان  لزلزتم و 

توعد دمحم » لآ  زا  يا  هدیزگرب  صخش   » يربهر هب  ار  مدرم  دنربن و  یمان  یسک  زا  هک  دوب  نیا  ینامز  عطقم  نیا  رد  نایولع  هویش 
دنـشاب یم  تبظاوم  تبقارم و  تحت  ءارماس »  » یماظن ناگداپ  بلق  رد  نانآ ، موصعم  ناماما  هک  دندید  یم  تضهن  نارـس  اریز  دننک ،
هعماـج رب  راـشف  ملظ و  شرتـسگ  باـتزاب  اـهبالقنا  اهتـضهن و  نیا  .ددرگ  یم  وا  تاـیح  هتـشر  عطق  هیاـم  نیعم  صخـش  هب  توعد  و 

ات هک  رـصتنم »  » تموکح نارود  رد  هنومن  ناونع  هب  تشاد ، قانتخا  راشف و  نازیم  اـب  یمیقتـسم  تبـسن  دوب و  رـصع  نآ  رد  یمالـسا 
تروص یمایق  دـش ، یمن  يولع  نادـناخ  نایعیـش و  ضرعتم  یـسک  وا  نامز  رد  دوب و  دـنم  هقالع  تماما  توبن و  نادـناخ  هب  يدـح 

.تفرگن
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طـسوت هدش و  وربور  تسکـش  اب  ًاعون  اهمایق  نیا  .دنا  هدرک  طبـض  مایق  دادعت 18  يرمق ، ات 270  لاس 219  هلـصاف  رد  اهنت  خیراوت ،
.دنتشگ یم  بوکرس  یسابع  تموکح 

اهمایق تسکش  للع 

رد رگید  فرط  زا  درک و  وجتسج  اهتضهن  نیا  یهدنامرف  يربهر و  فعض  رد  دیاب  وس  کی  زا  ار  اهمایق  اهتضهن و  نیا  تسکش  للع 
دوجو اهنآ  راک  رد  ییاهیناماسبان  دـندوبن و  یلماک  حیحـص و  هماـنرب  ياراد  ًاـعون  اهتـضهن  ناربهر  ناربهر : نیا  ناراـی  نارادـفرط و 

رارق دوخ  نامز  ناماما  دییءات  دروم  ًالومعم  تهج  نیا  زا  تشادن و  یمالـسا  گنر  دص  رد  ردص  اهنآ  مایق  رگید  فرط  زا  تشاد و 
.دنتفرگ یمن 

یلاع فادـها  يارب  گرم  دـح  رـس  اـت  هک  دـندوب  یعقاو  نایعیـش  صلخم و  یمدرم  اـهمایق  نیا  نارادـفرط  ناراـی و  زا  یهورگ  هتبلا 
رد هکلب  دنتشادن ، ینشور  یمالسا  فادها  هک  دندوب  یناسک  نیزرابم  بلاغ  دوب و  مک  هتسد  نیا  دادعت  یلو  دندیگنج ، یم  یمالسا 

ساسحا تروص  رد  هورگ ، نیا  .دندوب  هدمآرب  عاضوا  رییغت  ددص  رد  هدـش و  تحاران  دـش ، یم  دراو  نانآ  رب  هک  یمتـس  ملظ و  رثا 
.دندش یم  هدنکارپ  وا  فارطا  زا  هتشاذگ  اهنت  ار  دوخ  ربهر  گرم ، لامتحا  ای  تسکش و 

یمالـسا دص  رد  دص  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  ای  تفرگ ، یمن  رارق  ناماما  دییءات  دروم  اهبالقنا  نیا  زا  يرایـسب  رگا  دـش ، هراشا  هکنانچ 
اهنآ تسکـش  هک  دوب  يروط  اهنآ  يزیر  همانرب  یحارط و  ای  دش و  یم  هدهاشم  ییاهفارحنا  اهنآ  ناربهر  اهنآ و  فادها  رد  دندوبن و 

یلصا هتسه  تماما و  عیشت و  ساسا  مایق ، تسکش  تروص  رد  درک ، یم  دییءات  ار  اهنآ  اراکشآ  ماما  رگا  اذل  و  دوب ، ینیب  شیپ  لباق 
.تفرگ یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  هعیش  ياهورین 
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ماما یفخم  ياهتیلاعف 

هدوب رـصاعم  يداه  ماما  اب  رتشیب  همه  زا  لکوتم  نانآ  نایم  زا  دـهد ، یم  ناشن  یـسابع  ياـفلخ  تموکح  تدـم  لودـج  هک  هنوگنآ 
: میهد یم  حیضوت  ًالیذ  ماما  ربارب  رد  ار  وا  يریگعضوم  ورنیزا  تسا ؛

.دومن یم  مهتم  ار  نانآ  هراومه  دوب و  نامگدب  نانآ  هب  وا  .تشاد  یم  اور  رایسب  تنوشخ  يراتفر و  دب  مشاه  ینب  هب  تبـسن  لکوتم 
یم نانآ  اب  يراتفر  دب  هب  قیوشت  ار  وا  دومن و  یم  تیاعس  لکوتم  دزن  مشاه  ینب  زا  هتسویپ  زین  ناقاخ » نب  ییحی  نب  هللادبع   » وا ریزو 

(. 5  ) دوب هدوبر  سابع  ینب  يافلخ  یمامت  زا  ار  تقبس  يوگ  يولع  نادناخ  هب  فاحجاو  تنوشخ  رد  لکوتم  .درک 

ترـضح نآ  هب  یـسک  هک  دش  یم  هاگآ  رگا  تشاد و  یبیجع  توادع  هنیک و  شنادناخ  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هب  تبـسن  لکوتم 
(. 6  ) دناسر یم  تکاله  هب  ار  وا  دوخ  درک و  یم  هرداصم  ار  وا  لام  تسا ، دنم  هقالع 

يّرـس تروص  هب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  لکوتم ، نامز  رد  هژیوب  مالـسلا ،-  هیلع  يداـه -  ترـضح  هک  دوب  تاـظحالم  نیمه  ساـسا  رب 
نآ هک  تسا  يا  هثداح  انعم  نیا  دیؤم  .درک  یم  تیاعر  ار  يراکناهنپ  هجرد  تیاهن  نایعیش  اب  شیوخ  تابسانم  رد  داد و  یم  ماجنا 

: دنا هدرک  لقن  نینچ  ناخروم  ار 

؟ یتسین فرـش  رـسپ  وت  ایآ  دومرف : ماما  .متفر  یم  هار  هنیدـم  رد  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  هارمه  دـیوگ : یم  فرـش » نب  دـمحم  »
میهارهاش و زا  رذگ  لاح  رد  ام  : » دومرف تفرگ و  یشیپ  نم  رب  ماما  منک ، یـشسرپ  ترـضح  زا  متـساوخ  هاگنآ  .يرآ  مدرک : ضرع 

(. 7 «! ) تسین بسانم  لاؤس  حرط  يارب  لحم ، نیا 
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.دزاس یم  نشور  یبوخب  ار  ماما  يرابجا  يراکناهنپ  نازیم  دهد و  یم  ناشن  ار  مکاح  ناقفخ  تدش  هثداح  نیا 

، دنتـشاد تنوکـس  کیدزن  رود و  نوگانوگ و  قطانم  اهرهـش و  رد  هک  نایعیـش  اب  طابترا  يرارق  رب  رد  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما 
.درک یم  تفایرد  يراکناهنپ  تیاهن  اب  ار  نانآ  فرط  زا  یلاسرا  روذـن  ایادـه و  هوجو و  درک و  یم  تیاعر  ار  شور  نیمه  ریزگاـن 

: تسا هدمآ  نینچ  لاجر  خیرات و  بتک  رد  دروخرب ، لیبق  نیا  زا  هنومن  کی 

ایادـه و روذـن و  و  سمخ »  » لـماش هـک  نآ  فارطا  و  مـق »  » زا یلاوـما  دـننک : یم  لـقن  یحلط » دــمحم   » و یمق » دواد  نـب  دــمحم  »
اریز میدرگ ، زاـب  هک  داد  ربـخ  اـم  هب  دیـسر و  رد  اـما  کـیپ  هار ، رد  .میدرک  یم  لـمح  يداـه  نسحلاوبا  ماـما  يارب  دوب ، تارهاوج 
ماما یتدـم  زا  سپ  هکنآ  ات  میتشاد  هگن  نانچمه  دوب ، نامدزن  هچنآ  میتشگ و  زاب  ام  .تسین  بسانم  لاوما  نیا  لیوحت  يارب  تیعقوم 
نیمه هب  ار  لاوما  اـم  .مینک  هناور  وا  يوس  هب  ناـبراس  نودـب  ار  اـهنآ  مینک و  راـب  دوب  هداتـسرف  هک  ینارتـش  رب  ار  لاوـما  داد  روتـسد 

رد میدید  دیرگنب ! دیا ، هداتسرف  هک  یلاوما  هب  دومرف : میدیـسر ، ماما  روضح  هب  هک  یتدم  زا  دعب  .میداتـسرف  میدرک و  لمح  تیفیک 
(. 8  ) تسا ظوفحم  لاح  نامه  هب  لاوما  ماما ، هناخ 

، تبقارم لرتنک و  ءارماس  رد  نوچ   ) ءارماس رد  ای  هداتفا  قافتا  هنیدـم  رد  ماـما  تماـقا  ناـمز  رد  ناـیرج  نیا  هک  تسین  نشور  هچرگ 
.دور یم  رامش  هب  تفالخرابرد  ناسوساج  دید  زا  رود  هنامرحم و  ياهطابترا  زا  يزراب  هنومن  لاح  ره  رد  اما  دوب ،) رتدیدش 
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تلاکو یطابترا  هکبش 

اب طابترا  يرارقرب  يارب  دیدج  يرازبا  ات  تشاداو  ار  نانآ  دندوب ، وربور  نآ  اب  نایسابع  نامز  رد  هعیش  ناماما  هک  يا  ینارحب  طئارش 
طسوت فلتخم  قطانم  رد  نارازگراک  ناگدنیامن و  نییعت  تلاکو و  یطابترا  هکبش  رج  يزیچ  رازبا  نیا  .دننک  وجتـسج  دوخ  ناوریپ 

.دوبن ماما 

زین و  ماما ، هب  نآ  لیوحت  و  الکو ، طسوت  فلتخم  قطانم  زا  ایادـه  روذـن و  تاکز ، سمخ ، يروآ  عمج  نامزاس  نیا  یلـصا  فدـه 
دربراک نامزاس  نیا  .دوب  ماما  لیکو  طسوت  نانآ  یسایس  هیجوت  نایعیش و  یتدیقع  یهقف و  تالکشم  تالاؤس و  هب  ماما  ییوگخساپ 

.تشاد ناماما  دصاقم  دربشیپ  رد  يرثؤم 

ار ناگدـنیامن  نارازگراک و  نییعت  همانرب  دوب ، هتفرگ  رارق  يدـیدش  لرتنک  رظن و  تحت  ءارماس  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماـما 
بوصنم فلتخم  ياهرهـش  قطانم و  رد  یئالکو  ناگدـنیامن و  داد و  همادا  دوب ، هدرک  ارجا  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  شردـپ  هک 

.درک یم  نیمءات  ار  هدش  دای  ياهفده  هک  دروآ  دوجو  هب  گنهامه  هدش و  تیاده  یطابترا  نامزاس  کی  هلیسو  نیدب  درک و 

ماما يالکو )  ) نارازگراک هک  يوحن  هب  داد ، شیازفا  ار  الکو  یـسایس  یبهذم -  شقن  شناوریپ ، ماما و  نیب  میقتـسم  سامت  نادـقف 
ياهدـحاو رد  نایعیـش  یهدـنامزاس  رد  ار  يا  هدـنزرا  تاـیبرجت  جـیردتب  ماـما  يـالکو  .دـنتفای  روما  شدرگ  رد  يرتشیب  تیلوئـسم 

راهچ هب  نوگانوگ  یحاون  يانبم  رب  ار  نایعیـش  الکو ، هک  دـهد  یم  ناشن  ددـعتم  یخیرات  ياهـشرازگ  .دـندروآ  تسد  هب  هناگادـج 
: دندوب هدرک  میسقت  هورگ 

و نادمه ، مق و  موس ، هیحان  .دوب  زاوها  هرـصب و  لماش  مود ، هیحان  .دش  یم  لماش  ار  هفوک )  ) قارع نئادـم و  دادـغب ، هیحان ، نیتسخن 
وا رظن  تحت  هک  دـش  یم  راذـگاو  لقتـسم  لیکو  کی  هب  هیحان  ره  .تفرگ  یم  رب  رد  ار  رـصم  نمی و  زاجح ، مراهچ ، هیحان  هرخالاب 
هب مالـسلا -  هیلع  يداـه -  ترـضح  ياـهلمعلا  روتـسد  رد  ار  تلاـکو  ناـمزاس  تامادـقا  .دـندش  یم  بوـصنم  یلحم ، نارازگراـک 
«، لـالب نب  یلع   » هب ق.ه ، لاس 232  رد  يا  همان  یط  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  لقن  .درک  هدـهاشم  ناوت  یم  ناـمزاس ، نیا  تیریدـم 

: تشون دادغب ) رد   ) دوخ یلحم  لیکو 
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راذگاو وا  هب  تهج  نادب  ار  تیلوئسم  نیا  .مدرک  بوصنم  ( 9 « ) هبردبع نب  نیـسح  نب  یلع   » ياج هب  ار  دشار ) نب   ) یلع وبا  نم  »... 
گرزب وت  هک  مناد  یم  .درادن  مدقت  وا  رب  سک  چـیه  هک  يوحن  هب  تسا ، رادروخرب  یفاک  دـح  هب  مزال  تیحالـص  زا  يو  هک  مدرک 

وا زا  تسا  مزال  لاح ، نیع  رد  .منک  هاگآ  عوضوم  نیا  زا  ار  وت  يا  هناگادـج  همان  یط  متـساوخ  تهج  نیمه  هب  یتسه ، دوخ  هیحاـن 
یهاگآ نانچ  نانآ  هب  نک و  شرافـس  راک  نیا  هب  زین  ار  ام  رگید  ناوریپ  .يراپـسب  يو  هب  ار  هدش  يروآ  عمج  هوجو  هدرک و  يوریپ 

(. 10 «) ...دهدب ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  دناوتب  ات  دننک  يرای  ار  يو  هک  هد 

: تشون هفوک  و  نئادم ، دادغب ، رد  دوخ  يالکو  هب  رگید  يا  همان  رد  مالسلا -  هیلع  يداه -  ماما 

یفئاظو هب  شیوخ  صاخ  هیحان  رد  دیفظوم  ود  ره  نک ، يراددوخ  یلعوبا »  » اب دروخرب  زا  نامرف  نیا  بجوم  هب  حون ! نب  بویا  يا  »
.دیهد ماجنا  نم  اب  هرواشم  هب  زاین  نودب  ار  دوخ  فئاظو  دیناوت  یم  تروص  نیا  رد  دینک ، لمع  هدش  راذگاو  نات  هدهع  رب  هک 

رگا .هدـنار  نم  اب  سامت  هزاجا  نانآ  زا  کی  چـیه  هب  و  ریذـپن ، نئادـم  دادـغب و  مدرم  زا  زیچ  چـیه  روتـسد  نیا  ساـسا  رب  بویا ! يا 
.دتسرفب دوخ  هیحان  لیکو  هب  هدب  روتسد  وا  هب  دروآ ، وت  تیلوئسم  هزوح  زا  جراخ  زا  ار  یهوجو  یسک 

(. 11 « ) ینک ارجا  ًانیع  مداد  روتسد  بویا  وبا  هب  ار  هچنآ  هک  منک  یم  شرافس  زین  وت  هب  یلع ! وبا  يا 

نآ یط  داتـسرف و  نآ  فارطا  و  قارع » «، » نئادـم «، » دادـغب  » رد دوخ  ناوریپ  هب  دـشار » نب  یلع  وـبا   » طـسوت يا  هماـن  ماـما  نینچمه 
: تشون
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نب نیـسح  هلزنم  هب  نم  دزن  وا  کنیا  و  مدیزگرب ، دوخ  یلبق  يالکو  و  هبردـبع » نب  نیـسح   » ياج هب  ار  دـشار » نب  یلع  وبا   » نم »... 
هتـسیاش و يدرف  هک  ار  وا  دریگب و  ار  نم  هب  طوبرم  هوجو  ات  مداد  دـشار  نب  یلعوبا  هب  زین  ار  یلبق  يالکو  تارایتخا  .تسا  هبردـبع 

هوجو تخادرپ  يارب  داب -  امش  رب  ادخ  تمحر  هک  امـش -  .متـشامگ  بصنم  نیدب  مدیزگرب و  امـش  روما  هرادا  يارب  تسا ، بسانم 
كاپ ادخ و  تعاطا  هب  .دـیزاس  جراخ  دوخ  ناهذا  زا  ار  وا  اب  تفلاخم  هشیدـنا  دـیزاس ، هریت  وا  اب  ار  دوخ  هطبار  ادابم  .دـیورب  وا  دزن 

راگزیهرپ دیهد و  يرای  اوقت  يراکوکین و  هار  رد  ار  رگیدـکی  .دـینک  يراددوخ  رگیدـکی  نوخ  نتخیر  زا  .دیباتـشب  ناتلاوما  ندرک 
.دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیریمن  دینزب و  گنچ  ادخ  نامسیر  هب  یگمه  .دهد  رارق  شیوخ  تمحر  لومشم  ار  امـش  ادخ  ات  دیـشاب 

رب سپ  مناد ، یم  دوخ  ربارب  رد  ینامرفان  ار  وا  هب  تبسن  ینامرفان  مناد و  یم  مزال  مدوخ  زا  تعاطا  نوچمه  ار  وا  زا  يرادربنامرف  نم 
هنازخ رد  هچنآ  زا  وا  .دـشخب  یم  دوبهب  ار  اش  عضو  دوخ  لضف  زا  دـهد و  یم  شاداپ  امـش  هب  دـنوادخ  هک  دیـشاب  یقاب  هویـش  نیمه 

طخ هب  ار  همان  نیا  .میتسه  وا  هانپ  رد  امـش  اـم و  .تسا  میحر  دنمتواخـس و  دوخ  ناگدـنب  هب  تبـسن  میرک و  هدنـشخب و  دراد ، دوخ 
(. 12 « ) تسا ادخ  هتسیاش  اهنت  رایسب  شیاتس  ساپس و  .متشون  دوخ 

شرازگ .دوب  دادـغب ،»  » فارطا يارق  زا  اـینیمه ،»  » لـها و  مالـسلا -  هیلع  يداـه -  ماـما  ناگدـنیامن  زا  رگید  یکی  رفعج ،» نب  یلع  »
دش و دازآ  نادنز ، ینالوط  نارود  ندنارذگ  زا  سپ  وا  .درک  ینادـنز  تشادزاب و  ار  وا  لکوتم  دوب ، هدیـسر  لکوتم  هب  وا  ياهتیلاعف 

(. 13  ) دیزگ تماقا  رهش  نآ  رد  دش و  هکم  راپسهر  يداه  ماما  روتسد  هب 
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: تشون وا  هب  يا  همان  یط  يداه  ترضح  .درب  مان  ینادمه » دمحم  نب  میهاربا   » زا دیاب  نینچمه  يداه  ماما  ناگدنیامن  رامش  رد 

« . ...دهد رارق  ام  هارمه  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دشاب و  یضار  ام  نایعیش  زا  دیامرف و  لوبق  وت  زا  ادخ  دیسر ، یلاسرا  هوجو  »

هدوب فظوم  رگید -  فئاظو  زا  ریغ  ًالامتحا  هتـشاد و  یلام  تیلوئـسم  ماـما  فرط  زا  میهاربا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ینـشورب  هماـن  نیا 
: تشون يو  تیعقوم  دییءات  اهتیلاعف و  زا  ریدقت  رد  همان ، نیا  همادا  رد  ماما  .دتسرفب  ماما  دزن  ار  نایعیش  زا  هدش  يروآ  عمج  هوجو 

هب شیوخ  دزن  ار  وت  تیعقوم  دـنکن و  تفلاخم  وت  اب  دوشن و  وت  ضرتعم  هک  مدرک  شرافـس  وا  هب  متـشون و  ( 14 « ) رضن  » هب يا  همان  »
نانآ هب  هتشون و  يا  همان  نادمه  رد  دوخ  نارادتـسود  هب  نینچمه  .مداد  روتـسد  ار  نیمه  ًانیع  زین  ( 15 « ) بویا  » هب .مدرک  مالعا  يو 

(. 16 « ) میرادن هیحان  نآ  رد  یلیکو  وت  زجام  : » هک مدومن  يروآدای  دنیامن و  يوریپ  وت  زا  هک  مدرک  دیکءات 

يدارفا یماظن  مادختسا  بذج و  اب  لکوتم  .دوب  نایامن  یسابع ، لکوتم  تموکح  نامز  رد  هژیوب  تلاکو ، نامزاس  شقن  لاح  ره  رد 
هژیوب نایولع  ینیمز  ریز  هتفای  نامزاس  ياهتیلاعف  دهدب و  ار  دوخ  نافلاخم  راک  بیترت  ات  دیـشوک  یم  دنتـشاد ، يولع  دض  شنیب  هک 

تنوشخ و اب  ار  همانرب  نیا  دز و  نایعیش  يریگتسد  تشادزاب و  تهج  یماظن  تایلمع  هتـشر  کی  هب  تسد  وا  .دزاس  دوبان  ار  هیماما ،
هدع دنتـشذگ و  رد  هجنکـش  ریز  قارع  طاقن  ریاس  هفوک و  نئادم ، دادغب ، رد  ماما  يالکو  زا  یـضعب  هک  يروط  هب  داد ، همادا  تدش 

مالسلا هیلع  يداه -  ترضحاما  درک ، دراو  تلاکو  هکبـش  رکیپ  رب  يّدج  ياه  همطل  تامادقا  نیا  (. 17  ) دنداتفا نادنز  هب  رگید  يا 
.تشاد هگن  رمث  رپ  لاعف و  نانچمه  ار  هکبش  نیا  شیوخ ، هتخپ  شالت  اب  - 
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ءارماس هب  هنیدم  زا  ماما  لاقتنا 

هلیـسو ره  هب  دوب  ددص  رد  درک و  یم  هدافتـسا  دوخ  دیلپ  ناکاین  شور  زا  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  نتفرگ  رظن  ریز  يارب  لکوتم 
: میدید نیا  زا  شیپ  ماما  ياهتیلاعف  لرتنک  دروم  رد  ار  نومءام  شور  .دنک  تحار  ترضح  فرط  زا  ار  دوخ  رکف  نکمم 

رارق رب  ماما  هناخ  نورد  رد  یتح  ار  روسناس  لرتنک و  تسناوت  درک ، رارقرب  مالسلا -  هیلع  داوج -  ترضح  اب  هک  یتلصو  قیرط  زا  وا 
ماما ینیـشناج  و  مالـسلا -  هیلع  داوج -  ماما  تداهـش  زا  سپ  .دشاب  هتـشاد  رظن  ریز  ار  ترـضح  ياهتاقالم  تاکرح و  مامت  دزاس و 

درک و یم  تماقا  هنیدم  رد  ماما  رگا  اریز  دوب ، نشور  ًالماک  تقو  هفیلخ  رب  يا  هشقن  نینچ  يارجا  ترورـض  ردـپ ، ياج  هب  يداه » »
یـشرازگ نیرتکچوک  هک  دوباجنیا  .تشاد  یم  ربرد  يدج  رطخ  وا  هنارباج  تموکح  يارب  ًاعطق  تشاد ، یمن  یـسرتسد  وا  هب  هفیلخ 

: هکنیا حیضوت  .تشگ  ارماس  هب  ماما  لاقتنا  هب  رجنم  تخاس و  نارگن  تدشب  ار  هفیلخ  ماما ، یلامتحا  رطخ  هرابرد 

هاگیاپ تخاس و  نارگن  ماما  یـسایس  ياهتیلاعف  زا  تدشب  ار  هفیلخ  يا  همان  یط  هنیدم ، تقو  رادنامرف  یمـشاه ،» دمحم  نب  هللادـبع  »
درک در  ار  هللادبع »  » ياهاعدا لکوتم  يارب  يا  همان  لاسرا  اب  ترضح  یلو  (، 18) درک حیرشت  لکوتم  يارب  ار  ترضح  نآ  یعامتجا 

 . درک تیاکش  لکوتم  هب  وا  زا  و 

رانکرب راک  زا  ار  دـمحم » نب  هللادـبع   » فرط کی  زا  ولهپ ، ود  هناروزم و  تکرح  کی  اب  ناهج ، نارادمتـسایس  بلغا  دـننام  لـکوتم 
هب تبسن  ار  لکوتم  هقالع  رهاظ  بسح  رب  هک  دسیونب  ترضح  هب  يا  همان  داد  روتـسد  شیوخ  رابرد  بتاک  هب  رگید  فرط  زا  درک و 

اهراشف و هچ  لکوتم  هک  دید  میهاوخ  ًادعب  دوب و  ترضح  هنامرتحم ! بلج  روتسد  عقاو  رد  یلو  درک ، یم  نایب  مالسلا -  هیلع  ماما - 
: دوب نومضم  نیدب  همان  .تخاس  مهارف  مالسلا -  هیلع  ماما -  يارب  یتاقییضت 
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ار امش  تبارق  تبسن و  يراوگرزب و  تیصخش ، دسانـش ، یم  بوخ  ار  امـش  نینمؤملا  ریما  دنوادخ ، يانث  دمح و  زا  سپ  ادخ ، مانب  »
قبط هک  دنداد  روتـسد  نونکا  .تسا  امـش  دنوادخ و  يدونـشخ  تیاضر و  بلج  وا  فده  اهنت  و  دـنک ، یم  تیاعر   9 ادخ لوسر  اب 

هب رانکرب و  تسا ، هدش  امش  هب  تناها  فالخ  بکترم  هک  دمحم ،» نب  هللادبع  ، » رهـش هعمج  ماما  گنج و  هدنامرف  امـش  تساوخرد 
یعـس و تیاـهن  امـش  میظعت  میرکت و  رد  هدوب  عیطم  امـش  رما  ربارب  رد  دراد  روتـسد  وا  .دوش  بوـصنم  لـضف » نب  دـمحم   » وا ياـج 

.دیوج برقت  لکوتم )  ) نینمؤملاریما وا و  لوسر  ادخ و  هب  هلیسو  نادب  ات  دروآ  لمع  هب  ار  ششوک 

یم دیراد  هقالع  نآ  هب  دیشاب و  هفیلخ  ترایز  هب  لیام  رگا  دریگ ، تروص  يدهع  دیدجت  ات  تسا  امـش  رادید  قاتـشم  نینمؤملا  ریما 
.دییامن فقوت  دیتساوخ  اجره  تسا ، ناتدوخ  رایتخا  هب  رفس  همانرب  .دینک  تکرح  نادنم  هقالع  ناتسود و  هداوناخ و  قافتا  هب  دیناوت 

اریز دش ، دهاوخ  رختفم  امش  يرازگتمدخ  هب  دوب و  دهاوخ  باکر  مزالم  همثره ،» نب  ییحی  ، » هفیلخ رازگتمدخ  لیامت ، تروص  رد 
(. 19  ) هتاکربو هللا  همحرو  مکیلع  مالسلاو  .میدنم  هقالع  امش  هب  ًادیدش  ام  دیمرتحم و  ام  دزن  امش 

يدنس لکوتم  توعد  ندرکن  لوبق  اریز  تشادن ، ءارماس  هب  نتفر  زج  يا  هراچ  یلو  دوب ، هاگآ  لکوتم  تین  ؤس  زا  ماما  دیدرت  نودب 
هک داد  یم  وا  تسد  هب  يرتشیب  هناهب  دـیدرگ و  یم  لکوتم  رتشیب  کیرحت  ثعاـب  دـش و  یم  ناگدـننک  تیاعـس  راـتفگ  دـییءات  رد 

رفـس نیا  هب  راچانب  دوب و  هاگآ  لکوتم  موش  تین  زا  ماما  هکنیا  لیلد  .دـنک  مهارف  ترـضح  يارب  ار  یناوارف  تالکـشم  تاقییـضت و 
(. 20 «) دندروآ ءارماس  اب  هارکا  اب  هنیدم  زا  ارم  : » دومرف یم  آّرماس  رد  اهدعب  ماما  هک  تسا  یتالمج  دومن ، مادقا 
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(. 21  ) دیدرگ ءارماس  مزاع  همثره » نب  ییحی   » هارمه ریزگان  تشاد و  تفایرد  ار  توعد  همان  ماما  لاح  ره  رد 

لکوتم نامیخژد  هدنامرف  شرازگ 

دوخ تیرومءام  يارجام  دیامن ، بلج  ءارماس  هب  هنیدـم  زا  ار  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  تشاد  تیرومءام  هک  همثره ،» نب  ییحی  »
: دهد یم  حرش  نینچ  ار 

، وا بلج  نایرج  زا  هنیدم  مدرم  ندـش  هاگآ  و  وا ، هناخ  هب  نم  دورو  زا  سپ  .متفر  یقنلا ) « ) یلع  » لزنم غارـس  هب  مدـش ، هنیدـم  دراو 
.مدوب هدیدن  ار  نآ  دننام  زور  نآ  ات  هک  دندروآرب  نویش  دایرف و  نانچ  دمآ و  دوجو  هب  رهش  رد  یبیجع  یتحاران  بارطضا و 

وا رازآ  تیذا و  رومءام  نم  تسین و  راک  رد  یئوس  دصق  چیه  متفگ : مزاس ، مارآ  ار  نانآ  هک  مدرک  شالت  دنگوس  مسق و  اب  اءادـتبا 
زیچ اعد  باتک  نآرق و  يدادـعت  زج  وا  صوصخم  قاطا  رد  .مدـش  نآ  هیثاـثا  هناـخ و  يوجتـسج  دـیدزاب و  لوغـشم  هاـگنآ  .متـسین 

.متشگ راد  هدهع  ءارماس  رهش  ات  لزنم  زا  ار  وا  يرازگتمدخ  دوخ  دندرک و  جراخ  لزنم  زا  ار  وا  رومءام ، رفن  دنچ  .متفاین  يرگید 

اقآ نیا  ییحی ! تفگ : نم  هب  يو  .مدـش  وربور  دادـغب ، رادـنامرف  يرهاـط ،» میهاربا  نب  قاحـسا   » اـب اءادـتبا  دادـغب »  » هب دورو  زا  سپ 
دهاوخ ادـخ 9  لوسر  وت ، نمـشد  هاوخنوخ و  هک  نادـب  ییامن  بیغرت  کیرحت و  وا  نتـشک  رد  ار  لکوتم  رگا  تسا ، ربمایپ  دـنزرف 

.دوب

.منزب تسد  يراک  نینچ  هب  هک  ما  هدیدن  وا  زا  يرگید  زیچ  یبوخ  یکین و  زج  لاح  هب  ات  مسق ، ادخ  هب  متفگ : خساپ  رد 

هب زین  وا  مدرک ، لقن  ( 22 « ) یکرت فیـصو   » يارب ار  نایرج  ءارماس  رهـش  هب  دورو  زا  سپ  و  مدرک ) تکرح  ءارماس  يوس  هب  هاگنآ  )
مدرک بجعت  یکرت  فیصو  میهاربا و  نب  قاحسا  نانخس  زا  دوب ! یهاوخ  وت  نآ  لوئسم  دوش ، مک  وا  رس  زا  وم  کی  رگا  تفگ : نم 

(. 23  ) تسا لئاق  مارتحا  وا  يارب  زین  لکوتم  مدید  مدناسر ، وا  عالطا  هب  ار  رفس  شرازگ  لکوتم ، اب  رادید  رابرد و  هب  دورو  زا  سپ  و 
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ءارماس هب  ماما  دورو 

هب هک  یتسپ  لحم  رد  ار  ترـضح  تسین ! هدـمآ  ماما  تماقا  لحم  زونه  هکنیا  هناـهب  هب  ءارماـس  هب  دورو  زور  لـکوتم »  » روتـسد قبط 
هتبلا .درب  رس  هب  اجنآ  رد  ار  زور  نآ  ترـضح  دندرک و  دراو  دوب ، فورعم  نادنمتـسم ) نایادگ و  يارـسناوراک  « ) کیلاعـصلا ناخ  »

(24 !) دوب ترضح  هنابآم  تاملپید  هنایذوم و  ریقحت  راک  نیا  زا  فده 

(. 25  ) تفای رارقتسا  اجنآ  رد  هک  دندرک  نّیعم  ماما  تنوکس  يارب  یلزنم  دعب ، زور 

ماما هک  دوب  يروط  لـحم  تیعقوم  اریز  درب ، یم  رـس  هب  ینادـنز  کـی  دـننامه  تقیقح  رد  یلو  دوب  دازآ  ًارهاـظ  رهـش  نیا  رد  ماـما 
.دیدرگ یم  لرتنک  هفیلخ  نارومءام  طسوت  ترضح  ياهتاقالم  اهدمآ و  تفر و  دوب و  رظن  تحت  هراومه 

، دناد یم  بیغ  ملع  یصخش  رگا  تفگ : یم  ءارماس  هب  ماما  يرابجا  لاقتنا  هب  هراشا  اب  عوشیتخب ،»  » درگاش یحیسم و  بیبط  دادزی ،» »
رطخ رد  ار  دوخ  تموکح  يو  دوجو  اب  اریز  دـننک ، يریگولج  وا  يوس  هب  مدرم  شیارگ  زا  ات  دـنا  هدروآ  اجنیا  هب  ار  وا  .تسوا  اهنت 

(. 26) دننیب یم 

.دیمهف ترضح  تنوکس  لحم  باختنا  زا  ناوت  یم  ار  مدرم  نایم  رد  ماما  يونعم  ذوفن  زا  لکوتم  تشحو  سرت و 

نارای و دیـسرت  یم  تسناد و  یم  يدـج  يرطخ  دوخ  تموکح  يارب  ار  ترـضح  دوجو  مه  زاب  اهتبقارم  نیا  همه  اـب  لـکوتم  يراـب 
حالـس لوپ و  راک ، نیا  تهج  يزاس  هنیمز  يارب  دـننک و  حرط  يا  هشقن  شروش  مایق و  يارب  هتفرگ  سامت  وا  اب  هنایفخم  ماما  ناوریپ 

.دنهد شزومآ  ار  يدارفا  هدرک  يروآ  عمج 

روتـسد راب  کی  تقو  دـنچ  ره  لکوتم  اذـل  .دنتـشاد  یم  رذـح  رب  شنارای  ماما و  شروش  لامتحا  زا  ار  وا  یهاگ  مه  هفیلخ  نایفارطا 
دوب نارگن  زاب  وا  اما  دنتشگ ، یم  رب  یلاخ  تسد  اب  راب  ره  نارومءام  هکنآ  اب  و  دریگ ، رارق  یـسرزاب  دروم  تقد  هب  ماما  هناخ  داد  یم 

: مینک یم  هراشا  دراوم  نیا  زا  هنومن  کی  هب  .درک  یم  رطخ  ساسحا  و 

5012 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1635 

http://www.ghaemiyeh.com


دزیر یم  مهرد  بارش  مزب 

نایعیش زا  هک  تسا  يرگید  يایشا  اه و  هتـشون  هحلـسا و  وا  لزنم  رد  هک  دندرک  تیاعـس  لکوتم  دزن  يداه  ماما  زا  مه  زاب  راب ، کی 
هب هنابـش  نانآ  داتـسرف و  ترـضح  نآ  لزنم  هب  ار  یهورگ  لـکوتم  .دراد  ار  تلود  ّدـض  رب  شروش  مزع  وا  هدیـسر و  وا  هب  مق  رد  وا 

هماج هتـسب و  دوخ  يور  هب  رد  هک  دـندید  اهنت  یقاـطا  رد  ار  ماـما  هاـگنآ  دـندرواین ، تسد  هب  يزیچ  یلو  دـندرب ، موجه  ماـما  هناـخ 
 . تسا لوغشم  نآرق  توالت  ادخ و  تدابع  هب  هتسشن و  هسام  نش و  زا  شورفم  ینیمز  رب  دراد و  نت  رب  نیمشپ 

.دناوخ یم  نآرق  هک  میدید  هلبق  هبور  ار  وا  میتفاین و  يزیچ  شا  هناخ  رد  دنتفگ : وا  هب  دندرب و  لکوتم  دزن  لاح  نامه  اب  ار  ماما 

ماج دـناشن و  دوخ  رانک  رد  درک و  مارتحا  ار  ترـضح  رایتخا  یب  تفرگ و  ارف  ار  وا  ماما  تبیه  تمظع و  دـید ، ار  ماما  نوچ  لکوتم 
يزیچ نینچ  اـب  نم  نوخ  تشوـگ و  تفگ : درک و  داـی  دـنگوس  ماـما  درک ! فراـعت  ترـضح  نآ  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ار  یبارش 

! ناوخب يرعش  تفگ : تشادرب و  تسد  وا  راد ! فراعم  ارم  تسا ، هدشن  هتخیمآ 

.مرادرب زا  مک  رعش  نم  دومرف : ماما 

؟ یناوخب دیاب  تفگ :

: تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  دناوخ  يراعشا  ماما 

یم يرادـساپ  ناـنآ  زا  دـنمورین  نادرم  هک  یلاـح  رد  دـندروآ  زور  هب  ار  بش  اـهراسهوک  هلق  رب  ردـتقم ) راوخناـهج و  نرادـمامز  )
.دنناهرب گرم ) رطخ  زا   ) ار نانآ  دنتسناوتن  اه  هلق  یلو  دندرک ،
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هاگمارآ لزنم و  هچ  دـنداد ؛ ناشیاج  اهروگ )  ) اهلادوگ رد  دـندش و  هدیـشک  ریز  هب  نما  ياـههاگیاج  زا  تزع  اهتدـم  زا  سپ  ناـنآ 
! يدنسپان

؟ رخاف ياهسابل  اهجات و  اهدنب و  تسد  نآ  تساجک  دروآرب : دایرف  يرگ  دایرف  دندش ، هدرپس  كاخ  هب  هکنآ  زا  سپ 

؟) دنتشاد نابرد  هدرپ و  هاگراب و   ) دنتخیوآ یم  اه  هدرپ  ناشمارتحا  هب  هک  هتفای  شرورپ  تمعن  زان و  رد  ياه  هرهچ  نآ  تساجک 

! دنزیتس یم  مه  اب  اه  هرهچ  نآ  ندروخ  رس  رب  اهمرک  نونکا  داد : خساپ  نانآ  ياج  هب  روگ 

ياهمرک تارـشح و  كاروخ  دوخ  دندوب ، زیچ  همه  هدنروخ  هک  نانآ  زورما  یلو  دندیماشآ ؛ دندروخ و  ایند  رد  يزارد  تدم  نانآ 
! دنا هدش  روگ 

كرت ار  اه  هداوناخ  اه و  هناخ  نیا  یتدـم ، زا  سپ  ماجنارـس  یلو  دـنک ، ظفح  راگزور  دـنزگ  زا  ار  نانآ  ات  دـنتخاس  ییاه  هناخ  هچ 
! دنتفاتش روگ  هناخ  هب  هتفگ 

! دنتشاذگاو دوخ  نانمشد  يارب  ار  اهنآ  دنتفر و  هتفگ  كرت  ار  اهنآ  همه  یلو  دندرک ، رابنا  يرئاخذ  لاوما و  هچ 

(. 27 !) دنتفاتش کیرات  ياهروگ  يوس  هب  اهنآ  نانکاس  دش و  لیدبت  اه  هناریو  هب  نانآ  دابآ  ياهخاک  اه و  هناخ 

روتسد لکوتم  .دنتـسیرگ  زین  نایـسلجم  رگید  .دش  رت  شـشیر  هکنانچ  تسیرگ ، یتخـس  هب  لکوتم  هک  دوب  نادنچ  ماما  مالک  ریثءات 
(28 !) دنادرگزاب لزنم  هب  مارتحا  اب  ار  ترضح  نآ  درک و  میدقت  ماما  هب  مهرد  رازه  راهچ  دننک و  عمج  ار  بارش  طاسب  داد 

لکوتم نادنز  رد  ماما 

تقیقح رد  ءارماس  رد  ماما  هکنآ  اب  دوب و  ترـضح  نآ  بیذا  رازآ و  ددص  رد  هراومه  تشاد و  لد  رد  ماما  زا  یبیجع  هنیک  لکوتم 
.دننک ینادنز  ار  ترضح  یتدم  داد  روتسد  ءارماس  هب  هنیدم  زا  ماما  راضحا  زا  سپ  لاح  نیا  اب  درب ، یم  رس  هب  ینادنز  کی  دننامه 

5014 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1637 

http://www.ghaemiyeh.com


.موش ایوج  وا  لاح  زا  اـت  متفر  دـندروآ ، ءارماـس  هب  ار  مالـسلا -  هیلع  يداـه -  ماـما  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  فلد » یبا  نب  رقـص  »
؟ يا هدمآ  راک  هچ  يارب  دیسرپ : .مدش  دراو  .موش  دراو  داد  روتسد  دید و  ارم  لکوتم  نابرد  یفاّرز » »

.تسا ریخ  متفگ :

یکانرطخ راک  نینچ  هب  هک   ) مدرک هابتشا  متفگ : دوخ  اب  متفر و  ورف  هشیدنا  رد  تخس  مدش و  ناساره  یلو  متـسشن ، نیـشنب ! تفگ :
(. مدمآ ماما  رادید  يارب  مدرک و  مادقا 

؟ يا هدمآ  هچ  يارب  يراد و  راک  هچ  تفگ  دش ، تولخ  نوچ  درک و  صخرم  ار  اهنآ  داد و  ماجنا  ار  مدرم  راک  یفارز » »

.يریخ راک  يارب  متفگ :

! تسا هفیلخ  نم  يالوم  تسیک ؟ نم  يالوم  متفگ : يریگب ، ربخ  دوخ  يالوم  لاح  يا  هدمآ  ایوگ  تفگ :

.مناد یم  ماما  ار  وا  متسه و  وت  داقتعا  رب  زین  نم  هک  سرتن  تسا ، قح  رب  وت  يالوم  وش ، تکاس  تفگ :

.يرآ متفگ : ینیبب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : هاگنآ  .متفگ  ساپس  ار  ادخ  نم 

یقاتا هب  ار  نیا  تفگ : شمالغ  هب  نم ، هب  هراشا  اب  تفر ، نوریب  يو  نوچ  .دور  نوریب  ناسر ) همان   ) یتچتسپ ات  نیـشنب  يردق  تفگ :
.درگرب راذگاو و  وا  دزن  ربب و  تسا ، ینادنز  نآ  رد  يولع  نآ  هک 

.مدرک مالـس  دراد ، رارق  يا  هدـش  رفح  ربق  شربارب  رد  هتـسشن و  يریـصح  يور  مدـید  ار  ترـضح  مدیـسر ، ماـما  تمدـخ  هب  نوچ 
؟ يا هدمآ  هچ  يارب  دیسرپ : متسشن ! نیشنب ! دومرف :

نیا رد  هک  شاـبم  ناـیرگ  دومرف : .متـسیرگ  مدرک و  رظن  ربق  رب  ماـگنه  نیا  رد  .مریگب  يربـخ  امـش  لاـح  زا  ما  هدـمآ  مدرک : ضرع 
.دسر یمن  نم  هب  یبیسآ  يراتفرگ 
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هک ور  نوریب  راذگاو و  ارم  دومرف : باوج ، زا  سپ  و  تفگ ، باوج  ماما  مدیسرپ ، یثیدح  يانعم  زا  هاگنآ  .متفگ  ساپس  ار  ادخ  نم 
(. 29  ) دنناسرب وت  هب  يرازآ  هک  تسا  نآ  میب  متسین و  نمیا  وت  رب 

ماما ذوفن  نازیم  رگنایب  رگید  يوس  زا  دـناسر و  یم  يداه  ماما  دروم  رد  ار  لکوتم  لمع  تدـش  تنوشخ و  وس  کـی  زا  هثداـح  نیا 
.تسا هفیلخ  هژیو  نارومءام  نایرابرد و  نایم  رد 

: دومرف ترضح  یلو  دناسرب ، لتق  هب  ار  ماما  داد  روتـسد  بجاح ،» نب  دیعـس  ، » دوخ راکـشیپ  هب  شرمع  ياهزور  نیرخآ  رد  لکوتم 
(30 ! ) دش مه  روج  نیمه  و  دوش ، یم  هتشک  لکوتم  هک  درذگ  یمن  زور  ود  زا  شیب 

نایعیش دروم  رد  لکوتم  ياهیریگتخس  تایانج و 

هنیک رپ  یلد  وا  نایعیش  نادناخ و  و  مالسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما  اب  نمشد  رد  وا  .دوب  یسابع  يافلخ  نیرتراکتیانج  زا  یکی  لکوتم 
یمن ار  وا  تایانج  همه  هک  اجنآ  زا  .دور  یم  رامشب  اهنارود  نیرتهایس  زا  یکی  نایولع  نایعیـش و  يارب  وا  تموکح  نارود  تشاد و 

: مینک یم  هراشا  راو  هنومن  وا  تایانج  زا  یخرب  هب  ریزگان  درک ، نایب  هدرشف  ثحب  نیا  رد  ناوت 

زا « ) حلاص نب  دمحم   » زا ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دندش  يراوتم  بیقعت و  تحت  ای  ینادنز  نایولع  زا  یهورگ  وا  تموکح  رد   - 1
درب مان  دوب ) هدرک  مایق  ناتسربط  رد  هک  دیز  نب  نسح  ناغلبم  زا  یکی  « ) رفعج نب  دمحم   » و مالـسلا )-  هیلع  یبتجم -  ماما  ناگداون 

(. 31)

نآ فارطا  ياهانب  و  مالسلا -  هیلع  نیسحلا -  هللادبع  ابا  ترضح  نادیهـش  رورـس  هاگمارآ  داد  روتـسد  يرمق  لاـس 236  رد  وا   - 2
.دنک يریگولج  ترضح  نآ  ترایز  از  ات  تخاس  رارق  رب  ییاههاگـساپ  نآ  فارطا  رد  زین  دوش و  تشک  نآ  نوماریپ  نیمز  ناریو و 
مانب یصخش  طسوت  ار  راک  نیا  وا  اریز  تسا ، هدوبن  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ربق  بیرخت  هب  رضاح  ناناملـسم  زا  کی  چیه  ایوگ 

ترایز هب  یسک  رگا  تسا و  عونمم  یلع  نب  نیسح  ترایز  هب  نتفر  درک : مالعا  لکوتم  .دوب  لصءالا  يدوهی  هک  داد  ماجنا  جزید » »
تداهش تازرابم و  ددرگ و  وا  دض  رب  یهاگیاپ  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ربق  دیـسرت  یم  وا  (. 32  ) دش دهاوخ  تازاجم  دورب ، وا 
نادیهش رورس  نارادتسود  نایعیش و  اما  .دوش  تفالخ  رابرد  ياهمتس  ربارب  رد  مدرم  مایق  تکرح و  شخب  ماهلا  راوگرزب  دیهـش  نآ 

هب زاب  دـندرک و  یم  لمحت  ار  اه  هجنکـش  اه و  همدـص  عاونا  نارئاز ، دنداتـسیان و  زاب  كاپ  تبرت  نآ  تراـیز  زا  یطئارـش  چـیه  رد 
(. 33  ) دندرک يزاس  زاب  ار  ترضح  نآ  ربق  نایولع  يراکمه  اب  نایعیش  هرابود  لکوتم  لتق  زا  سپ  .دنتفر  یم  ترایز 
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دض رب  ییاهراعش  دادغب »  » مدرم هک  يروط  هب  تخاس ، نیگمشخ  تدشب  ار  ناناملسم  مالسلا -  هیلع  نیسح -  ماما  ربق  ندرک  بارخ 
نآ هلمج  زا  .دندرک  یم  وجه »  » ار وا  يراعشا ، ندورـس  اب  دهعتم ، زرابم و  يارعـش  دنتـشون و  یم  دجاسم  اهراوید و  رد و  رب  لکوتم 

: تسا ریز  رارق  هب  نآ  همجرت  هک  تسا  يرعش  اه ، هدورس 

( سابع ینب   ) دنتـسه وا  ردـپ  نامدود  زا  هک  یناسک  کنیا  دنتـشک ، متـس  هب  ار  ناـشربمایپ  رتخد  دـنزرف  هیما ، ینب  رگا  مسق  ادـخ  هب  »
هدـش ناریو  نایـسابع ) طسوت   ) دـنگوس مدوخ  ناج  هب  هک  تسا  نیـسح  ربق  نیا  .دـنا  هدـش  بکترم  هیما  ینب  تیانج  دـننام  یتیاـنج 
ناریو نیـسح و  تبرت  هب  زواجت  اب  کنیا  و  دـنا ! هتـشادن  تکرـش  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  لتق  رد  هک  دنفـسءاتم  ساـبع  ینب  .تسا 

(. 34 !« ) دنا هداتفا  وا  ياهناوختسا  ناج  هب  وا ، ربق  ندرک 

نبا  » ناـنآ هلمج  زا  هک  دـیناسر  تداهـش  هب  ار  تـیب  لـها  هـب  دـقتعم  ناملـسم و  مدرم  زا  یناـگرزب  دوـخ  تفـالخ  ناـمز  رد  وا   - 3
 - مالسلا هیلع  یلع -  یتسود  مرج  هب  لکوتم  هک  دوب  یعیـش ، روآ  مان  بیدا  رعاش و  يداه و  ماما  داوج و  ماما  يافو  اب  رای  تیّکس ،»

و نسح »  » ای دنرتبوبحم  وت  دزن  نم  دنزرف  ود  نیا  دیسرپ : يو  زا  دوخ ، دنزرف  ود  هب  هراشا  اب  لکوتم  يزور  ( 35  ) دیناسر لتق  هب  ار  وا 
؟» نیسح »

« ربنق  » دنگوس ادخ  هب  : » تفگ گنرد  یب  دمآ و  شوج  هب  شنوخ  تفـشآرب و  تخـسدروم  یب  هسیاقم  نخـس و  نیا  زا  تیّکـس  نبا 
!« تسا رتهب  تدنزرف  ود  وت و  زا  نم  رظن  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  مالغ 
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(36 ! ) دندیشک نوریب  رس  تشپ  زا  ار  وا  نابز  داد  نامرف  دوب ، سوه  اوه و  تردق و  تسم  هک  لکوتم 

یلع نب  رصن   » یسابع لکوتم  دسیون : یم  لکوتم  يوس  زا  تلاسر  نادناخ  نارادفرط  رازآ  هجنکـش و  هرابرد  يدادغب » بیطخ   - » 4
نسح و ماما  و  مالسلا -  اهیلع  همطاف -  ترضح  و  مالسلا -  هیلع  یلع -  تلیضف  تبقنم و  هرابرد  هک  یثیدح  تلع  هب  ار  یمـضهج »

تنـس لها  زا  وا  دـنداد  تداهـش  هکنآ  ات  تشادـنرب  وا  زا  تسد  دز و  هنایزات  رازه »  » دوب هدرک  لقن  مالـسلا -  امهیلع  نیـسح -  ماما 
(37 ! ) تسا

تیعورـشم هراـبرد  اـت  داد  یم  هلـص  یتـفگنه  غلاـبم  بونجلا » یبا  نب  ناورم   » نوچمه يا  هتخورف  دوخ  رودزم و  يارعـش  هب  وا   - 5
(. 38  ) دنیارسب رعش  مشاه  ینب  وجه  سابع و  ینب  تموکح 

روهـشم يولع  دـض  شنیب  رد  هک  یقطاـنم  زا  ار  يدارفا  دز ، تسد  هیرکاـش »  » هب موـسوم  نیوـن  یـشترا  داـجیا  هب  هک  یناـمز  وا   - 6
( . 39) درک مادختسا  ابنع  زاجح و  لبج ، هریزجلا ، هیروس ، زا  هژیوب  دندوب ،

هنیدم هب  ار  نانآ  لاس 236  رد  هاگنآ  .درک  نینچ  زین  رصم  مکاح  دنک ، دیعبت  قارع  هب  ار  نایبلاط  ات  داد  روتسد  رصم  مکاح  هبوا   - 7
(. 40  ) درک لقتنم 

، هنومن ناونع  هب  .تخاس  یم  راد  هشدـخ  یمومع  ناهذا  رد  ار  نانآ  تیعقوم  درک و  یم  جارخا  تلود  هاگتـسد  زا  ار  نایعیـش  وا   - 8
رد ناوریـس »  » و ءارماـس »  » ینارمکح زا  ندوب  هعیـش  مرج  هب  ار  وا  لـکوتم  هک  درک  داـی  میهاربا » نب  قاحـسا   » يراـنکرب زا  ناوـت  یم 

(. 41  ) دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ياهتیعقوم  تلع  نیمه  هب  زین  يرگید  دارفا  .درک  رانکرب  لبج »  » ناتسا
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دـشن قفوم  نکل  درک ، يریگولج  دوخ  میژر  دـض  رب  نایعیـش  هیحاـن  زا  یتکرح  هنوگ  ره  زورب  زا  اـه ، هویـش  نیا  لاـمِعا  اـب  لـکوتم 
هیلع يداه -  ماما  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  یخیراـت ، ياهـشرازگ  میتفگ ، ًـالبق  هکناـنچ  دـشخب و  همتاـخ  ار  ناـنآ  یناـهنپ  ياـهتیلاعف 

.داد یم  همادا  ناهن  رد  شناوریپ  اب  ار  دوخ  ياهطابترا  مالسلا - 

نایعیش رب  يداصتقا  ياهراشف 

هب دوب ، هداد  رارق  يداصتقا  راشف  رد  ًادـیدش  ار  نانآ  هعیـش ، زرابم  ياهورین  نتخاس  دوباـن  عیـشت و  ههبج  فیعـضت  روظنم  هب  لـکوتم 
.دوب هقباس  یب  خیرات  نآ  ات  نایعیش  رب  يداصتقا  راشف  دح  نیا  ات  هک  يروط 

رب هوـالع  هنیمز ، نیا  رد  .تشاد  رارق  هقیـضم  راـشف و  رد  يداـصتقا  رظن  زا  هراوـمه  ربماـیپ ، تلحر  زا  سپ  هعیـش  هک  میناد  یم  هـتبلا 
نانمؤم ریما  حانج  يداصتقا  هینب  فیعضت  نآ  زا  فده  تشاد و  یسایس  هزیگنا  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز -  همطاف  زا  كدف »  » نتفرگ

، نایعیش اب  هیواعم  شوراهنآ  زا  یکی  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  مالسا  خیرات  رد  یناوارف  ياه  هنومن  دوب ، مشاه  ینب  و  مالسلا -  هیلع  - 
دیزی يدهعیلو  يارب  مالسلا -  هیلع  یلع -  نب  نیـسح  زا  تعیب  ذخا  روظنم  هب  هیواعم  هک  ییاهکیتکات  زا  یکی  .دوب  مشاه ، ینب  هژیوب 

نیدـب ات  دوب  هنیدـم  هب  رفـس  ناـیرج  رد  لاـملا  تیب  زا  مشاـه  ینب  هب  هیطع  هنوگره  تخادرپ  زا  يو  يراددوخ  دـش ، لـسوتم  نآ  هب 
(. 42  ) دنک تعیب  هب  راداو  هتشاذگ  راشف  ریز  ار  ماما  هلیسو 

جلف یگنـسرگ و  لیمحت  هایـس  همانرب  روصنم  .دوب  یـسابع ) هفیلخ  نیمود  « ) یقیناود روصنم  رفعج  وبا   » يداصتقا راشف  رگید ، هنومن 
هب یکتم  هنسرگ و  دنمزاین و  مدرم ، هک  دوب  نیا  وا  فده  تشاذگ و  یم  ارجا  هب  يا  هدرتسگ  عیـسو و  حطـس  رد  ار  يداصتقا  يزاس 
وا .دنـشاب  هتـشادن  ار  یعامتجا  گرزب  لئاسم  رد  هشیدـنا  لاـجم  هدوب  دوخ  مکـش  ندرک  ریـس  رکف  رد  هشیمه  هجیتن  رد  دنـشاب و  وا 

: درک نایب  نینچ  مدرم  نتشادهگن  هنـسرگ  زا  ار  دوخ  هزیگنا  يا  هدننز  نحل  اب  شیوخ  نایرابرد  صاوخ  زا  یعمج  روضح  رد  يزور 
وت لاـبند  ناـن  عمط  هب  اـت  رادـهگن  هنـسرگ  ار  دوخ  گـس  : » هک دـنا  هتفگ  بوـخ  دوـخ ، لـثملا  برـض  رد  نیـشن  هیداـب  ياـه  برع 

.!؟ دنا هدوب  شزرا  یب  دح  هچ  ات  سابع ، ینب  مشچ  رد  مالسا  تما  هک  دناسر  یم  ًانمض  نخس  نیا  (! 43 «) دیایب
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رگمتـس يافلخ  اب  هزرابم  گنهاشیپ  ماگـشیپ و  هشیمه  نانآ  اریز  دوب  همه  زا  شیب  ناـیولع  نایعیـش و  مهـس  يداـصتقا  راـشف  نیا  رد 
.دندوب

اهینارـسوه و هار  رد  نآ  فرـص  ناناملـسم و  لاملا  تیب  هضبق  اب  وا  اریز  دوبن ، انثتـسم  یلک  همانرب  نیا  زا  زین  نوراه  تفـالخ  نارود 
نانآ ياهورین  هار  نیا  زا  دوب و  هدرک  مورحم  دوخ  عورـشم  قوقح  زا  ار  نایعیـش  شنایفارطا ، دوخ و  ياهیتسرپ  لمجت  اهیـسوهلاوب و 
داعبا لکوتم  نامز  يداصتقا  راشف  دـش  هراشا  هکنانچ  اما  دـندوب ، انـشآ  اهراشف  هنوگ  نیا  اـب  نایعیـش  نیارباـنب  .درک  یم  فیعـضت  ار 

: مینک یم  يروآ  دای  ار  اهنآ  زا  یخرب  ًالیذ  هک  تشاد  يرتکانتشحو  رت و  هدرتسگ 

یتح هنیدـم  رد  يولع  ناوناب  زا  یهورگ  نامز  نآ  رد  دـنیوگ : یم  هک  تفرگ  تخـس  نایعیـش  رب  يردـق  هب  يداـصتقا  رظن  زا  وا   - 1
هب زامن  ماگنه  هب  هک  دوب  هدـنام  ناشیا  رب  سردـنم  نهاریپ  کی  طقف  دـنرازگب و  زامن  نآ  رد  هک  دنتـشادن  تسرد  سابل  تسد  کی 
ات دـندوب  یتسدـگنت  یتخـس و  نینچ  رد  هتـسویپ  و  دـندنارذگ ، یم  راگزور  یـسیر  خرچ  اب  زین  دـندرک و  یم  هدافتـسا  نآ  زا  تبون 

(. 44  ) دیسر تکاله  هب  لکوتم 

یم راب  بلاط  یبا  لآ  هب  ناسحا  یکین و  زا  ار  نامدرم  وا  و  تخاس ، هنیدـم  هکم و  ياورنامرف  ار  یجّخُر » جرف  نب  رمع   » لـکوتم  - 2
نادناخ رب  یگدـنز  دنتـشادرب و  نایولع  تیامح  تیاعر و  زا  تسد  ناج ، میب  زا  مدرم  هکنانچ  دوب ؛ راک  نیا  لابند  تخـس  تشاد و 

(. 45 « ) دش تخس  مالسلا -  هیلع  نانمؤم -  ریما 

رب غلاب  نامز  نآ  رد  كدف  دـمآرد  هک  تسا  هدـش  لقن  (. 46  ) درک هرداصم  دوب  كدـف »  » کلم هک  ار  ناـیولع  ییاراد  لـکوتم   - 3
(. 47  ) درک راطع  دوب ، وا  ناراداوه  زا  هک  رایزاب » رمع  نب  هللادبع   » هب ار  كدف  لکوتم  .تسا  هدوب  رانید   24000
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: دنک دروخرب  ریز  دعاوق  ساسا  رب  نایولع  اب  داد  روتسد  رصم  رد  دوخ  مکاح  هب  وا   - 4

هداد رگید  ياهرهش  هب  طاطـسف »  » زا تکرح  يراوس و  بسا  هزاجا  زین  دوشن ، هداد  یکلم  هنوگ  چیه  نایولع  زا  کی  چیه  هب  فلا - 
.دوشن

.دوشن هداد  هدرب  کی  زا  شیب  نتشاد  زاوج  نایولع  زا  کی  چیه  هب  ب - 

زا سپ  دـهد و  ارف  شوگ  يولع  ریغ  نخـس  هب  تسخن  یـضاق  تفرگ ، تروص  يولع  ریغ  يولع و  کی  نیبام  یئاوعد  هچناـنچ  ج - 
(48 ! ) دریذپب ار  نآ  يولع  اب  وگتفگ  نودب  نآ 

لمجت رپ  ياهمزب  اهخاک و 

يزادنا هارو  هوکش  اب  ياهخاک  يانب  لاملا و  تیب  جارات  رد  لکوتم  نایعیـش ، هب  تبـسن  هاکناج  ياهتیدودحم  اهراشف و  نیا  رانک  رد 
 . درک یم  دادیب  جرخرپ  تافیرشت 

بیرغ و عیدب ، زادبـش ، سورع ، هاش ، ياهمانب : ییاهخاک  هلمج ، زا  .دومن  اهنآ  هنیزه  یتفگنه  لاوما  درک و  انب  يددعتم  ياهخاک  وا 
رـصق هب  هک  تخاس  يرگید  رـصق  زین  (. 49 !) درک ریخا  خاک  نتخاس  هنیزه  طقف  راـنید  رازه  دـصتفه  نویلیم و  کـی  درک و  اـنب  جرب 

(50 !) تشادرب هنیزه  مهرد  نویلیم  تسیب  دوب ، يو  ياهرصق  نیرتگرزب  نیرتهب و  زا  هک  رصق  نیا  نامتخاس  .تفای  ترهـش  ءاوُکُرب » »
مهرد نویلیم  نارازه  مادک  ره  هک  دوب  هدرک  انب  ینارذگشوخ  يارب  ریح  راتخم ، ورغ ، حیلم ، يرفعج ، : ياهمانب زین  يرگید  ياهرصق 

( . 51) دنا هدرک  دای  اهنآ  زا  لیصفتب  ناخروم  هتشادرب و  جرخ 

هار هب  يروآ  ماسرـس  جرخرپ و  رایـسب  تافیرـشت  روـظنم  نیا  يارب  دـنک و  هنتخ  ار  ّزتـعم » هللادـبع   » شرـسپ تفرگ  میمـصت  لـکوتم 
: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هشوگ  هب  ام  دنا و  هتشون  لیصفتب  ناخروم  هک  تخادنا 
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دـندرک و هیهت  دوب ، داعبا  نیمه  ياراد  هک  رـصق  رـالات  يارب  دوب ، عارذ  هاـجنپ  زین  نآ  ضرع  عارذ و  دـصکی  نآ  لوط  هک  ار  یـشرف 
! دندیچ رصق  رالات  رد  رهاوج  هب  عصرم  الط و  زا  یلدنص  رازه  راهچ  نیوعدم  زا  ییاریذپ  يارب 

نویلیم کی  و  دندرک ! راثن  نانیشن  هیشاح  مادخ و  نانز و  رس  رب  دوب ، هدش  هدامآ  راثن  يارب  هک  مهرد  نویلیم  تسیب  لکوتم  نامرف  هب 
ناراکـشیپ ناـمالغ و  هدـننک و  هنتخ  رگـشیارآ و  رـس  رب  دوب ، هدـش  کـح  ناـنک  هنتخ  مسارم  نشج و  ناوـنع  اـهنآ  يور  هک  مهرد 

! دیدرگ راثن  صوصخم 

زا ریغ  رانید  رازه  دنچ  داتـشه و  تفگ : هدش ؟ وت  دـئاع  یغلبم  هچ  اذـغ ، فرـص  عقوم  ات  هک  دندیـسرپ  ّزتعم  هدـننک  هنتخ  زا  زور  نآ 
شـش داتـشه و  رب  غلاب  ...دـش  میلـست  لکوتم  هب  ناـنک » هنتخ   » نشج جراـخم  تروص  هک  یتقو  رهاوج ! يرتشگنا و  نیرز و  يایـشا 

(52 !!) دوب هدش  مهرد  نویلیم 

ثحب نیا  رد  وا  ياهیشایع  اهمزب و  حرش  هنرگ  و  دوب ، لاملا  تیب  لحم  زا  لکوتم  ياهیجرخلو  اهینارذگشوخ و  زا  ییاه  هشوگ  اهنیا 
اهنآ همه  زا  هک  تشاد  دوخ  خاک  رد  زینک  رازه  راهچ  وا  دـسیون : یم  یطویـس »  » هک مینک  یم  هفاضا  اجنیا  اهنت  .دـجنگ  یمن  هدرـشف 
جرخ لوپ  لکوتم ، تموکح  نارود  دننام  يرصع  چیه  نامز و  چیه  رد  دیوگ : یم  رادمان ، خروم  يدوعسم ،» ( » 53 !) دوب هتسج  ماک 

(54 !) دش یمن 

یخیرات دنس  کی 

هب تبسن  نایسابع  ياهیریگتخس  نآ ، رد  هک  يا  همان  یط  ای 393 ،) یفوتم 383   ) هیوب لآ  رصع  گرزب  هدنسیون  یمزراوخ ،» رکبوبا  »
دای زین  نیگنن  نشج  نیا  زا  دراذگ و  یم  لکوتم  ياهتیانج  يور  تشگنا  دـهد ، یم  حرـش  ار  نایعیـش  تاداس و  تیمولظم  نایعیش و 

 . دنک یم 
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وا ربـق  دـنک و  یمن  عییـشت  ار  وا  هزاـنج  یـسک  دور ، یم  اـیند  زا  توبن  نادـناخ  تاداـس  زا  يدیـس  تیادـه و  ناـیاوشیپ  زا  ییاوشیپ 
رد نایـضاق  و  ءاضقلا ) راد  لودع   ) لودع مامت  دریمب  سابع  لآ  زا  يرگیزاب  يا و  هرخـسم  کقلد و  نوچ  اما  دوش ، یمن  يراکچگ 
لآ  ) ناشیا ّرش  زا  نایئاطسفوس  نایرهد و  دنراد ! یم  اپب  يرادازع  سلجم  وا  يارب  نایلاو  نادئاق و  دنوش و  یم  رضاح  وا  هزانج  عییشت 
یم ار  شنوخ  دراذـگب ، یلع »  » ار شرـسپ  مان  سک  ره  .دـنناسر  یم  لتق  هب  دـننادب  هعیـش  ار  سکره  اهنآ  نکیل  دـنناما ، رد  ساـبع )

، نوراه .دننک  یم  هراپ  ار  شناوید  دـنرب و  یم  ار  شنابز  دـیوگب ، رعـش  یبن  تازجعم  یـصو و  بقانم  رد  نوچ  هعیـش  رعاش  .دـنزیر 
یبا لآ  هب  هک  دندومن  یم  ششخب  دندرک و  یم  اطع  یسک  هب  یتروص  رد  لکوتم  رفعج  و  تسا ) هفیلخ  قثاو  دوصقم   ) نارزیخ رسپ 

نب کلملا  دـبع  يوما و  هَصفَح  یبا  نب  ناورم  يُرتُحب و  بهو  نب  بهو  يریبز و  بَعـصُم  نب  هللادـبع  دـننام  دـیوگ ، مانـشد  بلاـط 
هیما ینب  تموکح  تدم  دوصقم   ) دنتفگ ازـسان  نینمؤملاریما  هب  اهربنم  رد  هام  رازه  تدم  .يریبز  هللادـبع  نب  راّکب  یعمـصا و  ْبیَُرق 

 . میدادن هار  دوخ  هب  کش  وا  تیاصو  رد  اما  تسا )

فرصم هب  زاجح  نیفیرـش و  نیمرح  تاقدص  زاوها و  رـصم و  جارخ  هک  یلاح  رد  دننک ، یم  عنم  كاروخ  هدعو  کی  زا  ار  نایولع 
( نز ین  نز ، انرـس   ) رماز اموُصَْرب  براض و  ْلَْزلَز  یمهـس و  عماج  نباو  یلـصوم  میهاربا  یندم و  میرم  یبا  نبا  لیبق ) زا  ینارگاینُخ  )

يدنـس ای  یگنز  راکتمدـخ )  ) زینک کی  طقف  تیب ، لها  تاداس  زا  يدیـس  اما  تشاد ! زینک  رازه  هدزاود  یـسابع  لکوتم  .دـسر  یم 
قراخم و هب  ناراد ، هنیزوب  نازابگـس و  هب  لافطا ، هنتخ  هب  طوبرم  ياهینامهم  اهکقلد و  هب  جارخ ، هزیکاـپ  صلاـخ و  لاوما  .دوب  اراد 

 - همطاف دالوا  زا  ار  بآ  هعرج  کی  كاروخ و  هدـعو  کی  تسا ! هدـش  رـصحنم  رگیزاب ، هناب  نب  ورمع  رزرز و  هب  رگاینخ و  هیولع 
ناشیا هب  تبـسن  یتسود  نتـشاد و  یمارگ  تسا و  مارح  هقدـص  لالح و  نانآ  رب  سمخ  هک  یموق  .دـنراد  یم  غیرد  مالـسلا -  اهیلع 

نانآ .دـشورف  یم  ار  شا  هماج  يرگید  دراذـگ و  یم  ورگ  ار  دوخ  ریـشمش  یکی  دنتـسه ، كـاله  هب  فِرـشُم  رقف ، زا  تسا ، بجاو 
ادخ و هب  نامیا  ناشبهذم  هجیدـخ و  ناشردام  ردام  همطاف و  ناشردام  یـصو و  ناشردـپ  یبن و  ناشدـج  هکنیا  زج  دـنرادن  یهانگ 

نآ لحم  رد  دـندز و  مخـش  ار  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  ربق  تبرت و  هک  یموق  هراـبرد  میوگب  هچ  نم  .تسا  نآرق  ناـشیامنهار 
(55) ...دندومن دیعبت  اهرهش  هب  ار  شربق  نارئاز  دندرک و  تعارز 
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رصتنم تفالخ  لکوتم و  لتق 

يراکمه اب  و  رـصتنم »  » شدـنزرف یلبق  هشقن  اب  دوب ، هتفر  ورف  یتسم  هب  تموکح  خاک  رد  بارـش  مزب  رد  هک  یبش  لکوتم ، ماجنارس 
(. 56) دیسر تفالخ  هب  رصتنم  و  لاوش 247 )  ) دش هتشک  ناقاخ » نب  حتف   » شریزو هارمه  ناکرت ،

دوخ مکش  يور  ییاّکتم  لکوتم  سلجم  رد  هدابع  ّثنخم .» هدابع   » مانب تشاد  یمیدن  يو  هک  دوب  بیترت  نیدب  لکوتم  لتق  يارجام 
هزاوآ تخادرپ و  یم  صقر  هب  لـکوتم  ربارب  رد  درک و  یم  هنهرب  دوـب ، هتخیر  شیاـهوم  هک  ار  دوـخ  رـس  تـسب و  یم  شـسابل  ریز 

« یلع  » هلمج نیا  زا  ناشدوصقم  و  دوش » ناناملـسم  هفیلخ  ات  هدمآ  هدنگ  مکـش  ِساط  درم  نیا  : » دندناوخ یم  نینچ  ادصمه  ناناوخ 
نیمه هب  لومعم  قبط  هدابع  هک  اهزور  زا  یکی  رد  .داد  یم  رـس  هناتـسم  هدنخ  دروخ و  یم  بارـش  زین  لکوتم  .دوب  مالـسلا -  هیلع  - 

.درک دیدهت  ار  هدابع  هراشا ، اب  دش و  تحاران  هرظنم  نیا  ندید  زا  يو  .دوب  رضاح  سلجم  رد  رصتنم  درک ، یم  یگرخسم  تیفیک 

تساخ و اپب  رـصتنم  ماگنه  نیا  رد  .درک  نایب  ار  تلع  تساـخرب و  هداـبع  هدـش ؟ هچ  دیـسرپ : لـکوتم  .دـش  تکاـس  سرت  زا  هداـبع 
نادناخ گرزب  وت و  يومع  رـسپ  دندنخ ، یم  مدرم  دروآ و  یم  رد  ار  وا  يادا  صخـش  نیا  هک  یـسک  نآ  نینمؤملا ! ریما  يا  تفگ :

لاثما گس و  نیا  هدـن  هزاجا  یلو  روخب ، يروخب  ار  وا  تشوگ  یهاوخ  یم  دوخ  رگا  .دوش  یم  بوسحم  وت  راختفا  هیاـم  تسا و  وت 
: دنناوخب ار  رعش  نیا  ادصمه  هک  داد  روتسد  ناناوخ  هزاوآ  هب  رخسمت ، اب  لکوتم  .دنروخب  نآ  زا  وا 
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.دمآ رد  تریغ  هب  شیومع  رسپ  رطاخ  هب  ناوج  نیا  هّما  ِرِح  یف  یتفلا  سءار  هّمع  نبال  یتفلا  راغ 

(57 !) داب شردام  ...رد  ناوج  نیا  رس 

.دناسر لتق  هب  ار  ردپ  ناکرت  يراکمه  اب  یلبق  هشقن  اب  رصتنم  هک  دوب  هیضق  نیا  لابند  هب 

مالسلا هیلع  یلع -  نب  نیسح  ترایز  هب  داد  روتسد  مدرم  هب  تخاس و  راکشآ  ار  وا  نادناخ  یلع و  اب  یتسود  ردپ ، فالخرب  رصتنم 
(. 58) داد ینمیا  دندرب ، یم  رس  هب  تشحو  میب و  رد  شردپ  نامز  رد  هک  نایولع  هب  دنورب و  - 

: تشاذگ ارجا  دروم  هب  ار  گرزب  مادقا  هس  هتشذگ ، نیا  زا 

.داد سپ  نایولع  هب  ار  كدف   - 1

.درک درتسم  نانآ  هب  ار  نایولع  تافوقوم   - 2

هب ار  نیـسحلا » نب  یلع   » وا ياج  هب  درک و  رانک  رب  درک ، یم  يراتفردـب  مشاه  ینب  اب  هک  ار  یلع » نب  حـلاص   » ماـنب هنیدـم  یلاو   - 3
(. 59) دزرون غیرد  مشاه  ینب  هب  تمدخ  یکین و  زا  هک  دومن  هیصوت  درک و  بوصنم  تمس  نیا 

.دش هتفرگ  رس  زا  راشف  قانتخا و  زاب  يو  زا  سپ  دوب ، هاتوک  رصتنم  تفالخ  نارود  هک  اجنآ  زا  یلو 

يرابرد ناهیقف  يورایور  يداه ، ماما 

تیمـسر هب  ار  نانآ  ياواـتف  ءارآ و  دـننک و  بلج  يراـبرد  ياـهقف  هب  ار  مدرم  هجوت  هک  دوب  نیا  یـسابع  ياـفلخ  تسایـس  هکنآ  اـب 
دـمآ و دوجو  هب  اوتف  فالتخا  رابرد  هب  هتـسباو  ياهقف  نایم  رد  راب  نیدـنچ  ءارماس  رد  يداـه  ماـما  تماـقا  تدـم  رد  اـما  دنـسانشب ،

ربارب رد  اهقف  هک  تفاکش  ار  هلئسم  نانچ  نشور ، لالدتسا  تماما و  شناد  اب  ماما  دندرک و  هعجارم  ماما  هب  لکـشم  لح  يارب  ریزگان 
.دندش نیسحت  هب  ریزگان  نآ 
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: مینارذگ یم  رظن  زا  ًالیذ  ار  دراوم  هنوگ  نیا  زا  هنومن  ود  کنیا 

 - 1

راکانز یحیسم  رفیک 

ارجا یعرـش  دـح  وا  دروم  رد  تساوخ  لکوتم  .دـندروآ  لکوتم  دزن  دوب ، هدرک  انز  یناملـسم  نز  اب  هک  ار  یحیـسم  رفن  کی  يزور 
هدرب نایم  زا  ار  شلمع  رفک و  وا ، ندروآ  مالسا  تفگ : تاضقلا  یضاق  مثکا » نب  ییحی   » .دروآ مالسا  یحیسم  ماگنه  نیا  رد  دوش ،
رگید يا  هنوگ  هب  رگید  یخرب  .دوش  يراج  دح  وا  دروم  رد  راب  هس  دـیاب  دـنتفگ  اهقف  را  یخرب  .دوش  ارجا  وا  دروم  رد  ّدـح  دـیابن  و 

رضحم رد  ار  هلئسم  .دنک  اتفتسا  مالسلا -  هیلع  يداه -  ماما  زا  ات  تخاس  روبجم  ار  لکوتم  اواتف ، ءارآ و  فالتخا  دوجو  .دنداد  اوتف 
«. دریمب ات  دروخب  قالش  دیاب  ردقنآ  : » داد خساپ  ماما  .دندرک  حرطم  ماما 

درادن و دوجو  یتیاور  هیآ و  چیه  رد  اوتف  نیا  دـنتفگ : دـیدرگ و  وربور  اهقف  ریاس  و  مثکا » نب  ییحی   » دـیدش تفلاخم  اب  ماما  ياوتف 
زا سپ  خساپ  رد  ماما  .تشون  ماما  هب  ار  عوضوم  لکوتم  .دسرپب  ار  اوتف  نیا  كردـم  هتـشون  ماما  هب  يا  همان  هک  دنتـساوخ  لکوتم  زا 
ِهللا هّنُـس  انَـسءَاب  اوءاَر  اَّمل  ْمُُهناْمیا  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکَرْـشُم  ِِهب  اّنُک  اِمب  انْرَفَک  ُهَدْـحَو َو  ِهللاِاب  اّنَمآ  انَـسءَاب  اْوءاَر  اّمَلَف  : » تشون هللا  مسب 

(. 60 «) َنُولَطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  ِهِدابِع َو  ِْیف  ْتَلَخ  ِْدق  ِیّتلا 

رارق ادخ  کیرـش  ار  اهنآ  هک  يرـصانع  اهتب و  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  يادخ  هب  دنتفگ : دندید ، ار  ام  تردـق  رهق و  هک  یماگنه  »
نایم رد  هک  تسا  یهلا  مکح  تنـس و  نیا  .درادن  يدوس  ام ، تردق  رهق و  ندید  ماگنه  هب  ناشنامیا  یلو  میدـش ، رفاک  میدوب ، هداد 

« .دندش راکنایز  یطئارش  نینچ  رد  لطاب  ناوریپ  تسا و  يراج  يو  ناگدنب 
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(. 61) دوش ارجا  ماما  ياوتف  قبط  راکانز  دح  داد  روتسد  تفریذپ و  ار  ماما  لدتسم  خساپ  لکوتم ،

نیا ندروآ  مالـسا  تشادن ، زاب  اهنآ  زا  ار  ادخ  باذع  ناکرـشم ، نامیا  هک  روط  نامه  دنامهف : نانآ  هب  هفیرـش ، هیآ  نیا  رکذ  اب  ماما 
.دنک یمن  طقاس  ار  دح  زین  یحیسم 

 - 2

لکوتم رذن 

هک یماگنه  .دهدب  هقدص  ادخ  هار  رد  رز ) هکـس  رانید =(  يریثک »  » دادعت دـبای ، افـش  رگا  هک  درک  رذـن  دـش و  رامیب  لکوتم  يزور 
فلتخم ياواتف  هراب  نیا  رد  اهقف  دوش ؟ بوسحم  ریثک »  » هک مهدب  هقدص  دیاب  رانید  دـنچ  دیـسرپ  دروآ و  درگ  ار  اهقف  تفای ، دوبهب 

بجعت اوتف  نیا  زا  اهقف  .يزادرپب  رانید  هس  داتشه و  دیاب  هک  داد  خساپ  ماما  .درک  لاؤس  يداه  ماما  زا  ار  هلئسم  ریزگان  لکوتم  دنداد 
؟ تسا هداد  یکردم  هچ  ساسا  رب  ار  اوتف  نیا  دیسرپب  وا  زا  دنتفگ  لکوتم  هب  دندرک و 

(: 62 «) هَرِیثَک َنِطاوَم  ِْیف  ُهللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََـقل  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  دومرف : ترـضح  .درک  حرطم  ماما  اـب  ار  عوضوم  لـکوتم 
نامز ياه  هّیرس  اهگنج و  هک  دنا  هدرک  تیاور  ام  نادناخ  همه  و  تسا ،» هدرک  يرای  ریثک »  » دراوم رد  ار  ناناملسم )  ) امـش دنوادخ  »

(63) .تسا گنج  هس  داتشه و  مالسا  (ص ) ربمایپ

یمالک ياهبتکم  يداه و  ماما 

یمالک تایرظن  ءارآ و  هتفای و  جاور  هرعاشا »  » و هلزتعم »  » نوچمه يددعتم  یتدـیقع  بتاکم  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  رـصع  رد 
تیمـسج ادـخ ، تیؤر  ناکما  مدـع  ای  ناکما  ضیوفت ، ربج ، نوچمه  یثحابم  رازاب  دوب و  هدـمآ  دـیدپ  یمالـسا  هعماـج  رد  یناوارف 
تایرظن ءارآ و  هنوگ  نیا  زا  دوب  ادـیپ  هک  تفرگ  یم  رارق  ییاهلاؤس  ربارب  رد  ماما  هاگ  ورنیا  زا  دوب ، غاد  رایـسب  اـهنیا  لاـثما  و  ادـخ ،

زا ار  نایعیـش  يرکف  يربهر  تیادـه و  ترورـض  هعیـش ، لفاحم  رد  هار  نیا  زا  لـطاب  تاـیرظن  ءارآ و  ذوفن  .تسا  هتفرگ  همـشچرس 
لطاـب تاـیرظن  ءارآ و  بتاـکم و  یگیاـپیب  دوخ ، تاـبتاکم  تارظاـنم و  یط  مهد  ياوشیپ  ورنیا  زا  دیـشخب ، یم  تدـش  ماـما  يوس 

ره زا  هتـساریپ  ار  مالـسا  لیـصا  بتکم  دومن و  یم  تابثا  عطاق  نشور و  ياهلالدتـسا  اب  ار  ...و  ادخ  تیمـسج  یئارگربج و  نوچمه 
(64) دوب راوگرزب  نآ  یملع  تمظع  ياه  هولج  زا  یکی  نیا  و  درک ، یم  هضرع  هعماج  هب  لطاب ، رکفت  فیرحت و  هنوگ 
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تاعوضوم هنوگ  نیا  نوماریپ  مالـسلا '  هیلع  يداه -  ماـما  تارظاـنم  رثکا  هک  دـهد  یم  ناـشن  ماـما  یملع  تاـیح  یـسرب  هعلاـطم و 
یم تباث  ینشورب  ار  هعیـش  يداقتعا  ینابم  يرترب  هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  نآ  زا  يددعتم  تایاور  هدوب و  یمالک 

« ضیوفت  » و ربـج »  » عوضوم هراـبرد  زاوها  مدرم  لاؤس  خـساپ  رد  هک  درک  داـی  ماـما  لـصفم  هماـن  زا  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  .دـنک 
(. 65) تسا هدرک  تابثا  ضیوفت ، هن  تسا و  ربج  هن  هک  ار  تسرد  هیرظن  عطاق ، لالتسا  نشور و  نایب  اب  نآ  یط  هتشاگن و 

، مینک یم  رظنفرص  نآ  لیصفت  حیـضوت و  زا  تسا ، جراخ  دراد ، یخیرات  هبنج  رتشیب  هک  باتک  نیا  عوضوم  زا  اهثحب  نیا  نوچ  یلو 
.میهد یم  عاجرا  هطوبرم  باتک  هب  ار  نیبلاط  و 

تالُغ اب  هزرابم 

هک درب  مان  دیاب  ار  تالغ  هورگ  دندوب ، لاعف  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  تماما  نارود  رد  هک  یفرحنم  لطاب و  ياههورگ  هلمج  زا 
ماقم وا  يارب  هدومن  ّولُغ  ماما  هرابرد  نانآ  .دـندرک  یم  دومناو  هعیـش  ار  دوخ  دنتـشاد و  یـساسا  یب  طحنم و  چوپ و  دـیاقع  راـکفا و 

رد ار  نایعیش  یماندب  تابجوم  هلیسو  نیدب  دندرک و  یم  دادملق  ماما  فرط  زا  بوصنم  ار  دوخ  زین  یهاگ  دندش و  یم  لئاق  ّتیهوا 
اب هک  دومن  یم  شالت  درک و  یم  هزرابم  نانآ  اب  هدومن  يربت  راهظا  هورگ  نیا  زا  يداه  ماما  .دندرک  یم  مهارف  رگید  ياه  هقرف  نایم 

.دنیشنب عیشت  نماد  رب  یگنن  هکل  دهدن  هزاجا  نانآ ، درط 

: تسا هدوب  ریز  روما  ساسا ، یب  چوپ و  دیاقع  ریاس  و  ماما ، تیهولا  هب  نانآ  داقتعا  شیادیپ  تلع  تفگ : ناوتب  دیاش 
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لیلحت هیجوت و  هب  رداق  هک  هورگ  نیا  دـش و  یم  هدـهاشم  ماما  زا  هک  يا  هداعلا  قراخ  روما  رگید  یبیغ و  یهاـگآ  اـهتمارک ، فلا - 
.دنداد یم  رارق  یمالسا  دض  ياهتکرح  اهتعدب و  تافارخ و  زیواتسد  ار  اهنآ  دندوبن ، لئاسم  هنوگ  نیا  هتخپ  حیحص و 

زا دننک ، راتفر  دوخ  ياهسوه  اهلیم و  قبط  هتشاذگ  اپ  ریز  ار  یمالسا  طباوض  دودح و  دویق و  دنـساوخ  یم  فرحنم  هورگ  نیا  ب - 
.دندرمش یم  لالح  ار  یمالسا  تامرحم  مامت  ورنیا 

.دنروآ گنچ  هب  دنتخادپ  یم  همئا  هب  نایعیش  هک  ار  یهوجو  دنتساوخ  یم  دندوب و  هتخود  مدرم  لاوما  هب  عمط  مشچ  ج - 

: دندوب ریز  صاخشا  نوچمه  يدارفا  نانآ  نارس  هک  دندوب  يا  هدننک  هارمگ  كانرطخ و  هورگ  تالغ  لاح  ره  رد 

.یمق هَکَسَح  نب  یلع   - 1

.ینیطقی مساق   - 2

.یمق ياباب  نب  دمحم  نب  نسح   - 3

.يرهف ریُصن  نب  دمحم   - 4

.متاح نب  سراف  - 5

: دوب رارق  نیدب  هکسح  نب  یلع  هدیقع  هنومن ، ناونع  هب 

! تسا یتسه  ناهج  ربدم  قلاخ و  ادخ و  مالسلا -  هیلع  يداه -  ماما  فلا - 

! تسا مدرم  تیاده  يارب  ماما  بناج  زا  هداتسرف  یّبن و  هکسح  نبا  ب - 

! تسین بجاو  ...و  هزور  ّجح ، تاکز ، لیبق  زا  یمالسا  ضئارف  زا  مادک  چیه  ج - 

: تفگ یم  زین  يرهف  ریصن  نب  دمحم 

! تسا ناهج  راگرورپ  قلاخ و  مالسلا -  هیلع  يداه -  ماما  فلا - 

! تسا زیاج  رهاوخو ، رتخد ، ردام ، لیبق  زا  مراحم  اب  جاودزا  ب - 

! تسا هدرکن  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  توهش  لامعا  ياههار  زا  یکی  و  زیاج ، طاول  ج - 
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(! خسانت  ) دنک یم  لولح  ناگدنیآ  دبلاک  رد  ناگدرم  حاورا  د - 

هب درک و  یم  یفرعم  رفاک  فرحنم و  ار  هورگ  نیا  داد ، یم  هراب  نیا  رد  نایعیـش  تالاؤس  هب  هک  ییاهخـساپ  اه و  همان  یط  مهد  ماما 
.دنیوج يرود  نانآ  زا  هک  دومن  یم  هیصوت  نایعیش 

: تشون نینچ  وا ، لطاب  دیاقع  و  هکسح » نبا   » هرابرد نایعیش  زا  یکی  خساپ  رد  ماما 

ادخ تسا ؟ هدش  هچ  ار  وا  مناد ، یمن  دوخ  ناوریپ  ناتسود و  زا  ار  وا  نم  تسا ، هتفگ  غورد  داب '  وا  رب  ادخ  تنعل  هک  هکسح -  نبا  »
جح و تاکز و  زامن و  هب  رما  یتسرپ و  اتکی  نییآ  هب  زج  ار  وا  زا  شیپ  ناربمایپ  9 و  دمحم راگدرورپ ، ادخ ، هب  دنگوس  دنک ! شتنعل 
وا هب  مییادـخ و  ناگدـنب  زین  وا  نانیـشناج  ام  .تسا  هدرکن  توعد  اتمه  یب  ياـتکی  يادـخ  يوس  هب  زج   9 دمحم هداتـسرفن و  تیالو 

شرفیک راتفرگ  مییامن ، یچیپرس  شنامرف  زا  هچنانچ  دوب و  میهاوخ  وا  تمحر  لومـشم  مینک  تعاطا  ار  وا  رگا  .میزرو  یمن  كرش 
.دراد تجح  شیاه  هدیرفآ  یمامت  رب  ام و  رب  هک  تسا  ادخ  هکلب  میرادن ، یتجح  ادخ  رب  ام  .دش  میهاوخ 

يرود ناـنآ  زا  زین  امـش  مرب ، یم  هاـنپ  ادـخ  هب  يراـتفگ  نینچ  زا  میوـج و  یم  يرازیب  دـیوگ ، یم  ینانخـس  نینچ  هک  یـسک  زا  نم 
(. 66) دینکشب گنس  اب  ار  شرس  دیدرک ، ادیپ  یسرتسد  اهنآ  زا  یکی  هب  هچنانچ  دیهد و  رارق  یتخس  راشف و  رد  ار  نانآ  دینیزگ و 

: تشون نینچ  ود  نآ  هراب  رد  هتسچ  يرازیب  زین  یمق  ياباب  نبا  يرهف و  زا  يدیبع »  » هب يا  همان  نمض  ماما 
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یم رذـح  رب  وا  هنتف  زا  ار  نایعیـش  مامت  وت و  میوج و  یم  يرازیب  یمق  ياباب  نب  دـمحم  نب  نسح  و  ریـصن ) نب  دـمحم   ) يرهف زا  نم 
باذـع ار  نانآ  دـنوادخ  .دنتـسه  محازم  زیگنا و  هنتف  دـنروخ و  یم  ام  مانب  ار  مدرم  لاـم  نت ، ود  نیا  .منک  یم  نعل  ار  ناـنآ  مراد و 

.دزاس هنتف  راتفرگ  دنک و 

هدش و طلسم  وا  رب  ناطیـش  دنک ! تنعل  ار  وا  دنوادخ  تسا ! نم  باب »  » وا ما و  هتخیگنارب  توبن  هب  ار  وا  نم  هک  هدرب  نامگ  اباب » نبا  »
بذعم ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  تسا ، هداد  رازآ  ارم  وا  نکـشب ! گنـس  اب  ار  وا  رـس  یتسناوت  رگا  .تسا  هتخاس  هارمگ  ار  وا 

(. 67) دزاس

نیب هک  یفالتخا  رد  و  تفرگ ، رارق  بیذکت  نعل و  دروم  ماما  فرط  زا  دوب ، تالُغ  ناربهر  زا  یکی  میتفگ  هک  زین  متاح » نب  سراف  »
دایز يردق  هب  سراف  ياهیزاسهرامگ  اهتعدب و  اهفارحنا و  .داد  رارق  دییءات  دروم  ار  یلع  دوب ، هدمآ  شیپ  ( 68 «) رفعج نب  یلع   » وا و

: تشون درک و  نیمضت  وا  لتاق  يارب  ار  تشهب  دومن و  رداص  ار  وا  لتق  روتسد  ماما  هک  دوب 

يارب وا  نوخ  .دناوخ  یم  ارف  نید  رد  تعدب  هب  ار  نانآ  دهد و  یم  بیرف  ار  مدرم  دنز و  یم  ییاهراک  هب  تسد  نم  مسا  هب  سراف » »
.تسا رده  دشکب ، ار  وا  هک  سک  ره 

.منک یم  نیمضت  وا  يارب  ار  تشهب  لباقم ، رد  نم  دنک ؟ تحار  ارم  وا  نتشک  اب  هک  تسیک 

(. 69) درک تحار  وا  ّرش  زا  ار  یمالسا  هعماج  وا  لتق  اب  درک و  ارجا  وا  هرابرد  ار  ترضح  نآ  نامرف  دینج »  » مانب ماما  نارای  زا  یکی 

5031 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1654 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق قلخ  هنتف 

رس رب  دیدش  شکمـشک  لاجنج و  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما  نارود  رد  یتدیقع  يرکف و  ياهنایرج  نیرتغاد  نیرتمهم و  زا  یکی 
.دوب نآرق  ندوبن  قولخم  ای  ندوب  قولخم 

و قولخم »  » هلئـسم دندرک ، یم  يدح  زا  شیب  یلقع  واک  دنک و  یتدیقع  لئاسم  رد  دـندوب و  یطارفا  يارگ  لقع  هک  هلزتعم »  » هورگ
نآ زا  ثیدح  لها  و  هرعاشا »  » هورگ هک  نآرق  ندوب  میدـق »  » اب دـندرک و  حرطم  ادـخ  تافـص  اب  طابترا  رد  ار  نآرق  ندوب  ثداح » »

.داد خر  يداقتعا  شنیب  ود  نیا  نارادفرط  نیب  يریگرد  دنتساخرب و  تفلاخم  هب  دندرک ، یم  يرادبناج 

و يرجه ) مود  نرق  لـئاوا   ) دـیدرگ زاـغآ  هیما  ینب  تموـکح  رخاوا  زا  نآرق ، ندوـب  قوـلخم  نوـماریپ  ثحب  قـیقحت ، لـها  هتفگ  هب 
، يوما هفیلخ  نیرخآ  دـمحم » نب  ناورم   » ملعم مهرد ،» نب  دـْعَج  ، » درک حرطم  یمالـسا  لفاحم  رد  ار  ثحب  نیا  هک  یـسک  نیتسخن 

.دوب هتفرگ  ارف  يدوهی  مصعا » نب  تولاط   » زا زین  نابا »  » و ناعمس ،» نب  نابا   » زا ار  رکف  نیا  وا  .دوب 

« يذمرت ناوفـص  نب  مْهَج   » هب ار  هیرظن  نیا  اجنآ  رد  درک و  رارف  هفوک  هب  تفرگ و  رارق  بیقعت  دروم  ثحب  نیا  حرط  زا  سپ  دْعَج » »
(. 70) درک لقتنم 

« هللا هملک   » ار حیسم »  » نانآ اریز  دوب ، هدرک  ذوفن  یمالسا  هعماج  هب  تیحیسم  زا  نآرق  ندوب  میدق  هب  داقتعا  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب 
.دش یم  هتخانش  میدق »  » نانآ رظن  زا  تسادخ -  زا  هک  ادخ -  مالک  هجیتن ، رد  دنتسناد و  یم 

ار هرعاشا » ، » تشون دادـغب  مکاح  میهاربا » نب  قاحـسا   » هب دروم  نیا  رد  هک  يا  همانـشخب  رد  نومءام  هک  تسا  نیا  هیرظن  نیا  دـیؤم 
.دنیوگ یم  نخس  یسیع ، ترضح  دروم  رد  نایحیسم  نانخس  نوچمه  نآرق ، دروم  رد  هک  درک  مهتم 
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لهچ تدم  درک و  لابند  ار  ثحب  نیا  هدوب ، رابت  يدوهی  دوش  یم  هتفگ  هک  یسیرَم ،» رِْـشب  «، » نوراه  » تفالخ نامز  رد  لاح  ره  رد 
دیدهت گرم  هب  ًابایغ  ار  يو  هدینش و  ار  وا  نانخس  نوراه  هک  دینش  يزور  نوچ  تخادرپ و  نآرق  ندوب  قولخم  رکف  جیورت  هب  لاس 

.دش يراوتم  تسا ، هدرک 

يدرف هک  وا  .درک  رترو  هلعـش  ار  فـالتخا  شتآ  دز و  نماد  نآ  هب  نومءاـم »  » هکنآ اـت  دوب  حرطم  هورگ  ود  نیب  ناـنچمه  ثحب  نیا 
لازتعا هب  یناوج  نامز  نامه  زا  دوب ، یملع  تقد  هرظانم و  ثحب و  لها  و  برع ، تایبدا  هقف و  هفـسلف و  هب  انـشآ  علطم ، دنمـشناد و 

هدیقع نیا  دوش و  هفیلخ  يو  ادابم  دندیـسرت  یم  ثیدح  لها  اهقف و  .درک  یم  يرادبناج  نآرق  ندوب  قولخم »  » زا تشاد و  شیارگ 
تفالخ رـش  زا  ات  مهاوخ  یم  رمع  لوط  نوراه  يارب  ادخ  زا  نم  : » تفگ یم  ًانلع  ضایع » نب  لیـُضف   » هک يدح  هب  دـنک ، جـیورت  ار 

(71 «! ) مشاب تحار  نومءام 

يرادفرط نآرق  ندوب  قولخم  هیرظن  زا  هجیتن  رد  و  هلزتعم »  » زا ًامـسر  تردـق ، هب  ندیـسر  زا  سپ  نومءام  .دوب  تسرد  نانآ  سدـح 
نوـچ .تفرگ و  راـک  هب  هیرظن  نیا  ناـفلاخم  یبوکرـس  تهج  ار  تلود  تردـق  دوـمن و  مـالعا  تلود  یمـسر  هدـیقع  ار  نآ  درک و 
ثحب دـح  زا  نایرج  دیـسر و  دوخ  جوا  هب  نارحب  دـنداد ، ناشن  تمواقم  دـندش ، یم  هدـیمان  تنـس  لها  ناـمز  نآ  رد  هک  ناـفلاخم 

رد یتح  اج  همه  دش و  زور  تبحص  دیدرگ و  لیدبت  یسایس  یتدیقع -  ّداح  یلاجنج و  ثحب  کی  هب  دش و  جراخ  یبهذم  یملع و 
.تشگ حرطم  ترارح  اب  ماوع  نایم 
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دوهـش و تاضق و  مامت  دـیاب  هک  درک  رداص  دادـغب ، مکاـح  میهاربا ،» نب  قاحـسا   » هب باـطخ  یناـمرف  يرمق  لاس 218  رد  نومءاـم 
رب راک  زا  هنرگ  دوش و  اقبا  دوخ  راک  رد  دشاب ، نآرق  قلخ  هب  دقتعم  سک  ره  دنریگ ، رارق  شیامزآ  دروم  یتلود  تاماقم  ناثدحم و 

.تسا هدش  روهشم  ( 73 « ) نآْرُْقلاهَنِحم  » ناونع هب  خیرات ، رد  دوب ، دیاقع  شیتفت  یعون  عقاو  رد  هک  راک  نیا  (. 72  ) ددرگ رانک 

رابرد روهـشم  یـضاق  داؤُد ،» یبا  نبا  ، » درک یم  قیوشت  راـک  نیا  هب  ار  یـسابع -  قثاو  مصتعم و  وا  زا  سپ  و  نومءاـم -  هک  یـسک 
دوب و رادروخرب  یملع  دنلب  هزاوآ  ترهـش و  زا  هک  وا  .دوب  هدش  تاضقلا  یـضاق  مثکا » نب  ییحی   » يرانکرب زا  سپ  هک  دوب  یـسابع 
زا تشاد و  یمهم  شقن  نآْرُقلا » ُهَنِحم   » رد دش ، یم  هسیاقم  هکمارب  اب  یـسابع  رابرد  رد  تردق  ذوفن و  نازیم  شـشخب و  لذـب و  رد 

(. تسین نینچ  میدید  هک   ) تسا هدوب  وا  هیرظن  نیا  راذگناینب  هک  دنا  هدرک  روصت  یخرب  ور  نیا 

.دیدرگ نانآ  زا  رپاهنادنز  دنتفرگ و  رارق  رازآ  هجنکش و  دروم  نافلاخم  هک  دیـسر  ییاج  هب  یـسابع  تلود  يریگتخـس  لاح  ره  رد 
نب دـمحا  «، » قثاو  » تموکح ناـمز  رد  و  ( 74 !) دروخ هنایزات  درک ، یم  يراشفاپ  شیوخ  هدـیقع  زا  عاـفد  رد  هک  لـبنح » نب  دـمحا  »

.تشذگ رد  رصم  نادنز  رد  تفرگ و  رارق  هجنکش  دروم  یعفاش ، درگاش  یطیَُرب ،» ییحی  نب  فسوی   » دیسر و لتق  هب  یعازخ » رـصن 
: دسیون یم  يو  .دنک  یم  لقن  یبیجع  ناتساد  هراب  نیا  رد  یبوقعی » »

رد هفیلخ  رگا  دراد ، رایتخا  رد  ناناملـسم  زا  يرایـسب  ناریـسا  هک  داد  ربخ  وا  هب  تشون و  هماـن  یـسابع  هفیلخ  قثاو  هب  مور  روتارپما  »
زرم هب  یناگدنیامن  تفریذپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  قثاو  .دنک  دازآ  ار  ناملـسم  ناریـسا  تسا  رـضاح  وا  دهد ، اهبرـس )  ) هیدف اهنآ  لباقم 
اهنت و  دندیـسرپ ، یم  نآرق  ندوب  قولخم  هراب  رد  ار  ناـنآ  هدـیقع  دـنتفرگ و  یم  لـیوحت  هک  ار  ناریـسا  هفیلخ  ناگدـنیامن  .داتـسرف 

(. 75 !«) دنداد یم  رارق  ناشرایتخا  رد  لوپ  سابل و  دنتفریذپ و  یم  دنداد ، یم  تبثم  باوج  لاؤس  نیا  هب  هک  ار  یناسک 

5034 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1657 

http://www.ghaemiyeh.com


تفرگ ار  ثیدح  لها  بناج  دیسر ، تفالخ  هب  یسابع » لکوتم   » هک یتقو  اذل  دیدرگ ، هلزتعم  زا  مدرم  ترفن  ببس  اهیریگتخـس  نیا 
(. 76  ) دوب حرطم  یمالسا  هعماج  رد  اهتدم  ات  داتفین و  قنور  زا  ًاروف  ثحب  نیا  یلو  .داد  همتاخ  نآرقلا » هنحم   » هب و 

ع)  ) يداه ماما  عضوم 

، هدرمش اوران  ار  يرکف  لادج  ثحب و  نینچ  ربارب  رد  توکس  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  یمالسا  لیـصا  هشیدنا  يربهر  هک  موصعم  ناماما 
ناناملسم دوخ ، هنارگتیاده  یلوصا و  عضوم  نییبت  اب  دندرک و  یم  صخشم  ار  تسرد  هشیدنا  هدیـشک ، یفارحنا  رکف  رب  نالطب  ّطخ 

.دنتشاد یم  رذح  رب  يا  هدوهیب  لادج  ثحب و  نینچ  رد  ندش  دراو  زا  ار 

، تسادـخ مالک  نآرق  دومرف : تسیچ ؟ نآرق  هرابرد  امـش  رظن  درک : ضرع  مالـسلا -  هیلع  اضر -  ماما  رـضحم  هب  تلـص » نب  ناّیر  »
.دیوش یم  هارمگ  هک  دینکن  ثحب  نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  نیمه !

نایعیـش زا  یکی  خـساپ  رد  ماما  تسا ، نشور  هدرتسگ و  ًاتبـسن  هدـش  لـقن  مالـسلا -  هیلع  يداـه -  ماـما  زا  هنیمز  نیا  رد  هک  ینخس 
(: 77  ) تشون نینچ  دادغب » »

ام رب  ار  تمعن  نیرتگرزب  تروص  نیا  رد  هک  دـنک  ظـفح  هنتف  نیا  هب  ندـش  راـچد  زا  ار  وت  اـم و  دـنوادخ  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
یتعدب میدـق )؟ ای  تسا  قولخم  هک   ) نآرق هرابرد  لادـج  ثحب و  ام  رظن  هب  .تسا  یهارمگ  تکاله و  هنرگو  تسا ، هتـشاد  ینازرا 

هدنهد خساپو  تسین  وا  راوازـس  هک  تسا  يزیچ  لابند  هدننک  شـسرپ  اریز  دنکیرـش ، نآ  رد  هدنهد  باوج  هدننک و  لاؤس  هک  تسا 
.دشاب یمن  وا  ناوت  رد  هک  دنکفا  یم  تقشم  تمحز و  هب  ار  دوخ  تهج  یب  یعضوم  يارب  زین 
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ناهارمگ زا  هک  هدـم  رارق  نآ  يارب  یمـسا  دوخ  شیپ  زا  تسادـخ ، مالک  زین  نآرق  دـنقولخم ، همه  وا  زجب  تسین و  ادـخ  زج  قلاخ ،
يادخ زا  ناهن  رد  هک  دنتسه  یناسک  نایقتم ) : ) دیامرف یم  هک  دهد  رارق  دوخ  نخـس  قیداصم  زا  ار  وت  ام و  دنوادخ  .تشگ  یهاوخ 

(. 78) دنکانمیب ازج  زور  زا  دنسرت و  یم  شیوخ 

.دنوشن یهارمگ  تعدب و  راتفرگ  دنشاب و  رودب  اهیریگرد  نیا  زا  نایعیش  هک  دش  ثعاب  ناماما  يریگعضوم  نیا 

ع)  ) يداه ماما  بتکم  نادرگاش 

حطـس رد  یگنهرف  تیلاعف  يارب  ماما ، دوب  دادبتـسا  قاـنتخا و  رـصع  يداـه  ماـما  یگدـنز  رـصع  میتفگ -  هک  یلیـصفت  هب  هچرگ - 
 - مالسلا هیلع  قداص -  ماما  رصع  هژیوب  مالسلا -  هیلع  رقاب -  ماما  رصع  اب  هعماج  ياضف  رظن  نیا  زا  تشادن و  لمع  يدازآ  هدرتسگ 

، تابتاکم تارظاـنم ، قیرط  زا  یگنهرف  ياـهتیلاعف  رب  هوـالع  دـعاسمان ، طئارـش  ناـمه  رد  ترـضح  نآ  اـما  تشاد ؛  ناوارف  تواـفت 
ار هعیش  زا  یناگرزب  ناثدحم و  نایوار و  فرحنم ، یمالک  بتاکم  ربارب  رد  تسرد  شنیب  نییبت  و  تاهبش ، اهلاؤس و  هب  ییوگخـساپ 

لقتنم يدـعب  ياهلـسن  هب  ار  یگنهرف  گرزب  ثاریم  نیا  ناـنآ  داد و  شزوـمآ  ناـنآ  هب  ار  یمالـسا  فراـعم  موـلع و  درک و  تـیبرت 
.دندرک

(. 79  ) دناد یم  رفن  ار 185  یمالسا  مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ترضح  نآ  نادرگاش  دادعت  مالسا ، رادمان  دنمشناد  یسوط ، خیش 

دیعـس نب  نیـسح  ناذاـش ، نب  لـضف  دـننام : يا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  يونعم و  یملع و  ناـشخرد  ياـه  هرهچ  هورگ ، نیا  ناـیم  رد 
نب نامثع  و  ير ) رهش  رد  نوفدم   ) ینسح میظعلادبع  ریبک ، رـصان  یلع  نب  نسح  دشار ) نب  نسح   ) یلعوبا حون ، نب  بویا  يزاوها ،

دنتسه یمالسا  مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دنمشزرا  تافیلءات  راثآ و  ياراد  نانآ  زا  یخرب  هک  دنروخ  یم  مشچ  هب  يزاوها  دیعس 
.تسا هدش  نایب  لاجر  ياهباتک  رد  نانآ  یگنهرف  یملع و  تامدخ  راثآ و  و 
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ماما تداهش 

هب زگره  اهتیدودـحم  اهجنر و  همه  دوجو  اب  اما  تشاد ، رارق  تبقارم  لرتنک و  تحت  ءارماس  رد  هکنآ  اب  مالـسلا -  هیلع  يداه -  ماما 
مدـع یفنم و  هزراـبم  زین  ماـما و  یعاـمتجا  تیعقوم  یهلا و  تیـصخش  هک  تسا  یهیدـب  .دادـن  نت  نارگمتـس  اـب  یـشزاس  نیرتـمک 

ماجنارـس .دندرب  یم  جـنر  عوضوم  نیا  زا  هتـسویپ  و  دوب ، لمحت  لباق  ریغ  روآ و  ساره  نامز  ياهتوغاط  يارب  افلخ ، اب  وا  يراکمه 
اب نیـشیپ  ناماما  دننام  زین  يداه  ماما  بیترت  نیدـب  دـندمآرب و  ماما  لتق  ددـص  رد  دنتـشادنپ و  ادـخ  رون  ندرک  شوماخ  ار  هار  اهنت 
رد دیـسر و  تداهـش  هب  يرجه  لاـس 254  بـجر  رد  و  ( 80  ) دـیدرگ مومـسم  ّزتعم ،»  » ناـمز رد  هکلب  تفرن ، اـیند  زا  یعیبط  گرم 

(. 81  ) دش هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  هناخ  رد  ءارماس ،

ع)  ) يداه ماما  یگنهرف  تازرابم  اه و  شالت 

هراشا

شنم يداه  لضفلاوبا  : هدنسیون

ع)  ) يداه ماما  یگنهرف  تازرابم  اه و  شالت 

هعماج یگنهرف  عاضوا  رب  يرذگ 

دروخرب زا  هک  یملع  ياه  ثحب  يداقتعا و  ياه  شیارگ  رد  یگنهرف  شرتسگ  لیلد  هب  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  تماـما  نارود 
بتکم نارود ، نیا  رد  .تسا  رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  دوب  هدـش  یـشان  فلتخم  یگنهرف  تالوحت  یمالک و  ياه  بتکم  نایم 
دیدـپ هعماج  یگنهرف  حطـس  رد  یناوارف  يارآ  یگدـنکارپ  هتفای و  شرتسگ  هرعاـشا »  » و هلزتعم »  » نوچ ینوگاـنوگ  یتدـیقع  ياـه 
راکفا لیبق ، نیا  زا  یثحاـبم  میـسجت و  دـنوادخ ، تیؤر  ندوب  نکمماـن  اـی  نکمم  ضیوفت ، ربج و  نوچ  نـالک  یثحاـبم  .دوب  هدـمآ 

هب یـسابع  تلود  درکیور  رد  يرکف ، تالوحت  نیا  همـشچرس  .دوب  هدرک  يرکف  ياـهزات  تخاـت و  شوخ  تسد  ار  هعماـج  یمومع 
، یتموکح هاگتـسد  .دوش  یم  هصـالخ  ناناملـسم  هعماـج  يوس  هب  لـلم  رگید  مـالک  هفـسلف و  موجه  زین  یگنهرف و  یملع و  لـئاسم 

نومأم نامز  زا  دنور  نیا  .تشاذگ  یم  ناناملسم  رایتخا  رد  درک و  یم  همجرت  یبرع  هب  ار  رگید  للم  نادنمـشناد  یملع  ياه  باتک 
تشاد و نانوی  هژیو  هب  للم ، رگید  ياه  باتک  همجرت  رد  یناوارف  شالت  وا  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  تفای و  همادا  جیردت  هب  دش و  زاغآ 

.درک هنیزه  هار  نیا  رد  ار  يرایسب  هجدوب 
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هجوت اهباتک  همجرت  هب  يردق  هب  داد و  یم  الط  هدـش  همجرت  ياه  باتک  نزو  مه  نومأم  : » دـسیون یم  هراب  نیا  رد  نادـیز » یجرج  »
مولع نآ  نتفرگ  ارف  ندناوخ و  هب  ار  مدرم  تشاذـگ و  یم  یتمالع  دوخ  زا  دـش ، یم  همجرت  وا  مان  هب  هک  یباتک  ره  يور  هک  تشاد 

(1 «.) درب یم  تذل  نانآ  اب  ترشاعم  زا  دومن و  یم  تولخ  نادنمشناد  اب  .درک  یم  قیوشت 

ار نادنمشناد  دندیزرو و  تردابم  راک  نیا  هب  زین  یـسابع  هرود  ناگرزب  نادنمتورث و  هک  تفای  همادا  اجنآ  ات  دنور  نیا  نآ ، زا  سپ 
لیکـشت یبدا  یملع و  ياه  نمجنا  تفای و  یم  ینوزف  دادـغب  رد  ناشورف  ذـغاک  ناشورف و  باتک  دادـعت  هتفر  هتفر  .دنتـشاد  یمارگ 

داهن و دشر  هب  ور  یـسابع  هرود  رد  نانچمه  هیور  نیا  .دـنتخادرپ  یم  هعلاطم  یملع و  تاثحابم  هب  راک  ره  زا  شیب  مدرم  دـش و  یم 
نادنمـشناد يا  هـظحل  نایـسابع  ( 2) .دـیدرگ همجرت  نیتال  یطبن و  يدـنه ، ینایرـس ، یناـنوی ، ياـه  ناـبز  زا  يرایـسب  ياـه  باـتک 

دندیـشون و یم  بارـش  نانآ  اب  دندناشن و  یم  تخت  رب  ار  نادنمـشناد  يدـتهم ، لکوتم و  .دـندرک  یمن  رود  دوخ  زا  ار  ناملـسمریغ 
.تشادن نتـسشن  قح  اهنآ  لباقم  رد  یگرزب  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دنتـشاد ، یم  هگن  هداتـسیا  اهنآ  ربارب  رد  ار  دوخ  ناریزو  ناریما و 

المرب ینشور  هب  ار  اهنآ  یمالسا  دض  موش و  دیاقع  اهنآ ، هب  هزادنا  زا  شیب  مارتحا  ناناملسم و  ریغ  اب  افلخ  دح  زا  شیب  یکیدزن  ( 3)
ملع يرورپ و  شناد  تهج  ًافرـص  تفگنه ، ياـه  هجدوـب  همه  نآ  فرـص  مارتـحا و  نیا  هک  تسا  راکـشآ  یبوـخ  هـب  .تخاـس  یم 

مهارف یملع  ياه  هرظانم  شرتسگ  رد  ار  بسانم  یهاگیاج  نوگانوگ  یملع  ياه  باـتک  يروآ  عمج  اـب  ناـنآ  .تسا  هدوبن  یتسود 
.درک یم  لابند  عوضوم  نیا  رد  ار  يا  هدش  نییعت  شیپ  زا  صخشم و  فادها  هک  دندروآ 
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ار هعیش  يداقتعا  ینابم  يرترب  دیآ ، یم  تسد  هب  یملع  ياه  هرظانم  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  یملع  یگدنز  یسررب  زا  هچنآ  هتبلا 
رد یگتفـشآ  ببـس  نوگانوگ ، تارظن  ارآ و  همه  نیا  شیادـیپ  بلاـطم ، نیا  زا  هتـشذگ  .دزاـس  یم  راکـشآ  ناـمز  زا  ههرب  نیا  رد 

، هیفوص هیفقاو ، تالغ ، نوچ : ینوگانوگ  ياه  هورگ  شیادـیپ  رد  یگتفـشآ ، نیا  لصاح  هدـیدرگ و  یعاـمتجا  یگنهرف و  عاـضوا 
یم نایـسابع  .تسج  یم  هرهب  دوخ  فادـها  هب  یبای  تسد  يارب  یگنهرف ، یگتفـشآ  نیا  زا  زین  تیمکاح  .تفای  دومن  ...و  همّـسجم 

.دننک يرادرب  هرهب  ناناملسم  يداقتعا  يرکف و  ینابم  فیعضت  يارب  يا  هبرح  ناونع  هب  اه  نایرج  نیا  زا  دنتساوخ 

هچ رگا  .تخاس  یم  راکشآ  ار  نانآ  هنازیتس  نید  ياه  هشقن  یگنهرف ، هلاحتسا  هئطوت و  طخ  تخانش  رد  ماما  ینیب  زیت  نایم ، نیا  رد 
هعماج تالکشم  ماما ، هب  یـسرتسد  مدع  داد و  یم  يرای  ناش  نیگنن  فده  هب  ندیـسر  رد  ار  نانآ  یکدنا  ناشیا ، زا  دیدش  تبقارم 

.دیشوک یم  یگنهرف  ياه  هئطوت  نیا  ندرک  یثنخ  رد  تیارد ، تیاهن  اب  ماما  یلو  درک ، یم  رت  نوزفا  ار  یمالسا 

یگنهرف ياه  هنیمز  رد  ماما  هدرتسگ  ياه  شالت 

زا یخرب  هک  دوب  یگنهرف  ياـه  هنیمز  رد  ناـشیا  ياـه  تیلاـعف  ناـش ، یگدـنز  نارود  رد  ماـما  ياـه  شـالت  نیرت  هنماد  رپ  زا  یکی 
؛ تفریذپ یم  ماجنا  لیذ  ياه  بلاق  رد  اهنآ  نیرتمهم 

یتدیقع فرحنم  ياه  هورگ  اب  یگنهرف  هزرابم  . 1

داجیا اب  نآ  رتسب  هک  دوب  یتدیقع  نوگانوگ  ياه  بتکم  شیادـیپ  جوا  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  نارود  دـش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه 
بیرف رـصانع  یتشم  زین  ار  اه  تکرح  نیا  نازادرپ  هیرظن  ناگدننادرگ و  .دوب  هدـش  مهارف  یـسابع  تموکح  يوس  زا  يرکف  ياضف 

: زا دندوب  ترابع  اه  هورگ  نیا  .دنداد  یم  لیکشت  وجدوس  بلط و  تصرف  هدروخ ،
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تالغ فلا )

تیهولا دح  رـس  ات  ار  ماما  هدومن و  هزادنا  زا  شیب  هغلابم  تماما ، هرابرد  هک  دندوب  قطنم  یب  یطارفا و  وردنت ، ییاه  ناسنا  تالغ ،» »
هریبک ناهانگ  زا  يرایسب  مارح و  ار  یهلا  تابجاو  زا  يرایـسب  شیوخ ، یفارحنا  دیاقع  زا  يریگ  هرهب  اب  دندرب و  یم  الاب  شتـسرپ  و 

.دندوب هدرمش  لالح  دوخ  رب  ار 

شرتسگ رصع  رد  ار  هعیـش  یماندب  تابجوم  زا  يرایـسب  هدرک و  یفرعم  ربمایپ  دوب ، هدش  دادملق  ادخ  هک  ماما ، يوس  زا  ار  دوخ  هاگ 
گنچ هب  دـنتخادرپ ، یم  ماما  هب  شیالآ  یب  هداس و  مدرم  هک  ار  یتاهوجو  ات  دنتـشاد  یعـس  ناـنآ  .دـندروآ  یم  مهارف  اـه  گـنهرف 
هزرابم نانآ  اب  یتخس  هب  ماما  اما  دنهدب  ینید  یعرش و  گنر  دوخ  یناسفن  لایما  هب  نید ، رد  فلتخم  ياه  تعدب  عیرشت  اب  دنروآ و 

.درک یم  درط  ار  نانآ  هدرک ،

مـساق « ؛» یمق اباب  نبا  هب  روهـشم  دـمحم  نب  نسح  « ؛» متاـح نب  سراـف  « ؛» یمق هکـسح  نب  یلع  : » زا دـندوب  تراـبع  هقرف  نیا  نارس 
هورگ نیا  تاعیرشت  رد  يا  هنوگ  هب  دارفا ، نیا  زا  مادک  ره  هک  ( 4 «.) يرهف ای  يریمن  ریصن  نب  دمحم   » و نیطقی » نب  مساق  ای  ینیطقی 
يوس زا  ار  دوخ  تسناد و  یم  نایناهج  راگدرورپ  ار  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  یمق ، هکـسح  نب  یلع  هنومن  ناونع  هب  .دـندوب  میهس 

ریز تدـش  هب  ار  ...و  هزور  جـح ، تاکز ، دـننام  ینید ، عورف  تابجاو و  یمامت  وا  .دوب  هدرک  یفرعم  اـهناسنا  تیادـه  ربماـیپ  ناـشیا 
طاول و تیّلح  رتخد ،) رهاوخ ، ردام ،  ) مراحم اب  جاودزا  زاوج  هکـسح ، نب  یلع  ياه  تعدب  رب  يریمن ، ریـصن  نب  دـمحم  .درب  لاؤس 

(6) .دوزفا ار  ( 5) خسانت هب  داقتعا 

يارب ناشیا  .درک  رداص  ار  نانآ  زا  یکی  لتق  روتسد  یتح  نانآ ، زا  نتسج  يرود  تئارب و  نمـض  يدج ، حیرـص و  یعـضوم  اب  ماما 
: تشاگن نینچ  دندوب ، هدیسرپ  هکسح  نب  یلع  فرحنم  دیاقع  زا  هک  ینایعیش  خساپ  رد  نانآ ، هیرک  هرهچ  ندنایامن 
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ادخ .مرادنپ  یمن  دوخ  نایعیش  ناتـسود و  رامـش  رد  ار  وا  نم  تسین و  شیب  ییوگ  غورد  داب -  وا  رب  ادخ  نیرفن  هک  هکـسح -  نبا  »
اتکی نییآ  هب  رگم  ار  وا  نیشیپ  ناربمایپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  نایناهج ، راگدرورپ  دنگوس ، ادخ  هب  .دنک  تنعل  ار  وا 

هب زج  ار  مدرم  زین  وا  .داتـسرفن  قلخ  رب  تیالو  یتسود و  جـح و  ماجنا  تاـکز و  تخادرپ  زاـمن و  نتـشاد  اـپ  رب  هب  روتـسد  یتسرپ و 
وا هب  زگره  هک  میتسه  ادخ  ناگدنب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نانیـشناج  ام  .تسا  هدرکن  توعد  دنوادخ  شتـسرپ  يوس 

باذـع راـتفرگ  مینک ، یچیپرـس  وا  ناـمرف  زا  رگا  هدـش و  ناـملاح  لـماش  وا  تمحر  مینک ، شتعاـطا  رگا  .دـیزرو  میهاوخن  كرش 
ورف لیلد  هناشن و  شناگدـیرفآ ، همه  ام و  يارب  ادـخ  یلو  میروایب ، يا  هناـشن  ادـخ  يارب  میناوت  یمن  اـم  .دـش  میهاوخ  وا  كاـندرد 

زا زین  امش  .مرب  یم  هانپ  ادخ  هب  ییاه  هتفگ  نینچ  زا  میوج و  یم  يرازیب  دیوگ ، یم  ینانخس  نینچ  هک  یـسک  زا  نم  .تسا  هداتـسرف 
« .دیهد رارق  راشف  رد  ار  نانآ  دییوج و  يرازیب  تئارب و  نانآ 

نامرف زین  دوب  تالغ  نارـس  زا  هک  متاح  نب  سراف  لتق  هب  ماما  تسا  ینتفگ  ( 7) .دنک یم  رداص  ار  نانآ  لتق  روتـسد  ماما ، همادا ، رد 
.درک داش  ار  ماما  لد  وحم و  راگزور  هنحص  زا  ار  وا  ماما ، نایعیش  زا  یکی  نامرف  نیا  رودص  ضحم  هب  هک  ( 8) .داد

هیفوص ب )

هدش ناناملسم  هعماج  یمومع  راکفا  شیوشت  هعیـش و  یماندب  ببـس  یمالـسا ، هعماج  رد  هنخر  اب  هک  یفرحنم  ياه  هشیدنا  رگید  زا 
اه یتسپ  زا  هزنم  كاپ و  ایند و  هب  لیم  یب  تسرپ ، ادخ  فراع ، دهاز ، يا  هرهچ  ندنایامن  اب  بتکم ، نیا  ناوریپ  .دوب  فوصت » ، » دوب

هنایوج دوس  فادـها  ياتـسار  رد  اه  ناونع  نیا  یگمه  زا  تالغ  نوچ  زین  اهنآ  .دـندرک  یم  هارمگ  ار  مدرم  ییایند ، ياه  شیالآ  و 
درگ مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دجـسم  نوچ  یـسدقم  نکاما  رد  اهنآ  .دندش  یم  دنم  هرهب  نوگ  هنوگ  ياه  هنیمز  رد  دوخ 

اب دنتـشادنپ  یم  اهنآ  تلاح  ندید  اب  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دنتخادرپ ، یم  صاخ  یتلاح  اب  داروا  راکذا و  نیقلت  هب  دـندمآ و  یم  مه 
اب زین  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .دـنتفرگ  یم  رارق  ناـنآ  هناـبیرف  ماوع  ياـهراتفر  ریثأـت  تحت  دنتـسه و  ور  هب  ور  دارفا  نیرتراـکزیهرپ 

نارای زا  یهورگ  اب  ترضح  نآ  يزور  دنا  هتشاگن  .تخاس  یثنخ  فشک و  ار  یتدیقع  هئطوت  نیا  ماگنه ، هب  عیرـس و  ییاه  شنکاو 
یلص یبنلا  دجسم  دراو  هیفوص  زا  یهورگ  .دندوب  هتسشن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سدقم  دجـسم  رد  دوخ  یمیمص 

.دنوش یم  لیلهت  لوغـشم  هژیو ، یتلاح  اب  دننز و  یم  هقلح  مه  رود  هدیزگرب ، ار  دجـسم  زا  يا  هشوگ  هدش و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
: دومرف دوخ  نارای  هب  اهنآ ، هناراک  بیرف  لامعا  ندید  اب  ماما 
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ندیسر يارب  .دننید  راوتسا  ياه  هیاپ  ناگدننک  ناریو  نیطایش و  نانیشن  مه  نانیا  .دینکن  یهجوت  ور  ود  رگ و  هلیح  تعامج  نیا  هب  »
بـش لد ، هداس  مدرم  نتخادنا  ماد  هب  يارب  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  هنادـهاز  يا  هرهچ  دوخ ، هنابلط  هافر  هنارورپ و  نت  فادـها  هب 

هّللا الا  هلا  اهنیا ال  .دنبایب  يرتسا  ندرک ، نیز  يارب  ات  دننک  یم  رـس  یگنـسرگ  هب  ار  یتدم  نانیا  هک  یتسار  هب  .دننک  یم  يراد  هدنز 
لد دنزاس و  رپ  ار  دوخ  گرزب  ياه  هساک  دـنناوتب  هک  نیا  رگم  دـنروخ  یمن  مک  دـننزب و  لوگ  ار  مدرم  هک  نیا  رگم  دـنیوگ ، یمن 
هتفر ار  نانآ  دنیوگ و  یم  نخـس  ادخ  یتسود  هرابرد  دوخ  هقیلـس  هاگدـید و  زا  مدرم  اب  .دـننک  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  ناهلبا  ياه 
یم هک  ییاهرکذ  ناشندز و  فک  عامـس و  ناشیاهدرو ، نیا  همه  .دنزادنا  یم  دنا ) هدـنک  دوخ  هک   ) یهارمگ هاچ  رد  یناهن ، هتفر و 
سک ره  .دبای  یمن  شیارگ  نانآ  يوس  هب  دنک و  یمن  يوریپ  نانآ  زا  یـسک  نادرخبان ، ناهلبا و  زج  تسا و  یناوخ  هزاوآ  دـنناوخ ،

ره تسا و  هتفر  ناتـسرپ  تب  همه  ناطیـش و  ترایز  هب  ییوگ  وا ، گرم  زا  سپ  هچ  وا و  یناگدنز  نامز  رد  هچ  دورب ، اهنآ  رادید  هب 
«. تسا هدناسر  يرای  نایفسوبا  هیواعم و  دیزی و  نوچ  ینادیلپ  هب  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، کمک  نانآ  هب  مه  سک 

ببـس هک  درک  حرطم  یـشسرپ  تشاد ، یهاگآ  نآ  زا  ماما  هک  يا  هزیگنا  اـب  نارـضاح  زا  یکی  دیـسر ، اـجنیا  هب  ماـما  نانخـس  یتقو 
»؟ دنشاب هتشاد  رارقا  امش  قوقح  هب  نانآ  هک  تسا  یلاح  رد  اه  هتفگ  نیا  ایآ  : » دیسرپ وا  .دش  ناشیا  یتحاران 
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: دومرف تسیرگن و  وا  هب  يدنت  اب  ماما 

ام نعل  نعط و  نیرفن و  لومشم  نینچ  نیا  زگره  دشاب ، هتـشاد  فارتعا  ام  قوقح  هب  سک  ره  هک  نادب  شـسرپ ! نیا  زا  رادرب  تسد  »
یمامت هک  ارچ  دـننایفوص ؛ هفیاط  نیرت  تسپ  دـنراد ) فارتعا  زین  ام  قوقح  هب  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  لامعا  نیا  هک  نانآ   ) .دوش یمن 
شوماخ رد  یعس  هک  دنتسه  اه  نیمه  .دنمالسا  تما  ناینارـصن  نایدوهی و  اهنآ  .تسادج  ام  زا  زین  ناشهار  دنفلاخم و  ام  اب  نایفوص 

(9 «) .دنشاب دونشخان  نارفاک  هک  دنچ  ره  دنابات  دهاوخ  لماک  روط  هب  ناگمه  رب  ار  شرون  دنوادخ  یلو  دنراد ، یهلا  رون  ندرک 

هیفقاو ج )

هتفریذپن و ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تماما  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  نارود  ياه  هقرف  رگید  زا  هیفقاو » »
يربهر تماما و  رد  هدش و  همئا  يریذپ  تیالو  رد  فقوتم  مالـسلا ، هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ناشیا ، یمارگ  ردپ  تداهـش  زا  سپ 

زا ار  مدرم  یتح  ناماما ، لباقم  رد  يریگ  عضوم  مالسلا و  هیلع  مظاک  ماما  زا  سپ  ناماما  راکنا  اب  نانآ  .دندش  ییاتسیا  راچد  هعماج 
ییورایور هب  تسد  ناـنآ  اـب  دوخ  ییاوشیپ  تماـما و  هاـگیاج  تاـبثا  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  .دـندرک  عنم  ناـشیا  يوریپ 

هراب نیا  رد  .دناسانـشب  مدرم  هب  ار  نانآ  اـت  درک  دوخ  نیرفن  نعل و  لومـشم  ناـیفوص ، تـالغ و  ناـس  هب  زین  ار  ناـنآ  دز و  یگنهرف 
قح و زا  هیفقاو )  ) هروـطمم هک  مناد  یم  نم  موـش ! تیادـف  : » دـسیون یم  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هب  يا  هماـن  رد  هبقع » نب  میهاربا  »
و ( 10) داد تبثم  خـساپ  مامت  تحارـص  اب  ماما  منک »؟ نیرفن  ار  نانآ  میاهزامن  تونق  رد  مراد  هزاجا  اـیآ  دـننک ، یم  يرود  تقیقح 

هدهع رب  ینئاطب » هزمح  یبا  نب  یلع   » ار هورگ  نیا  یگدرکرـس  .دندیـشک  نالطب  طخ  نانآ  هدـننک  هارمگ  ياه  هشیدـنا  رب  هنوگ  نیا 
هناشن هب  هدرک و  يراددوخ  ماما  هب  یمالـسا  ياه  تایلام  تخادرپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تماما  نامز  زا  هک  تشاد 

هیلع يداه  ماما  رـصع  ات  ناـنچ  مه  ار  دوخ  هّیور  اـهنآ  .دز  یم  تسد  لـیبق  نیا  زا  ییاـهراتفر  هب  ناـشیا ، تیحالـص  در  تفلاـخم و 
ور وا  هب  تفای ، يرادیب  تیاده و  لباق  ار  وا  نوچ  دید و  ار  يرصب » نسحلاوبا   » مان هب  نانآ ، زا  یکی  ماما  يزور  .دنداد  همادا  مالسلا 
رب فرژ  يرثا  يو  رد  ناشیا  يازف  حور  نخـس  ییآ »؟ دوخ  هب  هک  هدیـسرن  نآ  نامز  اـیآ  : » دومرف وا  هب  هلمج  کـی  رد  طـقف  درک و 

(11) .دیدرگ وا  يرادیب  هیور و  رییغت  ببس  داهن و  ياج 
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هیمّسجم د )

تادّرجم و كرد  زا  دنتـشاد و  نید  زا  ییادتبا  یحطـس و  رایـسب  ییاه  تشادرب  نانآ  .تسا  مسج  دنوادخ  دنتـشادنپ  یم  هورگ  نیا 
زا جراخ  هک  ار  یتسه  قیاقح  زا  يرایسب  هراومه  ور ، نیا  زا  .دندوب  ناوتان  رایسب  تسا ، جراخ  هدام  مسج و  هرطیـس  زا  هک  ییاهزیچ 
رد ناش  هیوسکی  يودب و  ياه  هشیدـنا  اهنآ و  مک  مک  .دندیـشک  یم  نییاپ  هّدام  ملاع  ات  ار  نآ  ای  دـندرک  یم  راکنا  دوب ، هدام  هریاد 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  هب  ربخ  .داد  رارق  دوخ  ینیب  هتوک  يرگن و  یحطـس  ریثأت  تحت  زین  ار  نانآ  دیاقع  درک و  خوسر  نایعیـش  نیب 
زا دناسر و  ماما  ضرع  هب  ار  نانآ  فرحنم  دیاقع  يا ، همان  رد  ینادمه » نب  میهاربا   » .دندرک فیلکت  بسک  ماما  زا  نایعیش  دیـسر و 

تحت هک  دنا  هدش  ادیپ  يدارفا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  نایعیش و  نیب  رد  هک  تشون  ماما  هب  وا  .تساوخ  ییامنهار  ناشیا 
بان بتکم  مایپ  ندش  نشور  يارب  وا  خـساپ  رد  ماما  .تسا  مسج  دـنوادخ  هک  دـنرادنپ  یم  دـنا و  هتفرگ  رارق  چوپ  دـیاقع  نیا  ریثأت 
هنوـگ نیا  زگره  درادـن ! يزرم  دـح و  چـیه  هک  ییادـخ  نآ  تسا  هزنم  كاـپ و  : » تشاـگن هنیمز  نیا  رد  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها 

(12 «.) تساناد ياونش  وا  درادن و  يدننام  لثم و  چیه  دوش ، یمن  فیصوت 

تیؤر هب  نادنمرواب  ه )

اب دنوادخ  هک  دندوب  هدیقع  نیا  رب  اهنآ  یتح  .دید  دـنهاوخ  زیخاتـسر  زور  رد  ار  دـنوادخ  دنتـشادنپ  یم  هک  دـندوب  یهورگ  هرعاشا 
: تشون خساپ  رد  ماما  .دنتساوخ  حیضوت  هتشون و  همان  ماما  هب  هورگ  نیا  هرابرد  نایعیش  .تسا  ندید  لباق  يدام  مشچ  نیمه 
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هک دریگ  تروص  یـساکعنا  یـش ء  امـش و  مشچ  نیب  دـیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .تسین  زیاـج  هجو  چـیه  هب  هیرظن  نیا  هب  يدـنبیاپ  »
ناکما هنوگچ  دوشن ، رارقرب  طابترا  نیا  دـشابن و  نایم  رد  يرون  یـساکعنا و  رگا  لاـح  دریذـپ ؟ تروص  ندـید  دـشاب و  رون  لـماح 

رد هک  دنیبب  دوخ  مشچ  اب  دناوت  یم  ار  يزیچ  هدننیب  اریز  دراد ؛ دوجو  گرزب  یهابتشا  هیرظن  نیا  رد  دراد ؟ دوجو  یـش ء  نآ  ندید 
نتـسناد مسج  نآ ، همزال  دوب و  دـنهاوخ   ( مسج  ) مه ناسب  ود  ره  ندـش ، هدـید  تروص  رد  دـشاب و  يواسم  وا  دوخ  اب  ندوب ، مسج 

(13 «.) دنراد ریذپان  ییادج  يا  هطبار  دوخ  ياه  لولعم  اب  اه  تلع  هک  ارچ  تسادخ ؛

.درک مالعا  لطاب  زین  ار  هورگ  نیا  فرحنم  شودخم و  رکفت  ماما  بیترت ، نیدب 

یمالک هلاسر  ریرحت  . 2

هب ار  نآ  هک  تسا  یمالک  هلاسر  نتـشون  تاداقتعا ، هرتسگ  رد  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  یگنهرف  یملع -  ياه  شـالت  هلمج  زا 
نآرق و هرابرد  لدتسم  ياه  ثحب  داریا  اب  هلاسر ، نیا  رد  ماما  .تسا  هتشاگن  زاوها  یلاها  يداقتعا  تالکشم  هب  ییوگ  خساپ  هزیگنا 

رایـسب ینایب  اـب  تسا ، یمـالک  لـئاسم  نیرت  هدـیچیپ  زا  هک  ار  ضیوفت  ربج و  ثحبم  نآ ، هب  کـسمت  موزل  نیلقث و  یفرعم  ترتع و 
هلاسر نیا  زا  یـشخب  رد  .تسا  هدـیناسر  تابثا  هب  ِنیرمألا » َنیب  ُرمـألا   » ناونع اـب  ار  هیماـما  رظن  هدرک و  دـقن  حرطم و  اویـش  نشور و 

: تسا هدمآ 

ود نآ  نایم  تسا  یماقم  هکلب  ضیوفت ؛ هن  تسا و  ربج  هن  دومرف : هک  منک  یم  زاغآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  راتفگ  هب  هراب  نیا  رد  »
.دوخ راک  رب  یلعاف  کیرحت  هلیسو  يراوس و  بکرم  دننام  هشوت ، یفاک و  تلهم  يدازآ ، یتسردنت ، زا : تسا  ترابع  هک 

5045 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1668 

http://www.ghaemiyeh.com


زا یکی  يا  هدنب  رگا  سپ  .تسا  هدمآ  درگ  لضف  هدننک  عمج  بابسا  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  زیچ  جنپ  نیا  سپ 
هدیقع رد  مدرم  دومرف : هک  هدش  تیاور  نینچمه  ...تسا  طقاس  وا  زا  فیلکت  دوبمک ، یتساک و  نآ  ظاحل  هب  دـشاب ، هتـشادن  ار  اهنآ 
تسس شتردق  هطلس و  رد  ار  ادخ  نانآ  هک  تسا  هدش  هداهناو  اهنآ  هب  راک  هک  دنرادنپ  یم  يا  هتسد  دنوش : یم  میسقت  هتـسد  هس  هب 

هتخاس و روبجم  ینامرفان  هب  ار  ناگدنب  لجوزع  يادـخ  هک  دـنرادنپ  یم  رگید  يا  هتـسد  .دـنا  هتخادـنا  كاله  هب  ار  دوخ  هتـسناد و 
ار دوخ  كاله  ببـس  هک  دنراگنا  یم  رگمتـس  ار  دنوادخ  زین  اهنیا  .تسا  هدومرف  فلکم  دنرادن ، ار  شماجنا  ناوت  هچنآ  هب  ار  نانآ 

شیب یفیلکت  هدومرف و  فلکم  ناشناوت  هزادنا  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  هک  دندقتعم  رگید  يا  هتـسد  .دـنا  هدروآ  مهارف  هشیدـنا  نیا  اب 
هک دنهاوخب  شزرمآ  وا  زا  دننک ، دب  نوچ  دنیاتـسب و  ار  ادخ  دـنهد ، ماجنا  کین  راک  نوچ  اهنآ  .تسا  هداهنن  اهنآ  شود  رب  ناوت  زا 
رب دراد ، داقتعا  اهنآ  هب  تسا و  ضیوفت  ربج و  وریپ  سک  ره  هک  هداد  ربخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپ  .دنناگدیـسر  قح  هب  ناـنیا 

وریپ هک  یـسک  هک  مدرک  نایب  مداد و  حرـش  تساطخ ، راچد  دـشاب  دـقتعم  نادـب  سک  ره  هک  ار  يربج  نآ  نم  تسا و  قح  فالخ 
« ...تسا هیرظن  ود  نیا  نایم  ام  رظن  سپ  .تسا  لطاب  شوختسد  تسا ، يراذگاو 

ندوب هدوشگ  یتسردنت ، ریسفت  رد  هک  دزادرپ  یم  رگید  لاثم  جنپ  بلاق  رد  ضیوفت  ربج و  هلئـسم  رتشیب  یـسررب  هب  ترـضح  سپس 
تقد و تیاـهن  اـب  ینـالقع و  ياـه  لالدتـسا  نآرق و  تاـیآ  زا  يریگ  هرهب  اـب  دـنراد و  یم  ناـیب  هزیگنا  هشوـت و  تلهم ، تنـس  هار ،

یم حرطم  ینالقع  دنتـسم و  هداس ، رایـسب  ینایب  اـب  بلاـطم  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ؛ یم  یـسررب  فلتخم  ياـیاوز  زا  ار  نآ  هلـصوح ،
(14) .میبای یمن  مزال  ییاوتحم  راب  زا  یلاخ  ضرغ و  نودب  يرارکت ، ار  يا  هلمج  ندوب ، طوسبم  لماک و  نیع  رد  دنوش و 
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يداقتعا یملع و  ياه  هرظانم  . 3

، ریذپان لاوز  غورف و  رپ  یغارچ  نوچ  دـنا و  یهلا  شناد  ياه  هنیجنگ  تفرعم و  ناشوج  ياه  همـشچ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
ره رد  هدرب و  نیب  زا  ار  ینادان  یکیرات  دوخ ، رگنـشور  اویـش و  نایب  اب  نانآ  .دـننک  یم  نشور  دوخ  یناـشفا  وترپ  اـب  ار  ملع  يوسارف 

.دنتخاس یم  دیمون  ار  نازیتس  رون  دیما  نامز ،

دوب یملع  يوگ  تفگ  هرظانم و  ياه  هسلج  ییاپرب  لابند  هب  هراومه  یـسابع ، تلود  دـش ، هراشا  نادـب  زین  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه 
زین مالسلا  هیلع  يداه  ماما  تماما  نارود  ات  دنور  نیا  دیسر و  دوخ  جوا  هب  یـسابع  نومأم  نامز  رد  اه  هسلج  هنوگ  نیا  يرارقرب  هک 
نانآ تماما  یتح  شناد و  ندرب  لاؤس  ریز  ناماما و  یملع  هرهچ  نتـسکش  مه  رد  يارب  رادـفده  سلاـجم  نیا  ییاـپرب  .تفاـی  همادا 

؛ دش یم  زین  نانآ  تحاضف  ییاوسر و  بجوم  هکلب  دندیسر ، یمن  شیوخ  دوصقم  هب  اهنت  هن  نانآ  راک ، نیا  اب  هتبلا  .دش  یم  لیکشت 
هرهب یمالسا  لیصا  گنهرف  رشن  یمومع و  ناهذا  ندرک  نشور  يارب  تصرف  نیا  زا  تفرعم ، شناد و  نایاوشیپ  گرزب  نآ  هک  ارچ 

نـشور زا  نایعیـش ، اب  ناشیا  ياه  تاقالم  دیدش  لرتنک  ماما و  نتفرگ  رظن  ریز  اب  ات  دیـشوک  یم  یـسابع  تلود  .دندرک  یم  يرادرب 
اب ضقانت  رد  یملع  ياه  تسـشن  ییاپرب  یلو  دریگب ، ار  گرزب  همـشچرس  نیا  ناضیف  يولج  دنک و  يریگولج  یمدرم  راکفا  ندـش 

نارادمدرـس يوس  زا  ضقانتم  تسایـس  نیا  يریگ  یپ  .تخاس  یم  هدوهیب  ار  نایـسابع  ياه  شالت  مامت  دـمآ و  یم  رب  تسایـس  نیا 
.دوب دوخ  نیعم  فادها  ربارب  رد  نانآ  يرکف  ياه  تسب  نب  ییوج و  هراچ  رد  ییاسران  يدمآراکان ، يرکف ، هتوک  زا  یکاح  قافن ،
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یتسشن ات  دناوخ  تمدخ  هب  ار  تیّکـس » نبا   » و مثکا » نب  ییحی   » ياه مان  هب  نادنمـشناد  زا  نت  ود  روظنم ، نیا  يارب  یـسابع  لکوتم 
تیّکـس نبا  زا  لـکوتم  دوـب ، هدـش  هداد  بیترت  روـظنم  نیا  هب  هک  یتسـشن  رد  .دـنهد  بیترت  مالـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماـما  اـب  یملع 
نارامیب يافش  اب  مالسلا  هیلع  یسیع  دش ، هتخیگنا  رب  اصع  اب  یسوم  ارچ  : » دیسرپ زین  وا  .دنک  حرطم  ار  دوخ  ياه  شسرپ  ات  تساوخ 

»؟ ریشمش نآرق و  اب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  دمحم  ناگدرم و  ندرک  هدنز  و 

هتفرگ رارق  وداج  ریثأت  تحت  مدرم  هک  دـش  هتخیگنا  رب  يا  هرود  رد  اضیب  دـی  اصع و  اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  : » دومرف خـساپ  رد  ماـما 
هیلع یـسیع  .دزاس  مامت  ناشیارب  ار  تجح  دربب و  نیب  زا  ار  ناـشیوداج  هک  دروآ  يا  هزجعم  ناـشیارب  روظنم  نیمه  هب  زین  وا  .دـندوب 
ياه تفرشیپ  یکشزپ و  نامز  نآ  رد  اریز  دش ، هتخیگنا  رب  ناگدرم  ندرک  هدنز  اب  نامرد و  نودب  صاخ و  نارامیب  يافش  اب  مالسلا 

دمحم .داد  یم  افـش  ار  نامرد  یب  ناراـمیب  درک و  یم  هدـنز  ار  ناـگدرم  ادـخ ، ناـمرف  هب  وا  دوب و  هدرک  هدز  تفگـش  ار  مدرم  نآ ،
.درک یم  ینارمکح  مدرم  هشیدنا  رب  ریشمش  رعـش و  هک  دش  هتخیگنا  رب  يا  هرود  رد  ریـشمش  نآرق و  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
مامت اهنآ  رب  ار  تجح  دـناسر و  نانآ  هب  ار  ادـخ  مایپ  تشگ و  هریچ  ناشریـشمش  رعـش و  رب  هدـنرب  ریـشمش  هدـنبات و  نآرق  اـب  زین  وا 

«. دومرف

تجح نونکا  : » تفگ درک و  نایب  ار  اوتحم  یب  یـشسرپ  يراچان  يور  زا  تیکـس  نبا  .دوب  هدـننک  عناق  نشور و  رایـسب  ماما ، خـساپ 
غورد ادخ  هب  هک  نآ  دـبای  یم  رد  یبوخ  هب  هک  لقع  : » دومرف دز و  نمـشد  نابز  رب  یـشوماخ  رهم  هیانک ، اب  زین  ماما  تسیچ »؟ ادـخ 

ار مثکا  نب  ییحی  مشخ  هداس ، شسرپ  کی  اب  طقف  مه  نآ  هاتوک و  يوگ  تفگ  نیا  رد  تیکس  نبا  تسکش  دوش .» یم  اوسر  ددنب ،
نوریب يذغاک  سپس  تسا .» تغل  رعش و  وحن و  نیشن  مه  وا  راک !؟ هچ  هرظانم  هب  ار  تیکـس  نبا  : » تفگ یتحاران  اب  وا  .تخیگنا  رب 

وا ياه  شسرپ  ( 15) .تساوخ بوتکم  روط  هب  ماـما  زا  ار  خـساپ  دوب و  هدرک  حرطم  ار  يا  هدـنکارپ  ياـه  شـسرپ  نآ  رد  هک  دروآ 
درکلمع هرابرد  یلئاسم  حبـص و  زامن  ندـناوخ  دـنلب  لیلد  یثنخ ، ماکحا  نز ، یهاوگ  نآرق ، تاـیآ  یخرب  ریـسفت  لـیوأت و  هراـبرد 

هاگیاج تابثا  رب  نوزفا  دومرف و  خـساپ  يو  ياه  شـسرپ  هب  لامک  تفارظ و  تقد ، تیاهن  اب  ماما  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 
رد ار  مالسا  یعقاو  فراعم  میقتـسم ، ریغ  تروص  هب  تفگ و  خساپ  نایعیـش  يارب  ار  لکـشم  هدیچیپ و  شـسرپ  هدزیـس  دوخ ، یملع 

نیا نایاپ  رد  مثکا  نب  ییحی  هک  دوب  قیقد  هدـنبوک و  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  ياـه  خـساپ  .داد  رارق  ناگدـنهاوخ  راـیتخا 
؛ دوش شسرپ  يرگید  هلئسم  هرابرد  وا  زا  هک  تسین  راوازـس  رگید  اه  شـسرپ  نیا  هسلج و  نیا  زا  سپ  : » تفگ لکوتم  هب  ییورایور 

رتشیب ندش  راکـشآ  بجوم  و   ( دمآ رب  اهنآ  همه  هب  ییوگ  خساپ  هدهع  زا  وا  و   ) درادن دوجو  اهنیا  زا  رت  هدیچیپ  يا  هلئـسم  چیه  اریز 
(16 «.) دش دهاوخ  نایعیش  تیوقت  بجوم  وا ، یملع  بتارم 
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ینید ياه  ههبش  عفر  . 4

، دـش یم  حرطم  نید  هزوح  رد  نارود  نآ  عجرم  ياـه  هقرف  رودزم و  نادنمـشناد  يوـس  زا  هک  ینـالک  درخ و  ياـه  ههبـش  رب  نوزفا 
هشیدنا نآ ، يزیگنا  هنتف  هنماد  هک  دومن  یم  خر  یهاگ  دنچ  زا  ره  مالسا ، ییانب  ریز  نیداینب و  لئاسم  رس  رب  گرزب  ياه  شکمشک 

ندوب قولخم  عوضوم  اه ، ییوج  هنتف  نیا  نیرت  گرزب  زا  یکی  .تفرگ  یم  رب  رد  ار  نایعیـش  هاـگ  ناناملـسم و  زا  يا  هدرتسگ  رـشق 
ناج نآ ، هب  هدیقع  تهج  هب  هک  ییاه  ناسنا  رایـسب  هچ  دوب و  هتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناناملـسم  هشیدـنا  اه  تدـم  هک  دوب  نآرق 

تدـش هب  ار  ناش  ناـفلاخم  دوخ ، هاوخلد  خـساپ  نتفاـین  شـسرپ و  نیا  نتخاـس  حرطم  اـب  یـسابع  ياـفلخ  دـنداد ! تسد  زا  ار  دوخ 
مه راب  کی  دوب و  یـسابع  تلود  نافلاخم  زا  هک  درب  مان  ناوت  یم  ار  یعازخ » رـصن  نب  دـمحا   » هتـسد نیا  زا  .دـندرک  یم  بوکرس 

نآرق ایآ  هک  شـسرپ  نیا  حرط  اب  وا  نتـشادرب  نایم  زا  يارب  زین  هفیلخ  .دنام  ماجرفان  یلو  دیـشک ، ار  یـسابع  هفیلخ  قثاو ، لتق  هشقن 
، يداقتعا لئاسم  رگید  هنیمز و  نیا  رد  نوگانوگ  ياه  شـسرپ  نایب  زا  سپ  درک و  زاغآ  ار  وا  بوکرـس  همانرب  هن ، اـی  تسا  قولخم 

تسد دوبن ، نآرق  قلخ  هب  دقتعم  هک  ار  رـصن  نب  دمحا  قثاو ، ( 17) .تشادرب نایم  زا  ار  وا  دروآ و  گنچ  هب  يو  لتق  يارب  يا  هناـهب 
روتـسد دز و  ار  وا  ندرگ  تفای ، یهاگآ  وا  هدـیقع  زا  هک  یماگنه  .دیـسرپ  نآرق  قلخ  هرابرد  وا  زا  دروآ و  ارماس  هب  دادـغب  زا  هتـسب 

رـس نیا  : » دوب هدش  هتـشون  نآ  رب  هک  دنتخیوآ  وا  شوگ  هب  يا  هگرب  دـننک و  نازیوآ  ارماس  رد  ار  شندـب  دادـغب و  رد  ار  شرـس  داد 
(18 !«) تسین دنوادخ  هیبشت  یفن  نآرق و  قلخ  هب  دقتعم  هک  تسا  رصن  نب  دمحا 

5049 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1672 

http://www.ghaemiyeh.com


یم یلاـعت  يراـب  تافـص  زا  ار  نآ  دنتـسناد و  یم  قوـلخم  ثداـح و  ار  میرک  نآرق  دـنراد ، لـقع  هب  یطارفا  یـشیارگ  هـک  هلزتـعم 
هک شکمـشک  نیا  ياه  هقرج  .دنتـسناد  قولخمریغ  میدـق و  ار  نآرق  هتـساخرب و  تفلاخم  هب  هرعاشا  اـهنآ ، ربارب  رد  یلو  دـندرمش ،

رـصع رد  یمـالک  بتکم  ود  نیا  شیادـیپ  اـب  دـیدرگ و  زاـغآ  ناـیوما  تموکح  رخاوا  زا  دوب ، ضیوـفت  اـی  ربـج  هیرظن  زا  هتـساخرب 
ییارگربج هرعاشا و  رظن  رب  يرایـسب  بصعت  دـیدش و  شیارگ  یـسابع  نانارمکح  نومأم ، زا  شیپ  ات  .دیـسر  دوخ  جوا  هب  نایـسابع 

هلزتعم و نافلاخم  تشگرب و  قرو  نومأم ، ندیـسر  تموکح  هب  اب  .دندرک  یم  بوکرـس  هجنکـش و  تدش  هب  ار  نایلزتعم  دنتـشاد و 
دندرک يوریپ  وا  زا  یـسابع  يافلخ  زین  نومأم  زا  سپ  دندش ! یم  كاپ  راگزور  هنحـص  زا  نوگانوگ  ياه  هبرح  اب  نآرق  قلخ  هیرظن 

.دنتشاد یمرب  نایم  زا  ای  دندرک  یم  هجنکش  دندوبن ، دنبیاپ  هلزتعم  دیاقع  هب  هک  ار  یناسک  و 

رد دـندوب ! نایلزتعم  ارجام ، نیا  ناینابرق  راب  نیا  تسویپ و  هرعاشا  دـیاقع  هب  هرابود  تفای ، تسد  تموکح  هب  لـکوتم  هک  یماـگنه 
ندرمش تعدب  اب  دش و  هصرع  دراو  یمالسا ، هشیدنا  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  يداقتعا ، ياه  یگدز  بوشآ  نیا  راد  ریگ و 
دادـغب رد  دوخ  ناوریپ  ناـهذا  ریونت  يارب  ناـشیا  .درک  میـسرت  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  یمالـسا  باـن  بتکم  ریـس  طـخ  اـه ، ثحب  نیا 

: تشون

نیرت گرزب  تروـص  نیا  رد  هک  دراد  هاـنپ  رد  راـگزور  نیا  ياـه  هنتف  زا  ار  اـم  راـگدرورپ  .زرورهم  رگـشیاشخب  دـنوادخ  ماـن  هـب  »
نم رظن  .دش  دهاوخن  یـسک  درواتـسد  یتخبدب  يدوبان و  زج  يزیچ  نآ ، ریغ  رد  هک  تسا  هدـیناسر  ماجنا  هب  ام  ربارب  رد  ار  تمحرم 

تعدـب نیا  هانگ  رد  هک  تسین  شیب  یتعدـب  نآ  هک  تسا  نیا  هتفرگ ، رد  نآرق  ندوبن ) ای  ندوب  قولخم   ) رـس رب  هک  یلادـج  هرابرد 
یمن تسد  نآ  عقاو  هب  و   ) تشاد دهاوخن  رب  رد  يدوس  هدننک  شسرپ  يارب  هک  ارچ  دنناسکی ؛ ود  ره  هدنهد ، خساپ  هدننک و  شسرپ 
انامه .دنام  دـهاوخن  یقاب  تسا ، جراخ  وا  كرد  مهف و  زا  هک  یعوضوم  حرط  زا  یـشان  یجنر  زج  زین  هدـنهد  خـساپ  يارب  و  دـبای )

نآ رب  ناتدوخ  شیپ  زا  سپ  .تسا  گرزب  دنوادخ  مالک  زین  نآرق  .دنتسه  شناگدیرفآ  همه  وا ، زج  درادن و  دوجو  ادخ  زج  یقلاخ 
یناسک نانآ  دومرف : هک  دـهد  رارق  هیآ  نیا  دارفا  رامـش  رد  ار  ام  امـش و  دـنوادخ  دوب و  دـیهاوخ  ناهارمگ  زا  هک  دـیهدن  رارق  یمان 

(19 «.) دنتشحو رد  تخس  ازج  زور  زا  دنسرت و  یم  شیوخ  يادخ  زا  ناهن  رد  هک  دنتسه 
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اضر ماما  زا  هک  دوب  هدش  هدیسرپ  ناماما  زا  زین  رت  شیپ  شـسرپ  نیا  ( 20) .دندروآ نوریب  يرکف  یگتفشآ  زا  ار  نایعیش  هنوگ  نیا  و 
یعـضوم نییبت  اب  ماما  بیترت ، نیدـب  ( 21 !«) سب نیمه و  تسادـخ ، مالک  نآرق  : » داد خـساپ  هناعطاق  ماـما  دندیـسرپ و  مالـسلا  هیلع 

هتشاد رذح  رب  درادن ، رب  رد  يا  هرمث  هک  ییاه  لدج  ثحب و  هنوگ  نیا  رد  شواک  زا  ار  نایعیش  ثحب ، نیا  رد  هنارگنشور  یلوصا و 
.دنا هدرک  نایب  ار  دوخ  رظن  و 

: اه تشون  یپ 

ص 216. ج 3 ، 1333 ش ، ریبکریما ، یتاعوبطم  هسسؤم  نارهت ، مالسا ، ندمت  خیرات  نادیز ، یجرج  ( 1

.نامه ( 2

مالسلا 237. هیلع  ص  نامه ، ( 3

ص 468. 1408 ق ، لوا ، پاچ  ءاوضالا ، راد  توریب ، مالسلا ، هیلع  يداهلا  یلع  مامالا  هایح  یشرق ، فیرش  رقاب  ( 4

.درف دوخ  يدام  ندب  زا  ریغ  يدبلاک  رد  ناگدرم  حاورا  لولح  ( 5

1348 دهشم ، هاگشناد  دهشم ، یشک ، لاجر  یسوطلا ، نسح  نب  دمحم  رفعج  ابا  ص 469 ؛ مالسلا ، هیلع  يداهلا  یلع  مامالاهایح  ( 6
ص 520. ش ،

ص 555. ج 18 ، ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  نسح  نب  دمحم  ( 7

ص 518. یشک ، لاجر  ( 8

ص 58. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، سابع  خیش  ( 9

ص 460. یشک ، لاجر  ( 10

ج 1403 ق ، موس ، پاچ  توریب ، ییوخلا ، هللا  هیآ  تاروشنم  هاورلا ، تاقبط  یف  ثیدـحلا  لاجر  مجعم  ییوخ ، مساقلاوبا  دیـس  ( 11
ص 259. ، 1

ص 100. هروص ، میسجت و  باب  ق ، 1378 ه .  قودصلا ، هبتکم  نارهت ، دیحوتلا ، قودص ، خیش  ( 12

ص 486. ج 2 ، 1416 ق ، مود ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  مق ، جاجتحالا ، یسربطلا ، بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  ( 13
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ص 496. 1384 ق ، هیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت ، لوقعلا ، فحت  یناّرحلا ، هبعش  نبا  ( 14

ص 164. ج 50 ، 1403 ق ، هلاسرلا ، هسسؤم  توریب ، راونالا ، راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 15

.نامه ( 16

ص 134. ج 9 ، ات ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  عئاور  توریب ، يربط ، خیرات  يربط ، ریرج  نب  دمحم  ( 17

ص 134. ج 9 ، يربط ، خیرات  ص 384 ؛ 1406 ق ، لوا ، پاچ  ملقلا ، راد  توریب ، ءافلخلا ، خیرات  یطویسلا ، نیدلا  لالج  ( 18

.49 ءایبنا ، ( 19

ص 223. دیحوتلا ، ( 20

نامه ( 21

مالسلا هیلع  يداه  ماما  دیعبت  لماوع 

هراشا

يرثوک سابع  : هدنسیون

مالسلا هیلع  يداه  ماما  دیعبت  لماوع 

تـسیب راچان  هب  دـش و  راضحا  ارماس  هب  لکوتم  يوس  زا  شیوخ ، تماـما  نارود  زا  لاـس  هدزیـس  ندرک  يرپس  زا  سپ  يداـه  ماـما   
، دوش دیعبت  ارماس  هب  وا  ات  دش  ببـس  یلماوع  هچ  هکنیا  .دـیزگ  تماقا  ارماس  رد  ( 2) لاس هدزون  ای  هدزای  یخرب  هدـیقع  هب  و  ( 1) لاس

.مینک یم  یسررب  ار  نآ  هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  یعوضوم 

(ع) ماما یعامتجا  ذوفن 

ياـه هیاـپ  هراومه  رگمتـس  ياـفلخ  هک  دوب  یلماـع  دوـخ  نیا  دـندرک و  یم  تموـکح  اـه  بلق  رب  راـشف ، اوزنا و  نارود  رد  ناـماما 
هک ییوت  تفگ : وا  هب  دـید ، هبعک  رانک  ار  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  متفه  ياوشیپ  نوراه ، يزور  .دـننادب  لزلزتم  ار  دوخ  تموکح 

؟ دننیزگ یمرب  ییاوشیپ  هب  ار  وت  دننک و  یم  تعیب  وت  اب  یناهنپ  مدرم 

(3 «.) اه ندب  رب  وت  منک و  یم  تموکح  مدرم  ياه  لد  رب  نم  موسجلا ؛ ماما  تنا  بولقلا و  ماما  انَا  : » دومرف ماما 

يونعم ذوفن  زا  ییاه  هولج 

زا مورب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هب  متفرگ  میمـصت  دـندروآ ، ارماس  هب  ار  (ع ) يداه ماما  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  فلد  یبا  نب  رقص 
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.موش دراو  داد  روتـسد  دید ، ارم  یقاّزر  نوچ  .دوب  سوبحم  یـسابع ، لکوتم  نابرد  یقاّزر ، دزن  رد  ترـضح  نآ  .موش  ایوج  وا  لاح 
ارم تسا  نکمم  مدرک ، هابتـشا  متفگ : دوخ  اب  .مدـش  ناـساره  یلو  دـناشن ، ارم  .تسا  ریخ  متفگ : يا ؟ هدـمآ  راـک  هچ  يارب  دیـسرپ :
دوخ ماـما  زا  ربـخ  هک  يا  هدـمآ  اـیوگ  تفگ : دـش ، توـلخ  سلجم  داد و  ماـجنا  ار  مدرم  راـک  یقازر  هکنآ  زا  سپ  .دـنک  ریگتـسد 

داقتعا رب  زین  نم  هک  سرتن  .تسا  ّقحرب  وت  يالوم  وش ، تکاس  تفگ : .تسا  هفیلخ  نم  يـالوم  تسیک ؟ نم  يـالوم  متفگ : .يریگب 
شمالغ هب  .یلب  متفگ : يورب ؟ وا  دزن  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : سپـس  .متفگ  ساپـس  دمح و  ار  ادـخ  .مناد  یم  ماما  ار  وا  متـسه و  وت 

هک مدید  ار  ترـضح  مدیـسر ، (ع ) ماما تمدخ  هب  نوچ  .درگرب  راذـگب و  تسا ، نادـنز  رد  هک  يولع  درم  دزن  ار  درف  نیا  هک  تفگ 
؟ يا هدمآ  هچ  يارب  دیـسرپ : ماما  .متـسشن  .نیـشنب  دومرف : .مدرک  مالـس  .تسا  هدش  رفح  يربق  شربارب  رد  هتـسشن و  يریـصح  يور 

اهزور نیا  رد  هک  شابم  نایرگ  دومرف : ترـضح  .مدـش  نایرگ  داتفا ، ربق  رب  نم  رظن  نوچ  .مریگب  يربخ  تلاوحا  زا  ما  هدـمآ  متفگ :
باوج (ع ) ماما .مدیـسرپ  مکیداعتف » ماّیالا  اوداعتال   » ثیدح يانعم  زا  هاگ  نآ  .هللادـمحلا  متفگ : .دـسر  یمن  نم  هب  یبیـسآ  ناشیا  زا 

(4) .دنناسرب وت  هب  یِتیذا  هک  تسا  نآ  میب  هک  ور  نوریب  نک و  عادو  دومرف : سپس  تفگ 
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هنیدم لها  مدـش ، دراو  هنیدـم  هب  نوچ  دـیوگ : یم  يو  .دربب  ارماس  هب  هنیدـم  زا  ار  (ع ) يداه ماما  تشاد  تیرومأم  همثره  نب  ییحی 
مرادن ترضح  هب  ندز  همدص  دصق  نم  هک  مدروخ  دنگوس  نانآ  يارب  .مدوب  هدینشن  ار  نآ  دننام  هک  نانچ  دنتشادرب ؛ دایرف  گناب و 

، میدیـسر دادغب  هب  هکنآ  زا  سپ  .دننک  هدامآ  ار  ارماس  هب  تکرح  تامدقم  متـساوخ  ترـضح  زا  .مدرک  مارآ  ار  نانآ  قیرط  نیدب  و 
یلع ماما  ینعی   ) درم نیا  ییحی ! يا  تفگ : دید ، ارم  نوچ  .دوب  دادـغب  یلاو  وا  .متفر  يرطاط  میهاربا  نبا  قاحـسا  ندـید  هب  زاغآ  رد 

(ص) ادخ لوسر  وت  نمـشد  هاوخنوخ و  هک  نادـب  ینک ، بیغرت  کیرحت و  وا  نتـشک  هب  ار  لکوتم  رگا  .تسا  ربمایپ  رـسپ  (ع )) یقن
.مرادن غارس  وا  زا  يزیچ  یبوخ  یکین و  زج  نم  مسق ، ادخ  هب  متفگ : خساپ  رد  .دوب  دهاوخ 

.مدرک لقن  لّکوتم ، ذوفن  اب  نایرابرد  زا  یکرت ، فیصو  يارب  ار  نایرج  ارماس  رهش  هب  دورو  زا  سپ  میدرک ، تکرح  ارماس  يوس  هب 
.مدرک بّجعت  یکرت  فیصو  میهاربا و  نانخس  زا  .دوب  یهاوخ  وت  نآ  لوئـسم  دوش ، مک  وا  رـس  زا  وم  کی  رگا  تفگ : نم  هب  زین  وا 
(5) .تسا لئاق  مارتحا  وا  يارب  زین  لکوتم  مدید  .مدناسر  وا  عالطا  هب  ار  رفس  شرازگ  لکوتم ، اب  رادید  رابرد و  هب  دورو  زا  سپ 

نایم رد  یتح  (ع ) ماما تیبوبحم  نازیم  رگناشن  نیـشیپ  ثیدح  هک  نانچ  تسا ؛ هنیدم  رد  (ع ) ماما یمدرم  هاگیاپ  رگنایب  ثیدـح  نیا 
.تسا نایرابرد 

قاتـشم كاپ و  ياه  بلق  همه  رد  (ع ) ماما تینارون  عاعـش  تشاد و  هنیدم  قارع و  ياهزرم  زا  رتارف  يا  هرتسگ  (ع ) ماما يونعم  ذوفن 
ایاده و تاروذن و  سمخ و  لماش  هک  نآ  فارطا  مق و  زا  یلاوما  دنیوگ : یم  یحلط  دمحم  یمق و  دواد  نب  دـمحم  .تشاد  روضح 

اریز میدرگزاـب ؛ هک  داد  ربـخ  اـم  هب  دیـسر و  ماـما  کـیپ  هار  رد  .میدرک  یم  لـمح  (ع ) يداـه نسحلاوبا  ماـما  يارب  دوب ، تارهاوج 
ماما زور  دـنچ  زا  سپ  هکنآ  ات  میتشاد ؛ هگن  دوب ، نامدزن  هچنآ  میتشگزاـب و  مق  هب  .تسین  بساـنم  لاوما  نیا  لـیوحت  يارب  ّتیعقوم 
نیمه هب  ار  لاوما  اـم  .مینک  هناور  وا  يوس  هب  ناـبراس  نودـب  ار  اـهنآ  مینک و  راـب  دوب ، هداتـسرف  هک  ینارتـش  رب  ار  لاوما  داد  روتـسد 

رد مدید  .دیرگنب  دیا  هداتسرف  هک  یلاوما  هب  دومرف : میدیسر ، (ع ) ماما روضح  هب  هک  یتدم  زا  دعب  .میداتسرف  میدرک و  لمح  تیفیک 
(6) .تسا ظوفحم  لاح  نامه  هب  لاوما  ماما ، هناخ 
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لکوتم نارازگراک  شرازگ 

زاین هکم  هنیدم و  هب  رگا  تشون : لکوتم  هب  يا  همان  رد  دوب ، هکم  هنیدـم و  مرح  رد  زامن  هماقا  رب  تراظن  لوئـسم  هک  یـسابع  هحیرب 
(7) .تسا هدینادرگ  شیوخ  نامرف  عیطم  ار  هیحان  نیا  مدرم  رتشیب  وا  اریز  ربب ؛ نوریب  اجنآ  زا  ار  دمحم  نب  یلع  يراد ،

هک يا  هنوگ  هب  تشون ؛ لکوتم  هب  ترـضح  نآ  هیلع  يدایز  ياـه  هماـن  هک  تسا  يدرف  رگید  هنیدـم ، رادـنامرف  دـمّحم  نبا  هللادـبع 
ّتیذا و نم  هب  هنیدـم  رادـنامرف  هک  تشاد  موقرم  يا  همان  لکوتم  هب  (ع ) يداه ماما  ور ، نیا  زا  .تشگ  لکوتم  بضغ  مشخ و  ببس 

(8) .تسا ضحم  غورد  هتشون ، نم  هرابرد  هچنآ  دناسر و  یم  رازآ 

ناماما هاگیاج  زا  افلخ  یهاگآ 

دنتـسناد یم  یبوخ  هب  نانآ  .دوب  نایعیـش  دزن  ناماما  هژیو  هاگیاج  زا  سابع  ینب  يافلخ  یهاگآ  ارماس  هب  ماما  راـضحا  لـلع  زا  یکی 
تابثا و ار  رما  نیا  (ص ) ربمایپ زا  هدیسر  ثیداحا  تازجعم و  یلبق و  ماما  ّصن  دراد و  يروحم  شقن  ماما  هعیـش ، تاداقتعا  قبط  هک 
هب ار  نانآ  نوچ  دـنرخ و  یم  لد  ناج و  هب  ار  ماما  عضاوم  نانخـس و  نایعیـش ، هک  دـندوب  هاگآ  نانآ  نینچمه  .دزاـس  یم  صخـشم 
هب اـفلخ  ساـسا ، نیا  رب  .دـنناد  یم  هنابـصاغ  ار  ناـموصعم  زج  یناـسک  تفـالخ  دـنناد ، یم  اّربـم  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ریهطت  مکح 

نوچ .دـیبلط  ارم  یقیناود  رفعجوبا  یبش  همین  دـیوگ : یم  يزوج  نبا  لاثم ، ناونع  هب  .دنتـشاد  یـصاخ  تیـساّسح  لبق  ماما  نیـشناج 
تخادنا و نم  شیپ  ار  همان  .دناوخ  یم  دراد و  تسد  رد  يا  همان  دـنا و  هداهن  وا  شیپ  رد  یعمـش  هتـسشن و  یـسرک  رب  مدـید  متفر ،

هللاانا :) تفگ راب  هس  سپس  .تسا  هتشون  ار  (ع ) قداص رفعج  ماما  تافو  ربخ  هک  تسا  نامیلـس  نب  دمحم  همان  نیا  تفگ : تسیرگ و 
ار یـصاخ  درف  وا  رگا  هک  سیونب  تفگ : سپـس  دـش ؟! دـهاوخ  ادـیپ  اجک  رفعج  لـثم  هک : داد  همادا  هاـگ  نآ  و  نوعجار ) هیلا  اـنا  و 
، هفیلخ تسا : هدرک  یـصو  ار  رفن  نیدـنچ  هک  دیـسر  هماـن  باوـج  زور  دـنچ  زا  دـعب  .نزب  ندرگ  بلطب و  ار  وا  تسا ، هدرک  ّیـصو 

اهنیا تفگ : دناوخ ، ار  همان  روصنم  نوچ  .ار  یسوم  ردام  هدیمح  یسوم و  هللادبع و  دوخ  رـسپ  ود  هنیدم و  یلاو  نامیلـس ، نب  دمحم 
(9) .تشک ناوت  یمن  ار 
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، دندنکفا یم  نادنز  هب  ار  نانآ  ای  دنتفرگ : یم  یپ  ار  یفلتخم  ياه  شور  ناماما ، اب  هلباقم  يارب  بصاغ  يافلخ  هک  دوب  تهج  نیدب 
و (ع ) يداه ماما  دننامه  ای  دنداد ، یم  رارق  دوخ  دـهعتیالو  ار  وا  یتح  دـندناوخ و  یمارف  تفالخ  زکرم  هب  ار  وا  (ع ) اضر ماما  لثم  ای 

یم ماکان  نوچ  تیاهن  رد  .دنریگ  رارق  تبقارم  تحت  ًالماک  ات  دـندرک  یم  دـیعبت  دوخ  تموکح  زکرم  هب  ار  نانآ  (ع ) يرکـسع ماما 
.دندناسر یم  تداهش  هب  ار  نانآ  دندنام ،

یهار راوگرزب  نآ  هک  دـهاوخ  یم  دـسیون و  یم  ترـضح  هب  هنامرتحم  رهاـظ  هب  يا  هماـن  زیمآرکم  يدـنفرت  رد  لـکوتم  ور ، نیا  زا 
: تسا نینچ  نیا  همان  زا  یشخب  .دوش  اّرماس 

ماما هاپس و  هدنامرف  امش  روتسد  قبط  دنک ، یم  تیاعر  ار  امش  يدنواشیوخ  بتارم و  قح  تسا ، هاگآ  امـش  تلزنم  هب  نینمؤملاریما  »
 . ...مدرک رانکرب  دیتسه ، اّربم  نآ  زا  امش  هک  تسا  هداد  یشرازگ  هتشادن و  ساپ  ار  امش  قح  هک  ار  دمحم ، نبا  هللادبع  رهـش ، هعمج 

.تسا ناتدوخ  رایتخا  هب  رفـس  همانرب  .دینک  تکرح  ناتـسود  هداوناخ و  قاقتا  هب  دیناوت  یم  دیـشاب ، هفیلخ  رادـید  هب  دـنم  هقالع  رگا 
(10 «.) دوب دنهاوخ  امش  رادرب  نامرف  نانآ  دنشاب و  امش  هارمه  رفس  نیا  رد  يو  هارمه  نیرومأم  همثره و  نب  ییحی  دیشاب ، لیام  رگا 

یملع ياه  باتک  اعد و  نآرق و  زج  دـیوگ : یم  دـنک و  یم  شیتفت  ار  (ع ) ماـما لزنم  هنیدـم  هب  شدورو  زاـغآ  رد  همثره  نب  ییحی 
هارکا اب  ماما  هتبلا  .دوش  یم  راد  هدـهع  ارماس  يوس  هب  اـجنآ  زا  دادـغب و  اـت  ار  (ع ) ماـما اـب  یهارمه  سپـس  وا  .متفاـین  يرگید  يزیچ 

دادـغب و یلاو  اب  همثره  نب  ییحی  تاـقالم  ( 11 «.) مدـش ارماس  دراو  هارکا  اـب  نم  : » دومرف دوخ  هک  ناـنچ  دـنک ؛ یم  كرت  ار  هنیدـم 
.میدرک لقن  ار  نآ  هک  داد  خر  رفس  نیمه  رد  یکرت  فیصو 
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نادنمتـسم نایادـگ و  يارـس  ناوراـک  رد  ار  راوگرزب  نآ  ادـتبا  وا ، هب  تناـها  يارب  دـنوش و  یم  ارماـس  دراو  ترـضح  نآ  هکنیا  اـت 
(ع) يداه ماما  تمدخ  هب  مدـش و  ارماس  لخاد  يزور  دـیوگ : یم  دیعـس  نب  حـلاص  .دـنهد  یم  ياج  کیلاعّـصلا » ناخ   » هب فورعم 

نکسم ییاج  نینچ  رد  ار  امش  هک  يا  هنوگ  هب  دنراد ؛ وت  رون  نتخاس  شوماخ  رد  یعس  روما  همه  رد  ناراکمتس  نیا  متفگ : .مدیسر 
هطقن هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  نآ ، زا  سپ  تسا !؟ هیاپ  نیا  رد  ام  تلزنم  هب  وت  تفرعم  زونه  دیعس ! رسپ  يا  دومرف : ترـضح  .دنداد 

و دوب ، يراج  اه  غاب  ناـیم  رد  هک  مدـید  اـهرهن  و  نیحاـیر ، عاونا  هب  هتـسارآ  مدـید  ییاـه  ناتـسب  مدرک ، رظن  نوچ  .درک  هراـشا  يا 
ناوراک رد  ام  تسام و  يارب  اـهنیا  دومرف : ترـضح  سپ  .مدـش  ناریح  هرظنم  نیا  زا  مدرک و  هدـهاشم  ار  یتشهب  ناـملغ  ناـیروح و 

(12) .میتسین نایادگ  يارس 

زین شفیرـش  نفدـم  درک و  تماقا  اجنآ  رد  دوخ  هداوناخ  اب  دـیرخ و  ینارـصن » بوقعی  نب  لیلد   » زا ار  يا  هناخ  (ع ) ماـما نآ  زا  سپ 
(13) .تسا اج  نامه 

: اه تشون  یپ 

 

ص206. ج50 ، راونالاراحب ،  . 1

.يداه ماما  تداهش  رکذ  ص 384 ، لامالا ، یهتنم   . 2

.یمتیه رجح  نبا  ص 204 ، هقرحملا ، قعاوصلا   . 3

ص 123. رابخالا ، یناعم  زا  لقن  ص194 ، ج50 ، راونالاراحب ،  . 4

ص518. نایاوشیپ ، هریس  ص207 و 280 ؛ ج50 ، نامه ،  . 5

ص572. نایاوشیپ ، هریس  ص185 ؛ ج50 ، راونالاراحب ،  . 6

.ارماس ات  هنیدم  زا  يداه  ماما  تکرح  رد  مجنپ ، لصف  ص 377 ، لامالا ،  یهتنم  ص225 ؛ هیصولا ، تابثا   . 7

ص200. ج50 ، راونالاراحب ، ص313 و314 ؛ داشرالا ،  . 8
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ح13. یسوم ، نسحلا  یبا  یلع  صّنلا  هراشالا و  باب  ص310 ، ج1 ، یفاکلا ،  . 9

ص200 و201. ج50 ، راونالاراحب ، ص501 ؛ ج1 ، نامه ،  . 10

ص129. ج50 ، نامه ،  . 11

ص203. ج50 ، نامه ،  . 12

ص239. يداهلا ، ّیلع  مامالا  هایح   . 13

تما تیاده  رد  ع )  ) يداه ماما  شقن 

هراشا

یسبط داوج  دمحم  : هدنسیون

 * تما تیاده  رد  ع )  ) يداه ماما  شقن 

لامک تافـص  مامت  عماج  اهنآ  همه  هچ  رگا  دـشخب ؛ یم  تینیع  ار  اهنآ  باقلا  زا  یکی  یموصعم  ماـما  ره  یناـکم  یناـمز و  طـیارش 
.دنا هدوب  یناسنا 

يداه وا  یتسار  هب  هک  تسا  يداه  بقل  مه  نآ  هدوب و  رادروخرب  یـصاخ  شـشخرد  زا  بقل  کی  مهد  ماما  ناوارف  باقلا  ناـیم  زا 
رد (ع ) ماما روضح  خیرات  هب  دیاب  لاح  (. 1) دوب ادخ  يوس  هب  يداه  (ص ،) ادخ لوسر  هتفگ  هب  و  تلالض ، زا  ناهارمگ  يداه  تما ،

.مینک یبای  هشیر  اجنآ  رد  ار  بقل  نیا  هب  راهتشا  تلع  میدرگرب و  هنیدم 

ماـن هـب  یلحم  رد  هنیدــم  فارطا  رد  لاـس 212  رد  وا  .دیـسر  تماـما  هب  یکدوـک  نس  رد  هک  تسا  یماـما  نـیمود  (ع ) يداـه ماـما 
تشه رد  ( 3) يرجه لاس 220  رد  (ع ) یقت دمحم  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردپ  تداهـش  یپ  رد  دوشگ و  ناهج  هب  مشچ  ( 2) ایرص

.تفرگ هدهع  رب  ار  تما  تیاده  یگلاس 

ياه زور  نامه  زا  تهج ، نیدـب  دـمآ و  نارگ  تخـس و  رایـسب  یـسابع  نامکاح  هصاخ  تیب  لها  نانمـشد  رب  ترـضح  نآ  تماـما 
.دنتشاد تما  زا  ماما  يزاس  ادج  رد  یعس  نیتسخن 

نابنادنز تیاده  ماما و 

لد رد  ذوفن  هار  دـنهد و  رارق  نینهآ  راصح  رد  ار  يداه  ماما  یکدوک ، نارود  زا  هکنیا  زج  دنتـشادن ، يا  هراچ  سابع  ینب  ناـمکاح 
رد ار  وا  ماما ، تیبرت  میلعت و  هناهب  هب  ات  دنتفرگ  کمک  هنیدم  رهـش  نادنمـشناد  نیرت  ملاع  زا  تهج ، نیدب  .دـنریگب  ناشیا  زا  ار  اه 

یندم ملاع  نیا  هک  تشاذگ  رثا  وا  رب  نانچ  نآ  يداه  ماما  ینامز  كدنا  رد  اما  دنوش ، وا  اب  مدرم  طابترا  عنام  دننک و  ینادنز  ایرص 
.تفای داقتعا  يو  تماما  هب  تیاهن  رد  درک و  فارتعا  وا  تمظع  هب  يدینج ، هللادبع  مان  هب 
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لها زا  يا  هدع  هدمآ ، هنیدم  هب  جح  کسانم  يادا  زا  سپ  یجّخر  جرف  نب  رمع  (ع ،) داوج ماما  تلحر  زا  سپ  دسیون : یم  يدوعسم 
ینآرق شناد  بدا و  لامک و  لها  هک  يدرف  تفگ : اهنآ  هب  هدرک ، عمج  ار  (ص ) ادخ لوسر  تیب  لها  نانمـشد  نافلاخم و  هنیدم و 

میلعت تهج  ار  مالغ  نیا  ات  دشاب ، هتشادن  زین  ار  تیب  لها  تیالو  هک  دشاب  یسک  ًانمـض  .دینک  یفرعم  نم  هب  دشاب ، ملاع  ناوارف و  وا 
.منک عطق  وا  اب  ار  هضفار  سامت  هناهب ، نیا  هب  مرپسب و  وا  هب 

.دندرک یفرعم  وا  هب  تشاد ، یصاخ  يرترب  هنیدم  لها  رب  شناد  لضف و  رد  هک  ار  يدینج  هللادبع  مان  هب  يدنمشناد  نانآ 

نینچ يارب  ار  وا  دننامه  ناطلس  هک  دنامهف  وا  هب  زین  درک و  نییعت  وا  يارب  ناطلس  فرط  زا  ار  یقوقح  راضحا و  ار  وا  جرفلا  نب  رمع 
.تسا هدرک  باختنا  يراک 

یم ماما  يور  هب  ار  برد  ماگنه  بش  دوب و  ایرـص  رد  عقاو  یخاک  رد  (ع ) يداه ماـما  هارمه  مزـالم و  هتـسویپ  يدـینج  دـیوگ : يو 
.دندوب هدش  مورحم  وا  نانخس  ندینش  زا  ترضح  ناوریپ  هک  يا  هنوگ  هب  درب ؛ یم  دوخ  هارمه  ار  نآ  ياه  دیلک  تسب و 

یم هچ  يا ، هتفرگ  هدهع  هب  ار  شتیبرت  هک  یمـشاه  مالغ  نآ  متفگ : وا  هب  .مدید  ار  يدینج  درم  هعمج  زور  دیوگ : دیعـس  نب  دمحم 
؟ دیوگ

زا رتاناد  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  ییوگ !؟ یمن  یمـشاه  خیـش  ییوگ و  یم  كدوک  تفگ : درک و  نم  هب  يدـنت  هاگن  وا 
.هن متفگ : يراد ؟ غارس  هنیدم  رد  نم 

دهد یم  خساپ  نم  هب  يا  هنوگ  هب  اّما  ما ، هدرک  يرایـسب  شالت  مدوخ  رظن  هب  میوگ و  یم  وا  هب  ینخـس  هاگ  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ :
.مرب یم  هرهب  وا  زا  نم  دنگوس ، ادخ  هب  هک  یلاح  رد  مزومآ ، یم  وا  هب  نم  هک  دننک  یم  نامگ  زین  مدرم  .منک  یم  هدافتسا  وا  زا  هک 
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راهظا مدیسرپ و  ترضح  نآ  لاح  زا  مدرک و  تاقالم  ار  وا  يرگید  تقو  رد  متفرگ و  هدینـشن  ار  وا  نخـس  دیوگ : دیعـس  نب  دمحم 
يور درف  نیرتهب  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  .رذگب  نخس  نیا  زا  تفگ : نم  هب  خساپ  رد  تسا ؟ هنوگچ  یمـشاه  ناوج  نآ  لاح  متـشاد :
یلاح رد  ار  يدینج  رگید  راب  زور  دنچ  تشذگ  زا  سپ  دیوگ : وا  .تسا  هدیرفآ  راگدرورپ  هک  تسا  یسک  نیرترب  وا  تسا و  نیمز 

(4) .دوب هدرک  ادیپ  داقتعا  (ع ) يداه ماما  تماما  هب  هتفای و  تیاده  هک  مدرک  تاقالم 

نشور ار  مامه  ماما  هنارگتیاده  شقن  یبوخ  هب  هعقاو  نیمه  دوب ، هداتفین  قافتا  دروم  نیمه  زج  (ع ) يداه ماما  یگدنز  مامت  رد  رگا 
.دنک یم 

هنیدم رد  شالت  لاس  تشه 

هچ تشاد ، روضح  هرونم  هنیدـم  رد  هک  ییاه  لاس  رد  (ع ) يداه ماما  هک  دـننکن  رواب  مالـسا  خـیرات  زا  ناهاگآان  زا  يرایـسب  دـیاش 
.تشاداو تریح  هب  ار  نمشد  تسود و  هک  دوب  هتشاذگ  مدرم  رب  يریثأت 

يداه ماما  ماقم  رب  هک  یناسک  هلمج  زا  .تخیگنا  یم  رب  ار  نادوسح  دسح  هک  درک  یم  تموکح  مدرم  ياه  لد  رب  يا  هنوگ  هب  ماما 
هدش نیگمشخ  تدش  هب  (ع ) يداه ماما  یمدرم  ذوفن  زا  هک  دوب  (ص ) ربمایپ دجسم  تعامج  ماما  دمحم  نب  هللادبع  دندیزرو ، دسح 
ماما هیلع  یتمهت  چـیه  زا  نآ  رد  تشون و  لکوتم  يارب  يا  همان  درک و  يرمتـسم  عیـسو و  شالت  تقو  مکاح  کیرحت  يارب  وا  .دوب 

اما تخادرپ ، دوخ  زا  عافد  هب  تشون و  همان  لکوتم  هب  گنرد  یب  دش ، ربخ  اب  وا  همان  نتـشون  نایرج  زا  هک  ماما  .دـیزرون  يراددوخ 
يارب رفن  دصیـس  هارمه  هب  ار  همثره  نب  ییحی  دـنک ، لمحت  هنیدـم  رد  ار  ماما  یعامتجا  تیعقوم  تسناوت  یمن  هک  زوت  هنیک  لـکوتم 

.داتسرف هنیدم  هب  ارماس  هب  يداه  ماما  راضحا 
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، مدش دراو  هنیدم  هب  هک  یتقو  دیوگ : یم  ییحی  دنک : یم  دای  نینچ  هنیدـم  رد  همثره  نب  ییحی  روضح  يارجام  زا  يزوج  نبا  طبس 
ناج زا  سرت  يارب  زج  يزیچ  هّجض  دایرف و  نیا  دوب و  هدینشن  یسک  زور  نآ  ات  ار  نآ  دننام  زگره  هک  دندز  يا  هجض  دایرف و  مدرم 

(5) .دوب هدش  اپ  رب  تمایق  زور  نآ  ایوگ  .دوبن  (ع ) يداه ماما 

نایرج نیا  مایپ  نیرت  مهم 

هک یترارش  همه  نآ  اب  یـسابع  لکوتم  هک  ارچ  دوشب ؛ نآ  رد  يرتشیب  لمأت  تقد و  دیاب  تسین و  يا  هداس  رما  نایرج  نیا  دیدرت  یب 
: اریز درک ؛ لمع  هنارگ  هلیح  هناطاتحم و  رایسب  هنیدم  مدرم  زا  (ع ) يداه ماما  ندرک  ادج  يارب  تشاد ،

رهـش هب  ات  دـهاوخ  یم  وا  زا  ترـضح  نآ  يالاو  ماقم  هب  فارتعا  اب  دـسیون و  یم  ماما  هب  يا  همان  (ع ،) يداه ماـما  هماـن  خـساپ  رد  .1
.تسا شرادید  قاتشم  تدش  هب  نانمؤمریما  هک  ارچ  دنک ؛ رفس  ارماس 

.دنک یم  رانک  رب  شیوخ  بصنم  زا  دوب ، هدرک  تیاعس  يداه  ماما  هیلع  هک  ار  دمحم  نب  هللادبع  ًاروف  (ع ،) ماما ییوجلد  يارب  . 2

(6) .دشاب وا  ربنامرف  دزادرپ و  ماما  مارتحا  مارکا و  هب  ات  دهد  یم  روتسد  دوب ، هدش  هللادبع  نیزگیاج  هک  لضف  هب  دمحم  هب  . 3

.همثره نب  ییحی  هارمه  هب  رفن  دصیس  نداتسرف  . 4

ریگرد زا  سرت  رگا  داد و  یمن  ماجنا  ار  هناطاتحم  تامادـقا  نیا  یـسابع  لکوتم  زگره  تشادـن ، هنیدـم  رد  ار  هاگیاج  نیا  ماـما  رگا 
هنیزه نیا  داتسرف و  یمن  ییحی  هارمه  هب  ار  رفن  دصیـس  زگره  دوبن ، هفیلخ  يوس  زا  یمازعا  هدنیامن  اب  ماما  راد  فرط  ياهورین  ندش 

.تشادن زاین  ورین  همه  نیا  ماما  تسد  هب  همان  ندناسر  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دش  یمن  لمحتم  ار  نیگنس 
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هتفیـش مدرم  نانچ  نآ  یگلاس  هدزناش  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هنیدـم  مدرم  لد  رد  وا  ذوفن  يداه و  ماـما  تیادـه  شقن  هناـشن  اـهنیا 
.دوب هتخادنا  تشحو  هب  ار  نمشد  هک  دندوب  هدش  وا  قالخا 

نادنز رد  دیشروخ 

یـسابع تموکح  نارودزم  دیدش  تبقارم  تراظن و  تحت  لاس  هدجه  دیزگ ، تماقا  ارماس  رد  رابجا  هب  هک  يزور  زا  (ع ) يداه ماما 
شقن تشادـنرب و  نایعیـش  ناوریپ و  هژیو  هب  یمالـسا  تما  تیادـه  زا  تسد  زگره  وا  دـیدش ، لرتنک  نیا  دوجو  اب  .تفرگ  رارق  اـه 

.میرامش یم  رب  ار  اهنآ  لیذ  رد  هک  داد  ماجنا  ار  یتامادقا  روظنم ، نیدب  وا  .درک  افیا  يرتشیب  تدش  اب  ار  دوخ  تیاده 

الکو نییعت  . 1

اه و تیدودـحم  رطاخ  هب  ماما  هب  یـسرتسد  مدـع  تاعجارم و  ترثک  کیدزن و  رود و  ياـه  رهـش  رد  ناوریپ  یگدـنکارپ  ترثک و 
زا ار  مدرم  دنک و  نییعت  دوخ  فرط  زا  ییالکو  ناگدنیامن و  هعیـش  زکارم  رد  ات  تشاد  نآ  رب  ار  وا  (ع ،) يداه ماما  هیلع  اه  تبقارم 

.دزاس ربخ  اب  یناگدنیامن  الکو و  نیینچ  دوجو 

رفعج نـب  یلع  (، 8) حون نب  بوـیا  (، 7) يدادـغب دـشار  نب  نسح  زا : دـنا  ترابع  دـندوب ، مرتحم  ياه  هرهچ  زا  ًاتدـمع  هک  ییالکو 
و ( 13) يزاوها رایزهم  نب  یلع  (، 12) ّهبر دبع  نب  نیـسح  نب  یلع  (، 11) يرمع دیعـس  نب  نامثع  (، 10) لیهس نب  رفعج  (، 9) ینامه

(. 14) ناّّیر نب  یلع 

یـشک و یـسوط و  خیـش  هتفگ  هب  هک  دـنا  هدـش  روآدای  ار  ینانخـس  الکو  زا  کـی  ره  تقاـثو  رد  ناراـگن  مجارت  ناـسیون و  لاـجر 
ماما ود  ای  کی  نارای  زا  اهنآ ، زا  یخرب  هکنیا  نمض  دنا ، هتـشاد  رگید  ماما  زا  تلاکو  ای  دنا و  هدوب  لبق  ماما  لیکو  ای  نانیا  نارگید ،
لیکو هک  حون  نب  بویا  زین  و  ( 15 () (ع قداص ماما  داوج و  ماما  نارای  زا  يو  هک  دنا  هتفگ  دشار  نب  نسح  هرابرد  ًالثم  دنا ؛ هدوب  زین 
هدروآ لیهس  نب  رفعج  هرابرد  و  ( 17) دـنا هتفگ  نینچ  زین  رفعج  نب  یلع  هرابرد  (. 16) تسا هدوب  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما 

.دنا هدوب  (ع ) يرکسع ماما  يداه و  ماما  لیکو  دیعس  نب  نامثع  زین  و  ( 18 () (ع نامز ماما  يرکسع و  ماما  يداه و  ماما  لیکو  هک  دنا 
(19)
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: دیآ یم  تسد  هب  ریز  تاکن  (ع ) يداه ماما  ناگدنیامن  الکو و  ماکحا  رد  تقد  هعلاطم و  زا 

؛ دننک يراددوخ  قطانم  رگید  زا  هوجو  ذخا  نتفرگ  زا  لمع و  شیوخ  هقطنم  هدودحم  رد  کی  ره  ات  تساوخ  یم  الکو  زا  کی :

؛ دنهد شهاک  الکو  رگید  اب  ار  ناش  هطبار  ات  تساوخ  ناگدنیامن  یخرب  زا  ود :

؛ هدش نییعت  ناگدنیامن  هب  هوجو  تخادرپ  هس :

(20) .هبتاکم هلیسو  هب  ای  ًاروضح  یعرش  ياهراک  ماجنا  يارب  الکو  هب  هعجارم  راهچ :

یملع ياه  هاگیاپ  تیوقت  . 2

یتسرپرس تیاده و  تقیقح  رد  هک  دوب  یملع  زکارم  تیوقت  یعیـش ، هعماج  تیاده  رد  (ع ) يداه ماما  يروحم  ياه  شقن  رگید  زا 
نآ و مدرم  هرابرد  یهاگ  نیمزرس و  کی  ندوب  سدقم  هرابرد  یهاگ  ترضح  .دوب  تیب  لها  ناوریپ  يارب  ترضح  نآ  میقتـسمریغ 
زا تیاور  دنچ  مق  هرابرد  ًالثم  دندومرف ؛ یم  نایب  ار  يدنمشزرا  نانخس  اهنآ ، زا  يوریپ  موزل  نادنمشناد و  املع و  هرابرد  مه  یهاگ 

.تسا هدومرف  هراشا  هدش  دای  دراوم  هب  ترضح  میقتسم  ریغ  هچ  رگا  تسا ؛ اعدم  نیا  رگنایب  هک  هدش  لقن  (ع ) يداه ماما 

هک هدش  لقن  (ص ) ادخ لوسر  زا  نانمؤمریما  شدـج  زا  ردـپ  زا  (ع ) يرکـسع دـمحم  نب  یلع  زا  هک  هدرک  لقن  صاصتخا  رد  دـیفم 
هک مدید  ار  برد  راهچ  تشاد و  هشوگ  راهچ  هک  داتفا  ؤلؤل  زا  يدبنگ  هب  مهاگن  دندرب ، یم  مراهچ  نامسآ  هب  ارم  هک  یتقو  دومرف :

.دوب زبس  قربتسا  زا  شا  همه 

؟ متفاین نآ  زا  رتهب  يزیچ  مراهچ  نامسآ  رد  هک  تسیچ  دبنگ  نیا  متفگ : لیئربج  هب 

عمج ادخ  هب  نمؤم  ناگدنب  نآ  رد  دوش و  یم  هتفگ  مق  نآ  هب  هک  تسا  يرهـش  شقن  تروص و  نیا  دـمحم ! يا  نم ، بیبح  تفگ :
.دوش یم  يراج  اهنآ  رب  یپ  رد  یپ  هودنا  مغ و  ّمه و  هتسویپ  دنتسه و  تمایق  رد  (ص ) دمحم تعافش  رظتنم  دنوش و 
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؟ دوب دنهاوخ  جرف  رظتنم  نانیا  ماگنه  هچ  مدیسرپ : يرکسع  دمحم  نب  یلع  زا  دیوگ :

(21) .دوش يراج  نیمزرس  نآ  رب  بآ  هک  ینامز  دومرف : ماما 

لها مق و  لها  دومرف : یم  هک  مدینش  (ع ) يرکسع دمحم  نب  یلع  زا  هدش : تیاور  ینسح  میظعلادبع  ترضح  زا  يرگید  تیاور  رد 
(22) .دنور یم  سوط  هب  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مدج  ترایز  هب  اریز  دنتسه ؛ هدش  هدیزرمآ  هوآ )  ) هبآ

هژیو تیانع  نیمه  دنتـشاد و  یـصاخ  تیانع  عیـشت  میظع  هاگیاپ  نیا  سدقم و  رهـش  نیا  هب  هتـشذگ ، ناماما  دـننامه  (ع ) يداه ماما 
حرطم مالسا  ناهج  رد  هعیش  یملع  هاگیاپ  ناونع  هب  دعب ، هب  قداص  ماما  رصع  زا  دنک و  دشر  رایـسب  میظع ، هاگیاپ  نیا  هک  دش  ببس 

رهـش نیا  یملع  دـعب  هب  دـندوب ، ناموصعم  رظن  دروم  هتـسویپ  هک  یگرزب  ياملع  زین  رهـش و  نیا  رد  ناموصعم  يـالکو  دوجو  .دوش 
(23) .درک یناوارف  کمک 

اهنآ هب  عاجرا  اهقف و  دییأت  . 3

؛ داد یم  عاجرا  اـهنآ  هب  ار  مدرم  دـندوب ، قوثو  دروم  هک  دوخ  زا  شیپ  ناـماما  هباحـص  میظعت  میرکت و  مارتحا و  اـب  (ع ) يداـه ماـما 
: ریز ياه  هنومن  دننام 

، عادو ماگنه  .مدیـسرپ  مارح  لالح و  لئاسم  زا  یخرب  هرابرد  وا  زا  مدیـسر و  (ع ) یقنلا یلع  ماما  تمدخ  دـیوگ  یم  يزار  دامحوبا 
ینـسح میظعلادـبع  زا  دـش ، لکـشم  وت  رب  تنید  رما  رد  يزیچ  رگا  یتسه ، هک  يا  هیحاـن  رد  داـمح ! يا  دومرف : نم  هب  ترـضح  نآ 

(24) .ناسرب وا  هب  مه  ارم  مالس  سرپب و 

: هدومرف ناریخ  هب  وا  هدوب و  ترـضح  نآ  لیکو  مداـخ  ناریخ  هک  دوش  یم  مولعم  تاـیاور  یخرب  زا  دـسیون : یم  یمق  ساـبع  خـیش 
ره تسا و  نم  يأر  وت  يأر  هک  ارچ  نک ؛ لمع  تدوخ  يأر  هب  ینعاطأ ؛ کعاطأ  نم  ییأر و  کیأر  ناف  کیأرب  کلذ  یف  لـمعا  »

(25 «.) تسا هدرک  يوریپ  تعاطا و  نم  زا  ایوگ  دنک ، تعاطا  ار  وت  هک 
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هتفگ تروص  نیا  رد  میسرب ؛ تتمدخ  هب  مناوت  یمن  هاگ  هک  دش  هدیـسرپ  (ع ) يداه ماما  زا  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  هرابرد  نینچمه 
؟ مینک تعاطا  یسک  هچ  زا  میریذپب و  ار  یسک  هچ 

(26) .دیوگ یم  امش  هب  نم  فرط  زا  دیوگب ، امش  هب  هچ  ره  تسا ، نیما  هقث و  هک  ورمعوبا  دومرف : اهنآ  خساپ  رد  ع )  ) ماما

يروضح تاقالم  . 4

یلاس هدجه  نیا  رد  اما  دنک ، تاقالم  هورگ  ای  درف  ره  اب  هنادازآ  تسناوت  یمن  ندوب ، روصحم  ببـس  هب  (ع ) یقنلا یلع  ماما  هچ  رگا 
رد دندش و  یم  هتفریذـپ  روضح  هب  دـندمآ ، یم  ماما  تاقالم  هب  کیدزن  رود و  ياهرهـش  زا  هک  يدایز  دارفا  دوب ، ارماس  رد  ماما  هک 

، یعرـش قوقح  تفایرد  اه ، شـسرپ  هب  خساپ  یبهذم ، لئاسم  نایب  هب  ناماس ، نآ  مدرم  نیرـضاح و  زا  دـقفت  اب  ماما  تاقالم ، نمض 
.دومرف یم  رداص  ار  مزال  ياه  روتسد  رودص 

ناوریپ اب  یناهنپ  طابترا  . 5

یخرب ییوس ، زا  دریذپ و  روضح  هب  ار  یـسک  تسناوت  یمن  وا  هکدوب  دیدش  ردق  نآ  يداه  ماما  هیلع  لرتنک  هرـصاحم و  نیا  یهاگ 
رد هک  يرطخ  زا  تفرگ و  یم  سامت  دارفا  زا  یخرب  اب  نادنز  نورد  زا  یهاگ  ماما  دراوم ، نیا  رد  .تفریذپ  یم  ماجنا  دیاب  اهراک  زا 

.دناسر یم  ار  دوخ  مایپ  یبرع  ریغ  تاملک  ندرب  راک  هب  اب  مه  یهاگ  و  ( 27) تخاس یم  ربخ  اب  درک  یم  دیدهت  ار  وا  کیدزن  هدنیآ 

تفگـش رایـسب  مدید  تشگرب ، وا  هک  یتقو  .مداتـسرف  يراک  يارب  (ع ) يداه ماما  تمدخ  هب  ار  مدوخ  مالغ  دـیوگ : رایزهم  نب  یلع 
هک يروط  هب  تفگ  یم  نخـس  مدوخ  نابز  اب  نم  اب  هتـسویپ  هک  یلاح  رد  منکن ، بجعت  هنوگچ  تفگ : .مدیـسرپ  ار  تلع  هدش ، هدز 

(28) .تسام زا  یکی  ایوگ 
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(29) .تسا هدوب  نمشد  زا  اه  هتفگ  ندرک  ناهنپ  نآ ، تلع  دیوگ : یم  بوشآ  رهش  نبا 

نب دمحم  هک  نانچ  دوبن ، بسانم  نامز  هک  ارچ  دـنیاین ، ات  داتـسرف  یم  يا  هدـنیامن  یناهنپ  دارفا ، ناج  ظفح  يارب  يداه  ماما  یهاگ 
رهـش کیدزن  .دندرب  یم  (ع ) يداه ماما  تمدخ  مق  رهـش  زا  ایادـه  تاروذـن و  سمخ و  يدایز  رادـقم  یحلط ، دـمحم  یمق و  دواد 

(30) .دسرن اهنآ  هب  یبیسآ  لکوتم  یسابع و  تلود  فرط  زا  ات  دنادرگرب  ار  اهنآ  دوخ  هدنیامن  نداتسرف  اب  ماما  ارماس ،

يراگن همان  . 6

ترـضح نآ  دوب و  (ع ) يداه ماما  یتیادـه  شقن  نیرت  مهم  زا  مدرم  يداقتعا  یهقف و  ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  ماـما و  يراـگن  هماـن 
.دناسر ناگتفیش  هب  قیرط  نیمه  زا  ار  یهلا  فراعم  زا  يرایسب 

نیا رد  .تسا  هدمآ  ماما  خـساپ  همان و  نتم  هدنـسیون ، مان  یهقف  یثیدـح و  ياه  باتک  رد  هک  تسا  رایـسب  مدرم  ياه  همان  هنوگ  نیا 
: مینک یم  هراشا  ناش  همان  عوضوم  هب  ناگدنسیون و  زا  یخرب  مان  هاتوک ، راتشون 

(31 (؛ هعمج لسغ  زا  سپ  وضو  هرابرد  ینادمه ، نمحرلادبع  نب  دمحم  نب  میهاربا  _ 

(32 (؛ رکش هدجس  هرابرد  يزورم ، صفح  نب  ناملس  _ 

(33 (؛ شوهیب صخش  زامن  ياضق  هرابرد  نامیلس ، نب  دمحم  نب  یلع  _ 

(34 (؛ نیشیپ دروم  نامه  هرابرد  حون ، نب  بویا  _ 

(35 (؛ ناتک هبنپ و  رب  هدجس  هرابرد  ناسک ، نب  یلع  نب  نیسح  _ 

تافارحنا ربارب  رد  يریگ  عضوم  .7

یخرب يارب  هژیو  ياه  مایپ  اب  دوش و  لمع  دراو  هناعطاق  ماما  تشاد  ترورـض  هک  دـش  یم  التبم  یتافارحنا  هب  یهاـگ  یعیـش  هعماـج 
.دیامرف يریگولج  نآ  شرتسگ  زا  دارفا 

دمحم نب  دـمحا  هب  درک ، یم  جـیورت  ار  تالغ  بتکم  هک  یمق  هکـسح  نب  یلع  دـننامه  فرحنم  دارفا  ربارب  رد  ماما  هنومن ، باب  زا 
(36) .ریگب هلصاف  وا  زا  تسین ؛ نید  زا  اهنیا  دسیون : یم  شا  همان  خساپ  رد  یسیع 
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، دیدرک ادیپ  یتولخ  ياج  رد  ار  اهنیا  زا  یکی  رگا  دنک و  ناشتنعل  دـنوادخ  .دـینک  كرت  ار  اهنیا  هدومرف : یخرب  خـساپ  رد  نینچمه 
(37) .دینکشب گنس  اب  ار  وا  رس 

رداص یعیش  هعماج  زا  ار  وا  درط  نعل و  روتـسد  دوب ، یقالخا  یتدیقع و  داسف  ياراد  تالغ و  زا  هک  يریمن  ریـصن  نب  دمحم  هرابرد 
(38) .دومرف

(39) .دومرف رداص  ار  ینیوزق  متاح  نب  سراف  لتق  روتسد  نینچمه 

هدش دارفا  نتشک  ای  ینادنز  يارب  يزیواتسد  هب  لیدبت  زور و  یـسایس  هلئـسم  هک  نآرق  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یکی  هرابرد  يداه  ماما 
(40) .دنریگب هلصاف  هنتف  نیا  زا  نایعیش  ناوریپ و  ات  تساوخ  وا  زا  ینیطقی ، دیبع  نب  یسیع  نب  دمحم  هب  همان  یط  دوب ،

نب نیسحلا  نب  دمحم  هب  يدنمشزرا  نانخـس  نمـض  ربمایپ  دجـسم  رد  ور ، نیا  زا  .تشاد  یفنم  عضوم  زین  هیفوص  هورگ  هرابرد  ماما 
نید ياه  هیاپ  هدـننک  بارخ  ناطیـش و  نانیـشناج  ناـنیا  هک  ارچ  دـینکن ؛ اـنتعا  راـک  بیرف  هورگ  نیا  هب  زگره  دومرف : باـطخلا  یبا 

(41) .دنتسه

: اه تشون  یپ 

 

ص141. فاصنإلا ،  . 1

ص361. ج2 ، لامالا ، یهتنم   . 2

ص297. دیفم ، داشرا ،  . 3

ص222. هیصولا ، تابثا   . 4

ص313. همامالا ، لئالد   . 5

.نامه  . 6

ص400. یسوط ، خیش  لاجر   . 7

ص502. یشک ، لاجر   . 8

ص212. یسوط ، خیش  هبیغ   . 9

ص429. یسوط ، خیش  لاجر   . 10
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ص420. نامه ،  . 11

ص510. یشک ، لاجر   . 12

ص177. یشاجن ، لاجر   . 13

ص99. یلح ، همالع  لاجر   . 14

ص400 و413. یسوط ، خیش  لاجر   . 15
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ص212. یسوط ، خیش  هبیغ   . 16

ص418 و 432. یسوط ، خیش  لاجر   . 17

ص152. ج1 ، هاورلا ، عماج   . 18

ص120. ج11 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم   . 19

ص141. يداهلا ، مامالا  هایح  .ر ك :  . 20

ص98. صاصتخالا ،  . 21

ص260. ج2 ، اضرلا ، رابخالا  نویع   . 22

هراضحلا همـصاع  مق  باتک  هب  دـیناوت  یم  هلمج  زا  هطوبرم  ياه  باتک  هب  هعیـش  گرزب  هاگیاپ  نیا  هراـبرد  رتشیب  عـالطا  يارب   . 23
.دییامرف هعجارم  هیعیشلا 

ص146. يداهلا ، مامالا  دنع  كرحتلا  جاهنم   . 24

ص390. ج2 ، لامالا ، یهتنم   . 25

ص148. يداهلا ، مامالا  هایح   . 26

ص500. ج1 ، یفاک ،  . 27

ص181. ج50 ، راونالاراحب ،  . 28

ص333. تاجردلا ، رئاصب   . 29

ص185. ج50 ، راونالا ، راحب   . 30

ص126. ج 1 ، راصبتسا ،   . 31

ج3،ص315. یفاک ،  . 32

ج3،ص303. ماکحالا ، بیذهت   . 33

ص237. ج1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم   . 34
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ص308. ج2 ، ماکحلا ، بیذهت   . 35

ص517. یشک ، لاجر   . 36

ص437. نامه ،  . 37

ص520. نامه ،  . 38

ص527. نامه ،  . 39

ص449. قودص ، یلاما   . 40

ص37. ج2 ، نایبلا ، عیارذ   . 41

( مالسلا هیلع  يداه (  ماما 

( مالسلا هیلع  يداه (  ماما 

ردپ .دوشگ  ناهج  هب  هدید  هنیدم ) کیدزن   ) ایرص رهش  رد  ق.ه  لاس 212  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  ترضح  نایعیش  مهد  ياوشیپ 
ناشیا كرابم  مان  .تسا  هنامـس  مان  هب  هفیفع  هلـضاف و  ییوناب  ناشردام  مالـسلا و  هیلع  همئالاداوج  یقتدـمحم  ماما  ترـضح  ناشیا 

.دشاب یم  نسحلاوبا  ناش  هینک  و  بیجن ؛ يداه و  یقن ، ناشباقلا  زا  یلع 
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رد هک  ق.ه  لاس 254  ات  مالـسلا ) هیلع  داوج  ماما  تداهـش  لاس   ) ق.ه لاس 220  زا  ینعی  تسا  لاـس  دودح 34  ناشیا  تماما  تدـم 
زا سپ  درازگ و  زامن  شیوخ  ردپ  رهطم  رکیپ  رب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداهش ، زا  سپ  .دندیسر  تداهـش  هب  ارماس  رهش 

.دندرپس كاخ  هب  شیوخ  لزنم  رد  ار  ناشیا  هزانج ، عییشت 

دننادیم ترـضح  نآ  لتاق  ار  یـسابع  دـمتعم  یخرب  تسا : فالتخا  ترـضح  نآ  لتاق  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  تداهـش  دروم  رد 
رداص ار  راوگرزب  نآ  لتق  نامرف  یسابع ، زتعم  رگید  یخرب  هدیقع ي  هب  و  تسا ) هداد  خر  دمتعم  تفالخ  نامز  رد  هعقاو  نیا  ینعی  )

( .تسا هداد  يور  زتعم  تفالخ  نامز  رد  هعقاو  نیا  ینعی   ) .درک ارجا  ار  نآ  دمتعم  و 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  نامز  یسایس  عاضوا 

تدم هب  اجنآ  رد  دندوب و  هنیدـم  رد  ناشیا  نامز  نیا  رد  .دندیـسر  تماما  هب  ق.ه  لاس 220  رد  مالـسلا  هیلع  يداهلا  یقنلا  یلع  ماما 
دـندش و یم  باریـس  يرکف  یملع و  يونعم و  تایح  همـشچرس ي  نیا  زا  مدرم  دـنداد ؛ یم  ماجنا  ار  دوخ  تماما  فیاظو  لاـس   13

مالسلا هیلع  راهطا  همئا  اب  ینمشد  رد  هک  تقو ) هفیلخ ي   ) لکوتم هک  نیا  ات  دندرک  یم  یگدیسر  نایعیش  روما  همه ي  هب  زین  ناشیا 
اریز دناوخارف  ارماس  هب  هنیدم  زا  ار  ناشیا  تشاد  هعماج  رد  مالسلا  هیلع  ماما  تیبوبحم  ذوفن و  زا  هک  یـساره  رطاخ  هب  دوب ؛ روهـشم 

اما دوب  دازآ  ارهاـظ  ناـشیا  هچرگا  ارماـس ، هب  ماـما  ندـمآ  زا  سپ  .دریگب  رظن  تحت  کـیدزن  زا  ار  ماـما  دـیاب  هک  درک  یم  ساـسحا 
رداص ار  ناشیا  لزنم  شیتفت  روتـسد  بترم  روط  هب  وا  .دنـشاب  رظن  تحت  هراومه  هک  دوب  هدرک  باختنا  يروط  ار  ناشلزنم  لکوتم » »

.دش یم  لرتنک  یتموکح  ياهورین  طسوت  اهدمآ  تفر و  اهرادید و  مامت  درک و  یم 
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: درک یم  لامعا  نایعیش  رب  ار  يدایز  راشف  يریگتخس و  دوب و  هدرک  امرفمکح  هعماج  رب  ار  يزیمآ  ناقفخ  رایسب  وج  وا 

مالسلا هیلع  همئا  هب  دوخ  راعشا  رد  ات  داد  یم  یناوارف  لام  يرابرد  نارعاش  هب  .دوب  هداد  رارق  يداصتقا  هرـصاحم ي  رد  ار  نایولع  وا 
هرود ي رد  وا  تامادـقا  نیرتکانلوه  زا  .دوب  هدرک  ینادـنز  ریگتـسد و  ار  نامز  نآ  ردـقلا  لیلج  تاداس  رثکا  وا  .دـننک  یمارتحا  یب 

یـسابع يافلخ  نامز  رد  نایولع  اصوصخ  مدرم و  یتشیعم  عاضوا  .دوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دقرم  بیرخت  مادهنا و  شتموکح ،
فرـص ار  نیملـسم  لاملا  تیب  نانآ  اریز  دوب  راوشد  رایـسب  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  رـصع  مه  يافلخ  هیقب ي  لکوتم و  اـصوصخم 

.تسا هدوب  هقباس  یب  اهن  هب آ  طوبرم  ياه  هنیزه  خیرات ، یهاوگ  هب  هک  دندرک  یم  ییاه  ینارذگشوخ 

مالسلا هیلع  ماما  ياه  تیلاعف 

نامز عاضوا  قباطم  يا  هویش  هب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  تسشنن و  ياپ  زا  اما  دوب ، رظن  تحت  ادیدش  هک  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
تماما و بصنم  هداد و  یهاگآ  نوگانوگ  ياـه  هار  زا  مدرم  هب  هک  دوب  نیا  ناـشیا  ياـه  تیلاـعف  نیرتمهم  زا  .درب  شیپ  هب  شیوخ 

نینچمه .دـننک  تیبثت  هدرک و  راکـشآ  یملع ، ياه  خـساپ  شـسرپ و  تارظانم و  رد  شیوخ و  نانخـس  یط  رد  ار  دوخ  یملع  ماقم 
نایعیـش مدرم و  ندرک  هدامآ  ماـما ، تیلاـعف  ياـهروحم  زا  رگید  یکی  .دـندرک  یم  نییبت  ار  ساـبع  ینب  تموکح  تیعورـشم  مدـع 
عوضوم نیا  تموکح ، ندش  ساسح  زا  يریگولج  طایتحا و  تیاهن  اب  ناشیا  هتبلا  .دوب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تبیغ  هب  تبـسن 

.دندومرف یم  رکذ  شیوخ  نانخس  نمض  رد  هتسبرس  روط  هب  ار 
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مالسلا هیلع  ماما  نامز  یملع  تیعضو 

ریلـس بتک  زا  يرایـسب  نامز  نیا  رد  .دـش  یم  هداد  ناشن  لیامت  یگنهرف  یملع و  لئاسم  هب  افلخ  فرط  زا  ساـبع  ینب  تموکح  رد 
.دوش لوحتم  هعماج  یملع  عاضوا  مدرم و  راکفا  دش  بجوم  رما  نیمه  دش و  همجرت  یبرع  هب  للم 

رایتخا ای  قلطم  ییارگربج  دـنوادخ ، تیمـسج  دـننام  یتاهبـش  دوب و  هتفرگ  قنور  هلزتعم  هرعاشا و  دـننام  یمـالک  بتاـکم  نینچمه 
، یتاهبـش نینچ  هب  ناشیا  خـساپ  مالـسلا و  هیلع  يداه  ماما  يریگ  عضوم  هک  دـش  یم  حرطم  ...و  نآرق  ندوب  میدـق  ای  ثداح  قلطم ،

.درک یم  ظفح  یتاهبش  نینچ  ماد  رد  يراتفرگ  زا  ار  نیملسم  ایناث  داد و  یم  ناشن  ار  هعیش  عضاوم  تیناقح  تلاصا و  الوا 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  باحصا 

.دور یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  باحصا  زا  هک  تسا  يرجه  موس  نرق  رد  هعیش  گرزب  ناملکتم  زا  ناذاش : نب  لضف 

یم مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هب  شفیرـش  بسن  هک  تسا  يردقلا  لیلج  تاداس  زا  مالـسلا : هیلع  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح 
.دوب مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دییات  دروم  یتدیقع  یملع و  رظن  زا  وا  .دسر 

هریبک هعماج ي  ترایز 

نیا .تسا  هریبک  هعماج ي  ترایز  اهنآ  نیرتروهشم  زا  هک  تسا  هدنام  ياجرب  همان  ترایز  اعد و  نیدنچ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا 
نیا رب  یبرع  یـسراف و  هب  يددـعتم  حورـش  .دراد  رارق  هـجرد  نیرتـالاب  رد  زین  تغـالب  رظن  زا  هدوـب و  حیحـص  دنـس  ياراد  تراـیز 

.تسا عیدب  یبلاطم  یلاع و  رایسب  یمیهافم  نمضتم  هریبک  هعماج ي  ترایز  .تسا  هدش  هتشون  ترایز 

ترضح ياه  یگژیو  تایـصوصخ و  مه  نآ  رد  هک  تسا  ریدغ  ترایز  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  زا  هدنام  ياج  رب  تارایز  رگید  زا 
.تسا هدش  رکذ  ریدغ  هثداح ي  مه  مالسلا و  هیلع  یلع 
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مالسلا هیلع  يداه  ماما  نانخس  زا  یخرب 

ررـض و رگید  يا  هّدع  دنرب و  یم  دوس  نآ  رد  يا  هّدـع  هک  تسا  يرازاب  دـننامه  ایند  َنوُرَخآ ؛ َرِـسَخ  ٌمْوَق َو  اهیف  َحـِبَر  ٌقوُس  اْینُّدـلا  »
)1 «.) دنوش یم  لّمحتم  تراسخ 

هب ترخآ  رد  یلو  دـنبای  یم  ترهـش  تالمجت  تورث و  هلیـسو  هب  ایند  رد  مدرم  ِلامْعْالِاب ؛ ِهَرِخَّْالا  ِیف  ِلاْومْـالِاب َو  اْینُّدـلا  ِیف  ُساـّنلا  »
)2 «. ) دش دنهاوخ  هداد  شاداپ  هبساحم و  لامعا  هلیسو 

)3 «. ) دش دنهاوخ  دایز  وا  نایوگدب  دشاب  یضار  دوخ  زا  هک  ره  ِْهیَلَع ؛ َنوُطِخاّسلا  َُرثَک  ِهِسْفَن  ْنَع  َیِضَر  ْنَم  »

؛ اضَوِع اینّدـلا  يَْوَلب  ْنِم  ِهَرِخْالا  َباَوث  ًابَبَـس َو  ِهَرِخْالا  ِباوِثل  اینّدـلا  يْوَلب  َلَعَج  َو  یبْقُع ، َراد  َهَرِخْـالاَو  يْوَلب  َراد  اینّدـلا  َلَـعَج  َهّللا  ّنِا  »
اهالب و سپ  تامحز ، يریگ  هجیتن  هاگیاج  ار  ترخآ  و  داد ؛ رارق  تالکـشم  تاناحتما و  اـهالب و  هاـگیاج  ار  اـیند  دـنوادخ ، اـنامه 

یم اطع  ترخآ  رد  ار  ایند  تاـمحز  شاداـپ  رجا و  داد و  رارق  ترخآ  تاـماقم  هب  ندیـسر  هلیـسو  ار  اـیند  ياـه  یتخـس  تاـمحز و 
)4 «.) دیامرف

تمـس هب  دراد و  یم  زاب  مولع  لیـصحت  زا  ار  ناسنا  رورغ ، ینیبدوخ و  ِلـْهَْجلاَو ؛ ِطْـمَْغلا  َیلإ  ٍعاد  ِْملِْعلا ، بلط  ْنَع  ٌفِراـص  ُبْجُْعلا  »
)5 «.) دناشک یم  ینادان  تراقح و 

سیوناپ

ص 39. ج2 ، هعیشلا ، نایعا  ↑ 

.نامه ↑ 

ص 316،ح 24. ج 69 ، راون ، الاراحب  ↑ 

ص 358. لوقعلا ، فحت  ↑ 

ح 4. ص 369 ، ج 75 ، راونالاراحب ، ↑ 

: عبانم

تاغیلبت رتفد  مق  هیملع  هزوح  تاراشتنا  زکرم  یعیفر ، یلع  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  تماما  دیشروخ  نیمهد  نارود  خیرات  زا  یلیلحت 
.1370 مق ، یمالسا ،
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.1386 مق ، رای ، يدهم  رشن  یحلاص ، هللادبع  مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ 

.1383 یبحم ، دیعس  دیهشرشن  یهاشمرخ ، نیدلاءاهب  یناف و  نارماک  يداوج ، دیس  جاح  ردص  دمحا  رظن  ریز  عیشت ، فراعملا  هریاد 

، نارهت للملا ، نیب  رشن  پاچ و  تکرش  يراصنا ، نیسحمالغ  همجرت  یشرقلا ، فیرش  رقابدمحم  مالـسلا ، هیلع  يداه  ماما  یناگدنز 
.1388

، یمالـسا گنهرف  رـشن  رتفد  يرـشبم ، هللادسا  همجرت  بیدا ، لداع  مالـسلا ، مهیلع  هناگ  هدزاود  همئا  ام ؛ نایاوشیپ  یلیلحت  یناگدـنز 
.1386 نارهت ،

همدـقم اب  ییاوشیپ ، يدـهم  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا ، یناگدـنز  رب  یـشرگن  ناـیاوشیپ ؛ هریس ي 
.1372 مق ، مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسوم  یناحبس ، رفعج 

http://wiki.ahlolbait.com عبنم : 

(8 ( ) مالسلا هیلع   ) يرکسع ماما 

( مالسلا هیلع  يرکسع (  نسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ 

هراشا

یحلاص هّللادبع  هدنسیون :

( مالسلا هیلع  يرکسع (  نسح  ماما  زا  ثیدح  لهچ  ناتساد و  لهچ 

راتفگشیپ - 1

تمامإ رتخا  نیمهدزای  موصعم ،  نیمهدزیس  تالاح  هصالخ  - 2

تیالو تیاده و  رون  روهظ  - 3

یکدوک رد  هدنهد  ناکت  ینانخس  - 4

یمق دمحا  هب  یفّرعم  ردپ و  شود  رب  ادخ  تّجح  - 5

شومچ بسا  ندش  مار  - 6

هتفخ باوخ  رد  یفقاو  تیاده  - 7
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ینهذ لاکشازا  باوج  ردپ و  هزانج  عییشت  رد  نهاریپ  هقی  ندز  كاچ  - 8

یباوخدب يافش  ملق و  نداد  هیده  - 9

نادنز نیچربخ  عوضوم  - 10

دریذپ یمن  ار  یطول  راوخبارش و  ماما ،  - 11

تسود هعیش و  نیب  قرف  - 12

ناتسود عمج  رد  روضح  ناگرگ و  هب  ترفاسم  - 13

مالسلا هیلع  ماما  هرفس  رب  سنإ  ّنج و  روضح  - 14
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ینارصن يا  هداوناخ  زا  رادید  - 15

یبتک تساوخرد  اب  ضیرم  يافش  - 16

رود زا  یندیدان  يا  همان  ندناوخ  - 17

لیعامسا هب  رانید  مشاهوبا و  هب  الط  یئادها  - 18

ناضمر هام  صیخشت  رد  هبساحم  - 19

تفرگرب همامع  هبترم  دنچ  یناسارخ ،  تیاده  يارب  - 20

نادنز رد  مالّسلا  هیلع  ماما  همانرب  - 21

يدازآ ینیب  شیپ  تیونعم ،  ریثأت  - 22

لوپ هسیک  کی  اب  رتخد  راهچ  گرم  - 23

وردنت رطاق  کی  بسا ،  ياج  هب  - 24

تسا رتذیذل  دنفسوگ  زا  یتمسق  هچ  - 25

مولع رگید  اه و  نابز  تاغل و  مامت  هب  یئانشآ  - 26

ءایشا رب  تاکرح  راثآ  ءاقب  - 27

هّجوت لباق  کمک  میمصت و  زا  یهاگآ  - 28

تاقوا نیرتدب  رد  تماجح  ریثت  نیرتهب  - 29

اه گیر  رب  تماما  رهُم  - 30

تّجح راهظا  ششوپ و  عون  ود  - 31

نآ زمر  فشک  ناوختسا و  هلیسو  هب  ناراب  شراب  - 32

ردارب يدازآ  نادنز و  رد  تدابع  - 33

هنابش روضح  نادنز و  زا  نایعیش  يارب  کمک  لاسرا  - 34
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ریظن یب  هداعلا و  قراخ  راک  جنپ  - 35

هدنیآ رسمه  لامج  هب  هاگن  اب  يرگن  هدنیآ  - 36

يراطفا نداد  اب  هّمع  يارب  نیشنلد  يربخ  - 37

!؟  مالسلا مهیلع  هّمئءا  مولع  لّمحت  ندینش و  ناوت  - 38

رارسا ظفح  اب  تمدخ  راختفا  - 39

یفقاو نورد  دوخ و  گرم  زا  ربخ  - 40

ماما نییعت  تیّمها  ینیب و  شیپ  - 41

ءوضو نیرخآ  لیحر و  بآ  ندیشون  - 42

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  بئاصم  - 43

هدنزومآ دنمشزرا و  سرد  جنپ  - 44
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هدنزورف رتخا  نیمهدزای  حدم  - 45

بختنم رابرهگ  ثیدح  لهچ  - 46

 

aviny.com ینیوآ   تیاس  عبنم :

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  زا  رابرهگ  ثیدح  لهچ 

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  زا  رابرهگ  ثیدح  لهچ     

: ِْهیَلَع ُهُمالَسَو  ِهّللا  ُتاوَلَص  يرَکْسَْعلا  ِنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ُوب  ُمام  الا  َلاق   1

َِکلذ الَْولَو  ِثِداوَْحلاَو ، ِلاجَّْالاَو  ِباْسن  ْالا  َهَفِْرعَمَو  ِتاغُّللا ، ِهیِطُْعی  َو  ٍءْیَـش ، ِّلُِکب  ِهِْقلَخ  ِِرئاس  ْنِم  ُهَتَّجُح  َنََّیب  یلاـعَت  َكَراـبَت َو  َهّللا  َّنإ 
(68) .ٌقْرَف ِحوُجْحَْملاَو  ِهَّجُْحلا  َْنَیب  ْنُکَی  َْمل 

 : همجرت

دوخ تّجح  دنوادخ  نینچمه  داد ، رارق  نشور  یلیلد  وگلا و  شناگدنب  يارب  ار  دوخ  هفیلخ  تّجح و  لاعتم ،  دنوادخ  انامه  دومرف :
اه ناسنا  رمع  تیاهن  زا  دسانش و  یم  ار  همه  باسن  تخاس و  انشآ  ماوقا  لئابق و  تاحالطـصا  اه و  تغل  مامت  هب  دنادرگ و  زاتمم  ار 

نارگید نیب  ادـخ و  تّجح  نیب  تشاد ،  یمن  دوجو  زایتما  نیا  هچنانچ  دراد و  لماک  یهاگآ  اه  هثداح  تایرج و  زین  تادوجوم و  و 
.دوبن یقرف 

َو میحَّرلا ،  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسِبب  ُرْهَْجلاَو  َنیـسْمَخ ، يدْـح َو  الا  ُهالَـص  َو  ِنیمَْیلِاب ، ُمُّتَخَّتلا  ٌسْمَخ : ِنامی  ْالا  ُهَمـالَع  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   2
(69) .َنیَعبْر ْالا  ُهَرایِز  َو  نیبَْجلا ،  ُریفْعَت 

 : همجرت

بجاو و  ) زاـمن تعکر  کـی  هاـجنپ و  ندـناوخ  نتـشاد ،  تسار  تسد  هب  رتشگنا  تسا :  زیچ  جـنپ  ناـمیا  هناـشن  تمـالع و  دومرف :
ندناوخ ّبحتسم ،)

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب  ))

ماجنا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  نداهن ،  كاخ  يور  هدجـس  لاح  رد  ار  یناشیپ  دنلب ، يادص  اب  رـصع ) رهظ و  زامن  رد   ) ار (( 
 . نداد
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(70) .ِهّللا ِْرم  یف  ِرُّکَفَّتلا  ُهَْرثَک  ُهَدابِْعلا  اَمَّنإ  َو  ِهالَّصلاَو ، ِمایّصلا  ُهَْرثَک  ُهَدابِْعلا  ِتَْسَیل  مالسلا :  هیلع  َلاق   3

 : همجرت

روما رد  دـنوادخ  ياهتنم  یب  تردـق  رد  هشیدـنا  رّکفت و  اب  تدابع  هکلب  تسین ،  هزور  زامن و  نداد  ماـجنا  داـیز  رد  تداـبع  دومرف :
.دشاب یم  فلتخم 

(71) .ِناوْخ ْالا  ُعْفَنَو  ِهّللِاب ، ُنامی  ْالا  ٌءٍّْیَش : امُهَقْوَف  َْسَیل  ِناتَلْصَخ  مالسلا :  هیلع  َلاق   4

 : همجرت

ناتـسود و هب  ندناسر  عفن  دنوادخ ، هب  داقتعا  نامیا و  زا : دنترابع  دـشاب  یمن  زیچ  ود  نآ  زا  رتالاو  هک  یتلاح  تلـصخ و  ود  دومرف :
 . نایانشآ

ِهارادُْـملِاب ْمُهُمِّلَُکیَف  َنوُِفلاخُْملا  اَّم  َو  ُهَهْجَو ، ْمَُهل  ُطِْسبَیَف  َنُونِمْؤُْملا  اَّم  ْمُهُِفلاـُخم ، ْمُُهنِمُْؤم َو  ًانْـسُح ، ِساـّنِلل  اُولُوق  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   5
(72) .ِناِمی ْالا  َیلإ  ْمِِهباِذتْجِال 

 : همجرت

تبسن هشیمه  دیاب  هک  هفیظو  کی  ناونع  هب  نمؤم  ناتسود  اب  اّما  دیـشاب ، دروخرب  شوخ  راتفگ و  شوخ  نمـشد  تسود و  اب  دومرف :
 . نآ ماکحا  مالسا و  هب  بذج  ارادم و  تهج  هب  نیفلاخم  هب  تبسن  اّما  دنیامن ، دروخرب  باداش  يا  هرهچ  اب  رگیدکی  هب 

(73) .ُهَّرَش ُنَّمَْأت  ْنَم ال  َعَم  ِماقُملا  َنِم  ٌْریَخ  وُجَْرت  ْنَِمب  ُقاحِّللا  مالسلا :  هیلع  َلاق   6

 : همجرت

ّرـش تسا  لمتحم  هک  یـسک  زا  تسا  رتهب  دشاب ، هتـشاد  تیارب  يدوس  دراد  لامتحا  هک  یـسک  اب  ترـشاعم  یتسود و  موادت  دومرف :
.دشاب هتشاد  تیارب  ...و  ینید  یلام ،  یناج ، 

(74) .ِهَکَلَْهلا َیلإ  ِناوُعْدَی  امُهَّنإَف  ِهَسائِّرلا ، َبَلَط  َهَعاذ َو  ْالا  َكاّیإ َو  مالسلا :  هیلع  َلاق   7

 : همجرت

نآ هنشت  یـشاب و  تسایر  ماقم و  لابند  یهاوخب  هک  نیا  ای  یئامن و  ینکارپ  نخـس  هعیاش و  یهاوخب  هک  نیا  زا  شاب  بظاوم  دومرف :
.دومن دهاوخ  كاله  ار  ناسنا  اه  نآ  يود  ره  نوچ  يدرگ ، 
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(75  .) ِِهناوْخإ ِهِسْفَن و  یلَع  ِءْرَْملاِهَقَدَص  ِلَْضف  ْنِم  ِهّللاِءادْعَأ  َهارادُم  َّنإ  مالسلا :  هیلع  َلاق   8

 : همجرت

ناسنا هک  يا  هقدص  عون  ره  زا  تسا  رتهب  هّیقت  لاح  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  ادخ و  نانمـشد  اب  شزاس  ارادـم و  دومرف :
.دزادرپب دوخ  يارب 

(76) .ٌنِطاب ٌلامَج  ِلْقَْعلا  ُنْسُح  َو  ٌرِهاظ ، ٌلامَج  ِهَروُّصلا  ُنْسُح  مالسلا :  هیلع  َلاق   9

 : همجرت

عون کی  تیارد ،  لقع و  ندوب  وکین  تسا و  رادـیدپ  ناسنا  رهاـظ  رد  لاـمج  یئاـبیز و  عون  کـی  هفاـیق ،  لکـش و  یئوکین  دومرف :
.دشاب یم  ناسنا  ینورد  لامج  یئابیز و 

(77) .ُهَناش ْدَقَف  ًهَِینالَع  ُهَظَعَو  ْنَمَو  ُهَناز ، ْدَقَف  ًاّرِس  ُهاخ  َظَعَو  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   10

 : همجرت

وا فیعضت  گنن و  ببس  دشاب  ینلع  هچنانچ  و  هدیشخب ؛  تنیز  ار  وا  دنک ، هظعوم  هنامرحم  ار  دوخ  ردارب  تسود و  سکره  دومرف :
 . تسا هتشگ 

(78) .َهّللا ِقَّتَی  َْمل  ِساّنلا  َهوُجُو  ِقَّتَی  َْمل  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   11

 : همجرت

یمن تیاعر  زین  ار  یهلا  ياوقت  دنکن ، ار  مدرم  قوقح  یقالخا و  لئاسم  تیاعر  دـشاب و  كاب  یب  مدرم  لباقم  رد  هک  یـسک  دومرف :
.دنک

(79) .ُهُّلُِذت ٌهَبْغَر  َُهل  َنوُکَت  ِنِمْؤُْملِاب ْن  َحَْبق  ام  مالسلا :  هیلع  َلاق   12

 : همجرت

يراوخ ّتلذ و  ببـس  هک  دشاب  یئوزرآ  ياراد  هک  تسا  یتلاح  نآ  نمؤم  يارب  تلـصخ  تلاح و  نیرت  تشز  نیرت و  حـیبق  دومرف :
.ددرگ وا 

(80) .ِْهَیلإ َکَْبنَذ  َبَسَن  ْنَم  َِکناوْخإ  ُْریَخ  مالسلا :  هیلع  َلاق   13

 : همجرت

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1705 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنادب رّصقم  ار  دوخ  دریگ و  هدهع  هب  ار  وت  ياهاطخ  هک  تسا  يدرف  نآ  ردارب ، تسود و  نیرتهب  دومرف :
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(81) .َّزَعّال ٌلیلَذ إ  ِِهب  َذَخ  الَو  َّلَذ ، ّالإ  ٌزیزَع  َّقَْحلا  َكََرت  ام  مالسلا :  هیلع  َلاق   14

 : همجرت

یـصخش چیه  نینچمه  دیدرگ ، راوخ  لیلذ و  هک  نآ  رگم  درکن  اهر  كرت و  يزیزع  ماقم و  بحاص  چـیه  ار  تقیقح  ّقح و  دومرف :
 . تسا هدش  دنلبرس  زیزع و  هک  نآ  رگم  درواین  رد  ءارجا  هب  ار  ّقح 

(82) .اهاْشف ًهَئِّیَس  يَر  ْنإ  اه َو  أَفْط  ًهَنَسَح  ير  ْنإ  ٌراج  َرْهَّظلا  ُمِصْقَت  یّتلا  ِِرقاوَْفلا  َنِم  مالسلا :  هیلع  َلاق   15

 : همجرت

یفخم ناهنپ و  ار  نآ  دوش  یتمدـخ  ناسحا و  وا  هب  رگا  هک  تسا  يا  هیاسمه  نکـشرمک ،  ياه  یتحاران  بئاـصم و  زا  یکی  دومرف :
.دزاس راکشآ  ینلع و  ار  نآ  ددرگ  شا  هّجوتم  یتّیذا  یتحاران و  رگا  دراد و 

ْمِکَنَمَْتئا ِنَم  یلإ  ِهَنام  ْالا  ِءادَو  ِثیدَْحلا ، ِقْدِص  َو  ِهِّلل ، ِداِهتْج  ْالاَو  ْمُِکنید  یف  ِعَرَْولاَو  ِهّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیصُو  ِِهتَعیِشل : مالسلا  هیلع  َلاق   16
(83) .ِراوَْجلا ِنْسُحَو  ِدوُجُّسلا ، ِلوُطِو  ٍرِجاف ، ٍِّرب ْو  ْنِم 

 : همجرت

دیشاب و اشوک  دنوادخ  هب  بّرقت  رد  دیشاب ، هتشاد  عرو  نید  روما  رد  دینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  دومرف : دوخ  ناتسود  نایعیـش و  هب 
لباقم رد  ار  دوخ  ياه  هدجـس  دیهد ، شلیوحت  ملاس  ار  نآ  داهن  امـش  دزن  ار  یتناما  سکره  دـیهد ، ناشن  تقادـص  اه  تبحـص  رد 

.دیئامن یکین  يراتفر و  شوخ  ناگیاسمه  هب  دینک و  ینالوط  دنوادخ 

.ًاّقَح ُمالّـسلا  ِْهیَلَع  ٍِبلاط  یب  ِْنب  ّیلع  ِهَعیـش  ْنِمَو  َنیقیّدِـصلا ، ْنِم  ِهّللا  َدـْنِع  َوُهَف  ِِهناوْخ  اْینُّدـلا ِال  ِیف  َعَضاَوت  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاق   17
(84)

 : همجرت

زا نیقیّدِص و  هرمُز  رد  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـیامن ، ینتورف  عضاوتم و  دوخ  ناعون  مه  ناتـسود و  لباقم  رد  ایند  رد  سکره  دومرف :
.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نایعیش 
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: ِموُمْحَْملا یَلَع  اهُقِّلَُعی  َو  ٍهَقَرَو ، یلَع  ِْعبُّرلا  یَّمُِحل  ُبَتُْکی  ُهَّنإ  مالسلا :  هیلع  َلاق   18

ًادْرَب ینوُکُران  ای  ))

(85) .ِهّللا ِنْذإِب  ُءَرْبَی  ُهَّنإَف  ((، 

 : همجرت

رد نآرق  هفیرش  هیآ  نیا  دراد ، زرل  بت و  یتحاران  هک  یسک  دومرف :

هیآ 69 ءایبن ، هروس  ))

.دبای دوبهب  لاعتم  دنوادخ  نذإ  اب  ات  دیئامن  نازیوآ  وا  ندرگ  رب  دیسیونب و  يذغاک  يور  ار  (( 

َهالَّصلا َّنإَف  َمَّلَـسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِّیبَّنلا  یلَع  َهالَّصلاَو  ِنآْرُْقلا ، َهَوالَت  َو  ِتْوَْملا ، َرْکِذ  ِهّللا َو  َرْکِذ  اوُِرثْک  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   19
(86) .ٍتانَسَح ُرْشَع  ِهّللا  ِلوُسَر  یلَع 

 : همجرت

لوسر و ترضح  رب  داتـسرف  دورد  تاولـص و  زین  و  نآرق ؛  ّربدت  توالت و  نآ ،  تالاح  گرم و  لاعتم ،  دنوادخ  دای  رکذ و  دومرف :
.دشاب یم  باوث  هنسح و  هد  اه ، نآ  رب  تاولص  شاداپ  انامه  دیهد ، ماجنا  رّرکم  روط  هب  دایز و  ار  مالسلا  مهیلع  شتیب  لها 

(87) .ًهَماِدن ُدَصْحَی  ًاّرَش  ُعَرْزَی  ْنَم  ًهَتَْغب ، یتَی  ُتْوَْملاَو  ٍهَدوُدْعَم ، ٍماّیَو  ٍهَصوُْقنَم  ِلاجآ  یف  ْمُکَّنإ  مالسلا :  هیلع  َلاق   20

 : همجرت

دشاب و یم  نّیعم  هدش و  باسح  نآ  نامز  تّدم  هک  دـیرب  یم  رـس  هب  یهاتوک  تلهم  تّدـم و  کی  رد  اه  ناسنا  امـش  انامه  دومرف :
تدابع و رد  رادقم  ره  سکره  هک  دیـشاب  هّجوتم  سپ  دیابر ، یم  ار  صخـش  دوش و  یم  دراو  یلبق  عالطا  نودـب  ناهگان و  گرم ، 

فالخ راک  هک  یـسک  تسا و  هدادن  ماجنا  رتشیب  ارچ  هک  دروخ  یم  هطبغ  تمایق  يادرف  دنک  شالت  کین  ياهراک  ماجنا  یگدـنب و 
.دوب دهاوخ  هدنکفارس  نامیشپ و  دهد  ماجنا  هانگ  و 

(88) .ِْلیَّللا اِطْتمِابّالإ ِء  ُكَرُْدیال  ٌرَفَس  َّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  َیلإ  َلوُصُْولا  ّنإ  مالسلا :  هیلع  َلاق   21
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 : همجرت

يراد و هدـنز  بش  اب  رگم  دوش  یمن  لصاح  هک  تسا  يرفـس  عون  کی  هیلاع  تاـماقم  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  ندیـسر  اـنامه  دومرف :
 . فلتخم روما  رد  وا  تیاضر  بلج  تدابع و  رد  شالت 

(89) .اْهنَع ِكاْسم  ْالِاب  ُعَفُْدتالَو  ِهَرَّشلِاب ، ُلاُنتال  َِهبُوتْکَْملا  ُقازْر  ْالاَو  ِهََبلاغُْملِاب ، ُعَفُْدتال  ِهَِبلاْغلا  ُریداقَْملا  مالسلا :  هیلع  َلاق   22

 : همجرت

نینچمه دیـسر ، دـهاوخ  دـشاب  رّدـقم  هچنآ  دور و  یمن  نیب  زا  شالت  یگنرز و  اب  دـشاب  یم  روهظ  راـظتنا  رد  هک  یتارّدـقم  دومرف :
یمن مه  يرادهگن  اب  زین  و  دیـسر ؛ دهاوخن  یئاج  هب  فرـصم  رد  يور  هدایز  اب  تسا و  هدـش  نییعت  تبث و  سکره ،  يزور  قزر و 

.درک عفد  ار  نآ  ناوت 

(90) .ِِهْبلَق یف  ِمیکَْحلا  ُمَفَو  ِهِمَف ، یف  ِقَمْح  ْالا  ُْبلَق  مالسلا :  هیلع  َلاق   23

 : همجرت

دننز یم  فرح  لّوا  قمح  دارفا  ینعی ؛   ) .دشاب یم  وا  نورد  رد  لقاع  نخـس  ناهد و  نکیلو  تسوا ،  ناهد  رد  قمح  هشیدنا  دومرف :
(. دیوگ یمن  نخس  رکف  نودب  هک  لقاع  فالخ  رب  دننک ، یم  رکف  نآ  نایز  دوس و  تهج  رد  سپس  و 

(91) .ِِرفاْکلا یَلَع  ٌهَّجُح  ِنِمْؤْملا َو  یَلَع  ٌهَکََرب  ُنِمْؤُْملا  مالسلا :  هیلع  َلاق   24

 : همجرت

تسا لیلد  تّجح و  نیفلاخم  راّفک و  هب  تبسن  دشاب و  یم  تمحر  ببس  تکرب و  نینمؤم  رگید  يارب  نمؤم  صخـش  دوجو  دومرف :
.

(92) .ٍضوُْرفَم ٍلَمَع  ْنَع  ٌنوُمْضَم  ٌقْزِر  َُکلَغْشَی  ال  مالسلا :  هیلع  َلاق   25

 : همجرت

؛  ینعی  ) درادـن زاب  بجاو  ِلامعا  راـک و  زا  ار  وت  هدـش  نیمـضت  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يزور  بلط  هک  شاـب  بظاوم  دومرف :
 (. یشابن راگنا  لهس  تسُس و  تابجاو  هب  تبسن  ّدح  زا  شیب  راک  شالت و  تهج  هب  هک  شاب  بظاوم 
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(93) .ِهِرَبِک یف  ِقوُقُْعلا  َیلإ  وُعْدَت  ِهِرَغِص  یف  ِهِِدلاو  یلَع  َِدلَْولا  ُهْرُج  مالسلا :  هیلع  َلاق   26

 : همجرت

ردپ بضغ  نیرفن و  دروم  یگرزب  رد  هک  دوش  یم  ببس  ردپ ، لباقم  رد  ّتیلوفط  ماگنه  دنزرف  ندش  ئرج  ندرک و  ادیپ  ور  دومرف :
.دریگ رارق 

(94) .ُّبُِحت ام  يَرت  ِرْصَْعلاَو ، ِرْهُّظلا  ِْنیَتالَّصلا  َْنَیب  ْعِمْج  مالسلا :  هیلع  َلاق   27

 : همجرت

دوصقم هب  دور و  یم  نیب  زا  یتسد  گنت  رقف و  نآ  هجیتن  رد  هک  هدـب ،  ماـجنا  تقو  لّوا  رد  مه  هلاـبند  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  دومرف :
.دیسر یهاوخ  دوخ 

ِساّنلا ُّدَـش  َمارَْحلا ، َكََرت  ْنَم  ساّنلا  ُدَـهْز  َِضئارَْفلا ، َماق  ْنَم  ِساـّنلا  ُدَـبْع  ِهْهبُّشلا ، َدـْنِع  َفَقَو  ْنَم  ِساـّنلا  ُعَرْو  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   28
(95) .َبُونُّذلا َكََرت  ْنَم  ًاداِهتْجا 

 : همجرت

نآ مدرم  نیرتدـباع  دـیامن ؛ يرود  بانتجا و  كوکـشم  ههبـش و  نوگانوگ  دراوم  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  مدرم  نیرتاـسراپ  دومرف :
ار فالخ  مارح و  دراوم  هک  تسا  يدرف  نآ  اه  ناسنا  نیرتدـهاز  دـهد ؛ ماجنا  ار  یهلا  تابجاو  زیچ ، ره  زا  لـبق  هک  تسا  یـصخش 

.دیامن كرت  یتلاح  ره  رد  ار  یئاطخ  هانگ و  ره  هک  تسا  یصخش  نآ  صاخشا  نیرت  يوق  دوشن ؛ بکترم 

(96) .ُفِراْعلا َّالإ  َهَمْعِّنلا  ُرُکْشَی  الَو  ُرِکاّشلا ، َّالإ  َهَمْعِّنلا  ُفِْرعَی  ال  مالسلا :  هیلع  َلاق   29

 : همجرت

لها هک  نآ  رگم  دهد  ماجنا  ار  یتمعن  رکش  دناوت  یمن  یسک  دشاب و  رازگرکش  هک  نآ  رگم  دناد  یمن  ار  یتمعن  ردق  یـسک  دومرف :
.دشاب تفرعم 

(97) .اذِهب ّالإ  ُذِخا  ؤُأال  ینَْتَیل  ِلُجَّرلا : ُلْوَق  ُرَفُْغی  یتَّلا ال  ِبُونُّذلا  َنِم  مالسلا :  هیلع  َلاق   30

 : همجرت
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فالخ نیمه  هب  طقف  شاک  يا  دیوگب : دهد و  ماجنا  یـصخش  هک  تسا  یفالخ  دوش : یمن  هدیزرمآ  هک  یناهانگ  زا  یـضعب  دومرف :
.دشاب فیعض  زیچان و  شرظن  رد  هانگ  ینعی ؛  مدش ،  یم  باقِع 

َِیُلْتبا ْنإ  َو  ُهَدَسَح ، َیِطْعُأ  ْنإ  ًاِبئاغ ، ُُهلُکَی  ًادِـهاش َو  ُهاخ  يرْطَی  ِْنیَناِسلاذ ، ِْنیَهْجَو َو  اذ  ُنوُکَی  ٌدـْبَع  ُدـْبَْعلا  َْسِئب  مالـسلا :  هیلع  َلاق   31
(98) .َُهلَذَخ

 : همجرت

دنک یم  دـیجمت  فیرعت و  روضح ، رد  ار  شردارب  تسود و  دـشاب ؛ یم  ناـبز  ود  هرهچ و  ود  ياراد  هک  نآ  تسا  یمدآ  دـب  دومرف :
صخش نینچ  دوش ، یم  بوسحم  وا  ندب  ياه  تشوگ  ندروخ  دننامه  هک  دیامن  یم  تّمذم  یئوگدب و  رس ، تشپ  بایغ و  رد  یلو 

.دنز یم  نابز  مخز  دشاب  یتخس  یتحاران و  رد  رگا  دزرو و  یم  تداسح  دشاب  هافر  شیاسآ و  رد  شتسود  رگا  هرهچ  ود 

(99) .ِسِلْجَْملا ِفَرَش  َنوُد  ُسُولُْجلاَو  ِِهب ، ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یلَع  ُمالَّسلا  ِعُضاوَّتلا  َنِم  مالسلا :  هیلع  َلاق   32

 : همجرت

ره سلجم  هب  دورو  ماـگنه  رد  ینک و  مالـس  یئاـمن  دروخرب  سکره  هب  هک  تسا  نآ  ینتورف  عضاوت و  ياـه  هناـشن  زا  یکی  دومرف :
 -. ینک زاب  دوخ  يارب  ار  یئاج  نارگید  يارب  تمحز  روز و  هب  هک  نآ  هن  ینیشنب  دوب  اج  اجک ،

ُمالَّسلا ِعُضاوَّت  لاَنِم  َموُقَی ، یّتَح  ِْهیَلَع  َنوُّلَُـصی  ُُهتَِکئـالَم  ُهّللا َو  ِلَزَی  َْمل  ِسِلْجَْملا  َنِم  ِفَرَّشلا  ِنوُدـِب  َیِـضَر  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   33
(100) .ِِهب ُرُّمَت  ْنَمِّلُک  یلَع 

 : همجرت

هکئالم ادخ و  دشاب  هدرکن  تکرح  هک  ینامز  ات  دنیـشنب  دوب  یئاج  اجک  ره  سلجم  هب  دورو  عقوم  دشابن و  ّربکتم  هک  یـسک  دومرف :
يدومن دروخرب  یـصخش  ره  هب  هک  تسا  نآ  ینتورف  عـضاوت و  ياـه  هناـشن  مئـالع و  زا  دنتـسرف ؛ یم  تمحر  دورد و  وا  رب  شیاـه 

 . ینک مالس 
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(101) .َْکیَلَع ُأَرَتُْجیَف  ْحِزاُمت  َو ال  َكُؤاَهب ، ُبَهْذَیَف  ِراُمتال  مالسلا :  هیلع  َلاق   34

 : همجرت

دروم یب  هتـسیاشان و  حازم  یخوش و  یـسک  اب  یهد ،  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  ءاـهب و  هک  نکن  عازن  لادـج و  یـسک  اـب  دومرف :
.دش دنهاوخ  هریچ  يرج ء و  وت  رب  دارفا  هنرگو  نکن 

َکَّنَِرث َؤَُال  ُِهل : َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  َلاق  ِِهبَـسَن ، ْيََوب  ِهَعاط  یلَع  مالَّسلااَمِْهیَلَع  یلَع  ٍدَّمَُحم َو  ِِهنید  ْيََوب  َهَعاـط  ََرثآ  ْنَم  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   35
(102) .َِکبَسَن ْيََوب  ِّبُح  یلَع  امِهِّبُح  ِراثیِإب  َکَسفَن  َْتفَّرَش  امَک  َِکنید  ْيََوب  ِهَرْضَِحب أ  َکَّنَفِّرَشَُالَو  ینَتَْرثآ ،  امَک 

 : همجرت

رب ار  امهیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  ماـما  نینمؤملاریما  دّـمحم و  ترـضح  مالـسا  ربمغیپ  يوریپ  تعاـط و  دراد  مّدـقم  هک  یـسک  دومرف :
مّدقم يزیچ  ره  رب  ارم  تاروتـسد  هک  يروط  نامه  دـیامن : یم  باطخ  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  دوخ ، ینامـسج  ردام  ردـپ و  زا  يوریپ 
امهیلع ّیلع  ماـما  لوسر و  ترـضح  ینعی  ینید  رداـم  ردـپ و  نیـشنمه  ار  وت  مراد و  یم  مّدـقم  تاـکرب  تاریخ و  رد  ار  وت  یتشاد ، 

 . یتشاد مّدقم  يزیچ  ره  رب  اه  نآ  هب  تبسن  ار  دوخ  يداقتعا  یلمع و  ّتبحم  هقالع و  هک  يروط  نامه  منادرگ ،  یم  مالسلا 

(103) .ِنوُزْحَْملا َْدنِع  ِحَرَْفلا  ُراهْظإ  ِبَد  ْالا  َنِم  َْسَیل  مالسلا :  هیلع  َلاق   36

 : همجرت

.دنک رورس  يداش و  راهظا  نیگمغ ،  هدید و  تبیصم  صخش  روضح  رد  هک  تسین  یمالسا  یناسنا و  قالخا  بدا و  زا  دومرف :

(104) .ِْهیَلَع ُءانَّثلاَو  ُهُقیدص  َُرثَک  ُهَتَّلُخ ، ُْملِْحلاَو  ُهَتَعیبَط ، ُمَرَْکلاَو  ُهَتَیّجَس ، ُعَرَْولا  َناک  ْنَم  مالسلا :  هیلع  َلاق   37
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 : همجرت

؛ دـشاب شا  همانرب  يرابدرب  ربص و  شا و  همانرب  تداع  تواخـس  يراوگرزب و  شیگدـنز ،  شور  رد  طایتحا  عرو و  سکره  دومرف :
.دوب دنهاوخ  رایسب  شناگدننک  فیرعت  دایز و  شناتسود 

(105) .ًانَش ِهّللاَْدنِع  ْمُهُمَظْع  اَهل ، ًءاضَق  ْمُهُّدَشَو  ِِهناوْخإ ، ِقوُقُِحب  ِساّنلا  ُفَرْع  مالسلا :  هیلع  َلاق   38

 : همجرت

هاگشیپ رد  دیامن ، فرطرب  ار  اه  نآ  ياه  يدنمزاین  تالکشم و  دنک و  تیاعر  دسانشب و  ار  دوخ  ناعون  مه  قوقح  سکره  دومرف :
.دوب دهاوخ  یّصاخ  یتّیعقوم  تمظع و  ياراد  دنوادخ 

ٍنْـسُح ْنِم  انیف  َلیق  ام  ُهَّنإَف  ٍحیبَق ، ُّلُک  اّنَع  اوُعَفْدَاَو  ٍهَدَّوَم ، َّلُک  اْنَیلإ  اوُّرُج  ًاْنیَـش ، اُونوُکَتالَو  ًاْنیَز  اُونوُکَو  ُهّللا  اوُقَِّتا  مالـسلا :  هیلع  َلاق   39
(106) .َِکلذَک ُنَْحن  امَف  ٍءوُس  ْنِم  انیف  َلیق  ام  َو  ُُهلْه ، ُنْحَنَف 

 : همجرت

هب ار  دارفا  دـینک  یعـس  دـیریگن ، رارق  ام  گنن  هیام  دیـشاب و  اـم  شخب  تنیز  و  دـینک ، تیاـعر  روما  همه  رد  ار  یهلا  ياوقت  دومرف :
هنوگ ره  زا  ام  تسا و  حیحـص  دنیوگب  اه  یبوخ  زا  هچنآ  ام  هرابرد  دیئامن ؛ رود  ام  زا  ار  اه  یتشز  دینک و  بذج  ام  هقالع  ّتبحم و 

.دوب میهاوخ  اّربم  یصقن  بیع و 

ِسَر یلَع  ْمِِهناجیت  ْنِم  ُعَطْـسَت  ُراْون  ْالاَو  ِهَمایِْقلا ، َمْوَی  اِنتَیالِو  ِلْه  انیّبُِحم َو  ِءافَعُِـضل  َنُوماّوَْقلا  اَِنتَعیـش  ُءامَلُع  یتَی  مالـسلا :  هیلع  َلاـق   40
(107) .ٍهَنَس ِْفل  ِهَئاِِمثالَث  َهَریسَم  اهِروُد  ِهَمایِْقلا َو  ِتاصَرَع  یف  ُراْون  ْالا  َْکِلت  ْتَّثَْبنا  ِدَق  ٍءاَهب ، ُجات  ْمُْهنِم  ٍدِحاو  ِّلُک 

 : همجرت

زور دنا ، هدرک  شالت  ام ، نادنم  هقالع  ناتسود و  تالکشم  عفر  تیاده و  رد  هک  ام  نایعیش  نادنمشناد  ءاملع و  زا  هتسد  نآ  دومرف :
مامت دشخب و  یم  یئانـشور  ار  اج  همه  يو ،  رون  هداهن و  رـس  رب  تمارک  جات  هک  دنوش  یم  رـشحم  يارحـص  دراو  یتلاح  رد  تمایق 

.دش دنهاوخ  دنم  هرهب  رون  نآ  زا  رشحم  لهءا 
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: یقرواپ

ح 11. ص 519 ، ج 1 ، یفاک :  لوصا  - 68

ح 42. ص 177 ، ج 4 ، یفاو :  ص 194 ، ج 2 ، هعیّشلا :  هقیدح  - 69

ح 12690. ص 183 ، ج 11 ، لئاسولا :  كردتسم  - 70

ح 26. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 13 ، ص 489 ، لوقعلا :  فحت  - 71

ح 14061. ص 261 ، ج 12 ، لئاسولا :  كردتسم  - 72

ح 34. ص 198 ، ج 71 ، راون : الاراحب  ح 5 ، ص 351 ، ج 8 ، لئاسولا :  كردتسم  - 73

نمض ح 70. ص 296 ، ج 50 ، راون : الاراحب  - 74

نمض ح 42. ص 401 ، ج 75 ، راون : الاراحب  ص 261،س 15 ، ج 12 ، لئاسولا :  كردتسم  - 75

ح 27. ص 95 ، ج 1 ، راون : الاراحب  - 76

ح 33. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  ص 489 س 20 ، لوقعلا :  فحت  - 77

نمض ح 22. س 21 ، ص 336 ، ج 68 ، راون : الاراحب  - 78

ح 35. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  ص 498 س 22 ، لوقعلا :  فحت  - 79

ح 15. ص 188 ، ج 71 ، راونالاراحب : - 80

ح 24. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 17 ، ص 489 ، لوقعلا :  فحت  - 81

ح 11. ص 372 ، ج 75 ، راون : الاراحب  - 82

ح 12. ص 372 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 30 ، ص 41 ، ج 2 ، هعیّشلا :  نایعءا  - 83

ح 5. ص 55 ، ج 41 ، راون : الاراحب  ح 340 ، ص 517 ، ج 2 ، یسربط :  جاجتحا  - 84

س 8. ص 331 ، ّربش : دّیس  هّمئالا  بط  - 85

5084 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1714 

http://www.ghaemiyeh.com


نمض ح 12. س 21 ، ص 372 ، ج 75 ، راون : الاراحب  - 86

ح 19. ص 373 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 2 ، ص 42 ، ج 2 ، هعیّشلا :  نایعءا  - 87

س 1. ص 380 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 29 ، ص 42 ، ج 2 ، هعیّشلا :  نایعءا  - 88

س 18. ص 379 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 3 ، ص 313 ، نیّدلا :  مالعءا  - 89

ح 21. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 8 ، ص 489 ، لوقعلا :  فحت  - 90

ح 20. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 7 ، ص 489 ، لوقعلا :  فحت  - 91

ح 22. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 9 ، ص 489 ، لوقعلا :  فحت  - 92

ح 27. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 14 ، ص 489 ، لوقعلا :  فحت  - 93

ح 6. ص 287 ، ج 3 ، یفاک :  - 94

ح 18. ص 373 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 1 ، ص 42 ، ج 2 ، هعیّشلا :  نایعءا  - 95

س 16. ص 378 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 3 ، ص 313 ، یملید :  نیّدلا  مالعءا  - 96

ح 4. ص 250 ، ج 50 ، راون : الاراحب  ح 176 ، ص 207 ، یسوط :  خیش  هبیغ  - 97

ح 14. ص 373 ، ج 75 ، راون : الاراحب  - 98

ج 75 ص 372 ح 9. راون : الاراحب  - 99

 . لوقعلا فحت  زا  لقن  هب  ح 12 ، ص 466 ، ج 78 ، راون : الاراحب  - 100

ح 1. ص 370 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 23 ، ص 41 ، ج 2 ، هعیّشلا :  نایعءا  - 101
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ح 210. ص 333 ، مالسلا :  هیلع  يرکسعلا  مام  الا  ریسفت  - 102

ح 28. ص 374 ، ج 75 ، راون : الاراحب  - 103

س 22. ص 379 ، ج 75 ، راون : الاراحب  س 7 ، ص 314 ، نیّدلا :  مالع  - 104

ح 340. ص 517 ، ج 2 ، یسربط :  جاجتحا  - 105

س 18. ص 372 ، ج 75 ، راون : الاراحب  - 106

ح 226. ص 345 ، مالسلا :  هیلع  يرکسعلا  مام  الا  ریسفت  - 107

ینیوآ دیهش  تیاس  : عبنم

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  لئاضف 

مالسلا هیلع  يرکسع   ماما  لئاضف 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یتّدم لاس )  28  ) شیوخ هاتوک  رمع  مامت  رد  هک  يربهر  تسا ، هعیش  ياوشیپ  نیمهدزای  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
ساّبع ینب  يافلخ  يدادبتسا  هاگتسد  دیدش  رایسب  تبقارم  تحت   ، مالسلا هیلع  يداه  ماما  شردپ  هارمه  هب  اّرماس ، رد  یناگداپ  رد  ار 

.دش راتفرگ  نامز ، ناراّبج  نادنز  هب  اهراب  زین  تفای و  رارمتسا  تلاح  نیا  شراوگرزب ، ردپ  تداهش  زا  دعب  ،و  تشاد رارق 

.دیشکن ازارد  هب  لاس  شش  زا  شیب  یهلا  گرزب  ربهر  نآ  تماما  نارود 

دنمهوکـش هّلق  رد  نانچ  نآ  وا  .دوب  هتـساریپ  اه  يدـب  همه  زا  هتـسارآ و  اه  یبوخ  لئاضف و  همه  هب  شناردـپ  دـننامه  راوگرزب ، نآ 
شیاتس حدم و  هب  تخسرس ، زرو و  هنیک  ِنانمشد  هکلب  دنا  هدوتس  ار  وا  شناوریپ  ناتسود و  اهنت  هن  هک  تشاد  رارق  تلیضف  لامک و 

.دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  تقیقح ، نیا  نداد  ناشن  يارب  .دنا  هتخادرپ  وا 

لئاضف یّلجت 

یم رامـش  هب  نآ  ناریزو  زا  ساّبع و  ینب  هشیپ  متـس  ِتفالخ  هاگتـسد  ّمهم  ياه  هرهم  زا  شردپ  هک  ناقاخ _  نب  هّللادیبع  نب  دـمحا 
نتفرگ تیلوئسم  تموکح ، فرط  زا  يا ، ههرب  رد  هک  دوب و  مالسلا  مهیلع  ناماما  تخـسرس  ِنادناعم  نافلاخم و  زا  زین  دوخ  تفر و 
.یلع نب  نسح  دننامه  ناّیولع ، نایم  رد  ار  يدرم  متخانشن  مدیدن و  اّرماس  رد  نم  : دیو یم گ  تشاد _  هدهع  هب  مق ، رد  ار  تایلام 
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هنومن و ، » مدرم همه  ءارزو و  یماـظن ، دـشرا  ناهدـنامرف  ناـّیولع ، ناـیم  رد  یگدنـشخب ، يراوگرزب و  فاـفع ، راـقو ، تهج  زا  يو 
* .درک یم  دای  یکین  هب  دوتس و  یم  ار  وا  یتفگ ، یم  نخس  سک  ره  اب  .دوب و  وگلا »

.دوب ادیپ  وا  يامیـس  زا  تلالج  تّزع و  یگرزب و  راثآ  متـسیرگن ؛ ار  وا  نم  دش ، دراو  ناقاخ  نب  هّللا  دیبع  مردپ  رب  دّمحم  وبا  يزور 
نیا ببـس  وا  زا  مدـش ، ینابـصع  تحاراـن و  مردـپ ، شور  نیا  زا  نم  .درک  میرکت  رایـسب  ار  وا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  مردـپ ،

: تفگ مردپ  دنک ، یفّرعم  نم  هب  ار  ّتیصخش  نآ  هک  متساوخ  و  مدیسرپ ، ار  تشادگرزب 

ياه تلـصخ  نوچ  دراد ، ار  تّما  ییاوشیپ  یگتـسیاش  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  مشاـه  ینب  نادـناخ  گرزب  نایعیـش و  ياوشیپ  وا  »
حالص و وکین ، قالخا  تدابع ، ایند ، هب  یتبغر  یب  دهز و  سفن ، تنایص  تناتم ، راقو و  یکاپ ، تلیضف ، نوچمه : دراد ؛ يا  هتسجرب 

« .اوقت

: دیازفا یم  هّللادیبع  نب  دمحا  هاگنآ 

(  1 .دوب (» یئالاو  یگرزب و  تیاهن  رد  اضّرلا ، نبا  دّمحموبا 

ینیرفآ لّوحتو  قالخا 

زا راکتیانج و  رصانع  زا  یکی  هک  شمران _  نب  یلع  مان : هب  یصخش  دزن  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ساّبع ، ینب  رگمتس  تموکح 
رازآ و يراد ، ناوت  ات  ار  ءاضّرلا  نبا  دّمحموبا  دنتفگ : وا  هب  ساّبع  ینب  نارـس  .درک  ینادنز  دوب _  بلاطوبا  لآ  تخـسرس  نانمـشد 

همه نآ  اـب  شمراـن  نب  یلع  دـندید  هکنیا  اـت  تشذـگن ، يزور  دـنچ  ترـضح ، ندومن  نادـنز  زا  .ناـسرب  لـتق  هب  ار  وا  هد و  ّتیذا 
هداهن ریثأت  وا  رد  يرکسع  ترضح  يوخ  قلُخ و  تمظع و  هبذج و  نانچ  نآ  هدنکفا و  ریز  هب  رس  ماما  ربارب  رد  توادع ، ینمـشد و 
لّوحت راچد  نانچ  نآ  شمران  نب  یلع  دش ، صالخ  نادنز  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یتقو.دـنک  یمن  هاگن  ترـضح  هب  هک 

(2) .تفرگ رارق  نامز  ناگتسیاش  هورگ  رد  تفای و  رییغت  ترضح ، هرابرد  شهاگدید  هک  دیدرگ  يونعم  یحور و 
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زا یهورگ  .دوب  محر  یب  دیلپ و  یصخش  زین  وا  دندرک ، ینادنز  فیصو  نب  حلاص  دزن  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رگید  راب 
نم رخآ  تفگ : نانآ  هب  نابنادنز  .دنتخادرپ  وگ  تفگ و  هب  ماما  هرابرد  دنتفر و  فیـصو  نب  حـلاص  دزن  ساّبع  ینب  ناگـشیپ  تیانج 

هزور تدابع و  زامن ، هب  ود  نآ  مدید  یتفگـشاب  زور ، دنچ  تشذگ  زا  دعب  متـشامگ ، وا  رب  ار  دارفا  نیرتدب  زا  رفن  ود  منک ؟ راک  هچ 
: دنتفگ تسا ؟ هداتفا  قافتا  زیچ  هچ  متفگ : نانآ  هب  دنا ، هدروآ  يور 

ریغ ياهراک  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  رتمک  دـناوخ ، یم  زامن  رحـس  ات  اـه  بش  هزور و  اـهزور  هک  يدرم  نوماریپ  رد  مییوگ  هچ  اـم  »
(3 «) .میدید یمن  دوخ  رد  تماقتسا  ناوت  داتفا و  یم  هزرل  هب  نامندب  میتسیرگن ، یم  وا  هب  هک  یماگنه  ام  دزادرپ ! یمن  يرورض 

یگدنشخب تواخس و 

مان هب  یـصخش  .دوب  راگزور  هناگی  مدرم  هب  کـمک  یگدنـشخب و  رد  شراوگرزب  دادـجا  ناـسب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
نارحب راچد  یگدنز  رد  دنتفر _  یم  رامـش  هب  هّیفقاو  هورگ  زا  یلو  دندوب ؛ نایولع  نادناخ  زا  هک  شردـپ _  هارمه  یلع  نب  دـمحم 

.دنتفرگ رارق  یتخس  یلام  هقیضم  رد  دندش و 

رد .میدوب  هدینش  دایز  ار  وا  یگدنـشخب »  » تلـصخ نوچ  يرکـسع _  نسح  ماما  درم _  نیا  دزن  میورب  تفگ : مردپ  دیوگ : یم  يو 
يا متفگ : دوخ  اب  مه  نم  دـنک ! مکمک  نم ، زاـین  هس  ندـش  هدروآرب  يارب  ترـضح  نآ  شاـک  يا  تفگ : مردـپ  میتفر ، یم  هک  هار 

! دنک تیانع  هّجوت و  نم  زاین  هس  هب  شاک 

مداخ میدـش ، جراخ  هناخ  زا  هدرک و  یظفاحادـخ  ماـما  اـب  هک  یماـگنه  .میداد  خـساپ  دیـسرپ ، اـم  لاـح  زا  میتفر ، ترـضح  نآ  دزن 
.داد ام  هب  یفرشا  زا  ییاه  هسیک  میدوب ، هدرک  وزرآ  میتشاد و  زاین  هک  يا  هزادنا  هب  دمآ و  ترضح 
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(4) .دنتشادنرب دوخ  مارم  زا  تسد  یلو  دندید ؛ تمارک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هکنآ  اب  نانآ 

زامن ِتشادساپ 

نارای زا  یکی  هک  يرفعج  مشاهوبا  .تشاد  یم  گرزب  ار  زامن  داد و  یم  مامتها  رایسب  تقو  لّوا  زامن  هب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
: دیوگ یم  دوب ، راوگرزب  نآ  هژیو  ّصاخ و 

داهن و یئوس  هب  ار  همان  راوگرزب  نآ  دیـسر ، ارف  زامن  ءادا  تقو  هک  دوب  هماـن  نتـشون  لاـح  رد  ترـضح  .مدوب  موصعم  ماـما  نآ  دزن 
(5) .همان نتشون  هب  درک  عورش  تشادرب و  ار  ملق  دروآ و  فیرشت  هرابود  دش ، غراف  هک  زامن  زا  .درک  تکرح  زامن  ندناوخ  يارب 

یناسر تمدخ  هب  بیغرت 

: دومرف ترضح  نآ  مدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رضحم  رد  يزور  : دیوگ یم  مشاهوبا 

ماجنا کین  ياهراک  ایند  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  یـسک  رد  نآ  زا  .تسا  فورعملا » ُباـب  ، » تشهب ياـهرد  زا  یکی  »
« .دیامن تمدخ  کمک و  مدرم  هب  هداد و 

هب یناسر  تمدخ  نم ، یگدنز  ياه  همانرب  زا  یکی  اریز  مدیدرگ ؛ دونشخ  یسب  متفگ و  ساپس  ار  ادخ  مدینش ، ترضح  زا  ار  نیا  ات 
: دومرف درک و  هاگن  نم  هب  ترضح  تشذگ ، ملد  رد  بلطم  نیا  ات  .دوب  نامورحم  ناگنهرب و  اپ  زاین  عفر  مدرم و 

! مشاهوبا يا  .تسا  هتـسجرب  نانآ  هاگیاج  دنلب و  رـس  زین  رگید  ناهج  رد  دـننک ، یم  کمک  مدرم  هب  ناهج  نیا  رد  هک  یناسک  هلب ، »
(6 «) .دنک تمحر  ار  وت  يادخ  دهد ، رارق  هورگ  نیا  زا  ار  وت  ادخ 

: اه تشون  یپ 

هتیب لها  دنع  همرک  هلبن و  هفافع و  هنوکس و  هیده و  یف  یلع  نب  نسحلا  لثم  هیولعلا  نم  ًالجر  يأر ، نمّرـسب  ُتفرع  ُتیأر و ال  ام  * 
...مشاه ینب  و 
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ص 502. ج 2 ، همئالا ، هریس  ص 423 ؛ ج 4 ، (ع ،) بلاط یبا  لآ  بقانم  ص 503 ؛ ،ج1 ، یفاک لوصا  .1

ص 508. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2

ص 512. نامه ، . 3

ص 506. نامه ، . 4

ص 154. یمق ، سابع  خیش  هّیهبلاراونا ، 5 و 6 .

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  يرادساپ 

( * مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  يرادساپ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هراشا  

زا مالـسا  فراعم  دـیاقع و  رگنـس  زا  تظافح  دّـهعتم ، نادنمـشناد  ناـگرزب و  ّمهم  فیاـظو  اـه و  تیلوؤسم  زا  یکی  دـیدرت  نودـب 
ربارب رد  لهاست  توکـس و  هک  ارچ  تسا ، یمالـسا  هشیدـنا  رکف و  نانزهار  اب  زیتس  هزراـبم و  نآ  عبت  هب  و  رییغت ، فیرحت و  دربتـسد 

زین تقیقح  نامتک  یعون  ددرگ ، یم  قیاقح  فیرحت  نید و  ناکرا  لوصا و  رد  مدرم  هشیدـنا  لزلزت  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  اهنآ ،
: هک دزاس  یم  هیآ  نیا  لومشم  ار  ناسنا  دراد و  یپ  رد 

(1 (؛ َنُونِعّاللا ُمُهَنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُهَنَْعلَی  َکئلوا  ِباتِْکلا  ِیف  ِساّنلل  ُهاّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلاَو  ِتانّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَا  ام  َنوُُمتْکَی  َنیّذلا  َّنِا  »

، دـننک نامتک  میدومن ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  نآ  زا  دـعب  میا ، هدرک  لزان  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  نشور و  لیالد  هک  یناسک 
«. دننک یم  نعل  ار  اهنآ  زین  ناگدننک  تنعل  همه  دنک و  یم  تنعل  ار  اهنآ  ادخ 

بان مالسا  گنهرف  فراعم و  دیاقع ، تمرح  میرح  زا  عافد  اهنآ  یگدنز  مهم  داعبا  زا  یکی  .دراد  ینوگانوگ  داعبا  (ع ) ناماما هریس 
هدیقع قیرط  نانزهار  نارگ و  فیرحت  ربارب  رد  عاضوا ، نیرت  تخـس  رد  یتح  دندرک ، ناوارف  شـشوک  رذـگهر  نیا  رد  اهنآ  .هدوب 
نیرخآ ات  و  دنسانشن ، اپ  زا  رس  مالسا  گنهرف  دیاقع و  ياهزرم  ظفح  رد  هک  دندیزرو  یم  دیکأت  هعیـش  ناملاع  هب  و  دنداتـسیا ، یم 

: دومرف (ع ) رقاب ماما  هک  اج  نآ  ات  دنشوکب ، ناوت 
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ْمِهیَلَع َطَّلَـسَتَی  ْنَا  ْنَع  َو  اِنتَعیِـش ، ءافَعُـض  یلَع  ِجُورُْخلا  ِنَع  ْمُهَنوُعَنْمَی  ُُهتیِراـفَع  ُسیْلبِا َو  ِیلَی  يذـّلا  ِْرغَّثلا  ِیف  َنوُِطباُرم  اِنتَعیـش  ُءاـملُع  »
انیّبُِحم ِنایدا  ْنَع  ُعَفْدَی  ُهَّنَال  ٍهَّرَم  َْفلَا  َْفلَا  َرَزَْخلاو  َكْرُّتلاو  َموُّرلا  َدَـهاج  ْنَّمِم  ُلَْضفَا  َناک  َبَصَْتنِا  ْنَمَف  الَا  ُبِصاوَّنلا ، ُُهتَعیِـش  ُسیْلبِا َو 

(2 (؛ ْمِِهناْدبا ْنَع  ُعَفْدَی  َِکلذ  َو 

هب اـهنآ  يرو  هلمح  زا  و  دـنا ، هدیـشک  فـص  شیاهرکـشل  سیلبا و  ربارب  رد  هـک  دنتـسه  ینارادزرم  دـننامه  اـم  ناوریپ  نادنمـشناد 
یم يریگولج  اهنآ  رب  وا  یبصان  ناوریپ  سیلبا و  ّطلـست  زا  زین  و  دننک ، یم  يریگولج  دنرادن  ار  دوخ  زا  عافد  ییاناوت  هک  ام  نایعیش 

ینایهاپس زا  رتالاب  راب  رازه  رازه  دنا ، هداد  رارق  عافد  ضرعم  رد  ار  دوخ  نینچ  هک  هعیش  نادنمـشناد  نآ  شزرا  دیـشاب  هاگآ  .دنیامن 
دیاقع و نانابهگن  هعیش  نادنمشناد  اریز  .دنیامن  یم  راکیپ  رَزَخ ، كرت و  مور و  راّفک و  زا  مالسا  نانمـشد  موجه  ربارب  رد  هک  تسا 

«. دنشاب یم  ییایفارغج  ياهزرم  ظفاح  نادهاجم ، هک  یلاح  رد  دنتسه ، ام  ناتسود  نید  عفادم  و  مالسا ، گنهرف 

مالسا فراعم  ياهزرم  زا  تظافح 

توغاط رب  هوالع  ق ) _. ات 260 ه لاس 254  زا   ) دوخ تماما  هلاس  شش  نارود  رد  هچ  و  ردپ ، رصع  رد  هچ  (ع ) يرکـسع نسح  ماما 
دروم رد  رّرکم  روط  هب  و  درک ، یم  هزرابم  دـندرک _  یم  فیرحت  ار  بان  مالـسا  مالـسا ، ماـن  هب  هک  ییاـه  هقرف  اـب  هراومه  يزیتس ،

هب اهنآ ، ربارب  رد  عطاق  ياه  يریگ  عضوم  اب  و  دیشوک ، رایسب  اتسار ، نیا  رد  ترضح  نآ  .داد  یم  رادشه  دوخ  نایعیـش  هب  اهنآ  رطخ 
شرتسگ قیمعت و  هار  ارف  یگرزب  ّدـس  اهنآ  دوجو  هک  ارچ  درک ، يریگولج  اهنآ  نیتساراـن  راـکفا  شرتسگ  زا  تخادرپ و  يرگاـشفا 

یم نمـشد  بایـسآ  هب  بآ  هجیتن  رد  دـش و  یم  اه  توغاط  نانمـشد و  تیوقت  ثعاـب  رگید  يوس  زا  و  دوب ، باـن  مالـسا  دـشر  رد 
.تخیر
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و درک ، یم  بلج  دوخ  يوـس  هب  ار  دـمآراک  نادنمـشناد  صلاـخ و  ناتـسود  دـنمورین ، هعفاد  هبذاـج و  اـب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما 
رد مهم  نیا  نتفایرد  يارب  دومن ، یم  عفد  تّدـش  هب  دـندز  یم  هشیت  مالـسا  فراعم  هشیر  رب  هک  ار  امن  تسود  نافرحنم  ناـفلاخم و 

: مینک یم  بلج  زارف  دنچ  هب  ار  امش  رظن  (ع ) يرکسع نسح  ماما  هریس 

ماـن هب  ار  یبلاـطم  قیاـقح ، فیرحت  اـب  وا  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  یعمج  .دوب  نارازگ  تعدـب  زا  یکی  متاـح ، نب  سراـف  _ 1
ماجنارـس .دیـشکن  تسد  دوخ  راک  زا  هدرکن و  انتعا  هعیـش  ياـملع  ناـماما و  تارّکذـت  هب  يو  تخومآ ، یم  اهنادـب  مالـسا  فراـعم 

.دناسر تکاله  هب  ار  وا  (ع ) يداه ماما  هنامرحم  روتسد  هب  دینجوبا ،

نـسح ماما  (ع ،) يداه ماما  تداهـش  زا  سپ  .درک  نییعت  هنایهام  قوقح  دـینجوبا ، يارب  (ع ) يداه ماـما  هناعاجـش ، لـمع  نیا  یپ  رد 
شناگدنیامن زا  یکی  يارب  دروم  نیا  رد  یتح  دنزادرپب ، قباس  دـننام  ار  وا  هنایهام  قوقح  هک  داد  روتـسد  صوصخ  هب  (ع ) يرکـسع

(3) .دومن یم  ّتیّدج  رازگتعدب ، تعدب و  يدوبان  يارب  بیترت  نیا  هب  تشون ، همان 

نایعیش فاص  هدیقع  هب  يا  هدنبیرف  يزاب  ظافلا  ییامندوخ و  اب  لاله » نب  دمحا   » مان هب  یصخش  دینـش  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  _ 2
لدکاپ راکتسرد و  ار  وا  دنتساوخ  یم  یضعب  هک  نیا  اب  دنک ، یم  لزلزتم  ار  مدرم  هدیقع  یشیدنا ، جک  يزاب و  یفوص  اب  دزات و  یم 

يارب ّتیعطاق  اب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ...و  تسا  هتفر  هّکم  هب  ّجح  ماجنا  يارب  هدایپ  راب  وا 54  دنتفگ : یم  دننک و  یفّرعم  اسراپ  و 
: تشون قارع  رد  شناگدنیامن 

«. دینک يرود  نیغورد ، یگتخاس و  یفوص  نآ  زا  َعِّنَصَتُْملا ؛ َِّیفوُّصلا  اورَذِْحا  »
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چیه نودب  تحارـص  لامک  اب  ماما  دنهد ، رییغت  لاله  نب  دـمحا  دروم  رد  ار  (ع ) نسح ماما  رکف  هکلب  ات  دـندش  هطـساو  يا  هّدـع  زاب 
و دزرمآ ، یمن  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیسر ، امـش  هب  دزرماین ، ار  وا  شیادخ  هک  لاله  نب  دمحا  دروم  رد  ام  رما  : » دومرف ماهبا  هنوگ 

سوه قباطم  و  تسا ، هدرک  تلاخد  ام  روما  رد  يأر  دادبتـسا  اب  ام ، هّیرظن  تیاـضر و  بسک  نودـب  وا  دریگ ، یمن  سپ  ار  وا  شزغل 
، ام نیرفن  رثا  رب  دـنوادخ  ات  مینک  یم  ربص  ام  دتـسرفب ، خزود  هب  ار  وا  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  دـنک ، یم  راتفر  دوخ  یناـسفن  ياـه 

(4 «) دنک هاتوک  ار  وا  رمع 

هلزنم هب  هک  يراتفگ  نمض  رد  هک  درک  یم  يدیدش  دروخرب  نانچ  نآ  ناکلسم ، یفوص  نایفوص و  شنزرـس  رد  (ع ) نسح ماما  _ 3
: تشون نینچ  دوب ، راصعا  مامت  رد  نایعیش  همه  يارب  يا  هینایب 

؛ ُهَنامیا ُهَنید َو  ْنُصَْیلَو  ْمُهْرَذْحَْیلَف ، ْمُهَکَرْدَا  ْنَمَف  َنیدِْحلُْملا ، ِهَلِْحن  یِلا  ُهاعُّدلاَو  َنینِمؤُْملا ، ِقیرَط  ُعاُّطق  ْمُهَّنِا  الَا  »

هب ور  اهنآ  اب  هک  سک  ره  دنناوخ ، یم  ارف  نید  نارکنم  نادحلم و  هار  هب  ار  مدرم  و  دنتسه ، نانمؤم  قیرط  نانزهار  نانآ  دیشاب  هاگآ 
(5 «. ) دیامن ظفح  نانآ  دنزگ  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  و  دنک ، يرود  اهنآ  زا  اعطق  دیاب  دوش ، ور 

ناتسرپ هناگود  ادخ و  نارکنم  ربارب  رد  يریگ  عضوم 

وا تفلاخم  تشاد ، ترهش  مدرم  نیب  رد  قارع  فوسلیف  دنمشناد و  ناونع  هب  و  دوب ، نآرق  مالسا و  نارکنم  زا  یکی  يْدنِک ، قاحسا 
.دنک نایب  نآ  رد  ار  نآرق  تاضقانت  دوخ  رادنپ  هب  دسیونب و  نآرق  دض  رب  یباتک  تفرگ  میمصت  هک  دوب  يا  هزادنا  هب  مالسا  اب 
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یبهذم ریغ  یبدا و  مولع  رد  يدنک  قاحسا  درگاش  هک  ار  شنایعیـش  زا  یکی  .تفای  عالطا  عوضوم  نیا  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
، مزومآ یم  وت  هب  ینخـس  : » دومرف وا  هب  یـصوصخ  هنامرحم و  روط  هب  (ع ) نسح ماما  .دمآ  ماما  رـضحم  هب  وا  دیبلط ، روضح  هب  دوب ،
رد ار  وا  هدش ) حرط  شیپ  زا  همانرب  اب   ) ورب وا  دزن  هکلب  همّدقم ، نودـب  هن  هّتبلا  وگب ، وا  هب  ار  نخـس  نیمه  ورب و  يدـْنِک  قاحـسا  دزن 

مرظن هب  یلاؤس  وگب  وا  هب  يدـش ، سونأم  یـصوصخ و  تسود  وا  اـب  هک  یتقو  .نک  کـمک  هدرک ، عورـش  نآرق  دـض  رب  هک  يراـک 
ایآ دـیآ ، وت  دزن  دـنوادخ )  ) نآرق هدـنیوگ  رگا  : » وگب وا  هب  هاـگ  نآ  سرپب ، دـیوگ  یم  وا  مسرپـب ، امـش  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  هدـمآ 

يرگید يانعم  نم  روظنم  هکلب  يا ، هدرک  ناـمگ  وت  هک  تسا  ییاـنعم  نآ  زا  ریغ  نآرق ، تاـیآ  زا  نم  دارم  دـیوگب  هک  تسا  نکمم 
!؟» تسا

.دراد یناکما  نینچ  يرآ  دیوگ : یم  قاحسا 

«. يرادنپ یم  وت  هک  دشاب  یناعم  نآ  زا  ریغ  نآرق ، تایآ  زا  دنوادخ  روظنم  دیاش  یناد ، یم  هچ  وت  : » وگب وا  هب  ماگنه  نیا  رد 

وا اب  ًالماک  هک  يروط  هب  دـناسر ، يرای  شراک  رد  ار  وا  یتّدـم  و  تفر ، يدـْنِک  قاحـسا  دزن  (ع ) نسح ماما  روتـسد  قباـطم  درگاـش 
نآرق تایآ  زا  وت  هک  ار  ییانعم  نیا  زا  ریغ  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  اـیآ  داتـسا ! : » تفگ وا  هب  یتصرف  رد  هک  نیا  اـت  دـش ، سونأـم 

؟» دشاب هدرک  هدارا  يا  هدیمهف 

.درک رارکت  ار  شلاؤس  درگاش  .نک  نایب  هرابود  ار  دوخ  لاؤس  تفگ : سپس  درک و  يرکف  داتسا 
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«. دشاب هدرک  میمهف ، یم  ام  هک  يرهاظ  يانعم  زا  ریغ  يرگید  یناعم  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  يرآ  : » تفگ داتسا 

: تفگ داتسا  .مدیسرپ  وت  زا  و  داتفا ، ملد  هب  داد : خساپ  درگاش  تسا ؟ هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  نخس  نیا  تفگ : درگاش  هب  سپس 
.دشاب وت  هیحان  زا  تسا  دیعب  هک  تسا  یقیمع  دنمجرا و  رایسب  مالک  نیا 

نادـناخ زا  زج  یلیاسم  نینچ  یتفگ ، ار  تقیقح  کنیا  : » تفگ داتـسا  تسا ، (ع ) يرکـسع نسح  ماما  زا  نخـس  نیا  تفگ : درگاـش 
هدرک فیلأت  نآرق ، رد  ضقانت  دوجو  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  و  درک ، شتآ  تساوخرد  داتـسا  هاـگ  نآ  دوش .» یمن  هدینـش  تّوبن 

(6  ) .درک دوبان  دینازوس و  دوب 

همان نمـض  رد  دوب ، تسرپ  هناگود  شردپ  هک  ناناملـسم  زا  یکی  میناوخ : یم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  یگدنز  زا  يرگید  زارف  رد 
: تشون وا  خساپ  رد  (ع ) نسح ماما  .دنک  اعد  شردام  ردپ و  يارب  ات  تساوخ  (ع ) نسح ماما  زا  يا ،

(7 ( ؛ ُهَطوُْقنَم ُءاّتلاو  َِکتَِدلاو ، ُهّللا  َمِحَر  »

يارب تسا و  ءای  ات ، ياج  هب  هک  ینکن  لایخ  ینعی  دراد .» هطقن  ود  هدـلاو  هژاو  ءات  هک  شاب  هاگآ  دانک ، تمحر  ار  ترداـم  دـنوادخ 
.منک یمن  اعد  ناتسرپ  هناگ  ود  يارب  هک  ارچ  مدرک ، اعد  تردام  يارب  طقف  هن ، ما  هدرک  اعد  زین  تردپ 

تالغ هّیفقاو و  اب  دیدش  دروخرب 

يرگید هورگ  تالُغ  .دنتشادن  لوبق  ار  (ع ) مظاک ماما  زا  دعب  ناماما  تماما  دنتـشاد و  داقتعا  ماما  تفه  هب  هک  دندوب  يا  هقرف  هّیفقاو 
یم تکرح  (ع ) ناماما فالخ  رب  شور  رکف و  رد  و  دندرب ، یم  الاب  دوخ  ّدح  زا  شیب  ار  ناماما  هک  دندوب  اهوردنت  ناشیدـناژک و  زا 
اهنآ هب  لیامت  شیارگ و  هنوگره  زا  ار  نایعیـش  و  درک ، درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  دومن ، دـیدش  دروخرب  نانآ  اـب  (ع ) نسح ماـما  .دـندرک 

: منک یم  بلج  ریز  ثیدح  ود  هب  ار  امش  رظن  رذگهر  نیا  رد  تسج ، يرازیب  اهنآ  زا  تحارص  لامک  اب  و  تشاد ، رذحرب 
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نینچ يا  هماـن  نمـض  رد  (ع ) نـسح ماـما  يارب  تـسیز  یم  نآ ) فارطا  هاـشنامرک و   ) ناریا برغ  تمـسق  رد  هـک  نایعیـش  زا  یکی 
: تشون

؟» دییوج یم  يرازیب  اهنآ  زا  ای  دیناد ، یم  دوخ  زا  ار  اهنآ  ایآ  تسیچ ؟ هّیفقاو  هرابرد  امش  رظن  »

: تشون نینچ  وا  خساپ  رد  (ع ) نسح ماما 

زا ادخ  هاگـشیپ  رد  نم  .يوجب  يرازیب  وا  زا  دانکن ، تمحر  ار  وا  ادخ  ینک ؟ یم  مّحرت  تسا ) هّیفقاو  زا  هک   ) تیومع هب  تبـسن  ایآ  »
هزانج رب  زگره  يامنم ، تکرـش  اهنآ  هزانج  عییـشت  رد  و  نکن ، تدایع  ناـشنارامیب  زا  .ریگن  یتسود  هب  ار  اـهنآ  .مرازیب  هّیفقاو  هورگ 

(8 «. ) ...ناوخن زامن  اهنآ 

: تشون يا  همان  نمض  رد  اهوردنت  تالغ و  شنزرس  رد   و 

تکاله .دیا  هداتفا  تکاله  نارسخ و  رد  هجیتن  رد  دیا و  هدرک  ادج  هتسد  ادخ ، هاگشیپ  رد  هک  مناد  یم  یطارفا  يدارفا  ار  امش  نم  »
امـش هب  دنوادخ  هک  نیا  اب  دریذپن ، ار  ادـخ  يایلوا  تحیـصن  دـنک و  یچیپرـس  دـنوادخ  تعاطا  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  باذـع  و 

(9 «. ) دینک تعاطا  رمالا ، یلوا  لوسر و  ادخ و  زا  هک  هداد  نامرف 

اه توغاط  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماما  يریگ  عضوم 

_1 زا : دنترابع  هک  دوب  ور  هب  ور  توغاط  هس  اب  ق ، _. ات 260 ه لاس 254  زا  ینعی  دوخ ؛ تماما  لاس  شـش  تّدم  رد  (ع ) نسح ماما 
(، یسابع هفیلخ  نیمهدزناپ  نیمهدراهچ و  نیمهدزیس ،  ) دمتعم _ 3 يدتهم ؛ _ 2 یساّبع ؛ ّزتعم 

نیا زا  دوب ، ریگرد  اهنآ  اب  هراومه  هماکدوخ ، نایغای  نآ  دنزگ  زا  مالسا ، ناکرا  عّیـشت و  ساسا  زا  يرادساپ  ببـس  هب  تّدم  نیا  رد 
رایسب ناقفخ  رطخ و  رد  و  دنتشاد ، رارق  زوس  تقاط  ياه  هجنکش  تحت  فلتخم  ياه  نادنز  رد  هشیمه  شنارای  ترـضح و  نآ  ور ،

: دش یم  هتفگ  (ع ) مظاک ماما  شّدج  نوچمه  زین  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دروم  رد  هک  يروط  هب  دندوب ، دیدش 

5096 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1726 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دش یم  لقتنم  رگید ، نادنز  هب  ینادنز  زا  هراومه  ٍنْجِس  ؛ یلإ  ٍنْجِس  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ُلازَی  «ال 

: داد نامرف  نینچ  بجاح ، دیعس  شدّالج  رومأم  هب  امسر  یسابع  ّزتعم 

رد  ) هار ریسم  رد  ربب و  نوریب  هفوک  يوس  هب  ار  يرکسع ) نسح   ) دمحموبا قیرّطلا ؛ ِیف  ُهَُقنُع  ْبِرْضا  َُّمث  ِهَفوُْکلا  َیِلا  ٍدَّمَُحم  ابَا  ْجُرُْخا  »
(10 « ) نزب ار  شندرگ  تولخ ) ياج 

یلع نادنز  رد  ینامز  دوب ، فیصو  نب  حلاص  نادنز  رد  یتدم  ق ) 279 ه _  _ 256  ) یسابع دمتعم  تفالخ  رصع  رد  (ع ) نسح ماما 
نآ راتفر  راتفگ و  ات  دندوب ، هتشامگ  وا  رب  ار  یـسوساج  نادنز  رد  یتح  درب ، یم  رـس  هب  ریرحن  نادنز  رد  رگید  ینامز  شمران و  نب 

ماـما هاـگان  مدوـب ، نادـنز  رد  رفن  دـنچ  اـب  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی  يرفعج ، مشاـهوبا  .دـهد  شرازگ  ار  ترــضح 
هک درک  یم  اعّدا  دوب و  هدش  ینادنز  دوب ، یحمج »  » هورگ زا  هک  يا  هناگیب  صخش  ماگنه  نیا  رد  دندرک ، نادنز  دراو  ار  (ع ) نسح

رذحرب وا  زا  تسین ، امـش  زا  یحمج  درم  نیا  : » دومرف دندوب ، نادنز  رد  هک  شنارای  هب  وا ، بایغ  رد  (ع ) نسح ماما  تسا ، نایولع  زا 
زا یکی  دـناسرب .» هفیلخ  هب  ار  نآ  ات  تسا  هدرک  ناهنپ  شیاه  سابل  نایم  رد  ار  نآ  هتـشون و  يا  هماـن  رد  دـیا  هتفگ  ار  هچنآ  دیـشاب ،
(11  ) .دوب هدش  هتشون  نآ  رد  ناینادنز  دروم  رد  یکانرطخ  بلاطم  هک  تفای  ار  همان  نامه  درک ، وجتسج  ار  وا  ياه  سابل  نارضاح 

ترضح نآ  هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  (ع ) ماما تداهـش  ندش و  مومـسم  ماجنارـس  اه و  ندش  ینادنز  همه  نآ  و  اهراشف ، همه  نآ  زار 
رد ار  شناج  ماجنارس  و  دیـشوک ، یم  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  اه ، توغاط  دنزگ  اه و  فیرحت  دربتـسد  زا  مالـسا  ظفح  تسارح و  رد 

روضح شناگدنیامن  اج  همه  رد  و  تشاد ، سامت  نایعیـش  اب  هراومه  سّدـقم ، نامرآ  نیا  ظفح  يارب  وا  .درک  مالـسا  يادـف  هار  نیا 
رگید يوس  زا  .دوب  رارقرب  وا  یفخم  ناگدـنیامن  اب  نایعیـش  طاـبترا  .دیـسر  یم  اـهنآ  هب  هراومه  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  و  دنتـشاد ،
بان نییآ  رگایحا  و  اه ، توغاط  خاک  هدـنبوک  مهرد  جـع ) ) مئاق ترـضح  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم  همه  رایـسب ، تاـیاور  قباـطم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یمق  ثّدحم  .دندرک  یم  يرتشیب  رطخ  ساسحا  وا  هب  تبسن  ور ، نیا  زا  .تسا  ترضح  نآ  لسن  زا  مالسا ،
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بلص زا  جع ) ) يدهم ترضح  هک  دوب  هدیسر  ربخ  اهنآ  هب  اریز  دنتفرگ ، (ع ) نسح ماما  نتشک  رب  میمصت  یـساّبع  يافلخ  زا  رفن  هس  »
(12 «. ) دوش یم  رهاظ  وا 

زا يوریپ  هب  زین  ام  دـندرک ، یم  لّمحت  ار  اه  ترارم  اه و  جـنر  هدومن و  يراشفاپ  نید ، نایک  ظفح  يارب  نینچ  نیا  (ع ) ناـماما يرآ 
.میزاس رود  دوخ  زا  ار  یتوافت  یب  هنوگره  و  میشاب ، يّدج  اشوک و  اتسار  نیا  رد  دیاب  اهنآ 

: اه تشون  یپ 

.159 هیآ ( 2  ) هرقب - 1

ص155. ج1 ، یسربط ، جاجتحا  یسربط ، بلاط  یبا  نبا  یلع  نب  دمحا  روصنم ، یبا  - 2

ص343. ج2 ، داشرا ، همجرت  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، خیش  - 3

ص218. ج50 ، راحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همّالع  - 4

ص592. هعیّشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، ققحم  - 5

ص349. هّیهبلا ، راونا  یمق ، سابع  خیش  - 6

ص312. ج3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  خیش  - 7

ص312. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 8

ص81. دّحللا ، یلا  دهملا  نم  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دّیس  - 9

ص432. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 10

ص354. يرولا ، مالعا  یسربط ، مالسالا  نیما  - 11

ص490. هّیهبلا ، راونا  یمق ، ثّدحم  - 12

( مالسلا هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  هریس  دیاقع  میرح  زا  يرادساپ 

هراشا

يدراهتشا يدمحم  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ّمهم فیاظو  اه و  تیلوؤسم  زا  یکی  دـیدرت  نودـب  هراـشا  مالـسلا * ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماـما  هریـس  دـیاقع  میرح  زا  يرادـساپ 
اب زیتس  هزرابم و  نآ  عبت  هب  و  رییغت ، فیرحت و  دربتـسد  زا  مالـسا  فراعم  دیاقع و  رگنـس  زا  تظافح  دّهعتم ، نادنمـشناد  ناگرزب و 
رد مدرم  هشیدـنا  لزلزت  بجوم  هک  نیا  رب  هوالع  اهنآ ، ربارب  رد  لهاست  توکـس و  هک  ارچ  تسا ، یمالـسا  هشیدـنا  رکف و  ناـنزهار 
: هک دزاس  یم  هیآ  نیا  لومشم  ار  ناسنا  دراد و  یپ  رد  زین  تقیقح  نامتک  یعون  ددرگ ، یم  قیاقح  فیرحت  نید و  ناکرا  لوصا و 
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(1 (؛ َنُونِعّاللا ُمُهَنَْعلَی  ُهّللا َو  ُمُهَنَْعلَی  َکئلوا  ِباتِْکلا  ِیف  ِساّنلل  ُهاّنََّیب  ام  ِدَْعب  ْنِم  يدُْهلاَو  ِتانّیَْبلا  َنِم  اْنلَْزنَا  ام  َنوُُمتْکَی  َنیّذلا  َّنِا  »

، دـننک نامتک  میدومن ، نایب  مدرم  يارب  باتک  رد  هک  نآ  زا  دـعب  میا ، هدرک  لزان  هک  ار  یتیادـه  هلیـسو  نشور و  لیالد  هک  یناسک 
«. دننک یم  نعل  ار  اهنآ  زین  ناگدننک  تنعل  همه  دنک و  یم  تنعل  ار  اهنآ  ادخ 

بان مالسا  گنهرف  فراعم و  دیاقع ، تمرح  میرح  زا  عافد  اهنآ  یگدنز  مهم  داعبا  زا  یکی  .دراد  ینوگانوگ  داعبا  (ع ) ناماما هریس 
هدیقع قیرط  نانزهار  نارگ و  فیرحت  ربارب  رد  عاضوا ، نیرت  تخـس  رد  یتح  دندرک ، ناوارف  شـشوک  رذـگهر  نیا  رد  اهنآ  .هدوب 
نیرخآ ات  و  دنسانشن ، اپ  زا  رس  مالسا  گنهرف  دیاقع و  ياهزرم  ظفح  رد  هک  دندیزرو  یم  دیکأت  هعیـش  ناملاع  هب  و  دنداتـسیا ، یم 

: دومرف (ع ) رقاب ماما  هک  اج  نآ  ات  دنشوکب ، ناوت 

ْمِهیَلَع َطَّلَـسَتَی  ْنَا  ْنَع  َو  اِنتَعیِـش ، ءافَعُـض  یلَع  ِجُورُْخلا  ِنَع  ْمُهَنوُعَنْمَی  ُُهتیِراـفَع  ُسیْلبِا َو  ِیلَی  يذـّلا  ِْرغَّثلا  ِیف  َنوُِطباُرم  اِنتَعیـش  ُءاـملُع  »
انیّبُِحم ِنایدا  ْنَع  ُعَفْدَی  ُهَّنَال  ٍهَّرَم  َْفلَا  َْفلَا  َرَزَْخلاو  َكْرُّتلاو  َموُّرلا  َدَـهاج  ْنَّمِم  ُلَْضفَا  َناک  َبَصَْتنِا  ْنَمَف  الَا  ُبِصاوَّنلا ، ُُهتَعیِـش  ُسیْلبِا َو 

(2 (؛ ْمِِهناْدبا ْنَع  ُعَفْدَی  َِکلذ  َو 

هب اـهنآ  يرو  هلمح  زا  و  دـنا ، هدیـشک  فـص  شیاهرکـشل  سیلبا و  ربارب  رد  هـک  دنتـسه  ینارادزرم  دـننامه  اـم  ناوریپ  نادنمـشناد 
یم يریگولج  اهنآ  رب  وا  یبصان  ناوریپ  سیلبا و  ّطلـست  زا  زین  و  دننک ، یم  يریگولج  دنرادن  ار  دوخ  زا  عافد  ییاناوت  هک  ام  نایعیش 

ینایهاپس زا  رتالاب  راب  رازه  رازه  دنا ، هداد  رارق  عافد  ضرعم  رد  ار  دوخ  نینچ  هک  هعیش  نادنمـشناد  نآ  شزرا  دیـشاب  هاگآ  .دنیامن 
دیاقع و نانابهگن  هعیش  نادنمشناد  اریز  .دنیامن  یم  راکیپ  رَزَخ ، كرت و  مور و  راّفک و  زا  مالسا  نانمـشد  موجه  ربارب  رد  هک  تسا 

«. دنشاب یم  ییایفارغج  ياهزرم  ظفاح  نادهاجم ، هک  یلاح  رد  دنتسه ، ام  ناتسود  نید  عفادم  و  مالسا ، گنهرف 
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لاس زا   ) دوخ تماما  هلاس  شـش  نارود  رد  هچ  و  ردـپ ، رـصع  رد  هچ  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  مالـسا  فراعم  ياهزرم  زا  تظاـفح 
هزرابم دندرک _  یم  فیرحت  ار  بان  مالـسا  مالـسا ، مان  هب  هک  ییاه  هقرف  اب  هراومه  يزیتس ، توغاط  رب  هوالع  ق ) _. ات 260 ه  254

اب و  دیـشوک ، رایـسب  اتـسار ، نیا  رد  ترـضح  نآ  .داد  یم  رادـشه  دوخ  نایعیـش  هب  اـهنآ  رطخ  دروـم  رد  رّرکم  روـط  هب  و  درک ، یم 
دوجو هک  ارچ  درک ، يریگولج  اهنآ  نیتساران  راـکفا  شرتسگ  زا  تخادرپ و  يرگاـشفا  هب  اـهنآ ، ربارب  رد  عطاـق  ياـه  يریگ  عضوم 

دش و یم  اه  توغاط  نانمشد و  تیوقت  ثعاب  رگید  يوس  زا  و  دوب ، بان  مالسا  دشر  رد  شرتسگ  قیمعت و  هار  ارف  یگرزب  ّدس  اهنآ 
.تخیر یم  نمشد  بایسآ  هب  بآ  هجیتن  رد 

و درک ، یم  بلج  دوخ  يوـس  هب  ار  دـمآراک  نادنمـشناد  صلاـخ و  ناتـسود  دـنمورین ، هعفاد  هبذاـج و  اـب  (ع ) يرکـسع نسح  ماـما 
رد مهم  نیا  نتفایرد  يارب  دومن ، یم  عفد  تّدـش  هب  دـندز  یم  هشیت  مالـسا  فراعم  هشیر  رب  هک  ار  امن  تسود  نافرحنم  ناـفلاخم و 

: مینک یم  بلج  زارف  دنچ  هب  ار  امش  رظن  (ع ) يرکسع نسح  ماما  هریس 

ماـن هب  ار  یبلاـطم  قیاـقح ، فیرحت  اـب  وا  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  یعمج  .دوب  نارازگ  تعدـب  زا  یکی  متاـح ، نب  سراـف  _ 1
ماجنارـس .دیـشکن  تسد  دوخ  راک  زا  هدرکن و  انتعا  هعیـش  ياـملع  ناـماما و  تارّکذـت  هب  يو  تخومآ ، یم  اهنادـب  مالـسا  فراـعم 

.دناسر تکاله  هب  ار  وا  (ع ) يداه ماما  هنامرحم  روتسد  هب  دینجوبا ،

نـسح ماما  (ع ،) يداه ماما  تداهـش  زا  سپ  .درک  نییعت  هنایهام  قوقح  دـینجوبا ، يارب  (ع ) يداه ماـما  هناعاجـش ، لـمع  نیا  یپ  رد 
شناگدنیامن زا  یکی  يارب  دروم  نیا  رد  یتح  دنزادرپب ، قباس  دـننام  ار  وا  هنایهام  قوقح  هک  داد  روتـسد  صوصخ  هب  (ع ) يرکـسع

(3) .دومن یم  ّتیّدج  رازگتعدب ، تعدب و  يدوبان  يارب  بیترت  نیا  هب  تشون ، همان 
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نایعیش فاص  هدیقع  هب  يا  هدنبیرف  يزاب  ظافلا  ییامندوخ و  اب  لاله » نب  دمحا   » مان هب  یصخش  دینـش  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  _ 2
لدکاپ راکتسرد و  ار  وا  دنتساوخ  یم  یضعب  هک  نیا  اب  دنک ، یم  لزلزتم  ار  مدرم  هدیقع  یشیدنا ، جک  يزاب و  یفوص  اب  دزات و  یم 

يارب ّتیعطاق  اب  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  ...و  تسا  هتفر  هّکم  هب  ّجح  ماجنا  يارب  هدایپ  راب  وا 54  دنتفگ : یم  دننک و  یفّرعم  اسراپ  و 
: تشون قارع  رد  شناگدنیامن 

«. دینک يرود  نیغورد ، یگتخاس و  یفوص  نآ  زا  َعِّنَصَتُْملا ؛ َِّیفوُّصلا  اورَذِْحا  »

چیه نودب  تحارـص  لامک  اب  ماما  دنهد ، رییغت  لاله  نب  دـمحا  دروم  رد  ار  (ع ) نسح ماما  رکف  هکلب  ات  دـندش  هطـساو  يا  هّدـع  زاب 
و دزرمآ ، یمن  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دیسر ، امـش  هب  دزرماین ، ار  وا  شیادخ  هک  لاله  نب  دمحا  دروم  رد  ام  رما  : » دومرف ماهبا  هنوگ 

سوه قباطم  و  تسا ، هدرک  تلاخد  ام  روما  رد  يأر  دادبتـسا  اب  ام ، هّیرظن  تیاـضر و  بسک  نودـب  وا  دریگ ، یمن  سپ  ار  وا  شزغل 
، ام نیرفن  رثا  رب  دـنوادخ  ات  مینک  یم  ربص  ام  دتـسرفب ، خزود  هب  ار  وا  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  دـنک ، یم  راتفر  دوخ  یناـسفن  ياـه 

(4 «) دنک هاتوک  ار  وا  رمع 

هلزنم هب  هک  يراتفگ  نمض  رد  هک  درک  یم  يدیدش  دروخرب  نانچ  نآ  ناکلسم ، یفوص  نایفوص و  شنزرـس  رد  (ع ) نسح ماما  _ 3
: تشون نینچ  دوب ، راصعا  مامت  رد  نایعیش  همه  يارب  يا  هینایب 

؛ ُهَنامیا ُهَنید َو  ْنُصَْیلَو  ْمُهْرَذْحَْیلَف ، ْمُهَکَرْدَا  ْنَمَف  َنیدِْحلُْملا ، ِهَلِْحن  یِلا  ُهاعُّدلاَو  َنینِمؤُْملا ، ِقیرَط  ُعاُّطق  ْمُهَّنِا  الَا  »

هب ور  اهنآ  اب  هک  سک  ره  دنناوخ ، یم  ارف  نید  نارکنم  نادحلم و  هار  هب  ار  مدرم  و  دنتسه ، نانمؤم  قیرط  نانزهار  نانآ  دیشاب  هاگآ 
(5 «. ) دیامن ظفح  نانآ  دنزگ  زا  ار  دوخ  نامیا  نید و  و  دنک ، يرود  اهنآ  زا  اعطق  دیاب  دوش ، ور 
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فوسلیف دنمشناد و  ناونع  هب  و  دوب ، نآرق  مالسا و  نارکنم  زا  یکی  يدْنِک ، قاحـسا  ناتـسرپ  هناگود  ادخ و  نارکنم  ربارب  رد  يریگ  عضوم 
دوخ رادنپ  هب  دسیونب و  نآرق  دض  رب  یباتک  تفرگ  میمـصت  هک  دوب  يا  هزادـنا  هب  مالـسا  اب  وا  تفلاخم  تشاد ، ترهـش  مدرم  نیب  رد  قارع 

.دنک نایب  نآ  رد  ار  نآرق  تاضقانت 

یبهذم ریغ  یبدا و  مولع  رد  يدنک  قاحسا  درگاش  هک  ار  شنایعیـش  زا  یکی  .تفای  عالطا  عوضوم  نیا  زا  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما 
، مزومآ یم  وت  هب  ینخـس  : » دومرف وا  هب  یـصوصخ  هنامرحم و  روط  هب  (ع ) نسح ماما  .دمآ  ماما  رـضحم  هب  وا  دیبلط ، روضح  هب  دوب ،
رد ار  وا  هدش ) حرط  شیپ  زا  همانرب  اب   ) ورب وا  دزن  هکلب  همّدقم ، نودـب  هن  هّتبلا  وگب ، وا  هب  ار  نخـس  نیمه  ورب و  يدـْنِک  قاحـسا  دزن 

مرظن هب  یلاؤس  وگب  وا  هب  يدـش ، سونأم  یـصوصخ و  تسود  وا  اـب  هک  یتقو  .نک  کـمک  هدرک ، عورـش  نآرق  دـض  رب  هک  يراـک 
ایآ دـیآ ، وت  دزن  دـنوادخ )  ) نآرق هدـنیوگ  رگا  : » وگب وا  هب  هاـگ  نآ  سرپب ، دـیوگ  یم  وا  مسرپـب ، امـش  زا  ار  نآ  مهاوخ  یم  هدـمآ 

يرگید يانعم  نم  روظنم  هکلب  يا ، هدرک  ناـمگ  وت  هک  تسا  ییاـنعم  نآ  زا  ریغ  نآرق ، تاـیآ  زا  نم  دارم  دـیوگب  هک  تسا  نکمم 
!؟» تسا

.دراد یناکما  نینچ  يرآ  دیوگ : یم  قاحسا 

«. يرادنپ یم  وت  هک  دشاب  یناعم  نآ  زا  ریغ  نآرق ، تایآ  زا  دنوادخ  روظنم  دیاش  یناد ، یم  هچ  وت  : » وگب وا  هب  ماگنه  نیا  رد 

وا اب  ًالماک  هک  يروط  هب  دـناسر ، يرای  شراک  رد  ار  وا  یتّدـم  و  تفر ، يدـْنِک  قاحـسا  دزن  (ع ) نسح ماما  روتـسد  قباـطم  درگاـش 
نآرق تایآ  زا  وت  هک  ار  ییانعم  نیا  زا  ریغ  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  اـیآ  داتـسا ! : » تفگ وا  هب  یتصرف  رد  هک  نیا  اـت  دـش ، سونأـم 

؟» دشاب هدرک  هدارا  يا  هدیمهف 
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.درک رارکت  ار  شلاؤس  درگاش  .نک  نایب  هرابود  ار  دوخ  لاؤس  تفگ : سپس  درک و  يرکف  داتسا 

«. دشاب هدرک  میمهف ، یم  ام  هک  يرهاظ  يانعم  زا  ریغ  يرگید  یناعم  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  نکمم  يرآ  : » تفگ داتسا 

: تفگ داتسا  .مدیسرپ  وت  زا  و  داتفا ، ملد  هب  داد : خساپ  درگاش  تسا ؟ هداد  دای  وت  هب  یسک  هچ  ار  نخس  نیا  تفگ : درگاش  هب  سپس 
.دشاب وت  هیحان  زا  تسا  دیعب  هک  تسا  یقیمع  دنمجرا و  رایسب  مالک  نیا 

نادـناخ زا  زج  یلیاسم  نینچ  یتفگ ، ار  تقیقح  کنیا  : » تفگ داتـسا  تسا ، (ع ) يرکـسع نسح  ماما  زا  نخـس  نیا  تفگ : درگاـش 
هدرک فیلأت  نآرق ، رد  ضقانت  دوجو  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  ماـمت  و  درک ، شتآ  تساوخرد  داتـسا  هاـگ  نآ  دوش .» یمن  هدینـش  تّوبن 

(6  ) .درک دوبان  دینازوس و  دوب 

همان نمـض  رد  دوب ، تسرپ  هناگود  شردپ  هک  ناناملـسم  زا  یکی  میناوخ : یم  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  یگدنز  زا  يرگید  زارف  رد 
: تشون وا  خساپ  رد  (ع ) نسح ماما  .دنک  اعد  شردام  ردپ و  يارب  ات  تساوخ  (ع ) نسح ماما  زا  يا ،

(7 ( ؛ ُهَطوُْقنَم ُءاّتلاو  َِکتَِدلاو ، ُهّللا  َمِحَر  »

يارب تسا و  ءای  ات ، ياج  هب  هک  ینکن  لایخ  ینعی  دراد .» هطقن  ود  هدـلاو  هژاو  ءات  هک  شاب  هاگآ  دانک ، تمحر  ار  ترداـم  دـنوادخ 
.منک یمن  اعد  ناتسرپ  هناگ  ود  يارب  هک  ارچ  مدرک ، اعد  تردام  يارب  طقف  هن ، ما  هدرک  اعد  زین  تردپ 

ار (ع ) مظاک ماما  زا  دـعب  ناماما  تماما  دنتـشاد و  داقتعا  ماما  تفه  هب  هک  دـندوب  يا  هقرف  هّیفقاو  تالغ  هّیفقاو و  اـب  دـیدش  دروخرب 
رکف و رد  و  دندرب ، یم  الاب  دوخ  ّدـح  زا  شیب  ار  ناماما  هک  دـندوب  اهوردـنت  ناشیدـناژک و  زا  يرگید  هورگ  تالُغ  .دنتـشادن  لوبق 
ار نایعیش  و  درک ، درط  دوخ  زا  ار  اهنآ  دومن ، دیدش  دروخرب  نانآ  اب  (ع ) نسح ماما  .دندرک  یم  تکرح  (ع ) ناماما فالخ  رب  شور 
ود هب  ار  امـش  رظن  رذگهر  نیا  رد  تسج ، يرازیب  اهنآ  زا  تحارـص  لامک  اب  و  تشاد ، رذـحرب  اهنآ  هب  لیامت  شیارگ و  هنوگره  زا 

: منک یم  بلج  ریز  ثیدح 
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نینچ يا  هماـن  نمـض  رد  (ع ) نـسح ماـما  يارب  تـسیز  یم  نآ ) فارطا  هاـشنامرک و   ) ناریا برغ  تمـسق  رد  هـک  نایعیـش  زا  یکی 
: تشون

؟» دییوج یم  يرازیب  اهنآ  زا  ای  دیناد ، یم  دوخ  زا  ار  اهنآ  ایآ  تسیچ ؟ هّیفقاو  هرابرد  امش  رظن  »

: تشون نینچ  وا  خساپ  رد  (ع ) نسح ماما 

زا ادخ  هاگـشیپ  رد  نم  .يوجب  يرازیب  وا  زا  دانکن ، تمحر  ار  وا  ادخ  ینک ؟ یم  مّحرت  تسا ) هّیفقاو  زا  هک   ) تیومع هب  تبـسن  ایآ  »
هزانج رب  زگره  يامنم ، تکرـش  اهنآ  هزانج  عییـشت  رد  و  نکن ، تدایع  ناـشنارامیب  زا  .ریگن  یتسود  هب  ار  اـهنآ  .مرازیب  هّیفقاو  هورگ 

(8 «. ) ...ناوخن زامن  اهنآ 

ادج هتـسد  ادخ ، هاگـشیپ  رد  هک  مناد  یم  یطارفا  يدارفا  ار  امـش  نم  : » تشون يا  همان  نمـض  رد  اهوردـنت  تالغ و  شنزرـس  رد  و 
دنک و یچیپرس  دنوادخ  تعاطا  زا  هک  تسا  یسک  نآ  زا  باذع  تکاله و  .دیا  هداتفا  تکاله  نارـسخ و  رد  هجیتن  رد  دیا و  هدرک 

(9 «. ) دینک تعاطا  رمالا ، یلوا  لوسر و  ادخ و  زا  هک  هداد  نامرف  امش  هب  دنوادخ  هک  نیا  اب  دریذپن ، ار  ادخ  يایلوا  تحیصن 

ات 260 لاس 254  زا  ینعی  دوخ ؛ تماـما  لاـس  شـش  تّدـم  رد  (ع ) نسح ماـما  اـه  توغاـط  ربارب  رد  ع )  ) نسح ماـما  يریگ  عضوم 
نیمهدراهچ و نیمهدزیـس ،  ) دـمتعم _ 3 يدـتهم ؛ _ 2 یـساّبع ؛ ّزتـعم  _ 1 زا : دـنترابع  هـک  دوـب  ور  هـب  ور  توغاـط  هـس  اـب  ق ، _. ه

(، یسابع هفیلخ  نیمهدزناپ 

نیا زا  دوب ، ریگرد  اهنآ  اب  هراومه  هماکدوخ ، نایغای  نآ  دنزگ  زا  مالسا ، ناکرا  عّیـشت و  ساسا  زا  يرادساپ  ببـس  هب  تّدم  نیا  رد 
رایسب ناقفخ  رطخ و  رد  و  دنتشاد ، رارق  زوس  تقاط  ياه  هجنکش  تحت  فلتخم  ياه  نادنز  رد  هشیمه  شنارای  ترـضح و  نآ  ور ،

: دش یم  هتفگ  (ع ) مظاک ماما  شّدج  نوچمه  زین  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دروم  رد  هک  يروط  هب  دندوب ، دیدش 
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«. دش یم  لقتنم  رگید ، نادنز  هب  ینادنز  زا  هراومه  ٍنْجِس   ؛ یلإ  ٍنْجِس  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ُلازَی  «ال 

: داد نامرف  نینچ  بجاح ، دیعس  شدّالج  رومأم  هب  امسر  یسابع  ّزتعم 

هار ریـسم  رد  ربب و  نوریب  هفوک  يوس  هب  ار  يرکـسع ) نسح   ) دـمحموبا قیرّطلا  ؛ ِیف  ُهَُقنُع  ْبِرْـضا  َُّمث  ِهَفوُْکلا  َیِلا  ٍدَّمَُحم  اـبَا  ْجُرُْخا  »
(10 « ) نزب ار  شندرگ  تولخ ) ياج  رد  )

یلع نادنز  رد  ینامز  دوب ، فیصو  نب  حلاص  نادنز  رد  یتدم  ق ) 279 ه _  _ 256  ) یسابع دمتعم  تفالخ  رصع  رد  (ع ) نسح ماما 
نآ راتفر  راتفگ و  ات  دندوب ، هتشامگ  وا  رب  ار  یـسوساج  نادنز  رد  یتح  درب ، یم  رـس  هب  ریرحن  نادنز  رد  رگید  ینامز  شمران و  نب 

ماـما هاـگان  مدوـب ، نادـنز  رد  رفن  دـنچ  اـب  دـیوگ : یم  ترـضح  نآ  ناراـی  زا  یکی  يرفعج ، مشاـهوبا  .دـهد  شرازگ  ار  ترــضح 
هک درک  یم  اعّدا  دوب و  هدش  ینادنز  دوب ، یحمج »  » هورگ زا  هک  يا  هناگیب  صخش  ماگنه  نیا  رد  دندرک ، نادنز  دراو  ار  (ع ) نسح

رذحرب وا  زا  تسین ، امـش  زا  یحمج  درم  نیا  : » دومرف دندوب ، نادنز  رد  هک  شنارای  هب  وا ، بایغ  رد  (ع ) نسح ماما  تسا ، نایولع  زا 
زا یکی  دـناسرب .» هفیلخ  هب  ار  نآ  ات  تسا  هدرک  ناهنپ  شیاه  سابل  نایم  رد  ار  نآ  هتـشون و  يا  هماـن  رد  دـیا  هتفگ  ار  هچنآ  دیـشاب ،
(11  ) .دوب هدش  هتشون  نآ  رد  ناینادنز  دروم  رد  یکانرطخ  بلاطم  هک  تفای  ار  همان  نامه  درک ، وجتسج  ار  وا  ياه  سابل  نارضاح 

ترضح نآ  هک  دوبن  نیا  زج  يزیچ  (ع ) ماما تداهـش  ندش و  مومـسم  ماجنارـس  اه و  ندش  ینادنز  همه  نآ  و  اهراشف ، همه  نآ  زار 
رد ار  شناج  ماجنارس  و  دیـشوک ، یم  دوخ  ناوت  نیرخآ  ات  اه ، توغاط  دنزگ  اه و  فیرحت  دربتـسد  زا  مالـسا  ظفح  تسارح و  رد 

روضح شناگدنیامن  اج  همه  رد  و  تشاد ، سامت  نایعیـش  اب  هراومه  سّدـقم ، نامرآ  نیا  ظفح  يارب  وا  .درک  مالـسا  يادـف  هار  نیا 
رگید يوس  زا  .دوب  رارقرب  وا  یفخم  ناگدـنیامن  اب  نایعیـش  طاـبترا  .دیـسر  یم  اـهنآ  هب  هراومه  ترـضح  نآ  ياـه  هماـن  و  دنتـشاد ،
بان نییآ  رگایحا  و  اه ، توغاط  خاک  هدـنبوک  مهرد  جـع ) ) مئاق ترـضح  هک  دنتـسناد  یم  ناناملـسم  همه  رایـسب ، تاـیاور  قباـطم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یمق  ثّدحم  .دندرک  یم  يرتشیب  رطخ  ساسحا  وا  هب  تبسن  ور ، نیا  زا  .تسا  ترضح  نآ  لسن  زا  مالسا ،
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بلص زا  جع ) ) يدهم ترضح  هک  دوب  هدیسر  ربخ  اهنآ  هب  اریز  دنتفرگ ، (ع ) نسح ماما  نتشک  رب  میمصت  یـساّبع  يافلخ  زا  رفن  هس  »
(12 «. ) دوش یم  رهاظ  وا 

زا يوریپ  هب  زین  ام  دـندرک ، یم  لّمحت  ار  اه  ترارم  اه و  جـنر  هدومن و  يراشفاپ  نید ، نایک  ظفح  يارب  نینچ  نیا  (ع ) ناـماما يرآ 
.میزاس رود  دوخ  زا  ار  یتوافت  یب  هنوگره  و  میشاب ، يّدج  اشوک و  اتسار  نیا  رد  دیاب  اهنآ 

.159 هیآ ( 2  ) هرقب - 1 اه : تشون  یپ 

ص155. ج1 ، یسربط ، جاجتحا  یسربط ، بلاط  یبا  نبا  یلع  نب  دمحا  روصنم ، یبا  - 2

ص343. ج2 ، داشرا ، همجرت  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، خیش  - 3

ص218. ج50 ، راحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  همّالع  - 4

ص592. هعیّشلا ، هقیدح  یلیبدرا ، ققحم  - 5

ص349. هّیهبلا ، راونا  یمق ، سابع  خیش  - 6

ص312. ج3 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، ّرح  خیش  - 7

ص312. ج3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، یسیع  نب  یلع  - 8

ص81. دّحللا ، یلا  دهملا  نم  يرکسعلا  نسحلا  مامالا  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دّیس  - 9

ص432. ج4 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  - 10

ص354. يرولا ، مالعا  یسربط ، مالسالا  نیما  - 11

ص490. هّیهبلا ، راونا  یمق ، ثّدحم  - 12

(2  ) نایعیش زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تاراظتنا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( لبق ثحب  همادا  ( ) مود ربنم  نایعیش (  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تاراظتنا 

راظتنا میقتـسم  ریغ  رتدـب  دارفا  روط  نیمه  رترب و  هنومن و  دارفا  نایب  هب  هاگ  مامه  ماما  نآ  اـه  نیرتدـب  هن  دیـشاب  اـه  نیرتهب  ءزج  - 6
: دیامن یم  یفّرعم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  و  دیشاب ، اه  نیرتهب  ءزج  هک  دراد  یم  زاربا  نایعیش  زا  ار  شیوخ 
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كرت نم  ًاداهتجا  ساّنلا  ّدشا  مارحلا ، كرت  نم  ساّنلا  دهزا  ضئارفلا ، یلع  ماقا  نم  ساّنلا  دبعا  ههبّـشلا ، دنع  فقو  نم  ساّنلا  عروا  »
؛) 19) بونّذلا
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مدرم نیرتدهاز  دروآ ، اج  هب  ار  تابجاو  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدباع  دنک ، فقوت  تاهبـش  رد  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتاسراپ 
« .دنک كرت  ار  ناهانگ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتاشوک  دنک و  يرود  مارح  زا  هک  تسا  یسک 

ترـضح نآ  یثیدـح  رد  دـنریگن ، رارق  دارفا  نآ  ءزج  هناهاگآان  ای  هناهاگآ  نایعیـشات  دـنک  یم  یفّرعم  زین  ار  اه  نیرتدـب  لـباقم  رد 
: دومرف

(20) ُهَناخ یلَتبا  نِا  ُهَدَسَح َو  َیِطُعا  نِا  ًاِبئاغ ، ُُهلُکأی  ًادِهاش َو  ُهاخَا  يرطَی  نیناِسلاذو  نیهجو  اذ  نوکَی  ٌدبَع  ُدبَعلا ، َسِئب  »

یم ار  وا  رـس ، تشپ  دیاتـس و  یم  ار  وا  شردارب  روضح  رد  دشاب ، نابز  ود  هرهچ و  ود  ياراد  هک  تسا  يا  هدـنب  ناگدـنب  نیرتدـب  ؛
« .دنک یم  تنایخ  وا  هب  ددرگ ، راتفرگ  رگا  دزرو و  یم  دسح  دوش ، اطع  يزیچ  وا  هب  رگا  دیوگ .) ار  شتبیغ  (و  دروخ

جنر دـناوت  یم  ناـسنا  تسا  دـنمزاین  زیچ  همه  زا  شیب  تیـصخش  میرکت  سفن و  تّزع  هـب  ناـسنا  تـّلذ  زا  يرود  سفن و  تّزع  - 7
تّزع ندـش  لامیاپ  ناور و  حور و  یگدرزآ  تیـصخش و  ریقحت  اّما  دزاسب  يرادـن  رقف و  اب  دـنک و  لّمحت  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و 

هدـیرفآ و زیزع  ار  ناسنا  زیزع  دـنوادخ  دـهد ، رازآ  ار  ناسنا  رمع  نایاپ  ات  تسا  نکمم  تسین ، ناربج  عفر و  لـباق  یگداـسب  ناـسنا 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .هدادن  ار  شدوخ  تیصخش  ای  نارگید و  ریقحت  هزاجا  وا  هب  زگره 

نخـس ایآ  دشاب  لیلذ  هک  هدادن ) هزاجا  و   ) تسا هدرکن  راذـگاو  وا  هب  یلو  هدومن ، راذـگاو  وا  دوخ  هب  ار  نمؤم  روما  مامت  دـنوادخ  »
زیزع هشیمه  نمؤم  سپ  دنناد ، یمن  ناقفانم  یلو  تسا  نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  نآ  زا  تّزع  : » دـیامرف یم  هک  يا  هدینـشن  ار  ادـخ 

(21 «) دشاب یمن  لیلذ  تسا و 
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هجرف یلاـعت  هّللا  لـجع   ) ناـمز ماـما  تبیغ  نارود  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ترـضح  مـهم  تاراـظتنا  زا  یکی  تـهج  نـیمه  هـب 
: دومرف اجکی  رد  دننکن ، لیلذ  ار  دوخ  زگره  دنشاب و  تّزع  اب  زیزع و  نایعیش  هک  تسا  نیا  فیرشلا )

(22 (؛ هُّلُِذت هَبغَر  َُهل  َنوُکت  نَا  ِنِمؤُملِاب  ُحَبقَا  ام  »

«. دزاس یم  راوخ  ار  يو  هک  يزیچ  هب  نتسب  لد  هعیش ) و   ) نمؤم يارب  تسا  تشز  هچ 

اریز نکم  شکمـشک  لادـج و  کیلع ؛ رقحیف  حزامت  كؤاهب و ال  بهذـیف  رامت  ال  : » هک دومن  تحیـصن  هنازوسلد  رگید  ياج  رد  و 
تأرج وت  هب  مدرم  اـت  نکم  دـح ) زا  شیب   ) یخوش و  دوش ) یم  ناـسنا  يراوخ  بجوم  و   ) درب یم  نیب  زا  ار  وـت  تیـصخش  شزرا و 

(23 «) .دننکن ادیپ  تراسج 

: دیامرف یم  هناعطاق  دهد و  یم  هئارا  نایعیش  هب  ار  ّتلذ  زا  يرود  تّزع و  هب  ندیسر  ياهراکهار  هاگ  و 

؛ ّزع ّالا  ٌلیلذ  هب  ذخا  ّلذ و ال  ّالا  ٌزیزع  ّقحلا  كرت  ام  »

زیزع هـک  نآ  رگم  درکن  لـمع  قـح  هـب  يراوـخ  لـیلذ و  چـیه  و  دــش ، لـیلذ  راوـخ و  هـکنآ  رگم  درکن  اـهر  ار  قـح  يزیزع  چــیه 
(24 «) دیدرگ

( مالسلا هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  ًاصوصخم  ناماما  تاراظتنا  نیرتمهم  زا  رگید  یکی  ام  یگتسکشرس  ثعاب  هن  دیشاب  ام  راختفا   - 8
ناناملـسم نیب  رد  ًاـمومع و  يرـشب  هعماـج  نیب  رد  هک  دـننک  راـتفر  يا  هنوگ  هب  یقـالخا  يراـتفر و  رظن  زا  هک  تسا  نیا  نایعیـش  زا 

تیبرت اه  نیا  و  دنتسه ، موصعم  ناماما  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نایعیـش  اه  نیا  دنیوگب  مدرم  هک  اجنآ  ات  دنـشاب  هنومن  وگلا و  ًاصوصخ 
.دنشاب یم  تیب  لها  بتکم  ناگتفای 

: دیامرف یم  تساوخرد  هنازجاع  يرکسع  ترضح  تهج  نیمه  هب 
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لیق ام  ُُهلهَا و  ُنحَنَف  ٍنَسَح  نِم  انِیف  َلیق  ام  ُهَّنِاَف  ٍحـِیبَق ، َّلُک  اّنَع  اوُعَفدا  َو  ٍهَّدَوَم ، َّلُک  انَیِلا  اوّرَج  ًانیَـش ، ُونوُکَت  الَو  ًانیَز  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَِّتا  »
(25) ...کلذک نَحن  امَف  ٍءوس  نِم  انیف 

بذـج ام  يوس  هب  ار  اه  یتسود  همه  یگدنکفارـس ) و   ) تمالم هیام  هن  دیـشاب  ام ) يزارفارـس  هیاـم  و   ) تنیز دـییامن و  اورپ  ادـخ  زا 
ام هرابرد  هک  يدب  ره  میراد و  ار  نآ  یگتـسیاش  ام  دیآ  هتفگ  ام  قح  رد  هک  یبوخ  ره  اریز  دـییامن ؛ رود  ام  زا  ار  یتشز  ره  دـینک و 
ار یماقم  نینچ  ياعّدا  دـناوت  یمن  ام  زا  ریغ  سک  چـیه  هدرمـش و  كاپ  ار  ام  دـنوادخ  هک ) ارچ  ) ...میتسین نانچ  اـم  دـیآرب  ناـبز  رب 

« .دشاب زادرپ  غورد  هک  نیا  رگم  دیامن 

رب تسا ، اه  یبلط  تسایر  اه و  یهاوخ  ماقم  تسا  كانرطخ  هدننک و  هارمگ  تخس  هک  یتافص  زا  دینک  زیهرپ  یبلط  تسایر  زا   - 9
هک دوب  یبـلط  تساـیر  نیمه  هدومن و  دراو  مالـسا  رکیپ  رب  يا  هدننکـش  تابرـض  هچ  اـه  یبـلط  تساـیر  هک  تسین  هدیـشوپ  یـسک 
زا تسا  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) همطاف دایرف  نیا  و  دـمآ ، شیپ  هک  هچنآ  دـمآ  شیپ  هدومن و  جراـخ  شیوخ  یلـصا  ریـسم  زا  ار  تفـالخ 
وا دنوادخ  هک  دنتـشاد  مدقم  ار  یـسک  سوسفا )  ) اّما : » دومرف هک  اجنآ  دـندومن ، بصغ  ار  تفالخ  هک  یهورگ  یبلط  تسایر  تسد 
اه تعدب  هب  دندرک و  راکنا  ار  تثعب  دروآ  هر  هک  اجنآ  ات  تشاد ، مّدقم  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـندز  رانک  ار  یـسک  دوب و  هدز  رانک  ار 

كاله و دندرک  لمع  یـصخش  رظن  يأر و  ساسا  رب  دندیزگرب و  ار  یبلط ) تسایر  و   ) توهـش یتسرپ و  اوه  اه  نآ  دندروآ ، يور 
دهاوخب ار  هچره  دنک و  یم  قلخ  دهاوخ  یم  هک  ار  هچنآ  وت  راگدرورپ  : » دومرف هک  ار  ادخ  مالک  دندینـشن  ایآ  داب ، نانآ  رب  يدوبان 

(«. 26) ...تسین يرایتخا  نانآ  يارب  دنک و  یم  رایتخا 
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ناشدوبان ادخ  دندنام ، لفاغ  هدنیآ  زا  دندیشخب و  ققحت  ایند  رد  ار  دوخ  ياه ) یبلط  تسایر  (و  اهوزرآ هفیقس ) نارـس  هک   ) سوسفا
(« 27) ...دنک هارمگ  ناشیاهراک  رد  ار  نانآ  دنادرگ و 

هار رد  ینالک  ياه  هجدوب  هچ  هک  دـناد  یم  ادـخ  .میتسه  اه  یهاوخ  ماـقم  اـه و  یبلط  تساـیر  دـهاش  زین  دوخ  هعماـج  رد  زورما  و 
يا هدع  .دوش  یم  تسا و  هدش  هدافتـسا  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  هک  ییاه  هلیـسو  هچ  زا  .دوش و  یم  هدش و  جرخ  تسایر  هب  ندیـسر 

زا تسایر  هب  ندیـسر  يارب  زین  يا  هدـع  و  دـندرک ، ینابیتشپ  زین  عورـشمان  نوناـق و  فـالخ  ياـه  يدازآ  زا  ماـقم  هب  ندیـسر  يارب 
...و دنداد  رارق  شیوخ  ياه  یبلط  تسایر  رپس  ار  یمالسا  ياهشزرا  مالسا و  ای  هتسج و  هرهب  نارگید  بیرخت 

رگد تقو  ات  راذگب  نامز  نیا  رگج           نوخ  نیا  نارجه و  نیا  حرش 

: دیامرف یم  هنادنمدرد  هک  تسا  اهرطخ  نیا  هب  هّجوت  اب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما 

؛ هَکلَهلا َیِلا  ِناوُعدَی  امُهَّنِاَف  هَسایِّرلا  َبَلَط  َهَعاذالَا َو  َكاِّیا َو  »

(28 «) .تسا يدوبان  كاله و  هیام  ود  نیا  هک  نک  يرود  یهاوخ  تسایر  و  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها ام  ) رارسا ياشفا  زا 

ترـضح راـظتنا  دوـش ، یم  هراـشا  نادـب  روطـس  نیا  رد  هـک  يراـظتنا  نـیرخآ  تـبیغ  نارود  رد  تیـالو  نـید و  رب  يراوتـسا   - 10
یکی هک  ارچ  فیرشلا ،) هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  ) نامز ماما  ياربک  تبیغ  نارود  رد  تسا  شیوخ  نایعیش  زا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع
تسا نیا  ترـضح  نآ  راظتنا  تسا ، هرود  نیمه  دبلط  یم  یناوارف  يراوتـسا  ربص و  هک  اسرف  تقاط  تخـس و  رایـسب  ياه  نارود  زا 
تیالو تماما و  یهلا و  نید  رب  و  دـنهد ، جرخب  تماقتـسا  يراـبدرب و  دوخ  زا  دـننک و  لّـمحت  ار  تبیغ  نارود  نایعیـش  مدرم و  هک 

هک ارچ  دنیامن ، اعد  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لجع   ) دوعوم يدهم  روهظ  يارب  ًامئاد  و  دننامب ، راوتسا  تباث و 
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؛ هِجَرَف لیجعَتب  ءاعّدِلل  ُهَقّفَو  ِِهتَمامِِاب َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهّللا  هتّبَث  نَم  ّاِلا  ِهَکَلَهلا  نِم  اهیف  اوُجنَیال  ًهَبیَغ  َّنَبیغََیل  ِهّللا  «َو 

زیزع دنوادخ  هک  یناسک  رگم  نارود  نآ  رد  دنکن  ادیپ  تاجن  هک  تشاد  دهاوخ  ینالوط  تبیغ  يدهم ) ترـضح   ) دنگوس ادـخ  هب 
نخس («، 29) دیامن اعد  ترضح  نآ  جرف  يارب  هک  دهد  قیفوت  و  درادهگن ، شراوتـسا  وا  تماما  هب  داقتعا ) و   ) ندوب لئاق  رب  لیلج  و 

: میرب یم  نایاپ  هب  هدرک  رفس  نآ  دای  هب  يراعشا  اب  ار 

شراک رد  دنک  هوشع  نوچ  هک  هشیدنا  رد  لگ  شرای                      دش  لگ  هک  تسا  نیا  همه  لبلب  رکف 

شراوید دنکش  یم  رس  هک  شاب  ربخ  اب  يرذگ                             یم  ام  هقوشعم  هچوک  زا  هک  يا 

شرارسا مرح  رد  يربب  هر  نیقی  هب  يوش                           رود  اوه  سفن و  هسوسو  زا  رگا 

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجکره  تسوا                   هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ 

ص 318. یمق ، سابع  خیش  هّیهبلا ، راونا  و  ص 519 ح 18 ، نامه ، . 19 اه : تشون  یپ 

تیاور 14. ص 892  (ع ،) یلع لآ  تاراشتنا  باچ  رد  ح 14 و  ص 518 ، نامه )  ) لوقعلا فحت  . 20

ص 1957. ج 5 ، همکحلا ، ناریم  . 21

ص 520. لوقعلا ، فحت  . 22

ص 135. ج 9 ، همکحلا ، نازیم  ص 371 ، ج 75 ، راونالراحب ، . 23

تیاور 35. ص 894 ، ع ،)  ) یلع لآ  تاراشتنا  پاچ  رد  ص 520 و  لوقعلا ، فحت  . 24

تیاور 12. ص 890 ، (ع ،) یلع لآ  پاچ  رد  ص 518 و  نامه ، . 25

هیآ 68. صصق ، هروس  . 26

ص 26. قحلا ج 21 ، قاقحا  ك  ص 353 و ر -  ج 36 ، ثارتلا ،) ءایحاراد  توریب ،  ) راونالاراحب یسلجم ، رقاب  دمحم  . 27

5111 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1743 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاور 4. ص 888 ، ع ))  ) یلع لآ  تاراشتنا   ) لوقعلا فحت  . 28

ص 384. ج 2 ، نیدلا ، لامک  قودص ، خیش  . 29

(1  ) نایعیش زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تاراظتنا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   

عیبر متشه  هعمج  زور  رد  نایعیـش ، ماما  نیمهدزای  (ع ) يرکـسع نسح  ماما  همدقم :  لوا ) ربنم   ) نایعیـش زا  يرکـسع  ماما  تاراظتنا 
راوگرزب ردـپ  .دومن  نشور  شیوخ  لامج  رون  اب  ار  ملاـع  و  ( 2 ،) دوشگ ناهج  هب  هدید  هرونم  هنیدـم  رد  ( 1  ) ق.ه لاس 232  یناثلا ،

هدـش دای  نسوس »  » و لیلـس » «، » هثیدُـح  » ياه مان  هب  وا  زا  هک  تسا  هتـسیاش  اسراپ و  ییوناب  شردام  و  ع )  ) يداه ماما  ترـضح ، نآ 
ماما تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  سب  نیمه  وا  تلیـضف  رد  هدوب  یمالـسا  شنیب  ياراد  راـکوکین و  ناـنز  زا  یمارگ  يوناـب  نیا  .تسا 

(3) .تفر یم  رامش  هب  بارطضارپ  ینارحب و  هرود  نآ  رد  نایعیش  ياکتا  هطقن  هاگهانپ و  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح 

، دندوب رترگمتس  يرگید  زا  کی  ره  هک  یسابع  يافلخ  زا  رفن  هس  اب  و  لاس ، شش  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما  تماما  تدم 
.هّللاب دمتعملا  و  هّللاب -  يدتهملا  هّللاب -  زتعملا  دوب : رصاعم 

ماما نآ  تداهش   زورلاس  تبسانم  هب  .تفای  نایاپ  ترـضح  نآ  تداهـش  اب  ق.ه  رد 260  دش و  عورـش  لاس 254  زا  ترضح  تماما 
ییاهنآ همه  يارب  دشاب  يا  هتشوت  هر  هک  دیما  شیوخ ، نایعیش  زا  ترـضح » تاراظتنا   » یخرب هب  میراد  یهاگن  لاجم  نیا  رد  مامه ،

.دننک یم  ریس  تیالو  تماما و  طخ  رب  هک 

فاصوا و یلو  دوش  هدـناوخ  هعیـش  مانب  هک  سک  ره  مهدزای  ماما  هاگدـید  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  هاگدـید  زا  هعیش 
ینید ناربهر  نوچمه  هک  دنتسه  یناسک  یعقاو  هعیش  .دوش  یمن  هدرمش  هعیش  دشابن ، اراد  ار  یعقاو  یقیقح و  هعیش  کی  ياهیگژیو 

دنب ياپ  یهلا  یهاون  تاروتـسد و  هب  دنـشاب و  اـشوک  لاّـعف و  شیوخ  ینید  ناردارب  مدرم و  هب  یناـسر  تمدـخ  تضهن  رد  شیوخ 
: دیامرف یم  هعیش  فیرعت  هرابرد  دوخ  نیشنلد  ابیز و  مالک  رد  يرکسع  ترضح  هک  نانچ  دنشاب 
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مُهُدَـقفَی مُهاهَن َو ال  ُثیَح  هّللا  ُمُهارَیال  َنیذَّلا  ُمُه  ٌهَصاـصخ َو  مِِهب  َناـک  َول  مِهِـسُفنَا َو  یلَع  مهَناوِخا  َنوُِرثؤی  نیذـّلا  ُمُه  ِلَع  ٍیّ هعیـش  »
؛) 4) نینِمؤُملا مُِهناوِخا  ِمارکا  یف  ٍیلَِعب  نوُدَتقَی  َنیذَّلا  مه  ٍِّیلَع  ُهَعیش  َو  مُهَرمَا ، ُثیَح 

دنمزاین ناشدوخ  هچرگ  دنراد  یم  مدقم  شیوخ  رب  ار  دوخ  ینید )  ) ناردارب هک  دنتسه  یناسک  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  ناوریپ و 
لمع هدومن  رما  هچنآ  هب  دننک و  یم  يرود  هدرک  یهن  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایعیـش  دنـشاب و 

دنیامن یم  ادتقا  مالسلا ) هیلع  ) یلع هب  دوخ  نمؤم  ناردارب  مارتحا  میرکت و  رد  نانآ  دننک و  یم 

: دومرف نایعیش  ياه  هناشن  هرابرد  رگید  ياج  رد  و 

هّللا مسبب  رهجلا  نیبـجلا و  ریفعت  نیمیلا و  یف  مـتختلا  نیعبرـالا و  هراـیز  نیـسمخلا و  يدـحالا و  هالـص  ٌسمخ  نینمؤـملا  تاـمالع  »
(، 5) میحرلا نمحرلا 

( هلفان تعکر  بجاو و 34  تعکر   17  ) زور ره  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ  تسا : زیچ  چنپ  نایعیـش )  ) نانمؤم ياه  هناشن 
هّللا مسب  ندـناوخ  دـنلب  كاخ و  هب  یناشیپ  ندـییاس  و  تسار ، تسد  رد  رتشگنا  نتـشاد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  نیعبرا  تراـیز 

(. اهزامن رد   ) میحرلا نمحرلا 

هک یماما  نیرخآ  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما  تاعّقوت  تاراظتنا و  نایعیش  زا  مالسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  تاراظتنا 
يارب ددرگ و  یم  زاغآ  مالـسلا ) هیلع   ) دوعوم يدـهم  شدـنزرف  اربک  يرغـص و  تبیغ  وا  زا  دـعب  و  هتـشاد ، ینیع  روضح  هعماـج  رد 
اهبنارگ ياهدومنهر  دناوت  یم  و  تسا ، ّتقد  تیّمها و  لباق  دوب  دنهاوخ  مورحم  وا  روضح  كرد  زا  هعماج  مدرم و  يدـیدم  تّدـم 
هدنکفا هیاس  اهنآ  یناشیپ  اهلد و  رب  ناشبوبحم  الوم و  ترجه  مغ  رابغ  هک  ینارود  عّیـشت و  تبرغ  نارود  يارب  دـشاب  يدنمـشزرا  و 

.میزادرپ یم  شترضح  تاراظتنا  زا  ییاه  هشوگ  هب  کنیا  تسا ،

5113 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1745 

http://www.ghaemiyeh.com


شالت و یعـس و  و  فرط ، کی  زا  رکفت  هشیدنا و  خیرات ، لوط  رد  رـشب  يونعم  يّدام و  ياهتفرـشیپ  مامت  ساسا  رکفت  هشیدنا و  - 1
يریگمـشچ ياـه  تیقفوم  هب  يژوـلونکت  یتعنـص و  رظن  زا  مکی  تسیب و  متـسیب و  نرق  رـشب  رگا  .تسا  هدوـب  رگید  فرط  زا  لـمع 

لقع و ناوت  زا  يرو  هرهب  رثا  رب  زین  دارفا  عماوج و  يونعم  ياه  تفرـشیپ  هک  نانچ  تسا ؛ هدوب  شـالت  هشیدـنا و  رثا  رب  هتفاـی ، تسد 
تلزنم رد  دـنا ، هدوب  لقعت  رکف و  لها  یگمه  یهلا  حـلاص  ناگدـنب  ناماما و  ناربماـیپ ، .تسا  هدوب  شـالت  لـمع و  تردـق  رکفت و 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  رذوبا 

(« 6) دوب يزودنا  تربع  هشیدنا و  داب ، وا  رب  ادخ  تمحر  هک  رذابا  تدابع  نیرت  شیب  »

هرابرد ار  نانخـس  نیرتاسر  نیرتابیز و  تسا و  لئاق  یتایح  ـالاو و  شزرا  رکفت ، هشیدـنا و  يارب  ینامـسآ  یهلا و  باـتک  نیا  نآرق 
يروراـب هناـشن  هک  نآ  تاقتـشم  و  ملع »  » هملک راـب  رازه  زا  شیب  نآرق  رد  تسا  هدومن  ناـیب  هقفت  ّتقد و  و  لـقعت ، شناد و  شزرا 

تقد اوُرُظنُا ؛  » هملک اب  هیآ  زا 10  شیب  هدومن ، رکفت  هب  توعد  ار  ناسنا  حیرص  روط  هب  هیآ  رب 17  نوزفا  هدش و  رارکت  تسا  هشیدنا 
رد ّربدـت  هب  هناعطاق  زین  هیآ  راهچ  رد  تسا و  هتفر  راک  هب  نآ  تاقتـشم  لقع و  هملک  دروم  هاجنپ  زا  شیب  .تسا  هدـش  عورـش  دـینک »

(7) .تسا هدش  رما  نآرق 

(8) .تسا هتسج  هرهب  نآ  لاثما  هقفت و  هقف و  هملک  زا  نینچمه  و 

هشیدنا لها  هک  دراد ، راظتنا  شیوخ  نایعیش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  هک  تسا  رّکفت  هشیدنا و  تیّمها  نیا  هب  هجوت  اب 
: دومرف اذل  .دنشاب  رکفت  و 
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؛  ِهَمکِحلا ِباوبَا  ُحیتافَم  ریصَبلا َو  بلَق  هایَح  ُهَّنِاَف  ِرکِفلِاب  مُکیلَع  »

(9) .تسا تمکح  ياهبرد  ياهدیلک  هاگآ و  لد  یگدنز  تایح و  بجوم  رکفت  تقیقح ، هب  سپ  ندیشیدنا ! هب  داب  امش  رب 

.دنوش یم  روشحم  انیبان  تمایق  زور  رد  دنهدن  جرخب  ّتقد  قیاقح  ندید  رد  ناشناج  مشچ  اب  دننکن و  هشیدنا  لقع  اب  هک  ییاهناسنا 

ّیط رد  يروباشین  لیعامـسا  نب  قاحـسا  يارب  نآرق  زا  يا  هیآ  ندرک  دزـشوگ  اب  ار  تقیقح  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع نسح  ماما 
وت نوچمه  هتفرگ و  رارق  یهلا  تمحر  دروم  هک  ییاه  نآ  زا  وت  لاثما  وت و  رب  دـنوادخ  قاحـسا ! يا  : » دـنک یم  نایب  نینچ  يا  هماـن 

انیبان ایند  زا  سکره  هک  قاحـسا  يا  نادب  نیقی  هب  سپ  ...تسا  هدرک  مامت  ار  شیوخ  تمعن  دنـشاب ، یم  يداد  ادخ  تریـصب  ياراد 
دنتـسه اه  هنیـس  رد  هک  ییاهلد  هکلب  دنوش ، یمن  انیبان  اهمـشچ  قاحـسا ! يا  .دوب  دـهاوخ  هارمگ  انیبان و  مه  ترخآ  رد  دور ، نوریب 

نایب هشیپ  متـس  ناسنا  نابز  زا  هک  اجنآ  تسا  شیوخ  نقتم  باتک  رد  دنوادخ  نخـس  نیا  و  ندرکن ) هشیدنا  رثا  رب   ) .دنوش یم  انیبان 
(: 10) دنک یم 

: دیامرف یم  باوج ) رد  دنوادخ  ( ؟ میدوب مشچ  ياراد  هک  نیا  اب  يدومن  روشحم  انیبان  ارم  ارچ  اراگدرورپ  »

(« 11) .دش یهاوخ  شومارف  وت  زین  زورما  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  وت  دمآ و  وت  يارب  ام  تایآ  هک  هنوگ  نامه 

یبحتسم ياهزامن  ندناوخ  زامن و  ماجنا  رد  رصحنم  ار  تدابع  هعماج  رد  يا  هدع  هک  رطخ  نیا  دزشوگ  اب  يرکـسع  نسح  ماما  هاگ 
لقعت نآ  عاضوا  نامز و  رد  اـی  دـننک و  هشیدـنا  نآ  زار  زمر و  رد  هکنآ  نودـب  دـنناد ، یم  بحتـسم  بجاو و  ياـه  هزور  نتفرگ  و 

: دیامرف یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  رکفت  هشیدنا و  هژیو  هاگیاج  دنیامن ،
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؛) 12) هّللا ِرمَا  یف  ِرُّکفتلا  ُهَرثَک  ُهَدابِعلا  اّمنِا  ِهولَّصلا َو  ِمایِّصلا َو  َهَرثَک  ُهَدابِعلا  تسَیل  »

«. تسا دنوادخ  رما  رد  رایسب  رکفت  تدابع  انامه  تسین ، هزور  زامن و  يرایسب  هب  تدابع 

هک دـهد  یم  ناشن  ار  شیوخ  ینیع  یقیقح و  شزرا  هاگ  نآ  ّربدـت  لـّمأت و  اـی  و  هشیدـنا ، رکف و  یناـسر : دوس  یئارگ و  ناـمیا  - 2
نآ تهج  نیمه  هب  .تسین  زاسراک  بولطم و  دشابن  لمع  نامیا و  شلابندب  هک  يرکفت  هنرگو  دوش  شالت  لمع و  نامیا و  هب  رجنم 

دنشاب هتشاد  هّجوت  تلصخ  ود  هب  نایعیش  هک  دومرف  دیکأت  ترضح 

؛) 13) ناوخِالا ُعفَن  َو  هّللِاب ، ُنامیالا  یَش ٌء  امُهَقوَف  سَیل  ِناتَلصِخ  »

(«. ینید  ) ناردارب هب  ندناسر  هدیاف  دنوادخ و  هب  نامیا  تسین ، يزیچ  نآ  زا  رترب  هک  تسا  تلصخ  ود 

هب دراد ، یپ  رد  ار  تدابع  ماجنا  نینچمه  ادـخ و  دای  لمع و  دوخ  لابندـب  هشیدـنا  زا  هتفرگرب  نامیا  ندوب  تمایق  ادـخ و  داـی  هب  - 3
ار لوـسر  تماـیق و  دـنوادخ و  هک  تسا  نیا  نایعیـش  زا  مالـسلا ) هـیلع   ) يرکـسع ترـضح  تاراـظتنا  زا  رگید  یکی  تـهج  نـیمه 

: دومرف هک  نانچ  .دننکن  شومارف 

؛ یبَّنلا یلَع  َهالَّصلا  نآرُقلا و  َهَوِالت  ِتوَملا َو  َرکِذ  هّللا و  ُرکِذ  اوُرثکَا  »

(14) .دیتسرفب دورد  وا ) لآ  و  ( ) مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ) ربمایپ رب  دیناوخب و  نآرق  هراومه  دیشاب و  گرم  وادخ  دای  هب  دایز 

یضاق لامعا  هب  یگدیـسر  يارب  ار  شیوخ  نادجو  دشاب و  گرم  زا  دعب  دای  هب  هک  تسا  یـسک  دارفا  نیرتکریز  نیرتدنمـشوه و  و 
(15) .دهد رارق 

لامعا و هب  یگدیـسر  دراد ، نایعیـش  زا  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  هک  يرگید  راـظتنا  نادـجو  ییوگخـساپ  لاـمعا و  یـسرباسح  - 4
.تسا یقالخا  نادجو  ییوگخساپ  و  زور ، هنابش  ره  رد  هبساحم  نتشاد 
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لوط رد  و  دشاب ، هتشاد  يداد  رارق  و  هطراشم »  » دوخ اب  هانگ  زا  يرود  کین و  لامعا  هب  تبـسن  زور  ره  يادتبا  رد  ناسنا  تسا  مزال 
.شیوخ ینورد  نادجو  هب  ییوگخساپ  و  یسرباسح ، و  هبساحم »  » زور نایاپ  رد  .دشاب و  هتشاد  هبقارم »  » تبظاوم و زور 

لباقم رد  نیا  رب  هوالع  دنشاب ، وگخساپ  دیاب  هک  دنلوئـسم  هعماج  مدرم و  لباقم  رد  دنراد ، یعامتجا  ياه  تیلوئـسم  هک  مه  ییاهنآ 
.دنشاب وگخساپ  دیاب  زین  شیوخ  نادجو  و  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  لاعتم ، دنوادخ 

دننادب دیاب  یلو  دنور ، هرفط  یعون  هب  دننک و  رارف  ییوگخـساپ  و  یـسرباسح ، زا  هک  دننادب  نآ  رد  ار  یگنرز  يا  هدع  تسا  نکمم 
( مالـسلا هیلع   ) يرکـسع ترـضح  هک  تسا  هـنیمز  نـیمه  رد  دـیآ ، یمن  باـسحب  یگنرز  يدنمـشوه و  يراـتفر  نـینچ  زگره  هـک 

: دیامرف یم  هنادنمدرخ 

؛) 16) توَملا ِدَعب  امل  َلِمَع  هَسفَن َو  بساح  نَم  نیِسیکلا  ُسَیکَا  »

شیوخ نادجو  ادخ و  يوگخـساپ  و   ) دزادرپ شیوخ  سفن  باسح  هب  هک  تسا  یـسک  دارفا ) نیرتدنمـشوه  و   ) ناکریز نیرتکریز 
«. دیامن شالت  شیوخ  گرم  زا  سپ  يارب  و  دشاب )

یناسفن تفـص  ود  نانمؤم  نایعیـش و  يارب  راظتنا  دروم  ياه  یگژیو  نیرتزراب  نیرت و  مهم  زا  يرادتناما  یتسار و  یکاپ  اوقت و   - 5
تفـص ود  ود ، نآ  رانک  رد  و  دـنک ، یم  تیوقت  ظفح و  تامّرحم  زا  يرود  هانگ و  ماجنا  لـباقم  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  عرو  اوقت و 

اب ناوـت  یم  ار  يا  هعماـج  ره  شمارآ  ماجـسنا و  مظن و  ساـسا  هک  دراد  تیّمها  ناـنچنآ  هک  تسا  ییوگتـسار  يرادـتناما و  يـالاو 
ماما .دومن  نیمـضت  ار  عماوج  تداعـس  لح و  ار  تالکـشم  دومن و  يزیر  یپ  هعماـج  دارفا  ناـیم  رد  فاـصوا  نیا  جـیورت  تیوقت و 

: دیامرف یم  دوخ  نایعیش  هب  باطخ  رگید  فاصوا  یخرب  قوف و  فاصوا  رب  دیکأت  اب  مالسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح 
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ِلوُـط ٍرِجاـفوَا َو  ِِّرب  نِم  مُکَنَمَتِئا  نَم  یِلا  ِهَناـمَالا  ِءادَا  ِثیدَـحلا َو  ِقدِـص  هِّلل و  داـهتجِالاو  مِکنیِد  یف  ِعَرَوـلا  ِهّللا َو  َيوـقَِتب  مُکیـصُوا  »
َّنِاَف مُهَقوُقُح ، اوّدَا  َو  مُهاـضرم ، اوُدوُعو  مُهَِزئاـنَج  اوُدِهـشَا  مِهِِریاـشَع َو  یف  اّولَـص  ص )  ) دَّمَُحم َءاـج  اذـِهبَف  راوَجلا  ِنسُح  ِدوُجُّسلا َو 

(17 (؛ کلذ ینّرسیَف  یعیش  اذه  َلیق  ساّنلا  َعَم  هُقلُخ  َنُسَح  َهَنامَالا و  يّدَا  ِِهثیدَح َو  یف  َقَدَص  ِِهنیِد َو  یف  َعِرَو  اِذا  مکنِم  لُجَّرلا 

امـش هب  هکره  هب  تناـما  ّدر  ییوگتـسار و  ادـخ ، هار  رد  شـشوک  دوخ و  نید  رد  عرو  یهلا و  ياوـقت  هب  منک  یم  شرافـس  ار  اـمش 
رد .تسا  هدـمآ  اه  نیا  يارب  ص )  ) دـمحم هک  ارچ  يراد ؛ هیاسمه  بوخ  هدجـس و  ندوب  ینالوط  و  دـب -  اـی  بوخ  درپس -  تناـما 

دیـشاب و هتـشاد  روضح  اهنآ  هزانج  عییـشت  رد  و  دـینک ) تکرـش  تعامج  زامن  رد  ینعی   ) دـیناوخب زامن  نافلاخم )  ) اهنآ ياـه  هورگ 
شنخـس رد  تشاد و  عرو  دوـخ  نید  رد  امـش  زا  يدرف ) و   ) يدرم رگا  اریز  دـییامن ، ادا  ار  ناـنآ  قوـقح  و  تداـیع ، ار  ناـشنارامیب 

یم نامداش  هتفگ )  ) نیا زا  نم  سپ  .تسا  هعیش  نیا  دوش  یم  هتفگ  دوب  بوخ  مدرم  اب  شقالخا  درک و  در  ار  تناما  تفگ و  تسار 
« .موش

یتّجح مامتا )  ) نمؤم و يارب  یتکرب  هعیش ) و   ) نمؤم (18 ؛) ِرفاکلا یلَع  ٌهّجُح  ِنِمؤُملا و  یلَع  ٌهَکََرب  ُنِمؤُملا  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 
.تسا رفاک  يارب 

.دنا هتسناد  لاس 231 ق  رد  ار  ترضح  دلوت  یلبرا  یسیع  نب  یلع  يدوعسم و  . 1 اه : تشون  یپ 

ص 503. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 2

ص 151. هیهبلا ، راونالا  یمق ، سابع  خیش  . 3

ص 231. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  . 4
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ص 195. ج 1 ، نیظعاولا ، هضور  ص 787 ، دجهتملا ، حابصم  ص 348 و  ج 95 ، راونالاراحب ، . 5

ص 431. ج 22 ، راونالاراحب ، . 6

هیآ 69. لحن ، هروس  هیآ 191 و  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 44؛ لحن ، هروس  . 7

.دشاب یم  هرهاقلا ) ثیدحلاراد   ) یقابلادبع داؤف  دمحم  سرهفملا » مجعملا   » باتک تاعالطا  ساسا  رب  هدش  جارختسا  رامآ  . 8

ص 19. ج 1 ، هرهازلا ، مکحلا  ص 115 و  ج 8 ، راونالاراحب ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 9

ص 513 و 514. لوقعلا ، فحت  یناّرح ، هبعش  نب  یلع  . 10

هیآ 126. هط ، هروس  . 11

ثیدح ص 518 ، لوقعلا ، فحت  ج 2 ص 55 و  یفاک ، لوصا  ص 153 ؛  ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 322 ، ج 71 ، راونالاراحب ، . 12
.13

ثیدح 14. ص 518 ، لوقعلا ، فحت  . 13

ص 487. نامه ، . 14

ص 98. ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  . 15

.نامه . 16

ص 491. ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ثیدح 12 و  ص 518 ، لوقعلا ، فحت  ثیدح 2 و  ص 389 ، ج 8 ، نامه ، . 17

تیاور 20. ص 892 ، (ع ) یلع لآ  تاراشتنا  پاچرد  ثیدح 20 و  ص 519 ، لوقعلا ، فحت  . 18

مالسلا هیلع  يرکسع  ماما  لئاضف 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مامت رد  هک  يربهر  تسا ، هعیش  ياوشیپ  نیمهدزای  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  مالـسلا  هیلع  يرکـسع   ماما  لئاضف 
دیدش رایسب  تبقارم  تحت   ، مالسلا هیلع  يداه  ماما  شردپ  هارمه  هب  اّرماس ، رد  یناگداپ  رد  ار  یتّدم  لاس )  28  ) شیوخ هاتوک  رمع 
نادنز هب  اهراب  زین  تفای و  رارمتسا  تلاح  نیا  شراوگرزب ، ردپ  تداهش  زا  دعب  ،و  تشاد رارق  ساّبع  ینب  يافلخ  يدادبتسا  هاگتسد 

.دش راتفرگ  نامز ، ناراّبج 
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.دیشکن ازارد  هب  لاس  شش  زا  شیب  یهلا  گرزب  ربهر  نآ  تماما  نارود 

دنمهوکـش هّلق  رد  نانچ  نآ  وا  .دوب  هتـساریپ  اه  يدـب  همه  زا  هتـسارآ و  اه  یبوخ  لئاضف و  همه  هب  شناردـپ  دـننامه  راوگرزب ، نآ 
شیاتس حدم و  هب  تخسرس ، زرو و  هنیک  ِنانمشد  هکلب  دنا  هدوتس  ار  وا  شناوریپ  ناتسود و  اهنت  هن  هک  تشاد  رارق  تلیضف  لامک و 

.دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  تقیقح ، نیا  نداد  ناشن  يارب  .دنا  هتخادرپ  وا 

نآ ناریزو  زا  ساّبع و  ینب  هشیپ  متـس  ِتفالخ  هاگتـسد  ّمهم  ياه  هرهم  زا  شردپ  هک  ناقاخ _  نب  هّللادیبع  نب  دـمحا  لئاضف  یّلجت 
، تموکح فرط  زا  يا ، ههرب  رد  هک  دوب و  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  تخـسرس  ِنادـناعم  ناـفلاخم و  زا  زین  دوـخ  تفر و  یم  رامـش  هب 

دننامه ناّیولع ، نایم  رد  ار  يدرم  متخانشن  مدیدن و  اّرماس  رد  نم  : دیوگ یم  تشاد _  هدهع  هب  مق ، رد  ار  تایلام  نتفرگ  تیلوئـسم 
.یلع نب  نسح 

هنومن و ، » مدرم همه  ءارزو و  یماـظن ، دـشرا  ناهدـنامرف  ناـّیولع ، ناـیم  رد  یگدنـشخب ، يراوگرزب و  فاـفع ، راـقو ، تهج  زا  يو 
* .درک یم  دای  یکین  هب  دوتس و  یم  ار  وا  یتفگ ، یم  نخس  سک  ره  اب  .دوب و  وگلا »

.دوب ادیپ  وا  يامیـس  زا  تلالج  تّزع و  یگرزب و  راثآ  متـسیرگن ؛ ار  وا  نم  دش ، دراو  ناقاخ  نب  هّللا  دیبع  مردپ  رب  دّمحم  وبا  يزور 
نیا ببـس  وا  زا  مدـش ، ینابـصع  تحاراـن و  مردـپ ، شور  نیا  زا  نم  .درک  میرکت  رایـسب  ار  وا  تشاد و  یمارگ  ار  وا  مدـقم  مردـپ ،

: تفگ مردپ  دنک ، یفّرعم  نم  هب  ار  ّتیصخش  نآ  هک  متساوخ  و  مدیسرپ ، ار  تشادگرزب 

ياه تلـصخ  نوچ  دراد ، ار  تّما  ییاوشیپ  یگتـسیاش  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  مشاـه  ینب  نادـناخ  گرزب  نایعیـش و  ياوشیپ  وا  »
حالص و وکین ، قالخا  تدابع ، ایند ، هب  یتبغر  یب  دهز و  سفن ، تنایص  تناتم ، راقو و  یکاپ ، تلیضف ، نوچمه : دراد ؛ يا  هتسجرب 

« .اوقت
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: دیازفا یم  هّللادیبع  نب  دمحا  هاگنآ 

(  1 .دوب (» یئالاو  یگرزب و  تیاهن  رد  اضّرلا ، نبا  دّمحموبا 

یکی هک  شمران _  نب  یلع  مان : هب  یصخش  دزن  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  ساّبع ، ینب  رگمتـس  تموکح  ینیرفآ  لّوحتو  قالخا 
ار ءاضّرلا  نبا  دّمحموبا  دنتفگ : وا  هب  ساّبع  ینب  نارس  .درک  ینادنز  دوب _  بلاطوبا  لآ  تخسرس  نانمشد  زا  راکتیانج و  رصانع  زا 

نب یلع  دـندید  هکنیا  ات  تشذـگن ، يزور  دـنچ  ترـضح ، ندومن  نادـنز  زا  .ناسرب  لتق  هب  ار  وا  هد و  ّتیذا  رازآ و  يراد ، ناوت  اـت 
ترـضح يوخ  قـلُخ و  تمظع و  هبذـج و  ناـنچ  نآ  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  ماـما  ربارب  رد  توادـع ، ینمـشد و  همه  نآ  اـب  شمراـن 

نب یلع  دـش ، صالخ  نادـنز  نیا  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  یتقو.دـنک  یمن  هاگن  ترـضح  هب  هک  هداـهن  ریثأـت  وا  رد  يرکـسع 
نامز ناگتـسیاش  هورگ  رد  تفای و  رییغت  ترـضح ، هرابرد  شهاگدـید  هک  دـیدرگ  يونعم  یحور و  لّوحت  راچد  نانچ  نآ  شمران 

(2) .تفرگ رارق 

زا یهورگ  .دوب  محر  یب  دیلپ و  یصخش  زین  وا  دندرک ، ینادنز  فیصو  نب  حلاص  دزن  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رگید  راب 
نم رخآ  تفگ : نانآ  هب  نابنادنز  .دنتخادرپ  وگ  تفگ و  هب  ماما  هرابرد  دنتفر و  فیـصو  نب  حـلاص  دزن  ساّبع  ینب  ناگـشیپ  تیانج 

هزور تدابع و  زامن ، هب  ود  نآ  مدید  یتفگـشاب  زور ، دنچ  تشذگ  زا  دعب  متـشامگ ، وا  رب  ار  دارفا  نیرتدب  زا  رفن  ود  منک ؟ راک  هچ 
: دنتفگ تسا ؟ هداتفا  قافتا  زیچ  هچ  متفگ : نانآ  هب  دنا ، هدروآ  يور 

ریغ ياهراک  هب  دـیوگ و  یم  نخـس  رتمک  دـناوخ ، یم  زامن  رحـس  ات  اـه  بش  هزور و  اـهزور  هک  يدرم  نوماریپ  رد  مییوگ  هچ  اـم  »
(3 «) .میدید یمن  دوخ  رد  تماقتسا  ناوت  داتفا و  یم  هزرل  هب  نامندب  میتسیرگن ، یم  وا  هب  هک  یماگنه  ام  دزادرپ ! یمن  يرورض 
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راگزور هناگی  مدرم  هب  کمک  یگدنـشخب و  رد  شراوگرزب  دادجا  ناسب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  یگدنـشخب  تواخس و 
رد دنتفر _  یم  رامـش  هب  هّیفقاو  هورگ  زا  یلو  دندوب ؛ نایولع  نادـناخ  زا  هک  شردـپ _  هارمه  یلع  نب  دـمحم  مان  هب  یـصخش  .دوب 

.دنتفرگ رارق  یتخس  یلام  هقیضم  رد  دندش و  نارحب  راچد  یگدنز 

رد .میدوب  هدینش  دایز  ار  وا  یگدنـشخب »  » تلـصخ نوچ  يرکـسع _  نسح  ماما  درم _  نیا  دزن  میورب  تفگ : مردپ  دیوگ : یم  يو 
يا متفگ : دوخ  اب  مه  نم  دـنک ! مکمک  نم ، زاـین  هس  ندـش  هدروآرب  يارب  ترـضح  نآ  شاـک  يا  تفگ : مردـپ  میتفر ، یم  هک  هار 

! دنک تیانع  هّجوت و  نم  زاین  هس  هب  شاک 

مداخ میدـش ، جراخ  هناخ  زا  هدرک و  یظفاحادـخ  ماـما  اـب  هک  یماـگنه  .میداد  خـساپ  دیـسرپ ، اـم  لاـح  زا  میتفر ، ترـضح  نآ  دزن 
.داد ام  هب  یفرشا  زا  ییاه  هسیک  میدوب ، هدرک  وزرآ  میتشاد و  زاین  هک  يا  هزادنا  هب  دمآ و  ترضح 

(4) .دنتشادنرب دوخ  مارم  زا  تسد  یلو  دندید ؛ تمارک  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  هکنآ  اب  نانآ 

يرفعج مشاهوبا  .تشاد  یم  گرزب  ار  زامن  داد و  یم  مامتها  رایـسب  تقو  لّوا  زامن  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  زامن  ِتشادـساپ 
: دیوگ یم  دوب ، راوگرزب  نآ  هژیو  ّصاخ و  نارای  زا  یکی  هک 

داهن و یئوس  هب  ار  همان  راوگرزب  نآ  دیـسر ، ارف  زامن  ءادا  تقو  هک  دوب  هماـن  نتـشون  لاـح  رد  ترـضح  .مدوب  موصعم  ماـما  نآ  دزن 
(5) .همان نتشون  هب  درک  عورش  تشادرب و  ار  ملق  دروآ و  فیرشت  هرابود  دش ، غراف  هک  زامن  زا  .درک  تکرح  زامن  ندناوخ  يارب 

: دومرف ترضح  نآ  مدوب ، مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  رضحم  رد  يزور  : دیوگ یم  مشاهوبا  یناسر  تمدخ  هب  بیغرت 
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ماجنا کین  ياهراک  ایند  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  یـسک  رد  نآ  زا  .تسا  فورعملا » ُباـب  ، » تشهب ياـهرد  زا  یکی  »
« .دیامن تمدخ  کمک و  مدرم  هب  هداد و 

هب یناسر  تمدخ  نم ، یگدنز  ياه  همانرب  زا  یکی  اریز  مدیدرگ ؛ دونشخ  یسب  متفگ و  ساپس  ار  ادخ  مدینش ، ترضح  زا  ار  نیا  ات 
: دومرف درک و  هاگن  نم  هب  ترضح  تشذگ ، ملد  رد  بلطم  نیا  ات  .دوب  نامورحم  ناگنهرب و  اپ  زاین  عفر  مدرم و 

! مشاهوبا يا  .تسا  هتـسجرب  نانآ  هاگیاج  دنلب و  رـس  زین  رگید  ناهج  رد  دـننک ، یم  کمک  مدرم  هب  ناهج  نیا  رد  هک  یناسک  هلب ، »
(6 «) .دنک تمحر  ار  وت  يادخ  دهد ، رارق  هورگ  نیا  زا  ار  وت  ادخ 

هلبن و هفافع و  هنوکـس و  هیدـه و  یف  یلع  نب  نسحلا  لثم  هیولعلا  نم  ًـالجر  يأر ، نمّرـسب  ُتفرع  ـال  ُتیأر و  اـم  اـه * : تشون  یپ 
...مشاه ینب  هتیب و  لها  دنع  همرک 

ص 502. ج 2 ، همئالا ، هریس  ص 423 ؛ ج 4 ، (ع ،) بلاط یبا  لآ  بقانم  ص 503 ؛ ،ج1 ، یفاک لوصا  .1

ص 508. ج 2 ، یفاک ، لوصا  . 2

ص 512. نامه ، . 3

ص 506. نامه ، . 4

ص 154. یمق ، سابع  خیش  هّیهبلاراونا ، 5 و 6 .

(58 ( ) مالسلا هیلع   ) نامز ماما 

- ینامسآ بتک  رد  هیلع ) هللا  مالس   ) نامز ماما  - مرحم متفه 

ینامسآ بتک  رد  هیلع ) هللا  مالس   ) نامز ماما 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعل  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطلا  ملس )
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ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییادخ                رون  هک  الا 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییامن            تبیغ  رس  وت 

مناوخب هشیمه  ار  وت  مناوت        هک  یسفن  ره  هب 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییام           یتسه  هک  الا 

یمیلک راختفا  وت  یمیرح               مارتحا  وت 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییانم                 راگدای  وت 

یتافرع یمزمز  وت  يرکسعلا                  نبای 

یتافرع يرعشم  وت  یتارف            وت  یمزمز  وت 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییاقب                بآ  زمر  وت 

مگب ار  شرگید  هلمج  هی 

يربک تبیغز  ایب  ارهز          تمصع  هب  ار  وت 

يربک تبیغز  ایب  ارهز          تمصع  هب  ار  وت 

ییایب هک  دنک  ادخ  ییادج       تسا  سب  رگد 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا  بحاص  ای 

نامزلا بحاص  ای  هب  هب   

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
مظعم ربهر  عجارم ، یتمالس  جع ) ) يدهم ترضح  نایعیش  همه  یتمالس  تهج  هب  و  لفحم ، نیا  نارازگتمدخ  نایناب و  زا  ناگتشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم  يافش  ناتفیرش و  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  بالقنا ،
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يرادقم کی  ار  شزور  کی  هتفه  رد  ناسنا  هک  هدب  یلیخ  دشاب ، مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ثحب  نامثحب  هعمج  زور  میدرک  هدعو   
.دشاب يروطنیا  دیاب  نامزور  ره  .دشابن  نامز  ماما  دای  هب  رتشیب 

ضوع ار  تیاعد  اقآ  دـنتفگ  دـناوخیم ، ار  یتمالـس  ياعد  شزامن  تونق  رد  ینیدـلاءاهب  اضر  اـقآ  جاـح  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
ِْنب ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا   » تزامن تونق  رد  اضر  اقآ  جاح  هک  دیـسر  مایپ  نم  هب  اقآ  دوخ  زا  تافرع  رد  هک  دندومرف  اقآ  يدرک ؟

.ناوخب ار  ...ِنَسَْحلا »

ات هد  نیا  يوت  .تسین  اقآ  رکف  هب  درذـگیم  هتفه  کـی  تسین ، ناـمز  ماـما  رکف  هب  مدآ  هک  دوشیم  هاـم  کـی  اـت  یتح  تاـقوا  یهاـگ 
.درادن بیع  ار  شسلجم  کی  سلجم 

روبز باتک  رد  نامز  ماما  هب  داقتعا 

طقف ام  و  تسام ، لام  طقف  نامزلا  بحاص  يدـهم  هک  مینکیم  رکف  نایعیـش  ام  ، تسین هعیـش  هب  صوصخم  طقف  نامز  ماـما  هب  هدـیقع 
نایحیـسم عشام ، دـیوگیم  نایدوهی  نامز  ماما  هب  تاروت  باتک  رد  ومدـیق ، دـنیوگیم  نامز  ماما  هب  روبز  باتک  رد  .هن  میراد ، داـقتعا 

دیهم دـنیوگیم  نامز  ماما  هب  نایگنرف  لیجنا  رد  نامزلا ، حیـسم  دـیوگیم  نامز  ماما  هب  ناشلیجنا  رد  ودـنراد  داقتعا  نامز  ماـما  هب  مه 
سودرف دـیوگیم  نامز  ماما  هب  نایمور  باتک  رد  دزیا  شورـس  دـنیوگیم  ناـمز  ماـما  هب  تشترز  باـتک  رد  .رخآ  يدـهم  ینعی  رخآ 

یکی دایب  دیاب  یحلصم  کی  دنیوگیم  مه  اهنآ  دنراد  ناشدوخ  يارب  یـسدقم  باتک  هک  ییاهنآ  تسرپ  شتآ  ناودنه  یتح  ربکالا ،
.اراتپمل دنا  هتشاذگ  ار  شمسا  هدب  تاجن  ار  مدرم  مات  دیاب  دیاب 

همه مسا  بتک  همه  روبز و  لیجنا و  تاروت و  ياهباتک  رد  دـنیوگیم  اهیـضعب  اما  .تسین  اهام  صوصخم  ناـمز  ماـما  هب  داـقتعا  سپ 
دنیوگیم اهیضعب  ای  هیآ  زا 230  شیب  دیدب  شوگ  نم  هب  هیآ  زا 230  شیب  نآرق  رد  تساجک ؟ ام  نآرق  يوت  هدمآ  حلصم  نامز  ماما 

نامز ماما  هب  طوبرم  .هتفگ  شتموکح  زا  اـی  هتفگ  شباحـصا  زا  اـی  هتفگ  ار  شمـسا  اـی  تسا  نسحلا  نبا  تجح  هب  طوبرم  هیآ   250
ماما یماسا  زا  یکی  .دهاوخیم  تقو  بش  کی  میوگب  ار  اهنیا  زا  مادک  ره  مهاوخب  رگا  هک  میوگب  ار  شمسا  ات  دنچ  طقف  نم  .تسا 
مسق یچ  هب  .ادخ  هب  دروخیم ؟ مسق  یک  رصعلاو  ِرْـصَْعلا » َو  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » میرک نآرق  رخاوا  دیظفح  یگمه  هک  نامز 

باتفآ بورغ  کیدزن  زور  هدیکچ  زور  هراصع  ینعی  رصع  هتشون  اهیضعب  دینک  هاگن  ار  ریـسافت  زا  یـضعب  هچ  ینعی  رـصع  دروخیم 
رصع ینعی  رصع  دنیوگیم  اه  یضعب  ملـس ،) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ) یفطـصم دمحم  ءایبنا  متاخ  تثعب  ینعی  رـصع  دنیوگیم  اهیـضعب 
باتک رد  ینارحب  مشاه  دیس  .نامز  ماما  روهظ  رصع  ینعی  رصع  دنیوگیم  اهیـضعب  تمایق ، رـصع  ینعی  رـصع  دنیوگیم  یخرب  خزرب ،

.نامز ماما  جورخ  رصع  ( 1 ( « ) مالسلا هیلع   ) ِِمئاَْقلا ِجوُرُخ  ُرْصَع  ُرْصَْعلا :  » قداصلا نع  شناهرب 
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.نامز ماما  دوخ  هب  مسق  ینعی  رصعلاو  میراد  مه  تیاور  جورخ ، رصع  ارچ  دومرفیم  ار  ماما  دنک  تمحر  ادخ 

اه یناشاک  امـش  دوشن  هجوتم  ار  رـصع  نیا  سک  چیه  رگا  تسا  ءایبنا  همه  هراصع  هک  يدهم  دوخ  هب  مسق  دراد  ماما  مه  ییاهتیاور 
وت دـنراد  همه  نابوخ  هچ  ره  يریگ  هراصع  دـیمهفیم  بوخ  ار  هژاو  نیا  دـیتسه  هجوتم  بوخ  يریگبالگ  بـالگ و  ثحب  رد  نوچ 

.يراد اجکی  مه  يراد  اهنت  مه 

ایربک هدیرفآ  شدوجو  رد  ءایلوا        ءایبنا و  نراد  هچ  ره 

ءایبنا مامت  هراصع  نامز  ماما 

.شـصلاخ صلاخ  دـننکیم  يریگ  بالگ  هک  ییاه  هاگراک  وت  يریگ  هراصع  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ناـمز ماـما  ءاـیبنا  ماـمت  هراـصع 
يدوخیب و زیچ  هب  ادخ  .تسا  رصع  نامز  ماما  یماسا  زا  یکی  هک  شدوخ  ینعی  رـصعلاو  يدهم  دوخ  هب  مسق  دیامرفیم  ماما  رـصعلاو 

.تسا نامز  ماما  دوجو  دوخ  زا  رتالاب  ياـهناشن  هیآ و  هچ  .دـشاب  اـه  هناـشن  تاـیآ و  زا  ادـخ  مسق  دروم  دـیاب  دروخیمن  مسق  يداـع 
.مسا کی  نیا  مالسلا ) هیلع   ) يدهم هب  مسق  رصعلاو 

هیلع هللا  یلص  ) دمحم لآ  يدهم  ینعی  رجف  دومرف  قداص  ماما  هک  ٍرْشَع » ٍلاَیل  َو  ِرْجَْفلا *  َو   » رجف هکرابم  هروس  رد  مه  رجف ، مود  مسا 
دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ِرْجَْفلا » ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ٌمالَـس   » دیتسه ظفح  یگمه  هک  ردق  هکرابم  هروس  رد  مه  ملـس .) هلآو و 

.رجف تسا  مسا  کی  مه  نیا  بخ  .نامز  ماما  روهظ  ات  ِرْجَْفلا » ِعَلْطَم  یَّتَح   » همطاف هب  مالس 

ییاور دنـس  ات  هد  دراد  ینآرق  دنـس  ات  ود  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  جارعم  هراتـس ، ینعی  مجن  تسا ، مجن  مسا  کی 
يذَّلا یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  يذَّلا  َناْحبُس   » لوا هیآ  ءارسا  هروس  رد  یکی  ینآرق  دنـس  ود  .دراد 

َباق َناکَف   » دیوگیم هک  ییاج  ات  يوَه » اذِإ  ِمْجَّنلا  َو   » تسا مجن  هروس  رد  یکی  ُریـصَْبلا .» ُعیمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب 
.تسا ربمغیپ  جارعم  دنس  نیا  ینْدَأ » ْوَأ  ِْنیَسْوَق 
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.تسه مه  راـحب  رد  تسه  هنیفـس  رد  دـنکیم  لـقن  یـسلجم  موـحرم  ار  تیاور  ـالاب  تفر  هک  یتـقو  جارعم  بش  مرکا  ربـمغیپ  ـالاح 
؟ ینیبب ار  تءایصوا  ینیبب  ار  تنادنزرف  یهاوخیم  دیـسر  باطخ  الاب  تفر  ربمغیپ  جارعم  ناتـساد  .دراد  مه  یمق  سابع  جاح  موحرم 

ناشن ار  یماسا  ار  همه  نامز  ماما  ات  نینمؤملا  ریما  زا  دید  ار  ناشیماسا  شرع  رد  داد  ناشن  شهب  ار  نادنزرف  یماسا  ادـخ  یکی  یکی 
هنومن رد  هک  ياهدنـشخرد  ناگراتـس  دـید  درک  هاـگن  ربمغیپ  .نک  هاـگن  ار  ناـشرون  مهاوخیم  هلب  ینیبـب  ار  ناـشرون  یهاوخیم  .داد 

روطنیمه تسا  یلع  نب  نسح  هراتس  تسا  هراتس  نیا  نینمؤملا  ریما  هراتس  تسا  هراتـس  نیا  ابیز  یلیخ  تسین  ایند  نامـسآ  رد  دنرادن 
لآ يدـهم  نیا  دیـسر  باـطخ  هیک  نیا  دـنتفگ  هراتـس  نیرتباذـج  هراتـس و  نیرت  گنـشق  هراتـس و  نیرتاـبیز  دـیوگیم  ربمغیپ  .دـمآ 

.تسا ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) دمحم

ربمغیپ .میهدیم  تناشن  اجنیا  اما  هدـماین  ایند  هب  زونه  هک  ینیبب ؟ مه  ار  شدوخ  یهاوخیم  ام  لوسر  .هراتـس  نیا  هب  مسق  ینعی  مجنلاو 
رد يدهم  مدنزرف  مدید  مدرک  هاگن  شرع ، نیمی  هب  نک  هاگن  ام  لوسر  دیسر  باطخ  هلصافالب  هلب  مداد  باوج  یتقو  دیامرفیم  مرکا 

ربمغیپ هک  مدیـسوب  ار  يدهم  مدنزرف  یناشیپ  نایم  ولج  دـمآ  ولج  ایب  هیلا  ینب  متفگ  دـش  مامت  هک  شزامن  .تسا  ندـناوخ  زامن  لاح 
متنک نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب  تسا  هللا  هیقب  نامز  ماما  یماسا  زا  یکی  .هدید  شدوخ  نوچ  ار  نامز  ماما  تایـصوصخ  دنکیم  رکذ  مرکا 

.نینمؤم

شرد نامز  ماما  مسا  مه  هیآ  نیا  الاح  هتشاذگ  یقاب  ادخ  ار  یکی  نیا  دنتشک  ار  همه  هتـشاذگ  یقاب  ادخ  هک  نیا  ینعی  هللا  هیقب  بخ 
زا .دنونـشیم  لیئربج  ناـبز  زا  ملاـع  مدرم  همه  شروهظ  ناـمز و  ماـما  جورخ  تقو  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسا  يا  هیآ  نیا  مه  تسه 

.دینک تقد  بوخ  ار  ثحب  ياجنیا 
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ینامسآ هحیص 

نیلوا .میراد  ینامـسآ  هحیـص  هس  .تمایق  ات  ورب  مدآ  لوا  زا  میراد  ینامـسآ  هحیـص  هناد  ات  هس  تمایق  ات  لوا  زا  ناکما  ملاـع  رد  اـم 
فرط نآ  نیمز  فرط  نیا  .دیآیم  نامسآ  زا  ادص  نیا  دنونشیم و  نیمز  يور  مدرم  مامت  هک  ییادص  ینعی  هچ ؟ ینعی  هحیص  هحیص ،

دوشیم و دنلب  هعفد  کی  هحیص  نیا  ندینش  زا  هدیباوخ  هک  یسک  دیامرفیم  ربمغیپ  یتح  هداتسیا  هک  یسک  هدیباوخ و  هک  یسک  نیمز 
هحیص ینامسآ  هحیص  نیمود  تسا ، نیما  لیئربج  هحیص  ینامسآ ، هحیص  نیلوا  .دنیـشنیم  هعفد  کی  تسا  دنلب  هک  یـسک  هنیـشیم و 

ینامسآ هحیص  دنریمیم  یگمه  نونشیم و  همه  ار  ادص  نیا  دنریمب  همه  ( 2 « ) ِهَّللا ِنْذِِإب  اوتوم   » هک ملاع  ضارقنا  تقو  تسا  لیئارزع 
اذِإ  » دـیآیم نوریب  نیمز  زا  جوف  جوـف  ( 3 « ) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْـفُنی  َمْوَی   » تسا لیفارـسا  بانج  هحیـص  رخآ  هحیـص  لیئارزع ،

.درادیمن هگن  شدوخ  لخاد  يزیچ  نوریب و  دزیریم  ار  شیاه  هنیفد  نیمز  ( 4 « ) اَهلاْقثَأ ُضْرَْألا  ِتَجَرْخَأ  َو  اَهلاْزلِز *  ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز 

رگا هک  تسا  ینالوط  شتیاور  دراد  ناتـساد  کی  دمدیم  یتقو  لیفارـسا  ياقآ  .لیفارـسا  موس  لیئارزع  بانج  دـعب  لیئربج  لوا  سپ 
لبق هنکیم ؟ هچ  لیفارسا.دینک  چرس  ناتدوخ  مه  يرادقم  کی  دینیبب و  دیرب  دیاهدینشن و  مه  اه  یلیخ  دوشیم و  هتفرگ  تقو  میوگب 

تیاور دراد  ناتـساد  یگمه  اهنیا  هیک  شدعب  هیک  شدعب  دیآیم  نوریب  ربق  زا  يروطچ  هیک  دوشیم  هدـنز  هک  یـسک  نیلوا  ندـیمد  زا 
.مناوتیمن دریگیم و  تقو  عبر  کی  تسا  ینالوط 

ضبق همه  مشچ  نک  حور  ضبق  مه  ار  هکئالم  دـنریمیم  نیمز  تادوجوم  .دـیریمب  همه  بوخ  هک  تسا  لیئارزع  هک  هحیـص  نیمود 
حور ضبق  مه  لـیئارزع  دوخ  دـنوشیم  حور  ضبق  مه  اـهنیا  نک  حور  ضبق  مه  ار  اـهنیا  نیبرقم  کـلم  اـت  هس  دـنا  هدـنام  یک  حور 
اجک زا  دـنزیم  هحیـص  نامز  ماما  روهظ  زور  نیما  لیئربج  .لوا  هحیـص  نیا  يوت  مالکلا  اـمنا  لـیئارزع  لاـم  مه  مود  هحیـص  .دوشیم 
رانک راگنا  کیدزن  ناکم  زا  دـنزیم  هحیـص  يداـنم  هک  یناـمز  نآ  ( 5 « ) ٍبیرَق ٍناکَم  ْنِم  ِداـنُْملا  ِداـُنی  َمْوَی  ْعِمَتْـسا  َو   » نآرق دـیوگیم 

تسا ربخ  هچ  دوشیم ، دنلب  قح  هب  ینامسآ  هحیـص  زور  نآ  ( 6 « ) ِّقَْحلِاب َهَْحیَّصلا  َنوُعَمْسَی  َمْوَی   » ار ینامسآ  هحیص  نآ  ونـشب  تشوگ 
.تسا دمحم  لآ  يدهم  روهظ  جورخ و  زور  زور ، نآ  ( 7 « ) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  »
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مه ار  همطاف  يدهم  روهظ  زور  میونشب  یگمه  ار  نیما  لیئربج  بانج  هحیص  لاسما  نیمه  هللا  ءاشنا  میا  هتسشن  ناشاک  اجنیا  ام  بخ 
.هللاءاشنا مینیبب 

تسه هلهس  دجسم  رد  نامز  ماما  هک  حبـص  ناذا  یکیدزن  ات  هعمج  بش  زا  هعمج  حبـص  نیمز  يور  مدرم  مامت  دتفا ؟ یم  یقافتا  هچ 
دصیس همه  ادخ  بش  نآ  دوشیم  هک  حبص  ناذا  کیدزن  َءوُّسلا » ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  ْنَّمَأ   » دیوگیم كاخ  هب  تروص 

تاریخلا اوقبتساف  ، » دیریگب تقبـس  مه  زا  تاریخ  رد  مدرم  يآ  تاریخلا » اوقبتـساف   » دنکیم عمج  مارحلا  دجـسم  رد  ار  رفن  هدزیـس  و 
.ادخ دنکیم  ناتعمج  دیشاب  اج  ره  (8 « ) اعیمج هّللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیأ 

؟ دنوشیم عمج  اجک  دنکیم ؟ عمج  ار  یک  اقآ  تفگ  رقاب  ماما  هب   

( جع ) نامز ماما  نارای 

هب هاگن  هکم  مدرم  دنکیم  عمج  مارحلا  دجـسم  رد  ادـخ  روهظ  هعمج  بش  نآ  ار  يدـهم  نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  دومرف : اقآ   
دنتسه یک  اهنیا  دنتسه  ابیز  هچ  دنتـسه  ینارون  بجع  ییاه  هفایق  هچ  ندیدن  لاح  هب  ات  دنتـسه و  يرگید  یناسک  اهنیا  دننکیم  اهنآ 
دجسم دروآیم  هلهـس  دجـسم  زا  ار  نامز  ماما  دایم  لیئربج  دناهدامآ  روهظ  هعمج  بش  ناش  همه  دومرف  اقآ  .میدیدن  اجنیا  لاح  هب  ات 

مدرم مامت  ( 9 « ) َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب   » دنونشیم مدرم  ار  ینامسآ  هحیص  دعب  حبص  زامن  حبـص  ناذا  دنا  هدامآ  مارحلا 
، دنونشیم همه  .دونشیم  ار  لیئربج  راعش  نیا  ملاع 

تـشپ يور  دوریم  لیئربج  .تساجنیا  رجف  عولط  لوا  دـنیوگیم  هکنیا  بخ  ( 10 « ) ِجوُرُْخلا ُمْوَی  َِکلذ  ِّقَْحلِاب  َهَْحیَّصلا  َنوُعَمْـسَی  َمْوَی  »
.هدامآ مه  رفن  هداتسیا 313  هبعک  رانک  اقآ  ار  نامز  ماما  دنکیم  یفرعم  هبعک  ماب 
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یک اهنیا  الاح  تسا  هدامآ  هکئالم  « ِهَِکئاَـلَْملِاب » دراد راـی  هتـسد  هس  ( 11 « ) ٍداَنْجَأ ِهَثاَلَِثب  ُهُدِّیَُؤی  : » دـیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما   
ار ربمغیپ  ردب  گنج  رد  هک  يا  هکئالم  دـنیآیم  اهنآ  دـنداد  تاجن  شتآ  زا  ار  میهاربا  هک  ياهکئالم  .دراد  حیـضوت  شدوخ  دنتـسه 
نآ دـنیآ  یم  اهنآ  راد  هناشن  راد و  دـنب  یناشیپ  هکئالم  ( 12 « ) َنیمِّوَسُم ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِهَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْـمی   » دـندرک يرای 
هیلع  ) نیـسح ماما  اقآ  دـننک  کمک  ار  نیـسح  ماما  دـندمآ  البرک  رد  هک  یکلم  رازه  راهچ  نآ  دـیوگیم  سوواـط  نب  دیـس  هکئـالم 

.دنیآیم مه  اهنآ  دادن  هزاجا  مالسلا )

نمـشد دیایب  سرت  دزادنایم ، نمـشد  لد  لد  هک  یـسرت  اب  بعرلاب  بخ و  هدامآ  دنیآیم  مه  هکئالم  هکئالملاب ، رفن ، نینمؤملاب 313 
هدنز ربمغیپ  ات  هس  نیا  نیمز  يور  زا  مه  ربمغیپ  کی  نییاپ ، دیآیم  نامـسآ  زا  ربمغیپ  ات  ود  دیـشاب  هتـشاد  الاح  بخ  .دوشیم  ریگنیمز 
هدرب ادخ  ( 13 « ) ُهَّللا ُهَعَفَر  َْلب  ، » تسا میرم  نب  یـسیع  یکی  دننامـسآ  رد  هک  يربمغیپ  ود  نآ  .نامز  ماما  تمدـخ  رد  فاص  دـنیآیم 
حیسم یسیع  بخ  حیسم ، یسیع  دراد ، ربمغیپ  مادک  ار  يرتشم  نیرتشیب  نالآ  درک  روهظ  یتقو  هک  روهظ  زور  يارب  هدرک  هدامآ  الاب 

هب شمـشچ  یتقو  نایحیـسم  همه  نییاپ ، شدیرایب  میراد  شزاین  دمآ  نامز  ماما  هک  یتقو  دـشاب  نامـسآ  رد  دـیراذگب  میراد  شزاین 
هن ( 14 « ) ُهُوبَلَص ام  ُهُولَتَق َو  ام  َو   » تسا هدنز  دیوگیم  نآرق  رد  نییاپ  يدایب  نامسآ  زا  حیسم  یسیع  .دروایب  نامیا  دتفایب  حیسم  یسیع 

.نامز ماما  يرای  يارب  هدامآ  الاب  شندرب  ُهَّللا » ُهَعَفَر  َْلب   » دش هدیشک  بیلص  هب  هن  دش  هتشک 

ات ود  نیا  دیآیم  مه  نآ  مراهچ ، نامـسآ  رد  تسا و  هدنز  مه  سیردا  ( 15 « ) اِیلَع ًاناکَم  ُهانْعَفَر  َو   » ربمغیپ سیردا  بانج  هگید  بخ   
.ربمغیپ
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رضخلا هّصق   » اجنآ یسلجم  موحرم  راحب  رد  دراد  یلصف  کی  رضخ  .تسا  رضخ  بانج  شمـسا  تسه  نیمز  يور  مه  ربمغیپ  کی   
دیوگیم دـنکیم  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتایاور  اجنآ  دراد  یناتـساد  اجنآ  ( 16 «) مهرد هئامعبرأب  هعاب  يّذلا  نیکـسملا  و 

دعب .دـنکیم  لح  نامز  ماما  رـضحم  ار  شتالکـشم  دراد و  دایز  مه  تالکـشم  دزیریم ، شیاهنادـند  راـب  کـی  لاـس  ره 500  رـضخ 
هتشاد تجح  هعیش  هک  هتشاد  هگن  هدنز  ار  رضخ  ادخ  دیامرفیم  اقآ  .بلاج  یلیخ  دیوگیم  قداص  ماما  هتکن  کی  اما  دیوگیم  تایاور 
.تسا هدنز  یـسیع  یتسه  یحیـسم  وت  دوشیم  هک  هلب  دنک  رمع  نامز 1180  ماما  دوشیم  رگم  تفگ  یـسک  رگا  نارگید  يارب  دـشاب 
.تسا هدنز  نآلا  تسا  هدنز  هدمآ  ایند  هب  یسوم  زا  لبق  لاس  تسا 500  هدنز  هن  ای  هدوب  یسوم  ملعم  رضخ  تسا ، هدنز  رضخ  یتسین 

.دوشیم زبس  دراذگیم  وشاپ  اج  ره  نوچ  رضخ  میوگیم  هک  نیا 

.دنکیم یفرعم  ار  نامز  ماما  دنزیم و  دایرف  لیئربج  دنوشیم  عمج  اجنیا  یتقو  اجنیا  بخ  دیآیم  رضخ  بانج 

تبون اجنیا  دش  مامت  هک  لیئربج  تبحـص  دینکن ، شتفلاخم  هوفلاخت » الف   » دینک تیعبت  شزا  هوعبتاف » هللا  هیقب  اذه  ملاعلا  لها  ای  الا  »
سک ره  ُمَدآ ،» اَذ  اَنَأ  اَهَف  َمَدآ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو   » دنکیم یفرعم  ار  شدوخ  دوشیم و  دنلب  نامز  ماما  .دسریم  نامز  ماما  دوخ 

.مرشبلا وبا  مدآ  نم  دنیبب  ار  رشبلا  وبا  مدآ  دهاوخیم 

.متسه میهاربا  نم  ُمیِهاَْربِإ » اَذ  اَنَأ  اَهَف  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  »

.متسه حون  نم  ٌحُون » اَذ  اَنَأ  اَهَف  ٍحُون  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  »

.متسه حیسم  یسیع  نم  متسه ، میلک  یسوم  نم  یَسیِع » یَسُوم َو  اَذ  اَنَأ  اَهَف  یَسیِع ، یَسُوم َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  َالَأ َو  »
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هاگن یلع  ربمغیپ و  هب  دـهاوخیم  هک  ره  ( 17 «) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌدَّمَُحم َو  اَذ  اَنَأ  اَـهَف  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ٍدَّمَُحم َو  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَم  اـَلَأ َو  »
.دنیبب ار  نم  دایب  هنک 

هب هب 

ات ( 18 « ) َهالَّصلا اُوماقَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیذَّلا   » دـیوگیم نآرق  ربکا » هللا  ربکا  هللا   » دـیوگیم ناذا  لـیئربج  دـعب  دـنکیم  یفرعم 
ات تنطلـس  ات  هشب  اضق  تزامن  ادرف  دـینزن  هنیـس  اروشاع  اوساع و  بش  اهیتئیه ، زاـمن  لو  ا  دـناوخیم ، زاـمن  لوا  دـنکیم  ادـیپ  تنطلس 
رـس تشپ  هکئالم  نانمؤم و  تیعمج  نیا  مامت  دیوگیم  هماقا  لیئاکیم  ربکا » هللا  ربکا  هللا   » دیوگیم ناذا  لیئربج  زامن ، دیآیم  تموکح 

رد مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يزامن  زامن  کی  میراد ، يراگدای  زامن  ات  دنچ  ام  .يزامن  بجع  يزامن  بجع  .دناوخیم  زامن  همطاف  يدهم 
دناوخ هکئالم  يارب  اهنامـسآ  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  يزامن  نآ  زامن  کی  .دشن  رارکت  مه  رگید  دـناوخ  ءایبنا  يارب  سدـقملا  تیب 

رد نامز  ماما  يزامن  زامن  کی  .دـشن  رارکت  رگید  مه  نآ  دـندرک و  ادـتقا  دنتـسب و  فص  اهنامـسآ  ياههکئالم  ماـمت  شرـس  تشپ 
.دوب اروشاع  زور  البرک  رد  نیسح  زامن  مه  زامن  کی  اما  .دوشیمن  رارکت  مه  رگید  هک  تسا  مارحلا  دجسم 

، دناوخیم ار  نیـسح  شدج  تبیـصم  رکذ  هلمج  ات  ود  هبعک  هب  تشپ  دوشیم  دـنلب  دـعب  بخ  دـناوخیم  زامن  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما 
رکف اهیـضعب  هک  تسین  روطنیا  اما  دهدیم  ناشن  اهیـضعب  هب  ار  ردام  ربق  دـناوخیم  ترایز  ربمغیپ  ربق  رانک  هنیدـم  دـیآیم  اجنآ  زا  اجنآ 
یکی دایب  هک  یتقو  نامز  ماما  هنکیم  رکف  اهیـضعب  ریخ ، هن  دهدیم  ناشن  همه  هب  ار  همطاف  ربق  نامز  ماما  نامز ، ماما  روهظ  زور  دـننک 
هدرک تیصو  یب  یب  دوخ  نوچ  ارچ  دینادیم  .دهدیم  ناشن  همه  هب  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  ربق  هک  تسا  نیا  شیاهراک  زا 

دجـسم .تسا  هفوک  نامز  ماما  تموکح  لحم  دـعب  .تسا  یفخم  نم  ربق  زور  نآ  ات  دـیوگیم  یلع  هب  .تمایق  زور  ات  یفخم  مربق  هک 
.میسرب هضور  نیا  هب  هک  میدیرب  ار  بلاطم  دوب  اهفرح  هت  رس و  یه  دوب  دایز  فرح  هگید  هسب  .هفوک  دجسم  هن  هلهس 
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زا درک  ادیپ  یلکـشم  کی  فیرـشلا  هماقم  هللا  یلعا  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ  متفه  بش  اما 
لح هدش  روط  ره  نارکمج  دجـسم  دیورب  دیوش  دنلب  دومرف  میرکلادـبع  جاح  موحرم  دـشن ، لح  دـندرک  يراک  ره  تموکح  هیحان 

.دیریگب نامز  ماما  زا  ار  لکشم 

یمظعلا هللا  تیآ  یناگیاپلگ ، یمظعلا  هللا  تیآ  یکارا ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  نارکمج  دجـسم  دـندمآ  دـندش  دـنلب  رفن  راـهچ 
ندناوخ هک  حبص  زامن  حبص  دنتساوخ ، کمک  دندرک و  هثاغتسا  حبـص  ات  هعمج  بش  نارکمج  دندمآ  یقفاب  هللا  تیآ  ینیدلا ، ءاهب 

خیـش جاح  شیپ  میرب  هک  دنتفگ  یچ ؟ نتفگ  متفرگ ، ار  باوج  نم  خیـش  جاح  دیرب  دیـشاپ  هک  دنتفگ  یقفاب  ياقآ  موحرم  ندناوخ 
.میوگب مناوتیمن  اجنیا 

جاح دییوگب  خیـش  هب  هک  دندومرف  اقآ  اقآ ، تفگ  درک  هیرگ  یقفاب  هللا  تیآ  موحرم  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاح  رـضحم  دـنتفر   
هتـسرد دومرف  اقآ  دییوگب  خیـش  هب  دومرف  .اقآ  جاح  دنیوگیم  شهب  دنوریمن  هکم  هب  یـسک  اهتقو  یـضعب  عقوم  نآ  نوچ  هن  مه  خیش 

همع ربق  رانک  زورما  نیمه  دوش  لح  ناتلکـشم  دیهاوخیم  رگا  دـییوگب  خیـش  هب  .تفگ  خیـش  طقف  نامز  ماما  متفرن  تسرد  نم  نوچ 
.دیناوخب رغصا  یلع  هزور  کی  ( اهیلع هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح  مناج 

ادرف هن  دومرف  خیش  جاح  .دش  لح  لکشم  زور  نامه  هتفرگ  هضور  اقآ  دیریگب ، هضور  مرح  وت  دیگب  هللا  ای  دومرف  خیش  جاح  موحرم 
.دیریگب رغصا  یلع  هضور  مه  موس  زور  دومرف  اقآ  دنتفرگ  مه  ادرف  دیریگب  رغصا  یلع  هضور  مه 

.دناوخب رغصا  یلع  هضور  میارب  دیروایب  حادم  کی  دیرب  تفگیم  دشیم  راد  لکشم  تقو  ره  یمق  يازریم 

سک چـیه  هک  هراد  تیـصوصخ  يرـس  کی  دـیتسه  رغـصا  یلع  همیخ  ریز  لاسما  نوتداعـس  هب  اشوخ  رغـصا  یلع  ياهیتأیه  نویاقآ 
.درادن

5133 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1766 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوشیمن تقو  مگب  ات  جنپ  راهچ  مدوب  هتشون  ات  نم 15  مگب  ات  دنچ 

یلع اونم   “” رکشل دز  ادص  رغصا  یلع  يارب  ماما  دیراذگب ،  تنم  نیـسح  نم  رب  دیوگب  داتـسیان  رکـشل  ولج  نیـسح  ماما  اج  چیه  . 1
.دوبن اج  چیه  دینادرگرب  دینک  شباریس  دیربب  ار  رغصا  یلع  دییایب  نیسحلا ””

دناوخ زامن  داتـسیا  ولج  تشاذگ  ار  ههام  شـش  دناوخ  زامن  رغـصا  یلع  ندب  هب  اما  دناوخن  زامن  سک  چـیه  ندـب  هب  نیـسح  ماما  . 2
.ءادهشلا دیس 

دیشاب هدینشن  ار  هکیت  نیا  دیاش  ربکا  هللا  .درک  نفد  نیـسح  ماما  ار  رغـصا  یلع  ندب  اما  درکن  نفد  ءادهـشلا  دیـس  ار  سک  چیه  ندب   
زا ار  کـچوک  ربـق  نیا  هنکیم ) هیرگ  اهیـضعب  مدـناوخن  هضور  زونه  نم   ) دـناوخ ار  کـچوک  ربـق  نیا  تشادرب  ار  رجنخ  نیا  یتـقو 

تفگ درک  هتـشغآ  هقادـنق  مامت  هب  تفرگ  ار  رغـصا  یلع  يولگ  ياـهنوخ  نیا  دـنک  نفد  ار  هچب  تساوخ  هک  نیمه  دروآرد  كاـخ 
.طسو دایب  دولآ  نوخ  ندب  مامت  اب  یلع  هشب  تمایق  زور  راذگب 

ور زا  هعفد  کی  درک  تلاجخ  رغـصا  یلع  يارب  هبترم  ود  شیکی  دیـشک  تلاجخ  هللادبع  یبا  اج  دـنچ  نتفگ  ملد  زیزع  هک  روطنیمه 
.ربکا هللا  رغصا  یلع  دوخ  يور  زا  هعفد  کی  بابر 

هضور

تفرگ شود  ار  ربمغیپ  يابع  تشاذگ ، رس  يور  ربمغیپ  همامع  درک  شنت  ربمغیپ  سابل  ار  رغصا  یلع  هقدنق  تفرگ  ار ، هقادنق  تفرگ 
متـسد ههام  شـش  جنپ  هچب  هی  بشما  هی  شما  شاک  .دباتن  رغـصا  یلع  تروص  هب  باتفآ  هک  هتفرگ  يروط  ار  ابع  ابع ، ریز  ار  هقادنق 
دنزیم رانک  ار  ابع  دتسیایم  بکرم  نیا  اب  دوریم  هار  مدق  دنچ  يآ  .ربنم  يالاب  درایب  هچب  مگب  تفر  مدای  مدزیم  شتآ  ار  ناترگج  دوب 

هدنز یلع  دنیبب  هنکیم  هاگن  هی  دتسیایم  زاب  دنکیم  تکرح  مدق  دنچ  کی  زاب  اباب ! ياهدنز  یلع  ینعی  هنکیم  یلع  تروص  وت  هاگن  هی 
خیش اقآ  دینک  هاگن  نم  هب  تفرگ  الاب  ار  هقادنق  رکـشل  لباقم  دروآ  ار  ندب  نیا  ناج ، نیـسح  تارب  مریمب  يآ  ناج ! یلع  هن  ای  تسا 
رگا دییوگیم  رگا  دـیوگیم  تسا  هقادـنق  تشپ  تسد  نیا  تسد ، يالاب  رـس  هدرک  دـنلب  ار  هقادـنق  تسد  نیا  اب  دـیوگیم  یمق  سابع 
دعس رمع  رکـشل  وت  داتفا  همه  مه  .تسا  نیـسح  تسد  يور  روطنیمه  دیریگب  ار  یلع  دییایب  دهاوخیم  شدوخ  يارب  ار  بآ  نیـسح 
یلع رس  دنیوگیم  اه  یـضعب  مریمب  يآ  یهدیمن ؟ ار  نیـسح  باوج  ارچ  هلمرح  تفگ  دزیریم  مه  هب  نآلا  دننکیم  فالتخا  نراد  دید 

دیوگیم یچ  هرادن  یلاح  هدروخن  يریش  بآ و  هک  یلع  دز  اپ  تسد و  یلع  دنیوگیم  اهیضعب  هن  هن  نیـسح  تسد  وت  دش  لش  رغـصا 
هتفرگ الاب  ار  یلع  هک  روط  نیمه  دیسر  تداهش  هب  رغصا  یلع  دیمهف  روطچ  دینادیم  دیوگیم  یگیم ؟ یچ  وت  یمق  سابع  خیش  ياقآ 

دهاوخیم الاح  هللا ، دبع  یبا  هنیـس  يور  یلع  ياهنوخ  ياهآ  نیـسحلا » ردص  یلع  يرجی  همدو   » یلع يولگ  ياهنوخ  هعفد  کی  دوب 
رب یه  دیآیم  یه  ددرگیمرب  یه  دـیآیم  یه  هداتـسیا  راظتنا  هب  همیخ  رد  بابر  نوچ  ارچ  دـینادیم  دـشکیم  تلاجخ  دـنادرگب  ار  یلع 

.ددرگیم
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.میوگب بابر  زا  رادقم  کی  دیراذگب  مدناوخ  ار  هضور 

دنمهفیم اهمناخ  ار  هضور  نیا  درکیمن  هیرگ  هگید  بابر  نیـسح  ماما  تداهـش  دـعب  زا  نیـسح  ماما  درک  شنفد  دنتـشک  ار  شا  هچب 
دید تقو  کی  درکن  هیرگ  درکن  هیرگ  دـنکیم  قد  نآلا  هنک  هیرگ  هکرتب  ضغب  دـینک ، يراـک  دـیرب  هنکیمن  هیرگ  باـبر  هچ ؟ ینعی 

دیوگیم هراد  مه  يزیچ  کی  هنکیم و  هیرگ  هراد  داتفا  بآ  تارطق  هب  شمـشچ  اـت  تفگ  دـش ؟ ربخ  هچ  تفگ  داـتفا  هیرگ  هب  باـبر 
ماش اروشاع  بورغ  دش  مامت  هلالا  الا  .دندادن ال  وت  هب  بآ  نیا  زا  رادقم  کی  یلع  دیوگیم  دنزیم  دایرف  هراد  بابر  دید  ولج  دندمآ 
یب یب  ندـید  تقو  کـی  هتخوس  مین  همیخ  يوت  درک  عـمج  ار  هچب  نز و  هنکب ، عـمج  ار  هچب  نز و  نیا  هدرگیم  هراد  بنیز  ناـبیرغ 

ره تساجک ؟ بابر  هدش ، مگ  بابر  دز  ادص  بنیز  .هدش  مگ  یک  هدرگیم  هچ  ره  هدش  مگ  اهمناخ  زا  یکی  دز  ادص  تسا  ناشیرپ 
یبا ندب  رانک  بابر  دید  دـمآ  .ياو  يا  هاگلتق  تمـس  هب  دـمآ  بنیز  دـندید  تقو  کی  تساجک  تسین  اه  همیخ  تشپ  دنتـشگ  هچ 
یلع .مرادن  یلع  مراد  ریـش  مدروخ  بآ  هک  الاح  متـشادن  ریـش  متـشاد  یلع  هک  یتعاس  نآ  ناج  نیـسح  دنزیم  ادص  هتـسشن  هللا  دبع 

.نیسح ای  دیگب  همه  .نیسح  يدرک  هچ  ار  نم  رغصا 

مزیزع يرای  ردپ  زا  يدومن  نم              یلع  نم  یلع  خآ 

مزیزع يراد  یکچوک  ربق  هچ  هدرگب         ترود  تردام  یهلا 

ود دیزی  يولج  دندروآ  ار  تشط  یتقو  دینادیم  تفگ  .هنزیم  فرح  دنتسم  ملاع  نآ  اما  مدیدن  مدوخ  مدینش  املع  زا  هگید  هلمج  نم 
هیرگ هنکیم و  هاگن  یلع  رـس  هب  بابر  دندید  یه  .رغـصا  یلع  کچوک  رـس  مه  یکی  هللا  دـبع  یبا  رـس  یکی  دوب  تشط  يوت  رـس  ات 

دمحم لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  نیسح  نیسح  نیسح  يا  .هنکیم 
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هللا ای  هللا  ای  مظعالا  کمسب  كوعدنو  کلئسن  هللا  دبع  ابا  ای  مولظم  ای  کیلع  هللا  یلص 

زرمایب شخبب و  ار  ام  همه  رغصا  یلع  قح  هب 

ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب 

امرف تمحرم  افش  ار  نامیاه  ضیرم 

امرف تتمحر  قیرغ  ار  نامتاوما  ادهش ، ماما ،

امرفب تظفاحم  سلجم  مرتحم  راضح  نارازگ ، تمدخ  سیماون ، اه ، ناوج  ام ، مظعم  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک 

امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و 

نادرگرب ناشدوخ  هب  ار  نانشمد  رش  ادخ 

.امرفم هاتوک  مک و  نیسح  ماما  ناماد  زا  ار  ام  تسد  ترخآ  ایند و  رد  اراگدرورپ 

.هدم رارق  هللا  دبع  یبا  يارب  نمشد  ام  هیرذ  لسن و  زا  ادخ 

نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تارایز  هیعدا و  هب  هاتوک  یهاگن 

هراشا

نایمیلس دارمادخ  : هدنسیون

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  تارایز  هیعدا و  هب  هاتوک  یهاگن 

ییاه همان  ترایز  اهاعد و  دراد ، هجوت  نادب  دوخ  یگدنز  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  كولس  هب  هجوت  اب  هعیش  هک  يروما  زا  یکی 
...تسا هدنام  راگدای  هب  ناشیا  زا  هک  تسا 

ییاشگب ما  هتسب  راک  زا  هرگ  ییایب و  ییایب                       هک  ما  هتسشن  يدیما  راظتنا و  هب 

ییادج خلت  ياه  هظحل  نیا  زا  هتفرگ  ملد  نیگمغ                 تولخ و  ياه  هعمج  نیا  زا  هتفرگ  ملد 

ییاعد تسد  هدرکن  تروهظ  هب  يا  هراشا  یکشا                              هرطق  هدیدن  ار  تندمآ  رابغ 

ییادخ رون  هک  ایب  یلوسر ، يوب  هک  ایب                            ارهز  هدیکچ  ایب  ردیح ، هراصع  ایب 
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(1  ) ییام هناخ  غارچ  اهبش  همه  رد  هک  ییوت  نشور                    وت  دای  هب  دوش  یم  نام  یبیرغ  بش 
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هدیزگرب دوخ  یگدـنز  نوئـش  داعبا و  یمامت  رد  یگدـنز  يوگلا  ناونع  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  نیتسار ، نایعیـش  نامگ  یب 
همان ترایز  اهاعد و  دراد ، هجوت  نادب  دوخ  یگدنز  رد  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  كولـس  هب  هجوت  اب  هعیـش  هک  يروما  زا  یکی  .دنا 

یخرب یلامجا  هاتوک و  دـنچ  ره  یفرعم  هب  ات  میتسه  نآ  رب  هاتوک  راتـشون  نیا  رد  .تسا  هدـنام  راگدای  هب  ناـشیا  زا  هک  تسا  ییاـه 
.میزادرپب هراب  نیا  رد  یهلا  تجح  نیرخآ  راثآ 

حاتتفا ياعد 

نب دـمحم  رفعج  وبا  خیـش  هلیـسو  هب  فیرـش  ياعد  نیا  .تسا  حاتتفا » ياعد   » ناضمر كرابم  هام  ياهبـش  روهـشم  ياهاعد  زا  یکی 
دنس هب  و  : » تسا هتفگ  یسلجم  همالع  هک  نانچ  تسا ؛ هدش  رداص  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  صاخ  بئان  يرمع ، دیعس  نب  نامثع 

دیناوخب ار  اعد  نیا  ناضمر  هام  بش  ره  رد  دنتشون : نایعیش  هب  هک  تسا  لوقنم  هجرف -  هللا  لجع  رمالا -  بحاص  ترـضح  زا  ربتعم 
(2 « ) ...دننک یم  رافغتسا  شبحاص  يارب  دنونش و  یم  هکئالم  ار  هام  نیا  ياعد  هک 

.تسا هدش  هتفرگ  ( 3 « ) ...كدمحب ءانثلا  حتتفا  ینا  مهللا  : » نآ لوا  هلمج  زا  فیرش  ياعد  نیا  مان 

وفع و ماگنه  ریظن  یب  لماک و  ینابرهم  صوصخ  هب  دنوادخ -  تافص  ندرمش  رب  یهلا و  يانث  دمح و  یسانشادخ و  یلاع  نیماضم 
ياهتمعن نیرت  مهم  نایب  اعد و  تباجتسا  ریخات  للع  زا  یضعب  و  تمقن -  یـسر و  باسح  ماگنه  تبوقع  رفیک و  تدش  و  تشذگ ،

ناشیا باقلا  مان و  رکذ  اب  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  صوصخم  تاولص  دورد و  سپ  .تسا  فیرش  ياعد  نیا  زاغآرـس  یهلا ،
مالـسا و هک  يا  همیرک  تلود  يرارقرب  يارب  قایتشا  راهظا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  يارب  اعد  هاگ  نآ  دوش و  یم  ناـیب 
هب ار  نارگید  هک  میـشاب  تلود  نآ  نایعاد  زا  اـم  هکنیا  دـندرگ و  نوبز  راوخ و  ناـقفانم  قاـفن و  دـنبای و  تزع  نآ  رد  مالـسا  لـها 

تبیغ ربمایپ و  نادـقف  اب  هک  تسا  دـنوادخ  هاگرد  هب  يا  هوکـش  اعد  نایاپ  .مینک  يربهر  دـنوادخ  هار  هب  میناوخ و  ارف  یهلا  تعاـط 
.دوش یم  تساوخرد  وا  زا  شیاشگ  حتف و  دیدش ، ياه  هنتف  دادعت و  یمک  نمشد و  يرایسب  ماما و 
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دهع ياعد 

ياعد  » هتفرگ رارق  شرافـس  دروم  ناوارف  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نارود  رد  نآ  ندـناوخ  هک  روهـشم  ياهاعد  هلمج  زا 
قرش رد  نمؤم -  نانز  نادرم و  یمامت  يوس  زا  زین  اعد و  هدنناوخ  فرط  زا  صاخ  دورد  رب  لمتشم  فیرـش  ياعد  نیا  .تسا  دهع »

اعد نیا  رد  هدنناوخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هاگـشیپ  هب  دـنزرف -  ردام و  ردـپ و  زا  و  ایرد ، یکـشخ و  ناهج و  برغ  و 
.دراد یم  راهظا  تمایق  زور  ات  ار  نامیپ  نیا  رب  يرادیاپ  دنک و  یم  دیدجت  ترضح  نآ  اب  ار  دوخ  تعیب  نامیپ و  دهع و 

سپ دشاب ، هدرکن  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دسرب ، ارف  نم  گرم  رگا  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  هاگ  نآ 
یم نایب  یفیرظ  ترابع  اب  ماما  رادید  تساوخرد ، نیا  زا  دعب  .نک  دنمتداعس  ترـضح  نآ  يرای  هب  روآرب و  مربق  زا  ارم  وا  روهظ  زا 

نایاپ نامیا  لها  نید و  قیاقح  ندـش  هدـنز  ناهج و  نتفای  ناماس  هقح و  تموکح  ییاپرب  جرف و  روهظ و  لـیجعت  يارب  اـعد  دوش و 
.تسا فیرش  ياعد  نیا  شخب 

اذـهب احابـص  نیعبرا  هللا  یلا  اعد  نم  : » تسا هدومرف  اعد  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هتـسیاش  هتکن  نیا  درک  داـی 
ره ( 4 ( ؛ ...هئیـس فلا  هنع  احمو  هنـسح  فلا  هملک  لکب  هللا  هاطعاو  هربق  نم  هیلا  هللا  هجرخا  تام  ناو  اـنمئاق  راـصنا  نم  ناـک  دـهعلا 
هب شربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دریمب ، رگا  دوب و  دهاوخ  ام  مئاق  ناروای  زا  دنک ، اعد  ادخ  يوس  هب  حبـص  لهچ  دهع  ياعد )  ) نیا اب  سک 

وحم وا  زا  هانگ  رازه  دهد و  یم  وا  هب  هنـسح  رازه  يا  هملک  ره  لباقم  رد  تخاس و  دهاوخ  جراخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  يوس 
« .دنک یم 
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جرف ياعد 

دیایب راهب  تنیز  ناهج ، غاب  راهب  دیایب                    رای  هک  نامز  نآ  دسر  دینک  اعد 

دیایب راگزور  ياهلگ  یتسرپرس  هب  ناشخرد                   باتفآ  هک  ییاعد  دینک  اعد 

دیایب راکش  بش  رهم  نامز  زارف  زا  وچ  شمزع            نسوت  ماگ  مخز  بش  هدرگ  هب  دنز 

دیایب راید  نیا  رد  ناسنا  نشور  داعم  ییوگ              وت  هک  مایق  شتماق  زا  دنک  یتمایق 

دیایب راسگمغ  رای  نآ  هک  دینک  اعد  دیناوخب            داکی » ناو  ، » دیئاشگ قشع  باتک 

.دنیوگ ار  شیاشگ  زین  دشاب و  یم  دـنراد ، تهارک  نآ  زا  سوفن  هچنآ  يرامیب و  مغ و  هودـنا و  زا  یگدوسآ  يانعم  هب  جرف »  » هملک
.دنتخومآ ثیللا ) یبا  نب  دمحا  نب  دمحم   ) نایعیش زا  یکی  هب  ار  نآ  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترـضح  هک  تسا  ییاعد  جرف » ياعد  »

بحاص ترضح  ار  اعد  نیا  : » تسا هدروآ  یسربط  خیش  فیلات  حاجنلا » زونک   » زا لقن  هب  بقاثلا  مجن  باتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم 
.تسا هدومن  میلعت  شیرق  رباقم  رد  دادغب  رهش  رد  ثیللا  یبا  نب  دمحم  نسحلا  یبا  هب  باوخ  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا 

تاجن ندـش  هتـشک  زا  اعد  نیا  ندـناوخ  تکرب  هب  سپ  .دوب  هدرب  هانپ  هتخیرگ و  شیرق  رباـقم  هب  ندـش  هتـشک  سرت  زا  نسحلا  یبا 
(5 « ) .تفای

( . 6 « ) ...ءافخلا حربو  ءالبلا  مظع  مهللا  : » دوش یم  زاغآ  هنوگ  نیا  جرف  ياعد 

باب  » ناونع تحت  راونالاراحب ، رد  یسلجم  موحرم  هک  نانچ  تسا ؛ موسوم  جرف » ياعد   » ناونع هب  زین  يرگید  ياهاعد  تسا  ینتفگ 
(7  ) .تسا هدروآ  اعد   39 جرفلا » هیعدا 

هبدن ياعد 

هک تسا  روهـشم  رایـسب  ياـهاعد  هلمج  زا  اـعد  نیا  .تسا  هبدـن  ياـعد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  طوـبرم  ياـهاعد  زا  یکی 
ناقاتشم و نانمؤم ، زا  يرایسب  هراومه  .دوش  هدناوخ  ریدغ -  دیع  نابرق و  دیع  رطف ، دیع  هعمج ، زور  دیع -  راهچ  رد  تسا  بحتسم 

دوخ راعـش  ار  نآ  ندناوخ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هاگرد  نادنمتدارا  مالـسا و  یناهج  تموکح  قح و  تلود  روهظ  نارظتنم 
.دنزادرپ یم  اوجن  هب  رظن  زا  بئاغ  رای  نآ  اب  نیعم ، ياهتصرف  اهتبسانم و  رد  نآ  هلیسو  هب  دنهد و  یم  رارق 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  زا  دادمتسا  هثاغتسا و  رب  لمتشم  فیرـش  ياعد  نیا  تسا و  هلان  هیرگ و  زین  یناوخارف و  يانعم  هب  هبدن » »
.تسا هتفای  ترهش  مان  نیا  هب  ورنیا ، زا  .تسا  راوگرزب  نآ  قارف  زا  هیرگ  تبیغ و  رب  فسات  و 

هب هدـش ، هدـناوخ  لماک  صالخا  بلق و  روضح  اب  هک  یعـضوم  یناکم و  ره  رد  هلمج ، زا  .دراد  يداـیز  صاوخ  اـعد  نیا  ندـناوخ 
يانث دـمح و  اب  دنمـشزرا ، ياـعد  نیا  .دریگ  یم  رارق  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تیاـنع  دروم  دوش ، هجوت  نآ  یلاـع  نیماـضم 
لوبق دروم  ایلوا و  ایبنا و  ندـش  هدـیزگرب  تمکح  سپـس  .ددرگ  یم  زاغآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ربماـیپ و  رب  دورد  راـگدرورپ و 

.تسا هدیدرگ  هراشا  مزعلااولوا  ناربمایپ  زا  کی  ره  یگدنز  شخب  نیرت  مهم  هب  هدش و  نایب  ناشن  دوب  دنوادخ 

دنامب و رادیاپ  قح  هکنیا  ات  هدیدرگ  نییعت  دـنوادخ  يوس  زا  نیـشناج  یـصو و  نانآ  زا  کی  ره  يارب  هک  دوش  یم  دـیکات  نینچمه 
رادشه يامنهار  و  دماین ، وت  يوس  زا  يا  هداتـسرف  ربمایپ و  ارچ  هک  درواین  يرذع  دنوادخ  رب  یـسک  دوشن و  هریچ  قح  لها  رب  لطاب 

نایب اب  دزادرپ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم  ینیـشناج  هب  هاگ  نآ  مینک !؟ يوریپ  وت  تایآ  زا  ات  دیـسرن  يا  هدنهد 
ربمایپ حیرص  روتسد  فالخرب  هک  دناشک  یم  نید  نانمـشد  يدنمتواقـش  ییافو و  یب  هب  ار  نخـس  ترـضح ، نآ  لیاضف  زا  یتمـسق 

زا سپ  یکی  ار  شنادنزرف  زا  نارگتیادـه  ترـضح ، نآ  زا  سپ  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار  نیبم  ماما  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
.دندرک دیهش  يرگید 

صوصخم دورد  اب  دزادرپ و  یم  تلاسر  نادناخ  موصعم  هدنامزاب  نیرخآ  هب  تبسن  قوش  راهظا  هثاغتسا و  هب  زادگ  زوس و  اب  سپس 
مکحم لطاب و  تلود  نتفر  نیب  زا  قح و  تلود  ندـمآ  راک  يور  جرف و  لـیجعت  يارب  مهم  تساوخرد  دـنچ  اـب  وا ، لآ  ربماـیپ و  رب 

.دبای یم  همتاخ  اعد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  دنویپ  ندش 
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سی لآ  ترایز 

نب دـمحم  رفعجوبا  تراـیز ، نیا  يوار  .تسا  مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  روهـشم  ياـهترایز  زا  یکی  سی » لآ  تراـیز  »
ياهباتک بحاص  وا  ( 8  ) .دنا هدرک  دای  تسادـق  یگرزب و  هب  وا  زا  ثیدـح  لاجر و  ياملع  همه  هک  تسا  يریمح  رفعج  نب  هللادـبع 
ترـضح اب  یتابتاکم  هتـسیز ، یم  يرغـص  تبیغ  نارود  رخاوا  رد  نوچ  تسین و  تسد  رد  اـهنآ  زا  يزیچ  ارهاـظ  هک  هدوب  يددـعتم 

.تسا هدمآ  لئان  عیقوت  نیا  راختفا  هب  هتشاد و  مالسلا  هیلع  يدهم 

ره يدعب  ياهمالـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  ترتع   ) سی لآ  هب  لوا  مالـس  تسا : هدـش  زاغآ  مالـس  اب 23  تراـیز  نیا 
هاوگ حیحـص و  يداقتعا  لوصا  هب  رارقا  راهظا و  اب  سپـس  .دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  صاخ  نیوانع  باقلا و  اب  کی 

.دسر یم  نایاپ  هب  ترایز  نید ، يایلوا  هب  تبسن  يرادافو  دهع  دیدجت  اهنآ و  رب  ماما  نتفرگ 

.دناوخ ار  نآ  دوش  یم  تاقوا  همه  رد  تسا و  ترـضح  نآ  ترایز  نیرتهب  لماک و  عماج و  املع ، زا  یخرب  حیرـصت  هب  ترایز  نیا 
(9  ) .تسا هدیدرگ  لقن  اعد  یثیدح و  مهم  ياه  هعومجم  رد  هدوب و  ربتعم  حیحص و  ترایز  نیا  ياهدنس 

روط هب  نآ  ندناوخ  يارب  یـصاخ  تاسلج  دـنراد و  تموادـم  نآ  زا  دـعب  ياعد  ترایز و  نیا  ندـناوخ  هب  نایعیـش  زا  يریثک  عمج 
.ددرگ یم  رازگرب  نیشن  هعیش  فلتخم  ياهرهش  رد  یعمج  هتسد 

هسدقم هیحان  ترایز 

نیا هعیـش ، ياملع  زا  یخرب  دـییات  زین  دـنلب و  نیماضم  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  هک  تسا  يا  همان  تراـیز 
تافیلات زا  ار  نآ  هدرک ، دیدرت  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هب  نآ  باستنا  هب  زین  یخرب  هچ  رگا  ( 10  ) .دنک یم  تیوقت  ار  تبسن 

(11  ) .دنا هتسناد  یضترم  دیس 
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نآ هب  بسانت  هب  ار  ییاهشخب  یـضترم  دیـس  اما  هدش ، لقن  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  ترایز  لصا  دوش : هتفگ  تسا  نکمم  و 
(12  ) .تسا هدوزفا 

.تسا لمات  لحم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  نآ  یعطق  باستنا  نیاربانب ،

زین ناشتایصوصخ و  فاصوا و  رکذ  اب  بلغا  نانآ ، کیاکی  مان  نآ  رد  تسالبرک و  يادهش  ءادهشلادیس و  هب  باطخ  ترایز ، نتم 
هچ رگا  ( 13 « ) ...لیلس ریخ  لسن  نم  لیتق  لوا  ای  کیلع  مالسلا  : » تسا هنوگ  نیا  ترایز  زاغآ  .تسا  هدمآ  ادهش  نآ  نالتاق  یماسا 

هدوب هعیـش  ناگرزب  هجوت  دروم  نانچمه  هدرکن و  مک  نآ  زا  ار  يزیچ  نیا  یلو  هدـشن ، رکذ  نانجلا » حـیتافم   » باتک رد  ترایز  نیا 
.تسا

تیانج مرج و  هچ  هک  دـنوش  یم  هجوتم  اـیند  مدرم  ماـمت  هک  هدومن  وگزاـب  يوحن  هب  ار  هیما  ینب  هناـملاظ  درکلمع  هیحاـن » تراـیز  »
دننامه ار  البرک  هعجاف  قمع  یترایز ، چیه  .تسا  هدـش  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نادـنزرف  هب  تبـسن  البرک  رد  یگرزب 
هعجاف مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  بئاصم  تمظع  هب  يا  هراشا  طـقف  اروشاـع » تراـیز   » رد ـالثم  تسا ؛ هدرکن  ناـیب  هیحاـن  تراـیز 

.تسا هدشن  هداد  هولج  هدوب ، هک  هنوگ  نآ  اروشاع  تبیصم  يدروم  چیه  رد  تسین و  هیحان  ترایز  دننامه  تسا و  هدش  اروشاع 

.دوش یم  هدناوخ  زین  اروشاع  ریغ  رد  هدش و  دراو  اروشاع  زور  يارب  اروشاع  ترایز  دننامه  هسدقم ، هیحان  ترایز 

دیایب هک  دنک  ادخ  متسسگ  دوپ  رات و  ز  دیایب                        هک  دنک  ادخ  متسشن  راظتنا  رد 

دیایب هک  دنک  ادخ  متسکش  هناد  هناد  و  مدرمش                    هرطق  هرطق  هک  ار  اه  هیناث  روبع 

دیایب هک  دنک  ادخ  متسه ؟ هک  راظتنا  هب  هتسکش            روبص و  نینچ  قشاع  همه  نیا  نایم 
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(14  ) دیایب هک  دنک  ادخ  متسشن  هداج  رانک  ار                     شندمآ  راوس  منیبب ، هکنیا  قوش  هب 

تبحم رهم و  رهظم  نامز  ماما 

تبحم رهم و  رهظم  نامز  ماما 

(1)« هعساولا همحرلا  اهیأ  کیلع  مالسلا  : » تسا قح  عساو  تمحر  یلجت  یهلا و  يانسح  يامسا  رهظم  ماما ،

کلت انأ  یـش و  لک  تعـسو  مکبر  همحر  نا  :» تسا یهلا  نارک  یب  تمحر  رهظم  دشاب ، نامحر  يادـخ  هدـش ي  تیبرت  هک  یـسک 
(2)« همحرلا

کلذ لمکا  و  دنز «: یم  جوم  اه  ناسنا  همه ي  هب  قشع  نارک  هب  ات  نارک ، دیآ ، یمن  مشچ  هب  مه  اهایرد  هک  وا  هنیس ي  تعـسو  رد 
(3)« نیملاعلل همحر  هنباب 

(5)« مهتاهّمأ مهئابآ و  نم  مهیلع  قفشا  و  :» (4) تسا هاوخ  ریخ  یهارمه  قیفش و  یمدمه  نابرهم ، يردپ  ماما ،

قشع رهِم و  زا  دنا و  هدناسرت  وا  نوخ  يوج  ریشمش و  زا  ار  ام  دنا و  هتفگ  مالّسلا ) هیلع   ) يدهم رهق  زا  هراومه ، ام  شوگ  رد  اغیرد !
ناریقف دیایب ، وا  رگا  هک  تفگن  ام  هب  سک  چیه  دنا ! هتفگ  رت  مک  دوخ  ِنارظتنم  ناقشاع و  هب  وا  یسردایرف  شالت و  اه و  ناسنا  هب  وا 

کی رد  نامرد و  ار  نادنمدرد  هار ، ار  ناگتشگ  مگ  رّکذت ، ار  نالفاغ  مدمه ، ار  ناسک  یب  ناماس ، ار  اه  نامناخ  یب  يریگتـسد ، ار 
.درک دهاوخ  نیشن  كات  ار  ملاع  نانیشن  كاخ  مالک ،

یلع هک  دوب  دهاوخ  یناتـسرپ  داژن  نادـناعم و  زا  زیچان  كدـنا و  یتعامج  رب  وا  رهق  هک  نیا  هچ  تسا ، وا  تبحم  هولج ي  زین  وا  رهق 
شیادتقا نامسآ و  زا  مالّسلا ) هیلع   ) حیـسم لوزن  ترـضح و  نآ  تازجعم  اه و  تیاده  و  رـصع ، نآ  رد  اه  ناسنا  يرکف  دشر  مغر 

دنناـم یناـسک  دـننک ، یم  داـسف  نـیمز  رد  دـنراذگ و  یمن  ندرگ  ار  شلدـع  تموـکح  دــنزرو و  یم  رفک  وا  هـب  مـه  زاـب  يو ، هـب 
تیناسنا ناسنا و  هار  رـس  زا  ار  اهراخ  ینعی  نیا ، و  دنمهف ، یمن  ینابز  چیه  روز ، نابز  زج  دنا و  ّتیناسنا  نمـشد  هک  اه  تسینویهص 

.رهق هرهچ ي  رد  رهم  نتشادرب و 
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ماهتا نینچ  هب  دـنز ، یم  جوم  اه  ناسنا  هب  قشع  شلد ، رد  تسا و  قح  عساو  تمحر  هک  ار  ینابرهم  يالوم  تسا  تخـس  هچ  يرآ ،
! نداد ناشن  رهق » ِریم  ، » ار رهِم » ِریم   » ندناوخ و ییاه 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  تبحم  رهم و  زا  ییاه  هولج 

لجع  ) رـصع یلو  ترـضح  یهلا ، هریخذ  نیرخآ  تمحر  ماما  تبحم  رهم و  ياه  هولج  زا  ییاـه  هشوگ  هب  میراد  يرورم  اـجنیا ، رد 
(: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا 

( درک یم  دای  مسا  هب  ار  دوخ  نادتسود  زا  یخرب  ترضح   ) ندیمان . 1

رایسب هچ  دنناوخ ، یم  ار  ام  مان  هک  هاگ  نآ  .تسا  سک  ره  هناشن ي  نیرت  هقالع  دروم  نیرت و  یصخش  نیرت ، یفطاع  سک ، ره  مان 
مان مسا و  ندینش  وا و  يابر  لد  يادص  ندینش  رتابیز ، رت و  بوبحم  ام ، هدنناوخ ي  هچ ، ره  .ددرگ  یم  ام  رورس  ینامداش و  هیام ي 

.رت زیگنا  رورس  رتریذپ و  لد  وا  نابز  زا  دوخ 

ناـنآ کـت  کـت  ماـن  اـب  دسانـش و  یم  کـین  ار  دوـخ  نایعیـش  هژیو  هب  مدرم و  هـمه ي  فیرـشلا ) هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع   ) يدـهم
نیـسان الو   ) درب یمن  رطاخ  زا  ار  ام  دای  زگره ، وا ، .دوش  یم  هضرع  شترـضح  تمدـخ  هب  هتفه ، ره  ام ، لامعا  همان ي   (1) تسانشآ

، انشآ نابز  اب  یسک  ناهگان ، يا ، هدرک  مگ  ار  هار  هک  اج  نآ  اهنت  هکی و  بیرغ ، ینیمزرس  رد  هک  تسا  زیگنا  فعش  هچ  مکرکذل .)
.دناشنب شا  هاگن  شوغآ  رد  ار  وت  ینابرهم ، اب  دناوخب و  ار  وت 

( دوخ نارادتسود  رب  ماما  مالس  تّیحت و   ) مالس . 2

، قوشعم قشاع و  زمر  تسا ؛ یگنر  کـی  صـالخا و  افـص ، تبحم و  هناـشن ي  تسا ؛ یتمالـس  تمحر و  تکرب و  تیحت و  مـالس ،
.وا همانراک ي  رب  تسا  يدییأت  رهُم  سک ، ره  رب  ماما  ادخ و  مالس  .تسا  دارم  دیرم و 
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(1)! الوم مالس  دراد  یتذل  هچ  یتسار  هب 

(2)« قدصلا هملک  یلا  یعادلا  قحلل ، رصانلا  اهّیأ  کیلع  مالس  »

مالـس دـش ، کـیدزن  نوـچ  .دـیآ  یم  نم  هب  ور  دادـغب  فرط  زا  هـک  مدـید  ار  یلیلج  دّیـس  متـشگرب )  ) ًاـبیرقت ار  هار  زا  ثـلث  نوـچ 
(3) ...درک

نتفرگ شوغآ  رد  هقناعم و  . 3

صخش .دناوخب  هثاغتسا  زامن  هک  داتسیا  دجسم  طسو  رد  مردپ  یلو  .دوبن  یسک  دجسم  رد  میدش ، هلهـس  دجـسم  دراو  عقوم  نیا  رد 
؟ تسیک نیا  تفگ : نم  هب  مردـپ  .دومن  هحفاصم  وا  اـب  درک و  مالـس  وا  هب  مردـپ  .دـمآ  وا  دزن  مالّـسلا ) هیلع   ) تجح ماـقم  فرط  زا 

(4) .!؟ تسیک سپ  دومرف : تسا ؟ مالّسلا _  هیلع  تجح _  ترضح  ایآ  متفگ :

( هعیش هعماج ي  تالاوحا  زا  یهاگآ   ) تراظن . 4

ام رب  امـش ، عاضوا  زا  زیچ  چـیه  میهاگآ و  امـش ، لاوحا  رابخا و  رب  ام  مکرابخأ :» نم  ءیـش  اّنع  بزعی  الو  مکئابنأب  ًاملع  طیحن  ّانإف  »
«: ءادعالا مکملطـصا  ءاوأللا و  مکب  لزنل  کلذ  الول  مکرکذل و  نیـسانالو  مکتاعارمل  نیلمهم  ریغ  انإ   » .دنام یمن  یفخم  هدیـشوپ و 
اه يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا ، هدربن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  میا و  هدرکن  لامها  یهاتوک و  امش ، یتسرپرس  یگدیـسر و  رد  ام ،

مهقاوسأ یف  یشمی  مهنیب و  ددرتی  رمألا  اذه  بحاص   » .دندرک یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد ، دمآ و  یم  دورف  امش  رب  اه ، تبیصم  و 
؛» ...مهشرف أطی  و 

 ... . دراد یمرب  ماگ  ناشیاه  شرف  يور  دنک ، یم  دمآ  تفر و  ناشیاهرازاب  رد  دور و  یم  هار  نانآ ، نایم  رد  رما ، نیا  بحاص 
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يداش مغ و  کیرش  . 5

رگید زا  اهنآ  زا  يادج   (1) .تسا هدـش  رّکذـتم  ار  اهنآ  مراکملا  لایکم  بحاص  هک  دراد  دوجو  تایاور  زا  يا  هتـسد  دروم ، نیا  رد 
: تسا هدیسر  ام  هب  یناوارف  تایاور  دروم ، نیا  رد  زین  مالّسلا ) مهیلع   ) همئا

يارب و  داش ، امـش ، ینامداش  رد  ام ، : (2)« ...مکنزُِحل ُنزحن  مکحرفل و  حرفنل  انإ  : » دـیامرف یم  مالّـسلا _  هیلع  نینم�ملا _  ریما  ماما 
« ...میوش یم  نیگهودنا  امش ، هودنا 

چیه : (3)« ...هحرفل انحرف  ّالإ  حرفی  الو  هّمغل  انممتغا  ّالإ  مّتغی  الو  انتعیـش  نم  دـحا  نم  ام  : » دـیامرف یم  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما 
، نانآ زا  کی  چـیه  .مینامداش و  نانآ ، يداش  زا  و  نیگمغ ، نانآ ، مغ  رد  زین  ام  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  هدز  مغ  ام ، نایعیـش  زا  کی 

هدهع رب  دزادرپب ) دشاب  هتسناوتن  و   ) دنامب وا  زا  یهدب  هک  ام  نایعیش  زا  کی  ره  دنتـسین و  رود  ام ، رظن  زا  نیمز ، برغم  قرـشم و  رد 
 ... « تسا ام  ي 

دوخ نارادتسود  يارب  اعد  . 6

نوچ دیوگ : یم  نینچ  اعدم ، نیا  تابثا  رد  مراکملا  لایکم  بحاص  .دنک  یم  اعد  دوخ  نارادتـسود  رب  هراومه ، مالّـسلا ) هیلع   ) ماما
جهُم رد  هک  تسا  ییاعد  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) ناـمزلا بحاـص  یلوم  شیاـمرف  نآ ، رب  لـیلد  .تسا و  نیمه  ناـسحا ، ِرکـش  ياـضتقم 
رارق تدوخ  هار  رد  رگداهج  ار  نانآ  نک و  دنمورین  دننک ، یم  يوریپ  نم  زا  وت ، نید  يرای  يارب  هک  یناسک  و  : » دشاب یم  تاوعدلا 

(4)« ....نادرگ ناشزوریپ  ناشیا ، نم و  ناهاوخدب  رب  و  هد ،

وا يارب  مه  شیـالوم  دـنک ، اـعد  هناـصلاخ  دوخ ، يـالوم  يارب  نم�ـم ، رگا  تسا و  یکین  عاوـنا  نیرتـهب  زا  اـعد ، هک  تسا  حـضاو 
.تسا ّرش  ره  ساد  ریخ و  ره  دیلک  ترضح ، نآ  ياعد  و  دنک ، یم  اعد  هناصلاخ 
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ره هنایزات و  ره  هارمه  هک  تسا  يرادـیب  لد  وا ، لد  .تسا  اه  ناسنا  مـالآ  اـهدرد و  همه ي  دـهاش  مالّـسلا ) هیلع   ) يدـهم ترـضح 
یم نم  دوخ  زا  شیب  نم  يارب  دـنک و  یم  ساسحا  رت  شیب  رتهب و  نم  زا  ارم  جـنر  درد و  دراد و  روضح  داـیرف ، ره  نوخ و  هرطق ي 

وا يدوجو  تعسو  هب  وا  تبحم  يروضح و  وا ، تفرعم  هک  یلاح  رد  تسا ، يزیرغ  دودحم و  نم ، تبحم  تفرعم و  هک  ارچ  دزوس ،
(1) .تسا قح  هعساو ي  تمحر  یّلجت  ددرگ و  یم  زاب 

تارب بش  نابعش  همین  بش 

هراشا

یکرت نیسحلادبع  هدنسیون :

تارب بش  نابعش  همین  بش 

دنداد متارب » هزات « نیا  هک  ردق » بش   » نآ یبش              هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

« نیباعـش و « تانابعـش » نآ « عمج  .درادرارق  ناضمر  هام  زا  لبق  بجر و  هام  زا  دـعب  هک  تسا  يرمق  ياه  هام  زا  متـشه  هام  نابعـش » »
لها زا  یـضعب  .دراد  تلالد  عامتجا  ندـمآ و  مهارف  رب  مه  قارتفا و  ییاج و  رب  مه  هک  هدـش  هتفرگ  بعـش »  » هشیر زا  مان  نیا  .تسا 
موق تما و  ینعم  هب  بعَش »  » هملک  . دنا هتـسناد  تاغل  فالتخا  باب  زا  ار  نآ  نارگید  یلو  تسا » دادضا  زا  هژاو  نیا   » دنا هتفگ  تغل 
رارق اه  هلیبق  اه و  تما  زا  ار  امش  ( 1 (؛ ...و لئابق  ًابوعش و  مکانلعج  و  : » دومرف دنوادخ  هک  نانچ  .تسا  هدش  هتفرگ  هشیر  نیمه  زا  زین 

«. میداد

زین و  ( 2) ددرگ یم  بعشنم  نآ  زا  ناضمر ) هام  رایسب ( ریخ  هک  تسا  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  قبط  نابعش ، يراذگ  مان  هجو 
نیا رد  ادخ  ناگدنب  ياه  يزور  هکنآ  تهج  هب  ای   « دنمان شنابعـش   ، تسا رایـسب  نآ  رد  ادخ  تمحر  ياه  هبعـش  نوچ  هدش «: هتفگ 

روظنم هب  ای  روخشبآ ، ندرک  ادیپ  يارب  هام  نیا  رد  نوچ  یلهاج  برع  اما  .ددرگ  یم  فعاضم  هنسح  دوش و  یم  بعـشنم  رایـسب  هام 
هام همدقم  رد  هک  هام  نیا  تیمها  تمظع و  تهج  زا  .دنتشادنپ  نابعش  هیمست  هجو  ار  نیا  دندش ، یم  بعشنم  هدنکارپ و   ، يرگتراغ

: تسا لوقنم  زین  تلیضف  رپ  هام  نیا  يارب  یفاصوا  دننک و  یم  ریبعت  مظعملا » نابعش  ار « نآ  الومعم  درادرارق ، ناضمر  كرابم 
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 . دبای یم  ینوزف  ربارب  داتفه  ات  نآ  رد  تانسح  باوث  هکنآ  رابتعا  هب   «: هنیزلا رهش  . » 1

، دتـسرفب تاولـص  رایـسب  ص )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  سک  ره  نینچمه  درادـب و  هزور  ار  هام  نیا  سک  ره  اریز  هعافـشلارهش :» . » 2
.دنک یم  تعافش  ار  وا  ص ) مرکا (  ربمایپ 

(3) .دنا هدیمان  لوسرلا » رهش   » ار نآ  اذل  دراد  صاصتخا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  هام  نیا  هک  هدمآ  تیاور  دنچ  رد  لوسرلا :» رهش  . » 3

باوبا  » باـتک رد  مراـکملا » لاـیکم   » بحاـص يداـبآ ) دـمحا  هیقف   ) یناهفـصا يوـسوم  یقت  دـمحم  دیـس  دیهـش  هللا  تیآ  موـحرم 
: دنا هدروآ  لوسرلا » رهش  هب « هام  نیا  يراذگ  مان  تلع  هیمست و  هجو  رد  تانجلا »

يرهاظ هجو  .1 دنک : یم  روطخ  یصاع  هدنب  نیا   : بلق هب  هجو  ود   ( ص  ) ربمایپ هب  نآ  صاصتخا  تبـسن و  هام و  نیا  يراذگ  مان  رد  »
زا ع ) نیسح ( نیـسح ؛ نم  انأ  ینم و  نیـسح  : » دنا هدومرف  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  هک  تسا  نآ  يرهاظ  هجو  اما  ینطاب ؛ هجو  .2

( رطاخ نیمه  هب   ) تسا هدش  عقاو  هام  نیا  مجنپ  رد  یلوق  هب  ای  موس  رد  ع )  ) نیسح ماما  تدالو  نوچ  و  منیسح » زا  زین  نمو  تسا  نم 
هلزنم هب  مالسا  هسدقم  تعیرـش  نوچ  ینطاب  هجو  اما   «. تسا نم  هام  نیا  دنا «: هدومرف  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  نآ  لوسر  ترـضح 
لسرأ يذلا  وه  هفیرـش « هیآ  نیا  ياضتقم  هب  دنوادخ و  هدعو  هب  انب  نآ  يالیتسا  تکوش و  مالـسا و  هبلغ  تسا و  ربمغیپ  سفن  ناج 
نامزلا بحاـص  ترـضح  كراـبم  دوجو  روهظ  هب  ( 4 «) نوکرـشملا هرک  ول  هّلک و  نیّدـلا  یلع  هرهظیل  ّقـحلا  نید  يدـهلاب و  هلوـسر 

هام نآ  تبترم  یمتخ  ترضح  اذل  تسا ، هدش  عقاو  نابعش  هام  همین  رد  ترضح  نآ  تداعـساب  تدالو  یفرط  زا  و  دوش ، یم  لصاح 
(5 «.) دنا هداد  تبسن  دوخ  كرابم  دوجو  هب  ار 
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یناعم عیمج  هدنرادرب  رد  هک  هدروآ  قودص  خیش  لامعالا » باوث   » و  « یلاما زا « ار  یتیاور  لامعالا » لابقا  رد « هر ) سوواط ( نب  دیس 
.تسا نابعش  هب  نآ  يراذگ  مان  تلع  هام و  نیا  تمظع  تفارش و  هرابرد  الاب 

تسا و یفیرش  هام  نابعش  : » دومرف ترضح  نآ  دندرک ، نابعش  لیاضف  زا  نخس  ص)  ) ادخ لوسر  رضحم  رد  باحـصا  دسیون  یم  وا 
ياه يزور  هک  تسا  یهاـم  نآ  دنـسانش و  یم  ار  نآ  قح  هتـشاد ، گرزب  ار  نآ  ناگتـشرف ) شرع =( نـالماح  تسا و  نم  هاـم  نآ ،
تسا نآ  هدش ، هدیمان  نابعـش  هام  نیا  هکنیا  تلع  ددرگ و  یم  هتـسارآ  نآ  رد  تشهب  هتـشگ ، هدوزفا  نآ  رد  ناضمر  هام  يارب  مدرم 

، هتخیرورف نآ  رد  ناـسنا  ياـه  يدـب  ددرگ و  یم  ربارب  داـتفه  نآ  رد  کـین  لـمع  دـبای و  یم  شرتـسگ  نآ  رد  ناـنموم  يزور  هـک 
یم تاهابم  شناگدنب  هب  هلالج _  لج  رابج _ دنوادخ  دریگ و  یم  رارق  شریذـپ  دروم  کین  لامعا  ددرگ و  یم  هدـیزرمآ  ناهانگ 

(6 «.) دلاب یم  شرع  نالماح  رب  اهنآ  دوجو  هب  درگن و  یم  نابعش  ناراد  هدنز  بش  ناراد و  هزور  هب  تمحر  رظن  اب  دنک و 

نابعش همین  بش 

نیا رد  دنوادخ  تایاور ، هب  انب  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  هدش و  هدـیمان  تارب » بش  ، » نهک نوتم  اه و  همان  گنهرف  رد  نابعـش  همین 
باتزاب رثنو _ مظن  نهک _  نوتم  یـسراف و  بدا  رد  تارب  بش  نیا  .دشخب و  یم  دوخ  ناگدـنب  هب  ار  خزود  زا   « يدازآ تارب   » بش
مهدزناپ بش  و  : » هدروآ نینچ  هراب  نیا  رد   « میهفتلا  » باتک رد  ینوریب  ناحیروبا  دور : یم  هراشا  نآ  دروم  دـنچ  هب  هک  هتـشاد  ییاه 

دـنک و تدابع  وردـنا  هک  ره  هک  تسا  نآ  لیبق  زا  نیا  مرادـنپ ، یمه  دـنناوخ و  تارب » بش   » ار وا  تسا و  راوگرزب  نابعـش ، هاـم  زا 
یم هتـسناد  تارب » بش  ار « نابعـش  همین  بـش  تاـغللا » ثاـیغ  رد « زین  يروـپمار  ( 7 «.) خزود زا  دـبای  يرازیب  دروآ ، ياـج  هـب  یکین 

(8 «.) دننک یم  قزر  میسقت  رمع و  باسح  یهلا  مکح  هب  هکئالم  بش  نآ  رد  هک  تسا  نابعش  مهدزناپ  بش  تارب  بش  : » دسیون
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: دیارس یم  هدروآ  مه  اب  هنادنمرنه  ار  تارب » بش  ردق و « بش   ، دوخ فورعم  لزغ  رد  هتسناد و  ردق  بشار  تارب  بش  ظفاح ،

دنداد متارب » هزات «  نیا  هک  ردق » بش   » نآ یبش           هدنخرف  هچ  دوب و  يرحس  كرابم  هچ 

: تارب  

زا تارب » تسا «: هدـش  هدروآ  تاحیـضوت  نیا  « هماـن ظـفاح  رد « تسیچ ؟ هژاو  نیا  هشیر  نب و  تساـنعم و  هچ  هـب   « تارب هـکنیا « اـما 
همـالع نیعم ) گـنهرف  دـهد (.» یهجو  هلاوـح   ، ماـکح اـی  هنازخ  رب  تلود  نادـب ، هک  تسا  يا  هتـشون  : » نآ تـسا و  یبرع   « تـئارب »

« تاورب  » هب ار  تارب ) دـسیون («: یم  يزُد » زا « لقن  هب  برع » سیماوق  لیذ   » هب دانتـسا  اب  هلاـقم » راـهچ   » رب دوخ  یـشاوح  رد  ینیوزق 
رد نآ  باوص  تسا و  نیَد » زا  ندـیدرگ  هّمذـلاء  يرب   » ياـنعم هب  هدوب و  تئارب »  » لـصا رد  تسا و  یبرع  هملک  نیا  دـندنب و  عـمج 

هدرک حالطـصا  تارب » زین « ار  يونعم  دراو  ای  هلاوح  ره  بوتکم  هلاوح  رابتعا  هب  یـسراف  ناگدنیوگ  .تسا  تاوارب  ای  تاءارب »  » عمج
(9 «.) دنا

: کصلا هلیل 

بش عقاو  رد  مهدراهچ و  زور  نآ  تسا ، تارب  اب  فدارتم  یـسراف و  کچ  برعم  ّکص ، .دنا  هتفگ  زین  کصلا » هلیل   » ار تارب  بش 
هب کچ  بش   :» هک هدروآ  تاغللا » جارـس  و « مجع » راهب  زا « لـقن  هب   « تاـغللا ثاـیغ   » گـنهرف رد  يروپمار  .تسا  نابعـش  مهدزناـپ 

(10 «.) دننک  ( ینامداش نشج و  يزاب =( شتآ  یناغارچ و  نآ  رد  هک  تسا  تارب  بش  ینعم 

نارعاش تاراشا 

يرازیب و بش   ، کـصلا هلیل  تارب ، بش  نابعـش ، همین  هک  نومـضم  نیا  هب  دوخ  ياهدورـس  رد  ناـبز  یـسراپ  نارعاـش  ناروـنخس و 
مـالک ياـضتقا  هب  اـجنیا  رد  هک  دـنا  هتـشاد  یتاراـشا  تسا ، ردـق » بش  يریبـعت « هب  تداـبع و  بش  نینچمه  خزود ، شتآ  زا  تئارب 

دش هراشا  نادب  نخس  زاغآ  رد  هک  تسا  يزاریش  ظفاح  زیگناروش  نیریـشرعش و  نومـضم ، نیا  رد  دهاش  نیرتهب   . دور یم  یتاراشا 
.تسا هدروآ  مه  اب  هدناشن و  مه  رانک  رد  ار  تارب » بش  و « ردق » بش   » يزاریش فراع.دمآ  نآ  یپ  رد  یتاحیضوت  و 
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.دنداد متارب » هزات   » نآ هک  ردق » بش  نآ «

: دیوگ یم  هتسناد ، ردق  بش  ار  تارب  بش  سمش » ناوید  رد « زین  يولوم 

(11 «) شتارب  » یناوخرب وچ  یبای  ناما  ار              وا  بایرد   ، وا تسا  ردق »  » بش

: دیوگ یم  ناوید  نامه  رد  يرگید  لزغ  رد  ای 

(12) دنیب بر  ششخب  زا  يزوریپ  يزور و  ات  ام             « تارب  » رهب زا  ًادمع ، نابعش  دمآ 

: هدروآ نینچ  تیب  کی  رد  جرا  نارگ  سدقم و  نابش  نازور و  زین  ییانس  هنزغ ، فراع 

(13) تارب دیع  ردق و  ضیب و  هعمج و  تانث             رهب  دندمآ  نامزا 

تمینغ هب  ار  نایمدآ  دـنیب و  یم  هدوشگ  یبش  نینچ  رد  ار  نامـسآ  تفه  ياـه  هزاورد  هتـسناد ، ردـق  بش  ار  تارب  بش  زین  يدـعس 
.دهد یم  رادشه  اه  هظحل  نآ  ندرمش 

زادرپ قح  هب  رسپ  يا  یسفن  نتشیوخز  زاب                        نامسآ  تفه  رد  نینچ ، یبش 

زاب دیاین  رگد  تلفغ  هب  تفر  هچنآ  هک  یبایرد                     هدنام  هچنآ  رمع ، تدمز  رگم 

(14) زامن رکش و  رکذ و  هب  رخآ  نک  زور  هب  یبش  سوه              اوه و  رد  تفر  بش  هب  تاهزور  هچ 

هک دنا  هتشاد  یتاراشا  حیملت و  نابعش  همین  ندوب  تارب  بش  هب  دوخ  راعـشا  رد  هدرکن و  تلفغ  نومـضم  نیا  زا  زین  رـصاعم  نارعاش 
: دیوگ یم  یناهارف - کلامملا  بیدا  ردارب   - یسدق يدهم  دیس  ازریم  دیآ : یم  لیذ  رد  زین  نانآ  زا  یتایبا 

تآرم وت  لامج  ار  ادخ  رم  تاذ                    رهظم  نامز و  ماما  يا 

تارب تشاذگ  نآ  مان  ادخ  هک  ردق              بش  نآ  تسوت  دالیم  بش 

تاملظ رد  مینک  مگ  هر  هنرو  یشاب                    ام  هار  رضخ  رگم  وت 
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(15) نشلگ رد  تفکش  سگرن  لگ  نشور                ناتسود  نارای و  مشچ 

 : دیوگ یم  زین   ( یکارا  ) یقارع دازآ 

.تسا هدیمان  تارب  ار  بش  نیا  دنوادخ   ، تسا هداد  يور  تاکربرپ  هام  نیا  همین  رد  تاوذ  لوقع و  هاشداپ  دالیم  نوچ 

تاکرب پ هرغ  تسه و  نآ  همین  هک  یهم  تافص                هتسجخ  هم   ، نابعش همین  ژیو ه  هب 

تارب هام   ، شتآ زا  دنوادخ  مان  داهن  تاجرد                دنک  یم  بسک  وزا  شرع  هک  یهم 

(16) دودو بر  یلو  ، قحلاب مئاق  ماما  تاوذ                    لوقع و  هشنههاش  دلوت  دش  هک 

زور ردـق و  بش  تافـص ، تاذ و  رهظم  دالیم  رطاخ  هب  ار  نابعـش  مهدزناپ   ، ییالو نارعاـش  رگید  نوچ  زین  بقاـث  میرکلادـبع  ازریم 
 : دیارس یم  دناد و  یم  تارب 

تارب زور  نم و  ردق  بش  يا  تامرکم                     بعش   ، نابعش هم  يا 

تانئاک هش  دالیم  هم  يا  تاجن                          هنیفس   ، تابثا می  يا 

(17) دوهش بیغ و  دهاش  قح ، تّجح  تافص                    تاذ و  رهظم   ، نایع وت  رد 

یم رترب  رتالاب و  جارعم  بش  زا  تسا و  يراج  نآ  رد  ردـق  اضق و  ریدـقت و  هک  دـناد  یم  یبش  ار  نآ  زین  یلوفزد  فئاـخ  نسحلاوبا 
.دشاب

دمآ رشع  سماخ  هلیل   ، نابعش هام  ردنا  هک  ارسالا                     هلیل  زا  ناهج  ردنا  رت  روهشم  یبش 

دمآ رگداد  ویدخ  نآ  یتیگ ،  هب  هم  نیا  رد  هک  ربمغیپ              هام   ، تمحر رهش  دشاب  هکنآ   ، نابعش هچ 

(18) دمآ ردق  شنامرف  هب   ، دشاب اضق  شمکح  رد  هک  يرآ                     ، قح ناوید  زا  رداص   ، شتارب ردق و  بش 

: دیوگ یم  دناد و  یم  نارفغ  بش  ار  نآ  هتفگ ،  دمآ  شوخ  نابعش  هب  زین  یناکرگ  ینّابر  نسح  ازریم 
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ناهیک رب  درآ  تکرب  ریخ و  ات  نابعش                هم  درپس  هر  هلاس  کی 

! نابعش ای  کب  ًابحرم  ًالها و  میدرب                 رس  هب  راظتنا  رد  یلاس 

نارفغ بش  تسه و  تارب  زور  شزور             بش و  تسا و  ربغمیپ  هام 

(19) ناج سنا و  ربهر  هاش و  دالیم  ار             نابعش  ییوگ  تخاس  هدنخرف 

: دیارس یم  فیطل  هنوگ  نیا  يرگید  سانشان  رعاش 

تسا تایح  بآ  زا  هب  هک  یتابن  هچ  اّما  تسا                 تابن  بآ  نوچوت  لعل  بل  هکنآ  يا 

(20  ) تسا تارب  نابعش و  همین  بش  هک  بشما  تسا            تاملظ  تفلز  رس  رضخ و  وچ  وت  ّطخ 

یم  « همان تقیقح   » يونثم بحاص  رـصاعم و  قوذ  لها  ناملاع  زا  یماـما  رقاـب  دـمحم  دّیـس  مالـسالا  تّجح  موحرم   ، رت فیطل  وا  زا 
: دیوگ

تسا تارب  ، هام نآ  بل  زا  ارم  هسوب  کی  تسا           تارب  هام  نیا  هک  هدژم  نایسلجم  يا 

( 21) تسا تایح  بآ  تبل  تسا و  تاملظ  تفلز  تسا                تاملظ  رد  تایح  بآ  رگا  ملاع  رد 

ریسافت رد  تارب  بش 

لصف  ، نابعـش همین  رد  اه  مکح  یلاعت  يادخ   :» هک دسیون  یم  ساّبع  نبا  زا  یتیاور  لقت  نمـض  یعیـش _  رّـسفم  يزار _  حوفتلاوبا 
(22 «.) درپس ناگتشرف  هب  ردق  بش  رد  دنک و 

.تسا  « تاربلا هلیل   » ناـمه ردـق  بش  تسا ،  هدرک  لـقن  همرکع  هک  یتیاور  قبط  : » تسا هدروآ  دوخ  ریبـک  ریـسفت  رد  زین  يزار  رخف 
رد ار  لیئربج  دنوادخ  ؛  نابعش نم  فصّنلا  هلیل   : هکرابملا هلیللا   :» هدروآ همرکع  زا  لقن  هب  « رارسالا فشک   » رد يدبیم  نینچمه  ( 23)

تسا تکرب  ریخرپ و  نآ  هک  اریز   ، هدیمان هکرابم  ار  نآ  دنک و  الما  نابتاک  رب  ار  نآرق  هکنیا  ات  داتسرف  ورف  ایند  نامـسآ  هب  بش  نآ 
(24 «.) دسر یم  تباجا  هب  نآ  رد  اعد  ، هدش هداتسرف  ورف  تمحر  زا  نآ  رد  هک  هچنآ  رطاخ  هب 
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 : تسا هدروآ  ناخد  هروس  هیلّوا  تایآ  لیذ  رد  زین  يدابآ  روش 

همین «)= کچ بش  :» دنا هتفگ  تسا و  ردـق  بش  نآ  تکرب و  بش  رد  نآرق  نیدـب  ار  لیئربج  میداتـسرفب  ار و  نآرق  نیا  میتفگب  اّما  »
هب دـنگوس  : دـسیون یم   « نیبملا باتکلا   » هرابرد نینچمه  يدابآ  روش  تسا .  ردـق  بش  نآ  هک  دـنا  نآ  رب  نارّـسفم  رتشیب  و   ( ناـبعش

تخـسن نیا   : دنا هتفگ  دننک و  ردق  بش  هک  تسا  یتخـسن  نآ  دنا  هتفگ  و   « ظوفحم حول   :» دنا هتفگ  تسا و  نآرق  نآ  ادیوه و  همان 
تـسد هب  دوب  قازرا  تخـسن  رگید  لیئربج و  تسد  هب  دوب  لاوحا  تخـسن  یکی   : دَُوب تخـسن  هنوگ  راهچ  نآ  دننک و  تارب  بش  هب 

(25 «) لیفارسا تسد  هب  دوب  لامعا  تخسن  مراهچ   ، لیئارزع تسد  هب  دوب  لجآ  تخسن  رگید   ، لیئاکیم

 . تسا هدمآ  يدبیم  « رارسالا فشک   » رد نابعش  همین  ندوب  ردق  بش  تاربلا و  هلیل  هرابرد  تافیـصوت  تاریبعت و  نیرتشیب  ، همه نیا  اب 
درکدیاب حور  ضبق  لاس  نآ  رد  ار  هک  ره  ، دنهد لیئارزع  تسد  هب  رمع  هفیحص   ، نابعـش همین  بش  هک  هدمآ  راثآ  رد  :» دسیون یم  وا 

ره  ، هتفرگ رد  تموصخ  يرگید  اب  یکی   ، هداهن یسورع  رب  لد  یکی  ، هتشگ لوغشم  ترامع  هب  یکی   ، هدروآ هفیحص  نآ  رد  شمان  ،
(26 «.) هدرک ( تبث  )= تابثا هفیحص ،  نآ  رد  ناشیا  مان  هک ) یلاح  رد   ،) هتخاس يرازاب  يراک و  یسک 

 : تسا هدروآ  هنوگنیا  ار  نومضم  نیا   « تداعس يایمیک   » رد زین  یلاّزغ 

رد يو  مان  ، تفرگ دیاب  ناج  لاس  نیا  رد  ار  هک  ره  .دنهد  توملا  کلم  تسد  هب  رمع  هفیحص  ؛  نابعش همین  بش  هک  تسا  رثا  رد  «و 
(27 «.) ...دوب هتشون  هفیحص  نآ 

باتکلا مح و   :» دسیون یم  ناخد  هروس  نیتسخن  تایآ  لیذ  رد   ، تسا تایآ  ینافرع  لیوأت  هک   ، دوخ ریـسفت  هثلاث  تبون  رد  يدـبیم 
كراـبم  » ار نآ  تسا و   « نابعـش همین   » بش  ، نارّـسفم رتـشیب  لوـق  هب   ، كراـبم بش  نیا  (28  «) هکراـبملا هلیل  یف  هاـنلزنأ  اـنا   ، نیبملا

تلاـقا ار  نایــصاع  تـسا ، تـّیطع  ار  نـالئاس   ، تـسا تباـجا  ار  ناـیعاد   ، بـش هـمه  تـسا  تـکرب  ریخرپ و  هـکنآ  رهب  زا  دـنناوخ  «
نیرب ياه  تشهب   )= یلعا سیدارفو  ندع  تاّنج   ، هداشگ نامـسآ  ياهرد   ، بش همه ي   . تسا تمارک  ار  ناّبحم   ، تسا ( تشذـگ )=

نم له   :» دـیآ باطخ  تسود  زا  هدـمآ و  برطارف  ایلوا  ایبنا و  حاورا   ، هتـسشن اه  هرگنک  رب  دـلخلا  تاّنج  نانکاس   ، هداهن زاـب  اـهرد  (
!؟» مزرمایب ار  وا  تسا  يا  دـننک ه  راغفتـسا  ایآ  ؟  مشخبب وا  هب  ات  تسه  يا  هدـنهاوخ  ایآ  ؛  هل رفغأف  رفغتـسم  نم  له  ؟  هتیطعأـف لـئاس 

(29)
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نابعش همین  بش  ياه  مان 

همین بش  : » درامـش یم  رب   ، دراد تراشا  بش  نیا  تمظع  زا  يا  هبنج  هب  مادک  ره  هک  ار  لیذ  ياه  مان   « رارـسالا فشک   » رد يدـبیم 
ینتفر ایند  زا  لاس  رگید  ات  بش  نیا  رد  هک  ره  ؛  ضرع بش  قرف و  بش   ، تخـسن بش  دـنیوگ و  تارب  بش   : تساه ماـن  ار  ناـبعش 
ووبمک )= فسخ هچ  ره  لاس .»  رگیدات  تسا  وت  لغـش  نیا  :» دنیوگ .دـنهد  لیئارزع  هب  دـنرادرب و  ظوفحم  حول  زا  نآ  تخـسن  تسا 

دنهد و لیئربج  هب  دننک و  تخسن   ، باذع عاونا  تاّیلب و  تسایس و  دَُوب و  يزیچ )  ای  یـسک  تروص  ندینادرگرب   )= خسم و   ( ناصقن
هچ ره  دنهد و  لیئاکیم  هب  دـننک و  تخـسن   ، دوب ناگدـنب  يزور  تحار و  تمعن و  هچ  ره  لاس  رگید  ات  تسا  وت  راک  نیا   :» دـنیوگ

(30) .دنهد لیفارسا  هب  دننک و  تخسن  دوب ، تلود  لابقا و  تبترم و  زع و 

نابعش همین  بش  رد  ریخلا » هولص  »

لق رازه  زامن   » ای « ریخلا هولص   . » دنا هتـشاد  مامتها  نادب  نابعـش  همین  بش  رد   ، اه هقرف  همه  زا   ، ناینیـشیپ هک  یبادآ  لامعا و  زا  یکی 
رب هتسناد و  فیرش  میظع و  ار  بش  نیا  یّنس  هعیش و  زا  یبهذم  قرف  همه  هک  دشاب  یم  بلطم  نیا  هدنهد  ناشن  نیا  .تسا و   « هللا وه 

يراد و هدنز  بشو  ایحا  هب   ، حبـص هب  ات  ار  نآ  هتـسناد و  یم  ردق  بش  ياتمه  ار  نآ   ، وا نادـناخ  ربمایپ و  زا  هدیـسر  تایاور  ساسا 
.دنا هتخادرپ  یم  ماعطا  زاین و  رذن و 

هتـشون و یعتکر  دص  زامن  هماقا  ار  بش  نیا  بادآ  لامعا و  زا  یکی   « لابقا  » فیرـش باتک  رد  ( هر  ) سوواط نب  دّیـس  راوگرزب  ملاع 
: دسیون یم  نآ  تیفیکرد 
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زا تسا ك  هدمآ  هبترم _  هد  دیحوت  هروس  هبترم و  کی  دمح  هروس  تعکر  ره  رد  زامن _  تعکر  دص  تلیـضف  هرابرد  یتیاور  رد 
رظن ره  رد  دنک و  یم  تمحر  رظن  وا  هب  راب  داتفه  دنوادخ   ، دناوخب بش  نیا  رد  ار  زامن  نیا  سک  ره   :» هدـش لقن  ص)  ) ادـخ لوسر 

(31 «.) ...تسوا شزرمآ   ، اهنآ نیرتمک  هک  دنک  یم  هدروآ  رب  وا ا  تجاح  داتفه  ،

: دروآ یم  زامن  نیا  تیفیک  رکذ  زا  سپ   « نیّدلا مولع  ءایحا   » رد یلاّزغ 

تعامج هب  هک  يدوب  یـسب  يدندش و  عمج  نآ  رب  يدـندناوخ و  « ریخلا هولـص   » يدـندومن و تماقا  ار  زامن  نیا  ( ناینیـشیپ )= فلـس »
يو رد  یلاعت  قح  دنک ، زامن  بش  نیا  رد  هک  ره  هک  مدینش  ربماغیپ  باحـصا  زا  سک  یـس  زا  : » تفگ ( يرـصب  ) نسح يدندرازگ و 

(30 «.) تسا شزرمآ  نآ  رتمک  دنک و  اور  ار  يو  تجاح  داتفه   ، يرظنره هب  هک  دیامرف  تمحر  رظن  داتفه 

شرازگ هنوگ  نیا  فیرش  بش  نیا  يایحا  نابعش و  همین  بش  رد  زامن  نیا  هب  نایّکم  مامتها  زا  ناملـسم _  درگناهج  هطوطب _» نبا  »
 : دهد یم 

رـس تشپ  هتـسد  ره  .دـندنارذگ  یم  هرمع  زاـمن و  فاوط و  هب  ار  بش  نیا  هّکم  مدرم  تسا .  هّکربـتم  یلاـیل  زا  نابعـش و  همین  بش  »
نبا (» 31  «.) ...تسا زامن  تعکر  دص   ، بش نیا  لامعا  زا  .دنزورف  یم  اه  هلعشم  اه و  غارچ   ، هدمآ درگ  مارحلا  دجسم  رد  زامن  شیپ 

كرابم بش  نیا  :» دـسیون یم  هنوگ  نیا  نآ  نییآ  بادآ و  بش و  نیا  هب  نایّکم  تیاـنع  زا  زین  ناملـسم _  درگناـهج  رگید  ریبج _»
زا تادابع  ریخ و  لامعا  هب  بش  نیا  رد  نانآ  تسا .  گرزب  رایسب   ، هدیسر نآ  هرابرد  هک  فیرـش  یتیاور  ببـس  هب  هّکم ،  لها  دزن  ،

همین نامه  هک  هبنـش  بش   ، ام دـنروآ .  یم  اج  هب  ار  لاـمعا  نیا  هنوگ  دـنچ  هب  دـنزادرپ و  یم  تعاـمج  ادارف و  زاـمن  فاوط  هرمع و 
هب هورگ  هورگ   ، مدرم میدـید .  برغم  زاـمن  زا  سپ  سّدـقم ،  مرح  رد  گُرتس  یعاـمتجا  گرزب و  یمـسارم  یتـسار  هب  دوب  ناـبعش 

قوش زا  اه  لد  هتخورفا و  اه  عمـش  هدرتسگ و  اهریـصح  .دوب  زامن ي  شیپ  ار  یهورگ  ره....دـنتخادرپ  یم  هلفان  ياه  زامن  ندـناوخ 
ياه بش  زا  بش  نآ  .دندوب  « بهذم یکلام   » نانآ رتشیب   ، دندوب هدـش  میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  بش  هتـسجخ  نآ  رد  مدرم   .... هتخوس

(32 «.) دشاب بّرقت  ياه  بش  هدبز  زا  دور  یم  دیما  هک  دوب  يرادمان 
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دـسیون یم  دوخ  تادـهاشم  زا  دـناد و  یم  اه  هاگ  ترایز  رد  روضح   ، بش نیا  رد  ار  نایرـصم  بادآ  نییآ و  زا  یکی  هطوطب » نبا  »
نییآ زا  زین  یقشمد  نیّدلا  سمـش  (33 «.) دنرب یم  رـس  هب   ( اه هاگ  ترایز  و   ) اه ناتـسروگ  رد  ار  نابعـش  همین  بش  رـصم  مدرم   :» هک
رهـش نیا  رد   ... نهک سب  داع و  موق  راـگزور  زا  تسا  يرهـش  قشمد  :» دـنک یم  تیاور  هنوگ  نیا  قشمد  رد  بش  نیا  تشادـگرزب 
نیا رد  نابعـش  همین  بش  .تسا  یتیگ  ياه  یتفگـش  زا  تسا و  لامج  لامک و   ، ییوکن  ، ییاـبیز رد  قرغ  هک  تسا  یعماـج  دجـسم 
ییاه لیدنق  زج  رادقم  نیا  هتبلا  ، دوش یم  رو  هلعـش  نآ  رد  نوتیز  غارچ  نغور   ، یقـشمد راطنق  هاجنپ  اب  لیدـنق  رازه  هدزاود  دجـسم 
هتبلا (34 «) .ددرگ یم  هتخورفارب  رهش  نیا  ياه  ناتسرامیب  اهارسناوراک و   ، اه اقناخ ه   ، اه ناتسروگ   ، رگید ياه  دجـسم  رد  هک  تسا 

!؟  دنا هتخورفا  یم  رب  یبهذم  نکاما  رد  لیدنق  همه  نیا   ، صاخ بش  نیا  رد  نایقشمد  ارچ  هک  دنک  یمن  رکذ  یقشمد  نیّدلا  سمش 
دنا هدوب  لئاق  الاو  یتبترم  جرا و  هژیو و  یتفارش  هوکش و  ، فیرش بش  نیا  يارب   ، ناناملسم رگید  دننام  زین  نانآ  هک  تسادیپ  هتفگان 

.دنا هدنارذگ  یم  يراد  هدنز  بش  تدابع و  ، ایحا هب  ار  نآ  و 

ساسا رب  زین  نانآ  مینادب  هک  دوب  رطاخ  نیدب  تعامج  ّتنس و  لها  ناردارب  زا  مه  نآ   ، نهک نوتم  زا  دهاوش  نیا  ندروآ  زا  دوصقم 
ردق بش  ار  نآ  هدوب و  لئاق  ّصاخ  یتمظع   ، بش نیا  يارب   ، دوخ ناملسم  ناردارب  رگید  دننام  ص)  ) متاخ ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور 

.دنا هدیشوک  یم  نآ  میرکت  میظعت و  رد  تهج  نیمه  هب   ، دنا هتسناد  یم  نآ  اب  فیدر  مه  اتمه و  ای 
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ردق  بش 

هنوگ نیا   ، بش نیا  ییالاو  رد   « لابقا  » باـتک رد  ( هر  ) سوواـط نب  دّیـس  موحرم   ، یناحبـس تادـییأت  هب  دـّیؤم  یناـّبر و  لـماع  ملاـع 
رقاب ماما  مردـپ  زا   : دـندومرف ع)  ) قداـص ماـما   ، هک هدروآ  ییحیوبا  زا  لـقن  هب  ( یـسوط خیـش   ) یـسوط رفعجوبا  مّدـج   :» تسا هدروآ 
بـش نیا  رددنوادخ  تسا .  ردق  بش  زا  دعب  بش  نیرترب  بش  نیا   :» دـندومرف  ، دـش هدیـسرپ  نابعـش  همین  بش  تلیـضف  هرابرد  (ع)

دنوادـخ هاـگرد  هب  بّرقت  رد  بش  نیا  رد   ، دزرمآ یم  دوـخ  ّتنم  هب  دراد و  یم  ینازرا  شناگدـنب  هب  ار  دوـخ  نوزفا  ياـه  تـمعن  ،
هک ینامز  ات   ، ار یلئاس  هدـنهاوخ و  چـیه  هک  هدرک  دای  دـنگوس  دوخرب  لج  ّزع و  دـنوادخ  هک  تسا  یبش  نیا  اریز  ، دیـشوکب لاـعتم 

هداد رارق  ص)  ) مرکا ربمایپ  يارب  هک  ردق ،  بش  ربارب  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یبش  نیا  ( نینچمه  . ) دنکن ّدر  ، دـبلطن ار  یتیـصعم 
(36 «.) دیشوکب لاعتم  يادخ  هاگرد  هب  انث  اعد و  رد  سپ  تسا .  هداد  رارق  ( تیب لها   ) ام يارب  ، 

: دیس تیاور 

ناگمه و يزور  میسقت  نایمدآ و  رمع  دمآرس  نآ  رد  هک  ار  فورعم  یتیاور   ، فیرـش بش  نیا  تلیـضف  لضف و  رد  نینچمه   ، دّیس
ره ناضمر  ردق  بش  رد  الاب  ياهدادـخر  همه  هک  يروهـشم  تیاور  اب  ار  نآ  هدروآ و  ددرگ ، یم  ریدـقت   ، هدـنیآ لاس  ياهدادـیور 
یم لماک  روط  هب  ار  دّیس  نانخس   ، نآ ّتیمها  رطاخ  هب  هک  دیامن  یم  هیجوت  لیوأت و  یبوخ  هب  ار  نآ   ، هدیجنـس  ، دتفا یم  قاّفتا  لاس 

لیئربج هک  مدوب  هدیباوخ  نابعـش  همین  بش  رد   : دـندومرف ص)  ) ادـخ لوسر   ، هک تسا  هدـمآ  اعد  ياه  باتک  زا  یخرب  رد   :» میروآ
نیا ارم  سپ  ! زیخرب  ! نابعـش همین   : تفگ ؟  تسا یبش  هچ  بشما  رگم   : متفگ ؟  یباوخ یم  بش  نیا  رد  ایآ   ! دّمحم يا   : تفگ دـمآ و 

ياهرد هجیتن  رد  ددرگ و  یم  هدوشگ  نامسآ  ياهرد   ، بشما هک  نک  دنلب  ار  ترـس   : تفگ درب و  عیقب  هب  دوخ  اب  درک و  رادیب  ناس 
مشپ وم و  هرامش  هب  نآ  رد  دنوادخو  ددرگ  یم  هداشگ  نآ  رد  یکین  ششخب و   ، تمعن  ، هبوت  ، لّضفت  ، شزرمآ  ، يدونـشخ ، تمحر

ات ار  ناگمه  ياه  يزور  دزاس و  یم  راوتـسا  نآ  رد  ار  اه  ناسنا  رمع  دمآ  رـس  دـنک و  یم  دازآ  مّنهج  شتآ  ار  ناگدـنب   ، نایاپراچ
(35 «.) ...ددرگ یم  لزان  بش  نیا  رد  هدنیآ  لاس  ياهدادخر  همه  دنک و  یم  میمعت  هدنیآ  لاس 
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نایمدآ و رمع  دمآرـس  هک  هدـمآ  یناوارف  ثیداحا  رد  هک  انعم  نیا  اب  الاب  تیاور  هیجوت  لـیوأت و   ، دوش هتفگ  رگا   : دـسیون یم  دـّیس 
: میوگ یم  خساپ  رد  ؟ تسیچ  ، تسا عقاو  ناضمر  هام  رد  هک  يردق  بش  رد  اه  يزور  میسقت 

وحم و  » ناکما  ، دریگ یم  تروص  نابعش  همین  بش  رد  هک  ناگمه  يزور  نایمدآ و  رمع  دمآرس  نییعت  هک  دشاب  نیا  دارم  دیاش  _ 1
.تسا یمتح  ، ددرگ یم  صّخشم  ناضمر   ، ردق بش  رد  هچنآ  اّما  دراد  دوجو  نآ  رد  « تابثا

.دوش یم  میسقت  صّخشم و  ظوفحم  حول  رد  نابعش  همین  بش  رد   ، یهلا ملع  رد  ریدقت  میسقت و  نآ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  دیاش  _ 2

.ددرگ یم  میسقت  ناگدنب  نایم  ردق  بش  رد  دوش و  یم  صّخشم  ظوفحم  حول  رد  نابعش  همین  بش  رد  هکنآ  رگید  لامتحا  _ 3

رد دوش .  هداد  ردق  بش  رد  ناگمه  يزور  میسقت  نایمدآ و  رمع  نییعت  هدعو   ، نابعش همین  بش  رد  هک  تسا  نیا  رگید  لامتحا  _ 4
بـش رد  ماجنارـس  ددرگ و  یمریدقت  نابعـش  همین  بش  رد  هکنیا  ای  دوش  یم  هداد  میـسقت  نییعت و  هدعو  نابعـش  همین  بش  رد  هجیتن 

.دیـشخب دهاوخ  یـسک  هب  ار  یلاوما  ردق  بش  رد  هک  دهدب  هدعو  نابعـش  همین  بش  رد  یهاشداپ  هک  نانچ  ؛ ددرگ یم  میـسقت   ، ردـق
يزور نییعت و  اـه  ناـسنا  رمع  دمآرـس   ، اـهنآ رد  دوـش  هتفگ  بش  ود  ره  دروـم  رد  رگا  تسا  تسرد  هک  دـش  نشور  بیترت  نیدـب 

هنوگ نیا  تاـبقارم  رد  ار  لاکـشا  نیا  ( هر  ) يزیربت یکلم  اـقآ  داوجازریم  هللا  تیآ  موحرم  (36  .«) ددرگ یم  ریدقت  میـسقت و  ناگمه 
(37 «.) دراد ینوگانوگ  لحارم  بتارم و  ، ریدقت  :» هک دهد  یم  خساپ 
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نیدـب ناضمر  رهـشرد  ای  تسا ، نابعـش  همین  رد  هک  تسا  يورم  ردـقلا  هلیل  فالتخا  رد  هک  ار  یتاـیاور  هیکم  تاـحوتف  باب 35 رد 
تخـس یمالک  نیا  و   « تسا ینآرق  ردقلا  هلیل   ، ناضمر ردقلاهلیلو  تسا  یناقرفردـقلا  هلیل   ، نابعـش همین   :» هک تسا  هدرک  عمج  هجو 

.تسا راوتسا 

ص)  ) مظعا ربمایپ  نابعش و  همین  بش 

ص)  ) مظعا ربمایپ  نابعش و  همین  بش 

.دبای یم  موهفم  انعم و  دوعوم  شخب  تاجن  دالیم  زور  ناونع  هب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نابحم  نایعیـش و  ناهذا  رد  نابعـش  همین   
.دنکیم يرامش  هظحل  شمدق  سوب  ياپ  يارب  تلادع  هتسشن و  راظتنا  هب  ار  وا  روهظ  تیناسنا ، هک  يدرم  گرزب  دالیم  زور 

اما تسا ، هتخاس  كربتم  شیوخ  مودق  اب  ار  نیمز  زور  نیا  رد  هک  تسا  يا  هتسجخ  دولوم  رادماو  ار  شتفارـش  هچ  رگا  نابعـش  همین 
.تسا رادروخرب  ییالاو  هبترم  هاگیاج و  زا  زین  نامیا  لها  يدابع  میوقت  رد  هدشن و  هصالخ  نیا  رد  نآ  تمظع  همه 

همین هتـسجخ  زور  بش و  رد  زاین  زار  تدابع و  يارب  يرایـسب  ياه  تلیـضف  هدـش  لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتایاور  رد 
بـش دـیاب  دوعوم  لاصو  حبـص  هب  ندیـسر  يارب  هک  عوضوم  نیا  زا  تسا  ییابیز  لـیثمت  دوخ  نیا  تسا و  هدـش  هدرمـش  رب  ناـبعش 
روهظ دهاش  دناوت  یمن  دنکن  یط  حالص  بسک  قیرط  رد  ار  شیوخ  رمع  رظتنم ، هک  ینامز  ات  و  تشاذگرس ، تشپ  ار  ادخ  اب  لصو 

.دشاب دوعوم  حلصم 

لاجم نیا  رد  دنا ، هدرمش  ردق  بش  هیاپ  مه  ار  نآ  یتح  هدش و  هداد  نابعـش  همین  بش  هب  تایاور  رد  هک  یناوارف  تیمها  هب  هجوت  اب 
دنوادخ ات  دشاب  .میهد  یم  رارق  یـسررب  دروم  دنا  هدش  دراو  یناحور  بش  نیا  تلزنم  ماقم و  نایب  رد  هک  ار  ییاه  تیاور  زا  یخرب 

: دیامرف اطع  ار  نآ  تاکرب  زا  يرادرب  هرهب  قیفوت  دنادرگ و  فقاو  سدقم  بش  نیا  تمظع  هب  ار  ام 
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نیا هب  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  لقن  يرایـسب  ياه  تیاور  ثحب  لحم  عوضوم  هنیمز  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا 
: تسا حرش 

يا مدیسرپ : يا ؟ هدیباوخ  بش  نیا  رد  هنوگچ  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  نم  نیلاب  هب  لییربج  هک  مدوب  باوخ  رد  نابعش  همین  بش  » 
عیقب يوس  هب  درک و  دـنلب  میاج  زا  ارم  سپ  دـمحم ! يا  زیخرب  .تسا  نابعـش  همین  بش  تفگ : تسا ؟ یبش  هچ  بشما  رگم  لییربج !

همه دـندرگ و  یم  زاـب  تمحر  ياـهرد  دـنوش ، یم  هدوـشگ  نامـسآ  ياـهرد  بشما  نک ! دـنلب  ار  ترـس  تفگ : لاـح  نآ  رد  درب ،
دادعت هب  بش  نیا  رد  دـنوادخ  .دـنوش  یم  هدوشگ  زین  شیاشخب  یکین و  يزور ، تشگزاب ، شـشخب ، شزرمآ ، يدونـشخ ، ياهرد 

ياه يزور  تبث و  ار  گرم  ياه  نامز  دنوادخ  بشما  .دنک  یم  دازآ  منهج - شتآ  زا  ار  شناگدـنب  نایاپراچ -  ياه  مشپ  اهوم و 
هزنم اب  ار  بشما  سک  ره  دمحم ! يا  .دزاس  یم  لزان  دوش  یم  عقاو  لاس  لوط  رد  هک  ار  هچنآ  همه  دـنک و  یم  میـسقت  ار  لاس  کی 

ياهزامن نآرق ، ندناوخ  زامن ، اعد ،) وا (  اب  زاین  زار و  ریبکت ،) وا (  یگرزب  دای  لیلهت ،)  ) وا یگناگی  رکذ  حیبست ،)  ) دنوادخ نتـشاد 
شیپ هک  ار  هچنآ  همه  دنوادخ  دوب و  دهاوخ  وا  لزنم  هاگیاج و  تشهب  دنک ، حبص  رافغتـسا )  ) یهاوخ شزرمآ  و  عوطت )  ) یبحتـسم

(1  ... « ) دیشخب دهاوخ  دهد ، یم  ماجنا  نیا  زا  دعب  ای  هداد و  ماجنا  نیا  زا 

: دنک یم  نایب  نینچ  نابعش  همین  بش  رد  ار  ناشیا  تالاح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  نارسمه  زا  یکی 

هدرک كرت  ار  دوخ  رتسب  ناشیا  هک  مدش  هجوتم  ناهگان  دوب  نم  دزن  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  اه  بش  زا  یکی  رد  » 
زار نینچ  هتفر و  هدجس  هب  دشاب  هداتفا  نیمز  رب  هک  يا  هماج  دننام  ترـضح  هک  مدید  هاگان  هب  متخادرپ ، ناشیا  يوجتـسج  هب  تسا ،

: دنک یم  زاین  و 
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؛» یلرفغاو یئالب  دهجتالو  یمسج  ریغتالو  یمسا  لدبت  الف  اریجتسم  افئاخ  اریقف  کیلا  تحبصا  »

نوزفا ار  میراتفرگ  هدـم ، رییغت  ارم  مسج  نادرگمرب ، ارم  مان  سپ  میوج ، هاـنپ  ناـسرت و  تسدـیهت ، هک  یلاـح  رد  مدـمآ  وت  يوس  هب 
.رذگ رد  نم  زا  زاسم و 

: دومرف یم  هک  مدینش  لاح  نآ  رد  تفر و  هدجس  هب  رگید  راب  درک و  دنلب  ار  دوخ  رس  هاگنآ 

میظعلا یبنذ  یلرفغا  میظع  لکل  یجرت  میظع  ای  یـسفن  یلع  تینج  امب  يادی  هذه  يداوف  کب  نما  یلایخ و  يداوس و  کل  دجـس  » 
؛»  میظعلاالا میظعلارفغیال  هناف 

، ما هتـشاد  اور  دوخرب  هک  یتیانج  همه  اب  نم  تسد  ود  نیا  تسا ؛ هدروآ  ناـمیا  وت  هب  مبلق  هدرک و  هدجـس  وت  يارب  مدوجو  ياـپارس 
رد گرزب  ناهانگ  زا  هک  ارچ  رذـگ ، رد  نم  گرزب  ناهانگ  زا  تسا ؛ وت  يوس  هب  اهدـیما  یگرزب  راک  ره  يارب  هک  یگرزب  يا  سپ 

.گرزب راگدرورپ  رگم  درذگ  یمن 

: تخاس يراج  نابز  رب  ار  تالمج  نیا  تفر و  هدجس  هب  راب  نیموس  يارب  هدرک و  دنلب  ار  دوخ  رس  تاملک  نیا  يادا  زا  دعب 

لوقی ام  قوف  کـسفن و  یلع  تینثا  اـمک  تنا  کـنم  کـب  ذوعا  کـتبوقع و  نم  کـتافاعمب  ذوعا  کطخـس و  نم  كاـضرب  ذوعا  »
؛» نولئاقلا

وت .میوج  یم  هاـنپ  تدوخ  يوس  هب  وت  زا  موـش و  یم  هدـنهانپ  تا  شـشخب  هب  وـت  رفیک  زا  مرب ، یم  هاـنپ  تیدونـشخ  هب  وـت  مشخ  زا 
.دنیوگ یم  ناگدنیوگ  هک  ینآ  زا  رتالاب  يا و  هدرک  فیصوت  دوخ  هک  يا  هنوگ  نامه 

: دومرف یم  هک  یلاح  رد  تفر  هدجس  هب  هرابود  تشادرب و  هدجس  زا  رس  رگید  یتاظحل 

لحی نا  نیرخالاو  نیلوالارما  هب  حلص  تاملظلا و  هب  تعـشق  ضرالاو و  تاومـسلا  هل  تقرـشا  يذلا  کهجو  رونب  ذوعا  ینا  مهللا  » 
یبتعلا کل  کطخـس  عیمج  کتیفاع و  لیوحت  کتمقن و  هاجف  کتمعن و  لاوز  نم  کبذوعا  کطخـس  یلع  لزنی  وا  کبـضغ  یلع 

؛» کب الا  هوق  الو  لوحال  تعطتسا و  امیف 
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نآ اب  ناگدـنیآ  ناینیـشیپ و  راک  هتفر و  نیب  زا  نآ  اـب  اـه  یکیراـت  هدـش ، نشور  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  هک  وت  هجو  رون  هب  ایادـخ 
لاوز زا  وت  هب  مرب  یم  هانپ  .دوش  لزان  نم  رب  وت  ینمـشد  اـی  موش و  راـتفرگ  وت  مشخ  هب  هک  نیا  زا  مرب ، یم  هاـنپ  تسا  هدـش  حالـصا 

رد نم  هچنآ  هب  تبسن  يدونشخ  .دراد  یپ  رد  ار  وت  مشخ  هک  هچنآ  همه  تا و  یتمالـس  ینوگرگد  تباذع ، یناهگان  لوزن  تتمعن ،
.وت ببس  هب  رگم  تسین  ییورین  تکرح و  چیه  تسا و  وت  نآ  زا  مراد  ناوت 

یتقو .مدیـسر  هناخ  هب  نانز  سفن  سفن  .مدرک  تکرح  هناخ  فرط  هب  ناباتـش  مدرک و  اهر  ار  وا  مدـید  ربماـیپ  زا  ار  لاـح  نیا  نوچ 
؟ يا هداتفا  سفن  سفن  هب  نینچ  نیا  هک  تسا  هدش  هچ  دنتفگ : دندید  ارم  لاح  دنتشگرب و  هناخ  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف سپ  مدوب ، هدمآ  امش  لابند  هب  ادخ  لوسر  يا  نم  متفگ :

یم تمـسق  اـه  يزور  دـندرگ ، یم  تبث  لاـمعا  بش  نیا  رد  تسا ، نابعـش  همین  بش  بشما  تسا !؟ یبش  هچ  بشما  یناد  یم  اـیآ 
هتـسشن رامق  هب  ای  هدیزرو  كرـش  ادخ  هب  هک  نآ  رگم  دشخب  یم  ار  همه  یلاعت  دنوادخ  دنوش و  یم  هتـشون  گرم  ياهنامز  دـنوش ،

(2  ... « ) تسا هدیزرو  رارصا  هانگ  ماجنارب  ای  هدیزرو  تموادم  بارش  ندروخرب  ای  هدرک  محر  عطق  ای  .تسا 

هک هدش  حیرصت  تایاور  زا  يرایسب  رد  هک  نیا  اب  ارچ  هک  تسا  نیا  دنک  یم  روطخ  نهذ  هب  الاب  ياه  تیاور  هعلاطم  اب  هک  یـشسرپ 
هدـش دای  تیاور  ود  رد  دریگ ، یم  تروص  ناضمر  كرابم  هام  رد  ردـق و  بش  رد  اهنآ  يزور  میـسقت  نامدرم و  گرم  نامز  نییعت 

؟ تسا هدش  رکذ  روبزم  روما  ریدقت  نامز  ناونع  هب  نابعش  همین  بش 
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: دیوگ یم  هدش  دای  شسرپ  خساپ  رد  م 664 ق )  ) سوواط نب  دیس  موحرم 

، دراد دوجو  نآ  تابثا  وحم و  لامتحا  هک  یتروص  هب  يزور  میـسقت  گرم و  نامز  نییعت  هک  دـشاب  نیا  روبزم  تایاور  دارم  دـیاش  » 
.دوش و یم  ماجنا  ردـق  بش  رد  اه  يزور  یمتح  میـسقت  ای  گرم و  نامز  یمتح  نییعت  اـما  دریگ ، یم  تروص  نابعـش  همین  بش  رد 

اهنآ میسقت  نییعت و  یلو  دنوش ، یم  میسقت  نییعت و  ظوفحم  حول  رد  روبزم  روما  نابعـش  همین  بش  رد  هک  دشاب  نیا  اهنآ  دارم  دیاش 
بـش ردـق و  بش  رد  هدـش  دای  روما  میـسقت  نییعت و  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  .دوش  یم  عقاو  ردـق  بش  رد  ناگدـنب  نایم  رد 

هب .دوش  یم  هداد  ردق  بش  رد  روبزم  روما  میسقت  نییعت و  هب  هدعو  نابعـش  همین  بش  رد  هک  انعم  نیا  هب  دریگ ، تروص  نابعـش  همین 
هک نانچمه  .دوش  یم  هداد  هدعو  اهنآ  هب  نابعـش  همین  بش  رد  دـندرگ ، یم  میـسقت  نییعت و  ردـق  بش  رد  هک  يروما  رگید  ترابع 

ریبعت نیا  بش  ود  ره  دروم  رد  دشخب ، یم  وا  هب  ار  یلام  ردق  بش  رد  هک  دهد  هدعو  یصخش  هب  نابعش  همین  بش  رد  یهاشداپ  رگا 
(3 « ) .تسا هدش  هدیشخب  نینچ  ترضح  نآ  زا  بش  نآ  رد  لام  مییوگب  هک  دوب  دهاوخ  حیحص 

: هک دنک  یم  تیاور  نینچ  مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  نارای  زا  دایز  نب  لیمک 

زا یکی  نایم  نیا  رد  دنتشاد ، روضح  زین  ترضح  نآ  نارای  زا  یهورگ  مدوب و  هتسشن  نینمؤملاریما  میالوم  دزن  رد  هرصب  دجـسم  رد 
یم زاتمم  نیعم و  تمکح  اـب  يرما  ره  بش  نآ  رد  ( 4 ( ؛» میکح رما  لک  قرفی  اهیف  هک « : دنوادخ  نخس  نیا  يانعم  دیـسرپ : ناشیا 

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ ددرگ ،
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نایاپ ات  نابعـش  همین  بش  زا  دوش ، یم  يراج  ناگدنب  رب  هک  يدـب  کین و  روما  همه  تسوا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  یـسک  هب  مسق  »
هک نآ  رگم  دـناوخب ، رـضخ  ياعد  نآ  رد  دراد و  ءاـیحا  ار  بش  نیا  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  .دوش  یم  میـسقت  بش  نیا  رد  لاـس ،
يا متفگ  لیمک ؟ يا  تسا  هدش  هچ  دیـسرپ : ماما  .متفر  شلزنم  هب  هنابـش  دش ، ادج  ام  زا  ماما  هک  نآ  زا  سپ  .دوش » تباجا  وا  ياعد 

: دومرف يزومایب ، نم  هب  ار  رضخ  ياعد  ات  ما  هدمآ  نانمؤمریما 

ای لاس  رد  راب  کی  ای  بش ، کی  هام  ره  رد  ای  هعمج ، بش  ره  رد  ار  ادـخ  يدرک  ظفح  ار  اعد  نیا  هک  یماـگنه  لـیمک ! يا  نیـشنب 
وا شزرمآ  زا  و  دـهد ، یم  يزور  ار  وت  دـنک و  یم  تیافک  يرای و  ار  وت  ادـخ  هک  ناوخب ، نآ  اب  ترمع ، لوط  رد  راب  کی  لقادـح 

نیرتهب هب  ار  وت  تساوخرد  هک  تسا  مزال  ام  رب  يا  هدوب  هارمه  ام  اب  وت  هک  ینالوط  نامز  رطاخ  هب  لـیمک ! يا  يوش ، یم  رادروخرب 
(5 « ) ...دومرف ءاشنا  نینچ  ار  اعد  هاگنآ  میهد ، خساپ  لکش 

.میسانش یم  لیمک » ياعد  مان «  اب  ار  نآ  هزورما  هک  تسا  ییاعد  نامه  اعد  نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش 

: دیوگ یم  نینچ  نابعش  همین  بش  تلیضف  رد  رگید  یتیاور  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  نانمؤمریما 

نیلوا نابعـش و  همین  بش  نابرق ، دـیع  بش  رطف ، دـیع  بش  دـنارذگب : یگدوهیب  هب  ار  لاس  زا  بش  راهچ  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  »
(6 « ) .بجر هام  زا  بش 

دوب هدیسرپ  ناشیا  زا  نابعش  همین  بش  تلیضف  زا  هک  یسک  خساپ  رد  ناشراوگرزب  ردپ  هک  هدش  تیاور  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  زا 
: دندومرف
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شیوخ تنم  زا  دزاس و  یم  يراج  ناگدـنبرب  ار  شلـضف  بش  نیا  رد  دـنوادخ  تسا ، ردـق  بش  زا  دـعب  اه  بش  نیرترب  بش  نیا  » 
هب دـنوادخ  هک  تسا  یبش  بش ، نیا  انامه  .دـیوش  کیدزن  ادـخ  هب  بش  نیا  رد  هک  دـینک  شالت  سپ  دـشخب ، یم  ار  نانآ  ناهانگ 

.دنارن دوخ  هاگرد  زا  دشاب ، هتـشادن  هانگ  تساوخرد  هک  مادام  ار ، يا  هدـننک  تساوخرد  نآ  رد  هک  هدرک  دای  دـنگوس  دوخ  دوجو 
.تسا هداد  رارق  ام ، ربمایپ  يارب  ار  ردق  بش  هک  نانچمه  تسا ، هداد  رارق  نادـناخ  ام  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یبش  بش ، نیا 

ار شدمح  هبترم  دص  دیوگ ، حیبست  ار  دنوادخ  هبترم  دص  بش  نیا  رد  سک  ره  هک  دیشوکب ، یلاعت  دنوادخ  رب  يانث  اعد و  رب  سپ 
زا دنوادخ  دروآ ، نابز  هب  ار  وا  هللاالا ) هلاال   ) یگناگی رکذ  هبترم  دـص  دـیاشگ و  شریبکت  هب  نابز  هبترم  دـص  دزاس ، يراج  نابز  رب 

ار وا  يورخا  يویند و  ياه  تساوخرد  دزرمایب و  هداد  ماـجنا  وا  هک  ار  یناـهانگ  همه  دراد ، شناگدـنب  رب  هک  یناـسحا  لـضف و  رس 
رب دوخ  ملع  اب  دنوادخ  هدرکن و  راهظا  هک  ییاه  تساوخرد  هچ  هدرک و  راهظا  دـنوادخرب  هک  ییاه  تساوخرد  هچ  دزاس ، هدروآرب 

(7  ... « ) تسا و فقاو  اهنآ 

یم نامگ  و  ( 8  ) تسین دنا  هدش  دراو  نابعـش  همین  زور  بش و  تلیـضف  رد  هک  ییاه  تیاور  همه  هب  نتخادرپ  تصرف  لاجم  نیا  رد 
یفاک لاس  ياه  بش  رگید  نایم  رد  نابعش  همین  بش  هتسجرب  هاگیاج  زا  نشور  يریوصت  هئارا  يارب  هدش  دای  ياه  تیاور  هک  مینک 
دولوم رابتعا  هب  دش ، نایب  هک  هچنآ  همه  رب  هوالع  هتـسجخ ، بش  نیا  تفارـش  دش ، هتفگ  زین  نخـس  يادـتبا  رد  هک  نانچ  اما  .دنـشاب 

هب وا  دالیم  هدژم  شدـلوت  زا  شیپ  اـه  لاـس  هک  یـسدقم  دوجو  .تسا  هداـهن  كاـخ  هصرع  هب  مدـق  بش  نیا  رد  هک  تسا  یکراـبم 
هدش نآ  زا  مالسلا ، مهیلع  ناموصعم  تاملک  رد  هک  یتشادگرزب  میرکت و  بش و  نیا  تمظع  همه  دیاش  دوب و  هدش  هداد  ناناملسم 

رب هدرک و  هراـشا  عوضوم  نیا  هب  سوواـط  نب  دیـس  نوچ  یناـگرزب  هک  ناـنچ  .دـشاب  كراـبم  دوـلوم  نیمه  دوـجو  رطاـخ  هب  تسا 
هداهن اهنآ  رب  مالسلا ، هیلعرـصع  ماما  دالیم  اب  هک  یگرزب  تنم  ببـس  هب  ار  شیوخ  يادخ  بش  نیا  رد  هک  دنا  هتـسناد  مزال  ناگمه 

(9  ) .دنروآ ياج  هب  ار  یهلا  تمعن  نیا  رکش  دنراد  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دنیوگ و  ساپس 
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: میناوخ یم  نینچ  تسا  هدش  دراو  نابعش  همین  بش  رد  هک  ییاهاعد  زا  یکی  رد 

لدـبم الدـع ال  اقدـص و  کـتملک  تمتف  الـضف  اهلـضف  یلا  تنرق  یتلا  اـهدوعوم  کـتجح و  اـهدولوم و  هذـه و  اـنتلیل  قحب  مهللا  » 
؛ ) 10  ...« ) کتاملکل

نآ تلیـضف  رب  رگید  یتلیـضف  هک  بش ، نیا  دوعوم  تتجح و  قح  هب  و  نآ ، دولوم  بش و  نیا  قح  هب  میناوخ  یم  ار  وـت  ایادـخ  راـب 
.تسین وت  نانخس  رییغت  لیدبت و  يارای  ار  سک  چیه  هدیسر و  لامک  دح  هب  تلادع  یتسار و  يور  زا  وت  نخس  يدوزفا و 

نابعش همین  بش  رد  مالسلا ، هیلعرصع  ماما  هتسجخ  دالیم  دنا  هدرک  لقن  ار  اهنآ  تنس  لها  هعیـش و  هک  يرایـسب  ياه  تیاور  قباطم 
(11  ) .تسا هتشگ  كرابم  بش  نیا  تلیضف  دیزم  ثعاب  هدش و  عقاو  لاس 255 ق 

.دیامرف تیانع  ام  هب  ار  زیزع  بش  نیا  كرد  قیفوت  لاعتم  يادخ  هک  دیما 

: اه تشون  یپ 

 ، رقابدمحم یسلجملا ، ،1417 ق / تاعوبطملل یملعالا  هسسؤم  توریب ، ص 212 ، لامعالا ، لابقا  یـسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 1
.ق  1403، ءافولا هسسؤم  توریب ، ص 413 ، ج 98 ، راونالاراحب ،

.216  - صص 217 نامه ، یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 2

ص 214. نامه ،  . 3

: ك.ر.دـنا هتـسناد  ردـق  بش  هب  رظاـن  ار  هدـش  داـی  هیآ  نارـسفم  بلاـغ  هک  تسا  حیـضوت  هب  مزـال  هـیآ 4 ( . ( 44  ) ناـخد هروس  . 4
( .یمالسا تاراشتنا  مق ،  ص 130 ، ج 18 ، نازیملاریسفت ، نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابطلا ،

ص 220. نامه ، یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 5

ح 12. ص 87 ،  ج 94 ، نامه ، رقابدمحم ، یسلجملا ، . 6
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، نیـسحلا نب  یلع  نب  دمحم  قودصلا ، ج 94  نامه ، رقاب ، دـمحم  یـسلجملا ،  ص 209 / نامه ،  یـسوم ، نب  یلع  سوواـط ، نبا  .7
ح 1. ص 424 ، ج 2 ، نامه ،

ح 5. ص 85 ،  ج 94 ، نامه ، رقاب ، دمحم  یسلجملا ، نامه ص 209 / یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 8

.نامه رقابدمحم ، یسلجملا ، صص 207-237 / نامه ، یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 9

ص 219. نامه ،  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  . 10

نب یلع  نبدـمحم  قودـصلا ، ، 1365 هیمالـسالا ، بـتکلاراد  نارهت ،  ص 514 ، ج 1 ، یفاـکلا ، بوـقعی ، نـب  دـمحم  ینیلکلا ، . 11
فاحتالا دمحم ، نب  هللادبع  يواربش ، ص 432 / ج 2 ، 1395ق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  نیـسحلا ،

ص 310 همئالا ،  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  دمحم ، نب  یلع  نیدلارون  یکلاملا ، غابص  نبا  ص 179 / فارشالا ، بجت 

دوعوم يدهم  روهظ  راظتنا  راثآ 

هراشا

يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  : هدنسیون

دوعوم يدهم  روهظ  راظتنا  راثآ 

راب ریز  زا  رارف  ای  یگدنام  بقع  دوکر و  ببـس  تسا  نکمم  ع  )  ) يدـهم روهظ  راظتنا  هک  دـنا  هتـشادنپ  نینچ  ناهاگآان  زا  یـضعب 
لبق ناهج  حالصا  زا  تسا  دیما  عطق  شموهفم  گرزب  روهظ  نیا  هب  داقتعا  هک  ارچ  ددرگ ، متـس  ملظ و  ربارب  رد  میلـست  اهتیلوؤسم و 

.ددرگ مهارف  ترضح  نآ  روهظ  هنیمز  ات  تسا  داسف  ملظ و  شرتسگ  هب  ندرک  کمک  یتح  وا  زا 

، تسا هدرک  هراـشا  نآ  هب  نودـلخ  نبا  تسا و  ع )  ) يدـهم ماـیق  نارکنم  ناـفلاخم و  نابزرـس  رب  تساـهلاس  هک  تـسا  ینخـس  نـیا 
یم هدرـشف  روط  هب  لیذ  رد  هک  دراد  يا  هدـنزاس  رایـسب  راثآ  گرزب  روهظ  نیا  راـظتنا  تسا و  سکعرب  ـالماک  بلطم  هک  یلاـحرد 

رد مه  هک  يا  هلاسم  ربارب  رد  تسا  يا  هدـشن  باسح  هنـالوجع و  تاـضق  دـنا  هدرک  تواـضق  نینچ  هک  اـهنآ  دوش  مولعم  اـت  میروآ 
تحارـص اب  هدمآ  هعیـش  روهـشم  عبانم  تنـس و  لها  فورعم  بتک  رد  هک  هرتاوتم  ثیداحا  رد  مه  هدـش و  هراش  نآ  هب  دـیجم  نآرق 

.تسا هدش  حرطم 
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نآ هدنزاس  راثآ  راظتنا و  تقیقح 

ملظ ياه  هشیر  دنک و  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  هک  شیناهج  همانرب  نآ  اب  ع )  ) يدـهم روهظ  هب  نامیا  ایآ  هک  دوب  نیا  رد  نخس 
؟ یفنم راثآ  ای  دراد  یتیبرت  هدنزاس  رثا  دیامن  یم  عطق  ار  متس  و 

هنوگره میلست  ددرگ و  یم  لفاغ  دوخ  دوجوم  عضو  زا  هک  درب  یم  ورف  ییایؤر  راکفا  رد  نانچ  ار  ناسنا  يروهظ  نینچ  هب  نامیا  ایآ 
؟ دنک یم  طیارش 

؟ تسا عامتجا  درف و  یگدنزاس  مایق و  هب  توعد  عون  کی  هدیقع  نیا  یتسار  هب  هک  نیا  ای  و 

؟ دوکر ای  دنک  یم  كرحت  داجیا  ایآ 

؟ اهتیلوئسم راب  ریز  زا  رارف  هیام  ای  تسا  نیرفآ  تیلوئسم  ایآ 

؟ هدننک رادیب  ای  تسا  ردخمایآ  هرخالابو 

تاروتـسد و نیرت  هدـنزاس  هک  نیا  نآ  تسا و  يرورـض  ًـالماک  هتکن  کـی  هب  هجوـت  تـالاؤس  نیا  یـسررب  حیـضوت و  زا  لـبق  یلو 
يا هجیتن  تسرد  هک  دوش  خسم  نانچ  تسا  نکمم  دتفیب  یچ  هدافتسا  ءوس  ای  قیالان  ای  دراو  ان  دارفا  تسدب  هاگره  میهافم  نیرتیلاع 

هک يروطب  راظتنا »  » هلئـسم دراد و  رایـسب  ياه  هنومن  نیا  دـنک و  تکرح  نآ  دـض  رب  يریـسم  رد  دـهدب و  یلـصا  یفدـه  فالخ  رب 
.تسا لئاسم  نیمه  فیدر  رد  دید  میهاوخ 

ات تـفرگ  همـشجرس  زا  ار  بآ  حالطـصا  هـب  دـیاب  ثحاـبم  هنوـگ  نـیا  رد  هبـساحم  رد  هابتــشا  هنوـگ  ره  زا  ییاـهر  يارب  لاـح  رهب 
.دراذگن رثا  نآ  رد  هار  نایم  ياهلاناک  اهرهن و  یلامتحا  ياهیگدولآ 

دنک یم  دیکات  راظتنا  هلئـسم  يور  هکار  یتایاور  نوگانوگ  نحل  هتفر و  یمالـسا  یلـصا  غارـس  هب  امیقتـسم  راظتنا  ثحب  رد  ام  ینعی 
.میوش هاگآ  یلصا  فده  زا  ات  میهد  یم  رارق  یسررب  دروم 
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: دینک هجوت  تیاور  دنچ  نیا  اب  تقد  اب  نونکا 

ار قح  تموکح  روهظ  راظتنا  تسا و  نایاوشیپ  تیالو  ياراد  هک  یسک  هرابرد  دیئوگ  یم  هچ  دیسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا  یـسک  - 1
؟ دور یم  ایند  زا  لاح  نیا  رد  دشک و  یم 

: دومرف خساپرد  ع )  ) ماما

: هللا لوسر  عم  ناک  نمک  وه  لاق  مث  هئینه -  تکس  مث  هطاطسف -  یف  مئاقلا  عم  ناک  نم  هلزنمب  وه 

دننام دومرف  و  درک -  توکس  یمک  سپس  دشاب -  هدوب  وا ) شترا  داتس  ) وا همیخ  رد  بالقنا  نیا  ربهر  اب  هک  تسا  یسک  دننامه  وا  »
( . 1 «. ) تسا هدوب  هارمه  شتازرابم »  » رد ص )  ) مالسا ربمایپ  اب  هک  تسا  یسک 

.تسا هدش  لقن  یفلتخم  تاریبعت  اب  يدایز  تایاور  رد  نومضم  نیا  نیع 

«. ادخ هار  رد  ینز  ریشمش  دننامه  «:» هللا لیبس  یف  هفیسب  براضلا  هلزنمب   » یضعب رد  - 2

نمـشد زغم  رب  ریـشمش  اـب  ربماـیپ  تمدـخ  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  «: » هفیـسب هللا  لوسر  عـم  عراـق  نمک   » رگید یـضعب  رد  و  - 3
«. دبوکب

«. دشاب هدوب  مئاق  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  دننامه  «: » مئاقلا ءاول  تحت  ادعاق  ناک  نم  هلزنمب   » رگید یضعب  رد  - 4

«. دنک داهج  ربمایپ  يور  شیپ  هک  تسا  یسک  دننامه  (: » ص  ) هللا لوسر  يدی  نیب  دهاجملا  هلزنمب  » رگید یضعب  رد  و  - 5

«. دوش دیهش  ربمایپ  اب  هک  تسا  یسک  دننامه  : » هللا لوسر  عم  دهشتسا  نم  هلزنمب   » رگید یضعب  و  - 6

عون کی  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنشور  هدش  دراو  تیاور  شش  نیا  رد  ع )  ) يدهم روهظ  راظتنادروم  رد  هک  هناگتفه  تاهیبشت  نیا 
.دراد دوجو  رگید  يوس  زا  دوخ  لکش  نیرخآ  رد  نمشد  اب  هزرابم  و  داهج ،»  » و وس ، کی  زا  راظتنا   » هلئسم نایم  هباشت  هطبار و 
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.تسا هدش  یفرعم  تدابع  نیرتالاب  ناونع  هب  نتشاد ، ار  یتموکح  نینچ  راظتنا  زین  يددعتم  تیوار  رد  - 7

ربمایپ هک  میناوخ  یم  ثیدح  رد  تسا ، هدش  لقن  ع )  ) یلع نانمؤم  ریما  زا  یضعب  رد  ربمایپ و  زا  ثیداحا  زا  یضعب  رد  نومـضم  نیا 
( . 2 «. ) تسا ندیشک  ادخ  هیحان  زا  جرف  راظتنا  نم  تما  لامعا  نیرتالاب  «: » لجوزع هللا  نم  حرفلا  راظتنا  یتما  لامعا  لضفا  دومرف :

( . 3 «: ) جرفلا راظتنا  هدابعلا  لضفا   » میناوخ یم  ربمایپ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 

ار نیا  تسا  راد  هنماد  عیـسو و  داهج  کی  اب  ماوت  هشیمه  نتـشاد  یبالقنا  نانچ  راـظتنا  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  یگمه  تاریبعت  نیا 
.مینک يریگ  هجیتن  اهنآ  عومجم  زا  سپس  هتفر  راظتنا  موهفم  غارس  هبات  دیشاب  هتشاد  رظن  رد 

راظتنا موهفم 

.دنک یم  شالت  يرتهب  عضو  داجیا  يارب  تسا و  تحاران  دوجوم  عضو  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یسک  تلاح  هب  الومعم  راظتنا » »

دنزرف قارف  يرامیب و  زا  تسا ، رفـس  زا  شدنزرف  تشگزاب  راظتنا  رد  هک  يردـپ  ای  دـشک ، یم  يدوبهب  راظتنا  هک  يرامیب  لثملا  یف 
.دنشوک یم  يرتهب  عضو  يارب  دنتحران و 

دراد ار  تلاـح  ود  نیا  دـشاب  یم  يداـصتقا  نارحب  نتـسشن  ورف  راـظتنا  رد  تسا و  تحاراـن  هتفـشآ  رازاـب  زا  هـک  يرجاـت  نـینچمه 
«. رتهب عضو  يارب  شالت   » و دوجوم » عضو  اب  یگناگیب  »

تابثا رـصنع  یفن و  رـصنع  تسا  رـصنع  ود  زا  عقاو  رد  یناهج  حلـصم  مایق  يدهم و  تلادـع  قح و  تموکح  راظتنا  هلئـسم  نیاربانب 
.تسا ندوب  نیرتهب  عضو  ناهاوخ  تابثا  رصنع  دوجوم و  عضو  اب  تسا  یگناگیب  نامه  یفن  رصنع 

دش دهاوخ  راد  هنماد  لامعا  هتشر  ود  همشچرس  دنک  لولح  راد  هشیر  تروص  هب  ناسنا  حور  رد  هبنج  ود  نیا  رگا  و 
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و وس ، کی  زا  اهنآ  اب  هرزابم  یتح  داسف و  ملظ و  لماوع  اب  یگنهامه  يراـکمه و  هنوگ  ره  كرت  زا  دـنترابع  لاـمعا  هتـشر  ود  نیا 
یناهج و دـحاو  تموکح  نآ  نتفرگ  لکـش  يارب  يونعم  يدام و  یحور و  یمـسج و  اهیگدامآ  بلج  يراـیدوخ و  يزاـس و  دوخ 

.رگید يوس  زا  یمدرم 

.تسا يرادیب  یهاگآ و  كرحت و  لماع  هدنزاس و  نآ  تمسق  ود  ره  منیب  یم  مینک  تقد  هک  بوخ  و 

كرد یبوخ  هب  میدرک  لقن  نارظتنم  راک  هجیتن  شاداپ و  هرابرد  الاب  رد  يددـعتم ه  تایاور  ینعم  راظتنا »  » یلـصا موهفم  هب  هجوت  اب 
ریز ای  ع )  ) يدهم ترـضح  همیخ  رد  هک  دـنا  هدـش  هدرمـش  ینـساک  دـننامه  یهاگ  یعقاو  نارظتنم  ارچ  میمهف  یم  نونکا  .دوش  یم 

.تسا هتشگ  دیهش  ای  هدش ، هتشغآ  دوخ  نوخ  هب  ای  دنز ، یم  يریشمش  ادخ  هار  رد  هک  یسک  ای  دنتسه  وا  مچرپ 

راظتنا هجرد  یگدامآ و  رادـقم  اب  بسانتم  هک  تسین  تلادـع  قح و  هار  رد  هدـهاجم  تاجرد  فلتخم و  لحارم  هب  هراشا  اـهنیا  اـیآ 
؟ تسا دارفا 

زین یگداـمآ  يزاـس و  دوـخ  راـظتنا و  تسا ، تواـفتم  مه  اـباهنآ  شقن  ادـخ و  هار  نادـهاجم  يراکادـف  نازیم  هـک  روطناـمه  ینعی 
دـنداهج و ود  ره  دراد  تهابـش  يریگ  هجیتن  تامدـقم و  رظن  زا  اهنآ  زا  یکی  اب  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  دراد  یتوافتم  الماک  تاجرد 

یهدـنامرف داتـس  زکرم  رد  ینعی  هتفرگ  رارق  یتموکح  نانچ  ربهر  همیخ  رد  هک  یـسک  يزاـس  دوخ  دـنهاوخ و  یم  یگداـمآ  ود  ره 
يدارفا ياج  تسین  سک  ره  ياج  اجنآ  دـشاب  هدوب  توافت  یب  ربخیب و  لـفاغ و  درف  کـی  دـناوت  یمن  تسا  یناـهج  تموکح  کـی 

.دنراد ار  یتیمها  تیعقوم و  نانچ  یگتسیاش  قح  هب  هک  تسا 
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یگدامآ دـگنج  یم  شتلادـع  حلـص و  تموکح  نافلاخم  اب  بـالقن  نیا  ربهر  ربارب  ردو  دراد  تسد  رد  حالـس  هک  یـسک  نینچمه 
.دشاب هتشاد  دیاب  یمزرو  يرکف  یحور و  ناوارف 

.دینک هجوتریز  حیضوت  هب  ع )  ) يدهم روهظ  راظتنا  یعقاو  تارثا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 

لماک شاب  هدامآ  ینعی  راظتنا 

؟ تسا نارگمتس  نوخ  شریشمش  همعط  هک  مشاب  یسک  راظتنا  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  مرگمتس  ملاظ و  رگا  نم 

؟ دریگ یم  ار  ناگدولآ  ناماد  شلوا  هلعش  هک  مشاب  یبالقنا  رظتنم  مناوت  یم  هنوگچ  مکاپان  هدولآ و  رگا  نم 

هنوگره دـمد و  یم  اهنآ  رد  بالقنا  حور  درب و  یم  الاب  ار  دوخ  تارفن  یمزر  یگداـمآ  تسا  یگرزب  داـهج  راـظتنا  رد  هک  یـشترا 
.دنک یم  حالصا  ار  یفعض  هطقن 

.میتسه نآ  راظتنا  رد  هک  تسا  یفده  اب  بسانتم  هراومه  راظتنا  یگنوگچ  اریز 

.رفس زا  يداع  رفاسم  کی  ندمآ  راظتنا 

.زیزع رایسب  تسود  کی  تشگزاب  راظتنا 

.لوصحم ندرک  ورد  تخرد و  زا  هویم  ندیچ  ندیسرارف  راظتنا 

رد تخاس ، مهارف  ییاریذپ  لیاسو  درک و  هدامآ  ار  هناخ  دـیاب  یکی  رد  تسا ، یگدامآ  عون  کی  اب  هتخیمآ  اهراظتنا  نیا  زا  کی  ره 
....و نیابمک  ساد و  مزال و  رازبا  يرگید 

ار یلوحت  ینوگرگد و  بالقنا و  راظتنا  عقاو  رد  دنـشک  یم  ار  یناهج  گرزب  حلـصم  کی  ماـیق  راـظتنا  هک  اـهنآ  دـینک  رکف  نونکا 
.تسا رسب  خیرات  لوط  رد  یناسنا  ياهبالقنا  نیرت  یساسا  نیرتعیسو و  هک  دنراد 

بناوج نوئـش و  ماـمت  مه  تسا و  یناـگمه  یموـمع و  مه  هکلب  هتـشادن  يا  هقطنم  هبنج  نیـشیپ  ياـهبالقنا  فـالخ  رب  هک  یبـالقنا 
.یقالخا يداصتقا و  یگنهرف ، یسایس ، تسا  یبالقنا  دوش ، یم  لماش  اراهناسنا  یگدنز 
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يدرف يزاس  دوخ 

رد ار  یعیسو  تاحالصا  نانچ  نیگنس  رابدنناوتب  هک  تسا  یناسنا  شزرا  اب  هدامآ و  رـصانع  هب  دنمزاین  زیچ  ره  زا  لبق  یلوحت  نینچ 
يراکمه يارب  يرکف  یحور و  یگدامآ  یهاگآ و  هشیدنا و  حطـس  ندرب  الاب  هب  جاتحم  لوا  هجرد  رد  نیا  دنـشکب و  شودب  ناهج 

روطب هنادرخبان و  هناکدوک و  تافالتخا  اهتداسح ، اهیرکف ، جـک  اهینیب ، هتوک  اهیرظن ، گنت  .تسا  میظع  هماـنرب  نآ  ندرک  هداـیپ  رد 
.تسین راگزاس  نارظتنم  تیعقوم  اب  یگدنکارپ  قافن و  نوگ  ره  یلک 

نونکا مه  زا  دیاب  دـشاب  هتـشاد  ار  یجاشامت  شقن  دـناوت  یمن  زگره  یمهم  همانرب  نانچ  يارب  یعقاو  رظتنم  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 
.دریگ رارق  نویبالقنا  فص  رد  امتح 

دورطم هکلب  دنرادن  یشقن  هنوگچیه  نآ  رد  تسردان  دساف و  دارفا  هک  یماظن  راظتنا  رد  مناوت  یم  هنوگچ  متـسردان  دساف و  رگا  نم 
.منک يرامش  زور  دوب  دنهاوخ  روفنم  و 

؟ تسین یفاک  اهیگدولآ  ثول  زا  ناج  مسج و  يوشتسش  رکف و  حور و  هیفصت  يارب  راظتنا  نیا  ایآ 

نینچ يارب  هک  ار  یحالـس  دیآ  یم  رد  لماک  شاب  هدامآ  تلاح  هبامتح  درب  یم  رـس  هب  شخب  یگدازآ  داهج  راظتنا  رد  هک  یـشترا 
.درب یم  الاب  ار  دوخ  دارفا  یمزر  یگدامآ  دزاس  یم  ار  مزال  ياهرگنس  دروآ ، یم  تسدب  تسا  هتسیاش  يدربن  نادیم 

دراد یم  هگن  هدنز  شنازابرـس  درف  درف  لد  رد  ار  يا  هزرابم  نینچ  يارب  قوش  قشع و  هلعـش  دنک و  یم  تیوقت  ار  دوخ  دارفا  هیحور 
.دیوگ یم  غورد  دیوگب  رگا  درب و  یمن  رس  هب  راظتنا  رد  زگره  تسین  یگدامآ  نینچ  ياراد  هک  یشترا 

دینک رکف  تسا  ناهج  همه  حالـصا  يارب  يونعم  يدام و  یقالخا ، يرکف و  لماک  شاب  هدامآ  يانعم  هب  یناهج  حلـصم  کی  راـظتنا 
.تسا هدنزاس  ردقچ  یشاب  هدامآ  نینچ 
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كاـپ و هداـعلا  قوف  ریذـپان ، تسکـش  دـنمورین و  رایـسب  ممـصم و  گرزب و  رایـسب  ینادرم  یبـالقنا  نینچ  هب  ندیـشخب  ققحت  يارب 
.تسا مزال  قیمع  شنیب  ياراد  هدامآ و  الماک  رظندنلب 

يانعم تسا  نیا  تسا ، یعامتجا  يرکف و  یفالخا و  ياه  همانرب  نیرت  قیمع  نتـسبراک  هب  مزلتـسم  یفدـه  نینچ  يارب  يزاس  دوخ  و 
؟ تسین هدنزاس  يراظتنا  نینچ  دیوگب  دناوت  یم  سکچیه  ایآ  یعقاو  راظتنا 

یعامتجا ياهیرایدوخ 

شیوخ حالـصا  رب  هوالع  دنـشاب و  رگیدکی  لاح  بقارم  هکلب  دـنزادرپن  شیوخ  هب  اهنت  دـنراد  هفیظو  لاح  نیع  رد  نیتسار  نارظتنم 
هک تسا  يا  همانرب  تسین  يدرف  همانرب  کی  دنشک  یم  ار  شراظتنا  هک  ینیگنس  میظع و  همانرب  اریز  دنشوکب  زین  نارگید  حالصا  رد 

دیاب اهـشالت  اهـششوک و  دـشاب ، یناگمه  یعمج و  هتـسد  تروص  هب  راک  دـیاب  دـنیوج ، تکرـش  نآ  رد  دـیاب  بالقنا  رـصانع  مامت 
.دنراد ار  نآ  راظتنا  هک  دشاب  یناهج  بالقنا  همانرب  نامه  تمظع  هب  دیاب  یگنهامه  نیا  تعسو  قمع و  ددرگ و  گنهامه 

ار یفعض  هطقن  ره  تسا  فظوم  هکلب  دنامب  لفاغ  نارگید  لاح  زا  دناوت  یمن  يدرف  چیه  یعمج  هتـسد  هزرابم  عیـسو  نادیم  کیرد 
تکرش نودب  اریز  دنک  تیوقت  ار  فیعض  تمـسق  ره  دیامن و  میمرت  ار  يریذپ  بیـسآ  عضوم  ره  دنک و  حالـصا  دنیبب  اجک  ره  رد 

.تسین ریذپ  ناکما  يا  همانرب  نانچ  ندرک  هدایپ  نیزرابم ، مامت  گنهامه  هنالاعف و 

.دننک حالصا  زین  ار  نارگید  هکدنناد  یم  دوخ  هفیظو  دنشوک  یم  شیوخ  حالصا  هب  هکنیا  رب  هوالع  یعقاو  نارظتنم  نیاربانب 

نیتسار نارظتنم  يارب  هک  اهتلیـضف  همه  نآ  هفـسلف  تسا  نیاو  یناهج  حلـصم  کی  ماـیق  راـظتنا  يارب  يرگید  هدـنزاس  رثا  تسا  نیا 
.تسا هدش  هدرمش 

دنوش یمن  لح  طیحم  داسف  رد  نیتسار  نارظتنم 
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.تسا اهیگدولآ  ربارب  رد  میلست  مدع  طیحم و  دسافم  رد  ندشن  لح  دراد  يدهم  راظتنا  هک  يرگید  مهم  رثا 

کی رد  كاپ  دارفا  یهاگ  دـناشک  یم  یگدولآ  هبار  يریثک  عمج  ای  تیرثکا  دوش و  یم  ریگارف  داسف  هک  یماـگنه  هک  نیا  حیـضوت 
.دریگ یم  همشچرس  تاحالصا  سأی  زا  هک  یتسب  نب  دنریگ ، یم  رارق  یناور  تخس  تسب  نب 

نتـشادهاگن كاپ  يارب  شـشوک  شالت و  تسین و  حالـصا  هب  يدـیما  رگید  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  دـننک  یم  رکف  اهنآ  یهاـگ 
ار دوخ  دنناوتن  دناشکب و  طیحم  اب  یگنرمه  داسف و  يوس  هب  اجیردت  ار  اهنآ  تسا  نکمم  سای  يدیمون و  نیا  تسا  هدوهیب  شیوخ 

.دننادب ییاوسر  بجوم  ار  ندشن  تعامج  گنرمه  دننک و  ظفح  ملاسان  تیرثکا  ربارب  رد  حلاص  تیلقا  کی  تروص  هب 

دیما دنوش  لح  دساف  طیحم  رد  دراذگن  دنک و  توعد  يراد  نتـشیوخ  تمواقم و  هب  دمدب و  دیما  اهنآ  رد  دناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت 
رب نارگید  حالـصا  یکاـپ و  ظـفح  يارب  شـشوک  شـالت و  زا  تسد  اـهنآ  هک  تسا  تروـص  نیا  رد  اـهنت  تسا  ییاـهن  حالـصا  هب 

.تشاد دنهاوخن 

دراوان دارفا  تسا  نکمم  تسا و  هدـش  هدرمـش  ناهانگ  نیرتگزرب  زا  یکی  شزرمآ  زا  سأی  یمالـسا  تاروتـسد  رد  مینیب  یم  رگا  و 
تقیقح رد  شا  هفـسلف  ناهانگ ، زا  يرایـسب  زا  رتمهم  یتح  تسا  هدش  یقلت  مهم  ردقنیا  ادخ  تمحر  زا  سأی  ارچ  هک  دـننک  بجعت 

درادرب و هانگ  همادا  زا  تسد  لـقاال  اـی  دـتفیب و  ناربج  رکف  هب  هک  درادـن  یلیلد  چـیه  تمحر  زا  سویأـم  راـگهانگ  هک  تسا  نیمه 
چیه اـیند  مغ  مناـهج  ياوسر  هک  نم  تماـق ، دـص  هچ  تماـق  کـی  هچ  تسا  هتـشذگ  نم  رـس  زا  بآ  هک  نونکا  تسا  نیا  وا  قطنم 

مسرت و یم  هچ  زا  ما  هدـیرخ  دوـخ  يارب  ارنآ  نوـنکا  مه  هک  نم  تسا  منهج  شرخآ  تسین ، رگید  گـنر  یهایـس  زا  رتـالاب  .تـسا 
...اهقطنم نیا  دننام 
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وا یگدـنز  رد  یفطع  هطقن  دوجوم  عضو  رییغت  هب  دـیما  راگدرورپ ، وفع  هب  دـیما  دوش ، هدوشگ  وا  يارب  دـیما  هنزور  هک  یماگنه  اما 
.دنک یم  توعد  حالصا  یکاپ و  يوس  هب  تشگزاب  هانگ و  ریسم  رد  ندرک  فقوت  هب  ار  وا  دشدهاوخ و 

هک یحلاص  دارفا  نینچمه  تخانـش  دـساف  دارفا  دروم  رد  یتیبرت  رثوم  لماع  کی  ناونع  هب  هراومه  ناوت  یم  ار  دـیما  لـیلد  نیمه  هب 
.دننک ظفح  ار  نتشیوخ  دنناوت  یمن  دیما  نودب  دنراتفرگ  دساف  ياهطیحم  رد 

نادقتعم رد  یناور  هدنیازف  رثا  ددرگ  یم  رتشیب  شروهظ  دیما  دوش  یم  رتدساف  ایند  ردق  ره  هک  یحلـصم  روهظ  راظتنا  هک  نیا  هجیتن 
هب هکلب  دـنوش  یمن  سویأم  طیحم  داسف  هنماد  شرتسگ  اـب  اـهنت  هناـهنآ  دـنک  یم  همیب  داـسف  دـنمورین  جاوما  ربارب  رد  اراـهنآ  دراد و 

ناشـشوک دـننیب و  یم  شیوخ  ربارب  رد  ار  فدـه  هب  لوصو  ددرگ » رتزیت  قشع  شتآ  کیدزن -  دوش  نوچ  لصو  هدـعو   » ياـضتقم
.ددرگ یم  بیقعت  يرتدایز  قشع  قوش و  اب  نتشیوخ  ظفح  ای  داسف و  اب  هزرابم  يارب 

فیرحت ای  خـسم  نآ  موهفم  هک  تسا  یتروص  رد  اهنت  راظتنا  يریدـخت  رثا  هک  میریگ  یم  هجیتن  نینچ  هتـشذگ  ياـهثحب  عومجم  زا 
هعماج و رد  یعقاو  موهفم  هب  رگا  اما  شخـسم -  ناقفاوم  زا  یعمحج  دـنا و  هدرک  شفیرحت  نافلاخم  زا  یعمج  هک  هنوگناـمه  دوش 

.دوب دهاوخ  دیما  كرحت و  يزاس و  دوخ  تیبرت و  مهم  لماع  کی  دوش  هدایپ  درف 

تاحلاصلا اولمعو  مکنم  اونمآ  نیذلا  هللادعو  هیآ  لیذ  رد  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دییات  ار  عوضوم  نیا  هک  ینشور  كرادم  هلمج  زا 
( ...ضرالا یف  مهنفلختسیل 

ناـشرایتخا رد  ار  نیمز  يور  تموـکح  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنهد  یم  ماـجنا  حـلاص  لـمع  دـنراد و  ناـمیا  هک  اـهنآ  هب  دـنوادخ  »
( . 1 «. ) دنتسه وا  نارای  يدهم و  هباحصا :» مئاقلا و  وه   » هیآ نیا  زاروظنم  هک  تسا  هدش  لقن  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  دراذگب »
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«. تسا هدش  لزان  ع )  ) يدهم هرابرد  هیآ  نیا  (: يدهملا یف  تلزن   ) میناوخ یم  يرگید  ثیدح  رد  و 

یفرعم دنراد » یحلاص  لمع  نامیا و  هک  اهنآ  ( » تاحلاصلا اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا   ) ناونع هب  شنارای  و  ع )  ) يدـهم هیآ  نیا  رد 
نودـب دزاس و  رود  ار  یناوتان  ینوبزو و  فعـض  هنوگ  ره  هک  مکحتـسم  نامیا  نودـب  یناهج  بالقنا  نیا  ققحت  نیاربانب  دـنا  هدـش 

دیاب مه  دنتـسه  يا  همانرب  نینچ  راظتنا  رد  هک  اهنآ  تسین و  ریذـپ  نکاـما  دـیاشگب  ناـهج  حالـصا  يارب  ار  هار  هک  یحلاـص  لاـمعا 
.دنشوکب شیوخ  لامعا  حالصا  رد  مه  دنربب و  الاب  ار  دوخ  نامیا  یهاگآ و  حطس 

هن دنراد و  يراکمه  متـس  ملظاب و  هک  اهنآ  هن  دنهد ، دوخب  وا  تموکح  رد  تکرـش  دیون  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک  نینچ  اهنت 
یم دوخ  هیاـس  زا  یتـح  زیچ  همه  زا  ناـمیا  فعـض  رثا  رب  هک  ینوبزو  وسرت  دارفا  هن  .دـنا  هناـگیب  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  زا  هک  اـهنآ 

.دنسرت

هدرک رایتخا  توکس  ناش  هعماج  طیحم و  دسافم  ربارب  رد  هدراذگ و  تسد  يور  تسد  هک  يا  هراکیب  لاح و  یب  تسس و  دارفا  هنو 
.دنرادن داسف  اب  هزرابم  هار  رد  یششوک  شالت و  نیرتمک  و 

.یمالسا هعماج  رد  ع )  ) يدهم مایق  هدنزاس  رثا  تسا  نیا 

! هد رارق  شراکادف  نازابرس  رادافو و  نارای  زا  ار  ام  و  نک ، نشور  شلامج  هب  ار  ام  ناگدید  ادنوادخ !

؟ تساجک رای  هگمارآ  رحس  میسن  يا 

؟ تساجک رای  هگمارآ  رحس  میسن  يا 

زا يرایـسب  هک  هدرب  ورف  رارـسا  زا  يا  هلاـه  رد  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز  یگنوگچ  اـهنت  هن  جـع )  ) يدـهم ترـضح  یتـسیز  ناـهنپ 
 . تسا هداد  رارق  یتسه  ماظن  ناهنپ  روما  وزج  زین  ار  ترضح  نآ  یگدنز  هب  طوبرم  تاعوضوم 
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يرایـسب ور  نیا  زا  .تسا  يربـک  تبیغ  هژیو  هب  تبیغ و  لوط  رد  ترـضح  نآ  یگدـنز  لـحم  ناـهنپ ، روـما  نیا  نیرت  مهم  زا  یکی 
.دنزادرپ یم  رمع  نارذگ  هب  یکاخ  هرک  نیا  زا  شخب  نیمادک  رد  ناهنپ  دیشروخ  نآ  دننادب  دندنم  هقالع 

: دنیارس یم  هنوگ  نیا  دنیاشگ و  یم  هبدن  هب  نخس  هنیدآ  هاگپ  ره  رد  هک  تسا  لاس  اهدص  هتفیش  قشاع و  ناسنا  رازه  نارازه 

الو قلخلا  يرا  نا  یلع  زیزع  يوط ؟ يذ  ما  اهریغ  وا  يوضرب  ا  يرث ! وا  کـلقت  ضرا  يا  لـب  يونلا  کـب  ترقتـسا  نیا  يرعـش  تیل 
(1  ...« ) يرت

ياج ای  ییاوضر و  هوک  رد  ایآ  تسا ! هتفرگرب  رد  ار  وت  یناکم  نیمزرس و  هچ  يا و  هتفرگ  لزنم  ییاج  هچ  رد  متسناد  یم  شاک  يا 
 ...« يوشن هدید  وت  منیبب و  ار  قلخ  هک  نم  رب  تسا  راوشد  یتسه ؟ يوط  يذ  رد  ای  يرگید و 

ناشیا ینارون  مالک  رد  يریس  اب  مییاشگ و  یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  مالک  ناتسلگ  هب  لد  ياپ  ثحب  نیا  ندش  نشور  يارب  لاح 
 . میبلط یم  دادمتسا  امعم  نیا  لح  يارب  یسدق  سافنا  نآ  زا 

لحم مادـک  ره  هک  دروخ  میهاوخ  رب  عوضوم  نیا  رد  تیاور  هتـسد  راهچ  هب  توارطُرپ  ناتـسوب  نیا  رد  یلک  فرژ و  هاگن  کـی  اـب 
تحارـص و اه  هرود  یخرب  يارب  هچ  رگا  دنا ؛ هدیـشک  ریوصت  هب  ناشیا  تکرب  رپ  یگدـنز  زا  يا  هرود  رد  ار  ترـضح  نآ  یگدـنز 

 . دراد دوجو  يرت  شیب  ینشور 

: زا دنترابع  اه  هرود  نیا 

255 ه)  - 260  ) .دوخ راوگرزب  ردپ  اب  یگدنز  نارود  - 1

هدوشگ ناهج  هب  هدید  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  هناخ  رد  ارماس و  رهـش  رد  مامه  ماما  نآ  هک  تسین  یکش 
 . تسا هتسیز  یم  ترضح  نآ  رانک  رد  دوخ  ردپ  فیرش  رمع  نایاپ  ات  و 
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هدرک لقن  لیـصفت  هب  ار  جع )  ) يدهم ترـضح  تدالو  ناتـساد  هک  ینز  اهنت  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ  همیکح 
بـش هک  شاب  ام  دزن  راطفا  بشما  همع ! يا  دومرف : دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هب  ارم  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دیوگ : یم  تسا ،

 . دزاس رهاظ  تسا ، نیمز  يور  رد  وا  تجح  هک  ار  دوخ  تجح  بشما  یلاعت  يادخ  تسا و  نابعش  همین 

 ... میوگ یم  وت  هب  هک  تسا  نیمه  دومرف : .تسین  وا  رد  يرثا  موش  امش  يادف  متفگ : سجرن ، دومرف : تسیک ؟ وا  ردام  متفگ  دیوگ 

(2  ) .تسا هدومن  نایب  لصفم  تروص  هب  ار  جع )  ) يدهم ترضح  تدالو  ینارون و  بش  نآ  ناتساد  نوتاخ  همیکح  همادا  رد 

هک دنا  هدید  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  هناخ  رد  ءارماس  رهش  رد  ار  ترضح  نآ  تماما  تیب  نارازگتمدخ  کیدزن و  ناگتسب  اهنت  هن 
دراد نآ  زا  تیاکح  یگمه  دنا و  هدمآ  لئان  باتفآ  نوچ  لامج  نآ  رادـید  فرـش  هب  تماما  باحـصا  صاوخ  نارای و  زا  يرایـسب 

 . تسا هدش  يرپس  ارماس  رهش  رد  شردپ  اب  جع )  ) يدهم ترضح  یهارمه  تدم  یمامت  هک 

وا تسار  تمـس  دوب و  هتـسشن  ارـس  رد  ییوکـس  رب  وا  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رب  دیوگ : شوقنم  نب  بوقعی 
رسپ مدز و  الاب  ار  هدرپ  .رادرب  ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ رمالا  بحاص  نم ! ياقآ  يا  متفگ : دوب .  هتخیوآ  نآ  ياه  هدرپ  هک  دوب  یقاتا 

یناوسیگ شیتسار و  هنوگرب  یلاخ  هتشگرب ، يوناز  ود  ربتس ، فک  ود  ناشفارّد ، ینامشچ  دیپس ، ییور  ناشخرد ، یناشیپ  اب  يا  هچب 
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگ  نآ  .تسشن  مالسلا  هیلع  دمحموبا  شردپ  يوناز  رب  هدمآ و  نوریب  دوب ، شرس  رب 

یم وا  هب  نم  دـش و  قاتا  لخاد  وا  وش و  لخاد  مولعم  تقو  ات  مرـسپ ! تفگ : وا  هب  ماما  تساـخرب و  سپـس  تسامـش .  بحاـص  نیا 
(3 « ) .مدیدن ار  یسک  اما  مدش  لخاد  نم  و  تسیک ؟ اج  نآ  نیبب  ورب  تیب  لخاد  هب  بوقعی ! يا  دومرف : نم  هب  سپس  متسیرگن . 
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.دندمآ لیان  هناگی  دیشروخ  نآ  رادید  فرش  هب  هدش  رکذ  دارفا  رب  هوالع  هک  یناسک  دندوبن  مک  هتبلا 

زاغآ وا  منک .  شـسرپ  يو  زا  سپ  نیـشناج  زا  متـساوخ  یم  مدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  رب  دـیوگ : قاحـسا  نب  دـمحا 
: دومرف درک و  نخس 

زا یلاخ  زین  تمایق  زور  ات  تسا و  هتـشاذگن  تجح  زا  یلاخ  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  مدآ  نامز  زا  یلاعت  يادخ  قاحـسا  نب  دمحا  يا 
نیمز تاکرب  دتـسرف و  یم  ناراب  هک  تسوا  رطاخ  هب  دنک و  یم  عفد  نیمز  زا  ار  الب  هک  تسوا  هطـساو  هب  .تشاذگ  دهاوخن  تجح 

.دروآ یم  نوریب  ار 

، تشگرب سپس  دش و  هناخ  لخاد  تساخرب و  ناباتش  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  سپ  نیـشناج  ماما و  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  متفگ :
! قاحـسا نب  دـمحا  يا  دومرف : دیـشخرد .  یم  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شتروص  هک  دوب  هلاس  هس  یکدوک  شا  هناشرب  هک  یلاح  رد 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هنیک  مه  مان و  مه  وا  مدومن .  یمن  وت  هب  ار  دنزرف  نیا  يدوبن ، یمارگ  وا  ياه  تجح  یلاعت و  يادـخ  دزن  رگا 
نب دـمحا  يا  .دـشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  ناـنچ  مه  دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  تسا .  هلآ  هیلع و 
دبای یمن  تاجن  نآ  رد  یسک  چیه  هک  تشاد  دهاوخ  ینالوط  یتبیغ  وا  .تسا  نینرقلاوذ  رضخ و  لثَم  تما  نیا  رد  وا  لثَم  قاحـسا !

: دیوگ قاحسا  نب  دمحا  دزاس .  قفوم  جرف  لیجعت  هب  اعد  رد  و  درادب ، تباث  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یـسک  رگم 
؟ دوش نئمطم  نادب  مبلق  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  نم ، يالوم  يا  متفگ :
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: دومرف دمآرد و  نخس  هب  حیصف  یبرع  نابز  هب  كدوک  نآ 

.هئادعا نم  مقتنملاو  هضرا  یف  هللا  هیقب  انا 

(4  . ) مدمآ نوریب  مرخ  داش و  نم  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا  نکم .  هناشن  يوجتسج  هدهاشم  زا  سپ  قاحسا ! نب  دمحا  يا 

رهـش رد  ناشیا و  هارمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تایح  لوط  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  نیارب  دنام  دهاوخن  يدیدرت  نیاربانب 
.دنا هدید  اج  نآ  رد  ار  ترضح  نآ  یناوارف  هدع  دنا و  هتشاد  يوام  نکسم و  ءارماس 

ق) 260 ه .  يرغص 329 -  تبیغ   ) تدم هاتوک  تبیغ  نارود  - 2

نسح ماما  تداهـش  اب  روهـشم  رظن  قبط  هک  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تدم  هاتوک  یتسیز  ناهنپ  زا  تسا  ترابع  يرغـص  تبیغ 
هک تسا ، هدیـسر  ناـیاپ  هـب  ق ) لاس 329 ه .   ) رد صاخ  بئاـن  نیمراـهچ  تلحر  اـب  هدـش و  زاـغآ  260 ه )  ) مالسلا هیلع  يرکـسع 

 . دوش یم  لاس  هن  تصش و  اعومجم 

روضح نیرت  شیب  هک  دز  سدح  ینئارق  هب  ناوت  یم  یلو  تسین ، صخشم  نارود  نیا  رد  ترضح  نآ  یگدنز  لحم  ینشور  هب  رگا 
 . تسا هدوب  قارع  رد  مایا  نیا  رد  ترضح 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

اهیف هناکمب  ملعی  يرخالا ال  هعیـش و  هصاخ  الا  اهیف  هناکمب  ملعی  یلوالا ال  هبیغل  هلیوط ، يرخـالا  هریـصق و  امهادـحا  ناـتبیغ ، مئاـقلل 
(5 « ) .هیلاوم هصاخالا 

نآ ياـج  زا  صوـصخم  نایعیـش  زج  لوا  تبیغ  رد  ینـالوط ، يرگید  هاـتوک و  یکی  تسا : تـبیغ  ود  جـع )  ) مئاـق ترـضح  يارب  » 
تبیغ نارود  رد  هک  ییاج  نآ  زا  .تسین و  هاگآ  وا  ياج  زا  یسک  شصوصخم  ناتسود  زج  رگید  تبیغ  رد  دنرادن و  ربخ  ترـضح 

اب هراومه  دنا و  هدرک  یم  یگدنز  قارع  رد  امامت  مه  ناشیا  تسا و  هدشن  رکذ  ترضح  هب  رت  کیدزن  هناگراهچ  ناریفس  زا  يرغص 
قارع رد  نارود  نیا  رد  ناـشیا  رمع  هدـمع  شخب  تفگ  لاـمتحا  کـی  ناونع  هب  ناوت  یم  نیارباـنب  دـنا ، هدوب  طاـبترا  رد  ترـضح 

.تسا هدش  يرپس 
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يربک ای  يرغـص  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تبیغ  لوط  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  هاگلزنم  ناونع  هب  ار  هرونم  هنیدـم  هک  یتایاور  زا  هتبلا 
هدش يرپس  هنیدم  رد  يرغص  تبیغ  لوط  رد  ترضح  یگدنز  زا  یشخب  هک  درک  نایب  زین  ار  لامتحا  نیا  ناوت  یم  هدرک ، رکذ  ندوب 

 . تسا

: دومرف هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

و دوب ...  دهاوخ  يریگ  هشوگ  تلزع و  رما  نیا  بحاص  يارب  راچان  هب  ( 6  ) .هبیط لزنملا  معن  و  هلزع ...  نم  رمالا  اذه  بحاصل  دبال 
« .دوب دهاوخ  یبوخ  هاگلزنم  هچ  هنیدم )  ) هبیط

.تسا هدش  تیاور  هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتوافت  كدنا  اب  یفاک  فیرش  باتک  رد  تیاور  نیمه 

هب دـنک و  تبیغ  رمالا  بحاص  راـچان  هب  ( 7 « ) .هبیطلا لزنملا  معن  هلزع و  نم  هبیغ  یف  هل  دـبالو  هبیغ  نم  رمـالا  اذـه  بحاـصل  دـبال  »
« .هنیدم تسا  یلزنم  بوخ  هچ  .دنک  يریگ  هشوگ  شتبیغ  نامز  رد  راچان 

سپ میامن .  شسرپ  امش  زا  ات  دوش  یم  عنام  امش  يراوگرزب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هب  دیوگ « : يرفعج  مشاهوبا 
ناف متفگ : .هلب  دومرف : دـیراد ؟ يدـنزرف  اـیآ  نم  ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  سرپب .  دومرف : ترـضح  مسرپب .  یلاؤس  دـییامرفب  هزاـجا 

؟ منک ادیپ  ار  نآ  اجک  داد  خر  یقافتا  رگا  هنع ؟ لاسا  نیاف  ثدح  کب  ثدح 

(8 « ) هنیدملاب لاقف :

رطاخ هب  یلو  دنا ، هتشاد  روضح  هنیدم  رد  ترضح  نآ  هچ  رگا  هک  تسا  تروص  نیا  هب  تایاور  زا  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمج  نیاربانب 
.تسا هدوب  قارع  رد  رت  شیب  ناشیا  نکسم  لزنم و  نایعیش  صاخ و  باون  ترواجم  یکیدزن و 
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( ینالوط تبیغ   ) تدم زارد  تبیغ  نارود  - 3

صاخ بئاـن  نیرخآ  تاـفو  اـب  هک  دوش  یم  هتفگ  جـع )  ) يدـهم ترـضح  یتسیز  ناـهنپ  يداـیز  تدـم  هب  يربک  تبیغ  احالطـصا 
ینامز هچ  هک  تسا  دـنوادخ  هدارا  رد  اهنت  دراد و  همادا  نانچ  مه  هدـش و  زاـغآ  يرجه  هن  تسیب و  دـص و  یـس  لاـس  رد  ترـضح 

زا هک  دزاس ، یم  زیامتم  الماک  يرغـص  تبیغ  نارود  زا  ار  نآ  هک  تسا  یـصاخ  ياـه  یگژیو  ياراد  نارود  نیا  .دریذـپ  یم  ناـیاپ 
.تسا جع )  ) يدهم ترضح  تبیغ  ندش  لماک  اه  نآ  هلمج 

تبیغ نارود  دننامه  ترافـس  تباین و  دسر و  یم  لامک  هب  ناورد  نیا  رد  جع )  ) يدهم ترـضح  یتسیز  ناهنپ  هک  هزادـنا  نامه  هب 
ناوت یمن  عطق  روط  هب  زگره  هک  تسا  نارود  نیا  رد  دوش و  یم  رت  صخشمان  زین  ترـضح  نآ  یگدنز  لحم  درادن ، دوجو  يرغص 

.دنک یم  یگدنز  اجک  رد  ترضح  نآ  دومن  صخشم 

هک تسین  انعم  نیا  رد  یتحارص  یلو  هدرک  هراشا  هرونم  هنیدم  رد  ناورد  نیا  رد  ترضح  نآ  یگدنز  هب  تایاور  زا  يا  هراپ  هچرگا 
رد نارود  نیا  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  زا  یـشخب  ناشیا  تفگ  ناوت  یم  اهنت  تسا و  نکـسم  لزنم و  ياراد  اج  نآ  رد  ترـضح  نآ 

.درک دنهاوخ  يرپس  هنیدم 

: تسا رارق  نیا  زا  دنا  هدومن  هراشا  يربک  تبیغ  هژیو  هب  تبیغ و  نارود  رد  جع )  ) يدهم ترضح  یگدنز  لحم  هب  هک  یتایاور  اما 

هبیط هنیدم  رد  فلا )

 . تسا هدش  دای  ترضح  نآ  یناگدنز  لحم  ناونع  هب  هبیط  هنیدم  زا  تایاور  يا  هراپ  رد  دش  هراشا  زین  البق  هک  هنوگ  نامه 

هچ دوب و  دـهاوخ  يریگ  هشوگ  تبیغ  نآ  رد  ریزگان  هب  تسا و  یتبیغ  رمالا  بحاص  يارب  راچان  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
! هنیدم تسا  یلزنم  وکین 
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يوط يذ  هیحان  رد  ب )

 . دوش یم  هدید  هکم  ياه  هناخ  اج  نآ  زا  دراد و  رارق  مرح  لخاد  رد  هکم و  یخسرف  کی  رد  يوط  يذ  هیحان 

 . تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  تبیغ  نارود  رد  جع )  ) يدهم ترضح  هاگیاج  ناونع  هب  نآ  زا  تایاور  زا  یخرب  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(9 « ) .يوط يذ  هیحان  یلا  هدیب  ام  وا  باعشلا و  هذه  ضعب  یف  هبیغ  رمالااذه  بحاصل  نوکی  » 

هکم فارطا  رد  تسا  یهوک  مان  هک  يوط -  يذ  هیحان  هب  دوخ  تسد  اب  تسا و  یتبیغ  اه  هرود  نیا  زا  یکی  رد  ار  رما  نیا  بحاـص 
 ...« دومن هراشا  - 

رـس هب  يوط » يذ  رد «  مایق  هناتـسآ  رد  روهظ و  زا  لبق  جع )  ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  نینچ  مه 
: دیامرف یم  روهظ  هناتسآ  رد  جع )  ) هللا هیقب  لحم  حیرشت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .درب  یم 

هیار زهی  دوسالا و  رجحلا  یلا  هرهظ  دنـسی  یتح  الجر  رـشع  هثالث  هامثالث و  ردـب  لها  هدـع  یف  يوط  يذ  هینث  نم  طبهی  مئاـقلا  نا  » 
(10 « ) هبلاغلا

ار دوخ  تشپ  هک  نآ  ات  دیآ  یم  نییاپ  يوط  يذ  هندرگ  زا  نت - هدزیـس  دص و  یـس  ردب - لها  رامـش  هب  یهورگ  نایمرد  جع )  ) مئاق
 . دروآ یم  رد  زازتها  هب  ار  يزوریپ  مچرپ  دهد و  یم  هیکت  دوسالا  رجح  هب 

اه نابایب  اه و  تشد  رد  ج )

رس هب  رفس  رد  هراومه  تسین و  یـصاخ  لحم  ياراد  يربک  تبیغ  لوط  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  زین  تایاور  یخرب  زا 
 . دنرب یم 

5185 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1819 

http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف یم  نینچ  دندومن ، نایب  ار  ءایبنا  هب  جع )  ) يدهم ترضح  ياه  تهابش  یتقو  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

و  ) يدرگناهج مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  هب  جع )  ) يدهم ترـضح  تهابـش  اما  و  ( 11  ...« ) هحایسلاف یـسیع  نم  ههبـش  اما  و  »... 
« .تسا صاخ ) یناکم  نتشادن 

لایخ اه و  ینز  هنامگ  هب  يا  هدع  ات  هدش  ببس  يربک  تبیغ  نارود  رد  ترـضح  نآ  یگدنز  لحم  ندوب  مولعمان  نیا  هنافـساتم  هتبلا 
.دنروآ يور  تسا ، راوشد  سب  يراک  اه  نآ  تابثا  هک  ییاه  لحم  حرط  هب  دنزادرپب و  یهاو  فیخس و  اضعب  ياه  يزادرپ 

خر داقتعا  نیا  بیـشن  زارف و  رپ  خـیرات  رد  هک  دنتـسه  ییاه  تیاکح  نآ ، دـننام  ادومرب و  ثلثم  ات  هتفرگ  ءارـضخ  هریزج  هناـسفا  زا 
.دنا هداد  تاجن  اه  شزغل  زا  ار  نایعیش  گرزب ، بهذم  نیا  نارگنشور  هراومه  یلو  تسا ، هدومن 

ییاه جوم  یهاگ  زا  ره  هچ  رگا  یلقع ، ینابم  اب  تفلاخم  تایاور و  فرط  زا  دـییات  مدـع  رطاخ  هب  اه  يزادرپ  لاـیخ  نیا  دـیدرت  یب 
.تسا هدش  هدرپس  یشومارف  هب  یتدم  زا  سپ  یلو  تسا ، هدومن  داجیا 

نیا دـیؤم  هک  تسا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  زا  ار  ینانخـس  جـع )  ) يدـهم ترـضح  اب  دوخ  تاـقالم  حرـش  زا  سپ  راـیزهم  نب  یلع 
: دومرف ترضح  نآ  دیوگ  یم  ناشیا  .تسانعم 

الا دالبلا  نم  الو  اهرعو  الا  لابجلا  نم  نکـسا  الا  ینرماو  مهیلع ...  هللا  بضغ  اموق  رواجا  الا  یلا  دـهع  دـمحموبا  یبا  رایزاملا  نب  ای 
(12 « ) .اهرفق

رما مریگن و  رارق  دنا  هتخیگنارب  ار  یهلا  مشخ  هک  یموق  ترواجم  رد  هک  دومرف  دـهع  نم  اب  مراوگرزب  ردـپ  انامه  رایزهم ! رـسپ  يا  »
بآ و یب  هکورتـم و  ياهرهـش  رگم  موشن  نکاـس  اهرهـش  رد  نآ و  ناـهنپ  تخـس و  تمـسق  رگم  موشن ، نکاـس  اـه  هوک  رد  دومرف 

« .فلع

5186 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1820 

http://www.ghaemiyeh.com


( جع  ) يدهم ترضح  تموکح  روهظ و  نارود  - 4

هلمج زا  هک  تسا  یناوارف  ياـه  یگژیو  ياراد  یناـسنا  تاـیح  نارود  نیرتهب  خـیرات و  زارف  نیرت  ناـشخرد  ناونع  هب  روهظ  ناورد 
 . تسا یهلا  تجح  موصعم و  نیرخآ  تیمکاح  اه  نآ  نیرت  مهم 

.دراد دوجو  یناوارف  تایاور  روهظ ، رصع  رد  ترضح  نآ  تموکح  و  جع )  ) يدهم ترضح  یگدنز  لحم  هرابرد 

تموکح رقم  ار  هفوک  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  هک  تسا  هدش  دای  ترضح  نآ  لزنم  ناونع  هب  هلهـس » دجـسم   » زا اه  نآ  زا  یخرب  رد 
.دوب دهاوخ  لوبق  لباق  رایسب  هدرک ، رکذ  ترضح  نآ 

دوسالاوبا نب  حلاص  .دنا  هداتسیا  زامن  هب  ربمایپ  نارازه  دجـسم  نیا  رد  هدش  هتفگ  هلمج  زا  .تسا  رایـسب  یتفارـش  ياراد  دجـسم  نیا 
: دومرف دنار ، هلهس  دجسم  زا  نخس  یتقو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم 

(13 « ) .هلهاب ماق  اذا  انبحاص  لزنم  هنا  اما  » 

« .دوش دراو  اج  نآ  رب  دوخ  لها  اب  هک  ماگنه  نآ  تسام ، بحاص  لزنم  هلهس  دجسم  انامه  هک  شاب ! هاگآ  »

: دومرف ریصبابا  هب  ترضح  نآ  رگید  یتیاور  رد  نینچ  مه 

یم هلهس  دجسم  رد  رب  ار  مئاق  ترضح  ایوگ  دمحم ! ابا  يا  .هلایع ؛ » هلهاب و  هلهسلا  دجـسم  یف  مئاقلا  لوزن  يرا  یناک  دمحمابا  ای  » 
« .ددرگ یم  رقتسم  نآ  رد  شنادنزرف  نز و  اب  هک  منیب 

 ... معن دومرف : ترضح  دوب ؟ دهاوخ  شا  هناخ  هلهس  دجسم  ایآ  دیسرپ : ریصب  وبا 

رد سکره  .درازگ  زامن  دجـسم  نیا  رد  هک  نآ  رگم  تخیگناینرب  ار  يربمایپ  چـیه  دـنوادخ  .تسا  سیردا  لزنم  دجـسم  نیا  يرآ ،
رگم تسین ، ینز  درم و  چیه  .تسا  هدرک  تماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  همیخ  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنامب ، دجـسم  نیا 

هب نآ  رد  دـنرب و  یم  هانپ  دجـسم  نیا  هب  ناگتـشرف  هک  نآ  رگم  تسین  یبش  زور و  .دـشک  یم  َرپ  دجـسم  نآ  يوس  هب  شلد  هک  نآ 
(14  ) .دنزادرپ یم  ادخ  تدابع 
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تسوا هرمه  لد  هلفاق  دص  هک  هدرک  رفس  نآ 

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه ،  اجک  ره 

: اه تشون  یِپ 

 . ص 298 هبدن ، ياعد  لابقالا ، سوواط ، نب  دیس   . 1

ص 143. باب 42 ، ج 2 ، ناولهپ ، روصنم  همجرت  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  قودص ، خیش   . 2

ص 164. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک   . 3

 . ح 1 ص 80 ، ج 2 ، نامه ،  . 4

ح 19. ص 141 ، ج 2 ، یفاک ،  . 5

ح 121. ص 162 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش   . 6

ح 41. ص 188 ، ینامعن ، تبیغ  بنیز ، یبا  نبا  ح 16 /  ص 140 ، ج 2 ، یفاک ،  . 7

 . ح 199 ص 232 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  ص 348 / ج 2 ، داشرالا ، دیفم ، خیش  ح 2 / ص 118 ، ج 2 ، یفاک ،  . 8

 . ح 30 باب 10 ، ص 181 ، ینامعن ، تبیغ  . 9

 . ح 9 باب 20 ، ص 315 ، نامه ،  . 10

 . ص 291 همامالا ، لئالد  ریرج ، نب  دمحم  یسربط ، . 11

 . ح 228 ص 263 ، هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  . 12

ح 6507. باب 25 ، ص 252 ، ج 3 ، بیذهتلا ، قودص ، خیش  . 13

ح 13. باب 27 ، ص 317 ، ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 14

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  جاودزا 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  جاودزا 

همّدقم
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ای جاودزا  زا  نخس  تسا ، ترـضح  نآ  یگداوناخ  یـصخش و  یگدنز  جع ،)  ) يدهم ترـضح  ّتیـصخش  نوماریپ  ثحابم  زا  یکی 
هک تسا  یباّذج  ياهثحب  زا  ترضح  نآ  یگدنز  ّتیفیک  وا و  دالوا  یگدنز  ّتیعـضو  یگدنز و  ناکم  دنزرف و  نتـشاد  نآ و  مدع 

.دنوشیم هجاوم  زین  یضیقن  ّدض و  ياهباوج  اب  الومعم  هک  دراد ، دوجو  یتاماهبا  وا  هب  نادقتعم  زا  يرایسب  ناهذا  رد  ًانایحا 
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، تّدم نیا  رد  ایآ  هک  دروآیم  دوجوب  ار  لاؤس  نیا  يو  یـصوصخ  یـصخش و  یناگدـنز  هاگن  زا  ترـضح  نآ  ینالوط  تبیغ  ًاساسا 
؟ ریخ ای  تسا  هدرک  جاودزا  ( مالسلا هیلع  ) يدهم ترضح 

و تسا ، دنزرف  نتشاد  شا  همزال  دراد ، رـسمه  هدرک و  جاودزا  رگا  دنیوگیم : هدرک و  حرطم  لاکـشا  تروص  هب  ار  لاؤس  نیا  یخرب 
.دراد تافانم  تبیغ  هفسلف  تمکح و  اب  هک  تسا ، ترضح  نآ  ییاسانش  رارسا و  ندش  شاف  زین  نیا  همزال 

هک تسا ، هدرکن  لمع  بحتسم  یعرش  رما  هب  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ّتنـس  هب  سپ  تسا ، هدرکن  جاودزا  رگا  و 
مدقشیپ دیاب  تابجاو ، نوچمه  تابحتسم  هب  لمع  رد  تسا و  مدرم  ینید  ربهر  يو  اریز  دزاسیمن ، ترضح  نآ  نأش  ماقم و  اب  مهنیا 

و لکـشم ، رایـسب  دهد  ماجنا  ار  یهورکم  لمع  عقاو  رد  و  دنک ، كرت  ار  یعرـش  دّـکؤم  بحتـسم  هک  یماما  دوجو  ِضرف  و  دـشاب ،
.دراد داعبتسا  ياج 

ّداضت رارسا و  ندش  شاف  لاکشا  دشاب  هدرک  جاودزا  رگا  و  موصعم ، فرط  زا  ّبحتسم  كرت  لاکـشا  دشاب  هدرکن  جاودزا  رگا  سپ 
ترضح نآ  الصا  هک  دننکیم  يریگهجیتن  نینچ  ياهّدع  تسا ، هجاوم  لاکشا  اب  هّیضق  نیفرط  نوچ  و  دیآ ، یم  شیپ  تبیغ  هفسلف  اب 

.درادن دوجو 

رد هک  تسا  یـصخش  لـئاسم  زا  هکلب  تسین ، اـم  تاداـقتعا  ءزج  ترـضح  نآ  جاودزا  مدـع  اـی  جاودزا  لـصا  هک  نـیا  رگید  هـتکن 
روضح كرد  قیفوت  تبیغ  نارود  رد  هک  مه  یناسک  و  تسا ، هدوبن  زین  یلبق  ناماما  ثحب  دروم  و  هدشن ، حیرصت  نآ  هب  زین  تایاور 

.دناهدیسرن تالاؤس  هنوگنیا  هب  هک  تسا  هدوب  ناشنهذ  رد  تالکشم  تالاؤس و  ردق  نآ  دنا  هتشاد  ار  ترضح  نآ 
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.تسا هدشن  هدینش  ینخس  هنیمز  نیا  رد  ّصاخ ، نابئان  زا  زین  يرغص  تبیغ  نارود  رد 

: هک نیا  هلمج  زا  دزاسیم  زین  يرگید  تالاؤس  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ترضح  جاودزا  زا  لاؤس  رانک  رد  ناسنا  نهذ  رگید  يوس  زا 

؟ تسا دنزرف  ياراد  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  ایآ 

؟ دراد دوجو  شنادنزرف  يو و  یگدنز  يارب  یّصاخ  ناکم  ایآ 

؟ دراد يراگزاس  تبیغ  هفسلف  تمکح و  اب  ترضح  نآ  يارب  رسمه  دنزرف و  دوجو  ضرف  ایآ 

؟ تسا هدرکن  لمع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ روتسد  ّتنس و  فالخ  رب  ایآ  ندرکن ، جاودزا  تروص  رد  و 

.تساهنآ زا  یضعب  هب  نداد  باوج  ددص  رد  هلاقم  نیا  هک  يرگید  تالاؤس  و 

يا هجیتن  هب  ات  دوشیم  یعـس  لئالد ، یـسررب  زین  و  اهنآ ، لئالد  توافتم و  ياههاگدـید  ناـیب  یلـصا و  لاؤس  حرط  زا  سپ  نیارباـنب ،
.میسرب عماج  بسانم و 

؟ دشابیم دنزرف  ياراد  هدرک و  جاودزا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  ایآ 

یعرش بابحتـسا  نوچمه  یهقف  لئاسم  زین  و  تبیغ ، هفـسلف  ای  تمکح  دننام : يداقتعا  لئاسم  هب  هّجوت  اب  شـسرپ ، نیا  هب  خساپ  رد 
: دراد دوجو  هّیرظن  هس  دنراد ، ترضح  نآ  جاودزا  رب  تلالد  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  هک  ینوتم  و  جاودزا ،

لّوأ : هّیرظن  _ 

.دنا هتسج  دانتسا  لیذ  لئالد  هب  هّیرظن  نیا  تابثا  يارب  و  تسا ، هدرک  جاودزا  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  هک  دندقتعم  يا  هّدع 

: جاودزا بابحتسا  فلا :

جاودزا و رما  هب  تبـسن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  تسا ، يوبن  یتّنـس  دّکؤم و  ّبحتـسم  مالـسا  رد  حاکن  جاودزا و 
لیکـشت اـب  دـینک و  حاـکن  : » دـناهدومرف اـهراب  و  دـندرکیم ، بیغرت  قیوشت و  رما  نیا  هب  ار  دوـخ  تّما  و  هتـشاد ، دـیکأت  نآ  جـیورت 

(1 )) منکیم تاهابم  دشاب  هدش  طقس  يدنزرف  هچ  رگا  امش  هب  تمایق  زور  رد  نم  هک  دییازفایب ، دوخ  دادعت  رب  هداوناخ 
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.تسا هورکم  ندوب ) دّرجم  نتشادن و  رسمه   ) تبوزع و  دییأت ، دروم  هنسح و  یتّنس  جاودزا  نید  ماکحا  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ترضح نآ  هک  ارچ  تسا ، ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ّتنـس  زا  ضارعا  ندرکن ، جاودزا  یفرطزا  و 
(( 2 )) تسین نم  زا  دنکن ) جاودزا  دنادرگرب و  يور   ) دنک ضارعا  نآ  زا  سک  ره  و  تسا ، نم  ّتنس  حاکن  : » دومرف ( ملسو

و كرت ، ار  دّـکؤم  ّبحتـسم  وا  تفگ : ناوت  یم  اـیآ  درذـگیم ، مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ترـضح  رمع  زا  يداـمتم  ناـیلاس  هک  نوـنکا 
؟ تسا هدش  هورکم  بکترم 

وا سپ  تسا ، رتراوازـس  مدرم  همه  زا  یعرـش  تاّبحتـسم  هب  لمع  رد  و  تسا ، ماـما  وا  هک  ارچ  تفرگ ، هجیتن  هنوگنیا  ناوتیمن  زگره 
.دشابیم رسمه  ياراد  هدرک و  جاودزا 

كرت هنوگچ  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا ) هیلع  ) يدـهم ماما  يارب  لایع  لها و  دوجو  نیرکنم  خـساپ  رد  بقاـثلا » مجنلا   » باـتک رد 
نآ كرت  رد  فیوخت  دیدهت و  نآ و  لعف  رد  هک  صیرحت  بیغرت و  همه  نآ  اب  ار  دوخ  مرکا  ّدج  همیظع  ّتنس  نینچ  درک ، دنهاوخ 

ترضح نآ  صئاصخ  زا  ار  ّتنس  نآ  كرت  یسک  نونکات  و  تسا ، رصع  ره  ماما  ربمغیپ  ّتنس  هب  ذخا  رد  تّما  نیرتراوازس  و  هدش ،
(( 3 )) تسا هدرمشن 

و تشادن ، دوجو  ییاور  لقن  چیه  هداوناخ ) رـسمه و  نتـشاد   ) هنیمز نیا  رد  رگا  : » تسا هدمآ  هئیـضملا » سومـشلا   » باتک رد  زین  و 
هب ترـضح  نآ  هک  مینادـیم  زین  ...تسا و  هینبلا  ّيوق  یناوج  یمـسج  رظن  زا  دایز  ّنس  دوجو  اب  ترـضح  نآ  هک  یبلطم  نیمه  طـقف 

((. 4 «)) دوب یفاک  دراد  ینادنزرف  رسمه و  بانج  نآ  هک  بلطم  نیا  لوبق  رد  دنکیم ، لمع  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ّتنس 
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: یسررب دقن و  _ 

: تسا تمسق  ود  لماش  روبزم  لیلد 

: لّوا تمسق 

.تسا یعرش  ّبحتسم  وکین و  يرما  و  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ّتنس  جاودزا 

.دنکیم لمع  یعرش  رما  تّنس و  نیا  هب  ًاموزل  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  مّود : تمسق 

.تسا لّمأت  یسررب و  دنمزاین  همّدقم  ود  ره 

و (( 6 ()) ِنلا ِءآَسّ ِم  َنّ مَُکل  َباَط  اَم  ْاوُحِکناَف   ) هفیرش هیآ  دننام : دوشیم  هدافتـسا  یناوارف  تایاور  تایآ و  زا  (( 5 )) جاودزا بابحتسا  اّما 
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  یثیدح  رد  نینچمه  و  (( 7  ()) ْمُک _ِ لآَمِإَو ْمُکِداَبِع  ْنِم  َنیِِحل  __ َّصلاَو ْمُکنِم  یَم  _ َيـالا ْاوُحِکنَأَو   ) هیآ

و (( 9 )) .تسین نم  زا  دنک  ضارعا  نآ  زا  یـسک  ره  دیامرف : یم  رگید  یثیدح  رد  و  ((، 8 )) دنادیم دوخ  ّتنس  ار  جاودزا  ملسو ) هلآو 
نیملـسم ترثک  هدش و  هیـصوت  نآ  ءاقب  لسن و  دیلوت  رب  و  (( 10 )) هدش هتسناد  حودمم  هدیدنـسپ و  يرما  جاودزا  رگید  یتایاور  رد 

.تسا هدش  هدرمش  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تاحابم  هیام 

ماما زین  و  ((، 11 «)) تسا هدروآ  تسدب  ار  شنید  فصن  دـنک  جاودزا  سک  ره  : » تسا هدـمآ  نینچ  جاودزا  هب  قیوشت  ّتیمها و  رد 
نودب هک  یـسک  زامن  تعکر  داتفه  زا  تسا  رتتلیـضف  اب  هدرک  جاودزا  هک  یـسک  زامن  تعکر  ود  : » دیامرف یم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص
مهیلع ) هّمئا هیحان  زا  هدـش و  تّمذـم  جاودزا  كرت  ینعی  جاودزا  لـباقم  هطقن  یناوارف  تاـیاور  رد  نینچمه  و  ((، 12 «)) تسا رسمه 

.دنراد جاودزا  بابحتسا  رب  تلالد  لباقم  هنیرق  هب  زین  تایاور  نیا  هک  (( 13 )) .تسا هدش  هدرمش  دنسپان  هورکم و  يرما  مالسلا )

ندرک هیـصوت  و  تایاور ، رد  جاودزا  هب  قیوشت  و  تایآ ، رد  اوحکنا »  » دـننام رما  تاملک  دوجو  قوف و  تایاور  تایآ و  هب  هّجوت  اـب 
((، 14 )) بابحتسا هب  نآ  قبط  رب  هدرک و  طابنتسا  ار  جاودزا  یعرش  بابحتسا  مالسا ، راوگرزب  ياهقف  ادخ ، لوسر  ّتنس  هب  لمع  رد 

((. 15 )) دننادیم بجاو  یطیارش  رد  ار  نآ  یخرب  و  دناهداد ، يوتف  دّکؤم  بابحتسا  هب  یضعب  و 
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هک دیآیم  تسدب  جاودزا  بابحتسا  ّهلدا  تاقالطا  تامومع و  زا  رگید  يوس  زا  و 

: الّوا

.تسا یعرش  بحتسم  ّتقوم )  ) مئاد ریغ  تروص  هب  هچ  مئاد و  تروص  هب  هچ  جاودزا 

ًایناث :

دوخ رد  هک  یناسک  ناقاتشم و  ریغ  لماش  هکلب  تسین ، دنشابیم  رسمه  هب  دنمزاین  هک  یناسک  ناقاتشم و  صوصخم  جاودزا  بابحتسا 
(( 16 )) .دشابیم زین  دننکیمن  رسمه  هب  زاین  ساسحا 

ات تسا ، هدـشن  هصالخ  یـسنج  هزیرغ  ندرک ) شوماخ   ) ءاـفطا اـی  فلاـخم و  سنج  هب  قاـیتشا  رد  یعرـش  مکح  نیا  ّتلع  هک  ارچ 
دادـعت ترثک  و  یناسنا ، عون  ءاقبا  و  لـسن ، ریثکت  لـیبق : زا  يدراوم  هکلب  درادـن ، بابحتـسا  ناقاتـشم  ریغ  يارب  جاودزا  دوش  ناـمگ 

(( 17 )) .دنراد تلاخد  جاودزا  یعرش  بابحتسا  رد  نیدّحوم ،

.تسا یعرش  ّتیبولطم  ياراد  و  تسا ، بحتسم  یعرش  تهج  زا  دشاب ، مه  ضارغا  نیا  نیمأت  يارب  جاودزا  رگا  سپ 

.دوشیم زین  نازینک )  ) نیمی کـِلم  مئاد و  ریغ  لـماش  هکلب  تسین ، مئاد  جاودزا  هب  ّصتخم  طـقف  جاودزا  بابحتـسا  هک  تسا  یهیدـب 
ّبحتـسم نیا  هب  ندرک  لـمع  يارب  رمع  لوط  رد  جاودزا  زا  هبترم  کـی  قّقحت  هک  دـسریم  رظن  هب  هنوگنیا  تهج  نیمه  هب  و  (( 18 ))

.دشاب هدش  لصاح  ییادج  هجوز  جوز و  نیب  (( 19 )) یللع هب  انب  هچ  رگا  تسا ، یفاک  یعرش 

دوشیم مولعم  ((، 20 )) كدنا یتّدم  يارب  یّتح  تسا  هدش  هتسناد  هورکم  نتشادن ) رسمه   ) تبوزع نآ  رد  هک  یتایاور  رد  لّمأت  اب  اّما 
.تسا رمع  نایاپ  ات  نآ  رارمتسا  جاودزا ، بابحتسا  زا  دوصقم  هک 

روطنامه نآ ، قّقحت  فرص  طقف  هن  دشاب  هتشاد  ماود  رارمتـسا و  هک  تسا  یفاک  یتروص  رد  جاودزا  بابحتـسا  هب  ندرک  لمع  سپ 
(( 21 )) .تسا یعرش  بحتسم  زین  نآ  دّدعت  هکلب  تسین  رسمه  کی  نتشاد  هب  طقف  بابحتسا  نیا  هک 
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: میریگیم هجیتن  نینچ  تسا ) بحتسم  يرما  و  ملسو ،) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ّتنس  جاودزا   ) لّوأ همّدقم  هراب  رد  نیاربانب 

.ّتقوم هاوخ  مئاد و  هاوخ  دشابن ، هاوخ  دشاب و  جاودزا  هب  زاین  هاوخ  تسا ، یعرش  بحتسم  جاودزا   . 1

.دوشیم ناسنا  رمع  مامت  لماش  و  دراد ، رارمتسا  ماود و  بابحتسا  نیا   . 2

.تسا یعرش  بحتسم  زین  رسمه  دّدعت   . 3

یتالاؤس ناهذا  رد  ملسو ) ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ّتنـس  یعرـش و  رما  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماما لمع  موزل   ) مّود همّدقم  اّما  و 
: هکنیا هلمج  زا  دروآیم ، دوجو  هب  ار 

لمع یـشنیزگ  هدرک و  باختنا  روما  نآ  زا  هکنیا  ای  دـنکیم ؟ لـمع  اـهنآ  همه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) ماـما اـیآ  یّبحتـسم ، روما  ترثک  اـب 
؟ تسا يرورض  ماما  يارب  بحتسم  روما  هب  لمع  موزل  ایآ  دنکیم ؟

هب لمع  رد  هشیمه  دـندرگیم ، بوسحم  یهلا  ناربهر  و  دـنراد ، هدـهعب  ار  مدرم  تیادـه  نوچ  ناربمایپ  دـننام  ناـماما  دـیدرت  نودـب 
تاروتسد زا  و  دنـشاب ، یهلا  ماکحا  هب  لماع  ناشدوخ  لّوأ  هک  درکیم  باجیا  نانآ  تلاسر  ًاساسا  و  دناهدوب ، مدقـشیپ  یهلا  ماکحا 
ّتیبوبحم زا  تیاکح  هک  يرماوا  هب  ندرکن  لمع  اذل  دنـشاب ، هنومن  وگلا و  نارگید  يارب  لمع  هنحـص  رد  و  دـننکن ، یچیپرـس  یهلا 

هب اهنآ  هک  دراد  ءاضتقا  نانآ  تلاسر  نأش و  و  تسا ، مومذم  ینید  ناربهر  يارب  بحتـسم ) هاوخ  بجاو و  هاوخ   ) دراد دـنوادخ  دزن 
.دنکیم لمع  اهنآ  هب  زین  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپ  دننک ، لمع  بحتسم  بجاو و  تاروتسد 

.دراد دوجو  تاّبحتسم  هب  ماما  ندرک  لمع  موزل  رد  هتکن  ود  نیاربانب ،

هب نارگید  اب  دروخرب  رد  ترـشاعم و  یگدنز و  رد  ماما  دـنکیم  باجیا  هک  مدرم  يارب  ندوب  لماک  يوگلا  يربهر و  تیادـه و   . 1
.دشاب مدقشیپ  بحتسم )  بجاو و   ) ینید تاروتسد  هب  لمع  رد  و  دنک ، لمع  نسحا  وحن 
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هیلع ) ماما تبیغ  نامز  رد  لّوأ  هتکن  دیدرت  نودب  دنک ، لمع  تاّبحتـسم  هب  هک  دنکیم  باجیا  لماک  ناسنا  تلزنم  نأش و  ياضتقا   . 2
.رهاـظ رد  هن  تـسا ، نطاـب  رد  يو  تماـما  و  تـسین ، مدرم  رظنم  يأرم و  رد  مالـسلا ) هـیلع  ) ماـما اریز  درادـن ، ّتیعوـضوم  مالـسلا )

.تسا یفاک  تسا ) نارگید  زا  رتراوازس  و  تسا ، یعرش  تاّبحتسم  هب  دنبیاپ  ماما   ) بولطم هب  ندیسر  رد  مّود  هتکن  یلو  (( 22 ))

رسمه بحاص  هدرک و  جاودزا  تبیغ  رـصع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  دندقتعم  ياهّدع  تشذگ ، هک  ياهمّدقم  ود  هب  هّجوت  اب 
.تسا دنزرف  و 

: تایاور هب  لالدتسا  ب :

: هلمج زا  تسا ، تایاور  زا  یضعب  هب  کّسمت  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  جاودزا  هب  نیدقتعم  رگید  لیلد 

عالطا نارگید  دالوا و  زا  کی  چـیه  وا  ناکم  زا  دومرف ...« : هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  رمع  نب  لّـضفم   _ 1
ترـضح نآ  یگدـنز  ّلحم  ناکم و  اـج و  زا  نخـس  هک  یتقو  تیاور  نیا  رد  ((، 23 «)) تسوا رما  ّیلوتم  هک  ییـالوم  رگم  دـباییمن ،

و دراد ، يدالوا  وا  دوشیم  مولعم  سپ  شدالوا ، یّتح  درادـن  عالطا  وا  ناکم  زا  یـسک  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  دوشیم ،
.تسا ماما  جاودزا  زا  یکاح  دالوا  نتشاد 

: زا دنترابع  تاکن  نآ  تسا ، ترضح  نآ  جاودزا  رب  لالدتسا  زا  عنام  هک  دسریم  رظن  هب  یتاکن  تیاور  نیا  رد  لّمأت  اب  اّما 

هدـمآ یلو »  » هملک دـلو »  » هملک ياـج  هب  هک  تواـفت  نـیا  اـب  تـسا ، هدـش  لـقن  زین  یناـمعن  هـبیغلا  باـتک  رد  تـیاور  نـیا  فـلا _ 
تسود و ینعی  دباییمن ،» عالّطا  یلو  ریغ  یلو و  زا  یـسک  وا  ناکم  زا  (( 24 )) هریغ الو  ّیلو  نم  دحأ  هعـضوم  یلع  علّطی  الو   : » تسا

.تساجک وا  دننادیمن  و  دنرادن ، يربخ  وا  ناکم  زا  انشآ ، ریغ  انشآ و  تسود ، ریغ 
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.تسین تیاور  نآ  رب  يدامتعا  لقن  نیا  هب  هجوت  اب  نیاربانب ، تسین ، نادنزرف  دنرزف و  زا  ینخس  چیه  تیاور  نیا  رد 

و تسین ، دشاب  رسمه  دنزرف و  ياراد  مالـسلا ) هیلع  ) ماما نآلا  مییوگب  هک  تهج  نیا  زا  یلو  تسا ، دنزرف  زا  نخـس  تیاور  رد  ب _ 
هب مالسلا ) هیلع  ) ماما روهظ  زا  سپ  ای  روهظ و  هناتسآ  رد  هک  دنـشاب  ینادنزرف  روظنم  دراد  ناکما  هک  ارچ  تسا ، لمجم  حالطـصا  هب 

.دنیآیم ایند 

یّتح تساجک ، رد  وا  هک  دنادیمن  سک  چیه  ینعی  دشاب ، صخش  يافخ  رد  هغلابم  رگنایب  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  تسا  نکمم  ج _ 
(( 25 )) .دنرادن عالّطا  وا  هاگیاج  زا  زین  شنادنزرف  دشاب ، مه  دنزرف  ياراد  رگا 

ود ره  تسا و  رینتـسم  نب  هّللا  دبع  رگید  ياج  رد  رینتـسم و  نب  میهاربا  نآ  نایوار  زا  یکی  اریز  تسا ، شودخم  دنـس  تهج  زا  د _ 
.دنالوهجم

.دسریم رظن  هب  دیعب  هکلب  لکشم ، تبیغ  رصع  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما جاودزا  رب  لالدتسا  قوف ، تاکن  هب  هّجوت  اب 

یلاحشوخ ینشور و  مشچ  هیام  ایادخ ، دومرف ... : ترضح  نآ  هک  تسا ، هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  سواط  نبا  دّیس  ن _ 
((. 26 «)) امرف مهارف  شناوریپ  مامت  هیّرذ و  نادنزرف و  هداوناخ و  وا و  رد  ار  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما 

تسا روهظ  زا  شیپ  نادنزرف  نیا  دوجو  هک  تسین  مولعم  نوچ  یلو  تسا ، ترضح  نآ  نادنزرف  هداوناخ و  زا  نخس  تیاور  نیا  رد 
.درک دانتسا  نآ  هب  ناوتیمن  و  تسا ، لمجم  تهج  نیا  زا  نآ ، زا  سپ  ای 

هلهـس دجـسم  رد  شاهداوناخ  اب  ام  مئاق  هک  منیبیم  اـیوگ  : » دومرف هک  تسا  هدرک  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  ریـصب  وبا  و _ 
دجـسم نآ  رد  هشیمه  مئاق  موش ! تیادـف  متفگ : .يرآ  دومرف : تساجنآ ؟ شلزنم  متفگ  دـیوگ : یم  ریـصب  وبا  تسا ، هدـیزگ  تماقا 

(27  )) ...يرآ دومرف : تسا ؟
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زا سپ  ترـضح  نآ  دالوا  شدارم  اسب  هچ  و  درادـن ، روهظ  زا  شیپ  مالـسلا ) هیلع  ) ماما يارب  دـنزرف  دوجو  رب  تلالد  زین  تیاور  نیا 
.دوشیم هدافتسا  هنوگ  نیا  درک ، میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  تایاور  رثکا  رد  مالک  قایس  زا  هک  روطنامه  دشاب ، روهظ 

هراشا ياهریزج  ناکم و  هب  نآ  رد  هک  تسا ، هدرک  لقن  لضاف  نب  یلع  زا  راونألا  راحب  رد  هللا ) همحر  ) یـسلجم موحرم  یتیاور   _ 2
نیا ((، 28 )) دنراد تموکح  دوخ  يارب  هداد و  لیکـشت  یمالـسا  هنومن  هعماج  يو  رظن  ریز  ترـضح ، نآ  نادـنزرف  لسن و  هک  هدـش 

.تسین نکمم  مدرم  مومع  يارب  یسرتسد  و  دورب ، اجنآ  هب  دناوتیمن  سک  ره  و  تسا ، مولعمان  ناکم 

رد یگدنز  زین  نآ  همزال  دراد و  ینادنزرف  هجیتن  رد  هدرک و  جاودزا  ترضح  نآ  هک  دنک  تابثا  دناوتیمن  زین  تیاور  نیا  هب  کّسمت 
موـحرم دزن  رد  ياـهظحالم  لـباق  راـبتعا  تـیاور  نـیا  هـک  دـیآیم  تـسد  هـب  تـیاور  ناـیب  عوـن  زا  ـالوا : اریز  تـسا ، ّصاـخ  ناـکم 

: دیوگیم اریز  تسا ، هتشادن  ( هللا همحر  ) یسلجم

((. 29 «)) مروآیم ادج  لقتسم و  روط  هب  ار  نآ  متفاین  ربتعم  ياهباتک  رد  ار  ثیدح  نیا  نوچ  »

یّتح تسین ، دانتـسا  لباق  نآ ، تاور  زا  ياهّدـع  ندوب  لوهجم  زین  ساسایب و  نانخـس  ناوارف و  تاضقانت  دوجو  اب  ناتـساد  نیا  ًاـیناث 
.درادـن تیعقاو  تسین و  شیب  ياهناسفا  ءارـضخ  هریزج  دـندقتعم  دـناهداد ، ماجنا  هک  ياهدرتسگ  ياهیـسررب  اب  نیقّقحم  زا  یـضعب 

(( 30 ))

(( 31 )) .تسا یّلیخت  ناتساد  نیا  دنیوگیم : ینارهت  گرزباقآ  نوچمه  یخرب  و 

 . هدلو نم  هّمئألاو  هدهع  هالو  یلع  ّلص  ّمهّللا  : » دومرف هک  .تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  سوواط  نبا  هک  یتیاور   _ 3

(( 32 )) هدعب نم  هّمئألاو  هدهع  هالو  یلع  ّلص  ّمهّللا   » هدش لقن  زین  هنوگنیا  قوف  تیاور  دیوگیم : سوواط  نبا 
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.تسا دنزرف  ياراد  ترضح  نآ  هک  دنک  تابثا  دناوتیمن  زین  تیاور  نیا 

لمجم تیاور  نیاربانب  وا ، زا  سپ  ناماما  ای  تسا ، ترـضح  نآ  زا  دـعب  نادـنزرف  دوصقم  تسین  مولعم  لقن  هنوگ  ود  دوجو  اـب  اریز 
.نآ زا  شیپ  هن  تسا  ترضح  روهظ  زا  سپ  هب  رظان  تیاور  ود  نیا  هوالع  تسا ،

نآ زا  یضعب  هک  ترضح  نآ  نتشاد  هداوناخ  هاگتماقا و  هراب  رد  تیاور  تفه  لقن  زا  سپ  هئیـضملا  سومـشلا  باتک  بحاص  ه __
هاگتماقا هداوناخ و  مالـسلا ) هیلع  ) تّجح ترـضح  هک  دوش  یم  مولعم  تاـیاور  نیا  عومجم  زا   » .دریگیم هجیتن  نینچ  میاـهدروآ ، ار 

(( 33 )) مینادیمن ار  نآ  تاّیئزج  هک  دنچ  ره  دراد ،

هادهلا تابثا  رد  نآ  هب  بیرق  یناتساد  و  هللا ) همحر  ) یسلجم همالع  موحرم  زا  لقن  هب  ءارضخ  هریزج  ناتساد  هک  دنکیم  هفاضا  سپس 
اههریزج نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) ماما نادنزرف  زا  کی  ره  تسا و  رتشیب  ناش  دادعت  ایند  مدرم  مامت  زا  هریزج  نآ  نایعیش  هک  دیق  نیا  اب 
يدّدعتم نادنزرف  رسمه و  ترضح  نآ  تسا  نکمم  ناشیا  كرابم  ینالوط و  رمع  هب  هجوت  اب  : » تسا هدروآ  نینچ  دنراد ، یتموکح 

 . دنا هدنز  یخرب  هدرم و  یضعب  هک  دشاب  هتشاد 

(( 34 )) تسین نکمم  یگداس  هب  اهنآ  شرامش  هک  تشاد  دهاوخ  يدایز  ناگداون  نادنزرف و  ترضح  نآ  نیاربانب ،

: تسا يرورض  هتکن  دنچ  هب  هّجوت  روکذم  باتک  بلاطم  رد  ّتقد  تیانع و  اب 

الّوا :

یخرب هک  ارچ  درک ، دانتسا  هاگتماقا  نتشاد  نادنزرف و  دوجو  هجیتن  رد  ترضح و  نآ  جاودزا  تابثا  رد  تیاور  تفه  نآ  هب  ناوتیمن 
(( 35 )) .دش هراشا  اهنآ  هب  البق  هک  تسا  یتایاور  نامه  تایاور  نآ  زا 

وا ناکم  زا  عالطا  مدع  یصخش و  يافخ  اب  رگید  یضعب  .تسین و  ترـضح  نآ  يارب  دنزرف  رـسمه و  دوجو  يایوگ  رگید  یخرب  و 
.درادن يراگزاس 
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ًایناث :

دوخ ّتیوه  صیخـشت  ددـص  رد  نادـنزرف  تسا  نکمم  اریز  دراد ، تاـفانم  تبیغ  هفـسلف  اـب  ترـضح  نآ  رامـشیب  نادـنزرف  دوـجو 
(( 36 )) .دنشاب دوخ  بسن  بسح و  نتسناد  ناهاوخ  و  دنیآرب ،

ًاثلاث :

اب .دـشاب  رتشیب  ایند  مدرم  مامت  زا  ناشدادـعت  (( 37 ()) هادـهلا تابثإ  باتک  زا  يو  لقن  رباـنب   ) هریزج نآ  نایعیـش  تسا  نکمم  روطچ 
هزورما و  تسا ، هتخادنین  ملق  زا  ار  يزیچ  یکاخ  هرک  نیا  طاقن  ییاسانش  رد  زورما  يایفارغج  يرادرب و  هشقن  هتفرـشیپ ي  ملع  هکنیا 
راکشآ یـسیطانغم ) صاوخ   ) شرارـسا هدش و  هتخانـش  الماک  (( 38 ،)) ادومرب ثلثم  یّتح  دـشاب ، هتخانـشان  هک  درادـن  دوجو  ییاـج 

دنچ یتـّیعمج  هک  تسین  لوـقعم  نیارباـنب  .دـناهدرک  هئارا  يدّدـعتم  ياهـشرازگ  دـنا و  هتفر  ناـکم  نآ  هـب  يداـیز  دادـعت  هتـشگ و 
(( 39 )) .دشاب هتشادن  یعالطا  هنوگچیه  اهنآ  زا  مه  یسک  دننک و  یگدنز  یناکم  رد  ناهج  یلعف  ّتیعمج  زا  شیب  يدرایلیم 

ترـضح نآ  يارب  یّـصاخ  تماقا  ناکم  نادـنزرف و  هجیتن  رد  جاودزا و  تابثا  رب  عطاق  یلیلد  دـناوتیمن  بلاطم  هنوگنیا  تهج  ره  هب 
.دشاب

ابأ  » ینعی ترضح  نآ  روهشم  هینک  هب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  نتـشاد  دنزرف  جاودزا و  تابثا  يارب  تسا  نکمم  یخرب  ي __
ترضح نآ  يارب  حلاص  مانب  يدنزرف  دوجو  رب  تلالد  نیا  .تسا و  حلاص  ردپ  يانعم  هب  هینک  نیا  دنیوگب  و  دننک ، لالدتسا  حلاص »

.دراد

: اریز تسین  یتسرد  نخس  زین  نیا 

الّوا :

هدشن لقن  ياهینک  نینچ  ربتعم ، ياهباتک  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  يارب  هدـش  لقن  ياههینک  نایم  رد  صّحفت  وجتـسج و  اب 
و (( 40 )) تّـالجم زا  یـضعب  رد  و  تسا ، هدـش  فورعم  مدرم ، ناـیم  رد  لامعتـسا  ترثک  رثا  رب  هینک  نیا  دـسریم  رظن  هب  هکلب  تسا ،
دنـس و رکذ  نودـب  یتالامتحا  اب  یناسحتـسا ، یقوذ و  ياه  هبنج  رتشیب  تسا ، هدـش  هتفگ  یبلاطم  لاؤس  نیا  زا  خـساپ  رد  هک  اهباتک 

ِدَْعب منِم  ِروـُبَّزلا  ِیف  اَْـنبَتَک  ْدََـقلَو   ) هفیرـش هیآ  زا  تسا  نکمم  هینک  نیا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  ـالثم : تسا ، هدـش  هتفرگ  رظن  رد  لـیلد 
(( 42 )) .دشاب هدش  هتفرگ  (( 41 ()) َنوُِحل __ َّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرالا  َّنَأ  ِرْکِّذلا 
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؟ اهیبوخ اهیکین و  مامت  ردپ  ینعی  حلاص  ابأ  میئوگب  ترضح  نآ  هب  ام  هک  دراد  یعنام  هچ  دنیوگیم : ای  و 

.تسا هتفر  راکب  حلاص  حلاص و  ابأ  هژاو  اهنآ  رد  هک  یثیداحا  هب  دننک  لالدتسا  یخرب  تسا  نکممو 

ثیداحا و نآ  هب  عوجر  اـب  هکیلاـح  رد  تسا ،، هدرک  لـقن  راونـألا  راـحب  رد  یناتـساد  هطبار  نیا  رد  زین  هللا ) همحر  ) یـسلجم موحرم 
ییامنهار تیادـه و  ار  هدـشمگ  صاخـشا  ات  دراد  تیرومأم  هک  تسا  یّنج  مان  حـلاص  ابأ  اـی  حـلاص  ددرگیم ، مولعم  اـهنآ  رد  ّتقد 

.دنک

ای حلاص ! ای  نزب  ادص  يدرک  مگ  ار  هار  هاگره  دومرف : ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  : » تسا هدمآ  نینچ  هیقفلا  هرـضحی  نم ال  باتک  رد 
((. 43 !«)) دنک تمحر  ار  امش  دنوادخ  دیهد ، ناشن  ام  هب  ار  هار  حلاص  ابأ  ای  وگب :

شردپ زا  ار  ياهیضق   » دناهدید ار  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  هک  یصاخشا  ياهناتـساد  تایاکح و  رد  هللا ) همحر  ) یـسلجم موحرم  اّما 
رد هک  دنکیم  لقن  دوب  هدش  فّرشم  ّجح  هب  هدایپ  ياپ  اب  هبترم  لهچ  هک  يدابآرتسا  قاحسا  ریما  مانب  یـصخش  زا  زین  وا  دنکیم و  لقن 

ار ام  حـلاص  ابأ  ای  حـلاص  اـی  دز  ادـص  سپـس  دوب ، هدـنام  یبآـیب  شطع و  تلاـح  اـب  ّریحتم  درک و  مگ  ار  هلفاـق  شیاهرفـس  زا  یکی 
زا سپ  دیوگیم : يو  دناسر ، شاهلفاق  هب  درک و  ییامنهار  ار  وا  دمآ و  هک  دـید  رود  زا  ار  ياهراوس  صخـش  هاگان  امرفب ، ییامنهار 

(( 44 «)) .تسا هدوب  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترضح  وا  هک  مدش  هجوتم  نم  هّیضق  نآ 

رظن دروم  صخش  هک  تسین  مولعم  اریز  تسین ، شیب  یناتساد  ًافرص  و  درادن ، یلالدتـسا  یملع و  شزرا  هیـضق  نیا  هک  تسا  نشور 
.دشاب هدید  ار  ( مالسلا هیلع  ) ماما ًاعقاو 
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ًایناث :

هدـمآ زین  نآ  ریغ  بحاص و  ياـنعم  هب  هکلب  تسین ، ردـپ  ياـنعم  هب  اـهنت  هک  برع  تغل  رد  بأ »  » هملک فلتخم  یناـعم  هب  هّجوت  اـب 
«، میتما نیا  ناردپ  یلع  نم و  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  یتیاور  رد  نینچمه  و  ((، 45 )) تسا

حلاص دارفا  هک  یسک  ینعی  حلاص  ابأ  هکلب  تسین ، حلاص  مان  هب  يدنزرف  ِردپ  يانعم  هینک  نیا  زا  دوصقم  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم 
.دراد رایتخا  رد  هتسیاش  و 

اهنت وا  ینعی  تسا ، هعماج  حالـصا  يرجم  ردـپ و  ( مالـسلا هیلع  ) نامز ماما  هک  دـشاب  تهج  نیدـب  حـلاص  اـبا  هینک  تسا  نکمم  زینو 
.دومن دهاوخ  حالصا  ار  يرشب  هعماج  ادخ  نذا  هب  هک  تسا  یسک 

هدافتـسا ترـضح  نآ  يارب  دـنزرف  نتـشاد  جاودزا و  رب  هینک  نیا  زا  ناوتیمن  دّدـعتم ، تالامتحا  قوف و  بلاطم  هب  تیانع  اب  نیارباـنب 
.درک

یقاب نآ  هب  لالدتـساو  هدافتـسا  يارب  ییاج  و  دوش ، یم  شودـخم  تسا  تایاور  هک  ترـضح  نآ  جاودزا  هب  نیلئاق  مّود  لـیلد  سپ 
.مینک کّسمت  تایاور  نآ  هب  میناوتیمن  اذل  دنام ، یمن 

لباق مکحم و  لیلد  دوب ، هدش  لالدتسا  نآ  ندوب  ّتنس  و  جاودزا ، یعرش  بابحتـسا  هب  ترـضح  نآ  جاودزا  يارب  هک  لّوأ  لیلد  اّما 
دیاب هک  ارچ  دوشب ، یعطق  تواضق  ات  تسا  دوز  و  هدیـسرن ، زونه  جاتنتـسا  نامز  هچ  رگا  تسا ، دوجوم  یـضتقم  نوچ  تسا ، یلوبق 

.دش نئمطم  زین  جاودزا  زا  رتمهم  يرما  دوجو  ای  عنام و  ندوبن  زا  درک و  یسررب  زین  ار  لباقم  هاگدید 

؟ دراد يراگزاس  تبیغ  هفسلف  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما جاودزا  ایآ 

مّود : هیرظن  _ 

.تسا هدرکن  جاودزا  ترضح  نآ  ًاساسا  هک  دندقتعم  یخرب 
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: هک تسا  نیا  نانآ  لیلد  اهنت  و 

دوشیم ثعاب  رما  نیا  و  تسا ، دنزرف  رسمه و  نتشاد  جاودزا  همزال  اریز  درادن ، يراگزاس  تبیغ  هفسلف  اب  مالسلا ) هیلع  ) ماما جاودزا 
.دوش شاف  شرارسا  هدش و  هتخانش  ترضح  هک 

هتخانش ندرک  جاودزا  اب  هک  یلاح  رد  ندوب ، یئرمان  هن  ندوب  سانـشان  ینعی  تسا ، صخـش  يافخ  يانعم  هب  تبیغ  رگید  يوس  زا  و 
.دشابیم شرسمه  طسوت  يو  ییاسانش  ندش  هتخانش  ّلقا  دح  و  دوشیم ،

ترـضح نآ  هرابرد  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  تسا ، ندـش  هتـشک  زا  فوخ  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  هچنآ  رب  اـنب  تبیغ  هفـسلف  اـّما 
.دـسرتیم دومرف : هچ ؟ يارب  دیـسرپ : یـصخش  دـنک ، مایق  هک  نیا  زا  لبق  تسا  یتبیغ  مالـسلا )) هیلع  ) يدـهم  ) مالغ يارب  : » دـیامرفیم

(( 46 «)) .درک هراشا  شمکش  هب  شکرابم  تسد  اب  سپس 

لقن مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماما  زا  نینچمه  و  تسا ، ترضح  نآ  ندش  هتشک  لامتحا  تکرح  نیا  زا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  دوصقم 
، تسه وا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم زا  هک  یتّنـس  ...دراد و  دوجو  هتـشذگ  ناربمایپ  زا  ییاهتّنـس  اـم  مئاـق  رد  : » دومرف هک  تسا  هدـش 

(( 47 «)) .تسا تبیغ  فوخ و 

هدوب ناما  رد  نانمشد  ّرـش  زا  و  دسرن ، وا  هب  يدنزگ  همدص و  هکنیا  ات  تسا  مدرم  زا  ندوب  ناهنپ  يرود و  تبیغ ، یهفـسلف  نیاربانب ،
.دراد تافانم  هفسلف  رما و  نیا  اب  جاودزا  و  تسین ، اور  ترضح  نآ  رب  دشاب ، نآ  فالخ  هک  يزیچ  ره  و 

دنزگ زا  ناج  ظفح  یتسیز و  ناهنپ  رارسا و  ظفح  و  ّمهم ، هدیدنسپ و  بحتسم و  تسا  يرما  ندرک  جاودزا  تفگ : ناوتیم  هجیتن  رد 
.دنیزگیمرب ار  مها  لقع  ّمها ، ّمهم و  نیب  دوش  رئاد  يرما  هاگ  ره  و  رتمهم ، ّمها و  تسا  يرما  نانمشد 
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دناوتیم جاودزا و  يارب  تسا  یعنام  تبیغ  هفسلف  اذل  جاودزا ، تحلصم  زا  تسا  رتشیب  تبیغ  هفسلف  ّمها و  تحلصم  رگید  ترابع  هب 
ّتنـس زا  ضارعا  ناونع  هب  دـناوتیمن  ترـضح  نآ  ندرکن  جاودزا  دراد ، عنام  جاودزا  هک  لاح  و  دـنک ، يریگولج  جاودزا  ّتیلعف  زا 

.تسا هدرک  رایتخا  ار  ّمها  رما  هکلب  هدرکن ، ضارعا  يو  هک  نوچ  دوش ، یقّلت 

یسررب : دقن و  _ 

زا عنام  ندـش  هتـشک  زا  ترـضح  نآ  فوخ  یتسیز و  ناهنپ  دـنیوگب : باوج  ماـقم  رد  یخرب  تسا  نکمم  قوف  لـیلد  هب  تیاـنع  اـب 
: دننام دنوشیم ، هتخانش  تبیغ  یهفسلف  ناونع  هب  هک  دنراد  دوجو  زین  يرگید  دراوم  تایاور  رد  اریز  دشاب ، دناوت  یمن  جاودزا 

فلا )

تیب لها  ام  مئاق  : » تسا هدومرف  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  بلطم  نیا  هرابرد  دنتسه ، رفاک  دارفا  بلـص  رد  هک  ینانمؤم  ندمآ  ایند  هب 
هک یماگنه  و  درک ، دهاوخن  روهظ  دنوشن  جراخ  دـناهدش ، هداهن  تعیدو  هب  دوخ  ناردـپ  بالـصا  رد  نانمؤم )  ) هک یناسک  مامت  ات 

(( 48 «)) .دشکیم ار  اهنآ  هدش و  زوریپ  ادخ  نانمشد  رب  ترضح  نآ  دندش  جراخ  همه 

ب )

یتبیغ مالـسلا ) ) هیلع  ) يدهم ماما   ) رما نیا  بحاص  يارب  : » دومرف رفعج  نب  یلع  شردارب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  یهلا : ناحتما 
ناحتما ار  شقلخ  نآ  اب  هک  تسا  دنوادخ  فرط  زا  یتخـس  تنحم و  تبیغ  نیا  دندرگیمرب ، يو  هب  نیدـقتعم  زا  ياهّدـع  هک  تسا ،

(( 49 «)) .دنکیم

ج )

نآ زا  يزیرگ  هک  دراد  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  : » تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  یهلا : رارـسا  زا  يّرس 
وا تبیغ  تمکح  سپ  دیـسرپ : يوار  .میرادـن  ار  شندرک  وگزاب  هزاـجا  اـم  هک  يرما  لـیلد  هب  دومرف : ارچ ؟ دیـسرپ : يوار  ...تسین 

نامه دـش ، دـهاوخ  فشک  شروهظ  زا  سپ  هک  تسا  هدوب  دـنوادخ  رگید  ياـهتّجح  تبیغ  رد  هک  یتمکح  ناـمه  دومرف : تسیچ ؟
: دومرف ماما  سپس  دشن ، فشک  اهنآ  ییادج  ماگنه  ات  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یبن رـضخ  ياهراک  هفـسلف  هک  روط 

(( 50 «)) .تسادخ ياهبیغ  زا  یبیغ  یهلا و  رارسا  زا  دنوادخ و  روما  زا  رما  نیا  لضف ! رسپ  يا 

5203 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1838 

http://www.ghaemiyeh.com


زا فوخ  رد  طقف  ار  تبیغ  هفسلف  ناوتیمن  تسا ، هدش  هدرمش  تبیغ  هفـسلف  ناونع  هب  هک  يرگید  دراوم  و  روکذم ، دراوم  هب  هّجوت  اب 
میریذپب رگا  : » دسیونیم هطبار  نیا  رد  ردص  دّمحم  دّیس  دیهش  دشاب ، هتـشاد  تافانم  ترـضح  نآ  جاودزا  اب  هک  تسناد  ندش  هتـشک 

هکنیا اب  هدش و  یفخم  اههدید  زا  وا  كرابم  مسج  هک  انعم  نیدـب  تسا  يو  صخـش  ندـش  یفخم  يانعم  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  هک 
نامز ات  هدرکن و  جاودزا  ترـضح  نآ  تفگ  دیاب  تروص  نیا  رد  دـننیبیمن ، ار  وا  اهنآ  اما  دـنیبیم  ار  اهنآ  هدوب و  ّتیعمج  هوبنا  نایم 

.دوب دهاوخ  دّرجم  روهظ 

زیاج يو  رب  دـنک  هجاوم  رطخ  اب  ار  ترـضح  نآ  دـشاب و  ّداضت  رد  تبیغ  اب  هک  يزیچ  ره  اریز  درادـن  مه  يدـعب  چـیه  هلأسم  نیا  و 
.ددرگیم ترضح  نآ  رما  ندش  فشک  ثعاب  جاودزا  هک  ارچ  تسین ،

دیاب هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  ددرگ ، رارق  مدرم  دید  ضرعم  رد  هدش و  رهاظ  ترـضح  نآ  دیاب  ًاموزل  جاودزا  يارب  نآ  رب  هوالع 
.دنک بانتجا  نآ  زا 

یلطاب ضرف  هکلب  تسا  دیعب  رایسب  نآ  ضرف  یلو  تسا  نکمم  القع  هچ  رگا  دوش ، راکشآ  دوخ  رـسمه  يارب  طقف  هک  ضرف  نیا  و 
چیه و  دـنکن ، یفخم  وا  زا  ار  دوـخ  یعقاو  ّتیوـه  ( مالـسلا هیلع  ) ماـما هک  يروـط  هب  ّصاـخ  تایـصوصخ  اـب  ینز  نینچ  اریز  تـسا ،

رد مییوگب  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دوشیمن ، تفای  ملاع  نانز  نیب  ینز  نینچ  دـشابن ، مالـسلا ) هیلع  ) ماما هّجوتم  وا  یهیحاـن  زا  مه  يرطخ 
دراد دوجو  ینز  نینچ  يرصع  ره 

مدرم نیب  رد  سانـشان  تروص  هب  وا  هک  انعم  نیدب  مینادـب  ترـضح  نآ  ناونع  یگدیـشوپ  ندوب و  ناهنپ  يانعم  هب  ار  تبیغ  رگا  اّما 
سانـشان تروص  هب  جاودزا  اریز  تساهراک ، نیرتناـسآ  زا  درادـن و  جاودزا  اـب  یکاکطـصا  چـیه  تروص  نیا  رد  دـنکیم ، یگدـنز 

رد يریپ  هدـهاشم  مدـع  ّتلع  هب  رگا  و  دـش ، دـهاوخن  هاگآ  وا  یعقاو  تیوه  رب  دوخ  رمع  لوط  رد  زین  يو  رـسمه  هتفرگ و  تروص 
ار دوخ  یگدنز  زا  يدیدج  ِرود  رگید ، يرهـش  رد  ای  هداد و  قالط  ار  وا  ترـضح  درب ، ینامگ  يو  تیوه  هب  ترـضح  نآ  یهرهچ 

 . دنکیم جاودزا  هرابود  هدرک و  زاغآ 
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رما نیا  میئوگب  دراد  ناکما  تسا ، نکمم  تبیغ  رصع  رد  ترـضح  نآ  جاودزا  هک  دش  تباث  هک  لاح  : » دیوگیم ردص  دیهـش  سپس 
ات موصعم  هک  میدش  دقتعم  رگا  ًاصوصخ  تسا ، رتراوازس  یمالسا  ّتنـس  زا  ّتیعبت  هب  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم نوچ  تسا ، هتفای  قّقحت 

.دنک یم  كرت  ار  تاهورکم  هدرک و  لمع  تاّبحتسم  هب  تسا  نکمم  هک  ییاج 

((. 51 «)) تسا یفاکنآ  هب  داقتعا  رد  تسا  نکمم  تبیغ  رصع  رد  يو  جاودزا  هک  نیا  هب  مازتلا  نیاربانب 

لباق یتاکن  ردـص  دّـمحم  دّیـس  دیهـش  مالک  و  روکذـم ، باوج  ترـضح و  نآ  ندرکن  جاودزا  هب  نیلئاق  لیلد  رد  ّتقد  تیانع و  اب 
: هلمج زا  .تسا  لّمأت 

رگیدـکی ضرع  رد  دـش ، هراـشا  نآ  یهنومن  دـنچ  هب  هک  تسا  هدافتـسا  لـباق  تاـیاور  زا  تبیغ  یهفـسلف  ناونع  هب  هک  يدراوم   . 1
رد اهنیا  هکلب  .تسین  نآ  رد  ندـش  هتـشک  زا  سرت  فوخ و  یهلأسم  رگید  دـشاب ، ناـحتما  يارب  تبیغ  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  دنتـسین ،

تبیغ هک  نیا  نیع  رد  نوچ  .دش  مالـسلا ) هیلع  ) ماما جاودزا  هب  لئاق  تبیغ  هفـسلف  رگید  دراوم  نایب  اب  ناوتیمن  اذل  دنرگیدکی ، لوط 
داعبتـسا ياج  مه  نیا  هک  دـشابیم ، زین  ترـضح  نآ  هب  نیدـقتعم  ناگدـنب و  ندرک  ناـحتما  يارب  تسا ، ندـش  هتـشک  زا  سرت  يارب 

.تسا يراج  زین  رگید  دراوم  مامت  رد  ندش  هتشک  زا  سرت  هّیضرف  رگید  ترابع  هب  درادن ،

وا صخش  مسج و   ) ییادیپان و  دنسانشیمن ) یلو  دننیبیم  ار  وا  مدرم   ) یسانشان تروص  ود  هب  تبیغ  يانعم  رد  ردص  دیهش  نخـس   . 2
ییاهنت و هب  یسانشان  هب  میناوتیمن  نوچ  تسین ، يریگارف  عماج و  نخس  یـسانشان ، رب  ار  جاودزا  یهلأسم  ندرک  انب  و  دوشیمن ) هدید 

نیا هک  روطنامه  ادیپان ، یهاگ  دشاب و  سانشان  یهاگ  ترضح  نآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  مینک ، ادیپ  عطق  ترضح  نآ  ییادیپان  هب  ای 
(( 52 )) .تسا هدافتسا  لباق  زین  تایاور  زا  تشادرب 

5205 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1840 

http://www.ghaemiyeh.com


رودص درادن ، دوجو  ملاع  رد  دشاب  ترـضح  نآ  وفک  مه  حالطـصا  هب  یگتـسیاش و  تقایل و  هک  ینز  تسا  دقتعم  ردص  دیهـش   . 3
هتشاد دوجو  ياهرود  ره  رد  الاب  يونعم  یقالخا و  لئاضف  اب  هتسیاب  هتسیاش و  نانز  هک  ارچ  تسا ، بجعت  ياج  ناشیا  زا  نخـس  نیا 

هدرمـش نارگید  يوـگلا  مـیرک  نآرق  رد  هـک  نوـعرف  رـسمه  هیــسآ  و  مالــسلا ) اـهیلع  ) مـیرم ترــضح  نوـچمه  یناـنز  تـسه ، و 
يوس زا  و  دنتسه ، دناهدوب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رـسمه  هجیدخ  ترـضح  دننام  ای  و  (( 53 )) دناهدش

نز نانآ  رفن  هاجنپ  هک  تسا  هدمآ  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  ّصاخ  نارای  باحصا و  تایـصوصخ  نأش و  رد  هدراو  تایاور  رد  رگید 
(( 54 )) .دنشابیم

نآ يرـسمه  تقایل  دنتـسه ، رارـسا  زا  یلیخ  مرحم  و  دـنراد ، ار  صاخ  باحـصا  هرمز  رد  ندـش  عقاو  تقاـیل  هک  ناـنز  هنوگنیا  اـیآ 
؟ دنیزگرب يرسمه  هب  ار  ینز  نانآ  نایم  زا  مالسلا ) هیلع  ) ماما هک  دراد  یعنام  هچ  دنرادن ؟ ار  ترضح 

نکمم ریغ  ار  نآ  هک  ردـص  دیهـش  فـالخرب  دـشاب  نکمم  يرما  ییادـیپان  تروـص  هب  ترـضح  نآ  جاودزا  هک  دـسریم  رظن  هب   . 4
بئاغ ّصاوخ  ناهارمه و  يارب  هک  روطنامه  رگید  يوس  زا  و  تسین ، مالسلا ) هیلع  ) ماما يارب  یگشیمه  يرما  ییادیپان  اریز  دنادیم ،

.دشابن بئاغ  دناوتیم  زین  دوخ  رسمه  يارب  (( 55 )) تسین

هک تسا ، تبیغ  یهفـسلف  ناشلیلد  اهنت  تسا ، هدرکن  جاودزا  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  دنیوگ  یم  هک  یناسک  يریگ : هجیتن  _ 
.تسا ماما  ّرس  ءاشفا  ندش و  هتشک  زا  سرت  مهنآ 

ترضح نآ  جاودزا  عنام  دناوتیمن  رما  نیا  ضرع ، رد  هن  دندوبرگیدکی  لوط  رد  هک  تبیغ  یهفسلف  رد  رگید  دراوم  هب  هّجوت  اب  یلو 
عماج و یفاک و  یتاعالطا  هب  زاین  عناملا  مدع  تابثا  نوچ  .تسا  هدش  هتخادرپ  عنام  تابثا  مدـع  هب  طقف  ثحب  نیا  رد  هچرگ  دـشاب ،

.تسین ام  ناوت  ّدح  رد  زین  نیا  و  دراد ، ترضح  نآ  یصخش  یگدنز  رب  لماک  یهطاحا 
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اب هچرگ  نیاربانب ، میـسریم ، هجیتن  هب  رهاوظ  كرادـم و  ساسارب  و  میراد ، لیلد  هب  زاـین  یملع  یقیقحت و  ثحاـبم  رد  رگید  يوس  زا 
هک روطنامه  مینک ، مکح  نآ  هب  نیقی  عطق و  اـب  میناوتیمن  یلو  تسا ، نکمم  يرما  ترـضح  نآ  جاودزا  كرادـم ، هنوگ  نیا  دوجو 

.مینک ادیپ  عطق  جاودزا  مدع  هب  میناوتیمن 

؟ تسین رتهب  توکس  ایآ 

: مّوس هّیرظن  _ 

هملک تـالاؤس  عوـن  نیا  باوـج  رد  و  درک ، فـّقوت  دـیاب  ًاـتیاهن  تـخادرپ و  ثحاـبم  هنوـگنیا  هـب  دـیابن  دـنیوگ  یم  رگید  یهورگ   
رد اریز  تسین ، ام  تاداقتعا  ءزج  ترضح  جاودزا  مدع  ای  جاودزا  لصا  هک  ارچ  دننک ، یم  يراج  نابز  رب  ار  مینادیمن »  » و منادیمن » »
زا تاعوضوم  عون  نیا  تسا ، هدرکن  ای  هدرک  جاودزا  هک  یناـمز  ماـما  هب  میوش  دـقتعم  دـیاب  هک  تسا  هدـماین  اـم  يداـقتعا  ثحاـبم 
رد زین  مالـسلا ) هیلع  ) يرکـسع ماما  یّتح  تسا ، هتخادرپن  نآ  هب  مه  یـسک  هدـماین و  تایاور  رد  الومعم  هک  تسا  یـصخش  لـئاسم 

.تسا هدومرفن  يزیچ  شدنزرف  جاودزا  اب  هطبار 

تقاـیل قیفوت  هک  یناـسک  یّتح  و  تسا ، یلئاـسم  نینچ  نتـشادن  دوجو  زا  یکاـح  يربـک  يرغـص و  تبیغ  خـیرات  هب  یلاـمجا  هاـگن 
لیلد هب  ًاـبلاغ  و  تسا ، هدـشن  رداـص  اـهنآ  زا  ترـضح  نآ  جاودزا  هراـبرد  یلاؤس  هنوـگچیه  دـناهتفای ، ار  ترـضح  نآ  اـب  تاـقالم 
لاؤس ًاساسا  هچرگ  دـناهدوب ، لفاغ  تالاؤس  هنوگ  نیا  زا  یملع  لئاسم  ندیـسرپ  ای  يونعم و  يّدام و  ياهزاین  اـی  ناوارف  تالکـشم 

یموزل یلو  میتسه  انـشآ  يدایز  ناتـسود  صاخـشا و  اب  اهلاس  هک  دـیآیم  شیپ  تاقوا  یلیخ  هک  ارچ  تسا  یعیبط  جاودزا  زا  ندرکن 
؟ دیراد دنزرف  ایآ  تسا ؟ یسک  هچ  رتخد  دیراد  رگا  دیراد ؟ رسمه  ایآ  مییوگب  الثم  مینک ، لاؤس  وا  یصخش  یگدنز  زا  هک  مینیبیمن 

يریثات چیه  زین  ام  یگدـنز  رد  لئاسم  نیا  میوش و  علّطم  روما  هنوگ  نیا  زا  هک  درادـن  یموزل  ًاساسا  اذـل  ...و  تسیچ ؟ اهنآ  ّتیـسنج 
.میریگیمن رارق  هذخاؤم  دروم  نتشادن  عالّطا  لیلد  هب  و  درادن ،
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: یسررب دقن و  _ 

دننام ام  ناماما  یلو  درادن ، ام  یگدنز  رد  يریثأت  نآ  نتـسنادن  ای  نتـسناد  و  دنراد ، یـصخش  هبنج  لئاسم  هنوگنیا  هک  تسا  تسرد 
قبط هک  دنتـسه  مدرم  یعامتجا  ینید و  ناربهر  نایداه و  اهنآ  اریز  میرذـگب ، ناشرانک  زا  تواـفتیب  هک  دـناهدوبن  يداـع  ياـهناسنا 

.دنشاب یم  هابتشا  اطخ و  زا  ّتینوصم  تمصع و  ماقم  ياراد  تایاور ، تایآ و  زا  دّدعتم  صوصن 

تاماهبا هب  دننادب و  زین  یصخش  یگداوناخ و  لئاسم  رد  ار  ماما  نآ  شور  هریس و  دنراد  تسود  ترضح  نآ  نایعیش  ناتسود و  اذل 
هک روطنامه  تسین ، مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما  هب  صتخم  هلأسم  نیا  .دنهدب و  بسانم  یخـساپ  شیوخ  نهذ  یلامتحا  تالاؤس  ای  و 

لـضفلا ّما  اب  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  ارچ  ای  درک ؟ جاودزا  هدـعج  اب  مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ارچ  دنـسرپیم : ياهّدـع  زونه 
نیا زین ا ز  مالسلا ) هیلع  ) رصع ماما  ...و  دنام ؟ یقاب  يدنزرف  اهنآ  زا  ایآ  درک ؟ جاودزا  دوب  شردپ  لتاق  هک  یسک  ینعی  نومأم  رتخد 

دهاوخ مایق  و  تسا ، دوعوم  يدهم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  رد  ّتیـساّسح  و  تسا ، سکعرب  هیـضق  هکلب  تسین ، ینثتـسم  هدعاق 
.تسا رتشیب  ...و  داد ، دهاوخ  لیکشت  ار  یناهج  تموکح  و  درک ،

هب تبیغ  رد  نامه  هک  يو  ییانثتـسا  ّتیعقوم  ّتلع  هب  هچرگ  درادـن ، یعناـم  ماـما  نآ  صخـش  یناگدـنز  زا  ثحب  ساـسا  نیارباـنب ،
.مینک ءافتکا  تامومع  رهاوظ و  ّهلدا و  زا  رادقم  نامه  هب  میراچان  .میرادن و  ینادنچ  عالّطا  ام  دشاب ، ندربرس 

: هتکن کی  يروآ  دای 

.تسا ناونع  نیمه  نوماریپ  روکذم  بلاطم  هک  تسا ، مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  جاودزا  ام  یلـصا  ثحب  هک  تسا  يروآ  دای  هب  مزال 
هک دوب  نیا  رب  یعس  و  میدرک ، يراددوخ  تسا  جاودزا  همزال  هک  ترضح  نآ  رسمه  ياهیگژیو  نادنزرف و  نوماریپ  یثحابم  زا  یلو 

.مییامن زیهرپ  ییوگ  هدایز  زا  و  ءافتکا ، زاین  رادقم  هب 
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: یّلک يریگ  هجیتن 

زا و  تسا ، ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هب  رظان  ًابلاغ  ای  تسین و  اسر  تسا و  شودخم  ای  ترـضح ) نآ  جاودزا  هب  نیلئاق   ) لّوا هّیرظن ي  لیالد 
.تسا تکاس  تبیغ  نامز  رد  يو  جاودزا  نایب 

مّود هّیرظن  لئالد  و 

هفـسلف رگید  دراوم  رکذ  تالامتحا و  اب  دوب  ندش  هتـشک  زا  سرت  ینعی  تبیغ  یهفـسلف  هک  ترـضح ) نآ  ندرکن  جاودزا  هب  نیلئاق  )
هب نیلئاق   ) مّوس یهّیرظن  لیلد  .دنک و  تباث  لماک  روط  هب  ار  دوخ  ياعّدم  تسناوتن  دـنرگیدکی ، لوط  رد  دراوم  نآ  هک  نیا  تبیغ و 

نایعیش قایتشا  یملع و  تاقیقحت  ریس  اب  دوب ، ترضح  نآ  صخـش  لئاسم  زا  عالّطا  مدع  عوضوم و  ندوب  يداقتعا  مدع  هک  فّقوت )
.دوبن راگزاس  دوخ ، ینهذ  تاماهبا  تالاؤس و  يارب  یباوج  ندرک  ادیپ  لئاسم و  نیا  زا  عالّطا  رب 

، تبیغ یهفـسلف  ندوبن  عنام  یلاح و  ره  رد  نآ  كرت  تبوزع و  ندوب  هورکم  جاودزا و  بابحتـسا  رد  تامومع  هب  هّجوت  اب  نیاربانب ،
تبیغ یهفسلف  اب  و  دوش ، ترـضح  نآ  ّرـس  ءاشفا  ثعاب  رما  نیا  هک  تسین  مزال  و  تسا ، هدرک  جاودزا  يو  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم 

.دشاب ترضح  نآ  لادبا  ای  ّصاخ و  نارای  نوچمه  هتخاسدوخ  نمادکاپ و  ینز  دناوتیم  يو  رسمه  هکلب  دشاب ، هتشاد  تافانم 

لمع بحتـسم  رما  هب  دـناوتیم  زین  مئاد ) ریغ   ) ّتقوم جاودزا  اـب  هکلب  دـشاب  نآ  مئاد  عون  زا  جاودزا ، نیا  هک  تسین  مزـال  نینچمه  و 
.دشاب ینالوط  ترضح  نآ  دوخ  رمع  دننام  يو  رسمه  رمع  ًامتح  تسین  مزال  هک  روطنامه  دنک ،

هدرک جاودزا  تسا  نکمم  هکلب  دننکیم ؟ یگدنز  اجک  رد  شنادنزرف  دوش  لاؤس  هک  تسین  مه  دـنزرف  نتـشاد  جاودزا ، همزال  زین  و 
دوش دنزرف  بحاص  دناوتیم  يو  هک  ارچ  تسین ، صقن  ترـضح  نآ  يارب  زین  دنزرف  نتـشادن  و  دـشابن ، مه  دـنزرف  ياراد  یلو  دـشاب 

.دوشن دنزرف  بحاص  دوخ  رایتخا  اب  دناوتیم  نارگید ، ییاسانش  زا  دوخ  ظفح  یهلا و  تیرومأم  ماجنا  لیلد  هب  یلو 
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دهاوش و اب  اذل  مینیبیمن ، جاودزا  يارب  مه  یعنام  یلو  میرادن ، رایتخا  رد  ترضح  نآ  جاودزا  رب  یعطاق  مکحم و  لیلد  هچ  رگا  سپ 
.تسا هدرک  جاودزا  ترضح  نآ  هک  میوش ، دتقعم  میناوتیم  جاودزا  بابحتسا  ّهلدا  تامومع  نئارق و 

.ملعا هّللاو 

 : همانباتک

.1404 توریب /  ءافولا ، هسسؤم  ، راونألا راحب  رقابدمحم ، یسلجم ،  . 1

.77 مود /  چ  نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  بقاثلا ، مجن  نیسح ، ازریم  یسربط ، يرون   . 2

.يریزو داوجدمحم  دیس  مجرتم : ، 80 لّوأ /  چ  باتک ، ءایحا  رشن  هئیضملا ، سومشلا  یلع ، رورپتداعس ،  . 3

.1409 مق /  تیبلا ، لآ  هسسؤم  هعیشلا ، لیاسو  نسحلا ، نب  دّمحم  یلماع ، ّرح   . 4

.توریب یمالسالا  ملاعلا  راد  يدلج ،  10 هیقشمدلا ، هعمللا  لامج ، نب  دّمحم  یلماع ، یکم   . 5

.مالکلا رهاوج  نسح ، دّمحم  یفجن ،  . 6

.یقثولا هورع  مظاکدّمحم ، يدزی ، ییابطابط   . 7

.76 مهدزاود /  چ  نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مالسا ، رد  هعیش  نیسح ، دّمحم  ییابطابط ،  . 8

.قودص تاراشتنا  هبیغلا ، بنیز ، یبأ  نبا  ینامعن ،  . 9

.84 لّوأ /  چ  نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  یسانشدوعوم ، رغصا ، یلع  یناوضر ،  . 10

.مق یضر ، تاراشتنا  عوبسالا ، لامج  سوواط ، نبا  دّیس   . 11

.مق هیملعلا  هبتکم  يدلج ،  3 هادهلا ، تابثا  نسحلا ، نب  دّمحم  یلماع ، ّرح   . 12

دّمحم همجرت  مق  یمالـسا  تاـغیلبت  رتـفد  تاراـشتنا  ءارـضخلا ، هریزجلاو  روهظلا  تاـمالع  یف  هسارد  یـضترم ، رفعج  یلماـع ،  . 13
.يرهپس

.توریب ءاوضالا ، راد  هعیشلا ، فیناصت  یلإ  هعیرذلا  گرزباغآ ، ینارهت ،  . 14

 . لّوأ چ  مق ، نارشان  نانجلا ، حیتافم  سابع ، یمق ،  . 15

.78 لّوأ /  چ  ردص ، رشن  مالسلا ،) هیلع  ) يدهم ترضح  سلاجم  اضردمحم ، یقاب ،  . 16
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.مود چ  یتریصب ، تاراتشنا  هبیغلا ، نسح ، نب  دّمحم  یسوط ،  . 17
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.يدلج یمالسا 2  رشن  نیدلا ، لامک  ّیلع ، نب  دّمحم  قودص ،  . 18

.مود چ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  عیارشلا ، للع  ّیلع  نب  دّمحم  قودص   . 19

.هیروس فراعتلا  راد  يربکلا ، هبیغلا  خیرات  دّمحم ، دّیس  ردص ،  . 20

.مق هیملع  رشن  نآرقلا ، رسفت  دوعسم ، نب  دّمحم  یشایع ،  . 21
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تایاور رد  نامز  ماما  روهظ  مئالع 

تایاور رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  مئالع 

هراشا اه  هناشن  میالع و  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  .تسا  هدش  رکذ  ییاه  هناشن  میالع و  نامزلا  رخآ  هرود ي  يارب  یمالسا  تایاور  رد 
: مینک یم 

: ینماان سرت و  شرتسگ  -1

يدهم :» دومرف زین  و  .ساره » میب و  زا  رپ  ینارود  رد  رگم  دنک  یمن  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  :» دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
« .دشاب ناراکمتس  تسد  رد  هعماج  ياهراک  مامز  هک  دنک  یم  مایق  یماگنه  مالسلا  هیلع 

: يداصتقا ياه  یگدولآ  يروخ و  مارح  -2

بالجنم رد  هداد و  تسد  زا  ار  يداصتقا  ياوقت  اه  هداوناـخ  دـسر ، یم  دوخ  يـالعا  ّدـح  هب  مارح  يداـصتقا  نارحب  ناـمزلارخآ  رد 
رگا ینیبب  هک  یماگنه  دـندرگ «: یم  رو  هطوغ  یـشورف  نارگ  يراوخ و  هوشر  یـشورف ، مک  ابر ، نوچمه  يداـصتقا  ياـه  یگدولآ 

نـیگمغ و رایـسب  دـشاب ،  هدادـن  ماـجنا  رمخ  برـش  يرادرب و  هـالک  یــشورف ، مـک  اـشحف ، نوـمه  یگرزب  هاـنگ   زور  کـی  يدرم 
.دوش یم  نیمات  بلقت  یشورف و  مک  زا  مدرم  یگدنز  هک  ینیب  یم  تسا و  هدش  هابت  شرمع  زور  نآ  ییوگ  هک  دوش  یم  نیگهودنا 
ادـیپ شزرا  اهنآ  رظن  رد  ایند  دـیامن و  یم  لّزنت  نید  شزرا  ماقم و  دـبای ، یم  ماجنا  هوشر  اب  اهراک  دوش ، یم  عیاش  ابر  نامز  نآ  رد 

« .دنک یم 
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: تیاده زا  دجاسم  ندش  یهت  -3

زا یلو  تسابیز ، دابآ و  نامز  نآ  ياهدجـسم  :» دـیامرف یم  نامزلارخآ  رد  دـجاسم  تیعـضو  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
« .تسین يربخ  نآ  رد  داشرا  تیاده و 

: نادنزرف ینید  تیبرت  رد  یشارت  عنام  -4

ياه شیارگ  ینید و  يزومآ  ملع  يارب  یشارت  عنام  نادنزرف و  ینید  تیبرت  هب  نیدلاو  یهجوت  مک  نامزلارخآ ، ياه  هناشن  رگید  زا 
هک ناش  ناملـسم  ناردـپ  زا  هکلب  ناش ، كرـشم  ناردـپ   زا  هن  ناشناردـپ  ! شور  زا  ناـمزلارخآ  نادـنزرف  رب  ياو  :» تس ناـنآ  یهلا 

اهنت دننک و  یم  ناشعنم  دنورب ، ینید  فراعم  يریگارف  یپ  زا  زین  ناشدـنزرف  رگا  دـنهد و  یمن  دای  اهنآ  هب  ار  ینید  ضیارفزا  يزیچ 
نم زا  زین  نانآ  مرازیب و  ناردپ  نیا  زا  نم  .دشاب  زیچان  دنچره  دنـشاب ،  هتـشاد  ایند  لام  زا  یناسآ  دـمآرد  اهنآ  هک  دندونـشخ  نیا  زا 

لصف 62 رابخالا ص 106  عماج  .دنرازیب »

یناسنا فطاوع  يدرس  -5

محرت اهرتکچوک  ناتـسدریز و  هب  اهرتگرزب  راگزور ،  نآ  رد  :» دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر 
« .دهد یم  روهظ  مایق و  نذا  مالسلا ) هیلع  يدهم  ) وا هب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  .دنیامن  یمن  محرت  فیعض  رب  يوق  دننک و  یمن 

يرازآ هیاسمه  يزیرگ و  انشآ  -6

دنویپ هک  یماگنه  :» تسا نوگاـنوگ  ياـه  هویـش  هب  يرازآ  هیاـسمه  يزیرگ و  انـشآ  محر ، عطق  ناـمزلارخآ ،  ياـه  هناـشن  رگید  زا 
دنک و یم  تیذا  رازآ و  شا  هیاسمه  هب  هیاسمه  ...دنراذگب  ّتنم  رگیدکی  رب  نداد  ینامهم  ماعطا و  يارب  دوش و  عطق  يدـنواشیوخ 

« .دنک یم  مارتحا  مارکا و  شنابز  سرت  زا  ار  شا  هیاسمه  هک  ینیب  یم  ار  هیاسمه  .دنک و  یمن  يریگولج  یسک 
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یقالخا داسف  شرتسگ  -7

رد هتفرگ ، راکـشآ  روط  هب  نشور و  زور  رد  ار  ینز  هک  نآ  ات  دوش  یمن  اپرب  تمایق  :» دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
« .دنک یمن  شهوکن  ار  راک  نیا  سک  چیه  دننک و  یم  يدعت  وا  هب  هار  طسو 

»؟ درک دهاوخ  روهظ  تقو  هچ  امش  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  :» مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ  یم  ملسم  نب  دمحم 

افتکا نادرم  هب  نادرم  هک  هاگ  نآ  .دننک  نادرم  هیبش  ار  دوخ  نانز  نانز و  هیبش  ار  دوخ  اهدرم  هک  یماگنه  :» دومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
« .دننک افتکا  نانز  هب  نانز  هدرک و 

یتسرپ نز  -8

مامت نامزلارخآ ) رد  :») تسا نانز  نداد  رارق  هلبق  یتسرپ و  نز  ّدـح  ات  يرـالاس  نز  ناـمزلارخآ ،  هرود ي  ياـه  يراـجنهان  زا  یکی 
ردـپ و یلو  دـنک ،  یم  تعاطا  شرـسمه  زا  درم  .دوب  دـهاوخ  وا  راـنید  مهرد و  شنید  وا و  رـسمه  شا  هلبق  وا و  مکـش  درم ، تّمه 

دهاوخ یمن  وا  هک  ار  هچنآ  دـنک ،  یم  راتفر  شرـسمه  اب  تنوشخ  اب  هک  ینیبب  ار  نز  نامزلارخآ  رد  .دـنک  یم  ینامرفان  ار  شرداـم 
« .دنک یم  جرخ  يو  ررض  هب  ار  شرهوش  لاوما  دهد ،  یم  ماجنا 

یگداوناخ یتریغ  یب  -9

دوخ ياه  هداوناخ  تباجن  تفع و  نایک  زا  عافد  رد  هک  ییاج  ات  دـنوش  یم  تریغ » طحق   » یعون راچد  یناـمزلارخآ ، ناـنز  نادرم و 
هب یتح  دنهد و  یم  رارق  نامرحمان  دید  ضرعم  رد  ار  شیوخ  سومان  دمع ، هب  هاگ  دندرگ و  یم  یلیم  یب  یـسح و  یب  یعون  راچد 

زا.دنک یمن  یضارتعا  دنیب و  یم  ار  یـسنج  تافارحنا  شرـسمه  زا  درم  :» دنهد یم  تیاضر  ناشیا  ياه  یـشورفدوخ  اه و  یتفع  یب 
یمن ضارتـعا  دریگ ، ارف  ار  شدوجو  رـسارس  فارحنا  رگا  .دروخ  یم  دریگ و  یم  دروآ ، یم  تسد  هب  یـشورفدوخ   قیرط  زا  هچنآ 

رب ار  ناـگناگیب  هک  ) .تسا ثوید  يدرف  نینچ  سپ  .دـهد  یمن  شوگ  دوش ،  یم  هتفگ  شقح  رد  دوـش و  یم  ماـجنا  هچنآ  هب  دـنک ،
بصانلا ص 195 مازلا  (. .دنک یم  دراو  دوخ  رسمه 
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دنزرف یمک  يوزرآ  -10

هک 4 نآ  .دنک و  دنزرف  يوزرآ 4  دراد  دنزرف  یسک 5  هک  نآ  ات  دوش  یمن  اپرب  زیخاتسر  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ 
کی يوزرآ  دراد ، دـنزرف  ود  هـک  نآ  دراد و  دـنزرف  يوزرآ 2  دـنزرف  بحاص 3  متـشاد و  دنزرف  شاک 3  دـیوگ  یم  دراد  دـنزرف 

رابخالا ج5 ص 227 سودرف  « .تشادن يدنزرف  شاک  هک  دنک  وزرآ  دراد  دنزرف  هک 1  یسک  .دیامنب و  دنزرف 

ییوج تذل  ییارگ و  توهش  -11

وبدب يراز  نجل  هب  ناشیا  حور  ددرگ و  یم  جارات  توهش  یـشحو  بسا  زات  تخات و  رد  ینامزلارخآ  نادرم  نانز و  تباجن  تفع و 
ناـش توهـش  هب  یگدیـسر  مکـش و  ندرک  ریـس  هب  ناـمزلارخآرد )  ) مدرم مغ  ّمه و  :» ددرگ یم  لیدـبت  یتـسرپ  اوه  یتـفع و  یب  زا 

عورـشم ناشزیارغ  يافطا  هار  ایآ  هکنیا  و  مارح ؟ ای  تسا  لـالح  دـنروخ  یم  هچنآ  هک  دـنهد  یمن  تیمها  رگید  دوش ، یم  هصـالخ 
یفاک ج 8 ص 42 لوصا  عورشمان »؟ ای  تسا 

هب تعرـس  اب  دـنم و  هقالع  اه  توهـش  هب  لخاد ،  اه  هنتف  رد  نانآ  .دـش  دـنهاوخ  امندوخ  هنهرب و  باجح و  یب  ناـمز  نآ  رد  ناـنز  »
نیمات يراکهزب  یشورفدوخ و  هار  زا  نانز  دمآرد  .دننک  یم  جاودزا  نانز  اب  نانز  هک  دید  یهاوخ  .دنروآ  یم  يور  اه  تذل  يوس 

« .دندرگ یم  نادواج  نآ  رد  دراو و  منهج  رد  ناس  نیدب  دنرامش و  یم  لالح  ار  یهلا  ياه  مارح  نانآ  .ددرگ  یم 

یناهگان ياه  گرم  -12

« .دوش رهاظ  دیفس  گرم  هکنیا  ات  ددرگ ، یمن  اپرب  تمایق  :» دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

»؟ تسیچ دیفس  گرم  ادخ ! لوسر  يا  :» دنتفگ
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قئافلا ج 1 ص 141) «) .یناهگان گرم  :» دومرف

راتشک گنج و  -13

ینامعن ص هبیغلا  « .داد دهاوخ  خر  هفقو  یب  یپایپ و  ياهراتشک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  زا  شیپ  :» دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
271

مقتنملا

مقتنملا

.تسا مقتنملا »  ،» مالسلا هیلع  نامز  ماما  باقلا  هلمج  زا 

هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  و 
 : هک تسا 

یحو نم  هب  نم  راگدرورپ  مدـش ،  هدرب  جارعم ) هب  ) نامـسآ يوس  هب  هک  یماـگنه  :» دومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ 
دوخ ماـن  زا  ار  وت  مسا  متخاـس و  ربـمغیپ  مدومن و  راـیتخا  نآ  زا  ار  وت  مدـنکفا و  نیمز  يوـس  هب  يرظن  نم  دـمحم ؛ يا  :" هک دوـمرف 
رهوش هفیلخ و  یّـصو و  ار  وا  مدیزگرب و  نآ  زا  ار  یلع  مدـنکفا و  يرظن  نیمز  رب  هرابود  يدّـمحم ، وت  مدومحم و  نم  هک  متفرگرب 

نسح و همطاـف و  تسا و  یلع  وا  متـسه و  یلعا  ّیلع  نم  سپ  متفرگرب ، دوخ  ياـه  ماـن  زا  یماـن  مه  وا  يارب  مداد و  رارق  وـت  رتـخد 
.مدرک قلخ  امش  رون  زا  ار  نیسح 

زا يا  هدـنب  رگا  دـمحم  يا  ددرگ ، نیبّرقم  زا  نم  هاگـشیپ  رد  تفریذـپ  هکره  اـت  مدرک  هضرع  ناگتـشرف  رب  ار  ناـنآ  تیـالو  هاـگنآ 
هب دشاب  نانآ  تیالو  رکنم  هک  یلاح  رد  یلو  ددرگ ، هدیـسوپ  کشم  دننام  شندب  دوش و  هدنامرد  ات  دنک  متدابع  ردـق  نآ  مناگدـنب 

"؟ ینیبب ار  نانآ  یهاوخ  یم  دمحم  يا  دیشخب ،  مهاوخن  هیاس  مشرع  ریز  رد  داد و  مهاوخن  ياج  متشهب  رد  ار  وا  دیآ ، نم  دزن 
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« .اراگدرورپ يرآ  :» مدرک ضرع 

" .نک دنلب  ار  ترس  :" دومرف ّلج  ّزع و  دنادخ 

دمحم و نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  راونا  هاگان  هب  هک  مدرک  دنلب  ار  مرـس  سپ 
ناـیم رد  هک  ار - نسحلا  نب  یلع و م ح م د  نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نـب  یـسوم 

.مدومن هدهاشم  دوب  هتساخ  اپب  یناشخرد  هراتس ي  دننام  ناشیا -

؟ دننایک اهنیا  اراگدرورپ  مدرک : ضرع 

یم ماقتنا  منانمشد  زا  وا  هلیـسو ي  هب  و  دنک ، مارح  ارم  مارح  لالح و  ارم  لالح  هکنآ  تسا ؛ مئاق  نیا  دنتـسه  ، ناماما  اهنیا  :" دومرف
دـشخب و یم  افـش  نیرفاک  نیملاظ و  زا  ار  وت  ناوریپ  نایعیـش و  لد  هک  تسا  وا  و  تسا ، تحار  هیام ي  نم  يایلوا  يارب  وا  و  مریگ ،
هنتف ي زا  رت  تخـس  ناـنآ  اـب  مدرم  ناـحتما  هنتف و  هـتبلا  دـینازوس ، دـهاوخ  ار  اـهنآ  سپ  دروآ  یم  نوریب  هزاـت  رت و  ار  يّزع  تـال و 

"« .دوب دهاوخ  يرماس  هلاسوگ و 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  ریصق  میحرلادبع  زا  دوخ  دنس  هب  عیارشلا  للع  زا  لقن  هب  راحب  رد  نینچمه 

هیلع هللا  یّلـص  دمحم  تخد  همطاف  ماقتنا  ات  دنزب و  وا  هب  هنایزات  دح  ات  دوش  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  اریمح  دزیخ ، اپب  ام  مئاق  هاگره  »
« .دریگب وا  زا  ار  مّلس  هلآ و  و 

»؟ دنز یم  وا  هب  هنایزات  ّدح  ارچ  موش ؛ تیادف  :» متفگ

« .دز میهاربا  ردام  هب  هک  یتمهت  رطاخ  هب  :» دومرف
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»؟ تخادنا ریخأت  مالسلا ) هیلع   ) مئاق ترضح  نامز  يارب  دنوادخ  ار  ندز ) دح   ) راک نیا  هک  دش  روطچ  سپ  :» متفگ

روظنم هب  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  یلو  داتسرف ،  تمحر  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  دمحم  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  قیقحت  هب  :» دومرف
« .دزیگنا یم  رب  یهد  رفیک  تمقن و 

: دومرف هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  هللادبعوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  ریبک  رازم  زا  راحب  باتک  نامه  رد  و 

« .تفرگ دهاوخ  ماقتنا  ربمغیپ  نادناخ  ام  همه ي  وا و  لوسر  ادخ و  يارب  دزیخ  اپب  ام  مئاق  هاگره  »

دزیوآ و یم  هبعک  رد  رب  دُرب و  یم  ار  هبیش  ینب  تسد  و  هدمآ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یملید  داشرا  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  و 
« .دنتسه هبعک  نادزد  نانیا  دسیون : یم  نآ  رب 

: دومرف هک  هدش  لقن  نینچ  ریدغ  هبطخ ي  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمغیپ  زا  جاجتحا  رد 

ماقتنا تسوا  نید ، همه  رب  هدنوش  هریچ  تسوا  دیـشاب  هاگآ  .دشاب  یم  هیلع - هللا  تاولـص  يدهم - ام ،  زا  ناماما  متاخ  دینک : هجوت  »
هک تسوا  دزاـس ، یم  دوباـن  ار  كرـش  لـها  لـیابق  ماـمت  هک  تسوا  اـهژد ،  هدـننک ي  مدـهنم  حـتاف و  تسوا  نیملاـظ ، زا  هدـنریگ 

لـضف و ساـسا  رب  ار  یـسکره  هـک  تـسوا  دـناشون ، یم  فرژ  ياـیرد  زا  هـک  تـسوا  دریگ ، ، یم  ار  قـح  ياـیلوا  ماـمت  ياـهبنوخ 
هک تسوا  تساهنآ ،  همه ي  رب  طیحم  مولع و  همه ي  ثراو  وا  تسا ، دنوادخ  بختنم  هدیزگرب و  وا  دـهد ، یم  تَمِـس  یگتـسیاش 

يار رد  دادس  داشر و  بحاص  هک  تسوا  درادیم ، ) ياپرب  ) دزاس یم  علطم  ار  وا  هب  ِنامیا  قیاقح  دهد و  یم  ربخ  دوخ  راگدرورپ  زا 
یقاب تّجح  وا  دـنا ، هداد  هدژم  وا  هب  نیـشیپ  ناماما  لبق و  ناربمغیپ  و  هدـش ،  راذـگاو  ضیوفت و  وا  هب  نید  روما  دـشاب ،  یم  لمع  و 

وا دوش ،  یمن  روصنم  بلاـغ و  وا  رب  یـسک  وا ،  دزن  زج  تسین  يروـن  وا و  اـب  رگم  تسین  یقح  و  تسین ، یتّـجح  وا  زا  دـعب  تسا و 
« ...تسا رارسا  رهاوظ و  رد  راگدرورپ  نیما  قیالخ و  رب  یهلا  مکاح  نیمز و  رد  دنوادخ  ّیلو 
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 : تسا هدمآ  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمسق  رد  و 

سپـس و  درک ، دـهاوخ  یلجت  یلع  دوجو  رد  سپـس  تسا ، نم  دوجو  رد  ّلج   ّزع و  دـنوادخ  صوصخم  رون  مدرم ؛  ياه  هورگ  يا 
« .دریگ یم  تسه ،  ام  يارب  هک  ار  یقح  ره  دنوادخ و  ّقح  هک  يدهم  مئاق  ات  وا  لسن  رد 

: هیآ هرابرد ي  یمق  ریسفت  رد  و 

توغاط اهرابج و  زا  وا  سپ  مئاق ،  مایق  ماـگنه  يارب  تسا : هدـمآ  نینچ  .یتلهم ، » كدـنا  هب  ار  اـهنآ  هدـب ،  تلهم  ار  نارفاـک  سپ  »
« .دریگ یم  ماقتنا  نم  يارب  مدرم  ریاس  هیما و  ینب  شیرق و  ياه 

مراکملا لایکم  عبنم :

(6 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح 

: اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تلحر  زور  بش و  ياه  هضور 

: اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  تلحر  زور   بش و  ياه  هضور 

دمحا ياعد  سفنمه  يا  دمحا                يافو  اب  رسمه  يا 

دمحا يالطبم  قشاع و  يا  هداد               بیبح  هر  هب  ناج  يا 

دمحا يادخ  دش  وتز  نونمم  ربمیپ                  هناخ ي  تنیز  يا 

دمحا يادف  يدش  هنادرم  یتسر            لام  ماقم و  ناج و  زا 

دمحا يادص  اسر  تسوت  زا  قنور                  تفرگ  وت  مالسا ز 

دمحا يارب  رپس  هنیس  يا  يدروخ       گنس  وت  یلو  هن  یلیس 

ارهزلا همطاف  ای  کیَلَع   ُ مالَّـسلَا نینموملا ،  ما  هبیـصم  یف  هللا  كرجآ  هللا  لوسر  ای  کیَلَع   ُ مالَّـسلَا ُنلا  ِهَُّوبّ ِتَیب  َلـْهَا  اـی  ْمکیَلَع  ُمالَّـسلا 
کما هبیصم  یف  هللا  كرجآ 

شارب نم  ياج  ، منیبب ور  ما  همطاف  یسورع  بش  متسین  نم  ، هردام جاتحم  هریم  رهوش  هنوخ ي  هک  یبش  يرتخد ، ره  ءامسا ،  دز  ادص 
همه نرب " همه  دومرف  ربـمغیپ    ، دیـسر هک  یلع  همطاـف و  فاـفز  بش  تشذـگ ، امـسا  هب  تیـصو  نیزا  لاـس  جـنپ  نک "...  يرداـم 

تیصو  ، هللا لوسر  ای  تشاد   هضرع  ، نرب همه  متفگن  هگم  امسا  هداتسیا " ارهز  رانک  امـسا  دید  رهوش ، نز و  نیا  ندید  هب  دمآ  ، نتفر
مضرع و مگب و  يزیچ  هی  درک .  اعد  ور  امـسا  درک ، هیرگ  ربمغیپ   مزاب  دموا  هجیدخ  مان  ات  همطاف " رانک  منومب  اجنیا  دوب " هجیدـخ 
اب تفر  مه  امـسا  لوا ، ههد ي  دش  مامت  دوز  ردقچ  دیدید   ، هلوا ههد ي  رخآ  بش  ياوخ ، یمن  همدقم  ابـش  نیا  وت  هگید   ، منک مامت 
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تسد وت  تشاذگ  ور  ارهز  تسد   ، ناج اباب  هدب  وتتـسد  مه  وت  ناج  ارهز  هدب ، وتتـسد  یلع  تفگ   ، ربمغیپ درک  تولخ  همطاف  یلع و 
ماوـخیم یچ  يدـیمهف   ..." ) تسادـخ تناـما  نیا  یلع  هلوـسرلا " هعیدو  هللا و  هعیدو  هذـه   : " دوـمرف هنم  ، رتـخد  نیا  تفگن  یلع ؛ 

مود طرـش  اما  ینودرگرب ، نومه  هب  یتفرگ  یک  ره  زا  ور  تناـما  هکنیا  لوا  هراد ، طرـش  ود  یتناـما  ره  دومرف  ربمغیپ  دوخ  مگب )!!؟
دوخ هب  دوـب ، هتفرگ  ربـمغیپ  زا  تناـما و  یلع  تلد )!!؟ تفر  اـجک   ..." ) يدـب سپ  مملاـس  یتـفرگ ،  ملاـس  وتناـما  هگا  هنیا " تناـما 
نیا درک " هچ  یلع  لد  اب  منود  یمن  مود  طرـش  اـما  دـنادرگرب ، تناـما و  مبـش  لد   ، دوب هتفرگ  وتناـما  بش  لد  داد .  وتناـما  مربمغیپ 
بش هک  یتناما  اما  دوب ...  هدشن  خاروس  شا  هنیـس  دوبن ...  دوبک  شتروص  دوبن ...  هتـسکش  ولهپ  هگید  دوب  هتفرگ  لیوحت  هک  یتناما 

 ... ارهز ای   ... دوبن شندب  وت  ملاس  ياج  هی   ، داد ربمغیپ  هب  نفد 
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هجیدخ يربمیپ  يالیل  هجیدخ                يرثوک  أشنمرس 

هدیرخ ناج  هب  الب  جنر و  يا  هدیرورپ                 وت  ار  همطاف  يا 

هدیهش هیکز و  هقیدص  دنراد                 ماقم  وتز  تاداس 

هدیدب وت  مودق  شیوخ  رب  دراد                     راختفا  وتز  هکم 

هدیهش يدش  تلد  نوخ  اب  جاتحم         تسوت  فاوط  هب  هبعک 

هدیرپ وت  بیرغ  ربق  ات  هتسکش           رپ  هعیش  لد  غرم 

هدیمح وت  يادف  هب  مناج  يرادن                رگد  ینفک  یتح 

تسوت زا  یتشهب  فک  لوا  تسشار        وت  خر  یبن  کشا  اب 

نانم�م ردام  رتسب  رانک  رد 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نیرترب ؛ َنْوَعِْرف ُهَأَْرما  ٍمِحاَُزم  ُْتِنب  ُهَیِسآ  َناَرْمِع َو  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ٍدَّمَُحم َو  ُْتِنب  ُهَمِطاَف  ٍِدْلیَوُخ َو  ُْتِنب  ُهَجیِدَخ  ٌَعبْرَأ  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِءاَِسن  ُلَْضفَأ  »
(3 «.) نوعرف رسمه  محازم  رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دّمحم و  رتخد  همطاف  دلیوخ و  رتخد  هجیدخ  دنرفن : راهچ  تشهب  نانز 

لوط هب  لاس  ادـخ 25  لوسر  اب  وا  كرتشم  یگدـنز  ( 4) .دمآرد ادـخ  لوسر  يرـسمه  هب  هک  تشاد  لاس  جورع 26  اـت  جاودزا  زا 
(5) .دوب تثعب  زا  لبق  نآ  لاس  هک 15  دیماجنا 

تسد زا  ار  يدنمتردق  نابیتشپ  روای و  ادخ  لوسر  وا  نتفر  اب  تفر و  ایند  زا  مالسا  درم  گرزب  نیا  بلاطوبا ،» ، » تثعب مهد  لاس  رد 
تلحر زا  یمک  هلـصاف  اـب  .دـنازوس  ار  شکراـبم  بلق  گرزب ، یغاد  هک  درک  یم  ینیگنـس  ترـضح  لد  رب  ناـنچمه  مغ  نـیا  .داد 

تبیـصم نیا  .تسبورف  ناهج  زا  مشچ  مه  يربک » هجیدخ  ، » نینموم ردام  ادـخ و  لوسر  رادافو  رای  بلاطوبا ، ترـضح  نید ، یماح 
بلق رب  ار  هودـنا  مغ  راب  نانچ  تسویپ  عوقو  هب  لوا  تبیـصم  زا  سپ  دـنا ) هتـشون  مه  هام  کی  دودـح  اـت  ( ) 6  ) زور هس  هک  هاـکناج 

(7) .دندیمان هودنا  نزح و  لاس  ار  لاس  نآ  هک  درک  نوزفا  ادخ  لوسر 
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.زومآ سرد  مهم و  تاکن  يواح  مه  تسا  زوسرگج  مه  وناب  نیا  تداعس  رون و  رسارس  رمع  ینایاپ  تاظحل 

: درک ضرع  ادخ  لوسر  هب  تفای ؛ تدش  وا  يرامیب  هک  ینامز  يربک  هجیدخ  يایاصو 

؛» دیونشب ارم  ياهتیصو  ادخ ! لوسر  يا  ؛ يایاصو عمسا  هّللا ! لوسر  ای  »

نایب ار  اـهنآ  کـی  کـی  درک  عورـش  دـعب  .منک  یم  ضرع  امـش  هب  یناـیاپ  تاـظحل  نیا  رد  هک  تسا  نم  نانخـس  نیرخآ  نیا  ینعی 
: ندرک

؛ هّللا لوسر  ای  ینفعاف  کقح ، یف  هرصاق  ینإف  الوأ ، »

«. دیشخبب ارم  مراد  اضاقت  مدرک ؛ یهاتوک  امش  قح  رد  نم  هکنیا  تسخن 

تلذب دقل  و  بعتلا ، هیاغ  يدلو  یف  تبعت  كدهج و  تغلب  دقف  اریـصقت  کنم  تیأر  ام  الک ، اشاح و  :» دومرف خساپ  رد  ادـخ  لوسر 
؛ کلام هّللا  لیبس  یف  تفرص  کلاومأ و 

هب یگدیـسر  تیبرت و  رد  يدرک و  ار  تشالت  مامت  امـش  هکلب  مدیدن ؛ یهاتوک  نیرتکچوک  امـش  زا  نم  اهنت  هن  تسین ؛ نینچ  زگره 
«. يدرک فرص  ادخ  هار  رد  ار  همه  یتشاد  ایند  لام  زا  هچنآ  يدیرخ و  ناج  هب  ار  یتخس  تیاهن  نادنزرف  روما 

: درک ضرع 

نم دحأ  اهنیذ�ی  الف  يدعب  نم  هبیرغ  همیتی  اهنإف  مالّـسلا - اهیلع  همطاف  یلإ  تراشأ  هذهب - کیـصوأ  هیناثلا ؛ هیـصولا  هّللا ! لوسر  ای  »
؛ اهورکم اهنیری  اههجو و ال  یف  نحصی  اهّدخ و ال  نمطلی  شیرق و ال  ءاسن 

مود تیصو 

یسک دیشاب  بقارم  دوش ، یم  اهنت  میتی و  نم  زا  دعب  رتخد  نیا  اهیلع -  هللا  مالس  همطاف  هب  درک  هراشا  لاح  نیمه  رد  تسا -  نیا  نم 
«. دوش تحاران  وا  هک  دننکن  يراک  دشکن ؛ دایرف  وا  يور  هب  یسک  دنزن ؛ وا  تروص  هب  یلیس  دنکن ؛ تیذا  ار  وا  شیرق  نانز  زا 
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؛ هّللا لوسر  ای  کنم  هیحتسم  ینإف  کل ، لوقت  یه  مالّسلا و  اهیلع  همطاف  یتنبال  اهلوقأ  ینإف  هثلاثلا ، هیصولا  امأ  «و 

موس تیصو  اما  و 

«. مهاوخب امش  زا  امیقتسم  مدوخ  منک  یم  ایح  اریز  دنک ؛  ضرع  امش  هب  وا  میوگ ؛ یم  مالسلا  اهیلع  همطاف  مرتخد  هب  ار  نآ  نم  هک 

 : تلاق مالّسلا و  اهیلع  همطافب  تعدف  هرجحلا ، نم  جرخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  یبنلا  ماقف 

وا هب  دـیبلط و  کیدزن  هب  ار  مالّـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک ، هجیدـخ  .دـش  جراخ  قاـتا  زا  تساـخرب و  ادـخ  لوسر  ماـگنه  نیا  رد 
: تفگ نینچ 

؛ یحولا لوزن  نیح  هسبلت  يذـلا  كءادر  کـنم  دـیرأ  ربقلا ، نم  هفئاـخ  ینإ  لوقت : یمأ  نإ  کـیبأل : یلوق  ینیع ، هرق  و  یتـبیبح ! اـی  »
؛ هیف یننفکت 

ماگنه هک  ییاـبع  نآ  رد  ارم  مراد  تساوخرد  مسرت  یم  ربق  زا  نم  دـیوگ : یم  مرداـم  وگب  تردـپ  هب  مبلق ! يداـش  يا  و  ملد ! زیزع 
«. دینک نفک  دیتشاد  نت  رب  یحو  لوزن 

ابع نآ  تساخرب و  هلصافالب  ترضح  .دناسر  ادخ  لوسر  شردپ  هب  ار  هجیدخ  شردام  مایپ  دش و  جراخ  قاتا  زا  مالّسلااهیلع  همطاف 
.دش لاحشوخ  رایسب  مالّسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  دروآ  ار  ابع  مالّسلااهیلع  ارهز  یتقو  .درک  مالّسلااهیلع  همطاف  میدقت  ار 

، دیـسر نفک  هب  تبون  یتـقو  .درک  طونح  داد و  لـسغ  ار  وا  دوخ ، ادـخ ، لوسر  درک ؛ تلحر  مالّـسلااهیلع  هجیدـخ  ترـضح  یتـقو 
: درک ضرع  دش و  لزان  نیما  لیئربج 

: دیامرف یم  امش  هب  دهد و  یم  رارق  مارکا  تیحت و  دروم  هژیو  تروص  هب  هدناسر و  مالس  امش  هب  دنوادخ  هللا ! لوسر  ای 

«. داد ام  هار  رد  ار  شتورث  هک  ارچ  تسام ؛ اب  هجیدخ  نفک  ؛ انلیبس یف  اهلام  تلذب  اهنإف  اندنع ، نم  هجیدخ  نفک  نإ  »
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: تفگ دروآ و  ینفک  لیئربج ، سپس 

زا ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هجیدخ  نفک  نیا  ادخ ! لوسر  ؛ اهیلإ هّللا  هادهأ  هنجلا ، نافکأ  نم  وه  هجیدخ و  نفک  اذـه  هّللا ! لوسر  ای  »
«. تسا هداد  هیده  وا  هب  یتشهب  ياه  هچراپ 

اب هجیدخ  ترـضح  بیترت  نیا  هب  هک  درک  نفک  یتشهب  هچراپ  نآ  اب  سپـس  دوخ و  يابع  اب  ادتبا  ار  شا  همرکم  رـسمه  ادـخ  لوسر 
.ادخ لوسر  زا  يرگید  ادخ و  زا  یکی  دش ، نفک  نفک ، ود 

یکیدزن رد  دش و  هدرب  نوجح »  » هوک هنماد  هب  زامن  هماقا  نفک و  مسارم  زا  سپ  مالّـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  سدقم  كاپ و  رکیپ 
هجیدـخ ترـضح  سدـقم  دـسج  دـندش و  ربـق  دراو  دوـخ  تمحر ، ربماـیپ  .دـش  هدرپـس  كاـخ  هـب  بلاـطوبا  ترـضح  رهطم  دـقرم 

.دندادرارق كاخ  لد  رد  ناشکرابم  تسد  اب  ار  مالّسلااهیلع 

: دسیون یم  خیرات  ردام  گوس  رد 

قارف رد  هک  مه  مالّسلااهیلع  همطاف  درک و  نوزحم  رایـسب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالّـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  تلحر 
: دیسرپ یم  دش و  یم  هدنهانپ  ردپ  هب  دوب  هدش  نیگمغ  ردام 

»؟ تساجک مردام  یّمأ ؛؟ َنیأ  »

هک تسا  يا  هناخ  رد  تشهب  رد  تردام  وگب : وا  هب  ناسرب و  مالـس  همطاف  هب  دـیامرف  یم  دـنوادخ  درک : ضرع  دـش و  لزان  لیئربج 
.تسا میرم  هیسآ و  رانک  رد  نونکا  وا  تسا و  زمرق  توقای  زا  شیاهنوتس  الط و  زا  شیاهراوید 

(8 «.) مالسلا هیلإ  مالسلا و  هنم  مالسلا و  وه  هّللا  نإ  : » دومرف ربخ  نیا  ندینش  اب  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح 

ار دوخ  يا  هرذ  اهنت  هن  مالسا  هب  ناوارف  لام  لذب  یتخس و  لمحت  همه  نآ  لابق  رد  مالّسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  روآّریحت  يا  هتکن 
.دنک یم  هطساو  ار  یسک  هدرک و  ایح  یمالسا  هعماج  ربهر  یصخش  لام  زا  هچراپ  رتم  دنچ  تفایرد  يارب  هکلب  دناد ، یمن  راکبلط 
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؛ دنک یمن  نآ  زا  یکچوک  شخب  هب  یتح  يا  هراشا  چیه  اهنت  هن  تسا  هدرک  مالـسا  میدقت  ار  دوخ  يا  هناسفا  تورث  مامت  هک  یـسک 
.دنک یم  یهاوخ  رذع  ًادج  نآ  تباب  دناد و  یم  راکهدب  رصقم و  نانچمه  ار  دوخ  هکلب 

ماظن مالـسا و  راکبلط  ار  دوخ  زورما  دنا و  هتـشادرب  مالـسا  يالتعا  يارب  ییاهمدـق  هک  ینادرم  نانز و  دـنگنهرف  نیا  زا  رود  ردـقچ 
نیا تورث  دـنرادرب  ناملـسم  مدرم  یمالـسا و  ماـظن  يارب  یمدـق  هکنآ  یب  هک  دـنا  یناـسک  هورگ  نیا  زا  رتدـب  .دـنناد  یم  یمالـسا 

.دنناد یم  دوخ  يردپ  ثرا  ار  تکلمم 

مالسلااهیلع هجیدخ  نینمؤملا  ما  ترضح  تافو 

مالسلااهیلع هجیدخ  نینمؤملا  ما  ترضح  تافو 

گوس هب  ار  ناربمایپ  لضفا  متاخ و  یتسه و  هراـصع  هک  تسا  یهاـکناج  هثداـح  زوسناـج و  غاد  روآ  داـی  كراـبملا  ناـضمر  مهد 
هلوک اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هار  رد  يراکادـف  یهارمه و  لاـس  زا 25  دـعب  مالـسا  گرزب  يوناب  تثعب  مهد  لاس  رد  .دـناشن 

هیلع و هللا  یلـص  دمحم  شرـسمه  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  یگلاس ، نس 65  رد  اهراثیا ، تشذـگ و  اهیراکادـف ، اهجنر ، زا  يراب 
یماح بلاطوبا ، تافو  زا  زور  هس  زا  دـعب  تسرد  كاندرد  هثداح  نیا  .تشاذـگ  اهنت  يزوسناج  قارف  رد  نانمـشد  ناـیم  رد  ار  هلآ 

لاس نآ  هک  تخاس  نوزحم  رثأتم و  ار  تبترم  یمتخ  ترـضح  نانچنآ  داتفا و  قاـفتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راکادـف  زوسلد و 
رد ار  هجیدـخ  ناراـب ، نوچ  یکـشا  ناوارف و  هودـنا  ناـیم  رد  دومن و  يراذـگمان  مغ  هصغ و  لاـس  و  نزحلا » ماـع   » ار تثعب ) مهد  )

.درپس كاخ  هب  نوجح »  » مان هب  یلحم 
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مالسلااهیلع هجیدخ  لئاضف 

فرژ تریصب  .1

یلمع لقع  ًاصوصخم  دوب ؛ رادروخرب  فرژ  تریـصب  قیمع و  رکف  دنلب و  هشیدنا  زا  هک  تسا  نیا  يربک  هجیدخ  لئاضف  نیرتالاب  زا 
همه نآ  نیب  زا  دوـخ  هتـسیاش  هدـنیآ و  رهوـش  ناوـنع  هب  مرکا  ربماـیپ  باـختنا  زا  ناوـت  یم  ار  رما  نیا  .تشاد  رارق  دوـخ  جوا  رد  وا 

.دیمهف رجات  رادلوپ و  ناراگتساوخ 

اب جاودزا  داهنـشیپ  زار  تهج  نیمه  هب  دـید ، یم  ار  وا  زاـتمم  ناـشخرد و  هدـنیآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  راـتفر  هرهچ و  رد  وا 
یف َِکفَرَـش  یّنِم َو  َِکَتبارِِقل  َکـِیف  ُْتبِغَر  ْدَـق  ّینِا  ّمَع ! َْنباَـی  : » دـنک یم  ناـیب  نینچ  تثعب ) زا  لـبق   ) ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

فرـش و و  نم ، اب  تا  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  نم  ومع ! رـسپ  يا  ؛(1)  َِکثیِدَح ِقْدِـص  َکِْقلُخ َو  ِنْسُح  ْمُهَدـْنِع َو  َِکتَنامَا  َکِمْوَق َو 
« .مدرک ادیپ  لیامت  وت  هب  تا ، ییوگتسار  کین و  قالخا  تهج  هب  و  دوخ ، موق  نایم  رد  تا  يرادتناما 

يزاجم و قشع  ساسارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هب  وناـب  نیا  تدارا  تبحم و  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  قوف  تـالمج 
اما .تشاد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیـصخش  زا  هک  تسا  هدوب  یقیمع  تخانـش  تفرعم و  رثا  رب  هکلب  هدوـبن ، یناوهـش  تبحم 

اجنآ ات  دنداد ، رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  ار  هجیدخ  تخس  شیرق  نانز  زا  یهورگ  هلمج  زا  دنتشادن ، یتریصب  نینچ  هک  يدارفا 
« .یگرزب گنن  هچ  .داد  جاودزا  هب  نت  تسا  ریقف  یناوج  هک  بلاط  وبا  میتی  اب  تکوش  تمشح و  همه  نیا  اب  وا  : » دنتفگ هک 
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زا یـشان  نانخـس  باوج  رد  درـشف و  ياپ  شیوخ  باختنا  رب  صرق  مکحم و  دوب ، تفرعم  تخانـش و  رـس  زا  شباـختنا  هک  هجیدـخ 
دیا و هتفرگ  هدرخ  دـمحم  اب  نم  جاودزا  دروم  رد  ناتدوخ ) و   ) امـش نارهوش  ما  هدینـش  نانز ! يا  : » تفگ اهنآ  يربخ  یب  تلاهج و 

فارطا هکم و  ماش و  رد  ایآ  دراد ؟ دوجو  دمحم  دننام  يدرف  امـش ، نایم  رد  ایآ  مسرپ  یم  امـش  دوخ  زا  نم  دـینک ، یم  ییوج  بیع 
وا زا  ییاهزیچ  مدرک و  جاودزا  وا  اب  اهیگژیو  نیا  رطاخ  هب  نم  دیراد ؟ غارس  کین  قالخا  لئاضف و  رد  ناشیا  ناس  هب  یتیصخش  نآ 

«(1) .تسا یلاع  رایسب  هک  ما  هدید 

رادیاپ مکحم و  مالسا  نامیا و  . 2

زین وا  مالسا  نامیا و  لماع  دش ، وا  هدنیآ  يرسمه  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  باختنا  ثعاب  هک  هجیدخ  فرژ  تریـصب  نامه 
.دهد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناملسم  نز  لوا  بقل  هک  دش  ثعاب  و  تشگ ،

رد هجیدـخ  دراذـگ و  زامن  ثعبم )  ) هبنـشود زور  رد  ادـخ  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لقن  عفار » یبا   » ردـپ زا  دوخ  دنـس  هب  ربلا » دـبع  نبا  »
(2) .دناوخ زامن  زور  نامه  رخآ  تاعاس ) )

« .مدرک یم  مامشتسا  ار  توبن  يوب  مدید و  یم  ار  تلاسر  ؛(3) ِهَُّوبُّنلا َحیر  ُّمُشَا  َِهلاسِّرلا َو  ِیْحَْولا َو  َرُون  يرَا  .ْمُُهِثلاث  اَنَا  َهَجیدَخ َو  َو 

مالسا ربهر  زا  هظحل  کی  دومن و  تشذگ  يراکادف و  مالسا  هار  رد  درشف و  ياپ  نامیا  نآ  رب  هظحل  نیرخآ  ات  مالسلااهیلع  هجیدخ 
 . تشگن لفاغ  وا  تیامح  و 
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ارس ود  ناوناب  نیرترب  زا  . 3

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  کلام  نب  سنا  زا  ریثا  نبا  هکنانچ  دـنهد ؛ یم  لیکـشت  نز  راهچ  ار  یتسه  ناهج  نانز  نیرترب 
همطاف هجیدـخ و  هیـسآ ، میرم ، ملاع  ناـنز  نیرترب  ؛(1)  ُهمِطاف ُهجیدـخ َو  ُهیِـسآ ، ُمیرم ، َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ُْریَخ  :» دـندومرف هک  هدرک  لقن 

« .دنتسه مالسلااهیلع 

یم مالـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  اهنآ  هلمج  زا  دـنراد و  رارق  ردـص  رد  زین  تشهب  رد  دنتـسب ، ایند  رد  ار  لامک  راب  هلوک  هک  اـهنیمه 
ُهجیدَخ ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  ُلَْضفَا  :» دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  سابع » نبا   » زا همرکع »  » .دشاب

رتخد هجیدخ  دننانیا : تشهب  نانز  نیرتهب  ؛(2)  َنْوَعِْرف ُهأَْرِما  ٍمِحاُزم  ُْتِنب  ُهَیِسآ  َنارْمِع َو  ُهَْنبا  ُمَیْرَم  ٍدَّمَُحم َو  ُْتِنب  ُهمِطاف  ٍدَْلیَوُخ َو  ُْتِنب 
« .نوعرف رسمه  محازم ، رتخد  هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دمحم و  رتخد  همطاف  دلیوخ ،

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رسمه  نیرترب  . 4

.دندوبن ناسکی  تاجرد  رظن  زا  یلو  دنتشاد ، يددعتم  نارسمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

فالخ رب  و  داد ، رازآ  تیذا و  ار  ترـضح  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  تایح و  لاح  رد  اـهنآ  زا  یکی 
مامت اب  يربک  هجیدـخ  دـننام  اـهنآ  زا  یخرب  یلو  دـیدرگ ، وا  تلزنم  ماـقم و  لزنت  ثعاـب  رما  نیمه  هک  درک ، تکرح  وا  تاروتـسد 
ماـمت نیب  رد  هجیتن  رد  دیـشوک و  وا  تیاـضر  بلج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  تعاـطا  هار  رد  شیوخ  یتـسه  دوجو و 
َجَّوََزت : » دندومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  خیش  موحرم  .دومن  بسک  ار  زاتمم  هبتر  نارسمه 

هک درک  جاودزا  نز  هدزناـپ  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ؛(3)  ٍدَْلیَوُخ ُْتِنب  ُهَجیدَـخ  َّنُُهلَْـضفَا  ًهَأَْرِما  َرَـشَع  َسْمَِخب  ِهّللا  ُلوُسَر 
« .دوب دلیوخ  رتخد  هجیدخ  نانآ  نیرترب 
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مالسلااهیلع ارهز  ردام  . 5

( ربمایپ  ) وا نارسمه  « ؛» (1) ْمُُهتاهَُّما هُجاوْزَا  َو  : » دنتسه نینمؤملا » ما  نانمؤم و« یناحور  ناردام  ربمایپ  نارـسمه  میرک  نآرق  صن  قبط 
بیـصن ترـضح ، نانز  همه  نیب  رد  تداعـس  نیاو  .دور  یم  رامـشب  هیآ  ياهقادـصم  نیرترب  زا  هجیدـخ  و  دنتـسه » نینمؤم  نارداـم 
دادعتـسا تقایل و  هب  زاین  یماقم  نینچ  یتسار  .دیآ  دیدپ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  قیرط  زا  وا  لسن  زا  ماما  هدزای  هک  تشگ  هجیدخ 

.دراد الاب 

مه هک  ارچ  تسا ؛ رادروخرب  يزاتمم  ماقم  زا  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نادـنزرف  همه  نیب  زا 
.تفای رارمتسا  وا  لسن  قیرط  زا  تیاصو  تماما و  مه  (2) و  تسا تمصع  ياراد 

لیدب یب  قافنا  تواخس و  . 6

هجرد نارادـلام  هک  دوب  دایز  يردـق  هب  هلقاع  نادراک و  يوناب  نیا  تورث  .دوب  ماـع  صاـخ و  دزناـبز  نارود  نآ  رد  هجیدـخ  تورث 
.دنتفر یم  رامش  هب  زیچان  وا  دزن  رد  طیعم » یبا  نب  هبقع   » و لهج » وبا   » نوچ شیرق  کی 

: دنا هدرمش  بیترت  نیدب  ار  هجیدخ  تورث  ناخروم 

.دندرک یم  لمح  ار  وا  یتراجت  لاوما  هک  رتش  نارازه  . 1

يور زا  زین  ارقف  دوب و  وا  ناوارف  تورث  رگنایامن  رما  نیا  .دوب  هتـشارفا  شا  هناخ  ماب  رب  یمـشیربا  ياهبانط  اـب  زبس  ریرح  زا  يا  هبق  . 2
.دندرک یم  هعجارم  کمک  تناعتسا و  يارب  تمالع  نیا 

(3) .دنداد یم  ماجنا  ار  وا  یعاجرا  تامدخ  هک  زینک  مالغ و  دص  راهچ  . 3

(4)« .متسه

«(5) .دیهد یهاوگ  دیشاب و  هاوگ  هراب  نیا  رد  امش 

«(6) .دناسرن دوس  نم  هب 
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دننام یب  يرابدرب  ربص و  . 7

زا يرادروخرب  اب  هجیدخ  اما  دشاب ؛ لمحت  مک  هدرورپزان و  دیاب  اعبط  هدش  گرزب  ناوارف  تورث  نورد  رد  هک  هجیدخ  دـننام  يدرف 
ياهراشف لمحت  درک ، هدامآ  اهیتخـس  همه  لمحت  يارب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نامیا  جاودزا و  زا  دـعب  اـهتمعن 

ار وا  تخس  يداصتقا  هرصاحم  اصوصخم  ...و  بلاط  یبا  بعش  رد  يداصتقا  هرصاحم  ناگتسب ، ياهشنزرس  هکم ، ناکرـشم  فلتخم 
نیا رد  یطاشلا  تنب  .تشاذگ  شیامن  هصرع  هب  ار  ییاهن  يرابدرب  لمحت و  یگلاس )  65  _ 63  ) نس تلوهک  اب  داد و  رازآ  تیذا و 

اب یگدنز  نایرج  رد  هک  دوبن  یناسک  زا  و  دـشاب ، ناسآ  شیارب  جـنر  همه  نآ  لمحت  هک  دوبن  ینـس  رد  هجیدـخ  : » دـیوگ یم  هنیمز 
دش یم  دراو  بعش  رد  هرصاحم  رثا  رد  هک  ار  ییاهیتخـس  نس ، تلوهک  دوجو  اب  لاح و  نیع  رد  اما  دشاب ، هتفرگ  وخ  تشیعم  یگنت 

(1)« .درک لمحت  گرم  دح  رس  ات 

تماما بحم  تلاسر و  یماح  . 8

همطاف هجیدخ ، میرم ، هیسآ ، دندش : هتخانش  یتسه  هتسیاش  هنومن و  نانز  ناونع  هب  دنا و  هدیـسر  لامک  دح  هب  ایند  نیا  رد  نز  راهچ 
ياپ ات  هیـسآ  .تسا  هدوب  دوخ  نامز  نایاوشیپ  يربهر و  زا  تعاطا  تیامح و  نز ، راهچ  نیا  تاـکارتشا  نیرت  مهم  زا  مالـسلااهیلع . 

ار مالسلا  هیلع  یسیع  تلاسر  ياه  هیاپ  اهجنر  تمهت و  لمحت  اب  میرم  دومن ، تیامح  مالسلا  هیلع  یـسوم  تلاسر  يربهر و  زا  ناج 
دیهش ماجنا  رـس  دومن و  عافد  ینابیتشپ و  بلاط  یبا  نب  یلع  شیوخ  ماما  زا  تداهـش  زرم  ات  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دومن ، مکحم 

.تشگ تیالو  تماما و  هار 
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رادـم تلاسر  مه  وا  .دومن  تلاسر  میدـقت  ار  شیوخ  لام  ناج و  زین  وا  .دوب  تلاسر  نیتسار  نایماح  زا  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  اـما  و 
.تماما رادفرط  بحم و  مه  دوب و  تلاسر  ماگمه  یماح و  مه  .روحم  تماما  مه  دوب و 

ترـضح .دوش  یم  افتکا  هتکن  کی  هب  طقف  شخب  نیا  رد  دـمآ ، نایم  هب  یتاراشا  نیـشیپ  ياهـشخب  رد  تلاسر  زا  تیامح  دروم  رد 
رب دمحم  ياهیرترب  زا  یکی  : » تفگ تخادنا و  مالسلااهیلع  هجیدخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یگدنز  هب  یهاگن  تشهب  رد  مدآ 
ان رد  ارم  نم  رـسمه  هکنآ  لاح  دومن و  تدـعاسم  يراـکمه و  شرهوش  اـب  دـنوادخ  رماوا  يارجا  يارب  وا  رـسمه  هک  تسا  نیا  نم 

«(1) .دومن قیوشت  دنوادخ  ینامرف 

(3)«(2) .دوب ناور  بلاط  وبا  هناخ  هب  ماش  حبص و  هجیدخ  ياهتبحم  و 

: دیوگ یم  هللا  همحر  یسلجم  زا  لقن  هب  یتالحم  موحرم 

هب رارقا  لوا : تسا : یطورش  مالـسا  يارب  دیوگ : یم  تسا و  لیئربج  نیا  دومرف : تساوخ و  دوخ  دزن  ار  هجیدخ  ادخ  لوسر  يزور  »
رمالا یلوا  تعاطا  مراهچ : عرـش ، تامهم  لوصا و  هب  لمع  داعم و  هب  رارقا  موس : ناربمایپ ، تلاسر  هب  رارقا  مود : دـنوادخ ، یگناگی 
(4) .درک قیدصت  ار  اهنآ  دومن و  رارقا  اهنآ  هب  مه  هجیدخ  .اهنآ » نانمشد  زا  تئارب  وا و  نادنزرف  زا  نیرهاط  همئا  و  یلع ) ینعی  )

« .تسا نم  زا  سپ  اهنآ  ماما  نانمؤم و  مامت  يالوم  وت و 

تعیب هنوگ  نیا  داد و  رارق  ربمایپ  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  هجیدـخ  تشاذـگ و  ناـنمؤمریما  تسد  يـالاب  ار  دوخ  تسد  هاـگ  نآ 
(5) .داد ماجنا  ار  يرادم  تیالو  يدبا 
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( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تافو 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تافو 

تثعب مهد  لاس  مهد  زور  ؛  هجیدخ ترضح  تافو 

نـس هب  مهد  زور  رد  لوسر  ترـضح  نابرهم  تیاهن  یب  رـسمه  راکادـف و  يوناب  هجیدـخ  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  كراـبم  هاـم  رد 
و درپس ، كاخ  هب  بلاطوبا ) ناتـسربق   ) هکم نوجح  رد  شیوخ  كرابم  تسد  اب  اروا  ربمایپ   و  تفر ، ایند  زا  یگلاـس  جـنپ  تصش و 

مان هودنا  لاس  نزحلا »  ماع   » ار هجیدخ  ترـضح  تشذگ  رد  لاس  ربمایپ (  هک  تخاس  نوزحم  رایـسب  ار  ربمایپوا   تشذـگ  رد  نزح 
رد لاس  دـیاب  دـش ، تسار  ربمایپ   تشپ  تفای و  قنور  مالـسا  وا  تورث  زا  هک  یئوناب  ربمایپ   ياـتمه  یب  رـسمه  هجیدـخ  یلب  هداـهن ،

تسد زا  ار  هیضرم  يارهز  شرتخد  هتسیاش  ردام  ربمایپ   هک  اریز  تفرگ ، تدش  ربمایپ   بیصم  داهن و  مان  نزحلا »  ماع   » ار شتشذگ 
.دروآ دهاوخن  تسد  هب  زگره  ار  هجیدخ  نوچمه  يرای  هداد و 

هدادن ضوع  نم  هب  ادخ  ار  هجیدخ  زا  رتهب  دنگوس  ادخ  هب 

حدم و یکین  یبوخ و  هب  وا  رب  و  درک ، یم  دای  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدـخ  هکنآ  رگم  تفر  یمن  نوریب  هناخ  زا  ربمایپ   تفگ  هشیاع 
، تسا هداد  ضوع  امـش  هب  وا  زا  رتـهب  ادـخ  و  دوبن ، شیب  ینز  هریپ  وا  متفگ : تفرگ ، ارف  ارم  تریغ  اـهزور  زا  يزور  دوـمن ، یم  اـنث 
هب ادخ  ار  وا  زا  رتهب  مسق  ادخ  هب  هن  دومرف : سپس  دروخ  یم  ناکت  بضغ  زا  شرس  يولج  يوم  هک  يروط  هب  دش ، كانبـضغ  ربمایپ 
یم بیذـکت  ارم  مدرم  هک  یماگنه  ارم ، درک  قیدـصت  و  دـندوب ، رفاـک  مدرم  هک  یماـگنه  دروآ  ناـمیا  نم  هب  وا  هدادـن ، ضوع  نم 
نانز زا  هک  درک  نم  يزور  ادـخ  ینادـنزرف  وا  زا  و  دـنتخاس ، مورحم  ارم  مدرم  یتقو  درک ، تاساوم  نم  اـب  دوخ  لاوما  رد  دـندرک و 

« دومرف تیانع  نم  هب  وا  زا  ار  همطاف  ادخ  ینعی  ، » دومرف مورحم  رگید 
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اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ ترضح  همانیگدنز 

(

تما ردام  اهیلع  هللا  مالس  هجیدخ  ترضح 

هک یـسک  هراب  رد  ییاسرف  ملق  قح  هب  تسا .  فدـه  هاررد  تماقتـسا  يرادـیاپ و  تمظع و  ایند  کی  زا  نخـس  هجیدـخ ،  زا  نخس 
ییاه هشوگ  یسررب  هب  هلک »،  كرتی  هلک ال  كردی  الام   » قادصم هب  اما  تسا .  لکشم  یـسب  داتـسرف ،  دورد  مالـسوا و  رب  دنوادخ 

 : میزادرپ یم  وناب  گرزب  نیا  یگدنز  تیصخش و  زا 

س  ) هجیدخ هداوناخ  تدالو و 

(

يدنواشیوخ ياه  تبـسن  یگداوناخ و  تفارـش  رظن  زا  داد ،  شرورپ  ار  هجیدخ  هک  يا  هداوناخ  دمآ .  ایندب  ترجه  زا  لبق  لاس   68
تفارـش تباجن و  یگرزب و  راثآ  تشاد .  ذوفن  زاـجح  همه  رد  نادـناخ  نیا  تشاد .  ياـج  برع  ياـه  هلیبق  نیرتگرزب  رامـش  رد  ، 

 . دوب رادیدپ  هجیدخ  راتفگ  رادرکزا و 

همطاف شردام  تشاد .  مان  یـشیرق  دسا  نبدلیوخ  شردپ  دندوب .  شیرق  نادنمتورث  زا  شماوقا  ردپ و  دوب و  مشاه  هلیبق  زا  هجیدـخ 
 . دوب مصا  نب  دئازرتخد 

هجیدخ قالخا 

فورعم رایـسب  نایاش  ياه  ییاریذـپ  یقالخا و  تلیـضف  هب  وا  دوبریظن .  مک  نارقا  نایم  زاتمم و  هناگی و  دوخ  ماوقا  نیب  رد  هجیدـخ 
قح هب  دوب و  هنومن  دزنابز و  یقالخا  تالامک  ایاجـس و  رد  دلیوخ  ترتخد   . دندیزرو یم  دسح  يو  هب  هکم  نانز  تهج  نیدبو  دوب 

يارب هجیدـخ  ات  دـش  ببـس  یقالخا  لیاضف  ایاجـس و  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دـیدرت  یب  دوب .  ص )  ) ربمایپ يارب  یبوخ  وفک  ناشیا 
لبق س )  ) هجیدخ ایآ   . دوب قداص  يروای  ص )  ) مرکاربمایپ يارب  وا  تایاور ،  قبط  دوش .  هدرمش  هتسیاش  ص )  ) مرکاربمایپ يرـسمه 
قیتع  » مان هب  برع  ناگرزبزا  یکی  دمآ  هجیدخ  يراگتـساوخ  هب  هک  یـسک  نیلوا  تسا  فورعم  ؟  دوب هدرک  جاودزا  ص )  ) ربمایپ زا 
سپ تشاذگ .  ثرا  هجیدخ  يارب  يرایـسب  لاوما  تشذگ و  رد  یناوج  رد  هجیدخ ،  اب  جاودزازا  سپ  وا  دوب .  یموزخم »  ذـئاع  نب 
ماـن هب  يدـنزرفدنویپ  نیا  هرمث  درک .  جاودزا  يو  اـب  دوب ،  وا  دوخ  هلیبق  ناـگرزبزا  یکی  هک  يدـسالا »  رذـنملا  نب  هلاـه  یبا   » وا زا 

دنچره.داهن ياج  رب  شیوخ  زا  رایـسب  تورث  تفای و  تافو  يدـنچ ،  زا  سپ  زین  هلاه  یبا  تشذـگ .  رد  یکدوک  رد  هک  دوب  دـنه » »
فورعم هصاخ  هماع و  دزن  درکن ،  جاودزا  يا  هزیـشود  اب  هشیاع  زجو  دوب  هجیدـخ  رـسمه  نیموس  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  بلطم  نیا 

دمحا  « ، » یفوک مساقلاوبا   » لاثم يارب  دنراد ;  فلاخمرظن  ناگرزب ،  ناخروم و  زا  یعمج  تسین .  ناگمه  دـییات  دروم  یلو  تسا ;
هجیدخ هک  دنیوگ  یم  اراکشآ  یفاش »  صیخلت   » رد یسوط »  خیش   » و یفاش »   » باتک رد  یضترمدیس )  « ، ) يدهلا ملع   « ، » يرذالب
وراونا باتک  بحاص   : » دـسیون یم  وا  تسا .  هدرک  دـییات  زین  یـسلجم  همالع  ار  انعم  نیا  دوب .  ارذـع »  ، » ربماـیپ اـب  جاودزا  ماـگنه  ،
تابثا يارب  دنا و  هدرک  اعدا  نینچ  زین  نارـصاعم  زا  یخرب   . دندوب هجیدخ  رهاوخ  هلاه ،  نارتخد  هیقر  بنیز و  هک  تسا  هتفگ  ءدبلا »
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 . دنا هتشون  ییاهباتک  دوخ  ياعدا 
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ربمایپ ترضح  اب  ییانشآ 

رسمه تارطاخ  یلو  تخادنا .  یم  يو  اب  جاودزا  رکف  هبار  برع  نابـصنم  بحاص  ناگرزب و  زا  يرایـسب  هجیدخ ،  یقالخا  لیاضف 
ود نآ  دـش و  انـشآ  ص )  ) دـمحم ترـضح  يونعم  تاماقم  اب  هکنیا  ات  دـنک .  باختنا  رگید  يرهوش  داد  یمن  هزاجا  يو  هب  نیـشیپ 
 . دندرک لقن  هجیدخ  يارب  دندوب ،  هدـید  يو  زا  هک  یتازجعم  بلاطم و  دوب ،  هداتـسرف  ص )  ) ربمایپ هارمه  تراجت  يارب  هک  یمالغ 
زا هک  لفون ،  نب  هقرو  زین  دوهی و  نادنمـشنادزا  یکی  زا  وا  هتبلا  دش .  ص )  ) ربمایپ يونعم  تاماقم  لامک و  قالخا و  هتفیرف  هجیدخ 

یبلاطم ص )  ) ایبنالا متاخ  نامزلارخآربمغیپ و  روهظ  هراب  رد  تفر ،  یمرامـش  هب  هجیدـخ  کیدزن  ناـشیوخو  برع  گرزب  ياـملع 
 . دنک باختنادوخ  يرسمه  هب  ار  ص )  ) دمحم ترضح  هجیدخ  ات  دش  بجوم  لماوع  نیا  همه  دوب .  هدینش 

ادخ  لوسر  اب  هجیدخ  جاودزا 

 ، ناـمز نآ  رد  تفاـی .  ققحت  ماـش  تراـجت  رفـس  زا  تشگزاـب   زا  سپ  زور  هاـم و 75   2 ص )  ) دمحم ترـضح  اب  هجیدـخ  فافز 
زا یضعب  دنچره  دنک .  یم  لقن  لاس  ار 28  ناشیا  نس  سابع  نبا  دوب .  هلاس  لهچ  هجیدخ  تشاد و  لاس  25 ص )  ) دمحم ترضح 

ار وا  اهنآو  تسا  نایعیـش  زا  یبلک  بئاص  نب  دمحم  نآ  يوار  نوچ  دـننک ;  در  ار  نخـس  نیا  دـننک  یم  یعـس  تنـس  لها  ناخروم 
ییاراد و مامت  درک و  جاودزا  ادخ  لوسراب  وا  يونعم  ماقم  و  ص )  ) دـمحم ترـضح  هب  هقالع  ببـس  هب  هجیدـخ   . دـنناد یم  فیعض 

هللادبع هجیدخ ،  و  ص )  ) دمحم ترـضح  جاودزا  دقع  رد   . تخاس شرـسمه  دصاقم  تفرـشیپ  يادف  اردوخ  یلیماف  هاگیاج  ماقم و 
نم اهلک و  هیربلا  ریخ  تجوزتدعساب  کنم  ناک  امیفریطلا  کل  ترج  دق  هجیدخ  ای  ائیرم  ائینه   : تفگ کیربت  نینچ  اهنآ  هب  منغ  نب 

لوسر هناب  امدق  باتکلا  هب  ترقادعوم  برقایف  نارمع  نبا  یسوم  میرم و  نب  یسیع  ناربلا  هب  رـشب  و  ؟  دمحم لثم  سانلا  یف  يذلا  اذ 
رد یـسک  هچ  يدرک .  جاودزا  قیالخ  نیرتهباب  هدوب و  دنمتداعـس  وت  علاط  هک  هجیدـخ  يا  وت  رب  داب  اراوگدـتهم  وداه  ءاـحطبلا  نم 

بتک دنا و  هداد  تراشب  شندمآ  هب  یسوم  یسیع و  ترـضح  هک  تسا  یـسک  ص )  ) دمحم تسا .  ص )  ) دمحم دننامه  مدرم  نایم 
 . تسا هدنوش  تیادهو  هدننک  تیاده  وا  دروآ و  یم  رد  هکم )  ) ءاحطب زا  رس  هک  یلوسر   . دنتشاد رارقا  وا  يربمایپ  هب  ینامسآ 
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 . دوب دیحوت  هبوا  نامیا  هدیقع و  رطاخ  هب  هجیدخ ،  هب  ص )  ) دمحم ترضح  مارتحا  هجیدخ  هب  ص )  ) ادخ ربمغیپ  مارتحا 

س  ) هجیدخ لاصخ 

(

ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  هک  نانچ  دـیورگ ;  مالـسا  هب  هک  دوب  ینز  نیلوا  وا  دور .  یم  رامـش  هب  مالـسا  ناوناب  نیرتگرزب  زا  هجیدـخ 
 ، تشذگ اب  دوب .  شیدنا  رود  نیب و  نشور  یناسنا  وا  .دوب  هجیدخ  دناوخ ،  زامن  هک  ینز  نیلوا  دروآ .  مالـسا  هک  دوب  يدرم  نیلوا 
هک سب  وا  يارب  تفارش  نیمه  دوب .  ینامـسآ  رابخا  هب  لیامتم  تقیقح و  قح و  هب  دقتعم  راقو ،  اب  نیزو و  تایونعم ،  هب  دنم  هقالع 

تشاد و یهاگآ  ینامـسآ  بتک  زا  هجیدخ  تفای  ققحت  وا  تورث  لام و  کمک  هب  مالـسا  شرتسگ  دوب و  ص )  ) ادخ لوسر  رـسمه 
رتمهم تشاد و  يا  هداعلا  قوف  يرتربزین  یکریز  لقع و  رظن  زا  دـنتفگ .  یم  ءاحطب » هکلم   » ار وا  كـالما ، لاوما و  ترثک  رب  هوـالع 
راظتنا هک  دوب  یناسک  زا  وا  تسا  نیا  بلاج   . دـندناوخ یم  نانز »  هدیـس   » و هکراـبم »   » و هرهاـط »  » ار يو  مالـسازا  لـبق  یتح  هکنیا 

رپ حیـصف و  راعـشا  دـش .  یم  توبن  ياه  هناشن  يایوج  املع  رگید  لفون و  نب  هقرو  زا  هشیمه  دیـشک و  یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  روهظ 
راعـشا زا  يا  هنومن   . دـنک یم  تیاکح  راوگرزب  نآ  هب  وا  تبحم  لاـمک و  بدا و  ملع و  زا  ص )  ) مرکا ربماـیپ  ناـش  رد  يو  ياـنعم 

يدنع تیوس  امفهرساکالا  کلمت  ایندلا و  یل  تماد  همعن و  لک  یف  تیسما  ینناولف   : تسا نینچ  ص )  ) مرکاربمایپ هراب  رد  هجیدخ 
ار ناهاشداپو  اهارـسک  تکلمم  کلم و  دـشاب و  نم  نآ  زا  ایند  ياـهتمعن  ماـمت  رگا  هرظاـن  کـنیعل  ینیع  نکی  مل  اذا  هضوعب  حاـنج 
مش ياراد  وا  هک  تسا  نیا  هجیدخ  تیصوصخ  رگید   . دنتفاین وت  مشچ  هب  مشچ  هک  ینامز  درادن  شزرا  چیه  مرظن  رد  مشاب ،  هتشاد 

نانچ هجیدخ  ترضح  یقالخا  يایاجس  هتبلا   . دوب هدیـسر  مه  ماش  هب  رما  نیا  رد  شترهـش  هزاوآ  دوب و  یناگرزاب  حور  يداصتقا و 
همطاف دـلیوخ و  تنب  هجیدـخ  هنجلا  لها  ءاسن  لضفا   : » دـیامرف یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا .  ناوتان  نآ  ناـیب  زا  ملق  هک  تسا  داـیز 
لوسر رطاخ  يالـست  شمارآ و  هیام  هک  یـسک  ناـش  رد  تفگ  ناوت  یم  هچ   .« محازم تنب  هیـسآ  نارمع و  تنب  میرمو  دـمحم  تنب 
هدرزآ نوزحم و  ناشیا  ياه  تیذا  شیرق و  بیذکت  زا  تقو  ره  ص )  ) دمحم ترـضح   : » میناوخ یم  خیرات  رد  دوب ! ؟  ص )  ) ادخ

یم یبهذ  « دش یم  رورـسم  دید  یم  ار  هجیدخ  هاگره  و  هجیدخ ;  دایرگم  درک  یمن  رورـسم  ار  ترـضح  نآ  زیچ  چیه  دـندش ،  یم 
لهازا میرک و  فیفع و  تناید و  هب  دنب  ياپ  الاو ،  لقاع ،  لماک ،  نانز  هلمج  زا  وا  تسا ;  رایـسب  هجیدخ  لیاضف  بقانم و  دـیوگ : 

یم لیلجت  رایـسب  وا  زا  داد و  یم  حیجرت  نینموم  تاهما  ریاس  رب  تفگ و  یم  انث  حدـم و  ار  وا  ارارک  ص )  ) مرکا ربمایپ  دوب .  تشهب 
هک دوب  ببس  نادب  نیا  مدیزرون و  کشر  هجیدخ  هزادنا  هب  ص )  ) ربمایپ نانز  زا  کی  چیه  رب  تفگ :  یم  هشیاع  هک  يدح  هب  .درک 

 . درک دای  ار  وا  رایسب  ص)  ) ربمایپ
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هجیدخ رب  ادخ  دورد 

دمحم ماما  ترضح  زا  یتیاور  قبط  داتسرف .  مالس  دورد و  وارب  اهراب  لجوزع  دنوادخ  هک  تشاد  ییالاو  ماقم  نانچ  يربک  هجیدخ 
هتـساوخ درک :  ضرع  لیئربج  »؟  يراد یتجاح  ایآ   : » دومرف لیئربج  هب  جارعم ،  زا  تشگ  زاب  ماگنه  ص )  ) مرکا ربمایپ  ص : )  ) رقاـب

ادخ لوسر  بلط  هب  هجیدـخ  يزور  میناوخ :  یم  رگید  یتیاور  رد   « یناسرب مالـس  هجیدـخ  هب  نم  ادـخ و  فرط  زا  هک  تسا  نیا  ما 
یمن هجیدخ  دیـسرپ .  ار  ص)  ) ادـخ لوسر  لاوحا  هجیدـخ  زا  دـش و  ور  هب  ور  يو  اب  يدرم  تروص  هب  لیئربج  دـمآ .  نوریب  (ص )

ار (ص ) ربمغیپ نتـشک  دصق  هک  دشاب  یناسک  زا  درم  نیا  دیـسرت  یم  وا  درب .  یمرـس  هب  اجک  رد  ص )  ) ادخ لوسر  دـیوگب  تسناوت 
زا هک  درک  رما  دوب و  لیئربج  نآ   : » دومرف ص )  ) دـمحم ترـضح   ، تفگ زاـب  هصق  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  یتقو  دراد . 

 .« مناسرب مالس  ار  وتادخ 

مالسا دربشیپ  رد  هجیدخ  شقن 

وا درک .  قافنا  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  تیعقوم  تفرـشیپ و  هار  رد  تشاد  هچره  هدش ،  دنمتداعـس  هک  تفایرد  هجیدخ  ترـضح  یتقو 
يارب يا  هچراپ  لاحترا ،  ماگنه  هک  ییاج  ات  دناسر .  فرصم  هب  مالسا  رـشن  هار  رد  دیـشخب و  ص )  ) ربمایپ هب  ار  شیوخ  لاوما  مامت 
دیوگ یم  وا  تسا .  مالسا  دربشیپ  رد  وا  تقادصو  يراکمه  يایوگ  هک  دراد  هجیدخ  ناش  رد  يا  هلمج  قاحـسا  نبا   . تشادن نفک 

دش ریزارس  ص )  ) ربمایپ رب  بلاطوبا  هجیدخ و  تلحر  یپ  رد  اه  تبیصم  دوب و  ص )  ) ربمایپ يارب  ییافو  اب  قداص و  روای  هجیدخ  : »
مالـسا هک  فورعم  هلمج ،  نیا   . دـندوب مکحتـسم  دـنلب و  يدـس  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  رب  تاـمیالمان  موجه  ربارب  رد  ود ،  نیا  اـیوگ  .«
 . دراد یم  رب  هدرپ  هجیدخ  تقادص  يراکمه و  تیاهن  زا  تسا  هجیدخ  لاوما  و  ع ، )  ) یلعریشمش ص ، )  ) ربمایپ قالخا  نیهر 
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هجیدخ نادنزرف 

شـش هجیدخ ،  ادخ و  لوسر  جاودزا  هرمث  روهـشم :  هتفگ  هب  تسا .  فالتخا  ناخروم  نایم  هجیدخ ،  ترـضح  نادنزرف  دادعت  رد 
هیقر  . همطاف - 6 موثلک .  ما  بنیز 5 - - 4 هیقر .  - 3 دـنتفگ . .  یم   « بیط  » و رهاط »  » ود نیا  هب  هللادـبع .  - 2 مشاه .  - 1  . دوب دنزرف 

ربماـیپ تثعب  زا  شیپ  هجیدـخ  نارـسپ  دنتـشاد .  رارق  هیقر  زا  سپ  بیترت  هب  همطاـف  موثلک و  ما  بنیز ،  دوب و  شنارتـخد  نیرتـگرزب 
همه مساق و  دندقتعم :  ناققحم  زا  یهورگ   . دـندرک كرد  ار  (ص ) ربمایپ توبن  شنارتخد ،  یلو  دـنتفگ .  یگدـنز  دوردـب  (ص ، )

 . دندرک ترجه  هنیدم  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  زا  سپ  زوردنچ  دندمآ و  ایند  هب  تثعب  زا  سپ  ص)  ) ادخ لوسر  نارتخد 

هجیدخ تیصو  

نا تملع  اما   ، » هجیدخ يا  دومرف :  تفر و  يو  تدایع  هب  ص )  ) ربمغیپ دش .  رامیب  ترجه  زا  لبق  لاس  هس  س )  ) هجیدخ ترـضح 
ییوج لد  هجیدخ  زا  هاگنآ  ! ؟  تسا هتخاس  مرسمه  زین  تشهبرد  ار  وت  دنوادخ  هک  یناد  یم  ایآ  هنجلا ; »  یف  کعم  ینجوز  دق  هللا 
تدش هجیدخ  يرامیب  نوچ   . دومرف فیصوت  وا  تامدخ  هنارکش  هب  ار  تشهب  یلاع  تاجردو  داد  تشهب  هدعو  ار  وا  درک ;  دقفت  و 

زا زگره  دومرف :  ص )  ) ربمایپ  . نک وفع  ارم  مدرک ،  یهاتوک  وت  قح  رد  نم  مراد :  تیـصودنچ  هللا !  لوسر  ای  درک :  ضرع  تفاـی ، 
يدرک فرـصم  ادخ  هاررد  ار  تلاوما  يدش و  هتـسخ  رایـسب  ما  هناخ  رد  يدرب .  راک  هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  مدیدن و  يریـصقت  وت 

وا نوچ  درک .  هراشا  س )  ) ارهز همطاف  هب  و  دیـشاب .  رتخد  نیا  بظاوم  هک  تسا  نیا  نم  مود  تیـصو  هللا !  لوسر  اـی  درک :  ضرع  .
ادابم دنزب .  یلیس  شتروص  هب  یسک  ادابم  دناسرب .  رازآوا  هب  شیرق  نانز  زا  یـسک  ادابم  سپ  دش .  دهاوخ  بیرغ  میتی و  نمزا  دعب 

تیارب منک  یم  مرـش  ار  موس  تیـصو  اما   . دـشاب هتـشاد  يا  هدـننز  میالم و  ریغ  دروخرب  وا  اب  یـسک  ادابم  دـشکب .  دایرفوا  رب  یـسک 
هب ممـشچ !  رون   : » دومرف يو  هب  دـناوخارف و  ار  همطاـف  سپـس  دـنک .  وگزاـب  تیارب  وا  اـت  منک  یم  ضرع  همطاـف  هب  ار  نآ  میوگب . 

یتشاد نت  هب  یحو  لوزن  ماگنه  هک  یسابلرد  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  مساره ;  رد  ربق  زا  نم  دیوگ :  یم  مردام   : وگب هللا  لوسر  تردپ 
ار نهاریپ  نآ  ص )  ) مرکا ربمایپ  درک .  ضرع  (ص ) ربماـیپ هب  ار  بلطم  دـمآ و  نوریب  قاـتا  زا  س )  ) ارهز همطاـف  سپ   .« ینک نفک  ، 

هدهع هب  ار  يو  نفک  لسغ و  ص )  ) مرکاربمایپ هجیدخ ،  ترـضح  تافو  ماگنه  دش .  لاحـشوخ  رایـسب  وا  داتـسرف و  هجیدـخ  يارب 
مالـس وت  هب  دـنوادخ  هللا ،  لوسر  ای  درک :  ضرع  دـش و  لزان  تشاد ،  هارمه  تشهب  زا  نفک  هک  یلاحرد  لیئربج  ناـهگان  تفرگ . 

 .« میریگب هدهع  هب  ار  شنفک  هک  میرتراوازس  ام  درک و  فرص  ام  هار  رد  ار  شلاوما  ناشیا   : » دیامرف یم  دناسر و  یم 
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س  ) هجیدخ تافو 

(

ربمغیپ درک .  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  بلاطوبا  بعـشزا  جراخ  رد  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هاـم  رد  یگلاـس  نس 65  رد  هجیدخ 
هجیدـخ يارب  لجوزع  دـنوادخ  فرط  زا  لیئربج  هک  يا  هچراپ  نامه  اـب  درک و  طونح  داد ،  لـسغ  ار  هجیدـخ  اصخـش  ص)  ) ادـخ

رد ار  دـحل  گنـس  هاگنآو  داهن  كاخ  رد  ار  هجیدـخ  سپـس  تفر ،  ربق  نورد  اصخـش  ص )  ) ادـخ لوسر  درک .  نفک  دوب ،  هدروآ 
هجیدـخ هاـگمارآ  دـیبلط .  یم  شزرمآ  شیارب  درک و  یم  اـعد  تخیر ،  یم  کـشا  هجیدـخ  رب  وا  تخاـس .  راوتـسا  شیوخ  ياـج 

ادخ ربمغیپ  روای  هجیدخ  اریز  دوب ;  گرزب  یتبیصم  ص )  ) ربمغیپ يارب  هجیدخ  تلحر   . تسا عقاو  نوجح »   » رد هکم  ناتـسروگرد 
 . دندرک یم  يراددوخ  يو  رازآ  زا  دنتشاذگ و  یم  مارتحا  (ص ) دمحم ترضح  هب  يرایسب  وا  مارتحا  هب  دوب و  (ص )

هجیدخ دای 

 . دربن دای  زا  ار  هجیدـخ  زگره  یلو  درک ;  جاودزا  ینانزاب چ  س )  ) هجیدـخ ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هک  نیا  اـب  ص )  ) ادـخ لوسر 
کشر نم  يزور  دیبلط .  یم  شزرمآ  وا  يارب  دش و  یم  هتفرگو  لولم  داتفا ،  یم  هجیدخای  ادخربمغیپ  تقو  ره  دیوگ :  یم  هشیاع  

تفـشآ و رب  ناـهگان  ص )  ) ربـمغیپ  . داد وـت  هب  اـبیزو  ناوـج  ینز  نزریپ ،  نآ  ياـج  هب  دـنوادخ  هللا ،  لوـسر  اـی  مـتفگو :  مدـیزرو 
نم هب  وا  دندینادرگ ،  یم  ور  نم  زا  همه  نوچ  هک  دوب  ینز  هجیدخ  تسا  دهاش  ادـخ  دومرفو :  دز  نم  تسد  رب  تسد  هنانیگمـشخ 

دندرک یم  بیذکت   ارم  توعد  همه  نوچ  و  درک ;  یم  ینابرهم  تبحم و  نم  هب  دنتخیرگ ، یم  نم  زا  همه  نوچ  و  درک ;  یم  يور 
زا مغ  درک و  یم  کمک  دوخ  لام  اب  داد و  یم  يرای  ارم  یگدـنز  تالکـشم  رد  درک .  یم  قیدـصت  ارم  دروآ و  یم  ناـمیا  نم  هب  ، 

تفگ دمآ و  ردپ  دزن  دوب ،  لاسدرخ  یکدوک  همطاف   ، تفر ایند  زا  هجیدخ  یتقو   : » دومرف ع )  ) قداص ماما  ترـضح   . دودز یم  ملد 
یم دناسر و  یم  مالـس   تیادخ   تفگ :  دش و  لزان  لیئربج  درک .  توکـس  ص )  ) ربمایپ ؟  تساجک مردام  یما ; »  هللا   لوسر  ای  : »

دنتـسه میرم  هیـسآ و  شفارطا  تسا و  خرـس  توقای  زا  شنوتـس  هک  ییالط  خاک  رد  تشهب و  رد  تردام  اـمرفب ،  ارهز  هب  دـیامرف : 
 . دراد ياج  ،
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مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح 

مالسلااهیلع هجیدخ  ترضح 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب   

دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا   

.يوقتلا  ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا 

هک میئوگب  دیاب  هجیدخ  ترضح  هب  عجار  منک  تبحص  _ه  جیدخ هب  عجار  يرادقم  نم  تسا   مالـسلا ) اهیلع  ) يربک _ه  جیدخ تافو  تلحر و   
اهیلع ) يربک _ۀ  جیدخ نز  لوا  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  درم  لوا  دروآ  نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هب  هک  دوب  ینز  لوا 

(. مالسلا

(س) هجیدخ ترضح  هب  دنوادخ  مالس  - 1

دننک یم  اعد  نینمؤم  هب  اه  هتشرف  هک  دراد  يا  هیآ  نآرق  میوگب ، هتکن  کی 

7/ رفاغ اُونَمآ » َنیِذَِّلل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  »

ربمغیپ .دندرک  یم  اعد  دندرک و  یم  رافغتسا  دوجو  ود  نیا  هب  اه  هتشرف  _ۀ  مه و  هجیدخ ، دوب و  ربمغیپ  قح ، هب  نینمؤم  ینامز  کی 
یم ربمغیپ  هب  ربمغیپ ، يولهپ  دروآ  یم  یحو  لیئربج  یتقو  هک  دوب  ینز  تسا  هجیدـخ  تشهب  نانز  لـضفا  دومرف  هجیدـخ  دروم  رد 

تسا رفن  دنچ  هب  ادخ  ياه  مالس  دنک  یمن  مالس  یسک  ره  هب  دنوادخ  هدناسر  ار  هجیدخ  مالس  دنوادخ  تفگ 

69/ ءایبنألا َمیِهاَْربِإ » یَلَع  اًماَلَس  »

120/ تافاصلا َنوُراَهَو » یَسُوم  یَلَع  ٌماَلَس  »

79/ تافاصلا َنیَِملاَْعلا » ِیف  ٍحُون  یَلَع  ٌماَلَس  »

.تسا مهم  یلیخ  تسا  مهم  یلیخ  دتسرف  یم  مالس  هجیدخ  هب  دتسرف  یم  مزعلاُولا  ناربمغیپ  هب  مالس  هک  يدنوادخ 

، درک یم  هیرگ  درک ، یم  اعد  درک ، یم  شیاتـس  یه  درب و  یم  ار  شمان  ربمغیپ  مه  شتافو  زا  دـعب  اـهلاس  هک  دوب  یمناـخ  هجیدـخ 
دیسر یم  هجیدخ  ياپ  هب  هک  دینکن  لایخ  امـش  تفگ  یم  شنانز  هب  درک  یم  هیرگ  مناخ  نیا  يارب  ربمغیپ  یتسه  تاقولخم  فرـشا 
ربمغیپ لسن  اما  دیتسه  يددعتم  ياهنز  امـش  تسا  هجیدخ  زا  نم  لسن  دروآ  نامیا  نم  هب  هجیدخ  دـیدوب  رفاک  نات  همه  ینامز  کی 

.تسین  امش  زا 
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میدرک یم  ار  هجیدخ  شیاتـس  میتفگ  یم  هجیدخ  زا  مینک  زیزع  ربمغیپ  يولهپ  ار  نامدوخ  میتساوخ  یم  تقو  ره  دـیوگ  یم  هشیاع 
لامک قشاع  .درکن  جاودزا  سکچیه  اب  ربمغیپ  دوب  وا  هک  یعقوم  ات  دوب  یمناخ  .میدـش  یم  کیدزن  ربمغیپ  هب  هلیـسو  نیا  هب  تقونآ 
کی هارمه  ار  شدوخ  لاوما  دادرارق  کی  یط  داتـسرف و  ار  یـصخش  دش  ربخاب  ربمغیپ  تناما  تقادص و  زا  یتقو  لیلد  نیمه  هب  دوب 

.دنادرگرب ار  شدوس  درک  تراجت  ماش  درب  ار  هجیدخ  لاوما  مالسا  ربمغیپ  ینعی  داتسرف  ماش  هب  تراجت  يارب  مالغ 

گرزب نادرم  تیقفوم  رد  بوخ  رسمه  شقن  - 2

میراد ام  تسا  کیرش  تامدخ  _ۀ  مه رد  دشاب  رای  رگا  نز  تقونآ  دنتسه  وزاب  دنرای و  اهرسمه  یضعب  دنرسمه  اهرسمه  یـضعب   
يرایمه يرکفمه و  متـشون  ار  باتک  نیا  داد  قیفوت  نم  هب  هچنآ  هک  هتـشون  شباتک  _ۀ  مدقم رد  دنا و  هتـشون  باتک  هک  ار  ییاملع 

رد دوب  کیرش  ربمغیپ  ياهراک  _ۀ  مه رد  هجیدخ  هک  تفگ  دوش  یم  ینعی  متشادن  ار  قیفوت  نیا  دوبن  مرسمه  رگا  نم  دوب  مرـسمه 
هداس لغش  کی  شرهاظ  اهنیا  جیـسب ، شترا ، سیلپ ، ًالثم  لثم  تسا  هداس  راک  کی  شمـسا  اهراک  یـضعب  تسا  مهم  یلیخ  باوث ،
يراک چـیه  دـشابن  نما  تکلمم  رگا  هرخالاب  یلو  میراد  لاقب  میراد  اوناـن  هک  روطنیمه  تسا  هعماـج  ياـه  فنـص  زا  یکی  تسا و 

مه کـشزپ  تسا ، کیرـش  دوـش  یم  هک  ییاـهتدابع  _ۀ  مه رد  هتـشاد  هگن  نما  ار  تکلمم  هک  ییاـقآ  نـیا  سپ  دـننکب  دوـش  یمن 
دنهد یم  تاجن  گرم  زا  ار  نم  دـننک  یم  شالت  راتـسرپ  نز و  لوپمآ  کشزپ و  متفا  یم  موش  یم  ضیرم  هک  هدـنب  تسا  روطنیمه 
ینعی دراد  مه  کشزپ  نآ  دراد  ار  شباوث  مه  نز  لوپمآ  نآ  مدناوخ  ثیدح  یچ  ره  رمع  رخآ  ات  مدـش  دـنلب  یتقو  ادـخ ، فطل  هب 

 . . .دناوت یم  نز 
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دنزرف ینید  تیبرت  رد  ردام ، شقن  - 3

هنومن تسا  هنومن  نارهت  الاح  تسا  روطنیا  ناریا  _ۀ  مه دـبال  نارهت ، سرادـم  زا  میراد  يرامآ  کـی  اـم  تسا  مهم  یلیخ  نز  شقن 
دای هناخ  زا  ایآ  دینزب  تمالع  هک  میا  هتشون  ار  هنیزگ  ات  هس  دیا ؟ هتفرگ  دای  اجک  ار  زامن  هک  میا  هدرک  لاوس  اه  هچب  زا  هدش  يرادرب 
ردپ زا  هناخ  يوت  هدش  لاوس  میتفرگ  دای  هناخ  يوت  ام  ار  زامن  نیلوا  دنا  هتشون  رتشیب  دجسم ، زا  ای  یتفرگ ، دای  هسردم  زا  ای  یتفرگ ،

هب اما  دنا  هتفگن  رثوک  رـسپ  هب  رـسپ ، دنچ  تیبرت  اب  تسا  يواسم  رتخد  کی  تیبرت  ردام ، زا  دـنا  هدز  ردبرـض  ردام  زا  ای  یتفرگ  دای 
یم یتقو  رـسپ  هب  دـهدب  دـعب  رتخد  هب  دـهدب  لوا  هناخ  يوت  دروآ  یم  درخ  یم  ردـپ  يزیچ  کی  رگا  میراد  دـنا ، هتفگ  رثوک  رتخد 

 . . .امش هب  مدرک  هبه  دیوگ  یم  دعب  ار  رتخد  امش  هب  مدرک  هبه  دیوگ  یم  لوا  رتخد  ای  داز  یم  رسپ  ای  داز  یم  هک  ینز  دیامرف 

49/ يروشلا َروُکُّذلا » ُءاَشَی  ْنَِمل  ُبَهَیَو  اًثاَنِإ  ُءاَشَی  ْنَِمل  ُبَهَی  »

مسا دنوادخ  هک  اهاج  روج  نیا  هدروآ  رـسپ  زا  لبق  ار  رتخد  مسا  ار  رـسپ  دنک  یم  هبه  دیوگ  یم  دعب  ار  رتخد  دنک  یم  هبه  دنوادخ 
کمک ریقف  هب  یهاوخ  یم  یهدـب  یهاوخ  یم  هقدـص  دـیوگ  یم  ًالثم  تسا  رتالاب  شماقم  مدـق  کی  ینعی  درب  یم  رتدوز  ار  یـسک 

ینک

274/ هرقبلا ًهَِیناَلَعَو » ارِس  »

دیمهف دیمهف  یـسک  رگا  دیوگ  یم  دعب  دنمهفن  دـیوگ  یم  لوا  تسا  ینلع  راک  لام  باوث  دـعب  تسا  ّرـس  راک  لام  باوث  لوا  ینعی 
.تسا رتشیب  يّرس  _ۀ  قدص لاوث  ینعی  هینالع  دیوگ  یم  دعب  ّرس  دیوگ  یم  لوا  یتقو  درب  یم  لوا  ار  ّرس  مسا 

158/ هرقبلا َهَوْرَْملاَو » اَفَّصلا  َّنِإ   » دیامرف یم  نآرق 
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دیاب اه  یجاح  دراد  لوط  رتم  دـصراهچ  یهتنم  نلاس  نیا  لثم  ًابیرقت  تسا  هدیـشوپ  رـس  يرتم  دـصراهچ  نابایخ  کـی  هورم  اـفص و 
هملک مادک  دینیبب  دیامرف  یم  ماما  افص ؟ هوک  زا  ای  مینک  عورـش  هورم  هوک  زا  دیوگ  یم  الاح  دنهدب  ماجنا  ار  تکرح  نیا  رود  تفه 

تسادیپ راهن  لیل و  دیوگ  یم  نآرق  ییاج  رگا  دینک  عورش  افص  هوک  زا  لوا  دیاب  امـش  سپ  تسا  رتولج  افـص  مسا  نوچ  تسا  لوا 
«. َهَوْرَْملاَو اَفَّصلا  َّنِإ   » دیامرف یم  هچب  _ۀ  يده رد  اجنیا  هدرب  ار  لیل  مسا  لوا  تسا  یتیانع  کی  لیل  يور  هک 

درم  38/ هدئاملا ُهَقِراَّسلاَو » ُقِراَّسلاَو   » دیامرف یم  تقرس  ثحب  رد  ًالثم  ار  نز  مسا  اهاج  یـضعب  هدرب  رتدوز  ار  درم  مسا  اهاج  یـضعب 
تسا رتشیب  اهدرم  يوت  يدزد  نوچ  درب  ار  درم  مسا  لوا  اجنیا  دزد ، نز  دزد 

2/ رونلا ِیناَّزلاَو » ُهَِیناَّزلا   » دیامرف یم  نآرق  انز  ثحب  رد  اما 

تنیز اه و  همـشرک  اهیرگ و  هولج  اه و  شیارآ  رطاخب  نز  شقن  ءاشحف  لئاسم  رد  ینعی  هدرب  ار  درم  مسا  دـعب  هدرب  ار  نز  مسا  لوا 
نیا  ) .دـنک یم  تقرـس  رتـشیب  درم  تقرـس  رد  تسا ، دـیلک  نز  ءاـشحف  رد  تسا ، رتـشیب  نز  شقن  اـهندروخ  لوگ  اهدـنخبل و  اـه و 
وراج رخب ، نوباص  دیوگ  یم  هداوناخ  ًالثم  تسا  یکلا  يزیچ  مینک  یم  باسح  ام  اهتقو  یهاگ  رخآ  دینکن  باسح  یکلا  ار  تاملک 

هک میرادن  يا  همانرب  چیه  میرخ  یم  نامدوخ  میور  یم  ام  بوخ  یلیخ  رخب  هتفگ  ار  اهنیا  رخب ، نان  رخب ، هزبرخ  رخب ، جانفـسا  رخب ،
دشاب روطنیا  نآرق  هک  تسین  روطنیا  يدیرخ  يدیرخ  لوا  ار  مادک  ره  تسا  هناخ  يوت  يارب  اهنیا  میئوگ  یم  وراج  دعب  نوباص  لوا 

نیا تسا  هدش  هدرب  ات  هدزاود  ارچ  هملک  نیا  دراد  لومرف  نآرق  تاملک  مامت  ًالـصا  ینعی  دـنزب  فرح  ات  دـنچ  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک 
مه لاـس  تـسه  نآرق  يوـت  اـت  جــنپ  تصــشودصیس و  موـی ) _ۀ( مـلک نآرق  رد  ًــالثم  ما  هـتفگ  ار  نـیا  اــهراب  نـم  .ارچ . .  هـملک 
ایند _ۀ  ملک ات  هدزناپودـص  رگا  تسا  نآرق  يوت  رهـش ) _ۀ( ملک ات  هدزاود  تسا  هام  هدزاود  لاـس  تسا  زور  جـنپ  تصـشودصیس و 
دراد مـال  فلا و  هکنیا  تسین  هداـس  باـتک  کـی  نآرق  ًـالامجا  تسا  نآرق  يوت  مه  ترخآ  _ۀ  ملک هدزناپودـص  تسا  نآرق  يوـت 

تازجعم هب  عجار  هدش  هتـشون  ییاهباتک  تسا  فیرظ  قیقد و  یلیخ  هصق  هدمآ  رخآ  هکنیا  هدمآ  لوا  هکنیا  درادـن  مال  فلا و  هکنیا 
نیا ارچ  تسا  ات  تسیب  هملک  نیا  هکنیا  لیلد  تسا  اـت  هدزون  هملک  نیا  هکنیا  لـیلد  تسا  اـت  هدـجیه  هملک  نیا  ارچ  هک  نآرق  يدـبا 
دراد لومرف  ینیمز  بیـس  کی  دراد  لومرف  دراد و  دک  شا  همه  اهنیا  هدمآ  نآرق  يوت  راب  یـس  نیا  ارچ  هدمآ  نآرق  يوت  راب  راهچ 

ملع هوـلج  هک  ینآرق  نیا  یلو  تسا  يا  هداـس  زیچ  کـی  ینیمز  بیـس  تسا  دـنق  نآ  دـصرد  دـنچ  تسا  هتـساشن  نآ  دـصرد  دـنچ 
ربمغیپ هک  وت  دیوگ  یم  ربمغیپ  هب  ادـخ  هک  نز  ماقم  دـسر  یم  ییاجب  یهاگ  نز  لاح  ره  هب  دـشاب ) هداس  دـناوت  یمن  نیا  تسادـخ 

ییوگب مدرم  يارب  ار  نز  نیا  خیرات  دیاب  یتسه 
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41/ میرم َمیِهاَْربِإ » ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو   » میراد نآرق  يوت  ًالثم 

مه ار  میرم  خیرات   16/ میرم َمَیْرَم » ِباَتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو   » دیوگ یم  شرانک  ییوگب  مدرم  يارب  ار  میهاربا  خیرات  هک  تسا  مزال  ربمغیپ 
 . . .نز دیوگب  دیاب  مه  ار  نز  خیرات  دیوگب  دیاب  ار  درم  خیرات  هک  روطنیمه  ینعی  ییوگب  دیاب 

نیا درک و  یم  میسقت  هجیدخ  ناتسود  نیب  ار  شتشوگ  درک  یم  حبذ  يدنفـسوگ  هاگیب  هاگ و  هجیدخ  تافو  زا  دعب  مالـسا  ربمغیپ  )
یم شیاتـس  هجیدـخ  زا  هکنیا  رگم  تفر  یمن  نوریب  هناخ  زا  ربمغیپ  دـیوگ  یم  هشیاع  .تشاد  یم  یمارگ  ار  هجیدـخ  دای  مان و  مقر 

هملـس ما  هجیدـخ  زا  دـعب  ربمغیپ  نانز  نایم  رد  دوب ، شیرق  نانز  نیرتابیز  هجیدـخ  ًانمـض  دوب  هجیدـخ  داـی  ربمغیپ  ًاـمئاد  ینعی  درک 
 . .(. .هک تسه 

ربمایپ نارسمه  ددعت  لیالد  - 4

تقوکی ارنیا  نم  دراد  مه  تیعقاو  دراد و  يدایز  لئالد  تفرگ  ار  يددعتم  ياهنز  هجیدـخ  زا  دـعب  ربمغیپ  ارچ  هکنیا  هب  عجار  الاح   
جاودزا ار  ناشیا  ربمغیپ  درک  نوریب  هناخ  زا  ار  اهنآ  ناش  لیماف  دندش  ناملـسم  یتقو  هک  دـندوب  ییاهنز  اهنز  نیا  زا  یـضعب  ما  هتفگ 

اج چیه  هب  هار  هدش  دیهـش  شرهوش  مه  هدرک  نوریب  ار  وا  لیماف  مه  دش  دیهـش  ههبج  يوت  مه  شرهوش  دعب  یناملـسم ، کی  اب  داد 
 . . .اهنآ ناربج  رطاخب  هدـش  رهوش  یب  مه  رهوش  زا  هدروخ  یلیـس  لیماف  زا  هدروخ  هک  یلیـس  ات  ود  نآ  ناربج  رطاخب  ربمغیپ  درادـن 
یم یتقو  ناسنا  دوب  نیا  زا  ریغ  يا  هلئـسم  رگا  دوب  اـهفرح  نیا  یگلاـس و  هس  هاـجنپ و  نس  زا  دـعب  ربمغیپ  ياـهجاودزا  ماـمت  هنرگو 

هدزیـس دیـسر  يربمغیپ  هب  یگلاس  لـهچ  دوب  هکم  هک  ربمغیپ  .هک . .  یـسک  دـنک  یم  جاودزا  شا  یناوج  رد  دـنک  جاودزا  تساوخ 
جارخا هناخ  زا  هدیدغاد  مه  اهنز  تشاد  گنج  ات  داتفه  تصـش  دوب  هک  مه  هنیدم  رد  تشاد  رـسمه  کی  دوب  هکم  رد  هک  مه  لاس 

تذل یبایماک و  رطاخب  ربمغیپ  ياهجاودزا  دیوگب  دنک  هدافتـسا  ءوس  دناوتب  نمـشد  هک  تسین  یفرح  رگید  جاودزا  نیا  نزریپ  هدش 
ياه جاوزا  هلئـسم ي  دوش  یمن  راولاـیع  هدـیدغاد و  ریپ و  نز  اـب  تذـل  دوش  یمن  گـنج  يوت  تذـل  تسا  یناوج  نس  تذـل  هدوب 

.تسا يرگید  هلئسم  ربمغیپ 
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زا یضعب  ندروخ  لوگ  ام  زورما  لکـشم  دنروخ  یم  لوگ  اهنز  زا  یلیخ  نوچ  هدارا  اب  میوگ  یم  هکنیا  هدارا  اب  دوب  یمناخ  هجیدخ 
یم لافغا  روج  کی  اهرسپ  دوشب  لافغا  تسا  نکمم  یئزج  هلئسم  کی  رس  دنتسه  اهناوج ، زا  یضعب  زا  اه  رتخد  زا  یـضعب  .اهنز . . 
نم داد  مایپ  هک  داتـسرف  ربمغیپ  يولهپ  ار  یـصخش  دوب  یفیرـش  داوناخ ? دوب  لقاع  دوب  هدارا  اب  هجیدـخ  روج ، کی  اـهرتخد  دـنوش 

ياـهومع اـب  ار  هلئـسم  ربمغیپ  منک  جاودزا  وت  اـب  مهاوخ  یم  مراد  غارـس  وت  رد  هک  یقـالخا  تقادـص و  تناـما و  تفارـش و  رطاـخب 
ییاهرتش درک  جاودزا  وا  اب  ترـضح  دش  مهارف  مه  جاودزا  تامدقم  دنک  جاودزا  نم  اب  دراد  لیم  هجیدـخ  هک  درک  حرطم  شدوخ 

ار يددعتم  نادنزرف  هکنیا  اب  دناوخ و  مالـسلا ) امهیلع  ) یلع ترـضح  ردـپ  بلاطوبا  مه  ار  دـقع  _ۀ  بطخ دـنداد  رارق  هیرهم  مه  ار 
.دنام راگدای  هب  ارهز  _ۀ  مطاف طقف  دنتفر  ایند  زا  همه  اما  درک  ادیپ  ربمغیپ  زا  مه 

هب ربمغیپ  ردقنیا  هک  هیک  نیا  هک  دـندرک  بجعت  همه  درک  مارتحا  وا  هب  یلیخ  ترـضح  دـش  ربمغیپ  _ۀ  ناخ دراو  ینزریپ  زور  کی  )
یتاولص  . . ) .یـسورع بش  .دوب  هجیدخ  ناتـسود  زا  نیا  دومرف  دوب ؟ یک  نیا  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  تفر  یتقو  دراذگ  یم  مارتحا  وا 

یچ داد و  یچ  هجیدخ  .تفر  ایند  زا  یگلاس  جنپ  تصـش و  نس  رد  دوب و  ربمغیپ  تمدخ  رد  لاس  جنپ  تسیب و  هجیدـخ  دـیتسرفب .)
ایند زا  هک  یتقو  دهاوخ  یم  ملد  طقف  نک  نید  جرخ  امش  رایتخا  رد  نم  لاوما  مامت  تفگ  درک  میدقت  ربمغیپ  هب  ار  شلاوما  تفرگ ؟
ادخ دنک  هلماعم  ادخ  اب  یسک  رگا  نم ، الاح  .امش . .  ار  راثیا  نیا  الاح  دشاب  وت  يابع  نم  نفک  هک  یهدب  نم  هب  ار  تیابع  مدور  یم 

.درک هچ  درم  کی  هک  میوگ  یم  هنومن  کی  میوگ  یم  امش  تمدخ  دنک  یم  دروخرب  يروج  هچ  وا  اب  يروج ، هچ 
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لیماف لام و  زا  تشذگ  ادخ و  اب  هلماعم  - 5

زا میهاربا  ترـضح  میوگ  یم  هک  مراد  اجنیا  يزیچ  میهاربا  زا  ادـخ ، اب  هلماعم  مینک  باـسح  ار  شعوضوم  میحّرلا  نمحّرلا  هللا  مسب 
دیسر ادخ  هب  دیرب  لد  دیشروخ  هام و  هراتس و 

، ناتسرپ هام  ناتسرپ ، هراتس  دیشروخ ، هام و  هراتس و  زا  فلا :  

هام تفگ  یم  دش  یم  ادیپ  هراتـس  متـسرپ  هام  تفگ  دـعب  متـسه  تسرپ  هراتـس  مه  نم  تفگ  ناتـسرپ  هراتـس  اب  هارمه  دـمآ  مه  لوا 
دیـشروخ نم  سپ  تسا  لوحت  رییغت و  لاح  رد  یه  هک  مه  نیا  اـباب  تفگ  دـش و  هارمه  مدـق  دـنچ  اهتـسرپ  هاـم  اـب  تسا  رت  تشرد 

دشابن لوحت  رییغت و  لباق  هک  متسرپب  ار  يزیچ  دیاب  نم  تدوخ  راک  لابند  اباب  ورب  تفگ  درک  بورغ  هک  مه  دیشروخ  متسه  تسرپ 
، دیـسر ادخ  هب  تشذگ  دیـشروخ  هام و  هراتـس و  زا  مرادن  تسود  ار  دـنک  یم  لوفا  هک  ار  ییاهنیا  نم   76/ ماعنألا َنِیِلفْآلا » ُّبِحُأ  َال  »

یتقو ام  ناماما  هک  تسا  یـسک  هجیدخ  ارهز  ردام  دش  داد  ار  شیاهلوپ  دیـسر  همطاف  هب  تشذـگ  لوپ  زا  هجیدـخ  هلماعم ، کی  نیا 
دوجو هب  ام  ناماما  هک  دوب  یسک  ینعی  تسا  يربک  _ۀ  جیدخ مگرزب  ردام  نم  دنتفگ  یم  دننک  شیاتـس  ناشدوخ  زا  دنتـساوخ  یم 

.دندرک یم  راختفا  وا 

دیامرف یم  میهاربا  هب  عجار  نآرق  دش  مدرم  ردپ  تشذگ  تسرپ  تب  يومع  زا  ب :

78/ جحلا َمیِهاَْربِإ » ْمُکِیبَأ  َهَِّلم  »

رارف تب  _ۀ  ناخ زا  دش ، ناتسرپ  ادخ  ردپ  تشذگ  تسرپ  تب  يومع  زا  تسا  میهاربا  ترـضح  اهناملـسم  امـش  ردپ  ردپ ، ینعی  با 
زا درک  نوریب  ار  وا  هناـخ  زا  تسا  تسرپ  ادـخ  میهاربا  دـید  یتقو  دوب  تسرپ  تب  میهاربا  يومع  تخاـس ، ار  دـیحوت  _ۀ  ناـخ درک 

ماما تسا  نیا  ادخ  اب  هلماعم  دناسر  هاج  هب  ار  وا  ادخ  دـنتخادنا  هاچ  هب  ار  فسوی  .ۀ . .  _ ناخ دـمآ  دـندرک  نوریب  ار  وا  تب  _ۀ  ناخ
ار فرح  نیا  نم  .ادخ . .  يارب  يا  هنحص  کی  رگا  دیوگ  یم  ام  هب  اهنیا  دش  الط  شدبنگ  تفر  بسا  مس  ریز  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح

لوپ یلیخ  داماد  نیا  هچرگ  منیب  یمن  ار  ملیف  نیا  نم  مشوپ  یمن  ار  سابل  نیا  نم  دنک  یم  ناربج  ادخ  تسین  یـضار  ادخ  منز  یمن 
نم تسین  زامن  لها  نوچ  منک ، یمن  جاودزا  وا  اب  نم  دروخ  یم  بارش  نوچ  یلو  شا ، هلیبق  شلیماف ، دراد ، نیشام  تسابیز ، دراد ،

يزیچ کی  زا  دهدب  ماجنا  ادخ  اب  ناسنا  دیاب  ار  اه  هلماعم  نیا  دـنوشب ، هالـصلا  كرات  میاه  هچب  مسرت  یم  منک ، یمن  تلـصو  وا  اب 
مدآ اهتقو  یهاگ  تسادخ  اب  هلماعم  اهنیا  دش  ناتـسلگ  شتآ  درک  میلـست  ادـخ  هار  رد  ار  شناج  .یـسر  یم  يزیچ  کی  هب  يرذـگب 

ضرق وگنلا  نم  هب  نآ  مورب ، وا  ندید  ارچ  نم  دـماین  نم  ندـید  وا  منک ؟ مالـس  وا  هب  هچ  يارب  نم  درکن  مالـس  نم  هب  وا  دـیوگ  یم 
هلماعم شا  همه  شردام ؟ ندید  مورب  دیع  زور  ارچ  نم  داد  شحف  نم  هب  شردام  وا  مهدـب ، ضرق  وا  هب  ار  مدـنبندرگ  ارچ  نم  دادـن 

دـشر مدـق  کی  دود  یم  لاس  داتـشه  مسر  یمن  مه  اج  چـیه  هب  میتسه  رگ  هلماعم  نوچ  اذـل  مینک و  یم  هلماعم  شا  همه  مینک ، یم 
.میسر یم  يزیچ  کی  هب  میرذگب  يزیچ  کی  زا  مینک  هلماعم  ادخ  اب  تسا  رگ  هلماعم  نوچ  هدرکن  ادیپ  یناسنا 
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ادخ هار  رد  دنزرف  زا  میهاربا  ترضح  تشذگ  - 6

ار وقاچ  تفگ  ادخ  تشاذگ  ار  وقاچ  دناباوخ  ار  لیعامـسا  نک ، ینابرق  ار  تدنزرف  تفگ  میهاربا  هب  ادخ  درک ، ینابرق  ار  شدـنزرف 
ره تفگ  خـیرات  ياه  یجاـح  _ۀ  مه هب  درک ؟ هچ  درک ، ناربج  ادـخ  ینِکب  لد  مهاوخ  یم  دوشب  هتخیر  وا  نوخ  مهاوخ  یمن  رادرب 

هلماعم دنیوگ  یم  ار  اهنیا  دنام  راگدای  هب  ینابرق  اهرایلیم  دینک  ینابرق  دنفـسوگ  کی  وا  دای  هب  نابرق  دیع  زور  هکم  دیور  یم  مادـک 
زا ءایبنا  مامت  تقونآ  داد  وا  هب  قاحـسا  کی  لیعامـسا و  کی  دـنوادخ  رمع  رخاوا  یـضار  یلو  دوب  دـنزرف  یب  رمع  رخآ  ات  .ادـخ  اب 

ماما ربکا  هللا  دـش  اهناکم  نیرت  تیعمجرپ  تخاس  هبعک  اهناکم  نیرت  تولخ  رد  دـندوب  مالـسلا ) اـمهیلع  ) قاحـسا لیعامـسا و  لـسن 
روک كارت ) نیع ال  تیمع  ) دنیبن ار  وت  هک  یمشچ  دوش  روک  ایادخ  دیوگ  یم  هفرع ، ياعد  مانب  دراد  اعد  کی  مالسلا ) هیلع  ) نیسح
دنک میسرت  ییابیز  نیا  هب  هک  دیراد  غارس  ار  یباتک  هچ  تسا  گنشق  ردقچ  دنک  یم  نآرق  هب  هاگن  مدآ  دنیبن ، ار  وت  هک  یمـشچ  داب 
یم هک  هحفـص  دون  ینیب  یم  دناوخ  یم  هک  ار  هصغ  ياهباتک  مدآ  .هتکن . .  کی  هحفـص  یـس  هحفـص  تسیب  دناوخ  یم  باتک  مدآ 

_ۀ مه اه ، اه  اه  اه  اهلگ  اهپوت  درک  شرغ  اهربا  مناد  یمن  تسین  دنب  ییاج  هب  شیاپ  مه  نیا  یلایخ  مه  نیا  دراد  هصق  کی  دـناوخ 
یم توف  نآ  هب  تسا  بآ  يور  هک  یبابح  لثم  یچیه  هب  یچیه  ینیب  یم  مه  شرخآ  دـفاب  یم  ار  يا  هصق  کی  دـیوگ  یم  ار  اـهنیا 

دراد تیعقاو  اه  هصق  نیا  دوش  یم  بآ  ینک 

13/ فهکلا ِّقَْحلِاب » ْمُهَأَبَن  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن  »

نیب تسا  قرف  تسا  ناغورد  ناتساد  یضعب  تسا  تسار  ناتساد  ناتسار  ناتساد  يرهطم  دیهـش  لوق  هب  .دراد  تقیقح  اه  هصق  ینعی 
هک یناسک  دـنناوخ  یم  ار  اه  ینتفاب  دـنناوخ و  یمن  ار  اه  ینتفای  هک  ییاهنآ  دـنروخب  هصق  دـیاب  مروخ و  یم  هصغ  ینتفاب  اب  ینتفاـی 

یتسه هدارا  کی  اب  هک  تسا  یـسک  قلاخ  دـنراذگ  یم  قلخ  تسد  يوت  ار  ناشتـسد  دـنراد  یمرب  قلاخ  تسد  يوت  زا  ار  ناشتـسد 
یلا هک  یناسک  هب  دنزرو  یم  قشع  تقونآ  دنرادن  وگتفگ  وا  اب  دننک  یمن  رارقرب  هطبار  وا  اب  دننز  یمن  فرح  وا  اب  دـنک  یم  تسرد 

 . . .رخآ
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تفرگ رثوک  داد ، ریثک  هجیدخ  - 7

رثوک ادخ  داد  ار  يریثک  لاوما  هجیدخ  دایز ، ینعی  ریثک  دوب ، ریثک  هجیدخ  لام  تفرگ ، رثوک  داد  ریثک  درک ، هلماعم  ادخ  اب  هجیدخ 
.داد وا  هب  همطاف  داد ، وا  هب 

هدنونش نزب  داد  وت  تفگ  منزب  داد  تسین  یـسک  تفگ  نزب  داد  اجنیا  رد  میهاربا  دومرف  میهاربا  هب  دنوادخ  دز ، دایرف  اهنت  نابایب  رد   
دوش یم  مولعم  تا 

27/ جحلا ِّجَْحلِاب » ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  »

وت میناسر  یم  مدرم  شوگ  هب  ار  وت  يادـص  لاس  رازه  نیدـنچ  زا  دـعب  ام  نزب  داد  هکم  ناـبایب  يوت  وت  هکم  دـیئایب  مدرم  نزب  داد  وت 
شا هچب  دـش  رـضاح  دـنتفگ  کیبل  نیمز  مامت  دز  دایرف  اهنت  نابایب  رد  زاب ، دـهد  تناـبایب  رد  دزیا  هک  دزادـنا  هلجد  رد  نک و  یکین 

اهر هنشت  ار  هچب  کی  دیشوج  هنشت  ياهرگج  يارب  مزمز  بآ  دش  ثعاب  دنامب  هنشت  شا  هچب  دش  رـضاح  هک  ییاجنامه  دنامب  هنـشت 
.دیشوج هقطنم  نآ  زا  هشیمه  يارب  مزمز  بآ  درک 

زا ار  وا  هکنیا  اب  کیلع  مالـس  تفگ  شیومع  هب  یـشاب  نم  _ۀ  ناـخ يوت  هک  مهاوخ  یمن  نم  ورب  تفگ  وا  هب  شتـسرپ  تب  يومع 
تقونآ درک  مالـس  تسرپ  تب  کی  هب  مکیلع  مالـس  تفگ  هللااـبذوعن ، دـیوگب  يرو  يرد  دـنزب  مه  هب  ار  رد  تفرن  درک  نوریب  هناـخ 

درک مالس  وا  هب  دنوادخ 

69/ ءایبنألا َمیِهاَْربِإ » یَلَع  اًماَلَس  »

دز داد  تولخ  نابایب  رد  وا  داد ، بآ  ار  اهگرزب  ادخ  تشاذگ  هنـشت  ار  لفط  وا  درک  مالـس  وا  هب  ادـخ  درک ، مالـس  تسرپ  تب  هب  وا 
_ۀ ناخ درک  رارف  تب  _ۀ  ناخ زا  وا  دنتـسه ، وا  ياه  هچب  زا  ءایبنا  _ۀ  مه یلو  تشادن  هچب  رمع  رخآ  ات  وا  دینـش ، خـیرات  ياهـشوگ 
هک داد  ماغیپ  ینز  ره  هب  هجیدخ  دوشب  دلوتم  ارهز  تساوخ  یم  یتقو  دش  میهاربا  یپکوتف  مه  هجیدخ  دوب  درم  نیا  تخاس ، دـیحوت 

ياهراگتـساوخ نوچ  میتسه  رهق  هجیدـخ  اب  ام  دـنتفگ  هجیدـخ ، رانک  دـندماین  مادـکچیه  هکم  ياهنز  تسه  مناـمیاز  بش  نم  اـیب 
درکن تباـجا  ار  اـم  توـعد  وا  هـک  ـالاح  دوـب  میتـی  هـچب  کـی  هـک  دــش  ربـمغیپ  کــی  نز  تـفر  دوـب  يرگید  روهــشم  رادــلوپ و 

یبیغ ینانز  دنوادخ  تقونآ  میور  یمن  شغارـس  نامیاز  تقو  مه  ام  سپ  تفریذپن  میدرک  نیعم  وا  يارب  ام  هک  ار  ییاهراگتـساوخ 
دیهاوخ یم  هانگ  کی  دـیهدن  دـیهدب  دـیهاوخ  یم  شحف  کی  اهمناخ  میوگب ؟ مهاوخ  یم  یچ   ) .داتـسرف هجیدـخ  نامیاز  يارب  ار 

( .هجیدخ مه  نآ  میهاربا  نیا  شناربج  _ۀ  نومن دنک  یم  ناربج  ادخ  دیراد  هگن  تسد  دیدیسر  مارح  هب  دنیکن  دینکب 
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ره هک  هدب  يا  هدارا  نیقی و  نامیا و  کی  ام  هب  شنامدود ، هجیدـخ و  قح  هب  ار  وت  شنامدود ، میهاربا و  يوربآ  قح  هب  ار  وت  ایادـخ 
ریگ نیا  رد  ار  ام  میهدن و  ماجنا  هک  میریگب  میمصت  یتسین  یضار  وت  اج  ره  میهدب  ماجنا  هک  میریگب  میمصت  یتسه  یـضار  وت  اجک 
ملع حـلاص ، دالوا  لالح ، قزر  يوق ، لقع  ملاس ، ندـب  لماک ، ناـمیا  دـعب  هب  نیا  زا  شخبب و  هدز  رـس  اـم  زا  هک  یطلغ  ره  اـهراد  و 

_ۀ چـنآ امرفب و  ام  _ۀ  مه بیـصن  ترخآ  ایند و  تزع  تداعـس و  تبقاع ، نسح  هبیط ، _ۀ  يرز لـالح ، قزر  كراـبم ، رمع  دـیفم ،
.امرفب ردقم  ام  يارب  ینک  یم  ردقم  نابوخ  يارب  ردق  بش 

.دیتسرفب تاولص  ات  هس  هجیدخ  ترضح  حور  يداش  يارب 

هتاکرب هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

( اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ ترضح 

( اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ ترضح   

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   

(. ص:1 ج70 / راونألاراحب / یسلجم / «) ٌباَقِع اَهِماَرَح  ِیف  ٌباَسِح َو  اَِهلاَلَح  ِیف  ٌءاَنَف  اَهُرِخآ  ٌءاَنَع َو  اَُهلَّوَأ  ٍراَد  ْنِم  ُفِصَأ  اَم  »

شد _ ياب نار ص_ب_ر ب_ل_ب_ل  __ _ج هرا قار خ_ _ فرد شدیاب                      لگ  تبحص  يزور  جنپ  رگ  نابغاب 

شد _ ياب لمحت  _ت_د  فا ماد  هب  نوچ  كر  _ يز غرم  لانم                  ینا  ش_ __ يرپزا _ف_ش  لز دنبرد  _ نا لد  يا 

شد _ ياب _ل  كو دراد ت_ ن_ر  __ هد ر ص_ __ ور گ _ هار تسیرفاک                    تقیرط  رد  شنادو  اوقترب  هیکت 

شدیاب لماتوری  _ بد هک ت_ نآ  _ت  سا _ل_ك  مراک راکچ                    ینیب  تحل  _ صم اب  ار  زوس  ملاع  دنر 

تاولص رکذ  تاکرب 

قاـفن ینوریب و  قاـفن  ینورد ، قاـفن  .تسا  تیئود  فـالتخا و  هقرفت و  قاـفن و  ندرب  نیب  زا  تاولـص  رکذ  تاـکرب  راـثآ و  زا  یکی 
مه تیاور  ات  دـنچ  .درب  یم  نیب  زا  ناسنا  دوجو  رد  ار  قافن  دـنک  یم  کیدزن  مه  هب  ار  اه  لد  تاولـص  .درب  یم  نیب  زا  ار  یعامتجا 
: دندومرف هللا ...  یلص  ادخربمایپ  .دیتسرفب  دنلب  ار  تاولص  دندرک  رما  ترضح  اه  تیاور  نآ  زا  یکی  رد  هک  میراد  نومضم  نیا  هب 
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(. ص:491 ج2 / یفاکلا / ینیلک / خیش  « ) ِقاَفِّنلِاب ُبَهْذَت  اَهَّنِإَف  یَلَع  ِهاَلَّصلِاب  ْمُکَتاَوْصَأ  اوُعَفْرا  »

.درب یم  نیب  زا  ار  قافن  دنلب  تاولص  نیا  هک  دیتسرفب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  دنلب  نداتسرف  تاولص  عقوم 

هدیسر لامک  هب  يوناب  راهچ 

مالـسلااهیلع يربک  هجیدخ  ترـضح  نینمؤملا  ما  ملاع  ود  یب  یب  زادـگناج  تافو  بش  تسا  ناضمر  كرابم  هام  مهد  بش  بشما 
نانز ناگدش  لماک  هک  دندیسر  لامک  هب  هک  دنتـسه  وناب  راهچ  میراد  تیاور  رد  دنا  هدش  لماک  يا  هدع  اه  نز  اهدرم و  زا  .تسه 

.دنتسه وناب  راهچ  نیا 

هیسآ ترضح  -1

بیجع یلیخ  هیسآ  ترضح  ناتـساد  .تسا  نوعرف  رـسمه  محازم ، دنزرف  هیـسآ  ترـضح  دیـسر  لامک  هب  هک  ییاه  نز  نآ  زا  یکی 
لاثم نارگید  يارب  وگلا  هوسا و  يارب  ار  ییوناب  دـهاوخ  یم  لاعتم  يادـخ  تقو  ره  .تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  مه  نآرق  رد  هک  تسا 
سفن مه  توغاط ، هرفس  مه  توغاط ، رسمه  توغاط ، هناخ  رد  هک  یـسک  دنک  یم  حرطم  ار  هیـسآ  ترـضح  مه  دروم  کی  دروایب 

درک  یم  ییادخ  ياعدا  شرهوش  هک  یطیحم  رد  توغاط و 

(. 23،24 تاعزانلا :  « ) یلْعَْألا ُمُکُّبَر  اَنَأ  َلاقَف  يدانَف ،  َرَشَحَف  »

.تسین یناسآ  راک  دسرب  لامک  هب  دناوتب 

هناخ رد  تسه  منهج  شتآ  لها  هک  ییاه  توغاط  اه و  ملاظ  اه و  یناج  زا  یکی  ناونع  هب  هدش ، رکذ  دایز  نوعرف  ناتساد  نآرق  رد 
دوب دـساف  ام  یگدـنز  راک و  لحم  هداوناخ ، وج ، طیحم ، مییوگب  تمایق  رد  رگا  .دوشب  هلماـک  هنمؤم  نز  کـی  شدرف  نیرتکیدزن  وا 
نانز نیرتهب  زا  یکی  یلو  دوب  اه  تیعقوم  نیرتدب  طیارـش و  نیرتدب  رد  هک  دنز  یم  لاثم  ار  هیـسآ  ترـضح  ادـخ  دوب  هدولآ  طیحم 
مدرم نوخ  زا  تسین  هک  لالح  بان و  ياذـغ  نوعرف  ياذـغ  الاو  دراد  یم  رب  ار  نوعرف  ياذـغ  نوعرف ، هرفـس  ریثأت  ادـخ  .دـش  ملاع 

نوچ دـنک  یم  لالح  شا  هزادـنا  هب  وا  يارب  لاعتم  يادـخ  هتفرگ ، رارق  طیارـش  نآ  اب  اج  نآ  رد  مناـخ  نیا  یلو  تسا  هدـش  تسرد 
.تشادرب ار  شرثا  لاعتم  يادخ  دوب  ادخ  نید  یماح  یسوم و  ترضح  یماح  نوچ  طیحم  طیارش و  نآ  رد  .تسادخ  یلصا  کلام 

دندروآ دنتفر  دور  یم  بآ  يور  یقودنص  کی  هک  دندید  دندوب  هتـسشن  نوعرف  شرهوش  اب  هک  یتقو  تشادن  هچب  هیـسآ  ترـضح 
ناونع هب  تسا  بوخ  میرادـن  دالوا  ام  تفگ : نوعرف  هب  هیـسآ  ترـضح  .تسه  قودنـص  نیا  رد  ییابرلد  اـبیز و  هچب  کـی  دـندید 
نیمه .دـنک  یم  ریخ  هب  ار  نامتبقاع  هچب  نیا  هللاءاشنا  تفگ : دز  بوخ  لاف  دـشاب ، وت  نم و  مشچ  ینـشور  ات  میرادرب  ار  نیا  دـنزرف 

نیا دنکن  تفگ  تشذگ  دب  شلد  هب  دز  دب  لاف  نوعرف  .داد  تاجن  ار  هیسآ  ترـضح  دش و  هللا  میلک  یـسوم  هچب ، نیا  دش  مه  روط 
مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  لباقم  رد  نوعرف  .دز  دـب  لاف  دوب ، مه  نیمه  اقافتا  دروآ  یم  رد  ار  اـم  ردـپ  هک  دـشاب  يا  هچب  ناـمه 

منهج ياه  هلعش  لصا  هک  تسه ، دنرفن  تفه  هک  توبات  باحـصا  زا  تفر و  منهج  هب  دش و  قرغ  لین  دور  رد  تبقاع  رد  داتـسیا و 
هک مه  یتقو  درک  تیامح  وا  زا  هیـسآ  ترـضح  درک  گرزب  ار  دنزرف  نیا  نوعرف  تروص  ره  رد  .تسا  بهتلم  لعتـشم و  اج  نآ  زا 

شدیدهت هچ  ره  هلب ، تفگ : يروآ ؟ یم  نامیا  وا  هب  تفگ : نوعرف  دروآ  نامیا  هللا  میلک  یسوم  هب  هیسآ  ترضح  دیسر  يربمایپ  هب 
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تفگ هیـسآ  درک  هچ  ره  نوعرف  .مناد  یم  متـسه  تنز  هک  نم  ناـمدوخ  لوق  هب  يدـش ؟ ادـخ  یک  وت  تفگ : .متـسه  ادـخ  نم  درک 
نیمز هب  ار  شندـب  خـیم  اـب  دـیناباوخب  نیمز  يور  ار  وا  تفگ  داد  هجنکـش  ار  وا  نوـعرف  .مروآ  یمن  ناـمیا  وـت  هب  نم  درادـن  هدـیاف 

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  هیسآ  ترضح  هک  تسه  مه  نآرق  هیآ  اه  هجنکش  نآ  ریز  رد  دیهدب  هجنکش  ار  شندب  دیبوکب و 
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(. 11 میرحتلا : « ) َنیِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َنِم  ینَِّجن  ِِهلَمَع َو  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ینَِّجن  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ًاتَیب  َكَْدنِع  یل  ِْنبا  ِّبَر  »

رد .تسا ) رتکیدزن  همه  زا  ینعی  تسادـخ  شیپ  برق و  تشهب  هک  تسا  یتشهب  کـی  دراد  یبـتارم  تشهب   ) تدوخ شیپ  ادـخ  يا 
درک باجتـسم  ار  شیاعد  ادخ  .هدب  تاجن  ملاظ  تسد  زا  هناملاظ و  لمع  ملظ و  زا  ارم  نک و  انب  يا  هناخ  نم  يارب  برق  تشهب  نآ 

ینعی دوشب  ادج  ندب  زا  رگید  هک  یمدآ  .دیدنخ  یم  دندیبوک  یم  شندـب  هب  خـیم  اه  هجنکـش  ریز  دـید  تشهب  رد  ار  شدوخ  ياج 
الک هک  تسا  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  لاح  حرش  رد  دوش  یم  نیعمجا ) مهیلع  هللا  مالس   ) نیسح ماما  باحصا  لثم  دوشب  قراف 

زا هیـسآ  ترـضح  .موشب  دیهـش  ادخ  هار  رد  دروخب  مندـب  هب  اهریت  نیا  مهاوخ  یم  تفگ : دروآ  رد  ار  شا  هرز  تشادرب  ار  شدوخ 
ییادخ ترتخد  نیبب  تفگ : درک  رضاح  ار  شنز  ردام  نوعرف  .دورب  شحور  دنکب و  زاورپ  رتدوز  هک  درب  یم  تذل  اه  هجنکـش  نیا 

اجک هب  دراد  شحور  دنیب و  یم  هچ  نیا  هک  تسناد  یمن  .دنک  یم  مسبت  میهد  یم  شا  هجنکـش  ام  هدش ، مه  هناوید  هدرک  راکنا  ارم 
ایند زا  لماک  نامیا  اب  دروآ و  نامیا  نامز  ربمایپ  هب  درک  ظفح  ار  شنامیا  نید و  طیارش  نیرتدب  رد  هیـسآ  ترـضح  .دنک  یم  زاورپ 

.تفر

مالسلااهیلع میرم  ترضح  -2

، تسا مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  هللا  حور  یـسیع  ترـضح  ردام  نارمع و  تنب  میرم  بانج  هدیـسر  لامک  هب  هک  ییوناب  نیمود 
مان هب  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  مان  یتح  نینمؤم ، ای  ءایبنا  مان  هدـمآ ، ناوارف  اهدرم  مان  نآرق  رد  .تسا  هدـمآ  نآرق  رد  شناتـساد  هک 

تسا هدمآ  نآرق  رد  هثراح  نب  دیز 
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(. 37 بازحألا :  « ) اهَکانْجَّوَز ًارَطَو  اْهنِم  ٌدیَز  یضَق  اَّمَلَف  »

طقف نآرق  رخآ  ات  لوا  زا  اه  مناخ  مان  زا  اما  هدـمآ  بهلوبا  لثم  اهدـب  هچ  اه و  بوخ  هچ  اهدرم  مان  زا  .دوب  ربمایپ  هدـناوخ  رـسپ  هک 
نوعرف رسمه  ناونع  اب  هیسآ  ترضح  نیمه  لثم  اه  مناخ  هیقب  مان  تسا ، میرم  ترضح  مان  مه  نآ  هدمآ و  نآرق  رد  مناخ  کی  مسا 

هدمآ ناوارف  ناونع  اب  ءارهز  ترضح  مان  هدمآ ،

(. 1 رثوکلا :  «) ََرثْوَْکلا َكانیَطْعَأ  اَّنِإ  »

تسه مناخ  نیا  مان  هب  نآرق  رد  مه  هروس  کی  هکلب  هدمآ  نآرق  رد  احیرـص  شمان  هک  یمناخ  اهنت  .تسین  نآرق  رد  ءارهز  مان  یلو 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  تسا ، مالسلااهیلع  میرم  ترضح 

(. 42 نارمع :  لآ  «) َنیَملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهَّللا  َّنِإ  ُمیْرَم  ای  ُهَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  «َو 

هدـیزگرب و ملاع  ياه  نز  رب  ار  وت  ادـخ  هدرک ، كاپ  ار  وت  ادـخ  هدرک ، باـختنا  ار  وت  ادـخ  میرم  اـی  دـنتفگ : هکئـالم  هک  یناـمز  و 
هناخ مداخ  ار  وا  نک  تمحرم  نم  هب  يدـنزرف  ادـخ  هک  درک  رذـن  میرم  ترـضح  راوگرزب  ردام  .تسا  هداد  يرترب  هدرک و  باختنا 
رتخد الاح  تفگ : تسا  رتخد  دید  دـش  دـلوتم  یتقو  یلو  تسا  رـسپ  شدـنزرف  درک  یم  رکف  .منک  یم  دجـسم  مداخ  منک  یم  ادـخ 

تدابع دجسم  رد  میرم  ترضح  .درک  ادخ  هناخ  فقو  دوب  هدرک  رذن  نوچ  شدروآ ، دجـسم  هب  .دوش  یم  دجـسم  شکوراج  دشاب 
ادخ جاودزا ، رهوش و  نودب  ملاع  رد  هک  ییوناب  اهنت  .دش  یم  لزان  وا  يارب  ینامـسآ  هدئام  اذغ و  درک  یم  زیمت  ار  دجـسم  درک  یم 
یم ناشن  اج  همه  رد  ار  شتردق  ادخ  .دوب  وناب  نیا  دروآ  دوجو  هب  ار  مزعلااولوا  ربمایپ  یسیع  ترضح  نوچ  مه  يربمایپ  شنماد  رد 

هدارا هچ  ره  درادن  يراک  ادخ  يارب  .درک  تسرد  ردپ  نودب  ار  یـسیع  ترـضح  ردام و  ردپ و  نودب  ار  اوح  مدآ و  ترـضح  دـهد 
: دنتفگ دندرک  تناها  وا  هب  یلیخ  دنتفرگ  ار  شرود  دندمآ  دمآ  دوجو  هب  هللا  حور  یسیع  دش و  هلماح  میرم  ترضح  .دوش  یم  دنک 
دازون و نیا  زا  تفگ : میرم  ترـضح  .تساجک  زا  دنزرف  نیا  يدرکن  جاودزا  هک  وت  دوبن  يدب  مدآ  تردام  دوبن  يدـب  مدآ  تردـپ 
، تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  ادخ  متـسه  ربمایپ  نم  تفگ : دـمآ و  نابز  هب  هدـش  هدـلوتم  هزات  لفط  .دیـسرپب  لفط 

رـسمه تشهب  هجرد  ءالعا  رد  هک  تسه  یناوناب  نآ  زا  مه  میرم  ترـضح  .درک  ظفح  ار  شردام  يوربآ  .تسا  كاپ  مه  نم  رداـم 
دش دهاوخ  ام  ربمایپ 
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مالسلااهیلع ءارهز  ترضح  -3

رد يدحا  اب  هک  تسا ، مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترـضح  تسه  ملاع  نانز  همه  رورـس  هدیـس و  هک  ییوناب  نیموس 
هک میراد  یتایاور  ام  .تسا  نوریب  نایب  ملق و  زا  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  تبقنم  ناش و  اعقاو  .تسین  سایق  لباق  ملاع 

(. ص:19 ج43 / راونألاراحب / یسلجم /  ) اَِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َهَمِطاَف  ْتیِّمُس  اَمَّنِإ  َو 

ملاع رد  یـسک  ایآ  .دـندش  ادـج  دـندش  هدـیرب  ءارهز  ترـضح  تقیقح  تاذ و  تخانـش  زا  مدرم  نوچ  دـنداهن  مان  همطاف  ار  همطاف 
هللا قلخ  ام  عیمج  رب  شتعاطا  دهدب و  نامرف  اه  نآ  هب  دشاب ؟ نارمکح  هدنامرف و  اه  هتشرف  همه  هب  ناماما ، ءایبنا و  همه  هب  هک  تسه 

نامرف دندومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  .تسا  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  مه  نآ  تسا  مناخ  کی  میراد  وناب  کی  طقف  دشاب ؟ بجاو 
(1) .تسا بجاو  ناماما  ام  رب  یتح  سنا و  نج و  همه  رب  هکئالم ، ءایبنا و  همه  رب  ءارهز  ترضح  تعاطا  و 

(2) .تسه ام  رب  تجح  همطاف  نامردام  یلو  میتسه  مدرم  رب  تجح  ام  دندومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

میشاب وا  ياول  ریز  دیاب  تسا  ملاع  نادرم  ملاع و  نانز  هدیس  رورس و  هک  تسا  ییوناب  اهنت  ءارهز  ترضح 

 : اهیلع هللا  مالس  هجیدخ  ترضح  -4

هک تسا  مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  ترضح  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  راوگرزب  ردام  دیسر  لامک  هب  هک  ییوناب  نیمراهچ 
نارسمه نآرق  هیآ  قبط  تسه  ام  همه  ردام  هجیدخ  ترـضح  دیناد  یم  .تسا  نینموم  ردامو  راوگرزب  يوناب  نیا  تافو  بش  بشما 

ربمایپ نیشناج  اب  ربمایپ ، ناج  اب  هک  ینارسمه  یلو  دندوب  رادافو  هک  ینارـسمه  تسه  ام  تایاور  رد  هتبلا  .دنتـسه  نینموملا  ما  ربمایپ 
هک ینارـسمه  اما  .دندش  هتـشاذگ  رانک  ندوب  رـسمه  تفارـش  زا  اه  نآ  دندیگنج  دـندرک و  ییافو  یب  مالـسلا )  هیلع  نینموملاریما  )

ندوب نینموملا  ما  راختفا  هب  تسا و  مارح  تما  نیا  رب  ربمایپ  زا  دعب  اه  نآ  اب  جاودزا  مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  لثم  دندوب  افواب 
یتقو .تساه  نآ  زا  یکی  مالـسلااهیلع  يربک  هجیدخ  ترـضح  هک  دنتـسه  نینموم  ردام  دنتـسه  تما  ردام  مکح  رد  دـندش و  لئان 
دندش هناخ  دراو  هک  مرکاربمایپ  .دندوب  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  دندروآ  نامیا  هک  ییوناب  لوا  دندش  ثوعبم  تلاسر  هب  ربمایپ 

: دومرف دش ) رونم  ترضح  مودق  هب  هناخ  میراد  تیاور  نوچ   ) منیب یم  امش  رد  يرون  کی  دندومرف : مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح 
هب رتولج  یلیخ  نم  درک : ضرع  هجیدخ  ترضح  .روایب  نامیا  نم  هب  مدش  ثوعبم  يربمایپ  هب  نم  تسا  توبن  رون  تسا  تلاسر  رون 
نم دش  دیهاوخ  ربمایپ  يزور  امش  هک  متـسناد  یم  مدش  امـش  هاوخ  رطاخ  مدرک و  باختنا  ار  امـش  هک  لوا  نآ  زا  مدروآ  نامیا  امش 

 : مروآ یم  نامیا  رهاظ  رد  مه  الاح  مدروآ  نامیا  ملد  رد  اهرتولج 
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(. ص:281 ج1 / هیقفلا / هرضحیال  نم  قودص / خیش  «) ِهَّللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُدَهْشَأ  »

رفاسم راب و  هک  دنتشاد  نیشام  ات  رازه  ینعی 80   رتش  رازه  نامز 80  نآ  رد  دوب  زاجح  هقطنم  رد  دنمتورث  لوا  يراوگرزب  يوناب  نیا 
یلو دندرک  یم  تراجت  دنتفر  یم  دندرک  یم  هدافتسا  وا  هیامرس  زا  نارگید  تشاد و  تاناکما  کلم و  الط و  .دندرک  یم  اج  هب  اج 

.میتسه وناب  نیا  تامحز  نویدم  همه  ام  .درک  فرصم  ربمایپ  ادخ و  هار  رد  ار  تورث  لام و  نیا  همه 

 ... هللا یلصربمایپ  یتشهب  نارسمه 

ترضح يرگیدو  هیسآ  ترضح  یکی  دنوش  یم  ام  ربمایپ  رسمه  تشهب  هجرد  ءالعا  رد  هتـشذگ  ياه  تما  زا  رفن  ود  میراد  تیاور 
رد مناـخ  منهج و  رعق  رد  رهوش  تساـجنیا  مه  دروم  کـی  دـنوش  یم  عمج  مه  راـنک  اـیند  رد  منهج  تشهب و  یهاـگ   ) تسه میرم 

ترضح تافو  عقوم  رد  ام  ربمایپ  .دهاوخ  یم  ماقم  یلیخ  ندوب  ام  ربمایپ  رـسمه  .دنوش  یم  ام  ربمایپ  رـسمه  هک  تشهب ) هجرد  ءالعا 
نیا اعقاو  سپ  .ناسرب  اه  نآ  هب  ارم  مالس  دیور  یم  میرم  ترضح  هیسآ و  ترـضح  يولهپ  دندومرف : ناشیا  هب  مالـسلااهیلع  هجیدخ 

کمک ادخ  زا  دشاب  ادخ  هب  شلکوت  هک  یـسک  .دنک  یم  شظفح  ادخ  دشاب  ادخ  اب  شدـنویپ  اعقاو  یـسک  رگا  تسا  سرد  ام  يارب 
.دنک یمن  رثا  وا  هب  نوعرف  سفن  نوعرف ، ياذغ  یتح  دهاوخب 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  اب  شجاودزا  و  هللا ...  یلصربمایپ 

/ یـسلجم «) ًاراَِرم ٍمْوی  َّلُک  ِِهتَِکئاَلَم  َماَرِک  ِِکب  یِهاَبَیل  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإَف  : » دـندومرف هک  دـیزرو  یم  قشع  وناب  نیا  هب  يردـق  هب  ربماـیپ 
(. ص:1 ج16 / راونألاراحب /
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هک دـنک  یم  تاهابم  ادـخ  دـنک  یم  تاهابم  هکئالم  هب  راب  دـنچ  زور  ره  ادـخ  هک  یتسه  زیزع  ادـخ  شیپ  ردـق  نیا  وت  هجیدـخ  يا 
ربمایپ رایتخا  رد  ار  شتورث  مامت  درک  راثیا  يراکادـف و  یلیخ  مه  اـعقاو  .دراد  نیمز  يور  رد  هجیدـخ  لـثم  يزینک  هدـنب و  نیچمه 
دندرک شـشنزرس  دـندرک  شتمالم  هکم  مدرم  ردـق  هچ  دـیناد  یم  .تشذـگ  وربآ  زا  تشذـگ  ناـج  زا  تشذـگ  لاـم  زا  تشاذـگ 

رهق وا  اب  مه  شناکیدزن  دـیاش  دـندرک  رهق  وا  اب  هکم  ياه  نز  دـید  ءالب  یلیخ  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  .دـندرک  شبوکرس 
کی اب  يدمآ  وت  دنتـسه  وت  راگتـساوخ  اه  سانـشرس  اهدنمتورث و  همه  يراد  کی  هجرد  ياهراگتـساوخ  همه  نیا  دنتفگ : دـندرک 

رد ربمایپ  درک  جاودزا  هجیدخ  ترضح  اب  یگلاس  رد 25  ام  ربمایپ  .يدرک  جاودزا  درادن  هناخ  دنرادن  تورث  درادـن  لام  هک  یمیتی 
مه یلو  دربب  ار  سورع  هک  دـنک  یم  هراجا  يا  هناخ  ای  دراد  يا  هناخ  کی  داماد  الومعم  .تشادـن  مه  يا  هراجا  قاتا  کی  نامز  نآ 

هناخ و دسرب و  لاس  لهچ  یـس ، هب  نس  امتح  دـیاب  دـنیوگ  یم  هک  ییاه  نیا  .دنتـشادن  هناخ  جاودزا  عقوم  نینموملاریما  مه  ربمایپ و 
یتخس ایند  الوا  .دننک  جاودزا  نیعلاروح  اب  هبترم  کی  ترخآ ، يارب  دنراذگب  رگید  مینک  جاودزا  دعب  دشاب  زیچ  همه  اذک و  قوقح 

یم .دینکب  جاودزا  دیوگ : یم  نآرق  رد  ادخ  دناسر  یم  دوز  هب  دوز  ادخ  مه  دعب  دشاب و  یـضار  عناق و  رادقم  کی  دـیاب  مدآ  دراد 
 : دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  دوش ؟ یم  هچ  شا  هناخ  دوش ؟ یم  هچ  شقوقح  دوش ؟ یم  هچ  شلوپ  مییوگ  یم  يروف  ام  هک  تسناد 
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(. 32 رونلا :  «) ٌمیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  ِِهلْضَف َو  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنْغی  َءارَُقف  اُونوُکی  ْنِإ  »

ای دنتـسه  ریقف  رـسپ  ای  رتخد  رگا  .دنک  یم  زاین  یب  ار  امـش  ادخ  دینز  یمن  راک  نیا  هب  تسد  شتقو  رد  هک  هدش  ثعاب  یلوپ  یب  رگا 
.دنک یم  ناشزاین  یب  ادخ  دنریقف ، ناشیاه  هداوناخ 

تب رفاک ، زا  معا  دنتـسه  ایند  رد  هک  ییاـه  نیا  ماـمت  دـصرد  يالاب 90  دـیریگب  غارـس  دـیورب  ایند  همه  زا  تفگ : یم  یتئارق  ياـقآ 
دعب دنیوگ  یم  دصرد  يالاب 90  جاودزا ؟ زا  دعب  ای  دوب  رتهب  تتیعضو  جاودزا  زا  لبق  اقآ  دیسرپب  ناملسم  يراصن ، يدوهی ، تسرپ ،
رهوش هناخ  رد  الاح  داد  یم  شیاباب  هناـخ  رد  ار  رتخد  نیا  يزور  هک  ییادـخ  نآ  .تسا  هدـش  رتهب  ناـمیزور  ناـمقزر و  جاودزا  زا 
تـسا انثتـسا ء  نآ  تسا  رگید  فرح  کی  نآ  دـنکب  راک  دور  یمن  تسا  هضرع  یب  تسا  داتعم  رهوش  تقو  کی  الاح  .دتـسرف  یم 

ار يزور  هدعو  ادخ  الاو  تسا  داتعم  راکیب  لبنت ، رهوش  نآ  دوخ  رـصقم  اج  نآ  رد  .تسا  هدش  ءانثتـسا  دصرد   10 دصرد ، نامه 5 
ناـتیاه و هچب  يارب  ار  جاودزا  حاـکن و  كرتـشم و  یگدـنز  دـیورب  دـننک  یم  شرافـس  هک  میراد  تیاور  ردـق  هچ  اـم  .تـسا  هداد 

: دنک یم  دایز  ار  يزور  جاودزا  نوچ  دیهدب  ماجنا  ناتدوخ 

(. ص:698 یبرع / نتم   / ربمایپ مایپ  يراصنادوعسم / - یهاشمرخ نیدلا  ءاهب  « ) مکل قزرأ  ّهنإف  لهألا  اوذّختإ  »

تـسا نیمه  ناملکـشم  کـی  هتبلا  .دـهد  یم  تکرب  ادـخ  دـنک  یم  رتشیب  ار  يزور  دـنکب  مک  ار  يزور  هک  تسین  روط  نیا  جاودزا 
دشاب هتشاد  نیـشام  نفلت و  مناد  یمن  ینویلیم و  کی  قوقح  يرتم و  هناخ 300  دـهاوخ  یم  لوا  زور  هدرک  جاودزا  هزات  هک  یناوج 

نیا .يراذگب  رخآ  هلپ  يور  ار  تیاپ  لوا  زور  دیهاوخ  یم  امـش  هدیـسر  اجنیا  هب  لاس  زا 50  دعب  امـش  ردپ  دوش  یمن  نیا  هلب  بوخ 
ار شقزر  ادخ  امتح  دشاب  یضار  عناق و  هک  یسک  الاو  .تسا  هدش  دایز  یمشچ  مه  مشچ  تالمجت و  تافیرشت و  هتفر  الاب  تاعقوت 

قاـتا کـی  یـسورع  بش  رد  ادـخربمایپ  مه  نینموملاریما و  مه  هک  تسا  تربع  اـم  يارب  نیا  .دـناسر  یم  شتقو  رد  زاـین  هزادـنا  هب 
دزرا یمن  اه  نیا  يوم  کی  هب  ملاع  همه  دوب ؟ هدشن  قلخ  اه  نیا  يارب  ملاع  دـندوبن ؟ ادـخ  زیزع  اه  نیا  ایآ  .دنتـشادن  مه  يا  هراجا 
ردـق نیا  ارچ  دـیورب  دـیراذگب و  دـیاب  .تسا  لایخ  تسا  چوپ  درادـن  یـشزرا  ایند  تسین  اه  نیا  يوم  کی  اب  سایق  لباق  یناف  ملاع 

هناخ رد  مه  دعب  دندوب  ناشگرزبردپ  هناخ  رد  دـنداد و  تسد  زا  ار  ناشردام  ردـپ و  یلاسدرخ  رد  ربمایپ  .دـیروخ  یم  ار  ایند  هصغ 
یلیخ .دوب  هقطنم  دنمتورث  لوا  هک  هجیدـخ  ترـضح  مه  لباقم  رد  دنتـشادن  ییاجو  دـندرک  یگدـنز  بلاطوبا  ترـضح  ناشیومع 

اقآ نیا  هک  دوب  هدیمهف  تشاد  تسود  ار  ربمایپ  دـنک  یم  لح  ار  تالکـشم  همه  تبحم  درک  لمحت  یلو  دـندرک  شنزرـس  ار  مناخ 
رضحم هب  مالس  ماگنه  دنتفگ  ام  هب  دننک ، یم  راختفا  ام  ناماما  تسام ، ردام  بدا  اب  نامیا و  اب  اوقت و  اب  سورع  نیا  .دزن  اج  تسیک 

: دییوگب مالسلا  هیلع  نامز  ماما 
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(. 54 ص :  ج6 / ماکحألا / بیذهت  یسوط / خیش  «) ِءاَرْهَّزلا َهَمِطاَف  يَْربُْکلا َو  َهَجیِدَخ  َْنبا  ای  َکیَلَع  ُماَلَّسلا 

یم راختفا  مه  ام  دننک  یم  راختفا  هدج  نیا  هب  ردام و  نیا  هب  ناماما  .یتسه  گرزب  هجیدـخ  دـنزرف  هک  نامز  ماما  يا  امـش  رب  مالس 
.تسا نینموم  ردام  مینک 

لام نم  لام  دـیرادن ، هناخ  دـیرادن  لوپ  دـیرادن  اج  هک  دـیروخن  هصغ  تقو  کی  درک : ضرع  دز و  وناز  ربماـیپ  تمدـخ  مناـخ  نیا 
رد تفگ : .دنک  یم  راذگاو  ادخ  هب  شبحاص ، هب  ار  همه  لوا  زور  نامه  .متسه  امش  زینک  مه  نم  تسامـش  هناخ  نم  هناخ  تسامش 
هب ادج  .دراد  قح  ام  ندرگ  یلیخ  متسه  امش  رکون  متسه  امش  زینک  مه  نم  تسامـش  هناخ  مه  نم  هناخ  تسامـش  لام  نم  لام  عقاو 
یم اهراب  هک  تشاد  تسود  ار  مناخ  نیا  ردـق  نآ  ربمایپ  .درک  يردام  مه  ام  ربمایپ  قح  رد  درک  هاگن  يردام  مشچ  هب  دـیاب  وناب  نیا 

تسا مهم  یلیخ  نیا  درک  یم  هیرگ  هجیدخ  ترضح  قارف  يرود و  يارب  تسشن و 

مالسلا اهیلع  هجیدخ  ترضح  لئاضف 

هیرگ دنتسشن  یم  اهراب  وناب  نیا  تافو  زا  دعب  مه  ادخربمایپ  درک  شرهوش  يادف  ار  شا  یتسه  ناج و  لام و  همه  یسورع  لوا  بش 
کی دیامرفب  ضرف  اما  تسا  مانمگ  تسا  سانـشان  هک  تسه  یمدآ  کی  الاح  الثم  دینکب  روصت  امـش  تسا  مهم  یلیخ  دـندرک  یم 

دیوگب دینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  اقآ  دنیوگب  دنک  هیرگ  ياه  ياه  دنیشنب  یناهج  تیصخش  کی  ربهر ، کی  روسفرپ ، کی  دیلقت ، عجرم 
ضارتعا ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  دنک  هیرگ  مناخ  کی  يارب  دنیـشنب  ملاع  تیـصخش  لوا  .تسا  هتفر  ایند  زا  لبق  لاس  نم 5  مناخ 

: دندومرف ربمایپ  دینک ؟ یم  هیرگ  امش  هتفر  مه  ایند  زا  الاح  هدوب و  نسم  هک  یمناخ  يارب  ارچ  میتسه  ام  دنتفگ : دندرک  یم  مه 
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(. ص:92 ج43 / راونألاراحب / یسلجم / «) ُساَّنلا ِیَنبَّذَک  َنیِح  ِیْنتَقَّدَص  َهَجیِدَخ  ُْلثِم  َنیَأ  ُهَجیِدَخ َو 

یتقو دوش ؟ یم  هجیدخ  لثم  نم  يارب  یسک  هچ  رگید  هدوب ؟ یتیـصخش  هچ  هجیدخ  مداد ؟ تسد  زا  ار  يرـسمه  هچ  دیناد  یم  امش 
نم يارب  وا  دیدرواین  نم  يارب  دنزرف  امـش  دز ، دنویپ  نم  اب  وا  دـندرک  رهق  همه  درکن ، اهر  ارم  وا  دـندش  ادـج  نم  زا  هکم  مدرم  هک 

.دروآ دنزرف 

يراک رگید  دندومرف  لیئربج  هب  دـندرگرب  لزنم  هب  دـننکب  عادو  لیئربج  زا  دنتـساوخ  دنتـشگرب و  جارعم  زا  ربمایپ  یتقو  جارعم  بش 
ترـسمه هب  مه  ار  لیئربج  نم  مالـس  .ناسرب  هجیدخ  ترـضح  هب  ارم  مالـس  دیامرف  یم  ادخ  هللا ، لوسر  ای  تفگ : لیئربج  دـیرادن ؟

مالـس وت  يارب  مه  لیئربج  .دناسر  مالـس  وت  يارب  ادخ  دندومرف : هجیدخ  هب  دندش  لزنم  دراو  ربمایپ  یتقو  .ناسرب  هجیدخ  ترـضح 
: تشاد هضرع  هجیدخ  ترضح  دناسرب  مالس  یکی  هب  ادخ  تسا  مهم  یلیخ  .دناسر 

(. 279 ص :  ج 1 / یفاکلا / ینیلک / خیش  «) ُماَلَّسلا ُدوُعی  ِهَیلِإ  ُماَلَّسلا َو  ُْهنِم  ُماَلَّسلا َو  َوُه  یِّبَر   »

هک ییوناب  نیا  .داب  نم  دورد  مالـس و  لیئربج  ادخ  یحو  کیپ و  رب  ددرگ و  یمرب  وا  هب  دیآ و  یم  مالـس  وا  زا  تسادخ  دوخ  مالس 
اما دروآ  ربمایپ  يارب  رتخد  رسپ و 4  ات  تسا 2  نیا  فورعم  دید  دنزرف  نیدنچ  غاد  درک  تشذگ  درک  راثیا  درک  يرادافو  رمع  کی 

یضعب دندید  غاد  یلیخ  هجیدخ  ترـضح  ام و  ربمایپ  .دنتفر  ایند  زا  هجیدخ  ترـضح  دوخ  نامز  رد  رتخد  کی  الا  نازیزع  نیا  همه 
ندنام و ياج  اج  نیا  رگا  دـندید  غاد  ردـق  هچ  ربمایپ  تیب  لها  ربمایپ و  درادـن  شزرا  ایند  .دـنتفر  ایند  زا  یگراوخریـش  رد  ناشیاه 

هودـنا نزح و  لاس  تفر  ایند  زا  هجیدـخ  ترـضح  هک  یلاس  .داد  یم  اـه  نآ  هب  ار  اـیند  ياـه  یـشوخ  نیا  ادـخ  دوب  یـشوخ  ياـج 
داد تسد  زا  ار  هجیدخ  ترضح  لثم  يراکادف  یماح و  دمآ  هنیدم  فرط  هب  دنامب  هکم  رد  تسناوتن  ربمایپ  رگید  دش  يراذگمان 
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( اهیلع هللا  مالس  ) هجیدخ ترضح  يایاصو 

رتسب رانک  مه  ناشلا  میظع  ربمایپ  دـندوب  هداتفا  رتسب  رد  راـضتحا ، رخآ  تـالاح  دوب  هتفرگ  رارق  يراـمیب  رتسب  رد  هجیدـخ  ترـضح 
، ندرک تیصو  هب  دندرک  عورش  مناخ  .دنونشب  ار  ءافو  اب  رسمه  نیا  ياه  تیصو  دنتفرگ  رارق  3 هجیدخ ترضح 

لام هک  یمناخ  .مدرک  یهاتوک  امش  قح  رد  نم  نک  وفع  ارم  نک  ملالح  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دوب  نیا  شیاه  تیـصو  زا  یکی 
: دندومرف ربمایپ  .تسا  گرزب  یلیخ  ربمایپ  قح  دنک ، یم  یهاوخ  رذـع  مه  زاب  یلو  هداد  ار  شیتسه  همه  تیثیح و  وربآ و  ناج و  و 

.متسه یضار  امش  زا  متشذگ  وت  زا  نم  يداد  نم  هار  رد  ار  تا  یتسه  همه  امش  ناج  هجیدخ 

رتخد هب  ردام  .دـنام  یم  نم  زا  همطاف  مان  هب  هلاس  رتخد 5  کی  راگدای ، کی  نم  زا  دعب  هللا  لوسر  ای  هک  تسا  نیا  نم  مود  تیـصو 
هناخ کی  رد  ربمایپ  نوچ  دنزرف ، کت  مه  نآ  دراد  ردام  هب  يا  هداعلا  قوف  یگتـسباو  مه  رتخد  دراد  يا  هداعلا  قوف  هقالع  لاسدرخ 

هجیدخ ترضح  تقو  نآ  دنتشاد  دنزرف  کت  کی  .دندوب  هتفر  ایند  زا  همه  اه  هچب  هیقب  دندرک  یم  یگدنز  يرفن  هس  هک  دندوب  يا 
وا هب  تبرغ  دوش  یم  راد  هصغ  دـنیب  یم  ار  شردام  یلاخ  ياج  ینام  یم  هلاس  همطاف 5  امـش و  نم  زا  دعب  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع 

یـسورع بش  هک  میراد  مه  یبیجع  تیاور  کی  یتح  .نکب  تبحم  نکب  شزاون  رتشیب  وا  هب  نک  رپ  ارم  یلاخ  ياـج  امـش  دـنکن  رثا 
.تسا هتفرن  ءامـسا  دـندید  یلو  دـنتفر  همه  دـیورب  ناتیاه  هناخ  هب  دـنتفگ : اه  مناخ  همه  هب  ادـخربمایپ  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح 

هب جایتحا  رتخد  هک  ییاهاج  زا  یکی  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  ءامـسا  دـنامن ؟ اج  نیا  یـسک  دـیورب  همه  متفگن  نم  رگم  دـندومرف :
رد نم  ياج  امش  متسین  مرتخد  یسورع  بش  نم  هک  درک  تیصو  نم  هب  هجیدخ  ترضح  ناترـسمه  تسا  یـسورع  بش  دراد  ردام 
هک يرـسمه  دای  هب  دـندرک  هیرگ  دـندش  بلقنم  یلیخ  ربمایپ  .هدـب  ماجنا  دراد  ءارهز  همطاف  هک  ییاـهراک  نکب  يرداـم  مرتخد  قح 

نیا دای  یتح  وناب  نیا  هک  دـندرک  هیرگ  ناشرـسمه  داـی  هب  ربماـیپ  .دروخ  یم  هصغ  درک  یم  رکف  مه  ءارهز  ترـضح  یـسورع  يارب 
.دنکب رپ  ار  ردام  ياج  هک  دشاب  یسک  دوش  یم  سورع  يزور  کی  هک  هدوب  رتخد 
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ربمایپ .دیوگب  امـش  هب  میوگ  یم  همطاف  مرتخد  هب  میوگب  امـش  هب  مشک  یم  تلاجخ  نم  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : موس  تیـصو  رد  مناخ 
مالسلا هیلع  داجـس  ماما  .مسرت  یم  ربق  زا  نم  ناج ، همطاف  درک : ضرع  مناخ  تسـشن ، ردام  رانک  هلاس  همطاف 5  دنتفر  نوریب  قاتا  زا 

: دیوگ یم  هزمحوبا  ياعد  رد 

(. 186 ص :  / 1/ نانجلا حیتافم  یمق / سابع  خیش  «) يِدَْحل ِقیِِضل  یِْکبَأ  يِْربَق  ِهَْملُِظل  یِْکبَأ  »

دننک یم  اهر  ربق  هلاچ  رد  اهنت  کت و  ار  ام  يزور  کی  تسا  تسار  ادخ  هب  .منک  یم  هیرگ  مربق  یکیرات  يارب  مربق  یگنت  يارب  نم 
یم شود  هب  یحو  عقوم  هک  ییابع  نآ  تردپ  مراد  تسود  مسرت  یم  ربق  زا  نم  مرتخد  درک  ضرع  هجیدـخ  ترـضح  .دـنور  یم  و 

.میوگب تردـپ  هب  مشک  یم  تلاجخ  یلو  دـسرن  يا  همدـص  نم  هب  مشاب  ناما  رد  ربق  رد  نم  هک  دـهدب  رارق  نم  نفک  ار  نآ  دزادـنا 
بدااب و ءایحاب و  يوناب  نیچمه  نابرق  هب  ملاع  همه  ناج  .دـشک  یم  تلاجخ  ابع  کـی  ياـضاقت  زا  هداد  ار  شلاوما  همه  هک  یـسک 

یهدـب رارق  وا  نفک  ار  تدوخ  يابع  نیا  دراد  تسود  مردام  ناج  اـباب  درک  ضرع  ارهز  همطاـف  دـندش  هرجح  دراو  ربماـیپ  یتفعاـب ،
ایند زا  هجیدخ  ترـضح  .درک  مهاوخ  ار  راک  نیا  امتح  دشاب  دندومرف : ربمایپ  .دـننک  امـش  هب  ار  تیـصو  نیا  دندیـشک  تلاجخ  یلو 
هللا لوسر  ای  درک : ضرع  دش  لزان  لیئربج  دننک  نفک  ناشدوخ  يابع  اب  دنتساوخ  یتقو  دنداد  لسغ  ار  رـسمه  نیا  ندب  ربمایپ  دنتفر 
چیه يارب  تسا  هداد  ادخ  هار  رد  ار  شیتسه  همه  هک  یـسک  .تسه  ام  اب  هجیدخ  نفک  دیامرف  یم  دـناسر  یم  مالـس  لاعتم  يادـخ 

ار وا  ادخربمایپ  .تسا  هدروآ  یتشهب  نفک  وناب  نیا  يارب  طقف  لاعتم  يادخ  فرط  زا  لیئربج  دیایب  نفک  تشهب  زا  مدیدن  نم  یـسک 
نفد ربق  رد  ار  زیزع  يوناب  نیا  ندـب  دـندش و  دراو  ربق  رد  دـندناوخ  زامن  دـندرک  نفک  یتشهب  نفک  اب  مه  ناشدوخ و  ياـبع  اـب  مه 

دندرک
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تبیصم رکذ 

تفر ایند  زا  ناترـسمه  .دـیتخادنا  یم  شود  هب  یحو  عقوم  هک  ییابع  دـیدروآ  ابع  امـش  تفر  ایند  زا  ناترـسمه  یتقو  هللا  لوسر  اـی 
: دیدومرفن امش  رگم  دوبن  امش  زیزع  دنزرف  هللادبعابا  رگم  دروآ  نفک  تشهب  زا  دمآ  لیئربج 

همئألا رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألاراحب  یسلجم / «) طاَبْسَْألا َنِم  ٌْطبِس  ٌنیَسُح  ًانیَسُح  َّبَحَأ  ْنَم  ُهَّللا  َّبَحَأ  ٍنیَسُح  ْنِم  اَنَأ  یِّنِم َو  ٌنیَـسُح  »
(. 261 ص :  ج 43 / راهطألا /

دیابن هللادبعابا  ارچ  اما  تسا  رتزیزع  ادـخ  شیپ  یلیخ  هجیدـخ  ترـضح  زا  امتح  تسین  ادـخ  زیزع  تسین  ادـخ  هنادرد  نیـسح  رگم 
ادص دنام  یم  نیمز  يور  رگید  تمـسق  تشاد  یمرب  ار  فرط  ره  درادرب  ار  ردپ  ندب  تساوخ  داجـس  ماما  .دشاب  هتـشاد  نفک  کی 

.دیروایب ایروب  ریصح  کی  دیورب  دندز 

دوبن ایروب  ریغ  هب  رگم  وا  يارب  نفک  دوبن             یفطصم  زیزع  بل  هنشت  نیسح  رگم 

(. 18 دوه :  «) َنیِملاَّظلا یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  الَأ  « » ِمیِظَْعلا ِیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  »

: عبانم

 

ص 172. هنامالا ، لئالد  ص 190 ، ج 11 ، ملاوع ، یناهفصا ، ینارحب  ( 1)

ص 7. نامه ، ( 2)

 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تافو  زور  ناضمر  كرابم  هام  مهد 

( اهیلع هللا  مالس   ) هجیدخ ترضح  تافو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ترضح دندرب  شرع  هب  ار  یشرف  درم  نز و  کی  دندناشک و  شرف  هب  ار  یشرع  نز  کی  درم و  کی  تنـس  لها  دش  ضرع  هچنانچ 
هشیاـع و دـندناشک و  شرف  هـب  شرع  زا  همطاـفل  یلعل و  ًاـضغب  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ترـضح  و  مالـسلا ) هـیلع   ) بلاـطوبا
رد دننک  یم  دای  كرشم  رفاک و  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا زا  .دندرب  شرع  هب  شرف  زا  هیما  ینبل  رکب و  یبال  ًابح  ار  نایفـسوبا 

: هک یلاح 
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مکح نامیا  مالـسا و  زا  ریغ  یمرج  هچ  اب  دوب ؟ هدش  دیعبت  ربمایپ  اب  بلاط  یبا  بعـش  رد  زور  هنابـش  رازه  ارچ  دوب  كرـشم  رگا  - 1
؟ دندرک رداص  ناشیا  رب  دیعبت 

ربمایپ و و  مالـسا   هب  تبـسن  دوخ  هقباس  رد  ار  نیهوت  دیدهت و  هرجاشم و  گنج و  کی  هقباس  یتح  هک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطوبا - 2
.درادن ناناملسم 

دیجمت فیرعت و  ای  اه و  تب  لباقم  ندـش  تسار  مخ و  تدابع و  اه و  تب  ییاجباج  یخروم  چـیه  هک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطوبا - 3
.تسا هدیدن  هدرکن و  لقن  وا  زا  اه   تب 

: هک یلاح  رد  دنرامش  یم  گرزب  ار  نایفسوبا 

مامت ابیرقت  .تسا  هتـشاد  لاعف  روضح  ای  هدرک ، یلام  تیامح  ای  هدرک  یهدـنامرف  اـی  وا  هکنیا  رگم  نیملـسم  هیلع  رب  دوبن  یگنج  - 1
.دندش هجنکش  وا  تسد  هب  مالسا  ردص  ناناملسم 

هکم و زا  جارخا  سرت  ربمایپ و  يومع  سابع  دیدهت  اب  هکلب  دوخ  هتساوخ  اب  هن  هتبلا  هدش ، ناملسم  رهاظ  هب  هک  یـصخش  نیرخآ  - 2
...

انلدتجا يذلا  رمالا  نا  هرامع  ابا  ای  دیشک : دایرف  دز و  هزمح  ربق  هب  دگل  اب  دمآ و  هزمح  ربق  رـس  هیما  ینب  دیـسر  تردق  هب  زا  دعب  - 3
(. داتفا ام  ناناوج  تسدب  زورما  میدیگنج  مه  اب  نآ  رس  رب  هک  يزیچ  نآ   ) انناملغ دیب  مویلا  فویسلاب ، هیلع 

ینب يّرـس  هسلج  کی  رد  .درک  الم  رب  رتشیب  ار  دوخ  رفک  يا  هسلج  رد  دوب و  هدـش  روک  دوخ  فیثک  رمع  ياه  لاس  نیرخآ  رد  - 4
نیرضاح هب  باطخ  هدش  نئمطم  یتقو  درک  رارکت  ار  دوخ  لاوئس  مود  راب  .هن  دنتفگ  تسه ؟ ام  نایم  رد  هبیرغ  ایآ  درک  لاوئـس  هیما 

هن تسه  راکرد  یتشهب  هن   ) راـن ـال  هنج و  كاـنه  ـال  هرکلا و  فقلت  اـهوفقلت  دـینک  يزاـب  پوت  دـننام  تموکح  نیا  اـب  تفگ  درک 
.دندرکن وا  هب  یضارتعا  دندوب و  هقباس  اب  ًالثم  ناناملسم  زا  حالطصا  هب  سلجم  راضح  مامت  هک  دوب  یلاحرد  نیا  یمنهج .)
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نابز رب  زیمآرفک  نانخـس  یهاـگ  درک و  تیذا  یلیخ  ار  مرکا  لوسر  مولعلاءاـیحا  رد  یلازغ  ریبعت  هب  هک  تسا  یناـسک  زا  زین  هشیاـع 
هب رما  ار  وا  هچ  ره  ربمایپ  دز  یم  دایرف  درک و  دـنلب  ار  شیادـص  یعوضوم  رـس  رب  هشیاع  هک  دـنکیم  لقن  یلازغ  .تخاس  یم  يراج 

دیوگ یم  هچ  ترتـخد  نیبـب  دومرف  ربماـیپ  دـش  دراو  تفرگ و  هزاـجا  رکبوبا  ماـگنه  نیمه  رد  دزیم  داـیرف  رتـشیب  درک  یم  توـکس 
لاـیخ هک  وت   ) هللا لوسر  کـنا  معزت  يذـلا  تنا  درک : باـطخ  یبدا  یب  لاـمک  اـب  میوگب ؟ نم  اـی  ییوگ  یم  وت  دومرف  مرکا  لوسر 

( وگب يربمایپ  ینکیم 

ءاسن لقعا  نم  یه  هدوب  شیرق  هلقاع  دننک  یم  لقن  نیخروم  هک  روطنامه  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ اهیلع :) هللا  مالـس   ) هجیدـخ اما 
هکیلمب یمـست  تناک  شیرقلا و  ءاسن  لـمجا  نم  یه  .تسا  هدوب  تالکـشم  رد  شیرق  ماـمت  تروشم  فرط  هک  يروط  هب  .شیرقلا 

.دنیوگ برع  هکیلم  ار  وا  هک  سب  نیمه  وا  يراوگرزب  رد  برعلا 

همه دزنابز  وا  دقن  ياه  لوپ  هراجتلا و  لام  اه و  ناتـسلخن  اه و  غاب  اه و  هناخ  تسا  هدوب  شیرق  نادناخ  نیرتدنمتورث  تورث  رظن  زا 
.تسا هدوب 

: لاوئس

يارب ار  وا  ینینمؤملا  ما  بقل  دـندرک و  شومارف  ار  تسا  هدوب  ص )  ) مرکا لوسر  اب  اه  لاس  هک  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ ارچ  - 1
؟ دندرک هرداصم  يرگید 

زا اما  تسا  هدوب  رتشیب  ربمایپ  یهارمه  رد  وا  هقباس  هک  یلاح  رد  دـننک  یمن  نایب  تلیـضف  کی  اـی  ثیدـح  کـی  یتح  وا  زا  ارچ  - 2
؟ دندرک لقن  هدرک و  عضو  ثیدح  نارازه  مک  هقباس  اب  يرگید 

؟ دش جرخ  يریسم  هچ  رد  تفر  اجک  اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ تورث  - 3
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ًارثکا هک  نانآ  دندوب ؟ اهیلع ) هللا  مالس   ) هجیدخ زا  ریغ  یسک  هچ  تورث  نامهیم  زور  هنابش  رازه  بلاط  یبا  بعش  رد  ناناملـسم  - 4
.دندوب مورحم  ریقف و  مدرم  زا 

؟ دنروآ یمن  نایم  هب  ینخس  اهیلع ) هللا  مالس  ) هجیدخ مالسا  هقباس  زا  ارچ  تسا  مالسا  ناوناب  زا  ناملسم  نیلوا  وا  هکنیا  اب  - 5

تحاران نانز  هیقب  زا  هکنیا  اب  دـنک ؟ لقن  ار  یتحاران  ای  دوش  تحاران  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ زا  مرکا  لوسر  دـش  هدینـش  ایآ  - 6
؟ دینک یم  تیذا  ار  ربمایپ  ارچ  هک  دش  یم  لزان  يددعتم  تایآ  دش و  یم 

.دنتشذگ نآ  زا  دندرک و  نفد  خیرات  لد  رد  ار  وا  لئاضف  مامت  همطافل ) ًاضغب  : ) مهنآ دراد  خساپ  کی  اهنیا  مامت 

یم ضرع  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یحو  لوزن  زا  لبق  دوب  ناکم  نآ  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ دش و  یم  لزان  لیئربج  تقو  ره 
زاجح برعلا  هکیلم  هک  دش  یم  يرپس   یلاح  رد  وا  تاعاس  نیرخآ  .ناسرب  هجیدخ  هب  ارم  مالـس  دومرف  دـنوادخ  هللا  لوسر  ای  درک 

هـضیرم بلاط  یبا  بعـش  ياه  جنر  تقـشم و  درد و  زا  هدیباوخ و  ریـصح  يور  مهنآ  رقحم  قاتا  کی  رد  نونکا  تورث  همه  نآ  اب 
مالـس  ) هجیدخ .تسـشن  دوخ  هضیرم  رتسب  رانک  تشگرب  دروآ و  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطوبا هناخ  هب  ار  همطاف  مرکا  لوسر  تسا  هدش 

هک نالا  مناد  یمن  نم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تالکشم  یضیرم و  تیعضو و  زا  هلگ  ياج  هب  درک  زاب  ار  دوخ  نامـشچ  اهیلع ) هللا 
ناسرب هجیدخ  هب  ارم  مالـس  دیامرف  یم  ادخ  هللا  لوسر  ای  دش  لزان  لیئربج  هلـصافالب  هن ؟ ای  تسا  یـضار  نم  زا  ادـخ  مور  یم  مراد 

بلاطوبا لزنم  هب  مرکا  لوسر  زور  هس  ای  ود  زا  دـعب  تفر  ایند  زا  اهیلع  ) هللا  مالـس   ) هجیدـخ .مراد  ار  تیاضر  لامک  وت  زا  نم  وگب 
درک یم  هیرگ  دز و  یم  ادـص  ار  رداـم  دروآ  لزنم  هب  یتـقو  دروآ  شزاون  اـب  تفرگ و  لـغب  ار  دوـخ  همطاـف  تفر و  مالـسلا ) هیلع  )

.تفگ یم  هاما  او  درک و  یم  هیرگ  ردام  ندب  رانک  بنیز   اما  درک  یم  هیرگ  دید و  ار  ردام  یلاخ  ياج  اجنیا  همطاف 
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(14 ( ) مالسلا هیلع   ) سابع ترضح 

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو   4

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو  راهچ 

همان ترایز  رد  هک  دوب  یلعا  دح  رد  حُصن  افو و  قیدصت ، میلست ، ماقم  دننام  یـصاخ  يونعم  ياه  یگژیو  ياراد  (ع ) یلع نب  سابع 
.تسا هدش  ءادهش  ریاس  زا  يو  نتشگ  زاتمم  ثعاب  یصیاصخ  نینچ  دوجو  هدش و  رکذ  ترضح  نآ 

قداص ماما  زا  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  ترایز  هب  هعجارم  ع )  ) مشاه ینب  رینم  رمق  تمظع  ماـقم و  هب  ندرب  یپ  ياـه  هار  زا  یکی 
هب تترـضح  يارب  مهد  یم  تداهـش  لَسْرُْملا ؛ ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِهَحیِـصَّنلا  ِءاَفَْولا َو  ِقیِدْـصَّتلا َو  ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل  ُدَهْـشَأ  : » هدـش لـقن  (ع )

ع)  ) یلع نب  سابع  هژیو  ماقم  راهچ  هب  فیرـش  ناـیب  نیا  رد  لـسرم ،» ربماـیپ  راـگدای  يارب  یهاوخریخ ، و  اـفو ، قیدـصت و  میلـست و 
: دوش یم  هراشا 

میلست ماقم  فلا :

« ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میمیلست              هطقن  ام  تمسق  هریاد  رد  »

(: (ع نینموملاریما شیامرف  هب  هجوت  اب 

لمعلا سکع  نیدنچ  اه  تبیصم  اهالب و  تالکشم ، اب  هجاوم  رد  تسا ،» هدش  هدیچیپ  الب  هب  هک  تسا  ییارـس  ایند  ٌهَفوفحَم ؛ ِءالبلاب  ٌراد  اَینُّدلا  »
.تساه نآ  نیرترب  میلست  ماقم  نایم ، نیا  رد  تسا و  روصت  لباق  میلست  اضر و  ربص ، لکوت ، دننام  يونعم 

ینعی اضر  ماقم  هک  يروط  نامه  دوش ، یلاعت  قح  تردـق  رد  یناـف  قرغتـسم و  ناـسنا  تردـق  هک  نآ  زا  تسا  تراـبع  لـکوت  اریز 
ترضح ملع  رد  یناف  قرغتسم و  ناسنا  ملع  هک  تسا  نآ  زین  میلست  ماقم  زا  دارم  و  دوش ، ادخ  هدارا  رد  یناف  قرغتـسم و  ناسنا  هدارا 

.دوش قح 

.دنک یم  لیکو  هب  ضیوفت  ار  شتردق  هدارا و  نکل  دنیب ، یم  یتردق  هدارا و  دوخ  يارب  صخش  لکوت  ماقم  رد  رگید : یترابع  هب 
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يدونـشخ بجوم  دوش  یم  رداص  یلاعت  قح  زا  هچ  نآ  دـنیب ، یمن  یتردـق  هدارا و  دوخ  يارب  یـضار ، صخـش  اضر ، ماـقم  رد  اـما 
تیاضر يدونـشخ و  اب  هکلب  درادـن ، یتیاضران  ساسحا  زگره  تسایند  یگدـنز  همزال  هک  اه  یتخـس  اه و  یخلت  لباقم  رد  تسوا ،

: تسا نیا  شلاق  لاح و  نابز  و  دنک ، یم  لمحت  لماک 

«. دض ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  يا  دج           هب  شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع  »

باب زا  دنک  یم  لمحت  باوث  هب  ندیـسر  يارب  یلو  دـنیب  یم  یخلت  ربص  ماقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  اضر  ماقم  اب  ربص  ماقم  توافت 
«. دش دنهاوخ  هداد  شاداپ  باسح  نودب  لماک و  دح  هب  نارباص  هتبلا  ( 10/ رمز  ) باسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنإ  »

بوبحم هجوت  انتعا و  هناشن  ار  نآ  دنک و  یم  یقلت  یهلا  فطل  ار  تبیصم  الب و  هکلب  دنیب ، یمن  یخلت  الصا  اضر  ماقم  رد  ناسنا  اما 
.دناد یم  دوخ  هب 

ماقم رد  اما  .تسا  صخش  عبط  قفاوم  هدومرف  ررقم  یلاعت  قح  هچ  ره  اضر  ماقم  رد  نوچ  تسا ، رتالاب  مه  اضر  ماقم  زا  میلـست  ماقم 
ار هچنآ  مدنـسپ  نم  دیوگب  ات  دنیب  یمن  يدوخ  میلـست  ماقم  رد  دـشاب ، فلاخم  ای  قفاوم  ات  دـنیب  یمن  یعبط  دوخ  يارب  ناسنا  میلـست 

.دوب میلست  ماقم  ياراد  ع )  ) لضفلابا ترضح  و  دنک ، یم  یلاعت  قح  میلست  ار  دراد  هچره  دوخ و  هکلب  ددنسپ ، ناناج 

قیدصت ماقم  ب :

تیناقح قدص و  هب  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب  دوش و  یم  مرحَم  دـش  ضحم  میلـست  هک  یناسنا  .تسا  قیدـصت  میلـست  زا  دـعب  مدـق 
یتاداریا دندرک و  یم  رظن  راهظا  ع )  ) ءادهشلا دیـس  مایق  اب  هطبار  رد  دارفا  زا  یخرب  اروشاع ، نایرج  رد  .درب  یم  یپ  تیالو  بحاص 
قیدـصت ماقم  نامه  نیا  .دـشاب  هدرک  يرظن  راهظا  ماما ، لباقم  رد  ع )  ) مشاه ینب  رمق  هک  هدـشن  رکذ  یعبنم  چـیه  رد  یلو  دنتـشاد ،

.دنادب قدص  ار  دیامرفب  ماما  هچ  ره  هک  تسا 
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افو ماقم  ج :

یم فیـصوت  نینچ  نیا  ار  نانموم  دنوادخ  هک  دوب  تعیب  رب  ندـنام  یقاب  دـهع و  هب  يافو  لمکأ  متأ و  قادـصم  ع )  ) یلع نب  سابع 
«. دننکش یمن  ار  نامیپ  و  دننک ، یم  افو  یهلا  دهع  هب  هک  اه  نآ  ( 20/ دعر  ) قاثیْملا َنوُضُْقنَی  ِهَّللا َو ال  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیذَّلا  : » دنک

همان ناما  وا  يارب  هبترم  ود  هک  ینامز  الثم : دراد ، ینوگانوگ  ياه  هولج  تیالو  بحاص  هب  تبـسن  ع )  ) لضفلابا ترـضح  يراداـفو 
نیتسخن دراد ، یم  رب  باحـصا  زا  ار  شتعیب  ماما  هک  ینامز  اروشاـع  بش  رد  اـی  دـنک و  یم  در  تیعطاـق  اـب  ار  ود  ره  دـندروآ ، یم 

وت يرای  زا  تسد  اَدبَأ ؛ َِکلَذ  ُهَّللا  اَناَرَأ  َال  َكَدَْعب  یَْقبَِنل  َِکلَذ  ُلَعْفَن  َِمل  : » دراد یم  هضرع  دنک و  یم  يرادافو  راهظا  هک  تسا  یسک 
یلاح رد  دسر  یم  تارف  هعیرش  هب  هک  ینامز  ای  میشاب ؛» هدنز  وت  زا  دعب  هک  دهاوخن  زگره  ادخ  میـشاب ؟ هدنز  وت  زا  دعب  هک  میرادرب 

هب دنک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  کشم  دـشون و  یمن  بآ  يا  هرطق  شنامز ، ماما  هدیکـشخ  نابل  مارتحا  هب  اما  تسا ، یگنـشت  جوا  رد  هک 
.دنک یم  تکرح  همیخ  تمس 

حصُن ماقم  د :

هب لحارم  همه  رد  تفرگ و  راک  هب  شماما  ناـمرف  ماـجنا  رد  ار  صولخ  تیاـهن  ع )  ) مشاـه ینب  رمق  .تسا  صولخ  ياـنعم  هب  حـُصن 
هک دراد  رب  ماگ  يریـسم  رد  دور  یم  بآ  هیهت  يارب  یتقو  تاظحل ، نیرخآ  رد  یتح  .درک  هفیظو  ماجنا  تیـالو  زابرـس  کـی  ناونع 

مامت یلو  دروایب ، تسناوت  یم  ندرواین  بآ  نتفرن و  يارب  هیجوت  اهدص  هک  نآ  اب  دنا و  هتـسشن  نیمک  رد  زرابم  زادـنا و  ریت  نارازه 
.دوب شماما  هتساوخ  ندرک  هدروآ  رب  هفیظو و  ماجنا  شتمه 
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هب دنک و  یم  زاتمم  ءادهش  ریاس  زا  ار  يو  هک  دوب  ع )  ) یلع نب  سابع  ترضح  دوجو  رد  حُصن  افو و  قیدصت ، میلـست ، ماقم  نیاربانب 
ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ِءاَدَـهُّشلا  ُعیِمَج  اَِهب  ُهُِطبْغَی  ًَهلِْزنَم  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ِساَّبَْعِلل  َّنِا  (: » ع  ) داجـس ماما  هدومرف  هب  هک  دـناسر  یم  یماـقم 

«. دنروخ یم  هطبغ  ماقم  نآ  هب  تمایق ، زور  رد  ادهش  همه  هک  تسا  یتلزنم  یلاعت ،_  كرابت و  دنوادخ _  دزن  ع ،)  ) ساّبع يارب 

سراف يرازگربخ  عبنم :

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع  اعوسات - 

هراشا

يراگدنام نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع 

هداتـسیا و رد  يولج  نالا  جع ) ) نامز ماما  .دننک  یم  اعد  ازع  بحاص  يارب  ییازع  سلجم  ره  رد  .تسازع  بش  تساعوسات ، بشما 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  (ع ) سابع شیومع  نارادازع  هب 

نارظتنم همه ي  هب  تیرشب و  نایعیش و  نیملـسم ، هب  شجرف  اب  .دناسرب و  ار  نامبحاص  جرف  بشما  تمظع  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادخ 
.دیامرفب تیانع  جرف  شترضح 

.دیامرفب تاجن  نانمشد  تسد  زا  (ع ) لضفلاابا و  (ع ) نیسح ماما  اقآ  مرح  .دیامرفب  همتاخ  ار  نانمشد  رمع  لضفلاابا  يوربآ  هب 

یمن یسک  ( سلجم بحاص   ) هزاجا نودب  سلاجم  نیا  رد  هنرگ  تسا و  ناراوگرزب  نآ  دوخ  هزاجا ي  اب  تیب  لها  نابحم  بلق  شپت 
ام رد  رییغت  ثعاب  دـنریگب و  ار  نامتـسد  هک  میهاوخب  ناراوگرزب  نیا  زا  میوش  یم  سلاجم  نیا  دراو  هاـگره  سپ  دوش ؛ دراو  دـناوت 

.دنوشب

(ع) سابع ترـضح  هک  دـینک  اعد  ادـخ  هب  ار  وت  اقآ  دـنتفگ  دـندمآ و  ناوج  ات  دـنچ  میدرک  یم  تبحـص  هک  (ع ) اضر ماـما  مرحرد 
ياه کشا  نآ  هب  هنیکس ، گنشق  ياه  کشا  نآ  هب  مسق  میهاوخب  (ع ) سابع ترضح  زا  اعقاو  .دنکن  لو  رگید  دریگب و  ار  نامتسد 

تردام یتقو  هک  یتشاد  تسود  ردق  نآ  ناجاقآ  يدرک ، یم  كاپ  ار  شیاه  کشا  اعطق  یتشاد  یم  تسد  رگا  هک  تردارب  گنشق 
یمن ارچ  تسا ، هدمآ  ارهز  هک  هدیـشک  تلاجخ  (ع ) سابع دینک  رواب  یتسیاب ؛ هنیـس  هب  تسد  يوش و  دـنلب  دـمآ  همقلع  رانک  همطاف 
باوخ رد  ات  دریگب  ار  نامتـسد  هک  میهاوخب  سابع  زا  .تسا  هدمآ  (س ) ارهز متـسیاب ؟ هنیـس  هب  تسد  مردام  يارب  موش و  دنلب  مناوت 

هدش امـش  يرتشم  (ع ) سابع دیا و  هدش  (ع ) سابع يرتشم  بشما  هک  ییاه  ناوج  يا  .میوش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مینامن و  تلفغ 
ار اه  ناوج  نیا  رگا  نامزلا  بحاصای  میوگ  یم  جع ) ) نامز ماما  هب  اه  تقو  یـضعب  نم  .دنرخب  ار  امـش  نارگید  هک  دیراذگن  .تسا 

نیـسحلا هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  ناـجاقآ  رخب  ار  اـم  ناـمیبارخ  همه ي  اـب  رخب  ار  اـم  ناـجاقآ  سپ  .دـنرخ  یم  نارگید  يرخن 
.نیسحلا کیخا  قحب  انبورک  فشکا 
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.تسا هداد  (ع ) سابع هب  ادخ  هک  یتردق  افص و  یگنادرم و  نآ  اب 

(ع) سابع ماقم  .دنروخ  یم  هطبغ  وا  هب  ءادهـش  مامت  هک  دهد  یم  میومع  هب  یماقم  ادخ  تمایق  زور  هک  دـندومرف  (ع ) داجـس ماما  اعقاو 
میهاوخب وا  زا  .تسا  ییالاو  یلیخ  ماقم  ماقم  نیا  (ع .) سابع تسد  ود  (س ) ارهز تعافش  بابسا  دش  دراو  (س ) ارهز هک  دینیب  یم  تسیچ ؟

اهاج یلیخ  .میوش  یم  مگ  دریگن  ار  نامتسد  (ع ) سابع رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .اج  نیا  دناشکب  دریگن و  ار  نامتسد  اروشاع  بش  طقف  هک 
یمن ماجنا  میهد ، ماجنا  دیابن  هک  ار  ییاهراک  زا  یـضعب  مینک و  یم  ایح  دنک  یم  تراظن  ام  رب  دراد  سابع  هک  مینک  ساسحا  رگا  یگدنز  رد 
.دنا هدز  رداچ  هیکت و  اه  نابایخ  رد  دنا ، هدز  (ع ) نیسحای اه  نیـشام  دنا ، تیب  لها  دای  هب  .دنتـسه  (ع) سابع دای  هب  اج  همه  بشما  .میهد 

هک دنتشاذگ  یمن  الصا  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دنک  تراسج  (ع ) سابع رب  هنوگ  نیا  یسک  دنتـشاذگ  یم  رگم  دندوب  رگا  مدرم ! نیا  رب  نیرفآ 
ماما بئان  هک  دنداد  دیهـش  همه  نیا  دنتـشاد  ار  هر ) ینیمخ  ماما  ياقآ  () جع نامز ( ماما  بئان  مدرم  نیا  .دـنزب  ریت  (ع ) سابع هب  یـسک 

نم دیزی  تفگ : دمآ و  دیزی  شیپ  ار ؛ هلمرح  دنک  تنعل  ادخ  .دننک  هچ  هلمرح  اب  هک  دنتسناد  یم  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دشابن  تحاران  ناشنامز 
.تسا (ع) سابع بش  دشاب  مارآ  دیابن  هعیش  هچب  بشما  البرک  رد  .مدز  البرک  رد  ریت  ات  هس 

هنیس ي هب  مدز  مه  ریت  کی  و  (ع ) سابع نامـشچ  هب  مدز  همقلع  رانک  ریت  کی  مدز ، (ع ) رغـصا یلع  يولگ  هب  ریت  کی  تفگ  هلمرح 
شدوخ دوب  هدنام  (ع) نسح ماما  زا  كدوک  مک و  رایسب  نس  اب  … ادبع کی  بش  نآ  .دیتشاذگ  یمن  هک  دیدوب  امش  رگا  (ع ) نیـسح

(ع) سابع زا  ار  ام  ناطیـش  هک  میروخ  یم  هصغ  میروخ ، یم  هانگ  شکرت  هک  میروخ  یم  هصغ  ادخ  هب  .ومع  ندب  يور  تخادـنا  ار 
(ع) لـضفلاابا قشع  هب  دـیاب  اـم  .دروخ  یم  هصغ  ناـمنامز  ماـما  دروخ ، یم  هصغ  (ع ) ساـبع میروخ ، یمن  هصغ  اـم  دـنک ، یم  ادـج 

يارب هک  ار  رعـش  نیا  … اءاشنا .دنامب  بیرغ  (س ) همطاف يدهم  دیابن  میروخب  (س ) همطاف يدهم  درد  هب  هک  مینک  تیبرت  ار  نامدوخ 
« .درادن روای  (ع) نیسح ناناملسم  : » میناوخن جع ) ) نامز ماما  يارب  دش  هدناوخ  (ع ) نیسح ماما 
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ماـما رگا  دوـب  مـک  شرواـی  (ع ) نیــسح رگا  هـک  دـنادب  اـیند  هـک  مـینک  تـیبرت  ارهز  يدـهم  يارب  راـی  ردـق  نآ  هـک  مـینک  يراـک 
هـشوگ رد  لاس  جنپو  تسیب  تشادن و  روای  (ع ) یلع رگا  .دندرک  یم  نیهوت  وا  هب  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  تشادـن و  روای  (ع) نیـسح

.دشاب هتشاد  روای  ام  نامز  اما م  دندرک ، تراسج  وا  هب  هچوک  رد  تشادن و  روای  همطاف  رگا  تسشن ، هناخ 

رد هک  وت  ناج  نیـسح  تفگ  (ع ) نسح ماما  ینک ؟ یم  هیرگ  ردـق  نآ  ارچ  ردارب  تفگ  (ع ) نسح ماما  هب  (ع ) نیـسح ماما  زور  کـی 
یم روای  هلاـس  هیقر ي 3  رگا  .دـش  یمن  هک  روط  نیا  تشاد  یم  رواـی  (س ) همطاـف رگا  .دـندرک  هچ  مرداـم  اـب  ینیبـب  يدوبن  هچوک 

… تشاد یم  روای  هیقر  رگا  .اباب  دوب  رتگرزب  متروص  زا  دز  یلیس  نم  هب  هک  یتسد  نآ  اباب  تفگ  یمن  تشاد 

، ناج سابع  تسا : (س ) بنیز لاح  نابز  .دینک  هیرگ  ءادهش  زا  تباین  هب 

دندیشک رجعم  مرسز  دندیدنخ  مکشا  نم و  هب  دندید  روای  یب  ارم  وچ 

.ردارب دوب  تخس  یلیخ  دندیشک  مرس  زا  رداچ  ردارب 

رانک ادبع … ابا  نامشچ  کشا  هب  .همقلع  رانک  بنیز  نامشچ  کشا  هب  ایادخ  .يدرک  هچ  اه  لد  نیا  اب  .تسا  ربخ  هچ  بشما  ایادخ 
تسا هدش  هراپ  نآرق  منامگ  هب  تشاد  یمرب  يزیچ  کی  دش  یم  مخ  یه  (ع ) نیسح ماما  هک  دیوگ  یم  يوار  هک  (ع ) سابع ناتـسد 

.تسا (ع ) لضفلاابا ناتسد  مدید  مدرک  هاگن  هداتفا  نیمز  يور 

زوس هب  ایادـخ  .ناسرب  ام  هب  ار  نامز  ماما  تیب ، لها  یقبام  ایادـخ  میهد  یم  مسق  ار  وت  هظحل ، نآ  رد  ع ) …) ادـبع یبا  کشا  نآ  هب 
.امرفب هدامآ  جرف  يارب  ار  ناهج  .امرفب  هدامآ  جرف  يارب  ار  ام  ایادخ  .ناسرب  هعیش  هب  ار  (ع ) يدهم (ع ،) سابع لد 
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جرف رد  لیجعت  لماوع 

: دزادنا لیجعت  هب  ار  جرف  دناوت  یم  هک  تسا  لماع  هس 

هعیش و تما  رگا  .دریگ  یم  ار  ابیز  لکـش  نیا  تیالو  تیروحم  اب  نامز  نیمز و  بشما  هک  نانچمه  تیالو ؛ تماما و  تیروحم   1�
یم کیدزن  جرف  ) دـنهد همادا  ار  شیامن  نیا  همه  رگا  .تسا  ملاع  رد  عیـشت  شیامن  نیرتابیز  بشما  هعیـش ، هداوناـخ  هعیـش ، ناـسنا 

تـسد هب  ار  (ع) سابع لد  دوش و  لاحـشوخ  (ع ) سابع هک  دـنهاوخ  یم  همه  بشما  .دـننکب  يراـک  دـنهاوخ  یم  همه  بشما  .دوش )
.تسا تیالو  تماما و  تیروحم  نیا  .دنروایب 

تماما و تیروحم  .درادـن  (ع ) نیـسح دوجو  زا  يادـج  يدوجو  (ع ) سابع تسا ؟ هدرک  هچ  تسا  زیزع  ام  يارب  هک  (ع ) سابع رگم 
.مینک ظفح  نام  یگدنز  رد  ار  نیمه  .ما  هدرم  مرادن ، یتایح  ًالـصا  نم  ماما  نودب  متـسه ، چیه  ماما  نودب  نم  هک  نیا  ینعی  تیالو 

.دریگب ام  زا  ار  تیالو  تماما و  تیروحم  هک  تسا  نیا  نمشد  شالت  مامت  اه  همانرب  مامت  رد  یگدنز  رد  راک  رد 

زورما .دنوش  یم  شک  ماما  دنرادن  تیالو  هک  ییاه  ناملـسم  .دنتـشادن  تیالو  هک  ییاه  ناملـسم  دنتـشک ؟ ار  (ع) سابع یناسک  هچ 
.دتفا یم  هار  یشک  ماما  دنوش ، تیالو  نودب  اه  ناملسم  رگا  مه 

اب ار  دوخ  یگدـنز  ریـسم  ماـمت  هک  یناملـسم  دـهد ، یم  تیـالو  ياربار  شدوجو  همه ي  هک  یناملـسم  دراد  تیـالو  هک  یناملـسم 
نمشد هک  میراذگن  .دتسیا  یمن  تیالو  لباقم  رد  دنک و  یم  تیالو  يادف  ار  شناج  شدوخ و  ناملسم  نیا  دنک ، یم  میظنت  تیالو 

.دنک گنرمک  نامدوجو  رد  ار  تیالو  تماما و  تیروحم 

اترس رد  ًابیرقت  هک  یگنـشق  راکتبا  .دنک  یم  هچ  اروشاع  هک  دوش  یم  هجوتم  دمهف و  یم  دراد  ایند  ًاعقاو  اروشاع  بتکم  زا  يوریپ  اب 
هداد ناکت  ار  ایند  تساروشاع ، شقن  نیا  .دـندنب  یم  نامیپ  (ع) نیـسح ماـما  هراوخریـش  لـفط  اـب  هک  تسا  نیمه  دـش  ارجا  اـیند  رس 
ادـف میهاوخ  یم  مه  ام  درک  ادـف  ار  شدوخ  لفط  (ع ) نیـسح هک  نانچمه  دـنیوگب  دـنروایب و  ار  ناشکچوک  لـفط  هک  نیمه  .تسا 

.مینک
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.تسا ییاروشاع  ياه  سرد  زا  نیا  .اروشاع  دنتخومآ ؟ یسک  هچ  زا  ار  نیا 

تسا نیا  .دشاب  هتشاد  شـشوپ  دنک و  تیارـس  ام  یگدنز  مامت  رد  دیاب  شنوئـش  مامت  اب  شقمع و  مامت  اب  اروشاع  بتکم  زا  يوریپ 
.دـنک تیـصاخ  یب  يرهاظ و  ام  يارب  ار  تیودـهم  هب  داقتعا  نمـشد  هک  دـیراذگن  .تیودـهم  هب  داقتعا  دراد : یم  هگن  ار  هعیـش  هک 

.دشاب يرگید  سک  ناموجو  تقیقح  اما  دشاب ، كارن  انارت و  یتم  دشاب ، جع ) ) نسحلا نبای  نامنابز  هقلقل ي  هک  دیراذگن 

هرمث ي هک  داد  ار  قـیفوت  نیا  ادـخ  هللادـمحلا  .دـنک  داـجیا  نورب  بـالقنا  مه  نورد و  بـالقنا  مه  هک  دراد  تیلباـق  لـماع  هس  نیا 
.مسرت یم  زیچ  کی  زا  نم  اه ، ناوج  .میا  هتخاب  میهدن  ماجنا  ار  نورد  بالقنا  رگا  .میدید  مه  اکیرما  هراق ي  رد  ار  بالقنا 

رد هک  یناسک  مسرت  یم  .ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیمه  دوب ؟ اجک  جـع ) ) نامز ماما  اب  اروشاع ، اب  ایند  هدازآ ي  مدرم  ییانـشآ  ثعاب 
رد هک  دنتسه  دندوب و  ییاه  هچب  اه  نیا.میراد  تایاور  رد  ار  نیا  نوچ  .دننزب  ولج  ام  زا  دندش  انشآ  لماع  هس  نیا  اب  ایند  فرط  نآ 

گنت هعیش  تکلمم  و  یمالـسا ) يروهمج  ) یمالـسا تکلمم  يارب  ناشلد  یلو  تسا  زاب  ناشیارب  داسف  هنیمز ي  مامت  اکیرما  هراق ي 
هک دشاب  نیا  ناوج  کی  يوزرآ  تسا ، مهارف  ناشیارب  دشر  ياه  هنیمز  مامت  هک  یمالسا  تکلمم  رد  فرط  نیا  تقو  نآ  دوش ! یم 
یم هنوگچ  دـنک ؟ هاگن  (ع ) ساـبع تروص  هب  دـهاوخ  یم  هنوگچ  تماـیق  زور  یـصخش  نینچ  .دراد  تلاـجخ  یلیخ  اـکیرما ! دورب 

.دهدب ار  ادخ  باوج  دهاوخ 

هک هدز  کل  تلد  وت  تقو  نآ  دنیبب  ار  تیالو  تموکح  هک  یمالسا  تکلمم  مورب  هدز  کل  ملد  هک  دیوگ  یم  ایند  رس  نآ  زا  یکی 
زا یـضعب  دنک  یم  روهظ  جـع ) ) نامز ماما  هک  ینامز  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  منارگن  متفگ  هک  نیا  .ینیبب  ار  رفک  تموکح  يورب و 
اه نآ  نوچ  میشاب ) اه  نیا  وزج  ام  هک  دنکن  ادخ  .دننک ( یم  ادیپ  شیارگ  ( جع ) نامز ماما  هب  اهراد  هقباس  زا  رتدوز  اه  ناملـسم  هزات 

تسد مه  اب  نورب  نورد و  ناطیش  نیا  هنافـسأتم  میا و  هداد  ماجنا  ار  نورب  بالقنا  اهنت  ام  دنا و  هتفر  مه  اب  ار  نورب  نورد و  بالقنا 
مه نورب  بـالقنا  دوخ  هب  دوخ  دریگب  تروص  هک  نورد  بـالقنا  هک  اریز  دریگن ؛ تروص  نورد  بـالقنا  نیا  اـت  دـنا  هدـش  راـک  هب 
ياج رـس  دروخب و  رود  ام  نورد  بالقنا  ینعی ، دـتفیب ؛ قافتا  اه  بـالقنا  رودـیمرت  اـه  یـسایس  مولع  لوق  هب  اـی  دریگ ، یم  تروص 

رب .نم  هناگ ي  جنپ  تاوهش  مشاب ، دوخ  تاوهـش  تالیخت و  رکفرب ، مکاح  دیاب  نم  هک  نیا  دوب ؟ هچ  نورد  بالقنا  .ددرگرب  شلوا 
.تسا سفن  ؟ تسیک دیزی  هدنیامن ي  .لقع و  تسیک ؟ (ع ) نیسح هدنیامن ي  رگم  .دیزی  هن  دشاب ، مکاح  (ع ) نیـسح دیاب  نم  بضغ 

اه یـضعب  هنافـسأتم  یلو  .دـنک  عمج  مه  اب  ار  دیفـس  هایـس و  دـناوت  یمن  مدآ  .تسا  لاحم  نیداضتم  عمج  هک  دـنیوگ  یم  نویقطنم 
ناـشنوریب تـسا و  دـیزی  ناـشنورد  .دـننک  یم  عـمج  مـه  اـب  ار  دـیزی  مـه  و  (ع ) نیــسح مـه  دـنهد  یم  ماـجنا  ار  راـک  نـیا  دـنراد 

.دوش تسرد  دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تراسخ  نیا  .تسا  (ع) نیسح
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هکنیا ياج  هب  نامدـید  دـیاب  .میراد  زاین  دـید  ود  کنیع  کی  هب  ام  .تسا  نامدـید  ندـش  ضوع  نورب  بالقنا  يارب  دـعب  هلحرم ي 
.دشاب يونعم  دشاب ، يدام  هک  نیا  ياج  هب  .دشاب  ینطاب  دشاب ، يرهاظ  هک  نیا  ياج  هب  .دشاب  یترخآ  دشاب ، ییایند 

.دنیوگ یم  یهلا  ینیب  ناهج  نیا  هب  هک  دوش  یم  یهلا  مراتفر  زاین و  صیخشت  هریاد ي  هک  تسا  تقو  نآ 

ادخ یگدنب  تمامالع 

.تسادخ گنر  هب  یگدنز  نامه  یگدنب  دوش  یگدنب  ام  یگدنز  مامت  دیاب 

: دراد مه  تمالع 

سجن مارح و  لالح و  هب  مه  دشاب ، وضواب  مه  .ینطاب  تراهط  مه  يرهاظ و  تراهط  مه  دشاب ، هتـشاد  تراهط  نم  لامعا  مامت  ( 1
؟ هنوگچ درک  ییادخ  مه  ار  شزرو  حیرفت و  ناوت  یم  یتح  .دـشاب  هتـشاد  ییادـخ  تین  نم  لامعا  همه ي  .مینک  هجوت  نآ  یکاپ  و 

مارح يزاب  رگید  مهد  یم  ماجنا  ییادـخ  تین  اب  ار  دوخ  يزاب  نم  هک  یتقو  .تسا  تایح  زمر  طاشن  مراد  زاین  حـیرفت  هب  نم  ایادـخ 
.مهد یمن  ماجنا 

ایآ .دهد  یمن  ماجنا  مارح  راک  دراد  ییادـخ  تین  هک  یـسک  .تسا  مارح  درایلیب  هک  دـنا  هداد  يوتف  هنوگ  نیا  اهقف  زا  یـضعب  ارهاظ 
تفر مارح  يداو  هب  ادخ  اب  مجلم  نبا  .تفر  دوش  یمن  مارح  يداو  دراو  هک  ادـخ  اب  دـیرب ؟ هللا  یلا  هبرق  ار  مولظم  کی  رـس  دوش  یم 

: دنک ادیپ  یگدنب  گنر  ام  یگدنز  میهاوخ  یم  رگا  .میتسین  مجلم  نبا  هک  ام  .دندز  (ع ) یلع قرف  هب  ریشمش  دنتفر و  تبرق  دصق  هب 

بادآ دیاب  دشاب ، هتشاد  ییادخ  گنر  دشاب ، هلبق  هب  ور  دناشکب ، ادخ  هب  ار  نم  ملامعا ، دیاب  نتشاد 3 - ییادخ  تین  تراهط 2 - - 1
.یبرغ بادآ  هن  دشاب  هتشاد  مالسا 
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.تسا جع ) ) نامز ماما  ییاروشاع  نارای  یگژیو  نیا  .درب  ولج  یمالسا  بادآ  اب  دیاب  ار  كاروخ  باوخ و  شزرو ، حیرفت ، كراپ ،

يرادیب نآ  زا  يرادقم  دیاش  تلفغ و  باوخ  دوش  یم  باوخ  نم  یگدنز  رثکا  دوش ؟ یم  هچ  دشابن  قبطنم  یگدـنب  اب  یگدـنز  رگا 
عمج ار  ام  تدابع  هزور و  زامن و  ياه  تقو  ماـمت  رگا  دـشاب  رادـیب  ار  شلاـس  شرمع 2  لاس  زا 70  ناـسنا  هک  تسا  فیح  .دـشاب 

: دیامرف یم  نآرق  .تلفغ  لاس  میا و 60  هدرک  یگدنب  لاس  هد  ام  .لاس  هد  دوش  یم  دننک 

زور رد  هنوگچ  دوش  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  نم  ماـقم  رگا  هجوت ! .تسا  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  شماـقم  دـشاب  لـفاغ  هک  یتقو  مدآ  »
.دریگب ار  متسد  هک  میوگب  (ع ) سابع ترضح  هب  مورب و  ازج 

ار امش  همه ي  دومرف : ترضح  دینک ؟ یم  تعافش  ار  ام  تمایق  زور  ایآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : و  (ع ) قداص ماما  رـضحم  دمآ  یکی 
.میسانشب ار  امش  ام  دسرب و  ام  هب  ناتتسد  هک  یطرش  هب  مینک  یم  تعافش 

.میورب نوریب  تلفغ  زا  دیاب  سپ  میریگب ؟ تعافش  میهاوخ  یم  هنوگچ  میورب  ناویح  لکش  هب  رگا  اسفناو  يداو  نآ  رد 

.هن شا  ینطاب  دـنک ، یم  راک  شا  يرهاظ  ساوح  طقف  تسا  لفاغ  هک  یناسنا  .میراد  ینطاـب  يرهاـظ و  ساوح  اـم  هچ ؟ ینعی  تلفغ 
.تسا مزال  ینیب  نطاب  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  يارب 

رد .دنونش  یم  ار  همه  همزمز ي  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  بشما  .دنونش  یم  ار  هکئالم  همزمز ي  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  بشما 
(ع) نیـسح ماما  يارب  نیمز  نامـسآ و  رد  بشما  هک  ییوگ  یم  اهاج  یـضعب  هیزّرلا ؛ تمظع  دـقل  هک  تسا  هدـمآ  اروشاـع  تراـیز 

.تسا يرادازع 
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: یلاثم مادک  ره  يارب  ینطاب  هسمال ي  ییاشچ و  ییانیب ، ییایوب ، ییاونش ،

زا سک  چـیه  دـنک ، یمن  رارف  تراهط  زا  سک  چـیه  تراهط : ادـخ ، اب  يزاب  قشع  زامن : .دـینیبب  ار  تدابع  نطاب  .شتآ  مارح : لاـم 
.دوش یم  هزیکاپ  هک  ارچ  .دنک  یمن  رارف  نتفر  مامح 

دور و یم  مامح  يا  هچب  هک  یتقو  .میئوش  یم  ار  نامدوخ  مینک و  یم  انـش  نآ  رد  راب  هس  يزور  هک  هتـشاذگ  يا  هناخدور  دنوادخ 
هبرگ ار  ناشدوخ  دنا ، هنوگ  نیا  زامن  رد  اه  یـضعب  يدرک ؟ يوش  هبرگ  ار  تدوخ  دـنیوگ  یم  وا  هب  .دـیوش  یمن  بوخ  ار  شدوخ 

.دیهدب وشتسش  ار  ناتدوخ  تسرد  .دننک  یم  يوش 

یبهذم ینید - ثحابم  رد  روعش  نودب  روش 

، ار اـه  یحیـسم  اروشاـع  بتکم  تسا  هدرک  لوـحتم  مـه  ار  تـسرپ  شتآ  يدـناگ  دراد  تیـصاخ  یلیخ  اروشاـع  بـتکم  زا  يوریپ 
.تسا هدش  مک  نایعیش  رد  ییاروشاع  ياه  هزومآ  ریثأت  هنافسأتم  یلو  تسا ، هدرک  لوحتم  ار  درمدازآ  ره  ار و  اه  يدوهی 

.روهظ رظتنم  میئاروشاع و  دنزرف  ام  هک  دوش  یم  مولعم  دوش  گنررپ  ام  هعماج ي  رد  رگا  اروشاع  ياه  تیصاخ 

روش رگا  اروشاع  .دیریگب  ار  اروشاع  روعش  هک  تسا  نیا  نشد  شالت  مامت  .تسا  روعش  يرگید  روش و  یکی  دراد ، دعب  ود  اروشاع 
.دشاب روعش  همدقم ي  هک  یتقو  تسا  بوخ  روش  .تسا  دب  روش  هک  میوگ  یمن  .درادن  یتیصاخ  چیه  دشاب  هتشاد  اهنت 

یم مارحا  سابل  ادـخ  هناخ ي  رود  تسا  جـح  دـنراد  روش  هک  ییاهاج  نیرتابیز  زا  یکی  منک : یم  نایب  روعـش  نودـب  روش  لاثم  هس 
.دندرگ یم  ادخ  هناخ ي  رود  دنشوپ و 

بیصن یناوج  رد  اه  ناوج  هب  ادخ  منک  یم  اعد  دراد ! یگنـشق  لاح  بجع  انم  تافرع  يارحـص  رد  .کیبل  مهللا  دنیوگ ، یم  کیبل 
.دراد یگنشق  روش  دنک 
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نیا يوهس  ای  تسا  يدمع  مناد  یمن  هنافسأتم  .دراد  اپ  هب  ار  زامن  دیاب  .دورب  الاب  دیاب  شتفرعم  ددرگ  یم  رب  جح  زا  هک  یسک  ًاتعیبط 
ار زامن  .ناریا  رد  هن  دنناوخب ، زامن  هدج  رد  دنناوت  یم  هن  هک  یتعاس  تسا ، رحـس  اه  یجاح  تشگرب  زاورپ  زا  یـشخب  .مناد  یمن  ار 

یخوش هب  یتح  هکم  هاگدورف  رد  ما  هتفرگ  تسد  هب  وگدنلب  ما ، هدوب  دهاش  هدـنب  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  .دـنناوخب  امیپاوه  رد  دـیاب 
یگنشق لاح  هصالخ  دیدز و  هجـض  دیتشگ و  ادخ  هناخ ي  رود  هک  ییاه  یجاح  يا  هتـشگرب ، ادخ  زا  ياه  یجاح  يا  ما  هتفگ  مه 

.میناوخب امیپاوه  رد  ار  نامزامن  دیاب  ام  .تسا  نید  ياه  هزومآ  ، تسا زامن  جح ، لصا  دیتشاد 

.تسا هدش  اضق  زامن  دنیـشن  یم  ناریا  رد  امیپاوه  هک  یتقو  نوچ  دیناوخب ؛ زامن  امیپاوه  رد  دیاب  دیریگب  وضو  هدج  هاگدورف  رد  اذل 
.تسین تعاس  یلومعم 1�5 تصرف  لـثم  دور ، یم  قرـش  تمـس  هب  دیـشروخ ، تمـس  هب  رتـمولیک  یلا 800 تعرـس 700 اب  امیپاوه 

زا امیپاوه  رد  هک  دـینک  رواـب  .میدز  داد  میدرک و  هراـپ  ار  ناـمیولگ  هک  میدوب  یناـحور  دـنچ  .دـسر  یم  هقیقد  هب 45 زاـمن  تصرف 
!؟ دیریگ یم  تخس  ردق  نآ  امش  ارچ  اقآ  جاح  هک  دنتفگ  تحار  هیقب  دندناوخن  زامن  رتشیب  رفن  ای 150 دیاش 100 رفن  دصناپ 

.درادن روعش  یلو  دراد  روش  هک  دنیوگ  یم  ار  دروم  نیا 

.تسا هداد  دیهش  هس  زامن ، يارب  نادیم  طسو  اروشاع  رهظ  (ع) نیسح ماما 

: مود هنومن ي 

ریگ تقو  مه  وت  الاح  یلع  ای  تفگ : یکی  .تسا  زامن  تقو  هک  دـنتفگ  ناشیا  هب  (ع) یلع ماـما  ناراـی  زا  یکی  گـنج  نادـیم  طـسو 
.مینک یم  داهج  میگنج و  یم  زامن  يارب  طقف  ام  هک  تفگ  ترضح  .میگنج  یم  میراد  يا ؟ هدروآ 

ناریا رد  اه  یضعب  اج و  نامه  زا  اه  یضعب  میدشن  هدایپ  زونه  دابآ  رهم  هاگدورف  رد  .تسا  درد  یلو  تساءانثتسا  روعـش  نودب  روش 
! دندرک هحفاصم  دندوب ، هدمآ  ناشلابقتسا  هب  هک  ییاه  مناخ  مامت  اب  دنتشاذگ و  ار  اه  تاوارک  دندرک ، هغیت  شـش  ار  ناشیاه  شیر 

.دننک یسوبور  هک  دوب  هدنام  طقف 
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: يدعب هنومن ي 

هنیس تعاس  هس  دودح  مرحم  ههد  مسارم  زا  یضعب  رد  اروشاع !؟  حبص  ياه  ناوخ  زامن  ای  تسا  رتشیب  اروشاع  رهظ  نانز  هنیس  رامآ 
مه نویلیم  هد  ینارنخس   CD یلو دوش  یم  ریثکت  نویلیم  نویلیم  هحون  يرادازع و  CD .ینارنخس تعاس  مین  زا  غیرد  یلو  دنندز ، یم 

.درادن زیچ  چیه  دشاب  هتشاد  روعش  نودب  روش  رگا  اروشاع ، .روعش  نودب  روش  تسا  نیا  .دوش  یمنریثکت 

تسا يونعم  ناسنا  ییاروشاع ، ناسنا 

.دنز یمن  فرح  يدام  رگید  دوش و  یم  يونعم  شنابز  دوش  یم  ییاروشاع  هک  یناسنا 

ناشهاگدید هک  دهاوخ  یم  نارای  لدم  نیا  زا  جع ) ) نامز ماما  دینک ؟ یم  رکف  تریس  هب  دیتسه ، دوخ  تروص  رکف  هک  ردق  نآ  ایآ 
لوا .دشاب  یهلا  دیاب  ینیب  ناهج  .دهد  یم  تیمها  دوخ  ایند و  مسج و  زا  شیب  ادخ  حور ، ترخآ ، هب  .دـشاب  يونعم  یهلا و  ینطاب ،

ار هعماج  ییادخ  رطع  يوب  دشاب  یهلا  هاگدید  هک  یتقو  .دوب  هدش  یهلا  مه  یگدنز  تیعـضو و  دوب ، هدـش  یهلا  هاگدـید  بالقنا ،
.میشاب يدام  رگا  دهد  یم  نفعت  دنگ  يوب  ایند  تسا ؛ هدش  يدام  مه  یگدنز  هدش  يدام  هاگدید  نونکا  یلو  .دریگ  یم 

هک دوش  ادـج  شندـب  زا  تسد  رـس و  ادـبع … ابا  دـننام  درک  یم  اعد  هک  يدابآدـنز  سنوی  جاح  دیهـش  ییاروشاع ، ياـه  هرهچ  زا 
.دش مه  هنوگ  نیمه 

.دوش یم  ضوع  ام  راتفر  ام و  زاین  دوش ، یم  ضوع  مه  ام  يزوسلد  دوش  ضوع  ام  هاگدید  هک  یتقو 

مادم دیسوب ، یم  ار  وا  تسشن و  ومع  هناش ي  رانک  (ع ) نسح نب  مساق  دوب  هبطخ  ندناوخ  لاح  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  اروشاع  بش 
فرح نیا  زا  هلاس  هچب ي 13 ایآ  موش ؟ یم  هتـشک  ادرف  مه  نم  ناج  ومع  تفگ : دش  مامت  ومع  هبطخ ي  هک  شرخآ  درک ، یم  هاگن 

هک دینیبب  دیورب و  دنک ، یم  اغوغ  رهـشمرخ  رد  هلاس  يدـمحم 13 مانهب  مه  ام  بالقنا  رد  دوب ، البرک  رد  هلاس  نیا 13 ؟ دنزب دیاب  اه 
.تسا هدرکن  هک  اهراک  هچ  رهشمرخ  رد  يدمحم  مانهب 
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، دنک یم  شنیزگ  (ع ) نیـسح ماما  گنـشق  ردق  هچ  تسا ؟ هنوگچ  گرم  هب  تبـسن  تهاگدید  وت  ناج  ومع  دومرف  (ع ) نیـسح ماما 
مییوگب دوجو  مامت  اب  میتسناوت  رگا  تسا ؟ هنوگچ  امـش  رظن  رد  گرم  دیـشاب ، جـع ) ) نامز ماما  ناراـی  دـیهاوخ  یم  هک  یناـسک  يا 

(. جع ) نامز ماما  ییاروشاع  نارای  میتسه ، جع ) ) نامز ماما  نارای  لسعلا » نم  الحا  »

.دـش رازگرب  رگنـس  رد  لسوت  ياعد  هام  يد  هبنش 17  راهچ  بش  دش ، عورـش  هام  يد  هعمج 19 بش  هک  جـنپ  يالبرک  تایلمع  رد 
ملپید یکی  ناوج  ات  ود  .دـندرک  یم  هیرگ  مه  اب  مه و  هناش ي  يور  دنتـشاذگ  ار  ناشیاهرـس  اه  هچب  زا  رفن  ود  دـش  ماـمت  هک  اـعد 
اهنیا هک  دنتفگ  یم  اه  هچب  هیقب  هک  يدح  هب  دـندوب  قیفر  مه  اب  یلیخ  یبرجت  روکنک  لوا  تارفن  وزج  .یبرجت  ملپید  یکی  یـضایر 

هچ دنتفگ  یم  اه  نآ  هب  اه  هچب  .دـندرک  یم  هیرگ  اه  هدـیزگرام  لثم  دـندوب  صاوغ  ود  ره  دـندرک ؛ یم  هیرگ  هک  سب  دننایناکـشا 
تـسین مهف  لباق  يدام  هاگدید  اب  هک  دوب  هتفگ  هلمج  کی  دوب  رتکچوک  هک  اهنآ  زا  یکی  دینک ؟ یم  هیرگ  ردقنیا  هک  تسا  ناتربخ 

هک مود  هلمج  منک ! یمن  هیرگ  رگید  موش  دیهـش  تایلمع  رد  هک  دینک  اعد  امـش  دوب ، هتفگ  .دنمهف  یمن  زورما  يدام  ناناوج  ار  نیا 
.مشکب سفن  مناوت  یمن  نیا  زا  رتشیب  ایند  نیا  رد  ینعی  دنک ؛ یم  یگنت  ما  هنیس  رد  سفن  مسق  ادخ  هب  هک ، دوب  نیا  دوب  هتفگ 

نیا دنک ، یم  ینیگنس  ما  هنیس  رد  سفن  يروص  تاضبق  ردارب  تفگ  .دمآ  (ع ) سابع هک  اجنآ  مینک  وجتسج  البرک  رد  ار  شا  هنومن 
.دندوب هداتفا  هیرگ  هب  هرابود  اه  هچب  تفگ  هک  ار 

يادهـش نیلوا  وزج  دوب  هدـش  خاروس  خاروس  شندـب  هک  دوب  ییاـه  صاوـغ  وزج  هعمج  حبـص  تفگ و  ار  اـه  نیا  هبنـشراهچ  بش 
دوب انب  يورب  اهنت  دوبن  انب  قیفر  تفگ  مدوب  دهاش  ار  هنحص  نیا  شا  هنیـس  يور  تشاذگ  تسد  دمآ و  رتگرزب  تسود  .دوب  تایلمع 

.دماین رگید  تفر و  مه  وا  تشه  يالبرک  رد  میورب  مه  اب 
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ماما ات  لسعلا .» نم  الحا   » مییوگب تسا ؟ هنوگچ  امـش  رظن  رد  گرم  دـسرپ  یم  جـع ) ) نامز ماـما  هک  یتقو  مینک  ضوع  ار  نامدـید 
ات (ع ) مساق هک  دـنیوگ  یم  .دـیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  رگید  يوش ، یم  دیهـش  مه  وت  ناـج  ومع  تفگ  (ع ) مساـق هب  (ع ) نیـسح

ومع تفگ  ومع  تمدـخ  دـمآ  اروشاع  زور  .موش  یم  دیهـش  مه  نم  موش  یم  دیهـش  نم  تفگ  یم  دوب و  نتفر  هار  لاـح  رد  حـبص 
ماما ؟ دـهدب هچ  ار  (ع ) نسح ماما  شردارب  باوج  دورب  رگا  هتـشاد  هگن  ار  تناـما  نیا  لاـس  هد  (ع ) نیـسح ماـما  .مورب  راذـگب  ناـج 

طختـسد یهدـن  هزاـجا  رگا  ناـج  ومع  تفگ  (ع ) نیـسح ماـما  هب  (ع ) مساـق .دروآ  یم  هناـهب  مادـم  و  نک ؛ ربـص  تفگ : (ع ) نیـسح
ماما .درک  یم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  (ع ) نیـسح ماما  داد ، (ع ) نیـسح ماما  ناشن  ار  طخ  تسد  هک  ینامز  .مهد  یم  امـش  ناشن  ار  تردارب 
ماما طخ  تسد  ات  .لاس  هد  هللادبع  هلاس و  هدزیس  مساق  .هللادبع  یمود  مساق  یکی  تشاد ، (ع ) نیـسح ماما  دزن  تناما  ات  ود  (ع ) نسح
شغ (ع ) ربکا یلع  عادو  رد  (ع ) نیـسح ماما  .هداتفا  قافتا  دروم  کی  طقف  .تفرگ  لغب  رد  ار  وا  (ع ) نیـسح ماما  ناـشن  ار  (ع ) نسح
هدـمآ (س ) بنیز .دـمآ  یمن  شوه  هب  اـجنآ  (ع ) نیـسح دـیاش  دـمآ  یمن  (س ) بنیز رگا  .درک  شغ  (ع ) مساـق عادو  رد  یلو  درکن 

دربن دناوخ ، زجر  .تفر  نادیم  هب  هلاس  هدزیـس  ناوجون  دندرک ، مساق  نت  نفک  دوبن  مساق  هزادنا  هرز  ینک ؟ یم  راک  هچ  يراد  ردارب 
ناج ومع  موش ؟ یم  تیادف  مراد  بوخ  ناج  ومع  تسا ؟ بوخ  ناج  ومع  تفگ  یم  تشگ و  یمرب  اه  همیخ  هب  درک  ییابیز  رایـسب 
هلمج کی  طقف  درک  هلمح  (ع ) مساق هب  رگـشل  هک  دـنا  هتـشون  اه  یـضعب  مناد  یمن  یلو  موشب  وت  يادـف  هک  مداد  لوق  مردـپ  هب  نم 

.سرب مدایرف  هب  ناج  ومع  دز  ادص  تفگ 
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زا يراذـگن  تسا  تناـما  مرهاوخ  تفگ  و  (س ) بنیز ترـضح  تسد  هب  درپس  (ع ) نیـسح ماـما  ار  هللادـبع  .دیـسر  هللادـبع  هب  تبون 
هد هچب ي  کی  منامب ؟ هدنز  نم  دوش و  دیهـش  میومع  دوش  یم  ایآ  دیوگ  یم  دنک و  یم  قد  دراد  هللادـبع  یلو  .دـیایب  نوریب  همیخ 
یم نییاپ  دراد  هک  تسا  ریشمش  هاگلتق  نادیم  رد  .تفر  رد  همع  تسد  زا  درک و  ادیپ  تصرف  هظحل  کی  هک  تسا  تیاور  رد  .هلاس 

(ع) نیسح ماما  هنیس ي  يور  ار  (ع ) هللادبع تداهش  لحم  .دینزن  ار  میومع  اهدرمان  تفگ  تخادنا و  ومع  ندب  يور  ار  شدوخ  دیآ 
.دنکن دروخرب  ومع  هب  ات  تفرگ  یم  ار  شیاه  تسد  دمآ  یم  هک  ریشمش  ره  هک  اریز  دش  عطق  هللادبع  ياه  تسد  .دنا  هتشون 

(- مالسلا هیلع   ) سابع راثیا  اعوسات - 

( مالسلا هیلع   ) سابع راثیا 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئاد  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

دراد ندینش  وت  نابل  لعل  زا  نخس  دراد                                    ندید  وت  يابیز  تروص  نآ  ایدهم 

دراد ندیکچ  قوش  وت  مغ  رد  نم  کشا  تسا                 رابنوخ  تخر  رجه  زا  رحس  ره  نم  مشچ  اقآ 

يرکسعلا نبای 

دراد ندیمخ  وت  لامج  رادید  راب  وت                                تماق  دق و  رجه  زا  هدش  مخ  متماق 

5752 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1919 

http://www.ghaemiyeh.com


يرکسعلا نبای 

دراد ندیشچ  وت  يالو  هماج  زا  یم  هک  مشچب                           تیالو  ماج  زا  يا  هعرج  دوشیم  اقآ 

امـش همیخ  يوت  ادرف  رکاذ  حادم  هکنیا  يارب  دومرف  اقآ  ارچ  .میآیم  امـش  همیخ  رد  ادرف  دومرف : یگنـشف  یلع  دمحم  جاح  هب  شدوخ 
شوخ يدمآ  سلجم  هب  رگا  اقآ  .دیآیم  نامز  ماما  سابع  همیخ  دشاب و  همیخ  هک  یـسلجم  ره  ینعی  .دوشیم  سابع  میومع  هب  لسوتم 

همه نیا  هب  هب  .نسحلا  نبای  نسحلا  نبای  .ریگب  ار  متـسد  تردام  ارهز  ناج  .ریگب  متـسد  .هدـب  ار  تهاگن  کی  يدـماین  رگا  يدـمآ 
.تیعمج

.نک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجا  يرکسعلا و  نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

تهج هب  ناتدوخ و  ناگتشذگ  رضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دیتاسا ، نیریخ ، ناگرزب ، املع ، دیلقت ، عجارم  ادهش ، ماما ، رضحم  هب  هیده 
يافش ناتفیرـش و  هداوناوخ  ناتدوخ و  یتمالـس  بالقنا ، مظعم  ربهر  عجارم ، یتمالـس  جع ) ) يدهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالس 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم 

 

نیسحلا کمویک  موی  ال 

.تسین نیسح  زور  زا  رت  تخس  يزور  چیه 

.دوب تخس  شیارب  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  ییاهزور  ارچ ؟

ربمایپ رب  رود و  زور  نآ  اما  دوب  تخس  ربمغیپ  رب  یلیخ  .دیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  هزمح  هک  دوب  يزور  شکی   
یلیخ هزمح  تداهش  دوب  تخس  یلیخ  دنامن  یلاخ  ربمغیپ  رود  دندوب  شباحـصا  دوب ، یلع  دوب ، رفعج  هزمح ، تداهـش  زا  دعب  مرکا 

(. ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  درک  هیرگ  مه 

 

ماما یبتجم و  ماما  دندوب ، اه  یلیخ  نینمؤملا  ریما  رب  رود و  اما  دوب  تخس  یلیخ  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  دش  هتـشک  رتشا  کلام  هک  يزور 
.دندوب اهنیا  اهدادقم  اه و  مثیم  .دوب  نیسح 
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( مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  هک  يزور 

.دندوب همه  دندوب ، تیب  لها  دندوب ، مشاه  ینب  دوب ، سابع  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دیس  رب  رود و  دیسر  تداهش  هب 

هیلع  ) هللا دـبع  یبا  یتـقو  هکنیا  يارب  تسین ، نیـسح  زور  زا  رتتخـس  ناـکما  ملاـع  رد  يزور  چـیه  دـیامرفیم  تراـبع  نیا  رد  هکنیا   
دوب و رغصا  یلع  شیکی  هک  دوب  رگید  دیهش  دهاش  هنود  ود  هگید ؟ دوب  یک  .تشادن  ار  یسک  هگید  داد  تسد  زا  ار  سابع  مالسلا )

.دوب هدنامن  یسک  هگید  دوب  نسح  نب  هللا  دبع  مه  یکی 

يالب کی  داد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع هک  یـشیامزآ  نآ  دـینک  هاگن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  تراـبع   (1) انَـسَح » ًءالَب  یَْلبَأ  «و 
روخدر يدرک  هدایپ  هک  یشیامزآ  هک  ار  اه  همانترایز  دیدرگب  .دینیبیمن  رگید  يدیهش  چیه  ماقم  رد  امش  ار  ترابع  نیا  .دوب  ینسح 

.دش عورش  مارآ  مارآ  مه  شا  همشچرس  نآ  زا  .تشادن 

مرکا ربمایپ  تمدخ  دمآ  یکی  نوچ 

؟ مورب تشهب  هک  دینک  راکچ  هک  دییامرفب  الاح  بخ  موریم ، جح  مهدیم  تاکز  مهدیم  سمخ  مریگیم  هزور  زامن و  اقآ  تفگ 

هاگن تدوخ  لد  وت  دومرف  منک ؟ راکچ  اقآ  تفگ  تارب ، هدـنام  مهم  راک  کی  تسا  هدامآ  تیاهراک  همه  بخ  دومرف  مرکا  ربمغیپ   
نئمطم يراد ، تسود  تدوخ  ياـه  هچب  زا  رتشیب  ار  ربـمغیپ  نم  ياـه  هچب  يراد و  تسود  تدوخ  زا  رتـشیب  ار  ربـمغیپ  نم  رگا  نک 

.مامت یتسه ، یتشهب  شاب 

تـسین كالم  طقف  لمعلا  ترثک  یتسه  یتشهب  یمهفب  یهاوخب  هک  هدرک  صخـشم  ام  يارب  دـبا  اـت  ربمغیپ  ار  راـیعم  كـالم و  نیا   
لها تدوخ و  زا  رتشیب  ار  ربمغیپ  ياه  هچب  ربمغیپ و  نیبب  نک ، هاگن  تدوخلد  رد  هن  هتفر  ترایز  نالف  رفس  هد  هتفر  هکم  رفس  تسیب 
.مراد تسود  مدوخ  ياه  هچب  زا  رتشیب  ار  امـش  ياه  هچب  مدوخ و  زا  رتشیب  ار  امـش  تسه  روط  نیمه  اقآ  تفگ  يراد ! تسود  تتیب 

.تشهب يوت  ییایم  مدوخ  اب  مه  تمایق  زور   (2) َّبَحَأ » ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  َو   » .یتسه یتشهب  دومرف  ربمغیپ 
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یتمیق سانجا  دوسالا و  رجح  تساوخیم  هاچ  لخاد  زا  بلطملادبع  هک  یتقو  .امـش  دیا  هدینـش  ار  مالـسا  زا  لبق  خـیرات  زا  هکت  کی 
.دوشن تراغ  هک  دندوب  هدرک  شناهنپ  دروایب  نوریب  ار  هبعک 

کمک مییایب  هدب  هزاجا  هک  دنتفگ  هکم  لها  هچ  ره  .دشیم  هتـسخ  .دوب  اهنت  تسد  تشادـن  رتشیب  رـسپ  کی  دروایب  نوریب  هک  یتقو   
.تسا نم  راک  نیا  تفگ  دادن و  هزاجا  مینک 

هب دیابن  اهام  زا  ریغ  يرگید  سک  تسد  دییایب  ولج  مه  دـیابن  هرادـن  یطابترا  امـش  هب  ًالـصا  متـسه  هبعک  راد  هدرپ  راد و  دـیلک  نم   
.رانک دیرب  .دسرب  هبعک  لخاد  سانجا  نیا  دوسالا و  رجح 

دعب .دمآ  شدای  دمآ  هک  اجنآ  یتقو  دنک  ادف  ار  یکی  داد  شهب  رـسپ  ات  دنچ  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  اج  نامه  دیـشک  یتخـس  یلیخ   
یتقو هعرق  دندش  عمج  مه  مدرم  مارحلا  دجسم  رد  هعرق  زور  .دنک  ادف  دیاب  ار  یکی  دمآ  شدای  یتقو  دنزرف  هد  زا  سپ  رـسپ  دنچ  زا 

.داتفا هللا  دبع  مان  هب  دنتخادنا  هعرق  هبترم  هس  تخادنا 

سابع مه  مشاه  ینب  رمق  تسا  فانملادـبع  هک  اهدـب  رمق  تسا  ابیز  یلیخ  تسا  مرح  رمق  مه  هللادـبع  بخ  دـیا ، هدینـش  امـش  همه   
بلطملادبع دـش  عنام  دـمآ و  ولج  هک  یـسک  نآ  دـیا  هدـید  ار  خـیرات  شکن ، ار  نیا  هک  دـندرک  رارـصا  یلیخ  تسا  مالـسلا ) هیلع  )

هدامآ نم  يراد  رارصا  یلیخ  رگا  ینک ، شیادف  ار  نیا  هک  مراذگیمن  نم  تفگ  دمآ  ولج  بلاطوبا  .دوب  بلاطوبا  دنک  ادف  ار  هللادبع 
.نزن هللادبع  هب  تسد  اما  نک  ادف  ار  نم  .نم  ندرگ  مه  نیا  ما 

رضاح بلاط  وبا  .ار  هیقب  دیا  هدینـش  هک  طسو  دیروایب  ار  اهرتش  الاح  بخ  دنتفگ  مدرم  .داتفا  فالتخا  رادقم  کی  دش  هک  روج  نیا 
.دنکب هللا  دبع  يادف  ار  شناج  دش 
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تیبملا هلیل 

زا رتشیب  ار  ربـمغیپ  نینمؤملا  ریما  نیمه  .دـنکب  ربـمغیپ  دوخ  يادـف  ار  شناـج  دوشیم  رـضاح  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  اـجنآ  رد 
.دهاوخیم شدوخ  ياه  هچب  زا  رتشیب  مه  ار  همطاف  ياه  هچب  .دراد  تسود  شدوخ 

 

نیشاب هتشاد  تیانع 

.دز رکشل ، هرـسیم  هب  نزب  دمحم  تشگرب  هعفد و  دنچ  رکـشل  بلق  هب  دز  داتـسرف  ار  هیفنح  دمحم  هبترم  دنچ  هک  یتقو  نیفـص ، زور 
یلیخ ندز  رکـشل  بلق  رکـشل ، بلق  هب  نزب  الاح  تفگ  درک و  شا  هداـمآ  اـیب  مرـسپ  تفگ  .دز  رکـشل ، هنمیم  هب  نزب  مرـسپ  دـمحم 

.هراد هلمج  کی  نینمؤملا  ریما  وگب  نسح  هب  مه  هعفد  کی  نم  ارچ  نم ، شمه  ارچ  اباب  تفگ  ولج  دمآ  هتخس ،

زا نم  هک  دـنکیم  یفرعم  مه  نیفـص  نیمه  رد  هراـبود  ورب  وت  .تسا  ربمغیپ  رـسپ  نسح  یتـسه  نم  رـسپ  وت  هیفنح  دـمحم  دز  ادـص   
خر هب  یلع  ار  شتعاجـش  درک  یناشفناج  تشک  ار  دادـعت  نآ  تفر  سابع  یتقو  .ربمغیپ  دـنزرف  يارب  منک  هریخذ  دـیاب  مه  اـجنیمه 

یتقو تشک  مه  ار  ههربا  نب  بیرک  بیرکلا ، برکلا  دنع  شیاه  هچب  اثعـشوبا و  یتقو  اجنآ  تسه ، یلع  دنزرف  نیا  هک  دیـشک  همه 
.سابع تماق  هب  دوب  یلع  سابل  نیا  دـندرکیم  رکف  نآلا  اـت  دنتخانـش  دـندروآ  نوریب  ساـبع  تماـق  زا  هک  ار  ساـبل  نیا  تشگرب  هک 

متـسرفیمن هگید  هن  دومرف  تسا  مامت  ناشراک  هگید  دیتسرفب  ار  سابع  هگید  هبترم  ود  کی  اقآ  دنتفگ  دندروآ  نوریب  ار  سابل  یتقو 
.تسه منیسح  هریخذ  نیسحلل » رخذ  هنا   » ار سابع 

شدوخ زا  رتشیب  ار  نیـسح  سابع  نیا  دوخ  ندـش ، ادـف  یناشفناج و  نیا  هدـش  عورـش  گرزب  ردـپ  زا  دـینیبب  ساـبع  نیا  دوخ  ـالاح 
بلاط وبا  اب  نینمؤملا و  ریما  اب  سابع  دراد  مه  قرف  .تساوخیم  شدوخ  ياههچب  زا  رتشیب  مه  ار  ءادهـشلا  دیـس  ياـههچب  تساوخیم 

هک بلاط  وبا  دش  ادـف  دـشن ، ادـف  هگید  شکب  ار  نم  شکن و  ار  هللا  دـبع  ینک  ادـف  مراذـگیمن  تفگ  ولج  دـمآ  رگا  بلاط  وبا  نوچ 
.دش ادف  ارچ  نادیم  دمآ  سابع  هک  اجنیا  اما  دشن  ادـف  یلع  تیبملا » هلیل   » نآ هگید  دـیباوخ  ربمغیپ  رتسب  رد  نینمؤملا  ریما  رگا  .دـشن 

.دش ادف 
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ار شناردارب  مه  اروشاع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع بخ  يروطچ ؟ شدوخ ، ياه  هچب  زا  رتشیب  هللادـبع  یبا  ياه  هچب  نیبب  ـالاح 
ار رـسپ  نیا  مسا  نوعظم  نب  ناـمثع  هب  هقـالع  رطاـخ  هب  نینمؤملا  ریما  دوب  ناـمثع  یکی  شناردارب  .ار  شیاـه  هچب  مه  دوـب و  هدروآ 

.نامثع دوب  هتشاذگ 

.رفعج دوب  هتشاذگ  ار  رسپ  نیا  مسا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هقالع  رطاخ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  رفعج  یکی 

يربک بنیز  هک  تسا  بیجع  یلیخ  ار  شرگید  ياه  هچب  اب  دـمحم  اب  هللا  دـیبع  اب  ردارب  هس  نیا  دوب  هللا  دـبع  مه  شناردارب  زا  یکی 
همیخ زا  تفگ  .اهنت  .دناوخیم  نآرق  دراد  هتسشن و  اهنت  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مدید  مردارب  همیخ  رد  متفر  دیوگیم  اهیلع ) هللا  مالـس  )
عمج ار  شیاه  هچب  سابع  مدید  نوریب  مدمآ  ات  هتسشن  اهنت  نیسح  هک  میوگب  سابع  هب  ءادهشلا  دیس  باحـصا  هب  مورب  نوریب  مدمآ 

.دراد هیرگ  مه  تسا  ءارق  مه  هک  ینارنخس  اما  هنکیم  ینارنخس  هراد  هدرک  عمج  ار  شناردارب  هدرک 

نم نادنزرف  هک  دیامرفیم 

نیـسح لد  هک  دینکب  يراک  دیاب  ادرف  .دینک  داش  ار  نیـسح  .دینک  لاحـشوخ  ار  نیـسح  هک  دـینکب  يراک  دـیاب  ادرف  نم  ياهـشاداد 
دیهدب ناشن  راک  ناتدوخ  زا  دیاب  ادرف  .اهامش  دعب  دنتفر  نیسح  ياههچب  لوا  مشاه  ینب  نایم  رد  دنیوگب  ًادعب  هنکن  .دوش  لاحشوخ 
داوخیم طسو  دمآ  يروطچ  ءازجلا » ریخ  هللا  كازجو   » ار سابع  درک  اعد  دیوگیم  بنیز  دینش  ار  نخس  نیا  یتقو  ءادهـشلا  دیـس  هک 

هیلع  ) سابع ینعیدرک  ادف  ار  هللا  دیبع  دـعب  درک  ادـف  لوا  ار  شردارب  هس  درک  ادـف  ار  شردارب  ات  هس  .دـمآ  يروطچ  ینک  يراکادـف 
هک مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  يراکادف  نیا  تقو  نآ  .دش  ءادهـشلا  دیـس  يادـف  شیاه  هچب  مه  دـش  ادـف  شدوخ  مه  مالـسلا )

َشَطَع َرَکَذَـف   » دـیناوخیم لـتاقم  رد  ار  یبرع  هلمج  هلمج ، نـیا  تـیاور  نـیا  اـقآ  هـک  تساـجنیا  یکی  شیاـمزآ  نیرتـهب  دـیامرفیم :
هن دروخب  درادرب و  ار  بآ  دمآ  سابع  ننکیم  رکف  اهیـضعب  شثحب  ِْنیَـسُْحلا » َشَطَع  َرَکَذَـف   » نیا دیاهدینـش  امـش  همه  ( 3 « ) ِْنیَسُْحلا

دنومرفیم یعقرب  یضترم  اقآ  جاح  دنک  تمحر  ادخ  .دروخب  بآ  دمآ  سابع  هک  اهربنم  نییاپ  اهربنم و  يور  دیگن  تسین ، يروطنیا 
تـسنادیمن رگم  یگنـشت  زا  دـمآ  شداـی  هروخب  هکنیا  هن  .ار  بآ  درکیم  خـیبوت  تفرگ  تسد  فک  وت  ار  بآ  نیا  یتقو  ساـبع  هک 

یشاب ارهز  شردام  هیرهم  وت  هک  درک  شخیبوت  تشادرب  ار  بآ  نیا  .تسنادیمن  هدمآ  اه  هچب  اشطعاو  يارب  هدمآ  نیمه  يارب  ًالصا 
امش اذل  نیسحلا » کمویک  موی  ال   » .تسه شماقم  نیا  .نیا  ینعی  ِْنیَسُْحلا » َشَطَع  َرَکَذَف   » .دنامب هنـشت  نیـسح  یـشاب و  اجنیا  وت  هک 

.نوریب دندمآ  ارچ  دش  هک  سابع  ماقم  وت  اما  تیبلها  همه  دنتخیرن  نوریب  اه  همیخ  زا  اروشاع  زور  دینک  هاگن 
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دمآ یتقو  ربکا  یلع  يارب  .دینیبب  رهظ  زا  دـعب  ات  حبـص  زا  ار  ادرف  خـیرات  .نیمز  يور  تسـشن  تشاذـگ و  رـس  يور  تسد  هبترم  ود 
بنیز دیـسر  هک  سابع  ثحب  رد  اما  ربکا  یلع  ترـضح  ندب  رانک  زا  ار  نیـسح  دنک  دنلب  راشف  اب  تفرگ  ار  نیـسح  یماظن  دـنبرمک 
هتسشن هبترم  ود  .يریسا  زا  ناما  يریسا ، زا  ناما  ینعی  اتعیض  او  دزیم  داد  اتعیض » او   » تفگ رس و  يور  تشاذگ  ار  تسد  نیا  تسشن 

نیسح بنیز و  نمشد  دوب  هدمآ  هاگلتق  لادوگ  رانک  هک  یتقو  يرگید  دوب و  اجنیا  یکی  دیشک  دایرف  تشاذگ و  رـس  يور  تسد  و 
یتقو ات  ایلع » او  ادـمحم  او   » تفگ رـس و  يور  تشاذـگ  تسد  تسـشن  اـجنیا  تسا  نمـشد  هرـصاحم  بنیز  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار 

.دنتشاد ار  سابع  .دوب  بظاوم  سابع  .تیب  لها  بنیز و  يارب  دوبن  یمغ  دوب  هدنز  سابع 

اج کی  ٌرح » تنا   » تفگیم اج  کی  تفگیم ، هلمج  کـی  دـمآیم  هک  یندـب  ره  راـنک  هللا  دـبع  یبا  ناـتیارب  میوگب  هگید  هلمج  کـی 
مه هیرگ  تفگیم و  هلمج  کی  دمآیم  هک  يدیهـش  ره  رانک  (1) افَْعلا » َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  « » یلع يدلو  تارملا  عبس  نیـسحلا  حاص  »

.درکیم

ًالوا .دوب  نیسح  سابع ، ناوخ  هضور  لوا  ءادهشلا  دیس  دناوخ  هضور  دناوخ ، هضور  دمآ ، سابع  ندب  رانک  ءادهـشلا  دیـس  یتقو  اما 
َقَّرَفَت َْتیَـضَم  اَذِإ   » دومرف شدوخ  دیرپ ، گنر  هللا  دبع  یبا  تروص  رد   (2) نیـسحلا » هجو  یف  راسکنالا  ناب   » تفر سابع  هک  یتقو 
رسکنا دیوگیم  مه  شمالک  وت  .هدنامن  گنر  هدیرپ ، گنر  ءادهـشلا  دیـس  تروص  وت  دروخ ، تسکـش  مرکـشل  يرب   (3) يِرَکْسَع »
عمسفنا دیوگیم  برع  دورب  هار  دناوتن  هریگب  درد  رمک  یسک  هک  یتقو  هک  تسا  نیا  قرف  عمـسف  نیا  اب  هرـسک  نا  عمـسفنا  هن  يرهظ 

ترسکنا نیا  اما  .دنربیم  هریگیم  ار  شناوزاب  ریز  نربیم  اصع  اب  دراد  درد  رمک  هک  ینآ  .ترسکنا  دیوگیم  هنکـشب  رمک  هک  یتقو  اما 
.نآ اب  دنکیم  قرف  یلیخ  نیا  تسکش 
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« نیسحلا هجو  یف  راسکنالا  ناب   » یکی

نیسح نابز  رد  مه  یکی 

الاب زا  ات  هک  لوا  سابع ، ندـب  راـنک  تسـشن  دـعب  تسکـش  مرمک  هتفرگ ، رمک  هدرک  دـنلب  ار  تسد  نیا  نیـسح  لـمع  رد  مه  یکی 
! ءادهشلا دیس  هنکیم  هاگن  هراد  یچ  هب  هنکیم  هاگن  نیمز  هب  هریخ  هریخ  هللا  دبع  یبا  ندید  نیمز  درک  هاگن  دوب  بکرم 

هدیـسرن سابع  ندب  هب  زونه  دـید  نییاپ  ار  سابع  هدـیرب  ناتـسد  ات  ود  هعوطقم » سابعلا  هیخأ  يدـیا  يار  ضرالا  یلا  نیـسحلا  رظن  »
تـسد دش  مخ  ندید  دش ، هدایپ  اج  نیمه  زا  سابع  تسد  هب  نیمز  هب  داتفا  شهاگن  یتقو  همقلع  تمـسق  نیا  هدیـسرن  ندـب  هب  زونه 

.دسوبیم ار  سابع  تسد  هراد  موصعم  دیسوب  درک  دنلب  ار  سابع 

دوب هدومرف  هچ  نینمؤملا  ریما  رگم  دزیریم ، کشا  هنکیم و  هاگن  سابع  ندـب  هب  هریخ  هریخ  هراد  سابع  ندـب  رانک  هدـمآ  الاح  بجع 
.دوب ریهز  رتسب  رانک  هنکیم  هاگن  هریخ  هریخ  هنکیم و  رکف  هراد  الاح  هللا  دبع  یبا  هک 

 

، ایب سابع  درک  ادص  ار  سابع  دمآ  ریهز 

شماقم یلیخ  ریهز  نوریب  دـمآ  همیخ  زا  ساـبع  هک  یتقو  .دوب  هدـش  هللا  دـبع  یبا  همیخ  دراو  هزاـت  هیناـمثع  ناـک  هک  شدوخ  .دـمآ 
لایخ هب  اما  دنتسه  نامز  ماما  يدبا  مالس  لومـشم  اهنیا  تسا  هیحان  ترایز  رد  نامز  ماما  مالـس  نیق  نب  ریهز  یلع  مالـسلا  .تسالاب 

.يرادرب تسد  نیسح  زا  هنکن  ادرف  مگب  تارب  دمآ  مدای  يزیچ  نم  سابع  نیبب  تفگ  دنک  تحیصن  ار  سابع  تساوخ  شدوخ 

هک تسه  مدای  زور  نآ  یلع ، تاباب  دوب و  لیقع  مدوب و  نم  تفگ  منیبب ، وگب  دـمآ  تدای  یچ  تفگ  دـیوگیم  سابع  هب  ریهز  الاح   
تفگ دـشاب ؟ يروطچ  یهاوخیم و  یچ  يارب  تفگ  ینک  باـختنا  میارب  مهاوـخیم  یمناـخ  کـی  هک  تفگیم  لـیقع  هب  یلع  تاـباب 

ینب رمق  .درک  يراذـگ  هیامرـس  وت  يور  زور  نآ  یلع  یتـسه ، وت  نآ  ساـبع  .ینک  يراـی  ار  منیـسح  ـالبرک  رد  هک  مهاوـخیم  یکی 
وت یگیم !! نم  هب  وت  ریهز  تفگ  دز و  یخرچ  کی  بسا و  هب  دز  مکحم  ار  كرابم  ياـپ  نیا  دوب  بکرم  راوس  هک  روطنیمه  مشاـه 

نیـسح رـس  رود  ار  نم  هقادنق  مردام  دشیم  ضیرم  هللا  دبع  یبا  مدوب  کچوک  هک  یتقو  نم  .ادرف  شاب  نیـسح  بظاوم  یگیم  نم  هب 
دوب هداتفا  رتسب  وت  نینمؤملا  ریما  ماباب  یتقو  یگیم  نم  هب  يراد  وت  یگیم ؟ نم  هب  يراد  وت  متسه  نیسح  نادرگ  الب  نم  .هدنوخرچیم 

شلاس هدراهچ  نم ، هب  هدب  ار  تتـسد  ناج  سابع  دز  ادص  مدمآ  هک  یتقو  .مدـمآ  نم  دز و  ادـص  ار  نم  اجنآ  تفریم  ایند  زا  تشاد 
ار هلاس  هدزناپ  هدراهچ  نم  تسد  مدرک  رکف  نم  ریهز  .ایب  مه  وت  ناج  نیـسح  دز  ادـص  .تفرگ  ار  متـسد  اباب  هدـب  ار  تتـسد  تسه 

یلع ماباب  رتسب  رانک  دمآ  هللا  دبع  یبا  مشاداد  یتقو  شاب  سابع  بظاوم  هگب  نیسح  تسد  وت  دراذگب  هک  تفرگ  نینمؤملا  ریما  ماباب 
!! یگیم نم  هب  وت  تشاذگ  نم  تسد  وت  تفرگ  نیسح  تسد  .تفرگ  ار  شتسد  اباب ، هدب  ار  تتسد  نیسح  دز  ادص 
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ممشچ يولج  زا  ار  اهنوخ  نیا  ناج  نیـسح  دز  ادص  هلمج  کی  لوا  تسا ، هدنز  سابع  زونه  ندب  رانک  دمآ  دناوخ  هضور  اجنیا  اذل 
رد ام  اذـل  ربن ، همیخ  هب  ار  نم  متـسه  هدـنز  نم  ات  نیـسح  دز  ادـص  هلمج  کی  دـعب  .منیبب  ار  تلامج  هگید  هعفد  کی  اـت  نک  كاـپ 

.تسا سابع  مه  نآ  میراد  دیما  ان  هناد  کی  تسه  سابع  مه  نوا  میراد  دیماان  هناد  کی  میرادن  دیماان  البرک  رد  مالسا  خیرات 

تـسا سابع  نم  شاداد  نیا  ننک  هیرگ  وا  رب  مدرم  هک  تسا  قح  هک  یـسک  نآ  هیلع » اکبی  نا  سانلا  قحا   » تفگ ندب  رانک  تسـشن 
.هنک هیرگ  سابع  يارب  دیاب  مدرم  هداتفا  مولج  اجنیا  نآلا  هک 

ءادهـشلا دیـس  دـنکیم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  ایلاع  ًءاکب  ای  ًادـیدش  ءاکب  یکب  اجنیا  هراد  درک  هیرگ  شندـب  رانک  نیـسح  هک  یناوج  کـی 
.سابع مردارب  سابع  مشاداد 

لضفلاوبا اقس  مه  يراد و  رس  وت  مه  لضفلاوبا                    ارهز  فسوی  دیما  يا 

هنیدم ياهلگ  تسد  يوزرآ  هنیکس             زا  وت  لجخ  وت  زا  تارف  يا  اقآ 

هنیدم ياهلگ  تسد  يوزرآ  هرایم          بآ  هرب  سابع  ومع  دنتفگیم  یه 

دندوب رفن  دنچ 

.دنتفرگ رمک  هب  ار  ناشتسد  ندینش  ار  ناشردارب  گرم  ربخ  یتقو  دنتفرگ  رمک  هب  تسد  ندینش  ردارب  تداهش  ربخ  یتقو 

 

.دوب میکح  نامقل  یکی 

.تفرگ رمک  هب  ار  شتسد  دندروآ  ار  شردارب  گرم  ربخ  یتقو  میکح  نامقل 

تسا یسوم  یکی   

.تفرگ رمک  هب  تسد  دندروآ  شیارب  ار  نوراه  گرم  ربخ  یتقو 

 

دوب نینمؤملا  ریما  یکی 

ربمغیپ دایب  یلع  دندوب  رظتنم  .دـندرکیم  هیرگ  دنتـشاد  همه  ربمغیپ  رـضحم  دـندوب  هدروآ  ار  رفعج  تداهـش  ربخ  .دوب  هتـسشن  ربمغیپ 
رکف دز  ادـص  درک  تیعمج  هب  هاـگن  کـی  دـش  سلجم  دراو  هک  نیمه  اـما  .دـییوگن  يزیچ  اهامـش  مهدـیم  ار  شربـخ  مدوخ  دومرف 

تیلـست دیـسوب و  ار  شایناشیپ  نایم  تفرگ  لغب  ار  یلع  تماق  ماـمت  هب  دـش  دـنلب  ربمغیپ  .هدـش  دیهـش  دنتـشک  رفعج  مشاداد  منکیم 
.تفرگ رمک  هب  ار  تسد  تفرگ  رمک  هب  تسد  یلع  ندید  یتقو  کی  .تفگ 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1927 

http://www.ghaemiyeh.com


5760 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1928 

http://www.ghaemiyeh.com


 

.تسا نیسح  مه  یکی  اما 

هدرگرب سابع  شردارب  اب  نیـسح  دندوب  رظتنم  اه  هچب  تشگیمرب  یتقو  نامه  نتفرگ  تسد  نیا  اما  تفرگ  رمک  هب  ار  تسد  نیـسح 
.نیسح ای  دیگب  یگمه  هتفرگ  رمک  هب  تسد  .هدیمخ  دق  اما  دایم  هراد  هللا  دبع  یبا  ندید  ندرک  هاگن 

 - هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع  اعوسات - 

هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع   

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئاد  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
مظعم ربهر  عجارم ، یتمالس  جع ) ) يدهم ترضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  لفحم ، نیا  نارازگتمدخ  نایناب و  زا  ناگتـشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم  يافش  ناتفیرش و  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  بالقنا ،

زا ات  ود  زا  ار  لئاضف  نیا  نم  .یندینـش  دراد  یلئاضف  کی  مالـسلا ) هیلع   ) سابع سدقم  دوجو  .تسا  مشاه  ینب  رمق  ياعوسات  بش 
.میوگیم ناتیارب  ار  نآ  زا  یتاعطق  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  لوقنم  تارایز 
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: دیامرفیم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ترایز  نیا  رد 

ایب هلپ  کی  هکئالم  همه  هن  ادخ  برقم  هکئالم  ادخ و  مالـس  ( 1 « ) َنِیبَّرَقُْملا ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَس  ِهَّللا َو  ُماَلَس   » مالـسو هللا  مالـس  ناج  سابع 
یناربمغیپ هن  ناربمغیپ  همه  َنِیلَسْرُْملا » ِِهئاَِیْبنَأ  َوَنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَـس  ِهَّللا َو  ُماَلَـس   » .دنارما ریدم  لوئـسم و  يدصتم و  هک  ییاهنآ  الاب 

رخآ ات  لوا  زا  ءایبنا  مامت  .قداص  ماـما  مالـس  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  دـیهدب  شوگ  نم  هب  َنیِِحلاَّصلا » ِهِداَـبِع  َو   » دنتـسه لـسرم  هک 
مایق ات  مدآ  لوا  زا  ار  ادـخ  حـلاص  دابع  .نک  ادـج  ار  ناشنیبرقم  هکئالم  مامت  دـینک  ادـج  ار  ناـشیاهلوسر  ار و  اهلـسرم  نک  نیچلگ 

هعومجم نیا  مامت  هک  جع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دعب  ات  مدآ  زا  يادهش  همه  ءادهش  عیمج  اهنیا و  مالس  .نک  ادج  ار  اهنیا  همه  تمایق 
( . مالسلا هیلع   ) نینمؤملا ریما  رسپ  سابع  يا  وت  رب  نِینِمْؤُْملا » ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع   » هعومجم نیا  همه  دناکاپ  تابیط  یکذ و  تایکاذ 

هیلع  ) نیـسح ماما  رگید  باحـصا  يارب  ار  یمالـس  نینچ  کی  هدـش  لـقن  ـالبرک  يادهـش  يارب  هک  یتاراـیز  نیا  هعومجم  رد  اـمش 
ره مه  دعب  تمایق  رخآ  ات  ًالوا  هعفد  کی  طقف  هن  هعومجم  نیا  مالس  دیامرفیم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هزات  .دینکیمن  ادیپ  مالسلا )

مالـس ماش  حبـص و  ره  ُحوَُرت » وُدـْغَت َو   » هبترم ود  زور  ره  هن  هعفد  کی  هتفه  ره  هن  هعفد  کـی  هاـم  ره  هن  هعفد  کـی  راـب  کـی  لاـس 
.نینمؤملا ریما  نبای  وت  هب  هعومجم  نیا  همه  نیحلاصلا  دابع  نیقیدص  ءادهش  ءایبنا  هکئالم  ادخ  مالس  هکئالم 

تسه یک  سابع  هک  میمهفب  میهاوخب  رگا 

دهدب تداهـش  شیارب  موصعم  ماما  هک  یتیـصخش  .رگید  ترایز  کی  رد  میرب  دـییایب  .دـیمهفب  دـینوتیم  ترابع  هکیت  کی  نیمه  زا 
ماما نم  ََکل » ُدَهْـشَأ   » مهدیم تداهـش  نم  دـیوگب  دـیایب و  طسو  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسه  ییالاب  تیـصخش  یلیخ 

وت تسه  یلوق  میلست  میراد  یمیلست  کی  ام  .يدوب  میلست  وت  ِمِیلْسَّتلِاب » ََکل   » .سابع وت  يارب  مهدیم  تداهش  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
هریم یهاگ  .تسین  ینهذ  يرکف و  میلـست  تسه  سیئر  نیا  فلاخم  شنهذ  رد  اما  .نابرق  مشچ  دیوگیم  سیئر  هب  سوئرم  نآ  هرادا 

.مهدیم ماجنا  هشاب  مشچ  .دشاب  یلمع  میلست  تسا  روبجم  تسین  مه  یلوق  میلست  سپ  هنکیم ، رغرغ  یلغب  قاطا  يوت 
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وت مرادن  یلوق  میلست  منکیم  رغرغ  نایب  وت  اما  مهدیم  ار  مسمخ  هکم  مرب  مهاوخیم  هکنیا  رطاخ  هب  هدب  سمخ  دنیوگیم  نم  هب  یهاگ 
.متسین مه  ینهذ  یلقع و  يرکف و  میلست  یک ، يارب  .مهدیم  یچ  يارب  سمخ  تسا  ههبش  مه  منهذ 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتقو  اما 

ُدَهْـشَأ  » يرکف یلقع و  میلـست  یلعف  میلـست  یلوق  میلـست  ناج  سابع  ماما  ادخ  لوسر  ادخ  لباقم  رد  ینعی  ( 2 «) ِمِیلْسَّتلِاب ََکل  ُدَهْشَأ  »
دیآیم یتقو  سابع  .شنهذ  رد  هنکیمن  قیدصت  ار  امـش  راک  اما  هنک  راک  امـش  يارب  دیآیم  یهاگ  « ِءاَفَْولا ِقیِدْـصَّتلا َو  ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل 

ِقیِدْصَّتلا َو ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل  ُدَهْـشَأ   » .يرکف قیدـصت  مه  هنکیم  یلمع  قیدـصت  مه  هنکیم  ینابز  قیدـصت  مه  ار  ءادهـشلا  دیـس  راک 
هروس لثم  مشاه  ینب  رمق  ءادهـشلا و  دیـس  لاثم  ًاقیقد  ربمغیپ  رـسپ  همطاف  رـسپ  رـس  تشپ  ( 3 «) ِلَسْرُْملا ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخلِهَحیِـصَّنلا  َوِءاَفَْولا 

رگا هاـم  نیا  امـش  دـیدید  ار  دیـشروخ  ینعی  اـهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض *  ِسْمَّشلا َو  َو  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب   » تـسا سمش 
لوا زا  دـیوگیم  نیمجنم  دراذـگب  دیـشروخ  ياپ  ياج  ار  شیاپ  يرادـم  شدرگ  نیا  رد  مدـق  هب  مدـق  دـیاب  دـنامب  نشور  دـهاوخیم 

.دوب هدش  شوماخ  نآلا  دوب  هدرک  فلخت  هجرد  مدرایلیم  کی  رگا  دیشروخ  زا  هام  ندرک  يوریپ  نیا  رد  نآلا  ات  ملاع  سیسأت 

ادهشلا دیس  ياپ  ياج  ار  شیاهمدق  هک  يرمق  هب  مسق  اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو   » نیسح سمش  اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض *  ِسْمَّشلا َو  «َو 
.دهدب مجنا  دناوتیم  مه  مشاه  ینب  رمق  هنکب  هنوتیم  ادهشلا  دیس  يراک  ره  هدرک  رون  بسک  نیمه  يارب  .تسا  هتشاذگ 

دوب و هداتـسیا  مکحم  یکی  ناملـس ! ماقم  ای  تسا  رتـالاب  ساـبع  ماـقم  هک  دـندرکیم  ثحب  فجن  رد  دـندوب  هتـسشن  رفن  جـنپ  راـهچ 
شدوخ يارب  لیلد  ات  دـنچ  تسا  نـالف  مالـس  تسا  ربمغیپ  یباحـص  ناملـس  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا  رتـالاب  ناملـس  ماـقم  هک  تفگیم 
.ناملـس میتفگ  ام  یچیه  اقآ  تفگ  وت  یگیم  يراد  یچ  دومرف  شهب  اقآ  ار  نینمؤملا  ریما  دـید  باوخ  لزنم  دـمآ  بش  درک  فیدر 

لک نم  سابع  هراشا  نم  سابع  يوربا  مخ  کی  ناملـس  ای  تسا  رتالاب  ساـبع  هک  یمهفب  یهاوخیم  رگا  مگب  تهب  طـقف  دومرف  اـقآ 
.وت یگیم  يراد  یچ  هنکیم  ناملس  ار  نیمز  هرک 
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رکف تساجک  شمـسا  سابع  دینادیم  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .مگب  نوتارب  رگید  ترابع  کی  ِمِیلْـسَّتلِاب » ََکل  ُدَهْـشَأ  »
هیلع  ) قداص ماـما   (1)« َنیِّیِّلِع ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو   » الاب ایب  تسامـش ، ياهنابز  هنیـس و  وت  شمـسا  تسه  البرک  شمـسا  ساـبع  هنکیم 
اهنت شدوخ ، شیاـج  تسه  موصعم  ربمغیپ  يربمغیپ  ره  هتـشونن  نییلع  یلعا  وت  ادـخ  ار  ناربمغیپ  مسا  اـقآ  نیبـب  دـیامرفیم  مالـسلا )

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  اما  .تسا  موصعم  هدراهچ  یماسا  شوخ  طخ  اب  هدرک  طبـض  تبث و  نییلع  یلعا  رد  ناشیماسا  هک  یناسک 
هتـشون همئا  یماسا  نیا  رانک  هتفاـیم  ـالاب  ناـشهاگن  یتقو  دـننکیم  هاـگن  نییلع  یلعا  هب  هکئـالم  یتقو  هک  یتسه  یـسک  وت  دـیامرفیم 

.سابع تسه  یک  تسا  ماقم  یلیخ  َنیِّیِّلِع » ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو  « » سابع »

، مگب نوتارب  مه  رگید  ترایز  کی 

تمایق زور  اهنامسآ و  وت  هلزنم » ( » مالـسلا هیلع   ) سابع يارب  دشاب  ناک » نا   » دیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هک  یترایز  نآ  رد 
زا ءادهـش  مامت  دوشیم  هک  تمایق  زور  همایقلا » موی  ءادهـش  هتبغی   » هکئالم مامت  هکئالملا » عیمج  هتبغی   » هک دراد  یتلزنم  کـی  ساـبع 

ردب يادهـش  رخآ  ات  لوا  يادهـش  زا  ءادهـش  مامت  هک  هدرک  اطع  ادخ  البرک  دیهـش  نیا  هب  یماقم  هچ  دننکیم  هاگن  همه  رخآ  ات  لوا 
دیاب یلیخ  ام  .ماقم  نیا  هیچ  .هتبغی  دـتفایم  سابع  ماقم  هب  ناشهاگن  یتقو  البرک  يادهـش  دوخ  البرک  يادهـش  یتح  اـیب  نینح ، ربیخ ،

نم .تسا  سونایقا  تسایرد  سابع  هخآ  .میرادرب  ار  ناکتـسا  نیا  مینزب و  سابع  لئاضف  يایرد  وت  ناکتـسا  فرظ  هی  هزات  ات  میودـب 
سابع لئاضف  سونایقا  ایرد  بآ  رانک  زا  تسا  متـسد  يروخیاچ  قشاق  کی  نم  هک  تسا  نیا  لثم  منزب  فرح  هک  مه  تعاـس  کـی 

.دییامرفب مگیم  مرادرب  قشاق  کی 

5764 ص :

ص257. نامه ، (. 4 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1932 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1667_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب دروایبرد  هلاچ  يوت  زا  ار  دوسالا  رجح  دـمآ  بلطملا  دـبع  هک  ینامز  بقع  مینادرگرب  ناتـساد  اقآ  .دـندوب  يروطنیا  یگمه  اهنیا 
.تسه یگنشق  نایرج  دیهدب  شوگ  نم 

.دیهدب شوگ  ار  بسانت  نیا  .دیتسه  ربنم  ياپ  هک  تسا  لاس  دییوگب 40  رگا  یتح  دیاهدینشن ، اج  چیه  ار  بسانت  نیا  دیاش 

نوریب هاـچ  يوت  زا  ار  دوسـالا  رجح  دـمآ  یتقو  بلطملا  دـبع  .امـش  يارب  يراـگدای  هتکن  نیا  بلطملا  دـبع  ناـمز  نادرگرب  ار  راون 
تـشادن رتشیب  رـسپ  کی  دـندوب  هدرک  ناهنپ  نیمز  رد  ار  تارهاوج  اهالط و  دوسالا و  رجح  دـندوب  هرک  تراغ  ار  هکم  نوچ  دروایب 

متسه راد  دیلک  نم  مراد  هناخ  نم  متسه  رادهدرپ  نم  تسه  مدوخ  راک  نیا  هن  تفگ  کمک  دییایب  تفگ  ار  هک  ره  دوب  اهنت  کت و 
ات هد  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  انثا  نیا  رد  .دروآ  نوریب  تقـشم  تمحز و  رجز و  اب  شدوخ  .دـنک  مکمک  دـیایب  دـیابن  يرگید  یـسک 

عمج هکم  مدرم  .هشب  ییادف  شیکی  دیاب  دمآ  شدای  دهع  زور  کی  داد  شهب  ار  رـسپ  ات  هد  ادـخ  .منک  ادـف  ار  یکی  داد  نم  هب  رـسپ 
مینک ییادف  ار  مادک  الاح  .هدرک  دهع  .دنک  ینابرق  ار  شرسپ  کی  دهاوخیم  دنکب  دهاوخیم  راک  هچ  مارحلا  دجسم  رد  دندمآ  دیشب 

.زادنیب هعرق  دنتفگ  مادک  بخ  .يدرک  دهع  .میرـضاح  ام  دینک  باختنا  ار  مادـک  ره  میرـضاح  هلب  دـنتفگ  .دیرـضاح  اه  هچب  تفگ 
.داتفا هللا  دبع  مان  هب  نتخادنا  هعرق 

هراب هس  هرابود و  نیتم  دوب  ابیز  یلیخ  دوب  هللا  دـبع  دـنتفگیم  رمق  شهب  هک  یناسک  زا  یکی  تسا  رمق  تسا  فیح  اـباب  دـنتفگ  مدرم 
.هللا دبع  هتخادنا  هعرق 
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ار نم  شیاج  هب  یـشکب  یهاوخیم  رگا  .ینک  شادف  مراذگیمن  نم  اباب  تفگ  هدـمآ  ولج  بلاط  وبا  هدـب  شوگ  دـمآ ، ولج  بلاطوبا   
مدرم الاح  بخ  .نزن  تسد  ار  هللا  دبع  اما  نک  حبذ  ار  نم  نم و  ندرگ  نیا  تفگ  داتسیاو و  تفس  دمآ  ولج  اجنیا  بلاط  وبا  شکب ،
دیآیم اجنیا  بلاط  وبا  میرادـن  راک  .دـمآرد  هعرق  رد  رتش  ات  دـص  هرخـالاب  دـندرک  هللا  دـبع  اـهرتش و  نیب  یـشک  هعرق  ندـش  ثعاـب 

وبا نیا  هون  البرک  هباوخیم  ربمغیپ  ياج  رد  دیآیم  بلاط  وبا  نیا  دنزرف  تیبملا » هلیل   » .دیـشاب هتـشاد  هنکیم  هللا  دبع  ییادـف  ار  شدوخ 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هک  ندش  ادف  نیا  تساجک ! زا  هتکن  یتفرگ  مالـسلا . ) هیلع   ) نیـسح هنکیم ، یک  يادـف  ار  شدوخ  بلاط 

.سابع دراد  ماقم  یلیخ.يدـش  ییادـف  .دراد  هشیر  دراد و  هقباس  نیا  يدـش  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح يادـف  هک  دـیوگیم  شترایز  رد 
لبجلاک  » دسیونیم شبختنم  رد  یحیرط  مشاه  ینب  رمق  تالاوحا  رد  دینیبب  مشاه  ینب  رمق  تالاوحا  رد  امـش  تسا  الیواو  شتعاجش 

هگیم تسا  یبلاج  لاثم  دنزیم  هک  یلاثم  ًالوا  یچ ، ینعی  میمهفب  میناوتیمن  ًاعقاو  سابع ، دوب  دنمتردق  گرزب  هوک  کی  لثم  میسجلا »
ناکت شیاجرس  زا  مه  اهنافوط  نیرتدیدش  لباقم  رد  هوک  نوچ  هن  تخرد  لثم  هپت  لثم  گرزب  گنـس  لثم  هگیمن  .هنومیم  هوک  لثم 

.کی نیا  دروخیمن 

هاگهانپ مه  سابع  .هوک  رد  دـنربیم  هاـنپ  تارطخ  وت  تادوجوم  اـهناسنا  .تادوجوم  يارب  تارطخ  رد  تسا  یهاـگهانپ  هوک  نیا  ود 
دراد یتاکرب  سابع  دش  سابع  اب  هک  ره  دنکیم  هدافتـسا  شتامعن  زا  دراد  یتامعن  هوک  دش  هوک  نیا  دراو  هک  ره  تساههانپ  یب  همه 

مه سابع  تسین  اهاج  هیقب  هک  دیآیم  ریگ  هوک  رد  یـشخبافش  ياهوراد  کی  دش  هوک  دراو  هک  ره  .دنکیم  هدافتـسا  شتاکرب  زا  هک 
ماقم یلیخ  میظعلا » لبجلاک   » اـی میـسجلا » لـبجلاک   » .دـنرادن رگید  دارفا  .دـنرادن  يرگید  صاخـشا  هک  دراد  یـشخبافش  ياـهوراد 

ود ره  تسا  هدـش  هدافتـسا  روـط »  » هژاو زا  نآرق  رد  هبترم  ود  هبترم  هد  روـط  میظعلا » روطلاـک   » دـیوگیم دـعب  .تـسا  گرزب  ساـبع 
.تسا نینیس  انیس و  روط  لام  شاهبترم 
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، یسوم هدرکیم  راک  هچ  انیس  ای  نینیس  روط  رد   

اب سابع  نتفگ  نخـس  لحم  سابع  تدابع  لحم  تسا  روط  سابع  بلق  .تسادـخ  تدابع  لحم  سابع  بلق  .هتفگیم  نخـس  ادـخ  اـب 
« نییعتلا یف  ًاروسج  ناک   » تشاد یتیصوصخ  کی  تعاجش  تهج  زا  سابع  دیوگیم  یحیرط  دیامرفیم : دعب  .هترابع  یلیخ  .تسادخ 

.تسا بلاج  یلیخ  مه  هکیت  نیا  دیهدب  شوگ  بوخ  نم  هب  .ندز  هزین  رد  دوب  روسج  یلیخ  ینعی  هزین  ینعی  نییعت 

همطاف ردپ  ینعی  سابع  گرزب  ردپ   

هداوناـخ اـب  هتفر  نینمؤملا  ریما  نوـچ  هدوـب  عاجـش  ناوـلهپ و  یلیخ  مه  نآ  دوـب  نیا  تشاد  گـنج  رد  هک  يرنه  کـی  بـالک  ینب 
يزاب هزین  اب  ینعی  هنـسالا  بعالم  دـنتفگیم  شهب  .دوبن  شفیرح  سک  چـیه  گنج  رد  سابع  گرزب  ردـپ  .هدرک  تلـصو  یعاـجش 
شبلق هب  دیبوکیم  برض  کی  اب  هعفد  کی  درکیم  هزین  نیا  هب  هاگن  دنوخرچیم  تسد  رس  ار  هزین  نیا  تفریم  هک  فیرح  ولج  درکیم ،

وبا سابع  کینکت  نیمه  اب  دـینیبب  نیفـص  رد  .دـیآیم  هعفد  کی  اما  هخرچیم  يروطنیا  هراد  هزین  نیا  هک  دـشیمن  شرواـب  مه  شدوخ 
هک بیرک  نب  ههربا  بیرک  بیرکلا ، برک  دـنع  .هنـسالا  هبعالم  کینکت  نیمه  اب  درک  لصاو  كرد  هب  ار  شاهچب  ات  تفه  اسعش و 

یلیخ .داتفا  ههربا و  بلق  وت  درک  ورف  هعفد  کی  دـناوخرچ  ار  هزین  هنت  نیا  نک  دـنلب  ار  ترـس  تفگ  کینکت  نیمه  اـب  دوب  ماـش  لـی 
.سابع هدوب  عاجش 

تسرفب رکشل  اباب  تفگیم  تشونیم  همان  یه  دعس  رمع 

هللا دیبع  همان  باوج  رد  .تسه  رفن  دنچ  اهنیا  رگم  تفگ  تشون  همان  دعب  داتسرف  ات  رازه  هس  یه  ات  رازه  ود  داتـسرفیم  ات  یه 1000 
رگم .سابع  درک  هچ  نیفـص  رد  هتفر  تدای  رگم  .سابع  اب  ات  ود  داتفه  .سابع  مهیفو  اـما  دنتـسه  رفن  ود  داـتفه و  تشون  دعـس  رمع 

.سابع هدوب  عاجش  یلیخ  هتفر !؟ تدای  دندرک  دازآ  ار  بآ  ششاداد  نیا و  هتفر  تدای  رگم  تشک ؟ يروطچ  ار  ههربا  هتفر  تدای 
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هب برع  هدوب ، بیجع  تعاجـش  رد  نینمؤملا  ریما  مگب ، هتفرن  مدای  ات  ار  هلمج  نیا  لوا  ءادهـشلا  دیـس  تمدـخ  دـمآ  هک  یتقو  اذـلو 
رس تشپ  شفرط  ود  ینعی  تسا  رادولج  هکنیا  تسه  رکـشل  طسو  تسار  پچ و  تمـس  هن  ولج  بلق  ولج  رکـشل  لد  رد  هک  یـسک 

هکم لامهبیتک  ٌشبک  دشاب  عاجـش  دیاب  مه  یلیخ  .تسا  رطخ  ضرعم  رد  یلیخ  نیا  هبیتک  ٌشبک  دنیوگیم  ار  یطـسو  نیا  دـیآیم  نیا 
هنیدـم هبیتک  ٌشبک  تساه  يا  هکم  هبیتک  ٌشبک  نیا  .دـش  لصاو  كرد  هب  نینمؤملا  ریما  طسوت  هک  هدوب  هحلط  یبا  نب  هحلط  راـفک 

لمج و رد  نینمؤملا  ریما  هبیتک  ٌشبک  هدوب ، یعخن  رتشا  کلام  نیفـص  وت  نینمؤملا  ریما  هاپـسهبیتک  ٌشبک  هدوب ، نینمؤملاریما  ربمغیپ 
.دوب مشاه  ینب  رمق  هدوب ، یک  هللا  دبع  یبا  هاپس  هبیتک  ٌشبک  هدوب ، مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ناورهن 

کی هتـشونن ، یباتک  رد  میوگیم  هک  ییاهنیا  هدوب  شایناشیپ  نیا  يوت  یگر  کـی  نینمؤملا  ریما  تقو  نآ  ساـبع ، هتـشاد  ورین  یلیخ 
یناشیپ نیا  هب  دروآیم  راشف  دـشیم ، نوخ  رپ  گر  نیا  نمـشد  هب  درکیم  بضغ  یتقو  هگر  نیا  دوب ، شکرابم  یناـشیپ  نیا  رد  یگر 

هدب راشف  ار  هگر  نیا  هک  تفس  یناشیپ  نیا  هب  تسب  یم  درز  لامتسد  کی  شبیج  رد  درکیم  تسد  اقآ 

رفملا نیأ  دز  دایرف  تنمشد  رس              هب  یتسب  نوچ  درز  لامتسد 

هگر نیا  هتـسیان  ياو  یلع  يولج  یـسک  هگید  هدرک  بضغ  یلع  نآلا  هگید  .تسب  ار  لامتـسد  یلع  هک  دینک  رارف  تفگیم  نمـشد 
.دینک شوگ  الاح  .دوب  سابع  یناشیپ  وت  گر  نیمه  نیع  دوب ، سابع  یناشیپ  يوت 

زا ندب  هدش ، نوخ  رپ  شنامـشچ  هدرک  داب  گر  نیا  ياو  دید  درک  سابع  هب  هاگن  کی  ءادهـشلا  دیـس  ءادهـشلا ، دیـس  تمدخ  دمآ 
.منک هرسکی  ار  ناشراک  مورب و  راذگب  مورب ، یهدیمن  هزاجا  يالومو  يدیس  دهاوخیم ، هزاجا  طقف  یمارآان  یباتیب و 
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؟ یچ ینعی  سابع  یمهفیم  الاح  دومرف : هلمج  کی  اقآ   

.نیا ینعی  سابع 

دبع رغصا و  یلع  دوب ، هدنام  یک  سابع  زا  دعب  رگم  دشاپیم ، مه  زا  نم  رکـشل  يرکـسع  قرفت  يرب  رگا  سابع  دومرف  ءادهـشلا  دیس 
دـشاپیم مه  زا  نم  رکـشل  يرب  رگا  .دـشاپیم  مه  زا  نم  رکـشل  يرکـسع ، دومرف  ءادهـشلا  دیـس  اـما  .دوـب  هدـنام  رفن  ود  نسح  نب  هللا 

قداص ماما  سدقم  دوجو  یلاع  نیماضم  يریباعت و  هچ  دـینیبب  تعاجـش  ماقم  نیا  اب  اما  .دوب  سابع  تعاجـش  نیا  .يورب  مراذـگیمن 
زا مسرتیم  اما  ار  شتعاجـش  میوگب  مهاوخیم  هک  ياهقیقد  دنچ  نیا  رد  اما  تسیچ ؟ رب  لیلد  نیا  .دروآیم  سابع  يارب  مالـسلا ) هیلع  )

، دوب موصعم  مالـسلا ) هیلع   ) سابع .تسا  سابع  تمـصع  ماقم  تشاد  سابع  هک  یتاماقم  زا  یکی  .مناـمب  مبـشما  ثحب  یلـصا  هتکن 
میراد مه  يرگید  موصعم  اـهنت  یـضرع  ماـقم  رد  اـما  یـضرع  یتاذ و  موصعم  رفن  هلب 14  دوـب ، رفن  موصعم 14  هک  دـیریگن  هدرخ 

ار يربک  بنیز  متفگ  بشید  ربکا  یلع  .دوب  هدروآ  تسد  هب  لامک  اب  شدوخ  هن  يدادادخ  هن  یتاذ  یلو  هلب  دوب  موصعم  مه  ناملس 
.تشاد ار  ماقم  نیا  هک  متفگیم  ناتیارب  متشادیم  تقو  بش  کی  رگا 

موصعم ارچ  سابع  .تسا  سابع  بش  بشما  اـما  تسه  منهذ  رد  مه  یلئـالد  دراد  ار  ماـقم  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم همطاـف   
؟ تسا

: دینک شوگ  ار  لیلد  ات  دنچ 

 

لوا لیلد  . 1

درادیم رب  املع  زا  یکی  دشاب  هدازماما  رگا  .دیوگیمن  همانترایز  شیارب  موصعم  ماما  دـشابن  ماما  یـسک  رگا  تسا  اه  همانترایز  نیمه 
دـشاب موصعم  رگا  تسه  اه  همانترایز  نیا  رد  هک  حلاصلا  دبعلا  اهیأ  هءابحا  هللا و  ءایلوا  ای  کیلع  مالـسلا  دسیونیم  همان  ترایز  کی 

ماما دـیوگیم  همان  ترایز  دـیایم  شیارب  دـشاب  موصعم  رگا  هموصعم  همطاف  دـیوگیم  ترایز  شیارب  دـیآیم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
مالـس دیدید  هک  مه  شریباعت  .دـشاب  موصعم  شماقم  نیا  دـیاب  دـیوگب  موصعم  ماما  دـهاوخب  رگا  همانترایز  یلع ، نب  سابع  قداص 

.لیلد کی  نیا  ءادهش و  ءایبنا و  هکئالم و  ادخ و 
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.2

مود لیلد 

سابع نب  لضف  دادیم  لسغ  ار  نینمؤملا  ریما  تسشیم  ار  ندب  مه  رفن  کی  دروآیم  بآ  رفن  کی  تفر ، ایند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یتقو 
فرظ ینزب  بآ  یهاوخیم  مینک  عورـش  ار  نداد  لسغ  میهاوخیم  نآلا  سابع  نب  لضف  دومرف  نینمؤملا  ریما  .دروآـیم  بآ  تشاد  مه 
.دتفایب دیابن  موصعم  ندب  هب  موصعم  ریغ  مشچ  يدنبب  دیاب  ار  تمشچ  ياهداتسیاو  نم  تسد  رانک  روط  نیمه  یهدب  نم  تسد  بآ 

یتقو نینمؤملا  ریما  تمدخ  بآ  وت  دزیم  ار  فرظ  دوب  هتـسب  شمـشچ  سابع  نب  لضف  اذل  دنبب ، ار  تمـشچ  ریگب و  ار  لامتـسد  نیا 
بآ یک  نیسح ، ماما  نسح و  ماما  دادیم  لسغ  ار  شندب  دیاب  یک  دیسر  تداهش  هب  تفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هک 

تمـصع ماقم  تسیچ ؟ شماقم  سابع  نوچ  دنبب  ار  تمـشچ  هک  دـنتفگن  سابع  هب  اجنیا  هگید  دروآ  بآ  هک  سابع  .سابع  دروآیم 
.لیلد ات  ود  .ددنبب  ار  شمشچ  هک  تسین  يزاین  تسا 

مامت ءادهش  نفد  رد  دندمآ  مه  دسا  ینب  البرک  دمآ  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  .دنک  نفد  ار  موصعم  دیاب  موصعم  ماما  لیلد  نیموس  . 3
دیس هب  دیسر  ات  درک  نفد  درک  نفد  درک  نفد  اقآ  داجس  ماما  تمدخ  دندروآ  ار  ءادهـش  یکی  یکی  .دندرک  کمک  ار  داجـس  ماما  دسا  ینب 
ْنَم یِعَم  َّنِإ  .منک  نفد  ار  ماباب  مهاوخیم  دیریگب  هلـصاف  نم  زا  دیرب  رانک ، دیرب  دومرف  هدـب  شوگ  نم  هب  دومرف  ار  هلمج  نیا  اقآ  ءادهـشلا 

ار موصعم  ماما  دیاب  لیئربج  .نیما  لیئربج  ار ؟ داجـس  ماما  هدیم  کمک  یک  .هدیم  مکمک  تسه  مه  رفن  کی  منک  نفد  دیاب  مدوخ  نم  یِنُنیِعُی 
دمآ ربق  زا  درک و  ار  شیاه  هیرگ  درک  نفد  ار  نیـسح  ماما  یِنُنیِعُی  ْنَم  یِعَم  َّنِإ  .ماما  ندب  هب  تسد  دنناوتیمن  مدرم  .ماما  نفد  رد  دنک  کمک 

دومرف دندمآ  دندمآ و  دندمآ و  دندرک  تکرح  اقآ  رس  تشپ  .تسا  همقلع  رهن  رانک  مه  رگید  ندب  کی  .هن  دومرف  اقآ  .دش  مامت  دنتفگ  .نوریب 
تمصع ماقم  دیاب  دشاب  وا  اب  مه  لیئربج  دنک  نفد  موصعم  ماما  دناوتیم  ار  یسک  هچ  یِنُنیِعُی  ْنَم  یِعَم  َّنِإ  مه  اجنیا  دیریگب  هلـصاف  نم  زا  الاح 

مناوخب هضور  دعب  میوگب  ار  مه  رگید  یکی  هگید  .تسا  تمصع  ماقم  .تسا  سابع  دشاب  هتشاد 
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يدعب لیلد  . 4

تنأ یسفنب   » دیامرفیم دراد ؟ ياهلمج  هچ  ریگب ، تلهم  ورب  وش  دنلب  دیامرفیم  هک  ییاجنآ  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیـس  .دیدب  شوگ 
ُقِْطنَی ام  َو   » دیوگیم نآرق  دنکیم !؟ هطلاغم  ماما  هنکیم !؟ ولغ  ماما  دییوگب  امش  مشب ، تادف  ینعی  تنا  یـسفنب  هچ ، ینعی  ( 5 «) یخأ ای 

ارچ هنکیمن  شگرزب  ماما  يدوخیب  تسین  گرزب  یـسک  رگا  دنکیمن  ییامن  گرزب  هنکیمن ، ولغ  دـیوگیمن  وغل  ماما  ( 6 « ) يوَْهلا ِنَع 
ورب وشاپ  یخأ  ای  تنأ  یسفنب  هنک ؟ تادف  ار  نم  ادخ  تنأ » یـسفنب   » دیوگیم سابع  هب  تسا  موصعم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 

ادف ت ار  نم  ادخ  دیوگب  دناوتیمن  موصعم  ریغ  هب  موصعم  دیوگیمن  وغل  موصعم و  ماما  ماما ، نوچ  دـیوگیم  املع  اجنیا  دریگب  تلهم 
هنوتیمن موصعم  اما  .ربمغیپ  رـسپ  هنک  تادف  ار  ام  همه  ادخ  هللا » لوسر  نبای  كادف  انلعج   » ایادخ میگب  نیـسح  ماما  هب  دـیاب  اهام  هنک 

.هگیم شهب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  تسا  نیا  سابع  ماقم  .هنک  تادف  ار  نم  ادخ  هگب  موصعم  ریغ  هب 

؟ تسیچ یلع  رب  تیلضفا  رب  لیلد  هللا ! لوسر  نبای  دنتفگ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تمدخ  دندمآ  املع 

رب لیلد  هللا ! لوسر  نباـی  دـنتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هب  .درک  تبحـص  رتشیب  ساـبع  يارب  مه  دـیاب  هبلطیم  تسا  اـعوسات  بش 
ْمُکَءاْنبَأ َو انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » دـننک هلهابم  نارجن  نایحیـسم  اب  دـندمآ  یتقو  .هلهابم  هیآ  دومرف  اقآ  تسیچ ؟ یلع  رب  تیلـضفا 

(1)« ْمُکَسُْفنَأ انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو 

مولعم تنا  یـسفنب  دیوگیم  ءادهـشلا  دیـس  هک  اجنیا  وت  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  تسرد ، تسا  ربمغیپ  سفن  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع   
یلع .تسا  نیـسح  سفن  مه  سابع  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  .ار  ثحب  یتفرگ  .تسا  نیـسح  تسه ، یک  سفن  مه  ساـبع  هک  دوشیم 

.تسا نیسحلا  باب  مه  سابع  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدم  انا   » تسا یبنلا  باب 
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تمحر رهظم  نیسح  مدید  هفشاکم  ملاع  رد  دش  ياهفشاکم  دندومرف  یضاق  يایرد  تسام  داتـسا  دندومرفیم  هر )  ) ییابطابط همالع  موحرم 
هللا تمحر  ای  دییوگیم  نیمه  يارب  ياوخیم  یچ  ره  وت  ناج  نیسح  هتفگ  نیـسح و  هب  هداد  دراد  تمحر  ادخ  یچ  ره  ینعی  تسا  هیهلا  هیلک 

ار تمحر  نیا  هجیتن  دیاب  نم  متسه  تمحر  نیا  قلاخ  نم  .نک  میسقت  وت  ناج  نیسح  هتفگ  نیسح و  هب  هداد  هراد  تمحر  ادخ  هچ  ره  هعساولا 
نیسحلا باب  سابع  هک  مدید  اجنآ  تسا و  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  مدوخ  هللا  تمحر  ای  .امش  اب  شمیـسقت  اما  مهدب  اههدنب  هب 

.دوش دراو  نیسحلا  باب  زا  دیاب  اهتمحر  نیا  مامت  .تسا 

دیناوخب .دنتخیریمن  نوریب  تیب  لها  دوب  هدـنز  سابع  یتقو  ات  هک  مشاه  ینب  رمق  دراد  یماقم  هچ  تسا  ماقم  یلیخ  تسا  ماقم  یلیخ 
هضور مناوخیم  نم  الاح  دوب  هدنز  سابع  دوب  هدنز  سابعدننک  ادص  رس و  دنتخیریمن  نوریب 

.تسا اعوسات  بش  سابع  سلجم  رد  مینزب  هنیس  مه  رادقم  کی  هللاءاشنا  میناوتب  هچ  ره 

یبا نیسحلا ، لزن  املف  دمآ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هراد  دینیبب  دمآ  هللادبع  یبا  هک  رادقم  نیا  اما  نوریب  دنتخیرن  هکیت  نیا 
دوب كاخ  درگ و  دندش  قرفتم  اهنآ  دناسر  ار  شدوخ  ات  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دوب  هدش  هک  یکاخ  درگ و  دمآ  یتقو  هللا  دبع 
هاگن هی  .سابعلا  یخأ  يدیا  اعر  درک و  نیمز  هب  هاگن  کی  بکرم  يور  زا  ضرعلا  یلا  نیـسحلا  لزن  املف  تسـشن  هک  كاخ  درگ و 
هدایپ بکرم  زا  دش  هدایپ  بکرم  زا  هللا  دبع  یبأ  .درک  راک  هچ  الاح  تسا  نیمز  يور  مشاه  ینب  رمق  هدش  ادج  ياه  تسد  دید  درک 

شتسد هشیمن  هک  هشاب  موصعم  ریغ  رگا  هسوبب  ار  موصعم  تسد  هنوتیم  طقف  موصعم  تشادرب  تسد  نیا  ءادهـشلا  دیـس  دش  مخ  دش 
دناهدیـسوب وت  ریگملع  تسد  دـناهدید  ار  وت  هک  یماما  راهچ  دیـسوب  تشادرب  ار  سابع  تسد  نیا  نیمز  يور  دـش  مخ  .دیـسوب  ار 

هیقب اجنیا  .اجنیا  هعفد  کی  دوب  دـلوت  تقو  تقو  کی  .دیـسوب  ار  سابع  تسد  هبترم  ود  نیـسح  ماـما  اـما  ندیـسوب  هعفد  کـی  اـهنآ 
.ار سابع  تسد  ندیسوبن 
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ینعی هچ ؟ ینعی  نیـسحلا ، هجولا  یف  راـسکنإلا  ناـب  نیـسح  تروص  وت  مه  تفرگ  تروص  یتارییغت  دیـسوب  ار  ساـبع  تسد  یتـقو 
شنابز ور  مه  دش  داجیا  رییغت  شتروص  وت  مه  نیـسحلا ، هجولا  یف  راسکنإلا  ناب  دـش  هدـیرپ  گنر  دـش  درز  هللا  دـبع  یبا  تروص 

درب ار  شتسد  درک  راک  هچ  دش  ادیپ  رییغت  نیسح  لمع  وت  مه  يرهزلا ، رسکنا  نآلا  اخا  او  دز  ادص  یه  نوچ  ارچ ؟ دش ، داجیا  رییغت 
.نیسح ای  دیگب  یگمه  .تسکش  مرمک  دز  ادص  شرمک  يور  تشاذگ  و 

( مالسلا هیلع  ) سابع ترضح  هرابرد  یتالاوس 

( مالسلا هیلع  ) سابع ترضح  هرابرد  یتالاوس 

؟ دوب رضاح  نیفص  گنج  رد  (ع ) سابع ترضح  ایآ 

روضح هرابرد  ناخروم  ییاوشیپ ،) يدـهم  مالـسالا  تجح  رظن  ریز  « ) ادهـشلادیس عماج  لتقم  مایق و  خـیرات   » باتک تاـعالطا  قبط 
رـصاعم ناققحم  زا  یخرب  تسا  هتـشاد  تکرـش  نیفـص  گنج  رد  وا  دـنا  هتـشون  یخرب  .دـنراد  فـالتخا  نیفـص  گـنج  رد  ساـبع 

يو هک  دنا  نآ  رب  مه  یضعب  .تسا  هدادن  وا  هب  راکیپ  هزاجا  شراوگرزب  ردپ  اما  هتشاد ، روضح  اه  گنج  یضعب  رد  سابع  دندقتعم 
نانامرهق زا  هک  ار ، ءاثعَـش  نبا  دوخ  سپـس  ءاثعَـش و  نبا  نارـسپ  زا  نت  تفه  ادتبا  هنانامرهق ، يدربن  رد  نیفـص ، رد  روضح  رب  هوالع 

.تخیگنارب ار  نارظان  تریح  دناسر و  تکاله  هب  دوب ، هیواعم  هاپس 

نب ثراـح  نب   ) هعیبر نب  ساـبع  هب  طوـبرم  ارجاـم  نیا  تـسا  دـقتعم  يروـن  ثدـحم  هدـماین و  مدـقتم  عباـنم  رد  یبـلطم  نـینچ  اـما 
هنرگو تسا ؛ هدش  ناگدنـسیون  یخرب  هابتـشا  ثعاب  نیمه ، دـنا و  هدرک  لقن  شیارب  ار  ینایرج  نینچ  هباشم  هک  تسا  بلطملادـبع )

تسا هتشادن  روضح  نیفص  رد  ًالصا  ع )  ) سابع

هدمآ و یمزراوخ  بقانم  رد  هحفـص ) دنچ  هلـصاف  هب   ) ود ره  اریز  دنا ؛ توافتم  نایرج  ود  نیا  هک  دنا  هداد  خساپ  ناققحم  یخرب  اما 
هک تسا  نآ  تقیقح  اه  لاقو  لیق  نیا  همه  زا  غراف  .دشابهدرک  لقن  لکش  ود  هب  ار  نایرج  کی  هابتـشا  هب  یمزراوخ  هک  تسا  دیعب 

هتشاد لاس  هدزای  طقف  يرمق ، لاس 37  رد  ینعی  نیفـص ، گنج  رد  وا  هدوب ، يرمق  لاس 26  رد  سابع  دلوت  خیرات  هک  میریذـپب  رگا 
.دشاب هدرک  تکرش  گنج  رد  مک  نس  نیا  اب  هک  تفریذپ  ناوت  یمن  تروص  نیا  رد  تسا و 
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؟ تشاد شقن  مجلم  نبا  صاصق  رد  (ع ) سابع ترضح  ایآ 

نـسح ماما  رهطم  رکیپ  لسغ  ماگنه  رد  وا  .تشادن  صاصق  يارجا  رد  یـشقن  اما  دوب ؛ رـضاح  شردـپ  لتاق  صاصق  نامز  رد  سابع 
.داد یم  يرای  ار  ع )  ) نیسح ماما  هیفنح ، دمحم  شردارب  هارمه  (ع )

اب هک  تسا  ملـسم  اما  تسین ؛ تسد  رد  یبلطم  البرک ، ثداوح  زا  شیپ  ات  ع )  ) نیـسح ماـما  تماـما  هرود  رد  ع )  ) یلع نب  ساـبع  زا 
هکم تمـس  هب  ار  هنیدـم  هنابـش  ناشیا ، هارمه  هب  هتـشاد و  روضح  شراوگرزب  ردارب  رانک  رد  سابع  ع ،)  ) نیـسح ماما  تضهن  زاـغآ 

.تسا هدرک  كرت 

؟ دوب هک  (ع ) سابع ترضح  رسمه 

مان هب  يدـنزرف  بحاص  وا  زا  هک  تشاد  زین  يزینک  هتبلا  .درک  جاودزا  بلطملادـبع  نب  سابع  نب  هللادـیبُع  رتخد  هبابل  اـب  ع )  ) ساـبع
.دراد دوجو  رظن  فالتخا  سابع  نادنزرف  دادعت  هرابرد  .دش (1)  نسح 

؟ تشاد دنزرف  دنچ  (ع ) سابع ترضح 

ص نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدجُْملَا  يرمع ،)  ) يولع  ) دنا هدرک  رکذ  لضف  هللادیبُع و  ياه  مان  هب  دـنزرف  ود  (ع ) لضافوبا يارب  یخرب 
(. ص 127 فراعملا ، يرونید ، هبیتق  نبا   ) دنا هدرک  هراشا  نسح  هللادیبع و  ياه  مان  هب  دنزرف  ود  هب  یخرب  و  ( 436

ج 4، بلاط ، یبا  لآ  بقانم   ) .تسا هدیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  درب  یم  مان  دـمحم  مان  هب  يرگید  دـنزرف  زا  بوشآ  رهـش  نبا 
(. ص 122

ص سابعلا ، مّرقم ،  ) .دـنا هدرمـشرب  سابع  يارب  رتخد  ود  مساق و  نسح و  لضف ، هللادـیبع ، ياه  مان  هب  رـسپ  راـهچ  نارخأـتم  یـضعب 
.تسا هدیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  زین  يو  هک  دـنا  هتفگ  هدوزفا و  زین  هللادـبع  مان  هب  يرگید  رـسپ  رفن ، راهچ  نیا  هب  یخرب  و  ( 350

(2)
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ُّما ار  وا  سپ  نآ  زا  دوش و  یم  دازآ  هدمآرد ، يزینک  زا  دوش ، دنزرف  بحاص  دوخ  بابرا  زا  يزینک  رگا  مالسا  ماکحا  قبط  (. 2 - ) 1
.دنناوخ یم  دلو 

ص 610. ج1 ، هعیشلا ، نایعا  نیما ، نسحمدیس  (. 3 - ) 2
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؟ تفای موادت  هنوگچ  (ع ) سابع ترضح  لسن 

.تسا هتفای  موادت  هللادیبُع ، شرسپ  قیرط  زا  اهنت  (ع ) سابع لسن  هک  دنراد  رظن  قافتا  سانش  بسن  نادنمشناد  همه 

نب نسح  نارـسپ  ینعی  وا -  ناگداون  زا  نت  جـنپ  هلمج  زا  دـنداهن ؛ دوجو  هصرع  هب  اپ  يرادـمان  لاـجر  لـضفلاابا  ترـضح  لـسن  زا 
.دـندوب یـسانشرس  دارفا  دوخ  رـصع  رد  لضف ، هقَدرَج و  میهاربا  ربکألاهزمح ، ساـبع ، هللادـیبع ، ياـه  ماـن  هب  ساـبع -  نب  هللادـیبُع 

حیصف يرونخس  لضف  .دش  یم  هتخانش  اناوت  يرعاش  حیصف و  ینارنخـس  سابع  .دوب (1)  هنیدم  هکم و  هاضقلا  یـضاق  ریما و  هللادیبع 
نمی رد  هللادـیبع  نب  نسح  نب  هزمح  نب  مساـق  دنتخانـش و  یم  دـهز  بدا و  هقف و  هب  زین  ار  مـیهاربا  .دوـب  عاجـش  نیدـتم و  رایـسب  و 

.تشاد عیفر  یهاگیاج 

ناگداون زا  .تشاد  هژیو  یهاگیاج  نومأم  رابرد  رد  هک  دوب  حیـصف  يرعاش  نارنخـس و  هللادـبع  زین ، هللادـیبع  نب  سابع  نادـنزرف  زا 
، نمی هب  رگید  یخرب  دـندش و  نکاس  ناهبهب )  ) ناجرَا ناـگرگ و  زاریـش ، ياهرهـش  رد  دـندش و  ناریا  دراو  یخرب  ساـبع  ترـضح 

.دندرک چوک  برغم  رصم و 

؟ تشاد ردارب  دنچ  (ع  ) سابع ترضح 

هب يو  .دنا  هتشون  ربکا  دمحموبا  ار  شا  هینک  رغصا و  هللادبع  ار  شبقل  .دوب  لضفلاابا  ترـضح  ردارب  نینبلا و  ما  نادنزرف  زا  هللادبع » »
.دناسر تداهش  هب  یمَرضَح  ُث  تیَبَ نب  یناهار  هللادبع  .تشاذگن  راگدای  هب  يدنزرف  دوخ  زا  تشاد و  لاس  تداهش 25  ماگنه 

نامثع هب  هک  يا  هقالع  ببـس  هب  ع )  ) نانمؤم ریما  .تسا  هدوب  سابع  ناردارب  زا  نینبلا و  مأ  نادنزرف  زا  رگید  یکی  نامثع » ورمعوبأ  »
مردارب ماـن  هب  ار  وا  نم  « ؛ نوعظَم نب  ناـمثُع  یخأ  مساـب  ُهتیّمَـس  اـمنإ  دومدرف : دـیمان و  ناـمثع  ار  شدـنزرف  نیا  تشاد ، نوـعظم  نب 
تداهـش هب  مراد  نب  نابأ  ینب  زا  يدرم  یتسدـمه  اب  دـیزی و  نب  یلْوَخ  ریت  اب  اروشاع  زور  رد  ناـمثع  ما .» هدـیمان  نوعظم  نب  ناـمثع 

.تشاد لاس  تداهش 21  ماگنه  رد  وا  .دیسر 
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ناـیوما و ياـه  متـس  ربارب  رد  نافعـضتسم  نایعـش و  زا  عاـفد  يارب  نیطقی ، نـب  یلع  دـننام  ع )  ) ناـماما باحـصا  زا  یخرب  (. 4 - ) 1
.دشاب هدوب  لیبق  نیمه  زا  زین  هللادیبع  يراکمه  تسا  نکمم  .دندرک  یم  يراکمه  مکاح  هاگتسد  اب  همئا  نذا  هب  نایسابع 
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هب یمرْـضَح  ْتیُبث  نب  یناه  تسد  هب  البرک  رد  هک  دوب  لضفلاابا  ترـضح  ینت  ردارب  نیرخآ  نینبلا و  ما  دـنزرف  رفعج ،» هللادـبعوبأ  »
.تسا (1) هتشاد  لاس  هدزون  تداهش  ماگنه  رد  يو  دندقتعم  یخرب  .دیسر  تداهش 

دمحم وا  مان  دـندقتعم  یخرب  .دـنا  هدرک  تبث  یلیل »  » ار شردام  مان  مدـقتم  عبانم  هک  تسا  ساـبع  ینتاـن  ردارب  (ع ») یلع نب  رکبوبا  »
رکذ ع )  ) نانمؤم ریما  نادـنزرف  زا  نت  ود  ناونع  هب  مه ، راـنک  رد  ار  رکبوبا  رغـصا و  دـمحم  رداـصم ، یخرب  یلو  تسا ؛ هدوب  رغـصا 

.دیسر (2) تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  يو  .دنا  هدرک  تبث  هللادبع »  » ار وا  مان  زین  يولع  هباّسن  مثعا و  نبا  .دنا  هدرک 

سیمع تنب  ءامـسأ  شردام  .دـنا  هدرک  یفرعم  رغـصا »  » بقل اب  ار  وا  یخرب  هک  دوب  (ع ) یلع ماـما  نادـنزرف  زا  رگید  یکی  دـمحم » »
نب نابأ  ینب )  ) زا يدرم  تسد  هب  یگلاس ، رد 22  اروشاع  زور  رد  دمحم  .تسا (3)  هدوب  دلو  ّمأ  يزینک  یخرب  هدیقع  هب  و  یمعثخ ،

.دیسر (4) تداهش  هب  مراد 
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ملهچ لاس  ناضمر  رد  ع )  ) نانمؤمریما تداهـش  هب  هجوت  اب  دنا  هتـشون  لاس  رگید 29  یخرب  هدـفه و  ار  وا  نس  یخرب  هتبلا  (. 5 - ) 1
اب تسا ؛ هتـشاد  لاس  تسیب  ات  هدزون  ًالامتحا  و  لاس ، هدـفه  زا  شیب  ًاعطق  يرمق  ياروشاع 61  رد  تداهـش  ماگنه  رد  رفعج  يرجه ،

.دشاب هدش  دلوتم  يرمق  لاس 41  رد  ردپ ، تداهش  زا  سپ  هکنیا  ضرف 
زا لقن  هب  زین  یناهفـصا  جرفلاوبا  .تسه  ییاهدـیدرت  البرک  رد  وا  ندـش  هتـشک  رد  دـنیوگ : یم  بوشآ  رهـش  نبا  يربط و  (. 6 - ) 2

.تسا هدش  هتشک  هنوگچ  دشن  مولعم  دنتفای و  هتشک  یبآ  رهن  رد  ار  وا  دیوگ : یم  ینئادم 
هبابل مدـقتم ، ربتعم و  ياه  شرازگ  ساسارب  اما  تسا  هتـسناد  سابع  نب  هللادـیبع  رتخد  هبابل  ار  شردام  مان  طاـیخ  نب  هفیلخ  (. 7 - ) 3

.تسا هدوب  لضفلاابا  ترضح  رسمه 
یخرب هک  تسا  هداد  رکذـت  زین  ار  هتکن  نیا  یلو  تسا ؛ هتـسناد  ـالبرک  يادهـش  وزج  ار  یلع  نبدـمحم  بوـشآ ، رهـش  نبا  (. 8 - ) 4

.دشن هتشک  اروشاع  زور  رد  ور  نیا  زا  دگنجب و  تسناوتن  البرک  رد  يرامیب  تلع  هب  دمحم  دنآ  هتفگ 
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  يارب  يرهطمدیهش  هضور  نتم 

مالسلا هیلع  سابع  ترضح  يارب  يرهطمدیهش  هضور  نتم 

هکلب ورب  سپ  يورب ، یهاوخ  یم  هک  ـالاح  مردارب ! دومرف : تسناد - یم  رتـهب  هَّللادـبع  اـبا  دوـخ  یتحلـصم - هچ  يور  مناد  یمن  نم 
هدش هداد  لضفلاوبا  ترضح  هب  اًلبق  روآ ) بآ  « ) اّقـس  » بقل منک  ضرع  مه  ار  نیا   ) .يروایب نم  نادنزرف  يارب  بآ  يرادقم  یناوتب 

ابا لافطا  يارب  دفاکـشب و  ار  نمـشد  فص  دورب ، دوب  هتـسناوت  لضفلاوبا  شیپ  ياهبـش  رد  رگید  تبون  ود  ای  تبون  کـی  نوچ  دوب ،
، دـندوب عونمم  بآ ) زا   ) هک دوب  زور  هنابـش  هس  ریخ ، دنـشاب ؛ هدروخن  بآ  زور  هنابـش  هس  هک  تسین  روج  نیا  .درواـیب  بآ  هَّللادـبع 

ياه ندـب  دـندرک ، لسغ  یتح  دـندرک ، هیهت  اروشاـع  بش  رد  هلمج  زا  .دـننک  هیهت  بآ  راـب  ود  یکی  دنتـسناوت  لـالخ  نیا  رد  یلو 
رد دوبن ، البرک  رد  یلو  دوب  هدـنز  البرک  هثداح  رد  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  نینبلا  ّما  .مشَچ /  دومرف : دـنداد .) وشتـسش  ار  ناشدوخ 

دوب نیا  .دندش  دیهش  وت  رسپ  راهچ  ره  دش و  متخ  اجک  هب  ایاضق  البرک  هثداح  رد  هک  دیـسر  وا  هب  ربخ  هک  دوب  هنیدم  رد  .دوب  هنیدم 
هحون ردـقنیا  دـنا  هتـشون  .درک  یم  ییارـس  هحون  شدوخ  نادـنزرف  يارب  اجنآ  رد  دـمآ و  یم  عیقب  ناتـسربق  هب  راوگرزب  نز  نیا  هک 

.دوب نانمشد  نیرت  نمشد  زا  هک  مکح  ناورم  یتح  درک ، یم  هیرگ  دمآ  یم  هک  ره  هک  دوب  كاندرد  نز  نیا  ییارس 

بانج ماـقم  .دوش  یم  هیلع ) هَّللا  مالـس   ) ساـّبعلا لـضفلاوبا  سدـقم  دوجو  زا  يریخ  رکذ  اـعوسات  رد  هک  تسا  یتنـس  کـی  ًاـبیرقت 
هک دراد  ادخ  دزن  یماقم  ساّبع  ِءادَـهُّشلا » ُعیمَج  اِهب  ُهُطَبْغَی  ِهَّللاَدـْنِع  ًَهلِْزنَم  ِساّبَْعِلل  َّنا  : » دـنا هدومرف  ام  هّمئا  .تسالاب  رایـسب  لضفلاوبا 

.دنرب یم  ار  وا  ماقم  هطبغ  ادهش  همه 
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ناشیا یگدـنز  دروم  رد  یباتک  دـهاوخب  یـسک  رگا  ینعی  هدادـن ؛ ناشن  يدایز  تاعالطا  راوگرزب  نآ  یگدـنز  زا  خـیرات  هنافـسأتم 
؟ دروخ یم  درد  هچ  هب  دایز  بلطم  یلو  .دنک  یمن  ادیپ  يدایز  بلطم  دسیونب 

نانچنآ دـشابن ، هحفـص  جـنپ  زا  شیب  نآ  حرـش  تسا  نکمم  هک  رفن  کی  هزور  جـنپ  ای  هزورود  ای  هزور  کی  یگدـنز  کی  یهاـگ 
یـصخش نینچ  ساّبعلا  لضفلاوبا  بانج  و  دـنک ، تباث  ار  صخـش  نآ  شزرا  باتک  اههد  هزادـنا  هب  دراد  ناکما  هک  تسا  ناشخرد 

.دوب

خیرات رد  هک  هچنآ  دوب … لضفلاوبا  شدیـشر  ردارب  نیمه  درک ، يرای  مالعا  هَّللادـبعابا  هب  تبـسن  هک  یـسک  لوا  اروشاـع  بش  رد 
ار وا  هک  مشاه ) ینب  َرَمَق  یعُْدی  ُناک  َو   ) دوب ابیز  ورشوخ و  دق و  دنلب  ریلد ، رایسب  عاجش ، رایسب  دیشر ، رایسب  لضفلاوبا  تسا ، ملسم 

.دندوب هداد  بقل  مشاه » ینب  هام  »

شردارب هب  یلع  هک  تسا  تقیقح  شردام  ناتـساد  .تسا  هدرب  ثرا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هتبلا  ار  شتعاجـش  .تسا  تقیقح  اـهنیا 
ملد ًاعاجُـش » ًاسِراف  یل  َِدلَِتل   » .دشاب هدـمآ  ایند  هب  ناعاجـش  زا  َُهلوحُْفلا » اَْهتَدـَلَو   » هک نک  باختنا  نم  يارب  ینز  لیقع ! دومرف : لیقع 

هک تسا  ینز  نامه  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  باختنا  ار  نینبلا  ّما  لیقع ، .دیایب  ایند  هب  يریلد  عاجش و  دنزرف  نز  نآ  زا  دهاوخ  یم 
.تفای ققحت  لضفلاوبا  رد  یلع  يوزرآ  .تسا  تقیقح  رادقم  نیا  ات  .یهاوخ  یم  وت 

نیا دییامرفب ، هزاجا  مه  نم  هب  ناج ، ردارب  دنک  یم  ضرع  ولج ، دیآ  یم  لضفلاوبا  تیاور ، ود  زا  یکی  ربانب  دوش ، یم  اروشاع  زور 
.منک امش  نابرق  ار  مدوخ  ناج  رتدوز  هچره  مهاوخ  یم  مروآ ، یمن  تقاط  رگید  تسا ، هدش  گنت  رگید  نم  هنیس 

هکلب ورب  سپ  يورب ، یهاوخ  یم  هک  ـالاح  مردارب ! دومرف : تسناد - یم  رتـهب  هَّللادـبع  اـبا  دوـخ  یتحلـصم - هچ  يور  مناد  یمن  نم 
هدش هداد  لضفلاوبا  ترضح  هب  اًلبق  روآ ) بآ  « ) اّقـس  » بقل منک  ضرع  مه  ار  نیا   ) .يروایب نم  نادنزرف  يارب  بآ  يرادقم  یناوتب 

ابا لافطا  يارب  دفاکـشب و  ار  نمـشد  فص  دورب ، دوب  هتـسناوت  لضفلاوبا  شیپ  ياهبـش  رد  رگید  تبون  ود  ای  تبون  کـی  نوچ  دوب ،
، دـندوب عونمم  بآ ) زا   ) هک دوب  زور  هنابـش  هس  ریخ ، دنـشاب ؛ هدروخن  بآ  زور  هنابـش  هس  هک  تسین  روج  نیا  .درواـیب  بآ  هَّللادـبع 

ياه ندـب  دـندرک ، لسغ  یتح  دـندرک ، هیهت  اروشاـع  بش  رد  هلمج  زا  .دـننک  هیهت  بآ  راـب  ود  یکی  دنتـسناوت  لـالخ  نیا  رد  یلو 
.مشَچ دومرف : دنداد .) وشتسش  ار  ناشدوخ 
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، تسا ّتیناسنا  ردقچ  تسا ، يروالد  ردقچ  تسا ، تعاجـش  ردقچ  تسا ، تمظع  ردـقچ  تسا ، یهوکـشاب  هرظنم  هچ  دـینیبب  الاح 
.دنز یم  تیعمج  نیا  هب  ار  شدوخ  هنت  کی  تسا ! يراکادف  ردقچ  تسا ، تفرعم  ردقچ  تسا ، فرش  ردقچ 

شدوخ بسا  .دنک  یم  تارف  هعیرش  دراو  ار  شدوخ  .دنا  هتشون  رفن  رازهراهچ  دندوب  هتفرگ  ار  بآ  نیا  رود  هک  ار  یناسک  عومجم 
.درب یم  بآ  لخاد  ار 

، تسا مرگ  اوـه  تـسا ، هنـشت  .دریگ  یم  شود  هـب  دـنک و  یم  بآ  زا  رپ  دراد  هارمه  هـک  ار  یکـشم  لوا ، دـنا : هتـشون  هـمه  ار  نـیا 
ود اـب  بآ  يرادـقم  بآ ، ریز  دَرب  یم  تسد  تسا ، هتفرگ  بآ  ار  بسا  مکـش  ریز  اـت  تسا  راوس  هک  يروط  نیمه  تسا ، هدـیگنج 
بآ میدید  دعب  درک ، لمأت  یکدنا  دنا  هتفگ  دنا  هدوب  رظان  رود  زا  هک  ییاهنآ  .دروآ  یم  سدقم  ياه  بل  کیدزن  ات  شدوخ  تشم 
کی دـمآ  نوریب  یتقو  اما  دـیماشاین ، بآ  لضفلاوبا  ارچ  هک  تسنادـن  یـسک  اجنآ  .تخیر  بآ  يور  ار  اـهبآ  .دـمآ  نوریب  هدروخن 
دراد شزجر  رد  دـندید  .دـیماشاین  بآ  ارچ  دـندیمهف  زجر  نیا  زا  .نارگید  هن  دوب  شدوخ  ْبطاخم  زجر  نیا  رد  هک  دـناوخ  يزجر 

: دیوگ یم  دنک ، یم  باطخ  ار  شدوخ 

ینوکَت ْنا  ُْتنُکال  ُهَدَعب  َو  ینوه /  ِنیسُحلا  ِدَعب  نِم  ُسفَن  ای 

ِنیعَْملا َدراب  َنیبَرْشَت  َو  ِنونَْملا /  ُبِراش  ُْنیَسُْحلا  اَذه 

ِنیقَْیلا ِقداص  ُلاعفال  و  ینید /  ُلاِعف  اذه  ام  َتاهیه 

رانک رد  هنشت  بل  اب  نیسح  دشون ، یم  گرم  تبرش  دراد  نیسح  .ینامن  هدنز  نیـسح  زا  دعب  رگید  مهاوخ  یم  لضفلاوبا ! سفن  يا 
یلدمه تفر ؟ اجک  تاساوم  تفر ؟ اجک  فرش  تفر ؟ اجک  یگنادرم  سپ  یماشایب !؟ بآ  یهاوخ  یم  وت  تسا و  هداتـسیا  اه  همیخ 

؟ یتسین وا  عبات  وت  رگم  یتسین ؟ وا  مومأم  وت  رگم  تسین ؟ وت  ماما  نیسح  رگم  تفر ؟ اجک 
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ضوع ار  شدوخ  ریـسم  نتـشگرب  رد  لضفلاوبا  .دـهد  یمن  هزاـجا  نم  هب  نم  ياـفو  زگره  دـهد ، یمن  هزاـجا  نم  هب  نم  نید  زگره 
.دراد اهبنارگ  تناما  کی  شدوخ  هارمه  تسناد  یم  نوچ  دوب ) هدمآ  میقتسم  هار  زا  اًلبق   ) ددرگرب ناتسلخن  لخاد  زا  تساوخ  درک ،
دناوتن دزیرب و  اهبآ  دروخب و  کشم  نیا  هب  دیایب و  يریت  ادابم  هکنیا  يارب  دناسرب ، تمالس  هب  ار  بآ  نیا  هک  تسا  نیا  شتّمه  مامت 

.دوش لئان  شدوخ  فده  هب 

: درک دایرف  .تسا  هدمآ  شیپ  يا  هزات  هثداح  دش  مولعم  .دش  ضوع  لضفلاوبا  زجر  دندید  هبترمکی  هک  دوب  لاح  نیمه  رد 

ینید ْنَع  ًاَدبا  یماحا  ّینا  ینیمَی /  اوُمتْعَطَق  ْنا  ِهَّللاَو 

ِنیمْالا ِرِهاّطلا  ِِّیبَّنلا  ُلَْجن  ِنیقَْیلا /  ِقِداص  ٍماما  ْنَع  َو 

.مراد یمن  رب  نیسح  نماد  زا  تسد  نم  دینک ، عطق  مه  ارم  تسار  تسد  رگا  مسق  ادخ  هب 

: دش ضوع  زجر  هک  دیشکن  یلوط 

ِراّبَْجلا ِهَمْحَِرب  يرِْشباَو  ِراّفُْکلا /  َنِم  َشَْخت  ُسفَن ال  ای 

يراسَی ْمِِهیْغَِبب  اوعَطَق  ْدَق  ِراتْخُملا /  ِدِّیَّسلا  ِِّیبَّنلا  َعَم 

هتـشاد دوجو  وا ) رد   ) هک یتّیـسورف  رنه  نآ  اـب  دـنا : هتـشون  هنوگ  نیا  .تسا  هدـش  هدـیرب  مه  شپچ  تسد  هک  دـنامهف  زجر  نیا  رد 
شیپ يا  هثداـح  هچ  میوگ  یمن  نم  رگید  .تخادـنا  نآ  يور  ار  شدوـخ  دـناخرچ و  ار  بآ  کـشم  نیا  دوـب  تمحز  ره  هب  تسا ،

.تسا زوسناج  یلیخ  نوچ  دمآ ،

شردارب زا  رتزوسناج  رت و  شارخلد  یعـضو  سک  چـیه  دـیناسر ، اهنآ  نیلاب  هب  ار  دوخ  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابا  هک  یناسک  نایم  رد 
شردـپ تعاجـش  راـگدای  دراد و  یم  تـسود  ار  وا  یلیخ  مالــسلا  هـیلع  نیــسح  هـک  يردارب  تشادـن ؛ وا  يارب  ساـّبعلا  لـضفلاابا 

.تسا نینمؤملاریما 

مهم یلیخ  نیا  .وت  نابرق  هب  نم  ناج  مناج ! ساـّبع  َْتنا » یـسْفَِنب   » مردارب تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابا  دـنا  هتـشون  ییاـج  رد 
درم کی  ساّبع  دنتـشاد و  لاـس  هَّللادـبعابا 57   ) دوب رتکچوک  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابا  زا  لاس  هس  تسیب و  دودـح  رد  ساـبع  .تسا 

! ناج ردارب  دیوگ : یم  وا  هب  تقونآ  تفر ، یم  رامش  هب  یتیبرت  یّنس و  رظن  زا  لضفلاابا  ردپ  هلزنم  هب  هَّللادبعابا  دوب .) هلاس  ناوج 34 
!. وت نابرق  هب  نم  ناج  يا  َْتنا » یسْفَِنب  »
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.دونش یم  ار  لضفلاابا  هنادرم  دایرف  تقو  کی  .تسا  هداتسیا  رظتنم  همیخ  رانک  هَّللادبعابا 

هدیبوک نینهآ  دومع  کی  اب  شرـس  زغم  تسین ، وا  ندب  رد  تسد  دنیب  یم  دـیآ ، یم  وا  رـس  يالاب  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یتقو 
.تسا هدش  دراو  ریت  وا  مشچ  هب  هدش و 

هتسکش نیسح  هرهچ  دندید  دش ، هتـشک  هک  ساّبع  ِْنیَـسُْحلا » ِهْجَو  یف  ُراسِْکنْالا  َناب  ُساّبَْعلا  َِلُتق  اَّمل  : » دنا هتفگ  هک  تسین  تهج  یب 
«. یتَلیح ْتَّلَق  يرْهَظ َو  َعَطَْقنا  َنْالا  : » دومرف شدوخ  .دش 

دیـسر وا  هب  ربخ  هک  دوب  هنیدم  رد  .دوب  هنیدم  رد  دوبن ، البرک  رد  یلو  دوب  هدـنز  البرک  هثداح  رد  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  نینبلا  ّما 
.دندش دیهش  وت  رسپ  راهچ  ره  دش و  متخ  اجک  هب  ایاضق  البرک  هثداح  رد  هک 

ردقنیا دنا  هتـشون  .درک  یم  ییارـس  هحون  شدوخ  نادنزرف  يارب  اجنآ  رد  دـمآ و  یم  عیقب  ناتـسربق  هب  راوگرزب  نز  نیا  هک  دوب  نیا 
.دوب نانمشد  نیرت  نمشد  زا  هک  مکح  ناورم  یتح  درک ، یم  هیرگ  دمآ  یم  هک  ره  هک  دوب  كاندرد  نز  نیا  ییارس  هحون 

زا مه  لضفلاوبا ، .ار  شنادنزرف  دشرا  صوصخلاب  یهاگ  دنک و  یم  دای  ار  شیاه  هچب  همه  شدوخ  ییارس  هحون  رد  یهاگ  نز  نیا 
.یحور یمسج و  تالامک  رظن  زا  مه  دوب ، وا  نادنزرف  دشرا  ینس  رظن 

یم زوسناـج  یلیخ  ار  هیثرم  اـهبرع  یلک  روـط  هب  .مناوـخ  یم  امـش  يارب  مراد  رطاـخ  هب  نز  نیا  زا  هک  ار  يا  هـیثرم  ود  زا  یکی  نـم 
: دیوگ یم  دناوخ ، یم  هنوگ  نیا  یهاگ  شدوخ  زوسناج  هیثرم  نیا  رد  هدیدغاد  ردام  نیا  .دنناوخ 

ٍدََبل يذ  ٍْثَیل  ُّلُک  َرَْدیَح  ِءاْنبا  َنِم  ُهارَو  َو  ِدَقَّنلا /  ِریهامَج  یلَع  َّرَک  َساّبَْعلا  يَأَر  ْنَم  ای 

5781 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1949 

http://www.ghaemiyeh.com


ِدَمَْعلا ُبْرَض  ِهِسْأَِرب  َلاما  یْلبِش  یلَع  یْلیَو  ٍدَی /  َعوطْقَم  ِهِسْأَِرب  َبیصا  یْنبا  َّنأ  ُْتِئْبنا 

ٌدَحا َْکنِم  ینَد  اَمل  َْکیَدَی  یف  َکُْفیَس  َناک  َْول 

، يدید یم  يدوب و  البرک  رد  هک  یـسک  يا  يدـید ، یم  ار  رظانم  نآ  يدوب و  البرک  رد  هک  یمـشچ  يا  رظان ، مشچ  يا  دـیوگ  یم 
تعاـمج نیا  رب  شرـس  تشپ  نم  رگید  ناگچبریـش  وـلج ، زا  لـضفلاوبا  نم  هچب  ریـش  هک  يدرک  اـشامت  ار  هظحل  نآ  هک  یـسک  يا 

تـسار مناد  یمن  نم  دنا ، هدرک  لقن  يا  هیـضق  کی  نم  يارب  البرک ، هعقو  رـضاح  يا  یـصخش ، نینچ  يا  دندوب ، هدرب  هلمح  تسپ 
؟ تسا تسار  ایآ  غورد ، ای  تسا 

تـسار اـیآ  دـش ، دراو  نم  زیزع  دـنزرف  قرف  هب  نینهآ  دومع  دوب ، هدـیرب  نم  هچب  ياهتـسد  هک  یتقو  رد  دـنا ، هتفگ  روج  نیا  نم  هب 
وربور وت  اب  هک  دوبن  ناهج  رد  يدرم  یتشاد  یم  تسد  وت  رگا  مناد  یم  مدوخ  نم  مزیزع ! دـنزرف  لضفلاوبا ، دـیوگ  یم  دـعب  تسا ؟

.دوب هدش  هدیرب  ندب  زا  وت  ياهتسد  هک  دوب  نیا  يارب  دندرک  یتراسج  نینچ  دندمآ  هکنیا  .دوشب 

نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  .میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  و ال 

ج 17 ص 97 و 260 و 360) يرهطم ، دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  : ) عبنم

مهن بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  هضور و 

مرحم مهن  بش  بوتکم  هضور 

مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلابا  جئاوحلا  باب  ترضح 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  یلامث  زا  یلاما  باتک  لاصخ و  باتک  رد 

هیرگب عورـش  دومن و  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  سابع  نب  هَّللا  دـیبع  هب  يرظن  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح 
نب هزمح  ترـضح  اریز  دوبن ، رت  تخـس  دـحا  گـنج  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  ربـمغیپ  يارب  يزور  چـیه  دـندومرف : دـندرک و 

راوگان ادخ  ربمایپ  يارب  هتوم  گنج  دحا  گنج  زا  دعب.دش  دیهـش  زور  نآرد  دوب  لوسر  ادخ و  ریـش  هک  مالّـسلا  هیلع  بلطملادـبع 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  سپـس.دش  دیهـش  زور  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  رفعج  ینعی  ترـضح  نآ  يومع  رـسپ  هک  دش 

دندوب تما  نیا  زا  دـندرک  یم  نامگ  هک  رفن  رازه  یـس  دادـعت  اریز  .دوبن  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياروشاع  زور  لثم  يزور  چـیه 
برقت ادـخب  مالّـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  نوـخ  نـتخیر  هلیـسوب  دنتـساوخ  یم  ناـنآ  زا  مادـک  ره  دـنتفرگ و  ار  درمگرزب  نآ  فارطا 

ملظ و هار  زا  ار  ترـضح  نآ  ماجنارـس  هکنیا  ات  دنتفریذپ ، یمن  یلو  درکیم  ادخ  روآ  دای  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما.دنیوجب 
اقح دنک ! تمحر  ار  مالّسلا   هیلع  سابع  ترضح  ادخ  دندومرف : مالّسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هاگنآ.دندومن  دیهـش  ینمـشد  هنیک و 
عطق شکرابم  ياهتـسد  هکنیا  ات  دومن  ترـضح  نآ  يادف  ار  دوخ  ناج  تشاد و  مدقم  نتـشیوخ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک 

.دیامن زاورپ  هکئالم  اب  تشهب  رد  اهنآ  هلیسوب  ات  درک  اطع  يو  هب  لاب  ود  مالّـسلا  هیلع  سابع  ياهتـسد  ضوع  رد  نابرهم  يادخ.دش 
ماقم و کی  ادـخ  دزن  مالّـسلا  هیلع  ساـبع  ترـضح.درک  اـطع  مالّـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  رفعج  هب  زین  ار  تمعن  نیا  هکنیا  اـمک 
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.دنروخیم هطبغ  نآ  يارب  نادیهش  عیمج  تمایق  يادرف  هک  دراد  یتلزنم 
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مشاه یَنب  َرَمَق  ای  کیَلَع  ُمالَسلا  حلاصلا  َدبَع  ای  کیَلَع  ُمالَسلا  سابَعلا  ِلضَفلاابَا  ای  َکیَلَع  ُمالَسلا 

هیلع تیب  لها  يارب  تاظحل  نیرت  تخس زا  یکی  هک  تسا  تیب  لها  مشچ  ییانـشور  مشاه و  ینب  رمق  مالّـسلا  هیلع  سابع  ترـضح 
.دیسر تداهش  هب  هنامولظم  رایسب  دوب و  وا  تداهش  مالّسلا 

تفر یم وکن  یمان  دبا  ات  تعاجش  نادیم  هب  تفر                    یم وب  گنر و  شوخ  يا  هلال تقادص  رازلگ  ز 

تفر یم ور  باتهم یقاس  اه  نامسآ يوس  هک  دش                        یم رمق  یب ایادخ  تعاس  نآ  رد  مشاه  ینب

تفر یمورف  وا  مشچ  هب  تدشابریت  هرابود  داتفا                  نیمز  تروص  اب  وچ  ُّيریت و  دوب  شمشچ  هب 

: دسیون یم فنخم  یبا 

ات درک  هلمح  نمشد  هب  تخیر  یم نوخ  تارطق  شتسد  فرط  ود  زا  هک  یلاح  رد  دش ، ادج  مالّسلا  هیلع  سابع  ياه  تسد هک  یتقو 
رو هطوغ دوخ  نوخ  رد  داـتفا و  نیمز  هب  مولظم  نآ  ماـگنه  نآ  تفاکـش  ار  نآ  دز و  شکراـبم  رـس  رب  نینهآ  زرگ  اـب  یملاـظ  هکنیا 

.دز ادص  دیدرگ و 

(1) كاخأ كردا  یخأ  ای  مالسلا  ینم  کیلع  نیسح  ای  یخأ  ای 

ریت تخیر  وا  رس  رب  ناراب  وچمه  ریرش                          موق  نآ  يوس  زا  ناهگان 

رمقلا َّقشنا  هام و  دش  فسخنُم  رس                  تشگ  قشنُم  داتفا و  وا  تسد 

كاخأ كردا  اخأ  ای  مد  رد  تفگ  كاخ                         يالاب  رب  داتفا  نیز  نوچ ز 

هدش و ریت  زا  رپ  شرکیپ  هک  دید  نوخ  رد  قرغ  ار  وا  تفاتش  مالّسلا  هیلع  سابع  نیلاب  هب  بقاث  باهش  دننام  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما 
دنا هدروخ ریت  شیاهمشچ  هدش و  ادج  ندب  زا  شیاهتسد 

؛  هسفن تضاف  یّتح  یکبی  هسأر  دنع  سلج  ًاینحنم و  هیلع  فقوف  »

درک و هیرگ  دنلب  يادص  اب  «. دیسر تداهش  هب  سابع  ات  درک  هیرگ  تسشن و  وا  نیلاب  رد  سپـس  تسیرگن و  سابع  هب  هدیمخ  رمک  اب 
: دومرف

5783 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1952 

http://www.ghaemiyeh.com


؛  يّودع یب  تّمش  یتلیح و  ّتلق  يرهظ و  رسکنا  نآلا  »

.دنک یم تتامش  دش و  هریچ  نم  رب  نمشد  دیشاپ و  مه  زا  ما  هراچ ریبدت و  ي  هتشر تسکش و  متشپ   نونکا 

لضفلابا ادج  نتزا  هدش  شتسد  لضفلابا               البرک  تشد  ياقس 

البرک تیصخش  نیمود  سابع 

البرک تیصخش  نیمود  سابع 

هثداـح رد  راذـگ  ریثاـت  گرزب و  تیـصخش  نـیمود  مالـسلا )  هـیلع   ) مشاـه ینب  رمق  مالـسلا ،)  هـیلع   ) نیـسحلا هللا  دـبع  اـبا  زا  دـعب 
زا دعب  اروشاع  هثداح  رد  هک  دـنا  لئاق  املع  نیخروم و  زا  يرایـسب  تسا ، سابع  مان  نیـسح  زا  دـعب  مان  نیرتانـشآ  تسا ، ناییالبرک 
نب یلع  شراوگرزب  ردپ  بقانم  لئاضف و  ثراو  مشاه  ینب  رمق  میرادـن ، مشاه  یب  رمق  ماقم  زا  رتالاب  یماقم  ادهـشلا  دیـس  ترـضح 
چیه اذـل  تسا ، تراهط  تمـصع و  نادـناخ  زاتمم  درگاش  دـشاب و  یم  یحو  بتکم  هتفای  شرورپ  تسا و  مالـسلا )  هیلع   ) بلاطیبا

رد اذل  دنک ، ریسفت  يراکرادف  يزابناج و  رظن  زا  ار  البرک  دیشر  رادرس  نیا  یتیصخش  داعبا  دناوت  یمن  يرکفتم  هدنسیون  هدنیوگ و 
ماقم تسا ، ناوتان  نآ  شرامـش  زا  نایب  ناـبز و  هک  تسا  يزاـتمم  لـئاضف  ياراد  مشاـه  ینب  رمق  دـیحوت ، هار  نارگ  راـثیا  همه  نیب 

.دنروخ یم  هطبغ  ماقم  نآ  رب  نارگراثیا  نادیهش و  همه  هک  دراد  یعیفر 

لئامش رد  فورعم  تورم  يدرم و  رد  لئاذر                 زا  دعبتسم  شتاذ  هکنآ  سابع 

مشاه لآ  هام  هب  بقلم  دش  هنوگنیز  لئامش                 رد  زاتمم  نارقا  دزن  دوب  نوچ 

هام ینعی  دـنتفگ : یم  ءاحطبلا  رمق  ار  ربمایپ  ردـپ  هللا  دـبع  برع ؛ مامت  هام  ینعی  دـنتفگ ؛ یم  برعلا  رمق  ار  فانملا  دـبع  ربماـیپ  دـج 
 ( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  هکنیا  اب  هکم ؛ نیمزرس 

دوب هللا  لوسر  هب  دارفا  نیرت  هیبش  مالسلا )  هیلع   ) هللا دبع  ابا  هداز  اقآ 
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اَنْرَظَن َکِِّیبَن  َیلِإ  اَنْقَتْـشا  اَذِإ  اَّنُک  َِکلوُسَِرب  ًاقِْطنَم  ًاُقلُخ َو  ًاْقلَخ َو  ِساَّنلا  ُهَبْـشَأ  ٌماَلُغ  ْمِْهَیلِإ  زر  هب  ْدَقَف  ِمْوَْقلا  ِءَالُؤَه  یَلَع  ْدَهْـشا  َّمُهَّللا  لاق 
یبا نب  نامیلس  زا  فنخم  یبا  زا  يربط ) داشرا و  جرفلا ، وبا  )275 ص : مومهملا ، سفن  همجرت  رد  موجسلا  عمد  ( – 5)(1) ِهِهْجَو َیلِإ 

تسد رد  يریشمش  دوب  هام  هراپ  شیور  ییوگ  دمآ  نوریب  ام  گنج  هب  يرسپ  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دیمح  زا  دشار 
277 98 ص : راونألاراحب ج : ( – 6)(2) دوب هتخیسگ  یکی  دنب  هک  تشاد  ياپ  رد  نیلعن  رب و  رد  يرازا  نهاریپ و 

دوب هراپ  هام  وا  دنا  هتفگ  مالسلا )  هیلع   ) نسحلا نب  مساق  هرابرد  هکنیا  اب  و  - 1
ملع درم  گرزب  نیا  تسا ، مشاه  ینب  نامـسآ  هام  هک  تسوا  تسا ، سابع  لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  هب  بستنم  اهنت  بقل  نیا  اما  - 2
هیلع  ) قداـص ماـما  دـنروخ ، یم  هطبغ  وا  رب  ملاـع  نیقیدـص  ادهـش و  همه  هک  تسا  هدوب  رادروـخرب  یعیفر  ماـقم  ناـنچنآ  زا  نید  و 
یلاع تاماقم  نانچنآ  زا  سابع  هک  دـناسر  یم  نینچنیا  ترایز  نآ  رد  هداد  میلعت  یلامث  هزمح  یبا  هب  هک  یتراـیز  نآ  رد  مالـسلا ) 
مـشاه ینب  رمق  تیـصخش  تخانـش  هتبلا  تسا و  هدـماین  لئان  ماقم  نآ  هب  یـسک  مزعلاولوا  ناربمایپ  زج  هب  هک  تسا  رادوخرب  يونعم 

لوُضُفلا و ُوب  دش  وت  حرـش  ردنا  لقع  لوقع             كرد  زا  تشذگب  وت  ردق  يولوم : لوق  هب  تسام  مهف  كرد و  زا  رتالاب  رایـسب 
 « َنیِّیِّلِع ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو  هدمآ «  مالسلا )  هیلع   ) مشاه ینب  رمق  لئاضفلاوبا  همان  ترایز  رد  دیوگ : یم  نآ  زا  لبق 
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هتـشر هک  تساذل  دنک ، نایب  ینامـسآ  تیـصخش  کی  دـیاب  ار  مشاه  ینب  رمق  یتیـصخش  ياه  یگژیو  اه و  تلـصخ  نیرت  هتـسجرب 
نایب رد  مالسلا )  هیلع   ) قداص رفعج  ترضح  قطان  قح  هب  ماما  مهد ، یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  نیب » نامسآ   » مشچ هب  ار  ثحب 

.درامش یم  رب  يرایسب  ییاه  یگژیو  وا  يارب  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  سابع  شراوگرزب  يومع  تالامک  لئاضف و 

قیمع شنیب   

 ( مالـسلا هیلع  یلع (  نب  سابع  نامراوگرزب  يومع  رب  ادخ  تمحر  سابعلا  انمع  هّللا  محر  : » دیامرف یم  مالـسلا )  هیلع  قداص (  ماما 
بلـص هریـصبلا ، ذفان  دیامرف « : یم  ترـضح  نآ  تسا  سابع » ترـضح   » تریـصب هدـمآ ، تیاور  نیا  رد  هک  ییاه  یگژیو  زا  یکی 

(1) ادیهش »  یضم  انسح و  ءالب  یلبأ  مالسلا و  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  عم  دهاج  نامیإلا 

ياراد دـیاب  ناملـسم  ناسنا  کی  دوب ، تریـصب  لـها  وا  هک  دراذـگ  یم  مالـسلا )  هیلع  ساـبع (  تریـصب  تلـصخ  يور  تسد  ماـما 
ار اه  شنیب  تریصب و  نیرت  قیمع  ینعی  دوب  هریصبلا » ذفان   » مشاه ینب  رمق  ترضح  دشاب ، رایشوه  نانمشد  ربارب  رد  دشاب و  تریصب 

رصع رد  هک  یتقو  دوب ، هتفرگ  (ع ) تیب لها  نادناخ  نانمشد  هیما و  ینب  لباقم  يا  هنادرم  عضوم  دوب و  سانـش  نمـشد  تسا ؛ هتـشاد 
وت همان  ناما  وت و  رب  گرم  دومرف ، دیتسه  ناما  رد  تفگ  دروآ  همان  ناما  وا  يارب  رمش  اعوسات 

ناک : مالـسلا هیلع  قداصلا  لاق  لاق : هنأ  رمع  نب  لضفملا  نع  يراـخبلا  رـصن  وبأ  خیـشلا  يور   302 ص : موـمهملا ، سفن  ( – 7 - ) 1
يور ادیهش و  یضم  انسح و  ءالب  یلبأ  مالسلا و  هیلع  هّللا  دبع  یبأ  عم  دهاج  نامیإلا  بلـص  هریـصبلا  ذفان  مالـسلا  هیلع  سابعلا  انمع 

تعطق یتح  هسفنب  هاخأ  يدف  یلبأ و  رثآ و  دـقلف  سابعلا  هّللا  محر  لاق : مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع  ثیدـح  یف  قودـصلا 
نأ و  مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  رفعجل  لعج  امک  هنجلا  یف  هکئالملا  عم  امه  هب  ریطی  نیحاـنج  اـمه  هب  لـج  زع و  هّللا  هلدـبأف  هادـی 

 ( 68 قودصلل : لاصخلا   ) همایقلا موی  ءادهشلا  عیمج  اهب  هطبغی  هلزنم  یلاعت  كرابت و  هّللا  دنع  سابعلل 
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هب نامثع  هّللا و  دبع  رفعج و  سابعلا و  هیلإ  جرخف  انتخأ ؟ ون  هب  نیأ  لاقف : مالسلا  هیلع  نیسحلا  باحصأ  یلع  فقو  یتح  رمش  ءاج  و 
أ کنامأ ، نعل  هّللا و  کنعل  هیتفلا : هل  تلاقف  .نونمآ  یتخأ  ینب  ای  متنأ  لاـقف : .دـیرت  اـم  اولاـقف : مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ون 

.هل نامأ  هّللا ال  لوسر  نبا  اننمؤت و 

اندیـس اناخأ و  كرتن  نأ  انرمأت  أ  هّللا ، ودـع  ای  کنامأ  نم  هب  انتئج  ام  سئب  كادـی و  تبت  مالـسلا : هیلع  ساـبعلا  هاداـنف  هیاور : یف  و 
ءانعللا دالوأ  ءانعللا و  هعاط  یف  لخدن  مالسلا و  امهیلع  همطاف  نب  نیسحلا 

ادخ هار  رد  هزرابم  داهج و   

ریغ هب  دوب و  رواب  ادخ  یعقاو  يانعم  هب  تشاد ، دیدش  نامیا  نامراوگرزب  يومع  دـنیامرف : یم  مالـسلا )  هیلع  قداص (  ماما  همادا  رد 
هک تشاد  رواب  دوب  هدرک  رپ  نامیا  ار  شدوجو  رـسارس  دوب ، هدرک  ذوفن  وا  ناج  قمع  رد  يوق  خـسار و  نامیا  تشادـن ، هجوت  ادـخ 

هیلع هّللا  دـبع  یبأ  عم  دـهاج  ، » تسا مدـق  تباث  شنیتسار  تاداقتعا  هار  رد  اذـل  تسوا ، نید  نامیا و  ناسنا  کی  تلیـضف  نیرتـالاب 
هدهع زا  ام  دنک و  نایب  دیاب  ینامسآ  نابز  کی  ار  ینامسآ  تیصخش  کی  لئاضف  حرش  ادیهش »  یضم  انـسح و  ءالب  یلبأ  مالـسلا و 

.مییآ یمن  رب  نآ 
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(ع) سابع ترضح  یجئاوحلا  باب  ّرس 

هکنیا نایب  رد  دمآ  نوریب  زارف  رس  درک و  یناشف  ناج  راثیا و  دش و  تخس  نومزآ  هب  التبم  (ع ،) یلع نب  سابع  انسح »  ءالب  یلبأ  و  » 
هدرک رکذ  یفلتخم  للع  دریگ ، یم  تجاح  دوش و  یم  لسوتم  وا  هب  يدـنمدرد  راتفرگ و  ره  تسا و  هللا  یلا  حـئاوحلا » باب   » وا ارچ 

شقرف هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  اـی  داد  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـیآ  تسا  هللا  یلا  جـئاوحلا  باـب  وا  ارچ  هک  دـنا 
… ای تسا  هتشادرب  فاکش 

« ینیب هدیرب  اهرس   ، ام ربلد  يوک  رد  تسا  لهس  هدیرب  تسد  فسوی ،  يور  نسح  زا  »

دندرک تداشر  ردقنآ  دندوب و  رفن  رازه  یـس  ربارب  رد  رفن   72 دندرک ، یگداتسیا  هنادرم  ًاعقاو  هللا  دبع  ابا  باحـصا  اروشاع  زور  رد 
.دیشک لوط  اروشاع  رصع  ات  گنج  نیا  هک 

مدـق تباث  دوبن ، لوحت  رییغت و  لباق  یقالخا  ياه  تمارک  نآ  تسین ، ریذـپ  ریخـست  هک  حور  اما  درک ، هراپ  هراپ  ار  اه  ندـب  اـه  هزین 
.دنتفر ناناج  يوک  هب  دندنام و 

دبع  » وا باقلا  زا  یکی  دراد  یناوارف  باقلا  ترـضح  نآ  دـمآ ؛ نوریب  نآ  زا  دنلبرـس  دـش و  تخـس  نومزآ  راتفرگ  سابع  ترـضح 
تسا حلاص »

(1) هلوُسَِرل »  ِهَِّلل َو  ُعیِطُْملا  ِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  » 

.تسالبرک رادمچرپ  وا  تسا  ءاوللا » بحاص   » وا باقلا  زا  و  تساقس »  » وا باقلا  زا  یکی 

.تسا جئاوح  بابرا  تاجاح  هلبق  وا  ارچ  هک  دنا  هدرک  رکذ  یهوجو  ناگرزب  تسا ، حئاوجلا  باب  وا  رگید  بقل 

عطق ار  وا  ياپ  ای  تسد  نوچ  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدیسر  یجئاوحلا  باب  ماقم  هب  وا  هکنیا  تفگ : یم  یعقرب  ياقآ  موحرم 
نیا البرک  يادهـش  زا  کیچیه  داد  سپ  وا  هک  یناحتما  تسا  يرگید  رما  نآ  تلع  هکلب  دندرک ، ناراب  ریت  ار  شمـشچ  ای  دـندرک و 

.دندادن سپ  ار  ناحتما 
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بآ زور  هس  هک  ییا  هنـشت  ناـسنا  دـندید ، ار  تارف  ياـه  جوم  دـندش و  تارف  هعیرـش  دراو  دـندوب و  هنـشت  (ع ) لـضفلاوبا ترـضح 
هب ار  بآ  فک  نیا  دوبن و  ردارب  یگنـشت  داـی  تشادرب و  ار  تارف  بآزا  یفک  تسا ، هدرک  بآ  زا  رپ  ار  شکـشم  تسا و  هدروـخن 

دوب اجنیا  دش  وا  هنشت  ياه  بل  سامم  دروآ و  اه  بل  کیدزن  ار  بآ  هک  نیمه  درادن ، رطاخ  هب  ار  ردارب  یگنـشت  زونه  دروآ و  الاب 
.دناوخ ار  زجر  نیا  درک و  ردارب  یگنشت  دای   (1) نیسحلا » هیخا  شطع  رکذتف   » هک

لاعف اذه  ام  هّللا  ات  نیعملا ؟! دراب  نیبرـشتو  نونملا  دراو  نیـسحلا  اذه  ینوکت  نأ  ِتنُک  هدعبو ال  ینوه  نیـسحلا  ِدـعب  ْنِم  ُیـسفن  ای  »
(2) ینید »

.دسرب نامسآ  هب  ناش  یگنشت  دایرف  هللا  دبع  یبا  لافطا  یشاب و  باریس  وت  تفگ  دوخ  سفن  هب  باطخ 

.دنشاب هنشت  ادخ  تجح  لافطا  یلو  مورب ، نوریب  هعیرش  زا  باریس  بل  اب  نم  هک  تسین  نید  راتفر  نیا  ادخ  هب  هک  درک  دای  مسق  دعب 

.دراد يرغن  راعشا  دیزیرب  اه  کشا  باتک  رد  ناسح »  » هب فورعم  نایچیاچ  هللا  بیبح  دیس  بانج 

مریصقت ات  ود  قاشع  هبعک  نیا  رد  دش  مارحا                        ردنا  نم  تسا و  قشع  هبعک  البرک 

مریوصت ناور  بآ  نآ  زا  درک  نم  مشچ  دشن                      وت  بیصن  هک  یبآ  هب  دروخ  نم  تسد 
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مریصقت نم و  جح  دتفا  لوبق  ات  ینابرق                           مهد  تسد  نیا  هدید و  نیا  دیاب 

مارح مرُحم  رب  نیا  مدروآ ؟ اـه  بل  کـیدزن  اـت  مدرک و  بآ  ریز  تسد  ارچ  مشخب ، یمن  مدوـخ  رب  مه  ار  نیا  نم  تـفگ ، دوـخ  اـب 
یلع نب  سابع  ایوگ  تسا  هنییآ  هب  هاگن  مارحا ، تامرحم  زا  یکی  دـشاب ، یم  مارحا  لـحم  ـالبرک  متـسه و  مرحم  نم  هک  ارچ  تسا ،
دیاب البرک ، رد  مارحا  تامرحم  نیا  مرج  هب  يدـید ! ار  تدوخ  يدرک و  هاکن  بآ  رب  ارچ  سابع  يا  دـیوگ ؛ یم  شـسفن  هب  باـطخ 

.دشاب تلمع  ود  نیا  هیدف  ات  ینک ، ینابرق  ار  دوخ  تسد  مشچ و  نیا 

ربخ یـسک  دروخ  یم  بآ  هعیرـش ؛ زا  ساـبع  رگا  دـید و  یمن  ار  ساـبع  یـسک  ادـخ  رادـیب  مشچ  زا  ریغ  تفگ : یم  یعقرب  موحرم 
ینب رمق  ثداوح  ناروک  رد  درک و  تاواسم  ردارب  اب  تخیر و  بآ  يور  ار  بآ  صولخ  تیاهن  اب  ادخ ، ياضر  يارب  نکل  تشادن ،

.تفر ایند  زا  دیهش  دمآ و  نوریب  دنلبرس  داد و  یتخس  ياه  نومزآ  مشاه 

يرادم تیالو   

: تسا يرادم  تیالو  مشاه  ینب  رمق  تیصخش  ياهروحم  نیرت  صخاش  زا 

يادهـش ياه  نامرآ  رادومن  دنا  هدـناوخ  البرک  يادهـش  هک  ییاهزجر  نیا  میبای ، یم  رد  زین  وا  ياهزجر  راعـشا و  زا  ار  بلاطم  نیا 
لـصا هزادنا  هب  یلـصا  چیه  دـشاب ؟  یم  یـسک  هچ  ربهر  ماما و  تسا ، يربهر  تماما و  رـس  رب  اروشاع  زور  رد  گنج  تسا ، البرک 

ار مالـسا  دوخ ، نوخ  اب  ادهـشلا  دیـس  تسا و  هدوب  ون  تیلهاج  مالـسا و  گنج  البرک  گنج  تسین ، مامتها  دروم  مالـسا  رد  تماما 
ای لقعی  تسم ال  دیزی  ایآ  تسا ، (ص ) ربمایپ نیشن  دنسم  یـسک  هچ  هک  تسا  تماما  هرابرد  ثحب  البرک ، ساسا  تسا و  هدرک  همیب 

.تلاسر نادناخ 
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راوس یتقو  وا  تسوا  يریذـپ  تیـالو  يرادـم و  تیـالو  مشاـه  ینب  رمق  یگژیو  نیرت  مهم  تسا ، هدـناوخ  زجر  هس  مساـه  ینب  رمق 
: دناوخ ار  زجر  نیا  دش  بکرم 

الَو اقَّسلِاب  وُدـْعَأ  ُساَّبَْعلا  اَنَأ  ّینإ  اقَو  رهُّْطلا  یفَطْـصُْملا  ِسْفَِنل  یـسْفَن  اِقل  ِتِیلاصَْملا  یف  يراوا  یَّتَح  اـقُر  ُتْوَْملا  ِذِإ  َتْوَْملا  ُبَهْرا  ـال 
یقَْتلُْملا (1) َمْوَی  َّرَّشلا  ُفاخَأ 

يادـف مناج  دوش  ناهن  كاخ  رد  نادرمریلد  رکیپ  دـننامه  مرکیپ  هک  نآ  ات  تسا  لامک  هیام  گرم  اریز  مرادـن ، یـساره  گرم  زا  » 
.مراد بقل  اّقس  مساّبع و  نم  یفطصم ، كاپ  ناج 

… داب ربمایپ  رسپ  ناج  يادف  نم  ناج  مرادن ، یساره  سرت و  نمشد ، اب  زیتس  زور  زگره  و 

دتفایب و… نیمز  هب  نادرم  ریلد  نایم  رد  مندب  ات  منز  یم  ریشمش  ردقنآ  نم 

مرادن همهاو  سرت و  چیه  گرم  زا  نم 

مود زجر   

دناوخ ار  زجر  نیا  دندرک  عطق  ار  وا  تسار  تسد  هک  ینامز 

ِنیمَألا (2) ِرِهاَّْطلا  ِّیبَّنلا  ِلَْجن  ِنیقَْیلا  ِقِداص  ٍمامإ  ْنَعَو  ینید  ْنَع  ًاَدبأ  یِماحُأ  ّینإ  ینیمَی  اوُُمتْعَطَق  ْنِإ  ِهَّللاَو 

ربمایپ دنزرف  هدیـسر و  نیقی  هب  یتسار  هب  هک  یماما  زا  دوخ و  نید  زا  هتـسویپ  نم  دـینک ، عطق  ار  متـسار  تسد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 
! منک یم  تیامح  تسا  نیما  كاپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

موس زجر   

: دناوخ زجر  نینچ  دندرک  عطق  ار  وا  پچ  تسد  هک  ینامز  و 

ِراَّنلا (3) ِّرَح  ِّبر  ای  ْمِِهلْصأَف  يراِسی  مِِهیْغَِبب  اوُعَطَق  ْدَق  ِراتخُْملا  دِّیَّسلا  یبَّْنلا  َعَم  ِراَّبَْجلا  ِهَمْحَِرب  يرِْشبَأَو  ِراَّفُْکلا  َنِم  یشَْخت  ِسْفَن ال  ای 
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؛ گرزب دزیا  تمحر  هب  سارهم و  نارفاک  زا  سفن  يا 

؛ دندیرب ار  مپچ  تسد  متس  هب  نانیا  داب ، تراشب  مرکا  ربمایپ  اب  ینیشنمه  و 

نکفارد خزود  رابررش  شتآ  هب  ار  ناشیا  اراگدرورپ 

.تسا هدناسر  تیاهن  هب  ار  يردارب  وا  هک  تساذل  تسا  تیالو  تماما و  ثحب  اهزجر ، نیا  همه  ناکیپ  كون 

ُمالَّسلا َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا   » دنناوخ یم  همان  ترایز  نینبلا  ما  دنزرف  ربارب  رد  هتـسب  تسد  املع  ناگرزب و  همه  زورما 
(1)  « هلوُسَِرل ِهَِّلل َو  ُعیِطُْملا  ِحلاَّصلا  ُْدبَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع 

 

؟!  یلع نب  سابع  تمصع 

تمـصع ماـقم  ياراد  مشاـه  ینب  رمق  نم  داـقتعا  هب  دـنتفگ : یم  دوب  یگرزب  عجرم  هک  هیلع  هللا  تمحر  یلمآ  مشاـه  ازریم  موـحرم 
مرادن لیلد  اما  تسا  نیرهاط  نیموصعم و  نیبیط و  وزج  تسا و  تمصع  ماقم  ياراد  مشاه  ینب  رمق  هک  دهد  یم  یهاوگ  لد  تسا ،

راهظا مشاه  ینب  رمق  همانترایز  تارقف  زا  دنیوگ ، یم  یناشیا  سابعلا »  » مان هب  دراد  یباتک  تسا ، رادمان  نیخروم  زا  هک  مرقم  موحرم 
ناشیا همان  ترایز  رد  دـندوب ، نیموصعم  هسدـقم  تاوذ  اب  ناش  مه  گنـس و  مهو  دـشاب  تمـصع  ماقم  ياراد  ساـبع  هک  دوش ، یم 

دنتشاد اور  وت  ناشرد  ار  یهلا  تامرحم  مامت  هیما  ینب  ینعی  تلحتسا …  دق  کنا  دهشا  هدمآ :

رب ادـخ  نیرفن  و  مالْـسِْإلا » َهَمْرُح  ْتَکَهَْتنا  َمِراَحَْملا َو  َْکنِم  ْتَّلَحَتْـسا  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َکـْتَمَلَظ َو  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َکـْتَلَتَق َو  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنَعَلَف  » 
(2) دندرک لالح  وت  ناشرد  ار  یهلا  تامرحم  مامت  هک  یمدرم  تما و  نآ 
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نیموصعم هسدقم  تاوذ  نأش  رد  زج  هک  تسا  نیگنس  يردق  هب  تاملک  نیا  دندرک ، هراپ  دندیرد و  ار  مالسا  تمرح  وت  نتشک  اب  و 
هک ینامز  دراد ، ییالاب  ماقم  سابع  يردـق  هب  تسین و  هیجوت  لمح و  لباق  دـنراد  هزنم  كاپ و  حاورا  هیلاـع و  سوفن  هک  یناـسک  و 

.مشاه ینب  رمق  هدش  ملق  ياه  تسد  دنیامرف : یم  تسیچ  امش  تعافش  بابسا  دنیوگ  یم  دوش  یم  رشحم  دراو  ارهز  ترضح 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق 

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رینم  رمق  فیرش  نس  دلوت و 

(1) .دمآ ایند  هب  يرجه  لاس 26  نابعش  مراهچ  زوررد  ع )  ) لضفلا وبا  ترضح 

(2) .دمآ ایند  هب  نابعش  مراهچ  بش  رد  رورس  نآ  هک  دنک  یم  لقن  دوخ  نیرصاعم  زا  ماّیالا  روهشلا و  عیاقو  رد  يدنجریب  موحرم 

ترـضح و  هدوب ، لاس  ات 17  نیب 15 ترـضح  نآ  نس  نیّفـص  گنجرد  و  دـنا ، هتـشون  لاس  ات 39  لاس  زا 32 ار  ترـضح  نآ  ّنـس 
لاس 35 زا لضفلا  وبا  ترـضح  یفالتخا - كدنا  اب  باسح - نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، هدوب  رتگرزب  وا  زا  لاس  تسیب  دودح  (ع ) بنیز

تداهــش ماـگنه  نـیارب ، اـنب  .تـسا  هدوـبن  يرجه  لاــسزا 22 رتدوز  مـه  شرداــم  جاودزا  و  هتــشادن ، رتــشیب  لاــس  38 زا ورتـمک 
سلاجم رد  یلماع  نسحم  دیس  ( 3  ) .دنک یم - دییات  ار  ام  قیقحت  مه  رابخا  دشاب و  یم  هلاس  البرکرد 38 هلاس و  شراوگرزبردپ 18

ةزاجا وا  هب  شردپ  نکل  هتـشادروضح ، فرـش  اهگنج  زا  یـضعبرد  دـمآ و  ایند  هب  يرجه  لاسرد 26 بانج  نآ  دـسیون : یم  هّینـسلا 
(4) .دوب هتشذگ  شکرابم  ّنس  زا  لاس  تداهش 34 ماگنه  وداد  یمن  مزر 

تروص نیارد  تسا ، هدوـب  لاـس  تداهـش 35 نامزرد  (ع ) لـضفلا وبا  ّنس  هکدراد  تلـالد  تاـیاور  رثکا  دـیوگ : يدـنجریب  موحرم 
(5  ) .دوب دهاوخ  يرجه  لاسرد 25 شّدلوت 
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.هعیشلا سینازا  لقن  هب  136 مّرقم /  ساّبعلا ،  - 1

53 هدازدامع /  مشاه ،  ینبرمق  یناگدنز  - 2

49 مشاه /  ینبرمق  یناگدنز  - 3

1/187 ءاجیهلا : ناسرف  - 4

376/ رمحا تیربک  . 5

: هینک باقلا و  مان و 

.تسا ترضح  نآ  روهشم  مان  ساّبع 

نوچ تسا ، هدنرد  ریـش  هشیب و  ریـش  يانعم  هب  ساّبع  .دنتفگ  یم  هغلابم  هغیـص  هب  ساّبع  ار  وا  تلوص  تعاجـش و  تّدـش  تهج  هب   
.دنتفگ یم  ساّبع  ار  وا  درک  یم  هلمح  كانبضغ  ریش  دننام  دربن  ياهنادیمرد  و  دوب ، عاجش  رایسب  بانجنآ 

.تسا هتشاد  يونعم  يروص و  تالامک  ياراد  لضف  مان  هب  يرسپ  وا  هک  دنیوگ  تهج  نیا  هب  لضفلا  وبا  - 2

رایـسب یعـس  بآ  کشم  ظفحرد  البرک  رد  رورـس  نآ  هک  دـندیمان  هبرقلاوبا  ار  يو  تهج  نیا  هب  کشم ، مزـالم  ینعی  هبرقلاوبا  - 3
(1  ) .دینادرگ نآ  يادف  ار  ناج  و  ظفاح ،  ار  دوخ  ياهتسد  هک  يّدح  ات  دناسرب ، ناگنشت  هب  بآ  هک  دمن 

هکنیا يارب  و  دیـشخرد ، یم  هام  نوچ  شتروص  کیرات  بشرد  و  دوب ، ابیز  ناشخرد  ِهام  دـننام  شتروص  نوچ  مشاـه  ینب  رمق  - 4
(2  ) .دوب ناشن  تشگنا  هام  دننام  وا  یناسفن  ینامسج و  لئاضف 

هتفای ترهـش  جـئاوحلا  باب  هب  ینـسو  هعیـش  نیب  راوگرزب ، نآزا  تاجاح  ندروآرب  تامارک و  زورب  ترثک  رثارب  جـئاوحلا  باـب  - 5
(3  ) .تسا

بحاص سرد  هب  مه  اب  هک  یلیلج - خیش  زا  ینارهت  یلیلخ  نیـسح  ازریم  موحرم  شداتـسا  زا  ینایتشآ  یـضترم  خیـش  راوگرزب  ملاع 
: دنک یم  لقن  دنتفر - یم  رهاوج 

هیولع شردام  ،و  دوب ناوج  نیمه  هب  رـصحنم  وا  دالوا  تشاد و  رظنم  شوخ  یناوج  دوب ، هَّبک  لآ  هداوناـخ  سیئر  هک  راّـجت  زا  یکی 
.دوب
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شردـپ دـندنب ، یم  ار  وا  ياپ  مشچ و  دـیدرگ ، گرم  هب  فرـشم  دـش و  تخـس  وا  لاحو  دـیدرگ  التبم  هبـصح  ضرم  هب  ناوج  نیا 
، دنامب مرحرد  بش  دنک  یم - اضاقت  راد  دـیلک  زا  دور و  یم  ع )  ) لضفلا وبا  مرح  هب  وا  ردام  دـنز و  یم  هنیـسورس  هب  هدـیود  نوریب 

.دنک یم  لوبق  راد  دیلک  تسا  ندرم  لاحرد  مرسپ  دیوگ : یم  هدرک و  یفّرعم  ار  دوخ  نز  نآ  هک  دعب  دریذپ  یمن  ادتبا 

مدـید باوخرد  .متخانـش  یمن  مه  ار  رجات  نآ  و  متـشادن ،  ربخ  نایرج  زا  مدـش و  البرک  دراو  نم  بش  نآرد  دـیوگ : یم  ملاع  نآ 
و دوب ، رپ  هکئـالم  زا  نیمزو  اـضف  كراـبم  رـس  يـالاب  .موش  یم  فّرـشم  ع )  ) ءدهّـشلا دّیـس  مرح  هب  رهاـظم  نب  بیبـح  ربـق  فرطزا 
: درک ضرع  هدرک ، مالس  دمآ  یکلم  انثا  نآرد  .دندوب  هتسشن  یتخترب  ع )  ) یلع ترضح  و  (ص ) لوسر ترضح  رـس  الاب  دجـسمرد 
وا دیهاوخب  دنوادخ  زا  دـهاوخ ، یم  شدـنزرف  يافـش  هَّبُک  لآ  یجاح  رـسمه  هیولع  هللا ، لوسر  ای  دـنیوگ : یم  لضفلا  وبا  ترـضح 
يا هظحلزا  دعب  .دریمب  ناوج  نیا  هدش  رّدـقم  دومرف : يا  هظحلزا  دـعب  هتـشادرب و  اعد  هب  تسد  ص )  ) لوسر ترـضح  .دـهد  افـشار 
نیا ندرم  دندومرف : نآ  زا  سپو  هتشادرب  اعد  هب  تسد  لوسر  ترضح  هرابود  دروآ ، مایپ  نامه  دناسر و  مالسو  دمآ  يرگید  کلم 
داتفا اغوغ  روش و  اهنآرد  و  دندمآ ، تکرحب  مرحرد  رـضاح  هکئالم  مدـید  هاگان  دـیوگ : خیـش  .تشگرب  کلم  .تسا  رّدـقم  ناوج 

ادخ لوسر  تمدخ  و  دندروآ ، فیرشت  تداهش  تقو  تلاح  نامه  اب  ناشدوخ  (ع ) لضفلا وبا  ترضح  مدید  تسا ؟ ربخ  هچ  متفگ :
نیا دینک : ضرع  ادـخ  هب  امـش  دـهاوخ ، یم  نم  زا  ار  شدـنزرف  يافـش  هدرک و  لّسوت  نم  هب  هّیولع  دـنتفگ : دـندرک و  مالـس  (ص )

، دینـش ار  نخـس  نیا  (ص ) ادخ لوسر  نوچ  .دنرادرب  نمزا  ار  بقل  نیا  و  دـنناوخن ، جـئاوحلا  باب  ارم  رگید  ای  دـنهد  افـش  ار  ناوج 
یهارمه نم  اب  اعدرد  مه  وت  یلع ، ای  دـندومرف : هدومن و  ع )  ) یلع ترـضح  هب  ور  و  دـش ، کـشا  زا  رپ  ترـضح  نآ  كراـبم  مشچ 
راوگرزب نآ  هب  ار  دـنوادخ  مالـس  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  ودـش  لزان  نامـسآ  زا  یکلم  هک  دـندرک  اـعد  راوگرزب  ودره  .نک 

زا نوچ  مدـش ، رادـیب  باوخ  زا  دـیوگ : خیـش  .میداد  افـش  ار  ناوج  میریگ و  یمن  ساّبع  زا  ار  جـئاوحلا  باب  بقل  تفگ : دـناسر و 
.مدرک ادیپ  ار  هناخ  ندیـسرپ  زا  دعب  مدش و  هناور  دوب ، هدـنام  حبـص  هب  تعاس  کی  زونه  .مدرک  بجعت  رایـسب  متـشادن ، ربخ  هیـضق 
یجاح هب  .دـندوب  هتـشاذگ  اهنت  قاتا  رد  ار  ناوج  دـنز و  یم  تروصورـسرب  دور و  یم  هار  مدـید  ار  ناوج  ردـپ  مدـش  هناـخ  لـخاد 

دوخ تروص  ندرک  زاب  لوغـشم  هتـسشن و  ناوج  میدـید  .درب  ناوج  قاـتا  هب  ارم  درک  بجعت  هتفاـی ، افـش  تناوج  شاـب  مارآ  متفگ :
.تسا
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.ما هنسرگ  تفگ : ناوج  تفرگ ، لغب  رد  ار  واردپ 

(4  ) .متفرگ ار  مناوج  يافش  تفگ : دش و  لخاد  هیولع  سپس 

زا یکی  دوش  یم  مولعم  نیاربانب  .شلوسر  ادخ و  عیطم  حلاص و  ةدنب  نیا  رب  مالـس  هدـمآ :  راوگرزب  نآ  ترایز  رد  حـلاص  دـبع  - 6
.دشاب ادخ  حلاص  هدنب  یمدآ  هک  تسا  نیا  یناسنا  بتارم  نیرتگرزب 

.دندیمان اّقس  ار  وا  تشاد ،  هدهع  هب  ار  ردارب  تیب  لها  تیاقس  راوگرزب  نآ  نوچ  اّقس  - 7

.دنروایب بآ  تارف  زا  ات  داتسرف  باحصا  زا  رفن  هاجنپ  اب  ار  ساّبع  ترضح  متفه  زوررد  ع )  ) نیسح ماما 

.دندیمان اقس  ار  وا  اذل  .روایب  بآ  مناکدوک  يارب  دومرف : هکلب  نک ، دربن  نانمشد  اب  دومرفن : وا  هب  ع )  ) نیسح ماما  اروشاع  زوررد 

ناراـی ناـیمرد  هـشیمه  و  درپـس ، ساـّبع  دوـخ  ردارب  هـب  ار  مـچرپ  اروشاـع  زوررد  (ع ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  نوـچ  رادـمچرپ  - 8
.دننک یم  باختنا  مچرپ  لمح  يارب  ار  دارفا  نیرتعاجش 

یـسک رگا  هک  تسا  نآ  برجم  ياهمتخ  زا  نیـسحلا و  باب  ۀـملک  اب  تسا  قباـطم  هک  دـشاب  یم  دجبا 133  باسح  هب  ساّبع  ددـع 
ِْنیَـسُْحلا َکـیِخَا  ِّقَِحب  یبْرَک  ْفَشِْکا  ع )  ) ِْنیَـسُْحلا ِهْجَو  ْنَع  ِبْرَْکلا  َفِشاـک  اـی  دـییوگب : هبترم  سلجم 133 کـیرد  دراد  یتجاـح 

(5  ) .دروآ رب  ار  شتجاح  دنوادخ 

395 رمحا / تیربک  - 1

54  / مشاه ینب  رمق  یناگدنز  - 2

148 مّرقم /  زا  ساّبعلا  - 3

29  / همقلع رانک  رد   ، 1/302 مشاه :  ینب  رمق  ناشخرد  ةرهچ  ، 3/91 مّدقم : لتقم  - 4

164 ساّبعلا /  - 5

: راوگرزب نآ  لئامش 

نابـسارب نوچ  هکدوب  نانچ  شدیـشر  تماق  و.دـنتفگ  یم  مشاه  ینب  هام  ار  وا  هک  دوبی  ور  ابیز  هفایق و  شوخ  نانچ  ساّبع  ترـضح 
.دیسر یم  نیمز  هب  شکرابم  ياپ  ود  ره  دش  یمراوس  گرزب 
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: دـنیوگ و  هتـشاد ، زارد  ییاهوزاب  دـنلب و  یتماق  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  دـسیون : یم  راونالارهاظم  رد  ناخ  یلق  اـضر  ازریم  موحرم 
لـالج و رهظم  وا  و  دیـسر ، یم  بسا  ندرگ  یلاوح  هب  وا  ياـهوناز  دومن  یم  باـکر  رد  اـپ  و  تسـشن ، یم  يوـق  ياهبـسا  رب  نوـچ 

ترضح دالوا  دمآرس  ع )  ) نیـسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  زا  دعب  تعانم  تعاجـش و  رد  .دوب و  راگدرک  ترـضح  توربج 
(1  ) .تسا هدوب  البرک  مولظم  رادملع  رالاسهپس و  و  ع ،)  ) نینمؤملاریما

422 ینابایخ /  ماّیالا  عیاقو  - 1

مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  بدا 

يالوم رانک  يا  هدـنب  دـننام  و  تسـشن ، یمن  وا  دزن  ع )  ) نیـسح ماما  نذا  نودـب  هاگچیه  هک  تسا  یفاک  نیمه  باـنج  نآ  بدا  رد 
 ، هللا لوسر  نب  ای  هللادبع ،  ابا  ای  دومرف : یم  دز  یم  ادـص  ار  وا  هاگ  ره  و  دومن ، یم  تعاطا  ار  بانج  نآ  یهاون  رماوا و  .دوب و  دوخ 

بسا زا  نینهآ  دومع  تبرض  رثا  رب  هک  تقونآ  اروشاع  زور  رگم  دزن ، ادص  ردارب  ار  نیسح  ماما  هاگچیه  رمع  مامت  رد  و  يدّیس ،  ای 
(1  ) .داتفا یم  نیمز  هب 

.ساّبَع يَِدلَو  دندومرف : باطخ  وا  هب  هک  دید  ار  ع )  ) ارهز همطاف  تعاس  نآ  رد  هک  دوب  نیا  شتهج  دننک : یم  لقن  و 

1/271 نیطبسلا :  یلاعم  - 1

: مالسلا هیلع  مشاه  ینب  رمق  لئاضف 

هب و  دوب ، قالخا  بادآ و  فیارش  تدابع و  تعاطا و  نیقی و  يوقت و  شناد و  لضف و  زا  یعیفر  رایسب  ماقم  ياراد  ساّبع  ترـضح 
ع)  ) یلع ترضح  نارـسپ  مظعا  فرـشا و  (ع ) نینـسح زا  دعب  وا  .تشاد و  رفاو  هقالع  (ع ) يربک بنیز  و  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح 
زا  ) البرک هب  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  رفـسرد  .دننک  نایب  دـنناوتب  ام  لاثما  هک  تسنآزا  رتالاب  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ماقم  .دوب 
وبا راوگرزب  نآ  نوچ  اعوساترصع ، تشاد .  ع )  ) لضفلا وبا  ترـضح  هب  یـصاخ  هجوت  بانجنآ  البرک )  ات  هّکم  زاو  هّکم ،  ات  هنیدم 

هب قودص  موحرم  ( 1  . ) نک تاقالم  اهنآ  اب  وش و  راوس  مردارب - تنابرق ، هب  مناج  ساّبع ، يا  دومرف : داتسرف ، نمـشد  دزن  ار  لضفلا 
ار شنامـشچ  کشا  درک ، یهاـگن  ع )  ) لـضفلاوبا دـنزرف  هللادـیبع  هب  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  دوخ  دانـسا 
هک دوب  هتوم  نآ  زا  دعبو  دش ، دیهـش  نآرد  هزمح  شیومع  هک  دوبن  دحا  زا  رت  تخـس  ص )  ) ادخ لوسر  رب  يزور  دومرف : تفرگ و 
یم ناـمگ  هک  درم  رازه  یـس  دوبن ،  (ع ) نیـسح زور  نوچ  يزور  نکل  دومرف : سپـس  .دـش  دیهـش  بلاـطیبا  نبرفعج  شا  هدازوـمع 

، دومن یم  يروآدای  اهنآ  هب  ار  دنوادخ  وا  و  دنتسج ، یم  بّرقت  ادخ  هب  وا  نتـشک  اب  مادکره  دنتفرگ و  ار  وا  رود  دنتما  نیازا  دندرک 
درک و يزابناج  هک  دنک ، تمحر  ار  ساّبع  دـنوادخ  دومرف : هاگنآ  .دنتـشک  ناودـع  ملظو و  متـس  هب  ار  وا  ات  دـنتفرگ  یمن  دـنپ  یلو 
رد ناگتـشرف  اب  هک  داد  لاـب  ود  وا  هب  ضوع  رد  دـنوادخ  ودـش  عطق  شتـسد  ود  اـت  دومن  ردارب  يادـف  ار  دوخ  داد و  ناـحتما  بوخ 

 . دومن اطع  بلاطیبا  نبرفعج  هب  هکنانچ  دنک ، یم  زاورپ  تشهب 
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(2  ) .دنیامن یم  ار  شماقم  ياّنمت  تمایق  زور  رد  ءادهش  مامت  هکدراد  یماقم  تلزنم و  لاعتم  دنوادخ  دزن  ساّبع  ترضح 

رضحم رد  تشاد ، مکحم  ینامیا  قیمع و  یتریصب  ساّبع  ام  يومع  دندومرف : ع9   ) قداص ترضح  هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّضفم 
دیسر تداهش  هب  ات  دومن  تیافک  وکین  و  درک ، داهج  ع )  ) هللادبع یبا 

(3  ) .تشاد لاس  تداهش 34 ماگنه  يو  تسا ، هفینح  ینب  هلیبق  رد  ساّبع  نوخ  و 

: تفگ وا  دحاو ،) ) کی وگب  دندومرف : ساّبع  شدنزرف  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ترضح  يزور  هک  هدش  لقن  هر ) ) یناث دیهش  هعومجمزا 
ود ما ، هتفگ  کـی  هک  یناـبز  اـب  منک  یم  مرـش  تفگ : درک و  يراددوخ  ساـّبع  ترـضح  نینثا .) ) ود وگب : دـندومرف : هراـبود  .کـی 
وا مشچ  ود  ع )  ) نینمؤملاریما تسا .) دیحوت  فالخ  تیئود  میوگب ، ود  ما  هدـناوخ  یگناگی  هب  ار  ادـخ  هک  ینابز  اب  ینعی  .میوگب ( 

.دیسوب ار 

كاخ لد  هب  دوخ  شرهطا  ردپدننامه  ار  ع )  ) ساّبع ترضح  شیومع  دسج  ع )  ) داجس ماما  هک  دمآ  دهاوخ  ءادهـش  نفد  نایبرد  و 
اهنآ هب  رگید  یـسک  تسین  راوازـس  ع )  ) نیموصعم هسّدـقم  تاوذ  نوـچ  رهطم  دـسج  نآ  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  نیا  و  داـهن . 

ترـضح تیادـه - هک  دوب  يزور  اروشاع  زور  دیـسر : عرـصم  نیا  هب  دوخ  ةدیـصقرد  هر )   ) يرزا اـضر  دّـمحم  جاـح  .دـنزب  تسد 
دندروآ فیرشت  هک  دید  باوخ  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  دنام .  لاح  نیمه  هب  هدرکن  مامت  ار  تیب  درب .  هانپ  لضفلاوبا  هب  ع )  ) نیـسح

تقونا دومرف : ءاشنا  دوخ  ترـضح  ار  مود  عرـصم  و  مدرب ،  هانپ  لضفلاوبا  مردارب  هب  نم  تسا ،  حیحـص  يا  هتفگ  هچنآ  دندومرف : و 
(4  . ) دوب هدرک  ادیپ  یباقن  البرک  هکرعم  رابغ  یگریت  زا  باتفآ  هک  مدرب  هانپ  نم 
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5/416 يربط :  خیرات  - 1

44/298ب35ح4 راحب : ،1/68 لاصخ :  /462م 70 ح 10 ،  قودص یلاما  -2

323 بلاطلا /  هدمع   ، 332 مومهملا /  سفن  - 3

1/122ف6 یمزراوخ :  لتقم  دالوا ح 16 ،  ماکحا  زا  215ب 79  / 15 كردتسم :  - 4

418 ینابایخ /  ماّیالا  عیاقو  - 5

: البرک رادرس  شناد  ملع و 

تمصع نادناخ  تریصب  لضف و  لها  ناگرزب  زا  ع )  ) ساّبع ترضح  هک  دراد  یم  راهظا  رمحا  تیربک  رد  يدنجریب  هللا  هیآ  موحرم 
شراوگرزب ردـپ  راشرـس  مولع  زا  زین  رهاظرد  و  هتفرگ ، تأشن  یهلا  ضیف  عبنم  زا  شملع  هک  دوب  اناد  هدـناوخ  اـن  سرد  وا  دوب ، (ع )

.دوب هدرب  اه  هرهب 

ملاع زومر  رارسا و  هب  هک  داد  یم  شرورپ  نانچ  ار  دوخ  باحـصا  زا  یخرب  ع )  ) نینمؤملا ریما  هکییاج  رد  دسیون : یم  مّرقم  موحرم 
ةراپ مشچ و  رون  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دیشر  راّمت ، مثیم  رهاظم ، نب  بیبح  نوچ  دندش  یم - هاگآ  ایالب  ایانم و  ملع  هلمج  زا  یتسه و 

.دوب رتشیب  اهنآ  زا  يو  دادعتسا  تیلباق و  هکنیا  اب  دراذگ ؟ هرهب  یب  شیوخ  مولع  زا  ار  دوخ  رگج 

هوالعب .دشاب  یم  هدناوخ  سرد  ياناد  ع )  ) داجس ماما  حیرصت  هب  هک  تسا  ع )  ) يربک بنیز  شرهاوخ  ناسب  ع )  ) لضفلاوبا هصالخ 
سک ره  هک  دوب  فیرـش  ثیدح  لماک  قادـصم  تشاد  هک  یمیظع  صالخا  كاپ و  تنیط  سفن و  افـص ي  ساسا  رب  راوگرزب  نآ 

(1  .) ددرگ راج ي  شنابز  رب  شبلق  زا  تمکح  ياه  ههمـشچ  دـهد ، ماجنا  لـجوّزع  دـنوادخ  يارب  صلاـخ  ار  شلاـمعا  زور  لـهچ 
هب هتـساریپ و  یتلیذر  ره  زا  و  هدـنارذگ ، یلاعت  يادـخ  ياـضر  هار  رد  ار  شرمع  لـحارم  لاـمعا و  ماـمت  هک  یـسک  تروص  نیارد 

؟ دشاب ّیندل  شملع  و  هدوب ، یبوبر  فراعمراونا  هب  یلجتم  شفیرش  تاذ  هک  دوش  یم  روصت  نیا  زج  تسا  هدوب  هتسارآ  یتلیـضفره 
نب ساّبع  انامه  دـیامرف : یم - هک  تسا  ع )  ) موصعم راتفگ  نیا  تسا ، هدوب  ینادـجو  ع )  ) مشاـه ینب  رمق  ملع  هکنیا  رب  رگید  لـیلد 

( . دوب هتسارآ  لامک  ملع و  هب  یگراوخ  ریش  ردو   ) تسا هدیکم  ریش  اب  ار  ملع  یکدوک  رد  یلع 
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هب دوخ  هک  ماگنه  نآ  تسا  شردام  طسوت  هدنرپ  هجوج  هیذـغت  ینعمب  ّقز  هک  اریز  تسا  عیدـب  رایـسب  ةراعتـسا  ع )  ) ماما هیبشت  نیا 
تیلباق یگراوخریـش  زا  یتح  یکدوک و  زا  البرک  یقاس  هک  میوش  یم  هّجوتم  هراعتـسا  نیا  زا  ،و  تسین ندروخ  اذـغ  هب  رداق  ییاهنت 

ع)  ) قداص مامازا  لوقنم  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  ترایز  رد  هتکن  دنچ  هب  مّرقم  موحرم  ( 2  ) .تسا هتشاد  ار  فراعم  مولع و  نتفرگ 
: مینک یم  لقن  ار  نآ  هصالخ  ام  ،و  تسا راوگرزب  نآ  يارب  یتلیضف  مادک  ره  هک  دندومن  هراشا 

 : میناوخ یم  ع )  ) لضفلاوبا مرح  لوخد  نذا  رد  - 1

و ناقی ، ّدـص  ءادهـش و  یماـمت  مالـس  و  شا ، هتـسیاش  ناگدـنب  و  لـسرم ، ناربماـیپ  مالـسو  شبّرقم ، هکئـالم  مالـس  و  ادـخ ، مـالس 
 . نینمؤملاریما دنزرف  يا  داب  وترب  ناهاگماش ، ناهاگحبص و  رد  ّبیط  كاپ و  ییاهمالس 

 ، شا هکئالم  مالس  و  ادخ ، مالـس  دنیامرف : یم  ع )  ) نیـسحلا هللادبع  ابا  نامولظم  رورـس  ترایز  رد  ع )  ) قداص ماما  رگید : فرط  زا 
.بّرقم هکئالم  مالس  وتربو  رهطم ، كاپ و  ییاهمالس  و  داب ، وترب  ناهاگماش ، ناهاگحبص و  رد 

ع)  ) ءادهـشلا دیـس  ماـقم  هیبـش  ع )  ) مشاـه ینب  رمق  تلزنم  هک  دوش  یم  نشور  اـم  يارب  دراد ، مهب  تراـیز  ود  نیا  هکییاهتهابـش  زا 
ُتارِهاّطلا ُتایِکاّزلَا  ُتابِّیَّطلا و  ُتایِکاّزلَا  ترابع : و  ماش ،  حبص و  ره  رد  بّرقم  هکئالم  مالس  دنوادخ و  مالـس  ودره ، رد  هک  تسا ،

.تسا هدمآ 

هک ناربماـیپ (  مالـس  و  دـنوادخ ، بّرقم  هکئـالم  مالـس  و  تسوا )  یندـشن  ماـمت  تیاـنع  ناـیاپ و  یب  تمحر  هک  یهلا (  مالـس  - 2
نیقیّدص ءادهش و  مالسو  دنتسه )  دنوادخ  یحوو  یلاعت  ّقح  تیاضر  وریپ  راتفر  لاعفا و  یمامترد 
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.تسا هدش  هداد  راوگرزب  نآ  هب  رّهطم ،  كاپ و  ییاهمالس  و  دنئایصوا )  ءایبنا و  نیتسار  وریپ  هک  ) 

هیلع نیسح  ماما  لسرم (  ربمایپ  نیشناج  هب  تبسن  وت  هک  مهد  یم  تداهـش  تسا : هدمآ  البرک  رادرـس  لوخد  نذا  زا  یـشخب  رد  - 3
ماقم اجنیا  رد  يدرک .  یهاوخریخ  يدـیزرو و  اـفو  دوخ  دـهع  هب  يدومن ، قیدـصت  ار  شترـضح  يدوب ، میلـست  ماـقم  رد  مالـسلا ) 

ترـضح نآ  ارب ي  تسا ) رتالاب  لکوت  اضر و  ۀـبترم  زا  و  تسا (  بوبحم  يوک  نایهار  نیکلاس و  تاـماقم  نیرتعیفر  زا  هک  میلـست 
 . تسا هدرمشرب 

هک ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  هک :  هدومرف  بطاخم  باطخ  نیا  هب  ار  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  اهنت  ءادهـش  ۀمه  نایم  رد  ع )  ) ماما - 4
دنچره دنا  هتف  این  تسد  تلیضف  زا  نازیم  نیا  هب  ءادهـش  رئاس  دوش  یم  مولعم  درمـش .  کچوک  ار  وت  تمرح  تخانـشن و  ار  وت  ّقح 

.تسا تباث  ازسب  یّقح  ار  مادکره 

 . تخاس دنلب  یلعا  ألم  رد  ار  وت  دای  دنوادخ  ترایز : زا  هرقف  نیا  اب  - 5

و تسالاو ، دنلب و  یماقم  نایسدق  یندوتس  ان  سلجم  نآ  رد  وا  دای  هک  دنک  یم  نایب  شترـضح  يارب  عینم  یماقم  میظع و  يا  هجرد 
.دبلط یم  رتشیب  ّتقد  تسالبرک و  رادرس  ۀیلاع  تاماقم  رگنایب  هک  ترایز  رگید  ياهزارف 

: دنیامرف یم  رگید  ترایز  رد  ع )  ) لضفلاوبا هب  باطخ  ع )  ) قداص ماما  - 6

زا ار  مالـسا  تمرح  تنتـشک ،  اب  و  دندرمـش ، لالح  وت  نأشرد  ار  یهلا  مراحم  وت  نوخ  نتخیر  اب  هک  ار  یموق  دـنک  تنعل  دـنوادخ 
 . دندرب نایم 
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یم بجر  ۀمین  ترایزرد  هک  تسین  یهار  نآ  هب  ار  ءادهـش  رگید  هک  دندیـسر  لضف  ۀـبترم  نیرترب  هب  البرک  يادهـش  ۀـمه  هکنیا  اب 
: میناوخ

ریز نید  تمرح  تتداهـش  اب  هک :  ترابع  نیا  نکل  و  تسا .  هدش  كاپ  دـیدش  نفد  نآ  رد  هک  ینیمز  و  دـیتسه ، ّبیط  كاپ و  امش 
(3  ) .تسا هدیسر  البرک  رادرس  ةرابرد  طقف  دش  هداهن  اپ 

2/68ب31ح321 رابخالا : نویع  - 1

169  / مّرقم موحرم  ساّبعلا  - 2

228 البرک /  رادرس  نآ  ۀمجرتو   209 مّرقم /  ساّبعلا  - 3

: ترضح تعافش  ماقم 

تاجن تعافش و  يارب  وگب : ع )  ) همطاف هب  دنیامرف : یم  ع )  ) نینمؤملاریما هب  ص )  ) ادخ لوسر  ترضح  تمایق  زور  رد  هک  هدش  لقن 
يا دـنیامرف : یم  باوـج  رد  وناـب  نآ  و  دـناسر ، یم  ع )  ) همطاـف ترـضح  هـب  ار  ماـیپ  ع )  ) ّیلع دـیراد ؟ هـچ  ربـکا  عزف  نـیارد  تـّما 

(1  . ) تسا یفاک  ساّبع  ترضح  مرسپ  هدیرب  تسد  ود  تعافش  ماقم  رد  ام  يارب  نینمؤملاریما ،

1/276 نیطبسلا :  یلاعم  - 1

: ترضح نادنزرف 

.لضف هللادیبع و  تشاد  رسپ  ود  بانج  نآ  هدمآ : بلاطلا  هدمع  رد 

ترـضح لسن  دوب و  نادنمـشناد  ءاملع و  زا  هللادـیبع  باـنج  و  دوب ، ( 1) ّبلطملادـبع نب  ساّبع  نب  هللادـبع  رتخد  هبابل  ود  نیا  رداـم 
هللادبع هداز  اقآ  ود  نیا  زا  و  نسح ، هللادبع و   : تشاد رـسپ  ود  هللادـیبع  بانج  تشادـن و  دالوا  لضف  نوچ  تسوا ، زا  ع )  ) لضفلاوبا

نب ساـّبع  نب  دـبعم  نب  هللادـبع  رتـخد  وا  رداـم  هـک  دـشاب ، یم  نـسح  شردارب  زا  رورـس  نآ  لـسن  ۀـمادا  اذـل  تشادـن ،  دـنزرف  زین 
.دوب بلطملادبع 
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جّورم رعاش و  دـهاز و  ملاع و  هیلاع و  تاماقم  نابحاص  همه  بانج  نآ  اه )  هریبن   ) دافحا دالوا و  ع )  ) لضفلاوبا ترـضح  تکرب  زا 
(2  ) .دندوب ع )  ) نیرهاط ۀّمئا  رابخا 

(350  / ساّبعلا .دنا (  هدرک  رکذ  ساّبع  نب  هللادیبع  رتخد  ار  هبابل  مّرقم  موحرم  نوچ  یضعب  - 1

380  / رمحا تیربک  261و  خیراوتلا /  بختنم  هب  - 2

( : ع  ) ساّبعلا لضفلاوبا  مشاه  ینب  رمق  تازجعم 

زا هکدـشاب  یم  هعیـش  زا  یـسکرتمکو  ، دراد هناگادـج  باتک  نیودـت  هب  جایتحا  هک  تسا  ناوارف  يردـقب  ساـّبع  ترـضح  تازجعم 
زا هزجعم  دادعت 240  مشاه ج 1  ینب  رمق  ناشخرد  ةرهچ  باتکرد  طقف  دـشاب ، هتـشادن  دای  يا  هزجعم  جـئاوحلا  باب  مشاه  ینبرمق 

.تسا هدش  لقن  راوگرزب  نآ 

: مینک یم  لقن  راوگرزب  نآ  زا  تمارک  دنچ  دشابن  قیاقح  زا  یلاخ  باتک  هکنیا  يارب  نمیت و  كربت و  تهج  هب  ام 

فلیخم مانب  رهـشمرخ  رد  هعجارب  هفئاط  زا  يدرم  هکدنک :  یم  لقن  هّیحالف  لها  زا  نسحم  خیـش  هماّلع  دنزرف  نسح ، خیـش  ملاع  - 1
هّینیسح رهشمرخ  رد  یبعک  لعزخ  خیش  .دوب  دمآ  تفر و  رد  تفرگ  یم  کمک  مدرم  زا  دیشک و  یم  ار  دوخ  شیاهاپرد  یـضرم  هب 

دوخ ۀحون  رد  حادـم  نوچ  هک  دوب  مسر  اهرهـش  نآ  رد  تخاس ، یم  اپرب  يرادازع  سلجم  مّرحم  لوا  ۀـهدرد  نآ  رد  هک  تشاد  يا 
یم تکرش  سلاجم  نیارد  فلیخم  دندز و  یم  هنیـسورس  هب  فلتخم  ياه  هجهل  اب  دنتـساخ و  یم  اپب  لها  دیـسریم  تداهـش  رکذ  هب 

ار ع )  ) لضفلاوبا تبیـصم  هک  مرحم  متفه  زور  رد  .تسـشن  یم  ربنم  ریز  رد  دـنک  عمج  ار  دوخ  ياهاپ  تسناوت  یمن  نوچ  تسج و 
هاـگان لاـح  نآ  رد  .دـنتخادرپ  يرادازع  هب  مدرم  تـخادرپ ، ع )  ) مشاـه ینب  رمق  يراوـگوس  رکذ  هـب  بـیطخ  نوـچ  دـندناوخ ، یم 

رس رب  ارم  ساّبع  هک  فلیخم  منم  تفگ : یم  نینچ  و  دنز ، یم  ور  رس و  رب  هداتـسیا و  شیاهاپ  رب  هک  دندومن  هدهاشم  مه  ار  فلیخم 
يارب دندرک ( یم  هراپ  هراپ  ار  شیاهسابل  و  دندیـسوب ، یم  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  دندید  ار  هزجعم  نیا  مدرم  هک  یتقو  تشاد .  اپ 

( . كّربت
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ریز هکیلاح  رد  نم  دـندز ، یم  رـس  رب  ع )  ) ساّبع يازع  هب  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  تفگ : دندیـسرپ ، ار  ناـیرج  فلیخم  زا  هک  یتقو 
يارب ارچ  فلیخم ، يا  دومرف : نم  هب  هک  مدـید  سلجم  رد  ار  دـیپس  یبـسا  رب  تماـق  دـنلب  وکین و  يدرم  درب  مباوخ  یمک  مدوب  ربـنم 

.مرادن ییاناوت  لاحنیارد  نم ، ياقآ  نیا  متفگ : ینز ؟ یمن  تروص  رس و  رب  ساّبع  يازع 

.مزیخرب مناوت  یمن  میالوم ، متفگ : نزب ، تروص  رس و  رب  زیخرب و  : دومرف

.مزیخرب ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد  مرورس ،  متفگ : زیخرب ، دومرف :

بـسا متفرگ و  ار  بسا  باـکر  نم  سپ  .زیخرب  ریگب و  ارم  بسا  باـکر  دومرف : مزیخرب ؟ هنوگچ  متفگ : مرادـن ،  تسد  نم  دومرف :
(1  ) .ما هتفای  زاب  ار  دوخ  تمالس  هک  مدومن  هدهاشم  و  .دش .  بئاغ  نم  زا  دومن و  جراخ  ربنم  ریز  زا  ارم  تشادرب و  شهج 

-2

هب هک  متشاد  تجاح  ود  هک :  دنک  یم  لقن  دشاب  یم  يراصنا  خیش  هللا  هیآ  موحرم  نادرگاشزا  فجن و  ناگرزب  زا  هک  یقارع  هللا  هیآ  موحرم 
ترضح و  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نینموملاریما ترضح  مرح  رد  ررکم  .متفگ و  یمن  یسک  هب  ار  اهنآ  و  مدوب ، لیام  رایسب  نآ  ندش  هدروآرب 

فجن زا  هصوصخم  ترایز  فاقوا  زا  یکی  رد  .مدید  یمن  تباجا  رثا  یلو  مداد ، یم  رارق  عیفش  ار  ناشیا  مدرک و  یم  تساوخرد  ع )  ) ساّبع
مدید يدایز  تّیعمج  متفر ، ع )  ) ساّبع ترضح  مرح  رد  يزور  .مدیدن  يرثا  مدومن و  تجاح  ضرع  نیفیرـش  نیمرح  رد  زاب  متفر ، البرک  هب 

هک دش  مولعم  مدیسرپ  نآ  ببس  زا  نوچ  .دنراد  نایمرد  ار  یصخش  دندومن و  یم  دمآ  تفر و  نادرم  دندوب و  هدرک  عامتجا  هضور  نآ  رد  هک 
رثا ایمیک  رظن  لومشم  رسپ  نآ  هدروآ و  ع )  ) ساّبع ترضح  مرح  هب  ار  وا  شناکیدزن  تسا و  هدوب  جلف  يدایز  تدم  نابایب  بارعا  زا  يرـسپ 

ضرع مدش و  کیدزن  رهطم  حیرض  هب  دیدرگ  بلقنم  ملاح  مدید  ار  هنحـص  نیا  هک  یتقو  .دوب  هدش  ملاس  و  هتفرگ ، افـش  هدش و  راوگرزب  نآ 
ۀّچب نیا  یلو  دیدومرفن ، انتعا  یلو  مدرک ، ضرع  ناتردارب  ردپ و  امش و  هب  ررکم  متشاد و  لهس  عورشم و  تجاح  ود  نم  لضفلا ، أبا  ای  مدرک :

يرصتخم مالس  .مدمآ  نوریب  مرح  زا  متفگ و  ار  نیا  .مور  یم - ناریا  هب  منام و  یمن  اهرهش  نیا  رد  رگید  نم  نیاربانب  يداد ،  افش  ار  برع 
مدش فجن  دراو  هک  یتقو  .مدش  فرشا  فجن  هناور  و  مدرک ، تعجارم  لزنم  هب  دنک  یم  رهق  هک  یسک  دننام  هداد و  ع )  ) نیسح ماما  مرح  رد 

یم اروت  یضترم  خیش  تفگ :  ، مدرک تاقالم  يراصنا  خیـش  مزالم  رکون و  هللا  تمحر  الم  اب  هک  متفر ، یم  هناخ  يوس  هب  رهطم  نحـص  هار  زا 
البرک زا  میحرلادبع  خیش  نحص  نایم  ورب  دومرف : نم  هب  مناد ، یمن  تفگ : موش .  یم  دراو  الاح  نم  هک  تسناد  یم  هچ  خیـش  متفگ : دهاوخ ،

.روایب نم  دزن  ار  وا  دیآ ، یم 

5804 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1973 

http://www.ghaemiyeh.com


یضترم خیـش  .مدروآ  ار  میحرلادبع  خیـش  درک : ضرع  یتسیک ؟ داد  زاوآ  خیـش  دز ،  رد  رب  هقلح  نوچ  .میتفر  ناشیا  ۀناخ  فرط  هب 
تجاـح اـما  مروآ و  یم  رب  نم  ار  وت  تجاـح  نیا  : دومرف نم  هب  خیـش  تفر  نوچ  ورب .  وـت  دوـمرف : هللا  تمحر  ـالم  هب  دـمآ و  نوریب 

.منک مهارف  مه  ارنآ  تامّدقم  ات  ایب  دمآ ، بوخ  رگا  نک ، هراختسا  ورب  وت ،  رگید 

.دنداد ماجنا  مه  ارنآ  مالعازادعب  دمآ و  بوخ  .مدرک  هراختسا  متفر و  دیوگ :

(2)

رفس هناخ ، دیرخ  تشاد : تجاح  هس  میحرلادبع  خیش  دندومرف : یم  نکل  دندرک ، یم  لقن  تجهب  هللا  هیآ  ترضح  ار  ناتـساد  نیمه 
مه صخش  نالف  و  رخب ، ار  هناخ  نالف  ریگب و  ار  لوپ  نیا  دومرف : ناشیا  دیسر ، هر )  ) يراصنا خیـش  تمدخ  نوچ  جاودزا و  و  جح ، 

.دمآ بوخ  هراختسا  هک  مروآ ، یم  رد  وت  جاودزا  هبدمآ  بوخ  رگا  نک  هراختسا  اقآ  نالف  رتخد  يارب  و  دنتـسرف ، یم  جح  هب  ار  وت 
.دیسر دوخ  تجاح  هب  تروص  نیا  هب  و 

مجنپ تیاکح   262  / البرک رادرس  ، 258  / مّرقم موحرم  زا  ساّبعلا  - 1

549ف5  / یقارع مالسلاراد  . 2

هسدقم هیحان  رد  مالسلا ) هیلع   ) مشاه ینبرمق  زراب  یگژیو   6

هسدقم هیحان  رد  مالسلا ) هیلع   ) مشاه ینبرمق  زراب  یگژیو  6

مهیلع ) موصعم ناماما  نانخس  مالسلا ،) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  یلع  نب  سابع  مشاه  ینبرمق  تیـصخش  تخانـش  يارب  عبنم  نیرتهب 
نتفای یهاگآ  يارب  یـساسا  عجرم  دراد ، ترهـش  هروثأم "  " ياه همان  ترایز  هب  هک  ییاه  همان  ترایز  .تسا  ناشیا  هرابرد  مالـسلا )

.تسا مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  ياه  یگژیو  تازایتما و  زا 

هیلع ) قداص ماما  هک  یماگنه  .دراد  دوجو  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  زا  همان  ترایز  دنچ  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  سابع  ترـضح  يارب 
.دنداد شزومآ  يا  همان  ترایز  یلامث  هزمحوبا  هب  دنتفر ، لضفلاوبا  ترضح  شیوخ  يومع  دقرم  ترایز  هب  مالسلا )
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نادیهش يارب  ار  يا  همان  ترایز  يدادغب ، نامعن  نب  معنملادبع  نب  روصنموبا  هب  باطخ  زین  مالسلا ) هیلع  ) يدهم ترـضح  نامز  ماما 
.تسا روهشم  البرک  نادیهش  ترایز  هژیو  هسدقم  هیحان  ترایز  هب  هک  دنتشون  البرک 

یساوملا نینموملاریما  نب  سابعلا  یلع  مالسلا  تسا : هدمآ  نینچ  مالسلا ) هیلع  ) سابع ترـضح  هرابرد  همان  ترایز  نیا  زا  يزارف  رد 
نب میکح  داقو و  نبدـیزی  هیلتاق  هللا  َنََعل  هادـی ، هعوُطقَملا  هئامب ، هیلا  یعاّسلا  .یقاولا  هل ، يدافلا  ِهسمأ  نِم  ِهِدَِـغل  ذـخ  ' الا ِهِسفَِنب ، هاخأ 

ج101 و  ص64  ج45 ، راونالاراحب ، ص47* سوواط ، نبدیـس  لامعألا  لاـبقا  ص148* دـیفم ، خیـش  رئازلا  حابـصم  ) یئاطلا لیفطلا 
(. ص269

ردارب هار  رد  تفرگرب ، هشوت  شیادرف  يارب  شزورید  زا  داد  شردارب  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هک  نانمومریما  دـنزرف  ساـبع  رب  مـالس 
.دـش عـطق  شیاـه  تسد  دروآ ، بآ  وا  يارب  درک ، شیـالب  رپـس  ار  دوـخ  تظاـفح و  وا  زا  درک ، شیادـف  ار  دوـخ  درک و  يزاـبناج 

.دنک تنعل  ار  یئاط  لیفط  نب  میکح  داقو و  نبدیزی  شنالتاق  دنوادخ 

لضفلاابا ترـضح  تازایتما  یخرب  تسا ، هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  هک  يرگنـشور  شزرا و  اب  مهم و  رایـسب  همان  ترایز  نیا  رد 
( مالـسلا هیلع  ) دمحم لآ  مئاق  رـصع  یلو  ترـضح  زا  بوتکم  يدنـس  ترایز  نیا  نتم  .تسا  هدـش  يروآدای  مالـسلا ) هیلع  ) سابعلا

.تسا مالسلا ) هیلع  ) سابع ترضح  شیوخ  يومع  تیصخش  داعبا  هرابرد 

يزابناج تاساوم و 

يابیز فصو  اب  لضفلاوبا  ترـضح  يودهم ، همان  ترایز  نیا  رد  .تسا  تدعاسم  يراکمه و  يرایمه ، کمک ، يانعم  هب  تاساوم 
يرای شناج  اب  ار  شردارب  هک  یسک  .دنا  هداتسرف  دورد  ناشیارب  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  دنا و  هدش  هدوتس  هسفنب " هاخا  یـساوملا  "

یملق و ینابز ، یلام ، کمک  تاساوم و  زا  رتارف  تسا و  تاساوم  عون  نیرت  شزرااب  نیرتالاب و  ناـج ، اـب  تاـساوم  .درک  کـمک  و 
یمیمص و طابترا  نیا  هتبلا  .تسا  هنومن  ریظن و  یب  مالـسلا ،) هیلع  ) لضفلاابا ترـضح  رد  يرادافو  نامیا و  زا  حطـس  نیا.تسا  یبلق 
هب نانمـشد  اب  وگو  تفگ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) سابع ترـضح  شردارب  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  نامرف  رد  .دوب  لباقتم  هناـفراع 
يا ص92 .) ج2 ، دیفم ، خیـش  داشرا  ! ) یخأ ای  َتنأ  یـسفَِنب  بکِرا  سابع  ای  تسا : هدـمآ  نینچ  اروشاع  زور  ات  تلهم  نتفرگ  روظنم 

! ردارب يا  تیادف  مناج  زیخرب  سابع !
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.دنک یم  راکشآ  ار  مالسلا ) هیلع  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  ریظن  یب  دنلب و  هاگیاج  مالـسلا ،) هیلع  ) موصعم ماما  مالک  نیا  رد  تقد 
.تیادف مناج  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاابا ترضح  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما 

ییارگ ترخآ 

زا دنا ؛ هدروآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نب  سابع  يارب  ار  ِهِسمأ " نم  ِهِدَِغل  ذخ  ' الا  " تفـص همان  ترایز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) يدهم ماما 
ایند نداد  رارق  نوگانوگ و  ياه  ییوجدوس  یناطیـش و  ياـه  هسوسو  ییارگاـیند و  زا  ییاـهر  .تشادرب  هشوت  شیادرف  يارب  زورید 

.تسا هدوب  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  تازایتما  زا  رترب ، يادرف  ترخآ و  نیمات  يارب  شیوخ  ياپ  ریز 

تیالو مالسا و  ییادف 

همه شنامز ، ماما  زا  تعاطا  تیالو و  هار  رد  مالـسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  .تسا  راثیا  جوا  هدـنهد  ناـشن  هل " يداـفلا   " زاـیتما
.درک ادف  دوب ، شیوخ  ناج  رمع و  هک  ار  شا  هیامرس 

يرادساپ تظافح و 

ردارب نابیتشپ  یماح و  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  .تسا  هدنراد  هگن  رادساپ و  نابیتشپ و  هدننک و  تیامح  يانعم  هب  یقاولا " "

.درکن یهاتوک  زگره  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  ینابیتشپ  تیامح و  رد  وا  .دوب  البرک  بالقنا  اروشاع و  مایق  ربهر  شیوخ ،

البرک ياقس 

ناشیا تسا ؛ هدـش  نایب  هسدـقم  هیحاـن  تراـیز  رد  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) لـضفلاابا ترـضح  رگید  یگژیو  ِِهئاـمب " هیلا  یعاّـسلا  "

ماما هب  یناسر  بآ  تیاقس و  يارب  هدنـشوک  رگـشالت و  هدنروآ و  بآ  نیاربانب  دروایب  شیوخ  رـصع  یلو  يارب  بآ  درک  شـشوک 
.دوب مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  و  مالسلا ) هیلع  ) نیسح

ادخ هار  رد  تسد  ود  میدقت 

ات ادخ  هار  رد  يراکادف  .تسا  هدش  فیصوت  ُهادَی " هعوطقملا  ( " مالسلا هیلع  ) يدهم ماما  مالک  رد  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح 
.دراد دوجو  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  همانراک  رد  ناتسد ، عطق 
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رد هنسح  هوسا  ناونع  هب  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  هدش ، رداص  مالسلا ) هیلع  ) نامز ماما  يوس  زا  هک  هسدقم  هیحان  ترایز  رد 
، هلمج شـش  رد  همان  ترایز  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نامز ماما  .تسا  هدش  یفرعم  يرادـساپ  يزابناج و  يراکادـف ، يرادـم ، تیالو 

.دنا هدرک  یفرعم  ار  ناشیا  یهلا  تیصخش  نوگانوگ  داعبا  هدرب و  مان  ار  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  زراب  یگژیو  شش 

(16 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح 

(ع) نیسح ماما  نادناخ  تراسا  زا  ییاه  سرد 

(ع) نیسح ماما  نادناخ  تراسا  زا  ییاه  سرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  »

تسرد تانومیل  مه  شرتومیل  زا  دشاب ، یبوخ  زپشآ  یسک  رگا  .میوگب  هک  مدرک  تشاددای  اجنیا  سرد  تراسا 15  يارجام  زا  نم   
...دناوتب یطیارش  ره  زا  هک  تسا  یسک  بوخ  زپشآ  .تسا  شرت  دیوگب : دزادنا  یمن  رود  .دنک  یم 

بنیز نیا  ردـقچ  هک  ربکا ! هللا  .دوب  يربک  بنیز  راک  نیا  دـنمرنه  .دـنک و  لیدـبت  تصرف  هب  ار  اه  دـیدهت  دـنیوگ : یم  اـه  يزورما 
.دوش یم  هتفرگ  البرک  يارسا  زا  هک  ییاهسرد  هک  تسا  نیا  ام  زورما  ثحب  الاح  .تسا  نامرهق 

.میوگب هصق  کی  .دوب  تخس  یلیخ  نتفرگ  ریسا  هوحن ي 

دینازوسن ار  ریسا  لد  مالسا : ربمایپ  شرافس  - 1

نیا دـش ، هتـشک  هک  درم  .تشاد  یمناـخ  کـی  درم  نیا  .دنتـشک  ار  يدـساف  درم  .دـندش  زوریپ  اـه  ناملـسم  اـه  گـنج  زا  یکی  رد 
یم هک  یسک  نآ  یهتنم  .تسا  ریـسا  مه  مناخ  دش  هتـشک  شدرم  هللا ! لوسر  ای  هک  دندرب  ربمغیپ  دزن  ار  وا  .دنتفرگ  ریـسا  ار  شمناخ 

ای ردارب  ندـب  هک  درب  ار  وا  یهار  کی  زا  .درک  جـک  ار  مناخ  نیا  ریـسم  .دربن  ربمغیپ  دزن  ار  وا  فاص  درواـیب ، ار  مناـخ  نیا  تساوخ 
.میدرک ریـسا  ار  شنز  میتشک و  ار  شدرم  تفگ : ربمغیپ  هب  دـمآ  یتقو  .دـنازوسب  ار  نز  نیا  لد  ینعی  .دـنزب  غیج  دـنیبب  ار  شرهوش 
ینابصع ربمغیپ  .دز  غیج  دید  ار  ندب  مدنادرگ ، ار  شهار  يدرک ؟ هچ  مدرک ، يراک  نیریـش  کی  ًانمـض  .میدرک  ریـسا  ار  مناخ  نیا 

هعطق ندب  هک  دـندروآ  يریـسم  کی  زا  ار  يربک  بنیز  دـینیبب  يدـنازوس ؟ ار  ریـسا  نز  لد  ارچ  اما  مینک  یم  گنج  ام  دومرف : دـش !
هب نآ  ایادخ  .دندنازوس  ار  شدوخ  هون ي  لد  اهنیا  .دـینازوسن و  ار  رفاک  نز  لد  دومرف : ربمغیپ  .دزوسب  دـنیبب و  ار  نیـسح  ماما  هعطق 

.ازفایب دندنازوس ، ار  تیب  لها  هک  یناسک  باذع  رب  ناشباذع ، رب  نآ 
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: تراسا ياهسرد  اما  و 

اروشاع مایق  رد  زامن  هاگیاج  - 2

تنابرق نیسح  ماما  بوخ  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  .متفگ  مه  لبق  هسلج ي  رد  هک  .درکن  رظن  فرص  تابحتسم  زا  یتح  لوا  سرد  - 1
.دش هتفگ  مه  ناذا  ینعی  .تفگ  ناذا  ربکا  یلع  دنیوگ : یم  هن ! .ییوگب  ناذا  دهاوخ  یمن  الاح  رگید  .یتسه  ریت  لباقم  رد  وت  .مورب 

باسح ار  نیا  امـش  .تشذگن  مه  تابحتـسم  زا  .تشذگن  شزامن  زا  نیـسح  ماما  هن  ینعی  تقو ، لوا  تعامج ، .دش  هتفگ  مه  هماقا 
نم دیوگ : یم  رتخد  مناخ ، ًالثم  مه  فرط  نآ  زا  دهد ، یم  ادـخ  يارب  ار  زیچ  همه  هک  تسادـخ  قشاع  ردـقنیا  یـسک  کی   دـینک ،

بـش بشما  کی  .مناوخ  یم  زامن  دـش  كاپ  میاه  كال  هک  ًادـعب  .مناوخ  یمن  زامن  ًـالعف  ـالاح  .مریگب  وضو  مناوت  یمن  مدز  كـال 
دعب .میـسرب  دـصقم  هب  رتدوز  دورب  راذـگب  .دور  یم  سوبوتا  دراد  نآلا  ای  .مناوخ  یم  ار  شیاـضق  دـعب  دـشاب  ـالاح  تسا ، یـسورع 

رضاح هقیقد  هد  ینعی  تسه ، مه  دجـسم  رانک  تسه ، مه  زامن  تقو  .دوش  یمن  هدایپ  سوبوتا  زا  ینعی  .میناوخ  یم  اضق  ار  نامزامن 
.دریگ یم  ماقتنا  مه  ادخ  هتبلا  .دنزب  فرح  ادخ  اب  تسین ،

دور یم  دعب  دیآ ، یمن  تعامج  فص  رد  ینعی  .دریگ  یم  ماقتنا  .تسا  ( 4/ نارمع لآ  « ) ٍماِقْتنا وُذ   » ادخ ياه  مسا  زا  یکی  نآرق  رد 
اعد بجاو ، زاـمن  زا  دـعب  میراد  ثیدـح  دـنک ، اـعد  اـت  ود  هکنیا  ياـج  هب  .دـناوخ  یم  ار  شزاـمن  .دتـسیا  یم  غرم  مـخت  فـص  رد 
یم هک  ییاـهنیا  هک  تسین  روـطنیا  .دتـسیا  یم  زمرق  غارچ  تشپ  .دود   یم  دوـشن  فـلت  شتقو  هکنیا  ياوـه  هب  نیا  .تسا  باجتـسم 

زا میناد  یمن  .دروخ  یم  یلیـس  اجک  زا  هک  دناد  یمن  یهتنم  .دننک  یم  ریگ  رگید  ياجکی  دـنود  یم  اه  یلیخ  .دنـسرب  ایند  هب  دـنود 
.دروخ یم  یلیس  اجک 
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؛ هقف ظفح  - 2

ام .تسا  مارح  ام  رب  هقدص  /ج45/ص114 ) راونالاراحب « ) ماَرَح اَْنیَلَع  َهَقَدَّصلا  َّنِإ  : » دومرف دـنداد ، هقدـص  تیب  لها  هب  یتقو  ربکا ! هللا 
.تسا مارح  تاداس  رب  هقدص  .میتسه  تاداس 

نمشد ربارب  رد  تیعطاق  تبالص و  - 3

هکنیا لیلد  هب  .دوبن  فعـض  هیرگ  اما  .درک  هیرگ  نیـسح  ماما  درک ، هیرگ  يربک  بنیز  .تسا  تردق  اب  هارمه  هیرگ  رگید ، هلأسم ي 
يآ مبیرغ ! هنن  يآ  هک  دوبن  روطنیا  .یتسه  یتسپ  مدآ  یلیخ  ینعی  .مناد  یم  کچوک  ار  وت  یلیخ  كرغصتسال » ینا  : » تفگ دیزی  هب 

...اما تخیر  یم  کشا  هن ، دادیب ! دادیب ! ياو ! يآ  دینک ! ممحر  مریسا ! هنن 

ترپ ار  شـشفک  هگنل  رگج ! نیا  هب  مناج  .دـندرک  نیـسحت  ار  وا  ایند  همه ي  .دز  شوب  تروص  رد  راـگنربخ  نآ  شفک  هگنل  کـی 
.اکیرمآ روهمج  سییر  تروص  هب  درک 

.دوب کجنران  دوبن ، ینارنخس  .درک  ترپ  شفک  هگنل  دیزی  تروص  هب  تعاس  دنچ  يربک  بنیز 

.منک انعم  رگید  رابکی  ار  كرغصتسال » ینا   » هملک ي نیا 

، بنیز نم  هک  یتسرد  هب  ینا » »

تـسپ یلیخ  .منزب  فرح  وت  اـب  هک  یتـسین  مدآ  وت  .مناد  یم  کـچوک  ار  وت  یلیخ  نم  .کـچوک  ینعی  ریغـص  ریغـص ، رغـصتسال ،» »
.یتسه

زا هچره  /ج45/ص115 ) راونالاراحب « ) ـالیِمَج اَّلِإ  ُْتیَأَر  اَـم  : » تفگ تسا ؟ روطچ  عضو  تفگ : دـنازوسب  ار  بنیز  لد  تساوخ  یم 
.اه تداهش  نیا  هب  مینک  یم  راختفا  .تسین  خلت  ام  يارب  اه  نتشک  یتشک ، ار  ام  رگا  نکن  رکف  .تسابیز  تسادخ 

« الیِمَج اَّلِإ  ُْتیَأَر  اَم   » حیضوت

رـس هچب  دـینیبب  .منزب  رگید  رابکی  ار  لثم  نیا  دـیهدب  هزاجا  .مداد  حیـضوت  ار  الیِمَج » اَّلِإ  ُْتیَأَر  اَم   » نیا .مدز  یلثم  کی  تقوکی  نم 
هک هرفس  هب  دنیچ ، یم  هرفـس  یتقو  هچب  ردام  اما  .دراد  تسود  ار  اولح  اما  دزادنا ، یم  رود  ار  یـشرت  دزادنا ، یم  رود  ار  لفلف  هرفس 

اولح هچب  اما  .تسابیز  یشرت  اولح و  هچب  ردام  يارب  ینعی  .یشرت  ناجنف  هچ  اولح ، ناجنف  هچ  .درب  یم  تذل  هرفس  زا  دنک ، یم  هاگن 
یم رارف  یـشرت  لفلف و  زا  دنراد ، تسود  ار  اولح  اه  هچب  .دزادنا  یم  رود  دـنک ، یم  هیرگ  دـنز ، یم  بل  ار  یـشرت  دراد ، تسود  ار 

ُّرَّشلا ُهَّسَم  اَذِإ  ، » مینز یم  غیج  اه  یخلت  زا  دیآ ، یم  نامـشوخ  اه  یـشوخ  زا  ینیب  یم  هک  ام  .دنیب  یم  اجکی  ار  همه  هچب  ردام  .دـننک 
یم غیج  عَزَج » «، » اعوُزَج ، » دسرب اهنآ  هب  هک  رش  دنتـسه  يدارفا  دیوگ : یم  نآرق  /20 و21 ) جراعم « ) اًعُونَم ُْریخلا  ُهَّسَم  اَذِإ  ،َو  اًعوُزَج

.دننیب یم  ییابیز  دننیب  یم  هچره  ادخ  يایلوا  .میتسه  ام  نیا  .دهد  یمن  نارگید  هب  .دنک  یم  لخب  دیسر ، وا  هب  هک  ریخ  .دنز 
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: متفگ .مدوب  ناوج  .مدیـسوب  ار  شتـسد  متفر  .دوب  هدـمآ  ناتـسرامیب  نارهت ، هب  قارع  زا  .دوب  رامیب  ریدـغلا  بحاص  ینیما  همـالع ي 
قـشاع مدید  ًالـصا  ...اقآ ! اقآ  اقآ  یلع  یلع  تفگ : دیـشاب ؟ ناتـسرامیب  رد  دیاب  ارچ  امـش  دـیتسه ! نینمؤملاریما  يافواب  رای  هک  امش 

نامه هب  ینعی  .تسا  هدیرفآ  نیریـش  مه  ار  شرتومیل  یتسه  يادـخ  .تسا  نیریـش  ادـخ  يایلوا  دزن  مه  اه  یخلت  لاح   ره  هب  .تسا 
.دراد شزرا  روطنامه  ادخ  دزن  مه  شرت  ومیل  دراد ، شزرا  ادخ  دزن  نیریش  يومیل  هک  يرادقم 

نارگید يارب  يزوسلد  يراوخ و  مغ  - 4

هعجارم یـسک  کی  هب  یتقو  هک  تسا  نیا  ام  تالکـشم  زا  یکی  .دـهد  یم  تاجن  مغ  زا  ار  نارگید  مه  زاب  یلو  .تسا  مغ  رد  قرغ 
هعجارم ام  هب  هکره  میراتفرگ ، نامدوخ  هک  نیمه  اـباب ، ورب  .ددرگ  یمرب  دراد  نم  کـچ  مراد ، ضرق  مه  مدوخ  اـباب  ورب  مینک ، یم 

زا ار  نارگید  دیتسه ، مغ  رد  قرغ  هکنیا  نمض  دنتفگ : ام  هب  البرک  يارسا  اما  .متـسه  راتفرگ  مه  مدوخ  نم  .تراک  لابند  ورب  دنک ،
.روخن هصغ  نیدباعلا ! نیز  ماما  يا  تفگ : دمآ و  داجـس  ماما  دزن  .تسا  هدید  غاد  شدوخ  يربک  بنیز  روطچ ؟ .دـیهدب  تاجن  مغ 

« ِماَّیَأـْلا ِیلاَـیَّللا َو  ِروُرُک  یَلَع  ُهُمـْـسَر  وـُفْعَی  اـَل  ُهَُرثَأ َو  ُسُرْدـَـی  اـَل  (ع ) ِءاَدـَـهُّشلا ِدِّیـَـس  َکـِیبَأ  ِْربَِـقل  ًاــمَلَع  ِّفَّْطلا  اَذـَِـهل  َنُوبـِْـصنَی  «َو 
رخآ ات  هک  تفر ، دهاوخ  الاب  یمچرپ  نیمزرس  نیا  رد  .دندرک  دیهش  ار  اهنیا  روخن  هصغ  داجس ! ماما  يا  /ج28/ص55 ) راونالاراحب )

ار نارگید  لاح  نیع  رد  اه  هصغ  همه ي  هاگـشیامن  بئاصملا » ُما  ، » يربک بنیز  دوخ  ینعی  .روخن  هصغ  .تسین  یندش  وحم  خـیرات 
اقآ دـیوگن : .دـهدب  دـنک  کمک  ار  نارگید  ضرق  دـنک  یعـس  دـیاب  تسا ، ضورقم  مه  شدوخ  مدآ  یهاگ  .دروآ  یم  رد  هصغ  زا 

: تفرگ دوش  یم  البرک  زا  هک  ار  ییاهسرد  .مسیونب  ار  اه  نیا  .متسه  ضورقم  مه  مدوخ 
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...ار شبش  زامن  يربک  بنیز  .هماقا  اب  ناذا ، اب  تقو ، لوا  تعامج ، اب  ار  شزامن  نیسح  ماما  .دنتشذگن  تابحتسم  زا  یتح  - 1

.دنداد یم  يرادلد  ینعی  ...جنر  زا  ار  نارگید  جنر ، لاح  رد  یتح  - 2

.تبالص اب  مولظم  یهتنم  درک  یم  هیرگ  دوب ، مولظم  .درک  یم  هیرگ  .دنتفگ  نخس  مکحم  کشا ، لاح  رد  یتح  - 3

.تسین يوق  مه  يدرم  ره  .تسین  فیعـض  ینز  ره  نارحب ! تیریدم  .دشاب  هتـشاد  نارحب  تیریدم  دناوت  یم  نز  دـنداد ، ناشن  ارـسا 
ینعی .دوب  لاس  نیدنچ  هام و  نیدـنچ  يربک  بنیز  .دوب  رهظ  ات  حبـص  زا  نیـسح  ماما  دـینیبب  ...ار  تراسا  هرود ي  تسناوت  نز  کی 

.دنک تیریدم  دناوت  یم  طیارش  نیرت  تخس  رد  ینعی  .دشاب  هتشاد  نارحب  تیریدم  کی  دناوت  یم  نز 

، یباـی مولظم  یبوک ، ملاـظ  درک ، ماـش  هفوـک و  رد  يربـک  بنیز  هک  ییاـه  ینارنخـس  ملاـظ ، یبوکرـس  يرگاـشفا ، یهد ، تریـصب 
.دوب یمهم  ياهراک  یلیخ  .دوب  یمهم  ياهراک  يرگاشفا ،

ماش دجسم  رد  (ع ) داجس ماما  يرگاشفا  - 5

دیزی رس  دنزیرب  تسا  نکمم  دوش ، یم  رجفنم  دجسم  نآلا  دید  دیزی  درب ، ار  دیزی  يوربآ  ربنم  يور  داجس  ماما  یتقو  ماش  دجسم  رد 
.درک تصرف  هب  لیدـبت  ار  دـیدهت  داجـس  ماـما  تفگ ، ناذا  نذؤم  اـت  .وگب  ناذا  تفگ : نذؤم  هب  .دنـشکب  ار  وا  بارحم  ناـمه  رد  و 
نیا راضح ) تاولـص  « ) هللا لوسر  ًادمحم  نا  دهـشا  : » تفگ دعب  .مهد  یم  تداهـش  مه  نم  تسا  ربکا  هللا  نیا  .تسیاب  نذؤم  تفگ :
یم نآرق  .دندوب  تیمانید  اهنیا  .دـشن  دـننک ، تکاس  ار  داجـس  ماما  دنتـساوخ  یمرها  ره  اب  ینعی  وت !؟ ّدـج  ای  تسا  نم  ّدـج  دـمحم 

.متسه هرجفنم  داوم  ینعی  .متسه  تیمانید  نم  دیوگ :

تیماـنید نم  ینعی  هچ ؟ ینعی  دوش  یم  هکت  هکت  هوک  دوـش ، لزاـن  هوـک  رب  نآرق  رگا  ( 21/ رـشح « ) لَبَج یلَع  َنآْرُْقلا  اَذه  اْنلَْزنَأ  َْول  »
او دیابن  .تسا  نمؤم  دشاب  ادیپ  دشاب  اجره  دیاب  نمؤم  .دوب  نآرق  ربمغیپ  دیوگ : یم  دوب ؟ روطچ  ربمغیپ  دنسرپ : یم  هشیاع  زا  .متسه 

: میراد مدآ  مقر  هس  ام  .دورب 
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ره رد  تسا ، لش  نوچ  اوه  بآ و  .دنتـسه  لش  بآ  لثم  .دنتـسه  لش  اوه  لثم  ینعی  .دنوش  یم  بآ  دساف  هعماج  رد  هک  ییاه  مدآ 
.دیآ یمرد  فرظ  نامه  لکش  یفرظ 

نیب زا  ناشرکف  دنتـشاذگن  یلو  دندرک  یگدنز  راغ  رد  دنتفر  فهک ، باحـصا  لثم  .دنوش  یمن  مضه  هعماج  رد  دنتـسه  ییاه  مدآ 
(60/ ءایبنا « ) ُمیهاْربِإ َُهل  ُلاُقی  ْمُهُرُکْذَی  یًتَف   » .میهاربا لثم  .دننک  یم  ضوع  ار  هعماج  یتح  دنتسه  ییاه  مدآ  .دورب 

ًالـصا هک  یناسک  .دوش  یمن  مضه  دـساف  هعماج ي  رد  هک  یناوج  .دوش  یم  مضه  هعماج  رد  هک  یناوج  .میراد  ناوج  مقر  هس  سپ 
.میتسه هتسد  مادک  زا  .میهدب  ناشن  ار  نامدوخ  دیاب  ام  .دننک  یم  ضوع  ار  هعماج 

.مینک ضوع  دیاب  ار  اه  موسر  بادآ و  زا  یلیخ 

يور دیزی  هک  يرجه  متصش  ات  .دش  جک  هار  .تفر  ایند  زا  يرجه  مهد  ربمغیپ  .دوب  نیا  مالـسا  طخ  .دینیبب  تسا  یتیریدم  کی  نیا 
ار فارحنا  لاس  دهاوخ 50  یم  .حیحص  هداج ي  رد  دنادرگرب  ار  فارحنا  نیا  دهاوخ  یم  نیـسح  ماما  .فارحنا  لاس  .دمآ 50  راک 

لومرف شتیریدم  شتاغیلبت ، شا ، یسانش  هعماج  شا ، یسانشناور  یملع ، رظن  زا  .دراد  لومرف  نیا  يروطچ ؟ دنیبب  دیاب  .دنک  ضوع 
عیاقو نیا  هک  .درب  البرک  هب  راگنربخ  شدوخ  اب  نیـسح  ماما  رطاخ  نیمه  هب  دنک  ضوع  ار  یمیژر  کی  دشاب  هتـساوخ  یـسک  .دراد 
ياـه هچب  .درب  تشاد  توص  طبـض  هچره  ...درب  نز  زاـگنربخ  کـی  .نیدـباعلا  نیز  ماـما  درب ، درم  راـگنربخ  کـی  .دوش  تبث  همه 

وت دنتفگ : یم  اجره  يا  هچب  ره  دندینـش ، ار  اه  فرح  دندرک ، يرادرب  ملیف  ناشیاه  مشچ  اب  دـندمآ  .دـندوب  توص  طبـض  ولوچوک 
درم نز و  گرزب ، هچب و  مدق ، هب  مدق  .دوبن  امیس  ادص و  هک  زورنآ  .تفگ  یم  خیرات  تقونآ  .مدوب  هلب  تفگ : یم  .يدوب  البرک  مه 

.تسا مهم  نیا  ندرک  لابند  ار  هلاس  فارحنا 50  هیما و  ینب  میژر  کی  رییغت  .دندرک  هدافتسا  البرک  هسامح ي  زا 
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تداهش هار  هدنهد ي  همادا  تراسا ، - 6

اب یهاگ  شملق ، اب  یهاگ  شنایب ، اب  مدآ  یهاگ  .تسین  ریـشمش  اب  هشیمه  گنج  هک  تسا  نیا  اه  سرد  زا  یکی  دنتفگ ، ام  هب  ارـسا 
دناوخ یم  نآرق  ین  يور  هک  نیـسح  ماما  رـس  نیـسح ، ماما  نآرق ، توالت  اب  یهاگ  شترجه ، اب  یهاگ  شربص ، اب  یهاگ  شریبدت ،

.دنتشگرب نید  زا  مناد  یمن  اهنیا  دنتفگ : ام  هب  .دنتـسین  ناملـسم  اهنیا  هک  دنتفگ : ام  هب  ..ِ.ا  .درک  یم  یثنخ  ار  اهزیچ  ردقچ  یناد  یم 
لـسن ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  .تسا  مارح  نم  رب  هقدص  دـیوگ : یم  دـنهد ، یم  هقدـص  يربک  بنیز  هب  یتقو  .دـناوخ  یم  نآرق  دراد  نیا 

همه ي ًالـصا  .درک  یم  یثنخ  ار  همانرب  کی  شا  هملک  ره  ینعی  میتسه ؟ یـسک  هچ  اـم  دـنتفگ : دـنتفگ ؟ هچ  امـش  هب  .میتسه  ربمغیپ 
دیـس .متـسه  دیـس  نم  تفگ : یم  دـنادرگ  یمرب  ار  هقدـص  .دوب  يرگاشفا  نیـسح  ماـما  ندـناوخ  نآرق  .دوب  کـجنران  ناـشیاهراک 
ینعی .دندرک  یم  ینارنخـس  اه  یچاشامت  يارب  اهنیا  دـندمآ ، یم  اشامت  مدرم  دـنداد ، اج  ار  اهنیا  هک  ماش  هبارخ ي  رد  یتح  یتسه ؟

.دندرک یم  تصرف  هب  لیدبت  ار  اه  دیدهت  نامه 

تمـس داجـس  ماما  .دش  بلقنم  دیزی  مناخ  هک  دز  فرح  يروط  .تفر  دیزی  مناخ  دزن  يربک  بنیز  .دندرب  دـیزی  هناخ ي  رد  ار  اهنیا 
شحف وا  هب  مه  شا  هچب  .دهد  یم  شحف  وا  هب  شنز  دید  دـمآ  هناخ  دـیزی  زور  کی  هک  دز  فرح  يروط  دـیزی  رـسپ  اب  .دوب  اهدرم 
تخـس زا  یطیارـش  ره  رد  .تسا  نیا  یهللا  بزح  ...دنیوگ  یم  ار  نیا  .دش  عورـش  دـیزی  هناخ ي  لخاد  زا  بالقنا  ینعی  .دـهد  یم 

کی میدرک  مادقا  میتفر  ام  .درادن  هدیاف  هللاو  میونـش ، یم  یکلتم  کی  اه  تقو  یهاگ  ام  .درک  هدافتـسا  مالـسا  عفن  هب  طیارـش  نیرت 
یم لش  ناراب  هرطق  ات  ود  اب  .میتسه  اوّقم  لـثم  اـم  زا  یلیخ  .دـندادن  شوگ  میتفگ  اـم  .مرادـن  ار  شلاـح  رگید  نم  .میدینـش  کـلتم 

شوگ مینزب ، فرح  رابکی  ام  زا  یلیخ  .میوگب  هچ  ار  تمواقم  مناد  یمن  نم  .دـشابن  نیهوت  اهنیا  هب  هتبلا  .دـندوب  ندُـچ  اـهنیا  .میوش 
شوگ متفگ  وا  هب  نم  هللاو  دـیوگ : یم  .دوش  یم  لهاان  دراد  امـش  هچب ي  نیا  اـقآ  مییوگ : یم  .مینک  یم  اـهر  ار  ناـم  هچب  دـنهدن ،

.مدرک اهر  ار  وا  نم  رگید  .دادن 
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فورعم هب  رما  قح و  هب  توعد  رد  يرادیاپ  - 7

اب ینعی  ( 132/ هط « ) ِربَطْـصا ِهالَّصلِاب َو  َکَـلْهَأ  ُْرمْأ  َو  « ؟ ینک شلو  دـیاب  دادـن  شوگ  يدز  فرح  تا  هچب  هب  رگا  دـیوگ : یم  نآرق 
باجح نیا  اب  متفگ : مرتخد  هب  .مدرک  شلو  رگید  دادـن ، شوگ  متفگ  ییوگب : دـیابن  .ینک  تمواـقم  دـیاب  ینز  یم  فرح  تا  هچب 

.مدرک اهر  ار  وا  دـهد ، یمن  شوگ  مدـید  شاب ، هتـشادن  هطبار  ینالف  اب  متفگ : ..ِ.ا  .مدرک  اهر  ار  وا  مه  نم  .دادـن  شوگ  .ورن  نوریب 
! نیمه

هرخالاب ات  ینادرگ  یم  تسد  هب  تسد  ردـقنآ  يزادـنا ؟ یم  رود  دوش  یمن  زاب  شرد  يدـید  رگا  ار  ومیل  بآ  هشیـش ي  کی  امـش   
داتـسا فرح  هـب  شوـگ  .دـهدب  شریبد  فرح  هـب  شوـگ  .دـهدن  امـش  فرح  هـب  شوـگ  تـسا  نـکمم  .دـنک  زاـب  ار  نـیا  رد  یکی 
یهتنم .دنک  یمن  رثا  وا  رد  نم  فرح  .مراد  رتخد  کی  نم  ناجاقآ  وگب : ورب  .دهدب  رگید  یکی  فرح  هب  شوگ  .دهدب  شهاگشناد 
تسا نکمم  ییاد ، ییومع ، هب  يزوسلد ، يدنمشناد ، ریبد  کی  هب  یهاگشناد  داتسا  کی  هب  دراد ، هقالع  امش  هب  نوچ  نم  رتخد  نیا 

.دنکن رثا  امش  فرح 

رثا وا  فرح  ییوگب ، يرگید  هب  یلو  دـنک  یمن  رثا  تفرح  يدـید  رگا  هک : دـیامرف  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  هر )  ) ماما
هاچ هت  بآ  .دسر  یمن  بآ  هب  نم  تسد  هللاو  ییوگب : .يورب  هاچ  بل  هکنیا  لثم  ...وا  هک  ییوگب  يرگید  هب  تسا  بجاو  دنک ، یم 

دـسر یمن  بآ  هب  تتـسد  اباب  .ممّیت  کی  ربکا ! هللا  .مریگ  یمن  وضو  دـهاوخ  یمن  .دـسر  یمن  بآ  هب  متـسد  هک  ـالاح  بوخ  .تسا 
مدز شکتک  دراذگب ؟ رثا  امـش  هچب ي  رد  نیا  فرح  هک  دوبن  سک  چیه  نیمز  هرک ي  يور   ینعی  .دوبن  مه  لطـس  .دوبن  مه  بانط 

.دـنکن رثا  ییوگب  يرفن  کی  تسا  نکمم  .دـیایب  هار  رد  تبحم  اب  .دوش  رتدـب  کـتک  اـب  تسا  نکمم  هچ ؟ تبحم  بوخ  .درکن  رثا 
.دنکن رثا  رهش  رد  تسا  نکمم  ًالصا 
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میور یم  ام  .دنهد  یمن  فرح  هب  شوگ  اهنیا  دنتفگ : ام  هب  .دـندوب  اجک  دـندوب و  یناسک  هچ  مربن  مسا  الاح  .دـندوب  یعمج  کی  ام 
همه ي ریگب ، زاورپ  کی  متفگ : هلب ! تفگ : ینک ؟ جرخ  اـهنیا  تیادـه  يارب  يرـضاح  ناـجاقآ  متفگ : ...مینک  یم  مه  ناـش  هظعوم 

کی نیا  .منک  یم  راک  اهنیا  اب  متسه  اهنیا  اب  هک  هزور  هس  ود  نیا  مور ، یم  اهنیا  اب  مه  هدنب  .نک  نامهم  لته  کی  رد  دهشم  ار  اهنیا 
زا یعمج  ینعی  .تسناد  یم  دنمـشناد  ار  شدوـخ  وا  نوـچ  .دـهدن  شوـگ  تسا  نکمم  مـنک  تحیـصن  ار  وا  دنیـشنب  .تـسا  شهار 
اب هلاقم ، اب  يرگید ، نابز  اب  ینامهم ، اب  يدارفا  اـه  تقو  یهاـگ  .دـندش  یمن  مه  میلـست  ـالاح  هک  دوبن  روطنیا  .دـندوب  ناـگتخیهرف 

.شهاوخ

بوچ زگره ! .دزادنا  یم  رود  ار  شربت  دنکـش ، یمن  بوچ  دید  دز  ار  ربت  نکـش ، بوچ  راد ، ربت  رگا  نکـش ، ربت  رگا  مدرک  ضرع 
هب اه  برع  .تسا  نکشن  نمؤم  ًالـصا  .تسکـشن  مدز  ربت  رابود  دیوگب : دیابن  .دنکـشب  ات  دنز  یم  ردقنآ  زگره ! دزادنا ؟ یم  رود  ار 
ورف ینز  یم  گـنلک  هچره  .دور  یمن  ورف  ینز  یم  لـیب  هچره  ینعی  .تسا  زیزع  ضرا  نیا  زازع » ضرا  : » دـنیوگ یم  تفـس  نـیمز 

.تسا زیزع  تسد  دـنیوگ : یم  .دـنز  یم  سپ  ار  تسد  یبرچ  يزیر  یم  بآ  تسا  برچ  هک  یتـسد  .تـسا  زیزع  نمؤـم  .دور  یمن 
.دنز یم  سپ  ار  بآ  ینعی 

، اه نتـشک  اه  دـیدهت  مامت  هک  دـندوب ، يوق  نورد  زا  يردـق  هب  اهنیا  اما  .دـنروخب  تسکـش  اهنیا  هکلب  دنتـشک  ار  نیـسح  ماما  اهنیا 
.تسا بیجع  یلیخ  ...ادخ  اب  اهنیا  هطبار  دعب  دندز  سپ  یه  ار  اه  تراسا 

لکش نیرتهب  هب  لاح و  همه  رد  ادخ  رکش  - 8

؟ تسا روطچ  ناتلاح  هللادـمحلا ! مییوگ : یم  ام  ...هللادـمحلا  تفگ : تسا ؟ روطچ  عضو  دندیـسرپ  وا  زا  ریـسا ، ياه  هچب  نیا  زا  یکی 
ِْلمَّرلا َدَدَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » تفگ هدش  هجنکش  ریسا ، هدید ي  البرک  هدید ي  غاد  هچب ي  نیا  هللادمحلا ! تسا ؟ روطچ  ناتلاح  هللادمحلا !

اهدرمریپ و .رکش  هبترم  رازه  دص  هن  .رکش  ار  ادخ  نش  ياه  هناد  ددع  هب  .نش  ینعی  لمر » ( » /ج45/ص110 راونالاراحب « ) یَصَْحلا َو 
! گیر تشم  کی  ینعی  ات  رازه  دص  .درک  رکـش  یلیخ  دنک  یم  رکف  .رکـش  راب  رازه  دص  ادخ  يا  دـنیوگ : یم  ام  ياه  گرزبردـپ 

نـش تشم  کی  هزادـنا ي  هب  .رکـش  روتوم  کی  کیتسال  هزادـنا ي  هب  ایادـخ  .روتوم  کی  کیتسال  ینعی  ناموت  رازه  دـص  ایادـخ 
امش .نش  ياه  هناد  ددع  هب  رکش  ار  ادخ  دیوگ : یم  ولوچوک  هچب ي  نیا  تقونآ  .تسا  مک  ردقچ  ام  ياه  گرزب  رکش  رخآ  .رکش 
ددع هب  متا ، ره  ددع  هب  لولـس ، ره  ددع  هب  .دینک  رکـش  يروطنیا  .تسا  تشز  راب  رازه  دص  راب ! رازه  دص  دـییوگن  دـینک  یم  رکش 

دص هن  رکش ! يراد  ملع  نآ  رب  هچنآ  ددع  هب  ایادخ  وم ، ره  سفن ، ره  فرب ، هرطق ي  ناراب ، هرطق ي  نش ، هناد ي  تخرد ، گرب  ره 
کی .رکـش  هبترم  رازه  دـص  مییوـگ : یم  مه  اـم  رکـش ، هبترم  رازه  دـص  تفگ : دـمآ  یـسک  کـی  .تسا  تشز  .رکـش  هـبترم  رازه 

رد .تسا  روطنیمه  مه  هیملع  هزوـح ي  رد  هنافـسأتم  .تسا   هدـنام  اـم  دزن  روـطنیمه  تاحالطـصا  نیا  و  دـندروآ ، ار  یتاحالطـصا 
امـش الاح  .تفگ  ار  نیا  درک  دوخیب  الاح  .دز  ار  ورمع  دیز  تفگ : ًاورمع » ٌدیز  َبرَـض  : » تفگ دمآ  یـسک  کی  مق  هیملع  هزوح ي 

« ًادبع هللا  محر  : » وگب
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: تفگ مولظم ، بنیز  تسا ، ملاظ  دـیزی  هکنیا  اب  .زیرب  رهز  ملاظ  ماک  رد  تالاح  نیرت  تخـس  رد  یتح  هک : دـیوگ  یم  ام  هب  تراسا 
یم ُمْتیَرَف » ٍدَّمَحُِمل  ٍِدبَک  َّيَأ  َنوُرْدَت  َأ  « ؟ دیدرک هچ  یناد  یم  .تسا  هدش  دازآ  هدوب ، مردپ  ریـسا  تردـپ  هک  یـسک  يا  اقلطلا » نبای  »

« ُمتْزَْربَأ َُهل  ٍهَمیِرَک  َّيَأ  َو  « ؟ دـیدرک یچیق  ار  یناـمیپ  هـچ  دـیناد  یم  ُمتْکَفَـس » ُهـَل  ٍمَد  َّيَأ  َو  « ؟ دـیدیرد ار  يا  هشوـگرگج  هـچ  دـیناد 
برع امـش  تاـیبدا ، رظن  زا  تقونآ  دیتسکـش ؟ ار  ییاـه  تسادـق  هچ  ار ، ییاـه  تمارک  هچ  دـیناد  یم  /ج45/ص162 ) راونالاراحب )

«، ُمْتیَرَف «، » ُمتْکَفَس َُهل  ٍمَد  َّيَأ  َو  «، » ُمتْزَْربَأ َُهل  ٍهَمیِرَک  َّيَأ  َو  « » ُمْتثَکَن ٍدْهَع  َّيَأ  «، » ُمْتیَرَف ٍدَّمَحُِمل  ٍِدبَک  َّيَأ   » .دینیبب ار  ترابع  متیر  .دیتسین 
ینعی .دراد  هیفاق  شیاهرعـش  هک  رعاش  مدآ  کی  لثم  ...شتاملک  اـب  ریـسا  نز  کـی  رخآ  .دراد  متیر  ُمتْکَفَـس ،» «، » ُمتْزَْربَأ «، » ُمْتثَکَن »

.کجنران اوتحم  هیفاق و  اب  ینارنخس 

تزع نیا  زا  اه ، تعاجـش  نیا  زا  اه ، تبالـص  نیا  زا  لماک ، ياه  نامیا  نیا  زا  لماک ، نامیا  دمحم ، لآ  دمحم و  يوربآ  هب  ایادـخ 
.امرفب تمحرم  ام  همه ي  هب  اه  نکشن  نیا  زا  اه ،

، شترایز زا  شروش ، زا  شزوس ، زا  شا ، هچب  تیبرت  زا  شصالخا ، زا  شملع ، زا  شکـشا ، زا  شتفرعم ، زا  نیـسح ، نامیا  زا  ایادخ 
نامز ماما  هب  تبـسن  ار  ام  کیدزن و  ار  يدـهم  ترـضح  شدـنزرف  روهظ  .اـمرفب  رادروخرب  ار  اـم  همه ي  شتعافـش  زا  شتفرعم ، زا 

.امرفب لزان  ام  رب  ار  تتمحر  ناراب  ....امرفب  لح  ار  تالکـشم  لزان و  ام  رب  ار  تتمحر  ناراب  .هدـب  رارق  رادافو  صلخم  راـی  راداـفو ،
ملع لقع و  نامیا و  هب  ینک  یم  هفاضا  ام  رمع  هب  هچره  .امرفب  دوبان  ار  لهاان  نارگ  هئطوت  یثنخ و  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  اه  هئطوت 

تمایق رد  تعافـش  تفرعم و  اب  ترایز  قارع ، نما  طیحم  رد  تفرعم  اب  ترایز  .ازفیب  اـم  راـک  تکرب  قمع و  صـالخا و  لـمع و  و 
.امرفب ام  بیصن 
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« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

ع)  ) نیسح ماما  مایق  هدنزومآ  ياه  سرد 

ع)  ) نیسح ماما  مایق  هدنزومآ  ياه  سرد 

نیا شتبحـص  هراومه  ، دـنک یم  تبحـص  رکنمزا  یهنو  فورعم  هبرمازا  هکاجنآ   ، شدوخ ياه  هباـطخو  نانخـسرد  یلع  نب  نیـسح 
بلطل تجرخامناو  املاظالو  ادسفمالو  ارطبالو  ارشا  جرخأ  مل  ینا  «،» دیزی لثم  عارب  همالا  تیلب  دق  ذا  مالـسلا  مالـسالا  یلعو   :» تسا

حالـصاو حلـصمرفن  کی  مان  هب  یلع  نب  نیـسح  دوب ، هدش  شومارف  اهفرح  نیا  هک  لاس  یـس  تسیبزادعب  «. يدـج هما  یف  حالـصالا 
.داد لآ  هدیاو  قشع  مدرم  هبو  درک  مایق  ، درک داجیا  حالصا  مالسا  تمارد  دیاب  هک  بلط 

ياهسرد تساهنیا.دشابوارد  يزاین  یبو  انغتـسا  سح  هک  دراد  تیـصخش  یتلم   . تسا نیمه  موق  کی  ندش  هدنز  ۀسامح  لوا  نکر 
تکرح هکمزادـهاوخیم  هک  يزور.داد  مدرم  هب  يزاـین  یبو  انغتـسا  سحوا   . تخومآدـیاب یلع  نب  نیـسح  ماـیقزا  هک  يا  هدـنزومآ 

نمف :» دیامرف یم  هبطخ  رخآردو   « مدا دلو  یلع  توملا  طخ  :» دیامرف یم  روط  نیاو  دنک  یمن  طورـشمار  شدوخ  مایق  هرذ  کی  ، دنک
منک یم  تکرح  حبـصادرف  نم  « یلاعت هللاءاـش  نا  احبـصم  لـحار  ینناـف  اـنعم  لـحریلف   ، هسفن هللا  ءاـقل  یلع  اـنطوم  هتجهم  اـنیف  ناـک 

هتفرگ قـح  تاـقالم  هـب  میمــصتو  دزیرب  اــم  هار  ردار  شدوـخ  بـلق  نوـخ  تـسا  رــضاحو  تـسا  يزاــبناج  ةداــمآ  هـک  سکره  ،
.درادنریظن ایندرد  اعطق  انغتسا  رادقم  نیا   . تسین یفرح  نیا  زا  شیب  رگید   . متفر نم  هکدنک  تکرح  حبصادرف  ، تسا

یماـهنآ هـب  دـعب.دنک  یم  رکـشتو  دـیجمت  اهنآزاودـنک  یم  عـمجار  شتیب  لـهاو  باحــصا  هـک  تـسا  اروشاـع  بـش  رتـالاب  نـیازا 
.دنوش یمنامش  عنامدیوربدیهاوخبرگاودنرادن  يراک  امشاب  نانمشد  هک  دینادب  یلو  ، منونممورکشتم امش  همهزا  دینادب  : دیوگ

سکره ، دیرادن نماب  مه  تعیب  روذحمو  متشادرب  امش  شود  زاار  مدوخ  تعیب  دیا  هدرک  تعیب  نماب  هک  مدوخ  صخشرظنزا  مه  نم 
غارـساهنیازارتافو ابورتهب  یتیب  لها  هک  تسا  هتفگ  اـهنآ  ةراـبرد  هک  یباحـصاو   تیب  لـهازا  ع)  ) نیـسح.تسا دازآدوربدـهاوخ  یم 

یمن ، ما هراچیب  ، ممولظم  ، مبیرغ نم   ، دـیراذگناهنتار نم  هک  لـیبق  نیازا  ینانخـس  زگرهو  دـهد  یم  ناـشن  انغتـسا  رادـقم  نیا  ، مرادـن
یم اهنآ  هب  دـید  یمن  ندـنام  هب  لیامتاهنآرد  رگا  ، درک یم  تجح  مامتا  هک  دارفااباذـل  ، دراد یمنربارادـخ  نید  فیلکت  هتبلا.دـیوگ 

يادص واو  منک  دادمتسا  یـسکزارگا  نوچ  ، دیوشراتفرگ یهلا  باذع  هب  امـش  مهاوخ  یمن  نماریز  دیوشبرود  هنحـص  نیا  زا  تفگ 
نیمه.دوبن یکچوک  سرد  انغتـسا  سرد  نیا.درکدـهاوخ  التبم  منهج  باذـع  هباروا  دـنوادخ  ، دـنکن ددـم  ارمو  دونـشبارم  دادمتـسا 

! دمآ دوجو  هب  اهتضهنو  اهمایق  ردقچو  دروآ  دوجو  هب  انغتسا  ۀیحور  اهدعب  هک  دوب  انغتسا 
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اهنیا.داد مدرم  هب  اهیتخـسو  دـیادش  لمحت  سرد  ، داد مدرم  هب  يرابدربو  لمحت  سرد  ، داد مدرم  هب  تریغ  سرد  ع)  ) یلع نب  نیـسح 
شوـج هـبار  اـهنوخ   ، دـیمد هزاـت  حور  یلع  نـب  نیـسح  دـنیوگ  یم  هـکنیا  سپ.دوـب  یگرزب  رایـسب  ياهـسرد  ناملــسم  تـلم  يارب 

نآات هک  یمدرم  نامه   ، تخیر ار  سرت  ، داد مدرم  هب  دـیادش  لباقمرد  یگداتـسیاو  تمواـقمو  يراـبدربو  لـمحتوربص  سرد  ، دروآ
.دندش روالدو  تعاجش  مدرم  هدع  کی  هب  لیدبت  ، دندیسرت یم  رادقم 

تعاجـش زاو  دوبریلدو  عاجـش  هداعلا  قوف  هک  دـیدار  يزابرـس  شیاهگنجزا  یکیرد  رداـن  دـنیوگ : یم   ، تسا فورعم  ناتـساد  نیا 
هب دـنتخیر  هنغاـفا  هک  يزور  نآ  ، تا يروـالدو  تعاجـش  نیااـبوت   : تـفگ  ، تساوـخاروا زور  کـی.درک  یم  باـجعاوا  يروـالدو 

تیانج همهنآو  دـندمآ  هنغاـفاو  يدوب  اهفـصاوت ن   : تفگ  . مدوب ناهفـصا  نم  : تفگ يدوباـجک ؟ دنتـشکودندرک  تراـغ  ناهفـصا 
نم زورما  هک  یتعاجـش  زا  يرادـقم.دوبن  يردان  زور  نآ   : تفگ ؟ دوباـجک تتعاجـش  زور  نآ  سپ   : تفگ.مدوب هلب   : تفگ ؟ دـندرک

.موشیم روالدو  ریلدو  عاجش  ، دوش یم  کیرحت  نم  تریغ  منیب  یم  هکاروت   ، مراد ردان  ۀیحور  زا  مراد 

نیمه هب  ، دریگب رارق  ام  دانتـسا  دروم  هبنج  نیازا  رتشیب  دـیاب  اروشاعو  ـالبرک  هثداـحو  ینیـسحۀسامح  هک  منک  یم  دـیکأت  نم  هکنیا 
هیثرمو ءاثر  نیا  میوگ  یم  یلو   ، متسین هیثرمو  ءاثر  فلاخم  نم  .دزومایب  ام  هب  دناوت  یم  مایق  نیا  هک  تسا  یگرزب  ییاهـسرد  رطاخ 

ةژوس کی  یلع  نب  نیـسح.دنک  اـیحاو  کـیرحتام  دوجورد  ار  ینیـسح  یناـمرهق  سح  نآ  لاـح  نیعرد  هک  دـشاب  یلکـش  هب  دـیاب 
، دـنک مایق  ملظ  لـباقمرد  تساوخ  یم  هک  یـسکره  دوب ؛ گرزب  ةژوس  کـی  ناـمز  نآرد  یلع  نب  نیـسح  .تسا  یعاـمتجا  گرزب 
، رکنمزا یهنو  فورعم  هبرما  يارب  يا  هژوس  تسا ، گرزب  ةژوس  کی  یلع  نب  نیـسح  مهزورما  .دوب   1« نیسحلا تاراثلای   » شراعش

.دوشبایحا ام  دوجورد  یمالسا  ۀیلاع  فطاوعو  تاساسحا  هکنیا  يارب  مالسا ، ندرک  هدنز  يارب  زامن ، ۀماقا  يارب 
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ادـتبارد هک  يا  هیآ  هب  مدرگ  یمربو  مهد  یم  همتاـخ  مضیارع  هب  اـج  نیمهرد  مراد ، هراـب  نـیارد  يرگید  ضیارع  هـکنیا  دوـجو  اـب 
ربـمغیپ توعد  نیا  ساـنلا ! اـهیا   2« مکییحی اـمل  مکاـعد  اذا  لوسرللو  هللاوبیجتـسا  اونما  نیذـلا  اـهیاای  :» تسا یبـیجع  ۀـیآ  .مدـناوخ 
ییاهنت هب  ملع  ) تسین مه  ملع  هب  یتح  تسیندایز ، تورث  نتـشاد  هب  تلم  کی  تایح  .دنک  هدنزارامـش  دهاوخ  یم  دـینک ؛ تباجاار 

يا .دـنک  ساسحا  شدوخردار  یتیـصخش  تلم  نآ  هک  تسا  نیا  هب  تلم  تاـیح  هکلب  دـنک ،) هدـنزار  تلم  کـی  هک  تسین  یفاـک 
زادـعب اهیریازجلارگا  .دـنا  هدرک  ظفحار  ناشدوخ  تیـصخش  هک  لهاج  ياهتلم  اـسب  ياو  دـنرادن ، تیـصخش  هک  ملاـع  ياـهتلماسب 
هـسامح کی  اهنآرد  هک  دوب  نیا  يارب  دنـسرب ، لالقتـسا  هبو  دنروآرد  وناز  هبار  هسنارف  رامعتـسا  دنتـسناوت  هزرابم  لاس  هاجنپودـص 

هزرابم ناهج  ياهتلم  نیرتدنمتورثو  نیرتیوقاب  دراد   3 يرگید تلم  نیمز ، قرشم  فرط  نآردرگا  .تشاددوجو  شنم  ساسحا  کی 
، دنک یم  هزرابم  تلم  نآ  شنمو  تیصخش  ساسحا  ادبا ؛ دنک ؟ یم  هزرابم  اهنآاب  شتورثای  ددع  ایآ  دنک ؟ یم  هزرابمارچ  دنک ، یم 

.مشابن دیابایو  دنکن  تموکح  نمرب  یسکو  مشاب  مدوخ  ياپ  يور  مشاب  هدنز  دیابای  نم  مرادن ، لوبق  ییاقآ  هباروت  نم  دیوگ : یم 

تیصخش ساسحاو  اهیلع ) هللاامالس  ) بنیز

رهاوخ دـیباتوا ، سدـقم  حوررب  ینیـسح  وترپ  نیا  همهزا  شیبو  تخومآار  سرد  نیا  همهزا  شیب  هک  یـسک  نآ  ینیـسحۀسامحرد 
تمظع نآو  تسا - هتشاد  لوازا  هک  یتمظع  نآاب  بنیز  تسا : یبیجع  عوضوم  هک  یتسار  .دوب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز شراوگرزب 
البرکزا لبق  بنیزاب  البرکزا  دـعب  بنیز  لاح  نیعرد  - دوب هدروآ  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیبرتزاو  مالـسلا  هیلع  ارهز  نمادردار 

.دراد يرتشیب  تمظعو  تیصخش  کی  البرکزادعب  بنیز  ینعی  تسا ، توافتم 

هک دـنک  یم  هیرگ  ردـقنآراب  کـی  .دریگبار  شا  هیرگ  يولج  دـناوت  یمن  یتـح  تبوـنود  یکی  بنیز  اروشاـع  بشرد  مینیب  یم  اـم 
کملح نبهذـیال  دـنک «: یم  مارآ  ار  بـنیز  شدوـخ  ياهتبحـصاب  مالـسلا  هـیلع  نیـسحو  دوـش  یم  شوـهیب  نیــسح  نـماد  يوررب 

4« ناطیشلا
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یم بنیز  هب  نیـسح  یتقو  .دیابربوتزا  ار  لمحت  ربص و  دـیابرب ، وتزاار  ملحو  دوشب  طلـسموترب  یناطیـش  سواسو  ادابم  ! مزیزعرهاوخ
نیمهردارب دوبرتهبامزا ، امردـپ  دوبرتهب ، نمزا  نمدـج  يدوبن ؟ مدـج  تاـفو  رظاـنورهاشوت  رگم  ، ینک یم  روط  نیا  ارچ  هک  دـیامرف 
یهاـگهانپ نـم  هرخـالاب  دـنتفررگا  اـهنآ  ۀـمه  ناـجردارب ! دــنک : یم  تبحــص  نـینچنیا  نیــسحاب  بـنیز  روـط ، نیمهرداـم  روـط ،

.دنام یمن  یقاب  یهاگهانپ  نم  ياربوت  نتفراب  یلو  متشادوتزاریغ ،

، دنیب یم  اه  لمعلاروتسد  نآابو  دنمورینو  يوق  ۀیحور  نآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ، بنیزو دوش  یم  يرپس  اروشاع  مایا  هک  نیمهاما 
میدوبرفن هدزاودام  دومرف : نیدـباعلا  نیز  ماما  .درادـن  یتیـصخش  نیرتکچوکوا  لـباقمرد  يدـحا  رگید  هک  دوش  یم  يرگید  بنیز 
.دوب هتسب  بنیز  ما  همع  يوزاب  هب  نآرگیدرسو  نم  يوزاب  هبریجنزرس  کی  هک  دندوب  هتسب  ریجنز  کی  هبار  رفن  هدزاودام  مامتو 

تـسیب تسا ، هتـشذگ  بنیز  تراـسازا  زورودو  تسیب  نیارباـنب  .تسا  هدوـب  رفـص  هاـم  مود  ماـش  هب  ارـسا  دورو  خـیرات  دـنیوگ  یم 
خاک ینعی   ) ارضخا و خاک  هک  يدیزی  دننک ، یم  هیواعم  نبدیزی  سلجم  دراو  اروا  لاح  نیااب  هک  تسا  هدیشک  یلاوتم  جنر  زورودو 

، هبدبدو هنطنطو  مشحو  مدـخ  نآو  هاگراب  نآ  ندـیداب  سکره  هکدوب  یللجم  هاگراب  نانچنآ  دوب ) هتخاس  ماشرد  هیواعم  هک  يزبس 
دیزی هک  دندیسر  یم  يرخآرالات  نآ  هبات  دنتـشذگ  یم  رالات  تفهزا  تسیاب  یم  دارفا  هک  دنا  هتـشون  یـضعب  .تخاب  یمار  شدوخ 
هرقنای الط  ياهیـسرک  يورزین  یجراخ  ياهروشک  يارفـس  مظاعاو  فارـشاو  نایعا  ماـمتو  دوب  هتـسشن  یعـصرمو  نیزم  تخت  يور 
یجوم نانچرضحم  نامهرد  هدیشک ، جنرو  هدید  جنر  ریسا  بنیز  نیمهو  دننک  یمدراوار  ارسا  نیا  یطیارش  نینچرد  .دندوب  هتـسشن 

نبا ياهرعـش  دـیزی  .درک  لالار  تغالبو  تحاـصف  هب  فورعمدـیزی  هکدرک  داـجیا  تیعمجرد  یجوم  ناـنچو  دـش  ادـیپ  شحوررد 
تننـضا : » دوش یمدـنلب  شدایرف  بنیز  .دـنک  یم  راختفا  تسا  هدـش  شبیـصن  هک  یتیعقوم  نینچ  هبو  دـناوخ  یم  شدوخابار  يرعبز 

»؟ همارک هیلع  کبو  اناوه  هللا  یلعانب  نا  يراسالا  قاست  امک  قاسن  انحبـصاف  ءامـسلا  قافاو  ضرالا  راطقا  انیلع  تذـخا  ثیح  دـیزیای 
نیمز راطقا  مامت  يا و  هدرک  ریسا  ارام  زورما  هکنیا  ینک  یم  لایخوت  .  5 !( کفناب تخمش  ) يا هتخادنا  تغامد  هبداب  یلیخ  دیزی ! يا 

نمرظنرد نالاوت  مسقادـخ  هب  تسوترب !؟ دـنوادخ  فرطزا  یتبهومو  تمعن  کی  میتسهوت ، ياهرکون  تشمرداـمو  يا  هتفرگاـمربار 
.متسین لئاق  تیصخش  هرذ  کیوت  يارب  نمو  یتسه  تسپرایسبو  ریقحو  کچوکرایسب 
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دیرادن عقوت  امـش  تقو  نآ  .دنا  هداد  تسدزاار  ناشزیچ  همه  يونعم  یحور و  تیـصخشو  نامیازجب  هکدنتـسه  یمدرم  اهنیا  ، دینیبب
هب مه  بالقنا  هکروط  نامه  درواـیب ؟ دوجو  هب  بـالقنا  ماـشردو  دـنیرفایب  يا  هساـمح  نینچ  بنیز  تیـصخش  دـننام  یتیـصخش  هک 

.دروآدوجو

تنعل ادخ  :» دیوگبو دنک  يربتدعب  دتـسرفب ،  هنیدم  هب  هنامرتحمار  ارـساو  دنک  ضوعار  شدوخ  شور  ماش  نامهرددش  روبجمدـیزی 
يراـک نینچ  بنیز  درکارراـک ؟ نیا  یـسک  هچ  درکارراـک » نیادوخ  شیپزاوا  مدوب ، هدادـن  يروتـسد  ناـنچ  نم  ارداـیز ، نبا  دـنک 

.درکار

 . 6« انیحو تیمتالو  انرکذ  اوحمتال  هللاوف  كدـهج  بصان  کیعـس  عساو  كدـیکدک  دـیزیای ! :» دومرفروط نیا  شیاـه  هلمجرخآرد 
: میوگ یموت  هب  دیزیای ! هک  دنک  یم  باطخ  دـنتفگ ، یم  نینموملاریما » » وا هبزرلو  سرترازهاب  مدرم  هک  یـسک  هب  مالـسلاهیلع  بنیز 

ایند رداراـم  ماـن  یهاوـخ  یمرگا  هک  شاـب  هتـشاد  نیقیاـما  هدـب  ماـجنا  یناوـت  یم  هک  يراـکرهو  نزب  یهاوـخ  یم  هـک  يا  هـقحره 
.یتسهوت دوش  یم  دوبانو  وحم  هک  نآ  تسین ، یندشوحمام  مان  ینکوحم ،

ياربو تفرگارفار  نیعلو  یقـشدرم  نآدوجو  رـسارس  مشخو  دـنام  یقاب  تکاسو  لال  دـیزی  هک  دـناوخ  سلجم  نآرد  يا  هبطخنانچ 
ياـصعاب دز : هنادرمناوجاـن  لـمع  کـی  هب  هتـسد  دوشب ، بلقنم  هکنیا  ياربو  دـنک  تکاـساروا  نابزودـنزب  شتآار  بنیز  لد  هکنیا 

.درک هراشا  هللادبعابا  نادندو  بل  هبدوخ  نارزیخ 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوقالو  لوحالو 

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد  سالک 

هراشا

ینیسح  داوج  دیس  هدنسیون :

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد و  سالک 

یگنهرف نامجاهم  نارگرامعتسا و  شالت  عیشت ، هعماج  صوصخلا  یلع  یمالسا و  ياهروشک  اصوصخم  ناهج ، رساترس  رد  هزورما 
هب هجیتن  رد  دـنهد و  قوس  ینید  یب  يراب و  دـنب و  یب  هب  هار  نیا  زا  ار  هعماج  دـنور و  هناشن  ار  ناوناـب  تفع  اـیح و  هک  تسا  نآ  رب 

تفع و ایح ، دیاب  دننک ، دوبان  دنهاوخب  ار  عیشت  بهذم  نید و  رگا  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  اهنآ  هک  ارچ  دنـسرب ؛ دوخ  یناطیـش  عماطم 
عمج ار  شیوخ  طاسب  مه  نید  دـش ؛ بوکدـگل  نآ  رد  تفع  تسبرب و  تخر  اـیح  هعماـج  زا  هاـگره  دـنربب .  نیب  زا  ار  ینمادـکاپ 

.درک دهاوخ 
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1« تسا ایح  نید  سابل  نیرتوکین  ءایحلا ؛ نیدلا  سبالم  نسحا  : » دیامرف یم  ییابیز  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

2« درادن ایح  هک  سک  نآ  يارب  تسین  ینامیا  هل ؛ ءایح  نمل ال  نامیا  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هخاش کی  رب  مه  اب  نامیا  ایح و  هبحاص ؛ هعبت  امهدـحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  نانورقم  نامیالاو  ءایحلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
3« دنک تیعبت  وا  زا  زین  يرگید  دورب ، ود  نآ  زا  یکی  هاگره  سپ  دنا ، هتفرگ  رارق 

نمل ءایح  ال  : » دومرف تخومآ -  وا  بتکم  رد  ار  ایح  مالسلا ، اهیلع  بنیز  هک  سک  نآ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  همه ، زا  رتابیز  و 
5 درادن .» مه  ایح  درادن ، نید  هک  نآ  4 ؛  هل نید  ال 

 . دراد دوـجو  یگنتاـگنت  هطبار  اـیح ؛ دوـجو  هعماـج و  رد  نید  يراگدـنام  نیب  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هـب  قوـف  تاـیاور  زا 
هب يا ، هراوهام  ياه  همانرب   » هک دـننک  یم  ءاقلا  هنوگ  نیا  ور  نیا  زا  دـنا ، هتفایرد  ار  همزالم  هطبار و  نیا  یبوخب  یگنهرف ، نامجاهم 
رد هک  تساوخ  دـنهاوخ  ار  ییابیز  ياهـسابل  امّلـسم  یناریا  ياـه  هچب  دـننک ; یم  لـمع  يرثؤم  رایـسب  یـشروش  يورین  کـی  هباـثم 

«. دننیب یم  ینویزیولت  ياهوش 

، لذـتبم ياه  ملیف  اه و  سابل  هدـننز ، ياهراتفر  نیگآرهز ، ياه  ملق  اب  روشک  لخاد  رد  یناـهج  رابکتـسا  ناراداوه  رگید ، فرط  زا 
.دنناسر یم  يرای  ار  رامعتسا  تفع ، ایح و  يدوبان  رد 

اهیلع هیضرم  ارهز  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ینمادکاپ ، یکاپ و  نابزرم  تفع ، ایح و  يوناب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 
دوشگ ناهج  هب  هدید  یکاپ ، ایح و  هاگتساوخ  هرونم ، هنیدم  رد  ترجه  مشـش  ای  مجنپ  لاس  یلوالا ، يدامج  مجنپ  زور  رد  مالـسلا ؛

. 
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زا هاتوک  تدـم  نیمه  رد  یکاپ  ایح و  زا  اـهبنارگ  ییاـه  هشوت  هر  یلو  داد ، تسد  زا  یگلاـس  جـنپ  رد  ار  شراوگرزب  رداـم  دـنچره 
نیرت و مهم  کش  یب  دش و  لمحتم  یناوارف  ياه  جـنر  تالکـشم و  شیوخ ، تکرباب  یگدـنز  نارود  رد  تفرگ .  ارف  ردام  بتکم 
ایح و سرد  يرابدرب ; يروبص و  رانک  رد  خلت ، ثداوح  اهیتخـس و  نیا  مامت  رد  دوب ؛ تراسا  ناتـساد  البرک و  هعقاو  نآ ، نیرت  خلت 

6 .تخومآ همه  هب  ار  تفع 

مالسلا اهیلع  بنیز  يایح  زا  ییاه  هنومن 

: تفع ایح و  تیب  دنزرف   . 1

بوخ تافص  زا  یـشخب  هک  تسا  هدش  تباث  ینـشور  هب  هزورما  .تسین  ریذپدیدرت  ناسنا  رادرک  راتفر و  رد  هداوناخ  تثارو و  ریثات 
امومع دندش ، دلوتم  نآ  رد  ناربمایپ  هک  ییاه  هداوناخ  تهج  نیمه  هب  دـنوش و  یم  لقتنم  یلـسن  هب  یلـسن  زا  تثارو ، هار  زا  دـب ، و 

هب ایح  زا  يراع  كاپان و  ياه  هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نانز  اب  جاودزا  زا  زین  یمالسا  عبانم  رد  تهج  نیمه  هب  دندوب ، لیـصا  كاپ و 
هب حیحـص  تیبرت  اـب  تـالامک ، لـیاضف و  زا  یـشخب  اریز  تسا ; حرطم  تیبرت  تثارو ، راـنک  رد  تـسا .  هدـش  یهن  دـنا  هدـمآ  راـب 

.دوش یم  لقتنم  نادنزرف 

نآ همان  ترایز  رد  هکنانچ  تشاد ؛ دوجو  شیوخ  دح  نیرتالاب  رد  تیبرت ) تثارو و   ) لماع ود  نیا  مالسلا  اهیلع  بنیز  یگدنز  رد 
«. دیشون ریش  نامیا  ناتسپ  زا  هک  یسک  رب  مالس  نامیالا ؛ نابلب  تعضر  نم  یلع  مالسلا  : » میناوخ یم  راوگرزب  يوناب 

تسادخ نوخ  اب  هتخیمآ  شنوخ  تسایح        نامیا و  رس  هب  ات  اپ  هک  نآ 
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تساوقت یکاپ ، تمصع و  رهظم  تسالببرک              رفسمه  ار  قشع 

دشاب ارهز  ردیح و  هداز  دشاب                   يربک  بنیز  نیقی  هب 

تماما و دـهم  توبن ، شوغآ  رد  دـمآ و  ایند  هب  موصعم  ردام  ردـپ و  زا  تیالو ، یحو و  هناخ  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  يرآ !
زا دیشون و  ریـش  مالـسلا » اهیلع  ارهز  همطاف   » یتسه ناهج  موصعم  ردام  هناگی  زا  دومن و  امن  وشن و  یهلا  یحو  لوزن  زکرم  تیالو و 
رد یگراوخریـش  نارود  اب  نامز  مه  تفرگ و  ارف  ار  تفوطع  تماهـش و  ایح ، تفع ، ردام ؛ رهم  رپ  شوغآ  رد  یگراوخریـش  يادتبا 

شراوگرزب ردارب  ود  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینعی  تیناسنا ؛ ناهج  ناداتسا  نیرتگرزب  رـضحم 
.تفای تیبرت  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

مالـسلا هیلع  یلع  یگیاسمه  رد  هنیدم ، رد  اهتدم  : » دنک یم  لقن  نینچ  تسا ، ثیدح  نایوار  گرزب و  ياملع  زا  هک  ینزام » ییحی  »
یتح تشاد ، تنوکـس  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز »  » هک دوب  یلزنم  رانک  رد  نم  لزنم  مدرک ؛ یم  یگدنز  هلحم  کی  رد 

لد رد  دورب ، شراوگرزب  دج  ترایز  هب  تساوخ  یم  هاگره  وا  دینـشن ، ار  وا  يادص  دیدن و  ار  بنیز  ترـضح  یـسک  مه ، راب  کی 
.دـندوب وا  فارطا  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شناردارب  شیپ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هک  یلاـح  رد  تفر ؛ یم  بش 

ار ربق  فارطا  نشور  ياه  عمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندیسر ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرش  ربق  کیدزن  هب  یتقو 
صخش یلا  دحا  رظنی  نا  یشخا  : » دومرف ترضح  درک ، لاؤس  ار  راک  نیا  تلع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زور  کی  .درک  یم  شوماخ 

7 «. دنیبب ار  بنیز  ترهاوخ  یسک  هک  مسرت  یم  نآ  زا  بنیز ؛ کتخا 
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اهتیبرتب اوماق  نیذلا  مه  ءابعلا  باحصا  هسمخلاف  : » تسا ابع  لآ  نت  جنپ  هدش  تیبرت  مالسلا  اهیلع  بنیز  يدقن »  رفعج  خیش   » لوق هب 
دـندرامگ و تمه  بنیز  بیذـهت  يزاس و  گنهرف  تیبرت و  هب  ابع  لآ  نت  جـنپ  نیملعمو ؛ نیبدؤم  مهب  كافکو  اهبیذـهتو  اهفیقثتو 

8 «. دنشاب راگزومآ  هدننک و  بدا  اهنآ  هک  سب  نیمه 

نارتخد هدرک و  شیارآ  نارـسمه  اب  نادرم  هک  مینیب  یم  يولع ، هعیـش  هعماج  رد  ارچ  و  ایح !؟ ياه  ینابزرم  نیا  هتفر  اجک  یتسار  و 
!؟ دنوش یم  رهاظ  اه و . . .  نابایخ  اه و  كراپ  رد  باجح ، زا  هرهب  یب 

یناوج زاغآ  رد  ایح   . 2

؟ تسا هدوب  هنوگچ  یناوج  زاغآ  رد  بنیز  : » دیوگ یم  نینچ  تنس ، لها  قیقحت  لها  هدنـسیون و  يوناب  یطاشلا »  تنب  هشئاع   » رتکد
ام .درک  یم  یگدـنز  هتـسبور  هناخ و  رد  وا  هک  اریز  دـننک ؛ یم  يراددوخ  تاقوا  نیا  رد  بنیز  هراسخر  فصو  زا  یخیراـت  عجارم 

دـیآ و یم  نوریب  هناـخ  زا  بنیز  خـیرات ، نیا  زا  لاـس  اـه  هد  نتـشذگ  زا  سپ  یلو  میرگنب ، ار  يو  هدرپ  تـشپ  زا  رگم  میناوـت  یمن 
9 «. دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  وا  البرک  زادگناج  تبیصم 

لاجرلا نیری  نا ال  ءاسنلل  ریخ  : » هک تسا  هدرک  هیصوت  همطاف  شردام  تسا و  هدش  نآ  زا  عنام  وا  يایح  هک  ارچ  هدیدن ، ار  وا  خیرات 
10 «. دننیبن ار  اهنآ  زین )  ) نادرم و  دننیبن ، ار  نادرم  نانآ  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب  لاجرلا ؛ نهاری  الو 

هیلع نیسح  دنیبب » ریسا  ار  اهنآ  هک  هتساوخ  ادخ  هک  یتسار  هب  ایابـس ; نهاری  نا  ءاش  هللا  نا   » هک دوبن  ینامـسآ  یهلا و  روتـسد  رگا  و 
 . دربب هارمه  هب  البرک  رفس  رد  ار  رهاوخ  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  مالسلا 

5898 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 1995 

http://www.ghaemiyeh.com


نیسح دراد  اور  یک  ار  یتمرح  یب  نیا  هنرو  بیغ        رس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندرب 

هنیدم زا  تکرح  ماگنه  ایح  هوکش  شیامن   . 3

بجر هام  ياه  بش  زا  بش  نآ  .دـش  هناور  هکم  يوس  هب  لالج  هوکـش و  مامت  اب  ایح  ناوراک  هک  دروآ  یم  داـی  هب  ار  یبش  هنیدـم ،
دیـس همه  سار  رد  مشاه و  ینب  ناـناوج  ار  تفع  و  اـیح »  » يوناـب ود  هک  یلاـح  رد  تفر ؛ نوریب  هنیدـم  زا  لـلجم  یناوراـک  هک  دوب 

، یخیرات يا  هعطق  رد  .دندوب  هدومن  هطاحا  تشهب  لها  ناناوج 

: دنک یم  لقن  نینچ  يوار 

روتـسد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقو  نیا  رد  .دندوب  هدش  تنیز  جابید  و  مشیربا )  ) ریرح ياه  هچراپ  اب  هک  مدـید  ار  لمحم  لهچ  »
لزنم زا  یناوج  ناهگان  هک  مدرک  یم  هراظن  نم  لاح  نیا  رد  سپ  دـنیامن ، اه  لمحم  رب  راوس  ار  دوخ  مرحم  ياه  نز  مشاه  ینب  داد 

یم دیشخرد و  یم  هام  دننام  شتروص  دوب و  یتمالع  وا  هنوگ  رب  تشاد و  يدنلب  تماق  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح 
زا يایح  رثا  رب  ناشناماد  هک  یلاح  رد  دـندش ، جراخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناخ  زا  نز  ود  هاگ  نآ  دـیور و  راـنک  مشاـه  ینب  دومرف :

شیپ اه  لـمحم  زا  یکی  يوس  هب  ناوج  نآ  سپ  .دـندوب  هدومن  هطاـحا  ناـشنازینک  ار  ود  نآ  رود  دـش و  یم  هدیـشک  نیمز  هب  مدرم 
!؟ دنتسیک وناب  ود  نآ  مدیسرپ ؛ یضعب  زا  نم  دومن .  راوس  لمحم  رب  تفرگ و  ار  اهنآ  يوزاب  داد و  رارق  هیکت  ار  دوخ  يوناز  تفر و 

ناوج نیا  متفگ : سپ  مالـسلا .  هیلع  نینمؤملاریما  نارتـخد  موـثلک ؛ ما  يرگید  مالـسلا و  اـهیلع  بنیز  اـهنآ  زا  یکی  دـنداد : باوـج 
لاثما ایوگ  هک  مدید  ار  ریغص  رتخد  ود  سپس  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  سابع  مشاه ، ینب  رمق  وا  دش : هتفگ  تسیک !؟

 . مدیـسرپ رتخد  ود  نآ  مسا )  ) زا سپ  .دومن  راوس  موثلک  ما  مارمه  ار  يرگید  بنیز و  هارمه  ار  یکی  سپ  .تسا  هدشن  هدیرفآ  اهنآ 
.دنشاب یم  نیسح  نارتخد  همطاف ; يرگید  هنیکس و  یکی  دش : هتفگ 
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ینب رمق  سابع ، تساجک  داد : ادن  مالسلا  هیلع  نیـسح  دندش و  راوس  تناتم  ایح و  تمظع و  تلالج و  نیمه  هب  ناوناب  هیقب  هاگ  نآ 
راوس نآ  رب  ترضح  هاگنآ  درک .  رضاح  ار  اقآ  بسا  روایب ؛ ار  مبسا  دومرف : نم ! ياقآ  يا  کیبل ، کیبل ، درک : ضرع  سابع  مشاه !

11 .تفگ كرت  ار  هنیدم  تباجن  تناتم و  تفع ، ایح ، ناوراک  ناسنیدب  دش و 

! تفع ایح و  يادف  تالآرویز   . 4

 . دوب هاکناج  خلت و  یتاظحل  دندرب .  موجه  اه  همیخ  يوس  هب  ماش  هفوک و  نایهاپس  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهسابل  تراغ  زا  سپ 
ایح ياه  همیخ  نابساپ  وس  کی  زا  هک  ارچ  درک ؛ یم  ساسحا  ار  هنایشحو  مجاهت  نیا  تارطاخم  یخلت و  همه ، زا  شیب  يربک  بنیز 
یم ار  نایفوک  يوخ  شنم و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  تشاد .  هدـهع  هب  ار  شنامز  ماما  ناج  ظفح  رگید  فرط  زا  دوب و  تفع  و 

: دومرف دعـس  رمع  هب  باطخ  هدرک  عمج  ار  نانز  تالآرویز  مامت  اهنآ ، ندـمآ  زا  لبق  ناوناب و  يایح  تفع و  ظـفح  يارب  تخاـنش ،
امـش هب  تسا  تالآ  رویز  بابـسا و  هچنآ  دوخ  راد ! زاب  اه  همیخ  تراغ  رد  باتـش  لیجعت و  زا  ار  دوخ  نایهاپـس  دعـس ! نب  رمع  يا 

(. دنیشنب يرابغ  تباجن  ایح و  تماق  رب  و   ) دوش زارد  ادخ  لوسر  نادناخ  يوس  هب  نامرحمان  تسد  ادابم  .منک  یم  راذگاو 

دـش و عمج  یلحم  رد  دوب  ماما  راگدای  هک  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ياه  هراوشوگ  یتح  تالآرویز ، لـیاسو و  یماـمت 
لیاسو دراد ; لیم  سک  ره  دز : دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  عاجـش  رتخد  دندرک ، عامتجا  يا  هشوگ  رد  ناکدوک  نانز و  هک  نآ  زا  سپ 

12  . . . .«. دندرک تراغ  دوب  هچره  دندمآ و  شیپ  يا  هدع  درادرب ! ار  تالآرویز  و 
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: اهایح یب  رب  ایح  يوناب  دایرف   . 5

دندرک یم  اشامت  ار  ناریسا  دندرب ، یم  دایز  نب  هللادیبع  يوس  هب  ار  تلاسر  نادناخ  هک  یلاح  رد  مدرم  دش ، هفوک  دراو  ایح  ناوراک 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  مرح  یلا  اورظنت  نا  هلوسرو  هللا  نم  نویحتـست  اما  هفوکلا ، لها  ای  : » دش دنلب  ایح  يوناب  يادص  هظحل  نیا  رد  . 

13 «. دیا هتخود  مشچ  ربمایپ  هداوناخ  هب  هک  دینک  یمن  مرش  وا  هداتسرف  ادخ و  زا  هفوک ! مدرم  يا  هلآ ؛

: هفوک هرامالاراد  رد  ایح  یلجت   . 6

ار هناخ  نیا  همه  وا  هک  ارچ  تسب ؛ ار  شیولگ  هار  ضغب  دیـسر ، هرامالاراد  هب  یتقو  تراـسا ، نارود  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز 
رد کشا  دوب .  هتخاسرپ  ار  ناهج  دننام  یب  یتمظع  اب  یلع ، شردـپ  مسا  هک  يراگزور  دوب ، بنیز  هناخ  يزور  اجنیا  تخانـش ، یم 
رد دایز  نبا  هللا  دیبع  دید  دیـسر و  یگرزب  قاتا  هب  مد  نآ  رد  دنک .  شراوخ  هیرگ  ادابم  درک ، يراددوخ  یلو  دز ، هقلح  شناگدید 

.درک یم  ییاریذپ  نانامهیم  زا  تسشن و  یم  اجنآ  رد  شردپ  هک  هتسشن  ییاج 

نآ نودب  تشاذگ و  شیامن  هصرع  هب  ار  ایح  دـندوب ، هتفرگ  ار  شرود  شنازینک  نت و  رب  ار  شیاه  سابل  نیرت  شزرا  یب  هک  بنیز 
، ایح مرش ، ار  وا  دوجو  ياپارس  هک  یلاح  رد  تسشن  يا  هشوگ  رد  سانشان  تروص  هب  دنک ، ییانتعا  راوخ  نوخ  شکرس  ریما  هب  هک 

14 .دوب هدرک  هطاحا  یکاپ  تباجن و 

نبا دصق  هب  ترـضح  ملع  فرط ، کی  زا  بنیز  تباجن  ایح و  درک ) رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ( ؟ تسیک نز  نیا  دیـسرپ : دایز  نبا 
شین اب  نوعلم  دایز  نبا  هک  اجنآ  ات  .دهدب  ار  وا  باوج  بنیز  دادـن  هزاجا  رگید ، فرط  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریقحت  يارب  دایز 

ردارب و اب  ار  ادـخ  راک  کتیب   لهاو  کیخاب  هللا  عنـص  تیار  فیک  : » تفگ وا  ندرزآ  يارب  دیـشاپ و  بنیز  مخز  هب  کـمن  شناـبز 
15 .»؟ یتفای هنوگچ  تا  هداوناخ 
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وا یبلق  ياضر  ایح و  زا  هک  یـشمارآ  اـب  ترـضح  .تشاد  وا  ياـیح  لاـمک  رد  هشیر  هک  داد  اـبیز  رایـسب  یلو  هاـتوک ، یباوج  بنیز 
16 «. مدیدن يزیچ  ییابیز  زج  الیمج ؛ الا  تیار  ام  : » دومرف ار  یندنامدای  هب  هلمج  نآ  تشاد  تیاکح 

ییایح یب  اب  ایح  لباقت  جوا  دیزی ; سلجم   . 7

نارتخد هب  نایسلجم  دننک .  دراو  ار  ناریسا  هک  داد  روتسد  هاگ  نآ  دوب ، هدرک  توعد  ار  یجراخ  يارفـس  ماش و  لها  ناگرزب  دیزی ،
.دوب هدیدن  ار  نانآ  راسخر  يا  هناگیب  دنتشاد و  رارق  مارتحا  تزع و  هدرپ  سپ  رد  زورید  ات  هک  دندرک ؛ یم  هاگن  ربمایپ  نامدود  و 

یلو دنداهن ، مه  رب  مشچ  تلاجخ  مرـش و  زا  همه  دندروآ ، رطاخ  هب  ار  نامدود  نیا  يدنمجرا  يراوگرزب و  نیوعدـم ؛ هک  یماگنه 
اب تسیرگن و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاف  هب  هدمآرد  هقدح  زا  ینامـشچ  اب  ییور ، خرـس  یماش  دـنمونت  درم  عمج ، نآ  رد 

.درب هانپ  بنیز  شا  همع  هب  نازرل  ناساره و  همطاف  .دعلبب  ار  وا  تساوخ  یم  دوخ  هنادنمزآ  ياه  هاگن 

، دیزرل یم  تشحو  زا  هک  یتلاح  رد  همطاف  شخبب ! نم  هب  ار  هزیشود  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دیزی  هب  تساخرب و  یماش  كدرم 
یقح نینچ  وت  هن  يدرک ! یگیامورف  يدرب و  غورد  نامگ  : » دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  بنیز  .تفرگ  ار  بنیز  شا  همع  نماد 

مالـسلا اهیلع  بنیز  هکنآ  ات  دش ، لدب  در و  مالـسلا  اهیلع  بنیز  وا و  نیب  ینانخـس  تشگ و  نیگمـشخ  دـیزی   17 !« دـیزی هن  يراد و 
شیپ هک  تنامگ  هب  یناشک  یم  وس  ره  هب  ناریسا  دننام  ار  ام  يا و  هتفرگ  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  رـساترس  هک  نونکا  دومرف :

!؟ تسا تلزنم  فرش و  وت  يارب  یتسپ و  ام  يارب  ادخ 
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کقوسو کئاماو  كرئارح  كریدخت  ءاقلطلا  نبای  لدعلا  نما  : » هک دمآ  دورف  یمرش  یب  همـسجم  قرف  رب  ایح  نینهآ  دایرف  هاگ  نآ 
نهف رشتسی  دلب  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  اودحت  نههوجو  تیدباو  نهروتـس  تکته  دق  آیابـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب 
یمح نهتامح  نم  الو  یلو  نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلاو ، یندلاو  دـیعبلاو  بیرقلا  نههوجو  حفـصتیو  لقانملاو  لهانملا  لها 

18 فیکو

ار ادخ  لوسر  نیـشن ) هدرپ   ) نارتخد یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  ایآ   19 ناگدش دازآ  رسپ  يا 
يرهش زا  ار  نانآ  نانمشد ، ات  يزاس  نایامن  ار  اهنآ  تروص  يردب و  ار  اهنآ  يوربآ  هدرپ  ینادرگب !!؟ ) رهـش  هب  رهـش  و   ) ینک ریـسا 

زا هک  یلاح  رد  دننک ، ناشیاشامت  هیامورف  فیرـش و  و  رود ، کیدزن و  دـنزودب و  اهنآ  هب  مشچ  بیرغ  یموب و  و  دـنربب ، يرهـش  هب 
يزوسلد هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  .دشابن  يراکددم  نانآ  ناگدننک  يرای  زا  و  دشابن ، ناشهارمه  يا  هدننک  يرای  اهنآ  نادرم 

« دییور ادهش  نوخ  زا  وا  تشوگ  دیوج و  ار  ادخ  نادرم  كاپ  رگج  شردام )  ) هک یسک 

دوب دنپ  نارازهدص  تمالک  ره  دوب               دنب  رد  وت  مصخ  تراسا ؟ وک 

ریز و هب  رس  نانچ  دوب ، اجنآ  رد  سک  ره  دنکفا و  ریز  هب  رس  دیزی  دش  ثعاب  بنیز ، يایح  درد و  اپارس  نانخس  تفرگ ، مارآ  بنیز 
ار هچنآ  دیزی » نز   » رماع و هللادبع  رتخد  هدنه  هک  دننک  یم  لقن  .تسا  هدنکفا  هیاس  همه  رـس  رب  گرم  غرم  ییوگ  هک  دـش  شوماخ 
وا رـس  رب  ییاـیح  یب  يدرماـن و  همه  نآ  زا  تفر و  سلجم  نورد  هب  هدرک و  باـقن  ار  نـهاریپ  دینـش ، داد  خر  شرهوـش  سلجم  رد 

20 .دیشک دایرف 
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يایح تمرح و  و  دنا ، هدیشوپ  دیزی  نانز  هک  تسا  نیا  تسا  هدرزآ  تخـس  نآ  زا  دنک و  یم  حیرـصت  نآ  هب  بنیز  هک  یمهم  هتکن 
رد ناریـسا  خاـک و  رد  وت  ناـنز  دـیوگ  یمن  تهج  نیمه  هب  ناـمرحمان ، دـید  ضرعم  رد  تیب  لـها  ناـنز  وا و  یلو  ظوـفحم ، اـهنآ 

دناوت یم  دوخ  نیا  هک  دراد  رارصا  ایح  تمرح و  ظفح  باجح و  رب  اهنت  اهنت و  هکلب  دنا ، هنسرگ  ناریـسا  ریـس و  وت  نانز  ای  دنخوک 
رب و  دـنراد ، ساـپ  ار  شیوـخ  تمرح  میرح  ظـفح و  ار  اـیح  زرم  لاـح  ره  رد  هـک  دـشاب  اـم  هعماـج  ناوناـب  يارب  سرد  نیرتـگرزب 

.دنشاب ریسا  دنب و  رد  رگا  یتح  دنشابن ، تکاس  یلاح  چیه  رد  اهنآ  لباقم  رد  دننزب و  دایرف  تفع  ایح و  زرم  نامجاهم 

بنیز يایح  دروآ  تسد  ینمادکاپ ، تفع و   . 8

هب وـس ، کـی  زا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  .تسا  ناـنآ  يارب  رهوـگ  نیرت  تمیق  نارگ  ناـنز و  تنیز  نیرت  هدـنزارب  ینمادـکاپ ؛ تفع و 
فعف ردـق  نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  اـم  : » دومرف هک  اـجنآ  تخومآ ؛ ردـپ  بتکم  رد  ار  تفع  سرد  ییاـبیز 

یم تفع  اما  دراد ، تردق  هک  تسین  یـسک  زا  رتشیب  شرجا  ادخ ، هار  رد  دیهـش  دهاجم  هکئالملا ؛ نم  اکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکی 
21 «. دشاب ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  فیفع  ناسنا  هک  تسا  کیدزن  دزرو ،

دمآ یپ  هرمث و  نیرتزراب  هک  ارچ  دشاب ؛ ینمادکاپ  تفع و  جوا  رد  هک  دیبلط  یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  یتاذ  يایح  رگید ، فرط  زا  و 
22 «. تسا ایح  مرش و  ینمادکاپ  تفع و  تلع  ایحلا ؛ هفعلا  ببس  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  تسا .  ینمادکاپ  تفع و  ایح ؛
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23 «. دوب دهاوخ  ینمادکاپ  تفع و  دشاب ، ایح  هک  هزادنا  ره  هب  هفعلا ؛ نوکت  ءایحلا  ردق  یلع  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 

هب طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح  ار ، شیوخ  تفع  وا  اـت  دـش  ثعاـب  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  یتاذ  ياـیح  و  یگداوناـخ ، تیبرت 
یهو : » دنا هتشون  نیخروم  درشف .  یم  ياپ  شیوخ  تفع  رب  تخس  ماش ، ات  البرک  ریـسم  رد  تراسا و  نارود  رد  وا  دراذگ .  شیامن 

24 «. دوب هدش  هتفرگ  وا  زا  شیرسور  نوچ  دناشوپ ، یم  شتسد  اب  ار  دوخ  تروص  وا  اهنم ؛ ذخا  اهعانق  نال  اهفکب  اههجو  رتست 

هدـش زین  حورجم  هار  نآ  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  زابرـس  ینامز  هک  ار -  رمـش  ماش ، هب  دورو  ماـگنه  هک  تسوا  تفع  هناـشن  نیا 
تـساوخ وا  زا  درک و  راضحا  ددرگ -  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  لتاق  هک  هدـناشک  اجنآ  هب  ار  وا  اه  ییایح  یب  اه و  یکاپان  یلو  دوب ،

اهنز نیب  زا  زین  ار  ادهش  ياهرس  دیامن و  ماش  دراو  رهش  برد  نیرت  تولخ  زا  ار  ارـسا  ناوراک  تفع ، ایح و  دنلب  زرم  ظفح  يارب  هک 
زا ار  ناریـسا  درک و  لـمع  ترـضح  نآ  شیاـمرف  سکع  هتخاـب  ار  نید  هجیتن  رد  هداد و  تسد  زا  اـیح  نوعلم  نآ  یلو  دربـب ، نوریب 

 . داد ياج  ارسا  نیب  زین  ار  ادهش  رس  دومن و  دراو  تاعاس » برد   » ینعی رهش ; هزاورد  نیرت  تیعمج  رپ  نیرت و  غولش 

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  .دوب  هتفرگ  ار  دوخ  يور  هدیـشکرسرب و  هنهک  يرداچ  هک  مدید  ار  موثلک ) ما  ایو   ) بنیز دیوگ : یم  يوار 
زا اـم  هک  دربـب  رتوـلج  یمک  ار  ماـما  رـس  اـت  زادرپـب  راد  هزین  نیا  هب  يزیچ  یناوـت  یم  رگا  دوـمرف : یباحـص  دـعاس  نب  لهـس  هـب  زین 

، دوش رود  ناوناب  زا  ات  مدرک  تخادرپ  راد  هزین  هب  مهرد  دـصکی  متفر و  دـیوگ : یم  لهـس  میتسه .  تیذا  تمحز و  رد  ناـیچاشامت 
25 .دندرب دیزی  دزن  ار  اهرس  ات  دوب  لاونم  نیدب  راک 
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مالسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع  ياه  یگژیو 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

مالسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع  ياه  یگژیو 

فلا :

كربتم ات  دندرب  یم  مرکا  لوسر  رـضحم  ار  شا  هقادنق  كربت  نمیت و  يارب  دما  یم  ایند  هب  یلفط  ره  هک  دوب  نیا  هنیدـم  مدرم  مسر 
رد مه  دـیامن و  اـعد  لـفط  نآ  يارب  مه  دـیوگب و  وا  پچ  تسار و  شوگ  رد  هماـقا  ناذا و  مرکا  لوسر  مه  دوـش  تلاـسر  نماد  هب 

.دندومرفیم باختنا  مسا  شیارب  ترضح  دوخ  دراوم  یخرب 

دوب مسر  هقادنق  ندروآ  سپ 

: تائانثتسا

تبثم تهج  زا  یکی  یفنم و  تهج  زا  یکی  تشاد  ءانثتسا  ود 

 : یفنم تهج  زا  ءانثتسا  اما  - 1

رـسپ هنیزوب  دـینک ،  رود  ار  وا  دومرف  تفریذـپن و  ترـضح  نآ  دروآ  مرکا  لوسر  رـضحم  ار  ناورم  هقادـنق  یتـقو  صاـع  نبا  مکح 
.ار هنیزوب 

دنتفریذپن ار  ناورم  هقادنق  مرکا  لوسر  دیوگیم  هشیاع  هک  دنکیم  لقن  مود  دلج  هشیاع  ثیداحا  باتکرد  يرکسع  همالع 

نبا نوعلملا  غزولا  نبا  غزولا  وه  لاقف : مکحلا   نب  ناورم  هیلع  لخداف  ، هل اعدـف  ص )  ) یبنلا هب  یتا  ـالا  دولوم  دـحال  دـلوی  ـال  ناـک   
نوعلملا

: تبثم تهج  زا  ءانثتسا  اما  - 2

مامت فـالخرب  ارهز (  هناـخ  هب  دـندروآ  فیرـشت  مرکا  لوسر  دوخ  هکلب  دـندرواین  ار  هقادـنق  دـش  دـلوتم  مالـسلااهیلع  بنیز  یتقو 
دج يارب  نیـسح  ماـما  ار  تدـالو  ربـخ  هک  مشاـب  هدـید  ییاـج  منکیم  ناـمگ  دـندروایم ) ترـضح  تمدـخ  ار  دازوـن  هـک  نادازوـن 
هب امرف  فیرـشت  مرکا  لوسر  ربخ  نیا  ندینـشاب  .دومرف  اطع  رهاوخ  کی  نم  هب  ادخ  هللا  لوسر  ای  ادـج  ای  هک  دـندروآ  ناشراوگرزب 

.دیهدب نم  هب  ار  هقادنق  دندومرف  دندش و  مالسلاامهیلع  ارهز  هناخ 
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: دلوت زور  رد  هضور  سلجم  ب:

هیلع نینمؤملاریما  هناخ  رد  دولوم  ود  دـلوت  رد  اما  تسامرفمکح  هناـخ  نآ  رد  یلاحـشوخ  يداـش و  يدـنزرف  ره  دـلوت  رد  ـالومعم   
يربک بنیز  ترـضح  مشاه  ینب  هلیقع  دلوت  رد  یکی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  دلوت  رد  یکی  دش  دـنلب  مه  هیرگ  يادـص  مالـسلا 

ترـضح زا  ار  هیرگ  ببـس  یتقو  دندرک  هیرگ  دندینـش و  نیما  لیئربج  زا  ار  بئاصم  البرک و  رابخا  مرکا  لوسر  هک  اهیلع  هللا  مالس 
.دندومن یم  هیرگ  مه  تیب  لها  هیقب  دندومرفیم و  نایب  ار  بئاصم  ترضح  دندیسرپیم 

: مالسلااهیلع بنیز  يراذگمان  ج :

راذگب بنیز  ار  وا  مان  دیامرفیم  دنوادخ  هللا  لوسر  ای  دش  لزان  لیئربج 

 . ردپ تنیز  يانعمب  ای  تسا  ردصم  هشیر و  يانعمب  شیوغل  يانعم  بنیز  دیامرفیم  يرئازج  موحرم 

تسا نت  جنپ  مامت  يانعمب  بنیز  ینعی  درک  جارختسا  ناوتیم  ار  ابع  لآ  نت  جنپ  یمامت  مان  نیا  زا  اما 

مالسلاامهیلع ارهز  كرابم  مان  لوا  ءاز  بنیز  ءاز 

مالسلاامهیلع یلع  كرابم  مان  رخآ  ءای  بنیز  ءای 

مالسلا مهیلع  نینسح  كرابم  مان  طسو  نون  بنیز  نون 

ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یبن  هژاو   زا  فرح  نیمود  ءاب  بنیز  ءاب 

: باقلا اه و  هینک  ددعت   : د

دشاب هتشاد  ار  هینک  باقلا و  همهنیا  هک  میراد  غارس  یتیصخش  رتمک 

: اه هینک 

هب هک  شرهاوخ  نیب  وا و  نیب  دشاب  قرف  هک  تسنآ  يارب  دـنیوگیم  يربک  بنیز  ار  ناشیا  هکنیا  تسا و  موثلک  ما  ترـضح  نآ  هینک 
يربک هقیدص  شردام  وا و  نیب  دشاب  قرف  هکنیا  يارب  تسا  هدش  يرغـص  هقیدص  هب  هبقلم  هچنانچ  تسا  هدش  هدـیمان  هینک  مان و  نآ 

.امهیلع هللا  مالس  ارهز  همطاف 

5907 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2004 

http://www.ghaemiyeh.com


: ترضحنآ باقلا  اما 

تمعن دیس  موحرم  هک  دوش  یم  هراشا  ناش  یناعم  هارمه  هب  اهنآ  زا  یضعب  هب  لیذ  رد  هک  دنراد  يدایز  باقلا  س ،)  ) بنیز ترضح 
: تسا هدروآ  هیبنیز  صئاصخ  رد  يرئازج  هللا 

.راگزومآ یب  ياناد  همّلعم : ریغ  هملاع  - 1

.هدننامهف نودب  هدیمهف  همّهفم : ریغ  همهف  - 2

.اه جنر  هلبق  ایازّرلا : هبعک  - 3

(. س  ) ارهز ترضح  هدنیامن  نیشناج و  س :)  ) ءارهزلا هبئان  - 4

(. ع  ) نیسح ترضح  هدنیامن  نیشناج و  ع :)  ) نیسحلا هبئان  - 5

.یتیگ يوناب  هش  ناهج ، هکلم  ایندلا : هکیلم  - 6

نانیـشن هدرپ  دـنمدرخ  هلاسرلا : ردـخ  هلیقع  ناوناـب ، دـنمدرخ  ءاـسنلا : هلیقع  مشاـه ، ینب  دـنمدرخ  يوناـب  (: 5) مشاـه ینب  هـلیقع  - 7
هلیقع یحو ، دنمدرخ  يوناب  یحولا : هلیقع  نایبلاط ،) نیب  رد  و   ) بلاط وبا  ترـضح  نادناخ  زا  دنمدرخ  نز  نییبلاطلا : هلیقع  تلاسر ،

.دنمدرخ نانز  يوناب  لئاقعلا : هدیس  شیرق ، زا  دنمدرخ  يوناب  شیرقلا : هلیقع  يربمایپ ، دنمدرخ  يوناب  هّوبنلا :

(. ع ( ) نیسح ماما   ) ءاسک لها  زا  رفن  نیمجنپ  ياتمه  ءاسکلا : لها  نم  سماخلا  هلیدع  - 8

(. ع  ) داّجس ترضح  تسرپرس  داّجسلا : هلیفک  - 9

(. ع  ) یلع شردپ  زار  اهیبأ : ّرس  - 10

.دوشن هابتـشا  س ،)  ) ارهز همطاف  يربک  هقیّدص  شردام  اب  ات  هدش  بقلم  بقل  نیا  هب  .رت  کچوک  ۀقیّدص  يرغـصلا : هقیّدـصلا  - 11
، دوش یم  هدـناوخ  وا  هینک  ماـن و  هب  هک  موثلک ) ما   ) شرهاوخ رگید  وا و  ناـیم  اـت  دوش  یم  هتفگ  يربک  بنیز  ناـشیا  هب  هک  نیا  هچ 

.دشاب قرف 

(. ع  ) یلع نادناخ  ياسراپ  یلع : لآ  هدباع  - 12

.البرک نامرهق  ءالبرک : هلطب  - 13

.دوب گرزب  سب  شناحتما  هک  ییوناب  اهاولب : همیظع  - 14

.نایرگ يوناب  هیکابلا : - 15
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.ارهز ترضح  هصالخ  هدیکچ و  ءارهزلا : هلیلس  - 16

.یهالا راد  تناما  هّللا : هنیما  - 17

.دنوادخ ياه  هناشن  زا  یناشن  هّللا : تایآ  نم  هیآ  - 18

.اهنت هدیدمتس  هدیحو : همولظم  - 19

.دنوادخ يارب  دنوادخ و  باسح  هب  هدننک  يرادیاپ  هبستحم : هرباص  - 20

: ماما يارب  ندرک  اعد  ماقم  ذ:

نکن شومارف  تبش  زامن  رد  ارم  دیامرفیم  وا  هب  موصعم  ماما  هک  تسا  یتیصخش  اهیلع  هللا  مالس  بنیز 

« لیللا هالص  یف  ینسنت  ال  هاتخا ! ای  »

زا ماما  دشاب  هتـشادن  ار  موصعم  ماما  يارب  ندرک  اعد  تیحالـص  وناب  نیا  رگا  تسین  ّولغ  فراعت و  ییوگ و  هدایز  لها  موصعم  ماما 
 . دوشیمن بکترم  ثبع  هدوهیب و  لمع  ماما  تسا و  هدوهیب  ثبع و  هک  ارچ  دیامرفیمن  یتساوخرد  نینچ  وا 

: بئاصملا ما  ماقم  ر:

بئاصملا ما  اهنآ  هب  دندینـش  دندید و  یگدـنز  نارود  رد  هک  یبئاصم  ناوارف و  تالکـشم  مامت  اب  دـندوب  نانز  هدیـس  ملاع و  ناوناب 
اهترجاهم و مالـسا و  لوا  نارود  ياهرجز  مامت  اب  دـنا  هتفگن  ار  بقل  نیا  مالـسلااهیلع  هیـضرم  يارهز  ترـضح  هب  یتح  دـنیوگیمن 

.شتداهش مه  راک  رخآ  رد  شرسمه و  شدوخ و  قح  ندش  بصغ  اهگنج و 

 . دنسانشیم بقل  نیا  هب  ار  وا  هک  هدوب  نیگنس  وناب  نیا  بئاصم  ردقچ  دینیبب  اما 

: مشاه ینب  هلیقع  ز :

اهنآ یگدنز  گنهرف  دندوب و  لئابق  ناگرزب  دتس و  داد و  تراجت و  بحاص  همه  زا  رتشیب  هکم  مدرم  ناتسبرع  هریزج  هبـش  مامت  رد 
دوب رت  توافتم  رگید  دالب  اب  رتهب و 

دندوب هدش  هتخانش  رگید  لئابق  نیب  رد  رتهب  گنهرف  اب  شیرق  هلیبق  هکم  مدرم  نایم  رد 

دندوب روهشم  لامک  ریبدت و  لقع و  هب  مشاه  ینب  هلیبق  شیرق  هلیبق  نایم  رد 
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هرهب تمظعاب  يوناب  نیا  ریبدـت  لقع و  زا  تالکـشم  رد  مدرم  همه  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  سپ  مشاه  ینب  هلیبق  ناوناب  نایم  رد 
.دندش یم  بایفرش  ترضحنآ  غارس  هب  تالکشم  لح  يارب  دندربیم و 

س)  ) بنیز ترضح  بقانم  لیاضف و 

س)  ) بنیز ترضح  بقانم  لیاضف و 

: نخس هعیلط 

هدید هرونم  هنیدم  رد  ترجه  مشش  ای  مجنپ  لاس  یلوالا  يدامج  مجنپ  زور  رد  مالسلا  امهیلع  ارهز  یلع و  رتخد  مالسلا  اهیلع  بنیز 
اب رمع  نارود  رد  دیدرگ .  انـشآ  تبیـصم  اب  تیلوفط  نارود  نامه  زا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردام  یگلاس  جنپ  رد  دوشگ ، ناهج  هب 

و نادـنزرف ، ناردارب و  تداهـش  ات  هتفرگ  ردام  ردـپ و  تداهـش  زا  دـش ، لمحتم  ار  يداـیز  ياـه  جـنر  تالکـشم و  شیوخ ، تکر 
 . دوب (1) هتخاس  رابدرب  روبص و  يدرف  وا  زا  اه  یتخس  نیا  درک .  لمحت  ار  تراسا و . . .  نوچ  یخلت  ثداوح 

، هدهاز هدباع ، ینز  وا  دوب .  همیهف  هملاع و  هثدحم ، ترـضح ، نآ  باقلا  زا  دـندیمان .  یم  يرغـص  هقیدـص  و  يربک ، موثلک  ما  ار  وا 
هتخاس هتـسجرب  تافـص  تایـصوصخ و  اـب  يدرف  وا  زا  يدـنوادخ  فطل  و  يولع ، تیبرت  يوبن ، بسن  دوب .  هفیفع  هبیطخ و  هفراـع ،

جاودزا نیا  هرمث  درک و  جاودزا  رفعج » نب  هللا  دـبع   » دوـخ يوـمع  رـسپ  اـب  دـنتفگ .  یم  مشاـه » ینب  هلیقع   » ار وا  هـک  يروـط  دوـب ،
دندیشون تداهش  تبرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللا  دبع  ابا  باکر  رد  البرک ، رد  نوع ) دمحم و   ) اه نآ  زا  نت  ود  هک  دوب  ینادنزرف 

 . (2)
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عادو ار  یناف  راد  جـنر  تنحم و  مغ و  هودـنا و  زا  يراب  هلوک  اب  ترجه ، لاس 62  بجر  مهدزناپ  رد  ماجنا  رـس  راوگرزب  يوناب  نآ 
 . مینک نایب  یسررب و  ار  ترضح  نآ  لئاضف  بقانم و  زا  ییاه  هشوگ  تفگ . 

ردپ تنیز  - 1

هب ار  راک  نیا  وا  نیدلاو  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  نایرج  رد  یلو  دـننک ، یم  باختنا  ار  دـنزرف  مان  ردام  ردـپ و  الومعم 
هب رفـس ، زا  تشگزاب  زا  دـعب  دوب ، رفـس  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندومن .  راذـگاو  وناب ، نآ  راوگرزب  دـج  مالـسا  ربماـیپ 
 + نیز  ) بنیز مان  هاگ  نآ  دیـسوب ، تفرگ و  لغب  رد  ار  دازون  تفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  همیـسارس  دـلوت ، ربخ  ندینـش  ضحم 

 . دومن (1) باختنا  رتخد  نیا  يارب  تسا  ردپ » تنیز   » يانعم هب  هک  ار  با )

یهلا ملع  - 2

مهـضرع مث  اهلک  ءامـسالا  مدآ  ملعو   . » تسوا شنیب  شناد و  هکئالم -  یتح  تادوجوم -  ریاـس  هب  تبـسن  ناـسنا  زاـیتما  نیرتمهم 
 ; (2) میکحلا » میلعلا  تنا  کنا  انتملع  ام  الا  انل  ملع  کناحبس ال  اولاق  نیقداص .  متنک  نا  ءالؤه  ءامـساب  ینوئبنا  لاقف  هکئالملا  یلع 

هـضرع ناگتـشرف  هب  ار  اه  نآ  دعب  تخومآ .  مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ) يراذگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع  ءامـسا (  ملع  سپـس  »
ام هب  هچ  نآ  زج  يزیچ  ام  یهزنم .  وت  دندرک : ضرع  دـیهد .  ربخ  نم  هب  ار  اه  نیا  یماسا  دـییوگ ، یم  تسار  رگا  دومرف : تشاد و 

 .« یمیکح اناد و  وت  میناد ; یمن  يا  هداد  میلعت 

رد لاعتم  دنوادخ  دشاب .  یندل »  » ملع ياراد  ینعی  دوش ، هضافا  یصخش  هب  یهلا  تاذ  زا  امیقتسم  هک  تسا  یملع  اه ، ملع  نیرترب  و 
 .« میدوب هتخومآ  وا  هب  دوخ  دزن  زا  یناوارف  ملع   ; » (3) املع » اندل  نم  هانملعو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  دروم 
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تنا : » دومرف درک و  باطخ  شا  همع  هب  هک  اج  نآ  تسا ، یملع  نینچ  ياراد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تداهش  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز 
 .« یتسه هتخوماین  مهف  يا  هدیمهف  هدیدن و  ملعم  دنمشناد  وت  همهفم (1) ;  ریغ  همهفو  هملعم  ریغ  هملاع 

یگدنب تدابع و  - 3

ام  . » تسا یگدنب  لامک  هلق  هب  ندیـسر  ناسنا  تقلخ  شنیرفآ و  زا  فدـه  هک  دوب ، هتخومآ  نآرق  زا  یبوخ  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
 .« دننک تدابع  هک  نیا  يارب  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  نم   ; » (2) نودبعیل » الا  سنالاو  نجلا  تقلخ 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شردارب  هک  دوب  دهاش  البرک  رد  وا  دوب .  هدید  کیدزن  زا  ار  ردام  ردپ و  ياه  بش  زامن  اه و  تدابع  وا 
ینا ملعی  وهف  هرفغتـسنو  هوعدنو  هلیللا  انبرل  یلـصن  دقل  دغ  یلا  هیـشملا  هذه  مهلهمتـساو  مهیلا  عجرا  : » دومرف سابع  هب  اروشاع  بش 

میناوتب دیاش  ریگب  تلهم  ادرف  ات  ار  بش  نیا  درگ و  زاب  نانآ  يوس  هب  رافغتسالاو (3) ;  ءاعدلا  هرثکو  هباتک  هوالتو  هل  هولصلا  بحا 
اعد دایز  نآرق ، تئارق  زامن ، نم  هک  دـناد  یم  دوخ  ادـخ  میوش .  لوغـشم  نامیادـخ  هاگـشیپ  رد  رافغتـسا  اعد و  زامن و  هب  ار  بشما 
 . تسا زامن  تدابع و  هب  قشع  زا  نخس  هکلب  تسین ، فیلکت  يادا  زا  تبحص  تالمج  نیا  رد  مراد ».  تسود  ار  رافغتسا  ندرک و 

دننک زاورپ  تسود  ماب  رد  درگ  دننک  ***    زار  بش  هب  ناقشاع  هک  زیخ  بش 
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دننک زاب  بش  هک  ار  تسود  رد  الا  دندنب  ***    رد  بش  هب  دوب  يرد  هک  اج  ره 

ماما تشادن .  زاب  تدابع  زا  ار  وا  یتبیصم  چیه  و  دوب ، قشاع  ناراد  هدنز  بش  تدابع و  ناقشاع  زا  زین  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح 
یفو ماشلا  یلا  هفوکلا  نم  انریسم  دنع  لفاونلاو  ضئارفلا  مایق  نم  اهتاولص ، يدؤت  تناک  بنیز  یتمع  نا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجس 

بجاو و ياهزامن  همه  ماـش  اـت  هفوک  ریـسم  رد  بنیز  ما  همع  فعـضلاو (1) ;  عوجلا  هدشل  سولج  نم  یلـصت  تناک  لزانم  ضعب 
 .« درک یم  فیلکت  يادا  هتسشن  فعض ، یگنسرگ و  تدش  رطاخ  هب  لزانم  یضعب  رد  دومن و  یم  هماقا  ار  بحتسم 

ار شیراد  هدـنز  بش  دـجهت و  ناردارب ، مالـسلا و  هیلع  نیـسح  زا  نارجه  بش  یگدـنز ; بش  نیرت  ساسح  رد  یتح  ترـضح  نآ 
يا هلیللا  کلت  یف  همئاق  لزت  مل  اهناف  بنیز  یتمع  اماو  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  زا  درکن .  كرت 

اروشاع بش  ماـمت  رد  بنیز  ما  همع  هرمز (2) ;  انل  تنکس  الو  نیعانل  تادهامو  اهبر  یلا  ثیغتـست  اهبارحم  یف  مرحملا  نم  هرـشاع 
 .« دشن عطق  ام  هلان  يادص  دیباوخن و  ام  زا  کی  چیه  بش  نآ  رد  درک .  یم  هثاغتسا  شراگدرورپ  هب  هداتسیا و  شیوخ  بارحم  رد 

هاـتخا ال اـی  : » دـیامرف یم  شا  هدـباع  رهاوخ  هب  عادو  ماـگنه  تسا  یهلا  ضیف  هطـساو  موصعم و  دوخ  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
عیفر هلق  هب  رهاوـخ ، نیا  هکدراد  نآ  زا  ناـشن  نیا  نـکم »! شوـمارف  بـش  زاـمن  رد  ارم  ناـج ! رهاوـخ  لیللا (3) ;  هلفاـن  یف  ینیـسنت 

 . تسا هدیزای  تسد  شنیرفآ  فده  تمکح و  هب  هتفای و  هار  شتسرپ  یگدنب و 
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ینمادکاپ تفع و  - 4

هب ار  تفع  سرد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  تسا .  نانآ  يارب  رهوگ  نیرت  تمیق  نارگ  و  ناـنز ، تنیز  نیرت  هدـنزارب  ینمادـکاپ ، تفع و 
نا فیفعلا  داکی  فعف  ردق  نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  ام  : » دومرف هک  اج  نآ  تخومآ ، ردـپ  بتکم  رد  یبوخ 

، دزرو یم  تفع  اـما  دراد  تردـق  هک  تسین  یـسک  زا  رتـشیب  شرجا  ادـخ ، هار  رد  دیهـش  دـهاجم  هکئالملا (1) ;  نم  اـکلم  نوکی 
 .« دشاب ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  فیفع  ناسنا  هک  تسا  کیدزن 

ات ـالبرک  زا  تکرح  رد  تراـسا و  نارود  رد  وا  تشاذـگ .  شیاـمن  هب  طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح  ار  شیوخ  تفع  يربک  بنیز 
وا اهنم (2) ;  ذـخا  دـق  اهعانق  نال  اهفکب ، اه  هجو  رتست  یهو  : » دـنا هتـشون  نیخروم  درـشف .  یم  ياپ  شیوخ  تفع  رب  تخـس  ماـش 

 .« دوب هدش  هتفرگ  وا  زا  شیرسور  نوچ  دناشوپ  یم  شتسد  اب  ار  دوخ  تروص 

: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  هیضق  نیمه  هب  برع  رعاش 

راصو اهیلع  يرج  يذلا  لک  اهما  ***    نم  بنیز  تثرو 

ناف اهوجو  ینمیلاب  رتست  اهما   ***    یلع  هنبا  تداز 

راسیلا دمت  رتسلا  اهزوعا  راد  ***    رش  یلا  اهراد  نم  يدهت 

هناـخ نیرتدـب  هب  شا  هناـخ  زا  هک  تشادرب  يا  هفاـضا  مهـس  رتـخد  یهتنم  درب ، ثرا  هب  ار  تشذـگ  رداـم  رب  هچ  نآ  یماـمت  بـنیز  »
(. تفر تراسا  هب   ) درک تکرح 

نآ و  درب ».  یم  هرهب  مه  پچ  تسد  زا  درک ، یم  دنمزاین  ار  وا  شـشوپ  رگا  دـناشوپ و  یم  تسار  تسد  اب  تراسا ) رد   ) ار تروص 
ءاـقلطلا نب  اـی  لدـعلا  نم  ا   » هک دروآ  یم  داـیرف  دـیزی  رـس  رب  فاـفع  اـیح و  ياـهزرم  زا  يرادـساپ  يارب  هک  دوـب  راوـگرزب  يوناـب 

هدش دازآ  رـسپ  يا  نههوجو (3) ;  تیدبا  نهروتـس و  تکته  دق  ایابـس ؟ هللا  لوسر  تانب  کقوس  کئاما و  كرئارح و  كریذـحت 
یلص ادخ  لوسر  نارتخد  و  یناشن ، هدرپ  تشپ  ار  شیوخ  ناکزینک  نانز و  هک  تسا  تلادع  زا  نیا  ایآ  مالسا ) ربمایپ  نامدج   ) ياه

 .« یتخاس راکشآ  ار  نانآ  ياه  تروص  يدیرد و  ار  نانآ  باقن  یناشکب ؟ وس  نآ  وس و  نیا  هب  ریسا  تروص  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

5914 ص :

 . تمکح 466 مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  ( 12 - 1
 . ص 345 هیبنیزلا ، صئاصخلا  يرئازج ، ( 13 - 2

 . ص 134 ج 45 ، یبرعلا ،) ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، ، ) راونالا راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 14 - 3
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يرادم تیالو  - 5

، رما نابحاص  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تعاطا  هب  روتـسد  دنوادخ ، زا  قلطم  تعاطا  رانک  رد  یطرـش  دیق و  چیه  نودـب  نآرق 
رمالا ولوا  لوسر و  دـنوادخ و  زا   ; » (1) مکنم » رمالا  یلواو  لوسرلا  اوعیطاو  هللا  اوعیطا   . » دـهد یم  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ینعی ،

 .« دینک تعاطا 

نوچ و یب  میلـست  ماما ، تفرعم   ) يرادم تیالو  داعبا  یمامت  رد  هدرک ، كرد  ار  موصعم (2)  تفه  روضح  هک  مالـسلا  اهیلع  بنیز 
هک دوب  هدرک  هدـهاشم  دوخ  نامـشچ  اـب  وا  تسا .  دـمآ  رـس  نآ و . . . ) هار  رد  يراکادـف  تیـالو ، ندناسانـش  یفرعم و  ندوب ، ارچ 

کـسفنل یـسفنو  ءادـفلا  کحورل  یحور  : » تفگ دوخ  یلو  هب  باطخ  داد و  رارق  شیوخ  ماما  يـالب  رپس  ار  دوخ  شرداـم  هنوگچ 
زا تیامح  هار  رد  ار  شیوخ  ناج  ماجنارـس  و  داب ».  وت  ناـج  يـالب  رپس  مناـج  وت و  حور  يادـف  محور  نسحلاـبا ) يا   ; ) ءاقولا (3)

تفرگ و ارف  ردام  زا  ار  يرادم  تیالو  سرد  یبوخ  هب  مالسلا  اهیلع  بنیز  دیدرگ .  تیالو  هار  هدیهش  دومن و  ادف  مالـسلا  هیلع  یلع 
 . دناسر روهظ  هصرع  هب  البرک  رد  ییابیز  هب  ار  نآ 

 . درک شالت  تیب  لها  هدـش  شومارف  قوقح  يروآ  دای  تاماهتا و  یفن  قیرط  زا  تیالو ، ندناسانـش  یفرعم و  تهج  رد  وس  کی  زا 
گنن هکل  هنجلا (4) ;  لها  بابش  دیسو  هلاسرلا  ندعمو  هوبنلا  متاخ  لیلس  لتق  نوضحرت  یناو  : » دومرف هفوک  رهش  هبطخ  رد  هلمج  زا 

»؟ تسش دیهاوخ  هنوگچ  ار  تشهب  ناناوج  ياقآ  تلاسر و  همشچرس  ربمایپ و  نیرخآ  دنزرف  نتشک 

5915 ص :

 . 59/ ءاسن ( 15 - 1
، مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالسلا ، هیلع  نسح  ماما  مالسلا ، اهیلع  همطاف  مالـسلا ، هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ( 16 - 2

 . مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما 
 . ص 196 ج 1 ، يردلا ، بکوکلا  ( 17 - 3

 . 111 ص 110 - ج 45 ، نیشیپ ،)  ) راونالا راحب  ( 18 - 4

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2013 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1746_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1746_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1746_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1746_4
http://www.ghaemiyeh.com


 . دومن یفرعم  یبوخ  هب  ار  تماما  تیالو و  دیزی ، سلجم  و  ماش ، رهش  دایز (1) ،  نبا  سلجم  رد  نینچمه  و 

رد یتح  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نارود  رد  هچ  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نارود  رد  هچ  دوب ; تماما  میلـست  اپ  ات  رـس  رگید  يوس  زا 
يا درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تماـما  زاـغآ  رد  ینعی  دـندز ، شتآ  ار  هاـگ  همیخ  هک  يا  هظحل 

 « (2) دینک .  رارف  رارفلاب ; نکیلع  : » دومرف مینک ؟ هچ  ام  دندز  شتآ  ار  اه  همیخ  ناگتشذگ . . .  راگدای 

 . دومن تیامح  وا  زا  ناج  ياپ  ات  درک و  عافد  مالسلا  اهیلع  داجس  ماما  ناج  زا  مالسلا  اهیلع  بنیز  دروم ، دنچ  رد  رتمهم  نیا  زا 

نیز ماما  شرامیب  دـنزرف  دومن ، يرای  تساوخرد  تجح ، ماـمتا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه  اروشاـع ; زور  رد  - 1
هیلع نیـسح  ماما  دراد ، زاب  دربن  نادـیم  هب  نتفر  زا  ار  وا  ات  درک  تکرح  تعرـس  اب  بنیز  دـش .  نادـیم  هناور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا 

 . ددرگ (3) یم  عطق  نیمز  يور  رد  ربمایپ  لسن  دوش  هتشک  وا  رگا  نادرگ ، زاب  ار  وا  دومرف : شرهاوخ  هب  مالسلا 

یلو دناسرب ، تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تفرگ  میمـصت  رمـش  اه  همیخ  هب  نانمـشد  موجه  هظحل  رد  اروشاع  زا  دعب  - 2
لوا دیـشکب ، ار  وا  دیهاوخ  یم  رگا  دتفا .  رطخ  رد  نیدباعلا  نیز  ناج  مراذگ  یمن  متـسه  هدنز  نم  ات  دز : دایرف  مالـسلا  هیلع  بنیز 

 . درک (4) رظن  فرص  مالسلا  هیلع  ماما  لتق  زا  عضو ، نیا  ندید  اب  نمشد  دیشکب ، ارم 

5916 ص :

 . ص 133 ج 45 ، نامه ، ( 19 - 1
 . ص 88 ج 2 ، نیطبسلا ، یلاعمو  ص 58 ، ج 45 ، نامه ، ( 20 - 2

 . ص 46 ج 45 ، نیشیپ ،) ، ) راونالا راحب  ( 21 - 3
 . ص 61 ج 45 ، نامه ، ( 22 - 4
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اب دیشک و  شوغآ  رد  ار  ترضح  نآ  مالسلا  اهیلع  بنیز  درک ، رداص  ار  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لتق  نامرف  دایز  نبا  هک  ینامز  - 3
هتلتق ناف  هقراـفا  ـال  هللاو  : » داد همادا  و  رادرب .  اـم  نادـناخ  نتـشک  زا  تسد  تسا .  سب  يزیر  نوخ  داـیز ! رـسپ  يا  دز : داـیرف  مشخ 

 .« شکب وا  اب  زین  ارم  یشکب  ار  وا  یهاوخ  یم  رگا  درک .  مهاوخن  اهر  ار  وا  زگره  مسق  ادخ  هب  هعم ; ینلتقاف 

ار وا  مشکب .  نیسحلا  نب  یلع  اب  ار  وا  نم  دراد  تسود  هک  يدنواشیوخ ، دنویپ  نیا  زا  اتفگـش  تفگ : تسیرگن و  بنیز  هب  دایز  نبا 
 . دیراذگاو

تیالو و زا  عافد  رطاـخ  هب  هکلب  تسین ، يدـنواشیوخ  رطاـخ  هب  طـقف  تیاـمح  نیا  دـمهفب  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  داـیز  نبا  هتبلا 
هب ار  اه  نآ  ظفح و  ار  شیوخ  نادـنزرف  ناج  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دـیاب  دوب ، يدـنواشیوخ  یلیماف و  هلاسم  طقف  رگا  تسا .  تماـما 

 . درک یمن  مازعا  گنج  نادیم 

دوب راوخمغ  بنیز  ارهز  تخد  دوب  ***     راشرس  الب  زا  شبلق  هکنآ 

دوب رامیب  وا  رصع  ماما  نوچ  دیشک  ***    یم  ششود  هب  ار  تیالو  وا 

دوب رافک  رگاوسر  وا  تخس  يردیح  ***    ياه  هبطخ  نینط  اب 

یشخب هیحور  - 6

يارب ناسنا  رگا  تسا .  یمرگلد  هیحور و  تسا ، مزال  ناـسنا  يارب  زیچ  ره  زا  شیب  هچ  نآ  خـلت ، ثداوح  رد  زین  اـه و  ترفاـسم  رد 
تسکش اب  اسب  هچ  دیـسر و  دهاوخن  هجیتن  هب  هدشن و  ماجنا  تیقفوم  اب  راک  نآ  دشاب ، هتـشادن  هیحور  ساسح  مهم و  ياهراک  ماجنا 

ردپ شخب  هیحور  ردام ، تداهش  زا  دعب  وا  تسوا .  یـشخب  هیحور  مالـسلا  اهیلع  بنیز  فاصوا  نیرتزراب  زا  یکی  دوش .  هجاوم  زین 
تداهـش زا  سپ  درک .  افیا  ناگدـنامزاب  يالـست  يارب  ار  یمهم  شقن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شردارب  تداهـش  رد  دوب ، ناردارب  و 

هانپ ناگدیدمغ و  روای  هتسویپ  وا  درک .  روهظ  رتشیب  بنیز  يوکین  تفـص  نیا  تراسا ، نارود  لوط  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما 
تاجن هتشرف  اج  همه  رد  دیزی ، هدکمتـس  ات  دایز  نبا  سلجم  زا  هفوک ، کیرات  گنت و  ياه  هچوک  ات  هاگلتق  يدوگ  زا  دوب ، ناریـسا 

 . دوب ارسا 

5917 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2015 

http://www.ghaemiyeh.com


درک يربهر  ار  ناوراک  تمه  هب  درک  ***    يروای  نید  زا  بنیز  اهنت  هن 

درک يردام  رهم  هب  اه  شزاون  نامیتی  ***   اب  تراسا  نارود  هب 

لوسر نم  دهعل  کلذ  نا  هللا  وف  يرت ، ام  کنع  زجی  ال  : » تفگ یم  هک  اج  نآ  دوب ، مالسلا  هیلع  داجس  ماما  لد  شخب  یلست  یتح  وا 
نیا دنگوس ! ادخ  هب  دزاسن .  بات  یب  ار  وت  ردپ ) تداهش   ) ینیب یم  هچ  نآ  ردارب ) ! رسپ  يا   ; ) کمعو (1) کیباو  كدج  یلا  هللا 

 .« دشاب یم  تیومع  ردپ و  دج و  زا  ادخ  لوسر  دهع 

ربص - 7

نآرق تسا .  نارود  ياه  یخلت  راگزور و  ياه  بیـشن  زارف و  رد  يرابدرب  ربص و  لـماک ، ياـه  ناـسنا  فاـصوا  نیرتزراـب  زا  یکی 
زا مالسلا  اهیلع  بنیز  تسا .  هدومن  يروآدای  ار  اه  نآ  ناوارف  ياه  شاداپ  هداد (2) و  تراشب  نارباص  هب  يددعتم  تایآ  رد  میرک 

هکئـالم ءامـسلا ; هکئـالم  كربـص  نم  تبجع  دـقل  : » میناوخ یم  ترـضح  نآ  هماـنترایز  رد  دراد .  رارق  لاـمک  جوا  رد  تهج  نیا 
زا ربص  هک  داد ، ناشن  دوخ  زا  میلست  اضر و  ربص و  نانچ  نآ  البرک  يارجام  رد  اصوصخم  دندمآ ».  تفگـش  هب  وت  ربص  زا  نامـسآ 

 . تسا لجخ  وا  يور 

ار بنیز  تخاس  ارهز  ریش  اب  البرک  يارب  ار  ***    بنیز  تخادرپ  یلع  ربص  بتکم  رد  ادخ 

ار بنیز  تخانشن  یلع  نب  نیسح  زا  ریغ  یسک  وا  ***    ردق  دنام  یفخم  هک  يردقلا  هلیل  ناسب 

وت ریظن  ینز  ناهج  همطاف  دعب  هدیدن  وت  ***    ریقح  دش  ربص  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس 

5918 ص :

 . ص 179 ج 45 ، نامه ، ( 23 - 1
 . . . . /155 و هرقب لثم  ( 24 - 2
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فیک : » دـیوگ یم  وا  ندرزآ  يارب  دـشاپ و  یم  بنیز  مخز  هب  کمن  شنابز  شین  اـب  نوعلم  نآ  هک  هاـگ  نآ  داـیز ; نبا  سلجم  رد 
دهاوخ یم  ضیرعت  اب  عقاو  رد  وا  یتفای »؟ هنوگچ  تا  هداوناـخ  ردارب و  اـب  ار  ادـخ  راـک  کتیب (1) ;  لهاو  کیخاب  هللا  عنـص  تیار 
تتامش نیا  يارب  لبق  زا  ییوگ  دنک ، یمن  گنرد  خساپ  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  دروآ ؟ ناترـس  هب  ییالب  هچ  ادخ  يدید  هک  دیوگب 

الا تیار  ام  : » دومرف تشاد  تیاکح  وا  یبلق  ياضر  ربص و  زا  هک  یـشمارآ  اـب  وا  تسا .  هدرک  هداـمآ  یخـساپ  هدومن و  هشیدـنا  اـه 
تماقتـسا و ربص و  همه  نیا  و ا ز  دنام ، یم  تفگـش  رد  ریـسا  نز  کی  خساپ  زا  دایز  نبا  مدـیدن ».  يزیچ  ییابیز  زج  الیمج (2) ; 

 . دهد یم  تسد  زا  ار  هجاحم  تردق  دوش و  یم  بجعتم  اه  تبیصم  لباقم  رد  وا  میلست 

؟ يا هدید  هچ  ملاع  هب  درد  الب و  زا  ریغ  يا  ***    هدیشک  ملاع  تنحم  هک  یبنیز  يا 

؟ يا هدیرفآ  رگم  روبص  بنیز  نوچ  ولع  ***    يراوتسا و  همه  نیا  ینز و  برای 

راثیا - 8

یلعا راثیالا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  تسا .  دوخ  رب  نارگید  نتـشاد  مدـقم  رترب ، ياـه  ناـسنا  هنـسح  تافـص  زا  رگید  یکی 
 .« تسا ناسحا  نیرترب  راثیا  ناسحالا (4) ;  یلعا  راثیالا  : » دومرف و  تسا ».  نامیا  هجرد  نیرتالاب  راثیا ، نامیالا (3) ; 

رد درخ و  یم  ناج  هب  ار  رطخ  نارگید ، ناج  ظفح  يارب  وا  تسا .  هدوبر  نارگید  زا  ار  تقبس  يوگ  زین  تفص  نیا  رد  هللجم  بنیز 
ار نآ  درک و  یمن  هدافتـسا  شیوخ  بآ  هیمهـس  زا  یتح  البرک  يارجام  رد  وا  دراد .  یم  مدقم  دوخ  رب  ار  نارگید  اه ، هنحـص  مامت 

هدنمرـش ار  نآ  هدیـشک و  دـنب  هب  ار  راـثیا  دوب ، هنـشت  هنـسرگ و  دوخ  هک  نیا  اـب  ماـش ، هفوک و  هار  نیب  رد  داد .  یم  ناـکدوک  هب  زین 
نوعفدی اوناک  موقلا  نال  لافطالا  یلع  ماعطلا  نم  اهبیـصی  ام  مسقت  تناک  اهنا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تخاس . 

یم هریج  هیمهـس و  ناونع  هب  هک  ار  ییاذغ  تراسا ،) تدم  رد   ) بنیز ما  همع  هلیللاو (5) ;  مویلا  یف  زبخلا  نم  افیغر  انم  دحاو  لکل 
 .« دنداد یم  نان  صرق  کی  ام  زا  کی  ره  هب  زور  هنابش  ره  رد  اه  نآ  نوچ  درک ، یم  میسقت  اه  هچب  نیب  دنداد ،
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 . 116 ص 115 - ج 45 ، نیشیپ ،) ، ) راونالاراحب ( 25 - 1
 . ص 116 نامه ، ( 26 - 2

 . ص 4 ج 1 ، همکحلا ، نازیم  ( 27 - 3
 . نامه ( 28 - 4

 . ص 62 ج 3 ، نیشیپ ،) ، ) هعیرشلا نیحایر  ( 29 - 5
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 . دنک تباصا  ناکدوک  يوزاب  رب  تشاذگ  یمن  دیرخ و  یم  دوخ  ناج  هب  ار  اه  هنایزات  اه و  یتخس  وا 

مدرک رپس  ار  دوخ  يوزاب  هنایزات  شیپ  هب  نمشد  ***    رب  رد  تناکدوک  ناج  ظفح  يارب 

تماهش تعاجش و  - 9

ماما دشاب .  یم  رثا  دقاف  ریقح و  کچوک ، ناشرظن  رد  وا  ریغ  گرزب و  نانآ  رظن  رد  ادخ  هک  تسا  نیا  ناگشیپ  اورپ  زراب  تافص  زا 
ریغ سپ  تسا ، گرزب  نانآ  ناج  رد  قلاـخ  مهنیعا (1) ;  یف  هنود  ام  رغصف  مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

 .« دشاب یم  کچوک  ناشمشچ  رد  وا 

زا تسا ، هدـش  تیبرت  تعاجـش  هداوناـخ  رد  و  دراد ، يدـید  نینچ  دوـخ  هک  بنیز  تسا .  نیمه  رد  زین  یهلا  ياـیلوا  تعاجـش  رس 
دایرف نمشد  رس  رب  نادرم  نوچ  تسا و  هتفرگ  بقل  یمـشاه » نز  ریـش  هیمـشاهلا (2) ;  هوبل   » هب وا  تسا .  دنم  هرهب  يردیح  تعاج 

ناشکمدآ ناکچ  نوخ  ریـشمش  قرب  زا  وا  درادـن .  لد  هب  یـساره  یـسک  زا  و  دـنک ، یم  ناشریقحت  دـنک ، یم  ناشخیبوت  دـنز ، یم 
کی امـش  نایم  رد  ایآ  هک  دـنز  یم  دایرف  هتـشک  همه  نآ  ریـشمش و  همه  نآ  ناـیم  رد  یندـشن ، شومارف  زور  نآ  رد  درادـن ، همهاو 

شریقحت وا  تالاؤس  هب  ییانتعا  یب  اب  دنیشن و  یم  يا  هشوگ  وا  يرهاظ  تردق  هب  هجوت  نودب  دایز ، نبا  سلجم  رد  تسین ؟ ناملسم 
نم انرهطو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیبنب  انمرکا  يذلا  هللادمحلا  : » دیوگ یم  دـنک و  یم  یفرعم  رجاف »  » و قساف »  » ار وا  دـنک ، یم 
هللا یلص  دمحم  ترضح  توبن  اب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپـس  انریغ (3) ;  وهو  رجافلا  بذکیو  قسافلا  حـضتفی  امناو  اریهطت  سجرلا 
یم ام  ریغ  وا  و  دیوگ ، یم  غورد  راکدـب  و  دوش ، یم  اوسر  قساف  طقف  انامه  دومن .  كاپ  اه  يدـیلپ  زا  و  تشاد ، یمارگ  هلآ  هیلع و 

 .« دشاب

5920 ص :

 . هبطخ 182 مالسالا ، ضیف  هغالبلا ، جهن  ( 30 - 1
 . مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  همان  ترایز  ( 31 - 2

 . ص 154 و ص 115 ج 45 ، راونالا ، راحب  ( 32 - 3
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یم نینچ  هدراذـگ ، شیامن  هب  ار  يردـیح  تعاجـش  وا ، ياه  ینابز  دـب  اـه و  یجک  نهد  و  رـس ، هریخ  دـیزی  لـباقم  رد  نینچمه  و 
ياـهراشف رگا  کخیبوت (1) ;  ربکتـساو  کعیرقت  مظعتـساو  كردـق  رغـصتسال  ینا  کتبطاخم  یهاودـلا  یلع  ترج  نئل  : » دـیوگ

هدرمـش و گرزب  ار  وت  شنزرـس  هتـشادنپ و  کچوک  ار  وت  رادقم  ردق و  نم  هک ) نادـب   ) هتـشاداو وت  اب  نتفگ  نخـس  هبارم  راگزور 
 .« مناد یم  گرزب  ار  وت  ندرک  خیبوت 

وت ریسا  دش  دیزی  يدوب و  ماش  ریسا  وت  ***    ریذپلد  توص  هب  یلع  هدنز  يادص 

تغالب تحاصف و  - 10

نیح رد  نینچمه  دهد ، ماجنا  یلمع  نیرمت  اهراب  دـیاب  یتاذ ، دادعتـسا  رب  هوالع  دـیوگب ، نخـس  غیلب  حیـصف و  دـهاوخب  یبیطخ  ره 
وا اب  دـیاب  نیعمتـسم  و  دـنک .  ادا  غیلب  حیـصف و  يا  هبطخ  دـناوتب  ات  دـشاب  هدامآ  الماک  ینامـسج  یناور و  رظن  زا  تسا  مزال  هباـطخ 

 . دیوگب غیلب  حیصف و  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  تشاد  دهاوخن  نتفگ  نخس  يارای  الا  دنشاب و  گنهامه 

غاد یناور  رظن  زا  و  تراسا ، یگتسخ  یگنسرگ ، یگنشت ، لاح  رد  دشاب و  هدرک  هباطخ  نیرمت  ای  هدید و  هرود  هک  نآ  نودب  بنیز 
هتخیر وا  رس  رب  هبورکاخ  گنس و  یتح  هکلب  دنتسین  گنهامه  وا  اب  اهنت  هن  هک  دیوگ  یم  نخـس  یناسک  اب  هدش  ریقحت  هراوآ و  راد ،

مالـسلا اهیلع  بنیز  نانخـس  نایافو ». . .  یب  نازاب و  گنرین  يا  هفوک ! مدرم  يا  : » هک دوش  یم  دنلب  بنیز  يادـص  لاح  نیا  اب  دـنا ،
 . دش دنلب  لاسدرخ  ناوج و  ریپ و  درم و  نز و  زا  هیرگ  يادص  درک و  رادیب  ار  مدرم  هتفخ  نادجو  هک  دوب  نانچ 

5921 ص :

 . ص 134 نامه ، ( 33 - 1
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ییوگ مدیدن ، وا  زا  رت  نارنخس  دشاب ، ایح  مرـش و  اپ  ات  رـس  هک  ار  ینز  دنگوس  ادخ  هب  مدش ، بنیز  هجوتم  دیوگ : یم  يدسا  میزخ 
 . تفگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  نابز  زا  بنیز 

مردام ردـپ و  تفگ : یم  دوب و  هدـش  کـشا  قرغ  شنـساحم  هیرگ  رثا  رب  هک  مدـید  دوخ  راـنک  رد  ار  يدرم  ریپ  دـیوگ : یم  ومه  و 
نیرتهب امش  لسن  دنتسه .  نانز  نیرتوکین  امش  نانز  اه و  ناوج  نیرترب  امش  ناناوج  اهدرمریپ ، نیرتهب  امش  نادرمریپ  داب ، امش  يادف 

 . دریذپ (1) یم  تسکش  هن  ددرگ و  یم  راوخ  هن  هک  تسا  یلسن 

س)  ) بنیز ترضح  لسوت  اب  ناگتفایافش  تایاکح و 

س)  ) بنیز ترضح  لسوت  اب  ناگتفایافش  تایاکح و 

يدنه کی  تجاح  ندش  فرطرب  - 1

ترـضح نحـص  يولج  دمآ  يدـنه  کی  زور  کی  دومرف : س )   ) بنیز ترـضح  مرح  یلوتم  دـیوگ : یم  راوگرزب  ياملع  زا  یکی 
ار هکس  نیا  متفگ :  ششیپ و  متفر  .دش  هتشاذگ  وا  تسد  رد  ییالط  هکـس  کی  مدید  تفگ .  يزیچ  درک و  زارد  ار  شتـسد  بنیز 

هکس نیا  زا  امش  رگم  تفگ :  بجعت  اب  كربت .  يارب  متفگ :  هچ ؟  يارب  تفگ :  بجعت  اب  يدنه  درم  ینک .  یم  ضوع  نم  لوپ  اب 
(2)  . منک یم  یگدنز  ماش  رهش  رد  مریگ و  یم  هکس  کی  زور  ره  هک  تسا  لاس  تسیب  نم  دیریگ  یمن  اه 

 ( س  ) بنیز هب  ینس  کی  مارتحا  هجیتن   - 2

.دیسر ناگرزاب ،  زرم  رد  كرمگ ،  هب  ات  درک  تکرح  ناریا  زا  س )   ) بنیز ترـضح  یب  یب  ربق  ترایز  دصق  هب  نایعیـش ،  زا  یکی 
هچ يارب  درک : یم  لا  ؤس  بترم  .داد  یحور  رازآ  ار  وا  تدـش  هب  درک و  تیذا  یلیخ  ار  نز  ریپ  دوب ، كرمگ  لوئـسم  هک  یـصخش 

 . نک جرخ  رگید  ياج  ار  تیاهلوپ  يور ؟  یم  ماش  هب 

5922 ص :
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 . منک یم  ترضح  نآ  هب  ار  وت  تیاکش  مورب ،  ماش  هب  رگا  تفگ :  نز 

 . مرادن یسرت  یسک  زا  نم  وگب ، یهاوخ  یم  هچ  ره  ورب و  تفگ :  یچکرمگ 

وت یب !  یب  يا  درک : ضرع  نانک  هیرگ  هتسکش و  یلد  اب  ترایز  زا  سپ  دناسر ، رهطم  ربق  هب  مرح و  هب  ار  شدوخ  هکنیا  زا  سپ  نز 
.ریگب یچکرمگ  درم  نیا  زا  ارم  ماقتنا  تا  نیسح  ناج  هب  ار 

ار نآ  هک  دید  ار  س )   ) بنیز یب  یب  باوخ  ملاع  رد  بش  نآ  .درک  یم  رارکت  ار  شا  هتساوخ  دش ، یم  فرـشم  مرح  هب  راب  ره  نز 
.دز ادص 

؟ دیتسیک امش  دیسرپ : دش و  هجوتم  نز 

؟  يدرک تیاکش  درم  نیا  زا  ایآ  متسه ،  ع )   ) بلاط یبا  نب  یلع  رتخد  دومرف : س )   ) بنیز ترضح 

وا زا  ارم  ماقتنا  مهاوخ  یم  امـش  زا  نم  داد  رازآ  یتخـس  هب  ارم  امـش  هب  ام  یتسود  هطـساو  هب  وا  ناـج !  یب  یب  هلب ،  درک : ضرع  نز 
.دیریگب

.رذگب وا  هانگ  زا  نم  رطاخ  هب  دومرف : یب  یب 

 . مرذگ یمن  وا  ياطخ  زا  تفگ :  نز 

رب رایـسب  تجامـس  اـب  نز  راـب  ره  رد  دـنک و  وفع  ار  یچکرمگ  هک  تساوـخ  نز  زا  درک و  رارکت  ار  دوـخ  شیاـمرف  راـب  هس  یب  یب 
زا دومرف : نز  هب  باوخ و  رد  ار  یب  یب  مه  دعب  بش  .درک  رارکت  هرابود  ار  شا  هتـساوخ  نز  دعب  زور  .دـیزرو  رارـصا  شا  هتـساوخ 

.رذگب یچکرمگ  ياطخ 

مهاوخ یم  نم  هدرک و  ریخ  راـک  وا  شخبب ،  نم  هب  ار  وا  دوـمرف : وا  هب  یب  یب  موـس  راـب  درکن و  لوـبق  ار  یب  یب  فرح  نز  مه  زاـب 
 . منک یفالت 

5923 ص :
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يراـک هچ  درک ، تیذا  ارم  ردـق  نیا  دوبن ، هعیـش  هک  یچکرمگ  درم  نیا  نم ،  يـالوم  رتخد  يا  ناـهج !  ود  يوناـب  يا  دیـسرپ : نز 
؟  تسا هدش  بوبحم  امش  دزن  هک  هداد  ماجنا 

هب شمـشچ  هار  نیب  رد  تفر .  یم  دادغب  تمـس  هب  دش و  یم  در  ناکم  نیا  زا  شیپ  هام  دنچ  تسا ،  ننـست  لها  وا  دومرف : ترـضح 
نم ینک و  وفع  ار  وا  دـیاب  وت  دراد و  یقح  ام  رب  وا  تهج  نیا  زا  .درک  مارتحا  عضاوت و  نم  يارب  رود  هار  نامه  زا  داـتفا ، نم  دـبنگ 

 . منک یفالت  تمایق  رد  ار  وت  راک  نیا  هک  موش  یم  نماض 

.درک تعجارم  دوخ  رهش  هب  دعب  دروآ و  ياج  هب  ار  رکش  هدجس  دش و  رادیب  باوخ  زا  نز 

؟  يدرک یب  یب  هب  ارم  تیاکش  ایآ  دیسرپ : وا  زا  دید و  ار  نز  یچکرمگ  هار  نیب  رد 

.درک وگزاب  قیقد  ار  ارجام  سپس  .درک  وفع  ار  وت  يدرک ،  ناشیا  هب  هک  یمارتحا  عضاوت و  رطاخ  هب  یب  یب  اما  يرآ  تفگ :  نز 

(1) درک ياج  نابز  هب  ار  نیتداهش  رکذ  سپس  مدش .  هعیش  نونکا  متسه و  ینامثع  هلیبق  موق  زا  نم  تفگ :  درم 

ناوج کی  يافش   - 3

لا ؤس  .درک  بلط  یعاتم  دـمآ و  نم  دزن  تناـتم  باـجح و  اـب  راـقواب و  ینز  مدوب ،  هرجح  رد  يزور  درک : یم  لـقن  يرـصم  يدرم 
؟  یناشیرپ ارچ  ردام ! مدرک : 

هدنام زجاع  وا  نامرد  زا  ناکـشزپ  مامت  هدش و  التبم  لس  ضرم  هب  مه  نآ  مرادن ،  رتشیب  دـنزرف  کی  ریـصم ! ناوج  يا  درک : ضرع 
 . مدرگ زاب  نطو  هب  منک و  ایهم  يا  هقوذآ  ما و  هدمآ  الاح  دنا 

5924 ص :

ص 75. هاهشلا ،  رارسا و  نیرکاذلا و  هفحت  -2 - 1
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نز مرب ،  یم  وا  دزن  ار  وت  دنزرف  مراد و  غارس  یبیبط  مه  نم  ات  يوش ،  نامهم  ام  لزنم  رد  ار  بشما  دوش  یم  تفگ :  يرـصم  يدرم 
یلوط و  رـصم ، رد  س )   ) بنیز ترـضح  ماـقم  رد  تفر  يرـصم  درم  مدرب .  هدوب  بیبط  هچ  ره  نم  تفگ :  دروآ و  ار  رـسپ  تفر و 

 . میورب شاب  هدامآ  تفگ :  نز  هب  تشگرب و  دیشکن 

اج نیا  تفگ :  درک و  بجعت  نز  دندش ، س )   ) يربک بنیز  ترـضح  مرح  دراو  يرـصم  درم  هارمه  هب  دوخ  دنزرف  اب  نز  هک  یتقو 
 . تسین یسک  هک 

 . نک تحارتسا  ورب و  امش  تفگ :  يرصم  یلو  تشادن ،  هدیقع  اهزیچ  نیا  هب  دوبن و  ناملسم  نز  نیا  نوچ 

تدابع هب  عورـش  هتـسب و  مرح  هب  يرـسور  کی  هارمه  هب  ار  ناوج  تفرگ و  وضو  يرـصم  درم  اما  .درب  شباوخ  مرح  هشوگ  رد  نز 
رد لابند  نانک  هیرگ  رایتخا  یب  دمآ و  ناوج  دزن  دش و  رادیب  دوب ، هدیباوخ  هک  ناوج  ردام  دـید  ناهگان  .درک  سامتلا  اعد و  زامن و 
یم لاوس  بترم  يرـصم  درم  .دندش  یب  یب  رهطم  مرح  حیرـض و  ترایز  لوغـشم  ردام  اب  دـش و  دـنلب  شناوج  ددرگ و  یم  حـیرض 

؟  هدش هچ  هک  درک 

يا هللجم  مناخ  دش ، دراو  یتقو  .دوب  هتفرگ  ولهپ  هب  ار  شتـسد  هک  دش  حیرـض  دراو  یناوج  نز  مدید  مدوب ،  باوخ  داد : باوج  نز 
، دنا هدروآ  تا  هناخ  رد  ار  یحیـسم  ناوج  نیا  نم !  مشچ  رون  يا  دومرف : یب  یب  هب  دیـسوب و  ار  وا  ياهاپ  تسد و  دوب ، مرح  رد  هک 

 . نادرگم رب  یلاخ  تسد 
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.دنک اور  ار  نیا  تجاح  ات  مداد  مسق  امش  ناج  هب  ار  ادخ  ردام ! تفگ : 

 ! هللا لوسر  ای  ادج ، ای  دومرف : س )   ) همطاف ترـضح  هتـساخرب و  وا  ياپ  شیپ  رد  همه  هک  دش  ییاج  دراو  ردام  هک  مدید  تقو  کی 
(1) .دیامرف تیانع  افش  ار  ناوج  ات  تساوخ  ادخ  زا  ص )   ) ادخ لوسر  و  هدمآ ،  بنیز  هناخ  رد 

دوب هدش  نوگنرس  ماب  زا  هک  يرسپ  يافش   - 4

هدهع هب  ار  س )   ) بنیز ترـضح  سدقم  نحـص  قرب  تاسیـسءات و  دحاو  تیلوئـسم  ینامز  هک  یعقر ،  نیدـلا  لامک  دیـس  موحرم 
: درک یم  فیرعت  نینچ  دوخ  ناتسود  زا  یکی  يارب  تشاد ، 

تشپ يالاب  زا  هک  دوب  ثعبم  نشج  يارب  س )   ) بنیز ترضح  مرح  ياه  هرانم  یناغارچ  لوغشم  بحاص ))   )) مان هب  يرـسپ  يزور 
تیلع هب  دندرک و  لقتنم  ماش  رهش  هیسابع  ناتسرامیب  هب  ار  وا  هلصافالب  دندش و  عمج  مدرم  .دش  نوگنرس  نحص  طایح  طسو  هب  ماب 

.دش يرتسب  ناکشزپ  طسوت  وا ، میخو  رایسب  لاح 

ار کـچوک  رتـخد  کـی  تسد  يا  هللجم  یب  یب  ناـهگان  مدوب ،  هدیـشک  زارد  تخت  يور  رد  هک  یماـگنه  دـنک : یم  لـقن  وا  دوخ 
شراک دورب و  وگب  ناج !  همع  داد : همادا  زاب  و  هدـب .  ماجنا  ار  تراک  ورب  زیخ و  رب  ینک ؟  یم  هچ  اـجنیا  دومرف : رتخد  نآ  هتفرگ و 
تخت يور  زا  ناتـسرامیب  سابل  نامه  اب  مدوب ،  هدیـسرت  هک  نم  هدـنام .  مامت  همین  تراک  ورب  دومرف : هراشا  یب  یب  .دـهدب  ماجنا  ار 

زا ارچ  و  ینک ؟  یم  هـچ  اـجنیا  دندیــسرپ : نـم  زا  بـجعت  اـب  دـندوب  هدروآ  ارم  هـک  يدارفا  ناـبایخ  رد  مدرک .  رارف  مدــش و  دــنلب 
(2) .دش ماش  رهش  نامز  نآ  روهشم  هعقاو ،  نیا  هصالخ ،  متفگ و  ار  عقاو  حرش  نم  يدمآ ؟  نوریب  ناتسرامیب 
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 ( س  ) بنیز زا  دنزرف  بلط  يدوهی و   - 5

يارب تشادن .  دـنزرف  یلو  تشاد  يدایز  تورث  وا  .رتکد  هب  فورعم  فسوی ،  مان  هب  دوب  يدوهی  يدرم  درجورب  رد  دـننک : یم  لقن 
زا درک ، لمع  دنتفگ  هچ  ره  تسناد و  یم  دوخ  هچ  ره  .دماین  ایند  هب  يدنزرف  مادک  چـیه  زا  دـید  تفرگ ،  نز  دـنچ  دـنزرف  نتـشاد 
 ، مشابن ارچ  تفگ ،  يا ؟  هدرـسفا  ارچ  دیـسرپ : دـمآ و  وا  دزن  یناملـسم  درم  دوب ، هتـسشن  سویءام  يزور  .دیـشخبن  رثا  وراد ، اعد و 

درم .دوش  یم  نم  تورث  ثراو  تاقوا  .دوش  کلام  هک  مرادن  يدنزرف  هک  نم  مدرک !  عمج  نانمشد  يارب  تورث  لام و  نویلیم  دنچ 
ناج هب  ار  وا  رگا  میراد ،  یب  یب  کی  ناناملسم  ام  یشاب ،  هتشاد  قیفوت  رگا  مناد .  یم  وت  هار  زا  رتهب  یبوخ  هار  نم  تفگ :  ناملسم 

ات نک  تجاـح  ضرع  و  س )   ) بنیز مرح  ورب  یفخم  اـیب  مـه  وـت  .دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  یهاوـخب ،  هـچ  ره  یهدـب ،  مـسق  شرتـخد 
قشمد هب  يا  هلفاق  اب  مدرم  میاه و  هیاسمه  اهنز و  زا  یفخم  روط  هب  مدینش و  ار  ناملسم  درم  نیا  فرح  دیوگ : یم  يوش .  راددنزرف 
نمـشد هللا !  لوسر  ای  اقآ  متفگ :  ترایز و  مه  دعب  وضو و  لسغ و  لوا  متفرن ،  لته  هب  یلو  میدیـسر ،  دوز  حبـص  مدرک .  تکرح 

نم هب  ادـخ  رگا  ینک .  دـیماان  ارم  هک  ناـج !  یب  یب  امـش  هب  اـشاح  هدـمآ ،  تجاـح  ضرع  يارب  تدـنزرف  هناـخ  رد  تداـماد  وت و 
هلماح شنز  هک  دش  هجوتم  هام  هس  زا  سپ  تشگرب .  هلفاق  اب  وا  موش .  یم  ناملسم  مراذگ و  یم  همئا  مان  زا  ار  وا  مان  دهد ، يدنزرف 

هک دندرک  نم  هب  اهـضارتعا  دندیمهف و  اهیدوهی  بنیز .  ار  شرتخد  مان  دنداهن و  نیـسح  ار  وا  مان  دمآ و  ایند  هب  دنزرف  نوچ  تسا ، 
ییاهیدوهی مامت  مدید  ناهگان  مدرک  وگزاب  ار  هصق  دشن  مدروآ  لیلد  هچ  ره  يدرک .  باختنا  تدـنزرف  يارب  ار  اهناملـسم  مسا  ارچ 

و هللا ))  یلو  ایلع  نا  دهـشا  هللا و  لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : )) دنتفگ دـنلب  يادـص  اب  دـندوب  نم  رانک  رد  هک 
(1) .دندش ناملسم  همه 
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 ( ع  ) تیب لها  تمظع  كرد   - 6

هب مدرم  دندومن و  ماش  دراو  هنهرب  نارتش  راوس  بسانم ،  شـشوپ  نودـب  هدـننک و  تحاران  عضو  نآ  اب  ار  ع )   ) تیب لها  هک  ینامز 
دش و تحاران  رایـسب  هرظنم  نیا  ندید  زا  نایعیـش  زا  یکی  دنداد ، یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  نانآ  یخرب  دنتـسیرگن و  یم  اهنآ 

يا درک : ضرع  دیناسر و  س )   ) بنیز ترضح  تمدخ  ار  دوخ  .دشن  قفوم  یلو  دناسرب ، ع )   ) داجس ماما  هب  ار  دوخ  تفرگ  میمصت 
منیب یم  تروص  نیا  هب  ار  امش  ارچ  هک  مریحتم  هدش ،  هدیرفآ  امش  دوجو  رطاخ و  هب  ناهج  هک  دیتسه  یناسک  زا  امش  ارهز ! نت  هراپ 

.

صخـش نآ  ییامن .  كرد  ار  ام  تمظع  ات  رگنب  ار  اج  نآ  دومرف : دومن و  نامـسآ  هب  هراشا  كرابم  تسد  اب  س )   ) بنیز ترـضح 
نینچمه دـیآ و  یمن  هرامـش  هب  ترثک  زا  هک  دـیامن  یم  هدـهاشم  نامـسآ  نیمز و  نایم  ار  يدایز  نایرکـشل  هاـگان  دـنک ، یم  هاـگن 

، دنتسه مرحمان  اهنآ  هب  هکیالم  هک  یتیب  لها  زا  ار  دوخ  ياهمـشچ  هک  دهد  یم  ادن  یـسک  ع )   ) تیب لها  ولج  هک  دنک  یم  هدهاشم 
(1) .دیناشوپب  

بعک نب  رحب  قح  رد  س )   ) بنیز نیرفن   - 7

 : تفگ رجبا  داب ! وت  رب  ياو  يدرک ؟  هچ  اروشاع  زور  رد  وگب ، تسار  تفگ :  وا  هب  ور  میهاربا  دـندروآ  ار  رجبا ) اـی   ) بعک نب  رحب 
ار شیاهـشوگ  هک  يدح  هب  مدنک ،  شـشوگ  زا  ار  اه  هراوشاوگ  متفرگ و  شرـس  زا  ار  بنیز  يرـسور  طقف  ما ،  هدادن  ماجنا  يراک 

...دومن هراپ 
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 . تفگن وت  هب  يزیچ  ایآ  وت ! رب  ياو  تفگ :  درک  یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  میهاربا 

ور میهاربا  دنازوسب ! ار  وت  ترخآ  زا  لبق  ایند  شتآ  اب  دنکـشب و  ار  وت  ياهاپ  اهتـسد و  دنوادخ  تفگ :  نم  هب  وا  ارچ ، تفگ :  رجبا 
ایآ يدومنن ؟  ار  وا  دـج  لاـح  تیاـعر  يدیـشکن و  تلاـجخ  ص )   ) ادـخ لوسر  ادـخ و  زا  اـیآ  وت ! رب  ياو  يا  تفگ :  درک و  وا  هب 

؟  يدرواین تفءار  تقر و  وا  لاح  هب  تخوسن و  وا  لاح  هب  تلد  زگره 

وا ياهاپ  میهاربا  سپس  .دننک  عطق  ار  اهنآ  داد  روتسد  هظحل  نامه  رد  .دروآ  ولج  ار  هتسد  وا  .رایب  ولج  ار  تیاهتسد  تفگ :  میهاربا 
 . تخاس لصاو  كرد  هب  اه  هجنکش  باذع و  عاونا  اب  دروآ و  نوریب  ار  وا  نامشچ  دومن و  ملق  زین  ار 

هبطخ ندناوخ  ماگنه  رد  ضحم  توکس   - 8

يا هبطخ  دنک و  رهاظ  ار  قح  تساوخ  یم  س )   ) بنیز دـسر ، یمن  یـسک  هب  ادـص  هک  یغولـش  ماحدزا و  نآ  رد  هفوک  هزاورد  رد 
یـسک هب  ادص  تشاذگ  یمن  ناشیا  هلهله  نایچاشامت و  يوهایه  رکـشل و  يادص  رـس و  .درک  یمن  شوگ  سک  چیه  .دـیامرف  داشنا 

! دیوش تکاس  سارجالا ))  تنکس  تاوصالا و  تدتراف  اوتکسا  نا  سانلا  یلا  تراشا  : )) دومرف هراشا  تیالو  هوق  هب  هاگان  هک  دسرب 
هبطخ ضحم  توکـس  کی  رد  داتـسیا و  اهرتش  اـهرطاق و  اهبـسا و  ندرگ  ياـهگنز  هراـشا  ناـمه  هب  هکلب  دـش ، هتفرگ  اهادـص  همه 

تخاس (1) رهاظ  ار  قح  دومرف و  داشنا  ار  شیارغ 
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دیوش یمن  سویءام  دیوش ، لسوتم   - 9

زا دصاقم  ماجنا  هک  ارچ  دش ؛ دهاوخن  سویءام  دوش ، همولظم  نآ  هناخ  هب  لسوتم  هاگ  ره  هیورخا ،  هیویند و  دشاب ، یتجاح  ار  هکره 
هنوگ ره  ياطعا  رب  رداق  و  تامحر ،  هب  ملاع  همرکم ،  نآ  نوچ  و  صاخ .  تسا  یتمحر  یبلطم ،  ره  ياـطعا  دـنا و  تاـمحر  لـیبق 

هداوناـخ یلبج  هک  مرک  دوـج و  نآ  اـب  ددرگ ؟ سویءاـم  درب و  يور  وا  هناـخ  رد  یـسک  تسا  نـکمم  هنوـگچ  دـشاب ، یم  تاـبهوم 
لیـصفت هب  جاتحم  هک  دراد ، هیورخا  یتابوثم  هیویند و  یتافاکم  دـش ، لمحتم  هک  ار  یتامدـص  زا  کی  ره  هکنیا  اب  هدوب !؟  يدـمحم 

هقالع زا  هک  ار  یناسک  اریز  هدـنام  رود  دوخ  قیالع  زا  ملاع  نیا  رد  همرکم  نیا  الامجا  یلو  تسا .  ضرغ  اب  یفاـنم  نآ  دـشاب و  یم 
(1) .دنسر دوخ  قیالع  هب  اهل - امارتحا  دنوش -  لسوتم  وا  هب  هاگ  ره  دنا  هداتفا  رود  ملاع  نیا  رد  دوخ 

ماش هب  رفس  نیلوا   - 10

تـسیود دودـح  میدوب .  رفـسمه  ما  هداوناخ  اب  یـصخش  نیـشام  اب  متفر ،  ماـش  هب  هک  يرفـس  رد  دـیوگ : یحطبا  نسح  دیـس  جاـح 
نابایب رد  يدهم  اقآ  نیب ،  نیا  رد  .دش  یمن  نشور  هجو  چیه  هب  هک  دش  ادیپ  نیـشام  روتوم  رد  یبیع  دوب ، هدنام  ماش  هب  هک  رتمولیک 

مدوب تحاران  یلیخ  عوضوم  نیا  زا  یلو  دروآ ، ماش  رهش  هب  درک و  لسکب  ار  ام  نیـشام  تبحم  لامک  اب  دش و  ادیپ  شزنب  نیـشام  اب 
ترضح تمدخ  ای  ؤر  ملاع  رد  بش  میدش !؟  ماش  دراو  لوا  رفـس  رد  عضو  نیا  اب  ام  ارچ  مدرک !  ضرع  س )   ) بنیز ترـضح  هب  و 

رفس رد  ام  یناد  یمن  رگم  یـشاب ؟  هتـشاد  ام  هب  یتهابـش  یهاوخ  یمن  ایآ  دندومرف : نم  باوج  رد  ترـضح  مدیـسر ،  س )   ) بنیز
هک يرفس  نیلوا  رد  دیاب  یتسه )  دیس  و   ) یتسه ام  زا  نوچ  مه  وت  میدیشک ؟  اه  یتخس  هچ  میدوب و  ریسا  میدمآ ،  ماش  هب  هک  یلوا 

(2)  . يوش دراو  راوریسا  يوش  یم  دراو  ماش  هب 
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 ( س  ) يربک بنیز  هب  لسوت   - 11

.درک یم  لقن  دجسم  ناتسبش  یناب  یناهبهب ،  موحرم 

رانید رازه  هدزاود  غلبم   )) هک دومن  تیـصو  لاح  نآ  رد  دش و  التبم  توم  ضرم  هب  دجـسم ، ناتـسبش  راک  ندـش  مامت  زا  لبق  مردـپ 
((. دییامن دجسم  راک  مامتا  فرص  ار  هلاوح 

 ، میحرت سلاجم  هب  لاغتشا  ردپ و  هب  مارتحا  روظنم  هب  درک ، توف  هک  ینامز 

؟  يدرک لیطعت  ار  دجـسم  راک  ارچ  تفگ :  نم  هب  هک  مدید  ار  مردـپ  باوخ  ملاع  رد  یبش  .دـش  لیطعت  نامتخاس  راک  يزور  دـنچ 
دیابن ینکب ،  يراک  نم  يارب  یتساوخ  یم  رگا  تفگ :  مباوج  رد  ناتمیحرت .  سلاجم  هب  لاغتشا  امـش و  هب  مارتحا  روظنم  هب  متفگ : 

 . يدرک یم  لیطعت  ار  دجسم  نامتخاس  راک 

دوخ تیـصو  رد  مردپ  هک  ییاهرانید  هلاوح  ياب  روظنم  نیا  هب  مدومن  دجـسم  نامتخاس  راک  مامتا  هب  میمـصت  مدش  رادیب  هک  ینامز 
اج ره  دش  یمن  ادیپ  اه  هلاوح  مدرک  یم  وج  تسج و  رتشیب  هچ  ره  اما  مدومن .  یم  فرـصم  نآ  زا  هدرک و  لوصو  دوب  هدرک  ناونع 

دجـسم هب  مدوب  تحاران  رایـسب  هک  یلاح  رد  ماجنارـس  .دوبن  اه  هلاوح  زا  يربخ  اما  متـشگ ،  تفر  یم  اـه  هلاوح  دوجو  لاـمتحا  هک 
عادو رگیدـکی  زا  س )   ) بنیز و  ع )   ) نیـسح ماما  هک  یتعاـس  نآ  قح  هب  ار  ادـخ  مدـش و  س )   ) بنیز ترـضح  هب  لـسوتم  هتفر و 

.درب مباوخ  ناهگان  مداد .  مسق  دندومن 

همادا ار  دجـسم  راک  تعاس  نامه  زا  تسا  نم  رانک  دوب  نآ  لخاد  اه  هلاوح  هک  يا  هقرو  نامه  مدید  مدـش و  رادـیب  یتدـم  زا  سپ 
(1)  . منک یم  لقن  نارگید  يارب  ار  تمارک  نیا  هشیمه  مدیناسر و  مامتا  هب  ات  مداد 
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مالسلااهیلع نیسحلاهکیرش   ، ارهزلاهبئان

مالسلااهیلع نیسحلاهکیرش   ، ارهزلاهبئان

ترضح نآ  بیاصم  رب  ربمایپ  هیرگ  بنیز و  دلوت 

، زیزع دازون  دلوت  ربخ  .دوشگ  ناهج  هب  مشچ  هنیدم  رد  ترجه  ای 6  لاس 5  لوالا  يدامج  مجنپ  زور  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز 
همطاف ترضح  شرتخد  لزنم  هب  وا  رادید  يارب  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .دیـسر  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شوگ  هب 

ار وا  ات  روایب  میارب  ار  تدازون  ناج ،  همطاف  مرتخد ،  : )) دومرف اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دوخ  رتخد  هب  دمآ و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز
 ((. منیبب

شراوگرزب ردپ  هب  هاگ  نآ  و  دز ، هسوب  وا  ینتشاد  تسود  ياه  هنوگ  رب  درشف ، هنیس  هب  ار  شکچوک  دازون  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف
عورش تشاذگ و  وا  تروص  هب  ار  دوخ  تروص  هدیشک  شوغآ  رد  ار  شزیزع  يارهز  دنبلد  دنزرف  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .داد 

: دیسرپ ردپ  زا  دوب  تحاران  ادیدش  هک  یلاح  رد  دش و  هنحص  نیا  هجوتم  ناهگان  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) همطاف .درک  نتخیر  کشا  هب 
نیا وت ، نم و  گرم  زا  سپ  هک  تسا  تلع  نیا  هب  ما  هیرگ  : )) دومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ینک !؟  یم  هیرگ  ارچ  مردپ ، 
یم ور  هب  ور  یکاندرد  یتالکشم  هچ  اب  وا  هک  تشگ  مسجم  مرظن  رد  تشاد ،  دهاوخ  يرابمغ  تشونرس  نم  ینتشاد  تسود  رتخد 

((. دنک یم  لابقتسا  زاب  شوغآ  اب  دنوادخ  ياضر  رطاخ  هب  ار  یگرزب  ياهتبیصم  هچ  دوش و 

یموصعم هرهچ  هب  هتشادرب  وا  راسخر  زا  هرهچ  زین  یهاگ  دیـسوب ، یم  ار  شزیزع  هداون  تخیر و  یم  کشا  مارآ  هک  یقیاقد  نآ  رد 
مالس  ) همطاف شرتخد  هب  باطخ  هک  دوب  اج  نیمه  رد  تسیرگن و  یم  هریخ  هریخ  تشگ  یم  راد  هدهع  ار  گرزب  یتلاسر  اهدعب  هک 

نتـسیرگ باوث  دیرگب  وا  بیاصم  بنیز و  رب  هک  یـسک  ره  ناج ،  همطاف  منامـشچ ،  ینـشور  نم و  نت  هراپ  يا  : )) دومرف اهیلع ) هللا 
(1 ((.) دنک هیرگ  نیسح  نسح و  وا  ردارب  ود  رب  هک  دنهد  یم  وا  هب  ار  یسک 
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بنیز شرورپ  تدالو و 

هدمآ ایند  هب  يرجه  مجنپ  لاس  یلوالا  يدامج  هام  مجنپ  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز  انتدیس  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیرت  تسرد 
هناـخ رد  و  هدوب ،  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  راـنک  رد  دـننام  یب  اـهبنارگ و  دـیراورم  همیتـی و  هرد  نآ  شرورپ  تیبرت و  و  ، 

نینمؤملاریما ربمغیپ ، يومع  رـسپ  تسد  زا  و  هدـیکم ،  یحو  ریـش  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هیـضرم يارهز  ناتـسپ  زا  و  هتفر ،  هار  تلاـسر 
شرورپ هتفاـی  شرورپ  و  یتـخبکین ،  تداعـس و  اـب  و  هزیکاـپ ،  یـسدق و  ومن  هدومن ،  ومن  هدروخ و  كاروخ  اذـغ و  مالـسلا ) هیلع  )
باحصا نت  جنپ  و  هدش ،  هدیـشوپ  يراوگرزب  تمـشح و  ینمادکاپ و  رداچ  هب  یگرزب  تمظع و  ياه  هماج  هب  و  یهلا ،  یناحور و 

تسا سب  نیمه  و  دنتشاد ، یگداتـسیا  هدومن و  مایق  وا  ندینادرگ  هزیکاپ  بیذهت و  نتخومآ و  میلعت و  شرورپ و  تیبرت و  هب  ءاسک 
(2) .دنشاب ناشیا  وا  ملعم  بد و  ؤم  یبرم و  هک 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز بیاصم  رب  لیئربج  هیرگ 

راهچ هس  كدوک  ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح اهیلع ،) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  تدالو  زا  سپ  هک  تسا  هدش  تیاور 
 ((. تسا هدرک  اطع  يرهاوخ  نم  هب  دنوادخ  : )) درک ضرع  دمآ و  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  دوب ، هلاس 

( مالـسلا هیلع   ) نیـسح تخیر .  ورف  هدـید  زا  کشا  دـش و  نیگهودـنا  بلقنم و  نخـس ،  نیا  ندینـش  اب  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
.))؟  يدش نایرگ  نیگهودنا و  هچ  يارب  : )) دیسرپ
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(( .دوش راکشآ  تیارب  يدوز  هب  نآ  زار  ممشچ ،  رون  يا  : )) دومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

زا هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  دمآ ، هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دزن  لیئربج  يزور  هکنیا  ات 
تـسد هودنا  جنر و  الب و  اب  هراومه  رمع  نایاپ  ات  یگدـنز  زاغآ  زا  بنیز )  ) رتخد نیا  : )) درک ضرع  لیئربج  دیـسرپ ، وا  هیرگ  تلع 
زوسناج تبیـصم  متام  سپـس  شردام و  متام  شوختـسد  ینامز  دوش ، التبم  وت  قارف  تبیـصم  درد  هب  یهاگ  دوب ؛ دهاوخ  نابیرگ  هب 

هب دوش ، راتفرگ  البرک  زوسناج  بیاصم  هب  هکنیا  رت  نوزفا  رت و  كاندرد  بیاصم  نیا  زا  ددرگ و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شردارب 
(( .ددرگ دیفس  شرس  يوم  دوش و  هدیمخ  شتماق  هک  يروط 

ارهز درک ، یتخس  هیرگ  داهن و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز تروص  رب  ار  شکـشا  رپ  تروص  دش و  نایرگ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
دراو اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز رب  هک  ار  یبیاصم  اهالب و  زا  یشخب  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دیـسرپ  نآ  تلع  زا  اهیلع ) هللا  مالـس  )

.درک نایب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز يارب  دوش ، یم 

؟  تسیک دنک  هیرگ  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز مرتخد  بیاصم  رب  هک  یسک  شاداپ  ردپ ! يا  : )) دیسرپ اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترـضح 
( مالـسلا هیلع   ) نیـسح نسح و  بیاصم  يارب  هک  تسا  یـسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ  : )) دومرف هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

(3 (() دنک یم  هیرگ 

( مالسلا هیلع   ) یلع هیرگ  بنیز و  دلوت  تراشب 

زا کی  ره  تدالو  هک  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  زج  دیدرگ ، مرخ  داش و  دنداد ، دنزرف  تدالو  هب  تراشب  هک  ار  يردـپ  ره 
.دیدرگ وا  نزح  ببس  وا  دالوا 
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تقو نآ  رد  دـیدرگ ، هرهاـط  هرجح  هب  هجوتم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما دـش ، دـلوتم  بنیز  ترـضح  نوـچ  هک  تسا  تیاور  رد 
 . هدومرف اطع  نم  هب  يرهاوخ  راگدرک  يادخ  انامه  راوگرزب ! ردپ  يا  درک : ضرع  تفاتش و  ردپ  لابقتسا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح

نوچ .دـش  يراج  شنویامه  راسخر  هب  كرابم  ياه  هدـید  زا  کـشا  راـیتخا  یب  نخـس  نیا  ندینـش  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
تراشب دهد ، تراشب  ار  ردپ  دمآ  هچ ،  تشگ .  رطاخ  هدرسفا  دومن  هدهاشم  شراوگرزب  ردپ  زا  ار  لاح  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

يراج شراسخر  رب  شکرابم  هدید  زا  کشا  دـمآ و  درد  هر  شکرابم  لد  دـیدرگ ، ردـپ  هودـنا  نزح و  ببـس  تبیـصم و  هب  لدـبم 
))؟  تسیک رب  هیرگ  نیا  تسیچ و  ببس  دینک ، یم  هیرگ  امش  مدروآ  تراشب  ار  امش  نم  موش ،  تیادف  اباب  : )) درک ضرع  تشگ و 

شرثا راکـشآ و  هیرگ  نیا  رـس  هک  دشاب  دوز  هدـید !  رون  دومرف (( : دومن و  شزاون  تفرگرب و  رد  ار  شنیـسح  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
.دیدرگ بلقنم  مه  ترضح  نآ  داد و  ربمغیپ  هب  ناملس  ار  تراشب  نیمه  .دنک  یم  البرک  هعقاو  هب  هراشا  هک  (( .دوش رادومن 

نآ دـیدرگ و  تمدـخ  بایفرـش  ناملـس  تقو  نآ  تشاد  فیرـشت  دجـسم  رد  تلاسر  ترـضح  هک  تسا  بتک  ضعب  رد  هک  ناـنچ 
بناـج زا  لـییربج  ناملـس  يا  : )) دوـمرف تسیرگب و  ترـضح  نآ  تفگ .  تـینهت  داد و  تراـشب  هموـلظم  نآ  تدـالو  هـب  ار  رورس 

(4  (() خلا دوش ، التبم  البرک  مالآ  هب  ات  دشاب  دودعم  ریغ  شتبیصم  یمارگ  دولوم  نیا  هک  دروآ  ربخ  لیلج  دنوادخ 

دنوادخ فرط  زا  بنیز  يراذگمان 

5935 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2033 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع  ) نینمؤملاریما شردـپ  دزن  ار  وا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  شرداـم  دـش ، دـلوتم  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هک  یماـگنه 
! دینک يراذگمان  ار  دازون  نیا  تفگ :  هدروآ و  مالسلا )

 . متفا یمن  ولج  ادخ  لوسر  زا  نم  دومرف : ترضح 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  رفس ، زا  تعجارم  زا  سپ  .دوب  ترفاسم  رد  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  ترـضح  مایا  نیا  رد 
.دینک باختنا  دازون  يارب  ار  یمان  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب 

 . مریگ یمن  تقبس  مراگدرورپ  رب  نم  دومرف : هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

 : تفگ هدرک و  غالبا  هلاو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هب  ار  دنوادخ  مالس  هدمآ و  دورف  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج ماگنه  نیا  رد 

 . تسا هدیزگرب  رب  وا  يارب  ار  مان  نیا  گرزب  دنوادخ  دیراذگب ! بنیز ))  )) ار دازون  نیا  مان 

: دومرف تسیرگ و  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  .درک  وگزاب  دش ، دهاوخ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  ار  یتالکـشم  بیاصم و  دعب 
(5) .دشاب هتسیرگ  نیسح  نسح و  شناردارب  رب  هک  تسا  یسک  دننامه  دیرگب ، رتخد  نیا  رب  سک  ره 

همطاف دنزرف 

نیـسح ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  وا  و  هدـمآ ،  ایند  هب  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف زا  هک  تسا  يرتخد  نیتسخن  بنیز ،  ترـضح  اـیلع 
ناـیب ثیدـح و  ناـیوار  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  دـنا : هتفگ  زین  و  هدوب ،  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف نادـنزرف  نیرتگرزب  مالـسلا ) هیلع  )

زا دنتـساوخ  یم  هاـگ  ره  نینمؤـم -  رب  نارگمتـس  متـس  ملظ و  یگریچ  هبلغ و  راـگزور  ینعی  راهطـضا -  ماـیا  رد  راـبخا  ناگدـننک 
( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هکنیا  و  تسا ،  بنیز  یبا  زا  تیاور  نیا  دنتفگ : یم  دننک  لقن  یتیاور  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

 - مالـسلاامهیلع نیـسح -  ماما  نسح و  ماما  زا  سپ  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  هک  تسا  نآ  يارب  دـندیمان ، یم  هینک  نیا  هب  ار 
(6  .) تسا هدوبن  فورعم  هینک  نیا  هب  شنانمشد  دزن  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  هدوب ،  ترضح  نآ  نادنزرف  نیرتگرزب 
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ربمایپ نابز  زا  بنیز  هیذغت 

یم يذغت  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نابز  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح نسح و  شردارب  ود  دننام  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترـضح 
.درک

اب نانآ  تشاذگ ،  یم  نینسح  ناهد  رد  ار  دوخ  نابز  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ تسا ،  هدمآ  رابخا  زا  يرایـسب  رد  هک  روط  نامه 
ترـضح دروم  رد  درک ، یم  دشر  دییور و  یم  ناشندـب  تسوپ  تشوگ و  قیرط  نیمه  زا  دـندش و  یم  هیذـغت  ربمغیپ  نابز  ندـیکم 

.داد یم  ماجنا  ار  لمع  نیمه  زین  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز

نینچ مالسلا ) هیلع   ) قداص ترـضح  زا  ( 155  ) جنپ هاجنپ و  دـصکی و  هزجعم  هحفـص 94 )  ) يدنوار جیارخ  باتک  زا  لوا  دـلج  رد 
 : تسا هدرک  تیاور 

دوخ ناهد  بآ  زا  دمآ ، یم  همطاف  راوخ  ریـش  نادـنزرف  دزن  هتـسویپ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
(7 (() دیهدن ریش  نانآ  هب  دومرف  یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف هب  سپس  درک و  یم  هیذغت  ار  نانآ 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  ياه  بقل 

هدمآ ایند  هب  نانمؤمریما  نانز  رگید  زا  هک   ) شنارهاوخ ریاس  زا  وا  نداد  زییمت  ندش و  صخشم  يارب  بقل  نیا  يربک :  بنیز  فلا ) 
.دوب دندوب )

ياه تهابش  ییوس  زا  و  تسا ،  اهیلع ) هللا  مالس   ) هیضرم يارهز  شردام ،  كرابم  بقل  هقیدص ))   )) نوچ يرغصلا :  هقیدصلا   ( ب
.دندرک بقلم  يرغص )) هقیدص   )) ار بنیز  ترضح  اذل  تشاد ،  دوجو  رتخد  ردام و  نایم  يرامش  یب 

 : نیبلاطلا هلیقع  مشاه /  ینب  هلیقع  هلیقع /  ج ) 

تبحم تزع و  شا  هناخ  رد  دـشاب و  رادروخ  رب  يا  هژیو  يدـنمجرا  تمارک و  زا  شموق  رد  هک  تسا  ییوناـب  ياـنعم  هب  هلیقع ))  ))
.دشاب هتشاد  يا  هداعلا  قوف 
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: اه بقل  رگید  د )

(8  .) تسا هلماک  هلضاف و  یلع ،  لآ  هدباع  هملعمریغ ،  هملاع  هفراع ،  هقثوم  بنیز ،  ترضح  ياه  بقل  رگید  زا 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  هینک 

وا نیب  دشاب  قرف  هک  تسا  نآ  يارب  دـنیوگ ، یم  يربک ))  بنیز   )) ار ناشیا  هک  نیا  و  تسا ،  موثلک ))  ما   )) ترـضح ایلع  نآ  هینک 
 . تسا هدش  هدیمان  هینک  مان و  نآ  هب  هک  شنارهاوخ  زا  یسک  نیب  و 

(9) .امهیلع هللا  تاولص  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  شردام  وا و  نیب  قرف  يارب  تسا ،  هدش  يرغص ))  هقیدص   )) هب هبقلم  هک  نانچ 

دوب هملاع  بنیز 

: دنیامرف یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک بنیز  مشاه ،  ینب  هلیقع  هب  باطخ  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما 

 ((. همهفم ریغ  همهف  و  هملعم ،  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا  همع  ای  ))

هدـنامهف وت  هب  ار  بلاطم  یـسک  هک  نآ  یب  یتسه  يا  هدـیمهف  و  یـشاب ،  هتـشاد  ملعم  هکنیا  نودـب  یتسه  يا  هملاع  وت  ناـج !  همع 
(10) دشاب

دوب هثدحم  بنیز 

نآ هک  تسا  ادـیوه  رهاـظ و  هللا -  مـهمحر  رگید - ناـملاع  زا  وا  زج  و  يرجه )  لاس 1286  هب  یفوتم   ) يدـنبرد لضاف  نانخـس  زا 
و هتـسناد ،  یم  ار  تخـس )  ياهدـماشیپ  اـه و  گرم   ) اـیالب اـیانم و  ملع  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  ترـضح  ارـس  ود  نوتاـخ 

: وا هب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  شیامرف 

هک یتسه  ییاناد  وت  ساپس ،  رکـش و  ار  يادخ  مردپ !  رهاوخ  يا  همهفم ؛))  ریغ  همهف  و  هملعم ،  ریغ  هملاع  هللا  دمحب  تنا  همع  ای  ))
 . تسا هدنامهفن  وت  هب  یسک  هک  یتسه  يا  هدننک  كرد  هدیمهف و  و  هتخوماین ،  وت  هب  یسک 
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كرابت و يادخ  بناج  زا   ) زیچ همه  ینعی  هدوب ،  هثدحم  اهیلع ) هللا  مالس   ) نینمؤملاریما رتخد  بنیز  هک  نیا  هب  تسا  امنهار  لیلد و 
 . تسا هتشگ  یم  راکشآ  شلد  رد  هدش و  یم  ماهلا  وا  هب  یلاعت ) 

(11  .) تسا هدوب  لجوزع )  يادخ  بناج  زا  هکلب  هتفرگن ،  ارف  داتسا  زا  هک  یمولع   ) هیندل مولع  زا  وا  شناد  ملع و  نینچمه 

مشاه ینب  هلیقع 

هک هتسجرب  تافـص  نیا  .دنتفر  یم  وا  دزن  نید  ماکحا  نتخومآ  دصق  هب  نانز  دوب و  یملع  سلجم  ار  وا  هک  تسا  تایاور  یخرب  رد 
یم مشاه ))  ینب  هلیقع   )) ار وا  هک  نانچ  تخاس ؛  زاتمم  نارگید  زا  ار  بنیز  تسا ،  هدشن  مهارف  وا  رـصاعم  نانز  زا  کی  چیه  يارب 

ثیدح مالـسلا ) هیلع   ) یلع رتخد  بنیز  ام ، هلیقع  : )) دیوگ دنک و  ثیدح  وا  زا  سابع  نبا  .دنتفرگ  یم  ارف  ثیدح  يو  زا  دـنتفگ و 
(12 (() .دنتفگ هلیقع  ینب  ار  يو  نادنزرف  تشگ و  فورعم  هلیقع  هب  هک  نانچ  دنام ؛ وا  رب  بقل  نیا  ...درک و 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز تغالب  تحاصف و 

: دسیون یم  هر )   ) يدقن رفعج  خیش 

نابز تحاصف و  زا  هک  هک  تسا  برع  ناراتفگ  وکین  نارونخس و  ءاحصف و  زا  ربخ ) نیا  يوار   ) ریثک نب  ملذح  نیا  و  میوگ :  یم  ))
بجعت بنیز  نتفگ  نخـس  بطاخم  لاح  بسانم  ماـقم و  ياـضتقا  قباـطم  نخـس و  ییاـسر  تغـالب و  زا  يراـتفگ و  وکین  يروآ و 

 ، هردخم نآ  هدیدنـسپ  يروالد  هیبدا و  تعاجـش  شناد و  ملع و  لامک و  لضف و  يرترب  تعارب و  زا  و  هدمآ ،  تفگـش  هب  هدومن و 
ره رتهم  دیس و  شردپ  هب  رگم  دیامن ، دننام  هیبشت و  یـسک )  هب   ) ار وا  هتـساوتن  هک  يروط  هب  هتفرگ ،  ارف  ار  وا  ینادرگرـس  تریح و 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  ایلع  ایوگ  ینعی  نینمؤملاریما ؛))  ناسل  نع  عرفت  اهناک   : )) هتفگ ور ) نیا  زا   ) سپ یحیـصف .  غیلب و 
لاوحا و رد  ـالبرک و  هراـبرد  هک  ره  و  دوـمن ، یم  گـنهآ  دـصق و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ناـبز  زا  هفوـک )  رد  ار  شنانخـس  )

نایبلا  )) دوخ باتک  رد  ظحاح  و  تسا .  هدومن  لقن  ار  ینارنخس  هبطخ و  نیا  هتشون ،  یباتک  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ياه  تشذگرس 
هتـشکرب  ) هداتـسیا اـپ  هب  مدـید  زور  نآ  رد  ار  هفوک  ناـنز   : )) هتفگ همیزخ  هک  هدومن  تیاور  يدـسالا  همیزخ  زا  ار  نآ  نییبـتلا ))  و 

(13) دندیرد یم  ار ) ناش   ) اه نابیرگ  هک  یلاح  رد  دندومن ، یم  نویش  يراز و  هبدن و  البرک ) رد  ناگدش 
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( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز تواخس  دوج و 

نامهیم يارب  یماعط  ایآ  همطاف ،  يا  دومرف : هدمآ و  هناخ  هب  ترـضح  نآ  .دیـسر  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يارب  ینامهیم  يزور 
( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز .دشاب  یم  بنیز  مرتخد  مهس  مه  نآ  هک  تسا  دوجوم  ینان  ضرق  طقف  درک : ضرع  دشاب ؟ یم  امش  تمدخ 

لاس جـنپ  ای  راهچ  هک  تقو ،  نآ  رد  هک  یلفط  منک .  یم  ربص  نم  دـیربب ، نامهیم  يارب  ارم  ناـن  رداـم ، يا  درک : ضرع  دوب ، رادـیب 
ار دوخ  یتسه  هک  ینز  دربب ؟ یپ  یمظع  يوناب  نآ  تمظع  هب  دناوت  یم  یسک  هنوگچ  رگید  دشاب ، وا  مرک  دوج و  نیا  هتشادن  رتشیب 

تیاهن رد  یتسیاب  درذگب  اهنآ  زا  دیامنب و  قافنا  لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ار  دوخ  رتزیزع  ناج  زا  نادنزرف  و  دیامنب ، لذب  ادـخ  هار  رد 
(14) .دشاب هدوب  دوج 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  دادعتسا  غوبن و 

سابع هب  ور  هک  دوب  هتـسشن  بنیز  سابع و  شلاـسدرخ  دـنزرف  ود  ناـیم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما يزور  هک  هدـمآ  خـیرات  رد 
 . تفگ ار  نآ  سابع  کی .  وگب  دحاو )) لق  : )) دومرف هدومن 

.ود وگب  نانثا ))  لق  : )) دومرف سپس 

 . میوگب ود  ما ،  هتفگ  یکی  هک  ینابز  اب  مراد  مرش  نانثا ؛))  دحاو ، تلق  يذلا  ناسللاب  لوقا  نا  ییحتسا   : )) تفگ خساپ  رد  سابع 

تینادحو هب  هراشا  لاسدرخ  دنزرف  نیا  مالک  هک  ارچ  دز ؛ هسوب  ار  مالسلا ) هیلع   ) سابع نامـشچ  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هاگ  نآ 
.درک یم  وا  دیحوت  یلاعت و  يادخ 

ار اـم  ردـپ ! تفگ :  درک و  حرطم  یلاؤـس  دوـخ  هدـنامن ،  ردـپ  لاؤـس  رظتنم  بنیز  یلو  درک ، اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هب  ور  سپس 
؟  يراد تسود 
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.دنتسه ام  بلق  ياه  هراپ  نادنزرف  مرتخد ،  يرآ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

بلق رد  دالوا -  تبحم  ادخ و  تبحم  تبحم -  ود  ردپ ! دیـسرپ : دـش و  یلـصا  لاؤس  دراو  همدـقم ،  نیا  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
.دنوادخ میدقت  ار  صلاخ  تبحم  نک و  ام  راثن  ار  ینابرهم  تقفش و  یشاب ،  هتشاد  تسود  دیاب  رگا  سپ  .دریگ  یمن  اج  نمؤم 

هب تبسن  شا  هقالع  رب  دومن ، هدهاشم  شلاسدرخ  رسپ  رتخد و  نیا  رد  ار  دادعتسا  تخانـش و  و  كرد ،  نیا  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هژیو مارتحا  زا  دوب ، شدوجو  رد  هک  یتالامک  رگید  دادعتـسا و  غوبن و  نیمه  لیلد  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز .دـش )) هدوزفا  ناـنآ 

(15) .دش رادروخرب  ردپ  هداوناخ 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  لیاضف 

یم اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربکلا بنیز  انتدیـس  هرابرد  لاقملا )) حـیقنت   )) فیرـش باتک  موس  دـلجم  رد  هر )   ) یناقمام همـالع  موحرم 
: دسیون

یتفایرد هدومن و  كرد  اجک  زا  و   ) دینادرگ اناد  ار  وت  زیچ  هچ  بنیز و  تسیچ  بنیز و  میوگ :  یم  يربکلا  بنیز  انتدیـس  هرابرد  ))
 ( هک تسا  نآ  رازه  رازه  زا  کـی  مه  نآ  صاـصتخا  روـط  هب  سپ  ( ؟  تسیچ بنیز  يرترب )  تلیـضف و  یگرزب و  تفارـش و   ) هک ( 

هدیمح تافـص  اققحم  و  تسا ،  ادخ ) لوسر  دج  ردپ  فانم  دبع  نبا   ) مشاه نادـنزرف  یمارگ  راوگرزب و  نوتاخ  ینعی  هلیقع  بنیز 
قح و هک  نیا  ات  تسا ،  هدوبن  اراد  یـسک  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک هقیدص  شردام ،  زا  سپ  هک  دوب  اراد  ار  هدیدنـسپ  ياه  يوخ  و 
تداـیز و نارگید )  زا   ) ینمادـکاپ تفع و  شـشوپ و  باـجح و  رد  ار  بنیز  يرغـص ،  هقیدـص  تسا  وا  دوـش : هتفگ  تسا  راوازس 
زا یـسک  نیـسح )  ماما  نسح و  ماما   ) شردارب ود  و  نینمؤملاریما )   ) شردـپ نامز  رد  ار  وا  نت  هک  تسا )  نیا  نآ  و   ) تسا ینوزفا 

رانک بناج و  دنلب و  ینیمز  فط  هک  تسا  نآ  يارب  دنمان ، یم  فط  ار  البرک  نیمز  هک  نیا  و  البرک ، (( ) فط  )) زور ات  دیدن  نادرم 
و گرزب ) ياه  هودـنا  بیاصم و  زا   ) ییابکیـش ربص و  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز و  تسا )  تارف  راـنک  ـالبرک  نیمز  و  دـنیوگ ، ار 

نید ماکحا  دیاقع و  هب   ) ندیورگ نامیا و  يورین  توق و  و  یتسرد ) قح و  نتخاس  راکشآ  رد   ) یگداتسیا مایق و  يرادیاپ و  تابث و 
شردام زا  سپ  هک   ) دوب هناگی  هدیحو و  هدومرف ) یلاعت  يادخ  هچنآ  زا   ) يربنامرف تعاطا و  يراکزیهرپ و  اوقت و  و  مالـسا ) سدقم 

، دشاب دننام  یب  هدیدنـسپ  ياه  يوخ  هدیمح و  تافـص  نیا  ياراد  هک  ینوتاخ  نینچ  ایند  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  ایلع 
نخـس نخـس و  ییاسر  تغالب و  رد  يروآ و  نابز  نتفگ و  نخـس  اراکـشآ  تحاصف و  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز و  مرادن ) غارس 

، دومن یم  گنهآ  دصق و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما شراوگرزب ) ردپ   ) نابز زا  ییوگ  لاح ،  بسانم  ماقم و  ياضتقا  قباطم  نتفگ 
يور زا  ماش )  رد  دـیزی  سلجم  و  هفوک ،  رد  دایز  نبا  سلجم  رد   ) وا ینارنخـس  هبطخ و  رد  هک  یـسک  رب  تسین  هدیـشوپ  هک  ناـنچ 
مالـس  ) بنیز مییوگب :  مالـسا )  سدقم  نید  عورف  لوصا و  هدـننک  نایب  املع و   ) ام رگا  و  دـشیدنیب ، هدومن و  رکف  یتسرد  قیقحت و 

تردق و هک  نیا  اب  هدرکن  یهانگ  هنوگ  چیه  هدش و  هتشادزاب  هانگ  زا   ) هدوب تمصع  ماقم  ياراد  مالسلا ) هیلع   ) ماما دننام  اهیلع ) هللا 
هب رگا  .دریذپن  دنک و  راکنا  ار ) ام  راتفگ   ) هک دسر  یمن  ار  یسک  تسا ) نیمه  هیماما  ام  دزن  تمـصع  ینعم  هتـشاد و  نآ  رب  ییاناوت 

نینچ رگا  و  دـشابن ؟ نینچ  هنوگچ  دـشاب ، انـشآ  ماش )  هفوک و  رد   ) البرک زا  سپ  البرک و  فط و  رد  وا  ياـه  تشذگرـس  لاوحا و 
( مالسلا هیلع  ) داجس ماما  هک  يراگزور  ار  ییاوشیپ  تماما و  نیگنس  راب  زا  يا  هراپ  رادقم و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هنیآ  ره  دوبن 

هیلع  ) داجـس ماما  درک و  یمن  تیـصو  وا  هب  ار  دوخ  ياهـشرافس  ایاصو و  زا  يا  هراپ  و  دومن ، یمن  راذـگاو  لمح و  وا  رب  دوب  راـمیب 
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یمن دوخ  نیـشناج  هصاخ و  تباین  هب  هبیان  تسا .  تماما  تیالو و  ياه  هناشن  راثآ و  زا  هک  هچنآ  ماـکحا و  ناـیب  رد  ار  وا  مالـسلا )
(16) .دنادرگ
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نآرق رسفم 

: دنک یم  لقن  نینچ  هیبنیزلا )) صیاصخ   )) دوخ باتک  رد  يریازج  نیدلارون  دیس  یمارگ  لضاف 

نآرق اهنز  يارب  هک  تشاد  یسلجم  شا  هناخ  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز دوب ، هفوک  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  يراگزور  ))
وا هناـخ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  هاـگان  هک  دومن  یم  ریـسفت  ار  صعیهک ))  )) يزور .درک  یم  راکـشآ  ار  نآ  ینعم  ریـسفت و 

؟  ییامن یم  ریسفت  ار  صعیهک ))  )) اه نز  يارب  مدینش  منامشچ !  ود  ینشور  رون و  يا  دومرف : دمآ و 

هب هک  یهودنا  تبیصم و  يارب  تسا  يا  هناشن  زمر و  نیا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يرآ .  تفگ :  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز
راکـشآ داد و  حرـش  ار  اـه  هودـنا  بیاـصم و  نآ  زا  سپ  .دروآ  یم  يور  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نادـنزرف  ترتع و  اـمش 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز يایح  ینمادکاپ و  ( 17) .اهیلع هللا  تاولص  ادص -  اب  هیرگ  درک ، هیرگ  بنیز  هاگ  نآ  سپ  تخاس . 

 : تسا هدرک  تیاور  ینزام  ییحی 

رتخد اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هناـخ  کـیدزن  ما  هناـخ  مدرب و  رـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تمدـخ  رد  هنیدـم  رد  اهتدـم  ))
یم هک  یماگنه  هب  .دیـسرن  مشوگ  هب  وا  زا  ییادص  هداتفین  وا  هب  ممـشچ  هاگ  چیه  دنگوس  ادـخ  هب  .دوب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

نـسح هک  یلاح  رد  تفر ،  یم  نوریب  هناخ  زا  هنابـش  دورب ، هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  شراوگرزب  دـج  تراـیز  هب  تساوخ 
یم هار  شیور  شیپ  مالـسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما  وا و  پچ  تمـس  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح وا و  تسار  تمـس  رد  مالـسلا ) هیلع  )

تفر و یم  ولج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دش ، یم  کیدزن  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  فیرـش  ربق  هب  هک  یماگنه  .دنتفر 
یم دومرف : ترـضح  درک ، لا  ؤس  راک  نیا  هرابرد  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  راب  کی  .درک  یم  مک  ار  غارچ  رون 

(18 (() .دنک هاگن  بنیز  ترهاوخ  هب  یسک  مسرت 
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یعرش لئاسم  نتفگ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  فرط  زا  یصاخ  تباین  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  دیوگ : یم  هر )   ) هیوباب نب  دمحم  قودص ،  خیش 
 . تفای دوبهب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترضح  هکنیا  ات  دندیسرپ ، یم  وا  زا  هدرک  هعجارم  وا  هب  مارح  لالح و  لئاسم  رد  مدرم  تشاد و 

( اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  شردام  لوق  زا  ار  يرایـسب  تایاور  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  دیوگ : هر )   ) یـسربط خـیش 
 . تسا هدرک  تیاور 

یناه و ما  هملـس و  ما  زا  شناردارب و  ردپ و  ردام و  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  هک :  تسا  هدش  تیاور  نیثدحملا  دامع  زا 
نب هللادبع  و  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  سابع و  نبا  دنا ، هدرک  تیاور  وا  زا  هک  یناسک  هلمج  زا  درک و  یم  تیاور  نانز  رگید 

.دننارگید و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  يرغص  همطاف  رفعج و 

وا لوق  زا  كدـف  دروم  رد  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  نانخـس  سابع  نبا  هک  هلیقع  ییوناـب  بنیز  دـیوگ : جرفلاوبا  نینچمه 
 . تفگ نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع رتخد  بنیز  ام ، هلیقع  دیوگ : یم  هدرک و  لقن 

ایانم و ملع  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  ترـضح  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  ناملاع  رگید  يدـنبرد و  لضاف  شیامرف  رهاـظ  زا 
یخرب يرجه و  دیشر  رامت و  مثیم  دننام  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ترضح  نارای  زا  يرایسب  نوچمه  ار  هدنیآ )  ثداوح  اهباوخ و   ) ایالب

رتخد هیسآ  نارمع و  رتخد  میرم  زا  ار  ترضح  نآ  ملسم  عطق و  روط  هب  هدرک ،  نایب  هک  يرارسا  نمض  رد  هکلب  هتـسناد و  یم  رگید 
 . تسا هتسناد  رترب  تلیضف  اب  نانز  رگید  محازم و 
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نودـب دنمـشناد  هللادـمحب  وت  همع  يا  : )) دوـب هدوـمرف  ترـضح  نآ  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح  شیاـمرف  نمـض  رد  يو 
ترـضح رتخد  بنیز  هک  تسا  نآ  رب  تجح  لـیلد و  دوخ  شیاـمرف  نیا  دـیوگ : یتـسه ،)).  هدـنزومآ  نودـب  هدـیمهف  راـگزومآ و 

(19) .دشاب یم  ینطاب  راثآ  یندل و  ملع  زا  وا  لمع  تسا و  هدش  یم  ماهلا  وا  هب  ینعی  هدوب  هثدحم  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ریظن  یتعاجش 

عطق تعاجش  ماقم  رد  مه  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ای  دوب ؛ مه  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز شرهاوخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح تعاجش 
یلاعت ءادبم  هب  شلاصتا  تکرب  هب  شبلق  توق  درادن  مالسلا ) هیلع   ) نیسح زا  یمک  تماما ،  تهج  زا  رظن 

 . تسا لوقعلاریحم  یتسار 

نادیم ود  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هللجم  تشاد ،  نادیم  کی  البرک  هنحص  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رگا  دیامرف : یم  يرتشوش  خیش 
.دیلپ دیزی  سلجم  یمود  و  دایز ، نبا  سلجم  شلوا  دربن  نادیم  تشاد :  دربن 

رس و رب  ربمغیپ  همامع  دوب ، هدیسر  وا  هب  ربمغیپ  زا  هک  یسابل  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح دربن  دراد ، روهظ  ثیح  زا  هک  ییاه  توافت  اما 
تماهـش تزع و  اب  دیدرگ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  بکرم  رب  راوس  شتـسد  هب  ریـشمش  هارمه و  هب  هزین  شود ،  هب  وا  هبج 

(20) .دش دیهش  ات  دیدرگ  نیکرشم  دربن  دراو 

یتحار زا  نتشذگ 

اهزینک اهمالغ و  تسا ،  ایهم  شیارب  یهجو  نیرتهب  هب  دوجوم  لیاسو  لامک  تسا ،  وا  هاگتسد  یتنطلس ،  هاگتسد  زا  سپ  هک  یـسک 
( مالـسلا هیلع   ) نیـسح دنیب  یم  ناهگان  درادن  يرـسک  چیه  هک  دنک  یم  یگدنز  يا  هناخ  نینچ  رد  بنیز  ضرغ  یتحار ،  لیاسو  و 

نیا دنکفا  یم  تامیالمان  اه و  یتحاران  يایرد  رد  ار  دوخ  دنک و  یم  اهر  ار  اه  یتحار  اه و  یـشوخ  مامت  دنک  تکرح  دهاوخ  یم 
بجر بش 28  نامه  زا  نکیل  دوبن ، مهم  تسناد ،  یمن  ار  ناـیرج  رگا  تسا .  روآ  تریح  اـعقاو  هللا !  ناحبـس  تسا ؟  يدـهز  هچ  ، 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  شدج  هچنآ  يارب  دندومن ، تکرح  هکم  تمس  هب  هدرک  رارف  هنیدم  زا  ساره  سرت و  اب  شردارب  قافتا  هب  هک 
.دش هدامآ  اهتبیصم  زا  دندوب  هداد  شرازگ  شردام  ردپ و  و  هلاو ) هیلع 
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یقیقح و ناطلـس  رتخد  هک  یبنیز  لثم  يارب  دور :، یم  تخـس  تخـس  ياهالب  رد  هک  نیا  هب  نیقی  و  ینعم ،  نیا  هب  ملع  اب  هصالخ ، 
(21 (؟ ددرگ اهترفاسم  تمحز  اهنابایب و  هراوآ  تسا ،  يریسا  شرخآ  هک  یهاگتسد  کی  رد  دورب  تسا  هللادبع  رسمه  يرهاظ و 

تماما تلاسر و  ماقم  يامن  مامت  هنیآ 

 : تسا هتفگ  يرصم  ناگدنسیون  زا  یکی  یعفاش ،  بلاغ  دمحم 

هنییآ اوقت و  ماقم  گرزب و  یحور  ياراد  هک  رهاط ، ناوناـب  نیرتهب  زا  بسن و  بسح و  رظن  زا  تیب  لـها  ناـنز  نیرتگرزب  زا  یکی  ))
لماک وحن  هب  هک  تسا  ههجو -  هللا  مرک  بلاط -  یبا  نب  یلع  رتخد  بنیز ،  هدیس  ترضح  هدوب ،  تیالو  تلاسر و  ماقم  يامن  مامت 

زا یکی  تغالب  تحاصف و  رد  هک  يدح  هب  دوب ، هتـشگ  باریـس  توبن  نادـناخ  شناد  ملع و  ناتـسپ  زا  دـندوب و  هدرک  تیبرت  ار  وا 
روهـشم برع  هکلب  مشاه و  ینب  نادناخ  نایم  رد  اهراک  ریبدت  رد  تریـصب  ییانیب و  مرک و  ملح و  رد  دـیدرگ و  یهلا  گرزب  تایآ 

.دوب هدرک  عمج  تلیضف  قالخا و  تروص و  تریس و  لالج و  لامج و  نایم  دش و 

يراکزیهرپ اوقت و  هب  تشاد و  هزور  ار  اـهزور  دوب و  تداـبع  لاـح  رد  اهبـش  .دوب  اراد  ییاـهنت  هب  وا  دنتـشاد ، یگمه  ناـبوخ  هچنآ 
(22 (() ...دوب فورعم 

یکدوک رد  هبطخ  داریا 

ار اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  شردام  ینالوط  ارغ و  هبطخ  یگلاس ،  شـش  دودح  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هکنیا  بیاجع  زا 
یم تیاور  ناگدـنیآ  يارب  دوب ، هدومن  ظـفح  درک ، داریا  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ماـما  يربهر  كدـف و  نوماریپ  یبـنلا ،  دجـسم  رد  هک 
نیا دراد و  الاب  حطس  رد  رایسب  ینعم و  رپ  راوشد و  ياه  هلمج  اه و  هژاو  مه  تسا و  ینالوط  حورشم و  مه  هبطخ  نآ  هکنیا  اب  درک ،

(23) .دنا هدومن  لقن  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز زا  ار  هبطخ  نآ  نارگید  تسا و  راگزور  بیاجع  زا 

5945 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2044 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق توالت 

نمـض دمآ ، وا  دزن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  درک ، یم  توالت  ار  نآرق  تایآ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز يزور  هک  هدـش :  تیاور 
وا یهاـگآ  هب  هداد ،  یم  خر  هدـنیآ  رد  هک  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز بیاـصم  زا  ییاـه  هشوگ  هیاـنک ،  هراـشا و  اـب  ییاهـشسرپ ، 

.دیناسر

(24  ((.) مدوب هدینش  مردام  زا  دهد ، یم  خر  میارب  هک  ار  ثداوح  نیا  البق  نم  : )) درک ضرع  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز

هجیدخ هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز تهابش 

زین مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هجیدخ ترـضح  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  تهابـش  هکنیا  بلاج 
 : تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچ  تسا ،  هدش  لقن 

نوگرگد و رایسب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  درک ، يراگتـساوخ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  زا  سیق  نب  ثعـشا  هک  یتقو 
: دومرف ثعشا  هب  يدنت  اب  و  دش ، نیگمشخ 

هیبش اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ینک !؟  یم  يراگتساوخ  نم  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز هک  يا  هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  تءارج  نیا  ))
 ، يرادـن ار  وا  زا  ییاتمه  تقایل  وت  هدروخ ،  تمـصع  ناماد  زا  ریـش  تسا ،  تمـصع  ناـماد  هدـیرورپ  اـهیلع ،) هللا  مالـس   ) هجیدـخ
 ، مهد یم  ار  تباوج  ریـشمش  اب  ینک ،  رارکت  ار  عوضوم  نیا  رگید  راب  رگا  تسا ،  وا  تسد  رد  یلع  ناج  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس 

(25 ())!؟  يوش نخسمه  رسمه و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  راگدای  اب  هک  اجک  وت 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هلاخ  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  هک  یتهابش  رطاخ  هب  هک  دوش  یم  هدیمهف  تیاور  يا  هراپ  زا  نینچمه 
(26  .) تشاذگ موثلک ))  ما   )) ار وا  هینک  هلاو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ تشاد ،  موثلک  ما  مان  هب  هلاو )
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دوخ راوگرزب  ردپ  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز تهابش 

 : تسا هتشون  نینچ  دوخ  راوگرزب  ردپ  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  تهابش  دروم  رد  هر )   ) يریازج نیدلارون  دیس  موحرم 

اهتیشم تناک  (: )) اهیلع هللا  مالس  ) ارهز همطاف  ترضح  زج  هب  دنک ، یم  ادیپ  ردام  هب  تهابش  رتخد  و  ردپ ، هب  تهابش  رـسپ  هیلک  ابلاغ 
هیلع نینمؤملاریما  اـهیبا  قطنمک  اـهقطنم   )) هک اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  زین  و  هقطنمک .))  اـهقطنم  هللا و  لوسر  اـهیبا  هیـشم 

(27) .دوب مالسلا )) 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز دهز 

دوب و رفعج ، نب  هللادـبع  دوجلارحب ، شرهوش  هک  ینز  .دوب  زیاح  اراد و  ار  میلـست  اضر و  هجرد  العا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز 
يارب هتـشاد و  عمجت  فرـشلا  تیب  نآ  رد  هراومه  جیاوح  بابرا  دوب و  تمظع  لوا  هجرد  رد  كولم  افلخ و  لزنم  زا  دـعب  شا  هناخ 

هاج لام و  زا  درک و  رظن  فرص  اهنآ  همه  زا  ادخ  ياضر  بسک  يارب  لاح  نیا  اب  دندوب -  رادربنامرف  هدامآ و  هتسب ،  رمک  تمدخ ، 
کمک هب  دیـشوپ و  مشچ  مشح  مدـخ و  دالوا و  زا  زین  و  وا ) ياضر  اب  هتبلا ،   ) رهوش زا  یتح  .دیـشوپ  مشچ  یلک  هب  يویند  لالج  و 

هب هک  نآ  ات  داد ، تراسا  هب  نت  قح ،  تیاضر  بلج  يارب  دنک و  ترصن  ار  ادخ  نید  ات  تفاتش  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردارب 
(28) .دیدرگ لیان  هیلاع  تاماقم 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز ترضح  هب  یگنادرم  تبسن 

نیا دیهد ! رارق  هعلاطم  دروم  تبیغ ))   )) باتک رد  ار  یسوط  خیـش  و  نیدلا ))  لامکا   )) باتک رد  ار  قودص  راوگرزب  خیـش  تیاور 
 : تفگ هک  دننک  یم  تیاور  میهاربا  نب  دمحا  زا  دنسم  تروص  هب  نت  ود 
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هدرک تبحص  وا  اب  هدرپ  سپ  زا  مدش و  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) یقت دمحم  ماما  همئالا  داوج  ترـضح  رتخد  همیکح  رب  لاس 282  رد  ))
ترضح نآ  ایآ  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  وا  هب  نسح .  رسپ  ینالف  تفگ :  هدرب  ار  دوخ  ماما  مان  وا  مدیـسرپ و  وا  نییآ  نید و  زا 

 : تفگ دییوگ ؟ یم  راثآ  رابخا و  يور  زا  هکنیا  ای  دیا  هدید  دوخ  مشچ  هب  ار 

ناهنپ تفگ :  تساجک ؟  دولوم  نآ  متفگ :  تسا .  هدش  هتشون  شردام  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ترـضح  زا  هک  یتیاور  يور  زا 
 . يرکسع ترضح  ردام  هدج ،  هب  تفگ :  دنیامن ؟ وگزاب  ار  شیوخ  تالکشم  یسک  هچ  دزن  دننک و  هچ  هعیـش  سپ  متفگ :  تسا . 
رد هک  نک  ادـتقا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  هب  تفگ :  دراد ؟ هدـهع  رب  ار  وا  تیاصو  ینز  هک  منک  ادـتقا  یـسک  هب  اـیآ  متفگ : 
هب درک ، یم  زورب  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترـضح  زا  هک  یـشناد  هنوگ  ره  درک و  تیـصو  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز شرهاوخ  هب  رهاظ 

(29) ...دنامب ظوفحم  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترضح  ناج  هنوگ  نیدب  ات  دش  یم  هداد  تبسن  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح 

یندل ملع  همشچ  بنیز ، 

ءایبنالا و متاخ  بلق  هب  ملاع  يادـخ  هک  یملع  هتـشر  یلیـصحت  یباتک و  هن  تسا ،  یندـل  ماما  ملع  هک  نانچ  نیقی ،  ملع و  ماـقم  رد 
بنیز هب  داد  نیسح  نسح و  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  میداد ))  ملع  وا  هب  دوخ  دزن  زا  : )) دیامرف یم  نآرق  رد  هک  تخادنا  شنامدود 

.دومرف تیانع  مه 
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.داد رارق  یندل  ملع  نامه  زا  یملع  همشچ  ار  شفیطل  حور  دیرفآ ، ار  وا  دنوادخ  هک  ییادتبا  نامه  زا  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هللجم 
(30) .دنرادن گرزب  کچوک و  اهنیا 

ردارب رانک  شمارآ 

ناوت یمن  هک  دوب ، راشرس  يردق  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  یکدوک ،  نارود  نامه  زا  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هقالع  تبحم و 
ار مالسلا ) هیلع   ) نیـسح يابیز  راسخر  دشاب و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح شردارب  رانک  رد  تساوخ  یم  هراومه  وا  .درک  فصو  ار  نآ 

هللا مالـس   ) ارهز ترـضح  بجعت  بجوم  صولخ ،  رهم و  زا  راشرـس  بیجع و  تبحم  نیا  .دـشاب  هتـشاد  تفلا  سنا و  وا  اـب  درگنب ،
یتبحم زا  ناجردپ !  : )) دیـسرپ تشاذـگ و  نایم  رد  شردـپ  اب  ار  عوضوم  نیا  يزور  هکنآ  ات  تسناد ،  یمن  ار  نآ  زار  دـش ، اهیلع )

هظحل اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هک  يروط  هب  ما ،  هدش  هدز  تفگش  تسا ،  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز نایم  هک 
یم بل  هب  شناج  دـنکن  مامـشتسا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح يوب  یتعاس  رگا  درادـن ، رارق  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح رادـید  نودـب  يا 
هنیـس زا  یهآ  تشگ و  ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  دـش و  نوگرگد  نخـس ،  نیا  ندینـش  اب  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ .دـسر ))

هب مالسلا ) هیلع   ) نیسح هارمه  رتخد  نیا  ممشچ !  رون  يا  : )) دومرف اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز شرتخد  هب  باطخ  دیـشک و  رب  شزوسرپ 
(31 (() .دوب دهاوخ  کیرش  مالسلا ) هیلع   ) نیسح بیاصم  ياهیتخس  اهجنر و  رد  دور ، یم  البرک 

( مالسلا هیلع   ) نیسح هب  بنیز  تبحم  هجرد 

راب دنچ  زور  ره  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز تبحم  هجرد  ناخروم ،  یـضعب  هتـشون  هب 
نیـسح دزن  ار  نوع  دمحم و  شناوجون  ود  اروشاع  زور  رد  .دناوخ  یم  زامن  سپـس  تخادرپ ،  یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح رادـید  هب 

ار ینابرق  نیا  زین  وت  دومرف ، لوبق  ار  ینابرق  ادخ  هاگرد  زا  مالـسلا ) هیلع   ) لیلخ میهاربا  مدـج  : )) درک ضرع  دروآ و  مالـسلا ) هیلع  )
تعاس ره  مدرک ،  یم  ناناج  يادف  ناج  رازه  هظحل  ره  رد  تسین ،  اور  نانز  يارب  گنج  داهج و  هک  دوبن  نینچ  رگا  ریذـپب ، نم  زا 

(32  .) مدیبلط یم  ار  تداهش  رازه 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح هب  هاگن 

: دسیون یم  هیبنیزلا ))  صئاصخلا   )) باتک رد  يریازج  همالع 

یم بیاغ  وا  رظن  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح شردارب  هاگ  ره  دوب ، هراوهگ  رد  هاوخ و  ریش  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  هک  یتقو 
لاحـشوخ و داتفا ، یم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح يارآ  لد  لامج  هب  شا  هدید  هک  یماگنه  .دومن  یم  يرارق  یب  درک و  یم  هیرگ  دش ،

زامن دعب  درک و  یم  هاگن  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح هرهچ  هب  تسخن  هماقا ،  زا  لبق  زامن  ماگنه  دش ، گرزب  هک  یتقو  .دـش  یم  نادـنخ 
(33) دناوخ یم 

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز تدابع 

بنیز همع  دـیوگ : مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  رتخد  همطاـف  هک  هدروآ  نازحـالاریثم ))   )) باـتک رد  يرهاوج  فیرـش  خیـش  همـالع 
بش نآ  درک ، یم  هثاغتسا  ادخ  هب  دناوخ و  یم  اعد  هداتـسیا  شتدابع  بارحم  رد  مرحم )  مهد  بش   ) بش نآ  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  )

(34  .) تسشنن ورف  شا  هلان  هآ و  تفرن و  باوخ  هب  ام  زا  کی  چیه  ناگدید 

بش زامن  هب  هقالع 

توالت دجهت و و  اهبش  مامت  رد  دوب و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  دوخ  ردام  هخسن  تدابع  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح 
.دروآ یم  اج  هب  ار  نآرق 

كرت ار  بش  تدابع  دـجهت و  مامت  رد  ادـخ  ياضر  يارب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  دـنا  هتفگ  لضف  ناـبحاص  زا  یـضعب  و 
 . مرحم هام  زا  مهدزای  بش  یتح  درکن 

(35) .دناوخ یم  هتسشن  ار  زامن  مرحم  مهدزای  بش  نامه  رد  مدید  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  نینچمه 
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اروشاع بش  رد  بش  زامن 

: دومرف یم  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رتخد  يرغص ،  همطاف  زا 

ات مرحم  مهد  بش  رد  بنیز  ما  همع  اهبارحم ؛)) یف  مرحملا  نم  هرـشاعلا  يا  هلیللا ،  کلت  یف  همئاق  لزت  مل  اـهناف  بنیز  یتمع  اـما  ))
(36) .دوب هداتسیا  زامن  هب  شتدابع  بارحم  رد  حبص  هب 

هتسشن زامن 

زا ترفاسم  لوط  مامت  رد  بنیز  ما  همع  : )) دومرف مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ترضح  هک  دنا  هدرک  تیاور  نارگـشهوژپ  زا  یخرب 
ار راک  نیا  تلع  دـناوخ ، یم  هتـسشن  مدـید  لزانم ،  زا  یکی  رد  دـناوخ و  یم  هداتـسیا  ار  شلفاون  بجاو و  ياـهزامن  ماـش  هب  هفوک 

اریز  ) مناوخب زامن  هداتـسیا  مناوت  یمن  رگید  هک  تسا  زور  هنابـش  هس  فعـض ،  یگنـسرگ و  تدـش  رطاـخ  هب  داد : خـساپ  مدیـسرپ . 
نان صرق  کی  طقف  زور  هنابش  رد  ام ، زا  مادک  ره  هب  نمشد  هکنیا  رطاخ  هب  درک ) یم  میـسقت  ناکدوک  نیب  ار  دوخ  ياذغ  ترـضح 

(( .داد یم 

ترـضح نآ  تمـصع  رد  دنیبب ، لاعتم  دـنوادخ  هب  ار  وا  عاطقنا  هجوت و  دـنک و  هاگن  ترـضح  نآ  تالاح  هب  تقد  هب  ناسنا  هاگ  ره 
ار دوخ  تانکـس  تاکرح و  مامت  هک  تسا  ییاسراپ  نانز  نامه  زا  ترـضح  نآ  هک  دنک  یم  نیقی  دهد و  یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت 

یم تیاکح  ایـصوا  ناربمایپ و  تاجرد  زا  هک  يدنلب  تاجرد  عیفر و  هاگیاج  هب  رذگهر  نیمه  زا  دنا و  هدومن  لاعتم  دـنوادخ  فقو 
(37  .) تسا هدیسر  دنک ،

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز زا  اعد  سامتلا 

بش زامن  ماگنه  مرهاوخ !  : )) دومرف اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز شرهاوخ  اب  دوخ  عادو  نیرخآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترـضح 
(38  ((.) نکن شومارف  ارم  ، 
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( مالسلا هیلع   ) یلع تایح  نامز  رد  نایفوک  داشرا 

: دنک یم  تیاور  بئاصملا  رحب  زا  بهذملا  زارط  رد 

رهش نآ  مدرم  كدنا  كدنا  داد ، رارق  دوخ  ینارمکح  لحم  ار  اجنآ  دمآ و  هفوک  رهش  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هکنآ  زا  سپ 
ماـیپ مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  دوخ ، نادرم  طـسوت  ناـنز  ور ، نیا  زا  .دـندش  ربخاـب  بنیز  یناـفرع  یملع و  لاـمک  لـضف و  زا 

همه زا  همطاف و  شردام  دـننام  هک  تسا  همطاف  نیمود  هلماع و  هثدـحم ،  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  میا  هدینـش  : )) دنداتـسرف
 ((. میدرگ دنم  هرهب  شنانخس  زا  دیامن  تکرش  ام  نشج  رد  تسا  دیع  هک  ادرف  دییامرف  هزاجا  امش  رگا  تسا .  رترب  نایناهج 

هفوک ناوناب  نشج  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز زور  نآ  يادرف  .دومرف  تقفاوم  هفوک  مدرم  تساوخرد  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
.دش ور  هبور  ناگدننک  تکرش  نانز و  يوس  زا  يزیگنا  تفگش  لابقتسا  اب  هک  دوب  هسلج  نآ  نارنخس  اهنت  درک و  تکرش 

ینید لئاسم  هب  خساپ 

رد زین  مدرم  دوب و  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  صاخ  بیان  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز هک  هدش  تیاور  هیوباب  نب  دمحم  قودص  خیـش  زا 
افـش يرامیب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  هک  ینامز  ات  دـندرک  یم  هعجارم  ترـضح  نآ  هب  مارح  لالح و  لـئاسم  اـب  هطبار 

(39  .) تفای

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز هرابرد  ربمایپ  شرافس 

رد دیـسوب و  ار  وا  هاگ  نآ  .دـنروایب  شدزن  هب  ار  دازون  ات  دومرف  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز دـلوت  زا  دـعب 
نارضاح ارم  شرافس  نیا  و  منک ،  یم  شرافس  امش  هب  دومرف : سپس  تشاذگ و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ار  وا  مان  تفرگ و  شوغآ 

(40  (() تسا اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک هجیدخ  دننامه  هک  دننک  مارتحا  ار  رتخد  نیا   )) دنناسرب نابیاغ  هب 
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بنیز زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع لیلجت 

هک دوب  یتقو  نآ  دوب و  یشوخ  لامک  رد  تحار و  لوا  رفس  طقف  .درک  ترفاسم  راب  تفه  شرمع  تدم  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز
.دوب شردپ  باکر  رد  مه  بنیز  دومرف : تکرح  هفوک  دصق  هب  هنیدم  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینم ؤملاریما 

هک هکنیا  تهج  زا  هن  دوـمرف ، یم  لـیلجت  وا  زا  درک و  یم  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز لاـح  تیاـعر  یلیخ  مه  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هللا مالـس   ) ارهز هب  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ هک  یمارتـحا  دـننام  دوب ، وا  تیونعم  تیناـحور و  راـبتعا  هب  هکلب  تسه ،  شرتـخد 

(41) .درک یم  اهیلع )

( اهیلع هللا  مالس   ) بنیز هفیظو  هس 

نایاپ هب  لماک  تیقفوم  اب  هک  تسا  وا  مهم  هفیظو  هس  میظع ،  یخیراـت و  بـالقنا  نیا  رد  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ياـه  یگژیو  زا 
 : تسا زیچ  هس  شتیلوئسم  هفیظو و  نیرتگرزب  دید  یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  زا  سپ  .دناسر 

.دیامن ظفح  نمشد  دنزگ  زا  ار  يو  دنک و  تیامح  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترضح  تقو ،  ماما  ادخ و  تجح  زا  تسخن ، 

(. دوب رتمهم  همه  زا  هلءاسم  نیا  هک  ( ؛ دنک لابند  ار  اهنآ  هار  دناسرب و  اج  همه  هب  ار  نادیهش  مایپ  مود ، 

هدرک و یتسرپرـس  دـنا ، هدیـسر  تداهـش  هب  اهنآ  ناردـپ  هک  یناکدوک  زا  نادیهـش و  ياه  هداوناخ  زا  شردارب  تیـصو  قبط  موس ، 
(42) دراد هاگن  یلاع  یحطس  رد  ار  اهنآ  هیحور 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  هب  هقالع 

هتفگ .دندوبن  هنوگ  نیا  شنارهاوخ  هک  دوب  نانچ  نآ  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  یتسود  تبحم و 
تفرگ یمن  مارآ  هک  يروط  هب  هدوب ،  يو  یکدوک  تیلوفط و  راگزور  مایا و  زا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز یتسود  تبحم و  نیا  دنا :

هاگآ نآ  زا  ار  هلاو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ایلع  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  يولهپ  رد  رگم  ، 
مالس  ) بنیز يراتفرگ  اه و  هودنا  بیاصم و  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف درک و  هیرگ  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تخاس . 

(43) .دومن هاگآ  اهیلع ) هللا 
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: تشون یپ 

دمحم مرتحم  دنمشناد  رثا   57 تاحفص 55 -  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بلاقنا  هناوتـشپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  هباطخ  - 1
ص 32 و 22. بهذملا ،  زارط  زا  لقن  هب  يدعس ،  تاراشتنا  زا  یمیقم 

ص 139. يربک ،  بنیز  - 2

ص 47 اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز خیراوتلا  خسان  ص 155  هیبنیزلا ،  صئاصخلا  - 3

ص 45 و 46. ج 1 ، اهیلع ،) هللا  مالس   ) يربک بنیز  ترضح  خیراوتلا  خسان  مالسلا ) هیلع  -) 4

ص 854 ربمایپ ، لد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  - 5

ص 137 و 138 يربک ،  بنیز  - 6

ص 17 البرک ، روآ  مایپ  - 7

ص 258. رون ، نایهار  هشوت  هر  - 8

ص 137. يربک ،  بنیز  -9

ج 45 ص 64. راونالااحب ، -10

ص 143. يربک ،  بنیز  - 11

ص 40 البرک ، نزریش  -12

ص 153 يربک ،  بنیز  -13

ج 3 ص 64 هعیرشلا ،  نیحایر  - 14

ص 260 رون ، نایهار  هشوت  هر  -15

ص 144 و 145. يربک ،  بنیز  -16

ص 144. يربک ،  بنیز  -17

ص 862. ربمایپ ، لد  ینامداش  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  -18
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ص 862 ربمایپ ، لد  ینامداش  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  -19

ص 36. بنیز ،  ارهز و  همطاف  یناگدنز  -20

ص 25 بنیز ،  ارهز و  همطاف  یناگدنز  -21

ص 33 و 34. يربک ،  بنیز  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یهاگن  - 22

ج 1 ص 558. راحبلا ، هنیفس  ص 93 ؛ خیراوتلا ،  بختنم  -23

ص 50. ج 3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 24

هیبنیزلا ص 260 صئاصخلا  - 25

5954 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2054 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 68. يرهف ،  دمحا  دیس  زا  ماش  رد  تیب  لها  دقارم  - 26

هیبنیزلا ص 210 صئاصخلا  - 27

ص 63. ج 3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  -28

ج 3 ص 79. لاقملا ،  حیقنت  - 29

ص 12 بنیز ،  ارهز و  همطاف  یناگدنز  - 30

هعیرشلا ج 3 ص 41 نیحایر  -31

ص 74. اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  خیراوتلا  خسان  - 32

هیبنیزلا ص 336. صئاصخلا  -33

ربمایپ ص 862 لد  ینامداش  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  - 34

ص 76. بنیز ،  ترضح  يامیس  -35

ص 85. عبنم ،  نامه  - 36

يدقن ص 62 و 63.  ، يربک بنیز  - 37

ص 89. بنیز ،  ترضح  يامیس  - 38

ص 69 بنیز ،  ترضح  يامیس  -39

صالبرک 8 نادیهش  ناسر  مایپ  اهیلع ) هللا  مالس   ) بنیز ترضح  - 40

ص 14. بنیز ،  ارهز و  همطاف  یناگدنز  - 41

البرک ص 28 و 29. نادیهش  ناسر  مایپ  بنیز  ترضح  -42

ص 193 يربک ،  بنیز  -43

( مالسلا هیلع   ) بنیز ترضح  تامارک  بیاصم و  لیاضف ،  زا  ناتساد   200: عبنم

مالسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع 
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مالسلااهیلع مشاه  ینب  هلیقع 

(ع( بنیز ترضح  باقلا  اه و  مان 

تسا بنیز » ، » گرزب يوناب  نیا  مان  نیرت  فورعم  .تسا  مالـسلاامهیلع  ارهز  یلع و  رتخد  نیتسخن  مالـسلا ،) اهیلع  ) بنیز ترـضح 
بنیز یتـسار  هب  .تسا و  ردـپ » تنیز   » ینعی با » نـیز   » نآ رگید  ياـنعم  و  ( 1) هدـمآ رظنم » وکین  تخرد   » ياـنعم هب  تغل ، رد  هک 

.تسا هدوب  ریظن  یب  يدنموربآ  تنیز و  هیام  ردپ ، مارم  مالسا و  بتکم  يارب 

تدـالو زا  سپ.دوـشگ  ناـهج  هب  هدـید  هنیدـم  رد  ترجه ، مشـش  اـی  مجنپ  لاـس  رد  یلوـالا  يداـمج  مجنپ  رد  (ع ) بنیز ترـضح 
.نیزگرب ار  كدوک  نیا  مان  دومرف : داد و  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  تسد  هب  ار  دازون  (ع ) ارهز همطاف  ترـضح  (ع) بنیز ترـضح 

رد هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  ، ماگنه نآ  رد  (، 2) .مریگ یمن  تقبـس  مرتخد ، يراذگ  مان  رد  ادخ  ربمایپ  زا  نم  دومرف : (ع) ماما
نم دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  .دیسرپ  ترضح  نآ  زا  ار  دازون  مان  ( مالـسلا هیلع  ) نانمؤمریما تشگزاب ، نوچ  .دوب  رفس 

ار دازون  نیا  مان  دـنوادخ  تفگ : دـمآ و  دورف  لیئربج  دـنوادخ  بناج  زا  هاـگ  نآ  .مریگ  یمن  یـشیپ  وا  يراذـگ  ماـن  رد  میادـخ  زا 
(. 4) .تسا هتشاگن  ظوفحم  حول  رد  ار  نآ  و  ( 3) هدیزگرب بنیز » »
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دراد لاعتم  دنوادخ  دزن  ترضحنآ  ماقم  یگرزب  تمظع و  زا  تیاکح  راگدرورپ  يوس  زا  (ع ،) بنیز ترضح  يراذگ  مان 

مشاه ینب  هلیقع  دننامه  هدش  نایب  يدایز  باقلاو  اه  مان  ترضحنآ  يارب  دندیمان  یم  يرغص  هقیدص  و  يربک ، موثلک  ما  ار  ترضح 
، ءاسنلا هلیقع  نیسحلا ، هبئان  ارهزلا ، هبئان  هّللا ، هنیما  يرغص ، هموصعم  یلع ، لآ  هدباع  هلماک ، هلضاف ، هّقثوم ، هفراع ، همَّلعمریغ ، هملاع 

مان نیتسار  قادصم  تقایل ، تیصخش و  رظن  زا  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  ( 5) .نیسحلا هکیرش  و  هحیصف ، هغیلب ، ءادهشلا ، هکیرش 
.تسا روبزم  باقلا  اه و 

رد نوع ) دـمحم و   ) اـه نآ  زا  نت  ود  هک  دوب  ینادـنزرف  جاودزا  نیا  هرمث  درک و  جاودزا  رفعج » نب  هّللا  دـبع   » دوخ يومع  رـسپ  اـب 
(6) دندیشون تداهش  تبرش  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللا  دبع  ابا  باکر  رد  البرک ،

عادو ار  یناف  راد  جـنر  تنحم و  مغ و  هودـنا و  زا  يراب  هلوک  اب  ترجه ، لاس 62  بجر  مهدزناپ  رد  ماجنا  رـس  راوگرزب  يوناب  نآ 
.تفگ

) مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  تیصخش 

(7) .دنراد نیداینب  شقن  یمدآ  تیصخش  ياه  هیاپ  راتخاس  نّوکت و  رد  طیحم  تیبرت و  تثارو ، لماع  هک : دنا  دقتعم  ناسانـش  ناور 
: تشاد هژیو  هاگیاج  روبزم  ِیساسا  لصا  هس  مالسلا ،) اهیلع  ) بنیز ترضح  هرابرد 

: تثارو .فلا 

ارهز همطاف  شردامو  (ع ) یلع نینموملاریما  شردپ  (ص ) مرکا ربمایپ  شدج  دمآ ، ایندب  تیالو ) توبن و  ) یحو هداوناخ  رد  ترضح 
.دوب (ص) مرکاربمایپ رتخد 

(8 «) ...ِیتَنیِط نِم  اوُِقلُخ  مُه  َو  مُُهتَبصُع ، مُهُِّیلَو َو  اَناَف  َهَمِطاف  ِدلُو  دومرف ...« : همطاف  نادنزرف  دروم  رد  مرکا  ربمایپ 

هدیرفآ نم  تاذ  هریمخ  تنیط و  زا  متسه ، اهنآ  یبَسَن  تسرپرس  یلو و  نم  هک  موثلک ،) ّما  و  بنیز ، نیسح ، نسح ،  ) همطاف نادنزرف 
.دنا هدش 
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.تسا هتفرگ  ثرا  هب  گرزب  تیصخش  هس  نیا  زا  ار  لامک  بتارم  دمآ و  ایندب  يا  هداوناخ  نوچمه  رد  (ع ) بنیز ترضح  نیا  ربانب 

: تیبرت .ب 

تیبرت (س) ارهز همطاف  و  (ع ) یلع ترـضح  ربمایپ و  رهمُرپ  ناماد  رد  یگلاس ، شـش  بیرق  اـت  تدـالو  زاـغآ  زا  (ع ) بنیز ترـضح 
.دومن دشر  هداوناخ  نیا  قیقد  تراظن  اب  تفای و 

ناهج يوناب  نیموس  ناونع  هب  ماقمالاو  تیـصخش  نیا  هک  دش  ببـس  يا  هداوناخ  نوچمه  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  تیبرت 
.دیآ رامش  هب  مالسلا ،) اهیلع  ) ارهز همطاف  و  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترضح  زا  سپ  مالسا 

: طیحم .ج 

افـص و لیاضف ، نوناک  هک  یطیحم  رد  (ع ) بنیز ترـضح  .تسا  طیحم  یمدآ  تیـصخش  ناـمتخاس  مهم  ياـه  هیاـپ  زا  رگید  یکی 
(، (ع همطاف مالسلا ،) هیلع  ) یلع ترـضح  هناخ  هنیدم ، رهـش  رد  (ع ) بنیز ترـضح  یگدنز  طیحم  .تفای  ومن  دشر و  دوب ، تیمیمص 
يا هناخ  ینارون و  یطیحم  نینچ  .تسا  هدوب  ناـنمؤم  ياـه  لد  بوبحم  لاـمآ و  هبعک  هک  يا  هناـخ  ناـمه  دوب ; (ع) نیـسح نسح و 

.تخاس افوکش  روراب و  ناشیا  تکرب  رپ  دوجو  رد  ار  یناسنا  ینید و  يالاو  ياه  شزرا  تکرباب ،

) مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  تلزنم 

تساخ و یمرب  ياج  زا  ( مالسلا هیلع  ) ماما دش ، یم  دراو  ردپ  رب  هاگره  هک  يروط  هب  دوب  دنمرهب  يا  هژیو  هاگیاج  ماقم و  زا  ترضح 
.دوب ردپ  نیما  ناشیا  .دناشن  یم  دوخ  ياج  رد  دایز  مارتحا  اب  ار  ناشیا 

تیاهن ماـما  ود  نیا  .دوب  رادروخرب  (ع ) نیـسح ماـما  و  (ع ) نسح ماـما  دزن  يا  هژیو  تلزنم  زاردـپ  زا  دـعب  (ع ) يربک بنیز  نینچمه 
اهیلع ) بنیز ترـضح  دـهد  یم  خُر  ناشیارب  هک  یتالکـشم  بیاـصم و  دـندرک  یم  یعـس  ، دنتـشاد یم  اور  رهاوخ  قح  رد  ار  مارتحا 

.ددرگن تحاران  دوشن و  هجوتم  مالسلا )
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قوف زین  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .دوب  ییانثتـسا  لباقتم و  يا  هقالع  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تبحم  اـما 
شیوخ عیادو  تسناد و  یم  دوخ  نیما  زار و  مرحم  ار  ناـشیا  ( 9 ،) تشاد یم  یمارگ  زیزع و  ار  ( مالسلا اهیلع  ) بنیز ترـضح  هداعلا 

اهیلع ) بنیز ترضح  نأش  ماقم و  هلئـسم  نیا  ( 10) .درپس ناشیا  هب  ار  تماما  رارـسا  ( مالـسلا هیلع  ) نیـسح ماما  .درپس  یم  ناشیا  هب  ار 
اب درک ، یم  زاب  اج  وا  يارب  ( مالـسلا هیلع  ) ماما ردارب ، زا  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  رادـید  ماگنه  .دـهد  یم  یهاوگ  ار  مالـسلا )

(. 11) .دوب شراوج  برق  رد  دناشن و  یم  دوخ  رانک  رد  ار  ناشیا  ینامداش 

( مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  بقانم  لیاضف و 

، مشاه ینب  هلیقع  همَّلعمریغ ، هملاع  ار  وا  ، دش هراشا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  ناوارف  بقانم  لیاضف و  ياراد  مالسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز 
.تسا مالسا  گرزب  يوناب  نیا  ماقم  تابثا  رد  نشور  هاوگ  دراوم  نیا  زا  مادک  ره  هک  (. 12) .دنا هداد  بقل  ...و  يرغص  هموصعم 

ترـضح شا  هّدـج  دـننام  تیـصخش ، راقو و  رد  دوب ، ماقم  یلاـع  هرهچ و  وکین  تماقدـنلب ، ییوناـب  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح 
شردـپ دـننام  نایب ، ییاویـش  ییاسر و  رد  مالـسلا ،) اهیلع  ) ارهز همطاف  شردام  نوچمه  تّفع ، اـیح و  رد  مالـسلا ،) اـهیلع  ) هجیدـخ

ماما شردارب  دـننام  بلق ، تّوق  تعاجـش و  رد  )و  مالـسلا هیلع  ) نسح ماـما  نوچ  يراـبدرب ، ملح و  رد  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ترـضح 
.مینک یم  هراشا  ترضحنآ  لیاضف  زا  يدادعت  هب  اجنیا  رد  هک  ( 13) .دوب مالسلا ) هیلع  ) نیسح

شناد ملع و  -1

زا دـیزی ، رابرد  رد  نینچمه  دایز و  نب  هّللادـیبع  سلجم  هفوک ، رد  نآرق ، تایآ  هب  لالدتـسا  اب  هارمه  هناملاع ، ياه  هبطخ  نانخس و 
اهیلع ) ارهز همطاف  جرا  رپ  راتفگ  ساّبع  نبا  .تسوناـب  نیا  شناد  ِییاـناوت  ربیدـهاش  مادـک  ره  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح  يوس 

(14 : ...«) تفگ نینچ  یلع  رتخد  بنیز  ام  هلیقع  : » دیوگ یم  هدرک ، لقن  ( مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  زا  كدف ،»  » هرابرد ار  مالسلا )
ترضح شردپ  تموکح  نامز  رد  هفوک  ياه  نز  يارب  مالسلا ،) اهیلع  ) بنیز ترضح  يوس  زا  نآرق  ریـسفت  سرد و  نآ ، رب  نوزفا 

(. 15) .تسا ناشیا  شناد  رگنایب  ( مالسلا هیلع  ) یلع
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تنب همطاف  بئاس ، نب  ءاـطع  ورمع ، نبدّـمحم  هک  ناـنچ  دوب ; اراد  ار  ثیدـح  تیاور و  ناـیب  ماـقم  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح 
(. 16) .دنا هدرک  ثیدح  لقن  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز زا  نارگید  نیسح و 

صاخ باحـصا  زا  یـضعب  هک  هنوگ  نامه  ، دوب هتفرگ  ارف  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  ار  هدـنیآ  ثداوح  هب  یهاگآ  یتح  مشاه  ینب  هلیقع 
نیا هب  يرجه  دیشر  راّمت و  مثیم  دننام  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  نارای  زا  یخرب  رذوبا و  ناملـس ، دننام  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

(17) .دندوب هاگآ  رارسا  هنوگ 

(ع) یلع ترضح  و  ملع ) رهش  ( ) (ص ربمایپ رضحم  زا  هک  یسک  تسا  یعیبط  .تشاد  راشرس  یـشناد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح 
.دشاب ملع  يایرد  دیاب  دشاب ، هدومن  شناد  بسک  ملع ) هزاورد  )

شردام جاجتحا  دننام  نمشد ، ربارب  رد  ماش  هفوک و  رد  وا  تاجاجتحا  هک  نانچ  دوب ، همَّلعمریغ » هملاع  ( » (ع بنیز ترضح  هجیتنرد 
.دومن زاربا  كدف »  » هرابرد هک  دوب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح 

تدابع شتسرپ و  -2

ترـضح .دـندوب  اراد  ار  ماـقم  نیا  زا  يـالعا  هبترم  مادـک  ره  مالـسلا ) مهیلع  ) راـهطا هّـمئا  .تـسا  یمدآ  ماـقم  نـیرت  عـیفر  تداـبع 
.تشاد راگدرورپ  ربارب  رد  ار  میظعت  تدابع و  تیاهن  (ع ) بنیز

ماما ياه  شیاین  زینو  .دوب  دـهاش  ار  (ع ) همطافو یلع  تدابع  دوب ، ربخ  اب  (ص ) ربمایپ ياه  تاجانم  شیاـین و  زا  (ع ) بنیز ترـضح 
حبص بش و  رد  هژیو  هب  ار ، (ع ) نیسح ماما  ياه  تاجانم  تدابع و  هرخالبو  دوب ، هدید  اهزور  اه و  بش  لد  رد  ار  (ع) یبتجم نسح 

.دوب تاجانم  تدابع و  يوگلا  سرد و  شیارب  کی  ره  دوب و  هتسشن  اشامت  هب  اروشاع ،

نانچنآ .درکن  كرت  ار  دّجهت  هاگ  چیه  یگدنز ، نارود  رد  تخادرپ و  یم  تدابع  هب  اه  بش  مالـسلا ) اهیلع  ) يربک بنیز  ترـضح 
بش رد  یتح  مالـسلا ،) اهیلع  ) بنیز ترـضح  يراد  هدنز  بش  ( 18) .دش یلع » لآ  هدـباع   » هب بّقلم  هک  دـیزرو  لاغتـشا  تدابع  هب 

: دیوگ یم  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  رتخد  همطاف  .دشن  كرت  اروشاع ، مهدزای  مهد و 
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(19) .دش یم  ریزارس  شیاه  کشا  هتسویپ  تشاد و  شیاین  زامن و  دوب ، هداتسیا  تدابع  بارحم  رد  هتسویپ  ما  هّمع  اروشاع ، بش  رد 

: دیامرف یم  مالسلا ،) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما 

لزنم یـضعب  رد  داد و  یم  ماجنا  ار  دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  هتـسویپ  ماش ، ات  هفوک  زا  تراسا  رفـس  لوط  رد  بنیز  ما  هّمع 
ناـیم ار  دوخ  ياذـغ  هیمهـس  هکارچ  دـناوخ ; یم  هتـسشن  ار  دوخ  زاـمن  یگنـسرگ ، فعـض و  رثا  رد  ناـشیا  هک  مدـید  یم  اـه  هاـگ 

(20) .تشادن نداتسیا  ناوت  رگید  درک و  یم  میسقت  ناکدوک 

، عادو ماگنه  اروشاع  زور  رد  ( مالسلا هیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  هک  دوب  هنوگ  نآ  دنوادخ  اب  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  طابترا 
: دومرف شرهاوخ  هب 

.نکن شومارف  بش ، ياهزامن  رد  ارم  مرهاوخ ! ( 21 « ) لیللا هلفان  یف  ینیسنت  یتخا ال  ای  »

تّفع باجح و  -3

هب ( 22) هیآ دنچ  رد  دیجم ، نآرق  رد  .تسا  تّفع  باجح و  میرح  ظفح  رد  يراد  ساپ  مالسا  رد  ناوناب  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
ثیداحا رد  هدش و  هداد  رادـشه  ینماد  كاپ  تّفع و  هرابرد  ( 23 ،) هیآ هدراهچ  رد  هدیدرگ و  حیرـصت  نانز  يارب  باجح  ترورض 

.تسا هداد  هنیمز  نیا  رد  دّکؤم  ياهرادشه  زین  ناوارف 

اروشاع و زا  شیپ  ات  .داد  یم  تیمها  رایـسب  مهم  نیا  هب  دوب و  (ع ) ارهز همطاف  شردام  دـننام  تّفع ، باـجح و  رد  مشاـه  ینب  هلیقع 
: تسا هدمآ  خیرات  رد  هک  نانچ  ، دوب هدیدن  ار  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترضح  یمرحمان  تراسا ، يارجام 

نسح و هب  .دورب  بش  داد  یم  روتـسد  (ع ) یلع دورب ، (ص ) ادـخ لوسر  ربـق  راـنک  یبنلادجـسم  هب  تساوـخ  یم  بنیز  هک  یماـگنه 
یم تکرح  طـسو  رد  بنیز  رـس ، تشپ  (ع) نیـسح رتوـلج و  ( مالـسلا هیلع  ) نسح .دنـشاب  ناـشرهاوخ  هارمه  دوـمرف : یم  (ع ) نیـسح

تماق هب  مرحمان  مشچ  ات  دننک  شوماخ  ار  ربمایپ  رّونم  دقرم  يور  غارچ  یتح  هک  دـندوب  رومأم  نایقتم  يالوم  يوس  زا  اهنآ  .دـندرک 
(24) .دتفین بنیز 
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، تدم نیا  رد  دنوادخ ! هب  دنگوس  .مدوب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هیاسمه  يدایز  تدم  هنیدم ، رد  نم  دیوگ : یم  ینزام  ییحی 
هدوب يا  هنوگ  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  فافع  باـجح و  ( 25) .مدینـشن ار  شیادص  مدیدن و  ار  (ع ) بنیز ترـضح  زگره 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  یناقمام  هماّلع  هک  تسا 

هدـیدن اروا  اروشاع ، زور  ات  شناردارب  شردـپ و  نامز  رد  نادرم ، زا  یـسک  .تسا  هدوب  راگزور  هناگی  فافع ، باـجح و  رد  بنیز 
(26) .دوب

تماقتسا ربص و  -4

نامیا هب  تبسن  ربص  ماقم  ( 155 هرقب :  ) .تسا هداد  تراشب  ناگدننکربص  هب  نآرق  .دراد  الاو  سب  یهاگیاج  ربص  مالـسا ، هاگدیدزا 
يراد ساپ  هار  رد  ییابیکش  تمواقم و  .تسا  يرادیاپ  ربص و  ِیلاع  مّسجت  هنومن و  (ع ) بنیز ترضح  .تسا  ندب  يارب  رـس  دننامه 

.تسا گرزب  يوناب  نیا  زراب  ياه  یگژیو  زا  تیناسنا ، تمارک  نید و  میرح  زا 

(27) .دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دنمیدق ***  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

تبیصماب یگلاس  جنپ  زا  هکنا  هچ  تسا ، هتـشاد  او  باجعا  هب  ار  ناگمه  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  زیگنا  تفگـش  تابث  ربص و 
.درک ربص  تشارفارب و  تماق  اه ، تبیصم  نیا  همه  ربارب  رد  یلو  دید ، يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  ناسک  نیرت  زیزع  غاد  ، دش انشآ 

میظع رهوگ  نآ  يرابدرب  ربص و  ماقم  یگرزب  رد.تسا  نادـیم  زات  هکی  تماقتـسا ، ربص و  يداو  رد  مالـسلا ) اـهیلع  ) بنیز ترـضح 
: تفگ درک و  نامسآ  هب  ور  دیسر ، مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  شردارب  نینوخ  ینارون و  رکیپ  ربارب  رد  یتقو  هک  سب  نیمه  یهلا ،

(. 28) .ریذپب ربمایپ ) نادناخ   ) ام زا  ار  تدوخ  هار  رد  هتشک  ینابرق و  كدنا  نیا  ایادخ ! راب 

هداد تسد  زا  ار  شیوخ  نادـنزرف  ناردارب و  رگید  و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  شردارب  هک  دوب  یماـگنه  (ع -) بنیز نانخـس  نیا 
اهیلع ) بنیز ترضح  (( 29 )) .تسا دـنوادخ  رد  ار  ناشیا  ندـش  انف  دوخ و  زا  نتـشذگ  داـقتعا ، تاـبث  ناـمیا ، تّوق  زا  یکاـح  دوب -

ریذـپان فصو  یتابث  ربص و  اب  ار  شنازیزع  تداهـش  هک  دوب  هتفاـی  یگرزب  حور  ناـنچ  هبّیط ، هسمخ  تیبرت  هجوت و  رثا  رد  مالـسلا )
.دومن لّمحت 
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( مالسلا اهیلع  ) بنیز ترضح  ياه  هلان  یلو  تشاد ، زین  هلان  هیرگ و  دراوم  یخرب  رد  البرک  رد  (ع ) بنیز ترـضح  هک  تسا  تسرد 
: تشاد لیلد  ود  دراوم ، هنوگ  نیا  رد 

سب یماقم  ناـشیا  هکارچ  مالـسلا ،) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  تداهـش  هلمج  زا  دوب ، نیگنـس  دـح  زا  شیب  تبیـصم  تمظع  یهاـگ 
.دوب تریس  تروص و  رظن  زا  (ص ) ربمایپ هب  سک  نیرت  هیبش  تشاد و  دنمجرا 

هدوب نکشرمک  نیگنس و  نانچ  زیزع ، نآ  نداد  تسد  زا  تبیصم  و  مالسلا ) هیلع  ) ربکا یلع  ترـضح  ندیـسر  تداهـش  هب  نیاربانب ،
.تسین ضراعت  رد  ربص  ماقم  اب  یمیظع ، تبیصم  نینچ  رد  ندیلان  دروآ و  یم  شوج  هب  ار  هفطاع  دنک و  یم  بآ  ار  لد  هک  تسا 

فادها تهج  رد  ماش ، هفوک و  رفس  لوط  رد  نآ  زا  سپ  البرک و  رد  مالسلا ) اهیلع  ) بنیز ترـضح  ياه  هلانو  اه  هیرگ  هکنیا  رگید 
ياه ینارنخـس  اه و  هبطخ  اب  هلمج  زا  نوگانوگ ، ياه  هار  زا  ناشیا  هدوب و  اروشاع  مایپ  غالبا  ینعی  ناشیا ، يامظع  تلاسر  یلاـع و 

.دومن یم  يراد  ساپ  ینیسح  تضهن  زا  شیوخ ، زوسناج  ياه  هیرگ  نیشتآ و 

ینامرهق تعاجش و  -5

بنیز دوجو  رد  دیزی  يدادبتسا  تموکح  زا  سرت  يا  هّرذ  رگا  کش ، نودب  تسا ، تعاجـش » ، » البرک يوناب  میظع  ياه  یگژیو  زا 
.دروآ یمن  ناغمرا  هب  يزوریپ  نینچ  البرک  تضهن  تروص ، نیا  رد  تفای ، یم  هار 

راتفگ نایوما و  هاگتـسد  دـض  رب  ناشیا  هنارگاـشفا  نیـشتآ و  ياـه  هبطخ  .دوب  نادـیم  زاـت  هکی  یگژیو ، نیا  رد  (ع ) بنیز ترـضح 
یناـمرهق و رگناـیب  همه  ماـش ، هفوـک و  رد  ناـشیا  ریظن  یب  تبالـص  و  ینیـسح ، تـضهن  زا  عاـفد  يارب  اـه  تـصرف  رد  شا  هدـنبوک 

داهج و  ( 30 «) دیبات مالسا  یناشیپ  رد  نادیهش ، نوخ  ناسرمایپ  نامرهق  بیطخ  البرک و  نزریشناونع  هب  بنیز   » .تسا ناشیا  تعاجش 
.تسویپ تیدبا  هب  تناید  مالسا و  زا  ناشیا  عافد  و 
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تاجن گرم  زا  ار  (ع) داّجس ماما  ناج  اهراب  ناشیا  .تشاذگ  شیامن  هب  دوخ  زا  نایاش  یتعاجش  اروشاع  مایق  رد  (ع ) بنیز ترـضح 
ترـضح .داد  وا  تداهـش  هب  رما  داـیز ، نبا  اـب  مالـسلا ) هیلع  ) داّجـس ترـضح  جاـجتحا  زا  سپ  داـیز ، نبا  سلجم  رد  هـلمج  زا  داد ،

هب زگره  و  ( 31 «) .دیـشکب ار  وا  تشاذگ  مهاوخن  ما ، هدنز  ات  : » دومرف تخادنا و  ردارب  دنزرف  ندرگ  رد  تسد  مالـسلا ) اهیلع  ) بنیز
نوریب ماین  زا  ياهریـشمش  اب  اه  نابـساپ  و  دندوب ، ناشرادتقا  جوا  رد  نانآ  هک  یلاح  رد  درکن و  ییانتعا  هیواعم  نب  دـیزی  دایز و  نبا 

.تخاس اوسر  ار  يو  نایفارطا  دیزی و  هک  درک  داریا  ینانخس  دندوب ، هتفرگ  ار  ناشیا  فارطا  هدیشک 

تغالب تحاصف و  . 6

زا ییوگ  تفگ ، یم  نخـس  هک  یماگنه   » .دوب هدرب  ثرا  هب  شا  یمارگ  ردام  ردـپ و  زا  ار  تغالب  تحاصف و  البرک ، نامرهق  يوناب 
تهابـش یب  دایز ، نب  هّللادیبع  اب  ناشیا  ياهوگتفگ  زین  دیزی و  سلجم  هفوک و  رد  شنانخـس  ( 32 «) .درک یم  نخس  داریا  ردپ ، نابز 

داریا یلاح  رد  اه  هبطخ  نیا  ( 33) .تسین ( مالسلا اهیلع  ) ارهز شردام  هّیکدف »  » هبطخ و  مالسلا ) هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ياه  هبطخ  هب 
یتخـس دوـب ، باوـخ  یب  هنـسرگ و  هنـشت ، هکنآ  زا  هتـشذگ  تشاد ، هنیـس  رب  یناوارف  ياـه  غاد  (ع ) بـنیز ترـضح  هـک  دـندش  یم 

.دیشک یم  شود  هب  زین  ار  هار  ناکدوک و  یتسرپرس 

اب دندیزگ و  نادـند  هب  ار  اه  تسد  مدرم  دومن ، داریا  ار  زیگناروش  نیـشتآ و  حیـصف ، هبطخ  نآ  هفوک ، رد  (ع ) بنیز ترـضح  یتقو 
تسد دوب ، هدش  رت  شمشچ  کشا  زا  شنـساحم  تسیرگ و  یم  هک  یلاح  رد  يدرمریپ  عقوم ، نامه  رد  دندرک ! هاگن  مه  هب  بجعت 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب 
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نیرتهب ناشنانز  و  نالاسدرخ ، نیرتهب  ناشیا  ناکدوک  ناگدروخ و  لاس  نیرتهب  ناشناگدروخ  لاس  هک  ناشیا  يادـف  مرداـم  ردـپ و 
(. 34) .تساه لسن  همه  زا  رترب  رتالاو و  اهنآ  لسن  نانز و 

يریگ هجیتن 

رمث هب  رد  دوـب ، هدرب  ثرا  یحو  نادـناخ  زا  هـک  یتیـصخش ، ياـه  تلیـضف  اـه و  یگژیو  رب  نوزفا  مالـسلا ) اـهیلع  ) بـنیز ترـضح 
هیلع ) داّجـس ماما  ناج  ظفح  ناریـسا و  یتسرپرـس  رانک  رد  اروشاـع ، زا  سپ  وا  .تشاد  هداـعلا  قوف  شقن  اروشاـع ، تضهن  ندـناسر 

، شیوخ تلاسر  ماجنا  رد  دناسرب و  ییاهن  يزوریپ  هب  ناوارف  ياه  تمحز  لّمحت  اب  ار  ینیسح  بالقنا  تسناوت  اهرطخ ، زا  مالـسلا )
و هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ نییآ  ات  دناسر  نایاپ  هب  یبوخ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  نیگنـس و  شقن  داتـسیا و  يراوتـسا  تبالـص و  اب 

.ددرگن فیرحت  شوخ  تسد  البرک  بالقنا 

نخس کی  رد  مالسلااهیلع  بنیز 

نخس کی  رد  مالسلااهیلع  بنیز 

ادخ لوسر  یمارگ  تخد  مالـسلااهیلع  ( 1  ) ارهز همطاـف  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رتخد  يربـک ، بنیز  ـالبرک ، روآ  ماـیپ 
يارب یلو  تسا ، نسحلا  ّما  هّللادبع و  ّما  موثلک ، ّما  شا ، هینک  .دمآ  ایند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب ار  وا  شا  یمارگ  ردپ  ( 2  ) .دنا هدرک  رکذ  زین  بئاونلا » ّما   » و ایازرلا » ّما  «، » بئاصملا ّما   » دننام یـصوصخم  ياه  هینک  همولظم  نیا 
.دندوب دنویپ  نیا  هرمث  موثلک  ّما  دّمحم و  ساّبع ، ربکا ، نوع  یلع ، هک  دروآرد  رفعج  نب  هّللادبع  شیوخ  هدازردارب  جاودزا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـش و  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هلیـسو  هب  شکراـبم  ماـن 
(3  ) .تسا مالسلااهیلع  يربک  هجیدخ  دننامه  وا  دنراد ؛ ساپ  ار  رتخد  نیا  تمرح  هک  ار  نابیاغ  نارضاح و  منک  یم  تیصو 
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یّلَص هادَّمَُحم ! ای  : » دز دایرف  مالسلااهیلع  بنیز  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هاگ  نآ  دسیون : یم  سوواط  نب  دیس 
یِلا یفَطـصُملا َو  ٍدَّمَُحم  َیِلا  یکَتْـشُْملا َو  ِهّللا  َیلا  ایابَـس ، َُکتاَنب  ِءاضْعالا َو  ُعَطَْقنُم  ِءامِّدلِاب  ٌلَّمَُرم  ٌنیَـسُح  اذـه  ِءامَّسلا  ُکیلَم  َکیَلَع 

وت رب  نامسآ  ناگتشرف  دّمحم ! يا  ( 4 ( ؛»...  ٌنیَسُح اذه  هادَّمَُحم ! ای  ِءادَهُّشلا ! ِدّیَس  َهَزْمَح  یلا  ءارهَزلا َو  َهَمِطاف  یلا  یـضَتْرُملا َو  ٍّیلَع 
ادخ و هب  .دنا  هدش  ریسا  هک  دنتسه  تنارتخد  نیا  و  هدش ، عطق  شیاضعا  تسا و  نوخ  هب  هتشغآ  هک  تسا  نیسح  نیا  .دنتسرف  دورد 

.تسا نیسح  نیا  دّمحم ! يا  .مرب  یم  تیاکش  ادهشلا  دّیس  هزمح  ارهز و  همطاف  یضترم و  یلع  یفطصم و  دّمحم 

هیلع نیدباعلا  نیز  ماما  يرامیب  تدش  ماگنه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تشاد و  ار  تماما  رارسا  ظفح  ییاناوت  هک  دوب  یماقم  رد  يو 
دمحا زا  دنس  ود  هب  قودص  خیـش  ( 5  ) .دیدرگ تماما  تباین  تلزنم  ياراد  وناب  نآ  دومرف و  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  یبلاطم  مالـسلا ، 

 ، مالـسلااهیلع یلع  نب  دّـمحم  تنب  همیکح  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تلحر  زا  سپ  هـک  دـنک  یم  تـیاور  مـیهاربا  نـب 
نآ تفگ : همیکح  تسا ؟ تیصو  دروم  ینز  دندیـسرپ : مالـسلا .  هیلع  دمحم  یبا  ّما  هب  دومرف : دنک ؟ عوجر  هک  هب  هعیـش  دندیـسرپ :

(6  ) .دومن تیصو  مالسلا  هیلع  یلع  تنب  بنیز  شرهاوخ  هب  هک  تسا  هدرک  ادتقا  مالسلا  هیلع  نیسح  هب  ترضح 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  ياه  هبطخ 

دایز نبا  هاگراب  رد  هفوک و  رازاب  رد  ترضح  نآ  ياه  هبطخ  و  نادیهش ، رالاس  تداهش  زا  سپ  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح  نانخس 
رادـیب تلفغ  باوخ  زا  ار  ناناملـسم  دنتـشاداو و  تریح  هب  ار  ناگمه  هک  دـندوب  هدـنهد  ناکت  يوق و  نانچ  ماش ، رد  دـیزی  رابرد  و 

لقن لتاقم  باحـصا  ناخّروم و  ار  يو  نانخـس  .داد  ماجنا  یکین  هب  دوب  شّدج  نید  ندرک  هدنز  هک  ار  شیوخ  تلاسر  يو  .دندرک 
(7  ) .دنا هدرک 
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یگدوسرف و همه  نآ  اب  مّرحم  مهدزای  بش  یتح  دومن ، یم  توالت  نآرق  میاد  دناسر و  یم  حبـص  هب  دّـجهت  هب  ار  اه  بش  رتشیب  وا 
ما هّمع  مدید  بش ، نآ  رد  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح  هک  نانچ  دش ؛ لوغشم  تدابع  هب  اه ، تبیصم  ندید  یگتـسخ و 

(8 « ) .تسا تدابع  لوغشم  هتسشن و  زامن  هماج  رد 

تغالب تحاصف و  مالـسلااهیلع ،  ارهز  همطاـف  هب  شیاـیح  تمـصع و  مالـسلااهیلع ،  يربک  هجیدـخ  هب  شراـقو  هنیکـس و  تاـماقم 
ءادهـشلادیس هب  شتداشر  تعاجـش و  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  هب  شا  يرابدرب  ربص و  مالـسلا ،  هیلع  یـضترم  یلع  هب  شمالک 

.دندننامه مالسلا  هیلع 

(9  ) .دوب يوق  یقطنم  ياراد  دنمدرخ و  لقاع ، ینز  مالسلااهیلع  بنیز  دسیون : یم  ریثا  نبا 

نید زا  عافد  ادخ و  هار  رد  داهج  مالسا و  زا  عافد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  شردارب  هارمه  کیرـش و  بنیز  دیوگ : یم  یئوخ  هللا  هیآ 
رد دیوگ ؛ یم  نخـس  شردپ  نابز  زا  ایوگ  هک  دوب  نانچ  تحاصف ، رد  دوب ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیلـسرملادیس  شّدـج  تعیرـش ) )
قح .دیسرت  یمن  یـسک  زا  ناحبـس ، يادخ  زا  ریغ  درک و  یمن  عوضخ  نارئاج  ناملاظ و  دزن  دوب ؛ شردپ  نوچمه  يرادیاپ ، تابث و 
هک اتقیقح  درب و  یمن  نیب  زا  ار  وا  راگزور )  ) قرب دعر و  نافوط و  دندنازرل و  یمن  ار  وا  دنت  ياه  نایرج  .دوب  وگتـسار  تفگ و  یم 

(10  ) .دوب شداهج  هدیقع و  هار  رد  ترضح  نآ  کیرش  مالسلا و  هیلع  نیسح  رهاوخ  وا 

نانز عیمج  زا  لضفا  بنیز  ترضح  مالسلااهیلع ،  ارهز  همطاف  زا  سپ  هک  تسا  نیا  هدنب  هدیقع  دسیون : یم  یتّالحم  هّللا  حیبذ  خیش 
هرّدخم نیا  هکنآ  هچ  درک ؛ دـهاوخ  قیدـصت  هتبلا  دـیامن ، هعلاطم  ار  همولظم  نیا  یناگدـنز  هرود  یـسک  ره  تسا و  نیرخآ  نیلوا و 

(11) .تسا هدوب  هیعیرشت  هینیوکت و  لیاضف  عماج 
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حیصف و رایـسب  شمالک   ) .دوب تغالب  تحاصف و  يأر و  رترب و  لقع  بحاص  ردقلا و  لیلج  يا  هدّیـس  دیوگ : یم  هلاّحک  اضر  رمع 
(12 ( ) .دوب غیلب 

(13  ) .دوب نانز  نیرتردقلا  لیلج  ناگدیزگرب و  نیرت  گرزب  ناوناب و  نیرترب  زا  بنیز  دسیون : یم  يدجو  دیرف 

هفوک و ياه  هبطخ  رد  شمالک  تغالب  شنابز و  تحاصف  دوب ...  ناوناب  نیرترب  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  دیوگ : یم  نیما  نسحمدـیس 
(14  ) .دیوگ یم  نخس  نینمؤملاریما  شردپ  نابز  زا  ایوگ  هک  تسا  نانچ  ماش 

ام ُبَْنیَز و  : » میوگ یم  نم  تسا و  هدرب  مان  هخیـشم  رد  ار  وا  قودـص  دـسیون : یم  هدرمـش ، ثیدـح » ءاسن   » زا ار  وا  یناقمام  همّـالع 
ْنَا َّقَح  یتَح  ٌدَـحأ  اهُِّما  َدـَْعب  اهْزُحی  َْمل  ام  ِهَدـیمَْحلا  ِتافِّصلا  َنِم  ْتَزاح  ْدَـق  ٍمِشاه َو  یَنب  ُهَلیقَع  َیِه  ُبَْنیَز ؟ ام  َکـیردَا  اـم  َو  ُبَْنیَز ؟

ِّفَّط َموَی  ّالا  اهیوَخَا  اهیبَا َو  ِنامَز  یف  ِلاجِّرلا  َنِم  ٌدَحأ  اهَصْخَش  رَی  َْمل  ٌهَدیزَم  ِفاِّفْللاو  ِباجِْحلا  ِیف  َیِه  يْرغُـصلا ، ُهَقیّدِصلا  َیِه  َلاُقی 
هیلع نینمؤملاِریمأ  ِناـِسل  ْنَع  ُغَْرفَت  اـهَّنَاَک  ِهَغـالَْبلا  ِهَحاـصَْفلا َو  ِیف  َیِه  ٌهَدـیحَو َو  يوقَّتلاَو  ِناـمیالا  ِهَّوـُق  ِتاـبَّثلا َو  ِْربَّصلا َو  ِیف  َیِه  َو 

نیرترب هدوتـس ، تافـص  رد  هک  تسا  مشاه  ینب  يوناـب  وا  بنیز ؟ تسیک  هک  یناد  هچ  وت  بنیز !؟ تسیک  بنیز ! ( 15 ( ؛»...  مالسلا
رد .میا  هتفگ  قح  تسا ، يرغـص » هقیدـص   » وا مییوگب  رگا  هک  ییاـج  اـت  درادـن ، يرترب  راـختفا و  وا  رب  شرداـم  زج  یـسک  تسا و 

تّوق ربص و  رد  وا  .البرک  هعقاو  رد  زج  دیدن ، ار  وا  شناردارب  ردپ و  نامز  رد  نادرم  زا  یـسک  هک  دوب  نانچ  باجح ، یگدیـشوپ و 
.دیوگ یم  نخس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نابز  زا  ایوگ  تغالب ، تحاصف و  رد  دوب و  درف  هب  رصحنم  اوقت  نامیا و 
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ماما تالاح  راتفگ و  هرابرد  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  راعشا  نانخس و  ( 16  ) .تسا هدرک  لقن  ثیدح  ترضح ، نآ  زا  زین  یسلجم 
(17  ) .دندرگ یم  بوسحم  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  ثیدح ، ناونع  هب  زین  مالسلا  هیلع  نیسح 

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  وناب  ییاور  ماقم  یملع و  هاگیاج 

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  وناب  ییاور  ماقم  یملع و  هاگیاج 

رگا هک  تسا  یناوناب  زا  یکی  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  و  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما دشرا  رتخد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح 
يوناب نیا  لاح  حرش  زا  اّما  دنک ، مگ  ای  شودخم  هتسناوتن  البرک  رد  شردارب  ندش  هتشک  زا  سپ  وا  ریظن  یب  ندیـشخرد  خیرات  هچ 

زین يو  نفد  ّلـحم  دروم  رد  یّتح  ناـخّروم  .تسین  تسد  رد  يداـیز  ّقثوم و  راـبخا  نآ ، زا  سپ  هعقاو و  نیا  زا  شیپ  هنازرف  هلـضاف 
.دنراد رظن  فالتخا  ناشراوگرزب ، ردام  نوچمه 

هب تشگزاب  ات  هّیبنیز  ّلت  رب  وا  مایق  هظحل  نیزاغآ  زا  ینعی  درک ؛ یـسررب  ار  يو  لامک  لضف و  ناوت  یم  هاـتوک  ههرب  نیمه  رد  اـهنت 
ياه هبطخ  .دش  یّلجتم  وناب  تعاجش  دهز و   ، لضف ملع ، تحاصف ، تغالب ، هک  تسا  نامز  نیمه  رد  .هنیدم  رهش  شا  یلصا  نطوم 

اه هبطخ  نیا  رولبت  رد  هکلب  دوـبن ، شردارب  تضهن  موادـت  شّدـج و  نید  ياـیحا  رد  وا  شقن  هدـنهد  ناـشن  اـهنت  يو  ماـش  هفوـک و 
.دش يراج  وا  ملع  تغالب و  تحاصف و 

يزاسایحا تضهن  موادت  يارب  يوبن ، مولع  نآرق و  رب  هیکت  اب  مالـسلا ) هیلع  یلع ( شردپ  و  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز شردام  نوچمه  وا 
يزاساشفا تقو و  نامکاح  اـب  لالدتـسا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماـمما  ّتیعم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  نید 

نوچمه درپـس ، مالـسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  دوخ  هدازردارب  هب  ار  روما  هکنآ  زا  سپ  وتخادرپ  يوما  تموکح  ینیدّدـض  ّتیهاـم 
.دش دیدپان  خیرات  رد  هتشذگ ،
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گنج راثآ  ندرک  هبولغم  رد  يو  شقن  وارسا  ناوراک  البرک و  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح  روضح  فرگـش  ریثات  دیدرت ، یب 
.تسا هدش  یسررب  هدوب و  ماع  صاخ و  روط  هب  يرایسب  رظن  روظنم  فط ،

( اهیلع هللا  مالس  ) بنیز ترضح  یملع  هاگیاج 

همطاـف شرداـم  یـشرق ، مشاـه  ینب  نب  بلّطملادـبع  نب  فاـنم ) دـبع  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤـملاریما ، رتـخد  ردـپ ، بنیز  بنیز ،
.دمآ ایند  هب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  .تسا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  یمارگ  تخد  مالسلا ،) اهیلع  ) ارهز

شیاه هینک 

.تسا نسحلا  ما  هللادبع و  ّما  موثلک ، ّما 

دوخ »ي  هلیقع  » ار وا  خیرات  رد  نا  یمشاه.دنا  هدرک  رکذ  بئاونلا  ّما  ایازرلا ، ّما  بئاصملا ، ّما  نوچمه  یـصوصخم  ياه  هینک  شیارب 
يو هـب  زین  ار  يرگید  بــقل  ( 91 (ص:8 ، .دراد قـّلعت  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  هب  ًارـصحنم  بـقل  نـیا  دـننک و  یم  یفرعم 

«. هبیل :» تسا ناوارف  لضف  ملع و  هدننک  وگزاب  هک  دنا  هداد  صاصتخا 

ار نابئاغ  نارضاح و  منک  یم  ّتیصو  دومرف : ربمایپ  ودش  هضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رب  لیئربج  هلیسو  هب  شکرابم  مان 
.تسا دننام  يربک  هجیدخ  هب  يو  انامه  دیراد ؛ ساپ  ار  رتخد  نیا  تمرح  هک 

رد تّما ، حالـص  هب  انب  ، ردپ هکنآ  ات  درک  يرپس  ار  رمع  نارود  مالـسلا ) هیلع  ) یلع و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ناماد  رد  یحو ، هناخ  رد 
طسوت هفوک  ياهنز  .دنتشگ  مالسلا ) هیلع  ) یلع تیب  فدص  رد  يدیراورم  هّجوتم  نایفوک  هک  دوب  هاگ  نآ  .دیزگ  تماقا  لحر  هفوک 

( اهیلع هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  روضح  هب  ناـنآ  هک  دـنیامرف  هزاـجا  دـندرک  شهاوخ  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  ناـشنارهوش ،
زا ار  دـیجم  نآرق  ریـسفت  دـندمآ و  یم  اهنز  دومرف و  نذا  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما .دـندرگ  دـنم  هرهب  وا  ملع  زا  ودـنوش  بایفرش 

(82 (ص:12 ، .دنتفرگ یم  ارف  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح 
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شناد هب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هزاجا  .دوب  ناناملسم  زور  نآ  هعماج  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح  شناد  یّلجت  نیلّوا  نیا 
.تسوناب نیا  ملع  يالاو  هاگیاج  نایب  يارب  دنس  نیرتالاب  دوخ  هفوک ، نانز  هب  نآرق  ریسفت  يارب  شبتکم  زومآ 

ماما .تسا  مالسلا ) هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  وا ، رـصاعم  موصعم  مالک  يو ، یملع  عیفر  هاگیاج  نایب  رد  دنـس  نیرتهب ، نآ  زا  سپ 
: دیامرف یم  هفوک  رهش  رد  شراوگرزب  هّمع  هبطخ  زا  سپ  مالسلا ) هیلع  ) داجس

ج:14 ص:2 !) یتسه هتخوماین  دنمدرخ  هدیدن و  راگزومآ  ملاع  هللادمحب ، وت  .ٍهَمَّهَفُم  ُریَغ  ٌهَمِهَف  ٍهِمَّلَعُم َو  ُریغ  ٌهِملاع  هللا  ِدمَِحب  ِتنأ  »...
(،301

نودب هکلب  هدوبن ، یباستکا  مولع  هب  مّلعتم  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترـضح  تفگ  ناوت  یم  دیدرت ، یب  موصهم ، مالک  نیا  رب  هیکت  اب 
هعماـج تراـیز   ) .دـنا تمکح  نداـعم  ملع و  نازخ  نادـناخ  نیا  هک  ارچ  ؛ تسین بیجع  نیا  تسا و  هدرک  تفاـیرد  ار  ملع  هطـساو ،

.تسا هدوب  ایالب  ایانم و  ملع  ياراد  مشاه  ینب  هلیقع  دندقتعم  یخرب  هک  تسا  یگژیو  نیمه  لیلد  هب  دیاش  هریبک .)

رگید هتکن 

ناگدش هتشک  دادعت  دروم  رد  دیزی  اب  وا  مالک  دسر ، یم  رظن  هب  هک  تسا  نیا  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  یملع  ماقم  نایب  رد 
یلاحرد اهنآ  .میتخات  اهنآ  هبام  دـمآ و  هفوک  هب  شنارای  اب  نیـسح  تفگ «: دـیزی  هک  اجنآ  دراد ؛ يو  یملع  ماقم  رب  هیکت  هفوک  هاپس 

ریـشمش وگغورد ! يا  دومرف «: گنرد  یب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  .میتشک » ار  همهام  دندوب  هدـش  هدـنهانپ  رگیدـکی  هب  هک 
« .دنا نایرگ  نآ  لها  هکنیا  رگم  تشاذگن ، هفوک  رد  ار  يا  هناخ  مردارب 

هللا مالـس  ) بنیز ترـضح  هک  عوضوم  نیا  هب  ّتقد  درادـن و  ییاج  تّوبن  نادـناخ  مالک  رد  ییوگ  هداـیز  ّولغ و  هکنیا  هب  تیاـنع  اـب 
رّکذت هتسناد و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیسح  ماما  ریشمش  رادازع  انثتسا ، نودب  شیوخ ، نانخس  رد  ار  هفوک  ياه  هناخ  یمامت  اهیلع )

زا سپ  دندش و  مایخ  رد  رارقتسا  هب  رومأم  وا  بناج  زا  نانآ  تیب ، لها  اب  مالـسلا ) هیلع  ) ادهـشلا دّیـس  عادو  نیرخآ  رد  هک  هتکن  نیا 
رب هیکت  هفوک ، هاپـس  ناگدش  هتـشک  میظع  مجح  زا  یهاگآ  قیقد و  عالّطا  نیا  تفگ  ناوت  یم  دندمآ ، نوریب  همیخ  زا  دندش  هتـشک 

.دراد هرّدخم  نآ  یعیبط  ریغ  ملع 
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رخآ هتکن  اما 

نوتاخ همیکح  زا  یثیدـح  هماقم ) هللا  یلعا  ) قودـص خیـش  موحرم  تایعقوت ، بابرد  همعنلا ، ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  رد  هکنیا 
( مالـسلا هیلع  ) نیـسح دوش «: یم  روآدای  نآ  نمـض  دنک و  یم  لقن  جع ) ) رـصع ماما  راوگرزب  هّمع  و  مالـسلا ) هیلع  ) داوج ماما  رتخد 

هیلع ) نیـسحلا نب  یلع  شرـسپ  تماـما  ندرک  ناـهنپ  يارب  درپـس ؛ اـهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز ترـضح  شرهاوخ  هب  رهاـظ  رد  ار  دوخ 
یم مشاـه  ینب  هلیقع  عیفر  ملع  هاـگیاج  نییبـت  يارب  يرگید  لـیلد  زین  ار  نیا  4:ج2 ص178 ) (.« ) وا ناج  ندنام  ناماردو  ( ) مالـسلا

تشگ نآ  نابساپ  تیالو و  ّرس  مرحم  مالسلا ) هیلع  ) یلع نب  نیسح  ماما  يوس  زا  هک  ارچ  درمش ؛ ناوت 

رد هعیـشلا ، نایعا  رد  نیما ، نسحم  دّیـس  هک  نانچ  نآ.تسایررد  زا  یه  هرطق  دوش ، هتفگ  هچره  دـنمجرا  يوناب  نیا  لـضفو  ملع  زا 
یم هفوک ، رد  شیاه  هبطخ  زا  ار  شیرادیاپ  تابث و  شلقع و  يرترب  لالدتسا و  هّوق  شماقم ، نأش و  تلالج  :» دیوگ یم  وا  فیصوت 

شردـپ ناـبز  زا  اـیوگ  هک  تسا  ناـنچ  ...و  ماـش  هفوـک و  ياـه  هـبطخ  رد  شمـالک  تغـالب  ناـبز و  تحاـصف  ودرک  كاردا  ناوـت 
9 ج:7 ص:137) «) .دیوگ یم  نخس  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

يوار يوناب 

قیرط زا  هک  تسا  یتایاور  ثیداحا و  زا  يا  هعومجم  شکاپ  نادـناخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  فراعم  مولع و  هنیجنگ 
نآ نایوار  ایآ  هکنیا  ای  تسا  ربتعم  ثیداحا  زا  ثیدـح  مادـک  هکنیا  .تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  دّدـعتم ، ّقثوم و  نیثّدـحم  ناـیوار و 
نیا رد  اهنآ  هرابرد  ثحب  هک  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  لاجر ، ملع  ثیدح و  ملع  نوچمه  ار  يا  هدرتسگ  مولع  هن ، ای  دـنا  هدوب  ّقثوم 

نایوار نیثّدـحم و  زا  کی  ره  هک  تسیا  هدـنزرا  مهم و  شقن  تسین ، فطل  زا  یلاخ  نآ  رکذ  هچنآ  اّما  .دـجنگ  یمن  هاـتوک  لاـجم 
عّیـشت بان  بهذم  مالـسا و  نیبم  نید  رارمتـساو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) يدّـمحم فراعم  ارـسا  مولع و  لاقتنا  راشتنا و  رد  ثیدـح ،

اهنآ و نویدم  هعیش  فراعمو  مولع  مالسا و  هّیعرـش  ماکحا  رثکا  تفگ  ناوت  یم  دیدرت ، نودب  هک  يروط  هب  دنا ، هدرک  افیا  يرفعج 
.تساهنآ زا  هدش  لقن  ثیداحا 
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هیلع  ) نینمؤملا ریما  شراوگرزب  ّیـصو  و  مالـسلا ) اـهیلع  ) یمارگرتخد و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) متاـخ ربماـیپ  زا  هک  یناـیوار  هلـسلس 
ّما دننام  ربمغیپ ، نارسمه  زا  یخرب  رذوبا و  دادقم ، ناملس ، نوچمه  هباحـص ، زا  یـضعب  نینچمه  ناشموصعم و  نادنزرف  و  مالـسلا )

ندوب دنتـسم  تیاور و  تّحـص  ظاحل  هب  دـنا ، هدرک  تیاور  ار  یثیداحا  ای  ثیدـح  هطـساو ، نودـب  ای  كدـنا  ياه  هطـساو  اـب  هملس 
.دنا هتفرگ  رارق  نادنمشناد  اهقف و  املع ، هّجوت  دروم  رایسب  ناشثیداحا ،

: هثدحم

هیلع ) یلع و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز تیب  هب  هطـساو  ندوب  هک  تسا  هعیـش  قوثو  دروم  نایوار  زا  یکی  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح 
رد يو  شقن  رگنایب  ییاهنت ، هب  دوخ  نیا  تسا و  هدـش  رکذ  وناب  يارب  هک  تسا  یباقلا  زا  یکی  هثّدـحم » » .تسا هدوب  لصتم  مالـسلا )

یقاب دودـعم  تایاور  نامه  اّما  تسین ، تسد  رد  يداـیز  عـالّطا  يو  زا  لوقنم  تاـیاور  زا  هچ  رگا  .تسا  تاـیاور  ثیداـحا و  لـقن 
.تسا يو  ییاور  ماقم  هدنهد  ناشن  ترضح  نآ  زا  هدنام 

: یئاور ماقم 

.مینک یم  هراشا  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح  ییاور  ماقم  هب  ناثّدحم  املع و  ناخّروم ، یهاوگ  زا  يا  هشوگ  هب  نونکا 

(و نارگید ربمایپ و  نارسمه  زا  هک  دنک  یم  رکذ  ینایوار  ءزج  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز ترضح  يربکلا ، تاقبطلا  رد  دعـس  نبا  -1
(6:ج8،ص461) .دنا هدرک  لقن  ثیدح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  اهنآ 

..تسا هدرک  یم  تیاور  شردام  زا  اهیلع )) هللا  مالس  ) بنیز ترضح   ) وا هک  هدروآ  نیثّدحملادامع  زا  لقن  هب  يدقن  رفعج  هماّلع  -2
هدرک یم  لقن  ثیدح  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف شردام  زا  وا  دیوگ «: یم  دنک و  یم  دیکأت  لوق  نیا  رب  يرولا  مالعا  رد  یسربط  موحرم 

.تسا

رد ریثا  نبا  ....هدرب و  مان  اخیـشم  رد  ار  وا  قودص  : تسا هتـشون  هرّدخم  ایلع  نآ  هرابرد  هدرمـش و  ناثّدحم  زا  اروا  یناقمام  هماّلع  -3
:« میوگ یم  نم  و.....تسا  هتسناد  هباحص  زا  ار  وا  هباغلادسا 
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، ُبَنیَز

ُبَنیَز امَو 

:َ کیرداام َو 

! ُبَنیَز ام 

ٍمِشاه یَنب  ُهَلیقِع  َیِه 

(ِ َدیمَحلا ِتافِّصلا  َنِم  تَزاح  دَق  َو 

اهّمُأ َدَعب  اهزحَی  ملام 

.يرغصلا هقیّدصلا  یه  لاقی  نأ  ّقح  یّتح 

یـسک تسا و  نیرترب  هدوتـس ، تافـص  رد  هک  تسا  مشاـه  ینب  هلیقعوا  تسیک ؟  بنیز  هک  یناد  یم  هجوت  تسیک !؟ بنیز  بنیز !
.میا هتفگ  قح  میناوخب ، يرغص  هقیّدص  ار  وا  رگا  هک  ییاج  ات  درادن ؛ يرتربوارب  شردام  زج 

: دسیون یم  هنوگ  نیا  سابع  نبا  زا  ترضح  نآ  دروم  رد  نیّیبلاطلا ، لطاقم  بحاص  یناهفصا ، جرفلاوبا  -4

7:ص91) «) .درک تیاور  نامیارب  ام  هلیقع  انتلیقع : انثّدح  »

یم وا  هراـبرد  هدرک و  رکذ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  باحـصا  هرمز  ردار  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز ترـضح  ماـن  ریثا  نبا  -5
: دیوگ

...دیزیل اهمالک  ...َهلزَج و  هَِلقاع  ًهأَرما  ُبَنیَز  تَنتک  » 

، دیزی ابوا  نخـسو  ...دوب  يوق  قطنماب  دنمدرخ و  لقاع ، ینز  بنیز  نانج : هّوق  لقع و  یلع  لّدی  وه  و  خـیراتلا ، یف  روکذـم  روهـشم 
(5:ج5،ص300) .تسوا بلق  تّوق  لقع و  رب  لیلد  نانخس  نیا  وتسا  خیرات  رد  روکذم  وروهشم 

، ترـضح نآ  ییاور  ماقم  رد  یّنـس  هعیـش و  گرزب  نیخّروم  نیثّدحم و  نخـس  مشاه و  ینب  هلیقع  زا  هدش  لقن  ثیداحا  هب  دانتـسااب 
.تسا هدوب  یحو  تیب  زا  هطساو  یب  ناثّدحم  ءزج  گرزب ، يوناب  نیا  تفگ ، ناوت  یم 

(5 ( ) هیلع هللا  مالس   ) ربکا یلع  ترضح 

- ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  - مرحم متشه 

ناناوج يوگلا  مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2074 

http://www.ghaemiyeh.com


میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعل  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطلا  ملس )
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ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

(33 نارمع /  لآ  َنیَملاْعلا (» یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ  »

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
مظعم ربهر  عجارم ، یتمالس  جع ) ) يدهم ترضح  نایعیش  همه  یتمالس  تهج  هب  و  لفحم ، نیا  نارازگتمدخ  نایناب و  زا  ناگتشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم  يافش  ناتفیرش و  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  بالقنا ،

.تسا مالسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  سدقم  تحاس  هب  قلعتم  هک  یبش  رد  نامزیزع  ردارب  نیشنلد  يادص  مرگ و  ياون  زا  میدش  دنم  هرهب 

.دشاب وگلا  دیاب  زیزع  ياه  ناوج  يارب  لئاضف  نیا  هک  دراد  یلئاضف  يرس  کی  ءادهشلا  دیس  ربکا  یلع 

مالس کی  ادهش  هیقب  .دنکیم  مالس  یصوصخ  یلیخ  هک  تسا  دیهـش  ات  دنچ  هسدقم  هیحان  ترایز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ًالوا 
.دراد يداع 

.ًالثم رهاظم  نبا  بیبح  یلع  مالسلا  هجسوع ، نب  ملسم  یلع  مالسلا  یحایر ، دیزی  نب  رح  یلع  مالسلا   

ُمُْهنَع ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا   » .يروط نیا  نیبیطلا  کتیبلها  یلع  کیلع و  مالـسلا  تسا  يرگید  روط  مالـس  دـسریم  هک  ربکا  یلع  هب  اـما   
نم .دراد  ربکا  یلع  تمـصع  رب  تلالد  هک  سا  ییاهلیلد  زا  یکی  دهدیم  نامز  ماما  هک  یمالـس  ص 329 ) هرایزلا ، لماک  « ) َسْجِّرلا
لیلد ات  راهچ  بش  ادرف  .دراد  ءادهشلا  دیـس  ناوج  نیا  ندوب  موصعم  رب  تلالد  هک  میوگیم  ترایز  ات  ود  زا  ار  كردم  ات  ود  بشما 

.دراد مالسلا ) هیلع   ) سابع تمصع  رب  تلالد  هک  میوگیم  رتشیب  ای 
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 ، ءادهشلا دیس  ربکا  یلع  ترایز  رد 

َِکتاَهَّمُأ َِکئاَْنبَأ َو  َِکئَابآ َو  َِکْتَیب َو  ِلْهَأ  َِکتَْرتِع َو  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص   » دراد مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  هک  تسا  یتراـیز 
لها رب  مالس  وت  رب  مالـس  تسا  یـصوصخ  یلیخ  ترایز  ص 329) هرایزلا ، لماک  « ) َسْجِّرلا ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِراَْربَأـْلا  ِراَـیْخَْألا 
دعب شاهداوناخ و  هب  مه  هنکیم  شدوخ  هب  مالـس  مه  نامز  ماـما  .دوب  شلاـس  ای 28  دوب  شلاـس  ای 27  دوب  شلاس  ای 25 ـالاح  تتیب 
کی نیا  .دـیتسه  رهطم  كاپ و  نوتمه  تتیبلها  وت و  ینعی  هدرک  رود  اهنآ  زا  ار  اهیکاپان  ماـمت  ادـخ  هک  یتیبلها  وت و  دـیوگیم  رخآ 

.لیلد

مود لیلد 

نیا ارچ  میوگیم  نآلا  هک  تسه  ناوج  کی  هب  باـطخ  تراـیز  نیا  رد  هک  یتاـملک  تسا  مهم  یلیخ  نیا  تسا  يرگید  تراـیز  رد 
.تسا رتمهم  یلیخ 

لمع رد  رادرک  رد  راتفر  رد  راتفگ  رد  هب  هک  یـسک  هب  دـنیوگیم  یک  هب  قیدـصقیِّدِّصلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  : » دـیامرفیم ترـضح   
ُرِهاَّطلا َو ُبِّیَّطلا  ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا   » .موصعم ینعی  یک ؟ ینعی  دـیوگیمن  غورد  مه  راـتفر  رد  ینعی  دـیوگیم  تسار  شمه 

ْنِم َکَلَعَج  َو   » دـنکیم رارکت  ار  هیآ  نآ  هرابود  هداد و  رارق  يروطنیا  ار  وت  ادـخ  ِهَّللا َ»  ِلوُسَر  ِهَناَْـحیَر  ُْنبا  ُبَّرَقُْملا َو  ُبِیبَْحلا  ُّیِکَّزلا 
.دسریم ماقم  نیا  هب  هک  دراد  یتایصوصخ  هچ  رگم  ناوج  کی  ًاریِهْطَت » ْمُهَرَّهَط  َسْجِّرلا َو  ُمُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  َنیِذَّلا  ِْتیَْبلا  ِلْهَأ 

؟ دسرب یضرع  تمصع  هب  دناوتیمن  رگید  صخش  کی  ای  ناوج  کی  اما  دراد  موصعم  طقف 14  یتاذ  تمصع  درادن ، یتاذ  تمصع   
، ارچ درواین  تسد  هب  ناملس  رگم  .دروایب  تسد  هب  ار  تمصع  ماقم  نآ  ششوک  شالت و  تدابع و  اب  هنوتیم  .ارچ 
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دنک تمحر  ادخ 

هتفگ یفجن  یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  هب  یسک  کی  دناوخیم  زامن  هللا  زیزع  دیـس  جاح  دجـسم  رد  يراسناوخ  ياقآ  دمحا  دیـس  اقآ 
رد ام  .ترـس  يوت  منزب  دوب  هتفگ  دوب و  هتـشادرب  ار  اصع  نیا  یـشعرم  ياقآ  موحرم  تسا ؟ دـهتجم  اـقآ  دـمحا  دیـس  اـقآ  اـقآ ، دوب 

کی دنک  بسک  دسرب و  تمـصع  ماقم  هب  دناوتیم  ناسنا  کی  یهاگ  يدنوم ؟ هزات  شداهتجا  يوت  وت  میراد  کش  اقآ  نیا  تمـصع 
: مگب تارب  ات  دنچ  دوشیم  لیقث  یلیخ  الاب  هرب  نس  رگا  هک  دراد  ناوج  نیا  یتایصوصخ  کی  هکنیا  يارب  .هلاس  ناوج 25 

.تسا بلقلا  قیقر  ناوج  کی 

رگا ندمآ  ناردارب  دش  رـصم  زیزع  تفر  نوریب  دـمآ  یتقو  هاچ  رد  شنتخادـنا  هک  قیدـص  فسوی  نایرج  دـینیبب  امـش  .بلقلا  قیقر 
َبیِْرثَت ال  : » دـیوگیم شخبب  دـنیوگیم  دـنیآیم  ناردارب  ناوج  کی  اما  درکیم  تشذـگ  اهیدوز  نیا  هب  رگم  دوب  هلاـس  ناسنا 60  کی 
.تسا بلقلا  قیقر  .ار  امش  دیـشخب  ادخ  ( 89 فـسوی « ) ْمَُکل ُهَّللا  ُرِفْغَی   » دیـش لایخیب  اهیزورما  لوق  هب  اباب  فسوی 89 ) « ) مْوَْیلا ُمُْکیَلَع 
رتالاب شنـس  مدآ  هچ  ره  بلق  تقر  نیا  .میتسه  قیفر  مه  اب  تسین  يروط  هگیم  ریگب  دـیدن  اباب  دـیگب  ادرف  دـینک  يدـب  شهب  زورما 

.کی نیا  .لامک  بسک  يارب  دراد  یبوخ  یگدامآ  نیمه  يارب  .دوریم  تسد  زا  دوریم 

: مود

.تسا ربمغیپ  هاپس  هدنامرف  اما  .دراد  لاس  هماسا 18  دینیبب  امش  تسا  دایز  ناوج  کی  تأرج  دراد ، تأرج  ناوج  کی 

دهاوخیم زیچ  ود  ناوـج  هن  دـشاب  ناوـج  هک  ره  داد و  شهب  دـیاب  تیلوئـسم  تفر  ـالاب  شنـس  هک  یـسک  ره  هک  تسین  يروـط  نیا 
هب تیلوئسم  هن  دوشیمن  داجیا  ناشیارب  هلوقم  ود  نیا  نیا  نوچ  دنتـسه  يرارف  اهرتگرزب  زا  زورما  ناناوج  ارچ  .تیلوبقم  تیلوئـسم و 

نیا تسا  ءادهـشلا  دیـس  هاپـس  حانج  کی  هدـنامرف  مالـسلا ) هیلع   ) ربکا یلع  دایب  تیلوبقم  مه  .مادـک  چـیه  .تیلوبقم  هن  دـیهدیم  وا 
نامز رد  .تسا  ناوج  کی  تردق  هراد  شریذپ  یگدامآ  هراد  ناوج  کی  هک  یتایصوصخ  زا  هگید  دراد  تیلوئسم  .دراد  تیلوئسم 

تـسکش نمـشد  لباقم  رد  ام  هک  نیا  دـنتفگ  لیئارـسا  ینب  ربمغیپ  غارـس  دـندمآ  تسه  ریـسافت  رد  ناـشیاتود  ره  عشوی  اـی  نوعمش 
.ام میرادن  یتسرد  هدنامرف  دـنیوگیم  تسار  درک  ضرع  ادـخ  هب  ربمغیپ  نیا  دـیناوخب  نآرق  .میرادـن  یبوخ  هدـنامرف  نوچ  میروخیم 
َّنِإ : » هک تسا  تسا  نیا  نآرق  هیآ  دوش  هاپس  هدنامرف  تولاط  دیامرفیم  ادخ  نوعمش  عشوی  ربمغیپ  یبن  بانج  دش  لزان  هیآ  هلصافالب 

ییاج هب  هک  دراد  لوپ  هک  یناوج  ره  هن ، تشاد  لوپ  دوب ، هلاـس  تشاد 19  لاس  دنچ  تولاط  هرقب 247) «) َتُولاط ْمَُکل  َثََعب  ْدَق  َهَّللا 
یناپوچ مه  شفیرش  لغش  تسه  شلاس   19 هدیسرن ، مه  ییاج  چیه  هب  تسه  ردرایلیم  دیسانشیم  امش  هک  ناناوج  زا  یلیخ  دسریمن 

رفن کی  رخآ  اباب  دندرک  ضارتعا  اهنیا  متفگ  نم  نوچ  دشاب  هدـنامرف  دـیاب  تولاط  درک  باطخ  ادـخ  هک  یتقو  تسا  ناپوچ  .تسا 
.ناپوچ تولاط  هب  هدیبسچ  هتفر  هدرک  اهر  وت  يادخ  ار  اهرادلوپ  همه  نیا  دشابن و  ناپوچ  روایب 
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كالم ات  ود 

هک دیناوخب  شدعب  تسا  هتفرگ  رظن  رد  ادخ  تولاط  یفرعم  يارب  هک  دراد  نآرق  ار 

.

: دراد تیصوصخ  ات  ود  ربمغیپ  تولاط  ياقآ  هرقب 247 ) «) ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  «َو 

، دراد داوس  دراد  ملع  . 1

.دراد تردق  . 2

زاورپ یـشاب  هتـشاد  لاب  ات  ود  رگا  دیوگیم  نآرق  هلب  دشاب  لیـصحت  لها  دیاب  ناوج  کی  دـشاب  هتـشاد  ار  اهنیا  همه  دـیاب  ناوج  کی 
هیآ هلداجم  هروس  نآرق  .دناوتیمن  مه  لاب  کی  اب  دنک  زاورپ  دـناوتیمن  لاب  یب  هدـنرپ  .یهاوخیم  زاورپ  يارب  لاب  ات  ود  ناوج ! ینکیم 
رگا .ـالاب  ورب  « ٍتاـجَرَد نک ) زاورپ   ) َْملِْعلا اُوتوُأ  َنیذَّلا  َو  ناـمیا ) لاـب   ) ْمُْکنِم اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  ِعَـفْرَی  میحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »11
ملع نوچ  دنکیم  تا  هپچ  يا  هراوهام  یتنرتنیا  ههبش  کی  هشاب  نامیا  دشابن  ملع  دشاب  نامیا  دشاب  نامیا  ملع  یـشاب  هتـشاد  لاب  کی 

.امیشوریه مدرم  رس  يور  متا  بمب  تخاس  يارب  دوشیم  فرصم  ملع  نیا  مامت  دشابن  نامیا  دشاب  ملع  رگا  .يرادن 

.ار ود  ره  .دراد  ملع  مه  دراد و  نامیا  مه  ربکا  یلع  .دنزیم  گنل  دشاب  هتشادن  ناوج  ار  اهلاب  نیا  زا  مادک  ره 

هب ربنم  زا  دعب  الاح  دراد  یمـسج  تردق  ربکا  یلع  دراد  درگاش  تسا  ملاع  ربکا  یلع  هرقب 247 ) «) ِمْسِْجلا ِْملِْعلا َو  ِیف  ًهَطَْسب  ُهَداز  «َو 
ار خیرات  دیناوخب  دشکب  ردقنیا  ناسنا  کی  هک  دیریگن  داریا  نم 

دعب 120 هعفد  تشک  ات  داتـشه  تفر  هعفد  کی  .دیریگن  داریا  نم  هب  دنیوگیم  اه  خیرات  ار  هعفد  هس  هدرک  هلمح  ترـضح  هبترم  هس   
تشادرب 120 وا  زا  مشچ  ءادهـشلا  دیـس  هک  يدعب  هلحرم  تشک  ار  ات  بآ 80 تفگ  تشگنرب  تفر و  هک  يا  هبترم  نیا   . تـشک اـت 

: تسا نیسح  دنزرف  تسا  ربکا  یلع  دراد  تردق  تشک ، ار  رگید  يات 
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فطلا ص 242) هعقو  « ) یبّنلاب یلوا  تیبلا  ّبر  نحن و  یلع                نب  نیسح  نب  ّیلع  انأ  »

زا تسا  مولعم  یبرع  رعـش  مه  نآ  دـیوگیم  رعـش  هک  یـسک  .هدوب  الیواو  ربکا  یلع  مه  تایبدا  رد  هک  دوشیم  مولعم  دـناوخیم ، زجر 
.دراد نامیا  دراد  ملع  .دراد  تردق  دراد  ملع  مه  یبدا  داوس  تهج 

تسه شلاس  دعس 17  نبا  کلام  هلاس  ناوج 17  کی  دراد ، شریذـپ  تسرد  دراد ، تردـق  دراد ، تأرج  تسا  بلقلا  قیقر  بوخ 
دوز دوش  یم  ناملـسم  هللا » لوـسر  دـمحم  ّنأ  دهـشا  هللا و  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا   » هگیم دـنزیم  فرح  شاـهاب  هقیقد  مرکا 15  ربـمغیپ 

هک ییاهنیا  همه  هک  میوگیمن  نم  .درادن  شریذـپ  مه  زاب  دروآیم  شیارب  لیلد  ربمغیپ  یچ  ره  تسا  هلاس  یکی 50  اما  دراد  شریذپ 
.دنتفریذپیمن تسا  الاب  شنس 

هتشون شیارب  هک  يرمع  نیرتمک  ناملس  تسا  خیرات  نیرمعم  زا  دسیونیم  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  هک  یـسراف  ناملـس  میراد  هلب 
یلیخ شرمع  یـسراف  ناملـس  ياـقآ  نیا  .هدرک  رمع  لاـس  دـیوگیم 350  مه  يدوعـسم  هتـشون  مه  لاس  تسا 250  لاـس  دنا 150 

ترانک رد  ناوج  کی  ینیـشنیم  رازاب  رد  نآلا  نیبب  دـینک  هاگن  امـش  .میوگیم  یبسن  نم  اـما  .تسا  هتفریذـپ  مه  دوز  .تسا  ینـالوط 
ار فرح  هلـصافالب  یکی  نیا  .دیروایب  لیلد  دنـس و  یه  دـیاب  تسه  شلاس  ای 60  هک 50  ییاقآ  ای  هریذـپیم  دوز  ینکیم  شتحیـصن 

.تسامش اب  قح  هلب  دیوگیم  هنکیم  شزیلانآ  شقطنم  لقع و  اب  دونشیم 

.تسا ریذپ  تحیصن  ناوج 

ِنَع َْهنا  ِفوُْرعَْملاـِب َو  ُْرمْأ  َهـالَّصلا َو  ِِمقَأ  َّیَُنب  اـی   » دراد میرک  نآرق  رد  میکح  ناـمقل  هک  ییاهتیحـصن  .تـسا  ریذـپ  تحیـصن  ناوـج 
نامقل 17) « ) ِرَْکنُْملا
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نوچ تسه  رادافو  ناوج  .دـینک  هاگن  امـش  ار  اهناوج  هب  نآرق  ياه  تحیـصن  مامت  هطغب » یتای  توملا  نا  «، » هبوتلا رخأت  ـال  ینب  اـی  »
دنچ دـینک  هاگن  ار  ههبج  امـش  دراد  اـهناوج  هک  يراداـفو  تسا ، راداـفو  ناوج  میوگیم  ار  ناوج  تایـصوصخ  تسا  ربکا  یلع  بش 
هیلع  ) قداص ماما  هدنیامن  هرـصب  دـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  فرط  زا  هرارز  ههبج  رد  هک  ییاهناوج  دـندوب ، اهناوج  شدـصرد 

( . مالسلا

يور دـینک  يراذـگ  هیامرـس  دـیهاوخیم  رگا  مدرم  يآ  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  دوب  روـخمد  یلیخ  اـهناوج  اـب  هرارز   
هچ دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تشگرب  تفر و  ییاج  داتـسرف  قداص  ماما  غلبم  کی  .دینک  يراذگ  هیامرـس  دیرب  ناتیاهناوج 

ناناوج اب  هک  دندومرف  اقآ  .رفن  راهچ  هس  هی  دماین  سک  چیه  میدنام  مه  زور  دنچ  دجـسم  وت  میتفر  دماین  سک  چیه  اقآ  تفگ  ربخ ،
قداص ماما  دعب  .یتشادن  تساخرب  تسشن و  ناناوج  اب  ًالصا  هک  تسا  نیمه  امش  راک  لاکشا  دومرف  .هن  تفگ  یتشاد ؟ یتبحص  مه 

، ینارمع يداصتقا ، راک  هچ  دـیهدب  ماجنا  يراـک  دـیهاوخیم  رگا  هحفص 187 ) دلج 16  هعیـشلا  لئاسو  «) ِثاَدْـحَْألِاب َْکیَلَع  : » دومرف
وت تسایس ، وت  داصتقا ، وت  .نید  رد  طقف  ینعی  هن  ِثاَدْحَْألِاب  َْکیَلَع  .اهناوج  غارـس  ورب  يدب  ماجنا  یهاوخیم  هک  يراک  ره  یگنهرف ،

.دینکب اهناوج  يور  يراذگ  هیامرس  دیوگیم  قداص  ماما  دراوم  همه  يوت  گنج ،

تال ًالثم  ناشیاهیـضعب  نشکیم  لوط  نایب  هار  ناشیاهیـضعب  نایب  ات  بخ  اهناوج  نیا  یهتنم  اـهناوج  زا  درک  عمج  ار  رفن  دـنچ  هرارز 
نب هرارز  ار  همه  یهتنم  هدمآ  الاح  هدوب  اهرداهب  نزب  نیا  زا  مه  رفن  دنچ  هدموا و  الاح  هدوب  زاب  رتفک  ات  دنچ  هدموا  الاح  هدوب  لحم 
دنچ اجنیا  هدمآ  هرارز  هللا  لوسرلا  نبای  قداص  ماما  هب  دنتـشون  همان  ناگرزب  دروآ  درک و  بذج  تشاد  هک  شبذج  رنه  نآ  اب  نیعا 

.هدرک عمج  ار  اهزاب  رتوبک  تسا  ترابع  نیع  هدرک  عمج  شدوخ  رود  ار  زاب  رتفک  ات 
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هرارز هب  تشگرب  همان  یتقو  .هنکیم  شلح  شدوخ  تسیک ، هرارز  تسنادیم  نوچ  هرارز  هب  دـنادرگرب  دز  ات  ار  همان  نیا  قداص  ماما   
قداـص ماـما  يارب  مینک  عمج  میهاوخیم  لوـپ  رادـقم  کـی  اـقآ  تفگ  درک  عـمج  ار  دـندوب  هتـشون  ار  هماـن  نیا  هک  یناـگرزب  ماـمت 

تفگ میهدـیم  ردـقچ  امـش  اقآ  .هشب  روج  هللا  ءاشنا  ات  میرادـن  هک  ـالاح  دـناراخ  ار  شـشوگ  تشپ  دـیهدیم  ردـقچ  امـش  .میتسرفب 
نیب رود  یس  ادخ  هللا  ءاشنا  هک  منک  تبحص  مشاداد  اب  نم  هشاب  دیهدیم  ردقچ  امش  اقآ  .منکیم  یعس  هشب  هک  لوصحم  رـس  هللاءاشنا 

.دنداد نمرخ  رس  هدعو  یگمه  دز  خرچ  اهنیا 

یتقو دـندمآ  یگمه  .نایب  وگب  اهنیا  حالطـصا  هب  زاب  رتفک  ناوج  هدزناپ  هد  نیا  هب  ورب  ودـب  تفگ  شمـالغ  هب  دینیـشب  ـالاح  تفگ   
سپ مریم  نآلا  تفگ  دیهدیم  ردـقچ  امـش  اقا  میتسرفب ، شیارب  یلام  غلبم  مهاوخیم  قداص  ماما  هک  تفگ  اهنیا  يولج  هرارز  دـندمآ 

منکیم تبحص  مردپ  اب  بشما  نم  تفگ  دیهدیم ، ردقچ  امش  اقآ  .مروآیم  ار  همه  متشاد  زادنا  سپ  ردقچ  ره  منکیم  هاگن  ار  مزادنا 
يروف هن  مه  هتعاـس  هدعو 24  اهنیا  مامت  یکی  یکی  .دـیهدیم  ردـقچ  امـش  ینالف  .مراد  شـشیپ  لوپ  ردـقنیا  .میآیم  رپ  تسد  اب  ادرف 

قداص ماما  هب  نامیا  هک  تسه  لاس  دـنچ  هک  ییوت  .اهامـش  ناوج و  نیب  قرف  نیا  دـیدید  الاح  دومرف  اـهنیا  هب  قداـص  ماـما  .نراـیب 
روج مریم  نـآلا  مشچ  هگیم  مدروآ  قداـص  ماـما  هار  وت  هزاـت  نم  هک  ینیا  یناراـخیم ، ار  تشوـگ  تشپ  میتـسرفب  لوـپ  مگیم  يراد 

.مرایم منکیم 

، تسا رادافو  ناوج 

لوسر ای  دنتفگ  اهرتگرزب  تفرگ  تروشم  ربمغیپ  هنیدم  هب  دـننک  هلمح  دـش  رارق  نمـشد  یتقو  اقآ  .دـنهدیم  تروشم  بوخ  اهناوج 
هنیدم ناناوج  .میروآیم  رد  ار  نوشاباب  میدنبیم  ار  شهار  مینکیم  ریگلفاغ  هنیدـم  ياه  هچوک  يوت  هنیدـم  وت  دایب  نمـشد  راذـگب  هللا 

اهنیا فرح  دومرف  ربمغیپ  .میناشکن  رهش  لخاد  ار  اهنیا  میگنجب  هنیدم  نوریب  مینکیم  ضرع  امـش  هب  اهیجیـسب  ام  هللا  لوسر  ای  دنتفگ 
دایز یلیخ  ناوج  تایصوصخ  ناوج  کی  .درک  لرتنک  هنیدم  زا  نوریب  اهناوج  تروشم  اب  مرکا  ربمغیپ  ار  هلمح  نآ  .تسا و  تسرد 

دعتـسم هنیمز  تایـصوصخ  .دشاب  دیاب  اهناوج  نایم  اهدیاب  يرـس  کی  اما  میوگب  ار  رگید  تیـصوصخ  دنچ  مهاوخیم  ملد  نم  تسا 
مامت شحور  شکیزیف  شمـشچ  شمـسج  شبلق  میوگیم  ار  ناوج  کی  تایـصوصخ  نوتیارب  نم  دـیگب  هگید  تعاس  کـی  وت  رگا 

.دنشاب هتشاد  دیاب  اهناوج  نیا  ار  اهدیاب  يرس  کی  اما  مدرک  هدامآ  میوگیم  ناتیارب  ار  اهنیا 
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رعاش حادـم  نآ  هک  دـینادیم  امـش  تسا ، شزامن  ربکا  یلع  تایـصوصخ  زا  یکی  اقآ  دـینیبب  .نشاـب  ربکا  یلع  لـثم  دـنهاوخیم  رگا   
ار هار  رح  هک  یتعاس  نآ  هدوب  وگ  ناذا  نیـسح  ماـما  ربکا  یلع  دوب ، وگ  ناذا  ربکا  یلع  اـعقاو  مرح  يوگ  ناذا  يا   » دـیوگیم هتخاـس 

حبـص تفگ ، ربکا  یلع  ار  شناذا  دینیبب  ار  خـیرات  درک  ادـتقا  دـمآ  مه  رح  رکـشل  دـنناوخب  زامن  دـنتفرگ  وضو  اهنیا  همه  دـعب  تسب 
تقو لوا  شزاـمن  ینعی  تسه  وگ  ناذا  هک  یـسک  تسا  ربکا  یلع  وگ  ناذا  ریـسم  نیا  رد  ینعی  تفگ  ربکا  یلع  ار  شناذا  اروشاـع 

.دناوخ یم 

دشاب يربکا  یلع  دهاوخیم  رگا  ناوج  کی   

کی الاح  تخادنا  ار  ملق  ربکا  هللا  ربکا  هللا  دش  دنلب  نذؤم  يادص  تشونیم  تشاد  اضر  ماما  ناناوج  دشاب ، يربکا  یلع  دیاب  شزامن 
الاح هگیم  دیوگیم ، ناذا  هراد  هسیونیم  يرازاب  کی  هعیـش  کی  ام  دـنمراک  کی  هسیونیم  هراد  ام  هبلط  کی  دـسیونیم  هراد  وجـشناد 
ماما مادک ؟ مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  راتشون  ای  تسا  بجاو  وت  راتشون  لاوس  .تسا  بجاو  یلیخ  نیا  مینک  مامت  ار  هتشون  نیا  راذگب 

مل هنأک  دش  دنلب  نذؤم  يادص  ات  تفگیم  نخـس  نم  اب  ربمغیپ  دیوگیم  هشیاع  ودب  دش  دـنلب  هک  نذؤم  يادـص  تخادـنا  ار  ملق  اضر 
اقآ دنیوگیم  هنکیم  نامسآ  هب  هاگن  یه  هنزیم  ریشمش  هراد  نیفص  رد  نینمؤملا  ریما  .هسانشیمن  ار  نم  راگنا  ًالصا  تفر  دش  اپ  ینفرعی 

يروخیم ریـشمش  نکن  هاگن  نامـسآ  وت  زامن  اقآ  هدش ! زامن  تقو  مینیبب  مهاوخیم  سابع  نبا  دیامرفیم  دینکیم ؟ نامـسآ  هب  هاگن  ارچ 
ناملـسم مرحم  ههد  طقف  اهناوج  ایآ  هالـصلا  تمقا  دق  کنا  دهـشا  هلمج  نیلوا  .تسا  زامن  يارب  ام  گنج  سابع  نبا  دومرف  اقآ  اه ؟

زامن يارب  شمایق  تسا  زامن  يارب  شمایق  ًالصا  هالصلا  تمقا  دق  دیوگیم  هلمج  نیلوا  .دیشابن  ناملـسم  ئایحا  ياهبـش  طقف  دیـشابن 
.تسا
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دهاوخیم ملد  یلیخ  .تسا  ناوج  کی  ياهرایعم  زا  یکی  نیا  دوب  تقو  لوا  زامن  لـها  دوب  دـجهت  لـها  دوب  تداـبع  لـها  ربکا  یلع 
.میوگب دیاب  ار  رایعم  ات  هس  ود  اما  میوگب  ار  زامن  ثحب  نیا 

دشاب هتشاد  ناوج  کی  دیاب  هک  يرایعم  نیمود 

ادـخ لباقم  رد  دارفا  تاقوا  یهاگ  هلب  ادـخ ، لباقم  رد  بدا  .دـیدب  شوگ  .دـشاب  هتـشاد  دـیاب  بدا »  » اهدادعتـسا اـه و  هنیمز  نآ  اـب 
َنِم ًهَدـِئام  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیطَتْـسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیع  ای  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ْذِإ   » .دنتـسه بدایب  ادـخ  لـباقم  رد  دنتـسه ، بداـیب 

يادخ راگنا  وت  يادخ  هتـسرفب ، هدئام  ام  يارب  هنوتیم  تادـخ  یـسیع  بانج  یـسیع ، غارـس  دـندمآ  نویراوح  هدئام 112 ) « ) ِءامَّسلا
لباقم رد  شاب  هتشاد  بدا  ینویراوح  وت  يراد  کش  رگم  تادخ  .شاب  هتشاد  بدا  .شاب  هتشاد  بدا  .تسین  هلب  اهنیا  يادخ  یسیع 
یکی تسا  بش  ادرف  ثحب  ثحب  الاح  تسه  بیجع  یلیخ  .هشاب  هتـشاد  بدا  ناسنا  همئا ، لباقم  رد  بدا  ادخ  لباقم  رد  بدا  .ادخ 
لباقم رد  بدا  ماما ، لباقم  رد  بدا  ربمغیپ ، لباقم  رد  بدا  .هشاب  بش  ادرف  يارب  نیا  ماـما  لـباقم  رد  بدا  ساـبع  تیقفوم  زومر  زا 

.ینک هانگ  هک  تسا  یبدا  یب  دنیبیم  ار  وت  نامز  ماما  یمهفیم  یتقو  مالسلا ، ) هیلع   ) نامز ماما 

تا هزاغم  رد  وت  دنیبیم  ادـخ  مشچ  ادـخ ، مشچ  يا  وت  رب  مالـس  دـلج 97 ص 305 ) راونالاراحب  «) َهَرِظاَّنلا ِهَّللا  َْنیَع  اَی  َْکیَلَع  ُماَـلَّسلا  »
مالس یهتنملا » هردس  هرظان  ای  کیلع  مالسلا   » دیناوخیم شا  همانترایز  نآ  يوت  تسادخ ، مشچ  دنیبیم  یشاب  هنوخ  يوت  هنیبیم  یشاب 

مود لوا  نامسآ  ات  ینعی  یهتنملا  ردص  ات  ربکا  هللا  .ینیبیم  ار  یهتنملا  هردس  ات  ینکیم  نامـسآ  هب  هاگن  یتقو  هک  نامز  ماما  يا  وت  رب 
.یهتنملا هردس  هللا  یندتف  اند  مث  الاب  ورب  شرع  متفه 
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.ینیبیم ار  اجنآ  ات  تسا  ناکما  ملاع  تسا  تیریدم  زکرم  تسا  یحو  هناخ  ریبد   

 

، نامز ماما  لباقم  رد  بدا 

ربمغیپ دنک  یـشاحف  یـسک  رگا  .تسا  یبدا  یب  ینابز ، دب  .شاب  هتـشاد  بدا  هدن  شحف  داد  شحف  هک  ییاقآ  مدرم ، لباقم  رد  بدا 
نیا .تسا  شحف  ناش  یسرپلاوحا  مالس و  تسه  ناشتداع  تسه  ناشراک  هکنیا  لثم  اهیضعب  مارح » شاحف  لکل  هنجلا   » دومرف مرکا 

ینالف هزاغم  ولج  زا  یسرت  یم  امش  یهاگ  تسا  شحف  مه  ناش  یسرپ  لاوحا  يروطچ ؟ هدش  نالف  نالف  يآ  هدریم  هراد  نابایخ  رو 
، هنزیم تشز  فرح  .تسا  نابز  دب  اقآ  یگیم  ارچ ، هگیم  یشب ؟ در 

ربـمغیپ .هنکیم  نومتـشز  هنز  یم  فرح  ینعی  ینک  یـسرپ  لاوـحا  رگا  هگیم  درک  مالـس  شهب  هشیمن  تـسه  هیاـسمه  کـی  یهاـگ 
ناشیناشیپ رد  ادخ  تمحر  زا  يدیماان  رهم  تمایق  زور  دنتـسین  ناما  رد  شا  هنابدایب  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  یناسنا  نیا  دـیامرفیم 

.ردام ردپ و  لباقم  رد  بدا  .مدرم  لباقم  رد  بدا  « هللا همحر  نم  سئآ   » .تسا

هریگیم تقبـس  یه  شاباب  هب  هنزیم  هیکت  یه  هنابدا  یب  یناوج  کی  دـید  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  اب  دـشیم  در  تشاد  قداص  ماما  اقآ 
مثحب نم  الاح  .نیدلاو  لباقم  رد  بدا  .دزن  فرح  ناوج  نیا  اب  هگید  دوب  هدنز  ماباب  ات  دیامرفیم  قداص  ماما  یتشز  یلیخ  روج  کی 

هب ارسا 24 ) « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َکُّبَر  یضَق  َو   » ءارسا هروس  هرقب  هکرابم  هروس  دیناوخب  نآرق  اما  تسین  نیدلاو 
، شاب هتـشاد  يراتفگ  بدا  ارـسا 24 ) « ) ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف   » يراتفگ بدا  نیدلاو  هب  دیـشاب  هتـشاد  بدا  ات  هس  دینک  ناسحا  نیدـلاو 

تردام هب  تشپ  نکن  زارد  ار  تیاپ  تنیدـلاو  لـباقم  رد  هتـسشن  شاـب ، هتـشاد  يراـتفر  بدا  يراـتفگ  بدا  یگب ، فا  يرادـن  قح 
اما تسامش ، هب  متشپ  دیشخبب  اقآ  دییوگیم  تیاهیرس  تشپ  هب  يدرگیم  رب  هعفد  راهچ  ینیشیم  نیشام  ولج  یلدنص  وت  روطچ  نیـشن ،

بدا نیـشب  تسرد  هشیمن  رتزارد  نیا  زا  دیـشخبب  یگیم  ینابزیب  نابز  اب  يدرک  زارد  ار  تاپ  دینکیم  هاگن  لابتوف  مین  تعاس و  کی 
.شاب هتشاد  يراتفر  بدا  شاب  هتشاد 
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هدب ماجنا  شیارب  يراک  هتفگن  ردام  ردپ و  هک  تسا  نیا  يراتفر  بدا  قادـصم  کی  دـیامرفیم  قداص  ماما  دراد  مه  قادـصم  کی   
ماما .ياهدروآ  ریگ  رکون  رگم  یگب  مه  وت  یتفرگ  نون  تردام  هنوخ  ییایب  اـت  هکنیا  هن  ییاـیب  هشاـب  تتـسد  نون  هناـخ  يدـمآ  رگا 

.هدب ماجنا  هتفگن  هتفگ  قداص 

بوچ هب  هک  یسک  مدید  مدوخ  ياهمشچ  نیا  اب  .تاباب  يور  نکن  دنلب  ار  تتـسد  .شاب  هتـشاد  يراتفر  بدا  تسین  تقو  هک  فیح 
عطق ار  شاهاپ  تفج  نابایخ  فرط  نوا  ورب  نابایخ  فرط  نیا  زا  هدـموا  هلـصافالب  دوب  هتـسکش  ار  شیاـپ  شاـباب و  ياـپ  هب  دوب  هدز 

وت ادرف  بشما  يادـص  راون و  نوچ  .مروایب  ار  رهـش  مسا  رهـش  مادـک  میوگب  مناوتیمن  الاح  مشچ  اب  مدـید  نم  ار  صخـش  دوخ  درک 
نونـشیم دـننکیم و  دولناد  ار  اهفرح  نیا  ماـمت  فرط  نآ  فرط و  نیا  اـکیرما و  نیچ و  روشک  زا  امـش  سلجم  نیا  زا  تسه  تیاـس 

مدوخ ياهمشچ  نیا  اب  مروآ  یمن  ار  رهش  مسا  .تیاس  وت  میراد  بطاخم  اپورا  اکیرما  نیچ  روشک  زا  سلجم  نیا  زا  میراد  بطاخم 
دادن شلوط  ادـخ  هیناث  جـنپ  درک  اباب  هب  تبـسن  یبدا  یب  هراد  ناتـساد  نیا  اقآ  جاح  تفگ  ینکیمن ؟ کمک  شهب  ارچ  متفگ  مدـید 

.تفر شاهاپ  تفج  دز  شهب  رواخ  نیشام  دموا 

ردـپ ردام و  هب  يرادـقم  کی  وگب  اهناوج  نیا  هب  اقآ  جاح  تفگ  دـمآ  يردام  کی  اهناتـسا  زا  یکی  زکارم  زا  نییاـپ  مدـموا  ربنم  زا 
.هدرک روک  ار  متسار  مشچ  هدز  منووج  مسق  ادخ  هب  دنشاب  بوخ 

لاس ای 100   90 یتح 80 _  شاب  هتشاد  بدا  نیدلاو  هب  تبسن  یتح  مه  تبلق  وت  شاب  هتـشاد  یبلق  بدا  ردام  هب  تبـسن  يراد  بدا   
تـسرفب دوز  بخ  هتفر  یـصخرم  هتفر  اجک  تلیئارزع  ایادخ  یگب  نم  هب  يرادن  قح  دـیوگیم  ادـخ  .يرادـن  قح  دـشاب  هتـشاد  نس 
ياضاقت يرادن  قح  یگب  نخـس  نم  اب  تنیدلاو  هطبار  رد  یتساوخ  زا  يرادن  قح  هگیم  ادـخ  میدـش  هتـسخ  هگید  هریگب  ار  شنوج 

ود نیا  نک  ناشمحر  ایادخ  ارـسا 24 ) « ) ًاریغَـص ینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  َو   » یگب يراد  قح  هلمج  کی  طقف  ینکب  ار  شگرم 
.دوشیم لح  تردام  ياعد  اب  تیاهیراتفرگ  ردقچ  دینادیم  ندرک  متیبرت  ندرک  محر  نم  هب  ات 
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اپ هنک  اعد  مارب  تسین  هتفر  ایند  زا  مردام  دـینک و  اعد  مارب  اـقآ  هک  درک  ضرع  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  یناوج  ردـقچ  دـینادیم  اـه  ناوج 
 . منکیمن اعد  نم  هنک  اعد  تارب  وگب  تاباب  هب  دومرف  ربمغیپ  هرب  دش 

لامر هب  لسوتم  تفر  یگدنز  خرچ  يال  بوچ  یناوج  کی  رگا  هک  اههدنیآ  يارب  يزاس  گنهرف  هدرک  يزاس  گنهرف  ربمغیپ  ًالوا 
ایند زا  مردام  اقآ  تفگ  .هلح  راک  هنک  اـعد  تارب  وگب  ترداـم  هب  ورب  دـیامرفیم  ربمغیپ  دوشن ، وداـج  رحـس و  مسلط و  ریگ و  لاـف  و 

هب تساوخیم  ربمغیپ  اما  دشیم ، باجتـسم  مه  شیاعد  هنک  اعد  شارب  تسنوتیم  ربمغیپ  .هنک  اعد  تارب  وگب  تردپ  هب  ورب  تفگ  هتفر 
اعد سیون ، اعد  غارـس  ورن  ریگ  لاف  غارـس  ورن  تسا  ردام  تسد  لکـشم  لح  دیلک  هاش  هک  دنامهفب  لاس  اهدـص  زا  دـعب  امـش  نم و 

شزا يراک  سیون  اعد  دـموایم  شریگ  نموت  درایلیم  کی  تشونیم  شدوخ  يارب  اعد  کی  دـمآیم  رب  شتـسد  زا  يراـک  هگا  سیون 
ورب هک  دوب  هتفگ  هشیم ؟ لح  یک  ام  لکـشم  اقآ  هک  دوب  هتفگ  دوب  هداد  سیون  اعد  کی  هب  ناـموت  رازه  دوب 50  هتفر  تسا ؟ هتخاس 
لح زور  هد  هتفه  کی  زا  دـعب  تفگ  .هشیم  روک  ینک  شزاـب  رگا  همهم  یلیخ  اـعد  نیا  اـه  ینکن  شزاـب  یلو  هلح  هگید  هتفه  کـی 

يارب ریگ  لاف  غارـس.هچ  نم  هب  هشن  هشن  هچ  نم  هب  هشب  هشب  هتـشون  میدید  مدرک  زاب  تسه ، شلخاد  یچ  مینیبب  مینک  او  میتفگ  دشن 
رد بدا  دـشاب .  هتـشاد  ردام  لباقم  رد  بدا  هنک ، اعد  تارب  وگب  ترداـم  هب  دـیامرفیم  ربمغیپ  يریم ، سیون  اـعد  غارـس  يریم ؟ یچ 

.بدا .شاب  هتشاد  ردپ  لباقم 
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رد هک  دراد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هلمج  کی  دیامرفیم  ربمغیپ  میوگیمن  نم  ار  نیا  تشاد  بدا  یلیخ  مدرم  لباقم  رد  ربکا  یلع 
ینک ادیپ  یناوتیم  هملک  ات  هس  نیا  رد  ار  ربکا  یلع  ماقم  مالک  بل  دیا  هدینش  مه  امش  همه  ربکا  یلع  اب  هطبار 

فوهل ص 113) « ) َِکلوُسَِرب ًاقِْطنَم  ًاُقلُخ َو  ًاْقلَخ َو  ِساَّنلا  ُهَبْشَأ  ٌماَلُغ  ْمِْهَیلِإ  َزََرب  ْدَقَف  ْدَهْشا  َّمُهَّللا  »

هملک ات  هس  نیمه  ًالصا 

، ًاقطنم ًاقلُخ  ًاقلخ  دشاب  یسک  .دنکیم  تیافک  ربکا  یلع  ماقم 

یلع هناخ  هورگ  هورگ  دندمآیم  مینکراک ، هچ  هدش  گنت  ربمغیپ  يارب  ناملد  دنتفگیم  هنیدم  مدرم  ار  خیرات  دینوخب  هفایق  ینعی  ًاقلخ 
نوچ .دـندرکن  هدافتـسا  ءوس  هفاـیق  نیا  زا  یلو  .تسا  ربمغیپ  هیبش  ردـقچ  هب  هب  دـندرک  یم  هاـگن  اـقآ  هب  هریخ  هریخ  دنتـسشنیم  ربکا 
رگا .دـنام  یم  هشیمه  هنکیم  رکف  دراذـگیم  شرـس  هـالک  یپـیتشوخ  نـیا  تـسه  پیتـشوخ  رادـقم  کـی  هـک  ینوـج  اـهتقو  یـضعب 

لومـشم دیـسر  اجک  هب  نیبب  الاح  یتسین  هک  ربمغیپ  ربکا و  یلع  زا  رتاـبیز  هگید  ًاـقلخ  تداـبع  ریـسم  رد  ربب  ار  یپیتشوخ  یپیتشوخ ،
ینعی .تسا  ربمغیپ  لکش  شلئاسم  همه  شدابع  شزامن  شبدا  شتایقالخا  کت  کت  مامت  ًاقلخ  اقلخ و  .هب  هب  نامز  ماما  يدبا  مالس 

رد امـش  مه  شنتفگ  نخـس  ینعی  يراتفگ  بدا  نیا  ًاقطنم  یـشاب و  ربمغیپ  لثم  ًاقلُخ  دیاب  یـشاب  یهاوخیم  رگا  یبوخ  ناوج  مه  وت 
ياهفرح و ینف و  سالک  رادقم  کی  اهنوج  یـضعب  یتقو  تسا  یعاجـش  ناوج  یلیخ  بخ  دینک  هاگن  ربکا  یلع  یگدنز  خیرات  نیا 

ارجا شاباب  يور  نف  ات  راهچ  هللا  هبرق  لوا  تسین  هدنب  ار  ادخ  هگید  دنریگیم  دای  شزرو  ات  راهچ  دنریگیم  دای  نف  ات  راهچ  یشزرو و 
هتفرگ داـی  نف  اـت  راـهچ  هنزیم  کـتک  ار  شردارب  داـیم  لوا  هنزیم  ار  شاهفیعـض  رداـم  داـیم  لوا  هشیم  ارجا  تسرد  نف  هنیبـب  هـنکیم 

یلع ءادهشلا  دیس  دنیوگب  دایب  دنک ؟ اپ  هب  يرش  اقآ  نیا  هک  دش  هعفد  کی  هفوک  هنیدم و  وت  دینیبب  ار  ربکا  یلع  خیرات  امش  تعاجش 
.دینکیمن ادیپ  ًالصا  هعفد  کی  ؟ هدرک اوعد  ینالف  اب  هدرک  راک  هچ  هنیدم  وت  نیبب  یلو  هگید  تسامـش  زا  نوچ  تسا  عاجـش  وت  ربکا 

.تسا شریسم  رد  شتعاجش  اما  تسا  عاجش 
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دیـس تسا  ربکا  یلع  تسا  لئاضف  زا  ياهعومجم  دـینک  زاب  هک  يرد  ره  رد  ربکا  یلع  تمـصع  ربکا  یلع  تعاجـش  ربکا  یلع  بدا 
.هگید تسا  مسب  ءادهشلا 

دینادیم .درک  یلمع  مه  ادرف  تفگ  هلمج  کی  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز شناج  همع  رـضحم  دـمآ  يرـس  کی  دـش  هک  اروشاع  بش 
.تسا ربـکا  یلع  لـیتقلا  ٌلوا  .منکیم  ماـباب  يادـف  ار  مناـج  مریم  رفن  نیلوا  مدوـخ  ادرف  .مزیزع  هلب  ناـج ، همع  درک  ادـص  تفگ  یچ 
.تسا ربکا  یلع  تاصتخم  زا  نیا  تسب  شارب  شدوخ  ار  شمزر  ساـبل  همه  ءادهـشلا  دیـس  هک  یـسک  .ربکا  یلع  دوب  بیجع  یلیخ 

کی .دناشوپ  ربکا  یلع  هب  دوب  شدوخ  لام  هک  یهرز  .تشاذگ  ربکا  یلع  رس  ور  تشاد  شدوخ  لام  ءادهشلا  دیس  دوخ  دوخهالک 
ءادهـشلا دیـس  هک  یناوج  اهنت  هک  يدیهـش  اـهنت  .وش  نیا  راوس  يرب  یهاوخیم  ناـج  یلع  دومرف  تشاد  ءادهـشلا  دیـس  دوخ  بکرم 

.یماقم هچ  ماقم  درک  شاهدامآ  مرب  ماوخیم  ماباب  ادص  دمآ  ات  چیه  نامب  هک  درکن  يرارصا  ًالصا 

: هضور

درکیم ردپ  لاح  رب  هیرگ  مد  نآ  رد  بنیز  یلو  درکیم                 رسپ  رهب  مغ  کشا  ناگژم  يراج ز  ردپ 

درکیم رظن  فرص  نآ  زا  دوب  عنام  مرش  نوچ  یلو  دسوب              رسپ  ياهبل  تساوخیم  شلد  يرمع  ردپ 

هشابن سلجم  وت  هداد  تسد  زا  ناوج  یهلا 

تشاد ندید  داهنب  شبل  رب  ار  بل  هک  يزور  نآ  زا 

شدوخ تسناوتن  هللا  دبع  یبا  هک  یسک  اهنت  اما  ناشرس ، يالاب  دمآ  یم  بکرم  اب  هللا  دبع  یبا  دنداتفایم  نیمز  يور  هک  ییاهنآ  همه 
يور ار  شدوخ  هتـسهآ  اهوناز  تسد و  نیا  اب  داتفا  نیمز  يور  نیـسح  ماما  دوخ  یلع  ندـب  هب  مدـق  دـنچ  هراد  هگن  بکرم  يور  ار 

، یلع تمس  هب  دمآ  دناشک  نیمز 
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مدیسر وت  رانک  ناشک  ناشک  مدیما             هراتس  شکب  سفن 

وگب نخس  تاباب  اب  هلمج  کی  تمنیبب  هگید  هعفد  کی  نک  زاب  ار  تامشچ  اباب 

وشاپ اباب  دننکیم  نراد  هله  هله  ندنخیم         ام  هب  نراد  نیبب  وشاپ  اباب 

مدیهش ردپ  راگنا  هن  راگنا  ندنخیم              نراد  ام  هب  نیبب  وشاپ 

تارملا عبس  نیسحلا  حاص  دقل 

هبترم تفه 

.درک هیرگ  نیسح  نیسحلا ، یَکب  هیگیم  هراد  يدیهش  ره  يارب  اج  همه 

یه دیـشک  هرعن  دیـشک  ههیـص  نیـسحلا  َحاص  دیوگیم  ربکا  یلع  يارب  اما  .درک  يدایز  هیرگ  ًادیدش  ءاُکب  یکبدـنیوگیم  اج  یـضعب 
.یلع يدلو  یلع ، يدلو   ، یلع يدلو  تفگیم 

شعن يور  هب  هداز  هش  هش و  ياشامت  هب  هداتسیا  همه  ماش  رکـشل  هتخادنا  ندب  يور  ار  شدوخ  نیـسح  دید  دناسر  ار  شدوخ  بنیز 
دنلب هللا  دبع  یبا  هنک  دنلب  ار  نیـسح  دنکیم  يراک  ره  دـمآ  ولج  بنیز  ندـید  تقو  کی  .هداد  ناج  نیـسح  دـنتفگ  همه  هداتفا  یلع 
دنلب دید  وش  دنلب  شاداد  وش  اپ  نم  نیـسح  .وش  اپ  نیـسح  دیوگیم  یه  تفرگ  ار  نیـسح  دـنبرمک  بنیز  ندـید  یتقو  کی  .دوشیمن 

ای دـیگب  یگمه  نک  دـنلب  ار  تنیـسح  ایب  وش  اـپ  همطاـف  رداـم  دز  ادـص  هنیدـم  فرط  دـنادرگرب  ار  شیور  .درک  هچ  دـینادیم  هشیمن 
.نیسح

هللا ای  هللا  ای  مظعالا  کمسب  كوعدنو  کلئسن  هللا  دبع  ابا  ای  مولظم  ای  کیلع  هللا  یلص 

.زرمایب شخبب و  ار  ام  همه  ربکا  یلع  قح  هب 

.ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب 

.امرف تمحرم  افش  ار  نامیاه  ضیرم 

.امرف تمحر  ار  نامتاوما  ادهش ، ماما ،

.امرفب تظفاحم  سلجم  مرتحم  راضح  نارازگتمدخ ، سیماون ، اهناوج ، ام ، مظعم  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک 
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.امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و 

سابل ار  ناش  همه  دنا ، هدیباوخ  اه  هناخ  اه و  ناتـسرامیب  رتسب  رد  هک  ییاهنآ  هروظنم ، ياه  ضیرم  روظنم ، ياه  ضیرم  اه ، ضیرم 
.ناشوپب تیفاع 

.امرفب لوبق  تمرک  هب  سلجم  لها  نارازگتمدخ و  نایناب و  زا  تالسوت  لیلق  نیا 

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب 

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح 

هراشا

يداوج سابع  هدنسیون :

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح 

راوگرزب نآ  نسو  دلوت 

نیا دمآ  ایند  هب  نامثع  ندش  هتشک  زا  لبق  لاس  ود  ینعی  يرجه  لاس 33  نابعش  مهدزای  زور  رد  ربکا  یلع  : دسیون یم  مرقم  موحرم 
.دوشگ ایند  هب  مشچ  نامثع  تقالخ  رد  ربکا  یلع  هدومرف : هک  رئارس  رد  سیردا  نبا  لوق  اب  تسا  قفاوم 

هیلع ربکا  یلع  ترضح  هک  بسن  ملع  ياملع  نیخروم و  قافتا  هب  دوش  یم  دییات  هدوب و  هلاس  راوگرزب 27  نآ  اروشاع  زور  رد  سپ 
ربکا یلع  نس  رد  دـیوگ : یمق  ثدـحم  دـنا و  هتـشاد  لاـس  اروشاـع 23  زور  رد  داجـس  ماـما  هدوب و  رتگرزب  داجـس  ماـما  زا  مالـسلا 

زا نیاربانب  هتسناد  هلاس  ار 19  وا  دیفم  خیـش  هدوب و  هلاس  دنیوگ 18  بلاط  یبا  نبدـمحم  بوشآ و  رهـش  نبا  تسا ، میظع  یفالتخا 
شردارب زا  ربـکا  یلع  سپ.دـنا  هتفگ  مـه  نـیا  زا  ریغ  هدوـب و  هلاـس  دـنیوگ 25  یـضعب  .تسا و  هدوب  رتکچوک  نیدـباعلا  نیز  ماـما 

.تسا لوق  نیرت  حیحص  نیا  هدوب و  رتگرزب 

ربکا یلع  ترضح  لئاضف 

هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  وا  تهابش  فلا :

همه عماـج  هک  دوب  ادـخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هبـشا  هقلخ  تریـس و  تروص و  ییاـبیز  ناـبز و  تقاـط  رد  امیـس  شوـخ  ناوـج  نیا 
.دشاب یم  وکین  قالخا  هنسح و  تافص  تالامک و 
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يا هتـسجرب  میظع و  قالخا  ياراد  وت  اـنامه  .ٍمیظَع  ٍُقلُخ  یلََعل  َکـّنِا  دـیامرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  قـالخا  هراـبرد  نکیل 
.یتسه

: دندومرف یم  وا  هرابرد ي  شراوگرزب  ردپ  دوب و  ربمایپ  نوچ  قالخا  تافص و  عیمج  رد  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  و 

 . ِهیلا انرَظَن  کّیبَن  یلا  انقتشا  اِذا  اّنُک  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  َِکلوسِرب  ًاقطنَم  ًاقلخ و  ِسانلا َو  ُهَبشَا  ٌمالُغ  مهیلازَرب  دَقَف  دَهشا  َّمُهّللا  «

هب هاگره  ام  تفر و  مدرم  نیا  گنج  هب  دوب  تربمایپ  هب  مدرم  نرت  هیبش  راـتفگ  تریـس و  تقلخ و  رد  هک  یناوج  شاـب  هاوگ  ایادـخ 
.میدرک یم  هاگن  ناوج  نیا  هب  میدش  یم  قاتشم  تربمایپ  ندید 

راوگرزب نآ  تمصع  ب :

تمصع ماقم  دنوادخ  نکل  دسر  یمن  موصعم  هدراهچ  هجرد  هب  سک  چیه  تسا و  توافتم  تاجرد  ياراد  تلادع  دننامه  تمصع 
 . دنا هدومرف  فطل  ربکا  یلع  ترضح  هب  ار 

َسجِرلا و ُمُهنع  ُهَّللا  َبَهذا  َنیذـلا  رارب  الا  رایخالا  َِکتاهَُّما  كِءانبا و  ِکئابا و  َکتَیب و  ِلها  َکـِترتِع و  یلَع  َکـیلَع و  هَّللا  یلـص  » 
« .اریهطت مُهرَّهَط 

رد یمق  ثدـحم  هک  دـشاب  یم  نیـسح  ماما  هیبجر  ترایز  تسا  بلطم  رب  لاد  هچنآ  اـما  تسا  تمـصع  ناـمه  سجر  زا  يرود  هک 
 : وگب تسیاب و  بانج  نآ  ربق  دزن  ورب و  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ربق  يوس  هب  هگنآ  تسا : هدرک  لقن  حیتافم 

هَّللا َبَهذا  تیذـلا  تیبلا  لها  نِم  َکلعَج  هَّللا و  لوسر  ِهناحیر  نباو  ُبرَّقملا  ُبیبحلا  ُّیکَّزلا  ُّبیطلا  ُقیدـصلا  اـهیا  َکـیلع  مالـسلا  » 
« .ًاریهطت مُهَرَّهط  سجرلا َو  مهنع 

 . تسناد تمصع  دیوم  ناوت  یم  زین  ار  یکز  هبیط و  هملک  .داد  رارق  تمصع  لها  زا  ار  راوگرزب  نآ  دنوادخ  هک 
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رورس نآ  تافص  ج :

نبدیـس موحرم  زا  ثیدـح  ود  دوب  لصو  توکلم  ملاع  هب  دوب و  وکین  تاکلم  لامج و  لـالج و  تافـص  ياراد  ربکا  یلع  ترـضح 
: تفگ شراوگرزب  ردپ  هک  میدرک  لقن  البرک  قیرط  یط  رد  دیفم  خیش  سوواط و 

؟  میتسین قح  رب  ام  ایآ  ِقَحلا ؛  یَلَع  انلَسَفَأ 

.میرادن یکاب  گرم  زا  تسا  نینچ  هک  لاح  .ِتوملاب  یلابن  ًاِذا ال  تفگ : یلب ، دندومرف : ترضح 

تعاجش د :

 . دوب هدرب  ثرا  هب  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  زا  ار  تعاجش  راوگرزب  نآ 

 . دنکفا یم  تکاله  كاخ  هب  ار  یهورگ  دروآ  یم  يور  بناج  ره  هب  ترضح  نآ  دنک ؛ یم  لقن  یسلجم  همالع 

لَزَی مَلَف...ِهیبا  یلا  َعَجَر  مثًالجُر  نیرـشِع  ًهأم و  ِهِشَطَع  یلَع  َلَتَق  ّهنأ  َيِوُر  مُهنم َو  َلَتَق  نَم  ِهرَثَک  نِم  ُسانلا  َّجَـض  یّتح  ُلـِتاُقی  لَزَی  مَلَف 
....نیَقأملا مامت  لتَق  یّتح  ُِلتاُقی 

تشک ار  رفن  دوب 120  هنـشت  هکنآ  اب  ربکا  یلع  هدش ؛ تیاور  دـندمآ و  نویـش  هب  هتـشک  ترثک  زا  هک  تشُک  رگـشل  نآ  زا  يردـقب 
.دیسر رفن  تسیود  هب  اه  هتشک  ات  دیگنج  ردقنآ  دمآ و  نادیم  هب  هرابود  تشگزاب  ردپ  دزن  هاگنآ 

ربکا یلع  ترضح  جاودزا 

تنـس نیا  كرات  راوگرزب  نیا  نوچ  دـندوب  هدرک  جاودزا  ًامتح  دنتـشاد  رتشیب  اـی  لاـس  تداهـش 25  ماگنه  باـنج  نآ  میئوگب  رگا 
.دوب دنهاوخن  همیظع 

.دندوب دنزرف  ياراد  هدومن و  جاودزا  راوگرزب  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  بانج  نآ  ترایز  تارابع  یضعب  یطنزب و  ثیدح  زا 

: درک لاوس  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  زا  یطنزب  هک  هدومن  تیاور  دانسالا » برق  و «  بیذهت » و «  یفاک » رد « 
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؟ دومن جیوزت  نز  نآ  ردپ  دلو  ّما  اب  ار  ینز  دوش  یم  ایآ 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  ینعی  دنا ؟ هدومن  نینچ  مالسلا  هیلع  داجس  ترضح  هک  هدیسر  ربخ  ام  هب  تفگ : یلب ، دندومرف :
.دنا هدومن  جیوزت  ار  ترضح  نآ  دلو  ما  زینک  و 

رد هک  ار  ربکا  یلع  ترـضح  دلو  ما  نسح  ماما  رتخد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  هکلب  تسین  نینچ  دومرف : مالـسلا  هیلعاضر  ماما 
.دنا هدومن  جیوزت  ار  دوب  هدش  دیهش  البرک 

ربکا یلع  ترضح  ردام 

هک دوب  یناگرزب  زا  تسا و  مالسا  رد  هعبرا  تاداس  زا  یکی  دوعـسم  نبهورع  تسا و  یفقث  دوعـسم  نب  هورع  نب  هرم  یبا  رتخد  یلیل 
هب مدرم  نیرت  هیبش  دنتـشک و  ار  وا  درک و  توعد  ادخ  هب  ار  دوخ  موق  هک  نیـسای  بحاص  لثم  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

.دندیمان میرم  نب  یسیع 

تیب لها  زا  دیهش  لوا 

هب هک  دوب  اهنآ  لوا  ربکا  یلع  دیسر  راوگرزب  نآ  نادناخ  هب  تبون  دندیسر و  تداهش  هجرد ي  هب  رورـس  نا  يافواب  باحـصا  نوچ 
.تفاتش نادیم 

ابیز زا  هک  نیـسحلا  نب  یلع  دـنامن  یـسک  شنادـناخ  زجب  ترـضح  نآ  اب  نوچ  دـننک : یم  لـقنامن  نبا  سوواـط و  نبدیـس  موحرم 
.داد هزاجا  وا  هب  ترضح  تساهوخ و  گنج  هزاجا  ردپ  زا  دمآ و  نوریب  دوب  راگزور  ناتریس  وکین  ناتروص و 

زا ات  دـندش  یم  هتـشک  دـندمآ و  یم  شیپ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نارای  زا  کـی  کـی  ناـنچمه  دـسیون : یم  دـیفم  خیـش  موحرم 
.دمآ شیپ  شدنزرف  سپ  دنامن  یسک  شنادناخ  زج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهارمه 

زور رد  بلاـطیبا  لآ  زا  هتـشک  نیلوا  ربکا  یلع  .ٍبلاـط  یبا  لآ  نِم  ِّفَّطلا  َموَی  هعقاولا  یف  لـیتَق  لّوا  َوه  و  دراـگن « : یم  سیردا  نبا 
« .دوب البرک 
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: دیامرف یم  هک  هدوب  تیب  لها  زا  دیهش  لوا  مالسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترضح  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  مه  هسدقم  هیحان  ترایز  زا 

نیرتهب نادـناخ  زا  هتخاب  ناج  نیلوا  يا  وت  رب  مالـس  ...لیلَخلا  میهاربا  َِهلالُـس  نم  لیلـس  ِریخ  لسن  نم  ٍلیتَق  َلّوا  اـی  َکـیلع  ُمالـسلا  »
« ...لیلخ میهاربا  نامدود  زا  مرکا ( لوسر  ( ناگداز

بتارم هک  دـنا  هداد  لاـمتحا  یـضعب  اـما  دـنا  هتفگ  ار  نیمه  زین  ...و  جرفلاوبا  ریثا  نبا  يربط و  نوچ  تنـس  لـها  نیخروم  زا  یعمج 
نب ملـسم  نب  هَّللادـبع  دـنا : هتفگ  تسا و  رجات » لوا  ای  ملاع  لوا  ینالف  دـنیوگ «  یم  ًـالثم  هکناـنچ  دـشاب  هبترم  نأـش و  رد  تیولوا ،
نیا اب  سیردا  نبا  دیفم و  خیـش  سوواط و  نبدیـس  موحرم  ترابع  هیحان و  ترایز  ترابع  نکل  تسا  تیب  لها  زا  دیهـش  لوا  لیقع 

.دزاس یمن  هیجوت 

ربکا یلع  ترضح  تداهش 

دناوخارف دوب  نایفسوبا  رتخد  وا  ردام  یفقث و  هرم  یبا  رتخد  هنمآ  شردام  هک  ار  نیسحلا  نب  یلع  نایماش  زا  يدرم  دیوگ : دعـس  نبا 
ادـخ هب  تفگ : .ورب  یتشاد  تسود  هک  اج  ره  مریگب و  همان  ناما  تیارب  یهاوخ  یم  رگا  .يراد  يدـنواشیوخ  هفیلخ  اـب  وت  تفگ : و 

.دوش تاعارم  هک  دوب  رتمزال  نایفسوبا  يدنواشیوخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدنواشیوخ  مسق 

دنورب و گرم  تاقالم  هب  دوجو  مامت  اب  هک  دنتفرگ  میمـصت  دندنام  یقاب  تیب  لها  طقف  دندش و  دیهـش  باحـصا  یمامت  هکیماگنه 
وا .دوب  هلاس  تفه  تسیب و  هک  دوب  ربکا  یلع  نسحلاوبا  تشاذگ  شیپ  مدق  هک  یـسک  نیتسخن  .رگیدـکی  اب  عادو  هب  دـندرک  عورش 

 : دیوگ یم  ادخ  لوسر  هراب  رد  رعاش  .دوب  غیلب  راتفگ  زا  يا  هصالخ  وکین و  قالخا  لثملا  برض  يوبن ، لامج  هنییآ 
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هدیدن نم  مشچ  وت  زا  رتابیز 

هدیئازن ینز  ار  وت  زا  رتهب 

یتسه بیع  زا  اربم  هک  یلاح  رد  يدش  هدیرفآ 

یتساوخ یم  هک  يا  هدش  هدیرفآ  نانچ  ایوگ 

تسا هبیط  راثآ  ثراو  يوبن و  تخرد  زا  هتساخرب  ربکا  یلع 

، دوب هدرکن  ررقم  ربمایپ  رب  لیئربج  طسوت  هدش  لزان  هفیحـص  رد  ار  اهنآ  ءامـسا  دوب و  هدومنن  ردقم  ار  وا  تداهـش  دـنوادخ  هک  رگا 
.دوب تفالخ  ماقم  راوازس  وا  هنییآ  ره 

اهنآ و تینما  یماح  نانآ ، هاگهانپ  وا  نوچ  دـمآ ، یم  نیگنـس  مرح ، ناوناب  رب  وا  ییادـج  دورب  نادـیم  هب  تفرگ  میمـصت  هکیماگنه 
لاحرد توبن  دیـشروخ  .تسا  ندـش  عطق  لاح  رد  تلاسر  گـنهآ  هک  دـندید  یم  دوب ، نیـسح  زا  سپ  اـهنآ  ياـهوزرآ  هاـگ  هیکت 

رب دـنتفگ : یم  دـندیبسچ و  وا  فارطا  هب  دـندرک و  هطاـحا  ار  وا  سپ  .تسا  ندرک  چوک  ددـصرد  يدـهم  قـالخا  تسا و  فوـسک 
تـسا یلاح  رد  يو  نامز  ماما  هک  دنیب  یم  نوچ  دنک  یمن  انتعا  ربکا  یلع  .مینک  لمحت  ار  وت  قارف  میناوت  یمن  نک ، محر  ام  تبرغ 

» قحال  « مانب مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  قلعتم  یبسا  رب  دریگ و  یم  نذا  ردـپ  زا  دـنا  هدرک  عاـمتجا  شنوخ  نتخیر  يارب  شنانمـشد  هک 
 . دریگب ار  مشچ  کشا  يولج  تسناوتن  مالسلا  هیلع  نیسح  .دوش  یم  راوس 

مرسپ نوخ ، رگج  هظحل  نیا  مدش  مرسپ               نونکا ، مرب  زا  يور  یم 

مرسپ نونجم ، وت  غاد  زا  دوش  الیل                       ما  ربخ ، اب  دوش  رگ 

مرسپ نوزحم  لد  اب  منکچ  اما                    سدقم ، تسه  وت  هر 

مرسپ نوگلگ  وت  يابیز  يور  دنیب                 رگ  وت ، همع ي  دنک  هچ 

اب ارم  يدـنواشیوخ  يدرک و  عطق  ارم  محر  هچناـنچ  دـنک  عطق  ار  وت  محر  دـنوادخ  هدـش ؟ هچ  ار  وـت  دز : داـیرف  دعـسرمع  يوـس  هب 
.دنک حبذ  ار  وت  باوختخر  رد  هک  دزاس  طلسم  وت  رب  ار  یسک  دنوادخ  مراودیما  يدرکن ، ظفح  ادخ  لوسر 
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شنیرفآ و ثیح  زا  تربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  هک  شاب  دهاش  وت  ایادخ  دومرف : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  نساحم  هگنآ 
 . میتسیرگن یم  شا  هرهچ  هب  میدش  یم  وت  لوسر  يامیس  قاتشم  هاگره  هک  تفر  موق  نیا  يوس  هب  راتفگ  قالخا و 

تفر رگید  نم  هتسرون ي  لگ  تفر                      ربکا  مرسپ  اهلاراب 

تفر ربمغیپ  هب  سانلا  هبشا  دمحا           نوچ  وخ  تقلخ و  رد  هکنآ 

تفر رخآ  ات  هدز  شتآ  ملد  دوب               ناج  بلق و  شمارآ  هکنآ 

دنـسرخ نانآ  زا  زگره  ار  نامکاح  زاس و  ناش  هقرفت  راچد  یتخاس ، ناـشرادروخرب  رگا  ریگب و  ناـنآ  زا  ار  نیمز  تاـکرب  ادـنوادخ 
ساپ ربمایپ  اب  ارم  یکیدزن  تمرح  دـندمآ و  ام  گنج  هب  دـنتخات و  ام  رب  هاگنآ  دـننک ، نام  يرای  هک  دـندرک  نامتوعد  ناـنیا  .نکم 

.دومن توالت  ار  هیآ  نیا  دنلب  يادص  اب  هاگنآ  دنتشادن و 

ياونش دنوادخ  دنرترب و  رگید  یخرب  زا  یخرب  هک  ینامدود  هدیزگرب  نایناهجرب  ار  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  حون و  مدآ و  دنوادخ  «
.تساناد

مایخ هب  سپ  .امن  عادو  تیاه  همع  ردارب و  ردام و  اب  دومرف : وا  هب  ماما  دش  گنج  مزاع  هدازهاش  نوچ  هک  تسا  بتک  زا  يرایسب  رد 
: دومرف دنلب  يادص  اب  دمآ و  مرح 

.هّنجلا یف  ُءاقّللا  ِمالکلا و  ُرِخآ  مالسلا و  ُرِخآ  اذه  ُهاتیب  لهأ  ای  ّنکیلع  ُهاخا و  ای  َکیلع  مالسلا  «

شوهیب هک  دـندرک  هلاـن  هیرگ و  ناـنچ  دـندز و  هقلح  وا  رود  دیـسر  مرح  نانیـشن  هدرپ  شوگ  هب  ربـکا  یلع  يازفناـج  يادـص  نوچ 
...دندش

یم ارم  ياپ  تسد و  هتـسهآ  یکی  مدـید  لاح  نآ  رد  .مدوب  راتفرگ  دـیدش  یـضرم  هب  اروشاع  زور  دومرف : مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: متفگ .دلام  یم  میاپ  فک  ار  دوخ  تروص  هداتفا و  میاپ  يور  رب  بدا  لامک  رد  هک  تسا  ربکا  یلع  مردارب  مدید  مدرک  هاگن  دسوب 

کنیا دنا  هدش  هتـشک  شنارای  هدـناماهنت ، مردـپ  : داد خـساپ  تسا ؟ يراج  تکـشا  نوگرگد و  تلاح  هک  تسا  هدـش  هچ  ردارب ، يا 
.منک شراثن  ار  مناج  هک  مراد  نآ  دصق 
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هالک دـیناشوپ و  وا  رب  هحلـسا  دوخ  تسدـب  نامولظم  هاش  دـمآ  راوگرزب  ردـپ  دزن  دومن و  عادو  ار  اه  همع  ردارب و  ردام و  هدازهاش ،
ریـشمش تسب و  يو  رمکرب  تشاد  راگدای  هب  مالـسلا  هیلع  یـضترم  یلع  زا  هک  یمرچ  دـنبرمک  تشاذـگ و  وا  رـس  رب  يدالوف  دوخ 

.درک نادیم  هناور  هنوگ  نیدب  ار  وا  دوش و  راوس  ات  داد  وا  هب  ار  بسا  درک و  لیامح  وا  رب  ار  يرصم 

درک و یم  دنلب  نامـسآ  هب  ار  دوخرـس  تساخ و  یم  رب  یهاگ  تسـشن و  یم  یهاگ  مغ  تدش  زا  ترـضح  نآ  مدید  دیوگ : دـیمح 
 . مدرک مّدج  تما  يادف  ار  یلع  هک  شاب  دهاش  ایادخ  تفگ : یم 

تفر مناوج  ربکا  مرتزیزع ، ناج  ز  تفر             مناج  هک  یفقاو  ملد ، زوسب  ادخ 

توق تخاـت و  هاپـس  نآ  رب  دیـسر  نادـیم  هب  نوچ  دـندش  وا  ینارون  لاـمج  ناریح  رگـشل  عیمج  تفر ، نادـیم  هب  هدازهاـش  نآ  سپ 
: دناوخ یم  زجر  داد و  زورب  دوب  يردیح  تعاجش  زا  يا  هناشن  هک  شیوزاب 

یلع نب  نیسُحلا  نب  ُّیلع  انَأ 

یبَّنلِاب یلوَأ  ِهَّللا  ِتیب  ُنَحن َو 

ِیِعَّدلا نباانیف  مُکحی  تل  ِهَّللاَت 

یبَا نع  یماحأ  فیّسلاب  ُبرضا 

ّيوَلَع یّمِمشاه  ٍمالغ  برَض 

ادخ هب  دنگوس  میتسه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ماقم  هب  رت  هتسیاش  رتکیدزن و  ام  هبعک  هب  دنگوس  متسه ، یلع  نب  نیـسح  رـسپ  نم  «
میرح زا  يولع و  یمشاه و  یناوج  ندیبوک  نوچمه  مبوک  یم  ار  امش  ریشمش  اب  دنک ، تموکح  ام  رب  دایز ( نبا   ( هدازانز رـسپ  دیابن 

» منک یم  تیامح  مردپ 

درک و یمن  هلباقم  وا  اب  يا  هدارا  تسس  چیه  تفر ، یم  ورف  رکـشل  بلقات  درک  یم  هلمح  رکـشل  پچ  تسار و  هب  هتـسویپ  ربکا  یلع 
.دیناسر یم  تکاله  هب  ار  وا  هکنآ  رگم  دمآ  یمن  ولج  یعاجش  چیه 
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، تشک ار  نانآ  زا  رفن  دوب 120  هنشت  هکنآ  اب  تفر و  الاب  ناشیاه  هتشک  ینوزف  زا  نایفوک  نویش  هکنآ  ات  دیگنج  یم  نانآ  اب  هتـسویپ 
: هدرک مبات  یب  هرز  ینیگنس  هدرک و  مکاله  یگنشت  ناج ؛  ردپ  درک : ضرع  تشاد  هک  یناوارف  ياه  مخز  اب  تشگزاب و  ردپ  دزن 

یگنت هصرع  هدومن  نم  رب  نانچ  یگنج             رازبا  ههبج و  ناج ، ردپ 

ناج لد و  رب  هزرل  هدنکفا  نانچ  نازوس            يامرگ  تدش  حالس و 

دیاشگ هدقع  دقع  وت  فطل  ارم  دیآ          بل  رب  مناج  تسا  کیدزن  هک 

مشوکب نادیم  رد  شیپ  زا  شیب  هک  مشونب                 یبآ  هدب  يراد  رگا 

» ءادعالا یلَع  اهب  يوَقَتا  ٌلیبس  ءاملا  نِم  هبرَش  یلا  لَهَف  ینَدَهجا ، دیدحلا  ُلِقث  ینلَتَق و  َدَق  ُشطعلا  ََهبأ ، ای  «

رب ات  تسه  یبآ  رهطق  يوس  هب  یهار  ایآ  تسا  هدرب  ار  مناوت  هتخادنا و  تمحزب  ارم  هحلـسا  ینیگنـس  تشک و  ارم  یگنـشت  ردپ ، يا 
 . مبای توق  نمشد  عافد 

دهاوخ باریـس  ار  وت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يدوزب  نک ، ربص  ملد  بوبحم  : « دومرف درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
» .دش یهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک  درک 

 » .َكوثیُِغی الف  مِِهب  َثیغتست  َكویبُحی و  الف  مهُوعدت  نَا  ّیلع  بلاطیبا و  نب  ّیلع  یلع  دمحم و  یلع  ُّزِعَی  َّیَُنب  ای  « 

دننکن و تباجا  ار  وت  یناوخب و  ار  اهنآ  هک  نم  رب  یضترم و  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  تسا  راوشد  یـسب  مرـسپ ، يا 
.دنسرن تدایرف  هب  ینک و  هثاغتسا  اهنآ  هب 

: دومرف داهن و  شناهد  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دـیکم و  تفرگ و  ناهد  رد  ار  وا  نابز  سپ  روایب ، نوریب  ار  تنابز  دـنزرف  يا  دومرف : وا  هب 
.يوشن هنشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک  دناشونب  وت  هب  بآ  زا  زیربل  یماج  تدج  ماش  زا  شیپ  مراودیما  هک  درگزاب  نادیم  هب 
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هب دوب  رورـسم  ماما  تراشب  زا  هک  یلاح  رد  تفر و  نادیم  يوس  هب  هتـسب  ادخ  هب  لد  هتـسش و  ناج  زا  تسد  هک  یلاح  رد  ربکا  یلع 
رهاظ نادیم  رد  هک  بلاطیبا  نب  یلع  ای  تسا  ربکا  یلع  ایآ  هک  دیمهف  یمن  دناشن  یم  نانآ  هرهچ  رب  ار  رابغ  درک  هلمح  رکـشل  يوس 

نت تسیود  هب  ناگتـشک  دادـعت  هک  تشک  ار  رگید  رفن  داتـشه  هکنیا  ات  دوش  یم  هدـید  ریـشمش  قرب  رد  هک  تسا  هقعاـص  اـی  هدـش 
هب برع  هاـنگ  تفگ : داـتفا و  وا  هب  نوعلم  يدـبع  ذـقنم  نب  هرم  مشچ  هکنیا  اـت  دـندرک  یم  زیهرپ  يو  نتـشک  زا  هفوک  مدرم  .دیـسر 

.مراذگن شردپ  لد  هب  ار  شغاد  دنک و  هلمح  رکشل  رب  هنوگنیا  زاب  رگا  تسا  نم  ندرگ 

شرود رگشل  تخادنا و  كاخ  هب  ار  وا  دز و  وا  رب  ار  هزین  تفرگ و  ار  وا  هار  رس  نوعلم  نآ  درک  یم  هلمح  مدرم  هب  هک  نایم  نیا  رد 
.دندرک هراپ  ار  وا  ریشمش  اب  دنتفرگ و  ار 

تسد وا  دز و  یم  وا  رب  ریـشمش  اب  رگـشل  تفرب  وا  زا  بات  هک  دز  یتبرـض  ناوج  نآ  قرف  رب  ذقنم  نب  هرم  راونالاراحب (  تیاور )  هب 
نایم ار  وا  دوب  هتخیر  شنامـشچ  رب  ترـضح  نآ  نوخ  ای  دوب  هدروخ  شمـشچ  هب  ریت  ایوگ  هک  بسا  تخادـنا و  دوخ  بسا  ندرگب 

: دز دایرف  دیسر  شیولگ  هب  ناج  نوچ  .دندرک  هراپ  هراپ  ار  وا  دوخ  ریشمش  اب  رگشل  ابِرا « ًابِرا  مِهفوئِسب  ُهوُعَّطَقَف   « .درب نمشد  رگشل 

ًاـسأَک ََکل  ّناَف  لجعلا  لجعلا  لوقی : وه  ًادـَبأ و  اهدـعب  أملظأ  هبرـش ال  یفو  الا  هساِکب  ِیناقَـس  دَـق  هَّللا َو  ُلوسَر  يّدَـج  اذـه  ُهاتبأ  ای  «
» َهَعاسلا اَهبَرشت  یّتح  هَروُخذَم 
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مه یماج  هک  باتشب  باتشب ، دیوگ : یم  متسین و  هنشت  رگید  هک  دیناشون  نم  هب  رپ  یماج  هک  تسادخ  لوسر  مدج  نیا  ناج ، ردپ  «
» .یشونب تعاس  نیا  رد  ات  ما  هدرک  هدامآ  وت  يارب 

: دز ادص  سوواط ، نبدیس  موحرم  زا  رگید  تیاور  هب 

.انیلع مودقلا  لّجع  کل  لوقی  مالسلا و  کئرقی  يّدَج  اذه  ُمالسلا  َکیلع  ُهاتبا  ای 

.ایب نم  دزن  رتدوز  هچ  ره  دیوگ  یم  دناسر و  یم  مالس  وت  هب  هک  تسادخ  لوسر  مدج  نیا  ظفاحادخ ، ناج  ردپ 

.دومن زاورپ  نت  سفق  زا  شحور  غرم  دروآرب و  دایرف  سپ 

 . تسشن شنیلاب  رب  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یلع هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسّرلا  هَمرُح  ِكاهتنا  یلع  هَّللا و  یلع  مهازجأ  ام  َكولتق ، اموَق  ُهَّللا  َلَتَق  لاـق : ِهِّدـخ َو  یلع  ُهَّدـخ  َعَضَو  »َو 
 . یفعلا كدعب  ایندلا 

هب تبسن  یتأرج  هچ  دنتـشک ، ار  وت  هک  ار  یهورگ  نآ  دشکب  ادخ  دومرف : تشاذگ و  یلع  تروص  رب  ار  دوخ  تروص  ترـضح  نآ 
» .دابایند رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  دنراد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمرح  نتسکش  رب  دنوادخ و 

وا هیرگ  يادص  یسک  نامز  نآ  ات  هک  تسیرگ  دنلب  يادص  اب  شناوج  نیلاب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  هدمآ  افصلا « هضور   « رد
.دوب هدینشن  ار 

 

نوخسار زا  لقن  هب  قشع  نذؤم  باتک  عبنم :

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  یناگدنز 

هراشا

یفجن نسح  : هدنسیون

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  یناگدنز 

هب هدید  هرونم  هنیدـم  رد  يرمق   43 لاس (1)، نابعـش مهدزای  رد  یتیاور  هب  انب  (ع ) نیـسحلا هللادبع  یبا  دنزرف  ع )  ) ربکا یلع  ترـضح 
.دوشگ ناهج 
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(1) .تسا یفقث  دوعسم  نب  هورع  نب  هّرم  یبا  تنب  یلیل  شا  همرتحم  ردام  و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیسح  ماما  شا  یمارگ  ردپ 

اهِرصَع ِءاِسن  ِلِضاوَف  نِم  َیِه   : هدمآ ءاسنلا  مالعا  باتک  رد 

ِّفَّطلا َلبَق  هاّفَوَتُم  َتناک  اهَّلََعل  ،َو  تسین مولعم  البرک  رد  وا  ندمآ  هک  نانچمه  ، تسین مولعم  شتافو  تدالو و  خیرات  یلو 

.دشاب هتفر  ایند  زا  البرک  نایرج  زا  لبق  { یلیل  } دیاش ینعی 

هلاس و هدزون  دنیوگ  یم  یخرب  هلاس ، هدجه  دنیوگ  یم  یخرب  .تسا  فالتخا  تداهش ، ماگنه  هب  ربکا  یلع  ترضح  فیرش  ّنسرد 
(2) .دوب هلاس  جنپ  تسیب و  دنیوگ  یم  مه  يا  هدع 

امـش رظن  هـب  تـفگ : دوـخ  نانیـشن  مـه  ناـیفارطا و  هـب  نایفــس  یبا  نـب  هیواـعم  يزور  درک : تـیاور  هریغم  زا  یناهفــصا  جرفلاوـبا 
یمن تفـالخ  رما  هب  رتراوازـس  ار  یـسک  وـت  زج  دـنتفگ : ناـیفارطا  تسیک ؟ تفـالخ  رما  هب  تـما  درف  نـیرت  هتـسیاش  نـیرتراوازس و 

لوـسر شّدـج  هک  تسا  (ع) نیـسحلا نـب  یلع  تفـالخ ، يارب  درف  نیرتراوازـس  هـکلب  .تـسین  نـینچ  نـیا  تـفگ : هیواـعم  میـسانش !
.تسا (3) هتفای  رولبت  فیقث  تماخف  رخف و  هیما و  ینب  تواخس  مشاه ، ینب  يریلد  تعاجش و  يو  رد  دشاب و  یم  (ص ) ادخ

هریـس ناخروم و  نایم  یقافتا  دوب ، رت  کچوک  ای  رتگرزب  (ع ) نیـسح ماما  رگید  دنزرف  (ع ،) نیدـباعلا نیز  ماما  زا  يو  هک  نیا  زا  اما 
یلع زا  رت  کـچوک  نس  تهج  زا  يو  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هـک  هدـش  لـقن  (ع ) نیدـباعلا نـیز  ماـما  زا  یتـیاور  .تـسین  ناراـگن 

رد مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  ترـضح  هربقم  (4)  ... ساـنلا هلتق  یّنم  ربکا  ّیلع  هل  لاـقی  خا  یل  ناـک  دومرف : ترـضح  نآ  .دوب  (ع ) ربـکا
یلع اقآ  نیسحلا  نبا  یلع  یلعو  زا  روظنم  اروشاع  ترایز  مالس  رد  تسا و  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ياپ  نییاپ  یلعم  يالبرک 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  ربکا 
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یلاو رخآ  رد  دربیم ، وا  هب  باطخ  ار  یماغیپ  ناـشراوگرزب  ردـپ  فرط  زا  هتفر و  هنیدـم  یلاو  دزن  هب  (ع ) ربکا یلع  يزور  تسا  لـقن 
دنچ و  دش ، ینابصع  صخش  نآ  یلع  دومرف : تردارب ؟ مان  دومن  لاوئس  یلع  دومرف : تسیچ ؟ وت  مان  درک  لاوئـسربکا  یلع  زا  هنیدم 
یلع ار  ماغیپ  نیا  دراذگ ، یم  یلع  ار  نادنزرف  مان  شا  همه  دهاوخ ، یم  هچ  تردپ  كُوبَا » ؟ ُدیُری  ام  یلع « ، یلع ، یلع ، تفگ : راب 

ار اهنآ  همه ي  مان  دنک  تیانع  نم  هب  رـسپ  دنزرف  اههد  راگدرورپ  رگا  هللاو  دومرف :  ناشیا  درب ، ع )  ) نیـسحلا هللادـبعابا  دزن  (ع ) ربکا
.مراذگ یم  همطاف  زین  ار  اهنآ  همه ي  مان  دیامن  اطع ، نم  هب  رتخد  دنزرف  اههد  رگا  مراذگ و  یم  یلع 

(ع) ربکا یلع  تعاجش 

قلخ و تریـس و  تهج  زا  دوب و  ریلد  نابز و  شوخ  ابیز ، هرهچ ، شوخ  یناوج  يو  هک  دـش ، هتفگ  (ع ) ربکا یلع  تیـصخش  هراـبرد 
هب ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  شدج  زا  ار  یگدنمزر  تعاجش و  دوب و  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  راسخر ، تحابص  يوخ و 

.دوب (1) نساحم  دماحم و  تالامک ، عماج  هدرب و  ثرا 

یلع دهـشا  مهّللا  :» تفگ تفرگ و  نامـسآ  هب  هرهچ  ع )  ) نیـسح ماما  دش ، راکیپ  ههبج  مزاع  دیبلط و  نادـیم  نذا  یتقو  اروشاع  زور 
«. ...هیلا انرظن  کیبن  هیؤر  یلا  انقتشا  اذا  انک  اقطنم و  اقلخ و  اقلخ و  دمحم  کلوسرب  سانلا  هبشا  مالغ  مهیلا  زرب  دقف  موقلا  ءالؤه 

یلجت اروشاع  زور  رد  هژیوب  البرک  رفس  رد  وا ، یسایس  ینید و  تریـصب  يروآ و  مزر  و  (ع ) ربکا یلع  ترـضح  يروالد  تعاجش و 
وا نامشچ  بسا  يور  تشذگ ، لتاقم » ینب  رصق   » هاگلزنم زا  ع )  ) نیـسح ماما  یتقو  .تسا  نآ  لیلد  شیاهیراکادف  نانخـس و  .درک 

یلع ترـضح  .درک  رارکت  ار  یهلا  دـمح  هلمج و  نیا  راب  هس  تفگ و  نوعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا و   » يرادـیب زا  سپ  دوبر و  یباوخ  ار 
يوس هب  ناوراک  نیا  دـیوگ  یم  يراوس  مدـید  باوخ  رد  دومرف : ترـضح  دیـسرپ ، ار  عاـجرتسا  دـمح و  نیا  ببـس  یتقو  ع )  ) ربکا
گرم زا  یکاب  سپ  نیقحم » تومن  نا  یلابن  نذا ال  انناف  : » تفگ سپ  .ارچ  دومرف : میتسین ؟ قح  رب  اـم  رگم  دیـسرپ : .دور  یم  گرم 

! میرادن قح  هار  رد 
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هب هچ  رگا  .دوب  وا  دـنک ، نید  يادـف  ار  ناج  ات  دـیبلط  نادـیم  هزاجا  هک  یـسک  نیلوا  ماما ، ناراـی  تداهـش  زا  سپ  اروشاـع  زور  رد 
یم نادـیم  هب  یتقو  .دوبن  راظتنا  نیا  زج  وا  يزابناج  هیحور  راثیا و  زا  یلو  دوب ، تخـس  رایـسب  ماما  رب  تیب و  لها  رب  وا  نتفر  نادـیم 

ناـشیور هب  غـیت  یلو  دـندرک  توـعد  هک  ار  درمناوجاـن  موـق  نآ  یهلا ، ناتـسآ  هـب  كاـنزوس  ینانخـس  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  تـفر ،
ماما تداهش ، زا  سپ  .دومن  نمشد  هاپس  هوبنا  اب  يا  هناعاجش  ياهمزر  تفر و  نادیم  هب  راب  نیدنچ  ربکا  یلع  .درک  نیرفن  دندیـشک ،

«. ...كولتق اموق  هللا  لتق  : » درک نیرفن  مه  زاب  ار  نمشد  داهن و  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  نینوخ  هرهچ  رب  تروص  ع )  ) نیسح

هللا لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش 

هب ار  ربکا  یلع  هک  یماگنه  نیسحلا  هللادبعابا  تسا : هدمآ  هینیسحلا  صئاصخ  باتک  رد  يرتشوش  رفعج  خیـش  زا  لقن  هب  یتیاور  رد 
لوسرب ًاقطنم  ًاقلُخ و  ًاقلَخ و  سانلا  ُهبـشَا  مالغ ، مهیلع  زرب  دـق  ِءالوه  موق ، اـی  دومرف «: درک و  باـطخ  رگـشل  هب  داتـسرف ، یم  نادـیم 

هللا لوسر  هب  قطنم  يوخ و  قلخ و  رظن  زا  مدرم  نیرت  هیبش  هک  متسرف ، یم  نادیم  هب  ار  يرـسپ  دیـشاب ، دهاش  امـش  موق ، يا  .......هللا 
.میدرک یم  رسپ  نیا  هجو  هب  هاگن  دش  یم  گنت  (ص ) هللا لوسر  يارب  ناملد  ام  نامز  ره  دینادب  تسا  (ص )

هب یغیلب  شالت  بانج  نآ  هب  یعامتجا  یـسایس و  تاـعالطا  یمالـسا و  فراـعمو  نآرق  شزومآ  يو و  تیبرت  رد  ع )  ) نیـسح ماـما 
.تخیگنا رب  ار  ناشنانمشد  هلمج  زا  ناگمه ، یتفگش  تخاس و  هنومن  لماک و  ناسنا  کی  يو  زا  دروآ و  لمع 
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اب دوب و  (ع) نیـسح ماـما  شردـپ  راـنک  رد  تـالاح  ماـمت  رد  تشاد و  لاـعف  روضح  اروشاـع  يارجاـم  رد  (ع ) ربـکا یلع  يور  ره  هب 
مالسلا هیلع  نیسحلا  هللا  دبعابا  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  صئاصخ  رد  يرتشوش  رفعج  خیش  .درک  یم  هزرابم  یتخس  هب  شنانمـشد 

يارب يا  هفـشاکم  تلاح  نآ  رد  هیمون و  مانب  داد  تسد  (ع ) ترـضح هب  یتلاح  درک ، یم  البرک  تمـس  هب  تکرح  دوخ  ناوراـک  رد 
ردـپ رانک  رد  (ع ) ربکا یلع  نوعجار »  هیلا  انا  انا هللا و  : » دومرف و  درک : عاجرتسا  دـش  جراـخ  هک  تلاـح  نآ  زا  داد ، خر  (ع ) ترـضح

گنردالب ترـضح  يدومرف :؟ عاجرتسا  ارچ  ناجردـپ  دومن ، لاوئـس  دـنار ، یمن  نابز  هب  ار  یمالک  هدوهیب  ماـما  تسناد  یم  و  دوب ،
رب ام  رگم  ناج  ردپ  دومن : لاوئـس  (ع ) ربکا یلع  تسام ، راظتنارد  گرم  هاگلتق و  تمـس  هب  دور  یم  ناوراک  نیا  مدـید  نالا  دومرف :

نیا اب  تسا ، ینتفگ  ، میرادن یکاب  گرم  زا  سپ  تشاد : هضرع  ع )  ) ربکا یلع  .میتسه  قح  رب  ام  يرآ  دومرف : ترـضح  میتسین ؟ قح 
ماگنه هب  اروشاع و  زور  رد  لاح  نیا  اب  تسا ، هتـشاد  يدـنواشیوخ  دـنویپ و  برع  فورعم  هفیاط  هس  هب  (ع ) ربکا یلع  ترـضح  هک 

ار (ع ) تیب لها  هب  باـستنا  نودـب و  یمـشاه  هکلب  درکن ، فیفث  هیما و  ینب  هب  شباـستنا  هب  يا  هراـشا  چـیه  دـیزی ، نایهاپـس  اـب  دربن 
: دورس نینچ  يزجر  رد  تسناد و  شیوخ  راختفا 

ّیبنل ای  یلوآ  هللا  تیب  نحن  یلَع             نب  نیسحلا  نب  یلَع  انأ 

ّيوَلَع ّیمشاه  ٍمالُغ  َبرَض  ینثنَی             یّتح  فیّسل  اب  مَکبرضأ 

یعّدلا ُنبا  انیف  ُمُکحَی  ِهللااَت ال  یبأ            نَع  یمْحَا  َموَْیلا  ُلازَی  َو ال 

لسَن نِم  لیتق  لّوا  ای  َکیلع  ُمالَّسلا  : تسا هدمآ  زین  هفورعم  يادهش  ترایز  رد  دوب و  اروشاع  زور  رد  مشاه  ینب  دیهـش  نیتسخن  يو 
.لیلس (1) ْریَخ 
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يدبع ذقنم  نب  هّرمماجنارس  دیناسر و  تکاله  هب  هلحرم  ود  رد  ار  دعس  رمع  هاپـس  زا  نت  تسیود  اروشاع  زور  دربنرد  (ع ) ربکا یلع 
ترضح نآ  هب  هدرک و  ادیپ  تراسج  تأرج و  نانمـشد ، ریاس  هاگ  نآ  .دومن  یمخز  تدش  هب  ار  وا  دز و  یتبرـض  شکرابم  قرف  رب 

.دندیناسر شتداهش  هب  هنامولظم  دندومن و  اه  هزین  كون  ریشمش و  غیت  جامآ  ار  يو  دندروآ و  موجه 

رد ار  شا  نینوخ  رـس  هک  یماگنه  تسیرگ و  ناوارف  شقارف  رد  دیدرگ و  رثأتم  كانهودـنا و  رایـسب  شتداهـش  رد  (ع ) نیـسح ماما 
(1) .افعلا كدعب  اینّدلا  یَلَع  یلع  يدلو  : دومرف تفرگ ، لغب 

ایند نیا  رب  فا  وت  زا  دعب  رگید   ، یلع مدن  زرف 

دبعابا سدقم  حیرض  ياپ  نییاپ  وا  نفدم  .تسا  هدش  نفد  «ع » نیـسح ماما  اب  هک  تسا  يدیهـش  نیرتکیدزن  ع ،)  ) ربکا یلع  ترـضح 
.دراد رارق  یّلعم  يالبرک  رد  «ع ،» نیسحلا هللا 

متشه بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  هضور و 

مرحم متشه  بش  بوتکم  هضور 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضج 

ماما تداهـش  يارب  ینمؤم  مشچ  هاگ  ره  دنا : هدومرف  هک  دنک  یم  تیاور  ترایزلا  لماک  باتک  رد  مالّـسلا   هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  زا 
ياج تشهب  ياه  هفرغ  رد  امئاد  ار  وا  فؤر  يادخ  دکچب  شتروص  ياه  هنوگ  هب  هک  دوش  کشا  زا  رپ  يردقب  مالّسلا   هیلع  نیسح 

 . مینک هیرگ  شناوجرکیپرس  نامیالوم  ياه  کشا  دایب  بشما  دایب  .داد  دهاوخ 

هزاجا ماما  تساوخ  یم  نادیم  نذا  مشاه  ینب  زا  یـسکره  تفر  نادیم  هب  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  رفن  نیتسخن  مالّـسلا   هیلع  ربکا  یلع 
دز ادـص  اقآ  تسا  تیاوررد  تساپرب  ییاغوغ  ماما  لد  وت  داد   نتفر  نادـیم  هزاجا  وا  هب  ماما  تساوخ  نذا  ربکا  یلع  ات  اـما  داد  یمن 
: تفگ و  درک    وا  هب  هناسویأم  یهاگن  کی  تمنیبب   منوتب  رتشیبات  ورب  نامارخ  نامارخ  یمک  یلو  ورب  يورب  یهاوخ  یم  ناج  یلع 
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هیلإ انرَظَن  ِیبَن  َکّ یلإ  انقَتسَا  اذإ  اّنُک  َِکلوسَِرب و  ًاقطنَم  ًاقلُخ و  ًاقلَخ و  ِساّنلا  ُهَبشأ  ٌمالُغ  مهَیلإ  َزََرب  أَقَف  ، مِهیَلَع ُدیهَّشلا  َتنأ  نُک  َّمُهّللَا   »
 ؛

هب مدرم  نیرت  هیبش  ، نتفگ نخـس  لامک و  و  لامج   رظن  زا  هک  تفر  یناوج  اهنآ  يوس  هب  هک  شاب ، دهاش  موق  نیا  رب  تدوخ  ایادـخ 
دندیـسرپ مالّـسلا   هیلع  قداص  ماما  زا  میتسیرگن  یم  ربکا  یلع  هرهچ  هب  میدوب  وت  ربمایپ  رادـید  قاتـشم  هاگ  ره  ام  تسا و  وت  لوسر 

يارب یلیخ  هرظنم  نیا  دورب  هار  ردپ  ناگدید  لباقمرد  رـسپ  نیاو  دناسرب  غولب  دح  هب  ار  يدـنزرف  يردـپ  دومرف  ؟ تسیچ ذـئاذل  ِّذـَلَا 
2  . دورب تسدزاردپ  ناگدید  لباقمرد  ناوج  نامه  دندومرف  تسیچ ؟  اهتبیصم  نیرتخس  دش  هدیسرپ   . تسا شخب  تذلردپ 

دریمب ناوج  نوخ  هب  هدیطلغ  اباب                مشچ  شیپ  تسا  تخس 

دریمب نآزا  شیپ  هک  ياو  يا  تسیریپ                      ياصع  ردپرهبزا 

ادـخ دعـسرمع  يا  دادرارق : بطاخم  ار  هیلع  هللا  تنعل  دعـس  رمع  درک و  دـنلبار  شا  هنادرم  يادـص  نآ  هبترم  کـی  ولج  دـمآ  دـمآ 
دش و نادیم  دراو  مالّـسلا   هیلع  ربکا  یلع  تفر .  نادیم  هب  مالّـسلا   هیلع  یلع  روط  نیا  يدرک  عطق  ارم  لسن  هک  دنک  عطق  ار  تلـسن 

اباب ، دزن  تشگرب  هدرک و  هریچ  وا  رب  یگنشت  تشک ، ار  نمشد  ناراوس  زا  رفن  هدمآ 120  لتاقم  رد  درک  يردیح  یگنج 

ینَدَهجأ  ِدیدَحلا  ُلِقث  ِینَلَتَق  ُشَطَعلا  َۀبَا ! ای  »

: دندومرف دندرک و  هیرگ  مالّـسلا   هیلع  نیـسح  ماما  « هتخادنا تمحز  هب  ارم  هحلـسا  ینیگنـس  هتـشک و  ارم  یگنـشت  تدش  ناج ! ردپ  ؛
نادـیم هب  یلع  « .دـش یهاوخن  هنـشت  زگره  نآ  زا  دـعب  هک  درک  دـهاوخ  باریـس  ار  وت  ادـخ  لوسر  يدوز  هب  نک  ربـص  ملد  بوبحم 

ندرگ هب  تسد  داد  تسد  زا  ار  شدوخ  لداعت  مالّـسلا  هیلع  ربکا  یلع  دز  ترـضح  هب  ییا  هزین  يریگ  لـفاغ  رثا  رب  نمـشد  تشگرب 
ات  دندز  ور  مالّسلا   هیلع  یلع  ردق  نوا  دزیم  مالّسلا   هیلع  یلع  هب  هبرض  دیسر  یم  یسکره  تفر  نمشد  ایم  هب  بسا  تخادنا  بسا 
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( ًابراًابرا مهفویسب  هوعَّطقف  )

 : دزادص مالّسلا   هیلع  ربکا  یلع  ماگنه  نیارد 

 ... هللا لوسر  يدجاذه  کیلع  مالسلا  هاتباای 

یبا  . نک باتشام  يوس  هب  دیامرف  یمو  دناسر  یم  مالس  امش  هبو  درک  مباریس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  مدج  وترب  مالـس  مردپ 
دش  مخ  دوشن  مورآ  شلد  درک  لغب  ور  یلع  دنوسر  مالّسلا   هیلع  شربکا  یلع  نیلاب  هب  شدوخ  هللادبع 

( هدخ یلع  هَّدخ  عضوو 

 . ایند نیا  هب  فعوت  دعب  هرادن  بات  هگید  تاباب  وش  دنلب  ناج  یلع 

دیناسر همیخردربار  یلع  دییایب                      مشاه  ینب  ناناوج 

مناسر همیخردرب  ار  یلع  مرادن                 تقاط  نم  هک  دناد  ادخ 

( مالسلا هیلع   ) ربکا یلع  ترضح  همان  هژیو 

( مالسلا هیلع  ) ربکا یلع  ترضح  لیاضف 

ماما دروم  رد  ـالثم  .میهد  یمن  تیمها  نادـنچ  لـئاسم  نیا  هباـم  .دـنهد  یم  روناـم  رایـسب  اهتیـصخش  یفارگویب  يورربدارفا  یـضعب 
دننک یمن  دـییاتار  هلئــسم  نـیا  يرهطم  دیهــش  .تـسا  تـیاور  فـالتخا  ـالوا  اـما  هدوـب ؛ یناریا  ناـشیا  نز  دــنیوگ  یم  (ع ) داـجس

.تسا هدروآار  هلئسم  نیادررب  یلیالد  (ع ) داجس ماما  یناگدنز  باتکرد  يدیهشرفعجرتکدو 

هتشون لاس  ای 29  ای 27  یخربو 25  لاس  20 ریز یخرب  ار  ناشیا  نس  الثم  تسا  فالتخازین  (ع ) ربکا یلع  ترـضح  یناگدنزدرومرد 
.تسا الیل  دنا  هتفگ  یخرب  ونابرهش و  دنا  هتفگ  یخربو  تسا  هنمآ  ناشیا  ردام  مان  دنا  هتفگ  یخربودنا 

تسا ناشیا  یحور  یقالخا و  لیاضف  مهم 

: ربکا یلع  ترضح  لیامش 

ناشیا يرهاظ  تایـصوصخ  نیا  هدوبنرتشیب  شوگ  يا  همرن  يورزا  ناشیا  ياهوم  هک  دنتـشاد  نهپ  یناشیپو  ینارون  يا  هرهچ  ناشیا 
تسارادروخرب يرتمک  تیمها  هجردزا  یقالخا  تایصوصخ  هب  تبسن  ام  يارب  يرهاظ  تایصوصخ  هک  تسا 

(: (ع ربکا یلع  ترضح  لیاضف 

هرهچ دعس  رمعرکشل  هک  ینامزدنا  هدرک  لقن  نیخروم  تسالبرک  هنحصرد ي  (ع ) لضفلاابا ترضحو  (ع) ربکا یلع  ترـضح  دومن 
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هکدــندوب (ص) ربماـیپ هیبـشربکا  یلع  ترــضح  ردــق  نـیا  نیقلاـخلا ) نـسحا  هللا  كراـبتف  ) دــنتفگدندیدار ترــضح  تکرباـب  ي 
تیالو ثحبدـعبو  (ع) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلعانا  : دومرف (ع) ربکا یلع  ترـضح  هک  تسا  (ص) ربماـیپ دـندرک  نامگدعـسرمعرکشل 

هباروشاع ترایزرد  هکدوب  يردق  هب  (ع) ربکا یلع  ترضح  لیاضف  دومرف  فیـصوتار  (ع) نیـسح ماما  لیاضفودرک  ناونعار  دیحوتو 
یلع ترـضح  تکرباب  دوجو  هب  هراشا  نیـسحلا  نب  یلع  ظفل  نیـسحلا  نب  یلع  یلعو  نیـسحلا  یلع  مالـسلا  هدش  هداد  مالـس  ناشیا 

.تسا (ع ) نیسح ماماربق  نییاپ  زین  ترضحربق  دراد و  (ع) ربکا
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 . میزادرپ یم  باذکرفعج  یفرعم   هب  ترضح  لیاضف  نشور  يارب 

هکدناسر یم  سپدرک  یفرعم  ( جع ) نامز ماما  ياج  هباردوخودرک  توبن  ياعدا  غورد  هب  هک  دوب  (ع ) يداه ماما  دنزرف  باذکرفعج 
یلع ترــضح  لـیاضف  مییوـگبرگا  سپدرک  تماـما  ياعداودــش  باذــک  رفعج  ماــمادوب  موـصعم  رفعجردــپ  هـک  تـسا  تـسرد 

هتـشاد يزاسدوخ  ناشدوخ  (ع ) ربکا یلع  ترـضحاذل  تسین  تسرد  هدوب  (ع) نیـسح مامادـنزرف  هک  هدوب  نیارطاخ  هب  طـقف  (ع) ربکا
نیمه هبو  دندوب  هدش  هنوگنیا  دوخرایتخا  هب  ترضح  تسا  ناسنا  رایتخا  مهم  یلو  دنا  هدروخ  لالح  همقلو  هدوبدعاسم  طیارـشودنا 

: دندومرف ناشیا  فصو  رد  نیسح  ماما  لیلد 

يوس هب  موق  نیا  رب  شاب  دـهاش  ایادـخ  کلوسرباقطنمواقلخواقلخ » سانلا  هبـشا  مالغ  مهیلعزربدـقف  موقلاءـالوه  یلعدهـشا  مهللا  » 
.تسا (ص ) ربمایپ هب  راتفگو  قالخاو  رهاظ  رظن  زا  درف  نیرت  هیبش  هک  يرسپ  دوش  یم  راکشآ  اهنآ 

نآرق هک  يربمغیپ  هدوب  (ص) ربماـیپ هبدرف  نیرت  هیبـش  (ع) ربـکا یلع  ترـضحو  هتـشادن  یـصقن  چـیهربمایپ  تقلخ  هک  میریگبرظنرد 
: هدومرف ناشیا  قالخادرومرد 

نیرت هیبش  مه  قطنمرظنزا  تسا  هدوب  (ص) ربماـیپ هبدرف  نیرت  هیبش  مه  قـالخارظنزا  (ع ) ربـکا یلع  ترـضح  میظع  قلخ  یلعل  کـنا 
یلع : دومرفربـکا یلع  فـصورد  نیـسح  ماـما  هدوـبن  سفن  ياوـه  يورزا  نآرق  هدوـمرف ي  هبربماـیپراتفگ  هدوـب  (ص ) ربماـیپ هـبدرف 

انقفـش اذا  انکو  دومرف : هماداردو  تسا  ( سفن ياوه  نودب   ) يوهلا یلع  قطنیام  ینعی  تساربمایپ  هب  راتفگ  رظن  زا  درف  نیرت  هیبشربکا 
لامج هبدـش  یم  گنتربمایپ  يارب  ناملد  هاگره  متـسرف  یم  نادـیم  هب  یگژیو  نیا  اب  ار  رـسپ  نیا  ادـخ  ههجو  یلا  اـنرظن  کـینب  یلا 

.میدرک یم  هاگنوا 

دناسرب ار  دنوادخ  رب  تیاضر  مدـع  هک  دـیوگ  یمن  هملک  کی  یتح  ماما  تشذـگ  تخـس  رایـسب  (ع) نیـسح مامارب  هکنیا  مغر  یلع 
: دیامرف یم  هک  ارچ  دراد  ساسحا  مه  موصعم  نآرق  هیآ  قبط 

ياضر دناد  یم  نوچ   یلودراد  ساسحا  زین  (ع) نیسح ماما  سپ  متسه  امش  لثم  يرشب  مه  نمدومرفربمایپ  یلا  یحوی  مکلثم  رـشبانا 
.تسین یضاران  هدوب  نیاردادخ 
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ع)  ) نیسح ماما  دزن  يا  هژیو  ماقم  نانچ  (ع) ربکا یلع  ترضح  .دوب  البرک  هنحصرد ي  مشاه  ینب  دیهش  نیلوا  (ع) ربکا یلع  ترضح 
: دومرفو درک  نیرفن  دیزی  نایرکشلرب  (ع) ربکا یلع  ترضح  تداهشزا  دعبدوب  هدرکن  نیرفن  هاگ  چیه  هک  تشاد 

وگلا (ع) ربکا یلع  ترـضح  زا  دـش  مه  لسنلا  عوطقم  هک  دـنک  لسنلا  عوطقم  ار  دعـسرمع  ادـخ  هک  درک  نیرفن  کـمحر و  هللا  عطق 
یب تعاجـش  رظن  زا  (ع) ربکا یلع  ترـضحدشاب  هتـشاد  (ع) ربکا یلع  ترـضح  هیبـش  یقـالخا  راـتفر و  راـتفگ و  دـیاب  ناوج  میریگب 
عم هایحلاو  هداعس  الا  توملا  يرا  ال  دومرف : (ع) نیسح ماما  تشادن و  یساره  گرم  زا  تسناد و  یم  تداعس  ار  تداهـش  دوبریظن و 

 ( منیب یمن  تلذزجار  نیملاظاب  هایحو  منیب  یمن  تداعسزجار  گرم  نم   ) امربالا نیملاظلا 

لغد يا  : تفگ هیواعم  نایفسوبا  نب  هیواعم  دنتفگ  تسارت  هدنزارب  تفالخ  هب  یسک  هچدیسرپ  ودوب  هتـسشن  یعمجرد  هیواعم  يزور 
هللا لوسر  هدـج  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  رمـالا  اذـهب  ساـنلا  یلوا  اـمب  دـییوگ  یم  غورد  هک  دـیناد  یم  ناـتدوخ  سولپاـچ  نازاـب 

هیواعم شنخس  همادا  رد  ( دشاب یم  تسا  هللا  لوسروا  دج  هک  ( ربکا یلع   ) یلع نب  نیـسحلا  نب  یلع  تفالخ  ياربدرف  نیرت  هتـسیاش  )
ار فیقث  هلیبق  ییور  شوخ  هیما و  ینب  تواخس  مشاه و  ینب  تعاجش   ) فیقث ...و  هیما  ینب  هاخس  مشاه و  ینب  هعاجـش  هیف  و  تفگ :

(. دراد

.ناتسود هب  دسر  هچ  دندرک  شحدم  نانمشد  هک  سب  نیمه  (ع) ربکا یلع  ترضح  لیاضف  فصو  رد 

رتـخد هنوـمیم  یلیل  رداـم  و  یفقث ،  دوعـسم  نب  هرم  یبا  رتـخد  یلیل  شرداـم  نسحلاوـبا ،  شا  هینک  ربـکا ) یلع   ) نیـسحلا نب  یلع    
البرک هکرعم  رد  مشاه  ینب  زا  هک  دوب  یسک  نیتسخن  ربکا  یلع  تسا .  هدوب  هیما  نب  صاعلا  یبا  رتخد  هنومیم  ردام  و  دوب ، نایفسوبا 

.دیسر تداهش  هب 
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نیا رد  یسک  هچ  تفگ :  دوخ  نایفارطا  هب  هیواعم  يزور  هک  درک  ثیدح  نم  يارب  هریغم  زا  شدنس  هب  نامیلس  نب  دمحم  نب  دمحم 
شدـج هک  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  تفالخ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  هن  تفگ :  هیواعم  وت  دـنتفگ ، تسا ؟  تفـالخ  هب  رتراوازـس  ناـمز 

 . فیقث هلیبق  یئابیز  هیما ،  ینب  تواخس  مشاه ،  ینب  تعاجش  هدمآ  درگ  وا  رد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دـلو و ما  .دوب  يزینک  شردام  دـش  هتـشک  ـالبرک  رد  هک  نیـسحلا  نب  یلع  نآ  دـنا : هتفگ  نیبلاـط  زا  رگید  يولع و  نسح  نب  ییحی 
یلع نب  نیـسح  هب  ناشبـسن  هک  تسا  یناسک  ریاس  نسحلا و  نب  ییحی  دـج  وا  دوب و  ترـضح  رگید  دـنزرف  دوب  یلیل  شردام  هکنآ 

.دسر یم  مالسلا  هیلع 

: دنا هتفگ  ار  ریز  راعشا  نیسحلا  نب  یلع  حدم  رد 

هلثم ترظن  نیع  رت  مل 

لعان نم  یشمی و  فتحم  نم 

اذا یتح  محللا  ینب ء  یلغی 

لکالا یلع  لغی  مل  جضنا 

هران هل  تبش  اذا  ناک 

لباقلا فرشلاب  اهدقوی 

لمرم سئاب  اهاری  امیمک 

لهالاب سیل  یح  درف  وا 

يدنلا يدسلا و  اذ  یلیل  نبا  ینعا 

لضافلا بسحا  تنب  نبا  ینعا 

هنید یلع  ایندلا  رثوی  ال 

لطابلاب قحلا  عیبی  و ال 

.دنا هدیدن  دنراد  اپ  هب  شفک  هک  یناسک  ناگنهرباپ و  نایم  رد  ار  وا  دننام  يا  هدید  چیه  . 1

روضح رد  زین  دـشابن و  ریگولگ  نارگ و  ندروخ  يارب  ددرگ و  هتخپ  ات  دزپ  یم  کین  نامهیم  روضح  زا  لبق  ار  هتخپ  مین  تشوگ  . 2
.دنیشنب راظتنا  هب  يو  ات  دشوجن  نامهیم 
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ار برع  دنک (  یم  نشور  دزورفا و  یم  اراکـشآ  ای  طاقن  نیرتعفترم  رد  دوزرفارب  یـشتآ  ناگدننک  رذگ  ییامنهار  يارب  هاگ  ره  . 3
یم ییامنهار  رود  زا  ار  نانامهم  دنتخورفا و  یم  رب  یشتآ  نانامهم  ییامنهار  يارب  شیوخ  همیخ  فارطا  رد  نابایب  رد  هک  دوب  مسر 

( .دندش

هب شدوج  هناخ  مرک و  هیاس  رد  دـناسرب و  ودـب  ار  دوخ  و  دـنیبب (  ار  نآ  يا  هدـنامرد  هریـشع و  زا  رد  ای  ییاونیب و  دنمتـسم  ره  ات  . 4
(. دنک یگدنز  شیاسآ 

وا بسح  هک  هیامنارگ و  داـهن و  كاـپ  ینز  دـنزرف  ینعی  تسا ،  مرک  دوج و  بحاـص  نآ  یلیل  دـنزرف  اـهنیا  همه  زا  نم  دوصقم  . 5
 . تساه بسح  نیرترب 

.دشورفن لطاب  هب  ار  قح  درادن و  مدقم  شیوخ  نید  رب  ار  ایند  هک  سک  نآ  . 6

نوچ هک  هدرک  لقن  هشیاع  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  شدـج  زا  وا  و  دـمآ ، ایند  هب  نامثع  تفالخ  ناـمز  رد  نیـسحلا  نب  یلع 
 . میدرک رظن  فرص  دوب ، جراخ  باتک  نیا  نیودت  عضو  زا  اهنآ  رکذ 

ای ای 25  لاس  ای 18  لاس  وا 19  تفر ، گنج  نادـیم  هب  هک  دوب  مشاه  ینب  زا  رفن  نیتسخن  ربکا  یلع  ص )  ) ربماـیپ هب  دارفا  نیرت  هیبش 
ود درک و  شربکا  هب  هناسویام  هاگن  سپـس  داد ، هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیبلط ، هزاجا  دمآ و  ردپ  دزن  تشاد ، لاس   27

: تفگ درک و  نامسآ  فرط  هب  ار  هراشا  تشگنا 

انرظن کیبن  یلا  انقفـشا  اذا  انک  کلوسرب و  اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  ساـنلا  هبـشا  مـالغ  مهیلا  زرب  دـقف  مهیلع ، دیهـشلا  تنا  نک  مهللا  »
(1 «. ) هیلا
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: دناوخ یم  زجر  دیگنج  یم  نمشد  اب  دمآ و  نادیم  هب  ربکا  یلع 

یبا نع  یماحا  فیسلاب  برضا  یعدلا  نبا  انیف  مکحی  هللاات ال  یبنلاب  یلوا  هللا  تیب  نحن و  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  انا 

رب یگنـشت  تشک ، ار  نمـشد  ناروس  زا  رفن  و 120  تخاس ، دراو  نمـشد  رب  يا  هدننک  دروخ  تابرـض  يولع  یمـشاه  مالغ  برض 
: درک ضرع  تشگرب و  ردپ  دزن  دش ، هریچ  ترضحنآ 

«. یندهجا دیدحلا  لقث  ینلتق و  شطعلا  هبا ! ای  »

باریـس ار  وت  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  يدوزب  نک  ربـص  ملد  بوبحم  : » دومرف درک و  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
«. دش یهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب  هک  درک  دهاوخ 

يوس هب  راذگب  دوخ  ناهد  رد  ار  نآ  دومرف : داد و  وا  هب  ار  دوخ  رتشگنا  دیکم و  تشاذـگ و  كرابم  ناهد  رد  ار  شناوج  نابز  ماما 
.درگرب نمشد 

پچ و زا  و  درک ، هلمح  نمشد  رب  وس  ره  زا  و  تفر ، نادیم  يوس  هب  هتسب  ادخ  هب  لد  هتسش و  ناج  زا  تسد  هک  یلاح  رد  ربکا  یلع 
نوخ رد  ترضحنآ  درک ، هراپ  ار  شیولگ  هک  دیسر  شیولگ  هب  يریت  ماگنه  نیا  رد  تشک  ار  یتعامج  درب و  شروی  اهنآ  رب  تسار 

: درک دنلب  ادص  دش  کیدزن  هاگولگ  هب  شحور  هکنیا  ات  درک  یم  لمحت  نانچمه  دیطلغ ، یم  دوخ 

.انیلا مودقلا  لجع  لوقی  مالسلا و  کئرقی  هللا  لوسر  يدج  اذه  مالسلا  ینم  کیلع  هاتبا  ای 

هب دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  وت  هب  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نم  دج  نیا  نونکا  مه  داب ، وت  رب  مالـس  ردپ ! يا  : »
«. نک باتش  ام  يوس 
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(2 «. ) دش مهاوخن  هنشت  نآ  زا  دعب  زگره  هک  درک  باریس  دوخ  ماج  زا  ارم  «. :» ادبا اهدعب  امظ  هبرش ال  یفو  الا  هساکب  یناقس  دق  »

نم ندرگ  رب  برع  هانگ  تفگ : يدبع  ذقنم  نب  هرم  درک ، رام  رات و  ار  نمـشد  ربکا ، یلع  تابرـض  هک  یتقو  دمآ : رگید  تیاور  رد 
نیمک رد  دوـخ  هزین  اـب  ذـقنم  نب  هرم  مهنن ، شردـپ  لد  رب  ار  وا  غاد  نم  درذـگب و  نم  رب  فـصو  نیا  اـب  ناوـج  نیا  رگا  هـک  دـشاب 

درگ نانمـشد  داـتفا ، نیمز  هـب  راوـگرزب  نآ  هـک  دز  وا  رب  هزین  ناـنچ  هرم  دوـب ، گـنج  مرگاـمرگ  هـک  وا  تـفرگ و  رارق  ترـضحنآ 
«. دندرک هراپ  هراپ  ار  وا  ندب  دوخ ، ياهریشمش  اب  : » مهفایساب هوعطقف  دنتفرگ ، ار  ترضحنآ 

مخ دنیشنب ، بکرم  رب  تسناوتن  ترـضحنآ  دز ، هبرـض  ترـضحنآ  سدقم  رـس  رب  ذقنم  نب  هرم  هک  یماگنه  هدمآ : رگید  تیاور  رد 
.دش هناور  نمشد  رگشل  يوس  هب  هدز  تشحو  وا  بسا  داهن ، بسا  لای  يور  ار  شرس  دش و 

« دندرک هراپ  هراپ  ار  شنینزان  ندب  دوخ  ياهریشمش  اب  نانمشد  «.» ابرا ابرا  مهفویسب  هوعطقف  »

 ...«. یفوالا هساکب  یناقس  دق  هللا  لوسر  يدج  اذه  هاتبا  ای  : » دز ادص  دیسر  هاگولگ  هب  شحور  هک  یتقو  هاگنآ 

(3  ) .درپس ناج  تساخرب و  شیولگ  زا  یئادص  سپس  و 

: دومرف داتسیا و  دمآ و  شناوج  نیلاب  هب  باتش  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

«. لوسرلا همرح  كاهتنا  نامحرلا و  یلع  مهارجا  ام  ینب  ای  كولتق ، اموق  هللا  لتق  »

یب خاتـسگ و  ادخ ، لوسر  تمرح  ندیرد  ادخ و  رب  مدرم  نیا  رایـسب  هچ  مرـسپ  يا  دنتـشک ، ار  وت  هک  دشکب  ار  موق  نآ  دـنوادخ  : »
.»؟ دنا هتشگ  كاب 
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: دومرف سپس  دش ، ریزارس  ماما  ناگدید  زا  کشا 

هب ار  دوخ  دمآ و  باتـش  اب  مردارب ، دـنزرف  يا  و  مردارب ، يا  دز : یم  دایرف  هدـیود ، نوریب  همیخ  زا  مالـسلا  اهیلع  بنیز  لاح  نیا  رد 
.دنکفا ناوج  نآ  هدیپط  نوخ  هب  رکیپ  يور 

(4  ) .دینادرگزاب همیخ  هب  ار  وا  درک و  دنلب  ار  رهاوخ  رس  مالسلا  هیلع  نیسح 

یمن نیمز  هب  يا  هرطق  چـیه  نآ  زا  تخیر و  یم  نامـسآ  فرط  هب  تفرگ و  یم  ار  ربـکا  كاـپ  نوـخ  ماـما  هدـمآ : رگید  لـقن  رد  و 
: دومرف تخیر و 

«. کنوثیغی الف  مهب  ثیغتست  کنوبیجی و  الف  مهوعدت  نا  کیبا  كدج و  یلع  زعی 

«. دنسرن وت  داد  هب  یلو  ینک ، یسرداد  اهنآ  زا  دنهدن و  خساپ  وت  هب  ینزب و  ادص  ار  اهنآ  هک  تسا  تخس  وت  ردپ  دج و  رب  : »

نیا یـسک  زور  نآ  ات  هک  درک  هیرگ  دنلب  يردقب  و  تشاذگ ، شربکا  یلع  دولآ  نوخ  هرهچ  يور  ار  دوخ  دولآ  کشا  تروص  ماما 
(5  ) .دوب هدنیشن  وا  زا  ار  دنلب  هیرگ  يادص  هنوگ 

: دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  شربکا  دولآ  نوخ  رکیپ  ماما ، سپس 

بیرغ تردپ  یلو  يدش  تحار  ایند  هودنا  مغ و  زا  مرـسپ ، «.:» ادیحو ادیرف  كوبا  یقب  اهمغ و  ایندلا و  مه  نم  تحرتسا  دـقل  ینب  ای 
(6 «. ) دنام یقاب  اهنت  و 

: دومرف دز و  ادص  ار  مشاه  ینب  ناناوج  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 

«. دیربب اه  همیخ  يوس  هب  ار  ناتردارب  دیئایب و  مشاه ! ینب  ناناوج  «.: » مکاخا اولمحا  اولاعت  »

.دنداهن نیمز  رب  دندرک  یم  گنج  نآ  يور  شیپ  هک  همیخ  ولج  ات  هتشادرب  ار  ربکا  یلع  هزانج  دندمآ و  ناناوج 
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زا ياو  ما ، هتـشک  ياو  ما ، هچب  ياو  دز : یم  ادص  دمآ  نوریب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  همیخ  زا  ینز  دنک  یم  لقن  ملـسم  نب  دیمح 
 ... یبیرغ زا  ياو  روای ، یمک 

نز نیا  دنتفگ : دوب ؟ یسک  هچ  نز  نیا  مدیـسرپ : دینادرگزاب ، شا  همیخ  هب  ار  وا  تفر و  وا  دزن  تعرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف داتفا و  هیرگ  هب  وا  هیرگ  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوب ، مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  رتخد  مالسلا  اهیلع  بنیز 

(7 « ) نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »

درک           یم  رسپ  رهب  مغ  کشا  يراج  هدید  زا  ردپ  ردپ  یباتیب 

درک یم  ردپ  لاح  رب  هیرگ  اجنآ  رد  بنیز  یلو 

دوب                      شوماخ  رسپ  درک و  یم  دایرف  ردپ 

درکیم رتشین  راک  راک  باب  بلق  هب  وا  توکس  اما 

دسوب رسپ  راسخر  تساوخ  یم  شلد  يرمع  ردپ 

درک یم  رظن  فرص  نآ  زا  دوب  عنام  مرش  نوچ  یلو 

تشاد ندید  تشاذگب  شبل  رب  ار  بل  هک  ات  ور  نآ  زا 

درکیم ربخ  ار  بنیز  اجنآ و  دوب  شاکیا  یکی 

درک ادج  بنیز  رسپ  زا  ار  ردپ 

درکیم رطخ  ساسحا  بنیز  ردارب  رهب  زا  هک  شعنم  نکم  را 

ترثا اب  لد  هآ  ارم  باتیب  هدرک 

ترب هب  مدیود  همیخ  زا  تخر  قایتشا  ز 

یندم لوسر  هبش  يا  نم و  حیبذ  يا 

ترمق صرق  تروص  نوخ  هب  هدولآ  هچ  ز 

رسپ يا  نیب  منایرگ  هدید  اشگ  هدید  ناوجون 

مهر رضخ  دوخ  هک  نم  تردپ  لاحب  وت  نک  يرظن  کی 
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ترگج نینوخ  ردام  لد  لاح  رب  ياو  وت  مغ  زا  مدش  ریپ 

 ...«. ءالؤه یلع  دهشا  مهللا  : » هدمآ زارف  نیا  زاغآ  رد  تارابع  زا  یضعب  رد  و  - 1 اهتشون : یپ 

ص 69. امن : نبا  نازحالا  ریثم  ص 272 ، لامآلا ج 1 /  یهتنم  ص 312 ، مرقم : نیسحلا  لتقم  ص 607 ، هعیشلا ج 1 /  نایعا  - 2

ص 185. هیمالسا : رمحالا ط  تیربک  - 3

ص 69. امن : نبا  نازحالا  ریثم  دیفم ج 2 ص 110 ، داشرا  همجرت  - 4

نامه  ) متفاین هراب  نیا  رد  يزیچ  دوبن ، ای  دوب  البرک  رد  ربکا  یلع  ردام  هکنیا  اما  : دیوگ یم  یمق  ثدحم  ص 62، مومهملا : سفن  - 5
(. ص 165 كردم :

ص 129. فنخم : یبا  لتقم  همجرت  - 6

ص 129. فنخم : یبا  لتقم  همجرت  ص 256 ، يربط ج 6 /  خیرات  - 7

(5 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح 

ربق ریمعت  يارجام  تامارک ،  مالسلا ) اهیلع  ) هّیقر ترضح 

( مالسلا اهیلع    ) هّیقر ترضح 

هبارخ زا  نویـش  هک  نیمه  دوب ، تشط  نایم  رد  مه  همطاف  رـسپ  رـس  .دوب  نم  يوناز  يور  دیزی  رـس  دیوگ : یقـشمد  هللادبع  نب  رهاط 
: دومرف دنلب  توص  هب  رصق ، ماب  کیدزن  ات  دش  دنلب  رس  تفر ، رانک  هب  قبط  زا  شوپرس  مدید  دش ، دنلب 

«. نک تکاس  ار  مرتخد  بنیز ، مرهاوخ  « » یتَْنبِا یتِّکَس  یتْخُأ  »

ریـسا ار  ملایع  یتشک و  ارم  هک  مدوب ، هدرک  هچ  وت  اب  نم  دـیزی ، ای  دومرف : درک و  دـیزی  هب  ور  تشگرب  رـس  نآ  مدـید  دـیوگ : رهاـط 
!؟ يدرک

؟ تسا ربخ  هچ  رهاط  دیسرپ : تشادرب ، رس  ادص  نآ  زا  ادن و  نیا  زا  دیزی 

.تفگ نانچ  نینچ و  دش و  دنلب  تشط  زا  هک  ار  نیسح  كرابم  رس  مدید  یلو  هداتفا  قاّفتا  هچ  هبارخ  رد  مناد  یمن  متفگ :
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.درک لقن  دیزی  يارب  ار  هعقاو  دمآ و  مالغ  .دروایب  يربخ  هک  داتسرف  یمالغ  دیزی 

.دریگ مارآ  ات  دیربب  وا  يارب  ار  شردپ  رس  تفگ : نوعلم  نآ 

، دنداهن همولظم  نآ  روضح  رد  دوب ، رس  نآ  يور  رب  هدرپ  هک  یلاح  رد  و  دندروآ ، هبارخ  هب  ور  دنداهن و  تشط  رد  ار  رّهطم  رـس  نآ 
، دش ردپ  رس  هّجوتم  نوچ  هموصعم  نآ  .دنتشادرب  ار  هدرپ 

ار ردپ  تروص  تخادنا و  رـس  نآ  رب  ار  دوخ  « » مَّدـلِاب اهُمَف  َألَْتما  یّتَح  اهِهْجَو  اهُـسأَر و  یلع  ُبرـضَت  یْکبَت و  ُُهلَّبَقت و  ِهیلَع  ْتَّبَْکناَف  »
(1) «. دش نوخ  زا  رپ  شناهد  هکنیا  ات  دز  یم  دوخ  تروص  رس و  رب  دیسوب و  یم 

ردپ اب  نخس 

 

: دومرف یم  هداد  رارق  بطاخم  ار  شردپ  وا  هک  تسا  هدمآ  بختنم »  » رد و 

.»؟ هتخاس نوخ  قرغ  ار  ترّونم  تروص  یک  ناج ، ردپ  « » َکئامِِدب َکبضَخ  يذَّلااَذ  ْنَم  ُهاَتبأ ، ای  »

.»؟ تسا هدیرب  ار  تندرگ  ياهگر  یسک  هچ  ناج ، ردپ  !« » َْکیَدیر عطَق و  يذَّلا  اَذ  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »

.»؟ تسا هدرک  میتی  یکدوک  رد  ارم  ملاظ  مادک  ناج ، ردپ  « » یّنِس رغص  یلع  ینمْتیأ  يذَّلا  اذ  ْنم  هاتبأ ، ای  »

.»؟ دوش گرزب  ات  دوش  یم  تا  همیتی  لّفکتم  یک  ناجردپ ، « » ُربْکَت یّتح  همیتَْیِلل  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »

»؟ دسر یم  هنهرب  رس  نانز  نیا  دایرف  هب  یسک  هچ  ناج ، ردپ  « » تارساحلا ِءاسّنلل  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »

.»؟ دنک یم  ریسا  هویب و  نانز  نیا  زا  یسرداد  یسک  هچ  ناج ، ردپ  « » ِتاّیبْسملا ِلِمارَْألل  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »

قارف رد  زور  بش و  هک  دنک  ام   ) نایرگ ياهمـشچ  نیا  يوس  هب  یتمحرم  رظن  یـسک  هچ  ناج ، ردپ  « » ِتایکاْبلا ِنویْعلل  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »
.»؟ دنک یم  هیرگ ) وت 
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»؟ دش دهاوخ  بیرغ  بحاص ، یب  نانز  نیا  هّجوتم  یک  ناجردپ ، « » تابیرْغلا ِتاعیاّضِلل  ْنَم  ُهاتبأ ، ای  »

.»؟ دوب دهاوخ  ناشیرپ  ياهوم  نیا  يارب  زا  یک  ناجردپ ، « » تاروْشنَْملا ِروعُّشَلل  ْنَم  ُهاَتبأ ، ای  »

!«. يدیما ان  زا  داد  وت  زا  دعب  ناج ، ردپ  « » ُهاتَْبیَخاو َكدَْعب  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »

!«. یسک یب  یبیرغ و  زا  داد  وتز  دعب ا  ناج ، ردپ  « » ُهاَتبْرُغ او  َكدَعب  ْنم  ُهاتبأ ، ای  »

«. مدش یم  وت  يادف  نم  شاک  ناج ، ردپ  « » ءادِْفلا َکل  تنُک  ینْتَیل  ُهاتبأ ، ای  »

«. مدید یمن  لاح  نیا  هب  ار  وت  و  مدوب ، هدش  روک  زور  نیا  زا  شیپ  نم  شاک  ناج ، ردپ  « » َءایمع ِموَْیلا  اذه  لبَق  تنَک  ینْتَیل  ُهاتبأ ، ای  »

مدید یمن  دندوب و  هدرک  ناهنپ  كاخ  ریز  رد  ارم  شاک  ناج ، ردپ  « » ءامّدلِاب ًابَّضُخم  َکبیَش  يرأ  يرَّثلا و ال  ُتدسُو  ینْتَیل  ُهاتبأ ، ای  »
«. دشاب هدش  باضخ  نوخ  هب  تکرابم  نساحم  هک 

غرم لـثم  تفرگ ، ار  شیوـلگ  هار  هیرگ  داـتفا و  هرامـش  هـب  وا  سَفَن  هـک  نآ  اـت  تـخیر  یم  کـشا  درک و  یم  هحوـن  هموـصعم  نآ 
...دیسوب یم  دراذگ و  یم  پچ  هب  ینامز  و  دز ، یم  رس  رب  دیسوب و  یم  داهن و  یم  تسار  فرط  هب  ار  رس  یهاگ  هدنکرس ،

.راظْتنالِاب َکل  انأَف  یُّملَه  َّیلإ ، َّیلإ  ُهَْتِنب ، ُسأَّرلا  ِيدانَف   » تسیرگ داتفا  نخـس  زا  یلیوط  نامز  داهن ، ردـپ  بل  رب  بل  هنادزاـن  نآ  سپ 
« ...اینُّدلا اهحور  ْتقراف  ْدق  َیه  اذإَف  اهوک  َّرحف  اهدعب ، ْقُفت  ْمل  ًهوْشغ  اهیلع  َیشُغف 

ار وا  نوچ  دـماین ، شوه  هب  رگید  درک و  شغ  وا  متـسه ، ترظتنم  نم  اـیب ، نم  يوـس  هب  هک  درک  ادـص  ار  رتـخد  فیرـش  سأر  نآ  »
(1) «. تسا هتفاتش  ردپ  تمدخ  هب  هدرک و  تقرافم  ندب  زا  شفیرش  حور  هک  دندش  هّجوتم  دنداد  تکرح 
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یماش نانز  نادرم و  دندوب و  هدرک  اپ  رب  هایـس  ياهملع  دـنرادرب  هبارخ  كاخ  زا  ار  میتی  نآ  شعن  دنتـساوخ  هک  یتقو  دـیوگ : يوار 
دندرازگ زامن  وا  رب  (1)و  دندومن نفک  دنداد و  لسغ  ار  وا  .دندز  یم  هنیس  رس و  رب  گنـس  دندرک و  یم  هلان  هیرگ و  هدش  عمج  همه 

(2) .تسا روهشم  مولعم و  وا  ربق  نالا  هک  دندومن ، نفد  و 

اب تسا ، حورجم  هایـس و  وا  نینزان  ندب  دید  هک  نیمه  دروآ ، نریب  لفط  نت  زا  نهاریپ  هدـش ، دراو  غارچ  بآ و  هتخت و  اب  هلاّسغ  نز 
! دز دوخ  رس  رب  تسد  ود 

هتفر ایند  زا  یـضرم  هچ  هب  هّچب  نیا  دـیوگب  ات  تسیک ؟ ناریـسا ) گرزب  اـی   ) لـفط نیا  رداـم  تفگ : ینز ؟ یم  ار  دوخ  ارچ  دـنتفگ :
؟ تسا دوبک  شندب  ارچ  تسا ؟

(3) .تسا هنایزات  هزین و  بعک  ياج  اهنیا  تشادن ، یضرم  وا  دنتفگ : رابکشا  مشچ  اب  ناوناب 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  ربق  شبن 

 

: هک درک  یم  لقن  نسحم  دّیس  هللا  هیآ  موحرم  زا  ناشیا  هک  مدینش  يزاریش  اقآ  نسح  جاح  ياقآ  زا  دندومرف : يرشع  ینثا  هللا  هیآ 

يرهن نوچ  دوش ، نوـگرگد  عاـضوا  و  دریگب ، بآ  ار  نوتاـخ  هیقر  ربـق  دوـب  کـیدزن  یلماـع ، لـبج  نسحم  دّیـس  هللا  هیآ  ناـمز  رد 
.مینادرگرب ار  رهن  میناوت  یمن  ام  نوچ  دینک ، لقتنم  رگید  ياج  هب  اجنیا  زا  ار  ندب  دنتفگ : .دوب  نآ  کیدزن 
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.نکب ار  راک  نیا  وت  دنتفگ : نسحم  دّیس  هللا  هیآ  هب 

.میروآ یم  نوریب  ار  ندب  مینک و  یم  شبن  ار  ربق  .مینک  یم  ار  راک  نیا  ام  دشاب  هتشادن  ناکما  رگا  تفگ : دّیس 

دحل تشخ  هب  دنتـشادرب و  هک  ار  كاخ  .داد  ربق  شبن  روتـسد  دیـشوپ و  دیفـس  سابل  درک و  لسغ  .تفرگ  ربق  شبن  هب  میمـصت  دّیس 
ریز .داتفا  دّیس  دندید  تشادرب  ار  رس  يالاب  تشخ  هک  نیمه  تفر ، ربق  رد  دّیـس  .مراد  رب  مدوخ  ار  دحل  دینک  ربص  تفگ : دندیـسر ،

.نم رب  ياو  نم ، رب  ياو  يا   تفگ : یم  یه  دنتفرگ ، ار  شلغب 

رّطعم ندب  هدش ، نفد  شدوخ  نهاریپ  اب  رتخد  نوچ  هدوب ، غورد  مدـیمهف  یلو  هداتـسرف ، نفک  هلاّسغ و  نز  دـیزی  دـندوب  هتفگ  ام  هب 
.لگ لثم 

مناوـت یمن  نم  و  دوـشن ، هتخانـش  نیـسحلا  تنب  هّیقر  ناوـنع  هب  رگید  منک ، لـقتنم  ار  ندـب  مسرت  یم  منک ، یمن  لـقتنم  ار  ندـب  نم 
.دینادرگ رب  ار  رهن  مهد  یم  تسا  رهن  جراخم  هچ  ره  .مهدب  ار  باوج 

ترضح ربق  ریمعت  بیجع  يارجام 

 

دّمحم خیـش  لیلج  ملاع  دسیون : یم  یناسارخ  مشاه  دّمحم  ّالم  موحرم  راوگرزب  ملاع  مالـسلا  اهیلع  نوتاخ  هّیقر  ترـضح  ربق  ریمعت 
دومرف : ریقح  هب  دشاب  یم  فرشا  فجن  ياملع  هلمج ي  زا  هک  یماش  یلع 

زا 90 شیب  شفیرـش  ّنس  و  دش ، یم  یهتنم  يدهلا  ملع  یـضترم  دّیـس  هب  شبَـسَن  هک  یقـشمد  میهاربا  دّیـس  اقآ  بانج  نم  یُّما  ّدج 
.تشادن رسپ  دالوا  تشاد و  رتخد  هس  دوب ، لاس 

: دیوگب یلاو  هب  وگب : تردپ  هب  دندومرف : هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  رتخد  هّیقر  ترـضح  ناشیا  گرزب  رتخد  یبش 
.دنک ریمعت  ارم  دحل  ربق و  دیایب  تسا ، تیّذا  رد  نم  ندب  و  هداتفا ، بآ  نم  دسج  دحل و  نایم 
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.دومنن انتعا  باوخ  هب  نّنست ، لها  سرت  زا  دّیس  یلو  درک ، ضرع  دّیس  هب  رتخد 

.دادن يرثا  بیترت  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  یطسو  رتخد  مّود  بش 

.دادن يرثا  بیترت  زاب  تفگ ، ردپ  هب  دید و  ار  باوخ  نیمه  دّیس  کچوک  رتخد  مّوس  بش 

!؟ يدرکن رادربخ  ار  یلاو  ارچ  دندومرف : باتع  قیرط  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  هّیقر  ترضح  دّیس  دوخ  مراهچ  بش 

دننک لسغ  هک  درک  رما  یّنس  هعیش و  زا  ماش  ءاحلص  ءاملع و  هب  یلاو  .تفگ  ار  شباوخ  تفر و  ماش  یلاو  دزن  حبص  دش ، رادیب  دّیس 
دسج دنک ، شبن  ار  وا  سّدقم  ربق  دورب و  سک  نامه  دش ، زاب  رّهطم  مرح  برد  لفق  سک  ره  تسد  هب  دنـشوپب ، هزیکاپ  ياهـسابل  و 

.دننک ریمعت  ار  ربق  ات  دروآ  نوریب  ار 

هب رگم  دشن ، زاب  سک  چیه  تسد  هب  لفق  دندیشوپ ، هزیکاپ  سابل  دندرک و  لسغ  بادآ  لامک  رد  یّنس  هعیش و  زا  ناگرزب  ءاحلص و 
.میهاربا دّیس  تسد  هب  رگم  درکن ، رثا  نیمز  رب  مادک  چیه  گنلک  دندمآ  مرح  نایم  نوچ  و  دّیس ، موحرم  تسد 

نایم يدایز  بآ  نکل  تسا ، ملاس  حیحص و  نفک  دحل و  نایم  هرّدخم  نینزان  ندب  دندید  دنتفاکش ، ار  دحل  دندرک ، تولخ  ار  مرح 
.تسا هدش  عمج  دحل 

تشادـهگن و دوخ  وناز  يالاب  هنوگ  نیدـب  زور  هس  و  داهن ، دوخ  يوناز  يور  رب  دروآ و  نوریب  دـحل  نایم  زا  ار  فیرـش  ندـب  دـّیس 
.دندرک ریمعت  ار  یب  یب  نآ  ربق  هکنیا  ات  درک  یم  هیرگ 

ات داهن ، یم  وناز  رب  تشاد و  یم  رب  زامن  زا  غارف  زا  دعب  .تشاذگ  یم  هزیکاپ  زیچ  يالاب  ار  هرّدخم  ندب  دّیـس  دش  یم  هک  زامن  تقو 
.درک نفد  ار  ندب  دیس  دندش ، غراف  دحل  ربق و  ریمعت  زا  هکنیا 
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ار ندب  تساوخ  نوچ  .درکن و  ادیپ  وضو  دیدجت  بآ و  اذغ و  هب  جایتحا  زور  هس  نیا  رد  دّیـس  هک ؛ نیا  هرّدـخم  نیا  هزجعم ي  زا  و 
.دیامرف اطع  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  هک  درک  اعد  دنک  نفد 

.تشاذگ یفطصم  دّیس  ار  وا  مان  دومرف ، فطل  وا  هب  يرسپ  دنوادخ  يریپ  نس  رد  دیسر و  تباجا  هب  دّیس  ياعد 

ار هنیکس  موثلک و  ّما  هّیقر و  ترضح  فیرش  دقرم  هّیبنیز و  تیلوت  مه  وا  تشون ، ینامثع  دیمحلادبع  ناطلس  هب  ار  هعقاو  یلاو  هاگنآ 
.دشاب یم  اراد  ار  فیرش  ياهناکم  نیا  تیلوت  میهاربا  دّیس  اقآ  مه  ًالعف  و  دومن ، راذگاو  وا  هب 

(1) .تسا هدوب  يرجه  داتشه  تسیود و  رازه و  لاس  دودح  رد  هیضق  نیا 

: تسا هدومرف  هفاضا  رخآ  رد  هدرک و  لقن  ًالمجم  ار  هّیضق  نیا  یلاعم »  » رد

« برَّضلا ِهرثک  ْنِم  ًًهحورجم  اُهْنتم  َناک  ِغوُلبلا و  َنوُد  ٌهریغص  ٌتنب  یه  اذإف  اهجرْخأ ، هیف و  اهَّفل  ًابوث  اهیلع  عضَو  اهربق و  یف  َلزنَف  »

و هدیـسرن ، غولب  نس  هب  زونه  هک  دوب  یکچوک  رتخد  دومن ، جراخ  ار  وا  دـیچیپ و  وا  رب  يا  هچراپ  دـش و  ربق  دراو  لـیلج  دّیـس  نآ  » 
(2) «. دوب حورجم  برض  يدایز  زا  شفیرش  تشپ 

تمارک زا  یگلاس  دنچ  دون و  رد  یقـشمد  میهاربا  دّیـس  دـیدرگ ، نایب  ًاحورـشم  الاب  رد  هک  نانچ  - 1 هرّدـخم نآ  تامارک  تایانع و 
.داهن مان  یفطصم  دّیس  ار  وا  هک  دش  يدنزرف  بحاص  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح 

ساّبع دّیـس  شدـنزرف  هب  ناـشیا  زا  دـعب  و  یفطـصم ، دّیـس  شرـسپ  هب  هفّرـشم  دـهاشم  نآ  تیلوت  میهاربا ، دّیـس  تشذـگرد  زا  سپ 
(3) .دیسر
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.دوش یم  مارآ  ًاروف  دنراذگب  يا  هدیزگ  عضوم  هب  ار  دوخ  تسد  هاگ  ره  هک  تسا  روهشم  دنفورعم و  یقشمد  میهاربا  دّیس  نادنزرف 
(1) .دنناد یم  همولظم  نآ  فیرش  ندب  يرادهگن  راثآ  زا  ار  نآ  و  دنا ، هدرب  ثرا  هب  دوخ  گرزب  ّدج  زا  ار  رثا  نیا  و 

: دش ناملسم  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  تمارک  ندید  اب  یحیسم  ردام 

 

: دندرک لقن  نینچ  ماش  هّیبنیز  هّیملع  هزوح  هّینید  مولع  بّالط  زا  يردیح ، رکسع  دّیس  ياقآ  مالسالا  هجح  بانج 

.دندوب هدرک  باوج  ار  وا  نانبل  ياهرتکد  اریز  .دروآ  هیروس  هب  نانبل  زا  ار  یجلف  رتخد  یحیسم  ینز  يزور 

رتکد هب  شدنزرف  هجلاعم  يارب  اجنآ  رد  ات  دریگ  یم  لزنم  مالسلا  اهیلع  هّیقر  ترضح  تمظع  اب  ِمرح  کیدزن  شـضیرم  رتخد  اب  نز 
هّیقر ترضح  رّهطم  مرح  هک  یّلحم  فرط  هب  هتسد  هتـسد  مدرم  دنیب  یم  وا  دسر و  یم  ارف  اروشاع  زور  هکنیا  ات  دنک ، هعجارم  هیروس 

.دنور یم  تساجنآ 

ار شـضیرم  رتخد  زین  وا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  مرح  اجنیا  دنیوگ : یم  تسا ؟ ربخ  هچ  اجنیا  دـسرپ  یم  ماش  مدرم  زا 
دوش و یم  هّیقر  ترـضح  هب  لّسوتم  اجنآ  .دور  یم  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  مرح  هب  ددـنب و  یم  ار  قاتا  برد  هتـشاذگ  اهنت  لزنم  رد 

ترتخد لزنم ، ورب  وش  دـنلب  دـیوگ : یم  وا  هب  یـسک  لاـح  نآ  رد  .دـتفا  یم  شوهیب  دـنک و  یم  شغ  هک  يّدـح  هب  دـنک ، یم  هیرگ 
شرتخد دنیب  یم  دنز ، یم  ار  لزنم  برد  دور  یم  دنک و  یم  تکرح  لزنم  فرط  هب  هتساخرب  .تسا  هداد  افـش  ار  وا  ادخ  تساهنت و 

! دنک یم  يزاب  دراد 
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هب يرتخد  دیتفر  امـش  یتقو  دیوگ : یم  ردام  باوج  رد  رتخد  دـسرپ ، یم  ار  وا  لاوحا  دوش و  یم  شرتخد  عضو  يایوج  ردام  یتقو 
دنلب ات  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » وگب تفگ : نم  هب  رتخد  نآ  .مینک  يزاب  مه  اب  ات  وش  دنلب  تفگ : نم  هب  و  دـش ، قاتا  دراو  هّیقر  مان 

ار برد  امـش  هک  درک  یم  تبحـص  نم  اب  تشاد  وا  .تسا  ملاس  مندب  مات  مدید  .مدـش  دـنلب  نم  تفرگ و  ار  متـسد  سپـس  و  يوش ،
(1) .دش ناملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رتخد  زا  تمارک  نیا  ندید  اب  یحیسم  ردام  ماجنارس  .دمآ  تردام  تفگ : دیدز ،

ع)  ) نیسحلا تنب  هیقر  ترضح  نوماریپ  یشهوژپ 

هراشا

ینیما روپ  نیما  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  : هدنسیون

ع)  ) نیسحلا تنب  هیقر  ترضح  نوماریپ  یشهوژپ 

هچنآ هک  مدیشوک  دوخ  عسو  هبو  ، ما هتشاگن  ع )  ) نیسحلا تنب  هیقر  ترضح  نوماریپ  یبرعو  یسراف  نابز  هب  هتـشون  نیدنچ  نونکات 
اریخا هکنآ  ات  مهد ، خساپ  ار  تسا  ینیسح  تضهن  تیمولظم  دنس  هک  تیـصخش  نآ  تیـصخش  نوماریپ  ههبـشو  لاؤس  ناونع  هب  هک 

.میازفیب ثحب  لیمکت  يارب  دراد  ياج  هک  مدرک  دروخرب  دنمشزرا  یعبنمو  مهم  يدنس  هب 

نسح نیدلادامع  خیـش  رثا  ییاهب  لماک  باتک  میا  هدرک  دای  هنیمز  نیا  رد  عبنم   نیرت  یمیدق  ناونع  هب  یئاهب  لماک  باتک  زا  رتشیپ 
نیّدلاءاهب ریزو  روتـسد  هب  ار  باتک  تسا ، یـسوط  ریـصن  هجاوخ  نارـصاعم  زا  هک  وا  .تسا  یلمآ  يربط  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب 

هب ور ، نیا  زا  تسا و  هتـشاگن  ناخوکالوه  تلود  رد  ناهفـصا  مکاح  ناوید و  بحاص  ینیوج  نیدـلا  سمـش  ریزو  دـنزرف  دـمحم ،
شراگن لاس  هدزاود  تدم  رد  دلج و  ود  رد  باتک  نیا  .تسا  هفیقّـسلا  لماک  باتک  نیا  رگید  مان  .تسا  هتفای  ترهـش  ییاهب  لماک 

قئاقحلا و فراعم  نیرهاّطلا ، بقانم  نوچ : يرگید  راـثآ  باـتک  نیا  ّفلؤم  .تسا  لاس 675 ق  باتک ، فیلأت  نایاپ  خـیرات  هتفای و 
خیرات یعیش و  دنمشناد  يو  هک  دیمهف  ناوت  یم  یبوخ  هب  راثآ  نیا  هعومجم  زا   10 .تسا هتشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یئاهبلا  نیعبرا 

.تسا دّهعتم  يراگن 
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.تسین تسد  رد  باتک  نیا  زا  يرثا  هنافّسأتم  هک  دنک  یم  لقن  هیواحلا  باتک  زا  لقن  هب  ار  ارجام  زین  يربط  نیّدلا  دامع 

نارسپ و رب  دندوب  هدش  دیهـش  البرک  رد  هک  نادرم  لاح  يریـسا ، تلاح  رد  تّوبن  نادناخ  نانز  هک  دمآ  هیواح  رد  :" دسیون یم  يو 
ناشیا ات  دیآ ؛ یم  زاب  تسا ، هتفر  رفس  نالف  هب  وت  ردپ  هک  دنداد  یم  اه  هدعو  ار  یکدوک  ره  دنتـشاد و  یم  هدیـشوپ  ناشیا  نارتخد 

ار وا  تعاس  نیا  تساجک ؟ نیـسح  نم  ردپ  تفگ : دش و  رادیب  باوخ  زا  یبش  .هلاس  راهچ  دوب  یکرتخد  دندروآ ؛ دـیزی  هناخ  هب  ار 
رادیب باوخ  زا  دوب ، هتفخ  دیزی  .تساخرب  ناشیا  زا  ناغف  دنداتفا و  هیرگ  رد  هلمج  ناکدوک  نانز و  .ناشیرپ  تخـس  مدید  باوخ  هب 

وا رانک  رد  دنروایب و  ار  وا  ردپ  رـس  دنورب و  هک  تفگ  لاح  رد  نیعل  نآ  تسا ، نینچ  لاح  هک  دندرب  ربخ  .درک  صّحفت  لاح  دـش و 
رتخد نآ  .تسا  وت  ردپ  رس  تفگ : نیعالم  تسیچ ؟ نیا  دیـسرپ : .دنداهن  هلاس  راهچ  رتخد  نآ  رانک  رد  هدروایب و  رـس  نیعالم  .دنهن 

11 ". درک میلست  قح  هب  ناج  زور  دنچ  نآ  رد  دش و  روجنر  دروآرب و  دایرف  دیسرتب و 

وا مان  زا  یلو  دیدرگ ؛ رپرپ  ماش  رد  ردپ ، قارف  رد  هک  تشاد  هلاس  راهچ  يرتخد  (ع ) نیسح ماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يربط  لقن  زا 
نابز هب  هک  تافاضا  یخرب  كدنا و  یفالتخا  اب  ار  زادگناج  نایرج  نیا  زین  وا  زا  سپ  ناراگن  خـیرات  تسا و  هدـماین  نایم  هب  ینخس 

: دنا هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  دیامن ، یم  لاح 

؛ بئارغلازنک باتک  زا  لقن  هب   12 ءادهشلا هضور  باتک  رد  م910ق )  ) يراوزبس یفشاک  نیسحالم  . 1

؛13 بختنملا باتک  رد  م1085ق )  ) یفجن یحیرط  نیّدلارخف  خیش  . 2
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؛14 داقیالا باتک  رد  .ق ) م1334  ) یمظعلادبع هاش  یلعدمحم  دیس  . 3

؛15 خیراّوتلا بختنم  باتک  رد  م1352ق )  ) یناسارخ یلع  دمحم  نب  مشاه  دمحم  خیش  . 4

؛17 لامآلا یهتنم  مومهملا 16 و  سفن  باتک  رد  م1359ق )  ) یمق سابع  خیش  . 5

؛18 نیطبسلا یلاعم  باتک  رد  یناردنزام  يرئاح  يدهم  دمحم  خیش  . 6

: هعساتلا : " دیوگ یم  ریسا  ناوناب  شرامش  نمـض  رد  یناسارخ  مشاه  دمحم  خیـش  .دنا  هدرک  رکذ  زین  ار  هیقر "  " مان ناشیا  زا  یخرب 
ترـضح دوـخ  يایابـص  زا  هدوـب و  هـیقر  شفیرــش  مـسا  دـیاش  و  هدوـمرف ، تـلحر  اـیند  زا  ماـش  هـبارخ  رد  هـک  تـسا  يرتـخد  نآ 

19 ". هّیقر تس   " رازم هب  تسا  فورعم  و  هرّدخم ، نیا  هب  تسا  بوسنم  تسا ، ماش  هبارخ  رد  هک  يرازم  نوچ  هدوب ؛ (ع ) ادهّشلادیس

زین وا  دوب و  يو  هقالع  دروم  هک  كدوک  دوب  يرتخد  ار  (ع ) نیـسح ماما  : " تسا هدروآ  داقیالا  رد  یمظعلادبع  هاش  یلعدمحم  دیس 
رد درب ، یم  رـس  هب  ماش  رد  ناریـسا  اب  هک  وا  .دوب  لاـس  هس  يو  رمع  هیقر و  يو  ماـن  هک  تسا  هدـش  هتفگ  .دـیزرو  یم  قشع  ردـپ  هب 

یتقو .دید  باوخ  رد  ار  وا  یبش  هک  هاگ  نآ  ات   20 .تسا رفس  رد  تردپ  هک  دنتفگ  یم  وا  هب  درک و  یم  هیرگ  زور  هنابـش  ردپ  قارف 
مارآ ار  وا  هک  دندرک  هچره  (ع ) تیب لها  دیروایب ! ار  منامـشچ  رون  ار و  مردـپ  تفگ : یم  داتفا و  يدـیدش  هیرگ  هب  دـش ، رادـیب  هک 

هب زین  نانآ  و  دیدرگ ، رو  هلعـش  تیب  لها  هودنا  مغ و  وا ، هیرگ  رثا  رد  دیدرگ و  هفاضا  وا  يراز  هیرگ و  رب  و  دیـشخبن ، يرثا  دـننک ،
، تساخرب وس  ره  زا  هیرگ  هلان و  يادص  .دنتخاس  ناشیرپ  ار  اهوم  هتخیر و  دوخ  رـس  رب  كاخ  هدز و  دوخ  تروص  رب  .دنداتفا  هیرگ 

هدـید باوخ  رد  ار  ردـپ  نیـسح ، کچوک  رتخد  هک  دـنتفگ  وا  هب  تسا ؟ هدـش  ربخ  هچ  تفگ : دینـش و  ار  ناشیا  هیرگ  هلاـن و  دـیزی 
شربارب رد  دنربب و  شیارب  ار  ردپ  رـس  تفگ : دیزی  .تسا  هدروآرب  دایرف  هیرگ و  دنک و  یم  بلط  ار  وا  هتـساخرب و  باوخ  زا  تسا ،

رارق يو  ربارب  رد  دـندوب ، هداهن  هدیـشوپ  رـس  یقبط  نایم  رد  هک  یلاح  رد  ار  هدـیرب  رـس  دـندرک و  ناـنچ  دریگ ! مارآ  اـت  دـیهد  رارق 
رد تردـپ  دـنتفگ : اذـغ ! هن  مهاوـخ ، یم  ار  مردـپ  نم  تـفگ : دـنا ) هدروآ  ییاذـغ  شیارب  درک  رکف   ) دـید ار  قـبط  هـک  وا  .دـنداد 

تشادرب و ار  رس  .تسا  وت  ردپ  رس  دنتفگ : تسیک ؟ ِنآ  زا  رس  نیا  تفگ : .دید  ار  يرـس  تشادرب ، نآ  يور  زا  ار  هچراپ  .تساجنآ 
هچ مردپ ! دیرب ؟ ار  تیاه  گر  یسک  هچ  اباب ! درک ؟ باضخ  ترـس  نوخ  اب  ار  وت  یـسک  هچ  مردپ ! تفگ : دنابـسچ و  شا  هنیـس  هب 

ناکت ار  وا  یتقو  .تفر  لاح  زا  ات  داد ، رـس  هیرگ  داهن و  ردپ  ياه  بل  رب  ار  اه  بل  هاگ  نآ  تخاس ...!؟ میتی  یکدوک  رد  ارم  یـسک 
نامـسآ هب  وس  ره  زا  (ع ) تیب لها  ياه  هلان  .تسا  هدومن  میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  تسا و  هدرک  یهت  بلاـق  هک  دـندید  دـنداد ،

21 ". ...تساخرب
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هب یحیرط و  خیش  ار  نومضم  نیمه  ملاوع و  باتک  زا  ار  نآ  یمیظعلادبع  هاش  دیس  .تساه  نابز  رس  رب  لکـش  نیمه  هب  نایرج  نیا 
زا دوصقم  تسا  نکمم  یلو  دـشن ، تفاـی  ینارحب  ملاوع  رد  یبـلطم  نینچ  هچرگ  .تسا  هدروآ  یناردـنزام  يدـهم  خیـش  وا  زا  لـقن 

، تروص ره  رد  .دشاب  يرگید  باتک  ملاوع 

: تسا حرطم  لاؤس  دنچ  اجنیا 

؟ تشاد رتخد  دنچ  (ع ) نیسح ماما  . 1

؟ تسا هتشاد  هیقر "  " مان هب  يرتخد  (ع) نیسح ماما  ایآ  . 2

؟ تسا هتخاس  يراج  نابز  رب  ار  هیقر "  " مان (ع ) نیسح ماما  ایآ  . 3

؟ تسا مادک  هلئسم  تالامتحا  و  دنا ؟ هتشاد  دوجو  البرک  رد  هیقر "  " دنچ . 4

؟ تسا تسد  رد  اعدا  نیا  يارب  مه  يرگید  لیلد  تیاور ، لقن و  زج  هب  ایآ  . 5

.میا هدروآ  دوخ  ياج  رد  ار  هیقبو  مییوگ  یم  خساپ  لوا ، شسرپ  ود  هب  هلاقم ، نیا  همادا  رد 

؟ تسا تشاد  رتخد  دنچ  (ع ) نیسح ماما  ترضح  . 1

: دراد دوجو  هلئسم  نیا  رد  لوق  هس 

22 .دنا " هنیکس  " و همطاف "  " زین ود  نآ  هک  هدرک  دای  ترـضح  نآ  نارتخد  ناونع  هب  ار  نت  ود  اهنت  ناشیا  يارب  دیفم  خیـش  رتخد : ود  فلا )
.تسین هدیشوپ  نف  لها  رب  ناشیا  يراگن  خیرات  هویش  یلو  دنا ؛ هدرک  تقفاوم  دیفم  خیش  اب  مه  يا 23  هدع 

.تسا هدش  رکذ  ترضح  نآ  يارب  رتخد  هس  اه  باتک  زا  یخرب  رد  رتخد : هس  ب )

". دنا همطاف  هنیکس و  بنیز و  وا  نارتخد  24 ؛ همطاف هنیکس و  و  بنیز ، تانبلا  نم  هل  و  : " دسیون یم  یماما  يربط 

.دنا هدروآ  وا  نوچ  زین  ناّبصلا ، دمحم  خیش  باّشخ 27 و  نبا  یبیصخ 26 ، بوشآرهش 25 ، نبا 
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راهچ دوجو  هب  لوسّرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤّسلا  بلاطم  باتک  رد  م652 ق)28   ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  نیدلا  لامک  خیش  رتخد : راهچ  ج )
دالوالا نم  (ع - ) نیسحلل يأ  هل -  ناک  : " دسیون یم  تسا و  هدومن  زین  ترهش  ياعدا  نآ ، رب  یتح  هدرک و  حیرصت  ترضح  نآ  يارب  رتخد 

هّللادبع و دمحم ، رغصالا ، یلع  و  ...نیدباعلادّیس ، وه  طسوالا و  ّیلع  ربکالا ، یلع  روکّذلاف : ثانا ، عبرأ  و  روکذ ، هّتس  هرـشع ، ثانا  روکذ و 
ًاضیا هّللادبع  ّنا  لیق : ...هلتقف و  لفط  وه  مهس و  هءاج  رغصالا  ّیلع  اّما  .ًادیهـش و  لتق  یّتح  هیبأ  ّيدی  نیب  لتاق  هّناف  ربکالا  ّیلع  اّماف  .رفعج 

نآ 29 ؛ رهشأ لّوالا  و  ناتنب ، نینب و  عبرا  هل  ناک  لب  لیق : و  روهـشملاوه ، اذه  .همطاف  هنیکـس و  بنیزف ، تانبلا : اّما  .ًادیهـش و  هیبا  عم  لتق 
هک طسوا -  یلع  ربکا ، یلع  زا : دنا  ترابع  نارسپ  .دندوب  رتخد  نت  راهچ  رسپ و  ناشیا  نت  شش  هک  دوب  رتخد  رسپ و  دنزرف  هد  ياراد  ترضح 

.دیسر تداهش  هب  ات  تفر  گنج  نادیم  هب  ردپ  مشچ  ربارب  رد  ربکا  یلع  .رفعج  هّللادبع و  دمحم ، رغصا ، یلع  تسا -  (ع ) نیدباعلادّیس نامه 
تداهش هب  شردپ  اب  زین  هّللادبع  هک  تسا  هدش  هتفگ  ...دش و  دیهش  درک و  تباصا  وا  هب  ریت  دوب ، لاسدرخ  یکدوک  هک  یلاح  رد  زین  رغصا  یلع 

ود رسپ و  راهچ  ياراد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  هتفگ  .تسا و  روهشم  لوق  نیا  .همطاف و  هینکس و  بنیز ، زا : دنا  ترابع  نارتخد  اما  .دیسر و 
". تسا رتروهشم  لّوا  لوق  یلو  تسا ، هدوب  رتخد 

ًاثانا ًاروکذ و  دالوالا  نم  (ع ) نیسحلل ناک  هحلط : نب  نیدلا  لامک  خیشلا  لاق  : " دسیون یم  هدرک و  لقن  ار  نآ  زین  یکلام  غاّبـص  نبا 
...رفعج هّللادبع و  دمحم ، رغصالا ، یلع  و  نیدباعلا ، نیز  وه  طسوالا و  ّیلع  ربکالا ، ّیلع  روکّذلاف  ثانا ، عبرأ  روکذ و  هّتس  هرـشع ،

هد ياراد  (ع ) نیسح ترـضح  دیوگ : یم  هحلط  نب  نیدلا  لامک  خیـش  ؛30  روهـشم لوق  اذه  همطاف ، هنیکـس و  بنیزف و  تانبلا  اما  و 
هک طسوا _  یلع  ربکا ، یلع  زا : دـنا  ترابع  نارـسپ  .دـندوب  رتخد  نت  راهچ  رـسپ و  ناشیا  زا  نت  شـش  هک  دوب  رتخد  رـسپ و  دـنزرف 

لوق نیا  و  دـنا ، هدوب  همطاـف  هنیکـس و  بنیز ، نارتخد : و  ...رفعج ، هللادـبع و  دـمحم ، رغـصا ، یلع  تسا -  (ع) نیدـباعلا نیز  ناـمه 
31 ". تسا هدروآ  وا  نوچ  زین  یلبرا  همالع  .تسا  روهشم 
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غابـص نبا  هّمغلا و  فشک  رد  یلبرا  همالع  نوچ  خـیرات  ناـگرزب  زا  يا  هدـع  تسا و  هدـش  نآ  رب  ترهـش  ياـعدا  هک  لوق  نیا  قبط 
نت هس  مان  هب  اهنت  هک  تسا  هدوب  رتخد  راهچ  ياراد  ترـضح  نآ  دـنا ، هدرکن  در  هدرک و  لقن  ار  نآ  زین  هّمهملا  لوصفلا  رد  یکلاـم 

.تسا هدنام  لوهجم  رتخد  نیمراهچ  مان  تسا و  هدش  حیرصت  ناشیا  زا 

؟ تسا هتشاد  هیقر   " مان هب  يرتخد  (ع ) نیسح ماما  ایآ  . 2

هدـش نآ  رب  ترهـش  ياعدا  هک  یلوق  رب  اـنب  تسین و  رـصحنم  رفن  ود  هب  ترـضح  نآ  نارتخد  هک  یتقو  میتفگ  لّوا  لاؤس  خـساپ  رد 
، ور نیا  زا  .تسا  هدـش  حیرـصت  همطاف ) هنیکـس و  بنیز ،  ) ناشیا زا  نت  هس  ياـه  ماـن  هب  هک  دنتـشاد  رتخد  راـهچ  ترـضح  نآ  دوب ،

.تسا هدش  فورعم  هیقر "  " مان هب  مدرم  نابز  رد  هک  دشاب  يرتخد  نیمه  ترضح  نآ  رتخد  نیمراهچ  هک  دور  یم  لامتحا 

فیرـش ربق  نیا  رد  هک  تسا  نآ  يایوگ  زین  یخیرات  رمتـسم  عیاقو  رتمهم  نیا  زا  درادـن ، یهجو  نآ  راکنا  یخیرات ، رظن  زا  نیارباـنب 
یخیرات تاروهـشم  زا  ملاس  ندب  نتفایو  رهطم  ربق  نتفاکـشو  ربق  یگتفرگ  بآ  هیـضقو  تسا ، نوفدـم  ینیـسح  تیب  لها  زا  يرتخد 

هعیـش ناملاع  زاو  تسا ، هدرئوآ  راصبالا  رون  رد  ار  نآ  زین  یجنلبـش  یتحو  تسا ، فورعم  ماـش  ینـسو  هعیـش  دزن  رد  هک  تسا  ماـش 
، دـنا هدروآ  دوخ  تامارک  باتک  رد  یناسارخ  يداـه  ازریم  دیـسو  خـیراوتلا  بختنم  رد  یناـسارخ  مشاـهالم  نوچ  یگرزب  ناـهیقف 
رد هزورما  تسا ، بلطم  تحـص  زا  فشاک  ینیـسح  رون  نتخاس  شوماخ  رد  نمـشد  ناما  یب  شـشوک  رب  هظحالم  اب  ناکم  ترهش 
رب نیرفنو  نعل  زج  دـیزیو  هیواـعم  نوچ  یناگـشیپ  متـس  زا  يربـخو  تسا  نشور  ع )  ) نیـسحلا تنب  هیقر  غارچ  هیما  ینب  روشک  بلق 

.تسین اهنآ 
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هب قشع  زا  ولممو  هتخوس  یلد  ياراد  فیرشلا  هماقم  هللا  یلعا  يزیربت  داوج  ازریم  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  نامراوگرزب  داتسا 
نآ نوماریپ  ینانخس  اجنآو  تفاتش ، ماش  رد  هیقر  ترضح  فیرش  دقرم  ترایز  هب  يرامیب  ماگنه  هب  دوب ، تراهطو  تمصع  نادناخ 

نیرترب زا  یهقف  لـئاسم  يریگارفو  یعرـش  ماـکحا  يریگداـی  : » تـسا نـینچ  نآ  هـمجرت  هـک  دوـمن  داریا  یبرع  ناـبز  هـب  ترــضح 
هماقا هنیب  دیاب  اهنآ  رتشیب  ایو  همه  ردو  دراد ، دوجو  يدودح  یجراخ  تاعوضوم  توبث   اب  هطبار  رد  هک  دیناد  یم  امـش  تساهراک ،

هنیب و هماـقا  هب  يزاـینو  تسا ، یفاـک  اـهنآ  توبث  رد  ترهـش  درجمو  تسا ، یفاـک  ترهـش  درجم  روـما  زا  يا  هراـپ  رد  یلو  ددرگ ،
نیمز نیا  هک  دوش  هتفگ  يو  هب  نآ  زا  سپو  درخب ، ار  ینیمز  یـسک  هکنآ  لثم  تسا ، یفاک  ترهـش  فرـصو  درادـن ، يرگیدزیچای 
نیمز نیا  هک  دـشاب   روهـشم  مدرم  نیب  رگا  دومرف : ترـضح  دندیـسرپ ، هلئـسم  نیا  مکح  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  تسا ، هدوب  فقو 

(، دوش یم  تباـث  ترهـش  اـب  هک  ، ) رعـشمو ینم  دودـح  تسا  لـیبق  نیا  زاو  هدـب ، سپ  ار  نآو  تسین ، زیاـج  نآ  دـیرخ  تسا  فـقو 
ار يو  نفد  لحم  دوخ  هک  دشابن  یـسک  نآلاو  دشاب ، هدـش  نفد  ییاج  رد  شیپ  لاس  تسیود  یـسک  تسا  نکمم  رباقم ،  نینچمهو 

تـسور نیازاو  .تسا  یفاک  ترهـش  نیا  تسا ، هدش  نفد  ناکم  نیا  رد  هک  دشاب  روهـشم  مدرم  نیب  یلو  دشاب ، هدید  ناکم  نیا  رد 
هب ماش  رد  دوخ  زا  ار  یناشن  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  ایوگ  دوب ، روهـشم  لوا  زا  هک  ع ،)  ) نیـسحلا تنب  هیقر  ترـضح  رازمو  ماـقم 

لاسدرخ رتخد  نیا  دنزادرپ ، نآ  ثداوحو  تراهط  نادـناخ  تراسا  راکنا  هب  هک  دـنوشن  ادـیپ  یناسک  ادرف  ات  تسا  هدرپس  يراگدای 
تنب هیقر  نفد  رب  هک  میتسه  نیا  هب  مزتلم  اـم  دـنا ، هدوب  زین  لاـسدرخ  نارتـخد  یتـح  ناریـسا  نمـض  رد  هکنیا  رب  تسا  یگرزب  هاوگ 

ار وا  مارتحا  دیابو  میتفاتـش ، شترایز  هب  ام  .تسا  هدرپس  ناج  ناکم  نیا  رد  هکنیاو  تسا ،  مئاق  ترهـش  ناکم  نیا  رد  ع )  ) نیـسحلا
دیـس ترـضح  يوربور  هک  تسا  یماقم  نآ  ياراد  دوب  يراوخریـش  كدوک  هک  رغـصا  یلع  تسا ) لاسدرخ  دییوگن  ، ) تشاد ساپ 

كدوک نیا  ترضح  رـشح  زور  رد  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  ناکم  نیا  رد  يو  نفد  هک  دنا  هتفگ  دیدرگ ، نفد  البرک  رد  ع )  ) ءادهـشلا
تراـسا زا  يوق  ناـشنو  گرزب  هاوگ  ماـش  رد  لاـسدرخ  لـفط  نیا  نفد  .داد  دـهاوخ  ناـشنو  تفرگ  دـهاوخ  تسد  هب  ار  لاـسدرخ 

ادخ هک  اجنآ  ات  دنتـسیرگ ، نآ  رب  متاخ  ات  مدآ  زا  ناربمایپ  مامت  هک  یمتـس  نآ  دراد ، ناشیا  رب  هتـشاداور  متـسو  تراهط ،  نادـناخ 
هک یلطاب  نانخـس  هبو  دیهدن ، ارف  شوگ  دـساف  نانخـس  هب  تسا ، مزال  ناکم  نیا  مارتحا  ور  نیا  زا  .دـناوخ  مدآ  رب  ار  نیـسح  يازع 

يدـهاش تمایق  زوررد  هک  تسین  لاسدرخ  كدوک  رغـصا  یلع  رگم  دـیهدن ، ارف  شوگ  دوبن  شیب  لاسدرخ  یلفط  وا  هک  دـنیوگیم 
هتـشاد ار  ناکم  نیا  مارتحا  تسا  بجاو  همه  رب  نیاربانب  .هللا  ءاش  نا  دـش  دـهاوخ  هعیـش  ناراـکهنگ  شزرمآ  بجومو  دوب ، دـهاوخ 
نیسح ماما  رتخد  ترایز  اب  ام  .دننکن  ییانتعاو  دنهدن  ارف  شوگ  تسا  نیطایش  یهارمگ  زا  هک  يا  هدوهیبو  دساف  نانخس  هبو  دنشاب ،

«. دندوب مولظم  همه  يو  نادناخو  دوب ، مولظم  دوخ  هک  يرتخد  نآ  مییوج ، یم  برقت  لاعتم  دنوادخ  هب 
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رد مییوگ : یم  خساپ  رد  تسا  مهم  باسنا  ایو  یخیرات  بتک  رد  ناشیا  مان  هب  حیرصت  ام  يارب  هک  دنک  رارصا  یسک  رگا  همه  نیا  اب 
نبا هب  فورعم  یقهیب  دیز  نب  مساقلا  یبا  نب  یلع  نسحلاوبا  .تسا  هدش  حیرصت  ناشیا  مان  هب  باسنا  ربتعمو  مهم  ياهباتک  زا  یخرب 

بابل  ) مان هب  باسنا  رد  يدنمـشزرا  باتک  وا  تسا ، هتفای  تافو  يرمق  يرجه  لاسبو 565  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 493  هب  قدنف 
هدش ماجنا  هر )  ) یـشعرم یفجن  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  هناخباتک  طسوت  نآ  دـیدج  پاچ  هک  دراد  باقعألاو ) باقلألاو  باسنألا 

ضاـیر  ) تـسا هدرک  یفرعم  اــم  باحــصا  ناــگرزب  زاو  بوشارهــش  نـبا  خــیاشم  هـلجا  زا  ار  وا  يدــنفا  هللا  دــبع  یلوـم  تـسا  ،
تـسا هدرک  دای  لـیلج  ملکتم  لـضاف  رحبتم  ملاـع  ناونع  هب  وا  زاو  هتـشناد  هزاـجا  خـیاشم  زا  ار  وا  يرون  ثدـحم  (، (. 6/448 ءاملعلا
خیاشم هلجا  زا  ار  واو  دـناد ، یم  هعیـش  خـیاشم  زا  یکی  ار  وا  نیما  نسحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  (، 3/99 لئاسولا كردتسم  همتاخ  )

هعیرذـلا  ) تسا هدرک  دای  یقهیب  ماما  ناونع  هب  وا  زا  ینارهت  گزرب  اقآ  خیـش  موحرم  ، 8/243 هعیشلا نایعا   ) دناد یم  بوشارهش  نبا 
رد یلـصفم  ظـیرقت  باـتک  نیا  رب  دوب  رثا  بحاـصو  صـصختم  باـسنا  ملع  رد  دوخ  هک  یـشعرم  یفجن  هللا  تیآ  موحرم  (. 26/43

لها یلاوم  یضاق ، بیطخ ، سردم ، همالع ، ناونع  هب  وا  زاو  تسا ، هدوتس  رایسب  ار  نآ  فلؤمو  باتکو  هتشاگن  هحفـص  دودح 150 
ناگری زا  وا  تسا ، مهم  وا  تمدق  یفرط  زاو  ددرگ ، یم  نشور  قدنف  نبا  هتسجرب  تیصخش  فصو  نیا  اب  .دنک  یم  دای  یماما  تیب ،

دنمـشزرا باتک  رد  وا  .تسا  هدرک  دای  ع )  ) نیـسحلا تنب  هیقر  زا  تمظع  نیا  اب  یتیـصخش  مییوگ  یم  همدـقم  نیا  اـب  تسا ، نرق 6 
، مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  دالوأ  نم  مهف  هینیـسحلا  امأ  : ) دسیون یم  ینیـسح  تاداس  اب  هطبار  رد  ص355  باسنآلا ج1 ، بابل 

نم مه  بألا  لبق  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  دالوآف  هیقرو ، هنیکـسو ، همطاـفو ، مالـسلا ، هیلع  نیدـباعلا  نیز  ـالا  هدـالوآ  نم  قبی  ملو 
نیدباعلا نیز  زج  یسک  وا  نادنزرف  زا  دنتـسه ، ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادنزرف  زا  ینیـسح  ناداس  مالـسلا :) هیلع  نیدباعلا  نیز  بلص 

.دنتسه ع )  ) نیدباعلا نیز  لسن  زا  ردپ  فرط  زا  (ع ) نیسح نادنزرف  سپ  دنامن ، یقاب  هیقرو  هنیکسو ، همطافو ، (ع ،)
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ملع رد  باتک  نیا  رگید  فرط  زاو  .دوش  یم  لح  باسناو  یخیرات  بتک  رد  ناشیا  كرابم  ماـن  رکذ  مدـع  لاکـشا  حیرـصت  نیا  اـب 
.تسا مدقم  یئاهب  لماک  باتک  رب  زین  ینامز  تهج  زاو  تسا  باسنا 

مرحم موس  بش  تامدقم  بوتکم و  هضور 

مرحم موس  بش  بوتکم  هضور 

( اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح   

؛ دندومرف نینچ  هیقر  ترضح  اب  هطباررد  يزیربت  ياقآ  داوج  ازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم   

اه دعب  هک  تسا  نید  نانمشد  ندرک  اوسر  ، ماش رد  ربق  نآ  دوجو  هفـسلف ي  روهـشم و  ماش  رد  شربق  مالـسلا ) اهیلع   ) هیقر ترـضح 
یمن رگید  یسکو  تسا  سّدقم  ناکم  نیا  رد  اهنز  ندش  ریسا  هناشن  مالسلا ) اهیلع   ) هیقر ترضح  ربقو  .دننکنراکنا   ار  ماش  يایاضق 

 . تسا نآ  ییایوگ  دنس  دوخ  ناکم  نیا  رد  ناشربق  هیقر و  ترضح  نفد  و  .دنک   بیذکت  ار  ماش  يایاضق  دناوت 

ناگدـش اوغا  ناـنآ  .دـننک  یم  ههبـش  ءاـقلا  ترـضح  نآ  ماـقم  ربـق و  صوصخ  رد  هک  درک  هجوت  یـضعب  کیکـشت  هب  دـیابن  اذـلو 
همهو دهد  تاجن  فارحنا  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  هک  تسا  تیونعم  بسک  مالسلا ) اهیلع  ) هیقر ترضح   ) مناخ نیا  ترایز  .دنناطیش  

(1) .مینک یم  اعد  همه  ياربو  مینک  یم  نآ  ترایز  هب  قیوشت  ار 

: نیسح ماما  تبیصم  رد  نیشن  هبارخ  هدنرپ  هلان 

؟ تسا هدید  زور  رد  ار  دغج  امش  زا  يدحا  ایآ  دندومرف : دغج  هراب  رد  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما 

.ددرگ یم  ادیپ  بش  رد  اهنت  هدشن و  رهاظ  زور  رد  ادبا  ریخ  دش : ضرع  شکرابم  رضحم 

ترضح یتقو  : هک تسنآ  شتهج  دیآ  یمن  يدابآ  رد  هتفرگ و  نکسم  اه  هبارخ  رد  هتـسویپ  ناویح  نیا  هکنیا  اّما  دندومرف : ترـضح 
رد اهنت  شلزنم  هدرکن و  انکس  يدابآ  رد  ادبا  هک  دومن  متح  دوخ  رب  مسق  هطساوب  ناویح  نیا  دندش  دیهـش  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

تبیـصم رب  حبـص  ات  نآ  ءادتبا  زا  دمآ  رد  بش  یتقو  و  دسرب   ارف  بش  ات  تسا  نیزح  مئاص و  زور  رد  هتـسویپ  سپ  دـشاب   اه  هبارخ 
(2  ) .دنک یم  یناوخ  هیثرم  یئارس و  هحون  همزمز و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 
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مراد نایشآ  ورس  هخاش ي  رب  ناتسوب  ردنا  نم  يراد                           اج  هناریو  رد  وت  اتفگ  یلبلب  يدغج  هب 

مراد ناوغرا  جاکو و  ورس  نارازه  نیدنچ  نیبب  ناتسب                    يوس  نم  اب  ایب  ناریو  نیا  زا  يور  نادرگب 

مراد ناکم  اوأم و  هناریو  رد  هک  سب  نیا  ارم  نشلگ                          نآ  ینازرا  ار  وت  لبلب  يا  داد  شباوج 

؟  مدش نیشن  هناریو  یک  ینود  یم  مدوب  نیشن  نمچ  وت  لثم  مه  نم  لبلب  يا 

؟ دنیوگ یم  هچ  مدرم  ینیب ؟ یم  ار  دغج  نیا  : دومرف نم  هب  بانج  نآ  مدش ، دراو  مالّسلا  هیلع  اضر  ترضح  رب  هگ : یم 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  مّدج  رصع  رد  دغج  نیا  دندومرف : ترضح.میسرپب  امش  زا  هک  میا  هدمآ  موش  تیادف  مدرک : ضرع 
لباقم رد  دز و  یم  رپ  ناویح  نیا  دندوب  ماعط  ندروخ  لوغشم  مدرم  تقو  ره  تشاد و  ینکس  اه  هناخ  اهرصق و  لزانم و  رد  مّلـس  و 

درک و یم  باریـس  ار  دوخ  بآ  زا  هدروخ و  ماعط  ناویح  نیا  دنتخیر و  یم  شیولج  اذغ  ماعط و  مدرم  دـناسر و  یم  ار  دوخ  ناشیا 
تشگ جراخ  يدابآ  رهش و  زا  دندش  دیهش  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترضح  هک  یماگنه  یلو  تشگ  یم  رب  شلزنم  هب  سپس 
تبسن هب  نم  دیتشک و  ار  دوخ  ربمایپ  رتخد  رسپ  دیـشاب ! یم  امـش  یتّما  دب  : تفگ تفرگ و  ناکم  اه  نابایب  اههوک و  اه و  هبارخ  رد  و 

(3  ) .متسین ناما  رد  امش  زا  دوخ  سفن  هب 

مراد ناکم  اوأم و  هناریو  رد  هک  سب  نیا  ارم  نشلگ                نآ  ینازرا  ار  وت  لبلب  يا  داد  شباوج 

(4  ) مراد ناج  هب  شتآ  شمغ  زک  یتسشن  یم  ناریو  هب  ارهز                     رتخد  سپ  ارچ  يدوب  َدب  هناریو  رگا 
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: دومرف مالسلا : ) هیلع   ) داجس ماما 

هک دوب  هداد  روتـسد  دـیزی  میدوبن .  ناما  رد  امرگ  زا  اهزورو  امرـس  زا  اهبـش  داد  رارق  روآ  نزح  یناکمرد  ارام  دـیزی  ماـش  رهـش  رد 
.دنشکب اردندنام  هدنز  هک  مادک  رهو  دننک  بارخ  تیبلها  يور  ار  ناکم  نیا  هیقر  ترضح  تداهش  بش  يادرف 

(5  ) .دش فرصنم  دیزی  اذل  دومن  دوخ  تافو  هجوتم  ار  مدرمو  دش  دنلب  هلانو  هجض  يادصو  تفر  ایند  زا  هیقر  بش  نآ.اما 

(. اهیلع هللا  مالس   ) هیقر ترضح  تداهش  بش  دوب  یبش  هچ 

.دهدب لسغ  ار  هناد  زان  نیا  ندب  دندروآ   ور  هلاسغ  نز  هک  يا  هظحل  نوا  زا  ياو 

ادخ يارب  زا  لسغ  هدب  هریغص  نیا  هب  افو                                  قیرط    زا   هلاسغ   نز   يا  وت  ایب 

تسا راوشد  وت  رب  تخس  وا  نداد  لسغ  هک  تسا                           راتات  مور و  لها   زا  وا   هک  لایخ  نکم 

نیا تسا  نیسح  همولظم ي  همطاف  هریغص  نیا                         تسا  نیملاع  ناطلس   هنیس ي   رورس 

دشاب البرک  تشد  یگنشت  غادز  دشاب                                  ابرهک  وچ  وا  خر   هچ  زا  هک  وگم 

دح یب  وا   هدیود  نالیغم  راخ  يور  هب  دح                                 زا  دوب  نورب  شیاپ  هب  مخز  هک  وگم 

(6) یلیس افج  زا  هدروخ  یسب  ماش  هار  هب  یلین                              دَُوب    رگا    شرینم    هام  وچ   خر   

ناریـسا نیا  تسرپرـس  تفگ :  و  دیـشک ، لسغ  زا  تسد  هاگان  داد ، یم  لسغ  ار  ( مالـس اهیلع   ) هیقر ندـب  هلاـسغ ،  نز  هک  یماـگنه 
؟  یهاوخ یم  هچ  دومرف : مالس ) اهیلع   ) بنیز ترضح  تسیک ؟ 

؟  تسا دوبک  شندب  هک  هدوب  التبم  يرامیب  هچ  هب  كرتخد  نیا  : تفگ هلاسغ 

 . تسا نانمـشد  ياه  هبرـض  اه و  هنایزات  راثآ  اهیدوبک  نیا  و  دوبن ؛ رامیب  وا  نز !  يا  دومرف : خساپ  رد  ( مالـس اهیلع   ) بنیز ترـضح 
(7)
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هنکن ادـخ  داـیم  شزور  هب  هچ  هنود  یم  ادـخ  هتفیب  نیمزور  بکرم  يور  زا  هگا  درم  هی  هخآ  .دـندروآ  هنادزاـن  نیا  زور  هب  هچ  نیبب 
يور هب  الاب  زاو  تفرگ  ار  هناد  زان  نیا  دش   ینابصع  نمشد  زابرـس  نآ   . هن هتفیب  شدوخ  هکنیا  هن  مه  نوا  هشاب  هلاس  راهچ  هس  رتخد 

(8  ) .دش هتسخو  حورجم  شیاهاپ  هکنآ  ات  دش  یکیرات  رد   ندیود  لوغشم  هناد  زان  نآ  ، تخادنا نیمز 

هیقر ناوارف  جنر   زا   ملد   دزوس  هیقر                نازوس   لد  زا  منک   دای  نوچ 

هیقر نابیرغ  ماش  بشوچ  یماش   دنیبن                  هدید   دبا   هب  ات   لزا  زور  زا 

: عبانم

(2  ) هیقر ص35 لتقم  ( 1)

319 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  - تارایزلا لماک  ( 2)

319 ص : ینارهت ، ینهذ  همجرت  - تارایزلا لماک  ( 3)

: رعش همادا  ( 4)

ربکا    یلع  گرم  زا  سپ  رمحا  لگ  زا  متشذگ 

مراد ناوجون  نآ  یماکان  مغ  غاد  لد ، هب 

يراد    ناوغرا  سای و  داشمش و  شروش  رس  رب  وت 

مراد ناوج  سابع  غاد  لد ،  هنال ي  ردنا  نم 

لام الا  یهتنم  ( 5)

ص 965 هنیدم   ات  هنیدم  زا  ( 6)

دز و شرـس  رب  ار  شیاهتـسد  دیـشک و  لـسغ  زا  تسد  نز  نآ  هک : تسا  رگید  تیاور  رد  ص 81 و  ثداوحلا ج 5 ، عیاـقولا و  ( 7)
هایـس كرتخد  نیا  ندب  زا  ییاهتمـسق  ارچ  دـیوگب  نم  هب  ات  تساجکرتخد  نیا  ردام  تفگ : ینز ؟  یم  رـس  رب  ارچ  : دـنتفگ تسیرگ 

.تسا نانمشد  ياه  هنایزات  رثا  اه  یهایس  نیا  دنتفگ : تسا ؟  هدش 

نیطبسلا ص 81) یلاعم  خیراوتلا ص531، خسان  ، 15 ص ، یفسلف   یلع  خیش  هیقر  ترضح  ( ) 8)

مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح 

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 
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نیملـسم هعماج  رب  یهابت  داسف و  زا  نیگنـس  يا  هیاـس  وا  ياـه  یهاوخ  هداـیز  هک  يراـگزور  هیواـعم ، رمع  ياـه  لاـس  نیـسپاو  رد 
ارف مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هداس  نیلگ و  هناخ  هب  ار  فعـش  يداش و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر مان  هب  رتخد  يدازون  دلوت  دوب ، هتخادنا 

هتـسجخ دولوم  زا  يدنـسرخ  هیاس  رد  يرذـگدوز  هاتوک و  شمارآ  ماما ، درک و  رظتنم  ياه  هاگن  ناـمهم  ار  قوش  کـشا  دـناوخ و 
نادناخ هب  یکاته  هک  يا  هنامز  ؛ دـناشن هنامز  روج  ملظ و  زا  شا  نیگهودـنا  هتـسخ و  هرهچ  رب  رورـس  زا  يدـنخبل  درک و  ادـیپ  دوخ 

تفاب رد  نانچ  يراکایر  ریوزت و  .دوب  هدش  جـیار  هکـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  نداد  مانـشد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ
تالـضعم نیا  مامت  مخز  ینیگنـس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  .تشادـن  دامتعا  زین  دوخ  ياه  مشچ  هب  یـسک  هک  دوب  هدرک  ذوفن  هعماـج 

لیلذ هراچ و  یب  گرم ، هتـشرف  ربارب  رد  تشاد ، هک  یگنرین  يراکبیرف و  همه  اب  اما ، هیواعم  .دـمآ  یم  دراو  ماـما  بلق  رب  راد ، هشیر 
يا هکیرا  رب  وا  تسرپ  توهش  راسگ و  یم  رسپ  دش و  میلـست  یتمواقم  چیه  یب  تفرگ ، ار  شنابیرگ  گرم  هک  هاگ  نآ  دومن و  یم 

.دز هیکت  دندوب ، هدییاس  خر  نآ  رب  ناتسرپ  ایند  و  نت ، نآ  رب  شردپ  لاس ، تسیب  هک 

تساخرب و خیرات ، تعسو  هب  كانبات  نشور و  يا  هدنیآ  يوس  هب  هنیدم  دصقم  زا  نارتش  گنز  يادص  هک  دوب  يراگزور  نینچ  رد 
.دیشک یم  راظتنا  ار  دوخ  جورع  هداتسیا و  اشامت  هب  مالسلااهیلع )  ) هیقر جنر ، دردرپ و  رفس  نیا  ياهدادیور  ثداوح و  رذگهر  رد 

یناث رثوک  دالیم 

هیقر .دـندرک  یم  راثن  هفطاع  ياـه  هچنغ  شخر ، گربلگ  رب  همه  دوب و  هدـییور  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) نیـسح غاـب  هب  رگید ، يا  هچنغ 
، تفکش بش  نآ  رد  اهیلع ) هللا  مالس  )
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هک تسا  نیا  روهـشم  .دراد   دوجو  رظن  فالتخا  ناراگن  خـیرات  ناـیم  رد  زین  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هیقر ترـضح  فیرـش  ّنس  هراـبرد 
.تسا هدش  رپرپ  ق ،  . لاس 61 ه رفص  نیزاغآ  ياهزور  رد  هدیدن و  دوخ  هب  رتشیب  راهب  راهچ  ای  هس  ناشیا 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  ردام 

ماما رسمه  رت  شیپ  هک  تسا  قاحـسا  ّما  مالـسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  ردام  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  ياه  هتـشون  ساسا  رب 
( مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  دقع  هب  مالـسلا ) هیلع  نسح  ماما  تیـصو  هب  ناشیا ، تداهـش  زا  سپ  هدوب و  مالـسلا ) هیلع  یبتجم  نسح 

1 .تسا هدمآرد 

، داشرالا باتک  رد  دیفم  خیش  هتفگ  هب  انب  .دیآ  یم  رامش  هب  مالـسا  تلیـضف  اب  گرزب و  ناوناب  زا  مالـسلااهیلع ) ) هیقر ترـضح  ردام 
2 .تسا هحلط  تنب  ناشیا  هینک 

تسد رد  هراب  نیا  رد  یمکحم  لیلد  یلو  تسا ، هدمآ  هّیعاضق  رفعج  ما  اه ، باتک  یضعب  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  ردام  مان 
، یناریا هاـشداپ  موس  درگدزی  رتخد  ناـنز ؛ هاـش  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  رداـم  نیطبـسلا ، یلاـعم  هدنـسیون  نینچ  مه  .تسین 

یمارگ ردام  دمآرد و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  جاودزا  هب  يو  .دوب  هدـش  ریـسا  ناریا  هب  ناناملـسم  هلمح  رد  هک  دـنک  یم  یفرعم 
3 .دیآ یم  رامش  هب  زین  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح 

خیرات هتفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  دـلوت  ماگنه  ناشیا  اریز  هدـشن ؛ هتفریذـپ  رـصاعم  ناـسیون  خـیرات  رظن  زا  بلطم  نیا 
دشاب یکدوک  ردام  وا  درادن  ناکما  ور ، نیا  زا  .دنا  هتـسناد  ق   . لاس 37 ه رد  ینعی  البرک ، هعقاو  زا  شیپ  لاـس  ار 23  وا  تشذگرد 

هک دـشاب  یم  لح  لباق  تروص  کی  رد  اهنت  هلأسم  نیا  .دـشاب  هدـمآ  ایند  هب  البرک  هثداح  زا  شیپ  لاس  راهچ  اـی  هس  هلـصاف  رد  هک 
.تسا مالسلا )) هیلع   ) داجس ماما  ردام   ) ونابرهش زا  ریغ  یسک  نانز  هاش  مییوگب 
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( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  يراذگ  مان 

 4 .تسا هدش  هتفرگ  یقرت  نتفر و  الاب  ینعم  هب  یقر »  » زا هیقر 

( مالسلا هیلع   ) نیـسح ماما  نارتخد  رامـش  رد  هیقر  مان  اریز  تسا ؛ هدوب  همطاف  ناشیا  یلـصا  مان  هدوب و  ترـضح  بقل  مسا  نیا  ایوگ 
دوجو دـشاب ، مالـسلا ) هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ناـمه  ناـشیا  هک  نیا  لاـمتحا  عباـنم ، یخرب  ناـعذا  هب  دروخ و  یم  مشچ  هب  رتمک 

 5 .دراد

.دراد دوجو  ناشیا  نادنزرف  رد  زین  یمسا  هباشت  ناکما  دنا و  هتشاد  مسا  ود  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  زا  یضعب  عقاو ، رد 

ماما ناکدوک  نایم  رد  : » تسا هدمآ  خیرات  باتک  رد  هچنانچ  .دراد  دوجو  اعدم  نیا  تابثا  رب  یلیالد  زین  خـیرات  رد  نیا ، زا  هتـشذگ 
یم تسود  رایـسب  ار  ناشراوگرزب  ردام  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نوچ  دوب و  همطاف  مان  هب  یکچوک  رتخد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح

مارتحا هب  دنتـشاد ، رـسپ  هچره  هک  هنوگ  نامه  .تشاذگ  یم  همطاف  ار  شمان  داد ، یم  ناشیا  هب  ادخ  هک  يرتخد  دنزرف  ره  دنتـشاد ،
6 «. دیمان یم  یلع  ار  يو  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ناشردپ 

.تسا هدوب  نینچ  ناشنادنزرف  يراذگ  مان  رد  زین  ناماما  رگید  هریس  تسا  ینتفگ 

خیرات رد  هیقر  مان 

جاور برعلا  هریزج  رد  مان  نیا  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  روهظ  زا  شیپ  هکلب  تسین ، مالـسا  خیرات  هژیو  مان  نیا 
، هّللادبع ترضح  همع  هک  دوب  هیقر  هلآو )) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ مود  ياین   ) مشاه نارتخد  زا  یکی  مان  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هتشاد 

7 .دیآ یم  رامش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ردپ 

سپ .دوب  هجیدخ  ترضح  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رتخد  دیدرگ ، يراذگ  مان  مسا ، نیا  هب  مالـسا  رد  هک  يدرف  نیتسخن 
.دمآرد یمالسا  شخب  تنیز  بوخ و  ياه  مان  زا  یکی  ناونع  هب  هیقر  مان  يراذگ ، مان  نیا  زا 
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نب ملـسم  ترـضح  جاودزا  هب  اهدـعب  رتخد  نیا  هک  دـیمان  مسا  نیمه  هب  ار  شنارتـخد  زا  یکی  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
(، مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  دننام  رگید  ناماما  نارتخد  یخرب  هک  اج  نآ  ات  تفای  همادا  دنور  نیا  .دمآرد  مالسلا ) هیلع   ) لیقع
زا يریگولج  يارب  تسا ، ینتفگ  .دندش  هدیمان  هیقر  زین  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  نارتخد  زا  نت  ود  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما   8

9 .دندیمان یم  يرغص  هیقر  هیقر و  ار  ود  نآ  هابتشا ،

نیسحلا تنب  هیقر  یتیبرت  هاگتساخ 

ياـه تلیـضف  نیرت  یلاـع  هب  یگمه  نآ ، نادـنزرف  رداـم و  ردـپ ، هک  تفاـی  شرورپ  يا  هداوناـخ  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح 
ادخ لوسر  يازف  حور  میمش  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رهش  زیگنا  لد  ياضف  نآ ، رب  نوزفا  .دندوب  هتسارآ  ییاسراپ  یقالخا و 

شرورپ رد  داد ، یم  شزاون  ار  ناج  ماشم  دوب و  يراج  نآ  رد  زونه  مالسلا ) هیلع  همطاف  و  مالسلا ) هیلع  یلع  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  )
هداوناخ دندوب ؛ مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  تفرعم  لالز  زا  باریس  یگمه  هک  تفای  دشر  يا  هداوناخ  رد  وا  .تشاد  گرزب  یـشقن  وا 

هیلع  ) ساـبعلا لـضفلاابا  مالـسلااهیلع ،)  ) يربـک بنیز  دـننام  راـثیا  تفرعم و  بدا و  ملع و  ياـه  هروطـسا  نـیرت  گرزب  زا  هـک  يا 
.دوب هدش  لیکشت  ...و  مالسلا ) هیلع  ربکا  یلع  مالسلا ،) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  مالسلا ،)

( مالسلا هیلع  نیسح  ماما  شا  یمارگ  ردپ  هژیو  هب  ناراوگرزب ، نیا  ناماد  رد  دوخ  هاتوک  رمع  تدم  رد  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح 
.دیدرگ یفرعم  خیرات  رد  تمواقم  راثیا و  ياه  هروطسا  نیرتابیز  زا  یکی  ناونع  هب  مک ، نس  نامه  دوجو  اب  تفای و  شرورپ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارتخد  رگید 

هب رتخد  ود  نانآ  رتشیب  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ناسیون ، خیرات  نایم  رد  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  نادنزرف  دادـعت  دروم  رد 
رد .دنا  هدرمشرب  زین  رفن  تشه  ات  ار  ترـضح  نارتخد  دادعت  رگید  یخرب  دنا و  هدرک  رکذ  ترـضح  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياه  مان 

.مینک یم  نایب  ار  اه  هاگدید  زا  یخرب  اج  نیا 
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، هنیکـس ياه  مان  هب  رتخد  هس  زا  دنتـسه ، مالـسا  گرزب  ناسیون  خـیرات  زا  هک  يربط  ریرج  نب  دـمحم  بوشآ و  رهـش  نبا  همالع  . 1
10 .دنا هدرب  مان  بنیز  همطاف و 

، رفعج دـمحم ، رغـصا ، یلع  طسوا ، یلع  ربکا ، یلع  ياه  مان  هب  نت  هدزیـس  ار  ترـضح  نارـسپ  رامـش  یناـشاک ، هّللا  بیبح  ازریم  . 2
مان هب  دناد ؛ یم  رفن  تشه  ار  ترـضح  نارتخد  دادـعت  تسا و  هتـسناد  نارمع  دـیز و  رمع ، هزمح ، میهاربا ، نسحم ، هّللادـبع ، مساق ،

هب وا  زا  یمان  دور و  یم  ایند  زا  ماش  رد  هک  يرتخد  هیفـص و  موثلک ، ما  هنیکـس ، بنیز ، هدـیبز ، يرغـص ، همطاف  يربک ، همطاـف  ياـه 
ماما اریز  دنا ؛ کیرـش  یّمـسم  رد  نانآ  رتشیب  هدوب و  اه  نآ  مسا  رد  اهنت  یگناگ  دـنچ  نیا  هک  تسا  رواب  نیا  رب  وا  .دروآ  یمن  نایم 

ای دنـشاب  هتـشاد  مسا  ود  ناشیا  دالوا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  سپ  .دنا  هدوب  فورعم  دنزرف  یمک  هب  خیرات  رد  مالـسلا ) هیلع  نیـسح 
دننام مشاه  ینب  نامیتی  یـضعب  یتسرپرـس  لـیلد  هب  اـی  دـشاب و  هتفرگ  رارق  ناـش  نادـنزرف  فیدر  رد  زین  ناـشیا  ياـه  هون  ماـن  یتح 

11 .دشاب هدش  هتسناد  ناشیا  نادنزرف  رامش  رد  زین  نانآ  مان  هابتشا ، هب  مالسلا ) هیلع  یبتجم  ماما  نادنزرف 

رسپ و شش  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  دسیون : یم  همئالا ، هفرعم  یف  هّمغلا  فشک  فورعم  باتک  هدنـسیون  یلبرا ، یـسیع  نب  یلع  . 3
رفن زا  درب و  یم  ار  همطاف _  هنیکس و  بنیز ، رفن _  هس  مان  ترـضح ، نارتخد  ندرمـشرب  ماگنه  وا  لاح ، نیا  اب  .تشاد  رتخد  راهچ 

.دشاب مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  اه ، نآ  نیمراهچ  دراد  لامتحا  هک   12 دروآ یمن  نایم  هب  ینخس  مراهچ 

: دنـسیون یم  ننـست ) لها  ناملاع  زا   ) یعفاش هحلط  نب  دمحم  دننام  یخرب  دسیون : یم  نیطبـسلا ، یلاعم  باتک  رد  يریاح ، همالع  . 4
دنا ترابع  وا  نارتخد  دیازفا : یم  سپس  .رتخد  راهچ  رسپ و  شش  زا : دنا  هدوب  ترابع  هک  هتشاد  دنزرف  هد  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما 

( مالسلااهیلع  ) هیقر دسیون : یم  مالسلااهیلع )  ) هیقر دروم  رد  هاگنآ  مالسلااهیلع .)  ) هیقر و  يربک ، همطاف  يرغـص ، همطاف  هنیکـس ، زا :
13 .تسا درگدزی  رتخد  نانز ، هاش  شردام ، هک  تشذگرد  ماش  رد  تشاد و  لاس  تفه  ای  جنپ 
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.مینک یم  لوکوم  هدنیآ  ياه  لصف  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  قیقحت  مینک و  یم  هدنسب  كدنا  نیمه  هب 

( مالسلااهیلع  ) هیقر ترضح  دروم  رد  یخیرات  ياه  هاگدید  رد  یشهوژپ 

.تسا هدشن  هدرب  ناشیا  زا  یمان  اه  نآ  زا  يرایسب  رد  یلو  هدمآ ، مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  یخیرات ، ياه  باتک  یـضعب  رد 
مه .دشاب  هدـش  هلأسم  نیا  ندـمآ  شیپ  ببـس  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  نادـنزرف  نایم  یمـسا  هباشت  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا 

يرغـص همطاف  نامه  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  اه ، نآ  لقن  ربانب  دـنراد و  ناـعذا  هلأـسم  نیا  هب  اـه  باـتک  زا  یـضعب  هک  ناـنچ 
میهاوـخ هلأـسم  ود  نیا  هـب  اـج  نـیا  رد  هـک  دراد  دوـجو  رظن  فـالتخا  زین  ناـشیا  تشذـگرد  یگنوـگچ  رد  .تـسا  مالـسلااهیلع ) )

.تخادرپ

نیسحلا تنب  هیقر  یخیرات  تیوه  تابثا  ثحب و  حرط 

ترـضح مان  ندوبن  ایآ  هک : مینک  یم  زاغآ  روهـشم  رایـسب  نیداینب و  شـسرپ  کی  حرط  اـب  ار  ثحب  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب 
فـشک يرولا ، مالعا  دـیفم ، داشرا  نوچ  يربتعم  ياه  باتک  رد  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  نادـنزرف  رامـش  رد  مالـسلااهیلع )  ) هیقر

؟ دراد تلالد  خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  همامالا ، لئالد  همغلا و 

: دوش یم  نشور  یبوخ  هب  شسرپ  نیا  خساپ  همدقم ، دنچ  نایب  اب 

دیدـش قاـنتخا  یـشراگن ، تاـناکما  دوـبمک  دـننام  یلئاـسم  مالـسا  ردـص  رد  و  مالـسلا ) مهیلع   ) راـهطا همئا  یناگدـنز  هرود  رد  . 1
زورب ببس  ...و  اه  يراد  بناج  ناسیون ، هریس  رب  تموکح  راشف  اهدادیور ، تایئزج  طبـض  تبث و  هب  یهجوت  مک  يوما ، نانارمکح 

.تسا هدش  یم  یخیرات  بلاطم  لقن  رد  تافالتخا  یضعب 

هب .تسا  هتفر  ناـیم  زا  دنمـشزرا  عباـنم  زا  يرایـسب  ناـنارمکح ، یـضعب  يزیتس  شناد  تیربرب و  دوجو  اـهزات و  تخاـت و  رثا  رد  . 2
هتفر و نیب  زا  اه ، يریگرد  نیا  نایرج  رد  ربتعم ، عبانم  دانـسا و  نیا  زا  يرایـسب  اسب  هچ  هک  دوش  یم  تیوقت  نامگ  نیا  لیلد ، نیمه 

.تسا هدیسرن  ام  تسد  هب 
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رد ماهبا  دوجو  هاگ  یخیرات و  نوگانوگ  ياه  تیصخش  دروم  رد  هیبش  ياه  تشذگرـس  هژیو  هب  یمـسا و  هباشت  نادنزرف ، ددعت  . 3
تیصخش رگید  دروم  رد  هلأسم  نیا  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هدرک  هبتشم  ناسیون  خیرات  رب  ار  رما  دارفا ، یگدنز  هنیـشیپ  اه و  هتـشذگ 

.دروخ یم  مشچ  هب  زین  اروشاع _  مایق  نایرج  رد  یتح  یخیرات _  ياه 

مان ناش ، یمارگ  ردام  راوگرزب و  ردـپ  هب  هقالع  تدـش  لیلد  هب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  دـش ، هتفگ  رت  شیپ  هک  هنوگ  ناـمه  _ 4
یناگدـنز لاح  حرـش  نتـشاگن  رد  اه  ملق  ِوهـس  زا  يرایـسب  أـشنم  دوخ  رما  نیا  .دنتـشاذگ  یم  یلع  همطاـف و  ار  دوخ  نادـنزرف  همه 

یم هریغص  همطاف  ار  مالسلااهیلع )  ) هیقر هک  تسا  تسد  رد  زین  يدهاوش  نیارق و  .تسا  هدیدرگ  مالسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  ِنادنزرف 
14 .دشاب هدش  ناشیا  یلصا  مان  زا  تلفغ  ببس  عوضوم  نیمه  دراد  لامتحا  .دنا  هدناوخ 

یم تیوقت  رایسب  ار  وا  یخیرات  دوجو  رد  کش  هچ  رگا  یخیرات ، ياه  باتک  رد  مالسلااهیلع ،)  ) هیقر ترـضح  مان  ندماین  نیاربانب ،
روضح ندش  گنر  مک  ای  یشومارف  ِلیلد  نیرت  مهم  نآ ، رب  نوزفا  .تسین  خیرات  رد  یتیصخش  نینچ  ندوبن  رب  لیلد  زگره  اما  دنک ،

یلع ترضح  دروم  رد  .دروخب  مشچ  هب  خیرات  رد  ناشیا  زا  يرتمک  ّدر  هدش  ببس  هک  تسا  ناشیا  هاتوک  یناگدنز  تیـصخش ، نیا 
زا یمان  دوبن ، نایرج  نیا  رب  رایسب  نادهاش  دوجو  دربن و  هحوبحب  وا  تداهش  رگا  تفگ : ناوت  یم  تأرج  هب  زین  مالسلا ) هیلع  رغـصا 
اب هک  تسا  ینف  یسیون  خیرات  اریز  دروخ ؛ یمن  مشچ  هب  هعیش  ربتعم  ياه  باتک  نیب  رد  زورما  زین  مالسلا ) هیلع  رغصا  یلع  ترـضح 

اهنت .تسا  هدـمآ  مه  درگ  لوق  لـقن  تروص  هب  هتـشادن و  ینیع  دـهاش  اـه  نآ  زا  يرایـسب  هک  دراد  راـک  رـس و  لاوـقا  يروآ  عـمج 
نیا هتبلا  هک  تسا  يوار  ندوب  هقث  ثیح  زا  نآ  یتسرداـن  اـی  یتـسرد و  دریگ ، یم  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  نآ  رد  هک  یعوضوم 
يارب زین  يرگید  ياـه  هصخـشم  اـه و  هفرعم  ثیدـح ، ثحب  رد  هنومن ، ناونع  هب  اـما  .دراد  دوجو  مالـسا  خـیرات  رد  طـقف  عوـضوم 

تایلمع تلالد و  یـسررب  محازت ، هضراعم و  جالع  حـیجارت ، زین  لداـعت و  اـب  ار  ربخ  هک  دـشاب  یم  دوجوم  راـبخا ، یتسرد  شجنس 
.دنهد یم  رارق  یسررب  دروم  رگید  ياه 
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مرح لها  ماما و  نیب  هک  ییوگتفگ  ادتبا  .تسا  هدش  رکذ  خـیرات  رد  ناشیا  دوجو  تابثا  رب  زین  يوق  دـهاش  ود  الاب ، بلاطم  رب  نوزفا 
: دندومرف هدرک و  مایخ  هب  ور  ماما  .دهد  یم  خر  رمش ، اب  ههجاوم  ماگنه  مالسلا ) هیلع  ادهشلادیس  ترـضح  دربن  تاظحل  نیرخآ  رد 

يا ُدعَولا ؛» َبَرَق  دَـق  َموَیلَا  یِّبَر ، ُهَعیِدَو  متنَا  ِمُوثلُک ! ُِّما  ای  هَّیَقُر َو  ای  الَا  يِدـَعب ؟ مَُکل  ُنوُکَی  اَذ  نَم  يدـَلَو ! ای  هَنیَکُـس ! ای  بَنیِز ، ای  الَا  »
ادـخ ياه  تناما  امـش  موثلک ! ما  يا  هیقر و  يا  دـنام ؟ یم  یقاب  امـش  يارب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  منادـنزرف ! يا  هنیکـس ! يا  بنیز ،

15 .تسا هدیسرارف  نم  داعیم  هظحل  نونکا  نم ، دزن  دیدوب 

مُوثلُک َو ُما  ای  هاَتُخا ، ای  : » تسا هدمآ  دیامرف ، یم  نانآ  هب  شنادنزرف  رسمه و  رهاوخ ، ندرک  مارآ  يارب  ماما  هک  ینخس  رد  نینچ  مه 
ًاهجَو َو ال َّیَلَع  َنشُمَخت  ًابیَج َو ال  َّیَلَع  َنقَقـشَت  الَف  ُتِلُتق  اَنأ  اِذا  َنرُظنُا  بابُر ! ای  ِتنَا  هَمِطاف و  ای  ِتنَا  هّیَقُر َو  اـی  ِتنَا  بَنیَز َو  اـی  ِتنَا 
( دیـشاب هتـشاد  دای  هب  و   ) دیراد رظن  رد  ار  منخـس  بابر ! همطاف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما   ، مرهاوخ ًارجِه ؛» َّیلَع  َنلُقَت 

16 .دییوگم اوران  ینخس  دیشارخن و  تروص  دینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدش ، هتشک  نم  هک  یماگنه 

هفوک یلاها  زا  راک  چگ  ملـسم  .مینک  یم  هراشا  یخیرات  نایرج  کی  هب  هریغـص  همطاف  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر یمـسا  هباشت  دروم  رد 
بنیز لـمحم  يولج  ار  نادیهـش  سدـقم  ياهرـس  ناراد ، هزین  دـندرک ، هفوک  دراو  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  یتقو  : » دـیوگ یم 
يرعش زادگ  زوس و  اب  دیبوک و  لمحم  هبوچ  هب  ار  شرس  یتحاران ، تدش  زا  اهرس ، نآ  ندید  اب  ترضح  .دندرب  یم  مالـسلااهیلع ) )

: دورس نیماضم  نیا  اب  ار 
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! ردارب .منیبب  ار  وت  تبیـصم  يزور  مدرک  یمن  نامگ  ملد ! هراپ  يا  یتفرورف ! فوسخ  رد  يدش و  لماک  ردـب  نوچ  هک  نم  لاله  يا 
؟ يا هدـش  ناـبرهمان  اـم  اـب  ردـق  نیا  ارچ  .دوش  بآ  هصغ  زا  شلد  تسا  کـیدزن  هک  وـگب  نخـس  تریغـص ، لاـسدرخ و  همطاـف  اـب 

17« .دهدن ار  شباوج  وا  یلو  دنزب ، ادص  ار  شردپ  هک  تسا  تخس  تکچوک  رتخد  نیا  يارب  ردقچ  ناجردارب !

هک دنک  یم  نشور  ار  هلأسم  نیا  دنک و  یم  دای  هریغص  همطاف  هب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر زا  رعـش  نیا  رد  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح 
.تسا هداد  ناج  ماش  هبارخ  رد  هک  تسا  یلاسدرخ  رتخد  نامه  هدش ، دای  وا  زا  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هک  هریغص  همطاف 

.مینک یم  یسررب  ار  یمالسا  نادنمشیدنا  ياه  هاگدید  یخیرات و  ياه  باتک  راتفگ  هلأسم ، رتشیب  ندش  نشور  يارب  اج  نیا  رد 

یئاهب لماک 

رد ار  وا  تداهش  تسا و  هدرک  دای  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما  رتخد  ناونع  هب  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  زا  هک  یباتک  نیرت  یمیدق 
یماما يربط  دـمحم  نب  یلع  نب  نسحلا  نیدـلادامع  خیـش  راوگرزب ، ملاع  رثا  باتک ، نیا  .تسا  باتک  نیمه  دـناد ، یم  ماـش  هبارخ 

هب نآ  يراذگ  مان  رهاظ ، هب  .تسا  هدش  هتـشون  ناخوکاله ، تنطلـس  راگزور  رد  ناهفـصا  مکاح  نیدـلاءاهب ، ریزو  رما  هب  هک  تسا 
.تسا هدش  هتشاگن  نیدلاءاهب  رما  هب  هک  تسور  نآ  زا  یئاهب  لماک 

هب اریز  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  شزرا  زا  دراد ، هک  يدایز  تمدـق  لیلد  هب  هدـش و  فیلأـت  يرمق  يرجه  لاس 675  رد  باتک  نیا 
یعبنم تسا و  تیمها  زیاح  اتـسار _  نیا  رد  دوجوم  عبانم  تبـسن  هب  هدـش _  هتـشاگن  ياهدادـیور  اـی  فیلأـت  ندوب  کـیدزن  تهج 

مومهملا و سفن  رد  یمق  سابع  خیش  .تسا  هتفرگ  یم  رارق  هنیمز  نیا  رد  رایسب  يدعب  تاقیقحت  هیامتسد  دور و  یم  رامـش  هب  زاتمم 
.دنک یم  لقن  باتک  نآ  زا  ار  مالسلااهیلع )  ) هیقر ترضح  تداهش  يارجام  لامالا ، یهتنم 
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هب يرگید  باتک  هدنراگن ، نیا  .دنا  هدرک  دانتـسا  نآ  هب  و  دـییأت ، دروم  ار  باتک  نیا  بلاطم  راوگرزب  ناملاع  زا  يرایـسب  نینچ  مه 
زا سپ  ياهدادیور  یخرب  هب  زین  باتک  نیا  رد  هک  دراد  مالسلا ) هیلع  یـضترملا  هعیـشل  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یفطـصملا هراشب  مان 

البرک يادهش  رازم  رـس  رب  لوا ، نیعبرا  رد  البرک  ناریـسا  هک  هدش  حیرـصت  نآ  رد  هک  یعبنم  نیلوا  .تسا  هدش  هراشا  اروشاع  هعقاو 
رـس رب  مه  قافتا  هب  هک  دنک  یم  لقن  يراصنا  هللادبع  نبرباج  تسود  هیطع 18  زا  ار  ینایرج  وا  .دشاب  یم  باتک  نیمه  دنا ، هدـماین 
اما .دندرگ  یم  ینیسح  نیعبرا  نیتسخن  رد  وا  ربق  نیرئاز  نیلوا  هدش ، رضاح  البرک  نادیهـش  و  مالـسلا ) هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  رازم 
چیه هدـش ، هتـشاگن  اه  لتقم  یخرب  رد  هچنآ  فالخ  رب  دروآ و  یمن  ناـیم  هب  ـالبرک  ناریـسا  اـب  رباـج  تاـقالم  زا  ینخـس  هدـنراگن 
نیا يرترب  زاـیتما و  رد  يرگید  فـطع  هطقن  زین  عوـضوم  نیا   19 .دریگ یمن  تروص  ـالبرک  ناریـسا  وا و  نیب  زور  نیا  رد  یتاـقالم 

.دشاب یم  باتک 

فوهللا

هطاحا تسناد  دـیاب  .تسا  سوواط  نبدیـس  زا  فوهللا  باتک  هدومن ، لقن  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  هک  نهک  ياه  باتک  زا  رگید  یکی 
ءادهشلادیس ترضح  هک  اروشاع  بش  : » دسیون یم  يو  .تسا  ریگ  مشچ  زاتمم و  هعیش ، مالـسا و  یخیرات  یثیدح و  نوتم  هب  ناشیا 

هیلع ماما  .تسیرگ  دینـش و  ار  ناشیا  نانخـس  مالـسلااهیلع )  ) بنیز ترـضح  دـناوخ ، یم  ایند  ییاـفو  یب  رد  يراعـشا  مالـسلا ) هیلع 
رظن رد  ار  منخـس  باـبر ! همطاـف و  هیقر و  يا  وت  بنیز ! يا  وت  موثلک و  ما  مرهاوـخ ، : » دوـمرف درک و  توـعد  ربـص  هب  ار  وا  مالـسلا )
اوران ینخـس  دیـشارخن و  تروص  دـینزن و  كاچ  نابیرگ  نم  يارب  مدـش ، هتـشک  نم  هک  یماـگنه  دیـشاب ) هتـشاد  داـی  هب  و   ) دـیراد

20 (.« دیشاب راد  نتشیوخ  و   ) دییوگم
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لتقم رد  بلطم  نیا  .تسا  هدـش  يراج  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  نابز  رب  اهراب  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  مان  ناشیا ، لقن  رباـنب 
يا هیقر ، يا  هنیکس ، يا  موثلک ، ما  يا  : » دروآرب دایرف  مالسلا ،) هیلع   ) رغصا یلع  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  هک  تسه  زین  فنخموبا 

1294 ه تافو :  ) یفنح يزودنق  میهاربا  نب  نامیلـس  ار  بلطم  نیا  متفر .» زین  نم  رادهگنادخ ؛ نم ! تیب  لها  يا  بنیز ! يا  هکتاع و 
21 .دنک یم  لقن  فنخموبا  لتقم  زا  هدوملا  عیبانی  باتک  رد  .ق )

یحیرُطلل بختنملا 

زا کـی  ره  هدـش و  میظنت  دـلج  ود  رد  باـتک  نیا  .تسا  هتـشون  ق )  . 1085 ه تافو :  ) یفجن یحیط  نیدـلارخف  خیـش  ار  باـتک  نیا 
نآ رب  يراوگوس  شاداپ  لماش  یتایاور  و  مالـسلا ) هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يراوگوس  نوماریپ  سلجم  هد  يواح  نآ  تادـلجم 

باتک نیا  هدنراگن  هچ  رگا  .دشاب  یم  نآ  زا  سپ  ياهدادـیور  اروشاع و  زور  ياهدادـیور  هرتسگ  رد  يرابخا  رب  لمتـشم  زین  ماما و 
.تسا هدرک  میظنت  يروآ و  عمج  دوخ  باتک  رد  ار  یبوخ  تاعوضوم  تایاور و  اما  هتـسیز ، يوفـص  رـصع  رد  هدوب و  نیرخأـتم  زا 

مه يراثآ  هک  ق.ه )  1286 تافو :  ) يدـنبرد لضاف  وا ، زا  سپ  .تسا  هدومن  نایب  لاس  هس  ار  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  نس  يو 
یمیظعلادـبع هاـش  یلع  دـمحم  دیـس  اهدـعب  .تسا  هدرک  لـقن  یحیرط  بختنم  زا  ار  یبلاـطم  دراد ، نئازخ  هداهـشلا و  رارـسا  نوـچ 

تافو 1384  ) يریاح همالع  نینچ  مه   22 .تسا هدرک  نایب  باتک  نآ  زا  ار  یبلاطم  داقیالا ، فیرـش  باتک  رد  ق )  . 1334 ه تافو : )
.تسا هدرب  هرهب  یحیرط  بختنم  باتک  زا  نیطبسلا  یلاعم  باتک  رد  زین  ق )  . ه

هیهبلا سوردلا 

: دسیون یم  هیوبنلا  هرتعلا  لوسرلا و  لاوحا  لمجم  یف  هیهبلا  سوردلا  باتک  رد  ق ) 1400 ه .  تافو :  ) یناساول نسح  دیس  همالع 

6139 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2152 

http://www.ghaemiyeh.com


هبارخ رد  یگنسرگ ، دیدش و  يامرس  امرگ و  رایسب و  هودنا  زا  مالسلااهیلع )  ) هیقر مان  هب  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  نارتخد  زا  یکی 
 . دش هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تفر و  ایند  زا  ماش 

23 .تسا هاگ  ترایز  فورعم و  اج  نآ  رد  شربق 

یـسررب هب  اج  نیا  رد  .دـنا  هدرک  لقن  عباـنم  نیمه  زا  میقتـسمریغ  اـی  میقتـسم  دـنراد ، ینخـس  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاـه  باـتک  رگید 
.میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  یمالسا  نادنمشیدنا  یخرب  ياه  هاگدید 

( هر  ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  هاگدید 

نینچ مه  قشمد و  رد  ناشیا  دقرم  و  مالـسلااهیلع )  ) هیقر ترـضح  دروم  رد  هر )  ) یناگیاپلگ اضر  دـمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  زا 
: دومرف ناشیا  .دندیسرپ  تفرگ ، ماجنا  يا  هقداص  يایور  هلیسو  هب  ناشیا ، دوخ  روتسد  هب  هک  ترضح  ربق  ریمعت  ناتساد 

بجاو مزال و  نآ  هب  داقتعا  هک  يروما  زا  نکل  درادن ؛ یلقع  رظن  زا  یندوب  لاحم  هنوگ  چـیه  تسا ، هدـش  لقن  هک  بلاطم  هنوگ  نیا 
24 .تسین دشاب ،

1( يا هقیقد  هد  ربنم  ) مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  یگدنز 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

1 مالسلا امهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  ترضح  یگدنز  عوضوم : 

هّیقر هملک 

 . تسا یّقرت  الاب و  فرط  هب  دوعص  ینعم  هب  ءاقترا  زا  لصا  رد 

تسا هدوب  هّیقر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  مود  دج  مشاه  نارتخد  زا  یکی  مان  الثم  هتـشاد ،  دوجو  زین  مالـسا  زا  لبق  مان  نیا 
.دوش یم  هّیقر  ادخ  لوسر  ردپ  همع  هک  ، 

: مالسا رد  هیقر  مان  نیتسخن 

 . تسا هجیدخ  ترضح  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارتخد  زا  یکی  تشاد ،  ار  مان  نیا  مالسا ،  رد  هک  یسک  نیتسخن 
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.دمآرد لیقع  نب  ملسم  ترضح  يرسمه  هب  هک  تشاد ،  مان  هیقر  زین  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  نارتخد  زا  یکی  نآ ،  زا  سپ 

ماما نارتخد  زا  رفن  ود  یبتجم و  نسح  ماما  نارتخد  زا  یکی  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  مان  نیا  رفن  دـنچ  زین  رگید  ناماما  نارتخد  نایم  رد 
.دندش یم  هدناوخ  يرغص  هّیقر  هّیقر و  هب  هک  مظاک  یسوم 

: ناثدحم رظن 

ریرج نبدّمحم  و  بوشآ ،  رهـش  نبا  هماّلع  اما  دنا ؛ هدرک  رکذ  نیـسح  ماما  يارب  همطاف  هنیکـس و  ياهمان  هب  رتخد  ود  ناثّدـحم  رثکا 
.دنا هدرمشرب  ترضح  نآ  يارب  ار  بنیز  همطاف و  هنیکس ،  ياهمان  هب  رتخد  هس  یعیش ،  يربط 

فیلأت ق  _. لاس 687 ه رد  ار  باتک  نیا  هک   ) هّمغلا فشک  باتک  بحاص  یلبرا _  یـسیع  نب  یلع  اهنت  میدـق ،  ناثّدـحم  ناـیم  رد 
: هک تسا  هتفگ  نیدلا  لامک  زا  لقن  هب  تسا _ )  هدرک 

مان ار  همطاف  هنیکس و  بنیز ،  ياهمان  هب  رفن  هس  اهرتخد ، شرامش  ماگنه  زین  وا  یلو  تشاد ؛  رتخد  راهچ  رـسپ و  شـش  نیـسح  ماما 
.دشاب هدوب  هّیقر  نیمه  رتخد ، نیمراهچ  هک  دراد  لامتحا  .دروآ  یمن  نایم  هب  يرکذ  یمراهچ  زا  درب و  یم 

: دسیون یم  نیطبسلا  یلاعم  باتک  رد  يرئاح  همالع 

رسپ و شش  دنزرف ، هد  ياراد  نیسح  ماما  دنسیون : یم  هعیـش  نّنـست و  لها  ياملع  زا  نارگیدو  یعفاش  هحلط  نبدّمحم  دننام  یـضعب 
 .( مالسلا نهیلع   ) هّیقر و  يربک ،  همطاف  يرغص ،  همطاف  هنیکس ،  زا : دنترابع  وا  نارتخد  دسیون : یم  سپس  تسا .  هدوب  رتخد  راهچ 

.درک تافو  ماش  رد  تشاد و  لاس  تفه  ای  لاس  جـنپ  عباـنم  یخرب  رد  لاـس و  هس  مالـسلا ) اـهیلع   ) هّیقر دـیازفا : یم  همادا  رد  هاـگنآ 
(. دوب داّجس  ماما  ینت  رهاوخ  هّیقر  ترضح  ینعی  ) دوب درجدزی  رتخد  نانز ) هاش   ) شردام
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هّیقر ترضح  ردپ 

هتـشاد یفّرعم  فیـصوت و  هب  زاین  هک  تسا  نآ  زا  رتفورعم  یلع  نب  نیـسح  میظع ،  ماما  مالـسلا ) اهیلع   ) هّیقر ترـضح  راوگرزب  ردپ 
.دشاب

مالسلا هیلع  هیقر  ترضح  ردام 

نآ و  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  رسمه  ًالبق  هک  تشاد  مان  قاحسا ) ما   ) اهلقن زا  یضعب  قباطم  مالـسلا ،  هیلع  هیقر  ترـضح  ردام 
ار يرایسب  لیاضف  دنک و  جاودزا  قاحـسا  ما  اب  هک  درک  شرافـس  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  شردارب  هب  دوخ  تیـصو  رد  ترـضح 

.درمش رب  وناب  نآ  يارب 

 . تسین سرتسد  رد  هراب ،  نیا  رد  يدنتسم  لیلد  یلو  تسا  هدوب  هیعاضق ) رفعج  ما  ( ) مالسلا اهیلع   ) هیقر ردام  یلقن ،  هب  و 

.دنک یم  یفرعم  نیسحلا  تنب  همطاف  ردام  ار  هحلط  تنب  قاحسا  ما  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

( مالسلا هیلع   ) هیقر ترضح  نس 

لاس راهچ  رگید  يا  هراپ  قباطم  و  لاس ،  هس  اهتیاور  زا  يا  هراپ  قبط  تداهـش ،  ماگنه  مالـسلا ) اـهیلع   ) هیقر ترـضح  كراـبم  نس 
.دنا هدرک  لقن  لاس  تفه  لاس و  جنپ  زین  یخرب  .دوب 

ق _. لاس 61 ه رفص  هام  مجنپ  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  کچوک  رتخد  هک ،  تسا  هدمآ  مایالا  روهـشلا و  عیاقو  باتک  رد 
 . تسا هدش  لقن  زین  سدقلا  ضایر  باتک  رد  بلطم  نیمه  هکنانچ  درک ، تافو 

اروشاع رد  مالسلا ) اهیلع   ) هیقر

نامه يوق  لامتحا  هب  هک   ) يا هلاس  هس  رهاوخ  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا ) اهیلع   ) هنیکـس ترـضح  تسا :  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد 
.دوشب هتشک  دورب  میراذگن  میریگب و  ار  ردپ  نماد  ایب  تفگ :  دشاب  مالسلا ) اهیلع   ) هیقر
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 . موش یمن  تعنام  اباب ! دز : ادص  مالسلا ) اهیلع   ) هیقر هاگنآ  تخیر و  کشا  رایسب  نخس  نیا  ندینش  اب  مالـسلا )  هیلع  نیـسح (  ماما 
هنادزان نآ  ماگنه  نیا  رد  .دیسوب  ار  شا  هدیکشخ  ياهبل  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  منیبب  ارت  ات  نک  ربص 

 : هک داد  رد  ادن 

 . تسا هدز  شتآ  ار  مرگج  یگنشت  تدش  ما ،  هنشت  رایسب  اباب  ینقرحا  ادق  امظلا  ناف  شطعلا ،  شطعلا 

هب ات  تساخرب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هاگنآ  مروایب  بآ  وت  يارب  ات  نیـشنب  همیخ  راـنک  دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما 
 : تفگ هیرگ  اب  تفرگ و  ار  ردپ  نماد  هیقر  مه  زاب  دورب ، نادیم  يوس 

؟ انع یضمت  نیا  هبا  ای 

اب سپـس  درک و  مارآ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  رگید  راب  کی  مالـسلا ) هیلع   ) ماما يا ؟  هدـیرب  ام  زا  ارچ  يور ؟  یم  اجک  ناج  اباب 
.دش ادج  وا  زا  نوخ  رپ  یلد 

(2 ( ) هیلع هللا  مالس   ) رغصا یلع  ترضح 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  دالیم 

: كدوک مان 

.تسا هدش  رکذ   (2) رغصا یلع  عبانم  یخرب  رد   (1) هللادبع عبانم  یخرب  رد  دنا ، هدرک  رکذ  توافتم  ار  كدوک  نیا  مان  یخیرات  عبانم 
_(، م 314ه " ) مثعا نـبا    " (3) ". رغـصا یلع   " و هللادـبع "  " ياـهمان هب  دـنا  هدرک  رکذ  ترـضح  يارب  كدوک  ود  عباـنم  زا  یخرب  و 

نیلوا (4) و  .تسا هدرک  ریبعت  عاضرلا ) یف  یلع   ) مان اب  وا  زا  هدرک و  داـی  یلع  ماـن  اـب  راوخریـش  لـفط  زا  هک  تسا  یخروم  نیتسخن 
، تسا هتـسناد  رغـصا  یلع  هللادـبع و  ع ،)  ) داجـس ماما  ع ،)  ) ربکا یلع  رب  نوزفا  ار  ع )  ) نیـسح ماما  نادـنزرف  زا  یکی  ماـن  هک  یـسک 

نیا مان  م 588 ه )_ " ) بوشآ رهـش  نبا   " و م 567ه )_ " ) باشخ نبا   " يو زا  سپ  .تسا و  مراهچ  نرق  ياـملع  زا  یعیـش  يربط " "

.تسا هدرک  ادیپ  هار  رترخأتم  عبانم  هب  مان  نیا  نآ  زا  سپ  دنا و  هتشاگن  رغصا " یلع   " ار لفط 
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: كدوک نس   

َنذاَف هعاسلا  کلت  یف  هل  ََدلَو  دق  دیوگ  یم  یبوقعی  لثم  یـضعب  (1) و  ریغـص ار  وا  يا  هدع  تسا  فلتخم  عبانم  رد  زین  كدوک  نس 
زین یـضعب  تشادرب » ار  وا  ماک  تفگ و  ناذا  وا  شوگ  رد  ترـضح  سپ  دمآ  ایند  هب  تعاس  نآ  رد  هچب   » (2) هکنحی لعجو  هنُُذا  یف 

دیهش يریت  اب  ار  وا  هک  دنا  هدروآ  نایم  هب  نخس  ع )  ) نیسح ماما  يارب  هلاس  هس  يرـسپ  زا  یبهذ  و  م 230ه )_  ) دعس نبدمحم  دننام 
(3) .دنا هدرک 

: لفط ردام  مان   

يدع نب  سیقلا  يرما  رتخد  باکر  رغـصا  یلع  ای  هللادبع  ردام  دنیوگ  یم  دنتـسه و  هدیقع  کی  رب  عبانم  رثکا  لفط  ردام  مان  هرابرد 
: دومرف شا  هرابرد  ع )  ) ءادهشلا دیس  ترضح  هک  تسا  ینز  نامه  بابر  نیا  و  هدوب ، بلک  هفئاط  زا  و 

بابرلاو هنیکس  اهب  نوکت  ًاراد        بحال  یننا  كرمعل 

(4) باتع يدنع  باتعل  سیلو  یلام        لج  لخباو  امهبحا 

.دشاب مان )  ) بابر هنیکس و  نآ  رد  هک  يا  هناخ  مراد  تسود  یتسار  هب  نم  هک  وت ، ياج  هب 

.تسین نم  رب  هراب  نیا  رد  مه  شنزرس  منک و  یم  لذب  ناشهار  رد  ار  مدوخ  لام  مراد و  تسود   ار  ود  نیا  نم 

رکذ هتـشاد  روضح  البرک  رد  اروشاع  زور  رد  هک  ع )  ) ءادهـشلادیس يارب  قاحـسا  ّما  مان  هب  رگید  يرـسمه  مان  عبانم  یـضعب  رد  اـما 
نسح ماما  رـسمه  ادتبا  رد  هک  تسا  هیمیت  هللادبع  نب  هحلط  رتخد  قاحـسا  ما  .دشاب  یم  وا  نادنزرف  زا  یکی  مان  هللادبع  .تسا و  هدش 
جراـخ ناـتیاه  هناـخ  زا  وا  هک  دـیراذگن  متـسه  یـضار  نز  نیا  زا  نم  ردارب ، دـندومرف : تداهـش  تقو  رد  ع )  ) نسح ماـما  .دوـب  (ع 

(6) .درک تیانع  ناشیا  هب  ار  هللادبع  همطاف و  دنوادخ  دندرک و  جاودزا  قاحسا  ما  اب  ع   ) ءادهشلادیس ترضح   (5) .دوش
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: كدوک لتاق   

یم یمرـضح   تیبث  نب  یناه  ار  لتاق  یخرب  هکنانچ  .تسا  توافتم  نیخروم  ءارآ  زین  ع )  ) نیـسح ماـما  كدوک  لـتاق  ماـن  دروم  رد 
هرابرد رگید  يا  هدع  (3) و  يدـسا لهاک  نب  هلمرح  یخرب  (2) و  دنناد یم  لفط  لـتاق  ار  رـشب  نب  هبقع  نیخروم  یخرب  (1) و  .دنناد

.دنا هدرک  توکس  كدوک  لتاق 

: كدوک تداهش  زا  دعب  ع )  ) ءادهشلادیس لمعلا  سکع  تداهش و  تیفیک   

.دنا درک ه  رکذ  ترضح  ناماد  رد  ای  شوغآ  رد  ار  وا  تداهش  هیلوا  عبانم  زین  راوخریش  لفط  تداهش  یگنوگچ  هرابرد 

دوب هتفاـی  دـلوت  وا  يارب  تعاـس  ناـمه  رد  هک  ار  يدازون  هک  دوب  شیوخ  بسا  راوس  ترـضح  لاـح  نیا  رد  تسا : هتـشون   یبوقعی 
رـس ار  وا  تسـشن و  كدوک  يولگ  رد   يریت  ناهگان  هک  تشاد  یمرب  ار  وا  ماک  تفگ و  ناذا  وا  شوگ  رد  سپ  .دنداد  يو  تسدب 

: تفگ تخاس و  هتشغآ  شنوخ  هب  ار  وا  دیشک و  كدوک  يولگ  زا  ار  ریت  ع )  ) نیسح ماما  .دیرب 

« حلاصلا نم  هللا  یلع  مرکا  دمحملو  هقانلا  نم  هللا  یلع  مرکا  تنال  هللاو   »

ار وا   دمآ و  سپـس  تسا  رت  یمارگ  ع )  ) حلاص زا  مه  ص )  ) دمحم یتسه و  رت  یمارگ  ادخ  دزن  حلاص  هقان  زا  وت  هک  دنگوس  ادخب  »
(4)« .داهن دوخ  ناگدازردارب  نادنزرف و  يولهپ 

وا ترضح  دوب ، نیسح  نب  هللادبع  .دندروآ  شدزن  ار  شکچوک  دنزرف  دوب  هتسشن  ع )  ) نیـسح هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  فنخم  یبا 
تیبـث نب  یناـه  اـی  لـهاک  نب  هلمرح  ماـن  هب  دـسا  ینب  زا  یـصخش  دوـب  شنماد  رد  هک  لاـح  ناـمه  رد  .دـناشن  شیوـخ  نماد  رد  ار 

يور ار  نوخ  دـش  رپ  شتـسد  فک  یتقو  تفرگ و  ار  شنوخ  ع )  ) نیـسح .دـیرب  ار  شیولگ  هدرک  باـترپ  شیوسب  يریت  یمرـضح 
هورگ نیا  زا  ار  نامماقتنا  هدب و  رارق  ریخ  همدقم  ار  نآ  يا  هتشادرب  ام  زا  ار  تینامسآ  ترصن  رگا  اراگدرورپ  تفگ  تخیر و  نیمز 

(6) .تخیرن نیمز  رب  نآ  زا  يا  هرطق  دیـشاپ و  نامـسآ  يوسب  ار  نوخ  ترـضح  دـیوگ : یم  یناهفـصا  جرفلاوبا  اما   (5) .ریگب ملاظ  
زور هس  هک  تسا  وت  كدوک  نیا  مردارب  تفگ ، دروآ و  نوریب  ار  كدوک  ع )  ) نیـسح ماما  رهاوخ  بنیز  دـیوگ : سوواط  نب  دـیس 

ار ما  هداوناـخ  ناوریپ و  امـش  مدرم ! يا  دومرف : تفرگ و  تسد  يور  ار  وا  ع )  ) ماـما .هاوخب  شیارب  بآ  يا  هعرج  سپ  هدروخن  بآ 
.دـیناشونب وا  هب  بآ  زا  يا  هعرج  سپ  دـنز ! یم  َهل  َهل  یگنـشت  رطاـخ  هب  هک  تسا  هدـنام  یقاـب  راوخریـش  لـفط  نیا  طـقف  دـیتشک و 

نبا دیس  رگید  لقن  رد   (7) .درک حبذ  ار  كدوک  تخادنا و  يریت  رفک  رکشل  زا  يدرم  هک  دوب  اهنآ  اب  نتفگ  نخس  لاح  رد  ترضح 
: دومرف بنیز  هب  دمآ و  همیخ  يولج  ترضح  دیوگ : یم  سوواط 

6145 ص :

ص 209. لماکلا ج 11 ، ص 468 –  ج 5 ، يربط ، خیرات  ( . 11 - ) 1
ص 94. یناهفصا ، جرفلاوبا  .نیبلاطلا  لتاقم  ( . 12 - ) 2

فوهل .سوواط  نبا  دیس  داشرا –  دیفم ، خیش  ( . 13 - ) 3
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ج 2ع ص 108. داشرا ، دیفم  خیش  ص 245 - ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( . 14 - ) 4
ینامیلس داوج  نیودتو  همجرت  يورغ - یفسوی  يداه  دمحم  داتسا  قیقحت  فتخم ، یبا  لتقم  ص 448 - ج 5 ، يربط ، ( . 15 - ) 5

ص 95. نیبلاطلا ، لتاقم  ( . 16 - ) 6
سوواط نب  دیس  فوهل ، ( . 17 - ) 7
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« هعدوا یتح  ریغصلا  يدلو  ینیلوان  »

لهاک نب  هلمرح  هک  دـسوبب  ار  وا  تساوخ  تفرگ و  تسد  يورب  ار  كدوک  نآ  سپ  منک  عادو  وا  اب  اـت  رواـیب  ارم  کـچوک  لـفط  »
«. دروخ كدوک  يولگ  هب  درک و  باترپ  يریت  يدسا 

دیشاپ و نامسآ  هب  ار  نآ   دش و  رپ  نوخ  زا  ات  تفرگ  وا  يولگریز  ار  دوخ  تسد  ود  سپس  ریگب ! ار  وا  دومرف : س )  ) بنیز ترضح 
: دومرف

هللا نیعب  هنا  یب  لََزن  ام  َّیلع  نوَه 

«. دنیب یم  دنوادخ  اریز  تسا  ناسآ  نم  رب  بئاصم  نیا  همه  »

: دنیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما 

(1) .تشگنزاب نیمز  هب  نوخ  نآ  زا  يا  هرطق 

زامن شدولآ  نوخ  هزانج  رب  هاگنآ  .دـنکب  كدوک  نآ  يارب  کچوک  یلادوگ  ریـشمش  فالغ  اـب  ترـضح  و  دـیوگ : یم  یمزاروخ 
(2) .درک نفد  ار  وا  دراذگ و 

نیب ام و  نیب  نک  مکح  ادخ  يا  تفگ  نتسیرگ و  هب  درک  عورش  ع )  ) نیـسح ماما  لفط  تداهـش  زا  دعب  دیوگ : یم  يزوج  نب  طبس 
ارچ نک ، اهر  ار  وا  ع )  ) نیـسح يا  هک  دمآ  نامـسآ  زا  ییادن  سپ  ار ، ام  دنتـشک  سپ  ام  رب  دننک  يرای  ات  ار  ام  دـندناوخ  هک  یموق 
دیـس ترـضح  راوخریـش  لفط  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  هدـمآ  عباـنم  یخرب  رد   (3) .تسا تـشهب  رد  يا  هدـنهد  ریـش  وا  يارب  هـک 

: دومرف نینچ  نیا  يراعشا  داتسیا و  ع )  ) ءادهشلا

.دنتفاتربور سنا  نج و  راگدرورپ  ادخ ، شاداپ  هب ) نامیا   ) زا زاب  رید  زا  دندش و  رفاک  موق  نیا  -   1

.دنتشک دراد  تمارک  اب  یتبسن  ردام  ردپ و  يوس  زا  هک  ار  تریس  کین  نسح   شدنزرف  یلع و  هتشذگرد ، - 2

6146 ص :

ص 69. نامه ، ( . 18 - ) 1
ص 32. ج 2 ، یمزراوخ ، لتقم  ( . 19 - ) 2

ص 252. صاوخلا ، هرکذت  يزوج ، نب  طبس  ( . 20 - ) 3
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.میشکب ار  نیسح  یگمه  ات  دییآ  مه  درگ  کنیا  دنتشاد : لد  هب   (ص ) ربمایپ نادناخ  زا  هک  يا  هنیک  ببس  هب  - 3

(1) .دندروآ درگ  هنیدم ) هکم و   ) مرح ود  نانکاس ) نتشک   ) يارب ار  تعامج  هک  هیامورف  مدرم  تسد  زا  هآ  - 4

: هجیتن یسررب و   

، لتاق ردام ، مان  نس ، مان ، تسا و  بلاطم  لقن  رد  يدایز  ياه  تواـفت  مجنپو  مراـهچ  نرق  اـت  لوا  هتـسد  عباـنم  رد  هک  ییاـجنآ  زا    
لئالد دننام  عبانم  یضعب  رد  یفرط  زا  و  تسا .  توافتم  كدوک  تداهش  زا  دعب  ع )  ) ءادهـشلادیس لمعلا  سکع  و  تداهـش ، هقیرط 

هک ار  رغصا  یلع  و  دنا   هدرک  رکذ  رفن  راهچ  البرک  رد  ار  ع )  ) ءادهشلادیس نارـسپ  دادعت  نرق 4 ) م   ) يربط ریرج  نبدمحم  همامالا . 
هیحان ترایز  رد  هلمج  زا  تسا  هدش  دراو  تارایز  رد  كدوک  مان  رد  هک  یتوافت  زین  دنناد و  یم  عیفر  هللادـبع  زا  ریغ  تسا  كدوک 

: تسا هدمآ  هسدقم 

« کچوک راوخریش  نآ  رب  مالس  « » ریغصلا ِِعیضرتلا  یَلَع  مالسلا  »

: تسا هدمآ  اروشاع  زور  ترایز  رکذ  رد   (2) لابقا باتک  رد  و 

نیعمجا و مهیلع  کیلع و  هللا  یلـص  کیدـی  نیبو  کعم  اودهـشتسا  نیذـلا  ءادهـشلا  یلع  نیعمجا و  مهیلعو  کیلع  هللا  یلـص  ».... 
« هب تعجف  يذلا  رغصالا  یلع  كدلو  یلع 

(« يدش نیگهودنا  ( ) وا تبیصم   ) هطساوب وت  هک  رغصا  یلع  تدنزرف  رب  و  ءادهش )  ) همه رب  وت و  رب  دورد  »...

هب البرک  رد  ود  ره  ع )  ) ءادهـشلادیس كدوک  ود  نیا  تسا و  راوخریـش  هللادبع  زا  ریغ  رغـصا  یلع  تفگ ، بلاغ  نظ  هب  ناوتب  دـیاش 
.دنا هدمآ  لزان  تداهش  عیفر  هجرد 

6147 ص :

.47 ص 48 –  ج 45 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص 301 - ج 2 ، جاجتحالا ، .یسربط  ( . 21 - ) 1
ص 571. لامعالا ، لابقا  سوواط –  نب  دیس  ( . 22 - ) 2
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: نخس دنچ  دقن   

؛ تسا لوبق  لباقریغ  يرما  تسا  هدیسر  تداهش  هب  هبعش  هس  ریت  اب  ای  تسا و  هتشاد  هام  ءادهشلادیس 6  لفط  دنا  هتفگ  یضعب  هکنیا    
هب بوـسنم  فَّرُحَم و  باـتک  رد  لـفط  نتـشاد  هاـم  دروـم 6  رد  اـهنت  دوـش و  یمن  ادـیپ  ًالـصا  يریباـعت  نـینچ  نـهک  عباـنم  رد  اریز 

ریبعت اـب  يرویند  اـهنت  ریت  یگژیو  دروم  رد  .تسا و  هتفاـی  هار  نارـصاعم  ذـخآم  رد  جـیردت  هب  تسا و  هدـمآ  نیا ؟؟؟   (1) فنخموبا
هب دنتسم  تسا  موسرم  یناوخ  هضور  سلاجم  ربانم و  رد  نونکا  هک  هبعش  ریت  اما.تسا  هدرک  فیصوت  ضیرع ) ریغ  دنلبریت   ) صَقشِم

(2) .تسا رصاعم  ربتعم  ریغ  لتاقم  یخرب 

مرحم متفه  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  هضور و 

هراشا

مرحم متفه  بش  بوتکم  هضور 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح 

 : دنتفگ یم  ناشیا  ( یبرثی مالسلا  هجح  مرتحم  ظعاو  زا  لقن  هب  مالسلا ) هیلع  ) رغصا یلع  ترضح  هب  یناگیاپلگ  هللا  هیآ  لسوت 

راوگرزب عجرم  تیب  رد  ناوخ  هضور  نیا  نامزره  هکدنتـشاد  یـصوصخم  ناوخ  هضور  کـی  یناـگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم   
دراد یمهم  تجاح  ای  یلکشم  کی  اقآ  هک  دوب  نیا  هدنهد  ناشن  دوب 

6148 ص :

تسا و نرق 7  هب  بوسنم  هک  تسا  ییاهباتک  زا  تسین  لصا  قباطم  تقیقح  رد  تسا و  جـیار  هک  فنخموبا  لتقم  باـتک  ( . 23 - ) 1
یناود یلع  دوجوم ، لتاقم  یسررب  دقن و  (. 80  - صـص 78 سوواط ، نبا  هناخباتک   ) .دشاب سوواط  نبا  زا  رثا  نیا  هک  تسا  لمتحم 
هدیـسر پاچ  هب  فطلا  هعقو  مانب  يربط  خیرات  زا  هتفرگرب  يورغ و  یفـسوی  داتـسا  قیقحت  یـسررب و  اب  فنخموبا  یلـصا  لتقم  یلو 

.تسا هدشن  رکذ  كدوک  نس  نآ  رد  هک  تسا 
pajoohe.com : . عبنم ص 126 . ربنملا ، طئارش  یف  رمحا  تیربک  یناسارخ ، رقابدمحم  ( . 24 - ) 2
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حادم يرعشا  نسح   ) .دناوخ یم  ار  مالـسلا ) هیلع  ) رغـصا یلع  ترـضح  هضور  دناوخ  یم  هضور  ناشیا  تمدخرد   هک  مه  نامز  ره 
( مق فورعم 

: هک تسا  هدش  لقن  فورعم  یمق   يازریم  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا 

.دـندرک یم  ادـیپ  مالـسلا  هیلع  رغـصا  یلع  ترـضح  تیانع  لیذ  هب  لسوت  دـمآ  یم  شیپ  ناشیارب  یلکـشمو  یمهم  هک  یتقو  ناشیا 
هـضور دـندومرف  یم  دـننک  تبیـصم  رکذ  دنتـساوخ  یم  هک  اـهیربنم  زا  کـی  ره  هب  دنتـشاد  یناوـخ  هـضور  مرحم  لوا  هـهد  ناـشیا 

.دوش هدناوخ  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  رغصا   یلع  ترضح  

ره یلو  مناد  یم  دندومرف  یمق  يازریم  .دنراد   یمهس  مه  البرک  يادهـش  رگیداقآدرک  ضرع  وا  هب  ناوخ  هضور  ياهیربنمزا  یکی 
.تشادن عافد  تردق  مالسلا  هیلع  رغصا  یلع  ترـضح  یلو  دندومن  یم  عافد  ناشدوخ  زا  لقا  دح  ایو  دندیگنج  یمءادهـش  زا  مادک 

 ( .تسا هدش  لقن  یسردم  لضفلا  وبا  دیس  ياقآ  زا  بلطم  یلو  تسا  روهشم  عوضوم  )

: گرزب يازریم  هیصوت 

دنناوـخب ار  رغـصا  یلع  تبیـصم  دـنناوت  یم  اـت  هک  دـندرک  : یم  هیـصوت  اـهناوخ  هیثرمو  اـهناوخ  هضور  هب  هشیمه  يزاریـش  يازریم 
موحرم رظن  هک  نوچ  ارچ ؟ دنناوخب  ار  رغصا  یلع  تبیصم  رتشیب  هک  دندرک  یم  هیـصوت  ربنم  لهاو  ظاعو  هب  ًاصوصخ  مرحم  مایاردو 

ناوت هن  لفط  نآ  هک  یلاح  رد  دشابن  ارچ  .دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  دنـس  رغـصا  یلع  هک  دوب  نیا  گرزب  يازریم 
كرات رب  هک  تفای  ناوت  یم  نیا  زا  رت  ـالاب  يدنـس  هچ  ، ندومن عاـفد  دوخ  قح  زاو  ندومن  ملکت  ناوت  هنو  تشاد  ار  ریـشمش  نتفرگ 
دمحم دیــس  جاـح  هللا  تـیآ  ترــضح  زا  لـقن  دــناسرب .   تماـیق  اـت  ناــیناهج  هـب  ار  ردــپ  تیموـلظم  داــیرفو  دــشخردب  خــیرات 

(1 ( ) هر ) يزاریش

6149 ص :
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 : مالسلاامهیلع رغصا  یلع  ای  نیسح  ماما   ) مولظم نوخ  هب  لسوت 

هک متاجاح  يارب  دییامرف  شزومآ  نم  هب  ییاعد  مدرک  ضرع  مالـسلا  اهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  هب  تفگ  بدنج  نب  هللادـبع 
.تسا   نیا  نآ  زارف  کی  هک  دومرف  میلعت  ییاعد  ترضح  مناوخب  رکش  هدجس  رد 

ًاثالث مولظَْملا  ِمَِدب  َكُدِشنُا  ینا  مهللا 

.مولظم نوخ  هباروت  مهد  یم  دنگوس  اراگدرورپوگب  هعفد  هس  ینعی 

.دنا هدنار  نخس  فالتخا  هب  هدومرف  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  هک  تیاور  نیارد  مولظم  نوخ  نیققحم 

نمرد ال قودص   همالعو   ، نیتملا لبحرد  ءاهب   خیشو  هیقفلا  ،  حابصم  رد  ینادمه   هیقفو  رهاوج  ،  رد  نسح   دمحم  خیش  هللا  تیآ 
صئاصخ رد  يرتشوش   رفعج  خیـشو  دلج 1 ،  یفاو  رد  ضیف   نسحم  المو  یفاک ،   هولـصرد  ینیلک   بوقعی  نبدـمحمو  رـضحی  ، 

.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  نوخ  تیاور  نیارد  مولظم  نوخ  زا  دارم  دنا  هتفگ  هینیسحلا :

دراگن یم  خیراوتلا ص224    بختنم  رد  مشاه  الم  جاح  یلو 

نایداو بهاذم  عیمج  دزن  ینامسآ و  بتکرد  قلطم  مولظم  هکلب  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رغـصا  یلع  ترـضح  نوخ  ، مولظم نوخ 
یلع ترـضح  نوخ  دراگن  یم  2 ص67  دلج هریـس  باتک  رد  نالجو  نبا  و  دشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هراوخ  ریـش  نوخ  طقف  

(2  ) .دشاب یم  رت  وبشوخ  رطع  کشم و  ره  زا  تمایق  رد  وبو  گنر  ثیح  زا  مالسلا  هیلع  رغصا 

جئاوحلا باب  ای  کیلع   مالسلا 

داتفا یم  مرظن  تهام  تروص  رب  شاک  داتفا                      یم  مرذگ  تزبس  همیخ ي  رب  شاک 

داتفا یم  مرت   مشچ  رب  همطاف ،  رسپ  ناراب                       هرطق  هس  ود  وت  ، رت  مشچ  زا  شاک 
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داتفا یم  مرپ  لاب و  ادخ  هب  مدوب  هدرم  اقآ                          ناهانگ ، کیرات   ي  هظحل   رد  شاک 

هللا دبع  یبا  نوتدج  تبیصم  رادغاد  تلد  بش  زور و  ره  منود  یم  .نم   ياقآ  .يدید  یمن  ونم  هانگ  لاح  رد  یلو  مدرم   یم  شاک 
ینیـسح هنک  هیرگ  هک  وت  ارچ  هگید  وت  یگب : ینیبب  وم  دنورپ  یتقو  هنکن  .متـشاذگ  یمن  نوتغاد  ور  غاد  هگید  نم  شاک  يا   . تسه

.متشادن عقوت  وت  زا 

داتفا یم  مرحس  تقو  هب  هلان  هیرگ و  هعرق                       کی  ام  بحاص  يا  وت  يوس  زا  شاک 

داتفا یم  مرح  هب  نم  رذگ  مه  يا  هظحل  یشاب                      یم  الب  برک  رد  هک  هظحل  نآ  شاک 

داتفا یم  مرس  هب  نتشگ  وت  لابند  رکف  تدوخ            قشع  زا  طقف  دش  یم  هک  هعمج  ره  شاک 

َْکیَلَع ُماَلَّسلا  ِیَُبت  ُنّ ُأَْرقَت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدُعْقَت  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُموُقَت  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  هِضْرَأ   ِیف  ِهَّللا  َهَّیَِقب  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 
ُماَلَّسلا ُّرِبَُکت  ِلَُهت َو  ُلّ َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُرِفْغَتْسَت  ُدَمَْحت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدُجْسَت  ُعَکَْرت َو  َنیِح  َْکیَلَع  ُماَلَّـسلا  ُُتنْقَت  ِلَُـصت َو  یّ َنیِح 

یِسُْمت ُِحبُْصت َو  َنیِح  َْکیَلَع 

یم اعطق  اما  .نسحلا  نبای  يراد  یلاح  هچ  بشما  منود  یمن  .ینک  یم  هیرگ  تبیرغ  دج  ارب  هک  ییاهبش  حبـص و  نآ  رد  وت  رب  مالس 
اقآ مدرک  ضرع  داجس  ماما  ياربار  راتخم  مایق  ربخ  یتقو  هگ  یم  هخآ  هدنازوس  .  همه  زارتشیب  ار  امش  لد  رغصا  یلع  تبیصم  منود 

هخآ .هریگ  یم  غارس  هلمرح  زا  داجس  ماما  بیجنان  همه  نوا   نیب  هنیگنـس  ردقچ  تبیـصم  نیا  نیبب  ربخ ؟ هچ  هلمرح  زا  ینالف  دومرف 
.درک هچ  نیسح  ماما  لد  اب  بیجنان  نوا  ینود  یمن 
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تفگ یم  یفسلف  مالسالا  هجح  موحرم 

زا ار  هچب  دشاب  رارق  رگا  دـنریگ  یم  ردام  ریـش  زا  ار  وا  رتمک  ای  رتشیب  یهاگ  مین  لاس و  کی  ات  دـنریگ  یم  ردام  ریـش  زا  هک  ار  هچب 
هبعش هس  ریت  اب  مهنآ  یگهام  شش  رد  ار  ع )  ) نیسح ماما  رغصا  یلع  ترـضح  یلو  دنناد  یم  رتهب  اهردام  هک  یلیاسو  اب  دنریگب  ریش 

.دنتفرگ       ریشزا  شیولگ  ندیرد  اب 

مق ) فورعم  حادم  يرعشا  نسح  )

تشادن نامز  شمشچ  نتسب  يارب  یتح  تسشن              وا  موقلح  هب  ریت  هک  یتعرس  اب 

تشادن ناج  هک  رغصا  نت   ، دنز اپ  تسد و  ات  درک                     زاب  هقادنقز  نیسح ، ْهرگ ، مریگ 

(3  ) تشادن نامک  ریت و  هب  زاین  هک  ههام  شش  تفگ                هلان  هب  وامس  هب  وا  نوخ   دیشاپ 

منود یمن  اما  دش  هدنمرـش  دش ، هدز  تلاجخ  هبترم  نیدنچ  البرک  رد  ام  بابرا  هنکن .  شاه  هچب  نز و  هدنمرـش  ور  يدرم  چیه  ادخ 
؟  میوگب اجک  زا 

.دوب هنشت  ناشبل  هک  می  وگب  مرح  نالفط  زا  مالسلا ) هیلع  ) هللادبع ابا  یگدنمرش  تلاجخ و  زا 

.می وگب  هنیکس  شرتخد  هنشت  بل  صوصخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  ابا  تلاجخ  زا 

نم ياهبل  هب  یبآ  درک  كاله  ارم  یگنـشت  اباب  درک  ضرع  تشگ  رب  نادـیم  زا  ربکا  هک  می  وگب  یماگنه  رد  هللا  دـبع  ابا  تلاـجخزا 
.تشاذگ ربکا  یلع  نابز  رد  نابز  ترضح  دیناسرب و 

مرـش تدـش  زا  هک  ییاج  ات  تفگ  یم  هامع  ای  دز و  یم  هحیـص  تحارج  طرف  زا  هک  مساـق  نیلاـب  رب  میوگب  هللادـبع  اـبا  تلاـجخ  زا 
يدوس تیارب  دنک  تتباجا  رگاودنک  تباجا  ار  وت  دناوتن  یناوخب و  ار  تیومع  هک  تسا  نارگ  نم  رب  ردارب  رسپ  يا  دومرف  ترـضح 

دشاب هتشادن 
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 . میوگب سابعلا  لضفلاوبا  نیلاب  رب  هللادبع  ابا  یگدنمرشو   تلاجخ  زا 

.دناسرب شا  هنشت  ههام  شش  لفط  بل  هب  یبآ  هرطق  کی  یتح   تسناوتن  هک  رغصا  یلع  ردام  بابر  تلاجخ  زا  ای 

فرط هب  ترـضح  هک  دندید  مرح  لها  اما  دروآ  هاگ  همیخ  هب  نادیم  زا  ار  رغـصا  نینوخ  ۀقادنق  هللا  دبع  ابا  هک  میوگب  یماگنه  زا  ای 
ات شوگ  زا  يولگ  قلح و  اـب  تلاـح  نآ  اـب  ار  شرغـصا  هک  درک  یم  مرـش  باـبر  يور  زا  نوچ    ) دـنک یم  تکرح  اـه  همیخ  تشپ 
هک رغصا ، يارب  یکچوک  ربق  ندنک  هب  عورـش  رجنخ  يزیت  اب  همیخ  تشپ  تسـشن  درک  هچ  دنیبب ) نینوخ  يا  هقادنق  رد  هدیرب  شوگ 

ار رغـصا  یلع  مدنبلد  دنزرف  يور  راب  نیرخآ  يارب  نک  ربص  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  ای  دینـش  شرـس  تشپ  زا  ار  بابر  يادص  هاگان   
(5 ( . ) 4  ) .منیبب

يدرک رپ  رپ  يدیچ  نم  لگ  نیچلگ ، دوز  دوش          زاب   و   دفکشب    ملگ   تساوخ   یم  هزات  

يدرک رت  نوزف   ملظ    همه  وت ز  هلمرح ، دندرک             ناوارف   ملظ    نیسح   هب   هفوک   لها 

يدرک ردام   لد   نوخ  یتخیر و  وا   نوخ   افج           هار  زا  هک  تساوخ  یم  هچ  لفط  نیا  رگم 

هلمرح :  اما 

دنک رحس  ار  بش  هک  دادن  ناما  نادنچ  ار            عمش  هناورپ  قحان  نوخ  هک  يدید 

: عبانم

( یتشد ینیسح  جئاوحلا ( باب  باتک  : زا  لوا  بلطم  هس  ( 1)

.یفسلف یلع  خیش  جاح  فلوم  مرحم ج2 ص 14  رخآ  ات  مرحم  مهدزای  زا  مالسلا ) هیلع   ) ینیسح تضهن  ( 2)

هداز لوسر  اضر  رعاش  ص112  هزین   قشم  ( 3)

،ص140 یئاج یلع ر  مالغ  میظنت  ( هر ) يرتش وش  رفعج  خیش  جاح  فلؤم  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  بئاصم  ( 4)
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دنچ شرس  دیاش  و  درک   نفد  ار  وا  هدومن و  رفح  يربق  ریشمش  اب  شعیضر  لفط  يارب  زا  تایاور  ضعب  بسحب  سپ  نفد ، اما  و  ( 5)
.دشاب هجو 

.دش نکمتم  نآ  زا  هکنآ  یکی 

.دهد تاجن  ار  وا  سأر  عطق  زا  هکنیا  مود 

.دنامن كاخ  يور  هب  زور  هس  هکنیا  موس 

.دوشن نابسا  مس  لامیاپ  هکنیا  مراهچ 

.دنیامنن هدهاشم  تلاح  نیا  هب  ار  وا  ندب  هکنآ  مجنپ 

یضعب يولهپ  ار  یـضعب  و  دومن ، یم  عمج  ار  ناشیا  داسجا  الثم  دروآ ، اج  هب  باحـصا  هب  تبـسن  بانجنآ  دش  نکمتم  ار  هچنآ  یلب 
.درک یم  هزانج  لمح  يرگید  رگا  دومرف  یم  عییشت  و  دومن ، یم  لقن  سیفن  سفن  هب  دوخ  ار  یضعب  و  تشاذگ ، یم 

ص 115 مالسلا ) هیلع  ) هینیسحلا صیئاصخ 

: سلجم عورش  يارب  بسانتم  راعشا 

تشادن نامسآ  ارو  کشخ  يولگ  بات  تشادن              ناما  نادیم  لدرد  هک  یکدوک  نآ 

تشادن نابز  یلفط  هک  فیح  رازه  اما  ما            هنشت  هک  دیوگب  مالک  کی  تساوخ  یم 

تشادن ناور  کشا  دوخ  مشچ  هب  مه  هرطق  کی  یگنشت           عفر  دنک  کشا  هب  ات  تساوخ  یم 

تشادن ناغف  هآ و  زج  هب  مه  بابر  اجنیا  تساه                درد  جاوما  رهظم  هشیمه  ردام 

تشادن ناوراک  لد  هب  رت  مامت  تجح  نیسح                     هدمآ  لوسر  يابع  اب  دندید 

تشادن نایب  زاین  هک  نایع  ِیمحر  یب  یلع              بل  يور  بل  دز و  یم  تارف  یجوم 

تشادن نایز  ام  رب  هک  هراوخ  ریش  دنتفگ : نایدیزی                         هاپس  بولق  دش  کیرحت 

تشادن ناشن  ابابو  ردام  بلق  لفط و  زج  درک                  هناشنار  فده  هس  ودمآ   ریت  کی 

6154 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2169 

http://www.ghaemiyeh.com


(21 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) هموصعم همطاف  ترضح 

تیب لها  همیرک  تامارک 

تیب لها  همیرک  تامارک 

ناسحالا مکتداع  : )) تسا هدمآ  ناشیا  هب  باطخ  هعماج  ترایز  رد  هک  تسا  ینادـناخ  زا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  هک  اجنآ  زا 
هدوب ماع  صاخ و  لاح  لماش  ناوارف و  رایـسب  شـسدقم  ناتـسآ  تایانع  تاـمارک و  ,ج 102,ص 132 ) راحب (( ) مرکلا مکتیجـس  و 

هب یمالسا  روشک  نیرت  هداتفا  رود  زا  هک  یقـشاع  ناملـسم  نآ  ات  هتفرگ  يدرجورب  هللا  تیآ  اردصالم و  نوچمه  یناگرزب  زا  تسا :
اب یلو  تسا ; هداد  رارق  دوخ  هنامیرک  تیانع  فطل و  دروم  ار  یگمه  هتفای , هار  وا  سدـق  میرح  هب  تیاـنع  دـیما  هب  تراـیز و  قشع 

اجنیا رد  ار  ترـضح  نآ  تامارک  زا  هدـیزگرب  ییاه  هنومن  مه  ام  تسا , هدـشن  طبـض  تبث و  نونک  ات  تاـمارک  نیا  فساـت  لاـمک 
.دوش يروآدرگ  لقتسم  رثا  رد  ترضح  نآ  تامارک  عومجم  هک  نآ  دیما  هب  میروآیم ;

( هر ) یکارا یمظعلا  هللا  تیآ  زا  لقن  هب  یتامارک 

مریگب و وضو  متـسناوت  یمن  هک  يروط  هب  تشاد  یم  رب  كرت  نآ  تسوپ  درک و  یم  داب  متـسد  دندومرف : ناشدوخ  هرابرد  ناشیا  - 
هک دـش  ماهلا  نم  هب  مدـش و  اسوتم  (س ) هموصعم ترـضح  هب  هکنیا  ات  دوب  رثا  یب  مه  تاجلاعم  منک و  ممیت  زامن  يارب  مدوب  راـچان 

.دش بوخ  متسد  مدرک , ار  راک  نیمه  منک , تسد  هب  شکسد 

خیـشآ زا  درک  یم  لقن  دـندوب ) مق  ياهیربنم  زا  ود  ره  هک  ماشتحا  رفعج  دیـس  موحرم  دـنزرف   ) ماشتحا نسح  اقآ  دـندومرف : ناشیا  - 
موش دراو  متـساوخ  مدش  فرـشم  مرح  هب  مدید  باوخ  رد  یبش  نم  هک  دوب ) یـصالخا  اب  درم  هک   ) يزیربت ینامزلا  بحاص  میهاربا 

.دنهد یمن  هار  ار  یسک  دنا و  هدرک  تولخ  حیرض  رس  رد  (ع) هموصعم ترضح  (ع)و  ارهز همطاف  هکنیا  يارب  تسا  قرق  مرح  دنتفگ 
مه اب  حیرض  يالاب  رد  دنا و  هتسشن  ود  نیا  هلب  هک  مدید  متفر  دنداد , هزاجا  نم  هب  متسه , مرحم  نم  تسا و  هدیس  مردام  متفگ : نم 

ماشتحا رفعج  دیس  جاح  درک : ضرع  (ع ) ارهز ترـضح  هب  (س ) هموصعم ترـضح  هک  دوب  نیا  اهتبحـص  هلمج  زا  دننک  یم  تبحص 
.دناوخ یم  ترضح  يارب  ار  چدم  نآ  ارهاظ " تسا و  هتفگ  یحدم  نم  يارب 

6155 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2170 

http://www.ghaemiyeh.com


جاح دنک ; یم  لقن  تشاد  روضح  نآ  رد  مه  ماشتحا  رفعج  دیس  جاح  هک  ربنم  لها  يا  هرود  هسلج  رد  ار  باوخ  نیا  میهاربا  خیشآ 
؟ تسه تدای  يزیچ  اهرعش  نآ  زا  دیوگ : یم  ماشتحا 

هلب تفگ : ندرک و  هیرگ  هب  درک  عورش  ماشتحا  جاح  تفگ , ار  نیا  ات  رفعج ) نب  یسوم  تخد   ) تشاد رعـش  نآ  رخآ  رد  هلب  تفگ :
( تسا هدمآ  ص 96  راعشا , شخب  رد  ناشیا  دورس  ) .تسا هملک  نیا  نم  راعشا  يوت 

یم هیرگ  رایـسب  دوب و  ءاکب  درک و  یم  هیرگ  مه  شدوخ  ندـناوخ  هضور  عقوم  دوب و  یلاح  اـب  يربنم  ماـشتحا  رفعج  دیـس  جاـح  ))
((. درک

لوبق ارعش , ریاس  دننام  دیشاب  هتشاد  یـصلخت  کی  ناترعـش  رخآ  رد  امـش  میتفگ  ناشیا  هب  دیوگ  یم  ناشیا  دنزرف  ماشتحا  نسح  اقآ 
: تفگ ار  رعش  نیا  رارصا  اب  ات  درکن 

يرضخا رصق  امن  ماشتحا  رب  تردارب         زیزع  ناجب  همطاف  يا 

یم هداجـس  هر ) ) یـشعرم ياـقآ  ه  __ ا ك __ جـنا ___ مه تـفگ : روـطچ ؟ مـتفگ  .دـندرک  فـطل  ار  رـضخا  رـصق  تـفگ : ناـشیا 
نیا  ) تسا رـسالاب  دجـسم  زا  تمـسق  نامه  رد  ماشتحا  جاح  ربق  و  گنر , زبس  رمرم  گنـس  دندرک و  يراک  چگ  ار  اجنآ  دـنتخادنا ,

(. دش اطع  ناشیا  هب  هک  يرضخا  رصق  دوب 

يزاریـش يازریم  لضاف  نادرگاـش  گرزب و  ءاـملع  زا  هک  دـیراورم ) ياـقآ  يرداـم  دـج  ( ) هر ) نارهت یلع  نسح  خیـش  جاـح  ياـقآ 
لاش یلع  نیسح  جاح  مان  هب  تشاد  يردارب  ناشیا  دنتشاد , لاغتشا  مولع  لیصحت  هب  فجنرد  لاس  دودح 50  دنوش و  یم  بوسحم 

ات داد  یم  هیرهـش  وا  هب  ناموت  یهام 50  ناشیا  دندوب  لیصحت  لوغـشم  خیـش  جاح  هک  یتدم  مامت  رد  هدوب  رازاب  راجت  زا  هک  شورف 
.دنیامن یم  نفد  اجنآ  رد  دننک و  یم  لمح  مق  هب  ار  وا  هزانج  دنک و  یم  توف  رجات  ردارب  هکنیا 
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هب هدـش و  فرـشم  مرح  هب  دوش , یم  علطم  ردارب  توـف  زا  یفارگلت  دـندوب ) نکاـس  دهـشم  رد  رمع  رخاوا  رد  هک   ) یلع خیـش  جاـح 
شهاوخ امش  زا  اجنیا و  میایب  هک  نیمه  زج  میامن  ناربج  متـسناوتن  مه  رابکی  ار  مردارب  تمدخ  نم  دننک : یم  ضرع  اضر  ترـضح 

.مردارب زا  دنکب  يراک , کمکات  دییامرفب : ار  ناشیا  شرافس  (س ) هموصعم ترضح  ناترهاوخ  هب  هک  منک 

یم اجنآ  هدش و  فرـشم  (س ) هموصعم ترـضح  مرح  هب  هک  دنیب  یم  باوخ  تشادـن  عالطا  هیـضق  زا  هک  راجت  زا  یکی  بش  نامه 
ردارب شرافـس  تهج  یکی  و  ناشرهاوخ , ترایز  تهج  یکی  دندروآ : فیرـشت  مق  هب  مه  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  دـنیوگ :

(. (س هموصعم ترضح  هب  یلعنسح  خیش  جاح 

باوخ امش  هک  بش  نامه  دنیامرف : یم  ناشیا  دراذگ و  یم  نایم  رد  یلعنسح  خیـش  جاح  اب  ار  نآ  دمهف و  یمن  ار  باوخ  يانعم  وا 
.تسا تسرد  امش  باوخ  نیا  مدش و  لسوتم  اضر  ترضح  هب  مردارب ) اب  هطبار  رد   ) نم يدید 

میرح رد  مق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  باوـخ  نیا  زا  دوـمرف : باوـخ  نیا  ندینـش  زا  سپ  يراـسناوخ  یقت  دـمحم  دیـس  اـقآ  موـحرم  ))
هب ار  یلعنـسح  خیـش  جاح  ردارب  شرافـس  دـنوش و  امرف  فیرـشت  مق  هب  (ع ) اضر ماما  ترـضح  دـیاب  تسا ; (س ) هموصعم ترـضح 

هموصعم ترـضح  هدودحم  رد  نیا  نوچ  دنک  یمن  هلخادـم  راک  رد  امیقتـسم " (ع ) اضر ماما  ترـضح  دوخ  الاو  دـنیامرفب  ترـضح 
دوجوم هناتـسآ  یگنهرف  دحاو  رد  یکارا  هللا  تیآ  تامارک  نیا  يریوصت  یتوص , طبـض  ) .دوش یمن  طیحم  نیا  رد  هلخادـم  تسا و 

( تسا

مالسلا هیلع  ارهز  همطاف  توربج  لالج و 

یـشعرم هللا  تیآ  ترـضح  هک  نیا  هب  دندومرف  لقن  ( دندوب هر ) ) یـشعرم هللا  تیآ  نادرگاش  زا  ناشیا  ) ینایـسوم هللا  دبع  خیـش  ياقآ 
( دوب فورعم  دابع  داهز و  زا  هک   ) یفجن یشعرم  دومحم  دیسآ  مردپ  هک  دوب  نیا  مق  هب  نم  ندمآ  تلع  دومرف : یم  بالط  هب  یفجن 

دوب هدید  ار  ترضح  هفشاکم ) لاح   ) رد یبش  دینبب , ار  ترـضح  نآ  هک  دومن  هتوتیب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مرح  رد  بش  لهچ 
؟ تساجک مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ربق  منادب  مهاوخ  یم  دنک : یم  ضرع  یهاوخ ؟ یم  هچ  دومحم  دیـس  دیامرف : یم  ناشیا  هب  هک 

.منک ترایز  ار  نآ  ات 
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.منک مولعمار  وا  ربق  ترضح ,)) نآ  تیصو  فالخ  رب   )) مناوت یمن  هک  نم  دوب : هدومرف  ترضح 

اهیلع همطاف  هب  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  توربج  لالج و  ادخ  دومرف : ترـضچ  منکچ ؟ ترایز  ماگنه  نم  سپ  درک : ضرع 
هموصعم همطاف  ترایز  هب  دنک  كرد  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ترایز  باوث  دهاوخب  سک  ره  تسا , هدومرف  تیانع  مالـسلا 

.دورب مالسلا  اهیلع 

, ورب ترضح  نآ  ترایز  هب  وت  اما  متـسین  ناشیا  ترایز  هب  رداق  نم  هک  درک  یم  شرافـس  ارم  مردپ  دندومرف : یم  یـشعرم  هللا  تیآ 
سسوم رارـصا  هب  مدمآ و  مالـسلا  اهیلع  همئالا  نماث  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترایز  يارب  شرافـس , نیمه  رطاخ  هب  نم  اذل 

.مدش راگدنام  مق  رد  يرئاح  هللا  تیآ  ترضح  مق , هیملع  هزوح 

.مترضح ر  ___ ئاز لوا  نم  زور  ره  هک  تسا  لاس  تصش  دندومرف : نامز  نآ  رد  یشعرم  هللا  تیآ 

شدقرم راوز  هب  ترضح  تیانع 

یباوخ یب  راچد  نم  هک  دوب  ییناتـسمز  بش  هک  یفجن : یـشعرم  هللا  تیآ  ترـضح  زا  دـندرک  لقن  ینایـسوم  هللا  دـبع  خیـش  ياـقآ 
باوخ درب  مباوخ  رگا  هک  متـشاذگ  مرـس  ریز  ار  دوخ  تسد  مدـیباوخ و  مدـمآ  تسا , عـقوم  یب  مدـید  مورب , مرح  متـساوخ  مدـش ;

: دومرف نم  هب  منک )) یمن  فیـصوت  ار  نآ  یلو  مدید  یبوخ  هب  ار  وا  هفایق  هک   )) دش قاطا  دراو  یمناخ  مدید  باوخ  ملاع  رد  منامن ,
.هدب تاجن  ار  اهنآ  دنوش , یم  كاله  امرس  زا  مرح  رد  تشپ  نم  راوز  زا  يا  هدع  وب ; مرح  هب  وش و  دنلب  باهش ! دیس 

ای ناتـسکاپ  لها  راوز  يا  هدع  ( هناتـسآ نادیم  فرط   ) مرح یلامـش  رد  تشپ  مدید  مداتفا , هار  مرح  فرط  هب  نم  دنیامرف : یم  ناشیا 
اقآ جاح  مدز , ار  رد  دـنزرلیم , دوخ  هب  دـنراد  مرح  رد  تشپ  اوه  يدرـس  رثا  رد  ناـشدوخ ) صوصخم  ياهـسابل  نآ  اـب  ) ناتـسودنه
رد اهنآو  دندش  مرح  دراو  نم  رس  تشپ  مه  اهنآ  لباقم و  زا  نم  درک , زاب  ار  رد  نم  رارـصا  اب  دوب ) ترـضح  مادخ  ءزج  هک   ) بیبح

.متخاس وضو  دجهت  بش و  زامن  يارب  متساوخ و  بآ  مه  نم  دندوب ; بدا  ضرع  ترایز و  لوغشم  ترضح  نآ  حیرض  رانک 

6158 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2173 

http://www.ghaemiyeh.com


ردارب رئاز  هب  ترضح  تیانع 

, راوز دایز  تیعج  تهج  هب  اجنآ  رد  هک  یلاح  رد  میدوب  سدـقم  دهـشم  مزاع  ام  هک  دـنک : یم  لقن  ینایـسوم  هللا  دـبع  خیـش  ياـقآ 
ینامدوخ یلیخ  مدـش و  فرـشم  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  هب  تهج  نیا  زا  عالطا  اب  نم  .دـش  یم  ادـیپ  یتخـس  هب  لزنم 

تسا بایمک  رایسب  لزنم  میدید  , میدش دهشم  مزاع  ام  .دییامرفب  یتیانع  ناتدوخ  مییامش , ردارب  ترایز  مزاع  ام  ناج  یب  یب  متفگ :
؟ دیهاوخ یم  لزنم  تفگ : نم  هب  دـمآ و  نم  فرط  هب  هچوک  لخاد  زا  یناوج  مدـید  ناهگان  میدـش , هدایپ  یـسکات  زا  مرح  کیدزن 

لوغـشم اجنآ  رد  یتقو  ام  داد , ام  هب  ار  یبوخ  گرزب و  فاطا  درب , شا  هناخ  لـخاد  ارم  متفر  وا  اـب  اـیب  نم  لاـبند  تفگ  هلب , متفگ :
.میدروخ اهنآ  اب  ار  راهن  زامن , ترایز و  مرح و  هب  فرشت  زا  دعب  درک , توعد  راهن  يارب  ار  ام  ناشیا  مناخ  میدوب , لیاسو  ییاجباج 

, هناخ دیلک  نیا  میور , یم  نارهت  هب  ام  تفگ  .زور  هد  متفگ  دیتسه ؟ اجنیا  رد  زور  دنچ  امش  درک : لاوس  ام  زا  مناخ  دعب , زور  حبص 
(. یناوضر ای   ) يوضر ياقآ  ام  هیاسمه  هب  دیهدب  اردیلک  دیورب , دیتساوخ  هک  تقو  ره 

.میا هدرک  ار  نآ  تبحص  ام  تفگ  دوش ؟ یم  هچ  لزنم  هیارک  متفگ 

.میهدب وا  هب  ار  دیلک  دش  انب  هک  ییاقآ  اب  تسا  هیارک  هرابرد  تبحص  ناشیا  دوصقم  میدرک  لایخ  ام 

دیلک دیورب , مق  هب  دیتساوخ  هک  تقو  ره  امـش  متـسه , یناوضر ) ای   ) يوضر نم  تفگ : هناخ و  رد  دمآ  یـسک  تشذگ  يزور  دنچ 
.دیورب دیدنبب و  ار  لزنم  رد  دیراذگب و  قاطا  لخاد  هنیآ  تشپ  ار 
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طیلب میدـید  میدرگرب , میتساوخ  دـش , مامت  اـم  زور  هد  .دـندرکن  یتبحـص  نم  اـب  هیارک  هراـبرد  تفگ  دوش ؟ یم  هچ  هیارک  میتفگ :
هک ) ینیشام بحاص  زا  نم  هک  میدوب  تحاران  یلیخ  درادن , ناکما  طیلب  هیهت  نالا  میدرک و  یم  هیهت  شیپ  زور  دنچ  دیاب  ار  نیـشام 
مه ار  ام  متساوخ  درک ) یم  اج  هب  اج  رفاسم  دهشم )) نارهت -   )) ریسم رد  درک و  یم  كراپ  ار  شدوخ  نیـشام  ام , لزنم  کیدزن  رد 

درب و نیشام  ژاراگ  ات  ار  ام  ادرف  متـسرف ; یم  مق  هب  ار  امـش  ادرف  یلو  منک  یمن  تکرح  ادرف  نم  تفگ : وا  .دربب  نارهت  ات  شدوخ  اب 
دادعت ام  هب  نیشام  ياج  نیرتهب  رد  درک و  تقفاوم  مه  وا  دنورب , مق  هبدنهاوخ  یم  دنتسه و  ام  زا  اهنیا  تفگ : رتفد  لووسم  هب  تفر 

لقن تامارک  ) .درک مهارف  (( دهـشم رد  لزنم   )) دننام مه  ار  نام  تشگرب  هلیـسو  یب )) یب   )) هناروابان داد و  ار  نامزاین  دروم  یلدـنص 
هدش يریوصت  یتوص , طبض  مرح  يرصب  یعمـس , دحاو  طسوت  ینایـسوم  هللا  دبع  خیـش  ياق  یناوجخن  ناوج  هبلط  يافـشآ  زا  هدش 

.تسا

یناوجخن ناوج  هبلط  يافش 

نیشن ناملسم  ياهیروهمج  ندش  دازآ  قباس و  يوروش  یشاپورف  زا  دعب  دیامرف : یم  هلظ )) ماد   )) يزاریش مراکم  هللا  تیآ  ترـضح 
دنتـسرفب مق  همیلع  هزوح  هب  ار  دوخ  ناناوج  زا  يا  هدع  هک  دندرک , اضاقت  ناوجخن  هعیـش  مدرم  ناوجخن ) يروهمج  هلمج  نآ  زا  (و 

رفن دصیـس   ) نیب زا  .دمآ  لمع  هب  رما  نیا  زا  یبیجع  لابقتـسا  دـش و  مهارف  راک  تامدـقم  .دـنوش  تیبرت  هقطنم  نآ  رد  غیلبت  يارب  ات 
نایم نیا  رد  .دندش  باختنا  مق  هیملع  هزوح  هب  مازعا  يارب  دندوب  اهنآ  نیرتعماج  دنتـشاد و  ییالاب  لدـعم  هک  يرفن  هاجنپ  بلطواد )

ناوارف رارصا  اب  دوب -  هدشن  باختنا  تشاد  دوجو  شنامـشچ  زا  یکی  رد  هک  یلاکـشا  ببـس  هب  الاب , لدعم  نتـشاد  اب  هک  یناوج - 
لووسم , یملع ناوراـک  نیا  زا  هقردـب  مسارم  زا  يرادربـملیف  ماـگنه  یلو  دـش , ناـشیا  لوبق  زاراـچان  هطوبرم  لووـسم  ناـشیا , ردـپ 

اب ناوج  .تشاذـگ  شیاـمن  هب  ار  نآ  زا  يا  هتـسجرب  ریوصت  هدرک و  زکرمتم  ناوج  نیا  بوـیعم  مشچ  يور  ار  نیبرود  يرادربـملیف 
.دوش یم  هتسکش  لد  تحاران و  رایسب  هرظنم  نیا  ندید 
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ترضح هب  لسوتم  مامت  صالخا  اب  هدش و  فرشم  مرح  هب  ناوج  نیا  دندش  نکاس  هطوبرم  هسردم  رد  دیـسر و  مق  هب  ناوراک  یتقو 
ملاس شمشچ  دنیب  یم  يرادیب  زا  دعب  هدرک و  هدهاشم  ار  یملاوع  باو  _____ رد خ .درب  یم  شباوخ  لاح  نامه  رد  و  دوش , یم 

.تسا بیع  یب  و 

ترـضح مرح  هب  یعمج  هتـسد  اسآ , هزجعم  رما  تمارک و  نیا  هدهاشم  اب  وا  ناتـسود  ددرگ , یمرب  هسردـم  هب  نتفای  افـش  زا  دـعب  وا 
.دنوش یم  لسوت  اعد و  لوغشم  اهتعاس  هدش و  فرشم  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

اجنآ هب  شمشح  یتمالس  نتفای و  افش  زا  دعب  ناوج  نیا  هک  دنوش  یم  نیا  ناهاوخ  هنارصم  اهنآ  دسر  یم  ناوجخن  هب  ربخ  نیا  یتقو 
لقن هب  تمارک  نیا  يریوـصت  یتوـص , طبـض  ) .ددرگ نیملـسم  هدـیقع  ماکحتـسا  نارگید و  تیادـه  يرادـیب و  ثعاـب  هـک  ددرگرب 

( .تسا دوجوم  ناتسآ  یگنهرف  دحاو  رد  هلظ )) ماد   )) مراکم هللا  تیآ  ترضح 

یهلا ضیف  عبنم 

هب زاریش  زا  تالکشم  یضعب  رطاخ  هب  يزاریش  ياردصالم  موحرم  : هک مدینش  دوخ  دیتاسا  ضعب  زا  دیامرف  یم  یمق  ثدحم  موحرم 
ترضح ترایز  هب  دش  یم  لکـشم  وا  رب  یملع  بلاطم  هاگره  هنازرف  میکح  نآ  دومن ; تماقا  کهک  هیرق  رد  دومرف و  ترجاهم  مق 

رارق تیانع  دروم  یهلا  ضیف  عبنم  نآ  زا  دش و  یم  لح  ناشیا  رب  یملع  تالکشم  راوگرزب  نآ  هب  لسوت  اب  دمآیم و  هموصعم  همطاف 
( فرصت اب  ص 379 , هیوضرلا , دئاوف  ) .تفرگ

ینارصن درم  يافش 

نآ هجلاعم  زا  هک  دوب  ءاقـستسا  ضرم  هب  التبم  بوقعی ))  )) مان هب  ینارـصن  يدرم  دادغب  رد  هک  دندومرف : لقن  يرون  ثدحم  موحرم 
هتـساوخ ار  مگرم  ادخ  زا  ررکم  دیوگ : یم  وا  .تشادن  نتفر  هار  ناوت  هک  دوب  هدش  فیعـض  شندب  يروط  هب  دـندوب و  هدـش  دـیمان 

رگا تفگ : نم  هب  و  هداتـسیا , متخت  رانک  هک  مدید  ار  ینارون  ردقلا  لیلج  دیـس  باوخ  ملاع  رد  ق  _. لاس 1280 ه رد  هکنآ  ات  مدوب 
نیا تفگ : دوب  یحیسم  هک  مردام  .متفگ  مردام  هب  ار  مباوخ  مدش و  رادیب  باوخ  زا  .ییایب  نیمظاک  ترایز  هب  دیاب  یهاوخ  یم  افش 
حبـص هک  زیخرب  تفگ : نم  هب  هک  شوپور  رداچاب و  مدـید  باـخ  رد  ار  ینز  هبترم  نیا  .درب  مباوخ  هبترم  ود  .تسا  یناطیـش  باوخ 
متفگ رفعج .)) نب  یسوم  : )) تفگ تسیک ؟ امش  ردپ  متفگ  دشخب ؟ افش  ارت  ینک و  ترایز  ار  وا  هک  درکنطرش  امش  اب  مردپ  ایآ  دش 

هب هک  دـمآ  منهذ  هب  مورب ; اجک  هب  هک  مدوب  ریحتم  مدـش و  رادـیب  باوخ  زا  .متـسه  اضر  رهاوخ  هموصعم  نم  دومرف : یتسیک ؟ اـمش 
.نکزاب ار  رد  متفگ : یتسیک ؟ دمآ  ادص  مدز  رد  مدیـسر , وا  هناخ  رد  هب  ات  متفر  يدادغب  هب  .مورب  يدادغب )) یـضار  دیـس   )) تمدخ

.دوش ناملسم  هدمآ  تسا  ینارصن  رفن  کی  هک  نک  زاب  ار  رد  تفگ : شرتخد  هب  دینش  ار  میادصدیس  هک  نیمه 
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هب ارم  وا  .داد  ربخ  هیـضق  زا  ارم  باوخ  رد  مدج  دومرف : مراد ؟ يدـصق  نینچ  نم  هک  دـیتسناد  اجک  زا  متفگ : مدـش  دراو  وا  رب  یتقو 
هیلع مظاـک  ترـضح  رهطم  مرح  هب  ارم  دراد  روتـسد  متفگ , شیارب  ار  دوخ  ناتـساد  درب ; ینارهت  نیـسحلا  دـبع  خیـش  دزن  نیمظاـک 
ملاح مدـیماشآ , بآ  مدرک ; یگنـشت  ساسحا  مدـمآ  نوریب  مرح  زا  دـشن ; یتیاـنع  دـنداد  فاوط  حیرـض  رود  ارم  دـندرب و  مالـسلا 

متروص يدرز  تفر و  نیب  زا  مندب  مرو  .مدش  تحار  نآ  ینیگنـس  زا  دوب و  متـشپ  رب  یهوک  ایوگ  مداتفا , نیمز  يور  دـش و  بلقنم 
ج مالسلاراد ,  ) ...مدش ناملسم  ناشیا  تسد  هبو  متفر  راوگرزب  خیش  تمدخ.مدیدن  ضرم  نآ  زا  يرثا  رگید  دش و  لدبم  یخرس  هب 

ص 169) , 2

جولفم يافش 

زجاـع و اـپ  زا   )) هک ار  یـصخش  مدـید  ررکم  مدوخ  نم  هک  درک : لـقن  یکارا  یلع  دومحم  خیـش  ياـقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح 
زا درک )) یم  تکرح  تسد  ود  هب  هیکت  اب  دیـشک و  یم  نیمز  يور  ار  ندـب  نییاپ  تمـسق  دـش و  یمن  عمج  شیاهاپ  هک  دوب  ناوتان 

متفر متـسین ; نتفر  هار  هب  رداق  تسا و  هدیکـشخ  میاپ  ياهگر  تفگ : دوب , يوروش  زاقفق  ياهرهـش  زا  یکی  لـها  مدیـسرپ  شلاـح 
.مریگب افش  هللا  ءاشنا  مق )  ) اجنیا ما  هدمآ  متفرگن ; يا  هجیتن  مریگب  افش  اضر  ترضح  زا  دهشم 

افـش ار  یجلف  صخـش  یب  یب  دنتفگ : دـمآرد و  ادـص  هب  لومعم ) قبق   ) مرح هناخراقن  میدینـش  دوب , ناضمر  هام  ياهبـش  زا  یکی  رد 
ار ناوتان  صخـش  نامه  كارا , یخـسرف  شـش  رد  میتفر  یم  كارا  هب  ناهارمه  زا  رفن  دنچ  اب  هکـشرد  اب  ادـعب " هک  ام  تسا ; هداد 
میدرکراوس و هکشرد  هب  ار  وا  هتفرگافش , هک  هدوب  وا  زور  نآ  هک  دش  مولعم  تسا و  البرک  مزاع  ملاس  حیحص و  ياهاپ  اب  هک  مدید 

( .یفحص يدهم  دیس  ص 47 , هموصعم , ترضح  یناگدنز  ) .دوب ام  هارمه  كارا  ات 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  يرادازع  زا  ریدقت  درداپ و  يافش 

درداپ راچد  ربژه ,))  )) هب فورعم  لامج , اقآ  مان  هب  دوب  یـصخش  هک  دـندومرف : لقن  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  هللا  تیآ  ترـضح 
اعوسات رصع  درک , یم  کمک  تفرگ و  یم  شود  هب  ار  وا  یـسک  یتسیاب  سلاجم , رد  تکرـش  يارب  هک  يروط  هب  دوب  هدش  یتخس 

رازگتمدخ  ) فیـس یلع  دیـس  اقآ  .دمآ  دوب , هدش  لیکـشت  يرئاح  هللا  تیآ  فرط  زا  هیـضیف  هسردم  رد  هک  يا  هضور  هب  ربژه  ياقآ 
مدرم محازم  يا , هدروآرذ  هک  تسا  یطاسب  هچ  نیا  دیـس  هک : درک  شاخرپ  وا  هب  داتفا  وا  هب  شهاـگن  هک  يرئاـح ) هللا  تیآ  موحرم 

: تفگ دوخ  هارمه  هب  سلجم  نایاپ  رد  تفرگ و  رارق  ریثات  تحت  ربژه  ياقآ  .ریگب  افـش  یب  یب  زا  ورب  يدیـس  " اـعقاو رگا  يوش , یم 
باوخ رد  .دوبر  باوخ  ار  دیس  درک و  ادیپ  یلسوت  هجوت و  لاح  هتـسکش  لد  اب  بدا  ضرع  ترایز و  زا  سپ  ربب , رهطم  مرح  هب  ارم 

: تفگو هداد  ناشن  وا  هب  ار  یترامع  وش و  دنلب  ياوت  یم  دش : هتفگ  .مناوت  یمن  تفگ  .وش  دنلب  : دیوگ یم  وا  هب  یسک  دید 

هداتسیا ار  دوخ  ناهگان  ربژه  ياقآ  .هدب  هب  مه  ار  همان  نیا  دنک , یم  یناوخ  هضور  ام  يارب  هک  تساقآ  نیـسح  دیـس  جاح  زا  انب  نیا 
زا یـسک  ددرگرب و  اپدرد  مناسرن  ار  همان  رگا  مدیـسرت  تفگ : یم  دـناسر و  شبحاص  هب  ار  همان  دراد و  تسد  رد  يا  هماـن  هک  دـید 

تسیرگید ناهج  زا  یئوگ  دش  ضوع  ربژه  ياقآ  دعب  هب  نآ  زا  هک  دندومرف : ناشیا  يرئاح , هللا  تیآ  یتح  دشن  علطم  همان  نومضم 
ص 45) قباس , كرد  ___ (م .دوب ادخ  رکذ  ای  توکس و  لاح  رد  ابلاغ " و 
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نیرئاز هب  تیانع  هدشمگ و  تاجن 

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دجـسم  تعامج  ماما  مق و  ياملع  زا  هک   ) یناحور ياقآ  موحرم  ربکم  مرح و  راد  دـیلک  مداـخ و 
رس رب  وش و  دنلب  دومرف : هک  مدید  ار  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  باوخ  رد  ناتـسمز  درـس  ياهبـش  زا  یبش  دیوگ : یم  دنا ) هدوب 

یهجوت یب  نم  دـش و  رارکت  باوخ  ناـمه  مود  هبترم  .مدرکن  یهجوت  یلو  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  نم  .نک  نشور  غارچ  اـه  هراـنم 
نودب هدش  دنلب  باوخ  زا  مه  نم  نک ! نشور  غارچ  هرانم  رس  رب  وش و  دنلب  میوگ  یمن  رگم  دومرف : ترضح  مخوس  هبترم  رد  مدرک 

.مدیباوخ هتشگ  رب  مدرک و  نشور  ار  غارچ  هتفر و  هرانم  یلاب  بش  همین  رد  منادب  ار  نآ  تلع  هکنآ 

باتفآ ریز  راوید و  رانک  میاـقفر  اـب  كدـمآ  نوریب  مرح  زا  باـتفآ  عولط  زا  دـغب  مدرک و  زاـب  ار  مرح  ياـهبرد  مدـش و  دـنلب  حـبص 
مناخ نیا  تمارک  هزجعم و  دنیوگ : یم  رگیدکی  هب  هک  مدش  رئاز  رفن  دنچ  تبحص  هجوتم  هک  میدرک  یم  تبحص  هتسشن , یناتـسمز 

میتفای یمن  ار  هار  زگره  ام  دش  یمن  نشور  مناخ  نیا  مرح  هرانم  غارچ  دایز , فرب  نیا  اب  درـس و  ياوه  نیا  رد  بشید  رگا  دیدی ! ار 
.میدش یم  كاله  نابایب  رد  و 

, دمحم لآ  هعیدو  ) .مدـش شنیرئاز  هب  وا  فطل  تبحم و  تیاهن  ترـضح و  هزجعم  تمارک و  هجوتم  دوخ  دزن  نم  دـیوگ : یم  مداخ 
( يراصنا قداص  دمحم  ص 14 ,

نونج هب  يالتبم 

نونج هب  التبم  ملایع  مدوب , قارعرد  ناریا  ریفـس  هک  یمایا  رد  نم  هک  تشاد  یم  راهظا  يدرم  دـندومرف : یعقرب  یلع  دیـس  ریم  ياقآ 
قاطا لخاد  مدید , هتفـشآ  بلقنم و  رایـسب  ار  وا  لاح  مدمآ  لزنم  هب  هناخترافـس  زا  يزور  ; میدز شیاهاپ  هب  دنک  هک  يروط  هب  دـش 

رد هک  تسا  لاس  دـنچ  یلع  ای  مدرک  ضرع  مالـسلا و  هیلع  نینموملا  ریما  الوم  هب  مدـش  لسوتم  اـجنامه  زا  مدـش و  دوخ  صوصخم 
هک منکب  هچ  ایادخ  هک  مدوب  ریحت  لاح  رد  روط  نیمه  .مهاوخ  یم  امش  زا  ار  مرسمه  يافش  میاهنت  بیرغ و  متـسه و  امـش  تمدخ 

مدید متفر , ملایع  دزن  هلجعاب  نم  .دش  رتهب  ریخ  تفگ : درک ؟ توف  مرسمه  متفگ  دییایب , اقآ  تفگ  دیود و  لزنم  همداخ  هبترم  کی 
هچ متفگ  دعب  مداد  حیـضوت  وا  يارب  دیدز !؟ دنک  نم  ياهاپ  هب  ارچ  تسا , عضو  هچ  نیا  تفگ : نم  هب  ملایع  هتـسشن , یعیبط  لاح  اب 

؟ دیتسیک امش  متفگ  دش  قاطا  لخاد  يا  هللجم  مناخ  تاعاس  نیمه  رد  تفگ : دیدش ؟ رتهب  هبترم  کیامش  هک  دش 
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افـش ار  امـش  نم  دندومرف  رما  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  مدج  .متـسه  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  رتخد  هموصعم  نم  دومرف 
( یبساج یمالسا  ماوق  خیشآ  ص 43 , نینموملا , هراشب   ...) دیدش بوخ  امش  مهدب و 

مشچ فعض 

, مدش التبم  مشچ  فعض  هب  لبق  يدنچ  نم  هک  هدرک : لقن  قیتع ) دیدج و  نحص  نیب   ) هنطلـسلا ملعا  هربقم  بحاص  يدهم  اقآ  جاح 
تقو ره  نآ  زا  دعب  دیوگ : یم  وا  .مینک  لمع  ار  نآ  ات  دسرب  دیاب  هدروآ  بآ  امش  مشچ  هک  دنتـشاد  راهظا  ءابطا , هب  هعجارم  زا  دعب 
مشچ فعض  هک  دش  ثعاب  لمع  نیا  مدیـشک و  یم  منامـشچ  هب  ار  حیرـض  رابغ  درگ و  زا  يرـصتخم  مدش  یم  فرـشم  مرح  هب  هک 

( كردم نامه   ) .مناوخ یم  حیتافمو  نآرق  کنیع , نودب  نالا  هک  يروط  هب  دوش  فرط  رب  نم 

لال رتخد 

یلاها زا  هلاس  يرتخد 13  ق  _. بجر 1385 ه مهد  هبنـشجنپ  زور  هک : دنا  هتـشون  نینچ  یماما  نسح  اقآ  جاح  ياقآ  مالـسالا  هجح 
هوق دوب و  هدش  یلال  هضراع  راچد  یـضرم  رثا  رد  رتخد  هک  یلاح  رد  دندمآ  مق  هب  شردام  ردـپ و  قافتا  هب  اراتـسآ )) نشور  بآ  ))
ربق رانک  هب  دندوب  سویام  اهر  تکد  زا  هک  یلاح  رد  دوب , هدشن  هجلاعم  مه  ءابطا  هب  هعجارم  اب  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییایوگ 

.دندش هدنهانپ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  رهطم 

کی هک  دوب  زاین  زار و  لوغـشم  ینابز  یب  نابز  اب  یهاگ  هیرگ و  لاح  رد  یهاگ  هتـسشن  كرابم  حیرـض  رانک  رد  بش  ود  تدـم  هب 
هحیـص تفرگ و  رارق  ترـضح  ياهتنم  یب  تیانع  دروم  روکذـم  رتخد  لاح  نامه  رد  .دـیدرگ  شوماخ  مرح  ياـهغارچ  همه  هبترم 

رتخد مادخ  .دنریگب  كربت  ناونع  هب  ار  وا  سابل  زا  يرادقم  ات  دندروآ  موجه  تیعمج  .دندینـش  نیرئاز  مادـخ و  هک  دیـشک  یبیجع 
: تفگ رتخد  .دندش  قرفتم  تیعمج  ات  دندرب  هناخ  کیشک  هب  ار 
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ار ترـضح  مدوب و  هدـیدن  ار  نآ  لثم  مرمع  مامت  رد  هک  مدـید  يرون  ییانـشور و  نانچ  مرح , ياهغارچ  یـشوماخ  تقو  ناـمه  رد 
نامه ) ....تسا هدـش  زاب  منابز  مدـید  مدز , داـیرف  نم  ینزب ; رح  ییوگب و  نخـس  یناوت  یم  رگید  يدـش و  بوخ  دومرف : هک  مدـید 

ص 49) كردم ,

لس هب  التبم 

مق ءا  بقا  هب  .دوش  یم  لس  ضرم  راچد  مق  ناتـسجلخ  تاهد  زا  يدرم  دـیوگ : یم  هنطلـسلا  ملعا  هربقم  بحاـص  يدـهم  اـقآ  جاـح 
یم جرخار  شییاراد  مامت  هک  یتقو  اـت  دوش  یم  هجلاـعم  لوغـشم  دور و  یم  نارهط  هب  .دریگ  یمن  يا  هجیتن  یلو  دـنک  یم  عجارم ه 

اجنیا رد  هک  وت  دـنیوگ : یم  وا  هب  یلاـها  مه  اـجنآ  رد  .ددرگ  یمرب  نطو  هب  تیـسدیهت  سویاـم و  دـسر , یمن  يا  هجیتن  هباـما  دـنک 
اجنیا زا  سپ  دوش , یم  یلاها  ریاس  يراتفرگ  ثعاب  وت  ندنام  يرسم , تسا  یضرم  یتسه  التبم  نآ  هب  هک  مه  یضرم  يرادن , يزیچ 

.ورب

مرح ياـه  هربقم  زا  یکی  ناویا  رد  دـیدج  نحـص  رد  دوش و  یم  مق  دراو  روجنر  یندـب  یهت و  یتسد  اـب  هراوآ و  نطو  زا  راـچان  هب 
یب تایانع  رثا  رد  درب , یم  شباوخ  دوب  هتسب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تایانع  هب  لد  هدیرب و  اج  همه  زا  لد  هک  یلاح  رد  رهطم 

ص 51) كردم , نامه  ) .دنیب یمن  دوخ  رد  يرامیب  زا  يرثا  هنوگچیه  دوش  یم  رادیب  باوخ  زا  یتقو  یب 

یگدنز رد  شیاشگ  نید و  ءادا 

نآ هب  هدنهانپ و  هدش و  نصحتم  هسدقم  هناتـسآرد  ش  _. 1302ه لاس رد  دیوگ : یم  هسدقم  هناتـسآ  مادخ  زا  یلامک , یقت  اقآ  جاح 
راشف تحت  الماک " دش و  یم  يرپس  یتخس  یخلت و  هب  مراگزور  ; متشاد لزنم  ون  نحـص  تارجح  زا  یکی  رد  مدوب و  همظعم  يوناب 
يادا زا  دـعب  زور  کـی  هکنیا  اـت  مدـنارذگ  یم  مرح  فارطا  هسیک  زا  ضرق  اـب  ار  یناگدـنز  مدوـب ; هتفرگ  رارق  يرادـن  یلوـپ و  یب 

; داـتفا نماد  يور  یلوپ  هسیک  مدـید  لاـح  نیا  رد  مدـناسر ; ضرع  هب  ار  دوخ  عضو  هدـش و  فرـشم  یب  یب  تمدـخ  حبـص  هضیرف 
مدیمهف دشن  يربخ  مدید  میامن , در  شبحاص  هب  ات  دـشاب  مرتحم  راوز  لام  لوپ  هسیک  نیا  دـیاش  هک  نیا  لایخ  هب  مدرک  ربص  یتدـم 

هبو متخادرپ  ار  میاه  یهدب  ادتبا  .دوب  نآ  رد  ناموت  غلبم 4  مدرکزاب  ار  هسیک  یتقو  متـشگب  دوخ  هرجح  هب  تسا  مناخ  یتمحرم  هک 
یهانپ مرح  نیـسح  ياقآ  نیملـسملاو  مالـسالا  هجح  ترـضح  يزور  هکنآ  ات  دـش  یمن  مامت  مدرک و  یم  جرخ  هام  هدراـهچ  تدـم 
هراشب ) .دش هداد  همتاخ  هیطع  نآ  هب  مایا  نامه  رد  مدومن  راهظا  ار  عوضوم  نم  دندش  ایوج  نم  یگدنز  عضو  زا  دندروآ و  فیرـشت 

( یمالسا ماوق  خیشآ  ص 52 , نینموملا ,
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مرح مادخ  زا  یکی  يافش 

هب يالتبا  ببـس  هب  هللا )) دـسا  ازریم   )) ماـنب ترـضح  نآ  مادـخ  زا  یکی  هک  تسا : رارق  نیا  زا  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  هک  تمارک  نیا 
, دنکن تیارس  نآ  زا  رتالاب  هب  ضرم  ات  دوش  هدیرب  وا  ياپ  دیاب  هک  دنتشاد  رظن  قافتا  ناحارج  ; دوب هدش  هایس  شیاپ  ناتشگنا  یضرم 

رتخد رهطم  مرح  دیربب  ارم  بشما  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : هللا  دسا  ازریم  .دنیامن  یحارج  ار  وا  ياپ  زور  نآ  يادرف  هک  دـش  رارق 
ات دـیلان  یم  اپ  درد  زا  حیرـض  ياـپ  وا  دنتـسب و  ار  مرح  رد  مادـخ  ماـگنه  بش  دـندرب ; مرح  هب  ار  وا  .مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

دندرک زاب  ار  رد  هداد , افش  ارم  ترـضح  دینک  زاب  ار  مرح  رد  دیوگ : یم  هک  دندینـش  ار  ازریم  يادص  مادخ  ناهگان  حبـص , کیدزن 
: تفگ وا  .تسا  نادنخ  لاحشوخ و  وا  دندید 

زا هدومن و  زجاـع  ارم  ضرم  نیا  هک  مدرک  ضرع  ارت ؟ دوش  یم  هچ  تفگ  نم و  دزن  هب  دـمآ  هللجم  یمناـخ  مدـید  باوـخ  ملاـعرد 
.ارت میداد  افش  دومرف : دیـشک و  نم  ياپ  يور  رب  هعفد  ار  دوخ  هعنقم  هشوگ  هللجم  نآ  مهاوخ , یم  ار  گرم  ای  مدرد  يافـش  يادخ 

.مرفعج نب  یسوم  رتخد  همطاف  نم  ینک ; یم  ارم  يرکون  هکنآ  لاح  و  یسانش !؟ یمن  ارم  دندومرف : دیتسیک ؟ امش  مدرک  ضرع 

یم درد  لحم  هب  دنداد و  یم  ار  نآ  زا  يا  هرذ  یـضیرم  ره  هب  هتـشادرب و  ار  نآ  دوب  هدید  اجنآ  رد  هبنپ  يردق  ندش , رادـیب  زا  دـعب 
زا هبنپ  نآ  درک و  بارخ  ار  هناخ  نآ  دمآ و  یبالیس  هک  یتقو  نآ  ات  دوب  ام  هناخ  رد  هبنپ  نآ  دیوگ : یم  وا  .درک  یم  ادیپ  افش  , دیشک

( یمق یلع  دمحم  خیش  جاح  ص 216 , نیعشعشملا , راونا  ) .دشن ادیپ  رگید  تفر و  نیب 
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هلاس هد  رتخد  مشچ  يافش 

لقن هلظ )) مءد   )) ینیدلاءاهب هللا  تیآ  رـضحم  رد  ناشیا  یناحور  ياقفر  زا  یکی  هک  دـنک  یم  لقن  ظعاو )  ) یناشاک يردـیح  ياقآ 
هعجارم صـصختم  رتکد  هب  یتقو  هدـش , ادـیپ  یکچوک  هناد  اـم  هلاـس  هد  رتخد  مشچ  کـمدرم  يور  رب  میدـید  يزور  هک  درک : یم 

.دراد رطخ  لمع  یلو  دوش  لمع  دیاب  هک  دندومن  راهظا  ناشیا  هنیاعم , زا  دعب  میدرک ;

اهیلع هموصعم  ترـضح  مرح  هب  ارم  تفگ : یم  مهاوخ و  یمن  لمع  نم  هکنیا  ندرک و  یتحاراـن  درک  اـنب  دینـش  ار  نیا  یتقو  رتخد ,
ندرک هیرگ  هب  درک  عورش  مرح , هب  دیسر  ات  میدمآ  وا  لابند  هب  مه  ام  دیود , مرح  فرط  هب  تعرس  اب  تفگ و  ار  نیا  .دیربب  مالـسلا 

یم ترـضح  حیرـض  هب  ار  دوخ  مشچ  و  مهاوخ )) یمن  لمع  نم  مالـسلا  اـهیلع  هموصعم  ترـضح  اـی  : )) تفگ یب  یب  هب  باـطخ  و 
مداد و يرادلد  مدرک و  لغب  ار  وا  لسوت , تلاح  نیا  زا  دعب  میدش , بلقنم  هرظنم  نیا  ندـید  زا  مه  ام  تشاد , یبیجع  لاح  دـیلام و 

نآ زا  يرثا  هنوگ  چیه  مدید  داتفا  وا  مشچ  هب  مهاگن  ناهگان  مدرب , رهطم  مرح  نحـص  لخاد  ار  وا  دـش , یهاوخ  بوخ  متفگ : وا  هب 
.درادن دوجو  كانرطخ  هناد 

ینامهیم جراخم  ياطع 

لحم ناتـسرهش  رد  هک  یناسک  زا  يا  هدع  میتشادن  ییاریذپ  يارب  يزیچ  لزنم  رد  ام  هک  يزور  : دـیامرف یم  یناشاک  يردـیح  ياقآ 
: مدرک ضرع  نحص  لخاد  نامه  مرح و  مدمآ  منکچ ؟ هک  مدوب  ریحتم  نم  دندمآ , ام  لزنم  هب  دندوب , انـشآ  ام  اب  دنجریب )  ) ام دیعبت 
هک ار -  یمناخ  يادـص  هک  مدوب  تکرح  لاح  رد  مرح  طسو  رد  متفگ  هک  ار  نیا  دـیناد , یم  ار  ام  عضو  ناتدوخ  ناـج )) یب  یب  ))
" اددجم مداد ; همادا  دوخ  تکرح  هب  نم  .تسامش  لام  نیا  تفگ  داد و  نم  هب  لوپ  یغلبم  وا  مداتسیا , مدینـش , درک -  یم  ادص  ارم 
ترـضح و دـبنگ  هب  مدرک  ور  هک  دوب  اجنیا  .تسامـش  لام  مه  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  لوپ  يرگید  غلبم  دز و  ادـص  ارم  مناـخ  نآ 

یب زا  هک   ) ام مناخ  .مدومن  مهارف  ار  مزال  ییاریذپ  لیاسو  غلبم  نآ  اب  هناخ و  هب  متشگرب  .مرکشتم  رایسب  ناج , یب  یب  مدرک : ضرع 
.دومرف تیانع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  متفگ : يدرک ؟ هیهت  اجک  زا  ار  تفگ : دوب ) علطم  ام  یلوپ 
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دتسرف یم  رهاوخ  مرح  هب  ار  ضیرم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

ناوج رـسپ  تفگ : دمآ و  ننم  شیپ  یمناخ  داشرهوگ , دجـسم  رد  ینارنخـس  ههد  کی  زا  دـعب  دـیوگ : یم  یناشاک  يردـیح  ياقآ 
, مداد افش  ار  تناوج  یضیرم  ود  زا  یکی  دومرف : ترضح  مدید , باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  یبش  هک  متـشاد  یـضیرم 
ار ناموت  تصش  نیا  دیتسه  مق  مزاع  امش  هک  لاح  .ورب  مق  رد  مرهاوخ  دزن  هب  داد ) دهاوخ  افـش  مق  رد  مرهاوخ  ار  وا   ) مود یـضیرم 
؟ دیتفرن مق  هب  دهـشم  هب  ناتندمآ  عقوم  امـش  متفگ : وا  هب  نم  .دمآ  مهاوخ  مق  هب  رگید  زور  دنچ  نم  زادنیب ; ترـضح  حیرـض  لخاد 

.هن تفگ :

؟ دـیا هتفرن  ناشیا  رهاوخ  ترایز  هب  دهـشم  هب  ترفاـسم  هار  لوط  رد  ارچ  هک  امـش  زا  هدوب  يا  هیـالگ  ترـضح  شیاـمرف  نیا  متفگ :
( .تسا دوجوم  هسدقم  هناتسآ  يرصب  یعمس , دحاو  رد  يریوصت و  یتوص و  طبض  یناشاک  يردیح  ياقآ  زا  هدش  لقن  تامارک  )

یهلا تمحر  لوزن 

ناقشاع يورارف  تیالو  دیشروخ  ینشور  هب  یغارچو  دمآرد  هب  تیب  لها  همیرک  نیتسآ  زا  یهلا  ضایف  تسد  ناهاگنابـش  رگید  راب 
رگید راب  يرآ  بش 73/2/23  هعمج  رد  ققحم  تسا  یقیقح  هکلب  دـشاب  یمن  رود  ياـه  هت  _ فگ زا  نخـس  .تخورفا  رب  هتخوسلد 

هار زا  دوب  يرفاـسم  تفرگ  رارق  تیاـنع  دروم  هک  نآ  یهلا : تمحر  لوزن  میتشگ و  بیغ  نئازخ  ندـش  هدوشگ  دـهاش  بش  نآ  رد 
هللا ناما  هیقر  دـیوگ : یم  نخـس  نینچ  ام  اب  دوخ  هک  ناجیابرذآ  ياهرهـش  زا  وکام , طوش ))  )) یلاها زا  هلاس  هدراـهچ  يرتخد  رود ,

هب ارم  ما  هداوناخ  مدـش ; جـلف  اـپ  ود  ره  زا  یگدروخامرـس  عون  کـی  رثا  رب  شیپ  هاـم  را  هچ  وکاـم , طوش ))  )) یلاـها زا  متـسه  روپ 
زا ررکم , شیامزآ  ماجنا  يرادربسکع و  زا  سپ  ناکشزپ  همه  یلو  دندرب , زیربت  يوخ و  وکام , ياهرهش  رد  فلتخم  ياهناتسرامیب 
هک مدید  ایور  ملاع  رد  ( 73/2/21  ) بش هبنشراهچ  هک  نیا  ات  مهد  تکرح  ار  میاهاپ  متسناوت  یمن  رگید  نم  دندش و  زجاع  منامرد 

: دندومرف دندمآ و  نم  فرط  هب  دیفس  یبسا  رب  راوس  شوپ  دیفس  یمناخ 
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همع ومع و  اب  ار  باوخ  نایرج  مدیرپ و  باوخ  زا  بارطـضا  اب  مهد ))؟ تیافـش  ات  يدماین  نم  شیپ  يرامیب  يادتبا  نامه  زا  ارچ  ))
.دندروآ مهارف  ار  مق  هب  رفس  تامدقم  هلصافالب  زین  اهنآ  متشاذگ و  نایم  رد  ما 

همانترایز ندناوخ  لوغـشم  زامن , زا  سپ  .میدـش  فرـشم  رهطم  مرح  هب  رهظ  زا  دـعب  هقیقد  تعاس 7/30  (73/2/23  ) هعمج زور  اذـل 
تیافـش هک  ورب , هار  وش , دـنلب  : )) دومرف هک  دیـسر  مشوگ  هب  مدوب  هدـید  باوـخ  رد  هک  یمناـخ  ناـمه  يادـص  ناـهگان  هک  مدـش 
هدـهاشم مداد و  یتکزح  دوخ  هب  راب  نیا  دـش ; رارکت  ظافلا  نامه  اب  ادـص  ناـمه  اددـجم " زاـب  مدرکن و  یهجوت  ادـتبا  نم  مداد .))

ادـص و اب  هتفای  افـش  درف  نابز  زا  تمارک  نیا  ) .ما هتفرگ  رارق  ملاع  ود  یب  یب  نآ  فطل  دروم  مشاب و  یم  تکرح  هب  رداـق  هک  مدرک 
( .تسا هدش  طبض  هسدقم  هناتسآ  يرصب  یعمس و  طسوت  ریوصت 

تمحر میسن 

ررکم و تاجلاعم  ندوب  رثا  یب  زا  سپ  دندش و  باصعا  جنشت  هب  التبم  ناتـسریبد  موس  لاس  رد  نارتخاب  لها  يدمحم  نیورپ  رهاوخ 
.مالسلا هیلع  اضر  ماما  زا  افش  دیما  هب  دنوش  یم  سدقم  دهشم  مزاع  هداوناخ  هارمه  اج  همه  زا  يدیماان 

ماما رهاوخ  ترایز  هب  لوا  تسبوخ  متفگ  دوخ  اب  میدیـسر  مق  هب  یتقو  دـنیامرف : یم  نایب  هنوگنیا  ار  تمارک  نیا  ناشیا  ردام  نونکا 
مرح هب  حبص  تعاـس 9  میدیـسر ; مق  هب  هک  دوب  بش  همین  زا  دـعب  تعاس 2  میور ; یم  دهـشم  هب  دادـن  باوج  رگا  میورب  (ع) اـضر

هب لسوت  هجوت و  لاح  اب  دش  یم  یتالکشم  راچد  باصعا  جنـشت  رثا  رد  درب و  یم  شباوخ  یتخـس  هب  هک  ار  رتخد  میدش و  فرـشم 
.دیباوخ یتحارب  مدرب و  حیرض  کیدزن  هب  (س ,) هموصعم ترضح 
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شتروص هب  هبترم  هس  مرتخد  تسار  تسد  مدید  تفرگ و  ار  مرح  یبیجع  رطع  يوب  تشذـگ  رـصع  رهظ و  زامن  هک  یتدـم  زا  سپ 
زا یتحار  هب  مرتخد  لاح  نیمه  رد  دـش ; زاب  مدوب  هتـسب  حیرـض  هب  هک  ار  وا  رداچ  هشوگ  دـش و  هتخورفارب  وا  گنر  دـش و  هدیـشک 

؟ مییاجک ردام  تفگ  دش و  رادیب  باوخ 

: متفگ متـشاد , وا  زا  ار  هملک  نیا  ندینـش  ترـسحدوب  اـههام  هک  نم  ما !! هنـسرگ  رداـم  تفگ : (س .) هموصعم ترـضح  مرح  متفگ :
.متسه بوخ  هللا  دمحلا  هن , تفگ : ینک ؟ یمن  یتحاران  ساسحا  مدیـسرپ : وا  زا  میدش  مرح  نحـص  لخاد  مه  اب  مرح ; نوریب  میورب 

هبنـشجنپ 73/4/2 زور  تمارک  نیا   ) .مییامن یم  رکـشت  هموصعم  ترـضح  زا  تسا و  هدش  یعیبط  وا  تلاح  هک  مدرک  ساسحا  نم  و 
( .تسا دوجوم  هناتسآ  يرصب  یعمس , دحاو  رد  هدش  دای  يوگتفگ  يریوصت  یتوص , طبض  هک  هدش  عقاو  ش  _. ه

شخبافش یتبرش 

مهیلع تیب  لها  همیرک  یتوکلم  هاگراب  نابعش  همین  گرزب  دیع  هناتـسآ  رد  ش و  _. هامید 1373ه اب 26  ربارب  نابعش  مهدراهچ  زور 
ور هاگراب  نیا  هب  افـش  دیما  هب  وا  رهاوخ  توعد  هب  هک  تسا  ردارب  هیاسمه  وا  هدـمآ , رود  هار  زا  هک  تسا  ینامهیم  ياریذـپ  مالـسلا 

ار دوخ  ناتساد  هک  تسا  رهـش  نآ  ییاراد  يداصتقا و  روما  هرادا  قباس  دنمراک  دهـشم و  نکاس  یهوک  دمحم  ریما  وا  تسا , هدروآ 
: دنک یم  نایب  نینچ 

دهـشم و صـصختم  ءابطا  شیپ  مدرک ; یم  تکرح  رچلیو  اب  مدوبن و  تکرح  هب  رداق  مدوب و  یلتبم  جلف  يرامیب  هب  هک  دوب  لاس  هس 
يرتسب ناتـسرامیب  رد  اهراب  مدـنارذگ و  هریغ ) نکـسا و  یت  یـس  شیامزآ و  سکع و  زا   ) ار نامرد  فلتخم  لـحارم  متفر و  نارهت 

نیمه رد  دشن  یتیانع  یلو  مدرک  تکرـش  افـش  دصق  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  رهطم  مرح  رد  لسوت  اعد و  سلاجم  رد  مدش و 
ار ناناملـسم  ریغ  امـش  اقآ ! مدرک : ضرع  لد  زوس  اب  مدـش و  فرـشم  مرح  هب  ما )) هداوناخ  دوخ و   )) دایز یتحاراـن  رطاـخ  هب  رخاوا 
منک و یم  تیاکش  ناترهاوخ  هب  مق و  مور  یم  ای  هدب  ار  مباوج  ای  اقآ  دییامرف !؟ یمن  هجوت  هعیـش  نم  هب  ارچ  سپ  دینک  یمن  مورحم 

يدرف متسه و  امش  ردارب  هیاسمه  هک  نم  مدرک : ضرع  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  هب  باطخ  هاگنآ  مهد ; یم  رارق  هطساو  ار  وا 
؟ دنهد یمن  افش  ارم  ناشیا  ارچ  مدوب  راکتسرد  ناوت  دح  رد  مدرکن و  یتنایخ  دوخ  رمع  رد  مدنم و  هلئاع 
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.مهد تیافش  ات  ییایب  مق  هب  دیاب  امش  دومرف : نم  هب  مدید  ار  یمناخ  باوخ  ملاع  رد  هیالگ  ضرع  لسوت و  نیا  زا  دعب 

.میایب مق  هب  هک  مرادن  یلوپ  نم  هدب ; میافش  اجنیمه  یتسه  ام  نامهیم  يدمآ و  ام  هناخ  هب  هک  امش  مدرک  ضرع 

.ییایب مق  هب  دیاب  امش  دومرف :

امش هجلاعم  هار  رد  ار  دوخ  ییاراد  همه  هک  ام  ردپ ! : تفگ نم  هب  مرـسپ  یتدم  زا  سپ  مدرک , لقن  منادنزرف  لایع و  هب  ار  مباوخ  نم 
مق هب  دـینک و  رفـس  جرخ  ار  نیا  مدومن ; هیهت  میتشاد -  هناخ  رد  هک  يا  هباشون  هبعج  دـنچ  نتخورف  زا  ار  یغلبم -  نم  , میدرک جرخ 

.دینک ادیپ  افش  هک  مراودیما  دیورب ,

راـنک هتفرگ و  ارم  ياـهلغب  ریز  مدرک  اـضاقت  رفن  ود  زا  مدـش ; مرح  دراو  متفرگ و  وـضو  مق  هب  ندیـسر  زا  سپ  مدـش , مق  یهار  نم 
رس هب  ار  دوخ  يوتپ  حیرـض  رانک  نامه  رایـسب  ءاجتلا  ترایز و  زا  دعب  ناوتان ) مدوب و  هتـسخ  ) دندرب حیرـض  رانک  ارم  دنربب ; حیرض 

.درب مباوخ  هدیشک ,

, زیخرب یتفای  افش  نونکا  يدمآ , شوخ  مرـسپ  دومرف : نم  هب  گنر  ربس  يدنبور  یکـشم و  رداچ  اب  مدید  ار  یمناخ  باوخ  ملاع  رد 
.روخب دومرف : داد و  نم  تسد  هب  ار  ياچ  زا  رپ  یلگ  هلایپ  ناشیا  .مریگ  نیمز  رامیب و  نم  مدرک : ضرع  .يرادن  يرامیب  چیه  وت 

سدـقم حیرـض  هب  ار  دوخ  متـساخرب و  اج  زا  متـسیاب , اپ  يور  مناوت  یم  مدـید  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  ناهگان  مدروخ ; ار  ياچ  نم 
, یعمـس رد  هدـش و  يریوصت  یتوـص و  طبـض  تمارک  نیا  ) .متفرگ یب )) یب   )) زا ار  دوـخ  يدـیع  زور , نیا  رد  هرخـالاب  مدـناسر و 

( .تسا دوجوم  هناتسآ  يرصب 
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76 رثوک ص 50 _  زا  یغورف  باتکزا  هدش  هتفرگرب 

( یگداوناخ تلیضف  : لوا وترپ  یتشهب (  يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر   يدهم  : هدنسیون

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

ثحب هعیلط 

زین يا  هنمؤم  فیفع و  نانز  هکلب  دـنا ، هدومن  نیزم  دوخ  مان  اب  ار  دوجو  سوماق  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  نوچمه  ینالدـبحاص  اـهنت  هن   
هوسا وگلا و  هک  سب  نیمه  نانز  نیا  ییالاو  تمظع و  رد  .دنا  هتخاس  رونم  شیوخ  یتوکلم  روضح  اب  ار  کلم  ناهج  هک  دـنا  هدوب 
رسمه محازم ، رتخد  هیسآ  میرک ، نآرق  هک  نانچ  دنـشاب ؛ یم  لامک  هدنیوج  نادرم  يارب  مه  نامیا و  لها  نانز  يارب  مه  هنـسح  يا 

: دیامن یم  حرطم  نادرم  نانز و  زا  نانمؤم  يارب  لَثَم  ناونع  هب  ار  (ع ) نارمع رتخد  میرم  و  نوعرف ،

َنِم ِینَِّجن  ِِهلَمَع و  َنْوَعِْرف َو  ْنِم  ِینَِّجن  هَّنَْجلا َو  ِیف  ًاْتَیب  َكدـْنِع  ِیل  ِْنبا  ّبَر  َْتلاَـق  ِْذا  َنوعرف  َتَأَْرما  اُونَماَء  َنیِذَِّلل  ًـالَثَم  هَّللا  َبَرَـض  »َو 
َنِم َْتناَـک  ِهِبُتُک َو  اَـهِّبَر َو  ِتاَِـملَِکب  ْتَقَّدَـص  اَـنِحوُر َو  ْنِم  ِهِیف  اَـنْخَفَنَف  اـهَجْرَف  ْتَنَـصْحَا  ِیتَّلا  َناَرْمِع  َتَْنبا  مَـیْرَم  و  نـیِملاَّظلا ، ِموـْقلا 

؛(1) َنِیِتناَْقلا

تـشهب رد  تدوخ  دزن  نم  يارب  يا  هناخ  اراگرورپ ! تفگ  هک  ماگنه  نآ  رد  نوعرف ، رـسمه  هب  هدز ، نانمؤم  يارب  یلثم  دـنوادخ  و 
كاپ ار  دوخ  ناماد  هک  هدز  لثم  نارمع  رتخد  میرم  هب  و  شخب ! ییاهر  ملاظ  موق  زا  ارم  هد و  تاجن  وا  لمع  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و 

ادـخ نامرف  ناعیطم  زا  درک و  قیدـصت  ار  وا  ياـهباتک  شراـگدرورپ و  تاـملک  وا  میدـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  اـم  و  تشاد ، هگن 
». دوب
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یتشهب يوناب  ود 

(س) هموصعم همطاف  و  (س ) میرم ترضح  یتشهب ، تریس  هتشرف  يوناب  ود  كرتشم  تاماقم  فاصوا و  لیاضف ، هک  میا  هدومن  یعس 
نمی هب  ار  یتسه  هتـشاد و  يا  هژیو  ؤلألت  نامیا  تراـهط و  رهپـس  رد  هک  ینازورف  بکاوک  مییاـمن ؛ یـسررب  شیوخ  ناوت  ردـق  هب  ار 

.دنا هتخاس  رختفم  شیوخ  هدنبیز  راونا 

(، (س هط لآ  هموصعم  -1

یهلا نایاپ  یب  هنیجنگ  موصعم و  ولت  یلات  تشگ ، لیدبت  نازخ  هب  دوز  یلیخ  شا  یگدنز  راهب  هک  تیالو  ناتـسلگ  يوبـشوخ  سای 
هب ار  مق  ضرا  هک  تسا  یتـشهب  شخب  تاـیح  رثوک  دراد و  لد  رد  ار  یناـمحر  زاوـن  حور  ّرـس  یمیحر و  رهم  هب  رـس  زار  هک  تسا 

: تسا هدیشخب  تیونعم  هبّیط  تایح  تفرعم و  حور  شروضح ، یسدق  لالز 

َنِجُع ِءاَْـملا  َکـلَذ  ْنِم  ِءادَّلا َو  َنِم  َنِمَأ  ُْهنِم  َبِرَـش  ْنَم  يِذَّلا  ُءاَْـملا  هنم  َعَبَن  يِذَّلا  ُعضوَْملا  َوُـه  لـِیئِْربِج َو  ِمَدَـق  َعـضْوَم  ْمُِقب  ّنَا  َيِوُر  «
(1) ؛) (ع اضرلا ُلِسَتغَی  ُْهنِم  ِْریَّطلا َو  ِهَئیَهَک  ُْهنِم  َلِمُع  يِذَّلا  ُنیّطلا 

رد يرامیب  زا  دـشونب  سک  ره  هک  یبآ  دیـشوج ؛ بآ  هک  تسا  ییاج  نآ  تسا و  لیئربج  ياـپ  ياـج  مق  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
(ع) اضر ماما  دش و  هتخاس  ( ) (ع حیسم ياسیع  تسد  هب   ( هدنرپ لکـش  دننام  نآ  اب  هک  دش  هتـشرس  یلگ  بآ ، نآ  زا  دنام و  یم  ناما 

». دومن لسغ  نآ  اب 

نید رابتالاو  رهوگ  تسیک ؟ هموصعم 

تسرهوگ كاپ  هخفم و  يا  همودخم 

تیب لها  يالاو  رتخد  تسیک ؟ هموصعم 

تسرشحم زور  هعفاش  تسیک ؟ هموصعم 
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قح کلم  نابات  رتخا  تسیک ؟ هموصعم 

تسربمیپ عرش  راگدای ز  هموصعم 

راختفا دجم و  وا  تمشح  هاگراب  زا 

تسرونا رهم  نوچ  علاط و  باتفآ  نوچ 

ياسکشم هتشگ  وا  تبرت  مق ز  هن  اهنت 

(1) تسرطعم عیشت  ناهج  شتبرت  زا 

(س) ارذع میرم  -2

یـسدق و يازفحور  میـسن  زا  دومیپ و  ار   (2)« ًانَـسَح ًاتابن  اهَتَبنَا   » دـشر لحارم  یبوبر  لامج  لالج و  تسد  ود  رد  هک  ییاـبوط  لاـهن 
نادنـسپ ابیز  همه  يارب  ار  یتشهب  زاونلد  توارط  دـیدرگ و  رادروخرب  يونعم  تدوم  قشع و  راـس  هیاـس  رد  یکاـپ  تراـهط و  مزمز 

نانز نیرت  تلیـضف  اب  هرمز  رد  ینطاب  يافـص  نامیا و  یبلق و  صالخا  قدـص و  بجوم  هب  تیاهن ، رد  دروآ و  ناغمرا  هب  انعم  ملاـع 
: تفرگ رارق  تشهب  لها 

؛(3) نوعرف ُهأرما  ٍمِحاُزم  تنب  ُهیسآ  ٍنارمع و  ُتنب  میرم  ٍدمحم و  ُتنب  ُهمطاف  ٍِدلیَوُخ و  ُتنب  ُهجیدخ  ٌعبرَا : ِهّنجلا  ِءاسن  ُلضفا  »

، محازم رتخد  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم  و  (ص ) دـمحم رتخد  همطاـف  دـلیوخ و  رتخد  هجیدـخ  دـنرفن : راـهچ  تشهب  ناـنز  نیرترب 
». نوعرف رسمه 

: تسا لیذ  رارق  هب  ماقمالاو  يوناب  ود  نآ  كرتشم  ؤلألت  اّما 

یگداوناخ تلیضف  لوا : وترپ 

دـبای و یم  شرورپ  نآ  رد  هک  تسا  یطیحم  رداـم و  ردـپ و  ياوقت  ناـمیا و  هب  هتـسباو  يداـیز  ّدـح  اـت  سک  ره  يونعم  تیـصخش 
تداعـس و هدولاش  دـلوت ، زا  لبق  یتح  دـیامن و  یم  یلجت  دـنزرف  يامن  ماـمت  هنییآ  رد  هک  تسا  نیدـلاو  کـین  قـالخا  تاـیحور و 

شیوخ بسانمان  لاوحا  راتفر و  ءوس  اب  دنناوت  یم  ردام  ردپ و  لباقم ، هطقن  رد  هک  نانچمه  دنک ؛ یم  انب  وا  دوجو  رد  ار  یتخبشوخ 
هک دنشاب  دوخ  دالوا  تلالض  تواقش و  زاس  هنیمز 
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؛(1) هُِّما ِنَطب  یف  َدَعَس  نَم  ُدیعسلا  ِهُِّما َو  ِنَطب  یف  یقَش  نَم  َیِقّشلا  »

». دشاب هدش  تداعس  اب  ردام  محر  رد  هک  تسا  یسک  دیعس  هدش و  تواقش  اب  ردام  محر  رد  هک  تسا  یسک  یقش 

(س) میرم ترضح 

شردام (2) و  دوب (ع ) نمحرلا لیلخ  میهاربا  لسن  زا  یهلا و  ناربمایپ  زا  نارمع »  » شردـپ هک  داهن  یتیگ  هصرع  هب  اپ  يا  هداوناـخ  رد 
یم هولج  نینچ  نیا  قح  یبوبر  هاگـشیپ  رد  هناعـضاخ  ياعد  زاین و  رذـن و  رد  شداـقتعا  ناـمیا و  هک  نمادـکاپ  نمؤم و  ینز  هّنح » »

: دبای

یِّنِا ِّبَر  َْتلاَق  اَْهتَعَـضَو  اَّمَلَف  ُمِیلَْعلا ، ُعیِمـسَّلا  َْتنَا  َکَّنِا  یِّنِم  ْلَّبَقَتَف  ًارَّرَُحم  ِینَْطب  یف  ام  َکل  ُترَذـَن  یِّنِا  ِّبَر  َنارْمِع  ُتَأَْرما  َِتلاَـق  ِْذا  »
؛(3) میِجَّرلا ِناَْطیَّشلا  َنِم  اَهَتَّیِّرُذ  َِکب َو  اَهُذیُِعا  یِّنِا  َمَیْرَم َو  اَُهْتیَّمَس  یِّنِا  یَْثنُالاَک َو  ُرَکَّذلا  َْسیلَو  ْتعَضَو  اَِمب  ُمَلْعا  هَّللاَو  یَْثنُا  اَُهتعَضَو 

تمدخ يارب   ) دازآ هک  مدرک  رذن  وت  يارب  مراد  محر  رد  هچنآ  اراگدرورپ ! درک : ضرع  نارمع  رـسمه  هک  یماگنه  دیروآ ) دای  هب  )
اّما مدروآ -  رتخد  ار  وا  نم  اراگدرورپ ! تفگ : دراذـگ ، ورف  ار  وا  هک  یماگنه  یلو  ییاناد ! اونـش و  وت  هک  ریذـپب  نم  زا  دـشاب ، وت )

وا و مداهن و  مان  میرم  ار  وا  نم  تفگ ): سپـس  و   – ) دـشاب یمن  رتخد  دـننام  رـسپ  دوب و  هاگآ  دوب ، هدروآ  اـیند  هب  وا  هچنآ  هب  ادـخ 
». مهد یم  رارق  وت  هانپ  رد  هدش  هدنار  ناطیش  رش )  ) زا ار  شنادنزرف 
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: ردام بجعت  تلع 

يرـسپ دنزرف  دـلوت  دـیون  يو  هب  شتافو  زا  لبق  وا ، رـسمه  نارمع  هک  تسا  تلع  نادـب  هدوب ، رتخد  شدولوم  هکنیا  زا  ردام  بجعت 
نامرد جالع  لباق  ریغ  نارامیب  يرـسپ  نینچ  دوجو  تکرب  زا  یهلا  نذا  هب  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هداد  ار  یپ  هدـنخرف  تشرـس و  كاـپ 
(1) .دوش یم  هتخیگنارب  لیئارسا  ینب  موق  رد  یهلا  ربمایپ  ناونع  هب  دنبای و  یم  تایح  ناگدرم  شا  یسدق  سافنا  هب  دنوش و  یم 

هلزنم هب  زین  هون  هک  داد  ناشن  دیسر و  ققحت  هب  (ع ) حیسم ياسیع  دوجو  رد  دوب ، هتفرگ  همشچرس  یحو  ندعم  زا  هک  ییوگـشیپ  نیا 
: دیامرف یم  (ع ) اضر ماما  .دوش  یم  بوسحم  ناسنا  دنزرف 

ُمیرَم و یَسیع َو  ْنِم  ُمیرَم  َمیرَم َو  ْنِم  یَسیِعَف  یَـسیع  َمَیرَِمل  َبَهَو  مَیْرَم َو  َُهل  َبَهَوَف  ًارَکَذ  ََکل  ٌبِهاَو  یِّنِا  َناَرْمِع  یِلا  یحْوَا  هَّللا  َّنِا  «
؛(2) ٌدِحاَو یَش ٌء  یَسیع 

زا یـسیع  سپ  ار ، یـسیع  میرم  هب  داد و  ار  میرم  وا  هب  سپ  .منک  یم  اطع  وت  هب  يرـسپ  نم  هک  درک  یحو  نارمع  هب  دـنوادخ  اـنامه 
». دنتسه زیچ  کی  ود  ره  و  یسیع ، زا  میرم  تسا و  میرم 

: داهن میرم  ار  شمان 

رـش زا  ار  شا  هـّیرذ  وا و  و  تشاذـگ ،  (3)، دـشاب یم  اـسراپ » نز   » ياـنعم هب  هک  میرم  ار  شرتخد  ماـن  شدازون ، دـلوت  زا  سپ  هّنح » »
تمدـخ تدابع و  يارب  وا  ندرک  دازآ  رب  ینبم  شرذـن  هب  تسیاب  یم  نوچ  درپس و  یهلا  نما  هاگرد  هب  میجر  ناطیـش  ياه  هسوسو 

تحت ات  دومن  راذـگاو  (ع ) ایرکز ترـضح  تلافک  یتسرپرـس و  هب  هعرق  بسح  رب  ار  وا  درک ، یم  لمع  سدـقملا » تیب   » رد يرازگ 
: دزادرپب ادخ  هناخ  رد  يرازگ  تمدخ  سدقم  رما  هب  ناشیا  یهلا  تراظن  تبقارم و 
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؛(1) اّیرکز اهَلَّفَک  ًانَسَح و  ًاتاَبَن  اهَتَْبنَا  ٍنَسَح َو  ٍلُوبَقب  اَهُّبر  اهّلبقتف  »

شرورپ و   ) دینایور ار  وا  يا  هتـسیاش  زرط  هب  و  درک ) لوبق  ار  شردام  رذن  و   ) تفریذـپ ییوکین  زرط  هب  ار  میرم )  ) وا دـنوادخ ، سپ 
». داد رارق  وا  لیفک  ار  ایرکز  و  داد )

، سدقم یطیحم  رد  دش و  هتفکش  ایبنا  هلالس  زا  يربمایپ  تراهط  نامیا و  زا  راشرس  تیب  رد  (س ) میرم دوجو  نبلگ  بیترت ، نیدب  و 
کلم ملاع  ياضف  دیدرگ و  دنم  هرهب  وکین  يّومن  دـشر و  زا  شرهاوخ ) رهوش  ( ) (ع یبن يایرکز  نوچ  ییاناوت  نابغاب  تراظن  تحت 

.دومن یتوکلم  شوخ  هحیار  زا  ولمم  ار 

(س) هموصعم همطاف  ترضح 

ماـما خـیرات ، تداهـش  هب  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  شردـپ ، هک  یلاـح  رد  دوشگ ، ناـهج  هب  هدـید  تیـالو  تلاـسر و  نادـناخ  رد 
مایق و اب  ار  بش  .دوب  تامارک  هب  روهـشم  تادابع و  تاعاط و  رب  بظاوم  داهتجا و  رد  ّدُجم  دّـجهتلاریثک ، نأشلا ، میظع  ردـقلاریبک ،

ناگدننکریصقت مرج  زا  وا  تشذگ  رایـسب و  ملح  ببـس  هب  .دیناسر  یم  رخآ  هب  هقدص  مایـص و  اب  ار  زور  دروآ و  یم  زور  هب  دوجس 
شتادابع يدایز  تهج  هب  داد و  یم  کین  يازج  ناسحا  وفع و  اب  درک  یم  يدب  وا  هب  هک  ار  یـسک  دش و  هدناوخ  مظاک  شقح ، رد 

(2) .دش فورعم  حلاص  دبع  هب 

وگتفگ یکدوک  اب  هراوهگ  رانک  رد  ترضح  نآ  دنیب  یم  هدمآ ، (ع ) قداص ماما  رضحم  هب  نایعیـش  زا  یکی  هک  دنا  هدرک  لقن  نینچ 
وگتفگ وا  اب  ایب و  یتسه ، لیام  مه  وت  رگا  دیامرف : یم  ماما  دـییوگ ؟ یم  نخـس  دازون  اب  ایآ  دـیوگ : یم  هدرک ، بّجعت  وا  .دـنک  یم 

اریز نک ؛ ضوع  يا ، هدیزگرب  ترتخد  يارب  هک  یمان  دومرف : داد و  ارم  مالـس  باوج  .مدرک  مالـس  هتفر ، کیدزن  دـیوگ : یم  .نک 
یم صخش  نآ  دوب .) هتشاذگ  اریمح  ار  شمان  هدش و  رتخد  ياراد  هعقاو ، نیا  زا  لبق  زور  دنچ   ) دراد یم  نمـشد  ار  مان  نآ  دنوادخ 

(ع) قداـص ماـما  هکنآ  اـت  تشاد  او  بجعت  هب  رتشیب  ارم  وا ، رکنم  زا  یهن  ناـهنپ و  راـبخا  رب  وا  عـالطا  دازون و  نتفگ  نخـس  دـیوگ :
رد وا  .تسا  همطاف  شمان  هک  دنک  تیانع  نم  هب  يرتخد  وا  زا  دنوادخ  .تسا  (ع ) یـسوم مدنزرف  كدوک ، نیا  نکن ، بجعت  دومرف :

(3) .ددرگ یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  وا  دقرم )  ) سک ره  دوش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  مق  نیمزرس 
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: تیب لها  همیرک  ردام 

زینک نیمز و  برغم  زا  ینز  دشاب ، یم  (ع ) اضر ماما  ردام  نامه  هک  همجن »  » ای متکت »  » هب فورعم  (س ،) هموصعم ترضح  ردام  اما  و 
هب دوب و  لوغشم  هناقداص  تمدخ  هناقـشاع و  تدابع  هب  (ع ،) مظاک ماما  ردام  هدیمح ،»  » هناخ رد  جاودزا ، زا  لبق  هک  تسا  يا  هدازآ 
زا دومن و  یم  میظعت  رایسب  ار  هدیمح  دوخ  نوتاخ  و  ایح ، نید و  لقع و  رد  دوب  نانز  نیرتهب  دنمتداعـس  هیراج  نآ  : » هیوباب نبا  لقن 
يا تفگ : (ع ) یسوم ماما  ترضح  هب  يزور  هدیمح  سپ  و  لالجا ، میظعت و  يارب  تسشن  یمن  وا  دزن  زگره  دیرخ ، ار  وا  هک  يزور 

هب وا  زا  هک  یلـسن  ره  مناد  یم  قـالخا و  نساـحم  یکریز و  رد  ما  هدـیدن  رتـهب  وا  زا  نم  هک  تسا  يا  هیراـج  متکت  یمارگ ! دـنزرف 
(1)« .ییامنب وا  تمرح  تیاعر  هک  منک  یم  سامتلا  وت  زا  مشخب و  یم  وت  هب  ار  وا  دوب و  دهاوخ  رهطم  هزیکاپ و  دیآ ، دوجو 

هرهب (ع ) مظاک ماما  تبحم  رهم و  شخب  حور  تاحفن  زا  ییالو ، نامیا  تقادص و  زا  نوحـشم  ییاوأم  رد  نوتاخ  همجن  هنوگ ، نیا  و 
رکذ و هب  يو  قایتشا  .دـش  رادروخرب  فعاـضم  يـالج  افـص و  زا  ماـمه  ماـما  نآ  یتشهب  نمأـم  رد  شدوجو  رهوگ  دـیدرگ و  دـنم 

يزور دـیماشآ ، یم  رایـسب  ریـش  (ع ) اـضر ترـضح  شدازوـن ، نوـچ  دـنا : هتفگ  هک  دوـب  یتروـص  هب  راـگدرورپ  تداـبع  حـیبست و 
باوج رد  تسا ؟ هدش  مک  وت  ریش  رگم  هک  دندیسرپ  وا  زا  یتقو  .دناسر  يرای  شدنزرف  نداد  ریـش  رد  ار  وا  ات  دومن  هیاد  تساوخرد 

: دومن راهظا 

هدرک تداع  اهنآ  هب  متـشاد و  هک  رتشیب  يداروا  لـفاون و  نکلو  تسین ! مک  نم  ریـش  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ ، مناوت  یمن  غورد  »
(2)« .میامنن كرت  ار  دوخ  داروا  هک  مهاوخ  یم  نواعم  ببس  نیا  هب  تسا و  هدش  مک  نداد  ریش  ببس  هب  مدوب ،
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تشهب میرح  رد 

یـسوم نب  یلع  دـلوت  زا  سپ  يدـنا  لاـس و  تسیب  (س ) هموصعم همطاـف  دوجو  هچنغ  هک  تسا  يا  هداوناـخ  نینچ  یتشهب  میرح  رد 
؛ دومن یط  ار  نامیا  تخانش و  هصرع  رد  یلاعت  دشر و  لحارم  ردام ، ردپ و  يونعم  تیبرت  میلعت و  وترپ  رد  دش و  هتفکش  (ع ) اضرلا  

ترـضح گنـسمه  یـسک  (ع ) اضر ماما  زا  دعب  ناشترثک  همه  نآ  اب  (ع ) مظاک ماما  نادنزرف  نایم  رد  : » دوش یم  هتفگ  هک  يروط  هب 
(1)« .دوبن (س ) هموصعم

هلیلج هدیـس  اهنآ  لضفا  هدیـسر ، ام  هب  هچنآ  بسح  رب  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  نارتخد  اما  و  : » یمق سابع  خیـش  هدومرف  هب  و 
(2)« .تسا (س ) هموصعم ترضح  هب  فورعم  (ع ) یسوم تنب  همطاف  همظعم ،

زا هدیـشخب و  رویز  نامیا  رون  هب  ار  شبلق  يارـس  هک  دشاب  یم  نوتاخ  نآ  ینارون  دوجو  هدنزارب   (3)« هدیشرلا  » تفص هک  یتسار  هب 
: دوب هتشگ  همیرک  هیآ  نیا  زراب  قادصم  هدیدرگ و  لیان  يونعم  دشر  هب  هنوگ  نیا  هدش و  اّربم  یهارمگ  تلفغ و  یگریت  هب  شیالآ 

؛(4) َنوُدِشاَّرلا ُمه  َکئلُوا  َنایْصِْعلا  َقوُسُْفلا َو  َْرفُْکلا َو  ُمُْکَیِلا  َهَّرَک  ْمُِکبولق َو  یف  ُهَنَّیَز  َنامیْالا و  ُمُْکَیِلا  َبَّبَح  هَّللا  َّنَِکلَو  »

هداد رارق  ناتروفنم  ار  هانگ  قسف و  رفک و  و  هدیـشخب ، تنیز  ناتیاهلد  رد  ار  نآ  هداد و  رارق  امـش  بوبحم  ار  ناـمیا  دـنوادخ  نکلو 
». دنشاب یم  دشُر  ياراد  هتفای و  تیاده  دنا ، تافص  نیا  ياراد  هک  یناسک  .تسا 

، ترـضح نآ  فورعم  ریغ  هماـن  تراـیز  رد  میرامـش و  یم  رب  شماـقم  یلاـع  ردـپ  نیما  تجح و  ار  وناـب  نآ  هک  تسا  نینچ  نیا  و 
: میراد یم  هضرع 
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؛(1) ِِهنیمَا ِِهتَّجُح و  ٍرفعج و  َنب  َیسوم  َتنب  َهمطاف  ای  ِکیلع  ُمالَّسلا  »

عبانم

یشورفباتک مق : يزار ، فیرش  دمحم  هجحلا ، راثآ  . 3 .ق  1392 مالسالا ، ضیف  یقنیلع  دیـس  ملق  هب  هغالبلا ، جهن  . 2 .میرک نآرق  . 1
، هیملعلا هزوحلا  هرادا  هنجل  مق : یناحبـس ، رفعج  هیاردـلا ، ملع  یف  هماکحا  ثیدـحلا و  لوصا  . 4 .يریزو دلج ،  2 1332 ش ، یعقرب ،

ءاسنلا مالعا  . 5 .يریزو 1412 ق ،

( ءافطصا ماقم  : مود وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  : هدنسیون

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

ءافطصا ماقم  مود : وترپ 

(2) .تسا زیچ  ره  صلاخ  فاص و  ندیزگرب  يانعم  هب  وفص »  » هدام زا  ءافطصا » »

، لاثم ناونع  هب 

هکرب يالاب  تمسق  بآ  هتشگ ، نیـشن  هت  نآ  ياه  یـصلاخان  اه و  یگریت  تابوسر ، ًالومعم  دوش ، عمج  يا  هکرب  رد  ناراب  بآ  رگا 
ءافطصا دنیوگ : یم  دیامن ، رایتخا  باختنا و  ار  هکرب  فاص  تمسق  بآ  يدرف  هچنانچ  تیعضو ، نیا  رد  .ددرگ  یم  هزیکاپ  فاص و 

.تسا هدرک 

ریظن نوگاـنوگ  یلماوع  ود ، ره  أـشنم  هک  ردـک  هریت و  بآ  دـننام  یـضعب  دـنا و  صلاـخ  فاـص و  بآ  نوـچمه  زین  مدرم  زا  یخرب 
.دشاب یم  لامعا  دیاقع و  عون  تیبرت و  میلعت و  یگنوگچ  یگداوناخ ، طیارش  ومن ، دشر و  طیحم 

(س) نارمع رتخد  میرم 

: دوب افطصا  ماقم  ياراد  دنوادخ و  ناگدیزگرب  زا  ناگتشرف ، تراشب  نآرق و  تحارص  هب 

هک یماـگنه  دـیروآ ) داـی  هب   ) ؛(3) و َنیَِملاَْـعلا ِءاَِـسن  یلع  ِكافَطْـصا  ِكرَّهَط َو  ِكافَطـْـصا َو  هَّللا  َّنِا  ُمـیرَم  اَـی  ُهِکئَـالَْملا  َِتلاَـق  ِْذا  »
« .دیزگرب ناهج  نانز  مامت  رب  تخاس و  كاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  میرم ! يا  دنتفگ : ناگتشرف 

، نیرسفم رظن  ربانب  هک  هدش  رارکت  راب  ود  افطصا  همیرک ، هیآ  نیا  رد 

یتلزنم ماقم و  زا  تیاکح  ِكرَّهَط » ِكافَطْصا َو  هَّللا  َّنِا   » هک (س ) میرم هب  باطخ  یهلا  هکئالم  نخـس  تسا و  یـسفن  لوا  يافطـصا 
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دراد یبوبر  هاگشیپ  رد  يو  هک  تسا  یلاعتم 
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(1) .دشاب یم  ملاع  نانز  یمامت  رب  میرم  يرترب  تلیضف و  نآ  زا  دارم  تسا و  یبسن  مود  يافطصا  و 

، هدش نایب  (س ) همطاف ترضح  ملاع ، نانز  هدیـس  قح  رد  هچنآ  اب  ایند  نانز  رب  (س ) ارذع میرم  يرترب  لضف و  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
رورس (س ) ارهز همطاف  یلو  دوب ، دوخ  نامز  رد  ملاع  ناوناب  رورس  (س ) میرم ترضح  يوبن ، تیاور  حیرصت  هب  اریز  درادن ؛ تافانم 

: تساهنامز همه  رد  ناهج  نانز 

(2)« .َنیرخآلا َنیلوالا و  َنِم  َنیَِملاَْعلا  ِءاسن  ُهدیس  َیِهَف  ُهمطاف  اَّما  اِهنامز ، ِءاِسن  ُهدیس  َْتناک  ُمیرم  اّما  »

: میرم ندوب  هثدحم 

رب درک و  هزیکاپ  دـیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  میرم ! يا  : » دـنیوگ یم  نارمع  رتخد  هب  باطخ  ناگتـشرف  اهنآ  رد  هک  يا  هفیرـش  تایآ   
ناگدـننک عوکر  اب  روایب و  اج  هب  هدجـس  نک و  عوضخ  دوخ  راـگدرورپ  يارب  تمعن ) نیا  هنارکـش  هب  سپ   ) داد يرترب  ملاـع  ناـنز 

؛ دراد یتشهب  تریس  هتشرف  يوناب  نیا  ندوب  هثَّدحم  رب  تلالد   (3) !« امن عوکر 

ندمآ هب  هکئالم  تراشب  نایرج  رد  هک  نانچ  دونشب ؛ ار  یهلا  هتـشرف  کلم و  توص  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  هثَّدحم »  » هک ارچ 
ترضح نآ  ندوب  هثَّدحم  (س)(5)  میرم ترضح  رب  رـشب  تروص  هب  یهلا  حور  لّثمت  ناتـساد  (ع)(4) و  حیسم ياسیع  یهلا ، هملک 

.دوش یم  تابثا 

: هیآ رگید  تمسق  زا  میرم  یگدیزگرب 

هدافتسا زین  هدش  ادا  (س ) میرم ردام  رذن  باوج  رد  هک  ٍنسح » ٍلوبقب  اهُّبَر  اَهَلَّبَقَتَف   » هلمج زا  (س ) نارمع رتخد  يافطـصا  لاح ، ره  هب 
؛ ددرگ یم 
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زا ترابع  عقاو ، رد  دـشاب و  یم  هارمه  تیاضر  رطاخ و  بیط  اب  ًاـتعیبط  هک  تسا  ندرک  لوبق  نتفریذـپ و  ینعم  هب  لـّبقت »  » هکنیا هچ 
.تسا سدقملا  تیب  رد  يرازگ  تمدخ  یگدنب و  يارب  راگدرورپ  يوس  زا  (س ) میرم شنیزگ  باختنا و 

(س) هموصعم همطاف  تیب ، لها  همیرک  اما 

(1)، تسا دنوادخ ) هدیزگرب   ) هللا هیفص  يو  فاصوا  زا  یکی  هکنآ  زا  هتشذگ  -1

هدافتسا ناوت  یم  هدومرف ، میلعت  یمق  يرعشا  دعس  هب  (ع ) اضر ماما  هک  وناب  نآ  همان  ترایز  زارف  نیا  زا  زین  ار  شترضح  يافطصا  -2
: دومن

». تسا یعیفر  ماقم  دنوادخ  دزن  رد  وت  يارب  هک  یتسرد  هب  ؛(2)  ِنأشلا نم  ًانأش  هَّللا  دنع  َِکل  ّناف  »

رد شتلزنم  ماـقم و  وا و  تراـیز  هاـگیاج  هللا و  هیفـص  نیا  دوجو  زا  (ع ) تراـهط تمـصع و  لآ  قداـص  ییوگـشیپ  روـط  نیمه  - 3
افطـصا و رب  ینـشور  هاوگ  دوخ  دوب ، هتـشگن  دلوتم  هموصعم ) همطاف  ردـپ   ) رفعج نب  یـسوم  ماما  زونه  هک  یلاح  رد  یهلا ، هاگـشیپ 

: دومرف نینچ  (ع ) قداص ماما  .تسا  نیملاعلا  ّبر  طسوت  وناب  نآ  شنیزگ 

ٌهأرما اهیف  ُنفدَتـس  مق و  وه  ًامرح و  اَنلَو  ُهفوکلا  َوه  ًامرح َو  نینمؤملاریمَال  ُهنیدَْـملا َو  َوُه  ًاـمرح و  ِلوُسَّرِلل  ُهَّکَم َو  َوه  ًاـمرح و  ِهَِّلل  َّنِا  »
؛(3) ُهنجلا هل  ْتبَجَو  اهراز  ْنَم  ُهمطاف  یَّمُست  يِْدلُو  ْنِم 

يارب دـشاب و  یم  هنیدـم  نآ  تـسا و  یمرح  هـلآ  هـیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  يارب  تـسا و  هـکم  نآ  تـسا و  یمرح  ادـخ  يارب 
اجنآ رد  نم  نادنزرف  زا  ینز  يدوز  هب  دشاب و  یم  مق  رهـش  نآ  تسا و  یمرح  ام  يارب  تسا و  هفوک  نآ  تسا و  یمرح  نانمؤمریما 

« .دش دهاوخ  بجاو  وا  رب  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  .تسا  همطاف »  » شمان هک  دش  دهاوخ  نفد 
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( تدابع ماقم  موس : وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  هدنسیون :

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

تدابع عوضخ و  ماقم  موس : وترپ   

انامه .شتـسرپ » يارب  رگم  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  و  ( 32 (؛ َنودبعیِل َّالِا  َسنالا  َّنِجْلا َو  ُتقلخ  ام  َو   » تلالد هب  سنا  نج و  تقلخ  زا  فدـه 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع ) نیسح ماما  .دشاب  یمن  روسیم  یهلا  تفرعم  تخانش و  اب  زج  هک  تسا  راگدرورپ  یگدنب  تدابع و 

؛(1) ُهاَوِس ْنَم  ِهَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اُونْغَتْسا  ُهوُدَبَع  اَذِاَف  ُهوُدَبَع  ُهُوفَرَع  اَذِاَف  ُهُوفِرعَِیل  َِّالا  َداَبِْعلا  َقَلَخ  ام  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِا  ُساَّنلا  اَهُّیا  »

، دنتخانـش ار  وا  هک  یماـگنه  سپ  .دنـسانشب  ار  وا  هـکنآ  يارب  رگم  دـیرفاین ، ار  ناگدـنب  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  یتـسرد  هـب  مدرم ! يا 
« .دنوش یم  زاین  یب  شریغ  تدابع  زا  وا  شتسرپ  اب  دندرک ، شتسرپ  ار  وا  هک  یماگنه  دننک و  یم  ششتسرپ 

رد يا  هدـنب  هک  هاگ  نآ  تسا و  قح  تیبوبر   (2)« ُهَِیبُوبُّرلا اَهُْهنُک  ٌهرهوج  ُهیدوبعلا   » نایب هب  شتاذ  تقیقح و  هک  تسا  یتداـبع  نینچ 
تایح هظحل  نیرت  هدنبیز  دتفا ، یم  هدجس  هب  هناقشاع  دور و  یم  عوکر  هب  هناعشاخ  دیامن و  یم  مایق  هنافراع  نامحر  يادخ  رـضحم 
لاـمک رد  نازیم  : » دـیامرف یم  (س ) ینیمخ ماـما  .دـیامن  یم  مهارف  ار  یتـسه  هفیحـص  رب  یناـسنا  شقن  نیرت  لـماک  یلجت  هـنیمز  و 

(3)« .تسا زامن  تاقرم  اب  هللا  باب  هب  لوصو  لامک و  جوا  هب  دوعص  یقیقح و  جارعم  هب  جورع  نآ ، تقیقح  تیناسنا و 

سنا نیریش  دهش  زا  ندیشچ  هک و  تسا  یهلا  برق  ياوأملا  تنج  هب  دورو  و  یهجوت ، یب  تلفغ و  يداو  زا  جورخ  نیملاعلا ، ّبر  رکذ  تدابع و 
تریصب هیام  هریت و  بولق  هدنهد  الج  رامیب و  ياهلد  شخب  افش  هک  ییاراوگ  دهش  دهد ؛ یم  رمث  ( 36 «) وْلُح ُهُرکِذ  ْنَم  ای   » تلالد هب  ار  قح  اب 

: دنا هدومرف  (ع ) یلع نایقتم ، يالوم  هک  نانچ  دشاب ؛ یم  یهاگآ  و 

6208 ص :
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؛(1) ِهَدَناَعُملا َدَْعب  ِِهب  ُداْقنَت  ِهَوْشَْعلا و  َدْعب  ِِهب  ُرِْصُبت  ِهَْرقَْولا َو  َدَْعب  ِِهب  ُعَمْسَت  ِبولُقِلل ، ًءَالِج  َرْکِّذلا  َلَعَج  هللا  َّنِا  »

انیب و يروک  بش  زا  سپ  اونـش و  ینیگنـس ، زا  سپ  هک  هداد  رارق  اهلد  يالج  افـص و  ار  دوخ  رکذ  لاعتم ، ناحبـس و  دـنوادخ  انامه 
« .دندرگ عیطم  مار و  یشکرس  زا  سپ 

اهیلع هللا  مالس  میرم  تدابع 

نینط لاعتم ، دنوادخ  يوس  زا  (س ) میرم يافطصا  شنیزگ و  رب  ینبم  ناگتشرف  دیون  زا  سپ  نارمع ، رتخد  زومآ  سرد  يارجام  رد 
هک دیچیپ  وا  لد  قاور  رد  هنوگ  نیا  هکئالم  شخب  تیاده 

اب روایب و  اـجب  هدجـس  نک و  عوضخ  دوخ  راـگدرورپ  يارب  میرم  يا  ؛(2)  َنیِعکاَّرلا َعَم  یِعَکْرا  يِدُجْـسا َو  ِکِّبَِرل َو  ِیُتْنقا  ُمیرم  اَـی  »
« .امن عوکر  ناگدننک  عوکر 

هک دیدرگ  سدقملا  تیب  ادخ ، هناخ  رد  هناعضاخ  تمدخ  نیملاعلا و  بر  یگدنب  تدابع و  رد  قرغ  نانچنآ  هرّدخم  نآ  ور ، نیا  زا 
ؤلألت هب  ار  یهلا  ناگتشرف  رظنم  دومن و  رطعم  دوخ  یناحور  تاجانم  هحیار  هب  ار  توربج  نایـشرع  ياوأم  توکلم و  نایتولخ  میرح 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  هرابرد  (ع ) رقاب دمحم  ماما  .تخاس  رّونم  شیوخ  لامج 

ار بارحم  دناوخ و  یم  زامن  سپ  دوب ، نانز  نیرتابیز  زا  میرم )  ) ؛(3) اَهِرُوِنل َباَرْحِْملا  یضَی ُء  یّلَُصت َو  ْتناَکَف  ِءاَسِّنلا  ُلَمْجَا  ْتناک  »
« .دیشخب یم  ییانشور  شیوخ  رون  اب 

رد ناـنچ  تخادرپ و  یم  تداـبع  هـب  ار  اهبـش  تـفرگ و  یم  هزور  ار  اـهزور  دـش ، هلاـس  هـن  هـک  یماـگنه   » ساـبع نـبا  هـتفگ  هـب  و 
ُتْرَذـَن یِّنِا   » ترابع  (4)« .تفرگ یـشیپ  زین  ناـمز  نآ  ياـسراپ  نادنمـشناد  راـبحا و  زا  هک  تفر  شیپ  بر  تـفرعم  يراـگزیهرپ و 

.دشاب یم  نامحر  يادخ  سدقم  تحاس  هب  يو  هناصلاخ  یگدنب  تیدوبع و  سوماق  زا  يا  هحفص  رگنایب  زین   (5)« ًامْوَص ِنَمحَّرِلل 
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: بارحم رد  قزر 

هناقـشاع و لاح  دـجو و  هنافراع ، تدابع  زا  شیوخ  بارحم  رد  اـت  دراد  ار  نآ  یگتـسیاش  یناوج  ناوفنع  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب 
وا هک  دراذـگب  ریثأت  نانچ  نآ  (ع ) یبن يایرکز  شیوخ ، یهلا  لیفک  ّیبرم و  دوجو  رد  دـشاب و  رادروخرب  یتشهب  شخب  حور  ماـعط 

: دیامن تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  ّبیط  يا  هّیرذ  دراد و  رب  اعد  هب  تسد  یبوبر  رضحم  رد  زین 

ِْریَِغب ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  هَّللا  َّنِا  هَّللا  دـْنِع  ْنِم  َوُه  تلاَق  اَذـه  َِکل  یَّنَا  ُمیرَم  اَی  َلاَق  ًاقْزِر  اَهَدـْنِع  َدَـجَو  َباَرْحِمْلا  اَّیرَکَز  اَهیَلَع  َلَخَد  اَـمَّلُک  »
؛(1) ءاَعُّدلا ُعیمس  َّکنِا  ًهَبِّیَط  ًهیَّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  یل  ْبَه  ِّبر  لاَق  ُهَّبَر  اَّیرکز  اَعَد  َِکلاَنُه  ٍباسِح ،

زا نیا  تفگ : يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  میرم ! يا  دیسرپ : وا  زا  .دید  یم  وا  دزن  رد  یقزر  دش ، یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره 
دـناوخ و ار  شیوخ  راگدرورپ  ایرکز  ماگنه ، نآ  رد  .دـهد  یم  يزور  باـسح  یب  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـنوادخ  .تسادـخ  هیحاـن 

« .ییاعد هدنونش  وت  هک  امرف  اطع  نم  هب  يا  هزیکاپ  دنزرف  دوخ  هیحان  زا  اراگدرورپ ! درک : ضرع 

: نفد زا  سپ  میرم  باوج 

يارب ار  شیوـخ  قاـیتشا  لـیم و  دوـمن ، تقراـفم  اـیند  زا  دیـشک و  رپ  ـالعا  توـکلم  هب  (س ) ارذـع میرم  رهطم  حور  هک  هاـگ  نآ  و 
: دومن زاربا  ّبر  ترضح  هناعضاخ  تدابع  يارب  اهنت  ایند ، هب  تشگزاب 

ٍهَْلَیل ِیف  ِهِلل  یِّلَصُال  ْمَعَن  َْتلاق  اَینُّدلا  َیِلا  یِعِجَرت  ْنَا  َنیدیُرت  ْلَه  ُهاَُّما  اَی  َلاقَف  ْتَِنفُد  ام  َدَعب  اَهاَداَن  (ع ) یسیع َّنِا  َمیرم  ِهافَو  ِثیدح  ِیف  »
؛(2) ٌفُوخَم َقیرَّطلا  َّنِاَف  َّیَُنب  اَی  ِّرَْحلا  َدیِدَش  ًاموَی  َموُصَا  ِدرَْبلا َو  ِهَدیِدَش 
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ایند هب  هک  یهاوخ  یم  ایآ  ردام ! يا  تفگ : درک و  ادص  شنفد  زا  دعب  ار  وا  (ع ) یـسیع هک  تسا  هدمآ  (س ) میرم تافو  ثیدـح  رد 
يا .مریگب  هزور  مرگ  یلیخ  ياهزور  رد  مناوخب و  زامن  ادخ  يارب  درس  یلیخ  ياهبـش  رد  هکنآ  يارب  يرآ ! داد : باوج  يدرگ ؟ زاب 

« .تسا كانسرت  هار ، انامه  مرسپ !

: همیرک تدابع 

حـیبست و یهاگنابـش و  زادـگ  زوسرپ و  ياهاوجن  زا  زین  (س ) هموصعم همطاف  ترـضح  تفرعم  قشع و  اب  مأوت  زاـین  زار و  تداـبع و 
اب هتـسویپ  دوب و  نیرق  اـهنآ  اـب  مق  رد  شفیرـش  رمع  ياـهزور  نیـسپاو  رد  هک  تسادـیوه  يا  هزور  هدـفه  عوـشخ  زا  راشرـس  زاـمن 
اب هناقـشاع  سنا  تیدوبع و  رمع  کی  رگناشن  دوخ  هک  یهاتوک  مایا  تفرگ ؛ یمرب  ضیف  هنامیپ  یهلا  تیانع  ماج  زا  هدـید  کشرس 
رب بوبحم  شنیزگ  قشع  تمالع  ؛(1)  ُهاوِس ام  یلَع  ِبُوبْحملا  ُراثیا  ِّبُْحلا  ُلیلَد   » هک تسوا  ياوسام  زا  ندـیرب  لد  شیوخ و  دوبعم 

« .تسوا ياوسام 

 : تدابع ناکم 

زا تسا  يا  هضور  دـشاب ، یم  رّونم  نوتاـخ  نآ  تاـجانم  قارـشا  هب  زونه  هک  نیرب  سودرف  يور  اـبیز  سوواـط  نیا  تداـبع  ناـکم 
(س) هط لآ  همیرک  نآ  نابزیم  جرزخ ، نب  یسوم  لزنم  عقاو ، رد  هک  یهاگتدابع  رونلا ؛» تیب   » هب فورعم  یهلا و  توارط  اب  ناوضر 

نیا رد  رس  رب  .دشاب  یم  تیالو  نارادتسود  شخب  تیاده  و  (ع ) تیب لها  ناگتفیش  ياهلد  شخب  ییانشور  نونکا  مه  تسا و  هدوب 
: دیامن یم  هولج  لیذ  تیب  ود  سدقم ، هاگیاج 

رفعج نب  یسوم  رتخد  ساپ  هب  رّونم                        خاک  نیا  داینب  هدش 

(2) رگید تفای  تفارش  مق  اجنیا  زک  اجنیا                 تسا  هموصعم  هاگتدابع 
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( تمصع ماقم  مراهچ : وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  هدنسیون :

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

تراهط تمصع و  ماقم  مراهچ : وترپ 

: یهلا لامج  رهظم  نز 

: ییاور نایب  هب  هک  تسا  یمیحر  يانسح  هولج  یتسه و  شقن  نیرت  هدنبیز  یهلا ، لامج  رهظم  نیا  نز ، دوجو  یلک ، روط  هب 

(1)« ِءاَسِّنلا ِیف  ِریَخلا  ُرثْکَا  »
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هنیمز دـناوت  یم  شیوخ  تراـهط  ناـمیا و  وترپ  رد  هک  تسوا  دور و  یم  رامـش  هب  یناـسنا  هعماـج  يارب  میظع  تبهوم  ریثـک و  ریخ 
یلاـعت و دـشر و  هک  ارچ  دـیامن ؛ مهارف  نییلع  ـالعا  زارف  هب  جورع  نیلفاـس و  لفـسا  ضیـضح  زا  ار  نارگید  دوخ و  جورع  یلاـعت و 

: نایب هب  ینامحر  فراعم  رارسالا  نزخم  هب  یبای  تسد  یهلا و  فیاطل  قیاقح و  تفایرد 

(1)« نوُرَّهَطُْملا َِّالا  هُّسَمَی  «َال 

؛ دشاب یمن  نکمم  ناکاپ  يارب  زج  یبوبر  میعن  تنج  هب  دورو  هدوبن ، روسیم  ناگشیپ  تراهط  يارب  زج 

: هک اریز 

؛(2) ًهرهطم ًهرِهاَط  َهّنَجلا  هَّللا  َقَلَخ  »

« .دیرفآ هزیکاپ  كاپ و  ار  تشهب  دنوادخ 

: درم نز و  تقلخ 

: دنک یم  تشگزاب  دحاو  تقیقح  کی  هب  نآرق  حیرصت  هب  درم  نز و  تاذ  لصا و  هچ  رگا 

« .درک قلخ  وا  زا  ار  شرسمه  دیرفآ و  دحاو  سفن  زا  ار  امش  هک  ییادخ  ؛(3)  اهَجْوَز اهنم  َقَلخ  ٍهَدِحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکقلَخ  يِذَّلا  »

 : هک تسا  هدیدرگ  نایب  (ع ) نانمؤمریما زیمآ  تمکح  قیقد و  مالک  نیا  رد  ود  نآ  يدوجو  توافت  نکل  و 

؛» تسا نانآ  لقع  رد  نادرم  ییابیز  نانآ و  لامج  رد  نانز  لقع  ؛(4)  مِهلوُقع یف  لاجرلا  لامج  َّنِهلاَمَج و  ِیف  ِءاسِّنلا  ُلوُقُع  »

هک تسا  یهلا  لامج  یّلجت  نز  هکنیا  هچ  دنتسه ؛ یگدنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  رگیدکی  دوجو  شخب  لماکت  درم  نز و  ینعی 
تاساسحا رب  شقطنم  لقع و  يورین  هک  تسا  یهلا  لالج  رهظم  درم  دراد و  هبلغ  وا  قطنم  لقع و  هوق  رب  شساسحا  هفطاع و  يورین 

.دشاب یم  بلاغ  وا  فطاوع  و 
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: نز زا  تسارح 

«، دنبای یم  تایح  نانز  نادرم ، ببس  هب  : ینآرق تلالد  هب  هک  تسا  تلع  نیمه  هب  تسرد  و 

رهوـگ ظـفح  نز و  زا  تبقارم  تسارح و  هفیظو  و  هدـیدرگ ، لـصاح  نادرم  هطـساو  هـب  ناـنز  يوـنعم  بـّیط و  یناگدـنز  تاـیح و 
: تسا هدش  هداهن  درم  هدهع  رب  یناویح  تریس  تشز  نامرحمان  دنزگ  زا  یناطیش و  سواسو  شتآ  زا  وا  تراهط  ياهبنارگ 

ار ناتلها  ناتدوخ و  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ؛(1)  ُهَراَجِْحلا ُساَّنلا و  اَهُدُوق  ًاراَن َو  مُکِیلْهَا  مکَسْفنَا و  اُوق  اُونماَء  َنیَّذلا  اَهُّیَا  اَی  »
« .دینک يراد  هگن  دنتسه ، اهگنس  مدرم و  شمزیه  هک  یشتآ  زا 

زین وا  دوخ  اما  دشاب ؛ یم  هعماج  هداوناخ و  نوناک  زا  اهیگریت  اهشیالآ و  ندودز  هیام  هک  تسا  يروهط  راس  همـشچ  ناسب  نز  دوجو 
رابرهگ نایب  هب  ای  و  دراد ، زاین  نمؤم  درم  تقادـص  تبحم و  زا  نوحـشم  ياوأم  رد  ریمـض  هیفـصت  شیـالاپ و  هب  هراومه  بآ ، نوچ 

: دومرف هک  (ع ) یلع نانمؤمریما ،

؛(2) هَناَمِرْهَِقب ْتَْسَیل  ٌهناحیَر و  َهَأْرَْملا  َّنِاَف  »

ار یتشهب  زاونلد  هحیار  هک  تسا  ییوبـشوخ  لگ  نوچ  نز  دوجو  تقیقح  شوک ،») تخـس   ) ناولهپ هن  تسا ، يراهب  لگ  نز  انامه 
شتریـس ییابیز  تفاطل و  هتـشگ ، هدرمژپ  دسرب ، نآ  هب  مرحمان  تسد  هچنانچ  اما  دروآ ؛ یم  ناغمرا  هب  دوخ  هداوناخ  رـسمه و  يارب 

.دهد یم  تسد  زا  ار 

: نز يارب  نیرتهب 

راهظا تسا ؟ رتهب  نز  يارب  يزیچ  هچ  دیـسرپ : وا  زا  هک  (ص ) ادخ لوسر  خساپ  رد  (س ) همطاف ترـضح  هرهاط ، هقیدص  ور ، نیا  زا 
: دومن

؛(3) ٌلجر اهارَی  الو  ًالجر  يَرت  ْنَا ال  »
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: دومرف هک  ترـضح  لاؤس  نیا  باوج  رد  نینچمه  و  .دـنیبن » ار  وا  مه  يدرم  دـنیبن و  ار  يدرم  هک  تسا ) نیا  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  )
: تشاد هضرع  تسا ؟ رت  کیدزن  ادخ  هب  یتلاح  هچ  رد  نز 

هب تالاح  همه  زا  دزادرپب ) تدابع  هناخ و  روما  هب  و   ) دنامب هناخ  رد  نز  هک  یماگنه  ؛(1)  اِهْتَیب َرعق  َمزَلت  ْنَا  اّهبر  ْنِم  ُنوکت  ام  یَنْدَا  »
« .تسا رت  کیدزن  شراگدرورپ 

دروم رد  تسین ، هاـنگ  تلفغ و  یگدولآ  زا  نآ  يراد  هگن  سفن و  نتـشادزاب  زج  هک   (2) ماع يانعم  هب  تمـصع  نینچمه  تراهط و 
زا راشرـس  میرح  رد  و  (ع ) ایرکز ترـضح  ادخ ، صلاخ  هدنب  تنایـص  لفکت و  تحت  اهنت  (س ) ارذـع میرم  نوچ  یتشرـس  كاپ  نز 

باطخ نیا  هتـسیاش  هاگ  نآ  دوش و  یم  لیان  یتشهب  يافـص  الج و  تیاهن  هب  شدوجو  دیراورم  دیامن و  یم  هولج  هک  تسوا  نامیا 
: هک ددرگ  یم  یتوکلم 

« .دومن كاپ  دیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  انامه  میرم ! يا  ؛(3)  ِكرّهط ِكافطصا و  هَّللا  َّنِا  ُمیرم  اَی  »

: مالسلااهیلع میرم  تمصع 

یم هتفگ  هک  يروط  هب  دور ؛ یم  رامـش  هب  یـساسا  دـیاقع  زا  زین  تیحیـسم  نییآ  رد  یتح  (س ) میرم ترـضح  تمـصع  تراـهط و 
: دوش

ار نآ  دومن و  حرط  ار  (س ) ارذـع میرم  تراهط  تمـصع و  هلأسم  درک و  عضو  يا  هدـعاق  مهن  سیپ  پاپ  يدالیم ، لاس 1854  رد  »
(4)« .تشاد مالعا  تیحیسم  نید  لوصا  زا  یکی 

تیآ و هک  دـشاب  یم  ناشریمـض  یکاپ  تراهط و  رهوگ  ظفح  نیمه  تهج  هب  (ع ) حیـسم ياـسیع  شدـنزرف  هارمه  هب  نارمع  رتخد 
: دنا هتشگ  دنم  هرهب  یهلا  تامعن  راس  همشچ  زا  هدیزگ و  اوأم  یتشهب  عیفر  هاگیاج  رد  هتفگ و  رارق  قح  هناشن 

6204 ص :

ص 92. نامه ،  . 56 - 1
.دور یم  راک  هب  (ع ) نیموصعم تارضح  هرابرد  هک  نآ  یحالطصا  يانعم  هب  هن   . 57 - 2

هیآ 42. ، 3 نارمع : لآ  هروس   . 58 - 3
ص 120. تیحیسم ، ناهج   . 59 - 4
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؛(1) ٍنیعَم ٍرارق و  ِتاذ  ٍهوبَر و  یلا  امُهاْنیَوا  ًهیاَء  ُهَّما  َمیرم و  َْنبا  اَْنلَعَج  «و 

، هلیسو نیدب  و  .میداد » ياج  يراج  بآ  شمارآ و  بحاص  ِعیفر  یناکم  رد  ار  ود  نآ  میدینادرگ و  یتیآ  ار  شردام  میرم و  رـسپ  و 
؛ تسا هدنامن  یقاب  ملاع  نانز  يارب  يا  هناهب  رذع و  هنوگ  چیه  ياج  هدیدرگ و  مامت  ملاع  نانز  ریاس  رب  تجح 

: دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  هک  نانچ 

! نم راگدرورپ  يا  دـیوگ : یم  نز  نآ  .دـنروآ  یم  تمایق  زور  تسا ، هدـش  راـچد  هنتف  هب  شا  ییاـبیز  رطاـخ  هب  هک  ار  ییاـبیز  نز  »
هدیـسرپ نز  نآ  زا  دوش و  یم  هدروآ  میرم  ماگنه ، نیا  رد  .مدش  هجاوم  تالکـشم  نیا  اب  دش  ثعاب  نیمه  يدومن و  وکین  ار  متقلخ 

(2)« .تشگن راچد  هنتف  هب  وا  یلو  میدینادرگ ، ابیز  ار  وا  ام  نز ؟ نیا  ای  يرتابیز  وت  دوش : یم 

تیب لها  همیرک 

موصعم ولت  یلات  تراهط و  تمصع و  يداو  يامیپ  هیداب  هک  تسا  يردان  ناوناب  هلمج  زا  زین  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماما  رتخد  همطاف 
تهج هب  يو  .تسا  هدوب 

(3) نوتاخ همجن  شردام ، تراهط  فافع و  ریمض و  يافص  - 1

(ع) مظاک ماما  شردپ ، نما  میرح  رد  نآرق  نید و  شخب  تیاده  میلاعت  زا  يرادروخرب  هطساو  هب  2-و 

(ع) اضر ماما  شردارب ، ینامیا  نمأم  رد  سپس  3-و 

6205 ص :

هیآ 50. ، 23 نونمؤم : هروس   . 60 - 1
ح 1. ص 192 ، ج 14 ، راونالاراحب ،  . 61 - 2

دیآ دوجو  هب  وا  زا  هک  یلـسن  ره  دوب : هتفگ  ترـضح  نآ  هب  همجن )  ) متکت هرابرد  (ع ،) مظاک ماما  ردام  هدـیمح ، هک  ناـنچ   . 62 - 3
). هلاقم نیمه  زا  لّوا ، وترپ  .ر ك :  ) دوب دهاوخ  رهطم  هزیکاپ و 
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دیسر ینطاب  يافـص  يونعم و  لامک  زا  هجرد  نآ  هب  نیملاعلا  بر  هاگرد  هب  هناصلاخ  یگدنب  تعاط و  زا  يدنم  هرهب  ببـس  هب  4-و 
تفـص هب  بقلم  (ع ) اـضرلا یـسوم  نـب  یلع  شراوـگرزب ، ردارب  طـسوت  دـنام و  كاـپ  تیـصعم  هاـنگ و  یگریت  هـب  شیـالآ  زا  هـک 

: دومرف هک  اجنآ  دیدرگ ، هموصعم » »

ِینَراز (1)؛ ْنمَک  مِقب  َهموصعَملا  َراز  ْنَم  »

« .تسا هدرک  ترایز  ارم  هک  تسا  نآ  لثم  دنک ، ترایز  مق  رد  ار  هموصعم  همطاف )  ) هک یسک 

: هک میهد  یم  رارق  باطخ  دروم  یلاعتم  فاصوا  نیا  هب  ار  وا  (س ) تیب لها  همیرک  مود  همان  ترایز  زا  يزارف  رد  نینچمه  -5

رادرک و وکین  هدـش ، شیاتـس  كاپ و  يوناـب  يا  وت  رب  مـالس  ؛(2) ُهیقتلا ُهَّیقَّنلا  ُهدیـشرلا  ُهّربلا  ُهدـیمحلا  ُهرهاطلا  اُهتَّیَا  ِکیلَع  ُمالـسلا  »
« .هتسراو راگزیهرپ و  هدش و  تیاده 

: تسا هدورس  نینچ  الو  نامسآ  هرهز  نآ  تمصع  تراهط و  حدم  رد  زین  یناهفصا  فتاه 

يرهاوخ دیازن  یتیگ  ردام  شک  يرتخد  يرسمه               دباین  نارود  هیاد  شک  يرتخد 

يرکاچ هگرد  نوریب  سدقلا  حور  دوب  شک  همطاف              رفعج  نب  یسوم  ایلوا  هاش  تنب 

(3) يرداچ تمصع  شکاپ ز  نماد  رب  قح  تسد  تخود             هک  مق  غارچ  برثی  هرهز  احطب  هام 

: دندرکن جاودزا  زگره  وناب  ود  ره 

: درکن جاودزا  همیرک  ترضح 

ندوب هرکاب  تفص  (س ) هموصعم همطاف  و  (س ) میرم ترضح  كرتشم  ياهیگژیو  صیاصخ و  رگید  زا  هک  دنامن  هتفگان  نمـض  رد 
؛ درکن جاودزا  زگره  هک  تسا  يا  هزیشود  (س ) هموصعم ترضح  خیرات  تداهش  هب  هک  نانچ  تساهنآ ؛

، تسا هدش  یمن  ادیپ  وفک  مه  يرهوش  نأش و  مه  يرسمه  (ع ) مظاک ماما  نارتخد  زا  مادک  چیه  يارب  هکلب  وا  يارب  اهنت  هن  هک  ارچ 

6206 ص :

ص 337. ج 7 ، خیراوتلا ، خسان   . 63 - 1
ص 285. ج 2 ، نیعشعشملاراونا ،  . 64 - 2

هدیصق 8. یناهفصا ، فتاه  ناوید   . 65 - 3
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ناشیا وفک  مه  رـسمه و  هک  ار  یـسک  اریز  دنداد ؛ یمن  رهوش  هب  ار  دوخ  نارتخد  هیئاضر  هک  هدیـسر  نینچ  : » یمق ثدـحم  هتفگ  هب 
رد بلطم  نیا  .دـنا  هدرکن  رهوش  کی  چـیه  تسا و  هدوب  رتخد  کـی  تسیب و  ار  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  دـنتفای و  یمن  دوب ،
هک دوخ  نارهاوخ  نارتخد و  رب  تسا  هدرک  فقو  هید  هد  هنیدم  رهش  هب  (ع ) اضرلا یلع  نب  دمحم  هدش و  تداع  ناشیا  نارتخد  نایم 
یم ناـشیا  تـهج  هنیدـم  زا  دـنا  هدوـب  نکاـس  مـق  هـب  هـک  هیئاـضر  طـسق  بیــصن و  اـه  هـید  نآ  تاـعافترا  زا  دـنا و  هدرکن  رهوـش 

(1)« .دندروآ

یهلا لازیال  تردق  رگ  هولج  یمیحر و  لامج  رتسگ  ناهج  غورف  (س ) تیب لها  هموصعم  هط ، لآ  هزیشود  هیئاضر ، نارتخد  نایم  رد 
: دشاب یم  ملاع  ناگزیشود  رویز  (س ) ینیمخ ماما  نایب  هب  هک  تسا 

(2) رویز یتسه  ناگزیشود  هب  داد  تردق             یّلجت  زک  رون  نآ  تسا  نیا 

: درکن جاودزا  مالسلااهیلع  میرم 

: ریبعت یمالسا ، تایاور  ناسل  رد  (س ) ارذع میرم  هرابرد  و 

« هدرکن سم  ار  وا  يرشب  هک  رهوش  زا  هدیرب  رکب  ؛(3)  ٌرَشب اهَّسَمَی  َْمل  یتِّلا  ُلُوتَْبلا  ُرِکْبلَا  »

: میوش یم  ور  هب  ور  وناب  نآ  هب  تبسن  يریبعت  نینچ  اب  مه  تیحیسم  نییآ  رد  هک  نانچ  هتفر ؛ راک  هب 

هرکاب وا  دـش  هتفگ  دـمآ و  رامـش  هب  (س ) میرم فاصوا  هلمج  زا  هرکاب » هشیمه   » ناونع يدـالیم ، لاس 553  هینطنطـسق ، ياروش  رد  »
(5) .تسا هدش  هدیمان  هرکاب »  » یتشهب يوناب  نآ  زین  اتم  لیجنارد  »(4) و  .دلوت زا  دعب  دلوت و  لاح  رد  دلوت ، زا  لبق  تسا ،

6207 ص :

ص 845. لامآلا ، یهتنم   . 66 - 1
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( هملاع تفص  : مجنپ وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  : هدنسیون

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هملاع تفص  مجنپ : وترپ 

ار ییانیب  تریـصب و  هدومن ، نشور  ار  یگدـنب  تعاط و  هار  نازورف ، یلعـشم  نوچمه  هک  تسوا  لمع  همدـقم  ناسنا  یهاگآ  ملع و 
: دیامرف یم  دایز  نب  لیمک  هب  باطخ  (ع ) یلع نایقتم ، يالوم  .دروآ  یم  ناغمرا  هب  وا  يارب 

؛(1) ِِهتافَو َدعب  ِهَثودْحُْالا  َلیِمَج  َو  ِِهتاَیَح ، ِیف  َهعاّطلا  ُناَْسنِْالا  ُبِسْکَی  ِِهب  ِِهب ، ُناُدی  ٌنیِد  ِْملِْعلا  ُهفرعَم  »

6195 ص :

تمکح 139. هغالبلا ، جهن   . 71 - 1
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زا سپ  دنک و  یم  تعاطا  ار  ادخ  نآ  اب  دوخ  یگدنز  نارود  رد  ناسنا  و  دوش ، یم  هداد  شاداپ  نآ  اب  هک  تسا  ینید  ملع ، تخانش 
». دراذگ یم  راگدای  هب  کین  مان  گرم 

: رشب یگشیمه  زاین  ، ملع

ینادان و لهج و  یناملظ  يداو  زا  جورخ  هب  شیارگ  لیم و  نتـسناد و  هب  وا  شطع  يرطف و  زاـین  رـشب ، یگـشیمه  ياـهزاین  زا  یکی 
: ياون هراومه  (ص ) تبترم یمتخ  ربمایپ  هب  یسأت  اب  هک  تسا  راوازس  ور ، نیا  زا  .دشاب  یم  یهاگآ  ملع و  ینارون  هصرع  هب  دورو 

(1)« ًاملع ینْدِز  ِّبَر  »

دـشاب و یم  ترخآ  ایند و  لاح  هب  عفاـن  هک  یملع  مییاـمن ؛ یبوبر  تاذ  زا  یهاـگآ  ملع و  تساوخ  رد  میروآ و  رب  ناـج  داـهن  زا  ار 
(ع) قداص ماما  نایب  هب  هک  يدـیحوت  ملع  اـهنآ  سأر  رد  یهلا و  فراـعم  هب  ملع  ینعی  دروآ ؛ یم  راـب  هب  ناـمیارب  ار  ازفناـج  یتارمث 

: تسا تدابع  نیرترب 

؛(2) ِهّللاب ُملعلا  ِهدابِْعلا  ُلضفَا  »

بر زا  ترفغم  بلط  تادابع و  رانک  رد  میرک ، نآرق  ام ، ینامـسآ  باتک  رد  هک  نامه  تسادخ ؛» هب  یهاگآ  ملع و  تدابع  نیرترب 
: تسا هدش  رکذ 

؛(3) ِتانمؤملا َنینمؤْملل و  َِکْبنَِذل و  ْرِفْغَتْسا  هَّللا َو  َِّالا  َهلا  ُهَّنَا َال  ْمَلْعاَف  »

« .نک رافغتسا  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دوخ و  هانگ  يارب  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  هک  نادب  سپ 

: همیرک يارب  هملاع  تفص 

دوجو لاـهن  هک  تسا  نآ  رگناـشن  هتفر و  راـک  هب  (س ) هموـصعم همطاـف  ترـضح  يارب  هک  تسا  یفاـصوا  هلمج  زا  هملاـع »  » تفص
هنوگ هب  تسا ؛ هتشگ  باریس  هجو  نیرتهب  هب  شا  یمارگ  ردارب  راوگرزب و  ردپ  فراعم  مولع و  راس  همشچ  زا  (س ) تیب لها  همیرک 

: دنا هدرک  لقن  هک  دیسر  ینید  تفرعم  ملع و  رد  لامک  دشر و  زا  هجرد  نادب  نکمم  نامز  نیرت  هاتوک  رد  هک  يا 

6196 ص :
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نوچ یلو  دندش ، راپسهر  هنیدم  رهش  هب  دوخ  ینید  ياهـشسرپ  يارب  خساپ  تفایرد  تهج  (ع ) مظاک ماما  نایعیـش  زا  يا  هدع  يزور 
لیوحت ماما  هداوناخ  دارفا  هب  دنتـشون و  ار  دوخ  تالاؤس  راچان  هب  دـندوب ، تشگزاب  هب  ریزگان  اهنآ  دوب و  ترفاـسم  رد  ترـضح  نآ 

.دنیامن تفایرد  ار  اهنآ  باوج  دعب ، رفس  رد  ات  دنداد 

ار نانآ  ياهشسرپ  خساپ  تشاد _ لاس  هد  اهنت  هک  یلاح  رد  ( _ (س هموصعم همطاف  ترـضح  هک  دندید  بجعت  اب  یظفاحادخ  نامز 
نآ ماما  .دندناسر  ناشیا  ضرع  هب  ار  ارجام  دندومن و  تاقالم  (ع ) رفعج نب  یسوم  ماما  اب  هار  نیب  رد  تعجارم  ماگنه  .تسا  هتـشون 

: دومرف راب  هس  تسب و  شقن  شنابل  رب  تیاضر  دنخبل  تفای ، تسرد  ار  اهخساپ  نوچ  دومن و  هعلاطم  تفرگ و  اهنآ  زا  ار  هتشون 

(1)« .داب شیادف  هب  شردپ  اهوبا ؛ اهادف  »

(2) تسا هموصعم  ترضح  نآرق  رارسا  ِملاع  بسن            یلاع  نآ  یحو  نادناخ  زا  دوب  نوچ 

: همیرک يارب  هثدحم  تفص 

لآ هّیفـص  نیا  یهاـگآ  ملع و  رگناـیب  تسا ، (س ) هموصعم همطاـف  تیب ، لـها  همیرک  فاـصوا  زا  هک   (3)« هثدحم  » فصو نینچمه 
ریرقت ای  لعف  ای  نخـس  زا  تیاکح  هک  دوش  یم  قالطا  یمالک  هب  هیارد  ملع  حالطـصا  رد  ثیدح  هکنیا  حیـضوت  .دشاب  یم  (س ) هط

(4) دشاب هتشاد  (ع ) موصعم

هک تسا  نآ  رد  راک  نیا  تیمها  .دـنک  لقن  ار  وا  ریرقت  لعف و  اـی  موصعم  نخـس  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  هثِّدـحم  ثِّدـحم و  و 
هب نآ  تارمث  هتشگ ، ظفح  راصعا  نورق و  همه  رد  لسن و  هب  لسن  (ع ) نیموصعم تارـضح  نایاپ  یب  فراعم  یملع و  شور  هریس و 

: دیامرف یم  (ص ) مرکا لوسر  .دسر  یم  رشب  يانبا  یمامت 

6197 ص :
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؛(1) ٍهَنس َنیِّتِس  ِهَدابِع  ْنِم  َُهل  ًاْریَخ  َناک  امِِهب  ُعِفَتنَیَف  هَریغ  امُهُمِّلَُعی  ْوَا  ُهَسفَن  امِِهب  ُعَْفنَی  ِنیْنثا  ِنیثیدَح  َمَّلعت  ْنَم  »

تدابع لاس  تصـش  زا  شیارب  دربب ، هرهب  اهنآ  زا  وا  اـت  دزومآ  يرگید  هب  اـی  دربب  دوس  نآ  زا  دوخ  دزوماـیب و  تیاور  ود  هک  یـسک 
« .تسا رترب 

: ثیدح لقن 

مدرم يارب  ار  يرابرهگ  تایاور  دراد و  رارق  ثیدح  نالقان  رامش  رد  هک  تسا  يردان  نانز  هلمج  زا  (س ،) هموصعم همطاف  ترـضح 
: تسا هدیسر  ام  تسد  هب  لیذ  تایاور  اهنت  نایم  نآ  زا  هک  هدومن  لقن 

تلزنم ریدغ و  ثیدح  . 1

: دیامرف یم  (س ) ارهز همطاف  ترضح  زا  لقن  هب  (س ) هموصعم همطاف  ترضح 

؛(2) یسوم ْنِم  َنوراه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَا  : هلوق و  ُهالْوَم ، ٌِّیلَعَف  ُهَالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ٍّمُخ : ریدَغ  َمْوَی  (ص ) هللا ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمتیسَنَا  »

تسوا و يالوم  زین  (ع ) یلع میوا ، يالوم  نم  سک  ره  دومرف : هک  ریدغ ؟ زور  رد  ار  (ص ) ادخ لوسر  شیامرف  دیدرک  شومارف  ایآ 
». تسا (ع ) یسوم هب  نوراه  دننامه  نم  هب  وت  تبسن  یلع ) ای  : ) دومرف هک ) ار  ترضح  نخس  نیا  دیدرک  شومارف  ایآ  )

(ص) دمحم لآ  یتسود  . 2

: دومرف (ص ) مرکا لوسر  زا  لقن  هب 

». تسا هدرم  دیهش  دریمب ، دمحم  لآ  تبحم  اب  سک  ره  هک  دینادب  ؛(3)  ًادیهَش َتام  ٍدمحم  لآ  ِّبُح  یلع  َتاَم  ْنَم  َالَا  »

نایعیش زکرم  مق  . 3

زکرم مق  :» دومرف هک  مدینـش  مردپ  زا  اریز  دیربب ؛ مق  هب  ارم  دومرف : شناهارمه  هب  دش ، ضیرم  هواس  رد  یتقو  (س ) هموصعم ترـضح 
(4)« .دشاب یم  ام  نایعیش 

6198 ص :
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(ع) یلع ترضح  ناّبحم  . 4

نامـسآ هب  ارم  هک  یبش  دومرف : (ص ) مرکا لوسر  مردـپ  هک  دـنک  یم  تیاور  (س ) ارهز ترـضح  زا  (س ) هموصعم همطاـف  ترـضح 
ّرُد و اب  هک  تشاد  يرد  هناخ  نآ  .دوب  یلاخ  نآ  نایم  هک  مدید  دیفـس  ّرُد  زا  يا  هناخ  اجنآ  رد  .مدش  تشهب  لخاد  دـندرب ، جارعم ) )

: دنا هتشون  نآ  يالاب  رب  مدید  مدرک ، دنلب  رس  یتقو  .دندوب  هدیشک  يا  هدرپ  نآ  يور  دوب و  هدش  نیزم  توقای 

« موقلا یلو  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، َّالا  هلا  «َال 

: دوب هدش  هتشون  هدرپ  رب  و 

« .تسا یلع  هعیش  دننام  یسک  هچ  هب  هب  ؛ ٍّیلَع َهعیش  لثم  ْنِم  ٍَخب  ٍَخب  »

دجربز هب  نیزم  يا  هدرپ  هک  تشاد  يرد  زین  هناخ  نیا  .دوب  یلاخ  نآ  طسو  هک  مدید  خرس  قیقع  زا  يرصق  مدش ، هناخ  لخاد  یتقو 
». یفطصملا یصو  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  : » دنا هتشون  شزارف  رب  مدید  مدرک ، دنلب  رس  یتقو  .دندوب  هتخیوآ  نآ  رب  زبس 

: دندوب هتشون  زین  هدرپ  رب 

« .هد تراشب  ندوب  هداز  لالح  هب  ار  یلع  هعیش  دلوملا ؛ بیطب  یلع  هعیش  رّشب  »

اب هک  تشاد  زمرق  توقاـی  زا  يرد  .مدوب  هدـیدن  زگره  ار  نآ  زا  رتاـبیز  هک  مدیـسر  زبس  درمز  زا  رگید  يرـصق  هب  مدـش ، دراو  یتقو 
.دوب هدش  نییزت  اهؤلؤل  عاونا 

: دندوب هتشون  نآ  هدرپ  رب 

« .دنا ناراگتسر  یلع  نایعیش  نوزئافلا ؛ مه  یلع  هعیش  »

؟ تسیک نآ  زا  رصق  نیا  لیئربج ! نم  تسود  مدیسرپ :

: داد خساپ 

ِءاَمْسَِاب ُساَّنلا  یَعُْدی  ٍّیلع و  َهعیش  َّالا  ًهارع  ًهاَفُح  ِهمایقلا  َموَی  مهُّلُک  ُساَّنلا  ُرَشُْحی  ٍِبلاَط  ِیبَا  ِْنب  ِّیلَع  َکِّیِصَو  َکِّمَع و  ِنبِِال  ُدمُحم ، اَی  »
؛ مهئابآ ِءامسَِاب  َنوعُدی  مهَّناف  ٍّیلع  هعیش  َالَخ  اَم  مِهتاَهُّما 
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نایرع هنهرب و  اپ  یلع  نایعیـش  زج  مدرم  همه  زیخاتـسر  رد  .تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  وت  نیـشناج  ومع و  رـسپ  هناخ  نیا  دـمحم ! يا 
دنهاوخ هدناوخ  ناشناردپ  مان  اب  یلع  نایعیـش  .دـنوش  یم  هدـناوخ  ناشردام  مان  اب  یلع  نایعیـش  زج  مدرم  همه  دـنوش و  یم  روشحم 

». دش

: داد خساپ  مدیسرپ ، هلأسم  نیا  زار  هرابرد 

(1)« .دیدرگ لالح ) و   ) کین ناشتدالو  دنتشاد ، تسود  ار  یلع  نوچ  مهُِدلوَم ؛ َباَطَف  ًاّیلع  وُّبَحَا  مهنال  »

: ملع هاگیاج  مق 

، تقیقح رد  دشاب ، یم  مق  رهـش  عیـشت ، ناهج  رد  (ص ) دمحم لآ  مولع  هاگیاج  هیملع و  هزوح  تیزکرم  هک  میدهاش  هزورما  رگا  و 
يوس هب  ار  تفرعم  ملع و  ناگتفیش  میظع  یسیطانغم  نوچ  هک  تسوا  يونعم  یملع و  تلزنم  ملاع و  ود  نوتاخ  نآ  دوجو  تکرب  هب 

: دوب هداد  نینچ  نیا  ار  شدیون  شیپ  اهنرق  (ع ) قداص ماما  هک  یتقیقح  تسا ، هدومن  بذج  شرهطم  مرح 

ِملِْعِلل َو ًانِدـْعَم  ُریِـصَت  ُْمق و  اَهل  ُلاُقی  ٍهَدـْلِبب  ُْملِْعلا  ُرَهْظَی  َُّمث  اهِرْحُج ، یف  ُهَّیحلا  ُرِزَأت  امک  ُملعلا  اَْهنَع  ُرِزأی  َنینمؤملا و  َنِم  ُهفوک  ُولْخَتَـس  «
؛(2) لاَجِْحلا یف  ِتارَّدَخْملا  یَّتَح  ِنیّدلا  ِیف  ٌفَعْضَتْسُم  ِضْرَْالا  ِیف  یْقبَی  یَّتَح َال  ِلْضَْفلا 

ددرگ یم  هدـیچ  رب  عمج و  دوش ، یم  عمج  شا  هنال  رد  هک  يرام  نوچمه  نآ  زا  ملع  ددرگ و  یم  یلاخ  ناـنمؤم  زا  هفوک  يدوز  هب 
نیمز رسارس  رد  هاگ  نآ  .دش  دهاوخ  تلیضف  ملع و  ندعم  اجنآ  دوش و  یم  راکـشآ  دنیوگ ، یم  مق  ار  نآ  هک  يرهـش  رد  سپـس  و 

فیعـض و نآ ) لیاسم  هب  یهاگآ  و   ) نید رظن  زا  هک  دننام  یمن  یقاب  نیـشن  هدرپ  نانز  یتح  سک  چـیه  مق ) زا  ملع  شرتسگ  رثا  رب  )
». دنشاب فعضتسم 
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: دوب هملاع  مالسلااهیلع  میرم 

هک ددرگ  یم  مولعم  یهلا  يایبنا  ياهباتک  یبوبر و  تاملک  هب  تبسن  وا  قیدصت  زا  (س ) میرم ترضح  ندوب  هملاع »  » اما

؛(1) نیِتناْقلا َنِم  ْتناک  ِِهُبتُک و  اهِّبر و  ِتاملکب  ْتَقَّدَص  »

تادابع رد  شا  هرمث  هک  یقیدصت  نینچ  اریز  دوب ؛» ادخ  نامرف  ناعیطم  زا  درک و  قیدـصت  ار  وا  ياهباتک  شراگدرورپ و  تاملک  وا 
.دشاب یمن  روسیم  ینامسآ  بتک  ینامحر و  تاملک  هب  تبسن  تفرعم  ملع و  وترپ  رد  زج  دنک ، یم  هولج  وا  هناعضاخ 

(ع) یبن يایرکز  باوج  رد  یناوجون  نینس  رد  هک  دیمهف  ناوت  یم  یمالک  زا  ار  نارمع  رتخد  یهلا  تفرعم  یهاگآ و  قمع  نینچمه 
؛ تشاد هضرع 

ِْریَِغب ُءاَشَی  نَم  ُقُزْرَی  هَّللا  َّنِا  هَّللا  دـْنِع  ْنِم  َوُه  ْتلاَق  اَذـه  َِکل  یَّنَا  ُمیرَم  اَی  َلاَق  ًاقْزِر  اَهِدـْنِع  َدَـجَو  َباَرْحِمْلا  اَّیرَکَز  اَهیَلَع  َلَخَد  اَـمَّلُک  »
؛(2) ٍباسِح

زا نیا  تفگ : يا ؟ هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  میرم ! يا  دیسرپ : وا  زا  .دید  یم  وا  دزن  رد  یقزر  دش ، یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره 
« .دهد یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب  ار  سک  ره  دنوادخ  .تسادخ  هیحان 

( هقیدص مشش : وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  هدنسیون :

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هقیدّص تفص  مشش : وترپ 

همه رد  هراوـمه و  (3) و  دـشاب قدصلا  مئاد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  تغل  رد  تسا و  قیدـصت  رد  هغلابم  هقیّدـص »  » و قیّدـص » »
مزالم ای  (4) و  قدص رد  لماک  درف  هب  نینچمه  .داقتعا  رادنپ و  رادرک ، راتفگ ، رد  یتقادص  دنک ؛ یگدنز  یتسار  قدص و  اب  تالاح 

.تسا هدش  انعم  قدص  اب   (5) هارمه و 

مه هار و  قیفر  ناحلاص  ادهـش و  ایبنا ، اب  دنا و  هدش  عقاو  دنوادخ  ماعنا  دروم  هک  دنتـسه  یناسک  ناقیّدص  دیجم ، نآرق  هاگدید  زا  و 
: دنشاب یم  هلفاق 

6192 ص :
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َِکئلُوا َنُسَح  َنیِحلاَّصلا و  ِءاَدَـهُّشلا و  َنیقیدِّصلا و  َنیِّیبَّنلا و  َنـِم  مِْـهیَلَع  هَّللا  َمَْـعنَا  َنـیِذَّلا  َعَـم  َکـِئلوُاَف  َلوُـسَّرلا  هَّللا َو  ِعُِـطی  ْنَـم  «َو 
؛(1) ًاقیفَر

ناربمایپ و زا  هدرک ، مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  هارمه  یناسک  اب  دنک ، تعاطا  ار  ربمایپ  ادخ و  هک  یـسک  و 
« .دنتسه یبوخ  ناقیفر  اهنآ  و  ناحلاص ، ادهش و  ناقیدص و 

: توبن ماقم  زا  دعب 

هن هک  یقدـص  تسین ؛ یتسار  قدـص و  ماقم  زا  رتالاب  یماقم  توبن ، ماـقم  زا  دـعب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  قوف  هیآ  ناـیب  عون  زا 
هک نانچ  ددرگ ؛ یمن  ققحم  نآ  نودـب  نامیا  مالـسا و  تقیقح  اریز  دراد ؛ روضح  زین  تاّین  لاـمعا و  رد  هک  نتفگ  نخـس  رد  طـقف 

: دیامرف یم  (ع ) یلع نانمؤمریما ،

؛(2) ِنامیِالا ُهَماَعَد  ِمالسْالا َو  ُدامِع  ُقدِّصلَا  »

: دیامرف یم  میرک  نآرق  و  .تسا » نامیا  هناوتشپ  مالسا و  نوتس  یتسار  قدص و 

». دنتسه قیّدص  دندروآ ، نامیا  شنالوسر  ادخ و  هب  هک  نانآ  ؛(3) و  َنوقیِّدِّصلا ُمُه  َِکئلُوا  ِِهلُسُر  هَّللِاب َو  اُونماَء  َنیِذَّلا  «َو 

: تسا هقیدص  میرم 

: هدش فیصوت  هقیّدص  هب  دیجم  نآرق  زا  يا  هیآ  رد  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  (س ) ارذع میرم 

قیقحت هب  هک  يربماـیپ  رگم  میرم ، رـسپ  حیـسم  تسین  ؛(4)  ٌهقیّدِـص ُهُُّما  ُلُسُّرلا و  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوسَر  َّالا  َمیرم  ُنبا  ُحیـسملا  اـم  »
« .دوب هقیدص  شردام  دنتشذگ و  وا  زا  لبق  ناربمایپ 

: تسا هدیدرگ  یفّرعم  ینامسآ  بتک  یبوبر و  تاملک  هدننک  قیدصت  رگید  يا  هیآ  رد  و 
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؛(1) َنیِتناقلا َنِم  َْتناَک  ِِهُبتُک و  اَهِّبَر و  ِتاَِملَِکب  ْتقَّدَص  اَنِحوُر و  ْنِم  هیف  اَنْخَفَنَف  اَهَجْرَف  ْتَنَصْحَا  ِیّتلا  َنارمِع  َتْنبا  َمیرَم  «َو 

ار وا  ياـهباتک  راـگدرورپ و  تاـملک  مدـیمد و  وا  رد  دوخ  حور  زا  سپ  تشاد ، هگن  كاـپ  ار  دوخ  ناـماد  هک  نارمع  رتخد  میرم  و 
« .دوب ناگشیپ  تعاط  زا  درک و  قیدصت 

: اقول لیجنا  رد  میرم 

فطل دروم  هک  يرتخد  يا  وت  رب  مالـس  : » دـیوگ یم  دوش و  یم  رهاظ  نارمع  رتخد  رب  هتـشرف  لیئربج  هک  هاگ  نآ  زین  اقول  لیجنا  رد 
ترـضح دهد ، یم  وا  هب  ار  یـسیع  مان  هب  سدقم ، يرـسپ  دـلوت  دـیون  سپـس  »(2) و  .تسوت اب  دـنوادخ  يا ! هتفرگ  رارق  راـگدرورپ 

یم نینچ  يو  دشاب ، یم  لیئربج  تراشب  قیدصت  بر و  تاملک  قیدصت  نامه  تقیقح  رد  هک  دنک  یم  راهظا  ار  ینخـس  (س ) میرم
، یتفگ هچ  ره  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  .مهد  یم  ماجنا  لیم  لامک  اب  دهاوخب ، وا  هچ  ره  متـسه و  دنوادخ  رازگ  تمدخ  نم  : » دـیوگ

(3)« .دوشب نامه 

: میرم نداد  لسغ 

هب هقیدص  (س ) ارهز همطاف  نوچمه  (س ) ارذـع میرم  هک  هدـش  دراو  (ع ) قداص رفعج  ماما  زا  یثیدـح  مه  یمالـسا  تایاور  نیب  رد 
همطاف یـسک  هچ  مدیـسرپ : (ع ) هللادبع وبا  زا  : » دیوگ یم  هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  درگاش  لّضفم ، زا  تیاور  .تسا  هدـمآ  رامش 

يربخ زا  هکنیا  لثم  دومرف : تهج ، نیمه  هب  .درک  هولج  میظع  نم  رب  نخس  نیا  ایوگ  (ع .) نانمؤمریما دومرف : ترضح  داد ؟ لسغ  ار 
لـسغ دوب و  هقیدـص  همطاف )  ) وا اریز  وشن ! گنتلد  دومرف : .مدـش  نینچ  ًاتقیقح  موش ، تیادـف  متفگ : .يدـش  گنتلد  مداد ، وت  هب  هک 

(4)« .یسیع رگم  دادن ، لسغ  ار  میرم  هک  یناد  یمن  ایآ  قیّدص ، رگم  ار  وا  داد  یمن 
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: هقیدص تفص  هب  فصتم  همیرک 

، وا بقل  اـب  فـصو  نـیا  (1) و  تـسا هقیدـص »  » فصو هب  فصتم  اـملع  نیب  رد  هکنیا  رب  هوـالع  زین  (س ) هموـصعم همطاـف  ترـضح 
رد هدـش  لقن  فاصوا  رد  تسا ، یعقاو  ياوقت  نامه  هک  راـتفر  راـتفگ و  رد  یتسار  قدـص و  تقیقح  دـشاب ، یم  مزـالم  هموصعم » »

؛(2) هّیقنلا هّیقتلا  هدیشرلا  ُهربلا   ) شترضح همان  ترایز 

هک دشاب  یم  یّلجتم  (س ) هللا هیفـص  نآ  يارجام  رپ  یگدـنز  رـسارس  رد  دراد و  رارق  هتـسراو ) راکزیهرپ  هدـش  تیادـه  ِرادرک  وکین 
.دومنن لیم  میقتسم  طارص  قح و  ریسم  زا  يا  هظحل  شفیطل  حور 

تیالو هدنبیز  رهاوج  زا  اهبنارگ  يا  هنیجنگ  مادک  ره  هدیسر و  ام  تسد  هب  (س ) هط لآ  هثدحم  نیا  قیرط  زا  هک  یتایاور  نمـض  رد 
دیکأت هعیش و  يداقتعا  لوصا  روحم  رد  هک  يرابرپ  ثیداحا  دشاب ؛ شترضح  ناسل  قدص  رب  يراکـشآ  هاوگ  دوخ  دناوت  یم  تسا ،

.دشاب یم  مق  رهش  زا  دیجمت  عیشت و  گنهرف  رد  ریدغ  هاگیاج  تیبثت  و  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  تیالو  تلاصو و  هب 

( ربص ماقم  : متفه وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  هدنسیون :

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

ربص ماقم  متفه : وترپ 

: دیامرف یم  (ع ) یلع نایب ، ریما  هک  تسا  تامیالمان  ربارب  رد  يراد  نتشیوخ  ربص ،

؛(3) ُُهبِضْغَی اَم  ُمِظکَی  ُُهبُونَی و  اَم  ُلجرلا  َلِمتحَی  ْنَا  ُربَّصلَا  »

: قالخا ملع  نادنمشناد  حالطصا  هب  و  .دریگب » ار  دوخ  مشخ  يولج  دنک و  لّمحت  ار  دب  ياهدماشیپ  یمدآ  هک  تسا  نآ  ربص 

هب دـیادش  ثداوح و  اب  ندرک  تمواقم  بیاصم و  ایالب و  رد  نآ  نتـشگن  برطـضم  نآ و  ناـنیمطا  سفن و  تاـبث  زا  تسا  تراـبع  »
لاوز تسا ، هـعقاو  نآ  ثودـح  زا  شیپ  هـک  هنینأـمط  یگداـشگ و  ددرگن و  ناـشیرپ  وا  رطاـخ  دوـشن و  گـنت  وا  هنیـس  هـک  يوـحن 

(4)« .دریذپن

زا يدنم  هرهب  هتسیاش  نالوسر ، نیب  زا  مدق  تابث  مزع و  نابحاص  نامحر و  يادخ  صاخ  ناگدنب  اهنت  هک  تسا  یلاعتم  یتفص  ربص 
: دومرف (ص ) متاخ ربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  نانچ  دنتسه ؛ نآ 

« .دندومن ربص  نالوسر  زا  مزع  نابحاص  هک  نانچمه  نک  ربص  سپ  ؛(5) ِلُسُّرلا َنِم  ِمزَْعلا  اُولُوا  َرَبَص  اَمَک  ِْربْصاَف  »
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یبوبر تراشب  دیون و  روهط  يابهص  شون  هداب  اهتبیصم ، لباقم  رد  تفرعم  اب  مأوت  ییابیکش  بجوم  هب  هک  دنتسه  یناسک  نارباص  و 
: دندرگ یم 

؛(1) َنوعجاَر هَیِلا  اَّنِا  ِهَِّلل و  اَّنِا  اولاق  ٌهبیصم  مُْهَتباَصَا  اَِذا  َنیذَّلا  َنیرباَّصلا  ِرَِّشب  «َو 

؛» میدرگ یم  زاب  ادخ  يوس  هب  مییادخ و  زا  ام  انامه  دنیوگ : دسرب ، ناشیا  هب  یتبیـصم  نوچ  هک  نانآ  هدب ، هدژم  ناگدننک  ربص  هب  و 
: دراد ینامسآ  ناگتشرف  مالس  یهلا و  دیواج  تشهب  زا  تیاکح  هک  یتراشب  هدژم و 

مِِهتاَّیِّرُذ َو ْمِهِجاَوْزَا و  ْمِِهئَاباَء و  ْنِم  َحَلَـص  ْنَم  اهَنُولُخْدَی و  ٍنْدَع  ُتاَّنَج  راَّدـلا  یَبْقُع  ْمَُهل  َکئلُوا  ...ْمِهِّبَر  ِهْجَو  َءاَِغْتبا  اُورَبَص  َنیذَّلاَو  »
؛(2) ِراَّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اَمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  ٍباب  ِّلُک  ْنِم  مِهیَلَع  َنُولُخْدَی  ُهَِکئَالَْملا 

ياهتشهب تساهنآ ؛ يارب  رگید  يارس  کین  نایاپ  ...دننک  یم  يروبص  ناشراگدرورپ  يدونـشوخ  تیاضر و  رطاخ  هب  هک  ییاهنآ  و 
یم دراو  نانآ  رب  يرد  ره  زا  ناگتـشرف  دنوش و  یم  نآ  دراو  دوخ  حلاص  نادنزرف  نارـسمه و  ناردپ و  هارمه  هب  نانآ  هک  نادیواج 

« .دش ناتبیصن  ارس  نیا  رد  یبوخ  نایاپ  هچ  ناتتماقتسا ، ربص و  رطاخ  هب  امش  رب  مالس  دنیوگ ): یم  اهنآ  هب  و   ) دندرگ

(3) دشاب شکالب  نادنر  هویش  یقشاع  تسود           هب  هار  دربن  مّعنت  درورپ  زان 

: مالسلااهیلع میرم  ربص 

ییابیکـش و نآ  ربارب  رد  دـش و  لـمحتم  دوخ  یگدـنز  رـسارس  رد  (س ) ارذـع میرم  هک  یتالکـشم  اهیتخـس و  نازیم  تخانـش  يارب 
ددرگ یم  یهاگآ  سدـقلا  حور  طسوت  (س ) میرم ترـضح  هک  مینک  مّسجت  ار  يا  هنحـص  تسا  یفاک  تفرگ ، شیپ  رد  ار  يروبص 

.دنیبب هتفر  تسد  زا  ار  شیوخ  يوربآ  دوش و  رادراب  یبوبر  تیشم  هدارا و  ربانب  (ع ،) حیسم ياسیع  یهلا ، هملک  هب  دیاب  هک 
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هرمث هک  ییوربآ  نتفر  نیب  زا  هودنا  مدرم و  تتامـش  نابز و  مخز  زا  سرت  وس و  کی  زا  نامیاز  جـنر  لمح و  ینیگنـس  ییاهنت ، مغ 
عـضو ماگنه  رد  هک  دیامن  یم  رت  تخـس  نداد  ناج  زا  وا  يارب  رگید ، يوس  زا  تسا  هدوب  کین  لامعا  تدهاجم و  تدابع ، يرمع 

: دنک یم  وزرآ  ترسح ، رپ  یلد  رابکشا و  ینامشچ  اب  لمح 

؛(1) ًاّیِْسنَم ًایْسَن  ُتنُک  اذه و  َْلبَق  ُِّتم  ِینَْتَیل  اَی  »

روآ ماـیپ  دراد ، محر  رد  هک  یلفط  ماـگنه  نیا  رد  نکل  مدوب ؛» هتفر  داـی  زا  هدـش  شوـمارف  مدوـب و  هدرم  نیا  زا  لـبق  نم  شاـک  يا 
: دهد یم  يرادلد  نینچ  ار  وا  ددرگ و  یم  بیغ  ملاع  زا  يداش 

؛(2) ًاْنیَع يِّرَق  ِیبَرْشا َو  ِیلُکَف َو  ًاِّینَج  ًابَطُر  ِکیَلَع  ِْطقاَُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِجب  ِْکَیِلا  يِّزُه  ًاّیِرَس َو  ِکَتَْحت  ِکُّبَر  لَعَج  ْدَق  ِینَزَْحت  َّالَا  »

وت رب  هدـیچ  هزات  بطر  ات  شکب  دوخ  يوس  هب  ار  امرخ  تخرد  هنت  و  دراد ، رارق  يرهن  وت  ياـپ )  ) ریز رد  قیقحت  هب  هک  رادـم  هودـنا 
« .وت مشچ  دشاب  نشور  ماشایب و  روخب و  سپ  دزیر ، ورف 

: اقول لیجنا  رد  میرم  ربص 

ساکعنا هنوگ  نیا  اقول  لیجنا  رد  تخاـس ، شیوخ  هشیپ  هک  یتماقتـسا  ربص و  هجیتن  رد  (س ) میرم یناـمداش  مشچ و  ییانـشور  نیا 
ادخ هچ  ره  هک  يدروآ  نامیا  وت  : » تفگ وا  هب  تبازیلا  تفر ، (ع ) یبن يایرکز  رسمه  تبازیلا ، شرهاوخ ، تاقالم  هب  یتقو  هک  هتفای 

زا یتاملک  هچ  اب  یتسار  داد : باوج  میرم  .تسا  هدیـشخب  وت  هب  یگرزب  تمعن  نینچ  ادخ  هک  تسا  نیمه  يارب  .دوش  نامه  دیوگب ،
ره مدرم  الاح  هدومرف و  هجوت  مه  زیچان  نم  هب  نوچ  تسا ! هدیـشخب  نم  هب  يداش  هچ  ادخ ، ما ، هدنهد  تاجن  .منک  رکـشت  دـنوادخ 

(3)« .درک دنهاوخ  دای  یکین  هب  ارم  مان  لسن 

6190 ص :

هیآ 23. ، 19 میرم : هروس   . 106 - 1
ات 26. تایآ 24  نامه ،  . 107 - 2

ات 48. تایآ 45  ب 1 ، اقول ، لیجنا   . 108 - 3
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: همیرک ربص 

ییوناب رتمک  هک  تسا  نیگهودنا  ثداوح  اهجنر و  اهدرد و  زا  نوحشم  زین  (س ) هموصعم ترضح  تیب ، لها  همیرک  هاتوک  یگدنز 
دیشرلا نوراه  تقو ، هفیلخ  روتسد  هب  هک  وا  نداد  تسد  زا  سپس  ردپ و  تراسا  .دراد  ار  نآ  لمحت  بات و  شترضح  لاس  نس و  اب 

(ع) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  شردارب ، زا  يرود  هاگ  نآ  دیـسر و  تداهـش  هب  .ق ) لاس 183  رد   ) کهاش نبا  يدنـس  نادنز  رد  و 
يوناب نآ  دوجو  رب  ار  یناوارف  هودـنا  مغ و  دـش ، لیمحت  ترـضح  نآ  هب  .ق  لاس 200  رد  هنوگ  دـیعبت  يرفـس  نومأم  نامرف  هب  هک 

يارب .ق  لاس 201  رد  تفرگ  میمـصت  دوخ ، رـصع  ماـما  بوبحم و  ردارب  زا  يا  هماـن  تفاـیرد  لاـبند  هب  هک  دوب  هدروآ  دراو  ناوج 
زا دنچ  ینت  دوخ و  ناردارب  زا  نت  جنپ  هارمه  هب  دیامن و  راومه  دوخ  رب  ار  تبرغ  راید  هب  رفس  جنر  شزیزع ، هناگی  ياقل  هب  ندیـسر 

(1) .دریگب شیپ  رد  ار  ورم »  » هار نازینک ، نامالغ و  ناگدازردارب و 

: هواس رهش 

نارومأم یهارمه  هب  (ع ) تیب لها  نانمـشد  زا  يا  هدـع  یلقن ، هب  انب  دندیـسر ، هواـس  رهـش  هب  ینـالوط  رفـس  نیا  ریـسم  رد  نوچ  اـما 
نارجه زوس  .دندناسر  تداهش  هب  ار  ترـضح  ناردارب  ناهارمه و  زا  يدادعت  دندومن و  هلمح  یهلا  هعیدو  نآ  ناوراک  هب  یتموکح 

هب (ع ) رفعج نب  یسوم  رتخد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناهارمه  نداد  تسد  زا  هودنا  راشف  زیگنا و  مغ  هعقاو  نیا  ینیگنـس  (ع ،) اضر ماما 
یم اـم  نایعیـش  زکرم  مق  رهـش  دومرف : هک  مدینـش  مردـپ  زا  اریز  دـیربب ؛ مق  رهـش  هب  ارم  : » دومرف دوخ  مداـخ  هب  دـش و  راـمیب  یتخس 

(2)« .دشاب

6191 ص :

ص 172. تیبلها ، همیرک  .ر ك :  . 109 - 1
ص 12. دمحم ، لآ  هعیدو   . 110 - 2
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: مق رهش 

کشخ توهرب  رد  هدید  غاد  یقیاقـش  نوچ  هعقاو ، نآ  زا  سپ  هک  یهاتوک  مایا  رد  اما  دومن ، تکرح  مق  تمـس  هب  بیترت ، نیدب  و 
زار هب  اهنت  دوخ  هنوگ  سونایقا  تیفرظ  اب  دادن و  فک  زا  ار  ییابیکش  ربص و  ماج  درکن و  زاب  تیاکش  هب  نابز  زگره  درب ، رس  هب  ایند 

.تخادرپ شیوخ  دوبعم  اب  هناقشاع  زاین  و 

تارمث هارمه  هب  تماقتسا  ربص و  هاگیلجت  کلم  ملاع  هدکتنحم  رد  (س ) هموصعم همطاف  تایح  رسارس  هک  تفگ  ناوت  یم  نیاربانب ،
: تسا لیذ  هناگ  هس  ماسقا  ياراد  (ص ) تبترم یمتخ  لوسر  نایب  هب  هک  يربص  تسا ؛ نآ  يازفحور 

ياضق هب  اضر  بیترت ، هب  کی  ره  تارمث  جیاتن و  »(1) و  .هانگ تیصعم و  زا  ربص  یگدنب ، تعاط و  رب  ربص  الب ، تبیصم و  رد  ربص  »
.دشاب یم  سفن  ياوقت  و  قح ، اب  سنا  یهلا ،

( نفد لحم  تفارش  : مهن وترپ   ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  هدنسیون :

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

نفد لحم  تسادق  تفارش و  مهن : وترپ 

6183 ص :

». هیصعملا نع  ربص  هعاطلا و  یلع  ٌربص  هبیصملا و  دنع  ٌربص  ٌهثالث : ربصلا  : » ح 15 ص 91 ، ج 2 ، یفاکلا ،  . 111 - 1
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ناگدـنب روضح  ینعی  یناسنا ، لماع  اهنآ ، فرـشت  لـماع  نیرت  مهم  هک  دنتـسه  یـصاخ  تفارـش  سّدـقت و  ياراد  نکاـما  زا  یخرب 
رکذ ار  مسق  راهچ  لاعتم  دـنوادخ  نیت ، هروس  يادـتبا  رد  هک  نانچ  دـشاب ؛ یم  احلـص  ایلواو و  ایبنا  نوچمه  نامحر  يادـخ  صلاـخ 

: دشاب یم  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  هب  طوبرم  صاخ  یناکم  رگنایب  مادک  ره  هک  هدومن 

نما رهـش  نیا  هب  مسق  نینیـس و  روط  هب  دـنگوس  نوـتیز و  ریجنا و  هب  مسق  ؛(1)  نیمَالا ِدَلَْبلا  اَذـه  َنِینیِـس َو  ِروُط  ِنُوْتیَّزلا َو  ِنیِّتلا َو  «َو 
(.« هکم )

ریخ و زا  اهنآ  زا  هدـش  رهاظ  هچنآ  هکرابم و  عاقب  نیا  فرـش  رب  تسا  رعـشم  روکذـم ، ماـسقا  نیا  : » دـنا هتفگ  تاـیآ  نیا  ریـسفت  رد 
و (ع ) یسیع ترضح  دلوم  و  (ع ) میهاربا ترضح  رجاهم  نوتیز ، نیت و  تبنم  اریز  نآ ؛ رد  املع  ناربمغیپ و  يانکس  ببـس  هب  تکرب 

نآ ثعبم  و  (ص ) متاخ ترـضح  دـلوم  نایملاع و  فاطم  هناخ و  عضوم  هکم  و  (ع ) یـسوم ترـضح  تاجانم  لحم  روط  و  وا ، أشنم 
(2)« .تسا رورس 

: سدقملا تیب  تفارش 

لوزن لحم  یحو و  طبهم  هک  ارچ  دشاب ؛ یم  يا  هژیو  تفارـش  تسادق و  ياراد  هک  تسا  ییاهناکم  هلمج  زا  سدقملا  تیب  نینچمه 
ار (ع ) حیسم ياسیع  و  (ع ) یبن نامیلس  (ع ،) ربمایپ دواد  نوچمه  یگرزب  يایلوا  ناربمایپ و  روضح  يدایز  ياهلاس  هدوب و  هللا  هکئالم 

تدابع هب  (ع ) ایرکز ترـضح  يونعم  تیبرت  میلعت و  ییـالو و  تنایـص  تحت  (س ) ارذـع میرم  هک  تسا  یهاـگیاج  هدومن و  كرد 
یکربتم نفدم  زین  تیاهن  رد  هدرک و  یط  ار  یحور  یلاعت  دشر و  بتارم  هدوب ، لوغشم  شیوخ  ریمض  ریهطت  بیذهت و  راگدرورپ و 

زمر زار و  رپ  جارعم  هک  سب  نیمه  سدـقم  ناـکم  نیا  تمظع  تفارـش و  رد  .تـسا  هدـیدرگ  ملاـع  ناـنز  هدیـس  رورـس و  نآ  يارب 
: تسا هتفریذپ  تروص  اجنآ  زا  (ص ) تبترم یمتخ  لوسر 

6184 ص :

ات 3. تایآ 1  ، 95 نیت : هروس   . 118 - 1
ص 271. ج 14 ، يرشع ، ینثا  ریسفت   . 119 - 2
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؛(1) اَنتاَیَا ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلوَح  اَنْکَرَاب  يِذَّلا  اَْصقَالا  ِدِجْسَْملا  َیِلا  ِماَرَْحلا  ِدجْسَملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَا  يِّذلا  َناْحبُس  »

، میتخاس تکرب  رپ  ار  شدرگادرگ  هک  یصقالا  دجسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  بش  کی  رد  ار  شا  هدنب  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
« .میهد ناشن  وا  هب  ار  دوخ  تایآ  ات  درب 

هلمج هنیرق  هب  یصقالا  دجسم  زا  دارم  نازیملا ، ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  هدومرف  هب  : هر ییابطابط  همالع  رظن 

؛ َهلوَح اَنْکَرَاب  يِذَّلَا  »

زا (ص ) مرکا لوسر  جارعم  هک  بلاطوبا  رتخد  یناـه ، ما  زا  (2) و  .تسا سدـقملا  تیب  میدومن ،» كرابم  ار  شفارطا  هک  یهاگیاج 
: دومرف هک  هدش  تیاور  دیدرگ ، زاغآ  وا  هناخ 

یَْصقَالا ُدجسَْملا  ٌدِجْسَم َو  هَّلُک  َمَرَْحلا  َّنِا  »

ِسَّدَقُْملا ُْتَیب  َوُه 

؛(3) ِدُواَد َْنب  َناْمیَلُس  ُدِجْسَم  وه  و 

« .دشاب یم  (ع ) دواد دنزرف  نامیلس  دجسم  هک  تسا  سدقملا  تیب  نامه  یصقالا  دجسم  تسا و  دجسم  شّلک  مرح  انامه 

: همیرک نفدم  تفارش 

هدرمش سدقت  تفارش و  ياراد  و  هتفرگ ، رارق  شیاتس  دروم  يددعتم  تایاور  رد  زین  (س ) هموصعم همطاف  ترضح  نفدم  مق و  رهش 
صلاخ فراع و  ناگدنب  و  (ع ) تیب لها  هتخابلد  نایعیش  روضح  تهج  هب  (س ) هط لآ  هیفص  روضح  زا  لبق  هک  یتسادق  تسا ؛ هدش 

؛ تسا هدمآ  دوجو  هب  نامحر  يادخ 

: دیامن یم  یفرعم  اهنآ  ناوریپ  هاگهانپ  ربمایپ و  لآ  هاگیاج  ار  مق  (ع ) مظاک ماما  یتیاور ، رد  هک  نانچ 

« .تساهنآ نایعیش  هاگهانپ  و  (ص ) دمحم نادناخ  هنایشآ  مق  ؛(4)   ْمِِهتَعیِش يَوْأَم  ٍدمُحم و  ِلآ  ُّشُع  ُمق  »

6185 ص :

هیآ 1. ، 17 ءارسا : هروس   . 120 - 1
ص 4. ج 13 ، نازیملا ،  . 121 - 2

ص 444. ج 6 ، نایبلا ، ریسفت   . 122 - 3
ح 31. ص 214 ، ج 57 ، راونالاراحب ،  . 123 - 4
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(ع) همئا نادنمتدارا  روضح  رطاخ  هب  زج  هک  دناد  یم  الاو  رابتعا  شزرا و  ياراد  ار  مق  كاخ  (ع ) قداص ماما  يرگید ، تیاور  رد  و 
: دشاب یمن 

؛(1) ُهَتبوُقُع ْتَلِّجُع  َِّالا  ٍءوُِسب  ٌراّبَج  ْمُهُدیُری  ْمُْهنِم ال  ُنَحن  اَّنِم َو  اُهلها  ٌهسَّدَقُم و  ُمق  َُهبُْرت  »

هب هکنآ  رگم  دنک ، یمن  اهنآ  هب  يدب  هدارا  یـشکرس  راّبج و  چـیه  .مییاهنآ  زا  ام  دنتـسه و  ام  زا  نآ  لها  تسا و  سدـقم  مق  كاخ 
« .دسر یم  دوخ  رفیک  هب  يدوز 

: دیامرف م ي  هدروآ ، باسح  هب  سدقملا  تیب  نیمزرس  زا  یشخب  ار  نآ  مق ، هیمست  هجو  نایب  رد  (ع ) يداه ماما  و 

؛(2) سدقملا ِْتَیب  ْنِم  ٌهَعِطق  وه  و  تماق ، (ع ) حون نافوط  یف  هیلا  ُهنیفسلا  تلصو  اَّمل  هَّنال  ِهب  ُْمق  َیِّمُس  اَمَّنا  »

سدقملا تیب  زا  يا  هعطق  نآ  درک و  مایق  دیـسر ، نآ  هب  (ع ) حون نافوط  رد  یتشک  هک  ینامز  اریز  دش ، هدـیمان  مسا  نیا  هب  مق  انامه 
« .دشاب یم 

نوـچ هک  اریز  هتفاـی ؛ رگید  ییافـص  ـالج و  (س ) هموـصعم ترـضح  ازج ، زور  هعیفـش  روـضح  اـب  مق  ضرا  تسادـق  تفارـش و  نیا 
: تسا هداد  ياج  دوخ  رد  ار  یتشهب  ياهبنارگ  دیراورم  فدص ،

(3) اجنیا تسا  رهوگ  هموصعم  دوجو  يرآ             دوب  فدص  لثم  هب  مق  نیمز 

: ماما راعشا 

: هدورس نینچ  (س ) ارهز همطاف  هب  ترضح  نآ  ریظنت  حدم و  رد  زین  هّرس -  سّدق  ینیمخ -  ماما 

رونا کی  نیا  هدومن  ار  مق  هحفص  نیزم                   هدرک  هنیدم  كاخ  کی  نآ 

6186 ص :

ح 49. ص 218 ، نامه ،  . 124 - 1
ح 24. ج 60 ص 213 ، نامه ،  . 125 - 2

.هزجعم ردیح  زا  رعش  ص 99 ، یفحص ، يدهم  مق ، خیرات  هموصعم و  ترضح  یناگدنز   . 126 - 3
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رثوک کی  نآ  هدومن  هنیدم  بآ  تنج              تفارش  زا  هدرک  نیا  مق  كاخ 

ربارب تسا  یلواسی  شتشهب  هکلب  تسا            نیرب  تشهب  تریغ  مق  هصرع 

رسمه دبایب  ار  حول  رگ  دیاش  رخف             دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز 

(1) رفاک هب  هانپ  ملسم و  رب  أجلم  قیالخ                 يوربآ  كاخ  بجع  یکاخ 

: تشهب ياهرد  زا  يرد 

ینارون هلاه  يوس  هب  اـیند  راـنک  هشوگ و  زا  ار  تیـالو  ناگتفیـش  هک  تسا  يوق  ییاـبرهک  ناـسب  (س ) تیب لـها  همیرک  رهطم  مرح 
هب ار  نادواج  تشهب  ياهرد  زا  يرد  دراد و  یم  او  شیوخ  دوجو  عمـش  فاوط  هب  قشاع  ناگناورپ  نوچ  دنک و  یم  بذج  شیوخ 

هک دیاشگ  یم  اهنآ  يوس 

؛(2) ْمَُهل َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ، َیبوُط  َُّمث  ْمَُهل ، َیبوُطَف  اَْهنِم ، ٌدِحاَو  ُّمق  ِلهَال  ٍباَْوبَا و  َهینامث  ِهَّنَجلل  َّنِا  »

و اهنآ ، لاح  هب  اشوخ  و  اهنآ ، لاح  هب  اشوخ  سپ  .دشاب  یم  مق  لها  يارباهنآ  زا  یکی  تسا و  رد  تشه  تشهب  يارب  هک  یتسرد  هب 
« .اهنآ لاح  هب  اشوخ 

: دنا هدومرف  (ع ) داوج ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

؛(3) هَّنَجلا ُهَلَف  ِّمُِقب  ِیتَّمَع  َْربَق  ُراَز  ْنَم  »

هتـشاد دـناوت  یمن  يا  هرمث  نینچ  یترایز  ره  هک  تسا  مولعم  و  .تسوا » يارب  تشهب  دـنک ، تراـیز  مق  رد  ار  ما  هّمع  ربق  هک  یـسک 
: دشاب مأوت  ترضح  نآ  هب  تبسن  تفرعم  تخانش و  اب  هک  دشخب  یم  هجیتن  ار  میعن  تشهب  یترایز  اهنت  دشاب و 

6187 ص :

ص 256. نیّرین ، نیرون  هدیصق  ماما ، ناوید   . 127 - 1
(. (ع اضر ماما  زا  ح 33 ، ص 215 ، ج 57 ، راونالاراحب ،  . 128 - 2

ح 3. ص 265 ، ج 102 ، نامه ،  . 129 - 3
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؛(1) هَّنَجلا ُهَلَف  اَهِّقَِحب  ًافراع  اهراز  نم  »

، تدابع اوقت ، تفرعم ، تراهط ، يالاو  جرادم  هک  یتخانـش  تسوا ؛» يارب  تشهب  دنک ، ترایز  شقح  هب  تفرعم  اب  ار  وا  هک  یـسک 
.دشک ریوصت  هب  یناحور  یناگدنز  يارب  ار  بسانم  يا  هوسا  دیامن و  میسرت  رئاز  بلق  هفیحص  رد  ار  نوتاخ  نآ  تینارون  تقادص و 

( تعافش ماقم  : مهد وترپ  ) یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

هراشا

روپ یناوضر  يدهم  هدنسیون :

یتشهب يوناب  ود  تاکرتشم  زا  وترپ  هد 

تعافش ماقم  مهد : وترپ 

هب عقاو ، رد  دیامن و  تساوخرد  يرگید  يارب  ار  یتجاح  یگرزب  ای  ِکلَم و  دزن  رد  یسک  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  تغل  رد  تعافش » »
(2) .دشاب یم  يرگید  میارج  ناهانگ و  شیاشخب  تساوخ  رد  يارب  ندش  هطساو  يانعم 

: دوش یمن  یسک  ره  بیصن  نآرق ، تایآ  تلالد  هب  هک  تسا  یماقم  تعافش 

؛(3) نوُرَصُنی مُه  َالَو  ٌلْدَع  اْهنِم  ُذَخُْؤی  َالو  ٌهعاَفَش  اْهنِم  ُلَبُقی  َالَو  ًاْئیَش  ٍسْفَن  ْنَع  ٌسْفَن  يِزَْجت  ًامْوَی ال  اوُقَّتاَو  »

لوبق وا  لدب  تمارغ و  هن  دوش و  یم  هتفریذـپ  وا  تعافـش  هن  دوش و  یمن  تازاجم  يرگید  ياج  هب  یـسک  هک  دیـسرتب  زور  نآ  زا  و 
نارگید تاجن  هطـساو  دـنناوت  یم  دـندرگ و  یم  رادروخرب  تعافـش  تبهوم  زا  یناسک  اهنت  و  .دـنوش » یم  يرای  هن  دـش و  دـهاوخ 

: دنشاب هدومن  لیصحت  ار  یهلا  هزاجا  نذا و  هک  دنوش 

« .درادن دوجو  وا  نذا  هب  زج  يا  هدننک  تعافش  چیه  ؛(4)  ِِهنِْذا ِدَعب  ْنِم  َِّالا  ٍعیفَش  نِم  اَم  »

: همیرک تعافش  ماقم 

دنم هرهب  تعافـش  ماقم  زا  (ع ) راهطا همئا  تایاور  حیرـصت  هب  هک  تسا  یماـقم  ـالاو  يوناـب  (س ) هموصعم همطاـف  تیب ، لـها  همیرک 
يانخارف هب  نانآ  شخب  یلاعت  خزود و  زوسناج  ياه  هلعـش  زا  تفرعم  لها  نایعیـش  تیالو و  نابحم  شخب  تاجن  دناوت  یم  تسا و 

.دشاب تشهب  يازفحور 

6173 ص :

ح 4. ،ص 226 ، نامه  . 130 - 1
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». مئارجلاو بونذلا 
هیآ 47. ، 2 هرقب : هروس   . 132 - 3

هیآ 3. ، 10 سنوی : هروس   . 133 - 4
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ترـضح دـلوت  زا  لبق  (ع ) تراـهط لآ  قداـص  ییوگ  شیپ  رد  هک  قیـال  نایعیـش  همه  هب  تبـسن  نوتاـخ  نآ  تعافـش  هریاد  هرتسگ 
يادـخ دزن  رد  وناب  نآ  يونعم  ماقم  تمظع  رگناشن  دوخ  هدـش ، نایب  (ع ،) مظاک ماـما  وا ، ردـپ  دـالیم  زا  شیپ  یتح  و  (س ) هموصعم

: دیامرف یم  (ع ) قداص ماما  تسا ؛ نامحر 

؛(1) مهعمْجَِاب ِهَّنجلا  ِیتَعیِش  اِهتَعافشب  ُلُخْدَت  یسوم و  ُتنب  ُهمطاف  اهُمسا  يدلو  نِم  ٌهأرما  اهیف  ُضَبُْقت  »...

یم تشهب  لخاد  وا  تعافـش  اب  نایعیـش  یمامت  تسا و  یـسوم  رتخد  همطاف  شماـن  هک  دور  یم  اـیند  زا  مق  رد  نم  نادـنزرف  زا  ینز 
« .دنوش

: میناوخ یم  هدش ، تیاور  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  زا  هک  يا  همان  ترایز  رد  نینچمه  و 

؛(2) ِنأَّشلا َنِم  ًانأش  هللا  دنع  َِکل  َّنِاَف  ِهَّنَجلا  یف  یل  یعَفْشا  ُهمطاف  ای  »

نآ مود  همان  ترایز  رد  و  .یتسه » ییـالاو  ماـقم  ياراد  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  اریز  نک ! تعافـش  تشهب  رد  نم  يارب  همطاـف  يا 
: مینک یم  ییارس  همغن  نینچ  (س ،) هط لآ  هموصعم  ترضح  ازج ، زور  هعیفش 

ِکنم ًاسِمَْتُلم  ِراّنلا  َنِم  ِیتَبَقَر  كاَکَف  ًاِبلاَط  ِراهطالا  ِکئابآ  ِکیخا و  ِّقح  ِکِّقَِحب و  ًافراع  ِکـَل  ًارئاز  ُهمطاـف  اـی  یتدّیـس  اـی  ِکـتیتأ  »
الو مهَّالَوت  ْنَم  ُرَـسْخَی  ٍتیب ال  ِلْهَا  ْنِم  ِکَّنِاف  راربالا ، ِکـئابآ  ِکـّبر و  دـنع  یل  یِعَفْـشاَف  ِرارـشَالا )  ) َنِم ُراـیخَالا  َزاـْتِما  اَذا  َهعافـشلا 

؛(3) مهاتآ نَم  ُبیِخَی 

تکاپ ناردپ  ناردارب و  قح  وت و  قح  هب  فراع  متـسه و  وت  هدـننک  ترایز  هک  یلاح  رد  مدـمآ  تدزن  هب  همطاف ! يا  نم ! رورـس  يا 
.متسه دنوش ، یم  ادج  نادب  زا  نابوخ  هک  یماگنه  رد  وت  زا  تعافـش  هدننک  تساوخرد  شتآ و  زا  میدازآ  هدننک  بلط  مشاب و  یم 

، دریذـپب ار  اهنآ  تیالو  سک  ره  هک  یتسه  یتیب  لها  زا  وت  هک  ارچ  نک ؛ تعافـش  دوخ  کـین  ناردـپ  راـگدرورپ و  دزن  رد  ارم  سپ 
« .ددرگ یمن  دیماان  دورب ، ناشغارس  هب  سک  ره  دنک و  یمن  نایز 

6174 ص :

ص 227. ج 57 ، راونالاراحب ،  . 134 - 1
ح 4. ص 267 ، ج 102 ، نامه ،  . 135 - 2

ص 286. ج 2 ، نیعشعشملاراونا ،  . 136 - 3
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_ت: عافش عاونا 

نانمؤم یعقاو و  نایعیش  هدننک  تعافـش  (س ) هموصعم همطاف  ترـضح  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  قوف  تیاور  هس  عومجم  زا 
: تسا فلتخم  لحارم  رد  قیال 

.یهلا ّتنج  هب  لوخد  یگتسیاش  تفایرد  ناهانگ و  اهاطخ و  ندش  هدوشخب  يارب  تشهب ، هب  دورو  زا  لبق  ماع » تعافش  . » 1

بتارم رد  هجرد  ّولع  ماقم و  ياقترا  يارب  (ع ،) نیموصعم تارضح  لاعتم و  بر  دزن  رد  تشهب  هب  دورو  زا  سپ  صاخ » تعافش  . » 2
.یتشهب شخب  حور 

ایض رپ  هتشگ  نیرب  تشهب  هضور  نوچ  افص               اب  هموصعم  تفارش  زا  هتشگ  مق 

(1) اطع هر  زا  تشهب  هب  دور  یم  هک  کش  یب  اجتلا              هدروآ  همه  شهگ  رد  هب  نادهاش 

: مالسلااهیلع میرم  تعافش  ماقم 

دشاب یم  وا  لاح  لماش  ماع ، لیالد  یلو  میرادن ، تمایق  رد  وا  ندوب  هعیفـش  رب  ینبم  حیرـص  یلقن  لیلد  هچ  رگا  (س ) ارذع میرم  اما 
.تسا تعافش  ماقم  زا  رادروخرب  زین  وناب  نیا  هک  دومن  هدافتسا  نینچ  ناوت  یم  و 

: دیامرف یم  هداد ، تبسن  نینمؤم  هکئالم و  ایصوا ، ایبنا ، هب  ار  تعافش  یتیاور  رد  (ص ) مرکا لوسر 

ًاناسنا َنیثالِثل  ُعفشی  ْنَم  ًهعافش  َنینمؤملا  ُّلَقَا  رضم و  ِهعیبَر و  َْلثِم  ُعَفْـشَی  ْنَم  نینِمؤُْملا  ِیف  ِهکئالْملا َو  ِءایـصوْالاو َو  ِءایبنَِالل  ُهعافَّشلَا  »
؛(2) ِدیحْوَّتلا ِلها  ْنِم  نینمؤملل  ُنوکَی  َلب  ِدوُحُجلا  ِرفْکلا و  ِلهال  َالَو  ِكرِّشلا  ِّکَّشلا و  ِلهَال  ُنوکت  ُهعافَّشلا َال  و 

دنک یم  تعافش  ار  رضم  هعیبر و  هلیبق  ود  دننام  هک  تسا  یسک  نینمؤم  نیب  رد  تسا و  ناگتشرف  ایـصوا و  ناربمایپ و  يارب  تعافش 
رفک و لها  كرش و  کش و  لها  يارب  تعافش  دنک و  یم  تعافش  ار  ناسنا  یس  هک  تسا  یسک  تعافش  رد  نامیا  لها  نیرتمک  و 

« .دشاب یم  دیحوت  لها  زا  نینمؤم  يارب  هکلب  دشاب ، یمن  راکنا 

6175 ص :

.نابغاب یکز  زا  رعش  ص 104 ، ش 10 ، ینید ،» رنه   » هلجم  . 137 - 1
ح 75. ص 58 ، ج 8 ، راونالاراحب ،  . 138 - 2
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: مالسلااهیلع میرم  ندوب  وگلا 

لاثم و ناونع  هب  ار  وا  میرحت  هروس  ینایاپ  هیآ  رد  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نانمؤم  هرمز  رد  اـهنت  هن  (س ) میرم ترـضح  کـش  نودـب 
يارب هناشن  هیآ و  (ع ) حیـسم ياسیع  شدـنزرف ، هارمه  هب  ار  وا  شا  ینمادـکاپ  ظفح  تهج  هب  اـی  دـنک و  یم  داـی  نینمؤم  يارب  وگلا 

: دیامرف یم  دروآ و  یم  رامش  هب  نایناهج 

؛(1) َنیَملاَْعِلل ًهَیاَء  اَهَْنبا  اَهاَْنلَعَج و  اَنِحوُر و  ْنِم  اهیف  اَنْخَفَنَف  اَهَجْرَف  ْتنَصْحَا  ِیتَّلا  «َو 

رارق ناـیملاع  يارب  يا  هناـشن  ار  شرـسپ  وا و  میدـیمد و  وا  رد  دوـخ  حور  زا  سپ  تشاد ، هـگن  كاـپ  ار  شنماد  مـیرم )  ) هـک نآ  و 
: دشاب یم  تشهب  لها  نانز  نیرتهب  هلمج  زا  شیوخ و  رصع  رد  ملاع  نانز  رورس  نامحر و  يادخ  هدیزگرب  وا  هکلب  .میداد »

ُتنب ُهجیدخ  هنجلا و  یف  یبنلا  هجوز  یه  نوعرف و  هجوز  محاُزم  ُتنب  ُهیسآ  نارمع َو  ُتنب  ُمیرم  ِءاسِّنلا : نم  ٍعبرا  یلا  ُهَّنَجلا  ِتَقاتِْـشا  »
؛(2) دمحم تنب  همطاف  هرخآلا و  ایندلا و  یف  یبنلا  هجوز  دلیوخ 

(ص) ربمایپ رـسمه  تشهب  رد  هک  نوعرف  رـسمه  محازم  رتخد  هیـسآ  نارمع و  رتخد  میرم  دراد : قایتشا  نز  راـهچ  هب  تبـسن  تشهب 
(.« (ص دمحم رتخد  همطاف  و  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  رسمه  هک  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  تسا و 

مالسا نید  تیحیسم و  نییآ  رد  تعافش  همتت :

ایآ و  دراد ؟ دوجو  مالـسا  تیحیـسم و  نید  رد  تعافـش  نیب  یتواـفت  هچ  هک  تسا  نیا  دومن ، حرطم  ناوت  یم  اـجنیا  رد  هک  یلاؤـس 
اب سپـس  دنزاس و  هدولآ  تیـصعم  مرج و  هب  ار  دوخ  يا  هدع  هک  تسا  راگزاس  لاعتم  دنوادخ  تلادع  اب  مالـسا  هاگدید  زا  تعافش 
هن رگم  دندرگ ؟ رادروخرب  یتشهب  نایاپ  یب  تامعن  زا  دنوش و  تشهب  هناور  دـنوش ، باقع  هکنآ  نودـب  ناعفاش  زا  یعیفـش  تطاسو 

ینآرق نایب  هب  هک  تسا  نیا 
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(1)« ٌهَنیِهَر ْتَبَسَک  اَِمب  ٍسفن  ُّلُک  »

(2)« ٌنیِهَر َبَسَک  اَِمب  ٍءِْرما  ُّلُک   » و

؟ دشاب یم  شیوخ  لامعا  ورگ  رد  سک  ره 

: تیحیسم رد 

نیدب دشاب ؛ یم  مدرم  ناهانگ  ششخب  هطساو  عیفش و  (ع ) یسیع ترضح  هک  تسا  نیا  رب  داقتعا  تیحیـسم ، هدش  فیرحت  نییآ  رد 
دوخ هک  یناـهانگ  دـشاب و  یم  اـهناسنا  همه  هارمه  هب  هک  (ع ) رـشبلاوبا مدآ  هاـنگ  یگریت  اـت  دومن  رـشب  يادـف  ار  دوـخ  هک  تروـص 

.دیامن كاپ  دنوش ، یم  بکترم 

: لیجنا رد 

وت دناوت  یمن  ینابرق )  ) زب واگ و  نوخ  ادخ ! يا  : » تسا هدمآ  (ع ) یسیع لوق  زا  حیسم ، نالوسر  ياه  هتشون  شخب  لیجنا ، باتک  رد 
« .منک ادف  وت  هاگنابرق  رب  ینابرق ، لثم  ات  يدرک  هدامآ  نم  يارب  ار  ندب  نیا  سپ  يرذگب ، مدرم  تاریـصقت  رـس  زا  ات  دنک  یـضار  ار 

« .میا هدش  كاپ  هدیشخب و  دبا  ات  ام  درک و  ادف  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  راب  کی  حیسم  : » دوش یم  هتفگ  سپس 

لسن مامت  وا  هانگ  درک ، هانگ  مدآ  ترـضح  یتقو  : » میناوخ یم  مور  نایحیـسم  هب  باطخ  لوسر ، سلوپ  هتـشون  رد  و  لوسر : سلوپ 
ثعاب ادـخ ، میظع  فطل  يور  زا  حیـسم  یـسیع  یلو  دـش ، يدایز  هدـع  گرم  ثعاب  دوخ  هانگ  اب  مدآ  .تخاـس ...  هدولآ  ار  ناـسنا 

يور رب  درک و  تعاطا  ادـخ  زا  نوچ  دسانـشب ، هانگ  یب  ار  يرایـسب  ادـخ  هک  دـش  ثعاب  حیـسم...تشگ  يرایـسب  ناـهانگ  شـشخب 
(3)« .دش هتشک  بیلص 

: يرکفت نینچ  رطخ 

6177 ص :
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هنوـگ چـیه  نودـب  هاـنگ  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  دـهدب و  مدرم  هب  ار  میارج  یـصاعم و  باـکترا  رب  تأرج  تسا  نـکمم  يرکفت  نـینچ 
یگدنام بقع  ببس  دروایب ، ار  تعافش  هک  ینید  دنیوگ : یم  يا  هدع  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  .دیامن  روسج  یتحاران  بارطـضا و 

.ددرگ یم  یعامتجا  داسف  بجوم  يونعم و  دشر  زا  یناسنا  ندمت 

: مالسا رظن 

رد هک  نانچ  دناد ؛ یمن  تباث  يراکهنگ  ره  يارب  دودحمان و  ار  تعافش  تیحیسم ، هدش  فیرحت  نییآ  فالخ  رب  مالـسا  نیبم  نید 
: تسا هدمآ  (ع ) تراهط تمصع و  تیب  لها  زا  یتیاور 

یلـسرم یبن  ای  برقم و  هتـشرف  ره  رگا  مسق ! ادخ  هب  ؛(1)  اوعِفُـش ام  ٍبصان  یف  اوعَفَـش  ٍلَسُرم  ٍیبن  وَا  ٍبرقم  ٍکَلَم  َّلُـک  َّنَا  َْول  هللا  «َو 
« .دوش یمن  هتفریذپ  تعافش  نآ  دنک ، تعافش  یبصان  صخش  هرابرد 

هک ارچ  دیامن ؛ یم  حرطم  رشب  لماکت  يارب  یتیبرت  يا  هلیسو  ناونع  هب  ار  نآ  تسا ، لئاق  تعافش  يارب  هک  يدویق  دودح و  اب  مالسا 
دـنک و یم  راومه  ار  تیـصعم  هانگ و  باکترا  زا  تشگزاب  هبوت و  هار  راکهنگ ، نالفاغ  دوجو  رد  دـیما  حور  نتـشاد  هگن  هدـنز  اـب 

.درب یم  نیب  زا  اهنآ  دوجو  رد  دنرادرب ، ماگ  تلالض  ریسم  رد  هشیمه  يارب  دوش  ثعاب  تسا  نکمم  هک  یسأی 

تمعن زا  يرادروخرب  هتـسیاش  دنتـسه ، ییاهفعـض  اهدوبمک و  راچد  حـلاص  لمع  نامیا و  دوجو  اب  هک  یناـنمؤم  اـهنت  مالـسا ، نییآ 
يوس هب  یهلا ، يایلوا  طسوت  ناگدش  تعافـش  عمج  هب  نتـسویپ  اب  دنناوت  یم  هک  دـناد  یم  ترخآ  ناهج  ایند و  يارـس  رد  تعافش 

هک يرامیب  دـننام  تسرد  دـننک ، ادـیپ  باقع  ار و  یبوبر  تنج  هب  دورو  قاقحتـسا  باذـع  نودـب  دـنرادرب و  ماگ  یتسرد  حالص و 
.دشخب یم  دوبهب  ار  وا  یتیوقت  ياهوراد  زیوجت  اب  قذاح  بیبط  هدش و  ینامسج  فعض  راچد 
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: مالسلا هیلع  بوقعی  تعافش  هدعو 

جات و تنکُم و  بحاص  تّزع ، تمالـس و  جوا  رد  ار  وا  شناردارب  هکنآ  زا  سپ  (ع ،) فسوی ترـضح  ناتـساد  نایرج  رد  هک  نانچ 
ترـضح دوخ ، ردـپ  يارب  ار  وا  ندوب  هدـنز  تراشب  ادـخ ، ربمایپ  نآ  اـب  شیوخ  هنـالهاج  راـتفر  زا  مداـن  نامیـشپ و  دـنتفای و  تخت 

، یمشچ گنت  هانگ و  اطخ و  زا  ولمم  هتـشذگ  ربارب  رد  دندروآ ، دوب -  شدنبلد  دنزرف  نارگن  راظتنا و  مشچ  اهلاس  هک  (ع - ) بوقعی
نوچ حرـشنم  یلد  اب  زین  (ع ) بوقعی ترـضح  .دشاب  اهنآ  عیفـش  دیامن و  رافغتـسا  یهلا  هاگـشیپ  رد  اهنآ  يارب  هک  دنتـساوخ  ردـپ  زا 

: داد ششخب  بلط  تعافش و  هدعو  اهنآ  هب  دنک ، شنزرس  تمالم و  ار  اهنآ  هکنآ  یب  نارکیب ، یسونایقا 

؛(1) ُمیحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِا  ّیبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَا  َفْوَس  َلاق  َنیئِطاخ ، اَّنُک  اَّنِا  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  »

زا امـش  يارب  يدوز  هب  تفگ : (ع )) بوقعی ترـضح   ) .میدوب راکاطخ  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردـپ ! يا  دـنتفگ :
« .تسا میحر  روفغ و  وا  هک  مبلط  یم  شزرمآ  راگدرورپ 

کسمت اب  دنرادن ، تخانش  نآرق  هاگدید  زا  تعافش  یعقاو  يانعم  هب  هک  اهیباهو  نوچمه  یـضعب  یمالـسا ، ياه  هقرف  نیب  رد  هتبلا ،
ریظن یتایآ  قالطا  هب 

.دنا هدومن  راکنا  ار  تعافش  هلأسم  .دوش » یمن  هتفریذپ  یسک  تعافش  تمایق ) رد  ؛(2)( ٌهعافش اهنِم  َلَبُْقی  «َال 

: نایباهو هاگدید 

: دنناد یم  مسق  ود  ار  تعافش  نایباهو  هکنیا  حیضوت 

، تعافـش زا  عون  نیا  .دراد  تلالد  عوضوم  نیا  رب  يرایـسب  تاـیآ  دـشاب و  یم  دـنوادخ  نآ  زا  هک  تسا  تبثم  تعافـش  لوا ، مسق  »
.تسین عازن  ثحب و  دروم 
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اریز دنـشاب ؛ هدرم  هک  یتروـص  رد  هتبلا  .دـشاب  یم  اـیلوا  اـیبنا و  لـثم : دـنوادخ ، ریغ  تعافـش  نآ  تسا و  یفنم  تعافـش  مود ، مسق 
(1)« .تسا هیمیت  نبا  ، اهنآ فلس  نویباهو و  لوبق  دروم  ناگدنز  تعافش 

نودـب تیم ، ندـناوخ  دـیوگ : یم  تعافـش  لسوت و  هنیمز  رد  يرجه  متفه  نرق  بهذـم  یلبنح  تنـس و  لـها  ياـملع  زا  هیمیت  نبا  »
هدروآرب ام  تجاح  هک  دهاوخب  دنوادخ  زا  وا  هک  دوش  هتـساوخ  تیم  زا  هکنیا  ای  دشاب و  ایبنا  زا  ّتیم  نآ  هچ  رگا  دنوادخ ، هب  هجوت 

تسا و زیاج  ریغ  یْهنَم و  اهنیا  ...و ، روآرب ! ار  ام  تجاح  ینالف  ماقم  هاج و  هب  ادـخ ! يا  میهاوخب : نینچ  دـنوادخ  زا  هکنیا  ای  دوش و 
.ددرگ یم  تدابع  رد  كرش  هب  یهتنم  ماجنارس 

ناونع هب  نیملـسم و  هماج  رد  تیباـهو  رکفت  هشیر  هقباـس و  ناونع  هب  هدـیدرگ ، زاربا  يا  هناـطاتحم  تروص  هب  هک  هیمیت  نبا  هدـیقع 
مارح ار  ترایز  تعافش و  لسوت و  هدیقع  ّداح  دیدش و  یتروص  هب  باهولادبع  نب  دمحم  هدش و  حرطم  اهنآ  يرکف  يانب  ریز  نیلوا 

(2)« .تسا هدومن 

: تسا لیذ  هیآ  نآ ، ندوب  كرش  تعافش و  هب  داقتعا  ّدر  رد  نایباهو  لیلد  نیرت  هدمع 

؛(3) هَّللا َْدنِع  اَُنئاَعَفُش  ِءَالُؤه  َنُولوُقَی  مهُعَفنَی َو  َالَو  مُهُّرُضَی  اَم َال  هَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَی  «َو 

نانیا دـنیوگ : یم  دـنهد و  یم  نانآ  هب  يدوس  هن  دـنناسر و  یم  نایز  اـهنآ  هب  هن  هک  دـننک  یم  شتـسرپ  ار  ییاـهزیچ  ادـخ  زا  ریغ  و 
« .دنتسه ادخ  دزن  ام  ناعیفش 

: تفگ ناوت  یم  باوج  رد 
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، ار ناسنا  تعافش  هن  دنک ، یم  یفن  ار  اهتب  تعافش  قوف ، هیآ  ًالوا  :

دییقت و دنک ، یم  تابثا  ار  یهلا  صاخ  ناگدنب  تعافش  هک  یتایآ  اب  تسادخ  ریغ  تعافش  یفان  هک  یتایآ  تیمومع  قالطا و  ًایناث :
.دروخ یم  صیصخت 

یهلا يایبنا  تعافش  رد  تحارـص  هک  دراد  دوجو  يددعتم  تایاور  زین  هتـس  حاحـص  ياهباتک  رد  تنـس  لها  ثیداحا  نایم  رد  اثلاث :
.دراد

یم دهد و  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  راب  هس  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  یتیاور  رد  لاثم ، ناونع  هب 
: دیامرف

هک نک  تساوخ  رد  دوـش و  یم  هدینـش  هک  وـگب  رادربرـس و  دـمحم ! يا  ؛(1)  ُعَّفَُـشت ْعَفْـشا  ُهَطُْعت و  ْلَس  ُعَمُْـسی و  ُْلق  ُدَّمَُحم و  ْعَفِْرا  »
« .دوش یم  هتفریذپ  هک  نک  تعافش  ددرگ و  یم  ياطع 

: تسا یساسا  طرش  هس  ياراد  تمایق ، رد  تعافش  هلأسم  میرک ، نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  اما 

.دشاب هتشاد  نذا  تسا ، زیچ  همه  کلام  هک  نامحر  دنوادخ  بناج  زا  هک  دنک  تعافش  دناوت  یم  یسک  . 1

رادافو تسا ، نامیا  تقیقح  نامه  هک  یهلا  دـهع  هب  دـشاب و  هدیدنـسپ  شنخـس  هک  دوش  تعافـش  ماقم  ياراد  دـناوت  یم  یـسک  . 2
.دشاب

.دشاب هدومن  لیصحت  دوخ  يارب  ار  یهلا  تیاضر  هک  ددرگ  دنم  هرهب  ناعفاش  تعافش  زا  دناوت  یم  یسک  و  . 3

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  نانچ 

؛(2) ًالْوَق هل  َیِضَر  ُنَمحَّرلا و  َُهل  َنِذَا  ْنَم  َّالا  ُهَعافَّشلا  ُعَْفنَت  ٍذئَمْوَی َال  »

وا دنـسپ  شنخـس  هداد و  تعافـش  تصخر  وا  هب  نامحر  يادـخ  هک  یـسک  نآ  زج  دـشخبن ، دوس  سک  چـیه  تعافـش  زور  نآ  رد 
: نینچمه .دشاب » هدیدرگ 

6181 ص :
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؛(1) ًادْهَع ِنمحَّرلا  َدنع  َذخَّتا  ِنَم  َّالا  َهَعافَّشلا  َنوُکلْمَی  «َال 

ریسفت رد  یسوط  خیش  .دشاب - » هتفرگ  ار  يدهع  نامحر  دنوادخ  دزن  هک  یسک  رگم  دشابن ، تعافـش  کلام  سک  چیه  زور  نآ  رد 
: تسا هدومرف  هیآ  نیا 

قیدصت دـنوادخ و  تینادـحو  هب  رارقا  نامیا و  دـهع ، زا  دارم  ؛(2)  هئایبنا قیدـصت  هتینادـحوب و  رارقالا  نامیالا و  هب  دارملا  دـهَْعلا  «َو 
« - .تسوا ناربمایپ 

هیآ زین  و 

« .تسا یضار  وا  زا  دنوادخ  هک  ار  یسک  رگم  دننک ، یمن  تعافش  ؛(3) و  یَضَتْرا ِنَِمل  َّالا  َنوعفْشَی  َالَو  »

، لصا رد  هک  ارچ  دـننک ؛ یم  یفن  ار  لقتـسم  وحن  هب  تعافـش  دـننک ، یم  راکنا  ار  تعافـش  قلطم  روط  هب  هک  یتاـیآ  بیترت ، نیدـب 
: دراد رایتخا  رد  ار  نیمز  اهنامسآ و  تیکلام  هک  تسا  لاعتم  يادخ  صوصخم  تعافش 

؛(4) ضرَالا ِتاَوَمَّسلا و  ُْکُلم  َُهل  ًاعیمج  ُهَعافَّشلا  هَِّلل  ُْلق  »

یم تابثا  قح  ترـضح  ریغ  يارب  ار  تعافـش  هک  یتاـیآ  و  .تسا » نیمز  اهنامـسآ و  ناطلـس  هک  تسادـخ  يارب  تعافـش  همه  وگب 
هک دنیامن  یم  نایب  ار  کیلمت  نذا و  طرش  هب  تعافش  دننک ،

« .وا تصخر  اب  رگم  دنک ، تعافش  وا  دزن  رد  هک  تسیک  ؛(5)  ِِهنْذِِاب َِّالا  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  »

: هر یئابطابط  همالع  هیرظن 

: دیامرف یم  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع 

هب نداد  شاداـپ  باوث و  ...تسا  تباـث  درواـین ، شا  ییادـخ  ییاـیربک  تحاـس  هب  هتـسیاشان  يروذـحم  هک  يّدـح  نآ  اـت  تعافـش  »
نانچمه هدش ؛ تباث  الوم  ندرگ  هب  هک  یقح  دناد ؛ یم  راکوکین  هدنب  قح  هتسناد و  حیحـص  ار  نآ  لقع  هک  تسا  یتقیقح  راکوکین 

تسه و یقرف  لقع  رظن  زا  قح  ود  نیا  نایم  اما  .دـناد  یم  الوم  يارب  یقح  ار  مرجم  هدـنب  هب  تمحر  زا  ندرک  كاسما  باـقع و  هک 
ار نآ  زا  ندرک  رظن  فرـص  شیوخ و  قح  لاطبا  اما  تسا و  ملظ  نوچ  دناد ؛ یمن  حیحـص  ار  ریغ  قح  لاطبا  لقع  هک  تسا  نیا  نآ 
وا هب  تمحر  كاسما  ای  شا و  هدنب  باقع  زا  یعیفش  تعافش  رطاخ  هب  ییالوم  هک  دناد  یم  زیاج  لقع  نیاربانب ، درامش و  یمن  حیبق 

(6)« .تسا نیمه  مه  تعافش  تقیقح  دنک و  رظن  فرص  تسالوم ، دوخ  قح  هک 

6182 ص :
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هیآ 28. ، 21 ءایبنا : هروس   . 154 - 3
هیآ 44. ، 39 رمز : هروس   . 155 - 4
هیآ 255. ، 2 هرقب : هروس   . 156 - 5
ص 156. ج 1 ، نازیملا ،  . 157 - 6
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: هجیتن

یمن یلبنت  یتسـس و  هب  توعد  ای  تیلوؤسم و  راـب  ریز  زا  رارف  اـی  هاـنگ ، مرج و  باـکترا  زاوج  ياـنعم  هب  زگره  تعافـش  نیارباـنب ،
شیاشخب يازفحور  میسن  زا  يرادروخرب  دیما  هب  هانگ ، شهاک  يراکوکین و  هار  رد  تماقتسا  هب  توعد  تقیقح  رد  تعافش  دشاب ،

هرهب یگتـسیاش  لوصح  يارب  يونعم  تدارا  قشع و  وترپ  رد  یهلا  هاگرد  نابرقم  اب  طابترا  یعون  داجیا  هب  دـنمزاین  تسا و  یمیحر 
ناشیا ینامـسآ  تیادـه  زا  يوریپ  هللا و  ءایلوا  ياقثو  هورع  هب  کسمت  اب  زج  هک  یطاـبترا  دـشاب ؛ یم  ناـنآ  تعافـش  زا  ندـش  دـنم 

: دیامرف یم  ینیمخ  ماما  هک  نانچ  ددرگ ؛ یمن  لصاح 

هرهب یب  رگا  تیادـه  زا  وت  .تسا  تعافـش  تیادـه ، نطاب  ملاع ، نآ  رد  تساهنآ و  تیادـه  ملاع ، نیا  رد  ناـعفاش  تعافـش  هولج  »
(1)« .يوش تعافش  يدش ، تیاده  ردق  ره  هب  و  يا ، هرهب  یب  تعافش  زا  يدش ،

، ناشیا تعافـش  تیادـه و  وترپ  رد  نتفرگ  رارق  دنتـسه ، توسان  ملاع  رد  ینامحر  لماک  ياه  هولج  یهلا  ياـیلوا  نوچ  عقاو ، رد  و 
.دشاب یم  نامحر  يادخ  تعافش  تیاده و  زا  يدنم  هرهب  نامه 

: سدقم كاخ 

همطاف لامج  زا  رهش  نیا  هتشگ  ناراب  رون  همطاف              لالج  زا  سدقم  هتشگ  مق  كاخ 

همطاف لامک  يایرد  دشاب ز  يا  هرطق  بدا            ملع و  هنیجنگ  هدش  مق  رهش  هچ  رگ 

(2) همطاف لاثم  یب  لامج  دقن  زا  دشاب  اهرون                   يابرهک  غارچ و  عمش و  شبات 

(3 ( ) ع  ) مظاکلا یسوم  نبدمحا  ترضح 

(ع) رفعج نب  یسوم  نب  دمحا 

(، (ع رفعج نب  یسوم  نب  دمحا 

لیلج ماقم و  یلاع  ياه  تیـصخش  زا  يو  .تسا  غارچ " هاـش   " و تاداـسلا " دیـس   " هب فورعم  (ع ) مظاـک یـسوم  ماـما  نادـنزرف  زا 
زا یضعب  هب  زج  عبانم  رد  مهبم و  وا  یگدنز  عطاقم  زا  یخرب  كدنا و  رایسب  يو  یگدنز  هرابرد  یهاگآ   (3) .دوب راکزیهرپ  ردقلا و 

ار وا  (ع ) مظاک ماما  هک  دـنا  هدروآ  هزادـنا  نیا  شردـپ  اب  دـمحا  هطبار  صوصخ  رد.تسا  هدـشن  هتخادرپ  وا  یگدـنز  ياه  تمـسق 
.دوتس يریلدو  یگدنشخب  هب  ار  وا  دیشخب و  ودب  ار  دوخ  زا  یکلم  تشاد و  تسود 

: هک دنا  هداد  شرازگ  ناخروم 

وا دـندرک و  تعیب  يو  اب  هتفر و  وا  هناخ  رد  هب  تشاد ، دـمحا  هک  یتیـصخش  ظاحل  هب  هنیدـم  مدرم  (ع ،) مظاک ماما  تداهـش  زا  سپ 
هک دـینادب  دـیا ! هدومن  تعیب  نم  اب  هک  یناسک  يا  : " تفگ مدرم  هب  دـناوخ و  يا  هبطخ  تفر و  ربمغیپ  دجـسم  هب  تیعمج  شیپاشیپ 

تعاطا وا  زا  هک  تسا  امش  نم و  رب  .تسا  هعاطالا  بجاو  وا  ما و  هدرک  تعیب  (ع )) اضرلا یـسوم  نب  یلع   ) یلع مردارب  اب  مدوخ  نم 
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 (4) .دندرک تعیب  ترضح  اب  هتفر و  شردارب  هناخ  رد  هب  مدرم  همه  قافتا  هب  هدمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپس  مینک ."

6361 ص :

ص 150. ثیدح ، لهچ   . 158 - 1
ص 17. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ   . 159 - 2

ص 191. ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  . 1 - 3
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ناریا هب  (ع ) یسوم نب  دمحا  ندمآ 

دقاف يو  یگدـنز  زا  تمـسق  نیا  دراد و  دوجو  نوگاـنوگ  ياـه  شرازگ  وا  هزیگنا  ناریا و  هب  (ع ) یـسوم نب  دـمحا  ندـمآ  هراـبرد 
ار (ع ) اضر ماما  یناهگان  تشذگ  رد  تداهـش و  ربخ  هک  هاگ  نآ  دوب و  نکاس  دادغب  رد  دمحا  .دنراد  هدـیقع  یخرب  .تسا  تیفافش 

نومأم زا  ماقتنا  یهاوخ و  نوخ  هب  رفن ) رازه  هس  دودـح   ) رایـسب یناـهارمه  اـب  هاـگ  نآ  .دومن  هیرگ  دـش و  تحاراـن  ًادـیدش  دـینش ،
رد دمآ و  ناسارخ  هب  ماجنارـس  دـیگنج و  نومأم  نایهاپـس  اب  ير  مق و  رد  وا  شرازگ  نیا  هیاپ  رب  .داهن  ناریا  هب  يور  درک و  جورخ 

.دش هتشک  نومأم  نایرکشل  اب  گنج  یط  نیارفسا  کیدزن  ییاج 

هدرک ناریا  دصق  یتعامج  هارمه  وا  يدهع  تیالو  اب  نراقم  و  (ع ) اضر ماما  تشذگرد  زا  شیپ  دمحا  هک  دـنراد  رواب  رگید  یـضعب 
نایب نوگانوگ  ياـه  تروص  هب  زین  شرازگ  نیا  .دوب  سراـف  فرط  هب  وا  تکرح  شرازگ  نیا  ساـسا  رب  .دوش  قحلم  شردارب  هب  اـت 
تافو (ع ) اضر ماما  دندینش  دمحا  نارای  هک  یماگنه  .دیگنج  وا  اب  زاریش  یکیدزن  رد  نومأم  لماع  هک  دنا  هدروآ  یخرب  .تسا  هدش 

.دنتفر  زاریش  يوس  هب  دندش و  قرفتم  تسا ، هتفای 

نفد لحم  تافو و  ای  تداهش و  صوصخ  رد 

يو هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  فالتخا  نیا  .دنراد  فالتخا  زین  یسوم  نب  دمحا  نفد  لحم  تافو و  ای  تداهش و  صوصخ  رد  ناخّروم 
رد يو  دنراد  هدیقع  یخرب  .تسا  هدیسر  تداهش  هب  ای  هتفای و  تافو  زاریش  رد  ای  هدیسر و  تداهش  هب  اج  نآ  رد  هتفر و  نیارفسا  هب 

ناکم ای  نیارفـسا و  رد  دمحا  ربق  ساسا  نیا  رب  .تسا  اج  نامه  وا  هاگترایز  دش و  نفد  اج  نامه  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  نیارفـسا 
(1) .تسین یسوم  نب  دمحا  هب  طوبرم  زاریش  هاگمارآ  هدوب و  رگید  ياه 

6362 ص :
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دش و یفخم  زاریـش  رد  هک  نیا  ای  دش و  دیهـش  نومأم  لماع  اب  گنج  رد  زاریـش  رد  یـسوم  نب  دمحا  هک  دـنراد  درواب  رگید  یخرب 
یم رگید  ناکم  ای  نیارفـسا و  ار  دمحا  نفد  لحم  هک  ینانآ  شرازگ  زا  دـعب  نیما   (1) .دیدرگ نفد  اج  نامه  رد  دومن و  تافو  دـعب 

(2) ". ...زاریش هدهشم  نا  نم  روهشملل  فلاخم  بیرغ  اذه  و  دسیون ..." : یم  دناد ،

: رما تقیقح 

دنتـسه لیاق  هک  ار  ینانآ  هاگدید  نئارق  دهاوش و  یلو  تسا ، اجک  رد  يو  ربق  تفگ  ناوتیمن  عطاق  روط  هب  هک  تسا  نآ  رما  تقیقح 
نب دمحا  نفد  لحم  هک  ینانآ  هدیقع  نایب  زا  دعب  نیما  نسحم  .تسا  نیمه  روهشم  دنکیم و  دییأت  دشاب ، یم  دمحا  نفد  لحم  زاریش 

تداهش و لحم  هک  تسا  روهشم  هدیقع  اب  فلاخم  دیعب و  هدیقع  نیا  دسیون : یم  دنناد ، یم  رگید  ناکم  ای  نیارفسا و  رد  ار  یسوم 
(6) .دشاب یم  زاریش  وا  ربق 

(ع) متشه ماما  تداهـش  اب  نامزمه  هک  دودح 203  ار  تافو  خـیرات  یخرب  یلو  تسین ، مولعم  ًاقیقد  یـسوم  نب  دـمحا  تافو  خـیرات 
(3) .دنا هدومن  رکذ  تسا 

غارچهاش هب  بقلم 

غارچهاش هب  بقلم 

( مالسلا هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  راوگرزب  دنزرف  مظاعالا ، تاداسلادیس  غارچهاش و  هب  بقلم  مالسلا ) هیلع  ) دمحا ریما  دیـس  ترـضح 
.تسا

نب دـمحم  و  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یـسوم نـب  دـمحا  ترـضح  .دنـشاب  یم  رفن  هدزوـن  روهـشم  هـب  اـنب  مالـسلا  هـیلع  مـتفه  ماـما  نارـسپ 
.دندیدرگ دلوتم  دشیم  هدناوخ  دمحا )) ما   )) هک ردام  کی  زا  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم

6363 ص :

.51 ص 50 -  ، 3 ج 4 -  بدالا ، هناحیر  . 5 - 1
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( مالسلا هیلع  ) غارچهاش ترضح  ردام  لئاضف 

: دیوگ یم  مهدزناپ  ثیدح  حرش  رد  لوقعلا )) هارم   )) باتک رد  یسلجم  همالع 

هک دوب  ترضح  نآ  دزن  رد  شیاهنز  نیرت  یمارگ  نیرتراگزیهرپ و  نیرتاناد ، وا  دوب و  یم  ترضح  نآ  دالوا  یـضعب  ردام  دمحا  ما 
.داهن یم  هعیدو  وا  دزن  ار  شتاناما  درپس و  یم  يو  هب  ار  دوخ  رارسا 

: هک تسا  هدمآ  تسا )) ماما  دنادیم  ینامز  هچ  رد  ماما   )) باب رد  یفاک  لوصا  باتک  رد 

رد نم  دالوا  زا  سک  ره  نم  تداهش  زا  دعب  دندومرف  دندرپس و  دمحا )) ما   )) هب يرهمبرس  تناما  مالسلا ) هیلع  ) یسوم ماما  ترضح 
ماما تداهـش  زا  دعب  .درادن  تناما  نیا  زا  ربخ  یـسک  ادخ  زج  هک  امن  تعیب  وا  اب  .تسا  نم  نیـشناج  هفیلخ و  دـمآ  تناما  نیا  بلط 

داتفا و هیرگب  دـمحا  ما  .دـندیبلط  ار  ردـپ  تناما  دـندمآ و  دـمحا  ما  دزن  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
هیلع ) اضر ماما  هب  ترـضحنآ  تیـصو  بسح  رب  ار  تناما  همرتحم  يوناـب  نآ  سپ  .دـنا  هدـش  دیهـش  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما هک  تسناد 

.درک تعیب  نایعیش  متشه  ماما  ناونعب  ناشیا  اب  دومن و  میدقت  مالسلا )

( مالسلا امهیلع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  اب  هنیدم  مدرم  و  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ترضح  تعیب 

.دندش عمج  دمحا )) ما   )) هناخ رد  رب  مدرم  دش ، رشتنم  هنیدم  رد  مالسلا ) هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  تداهش  ربخ  هک  یماگنه 
( مالسلا امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  يالاو  تیـصخش  ببـس  هب  دندمآ و  دجـسم  هب  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  اب  هارمه  هاگ  نآ 
دندرک و تعیب  يو  اب  ببس ، نیمه  هب  .تسا  ماما  نیشناج و  يو  مالسلا ) هیلع  ) مظاک یـسوم  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  دندرک  نامگ 

مه مدرم ، يا  دومرف ((: درک و  نایب  تغالب  تحاصف و  لاـمک  رد  يا  هبطخ  تفر و  ربنم  يـالاب  رب  سپ  تفرگ ، تعیب  اـهنآ  زا  زین  وا 
وا .متسه  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  یلع  مردارب  تعیب  رد  دوخ ، نم  هک  دینادب  دیا ، هدرک  تعیب  نم  اب  امـش  یمامت  نونکا  هک  نانچ 

(( .مینک تعاطا  وا  زا  هک  تسا  بجاو  امش  نم و  رب  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  .تسادخ  یلو  قحب و  هفیلخ  ماما و  مردپ ، زا  سپ 
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یمامت تفگ و  نخـس  مالـسلا ) امهیلع  ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  شردارب  لـیاضف  رد  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یـسوم نب  دـمحا  نآ ، زا  سپ 
نآ .دوب  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  اهنآ  شیپاشیپ  هک  یلاح  رد  دندمآ ، نوریب  دجـسم  زا  دندش و  وا  هتفگ  میلـست  نارـضاح 
هیلع ) اضر ماما  ترـضح  اب  یگمه  سپـس  .دـندرک  فارتعا  راوگرزب  نآ  تماما  هب  دندیـسر و  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  تمدـخ  هاگ 

ناهنپ و ار  قح  هک  نانچ  مه  دومرف ((: اعد  دمحا ) ) شردارب هرابرد  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  یلع  ترضح  دندرک و  تعیب  مالسلا )
(( .دراذگن عیاض  ار  وت  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  یتشاذگن ، عیاض 

سوط هب  هنیدم  زا  تمیزع 

تماعز و اب  دوب و  هدیـسر  دوخ  جوا  هب  يولع  یمـشاه و  تاداس  تضهن  مایق و  هک  هیلع  هللا  هنعل  یـسابع  نوماـم  تفـالخ  ناـمز  رد 
یـسابع و يافلخ  هیرک  هرهچ  تقیقح  دش و  یم  جیورت  یهلا  تیمکاح  نیتسار و  مالـسا  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  تیادـه 

یـسابع لزلزتم  تفـالخ  میکحت  نایعیـش و  یبـالقنا  تازراـبم  ندـناشن  ورف  روظنم  هب  نوماـم  تشگ ، یم  نشور  نیبصاـغ  تموکح 
شترضح نومام  مالسلا ،) هیلع  ) ماما ینطاب  لیم  مغریلع  دنک و  یم  راذگاو  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  هب  ار  دوخ  يدهعتیالو 

.دیامن یم  لیمحت  ناشیا  هب  ار  يدهعتیالو  دهد و  یم  لاقتنا  سوط  هب  هنیدم  زا  ار 

هرهچ ترایز  قایتشا  اب  تلاسر  تیب  لها  نابحم  نایعیش و  هک  دوش  یم  ثعاب  ناسارخ  رد  مالسلا ) هیلع  ) متشه ماما  تکرب  اب  روضح 
.دننک تکرح  ناریا  يوسب  فلتخم  طاقن  زا  تیالو  تماما و  كانبات 

دمحم و ياهمان  هب  شناردارب  زا  نت  ود  هارمه  هب  ق.ه ) ات 203   198) تاونس نیمه  رد  زین  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ترضح 
دندش و ناسارخ  مزاع  مزاع  هرصب  قیرط  زا  رفن  رازه  هس  ای  ود  رب  غلاب  نایعیـش ، ناشیوخ و  ناگدازردارب ، زا  يدایز  هورگ  نیـسح و 

نب دمحا  نارای  دادعت  ناخروم  زا  یخرب  هک  يروط  هب  دش ، یم  هدوزفا  ناشناهارمه  دادعت  رب  دنتشذگ ، یم  هک  يراید  رهـش و  ره  زا 
.دنا هدرک  رکذ  رفن  رازه  هدزناپ  هب  کیدزن  ار  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم
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ترـضح یملع  هرهچ  تیـالو و  ماـقم  نتخاـس  شودـخم  يارب  یـسابع  نوماـم  ياـه  گـنرین  هعدـخ و  مـغریلع  لاوـحا ، نـیمه  رد 
ماما ق.ه  لاس 202  رد  ماجنارس  رتشیب و  ار  یسابع  نومام  هنیک ي  شترضح  ياه  يزوریپ  ادخ و  تجح  يرترب  مالـسلا ،) هیلع  ) اضر

ترـضح رهطم  دسج  دزادرپ و  یم  يرادازع  هب  يراک  ایر  اب  ناشیا ، گوس  رد  سپـس  .دناسر  یم  تداهـش  هب  مومـسم و  ار  موصعم 
.دیامن یم  نفد  مالسلا ) هیلع  ) مظاکلا یسوم  ماما  لتاق  دیشرلا  نوراه  نفدم  رانک  رد  مارتحا  اب  ار  مالسلا ) هیلع  ) اضر

هب مامت  لامک و  شیوخ  فالسا  زا  ار  بلاطیبا  لآ  ینمشد  تریرس و  ثبخ  و  شحوتم ، رایـسب  شیوخ  تایانج  زا  هک  نوعلم  نومام 
، ناسارخ دصق  هب  شنارای  اضر و  ماما  راوگرزب  ردارب  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ترـضح  تکرح  زا  عالطا  اب  دوب ، هدرب  ثرا 
ار مشاه  ینب  تاداس  ناوریپ  .دنزاس و  لوتقم  دـنیایب  ربمغیپ  دالوا  همطاف و  ینب  زا  اجک  ره  داد  روتـسد  دوخ  لامع  ماکح و  عیمج  هب 

.دنیامن بصاغ  تموکح  روهقم  بوعرم و  هجنکش  رازآ و  اب 

هب ار  ماما  ناردارب  دورو  هک  نومام  .دیـسر  نومام  هب  یتموکح  نارازگراک  طـسوت  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یـسوم نب  دـمحا  تکرح  ربخ 
كانساره يو  اب  ماما  نایعیش  ناردارب و  ندش  ناتساد  مه  زا  دید و  یم  دوخ  ساسح  تیعقوم  يارب  يدج  يدیدهت  تموکح ، زکرم 

هنیدم هب  ار  اهنآ  دنوش و  اهنآ  تکرح  زا  عنام  دـنتفای ، ار  مشاه  ینب  هلفاق  اجک  ره  رد  هک : داد  روتـسد  دوخ ، نانارمکح  همه  هب  دوب ،
.دننک لوتقم  ای  دننادرگزاب 

نب دـمحا  ناوراـک  ندیـسر  زا  شیپ  هک  زاریـش  رد  رگم  دوـب ، هتـشذگ  اـجنا  زا  ناوراـک  دیـسر ، یم  هک  يرهـش  ره  هـب  روتـسد  نـیا 
هوبنا يرکشل  اب  يو  .دوب  زیرنوخ  كافس و  يدرم  ناخ )) غلتق   )) سراف مکاح  .دیسر  تقو  مکاح  هب  مکح  مالـسلا ،) امهیلع  ) یـسوم

.دز ودرا  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ناوراک  ربارب  رد  دش و  جراخ  رهش  زا 
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یسوم نب  یلع  شردارب  تداهـش  ربخ  اج  نآ  رد  .دش  وربور  ناخ  غلتق  اب  زاریـش  یگنـسرف  ود  رد  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا 
یسوم نب  یلع  دوخ  ردارب  ندید  دصق  رگا  هک  دنداد  ربخ  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  هب  و  تفای ، راشتنا  مالسلا ) امهیلع  ) اضرلا

.تسا هدش  توف  يو  هک  دینادب  دیراد ، ار  مالسلا ) امهیلع  ) اضرلا

: هک تسناد  دید ، نینچ  ار  عضو  هک  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ترضح 

تسا هدش  دیهش  سوط  رد  شردارب  تسخن ،

؛ تسین نکمم  نآ  ریغ  ای  هنیدم و  هب  نتشگرب  مود ،

.دنا هدمآ  درگ  اج  نیا  رد  لادج  هلتاقم و  دصق  هب  تعامج  نیا  موس ،

: دوزفا دناسر و  همه  یهاگآ  هب  ار  نایرج  تساوخ و  ار  دوخ  نارای  باحصا و  نیاربانب ،

يرارف هار  ای  دشاب  تشگزاب  هب  لیام  امش  زا  سک  ره  تسا ، مالـسلا ) امهیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  نادنزرف  نوخ  نتخیر  اه  نیا  دصق 
نب دمحا  نارای  ناردارب و  یمامت  .مرادـن  رارـشا  نیا  اب  داهج  زج  يا  هراچ  نم  هک  درب  تمالـس  هب  هکلهم  زا  ناج  دـناوت  یم  دـنادب ،

: دومرف درک و  ریخ  ياعد  اه  نآ  قح  رد  راوگرزب  نآ  .دننک  داهج  يو  باکر  رد  دنا  لیام  هک  دندرک  ضرع  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم
.دیزاس هدامآ  ار  دوخ  هزرابم ، يارب  سپ 

راکیپ لادج و 

هجیتن رد  .دش  زاغآ  يرباربان  گنج  و  دنتسارآ ، ار  دوخ  ياه  فص  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  نارای  ربارب  رد  ناخ  غلتق  هاپس 
تبون هس  رد  لادج  نیا  .درک  ینیشن  بقع  دروخ و  تسکش  نمشد  مالسلا ،) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  نارای  يراکادف  تداشر و  ي 

ات نشُک  هیرق  يریگرد ، لحم  زا  راچان  دـندروخ و  تسکـش  ناخ  غلتق  نایهاپـس  موس ، راـکیپ  رد  .تفاـی  همادا  زور  دـنچ  تدـم  هب  و 
ياه هزاورد  دـندرب و  هانپ  رهـش  راصح  نورد  هب  سرت  زا  دنتـسشن و  بقع  خـسرف  هس  تفاسم  هب  زاریـش  رهـش  يوراب  جرب و  کیدزن 

رد .تشگزاب  شیوخ  نارای  کیدزن  نشُک ، هیرق  رد  شیوخ ، هاگودرا  هب  مالـسلا ) امهیلع   ) یـسوم نب  دمحا  .دنتـسب  مکحم  ار  رهش 
تداهش هب  رفن  دصیس  هب  کیدزن  يدادعت  یمخز و  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  باحـصا  ناگدازماما و  زا  يا  هدع  دربن ، نیا 

.دندیسر
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نمشد گنرین 

ناخ غلتق  .دز  همیخ  اج  نامه  درک و  لقتنم  زاریش  رهش  هزاورد  تشپ  هب  ار  دوخ  نارای  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  رگید ، زور 
نب دـمحا  هاپـس  رد  هک  يراکادـف  قـشع و  دوـجو  اـب  تسین و  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یـسوم نب  دـمحا  اـب  راـکیپ  هـب  رداـق  تفاـیرد  هـک 

ار یگنرین  حرط  دوخ ، هاپـس  ناهدـنامرف  زا  يا  هدـع  اب  درادـن ، ار  اهنآ  اب  هنادرم  هلباقم  ناوت  دـنز ، یم  جوم  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم
دوخ هدومزآ ي  گنج  نایهاپس  زا  یعمج  هدش ، یحارط  هئطوت  گنرین و  ساسا  رب  .دنیآ  قیاف  اه  نآ  رب  شور  نیا  اب  هکلب  ات  تخیر 

نیلوا رد  داد  روتـسد  اـه  نآ  هب  تشاد و  لیـسگ  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یـسوم نب  دـمحا  ناراـی  فوفـص  هب  زیرگ  گـنج و  هویـش  اـب  ار 
امهیلع ) یسوم نب  دمحا  ناردارب  نارای و  .دندرگزاب  رهش  ياه  هزاورد  يوس  هب  دننک و  تسکش  ینیـشن و  بقع  هب  دومناو  يریگرد 

ياههاگرذگ رد  شیپ  زا  هک  ناخ  غلتق  نایهاپس  .تسب  ار  رهش  ياه  هزارود  راکم ، نمـشد  دندش ، رهـش  دراو  هعدخ  نیا  اب  مالـسلا )
.دندناسر تداهش  هب  یعضوم  رد  یعضو و  هب  مادک  ره  ار  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  نارای  دندوب ، هدرک  نیمک  رهش 

( مالسلا امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  تداهش 

هب نمشد  گنرین  زا  هک  زین  يا  هدع  دندیسر و  تداهش  هب  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  نارای  زا  يرایسب  نمشد  هئطوت  هجیتن  رد 
ياهرهـش رگید  سراف و  رد  ناگدازماما  بلاغ  هک  دـنراد  رظن  قافتا  ناخروم  .دـندش  هدـنکارپ  فارطا  رد  دـندوب ، هتخیرگ  تمالس 

.دنتسه تضهن  نیا  ناگدش  هدنکارپ  زا  ناریا ،

اهنآ هب  دوخ  نایهاپس  زا  يدایز  رامش  اب  ناخ  غلتق  تفرگ و  رارق  نمشد  بیقعت  دروم  زین  مالسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  ترـضح 
عبانم زا  یخرب  .تخادرپ  دوخ  زا  عافد  هب  درک و  يرادیاپ  نمـشد  لباقم  رد  هناعاجـش  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  .درب  موجه 

، دیآ یمنرب  وا  هدهع  زا  دید  نوچ  نمشد  .تخادرپ  دربن  هب  یهوبنا  رکشل  اب  ییاهنت  هب  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  دنسیون : یم 
هدوت ریز  رد  وا  ندـب  و  درک ، بارخ  ار  هناخ  سپـس  دز ؛ ریـشمش  شرـس  رب  تشپ  زا  درک و  داجیا  يو  تحارتسا  هاگیاج  رد  یفاکش 

.دش ناهنپ  تسوا ، هاگراب  دقرم و  نونکا  مه  هک  یلحم  رد  كاخ ، ياه 
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ناکباتا نامز  رد  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  ربق  شیادیپ 

راکـشآ دنا ، هتخادرپ  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دـمحا  یناگدـنز  لاح و  حرـش  هب  هک  رخاتم  مدـقتم و  عبانم  نیرتربتعم  نیرتشیب و 
.دنناد یم  ( 623-658  ) ياه لاس  نیب  ردب  نب  دوعسم  نیدلا  بّرقم  ریما  دهع  رد  ار  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  نفدم  ندش 

امهیلع ) یـسوم نب  دمحا  ربق  شیادیپ  هک  تسا  ییاهذخام  نیرت  یمیدـق  زا  ق.ه ) لاس 764  هب  فیلات  ) يزاریـش بوکرز  همان  زاریش 
: دسیون یم  يو  تسا ، هدرک  تبث  ردب  نب  دوعسم  نیدلا  بّرقم  ریما  ریما  دهع  رد  ار  مالسلا )

ردب نب  دوعسم  نیدلا  بّرقم  ریما  هداتفا ، ون  دجسم  بیرق  رهش ، نایم  رد  مالـسلا ) امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  ریما  موصعم ، هدازماما  ربق 
هتفای يربق  هاگیاج  نآ  رد  تشاد و  رطاخ  رد  یترامع  هدوب ، دودوم  نب  یگنز  نب  دعس  رکبوبا  نب  کباتا  نابرقم  ناگـصاخ و  زا  هک 

تـشگنا رد  هک  یمتاخ  هدرکن ، ریثات  يو  رد  لیدـبت  رییغت و  لادـتعا ، لاح  رد  ناـنچمه  وا  كراـبم  صخـش  هتـشگ ، فوشکم  دـنا ،
قیقحت دنا و  هتشگ  عمج  زاریش  نایعا  القع و  لضافا و  همئا و  یـسوم ، نب  دمحا  مان  هب  هدوب  شّقنم  دندومرف ، طایتحا  دوب ، شکرابم 

رورم هب  هک  هدومرف  یترامع  هتخاس و  اج  نآ  رب  يدهـشم  رکبوبا ، کباتا  .دـنا  هتـشاد  ضورعم  کـباتا  ترـضح  رد  تروص  هدرک ،
هدرک بانج  نادب  اجتلا  تریح ، یگدنامورف و  تلاح  رد  تاّرـص  تارک و  هب  هک  نآ  زا  دـعب  زاریـش  قلخ  تسا و  هتفای  راهتـشا  نامز 

.هتفای راهتشا  كرابم  دهشم  نآ  لاونم  نیدب  هدمآ ، لصحم  ناشیا  بلاطم  دصاقم و  دنا و  هدومن  دادمتسا  دنا و 

يزاریش دینج  مساقلاوبا  نیدلا  نیعم 

راّوز نع  رازوالا  طح  یف  رازالادش  دوخ ، باتک  هب  ق.ه  لاس 791  رد  ینعی  لاس ، رد  ینعی  بوکرز ، تشذگرد  زا  دعب  لاس  ود  هک 
هک هچنآ  رب  تسا و  هدرک  همجرت  رازم  رازه  ماـن  هب  یـسراف  هب  یبرع  ناـبز  زا  ار  نآ  دـینج ، نب  یـسیع  شدـنزرف  تخادرپ و  رازملا ،
نب دمحا  تداهـش  لیاضف و  بسن ، زا  يرـصتخم  حرـش  نمـض  رازالادش  فلوم  .دنراد  دیکات  تسا ، هدروآ  همانزاریـش  رد  بوکرز 

.دنک یم  رکذ  ردب  نب  دوعسم  نیدلا  بّرقم  ریما  دهع  رد  ار  ترضح  نآ  دقرم  فشک  مالسلا ،) امهیلع  ) یسوم
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نب دوعسم  نیدلا  بّرقم  نامز  ات  دوبن  هاگآ  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  تداهش  لحم  زا  سک  چیه  يزاریش ، دینج  هتفگ  هب  انب 
( مالـسلا امهیلع  ) یـسوم نب  دمحا  دهـشم  هنوگچ  هکنیا  هرابرد ي  .تخاس  يدـبنگ  نآ  رب  تفای و  ار  ترـضح  نآ  ربق  يو  هک  ردـب 

.دهد یمن  یهاگآ  هنوگ  چیه  دینج  هدش ، فشک 

چیه هتشگنرب و  يو  كرابم  گنر  دندرک ، تیور  ار  ترضح  هک  یماگنه  دیازفا ، یم  ترـضح  نآ  كرابم  دسج  فیـصوت  رد  يو 
نب دمحا  هّزعلا هللا   » ترابع هک  يو  يرتشگنا  يور  زا  هدـنام و  هزات  نانچمه  يو  نفک  هدـشن و  هدـید  ترـضح  نآ  ندـب  رد  يرییغت 

.دنتخانش ار  يو  دوب ، شقن  نآ  رب  یسوم »

راکشآ هک  تسا  تسد  رد  زین  يرگید  عبانم  تسا ، ناکباتا  رـصع  یلحم  خیرات  عبانم  نیرت  کیدزن  زا  هک  ذخام ، دنچ  نیا  رب  هوالع 
.دنهد یم  تبسن  نیدلا  بّرقم  ریما  رصع  هب  ار  مالسلا ) امهیلع  ) یسوم نب  دمحا  دهشم  ندش 

غارچهاش اب  فورعم  مالسلاامهیلعرفعج  نب  یسوم  نب  دمحا  ترضح 

غارچهاش اب  فورعم  مالسلاامهیلعرفعج  نب  یسوم  نب  دمحا  ترضح 

فیرعت زین  ترـضح و  نآ  يارب  يدنزرف  نینچ  دوجو  لصا  (1) و  تسا (ع ) مظاک ماما  نادنزرف  زا  (ع ،») رفعج نب  یـسوم  نب  دمحا  »
.دراد دوجو  یعیش  نهک  عبانم  رد  ناشیا  یلامجا  قیثوت  و 

تشاد یم  تسود  رایسب  ار  وا  (ع ،) مظاک ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  شراوگرزب ، ردپ  اب  ناشیا  هطبار  صوصخ  رد  هنومن ، ناونع  هب 
.دوتس يریلد  یگدنشخب و  هب  ار  وا  دیشخب و  وا  هب  دوخ  زا  ار  یکلم  و 
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: میرک يدیس 

نـسحلاوبا ترـضح  هدوب و  عرو  بحاص  لـیلج و  میرک و  يدّیـس  یـسوم ، نب  دـمحا  دـیوگ : یم  هراـب  نیا  رد  (413 ق ) دیفم خیش 
.دوب هدیشخب  وا  هب  هریسی ، هب  فورعم  نآ ، بآ  اب  هارمه  ینیمز  هعطق  کی  درمـش و  یم  مّدقم  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  (ع ) یـسوم

(1) .دومن دازآ  شیوخ  لام  زا  ار  ناگدرب  زا  يرایسب  دمحا  هک  هدش  شرازگ 

: مظاک ماما  رظن  دروم 

(2) «. دش یمن  لفاغ  وا  زا  تشاد و  یم  ساپ  ار  وا  تشاد و  رظن  وا  هب  هتسویپ  مردپ  : »… دیوگ یم  (ع ) رفعج نب  یسوم  نب  لیعامسا 

ناتساد بلاطم و  یخرب  اهنت  هتشادن و  دوجو  هیلوا  عبانم  رد  يدایز  تاعالطا  یسوم  نب  دمحا  یگدنز  تایئزج  هرابرد  دوجو  نیا  اب 
زا یـشرازگ  اهنت  در -  ای  دییأت  نودب  راتـشون -  نیا  رد  هک  تسا  هدش  لقن  یتافالتخا -  اب  مه  نآ  رخأتم -  ًاتبـسن  ياه  باتک  رد  اه 

: میناسر یم  راضحتسا  هب  ار  اهنآ 

: یسوم نبدمحا  ترضح  ردام 

وا هک  دوب  مرتحم  رایـسب  نانز  زا  یـسوم ، نب  دمحا  ردام  تسا : هدرک  لقن  ناشیا  ردام  هرابرد  (1377 ق ،) مولعلا رحب  لآ  رفعج  دیس 
ياه تناـما  تفر ، دادـغب  هب  هنیدـم  زا  یتقو  تشاد ، يداـیز  هقـالع  وا  هب  (ع ،) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  .دـندیمان  یم  دـمحا  ّمأ  ار 

نیـشناج وا  ما و  هتفر  ایند  زا  نم  نادـب  تساوخ ، وت  زا  ار  اه  تناما  نیا  دـمآ و  عقوم  ره  رد  سک  ره  : » دومرف هدرپس ، وا  هب  ار  تماما 
(3) «. تسا بجاو  مدرم  ریاس  وت و  رب  شتعاطا  هک  تسا  یماما  تسا و  نم 
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ياو تفگ : دـمحا  ما  .تساوخ  ار  اه  تناما  دـمحا  ما  زا  (ع ،) اضر ترـضح  درک  مومـسم  دادـغب  رد  ار  (ع ) متفه ماما  نوراه ، یتقو 
تشاذگ ترایتخا  رد  دادغب  هب  نتفر  عقوم  مردپ  هک  ییاه  تناما  نآ  مدش ، غراف  وا  نفد  زا  نونکا  يرآ  : » دومرف دش ؟ دیهـش  تردپ 

هب بانج  نآ  اب  داد و  لیوحت  ار  اه  تناما  هدز ، كاچ  نابیرگ  دـمحا  ما  متـسه .» سنا  نج و  رب  قح  هب  ماما  وا و  نیـشناج  نم  روایب ،
(1) .درک تعیب  تماما 

: تافو ای  تداهش 

هب يو  هک  تسا  نآ  رب  ینتبم  فالتخا  نیا  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  یسوم  نب  دمحا  نفد  لحم  تافو و  ای  تداهش و  صوصخ  رد 
هدیسر تداهش  هب  ای  هتفای و  تافو  زاریش  رد  ای  هدیـسر و  تداهـش  هب  اج  نآ  رد  هتفر و  یلامـش ) ناسارخ  ناتـسا  عباوت  زا   ) نیارفـسا

.تسا

: زاریش هب  رفس 

نب دینج  مساقلا  وبا  نیدلا  نیعم  هتـشون  رازملا - » راوز  نع  رازوالا  طح  یف  رازالا  دـش   » باتک زا  (1359ق ،) یمق سابع  خیش  جاح 
؛ هک تسا  هدرک  لقن  ق(2) -  _. لاس 791ه رد  يزاریش  دمحم  نب  دومحم 

تافو زاریش  رد  زین  وا  (ع ،) اضر ماما  تداهش  زا  دعب  ماّیا  نآ  رد  درک و  رفس  زاریش  هب  نومأم ، ماّیا  رد  (ع ) رفعج نب  یسوم  نب  دمحا 
دش و فشک  ردب  نب  دوعسم  ریما  نامز  رد  هک  نیا  ات  دوب  یفخم  شفیرـش  ربق  دیـسر و  تداهـش  هب  هک  دنا  هتفگ  زین  یخرب  تفای ... 
هک هتـشاد  يرتشگنا  تسد  رد  هک  ییاج  نآ  زا  و  دوب ، هدـنام  هزات  رت و  ربق  رد  شفیرـش  ندـب  هک  دـنیوگ  .دومن  انب  نآ  يارب  يا  هّبق 
درک سیـسأت  یلّوا  زا  رتدنلب  یئانب  رکبوبا ، کباتا  نآ  زا  دعب  .دنتخانـش  ار  وا  تسا ، هدوب  یـسوم » نب  دمحا  هّزعلا هللا  : » شنیگن شقن 

، نآ بـنَج  رد  درک و  تـسرد  یلاـع  سب  يا  هـّبق  ق  _. لاس 750 ه رد  هدوب  تداـبع  لـها  راـکوکین و  ینز  هک  شاـت  نوتاـخ  سپس 
(3) .دومن نّیعم  شدوخ  يارب  مه  يدقرم  نآ  راوج  رد  داهن و  انب  یلاع  يا  هسردم 
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: دمحم دمحا و  ترضح 

زاریـش رد  ود  ره  (ع ) رفعج نب  یـسوم  نادنزرف  دمحم  دـمحا و  دـیوگ : یم  هّینامعنلا » راونألا   » رد (1112ق ) يرئازج هللا  تمعن  دیس 
  (1) .تسا هعیش  ترایز  كّربت و  لحم  ناشنفد  لحم  هدوب و  نوفدم 

: فیرش دقرم  یخیرات  دنس 

عماـقم  » رد یهاـشنامرک  یلع  دـمحم  ياـقآ  بوـلقلا ،» هـهزن   » رد یفوتـسم  هللا  دـمح  دـیوگ : یم  (1373ق ) بدالا هناحیر  هدنـسیون 
هللا دبع  دیـس  لاح  حرـش  لیذ  رد  ءاملعلا » ضایر   » رد يدنفا  هللا  دبع  ازریم  نیرحبلا ،» هؤلؤل   » زا اج  دنچ  رد  قئادح  بحاص  لضفلا ،»

زاریـش رد  هک  تسا  يرازم  نیمه  (ع ) رفعج نب  یـسوم  نب  دمحا  فیرـش  دـقرم  هک  نیا  رب  دـنا  هدرک  حیرـصت  دـمحا  نب  یـسوم  نب 
(2) .تسا فورعم  غارچ  هاش  هب  دوجوم و 

: نیفلاخم هدیقع 

ناکم ای  نیارفسا و  رد  ار  یـسوم  نب  دمحا  نفد  لحم  هک  ینانآ  هدیقع  نایب  زا  دعب  هعیـشلا ،» نایعأ   » رد (1377ق ) نیما نسحم  دیس 
(3) (. دشاب یم  زاریش  وا  ربق  تداهش و  لحم  هک  ) تسا روهشم  هدیقع  اب  فلاخم  دیعب و  هدیقع  نیا  دیوگ : یم  دنناد ، یم  رگید 

: تافو خیرات 

هک يرمق  دودح 203  ار  تافو  خیرات  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یخرب  یلو  میتفاین ، یخیرات  عبانم  رد  ار  یـسوم  نب  دمحا  تافو  خیرات 
(4) .دنا هدومن  رکذ  تسا ، (ع ) متشه ماما  تداهش  اب  نامزمه 

: ترضحنآ هب  مدرم  عوجر 

وا هناخ  رد  هب  دـمحا ، نس  تیـصخش و  ظاحل  هب  هنیدـم  مدرم  (ع ،) مظاک ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  هدـش  لقن  رخأتم  بتک  یخرب  رد 
هک یناسک  يا  : » تفگ مدرم  هب  دناوخ و  يا  هبطخ  تفر و  (ص ) ربمایپ دجـسم  هب  تیعمج  ِشیپاشیپ  وا  دندرک و  تعیب  يو  اب  هتفر و 

تسا امش  نم و  رب  .تسا  هعاطالا  بجاو  وا  ما و  هدرک  تعیب  اضر ) ماما  ) یلع مردارب  اب  مدوخ  نم  هک  دینادب  دیا ! هدومن  تعیب  نم  اب 
(5) .دندرک تعیب  ترضح  اب  هتفر و  شردارب  هناخ  رد  هب  مدرم  همه  قافتا  هب  هدمآ و  نییاپ  ربنم  زا  سپس  مینک .» تعاطا  وا  زا  هک 
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.ش 1369 مایخ ، یشورفباتک  نارهت ، ص 169 ، ج 3 ، بدالا ، هناحیر  یلعدمحم ، يزیربت ، سردم  (. 9 - ) 2

ص 192. ج 3 ، هعیشلا ، نایعأ  (. 10 - ) 3
ص 169. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  (. 11 - ) 4

ص 308. ج 48 ) راونألا ، راحب  نمض  هدش  پاچ  ،) ملاعلا هفحت  (. 12 - ) 5
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: نایاپ رد 

لقن یخرب  ساسا  رب  هکلب  دشاب ، هدش  قالطا  ناشترضح  هب  ناشیا  یناگدنز  نامز  رد  هک  تسین  یبقل  غارچهاش ،»  » هک تسا  ینتفگ   
.دش هتفرگ  رظن  رد  ناشیا  يارب  بقل  نیا  دعب ، لاس  اهدص  رد  ناشربق  فشک  نایرج  رد  اه ،

(1 ( ) س  ) نینبلا ما  ترضح 

1 س )  ) نینبلا ما  ترضح  باتهم  ردام  همانیگدنز 

س)  ) نینبلا ما  ترضح  باتهم  ردام  همانیگدنز 

لوا  تمسق 

ْمیحَّْرلا ِنمْحَّْرلا  ِهّللا  ِمْسب 

قشع يارحص  هلال  يا  مالسلا  قشع             يایرد  رهوگ  يا  مالسلا 

ادخ ریش  هجوز  يا  مالسلا  افو                ربص و  رهظم  يا  مالسلا 

اه هلالآ  همه  تناریح  هب  يا  اه                    هلال  نابغاب  يا  مالسلا 

همه رب  تبحم  سرد  يا  هداد  همطاف              زینک  ار  دوخ  يا  هدناوخ 

هدازرفعج رعاش 

: همدقم

ات دننارورپ  یم  ینانز  نادرم و  اهادرف  يارب  دنا و  هدش  هریخ  اهتسد  رود  هب  هک  دنک  یم  عولط  یناردام  نامشچ  رد  هراومه  دیشروخ 
.دنشاب  ینامسآ  ینیشناج  یهلا ، تناما  نیا  نیمز ، رد 

تفرعم هشوت  ناردام  نیا  یناگدنز  زا  زومآ  سرد  یهاگن  اب  ام  تسا و  ییادخ  كاپ و  ياهناسنا  شرورپ  دهم  ناردام  تیبرت  ناماد 
.مینیچ یمرب 

رد هدوب و  تماـما  تیـالو و  هب  قشع  زا  لاـمالام  وا  یگدـنز  هک  تسا  هیبـالک »  همطاـف  نینبلا ، ما   » خـیرات هتـسجرب  نارداـم  زا  یکی 
.تسا  هدوب  قفوم  رایسب  (ع ) یلع نب  سابع  نوچ  بدا  اب  عاجش و  ریلد و  نادنزرف  تیبرت 

تیبرت تماما و  هناخ  رد  يرابدرب  ربص و  وناب و  نیا  يدرف  ياهیگژیو  تافـص و  عاجـش ، تلاـصا و  اـب  نادـناخ  رد  وا  دـشر  دـلوت و 
یناسر و مایپ  دـنا و  هدیـشکن  تیالو  زا  تسد  شیوخ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  اـت  هدوب و  شیوخ  ماـما  وریپ  یگمه  هک  ینادـنزرف 

.دراد  يو  تمظع  دجم و  زا  ناشن  همه  همه و  همیرک  يوناب  نیا  یسایس  هزرابم 
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البرک رد  دـبا  ات  شلد  یلو  دوبن ، البرک  رد  هچ  رگا  هک  يردام  رداـم ؛ و  همقلع ...  نیـشن  گوس  نوتاـخ  همقلع ،  ياـه  هرطق  يوناـب 
نامـسآ زا  شهاگن  هنییآ  یلو  دوب ، نینبلا  ما  هک  يردام  دوب ؟ دـهاوخ  یتشگزاب  ار  قشع » ناوراک   » ایآ هک  قفا ، رب  شهاـگن  دـنام و 

هلان اب  هشیمه ، يارب  هک  يردام  ! درک یم  تیاور  اه  هزین  روبع  زا  يوار ، هک  هاگ  نآ  دـیچ ؛ ار  ناگراتـس  نینوخ  ِکـشا  اـهنت  ـالبرک ،
! دنک یم  اوجن  بورغ  ماگنه  زور ، ره  تارف ، ار  شیاه  هدورس  دورس و  ییالال  شنارسپ ، دای  هب  ییاونین ، ياه 

ریـسم رد  ار  شیوخ  میبای و  تفرعم  يا  هرطق  وا  تافـص  لالز  زا  ات  میراد  برع  يوناب  كاپ  نیا  یگدنز  رد  هاتوک  یـشهوژپ  کنیا 
میهد رارق  لامک 

: ددجم جاودزا  هب  ع )  ) یلع ترضح  يریگ  میمصت 

رکف هب  (ع ) یلع یتقو  س )  ) همطاف ترضح  دوخ  تیصو  ربانب  (س ،) همطاف ترـضح  و  (ص ) لوسر ترـضح  تلحر  زا  سپ  لاس  هد 
هریت لیابق و  دوب و  دراو  یسانش  بسن  ملع  رد  هک  ار  لیقع »   » شردارب .دوب  شناگدید  ربارب  رد  اروشاع  دوب ، يرگید  رـسمه  نتفرگ 
میارب هک « : تساوخ  لیقع  زا  .دـیبلط  تخانـش  یم  بوخ  ار  ناـنآ  یحور  یقـالخا و  ياهتّیـصوصخ  اهتلـصخ و  نوگاـنوگ و  ياـه 
دروآ يدـنزرف  میارب  نینچ ، نیا  ییوناب  ات  دنـشاب  نادرم  ریلد  ناعاجـش و  زا  شدادـجا  هک  يا  هلیبق  زا  هتـسیاش و  نک  ادـیپ  يرـسمه 

.دیشر راوسکت و  عاجش و 

 : هک تسا  بسانم  تاکن  نیا  رکذ  زیچ  ره  زا  لبق 

هعجارم دروم  نادنمـشناد  ریاس  دـننامهو  دنتـشاد  يزاتمم  تیعقوم  یقالخاو  یعامتجاو  ینید  رظن  زا  هتـشذگ  رد  باسنا  هب  ناهاگآ 
ندوب یمـشاه  تهج  هب  هک  یتمظعو  دـجمو  یگداوناـخ  تفارـش  رب  هوـالع  يو  دوب  بلاطوبادـنزرف  لـیقع  هلمج  زا  دـنا  هدوب  دارفا 

تافـصو هلیذر  قالخا  هک  ییاه  هداوناخو  لیابق  زا  ار  مانـشوخو  فیرـش  ياه  هداوناخو  دوب  هاگآ  برع  لـیابقو  باـسنا  هب   ، تشاد
ياه هداوناخ  نایم  زا  دیاب  اعبط  هک  هیادو  رسمه  درومرد  رتهب  باختنا  يارب  دارفا  زین  تهج  نیدبو  تخانـشیم  زاب   ، دنتـشاد هدیهوکن 

 : تسا هدش  دیکات  زین  سدقم  عرش  رد  هکنآ  هچ  دندرکیم  عوجر  يو  هب  دوش  باختنا  لیصا 
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رـسمه دننامه  تافـص  لاقتنا  رد  ناتدنزرف  ییاد  هکنآ  هچ  دینک  باختنا  محر )   ) یبسانم لحم  نات  هدـنیآ  دـنزرف  هفطن  داقعنا  يارب 
 (1) تسا رثوم   ، تسا ناتدنزرف  ردام  هک  امش 

دش لاؤس  .دیور  یم  بالجنم )  ) هلبزم يور  رب  هک  يراز  هزبس  زا  دیشاب  رذحرب  مدرم ! يا  تسا :  هدومرف  ص )  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ 
تسیچ ؟ دیورب  هلبزم  رب  هک  يراز  هزبس  ترضح : زا 

.دشاب (2)  هدرک  دشر  تسردان  دیلپ و  هداوناخ  رد  هک  ییورابیز  نز  دومرف : ترضح 

ص)  ) لوسر ترـضح  دجـسم  ردو  دوب  تجح  باسنا  ملع  رد  شا  هتفگو  رظن  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  لـیقع  دـنکیم  لـقن  يدـفص 
دندشیم عمج  شرود  هب  باسنا  ملع  زا  یهاگآو  تخانـش  يارب  برع  لئابقو  درکیم  زامن  نآرب  هک  دـندراذگیم  يریـصح  يو  يارب 

ردارب هب  دراد  جاودزا  دـصق  هک  هاگنآ  ع )  ) بلاـطیبا نب  یلع  هک  تسور  نیا  زا   (3) دوب لاقتنالا  عیرس  رایسب   ، تاعجارم خساپردواو 
برع نوگانوگ  نادـناخ  رارـسا  زا  يا  هنیجنگ  شا  هنیـس  نهذ و  دوب و  فورعم  باسنا »   » ملع رد  هک  بلاط  یبا  نب  لـیقع  شیوخ ،

دیامرف : یم  هدوب 

ایند هب  راکراوس  عاجـش و  يرـسپ  میارب  وا  منک و  جاودزا  وا  اب  اـت  دـشاب  برع  نادرمریلد  لـسن  زا  هک  نک  راـیتخا  نم  يارب  ار  ینز  »
 (4) .دروآ »

ردارب خـساپ  رد  ردو  .درک  باختنا  ترـضح  يارب  دوب ، دـننام  یب  تعاجـش  رد  هک  ار  بـالک  ینب  نادـناخ  زا  نینبلا  ما  وناـب  لـیقع ،
تفگ :

6376 ص :

البرک ص 33 رادرسو  ینیلک  یفاک  لوصا  - 1 - 1
هیوبنلا ص تازاجملا   ، دیفم ص 79 خیـش  هعنقم  باتک  رد  رییغت  یکدنا  اب  ص 29 . ج 14 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لیاسو  - 2 - 2

البرک ص 33 رادرسو   61
مرقملا ص 34  يوسوم  قازرلادبع  دیس  زا  سابعلا  همجرت  ای  البرک  رادرس  باتکو  لایمهلا ص 200  تکن  - 3 - 3

ص 15. مرقم ، مشاه ، ینب  رمق  - 4 - 4
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، نینبلا ما  يردام  دج  دروم  رد  سپس  (1) و  .تسین » يو  نادناخ  ناردپ و  زا  رتعاجش  برع  رد  اریز  نک  جاودزا  هیبالک  نینبلا  ما  اب  »
دیوگ : یم  دوب  ریظن  مک  تعاجش  يروالد و  تهج  زا  زور  نآ  رد  هک  کلام ، نب  رماع  ءاربوبا 

زج وا  زا  رت  عاجـش  ار  یـسک  تسا و  ریظن  یب  برع  لـیابق  ناـیم  رد  تعاجـش  زا  هیبـالک  همطاـف  مود  دـج  کـلام  نب  رماـع  ءاربوبا  »
 (2) .دنمان » یم  هنسالا ) بعالم   ) اهریشمش اب  هدننک  يزاب  ار  وا  ور  نیا  زا  مسانش  یمن  تترضح 

دزن يراگتساوخ  هب  ار  لیقع  دیدنسپ و  ار  باختنا  نیا  ماما  دیوگیم و  بالک  ینب  نادناخ  زراب  تایصوصخ  رگید  زا  نینچمه  لیقع 
داتسرف نینبلا  ما  ردپ 

یپ رد  زورما  زا  (ع ) نیـسح يرای  يارب  دـنیب و  یم  شیاهیتخـس  همه  اب  ار  البرک  هدرک و  روبع  اهنامز  زرم  زا  یلع  ذـفان  هاـگن  ییوگ 
رد نیـسح  رگ  يرای  وا  دروآ و  ایند  هب  اهتلیـضف ، ردـپ  ساـبع ، ناـنوچ  يدـنزرف  اـت  تسا  ریلد  عاجـش و  نادـناخ  زا  عاجـش  يرداـم 

.دشابالبرک

 : ههبش کی 

درکن باختنا  ار  شرـسمه  دوخ  دوب  ...هریغو  مولع  يایردو  نیمزرد  دنوادخ  تجحو  نیملـسم  ماما  دوخ  هک  ع )  ) یلع ترـضحارچ 
؟  تشاد یهاگآ  زیچ  همه  هب  دوخ  هک  وا  درپس  لیقع  شردارب  هب  ار  راک  نیاو 

لئاـبق لاوحا  هب  ع )  ) نینموـملاریما ترـضح  ملع  تخانـش و  اـب  نارگید  لـیقع و  یهاـگآو  ملع  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نتفگ 
ار ناگچروم  هدامو  رن  هک  یـسک  ایآدشاب  لیقع  رظن  دنمزاین  تیالو  سدقم  ماقم  ات  تسین  هسیاقم  لباق   ، برع ناروالدو  ناعاجـشو 

 : دنکیم لقن  يرافغ  رذوبا  درادن ؟  یهاگآ  برع  لیابق  هب  دسانشیم 
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ار ناگچروم  نیا  دادـعت  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  متفگ  نم  تشاد  يرایـسب  هچروم  هک  میدـش  دراو  ینابایب  هب  ع )  ) نینموملاریماو نم 
دنادیم 

 : وگب هکلب  وگن  نینچنیا  دندومرف  ع )  ) نینموملاریما ترضح 

مـسانشیم ار  نانآ  هدام  رن و  منادیم و  ار  اهنیا  دادعت  نم  مسق  ادخ  هب  هکنآ  هچدـشاب  یم  ناگچروم  نیا  قلاخ  هک  ییادـخ  تسا  هزنم 
عمج زاو  دنا  هدش  قلخ  مدآ  تقلخ  زا  لبق  يا  هژیو  تشرسو  تنیط  زا  ام  نایعیش  دندومرف :  ع )  ) نینموملاریما ترضح  نینچمه   (1)

یم ار  منمـشدو  تسود  زینو  مسانـشیم  ار  همه  منکفا  یم  رظن  ناـنآ  هب  هک  هاـگنآ  نمو  دوشیم  هفاـضا  يزیچ  هنو  مک  يزیچ  هن  اـهنآ 
تسا (2) دوجومو  هتشون  ام  دزن  رد  ناشداژنو  ریاشعو  ناردپو  نانآ  یماساو  مسانش 

ترضح شیامرف  هکنیا  تیاهن  درادن  دناسانشب  يو  هب  ار  برع  ياه  هلیبق  لیقع  هکنیا  هب  يزاین  دراد  یملع  نینچ  هک  یسک  نیاربانب 
يده همئا  هسدقم  تاوذ  لامعاو  لاعفا  رد  اسب  هچو   ، دـنک یط  ار  دوخ  يداع  نایرج  روما  هک  تسا  تهج  نیا  هب  لیقع  هب  ع )  ) یلع

یم نانآ  دوخ  دزنو  هدیـشوپ  امرب  رگید  يا  هراپو  مینکیم  كرد  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  اـم  هک  دراد  دوجو  ییاـه  تمکحو  حـلاصم  (ع )
دشاب 

باحـصا اب  دـندوب  زاین  یب  نارگید  رظن  راـهظا  هنوگره  زاو  هدوب  دـیوم  هیهلا  هداراو  سدـقا  ضیف  هب  هک  زین  ص )  ) دـمحم ترـضح 
 : هکنیا نآو  دشاب  راک  نیا  رد  دش  رکذ  هچنآرب  هفاضا  زین  يرگید  هتکن  دیاش  دندومرفیم  تروشم 

دئاوف زا  زین  باحـصا  بیترت  نیدـبو   ، تسا هابتـشا  دـشاب  هدیـسر  مه  یلقع  بتارم  نیرتـالاب  هب  ناـسنا  هچرگا  ییار  دوخو  دادبتـسا 
 : هک تسا  لوسر  ترضح  ياه  هدومرف  زا  دندشیم  هاگآ  هراختسا  عفانم  دننامه  نارگید  اب  تروشم 

6378 ص :

البرک ص 34  رادرسو  زجاعملا ص 115  هنیدم  - 7 - 1
البرک ص 35 رادرسو  تاجردلارئاصب  باتکو  دیفم  خیش  صاصتخا  - 8 - 2
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هک یسک  دبای  شزغل  دناد  زاین  یب  ار  نتشیوخ   ، دوخ لقع  هب  هیکت  اب  هکرهو   ، دوشیم هارمگ  دشاب  نیبشوخ  دوخ  يارو  رظن  هب  هکره 
 (1) دنیبن نایز  دنک  هراختسا  هک  نآو   ، ددرگن نامیشپ  دنک  تروشم  اهراکرد 

دندرکیم هدافتـسا  اهنآ  تارظن  زاو  دندرکیم  تروشم  اهراک  رد  نارگید  اب  هنوگچ  همئا  هک  میناوخیم  ار  يرایـسب  دراوم  خـیراترد  ام 
درک  لمع  یگدزباتش  نودبو  شمارآ  اب  دیاب  هنوگچ  اهراک  رد  هک  دوب  هتکن  نیا  هب  دارفا  ندرک  هاگآ  يارب  دراوم  نآ  مامت 

لباق سکچیه  اب  درخو  لقع  رد  هکنیا  اـب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  ترـضح  ناـشیمرگو  سدـقم  ردـپ   : دـنیامرفیم (ع ) اـضر ماـما 
دندومرفیم لـمع  كـالماو  تاـغاب  دروم  رد  ناـنآ  رظن  هبو  دـندومنیم  تروشم  ناـمالغو  ناـگدرب  اـب  اـب  یهاـگ  یلو  دوـبن  هسیاـقم 

نانآ نابز  زا  هک  حیحـص  بلاطم  اسب  هچ  دـنتفگیم :  ؟  دـینکیم تروشم  ناـگدرب  اـب  ارچ  هک  دـندومنیم  لاوئـس  یخرب  هک  یماـگنهو 
 . دوشیم يراج 

راگدرورپ یمتح  ياضق  دنتـسنادیم  هک  يدراوم  رد  یگدنز  رد  دنتـشاد  عالطاو  یهاگآ  هدـنیآو  هتـشذگ  مامت  هب  هکنیا  اب  ع )  ) همئا
 . دندرکیم هدافتسا  هریغو  يرامیب  ماگنه  رد  کشزپ  هب  هعجارم  دننام  يداع  لئاسو  زا  تسین  شیپ  رد 

تروشم يو  اب  هک  دوشیم  مولعم  لیقع  هب  ناشیا  شیامرف  زا  هتبلا  دـندرک  لمع  هنوگنیمه  رـسمه  باـختنا  رد  زین  ع )  ) یلع ترـضح 
عاجـش زا  هتـسیاش  ییوناب   ، مرتحم ياه  هداوناخ  هب  يو  یهاگآو  باسنا  هب  وا  ییانـشآ  هب  هجوت  اـب  اـت  دنتـساوخ  وا  زا  هکلب  دـندرکن 

یم يراـی  لـیقع  زا  دوـب  یبـنلا » ملع  باـب   » دوـخ هک  (ع ) یلع ارچ  هکنیا  دروـم  رد  ثحب   ) .دـنک يراگتـساوخ  ناـشیارب  ار  ناـگداز 
( .تفای ار  نآ  لیلد  ناوت  یم  سابعلا و ...  همقلع و  نامرهق  نوچ  ییاهباتک  هب  عوجر  اب  تسا و  جراخ  ام  هلاقم  هلصوح  زا  تساوخ 

6379 ص :

البرکرادری ص 35 باتکو   70  - فرظتسم ج 1 ص 61 - 9 - 1
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؟  دوب هچ  هدش  باختنا  سورع  تاصخشم 

نیا مینیبب  دـیاب  لاح  تفریذـپار  نآ  مه  ع )  ) یلع ماماو  درک  یفرعم  ار  هیبـالک  همطاـف  ع )  ) یلع ماـما  شردارب  هب  لـیقع  هک  میدـید 
دوش ع )  ) یلع ترضح  سورع  درکادیپ  تقایل  هک  تشاد  ییاهیگژیو  هچ  تخبشوخ  سورع 

( : دیشروخ رابت  زا   ) هیبالک همطاف  بسنو  مان  - 1

زا شردام  ردـپ و  .دشروهـشم  نارـسپ ) ردام  " ) نینبلا ُّما   " هینک اب  ع )  ) یلع ترـضح  اب  جاودزا  زا  سپ  اهدـعب  هک  دوب  همطاف  وا  ماـن 
دندوب كرتشم  یگداوناخ  تافص  اهیبوخ و  ياراد  دندوب و  ص )  ) دمحم ترضح  گرزب  دادجا  زا  بالک  ینب  نادناخ 

ینامـسج و يورین  اب  ار  يرطف  یکاپ  یتاذ و  تلاصا  یگداوناخ و  تفارـش  يو  دوب .  اوقتابو  لدـکاپ  يرتخد  همطاف  خـیرات  هتفگ  هب 
رد نانچ  تفای  ترهش  نینبلا  ما  هب  اهدعب  هک  نمادکاپ  يوناب  نیا  كانبات  حور  كاپ و  ناور  .تشاد  هارمه  هب  اجکی  يرهاظ  ییابیز 

.درک زارحا  ناملسم  نانز  نایم  رد  ار  ماقم  نیرتدنلب  ص )  ) ربمایپ رتخد  س )  ) همطاف زا  سپ  هک  دیشخرد  یم  نامیا  نامسآ 

ار وا  ینادنخس  قطن و  ییاناد ، تریصب و  يرابدرب ، ییابیکـش و  يرادیاپ ، تابث و  ینامیا ، يورین  یناسنا ، تالامک  یقالخا ، لیاضف 
.دوب هدرک  ناوناب  يوناب  یگتسیاش ،  هب 

 (1) بالک »  نب  رماع  نب  بعک  نب  دیحو  نب  هعیبر  نب  دلاخ  نب  مازح 

رامش هب  برع  نایم  رد  تفارش  ياه  هناوتسا  زا  يو  .تسوا  وا  هژیو  تافص  زا  هک  وگتسار  ریلد و  عاجش و  يدرم  تسا  نینبلا  ما  ردپ 
هب ار  گرزب  درم  نیا  ياـهیگژیو  خـیرات.دوب  روهـشم  يوق  قـطنم  يدرمدار و  يروـالد و  يزاوـن ، ناـمهم  شـشخب ، رد  تفر و  یم 

دنک یم  رکذ  (ع ) یلع ترضح  جاودزا  نینبلا و  ما  يراگتساوخ  نایرج  نوچ  نوگانوگ  ياهتبسانم 

6380 ص :

 ( هدش رکذ  مارح  وا  مان  بتک  زا  یضعبرد  هک  هجوت  لباق  .) ص 9 مرقملا ، قازرلادبع  مشاه ، ینب  رمق  - 10 - 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2265 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_1979_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) نینموملاریماو »)  ادخ  لوسردادجا  زا   ) بالک نب  رفعج  نب  رماع  نب  لیهس  رتخد  یلیل ) ای   ) همامث ، » نینبلا ما  راوگرزب  ردام 

لها اب  یتسود  قیمع ، شنیب  .تسا  هدیـشک  ریوصت  هب  ار  یناشخرد  هرهچ  يو  زا  خـیرات  هدوب و  اـشوک  نادـنزرف  تیبرت  رد  هک  تسا 
هب طوبرم  لـیاسم  يداـقتعا و  ياـهرواب  نتخومآ  زوسلد  یملعم  ناـنوچ  يرداـم و  مهم  هفیظو  راـنک  رد  نادـنزرف  اـب  یتسود  تیب و 

.تسا  وناب  نیا  صاخ  ياهیگژیو  هلمج  زا  نارگید  اب  ترشاعم  بادآ  يرادرسمه و 

هدوب برع  لیـصا  فیرـش و  ياه  هداوناخ  زا  یگمه  هک  تسا  هدـش  رکذ  يو  ناردام  زا  نت  هدزای  مان  یخیرات  بتک  زا  يرایـسب  رد 
هبیط (2) »  هرجش   » زراب قادصم  عقاو  هب  دنا و 

یلع و نب  سابع  انامه  كاپ  تخرد  نیا  هجیتن  لصاح و  اهنامسآ و  رد  نآ  عرف  تسا و  نیمز  رد  نآ  لصا  هک  يا  هرجش  دنشاب  یم 
دنا هدوب  رماع و ...  نب  ءاربوبا  رعاش و  دیبل  نامثع و 

یگرزب و رد  کی  رهو  دـندوب  فورعم  يریگتـسد  يریلد و  هب  هک  دوب  ردـقلا  لیلج  راد و  هشیر  ياـه  نادـناخ  زا  وناـب  نیا  نادـناخ 
.میزادرپ یم  نانآ  ياهیگژیو  زا  یخرب  هب  راصتخا  تهج  ام  دنا و  هتشگ  روهشم  يا  هنوگ  هب  تفارش 

: دنسیون یم  نینبلا  ما  بسن  تفارش  دروم  رد  ناخروم 

هدوب و تیلهاج  رد  برع  عاجـش  ناراـکراوس  زا  ناـنآ  هک  میتسناد  اـم  دناسانـش و  یم  اـم  هب  ار  نینبلا  ما  ياـهییاد  ناردـپ و  خـیرات  »
(3)« .دنا هتشاد  ناعذا  نآ  هب  زین  ناهاشداپ  یتح  هک  تسا  هدوب  يدح  هب  اهنآ  تدایس )  ) ییاقآ تفارش و 

6381 ص :

یمقلعلا 1/92 لطبو  نیبلاطلا ص 22  لتاقم  ص 10 . نامه ، - 11 - 1
.24 میهاربا /  هروس  میرک ، نآرق  - 12 - 2
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 : لیفط نب  رماع 

وا يروالد  هزاوآ  تفر و  یم  رامـش  هب  برع  ناراوس  نیرتفورعم  زا  هک  دوب  نینبلا ))  ما   )) گرزبردام رداـم  هرمع ،))   )) ردارب رماـع 
یتبـسن رماع  اب  هک  یتروص  رد  تفر  مور  رـصیق  دزن  برع  زا  یتایه  رگا  هک  اجنآ  اـت  دوب  هدـیچیپ  نآ  ریغ  یبرع و  لـفاحم  ماـمت  رد 

.دش یمن  نآ  هب  یهجوت  هنرگو  تفرگ  یم  رارق  ریدقت  لیلجت و  دروم  تشاد ، 

: کلام نب  رماع 

هدننک يزاب  ینعی  َهَّنِـسالا » بعالم   » هب تسا  فورعم  برع  رد  هک  تسا  کلام  نب  رماع  ءاربوبا  نینبلا ، ما  همطاف ، يردام )  ) مود دـج 
نامیپ هب  نادنبیاپ  زا  يروالد ،  رب  هوالع  .دوب  اه  هزین  اب  يزاب  شیارب  گنج  هک  دوب  يدح  هب  وا  يروالد  تعاجـش و  اریز  اه ، هزین  اب 

.دنا هدرک  لقن  وا  زا  يددعتم  ياه  هنومن  باب  نیا  رد  ناخروم  هک  دوب  ریگتسد  ار  نافیعض  وا  یگنادرم  دوب و  نامورحم  روای  و 

: دیوگ یم  (ع ) یلع شراوگرزب  ردارب  هب  لیقع 

یمن تترـضح  زج  وا  زا  رتعاجـش  ار  یـسک  هدوب و  ریظن  یب  لیابق  ناـیم  رد  تعاجـش  رد  همطاـف  مود  ّدـج  کـلام  نب  رماـع  ءاربوبا  »
 (1)« .دنناوخ یم  هّنسالا » بعالم   » ار وا  ور  نیا  زا  مسانش و 

« لیفط  » مان هب  يردارب  رماع »  » .دـنناد یم  اشوک  نامیپ  دـهع و  ظـفح  رد  ریظن و  یب  يراوس  بسا  اـناوت و  يرواـگنج  ار  وا  ناـخروم 
.دندرک یم  فارتعا  ندز  ریشمش  رد  يو  تراهم  وزاب و  تردق  هب  نایوجگنج  مامت  دوب و  دوخ  رـصع  ناعاجـش  هلمج  زا  هک  تشاد 

.دوب نینبلا  ما  ردام  يومع  وا 

6382 ص :

همجرت اب  ص70  ج3 ، لاقملا ، حیقنت  یناقمام ، - 14 - 1
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 : هبتع نب  هورع 

تفر یم  دوخ  رصاعم  ناهاشداپ  رادید  هب  .دوب  یبرع  ملاع  رد  هتسجرب  ياهتیـصخش  زا  نینبلا و  ما  يردام  ياین  هشبک ))   )) ردپ هورع 
 (1) دمآ یم  لمع  هب  وا  زا  ینایاش  ییاریذپ  تفرگ و  یم  رارق  ینادردق  لیلجت و  دروم  نانآ  فرط  زا  و 

هدوب یناسنا  قیمع  ياهشیارگ  الاو و  تافص  هب  فصتم  هک  دنتسه  مالّسلا )  هیلع  لضفلاوبا (  ترـضح  يردام  دادجا  زا  یخرب  نانیا 
.دنا هدرک  لقتنم  شراوگرزب  نادنزرف  هب  نینبلا  ما  قیرط  زا  ار  دوخ  يالاو  ياهیگژیو  تثارو ،  نوناق  مکح  هب  دنا و 

رد هدوب و  برع  هتسجرب  نارعاش  زا  هک  تسا  رماع  نب  لیهس  رسپ  دیبل » ، » خیرات هتسجخ  نادناخ  هتـسجرب  ياه  هرهچ  زا  رگید  یکی 
نأش رد  ار  ییابیز  رعـش  هریح ، هاشداپ  رذنم ، نب  نامعن  يارب  دیبل »  » .تسا نینبلا  ما  ییاد  وا  دـشاب ؛ یم  ریظن  مک  بدا  رعـش و  هصرع 

تخانش رگنایامن  نیا  درکن و  راکنا  ار  يو  سک  چیه  برع  رد  هک  دیارس  یم  رماع ، ینب  دوخ ، نادناخ  بالک و  ینب  هلیبق  تعاجش 
: دناوخ یم  نینچ  وا  .تسا  نادناخ  نیا  يالاو  ياهیگژیو  هب  تبسن  مدرم 

هعبرالا نینبلا  ما  ونب  نحن  هعس              نم  لیزجلا  ریخلا  َبهاو  ای 

 (2) هعدعدملا هنفجلا  نومعطملا  هعصعص                 نب  رماع  ریخ  نحن  و 

، هدننکـش تابرـض  اب  گنج ، رد  هک  میتسه  هعـصعص  بوخ  لـسن  زا  میرـسپ و  راـهچ  رداـم  نادـنزرف  اـم  ناوارف ! ریخ  هدنـشخب  يا  »
« .مینکش یم  مه  رد  ار  نمشد  همجمج 

6383 ص :

نیا هرابرد  لیصفت  هب  یمقلعلا ))  لطب   )) دوخ باتک  رد  رفظم  دحاولادبع  خیش  گرزب  ققحم  ص 1113 . مشاه ،  ینب  رمق  - 15 - 1
 . تسا هدنار  نخس  نانآ  تاحلاص  تایقاب  یمارگ و  نادناخ 

ص167 ج1 ، رفظم ، دحاولادبع  یمقلعلا ، َلََطب  ص32 و  همقلع ، نامرهق  یتشهب ، دمحا  رتکد  - 16 - 2
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دودح 95 رد  یمقلعلا  لطب  باتک  بحاص  هک  تسه  يدایز  بلاطم  یخیرات  بتک  رد  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  يردام  بسَن  دروم  رد 
هلمج کی  اب  ناوتب  دیاش  .دسیون  یم  مامت  تفارظ  تقد و  اب  نانآ  هدیدنسپ  ياهتلـصخ  زا  دیوگ و  یم  نخـس  نادناخ  نیا  زا  هحفص 

رنه و قـالخا ، مرک ، تعاجـش ، رد  نینبلا  ما  نادـناخ  نارداـم و  ناردـپ و  هکنیا  نآ  درک و  میـسرت  نینبلا » ما   » نادـناخ زا  يریوـصت 
.دنا هدوب  برع  نوگانوگ  لیابق  دمآرس  شیرق ، زا  سپ  يراوگرزب  یعامتجا و  تهاجو 

هک دراد  یناردام  وکین  دوجو  رد  همـشچرس  تسا  يراـج  ناـکدوک  ياـهگر  رد  هک  کـین  تفـص  نارازه  راـثیا و  بدا ، تعاـجش ،
اهیدرمناوج و اهیبوخ و  ردام  ینیمز ، نایتشهب  نیا  هتـسجرب ، ناردام  خـیرات ، هشیمه  .تسا و  نانآ  ثرا  زا  یتمـسق  یتسه  ياـهیبوخ 

.دنا هدوب  اهتداشر 

اهیوخ و دارفا و  يدرف  ياهیگژیو  تخانش  رد  ار  ام  نادناخ ، یتح  هداوناخ و  کی  ياهتلـصخ  قالخا و  اب  ییانـشآ  هک  تسا  ینتفگ 
یم هدش و  تابثا  شیپ  زا  شیب  نامز  تشذگ  اب  هک  تسا  یملع  نیناوق  هلمج  زا  تثارو  نوناق  اریز  دـنک  یم  يرای  نانآ  ياهتلـصخ 

.تسادیوه دوهشم و  زین  ناملاع  ریغ  يارب  نآ  راثآ  دوش و 

نآ تیمها  یمالسا  ینابم  فراعم و  رد  حوضو  هب  ام  هتـشاذگ و  مارتحا  کیتنژ  تثارو و  نوناق  هب  يرگید  نییآ  ره  زا  شیب  مالـسا 
.مینیب یم  ار 

: دیامرف یم  رسمه  باختنا  دروم  رد  تداعس ، ریفس  نیا  مالسا ، گرزب  ربمایپ  هنومن ، ناونع  هب 

.دینک باختنا  رادنید  رسمه  هک  داب  امش  رب   (1)« نیّدلا تاذب  مکیلع  »

هدیدنـسپ نانآ  نید  قالخا و  هک  دینک  جاودزا  یناسک  اب   (2)  ...« هوجّوزف و ُهَنید  هَقلُخ و  نوضرت  نم  مکءاج  اذا  : » دـیامرف یم  زین  و 
 ...« دشاب و
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.دـشاب قـالخا  شوخ  نیدـتم و  هک  تسا  رـسمه  تیـصخش  صخـش و  دروم  رد  (ص ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رظن  دروم  هتکن  ود  نیا 
: دیامرف یم  نینچ  دوخ  تما  هب  درگن  یم  رترود  یقفا  هب  (ص ) ادخ لوسر  هک  هاگنآ 

 (1) «. ساّسد َقْرِعلا  ّناف  حلاصلا  رجحلا  یف  اوجّوزت  »

.دنتسه راذگریثأت  اهنژ )  ) قْرِع اریز  دینک  جاودزا  هتسیاش  حلاص و  هداوناخ )  ) ناماد رد 

هک دنک  یم  رما  ناناوج  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اهیبوخ ، لوسر  هک  تسا  دایز  نانچ  نادنزرف  رد  اهنژ  يراذـگرثا 
هنوگ چـیه  هک  ینامز  رد  دوخ  هنادنمـشیدنا  ترابع  اـب  .دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  هدـنیآ  رـسمه  هداوناـخ  هب  بوخ ، لـسن  داـجیا  يارب 

دنریگ  یم  لکش  اهییاد  زا  نادنزرف  انامه   (2)« لاوخالا ُهَبشت  ءانبالا  ّناف  : » دیامرف یم  تشادن  دوجو  کیتنژ »  » هاگشیامزآ

.دـنا هدرک  دـشر  حـلاصان  دـیلپ و  ياه  هداوناخ  ناماد  رد  هک  ییابیز  بوخ و  نارتخد  اب  جاودزا  زا  درک  یم  یهن  ار  مدرم  هراومه  و 
( نمدلاءارضخ )

نیا یتسه و  یمامت  تعـسو  هب  دراد  یـششخرد  تعاجـش ، بدا و  سیدنت  (ع ،) یلع نب  سابع  خـیرات ، هنادواج  نادرمناوج  نایم  زا 
.نینبلا ما  مان  هب  يردام  هتسجرب  نابرهم و  هرهچ  تشپ  زا  رگم  دوب  دهاوخن  یگدنشخرد 

هب كاپ ، هشیر  كاپ و  لصا  هک  میتسناد  میدرب و  یپ  اهتیـصخش  يریگ  لکـش  رد  نادناخ  هداوناخ و  تیمها  هب  يدـح  ات  هک  نونکا 
یم (ع ) یلع هب  هک  اـجنآ  لـیقع  هلمج  تمظع  هب  دوش و  یم  صخـشم  اـم  رب  باـسنا » ِملع   » شزرا داد  دـهاوخ  رهاـط  يا  هویم  نیقی 

: دیوگ

دادجا ناردپ و  زا  رتعاجش  اریز  نک  جاودزا  هیبالک  نینبلا  ما  اب   » (3)« اهئابآ نم  ُعجشا  برعلا  یف  سیل  هناف  هیبالکلا  نینبلا  ما  جّوزت  »
میوش یم  فقاو  تسین » برع  رد  يو 
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: ینارون يدلوت  و  (س ) نینبلا ما 

: دنا هتشون  یخیرات  بتک  رد 

رد هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  هتفر و  ورف  باوخ  هب  اهبـش  زا  یکی  رد  .دوب  هتفر  رفـس  هب  بالک » ینب   » زا یعمج  هارمه  هب  دـلاخ  نب  مارَح 
بجعتم اهنآ  ییابیز  زا  وا  دزیر و  یم  وا  ناتـسد  رب  تعامج و  رب  فارطا  زا  یناشخرد  ياهدیراورم  تسا و  هتـسشن  يزبسرـس  نیمز 

دـنک و یم  مالـس  دـسر  یم  وا  هب  هک  یماگنه  و  يدـنلب _  فرط  زا  دـیآ _  یم  وا  يوس  هب  هک  دـنیب  یم  ار  يدرم  سپـس  .دوش  یم 
: دیوگ یم  وا  هب  درم  نآ  .دهد  یم  باوج  ار  وا  مارح 

»؟ یشورف یم  تمیق  هچ  هب  ار  دیراورم  نیا  »

: تفگ هدرک و  درم  هب  ور  دید ؛ دوخ  ناتسد  رد  ار  ابیز  ّرد  نآ  درک و  هاگن  مارح 

»؟ يرادیرخ تمیق  هچ  هب  ار  نآ  امش  میوگب ، امش  هب  هک  مناد  یمن  ار  ّرد  نیا  تمیق  نم  »

يارب متـسه  نماض  نم  .تسا و  هدرک  اطع  ناهاشداپ  زا  یکی  هک  تسا  يا  هیدـه  نیا  یلو  ار  وا  تمیق  مناد  یمن  زین  نم  تفگ : درم 
« .تسا رتالاب  رانید  مهرد و  زا  هک  يزیچ  هب  وت 

؟ تسیچ زیچ  نآ  تفگ : مارح 

میارب ار  نـیا  اـیآ  تـفگ : مارح  .تـسا  وا  زا  یگرزب  هرهب و  دراد و  يدـبا  تدایـس  تفارـش و  وا  هـک  مـنک  یم  نیمـضت  تـفگ : درم 
.يوش یم  رما  نیا  رد  هطساو  نونکا  وت  و  تفگ : درم  هب  نایاپ  رد  مارح  .يرآ و  داد : خساپ  درم  و.ینک  یم  تنامض 

.منک یم  اطع  وت  هب  نم  دنا و  هدرک  ءاطعا  نم  هب  ار  وا  موش ؛ یم  هطساو  نم  و  تفگ : زین  درم  و 
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: تفگ يو  نادناخ  زا  یکی  .دش  نآ  ریبعت  راتساوخ  تفگ و  بالک  ینب  يارب  ار  دوخ  يایؤر  دش  رادیب  باوخ  زا  مارح  یتقو 

دجم و رتخد  نیا  ببـس  هب  درک و  دهاوخ  دـقع  ار  وا  ناگرزب  زا  یکی  هک  دـش  دـهاوخ  وت  يزور  يرتخد  دـشاب  هقداص  يایؤر  رگا  »
« .دش دهاوخ  وت  بیصن  ییاقآ  تفارش و 

لمح عضو  رفس  زا  شرسمه  تشگزاب  ماگنه  دوب و  هلماح  وا ، يافواب  رسمه  لیهس ، تنب  همامث  تشگرب ، رفـس  زا  وا  هک  یماگنه  و 
تقّدص دق  :» تفگ دوخ  هب  شرتخد  دلوت  زا  ندش  هاگآ  زا  سپ  مارح.دروآ  ایند  هب  ابیزو  ناشخرد  دـیراورم  نانوچ  يرتخد  هدرک و 

 (1) .دش رورسم  داش و  تراشب  نیا  زا  و  ایؤرلا »

.دوب نینبلا » ما   » هک دندیزگرب  يو  يارب  يا  هینک  برع  مسر  هب  و  داهن ، همطاف »  » ار وا  مان 

دمآرـس شیرق ، زا  سپ  يراوگرزب  یعامتجا و  تهاـجو  رنه و  قـالخا ، مرک ، تعاجـش ، رد  نینبلا  ما  نادـناخ  نارداـم و  ناردـپ و 
.دنا هدوب  برع  نوگانوگ  لیابق 

زا يرایـسب  هک  مینیب  یم  خیرات  رد  دـشاب و  یبوخ  لیلد  امنهار و  دـناوت  یم  یلو  تسین  تجح  هراومه  باوخ  هچ  رگا  تسا  ینتفگ 
ترـضح باوخ  .دندش  یم  ییامنهار  اهنآ  اب  یگدنز  ریـسم  رد  هک  دـندید  یم  ییاهباوخ  شیوخ  یناگدـنز  رد  ادـخ  ءایلوا  ءایبنا و 

يرگید ناوارف  ياه  هنومن  اهگنج و  رد  (ص ) ربمایپ باوخ  دوخ و  دنزرف  ینابرق  يارب  بلطملادبع  باوخ  یکدوک و  رد  (ع ) فسوی
.تسیرگن تراقح  هدید  اب  نانآ  هب  دیابن  هک  دنوش  یم  تفای  ییاور  بتک  ای  نآرق  رد  هک  دراد  دوجو 

رد دنارذگ و  ناکدوک  رگید  نانوچ  ار  یکدوک  نارود  دـمآ و  ایند  هب  اهتیلـضف ، ردام  همطاف ، هقداص  يایؤر  نیا  زا  سپ  لاح  ره  هب 
.درک دشر  دندوب  ناوارف  یقالخا  يایاجس  ياراد  هک  عاجش  يردپ  كاپ و  نابرهم و  يردام  ناماد 
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: دنسیون یم  هنوگ  نیا  همطاف  راوگرزب  ردام  دروم  رد  ناخروم 

قوقحلا هیدأت  لزنملا و  بادآ  نم  اـهملعت  نا  یغبنی  اـمب  اـهتمَّلع  برعلا و  بادآـِب  اـهتنبا  َْتبَّداـف  ٌهلقاـع  ٌهلماـک  ٌهبیدا  هماـمث  تناـک  و 
 (1) .هماعلا اهتایح  یف  هجاتحت  امم  کلذ  ریغ  هیجوزلا و 

رتخد کی  زاـین  دروم  هچنآ  ره  تخومآ و  شرتخد  هب  ار  برع  بادآ  .دوب  لـقاع  لـماک و  بیدا و  ییوناـب  نینبلا ، ما  رداـم  هماـمث ، »
« .داد دای  وا  هب  ار  هریغ  يرادرسمه و  و  نارگید )  ) قوقح ِيادَا  يراد و  هناخ  هب  طوبرم  لیاسم  زا  یناگدنز  رد  تسا 

راکفا و نیمزرـس  رد  رداـم ، میلعت  رذـب  هک  تسا  هدوب  نینبلا  ما  دوجو  رد  اـهتقیقح  رواـب  میلعت و  یگتـسیاش  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال 
.تسا هدش  افوکش  وا  هشیدنا 

اهنت هن  دوب و  لثملا  برـض  برع  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دیـسر  یناور  یمـسج و  ییایوپ  دشر و  هب  بالک  ینب  يوناب  كاپ  هنوگ  نیا  و 
.تسا هدوب  شنیب  تقد و  لها  رظن  دروم  قالخا  بدا و  ملع و  رد  هک  فافع  لامج و  نسُح و  رد 

هک دنک  یم  رما  ناناوج  هب  هلآ ، هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اهیبوخ ، لوسر  هک  تسا  دایز  نانچ  نادنزرف  رد  اهنژ  يراذـگرثا 
دنشاب هتشاد  هجوت  هدنیآ  رسمه  هداوناخ  هب  بوخ ، لسن  داجیا  يارب 

 : نینبلا ما  دلوت  خیرات 

یلو دنا ، هدرکن  تبث  ار  وا  تدالو  لاس  ْناراگن  خـیرات  تسین و  تسد  رد  یعالطا  نینبلا  ما  ترـضح  تدالو  قیقد  خـیرات  دروم  رد 
.تسا هداتفا  قافتا  لاس 26 ق  رد  مالسلا ،  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  ناشیا ، گرزب  رسپ  دلوت  هک  دنا  هدش  روآ  دای 
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دننز یم  نیمخت  هفوک ) یلاوح  رد   ) ترجه زا  سپ  لاس  جنپ  دودح  رد  ار  ناشیا  تدالو  نامز  ْناراگن  خیرات  زا  یخرب 

 : نینبلا ما  نادناخ  زراب  ياه  یگژیو 

دیسر روهظ  هب  (ع ) سابع دوجو  رد  یگمه  هک  دراد  دوجو  مهم  یگژیو  دنچ  نینبلا  ما  كاپ  رابت  نادناخ و  رد 

.دنایامن ار  شیوخ  هرهچ  نیرتابیز  البرک  رد  هک  يروالد  تعاجش و  فلا :

.دوش یم  هدید  حوضو  هب  یلع  نب  سابع  هلاس  یناگدنز 34  رد  هک  سفن  تزع  تناتم و  بدا و  ب :

هتبلا  ) .دوخ هبیدا  ردام  زا  (ع ) سابع شزیزع  دـنزرف  دوب و  هدرب  ثرا  هب  رعاش  دـیبل  شیوخ  ییاد »   » زا نینبلا  ما  هک  تایبدا  رنه و  ج :
( .دنا هتسیز  یم  نادناخ  نیا  رد  يرگید  نارعاش 

.دش یلجتم  تماما  تیالو و  هب  قشع  رد  نآ  دومن  هک  نارگید  قوقح  هب  مارتحا  يرگراثیا و  د :

.تادهعت هب  يدنبیاپ  افو و  ه :

 : نینبلا ما  زا  يراگتساوخ  مسارم 

داتسرف همطاف  ردپ  دزن  هب  يراگتساوخ  يارب  ار  شردارب  لیقع  دیدنسپو  درک  دییات  ار  هیبالک  همطاف  هکنیا  زا  سپ  ع )  ) یلع ترضح 

ینابرق يو  لباقم  رد  هتفگ و  مدـقمریخ  وا  هب  ناوارف  مارتحا  اب  هدرک و  وا  زا  یلماک  ییاریذـپ  دوب  تسود  ناـمهیم  رایـسب  هک  مارح  و 
تلع زا  دندیـسرپ و  یم  ار  وا  تجاح  موس  زور  دـندرک و  یم  ییاریذـپ  نامهیم  زا  زور  هس  ات  هک  دوب  نیا  برع  مسر  تنـس و  .درک 

.دندروآ ياج  هب  ار  یمسر  نینچ  زین  دندرک  یم  یگدنز  هنیدم  زا  جراخ  هک  نینبلا  ما  هداوناخ  دندرک و  یم  لاؤس  شندمآ 
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ياوشیپ يارب  ما ، هدمآ  همطاف  ترتخد  يراگتـساوخ  هب  تفگ : لیقع  دـندش و  ایوج  يو  دورو  تلع  زا  مارتحا  بدا و  اب  مراهچ  زور 
.بلاطیبا نب  یلع  نانمؤم  ریما  ایصوا و  گرزب  نید و 

بـسن هچ  َهب  َهب  تفگ :  ییوگتـسار  تقادص و  لامک  اب  .دنام  هدز  تریح  درک ، یمن  ار  يداهنـشیپ  نینچ  ینیب  شیپ  زگره  هک  مازح 
نانیـشن هیداب  ییادتبا  گنهرف  اب  نیـشن  هیداب  نز  کی  نینمؤملاریما  هتـسیاش   » لیقع يا  اما  یتمظع ! دجم و  اب  نادـناخ  هچ  یفیرش و 

.دنراد » قرف  مه  اب  گنهرف  ود  نیا  دنک و  جاودزا  دیاب  دراد  يرتالاب  گنهرف  هک  نز  کی  اب  وا  .تسین 

تفگ : يو  نانخس  ندینش  زا  سپ  لیقع 

.دراد  وا  اب  جاودزا  هب  لیم  فاصوا  نیا  اب  دراد و  ربخ  ییوگ  یم  وت  هچنآ  زا  نینمؤملاریما 

هب دنک و  لاؤس  رتخد  دوخ  و  لیهـس ، تنب  همامث  رتخد ، ردام  زا  ات  تساوخ  تلهم  لیقع  زا  دیوگب  هچ  تسنادـیمن  هک  نینبلا  ما  ردـپ 
تفگ : وا 

لیقع تبحص  نایرج  رد  هچنآ   (1) .دنناد » یم  رتشیب  ار  اهنآ  تحلصم  دنتسه و  هاگآ  ناشنارتخد  تالاح  تایحور و  زا  رتشیب  نانز  »
: تسا ریز  دراوم  دشاب ، دناوت  یم  زورما  ياه  هداوناخ  يوگلا  تسا و  رظن  دروم  دلاخ  نب  مارح  و 

.دشاب هتخانشان  زین  شفده  هدوب و  سانشان  رگا  یتح  نامهیم  هب  مارتحا  مارکا و  فلا )

.داد ماجنا  لیقع  هک  نانچ  نانآ  موسر  بادآ و  ظفح  نابزیم و  هب  تبسن  نامهیم  لباقتم  مارتحا  ب )

.دشابن نانآ  عفن  هب  هچ  رگا  قیاقح  نایب  رد  سورع  هداوناخ  تقادص  ج )

 ... ندوب و يرهش  ماقم و  تورث و  نوچ  یقطنم  ریغ  ياهرایعم  هب  هجوت  مدع  داماد و  هداوناخ  نایب  تحارص  د )
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.ناشیاهرتخد جاودزا  رما  رد  اهردام  رظن  هب  ناردپ  هجوت  ه ) •••

.شا هدنیآ  رسمه  باختنا  يارب  رتخد  رظن  هب  نداد  تیمها  هجوت و  و )

.بدا تاعارم  هداوناخ و  لیاسم  رد  دشاب  یحطس  هچ  رگا  یسانشناور  صاخ  تاکن  نتفرگ  رظن  رد  ز )

خـساپ ندینـش  يارب  دـمآ  نینبلا  ما  دوخ ، تلیـضفاب  رتخد  يوس  هب  مارح  دیـسر و  نایاپ  هب  مارح ، لیقع و  راوگرزب ، ود  نیا  ناـنخس 
...يو زا  ییاهن 

بـش هک  یباوخ  زا  وا  دـنز و  یم  هناـش  ار  نینبلا  ما  ياـهوم  شرـسمه  دـید  تشگرب  شرتـخد  رـسمه و  دزن  هب  نینبلا  ما  ردـپ  یتـقو 
...دیوگیم نخس  ردام  يارب  دوب  هدید  هتشذگ 

 : يراگتساوخ زا  لبق  بش  کی  نینبلا  ما  باوخ 

ردام يارب  دوب  هدـید  هتـشذگ  بش  هک  ار  یباوخ  درک  یم  هناش  ار  وا  ياهوم  شرداـم  هک  یلاـح  رد  نینبلا  ما  يراگتـساوخ  زور  رد 
تفگ وا  دوب ؛ نآ  ریبعت  راتساوخ  درک و  یم  فیرعت 

هاـم و .تشاد  دوجو  اـجنآ  رد  ناوارف  ياـه  هویم  ناور و  ياـهرهن  .ما  هتـسشن  یتـخردرپ  زبسرـس و  غاـب  رد  هک  مدـید  باوخ  رداـم  »
دروم رد  .مدرک  یم  رکف  ادـخ  تاقولخم  شنیرفآ و  تمظع  هراب  رد  مدوب و  هتخود  مشچ  اه  نآ  هب  نم  دندیـشخرد و  یم  ناگراتس 
دورف نامسآ  زا  هام  هک  مدوب  قرغ  راکفا  نیا  رد  ناگراتس ...  هام و  ینشور  نینچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  الاب  نوتس  نودب  هک  نامسآ 

هـس هک  مدوب  ریحت  بجعت و  لاح  رد  .درک  یم  هریخ  ار  اهمـشچ  هک  دـش  یم  عطاس  نآ  زا  يرون  تفرگ و  رارق  نم  نماد  رد  دـمآ و 
ارم داد و  ادن  یفتاه  هک  مدوب  بجعت  تریح و  رد  زونه  .دوب  هدرک  توهبم  ارم  زین  اهنآ  رون  .مدید  منماد  رد  مه  رگید  ینارون  هراتس 

تفگ : مدید  یمن  ار  وا  یلو  مدینش  یم  ار  شیادص  نم  درک  باطخ  مسا  اب 
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رمقلا رهازلا  مجنا و  هثالث  رَرُغلا              هداسب  ُهمطاف  ِكارشب 

ربخلا یف  ءاج  دق  اذک  لوسرلا  دعب  هبطاق           قلخلا  یف  دّیس  مهوبا 

زا دـعب  تساهناسنا  همه  رورـس  دیـس و  ناشردـپ  ناشخرد  هراتـس  هس  ینارون و  هام  هب  .تینارون  تدایـس و  هب  ار  وت  داب  هدژم  همطاف  »
.تسا » هدمآ  ربخ  رد  هنوگنیا  یمارگ و  ربمایپ 

دوخ هلقاع  همیهف و  كرتخد  هب  رداـم  تسیچ »!؟ نم  ياـیؤر  لـیوات  مرداـم ! .مدیـسرت  یم  هک  یلاـح  رد  مدـش  رادـیب  باوخ  زا  سپ 
تفگ :

.ینک یم  جاودزا  دراد  یناوارف  تمظع  دـجم و  هک  يردـقلا  لیلج  درم  اب  وت  يدوز  هب  مکرتخد  يا  تسا  هقداص  وت  ياـیؤر  مرتخد  »
هـسو تسا  ناشخرد  شا  هرهچ  هام  لثم  اهنآ  نیلوا  هک  يوش  یم  دـنزرف  بحاـص 4  وا  زا  .تسا  دوخ  تما  تعاـطا  دروم  هک  يدرم 

.دنناگراتس » نانوچ  رگید  يات 

درک لاؤس  (ع ) یلع شریذپ  دروم  رد  اهنآ  زا  دش و  قاتا  دراو  دلاخ  نب  مازح  رتخد ، ردام و  هنامیمص  هناتـسود و  ياهتبحـص  زا  سپ 
تفگ : و 

بادآ تمکح و  ملع و  هناخ  توبن و  یحو و  هناخ  وا  هناخ  هک  نادـب  یناد ؟ یم  (ع ) نینمؤملاریما يرـسمه  هتـسیاش  ار  نامرتخد  ایآ 
ینیب یمن  وا  رد  تیلها  رگا  مینک و  لوبق  دشاب -  هناخ  نیا  همداخ  هک  یناد -  یم  هناخ  نیا  قیال  لها و  ار ) ترتخد   ) ار وا  رگا  تسا 

؟ هن سپ 

تفگ : تشاد  تماما  هب  قشع  زا  لامالام  یبلق  هک  وا  رسمه 

حلاص دوش و  دنمتداعـس  اعقاو  وا  هک  مراتـساوخ  ریدق  لاعتم و  يادخ  زا  مدرک و  تیبرت  بوخ  ار  وا  نم  دنگوس  ادخ  هب  مازح »   » يا
.نک (1)  جیوزت  میالوم ، بلاطیبا ، نب  یلع  هب  ار  وا  سپ  (ع ) نینمؤملاریما میالوم  اقآ و  هب  تمدخ  يارب  دشاب 
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يارب یبوخ  ياـمنهار  یلو  درک  اـفتکا  اـهباوخ  هب  اـهنت  ناوـت  یمن  جاودزا  لـثم  یمهم  روـما  تهج  تسین و  تجح  باوـخ  هچ  رگا 
یناطیـش و ياه  هشیدنا  دـنک و  ظفح  ار  ینطاب  يرهاظ و  تراهط  دـشاب و  بذـهم  باوخ  هدـننیب  رگا  دـشاب  یم  دوصقم  هب  ندیـسر 

نیا هک  دوب  ییاهتیـصخش  زا  نینبلا  ما  .دوب  دهاوخ  یبسانم  لیوات  ریبعت و  ياراد  وا  ياهباوخ  دشاب  هتـشادن  هدـنکارپ  ینهذ  تاروطخ 
نیا هب  وا  يایؤر  ور  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  یم  شیپ  ار  بسانم  حیحـص و  هار  شیوخ  رادرک  راتفر و  رد  هراومه  هتـشاد و  ار  تراهط 

دوش و یم  مشاه  ینب  رمق  یکی  هک  دروآ  یم  (ع ) یلع نایملاع  دیـس  يارب  رـسپ  راهچ  دـشوپ و  یم  تقیقح  تیعقاو و  سابل  ییابیز 
و نینبلا » ما   » شدنزرف دلوت  زا  لبق  دلاخ  نب  مارح  باوخ  هب  هجوت  اب  نونکا  .دنتـسه  تماما  تیالو و  نامـسآ  ناگراتـس  زین  نارگید 

لقن همطاف  دوخ  طسوت  جاودزا  زا  لبق  هک  یباوخ  نینچمه  وا و  هداوناخ  نادناخ و  هژیوب  نیـشن و  هیداب  بارعا  تقادص  هب  رظن  اب  زین 
نوـچ يدــیراورم  شرورپ  يارب  دــنوادخ  هدوـب و  ینامــسآ  جاودزا  هیبـالک  همطاـف  و  (ع ) یلع جاودزا  هـک  میباـی  یمرد  دوـش  یم 

هدیزگرب ار  وا  برع  نانز  نایم  زا  تسا و  هداد  رارق  دوب  يا  هتـسیاش  نابزیم  هک  ار  نینبلا  ما  نوچ  يرهطم  كاپ و  فدـص  (ع ) سابع
.تسا

نآ هیشاح  رد  هک  تسا  هدورس  يا  هدیصق  (ع ) یلع نب  سابع  هیثرم  رد  دوخ  رعش  ناوید  رد  یعیبر  میظعلادبع  خیش  هک  تسا  ینتفگ 
.تسا هدرک  دراو  ار  ایؤر  نیا  رعش ، نومضم  رد  هدرک و  ایؤر  نیا  هب  هراشا 

نارتخد و يارب  دوب و  ص )  ) هّللا لوسر  تنـس  هک  يا  هیرهم  اـب  درک  ارجا  ار  راوگرزب  ود  نیا  نیب  دـقع  نینبلا  ما  زا  هزاـجا  اـب  لـیقع 
يومعرـسپ هب  ام  يوس  زا  تسا  يا  هیدـه  وا  : » تفگ یم  وا  ردـپ  هک  یلاح  رد  دوب  مهرد  نآ 500  دوب و  هدرک  نیعم  دوخ  نارـسمه 

دش رارقرب   (1)« .میا هتخودن  وا  تورث  لام و  هب  عمط  ام  ادخ و  لوسر 
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یگدـنز لوط  رد  دریگ و  یم  تروص  اهتعاجـش  رداـم  ءایـصوا و  دیـس  نیب  كراـبم  هتـسجخ و  دـنویپ  ینامـسآ و  جاودزا  هنوـگنیا 
.تسا هدوب  دوهشم  نینبلا  ما  يوس  زا  (ع ) یلع نادنزرف  دروم  رد  تفطالم  میرکت و  مارتحا و  تعاطا و  هراومه  كرتشم 

(: ع  ) یلع ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  خیرات 

دنیوگ یم  رگید  يا  هتـسد  دومن .  جاودزا  (س) ارهز ترـضح  تداهـش  زا  دعب  نینبلا  ما  اب  (ع ) یلع هک  دـننآ  رب  ناخروم  زا  یهورگ 
تروص يربک  هقیدص  تداهش  زا  دعب  جاودزا  نیا  تسا  ملسم  اح ل ،  ره  رد  اما  هدوب ، همامااب  شترـضح  جاودزا  زا  دعب  رما  نیا  هک 

 . تسا هتفرگ 

رظن فالتخا  هب  هجوت  اب  ناسیون  خـیرات  یلو  تسین  مولعم  قیقد  روط  هب  دـش  هدـیزگرب  ع )  ) یلع ماما  يرـسمه  هب  نینبلا  ما  هک  یلاس 
دیق يرجه  ای 26  لاس 24  رد  ار  ترـضح  نآ  دالیم  دنا و  هتـشون  هلاس  ات 39  تداهش 32  نامز  رد  هک  ع )  ) سابع ترـضح  نس  رد 

.تسا هدش  عقاو  يرجه  لاس 23  زا  لبق  قیقحت  هب  نینبلا  ما  جاودزا  دندقتعم  .دنا  هدرک 

تسرد لوق  نیا  رگا  هدش و  هلـصاف  لاس   10 ع )  ) سابع ترـضح  دلوت  نامز  ات  نینبلا  ما  همطاف ، جاودزا  خیرات  زا  دـندقتعم  یخرب  و 
.تسا هدوب  يرجه  ای 16  لاس 13  هدنخرف  جاودزا  نیا  خیرات  دشاب ،

.تسا هدوب  هلاس  ات 17  نامز 15  نآ  رد  هتشاد و  روضح  نیفص  گنج  رد  ع )  ) سابعلا لضفلاوبا  دنا  هتشون  ناسیون  خیرات  زا  یخرب 

لاس رد  ترضح  نآ  دلوت  نیاربانب  هداتفا ، قافتا  يرجه  لاس 37  رفص  هام  رد  نیفص  یلـصا  راکیپ  نوچ  دشاب  تسرد  لوق  نیا  رگا 
.تسا هتسویپ  عوقو  هب  نومیم  تلصو  نیا  يرجه  لاس 12  تسا  لمتحم  دسر و  یمن  رظن  هب  حیحص  نینبلا  ما  اب  ع )  ) یلع جاودزا 
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 : ناناوج يارب  ییوگلا  ع )  ) یلعو نینبلا  ما  جاودزا 

يارب هتفر و  لیقع ، دوخ ، ردارب  دزن  تفرگ  هتـسیاش  يرـسمه  باختنا  هب  میمـصت  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  نایقتم ، يالوم  هک  هاـگنآ 
.دنک  یفرعم  وا  هب  حلاص  نابرهم و  عاجش و  يرسمه  دوخ ، شناد  زا  هدافتسا  اب  ات  تساوخ  کمک  يو  زا  مهم  رما  نیا 

: دیامرف یم  نینچ  ترضح  .تسا  یقالخا  یتیبرت و  مهم  رایسب  تاکن  ياراد  لیقع  هب  (ع ) یلع هنامیکح  نخس 

(1) .اسراف امالغ  یل  دلتف  اهجّوزتال  برعلا  نم  هلوحفلا  اهتدلو  هأرِما  یل  رظنُا 

هب عاجش  راوس و  بسا  يدنزرف  میارب  وا  منک و  جاودزا  وا  اب  ات  دشاب  برع  نادرمریلد  لسن  زا  هک  نک  باختنا  ار  يرسمه  نم  يارب  »
« .دروآ ایند 

نادنزرف يارب  كاپ  بسن  اب  هدیزگرب  يردام  دـنهاوخب  شیوخ  يارب  يرـسمه  هکنآ  زا  شیپ  تهاقف ، ملع و  سیدـنت  نیا  (ع ،) یلع
هب فرژ  شنیب  تریـصب و  اب  زورما  ادرف ، كاپ  لسن  يراذـگ  هیاپ  يارب  هک  تسالاب  ناـنچنآ  (ع ) یلع يرکف  قفا  .دـبلط  یم  شیوخ 

.دوب دهاوخن  لضفلاوبا »  » شدنزرف هک  دشابن  اهتلیضف » ِردام  ، » يردام رگا  یتسارب  .درگن  یم  نادنزرف  هدنیآ  ردام  ياهتلصخ 

: دنسیون یم  ناخروم  هک  تسا  ینتفگ 

: تفگ داد و  سابع  تسد  هب  ار  گرزب  مچرپ  اروشاع ، زور  رد  نیق  نب  ریهُز 

: تفگ وا  هب  و  درک ) لقن  ار  شردام  باختنا  لیقع و  ثیدح  نیمه  و   ) منک لقن  وت  يارب  ار  یثیدح  مهاوخ  یم  یلع ! رسپ  يا  »

 (2)« .دوب هدرک  هریخذ  يزور  نینچ  يارب  ار  وت  تردپ  انامه  » .مویلا اذه  ِلثِمل  كوبا  كرخَِّدا  دق  و 

رسمه باختنا  رد  حیحص  یقطنم و  ياهرایعم  نتشاد  میزومآ  یم  نینبلا ، ما  و  (ع ) یلع ترضح  جاودزا  زا  هک  یسرد  نیرتمهم  سپ 
.تسا  هدنیآ 
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تداعـس و اب  اهنآ  كرتشم  یگدـنز  دـننک  يرهاظ  يداـم و  ياـهرایعم  نیزگیاـج  ار  يونعم  یقـالخا و  ياـهرایعم  اـم  ناـناوج  رگا 
دشخب و یمن  تبحم  قشع و  زبس  گنر  یگدنز  هب  هدوب و  رادیاپان  يروص  يدام و  ياهکالم  .دوب  دـهاوخ  ماوت  یگداوناخ  تمالس 

یمتح هداوناخ  فقس  نتخیر  ورف  هدش و  تسس  تسا  هدش  انب  اه  نآ  اب  هک  يا  یگدنز  ياه  هیاپ  يدام  زایتما  کی  نداد  تسد  زا  اب 
.دوبدهاوخ

دیامرف : یم  (ص ) تمحر لوسر  هچنانچ 

وا اب  ینز  ییابیز  رطاخ  هب  هک  یـسک  دراذـگ و  یم  او  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دـنوادخ  دـنک  جاودزا  وا  لام  رطاخ  هب  ینز  اـب  هک  یـسک  »
وا يارب  مه  ار  ییابیز  لام و  دـنوادخ  دـنک  جاودزا  وا  اب  نز  نید  رطاخ  هب  هکنآ  دـنیب و  یم  دـنیاشوخان  لـیاسم  وا  رد  دـنک  جاودزا 

(1) .تازایتما ») نیب  دنک  یم  عمج   ) دهد یم  رارق 

(: ع  ) یلع هناخ  هب  نینبلا  ما  دورو 

گرزب رتخد  ات  تفگ  دراذـگب  ع )  ) یلع هناخ  هباپ  تساوخیم  هک  یماـگنه  .دوب  صولخ  یکاـپ و  تباـجن و  رـسارس  هّیبـالک  همطاـف 
مالـسلااهیلع نینبلا  ما  هک  یلوا  زور  دناسریم  تماما  نادناخ  هب  ار  وا  بدا  تیاهن  نیا  موشیمن  هناخ  دراو  دنیامرفن  هزاجا  س )  ) همطاف

هب بلاطوبا ، هزات  سورع  .دندوب  هداتفا  رتسب  رد  هدوب و  ضیرم  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  تشاذگ ، مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  اپ 
يراتـسرپ ییوجلد و  هب  نابرهم  يردام  نوچ  مه  دیناسر و  دوجو  ملاع  زیزع  ود  نآ  نیلاب  هب  ار  دوخ  دش ، هناخ  دراو  هک  نآ  ضحم 

متسه (2) همطاف  نادنزرف  زینک  نم  تفگیم  هراومهو.تخادرپ  نانآ 
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اه لگ  هناخ  رد  لگ ، يا  يدمآ  وت  الوم          مدمه  دش  ارهز ، ِمغ  یتقو 

یتسه وت  هناخ  نیا  ِزینک ، هک  ینعی  یتسشن          هناشاک  ِمیرح ، ِبرد  رب 

: نینبلا ما  ات  همطاف  زا 

ياج هب  هک  درک  داهنـشیپ  نینمؤملاریما  هب  مالـسلا ،  هیلع  یلع  اب  كرتشم  یگدنز  زا  یهاتوک  تدم  تشذـگ  زا  دـعب  هیبالک ، همطاف 
طسوت وا  یلصا  مان  رکذ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  نادنزرف  ات  دنز  ادص  نینبلا  ما  ار  وا  هدوب ، يو  یلصا  یلبق و  مسا  هک  همطاف ،» »

ددرگن و یعادت  اه  نآ  نهذ  رد  هتـشذگ ، خلت  تارطاخ  هجیتن ، رد  دنتفین و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شیوخ ، ردام  دای  هب  ناشردپ ،
.دهدن رازآ  ار  اه  نآ  يردام  یب  جنر 

تشاد و یمارگ  ار  وا  درک و  هدهاشم  وکین  یتافص  الاو و  یبادآ  راوتـسا ، ینامیا  دنمورین ، يدرخ  شرـسمه ، رد  ع )  ) یلع ترـضح 
.دیشوک وا  ظفح  رد  بلق  میمص  زا 

(: ع  ) یلع ترضح  اب  نینبلا  ما  جاودزا  هرمث 

ود نیا  كرتـشم  یگدـنز  رد  هچنآ  .تسا  هدوب  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  رـسمه  نیموس  اـی  نیمود  خـیرات  لـقن  هب  اـنب  هیبـالک  همطاـف 
.دشاب  یم  لباقتم  مارتحا  رگیدکی و  هب  يرادافو  سح  تسا  حرطم  راوگرزب 

، نارسپ نیمه  نتشاد  لیلد  هب  هک  نامثع ، رفعج و  هللادبع ، ساّبع ، ياهمان : هب  دوب  دیشر  رسپ  راهچ  وا ، اب  یلع  ترـضح  جاودزا  هرمث 
.دندناوخ  یم  نارسپ  ردام  ینعی  نینبلا ، ما  ار  وا 

همادا مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  ترضح  دنزرف  هّللادیبُع  قیرط  زا  ناشیا  لسن  دندیسر و  تداهـش  هب  البرک  رد  یگمه  نینبلا  ما  نادنزرف 
تفای

: تعاجش دنزرف  دالیم 

غورف رپ  ایند  تسـشن ، لگ  هب  هنیدـم  شدـلوت ، اب  هک  دوب  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  البرک  رادـملع  نینبلا ، ما  وناـب  كاـپ  دـنزرف  نیتسخن 
نوخ لیاضف و  اب  هک  تفر  یم  دوب و  هدش  هدوزفا  نادناخ  نیا  هب  كانبات  يرمق  .تفرگ  ارف  ار  يولع  نادـناخ  يداش ، جوم  تشگ و 

دراگنب یتیگ  هحفص  رب  هنادواج  یشقن  دوخ ،
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نینچنیا  دیاب  يدولوم  نانچنآ  ار  يدلاو  یضترم           یلع  زا  لضفلاوبا  نوچ  يرآدیاب 

نینبلا ما  نامداش  تمارک  نیا  زا  نادواج  ءایلوا                   هاش  مشچ  نشور  رون  نیز 

.دوشگ ناهج  هب  هدید  يرجه  لاس 26  نابعش  هام  مراهچ  زور  رد  (ع ) سابعلا لضفلاوبا  ترضح  هک  دننآرب  ناققحم  زا  یخرب 

تخیر و ورف  وا  رب  هسوب  ناراب  تفرگرب ، رد  ار  وا  تفاتـش  هناخ  هب  دـش ، هداد  (ع ) نینمؤملاریما هب  سابع  تدـالو  هدژم  هک  یماـگنه 
حبذ هقیقع  ِناونع  هب  ار  يدنفـسوگ  یمالـسا  ّتنـس  مسر و  قبط  شّدلوت  متفه  زور  رد  .درک  ارجا  وا  هرابرد  ار  دـلوت  یعرـش  مسارم 
ياه هصرع  رد  ار  دنزرف  يریلد  يرواگنج و  بیغ ، ياه  هدرپ  سپ  زا  (ع ) نینمؤملاریما دنداد  هقدص  ارقف  هب  ار  نآ  تشوگ  دندرک و 
ربارب رد  اریز  دیمان ؛ هشیب ) ریـش  مژد :  ) سابع ار  وا  اذل  دوب ، دـهاوخ  مالـسا  نانامرهق  زا  یکی  وا  هک  تسناد  یم  دوب و  هتفایرد  راکیپ 

شدنزرف دوب ، هتفایرد  ردپ  هک  هنوگ  نامه  .هدوشگ  هرهچ  نادـنخ و  یکین ، لباقم  رد  دوب و  گنژآ  رپ  ور و  شرت  لطاب ، اه و  يژک 
نادرگ و دیرغ ، یم  نیگمـشخ  يریـش  نوچ  دمآ ، یم  دوجو  هب  (ع ) تیب لها  نانمـشد  هلیـسو  هب  هک  ییاه  گنج  مزر و  نیدایم  رد 

.درک يروآ  گرم  ساره  راچد  ار  نمشد  هاپس  یمامت  البرک  نادیم  رد  تفوک و  یم  مهرد  ار  رفک  هاپس  ناریلد 

هدز و الاب  ار  كدوک  ياه  نیتسآ  هدـناشن ، شیاهاپ  يور  ار  لاـسدرخ  ساـبع  هک  دـید  ار  (ع ) یلع .دـش  قاـتا  دراو  نینبلا  ما  يزور 
تسد ود  نیا  هب  داد : خساپ  هودنا  اب  (ع ) یلع .دیسرپ  ار  تلع  نارگن  ناریح و  نینبلا  ما  .دیرگ  یم  تدش  هب  دسوب و  یم  ار  شناوزاب 
مرـسپ ناتـسد  رـس  رب  هچ  رگم  دش : لیدبت  سرت  هب  نینبلا  ما  بجعت  .مدروآ  یم  دای  هب  دـیآ ، یم  ناشرـس  رب  هچنآ  مدرک و  یم  هاگن 
ناتـسد هکنیا  دینـش و  ار  البرک  حرـش  هاگنآ  و  یلعاـی ؟ ارچ  دیـسرپ : .دـش  دـنهاوخ  عطق  وزاـب  زا  هک  دینـش  خـساپ  و  دـمآ ؟ دـهاوخ 

طبـس يادف  شرـسپ  هک  تفگ  یم  ار  ادخ  رکـش  اما  داد ، یمن  شناما  هیرگ  .دش  دنهاوخ  عطق  لوسر ، هناحیر  رـسپ  هار  رد  شدنزرف 
رد دنوادخ  هک  تفگ  داد و  تراشب  تشاد ، ادخ  دزن  شدـنزرف  هک  یتلزنم  هب  ار  سابع  ردام  (ع ) یلع .دوش  یم  (ص ) لوسر یمارگ 

 (1) .دنک زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  اب  ات  دشخب  یم  وا  هب  لاب  ود  تسد ، ود  ضوع 
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تسشن مازح  رتخد  نابل  رب  دنخبل 

هک يا  هدـنیآ  يارب  کشا  مغ و  و  هتـسجخ ، دولوم  نیا  يارب  يداش  دـش : يداش  مغ و  زا  يا  هتخیمآ  (ع ) یلع هناخ  ساّبع ، دـّلوت  اـب 
.دوب دهاوخ  البرک  رد  وا  ناتسد  دنزرف و  نیا  يارب 

: تیالو زا  عافد  هب  شرافس 

نینبلا ما  درک ، قارع  يوس  هب  ترجه  ْنآ  لابند  هب  جح و  يارب  فرشت  هنیدم و  كرت  گنهآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه 
نامرف مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  میالوم  لد  مشچ و  : » درک یم  شرافـس  نینچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناـهارمه  هب  مالـسلااهیلع 

دیشاب وا  رادرب 

مالسلا هیلع  نیسح  يادف  هب  منادنزرف 

.دیوگ  یم  نخس  هنیدم  لها  يارب  اهییالبرک  البرک و  زوسناج  عیاقو  زا  ددرگ و  یم  زاب  هنیدم  هب  البرک  هعقاو  زا  سپ  ریشب » »

دنسیون : یم  ناخروم 

ندید زا  سپ  نینبلا  ما  .دهدب  وا  هب  ار  شنادنزرف  تداهـش  ربخ  ات  دـنک  یم  تاقالم  ار  نینبلا  ما  هنیدـم  رد  ریـشب  البرک  هعقاو  زا  سپ 
دیوگ : یم  دوب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هداتسرف  هک  يو 

؟ يراد ربخ  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  ریشب ! يا 

! هد ربخ  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  زا  دومرف : نینبلا  ما  .دیدرگ  هتشک  وت  سابع  هک  دهد  ربص  وت  هب  ادخ  تفگ : ریشب 

ربص و ابو  تفرگ  یم  ربخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  هتـسویپ  نینبلا  ما  یلو  درک ، مالعا  مه  ار  وا  نادنزرف  هیقب  تداهـش  ربخ  ریـشب 
دیوگ : یم  ریظن  یب  یتریصب 

(ع ».) نیسحلا هللادبع  یبال  ءادف  مهلک  ءارضخلا  تحت  نم  يدالوا و  (ع .) نیسحلا هللادبع  یبا  نع  ینربخا  ریشب  ای  »

داب (ع ) هللادبعابا يادف  تسا  ییانیم  نامسآ  نیا  ریز  هچنآ  همه  نم و  نادنزرف  هدب  نیسحلا  هللادبعابا  ( نم ماما   ) زا ربخ  ریشب  يا 
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! ریشب يا  یبلق : َطاین  َتعّطَق  دق  تفگ : دیشک و  يا  هحیص  داد ، ترضح  نآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  ریـشب  نوچ 
 (1) .درک دنلب  نویش  هلان و  هب  ادص  سپس  يدرک و  هراپ  ار  مبلق  گر 

شربهر دروم  رد  یلو  تفگن  نینچ  شدـنزرف ،  راهچ  دروم  رد  هک  دوب  يدـح  رد  راوگرزب  يوناب  نآ  یـسانش  ماـما  تفرعم و  يرآ 
دومرف نینچ  ع )   ) نیسح ماما 

زا اهنت  درک و  شومارف  تیالو  ماقم  هار  رد  ار  راثیا  همه  نآ  هک  تسوا  تیونعم  لامک  لیلد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  وا  هقالع  نیا 
.دروآ نایم  هب  نخس  شربهر 

هب ار  سابع  ترـضح  نینوخرپس  (س ) بنیز ترـضح  یتقو  هکنانچ  دوب ، هدرک  تحاران  رثأتم و  ار  وا  شنادنزرف  نادـقف  لاح ، ره  هب 
.داتفا نیمز  رب  شوه  یب  دنک و  لمحت  تسناوتن  هک  تخوس  شلد  نانچ  دیدار  نآ  ات  يو  داد ، ناشن  نینبلا  ما  هب  يراگدای  ناونع 

: دیهش راهچ  ردام 

رسمه رانکرد  دمآ و  لئان  ندوب  نادیهش  ردام  راختفا  هب  ابیکش ، يوناب  نیا  البرک ، رد  مالـسلااهیلع  نینبلا  ما  دنزرف  راهچ  تداهـش  اب 
.دش هدوزفا  شتاراختفا  هحفص  رب  رگید  يراختفا  ندوب ، دیهش 

یسک يا  : » تفگ يراعشا  رد  يوق  يا  هیحور  اب  تخیر و  ورف  هدید  زا  کشا  کشرـس  دیـسر ، وا  هب  شنادنزرف  تداهـش  ربخ  یتقو 
.دنتعاجـش هشیب  ناریـش  همه  مالـسلا  هیلع  یلع  نادنزرف  تخات ، نانمـشد  رب  شردپ  دننامه  هک  يدـید  ار  سابع  مدیـشر  دـنزرف  هک 

یسک هچ  دوب ، مرسپ  ندب  رد  تسد  رگا  دندوب ؛ هدرک  عطق  ار  شیاه  تسد  هک  یلاح  رد  دندز ، نینهآ  دومع  سابع  رس  رب  ما  هدینش 
»؟ دگنجب وا  اب  دیآ و  وا  دزن  تسناوت  یم 
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صاخ ياهیگتـسباو  تاقلعت و  یمامت  هب  هتـشذگ و  ناـج  زا  تیـالو  تعیرـش و  هار  رد  هک  عاجـش  نینچ  ینادـنزرف  شرورپ  یتسارب 
.تسا یندوتس  میظع و  سب  يراک  دنوش  ادف  ربهر  نید و  هار  رد  هدز و  اپ  تشپ  یناوجون  یناوج و  هرود 

يرابدرب و ربص و  دوبن  رگا  .ناریا  يالبرک  يادهـش  ناردام  يارب  تسا  يا  هوسا  وگلا و  ههبج ، کی  رد  دیهـش  راهچ  ردام  نینبلا ، ما 
راـختفااب و ناریا  رد  نادیهـش  نارداـم  دـنام و  یم  قشمرـس  یب  تماقتـسا  ربـص و  رتـفد  نیقی  هب  مالـسا ، خـیرات  رد  نز  نیا  تریـصب 

دنتفگ یمن  نخس  هناروبص  نینچ  شیوخ  هتفخ  كاخ  هب  ناناوج  زا  يدنلبرس 

: روشاع هرطاخ  رادساپ  نینبلا ، ما 

یناوخ و هیثرم  زا  اروشاـع ، هعقاو  زا  سپ  يو  .تسا  نآ  هب  طوـبرم  لـئاسم  ناـمز و  هب  هجوـت  نینبلا ، ما  مهم  رایـسب  ياـه  یگژیو  زا 
ِرـسپ هارمه  هب  زور  ره  ناـشیا  .دـناسرب  هدـنیآ  ياـه  لـسن  شوگ  هب  ار  ناـییالبرک  تیمولظم  يادـن  اـت  هدرک  هدافتـسا  ییارـس  هحون 

هب دوب ، اروشاع  عیاقو  نایب  يارب  يا  هدنز  دنس  تشاد و  روضح  البرک  رد  شردام  هارمه  هک  هّللادیبع  مالـسلا ،  هیلع  سابع  ترـضح 
.دناوخ یم  هحون  تفر و  یم  عیقب 

مکاح مکح  نب  ناورم  یتح  .دـندش (  یم  هلانمه  وا  اـب  دـندمآ و  یم  درگ  وا  فارطا  هنیدـم  مدرم  درک .  یم  اـپب  ییاـغوغ  روش و  و 
 ( درک یم  هیرگ  دوب و  ناشیا  نایم  رد  زین  هنیدم  تقو 

هک ار  مدرم  درک و  یم  ضارتـعا  یعون  تقو  تموـکح  هب  ْيرادازع  بلاـق  رد  مه  وگزاـب و  ار  ـالبرک  هساـمح  مه  راعـشا ، نیا  اـب  وا 
.دومن یم  هاگآ  هیما ، ینب  تایانج  زا  دندش ، یم  عمج  وا  فارطا 

هیرگ بلق  تواسق  نآ  اب  ناورم  هک  دناوخیم  هیثرم  زوسناج  ردق  نآ  تفریم و  عیقب  هب  ترضح  نآ  : دیامرفیم ( هیلع هللا  مالس  ) رقاب ماما 
(1) درکیم

6401 ص :

، لاقملا حیقنت  ص 294 و  ج 3 ، یتالحم ، هللا  حیبذ  هعیرشلا ، نیحایر  راونالاراحب ج 45 ص 40 ) نیبلاطلا ص56 و  لتاقم  - 33 - 1
ص 70. ج 3 ،

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2286 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2000_1
http://www.ghaemiyeh.com


 : نینبلا ما  تافص  هفیحص 

نیا اب  هک  تسا  لامک  تفرعم و  هار  ناگدنیوپ  هار  ارف  یسوناف  نانوچ  هراومه  كاپ ، ياهناسنا  يالاو  ياهیگژیو  ینامـسآ و  تافص 
یناروـن و تافـص  نـیا  تخانـش  هیاـس  رد  .دوـش  یم  هتخانـش  زاـب  تلاـهج  تلالـض و  ياـههار  هروـک  زا  تیادـه  هار  يرگنـشور ،

.دنام هنادواج  تسیز و  ییادخ  ناوت  یم  هک  تسا  یهلا  ياهتیصخش  زا  يریگوگلا 

تسا هدش  رکذ  نیدلا ، نیز  یناث ، دیهش  نابز  زا  رـصتخم  ابیز و  هلمج  کی  نمـض  رد  نینبلا  ما  تافـص  هعومجم  تفگ  ناوتب  دیاش 
دیوگ : یم  دنمشیدنا  هتخیهرف و  ملاع  نیا  هک  اجنآ 

هاجلا مهدـنع  اهل  مهتّدوم و  یف  هضحمم  مهئالو  یف  هصلخم  تیبلا  لـها  قحب  تاـفراعلا  تالـضافلا  ءاـسنلا  نم  نینبلا  ما  تناـک  و  » 
« .عیفرلا ّلحملا  هیجولا و 

نانآ دزن  تسا و  هتشاد  دیدش  صلاخ و  تبحم  تفرعم و  (ع ) تیب لها  هب  تبـسن  هدوب و  تلیـضف  رپ  تفرعم و  اب  ناوناب  زا  نینبلا  ما  »
 (1) .تشاد » ییالاب  تلزنم  ماقم و 

مینک یم  یسررب  هاتوک  ارذگ و  يا  هنوگ  هب  ار  برع  يوناب  كاپ  نیا  ینامسآ  تافص  زا  یخرب  کنیا 

: اتمه یب  ییایمیک  تیالو ،

تیالو رب  یتسه  ساسا  دـنک و  یم  الط  ار  نایمدآ  دوجو  ّسم  هک  تسا  يریـسکا  نانآ  هب  تفرعم  و  (ع ) تیب لها  هب  قشع  تدارا و 
.تسا هدش  ناینب  نانآ 

: دشک یم  ریوصت  هب  نینچ  نیا  ار  هیبالک  همطاف  تیالو  لاقملا ، حیقنت  دوخ ، باتک  رد  یناقمام  یلاجر ، ملاع 

 (2) .هتمامِال ِّالا  سیل  (ع ) نیسحلاب اهتَقَلع  ّنِاَف 

هدـنارورپ شیوخ  ناـماد  رد  ار  وا  نوـچ  هکنآ  هن  « ) .تسا ترـضح  تماـما  رطاـخ  هب  (ع ) یلع نب  نیـسح  هب  نینبلا  ما  هقـالع  اـنامه  »
( .تسا
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زا تیامح  يارب  هزرابم  تیالو و  زا  عاـفد  تشاد ؛ دوجو  (س ) ارهز همطاـف  یناگدـنز  رد  يربهر  تیـالو و  هب  قشع  هرهچ  نیرتاـبیز 
.دوب خیرات  ناشخرد  هرهچ  نآ  رارمتسا  نینبلا ، ما  مود ، همطاف  ییوگ  و  (ع ) یلع ماما  يالاو  ماقم 

: دسیون یم  یناقمام »  » رگید ياج  رد 

.تسا وا  نامیا  یلاع  هجرد  ناشن  تفرگ  یم  ناسآ  دوخ  رب  ار  شیوخ  دـنزرف  راهچ  گرم  (ع ،) نیـسح تمالـس  طرـش  هب  وا  هکنیا  »
 (1)« .مروآ یم  باسح  هب  ناکین  زا  ار  وا  نم 

هوسا خیرات  هشیمه  يارب  دوش و  هنادواج  هک  تسا  قح  دنادب  تعیرـش  تیالو و  ییادـف  ار  دوخ  نادـنزرف  يردام ، هک  هاگنآ  عقاو  هب 
.دشاب تیالو  لها  يارب  يا 

یم ناـخروم  هک  يا  هنوـگ  هب  .نینچ  نیا  يرداـم  تیبرت  نماد  رد  شناردارب  ساـبع و  نوـچ  ییاـه  هـچنغ  نتفکـش  تساـبیز  هـچ  و 
: دیوگ یم  سابع  دروآ  یم  همان  ناما  شناردارب  سابع و  يارب  هیلع _  هّللا  هنعل  رمش _  هک  ینامز  البرک  رد  دنسیون :

« .میراذگ اهنت  ار  دوخ  ماما  الوم و  میشاب و  ناما  رد  ام  یهاوخ  یم  ایآ  ار ! وت  دنک  تنعل  ادخ  رمش و  يا  تتسد  داب  هدیرب  »

.دید یم  هدنیآ  هنیآ  رد  (ع ) یلع هک  نامه  دوب ؛ نینبلا  ما  ییالو  تیبرت  هرمث  مالک  نیا 

: يردام تبحم 

هچنآ .دوش  یم  هدافتسا  ردام ، اهتبحم ، راگدنوادخ  زا  هفطاع  هژاو  ریـسفت  يارب  هرامه  تسا و  ناردام  هژیو  تافـص  زا  تبحم  رهم و 
نادنزرف هب  تبـسن  يردام  ره  هنیـس  رد  رهم  نیا  هک  تسین  يردام  رهم  اهنت  دنک  یم  هولج  هفطاع  رهم و  مان  اب  نینبلا  ما  یناگدنز  رد 

.دشک یم  هلعش  شنادنبلد  و 
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ناناوج ناـیاقآ  ادـخ و  لوسر  هناـحیر  مرکا و  ربماـیپ  ناـگداون  لد  رد  ار  رداـم  ياـج  اـت  دوب  نآ  رب  هراومه  شیگدـنز  رد  نینبلا  ما 
دوخ ياپون  نادـنزرف  ناج  هب  شتآ  دـش و  هدرمژپ  ییافوکـش  جوا  رد  هک  يردام  دـنک ؛ رپ  (ع ) نیـسح ماما  و  (ع ) نسح ماما  تشهب ،

اب نینبلا  ما  دندرب  یم  جـنر  رتمک  ردام ، نادـقف  زا  دـندید و  یم  ار  دوخ  ردام  اسراپ ، يوناب  نیا  دوجو  رد  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  .دز 
یم دروخرب  اهنآ  اب  یقیقح  يردام  دننامه  تسرد  درک و  یم  يراتسرپ  ار  نانآ  بلق  میمـص  زا  تفگ و  یم  نخـس  نانآ  اب  ینابرهم 
ياه هنومن  هک  دوخ  نادنزرف  رب  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  یمارگ  تخد  نادنزرف  نینبلا  ما  .دنتشاد  یم  تسود  رایـسب  ار  وا  زین  نانآ  .درک 

نادـنزرف هب  هجوت  نینبلا  ما  نکیل ، درک ، یم  نانآ  هجوتم  ار  دوخ  هقـالع  تبحم و  هدـمع  تسناد و  یم  مدـقم  دـندوب  لاـمک  يـالاو 
هناحیر تناما و  نانآ  دوب و  هداد  روتـسد  نانآ  تبحم  هب  دوخ  باتک  رد  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  درمـش ؛ یم  ینید  يا  هضیرف  ار  ربماـیپ 

قح رد  نینبلا  ما  هبئاـش  یب  تبحم  .درک  ادا  ار  ناـنآ  قح  درک و  ماـیق  ناشتمدـخ  هب  ناـنآ  تمظع  كرد  اـب  نینبلا  ما  دـندوب ؛ ربماـیپ 
رد (ع ) تراهط تمـصع و  تیب  لها  هکلب  دـنامن ، خـساپ  یب  (ع ) ادهـشلا دیـس  هار  رد  وا  نادـنزرف  ياه  يراکادـف  ربمایپ و  نادـنزرف 

کیرـش مرکا ، ربمایپ  هداون  نتفر  .دـندرکن  راذـگ  ورف  يزیچ  نانآ  هب  تبـسن  ینادردـق  زا  دندیـشوک و  ناـنآ  تشادـگرزب  مارتحا و 
هدنهد ناشن  شدـنمورب ، نادـنزرف  تداهـش  نتفگ  تیلـست  نینبلا و  ما  دزن  يربک ، بنیز  نیـسح ، مایق  هدـنپت  بلق  ینیـسح و  تضهن 

دزن ار  وا  دندقتعم  يرایسب  دراد و  ناناملسم  دزن  هژیو  یهاگیاج  راوگرزب ، يوناب  نیا  .تسا  (ع ) تیب لها  دزن  نینبلا  ما  يالاو  تلزنم 
دهاوخ فرطرب  شهودنا  مغ و  دهد ، رارق  یلاعت  يراب  ترـضح  دزن  دوخ  هطـساو  ار  وا  يدنمدرد  رگا  تسالاو و  یتلزنم  دـنوادخ ،

دزن نینبلا  ما  هک  تسا  یعیبط  رایسب  هتبلا  دنهد ، یم  رارق  دوخ  عیفـش  ار  راکادف  ردام  نیا  یگدنامرد  اه و  یتخـس  ماگنه  هب  اذل  دش ،
.تشاد میدقت  هناصلاخ  ار  دوخ  رگج  ياه  هراپ  نادنزرف و  قح ، نید  يراوتسا  ادخ و  هار  رد  اریز  دشاب ؛ برقم  راگدرورپ 
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رب اهنآ  حـیجرت  نانآ و  زا  يراتـسرپ  نینچمه  و  ناشردـپ ، رداـم و  تمظع  ماـقم و  رطاـخ  هب  دوبن ، وا  ِنآ  زا  هک  ینادـنزرف  هب  هقـالع 
.دوب نینبلا  ما  صاخ  تافص  زا  دوخ  نادنزرف 

: افو هنارکرب 

تبحم ار  ناشبلق  ناشدوجو و  نیمزرـس  رـسارس  هک  ییاهناسنا  .تسا  نازیزع  هب  يرادافو  سح  تبحم ، هفطاع و  ياه  هجیتن  زا  یکی 
تداهـش زا  سپ  وا  نانخـس  رد  رادافو  نیا  نینبلا  ما  یگدـنز  رد  دـننام و  یم  رادافو  دوخ  ناگتـسب  هب  تبـسن  هراومه  تسا  هدرک  رپ 

.تسا دوهشم  (ع ) یلع نایقتم  يالوم 

ییابیز زا  هدوب و  ناوج  هکنآ  اب  (ع ) یلع ترضح  تداهـش  زا  سپ  هک  تسا  يدح  هب  شیوخ  راوگرزب  رـسمه  هب  نینبلا  ما  يرادافو 
رایتخا ار  يرگید  رسمه  هدرکن و  جاودزا  رمع  نایاپ  ات  وا ، تمرح  ظفح  يارب  ترضح و  نآ  مارتحا  هب  دشاب  یم  رادروخرب  زین  هژیو 

.دوب هدنز  ترضح  نآ  زا  سپ  لاس ) تسیب  زا  شیب   ) ینالوط ًاتبسن  یتّدم  هک  نآ  اب  .دنک  یمن 

اب دوش  یم  يراگتساوخ  تسا  برع  ریهاشم  زا  یکی  هک  « لفون نب  هریغم   » طسوت (ع ) ترضح نآ  نارسمه  زا  یکی  هماما »  » هک هاگنآ 
: دیوگ یم  باوج  رد  وا  دنک ، یم  تروشم  جاودزا  دروم  رد  نینبلا  ما 

 (1)« .میدنب يرسمه  نامیپ  رگید  درم  اب  میشاب و  يرگید  هناخ  رد  ام  یلع ، زا  سپ  تسین  راوازس  »

یلع رـسمه  راهچ  ره  رمع  نایاپ  ات  تشاذگ و  رثا  زین  سیمع  تنب  ءامـسا  هّیمیمت و  یلیل  رد  هک  همامَا  رد  اهنت  هن  نینبلا  ما  نخـس  نیا 
.دندرکن ددجم  جاودزا  (ع ) بلاطیبا نب 

یبا نب  هیواعم   “ یغاط نیا  نم  زا  سپ  دومرف : هماما  هب  تداهـش   ماـگنه  نینمؤملاریما  تسا  ینتفگاـهلقن  یخرب  رب  اـنب  یفرط  زا  هتبلا 
دوش و ربمایپ  داماد  هماما  اب  جاودزا  اب  ات  تشاد  دـصق  هیواعم  اریز   ) ینک جاودزا  وا  اب  ادابم  درک و  دـهاوخ  يراگتـساوخ  ارت  نایفس “

.نک  رایتخا  ار  لفون  نب  هریغم  ینک  رهوش  یتساوخ  رگا  دنک ،) هدافتسا  ءوس  ناونع  نیا  زا 
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نیحایر ) .....درک جاودزا  تسا  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هک  هریغم  اب  زین  هماما  دوب و  هدومرف  نینمؤملاریما  هک  دـش  روطنامه  ناـیرج 
هعیشلا ج 3 ص 350

یم اـهنآ  دوجو  رد  راـثیا  تبحم و  قشع و  رذـب  هدوـب و  لوغـشم  (ع ) یلع نادـنزرف  تیبرت  هب  هنوگراـثیا  دیهـش  رـسمه  نیا  نینبلا  ما 
.دناشفا

: رنه هنیآ  رد 

.تسا یلجتم  يو  هنادواج  ابیز و  راعشا  رد  نآ  دومن  هک  تسوا  تغالب  تحاصف و  نینبلا  ما  يالاو  تافص  رگید  زا 

دریگ رارق  یتسه  زا  یعیسو  قفا  رد  دیاب  هدنیارـس  نارگید  هب  لاقتنا  نآ و  نایب  يارب  هک  تسا  یمدآ  ساسحا  زا  ییابیز  ریوصت  رعش 
.دناهرب تاقلعت  ریجنز  زا  ار  دوخ  و 

تحاصف و جوا  رد  نانآ  درک  یم  دانتسا  نانآ  راعشا  هب  هراومه  برع  هک  دنتشاد  دوجو  يا  هتـسجرب  نارعاش  بالک  ینب  نادناخ  رد 
.تسا صاخو  ماع  دزنابز  زین  فیطل  لاح  نیع  رد  قیقد و  لیصا و  ياه  هژاو  زا  هدافتسا  رد  نانیشن  هیداب  تقد  دنتشاد و  رارق  تغالب 

رعـش و اب  درک و  یگدنز  تسین  تاساسحا  ندرک  ینادـنز  يارب  يراوید  یتیاهن و  هک  اجنآ  هیداب ، رد  اه و  هداوناخ  نیا  رد  نینبلا  ما 
.دیسر یگدنلاب  دشر و  هب  هجهل  تحارص  نایب و  تحاصف  بدا و 

هک شرسپ  تداهش  زا  سپ  يو  زوسناج  رعش  تسا  هتفرگ  رارق  بدا  ناگرزب  نیسحت  لیلجت و  دروم  هک  يو  هنادواج  راعشا  هلمج  زا 
: دشاب یم  دوب  لیاضف  ردپ 

نیرعلا ثویلب  ینیرکذت  نینبلا              ما  کیو  ینوعدت  ال 

نینب نم  ُتحبصا و ال  مویلا  و  مهب             یعدا  یل  نونب  تناک 

نیتولا عطقب  توملا  اولصاو  دق  یبّرلا                روسن  لثم  هعبرا 
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.مدینکفا یم  روالد  ناریش  دای  هب  هک  دیناوخن  نینبلا  ما  ارم  »

.مرادن يدنزرف  زورما  یلو  مدش  یم  هدناوخ  اهنآ  مان  هب  هک  دوب  ینادنزرف  ارم 

« .دندیسر تداهش  هب  یگمه  يراکش و  ياهزاب  نوچمه  متشاد  دنزرف  راهچ 

: دنسیون یم  ناخروم 

، تیب لها  نمـشد  یتح  هک  درک  یم  هیرگ  هحون و  (ع ) نیـسح ماما  يارب  هژیوب  نادـنزرف و  تداهـش  يارب  زوسناج  ناـنچنآ  نینبلا  ما 
هک تسا  تعاجش ، گرزب  سیدنت  سابع ، دروم  رد  يو  راعـشا  رگید  زا  .درک  یم  هیرگ  يو  یثارم  ندینـش  زا  زین  مکح ، نب  ناورم 

: دیوگ یم 

دقنلا ریهامج  یلع  ّرک  سابعلا  يَاَر  نم  ای 

دبل يذ  ثیل  لک  ردیح  ءانبا  نم  هارو  و 

دی عوطقم  هسارب  بیصا  ینبا  ّنَا  ّتئبن 

لمعلا برض  هسارب  لاما  یلبش  یلع  یلیو 

(1) دحا هنماند  امل  کیدی  یف  کفیس  ناک  ول 

.دندوب وا  رس  تشپ  ردیح  نادنزرف  درک و  یم  هلمح  نمشد  رب  هک  يدید  ار  سابع  هک  یسک  يا  »

دش یمن  کیدزن  وت  هب  یسک  یتشاد  تسد  رد  ار  تریشمش  رگا  .هدمآ  هدورف  دومع  شرس  رب  هدش و  عطق  مدنزرف  تسد  دنیوگ  یم 
(2)

 : یسایس شرگن 

ندوب و یسایس  هژاو  اب  نآ  زا  هزورما  هک  تسا  دوخ  نامز  هب  تبسن  تریـصب  ییانـشآ و  هتـسجرب  ياهناسنا  یتیـصخش  داعبا  زا  یکی 
حلاص ییادـخ و  نانز  نادرم و  نانآ  لباقم  رد  هدرک و  روهظ  يا  هنوگ  هب  داسف  ملظ و  رهاظم  ینامز ، ره  رد  .دوش  یم  داـی  تساـیس 

رب اه  ههبج  رد  یکیزیف  روضح  تسا و  یماظن  هزرابم  لکـش  هب  هاگ  دراد ؛ نوگانوگ  ياه  هرهچ  هزرابم  اما  .دـنا  هتـساخرب  هزرابم  هب 
یم ناشن  ار  دوخ  يرنه  ياه  هولج  اب  هاـگ  دراد و  نت  هب  غیلبت  ساـبل  تسا و  یمـالک  يداـشرا و  هنوگ  هب  هاـگ  رفک و  لـطاب و  دـض 

.دهد
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هیلع هزرابم  رد  (ع ) نسح ماما  حلـص  و  (ع ) یلع ِتوکـس  هک  هنوگنامه  توکـس ؛ اب  هاگ  دریگ و  یم  تروص  دایرف  اب  ینامز  هزراـبم 
.تشادن (ع ) نیسح دایرف  اب  یتوافت  متس 

ترـضح ربـق  ندوب  یفخم  نوـچ  يدراوـم  .دراد  خـیرات  رد  یناوارف  ریثأـت  تسا  یفنم  هزراـبم  ماـن  هب  هک  هزراـبم  رگید  ياـه  هوـلج 
اب يو  نـتفگ  ناذا  هفیقــس و  هـعقاو  زا  سپ  یــشبح  لـالب  نـتفگن  ناذا  دادـیب ، مـلظ و  ناراذـگناینب  اـب  ندرکن  تبحــص  (س ،) ارهز

تموکح هیلع  هزرابم  یعون  همه  همه و  هک  دش و ...  هتخیر  نیمز  رب  نازحالا  تیب  رد  هک  ییاهکشا  (س ،) ارهز ترضح  تساوخرد 
.دوب تقو 

تعاجـش و هب  هجوت  اب  هک  دوب  يدارفا  زا  نینبلا  ما  .تسا  نآ  هب  طوبرم  لـیاسم  ناـمز و  هب  هجوت  نینبلا  ما  مهم  رایـسب  ياـهیگژیو  زا 
یناوخ و هیثرم  ینارنخـس و  زا  البرک  هعقاو  نالماع  اـب  تفلاـخم  يارب  یمـالک  هزراـبم  فرژ  قیمع و  ریثأـت  تلع  هب  ناوارف  تماـهش 

نیا زا  سپ  .دناسرب  هدنیآ  ياهلسن  شوگ  هب  ار  نایئالبرک  تیمولظم  يادن  ات.درک  هدافتسا  دش ، تبحص  نآ  زا  هک  يزوسناج  راعـشا 
رد مشاه  ینب  نانز  همه  درادـهگن و  هدـنز  ار  البرک  يادهـش  هار  قیرط  نیا  زا  ات  درک ،  یم  اـپ  رب  يراوگوس  سلجم  میظع ،  هعجاـف 

يزوس ناج  راعشا  شا  هتفر  تسد  زا  ناناوج  هیثرم  رد  وا  دنتخیر .  یم  کشا  البرک  يادهش  دایب  دنتسج و  یم  تکرـش  سلجم  نآ 
 ... دراد

: دنسیون یم  ناخروم 

درک و یم  هیرگ  دناوخ و  یم  هحون  تفر و  یم  عیقب  هب  سابع ، دنزرف  هّللادیبع ،  هارمه  هب  زور  ره  نینبلا  ما  سابع ، تداهـش  زا  سپ  »
 (1)« .دنتسیرگ یم  وا  اب  هارمه  هدرک و  عامتجا  مدرم 
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دوخ و نارـسپ  تعاجـش  البرک و  هسامح  مه  راعـشا  نیا  اـب  نینبلا  ما  .دراد  يرگید  ياـه  هبنج  هاـگ  يرادازع  يارب  راعـشا  ندـناوخ 
يرادازع و بلاـق  رد  درک و  یم  هیوگاو  ار  ـالبرک  خـیرات  مه  درک و  یم  یفرعم  ناگدـنیآ  دوخ و  ناـمز  مدرم  هب  ار  قح  تیموـلظم 
رفنتم و هیما  ینب  لامع  هب  تبـسن  دـندرک  یم  عامتجا  وا  فارطا  هک  مدرم  درک و  یم  تقو  تموکح  هب  ضارتعا  یعون  ییارـس  هیثرم 

.دندش  یم  رجزنم 

درک و رداص  اـهادرف  هب  ار  ـالبرک  مهم  ياـهمایپ  تفرگ و  شود  هب  ار  شیوخ  یعاـمتجا  یـسایس و  تلاـسر  راـب  ـالبرک  زا  سپ  يو 
ما ارچ  تسالبرک  رد  شناردارب  و  (ع ) سابع رهطم  ربق  یتقو  یتسار  هب  .تشاد  هاگن  هدـنز  ار  ینافرع  هساـمح  نیا  يونعم  ياهـشزرا 

مالـسا و ناـگرزب  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب  اـیآ  و  دـننک ؟ یم  عاـمتجا  اـجنآ  رد  مدرم  هک  تسین  نیا  هب  اـیآ  دور ؟ یم  عـیقب  هب  نینبلا 
؟ دنداتفا یم  مالسا  ردص  نادرمناوج  ياه  هسامح  دای  هب  مدرم  اجنآ  رد  دنا و  هتفخ  كاخ  نیا  رد  مدرم  یمالسا  هنیشیپ 

هب تبسن  ار  هدنیآ  لسن  هک  دوبن  نیا  يارب  لمع  نیا  ایآ  درب ؟ یم  دوخ  هارمه  ار  هللادیبع ، سابع ، دنزرف  ارچ  هکنیا  رگید  مهم  هلئـسم 
دـنک و غالبا  مدرم  هب  ار  اروشاع  مایپ  هک  دوبن  نیا  ددـص  رد  وا  ایآ  دوبن ؟ یـسایس  تیبرت  کـی  نیا  اـیآ  دـنک ؟ اـنیب  هاـگآ و  قیاـقح 
زا هک  بالک ، ینب  نز  نیرتعاجـش  نیا  نینبلا ، ما  دشاب ؟ دیابن  هللادیبع ، (ع ،) نیـسح رادـملع  دـنزرف  انامه  یناسر  مایپ  نیا  رادـمچرپ 
یم تمه  هژیو  مهم و  تلاسر  نآ  ماـجنا  هب  نونکا  دراد و  شود  رب  یتلاـسر  (ع ،) یلع رتخد  بنیز ، ناـنوچ  تسـالبرک  ناروآ  ماـیپ 

اروشاع عیاقو  نایب  يارب  يا  هدنز  دنس  تشاد و  روضح  البرک  رد  هبابل  شردام  هارمه  هب  سابع  نب  هللادیبع  هک  تسا  ینتفگ  .درامگ 
.دوب 
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عیقب هب  یلو  دنک  يرادازع  شنادنزرف  يارب  دوخ  لزنم  رد  تسناوت  یم  وا  .تسا  نینبلا  ما  فرژ  شنیب  تریصب و  تسا  ینتفگ  هچنآ 
زین سابع  دنزرف  ندرب  هارمه  هب  .دشاب  ناینیسح  تیمولظم  نایدیزی و  دیلپ  هرهچ  ندناسانش  يارب  يا  هلیسو  يو  يرادازع  ات  تفر  یم 

.یعامتجا یسایس و  مه  تشاد و  یتیبرت  ياه  هتکن  مه 

(: س  ) نینبلا ما  ییانادو  ملع 

تسا و لطاب  زا  قح  هدـننکادج  ناشخرد  يرون  ناسب  هک  تسا  نانآ  شناد  ملع و  هتـسجرب ، ياـهناسنا  یگدـنز  مهم  ياـهیگژیو  زا 
.دنزومآ  یم  هتخومآ و  لوا ، ملعم  لاعتم ، دنوادخ  زا  هک  تسا  یملع  یهلا  تمعن  نیا  ناشوج  همشچرس 

هدـش رکذ  یخیرات  بتک  ياج  ياـج  رد  ـالاو  یگژیو  نیا  تسا و  هدوب  هارمه  شناد  رون  تریـصب و  اـب  هراومه  نینبلا  ما  یناگدـنز 
هب تماما  هب  وا  ینید  تریـصب  و  (ع ) تیب لها  هب  نینبلا  ما  هقالع  .دزاس  یم  انـشآ  هلـضاف  هملاع و  يوناب  نیا  تمظع  اب  ار  اـم  تسا و 

دنسیون : یم  وا  هراب  رد  هک  دوب  يردق 

اب دـندوب  ضیرم  نینـسح  دـش و  یم  دراو  نینمؤملاریما  رب  هاـگ  ره  وا  هک  تسا  یفاـک  نینبلا  ما  تریـصب  تفرعم و  تمظع و  يارب  » 
 (1) .زوسلد » نابرهم و  يردام  نانوچ  درک  یم  دروخرب  اهنآ  اب  بلق  میمص  زا  درک و  یم  تبحص  اهنآ  اب  ینابرهم  تفطالم و 

، راوـگرزب ود  نیا  هب  نینچمه  دـناد و  یم  شیوـخ  یلو »   » ماـما و ار  وا  رـسمه  زا  لـبق  هک  تسناد  یمن  رـسمه  اـهنت  ار  شرـسمه  وا 
یکی .دـهد  یم  ناشن  تدارا  تبحم و  نینچنیا  شیوخ  یلو  اب  اهنآ  لاصتا  رطاخ  هب  تیـالو و  تماـما و  هب  قشع  تهج  هب  نینـسح ،

تداهـش ربخ  هک  تسا  ریـشب »  » اب وا  تبحـص  ناـیرج  تسوا  تفرعم  ملع و  رب  ینتبم  هک  وناـب  نیا  شنیب  تریـصب و  رهاـظم  زا  رگید 
دناسر  یم  وا  هب  ار  شنادنزرف 
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زین تدابع  یگدـنب و  لامک  .دـشاب  وا  يـالوم  ماـما و  يدرف  یگدـنز  روحم  هک  تسا  ییاـناد  ملع و  تریـصب و  شنیب و  تیاـهن  نیا 
وا.درذـگب اـهنآ  زا  هدرک و  ادـف  اـتکی ، دـنوادخ  یلزا ، بوبحم  تساوخ  تهج  رد  ار  دوـخ  تاـقلعت  دوـخ و  یمدآ  هک  تسا  نیمه 

نامیا صولخ  هاوگ  نیسحب  وا  یبلق  هقالع  نیا  دندش  یم  ینابرق  نیـسح  هار  رد  شنادنزرف  هدنام و  ملاس  نیـسح  تشاد  یم  تسود 
تسوا هدیقع  و 

ییاناد ملع و  اب  ار  دوخ  نادنزرف  تسا و  هعیش  تاثدحم  زا  وا  .تسا  نایامن  سابع  شراوگرزب  دنزرف  وا و  مالک  رد  يو  ِراشرس  ِملع 
رد (ع ) یلع ترـضح  هکنانچ  دـندوبن  هرهب  یب  مه  يردام  شناد  زا  اـما  دـندوب  یبن » ملع  باـب   » نادـنزرف ناـنآ  هچرگا  .درک  تیبرت 

: دیامرف یم  سابع  دروم 

.ًاّقز َملعلا  ّقُز  سابعلا  يدلو  ّنِا 

ارف ار  فراعم  نم  زا  دریگ  یم  اذـغ  بآ و  شرداـم  زا  هک  رتوبک  دازون  ناـس  هب  تخومآ و  ملع  یکدوک  رد  ساـبع  مدـنزرف  اـنامه  »
 (1) «. تفرگ

یگلمج هک  تسا  هدش  هتـشون  یناوارف  بلاطم  ترـضح ، یناگدـنز  هب  طوبرم  بتک  رد  سابع  ینید  ياهرواب  تاداقتعا و  دروم  رد 
رگناـیامن نـینبلا  ما  رگید  تافـص  تـفرعم و  تعاجــش ، بدا ، صـالخا ، .دـشاب  یم  يو  رداـم  شنیب  شناد و  دـنلب و  حور  رگناـشن 

مینک یم  يراددوخ  اهنآ  حرش  زا  راصتخا  تیاعر  تهج  ام  هک  تسا  وا  يالاو  تیصخش 

بدا

: دراد قادصم  ود  تسا و  یناسنا  تفارش  ياه  هصخاش  نیرتمهم  زا  بدا  تفص 

ادخ ربارب  رد  بدا  . 1

.مدرم ربارب  رد  بدا  -  2

یهلا تخاـس و  روراـب  ار  نآ  (ع _ ) یلع بدا _  هوـسا  رـضحم  رد  دوـب ، هتـساخرب  رورپ  بدا  ینادـناخ  ناـماد  زا  هک  (س ) نینبلا ما 
ربارب رد  وا ، بدا  دومن  نیرتگرزب  یلو  دوب ؛ نتورف  مدرم  هب  تبـسن  تشاد و  یم  هاگن  ار  یگدنب  بدا  ادخ  هاگـشیپ  رد  وا  .دـینادرگ 

نیـشناج ناونع  هب  هن  ار  دوخ  داهن ، مدـق  (ع ) یلع هناـخ  هب  هک  یماـگنه  .تسا  ناـنآ  (ع ) موصعم نادـنزرف  و  (س ) همطاـف و  (ع ) یلع
.تشاد یم  یمارگ  ار  اهنآ  درک و  یم  راتفر  بدا  هب  ناـنآ  اـب  .تسناد  یم  (س ) همطاـف نادـنزرف  مداـخ  ناونع  هب  هکلب  (س ،) همطاـف
هراومه درک و  یم  باطخ  هللادبعاباای  يدیسای  هشیمه  ار  (ع ) نیـسح شردارب  هک  تخومآ  تیبرت  بدا ، همـشچرس  نیا  زا  (ع ) سابع

.تشاد یم  هاگن  (س ) ارهز نادنزرف  هب  تبسن  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  ار  بدا 
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: تیبرت میلعت و  هنارک  رب 

.تسا هدـش  حرطم  مهم  زایتما  کی  ناونع  هب  ناـنز  يارب  تیبرت  سدـقم  رما  هک  میباـی  یمرد  یمالـسا  یناـبم  فراـعم و  هب  هجوت  اـب 
هتـسیاش نابرهم  كاپ و  نانز  تماق  رب  اهنت  رخاف  سابل  نیا  تسا و  وا  ياهمان  زا  نیملاعلا » بر   » هک تسا  رـشب  یبرم  نیلوا  دـنوادخ 

.تسا

نایبرم زا  یکی  نینبلا » ما   » اتسار نیا  رد  .دنتـسه  يرـشب  عماوج  هدنزاس  هک  تسا  ینادرم  نانز و  تیبرت  نز ، یعقاو  یقیقح و  هفیظو 
.تسه زین  نینبلا  ما  زا  نخس  تساهنابز  رب  سابع  تافص  ات  تساج و  رب  یتسه  ات  هک  دوش  یم  دادملق  خیرات 

یتافـص مینیب و  یم  ار  يو  يالاب  ياهتلیـضف  الاو و  ياـهیگژیو  مینز و  یم  قرو  ار  (ع ) یلع نب  ساـبع  یناگدـنز  باـتک  هک  هاـگنآ 
تسا و هدوب  وا  ردام  دوجو  رد  يا  هنوگ  هب  همه  همه و  هک  تریـصب  نامیا و  صالخا و  يردافو و  یگدازآ ، تعاجـش ، بدا ، نوچ 

یپ نادنزرف  یقالخا  يونعم و  شرورپ  تیبرت و  هلأسم  تمظع  هب  میبای ، یم  ار  دوش  یم  یلجتم  دنزرف  رد  تافـص  نیا  زورب  روهظ و 
.میرب یم 

ردـپ دروـم  رد  هـک  وا  بدا  هـلمج  زا  تـسا ؛ هتـشاد  یناوارف  شـشخرد  لـضفلاوبا  دوـجو  رد  تافـص  زا  يا  هراـپ  دـسر  یم  رظن  هـب 
.دش یم  هدید  حوضو  هب  (ع ) نیسح و  (ع ) نسح شا  یمارگ  زیزع و  ناردارب  و  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  شراوگزب ،

یم هدافتـسا  يدیـس » ای   » و يالوم » ای   » هژاو زا  داد  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  (ع ) نیـسح هاگ  ره  یلع  نب  سابع  دنیوگ : یم  ناخروم 
هب تبـسن  وا  بدا  عضاوت و  اما  دـندوب  ردـپ  کی  زا  ود  ره  هچ  رگا  .دـنک  ادـص  ردارب  ظفل  اب  ار  وا  هک  داـتفا  یم  قاـفتا  رتمک  درک و 
رب رس  هک  هاگنآ  یکدوک  زا  هک  تسا  یـسرد  نیا  تسا و  هدوب  (س ) ارهز ترـضح  تمظع  هب  وا  قیمع  شرگن  تلع  هب  (ع ) نینـسح

.تخومآ داهن  یم  نینبلا ، ما  دوخ ، نیلوا  ملعم  نماد 
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بتکم رد  نینبلا  ما  رـسپ  راهچ  هک  دوب  ییاهـسرد  هلمج  زا  نامز  ياهدرد  اب  ییانـشآ  عونمه و  هب  قشع  تیـالو ، بدا ، سرد  يرآ ،
.دندش هنادواج  اهنآ  اب  هدوب و  دنب  ياپ  اهنآ  هب  هراومه  دنتخومآ و  ردام 

: دنا هتشون  البرک  يادهش  شرامش  رد  یخیرات  بتک  رد 

ما مُهُّما  البرک ، ّفَِطب  (ع ) نیسحلا مهیخا  عم  ءادهـشلا  هّللادیبع )  ای   ) هّللادبع نامثع و  رفعج و  سابعلا و  و  (ع ... ) نینمؤملاریما دالوا  »
 (1) «. دلاخ نب  مارح  تنب  نینبلا 

(ع) نیسح ناشردارب  اب  هک  تسا  هّللادبع  نامثع و  رفعج و  سابع و  نادنزرف ) زا  يدادعت  رکذ  زا  سپ  ( ) (ع نینمؤملاریما نادنزرف  زا  »
« .تسا دلاخ  نب  مارح  رتخد  نینبلا  ما  اهنآ  ردام  .دندیسر  تداهش  هب  البرک  نیمزرس  رد 

تسا نم  باب  یلع  تسا  نینبلا  ما  مردام  تسا          نم  باتهم  دیشروخ  رگا  مراسخر  شیپ 

سرطف نسح  رعاش 

صاخ ياهیگتـسباو  تاقلعت و  یمامت  هب  هتـشذگ و  ناـج  زا  تیـالو  تعیرـش و  هار  رد  هک  عاجـش  نینچ  ینادـنزرف  شرورپ  یتسارب 
.تسا یندوتس  میظع و  سب  يراک  دنوش  ادف  ربهر  نید و  هار  رد  هدز و  اپ  تشپ  یناوجون  یناوج و  هرود 

يرابدرب و ربص و  دوبن  رگا  .ناریا  يالبرک  يادهـش  ناردام  يارب  تسا  يا  هوسا  وگلا و  ههبج ، کی  رد  دیهـش  راهچ  ردام  نینبلا ، ما 
راـختفااب و ناریا  رد  نادیهـش  نارداـم  دـنام و  یم  قشمرـس  یب  تماقتـسا  ربـص و  رتـفد  نیقی  هب  مالـسا ، خـیرات  رد  نز  نیا  تریـصب 

دنتفگ یمن  نخس  هناروبص  نینچ  شیوخ  هتفخ  كاخ  هب  ناناوج  زا  يدنلبرس 

: باتهم ردام  بورغ  یشرع و  جورع 

یم مامتا  هب  رگید  يا  همطاـف  تلحر  زورلاـس  رد  ینعی  رترید  زور  هد  هک  یناـثلا  يداـمج  موس  رد  هن  هیمطاـف   ) هک تسا  یلاـس  دـنچ 
یتدارا زاربا  انامه  کش  یب  دراد  دوجوهیبالک  همطاف   ) هقیدـص و همطاف  زاورپ  زورلاـس  ناـیم  یناـمز  تبارق  نیا  رد  هک  يزار  دـسر 

ار شنارـسپ  نیبـنیز و  زینک  ار  دوخ  یلع  همطاـف  نیمود  نیا  هک  رایـسب  هچ  تشاد  وا  هداوـناوخ  هناـخ و  ارهز و  هب  نینبلا  ما  هک  تسا 
دوبن شیب  یکدوک  هک  لاح  ناـمه  رد  ساـبع  زا  دوب و  هدـش  بدا  رگ  یلجت  نینبلا  ما  هک  هک  رایـسب  هچ  دـناوخ  یم  نینیـسح  مـالغ 

.دنک باطخ  الوم  هک  ردارب  هن  ار  نیسح  دوب  هدرک  اضاقت 
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(( .متسه نیسح  ردام  زینک  نم  اما  تسا  یکی  ناتناردپ  نیسح  وت و  ! مرسپ )) 

درک مناخ  هب  ور  همداخ  هضف  .دوب  نینبلا  ما  یگدنز  بش  نیرخآو  دوب  نایاپ  هب  ور  نینبلا  ما  هزرابم  هفطاع و  رهم و  رـسارس  یگدـنز 
دعب یکدـنا  دوشگ و  مسبت  هب  بل  نینبلا  ما  .دزوماـیب  وا  هب  ار  هلمج  نیرت  ـالاب  تاـظحل  نیرخآ  نیا  رد  تساوـخ  بدا  وناـب  نیا  زا  و 

((.... هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسلا  :)) درک همزمز  مارآ 

نیـسح زا  اهنت  وا  هک  یلاح  رد  دنداد  یم  ار  شنارـسپ  تداهـش  ربخ  نینبلا  ما  هب  باحـصا  هک  دتفایب  ورنآ  دای  رگید  راب  کی  هضف  ات 
....دییوگب نیسح  زا  وا  يادف  منارسپ  : تفگ یم  دیسرپ و  یم  نیسح  زا  .دیسرپ  یم 

ادـص ار  یلع  نب  نیـسح  نادـنزرف  وار  (ع ) یلع نادـنزرف  دـیود و  دـید  راـضتحا  لاـح  رد  ار  نینبلا  ما  دـمآ  دوـخ  هب  هـضف  یتاـظحل 
یم ادـص  ردام  ار  نینبلا  ما  همطاف  ناگداون  نادـنزرف و  هک  دوب  راـب  نیلوا  نیا  .درک  رپ  ار  هنیدـم  رداـم  رداـم  يادـن  دـعب  یکدـنا.دز 

! دیناوخن ردام  ارم  متسه  همطاف  زینک  نم  : دیوگب ات  دوب  هدنامن  یقمر  رگید  ار  وا  دیاش  .درک  یمن  یتعنامم  مناخ  دندرک و 

: دروآ رب  دایرف  راب  نیلوا  يارب  شیوخ  نوخ  هب  هتشغآ  سابع  شیومع  هک  داتفا  یبورغ  نآ  دای  رایتخا  یب  (ع ) نیدباعلا نیز  ترضح 
...دینش یمن  ار  شنادنزرف  ردام  ردام  يادن  يرگید  نینبلا  ما  تسشن  شیاه  هنوگ  رب  کشا  تارطق  یخا ...))! كردا  یخا  ای  ))

دندوب و تماما  تیالو و  ییادف  هک  درک  تیبرت  ینادنزرف  دیناسر و  نایاپ  هب  یبوخ  هب  ار  شیوخ  تلاسر  دیهش ، رـسمه  ناونع  هب  وا 
زبس ياضما  نینبلا  ما  تیبرت  هفیحـص  رب  هلیـسو  نیدـب  دـندش و  شیوخ  ماـما »   » و یلو »   » ياـهنامرآ یناـبرق  ـالبرک  رد  رد  نت  ره 4 

البرک مهم  ياهمایپ  تفرگ و  شود  هب  ار  شیوخ  یعامتجا  یسایس و  تلاسر  راب  البرک  زا  سپ  .تفرگ  رارق  (ع ) یلع نایقتم  يالوم 
.تشاد  هاگن  هدنز  ار  ینافرع  هسامح  نیا  يونعم  ياهشزرا  درک و  رداص  اهادرف  هب  ار 
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دوخ يادـخ  اب  ار  شیوخ  رمع  هظحل  هظحل  هک  (س ) بنیز زا  سپ  البرک  ناروآ  مایپ  راد  هیالط  دیهـش و  راهچ  ردام  دیهـش ، رـسمه 
تفاین  هار  يو  یگدنز  رد  فارحنا  اطخ و  يا  هظحل  درک و  هلماعم 

يروط هب  دنا ، هتـشاگن  توافتم  ار  وا  لاحترا  لاس  ناراگن  خیرات  یلو  تفگ ، عادو  ار  یناف  راد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز  زا  دعب  وا ،
یناثلا يدامج  مهدزیـس  ار ، راکادف  ردام  نآ  تافو  خیرات  يرگید  هدع  دـنا و  هدرک  نایب  يرمق  يرجه  لاس 70  ار  نآ  يا  هدـع  هک 

تسا (1)  رادروخرب  يرتشیب  ترهش  زا  مود  رظن  هک  دنا  هتسناد  يرمق  يرجه  لاس 64 

تعیرــش ناـشخرد  ياـه  هرهچ  رگید  دـسا و  تـنب  همطاـف  و  (ع ،) نـسح ماـما  ادـخ ، لوـسر  طبــس  راـنک  رد  عـیقب  ناتــسربق  رد  وا 
هب ار  وا  مان  يو  همیظع  همیرک و  تافـص  وا و  دنلب  حور  اما  تسا  كاخ  رد  وا  مسج  هچ  رگا   (2) دش هدرپس  كاخ  هب  (ص ) يدمحم

دهاوخ راگدنام  خیرات  رد  هک  دنا  هدش  تیبرت  ییاهناسنا  هلضاف  يوناب  نیا  تافـص  وترپ  رد  تسا و  هتـشاد  هاگن  هدنز  باتفآ  يادنلب 
دوب

ار وا  تمظع  دجم و  نارکیب  يایرد  زا  يا  هعرج  ات  دنور  یم  وا  ترایز  هب  رواب  نید  نانز  نادرم و  تسا و  نامسآ  زا  يا  هعُقب  وا  ربق 
دنشخب تایح  ار  شیوخ  هدیتفت  ریوک  دنوش و  ایوج 

...هریغو ءافولا  ما  باتهملا ،  ما  قشعلا ، ما  ناناملسم  نایم  رد  وا  باقلا  تسابیز  هچ 

: ام ياربرایع  مامت  ییوگلا  نینبلا  ما 

مییاشگب ناگدنیآ  ربارب  رد  ار  تعاجـش ، ِردام  نینبلا ، ما  یگتـشذگدوخ  زا  راثیا و  رـسارس  یناگدنز  زا  يزادـنا  مشچ  میهاوخب  رگا 
: هک مییوگب  دیاب 
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اب سپس  داد و  شرورپ  ار  ییاهلگ  شیوخ  یگدنز  ناتسوب  رد  تفای و  شرورپ  اهتقیقح  ناماد  رد  درک و  یگدنز  ینامـسآ  نینبلا  ما 
.درک میدقت  شنیرفآ ، يوناب  كاپ  ِدنزرف  (ع ) نیسح دوخ ، نامز  ماما  هب  شرهطم  بلق  قامعا  زا  شیوخ و  تسد 

تسا هتسجرب  نانز  يارب  یـسرد  هژیو  هب  زورما و  رـشب  تیاده  يارب  تسا  يا  هنیآ  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  مرح  يوناب  نیا  یناگدنز 
: درک هدهاشم  وا  هزرابم  قشع و  رسارس  یگدنز  رد  ار  ریز  ياه  هرود  ناوت  یم  و 

.دوب تراهط  نیا  هجیتن  وا  هقداص  يایؤر  هک  هناقداص  كاپ و  تایحور  اب  جاودزا  زا  لبق  نارود  ( 1

رسمه نادنزرف  ناهذا  رد  شوخ  ياه  هرطاخ  نتشاذگ  ياج  هب  تیالو و  هناخ  رد  یناگدنز  ( 2

ماجنا دـیماجنا و  لوط  هب  هرود  نیا  لاس  هک 34  دوخ  ناناوج  ییالو  تیبرت  ییاناد و  هتفیـش  روالد و  عاجـش و  ینادـنزرف  تیبرت  ( 3
.تروص نیرتهب  هب  يردام  فیاظو 

.دیماجنا لوط  هب  لاس  هک 20  دوخ  يافواب  رسمه  قارف  رد  يرابدرب  ربص و  و  دیهش » رسمه   » هاگیاج رد  راثیا  ( 4

.دیماجنا لوط  هب  لاس  هرود 9  نیا  هک  یسایس  تازرابم  اهیرگدادیب و  البرک و  هعقاو  ناگدنامزاب  نامیتی و  زا  يرادهگن  ( 5

تشاذگ ياج  رب  ار  خیرات  باتک  زا  ینّیرز  گرب  دیهش ، رسمه  دیهش و  راهچ  ردام  راوگرزب ، همیرک و  يوناب  نیا  هکنیا  نخس  ِرخآ 
دوش تبث  تیالو  ناگتفیش  هرمز  رد  زین  ام  مان  نینچ ، نیا  یناگرزب  زا  يریگوگلا  لامک و  هار  شیوپ  اب  هکنآ  دیما  .دش  هنادواج  و 

یهلا ضیف  هطساو  مالسلااهیلع ،  نینبلا  ما 

یتلزنم ماقم و  زا  دـنوادخ  دزن  نوچ  دراد ، هژیو  یهاگیاج  ناناملـسم  دزن  البرک ، رادرـس  ردام  مالـسلا و  هیلع  یلع  رـسمه  نینبلا ، ما 
، ور نیا  زا  .تسا  ناشیا  تیدوبع  يراوتـسا و  ادـخ و  هار  رد  نادـنزرف  هناصلاخ  میدـقت  هطـساو  هب  ْماـقم  نیا  و  تسا ، رادوخرب  ـالاو 

ترایز اب  ار  ناشهودناو  مغ  و  دنهد ، یم  رارق  هطـساو  عیفـش و  یلاعت  يراب  ترـضح  هاگرد  هب  ار  وا  دنمدرد  دـنم و  تجاح  ِنانمؤم 
دنیادز یم  وناب  نآ  رازم 
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دـید و ار  سابعلا  لضفلابا  ترـضح  هفـشاکم ، ملاع  رد  یـصخش  دومرف : یم  يزاریـش  ینیـسح  دـمحم  دیـس  جاـح  یمظعلا  هللا  تیا 
هب دوب : هدومرف  مشاـه  ینب  رمق  موـش ؟ لـسوتم  یـسک  هچ  هب  نآ  ندـش  اور  يارب  مناد  یمن  مراد و  یتجاـح  ناـج ! اـقآ  درک : ضرع 

...نینبلاما (1) مردام 

هک تسا  لـقن  يرمق )  يرجه  نابعش 1394  یفوتم 17   ) يدورهاش ینیـسح  دومحم  دیـس  جاـح  ياـقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا 
: دوب هدومرف 

متـسرف و یم  مالـسلا ،  هیلع  نینبلا  ما  مالـسلا ،  هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترـضح  ردام  يارب  تاولـص  هبترم  دـص  تالکـشم ،  رد  نم 
هیلع ساـبعلا  لـضفلاابا  ترـضح  ماـن  هب  نادنمتـسم  ماـعطا  ععنینبلا و  ما  يارب  رذـن  هک  تسا  هدیـسر  هبرجت  هب   (2) مریگ یم  تجاـح 

هک  هدش  هتفگ   (3) تسا .  رثوم  تاجاح  ندش  هدروآ  رب  يارب  مالسلا ، 

بـش هبترم ،  هس  لوا  هعمج  بش  دوب : دهاوخ  زاسراک  هللا  ءاشنا  دوش  هدناوخ  قیرط  نیدـب  سی ،  هروس  هبترم  هد  هعمج ،  بش  راهچ 
لـضفلاوبا ترـضح  زا  تباـین  هب  سی  هروـس  هبترم ،  کـی  مراـهچ  هعمج  بش  هبترم ،  هس  موـس  هعمج  بش  هبترم ،  هـس  مود  هـعمج 

 (4) دیدرگ دهاوخ  ریخ  هب  هدروآ  رب  تاجاح  هک  هللا  ءاشنا  دناوخب ، مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  شردام  يارب  هیده  مالسلا و  هیلع  سابعلا 

ار يزیچ  هاگره  هک  تسا  روهشم  دنراد ، تخانش  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  ماقم  هب  تبـسن  هک  یناسک  هژیو  هب  مدرم ،  نایم  رد  نینچمه 
هجیتنرد .دنتسرف  یم  یتاولص  دنناوخ و  یم  يا  هحتاف  هروس  راوگرزب  يوناب  نآ  حور  هب  هیده  دنشاب ، نآ  يوجتسج  رد  ای  دننک  مگ 

(5) تسا .  هدش  هبرجت  اهراب  رما  نیا  و  دنبای ، یم  تسد  دنراد ، هک  یتجاح  ای  هدشمگ و  یش  هب  ادخ  نذا  هب 
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مالسلااهیلع نینبلا  ما  لیاضف  نایب  رد  ناگرزب  نخس 

تفرعم و اب  ناوناب  زا  نینبلا  ما  : » دیوگ یم  مالسلااهیلع  نینبلا  ما  ترـضح  هرابرد  یناث  دیهـش  یلماع ، نیدلا  نیز  ردقلا ، لیلج  ملاع 
.دوب هدرک  اه  نآ  هب  تمدخ  فقو  ار  دوخ  تشاد و  دیدش  صلاخ و  یگتـسبلد  تبحم و  توبن ، نادـناخ  هب  تبـسن  .دوب  تلیـضف  رپ 

« .دنتشاذگ یم  هژیو  مارتحا  وا  هب  دندوب و  لئاق  ییالاو  هاگیاج  وا  يارب  زین  توبن  نادناخ 

« .دوب عاجـش  لیـصا و  يا  هداوناخ  زا  نایب و  شوخ  يرعاش  مالـسلااهیلع ،  نینبلا  ما  : » دـیوگ یم  نیما  نسحم  دیـس  همالع  نینچ  مه 
 (1)

اج نآ  رد  نینبلا ) ما   ) نز نیا  تمظع  : » دـسیون یم  راوگرزب  يوناب  نیا  فصو  رد  برع  رـصاعم  هدنـسیون  لِّیَخُد ، یلع  دـمحم  یلع 
نیسح ماما  ترضح  تمالس  زا  هکلب  دنک ، یمن  هجوت  نآ  هب  دنهد ، یم  وا  هب  ار  شنادنزرف  تداهش  ربخ  یتقو  هک  دوش  یم  راکـشآ 

 (2) «. نانآ هن  تسوا  ِدنزرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ییوگ  دسرپ ؛ یم  مالسلا  هیلع 

تبسن ینز  هک  هدشن  هدید  خیرات  رد  تسا :  هتفگ  مالسالا  یف  ادفلا  همارکلا و  دئار  سابعلا  دوخ  باتک  رد  یشرق  فیریـش  رقاب  دیس 
ما ینعی  مالـسلا  هیلع  كاپ  يوناب  نیا  زج  درادب ، مدقم  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  اهنآ  دزر و  هناصلخم و  یتبحم  دوخ  يووه  نادـنزرف  هب 

 (3) نینبلا

و ناـیب ،  شوخ  تلیـضف ،  اـب  ناوناـب  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع  نینبلا  ما  دـیوگ : یم  يربک )  بنیز   ) دوخ باـتک  رد  يدـقن  رفعج  خـیش 
ناوناب زا  مالسلا  هیلع  نینبلا  ما  دیوگ  یم  مرقم   . (4) تخانش یم  یبوخ  هب  ار  تیب  لها  .دوب  اوقت  تدابع و  لها  راکزیهرپ و  رونخس ،

رد دوخ  الباقتم  دوب و  صلاخ  نانآ  اب  یتسود  تبحم و  رد  تخانش و  یم  بوخ  ار  تیب  لها  قح  يو  تفر .  یم  رامش  هب  تلیضف  اب 
تشاد يدنمجرا  ماقم  دنلب و  هاگیاج  نانآ  نایم 

ج 2 ص 289 هعیشلا ،  نایعا  - 51 - 1
ص 18 مالسلا ،  هیلع  سابعلا  - 52 - 2

ص 23 همارکلا ،  دئار  یلع  نب  سابع  - 53 - 3
ص 25 مالسلا ،  هیلع  يربکلا  بنیز  - 54 - 4
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tanhamonji: عبنم

مالسلااهیلع نینبلا  ما  همان  ترایز  زا  یشخب 

؛ ناشخرد ياه  هام  ردام  يا  وت  رب  مالس  ییارهز ؛ بوبحم  هک  وت  رب  مالـس  مالـسلا ؛  هیلع  هّللا  لوسر  نیـشناج  رـسمه  يا  وت  رب  مالس 
داهج مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  نامرآ  هار  رد  اه  نآ  ندرک  ینابرق  تنادنزرف و  يادها  اب  وت  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  شلوسر  ادـخ و 

؛  يا هدوب  اه  تبیـصم  تالکـشم و  اه ، یتخـس  رد  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  روای  رای و  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  يدومن ؛
وت ؛ يدمآرب ناشیا  تناما  يادا  مالسلااهیلع و  رهطا  يارهز  نادنزرف  يراد  هگن  یتسرپرـس و  هدهع  زا  یبوخ  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ 

! تدیهش نادنزرف  رب  وت و  رب  مالس  يرادروخرب ؛ ییالاب  تلزنم  ماقم و  زا  دنوادخ  دزن  رد 

نبا سابعلا  ما  ای  ِکیلع  مالسلا  نینبلا ، ما  ای  ِکیلع  مالـسلا  نینمؤملا ، ریما  هجوز  ای  ِکیلع  مالـسلا  هللا ، یلو  هجوز  ای  ِکیلع  مالـسلا 
 ... هتاکربو هللا  همحرو  هنجلا  ِكاوامو  ِکلزنم  لعجو  کنع  یلاعت  هللا  یضر  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 

(: س  ) نینبلا ما  یسانشباتک 

نآ رد  س )  ) نینبلا ما  همانیگدـنز  هک  درب  مان  ییاهباتک  زج  ناوتیمار  تسا  سابع  لضفلاوبا  ترـضح  درومرد  هک  ییاـهباتک  یماـمت 
: رگید ياهباتک  اماو  مینکیم  يراددوخ  اهنآ  یفرعم  زا  ام  هک  هدش  دراو 
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1411ق هوسا ، تاراشتنا  نارهت ، روکشم  یلع  ما  نوسح -  دمحم  تانمؤملا ، ءاسنلا  مالعا  - 1

قشمد 1379 ق هلاحک ، اضر  رمع  مالسالا ، برعلا و  یملاع  یف  ءاسنلا  مالعا  - 2

7 دلج 6 ، 1403 ق ،  فراعتلاراد ، توریب ، نیما ، نسح  قیقحت  نیما ، نسحم  دیس  هعیشلا ، نایعا  - 3

یمالسا 1382 تاغیلبت  رتفد  مق ، یکلاس ، یلع  دمحم  نینبلا ، ما  - 4

نیدرورف 1381 ، 77 ش 78 -  هزوح ، هاگن  راکبحاص ، ...ا  حیبذ  اروشاع ،  هیثرم  عورش   - 5

1409 ق یضترملاراد ، توریب ، ربش ، داوج  نیسحلا ، رعش  وا  فطلا  بدا  - 6

يرهطم دیهش  هدنسیون : ص 242 ،  ج 17 ، راثآ ، هعومجم  - 7

(س) نینبلا ما  ترضح  هنیدم  ناشخرد  هراتس  - 8

یبارافرشان ، اضردمحم ییاتکی ، !، يردامان يوگلا  نیرتابیز  س )  ) نینبلا ما  - 9

یبیطدیحان هدنروآدیدپ  باتهم  ردام  س ،)  ) نینبلا ما  - 10

يراصناریمالادبعاضردمحم ، یگتشذگدوخ زا  يدامن  نینبلا  ما  - 11

یسلجم ج 45 همالعراونالا  راحب  - 12

جیوس يدهمدیس  ، برعلا ءاسن  هدیس  نینبلا  ما  - 13

شنم يداه  لضفلاوبا  ( ، (س ارهز نادنزرف  ردام  - 14

ارهز سای  تاراشتنا  ، دنوخآ دمحم  (، ع  ) یلع نامیتی  عمش  نینبلا  ما  - 15

عیقبلارادرشان  ، همعط يداه  ناملس  ( ، ع  ) نینبلا ما  - 16

هدازروای هنازرف  ، راثیا يوناب  نینبلا  ما  - 17

ییادخربکا یلع   ، رادم تیالو  نزریش  نینبلا  ما  - 18

تفرعم يادنلبرب  يردام  نینبلا  ما  - 19

یمالسا همطاف   ، دیهش نارسمهو  ناردام  هوسا  نینبلا  ما  - 20
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 .... دراد همادا 

(3 ( ) مالسلا هیلع   ) بلاطوبا ترضح 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تافو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تافو 

یلقن رب  انب  دندوشگ .  رپ  قح  يوس  هب  ایند  زا  تثعب  لاس 10  رد  ترجه و  زا  لبق  لاس  هس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  ءاحطب  دیس 
تسا (1) هدوب  لاس  ترضح 81  نآ  نس 
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راونالا راحب  زا  مایالا ج1ص303  عیاقو  خیراوتلا ص80 ،  بختنم  - 1 - 1
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7و  ، بجر 26و 29   ، یلوالا يدامج  27 زا : تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  تلحر  رد  مه  يرگید  لاوقا   
(1) ...و ناضمر  هام   18

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  بسن 

ذئاع نب  ورمع  تنب  همطاف  ناشردام  مالـسلا و  هیلع  بلطملادـبع  بانج  ناشراوگرزبردـپ  تسا ،  نارمع  ترـضح  نآ  كراـبم  ماـن 
ردپ فرط  زا  ینعی  دندوب ،  ینیوبا  ردارب  بلطملادبع  نب  ریبز  هلآو و  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  ردپ  هللادبع  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  تسا . 

 . دندوب یکی  ردپ  زا  طقف  را.گرزب  هس  نیا  اب  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  بانج  دالوا  ریاس  دندوب و  یکی  ردام  و 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  نامیا 

اتکی وا  هک  سب  هزادنا  نیمه  راوگرزب  نیا  نامیا  تیصخش و  فصو  رد  مک  نامز  تسا و  دایز  نخس  تیصخش ،  نیا  نامیا  بابرد 
 . تسا هتشاد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللادبع  نب  دمحم  تلاسر  هب  داقتعا  هدوب و  تسرپ 

نامز نآ  زا  تسا  هدش  هتشون  لاسرد 630 ه _ اه  نآ  نیلوا  هک  هدش  فیلات  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  نامیا  رد  يدایز  بتک  اذلف 
هدیـشوپ قیقحت  لها  رب  هک  تسا  هدـش  اچ ÷ فیلات و  راوگرزب  نآ  تمظعو  ناـمیارد  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  يداـیز  بتک  نونکاـت 

تسین (2)

تایاور ثیداحا و  هنیئآ  رد 

رفاک هتفر  ایند  زا  رفک  تلاح  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دشاب  دقتعم  هک  یسک  دنیامرفیم «: مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
 « تسا
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مشاـه و بلطملادـبع و  مدـج  مردـپ و  زگره  مسق  ادـخب  دـندومرف « : مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما  دـیوگیم : هتاـبن  نـب  غبـصا  * 
میهاربا نیدرب  دندناوخیم و  زامن  هبعک  يوس  هب  دندومرف :  دندرک ؟ یم  تدابع  ار  هچ  سپ  دنتفگ :  دندرکن » تب  تدابع  فانملادبع 

دندوب کسمتم  نآ  هبو 

دنک تعافـش  دـندرک  هاـنگ  نیمز  يور  هک  ار  یناـسک  ماـمت  بلاـطوبا )  ) مردـپ رگا  دـندومرف « : مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما  * 
(1) دریذپیم اروا  تعافش  دنوادخ 

دنراذـگب وزارت  هفک  کیرد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  نامیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندومرف « : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  * 
(2) دوب » دهاوخ  رت  نیگنس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  نامیا  انامه  رگید ،  هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیاو 

دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ار  قوف  ثیدح  نومـضم  هب  ثیدح  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  * 
(3) . 

ناگرزب ءارآ  و  مالک   رد 

هب مالسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  نامیا  مالسا و  رب  دنراد  قافتا  هیماما  دسیون « : یم  شسیفن  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع 
میهاربا ترـضح  ءایـصوا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  هکلب  تسا  هدرکن  یتب  تدابع  هاگ  چـیه  هکنیا  هلآو و  هیلع  هللا  لـص  ربماـیپ 

« دندرک فیلات  راوگرزب  نآ  نامیا  رد  ییاه  باتک  هعیش  ياملع  تسا و  روهشم  هعیش  رد  وا  نامیا  مالسا و  رما  تسا و  مالسلا  هیلع 

بلاطوبا بانج  یهلا و  تجح  مالـسلا  هیلع  بلطملادبع  بانج  هک  هدمآ  ثیدح  رد  دنیامرف « : یم  یلاعت  هللا  ناوضر  قودـص  خـیش 
هیلع نامیلس  ترضح  رتشگنا  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  ياصع  ءایبنا ، عیادو  تایاور  قبط  تسا ، هدوب  ناشیا  یصو  مالـسلا  هیلع 

« دندرپس ءایبنالا  متاخ  هب  ار  اه  نآ  ناشیا  هک  دش  هدرپس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  هب  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  طسوت  ....و  مالسلا 
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لها عامجا  دنراد و  عامجا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  نامیارب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  دیوگ : یم  بهذـم ) ینـس   ) یعفاش يرزج  ریثا  نبا 
(1) تسا تجح  مالسلا  مهیلع  تیب 

هک دوبن  يرثا  نید  زا  دندوبن ، شرسپ  و  مالسلا ) هیلع  بلاطوبا ( رگا  دیوگ « : یم  يراعـشا  نمـض  رد  ینـس  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
ربمایپ زا  غیرد  یب  هنیدم  رد  شرسپو  درک  تیامح  هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  زا  هکمرد  مالسلا ) هیلع  بلاطوبا (  دوش  راوتـسا  نینچنیا 

(2) دومن » عافد  تیامح و  هلآو  هیلع  هللا  لص 

 ، تسا هدرک  راوگرزب  نآ  هب  تراسج  هک  یثیداحا  دیوگ : یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  تنس  لها  ملاع   رسفم و  یطویـس  زا  مایالا  هیاقو 
نب هریغم  نآ  نایوار  زا  هلمجنم  هیما و  ینب  هنوعلم  هرجـش  يداش  يارب  تسا ، نآ  ریغ  و  هیلع ) هللا  تنعل   ) هیواعم نامز  تاـعوضوم  زا 

تسا (3) قافآ  هرهش  مشاه  ینب  اب  ینمشد  توادع و  رد  هک  تسا  هبعش 

: بلاطوبا هضور 

تدـش هب  ترـضح  نآ  داد ، هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تاـفو  ربخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هکیماـگنه 
« هدـب ربـخ  نم  هب  يداـهن  ریرـس  يور  رب  نوـچ  نک و  نـفکو  طوـنح  لـسغ و  اروا  ورب  یلع  اـی  دـندومرفو « : دـندش  نوزحمو  لوـلم 

نوچو دندروآ  فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  لص  لوسر  ترضح  دنداد  ماجنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  تاروتـسد  ترـضح  هکیماگنه 
ینابرهم محر و  هلـص ي  ومع ، يا  دـندومرفو « : داد  تسد  ترـضح  نآ  هب  نزح  داتفا ،  ناشراوگرزب  يومع  رکیپ  رب  ناشکرابم  رظن 

 « يدومن تیامح  ترصن و  ارم  یلاسگرزب  رد  يدرک و  تلافک  ارم  یکچوک  رد  ومع , يا  .يدید  ریخ  يازجو  يدرک 
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نآزا سناو  نج  هک  میوـمع  هب  تماـیق  زور  رد  مهد  یم  تعافـش  نذا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـندومرفو (( : دـندرک  ور  مدرم  هب  دـعب 
(( دننک بجعت  تعافش 

ترجه تفر ، اـیند  زا  وـت  رواـی  درک «: ضرع  هلآو  هیلع  هللا  لـص  ربماـیپ  هب  هدـش و  لزاـن  لـیئربج  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  تـلحر  اـب 
(1) نک »

ماجنا جـح  مالـسلا  مهیلع  بلاطوبا  هنمآو و  هللادـبع  يارب  هک  تفرگ  یم  بئان  دوخ  تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
.دنریگب (2) ناراوگرزب  نآ  فرط  زا  جح  يارب  بئان  هک  دومن  تیصو  دوخ  دالوا  هب  تداهش  ماگنه  دنهد و 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ماقم 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ماقم 

زا ه_م_ه مالـسلاامهیلع  هزمح  و  بلاـطوبا   ترـضح  مّلــس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  ياـهومع  نا  رد م_ي_
ّبلطملادـبع شردـپ  هکناـنچ  بلاـطوبا  شا  هینک  تسا و  فانمدـبع  شمـسا  مالـسلا   هـیلع  بلاـطوبا  .د و  _ ندو _ض_ل ب_ فا

 : هدومرف

 : رعش

ٍبُراجتوذ َوُه  ٍفانم َو  َْدبَع  ٍِبلاِطب          ُُهْتیَّنَک  ْنَم  ُْتیَصَو 

.تسا رایسب  ياه  هبرجت  ياراد  فانمدبع و  شمان  هک  نامه  .ما  هداد  رارق  بلاطوبا  ار  شا  هینک  هک  ما  هدرک  تیصو  یسک  هب  ینعی :

.دوب هلیبق  هلبق  هّکم و  سیئر  شیرق و  خیش  ءاحطب و  دّیس  راوگرزب  نآ 

.ِءآمَکُْحلا ُراقوَو  ِكُولُْملا  ُءاَهب  ِْهیَلَع  امیسَو ، امیسج  اْخیَش  ُهّللا  ُهَمِحَر  َناک  َو 

.دوب نامیکح   راقو  تناتم و  ناهاشداپ و  تهبا  ياراد  امیس ، شوخ  دنمونت و  یخیش  راوگرزب  نآ  ینعی :

: دن _ يو گ_

؟ یتخومآ هک  زا  ار  دو  تدایس خ_ ملح و  تسایر و  تمکح و  دنتفگ  برع  میکح  یفیص  نب  مثکا  هب 

(. مالسلاامهیلع  ) بلّطملادبع نب  بلاطوبا  ترضح  برع  مج و  ّ_د ع_ س_ي بدا ، مل و  _ف ح_ یل زا ح_  گ_ف_ت :
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نامیا .تسا  فهک  باحـصا  لَثَم  مالـسلا ) هیلع  بلاـطوبا  ترـضح   ) شل _َ َ_ث _ت ك_ه م سا را  _تا ب_س_ي_ ياور رد   و 
ترـضح نآ  زا  ار  شیرقرا  _ّ تر ك_ن_د و ش_ّر ك_ف ار ن_ص_ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دناوتب  ات  درک  ناهنپ  ار  دوخ 

ار ب_ه پ_ي_غ_م_ب_ر _ه_ا  نآ دو و  _ب_ي_ءا ب_ نا را  _ ثآ _ا و  _يا صو عدوتسُم  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دنادرگب و 
.درک  ّدر  مّلس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_

: هک تسا  ربخ  رد 

مهیلع همئا  نیـسح و  نس و  همطاـف و ح_ یل و  دّـمحم و ع_ رون   ) رون جـنپ  رگم  دـنک  شوماـخ  ار  قیـالخ  ياـهرون  باـنج  نآ  رون 
ناحجر و هنیآ  ره  رگید ، هّفک ي  رد  قلخ  نامیا  دوش و  هتـشاذگ  یئوزارت  هّف  رد ك_ مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  ناـمیا  رگا  و  مالّـسلا )
هک تشاد  یم  تسود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  و  ناـش ؛ _ يا نا  _م_ يا ب_ر  مالـسلا   هیلع  بلاـطوبا  ناـمیا  دـنک  ادـیپ  یتداـیز 
نآ هک  اریز  دـینک ؛ میلعت  ار  دوخ  دـالوا  ار و  نآ  دـیزومایب  دومرف : یم  دوـش و  نیودـت  تیاور و  مالـسلا   هیلع  بلاـطوبا  را  _ع_ شا

.تسا رایسب  ملع  شراعشا  رد  دوب و  ادخ  نید  رب  بانج 

: هک نیا  هصالخ 

نایب هک  تسا  هتشذگ  نآ  زا  ملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادّیس  ترضح  زا  شترـصن  نید و  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تامدخ 
دندوـب ساره  رد  نم  زا  شیرق  هتـسویپ  دو : _ مر هلآ ك_ه ف_ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  شیاـمرف   ماـقم  نیا  رد  تسا  سب  دوـش و 

نم تـّیذا  رب  دـنتفای و  نـم  رب  تـئرج  تـقو  نآ  ینعی  درک ؛ تاـفو  مالـسلا  هـیلع  بلاـطوبا  اـت  دنتـشادن  نـم  تـّیذا  رب  تـئرج  ینعی 
( قودص خیش  لامالا  یهتنم   ) دندرک مادقا 

دیوگ : یم  هغالبلا  جهن  بهذم  ینُس  حراش  دیدحلا  یبا  نبا 

: رعش

اماقَف ٌصْخَش  َنیّدلا  َلَّثَم  اَمل  ُُهْنباَو                     ُِبلاطُوبَا  الَْولَو 

امامَْحلا ّسَج  َبِْرثَِیب  َكاذَو  یماحَو              يوآ  َهّکَِمب  َكاذف 

؟ تسا يّدح  هچ  رد  مالّسلاامهیلع  بلاطوبا  ترضح  نینمؤملاریما  ردپ  ماقم 
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مردپ رگا  دـیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تسا نکمم  ایآ  دزرمآ ، یم  ار  همه  دریذپ و  یم  ار  شتعافش  ادخ  دنک  تعافش  نیمز  يور  ناراکهانگ  همه ي  هرابرد ي  بلاطوبا 

؟ تسا مّنهج  تشهب و  هدننک ي  تمسق  شدنزرف  هک  یلاح  رد  دشاب  بّذعم  شتآ  رد  نم  ردپ 

نم و دّـمحم و  ترـضح  رون  زا  ریغ  هب  تسا  رتشیب  قیالخ  همه ي  رون  زا  بلاـطوبا  ترـضح  مردـپ  رون  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و   
.دیرفآ مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازهود  ار  وا  رون  دنوادخ  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ناماما  نینسح و  ارهز و  همطاف ي 

( مالسلا هیلع   ) بلاطوبا ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   26

بلاطوبا ترضح  تلحر 

هیلع هللا  مالس  بلاطوبا  ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   26

یم مارتحا  وا  هب  همه  .دـندوب  اراد  ار  یقالخا  لیاضف  عیمج  ناـشیا  .دوب  هلیبق  هلبق  هّکم و  سیئر  شیرق و  ریپ  اـحطب ، دّیـس  بلاـطوبا ،
.دندوتس یم  ار  شقالخا  مراکم  ّتیصخش و  دنتشاذگ و 

« .دش یم  هدید  نامیکح  راقو  ناهاشداپ و  تفارظ  وا  هراسخر  رد  ِءاَمَکُْحلا ؛ ُراَقَو  ِكُولُْملا َو  ُءاََهب  ِْهیَلَع  »

فیلَح زا  : » تفگ یتخومآ »؟ هک  زا  ار  تدایس  مکُح و  تسایر و  تمکح و  : » دندیـسرپ برع  فورعم  میکح  یفیـص » نب  متکا   » زا
« .بلّطملادبع نب  بلاطوبا  برع ، مجع و  دّیس  بدا ، ملع و 

هب سک  چیه  تامدخ  هدرکن و  تمدخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  مالـسا و  هب  نادناخ ، نیا  هزادنا  هب  يا  هداوناخ  چیه 
.تسا هدوبن  شزرا  اب  دنمدوس و  مالسا  نید  يارب  نانآ  تامدخ  هزادنا 

هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ناج  مالسا و  زا  رطخ  عفد  دندوب و  هتشاذگ  اهنت  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ناگمه ، هک  یماگنه 
نانچ ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  اه ، یتخـس  اه و  يراوشد  رد  هداوناخ  نیا  دوب ، رّـسیم  ناج  راثیا  يراکادف و  اب  طقف  مّلـسو 

.دوبن رودقم  یسک  يارب  نآ  زا  رتهب  هک  دنداد  يرای 
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، تلیـضف اوقت و  افو ، افـص و  زا  راشرـس  مارآ و  طـیحم  دوب و  نآ  وضع  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  اـه  لاـس  هک  يا  هداوناـخ 
.دوب هتفرگ  رب  رد  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  نآ  تناما ، تقادص و  تفارش و 

دنزرف رگید  و  راّیط » رفعج   » شرجاهم دهاجم و  دنزرف  مالسا و  يوناب  نیمّوس  همطاف _  شا _  همرتحم  رـسمه  بلاطیبا و  ّقح  يرآ ،
.تسا رتشیب  سک  ره  زا  مالسا  نید  هب  مالسا ، یمان  رادرس  گرزب و  حتاف  تاوزغ و  نامرهق  هناگی  يو ، یمارگ  زیزع و 

رد ترضح  نآ  هب  لاس  ود  لهچ و  تّدم  هک  میسانش  یمن  بلاطوبا  زج  ار  یـسک  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  خیرات  رد 
.دشاب وا  یماح  رای و  نیرتهب  لاح ، نیع  رد  هدرک و  تمدخ  جراخ ، لزنم و  لخاد  و  عمج ) نایم   ) تولج تولخ و 

يرای ار  وا  درک و  ینابیتشپ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ریظن  یب  تماقتـسا  تابث و  اـب  بلاـطوبا  تثعب ، زا  دـعب  صوصخ  هب 
نآ اب  تفلاخم  هب  نارگید  نوچ  هللااـِب  ُذاـیعلَا  اـی  دراذـگ ، یم  اـهنت  ار  وا  درک و  یمن  تیاـمح  ترـضح  نآ  زا  بلاـطوبا  رگا  .دـناسر 

اب رگا  راک  زاغآ  رد  مالسا  نید  نیقی ، روط  هب  دومن ، یم  هرخسم  ازهتسا و  درک و  یم  بیذکت  ار  شتلاسر  تساخ و  یمرب  ترـضح 
.دنام یم  زاب  يورشیپ  تکرح و  زا  یتّدم  ات  لقادح  دش ، یمن  ور  هب  ور  تسکش 

نآ دوُدـْبَع » ِْنبُرْمَع   » اب تفر و  یمن  نادـیم  هب  بلاـطوبا  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قدـنخ ، گـنج  رد  رگا  هک  روط  ناـمه 
ام يارب  مالـسا  هدنیآ  ینیب  شیپ  تشاد ، یمن  رب  ناناملـسم  هار  رـس  زا  ار  وا  درک و  یمن  راکیپ  روهـشم _  روالد  هدنمزر و  ناولهپ و 

.دوب راوشد 
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راذگاو نانمشد  هب  ار  وا  تشاد و  یم  رب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تیامح  زا  تسد  ادتبا  نامه  زا  بلاطوبا  هک  یتروص  رد 
، تروص نیا  رد  لقادح  دومن و  یم  دیعب  مالسا  تشونرـس  ینیب  شیپ  دومن ، یم  هشیپ  توادع  تفلاخم و  وا  لباقم  رد  ای  درک و  یم 

هیلع هللا  یّلص  ادخ  زیزع  ربمایپ  هدش و  نادنچ  دص  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  بیاصم  ادخ و  نید  تفرشیپ  عناوم  تالکـشم و 
.تشگ یم  يرتدیدش  رایسب  ياهراشف  اه و  جنر  راتفرگ  مّلسو  هلآو 

ترصن زا  اهنت  هن  وا  تیامح  ریثأت  تفگ : ناوت  یم  درک و  زاب  دیدج  نییآ  تفرشیپ  يارب  ار  هار  بلاطیبا ، تیامح  خیرات ، تداهش  هب 
ّتقد و اب  هکلب  تسین  رتمک  مالّسلا  امهیلع  هزمح  شردارب  یّتح  دُحا و  رَْدب و  يادهـش  طّسوت  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نید 

.تسا هدوب  رتّرثؤم  نید  ظفح  رد  نانآ  يراکادف  يزابناج و  زا  بلاطوبا  تیامح  هک  میبای  یم  رد  خیرات  رد  لّمأت 

دنتـشاد و میب  تفرگ ، یم  تروص  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بلاطیبا  طّسوت  هک  ییاه  تیاـمح  زا  دـیدج ، نید  نانمـشد 
.دندید یم  دوخ  یمالسا  ّدض  ياه  هشقن  يارجا  گرزب  عنام  هناگی  ار  بلاطوبا 

دّمحم نابهگن  یماح و  یعقاو و  نینمؤم  زا  هک  شدوخ  دـندوب ؛ مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّـمحم  زیچ  همه  شنادـناخ ، بلاطوبا و 
هللا یّلـص  دّمحم  عفادم  زابرـس و  رای و  تّما و  رفعج  یلع و  يو  نادنزرف  و  یناه » ّما   » شرتخد نز و  دوب ؛ مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

.دندوب مّلسو  هلآو  هیلع 

مّلـسو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  بلاطوبا  یتقو  هک : ما  هدناوخ  بیبح  نب  دّمحم  رفعج  یبا  یلاما  رد  : » دیوگ یم  دیدحلا » یبا  نبِا  »
نم يردام  يردـپ و  ردارب  هک  متفا  یم  هللادـبع  مردارب  دای  هب  منیب  یم  ار  وا  هک  ینامز  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  ًانایحا  دـید ، یم  ار 

صّخشم مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هاگباوخ  هکنیا  زا  تاقوا  يرایـسب  بلاطوبا  هک : دنک  یم  لقن  دیدحلا » یبا  نبا   » زین و  دوب »
یم وا  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  زیزع  رـسپ  تشاد و  یم  رب  شهاگباوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هاگنابـش  دوب و  كاـنمیب  دـشاب 

(. داد یم  رارق  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ییادف  ار  وا   ) دیناباوخ
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«. موش یم  هتشک  نم  ردپ ! : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  یبش 

ِءادِِفل ِبیبَْحلا * َْنباَو  ِبیبَْحلا  ِءادِِفل  دیدَش  ُدالِْبلاَو  ِهللا  ُرَدَـق  * ِبوُعُـشل ُهُریـصَم  یَح  ُّلُک  یجْحَا  ُْربَّصلاَف  یَُّنبأی  َّنَِربِْصا  : » تفگ بلاطوبا 
یلْمَت ْنإَو  یَح  ُّلُک  * ِبیصُم ُْریَغَو  اْهنِم  ٌبیـصُمَف  يْرُبت  ُْلبَّنلاَف  ُنُونَْملا  َْکبُِـصت  ْنِا  * ِبیجَّنلا ِمیرَْکلاَو  ِعابلاو  ِبق  اّثلا  ِبَسَْحلا  يذ  ِّرَغالا 

هب دنوادخ  .تسا  گرم  هب  يا  هدنز  ره  تشگزاب  تسا و  رتهب  ییابیکـش  هک  رـسپ  يا  شاب  ابیکـش  ِبیـصِنب ؛ اِهقاذَـم  ْنِم  ٌذِـخآ  رْمُِعب 
زا بیجن و  هک  نآ  تسود  ِدـنزرف  تسود و  ریـسم  رد  ندـش  ادـف  يارب  .تسا  تخـس  شیاـمزآ ، هـک  دـنک  یم  شیاـمزآ  ییاـبیکش 

تباصا يدب  هب  يا و  هدیسر  یگرزب  هب  سپ  دوبر ، ار  وت  گرم ، رگا  تساقآ  راوگرزب و  تواخس و  اب  ذّفنتم و  لیـصا و  يا  هداوناخ 
« .دشچ یم  ار  گرم  زا  يا  هرهب  دشاب ، هدنارذگ  ینیریش  هب  ار  يرمع  هک  دنچ  ره  يا ، هدنز  ره  ماجنارس  يا و  هدومنن 

: تفگ ردپ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

* ًاعئاط ََکل  ْلَزَا  َْمل  ّینَا  َمَْلعَتَو  یتَرُْـصن  يَرت  ْنَا  ُْتبَبْحَا  ینَّنِکلَو  ًاعِزاج * ُْتُلق  يذَّلا  ُْتُلق  ام  ِهللاَو  دَـمْحَا َو  ِرْـصَن  یف  ِْربَّصلِاب  ینُُرمَْأتَأ  »
؛ ًاعفایَو ًالْفط  ُدوُمْحَْملا  يدُْهلا  ِّیبَن  دَمْحَا  ِرْصَن  یف  ِهللا  ِهْجَِول  یعْسأَس 

یم هکلب  متفگن ؛ یتحاران  سرت و  رهب  زا  متفگ ، ینخـس  نم  رگا  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  رما  ربمایپ  يرواـی  رد  ییابیکـش  هب  ارم  اـیآ 
وا هک  منک  یم  شالت  دمحا  يروای  رد  ادـخ  يارب  يدوز  هب  .متـسه  وت  عیطم  هراومه  نم  هک  ینادـب  ینیبب و  ارم  يروای  هک  متـساوخ 

« .تسا یناوجون  یکدوک و  نامز  زا  يا  هدش  شیاتس  تیاده و  ربمایپ 

: دـش روآدای  تشاد و  مـالعا  شردـپ  هب  ادـخ  يوسر  يراـی  رد  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  بتارم  راعـشا ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ترصن هجرد  زا  وت  متساوخ  یم  هکلب  دوبن ؛ مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هار  رد  ناج  لذب  زا  غیرد  يربص و  یب  يور  زا  منانخس 

.متسه وت  عیطم  هراومه  ما و  هدامآ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  ندش ، هتشک  ياپ  ات  ینادب  یشاب و  هاگآ  نم 
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هک اجنآ  ات  هدوب ، فیصوت  ّدح  زا  شیب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  بلاطیبا  ّتبحم  هقالع و  هک  تفگ  دیاب  هصالخ  روط  هب 
«، راهتـِشا  » رد دـیدحلا » ِیبَا  ْنبِا   » زا لقن  هب  هک  ترـضح  نآ  هیمال »  » هدیـصق .تشاد  یم  رت  یمارگ  رتزیزع و  دوخ  نادـنزرف  زا  ار  وا 
نآ هب  وا  ّبح  هقالع و  مّلـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تیاـمح  رد  وا  تماقتـسا  تاـبث و  زا  تسا ، یکبناـفق »  » هدیـصق دـننام 

.دراد تیاکح  ناشیا  زا  تیامح  هار  رد  يراکادف ، هنوگ  ره  ماجنا  يارب  یگدامآ  و  ترضح ،

یمن اپرب  نید  دندوبن ، مالّسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  بلاطوبا و  رگا  تفگ : ناوت  یم  هدورس ، دوخ  راعشا  رد  دیدحلا » یبا  نبا   » هچنانچ
.دش

یّلص ربمایپ  زا  زاغآ  رد  بلاطوبا  .دندناسر  يرای  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  برثی ، رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هّکم و  رد  بلاطوبا 
ادخ نید  يرای  رد  بلاطوبا  هک  ار  يراک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ناشیا  تلافک  درک و  تیامح  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا 

كانهودـنا نوزحم و  همه  نآ  وا ، گرم  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسین  بجع  سپ  دـناسر ; ناـیاپ  هب  درک  عورش 
.دیدرگ

وا گرم  اب  اریز  دوب ، وا  گرم  نیمه  ترجه ، موزل  للع  زا  یکی  تیاهن  رد  درک و  هانپ  یب  هتسکش و  ار  ناناملسم  ههبج  يو ، نادقف 
روسج و اه  نآ  ربارب  رد  نانمـشد  دنداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  یماح  هناگی  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  ناناملـسم و 

.دندیدرگ خاتسگ 

ناشیا ّتیذا  رازآ و  طباور و  عطق  تادـیدهت و  اه و  هشقن  شیرق و  عامتجا  زا  هک  يدـنمجرا  درمگرزب  نامه  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا 
: تفگ وا  هب  درک و  تیامح  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  ّتین ، صولخ  اب  دوب ، هدنز  ات  تشادن و  میب 
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« ًاَدبَا ئَِشل  َکُمِّلَُسا  ِهللا ال  َوَف  ُْتبَبْحَا  ام  ْلُقَف  یخَا  َْنباَی  ْبَهِْذا  »

: هک تسا  هدورس  و 

* ًانُویُع ْکنِم  َكاذب  َّرَقَو  ْرِـشبَاَو  هصاضع  َْکیَلَع  ام  َكِْرمَأب  عدـصاَف  ًانیفَد * ِبارُّتلا  ِیف  َدَـس  ْوُأ  یّتَح  مِهِعْمَِجب  َْکَیِلا  اُولِـصَی  َْنل  ُهللاو  »
« ًانید ِهَّیِرْبلا  ِنایْدَا  ِْریَخ  ْنِم  هَّنَِاب  ُتِْملَع  ْدَق  ًانید  َتْضَرَعَو 

نک رشتنم  ار  تنید  سپ  .دنور  ناهنپ  باتش و  اب  رگا  یّتح  دنسر ؛ یمن  وت  هب  ناشیاوق  همه  اب  زگره  مسق  ادخ  هب  هک : نومضم  نیا  اب 
نیرتهب نید ، نآ  مناد  یم  هک  يدروآ  ار  ینید  هک  داب  نشور  تمشچ  هتکن  نیا  زا  مهد و  یم  هدژم  ار  وت  و  تسین ; وت  رب  یـسرت  هک 

.دشاب یم  رشب  يارب  نایدا 

: دیامرف یم  شرگید  هدیصق  نمض  رد  هک  يراوگرزب  نامه  و 

ایآ ِّبُْحلِاب ؛ ِهللا  ُهَّصَخ  ْنَمیف  َْفیَح  الَو  هَّبَحَم  ِدابِْعلا  ِیف  ِْهیَلَع  َّنَا  *َو  ُِبتُْکلا ِلَّوَا  یف  َّطُخ  یـسوُمَک  ًالوُسَر  ادَّمَُحم  انْدَجَو  انَأ  اوُمَْلعَت  َْملَا  »
هدرب مان  وا  زا  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  میا ؛ هتفای  یـسوم  دننام  يربمایپ  ار  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  ام  هک  دـیناد  یمن 

صوـصخم دوـخ  ّتبحم  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  تسا و  یتـّبحم  وا  يارب  ناگدـنب ، ناـیم  رد  هک  یتـسرد  هـب  تـسا و  هدـش 
« .درادن یمتس  هدینادرگ ،

: دیامرف یم  زین  و 

الَو یبِّنلا  ُلُذْخَا  ُهللاَو ال  یبَاَو * ْمِِهْنَیب  ْنِم  یّمُِال  یخَا  امُکِّمَع  َْنبا  ارُْـصناَو  ذـَخت ال  ال  ِبَوُّنلاَو * ِنامَّزلا  ِِّمُلم  َدـْنِع  یتَِقث  ًارَفْعَجَو  ًاِّیلَع  َّنِا  »
« ِبَسَح وُذ  ِیَنب  ْنِم  ُُهلُذْخَی 

.دنتسه نم  دامتعا  دروم  راگزور  تامیالمان  ثداوح و  رد  رفعج  یلع و  هک : دراد  یم  نایب  قوف  رعش  رد  بلاطوبا  ترضح 

زا وا  ردـپ  هک : دوـش  یم  رّکذـتم  ار  هتکن  نیا  دـنهد و  يراـی  هدرکن و  اـهر  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  هّیـصوت  شنادـنزرف  هب  يو 
اهر ار  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  يراـی  نم ، هک  مسق  ادـخ  هب  .میتـسه و  رداـم  ردـپ و  کـی  زا  وا  نم و  تسا و  نم  ناردارب 

.درک دهاوخن  اهر  ار  وا  تسا ، یناسنا  تفارش  ياراد  هک  ره  زین  درک و  مهاوخن 
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: تسا هدش  تیاور  مالسلا _  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

« .دوب دهاوخ  رت  نیگنس  وا  نامیا  دنراذگ ، رگید  هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیا  وزارت و  هفک  کی  رد  ار  بلاطیبا  نامیا  رگا  »

نیبج دیدرگ و  كانهودنا  رایسب  دش و  نایرگ  شتبیصم  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  عیفر  نانچ  ترـضح  نآ  ماقم 
رد يداد و  مشرورپ  يریغص  رد  ّمع ! يا  دومرف : سپس  درک ; حسم  هبترم  هس  ار  شپچ  نیبج  دومرف و  حسم  هبترم  راهچ  ار  وا  تسار 
یم وا  هزانج  شیپاشیپ  ربمایپ  .دـهد  وکین  شاداپ  نم  يرای  ربارب  رد  وت  هب  ادـخ  يدرک ; ما  يرای  يریبک  رد  يدومن و  متلاـفک  یمیتی 

.یتفرگ وکین  يازج  يدرک و  محر  هلص  دومرف : یم  تفر و 

« ِبلاطُوبَا َتام  یّتَح  ُهُهِرْکَا  ًاْئیَش  ُْشیَُرق  یّنِم  َْتلان  ام  »

.درک تافو  بلاطوبا  یتقو  ات 

ُماع ( » مالسلا اهیلع   ) نینمؤملا ّما  هجیدخ ، ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نیرید  رای  ود  تافو  لاس 
.تفرگ مان  ِنْزُحلا »

رد ار  نانآ  بیاصم  جنر و  تامدخ و  دـننادب و  ار  بلاطوبا  نادـناخ  ردـق  هک  تسا  بجاو  مزال و  مالـسا  تّما  همه  رب  عطق ، روط  هب 
.دنیامنن شومارف  دیحوت  هملک  يالتعا  نید و  ترصن  مّلسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  يرای 

askdin.ir: عبنم

(17 ( ) مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نارای 

هللا لوسر  نادناخ  هب  شبیجع  یگدادلد  يرادافو و  تعاجش و  بیبش و  یبا  نبا  سباع  يارجام 

هللا لوسر  نادناخ  هب  شبیجع  یگدادلد  يرادافو و  تعاجش و  بیبش و  یبا  نبا  سباع  يارجام 

یسانش ؟ یم  ار  بیبش  یبا  نبا  سباع 

هرز نادیم  نایم  رد  ناییاروشاع  زج  یسک  هچ  مدنام  تفگش  رد  وا  یگدادلد  تعاجش و  يرادافو و  همه  نیا  زا  مدناوخ  وا  زا  یتقو 
دنک ادیپ  ار  وا  اب  هزرابم  تارج  نمشد  ات  دنکفا  یم  رود  هب  ار  شا 
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همان ملـسم  هک  مه  ینامز  دوب و  هدـمآ  راتخم  هناخ  هب  لیقع  نب  ملـسم  هک  یعقوم  .داد  ناشن  ار  دوخ  يرادـمتیالو  زاغآ  ناـمه  زا  وا 
اذل دنا و  هدمآ  تاساسحا  ناجیه و  يور  زا  اهنیا  زا  يرایسب  هک  دمهف  یم  دندرک ، یم  هیرگ  مدرم  دناوخ و  یم  ار  ع )  ) نیـسح ماما 

رایـسب هاتوک و  تالمج  تریـصب  يور  زا  دـننک  یم  هیرگ  مدرم  یتقو  مینیب  یم  اذـل  .دنتـسین  راک  ياـپ  دـیایب ، شیپ  لـمع  ياـپ  رگا 
ار وت  مرادـن و  ربخ  دـننک  یم  تاساسحا  زاربا  هنوگ  نیا  دـنراد  هک  اـهنیا  لد  زا  هک  دـیوگ  یم  ملـسم  هب  دـنک و  یم  ناـیب  ار  یقیمع 

لها رگا  .منز  یم  فرح  مدوخ  زا  نم  میراد ؛ یمکحم  هناوتـشپ  هدـش و  لابقتـسا  دوش  ساـسحا  هک  مهد  یمن  بیرف  اـهنیا  هب  عـجار 
زا هک  ارچ  منک ؛ ادف  ار  مناج  ات  منز  یم  ریـشمش  اهنآ  هار  رد  يردق  هب  .متـسه  يراکادـف  هدامآ  هدـب  ار  تناج  زیخرب و  دـنیوگب  تیب 

.تسشن .منک و  یم  تلئسم  ار  ادخ  ياضر  طقف  راک  نیا 

نم لد  زا  .یتفگ  ار  قح  یلو  یتفگ  نخـس  هاتوک  .دـنک  تمحر  ار  وت  ادـخ  تفگ : درک و  اعد  ار  وا  تساـخرب و  رهاـظم  نبا  بیبح 
.متسه وت  لثم  مه  نم  یتفگ  نخس 

قوش دونـش  یم  ار  شماما  يادن  هک  هظحل  نامه  زا  وا  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  وا  وا  راظتنا  دنام  یمن  راظتنا  هب  هفوک  رد  سباع 
زا دور و  یم  هکم  ات  دوش و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  لیقع  نب  ملـسم  کیپ  سپ  دنک  تکرح  هکم  تمـس  هب  هک  دراد 

.دوش یم  هارمه  ماما  اب  اجنآ 

: مینادب وا  زا  رتشیب  یمک 

ونب  » هلیبق ( 2) .دوب نادـمه  هریت  زا  دوب  رکاش » ینب   » هلیبق ياسور  زا  ثیدـح و  باحـصا  زا  وا  ( 1) .تسا بیبش » یبا   » دـنزرف سباع » »
دادعت رگا  دومرف : اهنآ  هرابرد  ترضح  نآ  .دنتفرگ  رارق  مالسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  حدم  دروم  ًادیدش  نیفص  راگزور  رد  رکاش »

لها يدرم  مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  نایعیـش  زا  وا  ( 3) .دشیم شتـسرپ  دوب  راوازـس  هک  هنوگ  نآ  دـنوادخ  دیـسریم ، رازه  هب  اهنآ 
دروم ملسم ، هفوک و  باب  رد  فنخموبا »  » ار وا  ياهیگژیو  زا  ياهراپ  .دوب  رادهدنز  بش  لدهدنز و  رایـسب  .دوب  عرو  دهز و  لامک ،

(4) .تسا هتشاگن  هداد و  رارق  هجوت 
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ماما زا  سباع  تیامح 

ار مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هماـن  مدرم  يارب  و  دـندیدرگ ، دـیبع  یبا  نب  راـتخم  لزنم  دراو  هفوک ، هب  دورو  زا  دـعب  لـیقع  نب  ملـسم 
نخـس نارگید  زا  نم  تفگ : یهلا  يانث  دمح و  زا  دـعب  تساخرب و  ياج  زا  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  ماگنه  نیا  رد  .دـندناوخ 

میمـصت هک  يزیچ  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  مهدـیمن ، هدـنبیرف  هدـعو  اهنآ  بناج  زا  درذـگیم و  هچ  اهنآ  ياهلد  رد  منادـیمن  میوگیمن و 
مریـشمش اب  ادخ  هار  رد  و  دیگنج ، مهاوخ  ناتنانمـشد  اب  منکیم و  تباجا  دینک  متوعد  رگا  دنگوس  ادخ  هب  میوگیم ، نخـس  ماهتفرگ 

(5) .مسرب تداهش  هب  ات  مگنجیم 

البرک رد  سباع  شقن 

ققحت ربماـیپ و  طبـس  هار  رد  يزاـبناج  يراکادـف و  هداـمآ  اردوخ  يو  دوب ، ادـیپ  بیبـش  یبا  نب  سباـع  تاـنایب  زا  هک  هنوـگ  ناـمه 
تابثا هب  ار  خـسار  هدـیقع  نیا  ات  تفرالبرک  هب  ترـضح  اـب  هتـسش و  زیچ  همه  زا  تسد  تهج  نیدـب  .درک  ترـضح  نآ  ياـهنامرآ 

.دنک (ع) هللادبع یبا  يادف  ار  شناج  دناسرب و 

هدرک یهارمه  ار  سباع  رفـس ، رد  هک  هفوک  ناعاجـش  ناـگرزب و  زا  یکی  رکاـش و  هدـش  دازآ  هک  ار  بذوش  مه  دوخ و  مه  سباـع 
.دسرب تداهش  ضیف  هب  مه  وا  اتدرک  هدامآ  .دوب 

بذوش قیوشت 

؟ يراد رطاخ  رد  هچ  زورما  بذوش ! يا  تفگ : داد و  رارق  بطاخم  .دوب  هدروآ  البرک  هب  دوخ  هارمه  هک  ار  بذوش  اروشاع  زور  رد 

.موش هتشک  ات  منک  هزرابم  (ص) ادخربمایپ رسپ  باکر  رد  وت  اب  ما  هدرکدصق  مشاب ؟ هتشاد  رطاخ  رد  هچ  یهاوخ  یم  تفگ : بذوش 

ادهش رامـش  رد  نارای  رگید  نوچ  ار  وت  ات  باتـشب  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  نونکا  مه  .دوب  نیمه  وت  هب  مه  نم  نامگ  تفگ : سباع 
، مدش یم  دنـسرخ  رایـسب  شنتفر  هب  مدوب  رتکیدزن  وت  زا  وا  هب  نم  هک  دوب  مهارمه  یـسک  رگا  تعاس  نیا  رد  اریز  دریگ ; باسح  هب 

لابند هب  ناوت  دح  رد  يزور  نینچ  رد  تسا  راوازـس  تهج ، نیدب  .دیاین  سک  چیه  تسد  هب  یتداعـس  نینچ  زورما  سپ  زا  هک  نادب 
زا سپ  تفاتـش و  ترـضح  تمدـخ  بذوش  .دـسر  یم  ارف  ازج  زور  تسین و  راـک  رد  یلمع  زورما  سپ  زا  اریز  میورب ، باوث  رجا و 

.دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ات  دیگنج  دش و  نادیم  هناور  هتفگ ، عادو  مالس  نتفر ، نادیم  تصخر 
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شنامز ماما  اب  نخس  نیرخآ  رادید و  نیرخآ 

! هللادبعابا يا  تفگ : هنوگ  نیا  درک و  مالـس  ترـضح  نآ  هب  .داتـسیا  ماما  ربارب  رد  دش و  مزر  نادـیم  دراو  بذوش  تداهـش  زا  سپ 
تسود امش  نوچ  ار  یسک  و  تسین ، امش  زا  رتزیزع  نم  دزن  یسک  رود ، ای  کیدزن  هاوخ  نیمز  يور  رب  دنگوس ، ادخ  هب  شاب ، هاگآ 

رب مالس  .درک  مهاوخ  نینچ  منک ، رود  دشاب  منوخ  ناج و  زا  رتزیزع  هک  يزیچ  هب  امش  زا  ار  ملظ  هک  مشاب  هتشاد  تردق  رگا  .مرادن 
(6) .متسه راوتسا  ناتردپ  تیاده  امش و  تیاده  رب  هک  مهدیم  تداهش  هللادبعابا ! يا  امش 

نایب نیا  دهاش  شتداهش  هوحن  .دیارایب  لمع  تنیز  هب  ار  دوخ  ياعدا  ات  درکیم  شالت  دوب و  دوخ  ماما  تمدخ  رد  لمع  نابز و  اب  وا 
.تسا

سباع تداهش 

یناـشیپ رب  گرزب  یمخز  دوب و  هتخآ  شریـشمش  هک  یلاـح  رد  تیـالو  ماـقم  هب  شتدارا  ناـیب  زا  سپ  يرکاـش » بیبش  نب  سباـع  »
(7  ) .دیبلط زرابم  دنلب  يدایرف  اب  دش و  مزر  نادیم  دراو  تشاد 

نیفص راگدای 

نارگید هن  وا و  هن  اما  دوب ; یتبرـض  رثا  بیبش  یبا  نب  سباع  یناشیپرب  هک  دنا  هتـشون  يربط  زا  تیعبت  هب  ناسیون  خـیرات  زا  يرایـسب 
رد تبرـض  نیا  هک  تسا  نیا  بلاج  .دنا  هدرکن  هدـش  دراو  سباع  یناشیپرب  اجک  رد  هک  نیا  تبرـض و  نیا  تلع  هب  يا  هراشا  چـیه 

اهابتشا ای  دمع  يور  زا  ار  نیفص  هملک  يربط  لاثما  یخرب  هک  تسا  هدش  دراو  ادخ  نانمـشداب  گنج  ییورایوررد و  نیفـص  گنج 
: دسیون یم  يو  نیفص  هملک  هفاضا  اب  اما  هدروآ  ار  يربط  لقن  نیع  يرئاح  هچنانچ  .دنا  هتخادنا 
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 « .زاربلا بلطف  نیفص  موی  هنیبج  یلع  هبرض  هب  موقلا و  وحن  اتلصم  فیسلاب  یضم  مث  »

.دوب هدنام  نیفص  گنج  زا  شا  یناشیپ  رب  یتبرضرثا  هک  یلاح  رد  تفر  نمشد  هاپس  فرط  هب  هدیشک  ریشمش  اب  سباع 

اهگنج تاوزغ و  رد  ار  سباع  نم  .متخانـش  ار  وا  دروآیم ، ور  نادـیم  هب  یـسک  مدـید  هک  نیمه  دـیوگیم : ینادـمه » میمت  نب  عیبر  »
بیبش رسپ  مزر ، ناریش  ریش  وا  مدرم ، يا  ...بیبش » یبا  نبا  اذه  دوسالا ، دسا  اذه  : » مدز دایرف  .دوب  مدرم  نیرتعاجـش  وا  .مدوب  هدید 

.دزیوآ رد  وا  اب  ییاهنت  هب  یسک  ادابم  متفگ : سپس  .تسا 

گنج هب  هک  تسین  يدرم  ایآ  تسین ، يدروامه  ایآ  لجر ; الا  ، لجر الا  : » دیـشک یم  دایرف  سباع  دـنک : یم  هفاضا  یـسلجم  همـالع 
، تهج نیدـب  .دـمآ  راوگان  دعـس  نبارب  راک  نیا  درک ، یم  يراددوخ  وا  هب  ندـش  کیدزن  زا  نانچمه  دعـس  نبا  رکـشل  دـیایب »؟ نم 

.دندرک ناراب  گنس  ار  سباع  وسره  زا  وا  روتسد  هب  هاپس  .دینک  نارابگنس  ار  وا  دیشک : دایرف 

مه ار  دوخ  هالک  تخادنا و  رود  هب  دوشگ و  ار  دنب  تشپ  درک و  رد  هب  نت  زا  هرز  دید ، ار  نمـشد  هنادرمناوجان  موجه  یتقو  سباع 
دنیایب وا  دربن  هب  دننک  تارج  هکلب  ات  دنکفیب  رس  زا 

!؟ يا هنهربرـس  گـنج  مرگاـمرگ  رد  هک  يرادـن  یتشحو  ینک و  یمن  زیهرپ  اـیآ  متفگ : سباـع  هب  مدـید ، نینچ  نوچ  دـیوگ : عیبر 
.تسا ناسآ  دسرب ، تسود  هب  تسود  يوس  زا  هچنآ  تفگ : خساپ  رد  سباع 

دنتخیرگ و یم  وا  شیپ  زا  نت  تسیود  زا  هدایز  درک ، یم  هلمح  هک  فرط  ره  هب  سباع  هک  مدید  یم  مسق  ادـخ  هب  دـیوگ : یم  عیبر 
.دنتخیر یم  رگیدکی  يور  رب 
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نم منغلا  لفجی  امک  هیدی  نیب  نم  نولفجی  سانلا  تیار  دـقل  هللاوف  (: » نایوار یخرب  زا  لقن  هب  ) فیرـش هللا  بیبحالم  موحرم  ریبعت  هب 
« .سراف هئامعست  مهنم  لتقف  الامش  انیمی و  مهبرضی  وه  دسالا و  لثم  مهیف  سرفی  وهو  بئذلا 

وا دننک و  یم  رارف  گرگ  زا  هک  ینادنفـسوگ  دننام  دندرک  یمرارف  نانچ  ناشیا  هتخادـنا و  شیپ  رد  ار  رکـشل  مدـید  مسق ، ادـخ  هب 
هب ار  وا  وسرهزا  رکشل  هک  نآ  ات  دیمزر  یم  ودیرغ  یم  نانچمه  وا  .دزادنا  یم  تسار  پچ و  زا  دشک و  یم  دنزیم و  نایژریش  دننام 

.دندناسر تداهش  هب  ودندروآرد  ياپ  زا  ار  يو  نانس  ریشمش و  مخز  گنس و  تحارج  ترثک  زا  هدروآ و  رد  دوخ  هرصاحم 

هرصاحم هب  هک  دوب  هدنامن  وا  يارب  یتقاط  ماجنارس ، .تخادنا  كاخ  هب  ار  نالیلذ  نآ  زا  رفن  تسیود  زا  شیب  شاهنانامرهق  دربن  اب  وا 
ره گرزب  هک  مدید  شتداهـش  زا  سپ  .دنتخاس  ادج  ندب  زا  ار  شکرابم  رـس  دندیناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  سپ  ( 8) .دمآرد نمشد 

فرش رخف و  يارب  لدگنـس  هاپـس  نآ  زا  کی  ره  .ماهدیناسر  لتق  هب  ار  وا  نم  تفگیم : يرگید  ماهتـشک و  ار  وا  نم  تفگیم : هورگ 
نایاپ عازن  نیا  هب  دعـس  نبا  .دهد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  شاهدیرب  رـس  دـنک و  بوسنم  دوخ  هب  ار  وا  نتـشک  ات  درکیم  شالت  شیوخ 

.دننک باترپ  البرک  کچوک  ناوراک  يوس  هب  وا  رس  داد  روتسد  سپس  ( 9) .تسا هتشکن  رفن  کی  ار  وا  تفگ : داد و 

.دـشیم باترپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  هک  دوب  يرـس  نیموس  هدانج » نب  رمع   » و یبلک » ریمع  نب  هللادـبع   » زا سپ  رـس  نیا 
(10)
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رب مالـس  رکاش ؛ یلوم  بذوش  یلع  مالـسلا  تسا : هتفرگ  رارق  ماما  باطخ  دروم  هنوگ  نیا  هسدـقم  هیحان  هیبجر و  ترایز  رد  سباع 
(11) .يرکاش رسپ  سباع 

و تفرعم ، نامیا ، جوا  يایوگ  وا  دروخرب  .تسا  لمات  راوازـس  نازادناگنـس  ربارب  رد  سباع  ندـش  هنهرب  تفرگ : ناوتیم  هک  یـسرد 
دوخ زا  ناسنا  نانچ  دـسر ، لامک  جوا  هب  قشع  هاگره  يرآ  .تسا  مظعالا  هللا  یلو  نآ  میقتـسم  هار  ماما و  سدـق  تحاس  هب  شنیقی 

.دهنیم تسود  رد  رب  هیاریپیب  هناصلاخ و  ار  شزیچ  همه  هک  دوشیم  دوخ  یب 

: اهتشونیپ
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هراشا

ظعاو یقداص  اضریلع  : هدنسیون
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( يرادافو يودهم (  هعماج  ات  ینیسح  تضهن  زا 

مهیلع راهطا  همئا  ناربمایپ و  نارای  زا  يرایـسب  اب  ار  نانآ  هک  مالـسلا ، هیلع  ءادهـشلادیس  نارای  یـساسا  مهم و  تایـصوصخ  زا  یکی 
.تسا نامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپ  يرادافو و  تفص  دنک ، یم  زیامتم  مالسلا 
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راختفا جات  نیا  تشاد ، دوجو  شنارای  رد  هک  يا  هدیدنسپ  بوخ و  تافـص  یمامت  نایم  رد  اروشاع  بش  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
: دومرف دراذگ و  ناشرس  رب  ار 

.مرادن غارس  دوخ  نارای  زا  رتهب  رتافواب و  ینارای  نم  انامه   (1) یباحصا » نم  ًاریخ  یفوا و ال  ًاباحصا  ملعا  ینإف ال  »

هب يافو  تلصخ  هکلب  دریگ ، یمن  رارق  تاساسحا  ریثأت  تحت  زین  ماما  تسین ، اج  یب  دیجمت  فیرعت و  فراعت و  بش  اروشاع ، بش 
ماما بتکم  رد  هک  ییوت  نم و  هب  ار  بلطم  نیا  دـنک و  یم  يرگ  هولج  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  باحـصا  کت  کـت  دوجو  رد  دـهع 

يرورض زا  یکی  هک  دهد  یم  دای  میریگ ، یم  سرد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  يرای  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
فرح و هب  يدنبیاپ  يرادافو و  میروایب ، تسدب  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  يرای  هار  رد  دـیاب  هک  ییاه  یگژیو  تازایتما و  نیرت 

.میدنب یم  هک  تسا  يدهع  لوق و 

؟ تسیک نمؤم 

: دنک یم  یفرعم  نامیا  اب  دارفا  يارب  ار  یگژیو  دنچ  نونمؤم  هروس ي  رد  میرک  نآرق 

.دنتسه عشاخ  عضاخ و  ناشزامن  رد  هک  نانآ  ( 2 « ) نوعشاخ مهتالص  یف  مُه  نیذلا  - » 1

هب شمـشچ  ینعی  تـسه ، زاـمن  رد  شـساوح  هـمه ي  ینعی  دراد ، بـلق  روـضح  نمؤـم  ینعی  هـچ ؟ ینعی  دـنراد  عوـشخ  عوـضخ و 
ام زا  یضعب  لاح  رعش  نیا  .تسه  زامن  رد  ًامامت  هکلب  تسین ؛ يرگید  رکف  لوغشم  شنهذ  نارگید و  فرح  هب  ششوگ  نویزیولت و 

: دنک یم  نایب  یبوخ  هب  ور 
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ینک یم  ادیپ  بآ  نان و  هک  ای  ینک ...  یم  اوعد  هک  ای  يزامن  رد 

زاـمن رد  تایکـش  زا  یلیخ  تلع  زاـمن و  زا  ریغ  میتسه  اـج  همه  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  ربـکا ، هللا  مییوگ  یم  میتـسیا و  یم  یتـقو 
.تسا زامن  رد  بلق  روضح  مدع  مییوگب  رتهب  ای  یلاح  ناشیرپ  یترپ  ساوح  نیمه 

ضرع .دزرل  یم  شندـب  دوش ، یم  زامن  هداـمآ ي  دـنک ، یم  رییغت  شتروص  گـنر  دریگ ، یم  وضو  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
یمن نم  .تسا  هدیـسر  تناما  يادا  ماگنه  دومرف : ترـضح  .درادن  ار  ندیزرل  یگدیرپ و  گنر  نیا  هک  زامن  تعکر  ود  اقآ  دندرک 

(1) هن ؟ ای  مهد  یم  لیوحت  تسرد  ار  تناما  نیا  مناد 

رد هک  دنتسه  یناسک  نامیا  اب  ياه  ناسنا  اما  مییوگ ، یم  نخس  میتسیا و  یم  یسک  هچ  ربارب  رد  مینک  یم  شومارف  تاقوا  یهاگ  ام 
.دنراد عوشخ  بلق و  روضح  زامن 

.دننادرگیور یگدوهیب  وغل و  زا  هک  نانآ  َنوضرعم » ِوغللا  نع  مُه  نیذلا  و  - » 2

دنوش یم  عمج  هک  مه  رود  دـننز ، یمن  يراک  ره  هب  تسد  دـندروآ ، یمن  نابز  هب  ار  یفرح  ره  دنتـسین ، لطاب  هدوهیب و  فرح  لها 
ینیـشن مه  رود  تاسلج و  يرـس  کی  ام  .تسین  وغل  ثبع و  نانخـس  نارگید و  ندرک  هرخـسم  تمهت و  تبیغ و  ناش  سلجم  لـُقن 

يزور دـیوگ : یم  تسا  تیب  لها  نارادتـسود  زا  هک  لضفم  دـنک ، یم  اعد  ناشقح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  میراد  ار  ییاه 
یم رگیدکی  رادید  تاقالم و  هب  ایآ  يراد ؟ ربخ  هچ  ام  نایعیش  لاوحا  زا  لضفم  دندومرف : ترضح  مدش  فرشم  مشش  ماما  تمدخ 

هچ زا  دنتسه  مه  رانک  یتقو  دندومرف : ماما  .دنوش  یم  عمج  مه  رود  دنتـسه و  طبترم  مه  اب  هللا  لوسر  نبای  هلب  مدرک : ضرع  دنور ؟
نانخـس و زا  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  لیاضف  تایـصوصخ و  زا  ًـالومعم  اـقآ  مدرک : ضرع  .دـننک  یم  وگ  تفگ و  مه  اـب  یلئاـسم 
(2) انْرما » ایحا  نم  ُهللا  َمحر  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  متفگ  نینچ  نیا  یتقو  .دننک  یم  تبحص  تلاسر  نادناخ  امش  ثیداحا 

.دراد یم  هگن  هدنز  ار  ام  نانخس  دای و  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ 
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.دنزادرپ یم  ار  دوخ  لام  تاکز  هک  نانآ  ( 5 « ) نولعاف ِهاکزلل  ْمه  َنیذلا  و  - » 3

مه دنتـسه و  ناشیاه  هداوناخ  دوخ و  شیاسآ  یگدنز و  رکف  هب  مه  دـننک ، یم  تخادرپ  ار  شیوخ  یعرـش  قوقح  مه  نمؤم  دارفا 
.دننک یم  تیلوئسم  ساسحا  هعماج  نادنمزاین  هب  تبسن 

.دننک یم  ظفح  ندش  هدولآ  زا  ار  دوخ  ناماد  هک  اه  نآ  ( 6 « ) َنوظفاح مهجورُفل  مه  نیذلا  و  - » 4

.تسا فیفع  اج  همه  هشیمه و  هکلب  تسین ، يرد  هدرپ  هانگ و  لها  نمؤم  تسا ، نماد  كاپ  نمؤم 

.دننک یم  افو  ًالماک  دوخ  نامیپ  دهع و  اه و  تناما  هب  هک  نانآ  ( 7 « ) نوعار مهدهع  مهتانامال و  مُه  نیذلا  و  - » 5

یمن ینکـشدهع  دنک ، یمن  ییافو  یب  تسا و  دنبیاپ  دنز  یم  هک  یفرح  ددـنب ، یم  هک  يدـهع  دـهد ، یم  هک  یلوق  هب  نامیا  اب  مدآ 
.تسا رادافو  یطیارش  لاح و  ره  رد  هکلب  دنک ،

تسا دهع  هب  يافو  رد  قفانم  نمؤم و  توافت 

یتحار و هب  یهورگ  دندنام و  دندوب ، هتـسب  شیوخ  نامز  ماما  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  دـنبیاپ  یطیارـش  ره  تحت  يا  هدـع  البرک  رد 
.دندرپس یشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  ياه  تعیب  اه و  فرح  مامت  یگدنمرش  چیه  نودب 

.تسا دهع  هب  يافو  نامیا  ياه  هناشن  زا  دهعلاب » ءافولا  نامیالا  ِلئالد  نم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اذل 

مرکا لوسر  .تسا  نکـش  نامیپ  افو و  یب  قفاـنم ، ناـمیا و  یب  ناـسنا  لـباقم  رد  تسا و  دـنبیاپ  شرارق  لوق و  هب  تسا ، اـفواب  نمؤم 
مالسلا هیلع  مظعا  ربمایپ  تسا ، ییافو  یب  دنک  یم  یفرعم  قفانم  ناسنا  يارب  هک  ار  يا  هناشن  هس  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.دنک یم  فلخت  دهد  یم  يا  هدعو  هاگره  قفانم   (1) فلخا » دعو  اذإ  نم  :» دیامرف یم 
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افو یب  نایفوک 

نب دیعـس  یناه و  نب  یناه  دـش ، هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  يارب  نایفوک  فرط  زا  هک  يا  هماـن  نارازه  ناـیم  رد 
: دندرک میدقت  ترضح  تمدخ  نومضم  نیدب  يا  همان  دندیسر  ماما  رضحم  یتقو  مه  یفنح  هللادبع 

تبـشعأ رامثلا و  تعنیأ  بانجلا و  رـضخا  دـقف  هللا  لوسر  نبا  ای  لجعلا  لجعلاف  كریغ  مهل  يأر  کنورظتنی ال  سانلا  نإف  دـعب  اما  »
دنزرف يا  هتاکرب » هللا و  همحر  کیلع و  مالسلا  کل و  هدنجم  دنج  یلع  مدقت  امنإف  تئش  اذإ  انیلع  مدقأف  راجـشالا  تقروا  ضرالا و 

، باتـشب سپ  .دنرادن  امـش  زا  ریغ  يا  هشیدـنا  رکف و  دنتـسه و  امـش  راظتنا  رد  مدرم  هک  دـییایب  ام  دزن  هب  رتدوز  هچره  ادـخ ، لوسر 
، تسا گرب  رپ  اه  تخرد  هایگ و  زا  رپ  اه  ناتسوب  دنا ، هدیـسر  اه  هویم  زبسرـس و  اه  غاب  هک  دییایب ، ام  شیپ  رتدوز  هچره  ات  باتـشب 

.دنا هدامآ  امش  يرای  يارب  زهجم  رایسب  يرکشل  دییایب ، ام  يوس  هب  هک  دیشاب  لیام  رگا 

نب ورمع  یعبر ، نب  ثبش  اقآ ، دندرک : ضرع  دنا ؟ هتشون  ار  همان  نیا  یناسک  هچ  دندیـسرپ : دیعـس  یناه و  زا  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا 
راهظا نیا  اب  مه  نآ  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  يرای  نایعدم  نیا  دـییایب  امـش  ...و (1) و  ثراح  نب  دـیزی  رجبا ، نب  راجح  جاـجح ،

.دینیبب لمع  ماقم  رد  البرک و  رد  هام  هس  ود ، هلصاف  هب  ار  دیدش  يرادافو  هقالع و 

: دز دایرف  درک ، داریا  داتسیا و  هفوک  رکشل  ربارب  مالسلا  اهیلع  ارهز  زیزع  هک  يا  هبطخ  نیلوا  رد  ار  اروشاع  زور 

6442 ص :

ص 36. فنخم ، یبا  لتقم  ص 50 ، ج 2 ، دیفم ، داشرا  ص 56 ، فوهل ، . 9 - 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2331 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2041_1
http://www.ghaemiyeh.com


تانجلا و رضخا  رامثلا و  تعنیا  دق  نا  یلإ  اوبتکت  مل  ثراحلا أ  نب  دیزی  ای  ثعشالا  نب  سیق  ای  رحبا  نب  راجح  ای  یعبر  نب  ثبش  ای  »
هب امش  ایآ  ثراحلا  نب  دیزی  ياو  ثعـشا  نب  سیق  رجبا ، نب  راجح  يا  یعبر و  نب  ثعبـش  يا   (1) دنجم » کل  دنج  یلع  مدـقت  امنإ 

؟ دش یهاوخ  دراو  تسه  تیرای  هدامآ ي  هک  يرگشل  رب  وت  هدش و  زبسرس  اه  غاب  هدیسر و  اه  هویم  هک  دیتشونن  همان  نم 

!؟ دینک یم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  لباقم  هفوک  رکشل  رد  زورما  يرای  نایعدم  امش 

نمشد اب  یتح  يرادافو 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .تسا  هتفرگ  رارق  مالسا  يایلوا  دیکأت  دروم  هشیمه  هک  تسا  یساسا  مهم و  لئاسم  زا  یکی  دهع  هب  يافو 
: هک دنک  یم  دزشوگ  ار  يرورض  مهم و  هتکن ي  نیا  تسا ، فورعم  رتشا  کلام  هماندهع  هب  هک  يا  همان  رد 

هیلع دشأ  سانلا  ءیـش  هللا  ضئارف  نم  سیل  هنإف  ءافولاب ؛ كدهع  ظحف  همذ  کنم  هتـسبلأ  وأ  هدقع  كودع  نیب  کنیب و  تدقع  نإ  »
هانپ رد  ای  دیدرگ ، دقعنم  تنمـشد  وت و  نیب  ینامیپ  رگا   (2) دوهعلاب » ءافولا  میظعت  نم  مهئارآ  تیتشت  مهئاوها و  قیرفت  عم  اـعامتجا 
مدرم همه ي  هک  تسین  دـهع  هب  يافو  دـننام  یهلا  تابجاو  زا  کی  چـیه  نوچ  شاب ، رادافو  شیوخ  دـهع  هب  يداد  ناـما  ار  وا  دوخ 

.دوش یم  هدرمش  مرتحم  دنراد و  رظن  قافتا  نآ  رد  دنراد ، هک  یتالیامت  راکفا و  فالتخا  مامت  اب  ناهج 
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.تسا تلصخ  نیا  مدع  ای  دوجو و  رد  هفوک  نایرکشل  میظع  لیخ  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نارای  نت  ود  داتفه و  زیامت  هجو  و 

ءایبنا باحصا  زا  رترب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  نارای 

: دناوخ ار  زجر  نیا  دمآ  نادیم  هب  یتقو  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مالغ  ریپ  نیا  رهاظم ، نب  بیبح 

ناتدادعت مه  امش  تسیچ ؟ امش  اب  ام  قرف  دیناد  یم  هفوک ، رکشل  يآ   (1) اوربصا » مکنم و  یفوا  نحن  و  اورثکا ...  هدع و  دعا  متنا  »
ام هکلب  تسین ، حالـس  دادعت و  رد  امـش  اب  ام  توافت  اما  دـیراد ، ام  هب  تبـسن  يرتشیب  تازیهجت  حالـس و  مه  تسه و  ام  ربارب  دـنچ 

.تسا رتشیب  امش  زا  نامیرادافو  ربص 

نادـیم رد  هک  تسا  یفرح  هکلب  دورب و  راـک  هب  نمـشد  نیب  رد  هرهلد  داـجیا  ندـناوخ و  زجر  يارب  ًافرـص  هک  تسین  ییاـعدا  نیا  و 
.تسا هدیسر  تابثا  هب  لمع 

زا هک  نیا  ضحم  هب  لیئارسا  ینب  دنورب ، هقلامع  اب  گنج  هب  لیئارسا  ینب  هارمه  هب  ات  داد  روتسد  نارمع  نب  یـسوم  هب  دنوادخ  یتقو 
زوریپ رگا  دـیگنجب  نانآ  اب  ورب و  تدوخ  راگدرورپ  اب  وت  یـسوم  دـنتفگ : .دـندز  زابرـس  دـندش ، ربخ  اب  هقلامع  تردـق  تالاوحا و 

الا دز : دایرف  ناطیش  دندرک و  یم  ددجم  هلمح ي  هوک  تشپ  زا  نیکرشم  یتقو  ات  دحا  گنج  رد  مییآ (2) . یم  ام  تقو  نآ  دیدش ،
دندرک (3). راذگاو  نمشد  هب  ار  گنج  نادیم  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  ناناملسم  لتق  دق  ًادمحم  نا 

6444 ص :

ص 38. ج2 ، يا ، هرمک  موحرم  تعاجش ، رصنع  ص 266 ، فنخم ، یبا  لتقم  . 12 - 1
ص 670. ج1 ، بولقلا ، هویح  ص 240 ؛ یبلعث ، سلاجملا ، سئارع  . 13 - 2

ص 124. ج1 ، لامآلا ، یهتنم  ص 240 ؛ ج14 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ص 128 ؛ ج2 ، راونالاراحب ، . 14 - 3

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2333 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2043_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2043_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2043_3
http://www.ghaemiyeh.com


ناج ياپ  ات  ماما  هب  تبسن  يرادافو 

هظحل کی  اما  دنـسر ، یم  تداهـش  هب  دـنوش و  یم  هتـشک  یگمه  دنتـسناد ، یم  هک  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نارای  لباقم  رد 
.دنداتسیا دوخ  نامیپ  دهع و  ياپ  دنتشادنرب و  دوخ  ماما  مالسا و  زا  تسد 

: دومرف ترضح  درک ، تحار  ار  همه  لایخ  درب و  نایم  زا  ار  دیدرت  کش و  اروشاع ، بش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یم هتـشک  دیتسه ، نم  اب  هک  يدارفا  همه ي  نم و  مدرم  يا   (1) دحاو » مکنم  یقبی  یعم و ال  مکلک  نولتقت  لتقا و  ًادـغ  ینا  موق  ای  »
.دنام یمن  یقاب  امش  زا  کی  چیه  دیوش و 

یم تداهش  هب  هک  یـسک  نیرخآ  اروشاع  زور  البرک و  رد  اذل  درکن ، لزلزت  دیدرت و  داجیا  نانآ  يرادافو  رد  ماما  مالک  نیا  یتح  و 
دسرب و ناشنامز  ماما  هب  يدنزگ  دندادن  هزاجا  دندوب ، ماما  باحـصا  ات  ینعی  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا  ترـضح  دـسر 

.دندرک ادف  ناشماما  ادخ و  هار  رد  ار  دوخ  ناج 

ییابیز نیاب  هنرو  دبن  قشع  تروص  مداد ...  شیالج  گنر و  نوخب  کشا و  زا  متسش 

؟ میشاب رادافو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هار  رد  هنوگچ 

هچ .تسا  دهع  هب  يدـنبیاپ  يرادافو و  البرک  نازاس  هسامح  نت  ود  داتفه و  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  میدـش  هجوتم  هک  الاح 
نکشدهع میشاب و  رادافو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نسحلا  نب  هجح  سدقم  دوجو  هب  تبـسن  نایئالبرک ، دننام  مه  ام  ات  مینک 

یم یفرعم  دوخ  تبیغ  لیلد  ار  شنارظتنم  نایم  رد  نآ  دوجو  مدـع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هک  یتفـص  میـشابن ؟
: دیامرف یم  دیفم  خیش  هب  یلصفم  همان  رد  ترضح  .دنک 
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ام نایعیش  رگا   (1) انئاقلب » نمیلا  مهنع  رخأت  امل  مهیلع  دهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل  هللا  مهقفو  انعایشأ  نأ  ول  «و 
یمن ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  رادـید  تکرب  دـندوب  رادافو  دوخ  دـهع  هب  اه  لد  عامتجا  اب  درادـب ، ناشقفوم  دوخ  تعاطا  هب  دـنوادخ  هک 

.داتفا

؟ مریگب دای  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  باکر  رد  يرادافو  سرد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  بتکم  زا  هنوگچ 
ناشن حوضو  هب  تقیقح  ناگنـشت  همه  هب  ار  تسرد  هار  تسا  تیاده  باتک  هک  نآرق  میـشابن  نکـشدهع  نایفوک  دننام  میریگب  دای 

.دهد یم 

هب دـشاب و  اراد  ار  دـهع  هـب  ياـفو  تلـصخ  دـهاوخب  رگا  تـسا و  هتـسب  ناـمیپ  دـهع و  هورگ  هتـسد و  هـس  اـب  یناملــسم  ناـسنا  ره 
.دشاب دنبیاپ  تسا  هداد  هک  یلوق  هس  نیا  هب  دیاب  دسرب ، ترخآ  ایند و  يدنمتداعس 

راگدرورپ اب  دهع  هب  يدنب  ياپ  - 1

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

.دینک افو  دیتسب ، نامیپ  هک  یتقو  دنوادخ ، دهع  هب  (2) و  متْدهاع » اذإ  هللا  دهعب  اوفوا  «و 

هب یلوق  هچ  میتسب ؟ نامیپ  ادـخ  اب  ام  .میتسب  ملاع  راـگدرورپ  اـب  هک  تسا  يدـهع  مینک ، لـمع  نآ  هب  دـیاب  میداد و  هک  یلوق  نیلوا 
: دیامرف یم  سی  هروس  رد  دنوادخ  مینک ؟ افو  دیاب  يدهع  هچ  هب  میداد ؟ دنوادخ 

.دیتسرپن ار  ناطیش  هک  مدآ  نادنزرف  يا  مدرکن ، دهع  امش  اب  ایآ   (3) ناطیشلا » اودبعت  ْنا ال  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دهعا  ملا  »

سفن ياوه  ناطیـش و  عیطم  میرادرب و  مدق  ادخ  تعاطا  بوچراچ  رد  طقف  هک  میتسبن  دـهع  میورن ، ناطیـش  غارـس  هک  میدادـن  لوق 
میتسرپ یم  ار  وت  طقف   (4) ُنیعتسن » َكایا  ُدبعن و  َكایا  :» مییوگ یم  بجاو  ياهزامن  رد  لقادح  هبترم  هد  يزور  امش  نم و  میـشابن ،

.مییوج یم  يرای  وت  زا  اهنت  و 
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افو نآ  هب  دیاب  هک  يدهع  نیلوا  میشاب !؟ هدرک  ار  ناطیش  يوریپ  میـشاب و  هدرک  شومارف  ار  ادخ  مه  ییاج  کی  رد  هدشن  ًاتقیقح  اما 
.تسا ادخ  اب  نامیپ  دهع و  مینک ،

يارب روطنیا  هک  هدـش  یچ  رگم  ارچ ؟ .میرادـن  يراک  ادـخ  اب  رگید  ام  اقآ  جاح  .میتسه  رهق  ادـخ  اب  اـم  دـنیوگ  یم  مدرم  زا  یـضعب 
یتجاح .دوش  یمن  باجتـسم  منک  یم  اعد  دهد ! یمن  شوگ  ام  فرح  هب  ادـخ  نوچ  دـنیوگ  یم  دیـشک ؟ یم  ناشن  طخ و  دـنوادخ 

ادخ مینک  یم  هابتـشا  نم  نازیزع  هن  .تسا  هدرک  نامـشومارف  دـهاوخ ، یمن  ار  ام  ادـخ  ینعی  نیا  .دوش  یمن  هدروآرب  منک  یم  بلط 
.دنک یمن  شومارف  ار  شدوخ  ناگدنب  تقو  چیه 

لیمک ياعد  رد  رگم  .دنوادخ  هن  ددرگ  یمرب  ام  دوخ  هب  يرگید  هلئسم  ره  ای  تاجاح و  ندش  هدروآرب  اعد و  تباجتـسا  مدع  تلع 
: میناوخ یمن 

دنک یم  لزان  ار  یتخس  اه و  یتخبدب  هک  ار  یناهانگ  نم  رب  زرمایب  اهلا  راب  مقنلا : لزنت  یتلا  بونذلا  یل  رفغا  مهللا  »

دهد یم  رییغت  ار  اه  تمعن  هک  ار  یناهانگ  نم  رب  زرمایب  اهلاراب  معنلاریغت : یتلا  بونذلا  یل  رفغا  مهللا 

« دنوش یم  اعد  تباجا  عنام  هک  ار  یناهانگ  نم  رب  زرمایب  اهلاراب  ءاعدلا : سبحت  یتلا  بونذلا  یل  رفغا  مهللا 

دتفا یم  قافتا  امـش  يارب  دایز  دـیاش  .دوش  یم  روما  نیا  ثعاب  هک  تسه  ام  ياه  ینکـشدهع  اـم ، ياـه  یناـمرفان  اـم ، ناـهانگ  نیا 
يرثا دینیب  یم  یتقو  دینک ، یم  دیکأت  شرافـس و  رگید  راب  دـنچ  دـننکن  هجوت  رگا  دـینک ، یم  یهن  ای  رما  يدروم  رد  ار  ناتنادـنزرف 
هجوتم هک  نیا  يارب  دندمآ  ناتغارـس  هک  الاح  دننک ، یم  ادیپ  يزاین  امـش  هب  هرخالاب  ات  درذـگ  یم  نامز  .دـینک  یم  شیاهر  درادـن 

ایوج ار  اه  یلحم  یب  نیا  تلع  هک  ینامز  دیهد و  یمن  ار  ناشباوج  اه  يدوز  نیا  هب  دـینک ، یم  ناشلطعم  دـینک ، ناشهابتـشا  اطخ و 
تیمها وت  هتـساوخ ي  هب  نآلا  مه  ام  هک  يدرک  هجوت  ام  هتـساوخ  هب  رگم  يدرک ، شوگ  ام  فرح  هب  وت  رگم  دییوگ  یم  دنوش ، یم 

.دهد یم  یبوخ  هب  ار  ام  لاؤس  باوج  مه  دنوادخ  میهدب 
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.میامن افو  امش  نامیپ  دهع و  هب  مه  نم  ات  دینک  افو  نم  دهع  هب   (1) مکدهعب » ِفوا  يدهعب  اوفوا  »

شومارف ار  ادـخ  اب  دوخ  نامیپ  دـهع و  زیچ  ره  زا  لـبق  نوچ  دوش ، یم  یفرعم  خـیرات  رد  اـفو  یب  نکـش و  ناـمیپ  رگا  هفوک  رکـشل 
.دنتشاذگ اپ  ریز  دندرک و 

: دنک یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  نایفوک  فارحنا  لیالد  زا  یکی  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

.تسا هدرب  امش  دای  زا  ار  گرزب  يادخ  هدش و  طلسم  امش  رب  ناطیش   (2) میظعلا » هللارکذ  مکاسناف  ناطیشلا  مکیلع  ذوحتسا  دقل  »

مدرم اب  يافو  - 2

.میهد یم  مدرم  هب  هک  تسا  یلوق  دنک  یم  یفرعم  میرک  نآرق  هک  ینامیپ  نیمود 

.دش دهاوخ  لاؤس  نامیپ  دهع و  زا  اریز  دینک  افو  دوخ  دهع  هب  (3) و  ًالوؤسم » َناک  دهعلا  ّنإ  ِدهعلاب  اوفوأ  «و 

.تسا ساـنلا  قح  دنتـسه ، ییوگخـساپ  هب  فظوم  یگمه  دوش و  یم  هدیـسرپ  ناگدـنب  همه  زا  تماـیق  يادرف  هک  یقوـقح  زا  یکی 
هب رگا  .تسا  هدش  هتـسب  مدرم  اب  هک  تسا  يدـهع  هب  يافو  اه ، سانلا  قح  عاونا  زا  یکی  دـنراد و  صخـش  ندرگ  هب  مدرم  هک  یقح 

کت کت  يولج  رـشحم  يادرف  .تسین  طوبرم  نم  هب  وگب  زیچ و  همه  ریز  نزن  يدز ، یفرح  يدرک ، يا  هدعو  يداد ، یلوق  نارگید 
ندش دهعتم  ادـخ ، ربمغیپ  تلاسر  رمع و  لوط  ياه  هغدـغد  زا  یکی  .دـننک  یم  لاوس  اه  هدـعو  لوق و  نیمه  زا  دـنریگ و  یم  ار  ام 

رد مه  نم  دـیهدب  ار  شماجنا  لوق  نم  هب  ار  زیچ  شـش  دومرف ، یثیدـح  رد  اذـل  .دوب  دنتـسب  یم  هک  ییاهدـهع  اه و  هدـعو  هب  مدرم 
: دومرف ترضح  تسه ، تشهب  شماجنا  شاداپ  هک  یلمع  شش  نآ  زا  یکی  هک  .منک  یم  نیمضت  امش  يارب  ار  تشهب  لباقم 

6448 ص :

هیآ 40. هرقب ، هروس  . 20 - 1
ص 253. ج1 ، یمزراوخ ، لتقم  . 21 - 2

هیآ 34. ءارسا ، هروس  . 22 - 3
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اب ناتدوخ  هدعو ي  دـهع و  هب  دـینکن و  فلخت  دـیتشاذگ ، يرارق  لوق و  دـیداد ، يا  هدـعو  هک  ینامز   (1) اوفلخت » الف  متدـعو  اذا  »
.دینک لمع  نارگید 

نامز ماما  اب  دهع  - 3

لوق .میتسب  دوخ  نامز  ماما  اب  هک  تسا  يدهع  میـشاب ، دنبیاپ  نآ  هب  دیاب  تسه و  ام  ندرگ  هب  هک  ینامیپ  دهع و  نیرتمهم  نیموس و 
یگداتـسیا و نامیپ  نیا  ياپ  هب  دوخ  نوخ  هرطق ي  نیرخآ  ات  دـنداد و  البرک  رد  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نارای  هک  يرارق  و 

: دنک یم  دای  نآ  زا  هنوگ  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  يدهع  .دندومن  يرادافو 

ینادرم نانمؤم  زا   (2) ًالیدبت » اولّدـب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  هیلع  هللا  اودـهاع  ام  اوقدـص  ٌلاجر  َنینمؤملا  نم  »
راظتنا نانآ  زا  یخرب  دندناسر و  ماجنا  هب  ار  ناشنامیپ  نانآ  زا  یخرب  دندرک ، افو  هناقداص  دنتـسب  ادـخ  اب  هک  يدـهع  رد  هک  دنتـسه 

.دنا هدادن  ناشنامیپ  رد  یلیدبت  رییغت و  چیه  دنرب و  یم 

ار نانآ  هماندهع ي  يرادافو و  درک و  یم  توالت  ار  نآرق  هیآ  نیا  دوخ  يافواب  نارای  رثکا  رس  يالاب  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا 
.دز یم  دییأت  رهم 

6449 ص :

اذا .دییوگن 2 - غورد  نتفگ  نخـس  ماگنه  اوبذـکت  الف  متثدـح  اذا  - 1 هنجلاـب ، مکل  لـبقتا  تسب  یل  اولبقت  هللا : لوسر  لاـق  . 23 - 1
.دـینکن 4- تنایخ  دـندرک ، ناـنیمطا  امـش  هب  رگا  اوفوخت  ـالف  متنمتئا  اذا  .دینکن 3 - فلخت  دـیداد  هدـعو  نوچ  اوفلخت  الف  متدـعو 

نابز تسد و  مکتنـسلا  مکیدیا و  اوفک  .دیـشاب 6 - نمادکاپ  مهجورف  اوظفحا  .دیراد 5 - هگن  كاپ  ار  ناتنامشچ  مکراصبا  اوبـضغ 
ص 94. ج72 ، راونالاراحب ، .دینک  ظفح  ار  دوخ 

هیآ 23. بازحا  ، هروس  . 24 - 2
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سرد فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  يرای  هار  رد  نانآ  زا  میـشاب و  اروشاع  نازاس  هسامح  وریپ  میهاوخ  یم  ام  رگا 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ارهز ، فسوی  اب  نامیپ  دهع و  میـشاب ، رادافو  نآ  هب  دیاب  هک  ییاهدهع  زا  یکی  مینادب  دیاب  میریگب 

نیا هللا و  هیقب  نیا  اه و  ندـناوخ  هبدـن  نیا  اـه ، نتفر  نارکمج  نیا  اـه ، نتفگ  نسحلا  نباـی  اـه و  کـشا  نیا  .تسا  فیرـشلا  هجرف 
ایب ایب ، ناج  اقآ  هک  نیا  ینعی  اهراک  نیا  .تسه  شترـضح  روهظ  يارب  ام  يراظتنا  مشچ  هقالع و  رب  لـیلد  یگمه  اـه  نتفگ  رظتنملا 

مییوگ و یم  هچ  نآ  هب  اـم  هک  تسا  دنمـشزرا  یناـمز  اـهدایرف  اـه و  فرح  نیا  میریگب و  رارق  تباـکر  رد  مینک و  يراـی  ار  وـت  اـت 
: میناوخ یمن  دهع  ياعد  رد  حبص  زور  ره  رگم  .مینک  تابثا  ناملامعا  رد  میشاب و  رادافو  میدقتعم 

(1) ًادبا » لوزا  اهنع و ال  لوحا  ال  یقنع ، یف  هل  هعیب  ًادقع و  ًادهع و  یمایا  نم  تشع  ام  اذه و  یموی  هحیبص  یف  هل  ددجا  ینا  مهللا  »
مندرگ رب  ار  وا  تعیب  دوخ و  دـهع  منامز  ماما  اب  منک  یم  یگدـنز  نآ  رد  هک  یماـیا  ماـمت  مزور و  نیمه  حبـص  رد  نم  اراـگدرورپ 

.مشاب مدق  تباث  نآ  رب  دبا  ات  مدرگنرب و  تعیب  دهع و  نیا  زا  زگره  هک  منک  یم  دیدجت  ار  تسه 

نامرارق لوق و  ریز  میتسکش و  دهع  راب  دنچ  تعاس  نیا  ات  زورما و  ات  مینک  رکف  دییایب  میتسب و  نامیپ  دهع و  دوخ  ماما  اب  امش  نم و 
.میدوب رادافو  میداتسیا و  نامیاه  هدعو  اه و  فرح  رس  رب  ترضح  نآ  هار  رد  راب  دنچ  میدز و 

6450 ص :

.نانجلا حیتافم  دهع ، ياعد  . 25 - 1
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سرد میهاوخ  یم  اروشاع  مایق  یسررب  اب  هکلب  مینک ، يرادازع  میشاب و  میظع  هعقاو  نآ  دای  هب  طقف  هک  مینک  یمن  رورم  ار  البرک  ام 
.میشاب مالسلا  هیلع  نسحلا  نب  هجح  روای  ات  میریگب  تربع  و 

نیا هب  تسا  نامیپ  دهع و  هب  يدنبیاپ  يرادافو و  تفص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  یـساسا  مهم و  تایـصوصخ  زا  یکی  رگا 
رب ار  راختفا  جات  نیا  ماما  اذل  .دـندرک  يرادافو  شیوخ  لوق  دـهع و  رـس  رب  ناشنامز  ماما  اب  مدرم و  مومع  اب  راگدرورپ ، اب  هک  لیلد 

.مکنم ًاریخ  یفوأ و ال  ًاباحصا  ملعأ  ینإ ال  دراذگ : ناشرس 

يرادافو رهظم  هجسوع  نب  ملسم 

نکـشدهع دندرک و  شومارف  ار  دـندوب  هتـشون  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هب  هک  ار  ییاه  همان  دوخ و  دـهع  يا  هدـع  البرک ، رد  رگا 
متعیب دومرف : ماما  یتقو  اروشاع  بش  .دندوب  راوتسا  دوخ  نامیپ  دهع و  رب  سفن  نیرخآ  ات  هجسوع  نب  ملسم  ریظن  مه  يدارفا  دندش ،

زا هک  يرفن  نیلوا  دورب (1) ، دنک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دهاوخ  یم  هک  سکره  مرادـن ، یـسک  ندرگ  رب  یقح  متـشادرب و  ار 
.دوب هجسوع  نب  ملسم  دش ، دنلب  باحصا  نایم 

میورب بشما  ام  رگا  هللادبعابا  ای  کّقح  ءادا  یف  هناحبس  هللا  یلا  رذعن  امل  و  میرادرب ؟ وت  زا  تسد  ام  ایآ  کنع ؟ یّلخنأ  درک : ضرع 
زیزع يا  میراد ؟ ادخ  هاگرد  هب  دوخ  ییافو  یب  وت و  نتـشاذگ  اهنت  رد  يرذع  هچ  میهدب ؟ هچ  ار  ادخ  باوج  میراذـگب  اهنت  ار  وت  و 

حالـس یعم  نکی  مل  ولو  مزادرپ ، یم  گنج  هب  نانآ  اب  ریـشمش  هزین و  اب  میتسیا و  یم  تنانمـشد  لباقم  ادـخ  هب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 
يالب رپس  ار  مندب  دوبن ، مه  گنس  یتح  رگا  مگنج و  یم  نانآ  اب  گنس  اب  مشاب  هتـشادن  حالـس  رگا  هراجحلاب و  مهتفذقل  هب  مهلتاقا 

مراد (2) یمنرب  وت  زا  تسد  ادخ  هب  کیلخن  هللاو ال  نادب  نیسح  ای  اما  منک ، یم  وت 

6451 ص :

ص ج2 ، دیفم ، داشرا  ص 126 ، فوهل » لیلا  اذـه  داوس  یف  اوقرفت  یتیب و  لها  نم  لجر  دـیب  مکنم  لـجر  لـک  ذـخایل  و  . » 26 - 1
ص 246. ج1 ، یمزراوخ ، لتقم  ، 134

ص 54. ج2 ، يا ، هرمک  تعاجش ، رصنع  ص 136 ، دیفم ، داشرا  ص 126 ، فوهل ، . 27 - 2
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دیآرب نت  ناج ز  ای  ناناج  هب  دسر  ناج  ای  دیآرب ...  نت  ناج ز  ات  مرادنرب  وت  زا  تسد 

، دیآ یمرب  يدرف  ره  زا  هدادن  خر  یگنج  زونه  هک  ینامز  رد  فطاوع  ناجیه و  نتخیگنارب  ندرک و  تبحص  روط  نیا  دییوگب  دیاش 
یم تابثا  ار  نانخـس  نیا  اروشاع  زور  رد  مه  دـنک و  یم  یناشفناج  يرادافو و  راـهظا  اروشاـع  بش  رد  مه  هجـسوع  نب  ملـسم  اـما 

.دنک

دومن و یم  تیامح  دوجو  مامت  اب  تلاسر  نادـناخ  زا  درک و  یم  ینایامن  گنج  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  باکر  رد  اروشاـع  زور 
.دوب هجسوع  نب  ملسم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هار  دیهش  نیلوا  دندقتعم  یخرب 

ار افواب  رای  نیا  رـس  دناسر و  ملـسم  ناج  همین  ندب  رانک  ار  شدوخ  هلجع  هب  هللادـبعابا  داتفا ، نیمز  يور  شنوخ  هب  قرغ  رکیپ  یتقو 
: دناوخ ار  هیآ  نیا  تفرگ و  نماد  هب 

نانآ زا  یخرب  دندناسر و  ماجنا  هب  ار  ناشنامیپ  دـهع و  نانآ  زا  یخرب  ًالیدـبت » اولّدـب  ام  ُرظتنی و  نّم  مهنم  ُهبحن و  یـضق  نم  ْمهنمف  »
.دنا هدادن  ناشدهع  رد  یلیدبت  رییغت و  چیه  دنرب و  یم  راظتنا 

: تفگ دیشک و  شوغآ  رد  ار  دوخ  یمیدق  تسود  نیا  دمآ و  مه  رهاظم  نب  بیبح 

تداهش هب  منام و  یم  هدنز  وت  زا  دعب  هک  متـسناد  یم  نم  رگا  کمها .» ام  لکب  یلا  یموق  نا  تببح  رثالا ال  یف  ینا  ملعا  یننا  الول  »
.ینک تیصو  نم  هب  یهاوخ  یم  هک  هچره  متشاد  تسود  مسر  یمن 

يارـس هب  نم  زا  دعب  ینام و  یمن  هدـنز  نم  زا  دـعب  وت  هک  نیا  اب  یمیدـق ، قیفر  تفگ : تفرگ و  ار  بیبح  تسد  هجـسوع  نب  ملـسم 
دروآ ار  شـشوگ  رهاظم  نب  بیبح  ینک ؛ لمع  نآ  هب  ًامتح  مراد  تسود  هک  مراد  یتیـصو  مه  زاب  لاح  نیا  اب  اما  ییآ ، یم  ترخآ 

هللادبعابا ترضح  تمس  هب  درک  هراشا  هجسوع  نب  ملسم  دراد ، یمهم  تیـصو  هچ  دنیبب  ات  ملـسم  نازرل  کشخ و  ياه  بل  کیدزن 
رد سپ  منک ، یم  تیـصو  راوگرزب  نیا  هب  ار  وت  نم  .تومت  یتح  هنود  لـتاقف  اذـهب  کیـصوا  یناـف  تفگ : مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا 

ددرگ مک  مالسلا  اهیلع  همطاف  رسپ  رس  زا  ییوم  رات  دیشاب و  هدنز  امش  ادابم  يوش ، هتشک  ات  گنجب  وا  باکر 
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لوا پاچ  يدعس ، باتک  تاراشتنا  مق : یـشهوژپ ،) ینارنخـس   10  ) يودـهم هعماج  ینیـسح ، تضهن  اضریلع ، ظعاو ، یقداص  عبنم :
harfeakhar.com زا لقن  هب  زیئاپ 1389  .

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  البرک 

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  البرک 

میحرلا نمحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

تداعـس و هاگودرا  ود  فاصم  البرک  دـش  ضرع  .دوب  هللادـبعابا  ناراـی  باحـصا و  ياـه  یگژیو  صوصخ  رد  اهبـش  نیا  اـم  ثحب 
.تسا تواقش  تلاذر و  هاگشیامن  لباقم  رد  تلیضف  تداعس و  هاگشیامن  ییارآ  فص  البرک ، .تسا  تواقش 

.تسا اهشزرا  دض  اه و  يدب  همه ي  لباقم  رد  اه  یبوخ  همه ي  لباقت  هداتسیا ، مه  لباقم  رد  هک  هچنآ 

نانمشد ياه  یگژیو  مه  تخانش و  ار  ناتسود  ياه  یگژیو  دیاب  مه  نانمـشد ، زا  يرود  يریذپ و  تیالو  ینعی  يّربت  ّیلوت و  يارب 
هن هک  زورما  .دشاب  دیاب  یـسک  هچ  اب  برح  ملـس و  هک  مینادب  دیاب  مکبراح ) نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملـس   ) میئوگ یم  یتقو  .ار 

.دعسرمع هاپس  هن  دنتسه و  ام  نیب  رد  نیسح   ماما  نارای 
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و نیـسح   ماما  هاگودرا  زا  تیعبت  هب  زورما  ار  ام  هک  هچنآ  دراد و  یم  او  نمـشد  زا  يّربت  تسود و  تیالو  هب  زورما  ار  اـم  هک  هچنآ 
ياه بش  هدنب  .دراد  دوجو  رگشل  ود  نیا  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  تافـص و  اه و  یگژیو  دناشک ، یم  نمـشد  هاگودرا  زا  يرود 

.مدومن نایب  ار  نیسح   ماما  باحصا  ياه  یگژیو  زا  يدادعت  هتشذگ 

هتخانش بوخ  ار  نمشد  هک  دوب  نیا  نیسح   ماما  نارای  تایصوصخ  زا  یکی  .منک  نایب  مهاوخ  یم  ار  یسانش  نمشد  یگژیو  بشما 
یقلت تسود  ار  وا  هک  تسا  نکمم  میـسانشن  ار  نمـشد  رگا  ام  دندوب و  هاگآ  یبوخ  هب  نمـشد  ياهدنفرت  اه و  یگژیو  هب  دـندوب و 

.مینک

؛ تسا نتسناد  باوص  ار  اطخ  تسا ؛ ندید  بآ  ار  بارس  نانمشد و  نتشادنپ  تسود  زا  یـشان  هعماج  زورما  تالکـشم  زا  يرایـسب 
.تسا مهم  یسانش  نمشد  اذل  تسا و  ندناوخ  یتسار  ار  يژک 

نامیپ ردغأ و  امـش  دیوگ : یم  دسانـش و  یم  ار  نمـشد  دـناوخ ، یم  زجر  دـیآ و  یم  نادـیم  هب  رهاظم  نب  بیبح  یتقو  دـینیبب ! امش 
یم نادیم  هب  اروشاع  زور  ریهز  یتقو  هک  نیا  ای  .میتسه  دهع  هب  رادافو  نامماما  هب  تبسن  ام  دیشاب و  یم  گنرین  لها  دیتسه و  نکش 

؟ يدنویپب نیسح  هاگودرا  هب  يوشب و  هعیش  هک  دش  ثعاب  هچ  يدوب ، بهذم  ینامثع  هک  وت  دنیوگ  یم  وا  هب  نمـشد  نایهاپـس  دیآ ،
نیـسح  ماما  رهاظ  هرهچ و  ریهز ، روظنم  .مداتفا  هللا   لوسر  دای  مدید و  ار  ربمایپ  ایوگ  مدید ، ار  نیـسح   ماما  یتقو  نم  داد : خساپ  وا 

لباـقم رد  نمـشد  هک  یعـضوم  متخانـش و  ار  وا  نمـشد  نم  هکنیا  رگید  دوب و  يدـمحم  شیوخ  قـلخ و  شور و  شنم ، هکلب  دوـبن 
.متسیاب امش  لباقم  رد  میایب و  نیسح   رانک  رد  نم  هک  دش  ثعاب  امش  ياهدنفرت  متخانش و  ار  تشاد  نیسح  
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، کیپ نآ  .دیآ  یم  ماما  هاگودرا  تمـس  هب  نمـشد  هاپـس  فرط  زا  یکیپ  دید  هک  دوب  هتـسشن  هللادبعابا   همیخ  لباقم  همامثابا  يزور 
هماـمثوبا هب  ترـضح  دـمآ ، یم  هک  رود  زا  .دوب  هتـشون  هماـن  ماـما   يارب  هفوک  زا  هک  دوـب  یناـسک  زا  یکی  دوـب و  هللادـبع  نب  ریثـک 

.تسا مدرم  نیرت  یقش  زا  یکی  وا  هللا ! لوسر  نبای  هلب  درک : ضرع  یسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  دندومرف 

هک درک  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک : هدومرف  نایب  ار  تیاور  نیا  عیارشلا ، للع  رد  قودص  خیش  موحرم 
: دنهدن ماجنا  ار  راک  هس  هک  وگب  نینّیدتم  هب 

.دنشوپن ار  نمشد  سابل  - 1

.دنروخن ار  دنروخ  یم  ام  نانمشد  هک  ییاذغ  - 2

.دنتسه نم  نمشد  دش  روط  نیا  رگا  هک  دننکن  لابند  ار  ام  نمشد  شور  - 3

نانمشد سابل 

یم یسک  رگا  .دوب  دراوم  هنوگ  نیا  یقیسوم و  بعل و  وهل و  ندیشون ، بارش  ینکش ، نامیپ  البرک ، رد  نیسح   ماما  نانمـشد  شور 
سپ .ماما  تسود  هن  تسا  ماما  نمـشد  وا  دـشاب ، همئا   نانمـشد  قالخا  لثم  شقالخا  اما  دـشاب  نیـسح   ماـما  هاـگودرا  رد  دـهاوخ 

دـنز و یم  تسد  نآ  هب  دـنادن  ار  شتآ  ترارح  رگا  هچب  .دزگ  یم  ار  وا  رام  دسانـشن  ار  رام  رگا  ناسنا  .تسا  مهم  یـسانش  نمـشد 
.دزوس یم  شتسد 

، يونعم ینید و  ینافرع و  تاسلج  مان  هب  یهاگ  .دـننک  یم  كاـن  ههبـش  راـکفا  جـیورت  غیلبت و  تسود ، ساـبل  رد  اـه  یـضعب  زورما 
هجوت ار  بلطم  هس  دیاب  نمـشد  هب  عجار  .دـننز  یم  ار  ینید  ینابم  هشیر ي  دنـشک و  یم  فارحنا  يزامن و  یب  تمـس  هب  ار  ناناوج 

: تشاد
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.دیریگن تسود  ار  ادخ  نمشد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیامرف :  یم  هنحتمم  هروس ي  رد  میرک  نآرق  - 1

.دشاب فیعض  رگا  یتح  دیرامشن  کچوک  ار  نمشد  دندومرف : نینمؤملاریما   - 2

اما دیامن  تیاده  ار  وا  دهد و  تاجن  ینید  یب  زا  ار  شیومع  هک  درک  شالت  یلیخ  میهاربا   ترـضح  .دـییوجب  تئارب  نمـشد  زا  - 3
.درک اهر  ار  شدنزرف  حون  ترضح  هک  روطنامه  تسج  تئارب  وا  زا  درک و  اهر  ار  وا  تسادخ ، نمشد  وا  درادن و  رثا  هک  دید  یتقو 

رد شدنزرف  هس  دوب و  نینمؤملاریما   یعقاو  ناگتسبلد  ناگتفیش و  زا  دوب و  ینّیدتم  رایسب  صخـش  یئاط ، متاح  رـسپ  متاح ، نب  یلع 
ندز مدق  لاح  رد  اه  هتشک  نیب  رد  نیفص  گنج  رد  يزور  هک  دیز  مان  هب  تشاد  رسپ  کی  وا  .دندوب  هدیسر  تداهـش  هب  مالـسا  هار 

یلیماف ّسح  دید ، ار  شا  یئاد  ات  .تسا  هدش  هتشک  نینمؤملاریما   نایهاپس  تسد  هب  هدوب  هیواعم  هاپـس  رد  هک  شا  یئاد  دید  هک  دوب 
تمس هب  درک  هلمح  شا و  یئاد  لتاق  يارب  ندیشک  ناشن  طخ و  و  نینمؤملاریما   هاپس  هب  نداد  شحف  هب  درک  عورش  درک و  لگ  شا 
تئارب دنزرف  نیا  زا  نم  ایادخ ! تفگ : داتـسیا و  نادیم  طسو  متاح ، نب  یلع  .تسویپ  هیواعم  هاپـس  هب  مه  دـعب  و  نینمؤملاریما   هاپس 

.مشک یم  ار  وا  مدوخ  منک  شیادیپ  رگا  هک  تفگ  مه  دعب  تسین و  نم  دنزرف  وا  .میوج  یم 

هدوب ناقفانم  نیب  رد  ردب  گنج  رد  شردپ  ربمایپ ، يومع  هزمح ، ای  دوب و  هدش  هتشک  مالـسا  هاپـس  تسد  هب  شردپ  هبتع ، نب  دمحم 
گوس رد  ترـضح  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  یکی  .مراد  تسود  ار  مان  دمحم  هس  نم  هک  دندومرف  یم  اهراب  یلع   ماما  .دـش  هتـشک  و 

تسا و هدوب  هیواعم  یئاد  رسپ  هبتع  نب  دمحم  نیا  .ترضح  ردارب  رسپ  رفعج  نب  دمحم  يرگید  هبتع و  نب  دمحم  یکی  .دنتسیرگ  وا 
هب هیواعم  .دندروآ  هیواعم  دزن  هب  دندرک و  ریگتسد  نمشد  هاپس  ار  صخش  نیا  .دوب  هدش  هتشک  مالـسا  ردص  ياه  گنج  رد  شردپ 

خساپ رد  هبتع  نب  دمحم  دنا ! هتـشک  اه  نیمه  ار  تردپ  يدرک ؟ اهر  ار  ام  ینک و  یم  عافد  یلع  زا  ارچ  یتسه  ام  زا  هک  وت  تفگ  وا 
نّیدتم و ملاس و  ناسنا  هچ  ره  مدـید  یلع و  نایهاپـس  هب  مه  یهاگن  کی  متخادـنا و  وت  نایهاپـس  هب  یهاگن  کی  نم  تفگ : هیواعم 

نم هجیتن  رد  .دنتـسه  وت  رب  رود و  تسا  ربمغیپ  دورطم  تاذ و  دب  هقباس و  دب  دساف ، ناسنا  هچ  ره  تسا و  یلع  هاپـس  رد  تسا  یقّتم 
یم ار  وت  يرادنرب  تسد  یلع  زا  رگا  تفگ  دهدب  وا  هب  تشادن  یخـساپ  هک  هیواعم  .متـسویپ  وا  هب  تسا و  قح  رب  یلع  هک  مدـیمهف 

، دوب سانش  نمـشد  وا  هک  نوچ  اما  دندناسر  تداهـش  هب  ار  هبتع  نب  دمحم  .مرادن  یکاب  تداهـش  زا  نم  هک  داد  خساپ  مه  وا  .مشک 
، امش ام و  یسانش  نمشد  نمـشد و  زا  تئارب  .دینکن  هجوت  ار  ییادن  ره  زیزع ! ناناوج  .دنک  ادیپ  نمـشد  هب  شیارگ  هک  دشن  رـضاح 

.تسام تیالو  لّمکم 
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: میراد نمشد  هنوگود  ام 

: ینورد نمشد  - 1

اه نیمه  تسا و  توهش  بضغ و  نورد ، نمـشد  دیامرف : یم  ثیدح  .دنز  یم  همطل  ام  هب  اجنامه  زا  تسا و  نامدوخ  نورد  رد  هک 
، ینورد نانمـشد  زا  رگید  یکی  .مینک  هزرابم  نامنورد  نمـشد  اب  دـیاب  يراک  ره  زا  لبق  ام  .تسا  گرزب  ناهانگ  زا  يرایـسب  ثعاب 
توالح و دـش ، روط  نیا  رگا  هک  دـنک  یم  راداو  كان  ههبـش  همقل ي  ندروخ  يراوخ و  مارح  هب  ار  ناسنا  هک  یمکـش  .تسا  مکش 

باکترا هک  دـننادب  نازیزع  هتبلا  .دوش  یم  شک  ماما  هک  دـنک  یم  يراک  ناسنا  اب  یتح  دوش و  یم  هتفرگ  ناسنا  زا  تداـبع  ینیریش 
یتخس اب  تشهب  دنا  هدومرف  هک  نیا  دوش و  یم  هدیشک  نآ  فرط  هب  ناسنا  دوخ ، هب  دوخ  درادن و  کیرحت  هبزاین  تسا و  ذیذل  هانگ 

یمن غیلبت  ناگدـنب ، نتخادـنا  ماد  هب  يارب  ناطیـش  درادـن و  غیلبت  هب  يزاین  هاـنگ  .تسا  نیمه  روظنم  یتحار  اـب  منهج  تسا و  هارمه 
تـسا نیا  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  تسا و  نّیزم  ناطیـش  مدش و  ثوعبم  غّلبم  نم  دـندومرف : هک  مرکا   ربمایپ  شیامرف  قبط  دـنک و 

زا تدابع  تّذل  هک  تسا  نیمه  شلیلد  تسا ، نیگنس  ناسنا  يارب  حبص  زامن  دینیب  یم  هک  نیا  اذل  دهد و  یم  ناشن  ابیز  ار  هانگ  هک 
.تسا نیمه  روظنم  رافک ، تشهب  تسا و  نمؤم  نادنز  ایند  دنیامرف  یم  یتقو  هک  میریگ  یم  هجیتن  اجنیا  زا  .تسا  هدش  هتفرگ  ام 

: ینوریب نمشد  - 2

.تسا هدش  نایب  رفک  زا  رتدیدش  تایاور ، زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یتفـص  قافن ، هک  نوچ  .دیآ  یمن  شـشوخ  نیقفانم  زا  سک  چیه 
نمؤم زا  نم  یلع ! ای  دندومرف : نم  هب  ادخ   لوسر  رکب ! یبا  نب  دمحم  يا  دنتشون : رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ناش  همان  رد  نینمؤملاریما  
لوبق دروم  مه  زاب  ینک  رافغتـسا  شیارب  مه  راب  داتفه  رگا  ار  قفاـنم  هکنوچ  مسرت  یم  وت  رب  قفاـنم  زا  نم  .مسرت  یمن  وت  رب  رفاـک  و 
هدـمآ تایاور  رد  تسا و  نیفانم  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  .دـیآ  نوریب  قافن  تلاـح  زا  دـنک و  هبوت  هکنیا  رگم  تسین 

: دندومرف نینمؤملاریما   .تسا  منهج  هطقن  نیرت  نییاپ  ینعی  لفسا  كرد  رد  قفانم  هک 
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: دراد هناشن  جنپ  قفانم ،

ندرک هاگن  مرحمان ، هب  ندرک  هاگن  هب  ناوت  یم  وهل  هاگن  قیداصم  زا  .تسا  هدوهیب  وهل و  شهاـگن  دـنک ، یم  هاـگن  یتقو  قفاـنم  - 1
.تسین زاجم  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  هاگن  وهل ، هاگن  صخشم ، روط  هب  و  مدرم ، هناخ ي  رد 

.تسا لفاغ  تسا  تکاس  یتقو  قفانم  - 2

دراد و دوجو  هانگ  نآ ، رد  درادـن و  همانرب  فدـه و  هک  یفرح  ینعی  وغل  فرح  .تسا  وغل  شفرح  دـنز  یم  فرح  یتقو  قفاـنم  - 3
.دنک یم  هنتف  داجیا 

تسین هنوگنیا  نمؤم  ناسنا  .دنک  یم  ملظ  نارگید  هب  دسانش و  یمن  ار  یسک  رگید  دنک و  یم  نایغط  دوشب  دنمتورث  یتقو  قفانم  - 4
.دور یمن  شدای  زا  تقو  چیه  اه  یبوخ  هکلب 

روطنامه دنا ، هدیشک  تمحز  ناسنا  يارب  هک  تسا  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  رت ، مهم  اهنیا  همه ي  زا  تسا و  نابرهم  نارگید  اب  هشیمه 
هدش شرافس  ادّکؤم  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  يددعتم  تایاور  رد  دنتـشاد و  هژیو  تیانع  ناشنیدلاو  هب  تبـسن  نید  ياملع  و  همئا   هک 

.مینک یمارتحا  یب  اهنآ  هب  میشاب و  توافت  یب  نامردام  ردپ و  هب  تبسن  ام  ادابم  سپ  .تسا 

یم هجیتن  سپ  .دهد  یم  ناشن  شدوخ  زا  ییابیکـشان  دایرف و  دنک و  یم  يربص  مک  دـیآ  یم  شیپ  شیارب  یتبیـصم  یتقو  قفانم  - 5
نیا بهلوبا  رذوبا و  نیب  قرف  ًالثم  تسا  ناشتافـص  رد  هکلب  تسین  ناشرهاظ  هرهچ و  رد  قفاـنم  اـب  نمؤم  ناـسنا  تواـفت  هک  میریگ 

.تشادـن لوبق  ار  ربمغیپ  دوب و  نئاخ  وگغورد و  بهلوبا  دوب و  ربمایپ   نارای  زا  تشاد و  دـهع  هب  يافو  دوب ، قداص  رذوبا ، هک  تسا 
نمشد میهاوخ  یم  مه  رگا  .مینک  یم  زیهرپ  نمـشد  زا  دش  روطنیا  رگا  هک  میـسانشب  ار  نمـشد  قالخا  هکنیا  ینعی  یـسانش  نمـشد 

44 ترضح ، اجنآ  رد  هک  مینک  هعجارم  هیداجـس  هفیحـص ي  متـشه  ياعد  هب  هک  تسا  نیا  شیاههار  زا  یکی  میوش ، یبوخ  سانش 
هب شلباقم  رد  مه  دنتخانـش و  یم  بوخ  ار  نمـشد  مه  هللادـبعابا   نارای  .دـنا  هدومرف  نایب  اجنآ  رد  ار  نمـشد  ياـه  هناـشن  زا  دروم 

.دنتفرگ یم  تسرد  عضوم  عقوم 
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razmandegan-qom.com: عبنم

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  باحصا  يرادم  تیالو 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  باحصا  يرادم  تیالو 

میحرلا نمحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   

هب بشید  .دشاب  هللادـبعابا   ترـضح  يافواب  نارای  باحـصا و  تایـصوصخ  اهیگژیو و  اب  هطبار ي  رد  دـش  انب  اه  بش  نیا  ام  ثحب 
یم هراـشا  ندوـب  ماـما  ضحم  وریپ  ندوـب و  يداـقتعا  هعیـش ي  يرادـم ، تیـالو  یگژیو  هب  بشما  مدرک و  هراـشا  تریـصب  یگژیو 

.دنز یم  جوم  هللادبعابا   باحصا  نارای و  رد  هک  یگژیو  ؛ منک

یم ههبـش  لاوس و  کی  بلاق  رد  یناسک  تاقوا  زا  یـضعب  .منک  یم  نایب  همدـقم  ناونع  هب  ار  يا  هتکن  کـی  هدـنب  نآ ، زا  لـبق  نکل 
تسا ؟ هدوب  هنوگچ  هاپس  بیکرت  دندوب و  هداد  لیکشت  یناسک  هچ  ار  اروشاع  زور  دعس  رمع  هاپس  بیکرت  هک  دنسرپ 

هدمآ هک  یناسک  دنـسیون  یم  تاهبـش  رد  رگید  ترابع  هب  .دنا  هدرک  شرازگ  ار  رفن  رازه  یـس  ات  رازه  شـش  زا  هکدیناد  یم  نوچ 
هعیـش همه  هک  دندوب  هدمآ  هفوک  زا  اهنیا  رثکا  هکلب  دنا  هدوب  هیواعم  نارود  ناگتفای  دشر  زا  ماش و  زا  هک  دـندوبن  یناسک  البرک  دـنا 

ماما لباقم  رد  دندش  رـضاح  دنتـشک و  ار  هللادـبعابا   دـندوب ، تیب   لها  و  نینموملاریما   وریپ  هک  یناسک  نایعیـش و  ایآ  سپ  .دـندوب 
.دننک ییارآ  فص  نیسح  

يزیر همانرب  نایوما  هک  دـنیوگ  یم  تخادـنا و  نایوما  ماش و  ندرگ  هب  ار  هانگ  دـیابن  تساـهنآ و  ندرگ  هب  هاـنگ  هک  تسا  نیا  رگا 
.تسا یمهم  لاوس  نیا  .دنشکب  ار  نیسح   ماما  نایعیش ، هک  دندرک 

يا هنوگ  هب  درک ، دشر  تعرس  هب  هک  تسا  هدش  رهش  هب  لیدبت  ًامـسر  صاقو  یبا  نب  دعـس  تسد  هب  يرجه  لاس 17  زا  هفوک  رهش 
رهـش نیا  رب  هک  يرگید  ياه  مان  زا  رهـش و  نالک  اه  يزورما  لوق  هب  ای  اهرهـش و  گرزب  ینعی  راسمالا  دیـس  دـنتفگ  یم  نآ  هب  هک 
تفای شرتسگ  هفوک  تیعمج  تدش  هب  دندروآ و  يور  هفوک  هب  يدایز  تیعمج  .تسا  مالـسالا  هبق  نامیالا و  زینک  دـندوب  هتـشاذگ 
رکفت هس  نامز  نآ  رد  هفوک  تیعمج  نکل  دندوب  هدمآ  نینموملاریما   هاپـس  رد  هفوک  زا  رفن  رازه  نیفص 60  گنج  رد  هک  يروط  هب 

.دنتشاد
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لوا رکفت 

هجسوع نب  ملسم  رهاظم و  نب  بیبح  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  دندوب  شنادنزرف  و  نینموملاریما   هب  تخـس  دقتعم  يولع  نایعیش 
.يداقتعا هعیش  مییوگ  یم  اهنیا  هب  .تسا  هدوب  تیلقا  رد  هدوبن و  بلاغ  رکفت  رکفت ، نیا  هتبلا  .درک  هراشا 

مود رکفت 

هعیش هتبلا  هک  دنتـسه  موس  هفیلخ  بتکم  وریپ  هک  یناسک  ینعی  تسا  ینامثع  رکفت  دهد ، یم  لیکـشت  ار  هفوک  تیرثکا  تیعمج  هک 
دننک یم  یلاخ  مه  ار  ترضح  تشپ  هتبلا  دننک و  یم  ادیپ  روضح  مه  نسح   ماما  رگشل  رد  اه  نیمه  دنوش و  یم  هتفگ  مه  یسایس 

رد رکفت ، نیا  .دنتفرگ  يورشیپ  يارب  ار  ترضح  يولج  ًادعب  دندوب و  ترـضح  رانک  رد  لوا  نیفـص ، رد  هک  دندوب  یناسک  نامه  و 
، دـندوب مود  هتـسد ي  زا  داتـسیا  نیـسح   ماما  لباقم  البرک  رد  هک  یهاپـس  .دنتـسه  جراوخ  موس ، هتـسد ي  .تسا  بلاغ  رکفت  هفوک 

يولع نایعیـش  دنتفرگ ، رارق  نیـسح   ماما  لباقم  البرک  رد  هک  یناسک  سپ  .تسین  گنر  رپ  یلیخ  البرک  رد  مه  جراوخ  شقن  یتح 
رد .دنداد  یم  حیجرت  نینموملاریما   رب  ار  افلخ  زونه  هک  دـندوب  يدارفا  اهنیا  .دنتـشاد  ینامثع  رکفت  هک  دـندوب  یناسک  هکلب  دـندوبن 
يا دـندومرف : نمـشد  هاپـس  هب  باطخ  اروشاع  رـصع  ناشیا  هک  درک  هراشا  مه  نیـسح   ماـما  مـالک  هب  ناوت  یم  فرح  نیا  قیدـصت 

رد .تردپ  اب  ینمـشد  رطاخ  هب  دنداد : خساپ  دـیگنج ؟ یم  نم  اب  هچ  يارب  درک  لاوس  اهنآ  زا  ترـضح  یتقو  .نایفـسوبا  لآ  نایعیش 
.دنتسین هعیش  دنشاب  هتشاد  ضغب  نینموملاریما   زا  هک  یناسک  هجیتن 

رد ددنویپ و  یم  ماما  هاپس  هب  دوش و  یم  ادج  نمشد  هاپس  زا  اروشاع  رـصع  یتقو  هک  تسا  ریهز  ینامثع ، رکفت  نیمه  زا  هنومن  کی 
نم هک  داد  خساپ  ریهز  ییام ! زا  یتسه و  بهذم  ینامثع  هک  وت  دیسرپ : وا  زا  یصخش  .دزادرپ  یم  ینارنخـس  هب  نمـشد  هاپـس  لباقم 
ریهز هب  نیـسح   ماـما  هک  مـه  يا  هـلمج  صوـصخ  رد  .مدـش  یعقاو  هعیـش ي  مدرک و  رییغت  متـشگرب و  اـما  مدوـب  بهذـم  یناـمثع 

ود البرک  رد  ( 1) .تسا نوعرف  لآ  نموم  لثم  وت  لثم  دندومرف : ناشیا  هب  ترـضح  هک  دراد  دوجو  هجوت  لباق  هتکن ي  نیا  دندومرف ،
یلع  نید  رب  نم  هک  دـناوخ  یم  ار  زجر  نیا  درک  هلمح  دعـس  رمع  هاپـس  هب  لـاله  نب  عفاـن  یتقو  هک  یلع  نید  تسا  حرطم  نید  اـت 

.متسه
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نایب صخش  نیا  ( 1  ) .تسا هدوب  هّفُص  باحـصا  زا  هتـشاد و  نس  لاس  دودـح 80  هک  هدوب  ثراـح  نب  سنا  ماـن  هب  يرگید  صخش 
ار نیسح  مدنزرف  هک  دنا  هدومرف  وا  هب  ترضح  تسا و  هدیسر  ملس ) هلآ و  هیتع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  هب  يزور  هک  هدرک 

هکنیا زا  سپ  ریهز  نیمه  .دیامن  يرای  ار  نم  نیسح  دیاب  دنک ، كرد  ار  زور  نآ  یسک  ره  هک  دنشک  یم  البرک  مان  هب  ینیمزرس  رد 
لآ دنتـسه و  نامحر  هعیـش ي  یلع  لآ  هک  تفگ  یم  دناوخ  یم  گنج  نادیم  رد  هک  يزجر  رد  تفرگ  نادیم  نذا  نیـسح   ماما  زا 

ماما هک  يرجه  لاس 41  رد  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  هجوت ي  لباق  هتکن ي  .دنشاب  یم  ناطیـش  لآ  دایز ،
یلاس تسا و  مالـسا  نید  رد  يدب  لاس  رایـسب  هک  دنیوگ  یم  هعامجلا  ماع  لاس  نآ  هب  .دنتـشگرب  هنیدم  هب  دـندومن و  حلـص  نسح  

.دیسر تردق  هب  هیواعم  هک  تسا 

نایعیــش زا  رفن  رازه  دودـح 50  هک  دوـب  نـیا  داد  ماـجنا  شندیـسر  تردـق  هـب  زا  سپ  هیواـعم  هـک  ییاـهراک  نـیرت  مـهم  زا  یکی 
هفوک رد  ار  یناـمثع  رکفت  اـب  نایعیـش  تسناوت  یم  اـت  تشک و  مه  ار  هعیـش  نارـس  درک و  دـیعبت  فلتخم  طاـقن  هب  ار  نینموملاریما  

هللادبع هبعش ، نب  هریغم  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  درامگ  یم  هفوک  رد  ار  دوخ  ثیبخ  نارادنامرف  یمامت  وا  .درک  تیوقت  قیرزت و 
نیـسح  ماما  نارای  ياه  یگژیو  زا  یکی  .درک  هراـشا  داـیز  نبا  ریـشب و  نب  ناـمعن  دـلاخ ، نب  هللادـبع  ناورم ، رـسپ  صاـعورمع ، نب 

.تساهنآ يوق  عّیشت  يریذپ و  تیالو 
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نیبحم نوماریپ  دش  ثحب  دش و  دراو  یصخش  هک  میدوب  هتسشن  ترضح  تمدخ  هک  دنک  یم  لقن  قداص  ماما  باحصا  زا  یـصخش 
.دنتسه هتسد  هس  ام  نایعیش  دندومرف : ترضح  .تیب  لها 

تسام و اب  ناشنابز  ینعی  .دنرادن  تسود  ار  ام  ناهنپ  رد  اما  دـنزرو  یم  تبحم  ام  هب  دـنراد و  تسود  ار  ام  اراکـشآ  رد  هتـسد  کی 
يا هرهچ  اب  دوب  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  هک  ینامز  رد  هک  لقعم  مان  هب  تسا  یـصخش  دارفا  نیا  زا  هنومن  کی  .ام  هیلع  ناشریـشمش 

هب کمک  يارب  لوپ  مه  يرادقم  دیمان و  نیبحم  نایعیـش و  زا  ار  شدوخ  دمآ و  هجـسوع  نب  ملـسم  دزن  هب  نامیا  اب  حالـصلا و  رهاظ 
ار اـهنآ  یماـمت  درک ، یم  دـمآ  تفر و  شناراـی  ملـسم و  دزن  هـب  هـک  زور  دـنچ  زا  سپ  دوـب و  هدروآ  دوـخ  هارمه  هـب  ملـسم  زیهجت 

.تشگ لیقع  نب  ملسم  تداهش  هب  رجنم  هک  داتفا  هفوک  رد  هک  دش  یقافتا  نآ  ثعاب  درک و  ییاسانش 

مان هب  یـصخش  ناهگان  هک  دـنربب  فیرـشت  ییاج  دنتـشاد  دـصق  دـندوب و  هداتـسیا  ناشلزنم  برد  يولج  قداص   رفعج  ماـما  يزور 
رد اما  دیـسر  یم  ناشیا  تمدخ  دایز  دیزرو و  یم  تبحم  ماما  هب  رهاظ  رد  هک  دوب  یـسک  صخـش  نیا  .دیـسر  هار  زا  يروس  نایفس 
هک ما  هدینـش  موش ! امـش  يادـف  درک : ضرع  دیـسر  ترـضح  تمدـخ  ات  .تشادـن  ناشیا  هب  يا  هقالع  تساوخ و  یمن  ار  ماما  شلد 

دیتسه ربمغیپ  رسپ  هک  امش  .تسین  مرطاخ  نم  هک  دندومرف  تحیصن  هس  فیخ  دجسم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
دندومرف فیخ  دجسم  رد  ادخ  لوسر  مدج  دندومرف : ترضح  .منک  تشاددای  مونشب و  امش  نابز  زا  ار  ثیدح  نیا  نم  هک  دیئامرفب 

.دـشاب ادـخ  يارب  هناـصلاخ  شلاـمعا  هکنیا  یکی  .دـنک  هجوت  نآ  هب  دـیاب  دـنک و  تناـیخ  دـیابن  زیچ  هس  صوصخ  رد  ناملـسم  هک 
وا زا  صخش  نیا  تسود  دندرب ، فیرـشت  ترـضح  هکنیا  زا  سپ  .دزیرن  مه  هب  ار  ناناملـسم  تعامج  دشاب و  اوشیپ  ماما و  هاوخریخ 
ادج ناناملـسم  تیعمج  رد  .يرادن  ار  اهنیا  زا  مادـک  چـیه  وت  هک  تفگ  وت  هب  ًالمع  ماما  دوب ؟ هچ  ماما  روظنم  يدـیمهف  ایآ  دیـسرپ :
نآ .یتسه  تافـص  نیا  دقاف  وت  هک  دننک  تباث  وت  هب  ًالمع  دنتـشاد  دصق  ماما  .يرادـن  لوبق  مه  ار  قداص  ماما  تماما  یتح  یتسه و 

.مزادنا یم  رود  منک و  یم  هراپ  ار  ثیدح  نیا  نم  تسا  روط  نیا  هک  الاح  تفگ : صخش 
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هیلع رب  دز و  یم  يرگید  فرح  ترـضح  رـس ، تشپ  رد  درک و  یم  تبحم  راهظا  ماما   لـباقم  رد  صخـش  نیا  هک  تسا  نیا  روظنم 
دنتسین ام  يارب  يا  هنیزه  تخادرپ  هب  رضاح  راکشآ  رد  اما  دنراد  تسود  ار  ام  ناشلد  رد  هک  دنتسه  یناسک  مود ، هورگ  .دوب  ناشیا 

اما دنتـسه  نیدـتم  دـنناوخ و  یم  بش  زامن  اه  بش  دـنا و  هزور  اهزور  تعامج ، نیا  .یفخم  یتسود  اما  دـنراد  تسود  ار  اـم  ینعی 
.دننزب ریشمش  ام  باکر  رد  ام و  هار  رد  دنتسین  رضاح 

هدوب نآرق  نایراق  زا  دنتسه و  یتئارق  بتکم  کی  بحاص  هک  دوعسم  نب  هللادبع  باحـصا  مان  هب  دندوب  یهورگ  هک  هدمآ  خیرات  رد 
صخش نیا  .دوب  میثخ  نب  عیبر  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـشاد  مان  دوعـسم  نب  هللادبع  باحـصا  دندرک  یم  يوریپ  وا  زا  هک  مه  یهورگ  و 

هک تساوخ  ترـضح  زا  نیفـص  گنج  رد  یتح  تشادن و  هجوت  ییایند  رهاظم  هب  دز و  یمن  ییایند  فرح  هک  دوب  نیدتم  يدح  هب 
لها یتح  هتخادرپ و  هزور  زامن و  هب  ار  شرمع  صخـش ، نیا  .دـش  لوغـشم  ییاج  رد  رادزرم  ناونع  هب  دـنکن و  تکرـش  گـنج  رد 

وا هب  ار  نیـسح   ماما  تداهـش  ربخ  یتقو  .دـنزب  ریـشمش  تیب   لها  باـکر  رد  هک  دوبن  رـضاح  اـما  تسا  هتـشاد  تسود  مه  ار  تیب  
هکنیا رگید  هدوب و  نیمه  هدز  هک  یفرح  رثکادح  دیسوب و  یم  ار  هدیرب  ياهرـس  نیا  دوب ، ادخ  ربمغیپ  رگا  هتفگ : هلمج  دنچ  دنداد ،

دوخ تفگ  تسیچ ؟ ترظن  وت  دنا ؛ هتشک  ار  نیـسح   ماما  تفگ  وا  هب  یـصخش  هکنیا  مه  یکی  دناوخ و  ار  رمز  هروس ي  هیآ ي 46 
ره هک  هدرک  یم  توالت  نآرق  ابیز  يدـح  هب  هک  هدوب  سیق  نب  همقلع  صاخـشا ، نیا  زا  رگید  یکی  .درک  دـهاوخ  یـسرباسح  ادـخ 

هدرک یم  نآرق  متخ  رابکی  زور  چنپ  ره  صخـش ، نیا  .دش  یم  وا  بوذـجم  دینـش ، یم  دوعـسم  نب  هللادـبع  ار  وا  نآرق  توص  تقو 
.دادن ناشن  یلمعلا  سکع  نیسح   ماما  تداهش  ربخ  ندینش  زا  سپ  تسا و  هتشاد  زین  تیب  لها  هب  هقالع  تسا و 

6463 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2352 

http://www.ghaemiyeh.com


موس رکفت 

نیا زا  لیقع  نب  ملسم  رامت و  مثیم  .دنشاب  یم  تیب   لها  نیبحم  زا  دنتـسه و  ام  اب  ناهن  رد  مه  راکـشآ و  رد  مه  هک  دنتـسه  یناسک 
.دنا هتسد 

بیبح .دندیـسر  مه  هب  ناهگان  دندوب و  راوس  بسا  رب  رهاظم  نب  بیبح  رامت و  مثیم  يزور  هک  هدمآ  صخـش ، ود  نیا  صوصخ  رد 
.يوش یم  هتـشک  نینموـملاریما   تبحم  هار  رد  اـجنآ  دنـشک و  یم  راد  هب  ار  وـت  هک  يزور  منیب  یم  نم  هک  تفگ  درک و  مثیم  هب  ور 
هتشک نیـسح   تبحم  هار  رد  دوش و  یم  هفوک  دراو  هزین  يالاب  رب  تا  هدیرب  رـس  يزور  هک  منیب  یم  مه  نم  هک  تفگ  وا  هب  مه  مثیم 

نآ دیـسر و  هار  زا  يرجح  دیَـشُر  اهنیا ، نتفر  زا  دعب  .دندرک  بجعت  دـندید  ار  هنحـص  نآ  دـندوب و  اجنآ  هک  یـصاخشا  .يوش  یم 
رما نیا  زا  مه  نم  .دـنتفگ  یم  تسار  اهنآ  يودره  هک  تفگ  دیـشر  .تسا  هتـشذگ  هچ  مثیم  بیبح و  نیب  هک  دـنتفگ  وا  هب  تعامج 
یم هدوهیب  ياهفرح  ییوگغورد و  مه  وت  هک  دنتفگ  دیشر  هب  دندوب ، هدرکن  رواب  ار  بیبح  مثیم و  فرح  هک  تعامج  نآ  .مراد  ربخ 
هفوک یلاها  زا  دشاب و  یم  البرک  يادهش  ءزج  هک  جاجح  نب  رباج  مان  هب  تسا  یصخش  نیـسح   ماما  مانمگ  باحـصا  زا  یکی  .ینز 

ندیسر زا  سپ  دیآ و  یم  نوریب  هفوک  زا  دعسرمع  رگـشل  اب  هارمه  دناسرب ، ماما  هب  ار  شدوخ  هتـساوخ  یم  یتقو  صخـش  نیا  .هدوب 
یناسک زا  ورمع  نب  دیوس  مان  هب  تسا  يرگید  صخش  .دور  یم  ترضح  تمس  هب  هدش و  ادج  دعسرمع  هاپـس  زا  هنایفخم  البرک ، هب 

ماما هک  دـش  هجوتم  دـمآ  شوه  هب  یتقو  .دوب  هتفر  شوه  زا  دوب و  هداـتفا  نیمز  يور  دوب و  هدـش  حورجم  ـالبرک  هثداـح  رد  هک  دوب 
.تسا هدیسر  تداهش  هب  نیسح  
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ار اهنآ  زا  يدادعت  دنک و  یم  هلمح  نمشد  تمـس  هب  دروآ و  یم  رد  ار  شرجنخ  هنحـص  نیا  ندید  اب  وا  هک  تسا  هتـشون  خیرات  رد 
یمن گرم  زا  دنتسه  یناسک  نینموملاریما   ناوریپ  دندومرف : يرگسع   نسح  ماما  .دوش  یم  هتشک  تیاهن  رد  دروآ و  یم  رد  ياپ  زا 

.دنـشاب یم  تسود  عون  دـنهد و  یم  حـیجرت  ناشدوخ  رب  ار  ناشناردارب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  رگید  یگژیو  .دنتـسه  عاجـش  دنـسرت و 
دیوگ یم  شدـنزرف  هب  يردـپ  ًالثم  .دـنیبن  اجنآ  ار  اهنآ  یـسک  هدومرف ، یهن  دـنوادخ  هک  ییاجنآ  هک  تسا  نیا  ناـشرگید  یگژیو 

هدن ماجنا  ار  راک  نیا  دوب  هتفگ  وا  هب  هک  نیا  زا  دوش  یم  تحاران  ردپ  دهدب  ماجنا  ار  راک  نآ  شدنزرف  رگا  .هدن  ماجنا  ار  راک  نالف 
، دـهدب ماـجنا  ار  اـهراک  نآ  دـشاب و  اـهاج  نآ  رد  ناـسنا  هک  هدومرف  رما  دـنوادخ  هک  ار  ییاـج  هکنیا  رگید  .تسا  هداد  ماـجنا  وا  و 
هک نوچ  میشاب  نیسح   ماما  مسارم  ای  دجـسم  رد  هک  هدومرف  رما  ًالثم  دنیبب  راک  نآ  ماجنا  لاح  رد  ناکم و  نآ  رد  ار  ناشیا  دنوادخ 

يزور .دوب  راوخ  بارـش  قداص   رفعج  ماما  نیبوسنم  زا  یکی  .دوش  یم  دونـشخ  دنیبب  اجنیا  رد  ار  ام  رگا  هتـساوخ ، ار  نیا  دـنوادخ 
ام وریپ  هک  امش  زا  یلو  تسین  بوخ  تسا و  تشز  دهد  ماجنا  يدب  راک  یسک  ره  دندومرف : وا  هب  ترضح  .دیسر  ترـضح  تمدخ 

.تسا رت  تشز  دیتسه 

هرابود هسلج  ياضف  ات  درک  يرصتخم  یخوش  اه  مناخ  اب  يدروم  کی  رـس  هک  دوب  اه  مناخ  هب  نداد  سرد  لوغـشم  ریـصبابا  يزور 
اه مناخ  اب  سالک  رـس  رد  مدینـش  هک  دـندومرف  وا  هب  دنتـساوخ و  ار  وا  قداـص   رفعج  ماـما  هسلج  نآ  زا  دـعب  .دوش  سرد  هداـمآ ي 

اجنامه زا  دنک و  یم  ادـیپ  ار  اهفعـض  هطقن  ددرگ و  یم  دوش و  یم  دراو  اه  هار  نیمه  زا  ناطیـش  .دوبن  هدیدنـسپ  هک  يدرک  یحازم 
رد نینموملاریما   نایعیـش  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  رکذ  نایعیـش  يارب  يرگـسع   ماما  هک  یتفـص  نیرخآ  .دـنک  یم  فرحنم  ار  ناسنا 

باختنا لاـسما  يارب  ار  عوضوم  نیا  لـیلد  نیا  هب  هدـنب  هک  منک  یم  ضرع  رخآ ، رد  .دـننک  یم  ادـتقا  ترـضح  نآ  هب  مدرم  میرکت 
اهنیا .دندش  هروطـسا  نامرهق و  اهنیا  دش  روطچ  هک  مینادب  میهاوخ  یم  هکلب  مینک  يزاس  هروطـسا  طقف  میرادن  دصق  ام  هک  ما  هدرک 

یم رگا  مه  ام  دندش و  نیـسح   ماما  نارای  ءزج  ناشدوخ ، رد  وکین  تافـص  نیا  نداد  رارق  اب  هکلب  دندوب  هدـماین  ایند  هب  هک  نامرهق 
.مینک لمع  اهنآ  هب  مینادب و  ار  دراوم  نیا  دیاب  میشاب  ترضح  نارای  وزج  میهاوخ 
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مق مالسا  ناگدنمزر  تئیه  رد  یعیفر  مالسالا   تجح  ینارنخس 

مرحم مراهچ  بش  بوتکم  تامدقم  هضور و 

مرحم مراهچ  بش  بوتکم  هضور 

مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  نالفط 

ترضح دزنب  ار  دمحم  نوع و  دوخ  دنزرف  ود  مالسلا ) اهیلع  بنیز  شرهاوخ ، رهوش  ترضح و  نآ  يومع  رـسپ   ) رفعج نب  هَّللا  دبع 
: دوب هتشون  نینچ  نآ  رد  هک  داتسرف  وا  يارب  ود  نآ  هلیسوب  زین  همان  داتسرف و 

نآ رب  هک  یهار  نیا  زا  مکانسرت  وت  رب  نم  اریز  يدرگزاب ، رفس  نیا  زا  يدناوخ  ارم  همان  نوچ  هک  مهد  دنگوس  ادخب  ارت  نم  دعب  اما 
، دش دهاوخ  شوماخ  نیمز  یئانـشور  يورب  نایم  زا  وت  زورما  رگا  و  دشاب ، نآ  رد  تنادـناخ  یناشیرپ  وت و  تکاله  هکنیا  زا  يوریم 

تمدـخ همان  نیا  لابندـب  نم  ات  نکم  باتـش  يوریم  هک  یهارب  و  یتسه ، نانمؤم  دـیما  وزرآ و  ناـگتفای و  هار  نازورف  غارچ  وت  اریز 
.مالسلا مسرب و  امش 

مالّـسلا هیلع  نیـسح  يارب  هماـن  ناـما  درک  تساوـخرد  وا  زا  هتفر  دیعـس  نب  ورمع  دزنب  وـس ) نآ  زا  داتـسرف و  ار  هماـن  نیا   ) هَّللا دـبع 
ار وا  همان  نآ  رد  تشون و  ترـضح  نآ  يارب  همان  دیعـس  نب  ورمع  سپ  ددرگ ، زاـب  هار  نیا  زا  هک  دزاـس  دـنموزرآ  ار  وا  دتـسرفب و 

سپ داتـسرف ، دیعـس  نب  ییحی  شردارب  هلیـسوب  ار  همان  نآ  و  تخاس ، رطاخ  هدوسآ  شیوخ  ناج  رب  درک و  هلـص  یکین و  هب  راودیما 
دیعس نب  ورمع  همان  و  هدمآ ) زین  دوخ   ) دوب هداتسرف  ار  دوخ  نارسپ  هکنآ  زا  سپ  هدیـسر و  ترـضح  نآب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ییحی و 

هللا یلص   ) ادخ لوسر  نم  انامه  دومرف : مالّسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  دندرک ، رایسب  شـشوک  ترـضح  نآ  تشگزاب  رد  دنداد و  واب  ار 
نآ دومرف : هدوب ؟ هچ  باوخ  نآ  دنتفگ : ود  نآ  دومرف ، روتـسد  موریم  نآ  لابندب  هچنآب  ارم  مدـید و  باوخ  رد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع 
دـش دیماان  وا  تشگزاب  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  هک  نیمه  سپ  منک ، رادید  ار  شیوخ  يادخ  ات  تفگ  مهاوخن  هتفگن و  یـسک  يارب  ار 

اب دوخ  و  دننز ، ریـشمش  شباکر  رد  و  دنورب ، شهارمهب  دنـشاب و  بانج  نآ  مزالم  داد  روتـسد  دـمحم  نوع و  شیوخ  دـنزرف  ودـب 
(1  .) تشگزاب هکمب  دیعس  نب  ییحی 
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 : مهم هتکن 

 : هیبنیزلا صئاصخ  رد  يریازج  موحرم    

زا ترـضح  رما  نودـب  هک  تفگ  ناوت  یمن  تسا  هتـشاد  ءادهـشلا  دیـس  هب  هک  یتدارا  نآ  اب  رفعج  نب  هللا  دـبع  هک  تسا  هجوت  لـباق 
رما ار  هللا  دبع   ، دنا هدوب  هنیدم  هکم و  رد  هک  مشاه  ینب  هیقب  ظفح  يارب  ترـضح  نآ  دیاش  نیاربانب  .تسا  هدز  زاب  رـس  ناشیا  يرای 

دنامب و یقاب  نیمز  يور  هب  مشاه  ینب  زا  رفن  کی  هک  هدوبن  یـضار  تواقـش  یتسپ و  نآاب  دیزی  هک  ارچ  ددرگ ، زاب  هک  تسا  هدومن 
نیـسح ماما  هدوب ،  مالک  ذوفن  يارادو  تسا  هدوب  لوبق  دروم  همه  دزن  شیاخـس  دوج و  لیاضف و  هطـساو  هب  رفعج  نب  هللا  دبع  نوچ 

رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هچ  ناـنچ  هدومرف ،  یهن  دوخ  یهارمه  زا  مشاـه  ینب  ظـفح  تهج  ار  وا  مالـسلا  هیلع 
دننامب ناما  رد  نیقفانم  رـش  زا  هنیدم  لها  وا ،  دوجو  هطـساو ي  هب  ات  تشاد  رظن  ردو  تشاذگ  اج  هب  هنیدم  رد  ار  یلع  كوبت  هوزغ 
دنزرف ود  هک  یـسک  تسا  نکمم  ایآ  .دومن  ادف  ار  دوخ  نیریـش  ناج  نوچ  دنزرف  ود  هللا  دبع  هک  تسنآ  بلطم  نیا  دـیؤم  نینچمه  .

(                                                                           2 ( !؟ دیامن غیرد  دوخ  ناج  زا  تسا  هدومنن  غیردار  دوخ 

(   3  ) .دوب هدش  انیبان  هک  دوب  نیا  نیسح  ماما  اب  رفعج  نب  هللا  دبع  یهارمه  مدع  تلع  تسا  هدش  هتفگ  تایاور  یخرب  ردو 

: وا هب  رفعج  نب  هللا  دبع  نادنزرف  تداهش  ربخ 

: تفگ هَّللا  دبع  داد ، واب  ار  شرسپ  ود  ندش  هتشک  ربخ  هتفر  هَّللا  دبع  دزنب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  ناتسود  زا  یخرب 
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« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  ّاَنِإ  ِهَِّلل َو  ّاَنِإ  »

)؟ دش تبیصم  نیا  ثعاب  وا  و   ) میراد یلع  نب  نیسح  هیحان  زا  ام  هک  تسا  یهودنا  نیا  تفگ : هَّللا  دبع  مالغ  لسالسلا  وبا  سپ 

( برع رد  تسا  یمانشد   ) ءانخل نز  رسپ  يا  تفگ : هدرک  رود  دوخ  دزن  زا  ار  وا  هدز  واب  ار  دوخ  نیلعن  هَّللا  دبع 

ُهَعَم َلَْتقُأ  یَّتَح  ُهَقِراَفُأ  ّاَلَأ  ُْتبَبْحََأل  ُُهتْدِهَش  َْول  ِهَّللا  اَذَه َو  ُلوُقَت  ِْنیَسُْحِلل   َأ 

موشن رود  وا  زا  متشادیم  تسود  هنیآ  ره  مدوب  ترضح  نآ  تمدخ  رد  نم  رگا  ادخب  یئوگ ؟ نینچ  مالّسلا  هیلع  نیـسح  هراب  رد  ایآ 
ود نآ  هک  تسا  نیا  دهدیم  نمب  يرادلد  ناشگرم  رد  دنکیم و  دونـشوخ  ود  نآ  زا  ارم  هک  يزیچ  ادـخب  موش ، هتـشک  شرانک  رد  ات 
هب ور  سپـس  دـندیزرو ، یئابیکـش  وا  هراـب  رد  هداد  شیراـی  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  دـندش و  هتـشک  میوـمع  رـسپ  ردارب و  باـکر  رد 
ود مدرکن  شیرای  دوخ  تسدب  نم  رگا  ار و  نیسح  تداهش  نم  رب  درک  نارگ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تفگ : هدرک  دوخ  نانیشنمه 

(4) .دندرک يرای  ار  وا  مدنزرف 

اقآ ینک  اهر  یصاعم  دنب  دیقز و  اقآ                     ینک  ادخ  اب  ارم  هک  دنک  ادخ 

اقآ ینک  اعد  تروهظ  يارب  تدوخ  شاک        يا  دروخ  یم  هتسب  رد  هب  ام  ياعد 

هدب ناشن  تیور  ندید  يارب  یهار  هدب                      نامسآ  ات  نتفر  يارب  یلاب 

هدب نامدای  اعد  ایب و  تدوخ  الصا  میا                 هنامز  نیا  لد  هداس  نامدرم  ام 

هدب نارکمج  نامتقایل  هزادنا  میا         هتفرگ  وخ  امش  ياه  هبنش  هس  اب  ام 
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ییادگ مدمآ  نم  ییاجک    نسحلا  نبای 

« یمحلاو ءاقولا  کل  یسفنو  یماو  تنا  یباب  »

یلیخ یعقاو  قشاع  کی  هعیـش ، کی  يارب  ناج  اقآ  يرت » الو  قلخلا  يرا  نا  یلع  زیزع   » .داب وت  يادف  مردام  وردپ  اقآ ،  مرب  تنوبرق 
ندید نم  هغدغد ي  همه ي  نم ، يالوم  اما  .مینیبب  ار  تیابیز  هرهچ  يزور  هللا  اشنا  .دنیبن  ار  شماما  الوم و  یلو  دـنیببار  همه  هتخس 

یم نوتتـسد  هب  ملامعا   همان  یتقو  ایآ  .هن  ای  یتسه  یـضار  نم  راتفگ  راتفر و  لامعا و  زا  امـش  اـیآ  ؛ هنیا نم  هغدـغد ي  .تسین  اـمش 
افرح نیا  زا  نسحلا  نبای  اما  .میشاب  دیفسور  امـش  شیپ  تا  هتـسکش  ولهپ  ردام  قح  هب  هللا  اشنا  .تحاران  ای  دیـش  یم  لاحـشوخ  هسر 

.اقآ دینک  ام  سلجم  هب  یفطل  هاگن  هی  میدب  مسق  تناج  همع  قح  هب  ار  امش  میاوخ  یم  بشما  هتشذگ 

: نادیم هب  نادنزرف  نداتسرف 

: دومرف رجاـه ،  وا   رداـم  هب  ، دربـب دوخ  هارمه  هب  یناـبرق  يارب  ار  لیعامـسا  تساوـخ  مالـسلا ) هیلع    ) میهاربا ترـضح  هک  یماـگنه 
.مرب تسود  ینامهیم  هب  ار  وا  هک  نک  تنیز  ار  تدنزرف 

يرادـهگن ندـش  حـبذ  زا  ار  وا  میدـیرخ ، زاب  گرزب  یحبذ  هب  ار  وا  ( 5 «) میظع حـبذب  هانیدـفو   » باطخ اـب  درب و  ار  وا  هکنآ  زا  سپ 
یب داتفا ، دوب  هدش  زمرق  دراک  رثا  زا  هک  دنزرف  يولگ  هب  شمـشچ  رجاه  هک  یماگنه  دـینادرگ  رب  شردام  دزن  هب  ار  لیعامـسا  دومن ،

(6  ) .داتفا نیمز  رب  ودرک  شغ  رایتخا 

(7  ) .دوب هدنزو  ملاس  زونه  لیعامسا  هکنیا  اب  دنامن  هدنز  زور  هس  زا  شیب  یتیاور ،  رب  انب  و 

 . تساجک هب  ات  اجک  زا  توافت  نیبب 
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شاداد تمدخ  دموا  دیشک  همرس  ناشنامشچ  هب  درک  دمحم  نوع و  نت  رب  ون  سابل  مالس   اهیلع  بنیز  ترضح 

ار دوخ  رهاوخ  لفط  ود  نک  رغصا  نادرگ  الب  ار                دوخ  رتخا  رگنب  قشع  نامسآ  يا  الا 

ار دوخ  رس  وا  دریگب  الاب  همطاف  دزن  هک  ار              بنیز  ناش  وپ  نفک  نیا  نادرگم  رب  ایب و 

هتکن اما   . دندیسر تداهش  هب  هکنیا  ات  دندرک  ینایامن  گنج  نادیم  دنتفر  درک .  یضار  ار  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  دوب  يروط  ره 
دید درک  هاگن  هچ  ره  دروآ   اه  همیخ  تمـس  هب  اراه  هچب  نینزان  ياهندـب  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا  یتقو  هنیا  ارجام   نیا  زوسناج 
یم دایرف  دـش  جراخ  اه  همیخ  زا  همیـسارس  داتفا  نیمز  يور  ربکا  یلع  ات  هک  هیبنیز  نومه  بنیز  نیا  هخآ   . دـماین لابقتـسا  ارب  بنیز 

تخادنا ربکا  یلع  رکیپ  يور  ار  دوخ  دمآ و  هلجع   اب  ِْهیَلَع  ّْتَبَکَأَف  ْتَءاَج  مردارب َو  رسپ  يا  هاَّیَخُأ   َْنباَی  هابِیبَحاو ، : » دیشک

.هشب هدنم  رش  ششاداد  تقو  هی  هنکن  دموین  مه  نوریب  همیخ  زا  یتح  بنیز  دید  دیشک  راظتنا  نیسح  هچ  ره  اجنوا  اما 

دندرک شیادخ  تمحر   هنیئآ ي  دندرک               شیالتبم  قشع ، هب  هک  لد  ره 

دندرک شیانشآ  نیسح  قشع  اب  دندیشخب              فرش   و  تداعس   هک   ار  نآ 

 : بسانتم راعشا 

بنیز ترضح  نالفط  لاحنابز 

میوشب ردام  يدونشوخ  ثعاب  مه  زاب  میوشب                      ربمیپ  ياهاعد  لومشم  شاک 

میوشب رتوبک  ودو  میرپب  مه  ام  شاک  كاخ                         زا  زاورپ  هضحل  دوش  رید  دنکن 

میوشب رس  یب  هکرعم  نیا  رد  تسا  نام  دصق  ار                         يرادرس  بصنم  امز  دیریگب  سپ 

میوشب رخآ  هدنام و  اج  هلفاق  زا  رگا  دزیر                       یم  ام  هب  هداد  ادخ  هک  ییوربآ 
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میوشب رغصا  وربکا  یلع  ناگرمشیپ  ادخ                          فطل  زا  رگم  ییاهب  میرادن  ام 

میوشب رثوک  یقاس  همطاف و  رئاز  ادخ                 شرع  رد  هک  هدنام  ندز  کلپ  کی  ردق 

: عبانم

69 ص : ج 2 ، داشرا ،  ( 1)

ص 194 هیبنیزلا    صئاصخ  (  2)

ج2 ص548 خیراتلا   یف  لماکلا  ( 3)

  124 ج 2     دابعلا     یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  ( 4)

تافاص 107  ( 5)

ص 227 هیبنیزلا    صئاصخ  ( 6)

ج2 ص1003 فراعم   هنیجنگ  ( 7)

 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  تداهش  یفرعم و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  باحصا  تداهش 

سپ دروآ ، کـیدزن  ار  مچرپ  وا  رآ ، کـیدزن  ار  مچرپ  تـفگ : درک و  ادـص  ار  ( 1) دیوذ دـش و  ماما  نارای  هب  کیدزن  دعـس  نبرمع 
ریت نانآ  يوس  هب  هک  مدوب  یسک  لوا  نم  هک  دیشاب  هاوگ  تفگ : تخادنا و  ماما  نارای  يوس  هب  داهن و  نامک  رب  ار  ریت  دعـس  نبرمع 

نیسح ماما  نارای  زا  یسک  مادقا ، نیا  زا  دعب  هک  (، 2) دنتفر هناشن  ار  ماما  باحصا  هداهن و  نامک  رب  ریت  زین  نارگید  سپس  متخادنا !!
هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  نت  هاجنپ  ات  دش  ثعاب  رما  نیمه  و  دشاب ، هدرکن  تباصا  وا  هب  اهریت  نآ  زا  هک  دنامن  مالسلا  هیلع 

(3) .دنسرب تداهش 

نآ زا  هک  یگرم  يوس  هب  دیباتـشب  دـیزیخ و  اپب  تسا ! تعامج  نیا  ناگداتـسرف  اهریت  نیا  دومرف : شنارای  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  سپ 
.دزرمایب ار  امش  يادخ  تسین ، يا  هراچ 

(4) .دندش دیهش  ماما  نارای  زا  يرگید  هورگ  هک  نآ  ات  دندرک  راکیپ  ار  زور  زا  یتمسق  ترضح  نآ  باحصا  سپ 
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لوا هلمح  يادهش  ياه  مان 

هدرب ار  اهنآ  زا  رفن  تشه  تسیب و  مان  هک  تسا  هدرک  رکذ  رفن  لهچ  لوا ، هملح  رد  ار  ماما  باحصا  يادهش  دادعت  بوشآ  رهش  نبا 
يارب ام  یلو  (، 5) دـنا هدوب  نینمؤملاریما  نایلاوم  زا  رفن  ود  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  یلاوم  زا  اـهنآ  رفن  هد  دـیوگ : یم  سپـس  تسا و 

زا یضعب  هک  مینک ، یم  رکذ  يوامس  نیعلا » راصبا   » باتک زا  ار  نانآ  ياه  مان  اجنیا  رد  اهنآ ، مادک  ره  زا  يرـصتخم  همجرت  ندروآ 
: تسا هدیدرگ  روکذم  الیذ  فالتخا  دراوم  دنا و  هدشن  دیهش  لوا  هلمح  رد  نارگید  لقن  ساسا  رب  نانآ 

: هیما نب  مهدا   - 1

مالـسلا هیلع  ماما  هب  دـمآ و  هکم  هب  هرـصب  زا  طیبث  نب  دـیزی  اب  وا  دـندرک ، یم  عاـمتجا  ( 6) هیرام هناخ  رد  هک  دوب  هرـصب  نایعیـش  زا 
(7) .تسویپ

: دعس نب  ْیما   - 2

یهاگآ البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ندمآ  زا  نوچ  و  هدوب ، هفوک  نکاس  نیعبات و  زا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  وا 
(9) .دمآ نیسح  ماما  تمدخ  هب  ( 8) هنداهم مایا  رد  تفای ،

: رمع نب  رشب   - 3

(10) .دمآ مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  هنداهم  مایا  رد  تسا ، فورعم  اه  گنج  رد  وا  نادنزرف  يروالد  دوب و  نیعبات  زا  وا 

: جاجح نب  رباج   - 4

(11) .دیسر تداهش  هب  اروشاع  زور  رهظ  زا  لبق  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عاجش  نارای  زا  رباج 

: رماع نب  بابح   - 5

.دـیدرگ قحلم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هار  نیب  رد  هدرک و  تعیب  لیقع  نب  ملـسم  اب  و  تسا ، نایعیـش  زا  هتـشاد و  تنوکـس  هفوک  رد  وا 
(12)
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: یلع نب  هلبج   - 6

(13) .دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  سپس  دوب و  ملسم  اب  رما  يادتبا  زا  هفوک و  ناعاجش  زا 

: بعک نب  هدانج   - 7

(14) .دندمآ البرک  هب  ماما  هارمه  هب  شا  هداوناخ  وا و  دوب و  ماما  بحاصم  هکم  زا 

: يدنک ریجح  نب  بدنج   - 8

هب دـیزی  نبرح  اب  ماما  دروخرب  زا  لبق  هار  نیب  رد  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هعیـش و  ناسانـشرس  ناگرزب و  زا  وا 
نب ریجح  وا  دنزرف  یضعب  دیسر ، تداهش  هب  گنج  زاغآ  رد  وا  هک  دنا  هتفگ  ریس  لها  .دمآ  البرک  هب  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ 

(15) .دشاب هدش  دیهش  شردپ  اب  هک  تسا  هدشن  تباث  یلو  دندش  دیهش  هلمح  زاغآ  نامه  رد  هک  دنا  هتفگ  ار  بدنج 

: کلام نب  نیوج   - 9

طرش دعس  نبا  نوچ  و  دمآ ! نوریب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  نانآ  اب  و  تسا ، هدوب  میمت  ینب  هلیبق  نایم  رد  هعیـش و  وا 
چوک ماما  يودرا  يوس  هب  ( 16) ماگنه بش  هدیـشک و  هفوک  نایهاپـس  زا  تسد  يرگید  هورگ  دننامه  زین  وا  تفریذپن ، ار  ماما  ياه 

(17) .درک

: سیقلا ئرما  نب  ثراح   - 10

مالک اهنآ  نوچ  و  دوب ! هدمآ  البرک  هب  دعس  نب  رمع  هاپس  اب  و  دوب ، هدروآ  تسد  هب  اه  گنج  رد  یترهـش  دوب و  مانب  ناعاجـش  زا  وا 
(18) .تسویپ ماما  هب  دنتفریذپن ، ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: ناهبن نب  ثراح   - 11

هیلع نسح  ماما  یلع و  ماما  هب  ناگتـسویپ  زا  ثراح  شدنزرف  و  دوب ، عاجـش  يراوس  بلطملادـبع -  نب  هزمح  هدـنب  ناهبن -  وا  ردـپ 
(19) .دش دیهش  دمآ و  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ای  دوب و  مالسلا 
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: ردب نب  جاجح   - 12

ار همان  نیا  دروآ ؛ البرک  رد  ماما  تمدخ  هب  هرـصب  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  همان  خـساپ  هک  تسا  یـسک  نامه  و  تسا ، هرـصب  لها  وا 
و دیـسر ، تداهـش  هب  اروشاع  رهظ  زا  شیپ  هلمح  نیلوا  رد  ات  دوب  ماما  اـب  ردـب  نب  جاـجح  و  دـندوب ، هتـشون  رمع  نبدوعـسم  هب  ماـما 

(20) .دنا هدرک  رکذ  هزرابم  نمض  رهظ  زا  دعب  ار  وا  تداهش  یضعب 

: ورمع نب  سالح   - 13

وا .تسا  هدوب  ترـضح  نآ  ياهورین  هدنامرف  هفوک  رد  سالح  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  نامعن  شردارب  وا و 
هیلع نیـسح  ماما  يودرا  هب  هنابـش  وا  تفریذپن  ار  ماما  طئارـش  دعـس  نبرمع  نوچ  دوب و  هدـمآ  البرک  هب  دعـس  نبرمع  هاپـس  اب  ادـتبا 

(21) .تسویپ مالسلا 

: ورمع نب  رهاز   - 14

رامشب فورعم -  یباحص  قمحلا -  نب  ورمع  نارای  زا  وا  دوب ، تیب  لها  فورعم  ناتـسود  زا  روهـشم و  يروالد  هبرجت و  اب  یعاجش 
هک هاگنآ  تشاد ، تبحاصم  وا  اب  لعف  لوق و  رد  دوب و  وا  اب  رهاز  دـمآرب ، قمحلا  نب  ورمع  بلط  رد  هیبا  نب  داـیز  نوچ  و  تفر ، یم 

ار دوخ  رهاز  دیسر و  لتق  هب  هیواعم  تسد  هب  قمحلا  نب  ورمع  ماجنارس  و  دوب ، زین  رهاز  بیقعت  رد  درک ، یم  بیقعت  ار  ورمع  هیواعم 
هب ماما  هارمه  درک و  تاقالم  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  دروآ ، ياـجب  ار  جـح  کـسانم  نوچ  يرجه  تصـش  لاـس  رد  و  درک ، یم  ناـهنپ 

(22) .دمآ البرک 

: میلس نب  ریهز   - 15

هب دمآ و  ماما  تمدخ  هب  اروشاع  بش  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  وا  دنتفرگ ، مالسلا  هیلع  ماما  اب  گنج  هب  میمصت  هفوک  هاپس  هک  هاگنا 
تداهش ضیف  هب  ندیسر  زا  دعب  دش و  دیهش  لوا  هلمح  رد  هک  نیا  ات  دیگنج  ناقاتـشم  دننامه  و  ( 23) تسویپ ترضح  نآ  باحصا 

(24) .تسا هدمآ  وا  رب  مالس  هسدقم  هیحان  تارایز  رد  هک  نیا  نآ  دمآ و  لئان  زین  يرگید  ضیف  هب 
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 (: ملسم نب  رماع  مالغ   ) ملاس  - 16

نادنزرف اب  طیبث  نب  دیزی  هک  یماگنه  و  تفر ، یم  رامشب  رهش  نآ  نایعیش  زا  رماع  و  تشاد ، تنوکس  هرـصب  رد  دوب و  رماع  مالغ  وا 
.دـندمآ البرک  هب  وا  اب  قحلم و  ماما  هب  اهنآ  هارمه  هب  زین  ود  نیا  دـندمآ ، مالـسلا  هیلع  ماـما  تمدـخ  هب  هکم  رد  رگید  یخرب  دوخ و 

(25)

: ورمع نب  ملاس   - 17

البرک هب  دوب ، هدـیماجناین  گنج  هب  هفوک  هاپـس  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  راک  زونه  هک  هنداهم  ماـیا  رد  و  دوب ، نایعیـش  زا  هفوک و  لـها  وا 
(26) .دش قحلم  ماما  باحصا  هب  دمآ و 

: ریمح یبا  نب  راوس   - 18

نبرمع دزن  هدرک و  ریسا  هفوک  هاپـس  ار  وا  .دیدرگ  حورجم  لوا  هلمح  رد  و  دش ، قحلم  شنارای  ماما و  هب  گنج  عورـش  زا  لبق  زین  وا 
دازآ ار  وا  هک  دنتـساوخ  دعـس  نبا  زا  دندوب  هفوک  هاپـس  رد  هک  وا  ناشیوخ  دناسرب ، لتق  هب  ار  وا  تساوخ  دعـس  نبرمع  دندرب ، دعس 

حیرجلا یلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  هیحان  ترایز  ترابع  رد  دیسر و  تداهش  هب  هام  شش  زا  سپ  دوب  هدش  حورجم  وا  نوچ  و  دیامن ،
(27 «.) یمهفلا ریمح  یبا  نب  راوس  روسأملا 

: هللادبع نب  بیبش   - 19

زا اروشاع  زور  رهظ  زا  لبق  تسا و  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  ماما  يودرا  هب  عیرـس  نادنزرف  کلام  فیـس و  اب  هک  دوب  عاجـش  يروالد  وا 
(28) .دندش دیهش  لوا  هلمح  رد  هکدوب  یناسک  هلمج 

: عمجم نب  ذئاع   - 20

مالـسلا هیلع  ماما  دراذگن ، تساوخ  دیزی  نب  رح  دش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هار  نیب  رد  هللادـبع  نب  عمجم  شردـپ  هارمه  هب  وا 
.يرادزاب راک  نیا  زا  ار  اهنآ  دیابن  دننم و  نارای  اهنیا  دومرف :
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هدرک رکذ  لوا  هملح  يادهش  رامش  رد  ار  وا  قئادح »  » بحاص و  دوب ؛ حامرط  اهنآ  يامنهار  دندش و  قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  اهنآ 
(29) .تسا هدوب  گنج  زاغآ  رد  لوا  هملح  زا  لبق  نیا  دندش و  دیهش  اج  کی  رد  شردپ  اب  دنا  هتفگ  نارگید  و 

: ملسم نب  رماع   - 21

.دیدرگ قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هدمآ و  هکم  هب  هرصب  زا  طیبث  نب  دیزی  اب  ملاس  شمالغ  هارمه  هب  دوب ، نایعیـش  زا  هرـصب و  لها  زا 
(30)

: ریشب نب  هللادبع   - 22

رمع رکشل  اب  ریشب  نب  هللادبع  تسا ؛ روهـشم  اه  گنج  رد  شردپ  وا و  مان  تفر ، یم  رامـشب  قح  نایماح  زا  ناروالد و  ریهاشم  زا  وا 
.دیـسر تداهـش  هب  راوشاع  رهظ  زا  لبق  هلمح  نیلوا  رد  تسویپ و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  لاتق  عورـش  زا  لبق  دـمآ و  البرک  هب  دعـس  نب 

(31)

: دیزی نب  هللادبع   - 23

.تسا هدمآ  البرک  هب  ترضح  نآ  هارمه  هب  سپـس  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  دمآ و  هکم  هب  هرـصب  زا  شردپ  هارمه  هب  وا 
(32)

: دیزی نب  هللادیبع   - 24

(33) .دندش قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هکم  رد  هرصب  لها  زا  رگید  یهورگ  شدارب و  طیبث و  نب  دیزی  شردپ  هارمه  هب  زین  وا 

: برلا دبع  نب  نمحرلادبع   - 25

یلع هک  یماگنه  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  نیـصلخم  زا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  وا 
، دهد تداهش  دزیخاپب و  هدینش  ار  ریدغ  ثیدح  هدوب و  رضاح  مخ  ریدغ  رد  هک  یسک  تساوخ  مدرم  زا  هفوک  هبحر  رد  مالسلا  هیلع 

لجوزع يادخ  : » دومرف یم  هک  میدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دـنتفگ : هتـساخرب و  رگید  یهورگ  هارمه  هب  وا 
ار وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  ایادـخ  تسوا ، يـالوم  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  سک  ره  سپ  نینمؤم ، یلو  نم  تسا و  نم  یلو 
زا وا  هدومن ؛ وا  میلعت  نآرق  هدرک و  تیبرت  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  دراد ؛» یم  نمشد  ار  وا  هک  یسک  رادب  نمـشد  دراد و  یم  تسود 

(34) .تسا هدمآ  البرک  هب  هدوب و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  هکم 
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: دوعسم نب  نمحرلادبع   - 26

ماما تمدخ  هب  گنج  زاغآ  زا  لبق  دندمآ و  البرک  هب  دعـس  نبرمع  اب  دندوب ، روهـشم  ناعاجـش  زا  هعیـش و  نیفورعم  زا  شردـپ  وا و 
(35) .دندیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  هدنام و  ماما  دزن  دندرک و  مالس  وا  رب  دندیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح 

(: 36) هعیبض نب  رمع   - 27

« هباصا  » رد رجح  نیا  ( 37) .تسویپ مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هقلح  هب  دعب  دمآ و  البرک  هب  دعـس  نبرمع  اب  هک  دوب  زاتـشیپ  يراوس  وا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرد  راختفا  تسا و  هدوب  عاجش  يدرم  اه و  گنج  ناروآ  مان  زا  هعبض  نب  ورمع  هک  تسا  هتفگ 

(38) .دراد ار  ملس 

: ناسح نب  رامع   - 28

لمج و ياه  گنج  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ناسح  شردپ  دوب ، فورعم  ناعاجـش  زا  صلخم و  نایعیـش  زا 
نآ زا  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  رد  هکم  زا  رامع  .دـیدرگ  دیهـش  درک و  هزرابم  ترـضح  نآ  زا  عاـفد  هار  رد  نیفص 

(39) .دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  لوا  هلمح  رد  اروشاع  زور  رد  ات  دشن  ادج  ترضح 

: همالس نب  رامع   - 29

لمج گنج  يارب  هک  یماگنه  و  دوب ، اه  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نارای  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا 
هیلع نینمؤملاریما  درک ؟ یهاوخ  هچ  يدـش  وربور  لـمج  باحـصا  اـب  یتقو  درک : لاؤس  ترـضح  نآ  زا  دـنتفر  یم  ترـضح  هارمه 

نآ تفگ : رامع  درک ، مهاوخ  گنج  اهنآ  اب  دـندرک  يراددوخ  رگا  منک و  یم  توعد  وا  تعاط  ادـخ و  هب  ار  اـهنآ  دومرف : مالـسلا 
دمآ و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  البرک  رد  همالـس  نب  رامع  .ددرگن  بولغم  زگره  دناوخ  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  سک 

(40) .دش دهیش  وا  هلمح  رد 
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: يدزألا بیبح  نب  مساق   - 30

(41) .تسویپ مالسلا  هیلع  ماما  يودرا  هب  گنج  زاغآ  زا  لبق  و  دمآ ، البرک  هب  دعس  نب  رمع  هاپس  اب  دوب و  هفوک  نایعیش  زا  وا 

(: 42) ریهز نب  طساق   - 31

رد اصوصخ  اه  گنج  رد  دنام و  هفوک  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نارای  هلمج  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  وا 
(43) .تسویپ ترضح  نآ  هب  هنابش  دمآ ، البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .تشاد  روضح  نیفص 

: ریهز نب  سودرک   - 32

(44) .تسویپ البرک  نیسح و  ماما  هب  هنابش  شردارب  ود  هارمه  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  باحصا  زا 

(: 45) قیتع نب  هنانک   - 32

لوا هملح  رد  هدـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  هب  البرک  رد  .تسا  نآرق  نایراق  نادـهاز و  هرمز  زا  هفوک و  ناـناولهپ  زا  وا 
(46) .دنا هدرک  رکذ  لوا  هلمح  زا  دعب  ار  وا  تداهش  یضعب  و  دش ، دیهش 

: ریثک نب  ملسم   - 34

هب دیاش  و  دش ، لولعم  دـید و  بیـسآ  وا  ياپ  کی  اه  گنج  زا  یکی  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  هفوک و  نیعبات  زا 
ترـضح نآ  يوس  هب  هفوک  زا  دـش ، دراو  ـالبرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه  .دـنتفگ  یم  جارعا »  » ار وا  تهج  نیمه 

(47) .دیسر تداهش  هب  وا  رانک  رد  درک و  تکرح 

: جاجح نب  دوعسم   - 35

دندیسر و مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هدمآ  البرک  هب  هنداهم  مایا  رد  و  دندوب ، روهشم  ناعاجش  زا  فورعم و  نایعیـش  زا  شدنزرف  وا و 
(48) .دندیسر تداهش  ضیف  هب  هلمح  نیلوا  رد  ود  ره  دندنام و  ماما  دزن 
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: ریهز نب  طسقم   - 36

ناورهن نیفص و  لمج و  ياه  گنج  رد  ترضح  نآ  زاتشیپ  نادهاجم  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  شردارب  ود  وا و 
(49) .دش لئان  تداهش  ضیف  هب  هدیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هنابش  دمآ ، البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  .دندوب 

(: 50) رزین یبا  نب  رصن   - 37

تمدخ رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یلع و  ماما  زا  دعب  رصن -  وا -  دنزرف  تسا و  یشاجن  دالوا  زا  ای  مجع  كولم  نادنزرف  زا  وا  ردپ 
هراوس ادتبا  .دیسر  تداهش  هب  اجنآ  رد  و  البرک ، هب  اجنآ  زا  دمآ و  هکم  هب  ترضح  هارمه  هنیدم  زا  و  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

(51) .دیسر تداهش  هب  لوا  هلمح  رد  و  دندرک ، یپ  ار  وا  بسا  یلو  دوب 

: یبسارلا ورمع  نب  نامعن   - 38

تمدخ هب  هنابش  تفریذپن ، ار  ماما  نانخـس  دعـس  نب  رمع  نوچ  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  هفوک و  لها  زا  شردارب  وا و 
(52) .دیسر تداهش  هب  وا  رانک  رد  دمآ و  ترضح  نآ 

: نالجع نب  میعن   - 39

نآ باکر  رد  نیفـص  گنج  رد  و  دـنتفر ، یم  رامـشب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  هس  ره  نامعن  رـضن و  شردارب  ود  وا و 
نیسح ماما  نوچ  دنام ؛ یقاب  هفوک  رد  میعن  دنتفر و  ایند  زا  نامعن  رضن و  دنتفر ، یم  رامشب  ارعش  زا  ناعاجـش و  زا  دندوب و  ترـضح 
ضیف هب  لوا  هلمح  رد  دـمآ و  شیپ  گنج  مزع  هب  اروشاـع  زور  رد  دیـسر و  ناـشیا  تمدـخ  هب  وا  دـمآ  قارع  يوس  هب  مالـسلا  هیلع 

(53) .دمآ لئان  تداهش 
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: یمعثخلا رشب  نب  ریهز   - 40

.دشن تفای  وا  مان  رداصم  رگید  رد  یلو  ( 54) تسا هدرک  رکذ  لوا  هلمح  يادهش  هلمج  زا  ار  وا  بقانم  بحاص 

رصن لوزن 

نب رمع  هاپس  اب  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  نوچ  دومرف : یم  هک  مدینش  مردپ  زا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
ماما هلأسم  نیا  و  دندمآ ، دورف  نیسح  ماما  رب  اه  نامسآ  ناگتـشرف  ادخ  نامرف  هب  دش ، هتخورفارب  گنج  شتآ  دندش و  ریگرد  دعس 

(55) .دیزگرب ار  ادخ  تاقالم  راوگرزب ، نآ  و  تداهش ، ادخ و  تاقالم  ای  نانمشد و  رب  يزوریپ  داد : رارق  یهار  ود  رس  رب  ار 

هثاغتسا

: هک دروآ  رب  دایرف  مالسلا  هیلع  ماما  ماگنه  نیا  رد 

!؟  هللا لوسر  مرح  نع  ُّبذی  باذ  نم  امَا  هّللا !؟ هجول  انثیُغی  ثیغُم  نم  اَما  "

(56 ("!؟  دیامن عافد  ادخ  لوسر  مرح  زا  هک  تسه  یعفادم  ایآ  دهد !؟ يرای  ادخ  رطاخ  هب  ار  ام  هک  تسه  یسردایرف  ایآ 

ادهش ریاس  ياه  مان 

تداهـش تبرـش  دنتخاب و  ناج  هلمح  نیلوا  رد  میدش  روآدای  البق  ار  ناشمان  هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  زا  یهورگ  هک  نیا  زا  سپ 
مزر نادـیم  هب  مادـک  ره  هک  دیـسر  مشاـه  ینب  زا  ترـضح  نآ  تیب  لـها  نینچمه  باحـصا و  رگید  هب  يراکادـف  تبون  دندیـشون ،
ادـخ ناوضر  یهلا و  ءاقل  هب  دـندناشوپ و  دوخ  تماق  هب  ار  تداهـش  خرـس  سابل  دـنتفر و  اه  هزین  اهریـشمش و  لابقتـسا  هب  هتفاـتش و 
رکذ ار  ترـضح  نآ  تیب  لها  سپـس  باحـصا و  ماـن  زاـغآ  رد  بیترت  هب  هک  دـندیمرآ  قح  فاـطلا  تمحر و  راوج  رد  دنتـسویپ و 

: درک میهاوخ 
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(: 57) ریمع نب  هللادبع  - 1

.تسا بهو  ما  شرسمه  تشاد ، نادمه  ( 58 «) دعجلا رثب   » کیدزن یئارس  هفوک  رد  هدوب و  فیرـش  عاجـش و  يدرم  بهو و  ردپ  وا 
وا هب  درک ، لاؤس  دنتسه ، البرک  يوس  هب  تکرح  مزاع  هک  درک  هدهاشم  ار  هفوک  هاپس  دمآ و  هلیخن  رد  هفوک  هاگرکـشل  هب  يزور  وا 

! دنور یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رتخد  دنزرف  نیسح  اب  گنج  يارب  هاپس  نیا  هک  دش  هتفگ 

رتخد رـسپ  اب  هک  تعامج  نیا  اب  گنج  مراودیما  متـسه و  كرـش  لها  اب  داهج  قاتـشم  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریمع  نب  هللادـبع 
هاگآ ارجام  نیا  زا  ار  وا  دمآ و  بهو  ما  شرـسمه  دزن  سپ  .دشابن  باوث ، رظن  زا  نیکرـشم  اب  داهج  زا  رتمک  دیگنج ، یم  ناشربمایپ 

هشیدنا نیرت  تسرد  اه و  هار  نیرتهب  هب  ار  وت  دنوادخ  يا ، هدیشیدنا  تسرد  تفگ : شرـسمه  درک ، دزـشوگ  ار  شدوخ  میمـصت  و 
.ربب دوخ  اب  زین  ارم  نکب و  ار  راک  نیمه  دنک ، ییامنهار  اه 

.دیسر مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  البرک  رد  ات  درک  تکرح  تشادرب و  ار  شرسمه  ماگنه  بش  سپ 

هیبا نب  دایز  مالغ  دندرک ، باترپ  ریت  ماما  يودرا  فرط  هب  هفوک  هاپس  تخادنا و  ریت  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  هب  دعس  نب  رمع  نوچ  و 
ریرب رهاظم و  نب  بیبح  دندرک ، بلط  زرابم  ماما  نایهاپس  زا  و  دندمآ ، نادیم  هب  ملاس »  » مان هب  دایز  نب  هللادیبع  مالغ  و  راسی »  » مان هب 

هزاجا ترضح  زا  تساخاپب و  ریمع  نب  هللادبع  دش ، عنام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنورب ، نادیم  هب  هک  هتـساخرب  ياج  زا  ریـضخ  نب 
نامگ دومرف : تفای ، هداشگ  يا  هنیـس  يوق و  یناوزاب  ياراد  الاب و  دـنلب  نوگ و  مدـنگ  يدرم  ار  وا  درک و  رظن  وا  هب  ماـما  تساوخ ،

.ور نانآ  بناج  هب  یهاوخ  یم  رگا  يروآرد ، ياپ  زا  ار  دوخ  نافیرح  هک  مراد 
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، دومن یفرعم  ار  دوخ  وا  دندرک ، لاؤس  وا  بسن  زا  دندوب  هداتسیا  نادیم  رد  هک  راسی  ملاس و  تفاتش ، نادیم  هب  ریمع  نب  هللادبع  سپ 
، دوب هداتـسیا  ملاس  زا  رتولج  راسی  و  دندرک ، بلط  نادـیم  هب  ار  ریرب  ای  بیبح و  ای  ریهز  سپ  میـسانش ! یمن  ار  وت  ام  دـنتفگ : ود  نآ 
وا درب و  هلمح  وا  رب  سپ  .دوب  دهاوخ  وت  زا  رتهب  دـیآ  وت  گنج  هب  سک  ره  يراد !؟ گنن  مدرم  اب  گنج  زا  تفگ : ریمع  نب  هللادـبع 
رب دایرف  ماما  نارای  .درک  هلمح  وا  هب  ملاس  دوب ، وا  اب  هزرابم  مرگرـس  هک  ماـگنه  نآ  رد  و  دـناسر ، لـتق  هب  ار  وا  اـت  دز  ریـشمش  اـب  ار 

.درک هلمح  وا  رب  ریشمش  اب  ملاس  و  دادن ، تیمها  وا  تسا ! هدرک  وت  گنهآ  ملاس  هک : دندروآ 

و تشک ، دز و  ریشمش  ار  وا  دادن و  ناما  ملاس  هب  یلو  دش ، عطق  وا  پچ  تسد  ناتشگنا  دروآ و  ولج  ار  دوخ  تسد  ریمع  نب  هللادبع 
: دوب هتشک  ار  دوخ  فیرح  ود  ره  هک  یلاح  رد  دناوخ  یم  زجر  ترضح  نآ  ربارب  رد  درک و  ماما  يوس  هب  يور 

ما و کـل  میعز  ینا  برحلا  دـنع  راّوخلاـب  تسل  وبـصع  هرم و  وذ  رما  ینا  یبـسح  مـیلع  یف  یتـیبب  یبـسحبلک  نـبا  اـناف  ینورکنت  نا 
(59) برضلا امدقم و  مهیف  نعطلاببه 

تیادف هب  مدرام  ردـپ و  تفگ : دروآ و  دوخ  رـسمه  يوس  هب  يور  هتفرگرب و  ار  همیخ  دومع  ریمع  نب  هللادـبع  رـسمه  بهو  ما  سپ 
.نک هزرابم  ادخ  لوسر  هیرذ  نیا  ربارب  رد  داب !

رد ات  منک  یمن  اهر  ار  وت  زگره  تفگ : یم  هتفرگ و  ار  دوخ  رـسمه  سابل  بهو  ما  دنادرگ ، زاب  نانز  يوس  هب  ار  وا  ریمع  نب  هللادبع 
.موش هتشک  ترانک 
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وا پچ  تسد  ناتـشگنا  دوب و  هدیبسچ  ریـشمش  هتـسد  هب  ناگدش  هتـشک  نوخ  رثا  رد  شتـسار  تسد  هک  یلاح  رد  ریمع  نب  هللادـبع 
.دنادرگ زاب  ار  شرسمه  تسناوتن  دندوب ، هدش  عطق 

ار وت  ادـخ  شاب ، نانآ  اب  درگزاب و  نانز  يوس  هب  دـهد ، ریخ  يازج  ار  نادـناخ  امـش  ادـخ  دومرف : دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
.تشگزاب وا  سپ  تسین ، گنج  نانز  رب  دنک ، تمحر 

ماما نارای  یلو  درک  هلمح  هرسیم  رب  رمش  و  دندرک ، یگداتسیا  ماما  نارای  درک و  هلمح  ماما  رکـشل  هنمیم  رب  يدیبز  جاجح  نب  ورمع 
.دندرب یم  هلمح  اهنآ  هب  هزین  اب  دندرک و  یم  تماقتسا 

، ماگنه نیا  رد  .تشک  ار  نانآ  زا  یهورگ  دیمزر ، یم  مالسلا  هیلع  ماما  رکشل  هرسیم  رد  هک  لد -  ریش  زرابم  نیا  ریمع -  نب  هللادبع 
هراوس و زا  هرابکی  هب  دعس  نب  رمع  هاپس  سپ  دندرک ، دیهـش  ار  وا  هدرب و  هلمح  وا  رب  یمیت  یح  نب  ریکب  یمرـضح و  تیبث  نب  یناه 

مزر نادـیم  رابغ  نوچ  دـنداتفا ، نیمز  يور  رب  ماما  باحـصا  رثکا  تفرگ و  رد  یتخـس  گنج  دـندش و  رو  هلمح  ماما  نارای  هب  هدایپ 
: تفگ درک و  كاپ  وا  راسخر  زا  كاخ  تسـشن و  وا  نیلاب  رب  داتفا و  هار  هب  وا  هتـشک  يوس  هب  ریمع  نب  هللادبع  رـسمه  تسـشن ، ورف 

.دهد رارق  تشهب  رد  وت  بحاصم  ارم  هک  مهاوخ  یم  درک  وت  يزور  ار  تشهب  هک  ییادخ  زا  داب ! اراوگ  ار  وت  ادخ  تشهب 

دیسر و دوخ  يوزرآ  هب  بهو  ما  هبرض   نیا  رثا  رد  و  دروآ ، دورف  وا  رس  رب  ار  دوخ  دومع  ات  داد  روتسد  شمالغ  هب  رمش  أنثا  نیا  رد 
(60) .داد ناج  شدیهش  رسمه  رانک  رد 
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(: 61) هللادبع نب  کلام  ثراحلا ، نب  فیس  2 و 3 -

، دـندرک هدـهاشم  لاح  نآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  اروشاع  زور  بیبش  ناشمالغ  هارمه  هب  يردام  ردارب  ود  نیا 
.دندش قحلم  وا  يودرا  هب  هدمآ و  ماما  تمدخ  هب  نانک  هیرگ 

نـشور ناتنامـشچ  یتعاس  تشذگ  زا  دعب  دنگوس  ادـخ  هب  دـییرگ !؟ یم  ارچ  مردارب ! نادـنزرف  يا  دومرف : اهنآ  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
.دش دهاوخ 

مینیب یم  هورگ  نیا  هرصاحم  رد  ار  امـش  هک  نیا  يارب  مینک  یم  هیرگ  هکلب  مییرگ  یمن  دوخ  رب  دنادرگ ، وت  يادف  ار  ام  ادخ  دنتفگ :
! مینک تیامح  وت  زا  نامناج  زا  شیب  يزیچ  هب  ات  میرادن  تردق  و 

.دیامن اطع  دهد ، یم  نیقتم  هب  هک  یشاداپ  نیرتهب  يرای ، یهارمه و  نیا  رطاخ  هب  ار  امش  ادخ  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

ود نیا  هاگنآ  دیـسر ، تداهـش  هب  ات  درک  هزرابم  دومن و  یم  هظعوم  ار  هفوک  مدرم  دعـسا  نب  هلظنح  دـندوب و  هداتـسیا  ردارب  ود  نیا 
هیلع ماما  هللا ! لوسر  نبای  کیلع  مالسلا  دنتفگ : هدومن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  يور  هدرک و  تکرح  هفوک  هاپـس  يوس  هب  ردارب 

.داب امش  رب  ادخ  تاکرب  مالس و  تمحر و  دومرف : مالسلا 

(62) .دندمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  ود  ره  دوب ، يرگید  لابند  زا  یکی  دندرک و  یم  هزرابم  گنهامه  هک  یلاح  رد  سپ 

؛) 63) ياودیصلا دلاخ  نب  ورمع   - 4

؛) 64) ورمع يالوم  دعس   - 5

؛) 65) ثراح نب  رباج   - 6

(: 66) هللادبع نب  عمجم   - 7

رگید زا  هرـصاحم و  ار  اهنآ  هفوک  هاپـس  دـنتفرگ  رارق  نمـشد  نایم  رد  نوچ  دـندرب و  هلمح  هفوک  لها  رب  مه  اب  راوگرزب  راـهچ  نیا 
تاجن هرصاحم  هقلح  زا  ریشمش  اب  ار  اهنآ  ات  داتسرف  ار  مالسلا  هیلع  سابع  شردارب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندرک ، ادج  ماما  نارای 
حورجم هک  نیا  اب  درب و  هلمح  اهنآ  رب  ریـشمش  اب  زاب  نمـشد  هار ، يانثا  رد  یلو  دندوب ، هدـش  یمخز  الماک  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـهد 

(67) .دندیسر تداهش  هب  مه  رانک  رد  ات  دندرک  هزرابم  دندوب ،
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کیدزن ماما  هب  نوچ  و  دندرک ، هلمح  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  هنمیم  رب  شهاپـس  اب  جاجح  نب  ورمع  ًاددجم  ماگنه  نیا  رد 
مدق زا  مدق  دنتـسناوتن  جاجح  نب  ورمع  هاپـس  نابـسا  ور  نیا  زا  دـنتفرگ ، اهنآ  يوس  هب  ار  اه  هزین  هتـسشن و  وناز  رب  ماما  نارای  دـندش 

(68) .دنتخاس حورجم  ار  یهورگ  هتشک و  ار  ناشیا  زا  يدادعت  هدز و  ریت  نانآ  رب  ماما  باحصا  تشگزاب ، ماگنه  و  دنرادرب ،

: ریضخ نب  ریرب   - 8

هرابرد ار  ادخ  راک  هک : درک  ادن  ار  ریرب  دمآ و  نادیم  هب  لقعم  نب  دیزی  مان  هب  هفوک  هاپـس  زا  يدرم  درک ، ادیپ  تدش  گنج  نوچ  و 
!؟ ینیب یم  هنوگچ  دوخ 

.داد رارق  رش  ریسم  رد  ار  وت  راک  درک و  یکین  نم  قح  رد  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : ریرب 

! یناهارمگ زا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  و  يدوبن ! وگغورد  نیا ، زا  لبق  ییوگ و  یم  غورد  تفگ : لقعم  نب  دیزی 

؟ دناسرب لتق  هب  تسا  لطاب  رب  ار  هک  نآ  تنعل و  ار  وگغورد  ادخ  ات  منک  هلهابم  وت  اب  یهاوخ  یم  ایآ  تفگ : ریرب 

و دشن ، وا  هجوتم  ینایز  هک  درک  دراو  ریرب  رب  یتبرض  لقعم  نبدیزی  دش و  لدب  در و  تبرـض  ود  دنتخیوآ و  رد  مه  اب  تفریذپ و  وا 
وا رس  رد  ریرب  ریشمش  هک  یلاح  رد  و  داتفا ، نیمز  يور  دیسر و  شرس  زغم  هب  تفاکـش و  ار  وا  هالک  درک و  وا  رـس  هلاوح  يریـشمش 
درک هلمح  ریرب  رب  ذقنم  نب  یضر  مان  هب  هفوک  هاپـس  زا  يرگید  درم  دروآ ، نوریب  وا  رـس  زا  هک  داد  یم  ناکت  ار  نآ  ریرب  هتفر و  ورف 

تاجن ارم  ات  نارای  دنیاجک  دز : دایرف  درم  نآ  تسشن ، وا  هنیس  يور  هدز و  نیمز  رب  ار  وا  ریرب  ات  دندرک  هزرابم  رگیدکی  اب  یتعاس  و 
!؟ دنهد
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ار ام  تسـشن و  یم  هفوک  دجـسم  رد  هک  تسا  يراق  ریـضخ  نب  ریرب  درم  نیا  دـش : هتفگ  وا  هب  تفاتـش ، وا  يراـی  هب  رباـج  نب  بعک 
.داهن ریرب  تشپ  رب  ار  نآ  و  درک ، هلمح  ریرب  هب  هزین  اب  درکن و  یهجوت  وا  تخومآ ، یم  نآرق 

یتمسق تفرگ و  نادند  هب  ار  وا  يور  دنکفا و  ذقنم  نب  یضر  يور  هب  ار  دوخ  درک ، ساسحا  دوخ  تشپ  رد  ار  هزین  يزیت  ریرب  نوچ 
، دناسر تداهش  هب  ریشمش  اب  ار  وا  دز و  رانک  ذقنم  نب  یضر  يور  زا  ار  ریرب  داد و  راشف  ار  هزین  رباج  نب  بعک  دنکرب ، ار  وا  ینیب  زا 

(69) .داب وا  رب  دنوادخ  ناوضر 

كاپ شا  هماج  زا  رابغ  هک  یلاح  رد  و  تساخ ، یم  رب  ياـج  زا  هک  مرگن  یم  ار  ذـقنم  نب  یـضر  نم  اـیوگ  دـیوگ : یم  ( 70) فیفع
.درک مهاوخن  شومارف  ار  نآ  زگره  هک  يدرک  نم  هب  یتمدخ  يدزا ! ردارب  يا  تفگ : یم  رباج  نب  بعک  هب  درک  یم 

؟ يدوب دهاش  لقعم  نب  دیزی  اب  ار  ریرب  هلهابم  دوخ  وت  هک  مدیسرپ  فیفع  زا  هک : دیوگ  یم  دیزی  نب  فسوی 

.مدینش شوگ  هب  مدید و  مشچ  هب  يرآ ، تفگ : فیفع 

يرای ار  همطاف  رـسپ  نمـشد  وت  دـنتفگ : وا  هب  راون  شرهاوخ  شرـسمه و  تشگ ، زاب  ـالبرک  زا  نوچ  ریرب -  لـتاق  رباـج -  نب  بعک 
نخـس يا  هملک  وـت  اـب  زگره  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  يداد ! ماـجنا  ار  یگرزب  هاـنگ  یتـشک و  ار  ریرب -  نآرق -  أرق  گرزب  يدرک و 

(71) .تفگ میهاوخن 

!؟ یتشک ار  ریرب  وت ! رب  ياو  تفگ : دش و  نیگمشخ  وا  رب  بعک  يومع  رسپ  هللادیبع 
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!؟ درک یهاوخ  تاقالم  ار  ادخ  يدیما  هچ  هب 

باکترا رطاخ  هب  ار  دوخ  هودنا  نزح و  نآ  رد  هک  دروآرد  مظن  هب  ار  يراعـشا  هدش و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  بعک  هک : دنا  هتـشون 
(73  ) و ( 72) .تسا هدش  روآدای  گرزب  مرج  نیا 

: يراصنا بعک  نب  هظرق  نب  ورمع   - 9

هیلع یلع  ماما  ياه  گنج  رد  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نارای  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  وا  ردپ 
ینادنزرف ياراد  وا  .تفگ  تایح  دوردـب  لاس 51  رد  و  دوب ، هدرامگ  سراف  تیالو  هب  ار  وا  ترـضح  نآ  تشاد و  تکرـش  مالـسلا 

ار وا  ماما  دیسر و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  البرک  رد  هنداهم  مایا  رد  ورمع  هک  تسا  یلع  ورمع و  اهنآ  نیرتروهشم  هک  تسا 
طابترا نیا  دمآ ، البرک  هب  رمش  نوچ  و  تشاد ، همادا  رمش  ندمآ  ات  نایرج  نیا  و  تسا ، هداتسرف  یم  دعس  نب  رمع  دزن  داشرا  تهج 

: دناوخ یم  زجر  نیا  هک  یلاح  رد  دمآ  نادیم  هب  تفرگ و  نذا  ماما  زا  اروشاع  زور  وا  ( 74) .دش عطق 

(75) .يراد یتجهم و  نیسح  نود  يراش  سکن  ریغ  مالغ  برض  رامذلا  هزوح  یمحاس  یناراصنالا  هبیتک  تملع  دق 

نمشد ربارب  رد  وا  زا  ات  داتسیا  ترـضح  نآ  ربارب  رد  تشگزاب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  دیمزر و  یتعاس  هظرق  نب  ورمع  سپ 
(76) .دنک عافد 

، دنک تباصا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  هک  تشاذگ  یمن  دوب و  هداد  رارق  اهریت  رپس  ار  دوخ  هنیـس  تروص و  وا  دیوگ : یم  امن  نبا 
!؟ مدرک افو  دوخ  دهع  هب  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  درک : ضرع  ماما  هب  دوب  هتشادرب  هک  يدایز  ياه  تحارج  زا  سپ  و 
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وت لابند  هب  مه  نم  هک  وگب  ناـسرب و  ادـخ  لوسر  هب  ارم  مالـس  دوب ، یهاوخ  تشهب  رد  نم  زا  رتدوز  وت  يرآ ، دومرف : ترـضح  نآ 
.دمآ مهاوخ 

.داب وا  رب  ادخ  مالس  درک ؛ میلست  ناج  داتفا و  نیمز  يور  هب  زیمآ  تراشب  نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  ورمع 

يا درک : ادن  دمآ و  نوریب  هفوک  هاپـس  نایم  زا  دش ، هتـشک  شردارب  نوچ  دوب ، هدـمآ  البرک  هب  دعـس  نب  رمع  اب  هک  یلع  شردارب  اما 
! یتشک ار  وا  یتفیرف و  ارم  ردارب  نیسح !

.يدش هدیشک  یهارمگ  هب  وت  درک و  تیاده  ار  وا  ادخ  متفیرفن ، ار  وا  نم  دومرف : نیسح  ماما 

.درک هلمح  ماما  فرط  هب  و  موشن ! هتشک  وت  تسد  هب  ای  و  مشکن ، ار  وت  رگا  دشکب ! ارم  ادخ  تفگ :

دندرک اودم  ار  شیاه  مخز  دندرب و  شنوریب  هکرعم  زا  هدمآ و  وا  نارای  تخادـنا و  نیمز  يور  رب  هزین  هبرـض  اب  ار  وا  لاله  نب  عفان 
(77) .تفای يدوبهب  ات 

(: 78) ثراح نب  فوتحلا  وبا  ثراح ، نب  دعس  10 و 11 -

رصان نم  الا  : » درک یم  ادن  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش و  اروشاع  زور  نوچ  و  دندوب ، هدمآ  البرک  هب  دعـس  نب  رمع  اب  ردارب  ود  نیا 
هب ریـشمش  دندرواین و  بات  هرظنم ، نیا  ندید  زا  دندرک ، یم  نویـش  مالـسلا  هیلع  ماما  يادص  ندینـش  اب  ناکدوک  نانز و  و  انرـصنی »

(79) .دندش دیهش  ات  دنداد  همادا  ار  دوخ  هزرابم  ردقنآ  دندیشک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نانمشد  هفوک و  هاپس  يور 

(80) .دندمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  باحصا  تداهش  زا  سپ  ماما و  نیرخآ  تاظحل  رد  ردارب  ود  نیا  هک : دنا  هتشون  یخرب 
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: لاله نب  عفان   - 12

لمج و ياه  گنج  رد  دوب و  ثیدـح  هدنـسیون  نآرق و  يراـق  عاجـش و  راوگرزب و  يدرم  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا 
رفن هس  عفان و  دمآ ، قارع  تمس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ  و  دز ، یم  ریـشمش  مالـسلا  هیلع  یلع  تمدخ  رد  ناورهن  نیفص و 

.دنتسویپ ترضح  نآ  هب  هار  نایم  رد  شنارای  زا  رگید 

ار وا  درک و  هلمح  وا  رب  لاله  نب  عفاـن  دـمآ ، نادـیم  هب  وا  یهاوخنوخ  هب  هظرق  نب  یلع  شردارب  دـش و  دیهـش  هظرق  نب  ورمع  نوچ 
: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  دش و  ریگرد  اهنآ  اب  لاله  نب  عفان  دندرک و  هلمح  وا  تاجن  يارب  شنارای  تخاس ، حورجم 

(81) .یلع نب  نیسح  نید  یلع  ینید  یلمجلا  نبا  ناناف  ینورکنت  نا 

! متسه نالف  نید  رب  نم  تفگ : وا  خساپ  رد  ثیرح  نب  محازم  مان  هب  يدرم 

هتـشک دادـن و  تلهم  وا  هب  عفان  هبرـض  هک  ددرگرب  تساوخ  محازم  درک و  هلمح  وا  رب  و  یناطیـش ؛ نید  رب  وت  تفگ : لـاله  نب  عفاـن 
.دش

! دورن نیسح  باحصا  نادیم  هب  ییاهنت  هب  یسک  دیگنج !؟ یم  یناسک  هچ  اب  دیناد  یم  ایآ  دز : دایرف  جاجح  نب  ورمع 

هاپـس زا  و  دومن ، یم  باترپ  هدومن و  مومـسم  ار  اهنآ  هتـشون و  دوخ  ياهریت  يور  رب  ار  شمان  لاله ، نب  عفان  دیوگ : یم  فنخم  وبا 
دومن و هنهرب  ار  دوخ  ریـشمش  دـش ، مامت  وا  ياهریت  هک  یماگنه  .تخاس  حورجم  ار  يرایـسب  تشک و  ار  رفن  هدزاود  دعـس  نب  رمع 

: تفگ یم  درک و  هلمح 

(82) .یلع نید  یلع  انا  یلمجلا  ریزهلا  انا 
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رارق دوخ  ياه  گنس  اهریت و  فده  ار  وا  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  اذل  دید و  وا  هب  یعمج  هتـسد  هلمح  رد  ار  راک  هراچ  نمـشد  رکـشل 
.دندروآ دعس  نب  رمع  دزن  ار  وا  هاپس ، زا  یهورگ  رمش و  .دنتفرگ  تراسا  هب  ار  وا  هتسکش و  ار  وا  ناوزاب  هک  نیا  ات  دنداد 

!؟ يدرک نینچ  دوخ  اب  ارچ  وت ! رب  ياو  عفان ! يا  تفگ : وا  هب  دعس  نب  رمع 

.تسا هاگآ  نم  دصق  زا  نم  راگدرورپ  تفگ : عفان 

!؟ يا هدرک  هچ  دوخ  اب  هک  ینیب  یمن  رگم  دنتفگ : وا  هب  دوب  يراج  وا  نساحم  رب  اه  نوخ  هک  یلاح  رد 

.دینک ریسا  ارم  دیتسناوت  یمن  دوب  ملاس  نم  ناوزاب  رگا  منک ، یمن  تمالم  ار  مدوخ  ما و  هتشک  ار  امش  زا  رفن  هدزاود  تفگ : عفان 

! شکب ار  وا  تفگ : دعس  نب  رمع  هب  رمش 

! شکب ار  وا  وت  یهاوخ  یم  رگا  يدروآ ، ار  وا  وت  تفگ : دعس  نب  رمع 

، يدوب ناملـسم  وت  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : لاله  نب  عفان  دـناسرب ، لتق  هب  ار  عفان  تساوخ  نوچ  و  دیـشک ، ماین  زا  ریـشمش  رمش 
رد ار  اـم  گرم  هک  میوگ  یم  ساپـس  ار  ادـخ  درک ، یم  ینیگنـس  وت  ندرگ  رب  اـم  نوخ  دوب و  راوشد  رایـسب  ادـخ  تاـقالم  وت  يارب 

(83) .داب وا  رب  دنوادخ  ناوضر  دناسر ، تداهش  هب  ار  وا  رمش  سپ  داد ! رارق  قلخ ، نیرتدب  تسد 

: يدنک أثعشلا  وبا   - 13

، دندرک در  ار  ماما  نانخـس  و  دیماجنا ، هلتاقم  هب  راک  نوچ  و  دوب ، هدمآ  البرک  هب  دعـس  نب  رمع  اب  تسا و  ( 84) دایز نب  دیزی  وا  مان 
.دمآ مالسلا  هیلع  نیسح  بناج  هب 
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! ایادخ دومرف : یم  ماما  درک و  باترپ  نمشد  يوس  هب  ریت  دص  دز و  وناز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  دوب  يرهام  زادناریت  هک  وا 
تـساوخ یم  اپب  هک  یلاح  رد  دش ، مامت  وا  ياهریت  هک  یماگنه  و  هد ! رارق  وا  شاداپ  ار  دوخ  تشهب  ناشنب و  فده  هب  ار  وا  ياهریت 

تداهش هب  دعب  دناسر و  لتق  هب  ار  رفن  هدزون  درک و  هلمح  نمـشد  هاپـس  رب  سپـس  متـشک ، ار  دعـس  نب  رمع  هاپـس  زا  نت  جنپ  تفگ :
: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  هلمح  ماگنه  وا  ( 85) دیسر

(87  ) (86)و .رجاه كرات و  دعس  نب  الو  رصان  نیسحلل  ینا  برای  رداخ  لیبن  ثیل  نم  عجشا  رجاهم  یبا  دیزی و  انا  "

: هجسوع نب  ملسم   - 14

گنج رد  وا  تعاجش  تفر ؛ یم  رامشب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  و  دوب ، دهاز  دباع و  فیرـش ، يدرم  وا 
(88) .دوب اه  نابز  درو  هشیمه  یمالسا  تاحوتف  اه و 

هدـهع رب  ار  نآ  یهدـنامرف  نیق  نب  ریهز  هک  ماما -  هنمیم  رب  دوب ، هتفرگ  رارق  دعـس  نب  رمع  رکـشل  هرـسیم  رد  هک  جاجحلا  نب  ورمع 
هجـسوع نب  ملـسم  نآ  رد  دـیماجنا و  لوـط  هب  یتعاـس  تفرگ و  تروـص  تارف  هیحاـن  رد  يریگرد  نیا  و  دـش ، رو  هلمح  تـشاد - 

.دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  داتفا و  نیمز  يور  رب  يدسا 

هدهع رب  ار  مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  حالس و  دیرخ  لاوما و  يروآ  عمج  تیلوئسم  دوب و  لیقع  نب  ملـسم  لیکو  هفوک  رد  راوگرزب  نآ 
.تشاد

: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  زیگنا  نیسحت  يا  هزرابم  نمض  اروشاع  زور  رد 
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(89) .دمص رابج  نیدب  رفاک  دشرلا و  نع  رئاح  یناغب  نمف  دسا  ینب  يرذ  نم  موق  عرف  نم  دبل  وذ  یناف  ینع  اولأست  نا 

يور رب  هجسوع  نب  ملسم  هک  دندرک  هدهاشم  تسشن ، ورف  گنج  هنحص  رابغ  نوچ  هک  دنیوگ  یم  البرک  راکیپ  هنحص  رد  نارضاح 
تمحر ار  وت  يادخ  دومرف : دش و  رـضاح  وا  نیلاب  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  شتایح  تاظحل  نیرخآ  تسا و  هداتفا  نیمز 

(90 () .الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنمف  : ) دندرک توالت  ار  هیآ  نیا  و  هجسوع ، نب  ملسم  يا  دنک 

یم تراشب  تشهب  هب  ار  وت  تسا ، نارگ  نم  رب  تخـس  وت  تداهـش  هجـسوع ! نب  ملـسم  يا  تفگ : دمآ و  کیدزن  رهاظم  نب  بیبح 
.مهد

.دهد ریخ  هدژم  مه  ار  وت  يادخ  تفگ : فیعض  ییادص  اب  هجسوع  نب  ملسم 

.دهد ریخ  هدژم  مه  ار  وت  يادخ  تفگ : وا  هب  رهاظم  نب  بیبح 

ات یهد  رارق  دوخ  یـصو  ارم  هک  متـشاد  تسود  مدش  یمن  قحلم  وت  هب  تاظحل  نیمه  رد  مه  نم  رگا  تفگ : وا  هب  رهاظم  نب  بیبح 
.منک لمع  وت  يایاصو  هب 

هب دوخ  تسد  اب  و  ینک ؛ وا  يادف  ار  دوخ  ناج  هک  منک  یم  تیصو  مالسلا ) هیلع  نیسح  ماما   ) نیا هب  ار  وت  تفگ : هجسوع  نب  ملسم 
.درک هراشا  مالسلا  هیلع  ماما 

.درک مهاوخ  نینچ  هبعک  يادخ  هب  تفگ : بیبج 

و هادیس ! ای  دروآ : رب  دایرف  هجسوع  نب  ملـسم  زینک  ماگنه  نیا  رد  .دیمرآ  قح  تمحر  راوج  رد  داد و  ناج  هجـسوع  نب  ملـسم  سپ 
! هاتجسوع نبای 

! میتشک ار  هجسوع  نب  ملسم  هک : دندروآرب  دایرف  جاجح  نب  ورمع  هاپس 
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دوخ تسد  هب  ار  دوخ  امـش  دـنیرگب ! امـش  گوس  رد  ناتناردام  تفگ : دـندوب  شرانک  رد  هک  شناراـی  زا  یـضعب  هب  یعبر  نب  ثبش 
هتـشک ار  هجـسوع  نب  ملـسم  دننام  یلی  هک  دینک  یم  يداش  لاح  نیا  رد  دیا ، هتخاس  مهارف  ار  دوخ  یگدنکفارـس  تابجوم  هتـشک و 
ندمآ زا  لبق  هک  مدرک  هدهاشم  ناجیابرذآ  تشد  رد  ار  وا  مدید ، ناناملـسم  نایم  رد  میرک  هاگیاج  رد  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  دیا !!؟

!؟ دینک یم  يداش  يدارفا  نینچ  نتشک  رب  امش  دوب ، هتشک  ار  رفن  شش  ناراوس ، یمامت 

یبا نب  نمحرلادـبع  یبابـض و  هللادـبع  نب  ملـسم  اهنآ  ياه  ماـن  هک  دـش  دیهـش  رفن  ود  تسد  هب  هجـسوع  نب  ملـسم  هک : دـنا  هتـشون 
(91  ) .تسا یلجب  هراکشخ 

: یحایر دیزی  نبرح   - 15

دنزرف تفر و  تداهـش  لابقتـسا  هب  يداش  اب  تفگ و  کیبل  قح  يادـن  هب  تبقاـع  و  (، 92) دوب دوخ  موق  نایم  رد  فیرـش  يدرم  رح 
: دناوخ یم  زجر  دیگنج و  یم  هناریلد  وا  .درک  يرای  ار  ربمایپ 

(93) .فیح نم  يرآ  الو  مکبرض  افیخلا  دالب  لح  نم  ریخ  نع  فیسلاب  مکضارعا  یف  برضافیضلا  يوؤم  رحلا و  انا  ینا 

تفرگ یم  رارق  نمـشد  هرــصاحم  رد  اـهنآ  زا  یکی  نوـچ  و  ( 94) دـندرک یم  راکیپ  نمـشد  اـب  نیق  نب  ریهز  قاـفتا  هب  دـیزی  نبرح 
وا تشادرب و  یتاحارج  دیزی  نبرح  بسا  ات  دندرک  راکیپ  لاور  نیا  رب  یتعاس  دروآ و  یم  نوریب  نمـشد  هرـصاحم  زا  ار  وا  يرگید 

هنتف رثا  رد  تشاد  هنیرید  ینمشد  وا  اب  هک  نایفس  نب  دیزی  مان  هب  يدرم  هک  نیا  ات  دناوخ  یم  رعـش  درک و  یم  راکیپ  هراوس  نانچمه 
درک هلمح  دـیزی  نبرح  هب  یناسرب ، لتق  هب  ار  وا  یتساوخ  یم  وت  هک  تسا  دـیزی  نبرح  نیا  تفگ : وا  هب  هک  ریمن  نب  نیـصح  يزیگنا 
ياپ زا  ار  وا  هدز و  رح  بسا  هب  يریت  حرـش ، نب  بویا  مان  هب  یـصخش  سپ  .دنارذگ  ریـشمش  مد  زا  ار  وا  دادـن و  ناما  وا  هب  رح  یلو 
ماظن هدایپ  رکـشل  لاوحا  نیا  رد  .دناسر  لتق  هب  ار  رفن  دـنچ  لهچ و  ات  دـیمزر  یم  هدایپ  دـش و  هدایپ  بسا  زا  راچان  هب  رح  دروآ ، رد 
دیگنج یم  هک  يا  همیخ  ربارب  رد  ار  وا  هتفاتـش و  وا  يوس  هب  باتـش  اب  ماما  باحـصا  دنتـشک ، ار  وا  هدش و  رو  هلمح  وا  رب  دعـس  نبا 

يا هدازآ  رح و  وـت  دوـمرف : ار  تـالمج  نیا  درک و  كاـپ  رح  هرهچ  زا  نوـخ  تسـشن و  وا  نیلاـب  رب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  دـنداد ، رارق 
(95) .يا هدازآ  رح و  ترخآ  ایند و  رد  وت  داهن ، مان  وت  رب  تردام  هک  هنوگنامه 
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: دورس ار  رعش  نیا  نیسح  ماما  باحصا  زا  یکی  رح ، هیثرم  رد 

(96) .حابصلا دنع  هسفنب  داج  انیسح و  يداف  ذا  رحلا  معن  حامرلا و  کبتشم  دنع  روبصحایر  ینب  رح  رحلا  معنل 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  دوخ  هک  دنا  هتفگ  مه  یضعب  و  (، 97) دنا هداد  تبسن  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  ار  راعشا  نیا  یضعب  و 
(98) .دنا هدومرف  أشنا  ار  اهنآ 

ار     ياردنید  قیرط  رس ، هب  درب  شوخ  ار               يرای  قریب  رهم ، تشارفا ز 

(   99) ار يرادیب  رعش  دورس ، تسم و  دش  ار              تملظ  هدرپ  دیرد  رح و  دش 

(: 100) رهاظم نب  بیبح  - 16

نآ تمدـخ  رد  اه  گنج  مامت  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناراـی  زا  تشاد و  تنوکـس  هفوک  رد  دوب و  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  وا 
هک تسا  یناسک  هلمج  زا  وا  تسا ، راوگرزب  نآ  مولع  نالماح  ترضح و  نآ  باحصا  صاوخ  هلمج  زا  دز و  یم  ریـشمش  ترـضح 

دنتفرگ یم  تعیب  ماما  يارب  هفوک  رد  هجسوع  نب  ملسم  رهاظم و  نب  بیبح  (101) .دنتفاتش مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  هب  هناقاتشم 
ناهنپ ار  اهنآ  هجسوع  نب  ملسم  رهاظم و  نب  بیبح  هلیبق  دنتشاذگ ، اهنت  ار  ملـسم  هفوک  لها  دمآ و  هفوک  هب  دایز  نب  هللادیبع  نوچ  و 

، دندرک تکرح  ترضح  نآ  يوس  هب  ود  نآ  دمآ  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  و  دسرن ، اهنآ  هب  یبیـسآ  ات  دندرک 
(102) .دندش قحلم  مالسلا  هیلع  ماما  يودرا  هب  ات  دندومن  یم  قیرط  یط  اه  بش  دندش و  یم  یفخم  اهزور 

امـش زا  زاـمن  تفگ : میمت  نب  نیـصح  تساوخ ، تلهم  هفوک  هاپـس  زا  رهظ  زاـمن  يادا  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه 
!! تسین هتفریذپ 
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لوبقم نادان  قمحا  يا  وت  زامن  دوشن و  هتفریذـپ  ادـخ  لوسر  لآ  زا  زامن  هک  ینک  یم  ناـمگ  تفگ : وا  خـساپ  رد  رهاـظم  نب  بیبح 
!؟ دتفا

، هبرـض نیمه  رثا  رب  دز و  يو  بسا  تروص  رب  يا  هبرـض  دش و  رو  هلمح  وا  فرط  هب  زین  بیبح  درک و  هلمح  وا  هب  میمت  نب  نیـصح 
: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  درک و  هلمح  نانآ  رب  بیبح  دنداد و  تاجن  ار  وا  هدمآ  شنارای  داتفا ، نیمز  رب  بسا  زا  نیصح 

(103) .ربصاو مکنم  یف  وا  نحن  ورثکا  ّدع و  ّدعا  متنا  رعست  برح  أجیه و  سراف  رهظم  یبا  بیبح و  انا 

میمت زا  يدرم  و  تخاس ، دراو  وا  رب  يا  هبرض  درک و  هلمح  وا  هب  ریشمش  اب  میرص  نب  لیدب  هک  نیا  ات  دناسر  لتق  هب  ار  یهورگ  سپ 
هب رگید  يا  هبرض  ریشمش  اب  میمت  نب  نیـصح  دزیخاپب ، تساوخ  نوچ  داتفا و  نیمز  رب  بسا  زا  بیبح  دش ، رو  هلمح  وا  رب  هزین  اب  زین 

.داب كرابم  وا  رب  دنوادخ  تشهب  ناوضر و  درک ، ادج  بیبح  نت  زا  رس  یمیمت  درم  نآ  و  دز ، وا  رس 

ار بیبح  ییاـهنت  هب  دوخ  نم  تفگ : یم  وا  متـسه ! کیرـش  بیبح  نتـشک  رد  وت  اـب  نم  تفگ : یمیمت  درم  نآ  هب  میمت  نب  نیـصح 
! ما هتشک 

و مکیرش ! وت  اب  وا  نتشک  رد  نم  دننادب  مدرم  ات  منک  نازیوآ  مبسا  ندرگ  رب  ات  هد  نم  هب  ار  بیبح  رس  تفگ : وا  هب  میمت  نب  نیـصح 
! درکن لوبق  وا  یلو  يریگب !! هزیاج  يربب و  هللادیبع  دزن  هک  داد  مهاوخ  وت  هب  دعب 

دعب و  دیخرچ ! یم  رکشل  نایم  رد  هدومن و  نازیوآ  بسا  ندرگ  هب  ار  رس  میمت  نب  نیصح  دنداد و  حالـصا  ار  اهنآ  ود  نآ  نایانـشآ 
(104) .دنادرگرب وا  هب 
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ادخ زا  تفگ : تسکش و  شکرابم  لد  دمآ و  نارگ  رایسب  ماما  يارب  رهاظم  نب  بیبح  تداهـش  هک  تسا  هدرک  لقن  سیق  نبدمحم 
.دهد رجا  ارم  نارای  ارم و  نایماح  هک  مراد  راظتنا 

متخ بش  ره  ات  درک  تیانع  قیفوت  ار  وت  ادخ  هک  يدوب  يدرم  هدیزگرب  هچ  بیبح ! يا  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  نینچمه 
(105) .ینک نآرق 

.تسا هدیسر  تداهش  هب  رهظ  زامن  زا  لبق  رهاظم  نب  بیبح  دوش  یم  مولعم  تشذگ  هچنآ  زا  لاح  رهب 

زامن نیرخآ 

ابا يا  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  ( 106) يوادیـص همامث  وبا  مان  هب  ترـضح  نآ  نارای  زا  يدرم  دیـسر ، ارف  رهظ  زاـمن  تقو  نوچ 
مراد تسود  موش و  هتـشک  دیاب  نم  وت  زا  شیپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دنا و  هدش  کیدزن  ام  هب  هورگ  نیا  موش ، تیادف  هب  نم  هللادـبع !

! مشاب هدناوخ  زامن  وت  اب  منک  یم  تاقالم  ار  ادخ  نوچ 

.دهد رارق  نارازگزامن  زا  ار  وت  يادخ  يداد ، رکذت  ار  زامن  دومرف : تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  رس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

سپ دراذگب ، رهظ  زامن  وا  ات  دنتسیاب  ترضح  نآ  يولج  رد  تفگ  ار  هللادبع  نبدیعس  نیق و  نب  ریهز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاگنآ 
(107) .دندروآ ياجب  فوخ  زامن  شنارای  زا  یمین  اب  مالسلا  هیلع  ماما 

یفنح هللادبع  نبدیعس  - 17

یم هک  یلاح  رد  داتفا  نیمز  يور  هب  نمـشد  نارابریت  رثا  رد  وا  درازگزامن و  ماما  داتـسیا و  ماما  يولج  رد  هللادـبع  نبدیعـس  (: 108)
نیا اراگدرورپ ! تفگ : نینچمه  ناسرب ؛ تربمایپ  هب  ارم  مالس  و  دومث ، داع و  موق  نعل  دننامه  نک  تنعل  ار  هورگ  نیا  ایادخ  تفگ :

.مدیرخ دوخ  ناج  رب  وت  ربمایپ  دنزرف  ترصن  هار  رد  وت  باوث  كرد  يارب  ار  اه  مخز 
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!؟ ادخ لوسر  رسپ  يا  مدرک  افو  دوخ  دهع  هب  ایآ  تفگ : هدرک  یتافتلا  ماما  فرط  هب  هاگنآ 

.تشاد یهاوخ  رارق  نم  شیپاشیپ  تشهب  رد  وت  يرآ ، دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زامن زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نوچ  و  دوب ، هتفر  ورف  شندـب  رب  ریـشمش  هزین و  مخز  زا  ریغ  ریت  هدزیـس  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یلاح  رد  وا 
هویم يراج و  نآ  ياهرهن  هدـش و  زاب  امـش  يور  هب  نآ  ياهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  نم ! راصنا  يا  دومرف : شباحـصا  هب  دـش  غراـف 

هب ار  امـش  و  دنیامـش ، مودق  رظتنم  دنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  ییادهـش  نانیا  تسادـخ و  ربمایپ  نیا  و  تسا ، هدامآ  نآ  ياه 
.دینک عافد  ربمایپ  مرح  زا  تیامح و  ربمایپ  نید  ادخ و  نید  زا  سپ  دنهد ، یم  تراشب  تشهب 

هب يدنزگ  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت ، نوخ  هدنرادهاگن  ام  ياه  نوخ  داب و  وت  يادف  ام  ياه  ناج  دندرک : ضرع  ماما  هب  باحصا 
(109) .دشاب هدنز  یسک  ام  زا  هک  یمادام  دسر  یمن  وت  مرح  وت و 

: يدئاص همامث  وبا  - 18

باحـصا زا  .تـفر  یم  رامـشب  هعیــش  ياـه  تیــصخش  زا  روـالد و  يدرم  دوـب و  نیعباـت  زا  بـعک و  نـب  هللادـبع  نـب  ورمع  وا  ماـن 
یبتجم نسح  ماما  باحصا  زا  نینمؤملاریما  زا  دعب  و  درک ، یم  تکرش  ترضح  نآ  اب  اه  گنج  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هلمج زا  درک و  توعد  ار  وا  تشون و  همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  درم ، هیواعم  نوچ  و  دـنام ، هفوک  رد  دـیدرگ و  مالـسلا  هیلع 
زا مدرم  نوچ  و  درک ، هرـصاحم  هرامالاراد  رـصق  رد  ار  دایز  نب  هللادـیبع  دوخ  نایهاپـس  اب  هک  ( 110) دوب لیقع  نب  ملـسم  ناهدنامرف 

عفان اب  وا  دوب ! وا  يوجتـسج  رد  زور  بش و  دایز  نبا  درک و  یم  یگدنز  هنایفخم  تروصب  همامث  وبا  دـندش  هدـنکارپ  ملـسم  فارطا 
نآ هب  درازگ  زامن  نیسح  ماما  اب  هک  نآ  زا  سپ  اروشاع  زور  رد  دیدرگ و  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هار  يانثا  رد  لاله  نب 

هتشک ار  وت  منامب و  هدنز  هک  مراد  شوخان  و  موش ، قحلم  شیوخ  نارای  هب  هک  ما  هتفرگ  میمصت  هللادبع ! ابا  ای  درک : ضرع  ترـضح 
.منیبب

6497 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2386 

http://www.ghaemiyeh.com


رفک هاپـس  اب  دیدش  يدربن  مرگرـس  وا  سپ  میوش ؛ یم  قحلم  امـش  هب  یتعاس  زا  دعب  مه  ام  دومرف : داد و  نذا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
همامث وبا  اب  دوب و  وا  يومع  رـسپ  هک  يدئاص  هللادبع  نب  سیق  مان  هب  يدرم  لاوحا  نیا  رد  دیـسر و  يدایز  تاحارج  وا  نت  رب  ات  دش 

(111) .دوب یحایر  دیزی  نبرح  تداهش  زا  دعب  وا  تداهش  و  دناسر ؛ لتق  هب  ار  وا  تشاد ، ینمشد  هقباس 

: براضم نب  ناملس  - 19

ناملس تسویپ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  هار  نیب  رد  ریهز  نوچ  و  دوب ، هدمآ  جح  هب  وا  هارمه  دوب و  نیق  نب  ریهز  يومع  رـسپ  وا 
هب نیق  نب  ریهز  زا  لبق  ماما ، اـب  رهظ  زاـمن  يادا  زا  دـعب  اروشاـع  زور  رد  دـمآ و  ـالبرک  هب  دـیدرگ و  قحلم  ماـما  هب  زین  براـضم  نب 

(112) .دیسر تداهش 

: یلجب نیق  نب  ریهز  - 20

زا راک  يادـتبا  رد  دوب ، روهـشم  اه  گنج  رد  وا  تعاجـش  تشاد و  تماقا  هفوک  رد  دوب و  دوخ  هلیبق  رد  فیرـش  عاجـش و  يدرم  وا 
نایعیـش زا  دیـشک و  تسد  دوخ  هدیقع  زا  یهلا  تیادـه  رثا  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  تاقالم  زا  سپ  دوب و  نامثع  نارادـفرط 

(113) .دمآ البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  دش و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یلع و 

: دناوخ ار  زجر  نیا  داهن و  ماما  هناش  يور  ار  دوخ  تسد  مالسلا ، هیلع  ماما  اب  زامن  ندرازگ  زا  دعب  اروشاع  زور 

(114) .ایحلا دیهشلا  هللادسا  ایمکلا و  یتفلا  نیحانجلااذ  ایلع و  یضترملا  انسح و  ایبنلا و  كدج  یقلت  مویلاایدهم  ایداه  تیده  مدقا 

.دناسر لتق  هب  ار  نانآ  زا  رفن  تسیب  دصکی و  هک  نآ  ات  ( 115) درک هفوک  هاپس  اب  یتخس  هزرابم  دمآ و  نادیم  هب  سپس 
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(116) .دمآ لئان  تداهش  يالاو  هجرد  هب  ات  دز  یم  ریشمش  مالسلا  هیلع  ماما  شیپاشیپ  هک  دوب  يرادافو  باحصا  هرمز  زا  وا 

وا تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دندرک و  دیهش  ار  وا  هدرب و  هلمح  وا  رب  یمیمت  سوا  نب  رجاهم  یبعش و  هللادبع  نب  ریـشب 
راتفرگ دوخ  يدبا  تنعل  هب  هدش  خسم  ناگدش  تنعل  دننامه  ار  وت  نالتاق  درادـم و  رود  دوخ  فطل  زا  ار  وت  ادـخ  ریهز ! يا  دومرف :

(117) .دزاس

تیالوم ورب و  تفگ : شمالغ  هب  دیـسر ، وا  يافو  اب  رـسمه  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  باکر  رد  نیق  نب  ریهز  ندـش  هتـشک  ربخ  هک  یتقو 
: تفگ دوخ  اـب  درک ، هدـهاشم  هاـگلتق  رد  ناـیرع  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  رهطم  ندـب  هک  یتـقو  ریهز  مـالغ  نک ، نفک  ار  ریهز 

سپ .منکن  نینچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مراذـگب !؟ نایرع  هدومن و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یلو  منک  نفک  ار  ریهز  میالوم  هنوگچ 
(118) .دومن نفک  هراپ  يا  هچراپ  اب  ار  ریهز  دیچیپ و  تشاد  هارمه  هک  يا  هچراپ  رد  ار  ماما 

: یفعجلا قورسم  نب  جاجح   - 21

تمیزع هکم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نوچ  تشاد ، تنوکس  هفوک  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحصا  زا  نایعیش و  زا  وا 
یم ناذا  ترـضح  يارب  زاـمن  تماـقوا  رد  دوب و  وا  تمدـخ  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تاـقالم  زا  سپ  دـمآ و  هکم  هب  هفوک  زا  درک ،

نادیم هب  هتفرگ  گنج  هزاجا  ماما  زا  دـمآ و  شیپ  قورـسم  نب  جاجح  دـیدرگ  رو  هلعـش  گنج  شتآ  هک  اروشاع  زور  رد  و  تفگ ،
: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  دوب  نوخ  قرغ  شندب  هک  یلاح  رد  و  تشگزاب ، ماما  فرط  هب  درک و  هزرابم  یتدم  تفر و 
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 ( 120  ) و ( 119) ایصولا هفرعن  يذلا  كاذ  ایلع       يدنلاذ  كابا  مثایبنلا  كدج  یقلا  مویلا 

تشگزاب و نادـیم  هب  قورـسم  نب  جاجح  سپـس  درک ، مهاوخ  تاـقالم  ار  ناـنآ  قحلم و  امـش  هب  مه  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
(121) .دش دیهش  ات  درک  هزرابم  ردقنآ 

: یفعج لفغم  نب  دیزی   - 22

هارمه هب  هکم  رد  وا  تفر ، یم  رامـشب  نیفـص  گـنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  هعیـش و  ناعاجـش  زا  بوخ و  يارعـش  زا  وا 
تفرگ نذا  هزرابم  يارب  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  اروشاع  زور  دش و  قحلم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  قورـسم  نب  جاجح 

: دناوخ ار  زجر  نیا  تفر و  نادیم  هب  و 

ریخ هللا  لوسر  نبا  لضفملا  دجاملا  نیسحلا  نعلطسقلا  طسو  تاماهلا  هب  ولعا  لقصم  فیس  لصن  ینیمی  یف  ولفغم  نبا  انا  دیزی و  انا 
 ( 122) .لسرم

لئان تداهـش  ضیف  هب  دـیناسر  لـتق  هب  ار  یهورگ  هک  نآ  زا  سپ  و  تشاداو ، تریح  هب  ار  نمـشد  هک  دـیگنج  هناعاجـش  ناـنچنآ  و 
(123) .دمآ

: یمابش دعسا  نب  هلظنح   - 23

هلطنح .تسا  هدش  دای  وا  زا  خیرات  رد  هک  یلع  مان  هب  تشاد  يدنزرف  و  دوب ، نآرق  يراق  عاجش و  حیصف و  يدرم  هعیش و  ناگرزب  زا 
یم دعس  نب  رمع  دزن  لوسر  ناونع  هب  ار  وا  ماما  دش و  قحلم  ترضح  نآ  يودرا  هب  البرک  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دورو  را  دعب 

هب عورش  داتـسیا و  ماما  يولج  رد  تفرگ و  نذا  داهج  يارب  ترـضح  نآ  زا  دمآ و  ماما  دزن  دیـسر  ارف  اروشاع  زور  نوچ  و  داتـسرف ،
حون و موق  تشونرـس  بازحا و  زور  دـننامه  مکانمیب  امـش  راک  تبقاع  رب  نم  مدرم ! يا  تفگ : درک و  هفوک  رکـشل  اـب  نتفگ  نخس 

یـسک تسین و  ادخ  زج  يا  هدـنرادهگن  چـیه  هک  يزور  نآ  مسرت ، یم  تمایق  زور  رد  امـش  یئاوسر  زا  نم  مدرم ! يا  دومث ، داع و 
هک یسک  دزاس و  التبم  دوخ  باذع  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  دیشکن  ار  نیسح  مدرم ! يا  .درادن  تیاده  يوس  هب  یهار  دش  هارمگ  هک 

.دوب دهاوخ  نایز  ددنب ، یم  ارتفا 
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نوخ نتخیر  هب  میمصت  دنتفریذپن و  نانآ  يدرک و  توعد  قح  هب  ار  هورگ  نیا  وت  هک  یماگنه  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دندش باذع  بجوتسم  اهنیا  دندرک ، هدولآ  وت  حلاص  ناردارب  نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  دنتفرگ و  تنارای  وت و 

هتفاتش مراگدرورپ  تاقالم  هب  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  موش ، تیادف  یتفگ ، تسار  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دعـسا  نب  هلظنح 
؟ موش قحلم  مناردارب  هب  و 

هک یتنطلـس  دریذپن و  يدـح  هک  یناهج  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  رتهب  هک  يزیچ  يوس  هب  ورب  دومرف : داد و  هزاجا  ترـضح  نآ 
.دباین لاوز 

! تشهب رد  امش  ام و  تاقالم  کتیب ، لها  یلع  کیلع و  هللا  یلص  هللادبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا  تفگ : هلظنح 

! نیمآ نیمآ ! دومرف : ماما 

(124) .هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  دندناسر ، تداهش  هب  ار  وا  دندرک و  هلمح  وا  رب  ماجنارس  درک و  هملح  هفوک  هاپس  هب  سپس 

(: 125) بیبش یبا  نب  سباع   - 24

اناوت یبیطخ  عاجش و  يدرم  اهنآ و  ياسؤر  زا  هعیش و  لاجر  زا  سباع  نادمه ؛ زا  تسا  يا  هفئاط  هک  دشاب  یم  رکاش  ینب  هلیبق  زا  وا 
(127  ) و ( 126) .دوب دجهتم  شالت و  رپ  يدباع  و 

دعب اریز  میراد  ناوت  رد  هچ  ره  اب  شیوخ  تداعـس  يارب  مینک  شالت  دیاب  هک  تسا  يزور  زورما  تفگ : یم  اروشاع  زور  رد  سباع 
.دیاین راک  هب  لمع  تسا و  باسح  زورما  زا 

رتزیزع و یسک  رود  ای  کیدزن و  رد  هچ  نیمز  يور  دنگوس  ادخ  هب  هللادبع ! ابا  ای  تفگ : دمآ و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دزن  هاگنآ 
ره منک ، عفد  وت  زا  ار  ندش  هتشک  منک و  تیادف  هک  متشاد  منوخ  مناج و  زا  رتزیزع  يزیچ  نم  رگا  تسین ، نم  دزن  وت  زا  رت  بوبحم 

، هللادبعابا يا  وت  رب  مالس  « ؛» کیبا يده  كاده و  یلع  ینا  دهشا  هللادبع  ابا  ای  کیلع  مالّسلا  : » تفگ سپـس  مدرک ؛ یم  میدقت  هنیآ 
.دمآ نمشد  يوس  هب  ریشمش  اب  سپس  .مبای » یم  تیاده  تسار  هار  هب  مراوتسا و  امش  ردپ  امش و  هار  رب  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 
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وا هک  متـسناد  یم  اه  گنج  رد  ار  وا  هقباس  متخانـش و  ار  وا  دـمآ  یم  نادـیم  يوس  هب  سباع  هک  مدـید  نوچ  دـیوگ : میمت  نب  عیبر 
گنج هب  یسک  ادابم  تسا ، بیبش  دنزرف  نیا  تسا ، ناریش  ریش  صخـش  نیا  متفگ : دعـس  نب  رمع  هاپـس  هب  تسا ؛ مدرم  نیرت  عاجش 

.دور وا  نادیم  هب  درک  یمن  تأرج  یسک  دیبلط و  یم  زرابم  دز و  یم  دایرف  ررکم  سباع  سپ  دور ؛ وا 

.دندرک هنوگنیا  رکشل  سپ  دینک ، نارابگنس  ار  وا  تسا  نینچ  هک  لاح  تفگ : دعس  نب  رمع 

.درک هلمح  هفوک  هاپس  رب  سپس  تشادرب  رس  زا  دوخ  هالک  درک و  رد  هب  نت  زا  هرز  دید  نینچ  هک  سباع 

موش     ناج  رسارس  مراذگب  مسج  موش                  نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 

تسا     یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر  نوچ  تسا                 یگدنز  رد  نم  گرم  مدومزآ 

تسا    یگناگیب  رد  يور  هر  نیردنا  تسا            یگناوید  شروش و  زا  ریغ  هچنآ 

هلمح فرط  ره  زا  وا  رب  سپ  درک ، رام  رات و  ار  هدنمزر  تسیود  زا  شیب  هک  مدـید  ار  وا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگ : یم  میمت  نب  عیبر 
تفگ یم  نیا  دندرک ، یم  هعزانم  دوب و  ینادرم  تسد  رد  بیبش  نب  سباع  رـس  هک  مدوب  دهاش  نم  و  دندرک ، دیهـش  ار  وا  دـندرب و 
دناوت یمن  رفن  کی  ادخ  هب  دنگوس  دینکن ، همصاخم  تفگ : دعس  نب  رمع  .ما  هتشک  نم  تفگ  یم  يرگید  ما و  هتـشک  ار  سباع  نم 

(128) .دشاب هتشک  ار  درم  نیا 

سباع     دش  ناهج  لد  نوخ ، وت  گوس  رد  سباع          ! دش  ناکم  نوک و  رپ ، وت  روش  زا 

سباع    دش  ناوت  یمن  نیزا  رت  نایرع  شیوخ              نت  زا  رت  هنهرب  وت  وت و ، زا  نت 
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: هللادبع نب  بذوش   - 25

دزن نایعیش  هک  تشاد  ثیدح  سلجم  و  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ثیدح  ظفاح  مانب و  ناریلد  دودعم  زا  هعیش و  لاجر  زا  وا 
و اروشاع ، زور  ات  دنام  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  دـمآ و  هکم  هب  هفوک  زا  بیبش  یبا  نب  سباع  اب  .دـندرک  یم  ثیدـح  ذـخا  هدـمآ و  وا 

درک لاؤس  وا  هار  رد  تداهش  ماما و  يرای  رب  ینبم  وا  میمصت  زا  درک و  بلط  ار  وا  سباع  .تخادرپ  هزرابم  هب  دش  زاغآ  گنج  نوچ 
(129) .دیسر تداهش  هب  ات  تخادرپ  هزرابم  هب  ناریلد  دننامه  دومن و  زاربا  تداهش  رب  ار  دوخ  مزع  وا  و 

(: 130) کلام یبا  نب  نوَج   - 26

وت دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تساوخ  هزاجا  هزرابم  يارب  دمآ و  مالسلا  هیلع  ماما  دزن  هک  دوب  يرافغ  رذوبا  هدرچ  هایس  هدنب  وا 
! زادنیم تقشم  رد  ار  دوخ  يا ، هدمآ  ام  هارمه  تیفاع  يارب  ینوذأم و  ام  بناج  زا 

عیفر نم  بسح  و  دب ، نم  ندب  يوب  هک  دنچ  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  مراذـگب !!؟ اهنت  ار  امـش  یتخـس  رد  مشاب و  یتحار  رد  نم  تفگ :
هب دهد ! یم  هدژم  متشهب  هب  دنک و  یم  دیفس  ارم  يور  گنر  رهطم و  ار  مندب  شوخ و  ارم  يوب  وت  نوچ  يراوگرزب  ماما  یلو  تسین 

: درک یناوخ  زجر  هب  عورش  دعب  ددرگ ! هتخیمآ  امش  فیرش  نوخ  اب  نم  هایس  نوخ  ات  مدرگن  ادج  امش  زا  هک  دنگوس  ادخ 

هناعاجش و  ( 131  ) .دروملا موی  ْنجلا  هب  وجرادیلا  ناسّللاب و  مهنع  ُّبذأ  دّنهملا  عطاقلا  یفرـشملاب  دوسالا  برـض  راّجفلا  يرت  فیک 
وا نیلاب  رب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دش  دیهـش  هک  نیا  ات  دناسر  لتق  هب  ار  نانآ  زا  رفن  چنپ  تسیب و  تخادرپ و  نمـشد  اب  گنج  هب 

رشاعم انشآ و  دمحم  لآ  دمحم و  اب  نک و  روشحم  ناکین  اب  ار  وا  شوخ و  ار  وا  يوب  دیپس و  ار  وا  يور  ایادخ  تفگ : دش و  رـضاح 
.نادرگ
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ار یسک  نوج  اما  درپس ، یم  كاخ  هب  درب و  یم  نوریب  نادیم  زا  ار  دوخ  هتشک  یـسک  ره  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
شندب زا  کشم  يوب  هک  یلاح  رد  دندید  زور  هد  زا  سپ  ار  وا  هراپ  هراپ  رکیپ  تهج  نیمه  هب  درب ، نوریب  نادیم  زا  ار  وا  ات  تشادـن 

(132) .دیسر یم  ماشم  هب 

: یبحرالا نمحرلادبع   - 27

ناضمر هام  مهدزاود  بش  رد  هکم  رد  هفوک  مدرم  ياه  همان  اب  رهـسم  نب  سیق  هارمه  هب  دوب و  روالد  عاجـش و  يدرم  نیعبات و  زا  وا 
هلمج زا  تشگزاب و  ًاددجم  وا  داتـسرف و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  هارمه  ار  نمحرلادبع  مالـسلا  هیلع  ماما  و  دیـسر ، ماما  تمدـخ  هب 

دمآ و نادیم  هب  سپ  داد ، هزاجا  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما  تفرگ ، نذا  دومن  هدهاشم  ار  لاح  نآ  نوچ  اروشاع  زور  رد  .دوب  ماما  نارای 
(134) .دیسر تداهش  هب  هک  نآ  ات  ( 133) ّْنجلا لوخدل  اهیلع  ًاربْصّنسالا  فایسالا و  یلع  ًاربص  دناوخ : زجر  درک و  هزرابم 

: یکرت مالغ   - 28

: دناوخ یم  زجر  درک و  یم  هزرابم  دمآ  نادیم  هب  تفرگ و  نذا  دوب ، نآرق  نایراق  زا  مالسلا و  هیلع  ماما  مالغ  وا 

(135) .لجبملا دساحلا  بلق  ُّقشنی  یلجنی  ینیمی  یف  یماسح  اذا  یلتمی  یلبن  یمهس و  نم  ُّوجلا  یلطصی و  یبرـض  ینعط و  نم  رحبلا 
دـمآ و مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  .داـتفا  نیمز  يور  رب  هدراو  ياـه  مخز  تـلع  هـب  سپـس  تـشک  ار  نمـشد  نایهاپـس  زا  یهورگ  و 

! داهن شتروص  رب  تروص  و  تسیرگ !

(136) .داد ناج  سپس  دز و  يدنخبل  درک  هدهاشم  دوخ  نیلاب  رب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  درک و  زاب  ار  شمشچ  هک  نیمه  مالغ 

6504 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2393 

http://www.ghaemiyeh.com


: ثراح نب  سنا   - 29

هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیداحا  دوب و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  نینح  ردب و  ياه  هوزغ  رد  هک  تسادخ  لوسر  باحـصا  زا  وا 
رد نیـسح  مدـنزرف  نیا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ثیدـح  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  هدرک  لـقن  هلآ  و 

(138  ) و ( 137 «) .دنک يرای  ار  وا  دیاب  دشاب  اجنآ  رد  سک  ره  .دش  دهاوخ  هتشک  البرک  نیمز 

! تسب هدرب ، الاب  هب  ار  دوخ  ياهوربا  يا  هچراپ  اب  تسب و  رمک  هب  ار  دوخ  همامع  تفرگ و  نذا  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  اروشاـع  زور  وا 
رفن هدجه  یلاسنهک  نامه  اب  وا  خیش ،» ای  کل  هللا  رکـش  : » دومرف تسیرگ و  درک  هدهاشم  تئیه  نیا  اب  ار  وا  نوچ  مالـسلا  هیلع  ماما 

(139) .هیلع یلاعت  هللا  ناوضر  دش ، دیهش  هاگنآ  هدناسر و  لتق  هب  ار  هفوک  نایرکشل  زا 

: هورع نب  نمحرلادبع  هورع ، نب  هللادبع  30 و 31 - 

زور رد  دندش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  البرک  رد  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  ناشدـج  ردارب ، ود  نیا 
.مینک عافد  وت  میرح  زا  هدرک و  هزرابم  تربارب  رد  هک  میراد  تسود  دنتفگ : دندرک و  مالس  هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  هب  اروشاع 

دیهش هک  نیا  ات  دندرک  هزرابم  نمـشد  اب  ماما  یکیدزن  رد  ردارب  ود  نیا  و  امـش ! رب  داب  نیرفآ  امکب ! ًابحرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
(140) .دندش

(141 «) .نیَّیرافغلا قارح  نب  هورع  انبا  نمحرلادبع  هللادبع و  یلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  هیحان  ترایز  رد  و 

: هدانج نب  ورمع   - 32
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هک یلاح  رد  دمآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  هب  يراصنا ، ثراح  نب  هدانج  شردپ  تداهـش  زا  دـعب  يراصنا  هدانج  نب  ورمع 
زا شردام  دیاش  هدش و  دیهش  لوا  هلمح  رد  كدوک  نیا  ردپ  دومرف : دادن و  هزاجا  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  .تشادن  رتشیب  لاس  هدزای 

.دشاب دونشخان  راک  نیا 

! مور نادیم  هب  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مردام  تفگ : كدوک  نآ 

هب هدرک و  ادج  نت  زا  ار  وا  رـس  دش و  دیهـش  تفر و  نادـیم  هب  سپ  (، 142) داد نذا  ار  وا  دینش  ار  وا  نخـس  مالـسلا  هیلع  ماما  یتقو 
زا يدرم  رس  رب  ار  نآ  درک و  كاپ  نآ  زا  نوخ  كاخ و  تفرگ و  ار  رس  نآ  شردام  دندومن ! باترپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوس 

یلوق هب  و  همیخ -  دومع  تشگزاـب و  همیخ  هب  دـعب  دـناسر ، تکـاله  هب  ار  وا  دـیبوک و  تشاد ، رارق  وا  یکیدزن  رد  هک  هفوک  هاـپس 
: دناوخ زجر  نیا  تفرگرب و  ار  يریشمش - 

(143) .هفیرّشلا همطاف  ینب  نودهفینع  هبرضب  مکبرضا  هفیحن  هیلاب  هیواخ  هفیعض  يدّیس  ٌزوجع  انا 

(144) .دنادرگ زاب  همیخ  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپس  تشک ، ار  رفن  ود  درک و  هلمح  نمشد  هب  سپس 

: یکرتلا حضاو  - 33

مراد نامگ  و  دندوب ، هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  روضح  هب  ثراح  نب  هدانج  اب  دوب و  نابز  كرت  نآرق و  يراق  عاجش و  يدرم  وا 
درک و یم  هزرابم  ریشمش  اب  هدایپ  داتسیا و  هفوک  هاپس  لباقم  رد  ار  اروشاع  زور  هک  دنا  هدرک  رکذ  لتاقم  لها  هک  تسا  یسک  نامه 

یلاح رد  داهن  وا  ندرگ  رب  تسد  دمآ و  وا  نیلاب  رب  ماما  درک ، هثاغتـسا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  داتفا  نیمز  يور  نوچ  دناوخ و  یم  زجر 
متروص رب  ار  شتروص  ادـخ  لوسر  رـسپ  هک  یلاح  رد  تسا  نم  دـننامه  یـسک  هچ  هک : دـیلاب  یم  دوخ  هب  وا  داد و  یم  ناج  وا  هک 

(145) .تسویپ یلعا  توکلم  هب  سپس  تسا ، هدراذگ 
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: هللادبع نب  عفار   - 34

هاپـس اب  گنج  رد  دیـسر و  ترـضح  نآ  تمدخ  دوب ، هدش  البرک  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  ریثک  نب  ملـسم  شیالوم  اب  وا 
(146) .دش دیهش  درک و  هزرابم  رهظ  زامن  زا  سپ  ریثک و  نب  ملسم  زا  دعب  هدرک و  تکرش  هفوک 

 : طیبث نب  دیزی   - 35

دمآ و هکم  هب  هرصب  زا  شدنزرف  ود  اب  تسا ، هدوب  راوگرزب  فیرش و  شموق  نایم  رد  هرصب و  نایعیش  زا  دوسالاوبا و  باحصا  زا  وا 
(147) .دیسر تداهش  هب  نمشد  اب  هزرابم  زا  سپ  دش و  البرک  راپسهر  مالسلا  هیلع  ماما  اب 

: یح نب  رکب   - 36

ماما هجوتم  دیدرگ ، لعتشم  گنج  شتآ  هک  اروشاع  زور  دوب ، هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  گنج  هب  هفوک  هاپـس  دعـس و  نب  رمع  اب  وا 
(148) .دش دیهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لباقم  رد  درک و  هزرابم  اهنآ  اب  دیدرگ و  ادج  هفوک  هاپس  زا  درک و  هبوت  دش و 

: کلام نب  هماغ  رض   - 37

هب دعـس  نب  رمع  هاپـس  اب  وا  دنتـشاذگ  اهنت  ار  ملـسم  مدرم ، نوچ  .دوب  هدرک  تعیب  ملـسم  اب  هک  دوب  یناسک  زا  هفوک و  نایعیـش  زا  وا 
رد رهظ  زامن  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  درک و  هلتاقم  هفوک  هاپـس  اب  دیدرگ و  قحلم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دمآ و  البرک 

: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  و  (، 149) دیسر تداهش  هب  نانمشد  اب  هزرابم 

(150) .مالع کلم  نم  هناحبس  مامتلاب  هللا  باوث  وجری  مارکلا  نع  یمحی  یتف  برض  ماغرض  کلام  نم  مکیلا 
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: دایز نب  عمجم   - 38

البرک رد  ات  دوب  ماما  اب  نانچمه  ملسم  تداهش  ربخ  زا  دعب  تسویپ و  مالسلا  هیلع  ماما  باحـصا  هب  هنیدم  فارطا  هنیهج  لزانم  رد  وا 
(151) .دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  ربارب 

: رجاهم نب  دابع   - 39

(152) .دیسر تداهش  هب  ترضح  نآ  اب  البرک  رد  قحلم و  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دوب  هنیهج  لزانم  زا  هک  یلزنم  رد  هار  نایم  رد  زین  وا 

: یبلک بابح  نب  بهو   - 40

، درک یئابیکش  اه  یتحاران  اه و  یتخس  رب  دومن و  نمشد  اب  وکین  یلاتق  دیدرگ ، نادیم  راپسهر  تفرگ و  داهج  نذا  بابح  نب  بهو 
؟ يدش یضار  نم  زا  ایآ  تفگ : شردام  هب  سپ  دندوب ، وا  هب  البرک  رد  هک  شردام  رسمه و  يوس  هب  تشگرب  و 

.يدرگ هتشک  وا  هار  رد  نیسح و  يور  شیپ  هک  نامز  نآ  رگم  موشن  یضار  وت  زا  تفگ :

.نکم كانهدنا  شیوخ  متام  هب  ارم  تفگ : وا  هب  شرسمه 

رد شدج  تعافش  هب  ات  نک  هلتاقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربارب  نادرگ و  يور  ترـسمه  ياضاقت  زا  نم ! كرـسپ  يا  تفگ : شردام 
 . يوش لئان  تمایق  زور 

، تیادف هب  مردام  ردپ و  تفگ : وا  هب  دش و  هناور  وا  يوس  تفرگ و  تسد  هب  ار  یبوچ  شرـسمه  دش ؛ عطق  شناتـسد  ات  دیگنج  سپ 
.امن هلتاقم  نک و  عافد  ربمایپ  مرح  زا 

؛ دهد ریخ  يازج  تیب  لها  زا  ار  وت  ادخ  درگزاب  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک ، عانتما  دنادرگزاب ، ار  وا  تساوخ  بهو 
(153) .دیسر تداهش  هب  ات  دومن  هلتاقم  بهو  تشگ و  زاب  اه  همیخ  هب  سپ 
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: هملس نب  سیق  نب  یشبح   - 41

یمایا رد  وا  .دوب  هدرک  كرد  ار  یمارگ  ربمایپ  رـضحم  ایوگ  زین  وا  ردپ  و  تسا ، مْهَن  هلیبق  زا  تسادخ و  لوسر  باحـصا  زا  وا  دـج 
(154) .دش دیهش  ترضح  نآ  هارمه  هب  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هب  دوبن  گنج  زا  تبحص  البرک  رد  زونه  هک 

دوب و ربمایپ  باحصا  زا  وا  ردپ  دوب ، تدابع  لها  دجهتم و  يدرم  تسا ، هرمع  یبا  هب  ینکم  نادمه و  هلیبق  زا  بیرع : نب  دایز   - 42
یلهاک نارهم  .تسا  هدوب  يراگزیهرپ  تدابع و  هب  فورعم  عاجـش و  يدرم  دوب ، هدرک  كرد  ار  یمارگ  ربماـیپ  رـضحم  زین  وا  دوخ 

هدنکارپ ار  اهنآ  درک  یم  هلمح  هفوک  هاپـس  رب  هک  هاگره  دیگنج و  یم  ًادیدش  مدید  ار  يدرم  متـشاد ، روضح  البرک  رد  دـیوگ : یم 
.ادعص ولعت  سودرفلا  ّْنج  یف  دمحا ! نبای  دشرلا  تیده  رشبا  تفگ : یم  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  سپـس  تخاس  یم 

(155)

؟ تسیک وا  مدرک : لاؤس 

.تسا یلظنح  هرمعوبا  وا  دنتفگ :

(156) .درک ادج  ندب  زا  ار  وا  رس  دناسر و  تداهش  هب  ار  وا  تفرگ و  وا  رب  ار  هار  لشهن  نب  رماع  مان  هب  یصخش  سپ 

: تلص نب  هبقع   - 43

رد ات  دـشن  ادـج  وا  زا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  هب  هنیهُج  لزانم  زا  یکی  رد  البرک  هب  هکم  هار  ناـیم  رد  زین  درم  نیا 
(157) .دیسر تداهش  هب  البرک 

: رمع نب  بنعق   - 44

نآ ربارب  اروشاع  زور  رد  دش و  قحلم  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  هب  هدـمآ و  هکم  هب  هرـصب  زا  ردـب  نب  جاجح  اب  هرـصب و  نایعیـش  زا  وا 
(159 «) .يریمنلا رمع  نب  بنعق  یلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  هیحان  ترایز  رد  و  (. 158) دیسر تداهش  هب  ترضح 
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: لقعم هب  سینا   - 45

(160) .دمآ لئان  تداهش  ضیف  هب  تخس  يا  هزرابم  زا  سپ  دوب و  عاجش  يدرم  زین  وا 

: هرق یبا  نب  هرق   - 46

تصش و ندناسر  تکاله  هب  زا  دعب  دیگنج و  نمـشد  اب  تخادرپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  زا  عافد  هب  وا 
(161) .دیسر تداهش  هب  نمشد  هاپس  زا  رفن  شش 

: ینزیلا هللادبع  نب  نمحرلادبع   - 47

دیهش درک و  هلتاقم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  رگید  دننامه  دیدرگ و  نادیم  یهار  تداهـش  میظع  زوف  هب  ندیـسر  يارب  زین  وا 
: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  و  دش ،

و ( 162) .نمتؤملا دنع  زوفلا  کلذب  وجرانمیلا  نم  یتف  برض  مکبرضا  نسحلا  نیـسحلا و  نید  یلع  ینیدنزی  لآ  نم  هللادبع  نبا  انا 
(163)

: ینزاملا ییحی   - 48

نمـشد رب  يرکـشل  دـننامه  دوب -  گرم  زا  سرت  فوخ و  نتـشادن  وا و  تعاجـش  زا  یکاح  هک  زجر -  ندـناوخ  اـب  زین  روـالد  نیا 
(164) .دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  ماجنارس  درب و  شروی 

: حجنم  – 49

راربالا عیبر  زا  .دـش  دیهـش  ترـضح  نآ  اب  البرک  رد  هک  تسا  هدرک  رکذ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  ار  وا  یـسوط  خـیش 
وا سپس  دوب  هدرک  يرادیرخ  ثراح  نب  لفون  زا  ار  وا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هیراج  هینـسح  هک  تسا  هدش  لقن  يرـشخمز 

، درک یم  تمدخ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  هناخ  رد  هینـسح  شردام  و  دش ، دلوتم  جحنم  وا  زا  درک و  جیوزت  مهـس  مان  هب  يدرم  هب  ار 
تداهش هب  گنج  زاغآ  رد  البرک  رد  دمآ و  البرک  هب  شردام  هارمه  هب  زین  جحنم  دمآ  قارع  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوچ 

(165) .دیسر
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: ورمع نب  دیوس   - 50

اه یتخـس  اهالب و  اب  یئورایور  رد  درک و  یم  هزرابم  نیگمـشخ  ریـش  دننامه  گنج  نادیم  رد  دوب و  هالـصلا  ریثک  فیرـش و  يدرم 
.تسا هدش  دیهش  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  باحصا  زا  رفن  نیرخآ  وا  دوب و  مواقم  رایسب 

: دـنیوگ یم  هک  دینـش  دـمآ و  شوه  هب  هک  ینامز  زا  دـعب  دوب ، هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  هتـشادرب و  يدایز  تاحارج  وا  دـنا : هتـشون 
درک هزرابم  نمشد  اب  یتعاس  تشاد  هارمه  هب  هک  يرجنخ  اب  تساخاپب و  تفای  یتوق  دوخ  رد  تسا ، هدش  هتشک  مالسلا  هیلع  نیـسح 

(166) .دندرک دیهش  أقرو  نب  دیز  راکب و  نب  هورع  ار  وا  ات 

: اه تشون  یپ 

(. یمزراوخ 2/8 نیسحلا  لتقم   ) .دنا هدرک  طبض  دیرد »  » تسا دعس  نب  رمع  مالغ  هک  ار  صخش  نیا  مان  یضعب  - 1

دیفم 2/101. خیش  داشرا  - 2

راونالا 45/12. راحب  - 3

فوهلملا 42. - 4

بوشآ 4/113. رهش  نبا  بقانم  - 5

.میدومن رکذ  زین  البق  هک  تسا ، هدوب  نایعیش  يریگ  میمصت  عامتجا و  لحم  وا  هناخ  هدوب و  هرصب  نایعیش  زا  ینز  هیرام » - » 6

.تسا هدرک  لقن  ناشیا  زا  ثیدح  هدوب و  ادخ  لوسر  باحصا  زا  وا  هک  تسا  هدمآ   99 نیرادلا » هلیسو   » رد و  نیعلا 112 . راصبا  - 7

.تسا هدیماجناین  گنج  هب  راک  تسا و  هدوب  هرکاذم  هاپس  ود  نیب  هک  دنیوگ  ار  یمایا  هنداهم » - » 8

.114 نیعلا ، راصبا  - 9

.103 نیعلا ، راصبا  - 10

.112 نیعلا ، راصبا  - 11

.دش دیهش  درک و  هزرابم  دمآ و  نادیم  هب  وا  هک  تسا  هدمآ   117 نیرادلا » هلیسو   » رد و  . 113 نیعلا ، راصبا  - 12
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.124 نیعلا ، راصبا  - 13

.94 نیعلا ، راصبا  - 14

.104 نیعلا ، راصبا  - 15

.دنتسویپ نیسح  ماما  هب  اروشاع  بش  دندوب  رفن  یس  دودح  رد  هک  دعس  نب  رمع  هاپس  زا  يدادعت  - 16

.113 نیعلا ، راصبا  - 17

.103 نیعلا ، راصبا  - 18

.55 نیعلا ، راصبا  - 19

.122 نیعلا ، راصبا  - 20

.109 نیعلا ، راصبا  - 21

.103 نیعلا ، راصبا  - 22

.109 نیعلا ، راصبا  - 23

لاقملا 1/452. حیقتن  - 24

.111 نیعلا ، راصبا  - 25

.108 نیعلا ، راصبا  - 26

مرقم 254. نیسحلا ، لتقم  - 27

.79 نیعلا ، راصبا  - 28

.86 نیعلا ، راصبا  - 29

.111 نیعلا ، راصبا  - 30

.101 نیعلا ، راصبا  - 31

.101 نیعلا ، راصبا  - 32
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.110 نیعلا ، راصبا  - 33

.93 نیعلا ، راصبا  - 34

.112 نیعلا ، راصبا  - 35

هلیـسو «. ) یعبـضلا هعبـض  نب  ورمع  یلع  مالـسلا  : » تسا هدمآ  هیحان  ترایز  رد  دنا و  هدرک  تبث  هعبـض  نب  ورمع  ار  وا  یـضعب  - 36
(. نیرادلا 177

.113 نیعلا ، راصبا  - 37

.177 نیرادلا ، هلیسو  - 38

.113 نیعلا ، راصبا  - 39

.79 نیعلا ، راصبا  - 40

.109 نیعلا ، راصبا  - 41

و تسا ، هتشاد  تکرش  ترضح  نآ  تمدخ  رد  ناورهن  لمج و  رد  هدوب و  نیفص  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ناهدنامرف  زا  وا  - 42
(. نیرادلا 184 هلیسو  «. ) یبلغتلا ریهز  ینبا  سودرک  طساق و  یلع  مالسلا   » تسا هدمآ  هیحان  ترایز  رد 

.114 نیعلا ، راصبا  - 43

.114 نیعلا ، راصبا  - 44

.تسا هدوب  ادـخ  لوسر  سراف  قیتع  شردـپ  هتـشاد و  روضح  دـحا  گنج  رد  هنانک  هک  تسا  هدرک  لقن  هباـصا »  » رد رجح  نبا  - 45
(. نیرادلا 184 هلیسو  )

6512 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2402 

http://www.ghaemiyeh.com


.114 نیعلا ، راصبا  - 46

.108 نیعلا ، راصبا  - 47

.112 نیعلا ، راصبا  - 48

.114 نیعلا ، راصبا  - 49

لوسر تسد  هب  یکدوک  رد  درک و  ادیپ  مالـسا  هب  تبغر  هک  تسا  هدرک  رکذ  مجع  كولم  نادـنزرف  زا  ار  وا  لماک »  » رد دربم  - 50
(. نیرادلا 199 هلیسو   ) .دروآ مالسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

.54 نیعلا ، راصبا  - 51

.109 نیعلا ، راصبا  - 52

.94 نیعلا ، راصبا  - 53

بوشآ 4/113. رهش  نبا  بقانم  - 54

هیلع رقاب  رفعج  یبا  ترـضح  زا  نیعا  نب  کلملادبع  زا  فالتخا  یمک  اب  ثیدح  نیا  یفاک 1/465  رد  و  راونالا 45/12 ؛ راحب  - 55
.تسا هدش  لقن  مالسلا 

.49 فوهلملا ، - 56

.تسا طساق  نب  رمن  ینب  هلیبق  زا  دبع  رتخد  بهو  ما  وا  هجوز  میلع و  ینب  هلیبق  زا  بهو و  وبا  وا  هینک  - 57

(. نیرادلا 168 هلیسو  )

.هفوک رد  تسا  یهاچ  مان  تسا  دوهشم  نئارق  زا  هچنآ  میتفاین و  دعجلا » رثب   » مان هب  ار  یعضوم  نادلب  مجاعم  رد  - 58

هک متـسه  يدرم  .تسا  میلع  ینب  هلیبق  رد  نم  تیب  هک  دـنک  یم  تیاـفک  متـسه ، بلک  هلیبق  دـنزرف  نم  دیـسانش  یمن  ارم  رگا  - » 59
ریـشمش هزین و  اب  هک  منک  یم  دهعت  نم  بهو ! ما  يا  .مشابن  فعیـض  دیآ  شیپ  یلکـشم  ارم  رگا  و  دـیهاوخب ، غیت  زا  ار  میورین  دـیاب 

«. منک يور  نمشد  هر  ندز 

.106 نیعلا ، راصبا  - 60

.دنتسه نادمه  هلیبق  زا  رباج  نب  عیرس  نادنزرف  هللادبع  ثراح و  اهنآ  ناردپ  دنتسه و  يردام  ردارب  ود  نیا  - 61
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(. نیرادلا 154 هلیسو  )

.78 نیعلا ، راصبا  - 62
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لها نوچ  درک و  مایق  لیقع  نب  ملسم  اب  وا  دوب ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیصلخم  زا  فیرـش و  يدرم  هفوک  رد  دلاخ  نب  ورمع  - 63
زا نیـسح  هاتـسرف  هک  دینـش  هک  نآ  ات  دوب  أفتخا  رد  تشادن و  ندش  یفخم  زج  يا  هراچ  دلاخ  نب  ورمع  دنتـشاذگ ، اهنت  ار  وا  هفوک 

هلیـسو  ) .دندش قحلم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دندرک و  تکرح  دعـس  شیالوم  دوخ و  دیـسر ، تداهـش  هب  رهـسم ) نب  سیق   ) همرلا نطب 
(. نیرادلا 176

دیهـش البرک  رد  دوب و  تمه  دـنلب  فیرـش و  يدرم  وا  تسویپ ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  هار  رد  دـلاخ  نب  ورمع  لابند  هب  وا  - 64
(. 68 نیعلا ، راصبا   ) .دیدرگ

ار وا  نایح  رابج و  تسا  هتفگ  يوامس  تسا و  هدرک  رکذ  رباج  مرقم  هک  دشاب  ثرح  نب  هدانج  نامه  صخش  نیا  تسا  نکمم  - 65
(. 84 نیعلا ، راصبا   ) .تسین حیحص  یلو  دنا ، هتفگ 

هللادبع وا  ردپ  .تسا  هتشاد  روضح  نیفص  گنج  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  نیعبات و  زا  هللادبع  نب  عمجم  - 66
(. نیرادلا 192 هلیسو   ) .تسادخ لوسر  باحصا  زا 

مرقم 293. نیسحلا ، لتقم  - 67

دیفم 2/102. خیش  داشرا  - 68

ریثا 4/66. نبا  لماک  - 69

.دندوب البرک  هعقاو  دهاش  هک  دوب  یناسک  زا  و  دشاب ، یم  سنخالا  یبا  نب  ریهز  نب  فیفع  وا  - 70

.يربط زا  لقن  هب   261 فوهلملا ، سفن  - 71

: روهشم رعش  نیا  تسوا  راعشا  هملج  زا  - 72

زا « ؛ عراقم رامذلا  یمحی  نم  لک  الا  اغولا  يدل  فویـسلاب  اعارق  دشا  عفای  انا  ذا  سانلا  یف  مهلبق  الوم  هنامز  یف  مهلثم  ینیع  رت  مل   و 
اب ار  تابرـض  نیرتدـیدش  دـیدن ؛ نآ  زا  لـبق  هـن  ناـمز و  نآ  رد  هـن  ار  نادرمدار  نآ  دـننامه  مناگدـید  مدـش ، غلاـب  هـک  يزور  نآ 

یمحی نم  لک  الا  .تسا » نینچ  دنک  دوخ  تیلوئسم  هزوح  زا  تیامح  هک  سک  نآ  ره  يرآ  دندز ، یم  رازراک  هنحص  رد  اهریشمش 
.عراقم رامذلا 
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.3/209 نیسحلا ، مامالا  هایح  - 73

.173 نیرادلا ، هلیسو  - 74

نم ياه  هبرض  منک ؛ یم  تظافح  تیامح و  تسا ، نم  اب  شناج  ظفح  تیلوئسم  هک  یسک  زا  نم  هک  دنا  هتـسناد  راصنا  هاپـس  - » 75
عارـصم نیا  رد  دیوگ : یم  امن  نبا  داب »! نیـسح  يادف  نم  لام  ناج و  دزیرگ ؛ یمن  هنحـص  زا  هک  تسا  یناوج  ياه  هبرـض  دـننامه 
تساوخ وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  نوچ  هک  تسا  هتفخ  دعس  نب  رمع  هب  تبسن  یضارتعا  داب » نیـسح  يادف  نم  لام  ناج و   » ینعی رخآ 

دعـس نب  رمع  داد ! مهاوخ  ار  نآ  ضوع  نم  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  مکاـنمیب ! دوـخ  هناـخ  رب  تفگ : وا  ددرگ ، زاـب  شمزع  زا  اـت 
.درک یلیم  یب  راهظا  دعس  نب  رمع  داد ؛ مهاوخ  وت  هب  دوخ  لام  زا  زاجح  رد  نم  دومرف : ماما  مسرت ! یم  ملام  رب  تفگ :

.262 مومهملا ، سفن  - 76

.92 نیعلا ، راصبا  - 77

اب گنج  يارب  دعـس  نب  رمع  اب  دندوب و  جراوخ ) ) همکحم زا  ود  ره  فوتحلا  وبا  شردارب  يراصنا و  هملـس  نب  ثراح  نبدعـس  - 78
اب یمرضح  ورمع  رشب  ورمع و  نب  دیوس  اهنت  دیهش و  ماما  نارای  هک  یماگنه  اروشاع  زور  رهظ  زا  دعب  دندوب ، هدمآ  البرک  هب  نیسح 
؛» هاصع نمل  هعاط  الو  الا هللا  مکحال  : » دنتفگ هدینـش  ار  لوسر  لآ  زا  ناکدوک  نانز و  يادـص  دـندوب و  هدـنامیقاب  مالـسلا  هیلع  ماما 

ماما نارای  هب  اذل  مینک ؟ هبراحم  وا  اب  هنوگچ  سپ  میراد  تمایق  زور  ار  وا  دج  تعافش  دیما  ام  تسا و  ربمایپ  رتخد  رـسپ  نیـسح  نیا 
.دنتسویپ مالسلا  هیلع  نیسح 

(. نیرادلا 149 هلیسو  )

مرقم 240. نیسحلا ، لتقم  - 79

.94 نیعلا ، راصبا  - 80

6515 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2406 

http://www.ghaemiyeh.com


«. تسا یلع  نب  نیسح  نید  نامه  منید  نیئآ و  و  متسه ، یلمج  هلیبق  زا  نم  منک ، یفرعم  ار  مدوخ  دیسانش  یمن  ارم  رگا  - » 81

«. متسه یلع  نید  وریپ  نم  متسه ، یلمج  هلیبق  زا  يدرم  ریش  نم  - » 82

.87 نیعلا ، راصبا  - 83

هب دمآ و  نوریب  هفوک  زا  دوب و  فیرش  عاجش و  يدرم  وا  يدنکلا .» رجاهم  نب  دیزی  یلع  مالسلا  : » تسا هدمآ  هیحان  ترایز  رد  - 84
(. نیرادلا 103 هلیسو   ) .دمآ البرک  هب  تسویپ و  دیزی  نب  رح  اب  دروخرب  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مرقم 243. نیسحلا ، لتقم  - 85

«. متسه رازیب  رود و  دعس  نبا  زا  و  مرصان ، ار  نیسح  نم  ایادخ  دشاب ؛ هشیب  رد  هک  ریش  زا  رت  عاجش  رجاهم ، دنزرف  دیزی  منم  - » 86

.103 نیرادلا ، هلیسو  - 87

.61 نیعلا ، راصبا  - 88

هار زا  دـنک  متـس  نم  رب  هک  یـسک  دـسا ؛ ینب  ناگدـیزگرب  زا  یهورگ  هخاـش  زا  متـسه  يروـالد  نم  دـینک  لاؤـس  نم  زا  رگا  - » 89
« .دیدرگ رفاک  زاین  یب  رابج و  يادخ  نید  هب  هدش و  ادج  تداعس 

.23 بازحا : هروس  - 90

.264 مومهملا ، سفن  - 91

.میدش روآدای  یقرواپ  رد  البق  ار  رح  همجرت  - 92

دالب نکاس  هک  یـسک  نیرتهب  زا  تیاـمح  مروآ و  یم  دورف  امـش  رب  ار  مریـشمش  مناـنامهیم ، ناـبزیم  هک  متـسه  رح  نم  اـنامه  - » 93
«. منیب یمن  یکاب  ار و  امش  منز  یم  میامن و  یم  هدش  فیخ 

نم هللا ! لوسر  نبای  درک : ضرع  دـمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  درک و  هبوت  نوچ  دـیزی  نبرح  هک  تسا  هدرک  لقن  یمزراوخ  یلو  - 94
ماما .منک  هحفاصم  تدـج  اب  تمایق  يادرف  هک  نیا  دـیما  هب  مشاب  هتـشک  لوا  ات  هد  هزاـجا  ارم  متفرگ ، هار  وت  رب  هک  مدوب  یـسک  لوا 
نبرح هورگ  نآ  اب  هزرابم  يارب  داتفا  ولج  هک  یسک  لوا  سپ  .هتفریذپ  ار  اهنآ  هبوت  ادخ  هک  یتسه  یناسک  زا  وت  دومرف : مالـسلا  هیلع 

(. یمزراوخ 2/10 نیسحلا  لتقم   ) .دشاب یم  یحایر  دیزی 
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نیسحلا 3/221. مامالا  هایح  - 95

تـسا يرح  وکین  و  مواـقم ، دـنیآ  دورف  وا  رب  اـه  هزین  هک  یماـگنه  وا  تسا ، حاـیر  ینب  هلیبـق  زا  هک  يرح  دوب  يا  هدازآ  وکین  - » 96
.دومن لذب  ماگنه  حبص  ار  دوخ  ناج  درک و  نیسح  يادف  ار  دوخ  وا  هک  یماگنه 

یمزراوخ 2/10. نیسحلا  لتقم  - 97

مرقم 245. نیسحلا ، لتقم  - 98

.تسا هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  ياقآ  زا  رعش  - 99

.دنا هدناوخ  أهدیدشت  هب  رهظم  ار  وا  رهاظم  ياج  هب  یضعب  - 100

.302 مومهملا ، سفن  - 101

.57 نیعلا ، راصبا  - 102

رتهب ناتحالس  مه  امش  .دوش  رو  هلعـش  گنج  شتآ  هک  یلاح  رد  راکیپ  هنحـص  هراوس  تسا ، رهظم  مردپ  بیبح و  نم  انامه  - » 103
«. میرتابیکش امش  زا  مه  رتافواب و  امش  زا  مه  ام  و  تسا ، رتشیب  ناتدادعت  مه  و 

هللادیبع رـصق  هجوتم  دـمآ و  هفوک  يوس  هب  دومن و  نازیوآ  شیوخ  بسا  ندرگ  هب  ار  رـس  یمیمت  درم  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  - 104
هار یمیمت  درم  نآ  لابند  هب  درک و  هدهاشم  ار  دوخ  ردپ  رـس  دوب -  یغلابان  كدوک  هک  مساق -  مان  هب  رهاظم  نب  بیبح  دنزرف  دـش !

! داتفا

؟ يوش یمن  ادج  نم  زا  ارچ  درک : لاؤس  یمیمت 

.منک نفد  ار  نآ  هک  هدب  نم  هب  ار  وا  تسا ، نم  ردپ  رس  نیا  تفگ : مساق 

!! مریگب وکین  يا  هزیاج  وا  زا  ات  مهاوخ  یم  نم  و  دوش ، یمن  یضار  نیا  هب  ریما  تفگ :

.دش ادج  وا  زا  دومن و  نتسیرگ  هب  عورش  و  داد ؛ دهاوخ  شاداپ  نیرتدب  تیانج ، نیا  رطاخ  هب  ار  وت  ادخ  تفگ : مساق 
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همیخ رد  یلاح  رد  رهظ  ماگنه  ار  دوخ  ردپ  لتاق  دش و  ریبز  نب  بعـصم  هاپـس  دراو  بیبح  دنزرف  نآ  يدایز ، تدم  تشذگ  زا  دـعب 
(. 59 نیعلا ، راصبا   ) .تشک دوب ، هدیباوخ  شا 

.272 مومهملا ، سفن  - 105

.تسا هدش  طبض  يدئاص  همامث  وبا  رگید  رداصم  زا  یضعب  يربط و  خیرات  رد  - 106

.45/21 راونالا ، راحب  - 107

دزن ار  هفوک  لها  همان  موس  هبترم  رد  وا  .تسا  هدوب  تدابع  لها  مه  تعاجـش و  بحاص  مه  دوب ، هفوک  رد  هعیـش  هوجو  زا  وا  - 108
ملسم نوچ  و  داتسرف ، هفوک  مدرم  يارب  لیقع  نب  ملسم  مازعا  زا  لبق  وا  طسوت  ار  خساپ  ماما  و  درب ، هکم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 

ار وا  لیقع  نب  ملـسم  و  دومن ، ترـصن  تعیب و  نالعا  دومن و  مایق  رهاظم  نب  بیبح  سباع و  زا  سپ  هللادـبع  نبدیعـس  دـمآ  هفوک  هب 
هلیـسو ) .دـش دیهـش  دـمآ و  البرک  هب  ات  دوب  وا  مزالم  هللادـبع  نبدیعـس  و  داتـسرف ، هکم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  يا  همان  اب  اددـجم 

(. 146 نیرادلا ،

.2/28 لاقملا ، حیقنت  مرقم 246 /  نیسحلا ، لتقم  - 109

تیلوئـسم وا  فرط  زا  درک و  یم  يراـکمه  وا  اـب  هماـمثوبا  دـمآ ، هفوک  هب  ملـسم  نوچ  تسا : هدومرف  هللا  همحر  دـیفم  خیـش  - 110
یم يرادیرخ  هلحسا  تشاد ، حالـس  رما  رد  هک  یتریـصب  هب  هجوت  اب  لاوما  نآ  هلیـسو  هب  و  تسا ، هتـشاد  هعیـش  زا  ار  لاوما  تفایرد 

(. دیفم 2/46 خیش  داشرا   ) .درک

.69 نیعلا ، راصبا  - 111

.100 نیعلا ، راصبا  - 112

.95 نیعلا ، راصبا  - 113

یـضترم یلع  یبتجم و  نسح  نینچمه  و  درک ، یهاوخ  رادید  ار  مرکا  یبن  تدج  زورما  امنهار ، هدش و  تیادـه  يا  شیپ  هب  - » 114
« .ار هدنز  دیهش  ادخ  ریش  هزمح  عاجش و  درمناوج  نآ  رایط  رفعج  ار و 
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.277 مومهملا ، سفن  - 115

.181 مومهملا ، سفن  - 116

.5/25 راونالا ، راحب  - 117

.145 صاوخلا ، هرکذت  - 118

« .میسانش یم  ربمایپ  یصو  ار  وا  هک  یسک  نآ  ار ، یلع  یضترم  تردپ  سپس  درک ، مهاوخ  رادید  ار  مرکم  یبن  تدج  زورما  - » 119

مرقم 254. نیسحلا ، لتقم  - 120

.89 نیعلا ، راصبا  - 121

اهرابغ نایم  رد  اه  كرات  رب  ار  نآ  تسا ، هدش  هداد  لقیص  يریشمش  متـسار  تسد  رد  متـسه ، لفغم  دنزرف  نم  دیزی و  ممان  - » 122
« .تسا ناربمایپ  نیرتهب  ادخ  لوسر  دنزرف  هک  وا  منک ، عافد  تیلضف  اب  راوگرزب  نیسح  زا  و  مروآ ، دورف 

.91 نیعلا ، راصبا  - 123

.77 نیعلا ، راصبا  - 124

سباع ار  وا  لاقملا 2/112  حیقنت  74 و  نیعلا ، راصبا  رد  یلو  (، 192 أرهزلا ، ملظت  ) دنا هدروآ  بیبش  نب  سباع  ار  وا  یـضعب  - 125
.دنا هدرک  طبض  بیبش  یبا  نب 

هب تبــسن  يداـیز  يداـیز  صـالخا  اـصوصخ  دـنا ، هدوـب  مالــسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  نادـنمقالع  زا  رکاـش  ینب  هلیبـق  اـساسا  - 126
نیفـص گنج  رد  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدرک  لقن  نیفـص » هعقو   » باتک رد  محازم  نب  رـصن  .دـنا  هتـشاد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
گنج ناعاجـش  زا  رکاش  ینب  .دـش و  یم  هدروآ  اجب  ادـخ  تداـبع  قح  دیـسر ، یم  رفن  رازه  هب  رکاـش  ینب  هلیبق  دادـعت  رگا  دومرف :

.دندیمان یم  حبص  نادرمناوج  ای  حابصلا » نایتف   » ار اهنآ  هک  دندوب 

همان ملسم  دندمآ ، درگ  وا  دزن  نایعیش  تشگ و  رقتـسم  راتخم  هناخ  رد  دمآ و  هفوک  هب  لیقع  نب  ملـسم  نوچ  دیوگ : یم  فنخم  وبا 
نم تفگ : تساخاپب و  بیبش  نب  سباع  دـندرک ، تعیب  وا  اب  رتشیب  ای  رفن  رازه  هدـجه  دنتـسیرگ و  همه  درک ، تئارق  اهنآ  رب  ار  ماـما 

ار امـش  توعد  نم  میوـگ ، یم  مدوـخ  زا  یلو  تسا  يدـصق  هچ  اـهنآ  ياـه  لد  رد  مناد  یمن  اریز  مهد  یمن  ربـخ  مدرم  زا  ار  اـمش 
لیـصحت زج  یفده  میامن و  تاقالم  ار  ادـخ  هک  نیا  ات  منز  یم  ریـشمش  امـش  يرای  رد  مگنج و  یم  امـش  نمـشد  اب  هدرک و  تباجا 

.دومن دییأت  ار  سباع  مالک  تساخرب و  بیبح  هاگنآ  مرادن ، ادخ  تیاضر 
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هکم هب  بیبش  نب  سباع  طسوت  ار  نآ  هتـشون و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يا  هماـن  دـندرک ، تعیب  لـیقع  نب  ملـسم  اـب  مدرم  هک  یماـگنه 
(. 158 نیادلا ، هلیسو   ) .تشاد لاسرا 

.74 نیعلا ، راصبا  - 127

یمزراوخ 2/22. نیسحلا ، لتقم  - 128

.76 نیعلا ، راصبا  - 129

رانید هاجنپ  دصکی و  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هبون و  لها  زا  نوج  هک  تسا  هدرک  لقن  شلاجر  باتک  رد  یلع  وبا  - 130
و تفر ، هذبر  هب  رذوبا  هارمه  هب  وا  دش  دیعبت  هذبر »  » هب نامثع  روتسد  هب  رذوبا  نوچ  و  دوب ، هدیـشخب  يرافغ  رذوبا  هب  ار  وا  هدیرخ و 

نسح شدنزرف  دزن  سپس  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تمدخ  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  تفای  تافو  رذوبا  هک  یماگنه  لاس 32  رد 
(. 115 نیرادلا ، هلیسو   ) .دمآ قارع  هب  اجنآ  زا  هکم و  هب  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هارمه  نآ  زا  سپ  دوب و  مالسلا  هیلع 

عافد ربمایپ  لآ  زا  نابز  تسد و  اب  نم  هدننک ؟ ادـج  یفرـشم و  ریـشمش  اب  ار  هایـس  مالغ  هزرابم  دـننیب  یم  روجف  لها  هنوگچ  - » 131
« .ددرگ مبیصن  تشهب  تمایق  زور  مراودیما  منک ،

.290 مومهملا ، سفن  - 132

« .تسا تشهب  هب  ندش  دراو  تهج  هب  ییابیکش  لمحت و  نیا  و  منک ، یم  ربص  اه  هزین  اهریشمش و  رب  - » 133

نب نمحرلادـبع  تسا : هدـمآ  هباصا  رد  .تسا  هدرک  رکذ  لوا  هلمح  يادهـش  زا  ار  وا  بقانم  بحاـص  یلو  ، 77 نیعلا ، راصبا  - 134
لاقملا 2/145 حیقنت  رد  یلو  نیادلا 164 ؛) هلیسو   ) هنید یف  لضف  هرجه و  هل  یبنلا  باحصأ  نم  ناک  یباحص و  بحرا ، نب  ندکلا 

.تسا هدرک  رکذ  نیعبات  هملج  زا  ار  وا 
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بلق دوش ؛ رهاـظ  متـسار  تسد  رد  مریـشمش  نوـچ  دوـش ؛ یم  رپ  نم  ياـهریت  زا  اـضف  و  مرگ ، مندز  ریـشمش  هزین و  زا  اـیرد  - » 135
« .دزاس هراپ  ار  دوسح  صخش 

.5/30 راونالا ، راحب  - 136

« .هرصنیلف مکنم  دهش  نمف  البرک  ضراب  لتُقی  نیسحلا -  ینعی  اذه -  ینبا  نا  - » 137

.1/349 هباغلا ، دسا  - 138

مرقم 252. نیسحلا ، لتقم  - 139

.104 نیعلا ، راصبا  - 140

.165 نیرادلا ، هلیسو  - 141

.114 نیرادلا ، هلیسو  مرقم 253 / نیسحلا ، لتقم  - 142

: دناوخ یم  زجر  نیا  دمآ  نادیم  هب  نوچ  دنا : هتفگ  دنناد و  یم  هجسوع  نب  ملسم  دنزرف  ار  وا  یضعب 

(293 موهملا ، سفن  ) ریظن نم  هل  نوملعت  له  وه  ادلاو  همطاف  یلع و  ریذنلا  ریشبلا  داوف  رورس  ریمالا  معن  نیسح و  يریما 

همطاف نادنزرف  زا  میامن  عافد  ات  منز  یم  دـیدش  يا  هبرـض  اب  ار  امـش  ما ، هدروخلاس  فیحن و  مناوتان ، فیعـض و  ینزریپ  نم  - » 143
« .فیرش

.45/28 راونالا ، راحب  - 144

.85 نیعلا ، راصبا  - 145

.108 نیعلا ، راصبا  - 146

.284 مومهملا ، سفن  - 147

.113 نیعلا ، راصبا  - 148

.114 نیعلا ، راصبا  - 149

اناد و دنوادخ  زا  دراد  ار  یهلا  لماک  باوث  دیما  دننک ، تیامح  ناگرزب  زا  هک  یناوج  هبرض  امش  يوس  هب  ماغرـض  کلام  زا  - » 150
« .ناحبس
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.115 نیعلا ، راصبا  - 151

.115 نیعلا ، راصبا  - 152

.62 نازحالا ، ریثم  - 153

.79 نیعلا ، راصبا  - 154

« .تشاد یهاوخ  الاو  يا  هبتر  سودرف  تشهب  رد  و  دمحا ، رسپ  يا  یتفای  تیاده  دشر  هار  هب  هک  ار  وت  داب  تراشب  - » 155

.80 نیعلا ، راصبا  - 156

.115 نیعلا ، راصبا  - 157
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.125 نیعلا ، راصبا  - 158

.184 نیرادلا ، هلیسو  - 159

.3/236 نیسحلا ، مامالا  هایح  - 160

.180 نیرادلا ، هلیسو  نیسحلا 3/238 /  مامالا  هایح  - 161

زا یناوج  ندز  منز  یم  ریـشمش  اب  ار  امـش  تسا ؛ نسح  نیـسح و  نید  نامه  نم  نید  متـسه ، نزی  لآ  زا  هللادـبع  دـنزرف  نم  - » 162
«. راگدرورپ دزن  مراد  يراگتسر  دیما  نمی ،

.3/239 نیسحلا ، مامالا  هایح  - 163

.3/237 نیسحلا ، مامالا  هایح  - 164

.3/247 لاقملا ، حیقنت  - 165

نب هورع  ورمع ، نب  دیوس  ناگدنـشک  أقرو  نب  دـیز  راکب و  نب  هورع  ياج  هب   4/79 ریثا ، نبا  لـماک  رد  و  101 ؛ نیعلا ، راصبا  - 166
.دنا هدش  رکذ  ینهجلا  داقر  نب  دیز  یبلغت و  ناطب 

 

ع)  ) نیسح ماما  نارای 

ع)  ) نیسح ماما  نارای 

: تسا هدش  لیکشت  یلصا  نکر  هس  زا  (ع ) نیسح ماما  ترضح  نادیهش  رالاس  تضهن 

; مایق ربهر 

(س( يربک بنیز  و  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح   

.مینک ثحب  (ع ) نیسح ماما  راکادف  نارای  ینعی  مایق , نیا  موس  نکر  هرابرد  یکدنا  ات  مینآرب  هلاقم  نیا  رد.راکادف  رادافو و  نارای   

رادافو نارای  شقن 

هک نیا  اب  قح  ناروآ  مایپ  ایبنا و  تسا , هتفرگن  ناج  راکادـف  رادافو و  ناراـی  نودـب  یتضهن  چـیه  یهلا  ياهتـضهن  خـیرات  رد  اـساسا 
: دندرک یم  باسح  نموم  نارای  يور  اما  دندوب , دنوادخ  هیحان  زا  دیوم 
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و ( 1 ;) نیرباصلا بحی  هللاو  اوناکتـسا  ام  اوفعـض و  ام  هللا و  لیبس  یف  مهباصا  امل  اونهو  امف  ریثک  نویبر  هعم  لـتاق  یبن  نم  نیاـک  "و 
دیـسر یم  اهنآ  هب  ادخ  هار  رد  هچنآ  ربارب  رد  هاگ  چـیه  اهنآ  دـندیگنج , نانآ  هارمه  هب  یناوارف  یهلا  نادرم  هک  یناربمایپ  رایـسب  هچ 

". دراد تسود  ار  ناگدننک  تماقتسا  دنوادخ  دندیدرگن و  ناوتان  دندشن و  تسس 
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, ادخ نانمشد  اب  گنج  نالعا  رب  ناتسود  رارـصا  ناوارف و  ياهیتخـس  تامیالمان و  مغر  یلع  تثعب  هرود  رد  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ 
ترضح ترجه  اب  .دوبن  مهارف  هکم  رد  نیا  دراد و  هدع ))  )) و هدع ))  )) هب زاین  گنج  هک  ارچ  دادن  ار  نمشد  اب  هناحلسم  دربن  هزاجا 
راکادـف ینازابرـس  هرود  نیا  رد  ترـضح  .دوـب  یگدـنزاس  هرود  تقیقح  رد  هکم  تخـس  هرود  .دـش  هدروآرب  مهم  نـیا  هنیدـم  هـب 

اه هنیمز  نیا  هک  هاگ  نآ  .دندیرفآ  نیملسم  مالـسا و  يارب  یناوارف  تاراختفا  (ص ) مرکا ربمایپ  ياهگنج  رد  هک  ینازابرـس  دیرورپ ;
(2 :) دش رداص  لاتق  تایآ  نیلوا  ترجه  مود  لاس  رد  دش  مهارف 

ارچ دش  هداد  داهج  هزاجا  هدـش  لیمحت  اهنآ  رب  گنج  هک  نانآ  هب  ریدـقل ; مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا  "

". تسا رداق  اهنآ  يرای  رب  دنوادخ  هتبلا  دنا و  هتفرگ  رارق  متس  دروم  اهنآ  هک 

هک ارچ  مدرک  توکـس  دـیامرف : یم  راوگرزب  نآ  دـنک ; یم  نارای  هب  دنتـسم  ار  تموکح  شریذـپ  مه  توکـس و  مه  (ع ) یلع ماـما 
: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  هبطخ 26  رد  دنتشاد  ار  نآ  تساوخرد  يدایز  دادعت  نوچ  متفریذپ  ار  تموکح  متشادن , رادافو  نارای 

یلع تربص  یجـشلا و  یلع  تبرـش  يذـقلا و  یلع  تیـضغاو  توملا  نع  مهب  تننـضف  یتیب  لها  الا  نیعم  یل  سیل  اذاف  ترظنف  ..."
اهنآ گرم  هب  منادـناخ  زج  مرادـن  يرواـی  دوخ  قـح  نتفرگ  يارب  مدـید  مدرک  هاـگن  سپ  مقلعلا ; معط  نم  رما  یلع  مظکلا و  ذـخا 

مدیشون ار  ثداوح  هعرج  دوب  هدرک  ریگ  نآ  رد  یناوختسا  ایوگ  هک  ییولگ  اب  متسب و  ورف  ار  كاشاخ  زا  رپ  ياهمشچ  مدشن  یضار 
ییابیکـش دوب  ییاسرف  تقاط  راک  تسا  لـظنح  زا  رت  خـلت  هک  يا  هعرج  ندیـشون  ولگ و  هار  یگتفرگ  ربارب  رد  لـمحت  هک  نیا  اـب  و 

.مدرک
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: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  موس  هبطخ  رد  و 

تیقلال مولظم  بغـسال  ملاظ و  هظک  یلع  اوراقی  الا  إملعلا  یلع  هللا  ذـخا  ام  رـصانلا و  دوجوب  هجحلا  ماـیق  رـضاحلا و  روضح  ـال  ول  "
مامت تجح  تهج  نیا  زا  دندرک و  مایق  میرای  هب  هتفرگ و  ار  مدرگ  ادرگ  يرایـسب  تیعمج  هک  دوب  نیا  هن  رگا  ...اهبراغ ; یلع  اهلبح 

نارگمتـس و يراوخمکـش  ربارب  رد  هک  هـتفرگ  هعماـج  ره  نادنمـشناد  اـملع و  زا  دـنوادخ  هـک  یتـیلووسم  دـهع و  دوـبن  رگا  دـش و 
..مدرک یم  رظن  فرص  نآ  زا  متخاس و  یم  اهر  ار  تفالخ  رتش  راهم  نم  دننکن  توکس  ناگدیدمتس  یگنسرگ 

: دنک یم  رکذ  راکادف  رادافو و  نموم و  ینارای  نتشادن  ار  شیوخ  حلص  هفسلف  نیرت  مهم  یبتجم  نسح  ماما  ترضح 

" ...مدنارذگ یم  هیواعم  اب  داهج  رد  ار  مزور  بش و  متفای  یم  ینارای  رگا  ( 3 ;) ...يراهن یلیل و  هتلتاقل  اراصنا  تدجو  ول  "

نارای نیا  هک  دنتشادنپ  یم  ناشیدنا  هداس  كدنا , رادافو  نارای  یلو  دندوب  ناوارف  يراعـش  نارای  (ع ) قداص ماما  ترـضح  هرود  رد 
؟ دینک یمن  مایق  دیا و  هتـسشن  ارچ  روای  همه  نیا  دوجو  اب  هک  دـندرک  یم  ضارتعا  (ع ) قداص ماما  هب  ور  نیا  زا  دـنزاسراک , يراعش 

رگا ( 4 ;) دوعقلا ینعسو  امل  إدجلا  هذه  ددعب  هعیش  یل  ناک  ول  : " دنکدنا دنشاب  ییادف  هک  ینارای  دومرف : یم  ناشخـساپ  رد  ع )  ) ماما
" مدرک یم  مایق  متشاد  یم  رای  ددع ) هدفه   ) اه هلاغزب  نیا  ددع  هب 

: دومرف تشاد  ار  قوف  ضارتعا  هباشم  هک  یناسارخ )) لهس   )) خساپ رد  و 

هارمه رای  جـنپ  هک  ینامز  ات  ام  شاب  هاـگآ  ( 5  ;) ...تقولاب ملعا  نحن  انل  نیدـضاعم  هسمخ  هیف  دـجنال  نامز  یف  جرخنال  انا  اـما  ..." 
" میناد یم  رتهب  ار  مایق  نامز  ام  مینک  یمن  مایق  میباین 
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یهلا مایق  نیا  اب  دیامن و  یم  مایق  دنترضح _  رگشل  ناهدنامرف  تقیقح  رد  هک  رفن _  هارمه 313  هب  زین  جع ) ) يدهم ماما  ترضح  و 
.دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج 

لادـم نیا  تسا و  (ع ) نیـسحلا هللادـبع  یبا  نادیهـش  رالاس  هتـشاد  لماک  تیاضر  شیوخ  نارای  زا  هک  یماـما  اـهنت  ناـماما , نیب  رد 
رتافواب و ینارای  نم  ...یباحـصا ; نم  اریخال  یفوا و  اباحـصا  ملعا  یناف ال  دعب  اما  دومرف . ..(( : (ع ) نیـسح ماما  هک  تساهنآ  راختفا 

(( ...مرادن غارس  شیوخ  نارای  زا  رتهب 

مالـس و رانک  رد  قح  ناگتفیـش  ناقـشاع و  تمایق  زور  ات  دندروخ و  هللا )) لآ   )) اب دنویپ  شیوخ  يراکادف  اب  (ع ) نیـسح ماما  نارای 
: هک دنراد  ار  اهنآ  رب  مالس  نادیهش , رالاس  رب  دورد 

" نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  "

(ع) نیسح ماما  نارای  دادعت 

: تسا حرطم  رظن  راهچ  ناخروم  نیب  هراب , نیا  رد 

) هدایپ دص  هراوس و  دصناپ  , ) رفن دص  شش 

.درادن هارمه  يو  لقن , نیا  رد  تسا , دیعب  رایسب  هک  ( 6) هدرک لقن  يدوعسم  روهشم  خروم  ار  لوق  نیا 

نیا ( 7) .دـنک یم  لقن  (ع ) رقاـب ماـما  ترـضح  زا  ینهد  راـمع  یتیاور  رد  ار  لوق  نیا  هراوس .) رفن  هداـیپ و 45  رفن  دـص  , ) رفن  145 
.دـناد یم  اروشاع  زور  هب  طوبرم  ار  دادـعت  نیمه  امن )) نبا   )) هک یلاـح  رد  دـنک  یم  رکذ  مرحم  مود  زور  رد  ار  دادـعت  نیا  تیاور 

(8)

ارجام دهاش  دوخ  دعـس و  رمع  نایرکـشل  ءزج  هک  هدیبع _ )) نب  دعـس   )) زا نمحرلادبع )) نب  نیـصح   )) ار لقن  نیا  رفن , دـص   _ 3
(9) .تسا هدرک  لقن  تسا _  هدوب 
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و ( 11) يرونید هفینحوبا  و  ( 10) هدیزگرب ار  رظن  نیا  دیفم  خیـش  موحرم  هعیـش  گرزب  خروم  هدایپ ) رفن  لهچ  هراوس و   32  ) رفن  72 
یناسک زا  وا  تسا  یقرـشم )) هللادبع  نب  كاحـض   )) لقن نیا  يوار  .دـنا  هدـیزگرب  ار  رظن  نیمه  زین  ( 13) یمزراوخ و  ( 12) یبوقعی

دنامب و دراد  رمث  شداهج  تمواقم و  هک  یماگنه  ات  هک  تساوخ  هزاجا  (ع ) ماما زا  هدوب و  (ع ) نیسح ماما  نایرکـشل  وزج  هک  تسا 
ینایاپ ياهتعاس  رد  دـیگنج و  هنادرم  اروشاع  زور  وا  ساسا  نیا  رب  .داد  هزاجا  وا  هب  ماما  ددرگرب : تسا  رثا  یب  شتمواقم  دـید  یتقو 

.درب رد  هب  ملاس  ناج  تخیرگ و  هکرعم  زا  دش  هتشک  ادهشلادیس  یتقو  اروشاع  زور 

هدوب فلتخم  رفس  لحارم  اریز  درک , در  یلک  هب  ار  رگید  ياهلقن  ناوت  یمن  دنچره  تسا , رتکیدزن  عقاو  هب  لقن  نیا  دسر  یم  رظن  هب 
نیسح ماما  هک  هشیدنا  نیا  اب  يدادعت  زاغآ  رد  .دنا  هدوب  رتمک  رگید  هلحرم  رد  رتشیب و  ترـضح  نارای  دادعت  يا  هلحرم  رد  اسب  هچ 

ترضح هب  دنسر ! یم  اون  هب  اتسار  نیا  رد  مه  اهنآ  دوش و  یم  مکاح  دوخ  هدرک  دوبان  ار  نایدیزی  تموکح  تفر و  دهاوخ  هفوک  هب 
(ع) نیسح ماما  یسک  اروشاع  بش  دیدرت  یب  هتبلا   ) دنتشگرب دیـسر  هفوک  زا  هدننک  نارگن  رابخا  هار  نیب  رد  یتقو  یلو  دندش  قحلم 

نایاپ رد  دندیـسر و  رفن  دص  رفن و  هب 145  جیردت  هب  دـنا  هدوب  رفن  دـص  شـش  زاغآ  رد  اسب  هچ  بیترت  نیا  هب  تسا ) هدرکن  اهر  ار 
.دندوب نت  دندرک 72  تمواقم  دندنام و  هظحل  نیرخآ  ات  هک  نانآ 

ماما ریفـس  هفوک , گرزب  دیهـش  هکلب  دنـشاب  رظن  دـم  دندیـسر  تداهـش  هب  البرک  رد  هک  اهنآ  اهنت  دـیابن  ترـضح  ناراـی  دادـعت  رد 
.دنراد رارق  هعومجم  نیمه  رد  زین  هورع  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ترضح  (ع ,) نیسح
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ییالبرک ناریپ 

: دنوش یم  هدید  مالسا  گرزب  ربمایپ  باحصا  زا  رفن  جنپ  هرهچ  ترضح  نارای  نیب  رد 

; یلهاک ثراح  نب  سنا 

; يدسا هجسوع  نب  ملسم 

; هورع نب  یناه 

; يدسا رهاظم  نب  بیبح 

((( 14) .دوب (ع ) نیسح ماما  لاسمه  هک  رطقی , نب  هللادبع 

نادیهـش رالاس  باکر  رد  ینعی  یگدنز  هک  دنتفای  دندرک و  كرد  اقیمع  ار  یگدـنز  يانعم  هک  دـندوب  يریمـض  نشور  ناریپ  نانیا 
: ندروخ هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  ندیگنج و 

نتفر رادلد  لفحم  رد  ادج  رکیپ  ادج  رس  نتفر            رای  ياقل  رد  نینوخ  قرف  اب  اشوخ  يا 

ییالبرک ناکدوک 

دـشر دنـس  یـضعب  دـنا و  هللادـبع  یبا  تیمولظم  دنـس  یخرب  هک  میراد  زین  ار  دیهـش  ناکدوک  هرهچ  ترـضح , رادافو  نارای  نیب  رد 
: زا دنترابع  دیهش  ناکدوک  نیا  .تسا  یگدنز  تسرد  ریسفت  شخب  ماهلا  زین  ییالبرک  كدوک  هک  ناییالبرک  يرکف 

و تسا ...(( : هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  نانچ  تسا , رغـصا )) یلع   )) وا دندقتعم : لتاقم  نابحاص  رتشیب  هک  نیـسحلا ، نب  هللادـبع   
رد ار  وا  نینوخ  شعن  اصخش  ماما  دیـسر و  تداهـش  هب  ردپ  تسد  رد  هنـشت  هک  يدیهـش  ...هب )) تعجف  يذلا  رغـصالا  كدلو  یلع 

.درک نفد  دندوب  هدرک  رفح  شریشمش  اب  دوخ  هک  يربق 

اروشاع زور  هک  دشاب  یکدوک  نامه  وا  دـشاب و  رغـصا )) یلع   )) ترـضح زا  ریغ  عیـضر )) هللادـبع   )) هک تسه  زین  لامتحا  نیا  هتبلا 
هتفرگ رارق  نمشد  ریت  تباصا  دروم  شدالیم  زاغآ  زور  رد  هک  تسا  نامه  عیضر  هللادبع  یبوقعی  خیرات  هتشون  هب  تسا ; هدش  دلوتم 

: هک تسا  هدش  لقن  هیدرولا )) قئادح   )) زا نیرادلا )) هریخذ   )) باتک رد  ( 15) تسا

وا ردام  هک  تفای  دلوت  يدنزرف  نیسح  يارب  اروشاع  گنج  زور  رد  ( 16 ;) هللادبع هامس  قحسا و  ما  هما  برحلا و  یف  نیسحلل  دلو  ))
)) .دندیمان هللادبع  ار  وا  تسا و  قحسا )) ما  ))
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رد دز و  دایرف  نمشد  رس  رب  تساخرب و  عافد  هب  تسا  نادیهش  رالاس  لتق  ددص  رد  نمشد  دید  هک  یماگنه  يو  نسح  ، نب  هللادبع   
.دیسر تداهش  هب  نآ  یپ 

ود هارمه  هب  يو  .تسا  هدوب  هلاس  هدراـهچ  یلوق  هب  هلاـس و  هدزیـس  ـالبرک  رد  هک  (ع ) یبتجم ماـما  رگید  دـنزرف  نسحلا ،  نب  مساـق   
یلوق هب  دندش و  دیهش  البرک  رد  زین  ود  نآ  .تشاد  روضح  البرک  رد  شراوگرزب  يومع  باکر  رد  هللادبع ) رمع و   ) شرگید ردارب 

.تفرگ رارق  ارسا  رامش  رد  رمع )) ))

زا نت  تسیود  .دیـشک  نوخ  كاخ و  هب  ار  نانمـشد  زا  يدایز  دادعت  دـیگنج و  هنادرم  دـش , نادـیم  دراو  تعاجـش  ینامرهق و  اب  وا 
دیسر (ع ) نیسح ماما  شوگ  هب  مساق  هامع )) ای   )) دایرف ناهگان  هک  دش  يا  هنوگ  هب  عضو  دندرک , هرصاحم  ار  مساق  دعس , رمع  هاپس 

وا ماما  تفرگ .)) رارق  نمـشد  ناروتـس  مس  ریز  بانج  نآ   )) ناراگن عیاقو  هتفگ  هب  یلو  دـناسر  هکرعم  هب  ار  دوخ  گنرد  یب  ماما  و 
: دومرف یصاخ  هودنا  اب  دوب  تخس  رایسب  هنحص  نیا  ترضح  يارب  دید  نداد  ناج  لاح  رد  ار 

ار وا  هک  تسا  راوـشد  تیوـمع  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  ( 17 ;) کنیعیالف کبیجی  وإ  کـبیجیالف  هوعدـت  نا  کـمع  یلع  زعی  هللاو  ((
)) .دشابن دنمدوس  یلو  دنک  مادقا  وت  تاجن  يارب  ای  دباتشن  وت  يرای  هب  یلو  یناوخب 

دمآ و همیخ  برد  هب  هدز  تشحو  ماما  تداهـش  رد  اه  هچب  اهنز و  يراز  هیرگ و  ندینـش  زا  دعب  هک  ، لیقع نب  دیعـس  یبا  نب  دمحم 
.دیسر تداهش  هب  ناراکتیانج  طسوت 

.دیسر تداهش  هب  ردام  مشچ  شیپ  رد  دناوخ و  زجر  دش و  هکرعم  دراو  شدیهش  ردپ  زا  دعب  هک  یکدوک  يراصنا ، هدانج  نب  ورمع 
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البرک نامرهق  نانز 

رادافو نارای  هرمز  رد  ار  اهنآ  ریغ  مشاه و  ینب  زا  يراکادف  ناوناب  ترضح , هک  تسا  نیا  (ع ) هللادبع یبا  نارای  رگید  هتـسجرب  هولج 
نانیا سإر  رد  دنشاب  هتشاد  ار  ندش  نیسحلاراصنا )) , )) ندش هللاراصنا ))  )) راختفا دنناوت  یم  هک  دننادب  زین  ناوناب  ات  تشاد  شیوخ 
تفگ ار  نیا  ناوت  یم  اهنت  تسا  زجاع  تیرـشب  خـیرات  ناسنا  گرزب  نیا  فیـصوت  زا  ملق  .تسا  البرک  ناـمرهق  نز  ریـش  بنیز )) ))

.تسا یناث  همطاف  وا  هک :

راقولا تخا  لالجلا  تنب  وگم  نز  راگزور                       نیرفآ  درم  وگم  نز 

نیتسآ رد  ادخ  تسد  وگم  نز  نیبج               شقن  شرد  كاخ  وگم  نز 

هلمر (ع , _ ) یلع ماما  نارتخد  زا  هس  ره  هیقر _  یناه و  ما  موثلک , ما  زا : دـنترابع  دـندوب  ترـضح  هارمهب  هک  یمـشاه  ناوناب  رگید 
.سیقلایرما رتخد  بابر  نسح و  ماما  رتخد  همطاف  نیسحلا , تنب  همطاف  نیسحلا , تنب  هنیکس  یبتجم , ماما  رسمه 

نب جحنم  دیهـش  ردام  إدهـشلادیس  زینک  هینـسح  بهو , رـسمه  بهو , ما  ملـسم , ترـضح  رـسمه  فلخ  ما  مشاه : ینب  ریغ  ناوناب  زا 
(ع) نیسح ماما  لزنم  همداخ  ههیکف  ثراح و  نب  هدانج  رسمه  مهس ,

.دنا هتشاد  شیوخ  رسمه  نادنزرف و  يراکادف  رد  ار  شقن  نیرتشیب  راکادف  نانز  نیا 

نتـشک اب  زین  وا  درک  (ع ) نیـسح ماما  باکر  رد  يراکادف  هب  بیغرت  ار  فلخ  شدنزرف  ملـسم , شرـسمه  تداهـش  زا  سپ  فلخ  ما 
هک نآ  رگم  موش  یمن  یـضار  وت  زا  تفگ : شدنزرف  هب  بهو  ما  ( 18) دمآ لیان  تداهش  میظع  زوف  هب  ماجنارس  نانمـشد  زا  رفن  یس 

شرهوش قیوشت  نمض  زین  بهو  رـسمه  ( 19 (() نیسحلا يدی  نیب  لتقت  یتح  تیضرام  : )) یسرب تداهـش  هب  نیـسح  ماما  باکر  رد 
.تشگرب ناوناب  صوصخم  همیخ  هب  (ع ) نیـسح ماما  تساوخرد  اـعد و  اـب  هک  دـیگنج  یم  رهوش  هارمه  هب  هتفرگ  تسد  هب  يدومع 

(20)
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زا نادرم  جورع  یگنوگچ  سرد  یعامتجا و  ياه  هنحص  رد  نانز  هنافیفع  روضح  سرد  يراکادف , راثیا و  سرد  راکادف ، نانز  نیا 
.دنتخومآ ار  دوخ  نماد 

ياه هلان  اهدایرف و  اه و  هسامح  نیا  دندرک  یم  شوماخ  ار  اروشاع  تیمولظم  دایرف  نانمشد , اسب  هچ  دندوبن  راکادف  ناوناب  نیا  رگا 
تـضهن ناگدـنامزاب  رگید  بنیز و  نیـشتآ  ياه  هبطخ  اـهدایرف و  .تفرگ  ار  اروشاـع  هعقاو  فیرحت  يولج  هک  دوب  هدـمآرب  لد  زا 

: یتیآ موحرم  دنمشناد  خروم  ریبعت  هب  .دش  خیرات  كرات  رب  اروشاع  نینوخ  تضهن  تیبثت  دنس  اروشاع 

هک ادرف  هک  دنتـسناد  یم  دنتـشاد و  رظن  رد  راتفگ  نیا  رد  تیب  لها  اـعطق  دوب و  مزـال  هنارگاـشفا ) ياـهدایرف   ) بلاـطم نیا  نتفگ  ((
دنک فیرحت  ار  ماما  تداهش  خیرات  تسا  هدش  یتمیق  ره  اب  هک  درک  دهاوخ  رارصا  دش  ور  هب  ور  اهراک  نیا  لمعلا  سکع  اب  نمشد 

, يا هچوک  رازاب و  ره  رد  ینمجنا و  ره  رد  یـشیدنا  لآم  يرایـشوه و  لامک  اب  تهج  نیمه  هب  دزادنیب  یهارمگ  رد  ار  مدرم  رکف  و 
يارب دـنتخاس  یم  نشور  ار  ماما  تداهـش  خـیرات  زا  يا  هشوگ  دـنتفگ و  یم  دوب  هداد  يور  هچنآ  زا  یلـصف  یـشسرپ  ره  خـساپ  رد 

ماما نوچ  هک  دنداتفین  مه  رکف  نیا  هب  دـندناوخ و  هبطخ  تیب  لها  ناوناب  زا  رفن  هس  هفوک  هب  دورو  لوا  زور  نامه  رد  هک  دوب  نیمه 
ره تسین  ام  نتفگ  نخـس  هب  يزاین  رگید  تفگ  دـهاوخ  نخـس  داـیز  نبا  اـب  مه  هفوک و  مدرم  اـب  مه  تسه و  اـم  ناـیم  رد  مراـهچ 

بلطم حیحـص  ناـیرج  رد  ار  هدـش  لاـفغا  یمدرم  درک و  دـنلب  ادـص  هواـجک  ناـیم  زا  وـلو  دروآ  تسد  هـب  یتـصرف  هـک  ناشمادـک 
نوریب رطاخ  بارطـضا  یناشیرپ و  زا  دـش و  هدوسآ  ناـشرکف  یعقوم  تیب  لـها  ناوناـب  مراـهچ و  ماـما  هک  مدـقتعم  نم  ...تشاذـگ 
دندرک يراک  دندروآرد و  هابتـشا  زا  مه  ار  ماش  مدرم  دنتفگ و  ار  دوخ  نانخـس  دندنام و  تفالخ  زکرم  رد  يزور  دنچ  هک  دـندمآ 
هتشون یناهفـصا  جرفلا  وبا  دیفم و  يربط و  هچنآ  زج  دسیونب  ار  البرک  هعقاو  نایرج  تساوخ  یم  مه  ماش  رد  یـسیون  خیرات  رگا  هک 
يرطاخ اب  ار  هنیدم  هار  دنـشاب و  دـنم  هقالع  شیوخ  تشگزاب  هب  دنتـسناوت  یم  تیب  لها  هک  زور  نآ  رد  دـسیونب  تسناوت  یمن  دـنا 
فدـه رظن  زا  اما  دـندرک  بلقنم  ار  هنیدـم  رهـش  دـندمآرد و  هنیدـم  هب  نویـش  هیرگ و  اـب  دـندوب , رادـغاد  دـنریگ , شیپ  رد  هدوسآ 
هنوگچ ار  (ع ) هللادبعابا مایق  دنـسیونب و  یتروص  هچ  هب  ار  اروشاع  نایرج  ادرف  ات  هک  دـندوبن  نآ  نارگن  رگید  دوب و  هدوسآ  ناشرکف 

(( 21 ...دننک هیجوت 
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: دنسرب تداهش  هب  نادیهش  رالاس  باکر  رد  هک  دنتشاد  ار  راختفا  نیا  البرک  رد  نز  ود 

 ." هدانج نبورمع  ردام  يرگید  ریمع و  نب  هللادبع  ما  یکی  "

البرک نازابناج 

رکشل گرزب  رادرس  البرک , مایق  نازابناج  زا  .تسا  هتشاد  دوخ  اب  ار  رخافم  نیا  البرک  دنا و  تضهن  بالقنا و  راختفا  دنـس  نازابناج 
.تسا (ع ) سابعلا لضفلاابا  ترضح  , قشع

: دش نادیهش  رالاس  ییادف  هدیرب  تسد  ود  اب  وا 

هداتفا اقب  بآ  تبل  لابند  هداتفا                                   اپ  تسمرس ز  یقاس  يا 

هداتفا ادج  هس  نیا  مهز  سوسفا  تسا                 قشع  فرح  هس  کشم  ملع و  تسد و 

ترابع ود  نیا  دندمآ  لیان  تداهش  میظع  زوف  هب  هدراو  ياهتحارج  رثا  رب  (ع ) نیسح ماما  تداهـش  زا  سپ  البرک  نازابناج  زا  نت  ود 
: زا دنا 

.دیسر تداهش  هب  هدراو  تاحارج  رثا  رب  هام  شش  زا  دعب  دش و  هتفرگ  تراسا  هب  هک  یمهن ، معنم  نبا  داوس   

.تشگ دیهش  هدراو  تاحارج  رثا  رب  لاس  کی  زا  دعب  دش و  دیعبت  سپس  دش  هتفرگ  تراسا  هب  ادتبا  وا  يوادیص ، همامث  نب  عقوم 

(ع) نیسح ماما  نارای  ياهیگژیو 

رتهب نامه  .درادن  ار  راثیا  يراوگرزب و  همه  نآ  میـسرت  ناوت  ملق  هک  دندراذگ  ياج  هب  راختفا  دوخ  زا  ردقنآ  (ع ) نیـسح ماما  نارای 
: زا دوب  ترابع  نادیهش  نیا  ياهیگژیو  هدمع  .دیا )) نارای  نیرتافواب  نیرتهب و  امش  : )) هک دیاتسب  ار  نانآ  (ع ) نیسح ماما  هک 

نید رد  تریصب   _ 1

دنوادخ هک  نامه  ندرک  تمواقم  نآ  ياپ  ندـیزگرب و  ار  نید  هار  زاب  مشچ  اب  نید و  رد  قیمع  ینیب  نشور  ینعی  نید  رد  تریـصب 
.دیاتس یم  ار  نانموم  نآ  هب 
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(22 ;) نوقداصلا مه  کئلوا  هللا  لیبس  یف  مهـسفنا  مهلاوماب و  اودـهاج  اوباـتری و  مل  مث  هلوسر  هللااـب و  اونمآ  نیذـلا  نونموملا  اـمنا  ))
لاوما و اب  دندادن و  هار  دوخ  هب  يدـیدرت  کش و  زگره  سپـس  هدروآ  نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  دـنا  یناسک  اهنت  یعقاو  نانموم 

(( .دنتسه وگتسار  نانیا  دندرک  داهج  ادخ  هار  رد  دوخ  ياهناج 

.تسا تریصباب  نامیا  ياهیگژیو  نیرت  هتسجرب  زا  ادخ  هار  رد  ناج  لام و  اب  داهج  نامیا ,

یناملـسم ياعدا  رفن  رازه  اهدـص  (ع ) نیـسح ماما  مایق  نامز  رد  دـیدرت  یب  .دنتریـصباب  ناراد  نید  دنمـشزرا  هنومن  البرک  نادـیهش 
شیوخ تریصب  نادیهش  رالاس  تیمولظم  يادن  هب  کیبل  اب  هک  دوب  ناییالبرک  رنه  نیا  .دندوب  ربخ  اب  زین  ترـضح  مایق  زا  دنتـشاد و 

ایند هدنب  ناتریـصب  یب  دنـشاب , نآ  رب  ریما  هک  دنـشابن  ایند  ریـسا  هک  دنتـشاد  ار  دـنلب  شنیب  نیا  نانآ  دـنداد  ناشن  لمع  نادـیم  رد  ار 
لق إلبلاب  اوضحم  اذاف  مهـشئاعم  ترد  اـم  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلادیبع و  ساـنلا  : )) دومرف (ع ) نیـسح ماـما  دـندش 
الب اب  یتقو  .دوش  نیمإت  اـهنآ  یگدـنز  هک  دـنراد  ار  نآ  اـج  نآ  اـت  تساـهنآ  ناـبز  هقلقل  نید  دـنیایند و  هدـنب  مدرم  ( 23 ;) نونایدلا

 )) .دنوش یم  مک  نارادنید  دنوش  یم  هدومزآ 

رد اهیراکادف  همه  نیا  دنتشاذگ و  روهظ  هصنم  هب  قح  هاگشیپ  رد  ار  شیوخ  تیدوبع  یگدنب و  شیوخ  ناج  راثن  اب  البرک  نادیهش 
هملک ردـپ  یتقو  .دـیناشوپ  وا  تماق  رب  ار  تداهـش  راختفا  سابل  هک  دوب  ربکا  یلع  ترـضح  يالاو  تریـصب  نیا  .دوب  تریـصب  هیاس 

زا میقح  رب  ام  هک  لاح  ( 24 ;) نیقحم تومن  نا  یلابنال  اذا  انناف  : )) تفگ راختفا  اب  دـیمهف  ار  نآ  زار  ربکا , یلع  تفگ و  ار  عاجرتسا 
)) .میساره یمن  گرم 
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یم زجر  هنادنمهوکش  دنک و  یم  شیوخ  ماما  ردارب و  يادف  ار  شا  یتسه  هک  تسا  لضفلاابا  البرک  دیشر  رادرـس  يالاو  شنیب  نیا 
: هک دناوخ 

اقـسلاب و ال اودـغا  سابعلاانا  ینا  اقو  رهطلا  یفطـصملا  سفنل  یـسفن  اقل  تیلاصملا  یف  يراوا  یتح  یقر  توملاذا  توملا  بهرا  ـال 
(( 25 یقتلملا موی  رشلا  فاخا 

ياهریشمش نایم  رد  ار  دوخ  هک  نامز  نآ  ات  منک  یمن  تشپ  نآ  هب  ددرگ و  راکشآ  نآ  راثآ  هک  یماگنه  هب  مساره  یمن  گرم  زا  "
یکاب هک  دنیوگ  اقس  سابع  ور  نآ  زا  ارم  .تسا  دمحم  ناج  هک  نیسح  يادف  مناج  مدرگ  هدیشوپ  اهریـشمش  نیب  رد  مزادنا و  هنهرب 

". مرادن ییورایور  ماگنه  هب  نمشد  دروخرب  زا 

: هک درک  رکذ  یسراف  رعش  نیا  رد  ار  لضفلاابا  دنلب  زجر  نیا  نومضم  ناوت  یم 

گنت گنت  مریگب  ششوغآ  رد  ات  يآ              نم  دزن  وگ  تسا  درم  رگا  گرم 

گنر گنر  دناتس  یقلد  نمز  وا  نادواج                  مناتس  يرمع  وا  زا  نم 

: دراد (ع ) لضفلاابا ترضح  هب  تبسن  ار  شیاتس  نیمه  (ع ) قداص ماما  ترضح 

يومع ( 26 ;) ادیهش یضم  انسح و  اإلب  یلبا  و  (ع ) هللادبع یبا  عم  دهاج  نامیالا ، بلص  هریصبلاذفان , (ع ) یلع نب  سابعلا  انمع  ناک  "

تداهش هب  ماجنارس  داد و  یبوخ  ناحتما  دیگنج و  ادهشلادیس  باکر  رد  تشاد  راوتسا  ینامیا  قیمع و  یتریـصب  یلع ، نب  سابع  ام 
" .دیسر

دنوادخ اب  هناقشاع  طابترا   _ 2

ترایز رد  دوب ; دـنوادخ  اب  هناقـشاع  گنتاگنت و  طاـبترا  دوب  ناـییاروشاع  تریـصب  زا  هتفرگرب  هک  ـالبرک  نادیهـش  یگژیو  نیمود 
: میناوخ یم  (ع ) نیسح ماما  نارای  هب  باطخ  هیبجر 

امش نوینابر , يا  امش  رب  مالس  هب ; هللا  مکصتخا  هصاخ  متنا  و  (ع ) هللادبع یبال  هللا  مکراتخا  هریخ  متنا  نوینابرلا , اهیا  مکیلع  مالسلا  "

" .تخاس شیوخ  هژیو  تایانع  لومشم  دیزگرب و  (ع ) هللادبع یبا  يارب  ار  امش  وا  هک  دییادخ  ناگدیزگرب 
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ار دنوادخ  اب  هناقشاع  طابترا  نیا  البرک  نادیهش  دشاب و  هتشاد  ادخ  اب  هناقشاع  گنتاگنت و  طابترا  هک  تسا  یـسک  ینابر " یبر و  "

دننامه تسا و  زاس  هبذاج  تبحم  قشع و  هک  درب  شیپ  ادخ  هار  رد  ندش  ادف  زرم  ات  ار  اهنآ  هک  دوب  تبحم  قشع و  نیمه  دنتـشاد و 
: دشک یم  شیوخ  يوس  هب  ار  یمدآ  ابر  نهآ 

دنز مه  رب  اه  هرذ  نوچ  ار  لصا  یب  ملاع  نیا  دنز              ملاع  نیا  رد  شتآ  دنز  مد  قشع  ماج  رگ 

دنز مدآ  رب  شیوخ  رگ  یمدآ  دنامن و  مدآ  دوش                 تبیهز ال  ایرد  دوش  ایرد  همه  ملاع 

تسا دنوادخ  هب  تبحم  قشع و  نامه  نامیا  تسا , هدش  ریـسفت  دنوادخ  قشع  هب  نید , تایاور , تایآ و  رد  هک  تسا  ساسا  نیا  رب 
تبحم نید  ( 27 ;) نیدلا وه  بحلا  بحلا و  وه  نیدـلا  : )) تسا هدـمآ  یناوارف  تایاور  رد  دوش  یـشان  یلقع  ياهلالدتـسا  زا  هچرگ 

)) .تسا نید  نامه  تبحم  تسا و  دنوادخ 

: میناوخ یم  (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  یتیاور  رد 

نامیا ( 28 ;) مهلک سانلا  نم  هلام و  هلها و  هدـلو و  هما و  هیبا و  هسفن و  نم  هیلا  بحا  هللا  نوکی  یتح  هللااب  نامیالا  لـجر  ضحمیـال  (
مامت لام و  هداوناخ و  نادنزرف و  ردام و  ردـپ و  ناج و  زا  رتبوبحم  وا  دزن  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـش  دـهاوخن  لماک  ادـخ  هب  یـسک 

)) .دشاب مدرم 

يروط هب  دش , اروشاع  بش  دنمهوکش  يرادافو  زاس  هنیمز  هک  دوب  یگژیو  نیمه  .دنتشاد  (ع ) نیسح ماما  نارای  ار  تیـصوصخ  نیا 
.راب رازه  دنتفگ : یضعب  مییامش و  باکر  رد  زاب  میوش  هدنز  هتشک و  امش  هار  رد  راب  داتفه  رگا  دنتفگ : یخرب  هک 
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دـش و هتـشون  لیقع  نب  ملـسم  ترـضح  طسوت  هک  ار  نایفوک  هماـن  نیرخآ  وا  تسا  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  ناقـشاع : نیا  هلمج  زا 
رالاس هک  یماگنه  هب  اروشاع  رهظ  .دیسر  تداهـش  هب  ات  دوب  ترـضح  باکر  رد  دروآ و  ترـضح  يارب  دیدرگ  غالبا  نانآ  تیامح 

دمآ یم  ریت  هک  فرط  ره  زا  داد و  رارق  ترضح  رپس  ار  دوخ  دیعس  دناوخ  نمشد  ياهریت  سرریت  رد  ار  قشع  زامن  نیرخآ  نادیهش 
تاظحل نیـسپاو  رد  .درک  یم  نیرفن  ار  (ع ) نیـسح ماما  نانمـشد  هتـسویپ  وا  دناسر  مامتا  هب  ار  شزامن  نیـسح  ات  دیرخ  یم  ناج  هب 

یماما تنا  معن و  : )) دومرف ترضح  مدرک ؟ افو  دوخ  دهع  هب  نم  ایآ  ناج  نیـسح  تفگ : داتفا  نیمز  رب  قمر  یب  هک  هاگ  نآ  شرمع 
)) .يراد رارق  تشهب  رد  نم  يور  شیپ  رد  وت  یلب  ( 29 ;) هنجلا یف 

.تسا نوریب  رصتخم  هلاقم  نیا  هلصوح  زا  هناقشاع , ياه  هنومن  نیا  یمامت  لقن 

ریظن مک  تعاجش   _ 3

ار دوخ  نارای  بنیز  شرهاوخ  هب  باطخ  اروشاع  بش  (ع ) نیـسح ماما  دوب , نانآ  تعاجـش  ـالبرک  نادیهـش  هتـسجرب  یگژیو  رگید 
: دنک یم  فیصوت  نینچ 

ادخ هب  ( 30 ;) هما بلاحم  یلا  لفطلا  سانیـسا  ینود  هینملاب  نوسنإتـسی  سعقالا  شوشالا  ـالا  مهیف  تدـجو  اـمف  مهتولب  دـقل  هللاو  ((
باکر رد  ندش  هتشک  هب  نانآ  راوهوک )  ) راوتسا تبالـصاب و  راوریـش )  ) هدنرغ روالد  رگم  ار  اهنآ  متفاین  مدومزآ و  ار  اهنآ  دنگوس 

)) .ردام ناتسپ  هب  راوخریش  لفط  قایتشا  دننامه  دنتسه  قاتشم  نانچ  نآ  نم 

: میناوخ یم  یتیاور  رد  تسا , رتشیب  تعاجش  نازیم  دشاب  رتشیب  نامیا  هچره  تسا  دنوادخ  هب  نیتسار  نامیا  تعاجش  هشیر 

دسرتب ادخ  زا  سک  ره  ( 31 ;) ءیش لک  نم  هللا  هفاخا  لجوزع  هللا  فخی  مل  نم  ءیـش و  لک  هنم  هللا  فاخا  لجوزع  هللا  فاخ  نم  ((
)) .دناسرت یم  زیچ  همه  زا  ار  وا  دنوادخ  دسرتن  ادخ  زا  هک  یسک  و  دنرب ) یم  باسح  وا  زا   ) دنسرت یم  وا  زا  همه 
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.دنراد لباقتم  الماک  رثا  تعاجش  نامیا و  ینعی 

: میناوخ یم  (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  یتیاور  رد 

)) .دیوگ یمن  قح  ترضح  رب  قح  زج  دساره و  یمن  ادخ  ریغ  زا  نموم  ( 32 ;) قحلا الا  هیلع  لوقیال  هللا و  ریغ  فاخیال  نموملا  ((

رد اهنآ  همه  تشادـن  یهار  ناشناج  رد  سرت  اذـل  ادـخ  هب  قشع  زا  ولمم  ناشناج  لد و  دـندوب و  نامیا  نوناـک  ییـالبرک  نادرمریش 
.دندشن دیهش  دنداتسرفن  منهج  هب  ار  نانمشد  زا  يدایز  دادعت  ات  دندش و  هتشک  مجاهت  لاح 

ماما نارای  تعاجـش  فیـصوت  هک  تسابیز  هچ  تسا  ناـنآ  تماهـش  تعاجـش و  هناـشن  مه  يرادـفده و  هناـشن  مه  اـهییالبرک  زجر 
.میونشب (ع ) نیسح ماما  نانمشد  نابز  زا  ار  (ع ) نیسح

نآ يا !؟ هتـشک  ار  ادخ  ربمایپ  دـنزرف  ایآ  وت , رب  ياو  هک : دـش  هتفگ  دوب  رـضاح  دعـسرمع  یهارمه  رد  البرک  هعقاو  رد  هک  يدرم  هب 
ماجنا ام  ار  هچنآ  ره  میا  هدـید  ام  هک  ار  هچنآ  يدـید  یم  يدوب و  اـج  نآ  رد  مه  وت  رگا  نزن ! فرح  يدرک  هابتـشا  داد : خـساپ  درم 

پچ زا  نایژ  ریش  نوچ  ریشمش  هضبق  هب  اهتسد  هک  دندوب  هدش  رو  هلمح  هدروآ و  شروی  ام  رب  یهورگ  .يدش  یم  بکترم  میا  هداد 
یم ناما  هن  اهنآ  دندنکفا  یم  گرم  ماک  هب  ار  دوخ  دنتسکش و  یم  مهرد  ار  ام  نایهاپـس  ناراوس و  دندرک و  یم  ورد  ار  ام  تسار  و 

.دنداد یم  ناشن  تبغر  هزیاج ))  )) لام هب  هن  دنتفریذپ و 

رب طلـست  ای  گرم و  ياـهلادوگ  اـهنآ و  ناـیم  تسناوت  یمن  زیچ  چـیه  و  تموکح ))! رب  طلـست  اـی  گرم  اـی  : )) دوب نیا  اـهنآ  راـعش 
ار ام  نایهاپـس  همه  میدومن  یم  ارادـم  اهنآ  اب  یکدـنا  میدرک و  یم  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  یتعاس  رگا  دزادـنا , هلـصاف  تموکح 

(( 33 )) .مینکب میتسناوت  یم  هچ  ام  اسرف  ناوت  رادوریگ  نینچ  کی  رد  دندرک  یم  دوبان 
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يدرم اـیآ  لـجرالا ; لـجرالا , : )) تفگ هنادرم  دـش و  نادـیم  دراو  هک  تسا  يدرمریـش  وا  تسا  سباـع ))  )) ناعاجـش نیا  زا  یکی 
, دـینک هرـصاحم  ار  وا  تفگ  دعـسرمع  دوـبن  شنتفگ  خـساپ  ياراـی  ار  یـسک  دـیایب )) نم  اـب  فاـصم  هب  تـسین  يدرم  اـیآ  تـسین ,

: درک باترپ  اهنآ  يوس  هب  تفرگ و  ار  دوخ  هالک  دنک , ار  هرز  دید  نینچ  یتقو  وا  دینک  شنارابگنس 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج  موش                  نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 

تسا یگناگیب  رد  يور  هر  نیا  ردنا  تسا            یگناوید  شروش و  زا  ریغ  هچنآ 

تسا یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر  نوچ  تسا                یگدنز  رد  نم  گرم  مدومزآ 

((( 34) .دیسر تداهش  هب  ماجنارس  درک و  لصاو  كرد  هب  ار  نانمشد  زا  رفن  تسیود  ات  دیگنج  هنادرم  لاح  نیمه  رد 

اب سنا  ماما , طخ  رد  داهج  نوچمه  يرگید  تایـصوصخ  زا  راداـفو  نادیهـش  نیا  .تسـالبرک  نادیهـش  ياـهیگژیو  زا  یخرب  اـهنیا 
((( 35 () .دبلط یم  يرگید  لاجم  اهنآ  همه  حرش  هک  دنرادروخرب  ...و  تداهش ,

ترـضح و اب  تمایق  رد  میـشاب و  نادیهـش  رالاس  رگنـس  رد  هتـسویپ  (ع ) نیـسح ماما  رادافو  ناراـی  نوچمه  اـم  همه  هک  نآ  دـیما  هب 
.هللا إش  نا  .میدرگ  روشحم  شنارای 

: اهیقرواپ

 

.146 هیآ ( 3) نارمع لآ    1-

ص382 و 383. ج14 , توریب ) پاچ   ) نازیملا  - 2

ص147. ج44 , راونالاراحب ,   3-

((. نینموملاددع هلق  باب   )) ص242 و 243 ج2 , یفاک , لوصا    - 4

ص123. ج47 , راونالاراحب ,   - 5

)) لجار هئام  وحن  هتیب و  لها  نم  سراف  هإمسمخ  رادقم  یف  وه  إلبرک و  یلا  لدعف  ص:70 ...((  ج3 , بهذلا , جورم   - 6

)) لجار هئام  اسراف و  نیعبرا  هسمخ و  هباحصا  ناحل  و  ص:389 ...(( ج5 , يربط , خیرات    7-
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ص39. نازحالا , ریشم    8-

ص393. ج5 , يربط , خیرات    - 9

ص233. داشرا ,   10-

ص256. لاوطلا , رابخالا    11-

ص230. ج2 , یبوقعی , خیرات    - 12

ص4. ج2 , یمزراوخ , نیسحلا  لتقم   13-

ص128. نیسحلا , راصنا  یف  نیعلاراصبا    14-

ص218. ج2 , یبوقعی , خیرات    15-

ص127. نیطبسلا , یلاعم  ص;218  ج2 , خیراوتلا , بختنم    16-

ص328. ج2 , خیراوتلا , خسان  ص;264  خیراوتلا , بختنم    - 17

,ص142. تانموملا إسنلا  مالعا  ص;305  ج3 , هعیرشلا , نیحایر    18-

ص373. تانموملا , إسنلا  مالعا    19-

ص44. فوفطلا , یلتق  یف  فوهللا    - 20

ص168 و 169. اروشاع , خیرات  یسررب    31-

.15 هیآ ( 49) تارجح   22

ص245. مق ) یمالسا  تاراشتنا   ) لوقعلا فحت    - 23

ص203. مق ,) یتریصب , پاچ   ) مومهملا سفن    24-

ص334. مومهملا , سفن    25-

ص123. نیرادلا , هریخذ  زا  توافت  رصتخم  اب  ص36  همارکلا , دئار  یلع  نب  سابعلا    26-

ص83 و 84. ج5 , نیلقثلارون , ریسفت    27-
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ص25. ج70 , راونالاراحب ,   28-

ص140 و 141. يربعلا , نویعلا    - 29

ص363. مرقم , لتقم    30-

ص381. ج70 , راونالاراحب ,   31-

ص188. ج3 , همکحلا , نازیم    32-

ص224. يربک , بنیز  يدقن , رفعج  خیش    33-

ص183. ج1 , إجیهلا , ناسرف  یتالحم , هللا  حیبذ    34-

: دینک هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  (ع ) نیسح ماما  نارای  هرابرد  رتشیب  یسررب  يارب    35-

.يوامس رهاط  خیش  (ع ,) نیسحلا راصنا  یف  نیعلاراصبا  - 

.نیدلا سمش  يدهم  دمحم  خیش  نیسحلاراصنا , _ 

.نیدباع یلع  دمحم  (ع ,) نیسحلا راصنال  هیتاذلا  عفاودلا  _ 

.یتالحم هللا  حیبذ  خیش  إجیهلا , ناسرف  _ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  باحصا 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  باحصا 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 
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لعج راهّنلا و ال  لیّللا و  یقب  تیقب و  ام  ًادبا  هّللا  مالس  ینم  کیلع  کئانفب ، تلح  یّتلا  حاورالا  یلع  هّللا و  دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا  »
 « .نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالّسلا  کترایزل ، ینم  دهعلا  رخآ  هّللا 

هلمج نینچ  نیسح  ماما  هک  ار  یناسک  .درادن  دوجو  نم  باحصا  زا  رتهب  نیمز  هرک ي  يور  دومرف : نیسح  ماما  .دنتـسه  مهم  یلیخ   
نیمز هرک ي  يور  دارفا  نیرتهب  هک  دـندوب  یناسک  هچ  اـه  نیا  .تشذـگ  هداـس  شراـنک  زا  دوش  یمن  دـیامرف ، یم  ناـشماقم  رد  يا 

؟ دندوب

دیاب میراذگ ، یم  نامیادهـش  مان  هب  ار  نامیاه  نابایخ  مسا  هک  روطینمه  ام  و  دنتـسه ، ادهـش  نیرت  گرزب  اه  نیا  هک  میراد  ثیدح 
زا رفن  دنچ  .مدرک  هعلاطم  ار  نارای  نیا  خیرات  نم  .میـشاب  هتـشاد  همانرب  ناشیارب  میراذـگب و  اه  نابایخ  مان  مه  ار  نت  ود  داتفه و  مان 

.میوشبانشا یمک  اه  نیا  یگدنز  اب  تسین  دب  میوگ و  یم  هسلج  نیا  رد  ناتیارب  ار  اه  نیا 

یم ار  بیبح  ـالاح  متفگ ، ار  سنا  اـه  هسلج  زا  یکی  رد  .تسه  رهاـظم  نب  بیبـح  ـالبرک  يارجاـم  رد  نیـسح  ماـما  ناراـی  زا  یکی 
هدرک كرد  ار  نسح  ماـما  نینمؤملاریما و  .دوب  هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  هک  دوب  یناراـی  زا  ینعی  دوب ، یباحـص  زا  بیبـح  ًـالوا  .میوگ 

.دوب (ع ) یلع ترضح  رانک  رد  اه  گنج  رثکا  رد  ًامود  .دوب 

مه اه و  گنج  رد  هقباس  رپ  هدـنمزر ي  مه  بوبحم ، مه  الم ، مه  سپ  .دوب  یبوبحم  سانـشرس و  درف  کی  یعامتجا ، رظن  زا  ًاـموس 
.دوب رهاظم  نب  بیبح  يارب  گرزب  ناونع  راهچ  نیا  .تسا  هدوب  ادخ  لوسر  هباحص ي 

یم رکف  نم  هک  دـیوگ  یم  مثیم  هب  بیبح  دنـسر ، یم  مه  هب  مدرم  يور  هب  ور  رامت  مثیم  بیبح و  زور  کـی  تسه ، يا  هفیطل  کـی 
رد ار  وت  هک  منیب  یم  نم  دـیوگ : یم  مه  مثیم  .دـننزب  راد  هب  ار  وت  يراد  نینمؤملاریما  طخ  اـب  هطبار  رد  هک  یتمواـقم  رطاـخ  هب  منک 

مثیم رهاظم و  نب  بیبح  دنیوگ : یم  دوخ  اب  مدرم  .دندنخ  یم  هق  هق  مه  مدرم  دنربب و  ار  ترـس  دـننک و  هکت  هکت  نیـسح  ماما  يرای 
.دنیوگ یم  کج  مه  هب  رامت 
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دـص .دنهد  یم  نآ  هب  مهرد  دص  یـس  دشک ، یم  یتقو  .شکب  ار  مثیم  ورب  میهد  یم  وت  هب  مهرد  تسیود  دـنیوگ  یم  مثیم  لتاق  هب 
ار ادخ  نادرم  یهاگ  .دوب  هدـش  لبق  زا  اه  ینیب  شیپ  نیا  مامت  دنتـسه و  ترپ  ساوح  تشم  کی  مدرم  .دـنهد  یم  هفاضا  مه  مهرد 

.دوش یم  اه  نآ  هب  ادخ  فرط  زا  ییاه  ماهلا  کی  دریگ و  یم  ار  یجوم  کی 

زا لـبق  یفرـشا  هللا  تیآ  موـحرم  رگم  .مـیدرک  یحو  یـسوم  رداـم  هـب  اـم  ( 7/ صـصق «) یـسُوم ما  یلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  : » دـیوگ یم  نآرق 
بارحم دیهـش  نیمراهچ  و  تشاذگ ، ار  نیا  مه  نویزیولت  و  مشاب » بارحم  دیهـش  نیمراهچ  هک  منیب  یم  نم  : » هک تفگن  شتداهش 

ار ییاهرد  کی  ادخ  دراد ، هطبار  ادخ  اب  اهرحـس  لاس  هاجنپ  هک  یـسک  دـشن و  كرت  شبـش  زامن  لاس  هاجنپ  ناشیا  نوچ  .دـش  مه 
.دنک یم  زاب  شیارب 

ررکم ياه  گنج  رد  هدـنمزر  .دوب  مولع  لماح  .دوب  ملاـع  .دوب  یباحـص  .تشاد  ار  شدوخ  تداهـش  ربخ  .تشاد  ییوگ  شیپ  سپ 
شدوخ اروشاع  کیدزن  درک و  رارف  هفوک  زا  هنایفخم  .دوب  رظن  ریز  تشاد  هک  یمهم  ياه  ینارنخـس  تیمها و  رطاخ  هب  بیبح  .دوب 

.دناسر البرک  هب  ار 

رای یهورگ  کی  منک و  ینارنخس  هلیبقرد  مورب و  البرک  زا  دیهد  یم  هزاجا  مراد ، هلیبق  کی  نم  اقآ  تفگ : نیسح  ماما  هب  البرک  رد 
دندـیمهف تموکح  ياه  سوساج  یلو  دروایب ، البرک  هب  ات  تخادـنا  هار  ار  شا  هلیبق  تیعمج  کی  تفر و  ورب ! دومرف : ماما  مروایب ؟

ییاه نآ  یلو  .دندمآ  البرک  هب  مه  يا  هدع  دندش و  یمخز  يا  هدع  هتشک و  يا  هدع  دنداتسرف ، نانآ  اب  گنج  يارب  رکـشل  کی  و 
رهاظم نب  بیبح  ياه  موق  شیوخ  دـسا  ینب  هلیبق ي  نآ  .دـندمآ  تیب  لها  سدـقم  ياه  ندـب  نفد  يارب  دـندماین ، البرک  هب  هک  مه 

.دندرک نفد  ار  سدقم  ياه  ندب  دندمآ ، هک  مه  هدع  کی  .درک  تسرد  ییالبرک  هدع  کی  ینارنخس  نیا  اب  هرخالاب  .دنتسه 

6540 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2434 

http://www.ghaemiyeh.com


یلو .مور  یم  تشهب  تفگ : یم  يوش ، دیهش  یهاوخ  یم  يدنخ ؟ یم  ارچ  بیبح  دنتفگ : یم  همه  دیدنخ ، یم  اروشاع  زور  بیبح 
هک ار  بیبح  دعب  .دندوب  مه  اب  هجـسوع  نب  ملـسم  بیبح و  .دوب  مه  نیـسح  ماما  رکـشل  تسار  فرط  هدنامرف ي  دوب ، ریپ  هک  نیا  اب 

.دندیرب ار  شرس  دوب ) ریپ  هک  نیا  اب  تشاد  يدنلب  ياهوم  بیبح  ) دندرک دیهش 

هب دیود ، یم  بسا  نیا  لابند  هب  هک  تشاد  يا  هچب  .دننک  نیهوت  هک  نیا  يارب  دندنادرگ ، هفوک  رد  دنتـسب و  بسا  کی  هب  ار  شرس 
.منک هاگن  نم  راذگب  هن  تفگ : رسپ  .ورب  تراک  لابند  رـسپ  تفگ : دوب  بسا  رب  راوس  هک  ییاقآ  درک ، یم  هاگن  شردپ  هدیرب ي  رس 

بـسا بحاص  .درک  یم  هاگن  دـیود و  یم  شردـپ  رـس  لابند  هب  ناـبایخ  هچوک و  ره  رد  رـسپ  نیا  هصـالخ  يراد ؟ راـک  هچ  تفگ :
؟ منک نفد  نم  هک  یهدب  نم  هب  ار  رس  نیا  دوش  یم  تفگ : .تسا  نم  ياباب  نیا  تفگ : ینک ؟ یم  هاگن  ارچ  تفگ :

ار اباب  رس  هک  درک  سامتلا  هچب  هچ  ره  دوش ؟ یم  هچ  هزیاج  دریگب ؟ هزیاج  یسک  هچ  سپ  ینک ، نفد  مهدب  وت  هب  ار  رـس  رگا  تفگ :
ار شردپ  لتاق  دیـسر ، فیلکت  هب  هک  دعب  درک ، ییاسانـش  تفر و  نآ  لابند  هب  درک ، تشاددای  ار  صخـش  نیا  مسا  هچب  .دادن  هدـب ،

.دوب رهاظم  نب  بیبح  غلاب  ان  رسپ  مه  نیا  .تفرگ  ار  شردپ  نوخ  ماقتنا  .تشک  تفرگ و 

دیوگ یم  دراد و  یبلطم  کی  باتک  نیا  رد  .تسا  هتشون  لیمک  ياعد  حرش  ناونع  هب  یباتک  کی  ناهفـصا  گرزب  ياملع  زا  یکی 
انا : » تفگ یتسیک ؟ وت  تنا » ام  : » تفگ درک و  زاب  ار  شیاه  مشچ  نیـسح  ماما  .تسـشن  نیـسح  ماما  هنیـس ي  يور  دـمآ  رمـش  هک :

: تفگ یشک ؟ یم  ار  نم  ارچ  سپ  تفگ : .ییارهز  همطاف ي  رسپ  وت  هلب ، تفگ : یسانش ؟ یم  ار  نم  تفگ : .متـسه  رمـش  نم  رمش »
تعافش ار  وت  مدج  نم و  .مهد  یم  هزیاج  وت  هب  نم  شکن  ار  نم  وت  تفگ : ماما  دوش ؟ یم  هچ  دیزی  هزیاج ي  سپ  مشکن  ار  وت  رگا 

.تسا هدز  لوگ  ار  اه  یلیخ  ایند  .تسا  رت  نیریش  نم  يارب  دیزی  هزیاج ي  تفگ : .مینک  یم 
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اه گس  يولج  ار  شندب  دنتشک و  یحابص  دنچ  زا  سپ  ار  رمش  دش ؟ هچ  رمش  .دندیسرن  مه  ایند  هب  مادک  چیه  هک  تسا  نیا  بلاج 
مدرم دش ، دیهـش  نیـسح  ماما  هک  نیا  زا  دعب  نوچ  .دنتـشک  ار  وا  دنتخیر و  شا  هناخ  رد  دوب ، رمـش  تسدـمه  هک  یلوخ  .دـنتخادنا 

.دنوش رجفنم  دنتساوخ  یم  دندوب ، هدش  تحاران  .دنا  هدرک  یطلغ  هچ  هدش و  ناشرس  رب  یکاخ  هچ  هک  دندیمهف 

نآ تفر ، شا  هناخ  حارتسم  رد  دیرپ و  یلوخ  دـنتخیر ، یلوخ  هناخ ي  رد  .دـندرک  یم  هلمح  لرتنک  نودـب  البرک  ياه  لتاق  نیا  هب 
دبس حارتسم  رد  دنتفر  تسین ، یلوخ  دندید  اه  نیا  .دش  میاق  حارتسم  رد  دبس ، ریز  .دیشک  شدوخ  يور  ار  دبس  دوب  دبـس ، کی  اج 

، دز ریت  هزیاج  يارب  رغصا  یلع  يولگ  هب  هک  دوب  یصخش  هلمرح  .دنتشک  ار  وا  نوریب و  شندروآ  .تسا  دبس  ریز  دندید  دنتشادرب  ار 
.دندنازوس ار  شا  هزانج  دعب  دنتشک ، دنتفرگ و  ار  هلمرح 

سک ره  دیوگ : یمن  نآرق  نوچ  .دنداد  تسد  زا  ار  ار  ایند  مه  ترخآ و  مه  اه  نیا  دندیسر ، ایند  هب  اه  نیا  هک  تسین  روطنیا  ینعی 
مک دـیاش  میراد ، دایز  دـیاش  میرادـن ، دـیاش  میراد ، دـیاش  دورب ، اـیند  غارـس  سک  ره  دـیوگ : یم  .میهد  یم  وا  هب  دورب  اـیند  غارس 

َِکئلوُأَف ٌنِمُْؤم  َوُه  اهَیْعَـس َو  اَهل  یعَـس  َهَرِخْآلا َو  َدارَأ  ْنَم  ًاروُحْدَـم َو  ًامُومْذَـم  اهالْـصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اْنلَعَج  َُّمث  ُدـیُرن  ْنَِمل  ُءاشَن  ام   » .میراد
ایند لابند  اه  یلیخ  .دسر  یم  نآ  هب  دص  رد  دص  دـشاب ، ایند  شفدـه  هک  یـسک  دـیوگ  یمن  ( 18-19/ ءارسا «) ًاروُکْشَم ْمُُهیْعَس  َناک 

.دنسر یمن  مه  ایند  هب  دننام ، یم  زاب  ترخآ  زا  دنور ، یم 

ماما البرک  ورب  دنتفگ  نم  هب  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  دـنتفگ : .متخاب  متخاب ، تفگ : یم  دز و  یم  شرـس  يوت  یـسک  کی  هفوک  رد 
مهرد شش  متشگرب ، متشک و  ار  نیسح  ماما  متفر  مدرک و  مریـشمش  بسا و  جرخ  مهرد  هد  نم  .میهد  یم  هزیاج  شکب ، ار  نیـسح 

.دنداد نم  هب 
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نیا .دنوش  یم  مه  اوسر  دنسر ، یمن  مه  ایند  هب  دنیوگ ، یم  غورد  راهچ  دنـسرب ، ایند  هب  هک  نیا  ياوه  هب  .دنتـسه  تخبدب  اه  یلیخ 
دـنرادن و هلیح  چـیه  اه  یلیخ  .دـسر  یم  شفدـه  هب  ًامتح  دـنزب ، راک  هب  دراد  یلقع  هلیح و  تنطیـش و  ره  سکره ، هک  تسین  روط 

.دننک یمن  يراک  چیه  دننک و  یم  رکف  بش  ات  حبص  اه  یلیخ  دننک و  یم  یگدنز  تحار 

نیسح ماما  رکشل  زا  یشخب  رادرس  .دوب  هفوک  فورعم  بوبحم و  یمالـسا ، مولع  لماح  ادخ ، لوسر  باحـصا  زا  رهاظم ، نب  بیبح 
.دوب درمریپ  .درک  یم  ییوگ  شیپ  .درک  یم  تکرش  نینمؤملاریما  ياه  گنج  رثکا  رد  .دوب 

همه هک  يدرک  ریگ  یلیماف  يوت  هدش و  دیفس  تشیر  رگا  میمهف ؟ یم  هچ  اهزیچ  نیا  زا  دیا ، هتـسشن  نویزیولت  ياپ  هک  ییاهدرمریپ 
البرک رد  مه  رهاظم  نب  بیبح  ربق  .ریگب  سرد  بیبح  زا  .ناسرب  البرک  هب  ار  تدوخ  نک ، رارف  هنابش  امـش  دنتـسه ، رگید  روج  کی 
کی راگنا  .مینیب  یم  ار  بیبح  ربق  مه  زاب  میدرگ  یمرب  تسا ، بیبح  ربق  میور ، یم  نیسح  ماما  ربق  فرط  هب  یتقو  .تسا  هار  يولج 

.تسا هداتسیا  رد  بل  هک  ینابساپ 

هناخ رود  هک  ینابساپ  کی  راگنا  .دنتسه  کی  هجرد  ياملع  همه  یلع  ترـضح  مرح  رود  ات  رود  .تسا  يروطنیا  همه  اه  ماما  مرح 
.تسا مهم  یلیخ  .تسا  یلح  همالع ي  ربق  نینمؤملاریما  ربق  هب  ربق  نیرت  کیدزن  .دننک  یم  تظافح  ار  یحو  ي 

رابرد و ریزو و  دش ، هعیـش  هاش  یتقو  درک و  توعد  هعیـش  هب  ار  هدـنبادخ  درک و  هثحابم  تعاس  مین  هک  تسا  یـسک  یلح  همالع ي 
یم تکرب  رمع  کی  هب  یتقو  ادخ  .تسا  یلح  همالع  تبحـص  تعاس  مین  رـس  هقدـص  زا  اه  یناریا  ندوب  هعیـش  دـندش و  هعیـش  همه 

.تسا نیا  دهد 
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يزیچ مدآ  رگا  ًالوصا  .دیدنخب  دیروخن ، هصغ  دیهد  یم  ادخ  هار  رد  ار  يزیچ  رگا  اهدرمریپ  ینعی  دـیدنخ ، یم  اروشاع  زور  بیبح 
اه نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  .دننک  جرخ  اه  نیا  هک  ار  یلوپ  دنک  یمن  لوبق  ادخ  دیامرف : یم  نآرق  .دوش  یمن  لوبق  دهدب ، تهارک  اب  ار 

.دننک یم  جرخ  تهارک  اب 

مه ار  یسک  کی  .دیزپب  تلم  يارب  ار  دنفسوگ  نیسح  ماما  رطاخ  هب  دیوگ : یم  دروآ  یم  گید  ياپ  ار  دنفـسوگ  کی  یـسک  کی 
، دروآ یم  هک  یـسک  نآ  دنک ، یم  قرف  یلیخ  یهد ؟ یم  ناموت  دنچ  نیـسح  هضور ي  يارب  دنیوگ  یم  دننز و  یم  ار  شا  هناخ  رد 

ثیدـح کی  اذـل  .دـنهدب و  دـنیایب و  ناشدوخ  هک  مینک  یم  لوبق  ییاه  نآ  زا  ام  دـیوگ : یم  نآرق  .دـنریگ  یم  وا  زا  هک  یـسک  اـب 
.تسا هدش  هتخیر  هک  تسا  ییوربآ  دزم  نیا  دیداد  امش  تفگ و  ریقف  رگا  .دراد  شزرا  دیهدب  ریقف  هب  رگا  هک  میراد 

نآ مه  شرـسپ  دـننک و  شریقحت  هک  نیا  يارب  دنتـسب  بسا  هب  ار  شیاه  فلز  .دـندیرب  ار  شرـس  دـش ، دیهـش  دوب و  درمریپ  بیبح 
هب ـالبرک  درمریپ  نیا  يوربآ  هب  ایادـخ ! .مینک  راـهظا  رهاـظم  نب  بیبـح  هب  دـیاب  ار  نامقـشع  اـما  .میرادـن  يزیچ  هک  اـم  .دوب  هنوـگ 

( نیمآ یهلا   ) .هدب رارق  هنوگ  بیبح  ار  ام  همه  امرفب و  تمحرم  رظن  ام  ياهدرمریپ 

هجسوع نب  ملسم  - 

زا میوگب  هک  دـیاب  دـنامب ، اهنت  ماما  میتسین  هفوک  لها  ام  دـنیوگ  یم  هک  نیا  .دوبن  ماـنمگ  .دوب  هفوک  فورعم  تیـصخش  مه  ملـسم 
نآ رثکا  هک  سب  زا  اهتنم  .دزرا  یم  تکلمم  کی  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک  دندرک  تیامح  ار  نیـسح  ماما  دندمآ و  رفن  دـنچ  هفوک 

.دنیآ یمن  مشچ  هب  مه  اه  بوخ  ات  دنچ  نآ  دنتسه ، دب  اه 
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.دنتشاد ار  ربمغیپ  تمدخ  ندیسر  قیفوت  هک  دنیوگ  یم  یباحص  یناسک  هب  دوب ، یباحص  هجسوع  نب  ملسم  ًالوا 

.تسا كولس  ریس و  دهجت و  بش و  زامن  لها  شتابجاو  ياهراک  زا  ریغ  هک  دنیوگ  یم  یسک  هب  دباع  .دوب  دباع  ًامود 

.تشاد مهس  یمالسا  تاحوتف  رد  هکلب  دوب ، سدقم  دیفس  شیر  طقف  هن  دوب ، هدنمزر  هکنیا  موس 

.دوب افو  اب  اهتنم  دوب ، نیسح  ماما  ناگدننک  توعد  زا  هک  مراهچ 

هب هک  نیا  زا  لبق  نیسح  ماما  ) لیقع نب  ملسم  ترضح  تداهـش  زا  دعب  .دوب  غیلبت  لها  درک و  یم  یبوخ  ياه  ینارنخـس  هکنیا  مجنپ 
.درک رارف  هفوک  زا  تشادرب و  ار  شا  هچب  نز و  هجسوع  نب  ملسم  دندرک ) دیهش  ار  ملسم  هک  داتـسرف  هفوک  هب  ار  ملـسم  دورب  البرک 

یم تنانمشد  رس  رب  گنـس  ینعی  .منک  یم  تظفاحم  وت  زا  گنـس  اب  مشبا  هتـشادن  هحلـسا  رگا  ناج ! نیـسح  تفگ : نیـسح  ماما  هب 
.منز

دومرف نیسح  ماما  یتقو  اروشاع  بش  .تیاه  ینارنخس  رب  مالس  وت و  رب  مالس  میناوخ  یم  همان  ترایز  رد  .دوب  یبالقنا  درمریپ  ملـسم 
َال َو َکِّقَح  ِءاَدَأ  ِیف  ِهَّللا  َیلِإ  ُرِذَتْعَن  اَِمب  َْکنَع َو  یِّلَُخن  ُنَْحنَأ  : » تفگ دـش و  دـنلب  هجـسوع  نب  ملـسم  .دورب  دـهاوخ  یم  سک  ره  هک 

ْمُُهْتفَذََـقل ِِهب  ْمُُهِلتاَـقُأ  ٌحاَلِـس  یِعَم  ْنُکَی  َْمل  ْوـَل  يِدَـی َو  ِیف  ُهُِمئاَـق  َتَبَث  اَـم  یِْفیَِـسب  ْمَُهبِرْـضَأ  یِْحمُِرب َو  ْمِهِروُدُـص  ِیف  َنَعْطَأ  یَّتَـح  ِهَّللا 
یمن اهر  ار  وت  مسق  ادـخ  هب  هللاو  تسیچ ؟ ام  رذـع  میراذـگب ؟ اهنت  اروشاع  بش  ار  نیـسح  ص 91 ) ج 2 ، دـیفم ، داشرإ  «) ِهَراَجِْحلِاب

.دنکشب نانمشد  هنیسرد ي  نام  هزین  هک  نیا  ات  مینک 

« ِهَراَجِْحلِاب ْمُُهْتفَذََقل  ِِهب  ْمُُهِلتاَقُأ  ٌحاَلِس  یِعَم  ْنُکَی  َْمل  َْول  َو   » .مشکب ریشمش  اب  ار  تنانمـشد  هک  نیا  رگم  منک ، یمن  تیاهر  مسق  ادخ  هب 
شرس يالاب  هدایپ  نیـسح  ماما  دش ، دیهـش  هجـسوع  نب  ملـسم  هک  نیمه  .مشک  یم  ار  اه  نآ  گنـس  اب  مشاب ، هتـشادن  حالـس  رگا  و 

یضعب ( 23/ بازحا «) ُرِظَْتنَی ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَبَْحن َو  یـضَق  ْنَم  ْمُْهنِمَف   » دناوخ ار  هیآ  نیا  دـعب  .تسا  مارتحا  نیـسح  ماما  ندـمآ  هدایپ  دـمآ ،
.دنتسه رظتنم  رگید  هظحل ي  دنچ  ات  یضعب  دندرک و  افو  ناش  هدعو  هب  ادخ  ناگدنب 
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تقو رتشیب  هقیقد  کی  هدش ، دیهش  مه  الاح  دیفس ، شیر  یباحص  فورعم ، بوبحم و  هدرک ، رارف  شا  هچب  نز و  اب  هنابـش  يدرمریپ 
راک هچ  دشاب  هتـشاد  تقو  هقیقد  کی  گرم  هظحل ي  رگا  مدآ   ) .یتفر ملـسم ! تفگ : دمآ و  شرـس  يالاب  رهاظم  نب  بیبح  .درادـن 

.مرادن تقو  رت  شیب  هقیقد  کی  .مور  یم  مراد  بیبح ! تفگ : تفگ )؟ هچ  ار  هقیقد  کی  نیا  هجـسوع  نب  ملـسم  دـینیبب ، دـنک ؟ یم 
دنزب فرح  نیسح  ماما  اب  تساوخ  یم  دعب  .مشاب  يربهر  طخ  رد  دیراذگب  تقو  هقیقد  کی  نیا  رد  ینعی  .نکم  اهر  ار  نیـسح  ماما 

یم شرافس  نیسح  هب  هک  تفگ : درک و  هراشا  شیاه  تسد  اب  دوب ، هتفر  شندب  زا  نوخ  نوچ  دمآ ، یمن  نوریب  شیادص  رگید  هک 
.منک

نز اب  هنابش  .دوب  غیلبت  لها  يوق و  نارنخس  .دوب  ناگدننک  توعد  زا  درک ، یم  تکرش  یمالسا  تاحوتف  رد  دوب ، دباع  دوب ، یباحص 
.دیپت یم  ربهر  يارب  شلد  رخآ  سفن  رد  تفرن و  ورب ، يورب  یهاوخ  یم  رگا  دومرف : نیسح  ماما  هک  یبش  درک و  ترجه  هچب  و 

ار ام  تفرعم  ام و  یـسانش  ماما  ینک  یم  دایز  ار  ام  رمع  هچ  ره  دندنازوس  یم  لد  يربهر  يارب  نینچنیا  هک  اه  نیا  يوربآ  هب  ایادخ !
( نیمآ یهلا   ) .امرفب رتدایز  تدوخ  ءایلوا  هب 

نیـسح ماما  مدید  متفر  .مدش  نارگن  نم  دیوگ : یم  .تسا  لاله  مان  هب  یـصخش  .تفر  نوریب  اه  همیخ  زا  نیـسح  ماما  اروشاع  بش 
ینیبزاب ار  اهزیرکاخ  اه و  هپت  نیا  مهاوخ  یم  تسا ، گنج  ادرف  تفگ : يور ؟ یم  اجک  اقآ  متفگ : .دور  یم  هار  اـه  همیخ  رود  دراد 

يربک بنیز  .تفر  بنیز  ترضح  همیخ ي  هب  تشگرب و  نیـسح  ماما  .دننکن  هدافتـسا  ءوس  اه  هپت  اهزیرکاخ و  نیا  زا  ادرف  هک  منک 
؟ دشابن يذوفن  لماع  اه  نیا  يوت  يا ؟ هدرک  ناحتما  ایآ  يراد ، هک  ار  ینارای  نیا  ناجردارب ! تفگ :
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نامرهق لثم  هک  یناسک  هب  ثعقا  دنهد و  یم  لخاد  هب  ار  ناشرمک  دنهد و  یم  نوریب  ار  ناش  هنیس  هک  دنیوگ  یم  یناسک  هب  ثعـشا 
لاله .دننک  یم  هرخسم  گرم  هب  هک  دنتسه  ییاه  یتول  نیا  زا  اه  نیا  دومرف : نیسح  ماما  .دننک  یم  هاگن  یمـشچ  ریز  ناولهپ ، ياه 

: متفگ رهاـظم ، نب  بیبح  يولهپ  مدـمآ  .داد  خـساپ  هچ  نیـسح  ماـما  تفگ و  یم  هچ  بنیز  هک  مدینـش  همیخ  نوریب  نم  تفگ : یم 
.دش ادیپ  بشما  هزات  هلئسم ي  کی 

ار بنیز  ینارگن  نیا  هک  مسرت  یم  نم  و  یتسه ؟ نئمطم  تناراـی  هب  نیـسح  يا  هک  درک  لاوس  .تسا  باحـصا  نارگن  يربک  بنیز 
ام داد ، ام  هب  نیـسح  ماما  هک  یبقل  نامه  دنـشابن ، نارگن  هک  مییوگب  میوش و  دـنلب  رحـس  ام  .دنـشاب  هتـشاد  مه  اه  هچب  نز و  هیقب ي 

ماما .تفر  بنیز  نیـسح و  ماما  همیخ ي  تشپ  درک و  عمج  ار  دوخ  نارای  رحـس  رهاظم  نب  بیبح  .دشاب  تفگ  بیبح  .میتسه  نامه 
ام هک  دیشاب  نئمطم  .دیتسه  نارگن  ما  هدینش  تفگ : رهاظم  نب  بیبح  دنورب ، اهدرم  نیا  لابقتسا  هب  هک  داد  روتـسد  اه  نز  هب  نیـسح 

.میتسه

ریهز

اهردارب ي زا  یـضعب  يارب  ار  نیا  نم  .دوب  نیـسح  ماـما  رکـشل  تسار  تمـس  رادرـس  ریهز  دوب ، ریهز  ناراـی  زا  یکی  تسیک ؟ ریهز 
یعامتجا ینید و  تیلوئـسم  کی  دنتـسه و  هناخ  ترازو  هعمج ، ماـما  گـنهرف ، سیئر  رادناتـسا و  هک  ییاـه  نیا  .میوگ  یم  مدوخ 

.دنراد

هب دوز  درک ، هرمع  هب  لیدبت  ار  شجح  نیـسح  ماما  دنزیرب ، ار  شنوخ  دنتـساوخ  اه  تسیرورت  تفر ، هکم  نیـسح  ماما  هک  دـیدینش 
.درک یم  يریگیپ  ار  هصق  داد و  ماجنا  ار  شلامعا  دوب ، هکم  رد  لاس  نآ  رد  مه  ریهز  .دمآ  هفوک 

ام الاح  .تشادن  يرای  لاح  یلو  تشاد  تسود  ار  نیسح  ماما  .دنک  دروخرب  نیسح  ماما  هلفاق ي  اب  شا  هلفاق  تساوخ  یمن  ریهز  اما 
شدوخ دوب ، ام  دناب  بزح و  وزج  رگا  .دـینک  شیاهر  مییوگ  یم  دریگ ، یم  هلـصاف  یـسک  کی  هک  مینیب  یم  نام  یگدـنز  رد  رگا 

.میهاوخ یمن  مه  ام  دماین ، شدوخ  .درک  یم  یگتسبمه  مالعا  دمآ و  یم 
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نآ نم  تفگ : نیسح  ماما  دیآ ، یمن  تسه و  اج  دید  تسا ، یلاخ  ياج  اج ، نیا  هک  دید  نیسح  ماما  .دوبن  روطنیا  نیـسح  ماما  یلو 
تاذ شوخ  نوچ  اما  تفرگ ، هلـصاف  وت  زا  ریهز  دـیوگ  یم  نیـسح  ماما  .تسا  ریهز  مایپ  میوگب ؟ مهاوخ  یم  زیچ  هچ  .میآ  یم  اـج 
.دوش یم  ماـمت  شا  هناـخ  ورب  هعفد  کـی  .ینک  یم  شبذـج  ینک ، شتوـعد  يورب و  رگا  اـما  دـنک ، یم  وـت  هب  تشپ  هچ  رگ  تسا ،

.نیشنب وا  شیپ  ورب  وت  دنیشنب ، دماین  وا  تسا ، یلاخ  ترانک  یلدنص 

اب دـصاق  کـی  هب  نیـسح  ماـما  دریگ ، یم  هلـصاف  هک  يریهز  .درب  یقـالخا  موجه  کـی  اـج  نیا  نیـسح  ماـما  .دـینزب  یقـالخا  کـَت 
هلصاف یـسک  زا  یـسک  رگا  ام  هعماج ي  رد  .تساج  نیا  مفرح  .دراد  راک  وت  اب  یلع  نب  نیـسح  وگب  ریهز  هب  ورب  تفگ : یتیـصخش 

.موش یم  دنلب  امش  ربنم  ياپ  زا  مه  نم  يدش ، دنلب  نم  ربنم  ياپ  زا  امش  ربنم ، متفر  نم  رگا  ینعی  دریگب ،

هلماعم دـیوگ : یم  نیـسح  ماما  .مینک  یم  هلماعم  یگدـنز  رد  ام  هصالخ  .میریگ  یمن  شلیوحت  مه  ام  تفرگن ، لیوحت  ار  ام  ناـشیا 
رد ریهز  تفر ، دصاق  ات  هصالخ  .درب  یم  موجه  نیـسح  ماما  اما  دریگ  یم  هلـصاف  نیـسح  ماما  زا  ریهز  .دیربب  یقالخا  موجه  دینکن ،

دنلب یلطعم ؟ ارچ  هداتـسرف  دصاق  ربمغیپ  رـسپ  تفگ : ریهز  نز  .دوش  یم  صخـشم  رـسمه  شقن  اج  نیا  دـنک ، راک  هچ  هک  دوب  رکف 
.تشاد یمهم  شقن  اج  نیاریهز  نز  مشچ ، تفگ : ریهز  .دز  بیهن  وا  هب  و  وش !

ياعد 20) هیداجس ، هفیحص  «) ِرْکِّذلا ِنْسُح  َیلِإ  ِیَنباَتْغا  ِنَم  َِفلاَخُأ  َو   » هدب مقیفوت  ایادخ  دیامرف : یم  نیدباعلا  نیز  ماما 

ات نوچ  دوب ، ینیزنب  ریهز  تفر ، ریهز  دز و  بیهن  شنز  .دورن  ای  دورب  هک  دوب  هدنام  ریهز  تفر ، ریهز  غارـس  هب  نیـسح  ماما  هصالخ 
نیـسح ماـما  ياـه  همیخ  هب  دـیوش  دـنلب  تفگ : دـمآ و  .دـش  بلقنم  تاـقالم  نآ  رد  ریهز  .تفرگ  شتآ  دروخ  وا  هب  یحو  تیربـک 

تذل شنانخس  زا  نیسح  ماما  هک  درک  یم  ینارنخس  نانچ  یهاگ  .دوب  یبیجع  نارنخـس  .دندمآ  البرک  .ما  هدش  ینیـسح  نم  .میورب 
.دندروآ موجه  دش ، اعوسات  بورغ  .درب  یم 
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دیورب دومرف : نیسح  ماما  .دندروآ  موجه  اعوسات  رصع  دوشب ، گنج  مهن  زور  رد  دوب  رارق  گنج  دوش ، گنج  دوبن  انب  اروشاع  زور 
ات ص 89 ) ج 2 ، دـیفم ، داشرإ  «) َُهل َهاَلَّصلا  ُّبِحُأ  یِّنَأ   » .منک تدابع  ار  بشما  مراد  تسود  نم  .دـتفیب  بقع  ادرف  ات  گـنج  دـییوگب 

.دندش تاغیلبت  لوغشم  ریهز  ملسم و  رهاظم و  نب  بیبح  دنریگب ، باوج  دنتفر و 

نوخ اب  هک  یـسک  دنتـسه ، منهج  لها  هتبلا  .دـش  رادـیب  ناشیاه  نادـجو  هفوک  مدرم  البرک  يارجام  زا  دـعب  زا  تاـظحل ، نیرخآ  رد 
يدیزی ءزج  مه  رح  دش ، یم  گنج  اعوسات  رصع  رگا  تفگ : یم  یسک  کی  .درادن  يا  هدیاف  هبوت  رگید  دش ، هدولآ  شتسد  نیسح 
قودنـص ار  اه  هویم  زورما  رگا  دـسر و  یم  حبـص  ادرف  هویم  کی  تسناد  یم  دوخ  تماما  ملع  اب  نیـسح  ماـما  دـش و  یم  هتـشک  اـه 

.تسا سران  اه  هویم  نیا  دننک ،

یفرط نیا  لوا  هک  وت  ریهز  دنتفگ : درک ، یم  ینارنخس  یتقو  البرک  رد  .دوب  هقباس  اب  رواگنج  دوب ، هلیبق  فارشا  زا  دوب ، رادرس  ریهز 
.ما هدش  ینیسح  اما  هلب  تفگ : .يدوبن  نیسح  ماما  بزح  وزج  وت  يدوب ،

هک تسا  یلامک  اب  مناخ  نیا  دنتفگ : .دندرب  ینالیم  یمظعلا  هللا  تیآ  شیپ  دهشم  ار  نیا  .دوب  هدش  ناملـسم  هک  دوب  ییاهب  نز  کی 
ییاهب نز  نیا  یتشاد ؟ هعلاطم  يدید ؟ باوخ  يدش ؟ ناملـسم  وت  دش  روطچ  دیـسرپ : ینالیم  هللا  تیآ  موحرم  .تسا  هدش  ناملـسم 

هللا تیآ  موحرم  دـش ، نم  لماش  ادـخ  فطل  هظحل  کی  تفگ  ات  .دـش  نم  لـماش  ادـخ  فطل  هظحل  کـی  طـقف  یچیه ، اـقآ  تفگ :
.دش ریهز  لماش  ادخ  فطل  هظحل  کی  .دش  يراج  شیاه  کشا  هک  درک  هیرگ  دروخ و  ناکت  نانچ  ینالیم 

اب هک  نیا  اب  ریهز  .دندش  توعد  نیسح  ماما  فرط  زا  ود  ره  دیبع  ریهز و  دینک ، باسح  امـش  .دش  رح  لماش  ادخ  فطل  هظحل  کی 
ود ره  .تفریذپن  ار  توعد  تشاد  ار  نیسح  ماما  اب  یتسود  هقباس ي  هک  نیا  اب  دیبع  .تفریذپ  ار  توعد  تشادن ، هقباس  نیسح  ماما 
ود ره  زا  نیـسح  ماـما  نیـسح و  ماـما  قـیفر  دـیبع  هناـگیب و  ریهز  اـما  .دـندوب  .و . .  فورعم  مه  ود  ره  رادرـس ، مه  ود  ره  ریلد ، مه 

.تسا ساسح  یلیخ  البرک  خیرات  .تفریذپن  يدوخ  تفریذپ ، هناگیب  .درک  توعد 
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رح

.تسا ام  يارب  سرد  کی  وا  یقالخا  کت  هک  دز  یقالخا  کت  اج  کی  رح  دیوگ ؟ یم  هچ  ام  يارب  رح 

هیهت بآ  حبـص  زا  نیـسح  ماما  اما  .دروخب  ناکت  تشاذـگن  تفرگ و  ار  نیـسح  ماما  هار  يولج  رفن  رازه  اـب  رح  مرحم  لـئاوا  ًاـبیرقت 
بآ ار  همه  دوب ، نمشد  رح  هک  نیا  اب  .دیهدب  بآ  همه  هب  دنتسه ، هنشت  همه  شباحصا  دوخ و  رح  تفگ : شباحـصا  هب  دوب ، هدرک 

، مینک ادتقا  وا  هب  میورب و  تسا  همطاف  رسپ  نیا  تفگ : رح  تفر ، زامن  رس  هک  نیسح  ماما  .درب  یقالخا  موجه  کی  نیـسح  ماما  .داد 
.دیزی طخ  نیسح و  طخ  .تسا  طخ  ات  ود  طخ  هک  نیا  اب 

.مناوخ یم  زامن  شرـس  تشپ  ًالعف  یلو  تسا ، ات  ود  ام  طخ  هک  تسا  تسرد  هک  تشاد  تفارـش  رادـقم  کی  رح ، لاح  نیع  رد  اما 
هب اما  دوب  دـیزی  طخ  رد  رح  .میناوخ  یمن  زامن  رگیدـمه  رـس  تشپ  تسین ، روج  مه  اب  نامطخ  هک  نیا  رطاخ  هب  ام  اـه  تقو  یهاـگ 

، درک زامن  رد  ادـتقا  نوچ  .داد  ناشن  شدوخ  زا  رح  یبدا  کی  دـعب  .دوب  كرتشم  مه  اب  هک  زاـمن  کـی  رد  .درک  ادـتقا  نیـسح  ماـما 
.دوش یم  همدقم  گرزب  ياهزیچ  يارب  کچوک  ياهزیچ  ینعی  .دنکب  مه  تداهش  رد  ادتقا  تسناوت 

هب رح  .تسا  هنوگرح  ياهراک  اه  نیا  .دوش  لصتم  رگید  سک  هب  دورب و  یلو  دـشاب  هتـشاد  رفن  ات  رازه  یـسک  کی  دراد  یعنام  هچ 
مدوخ نم  اقآ  وگن  .وش  لصتم  وا  هب  شکب و  تسد  تدارفا  زا  تسا  لضفا  وا  یناد  یم  رگا  يراد ، مه  رفن  رازه  رگا  دـیوگ : یم  اـم 

.متسه یسک  کی  اج  نیا 

6550 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2444 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد يدایز  ياه  مایپ  ام  هب  مه  رح 

، تسین مهم  یـشود  رـس  وش ! يوزنم  یبای ، یم  تاـجن  يوشب  يوزنم  یناد  یم  رگا  اـما  یتسه ، روهـشم  هدـنامرف ي  رگا  دـیوگ : یم 
.تسا مهم  فرش 

اه نیا  ریت  يولج  دـیاب  دـبا  ات  .میریگب  سرد  دـیاب  ملـسم ، زا  ریهز ، زا  بیبح ، زا  رح ، زا  ام  .دـش  طخ  کـی  دـعب  .دوب  ریما  کـی  رح 
اه نیا  هب  يدـهم  ترـضح  .دـنک  یم  مالـس  اه  نیا  هب  قداص  ماما  .میدوب  امـش  اب  مه  ام  شاک  ْمُکَعَم » اَّنُک  اَنَْتَیل  اَی   » مییوگب میتسیاب و 

.میشاب يدهم  ترضح  باحصا  زا  ام  هک  هدب  قیفوت  نیسح ، ماما  باحصا  يوربآ  هب  ار  وت  ایادخ ! .دنک  یم  مالس 

.نک دایز  ار  ام  تکرب  قمع و  صالخا و  راک و  قیفوت  ار و  ام  تفرعم  ینک ، یم  دایز  ار  ام  رمع  هچ  ره  ایادخ !

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

مرحم مشش  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  هضور و 

مرحم مشش  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  هضور و 

مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  مساق  ترضح 

: تسا لمأت  لباق  مساق  ترضح   نتفر  نادیم  رد  هتکن  دنچ 

: دنک یم  لقن  مومهملا  سفن  رد  یّمق  ثّدحم  موحرم  -  1

؛) امِهیَلَع َیِشُغ  یّتَح  ِنایْکبَی  الَعَج  )

( مالسلا هیلع   ) ماما زا  ار  لاح  نیا  البرک  يادهش  زا  يدیهش  چیه  عادو  رد  ام  دندش !» شوهیب  ود  ره  هک  دندرک  هیرگ  ردقنآ  ود  ره  »
.تسا مولظم  نیا  تاصتخم  زا  نیا  و  ( 1 !! ) مینیب یمن 

: دومرف مساق  هب  مالسلا  هیلع  ماما  - 2

.کب یلستَِال  یقبت  نا  دیرا  همالع و  یخا  نم  تنا  یخا  نبای 

(2  ) .تسومع لد  شمارآ  ثعاب  یگلاس  هدزیس  نس  رد  هک  تسا  یتمظع  اب  ماقم  هچ  یتس  ار  .تسا  نم  لد  یلست  بجوم  وت  دوجو 
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: وا نیلاب  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  اما  ندمآ  هوحن  - 3

َبِضْغُأ ٍْثَیل  َهَّدِش  َّدَش  َُّمث  ُْرقَّصلا  ِلَُجی  یّ اَمَک  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  یَّلَجَف    

ریـشمش ینایژ  ریـش  نوچ  هدـیناسر و  يو  نیلابب  ار  دوخ  يراکـش  زاـب  دـننام  دینـش  ار  شا  هدازردارب  داـیرف  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
.درک هلمح  يو  لتاقب  هدیشک 

كانبات هثداح  نیا  هرهچ  میا  هدـمآ  ام  یلو  تسا ، زیمآراختفا  مه  اـیاضق  نیا  رـسارس  تسا و  ینـشور  ياـیاضق  ـالبرک  ياـیاضق  - 4
تسرد یمساق  میا  هدمآ  ام  .میا  هدرک  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  ام  ار  اهتنایخ  نیرتگرزب  میا ! هدرک  هَّوشُم  رادقم  نیا  ات  ار  یخیرات 

رد هک  یمـساق  اب  دـینک  هسیاقم  امـش  ار  نیا  .تسا  هدوب  وا  يداماد  مه  شیومع  يوزرآ  هدوب ، يداماد  طقف  شیوزرآ  هک  میا  هدرک 
.تسا هدوب  خیرات 

دنا هدرک  لقن  ار  هیضق  نیا  ربتعم  خیراوت 

نآ رد  ار  شدوخ  باحصا  ماما  .درک  عمج  ِءاْملا » ِبَِرق  َْدنِع   » يا همیخ  رد  ار  شدوخ  باحصا  مالسلا  هیلع  ماما  اروشاع  بش  رد  هک 
دیوگ یم  اهنآ  هب  هصالخ  درک ، ءاقلا  ماما  اجنآ  رد  ار  اروشاع  بش  فورعم  رایسب  هباطخ  نآ  .درک  عمج  همیخ  نآ  کیدزن  ای  همیخ 

یتح دنیبب ، روبجم  ار  شدوخ  یسک  دشاب ، هتشاد  یتسیابردور  یـسک  دهاوخ  یمن  ماما  اهنآ .) هب  تجح  مامتا  نیرخآ   ) دیدازآ امش 
، مناردارب یتـح  منادـناخ ، همه  مناراـی ، همه  مدرک ، دازآ  ار  ناـت  همه  ریخ ، دـنامب ؛ تسا  مزـال  تـعیب  مـکح  هـب  دـنک  لاـیخ  یـسک 

نیا زا  دیهاوخ ، یم  رگا  تسا ؛ یکیرات  بش  بشما  دنرادن ؛ يراک  یـسک  هب  نم  صخـش  هب  زج  مه  اهنیا  مناگدازردارب ؛ منادـنزرف ،
.دنرادن يراک  امش  هب  ًاعطق  مه  اهنآ  دیورب و  دینک  هدافتسا  یکیرات 
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: دنک یم  لیلجت  اهنآ  زا  لوا 

رد .مرادن  غارس  رتهب  مدوخ  تیب  لها  زا  یتیب  لها  مرادن ، غارـس  رتهب  مدوخ  باحـصا  زا  یباحـصا  مراد ، امـش  زا  ار  تیاضر  ياهتنم 
نکمم يزیچ  نینچ  رگم  دـنیوگ : یم  یعمج  هتـسد  روط  هب  ناـش  همه  .دـیامرف  یم  اـهنآ  هب  ترـضح  مه  ار  بلاـطم  نیا  لاـح  نیع 

هک يروشرپ  نانخـس  نآ  تفر ؟ اجک  هفطاع  تبحم و  تفر ؟ اجک  تیناـسنا  تفر ؟ اـجک  اـفو  میهدـب ؟ هچ  ار  ربمغیپ  باوج  تسا !؟
یـسک هک  دراد  ار  اهفرح  نیا  شزرا  مه  ناـج  کـی  رگم  دـیوگ  یم  یکی  .دروآ  یم  ناـجیه  هب  ار  ناـسنا  ًاـعقاو  هک  دـنتفگ ، اـجنآ 

دیوگ یم  یکی  نآ  .مدرک  یم  وت  يادف  ار  مدوخ  راب  داتفه  مدش و  یم  هدـنز  راب  داتفه  شاک  يا  دـنک !؟ ییوت  لثم  يادـف  دـهاوخب 
، دـننک رتسکاخ  دـننزب ، شتآ  ار  مندـب  نیا  دـعب  منک ، وت  يادـف  ار  مناج  مورب و  تشاد  ناکما  شاک  يا  دـیوگ : یم  یکی  .راـب  رازه 

.مهزاب مهزاب و  دننک ، هدنز  ارم  هبترمود  زاب  دنهدب ، داب  هب  ار  شرتسکاخ 

: دمآرد نخس  هب  هک  یسک  لوا 

قیاقح زا  درک ، ضوع  ار  بلطم  ماما  تقو  نآ  دنتفگ ، ار  نانخـس  نیا  اهنیا  هک  نیمه  .مشاه  ینب  همه  دعب  دوب و  لضفلاوبأ  شردارب 
کی لثم  تسرد  .داد  ار  ندش  هتشک  ربخ  اهنآ  هب  تقو  نآ  .تسا  هنوگچ  ادرف  يایاضق  هک  دینادب  سپ  دومرف : تفگ ، ییایاضق  ادرف 

یم خیرات  میناد ، یم  يداماد  ار  وا  يوزرآ  مینک ، یم  ملظ  وا  هب  ردق  نیا  ام  هک  یناوجون  نیمه  تقو  نآ  .دندرک  یقلت  گرزب  هدژم 
یم نادرم  رس  تشپ  دنک ، یمن  تکرش  نادرم  عمج  رد  تسا  مولعم  هلاس  هدزیس  هچب  کی  .تسیچ  نم  يوزرآ  هتفگ  شدوخ  دیوگ 
یم هتشک  امش  همه  دومرف  ماما  هک  یتقو  دنیوگ ؟ یم  هچ  نارگید  هک  دیشک  یم  رس  بترم  دوب و  هتسشن  رس  تشپ  هکنیا  لثم  .دنیشن 
نیا اقآ  دوصقم  دیاش  ما ، هچب  نم  رخآ  تفگ  دوخ  اب  هن ؟ ای  دش  دهاوخ  مه  نم  لماش  ایآ  هک  درک  رکف  شدوخ  اب  لفط  نیا  دـیوش ،

: درک ضرع  اقآ و  هب  درک  ور  تقو  کی  .مریغص  زونه  نم  دنوش ، یم  هتشک  ناگرزب  هک  تسا 
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»؟ ُلَتُْقی ْنَم  یف  اَنَأ  «َو 

لاؤس کی  وت  زا  نم  لوا  دومرف : دادن ، ار  شباوج  اقآ  تسیچ ؟ شیوزرآ  دینیبب  الاح  متـسین ؟ ای  متـسه  ناگدـش  هتـشک  ءزج  نم  ایآ 
نیا درک و  ار  لاؤس  نیا  ًاصوصخم  اقآ  منک ) یم  رکف  روط  نیا  نم   ) دیاش .مهد  یم  ار  وت  باوج  نم  دـعب  هدـب ، ارم  باوج  منک  یم 

هب ار  شدوخ  هدیمهفن  هتـسنادن و  ناوجون  نیا  دننکن  رکف  هدنیآ  مدرم  هک  دـیایب  شیپ  باوج  لاؤس و  نیا  تساوخ  دینـش ، ار  باوج 
.دننکن تیانج  دننکن ، تسرد  هلجح  شیارب  رگید  دوب ، يداماد  يوزرآ  رد  ناوجون  نیا  دنیوگن  هدنیآ  مدرم  رگید  داد ، نتشک 

: دومرف .دییامرفب  درک : ضرع  .منک  یم  لاؤس  نم  لوا  هک  دومرف  اقآ 

؟» َكَْدنِع ُتْوَْملا  َْفیَک  »

: تفگ ًاروف  دراد ؟ یمعط  هچ  وت  هقئاذ  رد  ندش  هتشک  ندرم ، وگب  لوا  مردارب ، دنزرف  مکرسپ ،

« ِلَسَْعلا نِم  یلْحا  »

؟ منک وت  يادف  ار  مناج  موشب ، هتشک  وت  باکر  رد  نم  تسا ؛ رت  نیریش  لسع  زا 

زا رت  نیریش  ییوزرآ  نم  يارب  ینعی  تسا ، رت  نیریش  هقئاذ  نیا  رد  لسع  زا  دیسرپ ) هقئاذ  زا  ترضح  نوچ   ) یسرپ یم  هقئاذ  زا  رگا 
!. تسا هدنهد  ناکت  هرظنم  ردقچ  دینیبب  .درادن  دوجو  وزرآ  نیا 

تسا هدرک  یخیرات  گرزب  هثداح  کی  ار  هثداح  نیا  هک  تساهنیا 

ینـسحلا نب  مساق  هن  دش  دهاوخ  ادیپ  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  هن  رگید  نوچ  میرادب ، هگن  هدـنز  ار  هثداح  نیا  دـیاب  ام  میا  هدـنز  ات  هک 
يراک میزاسب  ناشمان  هب  يا    هینیسح  نینچ  کی  رگا  نرق  هدراهچ  زا  دعب  هک  دهد  یم  شزرا  رادقم  نیا  هک  تسا  نیا  .مالسلا  هیلع 

تقو دـهاوخ ، یمن  ار  اـهفرح  نیا  رگید  دـنراد ، يداـماد  يوزرآ  اـه  هچب  همه  هک  دراد ، يداـماد  يوزرآ  هک  نآ  ـالا  و  میا ، هدرکن 
اهنیا یلو  .دهاوخ  یمن  ینارنخس  دهاوخ ، یمن  نتخاس  هینیسح  شیارب  دهاوخ ، یمن  ندرک  فرـص  لوپ  دهاوخ ، یمن  ندرک  فرص 

.دنتسه هتشرف  زا  رتالاب  اهنیا  دنتسه ، ًهَفِیلَخ » ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  ّیِنِإ   » قادصم دنا ، تیناسنا  هرهوج 
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يوش یم  هتشک  مهدب ، ار  تباوج  سپ  مردارب ، دنزرف  هلب  دومرف :

« ٍمیظَع ٍءالَِبب  وَْلبَت  ْنا  َدَْعب  »

(3    ) .ینک یم  ادیپ  يدیدش  رایسب  يراتفرگ  کی  تسا ، توافتم  یلیخ  نارگید  اب  وت  نداد  ناج  اما 

روخم مغ  ناتسلگ  يزور  دوش  نازحا  هبلک  روخم                 مغ  ناعنک  هب  دیآزاب  هتشگمگ  فسوی 

روخم مغ  ناماس  هب  دیآزاب  هدیروش  رس  نیو  نکم                 دب  لد  دوش  هب  تلاح  هدیدمغ  لد  يا 

روخم مغ  نارود  لاح  دشابن  ناس  کی  امیاد  تفرن                      ام  دارم  رب  يزور  ود  رگ  نودرگ  رود 

هک یتلم  دنرایب  رد  وناز  هب  ور  تلم  تلود و  نیا  دننوت  یم  یماظنو و ...  يداصتقا  میرحت  اب  دندرک  رکف  دـننادان  انمـشد  نیا  ردـقچ 
.تسا مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  زا  هتفرگرب  شراعش 

روخم مغ  ناهنپ  ياه  يزاب  هدرپ  ردنا  دشاب  بیغ             رس  زا  يا  هن  فقاو  نوچ  دیمون  وشم  ناه 

روخم مغ  نافوط  نابیتشک ز  تسا  حون  ار  وت  نوچ  دنکرب                      یتسه  داینب  انف  لیس  را  لد  يا 

روخم مغ  نالیغم  راخ  دنک  رگ  اه  شنزرس  مدق                 دز  یهاوخ  هبعک  قوش  هب  رگ  نابایب  رد 

(4  ) روخم مغ  نآرق  سرد  اعد و  تدرو  دوب  ات  رات            ياه  بش  تولخ  رقف و  جنک  رد  ایلاح  اظفاح ) )

دموا دید  ور  ومع  ییاهنت  ات 

هب مالـسلا  هیلع  ماما  .دندش  شوهیب  ود  ره  هک  دندرک  هیرگ  ردقنآ  تخادنا ،  مساق  ندرگ  هب  ار  شیاهتـسد  ماما  هریگب   نادیم  هزاجا 
: دومرف مساق 

.کب یلستَِال  یقبت  نا  دیرا  همالع و  یخا  نم  تنا  یخا  نبای 

.تسا نم  لد  یلست  بجوم  وت  دوجو  ینمردارب  راگدای  وت  مردارب   رسپ  يا 
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« َهل َنِذأ  یَّتَح  ِْهیَلْجِر  ِْهیَدَی َو  ِبَُقی  ُلّ ْلَزَی  ْمَلَف  »

: اما نادیم  تفر  درک   یضار  ار  ومع  ات  دیسوب  ار  ومع  ياپ  وتسدردقنیا 

دز یم  ادص  طقف  ار  دوخ  سک  یب  يومع  دزیم                     اپ  تسد و  هک  رخآ  هضحلز  ناما 

 . هنک ادج  شندب  زا  رس  تساوخ  یم  بیجنان  نوا  هک  دوب  هدنز  زونه 

َبِضْغُأ ٍْثَیل  َهَّدِش  َّدَش  َُّمث  ُْرقَّصلا  ِلَُجی  یّ اَمَک  مالسلا  هیلع  ُْنیَسُْحلا  یَّلَجَف 

ریـشمش ینایژ  ریـش  نوچ  هدـیناسر و  يو  نیلابب  ار  دوخ  يراکـش  زاـب  دـننام  دینـش  ار  شا  هدازردارب  داـیرف  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هیلع هللا  دـبع  یبا  هکنیا  اب  هناد  زان  نیا  اما  دـندز  یم  ادـص  ار  اقآ  هعفد  کی  ناـمه  ادهـش  زا  یـضعب  .درک  هلمح  يو  لـتاقب  هدیـشک 

.داد یم  تکرح  ار  شیاپ  هنشاپ  و  هامع ،  ای  دز  یم  ادص  ررکم  دنتشاد  فیرشت  شرس  يالاب  مالسلا 

دز یم  البرک  هب  ار  شلد  غاد  رهُم  هک  كاخ                     رب  شندیشک  اپ  یگنشتز و  ناما 

درکیم اج  هزین  مصخ ، شندب  رب  هک  سبز  دش               اقآ  دق  نوچ  شدق ،  هک  تسین  بیجع 

دز یم  ای  دیشک  ای  نیمز   كاخ  يور  هب  ار                          شمیتی  نت  اجنآ  رد  دوب  هکنآ  ره 

: مساق رس  يالاب  دموا  هلجع  اب 

« َکُعَْفنَی الَف  َُکبیُجی  ْوا  َُکبیُجی  الَف  ُهوعْدَت  ْنا  َکِّمَع  یلَع  ُّزِعَی  »

وت يارب  دناوتن  اما  دیایب  دنک و  تباجا  ای  دنک ، تباجا  ار  وت  دناوتن  یناوخب ، وت  هک  تسا  تخس  وت  يومع  رب  یلیخ  هداز ! ردارب  ینعی 
.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دش و  دنلب  ناوجون  نیا  زا  يدایرف  تقو  کی  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  .دهدب  ماجنا  يراک 
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ار مدآ  نامدود  لد  هدناشن  نوخ  هب  ار                ملاع  هدرک  هناوید   وت  قشع  ثیدح 

ار مغ  نیا  تشهب  رورس  هب  مهد  یمن  نم                لد  رد  تسایربک   تبهوم  وت   مغ 

ار مد  نآ  منیبن  مریمب  راب  رازه  مرمع                درذگب  وت  یب  یمد  تسانب  رگا 

مناور حور و  مالسلا  هیلع  نیسح  مناج                      مارآ  مالسلا  هیلع  نیسح 

: عبانم

هحفص ي 198. مومهملا ، سفن  ( 1)

( نایراصنا نیسح  خیش  راتفگ  نتم  ادشلادیس ص43( لتقم  رب  يرورم  ( 2)

81 ص : ،ج 17 ، يرهطم دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم  ( 3)

هرامش 25 لزغ  تایلزغ      ظفاح     ( 4)

  

مرحم مجنپ  بش  بوتکم  راعشا  تامدقم و  هضور و 

مرحم مجنپ  بش  بوتکم  هضور 

مالسلا امهیلع  نسح  نب  هللادبع  بانج  نوج و  مان  هب  نیسح  ماما  مالغ  هضور 

: دندش رضاح  ادهش  زا  رفن  تفه  نیلاب  رب  هللا  دبع  یبا  ربتعم  عبانم  زا  لقن  هب 

هظحل رد  مالـسلا  هللا  دـبع  یبا  هکنیا  رت  بیجع  و  تسا ، رفن  تفه  نیا  نـیب  رد  نیـسح  ماـما  مـالغ  ود  ماـن  ندوـب  بـیجع  تاـکن  زا 
ربکا یلع  شدنبلد  عاجش و  دنزرف  هرابرد  هک  ار  یتبحم  زاربا  نامه  ینعی  دراذگ  یم   ( حضاو شمالغ (  تروص  رب  تروص  تداهش 

.هتشاد اور  زین  شمالغ  هرابرد  دنک ، یم  مالسلا  هیلع 

( فوهل  ) هجسوع نبا  ملسم  - 1

فوهل )  ) رح - 2

( مومهملا سفن  () مالسلا هیلع  ) نیسح ماما  مالغ  یکرت  حضاو  - 3

( مومهملا سفن   ) رذوبا مالغ  نوج  - 4
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( فوهل () ) مالسلا هیلع  ) نیسحلا نبا  یلع  -5

( فوهل () مالسلا هیلع  ) نسحلا نبا  مساق  - 6

( راحب () ) مالسلا هیلع  ) سابعلا لضفلا  ابا  - 7

هایس يورز  يدومن  رفنت  ماجرف                        اب  راسخر  هام  یکی 
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لد گنس  تب  نآرب  تفشآرب  لد                       گنت  هرهچ  هیس  مالغ 

نیبم میور  هب  تراقح  مشچ  هب  نیبج                    دراطع  يور  هام  يا  هک 

داد ردقلا  هلیل  نوچ  هرهچ  ارم  داد                 ردب  نوچ  هرهچ  ار  وت  رگ  ادخ 

نسح هجو  هب  دتفا  وت  يور  هب  نم                    یهایس  زا  يا  هطقن  رگا 

دوش دص  یکی  تنسح  رادیرخ  دوش           یم  دح  یب  وت  فطل  لاخ  نآزا 

راکشآ میور  رب  يا  هطقن  دوش  راک                    سکع  رب  تیدیپس  زا  رگا 

موبو زرم  نیا  زا  نم  زا  دنزیرگ  موش               دنناوخ و  سیپ  همه  قیالخ 

تسوکن میارب  تدنسپ  یم  وا  گنر  ره  هک  تسوا              ناز  همه  يدیپس  یهایس 

راگن لاخ  گنرمه  هب  دشاب  هک  راختفا                      دوب  یهایس  نیز  ارم 

هاش همیخ  دز  هک  نوچ  البرک  رد  هک  هایس                 گنر  هب  مدنسپ  یم  نآ  زا 

دش رادیرخ  ار  یهم  یمالغ  دش             رای  روای و  یب  نوچ  قشع  هش 

دیفس ور  موش  ارهز  دزن  رد  هک  دیما                  نیا  تهگرد  زا  تسه  ارم 

داب وت  ياپ  كاخ  همه  نم  رس  داب                 وت  يادف  هش  يا  مناج  ورس 

تسا رت  نیریش  وت  زا  نم   ناج  رگم  تسا              رت  نیگنر  وت  زا  نم  نوخ  رگم 

هاگدیعبت هذبر - رد  وا  .دوب  هدیـشخب  يرافغ  رذوبا  هب  درک و  يرادیرخ  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  یهایـس  مالغ  نوج » »
مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  تمدخ  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  يرجه  لاس 32  رد  رذوبا  تداهـش  زا  سپ  دوب و  رذوبا  هارمه  رذوبا -

ماما هکم  هب  هنیدم  زا  ماما  هارمه  هب  وا  .دوب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تمدخ  رد  نآ  زا  سپ  مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  سپس  و 
: دومرف يو  هب  اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع 
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، يدوب هارمه  ام  اب  تیفاع  يوجتـسج  رد  وت  يدازآ ! ام  بناج  زا  وت  انِقیرَِطب  ؛ ُْلْتبَت  الَف  ِهَِیفاـْعِلل  ًاـبَلَط  اـنَتِْعبَت  اـّمَنِإَف  یّنِم ، ٍنْذإ  ِیف  َْتنَأ  »
«. نکم راتفرگ  ام  هار  رد  ار  شیوخ  سپ 

: درک ضرع  هناسمتلم  تخادنا و  ترضح  ياهاپ  هب  ار  دوخ  نوج » »

لاح مدوب  امش  هناخ  سیل  هساک  اه  یشوخ  رد  ربمایپ ! رـسپ  ْمُُکلُذْخأ ؛؟ ِهَّدِّشلا  ِیفَو  ْمُکَعاِصق  ُسَْحلَأ  ِءاخَّرلا  ِیف  اَنَأ  هَّللا ! ِلوُسَر  َْنباَی  »
.»؟ منک ناتیاهر  يراتفرگ  رد 

: دوزفا هاگنآ 

ِهَّللاَو ال ینَْول ال  َّضَْیبَیَو  ِیبَسَح  َفُرْشَیَو  یِحیر  َبیطََیل  ِهَّنَْجلِاب  َّیَلَع  ْسَّفَنَتَف  ٌدَوْسََأل  ِینَْول  َّنإَو  ٌمیئََلل  یبَسَح  َّنإَو  ٌِنْتنَُمل  یِحیر  َّنِإ  ِهَّللاَو  »
؛ ْمُِکئامِد َعَم  ُدَوْسَْألا  ُّمَّدلا  اَذَه  َِطلَتْخَی  یّتَح  ْمُُکقِرافُأ 

شوخ و میوـب  اـت  راد  ینازرا  نم  رب  ار  تشهب  سپ  تسا  هایـس  ما  هرهچ  زیچاـن و  مبَـسَح  دـنیاشوخان ، میوـب  مناد  یم  دـنگوس  ادـخب 
نیا زا  سپ  دزیمایب  .» امش  نوخ  اب  نم  نوخ  نیا  ات  دش  مهاوخن  ادج  امش  زا  دنگوس  ادخ  هب  .ددرگ  دیفس  میامیـس  فیرـش و  مبَـسَح 
يو نیلاب  رب  ماما  .دـمآ  لیان  تداهـش  ضیف  هب  ات  دـیگنج  سپـس  تفاتـش  نادـیم  يوس  هب  نامداش  وا  .داد  هزاجا  يو  هب  ماما  راـتفگ ،

: درک اعد  شقح  رد  هنوگ  نیا  دش و  رضاح 

و نادرگ ، دیفـس  ار  وا  هرهچ  ایادـخ  ٍدَّـمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّـمَُحم َو  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ْفِّرَعَو  ِراْربَْألا ، َعَم  ُهْرُـشْحاَو  ُهَحیر ، ّْبِیَطو  ُهَهْجَو ، َِیب  ْضّ َمُهَّللَأ  »
«. زاس رارقرب  ییانشآ  تشهب ) رد   ) دمحم لآ  دمحم و  وا و  نیب  نک و  روشحم  راربا  اب  ار  وا  و  نادرگ ، شوخ  ار  وا  يوب 

دنتفای یلاح  رد  ار  نوج  رکیپ  دندش ، رضاح  البرک  نادیهش  نفد  يارب  یعمج  هک  هاگنآ  تسا : هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  زا 
(1) .دیسر یم  ماشم  هب  نآ  زا  یشوخ  رایسب  يوب  زور  دنچ  تشذگ  اب  هک 
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رب مالـسلا  هیلع  ماما  داتفا  نیمز  هب  هکنآ  زا  سپ  تفر   نادـیم  هب  دوب  نآرق  ظفاح  هک  حـضاو  مان  هب  هللا  دـبع  یبا  تشاد  مه  مـالغ  هی 
تسشن و شرانک  رد  دش و  نایرگ  ماما  دنک ، یم  هقالع  راهظا  ترضح  نآ  هب  تبسن  مالغ  درک  هدهاشم  نوچ  دش و  رـضاح  شنیلاب 

: دز دایرف  دش و  نامداش  دوب ، هدمآ  دجو  هب  تبحم  همه  نیازا  هک  مالغ  .داهن  شنیبج  رب  تروص 

نیا تسا » هداد  رارق  متروص  رب  ار  شتروص  ربمایپ  رـسپ  هک  نم  دننامه  تسیک  يِّدَـخ ؛ یلَع  ُهَّدَـخ  ٌعِضاو  ِهَّللا  ِلوُسَر  ُْنباَو  یْلثِم  ْنَم  »
.دمآ لیان  تداهش  عیفر  هجرد  هب  تفگ و  ار 

دیپس اب  قرف  دنکن  هیس  ام  نید  رد  تفگ              داد و  هسوب  رسپ  مالغ و  خر  ناسکی 

دنزرف هرابرد  هک  ار  یتبحم  زاربا  نامه  ینعی  دراذگ  یم  شمالغ  تروص  رب  تروص  تداهـش  هظحل  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنیا  رد  »
ادـخ هار  نادیهـشو  نادـهاجم  همه  اهنیا  ینعی  .تشاد  اور  زین  شمـالغ  هراـبرد  دـنک ، یم  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  شدـنبلدو  عاـجش 

(2 « ) .دندیشون تداهش  تبرش  دندرک و  داهج  فده  کی  يارب  ریسم و  کی  رد  همه  و  دنا ، یمارگ  زیزع و  اهنآ  همه  دنتسه و 

مشاب امش  اب  رمع  همه ي  دنک  ادخ  مشاب                   ادج  ناتدای  زا  يا  هظحل  دابم ، 

مشاب ادج  وت  ِهاگرد  هک ز  وشماضر  اقآ                           تا  هناتسآ  زا  نکم  اهر  ارم 

مشاب اهر  هنگ  دنب  تلفغ و  مادز  ددرگ                     ملماش  وت  ياعد  ضیف  هک  رگا 

مشاب اعدلا  سبحت  رگم  هدرکن  ادخ  ما                   هدش  اعد  رب  تسد  جرف  راظتنا  هب 

مشاب امش  مداخ  اج  همه  هشیمه و  تزع                      اب  رمع  لوط  ینک  بیصن  رگا 
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مشاب اه  هضور  راتفرگ  وت  اب  هک  مشوخ  مناشیرپ                         لد  بابرا  تبرغ  دای  هب 

مشاب البرک  وت  اب  يرفس  تبقاع  هک  نک                           يراک  ایب و  درادن  رارق  ملد   

لقا منیبب ال  ار  امش  متسنوتن  هگا  هنیا  موزرآ  همه ي  .مشاب  تیبلها  امـش  هنوخرد ي  مالغ  هنیا  نم  راختفا  همه  ناج  اقآ  نسحلا  نب  ای 
.دـیریگب نماد  هب  ار  مرـس  دـْیایب  هللا  دـبع  یبا  هایـس  مالغ  نوا  لثم  هک  دـیدب  نم  هب  یتقایل   . اـقآ مرـس  يـالاب  ياـیب  نداد  نوج  هظحل 

.مریمب لد  هب  وزرآ  راذن  لضفلا  ابا  قح  هب  نامزلا  بحاصای 

وع نبا  ملسم  یکی  ، حضاو یکی  .دوب  نوج  یکی  ، ندموا نوشباحصا  زا  رفن  تفه  رس  يالاب  مالسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  دننک  یم  لقن 
 ، مساق یکی  ربکا و  یلع  یکی  رح ، یکی  هجس ،

سابع ندـب  رانک  ماما   یلقن  هب  انب  .دوب   مشاه  ینب  رمق  تفرگ  نماد  هب  ار  شرـس  دـمآ و  شنیلاـب  هللا  دـبع  یبا  هک  يدیهـش  نیرخآ 
تسشن

« هِرجِح یف  ُهَعَضَو   هَساَر َو  نیَسُحلا  َذَخا  »

هک مشاه  ینب  رمق  يارب  دوب  هدنام  یـسَفَن   . درک كاپ  سابع  مشچ  ود  زا  نوخو  تشاذـگ  نماد  يور  تشاد  رب  ار  هتفاکـش  قرف  نآ 
دومرف نیسح  ماما.درک  هیرگ  جرخ  مه  ار  نآ 

»؟ لضَفلا ابَا  ای  َکیکُبی  ام  »

یتشادرب كاخ  يور  زا  ارم  رس  نالا  يدمآ  وت  هک  یلاح  رد  ؟  منکن هیرگ  ارچ  ممشچ ! رون  مردارب  درک : ضرع  ؟ ینک یم  هیرگ  ارچ 

؛» َکَسأَر ُعَفرَی  نَم  ٍهَعاس  َدْعَبَف  »

تروص زا  ار  كاخ  یـسک  هچ  دراد و  یم  رب  كاخ  يور  زا  ار  وت  رـس  یـسک  هچ   يوش ،  یم  دیهـش  تدوخ  هک  رگید  یتعاس  اـما 
(4 () 3 ( !؟ دنک یم  كاپ  وت  كرابم 
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يومع درک  هدـهاشم  هک  یماگنه  شرـس   الاب  دایب  ماما  هکنیا  ضوع  دوب  دیهـش  هی  اما  نوشرـس  الاب ي  تفر  نیـسح  ماما  اـهنیا  همه 
، ومع هب  دوسر  درک  اـهر  همع  تسد  زا  وشدوخ  دوب  یتـمحز  ره  هب  هتفرگ  رارق  نمـشد  هرـصاحم  رد  هاـگلتق  لادوگ  رد  شراوگرزب 

تداهـش هب   ومع  نماد  رد  ار  هللا  دـبع  يریت  اب  هلمرح  لاح  نیا  رد  دوب  ومع  نماد  وت  تاظحل  نیرخآ  .درک  ومع  زا  يا  هناـناج  عاـفد 
.دناسر

مینکن ناجزا  غیرد  دبلط  ناجرگ  مینکن               نامیپ  ضقن  قشع  هر  ردام 

مینکن نادیهشرالاس  هب  تشپام  دوش                      زیربل  دیزی    زا  رگا  ایند 

: عبانم

مومهملا ص 365     سفن  ( 1)

مومهملا ص 370 سفن  ( 2)

نیطبسلا ج1 ص443 یلاعم  زا  لقن  هب  ص74   نایراصنا   نیسح  داتسا  راتفگ  نتم   / مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  لتقم  رب  يرورم  ( 3)

؟ دناد یم  هچ  یسک  (4) .دز ادص  ور  شردام  داتفا  نیمزور  هک  يا  هضحل  نوا  دیاش  روخن  هصغ  لضفلا  ابا  ای  میرادـب : هضرع  اما  ( 4)
.نیسح ردام  بیرغ  دز  یم  ادص  و  شرس   يالاب  دموا  شردام  رخآ  هظحل  نوا  دیاش 

 : بسانتم راعشا 

هماش وچ  نم  حبص  هک  ایب     نم   بوخ   ردام  

همامت نم  راک  هک  ایب      ایب     ایب     ایب    

هتسکش نیک  کنس  ز  مینوشیپ      هک  نیبب  ایب 

هتسشن نم  لتاق  ما     هنیس  يور  هک  ایب 

ایب نم  بوخ  ردام 

نم لد  هدش  هراپ  ودع       هنیک ي  ریتز  ردام : 

نم لصاح  هتخوس  وت        هناخ  رد  لثم 

ایب نم  بوخ  ردام 

ریگم تیولهپ  هب    تسد    یلو    ایب  ایب     ایب 
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ریگم تیوزاب  هب  تسد  نم     رت  مشچ  ود  شیپ 
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مرس ات   اپ   همه ز  دوب      نوخ  هقرغ  هک  رگا 

مرکیپ هراپ  هچ  رگا  مدشن     هتشک   الاح   نم 

يدرسف رد  تشپ  هک  مدش   هتشک  نامز  نوا  نم 

يدروخ هنایزات  وت  ماباب   شیپ  ونم  شیپ 

ردام يآ 

دش یکاش  تمغ   غاد  زا  نم  بلق  انومز  نوا 

دش یکاخ  ترداچ  هک  مدش  هتشک  نامز  نوا  نم 

(4  ) مالسلا مهیلع  همئا  نارای  نادرگاش و  باحصا و 

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ 

ینسح میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ 

يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

میظعلادبع ترضح  هب  اضر  ماما  یمایپ  کی  شدوخ  زا  رت  مهم  .منک  تبحص  مهاوخ  یم  ینسح  میظعلادبع  هب  عجار  هدرخ  کی  نم 
.تسا اضر  ماما  مایپ  .تسا  ام  زورما  نیمه  شخبافش  هخسن ي  هک  تسا  یمایپ  .وگب  نم  نایعیش  هب  ار  مایپ  نیا  هدومرف  .تسا  هداد 

( مالسلا مهیلع   ) راوگرزب ماما  راهچ  رضحم  كرد  - 1

ار اضر  ماما  مایپ  الاح  هک  .دیـسر  ع )  ) اضر ماما  تمدـخ  .درک  كرد  ار  ماما  راهچ  تفر و  ارماس  هب  دـمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رد  ناشیا 
.دیسر مه  يرگسع  ماما  تمدخ  دیسر ، يداه  ماما  تمدخ  .دیسر  داوج  ماما  تمدخ  اضر  ماما  زا  دعب  .مناوخ  یم  امش  يارب 

.دوب بیقعت  تحت  دش ، دیهش  قودص  موحرم  لوق  هب  .تسا و  یبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  نوچ  ینـسح  میظعلادبع  دنیوگ : یم  هکنیا 
تیبـلها بتکم  راد  مچرپ  .درک و  یم  راـک  هناـمرحم  .دوب  يرارف  نوچ  .دوب  بیرغ  .دراد 1 - ناشیا  زاـیتما  تشه  تفه  .دوب  بیرغ 

.دوب
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گنهرف ثاریم  یگنهرف و  هطساو ي  ینعی  .تسا  هدیسر  ام  هب  ینسح  میظعلادبع  ترضح  قیرط  زا  ام  تایاور  ام و  مولع  زا  يرایـسب 
دنتفر یتقو  طقف  .تسا  یسک  هچ  ناشیا  تخانش  یمن  مه  یسک  .تسا و  ناشیا  تایـصوصخ  نیا  .دوب  ثدحم  دوب و  ملاع  .تسا  ام 
یسک هچ  نم  دوب  هتشون  ذغاک  رد  .دندروآرد  يذغاک  کی  .دندرک  شا  هسیک  رد  تسد  تداهش  زا  دعب  دننک ، كاخ  رد  ار  شندب 

.دندرک یم  جیورت  ار  بتکم  افخ  رد  یمقر  نیا  ینعی  .متسه 

تراـیز هک  امـش  دوـمرف : .متـسه  ير  رهـش  نم  تفگ : يدـمآ ؟ اـجک  زا  دیـسرپ  .تفر  يداـه  ماـما  تمدـخ  ير  رهـش  زا  رفن  کـی 
ترـضح اـه  هدازماـما  نیب  .تسا  هدـشن  یباوـث  نینچ  کـی  يا  هدازماـما  چـیه  يارب  .دراد  ـالبرک  تراـیز  باوـث  .ینکب  میظعلادـبع 

.دراد البرک  ترایز  باوث  میظعلادبع  ترایز  باوث  هک  دراد  یتیصوصخ  هچ  میظعلادبع 

ماما ترایز  اه  همانرب  زا  یکی  هک  یماـیا  دوبن  روهـشم  یلیخ  ًـالثم  زونه  دوب و  نیـسردم  اـملع و  ءزج  هک  یناـمز  نآ  ماـما  ترـضح 
ترـضح تسا  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  شیاـهراک  زا  یکی  هک  ییاـه  بش  نابعـش ، همین  بش  اـی  ردـق  بـش  ًـالثم  تـسا ، نیـسح 

.تفر یم  میظعلادبع 

، میظعلادبع ترضح  يّالصم  رد  تسا  تعامج  ماما  مه  نآلا  امیظع  ياقآ  تسا  میظعلادبع  ترضح  زامنشیپ  هک  ام  ناتسود  زا  یکی 
؟ يدـید یباوخ  هچ  متفگ : .مدـید  وت  يارب  یباوخ  کـی  تفگ : دیـسر  نم  هب  ناـگرزب  زا  یکی  هک  تفگ  یم  .تسا  اـم  ناتـسود  زا 

.متـسه میظعلادبع  مرح  زامن  شیپ  نم  هک  تسناد  یمن  وا  تفگ : یم  .يدش  نیـسح  ماما  مرح  زامن  شیپ  امـش  مدید  باوخ  تفگ :
نامه مه  باوخ  رد  هدمآ  ثیدح  رد  هچره  ینعی  .تسا  ثیدح  یپکوتف  اه  باوخ  یـضعب  اما  .مرادن  یباوخ  ره  هب  هدـیقع  نم  هتبلا 

.تسا
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( مالسلا هیلع   ) يداه ماما  رب  ینید  دیاقع  هضرع  - 2

.درک هضرع  يداه  ماما  هب  ار  شدوخ  دیاقع  ناشیا  هکنیا  یکی  .میوگب  امش  يارب  ار  مهم  راک  ود  مهاوخ  یم 

، داعم هب  عجار  ربمغیپ ، هب  عجار  .تسا  نیا  ادـخ  هب  عجار  ما  هدـیقع  نم  تفگ : .دـمآ  مهد  ماما  دزن  .ینـسح . .  میظعلادـبع  ترـضح 
وت هک  تسا  نیمه  ادخ  نید  مسق  هللاو  هَّللا » ُنیِد  ِهَّللا  اَذَـه َو  : » هک دومرف  ترـضح  .تفگ و  ار  شدـیاقع  هرود  کی  باتک ، هب  عجار 

.تسا نیمه  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  (3/ هدئام « ) انید َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیضَر  َو   » مدرم زا  ادخ  هک  ینید  نآ  ِهِداَبِِعل » ُهاَضَتْرا  يِذَّلا   » .یتفگ
.یتسه ام  یلو  وت  ًاقح  3ص 268)  / /ج راونالاراحب « ) اّقَح اَنُِّیلَو  َْتنَأ  »

همـساب .مراد  لوبق  ار  ینالف  نم  .دشاب  طلغ  تا  هدیقع  تسا  نکمم  .تسا  نیا  نم  هدـیقع  وگن : امـش  .تسا  سرد  کی  شدوخ  نیا 
هب اما  تسا  ییّالُم  مدآ  متفگ : اقآ ! نالف  دّلقم  تفگ : یتسه ؟ یـسک  هچ  دّلقم  وت  مدیـسرپ  یـسک  زا  نم  .يراد  شلوبق  دوخیب  یلاعت 

کی جح  رفـس  رد  اباب ! يا  متفگ : .مراد  شتـسود  نم  تفگ : .دـنک  یمن  ار  شدـیلقت  سک  چـیه  رخآ  تسا ؟ عجرم  ناشیا  لیلد  هچ 
رگا وت  متفگ : .متسه  وا  دیرم  تسه  یفراع  کی  .منک  یمن  دیلقت  نم  تفگ : یتسه ؟ یـسک  هچ  دّلقم  امـش  میتفگ : مدید  ار  یمناخ 

يروط تسا  هیقف  رگا  .دـشاب  مه  هیقف  فراع  نآ  هکنآ  رگم  .يورب  فراـع  کـی  لاـبند  یناوت  یمن  یتسه  ناملـسم  و  یتسه ، هعیش 
.مریگ یم  نیا  زا  ار  میاه  فرح  .مراد  شتسود  نم  هکنیا  .تسین  انبم  ندوب  فراع  اما  تسین 

هلأسم کی  نیا  اقآ  میوگ : یم  .منک  یم  لوبق  نم  ییوگب  وت  هچره  دیوگ : یم  هدز  گنز  یتئارق  ياقآ  دنتفگ : هدـنب  دوخ  هب  يدارفا 
یلاـعت همـساب  متفگ : .مراد  لوبق  ار  وت  نم  دـیوگ : یم  .يدـش  نم  دـیرم  دوـخیب  وـت  .ینک  هعجارم  تعجرم  هب  دـیاب  .تسا  یهقف  ي 

عجرم ینیبب  دیاب  ار  یهقف  هلأسم ي  کی  اما  .متـسه  امـش  صلخم  نآرق  زا  ییاه  سرد  ملعم  ناونع  هب  نم  .يراد  لوبق  ار  نم  دوخیب 
هب کمک  ًالصا  نم  .مهدب  ینالف  هب  مه  ار  ماما  مهس  .مهدب  ینالف  هب  ار  مسمخ  مهد  یم  صیخـشت  مدوخ  نم  اقآ  .دیوگ  یم  هچ  وت 
یم مندب  رد  ار  لوپمآ  مدوخ  .مرادن  اه  نز  لوپمآ  هب  يراک  نم  دیوگب  یـسک  هکنیا  لثم  .مرادـن  اهدـنوخآ  هب  يراک  .منک  یم  ارقف 

.ینک یم  نزو  ولیک  اب  ار  هناودنه  امش  .دشاب  هتـشاد  انبم  شا  هدیقع  دیاب  دراد  يا  هدیقع  ره  ناسنا  هکنیا  ینز ؟ یم  اجک  بوخ  .منز 
هب امش  .دراد  ینازیم  کی  يزیچره  .شکطخ  اب  ار  طخ  لوقاش ، اب  ار  هیاپ  .يزیچ . .  ره  هرخالاب  رتم ، اب  ار  هچراپ  جنـساوه ، اب  ار  اوه 
الاح مراد ، تسود  ار  نیا  نم  هن  دیوگ : یم  .دنک  یم  شدوخ  هدـیقع ي  يور  مه  تمواقم  تسا ؟ تسرد  تا  هدـیقع  نیا  لیلد  هچ 

هتشاد شتسود  لاس  تسیب  ار  یـسک  کی  مدآ  تسا  نکمم  .دراد  انبم  .دیوگب  دیوگب ، دهاوخ  یم  شلد  هچره  .مراد  شتـسود  مه 
.مینک یچیق  دیاب  هظحل  کی  رد  دشاب ،
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ناملسمان هب  ازسان  اب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  دروخرب  - 3

ماما نالف ! ردام  ورب  تفگ : شرکون  هب  ع )  ) رقاب ماما  نارای  زا  یکی  .داد  ردام  شحف  شرکون  هب  شنارای  زا  یکی  دـید  ع )  ) رقاب ماـما 
وت دومرف : .تسین  ناملـسم  شردام  نیا  اما  مداد  ردام  شحف  نم  .تسین  ناملـسم  شرداـم  نیا  اـقآ  تفگ : یتفگ ! ؟ هچ  تفگ : رقاـب 

یچیق نآلا  .متسه  قیفر  وت  اب  تسا  لاس  تسیب  دومرف : رقاب  ماما  راک ! انز  ییوگب : یهدب ؟ شحف  ناملـسم  ریغ  نز  کی  هب  يراد  قح 
نآرق دـیراذگب  .دـنک  یچیق  دـیاب  هظحل  کی  رد  .دـشاب  هتـشاد  هلاس  لـهچ  قیفر  کـی  مدآ  تسا  نکمم  .دراد  یچیق  تقاـفر  .دـش 

نم تفگ : دور ، یم  جک  میهاربا  يومع  هک  دـش  نشور  هک  نیمه  ( 114/ هبوت « ) ِهَِّلل ٌّوُدَع  ُهَّنَأ  َُهل  َنَّیَبَت  اَّمَلَف  : » دـیوگ یم  نآرق  .مناوخب 
رگا مه  ار  تیاـباب  ( 23/ هبوت « ) ْمُکَءابآ اوُذِـخَّتَت  ال  : » دـیوگ یم  دراد  هیآ  کی  نآرق  اـجک ؟ اـت  .دراد  زرم  مالـسا  .متـسه  ادـج  وت  زا 

.نکب وا  هب  ناسحا  .دور . .  یم  جک  يدید 

ظوفحم یفطاع  طباور  تسه  مه  رفاک  رگا  تردپ  یفطاع ، طباور  .نکب  تبحم  .نکن  تعاطا  یلو  ( 83/ هرقب « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِابَو  »
نان مه  اب  .میتسه  لیماف  نوچ  هک  تسین  روطنیا  .تسا  فرحنم  ردام  .تسا  فرحنم  اباب  .دیهدب  شوگ  دیابن  تفگ  هچره  اما  دـشاب ،

لیماـف .تسا  هدرک  توعد  اـم  زا  رخآ  .هدـن  يأر  .دـیهدب  يأر  وا  هب  درادـن  تیحالـص  ناـشیا  .دراد  عقوت  اـم  زا  .میدروخ  کـمن  و 
مادک چیه  اهنیا  .تسا  يا  هلحم  مه  .تسا  يرهـشمه  .تسا  دـنوخآ  .تسا  خیـش  .تسا  دیـس  .میدوب  هرود  مه  هاگـشناد  رد  .میتسه 
هتـشاد انعم  نامدیاقع  دیاب  ام  ( 1/ دـسم « ) ََّبت ٍبََهل َو  یبَأ  ادَـی  ْتَّبَت  : » دـیوگ یم  نآرق  .تساربمغیپ  يومع  بهل  وبا  .تسین  كـالم 

ار دیاقع  میوگ  یم  ار  مدیاقع  هرود  کی  نم  اقآ  تفگ : مهد ، ماما  .تفر  يداه  ماما  دزن  هک  تسا  میظعلادـبع  ترـضح  نیا  .دـشاب 
امـش لالدتـسا  تسا ؟ تسرد  تا  هدیقع  تفگ : یـسک  هچ  تسیچ ؟ شیانبم  امـش  هدـیقع ي  .تسا  نیا  نم  هدـیقع ي  .دـینک  کچ 

 . . .بوخ تسیچ ؟
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نایعیش هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  مایپ  - 4

.تسا ام  هعماج ي  زورما  ياهدرد  يافش  نیا  راگنا  .تسا  یمهم  مایپ  یلیخ  .اضر  ماما  مایپ  اما 

.ینسح میظعلادبع  تسا ؟ یسک  هچ  هطساو  .دهد  یم  مایپ  اضر  ماما  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

.ناسرب ام  ناتسود  نایعیش و  هب  ارم  مالس  ماَلَّسلا » )   ) َِیئاَِیلْوَأ یِّنَع  ِْغْلبَأ  »

.دننکن زاب  ناشدوخ  رد  ار  ناطیش  هار  9 ص 102 )  / ج كردتسم / « ) الِیبَس ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  ِناَْطیَّشِلل  اُولَعْجَی  َال   » وگب اهنآ  هب  ْمَُهل » ُْلق  «َو 
نیا .تسا  ناطیش  هار  دمآ  هک  یباتک  نیا  .تسا  ناطیش  هار  قیفر  نیا  .تسا  ناطیش  هار  يد  یـس  نیا  .تسا  ناطیـش  هار  هراوهام  نیا 

.تسا ناطیش  هار  نیا  يدرک  ادیپ  ینالف  اب  هک  یقیالع 

.دنهدن ذوفن  ناشحور  رد  ار  ناطیش  ینعی  الِیبَس » ْمِهِسُْفنَأ  یَلَع  ِناَْطیَّشِلل  اُولَعْجَی  َال  »

ناطیـش يارب  مارح  دـمآرد  نیا  .تسا  مارح  دـمآرد  کی  مارح ! لام  .هریغ  تسود و  هلجم ، ملیف ، باتک ، یـصخش ، قیالع  قیرط  زا 
5 ص  / ج یفاـک / « ) هَّیِّرُّذـلا ِي ِیف  ُنِیبَـی  ِماَرَْحلا  ُبْسَک   » .ار وت  لـسن  مه  دـنک ، یم  بارخ  ار  تدوخ  مه  مارح  دـمآرد  نوـچ  .تسا 

.تسا مارح  دمآرد  نیا  اما  تسا ، مه  دمآرد  هدش ، ادیپ  یهار  هلب  .دراد  یبوخ  دمآرد  هدش  ادیپ  یهار  کی  اقآ  وگن : ( 124

.دنیوگب تسار  وگب : ثیِدَحْلا » یِف  ِقْدِّصلاِب  ْمُهْرُم    »

همه ادخ  .دمآ  ام  لزنم  نامهم  کی  .دور  یم  شگنر  وگب : دور ؟ یمن  ای  دور  یم  شگنر  نیا  .دـنیوگب  تسار  دـننز  یم  هک  فرح 
؟ غورد اـی  ییوگ  یم  تسار  تفگ : نم  ياـقآ  اـقآ ! جاـح  هلب  تفگ : يدروخ ؟ اذـغ  تفگ : وا  هب  مردـپ  .دـنک  تمحر  ار  تاوما  ي 

ملعم .دیوگب  تسار  راجن  .دیوگب  تسار  انب  .دـیوگب  تسار  يرازاب  .مییوگب  تسار  مینز  یم  فرح  .دـییوگب  تسار  غورد ! تفگ :
« يرْدَأ ْنِإ   » .وگب مدرم  هب  ُْلق »  » .متـسین دلب  یهاوخ  یم  ار  شتـسار  ینک ؟ یم  نم  زا  لاؤس  .متـسین  دلب  دنیوگب : همه  .دیوگب  تسار 
؟ دراد یلاکـشا  هچ  .متـسین  دلب  وگب  دیوگ : یم  ربمغیپ  هب  ادخ  .متـسین  دلب  يرْدَأ » ْنِإ  : » وگب مدرم  هب  دیوگ : یم  ربمغیپ  هب  ( 25/ نج )

.دننکن تناما  هب  تنایخ  وگب : مدرم  هب  دومرف : اضر  ماما  هَناَمَْألا ي » ِءاَدَأ  َو   » .منیب یم  منک  یم  یسراو  .مناد  یمن  ار  نیا  نم  اقآ 
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ناناوج تیبرت  رد  دیتاسا  ناملعم و  هفیظو ي  - 5

تناما اهنیا  تسا و  نم  رایتخا  رد  هچب  نویلیم   14 دیوگب : دیاب  .متسه  ریبد  ای  .متسه  ملعم  نم  دیوگب : دناوت  یمن  یـشرورپ  شزومآ 
هناخ و هعرزم و  هک  تسین  یسک  راد  هیامرس  .دراد  یلاقو  جرب  هکس و  هک  تسین  یـسک  راد  هیامرـس  .دنتـسه  هیامرـس  اهنیا  .دنتـسه 

يارب ارچ ؟ .متسه  هدنب  اهراد  هیامرس  زا  یکی  ناریا  رد  دیناد  یم  نآلا  .دراد  رایتخا  رد  خم  هک  تسا  یسک  راد  هیامرس  .دراد  نیـشام 
ار مدرم  زغم  هک  یـسک  نآ  .تسا  نم  ياه  فرح  رایتخا  رد  خم  رفن  رازه  اهدص  اه ، نویلیم  منز ، یم  فرح  یتقو  هعمج  بش  هکنیا 

يربنم هاگشناد ، دیتاسا  .دنشاب  هتـشاد  ار  ناشدوخ  ردق  اه  یـشرورپ  شزومآ و  .دراد  الط  هک  یـسک  نآ  هن  .تسا  راد  هیامرـس  دراد 
زغم هیامرـس ، دراد ، رایتخا  رد  ار  زغم  سکره  .دـنناشن  یم  نویزیولت  ياپ  ار  يدارفا  ملیف  کی  اب  هک  اهزاس  ملیف  اه ، تسد  هب  ملق  ، اـه

.تسا دامج  نتـشاد  ناسنا  .تسین  هیامرـس  نتـشاد  دامج  .تسا  دامج  ـالط  .تسا  داـمج  مشیربا  تسا و  مشپ  هک  یلاـق  .تسا  مدرم 
هب ار  دود  تایناخد  هرادا ي  .دننکن  طولخم  تایناخد  هرادا ي  اب  ار  ناشدوخ  اه  یشرورپ  شزومآ و  .کی . .  اب  ار  ناتدوخ  تقوکی 
هب دود  ای  میناسرب  زغم  هب  ملع  هک  يراـک  نیب  تسا  قرف  .دـناسر  یم  زغم  هب  ملع  هاگـشناد  شرورپ و  شزومآ و  .دـناسر  یم  اـه  هیر 

.میناسرب هیر 

شقوقح تسا  تایناخد  هرادا ي  نم  مناـخ  ردارب  نم ، قاـنجاب  .دوش  رتشیب  تقوقح  یـشاب  تاـیناخد  هرادا ي  امـش  تسا  نکمم  هلب 
؟ ینک یم  هچ  وت  .دنک  یم  هچ  وا  بوخ  هلب ، .تسا  نم  زا  رتشیب  نالف 
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: وگب نم  نایعیش  هب  میظعلادبع  دومرف : اضر  ماما 

.دشاب تسار  ناشیاه  فرح  - 1

.دننکن تنایخ  ار  تناما  - 2

.دننزن فرح  وگب  مِهِینْعَی » َال  اَمِیف  ِلاَدِْجلا  ِكَْرت  ِتوُکُّسلِاب َو  ْمُهُْرم  - » 3

ییاهزیچ .دینکن  لادج  .نزن  يرادـن  فرح  .میـسیونب  تسه  هچره  تسا  مزال  رگم  دـیایب ؟ تنرتنیا  رد  تسا  هچره  تسا  مزال  رگم 
دصراهچ دیوگ : یم  یکی  تسا ؟ رتم  دنچ  نلاس  نیا  اقآ  هک  مینیشن  یم  .دینزن  هناچ  تسین  ریـصب  تسین و  قیمع  امـش  تاعالطا  هک 

یم تمیق  ار  مدرم  هناخ ي  هک  يراد  راک  هچ  دزرا ؟ یم  دـنچ  ینالف  هناخ ي  ـالاح ! اـباب  .تسین  مه  رتم  دصیـس  هن ! مییوگ : یم  رتم !
؟ ینک

.دنیوگن دروخ ، یمن  ناشدرد  هب  هک  ار  ییاه  فرح  هک  وگب 

.دننکن رهق  هعماج  رد  .دنورب  رگیدمه  ندید  وگب  هَرَواَزُْملا ي » ٍضَْعب َو  یَلَع  ْمِهِضَْعب  ِلاَْبقِإ  «َو 

یکی دهد ، یم  يراطفا  اقآ  کی  یتقو  .تسا  هدش  یسایس  اه  يراطفا  یتح  یـسایس  ياهطخ  .تسا  هدش  هکت  هکت  ام  هعماج ي  نآلا 
رد یـسایس  طخ  یتح  ینعی  .دـنک  یمن  توعد  حانج  نآ  زا  یکی  دـهد ، یم  يراطفا  مه  حانج  نآ  .دـنک  یمن  توعد  حاـنج  نآ  زا 

.دننک ترایز  هِرِواُزم »  » .دنورب رگیدمه  ندید  وگب  .تسا  هدرک  ذوفن  مه  يراطفا  درز  هلش  امرخ و 

.دیوش یم  کیدزن  نم  هب  دیور ، یم  هک  رگیدمه  ندید  دومرف : اضر  ماما  َّیلِإ » َهبُْرق ٌي  َِکلَذ  َّنِإَف  »

شیاه هّچب  دـنیب  یم  دـنک  یم  هاگن  هک  ییاباب  لثم  .مرب  یم  تذـل  نم  دینیـشن  یم  مه  رانک  اما  .تسا  فلتخم  امـش  ياه  هقیلـس  ولو 
مه هب  هک  تسا  نیا  اه  یتشهب  تمالع  یمنهج ، ای  دیتسه  یتشهب  دینیبب  دیتساوخ  رگا  ًالـصا  .دننز  یم  فرح  تبحم  اب  مه  اب  دـنراد 
یم نآرق  .دنهد  یم  شحف  مه  هب  دیدید  رگا  اما  .مه  اب  همه  مالس ! مالس  مالس  (26/ هعقاو « ) ًامالَس ًامالَس  ًالیق  َّالِإ   » .دنیوگ یم  دورد 

.دنتسه یمنهج  اهنیا  دیوگ :
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رگید ًالـصا  دش ، دب  هعماج  یتقو  .دنک  یم  تنعل  وا  هب  وا  دنک ، یم  تنعل  وا  هب  نیا  ( 38/ فارعا « ) اهَتْخُأ ْتَنََعل  هَّمُأ ٌي  ْتَلَخَد  امَّلُک  »
زا لبق  تسا  لاس  یس  نم  تسه  هلمج  کی  .دننک  یم  یـسایس  لیلحت  ار  اه  فرح  همه ي  .دهد  یمن  شوگ  یـسک  ینزب  یفرح  ره 

.تسا نیدباعلا  نیز  ماما  يارب  تسین  نم  يارب  .میوگ  یم  میاه  ینارنخس 

: تفگ یـسک  کی  يوقتلا » ینمهلا  و   » .دوش تیاده  نم  قطن  ینعی  يدهلاب » ینقطنا  یهلا  : » دیوگ یم  .تسا  قالخالا  مراکم  ياعد 
مه شیاـه  هون  زا  یکی  .تسا  يدـه  شیاـه  هون  زا  یکی  نوچ  يدـهلاب ؟ » ینقطنا  یهلا   » دـیوگ یم  هچ  يارب  یتئارق  نیا  دـیناد  یم 

منهذ هب  هک  يزیچ  نم  رخآ  اه ! فاصنا  یب  يا  .درب  یم  ار  شیاه  هون  مسا  ینمهلا » يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  : » دـیوگ یم  .تسا  ماهلا 
؟ تفرگ وا  یبساک  مناد  یمن  ارچ  یناد  یم  دروآ ؟ يأر  ارچ  یناد  یم  تسا ؟ غولـش  وا  رود  ارچ  یناد  یم  .دـننک  یم  لیلحت  هدـماین 

ینالف هناخ ي  ینالف  ارچ  یناد  یم  .دننیـشن . .  یم  روطنیمه  دش ؟ قفوم  شتکرـش  ارچ  یناد  یم  دش ؟ نارگ  شا  هناخ  ارچ  یناد  یم 
.دننیشن یم  روطنیمه  .درادن  ربخ  شحور  تفر ؟

رگیدکی تیصخش  بیرخت  هقرفت و  زا  يرود  - 6

نم هب  دیهاوخ  یم  رگا  َیلِإ » َهبُْرق ٌي  َِکلَذ  َّنِإَف   » .رگیدمه ندید  دنورب  وگب  اه  هعیـش  هب  دومرف : ینـسح  میظعلادبع  هب  ع )  ) اضر ماما 
.دیورب رگیدمه  ندید  دیوش ، کیدزن 

اُولَغْـشَی اـَل  َو   » .بیرخت ینعی  قیزمت »  » .تسا نآرق  رد  ( 7/ ابس « ) قَّزَمُم َّلُک  « ، » قیزمَت « » اضَْعب ْمِهِـضَْعب  ِقیِزْمَِتب  ْمُهَـسُْفنَأ  اُولَغْـشَی  َال  «َو 
« اضَْعب ْمِهِضَْعب  ِقیِزْمَِتب  ْمُهَسُْفنَأ 
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.دینکن بارخ  ار  رگیدمه 

.دینکن بارخ  ار  رگیدمه  .دنک  یم  بارخ  ار  وا  نیا  .دنک  یم  بارخ  ار  نیا  وا  اضَْعب » ْمِهِضَْعب  ِقیِزْمَت   » دینکن لوغـشم  اُولَغْـشَی » َال  «َو 
قداص ماما  .تسین  رـضاح  سک  چیه  .دیلامب  هبعک  هب  نجل  کی  هک  یطرـش  هب  مرب  یم  هکم  ار  امـش  نم  دیوگب  امـش  هب  یـسک  رگا 
نجل بوخ  یلامب ؟ هبعک  هب  نجل  یتسین  رـضاح  روطچ  .تسا  رتزیزع  مه  وت  زا  نمؤم  يوربآ  دومرف : دـعب  .یتسه  زیزع  هبعک  دومرف :

.ییوگب دهاوخ  یم  تلد  هچره  .لامن  مه  مدرم  يوربآ  هب 

روهـشم اهتنم  .متـسه  ینآرق  ملعم  کی  .متـسه  ریفـس  هن  .متـسه  لیکو  هن  .میتسه  ریزو  هن  نم  .دیوگ  یم  دهاوخ  یم  هچره  سکره 
، ژاساپ نیا  .تسا  ینالف  يارب  جرب  نیا  هعرزم ، .مرادن  تکرش  نآ  رد  يا  هرذ  نم  هک  دننک  یم  لصو  نم  هب  هناخراک  ردقنیا  .متسه 

.مناد یمن  مدوخ  مراد  نز  اـت  دـنچ  نم  .تسین  يروط  هکنیا  ـالاح  .مناد  یمن  مه  مدوـخ  مراد  زیچ  همه  نم  يرادواـگ ، يرادـغرم ،
ياقآ مناخ  نم  .درادن  یطبر  امـش  هب  دیوگ : یم  يور ؟ یم  هفرط  کی  ارچ  هتفگ : هتفرگ  ار  مناخ  يولج  سیلپ  نوچ  راضح ) هدنخ  )

تاباختنا رد  موش  مه  بارخ  الاح  .متـسین  یـسک  ًالـصا  نم  الاح  .دنیوگ  یم  روطنیمه  .دیریگب  ار  وا  راضح ) هدـنخ   ) .متـسه یتئارق 
يارب مراد  هچره  .دنیوگ  یم  دـهاوخب  ناشلد  هچره  .دـننک  یمن  لو  مدرم  یلو  .متـسه  نآرق  ملعم  کی  نم  .مهاوخب . .  يأر  هکنیا 

لوا زا  .مرادن  الاح  هک  هن  .تسا  یـسک  هچ  يارب  هناخراک  نیا  دـنیوگ : یم  روطنیمه  .متـسشن  نآ  رد  هک  يا  هناخ  زج  مدرم  همه ي 
، هتخورف هدوب  کیرش  زورید  ات  دنیوگب : تسا  نکمم  رخآ  .مدوبن  کیرش  یسک  اب  الاح  ات  مرمع 
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هتـشذگ همه  زا  الاح  .متـشادن  یتکارـش  چیه  یـسک  اب  الاح  ات  مرمع  لوا  زا  هن  .متـسین  کیرـش  نم  دـیوگ : یم  هدـمآ  نویزیولت  رد 
نیا ویدار  ات  .دوش 43  یمن  يروـط  چـیه  ًاـقافتا  موـش ؟ یم  بارخ  نم  ینکب  تبیغ  رگا  ینک  یم  رکف  .تسین  وـت  تسد  نم  يوربآ 
یم عافد  نمؤم  زا  ادخ  ( 38/ جح « ) اُونَمآ َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفاُدی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیوگ یم  هداد  لوق  ادخ  نوچ  .تسین  يروط  دندز ، تمهت  همه 

، میتشاد تکلمم  رد  يزیزع  نیلوئـسم  هچ  ام  .متـسین  مه  یـسک  نم  .دـنک  یم  عافد  نم  زا  ادـخ  مشاـب  اُونَمآ » َنیذَّلا   » رگا نم  .دـنک 
هچ درب ؟ ییوگ  یم  لیلد  هچ  هب  تساجک ؟ شا  هدنورپ  تساجک ؟ شا  هدنورپ  مینیبب  ایب  .دندروخ  دندرب ، .دـندش  بارخ  یکلا  یکلا 

.دیربن ار  رگیدمه  يوربآ  تسا ؟ هدرک  تباث  یسک 

نمؤم يوربآ  نتخیر  رطاخ  هب  اضر  ماما  نیرفن  - 7

« َهبِّذَُعِیل َهَّللا  ُتْوَعَد  ِیئاَِیلْوَأ  ْنِم  ًاِّیلَو  َطَخْسَأ  َِکلَذ َو  َلَعَف  ْنَم  ُهَّنَأ  یِسْفَن  یَلَع  ُْتَیلآ  یِّنِإَف  »

.مدرک دهعت  .دزیرب  ار  نایعیش  يوربآ  هک  یسک  هب  منک  یم  نیرفن  نم  دومرف : اضر  ماما 

یگدـنز هب  اـیند  رد  باَذَْـعلا » َّدَـشَأ  اَْینُّدـلا  ِیف  َُهبِّذَُـعِیل  « ؟ هچ هک  منک ، یم  اـعد  َهَّللا » ُتْوَعَد  ، » دزیرب ار  ینمؤم  يوربآ  هک  یـسک  هک 
.دیآ یم  درد  شلد  اضر  ماما  یلیخ  نیِرِساَْخلا » َنِم  هَرِخْآلا ِي  ِیف  َناَک  َو  ، » دوش راتفرگ  یتبکن 

هک یـسک  هب  مدرک  نیرفن  اضر  ماـما  نم  .دـیزیرن  ار  رگیدـمه  يوربآ  وگب  نم  نایعیـش  هب  دومرف : ینـسح  میظعلادـبع  هب  اـضر  ماـما 
نیا اباب  ییوگب : هییاضق  هوق ي  هب  دـیاب  .يزیرب  ار  شیوربآ  يرادـن  قح  امـش  يراد ، لیلد  هزات  .دزیرب  لیلد  نودـب  ار  یـسک  يوربآ 

.دینک مادقا  شریسم  زا  يراد  لیلد  هچره  دروخ و  درب و  هدنورپ !
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یسک نآ  تسا ؟ لداع  تیاس  رگم  .تسا  هدرک  طلغ  تیاس  یلاعت  همـساب  هدمآ ! اه  تیاس  رد  اقآ  هلب ! تفگ : دوش  یمن  تنرتنیا  رد 
گنز نم  .تسا  هتفگ  نینچ  زیچ  نـالف  هب  عجار  تیاـس  رد  اـقآ  دـنتفگ : زورید  .تسا  هتفگ  غورد  دـنک  یم  تیاـس  دراو  ار  نیا  هک 

ود ره  سییر  هب  نم  .تسا  هدرک  ار  هلماعم  نالف  تاسیـسأت  نالف  اب  ترازو  نالف  .تسا  هدرکن  ام  زا  يدـیرخ  ًالـصا  اقآ  تفگ : .مدز 
گنز تیاس  سییر  هب  .دـیوگ  یم  غورد  تیاس  بوخ  تفگ : .تسا  هدـمآ  تیاـس  رد  میتفگ : .تسا  غورد  هللاو  تفگ : مدز  گـنز 

هب منک  یم  نیرفن  مدرک  دهعت  نم  دومرف : اضر  ماما  دـیآ ؟ یم  اه  تمهت  نیا  زا  وت  ریگ  زیچ  هچ  يرادـن ؟ ای  يراد  نید  اقآ ، هک  مدز 
ار اه  بوخدنوادخ  ِهب » كَرْشَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمِِهئیِسُم  ْنَع  َزَواََجت  ْمِِهنِـسْحُِمل َو  َرَفَغ  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  ْمُْهفِّرَع  َو   » .دزیرب ار  هعیـش  يوربآ  هک  یـسک 

« ِیئاَِیلْوَأ ْنِم  ًاِّیلَو  يَذآ  ْوَأ  ، » دشاب كرشم  ای  هک  یسک  رگم  دشخب ، یم  مه  دب  نایعیش  ياهدب  زا  دشخب ، یم 

ار ینمؤم  هک  يا  هعیش  .دوش  كرشم  هک  يا  هعیـش  هعیـش ! مقر  ود  زج  دشخب  یم  ار  نایعیـش  همه ي  ادخ  دومرف : اضر  ماما  ربکا ! هللا 
.دراد اضر  ماما  زا  مایپ  .تسا  ینسح  میظعلادبع  ترضح  تداهش  بش  هک  تسا  يا  هعمج  بش  ِیئاَِیلْوَأ » ْنِم  ًاِّیلَو  يَذآ   » .دنک تیذا 

ْوَأ « ، » ِیئاَِیلْوَأ ْنِم  ًاِّیلَو  يَذآ  ْوَأ  « ، » ِهب َكَرْشَأ  ، » دوش كرـشم  هک  يا  هعیـش  هورگ ! ود  زج  دشخب  یم  ار  هعیـش  ادخ  دومرف : اضر  ماما 
َُهل ُرِفْغَی  َال  َهَّللا  َّنِإَف   » .دشاب هاوخدب  شلد  رد  ینعی  .دوش  بارخ  ینالف  دهاوخب  شلد  ًالصا  .دشاب  هاوخدب  شلد  رد  ای  اءوُس » َُهل  َرَمْضَأ 
هک یـسک  ِِهْبلَق » ْنَع  ِناَمیِْإلا  ُحوُر  َعُِزن  اَّلِإ  َو   » .ددرگرب ندرک  تیذا  زا  هکنیا  زج  دـشخب ، یمن  ار  یمدآ  نینچ  کی  ادـخ  عِجْرَی » یَّتَح 

.دریگ یم  شبلق  زا  ار  نامیا  حور  دنوادخ  ِِهْبلَق » ْنَع  ِناَمیِْإلا  ُحوُر  َعُِزن   » دنک بیرخت  ار  ینمؤم  دنک ، تیذا  ار  ینمؤم 
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دراد تسود  ًاـبلق  دراد ، تسود  ینعی  .تسا  هاوخدـب  شلد  رد  هک  یـسک  .درادـن  رتکد  سناـسیل و  ملپید و  قوف  هللا و  تیآ  هب  راـک 
.دوش بارخ  ینالف 

یم اـت  .مهد  یمن  شوگ  ار  اهدـنوخآ  یقاـب  .مهد  یم  شوگ  ار  وت  ياـه  هماـنرب  نم  یتـئارق  ياـقآ  ییوگ : یم  يدیـسر  نم  هب  اـمش 
شوگ ارم  همانرب ي  وت  الاح  .مرادن  نید  نم  دوش  یم  مولعم  دیآ  یم  مشوخ  ملد  رد  رگا  مهد  یمن  شوگ  ار  اهدنوخآ  یقاب  ییوگ :

اه یقاب  .دنراد  داوس  مه  اه  یقاب  بوخ  هن  وگب : .منک  یم  شوماخ  ار  اه  یقاب  نم  هن  ییوگ ، یم  ار  اه  یقاب  ارچ  مرکشتم ! یهد ، یم 
فرح رد  یهاگ  نم  تسا  نکمم  الاح  .تسا  رتشیب  ناش  یملع  ناش ، یبالقنا  هقباس ي  .تسا  رتشیب  نم  زا  ناشداوس  ناـشیاه  یلیخ 

یم نم  ثحب  ياپ  رفن  راهچ  ًالثم  یلیلد  کی  هب  الاح  .مسیون  یم  هایس  هتخت  يور  ای  .دننز  یم  يدنخبل  میوگ ، یم  يزیچ  کی  میاه 
.موش یم  لاحـشوخ  منک ، یم  شوماخ  ار  نآ  ییوگ  یم  نم  هب  امـش  هکنیا  زا  نم  و  ینک ، یم  شوماخ  ار  ینالف  هکنیا  اـما  دننیـشن ،

ار یقاب  .تسا  بوخ  وت  رعـش  .نک  لو  ار  رگید  ياه  هسردم  .تسا  يا  هسردـم  بوخ  وت  هسردـم ي  .تسا  دـب  شا  یلاحـشوخ  نیا 
.دـننک و یم  طوقـس  نارگید  هکنیا  زا  دـنرب  یم  تذـل  هک  یناـسک  ینعی  .نک  لو  ار  اـه  یقاـب  تسا ، بوخ  ینـالف  ياذـغ  .نک  لو 

« ِیتَیَالَو ْنَع  َجَرَخ  َو  « ، » ِِهْبلَق ْنَع  ِناَمیِْإلا  ُحوُر  َعُِزن   » دنوش یم  حرطم  ناشدوخ 

يا هرهب  بیـصن و  چـیه  ام  تیـالو  رد  اَِـنتَیَالَو » ِیف  ٌبیُِـصن  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو   » .دنتـسه نوریب  تیبلها  تیـالو  زا  اـهنیا  دومرف : اـضر  ماـما 
؟ دوش یم  جراخ  نید  زا  مدآ  يروطچ  .دشاب  هدیسر  اجنیا  هب  یسک  هک  مرب  یم  هانپ  َِکلَذ » ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  َو   » .دنرادن
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جورخ ناملسم  ندرک  بارخ  .مینک  بارخ  لیلد  نودب  ار  ینمؤم  .میوشب  كرشم  میوش ؟ یم  جراخ  نید  زا  هنوگچ  .باوج  لاؤس و 
يدب يالب  کی  ایند  رد  ینعی  باذع ، نیرت  تخـس  باَذَْعلا » َّدَشَأ  اَْینُّدلا  ِیف  َُهبِّذَُعِیل   » .دنک یم  نیرفن  اضر  ماما  .تسا  تیالو  رادم  زا 

: مییوگب میدینـش  يزیچ  کی  رگا  .مینکن  بیرخت  ار  رگیدـمه  تسا  لاس  زاغآ  .تسا  بیرخت  هجیتن ي  همه  اهنیا  .دوش  یم  راـتفرگ 
ياه فرح  ییوگ ؟ یم  نم  هب  قاتا  رد  ارچ  يرادن  دنس  .وگب  هاگداد  .وگب  يرتسگداد  هب  ورب  يراد  دنس  ییوگ ؟ یم  نم  هب  ارچ  اقآ 
کی ییوگ ؟ یم  قاتا  نیا  رد  ارچ  تسا ، لیلد  یب  رگا  یتفرن ؟ يرتسگداد  ارچ  تسا ، لیلد  اب  رگا  .لیلد  یب  ای  تسا ، لیلد  اب  ای  امش 
.دنزپ یم  وت  يارب  رخآ  تفگ : هچ ؟ نم  هب  .دنزپب  بوخ  تفگ : .دـنزپ  یم  شآ  اج  نالف  اقآ  تفگ : یـسک  کی  يولهپ  دـمآ  یـسک 

یم نم  قاـتا  رد  ارچ  يراد  لـیلد  هچ ! وت  هب  دـنزپ  یم  نم  يارب  .هچ  نم  هب  دـنزپ  یم  شآ  هچ ! وت  هب  دـنزپ  یم  نم  يارب  رگا  تفگ :
بـش ره  مناخ  نیا  دنداد ، يروک  رهوش  کی  هب  ار  ینز  کی  ییوگ ؟ یم  نم  هب  زاب  ارچ  يرادـن  لیلد  .وگب  يرتسگداد  ورب  ییوگ ؟

.مراد یلکش  هچ  نم  ینادب  رگا  .مراد  یتروص  هچ  ینادب  رگا  .متسه  گنشق  ردقچ  نم  یناد  یمن  اقآ  تفگ : یم  .تسشن  یم 

هک بشره  تسا  هام  دـنچ  مناخ  تفگ : .دـش  هتـسخرهوش  بش  کـی  .تفگ  یم  درم  نیا  يارب  شدوخ  ییاـبیز  زا  بش  ره  نز  نیا 
وت اهراد  مشچ  يدوب  لگشوخ  ردقنیا  وت  رگا  اما  .منیبب  مرادن  مشچ  هک  نم  .ییوگ  یم  تدوخ  ياه  ییابیز  زا  ینیـشن  یم  نم  رانک 

.یتسین لگشوخ  تسادیپ  دنتشاذگ  نم  يارب  ار  وت  هک  نیمه  .دندوب  هدرب  ار 
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درک و هچ  ینالف  دیوگ : یم  دیآ  یم  يا  هسلج  کی  رد  ای  .تسا  هاگشناد  داتسا  ملعم  سالک ، رس  ًالثم  دنیآ  یم  دنتسه  يدارفا  الاح 
هدـنورپ اقآ  وگب : .وگب  ار  اه  فرح  نیا  یـضاق  دزن  ورب  بوخ  يراد ، لـیلد  ًاـعقاو  وت  رگا  نیبب  اـقآ  مییوگ : یم  .درک  هچ  درک و  هچ 

یـضاق هن  نم  بوـخ  ییوـگ ، یم  نم  هب  يدـمآ  هک  نیمه  .یتـسین  لگـشوخ  تسادـیپ  ییوـگ  یم  نم  هب  هک  نیمه  .تسا  نـیا  شا 
رگا .تسا  هییاضق  هوق  دراد ، هیاپ  وت  فرح  رگا  .درادن  هیاپ  وت  فرح  تسادیپ  سپ  .تسا  تتسد  هدنورپ  وت  هن  ناتـسداد ، هن  متـسه ،

هییاضق هوق ي  هب  هکنیا  ياج  هب  دنـسیون  یم  تیاس  رد  ار  اـه  فرح  نیا  هکنیا  لـیلد  ًالـصا  ییوگ ؟ یم  نم  هب  ارچ  درادـن ، هیاـپ  مه 
 . . .لاح ره  هب  .دنیوگ  یم  هک  نیمه  هلماعم ، نالف  دادرارق ، نالف  دروخ و  درب و  ینالف  دنیوگب :

رد .دـیتسه  رود  ادـخ  تیالو  زا  .دـننک  یم  ناتنیرفن  دـیزیرب ، ار  رگیدـمه  يوربآ  .دـیزیرن  ار  رگیدـمه  يوربآ  داد ، ماغیپ  اضر  ماما 
اـضر ماما  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .دراد  رطخ  یلیخ  نتخیر  وربآ  .دـیرادن  یبیـصن  ترخآ  رد  .دـیوش  یم  دـیدش  باذـع  اـیند  نیمه 

.ینسح میظعلادبع  قیرط  زا  دومرف 

ظفح ار  رگیدمه  يوربآ  هک  هدب  ام  هب  ییاوقت  کی  .زرمایب  شخبب و  ار  ام  هتـشذگ ي  میتخیر  ار  یـسک  يوربآ  هچره  ایادخ  بوخ 
یمن رپ  شیاج  هدرم  تشوگ  اما  .دوش  یم  رپ  شیاـج  ینکب  ار  هدـنز  تشوگ  .تسا  هدرم  تشوگ  ندروخ  لـثم  نتخیر  وربآ  .مینک 

مه وربآ  .دوش  یمن  رپ  شیاـج  ینکب ، هدرم  زا  هدرم  تشوگ  .يروخب  ار  هدرم  تشوگ  هک  تسا  نیا  تبیغ  هتفگ : نآرق  اذـلو  .دوـش 
.دوش یمن  رپ  شیاج  رگید  تفر  هک  وربآ  یلو  .دوش  یم  هتخاس  دوش  بارخ  هناخ  .دوش  یم  ادـیپ  شیاج  دوش  مگ  لوپ  تخیر ، هک 

، گرگ .مینک  یم  يروخ  هدرم  یلیخ  اـم  .دـناد  یم  هدرم  تشوگ  ندروخ  هدرم و  تشوـگ  ندـنک  لـثم  ار  نتخیر  وربآ  نآرق  اذـلو 
هوق دراد  لیلد  سکره  .مینکن  یـشورف  نید  دوخ  یب  میـشاب  بظاوم  .دنریگ  یم  زاگ  ار  رگیدـمه  اه  مدآ  اما  .دروخ  یمن  ار  گرگ 

ره .متـسه  روذـعم  مهدـب  شوگ  ار  امـش  ياه  فرح  هکنیا  زا  تسین  لیلد  نوچ  نم  اقآ  دـیوگب : درادـن ، لـیلد  سکره  .هییاـضق  ي 
َو ، » مشچ َرَـصَْبلا » َو  ، » شوگ عْمَّسلا » َّنِإ  : » دیوگ یم  نآرق  .دیهدن  شوگ  ار  یفرح  ره  .دـیناوخن  ار  يا  همانزور  ره  .دـینیبن  ار  یتیاس 

دیاب .مینیـشنب  دیابن  .میدینـش  ام  تفگ و  الاح  هک  تسین  روطنیا  ( 36/ نونمؤم « ) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َکـِئلوُأ  ُّلُـک  ، » حور بلق و  داؤُْفلا »
دوش یم  رگم  تسشن ؟ ییویدار  ره  ياپ  دوش  یم  رگم  .میدینش  مه  ام  تفگ و  وا  الاح  .ینزب  مه  هب  ار  هسلج  دیاب  .يورب  يوش  دنلب 
 . . .ام نمشد  .دنتسه  ام  نمشد  .دشاب  یمالسا  يروهمج  نت  هب  رس  دنهاوخ  یمن  اهروشک  زا  یضعب  ًالصا  تسـشن ؟ يرابخا  ره  ياپ 

مدرم هک  تسا  نیا  شضرغ  نآ  .تسین  حالصا  شضرغ  دیوگ  یم  هکنیا  اما  .میراد  بیع  کی  رازه و  .میرادن  بیع  مییوگ  یمن  ام 
یتریـصب ام  هب  ایادخ  .تسا  ام  نمـشد  وا  .دزادنایب  رگیدمه  مشچ  زا  ار  مدرم  .دنک  فیعـضت  ار  ماظن  .دنک  دـیما  ان  .دـنک  سویأم  ار 

.میزیرن تهج  نودب  ار  رگیدمه  يوربآ  هک  نک  تمحرم 
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« هتاکرب هللا و  همحر ي  مکیلع و  مالسلاو  »

qaraati.ir: عبنم

1 هیلع ) هللا  مالس   ) داوج ماما  لئاضف  زا  يا  هنومن 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  هللا  دمحلا 

 ... نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

(ع) داوجلا یلع  نب  دمحم  ماما  يدرف  هریس  لیاضف و  زا  ییاه  هنومن 

دینک فاوط  س )  ) همطاف مردام  بناج  زا 

یم یلو  منک ، فاوط  ناتردـپ  امـش و  ضوع  هب  متـساوخ  متفگ : ع ) ( ) داوج ماـما   ) یناـث رفعج  یبأ  هب  دـیوگ : مساـق  نب  یـسوم  - 1
.تسا زیاج  راک  نیا  نک ، فاوط  یناوتب  ردق  ره  هن ، دومرف : تسین ؛ حیحص  فاوط  ءایصوا ، فرط  زا  دنیوگ 

هچنآ يدومرف ، هزاجا  منک ، فاوط  ناتردپ  امش و  بناج  زا  هک  متـساوخ  هزاجا  امـش  زا  نم  متفگ : ترـضح  نآ  هب  لاس ، هس  زا  دعب 
؟  تسیچ نآ  دومرف : ماما  مدرک ؟ لمع  نآ  هب  دمآ و  مرظن  هب  يرگید  زیچ  دعب  مدرک ، فاوط  امش  فرط  زا  تساوخ  ادخ 

، مدروآ ياـج  هب  فاوط  ع )  ) نینمؤملاریما فرط  زا  مود  زور  رد  مدرک ، فاوط  راـب  هس  ص )  ) هللا لوـسر  فرط  زا  زور  کـی  متفگ :
یبأ زا  مشـش  زور  نیـسحلا ، نب  یلع  ضوعب  مجنپ  زور  نیـسح ، ماما  فرط  زا  مراهچ  زور  رد  نسح و  ماـما  بناـج  زا  موس  زور  رد 

نب یلع  تردپ  بناج  زا  مهن  زور  رفعج  نب  یـسوم  تردپ  بناج  زا  متـشه  زور  دمحم ، رفعج  زا  متفه  زور  یلع ، نب  دـمحم  رفعج 
.مراد هدیقع  ناشتیالو  هب  هک  دنتسه  نانآ  اهنیا  نم .! ياقآ  يا  امش  بناج  زا  مهد  زور  یسوم ،

بناـج زا  مه  یهاـگ  متفگ : درادـن ، لوبق  ار  نآ  ریغ  ناگدـنب  زا  دـنوادخ  هک  يراد  داـقتعا  ینید  هب  مسق  ادـخ  هب  تقو  نآ  دوـمرف :
.ینک 1 یم  هک  تسا  یلامعا  لضفأ  هللا  ءاشنا  نیا  نک ، دایز  ار  راک  نیا  دومرف : مدرکن ، یهاگو  مدرک  فاوط  س )  ) همطاف تردام 
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(ع) داوج ماما  شرسپ  هب  ع)  ) اضر ماما  همان 

راوس نوچ  هک  دیـسر  ربخ  نم  هب  دوب : هتـشون  داوج  ماما  شرـسپ  هب  هک  مدـناوخ  ار  ع )  ) اضر ماما  همان  هدومرف : یطنزب  رـصن  یبأ  - 2
مدوخ قح  هب  ار  وت  دـنیبن ، يریخ  وت  زا  یـسک  ات  تساهنآ ، لخب  زا  راک  نیا  دـننک ، یم  نوریب  کـچوک  رد  زا  ار  وت  ناـمالغ  يدـش 

هک ره  ات  رادرب  تهارمه  هرقن  الط و  لوپ  يرادـقم  يدـش  راوس  نوچ  دـشاب و  گرزب  رد  زا  طـقف  تجورخ  لوخد و  مهد  یم  مسق 
.یهدب وا  هب  يزیچ  دنک  لاؤس 

زا يزیچ  تیاه  همع  زا  هک  ره  تسوت ، رایتخا  هب  نآ  زا  رتشیب  هدـن ، رانید  هاجنپ  زا  رتمک  تساوخ  یناسحا  وت  زا  تیاهومع  زا  هک  ره 
بناج زا  نک ، قافنا  دشخب ، تعفر  ار  وت  ادخ  مهاوخ  یم  نم  تسوت ، رایتخا  هب  يدایز  هدن ، رانید  جنپ  تسیب و  زا  رتمک  تساوخ  وت 

.سرتن 2 یتسدگنت  زا  ادخ 

ناتسجس مکاح  هب  ع)  ) داوج ماما  همان 

مدوب هار  قیفر  يو  اب  دوب ، هتفر  جـح  هب  ع )  ) داوج ماـما  هک  یـسابع  مصتعم  تفـالخ  لاـس  نیلوا  رد  دـیوگ : هفینح  ینب  زا  يدرم  - 3
ار تیب  لها  امـش  هک  تسا  يدرم  ام  یلاو  موش ، تیادـف  متفگ : دـندوب ، زین  هفیلخ  لاجر  زا  يا  هدـع  هک  ماعط  هرفـس  رـس  رد  يزور 

.دنک قافرا  نم  هب  هک  دیسیونب  يا  همان  دینادب  حالص  رگا  مراکهدب ، تایلام  وا  رتفد  هب  نم  دراد و  تسود 

دیفم نم  لاح  هب  امش  همان  تسامش ، ناتسود  زا  متفگ : هک  تسا  روطنامه  وا  موش ، تیادف  متفگ : ، مسانش یمن  ار  وا  نم  دومرف : ماما 
: تشون تفرگ و  تسد  هب  ذغاک  ع )  ) ماما تسا ،

6709 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2474 

http://www.ghaemiyeh.com


تناردارب هب  دنام ، یم  وت  يارب  کین  راک  طقف  تموکح  زا  درک ، لقن  یبوخ  بهذم  وت  زا  نم  همان  هدنروآ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.درک دهاوخ  لاؤس  وت  زا  لدرخ  هرذ و  هزادنازا  یلاعت  يادخ  نادب  نک ، یکین 

هللا تاولـص  ماما  بناج  زا  هک  دندوب  هداد  ربخ  دوب  اج  نآ  یلاو  هک  دلاخ  نب  نیـسح  هب  مدش ، ناتـسجس  دراو  نوچ  دـیوگ : درم  نآ 
رب ار  نآ  دیسوب و  تفرگ و  مداد ، وا  هب  ار  همان  دیناسر  نم  هب  ار  شدوخ  رهش  یخـسرف  ود  رد  یلاو  مروآ ، یم  وا  يارب  يا  همان  هیلع 

.تشاذگ شیوخ  مشچ  ود 

تایلام رگید  متسه  راک  رس  رب  ات  تفگ : درک و  وحم  ناوید  زا  ار  نآ  مراکهدب ، تایلام  وت  رتفد  رد  متفگ : تسیچ ؟ تتجاح  تفگ :
تایلام رگید  دوب  هدنز  وا  ات  دندرک ، ناسحا  اهنآ  نم و  هب  دومرف  ردـق ، نالف  متفگ : تسا ؟ رفن  دـنچ  تا  هداوناخ  تفگ : دـعب  هدـم ،

.درک 3 یم  ناسحا  نم  هب  بترم  دوب  هدنز  ات  و  مدادن ،

يزاوها رایزهم  نب  یلع  هب  ع)  ) داوج ماما  همان 

ار وت  شاداپ  دنوادخ  یلع ! ای  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دنتـشون : نینچ  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  ردقلا  لیلج  هقث  هب  ع )  ) داوج ماما  - 4
.دیامرف روشحم  تیب  لها  ام  اب  و  دراد ، ترودب  ترخآ  ایند و  يراوخ  زا  و  دهد ، ياج  شدوخ  تشهب  رد  دنادرگ و  وکین 

بحاص تسا ، بجاو  وت  رب  هچنآ  هب  مایق  ماما و  هب  مارتحا  ریقوت و  تمدخ و  تعاطا و  تحیـصن و  رد  مدرک و  ناحتما  ار  وت  یلع ! ای 
.مشاب هتفگ  تسار  مراودیما  ما  هدیدن  ار  وت  ریظن  میوگب  رگا  مدینادرگ ، ترایتخا 

ادخ زا  زور ، بش و  درس و  مرگ و  رد  تتمدخ  هن  تسا و  هدیـشوپ  نم  رب  تماقم  هن  دهدب ، رارق  سودرف  تانج  ار  تشاداپ  دنوادخ 
یـشاب نارگید  هبطغ  دروم  نآ  هلیـسوب  هک  دیامرف  تیانع  وت  رب  یتمحر  دنک ، عمج  تمایق  يارب  ار  نیرخآ  نیلوا و  نوچ  مهاوخ  یم 

4 .تساعد هدنونش  وا  هک 
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ترـضح نآ  بناج  زا  دوب و  ع )  ) داوج ماما  صاوخ  زا  هدرک و  لقن  ثیدح  ع )  ) اضر ماما  زا  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  دنامن : هتفگان 
هعیش دزن  رد  ار  وا  تمظع  ماقم و  هک  دش  رداص  ترضح  نآ  زا  یتاعیقوت  يو  هرابرد  ع ،)  ) يداه ماما  بناج  زا  زین  تشاد و  تلاکو 

(. یشاجن لاجر   ) .تشون روهشم  ياهباتک  دوب و  قثوم  تیاور ، رد  وا  درک ، نشور 

یبصانردپ اب  ارادم  هبروتسد 

تیادف ما ، هدید  یتخس  رایسب  وا  زا  تسا ، يأرلا  ثیبخ  یبصان و  مردپ  تشون : ع )  ) یناث رفعج  یبا  ماما  هب  دیوگ : حلاص  نبرکب  - 5
؟ میامن ارادم  وا  اب  ای  منک  شیاوسر  ءاشفا و  ایآ  منک ، هچ  امرفب : نک و  اعد  نم  يارب  موش 

زا رتهب  وت  يارب  ارادم  منک ، یم  اعد  وت  يارب  هللا  ءاشنا  هتسویپ  مدیمهف ، تردپ  هراب  رد  تا  همان  نومضم  تشون : باوج  رد  ع )  ) ماما
تباث یتسه  شتیالو  رد  هک  یـسک  تیالو  رد  ار  وت  ادـخ  نیقتملل » هبقاعلا  نا   » نک ربص  تسه ، یناسآ  یتخـس  اـب  تسا ، يرگاـشفا 

.دنک یمن  عیاض  ار  شیوخ  ياهتناما  هک  ییادخ  میتسه  ادخ  تناما  رد  امش  ام و  .دیامرف 

.درک 5. یمن  تفلاخم  نم  اب  يراک  رد  هک  يروطب  دینادرگرب  نم  هب  ار  مردپ  بلق  ادخ  دیوگ : حلاص  نبرکب 

هیلع هللا  تاولص  همئالا  داوج  زا  يا  هزجعم 

هدروآ و ماش  زا  ار  يدرم  دنتفگ : مدوب ، ءارماس  رد  دیوگ : هدرک : لقن  دلاخ  نب  یلع  زا  ناسح  نب  دمحم  زا  هللااهمحر  دیفم  خیـش  - 6
رارقرب یتشآ  نانابنادنز  اب  منیبب ، ار  وا  متـساوخ  دمآ ، نارگ  نم  رب  نخـس  نیا  مربمغیپ ، نم  هک  هدرک  اعدا  نوچ  دنا  هتخادـنا  نادـنز 

.مورب وا  شیپ  دنداد  هزاجا  ات  مدرک 

6711 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2476 

http://www.ghaemiyeh.com


توبن ياعدا  هک  دنیوگ  یم  وت  هرابرد  ینالف  متفگ : تسا ، یلقاع  هتـسراو و  مدآ  مدید  دندوب ، هتخادـنا  هار  هک  يا  هعیاش  فالخ  رب 
؟ تسا نیمه  تنتفر  نادنز  تلع  يا و  هدرک 

: تسا رارق  نیا  زا  نم  نایرج  مشاب ، هدرک  ییاعدا  نینچ  نم  هک  اشاح  تفگ :

یـصخش مدید  هاگان  مدوب ، تدابع  لوغـشم  دندوب  هتـشاذگ  نآ  رد  ار  نیـسح  ماما  كرابم  سأر  دـنیوگ : هک  یلحم  رد  ماش  رد  نم 
، متسه هفوک  دجـسم  رد  مدید  هک  میدوب  هتفرن  مدق  دنچ  مداتفا ، هارب  وا  اب  هتـساخرب و  نم  میورب ، زیخرب  تفگ : نم  هب  دمآ و  نم  دزن 

؟ یسانش یم  ار  اج  نیا  دومرف :

وا اب  يرادقم  میدمآ ، نوریب  اج  نآ  زا  مه  اب  دعب  مدناوخ ، زامن  مه  نم  دناوخ ، زامن  اج  نآ  رد  وا  تسا ، هفوک  دجـسم  يرآ ، متفگ :
 . میتسه هنیدم  دجسم  رد  هک  مدید  هاگان  متفر  هار 

هاگان میتفر  هار  يرادـقم  مدـش ، جراخ  اج  نآ  زا  دـعب  مدـناوخ ، زامن  وا  اب  مه  نم  دـناوخ ، زامن  درک و  مالـس  ص )  ) ادـخ لوسر  هب 
.مدرک 6 فاوط  مه  نم  درک ، فاوط  ار  هبعک  میتسه ، هکم  رد  هک  مدید 

، تفر درم  نآ  .متـسه  مدوب ، تدابع  لوغـشم  ماش  رد  هک  مدوخ  ياج  رد  مدید  هک  میدوب  هتفرن  مدق  دنچ  مدش  جراخ  اج  نآزا  دـعب 
نم دمآ ، صخش  نامه  زاب  مدید  هک  تشذگ  نایرج  نیا  زا  لاس  کی  راک !؟ هچ  نیا  دوب و  یک  وا  ایادخ  هک  مدوب  بجعت  قرغ  نم 
ماش هب  درب و  هکم  هنیدم و  هفوک و  هب  ارم  هتشذگ  لاس  دننام  و  متفر ، وا  اب  نم  مورب ، وا  اب  هک  درک  توعد  ارم  مدش ، داش  وا  ندید  زا 

.دینادرگرب
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نب دمحم  نم  دومرف : یتسیک !؟ وت  وگب  هداد  تردق  راک  نیا  رب  هک  ییادـخ  نآ  هب  مهد  یم  مسق  ار  وت  متفگ : دورب  تساوخ  نوچ  و 
: متسه رفعج  نب  یسوم  نب  یلع 

(«. ع  ) رفعج نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  انأ  لاق : تنا  نم  ینَت  ربْخَأ  ّالإ  کنم  ُتیار  ام  یلع  كردقَأ  يذلا  قحلاب  کتلأس  تلق  »

نامرف وا  دیسر ، تایز 7  کلملادبع  نب  دمحم  شوگ  هب  ات  دیدرگ  رشتنم  هیضق  مداد ، ربخ  نایانشآ  ناتـسود و  هب  ار  نایرج  نیا  نم 
کلملادبع نب  دمحم  هب  ار  وت  نایرج  متفگ : دنداد ، تبسن  نم  هب  ار  لاحم  ياعدا  نیا  دندروآ و  اج  نیا  هب  هدیشک  ریجنز  هب  ارم  داد 

 . ناسرب تفگ : مناسرب ؟ تایز 

: دوب هتـشون  نم  همان  ریز  رد  ریزو  متفگ ، زاب  ار  وا  نایرج  هتـشون ، یـسابع  مصتعم  مظعا  ریزو  کلملادـبع  نب  دـمحم  هب  يا  همان  نم 
ماش هب  زاب  درب و  هکم  هب  هنیدـم  زا  هنیدـم و  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  ماش  زا  ار  وت  هک  سک  نآ  هب  تسین ، ام  ندرک  صالخ  هب  جاـیتحا 

.دنک دازآ  نادنز  زا  ار  وت  ات  وگب  داد ، ماجنا  بش  کی  رد  ار  همه  دینادرگرب و 

مدمآ نادنز  هب  نوچ  مهدب و  یلـست  وا  هب  مورب و  متفگ : مدش ، سویأم  وا  تاجن  زا  همان ، باوج  ندید  زا  نم  دیوگ : دـلاخ  نب  یلع 
!؟ تسیچ نایرج  متفگ : دنود ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دوخ  یب  دنتریح و  رد  قرغ  همه  نادنز  نارومأم  مدید 

هب تسین  مولعم  یلو  تسا ، موم  رهم و  اـهلفق  هتـسب  اـهرد  هدـش ، دوـقفم  بشید  زا  توـبن ، یعدـم  ریجنز و  رد  ینادـنز  نآ  دـنتفگ :
هب دـقتعم  ارجام  نیا  ندـید  زا  دوب ، بهذـم  يدـیز  دـلاخ ، نب  یلع  دـنا ؛ هدوبر  ار  وا  اوه  ناغرم  ای  هتفر و  نیمز  ریز  هب  ای  نامـسآ و 

.دش 8 بوخ  شداقتعا  دیدرگ و  تماما 
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رگید يا  هزجعم 

« ددرگ یم  ادـج  رگیدـکی  زا  لـطاب  ّقح و  ياـعدا  نآ  ببـس  هب  هچنآ  ناوـنع «  تحت  یباـب  یفاـک »  » باـتک رد  هللااـهمحر  ینیلک  - 7
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  ءالعلا  یبا  نب  دّمحم  زا  اجنآ  رد  هداد و  لیکشت 

لآ مولع  زا  متشاد و  هلسارم  وگتفگ و  هرظانم و  وا  اب  مدومن و  ناحتما  رایسب  ار  وا  هک  نآ  زا  دعب  ءارماس –  یـضاق  مثکا  نب  ییحی  زا 
ربق اـت  مدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  دراو  يزور  تفگ : هک  مدینـش  مدرک –  لاؤس  مالـسلا  مهیلع  دّـمحم 

اب متـشاد  رظن  رد  هک  یلیاسم  هرابرد  دنک ، یم  فاوط  اجنآ  رد  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح  منک ، فاوط  ار  وا  كرابم 
.دومرف باوج  ار  همه  وا  مدرک و  وگتفگ  ترضح  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .مشک  یم  تلاجخ  مسق  ادخب  یلو  مسرپب  امش  زا  یلاؤس  مهاوخ  یم  مدرک : ضرع  ناشیا  هب 

؟ تسیک ماما  هک  ینک  لاؤس  یهاوخ  یم  یسرپب ، هک  نآ  زا  لبق  مهد  یم  ربخ  وت  هب  لاؤس  نآ  زا  نم 

.تسا نامه  مرظن  دروم  لاؤس  مسق  ادخب  مدرک : ضرع 

.منک نیقی  ات  مهاوخ  یم  يا  هناشن  مدرک  ضرع  متسه ، ماما  نم  دومرف :

ماما يالوم  ّنإ  :" تفگ درک و  تبحـص  هب  عورـش  اصع  نآ  ًاروف  متفگ  نینچ  نم  یتقو  تشاد ، ییاصع  دوخ  تسد  رد  ترـضح  نآ 
" .هّجحلا وه  نامزلا و  اذه 

9 .تسا راگدرورپ  تجح  وا  تسا و  نامز  نیا  ماما  نم  بحاص  الوم و  یتسار  هب 

: اهتشون یپ 

(. ع  ) همئالا نع  جحلاو  فاوطلا  باب  جحلا  باتک  ج 4 ص 314  یفاک : - 1
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ج 2 ص 8. اضرلا : رابخا  نویع  - 2

.مهزئاوج ناطلسلا و  لمع  باب  هشیعملا  باتک  ج 5 ص 111  یفاک : - 3

.خیش تبیغ  زا  ج 50 ص 105  راحب : - 4

ج 50 ص 55. راونالاراحب :  - 5

.دروآ ياج  هب  وا  اب  ار  جح  لامعا  دیوگ : هک  هدمآ  یفاک  لقن  رد  - 6

دوب هدروآ  دوجو  هب  نیمرجم  هجنکـش  يارب  هک  يراد  خیم  رونت  رد  دوب و  یئاناوت  سکان و  يدرم  تایز  کلملادـبع  نب  دـمحم  - 7
.دراد يزیگنا  تربع  يارجام  دش ، هتشک 

هدرک لقن  ع )  ) یناثلا یلع  نب  دمحم  رفعج  یبأ  دـلوم  باب  ج 1 ص 492  یفاـک : رد  ارنآ  ینیلک  موحرم  ص 305 ، دیفم : داشرا  - 8
رد دیفم  خیش  ارنآ  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن  تاجردلارئاصب  زا   40 ج 50 ص 38 -  راحب : رد  ارنآ  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  تسا ،

.دنا هدرک  لقن  ینیلک  زا  هیولوق  نبا  زا  يرولا  مالعا  رد  یسربط  داشرا و 

ص 353. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 9

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  هللادمحلا 

 ... نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

مالسلا هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح  تافو  زور  اب  دراد  تبسانم  لاوش  مهدزناپ  زور 

: لوا بلطم 

: مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  دلوت 

لقن ربانب  : » دنـسیون یم  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح  تدالو  خـیرات  هرابرد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  همـالع  موحرم  گرزب  ققحم 
هنیدـم رد  لاس 173 ق  یناثلا  عیبر  مراهچ  هبنـشجنپ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  میظعلا  دـبع  ترـضح  تدالو  هّیمیظعلا  صئاصخلا  باـتک 

«. تسا هدش  عقاو 
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هب وا  یکدوک  نارود  هدمع  .دنا  هتشاد  يدایز  مامتها  وا  شزومآ  شرورپ و  هب  سیق  نب  هبقع  رتخد  همطاف  شردام  هّللادبع و  شردپ 
.دش يرپس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  فراعم  رد  تسرامم  نآرق و  میلعت 
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: مود بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  تلزنم 

ناـمز موصعم  ماـما  داـمتعا  مارتحا و  دروم  هراومه  هک  دیـسر  یتلزنم  هب  اوقت  شناد و  رد  مالـسلا  هیلع  ینـسح  میظعلادـبع  ترـضح 
ماما زا  ات  دناسر  یم  اّرماس  هب  ار  دوخ  ناوارف  ياه  تمحز  لّمحت  اب  يزار  داّمَح  ابَا  مان  هب  یـصخش  هک  تسا  هدش  لقن  .دوب  شیوخ 

: دندومرف داّمح  ياه  شسرپ  هب  نتفگ  خساپ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ماما  .دسرپب  ار  یلئاسم  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع 

اب ار  دوخ  لاوئـس  لکـشم و  نآ  يدـش  ور  هبور  یمالـسا  لئاسم  زا  یـشسرپ  ای  ینید  تالکـشم  زا  یلکـشم  اب  هاگره  داّـمحابا ، يا  »
«. ناسرب وا  هب  مه  ارم  مالس  انمض  دیامن و  نایب  ار  وت  تالاؤس  خساپ  ات  هاوخب  وا  زا  راذگب و  نایم  رد  ینسح  میظعلادبع 

: دنیامرف یم  ير  یلاها  زا  یصخش  هب  رگید  ياج  رد  يداه  ماما 

رد ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  يدوب  یـسک  دننام  يدرک  یم  ترایز  تسامـش  دزن  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  میظعلادـبع  ربق  رگا  »
 « تسا هدرک  ترایز  البرک 

: موس بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  يزیتس  ملظ 

مایق هب  دوخ  رصع  ملاظ  ماکح  لباقم  رد  ینسح  تاداس  نادنزرف  زا  يرایسب  دننامه  مالسلا  هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترـضح  دنچره 
یم ار  نانآ  ياه  هئطوت  زا  يرایـسب  يولج  هنارگنـشور  یگنهرف و  ياه  تیلاعف  قیرط  زا  اـّما  دزن ، تسد  یماـظن  هزراـبم  هناحلـسم و 

رد تخادرپ و  یم  یمالـسا  تموکح  نابـصاغ  متـس  ياشفا  موصعم و  ناـماما  هاـگیاج  میکحت  هب  هزراـبم  هویـش  نیا  رد  يو  .تفرگ 
.دوب لوغشم  تیب  لها  فراعم  رشن  یمالسا و  فراعم  شرتسگ  هب  عاضوا  نیرت  تخس 
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ترـضح دوب ، مدرم  اب  ترـضح  نآ  طابترا  عناـم  هتفرگ و  رظن  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  یـسابع  هفیلخ  یتقو  دـننک  یم  لـقن 
.دوش مالسلا  هیلع  يداه  ماما  فرط  زا  ییاه  تیلوئسم  راد  هدهع  ات  دناسر  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  دوب  هک  یتمحز  ره  هب  میظعلادبع 

.درک رداص  ار  ترضح  نآ  يریگتسد  روتسد  دینش ، ار  عوضوم  نیا  لکوتم  نوچ 

یم خیرات  رد  تقیقح ، نیا  هب  هراشا  رد  .دوش  یم  ير  هب  ترجاهم  هب  روبجم  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  هک  دوب  نامز  نیا  رد 
.دش رگید  رهش  هب  يرهش  زا  چوک  هب  روبجم  رگمتس  نامکاح  سرت  زا  دسیون :

: مراهچ بلطم 

شتاداقتعا هب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  مامتها 

تمالـس دـننامه  يرما  چـیه  هب  دوخ  یگدـنز  لوط  رد  مالـسلا  هیلع  میظعلادـبع  ترـضح  هک  ددرگ  یم  مولعم  نینچ  اه  یـسررب  زا 
: دندومرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  هک  يا  هنوگ  هب  دنتشادن  مامتها  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  يوریپ  دیاقع و 

تسا بجاو  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  زا  تعاطا 

ماما روضح  هب  يزور  شدیاقع  تمالس  زا  نانیمطا  لیـصحت  يارب  .دوب  اریذپ  لد  ناج و  هب  ار  وا  تیالو  تعاطا  زین  لمع  رد  دوخ  و 
: دنک یم  ضرع  دسر و  یم  مالسلا  هیلع  يداه 

نآ رب  تسامش  دییأت  دروم  مراکفا  دیاقع و  هچنانچ  ات  منک  نایب  امش  تمدخ  ار  ما  ینید  دیاقع  هک  مدنمقالع  رایسب  ربمایپ ، رسپ  يا  »
، دیحوت هنیمز  رد  ار  دوخ  يداقتعا  لئاسم  کت  کت  هاگ  نآ  میامن .» حالصا  ار  اهنآ  تسا  هتسیاش  هک  نانچ  نآ  هنرگو  مشاب  راوتسا 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دسر  یم  نایاپ  هب  شنانخس  یتقو  .دهد  یم  حیضوت  نآ  زج  داعم و  تماما ، تّوبن ،
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«. ...شاب مدق  تباث  تاداقتعا  نیا  رب  .تسا  یهلا  نید  یعقاو  ینابم  يدرک  هضرع  هک  یتاداقتعا  دنگوس ، ادخ  هب  مساقلاوبا ، يا  »

: مجنپ بلطم 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  یعقاو  رای  میظعلادبع  ترضح 

رمع لوط  رد  هک  دندوب  هدیسر  یتلزنم  هب  ایلوا  زا  تعاطا  یتسود و  فراعم و  لیاضف و  بسک  رد  مالـسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح 
عـضوم دیاقع و  راتفر ، دندوب و  یـضار  يو  زا  مالـسلا )  هیلع  یقت  ماما  داوج و  ماما  اضر ، ماما  ) وا رـصاعم  ماما  هس  زا  کی  ره  دوخ ،

 ، مالـسلا هیلع  يداه  ماما  زا  دومنهر  فیلکت و  بسک  فیاظو و  يا  هراپ  نداد  ماجنا  يارب  یتقو  .دندرک  یم  دییات  ار  وا  ياه  يریگ 
داتفا مالـسلا  هیلع  میظعلادـبع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مشچ  نوچ  درک ، ترفاسم  ارماـس  هب  هنیدـم  زا  ناوارف  تمحز  اـب 

«. یتسه ام  یقیقح  نارای  زا  وت  یتسار  هب  يدمآ  شوخ  مساقلاوبا ، يا  : » دومرف

مدرم هب  دنک و  یم  یفرعم  يررهش  رد  دوخ  هدنیامن  لیکو و  ار  وا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هک  دوب  نانیمطا  تلزنم و  نیمه  تهج  هب 
 « دننک هعجارم  ناشیا  هب  دوخ  ینید  تالکشم  ّلح  رد  هک  دیامرف  یم  هیصوت 

: مشش بلطم 

میظعلادبع ترضح  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   شرافس 

يزور .دندناسر  یم  نایعیش  هب  ار  ناشیا  ياه  هیصوت  دندوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دامتعا  دروم  مالـسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح 
: دنیامرف یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ییوگ و تسار  هب  ار  نانآ  .دـنهدن  هار و  ناشدوخ  هب  ار  ناطیـش  هک  وگب  ناـنآ  هب  ناـسرب و  مناتـسود  هب  ارم  مالـس  میظعلادـبع ! يا  »
هیام اهنیا  هک  ارچ  هدب ؛ روتسد  رگیدکی  هب  هّجوت  رگیدمه و  زا  رادید  هدوهیب و  ياهراک  رد  هلداجم  كرت  توکـس و  يراد و  تناما 

.تسا نم  هب  ندش  کیدزن 
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مشخ هب  ار  مناتسود  زا  یکی  دنک و  نینچ  سکره  هک  ما  هتـسب  نامیپ  دوخ  اب  نم  .دینکن  رگیدکی  اب  ینمـشد  لوغـشم  زگره  ار  دوخ 
رارق ناراک  نایز  زا  ار  یـسک  نینچ  زین  ترخآ  رد  دـنک و  باذـع  تروص  نیرتدـیدش  هب  اـیند  رد  ار  وا  هک  مهاوخب  ادـخ  زا  دروآ ،

«. دهد

: متفه بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  تّیمها 

دیکات نآ  رب  یمالسا  گنهرف  رد  هراومه  هک  تسا  ناحلاص  ناکاپ و  هرطاخ  دای و  مان و  نتشاد  هگن  هدنز  ّمهم  ياه  هویش  زا  ترایز 
ترایز ملـسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـقرم  ترایز  هب  تبـسن  تاـیاور  هعومجم  رد  يرایـسب  ياـه  قیوشت  .تسا  هدـش 
یناوارف يونعم  تاکرب  یتیبرت  راثآ  رب  هوالع  راک  نیا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناگداز  ماما  راهطا و  همئا  مالسلا و  هیلع  ءادهـشلادیس 

.دراد یپ  رد 

شرافس نیا  زا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  تسا ، هدش  شرافـس  وا  ترایز  هب  تبـسن  تایاور  رد  هک  یناسک  هلمج  زا 
تیاور زا  یکی  نمض  رد  یتح  .ددرگ  یم  مولعم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  رد  وا  يالاو  هاگیاج  تیـصخش و  تمظع  يدودح  ات 

: دندومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  ياه 

« دهد یم  رارق  تشهب  ار  وا  شاداپ  دنوادخ  دنک ، ترایز  ير  رد  ار )  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح   ) مساقلاابا ربق  سکره  »

: متشه بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  رد  یلاع  نیماضم 

ُمالَّسلَا یَجتُْری  ِءادَـهُّشلا  ِدِّیَـس  هَرایِز  ُباَوث  ِِهتَرایِزب  ْنَم  ای  َْکیلَع  ُمـالَّسلَا  یبَتْجُْملا  ِبَجَْتنُْملا  ِطـْبِّسلا  َْنبا  ِمِساـْقلاَابَا  اـی  َکـْیلَع  ُمـالَّسلَا 
ِْنب ِِّیلَع  ِدَـی  ْنِم  ْمُکِّدَـج  ِْساَِـکب  اناقَـس  ْمُکِّیبـَن َو  َضْوَـح  اـنَدَرْوَا  ْمُِکتَْرمُز َو  یف  انَرَـشَح  هَّنَْجلا َو  یف  ْمُـکَْنیب  اـنَْنیب َو  ُهللا  َفَّرَع  َکـْیلَع 

ِْهیلَع َو ُهللا  یلَـص  ٍدَّمَُحم  ْمُکِّدَج  ِهَْرمُز  یف  ْمُکاّیا  انَعَمْجَی َو  ْنَا  َجَرَْفلا َو  َروُرُّسلا َو  ُمُکیف  انَیُِری  ْنَا  َهللا  ُلَئْـسَا  ْمُْکیلَع  ِهللا  تاوَلَـص  ٍِبلاطیبَا 
ٍرِْکنُم َو َْریغ  ِِهب  ًایـضار  ِهللا  یِلا  ِمیلْـسَّتلا  ْمُِکئادـْعَا َو  ْنـِم  ِهَئارَبـْلا  ْمُـکِّبُِحب َو  هللا  یِلا  ُبَّرَقَتَا  ٌریدَـق  ٌّیلَو  ُهَّنِا  ْمُـکتَفِْرعَم  انَُبلْـسَیال  ْنَا  ِهـِلآ َو 

عَفِشا يدِّیَس  َنبا  يدِّیَس َو  ای  َهَرِخالا  َراّدلاَو  َكاَضِر  َّمُهّللَا و  يدِّیس  ای  کهجو  َِکلِذب  ُُبلْطَن  ٌدَّمَُحم  ِِهب  یتَا  ام  ِنیقَی  یلَع  ٍِربْکَتْسُمال َو 
ِنأَّشلا َنِم  ًانأَش  ِهللاَدنِع  ََکل  َّنِاَف  ِهَّنَجلا  ِیف  ِیل 
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؛  مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  دنزرف  مساقلاابا ، يا  وت  رب  مالس 

؛ تسه ءادهشلادیس  ترایز  شاداپ  دیما  وت  ترایز  رد  هک  يا  وت  رب  مالس 

ناتّدج رثوک  ضوح  زا  دنادرگ و  روشحم  امش  هورگ  رد  ار  ام  دنک و  رارقرب  ییانشآ  تشهب ، رد  امش  ام و  نایم  دنوادخ  .وت  رب  مالس 
 ... دزاس باریس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  هب  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ناتّدـج  راوج  رد  ار  امـش  ام و  دـهد و  شیاشگ  يداش و  ام  هب  امـش  هار  رد  هک  مهاوخ  یم  دـنوادخ  زا 
 ... . دریگن ام  زا  ار  امش  تفرعم  دروآدرگ و  ملسو 

: مهن بلطم 

مالسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  یملع  راثآ 

هوالع يو  .تسوا  یملع  تامدخ  شناد و  یملع و  تلزنم  ماقم و  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  ّتیـصخش  رد  ّمهم  داعبا  زا  یکی 
: تسا هلمج  نآ  زا  رثا  ود  نیا  هک  تسا  هدومن  فیلات  زین  ییاه  باتک  شیوخ  رصاعم  همئا  زا  ثیداحا  لقن  رب 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانموملاریما  نایقتم  يالوم  هبطخ  دنچ  رب  لمتشم  رثا  نیا  مالسلا :  هیلع  نینموملاریما  ياه  هبطخ  - 1

اب .تسا  هدـش  هضرع  یبلاطم  زور  هنابـش  ره  رد  دارفا  یقالخا  بحتـسم و  لامعا  فیاظو و  هرابرد  رثا  نیا  رد  هلیل : موی و  باـتک  - 2
تاحیـضوت لاح  ره  رد  .تسا  هتفر  نیب  زا  خـیرات  لوط  رد  یمالـسا  دنمـشزرا  راثآ  زا  يرایـسب  دـننامه  رثا  نیا  لصا  فسات  لاـمک 

دیاقع شزومآ  يارب  شالت  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  هک  تسا  تقیقح  نیا  يایوگ  یبوخ  هب  هریـس  خیرات و  ياملع 
مدرم ینید  حیحـص  تیبرت  میلعت و  داشرا  روظنم  هب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  عافد  يدرف و  لامعا  تاداـبع و  رب  تبقارم  ملاـس و 

.دنا هدوب  رثوم  دیفم و  رایسب  دوخ  عون  رد  کی  ره  هک  دندرک  فیلأت  ار  يراثآ 
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: مهد بلطم 

: تمارک دنچ 

زود هنیپ  تاجن  -1

 : تسا هدرک  لقن  271 ص : درجم ، حور  باتک  رد  نیسح  دمحم  دیس  همالع 

زور کی  .میدادیم  وا  هب  هلصو  هنیپ و  يارب  ار  دوخ  ياهـشفک  ام  و  دوب ، اجنآ  رد  ام  لزنم  هک  ریزو  ماّمح  هچوک  رـس  دوب  يزود  هنیپ 
رطاـخ هب  بوخ  مدوـب و  ریغـص  نم  و  درک ، فـیرعت  دوـب  هّلحم  ملاـع  هک  مردـپ  يارب  ار  هّیـضق  نیا  دـمآ و  لزنم  هب  هیرگ  تلاـح  اـب 
ناهد رد  ارنآ  زا  تشم  کی  مینزب ، شفک  هب  ار  یئاـهخیم  میهاوخب  نوچ  هک  تسنیا  رب  ناـمتداع  اـهزود  شفک  اـم  تفگ : یم.مراد 

دنلب و تسا و  فورعم  هک   ) شفنب هایـس  خـیم  تشم  کی  نم  .میبوکیم  شفک  هب  میروآ و  یم  رد  یکی  یکی  سپـس  میزیریم ، دوخ 
ار اهنآ  مدرک و  تلفغ  نم  دـش و  راتفگ  لوغـشم  دـمآ و  یـسک  ناـهگان  .منزب  شفک  هب  اـت  متخیر  دوخ  ناـهد  رد  تسا ) زیت  كون 
رد یلّطعم  نودب  .دوش  هراپ  هراپ  نم  هدور  هدعم و  هک  تسا  کنیا  هک  مدرک  هدـهاشم  منامـشچ  ربارب  رد  ار  گرم  هاگنآ  رد  مدـیعلب 
نم هک  ینادیم  وت  میرَْکلا ! َدِّیَس  ای  متفگ : مدنابسچ و  حیرض  هب  ار  دوخ  و  متفر ، مالّسلا  هیلع  میظعلا  دبع  ترضح  هب  متسب و  ار  ناّکد 
رانک نحـص  طسو  مدـمآ ، نوریب  مرح  زا  نوچ  .دوب  بلقنم  رایـسب  ملاـح  .مهاوخیم  وت  زا  ار  دوخ  يافـش  طـقف  مراد ، نیگنـس  هلئاـع 

تسا نآ  رد  اهخیم  نآ  همه  مدید  مدرک  یق  نوچ  داد ، تسد  نم  هب  یغارفتسا  ِیق و  لاح  ناهگان  .متسشن  ضوح 

مداخ ود  نامیپ  -2

ار يرگید  دهاوخب  ادخ  زا  تفر  ایندزا  رتدوز  مادک  ره  هک  دندنب  یم  دهع  مه  اب  مالّسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  نیمداخ  زا  رفن  ود 
یم ار  یفّوتم  ایور ،  ملاع  رد  دـهع  مه  رای  زور ، لـهچ  تشذـگ  زا  سپ  دور .  یم  ادـخ  تمحر  هب  ناـنآ  زا  یکی  اـضق  زا  دربب .  مه 

رارق و مه  اب  ام  رگم  مراد ،  هلگ  وت  زا  قیفر ،  دیوگ :  یم  وا  هب  دنک و  یم  مالـس  دراد .  رارق  بوخ  بسانم و  یهاگیاج  رد  هک  دـنیب 
 ، دوش رپ  یتقو  تسا ،  یلاخ  تا  هنامیپ  زا  يرادقم  اما  مدوب ،  دهع  رـس  رب  نم  تسا .  تسرد  دهد :  یم  خساپ  وا  و  میتشادن ؟  دـهع 
یم خـساپ  دـنا ؟  هداد  وت  هب  روطچ  ار  مّرخ  بوخ و  ناکم  نیا  تسا ؟  ربخ  هچ  اجنآ  وگب  نم  هب  دـسرپ :  یم  راب  نیا  دـمآ .  یهاوخ 
مه اجنیا  میتشذگ .  یم  دیاب  كرمگ  دنچ  زا  میتفر  هک  البرک  رفـس  نآ  رد  دیآ  یم  تدای  تسا .  تخـس  هک  میوگب  ردق  نآ  دهد : 

هزور هب  طوبرم  یکی  تسا .  زاـمن  باـسح  هب  طوـبرم  اـهنآ  زا  یکی  دـنریگ .  یم  ار  مدآ  يوـلج  كرمگ  هب  كرمگ  تسا .  ناـمه 
فیرشت مالّسلا  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  سّدقم  دوجو  مدیـسر ،  یم  اههاگیاج  نیا  زا  کی  ره  هب  نم  قیفر ،  اّما  .رخآ  یلا  تسا و 

زا سپ  لاس  هد  ینیب . …  یم  دـندروآ و  اـجنیا  هب  ارم  هک  رخآ  هلحرم  اـت  درک .  یم  در  اـجنآ  زا  تفرگ و  یم  ارم  تسد  دروآ ،  یم 
 … ددنویپب دوخ  دهع  مه  رای  هب  ات  تفر  ایند  زا  مه  مداخ  نآ  باوخ ،  نیا 
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هیزعت يارجام  -3

نانآ زا  رگا  و  دـنراد ،  دای  هب  ار  نآ  اهدرمریپ  زین  زورما  دوب و  لفاحم  لـقن  يررهـش  رد  اهتّدـم  اـت  یعوضوم  هتـشذگ ،  ياـهلاس  رد 
ناویا زا  هک  نامه   :» دـنهد یم  خـساپ  هداد ،  ماجنا  ار  مالّـسلا  هیلع  میرکلادّیـس  مرح  ياـه  هراـنم  يراـک  یـشاک  یـسک  هچ  دیـسرپب 

هک مّرحم  ماّیا  نامز  نآ  رد  تسا !؟ هدوب  هچ  ارجام  نیا  هک  مینیبب  لاح  دـیکرت ».  شدنفـسوگ  هبند  داتفا  مالّـسلا  هیلع  هزمح  هدازماما 
هیزعت عوضوم  زور  نآ  دش .  یم  رارقرب  یناوخ  هیزعت  مسارم  زور  ره  مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  هزمح  ترضح  نحص  رد  دیـسر  یم  ارف 

دش یم  لمع  روطنیا  هیزعت  نیا  رد  دوب .  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  طّسوت  مالّسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  ندرک  ینابرق  هب  طوبرم 
هدارا هب  دیسر و  یم  مالّسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  ندرک  ینابرق  يارب  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  شالت  هب  ناوخ  هیزعت  یتقو  هک 
شقن هک  يدرف  نآ  نورد  هک  دمآ  یم  نییاپ  فرط  هب  ناویا  يالاب  زا  يا  هبعج  هظحل  نیمه  رد  دش ،  یمن  راک  نیا  هب  ّقفوم  دنوادخ 

میهاربا ترـضح  شقن  هک  یـسک  دیـسر ،  یم  نیمز  هب  هک  دنفـسوگ  تشاد .  رارق  دنفـسوگ  کی  هارمه  هب  درک  یم  افیا  ار  لیئربج 
رد وزرنآ  .دـش  یم  تیادـه  ناویا  يالاب  زا  یبانط  هلیـسو  هب  هبعج  نیا  درک .  یم  یناـبرق  تفرگ و  یم  ار  نآ  تشاد  ار  مالّـسلا  هیلع 

داتـسا  » هبعج نورد  لومعم  قبط  دیـسر .  هبعج  ندمآ  نییاپ  هظحل  هب  راک  دندوب  هتـسشن  هیزعت  ياشامت  هب  یهوبنا  ّتیعمج  هک  یلاح 
ناویا زا  ینادنچ  هلصاف  زونه  هبعج  دوب .  هتفرگ  رارق  دنفسوگ  سأر  کی  هارمه  هب  تشاد  ار  لیئربج  شقن  هک  راک » یـشاک  دومحم 

نوگژاو هب  هرخالاب  دـیدش  ياه  ناکت  رثا  رد  هک  دـش  دنفـسوگ  ندرک  مر  بجوم  لبط  روپیـش و  ّتیعمج و  يادـص  هک  دوب  هتفرگن 
هعقاو نیا  هّجوتم  نآ  کی  رد  دوب  عاضوا  نیا  بقارم  هک  هیزعت ) لوؤسم   ) ءاکبلا نیعم  ساّسح  تاظحل  نیا  رد  دیماجنا .  هبعج  ندش 
ددرگ یم  مالّسلا  هیلع  یسوم  نب  هزمح  ترضح  هب  لّسوتم  مالّسلا »  هیلع  رفعج  نب  یسوم  رسپ  ای   » رکذ اب  لاح  نامه  رد  دوش و  یم 

نآ یپ  رد  دـتفا و  یم  ّتیعمج  نایم  رد  اپ  تسد و  راهچ  تروص  هب  دنفـسوگ  دـنیب  یم  يروابان  نیع  رد  ّتیعمج  هک  دوب  اجنآ  رد  . 
نآ دوجو  اـب  هعقاو  نیا  رد  دـکرت .  یم  دنفـسوگ  هبند  هک  دـتفا  یم  دنفـسوگ  يور  رب  قیقد  ناـنچنآ  زین  راـک  یـشاک  دومحم  داتـسا 

یمن دراو  یبیـسآ  نیرتکچوک  راک ،  یـشاک  دومحم  داتـسا  نینچمه  نایچاشامت و  زا  کی  چـیه  هب  دایز ،  عافترا  هدرـشف و  ّتیعمج 
راگدای مالّـسلا  هیلع  میظعلادـبع  ترـضح  مرح  ياه  هرانم  يراک  یـشاک  هک  تسا  یـسک  ناـمه  راـک  یـشاک  دومحم  داتـسا  دوش . 

.تسوا
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مالّسلا هیلع  میرکلادّیس  هیده  -4

ناشیا جاودزا  تامّدـقم  دـیآ و  یم  نارهت  هب  درب  یم  نایاپ  هب  فجن  رد  ار  شـسرد  زا  یعطقم  هکنآ  زا  سپ  گرزب  ياملع  زا  یکی 
ردپ هکنیا  زج  دوش .  یم  یط  نیفرط  هقیلـس  قباطم  لئاسم  دنور ،  یم  يراگتـساوخ  هب  دوش و  یم  یفّرعم  يرتخد  ددرگ .  یم  مهارف 

 : دوب مالقا  نیا  هّیهت  رتخد  ردپ  طرـش  دورب .  تخب  هناخ  هب  رتخد  نآ  قّقحت  زا  سپ  ات  دـنک ،  یم  حرطم  داماد  يارب  ار  یطرـش  رتخد 
سورع هداوناـخ  تساوخرد  هچ  رگا  شفک .  تفج  يرداچ و 2  هراوق   2 نهاریپ ،  ددـع   2 وگنلا ،  ددـع   4 هراوشوگ ،  تفج  کـی 

مزاع طرش ،  ماجنا  زا  دیماان  ناشیا   . دوبن رودقم  مه  ردق  نیمه  هّیهت  راوگرزب  ملاع  نآ  يارب  نکل  دوبن ،  ریگمشچ  تخـس و  نادنچ 
نآ دنک .  یم  فّقوت  يررهـش  رد  مالّـسلا  هیلع  میظعلادـبع  ترـضح  ترایز  دـصق  هب  مق  تمـس  هب  تکرح  زا  لبق  اّما  دوش .  یم  مق 

یطرش هب  شساوح  مامت  دتـسیا .  یم  ناویا  لباقم  نحـص و  طایح  رد  ار  یقیاقد  دوش ،  فّرـشم  مرح  هب  هکنآ  زا  لبق  راوگرزب  ملاع 
رد سّدقم  دوجو  نآ  اب  ار  لکشم  دوش و  یم  ترـضح  نآ  هّجوتم  ًالماک  هظحل  نیا  رد  تسا .  هدماینرب  نآ  ماجنا  هدهع  زا  هک  تسا 
 . دریگ یم  شتروص  يور  ار  شیابع  دوشن  هجّوتم  یـسک  هکنآ  يارب  دیرگ و  یم  راز  راز  هتـسکش  لد  یتلاح  رد  دراذگ .  یم  نایم 

يادخ ات  دیرادرب  ار  نات  هتـسب  اقآ ،  هک  دناوخ :  یم  شـشوگ  هب  مارآ  دراذگ و  یم  شا  هناش  يور  تسد  یـسک  دـعب ،  هظحل  دـنچ 
دزادنا یم  مشچ  دعب  دنک و  یم  یثکم  دنا ،  هدروآ  نوریب  یلاح  نینچ  زا  ار  وا  هکنیا  زا  تحاران  ناشیا  و  دربن !  ار  نآ  یـسک  هدرکن 

هتـسب نیا  هّجوتم  ار  وا  لبق  یتاظحل  هک  ار  ییادص  نینط  هلـصافالب  اّما ،  دنک ،  یمن  انتعا  ادتبا  تسا !  هداتفا  شیاپ  يولج  يا  هتـسب  ، 
ّبترم روط  هب  ءایشا  نیا  هتسب  نورد  دیاشگ .  یم  ار  هتسب  دبای .  یمن  ار  یسک  شرگ  وجتسج  هاگن  دنیشن .  یم  شنهذ  رد  دوب  هدرک 

 . هراوشوگ تفج  کی  الط و  يوگنلا  ددع   4 نهاریپ ،  ددع   2 يرداچ ،  هراوق   2 هنانز ،  شفک  تفج   2 دوب :  هدش  هدیچ 
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ریگب لایر  ود  هدب ،  لایر  کی  - 5

زا نک ».  هّیهت  يزیچ  ورب  میراد ،  نامهم  بشما   : » هک درک  نم  هب  ور  ملایع  حبـص  زور  کی  درک :  یم  لقن  تاداس  نیمداخ  زا  یکی 
ات متفاین  ار  یسک  ّتیعضو  نآ  رد  دوبن .  نم  کیشک  تبون  زور  نآ  متـشادن .  مه  یهاش  کی  ّیتح  هک  یلاح  رد  مدمآ  نوریب  لزنم 
 . متفر مرح  تمـس  هب  رایتخا  یب  نیاربانب  مدرک .  یم  مرـش  یتساوخرد  نینچ  زا  متفاـی ،  یم  مه  رگا  منک .  یکمک  تساوخرد  وا  زا 

لوسر نبای   : » مدرک ضرع  مالّسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  هب  حیرض  هب  ور  دندوب .  ترایز  لوغشم  راّوز  دودعم  دوب و  تولخ  مرح 
هک مدوب  هداتـسیا  مرح  زا  يا  هشوگ  تشذگ ،  مبلق  زا  هتـساوخ  نیا  هکنیازا  دـعب  موشن ».  نامهم  لایع و  هدنمرـش  امرف ،  یلّـضفت  هللا 
وت هب  لایر  ود  متشگرب ،  مالّسلا  هیلع  هزمح  هدازماما  ترایز  زا  یتقو  هدب ،  نم  هب  لایر  کی  دّیس ،  : » تفگ نم  هب  دمآ و  ولج  يرئاز 

نیمه هب  و  دندرک ،  یم  ار  راکنیا  ناشلام  تکرب  ندش  رتشیب  يارب  هک  دـندوب  يرایـسب  درکن .  مبّجعتم  دایز  عوضوم  نیا  مهد ».  یم 
یم توافتلا  هب  اه  لایر  کی  نیا  اب  هرخـالاب  هکنیا  زا  لاحـشوخ  دـنتفرگ .  یم  سپ  ار  نآ  دـنداد و  یم  يدّیـس  تسد  هب  یلوپ  مسر 

هقیقد کی  اقآ ،   : » متفگ رئاز  هب  متـشادن .  مه  ار  لایر  کی  ناـمه  نم  اـّما  منک .  رازگرب  هنادـنموربآ  ار  بش  نآ  یناـمهم  متـسناوت 
متفگ وا  هب  مدید .  ار  نایانـشآ  زا  یکی  مدرک ،  یم  هاگن  ار  مرب  رود و  هک  روطنیمه  مدـمآ ،  نوریب  مدرگ ».  یمرب  نالا  دـینک ،  ربص 
تفرگ ار  یلایر  کی  ناشیا  متفر .  رئاز  نآ  دزن  هب  هتفرگ  ار  یلایر  کی  مهد ،  یم  سپ  رگید  تعاسمین  هدب  ضرق  نم  هب  لایر  کی 
متـسد فک  هّکـس  کـی  تشگزاـب  تراـیز  زا  یتقو  دوب ،  هتفگ  هک  روط  ناـمه  و  تفر .  مالّـسلا  هیلع  هزمح  هدازماـما  تراـیز  هب  و 
افتکا نم  فرح  هب  نانآ  اّما  متفگ .  ار  ارجام  تسیچ ؟  هّیضق  دندیسرپ  دنتـشاد ،  رظنریز  ار  هنحـص  نیا  هک  رگید  نیمداخ  تشاذگ . 

ات متفر ،  مدوخ  لایخ  هب  نم  دوب .  هتفر  نوریب  مرح  زا  دوب و  هتفگ  ار  نامه  نانآ  هب  مه  ناـشیا  دندیـسرپ .  مه  رئاز  نآ  زا  دـندرکن و 
اب دشخرد !  یم  تسا و  درز  یلایر  ود  نیا  مدید  داتفا ،  هّکـس  هب  ممـشچ  یتقو  اّما  مهدـب .  سپ  مدوب ،  هتفرگ  ضرق  هک  یلایر  کی 
 . درخ یم  ناموت  ار 3  نآ  و  تسالط »   : » تفگ تفرگ و  رایع  مداد .  ناشن  ناشورف  الط  زا  یکی  هب  ار  هّکـس  متفر .  رازاـب  هب  بّجعت 

مدوب هدـیدن  نآ  زا  لبق  هاگچیه  ار  بیرغ  رئاز  نآ  مدرب .  هناخ  هب  ار  هّیقب  لایر  مداد و 29  سپ  ار  ضرق  لایر  کی  ناموت  هس  نآ  زا 
 . مدیدن زین  اهدعب  و 
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ون يابع  -6

دیعبت ير  رهش  هب  ناخاضر  روز  تنطلـس  نامز  رد  هک  دوب  يزرابم  ردق و  یلاع  عجارم  زا  یقفاب  یقت  دّمحم  خیـش  اقآ  هماّلع  موحرم 
نیا زا  ناشیا  تماقا  تّدم  رد  ير  رهش  مدرم  دوب و  رهش  نیا  رد  یتامارک  بحاص  تاکرب و  ءاشنم  ینارون  ّتیـصخش  نیا  دوب .  هدش 
یقت دّمحم  خیش  اقآ  دجسم  مان  هب  زورما  هک  مرح  تشپ  دجسم  رد  یقفاب  هماّلع  موحرم  اهلاس ،  نآ  رد  دندرب .  اه  هرهب  ضیف  همـشچ 

هب هک  یبـیرغ  هبلط  دوب ،  اـپ  رب  یناوخ  هضور  دجـسم  نیا  رد  هک  مّرحم  ياـهزور  زا  یکی  درک .  یم  زاـمن  هماـقا  دوش ،  یم  هدـناوخ 
مالّسلا هیلع  میظعلادبع  ترضح  مرح  ترایز  هب  دوب ،  هدمآ  يررهـش  هب  مّرحم  ماّیا  یناوخ  هضور  سلاجم  رد  هضور  ندناوخ  روظنم 

نیمه رد  دورب .  یناوخ  هضور  سلجم  هب  ابع  نیا  اـب  هنوگچ  هک  دوب  رکف  نیا  رد  وا  و  دوب ،  سردـنم  هراـپ و  هبلط  نیا  ياـبع  تفر . 
اجنیا دیسرپ :  یسک  زا  دمآ  نوریب  هک  مرح  زا  امرفب . »  یهّجوت  هک « :  درک  اوجن  مالّسلا  هیلع  میرکلا  دّیـس  درک و  مرح  هب  ور  راکفا 

دوب ربنم  يالاب  یقت  دّمحم  خیش  اقآ  دیسر ،  دجسم  هب  یتقو  دنداد .  شناشن  ار  مرح  تشپ  دجـسم  تساجک ؟  یناوخ  هضور  ای  هیکت 
وا زا  یترابع  هب  دهد .  یم  ناشن  ار  ربنم  ياپ  دنک و  یم  هراشا  وا  هب  رـس  اب  هک  دش  خیـش  اقآ  هّجوتم  شهاگن  دـش  هک  دجـسم  دراو  . 
نآ فرط  هب  ناشیا  دوش ،  یم  مامت  هک  خیـش  اقآ  ربنم  تبحـص و  دـنک .  یم  ار  راک  نامه  هبلط  دنیـشنب .  ربنم  ياـپ  دـنک  یم  توعد 

 ! امش زا  هن  یلو  هلب ،  دهدیم :  خساپ  هبلط  دیتساوخ ؟  یم  ابع  امش  دسرپ :  یم  یسرپلاوحا  کیلع و  مالـس و  نمـض  دنیآ و  یم  هبلط 
درب و یم  لزنم  هب  هتفرگ  ار  وا  تسد  سپس  دیا .  هتساوخ  مالّسلا  هیلع  میرکلا  دّیس  زا  امش  تسا ،  تسرد  هلب ،  دیوگ :  یم  خیش  اقآ 

 . دنک یم  هبلط  نآ  میدقت  ار  هدش  هلاوح  يابع 
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تلحر

نیاربانب  تسا  هدرک  تافو  مالّسلا  هیلع  يداه  ماما  نامز  رد  يرجه  لاس 252  لاوش  رد 15  مالسلا  هیلع  ینسح  میظعلادبع  ترضح 
مهد ماما  مهن و  متشه و  ماما  نامز  یمامت  ینعی  دنا ،  هتفر  ایند  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هک  دنا  هدوب  هلاس  هد  بانج  نآ 

.دنا هدرک  تلحر  مالّسلا  هیلع  يداه  ترضح  تداهش  زا  لبق  لاس  ود  هدرک و  كرد  ار 

ًالعف هک  یلحم  نیمه  رد  هدنز ،  روط  هب  ار  وا  نانمشد  هکلب  تفرن  ایندزا  یعیبط  گرم  هب  ترـضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  زین  یـضعب 
.دنتخاس نوفدم  كاخ  ریز  رد  دراد  رارق  راوگرزب  نآ  ربق 

 : عبانم

ینارهط نیسح  دمحم  دیس  همالع  درجم ؛ حور  باتک  - 1

داماد ریم  هیوامسلا ؛  حشاورلا  - 2

 – میعّنلا ّتنج  -3

يروکشا ینیسح  قداص  دّیس  قیقحت : حیحصت و  يروجک ، یناردنزام  رقاب  دّمحم  هتشون  ناحیر  حور و  -4

رازه اضریلع  قیقحت :  حیحصت و  یسابلک ،  میهاربا  دّمحم  هتشون  همیظعلا ، هرکذتلا  -5

: قیقحت حیحصت و  یکارا ،  يزازک  لیعامسا  دّمحم  اّلم  هتـشون  مالّـسلا ، هیلع  میظعلادبع  فیرّـشلا  اندّیـس  لاوحا  یف  میعّنلا  تاّنج  -6
داژن ینامز  ربکا  یلع 

رازه اضریلع  يدوراطع - هللازیزع  هتشون  مالّسلا ، هیلع  میظعلادبع  ترضح  دنسم  -7

داژن ینامز  ربکا  یلع  ششوک :  هب  تالاقم ) هعومجم  مالّسلا ( هیلع  میظعلادبع  ترضح  همان  تخانش  -8

یلع  - يزیرهم يدهم  ششوک :  هب  اه )  هلاسر  اه و  باتک  هعومجم  يررهـش ( مالّـسلا و  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  همان  تخانـش  -9
داژن ینامز  ربکا 

ربکا یلع  یفحص –  یبتجم  دّیـس  شـشوک  هب  مالّـسلا .  هیلع  میظعلادبع  ترـضح  هرابرد  یگنـس  یطخ و  ياه  هلاسر  هعومجم  -10
.داژن ینامز 
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.داژن ینامز  ربکا  یلع  ششوک  هب  ير .  ياه  هاگترایز  ناگدازماما و  نوماریپ  یطخ  ياه  هلاسر  هعومجم  -11

.يربنق دّمحم  هتشون  ير ،  ياه  هاگترایز  ناگدازماما و  -12

.رازه اضریلع  ششوک  هب  مالّسلا .  هیلع  میظعلادبع  ترضح  رّهطم  مرح  رد  نوفدم  ریهاشم  ناملاع و  -13

یقداص نسحم  ششوک  هب  يزار ، )  ) ير ناملاع  نادنمشناد و  -14

یناطلس یلع  دّمحم  هتشون  مالّسلا .  هیلع  میظعلادبع  ترضح  یناگدنز  -15

مالسلا هیلع  نامز  ماما  لیکو  یتخبون  حور  نبا  نیسح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

یبلاـطم رـصتخم  هک  تسا  یتخبون  حور  نبا  نیـسح  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  كراـبم  عیقوت  رودـص  زور  لاوش  مشـش  زور 
تسا رکذ  هب  مزال  درب  هرهب  ناوتیم  زین  مالسلا   هیلع  يدهم  ترـضح  ثحب  رد  هعمج  ياهزور  رد  ربنم  نیا  زا  هچرگا  ددرگیم  میدقت 

.تسا هدش  هتخادرپ  نآ  هب  رتمک  اریز  دنتسه  نآ  ندینش  هب  قاتشم  رایسب  مدرم  اما  تسا  یخیرات  هچرگا  اهربنم  هنوگنیا 

یتخبون حور  نب  نیسح  مساقلاوبا ،  تیصخشو  یگدنز  هب  یهاگن  فلا : 

حور نب  نیـسح  مساقلاوبا ،  راوگرزب  خیـش  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هدـیزگرب  صاخ و  ریفـس  بیاـن و  نیموس 
ترـضح هژیو  بیان  نیموس  دمحم و  نیـشناج  ناونع  هب  هسدقم  هیحان  زا  يرمع  نامثع  نب  دمحم  تایح  نامز  رد  وا  تسا .  یتخبون 

دنچ رد  دیعس  نب  دمحم  .دش  یفرعم  ترضح  نالیکو  نایعیش و  صاوخ  هب  يرمع  دیعس  نب  نامثع  نب  دمحم  طسوت  دش و  بوصنم 
.دنوشن هجاوم  یلکشم  اب  تلاکو  تباین و  رما  رد  يو  زا  دعب  نایعیش  ات  دومن  مهارف  یتادیهمت  راک  نیا  يارب  شا  یگدنز  رخآ  لاس 
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تباین رما  تیلو  ؤسم  يرمق  يرجه  لاس 305  یلوالا  يدامج  رخآ  رد  نامثع  نب  دمحم  تشذگرد  زا  دعب  یتخبون  حور  نب  نیـسح 
 . تفرگ هدهع  رب  ار 

: حور نبا  نیسح  تدالو  خیرات 

تسا هدماین  نایم  هب  يدای  نآ  زا  مجارت  یخیرات و  ياه  باتک  رد  تسین و  نشور  نیشیپ  ریفس  ود  دننام  زین  ریفس  نیا  تدالو  خیرات 
؛

تفگ ناوت  یم  دشاب ، تسرد  نخس  نیا  رگا  .دوب  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  باحصا  زا  حور  نب  نیسح  هک  دنا  هتشون  یخرب  نکیل 
زا 60 شیب  لاس 305 ه -  دیسر  وا  هب  ترضح  زا  صاخ  تباین  ترافـس و  هک  یماگنه  دوب و  هدش  دلوتم  موس  نرق  لوا  همین  رد  وا  : 

.دسرب رظن  هب  دعبتسم  یعیبط ،  يداع و  رظن  زا  ات  تسین  دایز  نادنچ  ینامز  هلصاف  نیا  تشذگ .  یم  شفیرش  رمع  زا  لاس 

نیاربانب تسا .  هلصاف  لاس  هاجنپ  دودح  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  نامز  اب  حور  نب  نیسح  ترافس  نامز  نیب  نوچ  دنیوگب : یخرب   
.دشاب هدوب  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  باحصا  زا  يو  هک  تسا  دیعب 

رد دوب و  يو  نارازگراک  زا  یکی  نامثع  نب  دمحم  فیرـشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم  ترـضح   مود  ریفـس  تایح  نامز  رد  وا 
يو لاوما  رب  رظاـن  زین  نـالیکو و  رگید  وا و  نیب  هطـساو  ءـالکو ،  لوئـسم  ناوـنع  هب  ناـمثع ،  نب  دـمحم  يوـس  زا  رخآ  لاـس  دـنچ 

.دش بوصنم 

: حور نبا  نیسح  یعامتجا  تیعیقوم 

دزن يا  هظحـالم  لـباق  مارتـحا  ذوفن و  یتـح  دوب و  دـنم  هرهب  یبوخ  یعاـمتجا  تیعقوم  زا  دادـغب  نایعیـش  ناـیم  رد  حور  نب  نیـسح 
.دش یم  يو  هب  یلام  ياه  کمک  نانآ  يوس  زا  تشاد و  یتکلمم  يالاب  تاماقم 
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وا كالما  رظان  نامثع و  نب  دمحم  لیکو  ینالوط  ياه  لاس  حور  نب  نیـسح  دـیوگ : یم  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  رتخد  موثلک ،  ما 
مه اب  هک  یترـشاعم  یکیدزن و  هطـساو  هب  هک  يروط  هب  دوب  يو  صاـخ  ناـکیدزن  زا  دـناسریم و  هعیـش  ياـس  ؤر  هب  ار  وا  رارـسا  دوب 

یهوجو زا  ریغ  غلبم  نیا  داد و  یم  يو  هب  قوقح  ناونع  هب  رانید  هناهام 30  مردپ  .درک  یم  لقن  وا  يارب  ار  شا  هناخ  رارسا  دنتشاد ،
یم وا  هب  تشاد ،  اهنآ  دزن  هک  یتلالج  مارتحا و  ماقم و  تلع  هب  نارگید  تارف و  لآ  دننام  هعیش ؛  ياس  ؤر  ارزو و  فرط  زا  هک  دوب 

مردپ ناکیدزن  زا  وا  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  اریز  درک ؛ ادیپ  یگرزب  هاگیاج  نایعیـش  بولق  رد  حور  نب  نیـسح  تهج ،  نیدـب  .دیـسر 
.دوب هدش  رشتنم  اج  همه  شتناما  لضف و  دوب و  هدومن  قیثوت  يو  زا  نایعیش  دزن  تسا و 

رومءام فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  ترضح  روتـسد  هب  مردپ  هک  نآ  ات  دوب ، هدش  هدامآ  مردپ  نامز  رد  وا  راک  تامدقم 
تباین صوصخ  رد  دنتخانـش ، یمن  ار  مردپ  تسخن  زور  زا  هک  نانآ  زج  سک  چیه  زا  و  دـنیزگرب ، دوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  هک  دـش 

.دشاب هتشاد  کش  وا  تلاکو  هرابرد  هک  مسانش  یمن  ار  هعیش  زا  رفن  کی  نم  و  دومنن ، دیدرت  یسک  دماین و  دیدپ  یفالتخا  يو 

: حور نبا  نیسح  هاگیاج  زا  قودص  خیش  تیاور 

 : تفگ هک  دنک  یم  تیاور  دوسا  یلع  نب  دمحم  زا  قودص  خیش 

ياهزور زا  یکی  رد  تفرگ .  یم  نم  زا  مه  وا  مدرب و  یم  نامثع  نب  دمحم  شیپ  متـشاد ،  رایتخا  رد  هک  ار  تافوقوم  زا  یلاوما  نم 
لیوحت حور  نب  نیـسح  هب  ار  نآ  ات  داد  روتـسد  وا  یلو  مدرب ،  شدزن  هب  ار  لاوما  نیا  زا  يرادقم  نامثع ،  نب  دـمحم  یگدـنز  رخآ 

نب دمحم  هب  اضاقت  نیا  تباب  حور  نب  نیـسح  مدومن ؛  تساوخرد  وا  زا  ار  نآ  دیـسر  مداد و  لیوحت  حور  نبا  هب  ار  اهنآ  نم  مهد . 
دننام دسر  یم  حور  نب  نیسح  تسد  هب  هچنآ  دومرف : سپس  منکن و  هبلاطم  دیسر  وا  زا  هک  داد  روتسد  مه  وا  درک و  تیاکش  نامثع 

 . مدرک یمن  هبلاطم  يدیسر  مدرب ،  یم  شدزن  هب  ار  یلاوما  تقو  ره  نیا  زا  دعب  .دسر  یم  نم  تسد  هب  هک  تسا  نیا 
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هک ارچ  دومن ؛ نایب  مدرم  الکو و  يارب  ار  حور  نب  نیـسح  هدـنیآ  ترافـس  راک  نیا  اـب  يرمع  دیعـس  نب  ناـمثع  نب  دـمحم  عقاو  رد 
.دنداد یمن  ضبق  نانآ  هب  ناریفس  یلو  دندرک ، یم  تفایرد  ضبق  دنداد  یم  لیکو  هب  مدرم  هک  ار  یلاوما 

: حور نبا  نیسح  طسوت  نادنمتسم  زا  يریگتسد 

هعیـش نادنمتـسم  زا  يریگتـسد  هب  تشاد  هک  یبوخ  تیعقوم  تهج  هب  درک ، یم  يراکمه  نامثع  نب  دـمحم  اب  هک  يراگزور  رد  وا 
: دسیون یم  قودص  خیش  هنومن ،  ناونع  هب  تخادرپ ،  یم 

هتـساوخ هب  ریزو  یلو  تشاد ،  يرادـید  حارج ،  ياسیع  نب  یلع  ریزو ، اب  يدام  لکـشم  عفر  تهج  هب  یقیقع  مان  هب  نایولع  زا  یکی 
.درک لح  ار  يو  لکشم  داتسرف و  یمایپ  وا  دیسر و  حور  نب  نیسح  هب  ربخ  نیا  .دادن  یتبثم  خساپ  وا 

: نامثع نبادمحم  راضتحا  هظحل 

نامثع نب  دـمحم  ماگنه  نیا  رد  مدوب .  رـضاح  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  راضتحا  ماگنه  نم  دـیوگ : یم  لـیتم  نب  دـمحم  نب  رفعج 
 . تسا يدهم  ماما  یگدنیامن  بصنم  يدصتم  حور  نب  نیسح  نم  زا  دعب  تفگ : 

هدروآ دوجو  هب  حور  نب  نیسح  ترافس  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  روتسد  هب  نامثع  نب  دمحم  هک  یتادیهمت  اب 
.دشن ور  هبور  یلکشم  اب  تلاکو  نامزاس  نارازگراک  الکو و  يوس  زا  هژیو  هب  و  نایعیش ،  يوس  زا  وا  دوب ،

: دش لح  زین  حور  نبا  نیسح  لکشم  اهنت 

 : تسا هتشون  یسوط  خیش  هک  تسا  یشرازگ  نیا  تسا ،  هدش  لقن  هنیمز  نیا  رد  هک  یلکشم  اهنت 
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اب ه -  لاس 307  رد  وا  .داد  یم  ماـجنا  لـصوم  نیبیـصن و  رد  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  دادـغب  لـیکو  زا 10  یکی  اـنجو  نسح  هللادـبع  وبا 
 . تسا رکنم  ار  حور  نب  نیسح  ترافس  وا  هک  تسناد  درک و  رادید  یلصوم  لضف  نب  دمحم  مان  هب  یصخش 

هجرف یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ماما  صاخ  بیان  لیکو و  یتخبون  حور  نب  نیـسح  هک  دزاس  دـعاقتم  ار  وا  اـت  دیـشوک  اـنجو  نب  نسح 
لوا ریفس  تامارک  دننامه  دش ، یتمارک  ناهاوخ  نآ  شریذپ  يارب  تفریذپن و  ار  نآ  یلصوم  لضف  نب  دمحم  یلو  تسا ؛  فیرـشلا 

 . مود و 

تیمـسر هب  ار  وا  اروـف  درک و  هدـهاشم  حور  نبا  زا  ار  یتـمارک  دوـخ  نامـشچ  اـب  اـجنآ  رد  دروآ و  دادـغب  هب  ار  وا  اـنجو  نب  نـسح 
.دومن یهاوخ  ترذعم  دش و  نامیشپ  دوخ  دروخرب  زا  تخانش و 

: نامثع نبا  دمحم  يراپسکاخ  زا  دعب  حور  نبا  نیسح  راک  زاغآ 

 . تفرگ تسد  رد  ار  تلاکو  نامزاس  روما  درک و  عورش  ار  ترافس  راک  امسر  نامثع  نب  دمحم  تافو  زا  دعب  حور  نب  نیسح 

هچقودنـص دـیلک  اصع و  لیبق  زا  ییاه  تناما  دـمآ و  شدزن  هب  يرمع  نامثع  نب  دـمحم  رفعجوبا ، مداخ  ءاکذ  راک  زاـغآ  نیمه  رد 
نیسح مساقلاوبا ،  هب  نم  يراپسکاخ  زا  دعب  ار  ایشا  نیا  دومرف : نم  هب  رفعجوبا  تفگ :  داد و  لیوحت  حور  نب  نیسح  هب  ار  رفعجوبا 

 . تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  ياه  متاخ  اهرهم و  هچقودنص  نیا  رد  هدب .  لیوحت  نم  نیشناج  حور ،  نب 

: حور نبا  نیسح  تلاکو  نامز  تیعقوم و  نیرتهب 
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ناونع هب  تارف  نبا  هب  فورعمدمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ،  ندیـسر  تردـق  هب  اب  حور  نب  نیـسح  ترافـس  نامز  رد  بسانم  تیعقوم 
یتـموکح تاـماقم  نیب  رد  مه  یتـخبون  حور  نب  نیـسح  دوـخ  .دنتـشاد  يدازآ  نایعیـش  يدودـح  اـت  یـسابع ،  هفیلخ  ردـتقم  ریزو 

ات حور  نب  نیـسح  ترافـس  هتـشذگ ،  ریفـس  ود  ترافـس  فـالخ  رب  اـت  دـش ، ثعاـب  زیچ  ود  نیا  تشاد ،  يا  هژیو  ذوفن  تیعقوم و 
.درواین دوجو  هب  وا  يارب  یلکشم  چیه  مه  تموکح  دوش و  حرطم  راکشآ  تروص  هب  نایعیش  نیب  يدودح 

: حور نبا  نیسح  تلاکو  تیعقوم  نامز و  نیرتدب 

رب يوج  دادغب  رد  ات  دش  بجوم  هلمح  نیا  .دندرک  هلمح  جاجح  ناوراک  هب  دندوب ، هدش  یفرعم  هعیش  هک  هطمارق  لاس 311 ه -  رد   
هب افتخا  رد  حور  نب  نیـسح  لاس  نیمه  رد  .دنیامن  مادعا  سپـس  ریگتـسد و  ار  شدنزرف  تارف و  نبا  و  دیآ ، دوجو  هب  نایعیـش  دض 

هتشذگ تیعقوم  هرابود  دیدرگ و  دازآ  لاس 317 ه -  رد  سپس  دش و  ینادنز  لاس  تدم 5  هب  ریگتسد و  دعب  لاس  رد  درب و  یم  رس 
 . تفایزاب ار  دوخ 

خیرات رد  تشاد و  هدهع  رب  ار  هسدقم  هیحان  زا  ترافس  بصنم  لاس  تدم 21  هب  لاس 326 ه -  ات  لاس 305 ه -  زا  حور  نب  نیسح 
كاـخ هب  هجروـشلا  قوـس  رددادـغب  رد  ار  ترـضح  یمارگ  ریفـس  نیا  رکیپ  تسبورف .  اـیند  زا  مشچ  لاـس  نیمه  نابعـش  مهدـجیه 

.دنیوج یم  كربت  وا  ترایز  هب  مدرم  تسا و  نایعیش  هاگترایز  شا  هربقم  دندرپس و 

دمحم نب  یلع  نسحلاوبا ،  هب  وا ، زا  دعب  صاخ  تباین  ماقم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  روتـسد  هب  يو و  تیـصو  هب  انب 
.دیسر يرمس 
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تاعیقوت ب:

: حور نبا  نیسح  دییأت  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  كرابم  عیقوت  -1

مـساقلا یبا  نم  درو  باتک  لوا  زاوهالاب  هبتک  امیف  سیفن  نب  دـمحم  طـخب  تدـجو  لاـق : حون  نب  ساـبعلا  یبا  نع  هعاـمج  ینربخا 
: هنع هللا  یضر 

هفرعن

هناوضر هلک و  ریخلا  هللا  هفرع 

 ، قیفوتلاب هدعسا  و 

هیلع وه  امب  انتقثو  هباتک  یلع  انفقو 

 ، هنارسی نیذلا  لحملا  هلزنملاب و  اندنع  هنا  و 

هیلا هناسحا  یف  هللاداز 

اریثک امیلست  ملس  هلآ و  دمحم و  هلوسر  یلع  هللا  یلص  هل و  کیرشال  هللادمحلاو  ریدق  یلو  هنا 

هب عجار  هک  یعیقوت  نیتسخن  تسا : هتشون  هک  مدید  دوب ، هتـشون  زاوها  زا  هک  سیفن  نب  دمحم  طخ  هب  دیوگ : یم  حون  نب  سابعلاوبا 
ياضر اهیبوخ و  همه  دنوادخ  .میسانش  یم  ار  حور  نب  نیسح  وا  ام  دوب : هنوگ  نیدب  تفای  رودص  هسدقم  هیحان  زا  حور  نب  نیـسح 

ناـنیمطا قوثو و  دروم  ًـالماک  وا  میتفاـی و  عـالطا  وا  هماـن  زا  .دـنادرگ  دنمتداعـس  دوخ  تاـقیفوت  اـب  ار  وا  دناسانـشب و  وا  هب  ار  دوخ 
...دنک نوزفا  وا  هرابرد  ار  دوخ  یکین  ناسحا و  دنوادخ  .دنادرگ  یم  رورسم  ار  وا  هک  دراد  یهاگیاج  ماقم و  ام  دزن  رد  وا  .تسام 

هک دوش  یم  هدـیمهف  عیقوت  نیا  زا  .دوـب  هدیـسر  .ق  لاس 305 ه ' رد  هتـشذگ ، لاوش  هاـم  زا  بش  شـش  هبنـشکی ، زور  رد  عیقوت  نیا 
 . تسا هتشادن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  يا  هبتاکم  طابترا  حور  نب  نیسح  لوا ، هام  راهچ  دودح 

تباین نیغورد  نایعدم  اب  طابترا  رد  حور  نب  نیسح  هب  عیقوت  -2

حور نب  نیـسح  زا  دوب و  مق  لها  لئاسم  باوج  رب  لمتـشم  هک  يا  همان  تشپ  رد  تفگ :  یمق  دواد  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نسحلاوبا 
نیا باوج  تسا  هتفگ  يو  هک  ارچ  یناغملـش  یلع  نب  دـمحمزا  ای  تسا  نامز  ماما  سدـقا  دوجو  زا  اهباوج  نیا  اـیآ  دـندوب  هدیـسرپ 

: دوب هتشون  حور  نب  نیسح  مساقلاوبا  ءالما  یتخبون و  میهاربا  نب  دمحا  طخب  مدید  ما ؛ هداد  نم  ار  لئاسم 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

هنعل يرقازع  هب  فورعم  لضم  لاض  لوذخم  نآ  تسام و  زا  اهباوج  مامت  میتفای  عالطا  نآ  نومضم  زا  میدش و  فقاو  امش  همانرب  ام 
تسا  هتشادن  تلاخد  نآ  فرح  کی  رد  هیلع  هللا 

؛ دیسر یم  امشب  وا  دننامه  يدارفا  لالب و  نب  دمحا  هلیسوب  یئاهباوج  زین  نیا  رب  قباس 

، دنا هدش  دترم  هتشگ و  رب  مالسا  زا  همه  یناغملش  نوعلم  درم  نیا  اهنآ و  هک  دینادب 

« دهد رارق  دوخ  مشخ  دروم  دنک و  تنعل  ار  اهنآ  ادخ 

؟ هن ای  دوب  تترـضح  زا  دـنداد  یم  امب  وا  ریغ  لالب و  نب  دـمحا  هک  ار  اهباوج  نآ  منادـب  متـساوخ  یم  البق  دوب  هتـشون  همان  رد  مه  و 
: تشگ رداص  نومضم  نیدب  نآ  باوج 

.حیحص کلذ  نأو  مهیدیأ  یلع  جرخ  ام  جورخ  یف  ررض  هناف ال  تبثتسا  نم  الأ 

« . دوب تسرد  اهباوج  تشادن و  ررض  دیسرامشب ، اهنآ  هلیسوب  قباس  هچنآ  شاب  هاگآ  هاگآ 

هیلع هللا  بضغ  نم  ضعب  یف  هنیعب  اذه  لثم  نع  لئس  هنأ  هالصلاو  مالسلا  مهیلع  ءاملعلا  ضعب  نع  امیدق  يورو 

 : مالسلا هیلع  لاقو 

، هولبقاو هللا  اودمحاف  هللا ، مهمحر  تاقثلا  نم  هریغ  هیاورب  هدـی  یلع  جرخ  امم  مکل  حـص  امف  رفک ،  نم  مکیلع  ئـش  الو  انملع ، ملعلا 
یلو هؤانث  لجو  هؤامـسأ  تسدـقت  هللاو  هلطبن ، وأ  هححـصنل  انیلإ  هودرف  هدـی  یلع  الإ  کلذ  یف  مکیلإ  جرخی  ملوأ  هیف  متککـش  اـمو 

.لیکولا معنو  اهلک  انروما  یف  انبیسحو  مکقیفوت ،

فرحنم قح  هار  زاو  دنتفرگ  رارق  دـنوادخ  بضغ  دروم  هک  دارفا  لیبق  نیا  زا  یـضعب  صوصخ  رد  هک  هدـش  لقن  املع  زا  یکی  زا  و 
: دش رداص  وا  راختفاب  باوج  نیاو  دوب ؛ هدش  لاؤس  ترضح  زا  دنتشگ 
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زا یکی  رگا  هدـش  رداص  وا  تسدـب  هک  یعیقوت  سپ  تسین .  شخبنایز  امـش  يارب  هتـشگ  رفاک  هک  سکنآ  رفک  تسام و  ملع  ملع ، 
طقف ای  دیراد ، کش  نآ  رد  هچنآ  .دیریذپب و  ارنآ  دینک و  رکش  ار  ادخ  تسا ، هدرک  قیدصت  امب  ارنآ  تحص  تبسن  هتشذگ  نیقثوم 
يارب ارنآ  مقس  تحص و  ات  دیهاوخب  حیضوت  ام  زا  دینادرگرب و  امب  ارنآ  دیـسر ، امـشب  نآ  هرابرد  یعیقوت  دترم  هارمگ  نامه  تسدب 

.لیکولا معن  انروما و  یف  انبسح  وه  دشاب و  امش  راک  ددم  رای و  هؤانث  لج  دنوادخ  میزاس  نشور  امش 

(2 ( ) هر  ) ینیمخ ماما 

هیقف تیالو  موهفم 

هیقف تیالو  موهفم 

« هقف  » هملک . 1

« هقف » يانعم هب  برعلا  ناسل  باتک  رد  .رگید  زیچ  ای  دشاب و  نید  هب  طوبرم  هاوخ  ؛(1)  تسا ییاناد  یهاگآ و  مهف ، يانعم  هب  تغل  رد 
.(2) دشاب طابنتسا  رظن و  تقد  اب  هارمه  هک  تسا  ینتسناد  ملع و  نآ  زا  روظنم  تسا و  نتسناد  قلطم  زا  رتارف 

؛ حالطصا رد  هقف » »

لقع تنس ، باتک ، ) یلیصفت هلدا  قیرط  زا  اه  نآ  طابنتـسا  ناوت  یهلا و  ماکحا  نید و  مولع  هب  تبـسن  قیقد  یهاگآ  ملع و  يانعم  هب 
(3) «. داهتجا طابنتسا و  قیرط  زا  یعرش  ماکحا  هب  ملع  : » زا تسا  ترابع  ینید و  مولع  ياه  هخاش  زا  یکی  هقف »  » .تسا عامجا ) و 

« هیقف . » 2

.دنک یم  طابنتسا  نآ  هلدا  زا  ار  یهلا  ماکحا  دراد و  صّصخت  یمالسا  مولع  رد  هک  تسا  یسک 
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« تیالو . » 3

تیالو ءیش ، ود  قیمع  دنویپ  زا  .تسا  ءیـش  دنچ  ای  ود  دنویپ  لاصتا و  برق ، يانعم  هب  یلو ) ) نآ يوغل  هشیر  .دراد  یفلتخم  یناعم 
(1) .دیآ یم  دیدپ 

: دوش یم  میسقت  یعیرشت »  » و ینیوکت »  » هب تیالو 

ینیوکت تیالو  .کی 

تارییغت و شیادـیپ ، لصا  .تسادـخ  نآ  زا  یتیالو  نینچ  .تسا  ینیوکت  روما  تادوجوم و  رد  فرـصت  يانعم  هب  ینیوکت » تیالو  »
هب ار  تیالو  نیا  زا  يا  هبترم  لاـعتم  يادـخ  .دـنراد  رارق  ادـخ  تردـق  هدارا و  تحت  همه  تسا و  وا  تسد  هب  تادوجوم  همه  ياـقب 

هیقف تیالو  رد  هچنآ  .تسا  ینیوکت  تیالو  نیمه  راـثآ  زا  اـیلوا ، اـیبنا و  تاـمارک  تازجعم و  .دـنک  یم  اـطعا  شناگدـنب  زا  یخرب 
.تسین ینیوکت » تیالو  ، » تسا حرطم 

یعیرشت تیالو  .ود 

: تسا مسق  ود  یعیرشت » تیالو  »

یم یهتنم  عیرـشت  رد  كرـش  هب  دشاب ، هتـشادن  دـنوادخ  هب  باستنا  هک  ینوناق  هنوگره  یبوبر ، دـیحوت  ساسا  رب  يراذـگ : نوناق  . 1
نوذأم دـنوادخ ، فرط  زا  هک  تسا  نوناق  لعج  هب  زاجم  یـسک  طـقف  هیآ 55.(3) و  (، 5  ) هدئام . 12(2) ِهَِّلل ) ـَّالِإ  ُمْکُْحلا  ِنِإ  : ) دوش
يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دننام  دشاب ،

.(4) يوُْقلا ) ُدیِدَش  ُهَمَّلَع  یحُوی  ٌیْحَو  َّالِإ  َوُه  ْنِإ 

.(5) انیلا » ضّوف  دقف  هلوسر ، یلا  هللا  ضّوف  امف  : » تسا هدومرف  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  تیبرت  میلعت و  قبط  دـندوب و  توبن  عیادو  لماح  نانیا  : » دـسیون یم  عوضوم  نیا  حیـضوت  رد  تفرعم  هللا  تیآ 
فقاو ًالماک  اهدـماشیپ  هب  تبـسن  ماکحا ، یلـصا  تاکالم  رب  دـندوب و  اراد  ار  مزـال  یعقاو  شنیب  سدـقلا ، حور  دـییأت  هلآ و  هیلع و 

(6) «. دندومن یم  ماکحا  عیرشت  یضتقم ، حلاصم  هنامز و  ياهدادخر  بسح  رب  دندوب و 

6736 ص :

ص 533. نآرقلا ، بیارغ  یف  تادرفملا  یناهفصا ، بغار  . 4 - 1
فسوی . 5 - 2

هیآ 67. - ، 3
تایآ 3-5. (، 53) مجن . 6 - 4

ص 332. ج 15 ، راونالاراحب ، . 7 - 5

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2502 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2204_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2204_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2204_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2204_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2204_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2204_6
http://www.ghaemiyeh.com


ص162. هیقف ، تیالو  . 8 - 6
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نامز تایضتقم  تسا ، هاگآ  هنامز  لاوحا  عاضوا و  هب  تبسن  دراد ، ییانشآ  تنس  باتک و  هب  هک  یطیارش  عماج  هیقف  زین  تبیغ  نامز 
عضو هب  ات  تسا  نوذأم  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  يوس  زا  تسا ؛ رادروخرب  زین  ییاسراپ  اوقت و  زا  دهد و  یم  صیخـشت  ار  ناکم  و 
عماج هیقف  يارب  یتیالو  نینچ  لعج  .دزادرپب  یمالـسا  هعماج  حـلاصم  یمالـسا و  ياـه  هزومآ  ماـکحا و  بوچراـچ  رد  ریغتم  نیناوق 

(1) .تسا نآ  لوط  رد  یهلا و  ّتیبوبر  نوؤش  زا  ینأش  هکلب  درادن ؛ دنوادخ  تیمکاح  یعیرشت و  تیالو  اب  یتافانم  اهنت  هن  طیارش ،

تسرپرـس و یلو ، ار  یـسک  دربب و  نامرف  يداهن ، ای  درف  چیه  زا  دیابن  تسرپاتکی ، ناسنا  یمالـسا ، هاگدید  زا  يربهر : تماعز و  . 2
: ددرگ وا  عیطم  ارچ  نوچ و  یب  دهد و  رارق  دوخ  بابرا 

اَّمَع ُهَناْحبُـس  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ًادِـحاو ال  ًاهلِإ  اوُدـُبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  ام  َمَیْرَم َو  َْنبا  َحیِـسَْملا  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  ْمُهَراـبْحَأ َو  اوُذَـخَّتا  )
زج دندوبن  رومأم  هکنآ  اب  دنتفرگ ، ّتیهولا  هب  ادـخ  ياج  هب  ار  میرم  رـسپ  حیـسم  دوخ و  نابهار  نادنمـشناد و  نانیا  « ؛ (2)( َنوُکِرُْشی

«. دننادرگ یم  کیرش  يو ) اب   ) هچنآ زا  وا  تسا  هّزنم  .تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  هک  دنتسرپب  ار  هناگی  ییادخ  هکنیا 

ْنِم َنِینِمْؤُْملاـِب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : ) تسا هدوـمرف  نآرق  .دـشاب  هدرک  عیرـشت  لـعج و  ار  یقح  نـینچ  وا  يارب  ناحبـس  دـنوادخ  هـکنآ  رگم 
َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ   ) زین تسا » رت ) کـیدزن  و   ) رتراوازـس ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  ربماـیپ  « ؛ (3)( ْمِهِسُْفنَأ

نامه دنا : هدروآ  نامیا  هک  یناسک  تسوا و  ربمایپ  ادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  « ؛) 12 ( ) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُِقی 
«. دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  زامن  هک  یناسک 
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عیرـشت مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ربمایپ و  يارب  ار  یعامتجا  میظنت  هرادا و  قح  يریبدـت و  تیالو  دـنوادخ  تایآ  نیا  ساـسا  رب 
تردـق مره  سأر  رد  هتفرگ و  تسد  رد  ار  هعماج  يرادـمامز  یـسایس و  تیمکاح  دـنناوت  یم  هک  دنتـسه  ناـنآ  اـهنت  تسا و  هدرک 

.دنشاب

هب نانآ  تسا و  هدش  راذگاو  طیارـش  دجاو  ناهیقف  هب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  فرط  زا  یتیالو  نینچ  ینوگانوگ ، لیالد  ساسا  رب 
يربهر تماعز و  تیالو  ياراد  دش - نایب  هک  یطیارـش  دویق و  اب  يراذگ -  نوناق  قح  رب  هوالع  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  زا  تباین 

.دنتسه یمالسا  هعماج  یعامتجا ، میظنت  یتسرپرس و  ریبدت ، هب  فظوم  هدوب و  هعماج 

(1) تموکح .» هرادا  رما و  يدصت  : » زا تسا  ترابع  تیالو »  » یحالطصا يانعم  تروص  ره  رد 

.يربهر مزال  طیارش  ياراد  اوقت و  اب  لداع و  هیقف  هلیسو  هب  یمالسا  هعماج  یسایس  يربهر  ینعی ، هیقف ؛» تیالو  . » 4

( هرس سدق   ) ماما ترضح  یساسا و  نوناق  رظنم  زا  هیقف  هقلطم  تیالو 

نکمم هویش  ود  هب  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یـساسا  نوناق  و  هرـس ) سدق   ) ینیمخ ماما  رظنم  زا  هیقف » هقلطم  تیالو   » لیلحت نییبت و 
: تسا

؛ یمالسا نادنمشیدنا  ناهیقف و  رگید  و  هرس ) سدق   ) ماما ترضح  يارآ  یمالسا و  نوتم  عبانم و  هب  عوجر  . 1

.ترابع نیا  زا  يراذگ  نوناق  دوصقم  مهف  يارب  یساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش  تارکاذم  حورشم  هب  هعجارم  . 2

.میزادرپ یم  یمالـسا  نوتم  رب  هیکت  اب  هرـس ) سدـق   ) ماما ترـضح  رظنم  زا  حالطـصا  نیا  ياـنعم  یناوخزاـب  هب  ادـتبا  هطبار  نیا  رد 
نیا زا  ناراذـگ  نوناـق  دوصقم  اـت  مینک  یم  شـالت  یـساسا ، نوناـق  يرگنزاـب  ياروش  تارکاذـم  هب  رـصتخم  هعجارم  نمـض  سپس 

.میبایب ار  حالطصا 
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یمالسا نوتم  رد  هیقف  تیالو  .کی 

هک تسا  نیا  دشاب - یم  هعیـش  ياهقف  تیرثکا  لوبق  دروم  هک   - هیقف یلو  تارایتخا  هزوح  هرابرد  هرـس ) سدـق  ) ماما ترـضح  هیرظن 
تباث ماما  يارب  هعماج  يربهر  هزوح  رد  هک  یتیالو  عون  ره  دراد و  ار  مالسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  یتموکح  مزال  تارایتخا  همه  هیقف 

لیبق زا   ) تسا هدـش  هدرمـش  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم ماما  تاصتخم  زا  صاخ  لیلد  هب  هک  هچنآ  زج  تسا ؛ تباـث  زین  هیقف  يارب  هدـش ،
(. دنا تشاد  دارفا  یصوصخ  لئاسم  هزوح  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  یتارایتخا  زا  يا  هراپ 

: میزادرپ یم  نآ  حیضوت  هب  راصتخا  هب  ام  هک  دوش  یم  ریبعت  هقلطم » تیالو   » هب هدش ، دای  یتموکح  تارایتخا  زا 

ربارب رد  اـی  و  ( Conditioned « ) طورـشم  » ربارب رد  تسا  لاـسرا  ییاـهر و  يدازآ ، ياـنعم  هب  تغل  رد  هقلطم »  » اـی قلطم »  » هملک
.تسا ( Relative « ) یبسن »

هب هژاو  نیا  هک  اجک  ره  رگید  ترابع  هب  .تسا  توافتم  رایـسب  قالطا » تعـسو   » هریاد رظن  زا  زین  يرابتعا  مولع  رد  هژاو  نیا  دربراک 
رد ( Absolutist « ) هقلطم  » ًالثم دشاب ؛ یم  دیق  نیمادک  ربارب  رد  قالطا  نآ  زا  دارم  هک  تشاد  رظن  رد  تقد  هب  دیاب  دور ، یم  راک 

یناعم هیقف » تیالو   » ماظن رد  یلو  دوش ؛ یم  هتفگ  نوناق ، هب  دـیقمان  ای  یـساسا  نوناق  دـقاف  ياـه  میژر  هب  ًاـبلاغ  یـسایس  ياـه  ماـظن 
: دراد يرگید 

تواضق و رما  دـننام  یـصاخ  هصرع  هب  دـیقم  دودـحم و  هیقف  تارایتخا  هزوح  هک  تسا  نیا  « هیقف هقلطم  تیـالو   » یناـعم زا  یکی  . 1
انعم نیا  رد  .دریگ  یم  رب  رد  ار  یعامتجا  یـسایس و  يربهر  عقاو  رد  دوش و  یم  یعامتجا  روما  همه  لماش  هکلب  تسین ؛ هبـسح  روما 
یمن نآ  رب  يزیچ  هقلطم »  » هملک ندش  هدوزفا  دوش و  یم  هدـیمهف  هیقف » تیالو   » زا هزورما  هک  دراد  ار  ییانعم  نامه  هقلطم » تیالو  »

.دراد يدیکأت  یحیضوت و  شقن  ًافرص  هکلب  دیازفا ؛
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هبتر رد  تیمها  رظن  زا  هک  یعرـش - هیلوا  ماکحا  زا  یکی  اب  ناناملـسم ، یعامتجا » مها  حـلاصم   » رگا هک  تسا  نآ  رگید ، ياـنعم  . 2
ظفح تهج  اب  تسا - یمالـسا  هعماج  هیلاـع  حـلاصم  ظـفح  هب  فظوم  هک  هیقف - یلو  دریگ ، رارق  محازت  رد  دراد - رارق  يرت  نییاـپ 

مدـقم نآ  رب  ار  هعماج  مها  حـلاصم  دـنک و  لیطعت  ار  یلوا  یعرـش  مکح  نآ  ّتقوم  روط  هب  دـیاب  هکلب  دـناوت ؛ یم  نآ  ّمها  حـلاصم 
تجاح یـشک  نابایخ  تهج  يدجـسم  بیرخت  هب  رگا  نونکا  تسا ؛ مارح  دجـسم  بیرخت  یمالـسا ، هقف  رد  لاـثم  ناونع  هب  .درادـب 

لاثما دجسم و  بیرخت  زّوجم  یعامتجا ، ّمها  تحلـصم  فرـص  هک  تسا  نآ  رب  هقلطم  تیالو  فلاخم  هاگدید  درک ؟ دیاب  هچ  داتفا ،
تسین مزال  هقلطم » تیالو   » هیرظن ساسارب  نکیل  دز ؛ راک  نیا  هب  تسد  ناوت  یمن  دسرن ، ترورض  هب  راک  هک  ینامز  ات  تسین و  نآ 

رـس زا  هاگ  نآ  ات  دسرب  ناوختـسا  هب  دراک  دوش و  مهارف  يدایز  تالکـشم  هعماج ، يارب  هک  دـنک  ربص  ردـق  نآ  یمالـسا  تموکح 
بقع ندـمت  هلفاق  زا  هشیمه  تروص  نیا  ریغ  رد  .دـنک  بیرخت  ار  دجـسم  یعامتجا ، راـجفنا  تسب و  نب  زا  جورخ  يارب  يراـچان و 

انعم نیا  ساـسا  رب  .تسین  یـضار  يزیچ  نینچ  هب  سدـقم  عراـش  دز و  میهاوخ  اـپ  تسد و  تالکـشم  رد  هراوـمه  دـنام و  میهاوـخ 
: هک دوش  یم  نشور 

یعامتجا ّمها  حلاصم  هیلوا و  ماکحا  محازت  رد  اشگ  هرگ  تیالو ، ندوب  قلطم  ینعی ، تسا ؛ محازت  عفار  دعاوق  زا  هیقف  هقلطم  تیالو 
.تسا تقوم 

.دشاب قلطم  ثیح  ره  زا  هک  نیا  هن  تسا ؛ يدویق  هب  دیقم  دوخ  هقلطم  تیالو  یفرط  زا 

: زا تسا  ترابع  دراد ، دوجو  هقلطم  تیالو  لامعا  رد  هک  يدویق 
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: دناوت یمن  هیقف  یلو  رگید ، ترابع  هب  .ندوب  یعامتجا  ندوب و  مها  ِتحلصم 

.دنک یمادقا  هعماج  حلاصم  تیاعر  نودب  هناهاوخ و  لد  . 1

.هیقف یلو  صخش  تحلصم  هن  تسا ؛ تما  حلاصم  اجنیا  رد  رظن  دروم  تحلصم  . 2

هب یضار  سدقم  عراش  هدوب و  يرتالاب  هبتر  ياراد  تیمها  رظن  زا  هک  درادب  مدقم  نیتسخن  ماکحا  رب  دناوت  یم  ار  یحلاصم  اهنت  - 3
.دشابناهنآ كرت 

یساسا نوناق  رد  هیقف  تیالو  .ود 

رد هیقف » هقلطم  تیالو   » زا روظنم  هک  دزاس  یم  راکـشآ  ار  هتکن  نیا  یـساسا ، نوناق  يرگنزاب  ياروش  تارکاذم  حورـشم  هب  یهاگن 
هلدا یمالسا و  نوتم  عبانم و  هب  دانتسا  اب  هعیـش ، ياهقف  و  هرـس ) سدق  ) ماما ترـضح  هک  تسا  ییانعم  نامه  تسرد  یـساسا ، نوناق 

.یسایس مولع  حالطصا  رد  هقلطم »  » يانعم هب  هن  دنا ؛ هدرک  نایب  یلقن  یلقع و 

.دوش یم  افتکا  یساسا  نوناق  يرگنزاب  ياروش  ياضعا  زا  يدادعت  ياه  هتفگ  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد 

ياه هرگ  هک  يزیچ  نآ  هک  مروآ  یم  دـندوب ، روشک  ییارجا  ياه  نایرج  رد  هک  یناتـسود  همه  دای  هب  نم  : » يا هنماـخ  هللا  تیآ  . 1
ماظن نیا  هدـعاق  انبم و  هک   - رما هقلطم  تیالو  هلأسم  رگا  ...رگید  زیچ  هن  هدوب و  رما » هقلطم  تیالو   » نیمه هدوشگ  ار  ماظن  نیا  روک 

دـنک و یم  دروخرب  اه  ترورـض  اـب  متـسیس  نیا  هک  ییاـجنآ  ...تشاد  میهاوخ  روک  هرگ  زاـب  اـم  دوش ؛ راد  هشدـخ  يا  هرذ  تسا -
(1) «. دنک یم  زاب  ار  هرگ  و )  ) دوش یم  دراو  رس  الاب  زا  هقلطم  تیالو  تقو  نآ  درادن ، ییآراک 

هک دیروایب  ار  یترابع  کی  نات  نوناق  رد  مییوگ  یم  ام  .دراد  هقلطم  تیالو  هیقف  لاکشا ، الب  هک  میدقتعم  ام  : » ینیکشم هللا  تیآ  . 2
(2) «. ...دوشب هراشا  انعم  نیا  رب 
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همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  تـسا  یتاراـیتخا  هدودـحم  ناـمه  نـیع  هـیقف  تیـالو  هریاد  ناـگربخ ...« : زا  رگید  یکی  . 3
(1) «. ...دنتشاد نیموصعم 

میهفت دصق  هب  تسا - یمالـسا  نوتم  زا  هتفرگرب  هک   - هیقف هقلطم  تیالو  يانعم  نامه  هب  تیانع  اب  ًاقیقد  راذـگ ، نوناق  بیترت  نیدـب 
لصا 57 رد  هیقف ) هقلطم  تیالو   ) ترابع نیا  رکذ  هب  مادـقا  لصا 110  رد  روکذم  دراوم  هب  تبسن  يربهر  ماقم  رت  عیـسو  تارایتخا 

زیچ کـی  منک  یم  داهنـشیپ  : » درک مـالعا  یـساسا  نوناـق  يرگنزاـب  ياروـش  تاـسلج  زا  یکی  رد  ینیکـشم  هللا  تیآ  .تسا  هدوـمن 
هدرکن اصقتـسا  امـش  اجنیا  ار  طیارـش  دجاو  هیقف  فیاظو  همه  هک  تسا  نیا  نآ  دوشب و  هفاضا  دـیاب  لصا 110 )  ) اـجنیا رد  يرگید 

(2) «. ...دیا

چیه ياراد  تسا و  ناسکی  تلم  داـحآ  اـب  نوناـق  ربارب  رد  هکنآ  نمـض  یتموکح ، ماـقم  نیرت  یلاـع  ناونع  هب  هیقف » یلو   » هجیتن رد 
یتاررقم دعاوق و  يروتسدارف ، ماکحا  .تسا  يروتسد  ارف  تارایتخا  ياراد  لاح  نیع  رد  تسین ؛ یتاذ  يرترب  یصخش و  زایتما  هنوگ 

ریاس رب  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  ماکحا  يرترب  لثم  تسا ؛ رگید  تاررقم  نیناوق و  یـساسا و  نوناق  لوصا  ریاس  رب  مکاـح  هک  تسا 
نآ يارب  نوناق  رد  یلح  هار  دـشابن و  نکمم  بوصم  نوناق  قرط  زا  اهنآ  لـح  هک  یلئاـسم  رد  هیقف  یلو  نینچمه  .تاررقم  نیناوق و 

.دزادرپ یم  اهنآ  لح  هب  دوخ » هقلطم  تیالو   » زا هدافتسا  اب  دشاب ، هدشن  ینیب  شیپ 

ص 1310. نامه ، . 16 - 1
ص 689 و 690. ج 2 ، نامه ، . 17 - 2
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ص 55. هیقف ، یلو  تارایتخا  دودح  اطسرا ، داوج  دمحم  ج 5 ؛ راثآ ،) هعومجم   ) یمالسا تموکح  ینیمخ و  ماما  .ت 

ص 56. ج 2 ، ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  دمحمدیس ، یمشاه ، .ث 

.1382 لوا ، پاچ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  یساسا  قوقح  یضترم ، يدنرم ، .ج 

هر ینیمخ  ماما 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

هر ینیمخ  ماما 

هجوت اذل  دوب  لصو  نآرق  هب  شیگدنز  ماما  ترـضح  ینعی  درک  جارختـسا  دوشیم  نآرق  تایآ  زا  ار  هر  ینیمخ  ماما  یگدنز  لحارم 
: میامنیم بلج  هاتوک  ثحب  نیا  رد  قیبطت  نیا  هب  ار  امش 

: دش گرزب  یمیتی  اب  دوب و  میتی  ماما :  ترضح  یکدوک  - 1

/6 و 7) یحض  ) يدهف الاض  كدجو  يوآف و  امیتی  كدجی  ملأ 

: ندش هبلط  يارب  وا  ندومن  هفیظو  ساسحا  ماما : ترضح  یگبلط   - 2

(122 هبوت /  ) نیدلا یف  اوهقفتیل  هفئاط  مهنم  هقرف  لک  نم  رفن  الولف 

: دندوب اه  نیرتهب  زا  همه  هک  دوب  يا  هزوح  رد  هیملع : هزوح  -3

(108/ هبوت  ) اورهطتی نا  نوبحی  لاجر  هیف 

: درک هدنز  اوقت  ساسا  رب  زامن  ثحب و  سرد و  يارب  ار  يدجسم  - 4

(108/ هبوت  ) يوقتلا یلع  سسا  دجسمل 

: درک دنلب  ار  وا  هزاوآ  ادخ  درک و  گرزب  تیعجرم  ناونعب  ار  وا  مان  ادخ  اما  تشادنرب  مدق  دوخ  مان  ندرک  گرزب  يارب  وا  - 5

(4/ حارشنا  ) كرکذ کل  انعفر  و 
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: ناتساد

زیهرپ رطاخ  هب  ناشیا  توف  زا  سپ  درکن و  تکرش  رطاخ  نیمه  هب  دننک  گرزبار  وا  دنتـشاذگ  انب  يدرجورب  ياقآ  هزانج  عییـشت  رد 
.دننزب مسا  دنداد  روتسد  هک  هتفه  ود  تشذگ  زا  سپ  رگم  تفرگن  يا  هحتاف  سلجم  ترهش  زا 
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: دوب ناملاظ  اب  ناربمایپ  هزرابم  زا  هتفرگرب  وا  هزرابم  زاغآ  - 6

(24/ هط ) یغط هنا  نوعرف  یلا  بهذا 

 : دهدیم باوج  نآرق  دندرکیم  هرخسم  بالقنا  نیا  تباب  زا  ار  ماما  بالقنا  دنتشادنپیم و  گرزب  ار  توغاط  هک  اهنآ  -7

(95/ رجح  ) نیئزهتسملا كانیفک  انا 

 : دیسرتن یتردق  چیه  زا  دیاب  ندرک  بالقنا  يارب  -8

(54  / هدئام  ) مئال همول  نوفاخیال 

: ناتساد

ار اهنآ  دندیزرلیم و  دندوب  مفرط  ود  هک  الاب  ماقم  رومأم  ود  یتح  مدیسرتن ،  مرمع   رد  هللاو  دومرف :  مظعا  دجسم  رد  لاس 1343  رد 
.مدادیم يرادلد 

: تشاد تماهش  دیاب  ادخ  نید  غلبت  تلاسر  ماجنا  يارب  - 9

(39  / بازحا  ) ابیسح هللااب  یفک  هللا و  الا  ادحا  نوشخیال  هنوشخی و  هللا و  تالاسر  نوغلبی  نیذلا    

: ناتساد

رد ماما  دـیربن  ار  تسا  رطخ  رد  مالـسا  هملک  دـیربن و  ار  لیئارـسا  هاش و  مان  نکل  تسا  دازآ  تلود  زا  داقتنا  درک  داهنـشیپ  كاواـس 
ترمع زا  لاس  45 هراچیب ،  تخبدب ،  يا  تفگ :  هاش  هب  باطخ  دعب  .تفگ  نخـس  لیئارـسا  درومرد  رطـس  هد  زا  شیب  دادرخ  هدزیس 

اهتشذگرس ج1ص82)  ) نک رکف  یمک   ، دوریم

: تشاد تسود  زین  ار  نادنز  دیاب  ادخ  نید  يارب  -10

(33/ فسوی  ) یلا بحا  نجسلا  بر 

_ي خـیرات قطن  هیـضیف  هسردـم  رد  یـسمش )  دادرخ 1342   13 _ي ( مـق يرجه  لاس 1383  يارو  _ شاـع رـصع  رد  ینیمخ  ماـما 
 . درک داریا  دوب  دادرخ  مایق 15  رب  يزاغآ  هک  ار  _ش  يو خ_

 : دو _ مرف هاش  هب  باطخ  دنلب  يادص  اب  ینیمخ  ماما  هک  دو  ینارنخس ب_ _ن  یمه رد 

, اهراک نیا  زا  رادرب  تسد  منک  یم  تحیـصن  وت  هب  م_ن  هاش ! بانج  يا  هاش !  ياقآ  يا  _م , نک تحیـصن م_ي  امـش  هب  اـقآ م_ن 
دنهد یم  هتکید  رگا  دـننک ...  رکـش  همه  يورب , دـنهاو ت_و  _ خـب رگا  زور  کی  هک  مرادـن  لیم  .ار م_ن  وت  دـننک  یم  لافغا  اقآ 
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لیأرـسا هاش و  _ن  یب ام  طبر  _و ...  نشب ارم  تحیـصن  _ر ك_ن ....  کـف _ش  فار _ طا رد  ناو , _ خـب دـنیو  یم گ_ تتـسد و 
؟  تسا _ي  لیأر _ سا هاش  رگم  _د ...  ینزن فر  لیأرسا ح_ زا  دیو  تینما م_ي گ_ نامزاس  هک  تسیچ 
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دادرخ هاگما 14  رد ش_ _ي  نیمخ ماما  نارای  زا  يدایز  عمج  تسخن  .در  رداص ك_ ار  مایق  ندر  شو ك_ _ ماخ نامر  هاـش ف_
ماما ترـضح  لزنم  زکرم , زا  _ي  مازعا يودنامک  اهد  ص_ دادر 42 )  هدزناپ خ_ هاگر  _ حس بش (  همین  هس  تعاس  _ر و  یگتـسد

رد هدر و  نارهت ب_ هـب  همیـسار  ریگتـسد و س_ دو  بـش ب_ زاـمن  لوغـشم  هکیلاـح  رد  ار  ناـشیا  دـندرک و  هرــصاحم  ار  ینیمخ 
دادرخ هدزناپ  هاگحبص  _د .  ندو _ من لقتنم  رصق  نادنز  هب  زورنآ  بورغ  _د و  ندر _ي ك_ نادنز نار  _ سفا هاگشاب  هاگتـشادزاب 

هبا ق_م _ شم _ي  تیعـضو _د و  یـسر اهرهـش  _ر  گـیدو زار  _ یـش دهـشم , نارهت , هـب  بـالقنا  _ر  بـهر يریگتـسد  _ر  بـخ
 . دروآ دید  پ_

نیرت هدـبز  يراـکمه  تاـیبرجت و  يریگراـکب  زا  شتارطاـخ  رد  تـسودرف  _ن  یـسح راـسمیت  هاـش , یگـشیمه  میدـن  نیرتـکیدزن 
_ش ترا يارما  راـبرد و  هاـش و  _ي  گمیـسارس زا  _ن  ینچمه ماـیق و  بو  _ كرـس يارب  اـکیرمآ  یتینما  یـسایس و  _ن  يرومإـم

نامرف راو  هناو  _ يد _ش  ياهلارنژ هاش و  هنو  _ گچ هک  تسا  هداد  حیـضو  هتـشادر و ت_ هدرپ ب_ تاـعاس  _ن  يا رد  كاواـسو 
 . دندرک یم  رداص  بو  _ كرس

دا _ بآ تر  _ شع _ي  ماـظن نا  _ گدا رد پ_ _ي  ناد _ نز هب  _ر  صق نادـنز  رد  _س  بح زور  زا 19  پ_س  _ي , نیمخ ماما 
 . لقتنم ش_د

_س بح رد  ینیمخ  ماما  .دش  بوکرس  ارهاظ  مایق  دادر 42 , زور 15 خ_ رد  مدر  هنایشحو م_ راتشک  و  ینیمخ   ماما  يریگتـسد  اب 
ریغ ارنآ  هیأـضق  هو  نار و ق_ _ يا رد  همکاـح  تـئیه  هـکنیا  مـالعا  تماهـش و  اـب  ناـیو , _ جزاـب تالاوئـس  هـب  _ن  تـفگ خـساپ  زا 
ماما _ي , لبق عالطا  نودـب  لاس 1343  _ن  يدرورف هاگماش 18  رد  .دیزرو  بانتجا  دـناد , تیحالـص م_ي  _د  قافو _ي  نو _ ناق

ياهنــشجو دریگ  ارف م_ي  ار  رهــش  رــسارس  یناــمداش  مدرم , عــالطا  ضحم  هـب  .دو  لــقتنم م_ي ش_ هــب ق_م  دازآ و  ینیمخ 
دادر مایق 15 خ_ در  _ گلاس _ن  یلوا دو .  اپ م_ي ش_ زور ب_ر  _د  نچ تد  هب م_ رهش  هیـضیف و  هسرد  رد م_ _ي  هو _ کشاب
هیملع ياه  هزو  هناگادـج ح_ ياه  هیناـیب  دـیلقت و  عجارم  رگید  _ي و  نیمخ ماـما  كر  _ تشم هیناـیب  رود  اـب ص_ لاـس 1343  رد 

.د _ي ش_ فرعم _ي  مو _ مع يازع  زور  ناو  _ نع هب  هتشاد ش_د و  _ي  مارگ
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 : دیرخ ناج  هب  ار  دیعبت  یتخس  دیاب  ادخ  نید  يارب  دندرکیم  دیعبت  ای  دندرکیم  نوریب  رهش  زا  ار  ناربمایپ  زا  یخرب  - 11

(40  / جح  ) مهراید نم  اوجرخأ 

هکنآ تفگـش  .دـندرک  هرـصاحم  ار  رد ق_م  ینیمخ  ماما  لزنم  نارهت , زا  _ي  مازعا حلـسم  ياهودـنامک  نابآ 1343  هاگرحس 13 
هب تشادزاب و  ینیمخ  ماما  ترـضح   . دو _ي ب_ نیمخ ماما  هنا  _ بش _ش  ياین اب  فداصم  لبق  لاس  _د  نناـمه تشاد , زاـب  تقو 

, دو هدش ب_ هدامآ  لبق  زا  هک  یماظن  يامیپاو  دنورف ه_ کی  اب  مازعا و  نارهت  دابآرهم  هاگدورف  هب  امیقتـسم  یتینما  ياهورین  هارمه 
ینیمخ ماما  _د  یعبت _ر  بخ كاواس  زور  _ نآ _ر  صع .در  زاور ك_ اراکنآ پ_ هب  یماظن  یتینما و  _ن  يرو _ مام ظفحلا  تحت 

.تخا _ر س_ شتنم اه  هما  _ نزور رد  رو !  _ شک تینما  هیلع  ماد  _ قا ماهتا  هب  ار 

رد ار  تمواقم  يایاقب  يا  هقباس  لمع ب_ي  تدـش  اب  هاش  میژر  تدـم  _ن  يا رد  دیـشک  ازارد  هب  هام  هدزای  هیکرت  رد  ماما  تماـقا 
هیکر رد ت_ يرابجا  تماقا  .دز  دنـسپ  اکیرمآ  تاحالـصا  هب  تسد  تعرـس  هب  _ي  نیمخ ماما  بایغ  رد  تسکـش و  رد ه_م  ناریا 

.دنک زاغآ  ار  هلیسو  _ لا _ر  ير _ حت گرزب  _با  تک _ن  يود ات ت_ دو  ماما ب_ يار  _م ب_ نتغم _ي  تصر ف_

: قارع هب  هیکر  زا ت_ _ي  نیمخ ما  _ ما _د  یعبت

رو _ شک مود , هاگدـیعبت  هب  هیکرت  زا  _ي  فطـصم اقآ  جاح  هللا  هیآ  ناـشد  _ نزرف هارمه  هب  ماـما  ترـضح  هامرهم 1343  زور 13 
ار و _ ماس _ن , یمظاک يا  __ هر __ هش هب  (ع ) راهطا همأ  دقرم  ترایز  يارب  دادغب  هب  دورو  زا  سپ  ینیمخ  ماما  دندش .  مازعا  قارع 

.درک تمیزع  فجن  _ي  نعی دو  تما خ_ _ قا _ي  لصا لحم  هب  دعب  هتفه  کیو  تفا  _ تش البر  ك_

اـهراشف و رهاـظ  رد  دـنچ  ره  هک  دـش  زاـغآ  _ي  طـیار رد ش_ فجن  رد  _ي  نیمخ ماـما  هلاـس  _ي و 13  نـالو تماـقا ط_ نارود 
ههبج زا  هن  اهنابز  _م  خز اهینکـشراک و  اهتفلاخم و  اما  تشاد  دو ن_ _ جو هیکر  نار و ت_ _ يا رد ح_د  _م  یقتـسم ياهتیدودحم 
دوب هدـنهدرازآ  هدرتسگ و  نانچنآ  _ن  يد سابل  رد  هدـش  یفخم  ناهاو  ایند خ_ نایامن و  یناحور  هیحاـن  زا  هکلب  وراـیور  _ن  مشد

.تسا هدرک  دای  مامت  یخلت  هب  اهلاس  _ن  يا رد  هزرابم  طیارش  یتخـس  زا  اهراب  _ش  فورعم يرابدرب  ربص و  همه  اب  ینیمخ  ماما  هک 
 . دراد زاب  دوب  هدرک  باختنا  هناها  _ گآ هک  ير  _ یسم زا  ار  وا  تسناو  _ تن اهیراو  _ شد بأ و  _ صم _ن  يا زا  کیچیه  یلو 
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رد نابآ 1344  رد  ضرغم  _ر  صانع ياه  ینکـشراک  اهتفلاخم و  همه  اب  ار  _ش  يو هقف خ_ جراخ  ياهـسرد  هلـسلس  ینیمخ  ماـما 
 .. تشاد همادا  _س  يراپ هب  قارع  زا  تر  _ جه نامز  ات  هک  درک  زاغآ  فجن  هر )  ) يراصنا خیش  _د  جسم

: درک ترجه  دیاب  دش  ترجه  هب  زاین  رگا  ادخ  نید  يارب  -12

(110/ لحن  ) اوملظ ام  دعب  نم  هللا  یف  اورجاه  نیذلا  

: ناتساد

زا هکنآ  زا  سپ  هاـش  میژر  دوب ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ینیمخ  ماـما  يربهر  هب  ناریا  مدرم  یمالـسا  تضهن  هک  یتقو  لاس 1357 ، رد 
تهج نیمه  هب  .دز  قارع  زا  ناشیا  جارخا  ای  ناشیا و  ندرک  دودحم  يارب  یـسایس  ياه  تیلاعف  هب  تسد  دـش ، دـیما  ان  ماما  توکس 

هب رـصاح  هجو  چـیه  هب  هک  ماما  .دـیدرگ  دودـحم  لرتنک و  اـه  دـمآ  تفر و  درک و  هرـصاحم  فجن  رد  ار  ناـشیا  لزنم  قارع  میژر 
هک دش  رارق  هیروس ، قارع و  طباور  یگریت  تلع  هب  اما  دنتفرگ  هیروس  تمـس  هب  قارع  زا  ترجاهم  هب  میمـصت  دندوبن  هزرابم  كرت 

تاماقم تیوک ، زرم  هب  ندیـسر  زا  سپ  دوب ، هدـش  رداص  ازیو  تیوک ، هب  دورو  تهج  هکنآ  اب  .دـنوش  هیروس  مزاع  تیوک  قیرط  زا 
میمـصت دـندنارذگ و  هرـصب  رد  ار  بش  ماما  .دـندرک  رداـص  ار  تیوک  كاـخ  هب  ناـشیا  دورو  زا  يریگولج  روتـسد  تیوک  تلود 

.دندومن نایب  نینچ  ار  ترجه  نیا  لیالد  ناریا ، تلم  هب  یمایپ  رد  سیراپ  هب  ترجه  ماگنه  هب  .دننک  ترجه  سیراپ  هب  دنتفرگ 

تمدخ يارب  ار  دوخ  تسد  یمالـسا  ياهروشک  رد  میامن و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راوج  كرت  دیاب  راچان  هب  نم  هک  نونکا  "

نتـشاد اب  تیوک  هب  دورو  زا  منیب و  یمن  زاب  دـیتسه ، نانآ  هب  ناگتـسباو  بناجا و  هبناـج  همه  موجه  دروم  هک  مورحم  تلم  امـش  هب 
.تسا حرطم  یهلا  فیلکت  هب  لمع  تسین ؛ حرطم  ینیعم  ناکم  نم  شیپ  .منک  یم  زاورپ  هسنارف  يوس  هب  دنا ، هدومن  تعنامم  هزاجا ،
.میتسه لوؤسم  تسا ، هدیسر  یساسح  هبترم  هب  یمالسا  تضهن  هک  زورما  امـش ، ام و  .تسا  حرطم  نیملـسم  مالـسا و  هیلاع  حلاصم 

" .دراد راظتنا  ام  زا  مالسا 
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ياضر هار  رد  ار  یخیرات  یترجه  دـعب ، زور  هدـش و  لقتنم  دادـغب  هب  ناهارمه  ماما و  هام 1357 ، رهم  زور 14  رـصع  بیترت ، نیا  هب 
رد ناشیا  تماقا  .دندرک  تماقا  وتاشول » لفون   » مان هب  يا  هدـکهد  رد  سیراپ  رد  هاتوک  یفقوت  زا  سپ  اجنآ  رد  دـنداد و  ماجنا  ادـخ 
یم ماما  رادـید  هب  ناساکع و ...  ناراگنربخ و  لیـس  زور  ره  دـش و  بالقنا  رد  عیرـست  ثعاـب  هاـش ، میژر  روصت  فـالخ  رب  هسنارف 

بالقنا يزوریپ  هب  رجنم  هام  دنچ  زا  سپ  دش و  لیدبت  ناهج  رابخا  نیرتمهم  نوناک  هب  کچوک  هدکهد  نیا  هک ، يروط  هب  دنتفاتش ؛
.دیدرگ یمالسا 

(192  ) مرحم هام 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  نیرخآ 

مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  رمع  تاظحل  نیرخآ 

دنز یم  ادص  ار  دوخ  رادافو  باحصا  ماما 

ار دوخ  نارای  باحصا و  زا  کی  چیه  تسیرگن و  یم  پچ  تسار و  هب  هتسویپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  افواب ، نارای  تداهـش  زا  دعب 
: داد ادن  سپ  دیسر ، یمن  شوگ  هب  اهنآ  زا  ییادص  هدییاس و  كاخ  هب  یناشیپ  هک  نانآ  زج  دیدن 

ای َو  ٍریثَک ، َْنب  یَیْحَی  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َدـیزَی  ای  َو  ِْنیَْقلا ، َْنب  َْریَهُز  ای  َو  َرِهاظَم ، َْنب  َبیبَح  ای  َو  َهَوْرُع ، َْنب  َِیناه  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  َِملْـسُم  اـی  »
ای َو  َهَجَسْوَع ، َْنب  َِملْسُم  ای  َو  ٍلیقَع ، َْنب  ِهَّللاَْدبَع  ای  َو  ُِّیْبلَْکلا ، ُدَسَأ  ای  َو  ِعاطُْملا ، َْنب  َْریَمُع  ای  َو  ِْنیَصُحلا ، َْنب  َمیِهاْربِإ  ای  َو  ٍِعفان ، َْنب  َلالِه 

َو ینُوبیُجت ، الَف  ْمُکیدانُأ  یلام  ِءاْجیَْهلا ، َناسُْرف  ای  َو  افَّصلا ، َلاْطبَأ  ای  َو  ِْنیَـسُْحلا ، َْنب  َِّیلَع  اـی  َو  ُّیِحاـیِّرلا ، ُّرُح  اـی  َو  ِحاَّمِرِّطلا ، َْنب  َدُواد 
؟ َنوُِهبَْتنَت ْمُکوُجْرَأ  ٌماِین  ُْمْتنَأ  ینوُعَمْسَت !؟ الَف  ْمُکوُعْدَأ 
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ْنِم اُوموُقَف  ُلوُحُّنلا ، َّنُهالَع  ْدَـق  ْمُکِدـْقَِفل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ُءاـِسن  ِهِذـهَف  ُهَنوُرُْـصنَت ؟ ـالَف  ْمُکِماـمِإ  ْنَع  ْمُُکتَّدَوَم  َْتلاـح  ْمَأ 
ّالِإ َو  ُنوُؤَخلا ، ُرْهَّدلا  ُمُِکب  َرَدَـغ  ِنُونَْملا َو  ُْبیَر  ِهَّللاَو  ْمُکَعَرَـص  ْنِکل  َو  َمائِّللا ، َهاغُّطلا  ِلوُسَّرلا  ِمَرَح  ْنَع  اوُعَفْدا  َو  ُمارِْکلا ، اَهُّیَأ  ْمُِکتَمَْون ،
«. َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإَو  ِهَِّلل  اَّنِإَف  َنوُقِحال ، ْمُِکب  َو  َنوُعِجَتْفُم ، ْمُْکیَلَع  ُنَْحن  اهَف  َنُوبِجَتَْحت ، یتَرُْصن  ْنَع  الَو  َنوُرُصْقَت ، یتَوْعَد  ْنَع  ُْمْتنُک  اَمل 

نب لاله  يا  ریثک ! نب  ییحی  يا  رهاظم ! نب  دیزی  يا  نیق ! نب  ریهز  يا  رهاظم ! نب  بیبح  يا  هورع ! نب  یناه  يا  لیقع ! نب  ملـسم  يا 
يا حاّمرط ! نب  دواد  يا  هجسوع ! نب  ملسم  يا  لیقع ! نب  هَّللادبع  يا  یبلک ! دسا  يا  عاطم ! نب  ریمع  يا  نیَصُح ! نب  میهاربا  يا  عفان !
یلو منز  یم  ادـص  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  دربن ! نادـیم  ناراوس  يا  و  صلاـخ ! نادرمروـالد  يا  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  یحاـیر ! ّرح 

راودیما نات  يرادیب  هب  هک  دـیا  هتفر  باوخ  هب  ایآ  دیونـش ؟ یمن  ار  منخـس  رگید  یلو  مناوخ  یم  ار  امـش  و  دـیهد ؟ یمن  ار  مخـساپ 
؟ دینک یمن  يرای  ار  وا  هک  دیا  هدیشک  تسد  ناتماما  ّتبحم  زا  ای  مشاب ؟

ربارب رد  ادخ  لوسر  مرح  زا  و  ناراوگرزب ! يا  دیزیخرب ، ناتباوخ  زا  .دنا  هتشگ  ناوتان  ناتنادقف  زا  هک  دنربمایپ  نادناخ  زا  ناوناب  نیا 
.دینک عافد  تسپ ، نارگنایغط 

متوعد تباجا  زا  زگره  هنرگو  هدرکن ، افو  امـش  اب  هشیپ  تنایخ  راگزور  و  هدنکفا ، كاخ  هب  ار  امـش  گرم ، دـنگوس ! ادـخ  هب  یلو 
ِهَِّلل اَّنِإ  میوش ، یم  قحلم  امش  هب  میراوگوس و  امش  قارف  رد  ام  دیـشاب ، هاگآ  دیدیـشک ، یمن  تسد  میرای  زا  و  دیدرک ، یمن  یهاتوک 

ج 2 ص 17) نیطبسلا ، یلاعم  «. ) َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو 
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ناسرب منایعیش  هب  ار  ممالس  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هاگنآ .دید  یلاخ  ار  اجنآ  دیشک ، رس  شناردارب  ياه  همیخ  هب  دش  اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 
، دیدن ار  یـسک  تسیرگن  شنارای  ياه  همیخ  هب  سپـس  دیدن ؛ زین  اجنآ  رد  ار  یـسک  تخادنا ، یهاگن  لیقع  نادنزرف  ياه  همیخ  هب 

.تخاس یم  يراج  نابز  رب  ناوارف  ار  ِمیِظَْعلا » ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َهَُّوقَال  َلْوَح َو  َال   » رکذ لاح  نآ  رد  ماما 

.تفر مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شدنزرف  همیخ  هب  دش و  هناور  نانز  ياه  همیخ  هب  هاگنآ 

نب یلع  ترـضح  نوـچ  .دـنک  یم  يراتـسرپ  وا  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  شا  هّـمع  هدـیباوخ و  ینـشخ  تسوـپ  يور  رب  هـک  دـید  ار  وا 
: تفگ بنیز  شا  هّمع  هب  سپ  تسناوتن ، يرامیب  تّدش  زا  یلو  دزیخرب ، اج  زا  تساوخ  داتفا  ردـپ  هب  شهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

ماما داد و  هیکت  شا  هنیس  هب  ار  يو  مالـسلااهیلع  بنیز  تسا » هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  هک  ارچ  منیـشنب  ات  نک  مکمک  »
: تفگ دروآ و  اجب  ار  یهلا  دمح  وا  دیسرپ : شدنزرف  لاح  زا  مالسلا  هیلع  نیسح 

.»؟ يا هدرک  هچ  قفانم  هورگ  نیا  اب  زورما  ناج ! ردپ  َنیِِقفانُْملا ؛؟ ِءالُؤه  َعَم  َمْوَْیلا  َْتعَنَص  ام  ُهاَتبأ  ای  »

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 

اَّنِم َو ِمَّدلِاب  ُضْرَْألا  ِتَضاف  یّتَح  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْمُهَْنَیب ، انَْنَیب َو  ُلاتِْقلا  َّبُش  ْدَق  َو  ِهَّللا ، َرْکِذ  ْمُهاْسناَف  ُناْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدَـق  يِدـَلَو  ای  »
؛ ْمُْهنِم

ام و نوخ  زا  نیمز  هک  دش  رو  هلعش  نانچ  نانآ  ام و  نیب  گنج  تسا و  هدرب  ناشدای  زا  ار  ادخ  هدش و  هریچ  نانآ  رب  ناطیـش  مدنزرف 
!«. تسا هدش  نیگنر  نانآ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  داّجس  ترضح 
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؟ تساجک ساّبع  میومع  ناج ! ردپ  ُساَّبَْعلا »؟ َیِّمَع  َْنیَأ  ُهاَتبأ  ای  »

ربخ مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ارچ  دهد - یم  خساپ  هنوگچ  هک  تسیرگن  شردارب  هب  دز و  هقلح  بنیز  نامـشچ  رب  کشا  ماگنه  نیا  رد 
.دوب هدادن  يو  هب  ار  ساّبع  تداهش 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

ادج رکیپ  زا  تارف  رانک  شناتـسد  دش و  هتـشک  تیومع  ناج ! رـسپ  ِتارُْفلا » یِطاش ِء  یلَع  ِْهیَدَی  اوُعَطَق  َو  َِلُتق ، ْدَق  َکَّمَع  َّنِإ  َّیَُنب  ای  »
! دش

یم خساپ  ماما  دیـسرپ و  شیاهومع  رگید  زا  دمآ  لاح  هب  نوچ  .دـش  لاح  یب  هک  تسیرگ  نانچ  نآ  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع 
«. دندش دیهش  همه  : » داد

: دیسرپ هاگنآ 

»؟ ِْنیَْقلا ُْنب  ُْریَهُز  َو  َهَجَسْوَع ، ُْنب  ُِملْسُم  َو  َرِهاظَم ، ُْنب  ُبیبَح  َو  ٌِّیلَع ، یخَأ  َْنیَأ  «َو 

؟ دنیاجک نیق  نب  ریهز  هجسوع و  نب  ملسم  رهاظم ، نب  بیبح  ربکا ، یلع  مردارب 

: داد خساپ  مالسلا  هیلع  ماما 

يرَّثلا » ِهْجَو  یلَع  یعْرَص  ْمُهُّلُکَف  ْمُْهنَع  ُلَأْسَت  َنیِذَّلا  ِءالُؤه  اَّمَأ  َو  َْتنَأ ، اَنَأ َو  ّالِإ  ٌلُجَر  ِمایِْخلا  یف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ْمَلْعِإ  َّیَُنب  ای  »

.دنا هدش  دیهش  هداتفا و  كاخ  هب  نانآ  همه  تسا ، هدنامن  وت  نم و  زج  يدرم  اه  همیخ  نیا  رد  هک  نادب  ردق  نیمه  مدنزرف !

« اصَْعلا ِْفیَّسلِاب َو  َّیَلَع  ُهاتَّمَع  ای  : » تفگ مالـسلااهیلع  بنیز  شا  هّمع  هب  هاگنآ  .تسیرگ  تخـس  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  سپ 
.نک رضاح  ار  میاصع  ریشمش و  ناج ! هّمع 

؟ ینک هچ  یهاوخ  یم  امِِهب » ُعَنْصَت  ام  َو  : » دومرف شردپ 

ِهایَْحلا ِیف  َْریَخَال  ُهَّنِإَـف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِْنبِإ  ْيَدَـی  َْنَیب  ِِهب  ُّبُذَأَـف  ُْفیَّسلا  اَّمَأ  َو  اـْهیَلَع ، ُأَّکََوتَأَـف  اـصَْعلا  اَّمأ  : » درک ضرع 
« ُهَدَْعب

.درادن شزرا  وا  زا  سپ  یناگدنز  هک  ارچ  میامن ، عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنزرف  زا  مریشمش  اب  منک و  هیکت  اصع  رب 
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یتَفیلَخ َْتنَأ  َو  یتَْرتِع ، ُلَْضفَأ  َو  یتَّیِّرُذ ، ُبَیْطَأ  َْتنَأ  يَدلَو  ای  : » دومرف دنابسچ و  هنیس  هب  تشاد و  زاب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
، اوُخَرَص اذِإ  ْمُْهتِّکَس  ِنامَّزلا  ُِبئاَون  ِءادْعَْألا َو  ُهَتامَش  ُْمُتْیلا َو  ُهَّلِّذلا َو  ُمُْهتَلِمَش  ْدَق  َنُولوُذْخَم ، ٌءابَرُغ  ْمُهَّنِإَف  ِلافْطَْألا ، ِلایِْعلا َو  ِءالُؤه  یلَع 

ْمُهَدـْنِع ٌدَـحَأ  َو ال  َكُْریَغ ، ِِهب  َنوُِسنْأَتْـسَی  ْنَم  ْمِِهلاـجِر  ْنِم  َیَِقب  اـم  ْمُهَّنِإَـف  ِمـالَْکلا ، ِْنیَِلب  ْمُهَرِطاوَخ  ِّلَـس  َو  اوُشَحْوَتْـسا ، اَذا  ْمُهِْـسنآ  َو 
« ْمِْهیَلَع یْکبَت  َْکیَلَع َو  اوُْکبَی  َو  ْمُهُّمُشَت ، َكوُّمُشَی َو  ْمُهْعَد  َكاوِس ، ْمُهَنْزُح  ِْهَیلِإ  َنوُکْشَی 

.یناکدوک ناوناب و  نیا  رب  نم  نیشناج  وت  ینم و  ترتع  نیرترب  هّیرذ و  نیرت  كاپ  وت  مدنزرف !

.تسا هتفرگ  ارف  ار  نانآ  نارود  ياه  یتخس  نانمشد و  شنزرس  یمیتی و  ییاهنت و  هک  دنا  سک  یب  بیرغ و  نانآ 

یّلـست ار  ناشرطاخ  وکین ، مرن و  نانخـس  اب  شاب و  ناشـسنوم  دـندش  ناساره  نوچ  و  نک ، مارآ  ار  نانآ  دـنداد  رـس  هلان  هک  هاگ  ره 
ار وت  نانآ  راذـگب  .دـنیوگ  زاب  يو  هب  ار  ناشیاه  مغ  دـشاب و  ناشـسنوم  ات  تسا  هدـنامن  وت  زج  ناـشنادرم  زا  یـسک  هک  ارچ  .شخب 

.نانآ رب  وت  دننک و  هیرگ  وت  رب  نانآ  ییوبب و  ار  نانآ  وت  دنیوبب و 

، ُهَمِطاف ای  ُهَّیَقُر َو  ای  ُهَنیکَـس َو  ای  ِمُوْثلُک َو  َّما  ای  ُبَْنیَز َو  ای  : » دومرف اسر  يادص  اب  تفرگ و  ار  شدنزرف  تسد  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ 
« ِهَعاَّطلا ُضِرَتْفُم  ٌمامِإ  َوُه  َو  ْمُْکیَلَع ، یتَفیلَخ  اذه  یْنبا  َّنَأ  َنْمَلْعا  یمالَک َو  َنْعَمْسا 

وا تسامش و  رب  نم  نیشناج  مدنزرف  نیا  هک  دینادب  دیونـشب و  ار  منخـس  همطاف ! يا  و  هّیقر ! يا  هنیکـس ! يا  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا 
.تسا بجاو  وا  زا  يوریپ  هک  تسا  یماما 
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: دومرف شدنزرف  هب  سپس 

ناسرب منایعیش  هب  ار  ممالس  مدنزرف ! ُهوُْکباَف ؛ ًادیهَش  یضَم  ُهُوبُْدناَف َو  ًابیرَغ  َتام  یبَأ  َّنِإ  ْمَُهل : ْلُقَف  َمالَّسلا  َیِّنَع  یتَعیـش  ْغَِّلب  يَدلَو  ای  »
.دیزیرب کشا  وا  رب  سپ  دیسر  تداهش  هب  هنابیرغ  مردپ  وگب : نانآ  هب  و 

درک نت  هب  هنهک  سابل  مالسلا  هیلع  ماما 

ٌلُوتْقَم یِّناَف  ُدَّرَجا ، ال  ِیباِیث ، َْریَغ  ُهُِسْبلا  ِهیف ، ُبَغُْری  ٍبْوَِثب ال  ینُوْتئا  : » دومرف درک ، نادـیم  مزع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  یماـگنه 
« ٌبُولْسَم

یم اریز  دننکن ، هنهرب  ارم  متداهش  زا  دعب  مشوپب و  میاهسابل  ریز  ار  نآ  ات  دنکن  تبغر  نآ  هب  یسک  هک  دیروایب  يا  هنهک  هماج  میارب 
.دش دهاوخ  هدوبر  میاهسابل  تداهش  زا  سپ  مناد 

لها راّفک   ) هّمذ لها  سابل  نیا  ِهَّمِّذلا » ِلْهَأ  ُساِبل  اذه  : » دومرف دیشوپن و  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  یلو  دندروآ  یهاتوک  گنت و  سابل 
.تسا باتک )

.درک یظفاحادخ  مرح  ناوناب  اب  سپس  دیشوپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  .دندروآ  يرتدنلب  سابل 

هتـشادن ندروآ  نوریب  يارب  یـشزرا  ات   ) درک هراپ  ار  شیاج  دنچ  دـندروآ ، هنهک  سابل  هک  یماگنه  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
.دندروآ نوریب  شندب  زا  زین  ار  نآ  تسپ ) درمناوجان  نمـشد   ) ماما تداهـش  زا  سپ  یلو  دیـشوپ ؛ شیاه  سابل  ریز  ار  نآ  و  دـشاب )

ج 14 ص 221) رکاسع ، نبا  خیرات  )

مالسلا هیلع  ماما  يارب  هنیکس  هیرگ 

: دومرف دینابسچ و  هنیس  هب  ار  يو  ماما  .داد  رس  هیرگ  هنیکس  ترضح  ماگنه  نآ  رد 

ِیناهَد ُمامَْحلا  اَذِإ  ُءاُکْبلا  ِْکنِم  یمَلْعاَف        ُهَنیکَس  ای  يدَْعب  ُلوُطَیَس 

ینامثُج یف  ُحوُّرلا  یّنِم  َمادام  ًهَرْسَح           ِکِْعمَِدب  ِیْبلَق  یقِرُْحت  ال 

ِناوْسِّنلا َهَْریَخ  ای  ُهَنیتَْأت  يِذَّلِاب              یلْوا  َْتناَف  ُْتِلُتق  اذِإ  َو 

6753 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2522 

http://www.ghaemiyeh.com


يا .نزم  شتآ  ار  ملد  تترـسح  کشا  اب  مراد  ندـب  رد  ناج  ات  .تشاد  یهاوخ  ینـالوط  ياـه  هیرگ  متداهـش  زا  سپ  نادـب  هنیکس !
ج 4 ص 119) بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   ) .يرتراوازس يراوگوس  هب  سک  ره  زا  وت  سپ  مدش  دیهش  هک  یماگنه  نانز ! نیرتهب 

مرح ناوناب  نانز و  اب  ماما  يوگتفگ 

: داد ادن  تفر و  همیخ  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

« ُمالَّسلا یِّنِم  َّنُْکیَلَع  ِمُوْثلُک ! َّما  ای  ُبَْنیَز ! ای  ُهَمِطاف ! ای  ُهَنیکَس ! ای  »

.متفر مه  نم  ظفاحادخ  موثلک ! ّما  يا  بنیز ! يا  همطاف ! يا  هنیکس ! يا 

: داد خساپ  ماما  يا !؟ هدش  گرم  میلست  ایآ  ناجردپ ! دروآرب : دایرف  هنیکس 

.؟ تسا هدنامن  وا  يارب  يروای  رای و  هک  یسک  دوشن  میلست  هنوگچ  َنیعُم »؟ َُهل َو ال  َرِصان  ْنَم ال  ُِملْسَتْسَی  َْفیَک ال  »

! نادرگرب نامّدج  مرح  هب  ار  ام  تسا ) نینچ  هک  لاح  ! ) ناج ردپ  تفگ : هنیکس 

اهر ار  ام  هک  نیا  هب  هراشا   ) .تفرگ یم  مارآ  شا  هنایـشآ  رد  دـندرک  یم  اهر  ار  اطق  غرم  رگا  تاهیه ! َماَنل » اطَْقلا  َكُِرت  َْول  َتاْهیَه ، »
(. درک دنهاوخن 

راونالاراحب ج 45 ص 47)  ) .دش رو  هلمح  نمشد  يوس  هب  درک و  مارآ  ار  نانآ  ماما  تساخرب ، ناوناب  هیرگ  يادص 

دعس رمع  رکشل  هب  ماما  هظعوم 

: دومرف نانآ  هب  باطخ  دش و  کیدزن  نانمشد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

»؟ ُُهتْکََرت ٍّقَح  یلَع  ْمَأ  ُُهْتلَعَف ، ٍمْرُج  یلَع  ْمَأ  اُهتْرَّیَغ ، ٍهَعیرَش  یلَع  ْمَأ  اُهْتلََّدب ؟ ٍهَّنُس  یلَع  ِینُوُلتْقَتَأ  ْمُکَْلیَو  ای  »

ای و  ما ؟ هدش  بکترم  یمرج  ای  ما ؟ هتخاس  نوگرگد  ار  یتعیرش  ای  ما ؟ هداد  رییغت  ار  یتّنس  ایآ  دیگنج ؟ یم  نم  اب  ارچ  امـش ! رب  ياو 
.؟ ما هدرک  كرت  ار  یّقح 
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، هدوملا عیبانی   ) .میـشک یم  ار  وت  میگنج و  یم  وت  اب  میراد ، لد  هب  تردپ  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  َکِیبَِأل » ًاضُْغب  َُکُلتْقَن  اَّنِإ  : » دنتفگ
ج 3 ص 79)

! تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم 

هک اجنآ  ات  دـنکفا ، كاخ  هب  ار  وا  دـمآ  شیپ  نمـشد  هاپـس  ناناولهپ  زا  سک  ره  دـیبلط ، زراـبم  دـمآ و  نادـیم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
« ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  ٌْریَخ  ُتْوَْملا  : » دومرف درک و  هلمح  هاپـس ) تسار  بناج  هب   ) هنمیم هب  هاگنآ  دـناسر  تکاله  هب  ار  ناـنآ  زا  يرایـسب 

.تسا نیگنن  یگدنز  زا  رتهب  گرم 

: دومرف درب و  شروی  هاپس ) پچ  بناج   ) هرسیم هب  سپس 

ینَْثنَأ ْنَأ ال  ُْتَیلآ  ِِّیلَع       ُْنب  ُْنیَسُْحلا  اَنَأ 

ِِیبَّنلا ِنید  یلَع  یْضمَأ  یبَأ         ِتالایِع  یمْحَأ 

رب منک و  یم  تیامح  مردپ  نادناخ  زا  مرواین ، دورف  رس  نمـشد ) ربارب  رد   ) هک مدرک  دای  دنگوس  مالـسلا ، هیلع  یلع  نب  نیـسح  منم 
ج 45 ص 49) راونالاراحب ،  ) .مراپسهر ربمایپ  نید 

ّتلذ اب  یگدنز  زا  رتهب  تّزع  اب  گرم  ٍّلُذ » یف  ٍهایَح  ْنِم  ٌْریَخ  ٍّزِع  یف  ٌتْوَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  تسا ، هدمآ  رگید  تیاور  رد  و 
ج 45 ص 192) راونالاراحب ،  ) .تسا

! دیشاب درم  دازآ  دیرادن  نید  رگا 

.دنکفا كاخ  هب  ار  یمیظع  هورگ  درب و  شروی  وس  ره  هب  مالسلا  هیلع  ماما 

وـس ره  زا  تسا ، برع  نانامرهق  اه و  نادیم  روالد  نامه  دنزرف  وا  دیگنج ؟ یم  سک  هچ  اب  دـیناد  یم  ایآ  دروآرب : دایرف  دعـس  رمع 
.دیروآ موجه  يو  هب 

رو هلمح  اه  همیخ  بناج  هب  رگید  يوس  زا  دنداد و  رارق  فده  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  وس  ره  زا  زادناریت  رازه  راهچ  نامرف  نیا  زا  دـعب 
.دنتخادنا هلصاف  شمایخ  ترضح و  نآ  نایم  دندش و 
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: دروآرب دایرف  مالسلا  هیلع  ماما 

یلِإ اوُعِجْراَو  ِهِذـه ، ْمُکاْینُد  یف  ًارارْحَأ  اُونوُکَف  َداعَْملا ، َنُوفاَخت  ُْمْتنُک ال  َو  ٌنید ، ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َنایْفُـس ! یبَأ  ِلآ  َهَعیـش  اـی  ْمُکَْحیَو  »
« َنوُمُعَْزت امَک  ًَابَرَع  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُِکباسْحَأ 

، دیشاب هدازآ  دوخ  يایند  رد  لقاال  دیسرت  یمن  تمایق  زور  یسرباسح  زا  دیرادن و  نید  رگا  نایفس ! یبا  لآ  ناوریپ  يا  امش ! رب  ياو 
.دیشاب دنبیاپ  شیوخ  یبرع  يوخ  قلخ و  هب  دیناد  یم  برع  ار  دوخ  رگا  و 

، ٌحانُج َّنِْهیَلَع  َْسَیل  ُءاسِّنلا  َو  ینُوِلتاُقت ، َو  ْمُُکِلتاقُأ ، يذَّلا  اَنَأ  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  ییوگ ؟ یم  هچ  همطاف ! رـسپ  يا  دز : ادص  رمش 
« ًاّیَح ُْتمُد  ام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمَُکلاَّهُج  ْمُکَتاغُط َو  ْمُکَتاتُع َو  اوُعَْنماَف 

ار دوخ  نادان  رگنایغط و  نایهاپس  متسه ، هدنز  هک  ینامز  ات  سپ  دنرادن ، یهانگ  هک  نانز  یلو  نم ، اب  امش  مراد و  گنج  امش  اب  نم 
.دیراد زاب  نم  مرح  هب  ضّرعت  زا 

هک دینک  هلمح  شدوخ  هب  دیرادرب و  تسد  وا  مرح  زا  : » تفگ درک و  ور  شیوخ  نایرکشل  هب  هاگنآ  .دیوگ  یم  تسار  تفگ : رمش 
! راوگرزب تسا  يدروامه  دنگوس  مناج  هب 

نایهاپـس یلو  تفر  تارف  يوس  هب  بآ  يوجتـسج  رد  ماما  دـندش و  رو  هلمح  مالـسلا  هیلع  ماـما  يوس  هب  فرط  ره  زا  نمـشد  هاـپس 
.دندش عنام  دندروآ و  موجه  یگمه 

نمشد هب  نیرفن  ادخ و  اب  تاجانم 

شتآ رد  ات  دیسر  یهاوخن  نآ  هب  دنگوس ! ادخ  هب  تفگ : رمش  هک  دش  هناور  تارف  يوس  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع  زور  رد 
! ییآرد

یهاوخن نآ  زا  دنگوس ! ادخ  هب  دـشخرد !؟ یم  یهام  مکـش  لثم  هک  ینیب  یمن  ار  تارف  بآ  ایآ  نیـسح ! ای  تفگ : يرگید  صخش 
! یشوپب مشچ  ناهج  زا  هنشت  بل  اب  هک  نآ  ات  دیشچ 
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.ناریمب هنشت  ار  وا  ایادخ ! ًاشَطَع » ُْهتِمَأ  َّمُهَّللا  : » تفگ مالسلا  هیلع  ماما 

هب تفگ : یم  هتسویپ  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، راتفرگ  شطع  ضرم  هب  صخـش  نآ  ماما  نیرفن  زا  سپ  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  يوار 
! تشک ارم  یگنـشت  هک  دیهد  مبآ  تفگ : یم  نانچمه  یلو  تخیر  یم  شناهد  زا  بآ  هک  اجنآ  ات  دنداد  یم  شبآ  دـیهد ! بآ  نم 

! دیسر تکاله  هب  هک  نآ  ات  دوب  نینچ  نیا  هتسویپ 

درک تباصا  ماما  یناشیپ  هب  يریت 

.درک اهر  ماما  يوس  هب  يریت  یفعج » فوتحلاوبا   » مان هب  نمشد  هاپس  زا  يدرم  هاگنآ 

اَنَأ ام  يَرت  َکَّنِإ  َّمُهَّللا  : » درک ضرع  دش ، يراج  ماما  نساحم  هرهچ و  رب  نوخ  دیشک ، نوریب  ار  نآ  .درک  تباصا  ماما  یناشیپ  هب  ریت 
« ًاَدبَأ ْمَُهل  ْرِفْغَت  َو ال  ًادَحَأ ، ْمُْهنِم  ِضْرَْألا  ِهْجَو  یلَع  ْرَذَت  َو ال  ًادََدب ، ْمُْهُلْتقا  َو  ًادَدَع ، ْمُهَّصِحَأ  َّمُهَّللا  ِهاصُْعلا ، ِءالُؤه  َكِدابِع  ْنِم  ِهیف 

یگراچیب و اب  ار  ناـنآ  نک و  كدـنا  ار  ناـنآ  ّتیعمج  ایادـخ ! .دـسر  یم  هچ  نم  هب  شکرـس  مدرم  نیا  زا  هک  يدـهاش  وت  ایادـخ !
.زرماین ار  نانآ  زگره  راذگم و  نیمز  يور  رب  ار  یسک  نانآ  زا  و  ناریمب ، یتخبدب 

وس ره  زا  اهریت  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دنکفا ، یم  كاخ  رب  شریشمش  اب  ار  وا  دیسر  یم  هک  سک  ره  هب  و  درک ، هلمح  نانآ  هب  سپس 
: دومرف یم  تسشن و  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ندب  رب  دیراب و  یم 

ْمُِکْلتَق َْدنِع  ْمُْکیَلَع  ُنِّوَُهی  َْلب  ُهَْلتَق ، اُوباُهتَف  ِهَّللا  ِدابِع  ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  اُوُلتْقَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  امَأ  ِِهتَْرتِع ، یف  ًادَّمَُحم  ُْمتْفَّلَخ  امَْـسِئب  ِءوُّسلا ! َهَّمُأ  ای  »
« َنوُرُعْشَت ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ، ِهَداهَّشلِاب  یِّبَر  ِینَمِرُْکی  ْنَأ  اوُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیا  َو  َياَّیِإ ،
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هدنب چیه  نتشک  زا  نم  نتشک  زا  سپ  امش  يرآ ! .دیدرک  لمع  دب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  دروم  رد  امـش  ناتریـسدب ! يا 
هک مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب  .دوب  دهاوخ  ناسآ  ناتیارب  سک  ره  لتق  نم  نتشک  اب  هک  ارچ  دیرادن ، یـساره  ادخ  ناگدنب  زا  يا 

.دریگب امش  زا  ارم  ماقتنا  دیرب  یمن  نامگ  هک  ییاج  زا  هاگنآ  .درادب  یمارگ  شهار ) رد   ) تداهش هب  ارم  راوخ و  ار  امش  مراگدرورپ 

؟ دریگب ام  زا  ار  وت  ماقتنا  دنوادخ  هنوگچ  همطاف ! رسپ  يا  : » تفگ دروآرب و  دایرف  ینوکس  کلام  نب  نیصح 

« َمیلَْألا َباذَْعلا  ُمُْکیَلَع  ُّبُصَی  َُّمث  ْمُکَءامِد ، ُکِفْسَی  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکُسَْأب  یْقُلی  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.دزاس یم  راتفرگ  كاندرد  باذع  هب  ار  امش  هاگنآ  دزیر  یم  ار  ناتنوخ  دنکفا و  یم  ناتنایم  رد  فالتخا  عازن و 

ج 4 ص یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   ) .دش دراو  شکرابم  ندب  رب  يرایسب  ياه  مخز  هک  نآ  ات  دیگنج  یم  نانچمه  مالـسلا  هیلع  ماما 
راونالاراحب ج 45 ص 51) 34 ؛ 

درک تباصا  ماما  يولگ  هب  يریت 

: دومرف درک و  تباصا  ماما  يولگ  هب  ریت  دنداد  رارق  اهریت  جامآ  ار  ماما  نانمشد ، هک  یماگنه  تسا : هدمآ  یتیاور  رد 

« ِهَّللا یَضِر  یف  ٌلیتَق  اذه  َو  ِهَّللِاب ، ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ِهَّللا َو ال  ِمِْسب  »

رهـش نبا  بقاـنم  ! ) ادـخ ياـضر  هار  رد  تسا  يدیهـش  نیا  تسین و  ادـخ  بناـج  زا  زج  ییورین  تکرح و  چـیه  دـنوادخ و  ماـن  هـب 
ج 4 ص 120) بوشآ ،

ناشیا هنیس  رب  هبعش  هس  ریت  ندز  ماما و  یناشیپ  هب  گنس  تباصا 

.دش يراج  نوخ  دیسر ، ماما  یناشیپ  هب  دمآ و  یگنس  هاگان  هک  دیاسایب  یکدنا  تساوخ  دش ، هتسخ  مالسلا  هیلع  ماما 
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ورف مالـسلا  هیلع  ماما  هنیـس  هب  دـمآ و  یمومـسم  هبعـش  هس  ریت  هک  دـنک  كاپ  شا  هرهچ  زا  نوخ  اـت  دز  ـالاب  ار  شنهاریپ  نماد  ماـما 
.تسشن

.ادخ لوسر  نییآ  رب  ادخ و  يرای  هب  ادخ و  مان  هب  ِهَّللا » ِلوُسَر  ِهِِّلم  یلَع  ِهَّللِاب َو  ِهَّللا َو  ِمِْسب  : » دومرف دناوخ و ) ینابرق  ياعد   ) ماما

« ُهَْریَغ ٍِّیبـَن  ُْنبا  ِضْرَأـْلا  ِهْجَو  یلَع  َْسَیل  اًـلُجَر  َنوـُُلتْقَی  ْمُهَّنَأ  ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یهلِإ  : » درک ضرع  درک و  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شرـس  هاـگنآ 
.تسین يو  زج  يربمایپ  رسپ  نیمز  يور  رد  هک  دنشک  یم  ار  یسک  نانیا  هک  یهاگآ  وت  نم ! يادخ 

هب ار  نآ  دـش  رپ  نوخ  زا  نوچ  تشاذـگ ، مخز  ّلحم  رب  ار  شتـسد  .دـش  يراـج  نادواـن  نوچمه  نوخ  .دیـشک  نوریب  ار  ریت  سپس 
! تشگنزاب نیمز  هب  نآ  زا  يا  هرطق  دیشاپ و  نامسآ 

: دومرف دیشک و  تروص  رس و  هب  ار  نآ  درک و  رپ  نوخ  زا  ار  تسد  رگید  راب 

« ٌنالُف ٌنالُف َو  ینَلَتَق  ِهَّللا  َلوُسَر  ای  ُلُوقَأ : َو  یمَِدب ، ٌبوُضْخَم  اَنَأ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  يّدَج  یْقلَأ  یّتَح  ُنوُکَأ  ِهَّللاَو  اذَکه  »

لوسر يا  میوگب : مورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مّدج  رادید  هب  نینوخ  هرهچ  نیمه  اب  مهاوخ  یم  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ ،
راونالاراحب ج 45 ص 53) ج 2 ص 34 ؛  یمزراوخ ، نیسحلا  لتقم   ) .دندرک دیهش  ارم  نالف  نالف و  ادخ 

داتفا نیمز  هب  بسا  زا  ادخ  شرع 

.تساخرب یلو  داتفا ، نیمز  هب  بسا  زا  ناوارف  ياه  مخز  رثا  رب  مالسلا  هیلع  ماما 

شاک ِضْرَْألا » یَلَع  ْتَقَبَْطنِإ  ُءاـمَّسلا  َْتَیل  : » تفگ یم  زوسناـج  يا  هلاـن  اـب  دـمآ و  نوریب  اـه  همیخ  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ 
.داتفا یم  ورف  نیمز  رب  نامسآ 
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! دعـس نب  رمع  يا  ِْهَیلِإ »؟ ُرُْظنَت  َْتنَأ  ِهَّللاِدـْبَعُوبا َو  ُلَتُْقیَأ  : » دومرف .تسا  هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  کیدزن  هک  دـید  ار  دعـس  نب  رمع 
!؟ ینک یم  هراظن  وت  دننک و  یم  دیهش  ار  مالسلا  هیلع  هَّللادبعابا 

ج 3 ص 78) ریثا ، نبا  لماک   ) .تفگن يزیچ  دنادرگرب و  ار  شتروص  دش و  يراج  دندید )  ) دعس رمع  ناگدید  زا  کشا 

؟ تسین ناملسم  امش  نایم  رد  ایآ  امش ! رب  ياو  ٌِملْسُم » ْمُکِیف  امأ  ْمُکَْلیَو ، : » دز دایرف  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح 

ج 1 ص 609) هعیشلا ، نایعا   ) .دادن یخساپ  یسک  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  همه  يرابگرم  توکس 

یهاگن دیگنج ، یم  روالد  ناراوس  نوچ  دوب  یمخز  هدایپ و  هک  نآ  اب  .تشاد و  رس  هب  همامع  هدرک و  نت  هب  ییادر  مالسلا  هیلع  ماما 
: تفگ یم  تشاد و  دوخ  مرح  هب  یهاگن  نازادناریت و  هب 

ِینَمِرُْکی ْنَأ  اوُجْرََأل  ّینِإ  ِهَّللا  ُْمیا  َو  یِّنِم ؛ ِِهْلتَِقل  ْمُْکیَلَع  ُطَخْـسَأ  ُهَّللا  ِهَّللاِدابِع ، ْنِم  ًاْدبَع  يدَْعب  َنُوُلتْقَت  ِهَّللاَو ال  امَأ  َنوُعِمَتَْجت ، یْلتَق  یلَعَأ  »
یضْرَی َُّمث ال  ْمُکَئامِد  َکَفَس  ْمُکَْنَیب َو  ْمُکَسَْاب  َهَّللا  یَْقلََأل  ینوُُمْتلَتَق  َْول  ِهَّللاَو  امَأ  .َنوُرُعْشَت  ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُْکنِم  یل  ُمِقَْتنَی  َُّمث  ْمُِکناوَِهب ، َهَّللا 

« َمیلَْألا َباذَْعلا  ُمَُکل  َفِعاُضی  یّتَح 

ار دنوادخ  هک  دیـشک  یمن  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يا  هدنب  نم  زا  سپ  دنگوس ! ادخ  هب  ناه ! دـیا ؟ هدـش  دـّحتم  مه  اب  نم  نتـشک  رب  ایآ 
.دروآ مشخ  هب  نم  نتشک  زا  شیب 

.دریگب امش  زا  دیرب  یمن  نامگ  هک  اجنآ  زا  ارم  ماقتنا  درادب و  یمارگ  امش  يراوخ  اب  ارم  دنوادخ  مراودیما  نم  دنگوس ! ادخ  هب 

دزیر و یم  ار  ناتنوخ  دزاس و  یم  ناتدوخ  نایم  رد  یعازن  راتفرگ  ار  امـش  دنوادخ  دـیناسرب ، لتق  هب  ارم  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  ناه !
ج 1 ص 609) هعیشلا ، نایعا   ) .دناشچب امش  هب  یکاندرد  نیگنس و  باذع  ات  ددرگن  یضار  امش  زا  زگره ) )
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مالسلا هیلع  ماما  ياه  تاجانم  نیرخآ 

: درک یم  تاجانم  نینچ  دوخ  يادخ  اب  شیاهبنارگ  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

، ِهَمْحَّرلا ُبیرَق  ُءاشَت ، ام  یلَع  ٌرِداق  ِءاـیِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقئـالَْخلا ، ِنَع  ٌِّینَغ  ِلاـحِملا ، َدـیدَش  ِتوُرَبَْجلا ، َمیظَع  ِناـکَْملا ، َِیلاـعَتُم  َّمُهَّللا ! »
َو َتْدَرَأ ، ام  یلَع  ٌرِداق  َْکَیلِإ ، َبات  ْنَِمل  َِهبْوَّتلا  ُِلباق  َْتقَلَخ ، اِمب  ٌطیُحم  َتیعُد ، اذِإ  ٌبیرَق  ِءالَْبلا ، ُنَسَح  ِهَمْعِّنلا ، ُِغباـس  ِدـْعَْولا ، ُقِداـص 

یْکبَأ َو  ًاِفئاخ ، َْکَیلِإ  ُعَْزفَأ  َو  ًاریقَف ، َْکَیلِإ  ُبَغْرَأ  َو  ًاجاتُْحم ، َكوُعْدَأ  َتْرِکُذ ، اذِإ  ٌروُکَذ  َو  َتْرِکُش ، اذِإ  ٌروُکَش  َو  َْتبَلَط ، ام  ٌكِرْدُم 
اِنب اوُرَدَغ  انُولَذَخ َو  انوُعَدَخ َو  انوُّرَغ َو  ْمُهَّنِإَف  انِمْوَق ، َْنَیب  انَْنَیب َو  ْمُکْحُأ  ًاِیفاک ، َْکیَلَع  ُلَّکََوتَأ  َو  ًافیعَض ، َِکب  ُنیعَتْسا  َو  ًابوُرْکَم ، َْکَیلِإ 

انِْرمَأ ْنِم  اَنل  ْلَعْجاَف  َِکیْحَو ، یلَع  ُهَْتنَمَْتئا  َِهلاسِّرلِاب َو  ُهَْتیَفَطْـصا  يذَّلا  ِهَّللاِْدبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  َِکبیبَح  ُدـَلَو  َو  َکِّیَِبن ، ُهَْرتِع  ُنَْحن  َو  انُولَتَق ، َو 
«. َنیمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ًاجَرْخَم  ًاجَرَف َو 

ره رب  هدرتسگ ! ییایربک  بحاص  تاقولخم ! زا  زاین  یب  ماقتنا !) رفیک و  رد   ) دنمناوت تخس  توربج ! گرزب  هاگیاج ! دنلب  يا  ایادخ !
! وکین تیالب  راشرس ! تمعن  ياراد  تسرد ! تنامیپ  کیدزن ! تتمحر  يرداق ! یهاوخ  هچ 

هچ ره  هب  و  ییاناوت ! ینک  هدارا  هچ  ره  رب  یناگدـننک ! هبوت  ریذـپ  هبوت  يراد ! هطاحا  اه  هدـیرفآ  رب  یکیدزن ! دـنناوخب  ار  وت  هاـگ  ره 
! یسر یم  یناوخب 

! ینک یم  ناشدای  دننک  تدای  نوچ  و  يرازگساپس ! دنیوگ  تساپس  نوچ 

میرگ و یم  وت  هاـگرد  هب  نزح  لاـح  اـب  مرب و  یم  هاـنپ  وت  هب  هناـساره  مقاتـشم و  وت  هب  هنادـنمزاین  مناوـخ و  یم  ار  وـت  هنادـنمتجاح 
! امرف مکح  موق  نیا  ام و  نایم  منک ، یم  لّکوت  وت  رب  اهنت  مبلط  یم  يرای  وت  زا  هنادنمناوتان 

.دنتساخرب ام  نتشک  هب  دندرک و  ییافو  یب  هدراذگ ، اهنت  ار  ام  دندز ، گنرین  ام  هب  نانیا 
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یحو رب  يدیزگرب و  يربمایپ  هب  ار  وا  هک  ومه  میتسه ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  وت  بیبح  نادنزرف  ربمایپ و  نادناخ  ام 
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  هد ، رارق  یتفر  نورب  شیاشگ و  ام  راک  رد  سپ  .یتخاس  نیما  تا 

یلَع ًاْربَص  َكُْریَغ ، ٌدُوبْعَم  َو ال  َكاوِس ، ٌّبَر  َِیلام  َنیثیغَتْـسُْملا ، َثایِغ  اـی  َكاوِس ، َهلِإ  ـال  ِّبَر  اـی  َکـِئاضَق  یلَع  ًاْربَص  : » دوزفا هاـگنآ 
ْمُهَْنَیب َو یْنَیب َو  ْمُکْحا  ْتَبَـسَک ، اِمب  ٍسْفَن  ِّلُک  یلَع  ًاِمئاق  ای  یتْوَْملا ، َِییُْحم  ای  َُهل ، َدافَن  ًاِمئاد ال  ای  َُهل ، َثایِغ  ْنَم ال  َثایِغ  اـی  َکِـمْکُح 

« َنیمِکاْحلا ُْریَخ  َْتنَأ 

يدوبعم وت و  زج  يراگدرورپ  ناهاوخداد ! سردایرف  يا  تسین ، وت  زج  يدوبعم  مزرو ، یم  ییابیکـش  تردـق  اضق و  رب  اراگدرورپ !
.تسین نم  يارب  وت  زا  ریغ 

! ناگدرم هدننک  هدنز  يا  تسا ! ریذپان  نایاپ  هک  يا  هشیمه  يا  درادن ! یسر  دایرف  هک  یسک  سردایرف  يا  منک  یم  ربص  وت  مکح  رب 
ص مرقم ، نیسحلا  لتقم   ) .ینارواد نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  نانیا  ام و  نایم  هدروآ ! تسد  هب  هک  هچنآ  اب  سک  ره  هدنراد  اپرب  يا 

(282

ملاع نادیهش  رورس  رالاس و  تداهش  تاظحل 

هتشغآ نوخ  هب  زگره  دنگوس ! ادخب  .مدرک  یم  هراظن  ار  مالسلا  هیلع  ماما  نداد  ناج  مدوب و  هداتـسیا  هاگلتق  رانک  : » دیوگ یم  يوار 
هک دوب  هدننک  هریخ  شا  هرهچ  رون  نانچنآ  .دـشاب  هدنـشخرد  ابیز و  نینچ  نیا  یلو  دـشاب  هتفر  شندـب  نوخ  هک  مدوب  هدـیدن  ار  يا 

.تفر مدای  زا  وا  تداهش  هشیدنا 

شتآ رب  ات  یماشاین  بآ  داد : خساپ  نامیا  یب  لدگنـس و  يدرم  مدینـش  .تساوخ  یم  بآ  یتبرـش  لاح  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
( اهِمیمَح ْنِم  َبَرْشَتَف  َهَیِماْحلا  َدَِرت  یَّتَح  َءاْملا  ُقوُذَت  ِهَّللاَو ال   ) .یشونب نآ  میمح  زا  و  هَّللاب ) ذوعن   ) یئآرد
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وُکْشَأَو ٍرِدَتْقُم  ٍکیلَم  َْدنِع  ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ِهِراد  ِیف  ُهَعَم  ُنُکْسَأَو  ِهَّللا  ِلوُسَر  يِّدَج  یلَع  ُدِرَأ  امَّنِإ  : » دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  ماما 
« ِیب ُْمْتلَعَفَو  یِّنِم  ُْمْتبَکَتْرا  ام  ِْهَیلِإ 

یم نکاس  ردـتقم  يادـخ  برق  راوج  رد  قدـص و  هاگیاج  تشهب  رد  شا  هناـخ  رد  موش و  یم  دراو  ادـخ  لوسر  مدـج  رب  نم  هکلب 
.مرب یم  تیاکش  وا  هب  دیتشاد  اور  نم  هب  تبسن  هک  یتایانج  زا  موش و 

نیسحلا لتقم   ) .دوب هدادن  رارق  یمحر  چیه  اهنآ  لد  رد  دنوادخ  ایوگ  هک  دندمآ  مشخ  هب  نانچ  نخس  نیا  ندینش  اب  دعـس  نبا  هاپس 
راونالاراحب ج 45 ص 57) ص 282 ؛ مرقم ،

البرک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش 

رایتخا رد  هک  يا  هلیسو  ره  اب  سک  ره  دوب ، هدش  یلوتسم  مالسلا  هیلع  ماما  رب  فعض  تلاح  .دوب  هدیـسر  ارف  یمظع  تبیـصم  ماگنه 
هب داتفا و  یم  شمادنا  رب  هزرل  دـش ، یم  راوگرزب  نآ  کیدزن  نتـشک  دـصق  هب  سک  ره  یلو  دز ، یم  هبرـض  ترـضح  نآ  هب  تشاد 

.تشگ یم  رب  بقع 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .دش  يراج  ترـضح  نآ  رـس  زا  نوخ  هک  دز  شکرابم  قرف  رب  يریـشمش  تفر و  کیدزن  ریمن » نب  کلام  »
نوچ نآ  زا  سپ  وا  هک  تسا  هدمآ  خـیراوت  رد  دـنادرگ .» روشحم  ناملاظ  اب  ار  وت  ادـخ  يروخن و  بآ  اذـغ و  تسد ، نآ  اب  زگره  »

ج 3 ص 407) فارشالا ، باسنا   ) .داتفا راک  زا  شناتسد  درب و  یم  رس  هب  یتسدگنت  رقف و  تیاهن  رد  ناگراچیب 

.تخاس دراو  ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  يا  هبرض  کیرش » نب  هعرُز  »

! درک یم  راختفا  نآ  هب  و  تخاس ، دراو  ترضح  رب  یتابرض  ریشمش  هزین و  حالس  ود  اب  سنا » نب  نانس  »
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هب راظتنا  دوش و  مامت  رتعیرـس  راک  هک  تساوخ  یم  دعـس  رمع  .دوب  میظع  يا  هثداح  راظتنا  رد  ناهج  تشذگ و  یم  يدنک  هب  نامز 
زا رـس  ات  تفر  شیپ  يو  .دنک  مامت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  راک  هک  داد  روتـسد  دوب  شرانک  رد  هک  دـیزی  نب  یلوخ  هب  .دـسر  نایاپ 

.تشگرب بقع  هب  داتفا و  شمادنا  رب  هزرل  یلو  دزاس  ادج  ترضح  نآ  ندب 

ادج تندب  زا  رس  مشک و  یم  ارت  : » تفگ درک و  ماما  كرابم  يولگ  هلاوح  ار  يریشمش  تفر و  ولج  یلقن - هب  انب  سنا -» نب  نانـس  »
ادج ندب  زا  ار  ماما  كرابم  رس  سپ  دنیادخ  »! قلخ  نیرتهب  تردام  ردپ و  ییادخ و  لوسر  رـسپ  وت  مناد  یم  هک  یلاح  رد  منک  یم 

ج3 ص 409) فارشالا ، باسنا  ریثا ج 4 ص 78 ؛  نبا  لماک   ) .درک

هب ار  ترـضح  نآ  نساحم  تسـشن و  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  هنیـس  يور  دش و  مشخ  رد  نشوجلا  يذ  نب  رمـش  رگید ، تیاور  رد 
یناد یم  هک  یلاح  رد  یـشک  یم  ارم  ایآ  دومرف : دز و  يدنخبل  ترـضح  نآ  دـناسرب ، لتق  هب  ار  ماما  تساوخ  نوچ  تفرگ و  تسد 

؟ متسیک نم 

یم ار  وت  تسا ، یفطـصم  دمحم  تدج  یـضترم و  یلع  تردـپ  ارهز و  همطاف  تردام  مسانـش ، یم  بوخ  ار  وت  يرآ ، تفگ : رمش 
ص56) راونالاراحب ج 45 ،   ) .تخاس ادج  ندب  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  كرابم  رس  هبرض  هدزاود  اب  سپ  مرادن ! یکاب  مشک و 

مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  سپ  تعیبط  مَلاع  ینوگرگد 

.داد یم  یمیظع  هثداح  عوقو  زا  ربخ  هک  داد  خر  نیوکت  ملاع  رد  ییاه  ینوگرگد  ترـضح ، نآ  تداهـش  زا  دعب  خـیراوت  لقن  قبط 
: هلمج زا  دنا  هدرک  لقن  ًاقفتم  تنس  لها  هعیش و  ار ، ملاع  ياه  ینوگرگد  هب  طوبرم  تایاور 
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ارف ار  فارطا  البرک و  نامـسآ  ماف  خرـس  نافوط  یکیرات و  اب  مأوت  دـیدش  رابغ  تقو  نآ  رد  فوهل : رد  سوواط  نب  دیـس  لقن  هب  انب 
، اهدادیور اه ، هزیگنا  اه ، هشیر  اروشاع   ) .تسا هدش  لزان  باذع  اهنآ  رب  دـندومن  نامگ  دـندرک و  تشحو  دعـس  نبا  هاپـس  تفرگ ،

ص 500) ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  هللا  تیآ  اهدمایپ ،

 / ارعـش هروس  ! ) تساجک هب  ناشتـشگزاب  هک  دـنناد  یم  يدوز  هب  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  نُوِبلَْقنَی » ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  «َو 
(227

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو   4

( هیلع هللا  مالس   ) سابع ترضح  یگژیو  راهچ 

همان ترایز  رد  هک  دوب  یلعا  دح  رد  حُصن  افو و  قیدصت ، میلست ، ماقم  دننام  یـصاخ  يونعم  ياه  یگژیو  ياراد  (ع ) یلع نب  سابع 
.تسا هدش  ءادهش  ریاس  زا  يو  نتشگ  زاتمم  ثعاب  یصیاصخ  نینچ  دوجو  هدش و  رکذ  ترضح  نآ 

قداص ماما  زا  هک  تسا  ترـضح  نآ  همان  ترایز  هب  هعجارم  ع )  ) مشاه ینب  رینم  رمق  تمظع  ماـقم و  هب  ندرب  یپ  ياـه  هار  زا  یکی 
هب تترـضح  يارب  مهد  یم  تداهـش  لَسْرُْملا ؛ ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخل  ِهَحیِـصَّنلا  ِءاَفَْولا َو  ِقیِدْـصَّتلا َو  ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل  ُدَهْـشَأ  : » هدـش لـقن  (ع )

ع)  ) یلع نب  سابع  هژیو  ماقم  راهچ  هب  فیرـش  ناـیب  نیا  رد  لـسرم ،» ربماـیپ  راـگدای  يارب  یهاوخریخ ، و  اـفو ، قیدـصت و  میلـست و 
: دوش یم  هراشا 

میلست ماقم  فلا :

« ییامرف وت  هچنآ  مکح  یشیدنا  وت  هچنآ  فطل  میمیلست              هطقن  ام  تمسق  هریاد  رد  »

(: (ع نینموملاریما شیامرف  هب  هجوت  اب 

لمعلا سکع  نیدنچ  اه  تبیصم  اهالب و  تالکشم ، اب  هجاوم  رد  تسا ،» هدش  هدیچیپ  الب  هب  هک  تسا  ییارـس  ایند  ٌهَفوفحَم ؛ ِءالبلاب  ٌراد  اَینُّدلا  »
.تساه نآ  نیرترب  میلست  ماقم  نایم ، نیا  رد  تسا و  روصت  لباق  میلست  اضر و  ربص ، لکوت ، دننام  يونعم 
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ینعی اضر  ماقم  هک  يروط  نامه  دوش ، یلاعت  قح  تردـق  رد  یناـف  قرغتـسم و  ناـسنا  تردـق  هک  نآ  زا  تسا  تراـبع  لـکوت  اریز 
ترضح ملع  رد  یناف  قرغتسم و  ناسنا  ملع  هک  تسا  نآ  زین  میلست  ماقم  زا  دارم  و  دوش ، ادخ  هدارا  رد  یناف  قرغتـسم و  ناسنا  هدارا 

.دوش قح 

.دنک یم  لیکو  هب  ضیوفت  ار  شتردق  هدارا و  نکل  دنیب ، یم  یتردق  هدارا و  دوخ  يارب  صخش  لکوت  ماقم  رد  رگید : یترابع  هب 

يدونـشخ بجوم  دوش  یم  رداص  یلاعت  قح  زا  هچ  نآ  دـنیب ، یمن  یتردـق  هدارا و  دوخ  يارب  یـضار ، صخـش  اضر ، ماـقم  رد  اـما 
تیاضر يدونـشخ و  اب  هکلب  درادـن ، یتیاضران  ساسحا  زگره  تسایند  یگدـنز  همزال  هک  اه  یتخـس  اه و  یخلت  لباقم  رد  تسوا ،

: تسا نیا  شلاق  لاح و  نابز  و  دنک ، یم  لمحت  لماک 

«. دض ود  ره  نیا  قشاع  نم  بجع  يا  دج           هب  شرهق  رب  فطل و  رب  مقشاع  »

باب زا  دنک  یم  لمحت  باوث  هب  ندیـسر  يارب  یلو  دـنیب  یم  یخلت  ربص  ماقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  اضر  ماقم  اب  ربص  ماقم  توافت 
«. دش دنهاوخ  هداد  شاداپ  باسح  نودب  لماک و  دح  هب  نارباص  هتبلا  ( 10/ رمز  ) باسِح ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنإ  »

بوبحم هجوت  انتعا و  هناشن  ار  نآ  دنک و  یم  یقلت  یهلا  فطل  ار  تبیصم  الب و  هکلب  دنیب ، یمن  یخلت  الصا  اضر  ماقم  رد  ناسنا  اما 
.دناد یم  دوخ  هب 

ماقم رد  اما  .تسا  صخش  عبط  قفاوم  هدومرف  ررقم  یلاعت  قح  هچ  ره  اضر  ماقم  رد  نوچ  تسا ، رتالاب  مه  اضر  ماقم  زا  میلـست  ماقم 
ار هچنآ  مدنـسپ  نم  دیوگب  ات  دنیب  یمن  يدوخ  میلـست  ماقم  رد  دـشاب ، فلاخم  ای  قفاوم  ات  دـنیب  یمن  یعبط  دوخ  يارب  ناسنا  میلـست 

.دوب میلست  ماقم  ياراد  ع )  ) لضفلابا ترضح  و  دنک ، یم  یلاعت  قح  میلست  ار  دراد  هچره  دوخ و  هکلب  ددنسپ ، ناناج 
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قیدصت ماقم  ب :

تیناقح قدص و  هب  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب  دوش و  یم  مرحَم  دـش  ضحم  میلـست  هک  یناسنا  .تسا  قیدـصت  میلـست  زا  دـعب  مدـق 
یتاداریا دندرک و  یم  رظن  راهظا  ع )  ) ءادهشلا دیـس  مایق  اب  هطبار  رد  دارفا  زا  یخرب  اروشاع ، نایرج  رد  .درب  یم  یپ  تیالو  بحاص 
قیدـصت ماقم  نامه  نیا  .دـشاب  هدرک  يرظن  راهظا  ماما ، لباقم  رد  ع )  ) مشاه ینب  رمق  هک  هدـشن  رکذ  یعبنم  چـیه  رد  یلو  دنتـشاد ،

.دنادب قدص  ار  دیامرفب  ماما  هچ  ره  هک  تسا 

افو ماقم  ج :

یم فیـصوت  نینچ  نیا  ار  نانموم  دنوادخ  هک  دوب  تعیب  رب  ندـنام  یقاب  دـهع و  هب  يافو  لمکأ  متأ و  قادـصم  ع )  ) یلع نب  سابع 
«. دننکش یمن  ار  نامیپ  و  دننک ، یم  افو  یهلا  دهع  هب  هک  اه  نآ  ( 20/ دعر  ) قاثیْملا َنوُضُْقنَی  ِهَّللا َو ال  ِدْهَِعب  َنُوفُوی  َنیذَّلا  : » دنک

همان ناما  وا  يارب  هبترم  ود  هک  ینامز  الثم : دراد ، ینوگانوگ  ياه  هولج  تیالو  بحاص  هب  تبـسن  ع )  ) لضفلابا ترـضح  يراداـفو 
نیتسخن دراد ، یم  رب  باحـصا  زا  ار  شتعیب  ماما  هک  ینامز  اروشاـع  بش  رد  اـی  دـنک و  یم  در  تیعطاـق  اـب  ار  ود  ره  دـندروآ ، یم 

وت يرای  زا  تسد  اَدبَأ ؛ َِکلَذ  ُهَّللا  اَناَرَأ  َال  َكَدَْعب  یَْقبَِنل  َِکلَذ  ُلَعْفَن  َِمل  : » دراد یم  هضرع  دنک و  یم  يرادافو  راهظا  هک  تسا  یسک 
یلاح رد  دسر  یم  تارف  هعیرش  هب  هک  ینامز  ای  میشاب ؛» هدنز  وت  زا  دعب  هک  دهاوخن  زگره  ادخ  میـشاب ؟ هدنز  وت  زا  دعب  هک  میرادرب 

هب دنک و  یم  بآ  زا  رپ  ار  کشم  دـشون و  یمن  بآ  يا  هرطق  شنامز ، ماما  هدیکـشخ  نابل  مارتحا  هب  اما  تسا ، یگنـشت  جوا  رد  هک 
.دنک یم  تکرح  همیخ  تمس 
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حصُن ماقم  د :

هب لحارم  همه  رد  تفرگ و  راک  هب  شماما  ناـمرف  ماـجنا  رد  ار  صولخ  تیاـهن  ع )  ) مشاـه ینب  رمق  .تسا  صولخ  ياـنعم  هب  حـُصن 
هک دراد  رب  ماگ  يریـسم  رد  دور  یم  بآ  هیهت  يارب  یتقو  تاظحل ، نیرخآ  رد  یتح  .درک  هفیظو  ماجنا  تیـالو  زابرـس  کـی  ناونع 

مامت یلو  دروایب ، تسناوت  یم  ندرواین  بآ  نتفرن و  يارب  هیجوت  اهدص  هک  نآ  اب  دنا و  هتـسشن  نیمک  رد  زرابم  زادـنا و  ریت  نارازه 
.دوب شماما  هتساوخ  ندرک  هدروآ  رب  هفیظو و  ماجنا  شتمه 

هب دنک و  یم  زاتمم  ءادهش  ریاس  زا  ار  يو  هک  دوب  ع )  ) یلع نب  سابع  ترضح  دوجو  رد  حُصن  افو و  قیدصت ، میلـست ، ماقم  نیاربانب 
ِهَماَیِْقلا َمْوَی  ِءاَدَـهُّشلا  ُعیِمَج  اَِهب  ُهُِطبْغَی  ًَهلِْزنَم  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ِساَّبَْعِلل  َّنِا  (: » ع  ) داجـس ماما  هدومرف  هب  هک  دـناسر  یم  یماـقم 

«. دنروخ یم  هطبغ  ماقم  نآ  هب  تمایق ، زور  رد  ادهش  همه  هک  تسا  یتلزنم  یلاعت ،_  كرابت و  دنوادخ _  دزن  ع ،)  ) ساّبع يارب 

سراف يرازگربخ  عبنم :

( مالسلا هیلع   ) داجس ماما  تداهش 

هراشا

ینموم نیلسملاو  مالسالا  تجح  : هدنسیون

مالسلا هیلع  داجس  ماما   

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

متاخ یلع  ملـسا  یلـصا و  هیلع و  لکوتا  هب و  نموا  و  هرـصنتساو ، هیدهتـسا  هرفغتـسا و  هنیعتـسا و  هدمحا و  َنیَِملاْعلا  ِّبَر   ُ ِهَِّلل ُدْمَْحلا 
یحور و مظعالا  هللا  هیقب  امیسال  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم مساقلا   یبا  انسوفن   بیبط  انهلا و  بیبح  ءارفسلا  لضفا  هئایبنا ، 

.نیدلا موی  مایق  یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  هادفلا و  هل  نیملاعلا  حاورا 

.یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحاو  يرما  یلرسیو  يردص  یل  حرشا  بر 
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.نیمحارلا محرا  ای  َِکتمحَِرب   ناطیَّشلا  ِهَسَوْسَو  ِردّصلا و  َهَشْحَوو  ِموُمُْغلاَو  ِمومُهلا  ِنَع  ینْحّرَس  َمُهّللَا 

هب تیلست  ضرع  مالسلا ) هیلع   ) رـصع ماما  سدقم  تحاس  هب  تیلـست  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  سدقم  دوجو  تداهـش  ماش 
.دییامرفب هیده  یتاولص  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم ترضح  هسدقم  تحاس 

.دییامرفب هیده  یتاولص  مالسلا ) هیلع   ) رصع ماما  هدجام  هدلاو  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  رضحم 

دنم هرهب  ءادهش  ماما و  ءادهـش  هتـشذگ  ياملع  ناثراو  یب  ناثراو و  دب  دیتاسا  دادجا و  ردام  ردپ و  ناراد و  قح  ناگتـشذگ و  همه 
( . ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  یتاولص  رکذ  اب  ینارون  لفحم  نیا  زا 

نآ رثا  هک  یلوحت  بالقنا و  دنداد و  ماجنا  يرشب  هعماج  رد  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  تکرح 
کی دهاش  ام  ءایبنا  متاخ  نیننزان  دوجو  تلحر  اب  اما  .بالقنا  نیا  هدوب  رشب  خیرات  رد  رثؤم  مه  یفرط  زا  هدنام و  یقاب  اذهام  نامز  یلا  بالقنا 

دوجو هک  يروما  نآ  .دنربب  نیب  زا  ار  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  ياهـشزرا  هک  میتسه  یتالوحت  رییغت و  يرس 
ار اهشزرا  دض  .دننک  شزرا  دض  ار  اهـشزرا  .نربب  نیب  زا  ار  دندش  يا  هداعلا  قوف  تبیـصم  رجز و  لمحتم  روما  نآ  يارب  ءایبنا  متاخ  نینزان 

( ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  تکرح  ياهدرواتسد  نید و  ظفح  ینامز  نینچ  رد  ًاتعیبط  .دننکب  شزرا 
.تسا تابجاو  بجوا  زا 

هللا یلص   ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  ياهدرواتسد  اهشزرا و  هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دنامب  یقاب  نید  دنوش  نایرج  نیا  يادف  دیاب  همه 
( ملـس هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نید  ياقب  رد  اذل  .هدش  هک  یتمیق  ره  هب  دنامب  یقاب  دیاب  ملـس ) هلآو و  هیلع 

: رثؤم شقن  دندوب و  نیرفآ  شقن  موصعم  هس 
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( . مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  نینزان  دوجو  . 1

( . اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  هسدقم  دوجو  . 2

( . مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  سدقم  دوجو  . 3

نیا هک  يا  هبرح  هلیـسو و  .راذـگ  ریثأـت  دـندوب و  رثؤم  ءاـیبنا  متاـخ  بـالقنا  ياهدرواتـسد  زا  تسارح  ظـفح و  رد  موصعم  هس  نیا 
.لمحت توکس و  ربص و  زا  زادنترابع : دنتسج  هرهب  نآ  زا  اهدرواتسد  ظفح  يارب  نیموصعم 

توکس ربص و 

درک توکـس  درک  ربص  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هیـضرم يارهز  هسدـقم  دوجو  .دروخ  لد  نوخ  درک  توکـس  درک و  ربص  نینمؤملا  ریما 
دننکیم تیصو  یتح  ییالاب  تبرغ  هچ  ییاسرف  تقاط  بئاصم  هچ  لمحتم  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نینزان  دوجو  دروخ  لد  نوخ 
بئاصم لمحتم  نک و  لمحت  نک و  ربص  .دوش  هتخیر  نوخ  تماجح  هزادنا  هب  متسین  یضار  ندروآ  نم  رـس  ییالب  ره  ناج  نیـسح 

( . مالسلا هیلع   ) یبتجم ماما  سدقم  دوجو  دش  يا  هداعلا  قوف 

: یگژیو ود  نیا  اب  مود  تکرح  هب  دسریم  تبون 

.رشب خیرات  رد  رثؤم  . 1

.رضاح نامز  یلا  راذگریثأت  . 2

اما توکـس  ربص و  اب  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا نأـشلا  میظع  ربماـیپ  بـالقنا  ياهدرواتـسد  ظـفح  يارب  موصعم  هس  نیا 
هللا یلص   ) ادخ ربمغیپ  بالقنا  ياهدرواتسد  ظفح  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا هللا  دبع  ابا  ینارون  تکرح  ینعی  مود  تکرح  نایرج 
مود بالقنا  اذل  تسین  توکس  ربص و  هب  رومأم  هگید  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  مایق  داهج و  ریشمش و  نوخ و  اب  ملس ) هلآو و  هیلع 
دوخ ینارون  نایب  .تسین  ياهزات  دیدج و  لقتـسم و  تکرح  کی  اما  .مدرک  ضرع  هک  یگژیو  ود  نیمه  اب  داد  لکـش  ترـضح  ار 
بلط یف  مدـش  نایرج  نیا  دراو  نم  .هیفنح  دـمحم  هب  شا  همان  تیـصو  رد  مدـش  تکرح  نیا  دراو  نم  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا 

.مزادنایب اه  نابز  رس  ار  ممسا  هک  متسین  نیا  لابند  نم  .متسین  بلط  تردق  نم  متسین  رتب  نم  متسین  رشا  نم  .يدج  تما  یف  حالصا 
ظفح مرادن  يدیدج  زیچ  هریس  نامه  زا  منکیم  تیعیبط  .یبا  يدج و  هریـس  هب  ریـسا  يدج و  تما  یف  حالـصالا  بلطل  ُتجرخ  امنا 
ءاقبلا ینیـسح  اماو  تسا  ثودحلا  يربمغیپ  نید  نیا  دیوگیم  اذل  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  یبا  نوخ  ندـش  هتخیر  اب  اهدرواتـسد  نآ 

دراد راحب  تادلجم  خسن  زا  یکی  رد  نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح   » هدمآ تروص  ود  هب  یـسلجم  موحرم  راحب  رد  هک  تیاور  .تسا 
زا نم  تسا و  نم  زا  نیـسح  نیـسح » نم  انا  ینم و  نیـسح   » میریگب ار  روهـشم  فورعم و  نامه  اـم  ینم » نیـسح  نیـسح و  نم  اـنا  »

دندرک نایب  ار  تسه  تیاور  نیا  رد  هک  یتاکن  تالامتحا و  ددـعتم و  یناـعم  الـضف  دـیتاسا و  زا  یکی  دراد  ینعم  هچ  نی  .نیـسح ا 
هیلع هللا  یلص   ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  نینزان  دوجو  شندمآ  دوجو  هب  ندش و  ثداح  تلع  نید  نیا  تسا  نیا  شدراوم  زا  یکی 

رارمتـسا و اما  ربمغیپ  اب  شلـصا  نید  نیا  اذـل  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  شئاـقب  تلع ؟؟؟  نید  نیمه  تسا  ملـس ) هلآو و 
رد یمایق  ریشمش و  نوخ و  تکرح  کی  دیاب  لیلق  هدع  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  اب  شاهمادا 
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: دراد هدمع  فده  ود  مالسلا ) هیلع   ) هللادبع یبا  تکرح  فده  ود  يارب  دروایب  دوجو  هب  هعماج 
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هدش لیطعت  لوقع  يایحا  . 1

ندش هتسباو  تهج  هب  مدرم  ص11 ) ج1 ، یفاک ، « ) ُناَنِْجلا ِِهب  َبُِستْکا  ُنَمْحَّرلا َو  ِِهب  َِدبُع  اَم   » دـیامرفیم تیاور  یچ ؟ ینعی  لقع  مدرم 
هب نتخادرپ  رطاـخ  هب  یفرط  زا  و  ص245 ) لوقعلا ،  فحت  « ) اَْینُّدـلا ُدـِیبَع  َساَّنلا   » دومرف هک  ایند  هب  قلعت  ایند  هب  یگتـسب  لد  اـیند  هب 

ال  » دومرف ساـنلا  قح  هب  یهجوـت  یب  یفرط  زا  و  ص8 ) ج45 ، راونـالا ، راـحب  « ) ْمُِکبُوُلق یَلَع  َِعبُط  ِماَرَْحلا َو  َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم   » مارح
دیـس هدـش  لـیطعت  لوقع  .تسا  یمهم  رایـسب  روما  زا  اـهنیا  .تسه  وا  ندرگ  هب  نید  هک  یـسک  دوشیمن  هتـشک  نم  اـب  هیعملا » لـتقی 
رادیب شلقع  ناسنا  یتقو  تسا  لامک  رون  رون  نیا  تسا  تیادـه  رون  رون  نیا  درک  نشور  يرون  درک  ءایحا  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا
نشور ار  تیاده  رون  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  دهدیم  رارق  یگدنب  تیدوبع و  ریسم  رد  ار  شا  هیامرس  ار و  شیگدنز  دوش 

.دندرک

دهع هب  يافو  مود  فده  . 2

( مالـسلا مهیلع   ) تیبلا لها  هب  مدرم  لابقا  نید  هب  مدرم  لابقا  نید  يایحا  .دراد  البرک  نایرج  ییاهدرواتـسرد  .تسه  ناـش  یگدـنب 
هام رد  هدنیآ  زور  دنچ  دیسر  تداهش  هب  نیسح  درک  داجیا  شنوخ  نیا  اب  يرون  بجع  نیـسح  دید  نمـشد  یتقو  رون  ندرک  نشور 

نیسح درک  رکف  دید  دیـسرن  شفده  هب  نمـشد  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  يارب  دنریگیم  ازع  مزب  دیزی  خاک  رد  دیزی  هناخ  رد  رفص 
نیا هب  دشن  دنک  دوبان  دناوتیم  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلا لها  هب  لابقا  دنک و  وحم  دناوتیم  ار  نیسح  مان  دهدب  رارق  اهبسا  مس  ریز  رگا  ار 
نآلا ات  میربب  نیب  زا  مینک  گنرمک  ار  نیـسح  فادـها  نیا  هک  مینک  هچ  تیلاـعف  هب  درک  عورـش  دـمآ  دیـسرن  نوچ  دیـسرن  شفدـه 
تفگ .دتـسیاب  دناوتیمن  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دبع  یبا  نایرج  لباقم  رد  دنکب  يراک  ره  دـید  نوچ  تسا  بلطم  نیا  ددـص  رد  نمـشد 
میراد یبجوم  نیا  مینزب  شهب  بیـسآ  مینک  فیرحت  ار  اروشاع  میربب  نیب  زا  ار  نیـسح  فادـها  مینک  هچ  مینک  يزیر  همانرب  دـییایب 
ثحب لصا  هب  میدیـسر  دشاب  نیرفآ  شقن  دیاب  یک  اجنیا  میربب  نیب  زا  ار  نیا  هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  رد  هک  لوقع  يرادـیب  جوم  نیا 
تیالو ماقم  تیب و  لها  هب  تبـسن  تفرعم  هدرب  راک  هب  ار  هملک  نیا  هک  يا  هدنـسیون  نیا  مالـسلا . ) هیلع   ) داجـس ماما  نینزاـن  دوجو 

( اهیلع هللا  مالس   ) يربک بنیز  یـشالت  رگا  دنام و  رگا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) بنیز .دندنام  یبنیز  ای  نتفر  ینیـسح  ای  دیوگیم  هک  درادن 
دترا  » تسا تیاور  ات  هس  درک  گنرمک  ار  تماما  گنر  دـیابن  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ادـخ  یلو  فارـشا  تحت  داد  ماجنا 

« هثالثّالإ دیامرفیم  تیاور  کی  هسمخ ، ّالإ  دیامرفیم  تیاور  کی  هعبـس ، ّالإ  دیامرفیم  تیاور  کی  « مالـسلا هیلع  نیـسحلا  دـعب  سانلا 
تـسناوت هک  ینآ  .رفن  هس  رفن  جنپ  رفن  تفه  رگم  هللادبع  یبا  زا  دـعب  دـنامن  یقاب  يرادـنید  نید و  زا  يزیچ  ص380 ) ج2 ، یفاک ، )

.دوب مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  نینزان  دوجو  درادب  هگن  ار  يرادیب  جوم  نیا  ار  اهشزرا  ار  نید 
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.منکیم رضحم  میدقت  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ینارون  تکرح  رد  هدمع  فده  ود  نم 

.تینالقع ظفح  لوا : فده 

( . مالسلا هیلع   ) هللادبع یبا  تکرب  هب  هدش  هدنز  تینالقع 

: مود فده 

.نینمؤم فطاوع  یهد  تهج  تیاده و  ظفح و 

دید تسا  دیزی  سلجم  وت  .دـش  لیام  یلیخ  دـش  لیام  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تمـس  هب  یلیخ  نینمؤم  بلق  تبیـصم  نیا  اب  نوچ 
زا ياهراپ  رد  ندز  دنزیم  راب  کی  .تسه  شتسد  هب  بوچ  دیزی  دید  دعب  تسین ، ناملسم  دشخردیم  دیـشروخ  لثم  هدیرب  رـس  کی 

کی اـما  .درکیمن  ار  راـک  نیا  دز و  یم  شاـک  .تفگیمن  ار  نـیا  دز و  یم  شاـک  دـنیوگیم  یتـقو  کـی  دـیدید  .تـسا  رتـهب  دراوـم 
هدنیآ زور  دـنچ  لام  نیا  ناج  یب  یب  مهاوخیم  رذـع  هموصعم  ترـضح  ای  هدز  شتآ  ار  تیبلها  رگج  هدرک  ندز  زا  رتدـب  یتراسج 

امـش نامـشچ  هب  البرک  كاخ  نم  نهد  هب  كاخ  مهاوخیم  رذع  نامز  بحاص  ای  میوگیم  همدقم  یب  هک  مهاوخیم  رذع  یلیخ  تسا 
زا هدز  شتآ  يرگیج  هچ  دراد  ینادند  هچ  نیسح  دینیبب  تفگیم  دربیم  الاب  ار  اهبل  نیا  هک  درکیم  يزاب  هللادبع  یبا  ياهبل  اب  دیزخ  اب 

رداق نابز  هک  هدـش  مه  يرگید  تراسج  کی  ینکیم ؟ يروطنیا  شاهاب  يراد  وت  تسیک ؟ نیا  دـیزی  تفگ  مور  ریفـس  بخ  .بنیز 
دیزی مدرک  نیقی  تفگ  .بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  دنیوگیم  شهب  تسام  ربمغیپ  رتخد  هدـیرب  رـس  نیا  تسیک ؟ نیا  تفگ  .تسین 

مینکیم و مارتحا  یلک  ام  تسه  ریازج  زا  یکی  رد  یسیع  بکرم  زا  یلعن  کی  هللا  هیقب  ای  یلعن  کی  ام  .تسا  قح  اهنیا  دیلطاب و  امش 
تفگ دـیزی  .تسا  نوتربمغیپ  هون  دـینکیم  تراسج  يروطنیا  تساـجنیا  شا  هدـیرب  رـس  ـالاح  دـیتشک  دـیتفر  رـس  اـب  امـش  تقو  نآ 
هنیـس هب  ار  رـس  هللادـبع  یبا  هدـیرب  رـس  يور  تخادـنا  ار  شدوخ  نیا  دـینزب  ندرگ  تفگ  ات  .دـینزب  ار  شندرگ  دربیم  ار  ناـمیوربآ 

 / ءارعـش « ) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   » تکرح هب  درک  عورـش  ترـضح  نابل  تقو  کـی  دـندز  ار  شندرگ  دنابـسچ 
.دیدومرف تیانع  ( 227
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نیا ظفح  لوقع  نیا  يایحا  يارب  دـندوب  نیرفآ  شقن  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماـما  .دوش  ظـفح  دـیاب  رون  نیا  دـنکیم و  داـجیا  يرون 
ضرع هرابود  .دنراد  ار  هدمع  فده  ود  نیا  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  فیرحت  ندرک  عورـش  اه  یـضعب  اهدرواتـسد  ظفح  لوقع و 

.منک

هللادبع یبا  بالقنا  تکرب  هب  هللادبع و  یبا  رذگهر  زا  هدش  هدنز  تینالقع  ظفح 

.نینمؤم فطاوع  هب  یهد  تهج  تیاده و  ظفحم و  ود 

یهد تهج  جوم و  نیا  ظفح  فدـه  ود  نیا  هب  ندیـسر  يارب  هویـش  جـنپ  رازبا و  جـنپ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  سدـقم  دوجو 
: دندرب هرهب  ناشسدقم  دوجو 

: ددعتم ياه  ینارنخس  . 1

« عبـسب انلّـضف  اّتـس و  انیطعا   » ناشـسدقم دوجو  راک  لوا  دندز  هجـض  دجـسم  رد  مدرم  دنناوخیم  هبطخ  ترـضح  ماش  رد  دیآیم  یتقو 
ملحلا و ملعلا و  انیطعا   » میتسه یک  ام  مدرم  دینادیم  .ندرک  ینارنخس  دندرک  یفرعم  ندرک  عورش  ص340 ) يدازآ ، ریما  همانگوس  )

هداد رارق  نینمؤم  لد  رد  ار  ام  تبحم  دنوادخ  هک  میتسه  یناسک  ام  نینمؤملا » بولق  یف  هّبحملا  هعاجّـشلا و  هحاصفلا و  هحامّـسلا و 
دـسا هَّللا و  دسا  اّنم  و  راّیطلا ، اّنم  و  قیّدّـصلا ، اّنم  و  تسام «  زا  ربمغیپ  راتخملا » ّیبّنلا  اّنم  ّنأب  انلّـضف  و   » میتسه هک  ام  دـیناد  یم  مدرم 

دیس بالقنا  ياهدرواتسد  ظفح  تهج  هب  مدرم  يارب  تاکن  نایب  يرگاشفا  ینارنخس  .تسام  زا  اهنیا  هّمالا » هذه  اطبس  اّنم  و  هلوسر ،
( . مالسلا هیلع   ) ءادهشلا

هلیسو نیمود  . 2

هب درک  ور  تسیک ؟ هک  تسنادیمن  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  شیپ  دمآ  هدز  ههبش  يدرف  يرگنشور  تاهبش و  هب  ییوگخساپ  رازبا  و 
نآرق درم  ریپ  دومرف  داجـس  ماما  .درک  مکاح  امـش  رب  ار  ریما  دـمآ و  امـش  رـس  الب  نیا  هک  رکـش  ار  ادـخ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 

يوذ نیا  دومرف  ترضح  دعب  ندناوخ  شیارب  هیآ  دنچ  درک  عورش  یتخانش ؟ ار  ربمغیپ  دنایک ؟ دینادیم  یبرقلا  يوذ  اوتاو  يدناوخ ؟
تسد و هب  درم  ریپ  متسه  نیسح  نآ  رسپ  نم  يدینـش  ار  نیـسح  مسا  يدینـش  ار  ربمغیپ  مسا  يدینـش  ار  یلع  مسا  .میتسه  ام  یبرقلا 

هراد هتفر  نولعم  بیطخ  ههبش  ءاقلا  ندرک  عورش  .مدیمهفن  شخبب  ار  نم  اقآ  دزیم  ترضح  ياپ  رب  هسوب  هتـسویپ  داتفا  ترـضح  ياپ 
اـشفا تفر و  الاب  مرب  نم  نییاپ  ایب  دز  یبیهن  کی  بلاطیبا  نبا  یلع  هب  دنکیم  تراسج  هاریب و  دب و  ندرک و  تبحـص  هب  هدرک  عورش 

بلاطم نایب  يرگنـشور  تاهبـش  رثا  رد  هرات  هریت و  هعماج  ياضف  هک  یناـمز  تسا  مزـال  یلیخ  .ترـضح  سدـقم  دوجو  درک  يرگ 
.ناگتخیهرف رب  تسا  مزال  بان 
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هلیسو نیموس  . 3

هعجارم ترـضح  نانخـس  هب  دینک  هعجارم  ترـضح  تانایب  هب  هللادـبع  ابا  مایق  فادـها  يرگنـشور  ندرک  ذاختا  ماما  هک  يا  هویـش  و 
ياهآ دمآ  نیا  يارب  نم  ياباب  دنکیم  نایب  مدرم  يارب  ار  هللادبع  یبا  مایق  فادها  دـنکیم  تبحـص  ناشترـضح  سدـقم  دوجو  دـینک 

.يرگ اشفا  هب  دننکیم  عورش  دعب  دیدرکن  توعد  ار  نم  ياباب  امش  رگم  نایفوک 

: نینمؤم فیاظو  نایب  . 4

تاکن و بلاق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  رگید  تانایب  هلاـسر و  نیا  رد  هدـش  ناـیب  دارفا  قوقح  عماـج  هچ  قوقح  هلاـسر  دـینیبب 
ددص رد  اعد  رد  بلاق  رد  یتفرعم  بان  بلاطم  نایب  اعد و  اب  تسا  یمهم  هبرح  یلیخ  مه  نیا  اعد  هبرح  اب  ناشـسدقم  دوجو  ظعاوم 
هدنب ضرع  هک  یناسک  اهردام  ردپ و  يآ   ) زتنارپ رد  هلمج  کی  اجنیا  دیربن  دای  زا  ار  هیداجس  ینارون  هفیحص  نیا  دندوب  يرگنشور 

نیا دنناوخب  دالوا  يارب  ردام  ردپ و  تسه  هیداجـس  هحفـص  نیا  رد  ییاعد  کی  ردام  ردپ و  يآ  دینیبیم  ار  ام  ریوصت  ای  دیونـشیم  ار 
ناوج يارب  ناوـخب  يرگید  يارب  يرادـن  ناوـج  رگا  ناـتدوخ  ناـتناناوج  يریخب  تبقاـع  يارب  ناـتیاه  هچب  يارب  دـیناوخب  ًاـمتح  ار 
هکت کی  نیا  ( تسام همه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هیده  دوش  تلفغ  شزا  دـیابن  هیداجـس  ینارون  هفیحـص  نیا  ناوخب  يرگید 

ياهشزرا مدرم  دنکن  شومارف  دنکب و  فوطعم  ار  مدرم  فطاوع  بولق و  دندوب  ددص  رد  اعد  هبرح  اب  .مدرک  ضرع  زتنارپ  رد  هلمج 
.دینیبب دیناوتیم  هیداجس  ینارون  هفیحص  رد  ار  فراعم  نیرت  بان  .ار  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  يالاو 

: بئاصم نایب  هیرگ و  . 5

رسپ کی  بوقعی  دومرف  هتـشذگ ؟ البرک  زا  لاس  همه  نیا  دینکیم  هیرگ  ردقنیا  ارچ  اقآ  دنتفگ  دعب  درکیم  هیرگ  هتـسویپ  داجـس  ماما 
موصعم یتقو  تسا  هدنز  تسنادیم  منکن  هیرگ  ارچ  تسنادـیم  تسا  هدـنز  شرـسپ  تسنادـیم  يربمغیپ  ملع  هب  فسوی  مان  هب  تشاد 
.دندیرب رس  ممـشچ  يولج  ار  مزیزع  ات  رـصع 18  ات  حبـص  کی  هک  منکن  هیرگ  نم  روطچ  .مینک  هچ  دیاب  ام  دـیامرفیم  ار  هلمج  نیا 

هیرگ دید  یم  درم  ریپ  درک  یم  هیرگ  دـیدیم  لفط  درکیم  هیرگ  دیـسریم  لیقع  نادـناخ  هب  درکیم  هیرگ  هتـسویپ  .منکن  هیرگ  روطچ 
يا تفگ  دـمآ  ناود  ناود  .دربیم  رـس  هدـناباوخ  ار  يدنفـسوگ  یباـصق  دـید  دوشیم  در  ترـضح  اـهباصق  رازاـب  زا  ربکا  هللا  .درکیم 

باصق منکیم  هفاضا  نم  ار  نیا  مینکیم  لمع  میهدـن  بآ  دوشیم  رگم  تسا  نیا  نامکبـس  ام  اـقآ  درک  ضرع  .دـیداد  شبآ  باـصق 
ار رس  ولگ  ریز  زا  مینکیم  زیت  ار  دراک  میریگیم  ار  شیاپ  تسد و  میهدیم  شبآ  ًامتح  میربب  رـس  میهاوخیم  ار  دنفـسوگ  ام  اقآ  هتفگن 
اب ار  دنفسوگ  تقو  چیه  میربیمن  رس  رگید  دنفسوگ  لباقم  رد  ار  دنفـسوگ  ام  مسق  ادخ  هب  اقآ  منکیم  ضرع  نم  ار  نیا  مینکیم  ادج 

هتفگن اما  دیوگب  تسنوتیم  باصق  ار  نیا  هللا  هیقب  ای  منک  ضرع  مهاوخیم  هچ  دینادیم  .مینکیمن  ادج  شندب  زا  ار  شرـس  ندز  هبرض 
تسشن ترضح  میهدیم  بآ  ار  دنفـسوگ  ام  اقآ  .مینکیمن  شحبذ  رـس  تشپ  زا  تقو  چیه  ام  مسق  ادخ  هب  اقآ  هگب  تسنوتیم  باصق 

.دندیرب رس  هدادن  بآ  ار  نم  ياباب  خآ  ندرک  هیرگ  هب 
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يا هضور  نآ  مالسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هضور  تسین  اهنیا  عیقب و  ربق و  تبرق  رگیج و  هضور  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هضور  اما 
تخـس امـش  هب  اـجک  دـینک  لاؤـس  ترـضح  دوـخ  زا  .تسا  يا  هضور  هچ  هضور  نآ  هدرک  ار  شدوـخ  راـک  رهز  زا  لـبق  هک  تـسا 

ماش مدرکیمن  تأرج  نم  الاو  تسا  تداهـش  ماش  .ماش  زا  ناما  ماـش  زا  ناـما  ماـش  زا  ناـما  ماـشلا  دومرف  راـب  هس  ترـضح  تشذـگ 
ار شقح  هک  مراودیما  شخبب و  نامز  ماما  ای  شخبب  هللا  هیقب  ای  منکیم  ضرع  هک  تسا  نیا  داجس  ماما  هضور  داجـس و  ماما  تداهش 

ماما زا  تصخر  نذا و  اب  تسا  ینیگنس  لیقث و  رایسب  يالتبا  داجس  ماما  يالتبا  تسا  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هضور  دینک  ادا 
رویز رادقم  کی  هک  موثلک  ما  ترضح  تشذگ  داجس  ماما  رب  یتبیصم  هچ  هک  منکیم  ضرع  ار  شیات  ود  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) نامز

يا هزاورد  زا  ار  ام  ایب  يدروآ  ام  رـس  ار  الب  نیا  هک  الاح  رمـش  دومرف  رمـش  هب  داد  درک  عمج  ار  اهنیا  هلفاق  رد  دوب  هدـنام  هک  تـالآ 
تاعاس هزاورد  رد  هک  درک  باختنا  ار  هزاورد  نیرت  غولـش  دمآ  مه  نوعلم  نیا  .دـننک  هاگن  نامرحمان  نیا  رتمک  هک  نکب  ماش  دراو 

ار هدـیرب  ياهرـس  داد  روتـسد  چـیه  هک  درک  باختنا  ار  هزاورد  نیرت  غولـش  موشیم  دراو  همدـقم  یب  نم  اـقآ  شخبب  هللا  هیقب  اـی  دوب 
نیا زا  ار  ام  عولطلا  یلع  حبـص  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  .دـنهدب  تکرح  اهلمحم  اه و  هواجک  نایم  دـننزب  اه  هزین  يالاب 

ات تاعاس  هزاورد  زا  تسا  هار  تعاس  مین  مدیـسر  رهظ  کیدزن  لقن  کی  يوما  خاک  هب  میدیـسر  یک  دـینادیم  دـندرک  دراو  هزاورد 
هیلع  ) داجس ماما  لد  هب  هتشذگ  هچ  دینیبب  هگید  میدیسر  بورغ  مد  تسا  لقن  کی  میدیـسر  رهظ  زا  دعب  تسا  لقن  کی  يوما  خاک 

یگنـس ینزریپ  کی  ندز  گنـس  مدرم  دـندرک  یم  عورـش  ییاهتقو  کـی  دـیامرفیم  ترـضح  .هار  نیا  رد  ریـسم و  نیا  رد  مالـسلا )
زا وج  کی  شاک  يا  دندرب  نایحیسم  هلحم  وت  ار  ام  دیامرفیم  داجـس  ماما  .داتفا  هزین  يالاب  زا  نیـسح  ماباب  هدیرب  رـس  هب  دز  تشادرب 

دیدـش مق  دراو  امـش  یتقو  اهیمق  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم ترـضح  اـی  ناـج  یب  یب  .دوب  ماـش  مدرم  لد  وت  اـهمق  نیا  تریغ 
هدوب ماش  هبارخ  ماش  رهـش  رد  هطقن  نیرت  فیثک  دینادیم  مدرم  دوش  رت  دنلب  نات  هلان  مگب  دنداد  اج  امـش  هب  مق  رهـش  وت  هلحم  نیرتهب 

مد دراد  فقـس  هن  هبارخ  نیا  دراد  رد  هن  دـیامرفیم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ماش  هبارخ  وت  ندروآ  ار  تیب  لها  دـندرک  ماـش  دراو 
یب هللا  هیقب  ای  هللا  نذاب  مگ  یم  هگید  هلمج  ات  ود  دندادیم  ناشن  ار  ام  تشگنا  اب  دندشیم  در  ندـمآ  یم  ماش  مدرم  دـشیم  هک  بورغ 

شتآ ار  داجـس  ماما  رگیج  هک  يزیچ  کی  ندرب و  ناشورف  هدرب  رازاب  هب  ار  ام  دیامرف  یم  داجـس  ماما  هموصعم  ترـضح  ای  ناج  یب 
.مربب يزینک  هب  ار  نیسح  رتخد  نیا  هش  یم  دیزی  دز  ادص  دمآ  دیزی  سلجم  وت  ینولعم  کی  هک  تسا  نیا  هدز 
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هللا هلعج  الو  راهنلاو  لیللا  یقبو  تیقب  ام  ًادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبع و  ابا  ای  کیلع  مالـسلا 
.نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  .مکترایزل  ینم  دهعلا  رخآ 

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  هزیگنا   - نابیرغ ماش   - مهدزای بش 

مایق زا  (ع ) نیسح ماما  ياه  هزیگنا   

ًاحاتْفِم َدْمَحلا  َلَعَج  يّذلا  ِهِّلل  ُدمَْحلَا  میظعلا  یلعلا  هللااب  ّالا  هّوق  لوح و ال  .میحرلا ال  نمحرلا  هللا  مسب  .میجرلا  ناطیـشلا  نِم  هللااب  ُذوعا 
ِهتالاسر ِغلَبُم  هِرـس و  ِِظفاح  ِهترَیِخ  هبیبَح و  یلع  مالَّسلا  هولَّصلا و  َُّمث  ِهتَمَظَع  ِهئالآ و  یلَع  ًالیلد  ِهلْـضَف و  ْنِم  دیزَم  ْنِم  ًاببَـس  هِرْکِذـِل و 

.نیضَرَْالا ِیف  هللا  هیقب  امَّیس  نیبَجَْتنُملا  نیرهاّطلا  نیبیّطلا  ِِهلآ  یلع  دمحم  مساقلاابا  انَّیبَن  انِدِّیَس و 

(119/ هبوت ) َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُکَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  یلاعت : كرابت و  هللا  لاق 

نزح و ازع و  بش  نیا  رد  میرکاش  ار  ادخ  .تسوا  يافواب  نارای  نادنزرف و  باحـصا و  نیـسحلا و  هللادـبع  ابا  ترـضح  نابیرغ  ماش 
يوناب نآ  تمدخ  یتیلـست  تدارا و  ضرع  (س ) هموصعم همطاف ي  ترـضح  گرزب  يوناب  نآ  مرح  رانک  رد  داد  قیفوت  ام  هب  هودـنا 

همه ي بیصن  ار  ینیسح  فیرـش  عجـضم  و  (ع ) هللادبع ابا  ربق  ترایز  یمایا  نینچ  رد  میهاوخ  یم  ادخ  زا  میـشاب و  هتـشاد  راوگرزب 
هاگدروآ رد  قارع و  هدیتفت  نیمزرـس  رد  دودحم ، یتاعاس  رد  اروشاع  هثداح ي  .دنادرگب  ترـضح  نآ  هب  نادنم  هقالع  عمج و  نیا 

يدایز ناراگزور  هثداح ، نآ  زا  .تسویپ  عوقو  هب  شزرا  دـض  شزرا و  ههبج ي  ود  ّتلذ ، تزع و  ههبج ي  ود  نیب  رباربان  يدربن  و 
ینیمزرس رد  هک  يا  هثداح  تسا ، دودحمان  دنلب و  مایپ  رظن  زا  اما  هاتوک ، نامز  رظن  زا  هک  ار  هثداح  نیا  یسک  ره  .تسا  هدش  يرپس 

.تسا هتخادرپ  نآ  یسررب  دقن و  هب  هدرک و  لیلحت  دوخ  هاگدید  ساسارب  ار  داد  خر  ملاع  همه ي  رد  هدرتسگ  اما  کچوک ،
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، دـش راگدـنام  نینوخ و  هثداح  نیا  هب  رجنم  هک  یتانایرج  هللادـبع و  ابا  هزیگنا  (ع ،) نیـسح ماـما  فادـها  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب 
دبع ابا  نانخس  هب  هعجارم  اب  میناوت  یم  نارگید  ياه  لیلحت  تارظن و  ندینش  زا  لبق  .تسا  (ع ) نیـسح ماما  نادیهـش ، رالاس  تاملک 
جنپ رکذ  اب  هللا ، دـبع  ابا  مهم  هزیگنا ي  جـنپ  هب  اج ، نیا  رد  .مینک  تفاـیرد  (ع ) ماـما زا  ار  هثداـح  نیا  لـیلحت  ماـیق و  لـیلحت  (ع ،) هللا

.دش دهاوخ  هتخادرپ  نیموصعم  همئا  تاملک  ای  نیسح  ماما  تاملک  زا  لاثم  دهاش 

؟ دومن مایق  هللا  دبع  ابا  ارچ 

: ینید هزیگنا ي  -1

بظاوم مدرم  يا  دوـمرف : یم  نینمؤـملاریما  .تسا  روـما  همه  سأر  رد  نید  ظـفح  هک  نید  ظـفح  نید ؛ هماـقا  ینعی  ینید  هزیگنا ي 
تروص هعماج  نآ  رد  مه  ییاطخ  رگا  دوش و  یم  رادنید  هعماج  دشاب ، نیدتم  سک  ره  رگا  .دینک  ظفح  ار  نات  نیئآ  نید و  دیـشاب 

تاداقتعا نیئآ و  نید و  هک  اریز  دـنهد ، ماجنا  بوخ  ياهراک  رهاظ  هب  اـما  دنـشاب ، نید  یب  هک  تسا  يا  هعماـج  نآ  زا  رتهب  دریگب ،
نامه نآ ، دهاش  .دوب  ینید  هزیگنا  هللا ، دـبع  ابا  هزیگنا ي  نیتسخن  .دـشاب  هتـشاد  نایرج  داعبا ، همه ي  رد  هعماج و  همه ي  رد  دـیاب 
لمعلا سکع  هب  يراک  نم  .دوب  هتـشون  اج  نآ  نارـس  زا  نت  جـنپ  هب  هرـصب ، مدرم  هب  يا  همان  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  تسا  يا  هلمج 

اب نم  یلـصا  راک  .دندادن  یتبثم  خساپ  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دـندادن و  ناشن  یبوخ  لمعلا  سکع  هک  اریز  مرادـن  هرـصب  لئابق  ياسؤر 
ْدَق َهِعْدـِبلا  َّنِا  ْتَتیُما و  ْدَـق  هَّنُـسلا  َّنإف  .تسا « هماـن  نیمه  نآ  هناـشن  تسا و  ینید  هزیگنا  ماـما ، هزیگنا  نیتسخن  .تسا  هماـن  نیا  ماـیپ 

.دوبن رتشیب  رطس  ود  همان  تیَیُْحا » »

: هداتفا ملاع  رد  قافتا  ود  ایند ، مدرم  هرصب ، مدرم 

هدش هتشاذگ  اپریز  (ص ) ربمایپ تنس  -1
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ریما .دینک  ظفح  ارم  تنـس  مدرم  دومرف : شدوخ  هک  يربمایپ  .تسین  رتالاب  نیا  زا  يرطخ  تسا و  هدش  هتـشاذگ  تعدـب  نید  رد  -2
لاس هس  تسیب و  هک  یتنس  .دینک  ظفح  ار  ادخ  باتک  تنـس و  هناوتـسا ي  نوتـس و  مدرم ! يا  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  رد  نینمؤملا 

(ص) ربمایپ تنس  دیامرف : یم  (ع ) ماما تاملک و …  ثیداحا ، تایاور ، همه  نیا  دیـشک و  تمحز  شیارب  (ص ) ربمایپ تثعب ، زا  دعب 
دـشاب لداع  دیاب  مکاح  هک  تسا ، نیا  (ص ) ربمایپ ياه  تنـس  زا  یکی  دوب ؟ هچ  (ص ) ربمایپ تنـس  رگم  .تسا  هدش  هتـشاذگ  اپ  ریز 

هک تسا ؛ تیب  لها  تبحم  (ص ،) ربمایپ ياه  تنس  زا  رگید  یکی  .تسا  ملاظ  رایـسب  هک  تسا  دیزی  دنک ، یم  تموکح  هک  یمکاح 
ياه نابایب  رد  ار  هللا  دبعابا  هک  تسا  یتبحم  هچ  نیا  .تسا  نم  تیب  لها  ناگتـسب و  یبرق و  لیماف و  تّدوم  نم  تلاسر  دزم  دومرف :

ار تنـس  دوش  یم  مه  نیا  زا  رتهب  ایآ  دننک ؟ یم  تراسج  هللا  دبعابا  نادناخ  هب  دـنناخرچ و  یم  هداوناخ  اب  هنوگ  نیا  هفوک  زاجح و 
: تفگ تسا ؟ هدنام  (ص ) ربمایپ تنـس  زا  ردق  هچ  دندیـسرپ : کلام  نب  سنا  زا  هللا  دبعابا  تداهـش  نایرج  زا  دعب  تشاذـگ ؟ اپ  ریز 

یم هاگن  هچ  ره  رگید  هللا  ّالا  هلا  نا ال  تداهـش  دـنناوخ و  یم  مدرم  هک  يزاـمن  نیمه  طـقف  مدوب  روشحم  اـهلاس  (ص ) ربماـیپ اـب  نم 
تسین يزیچ  (ص ) ربمایپ تنس  .دوب  تلادع  تموکح  .دوب  تیب  لها  تبحم  (ص ) ربمایپ تنس  .منیب  یمن  ار  (ص ) ربمایپ تنـس  منک ،
تیانج يراوخبارـش و  يدعت و  ملظ و  همه  نیا  هتـشذگ  ترـضح  نآ  تلحر  زا  نرق  مین  زونه  هک  دراد  دوجو  هعماج  رد  نونکا  هک 

.دشاب

: تسا هداتفا  قافتاود  هرصب ، مدرم  يا  دومرف : ماما 

هتفر نیب  زا  (ص ) ربمایپ تنس  -1

.هدمآ دوجو  هب  نید  رد  تعدب  -2
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نید رد  هدرکن ، هراـشا  نآ  هب  (ص ) ربماـیپ هدومرفن و  دـنوادخ  هک  يزیچ  ره  تسیچ ؟ تعدـب  یمارگ  نارهاوـخ  زیزع و  ناردارب  يا 
یم ناـیب  ار  یبـلطم  یقوذ  روط  هب  یـسک  یهاـگ  .تسا  تعدـب  نیا  دـهدب  مدرم  هب  نید  مسا  هب  ار  يزیچ  نینچ  یـسک  رگا  تسین و 
اما دـشاب  تشادرب  کی  ای  بلطم ، کی  هتکن ، کی  رعـش ، کی  بلاق  رد  تسا  نکمم  تسا و  نم  دوخ  قوذ  نیا  دـیوگ  یم  .دـنک و 
ياه تعدب  اب  خیرات  لوط  رد  ام  .دنیوگ  یم  تعدب  نآ  هب  دیازفیب  نآ  هب  دنک و  نید  دراو  تسین  نید  وزج  هک  ار  يزیچ  یسک  رگا 
ردـق نآ  دـندرب ، یم  الاب  ار  ناشیاهتـسد  یهاگ  (ص ) ربمایپ نآ ، زا  شیپ  یتح  مرکا  ربمایپ  تلحر  ناـمز  رد  میا  هدوب  هجاوم  يداـیز 

یم لطاب  نانخـس  نم  دروم  رد  يا  هدـع  مدرم ، يا  دومرف : یم  دـش  یم  ادـیپ  شکرابم  ياه  لغب  ریز  دـنا  هتـشون  هک  دـندرب  یم  الاب 
یم رکذتم  ار  رطخ  نیا  بترم  مرکا  ربمایپ  .تسا  شتآ  رد  شهاگیاج  دیوگب  غورد  لطاب و  نانخس  نم  دروم  رد  سک  ره  دنیوگ و 

هیواعم دزن  یصخش  يزور  .دندرک  اج  هب  اج  ار  نآرق  تایآ  ریـسفت  ردق  هچ  .دندرک  لعج  (ص ) ربمایپ مان  هب  تیاور  ردق  هچ  .دندش 
هچ .تسا  هدش  لزان  مجلم  نبا  نأش  رد  هیآ  نیا  دیوگ  یم  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  هک  ار  يا  هیآ  تفرگ ، یلوپ  وا  زا  دـمآ و 

.تسا تعدب  اهزیچ  نیمه  .دندرک  تسرد  ناوارف  ياه  تبقنم  لئاضف و  نارگید  يارب  دـندرک و  ناهنپ  ار  نینموملاریما  لئاضف  ردـق 
نید رد  هفارخ  .تسا  هدرک  داجیا  تعدب  نید  رد  تشاذگ ، اپ  ریز  ار  (ص ) ربمایپ تنس  یسک  رگا  .درادن  هتشذگ  اب  یقرف  مه  زورما 
یم شلاـح  لـماش  (ع ) نیـسح ماـما  ماـیپ  نیمه  داد  هعماـج  دروخ  هب  نید  مسا  هب  درک و  عارتخا  يزیچ  شدوخ  زا  دروآ و  دوجو  هب 

؛ دـننک یم  غالبا  ام  رب  يزیچ  رگا  مه  نآرق  باتک و  رـسفم  دـیلقت ، عجرم  ینید ، ملاع  .میتسه  تنـس  نآرق و  عبات  نید ، رد  اـم  .دوش 
.تسا ثیدح  نیا  ای  هیآ ، نیا  شدنتسم 
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: تسا هداتفا  قافتا  ود  ایند ، مدرم 

هدش هتشاذگ  اپ  ریز  (ص ) ربمایپ تنس  -1

.تسا هدمآ  دوجو  هب  نید  رد  تعدب  -2

داشَّرلا لیبس  مُکِدهَا  يرمأ  اوعیطت  یلوَق و  اوعمست  نإ  و  .درادن « دوجو  رتشیب  هراچ  هار  کی  مدرم ، يا  تسیچ ؟ لکـشم  نیا  لح  هار 
هیبش .منک  یم  تیاده  حیحـص  هار  دشر و  تمـس  هب  ار  امـش  نم  دینک ؛ شوگ  ار  (ص ) ربمایپ هون ي  فرح  دییایب و  نم  لابند  رگا  « 

نیتسخن دوب ؟ هچ  البرک  هب  ندمآ  زا  نیـسح  ماما  هزیگنا  دندومرف : مه  دوب  هدناوخ  ینم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  هللادبعابا  ار  هلمج  نیمه 
يرگید میراد و  هفیظو  هب  لمع  کی  ام  دیناد  یم  امش  هتبلا  .دور  رانک  تعدب  دوش و  ایحا  تنس  ینعی  تسا ، ینید  هزیگنا ي  هزیگنا ،

ار فیلکت  هللادـبعابا ، .درک  لکوت  ادـخ  هب  دـیاب  .تسین  اـم  تسد  هجیتن  .دـهد  یم  ماـجنا  ار  شا  هفیظو  نمؤم  .تسا  هجیتن  تفاـیرد 
لهچ هیواعم  هک  هیما ، ینب  تموکح  .داد  خر  ییاه  مایق  .درواـیب  دوجو  هب  ییاـه  يرادـیب  هعماـج  رد  هک  دوب  نیا  هجیتن  داد و  ماـجنا 

، هّرح مایق  هک  دوب  هتشذگن  هثداح  نیا  زا  یتدم  .دیشاپ  مه  زا  (ع ) نیسح ماما  تداهش  زا  دعب  دوب ، هدرک  شالت  شرارقتسا  يارب  لاس 
نیا نم  نخـس  اما  متـسین  اه  مایق  نیا  یفن  ای  لیلحت  ای  ندرک  دـییأت  ماقم  رد  نم  .دـش  عورـش  راتخم  ماـیق  نیباوت و  ماـیق  هنیدـم و  رد 
نوخ نیـسح ، نوخ  دـنتفگ : دـندز و  دایرف  البرک  رد  يدارفا  اروشاع  رـصع  رد  هک  دـنا  هتفگ  نارظن  بحاـص  زا  یـضعب  یتح  تسا ؛

، ار هیآ  نیا  .دندمآ  درگ  یعازُخ  درُص  نب  نامیلس  رود  هب  هفوک  مدرم  .درک  مایق  مولظم  نوخ  زا  ماقتنا  هداعا و  يارب  دیاب  .دوب  مولظم 
نب یـسوم  دـیامرف : یم  نآرق  .دـناوخ  اه  نآ  يارب  يرماس  هلاسوگ  لابند  هب  دـنتفر ، دنتـشاذگ و  اـهنت  ار  یـسوم  لیئارـسا  ینب  یتقو 

تـسرپ تب  دـیدرک و  اهر  ار  ادـخ  نوچ  دـیدرک  ملظ  ناتدوخ  هب  امـش  لْـجِعلا »  مُکِذاـخِّتِاب  مُکَـسُْفنُا  ُمتْمَلَظ  :» تفگ اـهنآ  هب  نارمع 
ار (ع ) نیـسح ماما  هک  میدرک  هابتـشا  دب  ام  تفگ  دناوخ و  هفوک  نیباّوت  مدرم  عمج  رد  ار  هیآ  نیا  یعازُخ  دَرُـص  نب  نامیلـس  .دیدش 

اوبوتَف مُکَسُْفنُا  ُمتْمَلَظ  تفگ «: .دندرک  یهاتوک  مه  رگید  يا  هدع  دنوش و  هارمه  وا  اب  هک  میدادن  هزاجا  يا  هدع  هب  .میتشاذگ و  اهنت 
: دنا هتـشون  اذل  مُکئِراب ،» یلإ  اْوبُوت  هک «: دشاب  نیا  دنیوگ  یم  نیباوت  اه  نآ  هب  هکنیا  تلع  دیاش  .دینک  هبوت  مدرم ! يا  مُکئِراب »  یلإ 

لکـش نیباوت  مایق  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دـندرک و  يرادازع  دـنتخیر و  کـشا  دـندرک و  هیرگ  هللادـبعابا ، ربق  راـنک  دـندمآ و  اـه  نآ 
.دوب ینید  يا  هزیگنا  هزیگنا ، اما  تسا ؛ هدیسرن  بولطم  هجیتن  هب  اه  تضهن  نیا  رتشیب  هتبلا  .تفرگ 
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.دوب یعامتجا  هزیگنا ي  ماما ، هزیگنا ي  نیمود 

.دنک تیادـه  تسار  هار  تمـس  هب  ار  هعماج  دـنک و  نک  هشیر  ار  فارحنا  نیا  هعماج  رد  دـیاب  ماما  دـش ، فارحنا  راچد  هعماج  رگا 
دمحم هب  ماما  .تسا  هعماج  حالـصا  هدـمآ : هفینح  دـمحم  هب  ناشیا  همان  رد  هک  يروهـشم  لقن  قبط  ماـیق  زا  هللادـبعابا  هزیگنا  نیمود 
ناسنا یمارگ  نارهاوخ  زیزع و  نردارب  .منک  داجیا  ار  تاحالصا  ات  مدرک  مایق  نم  حالصْالا »  ِبَلَِطل  ُتْجرخا  امَّنإ  دنا «: هتشون  هفینح 

زا ار  نآ  دوب ، بارخ  ینامتخاس  رگا  ایآ  حالـصا ! … دـنیوگ  یم  دـشاب  بارخ  يزیچ  هک  ییاـج  درب ؟ یم  راـک  هب  اـجک  ار  حالـصا 
نآ هب  رگید  میدرک  بارخ  ار  نآ  دوب  هدش  حالـصا  ییاج  رگا  انامه  دنیوگ ؟ یم  حالـصا  نآ  هب  دـنزاسب  هرابود  دـنروآ و  رد  هشیر 

ییاه و هیاپ  هک  تسا  نیا  هب  نامتخاس  کی  حالصا  .تسا  زیچ  نامه  ياه  یگژیو  بسح  رب  يزیچ  ره  حالصا  .دنیوگ  یمن  حالصا 
تقد نآ  هب  بوخ  منک  یم  ضرع  هک  یبلطم  هب  .تسا  نیا  حالصا  يانعم  .دنشاب  راوتـسا  نآ  ياهراوید  .دشاب  هتـشاد  مکحم  یفقس 

زا دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  .مینک  حالـصا  ار  هطبار  نیا  دـیاب  ام  .دـچیپ  یم  مه  رد  مه  ادـخ  اب  اـم  هطبار  یهاـگ  .دـییامرف 
ار شا  هطبار  ادخ  دنک  حالصا  ادخ  اب  ار  شدوخ  هطبار  سک  ره  ساّنلا » َْنَیب  هَْنَیب و  ام  ُهللا  َحَلْـصَا  هللا  نیب  هَْنَیب و  ام  َحَلْـصَا  ْنَم  هلمج «:
اب ار  نات  هطبار  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  .دوش  بوبحم  مدرم ، دزن  هک  دـنک  یم  يراک  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـنک ، یم  حالـصا  مدرم  اب 
ار امـش  ادخ )  ) نم اّدُو »  َنمحَّرلا  ُمَُهل  ْلَعْجَیَـس  تاحلاّصلا  اولِمَع  اونمآ و  نیّذلا  َّنإ  دـش « حالـصا  هطبار  نیا  رگا  .دـینک  حالـصا  نم 
: » دومرف درک و  نمـشد  هب  ور  اهیلع - هللا  مالـس  - يربک بنیز  دش ، شالت  همه  نیا  اروشاع  هثداح  رد  .مهد  یم  رارق  هعماج  بوبحم 

.دش مه  روط  نیمه  دینکب و  نوریب  مدرم  لد  زا  ار  ام  تبحم  دیناوت  یمن  دینکب ، يراک  ره  كَْدیک » دِک 

6781 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2551 

http://www.ghaemiyeh.com


.میراد تیصوصخ  نیدنچ  ام  دندومرف : ماش  ربنم  رب  (ع ) داجس ماما 

سابع ینب  يافلخ  زا  یکی  .تسا  مدرم  ياهلد  رد  ام  تبحم  نینمؤملا » بوُلق  یف  ُهَّبَحْملَا  هک « تسا  نیا  اـه  تیـصوصخ  نآ  زا  یکی 
هب نخس  نیا  ندینش  زا  تسا ، هدش  بیرخت  انامه  تساجنیا و  شردپ  ربق  نابرق  تفگ : شریزو  دوب ، هتفر  (ع ) يداه ماما  ربق  رانک  هب 

تسا لیکش  ابیز و  ردقچ  دوب  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  یصاخ  هجدوب ي  هکنیا  اب  ناناملسم  نایعیـش و  ماما  ربق  اما  تخیر ، مه 
(ع) نیـسح ماما  حیرـض  يارب  دوخ  یگدـنز  زا  مدرم  .دـنراد  اج  مدرم  لد  رد  اـهنیا  هکنیا  يارب  تفگ : تسا ؟ هنوگ  نیا  تلع  هچ  هب 
هب درک  تاقالم  هکم  رد  دیـشرلا  نوراه  اب  (ع ) مظاک ماما  یتقو  .دننک  یم  هنیزه  ادـخ ، اب  ناش  هطبار  حالـصا  يارب  .دـننک  یم  هنیزه 

نوریب لد  زا  دوش  یمن  هک  ار  تبحم  .تسا  مدرم  لد  رد  شیاج  اقآ  نیا  بولُقلا » ُمامإ  َوُه  تفگ «: تسیک ؟ اقآ  نیا  دـنتفگ : نوراـه 
تبحـص لاح  ره  هب  هللادـبعابا  يراوگوس  يرادازع و  دروم  رد  دراد و  دوجو  هک  ییاهدـهت  نیا  اب  اـیند  رد  زورما  دـینیبب  امـش  .دـنار 

نایرج مادک  تساپرب ! هللادبعابا  يرادازع  ایند  همه  رد  قارع و  ناتسلگنا ، ناتسودنه ، ناتـسکاپ ، رد  همه ، اب  یلو  .دراد  دوجو  ییاه 
ناج زا  مدرم  ًاعقاو  دناشک ؟ یم  نابایخ  هچوک و  هب  ار  مدرم  مجـسنم  نایرج  مادک  دناشک ؟ یم  اه  يرادازع  نیا  هب  ار  مدرم  یـسایس 

(ع) داجـس ماما  .دـینکب  دـیهاوخ  یم  يراک  ره  كَدـْیَک » ْدِـک  : » دومرف (س ) يربک بنیز  هک  تسا  ناـمه  نیا  .دنتـشاذگ  هیاـم  دوخ 
یهاگ .حالـصا  ینعی  .تسا  یعامتجا  هزیگنا  هزیگنا ، نیمود  نازیزع ! .دینک  ذخأ  ار  نآ  دیناوت  یمن  تساهلد ، رد  تبحم  نیا  دومرف :

.درک حالصا  دیاب  ار  هطبار  نیا  ددرگ ، یم  صقن  یبارخ و  راچد  ادخ  اب  مدآ  هطبار 
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روضح قیفوت  ادـخ  زا  .تسا  بلق  روضح  اب  زاـمن  ندـناوخ  بش  .تسا  هباـنا  بش  .تسا  تبحم  بش  .تسا  هبوت  بش  اـه ، بش  نیا 
: دـنیوگ یم  نیا  هب  .دزیر  یم  مه  هب  مدرم  اب  ناسنا  هطبار  یهاگ  .تسا  حالـصا  عون  کی  هدـیدپ  نیا  .تسا  نتـساوخ  زاـمن  رد  بلق 
ار هتخیر  مه  هب  هک  هیاـسمه  تسود و  لـیماف ، انـشآ ، مدرم ، اـب  ار  ناـت  هطبار  رگا  دـیامرف : یم  (ع ) نینمؤملاریما .ْنیَبلا  ِتاَذ  ُحالـِصا 

ْنِم َلَْضفَا  ْنیَبلا  ِتاَذ  ُحالـِصا  » .تسا رتهب  تدابع  لاس  کی  زا  دنا  هتفگ  یـضعب  تدابع و  رمع  کی  زا  دینک  رارقرب  دـینک و  حالـصا 
زامن و تدابع ، رمع  کی  ای  لاس  کی  زا  رتهب  دینک  حالصا  دیشخب و  دوبهب  ار  رفن  ود  هطبار  دیناوتب  رگا  ینعی  .مایص » ِهالـص و  ِهَماع 
، يا هنیک  رگا  .مینک  حالـصا  مـه  اـب  ار  اـه  هـطبار  دـییایب  .تـسا  اروشاـع  ماـیپ  نـیا  یمارگ ! نارهاوـخ  زیزع و  ناردارب  .تـسا  هزور 

ماظن دـیاب  هعماج  رب  مکاح  ماظن  .مدرم  اب  هطبار  حالـصا  .تسا  حالـصا  عون  کـی  نیا  میراذـگب ! راـنک  .تسه  یفـالتخا  یترودـک ،
يّدَـج ِهَُّما  یف  حالْـصإ  ِبَـلَِطل   » مدـش جراـخ  نـم  دوـمرف : (ع) هللادـبعابا .دـشاب  ینید  ماـظن  دـیاب  مکاـح  ماـظن  دـشاب ! هدـش  حالـصا 

هب دیاب  دمآ ! تموکح  يارب  اقآ  دنا  هدرک  لیلحت  دارفا  زا  یلیخ  میهاوخن ؟ ار  مایق  لیلد  (ع ) نیسح ماما  دوخ  زا  ام  ارچ  (ص .») دمحم
زا دنا  هتـشون  باتک  هنیمز  نیا  رد  اه  یلیخ  .دمآ  دیزی  تعیب  مدـع  يارب  دـمآ ! فیلکت  يارب  (ع ) نیـسح ماما  ریخ ! مییوگب : دارفا  نیا 

ناشیا و دوخ  مالک  ماما ، هزیگنا  هب  ندرب  یپ  يارب  ذـخأم  عبنم و  نیرتهب  یلو  نایعیـش  ریغ  نایعیـش ، اه ، ناملـسم  ریغ  زا  اه ، ناملـسم 
.تسا هللادبعابا  ياه  هبطخ 

.دوش یم  لهج  راچد  هعماج  یهاگ  یگنهرف ؛ هزیگنا  موس 

ماما .دیناوخب  ار  نیعبرا  ترایز  امـش  .درک  رادیب  ار  هعماج  دیاب  نیاربانب  درادن ! مه  ار  نآ  صیخـشت  تردق  دوش و  یم  ینادان  راچد 
» يداد ناج  وت  ناج  نیسح  دیامرف : یم  (ع ) قداص
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« .هَلالَضلا ِهرْیَح  هَلاهَجْلا و  َنِم  كَدابِع  َذِقْنَتْسَیِل 

یم نوریب  بادرگ  زا  دنهد و  یم  تاجن  ار  وا  دنیآ  یم  اه  قیرغ  تاجن  تسا و  ندش  قرغ  لاح  رد  ایرد  رد  یـسک  یتقو  دـیا  هدـید 
دنتسه بادرگ  نیا  رد  هک  ار  یناسک  هدرک و  ریبعت  لهج  بادرگ  هب  ار  هعماج  (ع ) قداص ماما  دوش !؟ یم  لاحـشوخ  ردق  هچ  دنروآ 

درک مایق  ام  دج  دومرف : قیرغ ! تاجن  ناسردادما و  درف  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  دنک و  یم  هیبشت  دوش  یم  قرغ  دراد  هک  یـسک  نآ  هب 
دیـسر تردق  هب  حافـس  سابعلاوبا  یتقو  دـهد ! تاجن  لهج  بادرگ  زا  ار  هعماج  دـهد  یم  تاجن  بآ  زا  ار  قیرغ  هک  یـسک  لثم  ات 

! دندوب هدرک  تاغیلبت  دـح  هچ  ات  دـینیبب  میتخانـش ! یمن  هیما  ینب  زا  ریغ  (ص ) ربمایپ يارب  یلیماف  ام  دـنتفگ : هدـمآ  وا  دزن  اه  یـضعب 
ناوج یناوخ ؟ یم  هچ  دومرف  دمآ  ولج  .دناوخ  یم  نآرق  ندیگنج  رازراک و  لاح  رد  یناوج  دید  نیفص  گنج  رد  (ع ) نینمؤملاریما
دروم میظع  ءاـبن  زا  مدرم  .میظعلا  ءاَـبَّنلا  ِنَع  َنوَلئاـسَتَی  َّمع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  .مناوخ  یم  أَـبَن  هروس  مراد  نسْحلا  اـَبا  اـی  تفگ :

دایز گرزب  ياهربخ  .گرزب  ربخ  ینعی  میظع  ءابن  .دیهد  خـساپ  میظع  ءابن  دروم  رد  دـیاب  تسا  نیا  شیانعم  دـنوش ! یم  عقاو  لاوس 
رد یتح  نینمؤملاریما و  ترـضح  همان ي  ترایز  رد  هک  میظع  ءابن  قادـصم  کـی  تسا ، داـعم  تماـیق و  ربخ  اـه  نآ  زا  یکی  .تسا 

نیا قادصم  اب  يراد  وت  متـسه ! میظع  ربخ  نم  میظعلاءاَبَن ؛ انأ  دومرف : (ع ) یلع ماما  .تسا  نینمؤملاریما  ترـضح  هدـمآ ، مه  حـیتافم 
کی ییادز  لهج  .درک  كاـپ  دودز و  هعماـج  زا  دـیاب  ار  رما  نیا  .تسا  غورد  لـهج و  نیا  یناوخ ؟ یم  مه  نآرق  یگنج و  یم  هیآ 

حیحـص طباور  باجح و  ، اوقت يرادـنید ، تارثا  دـننادب  دـیاب  مدرم  تسا ! هفیظو  کی  مدرم  هعماج و  هب  نداد  یهاگآ  .تسا  هفیظو 
ناوجون اه و  ناوج  یهاگ  یلاع  تالیـصحت  تاعلاطم و  اه ، تفرـشیپ  همه  مغریلع  میراد  هعماج  رد  نونکا  ام  هک  یلکـشم  .تسیچ 

همان نایاپ  کی  بلاق  رد  ار  روشک  ياه  ناتـسا  زا  یکی  زا  يرامآ  نم  .دـنا  هجوت  یب  ینید  ياه  شزرا  زا  یخرب  هب  تبـسن  اـم  ياـه 
زا يرایـسب  دنا ؟ توافت  یب  تسـس و  ینید  لئاسم  زا  یخرب  هب  تبـسن  ناتـسا  نآ  رد  ناوجون  ناوج و  يرامآ  هعماج  ارچ  هک  مدـید 

.تشگ یمرب  نید  دروم  رد  ناناوجون  ناناوج و  لهج  هب  دوب  هدش  نایب  هک  ییاه  تلع 
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یمامت رگا  .درادن  ام  زامن  هب  يزاین  تسادخ  وا  میناوخن  ای  میناوخب  زامن  ام  .دراد  زاین  ام  تدابع  هب  ادـخ  رگم  دـندوب  هتفگ  اه  یلیخ 
عوکر هدجس و  نیا  هب  يزاین  هچ  میناوخب  هچ  يارب  دنیـشن ؟ یم  يدرگ  وا  يایربک  تمظع و  رب  رگم  دنـشاب  نید  یب  رفاک و  تانئاک 
لـصو رگا  تسا ! هناخدور  زاین  هکلب  تسین ! ایرد  زاین  لیلد  ایرد  هب  هناخدور  لصو  طاـبترا و  تسا ! لـهج  نتـسنادن و  نیا  تساـم ؟

یناف یقاب ، ِلصو  .هدرب  الاب  ار  شدوخ  نوُدبعَِیل » ّالإ  سنِْالاو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  اَم  «َو  دش لصو  قلاخ  هب  رگا  دـبع  .دوش  یم  راگدـنام  دـش 
ادخ تسا  تسرد  .دهد  یم  تقفـش  ینابرهم و  قفر و  ناسنا  هب  نابرهم  قیفـش و  قیفر ، روفغ ، يادخ  هب  لصو  .دنک  یم  راگدنام  ار 

لصو ایرد  هب  دیاب  يوج  ای  هناخدور  مراد ! زاین  نم  هک  يوش  دراو  هیواز  نیا  زا  دیاب  وت  اما  درادن  شناگدنب  تادابع  هب  يزاین  ًالـصا 
.تسا یباجحدـب  لضعم  ام  هعماج  رد  داح  تالکـشم  زا  یکی  هنافـسأتم  .مینک  یمن  هجوت  لـیلد  نیا  هب  اـم  دـندوب  هتفگ  ًاـبلاغ  دوش !
تبحص اه  نآ  اب  هک  یهاگ  دننک ، یمن  تیاعر  ار  باجح  هک  ییاه  ناوجون  اه و  ناوج  نایوجشناد ، زیزع ، ناتسود  نیمه  زا  یلیخ 

! نرویغ ًاقافتا  .تسین  داسف  ریـسم  رد  یباجحدـب  ره  ًاـمازلا  دـنراد ! یبوخ  تاداـقتعا  دـینیب  یم  ، .دوش یم  لاؤس  دوش و  یم  وگتفگ  و 
تسا هنوگ  نیا  ام  هداوناخ  دیوگ  یم  .هدش  راتخاس  کی  گنهرف و  کی  تروص  هب  هلئـسم  نیا  اما  .دندیقم  هک  دنراد  ییاه  هداوناخ 

رهاوخ و هطبار  لثم  هلاخرـسپ  هلاخرتخد و  هطبار  ام ، هداوناخ ي  راتخاس  یگدـنز و  رد  هکنیا  اـی  تسا  روطنیا  مسر  اـم  لـیماف  رد  اـی 
لثم مارتـحا  شزرا و  رظن  زا  تسا  تسرد  تسا ؟ رهاوـخ  لـثم  مه  هلاـخ  رتـخد  رگم  .میناد  یمن  مرحماـن  ار  رگیدـکی  تسا و  ردارب 

يرایـسب تسا ! عونمم  ینکـش  زرم  میتـسه ! میرح  نآ  تیاـعر  هب  مزلم  همه  هتـشاذگ و  میرح  نیب  نیا  رد  مالـسا  یلو  تسا  رهاوـخ 
لاوس اه  نآ  زا  ما  هدرک  تبحص  دارفا  نیا  نارـسمه  ناردپ و  اب  یهاگ  نم  .تسا  یفاک  عالطا  نتـشاد  مدع  زا  یـشان  رما  نیا  تاقوا 

یم دنک ؟ بلج  شدوخ  هب  ار  يدایز  ياه  هجوت  نابایخ  هچوک و  رد  عضو  نیا  اب  امش  رسمه  ای  رتخد و  دیتسه  یـضار  ایآ  ما : هدرک 
هرهب نیا  زا  یـشخب  دـیهاوخن  ای  دـیهاوخب  امـش  میوگ : یم  .دراد  تریغ  تسا ، ساـسح  دـینیب  یم  مه  اـه  تقو  یلیخ  ریخ ! دـنیوگ :

رد رگا  .تسا  هدننک  کیرحت  سابل  نیا  .تسا  كرحم  شـشوپ  نیا  هرخالاب  .دیا  هداد  رارق  درجم  ناوج  مدرم و  رایتخا  رد  ار  يدنم 
ار فدص  ّرد و  رگا  وت  ییامن ! دودسم  ار  رطع  رد  دیاب  سپ  نامب ، ییوگب  ای  این و  نوریب  ییوگب  رطع  يوب  هب  دوش  یمن  دش  زاب  رطع 

تّرُد يارب  ظافح  یناوت  یم  تدوخ  اما  يریگب ! یناوت  یمن  هک  ار  دزد  رازه  يولج  یتشاذـگ  زاـب  ور  لـحم  رد  تظاـفح ، لـحم  زا 
نیا سپ  يروایب  نوریب  باجح  اـب  ار  تا  هداوناـخ  یناوت  یم  یلو  نکن  هاـگن  ییوگب  همه  هب  ناـبایخ  رد  یناوت  یمن  وت  ینک ! داـجیا 

.تسا شزرا  کی 
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هنـشت هنـسرگ و  هداد ، تسد  زا  ار  شردـپ  هدـید و  غاد  هک  يا  هچب  رتخد  نآ  راـنک  دـمآ  (س ) يربک بنیز  یتقو  لـقن ، قبط  بشما 
اب مناشوپب ! ار  مرس  نم  هدب  هچراپ  هعطق  کی  ناج  همع  دیوگ : یم  دیآ ، یم  شرس  يالاب  همع  ات  هدرک  مگ  ار  ریسم  نابایب  رد  تسا ،
هک تسا  نیا  نم  دوخ  داـقتعا  هچ  رگ  هللادـبعابا  ندـب  راـنک  تسا  روهـشم  هک  روـط  نآ  .درادـن  مه  یفیلکت  هچب  نیا  دـیاش  هک  نیا 

ار اه  نآ  يوم  هرهچ و  تسا  هتـسناوتن  یـسک  هتفرن و  رانک  نآ  زا  دـعب  یتح  اروشاـع و  زور  تیب ، لـها  و  (س ) يربک بنیز  باـجح 
هدش اه  نآ  باجح  ضّرعتم  اه  یضعب  هک  تسا  نیا  ردپ  اب  شلد  درد و  هوکش و  هلگ و  هللادبعابا  رتخد  دینیبب  ضرف  نیا  اب  اما  .دنیبب 

هدـهاشم هموصعم  همطاف ي  تیب  لها  همیرک ي  مرح  رانک  زا  ار  همانرب  بشما  هک  یناگدـننیب  یمارگ و  نارهاوخ  زیزع  ناردارب  دـنا !
یفعج رح  هللادیبع  دننام  هن  دندوب و  بای  تصرف  راو  ّرُح  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  دش ! مامت  مرحم  ههد ي  هرفـس ي  دـینک  یم 

هن یفعج و  رح  هللادیبع  هن  تسا  هعماج  رد  دعـسرمع  هن  زورما  .درذـگ  یم  خـیرات  .بلط  تصرف  اهدعـسرمع  لثم  هن  زوس و  تصرف 
یفعج رح  هللادـیبع  .دوب  باـی  تصرف  ّرح  مییوگ  یم  ارچ  مینک ؟ یم  میـسقت  هخاـش  هس  هب  ار  اـه  نیا  اـم  ارچ  .یحاـیر  دـیزی  نب  ّرح 
یفعج رح  هللادـیبع  .درک  هدافتـسا  دوخ  تیادـه  يارب  اروشاـع  بکرم  زا  ّرح  نوچ  دوب ؟ بلط  تصرف  دعـسرمع  دوب و  زوس  تصرف 

ام و يالوم  دیسرن ! دسرب و  ير  هب  بکرم  نیا  زا  تساوخ  دعسرمع  .دنام  بقع  ناوراک  زا  هنوگ  نآ  دشن و  راوس  ار  اروشاع  بکرم 
دعسرمع تسا ! تسب  نب  هانگ  هچوک ي  هک  دنادب  دسرب  دوخ  هتساوخ ي  فده و  هب  هانگ  زا  دهاوخب  سکره  دومرف : هللادبعابا  امش 
.دیـسرن تردـق  هب  هاـنگ  هچوک ي  زا  یعبر  نب  ثبـش  دیـسرن ! تورث  هب  هاـنگ  هچوک ي  زا  یلوخ  .دیـسرن  ير  هب  هاـنگ  هچوک ي  زا 

هچ شتبقاع  دناسر ؟ تداهـش  لتق و  هب  ار  هانگ  یب  نیدتم و  ناملـسم و  ملاع و  ردقچ  درک ؟ تنایخ  ردق  هچ  مادص  .دینیبب  ار  خـیرات 
هزیگنا ي نیموس  .تسا  تسب  نب  هچوک  نیا  تبقاـع  اـما  .دـشک  یم  لوـط  یهاـگ  تسا و  داـیز  ادـخ  ربـص  هک  تسا  تسرد  دـش ؟
؟ تسیچ تدابع  رثا  تسیچ ؟ یباجحدـب  هانگ و  رثا  دـنادب  رگا  ام  ناوج  .تسا  ییادز  لهج  يانعم  هب  یگنهرف  هزیگنا ي  هللادـبعابا ،
ار شرثا  هلـصافالب  دنک  یم  هیـصوت  هچره  مه  نآرق  .مینک  نییبت  ناوج  يارب  ار  راثآ  نیا  دـیاب  ام  .دوش  یم  دـنم  هقالع  لئاسم  نادـب 

سمخ تاکز و  .دوش  یم  دایز  ناتیاوقت  دیریگب  هزور  .دیتفیب  نم  ِدای  اتدیناوخب  ار  زامن  يرْکِِذل » هولّصلا  ِِمقأ  » ًالثم .دنک  یم  نایب  مه 
ار راثآ  نآرق  دوخ  دنام ! یم  ملاس  نات  هعماج  دینزن ، تمهت  دینکن ، تبیغ  دینکن ، هرخسم  ار  رگیدمه  .دوش  یم  هزیکاپ  ناتلام  دیهدب 

ناـتیاعد دوـش  یم  ثعاـب  هک  دنتـسه  یناـهانگ  هک  دـینک  تـقد  رایـسب  اعُّدـلا .» ُسبُحت  یتـّلا  بونّذـلا  یلرِفْغا  ّمـهّللا  :» تـسا هدرمش 
سرت و راتفرگ  (ع ) نیـسح ماما  ناـمز  هعماـج ي  .دوش  هدودز  دـیاب  اـه  لـهج  نیا  .دـیاین  دورف  امـش  رب  تمعن  اـی  دوشن و  باجتـسم 

ًاعقاو دـندوب  هدـمآ  البرک  نیمزرـس  هب  هک  ییاه  نآ  زا  یلیخ  .تسا  لهج  راتفرگ  (ع ) نیـسح ماما  نامز  هعماج ي  .تسا  یگدزاـیند 
.دـنریگب نشج  ار  تیب  لها  دورو  دـیاب  هک  دوب  نیا  ناشروصت  ًاعقاو  ماش  مدرم  .دنتـشادن  مه  لیلحت  تردـق  دنتـسناد ، یمن  ار  ایاضق 

بنیز نانخس  و  (ع ) داجـس ماما  هبطخ ي  اما  .دنا  هدش  هتـشک  دنا ، هدرک  مایق  اه ) نآ  معز  هب   ) قحرب تموکح  هیلع  هک  يدارفا  نوچ 
.درک ییادز  لهج  (س ) يربک
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.تسا یسایس  هزیگنا ي  هللادبعابا ، مراهچ  هزیگنا ي 

، هقف مامت  یلمع  هرمث ي  دومرف : ماما  .دـنک  هرادا  ار  هعماـج  دـناوت  یمن  یـسک  ره  هک  دـنادب  دنـسانشب و  ار  ماـما  دـیاب  هعماـج  ینعی 
یمالـسا هعماـج ي  تسا  نشور  .دروآ  یم  قیدـصت  شروصت ، هیقف  تیـالو  یمالـسا و  تموکح  دوـمرف  .تسا  یمالـسا  تموـکح 

.ینید ناسانشراک  همئا و  زا  دعب  همئا  ادخ ، ربمایپ  دناد ؟ یم  یـسک  هچ  ار  مالـسا  نیناوق  .یمالـسا  نیناوق  اب  .دوش  هرادا  دیاب  هنوگچ 
راک هب  ناتسرامیب  سیئر  ناونع  هب  ار  تفن  سدنهم  ًالثم  سدنهم  کی  دننک  هرادا  یکشزپ  نیناوق  اب  ار  ناتسرامیب  کی  دنتساوخ  رگا 

سدنهم ار  ناد  خیرات  سانـش و  هعماج  کی  هک  دـننک  يزیر  یپ  یـسدنهم  رظن  زا  ار  ناتـسرامیب  کی  دنتـساوخ  رگا  .دـنرامگ  یمن 
یهیدب و يرما  نیا  دـشاب ! سانـشراک  هدرک و  لیـصحت  نارمع  هتـشر ي  رد  هک  دـشاب  یـسک  دـیاب  دـنهد ! یمن  رارق  نامتخاس  رظان 

صّصختم همه  یعرش  لئاسم  رد  .دنوش  یم  صصختم  همه  نید  رد  اما  دنا ؛ صـصختم  لابند  اج  همه  تسا  بیجع  .تسا  صخـشم 
يارب .دینک  یم  لابند  ار  نارمع  هتـشر ي  نامتخاس  يارب  امـش  روط  هچ  .دـنوش  یم  رظن  بحاص  همه  یعرـش  لئاسم  رد  .دـنوش  یم 
دیزی دیاب  هک  تسا  مولظم  ردق  نآ  نید  یلو  دـیور  یم  صـصختم  لابند  یکـشزپ  يارب  دـیور  یم  کینورتکلا  سدـنهم  لابند  قرب 

ارچ تسه  (ع ) قداص ماما  هک  ییاـج  هن ، دوش !؟ نآرق  رـسفم  راـبحالا  بعک  دوش !؟ نید  صـصختم  هیواـعم  دوش !؟ نید  صـصختم 
هزیگنا دنهد ؟ یم  ار  اه  یخاتـسگ  هنوگ  نیا  هزاجا ي  دوخ  هب  اه  نآ  ارچ  تسه  هللادبعابا  هک  ییاج  دننک ؟ رظن  راهظا  دـیاب  نارگید 

« باتکلاب لماعلا  مامالا  سیل  يرْمَعَلَف ! هفوک «، مدرم  تشون  هفوک  مدرم  هب  (ع ) ماما هک  يا  هماـن  .تسا  یـسایس  هزیگنا ي  مراـهچ ، ي 
هناخ ِرد  هب  دیاب  نآرق  ریسفت  يارب  .دنتسه  تیب  لها  سانش  نآرق  دشاب و  سانش  نآرق  هک  تسا  یسک  ماما  نیـسح ، ِنم  ناج  هب  مسق 

.دوب ماما  مراهچ  هزیگنا ي  نیا  دییایب ! ام  ي 
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.تسا یصخش  هزیگنا ي  مجنپ ، هزیگنا ي 

زور ارچ  دیناد  یم  متـسیک ؟ نم  دیوگب  ایند  هب  دیاب  هللادـبعابا  .تسا  هدـش  جراخ  ریـسم  زا  اه  نآ  ریبعت  هب  هدرک ! جورخ  ماما  دـنتفگ 
نم .دیسرپب  رباج  زا  دیعـسابا ، زا  .دیـسرپب  باحـصا  زا  دیورب  دومرف : یم  یهاگ  هدرک ؟ هّجاحم  ارچ  هدناوخ ؟ هبطخ  ردق  نیا  اروشاع 

يربمایپ رسپ  ایآ  دراد ؟ دوجو  نیسح  زا  ریغ  يربمایپ  رـسپ  نونکا  ایند  مامت  رد  دومرف : یم  یهاگ  دیزیر ؟ یم  ارم  نوخ  ارچ  متـسیک ،
هب هک  (ع ) نسح ماـما  دوب ؟ ناـمز  نآ  دـشاب  ارهز  همطاـف ي  زا  هک  فط  هعقاو ي  ـالبرک و  هثداح ي 61  رد  (ع ) نیـسح ماـما  زا  ریغ 

رـسپ یکاـخ  هرک ي  نیا  يور  اـیآ  دومرف : یم  .دندیـسر  یمن  (ص ) ربماـیپ هب  (س ) ارهز ترـضح  زا  مه  هیقب  .دوـب  هدیـسر  تداـهش 
.دنـسانشب ار  وا  دوخ  هک  تسا  یـصخش  هزیگنا ي  نیا  دنک ؟ یم  رارـصا  دیکأت و  ردق  نیا  هللادـبعابا  ارچ  تسه ؟ نم  زا  ریغ  يربمایپ 

ياه تشادرب  هب  هیبش  ًالماک  هک  دشاب  هتشاد  (ع ) نیسح ماما  روضح  زا  البرک و  هثداح ي  زا  لیلحت  تشادرب و  کی  هک  دشابن  یسک 
ینارنخـس کـی  اـهروحم  نیا  زا  مادـک  ره  ًاـعبت  .مدرک و  ضرع  هصـالخ  یلیخ  هک  دوب  يروحم  جـنپ  نیا  دوـش ! هیما  ینب  تسرداـن 

.متفگ ار  سوئر  طقف  اج  نیا  رد  نم  هک  دبلط  یم  هناگادج 

؟ دوب هچ  البرک  هب  ندمآ  زا  هللادبعابا  هزیگنا ي  لاؤس :

.دوش ایحا  تنـس  مهاوخ  یم  هرـصب ، مدرم  هب  هماـن  ینید ! هزیگنا ي  دـییایب : ناـشیا  دوخ  مـالک  غارـس  یلیلحت  هفـشاکم و  ره  زا  لـبق 
.دوش هدودز  تعدبو 

.منک حالصا  ار  اه  یبارخ  مهاوخ  یم  حالصألا  ِبَلَِطل  ِتْجَرَخ  یعامتجا  هزیگنا ي  مود 

.دوش هدودز  هعماج  زا  لهج  مهاوخ  یم  َهلاهْجلا  َنِم  َكدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  یگنهرف  هزیگنا ي  موس 

يانـشآ دیاب  مکاح  .دشاب  سانـش  نآرق  دیاب  مکاح  .دوش  مکاح  دیاب  یـسک  هچ  دـننادب  مدرم  مهاوخ  یم  یـسایس  هزیگنا ي  مراهچ 
.مدرک نایب  ار  مدوخ  ِهاگدید  لقادح  هراب  نیا  رد  .یصخش  هزیگنا ي  مجنپ  .دشاب و  نید 
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نارهاوخ و ناردارب ، اما  .دورن  نوریب  اج  نآ  زا  يزیچ  رگید  دوش و  هتـسب  اج  نامه  البرک  هیـضق  دنتـشاد  تسود  یلیخ  اـه  نیا  هتبلا 
بنیز یتقو  .درک  جـیورت  ار  اروشاـع  اـه  يرادازع  اـه و  يراوگوس  ناـمه  .دـیتسه  (س ) هموصعم ترـضح  مرح  راـنک  هک  ینازیزع 
دارفا مامت  تفگ  هانیـسحاو  هنیدم  رد  هملـسلا  ما  یتقو  دـندرک ! هیرگ  نمـشد  تسود و  دـناوخ  هضور  هاگلتق  لادوگ  رد  (س ) يربک

ماـش ربنم  يـالاب  نیدجاسلادیـس  یتقو  .دـنتخیر  کـشا  هفوک  هزاورد ي  رد  ناـیفوک  یتـقو  .دـندش  انـشآ  ـالبرک  هعقاو ي  اـب  هنیدـم 
.دندرک نایرع  ار  شندب  هک  متسه  یسک  نآ  رسپ  نم  دومرف  دنتشک ! البرک  رد  هنـشت  بل  اب  ارم  ردپ  البرَِکب » ناشطَعلا  ُْنبا  انأ  :» دومرف

اذغ دندروآ ، بآ  رگا  راطفا  ریغ  راطفا و  ره  داجس  ماما  لاس  جنپ  یس و  ای  راهچ  یـس و  هب  کیدزن  .دش  ازع  رد  قرغ  ماش  هقطنم ي 
اب متفا ! یم  مردپ  هنـشت ي  ياه  بل  دای  هب  بآ  هب  هاگن  اب  نم  ایند ، مدرم  دومرف : یم  اناشْطَع .» هللا  لوسر  ُْنبا  َِلُتق  دز « ادـص  دـندروآ 

گنهرف دـش  ثعاب  اه  نیا  .متفا  یم  رغـصا  یلع  تبرغ  دای  ریغـص ، لافطا  هب  هاگن  اب  متفا ! یم  مردـپ  یگنـسرگ  دای  هب  اذـغ  هب  هاـگن 
.تسا دنمفده  هیرگ  دوخ  .تسا  فادها  وزج  يرادازع  دوخ  اما  دوخ ؛ ياج  (ع) نیـسح ماما  فدـه  .دوش  ریگ  همه  جـیورت و  البرک 

رد نم  تفگ  ام  ربنم  لها  ناتـسود  زا  یکی  دننک ؟ یم  هیرگ  مدرم  ارچ  .تسا  وا  بتکم  اب  ییانـشآ  هللادبعابا  رب  هیرگ  هجیتن ي  نوچ 
وا زا  ار  هاگـشاب  ام  هک  یـسک  نآ  تفگ  یم  .دـندمآ  یم  ربنم  ياپ  قارع  نانبل و  ياه  برع  زا  مه  يدایز  تیعمج  .مدوب  ربنم  اـیلاتیا 

یحادم و ینارنخـس و  زا  دعب  مهد  بش  .درک  یم  اشامت  ار  ام  دمآ و  یم  مسارم  بش  هد  مامت  يو  .دوب  یحیـسم  کی  میدرک  هراجا 
همانرب يارب  .مهد  یم  هراجا  اـه  نشج  يارب  ار  اـج  نیا  نم  تسا ؟ ربخ  هچ  هاگـشاب  نیا  رد  تفگ : دز و  ادـص  ارم  يرادازع  ظـعو و 

نیا هک  ییوگ  یم  هچ  اه  نآ  هب  وت  دـننک ؟ یم  هیرگ  دننیـشن و  یم  تسا  بش  هد  ارچ  .اه  تاقالم  اه و  گنیتیم  لـیبق : نیا  زا  ییاـه 
مدوب هتـسخ  هک  نیا  اب  تفگ  ناشیا  دـننز ؟ یم  ناشدوخ  تروص  رـس و  رب  دـنزیر ؟ یم  کـشا  ردـق  نیا  ارچ  دـننک ؟ یم  هیرگ  ردـق 
.دوب شراگدای  اهنت  هک  همطاف  ماـن  هب  تشاد  يرتخد  اـم  ربماـیپ  .تسا  هللا  لوسر  اـم  یبن  .متفگ  مرکا  ربماـیپ  زا  وا  يارب  مدرک  عورش 

.دـناشن یم  وـناز  يور  .دـناشن  یم  هناـش  يور  ار  اـه  نآ  (ص ) ربماـیپ (ع .) نیـسح و  (ع ) نسح ماـن  هب  تشاد  رـسپ  اـت  ود  رتـخد  نـیا 
مامتها و مارتحا و  اه  نآ  هب  تبسن  .درک  یم  ار  اه  نآ  شرافس  دوخ  نارای  هب  .دیسوب و  یم  ار  ناشیاه  بل  .دیسوب  یم  ار  ناشتروص 
هب (ص ) ربمایپ رتخد  .دندرک  عقاو  يرهم  یب  دروم  ار  وا  دنتـشادن و  هگن  ار  شرتخد  تمرح  .تفر  ایند  زا  (ص ) ربمایپ .تشاد  تبحم 

هرـصاحم البرک  رد  ار  (ع ) نیـسح شمود  دنزرف  .دش  دیهـش  (ع ) نسح ماما  .دنتـشادن  هگن  ار  (ع ) نسح ماما  تمرح  .دیـسر  تداهش 
شمـشچ يولج  ار  شا  ههام  شـش  لـفط  .دنتـسب  شیور  هب  ار  بآ  متفگ : متفگ ، وا  يارب  ار  لـتقم  هرود  کـی  تفگ : یم  .دـندرک 

اهرهـش رد  لزنم  لهچ  ار  شدـنزرف  نز و  .دـندیناود  شندـب  رب  بسا  مس  .دـندومن  اـبرا » ًاـبرإ  » شمـشچ يولج  ار  شناوج  .دنتـشک 
هک مه  شرـسمه  هک  درک  هیرگ  یحیـسم  ياقآ  نیا  ردق  نآ  .متفگ  شیارب  ار  لتقم  کی  تعاس  ود  کیدزن  تفگ : یم  .دـندنادرگ 

؟ يدرک هچ  وا  اب  .مدوب  هدـیدن  ار  وا  ندرک  هیرگ  لاح  هب  ات  منک  یم  یگدـنز  وا  اـب  تسا  لاـس  یـس  نم  تفگ : دوب  رـضاح  اـج  نآ 
زا تارَبَعلا .» ْلـیتَق  اـَنأ  » متـسه اـه  کـشا  هتـشک ي  نم  دومرف  .تسا  تارَبَـعلا  لـیتق  نیـسح  .مدرک  فیرعت  شیارب  نیـسح  زا  متفگ :

تشاذگ و یم  شیولگ  هب  ار  دوخ  ياه  بل  .تشاذگ  یم  هنیـس  يور  ار  وا  (ص ) ربمایپ یهاگ  هک  ینیـسح  .متفگ  شیارب  هللادـبعابا 
ای .تخیر  یم  کشا  درک  یم  شا  هرهچ  هب  هاگن  تقو  ره  نینمؤملاریما  هک  نیـسح  يراد ؟ راک  هچ  نم  نیـسح  اـب  دـیزی  تفگ : یم 

؟ دوب ربخ  هچ  البرک  رد  بشما  ادخ ، .هللادبعابا  فیرش  عجضم  رانک  .دینک  البرک  هناور ي  ار  اه  لد  .تسامـش  نابیرغ  ماش  هللادبعابا 
هچب نیمز ، يور  اه  هتشک  .دیشک  یتخـس  بنیز  بشما  همه  زا  شیب  نوچ  .دناوخ  (س ) يربک بنیز  زا  ار  هضور  ًاتدعاق  دیاب  بشما 
دمآ یم  مشاه  ینب  هلیقع ي  یهاگ  بشما  دعاسمان … لاح  اب  نیدجاسلادیس  هتخوس ، مین  ییاه  همیخ  هنـشت ، هنـسرگ و  ادهـش  ياه 

زا هک  ییاه  هچب  تشگ  یم  اه  نابایب  رد  یهاگ  .دـنتفر  یم  زاـب  دروآ  یم  يا  هشوگ  رد  .تشاد  یمرب  اـه  هتـشک  يور  زا  ار  اـه  هچب 
مه شدوخ  بنیز  اما  .درک  یم  مارآ  ار  نیدجاسلادیـس  دـمآ و  یم  یهاـگ  .درک  یم  ادـیپ  دـندوب  هدروآ  هاـنپ  ناـبایب  هب  شتآ  سرت 
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، ناردارب اه ، ناوج  .تشذگ  تخـس  بنیز  رب  رایـسب  بشما  .هدید  ردارب  رـسپ  غاد  هدید ، ردارب  غاد  هدـید ، ناوج  غاد  .دوب  هدـیدغاد 
.دش دنلب  بش  لد  رد  .دناوخ  ار  شبش  زامن  بشما  یتخس ، همه ي  اب  نارهاوخ 
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! زامن دناوخ  یم  هتسشن  یلد  هتسکش 

هرخالاب مینک ؟ ادج  اه  ندب  نیا  رانک  زا  ار  اه  هچب  ادرف  هنوگچ  ادـخ  يا  .دـنکن  عولط  ادرف  شاک  يا  ایادـخ  .دـناوخ  ار  شبـش  زامن 
اه بیجنان  .دندرک  راوس  اه  بکرم  رب  ار  اه  هچب  .دینک  تکرح  هدامآ ي  ار  اه  هچب  ناج ، همع  دندومرف : (ع ) داجس ماما  .دیـسر  ادرف 

(س) بنیز ما  همع  دـیامرف : یم  (ع ) داجـس ماما  دـیهد ! روبع  اه  هتـشک  رانک  زا  هاگلتق و  رانک  زا  ار  اـه  نیا  دـنوب  هدرک  مه  شراـفس 
دوش راوس  تساوخ  یم  بنیز  نات  همع  تاداس ! .دـنوش  راوس  نیدجاسلادیـس  دوخ  یتح  اه و  نز  اه و  هچب  یکی  یکی  درک  کمک 

بنیز نیبب  وشدنلب  ردارب ، .دنک  راوس  ار  ترهاوخ  تسین  یـسک  نیبب  وش  دنلب  نیـسح ! تفگ  هاگلتق و  هب  دـمآ  ًاراچان  .تسناوتن  یلو 
هک يزور  ردارب ، .دـنتفرگ  ار  مرود  اه  مرحم  موش ، راوس  متـساوخ  یم  (ص ) ربمایپ ربق  رانک  عیقب و  رد  نم  ردارب ، هدـنام ! نیمز  يور 

یمن .هاگلتق  نایم  تسـشن  .دمآ  هاگلتق  هب  رگید  راب  کی  .دمآ  ربکا  .دمآ  مساق  .دمآ  سابع  .يدمآ  وت  مدـش ، هدایپ  نیمزرـس  نیا  رد 
هاگلتق هب  دـیتشادن  دـعاسم  لاح  دـیتفر و  البرک  هب  رگا  مراد ! ار  هاگلتق  هب  نتفر  تقاط  رت  مک  مدوخ  نم  هن ؟ ای  دـیا  هتفر  هاگلتق  مناد 

اج نیا  .هتخیر  کشا  همطاف  .هدرک  هیرگ  (ص ) ربمایپ اج  نیا  .هدوب  موصعمدنچ  ياج  اج  نیا  دیورب ! دوب  دعاسم  ناتلاح  رگا  .دـیورن 
هدیرب موقلح  نابرق  .تا  هنـشت  ياه  بل  نابرق  ردارب ، تفگ : هاگلتق و  هب  دمآ  (س ) بنیز .دوب  هداتفا  نیمز  يور  هللا  لوسر  رـسپ  ندب 

هیرگ نمـشد  تسود و  مامت  ادـخ  هب  ینعی  قیدِـص  ٍّوُدَـع و  ِّلُـک  ْتََکب  هللا  َوَف  دـنا  هتـشون  اـما  .دـناوخ  هضور  هنوگچ  مناد  یمن  .تا 
.دنرب یم  وت  رانک  زا  ارم  هنایزات  اب  دنراد  یلو  مورب  مهاوخ  یمن  ردارب  دز  ادص  دندرک !

! دنرب یم  هنایزات  هب  ارم  یلو  مور  یمن 
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.نوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَا  اومَلَظ  َنیّذلا  اومَْلعَیَس 

نیا ناج  همع  دومرف : (ع ) داجس ماما  .هداتفا  البرک  نیمز  يور  بشما  هک  يرهطم  ياه  هزانج  نآ  هب  (س ،) بنیز لاح  هب  بشما  ادخ 
يور بشما  هک  ییادهش  ندب  رّهطم و  ياه  هزانج  نآ  هب  ایادخ  دننک ؟ یمن  نفد  ار  ناناملسم  ندب  رگم  دنناد ! یمن  ناملسم  ار  ام  اه 

یماـمت داـیرف  هب  ار  نیـسح  نوخ  مقتنم  ایادـخ ، اـمرفب ! لـیجعت  جـع ) ) نسحلا نب  هجح  روهظ  رد  مهد  یم  تمـسق  دـنا  هداـتفا  نیمز 
هللا یلو  هانپ  رد  ار  ام  بوبحم  نأـشلا و  میظع  ربهر  اـم ، یـضرا  تیماـمت  ماـظن و  نیا  روشک و  نیا  ایادـخ  ناـسرب ! ناـهج  ناناملـسم 
نک هشیر  ام  هعماج ي  زا  ار  یباجحدب  ینارگ و  قالط و  ياه  هشیر  ضیعبت ، داسف و  رقف و  ياه  هشیر  ایادخ  رادـب ! ظوفحم  مظعألا 

ایادـخ امرفب ! تیانع  لجاع  يافـش  ار  همه  ضیرم  لافطا  اه و  ناوج  عمج ، نیا  رد  رـضاح  دارفا  نارامیب  ناراـمیب ، ایادـخ ! نادرگب !
ره رادب ! ظوفحم  تارطخ  زا  ار  ام  ياه  ناوج  ایادـخ  هدـب ! رارق  نآرق  تیب و  لها  اب  ار  ام  دالوا  ام و  تامم  تایح و  رـشن و  رـشح و 
هب ار  ناشرـش  دریگ  یم  تروـص  یـصخش  هورگ و  ره  طـسوت  اـه  ناوـج  فارحنا  يارب  هک  يزیر  هماـنرب  تباـتک و  تـسد و  مـلق و 

ذئاع و ماما  یتوکلم  حور  عمج ، نیا  تاوما  تاوما ، ادهـش ، حور  هب  تراشب ، ضیف و  تهاگرد  نابرقم  هب  ادـخ  نادرگرب ! ناشدوخ 
… هلآ ِیبّنلِاب و  .امرفب  لصاو 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع بش 

ع)  ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش   ، اروشاع بش 

ریصنلا معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هللا و  ابسح  ، نیملاعلا بر  هللادمحلا  ، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.تسین اروشاع  یگرزب  تمظع و  هب  ییالب  چیه 

تاـئالتبا مظعا  نیا  هدـش و  دراو  ترـضح  رب  تبیـصم  نیا  .تسا  (ص ) متاـخ لوـسر  سدـقم  دوـجو  میظع  تبیـصم  نـیا  بحاـص 
.تسا ترضح 
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تـسا هدـمآ  تیاور  نیا  رد  .دوش  هدـناوخ  تیاور  تسین  دـب  تساروشاـع ، بش  مه  بشما  .ما  هدـناوخ  ررکم  نم  هک  تسا  یتیاور 
، ادخ يارب  ینم  رد  دمآرب و  لیعامـسا ، ترـضح  شدیـشر  ناوج  حـبذ  ادـخ ، ناحتما  هدـهع ي  زا  (ع ) لیلخ میهاربا  ترـضح  یتقو 
، تشاد هضرع  ادـخ  هب  مالـسلا ) هیلعلیلخ  يداد ، سپ  ار  دوخ  ناـحتما  بوخ  وت  دومرف : ادـخ  تشاذـگ ؛ شدـنزرف  موـقلح  هب  دراـک 
رد ات  منکب  ینابرق  مربب و  رـس  وت  هار  رد  مدوخ  تسد  اب  ار  مدـنزرف  مدـشن  قفوم  مدرک ؟ یهاتوک  ناحتما  نیا  ياجک  رد  نم  ایادـخ !

يادـخ بناج  زا  .دـسر  یمن  باوث  نآ  هب  یتبیـصم ، بحاـص  چـیه  هک  یباوث  مسرب ، اـه  تبیـصم  مظعا  باوث  هب  ندرک  یناـبرق  نیا 
، ار ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  درک : ضرع  ار ؟ ناـمزلارخآ  ربـمغیپ  اـی  يراد ، تسود  رتـشیب  ار  تدوـخ  میهاربا ! هـک : دیـسر  خـساپ  لاـعتم 

مدوخ لیعامـسا  زا  ار ، ادهـشلادیس  ربمایپ ، دـنزرف  درک : ضرع  ار ؟ ربمایپ  نآ  دـنزرف  اـی  يراد ، تسود  رتشیب  ار  لیعامـسا  تدـنزرف 
نیا یکی  دـندومرف : ترـضح  هب  ار  بلطم  ود  تفرگ ، میهاربا  ترـضح  زا  هک  اهرارقا  نیا  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  .مراد  تسود  رتشیب 

فرظ .تسا  ینم  رد  نم  ناـمرف  هب  لیعامـسا  ندـیرب  رـس  اـه ، تبیـصم  نیرتگرزب  هن  و  یبئاـصم ، مظعا  فرظ  وت  هن  میهاربا  هک  دوب 
ياه تبیـصم  مظعا  و  (ص ) متاخ یبن  ینعی  يراد ، تسود  رتشیب  تدوخ  زا  ار  وا  یتفگ  هک  تسا  یتیـصخش  نیا  بئاصم  نیا  مظعا 
نیا تیاور  رد  انعم ) هب  لـقن  مود ( بلطم  اـما  يراد ، تسود  رتشیب  لیعامـسا  زا  ار  وا  یتفگ  هک  تسا ، يدـنزرف  ناـمه  راوگرزب  نآ 
ینم رد  ات  یتشاد  یگدامآ  وا  هب  نتسج  برقت  يارب  ادخ و  تبحم  هار  رد  ام  روتسد  هب  وت  هدب ، فاصنا  تدوخ  میهاربا  يا  هک  تسا 

يامظُع دنزرف  نآ  ندیرب  رـس  ای  تسا  رت  نیگنـس  تبیـصم  نیا  يربب  رـس  ار  تدوخ  دنزرف  لیعامـسا  ام ، هدنب ي  تدوخ  تسد  اب  و 
بلطم اّما  .تبرق  دـصق  هب  هتبلا  مالـسا و  تما  ینعی ، شتما ؛ طسوت  مه  نآ  تسین  هسیاقم  لباق  زین  لیعامـسا  اب  هک  (ص ) متاخ ربمایپ 

هدز تبیصم  یتسناوت  رگا  ینک  كرد  ار  ادهشلادیس  تبیصم  دیاب  یسرب  بئاصم  مظعا  باوث  هب  یهاوخ ، یم  رگا  میهاربا ! يا  موس :
.یسر یم  بئاصم  مظعا  باوث  هب  تقو  نآ  تخادنا  مغ  وت  لد  رد  ادهشلادیس  يالب  رگا  يوشب ،
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نیگنـس تخـس و  گنج  نیا  : دنیامرف یم  دحا  گنج  هرابرد ي  لاعتم  يادخ  .دننک  یم  صلاخ  ار  ناسنا  هک  دنتـسه  فراعم  یخرب 
زیچ چیه  نیاربانب  دور ؛ نوریب  ناتلد  زا  ریغ ، هب  تبحم  هک  نیا  هب  رگم  تسین  رسیم  نیا  .مینک و  صلاخ  ار  ناتبلق  ام  هک  دوب  نیا  يارب 

رد هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دنک  یمن  كاپ  صلاخ و  ار  ناسنا  نآ ، مهف  كرد و  و  (ع ) ادهـشلادیس تبیـصم  تفرعم  هزادنا ي  هب 
ْنَا ُهد  _ْ نِـع ُ_م  کــل يَذ  _ّ لا ِنأــشلا  _ِ ُمِـکق و ب _َ ِ_ح َهللا ب ُلئــسَا   » هـک مـینک  یم  تساوــخرد  دــنوادخ  زا  اروشاــع  تراــیز 
نآ ندمآرـس  دـیهاوخب  ادـخ  زا  دـنا ، هتفگ  ام  هب  ِهبیـصم » _ِ ًاباصُم ب یط  _ْ ُعی ام  َلض  _ْ فَا ُ_م  ِ_ك یباـصُم ب _ِ ین ب _ّ َ_ یط _ْ ُعی

برق و زا  یـصاخ  هـجرد ي  هـب  موـصعم  و 14  (ع ) ادهـشلادیس دوخ  .دـهدب  امـش  هب  دـهد ، یم  تبیـصم  ناـبحاص  هب  هک  ییاـهزیچ 
ادخ و نیب  دمهفب  دنک و  كرد  ار  اروشاع  نطاب  دناوت  یمن  سک  چیه  .تسین  مهف  لباق  يدـحا  يارب  هک  دندیـسر  ادـخ  هب  یکیدزن 

یسک رگا  دشاب ، هار  درَم  یسک  رگا  .تشاذگ  اپ  نادیم  نیا  هب  دش و  اروشاع  ياضف  دراو  دوش  یم  اما  تسا ! هتشذگ  هچ  ادهشلادیس 
هب ادهشلادیس  يالب  ماج  زا  دنک ، دراو  ادهشلادیس  تبیصم  نادیم  رد  ار  دوخ  دهاوخب  یسک  رگا  دتسیاب ، شمزاول  فرح و  نیا  ياپ 
ات يرهاظ  مزاول  زا  یتسیاب  شمزاول  ياپ  دـیاب  دراد  مزاول  هتبلا  دوش  یم  ادهـشلادیس  يالب  هب  التبم  ناسنا  تقو  نآ  دـنهد  یم  ناسنا 

.ینطاب بدا  ات  يرهاظ  بدا  زا  ینطاب ،

راد هصغ  دیور ، یم  ادهـشلادیس  ترایز  هب  ای  و  دیروآ ، یم  اج  هب  اروشاع  ترایز  یتقو  هک  هدمآ  تارایزلا  لماک  رد  هک  دیا  هدینش 
راد هصغ  نوزحم و  تیاهن  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  تیاور  رد  هک  ارچ  دـیورب ، هنـشت  هنـسرگ و  دولآراـبغ ، بورکم ، نوزحم ،

ای دیورب و  راوگرزب  نآ  ترایز  هب  هودنا  نزح و  یگتفشآ و  تیاهن  رد  زین  امش  دیسر ، تداهـش  هب  دولآرابغ  هنـشت و  هنـسرگ ، دوب و 
مرح هب  (ع ) نینمؤملاریما ترایز  يارب  ریدغ  زور  نیعولطلا  نیب  رد  تفگ : یم  نم  دیتاسا  زا  یکی  .دینک  تکرـش  هضور  سلاجم  رد 

بحاـص زین  هداـعلا و  قوف  گرزب و  ياـملع  زا  هک  روکف  ياـقآ  موحرم  هک ، مدـید  مرح ، يدورو  رد  نوریب  متفر ، یم  راوـگرزب  نآ 
: تفگ یـسرپ  لاوحا  تبحـص و  نیح  رد  درک و  دروخرب  نم  هب  يراد  شفک  کیدزن  دندمآ ، نوریب  مرح  زا  دـندوب  يونعم  تاماقم 

یفرح هچ  نیا  يدروخن ، هک  يدروخن  هچ ؟ ینعی  متفگ  مدوخ  اب  نم  ما ..… هدروخن  رتشیب  ياچ  ناکتسا  کی  تسا  زور  هس  ینالف ،
مدرک و هیرگ  تعاـس  هس  مداتـسیا و  مرح  لـباقم  متفر  درادـن ! نتفگ  هک  نـیا  ییوـگ ؟ یم  نـم  هـب  هـمئا  يراد  شفک  رَد  مَد  تـسا 

نینمؤملاریما ترـضح  مرح  مدید  باوخ  رد  دیباوخ م ، مدوب  هدش  هتـسخ  هناخ ، مدمآ  مدناوخ  تیانع  هجوت و  اب  ار  هیریدـغ  ترایز 
رتشیب يرفن  دنچ  تسا و  تولخ  مه  مرح  متسه ، ترایز  لوغـشم  شوخ  لاح  نامه  اب  ما و  هداتـسیا  اج  نامه  نم  تسا  مالـسلا  هیلع 
ناشیا هلمج ي  نآ  هجوتم ي  دنک  یم  ترایز  دراد  دوجو  مامت  اب  هناقـشاع  نامـسآ  نیمز و  نیب  روکف  ياقآ  موحرم  مدـید  .دنتـسین 

.دیوش هدامآ  لبق  زا  دیاب  دینکب  ترایز  دیهاوخ  یم  رگا  ! هلب هچ ؟ ینعی  هک  مدش 
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.دوش ایهم  مرحم  زا  لبق  دیاب  دنک ، كرد  ار  اروشاع  دهاوخ  یم  رگا  ناسنا 

یم عورـش  ار  ناش  هبقارم  ناضمر  هام  نایاپ  يادرف  زا  دـیامرف : یم  لابقا  رد  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  سوواط  نبدیـس  موحرم  دـیدینش 
راهب و يزیچ  ره  میوگب  تسا  مزال  .دش  ایهم  اروشاع  يارب  دیاب  لبق  زا  سپ  هدنیآ ! ردق  بش  يارب  رطف  دیع  يادرف  زا  ینعی  دـندرک ،

.يروایب شتسدب  یناوتب  لاس  لوط  رد  هک  تسا  دیعب  رگید  ینک  كرد  ار  زیچ  نآ  ردق  بش  یتسناوتن  رگا  هک  دراد  يردق  بش 

زا ار  کشم  هرک ِي  هک  تسا  نیا  لثم  داد  تسد  زا  ار  رحس  یسک  رگا  تسا ، نیا  مدوخ  یقلت  نم  دراد ، رحس  کی  زور ، هنابـش  ره ، دیناد  یم 
مه هب  ود  نیا  .تسا  بارخ  زین  شزور  تسا ، بارخ  شرحس  هک  یـسک  .درادن  ار  هرک  نیا  تیـصاخ ، دروخب  مه  غود  رگا  .تسا  هداد  تسد 

، هام کی  لاس  رد  تشاد ، دهاوخن  مه  یبوخ  هتفه  درادن ، یبوخ  هعمج ي  بش  هک  یسک  تسا ، هعمج  بش  بش  کی  هتفه  رد  .دنا  هدروخ  هرگ 
یسک رگا  تسا ، اروشاع  زین  (ع ) نیسح ماما  تبیصم  ردق  بش  .درادن  مه  یبوخ  لاس  درادن ، یبوخ  ردق  بش  ناضمر و  هک  یسک  تسا  ناضمر 
نامز نیا  رد  .دناوتب  رگید  ینامز  تسا ، دیعب  رگید  دوش ، دراو  اروشاع  ياضف  هب  دناوتن  تسا ، اروشاع  هک  ادرف  تسا و  اروشاع  بش  هک  بشما 

تسا و نیمز  صاخ  هعطق ي  کی  هن  اروشاع  .دنک  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دنزب و  رانک  ار  اه  هدرپ  ناسنا  هک  نیا  يارب  تسا  هدامآ  زیچ  همه 
.تسا خیرات  همه ي  هزادـنا ي  هب  نامز ، رظن  زا  هدرک و  یط  ار  ملاوع  همه ي  هک  تسا  ییایفارغج  .ایفارغج  نامز و  زا  صاخ  فرظ  کی  هن 
تبحم هنیمز ي  ادهشلادیس ، يالب  هب  دورو  .دنک  یم  ادیپ  هار  اروشاع  نطاب  هب  دوش ، دراو  اروشاع  هب  دنزب و  رانک  ار  باجح  دناوتب  ناسنا  رگا 

.دنک یم  صلاخ  كاپ و  ار  ناسنا  دنک و  یم  مهارف  ناسنا  يارب  ار  افو  و 
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.دروآ یم  ناسنا  يارب  زیچ  دنچ  (ع ) ادهشلادیس تبیصم 

داجیا ناسنا  رد  ار  زیچ   3 ءادهشلادیس ، تبیصم  كرد  هک  هدش  هداد  حیـضوت  رگید  نوتم  یخرب  هبدن و  ياعد  اروشاع و  ترایز  رد 
.مدق تابث  موس  نانآ و  اب  تی  _ عم یهاوخ و  نوخ  زرم  ات  اایلوا ،… اب  یهارمه  ادخ ، يایلوا  تخانش  .دنک  یم 

رگا تسادهشلادیس ، تبیصم  لابند  دهاوخ ، یم  اروشاع  ترایز  رد  ناسنا  کی  هک  ییاهزیچ  رگید  .دیا  هدناوخ  ار  اروشاع  ترایز  امش  همه ي 
یلو هب  يافو  هب  دنک ، یم  ادیپ  قح  ههبج ي  اب  یهارمه  یعون  دوش و  یم  زاغآ  شریس  هَیزرلا ،» ْتُمظع  َ_ْد  َ_ق ل ، » دیمهف ار  تبیصم  یـسک 

ات تئارب  ات  نعل  زا  دـمهفب  ار  اروشاع  قمع  ناسنا  رگا  .دوش  یم  ادـیپ  وا  رد  لطاب  ههبج ي  هب  تبـسن  يریگ  عضوم  یعون  .دـسر و  یم  ا …
ار هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  يرگید  عضاوم  هلسلس  کی  یلو ا …و  رکـشل  رد  روضح  یهاوخ و  نوخ  ات  ُ_ْم » کَبراح نمل  ٌبرح  » يریگرد

.تسه مه  مود  بلطم  .دمهف  یم  هرسکی  زین 

یم ادج  نمشد  فص  زا  ار  وا  مه  دنز و  یم  هرگ  (ع ) نیـسح ماما  هب  ار  ناسنا  مه  .همه  زا  رت  مهم  تسا  مهم  یلیخ  مود ، بلطم  نیا 
هک ییاه  جوم  دنک و  یم  اپ  هب  ناطیـش  هک  ییاهاغوغ  نیگنن و  ياه  هنتف  رد  .منک  یم  میدقت  زیزع  ياه  ناوج  رـضحم  ار  نیا  .دـنک 
یم قرغ  دوخ  اب  ار  هار  نادرم  ناطیـش  چـیه ، هک  ام  لاثما  دـنوش ، یم  قرغ  نآ  رد  مه  اه  قیرغ  تاـجن  هک  ییاـه  جوم  دتـسرف ، یم 
َّنا دنک ”، یم  ادـیپ  یتریـصب  تشادـنرب ، اروشاع  زا  ار  شهاگن  دـش ، بوذ  اروشاع  رد  دوب ، اروشاع  هب  هجوت  لها  یـسک  رگا  دـنک ،

یگنر وا  شیپ  اـه  ههبـش  نیرت ، گرزب  نیرتـالاب و  رگید  دـمهف و  یم  ار  لـطاب  قح و  تحار  یلیخ  ”و  يد _ُ هلا حابـصم  ْنیَـس  _ُ حـلا
.درادن
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نامزلارخآ ياه  هنتف  اه و  هبش 

مُه َنیذلَا  .دینیب « یم  وغل  ار  اه  نآ  ًالـصا ، .دیروآ  یمن  باسح  هب  امـش  هک  دنتـسه  یتاهبـش  رد  قرغ  يا  هدع  دـینیب  یم  امـش  زورما 
یم هک  يزیچ  نیرتهب  تسا  نیگنس  رایـسب  نامزلارخآ ، ياه  هنتف  .دیرذگ  یم  اه  ههبـش  نآ  رانک  زا  تحار  نوضرعملا » َ_ِو  غلا َ_ْن  ع
سب دیوگن ، درادنرب ، اروشاع  زا  ار  شمشچ  دوش  بوذ  اروشاع  رد  ناسنا  هک  ینازیم  هب  .تسا  اروشاع  دنزب  رانک  ار  اه  ههبـش  دناوت ،
نیسح ماما  يارب  هتسناوت  یسک  زونه  رگم  تسا ؟ هدرک  ادا  ار  نیسح  ماما  رب  هیرگ ي  قح  یسک  زونه ، رگم  تسا ؟ سب  اجک  تسا ؛
تیانع ام  هب  دـنک  یم  ریهطت  ار  ام  ـالب  رگا  .تسه  مه  خزرب  ملاـع  رد  .تسه  مه  رـشحم  رد  نیـسح  ماـما  يرادازع  دـنک ؟ يرادازع 
.میوش تکاس  الب  نآ  اب  مینک و  ادیپ  هار  الب  نآ  هب  میناوت  یم  ام  دندرک  لمحت  (ص ) مرکا یبن  هدیشکالب ، (ع ) نیسح ماما  .دنا  هدرک 

یهارمه ات  مالسا  زا  خیرات  لوط  رد  نآ ، هب  تبسن  تبثم  يریگ  عضوم  قح و  ههبج ي  تخانش  ( 1 دراد : ام  يارب  تکرب  هس  الب  نیا 
شیاه هنتف  ردقچ  هک  شیاهزیوزت  اه و  تنطیش  مامت  اب  لطاب  ههبج ي  تخانش  اهزیچ ، نآ  هیقب ي  ندوب و  میلـست  ات  یهاوخنوخ ، ات 

هیما 70000 ینب  نامز  رد  دنک  یم  لقن  هچ ؟ ینعی  تملظ  هک  تسا  نیا  لابند  هب  دیدحلا » یبا  نبا  » .تسه و  هدوب ، یناملظ  نیگنس و 
یم رارق  بس  دروم  نیدـحوملا  ماـما  نینمؤملاریما ، نینزاـن  سدـقم و  دوجو  اـهربنم  نیا  زارف  رب  هدوب و  مالـسا  ياـیند  رد  ربـنم  رازه 
هتفر شدای  نوچ  دـنک  یم  اضق  ار  شزامن  هعمج  بیطخ  هک  دـشاب ، کیرات  دـیاب  ردـق  هچ  اضف  .دـندرک  یم  نعل  ار  (ع ) یلع هتفرگ 

اروشاع تساروشاع ؛ مه  نآ  دـهد  یم  تاـجن  ار  ناـسنا  زیچ  کـی  تاـملظ  نیا  رد  .دـنک  نعل  شیاـه  هبطخ  رد  ار  (ع ) نینمؤملاریما
نَِمل ٌبرح  » میوشب ریگرد  اـه  نآ  اـب  میریگب ، هلـصاف  طـقف  هن  میریگب  هلـصاف  نآ  زا  میـسانشب و  ار  نمـشد  ههبج ي  دوـش  یم  ثعاـب 

هللا َلئـسَا  _َ ِ_ْك ف یباصم ب ُ_َم  َ_ظ َ_ْد ع َ_ق ل .يوشب « هدامآ  جـع ) ) نامز ماما  رکـشل  يارب  دوش  یم  بجوم  نیا  ُ_ْم ،» َکبراح
تفای تمظع  ناسنا  لد  رد  ادهـشلادیس  تبیـصم  رگا  ْكراث »، َ_َب  َ_ل ین ط __َ قُزْرَی ْنَا  َکب  ینَمرکا  َکَـماقم و  مَر  _ْ كَا يذـلا 

.دنک یمن  مه  دیدرت  دنک ، یم  تکرش  جع ) ) نامز ماما  باکر  رد  (ع ) نیسح ماما  یهاوخنوخ  هب  ناسنا 
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ور ود  هکس  کی  اروشاع 

، هتخوسالب نآ  اب  هدـش و  التبم  ءادهـشلادیس  يالب  هب  هک  یناسنا  نامه  ینعی  دـسر  یم  نآ  هب  ناسنا  هک  يا  هلحرم  نیرخآ  نیموس و 
نآ رگید  يور  تسا و  جـنر  یتخـس و  الب و  نآ  يور  کی  هشیمه  تسا  ور  ود  هکـس ي  کـی  اروشاـع  نوچ  یتفایـض ، .تسا  برق 

دوـش یم  ضیرم  هک  یتـقو  دآ م ، .تسا  روـط  نیمه  هشیمه  یلا ا ،… برق  تسا و  طاـشن  رور و  _ُ س تـبحم ،… تـسا و  تفاـیض 
تشاد ار  شا  ییاناوت  تشاد  ار  شتمه  یسک  رگا  .هانگ  زا  راجزنا  تبحم و  برق و  تراهط و  یکاپ و  شنطاب  .تسا  رامیب  شرهاظ 

وا هب  مه  ار  اروشاع  هکس  يور  نآ  دوش  یم  التبم  هک  ینازیم  هب  دش  اروشاع  يالب  هب  التبم  داتـسیا ، بلطم  نیا  ياپ  تساوخ ، ادخ  زا 
هزادـنا هب  نم  يالب  مشک  یم  الب  مدوخ  نم  ینامز  کی  .دوش  یم  تبحم  ناوضر و  برق و  تفایـض و  ياضف  دراو  .دـنهد  یم  ناشن 

هتـسخ هدز ، شطع  هنـشت ، نم  هب  تقو  کی  اما  تسا  مدوخ  هزادنا ي  هب  دروآ  یم  هک  مه  صولخ  تبحم و  یکاپ و  تسا  مدوخ  ي 
ود نیا  دنزادنا  یم  ایرد  نورد  هب  ارم  هتـسخ ي  هدز و  شطع  دوجو  منک و  رپ  ایرد  بآ  زا  ار  ما  هساک  دـنهد  یم  هزاجا  هدـید  الب  و 

التبم رثا  رد  دنداد ، هار  (ع ) نیسح ماما  تبیـصم  هب  ارم  رگا  دوش ؛ یم  ییایرد  دنتخادنا ، ایرد  هب  ار  مدآ  رگا  دنراد ، قرف  مه  اب  یلیخ 
یهاوخب هچره  رگید  موش ، یم  ایرد  مشاب ، کچوک  مه  ردـق  هچ  ره  دـنهد  یم  ناـشن  نم  هب  ار  هکـس  يور  نآ  تبیـصم ، هب  ندـش 

ردقنآ ًالصا  دشونب ، دوش  یم  مه  زاب  دشونب  ماج  نیا  زا  یسک  ره  تسا  لصو  ایرد  هب  شماج  تسایرد ، رد  هک  یـسک  تسه ، اجنآ 
ماما يالب  تسرد  كرد  تکرب  هب  همه  نیا  دوش و  یمن  مامت  دشونب ، هچ  ره  هک  دـننک  یم  رپ  یپایپ  ار  شماج  دـنناشون و  یم  وا  هب 

یناسک نآ  زا  همه  نیا  هدـش  داـجیا  شلد  رد  هک  تسا  لاـعتم  يادـخ  تبحم  و  (ع ) نیـسح ماـما  تبحم  نآ  ََعب  _َ هب ط و  (ع ) نیـسح
نیا رانک  زا  هک  ینانآ  .دـنبای و  یمن  هار  مه  تفایـض  هب  دـنوش  یمن  التبم  هک  ییاه  نآ  دـنوش  یم  نیـسح  ماما  يـالب  دراو  هک  تسا 

زج دـنناد  یم  يرورـض  ریغ  ار  تداهـش  تیاهن  رد  اه و  يراکادـف  اهراثیا و  نآ  یتح  هاگ  دـنرذگ و  یم  یناـسآ  هب  میظع  تبیـصم 
یلاحشوخ اروشاع  زور  هک  دندوب ، اه  نیا  .دنشاب  هیما  ینب  کیرـش  هک  تسین  دیعب  دوش و  یمن  ناشدیاع  يا  هجیتن  نارـسخ  ررض و 

.دنتفرگ نشج  دندرک و 
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یمدآ رگا  هنامز  نیا  رد  دنک  یمن  گرزب  ار  ام  يدوجو  فرظ  (ع ) نیـسح ماما  يالب  هب  داقتعا  كرد و  هزادنا  هب  زیچ  چـیه  نیاربانب 
يوزرآ نیا  ندـش  هدروآرب  اـّما  تسا  یگرزب  یلیخ  يوزرآ  نـیا  دـشاب  جـع )  ) ناـمزلا بحاـص  ترـضح  رکـشل  رد  دـهاوخب  شلد 

ناشن وا  هب  ار  الب  نطاب  شلد  تیفرظ  هزادنا ي  هب  تقو  نآ  دش  التبم  رگا  دـش ، الب  دراو  رگا  دوش ، الب  دراو  هک  تسا  نیا  هب  گرزب 
و دز ، شناج  هب  شتآ  هک  الب  زا  رپ  هماگنه ي  نآ  رد  (س ) بنیز ترـضح  .دـنیب  یم  ار  ادـخ  راک  ییابیز  هک  تساـجنآ  دـنهد ، یم 
اب ادـخ  يدـید  دـیوگ : یم  هیلع » هتنعل ا … داـیز «  نبا  هک  یتقو  لاـح  نیا  اـب  درک  دـیپس  ار  شیوم  مخ و  هودـنا  مغ و  زا  ار  شرمک 

دعب هک  تسا  یسک  نخس  نیا  .مدیدن  ییابیز  زج  نم  ًالیمج ” ّالا  ُتیأر  ام  : “ دنهد یم  خساپ  (س ) بنیز ترضح  درک ؟ هچ  تردارب 
، برق هکس  يور  نآ  تسا و  ندروخ  هضع  نتسکش و  تسا ، ندش  ریپ  تسا ، نتخوس  هکس  يور  کی  هتخوس ، نیسح  ماما  يالب  زا 

.تسا لامج  هدهاشم ي  تفایض و 

نیا يارب  اروشاع  زور  بش و  زا  رتهب  یتقو  دـنک و  سمل  ار  ییاروشاع  يالب  هک  دـسرب  اروشاـع  لاـمج  دوهـش  هب  دـناوت  یم  یـسک 
هرهب لامج  نیا  زا  ار  دوخ  دناوتب  هدنیآ  لاس  ات  منک ، یمن  نامگ  دوش ، دراو  تبیـصم  هب  دناوتن  زور  بش و  نیا  رد  هک  یـسک  تسین 

تدابع کیرـش  ار  ناگرزب  نابوخ و  ءایلوا ، .مینک  سامتلا  جـع )  ) ماما دای  هب  تسا ، یقاب  تصرف  ات  بشما  هک  تسا  نیا  .دـنک  دـنم 
يرپس (ع ) نیـسح ماما  هب  قشع  اب  ار  ناشتفرعم  دنتـسه و  دندوب و  ادـخ  ناگدـنب  رادتـسود  هک  یناراوگرزب  نابوخ و  مینک ، نامدوخ 

تبیـصم هب  ار  ام  مینک  تساوخرد  جع )  ) نامز ماما  زا  دندرک ، هیرگ  (ع ) نیـسح ماما  تبیـصم  رب  هناصلاخ  هک  اه  لاس  هچ  دـندرک و 
ترایز رخآ  رد  دمح  ود  .دسر  یم  الب  هب  ادخ  دمح  هب  تقو  نآ  دـمهفب ، ار  تبیـصم  نیا  قمع  ناسنا  رگا  .دـننک  دراو  نیـسح  ماما 

.دراد دوجو  دسر  یم  برق  هدجس ي  هب  هک  اجنآ  اروشاع 

6798 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2569 

http://www.ghaemiyeh.com


دمح نآ  منک  یم  دمح  ار  وت  ایادخ ! مْه » _ِ باصُم یلع  َ_َك  نیرکاشلا ل َدْمَح  ُْدم ، _َ حلا ََکل  َمُه  _ّ َ للا دـنمادک «؟ دـمح  ات  ود  نآ 
نیا دوب » ابیز  نیـسح  ماما  اب  وت  راک  دـیوگ « : یم  دـنک و  یم  ار  ادـخ  دـمح  تسا ، هدـش  دراو  وت  یلو  رب  هک  یتبیـصم  نآ  رب  رکاـش 

تبیـصم ياضف  دراو  هک  دنک  سمل  دناوت  یم  یـسک  ار  (ع ») نیـسح ماما  اب  ادخ  راک  ییابیز  دـهاوخ ، یم  تراسج  یگرزب و  یلیخ 
« .يدومن التبم  يدرک و  انـشآ  ادهـشلادیس  تبیـصم  اب  ارم  هک  منک  یم  دمح  ار  وت  ایادخ  یتیزَر ؛ میظع  یلع  ِهللاُدْمَحلا  مود « : .دـشاب 

لاح نیا  مینک ، هیرگ  (ع ) نیسح ماما  يارب  ات  دیامن  مهارف  نامیارب  ار  یطیارش  دهدب و  هزاجا  ام  هب  ادخ ، هک  رتالاب  نیا  زا  ، یتمعن هچ 
ادـخ فرط  هب  نیـسح  ماما  يالب  اب  میئایب و  دـنا  هداد  هزاجا  ام  هب  اّما  دنتـسه ، لایخ  یب  بشما  هک  ییاه  ناـسنا  هچ  .تسین  یفداـصت 

دیناوـت یم  تـقو  نآ  دــیتشاد  ار  دــمح  ود  نـیا  رگا  .مـینک  ادــیپ  هار  ادهــشلادیس  تبیــصم  هـب  میوـشب و  کـلاس  مـینک ، تـکرح 
نیمه ایند  رد  نیسح  ماما  تعافش  دوش ، یمن  متخ  ایند  هب  هک  نیسح  تعافش  دورولا ” َموَّی  ْنیَـسُحلا  هعافـش  ینقزر  َمهل  _ّ لا ” دیئوگب

لآ دِّمحم و  ایحم  يایحم  َ_ل  عْجا َمه  _ّ لـلا » هک اـجنیا  اـت  درب  یم  شیپ  اـجنیا  اـت  ار  اـم  هتفرگ و  ار  اـم  تسد  هداد ، ار  شنوخ  تسا ،
دسر یم  دیآ و  یم  مدق  کی  مدق ، کی  درک  كرد  ار  نیسح  ماما  تبیصم  یـسک  رگا  دمحم » لآ  ِدمحم و  َتامم  یتامم  دمحم و 

تعافـش دوش  یم  نیا  اه ، نآ  گرم  دوش  یم  شگرم  اه ، نآ  تایح  یگدـنز و  دوش  یم  شا  یگدـنز  تایح و  رگید  هک  ییاج  هب 
میتشاذگ نیسح  ماما  تسد  هب  تسد  ام  رگا  (ع ،») نیـسحلا نود  مجهم  ولذب  تفرگ « ار  یـسک  تسد  نیـسح  ماما  رگا  .نیـسح  ماما 

(ع) نیـسح ماما  لثم  نامتامم  تایح و  ینعی  .دوش  یم  ضوع  نامگرم  تایح و  هک  میـسر ، یم  ییاج  هب  میدـش ، الب  اروشاع و  دراو 
نیا يداع  یگدـنز  گرم و  اب  شقرف  گرم  یگدـنز و  نیا  .میریم  یم  اهنآ  لثم  مینک ، یم  یگدـنز  اهنآ  لثم  هکنیا  ینعی  دوش  یم 

.گرم و هظحل ي  ات  ایند  رد  (ع ) نیـسح ماـما  تعافـش  ینعی  نیا  .میریم و  یم  ادـخ  يارب  مینک و  یم  یگدـنز  ادـخ  يارب  هک  تسا 
يدعب تعافش  اما  ددرگ ؛ نامبیصن  زین  (ع ) نیسح ماما  يورخا  تعافـش  ات  .مینک  تکرح  نیـسح  ماما  اب  دیاب  ام  مه  نیا  زا  دعب  هتبلا !
هیماونب هب  تَکربـت  ٌموی  اذـه  َّنِا  دوش «: یم  ضوـع  اروشاـع  تراـیز  نومـضم  اـج  نیا  زا  دوـش ؟ یم  یـسک  هچ  بیـصن  نیـسح  ماـما 

زا ار  نیسح  ماما  هک  دندوب  لاحشوخ  دنتفرگ و  نشج  هیما  ینب  اروشاع  زور  نیسحلا ،»  ُمهلتقب  ناورم    ُ لآ ٍدایز و    ُ لآ هب  ْتَحِر  _َ ف
و مالـسلا ) مهیلع  ) شرهاط لآ  و  (ص ) دـمحم قح  هب  تبـسن  ملاـظ  نیلوا  هب  هبترم  دـص  تراـیز  همادا ي  رد  هاـگنآ  .دـندروآ  رد  اـپ 
وا نتشک  رد  دندرک و  راکیپ  (ع ) نیـسح اب  هک  یهورگ  رب  یـصاصتخا  ياه  نعل  سپـس  مینک و  یم  نعل  نیملاظ  هقلح ي  زا  نیرخآ 
هک يدمح  ود  زا  دعب  هدجـس ، رد  دنتـسرف و  یم  مالـس  شباحـصا  و  (ع ) نیـسح ماما  هب  هبترم ، دص  نیا  زا  دـعب  دـندومن و  یهارمه 
نم لاح  لماش  ار  نیـسح  ماما  يورخا ، تعافـش  ـالاح  ایادـخ  دورولا » موی  نیـسحلا  هعافـش  ینقزرا  مهللا  مییوگ « یم  تفر  شرکذ 

اب یهارمه  هب  نیـسح ، ماما  هب  ياـفو  هب  میـسرب ، نآ  هب  دـیاب  (ع ) نیـسح ماـما  تبیـصم  هب  دورو  اـب  هک  تسا ، يزیچ  ناـمه  نیا  .نک 
هاگلتق يدوگ  دوشن ؟ (ع ) نیسح ماما  قشاع  دنیبب و  ار  اروشاع  زور  هک  تسا  یسک  هچ  (ع .) نیسح ماما  يادهـش  باوث  هب  و  (ع ) ماما

.دنزن رپ  (ع ) نیسح ماما  يارب  شلد  دنیبب ، ار 
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درک یم  تبقارم  ار  شنازیزع  باحصا و  هنوگچ  دنزن ؟ رپ  نیسح  ماما  يارب  شلد  دنیبب و  ار  نیسح  ماما  ناسحا  هک  تسا  یـسک  هچ 
هب .درک  یمن  تلفغ  شدوخ  ههبج ي  زا  هظحل  کی  تشاذـگ ، نادـیم  هب  اپ  دـش  تخـس  اه  هنحـص  هک  نیمه  .دـنوشن  ریگ  نیمز  هک 
مه ادرف  زا  .درک  باریـس  مه  ار  ناـشتاناویح  .داد  بآ  ار  ناـش  همه  دیـسر ، رُح  رکـشل  هب  یتقو  دیدینـش  .درک  یم  ناـسحا  نمـشد ،

یموزل هچ  دـنک ؟ تجح  مامتا  اه  نیا  اب  ردـق  نیا  نیـسح  ماما  هک  تشاد  یموزل  هچ  .اـه  نآ  اـب  ندرک  تجح  ماـمتا  هب  درک  عورش 
هک دزوس  یم  شلد  دورب ، منهج  هب  مه  رفن  کی  دهاوخ  یمن  (ع ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  شلیلد  دیوگب ؟ نخـس  ردق  نیا  تشاد ،

دنیبب ار  اروشاع  دناوت  یم  یسک  هچ  درب ، یم  ار  شلد  يا  هنحص  ره  دنزب ، قرو  ار  اروشاع  هنحص  یسک  رگا  .دنورب  منهج  هب  اه  نیا 
زا میهاوخ  یم  رگا  .میوشب  اروشاع  رد  قرغ  دیاب  میسرب  (ع ) نیـسح ماما  يافو  هب  میهاوخ  یم  رگا  دوشن ؟ نیـسح  ماما  هداد ي  لد  و 

اروشاع رد  بوذ  .میرادنرب  اروشاع  زا  ار  ناممشچ  مینیبب  نامز  ماما  نیسح و  ماما  يور  شیپ  ار  نامدوخ  میوشن و  ادج  نیـسح  ماما 
شافک هدوب ) شافک  ینامرک  يدهتجم  رفعج  اقآ  روظنم  دیاش  ) موحرم يدرک ؟ ررـض  رگا  .دشاب  اروشاع  اب  نامبـش  حبـص و  میوشب ،

؟ دوش یم  هچ  ینیبن ، ار  ام  هتفه  کی  رگا  دـندومرف : وا  هب  جـع ) ) نامز ماما  هدـش ، لقن  دنتـشاد ؛ یبیرغ  بیجع و  ياـه  فرـشت  دوب ،
.دید یهاوخ  ار  ام  هتفه  ره  لیلد  نیمه  هب  دندومرف : مریم ، یم  منیبن  رگا  اقآ  تفگ :

ماـما هضور ي  بش  حبـص و  لاـس  کـی  دـندومرف  نم  هب  باوخ  رد  (ص ) مرکا یبـن  دـنیوگ : یم  هک  هدوب  راوگرزب  نیا  راـک  عورش 
یبجعت دریمب  هصغ  زا  اروشاع  زور  یـسک  رگا  (ع ،) نیـسح ماما  نماد  هب  دیـسر  متـسد  .مدرک  تموادم  لاس  کی  .ناوخب  ار  نیـسح 

دوب مالسا  تموکح  هانپ  رد  هک  ار  ناملسم  ریغ  نز  کی  ندروآرد  اپ  زا  لاخلخ  ناتساد  (ع ) نینمؤملاریما ترضح  هک  ینامز  .درادن 
نینمؤملاریما رتخد  رـس  زا  رجعم  هک  دونـشب  هنوگچ  سپ  درادن ، شنزرـس  دریمب  هثداح  نیا  هودنا  زا  یـسک  رگا  دـندومرف : دـندینش ،

نوریب نیـسح  ماما  نارتخد  شوگ  زا  هراوشوگ  اجک ، ندروآ  نوریب  ناملـسمریغ  نز  کی  ياـپ  زا  لاـخلخ  کـی  .دریمن  دنتـشادرب و 
هراوشوگ عمط  هب  ار  يرتخد  شوگ  دـشاب ، غورد  اـه  نیا  دـنک  ادـخ  یناوخب ، دوش  یمن  اروشاـع  بش  ریغ  ار  اـه  نیا  اـجک ، ندروآ 

مامت اعوسات  زور  (ع ) نیسح ماما  هرصاحم ي  هقلح ي  دهدب ؟ ناج  (ع ) نیسح ماما  هرـصاحم ي  يارب  ناسنا  درادن  اج  دنـشاب  هدیربن 
هب دوش و  لیمکت  شدوخ  هاگودرا  هک  نیا  یکی  .دوب  زیچ  ود  رظتنم  دوب ، هتخادنا  ریخأت  هب  ار  گنج  هک  اعوسات  زور  ات  نمـشد  .دش 

قارع و زا  ادابم  ات  دنک ، رت  گنت  ار  ع )  ) نیـسح ماما  هرـصاحم ي  هقلح ي  هک  نیا  مود  دوش ، عمج  هاگودرا  رد  رکـشل  یفاک  هزادنا 
.دیایب (ع ) نیسح ماما  يرای  يارب  یسک  هفوک ، هرصب و 
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هرصاحم هقلح ي  دوب و  هدش  لیمکت  اه  نآ  رکشل  نوچ  دندوب  لاحشوخ  شنایرکشل  دعـسرمع و  زورما  دیامرف : یم  (ع ) قداص ماما 
.تساهنت نیـسح  ماما  دـیآ و  یمن  نیـسح  ماما  يرای  يارب  یـسک  دـندش  نئمطم  رگید  زورما  .دـندوب  هدرک  گنت  ار  نیـسح  ماما  ي 

تیعمج نیا  تسوا و  دیآ ، یمن  ماما  يرای  هب  یـسک  رگید  هدش و  گنت  هرـصاحم  هقلح ي  دـش ، نئمطم  یتقو  نمـشد  رـصع  زورما 
ینبرمق ناشردارب  هب  دنتشادرب و  ناشیاهوناز  يور  زا  ار  ناشرس  نیسح  ماما  .دش  رو  هلمح  (ع ) نیسح ماما  هاگودرا  فرط  هب  كدنا ،

: دنتفگ تسیچ ؟ ناتنخـس  دندومرفو : دندروآ  فیرـشت  مشاه  ینب  رمق  .دـنیوگ » یم  هچ  اه  نیا  دـینیبب  دـیورب  هک « : دـندومرف  مشاه 
فرح مدوخ  زا  نم  دیهدب  هزاجا  دندومرف « : مشاه  ینب  رمق  .دیشاب  هدامآ  گنج  يارب  ای  دیوش و  میلست  ای  دینک ، هرـسکی  ار  فیلکت 

ترـضح هک  هدمآ  لتاقم  رد  .دومن  ضرع  ار  هعقاو  دیـسر و  نیـسح  ماما  رـضحم  هب  مریگب » هزاجا  نیـسح  ماما  زا  مورب  دـیاب  مرادـن 
زامن و زابرید ، زا  نم  دناد  یم  ادخ  .میشاب  لوغشم  رافغتسا  اعد و  زامن و  هب  هک  ریگب ، تلهم  ام  يارب  ار  بشما  ردارب ، ورب  دندومرف «:
، نمـشد رکـشل  زا  دوب  یتیفیک  ره  هب  دندمآ و  مشاه  ینب  رمق  ترـضح  .متـشاد » تسود  ار  رافغتـسا  ینالوط و  ياعد  نآرق ، توالت 

یم ترـضح  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  رهاظ  تفرگ ، هزاجا  هچ  يارب  ار  بشما  نیـسح  ماـما  مناد  یمن  نم  .تفرگ  هزاـجا  ار  بشما 
، دزادرپب رافغتسا  نآرق و  توالت  زامن و  اعد و  هب  دهاوخ ،

، دنداد ماجنا  اروشاع  بش  رد  مهم  راک  هس  _ل  قادح ترضح  یلو 

هکنیا یکی 

یتوکلم زاورپ  میظع و  تکرح  نآ  يارب  دیامن ، هدامآ  ادرف  يرارقیب  ياه  هنحص  يارب  ار  دوخ  نارای  ات  تفرگ  هزاجا 
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هکنیا مود 

، دریگب هدهع  هب  ار  ناگدنامزاب  ناوراک  یتسرپرس  ات  درک  هدامآ  ار  (س ) يربک بنیز 

هکنیا موس 

ماما اروشاع  بش  اسب  هچ  دندش ، قحلم  (ع) نیسح ماما  هاگودرا  هب  رفن  اروشاع 32  بش  رد  دنا ، هتشون  لتاقم  یضعب  رد  هک  نانچمه 
یم ام  منک  یم  ضرع  نامدوخ  هب  بشما  نم  ار  نیا  .دـندوب  هار  رد  هک  تسا  ییاه  نآ  راظتنا  مشچ  نوچ  تفرگ ، تلهم  (ع ) نیـسح

ایند و زا  ار  ناـمدوخ  .میناـسرب  نیـسح  ماـما  هاـگودرا  هب  ار  ناـمدوخ  .میرواـیب  رد  يراـظتنا  مشچ  زا  ار  نیـسح  ماـما  بشما  میناوت ،
هاگـشیپ هب  دندوب و  هدنام  رُح .…  بیبح و  رگا  .میهدـب  تاجن  ایند  دودـحم  رمع  هلاس ي  یـس  هلاس و  هاچنپ  ياه ، تذـل  تاوهش و 

هلـصاف نامایند  زا  بشما  میناوت  یم  ام  مینیبب  دـمآ ؟ ناشریگ  هچ  الاح  دـمآ ، یم  ناـشریگ  هچ  رگم  دـندوب ، هدـماین  (ع ) نیـسح ماـما 
.میروایب نوریب  يراظتنا  مشچ  زا  ار  نیسح  ماما  میریگب 

باحصا هاگودرا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نمشد  هاگودرا  و 

کی ننک ، یم  هدامآ  ادرف  يارب  ار  ناشدوخ  هک  تسا  (ع ) نیسح ماما  باحصا  هاگودرا ، کی  .دنتسه  مه  لباقم  هاگودرا  ود  بشما 
فرح و هاـگودرا  ود  رد  بشما  .دـسر  یم  يزوریپ  هب  تسا  نئمطم  هـک  تسمرـس ، رورغم ، تـسا ، نمـشد  هاـگودرا  مـه  هاـگودرا 

ادرف دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  ناشفرح  يا  هدع  نمـشد  رکـشل  رد  دتفا ! یم  یقافتا  هچ  ادرف  هک  نیا  تسا ، رایـسب  وگتفگ  ثیدح و 
هب يریگرد  گنج و  تساوخ  یمن  ناشلد ، هک  دندوب  نمشد  رگنس  رد  اه  یـضعب  نوچ  دنک ، یم  حلـص  دایز  نبا  اب  (ع ) نیـسح ماما 

دوخ نامـشچ  اب  (ع ) نیـسح ماما  هب  تبـسن  ار  ص ) … ) لوسر ا تبحم  هتـشذگ  رد  اهراب  دندوب و  ناملـسم  هک  یناسک  دـیآ ، دوجو 
ادرف دنتفگ : یم  دندوب ، هنـشت  (ع ) نیـسح ماما  نوخ  هب  هک  جراوخ  لثم  يا  هدع  دـندش ، یمنهج  بش  نآ  يادرف  یلو  دـندوب ، هدـید 

.میزات یم  شندب  رب  بسا  اب  مینک و  یم  ادج  شرکیپ  زا  رس  مینارذگ ، یم  ریـشمش  مد  زا  ار  شنازیزع  همه ي  مینازوس و  یم  شتآ 
، میـشک یم  شتآ  هب  ار  ناـشیاه  همیخ  دوـشب  ادرف  راذـگب  دـسرب ، شیاـه  هچب  هب  بآ  هرطق  کـی  میتشاذـگ  رگا  دوـشب  ادرف  راذـگب 

منابز  ) ادرف هک  دنتشاد  هدیقع  مه  يا  هدع  کی  .مینک و  یم  ریسا  ار  نینمؤملاریما  رتخد  شرهاوخ ، میرب ، یم  تراسا  هب  ار  شنازیزع 
ماما هاگودرا  رد  یلو  دوب  نمـشد  هاگودرا  ياهوگتفگ  اه  نیا  .دـنهدب  دایز  نبا  لـیوحت  هدرک و  ریـسا  هدـنز  ار  نیـسح  ماـما  لـال )

یخلت مامت  اب  مینک  حلص  دنیامرف  روتسد  رگا  دوب ، دهاوخ  هچ  نامیالوم  رما  مینیبب  ات  دنتفگ : یم  همه  دوبن  رتشیب  فرح  کی  نیـسح 
تسا هدمآ  لتاقم  یخرب  رد  .مینک  یم  ورف  نمـشد  ندب  رد  ار  نامیاه  هزین  اهریـشمش و  دیگنجب ، دنیوگب ، رگا  میریذپ و  یم  شیاه 
لمأت لباق  یندینش و  هبطخ ي  کی  دندرک و  عمج  شا  همیخ  ریز  ار  مشاه  ینب  باحصا و  همه ي  بش  لیاوا  رد  (ع ) نیسح ماما  هک 
لاعتم يادخ  هب  اه  یـشوخ  یتخـس و  رد  نکمم ، ياهدمح  نیرتهب  هب  دندرک و  زاغآ  ادخ  دمح  اب  ار  دوخ  هبطخ ي  دـندومرف : داریا 

غارس مدوخ  باحصا  زا  رتافواب  رتهب و  یباحصا  نم  هک  دنداد  همادا  نارای  باحصا و  هب  باطخ  اهدمح  نیا  زا  سپ  دنتشاد و  هضرع 
نم نامگ  متسین ، دنم  هلگ  امش  زا  .مرادن  غارس  امش  زا  رتوکین  مرادن ، غارس  دشاب  رتهب  امش  زا  محر  اب  دنویپ  رد  هک  یتیب  لها  .مرادن 

بکرم ار  بش  یکیرات  متشادرب ، امش  زا  ار  متعیب  نونکا  مه  نم  .دشک  یم  گنج  يریگرد و  هب  نمشد  نیا  اب  ام  راک  هک  تسا  نیا 
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ساسحا رگا  دهاوخ ، یم  ار  نم  نمـشد  درادن ؛ يراک  امـش  اب  نمـشد  دیورب ، ارحـص  نیا  زا  هک  دیتسه  دازآ  امـش  دـیهد ، رارق  دوخ 
تسد امـش  زا  مادک  ره  :» دندومرف دنازوس  یم  ار  اهناج  هک  دراد  يریبعت  دعب  .دوش  یم  لاحـشوخ  ما  هدنام  نم  دیا و  هتفر  امـش  دنک 

هب دوخ  دنزرف  نز و  اب  نم  دیورب ، دـیراذگب و  ار  نم  تسا  نیا  ریبعت  .دربب » دوخ  اب  دریگب و  ار  مشاه  ینب  نادرم  باحـصا و  زا  یکی 
نارای و هک  ییاه  خـساپ  .دـنرب  یم  هنیدـم  ماش و  هفوک ، يارب  ار  اروشاع  ماغیپ  مدـنزرف  نز و  منک ، یم  مامت  ار  اروشاع  راک  ییاـهنت 
، ناـج نیـسح  هک  درک  ضرع  .تساـخرب  مشاـه  ینب  رمق  همه  زا  لوا  .تـسا  یندینـش  رایـسب  اـه  باوـج  دوـب ؟ هـچ  دـنداد  هباـحص 

یهام .دیـشابن  امـش  میـشاب و  ام  هک  دهدن  ناشن  ام  هب  ار  زور  نآ  ادخ  مینامب ؟ هدنز  شدعب  هک  میورب  میورب ؟ هچ  يارب  ادهـشلادیس !
رد ار  بلطم  باتک  کی  هک  دنتفگ  ار  هاتوک  هلمج  کی  نیمه  دنام ؟ یم  هدنز  نیـسح  ماما  نودب  سابع  دنام ، یمن  هدنز  بآ  نودب 

هدنز مدآ  دعب  دوش و  دیهـش  دورب ، ایند  زا  ادخ  یلو  مینامب ؟ هدنز  ادـخ  یلو  زا  دـعب  امـش ، دـعب  هک  میورب  ام  تسا ، هداد  ياج  دوخ 
، ار نامتـسد  ام  مینک ، یم  امـش  يادـف  ار  نامناج  ام  اقآ  دـندرک «: ضرع  ترـضح  هب  .هدـش  لقن  باحـصا  زا  مه  هلمج  کی  .دـنامب 

ادـیپ تسد  امـش  هب  نمـشد  میراذـگ  یمن  میتسه  ات  یلو  مینک  یم  راکبان  نمـشد  ياهریت  رپس  ار  نامیولگ  يدوگ  ار ، ناـم  یناـشیپ 
یتخـس لمحت  يارب  داد و  ناشن  اه  نآ  هب  تشهب  رد  ار  ناش  ماقم  درک و  ناش  هدامآ  ترـضح  دنتـسب ، نامیپ  هنوگ  نیا  یتقو  .دـنک »

همیخ بانط  دـینک  کیدزن  مه  هب  ار  ناتیاه  همیخ  همیخ ، تشپ  همیخ ، نوریب  دـییایب  دومرف «: اهنآ  هب  دـعب  درک  ناش  هدامآ  ادرف  ياه 
هلمح رس  تشپ  زا  دناوتن  نمـشد  ات  دینزب  شتآ  حبـص  ادرف  هک  دیزیرب  مزیه  نآ  رد  دینکب و  قدنخ  همیخ ، تشپ  دیربب ، مه  رد  ار  اه 

… شرهاوخ ندرک  هدامآ  هب  درک  عورش  دعب  .دیوشب  ریگرد  ور و  هبور  نمشد  اب  فرط  کی  زا  طقف  دنک و 
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حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع  اعوسات - 

هراشا

يراگدنام نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

حور تیبرت  لماع  (ع ،) لضفلابا هب  قشع 

هداتـسیا و رد  يولج  نالا  جع ) ) نامز ماما  .دننک  یم  اعد  ازع  بحاص  يارب  ییازع  سلجم  ره  رد  .تسازع  بش  تساعوسات ، بشما 
.دیوگ یم  دمآ  شوخ  (ع ) سابع شیومع  نارادازع  هب 

نارظتنم همه ي  هب  تیرشب و  نایعیش و  نیملـسم ، هب  شجرف  اب  .دناسرب و  ار  نامبحاص  جرف  بشما  تمظع  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادخ 
.دیامرفب تیانع  جرف  شترضح 

.دیامرفب تاجن  نانمشد  تسد  زا  (ع ) لضفلاابا و  (ع ) نیسح ماما  اقآ  مرح  .دیامرفب  همتاخ  ار  نانمشد  رمع  لضفلاابا  يوربآ  هب 

یمن یسک  ( سلجم بحاص   ) هزاجا نودب  سلاجم  نیا  رد  هنرگ  تسا و  ناراوگرزب  نآ  دوخ  هزاجا ي  اب  تیب  لها  نابحم  بلق  شپت 
ام رد  رییغت  ثعاب  دـنریگب و  ار  نامتـسد  هک  میهاوخب  ناراوگرزب  نیا  زا  میوش  یم  سلاجم  نیا  دراو  هاـگره  سپ  دوش ؛ دراو  دـناوت 

.دنوشب

(ع) سابع ترـضح  هک  دـینک  اعد  ادـخ  هب  ار  وت  اقآ  دـنتفگ  دـندمآ و  ناوج  ات  دـنچ  میدرک  یم  تبحـص  هک  (ع ) اضر ماـما  مرحرد 
ياه کشا  نآ  هب  هنیکس ، گنشق  ياه  کشا  نآ  هب  مسق  میهاوخب  (ع ) سابع ترضح  زا  اعقاو  .دنکن  لو  رگید  دریگب و  ار  نامتسد 

تردام یتقو  هک  یتشاد  تسود  ردق  نآ  ناجاقآ  يدرک ، یم  كاپ  ار  شیاه  کشا  اعطق  یتشاد  یم  تسد  رگا  هک  تردارب  گنشق 
یمن ارچ  تسا ، هدمآ  ارهز  هک  هدیـشک  تلاجخ  (ع ) سابع دینک  رواب  یتسیاب ؛ هنیـس  هب  تسد  يوش و  دـنلب  دـمآ  همقلع  رانک  همطاف 
باوخ رد  ات  دریگب  ار  نامتـسد  هک  میهاوخب  سابع  زا  .تسا  هدمآ  (س ) ارهز متـسیاب ؟ هنیـس  هب  تسد  مردام  يارب  موش و  دنلب  مناوت 

هدش امـش  يرتشم  (ع ) سابع دیا و  هدش  (ع ) سابع يرتشم  بشما  هک  ییاه  ناوج  يا  .میوش  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  مینامن و  تلفغ 
ار اه  ناوج  نیا  رگا  نامزلا  بحاصای  میوگ  یم  جع ) ) نامز ماما  هب  اه  تقو  یـضعب  نم  .دنرخب  ار  امـش  نارگید  هک  دیراذگن  .تسا 

نیـسحلا هجو  نع  برکلا  فشاـک  اـی  ناـجاقآ  رخب  ار  اـم  ناـمیبارخ  همه ي  اـب  رخب  ار  اـم  ناـجاقآ  سپ  .دـنرخ  یم  نارگید  يرخن 
.نیسحلا کیخا  قحب  انبورک  فشکا 
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.تسا هداد  (ع ) سابع هب  ادخ  هک  یتردق  افص و  یگنادرم و  نآ  اب 

(ع) سابع ماقم  .دنروخ  یم  هطبغ  وا  هب  ءادهـش  مامت  هک  دهد  یم  میومع  هب  یماقم  ادخ  تمایق  زور  هک  دـندومرف  (ع ) داجـس ماما  اعقاو 
میهاوخب وا  زا  .تسا  ییالاو  یلیخ  ماقم  ماقم  نیا  (ع .) سابع تسد  ود  (س ) ارهز تعافش  بابسا  دش  دراو  (س ) ارهز هک  دینیب  یم  تسیچ ؟

اهاج یلیخ  .میوش  یم  مگ  دریگن  ار  نامتسد  (ع ) سابع رگا  یگدنز  رد  اهاج  یلیخ  .اج  نیا  دناشکب  دریگن و  ار  نامتسد  اروشاع  بش  طقف  هک 
یمن ماجنا  میهد ، ماجنا  دیابن  هک  ار  ییاهراک  زا  یـضعب  مینک و  یم  ایح  دنک  یم  تراظن  ام  رب  دراد  سابع  هک  مینک  ساسحا  رگا  یگدنز  رد 
.دنا هدز  رداچ  هیکت و  اه  نابایخ  رد  دنا ، هدز  (ع ) نیسحای اه  نیـشام  دنا ، تیب  لها  دای  هب  .دنتـسه  (ع) سابع دای  هب  اج  همه  بشما  .میهد 

هک دنتشاذگ  یمن  الصا  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دنک  تراسج  (ع ) سابع رب  هنوگ  نیا  یسک  دنتـشاذگ  یم  رگم  دندوب  رگا  مدرم ! نیا  رب  نیرفآ 
ماما بئان  هک  دنداد  دیهـش  همه  نیا  دنتـشاد  ار  هر ) ینیمخ  ماما  ياقآ  () جع نامز ( ماما  بئان  مدرم  نیا  .دـنزب  ریت  (ع ) سابع هب  یـسک 

نم دیزی  تفگ : دمآ و  دیزی  شیپ  ار ؛ هلمرح  دنک  تنعل  ادخ  .دننک  هچ  هلمرح  اب  هک  دنتسناد  یم  دندوب  رگا  مدرم  نیا  .دشابن  تحاران  ناشنامز 
.تسا (ع) سابع بش  دشاب  مارآ  دیابن  هعیش  هچب  بشما  البرک  رد  .مدز  البرک  رد  ریت  ات  هس 

هنیس ي هب  مدز  مه  ریت  کی  و  (ع ) سابع نامـشچ  هب  مدز  همقلع  رانک  ریت  کی  مدز ، (ع ) رغـصا یلع  يولگ  هب  ریت  کی  تفگ  هلمرح 
شدوخ دوب  هدنام  (ع) نسح ماما  زا  كدوک  مک و  رایسب  نس  اب  … ادبع کی  بش  نآ  .دیتشاذگ  یمن  هک  دیدوب  امش  رگا  (ع ) نیـسح

(ع) سابع زا  ار  ام  ناطیـش  هک  میروخ  یم  هصغ  میروخ ، یم  هانگ  شکرت  هک  میروخ  یم  هصغ  ادخ  هب  .ومع  ندب  يور  تخادـنا  ار 
(ع) لـضفلاابا قشع  هب  دـیاب  اـم  .دروخ  یم  هصغ  ناـمنامز  ماـما  دروخ ، یم  هصغ  (ع ) ساـبع میروخ ، یمن  هصغ  اـم  دـنک ، یم  ادـج 

يارب هک  ار  رعـش  نیا  … اءاشنا .دنامب  بیرغ  (س ) همطاف يدهم  دیابن  میروخب  (س ) همطاف يدهم  درد  هب  هک  مینک  تیبرت  ار  نامدوخ 
« .درادن روای  (ع) نیسح ناناملسم  : » میناوخن جع ) ) نامز ماما  يارب  دش  هدناوخ  (ع ) نیسح ماما 
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ماـما رگا  دوـب  مـک  شرواـی  (ع ) نیــسح رگا  هـک  دـنادب  اـیند  هـک  مـینک  تـیبرت  ارهز  يدـهم  يارب  راـی  ردـق  نآ  هـک  مـینک  يراـک 
هـشوگ رد  لاس  جنپو  تسیب  تشادن و  روای  (ع ) یلع رگا  .دندرک  یم  نیهوت  وا  هب  هنیدـم  ياه  هچوک  رد  تشادـن و  روای  (ع) نیـسح

.دشاب هتشاد  روای  ام  نامز  اما م  دندرک ، تراسج  وا  هب  هچوک  رد  تشادن و  روای  همطاف  رگا  تسشن ، هناخ 

رد هک  وت  ناج  نیـسح  تفگ  (ع ) نسح ماما  ینک ؟ یم  هیرگ  ردـق  نآ  ارچ  ردارب  تفگ  (ع ) نسح ماما  هب  (ع ) نیـسح ماما  زور  کـی 
یم روای  هلاـس  هیقر ي 3  رگا  .دـش  یمن  هک  روط  نیا  تشاد  یم  رواـی  (س ) همطاـف رگا  .دـندرک  هچ  مرداـم  اـب  ینیبـب  يدوبن  هچوک 

… تشاد یم  روای  هیقر  رگا  .اباب  دوب  رتگرزب  متروص  زا  دز  یلیس  نم  هب  هک  یتسد  نآ  اباب  تفگ  یمن  تشاد 

، ناج سابع  تسا : (س ) بنیز لاح  نابز  .دینک  هیرگ  ءادهش  زا  تباین  هب 

دندیشک رجعم  مرسز  دندیدنخ  مکشا  نم و  هب  دندید  روای  یب  ارم  وچ 

.ردارب دوب  تخس  یلیخ  دندیشک  مرس  زا  رداچ  ردارب 

رانک ادبع … ابا  نامشچ  کشا  هب  .همقلع  رانک  بنیز  نامشچ  کشا  هب  ایادخ  .يدرک  هچ  اه  لد  نیا  اب  .تسا  ربخ  هچ  بشما  ایادخ 
تسا هدش  هراپ  نآرق  منامگ  هب  تشاد  یمرب  يزیچ  کی  دش  یم  مخ  یه  (ع ) نیسح ماما  هک  دیوگ  یم  يوار  هک  (ع ) سابع ناتـسد 

.تسا (ع ) لضفلاابا ناتسد  مدید  مدرک  هاگن  هداتفا  نیمز  يور 

زوس هب  ایادـخ  .ناسرب  ام  هب  ار  نامز  ماما  تیب ، لها  یقبام  ایادـخ  میهد  یم  مسق  ار  وت  هظحل ، نآ  رد  ع ) …) ادـبع یبا  کشا  نآ  هب 
.امرفب هدامآ  جرف  يارب  ار  ناهج  .امرفب  هدامآ  جرف  يارب  ار  ام  ایادخ  .ناسرب  هعیش  هب  ار  (ع ) يدهم (ع ،) سابع لد 
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جرف رد  لیجعت  لماوع 

: دزادنا لیجعت  هب  ار  جرف  دناوت  یم  هک  تسا  لماع  هس 

هعیش و تما  رگا  .دریگ  یم  ار  ابیز  لکـش  نیا  تیالو  تیروحم  اب  نامز  نیمز و  بشما  هک  نانچمه  تیالو ؛ تماما و  تیروحم   1�
یم کیدزن  جرف  ) دـنهد همادا  ار  شیامن  نیا  همه  رگا  .تسا  ملاع  رد  عیـشت  شیامن  نیرتابیز  بشما  هعیـش ، هداوناـخ  هعیـش ، ناـسنا 

تـسد هب  ار  (ع) سابع لد  دوش و  لاحـشوخ  (ع ) سابع هک  دـنهاوخ  یم  همه  بشما  .دـننکب  يراـک  دـنهاوخ  یم  همه  بشما  .دوش )
.تسا تیالو  تماما و  تیروحم  نیا  .دنروایب 

تماما و تیروحم  .درادـن  (ع ) نیـسح دوجو  زا  يادـج  يدوجو  (ع ) سابع تسا ؟ هدرک  هچ  تسا  زیزع  ام  يارب  هک  (ع ) سابع رگم 
.مینک ظفح  نام  یگدنز  رد  ار  نیمه  .ما  هدرم  مرادن ، یتایح  ًالـصا  نم  ماما  نودب  متـسه ، چیه  ماما  نودب  نم  هک  نیا  ینعی  تیالو 

.دریگب ام  زا  ار  تیالو  تماما و  تیروحم  هک  تسا  نیا  نمشد  شالت  مامت  اه  همانرب  مامت  رد  یگدنز  رد  راک  رد 

زورما .دنوش  یم  شک  ماما  دنرادن  تیالو  هک  ییاه  ناملـسم  .دنتـشادن  تیالو  هک  ییاه  ناملـسم  دنتـشک ؟ ار  (ع) سابع یناسک  هچ 
.دتفا یم  هار  یشک  ماما  دنوش ، تیالو  نودب  اه  ناملسم  رگا  مه 

اب ار  دوخ  یگدـنز  ریـسم  ماـمت  هک  یناملـسم  دـهد ، یم  تیـالو  ياربار  شدوجو  همه ي  هک  یناملـسم  دراد  تیـالو  هک  یناملـسم 
نمشد هک  میراذگن  .دتسیا  یمن  تیالو  لباقم  رد  دنک و  یم  تیالو  يادف  ار  شناج  شدوخ و  ناملسم  نیا  دنک ، یم  میظنت  تیالو 

.دنک گنرمک  نامدوجو  رد  ار  تیالو  تماما و  تیروحم 

اترس رد  ًابیرقت  هک  یگنـشق  راکتبا  .دنک  یم  هچ  اروشاع  هک  دوش  یم  هجوتم  دمهف و  یم  دراد  ایند  ًاعقاو  اروشاع  بتکم  زا  يوریپ  اب 
هداد ناکت  ار  ایند  تساروشاع ، شقن  نیا  .دـندنب  یم  نامیپ  (ع) نیـسح ماـما  هراوخریـش  لـفط  اـب  هک  تسا  نیمه  دـش  ارجا  اـیند  رس 
ادـف میهاوخ  یم  مه  ام  درک  ادـف  ار  شدوخ  لفط  (ع ) نیـسح هک  نانچمه  دـنیوگب  دـنروایب و  ار  ناشکچوک  لـفط  هک  نیمه  .تسا 

.مینک
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.تسا ییاروشاع  ياه  سرد  زا  نیا  .اروشاع  دنتخومآ ؟ یسک  هچ  زا  ار  نیا 

تسا نیا  .دشاب  هتشاد  شـشوپ  دنک و  تیارـس  ام  یگدنز  مامت  رد  دیاب  شنوئـش  مامت  اب  شقمع و  مامت  اب  اروشاع  بتکم  زا  يوریپ 
.دـنک تیـصاخ  یب  يرهاظ و  ام  يارب  ار  تیودـهم  هب  داقتعا  نمـشد  هک  دـیراذگن  .تیودـهم  هب  داقتعا  دراد : یم  هگن  ار  هعیـش  هک 

.دشاب يرگید  سک  ناموجو  تقیقح  اما  دشاب ، كارن  انارت و  یتم  دشاب ، جع ) ) نسحلا نبای  نامنابز  هقلقل ي  هک  دیراذگن 

هرمث ي هک  داد  ار  قـیفوت  نیا  ادـخ  هللادـمحلا  .دـنک  داـجیا  نورب  بـالقنا  مه  نورد و  بـالقنا  مه  هک  دراد  تیلباـق  لـماع  هس  نیا 
.مسرت یم  زیچ  کی  زا  نم  اه ، ناوج  .میا  هتخاب  میهدن  ماجنا  ار  نورد  بالقنا  رگا  .میدید  مه  اکیرما  هراق ي  رد  ار  بالقنا 

رد هک  یناسک  مسرت  یم  .ناریا  یمالـسا  بالقنا  نیمه  دوب ؟ اجک  جـع ) ) نامز ماما  اب  اروشاع ، اب  ایند  هدازآ ي  مدرم  ییانـشآ  ثعاب 
رد هک  دنتسه  دندوب و  ییاه  هچب  اه  نیا.میراد  تایاور  رد  ار  نیا  نوچ  .دننزب  ولج  ام  زا  دندش  انشآ  لماع  هس  نیا  اب  ایند  فرط  نآ 

گنت هعیش  تکلمم  و  یمالـسا ) يروهمج  ) یمالـسا تکلمم  يارب  ناشلد  یلو  تسا  زاب  ناشیارب  داسف  هنیمز ي  مامت  اکیرما  هراق ي 
هک دشاب  نیا  ناوج  کی  يوزرآ  تسا ، مهارف  ناشیارب  دشر  ياه  هنیمز  مامت  هک  یمالسا  تکلمم  رد  فرط  نیا  تقو  نآ  دوش ! یم 
یم هنوگچ  دـنک ؟ هاگن  (ع ) ساـبع تروص  هب  دـهاوخ  یم  هنوگچ  تماـیق  زور  یـصخش  نینچ  .دراد  تلاـجخ  یلیخ  اـکیرما ! دورب 

.دهدب ار  ادخ  باوج  دهاوخ 

هک هدز  کل  تلد  وت  تقو  نآ  دنیبب  ار  تیالو  تموکح  هک  یمالسا  تکلمم  مورب  هدز  کل  ملد  هک  دیوگ  یم  ایند  رس  نآ  زا  یکی 
زا یـضعب  دنک  یم  روهظ  جـع ) ) نامز ماما  هک  ینامز  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم  منارگن  متفگ  هک  نیا  .ینیبب  ار  رفک  تموکح  يورب و 
اه نآ  نوچ  میشاب ) اه  نیا  وزج  ام  هک  دنکن  ادخ  .دننک ( یم  ادیپ  شیارگ  ( جع ) نامز ماما  هب  اهراد  هقباس  زا  رتدوز  اه  ناملـسم  هزات 

تسد مه  اب  نورب  نورد و  ناطیش  نیا  هنافـسأتم  میا و  هداد  ماجنا  ار  نورب  بالقنا  اهنت  ام  دنا و  هتفر  مه  اب  ار  نورب  نورد و  بالقنا 
مه نورب  بـالقنا  دوخ  هب  دوخ  دریگب  تروص  هک  نورد  بـالقنا  هک  اریز  دریگن ؛ تروص  نورد  بـالقنا  نیا  اـت  دـنا  هدـش  راـک  هب 
ياج رـس  دروخب و  رود  ام  نورد  بالقنا  ینعی ، دـتفیب ؛ قافتا  اه  بـالقنا  رودـیمرت  اـه  یـسایس  مولع  لوق  هب  اـی  دریگ ، یم  تروص 

رب .نم  هناگ ي  جنپ  تاوهش  مشاب ، دوخ  تاوهـش  تالیخت و  رکفرب ، مکاح  دیاب  نم  هک  نیا  دوب ؟ هچ  نورد  بالقنا  .ددرگرب  شلوا 
.تسا سفن  ؟ تسیک دیزی  هدنیامن ي  .لقع و  تسیک ؟ (ع ) نیسح هدنیامن ي  رگم  .دیزی  هن  دشاب ، مکاح  (ع ) نیـسح دیاب  نم  بضغ 

اه یـضعب  هنافـسأتم  یلو  .دـنک  عمج  مه  اب  ار  دیفـس  هایـس و  دـناوت  یمن  مدآ  .تسا  لاحم  نیداضتم  عمج  هک  دـنیوگ  یم  نویقطنم 
ناـشنوریب تـسا و  دـیزی  ناـشنورد  .دـننک  یم  عـمج  مـه  اـب  ار  دـیزی  مـه  و  (ع ) نیــسح مـه  دـنهد  یم  ماـجنا  ار  راـک  نـیا  دـنراد 

.دوش تسرد  دیاب  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تراسخ  نیا  .تسا  (ع) نیسح
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هکنیا ياج  هب  نامدـید  دـیاب  .میراد  زاین  دـید  ود  کنیع  کی  هب  ام  .تسا  نامدـید  ندـش  ضوع  نورب  بالقنا  يارب  دـعب  هلحرم ي 
.دشاب يونعم  دشاب ، يدام  هک  نیا  ياج  هب  .دشاب  ینطاب  دشاب ، يرهاظ  هک  نیا  ياج  هب  .دشاب  یترخآ  دشاب ، ییایند 

.دنیوگ یم  یهلا  ینیب  ناهج  نیا  هب  هک  دوش  یم  یهلا  مراتفر  زاین و  صیخشت  هریاد ي  هک  تسا  تقو  نآ 

ادخ یگدنب  تمامالع 

.تسادخ گنر  هب  یگدنز  نامه  یگدنب  دوش  یگدنب  ام  یگدنز  مامت  دیاب 

: دراد مه  تمالع 

سجن مارح و  لالح و  هب  مه  دشاب ، وضواب  مه  .ینطاب  تراهط  مه  يرهاظ و  تراهط  مه  دشاب ، هتـشاد  تراهط  نم  لامعا  مامت  ( 1
؟ هنوگچ درک  ییادخ  مه  ار  شزرو  حیرفت و  ناوت  یم  یتح  .دـشاب  هتـشاد  ییادـخ  تین  نم  لامعا  همه ي  .مینک  هجوت  نآ  یکاپ  و 

مارح يزاب  رگید  مهد  یم  ماجنا  ییادـخ  تین  اب  ار  دوخ  يزاب  نم  هک  یتقو  .تسا  تایح  زمر  طاشن  مراد  زاین  حـیرفت  هب  نم  ایادـخ 
.مهد یمن  ماجنا 

ایآ .دهد  یمن  ماجنا  مارح  راک  دراد  ییادـخ  تین  هک  یـسک  .تسا  مارح  درایلیب  هک  دـنا  هداد  يوتف  هنوگ  نیا  اهقف  زا  یـضعب  ارهاظ 
تفر مارح  يداو  هب  ادخ  اب  مجلم  نبا  .تفر  دوش  یمن  مارح  يداو  دراو  هک  ادـخ  اب  دـیرب ؟ هللا  یلا  هبرق  ار  مولظم  کی  رـس  دوش  یم 

: دنک ادیپ  یگدنب  گنر  ام  یگدنز  میهاوخ  یم  رگا  .میتسین  مجلم  نبا  هک  ام  .دندز  (ع ) یلع قرف  هب  ریشمش  دنتفر و  تبرق  دصق  هب 

بادآ دیاب  دشاب ، هتشاد  ییادخ  گنر  دشاب ، هلبق  هب  ور  دناشکب ، ادخ  هب  ار  نم  ملامعا ، دیاب  نتشاد 3 - ییادخ  تین  تراهط 2 - - 1
.یبرغ بادآ  هن  دشاب  هتشاد  مالسا 
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.تسا جع ) ) نامز ماما  ییاروشاع  نارای  یگژیو  نیا  .درب  ولج  یمالسا  بادآ  اب  دیاب  ار  كاروخ  باوخ و  شزرو ، حیرفت ، كراپ ،

يرادیب نآ  زا  يرادقم  دیاش  تلفغ و  باوخ  دوش  یم  باوخ  نم  یگدنز  رثکا  دوش ؟ یم  هچ  دشابن  قبطنم  یگدـنب  اب  یگدـنز  رگا 
عمج ار  ام  تدابع  هزور و  زامن و  ياه  تقو  ماـمت  رگا  دـشاب  رادـیب  ار  شلاـس  شرمع 2  لاس  زا 70  ناـسنا  هک  تسا  فیح  .دـشاب 

: دیامرف یم  نآرق  .تلفغ  لاس  میا و 60  هدرک  یگدنب  لاس  هد  ام  .لاس  هد  دوش  یم  دننک 

زور رد  هنوگچ  دوش  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  نم  ماـقم  رگا  هجوت ! .تسا  رت  تسپ  مه  ناویح  زا  شماـقم  دـشاب  لـفاغ  هک  یتقو  مدآ  »
.دریگب ار  متسد  هک  میوگب  (ع ) سابع ترضح  هب  مورب و  ازج 

ار امش  همه ي  دومرف : ترضح  دینک ؟ یم  تعافش  ار  ام  تمایق  زور  ایآ  هللا  لوسر  نبای  تفگ : و  (ع ) قداص ماما  رـضحم  دمآ  یکی 
.میسانشب ار  امش  ام  دسرب و  ام  هب  ناتتسد  هک  یطرش  هب  مینک  یم  تعافش 

.میورب نوریب  تلفغ  زا  دیاب  سپ  میریگب ؟ تعافش  میهاوخ  یم  هنوگچ  میورب  ناویح  لکش  هب  رگا  اسفناو  يداو  نآ  رد 

.هن شا  ینطاب  دـنک ، یم  راک  شا  يرهاظ  ساوح  طقف  تسا  لفاغ  هک  یناسنا  .میراد  ینطاـب  يرهاـظ و  ساوح  اـم  هچ ؟ ینعی  تلفغ 
.تسا مزال  ینیب  نطاب  تلفغ  باوخ  زا  يرادیب  يارب 

رد .دنونش  یم  ار  همه  همزمز ي  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  بشما  .دنونش  یم  ار  هکئالم  همزمز ي  هک  یناسک  لاح  هب  شوخ  بشما 
(ع) نیـسح ماما  يارب  نیمز  نامـسآ و  رد  بشما  هک  ییوگ  یم  اهاج  یـضعب  هیزّرلا ؛ تمظع  دـقل  هک  تسا  هدـمآ  اروشاـع  تراـیز 

.تسا يرادازع 
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: یلاثم مادک  ره  يارب  ینطاب  هسمال ي  ییاشچ و  ییانیب ، ییایوب ، ییاونش ،

زا سک  چـیه  دـنک ، یمن  رارف  تراهط  زا  سک  چـیه  تراهط : ادـخ ، اب  يزاب  قشع  زامن : .دـینیبب  ار  تدابع  نطاب  .شتآ  مارح : لاـم 
.دوش یم  هزیکاپ  هک  ارچ  .دنک  یمن  رارف  نتفر  مامح 

دور و یم  مامح  يا  هچب  هک  یتقو  .میئوش  یم  ار  نامدوخ  مینک و  یم  انـش  نآ  رد  راب  هس  يزور  هک  هتـشاذگ  يا  هناخدور  دنوادخ 
هبرگ ار  ناشدوخ  دنا ، هنوگ  نیا  زامن  رد  اه  یـضعب  يدرک ؟ يوش  هبرگ  ار  تدوخ  دـنیوگ  یم  وا  هب  .دـیوش  یمن  بوخ  ار  شدوخ 

.دیهدب وشتسش  ار  ناتدوخ  تسرد  .دننک  یم  يوش 

یبهذم ینید - ثحابم  رد  روعش  نودب  روش 

، ار اـه  یحیـسم  اروشاـع  بتکم  تسا  هدرک  لوـحتم  مـه  ار  تـسرپ  شتآ  يدـناگ  دراد  تیـصاخ  یلیخ  اروشاـع  بـتکم  زا  يوریپ 
.تسا هدش  مک  نایعیش  رد  ییاروشاع  ياه  هزومآ  ریثأت  هنافسأتم  یلو  تسا ، هدرک  لوحتم  ار  درمدازآ  ره  ار و  اه  يدوهی 

.روهظ رظتنم  میئاروشاع و  دنزرف  ام  هک  دوش  یم  مولعم  دوش  گنررپ  ام  هعماج ي  رد  رگا  اروشاع  ياه  تیصاخ 

روش رگا  اروشاع  .دیریگب  ار  اروشاع  روعش  هک  تسا  نیا  نشد  شالت  مامت  .تسا  روعش  يرگید  روش و  یکی  دراد ، دعب  ود  اروشاع 
.دشاب روعش  همدقم ي  هک  یتقو  تسا  بوخ  روش  .تسا  دب  روش  هک  میوگ  یمن  .درادن  یتیصاخ  چیه  دشاب  هتشاد  اهنت 

یم مارحا  سابل  ادـخ  هناخ ي  رود  تسا  جـح  دـنراد  روش  هک  ییاهاج  نیرتابیز  زا  یکی  منک : یم  نایب  روعـش  نودـب  روش  لاثم  هس 
.دندرگ یم  ادخ  هناخ ي  رود  دنشوپ و 

بیصن یناوج  رد  اه  ناوج  هب  ادخ  منک  یم  اعد  دراد ! یگنـشق  لاح  بجع  انم  تافرع  يارحـص  رد  .کیبل  مهللا  دنیوگ ، یم  کیبل 
.دراد یگنشق  روش  دنک 
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نیا يوهس  ای  تسا  يدمع  مناد  یمن  هنافسأتم  .دراد  اپ  هب  ار  زامن  دیاب  .دورب  الاب  دیاب  شتفرعم  ددرگ  یم  رب  جح  زا  هک  یسک  ًاتعیبط 
ار زامن  .ناریا  رد  هن  دنناوخب ، زامن  هدج  رد  دنناوت  یم  هن  هک  یتعاس  تسا ، رحـس  اه  یجاح  تشگرب  زاورپ  زا  یـشخب  .مناد  یمن  ار 

یخوش هب  یتح  هکم  هاگدورف  رد  ما  هتفرگ  تسد  هب  وگدنلب  ما ، هدوب  دهاش  هدـنب  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  .دـنناوخب  امیپاوه  رد  دـیاب 
یگنشق لاح  هصالخ  دیدز و  هجـض  دیتشگ و  ادخ  هناخ ي  رود  هک  ییاه  یجاح  يا  هتـشگرب ، ادخ  زا  ياه  یجاح  يا  ما  هتفگ  مه 

.میناوخب امیپاوه  رد  ار  نامزامن  دیاب  ام  .تسا  نید  ياه  هزومآ  ، تسا زامن  جح ، لصا  دیتشاد 

.تسا هدش  اضق  زامن  دنیـشن  یم  ناریا  رد  امیپاوه  هک  یتقو  نوچ  دیناوخب ؛ زامن  امیپاوه  رد  دیاب  دیریگب  وضو  هدج  هاگدورف  رد  اذل 
.تسین تعاس  یلومعم 1�5 تصرف  لـثم  دور ، یم  قرـش  تمـس  هب  دیـشروخ ، تمـس  هب  رتـمولیک  یلا 800 تعرـس 700 اب  امیپاوه 

زا امیپاوه  رد  هک  دـینک  رواـب  .میدز  داد  میدرک و  هراـپ  ار  ناـمیولگ  هک  میدوب  یناـحور  دـنچ  .دـسر  یم  هقیقد  هب 45 زاـمن  تصرف 
!؟ دیریگ یم  تخس  ردق  نآ  امش  ارچ  اقآ  جاح  هک  دنتفگ  تحار  هیقب  دندناوخن  زامن  رتشیب  رفن  ای 150 دیاش 100 رفن  دصناپ 

.درادن روعش  یلو  دراد  روش  هک  دنیوگ  یم  ار  دروم  نیا 

.تسا هداد  دیهش  هس  زامن ، يارب  نادیم  طسو  اروشاع  رهظ  (ع) نیسح ماما 

: مود هنومن ي 

ریگ تقو  مه  وت  الاح  یلع  ای  تفگ : یکی  .تسا  زامن  تقو  هک  دـنتفگ  ناشیا  هب  (ع) یلع ماـما  ناراـی  زا  یکی  گـنج  نادـیم  طـسو 
.مینک یم  داهج  میگنج و  یم  زامن  يارب  طقف  ام  هک  تفگ  ترضح  .میگنج  یم  میراد  يا ؟ هدروآ 

ناریا رد  اه  یضعب  اج و  نامه  زا  اه  یضعب  میدشن  هدایپ  زونه  دابآ  رهم  هاگدورف  رد  .تسا  درد  یلو  تساءانثتسا  روعـش  نودب  روش 
! دندرک هحفاصم  دندوب ، هدمآ  ناشلابقتسا  هب  هک  ییاه  مناخ  مامت  اب  دنتشاذگ و  ار  اه  تاوارک  دندرک ، هغیت  شـش  ار  ناشیاه  شیر 

.دننک یسوبور  هک  دوب  هدنام  طقف 
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هس دودح  مرحم  ههد  مسارم  زا  یـضعب  رد  اروشاع !؟  حبـص  ياه  ناوخ  زامن  ای  تسا  رتشیب  اروشاع  رهظ  نانز  هنیـس  رامآ  يدعب : هنومن ي 
هد ینارنخس   CD یلو دوش  یم  ریثـکت  نویلیم  نویلیم  هحون  يرادازع و  CD .ینارنخس تعاس  مین  زا  غیرد  یلو  دنندز ، یم  هنیـس  تعاس 

.درادن زیچ  چیه  دشاب  هتشاد  روعش  نودب  روش  رگا  اروشاع ، .روعش  نودب  روش  تسا  نیا  .دوش  یمنریثکت  مه  نویلیم 

تسا يونعم  ناسنا  ییاروشاع ، ناسنا 

.دنز یمن  فرح  يدام  رگید  دوش و  یم  يونعم  شنابز  دوش  یم  ییاروشاع  هک  یناسنا 

ناشهاگدید هک  دهاوخ  یم  نارای  لدم  نیا  زا  جع ) ) نامز ماما  دینک ؟ یم  رکف  تریس  هب  دیتسه ، دوخ  تروص  رکف  هک  ردق  نآ  ایآ 
لوا .دشاب  یهلا  دیاب  ینیب  ناهج  .دهد  یم  تیمها  دوخ  ایند و  مسج و  زا  شیب  ادخ  حور ، ترخآ ، هب  .دـشاب  يونعم  یهلا و  ینطاب ،

ار هعماج  ییادخ  رطع  يوب  دشاب  یهلا  هاگدید  هک  یتقو  .دوب  هدش  یهلا  مه  یگدنز  تیعـضو و  دوب ، هدـش  یهلا  هاگدـید  بالقنا ،
.میشاب يدام  رگا  دهد  یم  نفعت  دنگ  يوب  ایند  تسا ؛ هدش  يدام  مه  یگدنز  هدش  يدام  هاگدید  نونکا  یلو  .دریگ  یم 

هک دوش  ادـج  شندـب  زا  تسد  رـس و  ادـبع … ابا  دـننام  درک  یم  اعد  هک  يدابآدـنز  سنوی  جاح  دیهـش  ییاروشاع ، ياـه  هرهچ  زا 
.دش مه  هنوگ  نیمه 

.دوش یم  ضوع  ام  راتفر  ام و  زاین  دوش ، یم  ضوع  مه  ام  يزوسلد  دوش  ضوع  ام  هاگدید  هک  یتقو 

مادم دیسوب ، یم  ار  وا  تسشن و  ومع  هناش ي  رانک  (ع ) نسح نب  مساق  دوب  هبطخ  ندناوخ  لاح  رد  (ع ) نیـسح ماما  هک  اروشاع  بش 
فرح نیا  زا  هلاس  هچب ي 13 ایآ  موش ؟ یم  هتـشک  ادرف  مه  نم  ناج  ومع  تفگ : دش  مامت  ومع  هبطخ ي  هک  شرخآ  درک ، یم  هاگن 

هک دینیبب  دیورب و  دنک ، یم  اغوغ  رهـشمرخ  رد  هلاس  يدـمحم 13 مانهب  مه  ام  بالقنا  رد  دوب ، البرک  رد  هلاس  نیا 13 ؟ دنزب دیاب  اه 
.تسا هدرکن  هک  اهراک  هچ  رهشمرخ  رد  يدمحم  مانهب 
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، دنک یم  شنیزگ  (ع ) نیـسح ماما  گنـشق  ردق  هچ  تسا ؟ هنوگچ  گرم  هب  تبـسن  تهاگدید  وت  ناج  ومع  دومرف  (ع ) نیـسح ماما 
مییوگب دوجو  مامت  اب  میتسناوت  رگا  تسا ؟ هنوگچ  امـش  رظن  رد  گرم  دیـشاب ، جـع ) ) نامز ماما  ناراـی  دـیهاوخ  یم  هک  یناـسک  يا 

(. جع ) نامز ماما  ییاروشاع  نارای  میتسه ، جع ) ) نامز ماما  نارای  لسعلا » نم  الحا  »

.دـش رازگرب  رگنـس  رد  لسوت  ياعد  هام  يد  هبنش 17  راهچ  بش  دش ، عورـش  هام  يد  هعمج 19 بش  هک  جـنپ  يالبرک  تایلمع  رد 
ملپید یکی  ناوج  ات  ود  .دـندرک  یم  هیرگ  مه  اب  مه و  هناش ي  يور  دنتـشاذگ  ار  ناشیاهرـس  اه  هچب  زا  رفن  ود  دـش  ماـمت  هک  اـعد 
اهنیا هک  دنتفگ  یم  اه  هچب  هیقب  هک  يدح  هب  دـندوب  قیفر  مه  اب  یلیخ  یبرجت  روکنک  لوا  تارفن  وزج  .یبرجت  ملپید  یکی  یـضایر 

هچ دنتفگ  یم  اه  نآ  هب  اه  هچب  .دـندرک  یم  هیرگ  اه  هدـیزگرام  لثم  دـندوب  صاوغ  ود  ره  دـندرک ؛ یم  هیرگ  هک  سب  دننایناکـشا 
تـسین مهف  لباق  يدام  هاگدید  اب  هک  دوب  هتفگ  هلمج  کی  دوب  رتکچوک  هک  اهنآ  زا  یکی  دینک ؟ یم  هیرگ  ردقنیا  هک  تسا  ناتربخ 

هک مود  هلمج  منک ! یمن  هیرگ  رگید  موش  دیهـش  تایلمع  رد  هک  دینک  اعد  امـش  دوب ، هتفگ  .دنمهف  یمن  زورما  يدام  ناناوج  ار  نیا 
.مشکب سفن  مناوت  یمن  نیا  زا  رتشیب  ایند  نیا  رد  ینعی  دنک ؛ یم  یگنت  ما  هنیس  رد  سفن  مسق  ادخ  هب  هک ، دوب  نیا  دوب  هتفگ 

نیا دنک ، یم  ینیگنس  ما  هنیس  رد  سفن  يروص  تاضبق  ردارب  تفگ  .دمآ  (ع ) سابع هک  اجنآ  مینک  وجتسج  البرک  رد  ار  شا  هنومن 
.دندوب هداتفا  هیرگ  هب  هرابود  اه  هچب  تفگ  هک  ار 

يادهـش نیلوا  وزج  دوب  هدـش  خاروس  خاروس  شندـب  هک  دوب  ییاـه  صاوـغ  وزج  هعمج  حبـص  تفگ و  ار  اـه  نیا  هبنـشراهچ  بش 
دوب انب  يورب  اهنت  دوبن  انب  قیفر  تفگ  مدوب  دهاش  ار  هنحص  نیا  شا  هنیـس  يور  تشاذگ  تسد  دمآ و  رتگرزب  تسود  .دوب  تایلمع 

.دماین رگید  تفر و  مه  وا  تشه  يالبرک  رد  میورب  مه  اب 
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ماما ات  لسعلا .» نم  الحا   » مییوگب تسا ؟ هنوگچ  امـش  رظن  رد  گرم  دـسرپ  یم  جـع ) ) نامز ماـما  هک  یتقو  مینک  ضوع  ار  نامدـید 
ات (ع ) مساق هک  دـنیوگ  یم  .دـیجنگ  یمن  دوخ  تسوپ  رد  رگید  يوش ، یم  دیهـش  مه  وت  ناـج  ومع  تفگ  (ع ) مساـق هب  (ع ) نیـسح

ومع تفگ  ومع  تمدـخ  دـمآ  اروشاع  زور  .موش  یم  دیهـش  مه  نم  موش  یم  دیهـش  نم  تفگ  یم  دوب و  نتفر  هار  لاـح  رد  حـبص 
ماما ؟ دـهدب هچ  ار  (ع ) نسح ماما  شردارب  باوج  دورب  رگا  هتـشاد  هگن  ار  تناـما  نیا  لاـس  هد  (ع ) نیـسح ماـما  .مورب  راذـگب  ناـج 

طختـسد یهدـن  هزاـجا  رگا  ناـج  ومع  تفگ  (ع ) نیـسح ماـما  هب  (ع ) مساـق .دروآ  یم  هناـهب  مادـم  و  نک ؛ ربـص  تفگ : (ع ) نیـسح
ماما .درک  یم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  (ع ) نیـسح ماما  داد ، (ع ) نیـسح ماما  ناشن  ار  طخ  تسد  هک  ینامز  .مهد  یم  امـش  ناشن  ار  تردارب 
ماما طخ  تسد  ات  .لاس  هد  هللادبع  هلاس و  هدزیس  مساق  .هللادبع  یمود  مساق  یکی  تشاد ، (ع ) نیـسح ماما  دزن  تناما  ات  ود  (ع ) نسح
شغ (ع ) ربکا یلع  عادو  رد  (ع ) نیـسح ماما  .هداتفا  قافتا  دروم  کی  طقف  .تفرگ  لغب  رد  ار  وا  (ع ) نیـسح ماما  ناـشن  ار  (ع ) نسح
هدـمآ (س ) بنیز .دـمآ  یمن  شوه  هب  اـجنآ  (ع ) نیـسح دـیاش  دـمآ  یمن  (س ) بنیز رگا  .درک  شغ  (ع ) مساـق عادو  رد  یلو  درکن 

دربن دناوخ ، زجر  .تفر  نادیم  هب  هلاس  هدزیـس  ناوجون  دندرک ، مساق  نت  نفک  دوبن  مساق  هزادنا  هرز  ینک ؟ یم  راک  هچ  يراد  ردارب 
ناج ومع  موش ؟ یم  تیادف  مراد  بوخ  ناج  ومع  تسا ؟ بوخ  ناج  ومع  تفگ  یم  تشگ و  یمرب  اه  همیخ  هب  درک  ییابیز  رایـسب 
هلمج کی  طقف  درک  هلمح  (ع ) مساق هب  رگـشل  هک  دـنا  هتـشون  اه  یـضعب  مناد  یمن  یلو  موشب  وت  يادـف  هک  مداد  لوق  مردـپ  هب  نم 

.سرب مدایرف  هب  ناج  ومع  دز  ادص  تفگ 
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زا يراذـگن  تسا  تناـما  مرهاوخ  تفگ  و  (س ) بنیز ترـضح  تسد  هب  درپس  (ع ) نیـسح ماـما  ار  هللادـبع  .دیـسر  هللادـبع  هب  تبون 
هد هچب ي  کی  منامب ؟ هدنز  نم  دوش و  دیهـش  میومع  دوش  یم  ایآ  دیوگ  یم  دنک و  یم  قد  دراد  هللادـبع  یلو  .دـیایب  نوریب  همیخ 
یم نییاپ  دراد  هک  تسا  ریشمش  هاگلتق  نادیم  رد  .تفر  رد  همع  تسد  زا  درک و  ادیپ  تصرف  هظحل  کی  هک  تسا  تیاور  رد  .هلاس 

(ع) نیسح ماما  هنیس ي  يور  ار  (ع ) هللادبع تداهش  لحم  .دینزن  ار  میومع  اهدرمان  تفگ  تخادنا و  ومع  ندب  يور  ار  شدوخ  دیآ 
.دنکن دروخرب  ومع  هب  ات  تفرگ  یم  ار  شیاه  تسد  دمآ  یم  هک  ریشمش  ره  هک  اریز  دش  عطق  هللادبع  ياه  تسد  .دنا  هتشون 

اروشاع ياه  تربع 

هراشا

رصاندمحم يدبع ، : هدنسیون

اروشاع ياه  تربع 

، يربهر مظعم  ماقم 

ناگدنونش هنشت ي  ناج  هدومن و  حرطم  اروشاع  هسردم ي  زا  ییاه  تربع  اه و  مایپ  اه ، سرد  عیسو ، یـشناد  فرژ و  يا  هشیدنا  اب 
یهاگآ نامز  ندوب و  لماع  صولخ ، نایب ، توارط  يروآون ، .دـیامن  یم  باریـس  اروشاع  نیرفآ  ماـهلا  هدـنزاس و  ياـه  سرد  زا  ار 

ناج زا  هدرک و  هریخ  ار  اه  مشچ  دنشخردب ، یهاگآ  دیـشروخ  رون  ریز  ییاروشاع  ياه  هزومآ  زا  هدش  دیـص  ياهرُد  هتـشگ ، ببس 
.دننیشن  ناج  رب  هدمآرب 

تهج ره  زا  ینیسح  يا  هزرابم  ترورض  دوب و  هدرک  سبح  اه  هنیس  رد  ار  اه  سفن  يدیزی  قانتخا  هک  یهاش ، متس  هایـس  نارود  رد 
رگید زا  دـیادز و  یم  اروشاع  بتکم  هرهچ ي  زا  فیرحت  رابغ  ییوس  زا  ینیـسح  ياروشاع  اعوسات و  مسارم  رد  دـش ، یم  ساـسحا 

هک درب  یم  اجنآ  هب  ار  البرک  ناقـشاع  رادیب و  ار  ناگتفخورف  نشور و  ار  هزرابم  هار  هک  دـیامن  یم  میـسرت  نانچ  ار  اروشاع  مایپ  وس 
.دنهد یم  هار  دوخ  هب  یساره  ناگشیپ  تواسق  تواسق  زا  هن  دنسرت و  یم  نمشد  لیخ  زا  هن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  نوچ 
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اه و هزومآ  نیا  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  زیگنارب  باـجعا  يزوریپ  ناـمز و  زا  یعطقم  رد  ینیـسح  ياـه  هزومآ  نتـسشنراب  هب  زا  سپ 
هزومآ رب  هیکت  اب  ینیسح ، تضهن  ناوریپ  هب  ار  نتـسیز  هار  دنوش و  یم  حرطم  اشگ  هار  نیتم و  یتروص  هب  رگید ، یبلاق  رد  اه  سرد 

گرزب و یتلم  شخب  ماهلا  هتفای و  جوا  ینیـسح  تضهن  اروشاع و  ياه  سرد  هک  یلیمحت  گنج  لوط  رد  .دزومآ  یم  اروشاع  ياه 
نمـشد تریـصب ، یبلط ، تداهـش  راثیا ، يراکادـف ، نامیا ، سرد  راوتـسا ، ییاه  لیلحت  اـه و  هباـطخ  رد  ددرگ ، یم  نیرفآ  هساـمح 

هب موب  زرم و  نیا  نانز  نادرم و  رد  فرگش  يرثا  اه  سرد  نیا  .دیاشگ  یم  ناریا  بالقنا  لسن  يور  ارف  ار  ربص  تمواقم و  یسانش ،
اه ناوج  نیا  نایم  .مدرک  تکرـش  زاوها  رد  دیهـش  ناردارب  زا  یکی  متفه  بش  رد  دنیوگ : یم  نینچ  نآ  زا  دوخ  هک  دـهن  یم  ياج 
رد هدنز  ار  البرک  يادهـش  مراد  هک  مدرک  یم  ساسحا  لد  همه ي  اب  مدرک  یم  اهنآ  هرهچ ي  رب  هاگن  یتقو  لاس ، نایم  نادرم  یتح 

ار هچنآ  اما  دننکب و  تمواقم  دنشکب و  یگنسرگ  دنرـضاح  هک  یناسک  نیا  زورما ، ناهج  نانیرفآ  هسامح  نیا  .منیب  یم  دوخ  لباقم 
(1) .دنهدن ماجنا  تسادخ  ياضر  فالخ  ناشرظن  هب  هک 

یتقو دنک : یم  میسرت  هنوگ  نیا  ار  زاس ، تشونرس  طیارـش  نآ  رد  اروشاع  سرد  نیرت  گرزب  یبلط ، تداهـش  زا  دوخ  تادهاشم  و 
اب ناریا  تـلم  ( 2) .دروآ دـهاوخن  تمواـقم  باـت  وا  لـباقم  رد  یتردـق  چـیه  دوشب ، دیهـش  دـهدب و  دیهـش  هک  درادـن  یفرح  یتـلم 

دندیرفآ هسامح  اه ، نادـیم  ریاس  رد  راثیا و  تمواقم و  ياه  ههبج  رد  هزرابم ، نوگانوگ  ياه  هنحـص  رد  اه ، سرد  نیمه  نتفرگارف 
تداشر اه ، تمواقم  نیا  وترپ  رد  ماجنارس  .دندومن  داجیا  یمالسا  ناریا  دنمهوکش  خیرات  رد  یندنام  زیمآراختفا و  ییاه  هنحـص  و 

، تشادن یکاب  اه  نافوط  اهداب و  زا  هک  گرتس ، دنمونت و  یتخرد  هب  یمالـسا  يروهمج  سدـقم  ماظن  اه ، یناشف  ناج  اهراثیا و  اه ،
یب يوگلا  هب  هدیدرگ و  همزمز  ناریا  رد  هک  دوب  اروشاع  ررکم  یندنامدای و  هب  ياه  سرد  تکرب  هب  اه  نیا  همه ي  .دیدرگ  لیدـبت 

، هدش هدیمان  ینیـسح  راختفا  تّزع و  مان  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  تیارد  اب  هک  یلاس  رد  ینونک و  طیارـش  رد  .دش  لدب  تمواقم  ریظن 
زا ناوت  یم  هک  تساه  تربع  هب  هجوت  اب  .دراد  یپ  رد  ار  گنس  نارگ  يدروآ  هر  هک  تسا  هنیزگ  نیرت  هدنزاس  اروشاع  ياه  تربع 

بالقنا هنازرف ي  ربهر  ياهدومنهر  زا  شخب  نیا  نییبت  هب  يور  نیدـب  .درک  يریگولج  ناقفانم  نارابج و  هطلـس ي  خـیرات و  رارکت 
.میزادرپ یم 
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نآ و دننام  بآ و  زا  رذگ  يانعم  هب  روبع ، ردـصم  زا  عون  مسا  تربع  .میهد  حیـضوت  ار  تربع  موهفم  هک  تسا  مزال  تسخن  تربع 
(3 ،) میبای تسد  هدهاشم  لباقریغ  يرما  هب  يا ، هدهاشم  لباق  رما  زا  هک  تسا  ییاج  رد  تربع  دربراک  .تسا  رابتعا  زا  ردـصم  مسا  ای 
اـهنآ و رهاـظ  زا  روبع  ینعی  یخیراـت  ثداوح  زا  تربـع  .مینک  لالدتـسا  هدـهاشم  رما  هب  نآ  تخانـش  يارب  میناوتب  هک  يا  هنوـگ  هب 

رگید ترابع  هب  اهنآ ، نتـسب  راک  هب  خـیرات و  رب  مکاح  ياه  تنـس  هب  ندیـسر  تسا و  هتفهن  ناشنورد  رد  هک  یمایپ  هب  نتفای  تسد 
رد يرـشب  عماوج  هچرگ  .دنک  یم  تیاکح  نآ  زا  خـیرات  ثداوح  هک  ییاه  یهاگآ  هب  نتفای  تسد  خـیرات و  هبرجت ي  ینعی  تربع 

دنسر یم  یکرتشم  طاقن  هب  يداینب  یلک و  لوصا  رد  یلو  دنراد ، ار  دوخ  هب  صتخم  ییاه  یگژیو  نوگانوگ  ماوقا  فلتخم و  راودا 
نم تلخ  دـق  : » دـیامن یم  هراشا  نیناوق  نیمه  هب  نآرق  رد  دـنوادخ  .دوش  یم  دای  نآ  رب  مکاح  نیناوق  یخیرات و  ننـس  هب  نآ  زا  هک 

هدوب ییاه  هقیرط  اه و  شور  اـب  ییاـه  تلم  امـش  زا  شیپ  ( 4 «) َنیبذکملا هبقاع  ناک  فیک  اُورظناف  ضرألا  ِیف  اُوریـسف  ٌنَنُـس  مکلبق 
؟ دش هچ  دندرک  بیذکت  ار  ادخ  ياه  هدعو  هک  اهنآ  ماجنارس  دیرگنب  دینک ، شدرگ  نیمز  رد  دنا ؛

یف ناک  دقل  : » دیامرف یم  داشرا  خیرات  رب  مکاح  ننـس  فشک  يارب  ناینیـشیپ  یگدنز  رد  لمأت  خیرات و  زا  نتفرگ  دنپ  تربع و  هب  و 
نیمه هب  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا  تربع  نادـنمدرخ ) ) درخ نابحاص  يارب  ناشیا  تشذگرـس  رد  ( 5 «) بابلألا ِیلوُال  هربع  مهصصق 
هفسلف دننیشنب ، اه  یضعب  تسا  نکمم  الاح  .دیریگب  سرد  خیرات  هتشذگ  زا  هک  دیوگ  یم  ام  هب  نآرق  : » دیامن یم  شرافس  دیکأت و 

هویش اب  ار  اه  نیا  دنهاوخ  یم  .دنیوگ  یم  اه  یـضعب  ار  اه  فرح  نیا  .دشاب  قشمرـس  دناوت  یمن  زورما  يارب  هتـشذگ  هک  دننک  یفاب 
تربع هب  ار  ام  تسا و  قدّصم  قداص  نآرق  .میرادن  اهنآ  هب  يراک  دنناوت ! یمن  دـننک ، تسرد  ناشدوخ _  لایخ  هب  یفـسلف _  ياه 

انعم هچ  هب  يریگ  تربع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ـالبرک و  هثداـح ي  صوصخ  رد  ( 6 «) .دنک یم  توعد  خـیرات  زا  نتفرگ 
؟ تسا
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: دیامن یم  ریوصت  نینچ  ار  اروشاع  زا  يریگ  تربع  يانعم  بالقنا  ربهر 

اروشاع »

دوخ ینعی  دریگب ؟ تربع  هچ  ینعی  .دریگب  تربع  ات  دنک  هاگن  هنحص  نیا  رد  ناسنا  دیاب  .تسا  تربع  هنحـص  کی  سرد ، زا  ریغ  هب 
.تسا مزال  وا  يارب  زیچ  هچ  دنک و  یم  دیدهت  ار  وا  زیچ  هچ  .تسا  یتیعـضو  لاح و  هچ  رد  دمهفب  دـنک ، هسیاقم  تیعـضو  نآ  اب  ار 
بیسآ هدرک و  فداصت  ای  هدش  نوگژاو  هک  دیدید  ار  یلیبموتا  کی  دیدرک ، روبع  يا  هداج  زا  امش  ینعی  .دنیوگ  یم  تربع  ار  نیا 

هچ هک  دوش  مولعم  .دیریگب  تربع  هکنیا  يارب  دینک ، یم  هاگن  دیتسیا و  یم  دنا ، هدش  دوبان  شنانیـشنرس  هدش و  هلاچم  تسا ، هدـید 
هار زا  سرد  اما  .تسا  سرد  يرگید  عون  مه  نیا  .دوش  یم  یهتنم  تیعـضو  نیا  هب  يا  یگدننار  روج  هچ  یتکرح ، تعرـس و  روج 

دـشاب و هدـمآ  دوجو  هب  هعماـج  رد  یمالـسا  تیمکاـح  هک  تسا  شخب  رمث  یتقو  رتشیب  اروشاـع  هب  درکیور  نیا  ( 7 «) .يریگ تربع 
هک تسا  نیا  فده  .دننک  تیلاعف  هب  عورش  هعماج  نورد  زا  دنا  هدمآ  رد  دسفم  دساف و  ياه  لولـس  تروص  هب  هک  ییارقهق  لماوع 

هرمث ي نتفر  نایم  زا  خـیرات و  رارکت  زا  يریگولج  يارب  دوش و  هتخانـش  اهنآ  درکلمع  هوحن ي  ات  دوش  میـسرت  لماوع  نیا  هرهچ ي 
.دوش هفخ  هفطن  رد  اهنآ  تیلاعف  اه ، تدهاجم 

للع و ثحب  یکی  دراد : دوجو  هدمع  ثحب  هس  اروشاع  هب  طوبرم  ثحابم  رد  : » دنیامرف یم  یبایزرا  اتسار  نیمه  رد  ار  اه  تربع  بالقنا  ربهر 
، تسا اروشاع  ياه  تربع  هرابرد  موس  ثحب  ...تسا  اروشاع  ياه  سرد  ثحب  مود  ثحب  ...تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مایق  ياه  هزیگنا 

اروشاع ياه  تربع  ثحب  .دراد  مه  ییاه  تربع  اه ، سرد  زا  ریغ  اروشاع  هک  میدرک  حرطم  ار  هلأسم  نیا  اـم  نیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ  هک 
ینعی تسا ، نامز  نیا  هب  صوصخم  ثحب  نیا  هدمع ي  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادح  .دشاب  هتشاد  تیمکاح  مالـسا  هک  تسا  ینامز  صوصخم 
تایح رد  نآ  راثآ  هثداح و  نآ  تیمها  نازیم  هب  يا  هثداـح  ره  زا  يریگ  تربع  يزومآدـنپ و  ( 8 «) .میریگب تربع  هک  ام ، روشک  ام و  نامز 

يایحا تهج  رد  اروشاع  راثآ  تمظع و  هب  يا  هثداح  ناربمغیپ ، متاخ  تثعب  هعقاو ي  زا  دعب  .دراد  یگتـسب  خیرات ، لوط  رد  ناسنا ، یعامتجا 
.هدماین دیدپ  رشب  یگدنز  رد  ریثأت  هجیتن  رد  تثعب و 
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يراتـشک هرخالاب  اروشاع ، هثداح ي  هک  دیوگن  یـسک  .میدرگب  شللع  لابند  ات  تسا ، گرزب  ردقچ  هک  دیمهف  دـیاب  ار  هثداح  ًالوا 
تمظع تلج و  هّیزرلا و  تـمظع  دـقل  : » میناوـخ یم  اروشاـع  تراـیز  رد  اـم  هـمه ي  هـک  روـط  ناـمه  .دنتـشک  ار  رفن  دـنچ  دوـب و 

ناکت یلیخ  هعجاف ، .تسا  میظع  یلیخ  هثداح ، نیا  .گرزب  رایـسب  هثداـح ي  ینعی  هّیزر ،»  » .تسا گرزب  یلیخ  تبیـصم  هبیـصملا ؛»
وا .میسانشب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیـصخش  هک  درک  میهاوخ  كرد  رتهب  یتقو  ار  هثداح  تمظع  ( 9 «) .تسا ریظن  یب  هدنهد و 
رد .دوب  ناگمه  مارتحا  دروم  یناوج  نارود  رد  دیمان و  تنج  لها  بابش  دیـس  ار  وا  ترـضح  نآ  دوب و  ربمایپ  بوبحم  یکدوک  رد 

(10) .دیشخرد یم  ناناملسم ، نایم  رد  دیشروخ ، دننام  مالسلا ،  هیلع  نسح  ماما  شردارب  نوچمه  يراوگرزب ، تلیضف و  ملع و 

اروشاع ياه  تربع 

یخیرات راب  مغ  هعقاو ي  نیا  يزومآ  تربع  يدامتم ، ياـه  نرق  زارد و  ناـیلاس  لوط  رد  اروشاـع ، میلاـعت  اـه و  هزومآ  نیرت  مهم  زا 
یم ناشن  ار  نامرد  هار  اروشاع  ياه  سرد  ( 11) .تساروشاع ياه  تربع  اروشاع  ياه  سرد  زا  رت  مهم  تشاد  ناعذا  دـیاب  تسا و 

هثداح ي نیا  ندـمآ  دـیدپ  البرک و  هدـهاشم ي  زا  رایـشوه  ياه  نهذ  لاّعف و  ياـه  هشیدـنا  ار ، يریگ  شیپ  هار  اـه  تربع  دـهد و 
رد راتفرگ  نیب ، هاتوک  ياه  ناسنا  يارب  هک  دنـسر  یم  نآ  داجیا  ییارچ  اه و  تربع  هب  مالـسا ، ردص  خیرات  رد  كاندرد ، گرزب و 
يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  .دننک  ییوج  یپ  دنناوت  یمن  نآ  ياه  هشیر  ات  ار  ثداوح  اهنآ  اریز  دشاب ، یمن  یـسرتسد  لباق  اه  بلاق 

: درب یم  نآ  ياه  هشیر  قامعا  اروشاع و  ياه  تربع  هب  ار  اه  نهذ  یلاؤس  حرط  اب 

اروشاع هثداح ي  شیادیپ  ییارچ 

کی نم  .تسا  مالـسا  ردـص  رد  تسا ، هداتفا  هک  یقافتا  .تسا  مهم  هثداح  دادـخر  ییارچ  اروشاـع ، هثداـح ي  شیادـیپ  شخب  رد  »
روشک راک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تافو  زا  دـعب  لاس  هاجنپ  ارچ  هک  دـنک  رکف  مالـسا  تلم  رگا  دراد  اـج  هک  ( 12) متفگ تقو 

رد ناش  يراق  ناش و  یضاق  ناشملاع ، ناشرادرس ، ناشریما ، ناشریزو ، زا  ناملسم ، مدرم  نیمه  هک  دشاب  هدیـسر  ییاج  هب  یمالـسا 
رکف هب  دـیاب  مدآ  دنـشکب ؟! نوخ  كاخ و  هب  عیجف  عضو  نآ  اب  ار  (ص ) ربمغیپ نیمه  هشوگ ي  رگج  دـنوشب و  عمج  ـالبرک  هفوک و 

یم ینیـسح  تضهن  زا  هتفرگ  وگلا  لحارم  همه ي  رد  ار  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  اـجنآ  زا  ( 13 (؟ دـش روط  نیا  ارچ  هک  دورب  ورف 
تما ارچ  دیـسر ؟ اجنیا  هب  راک  هک  دـش  هچ  میوگ  یم  نم  : » دـیامن یم  یفّرعم  یلمع  سرد  کی  ار  لاؤس  نیا  حرط  هزیگنا ي  دـنناد 
ردـق نیا  یحـضاو ، هیـضق ي  نینچ  کی  رد  تشاد ، تقد  ینآرق  تایآ  یمالـسا و  ماکحا  تایئزج  هب  تبـسن  ردـق  نآ  هک  یمالـسا 

؟ دیایب دوجو  هب  يا  هعجاف  نینچ  هک  دوشب  يراگنا  لهس  یتسس و  تلفغ و  راچد 
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هک مینک  راک  هچ  میرت ؟ مکحم  رت و  صرق  نینمؤملاریما  ربمغیپ و  نامز  هعماج ي  زا  اـم  رگم  .دـنک  یم  نارگن  ار  ناـسنا  هلأـسم  نیا 
یم نایم  زا  ار  تثعب  فده  هک  تسا  یفارحنا  زا  نخس  تسا ، هعماج  عاجترا  زا  نخس  اروشاع  ياه  تربع  رد  ( 14 (»؟ دوشن روط  نآ 
یب ار  اـهنآ  نیئآ  فیرحت و  ار  اـهنآ  باـتک  دـمآ و  ناربماـیپ  هتـشذگ و  ناـیدا  همه ي  غارـس  هب  هک  تسا  یتشونرـس  زا  نخـس  درب ،
یلص دمحم  دنک : یم  دای  نینچ  نآ  زا  نآرق  هک  تسا  يرطخ  زا  نخس  .داد  رارق  تّوبن  نانمشد  فادها  تهج  رد  هکلب  تیـصاخ و 
بقع هب  امـش  دـش  دیهـش  اـی  تشذـگرد  وا  رگا  اـیآ  .دـندوب  یناربماـیپ  زین  وا  زا  شیپ  .يربماـیپ  لوسر و  رگم  تسین  هلآ  هیلع و  هللا 

هب کـین  يازج  دـنوادخ  .دـیناسر  دـهاوخن  ررـض  ادـخ  هب  ددرگرب  ریـسم  زا  هک  ره  دـینک ؟ یم  عوجر  دوـخ  تیلهاـج  هب  هتـشگرب و 
درب و یم  ورف  دوخ  ماک  هب  ار  زیچ  همه  هک  تسا  یبادرگ  زا  نخس  تساه ، شزرا  طوقس  زا  نخـس  ( 15) .درک دهاوخ  اطع  نارکاش 
: دیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  .دـشاب  تنج  لها  بابـش  دیـس  ربمایپ و  طبـس  هچرگ  .درب  یم  هاگلتق  هب  ار  بالقنا  نیتسار  نادـنزرف 
هب هعماج  هک  دـش  هچ  اجنآ  هک  میمهفب  دـیاب  ام  .دوشن  هنوگ  نآ  هعماج  مینک  راک  هچ  هک  تساج  نیا  تربع  تساجک ؟ تربع  الاح  »

(16 «) .دیسر اجنیا 

هعماج صاوخ  رد  یتارییغت 

، یمالسا هعماج ي  یجیردت  فعض  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ياهارجام  هعماج و  عاجترا  هشیر ي  يوجتـسج  رد 
بـسک یپ  رد  هک  دـنبای  یم  بالقنا  نادـنزرف  قح و  رادـفرط  ناگبخن  زا  هتـسد  نآ  شودرب  ار  یندوشخبان  هانگ  نیا  تیلوؤسم  راـب 

دنا و هدیزغل  تایدام  ایند و  یگدنز  رهاظم  یهاوخ و  ماقم  یتسرپ ، توهـش  یبلطایند ، هاگ  شزغل  رد  دنا و  هدمآرب  يویند  تازایتما 
نانچنآ ناشعطاق _  تیرثکا  اب  هعماج _  کی  رد  قح  رادفرط  صاوخ  یتقو  : » دـنا هدـناشک  دوخ  لابند  هب  زین  ار  هاگآان  ناحول  هداس 

ماقم و نداد  تسد  زا  لام و  نداد  تسد  زا  سرت  زا  ناج ، سرت  زا  دـنک ، یم  ادـیپ  تیمها  ناشیارب  ناـشدوخ  ياـیند  هک  دـنوش  یم 
قح زا  دنتـسیا و  یمن  لطاب  لباقم  رد  دننکب و  لوبق  ار  لطاب  تیمکاح  دنوش  یم  رـضاح  ندـناماهنت ، ندـش و  روفنم  سرت  زا  تسپ ،

راغآ عضو  نآ  اب  یلع  نب  نیسح  تداهـش  اب  شلّوا  دش _  روط  نیا  یتقو  دنزادنا _  یمن  رطخ  هب  ار  ناشناج  دننک و  یمن  يرادفرط 
مالسا يایند  رد  نیطالس  هلـسلس ي  مه ، سابع  ینب  زا  دعب  سابع و  ینب  دعب  یناورم و  هخاش ي  هیما و  ینب  هب  مه  شرخآ  دوش ، یم 

(17 «) .دسر یم  زورما  ات 
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هرهچ ي یفرعم  رد  .دـنوش  یم  هدـیمان  صاوخ  هک  تسا  يراذـگریثأت  اـما  كدـنا  هورگ  طوقـس  فارحنا و  هعماـج ، فارحنا  أـشنم 
یگدیمهف و رکف و  يور  زا  هک  دنتـسه  یناسک  صاوخ  : » دنیامرف یم  نینچ  دنتـسه  نانیرفآ  شقن  ناگدـیزگرب و  نامه  هک  صاوخ 

عضوم دنهد ، یم  ماجنا  یلمع  یتقو  .دننک  یم  تکرح  هار  نآ  لابند  دنسانش و  یم  ار  یهار  کی  دننک ، یم  يریگ  میمـصت  یهاگآ 
(18 «) .دننک یم  لمع  دنریگ و  یم  میمـصت  دنمهف و  یم  تسا ، لیلحت  رکف و  يور  زا  دننک ، یم  باختنا  ار  یهار  دـننک ، یم  يریگ 

دنوش یم  هدیشک  فارحنا  هب  زین  اهنآ  صاوخ ، ناگبخن و  فارحنا  یپ  رد  دنوریپ و  هک  ماوع ، هرهچ ي  ماوع و  رد  يرکف  یسیدرگد 
کی .دـنرادن  لیلحت  دـنور ، یم  مه  اهنیا  دور  یم  یتمـس  یکی  هب  وج  یتقو  هک  دنتـسه  یناـسک  ماوع  : » دـنیامن یم  یفرعم  نینچ  ار 
لابند اه  نیا  .داب  هدرم  دنیوگ  یم  مدرم  یتقو  کی  داب ، هدنز  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هاگن  مه  نیا  داب ، هدـنز  دـنیوگ  یم  مدرم  تقو 

(19 «) .دننک كرد  دننک ، لیلحت  دنجنسب ، دنمهفب ، تسا ، حیحص  یتکرح  هچ  تسا ، تسرد  یهار  هچ  دننیبب  هک  دنتسین  نیا 

صاوخ و یگژیو  هدمآ ، نّیلاض  بوضغم و  يارب  هک  یقادصم  میقتـسم و  طارـص  نییبت  رد  دمح ، هکرابم ي  هروس ي  زا  تشادرب  اب 
تفاـیرد ار  یهلا  تمعن  یتقو  هک  یناـسک  هدـع  کـی  دـنا : هنوگ  ود  دـنا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یناـسک  دـننک : یم  هدافتـسا  ار  ماوع 

یم امـش  هک  دنتـسه  ییاه  نامه  اه  نیا  .دنوشب  هارمگ  دنراذگ  یمن  و  دنک ، بضغ  اهنآ  رب  لاعتم  يادخ  هک  دنراذگ  یمن  دـندرک ،
تفـص مهیلع » تمعنا  نیّذلا   » يارب شیبدا ، یملع و  ریبعت  اب  مهیلع ،» بوضغملا  ریغ   » .نک تیاده  اه  نیا  هار  هب  ار  ام  ایادخ  دییوگ 
دروم رگید  ماما  دنتفرگ  رارق  تمعن  دروم  هک  یناسک  نآ  نیلاضلاال ؛» مهیلع و  بوضغملا  ریغ   » هک تسا  نیا  نیّذلا »  » تفـص .تسا 

ار ادخ  تمعن  اما  داد ، تمعن  اهنآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  مه  هتـسد  کی  .دنوشن  مه  هارمگ  نیلاضلاالو ،» ، » دنتفرگن رارق  بضغ 
دراد ام  تایاور  رد  هتبلا  .دندش  هارمگ  اذل  دنداتفا ، هار  اهنآ  لابند  ای  دنتفرگ ، رارق  بضغ  دروم  اذل  دندومن ، بارخ  دندرک و  لیدـبت 

و (ع ) یسوم ترضح  ای  (ع ،) یسیع ترـضح  نامز  ات  دوهی  نوچ  تسا ، قادصم  نایب  نیا ، هک  دندوهی ، دارم  مهیلع » بوضغملا   » هک
.دندرک هزرابم  ادماع  املاع و  شنانیشناج ،
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لقاـال ـالاح  دـندش _  هارمگ  لّوا  زا  هک  دوـب  هنوـگ  نیا  تیحیـسم  عـضو  .دـندش  هارمگ  يراـصن  نوـچ  دنتـسه ، يراـصن  نیلاـض » »
.تفر یم  نیلاّضلا »  » و مهیلع » بوضغملا   » تمـس هب  تمعن  نیا  .دندرک  ادیپ  تمعن  ناملـسم  مدرم  اما  دندوب _  روط  نیا  ناشتیرثکا 

لتق نا  اّملف  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دیسر ، تداهش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  اذل 
مدرم هرابرد  ادـخ  بضغ  دـش  هتـشک  (ع ) نیـسح ماما  یتقو  ضرألا ؛ لها  یلع  یلاعت  هّللا  بضغ  دتـشا  هیلع ) هّللا  تاولـص  ) نیـسحلا

.دید دیاب  ار  ریـس  نیا  دنک ، یم  ریـس  بضغ  تمـس  هب  یهلا ، تمعن  دروم  هعماج ي  نیاربانب ، رگید ، تسا  موصعم  ( 20 «.) دش دیدش 
ماوع دنـشاب ، مهیلع » بوضغم   » دیاش دندش  هارمگ  هک  یـصاوخ  الاح  .دراد  مزال  تقد  یلیخ  تسا ، تخـس  یلیخ  تسا ، مهم  یلیخ 

(21 «) .دنشاب نیلاضلا »  » دیاش

ماوع صاوخ و  تیلوؤسم 

ِملاعلا دسف  اذا  : » هک هدمآ  یمالسا  عبانم  رد  هک  نیا  .دنک  یم  رت  نیگنس  ار  صاوخ  تیلوؤسم  راب  صاوخ  زا  ماوع  يریذپرثا  یگژیو 
ياه ناسنا  هانگ  نیرت  گرزب   » .تسا یگژیو  نیمه  هب  فوطعم  دوش ، یم  دـساف  ناهج  دوش ، دـساف  ِملاـع  هک  هاـگنآ  َملاـعلا ،» دـسف 

دندید یتقو  .دوش  یم  مدرم  زا  يرایسب  فارحنا  بجوم  اهنآ  فارحنا  هک  تسا  نیا  دنزب  رس  اهنآ  زا  یفارحنا  رگا  هتـسجرب ، زاتمم و 
هللا یلـص  ربمایپ  زا  هک  هچنآ  فالخرب  و  دراد ، نایرج  دیوگ ، یم  اه  نابز  هک  هچنآ  فالخ  رب  اهراک  دندید  یتقو  تسکـش ، اهدـس 

هک دراد  یطیارش  هب  یگتسب  ماوع  تشونرس  ( 22) .دـننک یم  تکرح  فرط  نآ  مه  اهنآ  ددرگ ، یم  راتفر  دوش ، یم  لقن  هلآ  هیلع و 
: میشابن ماوع  وزج  دوب  بظاوم  دیاب  دوب  توافت  یب  نآ  هب  تبسن  ناوتب  هک  تسین  يزیچ  تشونرس  نوچ  دننک و  یم  یگدنز  نآ  رد 

راکرـس یماما  هک  تفرگ  رارق  ینامز  رد  ًافداصت  رگا  دراد ، یگتـسب  ماوع  سناش  هب  .دـنرادن  يریگ  میمـصت  دـنا ، ماوع  هدـع  کـی  »
هب مه  نیا  بوخ ، درب ، یم  تشهب  تمـس  هب  ار  اه  نیا  هک  ام _  هر )  ) لحار ماما  لـثم  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماـما  لـثم  تسا _ 
هک تفرگ  رارق  یناـمز  رد  هک  دـش  يروـط  ًاـقافتا  رگا  .دور  یم  تشهب  هب  هّللاءاـش  نا  دـش و  دـهاوخ  هدـنار  ناـبوخ ، تـسد  برض 
«، رارقلا سئب  اهنولـصی و  مّنهج  راوبلاراد  مهموق  اّولحا  ارفُک و  هّللا  تمعن  اولدب  نیدلا  یلا  رت  ملا  «، » رانلا یلا  نوعدی  همئا  مهانلعجو  »

(23 «.) دیشابن ماوع  وزج  دیشاب  بظاوم  دیاب  سپ  .تفر  دهاوخ  منهج  تمس  هب  تفرگ ، رارق  ینامز  نینچ  کی  رد  رگا 
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وزج يدـنب  میـسقت  نیا  رد  ناسنا  دوش  یم  ببـس  هچنآ  .تسا  تریـصب  ماوع ، زا  صاوخ  زیامت  رایعم  يربهر  مظعم  ماقم  هاگدـید  زا 
دیـشابن ماوع  وزج  میوگ  یمن  : » دوب دهاوخ  ماوع  وزج  دوبن  نیا  رگا  .تسا  تریـصب  یلد و  نشور  ینیب ، نشور  دریگب ، رارق  صاوخ 

مه هیلاع  تالیـصحت  هک  یناسک  اـسب  يا  .تسین  نیا  ماوع  ياـنعم  هک  متفگ  هن ! .دـینکب  هیلاـع  تالیـصحت  دـیورب  ًاـمتح  دـیاب  ینعی 
وزج دنا و  ینغ  ای  دنریقف  هک  یناسک  اسب  يا  دنماوع ، وزج  دـندرک و  مه  ینید  تالیـصحت  یناسک  اسب  يا  دـنماوع ، وزج  دـندرک و 

نآ .دشاب  تریصب  يور  زا  مینک  یم  يراک  ره  ینعی  میـشابن ، ماوع  میـشاب  بظاوم  دیاب  .تسامـش  نم و  تسد  ندوب ، ماوع  .دنماوع 
یلع هّللا  یلا  وعدأ  : » دیامرف یم  (ص ) ربمغیپ هرابرد ي  نآرق  دـینیب  یم  اذـل  .تسا  ماوع  دـنک  یمن  راک  تریـصب  يور  زا  هک  یـسک 

نآ وزج  دینیبب  لّوا  سپ  .میور  یم  شیپ  مینک و  یم  توعد  مینک و  یم  لمع  تریصب  اب  مناوریپ  نم و  ینعی  ینعتبا » ِنَم  اَنَا َو  هریصب 
، دینک ادیپ  لیلحت  تردق  دینک  یعـس  .دینک  جراخ  ماوع  هورگ  زا  ار  ناتدوخ  تعرـس  هب  دیماوع  هورگ  وزج  رگا  .هن  ای  دیماوع  هورگ 

(24 «) .دینک ادیپ  تفرعم  دیهدب ، صیخشت 

مالسا ردص  رد  صاوخ  درکلمع 

صاوخ درکلمع  هب  دیآ ، دیدپ  مالسا  تاجن  يارب  البرک  هثداح ي  دش  ببس  هک  یمالسا ، هعماج ي  فارحنا  ياه  هنیمز  یـسررب  رد 
فص ات  دوب  هفیقس  يارجام  هک  هثداح  نیلّوا  زا  مینک ، یم  هاگن  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ثداوح  هب  .میـسر  یم 

هتخانش مالسا  ردص  رد  باحصا  ناونع  تحت  هک  هعماج  زا  رـشق  نیا  مینیب  یم  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  هفوک  هاپـس  يدنب 
.دنا هدرک  یهاتوک  دوب ، قح  زا  یلمع  يرادفرط  مزال و  عقاوم  رد  قیاقح  نایب  هک  دوخ ، فیاظو  هب  لمع  رد  دندش ،
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ربمایپ تلحر  زا  دعب  ياهارجام  اما  و 

مه ار  خیرات  نتم  هک  تسا ، هیضق  لصا  نیا  تشگرب ؟ تلاح  نیا  هب  تلاح  نآ  زا  یمالـسا  هعماج ي  لاس  هاجنپ  نیا  رد  هک  دش  هچ 
دعب لیاوا  رد  اذل  دوش ، بارخ  يدوز  نیمه  هب  هک  دوبن  ییانب  دوب ، هتشاذگ  (ص ) ربمایپ هک  ییانب  هتبلا  .درک  هاگن  اج  نیا  رد  یتسیاب 
رکذ تسه ، یبوخ  تلادع  تسا ، شدوخ  ياجرس  تیاصو _  هلأسم  نیمه  زا  ریغ  زیچ  همه  دینک  یم  هاگن  امش  هک  ربمایپ  تلحر  زا 

هک دـنیب  یم  دـنک ، هاگن  لّوا  ياه  لاس  نآ  رد  یمالـسا  هعماج ي  یّلک  بیکرت  هب  یـسک  رگا  .تسه  یبوخ  تیدوبع  تسه ، یبوخ 
يزیر هدولاـش  يراذـگ و  هیاـپ  ناـمه  رهاوـظ ، اـما  دـمآ ، یم  شیپ  ییاـهزیچ  یهاـگ  هتبلا  .تسا  هتفرن  ارقهق  هـب  يزیچ  رهاـظلا  یلع 

یهت فعـض و  فرط  هب  جیردت  هب  یمالـسا  هعماج ي  درذگب  هچ  ره  .دنام  یمن  یقاب  عضو  نیا  یلو  .دـهد  یم  ناشن  ار  (ص ) ربمایپ
(25) .دور یم  شیپ  ندش 

: درادن يدایز  هلصاف ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  اب  طاطحنا  يانب  نیا  لّوا  تشخ  مالـسا و  خیرات  رد  صاوخ  طوقـس  زاغآ 
تفالخ هلأسم ي  هب  ًالصا  .دش  عورش  (ص ) ربمغیپ تلحر  زا  دعب  لاس  تشه  تفه ، دودح  زا  قح ، رادفرط  ِصاوخ  ندیزغل  نارود  »

زا ایاضق ، همه ي  تسا ! یکانرطخ  رایـسب  نایرج  نایرج ، نیا  .مراد  نایرج  نیا  هب  راک  .تسادـج  تفالخ  هلأـسم ي  .مرادـن  يراـک 
 _ مالسا ياهراد  هقباس  هک  دوش  یمن  دنتفگ : هک  دش  عورش  اجنیا  زا  مه  شلّوا  .دش  عورش  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  لاس  تشه  تفه ،

کی دیاب  اه  نیا  دنشاب ! ناسکی  رگید  مدرم  اب  (ص _ ) ربمغیپ نارای  هباحـص و  دندرک ، ار  (ص ) ربمغیپ نامز  ياه  گنج  هک  یناسک 
یفارحنا ياه  تکرح  .دوب  لّوا  تشخ  نیا ، لاملا _  تیب  زا  یلام  تازایتما  دـش _  هداد  تازایتما  اه  نیا  هب  دنـشاب ! هتـشاد  یتازایتما 

اه فارحنا  .دشخب  یم  يرتشیب  تعرس  ار  يدعب  مدق  یمدق ، ره  روط  نیمه  ًادعب  دوش ، یم  زاغآ  یمک  هطقن ي  زا  تسا ، يروط  نیا 
هک دش  هنوگ  نیا  تیعـضو  مّوس ، هفیلخ ي  نارود  رد  نامثع _  نارود  طساوا  دیـسر _  نامثع  نارود  هب  ات  دش  عورـش  اج  نیمه  زا 

هباحـص ي نیمه  ینعی  دـینک ! یم  هجوت  دـندش ! ناشدوخ  نامز  ياهراد  هیامرـس  نیرت  گرزب  وزج  ربمغیپ ، هباحـص ي  ناگتـسجرب 
کی ناشمادـک  ره  هک  ناگرزب  زا  اهنآ _  لاـثما  صاـقو و  یبا  نبدعـس  ریبز ، هحلط ، تسا _  فورعم  ناـشیاه  مسا  هک  ماـقم  یلاـع 

مالــسا لّوا  هـجرد  ياـهراد  هیامرــس  وزج  اـه  نـیا  دنتــشاد ، رگید  ياـهاج  نـینح و  ردـب و  رد  تاراـختفا  هقباـس ي  روـطق  باـتک 
(26 «) .دندش

6824 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2596 

http://www.ghaemiyeh.com


ماوع صاوخ و  طوقس  لماوع 

اهنآ شزغل  مدرم ، نایم  رد  اهنآ  هاگیاج  هب  هجوت  اب  .تسا  صاوخ  شزغل  طوقـس و  لماوع  تخانـش  اـه  تربع  رد  بلطم  نیرت  مهم 
: دنیامن یفرعم  زیچ  دنچ  رد  ار  لماوع  نیا  سؤر  يربهر  مظعم  ماقم  .دش  دهاوخ  ماوع  شزغل  ببس 

تاوهش زا  يوریپ  ادخ و  دای  زا  ندش  رود  _ 1

مالسا و يایند  صخش  لّوا  هدازاقآ ي  مالسلا _  هیلع  یلع  نب  نیسح  هدیرب  رس  هک  دمآ  ییالب  هچ  هعماج  نآ  رس  رب  میمهفب  دیاب  ام  »
دوشب و هدنادرگ  تسا ، هتسشن  یم  تفالخ  دنسم  رب  وا  ردپ  هک  يرهش  نامه  رد  بلاط _  یبا  نب  یلع  رسپ  نیملـسم ، هفیلخ ي  رـسپ 

مرح دـنناسرب و  تداهـش  هـب  هنـشت  بـل  اـب  ار  شباحـصا  وا و  دـنیایب ، ـالبرک  هـب  يدارفا  رهـش  ناـمه  زا  دروـخن ! ناـکت  بآ  زا  بآ 
.منک یم  حرطم  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  نم  تسا  دایز  فرح  هنیمز  نیا  رد  دـنریگب ! تراسا  هب  ار  نینمؤملاریما 

مه دعب  نم  فلخَف  : » دیامرف یم  هک  تسا  نیا  هیآ  نآ  .دـنک  یم  یفرعم  نیملـسم  هب  نآرق  ار  درد  نآ  .تسا  هداد  ار  ام  باوج  نآرق 
یکی تسا : زیچ  ود  یمومع  فارحنا  یهارمگ و  نیا  یلصا  لماوع  ( 27 «) ایغ نوقلی  فوسف  تاوهشلا  اوعّبتا  هولصلا و  اوُعاضا  فلخ 

هّجوت و ندرک ، ادج  یگدنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ، ادخ و  ندرک  شومارف  تسا  زامن  نآ  رهظم  هک  ادخ  رکذ  زا  ندش  رود 
اوعّبتاو  » مود نتـشاذگ و  رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  يادـخ  زا  بلط  لّـسوت و  اـعد و  رکذ و 

هب ذاذتلا  لام و  تورث ، يروآ  عمج  رکف  هب  یبلطایند ، هلمج  کی  رد  نتفر و  اه  سوه  لابند  نتفر ، اه  ینار  توهش  لابند  تاوهشلا »
(28 «) .ندرک شومارف  ار  اه  نامرآ  نتسناد و  لصا  ار  اه  نیا  .نداتفا  ایند  تاوهش 
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یبلطایند _ 2

تیـساسح ینید و  تریغ  اشحف ، داـسف و  یبلطاـیند و  جاور  هک  دوب  نیا  دـش ، يا  هیـضق  نینچ  یلـصا  لـماع  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  »
تلع مینک ، یم  هیکت  اـهزیچ  نیا  رکنم و  زا  یهن  هزراـبم و  اـشحف و  داـسف و  هلأـسم ي  يور  اـم  هک  نیا  .تفرگ  ار  ناـمیا  تیلوؤسم 

كدنا زا  دعب  دوب  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هاگیاپ  نیلّوا  هک  يا  هنیدم  نامه  .دنک  یم  ریدـخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  هدـمع 
رابرد رد  یتقو  هک  ییاجات  دوش ، یم  لیدـبت  اه  صاـقر  نیرت  فورعم  اـه و  ناوخ  هزاوآ  اـه و  نادیقیـسوم  نیرتهب  زکرم  هب  یتدـم ،

(29 «) .دندروآ یم  هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ  هنیدم  زا  دننکب ، ربخ  ار  ناینغم  نیرتهب  دنتساوخ  یم  ماش 

قح ناوریپ  یتوافت  یب  _ 3

عضو هک  يرگید  لماع  : » دنیامرف یم  یفرعم  رگید  لماع  ار  مالسا  يایند  تشونرـس  هب  تبـسن  قح  ناوریپ  یتوافت  یب  یهجوت و  یب 
نآ ياه  نوتـس  هک  قح  ناوریپ  هک  دوب  نیا  دنک ، یم  هدهاشم  ار  انعم  نیا  مالـسلا  هیلع  همئا  یگدنز  رد  ناسنا  دـیناسر و  اجنآ  هب  ار 

دندش و هجوت  یب  نآ ، هب  تبسن  دندرک و  ضارعا  مالسا  يایند  تشونرس  زا  دندش ، یم  بوسحم  عیشت  تیالو و  يانب  یعقاو  ساسا 
يریگ تخـس  ماکح  هک  دـنداد  ناشن  روش  سّمحت و  يرادـقم  یتدـم  اه ، یـضعب  .دـنداد  یمن  تیمها  مالـسا ، يایند  تشونرـس  هب 

ار یملاظ  مدآ  مه  وا  دـنتخادنا ، هار  هب  ییادـص  رـس و  دـیزی  هیلع  اه  نیا  هک  دـیزی  نامز  رد  هنیدـم  هب  موجه  هیـضق ي  لثم  دـندرک ،
حانج ود  راک  ...دـندرک  شومارف  ار  لئاسم  دنتـشاذگ و  رانک  یلک  هب  ار  زیچ  همه  مه ، هورگ  نیا  .درک  ماع  لتق  ار  اه  نیا  داتـسرف و 
.دنز یم  هبرض  لطاب  هب  قح  حانج  هک  نانچمه  .تسا  یهیدب  دننز ، یم  هبرـض  رگیدکی  هب  دننک و  یم  هزرابم  مه  اب  هک  لطاب  قح و 
حانج ود  نیا  زا  یکی  هک  دوش  یم  مولعم  تشونرـس  یتقو  نآ  دـنک و  یم  ادـیپ  لدابت  هبرـض  نیا  دـنز ، یم  هبرـض  قح  هب  مه  لـطاب 

(30 «) .تسا هدرک  لوبق  ار  تسکش  وا  دش ، هتسخ  رتدوز  هک  ره  دوش و  هتسخ 

6826 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2598 

http://www.ghaemiyeh.com


سرت _ 4

لیقع نب  ملسم  هک  دش  ببس  لماع  نیمه  البرک  هعقاو ي  رد  .تسا  سرت  قح  ریسم  زا  فیعض  ياه  ناسنا  تشگزاب  لماوع  زا  یکی 
هک داتـسرف  مدرم  نیب  ار  صاوخ  نیمه  زا  هدع  کی  درک ، دایز  نبا  هک  يراک  : » دیامرف یم  بالقنا  مظعم  ربهر  .دنامب  اهنت  هفوک  رد 

، دنروآ یم  رد  ار  ناتردپ  دیدرگرب ، دیگنج ؟ یم  ارچ  دیگنج ؟ یم  یـسک  هچ  اب  دنیوگب  ات  ار ، اهردـپ  اهردام و  دـنناسرتب ، ار  مدرم 
اهنآ یلو  دنراد ، هنایزات  دنراد ، ریـشمش  دـنراد ، لوپ  دـنراد ، هچ  اه  نیا  دـنا و  هیما  ینب  اه  نیا  دـندایز ، نبا  اه  نیا  دـندیزی ، اه  نیا 

، دوبن ملـسم  ترـضح  هارمه  سک  چیه  اشع ، زامن  تقو  بش ، رخآ  .دندش  قرفتم  همه  رورم  هب  دـندناسرت ، ار  مدرم  .دـنرادن  يزیچ 
(31 !«) سک چیه 

البرک هثداح ي  شیادیپ  رد  صاوخ  شقن 

هب ملع  اب  هیواعم ، گرم  زا  سپ  اهنآ  .مینک  یم  هدهاشم  اروشاع  هثداح ي  رد  ار  صاوخ  درکلمع  لکـش  نیرتدـب  مالـسا  خـیرات  رد 
رد ات  دیایب  هفوک  هب  دندرک  توعد  تعیب  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  درادـن ، ار  یمالـسا  هعماج ي  يربهر  تقایل  دـیزی  هکنیا 

، ترضح نآ  هدنیامن ي  اب  هفوک  مدرم  زا  يدایز  هورگ  اهنآ  کمک  هب  تسخن  هلحرم  رد  .دننک  دربن  نایدیزی  اب  ترـضح  نآ  باکر 
هب دایز  هّللادیبع  هک  یتشحو  سرت و  ماش و  بناج  زا  رطخ  ساسحا  هیما و  ینب  ياه  هئطوت  یپ  رد  اما  .دندرک  تعیب  لیقع ، نب  ملـسم 
زا ساـسح  ههرب ي  نیا  رد  صاوخ  درکلمع  زا  يا  هشوگ  حیـضوت  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر  .دـندرک  كرت  ار  هنحـص  دروآ ، دوـجو 

رادفرط صاوخ  نیمه  دنرـصقم ! صاوخ  منیب  یم  منک ، یم  هاگن  هک  نم  دش !؟ نینچ  ارچ  بوخ ، : » دـیامرف یم  نینچ  مالـسا  خـیرات 
.دوبن هیما  ینب  وزج  هک  حیرش  یـضاق ! حیرـش  لثم  دندرک ! لمع  يدب  تیاهن  رد  قح ، رادفرط  صاوخ  نیا  زا  یـضعب  دنرـصقم ! قح 

رـس و دـنتخادنا و  نادـنز  هب  ار  هورع  نب  یناه  یتقو  تسا ! رارق  هچ  زا  عاضوا  دـیمهف  یم  تسیکاـب ! قح  دـیمهف  یم  هک  دوب  یـسک 
هک دنتفگ  یم  اهنآ  دیـسرت ! دایز  نبا  .دنتفرگ  ار  دایز  هّللا  دـیبع  رـصق  فارطا  شا  هلیبق  دارفا  نازابرـس و  دـندرک ، حورجم  ار  شیور 
هک دید  دمآ ، حیرـش  .تسا  هدنز  وگب  اه  نیا  هب  ورب  تسا ، هدـنز  یناه  نیبب  ورب  تفگ : یـضاق  حیرـش  هب  دایز  نبا  .دـیتشک  ار  یناه 

سپ حیرـش ) هب  باطخ  !) تسا یعـضو  هچ  نیا  اه ، ناملـسم  يا  تفگ : هورع  نب  یناه  .تسا  حورجم  اما  تسا ، هدنز  هورع  نب  یناه 
متساوخ یم  تفگ : یضاق  حیرش  دنهدب !؟ تاجن  اج  نیا  زا  ارم  دنیآ  یمن  ارچ  دندماین ؟ نم  غارـس  ارچ  دندرم ؟ دندش ؟ هچ  نم  موق 

، هّللا دـیبع  سوساج  هک  سوسفا  اما  میوگب ، دـنا ، هتفرگ  ار  هرامالاراد  فارطا  هک  یناسک  نیمه  هب  ار  یناـه  ياـه  فرح  نیا  مورب و 
ار راک  کی  نیمه  حیرش ، رگا  دیاش  .نید  رب  ایند  حیجرت  مییوگ  یم  ام  هک  نیمه  ینعی  هچ ؟ ینعی  مدرکن  تأرج  دوب ! هداتـسیا  اجنآ 

(32 «) .دش یم  ضوع  خیرات  داد ، یم  ماجنا 
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زا سرت  نید و  رب  ایند  حـیجرت  رطاخ  هب  اـهنآ  ياـجبان  تکرح  .دروخب  مقر  هیما  ینب  عفن  هب  خـیرات  هک  دـش  ببـس  صاوخ  یهاـتوک 
دص نیا  دندش ، یم  رفن  دص  ًالثم  دنتشاذگ  یمن  اهنت  ار  ملـسم  صاوخ  رگا  : » دیدرگ لیقع  نب  ملـسم  تداهـش  بجوم  ندش  هتـشک 

یتقو دوب  هک  مه  اهنت  ملسم  دندرک ، یم  عافد  دنداتسیا ، یم  دندمآ و  یم  اهنآ  زا  یکی  هناخ ي  هب  دنتفرگ ، یم  ار  ملـسم  فارطا  رفن 
دایز نبا  نازابرس  همه ي  ییاهنت  هب  ملسم  دندرک  هلمح  راب  نیدنچ  دیـشک ! لوط  تعاس  نیدنچ  دننک ، ریگتـسد  ار  وا  دنتـساوخ  یم 

ناشفارطا مه  زاب  دنریگب !؟ ار  وا  دنتـسناوت  یم  رگم  دندوب ، وا  اب  درم  رفن  دص  رگا  دز  سپ  دـندوب _  هدـمآ  هک  يا  هدـع  نامه  ار _ 
، ددرگ یم  یقلت  صاوـخ  درکلمع  زا  يا  همقلم  هیاـم و  تسد  اروشاـع ، هثداـح ي  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب  ( 33 «) .دندش یم  عمج 
هدومرف و هراشا  تاکن  نیا  هب  البرک ، ات  هکم  زا  هار  نیب  ياه  هباطخ  اه و  هینایب  اه ، هبحاـصم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  ناـنچ 

.تسا هتخاس  صاوخ  هجوتم  ار  رما  تیلوؤسم  تیعضو ، لماک  ندش  صخشم  زا  سپ 

اروشاع ياه  تربع  ناریا و  یمالسا  بالقنا 

یفّرعم ناریا  مدرم  بالقنا  هزیگنا  اهنت  رگا  ار  ینید  گنهرف  رـصنع  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا  یباـی  هشیر  رد  یفـصنم  رگ  لـیلحت  ره 
فراع دهتجم  دروخ ، یم  مقر  زیچ  همه  وا  هراشا  اب  هک  بالقنا ، ربهر  .تسناد  دهاوخ  نیرت  گنررپ  نیرت و  یـساسا  لقادح  دنکن ،

.دوب شتسرپ  مالـسا و  رهظم  دجاسم ، بالقنا  نوناک  .دشن  هدینـش  وا  زا  مالـسا  نامیا و  نید و  فرح  زج  هک  دوب  يا  هتـسراو  هیقف  و 
یبهذم ياهراعش  ینید و  تکرح  جوم  رد  درک  یم  مادنا  ضرع  هک  نیا  ضحمب  ای  تشادن و  یهاگیاج  ًالصا  ای  یفارحنا  ياهراعش 

يواح هک  یباتک  رد  زومر ) ) ییاقیرفآ ایسآ و  هیرـشن  یـسایس  سانـشراک  .فیجاروت  یلیـساو   » .دیدرگ یم  وحم  تخاب و  یم  گنر 
بالقنا ياه  ههرب  هیلک  رد  یهلا  نید  هب  داقتعا  دسیون : یم  تسا  ناریا  یمالسا  بالقنا  نوماریپ  یـسور  نارکفتم  زا  یعمج  تالاقم 

(34) .ددرگ یم  یمالسا  هعماج  یعامتجا  تارییغت  رد  یناسفن  ياه  هتساوخ  ندناود  هشیر  عنام  هک  تسا  يرترب  لصا  ناریا  یمالسا 
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هاگلتق رد  دوش و  یم  عورش  مرحم  زا  .دراد  ینیسح  یئاروشاع و  گنر  تسا ، ناریا  یمالـسا  بالقنا  يانبریز  هک  ینید  گنهرف  نیا 
زورما ات  بالقنا  مددیپس  زا  هلّذلا  انم  تاهیه  یئاروشاع  راعـش  .دسر  یم  دوخ  جوا  هب  راو ، ینیـسح  ياه  تداهـش  یلیمحت و  گنج 

ياه ینمـشد  اهراشف و  اب  هک  تسا  راعـش  نیرتابیز  نیرتانعم و  رپ  هدروخ  دـنویپ  دـنامب  اهنت  یلع  میتسین  هفوک  لها  اـم  راعـش  اـب  هک 
مان رگا  میراد ، یم  هگن  هدـنز  ار  (ع ) نیـسح ماما  مایپ  ام  رگا   » .دوش یم  رتآراک  رت و  هدـنز  زور  هب  زور  یناـهج  رابکتـسا  نوزفازور 
جرا نآ  يارب  میناد و  یم  خیرات  لوط  رد  یناسنا  میظع  هثداح  ار  تضهن  نیا  رگا  میرامـش ، یم  گرزب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ماما هراشا  تشگنا  میورب و  ولج  مینک و  تکرح  هک  درک  دـهاوخ  کـمک  اـم  هب  هثداـح  نیا  يروآداـی  هک  تسا  نیا  يارب  میهن  یم 

(35 «) .دیسر دهاوخ  هّللا  ءاشنا  ناریا  تلم  میسرب و  اه  فده  نآ  هب  ادخ  فطل  هب  مینک و  بیقعت  ار  مالسلا  هیلع  نیسح 

شموادـت رد  ددرگ  مکاح  هعماج  رد  یهلا  ياه  شزرا  دـبای و  تایح  دـیدجت  هرابود  مالـسا  دـش  ببـس  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
تقو نآ  .دـنام  یم  یقاب  تماما  ماظن  دـیتشاد ، هگن  ار  اـه  شزرا  نیا  رگا  بوخ  یلیخ   » .دراد دوخ  يورارف  ار  اروشاـع  ياـه  تربع 

یجیسب هیحور  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار  اه  شزرا  رگا  اما  .دنوش  یمن  هدرب  حبذم  هب  رگید  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  لاثما 
رگا هچ ؟ میداتفا  نامدوخ  یـصخش  تالمجت  رکف  هب  یهلا ، نامرآ  هفیظو و  فیلکت و  هب  هجوت  ياج  هب  رگا  هچ ؟ میداد  تسد  زا  ار 

رد دنک _  تدهاجم  ادخ  هار  رد  هک  دـشاب  ینادـیم  کی  هکنیا  زج  دـهاوخ  یمن  چـیه  هک  ار _  صالخا  اب  نمؤم و  یجیـسب ، ناوج 
.دش دـهاوخ  نوگرگد  زیچ  همه  هچ ؟ میدرک  طلـسم  ار  تیونعم  ییافـص  یب  عقوترپ  هاوخ  نوزفا  ِيور  ُرپ  مدآ  نآ  میتخادـنا و  اوزنا 

نکمم ام  راگزور  رد  درک ، ادـیپ  هلـصاف  لاـس  هاـجنپ  شا ، هشوگرگج  تداهـش  و  (ص ) مرکا یبن  تلحر  نیب  مالـسا  ردـص  رد  رگا 
رد .میراذگن  دیاب  .دنورب  حبذم  هب  ام  لئاضف  نابحاص  اه و  تلیضف  اه  فرح  نیا  زا  رتدوز  دوشب و  رت  عیرس  یلیخ  هلـصاف  نیا  تسا 

حور میراذـگن  .تسا  نیا  اروشاع  زا  يریگ  تربع  سپ  .میتسیاب  دـیاب  دـنکب  لیمحت  اـم  رب  نمـشد  تسا  نکمم  هک  یفارحنا  لـباقم 
(36 «) .دوشب يوزنم  هعماج  رد  بالقنا  نادنزرف  بالقنا و 
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یعقاو ریـسم  رد  بالقنا  ياقب  زمر  صاوخ و  طوقـس  زا  يریگ  شیپ  راک  هار  اروشاع  ياه  تربع  مالـسا و  ردص  خـیرات  زا  هبرجت  اب 
ام هکنیا  دوش ، یم  مولعم  اجنیا  ینمادکاپ ، يراگزیهرپ و  تیمها  تیونعم و  يوقت و  نید و  هب  کسمت  : » دننک یم  نایب  نینچ  ار  شا 

بادنگ لیس  بظاوم  هک  مینک  یم  دیکأت  شرافس و  همه  نیا  دیـشاب ، امـش  هک  راگ  زور  نیا  ياه  ناوج  نیرتهب  هب  ررکم ، رد  ررکم 
ناوج نیرتهب  ًاعقاو  اه ، یجیسب  اهرادساپ و  نیمه  تسا ؟ رادساپ  ياه  ناوج  لثم  یسک  هچ  زورما  .تسا  رطاخ  نیمه  هب  دیشاب  داسف 
میراد مک  یلیخ  ار  اه  نیا  ریظن  میراد ؟ غارس  ار  ییاه  ناوج  نینچ  اجک  رد  .دنتسه  ورـشیپ  داهج ، نید و  ملع و  نادیم  رد  هک  دنیاه 

تیونعم تسادق و  لاعتم ، يادخ  هّللادـمحب  زورما  .دوب  داسف  جوم  بظاوم  دـیاب  نیاربانب ، تسین  ترثک  نیا  هب  ایند  ياج  چـیه  رد  و 
ياه لد  تسا و  یکانرطخ  زیچ  ایند ، ینیریـش  شیع و  رویز و  دـینادب  اما  دـنرهاط ، كاـپ و  اـه  ناوج  .هدرک  ظـفح  ار  بـالقنا  نیا 
نیمه دـندومرف  هک  يربـکا  داـهج  .درک  یگداتـسیا  اـه ، هسوـسو  نـیا  لـباقم  رد  دـیاب  .دـنازرل  یم  ار  يوـق  ياـه  ناـسنا  تـخس و 

(37 «) .تسا

بالقنا نادنزرف  يارب  البرک  زا  يریگ  تربع  دیاب  هراومه  اه  تصرف  ندادن  تسد  زا  خیرات و  رارکت  زا  يریگولج  يارب  ماجنارـس  و 
یتقو تفر ، تسد  زا  ربمغیپ  دنزرف  یتقو  دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هجوت : دروم  يربهر  رادشه  دـشاب و  لّوا  سرد 

ار يراک  شدوخ ، ماگنه  رد  صاوخ  رگا  هدئاف ...؟ هچ  رگید  دش ، زاغآ  بیشارس  تمـس  هب  خیرات  تکرح  یتقو  داتفا ، قافتا  هعجاف 
رگا .دنوش  یمن  هدناشک  البرک  هب  اه  یلع  نب  نیـسح  دنک و  یم  ادیپ  تاجن  خیرات  دندرک ، لمع  دنداد و  صیخـشت  تسا ، مزال  هک 
.دش دهاوخ  رارکت  البرک  خیرات  رد  هک  تسا  مولعم  ...دـندرک  فالتخا  مه  اب  دـندیمهفن و  ای  دـندیمهف ، رید  دـندیمهف ، دـب  صاوخ 

(38)
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رصاندمحم يدبع ، يا ,  هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  هاگیاپ  عبنم : 

 - میظع يالب  اروشاع -  بش 

میظع يالب   1393 مرحم اروشاع  بش 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

1 میِظَع  » ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  ُنِیبُْملا *  ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  »

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده    

ناگتشذگ ناتدوخ  ناگتشذگ  رضاح  عمج  هب  نیبوسنم  دیتاسا  نیریخ  ناگرزب و  املع و  دیلقت ، عجارم  ادهش ، ماما ، رـضحم  هب  هیده 
نایعیـش همه  یتمالـس  تهج  هب  ودـنا  لفحم  نیا  شخب  تنیز  ناشیاه  هداوناـخ  هک  ییادهـش  لـفحم  نیا  نارازگتمدـخ  ناـیناب و  زا 

کی ناتیاه  ضیرم  يافش  نات و  فیرـش  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالـس  بالقنا  مظعم  ربهر  عجارم و  یتمالـس  جع ) ) يدهم ترـضح 
.دینک متخ  ینیسح  تاولص 

زا یلیخ  هک  دوش  یم  هدرب  راک  هب  ییاج  يارب  نیبم »  » هژاو ُنِیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ  ، » دوب ینیگنـس  يالب  الب ، نیا  دیامرف  یم  نآرق 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هب  .دوب  ینیگنـس  یلیخ  يالب  الب  دـیامرف  یم  نآرق  .تسه  نیگنـس  یلیخ  تسا  گرزب  یلیخ  تسا  میظع 

.دوب نیگنس  یلیخ  دش  دراو  نیسح  مدج  رب  اروشاع  زور  هک  ییالب  دومرف  ترضح  .دوب  نیگنس  مادک  دنتفگ 
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.دوب ینیگنس  يالب  الب ، دیوگ  یم  نآرق  ارچ  هک  میوگ  یم  ناتیارب  ار  شتهج  دنچ  بشما  الاح    

لوا  لیلد    

دندـیگنج یم  اهدرم  اب  اهدرم  دنتـشاد  مه  هب  يراک  دـندرک  یم  هلمح  مه  هب  هفیاط  ات  ود  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هک  تسا  نیا    
نز ضرعتم  هگید  دش  مامت  دش و  زوریپ  دنتفگ  یم  دنتفر و  یم  دش  یم  مامت  هک  ناشراک  دنتـشک  یم  .دنتـشادن  هچب  نز و  هب  هگید 

.لیلد کی  نیا  دندش  مه  هچب  نز و  ضرعتم  دنتشک و  البرک  اما  .دندش  یمن  هچب  و 

ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ    »

مود تهج    

دنتفگ یم  دـندرک  یمن  شتراـغ  دنتـشک  یم  رگا  ار  موق  ناـگرزب  دندیـسر  یم  مه  هب  هفیاـط  اـت  ود  یتـقو  دوـب  مسر  تیلهاـج  رد    
هک یتقو  دودـبع  نب  ورمع  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  گنج  رد  امـش  ًالثم  تسا  نورگ  یلیخ  شلئاسو  دراد  مارتحا  موق  گرزب 

تسا یتمیق  یلیخ  شدوخهالک  .تشاد  تمیق  مه  هراد  تردق  مه  يداع  زابرـس  رپس  ات  رازه  هزادنا  هب  رمع  رپس  بخ  تشک  ار  رمع 
هک یتقو  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  اما  .دشاب  کباچ  دیاب  یلیخ  شبکرم  تسا  یتمیق  یلیخ  شا  هرز  تسا  یتمیق  یلیخ  شریشمش 
زا دعب  شرهاوخ  هک  یتقو  .دراد  مارتحا  دوب  موق  گرزب  .هن  دومرف  اقآ  دیرب ؟ یمن  اقآ  دنتفگ  دندوب و  هاپس  وت  یناسک  تشک  ار  رمع 

؟ روطچ دنتفگ  تسا ؟ هتشک  ار  مردارب  درمناوج  مادک  تفگ  .هدشن  تراغ  دید  رمع  ندب  هب  درک  هاگن  کی  شندب  رانک  دمآ  گنج 
یلع زا  ریغ  یسک  رگا  تفگ  تشک ؟ یلع  دنتفگ  .هدزن  شلاوما  هب  تسد  هک  هدوب  درمناوج  یلیخ  هتشک  ار  مردارب  هک  یـسک  تفگ 

، دندرک تراغ  ار  گرزب  البرک  رد  اما  .دیآ  یمن  ما  هیرگ  متسین و  تحاران  نیمه  يارب  نم  درک و  یم  تراغ  ار  ندب  نیا  دوب  هتشک 
یم مه  هب  هفیاط  ات  ود  یتقو  تیلهاج  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .تسا  نیگنـس  یلیخ  ـالب  ُنیبُْملا » ُءـالَْبلا  َوَُهل  اذـه  َّنِإ  »
امـش یتح  دندز  یمن  ندب  هب  تسد  هگید  دنتـشادن  ندب  دوخ  هب  يراک  هگید  فیرح  نتـشک  زا  دـعب  دـندرک  یم  گنج  دندیـسر و 
.دـید یم  دوب و  هداد  روتـسد  نایفـسوبا  رـسمه  دروآ  نوریب  ار  هزمح  رگج  درک  هراـپ  ار  هزمح  ندـب  یـشحو  هک  یتـقو  دـینک  هاـگن 
هزمح ندب  هب  هاگن  کی  هزمح  ندب  رانک  دمآ  دندرک  روج  عمج و  هک  یتقو  دـندرک  هراپ  ار  ندـب  نیا  هک  تشادـن  عالطا  نایفـسوبا 

دعب .دـیمهف  دـعب  دـنک ، هراپ  ار  ندـب  ام  نیب  رد  تسین  مسر  تیلهاـج  رد  هدوبن  مسر  هدرک ؟ هراـپ  هراـپ  ار  ندـب  نیا  یک  تفگ  درک 
هب دنزادنایب  ار  حـیبق  نیا  هک  دـنداد  ماجنا  ار  راک  نیا  تدوخ  نارای  باحـصا و  دوخ  نیا  تفگ  ربمغیپ  هب  درک  ناناملـسم  هب  باطخ 

دننک ادج  ندب  زا  ار  رـس  دنک  عطق  تشگنا  دنک و  عطق  تسد  یـسک  دنتـسناد  یم  دب  .ام  ندرگ  هب  دنزادنایب  ار  تشز  راک  ام  ندرگ 
تیلهاج رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دوب  نیگنـس  یلیخ  الب  ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذه  َّنِإ   » .دنداد ماجنا  ار  راک  نیا  البرک  اما  .دنتـسناد  یم  دب 

ار رس  دندز  یمن  رس  هب  تسد  هگید  دنتشک  یم  دندروآ و  یم  رد  اپ  زا  ار  فیرح  دندیـسر و  یم  مه  هب  هفیاط  ات  ود  رگا  .دوبن  مسر 
.دوب هیواعم  درک  ار  راک  نیا  هک  یسک  نیلوا  .ننزب  هزین  يالاب  دندرک  یمن  ادج  ندب  زا 
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تیلهاج لمع  فالخ  رب  درک  ادج  ندب  زا  ار  رـس  مالـسا  رد  هک  یـسک  نیلوا  .ار  باتک  نیا  دـیناوخب  ار  هیواه  هیلع  هیواعم  خـیرات    
درک هیواعم  دوب و  رس  نیا  درک  هزین  هب  هک  يرس  لوا  درک  هزین  يور  درک  ادج  نت  زا  ار  یعازخ  قمح  نب  رمع  رـس  .دوب  هیواعم  یتح 

.تسا یفاک  یفاک  یعازخ  قمح  نب  رمع  نتشک  وت  منهج  هب  نتفر  يارب  هک  تشون  همان  شیارب  نینمؤملا  ریما  دعب  و 

رهظ زا  دعب  ادرف  لثم  یتح.دـندرک  هزین  يالاب  ار  رـس  .دندرک 18  ادج  ار  رـس  ار 18  رـس  کی  هن  ار  راک  نیا  دـندرک  البرک  رد  اـما    
ار اه  هزین  ولج  دندوب  هدمآ  رفن  راهچ  نیمز  هب  دندز  یم  هزین  دندمآ  .دنتشذگن  هللادبع  یبا  رغصا  یلع  رـس  زا  باتفآ  بورغ  کیدزن 

ندب زا  رـس  دندروآ  نوریب  كاخ  زا  ار  یلع  هقادنق  یلع  ندب  دـندش  قفوم  مه  دـعب  هدـش  هتخیر  هزات  كاخ  نیا  اجک  دـندیبوک  یم 
نداتـسرف يارب  دعب  میدرک  ادیپ  ام  زا  کی  مادک  هک  دندرک  یم  اوعد  مه  اب  رفن  راهچ  نیا  دوب  اوعد  مه  رـس  نیا  يالاب  دندرک  ادـج 

تشط رد  ءادهشلا  دیس  كرابم  رس  رانک  ار  رس  دنسیون  یم  خیراوت  زا  یضعب  مه  راک  رخآ  دوب  اوعد  ماش  هفوک و  تمس  هب  رـس  نیا 
َّنِإ  » .دندرک ار  راک  نیا  البرک  ادرف  اهنیا  اما  دوبن  مسر  تیلهاج  رد  .دوبن  مسر  .هللا  دبع  یبا  ههام  شش  کچوک  رـس  .دنتـشاذگ  الط 

هگید درک  یم  هلباقم  شفیرح  اب  یـسک  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دوب  نیگنـس  یلیخ  الب  ُنیبُْملا » ُءالَْبلا  َوَُهل  اذـه 
هب ریـشمش  هک  ییاهرت  گرزب  اب  دندیگنج  یم  .هشب  دندش ، یم  زوریپ  .اه  هچب  اب  دنتـشادن  يراک  چیه  تشادـن  شیاه  هچب  اب  يراک 
اما درادن  یهانگ  هچب  اه  هچب  رانک  زا  دنتفر  یم  دـندش و  یم  در  .تشادـن  يراک  هچب  اب  برع  تیلهاج  .دنتـشاد  راک  دنتـشاد  تسد 

نآلا هک  دیـسرب  مداد  هب  هک  دز  یم  دایرف  درک  لابند  ار  شدوخ  نمـشد  هللا  دـبع  یبا  یتقو  هک  .دنتـشاد  يراک  هچب  اب  اهنیا  ادرف  لثم 
یسک .درک 1 . یم  راک  دنچ  نیسح  ماما  نوچ  .تمشکب  مهاوخ  یمن  مراد  تراک  اتسیاو  تفگ  هللا  دبع  یبا  .هشک  یم  ار  نم  نیسح 

اه یضعب  رانک  زا  دیامرف  یم  ( مالسلا هیلع  ) داجـس ماما  .ار  اه  يرارف  درک  یمن  لابند  ًالـصا  .تشادن  يراک  چیه  ار  درک  یم  رارف  هک 
اهنیا لـسن  رد  هکنیا  يارب  دـیامرف  یم  اـقآ  تـشک ؟ یمن  ارچ  ار  اـهنآ  تـشک  یمن  اـما  درک  یم  عـفد  ار  شریـشمش  دـش  یم  ّدر  مـه 

صخـش نیا  لسن  نایم  رد  اما  هدمآ  سرت  تردق و  روز و  رطاخ  هب  ای  دایز  نبا  لوپ  رطاخ  هب  شدوخ  .دـید  یم  ار  تیادـه  نابحاص 
اتـسیاو و دومرف  درک و  لابند  ار  نیا  نیـسح  ماما  .دـنورب  تشاذـگ  یم  تشادـن  نوا  اب  يراک  دـید  یم  ار  هتفای  تیادـه  ياه  ناسنا 

رتخد هب  دـییایب  نوریب  هفوک  زا  دـیتساوخ  یم  یتقو  هک  امـش  اما  مدرادـن  يراک  دومرف  اقآ  شاب  هتـشادن  نم  اب  يراک  تفگ  داتـسیا و 
ماـما .تیارب  مروآ  یم  متفگ  رد  مد  دـموا  مرتخد  .ارچ  تفگ  يربـب ؟ شیاربـالبرک  زا  هراوشوگ  تفج  کـی  يدادـن  لوق  تکچوک 

زا دعب  زورما  اما  ربب  رتخد  يارب  رادرب  ار  اه  هراوشوگ  نیا  دومرف  دراد و  وا  هب  هراوشوگ  تفج  کی  درک  تسد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح
.شاب هتشادن  نم  ياه  هچب  شوگ  اب  يراک  نم  ندش  هتشک 
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« ُنیبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ  »

چیه دنتشادن  شا  هناخ  تیب و  هب  يراک  هگید  دنتشک  یم  یـسک  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دوب  نیگنـس  یلیخ  الب 
رداچ همیخ و 10  ات  راهچ  هفیاط  نآ  رد  رگا  .دـندز  یمن  شتآ  ار  شا  هناخ  هگید  دـنتفر  یم  دنتـشک  یم  ار  فرط  .دنتـشادن  يراک 

زواجت درک و  ضرعت  هب  دمآ  هگید  میتشک  ار  فرط  بخ  .دنتـسناد  یم  دب  ًالـصا  دندز  یمن  شتآ  ار  اهرداچ  همیخ و  هگید  دوب  دوب 
.دنتفر یم  ظفاحادخ  میتسه و  ام  نادیم  زوریپ  نآلا  .شمیتشک  مه  ام  درک 

رگا دیرب  هگید  رگا  الاح  .اه  هچب  اه و  مناخ  هب  دز  دایرف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) يربک بنیز  اج  کی  .دندرکن  ار  راک  نیا  البرک  رد  اما    
داتفا نیمز  يور  سابع  هک  یتاعاس  .دش  هتـشک  سابع  هگید  دیروایبرد  اپ  زا  ار  اهنیا  همه  دیراد  يزیچ  ره  رگا  دـیراد  اپ  هب  یلاخلخ 

ره نات  لئاسو  نیا  دیرب  الاح  .يریـسا  زا  ناما  دـعب  هب  نآلا  زا  ینعی  اتعیـضاو  دز  ادـص  بنیز  تشگرب  یلاخ  تسد  ءادهـشلا  دیـس  و 
بنیز دـینیبب  ار  خـیرات  بش  ادرف  لثم  ندـنوزوس  ندز  شتآ  .ندز  شتآ  تراـغ و  يارب  دـنیآ  یم  نـآلا  نوچ  دـیزیرب  تسه  يزیچ 

.درک عمج  ار  اهنیا  هتخوس  مین  همیخ  ملاس  همیخ  هن  هتخوس  مین  همیخ  رد  ار  اهنیا  ( اهیلع هللا  مالس   ) يربک

 

« ُنیبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ  »

هگید دـندیگنج  یم  مه  اب  هفیاط  ات  ود  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد  نوچ  .دوب  نیگنـس  ارچ  .دـیوگ  یم  نآرق  .دوب  نیگنـس  یلیخ  الب 
نز هچب و  هداوناخ و  هناخ و  هب  يراک  هگید  میهدب  ناشن  مه  هب  ار  ریشمش  برض  میهاوخ  یم  ام  بخ  .تشادن  بآ  هب  يراک  یسک 

ار بآ  دوب  هیواعم  دوب  نیفص  هاپس  رد  تسب  ار  بآ  یسک  نیلوا  .تردق  مامت  اب  مه  اب  میگنج  یم  .میشاب  هتـشاد  دیابن  بآ  نتـسب  و 
سابع خیـش  موحرم  يرتشوش و  همالع  موحرم  دیناوخب  ار  خـیرات  .دنتـسب  ار  بآ  تارف  یکیدزن  هب  ندیـسر  اهنیا  رتدوز  نوچ  .تسب 

رد یکی  داد  بآ  ار  هفوک  مدرم  اج  دنچ  هللا  دبع  یبا  دنـسیون  یم  خـسان  رد  مه  رگید  ياه  باتک  رد  مه  لامآلا  یهتنم  رد  مه  یمق 
اقآ دـنتفگ  درک  هیرگ  نینمؤملا  ریما  دـندناسر  نینمؤملا  ریما  هب  ار  بآ  يدازآ  ربـخ  یتـقو  هک  درک  دازآ  ار  بآ  نیـسح  .دوب  نیفص 

مدرم هب  نیـسح  زورما  دـنومرف  اقآ  .نیـسح  دـنتفگ  درک  دازآ  ار  بآ  یک  مناد  یم  دـندومرف  اقآ  .شاب  لاحـشوخ  درک  دازآ  ار  بآ 
.دنهد یمن  بآ  نیسح  مدنزرف  هب  هفوک  مدرم  نیا  دایب  زور  کی  یلو  داد  بآ  هفوک 
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ادخ زا  هفوک  مدرم  يارب  اعد  زامن و  اب  هللا  دـبع  یبا  مه  زاب  دـش  یلاسکـشخ  دـماین  نوراب  هک  یتقو  هراد  راحب  رد  یـسلجم  موحرم    
ار ءادهشلا  دیس  هار  هک  البرک  ياه  کیدزن  دیسر  یتقو  یحایر  دیزی  نب  رح  رکـشل  .داد  بآ  اجنیا  نیـسح  ماما  مه  زاب  .تفرگ  بآ 

فرظ مامت  دینک  بآ  زا  رپ  ار  اه  کشم  مامت  دومرف  هللادبع  یبا  دسرب  رح  هاپـس  نیا  هک  لبق  لزنم  کی  زا  لبق  لزنم  ات  دنچ  زا  ددنبب 
دینک رپ  ار  اه  کشم  همه  دومرف  .اه  کشم  همه  تسین  یهار  دعب  لزنم  ات  لزنم  نیا  زا  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ  .دینک  بآ  زا  رپ  ار  اه 
نایم دندرک  بآ  رپ  هک  یتقو  .دهد  یم  ار  روتسد  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ارچ  دنتـسناد  یمن  یهتنم  دینک  رپ  ار  اه  فرظ  همه 
یلع مان  هب  تسه  یصخش  کی  .دیهدب  بآ  اهنیا  همه  هب  دنتسه  هنشت  اهنیا  الاح  دومرف  هللا  دبع  یبا  دیـسر  رح  هاپـس  لزنم  ات  ود  نیا 

داد بآ  هللا  دـبع  یبا  ار  رح  هاپـس  دـندرک  بآ  رپ  هک  ییاـه  کـشم  ماـمت  دروخ  بآ  اـهنیا  همه  ـالاح  ناـحط ، نب  یلع  ناـحط ، نب 
.هظحل نامه.دروآ  رح  يارب  تشادرب  همان  کی  هفوک  زا  ناحط  نب  یلع  .هنک  یم  تبحـص  ءادهـشلا  دیـس  اـب  رح  هداتـسیاو  روطنیمه 

هنـشت و هک  سب  زا  ناحط  نب  یلع  دوب  هتفراو  الـصا  دوب  هداتـسیا  هللادبع  یبا  دیـسر  ات  .دروآ  رح  يارب  هللادیبع  زا  هتـشادرب  همان  کی 
شهب بکرم  يالاب  زا  ءادهشلا  دیس  .داتفا  اه  کشم  بآ و  ياه  فرظ  نیا  کیدزن  ًاقافتا  .نییاپ  داتفا  بسا  زا  دوب  هدیشک  یگتـسخ 

ریگب تسه  ترانک  شراسفا  تسه  کـشم  صوصخم  هک  يرتش  صوصخم  هک  یبکرم  ینعی  هیوارلا » خـنا   » ناـحط نب  یلع  دـنتفگ 
یم اه  يزاجح  هیوارلا » خـنا   » .تفگ نخـس  يزاجح  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  دوب  یفوک  ناـحط  نب  یلع  یهتنم.ار  رتش  ناـباوخب 
نب یلع  تشادرب  ار  کشم  کی  .دیناباوخ  تفرگ  ار  رتش  .ناباوخب  ار  رتش  لمجلا » خـنا   » دومرف دـشن  هجوتم  دـید  ترـضح  .دـنیوگ 
دـش هدایپ  بکرم  زا  ءادهـشلا  دیـس  سدقم  دوجو  ندید  .دروخب  بآ  تسناوتن  دیزرل و  یم  شتـسد  اما  هروخب  تساوخ  یم  .ناحط 

.ناحط نب  یلع  تسد  وت  نتخیر  بآ  دندرک  عورش  ءادهشلا  دیس  ریگب  ار  تتـسد  نک  زاب  ار  تناهد  نم  هب  هدب  ار  کشم  نیا  دومرف 
یبآ فرظ  کی  اروشاع  زور  ناحط  نب  یلع  دـیوگ  یم  ملـسم  نب  دـیمح  دـینیبب  ار  خـیرات  اـما  بخ  .دـنداد  بآ  ار  ناـحط  نب  یلع 

.میهد یمن  وت  هب  اما  میزیر  یم  مه  نیمز  يور  بآ  میراد و  بآ  تارف  نیا  وت  نیسح  تفگ  نیمز  يور  تخیر  تشادرب 
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همه .ام  میتشادـن  بآ  رـس  رب  روطنیا  یگنج  زور  نآ  ات  رـشبلاوبا  مدآ  لوا  زا  رـصع  نآ  ات  هک  دوب  ینیون  گنج  کی  گـنج  ًالـصا    
هک دندوب  هدیـشک  هشقن  هدوب  بآ  هلاسم  هلاسم  ًالـصا  ناشفرح  دینیبب  مه  هب  زیرب  ار  قارع  زاجح و  خیرات  .مه  هب  دیزیرب  ار  اه  خیرات 

ار نمـشد  دـهد  یم  مسق  اـت  هد  دراد  هبطخ  کـی  .دراد  هبطخ  اـت  دـنچ  هللا  دـبع  یبا  .دـننک  دیهـش  ار  ادهـشلا  دیـس  دـنیایب  يروـطنیا 
هک دیناد  یم   3« ِهَّللا ُلوُسَر  يِّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه   » مهد یم  مسق  ادخ  هب  ار  امش  همه  مهد  یم  مسق  ادخ  هب  ار  امـش   2« هَّللا ُمُکُدُْشنَأ  »

.تسا ربمغیپ  امش  دج  هک  میناد  یم  هک  دناد  یم  ادخ   4« ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  « ؟ تسا ربمغیپ  نم  دج 

.دینیبب  ار  ات  دنچ  الاح  هراد  مسق  ات  هد 

«. ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق   » .تسا همطاف  نم  ردام  دیناد  یم   5« ُهَمِطاَف یِّمُأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  َهَّللا  ُمُکُدُْشنَأ    »

6 .ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  « » ٍِبلاَط ِیبَأ  ُْنب  ُِّیلَع  ِیبَأ  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه    »

7 «. ْمَعَن َّمُهَّللا  اُولاَق  « » ُهَجیِدَخ ِیتَّدَج  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه    »

داد سردآ  نآلا  ات  .اه  یناشن  هب  درک  هراشا  دعب  .تسا  هجیدخ  تا  هدج  هک  میناد  یم  ادخ  هلب  دنتفگ  اهنیا  یه  داد و  مسق  اقآ  یه    
.ابآ تدج و  هب 

 

: ار اه  یناشن  الاح  اما 

ربمغیپ زا  ار  ریـشمش  نیا  دنناد  یم  هک  ییاهنآ  .تسا  ربمغیپ  ریـشمش  نیا  دیناد  یم   8« ِهَّللا ِلوُسَر  ُْفیَـس  اَذَه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  : » دومرف
َّمُهَّللا اُولاَق   » .متسه ربمغیپ  رسپ  نم  ینعی  تسا  نم  تسد  تسا  ربمغیپ  لام  هک  يریشمش  .تسا  ربمغیپ  لام  ریشمش  نیا  دنسانش ؟ یمن 

.میناد یم  هلب  ْمَعَن »

: مود یناشن    

.تسا ربمغیپ  همامع  نیا  میناد  یم  َّمُهَّللا » اُولاَق  تسا « ؟ ربمغیپ  همامع  نیا  دیناد  یم   9« ِهَّللا ِلوُسَر  ُهَماَمِع  ِهِذَه  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  ْلَه  »
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مردپ تسا  ربمغیپ  مدج  دیناد  یم  هک  امش   10« یِمَد َنوُّلِحَتْسَت  َِمبَف  َلاَق  : » دندومرف ار  هلمج  نیا  دعب  داد  ءادهشلا  دیس  هک  مسق  ات  هد    
ریـشمش و نیا  هربمغیپ  همامع  نیا  تسا  ناملـسم  نز  لوا  هجیدخ  ما  هدـج  هربمغیپ و  رتخد  تسارهز  مردام  تسا  ناملـسم  لوا  یلع 

؟ زورما دیدرک  لالح  ار  نم  نوخ  ارچ  تسا  ربمایپ  يابع 

نوخ ارچ  هراد  ییاه  تفارظ  نیا  دروایبرد  یکریز  اـب  مدآ  یلیخ  ار  لـتقم  رد  تفارظ  میوگ  یم  هک  دـینک  تقد  تفگ  هلمج  کـی    
نیسح  12« َکـیِکِراَت ُْریَغ  ُنَْحن  َو   » اـما .میناد  یم  یتـفگ  هک  ییاـهنیا  همه   11« ُهَّلُک َِکلَذ  اَنِْملَع  ْدَـق   » دـنتفگ دـیتسناد ؟ لالح  ار  نم 

اپ زا  ار  فرط  هرذ  هرذ  هک  ییاـج  برع  هـچ ؟ ینعی   13« ًاـشَطَع َتْوَْملا  َقوُذـَت  یَّتَح   » میراد یمن  رب  امـش  زا  تسد  مینک  یمن  تکرت 
« ًاشَطَع َتْوَْملا  َقوُذـَت  یَّتَح   » مینک یمن  تلو  .هنک  یمن  شتحار  هعفد  کـی  ینعی  هنوشچ  یم  هرذ  هرذ  .قوذـت  دـیوگ  یم  درواـیبرد 

.دناوخ ار  هبطخ  نیا  دینش  ار  باوج  نیا  هک  یتقو  هللا  دبع  یبا  دعب 

سوواط نب  دیس  لتقم 

بل اب  دنهاوخ  یم  هک  دنداد  باوج  يروطنیا  اهنیا  دناوخ  ار  هبطخ  نیا  یتقو  ءادهشلا  دیـس   14« َهَبْطُْخلا ِهِذَه  َبَطَخ  اَّمَلَف   » دیناوخب ار 
هچب  15« ُُهتاََنب َعِمَس  َهَبْطُْخلا َو  ِهِذَه  َبَطَخ  اَّمَلَف   » ناتیاه همیخ  امش و  زا  میدیرب  ار  بآ  زور  هس  هک  تسا  نیا  تمالع  تمیـشکب  هنـشت 

َو  » دـندرک هیرگ  َْنیََکب »  » ار نیـسح  مالک  دینـش  مه  بنیز  ُبَْنیَز » ُُهتْخُأ  َو   » ندینـش ار  اـهنیا  اـه  همیخ  وت  شتیب  لـها  نارتخد و  اـه و 
ْتَعَفَتْرا َو   » ناـشدوخ هب  دـندز  یم  دـندز  ناـشیاه  تروـص  هب  و  َنْمََطل » َو   » هک تسا  نیا  دیـس  دـعب  هلمج  .نـتخیر  کـشا  و  َْنبَدـَن »

هب اهنیا  الاح  نیـسح  اب  هطبار  رد  یلع  نامیاباب  ربمغیپ و  نامدج  زا  میدوب  هدینـش  هک  ینآ  هک  دش  دنلب  هیرگ  هب  ناشیادص  َّنُُهتاَوْصَأ »
هیلع  ) سابع هک  یتقو  اذلو  .دنـشکب  يروطنیا  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دنهاوخ  یم  ًاشَطَع » َتْوَْملا  َقوُذـَت  یَّتَح  » .دـندروآ نابز 
توص عمـست  اما   » تفگ دوب ؟ هچ  دیناد  یم  دومرف  سابع  هب  هک  يا  هلمج  نیلوا  ءادهـشلا  دیـس  مرب ، هدب  هزاجا  تفگ  دـمآ  مالـسلا )
.تسا دنلب  اهنیا  شطعلا  يادص  هدروخ  تسکـش  مرکـشل  يورب  هگا  .تسا  دنلب  اه  هچب  شطعلا  يادص  يونـش  یمن  سابع  شطعلا »

اب هطبار  رد  هگید  هلمج  کی  تفرگ  رارق  هاـگلتق  رد  ادهـشلا  دیـس  یتقو  دـیوگ  یم  دـعب  خـیرات  رد  دیـشاب  هتـشاد  ار  اـجنیا  .تسرد 
دعب دوش  یم  کشخاه  بل  نیا  لوا  دوش  یم  هنشت  ناسنا  هک  یتقو  نآ  هراد  صئاصخ  رد  يرتشوش  رفعج  خیش  موحرم  هتبلا  .شطع 

شدـعب هلحرم  .دوش  یم  لاح  یب  ناسنا  دـش  درز  تروص  هکنیا  زا  تروص  دـعب  دوش  یم  درز  تروص  دـعب  دوش  یم  کشخ  ناهد 
نیا رفعج  خیش  موحرم  ترابع  ناخدلاک »  » مشچ دش  کشخ  هک  دبک  .دوش  یم  هدیکشخ  دبک  شدعب  هلحرم  دوش  یم  کشخ  نابز 
.دید یم  دـننام  دود  ار  اج  همه  نیمز  داتفا  یم  تشاد  هک  راک  رخآ  هگید  ار  اج  همه  هگید  درک  یم  هاگن  یتقو  ءادهـشلا  دیـس  تسا 

.دـیهدب نم  هب  بآ  هعرج  کـی  .هزوس  یم  هراد  مرگج   16« يِِدبَک اََهل  َتَّتَفَت  ْدَـق   » .دـیهدب ارهز  رـسپ  هب  بآ  هعرج  کی  کی  دومرف 
.هنشت بل  اب  يروطنیا  ار  ءادهشلا  دیس  تیبلهاو  نیسح  رخآ  ات  اجنیا  اما  تیلهاج  رد  دنتشادن  بآ  هب  يراک 

6837 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2609 

http://www.ghaemiyeh.com


 

17« ُنیِبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ  »

.تشادن ینعم  يروطنیا  تراسا  .دندرب  یمن  ریـسا  ار  هچب  نز و  هگید  دنداتفا  یم  مه  ناج  هب  هفیاط  ات  ود  رگا  دوب  مسر  تیلهاج  رد 
نیا کتک  اب  اه و  هواجک  اه و  لمهم  نیا  اب  هچب و  نز و  دنتفرگ ، ریـسا  يروطنیا  اه  گنج  زا  کی  مادـک  رد  دـینیبب  خـیرات  رد  امش 

.دندرک ار  راک  نیا  البرک  رد  اما  .ماش  هفوک و  ات  البرک  زا  هار  همه 

 

« ُنیِبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ  »

یم در  تشادن  شهب  راک  یسک  هگید  داتفا  یم  نیمز  يور  یتقو  ندب  دوب  مسر  تیلهاج  رد  هکنیا  يارب  ارچ  دوب  نیگنـس  یلیخ  الب 
.ءادهشل دیس ا  ندب  رب  ندز  هزات  لعن  ار  ناشیاه  بسا  دندمآ  رفن  دنچ  نیا  ادرف  لثم  اما  .دنتفر  یم  دندش 

 

« ُنیِبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ  »

هک هدوب  نیگنس  الب  یلیخ  هدوب  نیگنـس  الب  یلیخ  .تفگ  شارب  هش  یم  البرک  رد  مه  زاب  تسا  نیگنـس  الب  دییوگب  دیهاوخب  هچ  ره 
دقل  » بنیز ربص  زا  ای  دندرک  بجعت  نیمز  اه و  نامـسآ  هکئالم  نیـسح  ربص  زا  ضرالاو » تاومـسلا  هکئالم  هربص  نم  تبجع  دقل  »

بجعت هک  يداع  يالب  .هدوب  نیگنـس  الب  یلیخ  هدرک  بجعت  اه  نامـسآ  هکئالم  بنیز  ربص  زا  ءامـسلا » هکئالم  اـهربص  نم  تبجع 
.هرادن  هکئالم 

 

« ُنیِبُمْلا ُءالَبْلا  َوُهَل  اذه  َّنِإ  »

ٍْحبِِذب ُهاْنیَدَف  َو   » .منک یم  هصالخ  دیونـشب  اما  دـش  مامت  دوز  تقو  یلیخ  18« میِظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » مناوخب ناتیارب  مه  ار  يدـعب  هیآ 
؟ یچ ینعی  یک ؟ ینعی  میِظَع » ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو   » اقآ تفگ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تمدخ  دمآ  .میظع  حبذ  کی  هب  دش  ادف  میِظَع »

حبذ ینابرق  نامه  دروآ  لیئربج  تشهب  زا  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  يارب  هک  ینابرق  نامه  اـقآ  تفگ  یچ ؟ ینعی  ترظن  هب  دومرف  اـقآ 
زا رت  گرزب  حبذ  .تسین  میظع  حبذ  هک  دنفـسوگ  دوشب ؟ یمیظع  حبذ  يدنفـسوگ  کی  هک  دوش  یم  یک  دنومرف  اقآ  تسین ! میظع 

هیرگ ارچ  تفگ  .درک  هیرگ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسه ؟ یک  لام  سپ  میِظَع » ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو   » اقآ تفگ  .تسه  مه  دنفـسوگ 
هیلع  ) نیـسح مدـج  میظع  حـبذ  میِظَع » ٍحـْبِِذب  ُهاْنیَدَـف  َو   » دومرف ترـضح  .دـییوگب  میارب  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  همجرت و  اقآ ؟ دـینک  یم 

هکئالم اجنیا  دنک  شحبذ  هک  دناباوخ  ار  لیعامسا  میهاربا  یتقو  هک  هراد  یسوط  خیش  درک  عورش  ار  شناتـساد  دعب  .تسا  مالـسلا )
.ما هدامآ  مرـسپ ، يا  هدامآ  دز  ادص  .مناوخب  هضور  مهاوخ  یم  دینک  شوگ  بوخ  تسا  یندینـش  تیاور  نیا  دـش  دـنلب  ناشیادـص 
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لآ نادنزرف  شا  هتـسد  کی  لیعامـسا  نیا  نادنزرف  هک  یتفگن  وت  رگم  ایادـخ  دـش  دـنلب  هکئالم  هجـض  يادـص  هشب  حـبذ  تساوخ 
هگید دوش  ینابرق  رگا  .دوش  یم  ینابرق  هگید  هک  نیا  .ارچ  تسا  لیعامسا  نیا  نادنزرف  زا  تیب  لها  یتفگن  وت  رگم  دنتـسه ؟ ربمغیپ 

یم ییادـف  کی  اجنیا  هک  دـییوگب  ایلوا  ایـصوا و  ءایبنا و  حاورا  نایم  رد  دـینک  مالعا  نم  دیـسر  باطخ  .دـیآ  یمن  نیمز  يور  اهنآ 
تفگ نم  تفگ  ربمایپ  کی  دیایب  يروطنیمه  دـیاب  مه  ییادـف  نیا  اما  ؟ دـیایب تیب  لها  نآ  ات  هشب  ییادـف  تسا  رـضاح  یک  دـهاوخ 

ءادهشلا دیـس  دیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ملاع  نآ  رد  .مهاوخ  یمن  تفگ  ملاوما ، اب  نم  تفگ  ربمغیپ  کی  مهاوخ  یمن 
.لوبق لوبق  .هنک  ییادف  ار  همه  ار  شتیب  لها  هداوناخ و  شنادنزرف  شلاوما  شدوخ  دیایب  دش  رضاح  مالسلا ) هیلع  )
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دیروایب تشهب  زا  يدنفسوگ  کی  دیرادرب  لیعامـسا  زا  تسد  الاح  دومرف  ادخ  ملاع  نآ  رد  دوشب  ادف  دش  رـضاح  هک  هللا  دبع  یبا    
.هنک ینابرق  شیاج  هب  ات 

هللا دبع  نم  دیوگ  یم  هراوهگ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسیع  19« ِهَّللا ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق   » هک دیناوخ  یم  میرم  نب  یسیع  اب  هطبار  رد  امـش  اذل    
نوچ ارچ  تسه  هللادبع  ابا  نیا  تسه  هللا  دبع  نیا  هللا » دـبع  ابا  ای  مییوگ  یم  میـسر  یم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  اما  متـسه 

یم نیسح  هب  هلوسرو  هدبع  مییوگ  یم  زامن  رد  ربمغیپ  هب  .دمآ  یمن  نیمز  يور  مه  یسیع  دش  یمن  ندش  ادف  هب  رضاح  نیـسح  رگا 
هب رضاح  نیسح  رگا  ینعی  .نیا  ینعی  منیسح  زا  نم  نیسح  نم  انا  ینم و  نیـسح  دیامرف  یم  ربمغیپ  هک  ییاجنآ  .هللادبع  ابا  ای  مییوگ 

.مدمآ یمن  نیمز  يور  منم  دش  یمن  ندش  ادف 

: هضور

.منک یم  هاتوک  ار  هضور  منک  ضرع  هلمج  کی  نم    

.تسا نیسح  ییادف  الب و  زا  رت  نیگنس  زا  نخس  مه  اجنیا  دیشاب  هتشاد  ار  اروشاع  ترایز    

قداص ماما  زا  یسوط  خیش  زا  تیاور  دینک  شوگ  نم  هب    

یم هیرگ  ارچ  دنتفگ  دندمآ  ربمغیپ  هنک ؟ یم  هیرگ  هراد  همطاف  هللا  لوسر  ایآ  دـنتفگ  دـندمآ  دـمآ  ( اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز هک  یتقو    
.هنوخ یم  هضور  مارب  هراد  الاح  ات  حبص  زا  مراد  محر  رد  هک  یلفط  نیا  اباب  دندرک  ضرع  دینک 

هنک یم  هیرگ  هراد  هللا  لوسر  اـی  دـندمآ  مود  زور  درک  مارآ  ار  شرتـخد  درک  هیرگ  مه  ربـمغیپ  مود  زور  زاـب  .دیهـشلا  دـیوگ  یم    
دناوخ یم  هضور  مارب  هراد  دنزرف  نیا  الاح  ات  حبـص  زا  اباب  درک  ضرع  دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  ناج  ارهز  دـندمآ  ربمغیپ  هرابود  ارهز 

یتقو ربمایپ  .دورب  نیب  زا  هک  تسه  نآلا  هنک  یم  هیرگ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگدندمآ  موس  زور  .ممولظم  نم  .مولظم  اـنا  اـما  اـی  هگ  یم 
ات .ناشطع  .ناشطع  انا  اما  ای  هگ  یم  هدیرب  ار  مناما  الاح  ات  حبص  زا  اباب  تفگ  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  مرتخد  تفگ  دندینش  دندمآ  هک 
هللا لوسر  ای  دش  لزان  لیئربج  اجنیا  ناشطعلا  انا  .دش  یمن  مارآ  ربمغیپ  هگید  .درک  هیرگ  یلیخ  مه  ربمغیپ  .دیدینـش  امـش  همه  اجنیا 
ابا ای  کیلع  مالـسلا  وگب  مه  وت  دـناوخ  هضور  تیارب  محر  رد  لفط  نیا  تقو  ره  نک  ربص  وگب  همطاف  هب  نک  ربص  دـیوگ  یم  ادـخ 

هضور رطاخ  هب  دروآ  لیئربج  ار  اروشاع  ترایز  نیا  .هریخ  نباو  هللا  هریخ  ای  کیلع  مالـسلا  .هللا  لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  .هللا  دبع 
.نیسح شطع 
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.تساروشاع بش  .هللا  دبع  ابا  ای  مولظم  ای  کیلع  مالسلا    

دندرک ادیپ  ار  ثبش  دنتشگ  یلیخ  شدیروایب  تسه  اج  ره  دینک  شیادیپ  تفگ  راتخم  تفر  دش و  مامت  البرک  نایرج  یتقو  ثبش    
یم هک  ـالاح  تفگ  يدرک ؟ راـک  هچ  وـگب  ار  وـت  مشک  یم  یگن  هچ  یگب  هچ  نوـعلم  تفگ  مدرکن  يراـک  نـم  تـفگ  دـندروآ  و 

.منز یم  شتآ  ار  ترگج  مدرک  هچ  میوگ  یم  تیارب  یشکب  یهاوخ 

ادص ار  نیسح  کئاضق ، هب  ًاضر  یهلا  دیوگ  یم  هتشاذگ  كاخ  هب  تروص  نیسح  مدید  هاگلتق  لادوگ  رانک  متفر  راتخم  دز  ادص    
.دادن مباوج  موس  هلحرم  يارب  .هنک  یم  تاجانم  هراد  .دادن  ار  مباوج  مه  زاب  نیـسح  .مدز  ادـص  ار  نیـسح  زاب  .دادـن  ار  مباوج  مدز 

وگب الاح  يدز  ار  نیسح  نوعلم  تفگ  دندروآ  ششوه  هب  ار  وا  درک  شغ  راتخم  نیـسح ...  يولهپ  هب  دگل  کی  مدرک  دنلب  ار  میاپ 
؟ درک هچ  منیبب 

ای دز  ادص  تفرگ  ولهپ  هب  درک  دنلب  ار  شتسد  نیسح  مدز  ار  دگل  یتقو  ریما  دز  ادص  .اروشاع  بش  يونشب  يراد  تقاط  مناد  یمن    
.نیسح ای  دیگب  یگمه  .همطاف 

(- مالسلا هیلع   ) سابع راثیا  اعوسات - 

( مالسلا هیلع   ) سابع راثیا 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئاد  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

6840 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2613 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد ندینش  وت  نابل  لعل  زا  نخس  دراد                                    ندید  وت  يابیز  تروص  نآ  ایدهم 

دراد ندیکچ  قوش  وت  مغ  رد  نم  کشا  تسا                 رابنوخ  تخر  رجه  زا  رحس  ره  نم  مشچ  اقآ 

يرکسعلا نبای 

دراد ندیمخ  وت  لامج  رادید  راب  وت                                تماق  دق و  رجه  زا  هدش  مخ  متماق 

يرکسعلا نبای 

دراد ندیشچ  وت  يالو  هماج  زا  یم  هک  مشچب                           تیالو  ماج  زا  يا  هعرج  دوشیم  اقآ 

امـش همیخ  يوت  ادرف  رکاذ  حادم  هکنیا  يارب  دومرف  اقآ  ارچ  .میآیم  امـش  همیخ  رد  ادرف  دومرف : یگنـشف  یلع  دمحم  جاح  هب  شدوخ 
شوخ يدمآ  سلجم  هب  رگا  اقآ  .دیآیم  نامز  ماما  سابع  همیخ  دشاب و  همیخ  هک  یـسلجم  ره  ینعی  .دوشیم  سابع  میومع  هب  لسوتم 

همه نیا  هب  هب  .نسحلا  نبای  نسحلا  نبای  .ریگب  ار  متـسد  تردام  ارهز  ناج  .ریگب  متـسد  .هدـب  ار  تهاگن  کی  يدـماین  رگا  يدـمآ 
.تیعمج

.نک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجا  يرکسعلا و  نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

تهج هب  ناتدوخ و  ناگتشذگ  رضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دیتاسا ، نیریخ ، ناگرزب ، املع ، دیلقت ، عجارم  ادهش ، ماما ، رضحم  هب  هیده 
يافش ناتفیرـش و  هداوناوخ  ناتدوخ و  یتمالـس  بالقنا ، مظعم  ربهر  عجارم ، یتمالـس  جع ) ) يدهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالس 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم 

 

نیسحلا کمویک  موی  ال 

.تسین نیسح  زور  زا  رت  تخس  يزور  چیه 

.دوب تخس  شیارب  ملس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  ییاهزور  ارچ ؟

ربمایپ رب  رود و  زور  نآ  اما  دوب  تخس  ربمغیپ  رب  یلیخ  .دیسر  تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  هزمح  هک  دوب  يزور  شکی   
یلیخ هزمح  تداهش  دوب  تخس  یلیخ  دنامن  یلاخ  ربمغیپ  رود  دندوب  شباحـصا  دوب ، یلع  دوب ، رفعج  هزمح ، تداهـش  زا  دعب  مرکا 

(. ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  درک  هیرگ  مه 
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دش هتشک  رتشا  کلام  هک  يزور 

اه و مثیم  .دوب  نیـسح  ماما  یبتجم و  ماما  دـندوب ، اـه  یلیخ  نینمؤملا  ریما  رب  رود و  اـما  دوب  تخـس  یلیخ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع يارب 
.دندوب اهنیا  اهدادقم 

 

دیسر تداهش  هب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  هک  يزور 

.دندوب همه  دندوب ، تیب  لها  دندوب ، مشاه  ینب  دوب ، سابع  مالسلا ) هیلع   ) ادهشلا دیس  رب  رود و 

هیلع  ) هللا دـبع  یبا  یتـقو  هکنیا  يارب  تسین ، نیـسح  زور  زا  رتتخـس  ناـکما  ملاـع  رد  يزور  چـیه  دـیامرفیم  تراـبع  نیا  رد  هکنیا   
دوب و رغصا  یلع  شیکی  هک  دوب  رگید  دیهش  دهاش  هنود  ود  هگید ؟ دوب  یک  .تشادن  ار  یسک  هگید  داد  تسد  زا  ار  سابع  مالسلا )

.دوب هدنامن  یسک  هگید  دوب  نسح  نب  هللا  دبع  مه  یکی 

يالب کی  داد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع هک  یـشیامزآ  نآ  دـینک  هاگن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما  تراـبع   (1) انَـسَح » ًءالَب  یَْلبَأ  «و 
روخدر يدرک  هدایپ  هک  یشیامزآ  هک  ار  اه  همانترایز  دیدرگب  .دینیبیمن  رگید  يدیهش  چیه  ماقم  رد  امش  ار  ترابع  نیا  .دوب  ینسح 

.دش عورش  مارآ  مارآ  مه  شا  همشچرس  نآ  زا  .تشادن 

مرکا ربمایپ  تمدخ  دمآ  یکی  نوچ 

؟ مورب تشهب  هک  دینک  راکچ  هک  دییامرفب  الاح  بخ  موریم ، جح  مهدیم  تاکز  مهدیم  سمخ  مریگیم  هزور  زامن و  اقآ  تفگ 

هاگن تدوخ  لد  وت  دومرف  منک ؟ راکچ  اقآ  تفگ  تارب ، هدـنام  مهم  راک  کی  تسا  هدامآ  تیاهراک  همه  بخ  دومرف  مرکا  ربمغیپ   
نئمطم يراد ، تسود  تدوخ  ياـه  هچب  زا  رتشیب  ار  ربـمغیپ  نم  ياـه  هچب  يراد و  تسود  تدوخ  زا  رتـشیب  ار  ربـمغیپ  نم  رگا  نک 

.مامت یتسه ، یتشهب  شاب 
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تـسین كالم  طقف  لمعلا  ترثک  یتسه  یتشهب  یمهفب  یهاوخب  هک  هدرک  صخـشم  ام  يارب  دـبا  اـت  ربمغیپ  ار  راـیعم  كـالم و  نیا   
لها تدوخ و  زا  رتشیب  ار  ربمغیپ  ياه  هچب  ربمغیپ و  نیبب  نک ، هاگن  تدوخلد  رد  هن  هتفر  ترایز  نالف  رفس  هد  هتفر  هکم  رفس  تسیب 
.مراد تسود  مدوخ  ياه  هچب  زا  رتشیب  ار  امـش  ياه  هچب  مدوخ و  زا  رتشیب  ار  امـش  تسه  روط  نیمه  اقآ  تفگ  يراد ! تسود  تتیب 

.تشهب يوت  ییایم  مدوخ  اب  مه  تمایق  زور   (1) َّبَحَأ » ْنَم  َعَم  ُءْرَْملا  َو   » .یتسه یتشهب  دومرف  ربمغیپ 

یتمیق سانجا  دوسالا و  رجح  تساوخیم  هاچ  لخاد  زا  بلطملادبع  هک  یتقو  .امـش  دیا  هدینـش  ار  مالـسا  زا  لبق  خـیرات  زا  هکت  کی 
.دوشن تراغ  هک  دندوب  هدرک  شناهنپ  دروایب  نوریب  ار  هبعک 

کمک مییایب  هدب  هزاجا  هک  دنتفگ  هکم  لها  هچ  ره  .دشیم  هتـسخ  .دوب  اهنت  تسد  تشادـن  رتشیب  رـسپ  کی  دروایب  نوریب  هک  یتقو   
.تسا نم  راک  نیا  تفگ  دادن و  هزاجا  مینک 

هب دیابن  اهام  زا  ریغ  يرگید  سک  تسد  دییایب  ولج  مه  دـیابن  هرادـن  یطابترا  امـش  هب  ًالـصا  متـسه  هبعک  راد  هدرپ  راد و  دـیلک  نم   
.رانک دیرب  .دسرب  هبعک  لخاد  سانجا  نیا  دوسالا و  رجح 

دعب .دمآ  شدای  دمآ  هک  اجنآ  یتقو  دنک  ادف  ار  یکی  داد  شهب  رـسپ  ات  دنچ  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  اج  نامه  دیـشک  یتخـس  یلیخ   
یتقو هعرق  دندش  عمج  مه  مدرم  مارحلا  دجسم  رد  هعرق  زور  .دنک  ادف  دیاب  ار  یکی  دمآ  شدای  یتقو  دنزرف  هد  زا  سپ  رـسپ  دنچ  زا 

.داتفا هللا  دبع  مان  هب  دنتخادنا  هعرق  هبترم  هس  تخادنا 
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سابع مه  مشاه  ینب  رمق  تسا  فانملادـبع  هک  اهدـب  رمق  تسا  ابیز  یلیخ  تسا  مرح  رمق  مه  هللادـبع  بخ  دـیا ، هدینـش  امـش  همه   
بلطملادبع دـش  عنام  دـمآ و  ولج  هک  یـسک  نآ  دـیا  هدـید  ار  خـیرات  شکن ، ار  نیا  هک  دـندرک  رارـصا  یلیخ  تسا  مالـسلا ) هیلع  )

هدامآ نم  يراد  رارصا  یلیخ  رگا  ینک ، شیادف  ار  نیا  هک  مراذگیمن  نم  تفگ  دمآ  ولج  بلاطوبا  .دوب  بلاطوبا  دنک  ادف  ار  هللادبع 
.نزن هللادبع  هب  تسد  اما  نک  ادف  ار  نم  .نم  ندرگ  مه  نیا  ما 

رضاح بلاط  وبا  .ار  هیقب  دیا  هدینـش  هک  طسو  دیروایب  ار  اهرتش  الاح  بخ  دنتفگ  مدرم  .داتفا  فالتخا  رادقم  کی  دش  هک  روج  نیا 
.دنکب هللا  دبع  يادف  ار  شناج  دش 

 

تیبملا هلیل 

زا رتشیب  ار  ربـمغیپ  نینمؤملا  ریما  نیمه  .دـنکب  ربـمغیپ  دوخ  يادـف  ار  شناـج  دوشیم  رـضاح  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  اـجنآ  رد 
.دهاوخیم شدوخ  ياه  هچب  زا  رتشیب  مه  ار  همطاف  ياه  هچب  .دراد  تسود  شدوخ 

 

نیشاب هتشاد  تیانع 

.دز رکشل ، هرـسیم  هب  نزب  دمحم  تشگرب  هعفد و  دنچ  رکـشل  بلق  هب  دز  داتـسرف  ار  هیفنح  دمحم  هبترم  دنچ  هک  یتقو  نیفـص ، زور 
یلیخ ندز  رکـشل  بلق  رکـشل ، بلق  هب  نزب  الاح  تفگ  درک و  شا  هداـمآ  اـیب  مرـسپ  تفگ  .دز  رکـشل ، هنمیم  هب  نزب  مرـسپ  دـمحم 

.هراد هلمج  کی  نینمؤملا  ریما  وگب  نسح  هب  مه  هعفد  کی  نم  ارچ  نم ، شمه  ارچ  اباب  تفگ  ولج  دمآ  هتخس ،

زا نم  هک  دـنکیم  یفرعم  مه  نیفـص  نیمه  رد  هراـبود  ورب  وت  .تسا  ربمغیپ  رـسپ  نسح  یتـسه  نم  رـسپ  وت  هیفنح  دـمحم  دز  ادـص   
خر هب  یلع  ار  شتعاجـش  درک  یناشفناج  تشک  ار  دادـعت  نآ  تفر  سابع  یتقو  .ربمغیپ  دـنزرف  يارب  منک  هریخذ  دـیاب  مه  اـجنیمه 

یتقو تشک  مه  ار  ههربا  نب  بیرک  بیرکلا ، برکلا  دنع  شیاه  هچب  اثعـشوبا و  یتقو  اجنآ  تسه ، یلع  دنزرف  نیا  هک  دیـشک  همه 
.سابع تماق  هب  دوب  یلع  سابل  نیا  دـندرکیم  رکف  نآلا  اـت  دنتخانـش  دـندروآ  نوریب  ساـبع  تماـق  زا  هک  ار  ساـبل  نیا  تشگرب  هک 

متـسرفیمن هگید  هن  دومرف  تسا  مامت  ناشراک  هگید  دیتسرفب  ار  سابع  هگید  هبترم  ود  کی  اقآ  دنتفگ  دندروآ  نوریب  ار  سابل  یتقو 
.تسه منیسح  هریخذ  نیسحلل » رخذ  هنا   » ار سابع 
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شدوخ زا  رتشیب  ار  نیـسح  سابع  نیا  دوخ  ندـش ، ادـف  یناشفناج و  نیا  هدـش  عورـش  گرزب  ردـپ  زا  دـینیبب  ساـبع  نیا  دوخ  ـالاح 
بلاط وبا  اب  نینمؤملا و  ریما  اب  سابع  دراد  مه  قرف  .تساوخیم  شدوخ  ياههچب  زا  رتشیب  مه  ار  ءادهـشلا  دیـس  ياـههچب  تساوخیم 

هک بلاط  وبا  دش  ادـف  دـشن ، ادـف  هگید  شکب  ار  نم  شکن و  ار  هللا  دـبع  ینک  ادـف  مراذـگیمن  تفگ  ولج  دـمآ  رگا  بلاط  وبا  نوچ 
.دش ادف  ارچ  نادیم  دمآ  سابع  هک  اجنیا  اما  دشن  ادـف  یلع  تیبملا » هلیل   » نآ هگید  دـیباوخ  ربمغیپ  رتسب  رد  نینمؤملا  ریما  رگا  .دـشن 

.دش ادف 

ار شناردارب  مه  اروشاع  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) سابع بخ  يروطچ ؟ شدوخ ، ياه  هچب  زا  رتشیب  هللادـبع  یبا  ياه  هچب  نیبب  ـالاح 
ار رـسپ  نیا  مسا  نوعظم  نب  ناـمثع  هب  هقـالع  رطاـخ  هب  نینمؤملا  ریما  دوب  ناـمثع  یکی  شناردارب  .ار  شیاـه  هچب  مه  دوـب و  هدروآ 

.نامثع دوب  هتشاذگ 

.رفعج دوب  هتشاذگ  ار  رسپ  نیا  مسا  بلاط  یبا  نب  رفعج  هقالع  رطاخ  هب  نینمؤملا  ریما  هک  دوب  رفعج  یکی 

يربک بنیز  هک  تسا  بیجع  یلیخ  ار  شرگید  ياه  هچب  اب  دـمحم  اب  هللا  دـیبع  اب  ردارب  هس  نیا  دوب  هللا  دـبع  مه  شناردارب  زا  یکی 
همیخ زا  تفگ  .اهنت  .دناوخیم  نآرق  دراد  هتسشن و  اهنت  مالسلا ) هیلع   ) نیسح مدید  مردارب  همیخ  رد  متفر  دیوگیم  اهیلع ) هللا  مالـس  )
عمج ار  شیاه  هچب  سابع  مدید  نوریب  مدمآ  ات  هتسشن  اهنت  نیسح  هک  میوگب  سابع  هب  ءادهشلا  دیس  باحـصا  هب  مورب  نوریب  مدمآ 

.دراد هیرگ  مه  تسا  ءارق  مه  هک  ینارنخس  اما  هنکیم  ینارنخس  هراد  هدرک  عمج  ار  شناردارب  هدرک 
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دیامرفیم

هک دینکب  يراک  دیاب  ادرف  .دینک  داش  ار  نیسح  .دینک  لاحشوخ  ار  نیسح  هک  دینکب  يراک  دیاب  ادرف  نم  ياهشاداد  نم  نادنزرف  هک 
راک ناتدوخ  زا  دیاب  ادرف  .اهامش  دعب  دنتفر  نیـسح  ياههچب  لوا  مشاه  ینب  نایم  رد  دنیوگب  ًادعب  هنکن  .دوش  لاحـشوخ  نیـسح  لد 
دمآ يروطچ  ءازجلا » ریخ  هللا  كازجو   » ار سابع  درک  اعد  دیوگیم  بنیز  دینـش  ار  نخـس  نیا  یتقو  ءادهـشلا  دیـس  هک  دیهدب  ناشن 

ینعیدرک ادف  ار  هللا  دیبع  دعب  درک  ادف  لوا  ار  شردارب  هس  درک  ادـف  ار  شردارب  ات  هس  .دـمآ  يروطچ  ینک  يراکادـف  داوخیم  طسو 
هیلع  ) قداص ماما  هک  يراکادف  نیا  تقو  نآ  .دش  ءادهـشلا  دیـس  يادـف  شیاه  هچب  مه  دـش  ادـف  شدوخ  مه  مالـسلا ) هیلع   ) سابع

َرَکَذَـف  » دـیناوخیم لتاقم  رد  ار  یبرع  هلمج  هلمج ، نیا  تیاور  نیا  اقآ  هک  تساجنیا  یکی  شیاـمزآ  نیرتهب  دـیامرفیم : هک  مالـسلا )
درادرب و ار  بآ  دـمآ  ساـبع  ننکیم  رکف  اهیـضعب  شثحب  ِْنیَـسُْحلا » َشَطَع  َرَکَذَـف   » نیا دیاهدینـش  امـش  هـمه  ( 3 « ) ِْنیَـسُْحلا َشَطَع 

یعقرب یضترم  اقآ  جاح  دنک  تمحر  ادخ  .دروخب  بآ  دمآ  سابع  هک  اهربنم  نییاپ  اهربنم و  يور  دیگن  تسین ، يروطنیا  هن  دروخب 
رگم یگنـشت  زا  دـمآ  شداـی  هروخب  هکنیا  هن  .ار  بآ  درکیم  خـیبوت  تفرگ  تسد  فک  وـت  ار  بآ  نیا  یتـقو  ساـبع  هک  دـنومرفیم 

شردام هیرهم  وت  هک  درک  شخیبوت  تشادرب  ار  بآ  نیا  .تسنادیمن  هدمآ  اه  هچب  اشطعاو  يارب  هدمآ  نیمه  يارب  ًالصا  تسنادیمن 
کمویک موـی  ـال   » .تسه شماـقم  نیا  .نیا  ینعی  ِْنیَـسُْحلا » َشَطَع  َرَکَذَـف   » .دـنامب هنـشت  نیـسح  یـشاب و  اـجنیا  وـت  هک  یـشاب  ارهز 

.نوریب دندمآ  ارچ  دش  هک  سابع  ماقم  وت  اما  تیبلها  همه  دنتخیرن  نوریب  اه  همیخ  زا  اروشاع  زور  دینک  هاگن  امش  اذل  نیسحلا »
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دمآ یتقو  ربکا  یلع  يارب  .دینیبب  رهظ  زا  دـعب  ات  حبـص  زا  ار  ادرف  خـیرات  .نیمز  يور  تسـشن  تشاذـگ و  رـس  يور  تسد  هبترم  ود 
بنیز دیـسر  هک  سابع  ثحب  رد  اما  ربکا  یلع  ترـضح  ندب  رانک  زا  ار  نیـسح  دنک  دنلب  راشف  اب  تفرگ  ار  نیـسح  یماظن  دـنبرمک 
هتسشن هبترم  ود  .يریسا  زا  ناما  يریسا ، زا  ناما  ینعی  اتعیض  او  دزیم  داد  اتعیض » او   » تفگ رس و  يور  تشاذگ  ار  تسد  نیا  تسشن 

نیسح بنیز و  نمشد  دوب  هدمآ  هاگلتق  لادوگ  رانک  هک  یتقو  يرگید  دوب و  اجنیا  یکی  دیشک  دایرف  تشاذگ و  رـس  يور  تسد  و 
یتقو ات  ایلع » او  ادـمحم  او   » تفگ رـس و  يور  تشاذـگ  تسد  تسـشن  اـجنیا  تسا  نمـشد  هرـصاحم  بنیز  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار 

.دنتشاد ار  سابع  .دوب  بظاوم  سابع  .تیب  لها  بنیز و  يارب  دوبن  یمغ  دوب  هدنز  سابع 

اج کی  ٌرح » تنا   » تفگیم اج  کی  تفگیم ، هلمج  کـی  دـمآیم  هک  یندـب  ره  راـنک  هللا  دـبع  یبا  ناـتیارب  میوگب  هگید  هلمج  کـی 
مه هیرگ  تفگیم و  هلمج  کی  دمآیم  هک  يدیهـش  ره  رانک  (1) افَْعلا » َكَدَْعب  اْینُّدلا  یَلَع  « » یلع يدلو  تارملا  عبس  نیـسحلا  حاص  »

.درکیم

ًالوا .دوب  نیسح  سابع ، ناوخ  هضور  لوا  ءادهشلا  دیس  دناوخ  هضور  دناوخ ، هضور  دمآ ، سابع  ندب  رانک  ءادهـشلا  دیـس  یتقو  اما 
َقَّرَفَت َْتیَـضَم  اَذِإ   » دومرف شدوخ  دیرپ ، گنر  هللا  دبع  یبا  تروص  رد   (2) نیـسحلا » هجو  یف  راسکنالا  ناب   » تفر سابع  هک  یتقو 
رسکنا دیوگیم  مه  شمالک  وت  .هدنامن  گنر  هدیرپ ، گنر  ءادهـشلا  دیـس  تروص  وت  دروخ ، تسکـش  مرکـشل  يرب   (3) يِرَکْسَع »
عمسفنا دیوگیم  برع  دورب  هار  دناوتن  هریگب  درد  رمک  یسک  هک  یتقو  هک  تسا  نیا  قرف  عمـسف  نیا  اب  هرـسک  نا  عمـسفنا  هن  يرهظ 

ترسکنا نیا  اما  .دنربیم  هریگیم  ار  شناوزاب  ریز  نربیم  اصع  اب  دراد  درد  رمک  هک  ینآ  .ترسکنا  دیوگیم  هنکـشب  رمک  هک  یتقو  اما 
.نآ اب  دنکیم  قرف  یلیخ  نیا  تسکش 
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« نیسحلا هجو  یف  راسکنالا  ناب   » یکی

مه یکی 

لوا سابع ، ندب  رانک  تسـشن  دعب  تسکـش  مرمک  هتفرگ ، رمک  هدرک  دنلب  ار  تسد  نیا  نیـسح  لمع  رد  مه  یکی  نیـسح  نابز  رد 
! ءادهشلا دیس  هنکیم  هاگن  هراد  یچ  هب  هنکیم  هاگن  نیمز  هب  هریخ  هریخ  هللا  دبع  یبا  ندید  نیمز  درک  هاگن  دوب  بکرم  الاب  زا  ات  هک 

هدیـسرن سابع  ندب  هب  زونه  دـید  نییاپ  ار  سابع  هدـیرب  ناتـسد  ات  ود  هعوطقم » سابعلا  هیخأ  يدـیا  يار  ضرالا  یلا  نیـسحلا  رظن  »
تـسد دش  مخ  ندید  دش ، هدایپ  اج  نیمه  زا  سابع  تسد  هب  نیمز  هب  داتفا  شهاگن  یتقو  همقلع  تمـسق  نیا  هدیـسرن  ندـب  هب  زونه 

.دسوبیم ار  سابع  تسد  هراد  موصعم  دیسوب  درک  دنلب  ار  سابع 

دوب هدومرف  هچ  نینمؤملا  ریما  رگم  دزیریم ، کشا  هنکیم و  هاگن  سابع  ندـب  هب  هریخ  هریخ  هراد  سابع  ندـب  رانک  هدـمآ  الاح  بجع 
.دوب ریهز  رتسب  رانک  هنکیم  هاگن  هریخ  هریخ  هنکیم و  رکف  هراد  الاح  هللا  دبع  یبا  هک 

 

درک ادص  ار  سابع  دمآ  ریهز 

یلیخ ریهز  نوریب  دـمآ  همیخ  زا  سابع  هک  یتقو  .دوب  هدـش  هللا  دـبع  یبا  همیخ  دراو  هزات  هینامثع  ناک  هک  شدوخ  .دـمآ  ایب ، ساـبع 
هب اما  دنتسه  نامز  ماما  يدبا  مالس  لومشم  اهنیا  تسا  هیحان  ترایز  رد  نامز  ماما  مالس  نیق  نب  ریهز  یلع  مالسلا  .تسالاب  شماقم 

تـسد نیـسح  زا  هنکن  ادرف  مگب  تارب  دـمآ  مداـی  يزیچ  نم  ساـبع  نیبـب  تفگ  دـنک  تحیـصن  ار  ساـبع  تساوخ  شدوـخ  لاـیخ 
.يرادرب

هک تسه  مدای  زور  نآ  یلع ، تاباب  دوب و  لیقع  مدوب و  نم  تفگ  منیبب ، وگب  دـمآ  تدای  یچ  تفگ  دـیوگیم  سابع  هب  ریهز  الاح   
تفگ دـشاب ؟ يروطچ  یهاوخیم و  یچ  يارب  تفگ  ینک  باـختنا  میارب  مهاوـخیم  یمناـخ  کـی  هک  تفگیم  لـیقع  هب  یلع  تاـباب 

ینب رمق  .درک  يراذـگ  هیامرـس  وت  يور  زور  نآ  یلع  یتـسه ، وت  نآ  ساـبع  .ینک  يراـی  ار  منیـسح  ـالبرک  رد  هک  مهاوـخیم  یکی 
وت یگیم !! نم  هب  وت  ریهز  تفگ  دز و  یخرچ  کی  بسا و  هب  دز  مکحم  ار  كرابم  ياـپ  نیا  دوب  بکرم  راوس  هک  روطنیمه  مشاـه 

نیـسح رـس  رود  ار  نم  هقادنق  مردام  دشیم  ضیرم  هللا  دبع  یبا  مدوب  کچوک  هک  یتقو  نم  .ادرف  شاب  نیـسح  بظاوم  یگیم  نم  هب 
دوب هداتفا  رتسب  وت  نینمؤملا  ریما  ماباب  یتقو  یگیم  نم  هب  يراد  وت  یگیم ؟ نم  هب  يراد  وت  متسه  نیسح  نادرگ  الب  نم  .هدنوخرچیم 

شلاس هدراهچ  نم ، هب  هدب  ار  تتـسد  ناج  سابع  دز  ادص  مدمآ  هک  یتقو  .مدـمآ  نم  دز و  ادـص  ار  نم  اجنآ  تفریم  ایند  زا  تشاد 
ار هلاس  هدزناپ  هدراهچ  نم  تسد  مدرک  رکف  نم  ریهز  .ایب  مه  وت  ناج  نیـسح  دز  ادـص  .تفرگ  ار  متـسد  اباب  هدـب  ار  تتـسد  تسه 

یلع ماباب  رتسب  رانک  دمآ  هللا  دبع  یبا  مشاداد  یتقو  شاب  سابع  بظاوم  هگب  نیسح  تسد  وت  دراذگب  هک  تفرگ  نینمؤملا  ریما  ماباب 
!! یگیم نم  هب  وت  تشاذگ  نم  تسد  وت  تفرگ  نیسح  تسد  .تفرگ  ار  شتسد  اباب ، هدب  ار  تتسد  نیسح  دز  ادص 
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ممشچ يولج  زا  ار  اهنوخ  نیا  ناج  نیـسح  دز  ادص  هلمج  کی  لوا  تسا ، هدنز  سابع  زونه  ندب  رانک  دمآ  دناوخ  هضور  اجنیا  اذل 
رد ام  اذـل  ربن ، همیخ  هب  ار  نم  متـسه  هدـنز  نم  ات  نیـسح  دز  ادـص  هلمج  کی  دـعب  .منیبب  ار  تلامج  هگید  هعفد  کی  اـت  نک  كاـپ 

.تسا سابع  مه  نآ  میراد  دیما  ان  هناد  کی  تسه  سابع  مه  نوا  میراد  دیماان  هناد  کی  میرادن  دیماان  البرک  رد  مالسا  خیرات 

تـسا سابع  نم  شاداد  نیا  ننک  هیرگ  وا  رب  مدرم  هک  تسا  قح  هک  یـسک  نآ  هیلع » اکبی  نا  سانلا  قحا   » تفگ ندب  رانک  تسـشن 
.هنک هیرگ  سابع  يارب  دیاب  مدرم  هداتفا  مولج  اجنیا  نآلا  هک 

ءادهـشلا دیـس  دـنکیم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  ایلاع  ًءاکب  ای  ًادـیدش  ءاکب  یکب  اجنیا  هراد  درک  هیرگ  شندـب  رانک  نیـسح  هک  یناوج  کـی 
.سابع مردارب  سابع  مشاداد 

لضفلاوبا اقس  مه  يراد و  رس  وت  مه  لضفلاوبا                    ارهز  فسوی  دیما  يا 

هنیدم ياهلگ  تسد  يوزرآ  هنیکس             زا  وت  لجخ  وت  زا  تارف  يا  اقآ 

هنیدم ياهلگ  تسد  يوزرآ  هرایم          بآ  هرب  سابع  ومع  دنتفگیم  یه 

دندوب رفن  دنچ 

.دنتفرگ رمک  هب  ار  ناشتسد  ندینش  ار  ناشردارب  گرم  ربخ  یتقو  دنتفرگ  رمک  هب  تسد  ندینش  ردارب  تداهش  ربخ  یتقو 

 

.دوب میکح  نامقل  یکی 

.تفرگ رمک  هب  ار  شتسد  دندروآ  ار  شردارب  گرم  ربخ  یتقو  میکح  نامقل 

تسا یسوم  یکی   

.تفرگ رمک  هب  تسد  دندروآ  شیارب  ار  نوراه  گرم  ربخ  یتقو 

 

دوب نینمؤملا  ریما  یکی 

ربمغیپ دایب  یلع  دندوب  رظتنم  .دـندرکیم  هیرگ  دنتـشاد  همه  ربمغیپ  رـضحم  دـندوب  هدروآ  ار  رفعج  تداهـش  ربخ  .دوب  هتـسشن  ربمغیپ 
رکف دز  ادـص  درک  تیعمج  هب  هاـگن  کـی  دـش  سلجم  دراو  هک  نیمه  اـما  .دـییوگن  يزیچ  اهامـش  مهدـیم  ار  شربـخ  مدوخ  دومرف 

تیلـست دیـسوب و  ار  شایناشیپ  نایم  تفرگ  لغب  ار  یلع  تماق  ماـمت  هب  دـش  دـنلب  ربمغیپ  .هدـش  دیهـش  دنتـشک  رفعج  مشاداد  منکیم 
.تفرگ رمک  هب  ار  تسد  تفرگ  رمک  هب  تسد  یلع  ندید  یتقو  کی  .تفگ 
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.تسا نیسح  مه  یکی  اما 

هدرگرب سابع  شردارب  اب  نیـسح  دندوب  رظتنم  اه  هچب  تشگیمرب  یتقو  نامه  نتفرگ  تسد  نیا  اما  تفرگ  رمک  هب  ار  تسد  نیـسح 
.نیسح ای  دیگب  یگمه  هتفرگ  رمک  هب  تسد  .هدیمخ  دق  اما  دایم  هراد  هللا  دبع  یبا  ندید  ندرک  هاگن 

 - هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع  اعوسات - 

هیلع هللا  مالس  سابع  تمظع   

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئاد  نعللا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
مظعم ربهر  عجارم ، یتمالس  جع ) ) يدهم ترضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  لفحم ، نیا  نارازگتمدخ  نایناب و  زا  ناگتـشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاهضیرم  يافش  ناتفیرش و  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  بالقنا ،

زا ات  ود  زا  ار  لئاضف  نیا  نم  .یندینـش  دراد  یلئاضف  کی  مالـسلا ) هیلع   ) سابع سدقم  دوجو  .تسا  مشاه  ینب  رمق  ياعوسات  بش 
.میوگیم ناتیارب  ار  نآ  زا  یتاعطق  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  لوقنم  تارایز 
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( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ترایز  نیا  رد 

هکئالم همه  هن  ادخ  برقم  هکئالم  ادـخ و  مالـس  ( 1 « ) َنِیبَّرَقُْملا ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَس  ِهَّللا َو  ُماَلَـس   » مالـسو هللا  مالـس  ناج  سابع  دیامرفیم :
هن ناربمغیپ  همه  َنِیلَسْرُْملا » ِِهئاَِیْبنَأ  َوَنِیبَّرَقُْملا  ِِهتَِکئاَلَم  ُماَلَس  ِهَّللا َو  ُماَلَس   » .دنارما ریدم  لوئـسم و  يدصتم و  هک  ییاهنآ  الاب  ایب  هلپ  کی 

لوا زا  ءایبنا  مامت  .قداص  ماما  مالـس  نیا  تسا  بیجع  یلیخ  دـیهدب  شوگ  نم  هب  َنیِِحلاَّصلا » ِهِداَبِع  َو   » دنتـسه لسرم  هک  یناربمغیپ 
ات مدآ  لوا  زا  ار  ادخ  حلاص  دابع  .نک  ادج  ار  ناشنیبرقم  هکئالم  مامت  دـینک  ادـج  ار  ناشیاهلوسر  ار و  اهلـسرم  نک  نیچلگ  رخآ  ات 

نیا مامت  هک  جـع ) ) نامز ماما  روهظ  زا  دـعب  ات  مدآ  زا  يادهـش  همه  ءادهـش  عیمج  اهنیا و  مالـس  .نک  ادـج  ار  اهنیا  همه  تمایق  مایق 
هیلع  ) نینمؤملا ریما  رـسپ  سابع  يا  وت  رب  نِینِمْؤُْملا » ِریِمَأ  َْنبا  اَی  َْکیَلَع   » هعومجم نیا  همه  دـناکاپ  تابیط  یکذ و  تاـیکاذ  هعومجم 

( . مالسلا

هیلع  ) نیـسح ماما  رگید  باحـصا  يارب  ار  یمالـس  نینچ  کی  هدـش  لـقن  ـالبرک  يادهـش  يارب  هک  یتاراـیز  نیا  هعومجم  رد  اـمش 
ره مه  دعب  تمایق  رخآ  ات  ًالوا  هعفد  کی  طقف  هن  هعومجم  نیا  مالس  دیامرفیم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هزات  .دینکیمن  ادیپ  مالسلا )

مالـس ماش  حبـص و  ره  ُحوَُرت » وُدـْغَت َو   » هبترم ود  زور  ره  هن  هعفد  کی  هتفه  ره  هن  هعفد  کـی  هاـم  ره  هن  هعفد  کـی  راـب  کـی  لاـس 
.نینمؤملا ریما  نبای  وت  هب  هعومجم  نیا  همه  نیحلاصلا  دابع  نیقیدص  ءادهش  ءایبنا  هکئالم  ادخ  مالس  هکئالم 

تسه یک  سابع  هک  میمهفب  میهاوخب  رگا 

دهدب تداهـش  شیارب  موصعم  ماما  هک  یتیـصخش  .رگید  ترایز  کی  رد  میرب  دـییایب  .دـیمهفب  دـینوتیم  ترابع  هکیت  کی  نیمه  زا 
ماما نم  ََکل » ُدَهْـشَأ   » مهدیم تداهـش  نم  دـیوگب  دـیایب و  طسو  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسه  ییالاب  تیـصخش  یلیخ 

وت تسه  یلوق  میلست  میراد  یمیلست  کی  ام  .يدوب  میلست  وت  ِمِیلْسَّتلِاب » ََکل   » .سابع وت  يارب  مهدیم  تداهش  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
هریم یهاگ  .تسین  ینهذ  يرکف و  میلـست  تسه  سیئر  نیا  فلاخم  شنهذ  رد  اما  .نابرق  مشچ  دیوگیم  سیئر  هب  سوئرم  نآ  هرادا 

.مهدیم ماجنا  هشاب  مشچ  .دشاب  یلمع  میلست  تسا  روبجم  تسین  مه  یلوق  میلست  سپ  هنکیم ، رغرغ  یلغب  قاطا  يوت 
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وت مرادن  یلوق  میلست  منکیم  رغرغ  نایب  وت  اما  مهدیم  ار  مسمخ  هکم  مرب  مهاوخیم  هکنیا  رطاخ  هب  هدب  سمخ  دنیوگیم  نم  هب  یهاگ 
.متسین مه  ینهذ  یلقع و  يرکف و  میلست  یک ، يارب  .مهدیم  یچ  يارب  سمخ  تسا  ههبش  مه  منهذ 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یتقو  اما 

ُدَهْـشَأ  » يرکف یلقع و  میلـست  یلعف  میلـست  یلوق  میلـست  ناج  سابع  ماما  ادخ  لوسر  ادخ  لباقم  رد  ینعی  ( 2 «) ِمِیلْسَّتلِاب ََکل  ُدَهْشَأ  »
دیآیم یتقو  سابع  .شنهذ  رد  هنکیمن  قیدصت  ار  امـش  راک  اما  هنک  راک  امـش  يارب  دیآیم  یهاگ  « ِءاَفَْولا ِقیِدْـصَّتلا َو  ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل 

ِقیِدْصَّتلا َو ِمِیلْـسَّتلِاب َو  ََکل  ُدَهْـشَأ   » .يرکف قیدـصت  مه  هنکیم  یلمع  قیدـصت  مه  هنکیم  ینابز  قیدـصت  مه  ار  ءادهـشلا  دیـس  راک 
هروس لثم  مشاه  ینب  رمق  ءادهـشلا و  دیـس  لاثم  ًاقیقد  ربمغیپ  رـسپ  همطاف  رـسپ  رـس  تشپ  ( 3 «) ِلَسْرُْملا ِِّیبَّنلا  ِفَلَِخلِهَحیِـصَّنلا  َوِءاَفَْولا 

رگا هاـم  نیا  امـش  دـیدید  ار  دیـشروخ  ینعی  اـهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض *  ِسْمَّشلا َو  َو  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْـسب   » تـسا سمش 
لوا زا  دـیوگیم  نیمجنم  دراذـگب  دیـشروخ  ياپ  ياج  ار  شیاپ  يرادـم  شدرگ  نیا  رد  مدـق  هب  مدـق  دـیاب  دـنامب  نشور  دـهاوخیم 

.دوب هدش  شوماخ  نآلا  دوب  هدرک  فلخت  هجرد  مدرایلیم  کی  رگا  دیشروخ  زا  هام  ندرک  يوریپ  نیا  رد  نآلا  ات  ملاع  سیسأت 

ادهشلا دیس  ياپ  ياج  ار  شیاهمدق  هک  يرمق  هب  مسق  اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو   » نیسح سمش  اهالَت » اذِإ  ِرَمَْقلا  َو  اهاحُـض *  ِسْمَّشلا َو  «َو 
.دهدب مجنا  دناوتیم  مه  مشاه  ینب  رمق  هنکب  هنوتیم  ادهشلا  دیس  يراک  ره  هدرک  رون  بسک  نیمه  يارب  .تسا  هتشاذگ 

دوب و هداتـسیا  مکحم  یکی  ناملـس ! ماقم  ای  تسا  رتـالاب  ساـبع  ماـقم  هک  دـندرکیم  ثحب  فجن  رد  دـندوب  هتـسشن  رفن  جـنپ  راـهچ 
شدوخ يارب  لیلد  ات  دـنچ  تسا  نـالف  مالـس  تسا  ربمغیپ  یباحـص  ناملـس  هکنیا  رطاـخ  هب  تسا  رتـالاب  ناملـس  ماـقم  هک  تفگیم 
.ناملـس میتفگ  ام  یچیه  اقآ  تفگ  وت  یگیم  يراد  یچ  دومرف  شهب  اقآ  ار  نینمؤملا  ریما  دـید  باوخ  لزنم  دـمآ  بش  درک  فیدر 

لک نم  سابع  هراشا  نم  سابع  يوربا  مخ  کی  ناملـس  ای  تسا  رتالاب  ساـبع  هک  یمهفب  یهاوخیم  رگا  مگب  تهب  طـقف  دومرف  اـقآ 
.وت یگیم  يراد  یچ  هنکیم  ناملس  ار  نیمز  هرک 
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رکف تساجک  شمـسا  سابع  دینادیم  دـیامرفیم : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .مگب  نوتارب  رگید  ترابع  کی  ِمِیلْـسَّتلِاب » ََکل  ُدَهْـشَأ  »
هیلع  ) قداص ماـما   (1)« َنیِّیِّلِع ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو   » الاب ایب  تسامـش ، ياهنابز  هنیـس و  وت  شمـسا  تسه  البرک  شمـسا  ساـبع  هنکیم 
اهنت شدوخ ، شیاـج  تسه  موصعم  ربمغیپ  يربمغیپ  ره  هتـشونن  نییلع  یلعا  وت  ادـخ  ار  ناربمغیپ  مسا  اـقآ  نیبـب  دـیامرفیم  مالـسلا )

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  اما  .تسا  موصعم  هدراهچ  یماسا  شوخ  طخ  اب  هدرک  طبـض  تبث و  نییلع  یلعا  رد  ناشیماسا  هک  یناسک 
هتـشون همئا  یماسا  نیا  رانک  هتفاـیم  ـالاب  ناـشهاگن  یتقو  دـننکیم  هاـگن  نییلع  یلعا  هب  هکئـالم  یتقو  هک  یتسه  یـسک  وت  دـیامرفیم 

.سابع تسه  یک  تسا  ماقم  یلیخ  َنیِّیِّلِع » ِیف  َكَرْکِذ  َعَفَر  َو  « » سابع »

، مگب نوتارب  مه  رگید  ترایز  کی 

تمایق زور  اهنامسآ و  وت  هلزنم » ( » مالـسلا هیلع   ) سابع يارب  دشاب  ناک » نا   » دیامرفیم مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هک  یترایز  نآ  رد 
زا ءادهـش  مامت  دوشیم  هک  تمایق  زور  همایقلا » موی  ءادهـش  هتبغی   » هکئالم مامت  هکئالملا » عیمج  هتبغی   » هک دراد  یتلزنم  کـی  ساـبع 

ردب يادهـش  رخآ  ات  لوا  يادهـش  زا  ءادهـش  مامت  هک  هدرک  اطع  ادخ  البرک  دیهـش  نیا  هب  یماقم  هچ  دننکیم  هاگن  همه  رخآ  ات  لوا 
دیاب یلیخ  ام  .ماقم  نیا  هیچ  .هتبغی  دـتفایم  سابع  ماقم  هب  ناشهاگن  یتقو  البرک  يادهـش  دوخ  البرک  يادهـش  یتح  اـیب  نینح ، ربیخ ،

نم .تسا  سونایقا  تسایرد  سابع  هخآ  .میرادرب  ار  ناکتـسا  نیا  مینزب و  سابع  لئاضف  يایرد  وت  ناکتـسا  فرظ  هی  هزات  ات  میودـب 
سابع لئاضف  سونایقا  ایرد  بآ  رانک  زا  تسا  متـسد  يروخیاچ  قشاق  کی  نم  هک  تسا  نیا  لثم  منزب  فرح  هک  مه  تعاـس  کـی 

.دییامرفب مگیم  مرادرب  قشاق  کی 
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هب دروایبرد  هلاچ  يوت  زا  ار  دوسالا  رجح  دـمآ  بلطملا  دـبع  هک  ینامز  بقع  مینادرگرب  ناتـساد  اقآ  .دـندوب  يروطنیا  یگمه  اهنیا 
.تسه یگنشق  نایرج  دیهدب  شوگ  نم 

.دیهدب شوگ  ار  بسانت  نیا  .دیتسه  ربنم  ياپ  هک  تسا  لاس  دییوگب 40  رگا  یتح  دیاهدینشن ، اج  چیه  ار  بسانت  نیا  دیاش 

نوریب هاـچ  يوت  زا  ار  دوسـالا  رجح  دـمآ  یتقو  بلطملا  دـبع  .امـش  يارب  يراـگدای  هتکن  نیا  بلطملا  دـبع  ناـمز  نادرگرب  ار  راون 
تـشادن رتشیب  رـسپ  کی  دـندوب  هدرک  ناهنپ  نیمز  رد  ار  تارهاوج  اهالط و  دوسالا و  رجح  دـندوب  هرک  تراغ  ار  هکم  نوچ  دروایب 

متسه راد  دیلک  نم  مراد  هناخ  نم  متسه  رادهدرپ  نم  تسه  مدوخ  راک  نیا  هن  تفگ  کمک  دییایب  تفگ  ار  هک  ره  دوب  اهنت  کت و 
ات هد  ادخ  رگا  هک  درک  رذن  انثا  نیا  رد  .دروآ  نوریب  تقـشم  تمحز و  رجز و  اب  شدوخ  .دـنک  مکمک  دـیایب  دـیابن  يرگید  یـسک 

عمج هکم  مدرم  .هشب  ییادف  شیکی  دیاب  دمآ  شدای  دهع  زور  کی  داد  شهب  ار  رـسپ  ات  هد  ادـخ  .منک  ادـف  ار  یکی  داد  نم  هب  رـسپ 
مینک ییادف  ار  مادک  الاح  .هدرک  دهع  .دنک  ینابرق  ار  شرسپ  کی  دهاوخیم  دنکب  دهاوخیم  راک  هچ  مارحلا  دجسم  رد  دندمآ  دیشب 

.زادنیب هعرق  دنتفگ  مادک  بخ  .يدرک  دهع  .میرـضاح  ام  دینک  باختنا  ار  مادـک  ره  میرـضاح  هلب  دـنتفگ  .دیرـضاح  اه  هچب  تفگ 
.داتفا هللا  دبع  مان  هب  نتخادنا  هعرق 

هراب هس  هرابود و  نیتم  دوب  ابیز  یلیخ  دوب  هللا  دـبع  دـنتفگیم  رمق  شهب  هک  یناسک  زا  یکی  تسا  رمق  تسا  فیح  اـباب  دـنتفگ  مدرم 
.هللا دبع  هتخادنا  هعرق 
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ار نم  شیاج  هب  یـشکب  یهاوخیم  رگا  .ینک  شادف  مراذگیمن  نم  اباب  تفگ  هدـمآ  ولج  بلاط  وبا  هدـب  شوگ  دـمآ ، ولج  بلاطوبا   
مدرم الاح  بخ  .نزن  تسد  ار  هللا  دبع  اما  نک  حبذ  ار  نم  نم و  ندرگ  نیا  تفگ  داتسیاو و  تفس  دمآ  ولج  اجنیا  بلاط  وبا  شکب ،
دیآیم اجنیا  بلاط  وبا  میرادـن  راک  .دـمآرد  هعرق  رد  رتش  ات  دـص  هرخـالاب  دـندرک  هللا  دـبع  اـهرتش و  نیب  یـشک  هعرق  ندـش  ثعاـب 

وبا نیا  هون  البرک  هباوخیم  ربمغیپ  ياج  رد  دیآیم  بلاط  وبا  نیا  دنزرف  تیبملا » هلیل   » .دیـشاب هتـشاد  هنکیم  هللا  دبع  ییادـف  ار  شدوخ 
( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما  هک  ندش  ادف  نیا  تساجک ! زا  هتکن  یتفرگ  مالـسلا . ) هیلع   ) نیـسح هنکیم ، یک  يادـف  ار  شدوخ  بلاط 

.سابع دراد  ماقم  یلیخ.يدـش  ییادـف  .دراد  هشیر  دراد و  هقباس  نیا  يدـش  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح يادـف  هک  دـیوگیم  شترایز  رد 
لبجلاک  » دسیونیم شبختنم  رد  یحیرط  مشاه  ینب  رمق  تالاوحا  رد  دینیبب  مشاه  ینب  رمق  تالاوحا  رد  امـش  تسا  الیواو  شتعاجش 

هگیم تسا  یبلاج  لاثم  دنزیم  هک  یلاثم  ًالوا  یچ ، ینعی  میمهفب  میناوتیمن  ًاعقاو  سابع ، دوب  دنمتردق  گرزب  هوک  کی  لثم  میسجلا »
ناکت شیاجرس  زا  مه  اهنافوط  نیرتدیدش  لباقم  رد  هوک  نوچ  هن  تخرد  لثم  هپت  لثم  گرزب  گنـس  لثم  هگیمن  .هنومیم  هوک  لثم 

.کی نیا  دروخیمن 

هاگهانپ مه  سابع  .هوک  رد  دـنربیم  هاـنپ  تارطخ  وت  تادوجوم  اـهناسنا  .تادوجوم  يارب  تارطخ  رد  تسا  یهاـگهانپ  هوک  نیا  ود 
دراد یتاکرب  سابع  دش  سابع  اب  هک  ره  دنکیم  هدافتـسا  شتامعن  زا  دراد  یتامعن  هوک  دش  هوک  نیا  دراو  هک  ره  تساههانپ  یب  همه 

مه سابع  تسین  اهاج  هیقب  هک  دیآیم  ریگ  هوک  رد  یـشخبافش  ياهوراد  کی  دش  هوک  دراو  هک  ره  .دنکیم  هدافتـسا  شتاکرب  زا  هک 
ماقم یلیخ  میظعلا » لبجلاک   » اـی میـسجلا » لـبجلاک   » .دـنرادن رگید  دارفا  .دـنرادن  يرگید  صاخـشا  هک  دراد  یـشخبافش  ياـهوراد 

ود ره  تسا  هدـش  هدافتـسا  روـط »  » هژاو زا  نآرق  رد  هبترم  ود  هبترم  هد  روـط  میظعلا » روطلاـک   » دـیوگیم دـعب  .تـسا  گرزب  ساـبع 
.تسا نینیس  انیس و  روط  لام  شاهبترم 
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، یسوم هدرکیم  راک  هچ  انیس  ای  نینیس  روط  رد   

اب سابع  نتفگ  نخـس  لحم  سابع  تدابع  لحم  تسا  روط  سابع  بلق  .تسادـخ  تدابع  لحم  سابع  بلق  .هتفگیم  نخـس  ادـخ  اـب 
« نییعتلا یف  ًاروسج  ناک   » تشاد یتیصوصخ  کی  تعاجش  تهج  زا  سابع  دیوگیم  یحیرط  دیامرفیم : دعب  .هترابع  یلیخ  .تسادخ 

.تسا بلاج  یلیخ  مه  هکیت  نیا  دیهدب  شوگ  بوخ  نم  هب  .ندز  هزین  رد  دوب  روسج  یلیخ  ینعی  هزین  ینعی  نییعت 

سابع گرزب  ردپ   

هتفر نینمؤملا  ریما  نوچ  هدوب  عاجـش  ناولهپ و  یلیخ  مه  نآ  دوب  نیا  تشاد  گنج  رد  هک  يرنه  کی  بالک  ینب  همطاف  ردـپ  ینعی 
هزین اب  ینعی  هنسالا  بعالم  دنتفگیم  شهب  .دوبن  شفیرح  سک  چیه  گنج  رد  سابع  گرزب  ردپ  .هدرک  تلصو  یعاجش  هداوناخ  اب 

هب دیبوکیم  برض  کی  اب  هعفد  کی  درکیم  هزین  نیا  هب  هاگن  دنوخرچیم  تسد  رس  ار  هزین  نیا  تفریم  هک  فیرح  ولج  درکیم ، يزاب 
سابع کینکت  نیمه  اب  دینیبب  نیفـص  رد  .دیآیم  هعفد  کی  اما  هخرچیم  يروطنیا  هراد  هزین  نیا  هک  دشیمن  شرواب  مه  شدوخ  شبلق 
بیرک نب  ههربا  بیرک  بیرکلا ، برک  دنع  .هنـسالا  هبعالم  کینکت  نیمه  اب  درک  لصاو  كرد  هب  ار  شاهچب  ات  تفه  اسعـش و  وبا 

یلیخ .داتفا  ههربا و  بلق  وت  درک  ورف  هعفد  کی  دناوخرچ  ار  هزین  هنت  نیا  نک  دنلب  ار  ترـس  تفگ  کینکت  نیمه  اب  دوب  ماش  لی  هک 
.سابع هدوب  عاجش 

دعس رمع 

رگم تفگ  تشون  همان  دعب  داتسرف  ات  رازه  هس  یه  ات  رازه  ود  داتـسرفیم  ات  یه 1000  تسرفب  رکشل  اباب  تفگیم  تشونیم  همان  یه 
رگم .سابع  اب  ات  ود  داتفه  .سابع  مهیفو  اما  دنتـسه  رفن  ود  داتفه و  تشون  دعـس  رمع  هللا  دیبع  همان  باوج  رد  .تسه  رفن  دنچ  اهنیا 
دازآ ار  بآ  شـشاداد  نیا و  هتفر  تداـی  رگم  تشک ؟ يروـطچ  ار  ههربا  هتفر  تداـی  رگم  .ساـبع  درک  هچ  نیفـص  رد  هـتفر  تداـی 

.سابع هدوب  عاجش  یلیخ  هتفر !؟ تدای  دندرک 
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هب برع  هدوب ، بیجع  تعاجـش  رد  نینمؤملا  ریما  مگب ، هتفرن  مدای  ات  ار  هلمج  نیا  لوا  ءادهـشلا  دیـس  تمدـخ  دـمآ  هک  یتقو  اذـلو 
رس تشپ  شفرط  ود  ینعی  تسا  رادولج  هکنیا  تسه  رکـشل  طسو  تسار  پچ و  تمـس  هن  ولج  بلق  ولج  رکـشل  لد  رد  هک  یـسک 

هکم لامهبیتک  ٌشبک  دشاب  عاجـش  دیاب  مه  یلیخ  .تسا  رطخ  ضرعم  رد  یلیخ  نیا  هبیتک  ٌشبک  دنیوگیم  ار  یطـسو  نیا  دـیآیم  نیا 
هنیدـم هبیتک  ٌشبک  تساه  يا  هکم  هبیتک  ٌشبک  نیا  .دـش  لصاو  كرد  هب  نینمؤملا  ریما  طسوت  هک  هدوب  هحلط  یبا  نب  هحلط  راـفک 

لمج و رد  نینمؤملا  ریما  هبیتک  ٌشبک  هدوب ، یعخن  رتشا  کلام  نیفـص  وت  نینمؤملا  ریما  هاپـسهبیتک  ٌشبک  هدوب ، نینمؤملاریما  ربمغیپ 
.دوب مشاه  ینب  رمق  هدوب ، یک  هللا  دبع  یبا  هاپس  هبیتک  ٌشبک  هدوب ، مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ناورهن 

کی هتـشونن ، یباتک  رد  میوگیم  هک  ییاهنیا  هدوب  شایناشیپ  نیا  يوت  یگر  کـی  نینمؤملا  ریما  تقو  نآ  ساـبع ، هتـشاد  ورین  یلیخ 
یناشیپ نیا  هب  دروآیم  راشف  دـشیم ، نوخ  رپ  گر  نیا  نمـشد  هب  درکیم  بضغ  یتقو  هگر  نیا  دوب ، شکرابم  یناـشیپ  نیا  رد  یگر 

هدب راشف  ار  هگر  نیا  هک  تفس  یناشیپ  نیا  هب  تسب  یم  درز  لامتسد  کی  شبیج  رد  درکیم  تسد  اقآ 

رفملا نیأ  دز  دایرف  تنمشد  رس              هب  یتسب  نوچ  درز  لامتسد 

هگر نیا  هتـسیان  ياو  یلع  يولج  یـسک  هگید  هدرک  بضغ  یلع  نآلا  هگید  .تسب  ار  لامتـسد  یلع  هک  دینک  رارف  تفگیم  نمـشد 
.دینک شوگ  الاح  .دوب  سابع  یناشیپ  وت  گر  نیمه  نیع  دوب ، سابع  یناشیپ  يوت 

زا ندب  هدش ، نوخ  رپ  شنامـشچ  هدرک  داب  گر  نیا  ياو  دید  درک  سابع  هب  هاگن  کی  ءادهـشلا  دیـس  ءادهـشلا ، دیـس  تمدخ  دمآ 
.منک هرسکی  ار  ناشراک  مورب و  راذگب  مورب ، یهدیمن  هزاجا  يالومو  يدیس  دهاوخیم ، هزاجا  طقف  یمارآان  یباتیب و 
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: دومرف هلمج  کی  اقآ   

.نیا ینعی  سابع  یچ ؟ ینعی  سابع  یمهفیم  الاح 

دبع رغصا و  یلع  دوب ، هدنام  یک  سابع  زا  دعب  رگم  دشاپیم ، مه  زا  نم  رکـشل  يرکـسع  قرفت  يرب  رگا  سابع  دومرف  ءادهـشلا  دیس 
دـشاپیم مه  زا  نم  رکـشل  يرب  رگا  .دـشاپیم  مه  زا  نم  رکـشل  يرکـسع ، دومرف  ءادهـشلا  دیـس  اـما  .دوـب  هدـنام  رفن  ود  نسح  نب  هللا 

قداص ماما  سدقم  دوجو  یلاع  نیماضم  يریباعت و  هچ  دـینیبب  تعاجـش  ماقم  نیا  اب  اما  .دوب  سابع  تعاجـش  نیا  .يورب  مراذـگیمن 
زا مسرتیم  اما  ار  شتعاجـش  میوگب  مهاوخیم  هک  ياهقیقد  دنچ  نیا  رد  اما  تسیچ ؟ رب  لیلد  نیا  .دروآیم  سابع  يارب  مالـسلا ) هیلع  )

، دوب موصعم  مالـسلا ) هیلع   ) سابع .تسا  سابع  تمـصع  ماقم  تشاد  سابع  هک  یتاماقم  زا  یکی  .مناـمب  مبـشما  ثحب  یلـصا  هتکن 
میراد مه  يرگید  موصعم  اـهنت  یـضرع  ماـقم  رد  اـما  یـضرع  یتاذ و  موصعم  رفن  هلب 14  دوـب ، رفن  موصعم 14  هک  دـیریگن  هدرخ 

ار يربک  بنیز  متفگ  بشید  ربکا  یلع  .دوب  هدروآ  تسد  هب  لامک  اب  شدوخ  هن  يدادادخ  هن  یتاذ  یلو  هلب  دوب  موصعم  مه  ناملس 
.تشاد ار  ماقم  نیا  هک  متفگیم  ناتیارب  متشادیم  تقو  بش  کی  رگا 

موصعم ارچ  سابع  .تسا  سابع  بش  بشما  اـما  تسه  منهذ  رد  مه  یلئـالد  دراد  ار  ماـقم  نیا  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) هموصعم همطاـف   
؟ تسا

: دینک شوگ  ار  لیلد  ات  دنچ 

 

لوا لیلد  . 1

درادیم رب  املع  زا  یکی  دشاب  هدازماما  رگا  .دیوگیمن  همانترایز  شیارب  موصعم  ماما  دـشابن  ماما  یـسک  رگا  تسا  اه  همانترایز  نیمه 
دـشاب موصعم  رگا  تسه  اه  همانترایز  نیا  رد  هک  حلاصلا  دبعلا  اهیأ  هءابحا  هللا و  ءایلوا  ای  کیلع  مالـسلا  دسیونیم  همان  ترایز  کی 

ماما دـیوگیم  همان  ترایز  دـیایم  شیارب  دـشاب  موصعم  رگا  هموصعم  همطاف  دـیوگیم  ترایز  شیارب  دـیآیم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
مالـس دیدید  هک  مه  شریباعت  .دـشاب  موصعم  شماقم  نیا  دـیاب  دـیوگب  موصعم  ماما  دـهاوخب  رگا  همانترایز  یلع ، نب  سابع  قداص 

.لیلد کی  نیا  ءادهش و  ءایبنا و  هکئالم و  ادخ و 
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.2

مود لیلد 

سابع نب  لضف  دادیم  لسغ  ار  نینمؤملا  ریما  تسشیم  ار  ندب  مه  رفن  کی  دروآیم  بآ  رفن  کی  تفر ، ایند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یتقو 
فرظ ینزب  بآ  یهاوخیم  مینک  عورـش  ار  نداد  لسغ  میهاوخیم  نآلا  سابع  نب  لضف  دومرف  نینمؤملا  ریما  .دروآـیم  بآ  تشاد  مه 
.دتفایب دیابن  موصعم  ندب  هب  موصعم  ریغ  مشچ  يدنبب  دیاب  ار  تمشچ  ياهداتسیاو  نم  تسد  رانک  روط  نیمه  یهدب  نم  تسد  بآ 

یتقو نینمؤملا  ریما  تمدخ  بآ  وت  دزیم  ار  فرظ  دوب  هتـسب  شمـشچ  سابع  نب  لضف  اذل  دنبب ، ار  تمـشچ  ریگب و  ار  لامتـسد  نیا 
بآ یک  نیسح ، ماما  نسح و  ماما  دادیم  لسغ  ار  شندب  دیاب  یک  دیسر  تداهش  هب  تفر و  ایند  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هک 

تمـصع ماقم  تسیچ ؟ شماقم  سابع  نوچ  دنبب  ار  تمـشچ  هک  دـنتفگن  سابع  هب  اجنیا  هگید  دروآ  بآ  هک  سابع  .سابع  دروآیم 
.لیلد ات  ود  .ددنبب  ار  شمشچ  هک  تسین  يزاین  تسا 

لیلد نیموس  . 3

ینب مامت  ءادهـش  نفد  رد  دندمآ  مه  دسا  ینب  البرک  دـمآ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  .دـنک  نفد  ار  موصعم  دـیاب  موصعم  ماما 
هب دیـسر  ات  درک  نفد  درک  نفد  درک  نفد  اقآ  داجـس  ماما  تمدخ  دندروآ  ار  ءادهـش  یکی  یکی  .دندرک  کمک  ار  داجـس  ماما  دسا 
َّنِإ .منک  نفد  ار  ماباب  مهاوخیم  دیریگب  هلصاف  نم  زا  دیرب  رانک ، دیرب  دومرف  هدب  شوگ  نم  هب  دومرف  ار  هلمج  نیا  اقآ  ءادهـشلا  دیس 

لیئربج .نیما  لیئربج  ار ؟ داجـس  ماما  هدیم  کمک  یک  .هدـیم  مکمک  تسه  مه  رفن  کی  منک  نفد  دـیاب  مدوخ  نم  ِیُننیُِعی  ْنَم  یِعَم 
هیرگ درک  نفد  ار  نیسح  ماما  ِیُننیُِعی  ْنَم  یِعَم  َّنِإ  .ماما  ندب  هب  تسد  دنناوتیمن  مدرم  .ماما  نفد  رد  دنک  کمک  ار  موصعم  ماما  دیاب 

تکرح اقآ  رس  تشپ  .تسا  همقلع  رهن  رانک  مه  رگید  ندب  کی  .هن  دومرف  اقآ  .دش  مامت  دنتفگ  .نوریب  دمآ  ربق  زا  درک و  ار  شیاه 
موصعم ماما  دناوتیم  ار  یـسک  هچ  ِیُننیُِعی  ْنَم  یِعَم  َّنِإ  مه  اجنیا  دیریگب  هلـصاف  نم  زا  الاح  دومرف  دندمآ  دندمآ و  دندمآ و  دـندرک 
میوگب ار  مه  رگید  یکی  هگید  .تسا  تمـصع  ماقم  .تسا  سابع  دشاب  هتـشاد  تمـصع  ماقم  دیاب  دشاب  وا  اب  مه  لیئربج  دـنک  نفد 

مناوخب هضور  دعب 
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يدعب لیلد  . 4

تنأ یسفنب   » دیامرفیم دراد ؟ ياهلمج  هچ  ریگب ، تلهم  ورب  وش  دنلب  دیامرفیم  هک  ییاجنآ  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیـس  .دیدب  شوگ 
ُقِْطنَی ام  َو   » دیوگیم نآرق  دنکیم !؟ هطلاغم  ماما  هنکیم !؟ ولغ  ماما  دییوگب  امش  مشب ، تادف  ینعی  تنا  یـسفنب  هچ ، ینعی  ( 5 «) یخأ ای 

ارچ هنکیمن  شگرزب  ماما  يدوخیب  تسین  گرزب  یـسک  رگا  دنکیمن  ییامن  گرزب  هنکیمن ، ولغ  دـیوگیمن  وغل  ماما  ( 6 « ) يوَْهلا ِنَع 
ورب وشاپ  یخأ  ای  تنأ  یسفنب  هنک ؟ تادف  ار  نم  ادخ  تنأ » یـسفنب   » دیوگیم سابع  هب  تسا  موصعم  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 

ادف ت ار  نم  ادخ  دیوگب  دناوتیمن  موصعم  ریغ  هب  موصعم  دیوگیمن  وغل  موصعم و  ماما  ماما ، نوچ  دـیوگیم  املع  اجنیا  دریگب  تلهم 
هنوتیمن موصعم  اما  .ربمغیپ  رـسپ  هنک  تادف  ار  ام  همه  ادخ  هللا » لوسر  نبای  كادف  انلعج   » ایادخ میگب  نیـسح  ماما  هب  دـیاب  اهام  هنک 

.هگیم شهب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  تسا  نیا  سابع  ماقم  .هنک  تادف  ار  نم  ادخ  هگب  موصعم  ریغ  هب 

؟ تسیچ یلع  رب  تیلضفا  رب  لیلد  هللا ! لوسر  نبای  دنتفگ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تمدخ  دندمآ  املع 

رب لیلد  هللا ! لوسر  نباـی  دـنتفگ  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  هب  .درک  تبحـص  رتشیب  ساـبع  يارب  مه  دـیاب  هبلطیم  تسا  اـعوسات  بش 
ْمُکَءاْنبَأ َو انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف   » دـننک هلهابم  نارجن  نایحیـسم  اب  دـندمآ  یتقو  .هلهابم  هیآ  دومرف  اقآ  تسیچ ؟ یلع  رب  تیلـضفا 

(1)« ْمُکَسُْفنَأ انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو 

مولعم تنا  یـسفنب  دیوگیم  ءادهـشلا  دیـس  هک  اجنیا  وت  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  تسرد ، تسا  ربمغیپ  سفن  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع   
یلع .تسا  نیـسح  سفن  مه  سابع  تسا  ربمغیپ  سفن  یلع  .ار  ثحب  یتفرگ  .تسا  نیـسح  تسه ، یک  سفن  مه  ساـبع  هک  دوشیم 

.تسا نیسحلا  باب  مه  سابع  اهباب » یلعو  ملعلا  هنیدم  انا   » تسا یبنلا  باب 
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( هر  ) ییابطابط همالع  موحرم 

ینعی تسا  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  هفشاکم  ملاع  رد  دش  ياهفشاکم  دندومرف  یضاق  يایرد  تسام  داتـسا  دندومرفیم 
ره هعـساولا  هللا  تمحر  ای  دییوگیم  نیمه  يارب  ياوخیم  یچ  ره  وت  ناج  نیـسح  هتفگ  نیـسح و  هب  هداد  دراد  تمحر  ادـخ  یچ  ره 

ار تمحر  نیا  هجیتن  دیاب  نم  متسه  تمحر  نیا  قلاخ  نم  .نک  میسقت  وت  ناج  نیسح  هتفگ  نیـسح و  هب  هداد  هراد  تمحر  ادخ  هچ 
باب سابع  هک  مدید  اجنآ  تسا و  هیهلا  هیلک  تمحر  رهظم  نیسح  مدید  مدوخ  هللا  تمحر  ای  .امش  اب  شمیـسقت  اما  مهدب  اههدنب  هب 

.دوش دراو  نیسحلا  باب  زا  دیاب  اهتمحر  نیا  مامت  .تسا  نیسحلا 

دیناوخب .دنتخیریمن  نوریب  تیب  لها  دوب  هدـنز  سابع  یتقو  ات  هک  مشاه  ینب  رمق  دراد  یماقم  هچ  تسا  ماقم  یلیخ  تسا  ماقم  یلیخ 
هضور مناوخیم  نم  الاح  دوب  هدنز  سابع  دوب  هدنز  سابعدننک  ادص  رس و  دنتخیریمن  نوریب 

.تسا اعوسات  بش  سابع  سلجم  رد  مینزب  هنیس  مه  رادقم  کی  هللاءاشنا  میناوتب  هچ  ره 

یبا نیسحلا ، لزن  املف  دمآ  یتقو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هراد  دینیبب  دمآ  هللادبع  یبا  هک  رادقم  نیا  اما  نوریب  دنتخیرن  هکیت  نیا 
دوب كاخ  درگ و  دندش  قرفتم  اهنآ  دناسر  ار  شدوخ  ات  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دوب  هدش  هک  یکاخ  درگ و  دمآ  یتقو  هللا  دبع 
هاگن هی  .سابعلا  یخأ  يدیا  اعر  درک و  نیمز  هب  هاگن  کی  بکرم  يور  زا  ضرعلا  یلا  نیـسحلا  لزن  املف  تسـشن  هک  كاخ  درگ و 
هدایپ بکرم  زا  دش  هدایپ  بکرم  زا  هللا  دبع  یبأ  .درک  راک  هچ  الاح  تسا  نیمز  يور  مشاه  ینب  رمق  هدش  ادج  ياه  تسد  دید  درک 

شتسد هشیمن  هک  هشاب  موصعم  ریغ  رگا  هسوبب  ار  موصعم  تسد  هنوتیم  طقف  موصعم  تشادرب  تسد  نیا  ءادهـشلا  دیـس  دش  مخ  دش 
دناهدیـسوب وت  ریگملع  تسد  دـناهدید  ار  وت  هک  یماما  راهچ  دیـسوب  تشادرب  ار  سابع  تسد  نیا  نیمز  يور  دـش  مخ  .دیـسوب  ار 

هیقب اجنیا  .اجنیا  هعفد  کی  دوب  دـلوت  تقو  تقو  کی  .دیـسوب  ار  سابع  تسد  هبترم  ود  نیـسح  ماـما  اـما  ندیـسوب  هعفد  کـی  اـهنآ 
.ار سابع  تسد  ندیسوبن 
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ینعی هچ ؟ ینعی  نیـسحلا ، هجولا  یف  راـسکنإلا  ناـب  نیـسح  تروص  وت  مه  تفرگ  تروص  یتارییغت  دیـسوب  ار  ساـبع  تسد  یتـقو 
شنابز ور  مه  دش  داجیا  رییغت  شتروص  وت  مه  نیـسحلا ، هجولا  یف  راسکنإلا  ناب  دـش  هدـیرپ  گنر  دـش  درز  هللا  دـبع  یبا  تروص 

درب ار  شتسد  درک  راک  هچ  دش  ادیپ  رییغت  نیسح  لمع  وت  مه  يرهزلا ، رسکنا  نآلا  اخا  او  دز  ادص  یه  نوچ  ارچ ؟ دش ، داجیا  رییغت 
.نیسح ای  دیگب  یگمه  .تسکش  مرمک  دز  ادص  شرمک  يور  تشاذگ  و 

(40  ) رفص هام 

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  ربمایپ 

؟ تسا هدش  یفرعم  ییاه  یگژیو  هچ  اب  نآرق  رد  مالسا  ربمایپ 

هدـش هراشا  اهنآ  هب  فلتخم  تایآ  رد  هک  تسا  یناوارف  هدـیمح  تافـص  هب  فوصوم  نآرق  رظن  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: درک هراشا  فارعا  هروس  هیآ 157  هب  ناوت  یم  هلمجزا  .تسا 

ِرَْکنُْملا َو ِنَع  ْمُهاْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  ْمُهُُرمْأَی  ِلیْجنِْإلا  ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم  ُهَنوُدِـجَی  يذَّلا  َّیِّمُأـْلا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیذَّلا  »
ُهوُرَـصَن َو ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَف  ْمِْهیَلَع  َْتناک  یتَّلا  َلالْغَْألا  ْمُهَرْـصِإ َو  ْمُْهنَع  ُعَضَی  َِثئابَْخلا َو  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحی  ِتابِّیَّطلا َو  ُمَُهل  ُّلُِحی 

شتافص هک  يربمایپ  دننک  یم  يوریپ  یّما »  » ربمایپ ادخ ،)  ) هداتـسرف زا  هک  اهنامه  « نوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا 
ار هزیکاپ  ءایـشأ  دراد  یم  زاب  رکنم  زا  و  دـهد ، یم  روتـسد  فورعم  هب  ار  اهنآ  دـنبای  یم  تسا ، ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار ،
شود و زا  ، ) دوب اـهنآ  رب  هک  ار  ییاـهریجنز  و  نیگنـس ، ياـهراب  دـنک و  یم  میرحت  ار  اـه  یکاـپان  و  درمـش ، یم  لـالح  اـهنآ  يارب 

يوریپ هدـش  لزان  وا  اب  هک  يرون  زا  و  دـندرک ، شیرای  تیامح و  و  دـندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  یناسک  سپ  دراد ، یم  رب  ناـشندرگ )
(1) .دنناراگتسر نانآ  دندومن ،
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: درک هظحالم  ناوت  یم  ار  ربمایپ  نوگانوگ  ياه  یگژیو  تافص و  هیآ  نیا  رد 

یبن لوسر و  . 1

توبن اب  تلاسر  هتبلا  .تسا  راوگرزب  نآ  توبن  تلاسر و  دـنک ، یم  زیامتم  اه  ناسنا  ریاس  زا  ار  مالـسا  ربمایپ  هک  یتیـصوصخ  نیلوا 
مایپ ماقم  تلاسر  ماقم  یلو  .دوش  یم  یحو  ذخا  ببـس  لاصتا  نیا  هک  تسالاب  ملاع  هب  لاصتا  یهاگآ و  ماقم  توبن  .تسا  توافتم 

.تسا یحو  غیلبت  یناسر و 

یّما . 2

هدـناوخن سرد  هتفرن و  بتکم  داوس و  یب  يانعم  هب  یما  .تسوا  ندوب  یما  دـنک ، یم  ناـیب  ربماـیپ  يارب  هیآ  نیا  هک  یفـصو  نیموس 
.تسا هدـنام  یقاب  هتفاین  میلعت  يدازردام و  تلاح  نامه  هب  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ ردام  ینعی  ما  هب  بوسنم  عقاو  رد  هژاو  نیا  .تسا 

رد هک  تسین  نآ  عناـم  نیا  یلو  تسا ؛ هدادـن  میلعت  ار  وا  يرـشب  ینعی  تسا ؛ هدوـب  رـشب  بناـج  زا  هتفاـین  میلعت  يدرف  مالـسا  ربماـیپ 
تـسا نیا  دوب ، هدیدن  میلعت  يرـشب  هلیـسو  هب  وا  هکنیا  تلع  .دـشاب  هتفای  یهاگآ  اهنآ  زا  هتفای و  تسد  ناهج  قیاقح  رب  یهلا  بتکم 

.تسا هتفرگارف  شناداتسا  زا  ار  شمیلاعت  هک  دننک  مهتم  ار  وا  دنتسناوت  یم  نافلاخم   ، تفرگ یم  تروص  يراک  نینچ  رگا  هک 

دش سردم  دص  زومآ  هلئسم  هزمغ  هب  تشونن                          طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن 

لیجنا تاروت و  دوعوم  . 3

.دنا هداد  هدژم  ار  ترضح  نآ  تلاسر  لیجنا ، تاروت و  ینامسآ  بتک  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  یگژیو  نیمراهچ 

رکنم زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  . 4
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تاجن ار  راک  نیا  هفسلف  لیلد و  دومن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مادقا  دوخ  تلاسر  لامکا  يارب  (ص ) مالسا یمارگ  ربمایپ 
.دومن یفرعم  تکاله  زا  هعماج 

.دنادرگ یم  مارح  ار  ثئابخ  لالح و  ار  تابیط  . 5

مالعا مارح  ار  ثئابخ  لالح و  ار  تابیط  لاعتم  قلاخ  روتسد  ساسا  رب  ربمایپ  تسا و  ناسنا  یهلا  ترطف  اب  قباطم  مالسا  ياه  هزومآ 
ندوب مارح  تلع  يزیچ ، ثبخ  سفن  يزیچ و  ندوب  لالح  تلع  ندوب ، بیط  ندوب و  كاپ  سفن  ناـسنا ، یهلا  ترطف  قباـطم  .دومن 

.دوب دهاوخ  نآ 

.دراد یم  رب  ناسنا  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  . 6

هبنـش زور  رد  ندرک  راک  لیئارـسا ، ینب  نایم  رد  الثم  .تسا  ناـسنا  ندرک  رابکبـس  هیآ  نیا  قبط  ربماـیپ  ياـه  یگژیو  زا  رگید  یکی 
رایـسب اهنآ  ماجنا  هکدنتـشاد  مه  يرگید  فئاظو  دـندرک و  یم  یچیق  ارنآ  دـیاب  دـش  یم  سجن  ناشـسابل  هک  یماـگنه  دوب و  مارح 
مالعا تشادرب و  اهنآ  شود  زا  ار  نیگنس  ياهراب  فئاظو و  نآ  دمآ و  مالسا  ربمایپ  .درک  یم  ینیگنس  اهنآ  شود  رب  دوب و  لکـشم 

یناـسآ و یتحار و  نید  مالـسا ، نید  ینعی  .ءاـضیبلا  هیفنحلا  هحمـسلا  هعیرـشلا  یلع  هلهـسلا و  هحمـسلا و  هعیرـشلا  یلع  تثعب  درک :
.تسا يراوگرزب  تمارک و 

.دنک یمزابرشب  رکف  هشیدنا و  ياپ  تسد و  زا  ار  اه  ریجنز  . 7

تینـالقع و هرتسگ  دـنک و  یم  زاـب  ناـسنا  لـقع  ياـپ  تسد و  زا  ار  ساـسا  یب  یفارخ و  دـیاقع  ياـهریجنز  هک  تسا  ینید  مالـسا 
زا هنومن  دـنچ  هب  ناوت  یم  اـجنیا  رد  .دوش  یم  نومنهر  لوقعم  تاـیح  هب  ار  وا  دـیاشگ و  یم  ناـسنا  ناگدـید  شیپ  رد  ار  تیوـنعم 

: درک هراشا  یفارخ  رهاظم  اب  ربمایپ  عطاق  دروخرب 
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اما .دنک  ظفح  تارطخ  زا  ار  وا  ات  تخیوآ  (ص ) دمحم ندرگ  هب  ار  يدنبندرگ  یلهاج  هدیقع  ساسارب  همیلح  یگلاس  ود  نس  رد  .1
.تسا نم  يادخ  نم  نابهگن  تفگ  تخادنا و  رود  ارنآ  (ص ) دمحم

توف زا  ربماـیپ  یتحاراـن  لـیلد  هب  ار  هثداـح  نیا  مدرم  دـمآ و  شیپ  فوسخ  اـی  فوـسک  ربماـیپ  دـنزرف  میهاربا ، توـف  ناـمز  رد  . 2
هام و یهلا و  ياه  تنس  فوسک  فوسخ و  هک  دومرف  دش و  تحاران  رایـسب  دینـش  ار  ربخ  نیا  یتقو  (ص ) ربمایپ .دنتـسناد  شدنزرف 

(2) .درادن طابترا  نم  يراوگوس  میهاربا و  تشذگرد  اب  هدیدپ  نیا  تسادخ و  هدیرفآ  دیشروخ 

.تسا هدش  لزان  يرون  وا  هارمه  . 8

هک تسا  يرون  میرک  نآرق  هک  دـنامهفب  هتـساوخ  ریبـعت  نیا  اـب  تسا و  میرک  نآرق  هدـش ، لزاـن  ربماـیپ  هارمه  هک  يرون  زا  دوصقم 
(3) .دزاس یم  نشور  دیامیپب  لامک  هب  ندیسر  يارب  دیاب  ناسنا  هک  ار  یهار 

: مینک یم  تسیل  ار  اهنآ  اهنت  راصتخا  ظفح  لیلد  هب  هک  هدش  نایب  ترضح  نآ  يارب  يرگید  ياه  یگژیو  زین  نآرق  رگید  تایآ  رد 

: تمصع . 9

(4 «) نیِزِجاَح ُْهنَع  ٍدَحَأ  ْنِّم  ُمکنِم  اَمَف  .َنِیتَْولا  ُْهنِم  اَنْعَطََقل   ّ َ ُمث .ِنیِمَْیلِاب  ُْهنِم  اَنْذَخََأل  .ِلیِواَقَْألا   َضَْعب  اَْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  «َو 

: تعافش . 10

(5 «) ًادوُمْحَم ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یسَع  ََکل  ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  «َو 

رثوک نتشاد  . 11

.تسا هدش  هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  رثوک  هروس  رد  هک  تسا  دالوا  نآ  زا  روظنم  و  ریثک ) ریخ  )

: ندوب متاخ  . 12

(7 (. ) 6 «) ًامیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َنیِِّیبَّنلا َو  َمَتاخ  ِهَّللا َو  َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  »
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

ینکردا اضر  ای  مادُم  ضیف  يا  ینکردا                  اضر   ای  مامت  فطل  يا 

ینکردا اضر  ای  مالس  هتسویپ  موصعم                ماما  يا  تکاپ  رضحم  رب 

: همدقم

.هللا لوسر  نب  ای  اضرلااهیا  یسوم  نب  یلع  ای  نسحلاابا ، ای  کیلع  مالسلا 

نیا بحاص  هک  مینک  یم  یگدنز  يروشک  رد  تسا  نیا  ام  راختفا  تسا ، ناریا  تختیاپ  سدـق ، ناتـسآ  دـندومرف : هر ) ) ینیمخ ماما 
ار هلمج  نیا  نارئاز  تمدخ  یهاگ  هنیدم  رد  نم  .دراد  ؤلألت  دـشخرد و  یم  دیـشروخ  لثم  وا  ربق.تساضرلا  یـسوم  نب  یلع  روشک 

اجک ره  .دراد  راثآ  ناریا  رد  ردق  هچ  دینیبب  .دوب  ناریا  رد  لاس  هس  هنیدم و  رد  لاس  ود  هاجنپ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  میوگ  یم 
بآ ، بآ ، هناخ ، کِلم ، غاب ؛ میراد هفوقوم  ناریا  ياهرهـش  همه ي  رد  ام  ًاـبیرقت  .تساـضر  ماـما  هفوقوم ي  نیا  دـنیوگ  یم  دـیور  یم 

تعـسو دنا  هتـسناوت  مدرم  هک  ییاج  ات  ار  شرب  رود و  هاگراب و  ربق و  .دنا  هدرک  فقو  هدوب  ناش  ناوت  رد  مدرم  هچ  ره  هصالخ  ، رابنا
شیارب مدرم  لاح  دوب  هنیدـم  رد  لاس  ود  هاجنپ و  اما  دـنا !؟ هدرک  هچ  مدرم  .دوب  ناریا  رد  لاس  هس  اضر  ماما  دـینیبب  متفگ  .دـنا  هداد 

مولعم ًالـصا  شربق  دـنا و  هدیـشک  يراوید  کـی  شرود  اـت  رود  .تسا  هبارخ  ینیب  یم  شرداـم  ربق  راـنک  يور  یم  دـنا !؟ هدرک  هچ 
تیمولظم هنیدـم  رد  ًاعقاو  تساجک ؟ شراثآ  هتفگ ؟ یم  سرد  اجک  هدوب ؟ اجک  هک  تسین  مولعم  ، تسین اقآ  هناخ ي  زا  يرثا  .تسین 

یگدنز يرهش  رد  نرق  مین  یصخش  دوش  یم  رگم  .دنا  هتشاد  راثآ  ندرب  نیب  زا  رد  تیباهو  هک  تسا  یشالت  نیا  هنافسأتم  .دراب  یم 
امش رـس  تشپ  نات  ناگتـسب  زا  یکی  مدوب  ییاج  : تشاد هضرع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب   یـصخش  دشابن ؟ وا  زا  يرثا  دشاب و  هدرک 
ماما تفه  هب  هک  یناسک  زا  تسا ، هدوب  هیفقاو  زا  صخش  نیا  ًارهاظ  } .تسا ماما  نیرخآ  رفعج  نب  یـسوم  تفگ : یم  دز ، یم  فرح 

{ دندوبن لئاق  رتشیب 
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نامیا ربمایپ  هب  دـمآین و  مجع  نیمزرـس  زا  ناریا و  نیمزرـس  زا  ناملـس  ایآ  درکن ؟ يدـب  بهلوبا  شیومع  ربمغیپ  هب  اـیآ  : دومرف ماـما 
یم فارطا  زا  هک  ییاه  یـضعب  يارب  دوب  راختفا  نیا  ؟ درواین نامیا  دمآین و  هشبح  زا  لالب  رگم  دمآین ؟ مور  زا  بیهـص  رگم  دروآین ؟

تیاور رد  .دندرک  تیذا  ار  ربمغیپ  دندرواین و  نامیا  دندوب  ربمغیپ  رانک  رد  هک  یناسک  یلو  .دـندروآ  یم  نامیا  ربمغیپ  هب  دـندمآ و 
برع ریغ  زا  ار  ربـمغیپ  اـم  رگا  دـیامرف : یم  مه  نآرق  هک  دـندومرف  يا  هلمج  ، دـندرک دـیجمت  فـیرعت و  اـه  مجع  زا  ماـما  هک  دراد 
ییاه تجاجل  بصعت و  نآ  اب  یلهاج  بارعا  زا  اه  یضعب  دوب  نکمم  میدرک ، یم  لزان  برع  ریغ  هب  ار  نآرق  میدرک و  یم  باختنا 

، اضرلا یسوم  نب  یلع  همئالا  نماث  فیرش  عجضم  رانک  مینک  هناور  ار  اه  لد  نیا  .دنورن  راب  ریز  نارگید  بهلوبا و  لثم  دنتشاد ، هک 
ماما تداهـش  زا  دعب  هک  ار  یتازجعم  باتک  نآ  رد  هیوضرلا » دئاوف  مان « هب  دراد  یباتک  ار  یمق  سابع   خیـش  دـنک  تمحر  دـنوادخ 

دنا هدش  لسوتم  ماما  هب  هک  تساه  ناملسم  ریغ  هب  تبسن  تازجعم  نیا  زا  یضعب  .تسا  هدرک  نایب  هدش  عطاس  وا  فیرش  ربق  زا  اضر 
يرهاوخ هموصعم ، ترضح  فیرـش  عجـضم  رانک  زا  اج  نیمه  زا  الاح  .تسا  هدش  عفر  ناش  يراتفرگ  ای  تفرگ و  افـش  ناشرامیب  و 

هناور ار  اه  لد  .تفر  ایند  زا  شماما    ِ ترایز زا  لبق  دنک و  ترایز  ار  شماما  دـشن  قفوم  اما  درک  كرت  ار  هنیدـم  ردارب  قشع  هب  هک 
.ناسارخ مینک 

: هضور

انهجوت و انا  انالوم  اندیـس و  ای  هقلخ  یلع  هللا  هجح  اـی  هللا  لوسر  نباـی  اـضرلا  اّـهیا  یـسوم  نب  یلع  اـی  نسحلاـبا  اـی  کـیلع  مـالَّسلا 
.هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجو  ای  انتاجاح  يدی  نیب  كانمدق  هللا و  یلا  کب  انلسوت  انعفشتسا و 
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ُنیدلا ُکلُملا و  ِِهب  یِهاُبی  ٌماما  اهِیف  َّلَح  ِهَضْوَر  یَلَع  ٌمالس  نییبَّنلا    ِ ْریَخ ِلآ  یَلَع  ٌمالَس  نیسای  اهاط َو  ِلآ  یَلَع  ٌمالَس 

نم اب   رگید  ما  هدـنکفا  رـس  رب  ابع  يدـید  مدـمآ و  رگا  نامب  مرظتنم  ، تلـصابا دومرف : نم  هب  مدوب  اـقا  تمدـخ  : دـیوگ یم  تلـصابا 
رد هب  مشچ  مه  نم  تفر  اقآ  : دیوگ یم  تلصابا  .دنا  هدناسر  هجیتن  هب  ار  ناش  فده  نادب  .دنا  هدرک  مومسم  ارم  نادب  نکن  تبحص 

نوریب نومأم  هناخ ي  زا  هدنکفارـس  هب  ار  ابع  ماما  دش ، زاب  رد  مدید  تقو  کی  اما  دشاب ، هدنکفین  رـس  هب  ابع  اقآ  دنک  ادـخ  .مدوشگ 
هراپ مرگج  ، تلـصابا دش - یم  دنلب  هظحل  کی  تسـشن ، یم  هظحل  کی  یمدق  دـنچ  ره  زا  دـعب  اما  ؟1  دوب هدش  هچ  مناد  یمن  دـمآ ،

!؟ دـنا هدروخ  اذـغ  اهراکتمدـخ  : درک لاوئـس  اقآ  .متـسب  ار  رد  دـش ، لزنم  لخاد  ترـضح  اقآ !؟ ندـب  اب  درک  هچ  مس  نیا  .دـش  هراپ 
.دینک ربخ  ار  همه  دیزادنیب ، هرفـس  دیورب  دومرف : .دروخ  اذـغ  دوش  یم   رگم  دـیراد  امـش  هک  یلاح  نیا  اب  هللا ، لوسر  نبای  هن  : متفگ

زا .دندروآ  دنتفرگ و  ار  اضر  ماما  ياه  لغب  ریز  ، دنتـسشن هرفـس  رـس  اه  مالغ  اهراک و  تمدخ  میتخادنا ، هرفـس  : دیوگ یم  تلـصابا 
رانک ار  اه  شرف   2 .درک فعض  اقآ  مدید  دعب  يا  هظحل  .دنتفر  اهراکتمدخ  میدیچرب و  ار  هرفس  .دیسرپ  ار  ناشلاح  اه  نآ  کی  کی 

یم راظتنا  درک و  یم  هاگن  رد  هب  ًامئاد  دـچیپ ، یم  دوخ  هب  هدـیزگ  رام  لثم  میلَّسلا ؛ َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  ؛ دنابـسچ نیمز  هب  ار  مکـش  دز و 
رس مور  یم  مراد  نم  دومرف : صخش  نآ  هب  شدوخ  .دوب  هدمآ  هنیدم  زا  ، تسا همئالا  داوج  يوناز  يور  شرس  مدید  تقو  هی.دیـشک 

.مریگب لیوحت  ار  تماما  عیادو  و  مریگب ، نماد  هب  ار  ماباب 
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ماما اقآ  يارب  دزوسب  اه  لد  اما  .دـناسر  اباب  ندـب  رانک  ار  شدوخ  ضرالا  یط  اب  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  همئالا  داوج  اـقآ  ، هللااـهیقب اـی 
هچره دریگب !؟ نماد  هب  ار  اباب  رـس  تسناوتن  داجـس  ماما  هک  دوب  هار  ردق  هچ  اه  همیخ  زا  رگم  .دـیایب  اه  همیخ  زا  تسناوتن  هک  داجس 

؛ تشاذگ البرک  مرگ  ياه  كاخ  يور  ار  شرس  درک ؟ هچ  .دریگب  نماد  هب  ار  شرس  تسین  یـسک  دشن  يربخ  ، دنام رظتنم  هللادبعابا 
.البرک كاخ  يور  تشاذگ  ار  تروص  باّرتلا ؛ و    ِ ضرألا یلَع  هَسأر  َعَضَوَف 

: كرادم  

،ص123 دمحم لآ  همانگوس  ،ص1052 ؛ لامالا یهتنم  -1

،ص121 دمحم لآ  همانگوس  ،ص105 ؛ لامالا یهتنم  -2

ص69-72 یعیفر "  داتسا  ياه   هضور  لتقم " باتک  عبنم   

شرخآ ياه  هلان  زور  تسزورما  ینعی  شرس                         يور  ابع  مارآ  دیشک  هار و  زا  دمآ 

شردام لثم  هناخ  يوس  هب  ار  دوخ  دشک  یم  تفرگ               ولهپ  رب  تسد  تسشن و  تفر و  مدق  ره 

شرپ لاب و  نیرت  یکاخ  زا  يراثآ  يرگنب  ینک                         تقد  رگا  شلابند  هچوک  ِكاخ  يور 

شرهطا هٌدَج  هدُرب ز  هک  دوب  یثرا  مه  نیا  ودَع               شلاح  رب  دیدنخ  یم  دروخ و  یم  نیمز  وا   

شرس رب  دمآ  هچ  دناد  یم  هتسب  رد  هرجُح  دش                        هروتسم  هضور  وا  نداد  ناج  هنحص   

شرواب دش  یمن  زگره  یلو  دید و  شمداخ  دندز                      اپ  تسد و  یکاخ و  تروص  رگید  راب   

شربلد دما  دوز  يرای  رهب  هنیدم  زا  تفرگ                     هسوب  رسپ  ماک  زا  تفگ و  ٌیَُنب  کی   

شرخا تیب  ود  نیا  رد  دش  بآ  رعاش  بلق  دوب                             هداتفا  رسپ  اما  دیسر  اباب  البرک   

شربکا مسج  دیچیپ  ابع  رد  رخا  هک  ات  دشن                    اج  ربکا  درک  او  دوخ  شوغا  ردقچ  ره   
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شرهاوخ رگشل  نیب  رس  رب  تسد  دمآ  هچ  زا  تفرعم                       لها  دنمهف  یمن  مه  تمایق  ات   

یتمعن مساق  رعاش : 

تسشن و یم  نیمز  يور  هچوک  نایم  مئاد  افج  رهز  تدش  زا  دمآ  نوریب  نومأم  هناخ ي  زا  یتقو  مالّسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دیا  هدینش 
، دندش یم  اپ 

: میراد خیرات  رد  مه  رگید  ياج  دنچ  دروخ ، یم  نیمز  رفن  کی  تیب  لها  زا  هک  دوبن  ییاج  اهنت  نیا 

.دش دنلب  تسشن و  نیمز  هبترم  دنچ  دجسم  ات  هناخ  زا  مسانش  یم  ار  يردام  کی 

.تسشن یم  نیمز  دیود و  یم  هناخ  ات  دجسم  زا  دینش  ار  شرسمه  نداد  ناج  ربخ  ات  هک  مسانش  یم  ار  ییاقآ  کی 

زا مسانـش  یم  ار  يرهاوخ  کی  .دروخ  یم  نیمز  دـیود و  یم  شربکا  یلع  ندـب  رانک  ات  هاـگ  همیخ  زا  مسانـش  یم  ار  ییاـقآ  کـی 
 … . هگلتق ات  مرح  زا  .دروخ  یم  نیمز  دیود و  یم  یه  لادوگ  ات  همیخ 

.دش دنلب  دروخ و  نیمز  اه  هزین  ریت و  تدش  زا  هاتوک  تمسق  کی  رد  رخآ  ياه  هظحل  مسانش  یم  ار  ییاقآ  کی 

 … . دش دنلب  دروخ  نیمز  اه  نابایب  وت  بش  همین  مسانش  یم  ار  يرتخد  کی 

هضور ياه  هژاولگ  باتک  : عبنم  

دینک هیرگ  دنلب  نم  يارب  همه 

 . ِهَیِلا ُِلتَقلا  ِلوُصُو  َلبَق  ِهیلَع  ِهَحایَّنلِاب  َُهلایع  ُهَدالوَا و  رَمَا  نَم  یلَع    ُ مالَّسلا  

دنیامن يراز  هیرگ و  وا  رب  دوش  دیهش  هکنیا  زا  لبق  دادروتسد  دوخ  لایع  نادنزرف و  هب  هک  ییالوم  نآ  رب  مالس 

دـشاب هدومرف  درادن .  یتنمیم  رفاسم  لابند  هیرگاقآ  دنتفگ  دینک .  هیرگ  دنلب  نم  يارب  همه  دندومرف :  دـندرک  عمج  ار  ناگتـسب  همه 
مزاع اروشاع  زور  نیسح ،  شبیرغ  دج  اما  مدرگ  یمنرب  رفـس  نیا  زا  رگید  نم  دشاب  هتـشاد  تشگزاب  هب  دیما  هک  يرفاسم  نآ  يرآ 
نیمه ترضح ،  بلق  اب  عادو  نیا  درک  هچ  هدمآ .   هنیکس  شرتخد  دید  دراد  یمرب  مدق  زا  مدق  حانجلاوذ  دید  تقو  کی  دش  نادیم 

 . نازوسم ار  ملد  تیاهکشا  اب  مرتخد  دومرف :  درک  كاپ  رتخد  کشا  ترضح  دندید  میوگب ،  ردق 
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اضر دیما  ۀیام  وت  رهم  اضر                   دیشروخ  ۀمشچ  تخر  يا 

تسا نم  ناناج  ۀلبق  تمرح  تسا                     نم  تاجانم  رکذ  وت  مان 

تمغ شوپ  هیس  قشع  هبعک  تمرح                           تبحم  لها  هلبق 

ملد تسا  هتسشن  وت  يازع  رد  ملد                 تسا  هتسکش  هنیس  ردزاب 

يا هتخ  وس  رگج  نوخلد و  هکنوچ  يا                         هتخوس  لد  رادیرخ  وت 

هـضرع ایبنالا ،  متاخ  شدـج  ربق  رانک  دروآ  تفرگ  ار  شداوج  تسد  دـنک  تکرح  هنیدـم  زا  تساوخ  یم  اـضر  ماـما  هک  یماـگنه 
هب ار  شداوج  شرافـس  ّقفوم ،  مان  هب  تشاد  یمالغ  مراپـس   یم  وت  هب  ار  مداوج  اما  دـننک   یم  رود  تراوج  زا  ارم  هادـج  اـی  تشاد 
یم قفوم  دنکن  گنتلد  ار  وا  ردپ  يرود  ات  داد  یم  شدرگ  هنیدم  ياه  ناتسغاب  هب  تفرگ  یم  ار  داوج  تسد  اهزور  درک  مه   قفوم 

مدید تقو  کی  يدنلب ،  کی  يالاب  میدیـسر  تسا  نیگمغ  تحاران و  داوج  ماما  مدید  میدمآ  نوریب  هناخ  وت  زا  زور  کی  دـیوگ : 
دـش بیاغ  رظن  زا  همئالاداوج  مدید  تقو  کی  کیبل  کیبل ،  کیبل ،  دز :  ادص  هبترم  هس  ناسارخ  فرط  هب  درک  شیور  داوج  ماما 

مدیود دـش ،  نایامن  رود  زا  اقآ  مدـید  هبترم  کی  مهدـب  هچ  ار  شردام  باوج  مدرگرب  هناخ  هب  رگا  ادـخ  مدـش  تحاران  ناساره و 
دنتشک 1  ار  میاباب  ادخب  قفوم  دنز :  یم  ادص  هتخادنا  ندرگ  هب  ازع  لاش  اقآ  مدید  متخادنا ،  شیاهمدق  هب  ار  مدوخ 

 . ص 237 روهظ ،  رصع  ص ، )  ) دمحم لآ  ناتسوب  لبلب  . 1

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تبیصم  رکذ  اهزیرگ و 
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بات بت و  رد  شمغ  يرمع ز  دوب  بابر               وچمه  نیسح  تشاد  يرسمه 

وت رسمه  وت  لتاق  دوب  هک  وت                             رورپ  مغ  همه  اهلد  کیل 

تسد هب  تسد  ار  هنئاخ  نز  ود  تسپ                         هنوراو ي  دبنگ  نیا  داد 

تخود وت  كاپ  نت  توبات  هب  نیو  تخوس                  وت  بلق  افج  رهز  زا  کی  نآ 

منسح ربمیپ  بلق  هراپ ي  منطو                          بیرغ  هتسخ  لد  نم 

منفک گنر  هدش  نوگلگ  هچز  بنیز                                     دنادب  دیراذگن 

دیرب هتسهآ  یلو  مدیربب  دیردب                              ار  مندب  رگ  مه  ریت 

ینارهت یبتجم  هللا  تیآ  موحرم 

رگید دش و  درز  ناشگنر  مدید  مدرک و  هاگن  ار  هرهچ  .دـش  عطق  اقآ  سفن  مدـید  تقوکی  .مدرکیم  شوگ  روطنیمه  دـیوگیم  هدانج 
هب .دزیریم  تشت  نیا  رد  نوخ  ياههتخل  تسا و  اقآ  يولج  یتشت  مدید  مدوب  هدش  دراو  یتقو  دیوگیم : هدانج  .دـنزب  فرح  دـناوتیمن 

؟ درک هجلاعم  ناوتیم  زیچ  هچ  هب  ار  گرم  هدانج ! يا  تفگ : نم و  هب  درک  ور  دـینکیمن ؟ هجلاـعم  ار  ناـتدوخ  ارچ  مدرک : ضرع  اـقآ 
یتقو .تسا  دسوألا  یبا  نبدوسا  شهارمه  دش و  دراو  مالّسلا ) هیلع   ) نیـسح شردارب  مدید  تقوکی  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم 
ماــما ناگدــید  ود  نـیب  مالـّـسلاهیلع ) ) نیــسح .دیــشک  شوـغآ  رد  ار  ردارب  درک و  تـکرح  اــج  زا  داــتفا ، ردارب  هـب  ردارب  مـشچ 
نیـسح ماما  هب  نسح  ماـما  هک  دوب  ییاـیاصو  ًارهاـظ  .دـنتفگیم  زار  مه  اـب  تسـشن و  ردارب  راـنک  رد  دیـسوب ، ار  مالّـسلاهیلع ) ) نسح

( مالّسلاهیلع ) نسح ماما  رخآ  تاظحل  َنوُعِجار ،» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  : » دش دنلب  شیادص  دسوألا  یبا  نبدوسا  هک  مدید  تقوکی  .درکیم 
...تسا

دازحرف نیملسملا  مالسالا و  هجح 

دننک یمادـیپ  لـسوت  ماـما  نیا  هب  هک  یناـسک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  .تسا  مالـسلا  مـهیلع  تـیب  لـها  مـیرک  یبـتجم  نـسح  ماـما 
نامرد عاونا  دنتفر و  یم  رتکد  اه  لاس  .دندش  یمن  راد  هچب  یمناخ  تفگ : یم  ناتسود  زا  یکی  .دوش  یم  هدروآرب  عیرس  ناشتجاح 

يا همانرب  نویزیولت  دوب و  هتـسشن  یتحاران  اب  ناضمر  هام  كراـبم  همین  ماـیا  رد  .دـش  یمن  عفر  شلکـشم  اـما  دوب  هداد  ماـجنا  ار  اـه 
حلاص و دنزرف  ادخ  زا  دنک و  یم  ماما  نیا  هب  لسوت  دنکش و  یم  مناخ  نیا  لد  .داد  یم  ناشن  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هرابرد 

یبتجم نسح  ماما  اقآ  باوخ  بشید  دیوگ : یم  دنز و  یم  ار  شا  هناخ  رد  يا  هیاسمه  زور  نآ  يادرف  .دنک  یم  تساوخرد  یملاس 
لسوت ترضح  .دندروآ  امش  يارب  شفک  تفج  کی  دندیبوک و  ار  امش  هناخ  رد  دنا و  هدمآ  امش  هناخ  هب  هک  مدید  ار  مالـسلا  هیلع 
زاسراک یلیخ  تالـسوت  نیا  .داد  يدـنزرف  اه  نآ  هب  ادـخ  دـندش و  هلماح  مناخ  نآ  زور  دـنچ  زا  دـعب  دوب و  هدرک  لوبق  ار  نز  نیا 

.تسا
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هک میراد  تیاور   1« یِّنِم ٌْریَخ  یِخَأَو  » دوب رتهب  نم  زا  نسح  مردارب  دیامرف : یم  بنیز  ترضح  ناشرهاوخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
یلبق ماما  عبات  دـیاب  يدـعب  ماما  .دوب  هدرک  نیـسح  ماما  رب  تماـما  لاـس  هد  نسح  ماـما  .دراد  ار  ناـسنا  ردـپ  مکح  رت ، گرزب  ردارب 

.دشاب

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  کشا 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  یمولظم  تبرغ و  رب 

.دزیر یم  کشا  شردارب  یمولظم  تبرغ و  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  دـنزیر  یم  کشا  هللادـبعابا  اـقآ  تبرغ  يارب  ملاـع  همه 
ماما .تسا  هدوب  رتالاب  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  یتح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تیمولظم  دـندوب  دـقتعم  اـم  ناـگرزب  زا  یلیخ 

رد .دندیشوپ  یم  هرز  ناشنارای  باحصا و  رانک  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  اما  دنتشاد  ییافواب  ینارای  کی  هرخالاب  مالسلا  هیلع  نیسح 
هللادبعابا اقآ  .دندز  رجنخ  اقآ  ندـب  هب  دـندرک و  هلمح  اقآ  هب  دـنتخادنا و  نیمز  هب  ار  اقآ  دندیـشک و  اقآ  ياپ  ریز  زا  ار  هداجـس  زامن 

نوچ تفگ : دنام و  باتفآ  ریز  لاس  کی  مالس  اهیلع  بابر  ترضح  .دوب  رتهب  يرگید  زا  یکی  هک  دنتشاد  ییاهرسمه  مالـسلا  هیلع 
ماما رسمه  اما  .منک  يرادازع  شیارب  منیشنب  دیاب  مه  نم  دندناسر ؛ تداهش  هب  البرک  باتفآ  ریز  هنشت و  ياه  بل  اب  ار  هللادبعابا  اقآ 

دزیرب کشا  منسح  يارب  هک  یمشچ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  هدوب  بیرغ  مه  هناخ  رد  دوب و  شلتاق  یبتجم 
لد نوخ  رمع  کی  .دزرل  یمن  طارـص  لـپ  رب  دورب  منـسح  تراـیز  يارب  هک  ییاـه  مدـق  نآ  .دوش  یمن  رـشحم  يارحـص  دراو  روک 
یم ادص  .دوش  یم  مومـسم  بیجنان  هدعج  طسوت  ماما  .دـید  همدـص  ناکیدزن  نمـشد و  تسود و  زا  .دـید  ناوارف  بئاصم  دروخ و 

هتخل دندید  اما  .دوش  یم  بوخ  شلاح  دنادرگ و  یمرب  ار  اه  مس  اقآ  هک  دندش  لاحـشوخ  اهردارب  رهاوخ  .دیروایب  یتشت  میارب  دنز 
مه دـیزی  سلجم  رد  ماش و  رد  .دز  شتآ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لد  هک  دوب  تشت  کی  مه  اجنیا  .تخیر  تشت  رد  نوخ  ياـه 

مارتحا دیهـش  هداوناخ  هب  .دـنراذگ  یم  مارتحا  نآرق  يراق  هب  اج  همه  .دز  شتآ  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لد  هک  دوب  تشت  کـی 
.دز ماما  هدیرب  رس  هب  تشادرب و  ار  شنارزیخ  بوچ  بیجنان  نآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نازیزع  اه و  هچب  يور  شیپ  اما  .دننک  یم 
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یم ور  روبق  ، نیا هک  یعقوم  : دـندومرف ، نوشردـپ موحرم  زا  لقن  هب  ، نوشیا (، هر ) يرما خیـش  ، هنیدـم ياه  هعیـش  دجـسم  تعامج  ماـما 
هعیش : تفگ ، هشب بارخ  اه  هعیش  تسد  هب  روبق  نیا  دیاب  هک  درک  ارجا  متموکح  ، داد روتـسد  نامز  نوا  یتفم  ، دننک بیرخت  نتـساوخ 
رود ياج  هی  ، الاح هک  ، تسه هنیدم  وت  هعیش  دجـسم  هی   ، دنـسانش یم  ور  يرما  خیـش  ، هنیدم دنتفر ، هک  یناسک  نوشیا  ، دندروآ ور  اه 
هعیش هک  دندومرف  یم  نوشیا  ، شرسپ یهاگ  شدوخ  ، هدنوخ یم  زامن  اجنوا  راوگرزب  يرما  خیش  نیا  ، دنداد مولظم  ياه  هعیش  نیا  هب 

ًابیرقت ، هدش پاچ  مه  هاگراب  نوا  سکع  نالا  ، هدوب یهاگراب  ًامتح  دیدید  بوخ  ، دینک بارخ  امـش  وراهربق  دیاب  هک  ، دـندروآ ور  اه 
نیرومام ، مینک یمن  ور  يراک  نیچمه  ام  دـینزب  ندرگ  ورام  کت  کت  ، رگا هک  دـنتفگ  اه  هعیـش  : تفگ ، شیپ لاس  داـتفه  اـی  تصش 

اهنیا ، داتفا دش  دب  شلاح  دالج  ، هنزب ندرگ  دموا  ور  رفن  نیلوا  ، دندروآ ور  دالج  ، مینک یم  عورـش  رفن  نیلوا  زا  ، هرادن يداریا  دـنتفگ 
گرزب دومرف : یم  نوشیا  ، دندموین نییاپ  نوشفرح  زا  هتبلا  دـننک ، يراشفاپ  دایز  هلئـسم  نیا  هب  نالا  دـیابن  ، تسه يّرـس  هی  دـندیمهف 

لوبق ور  راک  نیا  امـش  ، ینالف : دـندومرف ایور  ملاـع  رد  اـقآ  : دـندید ور  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما  نوماـقآ  باوخ  عقوم  نوا  اـه  هعیش 
هعطق ، هار نیا  وت  ورام  همه ي  هگا  ، مرب تنوبرق  ناج  اـقآ  مدرک  ضرع  : هگیم نوشیا  ، دـینک بارخ  نوتدوخ  تسد  اـب  نوتدوخ  ، دـینک

هب اهنیا  ، هشب ماجنا  راک  نیا  ، اهامش زا  ریغ  تسدب  هگا  ، تساج نیمه  تبحـص  : دندومرف اقآ  ، مینکیمن یتراسج  نیچمه  ام  ، دننکب هعطق 
وراـهرجآ  ، یکی یکی  وراـهربق  نـیا  نوشمــشچ  کـشا  اـب  ، دــندش عـمج  اـه  هعیــش  : دــنتفگیم اذــل  ، دــننکیم تراـسج  مهاـم  ربـق 
مالسارهز ترضح  قح  هب  ایادخ  ، هشب هنتخاس  اهربق  نیا  نوممـشچ  ياهکـشا  اب  هرابود  هللاءاش  نا  هشاب  ، دندرکیم بارخ  ، دنتـشادیمرب

.ناسرب مه  اب  البرک  هنیدم و  وراه  مدق  نیا  اهیلع  هللا 

نیا ناـج  بنیز  : دوـمرف ؟ يدرک ناـحتما  ور  تباحـصا  نیا  ناـج  نیـسح  : درک ضرع  ، تفرگ بنیز  لد  اروشاـع  بش  دوـبن  دوـخ  یب 
.مراد یتارطاخ  منسح  زا  هخآ  ؟ ینکیم ور  لاوئس  نیا  ارچ  ، نداتسیا نم  ياپ  نوخ  هرطق ي  نیرخآ  ات  مباحصا 
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ماما .تشادـن   نسح  ماما  تشاد ، رای  ات  ود  داتفه و  نیـسح  ماما  : دومرف ؟ نسح ماـما  درک  حلـص  ارچ  : دـنتفگ ییاـبطابط  همـالع ي  هب 
همیخ ي وت  نسح  ماما  ، دندرواین وربا  هب  مخ  ، دروخ ریت  هدزیس  یکی  ، ریت هدفیه  یکی  ، دنداتسیا دیعس  ، بیبح ، هنوخب زامن  دموا  نیـسح 

ارب مریمب  ، دـش مولعم  ناوختـسا  دـندز  رجنخ  كرابم  نار  هب  ناـنچ  ، دندیـشک شاـپ  ریز  زا  ور  هداجـس  ، دوب زاـمن  لوغـشم  یهدـنامرف 
.ناجاقآ تیبیرغ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  ارچ 

؟ دندرکن مایق  ع )  ) نیسح ماما  دننامه  ع )  ) نسح ماما  ارچ 

رد رگم  تسانعم ، نیمه  رگنایب  ع )  ) همئا و  ص )  ) ربمایپ یگدـنز  مالـسا و  خـیرات  تسافـص ، حلـص و  تمحر و  نید  مالـسا  ًاـساسا 
نآ مه  ع )  ) نسح ماما  .تشاد  یعافد  هبنج  مه  نآ  هک  دـندش  یم  دربن  گنج و  هب  روبجم  ع  )  ) همئا ای  و  ص  )  ) ربماـیپ هک  يدراوم 

عافد و هب  ات  دندومن ، زیهجت  ار  يرکشل  تهج  نیا  زا  دندش و  وربور  هی  واعم  یشک  رکشل  تفلاخم و  اب  دندیسر ، تفالخ  هب  هک  هاگ 
هرابرد اما  ( 1) .دنیامن عافد  رگید  يا  هنوگ  هب  مالـسا  زا  دـندش ، روبجم  ماما  هک  دـش  مهارف  یطیارـش  همادا ، رد  اما  دـنزیخرب ، هلباقم 

یسایس و عاضوا  طیارش و  لولعم  هک  دنتسه  یخیرات  هثداح  ود  اهنیا  تفگ : دیاب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  و  ع )  ) نسح ماما  حلـص  تلع 
.دومن یسررب  ناشدوخ  نامز  لاوحا  عاضوا و  نتفرگ  رظن  رد  اب  دیاب  ار  هعقاو  ود  نیا  دنتسه و  دوخ  نامز  یعامتجا 

، راوگرزب ود  نیا  زا  کیره  مایق  حلص و  ّرس  .دنا  هابتشا  اطخ و  زا  موصعم  ماما و  ود  ره  ع )  ) نیسح ماما  و  ع )  ) نسح ماما  ام  هاگن  زا 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  يا  هراپ  هب  همادا  رد  هک  تسا  هتفهن  ترضح ، ود  نآ  نامز  یعامتجا  یسایس _  طیارش  ندوب  توافتم  رد 
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.درک یم  تاعارم  يدودح  ات  ار  یمالسا  ماکحا  رهاظ  دوب ، يرگ  هلیح  صخش  هیواعم  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  خیرات  رد  هچنآ  . 1
درک یم  راکشآ  زاربا و  ار  ینمشد  نیا  هکلب  تشاد ، شردپ _  دننام  دوخ _  داهن  رد  ار  مالسا  اب  ینمشد  اهنت  هن  هک  دیزی  فالخ  رب 
همان هک  نآ  اب  هیواعم  تایح  نامز  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  ( 2) .دوبن دنبیاپ  یمالـسا  تاسدقم  زا  کی  چیه  هب  و 

دنوادخ تسین ، مایق  زور  زورما ، ، " دندومرف دندزن و  راک  نیا  هب  تسد  دنتشاد ، هیواعم  هیلع  مایق  هب  توعد  يارب  قارع  لها  زا  ییاه 
(3 ".) دیوش یفخم  اه  هناخ  رد  دینکن و  يراک  تسا  هدنز  هیواعم  هک  ینامز  ات  دهد ، رارق  تمحر  دروم  ار  امش 

نسح ماما  یماظن  تردق  ناوت و  یلخاد ، فعـض  و  ( 4) راکادف ناه  هدنامرف  صلخم و  نارای  دوبن  جراوخ و  ياهورین  ندـش  ادـیپ  . 2
دوخ هک  تسا  ترضح  نآ  حلص  لیالد  زا  ( 5 ،) هیواعم اب  دربن  رد  تکرش  زا  مدرم  تهارک  نیا  رب  ًافاضم  دوب ، هدرک  فیعـض  ار  (ع )
راداو دندیدنسپ  یمن  هک  هچنآ  رب  ار  نانآ  متـشادن  تسود  دنرازیب ، گنج  زا  دنا و  حلـص  راتـساوخ  مدرم  رتشیب  مدید  دیامرف " : یم 

(6 ".) مدرک حلص  منایعیش ، زا _ یمک  هدع  ناج _  ظفح  رطاخ  هب  سپ  .منک 

، هیواعم رکـشل  تسد  هب  وا  ندـش  هتـشک  هیواعم و  اـب  ترـضح  نآ  يریگرد  دـندوب و  ناناملـسم  هفیلخ  ماـقم  رد  ع )  ) نسح ماـما  . 3
هتـشک عون  نیا  زا  مه  ع )  ) نیـسح ماـما  یتـح  هک  دوب  يزیچ  نیا  يرهطم ، داتـسا  هتفگ  هب  هدوب و  ناناملـسم  تفـالخ  زکرم  تسکش 

ع)  ) نیـسح ماما  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  ( 7) دوش هتشک  تفالخ  دنسم  رد  و  ص )  ) ربمایپ ياج  رد  یـسک  هک  دنتـشاد  زیهرپ  ندش 
گنج و ياضتقا  هجو  چیه  هب  ینینچ  نیا  طیارش  نیاربانب ، .تفر  یم  نیبزا  هکم  مارتحا  هک  ارچ  دنوش ؛ هتشک  هکم  رد  دندوبن  رضاح 

.یمالسا تموکح  ياه  هیاپ  تیبثت  ناملسم و  مدرم  تیعضو  هب  نداد  ناماس  يارب  دوب ، مهم  کیتکات  کی  حلص  و  تشادن ، ار  دربن 
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.دندرک یم  ار  راک  نیمه  دندوب ، (ع ) نسح ماما  ياج  هب  ع )  ) نیسح ماما  رگا  میدقتعم : ام  هک  تساذل 

اب ایآ  میرادن  لوبق  ار  حلص  ام  دنتفگ  دندیسر و  ع )  ) نیسح ماما  تمدخ  يا  هدع  ع )  ) نسح ماما  حلص  زا  دعب  هک  تسا  نآ  ام  هاوگ 
؟  مینک تعیب  وت 

(8 ". ) متسه نامه  عبات  نم  هدرک  ع  )  ) نسح مردارب  هچ  ره  هن  : " دندومرف ع )  ) نیسح ماما  ترضح 

ع)  ) نیسح ماما  نامز  طیارش  ریز  لیالد  هب  اما 

: دوب ع )  ) نسح ماما  طیارش  سکعرب  تسرد 

نآ زا  دیزی  هک  دوب  نیا  دش ، ع )  ) نیسح ماما  مایق  ببس  هک  ع )  ) نسح ماما  نامز  اب  ع )  ) نیسح ماما  طیارش  یـساسا  توافت  نیلوا  . 1
ینعی دوبن ؛ دنبیاپ  یمالسا  ره  اوظ  ماکحا و  زا  کی  چیه  هب  هک  دیزی _  اب  ع )  ) نیسح ماما  تعیب  دوب و  هدرک  تعیب  ياضاقت  ترضح 

ماما زا  هیواعم  هک  یلاح  رد  .ینید  تاسدقم  مالسا و  نتفر  نیب  زا  اب  دوب  يواسم  نیا  و  داسف و ....  متـس ، ملظ ، نتخانـش  تیمـسر  هب 
.دوب تعیب  ياضاقت  مدع  نیمه  همان  حلص  دراوم  زا  یکی  دوب و  هدرکن  تعیب  ياضاقت  ع )  ) نسح

ملظ و زا  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  تدم  رد  ( 9 ،) دنتشادن هیواعم  اب  دربن  هب  یلیامت  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یمدرم  نامه  . 2
یتجح نیا  دوب و  ع )  ) نیسح ماما  فرط  زا  تموکح  لیکشت  يارب  هدامآ  رهش  کی  ًابیرقت  هفوک  دندوب و  هدمآ  هوتـس  هب  نایوما  متس 

(10) .دنداد یم  رثا  بیترت  نآ  هب  تسیاب  یم  و  ع )  ) نیسح ماما  رب  دوب 

.دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لماع  ع ،)  ) نیسح ماما  مایق  لماع  نیرت  مهم  . 3
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ار لاملا  تیب  هداد ، رییغت  ار  مالسا  ماکحا  هدومن ، متس  ملظ و  هدرک ، لمع  مالسا  فالخ  رب  شتموکح ، لاس  تسیب  تدم  رد  هیواعم 
، دوب هدرکن  لمع  ربماـیپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  هماـن و  حلـص  داـفم  هب  هتخیر و  قحاـن  هب  ار  مدرم  ياـه  نوخ  هدرک ، لـیم  فیح و 

ماما هک  دـیدرگ  ثعاب  همه  نیا  هدرک و ...  یفرعم  نیـشناج  ناونع  هب  ار  شزاب  گس  راوخ و  بارـش  رـسپ  شدوخ  زا  دـعب  نینچمه 
نسح ماما  نامز  رد  هیواعم  تیعضو  نیا  هک  یلاح  رد  .دنک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدومن و  مایق  هفیظو  ناونع  هب  ع )  ) نیسح

ع)  ) نیسح ماما  مایق  زاس  هنیمز  ع )  ) نسح ماما  حلـص  دنیوگ : یم  هک  دشاب  تهج  نیمه  هب  دیاش  دوب و  هدشن  الم  رب  مدرم  يارب  (ع )
هیواعم رب  ار  گنرین  بیرف و  هنوگره  هار  دوب ، هدش  هدناجنگ  ترـضح  نآ  هلیـسوب  ع )  ) نسح ماما  حلـص  رد  هک  يدافم  اب  ینعی  ؛ دش

يزاس هنیمز  یمالسا و  هعماج  رد  وا  يارب  ییاوسر  زج  يزیچ  نیا  یلو  دنامن ، راد  افو  همان  حلص  دافم  هب  ًادعب  هیواعم  هچ  رگا  تسب ،
.درواین ناغمرا  هب  ار  شدنزرف  دض  رب  ع )  ) نیسح ماما  مایق  يارب 

: تسا رارق  نیا  زا  ع )  ) نسح ماما  همان  حلص  دافم  زا  یخرب 

.دنک لمع  شلوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  هیواعم  . 1

.دوش ضیوفت  ع )  ) نیسح ماما  هب  يا  هثداح  ره  زورب  تروص  رد  دسرب و  ع )  ) نسح ماما  هب  يو  زا  دعب  تفالخ  رما  . 2

.دوش عنم  اهزامن  ربانم و  رد  ع )  ) یلع مانشد  بس و  . 3

.دوش یشوپ  مشچ  تسا  مهرد  نویلیم  جنپ  نآ  يدوجوم  هک  هفوک  لاملا  تیب  زا  . 4
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.دنشاب ناما  رد  نایعیش  ناناملسم و  . 5

هب اهنت  هکلب  هدوبن ، هیواعم  تفـالخ  تیبثت  ددـص  رد  زگره  ع )  ) نسح ماـما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هماـن  حلـص  نیا  داـفم  زا 
.داد يراک  نینچ  هب  نت  یمالسا  هعماج  طیارش  نامز و  ياضتقا  هب  هجوت  اب  ناناملسم و  مالسا و  حلاصم  تهج 

حلص هیواعم  اب  دوب  تفالخ  دنسم  رد  ماما  دوب و  مکاح  یمالسا  هعماج  رب  ع )  ) نسح ماما  نامز  رد  هک  یطیارـش  هب  هجوت  اب  نیاربانب ،
ع)  ) نیسح ماما  نامز  حلص و  ياضتقا  ع )  ) نسح ماما  نامز  طیارـش  اذل  تشاد ، توافت  مه  اب  هدوب و  فلتخم  طیارـش  هک  ارچ  درک ؛

.تشاد مایق  ياضتقا 

.97 ص 51 _  يرهطم ، داتسا  رثا  راهطا ، همئا  هریس  رد  يریس  باتک  هب  دینک  هعجارم  رتشیب  عالطا  يارب 

islamquest.net: عبنم

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  ارچ 

؟ دندرک ناراب  ریت  ار  (ع ) نسح ماما  هزانج  ارچ 

هدرک رکذ  ار  نآ  ناگرزب  زا  يرایـسب  تسا و  فورعم  هعیـش   نایم  رد  (ع ) نسح ماما  هزانج ي  ندرک  نارابریت  زادـگ  ناـج  ناتـساد 
.تسا هدرک  تیاور  هدوب ، تنس  لها  زا  هک  يرـشخمز  راربالا  عیبر  باتکزا  لقن  هب  یناردنزام  بوشآ  رهـش  نبا  راب  نیلوا  يارب  .دنا 

داتفه هک  ییاج  ات  دندرک ، نارابریت  ار  ترضح  نآ  هزانج ي  ( 1 (؛» البن نوعبس  اهنم  لس  یتح  هتزانج  لابنلاب  اومر  و  :» دسیون یم  يو 
هـصالخ هک  نانجلا  ضور  رد  هک  یلاح  رد  میتفاین  ار  نآ  دیدج  پاچ  راربالا  عیبر  رد  ام  هتبلا  .دـش -  هتخیوآ  توبات  هب  ریت  هبوچ ي 

رهـش نبا  ار  ترابع  نیا  دنا - هدرک  فذح  ار  نآ  يدعب  ياه  پاچ  رد  الامتحا  سپ  دـشاب ، یم  دوجوم  ترابع  نیا  تسا  باتک  نآ 
دیفم دوخ  یلو  تسا ، هدروآ  دنا ، هدرک  رکذ  ترضح  نآ  تیصو  هراب  رد  دیفم  خیش  هلمج  زا  نارگید ، هک  یترابع  لابند  هب  بوشآ 

ار (ع ) نسح ماـما  هزاـنج  هک : دـنک  یم  لـقن  بوـشآ ) رهـش  نبا  ) بقاـنم بحاـص  زا  زین  یمق  ساـّبع  خیـش  .تسا  هدرکن  رکذ  ار  نآ 
زا ار  نآ  دیفم  خیش  مالک  لقن  لابند  هب  زین  یـسلجم  همالع  ( 2) .دندروآ نوریب  نآ  زا  ریت  هبوچ  داتفه  نفد  ماگنه  دـندرک و  نارابریت 

(3) .تسا هدرکن  يرظن  راهظا  نآ  هراب  رد  یلو  هدرک ، نایب  بوشآ  رهش  نبا  لوق 
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ساسا و ار  نآ  هک  (ص ) ادخ لوسر  رانک  ترضح  نآ  نفد  رب  ینبم  (ع ) نسح ماما  تیصو  هب  عوضوم  نیا  ندش  نشور  يارب  نونکا 
(ع) نیـسح ماما  هب  دوخ  تیـصو  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تسا ، هدش  لقن  خـیرات  رد  .میزادرپ   یم  دـنا  هتـسناد  تراسج  نیا  هناهب 

رگا یلو  ...دـندش ، دراو  هزاجا  نودـب  هک  یناـسک  زا  متـسه  رتراوازـس  نم  نوچ  دـینک ؛ نفد  ربماـیپ  ربق  راـنک  ارم  هزاـنج  دـندومرف ؛
.دییامن نفد  دسا ) تنب  همطاف  ) مگرزب ردام  رانک  دیربب و  عیقب  هب  ارم  هزانج  هکلب  متـسین ، يزیر  نوخ  هب  یـضار  دمآ ، شیپ  یلکـشم 

مثعا نبا  و  ( 6 ،) یبوقعی خیرات  ( 5 ،) فارشالا باسنا  ( 4 ،) باعیتسالا هلمج ؛ نآ  زا  تسا  هدمآ  تنـس  لها  عبانم  رتشیب  رد  بلطم  نیا  
(ع) نیسح ماما  هب  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  یسوط ، خیش  یلاما  رد  راب  نیلوا  يارب  مه  هعیـش  بتک  رد  (  7) .حوتفلا رد  یفوک 

ِریَِغب ُهَتَیب  َلِخْدُأ  ْنَّمِم  ِِهتیَِبب  ِِهب َو  ُّقَحَأ  یِّنِإَف  ِِهلآ ) ِهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  يِّدَج  َعَم  ِینَِنفْدَت  ْنَأ  َو  :»... دومرف دوخ  تیصو  نمض  رد 
هناخ دراو  وا  هزاجا  نودب  هک  یناسک  زا  مرتراوازس  شا  هناخ  وا  هب  نم  اریز  دیراپـسب ؛ كاخ  هب  ادخ  لوسر  مدج  رانک  ارم  ( 8 (؛» ِِهنْذِإ

.دندش شا 

دیفم داشرا  لثم  یبتک  رد  یلو  دـنا ، هدرک  رکذ  ار  نآ  يو  زا  لـقن  هب  و ...  ( 9) یفطصملا هراشب  لثم  هعیش  بتک  رگید  یسوط  خیـش  زا  سپ 
هک دوب  هدرک  تیصو  (ع ) نسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) رقاب ماما  لوق  زا  یفاک  رد  یتح  تسا و  هدماین  تیـصو  زا  تمـسق  نیا  زا  ینایب 

ماما هک  تسا  هدمآ  یفاک  تیاور  هلابند  رد  و  نفد ، يارب  هن  دنربب  ربمایپ  دقرم  رانک  ار  شا  هزانج  (ص ) مرکا ربمایپ  اب  دهع  دیدجت  يارب  طقف 
يدرک دراو  اج  نآ  تشادن  تسود  ار  وا  ربمایپ  هک  ار  یسک  تردپ و  يدرک و  ربمایپ  هناخ  تمرح  کته  وت  دومرف  هشئاع  باوج  رد  (ع ) نیسح

هاگآ وا  مربب و  ادخ  لوسر  شیپ  ار  وا  دهع  دیدجت  يارب  هک  هدرک  رما  نم  هب  مردارب  هک  نادب  و  یشاب ...  وگ  باوج  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  و 
و .دیوشن ...  ربمایپ  ياه  قاطا  دراو  هزاجا  نودب  ( 10 (؛» مُکَل َنَذْؤی  ْنَأ  َّالِإ  یِبَّنلا  َتویُب  اوُلُخْدَت  ال  : » دومرف هک  تسا  ادـخ  باتک  هب  همه  زا  رت 

یهن ربمایپ  رانک  ادص  ندرک  دنلب  زا  دنوادخ  هک  یتروص  رد  يدرک  دنلب  ار  گنلک  يادص  رمع ) تردـپ و  نفد  يارب   ) ربمایپ رانک  وت  هشئاع  يا 
(11  ... .) یتسین يزیچ  هک  ینادب  ات  میدرک  یم  نفد  دوب  زیاج  نفد  رگا  و  .دوب ...  هدرک 
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لوقعلا هآرم  رد  یسلجم 

نذا نودـب  ود  نآ  نفد  راک  يدـب  نایب  دـشاب و  هدـش  هتفگ  تحلـصم  ربانب  مالک  نیا  دـیاش  دـیامرف : یم  تیاور  نیا  ناـیب  رد  ( 12 ،)
دوخ مالک  دییأت  رد  يو  ...زین  نآ  زا  دعب   دوب و  لوخد  رد  نوذأم  ربمایپ  تایح  لاح  رد  (ع ) نسح ماما  هنرگ  و  دیامن ، نایب  ار  ربمایپ 

.دنک یم  رکذ  درک ، یم  نفد  رب  تیصو  رب  تلالد  هک  ار  یسوط  یلاما  تیاور 

نفک هد ، لسغ  ارم  ناشوپب ، ارم  مشچ  متفر  ایند  زا  نم  هاگ  ره  : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  تیـصو  نایب  رد  دـیفم  داشرا  رد  نینچمه 
ما هدج  ربق  يوس  هب  ارم  سپـس  .منک  يدهع  دیدجت  ات  ربب ، (ص ) ادخ لوسر  مدج  رازم  رانک  هدراذگ ، یتوبات )  ) يا هختخت  رب  امن و 

.راپسب كاخ  هب  اج  نآ  رد  نک و  لقتنم  نینمؤملاریما ) ردام  ) دسا تنب  همطاف 

، يراپـسب كاخ  هب  مدـج  ربق  راـنک  رد  ارم  یهاوخ  یم  هک  ناـمگ  نیا  هب  یعمج  دـید  یهاوخ  يدوز  هب  دومرف : ترـضح  نآ  سپس 
، نم هزانج  ياپ  رد  نک  یعـس  ادـخ  يارب  منک  یم  شرافـس  وت  هب  نونکا  .دنتـسیا  یم  ناتلباقم  دـنیآ و  یم  مه  درگ  يریگولج  يارب 

دنراد دـصق  هدـننک  تعیاشم  مدرم  هک  دـندرک  نیقی  دـندوب  وا  هتـسد  راد و  وزج  هک  هیما  ینب  ریاـس  ناورم و  .دوشن ...  هتخیر  ینوخ 
رب ار  هار  دوخ  عامتجا  اب  دندرک و  دربن  تازیهجت  هب  زهجم  ار  دوخ  ور  نیا  زا  دنراپـسب ؛ كاخ  هب  ادخ  لوسر  رانک  رد  ار  رهطم  ندـب 

شدج اب  يدهع  دیدجت  ات  دنداد  تکرح  ربمایپ  فیرش  رازم  يوس  هب  ار  كرابم  ندب  نیـسح  ماما  هک  نیمه  .دنتـسب  رادازع  ناوراک 
.دـندش اهنآ  عنام  دـندرک و  ییارآ  فص  ناشلباقم  رد  یتعاـمج  بلاـق  رد  هفیقـس ) ناوریپ   ) لـباقم فرط  دـشاب ؛ هدرک  ادـخ  لوسر 

هناخ دراو  ار  یسک  دیهاوخ  یم  راک !؟ هچ  امش  اب  ار  ام  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  دش ؛ قحلم  اهنآ  عمج  هب  يرطاق  رب  راوس  مه  هشئاع 
؟ مرادن وا  هب  تبسن  یتدارا  تبحم و  نم  هک   دینک  نم 
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دوش نفد  هنیدم  هطقن  نیرترود  رد  نامثع  تفگ : درک و  زاب  ناهد  دید  بسانم  ییاشگ  هدـقع  يارب  ار  هنیمز  هک  هیواعم  رکون  ناورم 
.تسا یندشن  يزیچ  نینچ  ربمایپ !؟ رانک  رد  نسح  و 

.درک دیدش  دروخرب  گنج و  هب  دیدهت  ار  ناگدننک  عیشت  َْفیَّسلا » ُلِمْحَأ  اَنَأ  َو   » هلمج اب  دعب  و 

هب درگرب  َْتئِج »  ُْثیَح  ْنِم  ُناَوْرَم  اَـی  ْعِجْرا  تفگ «: ناورم  هب  باـطخ  تفر و  ولج  ساـبع  نبا  هک  دوـش  اـپ  هب  يا  هنتف  دوـب  کـیدزن 
اب هک  تسا  نیا  نامدـصق  اهنت  میراپـسب ؛ كاخ  هب  ادـخ  لوسر  رانک  رد  ار  رهطم  ندـب  نیا  میرادـن  دـصق  ام  يدوب ؛ هک  ییاج  نامه 

تیـصو ربانب  ار  وا  هتفر و  عیقب  تمـس  هب  نآ  زا  دـعب  دـشاب و  هدـش  ادـخ  لوسر  اب  يدـهع  دـیدجت  كرابم ، ندـب  نیا  نداد  تراـیز 
.میراپس یم  كاخ  هب  دسا ) تنب   ) همطاف شگرزبردام  ربق  رانک  رد  شترضح 

ام عنام  یناوتب  هک  يدوب  نآ  زا  رت  کچوک  وت  مینک  نفد  ادخ  لوسر  رانک  ار  شرهطم  ندـب  هک  دوب  هدرک  تیـصو  رگا  شاب  نئمطم 
یبارخ دیابن  هک  تسناد  یم  تسا و  ملاع  نارگید  زا  شیب  شفیرش  ربق  تمرح  زین  شلوسر و  ادخ و  هب  ترـضح  نآ  نکل  و  يوش ،

 ... . دندش دراو  شا  هناخ  هب  (ص ) ترضح نآ  نذا  نودب  دندرک و  نارگید  ار  راک  نیا  هچنانچ  دیآ ، دیدپ  نآ  رد 

: تسا هدمآ  داشرا  رد  زاب  و 

گنج هب  هراشا  ! ) رتش رب  يزور  رتسا و  رب  يزور  هشیاـع ! تسا ؟ یئاوسر  هچ  نیا  تفگ : هشئاـع  هب  باـطخ  دـمآ و  شیپ  ساـبع  نبا 
هک دشاب  تحار  تلایخ  يدیـسرت  یم  هچنآ  زا  و  درگزاب ! یگنجب ؟ ادخ  ناتـسود  اب  ینک و  شوماخ  ار  ادخ  رون  یهاوخ  یم  لمج )

ماقتنا دشاب  هک  هاگ  ره  ادخ  یلو  يدیـسر ، تفده  هب  وت  هک  شاب  لاحـشوخ  مینک  یمن  نفد  اج  نیا  ار  رهطم  ندـب  تیـصو ، قبط  ام 
.تفرگ دهاوخ  ناش  نانمشد  زا  ار  تمصع  تیب  لها 
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ْمُْکنِم ِهَّللا  ُفُویُس  ُذُخَْأت  َْفیَک  ُْمتِْملََعل  ٍمَد  َهَمَجِْحم  ِهِْرمَأ  ِیف  َقیِرَهُأ  َال  ْنَأ  ِءاَمِّدلا َو  ِنْقَِحب  ََّیلِإ  ِنَسَْحلا  ُدْهَع  َال  َْول  ِهَّللا  ُْنیَـسُْحلا َو  َلاَق  «َو 
مردارب رگا  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف  (ع ) نیسح ماما  و  اَنِـسُْفنَِأل ؛» ْمُْکیَلَع  اَنْطَرَتْشا  اَم  ُْمْتلَْطبَأ  ْمُکَْنَیب َو  اَنَْنَیب َو  َدْهَْعلا  ُُمتْـضَقَن  ْدَق  اَهَذَخْأَم َو 

یناهایـسور نامه  امـش  دناتـس ، یم  ار  امـش  ناج  اهریـشمش  هنوگچ  هک  دـیدید  یم  دوشن ، هتخیر  ینوخ  هک  دوب  هتـسبن  نامیپ  نم  اب 
.دیتخاس لطاب  ار  نآ  طیارش  دیتسکش و  ار  ناتدوخ  ام و  نایم  دهع  هک  دیتسه 

(13) .دندرپس كاخ  هب  دسا  تنب  همطاف  شا  هدج  ربق  رانک  رد  هدرب و  عیقب  فرط  هب  ار  ع )  ) مولظم نسح  ماما  هزانج  هاگ  نآ   

(ع) نیـسح ماما  تهج ، ره  هب  دوب ، هدماین  نفد  رب  تیـصو  زا  ثحب  نآ  رد  یلو  تسا ، نف  نیا  داتـسا  هک  دوب  دیفم  خیـش  ترابع  نیا 
(14) رکاسع نبا  خیرات  لثم  تنس  لها  بتک  هنیمز  نیا  رد  .دومن  نفد  اج  نآ  رد  درب و  عیقب  تمـس  هب  ار  هزانج  ردارب ، تیـصو  ربانب 
(15) .دش يزادنا  ریت  نانآ  نایم  هدیشوپ و  گنج  سابل  فرط  ود  ره  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه  دنا ، هدرک  نایب  ار  عوضوم  نیا  زین 

یم طوبرم   لاؤس  زا  باوـج  يریگ و  هجیتـن  هب  دـنب  دـنچ  رد  میدرک  لـقن  هعیـش  ربـتعم  باـتک  ود  نیا  زا  هجنآ  هب  هجوـت  اـب  نوـنکا 
: میزادرپ

يرگید صخـش  یفاک  تیاور  ربانب  یتح  درادن ، یمکحم  لیلد  (ص ،) مرکا ربمایپ  رانک  نفد  رب  ینبم  ترـضح  نآ  تیـصو  لصا  . 1
.تسا هدش  یم  بوسحم  یباوصان  راک  و  تسا ، هتشادن  ار  يدصق  نینچ  مه 

، دوبن یموش  دصق  نینچ  رب  يا  هناهب  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  (ع ) یبتجم ماما  دوخ  هک  روط  نامه  دصق ، مدع  زا  ندـش  هاگآ  زا  سپ  . 2
.دمآ یم  رب  یئوگب  هچنآ  ره  نانآ  ياه  هنیک  هیما و  ینب  زا  هچرگ 
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مدرم هچنآ  هب  هجوت  اب  تشادن  یبوخ  دمایپ  مه  دوب ، هدش  وربآ  یب  لمج  گنج  رد  هک  هشئاع  يارب  يدیدهت  نینچ  ندرک  یلمع  . 3
نآ يراوگرزب  ملح و  زا  درک و  تکرش  هزانج  عیشت  رد  تثابخ  همه  نآ  اب  ناورم  هک  يروج  دنتشاد  غارـس  (ع) یبتجم ماما  زا  هنیدم 

.دومن تبحص  ترضح 

رد لقا  دنتـسشن و ال  یمن  مارآ  مه  مشاه  ینب  هنرگ  و  تسین ، یعطق  نآ  ندـش  یلمع  یلو  تسا ، مّلـسم  دـیدهت  لـصا  نیا ، رباـنب  . 4
.دش یم  نایب  نیا  زا  شیب  اهدعب ، اهنآ  ياه  تبحص  ای  راعشا و 

هدرک و دروخرب  توبات  هبوچ  هب  اسب  هچ  نوچ  تسین ، نفک  ندش  ینوخ  هزانج و  اب  دروخرب  اب  مزالم  اعطق  توبات  زا  ریت  ندیـشک  . 5
.تسا هدماین  خیرات  رد  نفک  ضیوعت  زا  يرکذ  اذل  دشاب ؛ هدیسرن  فیرش  هزانج  هب 

يزیچ میتفاین  وا  باتک  رد  نآلا  هدرک و  لقن  يرـشخمز  زا  بوشآ  رهـش  نبا  هچنآ  زا  ریغ  يزادناریت  هب  عجار  تنـس  لها  عبانم  رد  . 6
.دندوب هدومن  لقن  اهنآ  زا  يرایسب  ار  نفد  هب  تیصو  هلب  .تسا  هدشن  نایب 

islamquest.net: عبننم

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

(1) .تسا تشهب  ناناوج  رورس  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح ، ماما 

رهـش رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر ، كرابم  هاـم  همین  بش  رد  (ع ) نسح ماـما   (3)، تنس لها  (2) و  هعیش نیب  روهـشم  تیاور  هب  انب 
رکذ نابعش  هام  ار  ترـضح  نآ  تدالو  نامز  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  مه  یفیعـض  ياه  لقن  هتبلا  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  هنیدم 

.دشاب هدش  هابتشا  نیسح  ماما  تدالو  خیرات  اب  خیرات  نیا  دیاش   (4) .دنک یم 

9031 ص :

.ش 1365 مراهچ ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ص 39 ، ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  (. 1 - ) 1
، لوا پاچ  دیفم ، خیـش  هرگنک  مق ، ص 5 ، ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  دمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، خیـش  (. 2 - ) 2
1417ق؛ لوا ، پاچ  (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، ص 402 ، ج 1 ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، 1413ق ؛

.ق 1412 لّوا ، پاچ  یملعا ، توریب ، ص 25 ، (ع ،) نسحلا حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ 
، لوا پاـچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ص 60 ، ج 2 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصالا  یلع ، نب  دـمحا  ینالقـسع ، رجح  نبا  (. 3 - ) 3
، مود پاـچ  هیملعلا ، بـتکلا  راد  توریب ، ص 226 ، ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نب  دـمحم  يدـقاو ، بتاک  دعـس  نبا  1415ق ؛

پاچ یضرلا ، فیرـشلا  تاروشنم  مق ، ص 176 ، همئألا ، صئاصخ  رکذ  یف  همـألا  نم  صاوخلا  هرکذـت  يزوج ، نب  طبـس  1418ق ؛
.ق    1418 لوا ،

ص 60. ج 2 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  اهنم ؛» نابعش  یف  لیق  و  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  لوق  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  (. 4 - ) 4
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شتدالو زور  نیمتفه  رد   (2) .داد (ع ) نسح ماما  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  ار  هینک  نیا  دـنا : هتفگ  یخرب   (1) .تسا دـمحم  وبا  شا  هینک 
دروآ ردپ  تمدخ  دوب –  هدروآ  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یتشهب  ریرح  زا  يا  هچراپ  رد  ار –  نسح  ماما  هقادـنق  (س ) همطاف ترـضح 

(3) .داهن يو  رب  ار  نسح  مان  (ص ) ربمایپ و 

(4) .یقت یبتجم و  یکز ، دّیس ، زا : دنترابع  ترضح  نآ  ياه  بقل 

(ع) یلع زا  دـعب  تماما  هک  ینامز  .تشاد  لاس  تشه  ای  هام ، دـنچ  لاس و  تفه  (ع ) نسح ماما  (ص ،) ربمایپ یتوکلم  لاحترا  ماگنه 
(5) .دوب هلاس   37 دیسر ، ناشیا  هب 

(6) «. دوب يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هعمج 21  زور  یبتجم  ماما  تماما )  ) تعیب نامز  : » دیوگ یم  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

سپ  (7) .دش اضما  همان  حلـص  هیواعم  وا و  نیب  ق  _. لاس 41 ه رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  هام و  شـش  ترـضح  نآ  تماما  تدم 
(8) .دوب نکاس  اج  نآ  رد  ار  شفیرش  رمع  رخآ  لاس  هد  تدم  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  (ع ) نسح ماما  حلص ، يارجا  زا 

لاس رفص  ،(9) و 28  لوالا عیبر  مجنپ  دوش ؛ یم  هدید  رظن  فالتخا  یمالـسا  عبانم  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  خیرات  هرابرد 
.تسا مود  لوق  نامه  روهشم  هک   (10) يرجه هاجنپ 

9032 ص :

ص 5. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 5 - ) 1
.ق 1403 فراعتلا ، راد  توریب ، ص 567 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  (. 6 - ) 2

ص 5 . ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 7 - ) 3
.ق 1379 لوا ، پاچ  همالع ، تاراشتنا  مق ، ص 29 ، ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نبا  (. 8 - ) 4

ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 9 - ) 5
ص 9. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 10 - ) 6

ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 11 - ) 7
ص 403. نامه ، (. 12 - ) 8

پاچ باتکلا ، راد  مق ، ص 115 ، فارشألا ، بحب  فاحتإلا  نیدلا ، لامج  يواربش ، ص 354 ؛ ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  (. 13 - ) 9
.ق 1423 لّوا ،

دمحم ریغص ، یلمآ  يربط  1422ق ؛ لوا ، پاچ  يراـقلا ، راد  توریب ، ص 82 ، دیلاوملا ، جات  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، (. 14 - ) 10
ص 486، ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، ثدحم  1413ق ؛ لوا ، پاچ  تثعب ، مق ، ص 159 ، همامالا ، لئالد  ریرج ، نب 

ص 576. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  1421ق ؛ لوا ، پاچ  یضرلا ، تاروشنم  مق ،
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گنرین هسیـسد و  اب  هثداح  نیا   (1) .دیسر تداهـش  هب  مس  قیرط  زا  يدنک ) ثعـشا  رتخد   ) هدعج شرـسمه  تسد  هب  (ع ) نسح ماما 
رادید هب  شرسمه  تسد  هب  رهز  ندیـشون  اب  (ع ) ماما ماجنارـس  .تفریذپ  تروص  هیواعم  نب  دیزی  شرـسپ  اب  جاودزا  هدعو  هیواعم و 

ناتـسربق رد  دسا  تنب  همطاف  ناشگرزب  ردام  هربقم  رانک  رد  ار  شردارب  نفک ، لسغ و  مسارم  زا  سپ  (ع ) نیـسح ماما  تفاتـش و  قح 
(2) .درپس كاخ  هب  عیقب 

(ع) نسح ماما  بقانم  لئاضف و 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یبقانم  لیاضف و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هرابرد  ناسیون  خیرات 

ماما هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج  دنوادخ  يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1
ماما هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دـنزرف  نیا  يراذـگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .» باختنا  مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع
يادخ رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : دـندروآ و  (ص ) هللا لوسر  تمدـخ  ار  نسح 

هب و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دش ، دنزرف  بحاص  (ص ) دمحم هک  داتسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادخ  سپ  مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم 
دلوت دمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذگب  يو  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  سپ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  وا 

«. نک يراذگ  مان  نوراه  رـسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دـنزرف 
ار وا  : » تفگ باوج  رد  لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  ام  نابز  : » دومرف (ص ) ربمایپ .ربش  تفگ : لیئربج  تسیچ »؟ نوراه  رسپ  مان  : » دومرف ربمایپ 

(17) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح 

9033 ص :

لاؤس 4733. هدعج ،» و  (ع ) نسح ماما  : » ك.ر (. 15 - ) 1
ص 414. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 16 - ) 2
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تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 2

هاـگن یلع  نب  نسح  هرهچ  هـب  سپ  دـنیبب ، ار  تـشهب  ناـناوج  رورـس  تساوـخ  سک  ره  : » دـنک یم  لـقن  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا  رباـج 
(1) «. دنک

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 3

(ع) نیـسح نسح و  شرـسپ  ود  اـب  همطاـف  ترـضح  دـنک : یم  لـقن  عفار ، یبا  رتخد  بنیز  شا  هدـج  زا  شردـپ ، زا  یعفار  یلع  نبا 
(ص) ربمایپ زومایب ،» ار  ود  نآ  راگدای  ثرا و  هب  يزیچ  سپ  دنتسه ، تنارـسپ  ود  نیا  : » دومرف و  دیـسر ...  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ 

نیا دـّیؤم  تسا .» نم  تعاجـش  شـشخب و  دوـج و  ياراد  نیـسح  اـما  .دراد  ارم  تهبا  تبیه و  نسح ، : » دوـمرف اـهنآ  هراـبرد  نـینچ 
هدیسرن یلع  نب  نسح  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب  تفارـش  رد  یـسک  تسا ؛ هدرک  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاور  تیاور ،

شناـهارمه زا  تفر  یم  هداـیپ  دـمآ و  نییاـپ  شبکرَم  زا  نسح  ماـما  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  هکم  ریـسم  رد  نم  دـیوگ  یم  يو  .تسا 
(2) .تفر یم  هار  ترضح  رانک  رد  دش و  هدایپ  مه  صاقو  یبا  نب  دعس  یتح  دش ، هدایپ  شبکرم  زا  زین  وا  هک  نیا  رگم  دنامن ، یسک 

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 4

(3) .دوبن یلع  نب  نسح  دننام  هللا  لوسر  هب  تهابش  رد  یسک  تسا : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 5

، دـمآ نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نآ  مدـیبوک ، ار  (ص ) ادـخ لوسر  هناخ  رد  یتجاح ، رطاخ  هب  اه  بش  زا  یبش  دـیوگ : دـیز  نب  هماسا 
یمن ار  نآ  مان  هک  دوب  هدـیچیپ  دوخ  رب  يزیچ  مدـید  ار  شترـضح  لاح  نآ  رد  تخاس ؛ هدروآرب  ار  متجاح  ربمایپ  متفگ و  ار  مزاـین 
لغب رد  ار  نیـسح  نسح و  مدـید  درک ، زاب  ار  دوخ  سابل  (ص ) ادـخ لوسر  دراد ؟ ماـن  هچ  ساـبل  نیا  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : متـسناد !
رادب تسود  وت  مراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  نم  ایادخ ! دنـشاب ! یم  مرتخد  دنزرف  نم و  دنزرف  دـنزرف ، ود  نیا  : » دومرف سپـس  تشاد ،

(4) «. دشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  یسکره 

9034 ص :

.نامه (. 18 - ) 1
ص 412. نامه ، (. 19 - ) 2

.ق 1403 مود ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، ص 338 ، ج 43 ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، (. 20 - ) 3
، رصم ، 657 ص 656 –  ج 5 ، يذمرتلا ، ننـس  یـسیع ، نب  دمحم  يذـمرت ، ص 382 ؛ ج 3 ، (ع ،) بلاـط یبأ  لآ  بقاـنم  (. 21 - ) 4

.ق                        1395 مود ، پاچ  یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  هعبطم  هبتکم و  هکرش 
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وا نم  ایادخ ! : » دومرف یم  هک  یلاح  رد  دوب ، هللا  لوسر  شود  رب  نسح  هک  مدید  نم  تسا ؛ هدمآ  بزاع  نب  ءاَرب  زا  رگید  یتیاور  رد 
(1) «. رادب تسود  ار  وا  زین  وت  مراد ، یم  تسود  ار  نسح ) )

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 6

یم هدایپ  ياپ  اب  دش ، یم  جح  مزاع  هک  ینامز  دوب و  شنامز  مدرم  نیرت  تلیـضف  اب  نیرتدهاز و  نیرتدـباع ، (ع ؛) یبتجم نسح  ماما 
، داتفا یم  تمایق  ربق و  داـی  هب  هک  یماـگنه  تسیرگ و  یم  درک  یم  گرم  داـی  هک  یناـمز  نسح  ماـما  .هنهرب  اـپ  مه  یهاـگ  تفر و 

(2) .دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا 

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 7

؛ تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ناوارف  تاـیاور  .دوب  فورعم  تلـصخ  نیا  هب  مدرم  ناـیم  رد  دوب و  شـشخب  دوج و  لـها  (ع ) یبتجم ماـما 
هار رد  ار  شا  یگدـنز  مامت  راب  ود  (ع ) نسح ماما  : » دـنک یم  لقن  ءایلوالا » هیلح   » زا راونالا » راحب   » باـتک بحاـص  یـسلجم  همـالع 

(3) «. درک میسقت  نادنمتسم  نیب  ادخ 

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 8

لاح رد  (ع ) نسح ماما  دـنک : یم  لقن  يدـهم  نبا  زا  راصبالا » ههزن   » باتک بّدؤم و  دـمحا  زا  نونفلا »  » باـتک زا  بوشآ  رهـش  نبا 
لوغـشم تسا و  اهنآ  هرفـس  رد  هدـش  دروخ  ِکشخ  ِنان  يرادـقم  دـنا و  هتـسشن  نیمز  رب  ارقف  زا  يا  هدـع  دـید  دوب ، ییاج  زا  رذـگ 

نآ زا  تسشن و  ناشرانک  رد  دش  هدایپ  بکرم  زا  ترضح  دنک ، لیم  کشخ  نان  نآ  زا  دندرک  توعد  ترضح  زا  دنتـسه ، ندروخ 
اهنآ زا  (ع ) یبتجم ماما  اذغ  زا  سپ  دندش ، ریس  دندروخ و  نآ  زا  همه  هک  دش  دایز  ردق  نآ  نان  ماما  دوجو  تکرب  هب  درک ، لیم  نان 

(4) .دومن ییاریذپ  نانآ  زا  دوخ  لزنم  رد  درک و  توعد 

9035 ص :

حیحـص () (ص هللا لوسر  یلإ  لدعلا  نع  لدـعلا  لقنب  رـصتخملا  حیحـصلا  دنـسملا  جاجح ، نب  ملـسم  يروباشین ، يریـشق  (. 22 - ) 1
.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ،)

.ش 1376 مشش ، پاچ  یچباتک ، نارهت ، ص 178 ، یلامألا ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، خیش  (. 23 - ) 2
ص 339  . ج 43 ، راونألاراحب ، (. 24 - ) 3

ص 23 . ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  (. 25 - ) 4
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هب (1) و  تـسا نوارف  هدـش ، دراو  یبتجم  ماما  تیب و  لها  بقانم  لیاضف و  هراـبرد  هک  نآرق  هیآ  اـه  هد  تاـیاور و  هنوگ  نیا  هباـشم 
زا ترضح  نآ  هک  سب  رادقم  نیمه  (ع ) نسح ماما  تیـصخش  تلیـضف و  هرابرد  .مینک  یم  افتکا  ترـضح  نآ  هرابرد  رادقم  نیمه 
هک تسا  یناسک  زا  ،(2) و  دـینادرگ رهطم  كاپ و  ار  نانآ  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  یناسک  تسا ، (ع ) تیب لها 

.درک هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  نانآ  قافتا  هب  (ص ) ادخ لوسر 

islamquest.net: عبنم

عییشت تداهش ، یگنوگچ  حرش 

، تداهش یگنوگچ  حرش 

ع)  ) یبتجم نسح  ماما  رهطم  رکیپ  نفد  عییشت و 

رهز و ندروخ  رطاخ  هب  یگلاـس  نـس 47  رد  يرجه  لاس 49  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  زور  (ع ) نسح ماما  ربتعم ، ياـه  لوق  هب  اـنب 
.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  دیسر و  تداهش  هب  نآ  زا  یشان  تیمومسم 

« یمرـضح رکبوبا   » زا دراد ، هعیـش  هناگهدزاود  ناماما  یفرعم  باب  رد  ییاه  باـتک  هک  یعیـش  گرزب  نادنمـشناد  زا  ینیلک » خیـش  »
ار ترضح  نآ  نازینک  زا  یکی  زین  .درک و  مومسم  رهز  اب  ار  (ع ) نسح ماما  يدنک ،» سیق  نبثعـشا   » رتخد هدعج » « ؛ هک دنک  یم  لقن 

ترضح نآ  درک و  حورجم  تفرگ و  ياج  (ع ) نسح ماما  ناج  نورد  رد  رهز  نآ  یلو  دینادرگرب ، ار  رهز  درک ، مومـسم  داد و  رهز 
« .دش دیهش  نآ ، رثا  رب 

تشاذگ و توبات  نورد  ار  وا  هزانج  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  وا  (ع ) نیـسح ماما  دیـسر ، تداهـش  هب  (ع ) نسح ماما  هک  یماگنه   
اب هارمه  اه  مادقا  نیا  اما  .دناوخ  زامن  هزانج  رب  و  داد ، تکرح  دناوخ ، یم  زامن  اه  هزانج  رب  اجنآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  یلحم  هب 

دوش نفد  (ص ) لوسر ترـضح  هناخ  رد  (ع ) نسح ماما  ات  دـندادن  هزاجا  اهنآ  هک  يوحن  هب  دوب ، هیما  ینب  هب  بوسنم  دارفا  ياهراشف 
تواقش و اب  هیواعم ، بلطایند  يدایا  دوبن و  اه  هیشاح  نودب  زین  راک  نیا  اما  .دندرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتـسربق  رد  ار  وا  كاپ  مسج  و 

.دندیمان یم  یعقاو  ناناملسم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ (ص ) ادخ لوسر  دنزرف  دسج  نارابریت  هب  مادقا  یمحر  یب 

9036 ص :

، هیمالسا نارهت ، هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  یـضترم ، دیـس  يدابآزوریف ، دینک : هعجارم  باتک  نیا  هب  هراب  نیارد  (. 26 - ) 1
.ق 1392 مود ، پاچ 

لاؤس 1504. ریهطت ،» هیآ  : » ك.ر زین  و  33 ؛ بازحا ، (. 27 - ) 2
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ماما ندـناسر  تداهـش  هب  دوخ ، تموکح  لوط  رد  هیواعم  كاـنلوه  تاـیانج  زا  یکی  هک  تسا  هاوگ  مالـسا  خـیرات  لاـح ، نیا  اـب    
تفرگ لکش  تروص  نیا  هب  تیانج  .دوش  یم  هدید  راکشآ  روط  هب  خیرات ، رد  كانلوه  تیانج  نیا  ياپدر  دوب و  (ع ) یبتجم نسح 

.دیناسر تداهش  هب  مومسم و  ار  وا  نسح ) ماما  رسمه  « ) سیق نبثعـشا   » رتخد زا  يریگ  هرهب  اب  هنانئاخ و  يا  هئطوت  نمـض  هیواعم  هک 
نیا نمض  رد  داد  یم  ناشن  ار  دوخ  ناوارف  شایـسایس  تایح  لوط  رد  هک  هیواعم  قافن  ییورود و  و  نکـش ، نامیپ  یناطیـش و  هرهچ 

.تفرگ رارق  ناگمه  دید  ضرعم  رد  هشیمه  زا  رت  نشور  زین  تیانج 

هدولآ روخشبآ  زا  هک  نودلخنبا »  » نوچ یبصعتم  دارفا  لاح  نیا  اب  .تسا  هدناسر  تابثا  هب  رتشیب  هچره  توق  اب  ار  بلطم  نیا  خیرات ،
هب (ع ) یلع نبنـسح  ندش  مومـسم  هرابرد  هچنآ  : » دسیون یم  هدرک  دادـملق  فیعـض  هیاپ و  یب  ار  نایرج  دـش ، یم  باریـس  هیما  ینب 

صاخ تاشیارگ  زا  یـشان  صاخ ، رظن  نیا  هتبلا  .تسا » هتخادرپ  هتخاس و  ار  نآ  هعیـش  هک  تسا  یتیاور  هدـش ، لـقن  هیواـعم  هلیـسو 
.تسا هدرک  ضوع  ار  مالسا  خیرات  دافم  هیواعم  نوچمه  بولطمان  زومرم و  يا  هرهچ  زا  عافد  يارب  وا  هک  تسا  نودلخنبا »  » ینید

نآ تیـصو  قبط  دنتـساوخ  یم  (ع ) تیب لها  هک  یماگنه  .دـنک  یم  هجوت  بلج  رتشیب  ترـضح  نآ  نفد  نایرج  رد  ماما  تیمولظم   
نایم زا  مکح » نبناورم   » نایم نیا  رد  .دنتـساخرب  تفلاخم  هب  هیما  ینب  ناراد  هرادق  دـننک ، نفد  (ص ) ربمایپ ربق  رانک  ار  وا  ترـضح ،
مهد یم  هزاجا  هک  دینک  یم  نامگ  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  عیقب  هطقن  نیرترود  رد  نامثع  هک  یلاح  رد  : » دروآرب دایرف  نارگ  بوشآ 
ثرا قیرط  زا  ار  هناخ  تیکلاـم  ياـعدا  یبکرم ، رب  راوس  بوشآ ، زاتـشیپ  دوش »!؟ نفد  (ص ) ادـخ لوسر  هناـخ  رد  (ع ) یلع نبنـسح 

.تشاد نالعا  (ص ) ادخ لوسر  هاگمارآ  رد  ماما  نفد  زا  ناج  ياپ  ات  ار  دوخ  تعنامم  هدرک و 
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دش نوخ  هب  هدولآ  نفک  هک  ییاج  ات  دندرک ، نارابریت  ار  ماما  هزانج  تیعبس ، تواقش و  تیاهن  رد  تفرگ و  رتالاب  نیا  زا  راک  یتح   
.دندرپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  مولظم  دیهش  اه ، شکمشک  نیا  زا  سپ  ماجنارس  .دندش  نفک  ضیوعت  هب  روبجم  ناگدننک  تعیاشم  و 

متام هب  دندوب _  راصنا  نادنزرف  زا  اهنآ  رتشیب  هک  هنیدم _  مدرم  هدیـسر ، هک  یتایاور  قبط  (ص ) ادخ لوسر  هناحیر  نیا  گوس  رد 
لیلذ مدرم  عقوم  هچ  سانلا ؟ لذ  یتم  مدیـسرپ : قاحـسا  زا  : » دیوگ یم  ینادـمه  ریـشب  نبرمع  .دنتـسب  ار  هنیدـم  ياهرازاب  هتـسشن و 
لتق دایز و  قاحلتـسا  و  ع )  ) نسح ماما  تداهـش  زا  سپ  يدـع ؛ نبرجح  لتق  دایز و  یعّدا  نسحلا و  تاـم  نیح  داد : خـساپ  دـندش ؟

« .يدع نبرجح 

farsnews.com: عبنم

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  تلع 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  تداهش  تلع 

: زا دنترابع  هک  هدش  حرطم  لوق  هس  ترضح  نآ  تلحر  یگنوگچو  ّتلع  هرابرد 

؛ یعیبط گرم  هب  توف  . 1

گرم اب  هنیدم ، هب  قارع  زا  تشگزاب  زا  دعب  زور  لهچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  دـسیون : یم  رـصاعم  ناخروم  زا  میهاربا  نسحرتکد 
تشگزاب زا  دعب  مامت  لاس  ود  لقادح  مالسلا  هیلع  ماما  یخیرات ، دهاوش  ساسا  رب  اریز  تسا ؛ تسردان  لوق  نیا.تفر  ایند  زا  یعیبط 

.تشاد تنوکس  هنیدم  رد  قارع ، زا 

؛ لس يرامیب  هب  التبا  رثا  رب  توف  . 2

نـس رد  دش و  التبم  لس  يرامیب  هب  تسا : هتـشاگن  نینچ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  توف  تلع  هرابرد  رـصاعم ، هوژپ  قرـش  سدـلنرو ،
يرذالب دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ تنس  لها  ناخروم  زا  یکی  يرذالب  زا  یشرازگ  لوق ، نیا  دنـس.تفر  ایند  زا  یگلاس  جنپ  لهچ و 

.دشاب یمن  دانتسا  لباق  هک  هدرک  رکذ  فیعض  لوق  کی  ناونع  هب  اهنت  دنس و  نودب  ار  ربخ  نیا 
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؛ هیواعم روتسد  هب  تیمومسم  رثا  رب  توف  . 3

رد ام  دشاب و  یم  باتک  کی  شراگن  مزلتسم  اهنآ  همه  يروآ  عمج  هک  تسا  يددعتم  یثیدح  یخیرات _  عبانم  هب  دنتـسم  لوق  نیا 
: مینک یم  هراشا  اه  لقن  نیا  زا  یخرب  هب  اهنت  اج  نیا 

.فلا

دیزی مرـسپ  يرـسمه  هب  ار  وـت  نم  هک  داتـسرف  سیق  نب  ثعـشا  رتـخد  هدـعج ، دزن  ار  يدرف  هیواـعم  تسا : هتـشون  نینچ  دـیفم  خـیش 
هبو داد  ماجنا  ار  راـک  نیا  نز  نآ  داتـسرف و  وا  ياربزین  مهرد  رازه  دـص  یهد و  رهز  ار  نسح  وت  هک  نآ  طرـش  هب  دروآ ؛ مهاوخرد 
هیلع ماـما  تلحر  زا  سپ  وا  درواـین و  رد  دـیزی  يرـسمه  هب  ار  وا  یلو  داد ؛ وا  هب  ار  لوـپ  هیواـعم ، .داد  رهز  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

ینخس و شیرق  لیابق  ریاس  نادنزرف و  نآ  نایم  هاگ  ره  دروآ و  وا  يارب  ینادنزرف  درک و  جاودزا  هحلط  نادناخ  زا  يدرم  اب  مالـسلا 
! دناروخ یم  رهز  شرهوش  هب  هک  ینز  نآ  نارسپ  يا  دنتفگ : یم  هدرک ، شنزرس  ار  نانآ  شیرق  دمآ ، یم  شیپ  ییوگو  تفگ 

.ب

ماما رـسمه  هک  ثعـشا  رتخد  هدـعج  يارب  يرهز  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  لتق  روظنم  هب  هیواعم  تسا : هدروآ  نینچ  یـسربط  همـالع 
امهیلع یلع  نب  نسح  دروخ  هب  ار  رهز  نیا  نوـچ  تفگ : داد و  ار  دـیزی  شرـسپ  اـب  جاودزا  هدژم  وا  هب  داتـسرف و  دوـب ، مالـسلا  هیلع 

رهز ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نوعلم  نآ  نوچ  منادرگ و  ناهج  هکلم  هدروآ ، رد  دوخ  رـسپ  دیزی ، دـقع  هب  ار  وت  نم  یهد ، مالـسلا 
هیواعم .تسوت  ناسحا  تقو  کنیا  مدرک و  افو  مدهع  هب  نم  تفگ : تفر و  ماش  هب  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دیناروخ و 

هک اریز  درک ؛ دهاوخن  شزاس  مه  مرـسپ  اب  نیقی  هب  دزاسن ، مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  لثم  اب  هک  ینز  وش ؛ رود  نم  شیپ  زا  تفگ :
نم رـسپ  اب  يدرکن ، شزاـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  اـب  هک  وت  دوب و  مالـسلا  هیلع  نسح  اـب  بسن  تمارک  تفارش و 

.درک یهاوخن  شزاس 
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.ج

ار مالـسلاامهیلع )  ) یلع نب  نسح  سیق ، رتخد  هدعج  طسوت  درک و  يا  هئطوت  هیواعم  هک  هدش  هتفگ  تسا : هتـشون  نینچ  زین  يرذالب 
توف راب  نیرخآ  رد  ترضح  نآ  دندرک و  مومسم  راب  راهچ  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  هدرک  حیرصت  نینچمه  يو.درک  مومـسم 

زا هک  تسناد  یتاعوضوم  زا  یتسیاب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  هلئـسم  ناوارف ، لیالد  دـهاوش و  هب  هجوت  اب  نیارباـنب.درک ،
ربخ دوخ  تلحر  هوحن  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  نیا  رب  هوالع  .درادـن  دوجو  نآ  تحـص  رد  يدـیدرت  نیرت  کچوک  یخیرات  رظن 

.تسا هداد 

: دومرف دوخ  نادناخ  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   

یم مومسم  ار  وت  یـسک  هچ  دنتفگ : .دش  دیهـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  هک  روط  نامه  موش  یم  دیهـش  رهز ، هلیـسو  هب  نم 
سپ دنتفگ : .دـهد  یم  وا  هب  ار  روتـسد  نیا  دـنک و  یم  کیرحت  ار  يو  هیواعم  اریز  سیق ؛ نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج ، دومرف : دـیامن ؟

.تسا هدادن  ماجنا  یلمع  زونه  هک  یتروص  رد  منک ؛ جراخ  ار  وا  هنوگچ  دومرف : نک ! رود  تدوخ  زا  جراخ و  تا  هناخ  زا  ار  هدعج 
دنچ ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب.تشاد  دـهاوخ  يرذـع  مدرم  دزن  نیا  رب  هوالع  و  دـشک ! یم  ارم  مه  زاب  منک ، جراـخ  ار  يو  نم  رگا 

زا روما  رگید  یـصخش و  یگدنز  رد  نانآ  اما  هداد ، رارق  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  رایتخا  رد  ار  بیغ  رابخا  زا  یخرب  لاعتم  دنوادخ 
.دنریگ یم  رارق  ییایند  ياه  یتخسو  شیامزآ  دروم  دننک و  یم  یگدنز  مدرم  ریاس  دننامه  دننک و  یمن  هدافتسا  بیغ  ملع 

تداهش ناکم  نامز و 

یکی هب  عبانم  بلغا  اما  هدش ، رکذ  یثیدح  یخیرات -  عبانم  رد  يددعتم  ياه  لقن  مالـسلا  هیلع  ماما  تداهـش  زورو  هام  لاس ، هرابرد 
هک دنا  هتسناد  لاسرفص 49  هام  ار  تداهش  خیرات  یسوط ، خیش  دیفم و  خیش  ینیلک ، .دنا  هدرک  حیرـصت  ای 51   50 ، 41 ياه لاس  زا 

.تسا هدش  رکذ  عیقب  ناتسربق  هنیدم و  فالتخا ، نودبزین  ار  ماما  تداهش  لحم  .تسا  هتفرگ  رارق  املع  دامتعا  دروم  لوق ، نیا 
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مالسلا هیلع  نسح  ماما  رمع  ینایاپ  تاظحل 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  قودص  خیش 

ایآ دـش : هتفگ  راوگرزب  نآ  هب  .درک  هیرگ  هب  عورـش  ترـضح  نآ  دـش ، کیدزن  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  ناـمز  هک  یعقوم 
هب هدایپ  ياپ  اب  جح  تسیب  امـش  يراد ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  دزن  گرزب  یتلزنم  ماقم و  هک  یتروص  رد  ینک ؛ یم  هیرگ 

عوضوم ود  يارب  نم  دومرف : ترـضح  نآ  .يا ..  هدومن  میـسقت  ادخ  اب  ار ) دوخ  نیلعن  یتح   ) دوخ لام  هبترم  هس  دـیا و  هدروآ  ياج 
.ناتسود قارف  يرگید  باسح و  عقوم  تشحو )  ) لوه یکی  منک ؛ یم  هیرگ 

تن هزوح  زا  لقن  هب  هرامش 109  لاس 1390  هام  نمهب  نامسرپ -  عبنم :

2 مرکا لوسر 

هراشا

هدازرهاط هدنسیون :

2 مرکا لوسر 

هناخ رد  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ترضح عضو 

َُهل ًانوُذْأَم  ِهِسْفَِنل  ُُهلوُخُد  َناَک  َلاَقَف  هلآ » هیلع و  هللا  یلص  » ِهَّللا ِلوُسَر  ِلَخْدَم  ْنَع  مالـسلا  » هیلع  » ِیبَأ ُْتلَأَس  مالـسلا » هیلع   » ُْنیَـسُْحلا َلاَق 
ِساَّنلا َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ُهَأْزُج  َأَّزَج  َُّمث  ِهِسْفَِنل  ًاءْزُج  ِِهلْهَأـِل َو  ًاءْزُج  َیلاَـعَت َو  ِهَِّلل  ًاءْزُج  ٍءاَزْجَأ  َهَثاََـلث  َُهلوُخُد  َأَّزَج  ِِهلِْزنَم  َیلِإ  يَوَأ  اَذِإَـف  َکـِلَذ  ِیف 

ِرْدَق یَلَع  ُهَمَّسَق  ِِهنْذِِإب َو  ِلْضَْفلا  ِلْهَأ  ُراَثیِإ  ِهَّمُْألا  ِءْزُج  ِیف  ِِهتَریِس  ْنِم  َناَک  ًاْئیَـش َو  ُْهنِم  ْمُْهنَع  ُرِخَّدَی  َال  ِهَّماَْعلا َو  یَلَع  ِهَّصاَْخلِاب  َِکلَذ  ُّدُرَیَف 
ْنِم َهَّمُْألا  َحَلْصَأ  ْمُهَحَلْـصَأ َو  اَمِیف  ْمُُهلَغْـشَی  ُلَغاَشَتَیَف َو  ِِجئاَوَْحلا  وُذ  ْمُْهنِم  ِْنیَتَجاَْحلا َو  وُذ  ْمُْهنِم  ِهَجاَْحلا َو  وُذ  ْمُْهنِمَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمِِهلْـضَف 
ْنَم ُهَّنِإَف  ِِهتَجاَح  ِغاَْلبِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َال  ْنَم  َهَجاَح  ِینوُِغْلبَأ  َِبئاَْغلا َو  ُمُْکنِم  ُدِـهاَّشلا  ِغِّلَُبِیل  ُلوُقَی  یِغَْبنَی َو  يِذَّلاـِب  ْمِهِراَـبْخِإ  ْمُْهنَع َو  ِِهَتلَأْـسَم 

َنُولُخْدَـی ِهِْریَغ  ٍدَـحَأ  ْنِم  ُلَبْقَی  َال  َِکلَذ َو  اَّلِإ  ُهَدـْنِع  ُرُکْذَـی  َال  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ِْهیَمَدَـق  ُهَّللا  َتَّبَث  اَهِغاَْلبِإ  یَلَع  ُرِدـْقَی  َال  ْنَم  َهَجاَح  ًاناَْطلُـس  َغَْلبَأ 
.َءاَهَُقف ًهَّلِدَأ  َنوُجُرْخَی  ٍقاَوَذ َو  ْنَع  اَّلِإ  َنُوقِرَتْفَی  َال  ًاداَّوُر َو 
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، مدرک لاؤس  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » لوسر ترضح  دورو  هوحن  هراب  رد  مالسلا  » هیلع   » مردپ زا  دندومرف : مالسلا  » هیلع   » نیسح ماما 
: دندومرف مردپ 

.تفرگ یم  نذا  دوخ  ریغ  هناخ  هب  دورو  عقوم  رد  نکیلو  دومن ، یمن  لصاح  نذا  یسک  زا  دوخ  هناخ  هب  ترضح  نآ  دورو  عقوم  رد 
کی هداوناخ و  يارب  تمـسق  کـی  Y و  دنوادخ يارب  تمـسق  کی  دـندرک ، یم  تمـسق  هس  ار  دوخ  تقو  دـنتفر  یم  لزنم  هب  یتقو 

ریاس نآ  زا  سپ  دندش و  یم  دراو  ّصاوخ  لّوا  و  دندرک ، یم  میسقت  مدرم  دوخ و  نیب  ار  دوخ  تمسق  سپس  دوخ ، يارب  زین  تمسق 
لضف لها  هک  دوب  هنوگ  نیا  راوگرزب  نآ  شور  تّما ، تمسق  دروم  رد  و  دومرف ، یمن  غیرد  ناشیا  هب  تبسن  ار  نآ  زا  يزیچ  مدرم و 

.دنداد یم  حیجرت  نارگید  رب  نید ، رد  ناشلضف  هزادنا  هب  اه  نآ  هب  نداد  هزاجا  اب  ار 

هک هچنآ  هب  زین - ار  نانآ  دنتخادرپ و  یم  اه  نآ  هب  سپ  رتشیب ، یـضعب  تجاح و  ود  یـضعب  دنتـشاد ، تجاح  کی  نانآ ، زا  یـضعب 
یم .دـندرک و  یم  لوغـشم  مزال - بلاطم  نتفگ  زین  ناشلاوحا و  زا  ندـشایوج  اـب  هلمج  زا  دوب ، تّما  حالـصا  ناشحالـصا و  ثعاـب 
زاین سک  ره  اریز  دیناسرب ، نم  هب  ار  شتجاح  درادن ، یـسرتسد  نم  هب  سک  ره  دننک و  غالبا  بئاغ  دارفا  هب  رـضاح  دارفا  دـندومرف :
مدـق تباث  تمایق  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن ، حرطم  مکاح  دزن  رد  دـناسرب ، مکاح  هب  ار  دوخ  زاین  تسین  رداـق  دوخ  هک  ار  يدـنمزاین 

.دومرف دهاوخ 

دراو شترضح  رب  مدرم  دومرف ، یمن  لوبق  اه  نیا  زج  يزیچ  سک  چیه  زا  دش و  یم  حرطم  بلاطم  نیمه  طقف  ترـضح  نآ  دزن  رد 
.دندش یم  جراخ  نارگید  تیاده  هب  رداق  سانش و  نید  رپ و  تسد  اب  دندش و  یم 
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هناخ نوریب  رد  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ترضح عضو 

ُهَناَِسل ُنُزْخَی  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ِهللا ُلوُسَر  َناَک  َلاَقَف  ِهِیف  ُعَنْـصَی  َناَک  َْفیَک  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  ِجَرْخَم  ْنَع  ُُهْتلَأَسَف 
ْنَع َيِوْطَی  ْنَأ  ِْریَغ  ْنِم  ْمُْهنِم  ُسِرَتْـحَی  َساَّنلا َو  ُرِّذَُـحی  ْمِْهیَلَع َو  ِهیِّلَُوی  ٍمْوَـق َو  ِّلُـک  َمیِرَک  ُمِرُْکی  ْمُهُرِّفَُنی َو  اـَل  ْمُهُِفلْؤـُی َو  ِهِینْعَی َو  اَّمَع  اَّلِإ 

ِْرمَْألا َلِدَتْعُم  ُُهنِهُوی  َحـِیبَْقلا َو  ُحِّبَُقی  ِهیِّوَُقی َو  َنَسَْحلا َو  ُنِّسَُحی  ِساَّنلا َو  ِیف  اَّمَع  َساَّنلا  ُلَأْسَی  َُهباَحْـصَأ َو  ُدَّقَفَتَی  ُهَُقلُخ َو  َال  ُهَرِْـشب َو  ٍدَـحَأ 
ُهَدـْنِع َو ْمُُهلَْـضفَأ  ْمُهُراَیِخ  ِساَّنلا  َنِم  ُهَنُولَی  َنیِذَّلا  ُهُزوُجَی  َال  ِّقَْحلا َو  ِنَع  ُرُـصْقَی  َال  اُولیِمَی َو  ْوَأ  اُولُفْغَی  ْنَأ  َهَفاَـخَم  ُلـُفْغَی  اـَل  ٍِفلَتُْخم  َْریَغ 

.ًهَرَزاَُوم ًهاَساَُوم َو  ْمُُهنَسْحَأ  ًَهلِْزنَم  ُهَْدنِع  ْمُهُمَظْعَأ  َنیِِملْسُْمِلل َو  ًهَحیِصَن  ْمُهُّمَعَأ 

لاؤس مردپ  زا  دندرک ، یم  هچ  ندش  جراخ  زا  سپ  هک  نیا  و  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص   » مرکا لوسر  جورخ  هراب  رد  دندومرف : ترضح 
: دندومرف .مدرک 

مدرم نایم  رد  دـندرک ، یم  ظفح  دـش ، یم  طوبرم  ناشیا  هب  هک  يدراوم  رد  زج  ار ، دوخ  ناـبز  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص   » مرکا لوسر 
رذح رب  مدرم  زا  دنداد ، یم  رارق  نانآ  سیئر  ار  یموق  ره  گرزب  میرک و  دندنار ، یمن  دوخ  زا  ار  نانآ  دـندرک و  یم  بولق  بیبحت 

رد مدرم  زا  دندومرف و  یم  دّقفت  دنتفرگ و  یم  غارس  دوخ  باحـصا  زا  دننک ، غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  ییورـشوخ  هک  نیا  نودب  دندوب 
یب حـیبقت و  ار  يدـب  و  دـییأت ، نیـسحت و  ار  یکین  طیرفت ، طارفا و  نودـب  دـندرک ، یم  لاؤس  دوب  مدرم  دوخ  نیب  هک  یلئاـسم  دروم 
ّقح رد  دـنوش ، هتـسخ  ای  دـننک  تلفغ  مدرم  هک  ادابم  دـندرک  یمن  تلفغ  هاگ  چـیه  دـندوب ، ناسکی  ور و  هناـیم  .دـندرک  یم  شزرا 
همه زا  رتالاب  رترب و  و  دندوب ، ّریخ  ناناملـسم  نیرتهب  زا  شترـضح  نایفارطا  و  دـندرک ، یمن  زواجت  ّقح  زا  و  دـندرک ، یمن  یهاتوک 

نآ دزن  درک  یم  کمک  يدردـمه و  رتهب  نارگید  هب  تبـسن  سکره  و  دیـسر ، یم  همه  هب  شریخ  هک  دوب  یـسک  ترـضح  نآ  دزن 
.تشاد رت  گرزب  یتلزنم  ماقم و  ترضح 
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« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح سلجم  یگنوگچ 

اَِهناَطیِإ َو ْنَع  یَْهنَی  َنِکاَمَْألا َو  ُنِطُوی  َال  ٍرْکِذ َو  یَلَع  اَّلِإ  ُموُقَی  َال  ُسِلْجَی َو  َال  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » َناَک َلاَقَف  ِهِِسلْجَم  ْنَع  ُُهْتلَأَـسَف  َلاَـق 
َّنَأ ِِهئاَسَلُج  ْنِم  ٌدَـحَأ  ُبَسْحَی  َال  یَّتَح  ُهَبیِـصَن  ِِهئاَسَلُج  َّلُک  یِطُْعی  َِکلَذـِب َو  ُُرمْأَـی  ُسِلْجَْملا َو  ِِهب  یِهَْتنَی  ُْثیَح  َسَلَج  ٍمْوَق  َیلِإ  یَهَْتنا  اَذِإ 

َعِسَو ْدَق  ِلْوَْقلا  َنِم  ٍروُْسیَِمب  ْوَأ  اَِهب  اَّلِإ  ْعِجْرَی  َْمل  ًهَجاَح  َُهلَأَس  ْنَم  ُْهنَع  َفِرَْـصنُْملا  َوُه  َنوُکَی  یَّتَح  ُهََرباَص  ُهََسلاَج  ْنَم  ُْهنِم  ِْهیَلَع  ُمَرْکَأ  ًادَحَأ 
ِهِیف ُعَفُْرت  اـَل  ٍهَناَـمَأ  ٍقْدِـص َو  ٍءاَـیَح َو  ٍْملِح َو  ُسِلْجَم  ُهُِسلْجَم  ًءاَوَس  ِّقَْـحلا  ِیف  ُهَدـْنِع  اوُراَـص  ًاـمیِحَر َو  ًاـبَأ  ْمَُهل  َراَـص  ُهُُقلُخ َو  ُْهنِم  َساَّنلا 

َریِغَّصلا َو َنوُمَحْرَی  َرِیبَْـکلا َو  َنوُرِّقَُوی  َنیِعِـضاَوَتُم  يَْوقَّتلاـِب  ِهِیف  َنِیلِـصاَوَتُم  َنِیلِداَـعَتُم  ُُهتاَـتَلَف  یَْنُثت  اـَل  ُمَرُْحلا َو  ِهِیف  َُنبْؤـُت  اـَل  ُتاَوْصَأـْلا َو 
.َبیِرَْغلا َنوُظَفْحَی  ِهَجاَْحلا َو  اَذ  َنوُِرثُْؤی 

: دومرف مدرک ؟ لاؤس  ترضح  نتسشن  دروم  رد  دندومرف : مالسلا  » هیلع   » نیسح ماما 

هب تقو  ره  دندومرف ، یم  یهن  راک  نیا  زا  دندرک و  یمن  تماقا  یمومع  نکاما  رد  دـندوب ، لوغـشم  رکذ  هب  نتـساخرب  نتـسشن و  رد 
دروخرب ناسکی  دوخ  نانیـشنمه  اب  دنداد ، یم  روتـسد  راک  نیا  هب  هراومه  دنتـسشن و  یم  سلجم  رخآ  رد  دندش ، یم  دراو  یـسلجم 

رد ترضح  دش  یم  نیشنمه  ترضح  نآ  اب  سکره  تسا ، رت  یمارگ  ترـضح  نآ  دزن  يرگید  هک  دربن  نامگ  یـسک  ات  دومرف  یم 
تـساوخ یم  یتجاح  ترـضح  نآ  زا  سکره  دنک ، كرت  ار  سلجم  دوش و  دنلب  وا  دوخ  لّوا  هک  دندرک  یم  ربص  ردق  نآ  وا  لباقم 

يارب دوب ، همه  لاح  لماش  ناشیا  يوخ  قلخ و  درک ، یم  تفایرد  میالم  مرن و  يراـتفگ  باوج ، رد  اـی  تشگ  یمرب  رپ  تسد  اـب  اـی 
، ءاـیح ملح ، سلجم  ناـشیا ، سلجم  دـندوب ، ناـسکی  ناـشیا  لـباقم  رد  همه  ّقح ، دروـم  رد  دـندوب ، ناـبرهم  يردـپ  نوـچمه  مدرم 

وگزاب یسک  شزغل  دیدرگ و  یمن  تمرح  کته  دارفا  تامارتحا  سیماون و  زا  دش و  یمن  دنلب  اجنآ  رد  ادص  دوب ، تناما  تقادص و 
لاـفطا هب  دـندرک و  یم  مارتـحا  ار  رت  گرزب  دارفا  دـندوب ، عـضاوتم  هتـسویپ و  مه  هب  ربارب و  مه  اـب  يوـقت  يور  زا  هـمه  دـش ، یمن 

.دنداد یم  هانپ  ار  بیرغ  دارفا  هداد و  حیجرت  دوخ  رب  ار  دنمتجاح  دارفا  دندومن و  یم  ینابرهم 
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نانیشن مه  اب  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ترضح عضو 

َال ٍشاَّحَف َو  َال  ٍباَّخَص َو  َال  ٍظِیلَغ َو  َال  ٍّظَِفب َو  َْسَیل  ِِبناَْجلا  َنَِّیل  ُِقلُْخلا  َلْهَس  ِرِْشْبلا  َِمئاَد  َناَک  َلاَقَف  ِِهئاَسَلُج  ِیف  ُُهتَریِس  َناَک  َْفیَک  ُْتلُقَف 
اَم ِراَثْکِْإلا َو  ِءاَرِْملا َو  ٍثاََلث  ْنِم  ُهَسْفَن  َكََرت  ْدَق  ِهِیلِّمَُؤم  ِهِیف  ُبِّیَُخی  َال  ُْهنِم َو  ُسِیُْؤی  اَلَف  یِهَتْـشَی  َال  اَّمَع  ُلَفاَغَتَی  ٍحاَّدَم  َال  ٍحاَّزَم َو  َال  ٍباَّیَع َو 

َمَّلَکَت اَذِإ  َُهباََوث  اَجَر  اَمِیف  اَّلِإ  ُمَّلَکَتَی  َال  ُهَتَرْوَع َو  َال  ِِهتاَرَثَع َو  ُُبلْطَی  َال  ُهُرِّیَُعی َو  َال  ًادَـحَأ َو  ُّمُذَـی  َال  َناَـک  ٍثاََـلث  ْنِم  َساَّنلا  َكََرت  ِهِینْعَی َو  اـَل 
یَّتَح َُهل  اُوتَْـصنَأ  ٌدَحَأ  ُهَْدنِع  َمَّلَکَت  اَذِإ  َثیِدَْحلا َو  ُهَْدنِع  َنوُعَزاَنَتَی  َال  اوُمَّلَکَت َو  َتَکَـس  اَذِإ  ُْریَّطلا َو  ُمِهِـسوُءُر  یَلَع  اَمَّنَأَک  ُهُؤاَسَلُج  َقَرْطَأ 
یَّتَح ِقِْطنَْملا  َِهلَأْسَْملا َو  ِیف  ِهَْوفَْجلا  یَلَع  ِبیِرَْغِلل  ُِربْصَی  ُْهنِم َو  َنُوبَّجَعَتَی  اَّمِم  ُبَّجَعَتَی  ُْهنِم َو  َنوُکَحْـضَی  اَّمِم  ُکَحْـضَی  ِِهثیِدَـح  ْنِم  َغُْرفَی 
ٍدَحَأ یَلَع  ُعَطْقَی  َال  ٍِئفاَکُم َو  ْنِم  اَّلِإ  َءاَنَّثلا  ُلَبْقَی  َال  ُهوُدـِفْراَف َو  اَُهُبلْطَی  ٍهَجاَـح  َِبلاَـط  ُْمْتیَأَر  اَذِإ  ُلوُقَی  ْمُهَنُوِبلْجَتْـسََیل َو  ُُهباَحْـصَأ  َناَـک  ْنِإ 

.ٍماَِیق ْوَأ  ٍیْهَِنب  ُهَعَطْقَیَف  ُهَزوُجَی  یَّتَح  ُهَماَلَک 

: دندومرف دوب ؟ هنوگچ  دوخ  نانیشنمه  اب  ناشراتفر  مدیسرپ :

دندرک یم  یئوج  بیع  هن  دندوبن ، نابز  دب  نک و  دایرف  داد و  نشخ ، ریگ و  تخس  .دندوب  دروخرب  شوخ  میالم و  ورـشوخ و  امئاد 
یمن دوخ  يور  هب  دندز و  یم  تلفغ  هب  ار  دوخ  دنتـشاد ، یمن  تسود  هک  هچنآ  لباقم  رد  دـنتفگ ، یم  ار  یـسک  يانث  دـمح و  هن  و 

: دندوب هتشاذگ  رانک  ار  راک  هس  .دندش  یمن  مورحم  ناشنادنموزرآ  دش و  یمن  دیماان  ناشیا  زا  یسک  دندروآ ،

ماـجنا مدرم  دروم  رد  ار  راـک  هس  و  دـش .» یمن  طوبرم  ناـشیا  هب  هچنآ  هدوهیب و  ياـه  فرح  نتفگ   » و یفرحرپ » «، » هلداـجم ءارم و  »
یفرح تقو  چیه   » و دندرک » یمن  لابند  ار  دارفا  یناهنپ  لئاسم  اه و  شزغل  «، » دـندرک یمن  حـیبقت  تّمذـم و  ار  یـسک  : » دـنداد یمن 
یمن یتکرح  نیرت  کچوک  یـسک  دندوب و  تکاس  همه  دندرک  یم  تبحـص  یتقو  دنتـشاد .» باوث  دیما  هک  ییاج  رگم  دـندز  یمن 
یمن رگید  کـی  زا  ار  نتفگ  نخـس  لاـجم  ناـشیا ، روـضح  رد  .دـندرک  یم  تبحـص  نارگید  دوـمرف ، یم  توکـس  هاـگ  ره  درک و 

ناشلّوا مالک  هب  دعب  دوش  مامت  وا  نخس  ات  دندرک  یم  توکس  هیقب  درک ، یم  تبحص  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  یـسک  رگا  دنتفرگ ،
یم بّجعت  دـندرک  یم  بّجعت  نارگید  هک  زیچ  ره  زا  و  دـیدنخ ، یم  ترـضح  دـینادنخ  یم  ار  نارگید  هـچ  ره  هـب  دنتـشگ ، یم  رب 

ترـضح نآ  باحـصا  رگا  یّتح  دندز ، یم  فرح  دندرک و  یم  لاوس  يدـنت  تنوشخ و  يور  زا  هک  یبیرغ  دارفا  لباقم  رد  دومرف ،
شیوخ زاین  ندروآرب  یپ  رد  هک  دیدید  ار  يدنمتجاح  یتقو  دندومرف : یم  ترضح  دننارب ، دوخ  زا  ار  دارفا  نیا  هک  دندوب  ددص  رد 

رگم دـندرک  یمن  عطق  ار  یـسک  مالک  و  دـنتفریذپ ، یمن  ار  قفانم  نامیالا و  فیعـض  دارفا  يانث  دـمح و  دـینک و  کمک  ار  وا  تسا 
.دندرک یم  عطق  سلجم  زا  نتساخرب  ای  ندرک و  یهن  اب  ای  ار  شمالک  تروص  نیا  رد  هک  درذگب  تقو  ای  دنک  عطق  دوخ  هک  ینامز 
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« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح توکس 

ِریِدْقَّتلا َو ِرَذَْـحلا َو  ِْملِْحلا َو  ٍَعبْرَأ  یَلَع  ُُهتوُکُـس  َناَک  مالـسلا  » هیلع  » َلاَقَف هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص   » ِهَّللا ِلوُسَر  ِتوُکُـس  ْنَع  ُُهْتلَأَسَف  َلاَق 
َال َناَـکَف  ِْربَّصلا  ِیف  ُْملِْحلا  َُهل  َعِـمُج  یَنْفَی َو  یَْقبَی َو  اَـمیِفَف  ُهُرُّکَفَت  اَّمَأ  ِساَّنلا َو  َنـَْیب  ِعاَِمتْـسِالا  ِرَظَّنلا َو  ِهَیِوْـسَت  یِفَف  ُریِدـْقَّتلا  اَّمَأَـف  ِرُّکَفَّتلا 

ِحاَلْصِإ ِیف  َْيأَّرلا  ِهِداَِهتْجا  ُْهنَع َو  یَهَْتُنِیل  َحِیبَْقلا  ِهِکَْرت  ِِهب َو  يَدَتُْقِیل  َنَسَْحلا  ِهِذْخَأ  ٍَعبْرَأ  ِیف  ُرَذَْحلا  َُهل  َعِمُج  ُهُّزِفَتْسَی َو  َال  ْیَش ٌء َو  ُُهبِـضُْغی 
(1) .نیِرِهاَّطلا ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَص  ِهَرِخْآلا  اَْینُّدلا َو  ِْریَخ  ْنِم  ْمَُهل  َعَمَج  اَمِیف  ِماَیِْقلا  ِِهتَّمُأ َو 

: دندومرف مردپ  مدرک ، لاؤس  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص   » ادخ لوسر  توکس  هراب  رد  دندومرف : مالسلا  » هیلع  » نیسح ماما 

هزادنا شجنس و  اّما  .رّکفت و  و  يریگ ، هزادنا  شجنس و  طایتحا ، رذح و  يرابدرب ، ملح و  دوب : دروم  راهچ  رد  ترضح  نآ  توکس 
یناف روما  یقاب و  روما  رد  ترـضح  نآ  رّکفت  و  نانآ ، ياه  نخـس  هب  نداد  شوگ  ناسکی  مدرم و  هب  ندرک  هاگن  ناـسکی  رد  يریگ 

.درب و یمن  رد  هب  هروک  زا  درک و  یمن  ینابصع  ار  ترضح  نآ  يزیچ  دندوب ، اراد  ربص  یئابیکش و  نیع  رد  ار  يرابدرب  ملح و  دوب ،
ياهراک كرت  دـننک ، یّـسأت  ترـضح  نآ  هب  نارگید  ات  کین ، ياهراک  ماجنا  دـندرک : یم  راتفر  طایتحا  ّتقد و  اب  دروم  راـهچ  رد 

ایند و ریخ  ياراد  همه  يارب  هک  يراک  هب  مادقا  شیوخ و  تّما  حالـصا  رد  رظن  ّتقد  شـشوک و  دـننک ، كرت  زین  نارگید  ات  حـیبق ،
.داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دوب ، ترخآ 

! ربمایپ يا  مییوگب : میهاوخ  یم  زاب  هملک  کی  رد  و 
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كاپ      يدوب و  رشب  ام ،  ریشب  يا  كاخ       هتسخ ز  هن  يدوب و  کلم  هن 

مرکا 1 لوسر 

هراشا

هداز رهاط  هدنسیون  :

مرکا 1 لوسر 

یلص » ربمایپ سدقم  دوجو  تقیقح  نوچ  دبای  یم  ار  ترضح  دنکب ، ترضح  نآ  هب  رظن  دهاوخب و  ار  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ هک  سکره   
شیپ ام  يارب  يروآدای  هوحن  کی  ترضح  نآ  لئاضف  ربمایپ و  هب  هجوت  اب  عقاو  رد  تسا و  هدش  هتـشاک  یناسنا  ره  ناج  رد  هلآ  » هیلع و  هللا 

: ظفاح هتفگ  هب  .دیآ  یم 

تخوسب هناگیب  لد  متفرب  شیوخ  زا  نم  نوچ  تسا              نم  زوس  لد  هک  تسا  بیرغ  هن  ییانشآ   

ياج هب  رگا  یلو  دوش ، یمن  رهاظ  ناج  يانشآ  نآ  تسا  نایم  رد  اه  تینم  اه و  ینیبدوخ  ياپ  ات  میـشاب  هجوتم  هک  تسا  نآ  هدمع   
رظن میدش ، ترـضح  نآ  كرابم  رظن  بلج  بجوم  میدرک و  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ يرون  دوجو  هجوتم  ار  رظن  دوخ ، هب  رظن 

سکره ناج  هب  ترضح  نآ  ندرکرظن  .دش  دهاوخ  وا  ندمآدوخ  هب  بجوم  ناسنا  ره  ناج  هب  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ كرابم 
ناسنا ناج  رگا  یناسنا  ره  ینارون  ترطف  هب  هجوت  اب  اریز  ددرگ ، تقادـص  ملاع  دراو  وا  هک  نیا  ناسنا و  هب  تفارـش  تشگزاب  ینعی 
تردق تفرگ ، رارق  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » يدمحم تردق  فرصت  رد  رگا  دوش و  یم  فیرش  تفرگ ، رارق  فیرش  نآ  فرـصت  رد 

رظن وا  هب  یهاوخب و  ار  ترضح  هک  تسا  یفاک  .دنک  یم  ادیپ  یسر  تسد  دوخ  هدشمگ  هب  ًالمع  دبای و  یم  ار  هراّما  سفن  رب  طلست 
.یبای یم  ار  دوخ  وا  كرابم  رظن  اب  دنک و  یم  وت  هب  رظن  وا  هاگنآ  ینک ،

9047 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2675 

http://www.ghaemiyeh.com


تساخرب تماق  ضراع و  نآ  يراداوه  هب  ورس                            لگ و  رانک  يراهب ز  داب  نمچ  رد 

  

هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ رظنم  رد  نز  هاگیاج 

یهاگن نامه  تسا ، تمارک »  » نانز ربارب  رد  ناشیا  هویش  تسا و  تعانق »  » باوخ اذغ و  لابق  رد  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ شور   
تسپ يرظن  نانز  رب  یناطیش  ياه  ناسنا  ناطیش و  .دنراد  ار  هاگن  نامه  مه  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ دراد ، اه  ناسنا  هب  ادخ  هک 

يا هنامیرک  رظن  نامه  رظن  نیا  .دنراد  ءاسن  رب  یصاخ  رظن  هک  تسا ، هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ربمایپ رظن  اه ؛ نآ  رظن  ِسکعرب  دنراد و 
نز .نز  سنج  زا  یناسنا  تسا ، اه  ناسنا  همه  ردام  هک  ناسنا  زا  عون  نآ  ندرمـش  مرتحم  دراد ، اه  ناسنا  همه  رب  دـنوادخ  هک  تسا 

هیواز زا  زین  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ربماـیپ تسا ، یتـسه  ّما  ملاـع و  أـشنم  هیواز  کـی  زا  دـنوادخ  دراد ، قح  هب  هباـشت  راـبتعا  نیا  هب 
، دنـشاب یم  یتسه  رد  یهلا  تیّما  روهظ  اه  ناسنا  تقلخ  ریـسم  رظن  زا  مه  نانز  دـشاب و  یم  یتسه  ّما  ملاع و  تقلخ  هزیگنا  يرگید 

یم هلآ » هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ دـینیب  یم  هک  تساج  نیا  زا  .تسا  نانز  تمارک  هب  ناسنا  تمارک  دنتـسه و  نانز  زا  اه  ناـسنا  همه 
(1 «) ِهاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  ُبیِّطلا َو  ُءاَسِّنلا َو   ، ٌثاََلث اَْینُّدلا  َنِم  ََّیلِإ  َبِّبُح  : » دنیامرف

زورما هدولآ  هاگن  اجک و  هاگن  نیا  تسا .» زامن  رد  نم  مشچ  رون  و  شوخ ، يوب  و  نانز ، زیچ : هس  اـیند  زا  هدـش  هدیدنـسپ  نم  يارب   
، نز هن  رگید  ات  دننک ، یم  لحمضم  ار  هداوناخ  يدیحوت  هتسه  دنهد و  یم  يزاب  ار  اه  نآ  نانز  هب  مارتحا  مسا  هب  اجک ؟ نانز  هب  ایند 

(2) .تسا نانآ  تمارک  ظفح  ياتسار  رد  نانز  دروم  رد  مالسا  تاروتسد  مامت  هک  یلاح  رد  .درم  درم ، هن  دشاب و  نز 
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رگید دیا ، هداد  رارق  رون  ضرعم  رد  هک  تسا  یمـشچ  لثم  دـیهدب ، رارق  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ هب  قوش  ضرعم  رد  ار  ناتبلق   
اََمل َكـالَْول   » ماـقم هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ربماـیپ .تسا  ندیـشخرد  رون ، سنج  هکارچ  دـشخردب ، هک  دـییوگب  روـن  هب  تسین  مزـال 

هک ینعم  نیا  هب  مدـیرفآ ؛ یمن  ار  كـالفا  يدوبن ، وـت  رگا  دوـمرف : باـطخ  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  و  تسا ، ( 3 «) كْالفَْألا ُْتقَلَخ 
روهظ رتسب  ات  دش  داجیا  ملاع  وا  سدقم  روهظ  ساسا  رب  تشاد و  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ربمایپ رون  هب  رظن  ملاع  تقلخ  رد  دـنوادخ 
هاگیاج دهد و  یم  ینعم  تادوجوم  مامت  هب  هک  تسا  ترـضح  سدقم  دوجو  رون  اذل  دشاب ، هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  رون 

یچوپ و راتفرگ  دـنریگب  هلـصاف  ترـضح  نآ  زا  اه  ناسنا  هک  هزادـنا  ره  هدـش  صخـشم  زین  هبرجت  رد  .دـنک  یم  نییعت  ار  يزیچره 
رظن هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ادـخ لوسر  ماقم  هب  رگا  لاح  .دـننک  یم  مگ  ار  دوخ  ینعم  ًـالمع  و  دـنوش ، یم  یتیوه  یب  یگدرـسفا و 

هلیسو هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » يدمحم تعیرش  تیاعر  دنایامن و  یم  ار  لامک  هطقن  هب  ندیسر  هار  دناشفا و  یم  رون  ناتناج  رب  دینک ،
دنک کیدزن  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » يدّمحم ِيدحَا  لداعت  ماقم  هب  ار  ام  ات  تسا  هدمآ  مالسا  تعیرـش  .تسا  كرابم  رون  نآ  بذج 

.دشخبب ینعم  ام  یگدنز  همه  هب  قیرط  نیا  زا  و 

یگدـنز هب  میوش و  کیدزن  زین  ناشبلق  هب  ترـضح  نآ  لئاضف  هب  قلخت  رب  هوالع  ات  درک  هاگن  رظنم  نیا  اب  دـیاب  ار  مالـسا  تعیرـش   
.تسا جنر  رد  ییانعم  یب  یچوپ و  زا  ناهج  هک  ینامز  رد  صوصخ  هب  میشخبب ، ینعم  ملاع  يدوجو  هفسلف  هب  دوخ و 
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ار مالسلا  » مهیلع  » شنیرهاط تیب  لها  و  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ادخ لوسر  سدقم  تاذ  تسا  مزال  تاولـص  رکذ  ماگنه  رد  نوچ   
ییاه شسرپ  هب  سپـس  مینک و  یم  مامت  ار  دوخ  ثحب  ترـضح ، نآ  فاصوا  رد  یتیاور  لقن  اب  تهج  نادب  میـشاب ، هتـشاد  رظن  ّدم 

.میزادرپ یم  دنا ، هدومرف  نازیزع  هک 

 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ادخ لوسر  يامیس 

:ا تفگ  

وگم يزیچ  وا  يور  ثیدح  زج  ومع            يا  لزه  زا  دنبرب  ناهد  نی 

ْنَع ََهلاَه  ِیبَأ  َْنب  َدـْنِه  ِیلاَخ  ُْتلَأَس  مالـسلاامهیلع » » ٍِبلاَـط ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلاَـق  َلاَـق : مالـسلا  » هیلع   » ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع    
: َلاَقَف هلآ  » هیلع و  هللا  یلص   » ِِّیبَّنِلل ًافاَّصَو  َناَک  َو  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ِهَّللا ِلوُسَر  ِهَْیلِح 

نینچ ترضح  نآ  هک  دندرک  لقن  (ع) یبتجم ماما  زا  دوخ ، راوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  » هیلع  » اضر ماما  اضرلارابخا ؛ نویع  باتک  رد   
نآ لئامش  فاصوا و  هراب  رد  دومن  یم  فصو  بوخ  ار  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص   » مرکا ربمایپ  هک  هلاه  یبا  نب  دنه  ما  یئاد  زا  دومرف :

: تفگ نینچ  وا  مدرک ، لاؤس  ترضح 

ِبَّذَـشُْملا َنِم  َرَْـصقَأ  ِعُوبْرَْملا َو  َنِم  َلَوْطَأ  ِرْدَْـبلا  َهَْلَیل  ِرَمَْقلا  َُؤلْأََلت  ُهُهْجَو  ُأـَلْأَلَتَی  ًاـمَّخَفُم  ًاـمْخَف  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص  » ِهَّللا ُلوُسَر  َناَـک   
َّجَزَأ ِنِیبَْـجلا  َعِساَو  ِنْوَّللا  َرَهْزَأ  ُهَرَّفَو  َوُـه  اَذِإ  ِْهیَنُذُأ  َهَمْحَـش  ُهُْرعَـش  ُزِواَُـجی  اَـلَف  اَّلِإ  َقَرَف َو  ُُهتَقیِقَع  ْتَقَرَْفنا  اَذِإ  ِْرعَّشلا  َلِـجَر  ِهَماَْـهلا  َمیِظَع 
َلْهَـس ِهَیْحِّللا  َّثَک  َّمَشَأ  ُْهلَّمَأَـتَی  َْمل  ْنَم  ُُهبَـسْحَی  ُهوـُْلعَی  ٌروـُن  َُهل  ِنِینْرِْعلا  یَْنقَأ  ُبَضَْغلا  ُهُّرِدـُی  ٌقْرِع  اَـمُهَْنَیب  ٍنَرَق  ِْریَغ  ِیف  َغـِباَوَس  ِْنیَبِجاَْـحلا 

َءاَوَس ًاکِـساَمَتُم  ًانِدَاب  ِْقلَْخلا  َلِدَتْعُم  ِهَّضِْفلا  ِءاَفَـص  ِیف  ٍهَْیمُد  ُدـیِج  ُهَُقنُع  َّنَأَک  َِهبُرْـسَْملا  َقِیقَد  ِناَنْـسَْألا  َجَّلَفُم  َبَنْـشَأ  ِمَْفلا  َعِیلَـض  ِْنیَّدَْـخلا 
َيِراَـع ِّطَْـخلاَک  يِرْجَی  ٍْرعَِـشب  ِهَّرُّسلا  ِهَّبَّللا َو  َْنَیب  اَـم  َلوُصْوَم  ِدِّرَجَتُْملا  َرَْونَأ  ِسیِداَرَْکلا  َمْخَـض  ِْنیَبِْـکنَْملا  َْنَیب  اَـم  َدـیَِعب  ِرْدَّصلا  ِنْطَْبلا َو 

ِْنیَمَدَْقلا ِْنیَّفَْکلا َو  َْنثَـش  ِهَحاَّرلا  َبْحَر  ِْنیَْدنَّزلا  َلیِوَط  ِرْدَّصلا  ِیلاَعَأ  ِْنیَبِْکنَْملا َو  ِْنیَعاَرِّذلا َو  َرَعْـشَأ  َِکلَذ  يَوِس  اَم  ِنْطَْبلا َو  ِْنیَیْدَّثلا َو 
.ُءاَْملا اَمُْهنَع  ُوْبنَی  ِْنیَمَدَْقلا  َحیِسَف  ِْنیَصَمْخَْألا  َناَصْمُخ  ِبَصَْعلا  َِطبَس  ِفاَرْطَْألا  َِلئاَس 
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رتدنلب يّدق  اب  دیشخرد ، یم  مهدراهچ  بش  هام  نوچمه  ناشیا  هرهچ  دندوب ، تبیه  اب  رایسب  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص   » لوسر ترضح   
دوب و دّعجم  یلیخ  هن  ترضح  نآ  ياهوم  دوب ، گرزب  يرـس  ياراد  و  تماق ، دنلب  رغال و  دارفا  زا  رت  هاتوک  هماقلا و  طّسوتم  دارفا  زا 

هتشاذگ دوخ  لاح  هب  ار  نآ  ّالإ  دندرک و  یم  زاب  قرف  ترـضح  دش ، یم  زاب  ناشیا  ياهوم  هتفاب  تمـسق  رگا  مرن ، فاص و  الماک  هن 
، دوب ناـشخرد  ناـشگنر  درک ، یمن  زواـجت  شوگ  هلـال  زا  وم  يدـنلب  دـندرک  یم  دـنلب  ار  دوخ  يوم  هک  یعقاوـم  رد  لاـح  ره  رد  و 
، دوبن هتسویپ  یلو  دوب  وم  رپ  لماک و  ندوب ، هدیشک  نیع  رد  ترضح  نآ  ناوربا  و  دنتشاد ، ینامک  هدیـشک و  یناوربا  نهپ و  یناشیپ 
، دوب هتـسجرب  یمک  طسو  رد  کیراب و  ترـضح  نآ  ینیب  دـش ، یم  مّروتم  ناشیاهوربا  ناـیم  گر  دـندش ، یم  ینابـصع  هاـگ  ره  و 

.درک یم  رکف  شّربکتم  تشادن  لّمأت  وا  رد  هک  یسک  هک  یمسق  هب  تشاد ، رب  رد  ار  ترضح  نآ  هشیمه  هک  دنتشاد  یتّینارون 

قاّرب دیفس و  ناشیاه  نادند  گرزب و  ناشناهد  تشوگ ، مک  راومه و  ناشیاه  هنوگ  و  دوب ، تشپ  رپ  هاتوک و  ترـضح  نآ  نساحم   
.دوب ماف  هرقن  یگنت  یئوگ  وا  ندرگ  دنتشاد ، فان  ات  هنیس  ای  ندرگ  زا  كزان  ییوم  هتشر  دوب ،

ینالضع و نهپ و  ییاه  هناش  تشاد ، رارق  حطس  کی  رد  مکـش  هنیـس و  لاح  نیع  رد  دوب و  هبرف  ناشندب  دنتـشاد ، نوگمه  یتقلخ   
.دنتشاد ینارون  دیفس و  یندب 

تمسق ریاس  ناشیا و  كرابم  مکش  هنیس و  نییاپ  تشاد ، رارق  طخ  کی  لثم  كزان  ییوم  هتشر  فان ، ات  ترضح  نآ  ندرگ  ریز  زا   
تشرد و ناشتـسد  فک  هدیـشک ، ناشتـسد  قاس  دوب ، وم  رپ  ناش  هنیـس  يالاب  و  اه ، هناش  دـعاس ، لباقمرد ، و  دوب ، وم  زا  يراـع  اـه 

.دوب یجک  نودب  فاص و  ناشیاه  ناوختسا  بسانتم و  ناشیاهاپ  تسد و  دوب ، ربز  ناشکرابم  ياهاپ  اه و  تسد 
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بآ و  دوبن ، تشوگ  رپ  یلیخ  دریگ ) یم  رارق  شفک  لخاد  الومعم  هک   ) نییاپ هب  اپ  كزوق  تمسق  دوب ، دوگ  الماک  ناشیاهاپ  فک   
.داتسیا یمن  دش و  یم  ّدر  شیاپ  يور  زا 

 

نتفر هار  یگنوگچ 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح ندرکرظن  و 

َِضفاَخ ًاعیِمَج  َتَفَْتلا  َتَفَْتلا  اَذِإ  ٍبَبَـص َو  ْنِم  ُّطَْحنَی  اَـمَّنَأَک  یَـشَم  اَذِإ  ِهَیْـشِْملا  َعیِرَذ  ًاـنْوَه  یِـشْمَی  ًاـیِّفَکَت َو  وُطْخَی  ًاـعُّلَقَت  َلاَز  َلاَز  اَذِإ   
.ِماَلَّسلِاب ُهَیَِقل  ْنَم  ُرُْدبَی  ُهَظَحاَلُْملا  ِهِرَظَن  ُّلُج  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِهِرَظَن  ْنِم  ُلَوْطَأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُهُرَظَن  ِفْرَّطلا 

هار عیرس  راقو و  اب  دندرک ، یم  تکرح  لیامتم  یمک  تکرح  لاح  رد  دنتـشاد ، یم  رب  مدق  تردق  اب  دندمآ  یمرد  تکرح  هب  یتقو 
ور وس  نآ  هب  ندب  مامت  اب  دندرک  یم  ور  تسار  پچ و  هب  هک  یماگنه  دنتکرح ، رد  نییاپ  تمـس  هب  يریزارـس  رد  ایوگ  دـنتفر ، یم 

یمن هاگن  هریخ  هریخ  الومعم  دوب ، نامسآ  هب  ناشهاگن  زا  رت  ینالوط  نیمز  هب  ناشهاگن  دوب و  هداتفا  ریز  هب  ناشنامـشچ  دندرک ، یم 
.دندرک یم  مالس  دندیسر ، یم  سک  ره  هب  دندرک ،

 

« هلآ هیلع و  هللا  یلص  » ترضح نآ  دروخرب  یگنوگچ 

ٍهَجاَح ِْریَغ  ِیف  ُمَّلَکَتَی  َال  ٌهَحاَر َو  َُهل  ْتَْسَیل  ِهَرْکِْفلا  َِمئاَد  ِناَزْحَْألا  َلِصاَوَتُم  هلآ  » هیلع و  هللا  یلـص   » َناَک َلاَقَف  ُهَقِْطنَم  ِیل  ْفِص  ُْتُلق  َلاَـق   
ُهَدـْنِع ُمُظْعَت  ِنیِهَْملِاب  َال  ِیفاَْجلِاب َو  َْسَیل  ًاثِمَد  َریِـصْقَت  اـَل  ِهِیف َو  َلوُُضف  اـَل  اًلْـصَف  ِِملَْکلا  ِعِماَوَِجب  ُمَّلَکَتَی  ِِهقاَدْـشَِأب  ُهُِمتْخَی  َماَـلَْکلا َو  ُحـِتَتْفَی 
ُْهفِْرعَی َْمل  ُّقَْحلا  َیِطوُُعت  اَذِإَف  اََهل  َناَک  اَم  اَْینُّدلا َو  ُُهبِـضُْغت  َال  ُهُحَدْمَی َو  َال  ًاقاَّوَذ َو  ُّمُذَی  َال  َناَک  ُهَّنَأ  َْریَغ  ًاْئیَـش  اَْهنِم  ُّمُذَی  َال  ْتَّقَد  ْنِإ  ُهَمْعِّنلا َو 

َنِم یَنُْمْیلا  ُهَدَـی  َبَراَق  َثَّدََـحت  اَذِإ  اَهَبَلَق َو  َبَّجَعَت  اَذِإ  اَـهِّلُک َو  ِهِّفَِکب  َراَـشَأ  َراَـشَأ  اَذِإ  َُهل َو  َرَـصَْتُنی  یَّتَح  ْیَـش ٌء  ِِهبَـضَِغل  ْمُقَی  َْمل  ٌدَـحَأ َو 
ْنَع ُّرَتْفَی  ُمُّسَبَّتلا  ِهِکْحِض  ُّلُج  ُهَفْرَط  َّضَغ  َحِرَف  اَذِإ  َحاَشَأ َو  ِهِهْجَِوب َو  َضَرْعَأ  َبِضَغ  اَذِإ  يَرُْسْیلا َو  َهَحاَر  یَنُْمْیلا  ِهِماَْهبِِإب  َبَرَضَف  يَرُْسْیلا 

.ِماَمَْغلا ِّبَح  ِْلثِم 
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: تفگ .نک  فصو  میارب  ار  ترضح  نآ  راتفگ  متفگ ؛ وا  هب  دنیامرف : یم  همادا  رد  مالسلا  » هیلع   » نسح ماما   

.دـنتفگ یمن  نخـس  دوبن  زاـین  هک  ییاـج  رد  دنتـشادن ، یتـحار  شیاـسآ و  دـندوب ، رکف  رد  هشیمه  نوزحم و  هتـسویپ  ترـضح  نآ   
، دـندرک یمن  تبحـص  کبـس  تشز و  دوب ، نیتم  ناشمالک  مک ، هن  دـنتفگ و  یم  نخـس  هدایز  هن  دوب ، لماک  هدیجنـس و  ناشراتفگ 

یم فیرعت  هن  اذغ ، معط  زا  دـندرک ، یمن  تّمذـم  ار  نآ  زا  يزیچ  دوب و  گرزب  ناشرظن  رد  مک ، دـنچ  ره  نارگید  ّتبحم  تمعن و 
یمن ار  ناشیا  یسک  دوب  نایم  رد  ّقح  ياپ  یتقو  و  درک ، یمن  ینابـصع  ار  ترـضح  نآ  ایند  دندرک ، یم  یتحاران  راهظا  هن  دندرک و 

تـسد مامت  اب  ندرک  هراشا  يارب  دـننادرگ ، زوریپ  ار  ّقح  هک  نیا  ات  تشادـن  تمواـقم  باـت  ناشبـضغ  لـباقم  رد  يزیچ  تخاـنش و 
کیدزن پچ  تسد  هب  ار  تسار  تسد  تبحـص  ماگنه  رد  و  دندنادرگ ، یمرب  ار  دوخ  تسد  بّجعت  ماگنه  رد  دـندرک و  یم  هراشا 

رد و  دـندنادرگ ، یمرب  یتحاران  اب  ار  دوخ  هرهچ  بضغ  ماگنه  رد  و  دـندز ، یم  پچ  تسد  فک  هب  دوخ  تسار  تسـش  اب  هدرک و 
نادند هدنخ  ماگنه  رد  دـندز و  یم  دـنخبل  ابیز  رایـسب  دوب ، مّسبت  ناش  هدـنخ  رتشیب  دـنتخادنا ، یم  ریز  هب  مشچ  یلاحـشوخ ، ماگنه 

.دش یم  ادیوه  ناشدیفس  ياه 

ُُهْتلَأَس اَّمَع  َُهلَأَس  ِْهَیلِإ َو  ِینَقَبَس  ْدَق  ُُهتْدَجَوَف  ُُهْتثَّدَح  َُّمث  ًاناَمَز  مالسلا  » هیلع   » ِْنیَسُْحلا ِنَع  َرَبَْخلا  اَذَه  ُتْمَتَکَف  مالـسلا  » هیلع   » ُنَسَْحلا َلاَق   
.ًاْئیَش ُْهنِم  ْعَدَی  ْمَلَف  ِِهلْکَش  ِهِِسلْجَم َو  ِهِجَرْخَم َو  َو  هلآ  » هیلع و  هللا  یلص  » ِِّیبَّنلا ِلَخْدَم  ْنَع  ُهَابَأ  َلَأَس  ْدَق  ُُهتْدَجَوَف  ُْهنَع 

نم زا  لبق  مدید  متفگ و  وا  هب  سپس  متشاد ، ناهنپ  مالسلا  » هیلع  » نیسح زا  یتّدم  ار  ثیدح  نیا  دندومرف : مالـسلا  » هیلع  » نسح ماما 
لکـش نتـسشن و  جورخ و  دورو و  هراب  رد  شیوخ  ردپ  زا  راوگرزب  نآ  مدش  هّجوتم  زین  و  تسا ، هدرک  لاؤس  هلاه  یبا  نبدنج  زا  وا 

.دوب هدراذگن  یقاب  يزیچ  هدرک و  لاؤس  ترضح  نآ  يامیس  و 
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(15  ) نیعبرا

نیعبرا ترایز  رد  مالسلا ) هیلع  نیسح (  ماما  ياهیگژیو 

هراشا

این كاپ  میرکلادبع  : هدنسیون

نیعبرا ترایز  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ياهیگژیو 

ام دـشاب و  یم  (ع ) نیموصعم تارـضح  زا  نتفرگ  يرای  (ع ) نیـسح ماما  هژیو  هب  ناـماما : تیـصخش  رتشیب  تخانـش  يارب  هار  نیرتهب 
.میا هدیزگرب  نیعبرا  ترایز  رد  ار  (ع ) قداص ماما  نایعیش ، قداص  ياوشیپ  رابرد  نانخس  هلاقم  نیا  رد  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب 

يارب یهلا  ربهر  ماما و  کی  ياه  یگژیو  تفرعم  تخانـش و  زا  ولمم  هک  مینک  یم  هظحالم  ار  يا  هیلاع  نیماضم  نیعبرا ، ترایز  رد 
دنک یم  تیاور  لامج » نارهم  نب  ناوفص   » زا نیعبرا  ترایز  رد  ار  رخاف  تارابع  نیا  یـسوط ; خیـش  .تسا  هعیـش  تاداقتعا  میکحت 
ماما هرود  هب  لماک  روط  هب  دنمـشزرا  هعومجم  نیا  .تسا  هدرک  لقن  اـم  يارب  هتخومآ و  ع )  ) قداـص ترـضح  ناـمیالوم  زا  يو  هک 

زا ترایز  نیا  هب  تیانع  هجوت و  تهج  نیا  هب  دنک ، یم  انشآ  یهلا  ربهر  کی  ياه  یگژیو  اب  ار  يدحوم  ناسنا  ره  تسا و  یـسانش 
.دوش یم  بوسحم  رایع  مامت  هعیش  ره  ياه  یگژیو 

متختلا نیعبرالا و  هریاز  نیـسمخلاو و  يدحا  هالـص  سمخ : نمؤملا  تامالع  : » تسا هدومرف  دروم  نیا  رد  (ع ) يرگـسع نسح  ماما 
زامن تعکر  کی  هاجنپ و  ندرازگ  تسا : نمؤم  ياه  هناـشن  زا  زیچ  جـنپ  میحرلا ؛ نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  نیبجلا و  ریفعت  نیمیلاـب و 
دنلب و  زامن ،) ماگنه   ) نداهن كاخ  رب  یناشیپ  ندرک ، تسار  تسد  رد  رتشگنا  نیعبرا ، تراـیز  زور ،) هنابـش  ره  رد  هلفاـن  بجاو و  )

(1 «) .میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ 

نیا اب  تسا ؟ ندوب  هعیـش  نامیا و  ياه  هناشن  زا  نیعبرا  ترایز  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  شـسرپ  نیا  سخاپ  راتـشون  نیا  هعلاـطم  اـب 
: میزادرپ یم  ردقنارگ  ترایز  نیا  زا  زارف  دنچ  حرش  هب  فده 
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رئاز رد  يونعم  تاملک  ریثأت 

بیبح ادخ و  يول  رب  مالس  (2 (؛ هبیجن هللا و  لیلخ  یلع  مالـسلا  هبیبح  هللا و  یلو  یلع  مالـسلا  : » میناوخ یم  نیعبرا  ترایز  يادتبا  رد 
«. ادخ هدیزگرب  و  بوبحم ) و   ) تسود رب  مالس  وا ! صاخ ) )

.تسا یفاک  یهلا  ربهر  کی  یفرعم  يارب  اه  هژاو  نیا  کت  کت  هک  تسا  (ع ) نیـسح ماما  یگژیو  راهچ  ادخ ؛ لیلخ  بیجن و  یلو ،
رد ار  ادـخ  یتسود  تیالو و  تاـملک  نیا  راـهظا  اـب  هلمج  زا  هک  دراد  رئاز  مسج  حور و  رب  نیاوارف  یتیبرت  راـثآ  ماـما  فاـصوا  نیا 

عاعـشلا تحت  ار  دوخ  مسج  حور و  دـنک ، یم  میظعت  ياصو  نینچ  بحاص  هب  دوجو  مامت  اـب  رئاز  یتقو  .دـنک  یم  تیوقت  شدوجو 
.دهد یم  رارق  تلیضفرپ  ياه  تلصخ  نیا 

ترایز رد  مالس  موهفم 

يا دـیوگب : دـهاوخ  یم  دـنک ، یم  يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  نیا  رئاز  هک  یماگنه  .تسا  لجوزع  يادـخ  ياه  مان  زا  یکی  مـالس ،
رد ندش  میلست  راهظا  يانعم  هب  مالس  نینچمه  .درادب  مالـس  نانمـشد  دنزگ  زا  ار  نآ  دشاب و  وت  بتکم  مارم و  ظفاح  دنوادخ  ماما !
رئاز یتقوو  تسا  دوخ  فرط  زا  یتمالس  تینما و  شیاسآ ، هب  دهعت  يانعم  هب  مالـس  انعم ، ود  نیا  زا  هتـشذگ  .تسا  ماما  نامرف  ربارب 

ماـما نآ  هب  نآ  زا  سپ  تقو و  نآ  رد  نم  هیحاـن  زا  یبیـسآ  رازآ و  چـیه  هک  دراد  یم  مـالعا  عقاو  رد  دـهد ، یم  مالـس  ترـضح  هب 
نایم در  دنوادخ  تعاط  جیورت  دیحوت و  هملک  يالعا  مدرم و  حالـصا  تیاده و  ناراوگرزب  نآ  یمامت  فده  اریز  دیـسر ؛ دهاوخن 

، ینیب گرزب  دوخ  لیبق  زا  مدرم  دنسپان  فالخا  وا ، یهاون  رماوا و  زا  فلخت  وادخ  تیـصعم  زا  اهنآ  تهج  نیا  هب  .تسا  هدوب  مدرم 
.دش دنهاوخ  تیذا  ندناسر و ...  رازآ  بیغ ، تردق ، بح ، لخب ، ایر ، صرح ،

9187 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2683 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما هب  نداد  مالـس  رد  هاگنآ  .ترـضح  نآ  تیذا  هیام  هن  دشاب ، ماما  تیاضر  دورم  هک  دهد  رارق  يا  هنوگ  هب  اردوخ  لاح  دیاب  رئاز 
ضرع ماما  هب  نآ  زا  سپ  و  دزیر ، ورف  ناگدـید  زا  ینامیـشپ  کـشا  هداد ، وشتـسش  هبوت  بآ  اـب  ار  لد  دـیاب  رئاز  .تسا  ع )  ) قداـص

.دشاب هتشاد  مالس 

هب یکیدزن  ظاحل  هب  ار  دوخ  ناور  حور و  بدا ، هژاو  نیا  رارکت  اب  هدومن و  کـیدزن  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  مالـس ، ضرع  اـب  رئاز 
ات دـیامن  یم  اقلا  لد  رب  هآ  کشا و  صولخ و  بدا و  اب  نانچ  ار  مالـس  دـیامن و  یم  كاپ  اه  یگدولآ  لئاذر و  اه ، یتسپ  زا  ناشیا ،

.ددرگ راوگرزب  نآ  مالس  باوج  بجوم  ددرگ و  لصاح  لماک  یتمالس 

هن هک  دراد  یم  نالعا  هتخاس و  نایامن  ار  دوخ  یـسایس  یعامتجا _  هرهچ  شناراـی  ترـضح و  نآ  رب  مالـس  ضرع  اـب  رئاز  عقاو  رد 
هزیتس رد  مدرم  هب  نینئاخ  نادبتسم و  ناملاظ ، نایتوغاط ، اب  راوگرزب ، نآ  دوخ  دننامه  هکلب  دنک ؛ یم  هزرابم  دوخ  نورد  تب  اب  اهنت 

(3) .دهد یم  رارق  ترضح  نآ  نارای  هرمز  رد  ار  دوخ  مالس ، راعش  اب  هدوب و 

(ع) نیسح ماما  ياه  یگژیو 

تیدوبع ماقم  . 1

هدنب رب  مالس  دیهشلا ؛ مولظملا  نیـسحلا  یلع  مالـسلا  هیفـص  نبا  هللا و  یفـص  یلع  مالـسلا  : » میناوخ یم  نیعبرا  ترایز  زا  يزارف  رد 
«. دیهش مولظم  نیسح  رب  مالس  ادخ ، صلاخ  هدنب  دنزرف  و  صلاخ ،

دناوت یمن  زگره  دسرن ، ادخ  صلاخ  یگدـنب  ماقم  هب  يدرف  ات  .تسا  یمارگ  نآ  ناوریپ  و  (ع ) نیـسح ماما  ياه  یگژیو  زا  تیدوبع 
تقیقح و يور  زا  هک  یـسوفن  نآ  هـب  مـسق  ینعی  ( 4 (؛( ًاّفَـص ِتاَّفاَّصلاَو  : ( هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ  .دـنک  تکرح  لامک  يوس  هب 
زا ریغ  هب  هداد ، رارق  دوصقم  دارم و  دوخ ، يارب  ارم  هدیـشک ، فص  هناصلاخ  یگدـنب  تعاـطا و  ماـقم  رد  نم  روضح  رد  بلق  میمص 

.دننک یمن  تافتلا  يرگید  زیچ  چیه  هب  نم 
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ْنِم ًهَمْحَر  ُهاَْنیَتآ  اَنِداَبِع  ْنِم  ًاْدبَع  اَدَجَوَف  : ( دیامرف یم  هدرک ، دادملق  یهلا  تمحر  ملع و  أشنم  ار  هناصلاخ  یگدـنب  رگید  ییاج  رد  و 
يوس زا  یمیظع  تبهوم  تمحر و  هک  دنتفای  ار  ام  ناگدنب  زا  يا  هدـنب  شهارمه ) و  (ع ) یـسوم ( ») 5 )) ًاْملِع اَّنُدَّل  نِم  ُهاَنْمَّلَعَو  اَنِدنِع 

«. میدوب هتخومآ  وا  هب  دوخ  دزن  زا  یناوارف  ملع  و  هداد ، وا  هب  دوخ 

ار ناسنا  هک  تسا  تیدوبع  ماقم  نیا  دـشاب و  ادـخ  صلاخ  هدـنب  هک  تسا  نآ  یناسنا  ره  راختفا  نیرترب  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  نیا 
یگدـنب تیدوبع و  زا  یهلا  ملع  هرهوج  تقیقح  رد  .دـیاشگ  یم  شبلق  هب  ار  مولع  ياه  هچیرد  دزاـس و  یم  یهلا  تمحر  لومـشم 

.دریگ یم  همشچرس  ادخ 

ره رد  هک  يزیچ  نامه  .دوب  ترـضح  نآ  ندوب  ادخ  ضحم  میلـست  تیدوبع و  الاو ، تاماقم  هب  (ع ) نیـسح ماما  یبایتسد  زمر  ًاساسا 
: تسا تیاور  نیا  شا  هنومن  درک ، یم  راختفا  نآ  هب  هراومه  ترضح  دوخ  یتح  میهد و  یم  تداهش  نآ  هب  یترایز 

يوناب نآ  ربق  رانک  رد  ماما  .دـندمآ  (س ) هجیدـخ ترـضح  شگرزبردام  ربق  راـنک  هب  کـلام » نب  سنا   » هارمه هب  ع )  ) نیـسح ماـما 
نآ .مدش  ناهنپ  ترـضح  نآ  دـید  زا  متفر و  يرانک  هب  دـیوگ : یم  سنا  راذـگب ! اهنت  ارم  دومرف : سنا  هب  سپـس  درک ، هیرگ  مالـسا 
: درک یم  اوجن  هنوگنیا  هک  مدینش  مدمآ ، کیدزن  دیماجنا ، لوط  هب  شتاجانم  هک  یتقو  .دش  لوغشم  اعد  رکذ و  زامن و  هب  ترضح 

هب یهاگهانپ  هک  يا  هدـنب  هب  یتسه ، وا  يالوم  وت  اراگدرورپ ! اراگدرورپ ! هاجلم ؛ کیلا  ادـیبع ! محراف  هالوم  تنا  ّبر ! اـی  بر ! اـی  »
«. نک محر  درادن ، وت  زج 

لاح هب  اشوخ  .ییوت  منابیتشپ  یتمظع ! هوکـش و  ياراد  هک  ییادـخ  يا  هالوم ؛ تنا  تنک  نمل  یبوط  يدـمتعم  کیلع  یلاعملاذ ! ای  »
« .یتسه وا  يالوم  وت  هک  سک  نآ 
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شیراتفرگ تسا و  راد  هدنز  بش  رازگتمدخ و  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  هاوکب ؛ لالجلا  يذ  یلا  وکشی  ًاقرا  ًامداخ  ناک  نمل  یبوط  »
«. دراد یم  هضرع  شیوخ  شنمگرزب  يادخ  هب  طقف  ار 

« .دشاب شیالوم  هب  تبحم  زا  رتشیب  هک  درادن  یتحاران  يرامیب و  هنوگ  چیه  هالومل ؛ هبح  نم  رثکا  مقس  الو  هّلع  هب  امو  »

هداد خساپ  ار  وا  دنوادخ  دراذگ ، یم  نایم  رد  شیادخ  اب  ار  شا  یتحاران  هصغ و  هاگره  هابل ؛ مث  هللا  هباجا  هتصغ  هثب و  یکتـشا  اذا  »
«. دنک یم  تباجا  و 

دناوخ یم  ار  شیادخ  هلان  سامتلا و  اب  یکیرات  رد  ددرگ ، التبم  يراتفرگ  هب  هاگره  ( 6 (؛ هاندا مث  هللا  همرکا  ًالهتبم  مالظلاب  یلتبا  اذا  »
« .دنادرگ یم  کیدزن  دوخ  هب  هتشاد و  یمارگ  ار  وا  دنوادخ  و 

، میراد ار  ترـضح  نآ  بتکم  زا  يوریپ  ياعدا  میـشاب و  یعقاو  یقیقح و  نمؤم  میهاوخ  یم  میتسه و  یهلا  برق  بلاـط  زین  اـم  رگا 
زا هک  مینک  دهعت  نیعبرا  ترایز  ياوجن  اب  .دشاب  ام  هقیلس  هتساوخ و  فالخ  رب  رگا  یتح  میشاب ؛ قح  نامرف  میلـست  لاح  ره  رد  دیاب 

.مینک یگدنب  هناصلاخ  ار  ادخ  نیارگ  نآ  زا  يوریپ  اب  سپ  نیا 

هعماج حالصا  يارب  هودنا  مغ و  لمحت  . 2

«. نامشچ بآ  هتشک  و  ملاع )  ) تخس بئاصم  هودنا و ) مغ و   ) ریسا نآ  رب  مالس  تاربعلا ؛ لیتق  تابرکلا و  ریسأ  یلع  مالسلا  »

ناربهر هراومه  درخ و  یم  ناج  هب  ار  تالکشم  هدوب و  یمـسج  یحور و  ياهرازآ  ضرعم  رد  هعماج و  روبـص  گنـس  هراومه  ماما 
.دننک یم  لمحت  ار  هودنا  مغ و  یناور ، تامدص  یحور ، راشف  نیرتشیب  نانآ  یعقاو  ناوریپ  یهلا و 

نارگید زا  رتدیدش  ایبنا  یتحاران  جنر و  ( 7 (؛ لثمألاف لثمألا  مث  مهنولی  نیذلا  مث  ءایبنألا  ءالب  سانلا  ّدـشا  نا  : » دومرف (ع ) قداص ماما 
برقم مزب  نیا  رد  هکنآ  دنا : هتفگ  هکنانچمه  دشاب .» رت  هیبش  هکره  سپـس  دنیآ و  یم  ناشرـس  تشپ  هک  یناسک  سپ ، نآ  زا  .تسا 

هفوج یف  نمؤملا  بلق  بوذی  اهدنعف  : » هک تسا  هدـمآ  نمؤم  ياه  هناشن  زنی  ناملـس  تیاوررد  .دـنهد  یم  يرتشیب  الب  ماج  تسا  رت 
اه و يراـب  دـنب و  یب  تارکنم و  هدـهاشم  رثا  رد  نمؤم  ( 8 (؛ هریغی نأ  عیطتـسی  الف  رکنملا  نم  يری  امم  ءاملا  یف  حـلملا  بوذـی  امک 
رد کمن  هکنانچ  مه  دوش ، یم  بآ  شبلق  هک ) دریگ  یم  رارق  یحور  راـشف  رد  ناـنچ  ، ) دوجوم عضو  رییغت  هلباـقم و  ناوت  نتـشادن 

«. دوش یم  بوذ  بآ 
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ترضح دمآ ، نایم  هب  نخس  (ع ) مئاق ماما  رـصع  رد  یتحار  شیاسآ و  زا  (ع ) اضر ترـضح  رـضحم  رد  دیوگ : یم  دالخ » نب  رمعم  »
جورـسلا یلع  موقلاو  قرعلا  قلعلا و  الا  نکی  مل  (ع ) انمئاق جرخ  دق  ول  لاق : فیک ؟ و  لاق : ذئموی  مکنم  الاب  یخرأ  مویلا  متنأ  : » دومرف

: دندرک ضرع  .دوب  دیهاوخ  مئاق  روهظ  ماگنه  زا  رت  تحار  زورما  امـش  ( 9 (؛ بشجلا الا  هماعط  ام  ظیلغلا و  ّالا  (ع ) مئاقلا سابل  اـم  و 
راوس نابسا  نیز  رب  هراومه  دیاب  مدرم  و  دوب ، دهاوخن  تقـشم  تمحز و  زج  دنک  جورخ  ام  مئاق  رگا  اریز  دومرف : ترـضح  هنوگچ ؟

«. دوب دهاوخ  کشخ  شیاذغ  نشخ و  تشرد و  (ع ) مئاق سابل  و  دننک ،) داهج  و   ) دنوش

هعماج تاجن  يارب  دوخ  یتسه  ندیشخب  . 3

و  ) درک لذـب  هار و  رد  ار  شبلق  كاپ  نوخ  وا  ادـنوادخ ! ( 10 (؛ هلالـضلا هریح  هلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل  کبیف  هتجهم  لذب  «و 
« .دهد تاجن  یهارمگ  تریح و  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  دومن ) ادف  ار  شناج 

(ع) هللادبعابا ترـضح  دوصقم  مامت  هاتوک  هلمج  کی  رد  هک  تسا  اروشاع  مایق  هفـسلف  نایب  نیعبرا ، ترایز  ياهروحم  نیرت  مهم  زا 
درک ادف  ار  دوخ  یتسه  مامت  (ع ) نیـسح ماما  هک  دراد  یم  هضرع  مامت  تحارـص  هب  زارف  نیا  رد  (ع ) قداص ماما  .تسا  هدیدرگ  نایب 

فده نامه  نیا  .دنک  نومنهر  تیادـه  لامک  رون و  يوس  هب  هدرک و  اهر  یهارمگ  یکیرات و  تلاهج ، دـنب  زا  ار  ادـخ  ناگدـنب  ات 
.دیسر دوخ  جوا  هب  اروشاع  مایق  رد  هک  تسا  هدوب  خیرات  لوط  رد  یهلا  ناگداتسرف  ناربمایپ و  مامت  ییاهن 

اه شزرا  بالقنا 

اـیند و حـلاصم  هیلع  هک  هعماـج  رد  يراـج  ياـه  شزرا  لوصا و  (ص ) مالـسا یمارگ  لوـسر  تثعب  زا  دـعب  میناوـخ : یم  خـیرات  رد 
هب یتلادـعان  يزیرنوخ و  گنج و  و  یبای ، تقیقح  هب  یتسرپ  هفارخ  .دـش  لیدـبت  یهلا  نیاـسنا و  ياـه  شزرا  هب  دوب ، مدرم  ترخآ 

ییالاو یعامتجا  تلزنم  ياراد  دامتعا و  دروم  يدارفا  هب  هجرد ، نییاپ  رهاظ  رد  ياه  ناسنا  دیدرگ و  لدب  تاواسم  لدـع و  طسق و 
(ص) تمحر ربمایپ  .داد  یلاعتم  دنمـشزرا و  ياهرایعم  هب  ار  دوخ  ياج  يدام  يرهاظ و  ياه  كالم  نیناوق و  ماـمت  .دـندش  لیدـبت 

لمع هب  ار  دوخ  شالت  تیاهن  هنالهاج  موسر  طلغ و  ياه  شور  رییغت  لیدبت و  رد  هک  دومن  یم  دـیکأت  شیوخ  نارازگراک  هب  یتح 
.دنروآ
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تنـس ناریمب و  ار  لطاب  موسر  تیلهاج و  راثآ  ذاـعم ! يا  : » دومرف وا  هب  داتـسرف ، یم  نمی  يوس  هب  ار  لـبج » نب  ذاـعم   » هک یماـگنه 
تکرح اه و  شزرا  بالقنا  هب  دوخ ، جح  مایپ  ياهزارف  نیرخآ  رد  یمارگ ، نآ  نک »! جیورت  مدرم  نایم  رد  ار  یمالسا  یلاعتم  ياه 

مامت دینادب  ( 11 (؛ عوضوم یمدـق  تحت  هیلهاجلا  رمأ  نم  ءیـش  لک  ـالأ  : » دومرف دـیزرو و  دـیکأت  تـالامک  اـه و  ییاـبیز  يوس  هب 
«. منک یم  مالعا  لطاب  هداهن و  دوخ  ياپ  ریزار  تیلهاج  مایا  ياه  مسر  اهرواب و 

هنـسلا ناف  هیبن  یلا  هللا و  یلا  مکوعدا  ینا  : » دندومرف دندرک و  یفرعم  اه  شزرا  بالقنا  ار  دوخ  یخیرات  بالقنا  زین  (ع ) نیـسح ماما 
اریز میامن ؛ یم  توعد  لوسر  ادـخ و  يوس  هب  ارامـش  نم  ( 12 (؛ داشرلا لیبس  مکدـها  يرمأ  اوعیطت  یتوعد و  اوبیجت  ناف  تتیمأ  دـق 

تیاده هار  هب  ار  امش  نم  دینک ، تعاطا  ارم  رما  دیریذپب و  ارم  توعد  امـش  رگا  .تسا  هتفر  نیب  زا  (ص ) ادخ ربمغیپ  دنمـشزرا  تنس 
«. منک یم  ییامنهار 

ار دوخ  یعمش  دننامه  دوب و  ینادان  لهج و  ياه  یکیرات  رد  شخب  ینـشور  غارچ  (ص ) ادخ لوسر  شدج  دننامه  (ع ) نیـسح ماما 
رد شخب  ینـشور  غارچ  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  نآرق  هکنانچ  .دـنبای  تسد  یقـالخا  ياـه  شزرا  هب  وا  رون  وترپ  رد  مدرم  اـت  درک  ادـف 

ِِهنْذِِإب ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاَدَو  ًاریِذَنَو *  ًارِّشَبُمَو  ًادِهاَش  َكاَْنلَـسْرَأ  اَّنِإ  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأاَی  : ( دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  ینادان  لهج و  ياه  یکیرات 
ادـخ يوس  هب  هدـننک  توعد  ار  وت  و  هدـننک ! راذـنا  هدـنهد و  تراـشب  میداتـسرف و  هاوـگ  ار  وـت  اـم  ربماـیپ ! يا  ( » 13 )) ًارِینُّم ًاجاَرِسَو 

!«. شخب ینشور  یغارچ  و  میداد ، رارق  وا  نامرفهب 

؛ هاجنلا هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیـسحلا  نا  : » دومرف هدرک و  یفرعم  تیاده  شخب  ینـشور  غارچ  ار  (ع ) نیـسح ماما  زین  (ص ) ربمایپ
«. تسا تاجن  یتشک  تیاده و  غارچ  (ع ) نیسح انامه  ( 14)
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ار دوخ  یعمش  دننامه  دوب و  ینادان  لهج و  ياه  یکیرات  رد  شخب  ینـشور  غارچ  (ص ) ادخ لوسر  شدج  دننامه  (ع ) نیـسح ماما 
.دنبای تسد  یقالخا  ياه  شزرا  هب  وا  رون  وترپ  رد  مدرم  ات  درک  ادف 

(ع) نیسح ماما  نانمشد  يراوخ  تلذ و  . 4

وت هب  هک  يا  هدعو  لاعتم  يادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  کلتق ؛ نم  بذعم  کلذخ و  نم  کلهم  كدعو و  ام  زجنم  هللا  نأ  دهشأو  »
تخـس باذع  ار  تنالتاق  دـنک و  كاله  ار  همه  دنتـشاذگ ، رطـضم ) و   ) راوخ اروت  هک  نانآ  دـنک و  یم  افو  نآ  هب  هتبلا  تسا ، هداد 

«. دناشچ

یهلا هدـعو  ققحت  یبیغ و  مایپ  کی  رگتیاکح  تقیقح  رد  نیا  تسا و  اروشاع  هسامح  یگنادواج  نیعبرا  ترایز  ياه  مایپ  رگید  زا 
شیوخ نانخـس  رد  یمرگ  نآ  .دومن  هراشا  نآ  هب  درک ، تئارق  دیزی  سلجم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  زین  (س ،) بنیز ترـضح  هک  تسا 

داد دیون  ار  ینیسح  مارم  یگـشیمه  يزوریپ  اروشاع و  نانیرفآ  هسامح  ناشخرد  يادرف  تشادرب و  هدرپ  نایدیزی  كاندرد  هدنیآ  زا 
: دز بیهن  نینچ  نیا  دیزی  هب  و 

اهراع کنع  ضحدت  انرمأ و ال  كردت  انیحو و ال  تیمت  انرکذ و ال  وحمت  هللاوف ال  كدهج  بصان  کیعـس و  عساو  كدیک  دـکف  »
ره دیزی )! يا  ( ) 15 (؛ نیملاظلا یلع  هللا  هنعل  الأ  يدانملا : يدانی  موی  ددب ؟ الا  کعمج  و  ددـع ؟ الا  کمایأ  و  دـنف ؟ الا  کیأر  له  و 

ارام مان  یناوت  یمن  هک  ادخ  هب  دنگوس  رادم ! غیرد  يراد ، هک  شـشوک  ره  نکب و  یناوت  هک  یمادقا  ره  و  نزب ، یهاوخ  هک  یگنرین 
زا زگره  ار  متـس  نیا  گنن  ینک و  كرد  ار  ام  رما  تمظع  یناوت  یمن  وت  .ییاـمن  شوماـخ  ار  اـم  یحو  رون  یناوت  یمن  ینک و  وحم 
وت تیعمج  كدـنا و  وـت  تموـکح  تدـم  تسـس و  وـت  ياـه ) هشقن  حرط و  ، ) يأر هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اـیآ  دودز !؟ یناوـتن  دوـخ 

« .داب ناراکمتس  هورگ  رب  ادخ  تنعل  دیشاب ، هاگآ  دنز : یم  دایرف  يدانم  هک  يزورنآ  تسا ؟ هدنکارپ 
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 _ تسین راتفگ  رد  لداعت  هب  رداق  یتح  يرهام ؛ رونخـس  چـیه  هک  یخیرات _  ساـسح و  تیعقوم  نآ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  راـگدای 
هدهاشم حوضو  هب  ار  نآ  جیاتن  لاس  اهدص  زا  دعب  ام  هک  درک  یقیقد  ینیب  شیپ  داد و  هدنیآ  زا  ربخ  یقیمع  سفن  هب  دامتعا  اب  نانچ 

یهلا هدعو  عقاو  رد  هتسویپ و  عوقو  هب  (س ) بنیز ترـضح  ینیب  شیپ  وهتفای  ققحت  نیعبرا  ترایز  مایپ  نیا  هزورما  يرآ ، .مینک  یم 
.تسا هتفرگارف  ار  ملاع  مامت  (ع ) ینیسح هسامح  دای و  مان و  تمظع  هتشگ و  اوسر  راوخ و  (ع ) نیسح ماما  نانمشد  هتفای ، ققحت 

تسوت روای  ناهج  قلخ  نیبب  اشگب و  مشچ  یتشگ            روای  سک و  یب  الب  برک و  رد  هک  يا 

تماما هب  ندش  بوصنم  ایبنا ، راد  ثاریم  لسن ، یکاپ  تداهش ، ماقم  یهلا ، مرک  فطل و  لومـشم  نیعبرا : ترایز  ياه  مایپ  رگید  زا 
.دشاب یم  يزرورهم  و  يزوسلد ، اب  تما  تحیصن  يربهر ، یگتسیاش  تقایل و  یهلا ، ياه  هشیدنا  مالسا و  عفادم  ادخ ، يوس  زا 

عبانم

.ق 1403 ءافولا ، هسسؤم  توریب ، یسلجم ، رقابدمحم  راونألاراحب ، - 1

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یسوط ، نسح  نب  دمحم  ماکحألا ، بیذهت  - 2

.ق 1386 یضرلا ، فیرشلا  مق ، ناسرخ ، نسح  يدهم  دمحم  دیس  ششوک  هب  .ق ،) 508 .م  ) يروباشینلا لاتفلا  نیظعاولا ، هضور  - 3

ثارتلا ءایحا  راد  توریب ، يرایبالا ، میهاربا  یلبش و  ظیفحلادبع  ءاقسلا و  یفطـصم  قیقحت  .ق ،) 218 .م  ) ماشه نبا  هیوبنلا ، هریسلا  - 4
.ق 1358 یبرعلا ،

.ق  1388 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، - 5

.ق 1417 ههاقفلا ، رشن  مق ، یمویق ، داوج  ششوک  هب  .ق ،) 368 .م  ) یمقلا هیولوق  نبا  تارایزلا : لماک  - 6

.ق 1414 هیمالسالا ، فراعملا  هسسؤم  مق ، ینارحب ، مشاهدیس  زجاعملا ، هنیدم  - 7

.ق 1408 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  - 8
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.ق 1406 اضرلا ، مامالل  یملاعلا  رمتؤملا  دهشم ، يدراطع ، هللا  زیزع  ع ،)  ) اضرلا مامالا  دنسم  -9

.ق 1367 ارهزلا ، هبتکم  فجن ، مق و  مزراوخ ، دمحا  نب  قفوم  یمزراوخ ، ل  نیسحلا ، لتقم  - 10

.ق  1379 همالع ، رشن  مق ، یناردنزام ، بوشآ  رهش  نب  دمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  - 11

ص 195. ج 1 ، يروباشین ، لاتف  دمحم  نیظعاولا ، هضور  ( . 1)

نتم (ع ) قداص ماـما  ص 228 . یمق ، هیوـلوق  نب  رفعج  تاراـیزلا ، لـماک  ص 113 ؛ ج 6 ، یـسوط ، خیـش  ماکحألا ، بیذـهت  ( . 2)
ِْنباَو ِهللا  ِّیِفَـص  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیَجنَو ،  ِهللا  ِلیلَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهبیبَحَو ،  ِهللا  ِِّیلَو  یلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  نیعبرا  تراـیز 

 . ِتارَبَْعلا ِلیتَقَو  ِتابُرُْکلا  ِریسَا  یلع  ُمالَّسلَا  ِدیهَّشلا ،  ِمُولْظَْملا  ِْنیَسُْحلا  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهِّیِفَص ، 

ُهَْتیَبَتْجَاَو ِهَداعَّسلِاب ،  ُهَتْوَبَحَو  ِهَداهَّشلِاب  ُهَْتمَرْکَا  َِکتَمارَِکب ،  ُِزئاْفلا  َکِّیِفَص  ُْنباَو  َکُّیِفَصَو  َکِِّیلَو ،  ُْنباَو  َکُِّیلَو  ُهَّنَا  ُدَهْـشَا  ّینِا  َّمُه  _ ّللَا
یلَع ًهَّجُح  ُهَْتلَعَجَو  ِءاـِیْبنَالا ،  َثیراوَـم  ُهَْتیَطْعَاَو  ِهَداذـْلا ،  ْنِم  ًادـِئاذَو  ِهَداـْقلا ،  َنِم  ًادـِئاقَو  ِهَداـسلا ،  َنِم  ًادِّیَـس  ُهَْتلَعَجَو  ِهَدـالِْولا ،  ِبیِطب 

 . َِهلالَّضلا ِهَْریَحَو  َِهلاهَْجلا  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  َحْصُّنلا ،  َحَنَمَو  ِءاعُّدلا  ِیف  َرَذْعَاَف  ِءایِصْالا ،  َنِم  َکِْقلَخ 

 ، ُهاوَـه ِیف  يّدََرتَو  َسَرْطَغَتَو  ِسَکْوَـالا ،  ِنَمثَّلاـِب  ُهـَتَرِخآ  يرَـشَو  ینْدْـالا ، ِلَذْرْـالِاب  ُهَّظَح  َعاـبَو  اْینُّدـلا ،  ُهـْتَّرَغ  ْنَـم  ِهـْیَلَع  َرَزاوـَت  ْدَـقَو 
ًاِرباص َکیف  ْمُهَدَـهاجَف  َراّنلا ،  َنیبِجْوَتْـسُْملا  ِرازْوْالا  َهَلَمَحَو  ِقافِّنلاَو ،  ِقاقِّشلا  َلْهَا  َكِدابِع  ْنِم  َعاـطَاَو  َکَِّیبَن ،  َطَخْـسَاَو  َکَطَخْـسَاَو 

 . ًامیلَا ًاباذَع  ْمُْهبِّذَعَو  ًالیبَو  ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُه  _ ّللَا ُهُمیرَح ،  َحیُبتْساَو  ُهُمَد ،  َِکتَعاط  ِیف  َکِفُس  یّتَح  ًابِسَتُْحم 

ًادیمَح َْتیَضَمَو  ًادیعَس  َتْشِع  ِِهنیمَا ،  ُْنباَو  ِهللا  ُنیمَا  َکَّنَا  ُدَهْشَا  ِءایِصْوْالا ،  ِدِّیَس  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
ِدْهَِعب َْتیَفَو  َکَّنَا  ُدَهْشَاَو  َکَلَتَق ،  ْنَم  ٌبِّذَعُمَو  ََکلَذَخ ،  ْنَم  ٌِکلْهُمَو  َكَدَعَو ،  ام  ٌزِْجنُم  َهللا  َّنَا  ُدَهْشَاَو  ًادیهَش ،  ًامُولْظَم  ًادیقَف  َُّتمَو  ، 

 . ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَس  ًهَُّما  ُهللا  َنََعلَو  َکَمَلَظ ،  ْنَم  ُهللا  َنََعلَو  َکَلَتَق ،  ْنَم  ُهللا  َنَعَلَف  ُنیقَْیلا ،  َكایتَا  یّتَح  ِِهلیبَس  ِیف  َتْدَهاجَو  ِهللا ، 
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ِبالْصْالا ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَا  ُدَهْشَا  ِهللا ،  ِلوُسَر  َْنب  اَی  یُّماَو  َْتنَا  یبَِاب  ُهاداع ،  ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ُهالاو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینَا  َكُدِهُْشا  ّینِا  َّمُه  _ ّللَا
 . اِهباِیث ْنِم  ُتاّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْملَو  اهِساْجنَِاب ،  ُهَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرَّهَطُْملا ،  ِماحْرْالاَو  ِهَِخماّشلا 

 ، ُّيِدْهَْملا يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُمامِالا  َکَّنَا  ُدَهْشَاَو  َنینِمْؤُْملا ،  ِلِقْعَمَو  َنیِملْـسُْملا  ِناکْرَاَو  ِنیّدلا  ِِمئاعَد  ْنِم  َکَّنَا  ُدَهْـشَاَو 
 . اْینُّدلا ِلْهَا  یلع  ُهَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ،  ُهَوْرُْعلاَو  يدُْهلا  ُمالْعَاَو  يْوقَّتلا  ُهَِملَک  َكِْدلُو  ْنِم  َهَِّمئَالا  َّنَا  ُدَهْشَاَو 

ْمَُکل یتَرُْـصنَو  ٌِعبَّتُم ،  ْمُکِْرمَـال  يْرمَاَو  ٌْملِـس  ْمُِکْبلَِقل  یْبلَقَو  یلَمَع ،  ِمیتاوَخَو  ینید  ِِعیارَِـشب  ٌِنقُوم  ْمُِکباـیِِابَو ،  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  ّینَا  ُدَهْـشَاَو 
ْمُِکِبئاغَو ْمُکِدِـهاشَو  ْمُکِداـسْجَاَو  ْمُکِحاوْرَا  یلعَو  ْمُْکیَلَع ،  ِهللا  ُتاوَلَـص  ْمُکِّوُدَـع  َعَم  ـال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل ،  ُهللا  َنَذأَـی  یّتَح  ٌهَّدَـعُم 

« َنیِملاْعلا َّبَر  َنیمآ  ْمُِکنِطابَو  ْمُکِرِهاظَو 

.هشیدنا نید و  شخب  نایبت ، تیاس  زا  هدافتسا  اب  ( . 3)

.1 تافاص ، ( . 4)

.65 فهک ، ( . 5)

ص 225. ج 3 ، یناردنزام ، ، بوشآ  رهش  نب  دمحم  بلاط ، یبا  لآ  بقانم  ( . 6)

ص 252. ج 2 ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، ( . 7)

ص 372. ج 11 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  ( . 8)

ص 219. ج 1 ، یناشوبخ ، يدراطع  هللازیزع  خیش  (ع ،) اضرلا مامالا  دنسم  ( . 9)

هلالضلا نم  كدابع  ذفنتسیل  کیف  هتجهم  لذب  : » تسا هدمآ  هنوگنیا  ترابع  نیا  تارایزلا  لماک  لثم  اه  هخسن  زا  یضعب  رد  ( . 10)
ص 228. تارایزلا ، لماک  ...يدهلا » باب  یلا  بایترالاو  کشلاو  یملاو  هلاهجلاو 

ص 250. ج 4 ، يریمح ، ماشه  نب  کلملادبع  دمحموبا  ماشه ، نبا  هریس  ( . 11)

ص 340. ج 44 ، یسلجم ، رقابدمحم  راونألاراحب ، ( . 12)

9196 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2692 

http://www.ghaemiyeh.com


45 و 46. بازحا ، ( . 13)

ص 51. ج 4 ، ینارحب ، مشاهدیس  زجاعملا ، هنیدم  ( . 14)

ص 646. ج 4 ، مزراوخ ، دمحا  نب  قفوم  یمزراوخ ، لتقم  ص 133 ؛ ج 45 ، راونالاراحب ، ( . 15)

 

148 هرامش   ناغلبم  هلجم  عبنم :

(2  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  ترایز 

( 2  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  ترایز 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ِءاَِیْبنَْألا َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َو 

هیلع مدآ  ثیراوم  زا  يدودحم  دادعت  هک  تسا  هدومرف  اطع  مالسلا  هیلع  نیـسح  هب  ار  ءایبنا  ثیراوم  هک  میناوخیم  نیعبرا  ترایز  رد 
.مینکیم حرطم  ار  مالسلا  هیلع  حون  ثیراوم  زا  يدودحم  دادعت  هسلج  نیا  رد  اما  میدرک  ضرع  لبق  هسلج  رد  ار  مالسلا 

ِهَّللا ِِّیبَن  ٍحُون  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

مالسلا هیلع  حون  - 1

...دینش هرخسم   ، دروخ کتک  دیشک ،  تمحز  یلیخ  نداد  تاجن  نیا  رد  داد  تاجن  یهارمگ  زا  ار  مدرم 

...دروخ ریشمش  دیشک ،  تمحز  یلیخ  مدرم  تاجن  هار  رد  مه  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

: میناوخیم نیعبرا  ترایز  رد 

َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف 

: مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  تیلضفا  هجو 

: دیامرفیم نآرق  درک  نیرفن  ریسم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  حون  لوا :

ًاراَّیَد َنیِِرفاَْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت  َال  ِّبَّر  ٌحُون  َلاَقَو 

.راذگن هدنز  ار  يرفاک  چیه  ایادخ 
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.درکن نیرفن  تیاده  ریسم  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  اما 

ترایز رد  هچنانچ  دـش  دیهـش  مدرم  تیادـه  نیمه  ریـسم  رد  ءادهـشلادیس  اما  تفر  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلا  هیلع  حون  : مود
: میناوخیم نیعبرا 

ِهَداَهَّشلِاب ُهَْتمَرْکَأ 

خیرات رد  حون  - 2

: دیامرفیم نآرق  دش  هنیفسلا  بحاص 

اَِنُنیْعَِأب َْکلُْفلا  ِعَنْصاَو 
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.تسا هنیفسلا  بحاص  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هاجنلا هنیفس  يدهلا و  حابصم  نیسحلا  نا 

: تیلضفا هجو 

هک ارچ  .تاجن  یتشک  اب  اهیتشک  ریاس  نیب  تسا  قرف  تسا  تاجن  هنیفس  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اما  تسا  هنیفـس  بحاص  حون  : لوا
.دهد تاجن  ار  اهنآ  هک  تسا  تاجن  هنیفس  هب  ناشمشچ  رطخ  عقاوم  رد  اهیتشک  مامت 

.دهدیم تاجن  ار  اهراتفرگ  تاجن  یتشک  اما  تسه  اهنآ  ندش  راتفرگ  ناکما  اه  هنیفس  ریاس  مود :

اب مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتشک  اما  دـناسر  ار  نیرفاسم  بارطـضا  سرت و  اب  دـش و  نافوط  راتفرگ  مالـسلا  هیلع  حون  یتشک  موس :
.دناسریم دصقم  هب  دهدیم و  تاجن  ار  اهراتفرگ  شمارآ 

دوخ دش و  تیاده  یتشک  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  اما  داد  تاجن  ار  دوخ  دش و  راوس  زین  دوخ  تخاس و  تاجن  یتشک  حون  : مراهچ
: میناوخیم نیعبرا  ترایز  رد  هچنانچ.درک  اهناسنا  تیاده  يادف  زین  ار 

دش هتخیر  شنوخ  وت  تعاط  رد  ات  ُهُمَد  َِکتَعاَط  ِیف  َکِفُس  یَّتَح 

 . درک تحیصن  ار  مدرم  مالسلا   هیلع  حون  - 3

: دیامرفیم نآرق 

ْمَُکل َحَْصنَأ  ْنَأ  ُّتدَرَأ  ْنِإ  یِحُْصن  ْمُکُعَْفنَی  َالَو 

 . درک تحیصن  هچره  مه  ءادهشلا  دیس 

: میناوخیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد 

هلوسرل متحصن هللا و  و 

: مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  تیلضفا  هجو 

.دندزیم کتک  اتیاهن  ای  دندرکیم  هرخسم  تشادن  هدئاف  درکیم  تحیصن  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  حون  لوا :

: میناوخیم نیعبرا  ترایز  رد   . دنتشک ار  وا  هکلب  تشادن  هدئاف  اهنت  هن  درکیم  تحیصن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  اما 

َکِیف ُهَتَجْهُم  َلََذب  َحْصُّنلا َو  َحَنَم  َو 
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.دندومنیم ربکت  رب  رارصا  اهنآ  درکیم  تحیصن  حون  : مود
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: دیامرفیم نآرق 

ًاراَبِْکتْسا اوُرَبْکَتْساَو  اوُّرَصَأَو 

دندرکیم دیدهت  اهنآ  درکیم  تحیصن  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

ار مدرم  یتقو  هک  دـنکیم  لقن  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هبطخ  رد  همحرلا  هیلع  سوواـط  نبادیـس  فوهل  باـتک  رد 
میشکب ار  وت  هنشت  بل  اب  هکنیا  ات  مینکیمن  اهر  وت  ام  دنتفگ  شباوج  رد  دومرف  تحیصن 

اناشطع توملا  قوذت  یتح  کیکرات  ریغ  انا 

لهچ نیعبرا و  هرابرد 

لهچ نیعبرا و  هرابرد 

لاسراپ و .منک  تبحص  لهچ  نیعبرا و  هرابرد  مهاوخ  یم  زورما  نم  تسا و  لهچ  ینعم  هب  نیعبرا  هملک  .میتسه  نیعبرا  هناتـسآ  رد 
.تسا هدش  لیمکت  یلیخ  ثحب  هک  مدیـسر  ییاه  ثیدـح  کی  هب  لاسما  یلو  مدرک  ییاه  تبحـص  نیعبرا  تبـسانم  هب  مه  لاسرایپ 
شیاه یـضعب  نتفگ  هتبلا  تسا ، لهچ  هملک  اهنیا  رتشیب  رد  هک  مدـید  مدروخرب و  ییاـه  ثیدـح  هب  مدـمآ  یم  هک  نـالا  اـت  ًادودـح 
مهاوخ یم  تسا ، دـیفم  مه  ام  يارب  شندینـش  دراد و  مایپ  هک  ییاـهزیچ  زا  یـضعب  اـما  .درادـن  ماـیپ  نوچ  درادـن ، ترورـض  یلیخ 

.میوگب

.تسا مه  هقرفتم  لئاسم  رد  .تسه  لهچ  ددع  لئاسم  نیا  همه  رد  یتیبرت ، یتشادهب ، یسایس ، يداصتقا ، یماظن ، يدابع ، لئاسم  رد 
.مینک یم  یسررب  ار  دراد  رظن  لهچ  هلئسم  هرابرد  هک  یتایاور  اه و  ثیدح  تایآ ،

هک مه  ینز  .میوـگب  يداـبع  لـئاسم  رد  اـما  تسین  هتفریذـپ  زور  لـهچ  اـت  دـنهد  یم  رازآ  ار  رگیدـمه  هک  يرهوـش  نز و  تداـبع 
چیه تدابع  دـننک ، تیذا  ار  رگیدـمه  رهوش  نز و  زا  کـی  ره  رگا  دـنک ، تیذا  ار  شنز  هک  يرهوش  اـی  دـنک و  تیذا  ار  شرهوش 

.تسا ندروخ  بارش  هجیتن  نامه  شا  هجیتن  رهوش  هب  رازآ  نز و  هب  رازآ  ینعی  .دوش  یمن  لوبق  درم  نز و  زا  مادک 
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، دـننک تیذا  ار  رگیدـمه  رهوش  نز و  زا  کـی  ره  رگا  دـنک ، تیذا  ار  شنز  هک  يرهوش  اـی  دـنک و  تیذا  ار  شرهوش  هک  مه  ینز 
.تسا ندروخ  بارـش  هجیتن  ناـمه  شا  هجیتن  رهوش  هب  رازآ  نز و  هب  رازآ  ینعی  .دوش  یمن  لوبق  درم  نز و  زا  مادـک  چـیه  تداـبع 

راوخبارـش مدآ  اـب  نیا  هجیتن  .دـنازوس  یم  هناـخ  رد  ار  شنز  اـما  دروخ  یمن  قرع  دنتـسه و  یهللا  بزح  هک  میراد  ییاـه  مدآ  سپ 
مدآ .تسا  دایز  تالکشم  .تسین  مه  يزیچ  تسه و  ینارگ  هرخالاب  .دریگ  یم  شتآ  یهاگ  مدآ  دینیبب  .دیشاب  بظاوم  .تسا  یکی 

شمناخ زا  دیاب  درم  .دنک  یهاوخ  رذع  شمناخ  زا  دیابن  درم  دییوگن  .دـینک  یهاوخرذـع  دـیدش  ینابـصع  رگا  .دوش  یم  ینابـصع 
.دنک یهاوخ  رذع  مه  شا  هچب  زا  دیاب  درم  .دنک  یهاوخرذع 

رد زاب  َنیَِعبْرَأ » َمَّدَق  ْنَم  ( » ص509 ج2 ، یفاکلا ، «) َُهل َبیُِجتْسا  اَعَد  َُّمث  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیَِعبْرَأ  َمَّدَق  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسین لوبق  شزامن  زور  لهچ  ات  .تسا  نیعبرا  هملک  اجنیا 

ُهَتاَلَـص َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  ِرْمَْخلا  ُبِراَش  ُِّیلَع  اَی  : » دومرف نینموملاریما  هب  ربمغیپ  تسین  هتفریذـپ  زور  لـهچ  اـت  راوخبارـش  تداـبع 
ات ار  شزامن  ادخ  دشاب ، ناوخزامن  رگا  دـشاب ، یلکلا  تابورـشم  لها  هک  یـسک  ص352 ) ج4 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  « ًامْوَی َنیَِعبْرَأ 

بـش فصن  ود  تعاس  ینالف  دـنتفگ : یملاع  کی  هب  .تسا  رتدـب  شیارب  هک  دـناوخ  یمن  زامن  مه  رگا  .دـنک  یمن  لوبق  زور  لهچ 
؟ دناوخ یم  یسک  هچ  ار  شبـش  زامن  سپ  تفگ : .هلب  دنتفگ : تسا ؟ هدرک  يدزد  بش  فصن  زا  دعب  ود  تفگ : .تسا  هدرک  يدزد 

یـسک کی  .دنناوخ  یم  زامن  مه  دنروخ و  یم  بارـش  مه  هک  میراد  ییاه  مدآ  ام  الاح  .دناوخ  یمن  بش  زامن  هک  دزد  اباب  دنتفگ :
یهد یم  شحف  .نکب  ینک  یم  يدزد  .نکب  ینک ، یم  يزاب  راـمق  .روخب  يروخ  یم  قرع  تفگ : یم  درک ، یم  شرافـس  یـسک  هب 

ناملسم هک  میراد  ییاه  مدآ  ام  هرخالاب  تسا ؟ یناملسم  نیا  ياجک  رگید  هک  تفگ  .شاب  ناملسم  اما  شکب ، یشک  یم  وقاچ  .هدب 
هک یمدآ  .دوب  ندروخ  قرع  يارب  نیا  .دوش  یمن  لوبق  زور  لهچ  ات  شتدابع  دشاب  نینچ  یسک  رگا  .دنتسه  مه  قرع  لها  دنتسه و 

.تسین لوبق  شزامن  زور  لهچ  ات  دروخب  بارش 
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دنیب یم  وا  زا  ار  تلصخ  نیا  نوچ  دنوادخ  .دنک  اعد  نموم  لهچ  هب  لوا  دنک  اعد  دهاوخ  یم  یسک  رگا  نموم  لهچ  هب  ندرک  اعد 
.دوش باجتـسم  مه  شدوخ  ياعد  دـنک ، یم  اعد  نموم  لهچ  هب  دزوس و  یم  شلد  هک  نیا  هکئالم  دـیوگ : یم  دراد ، زوس  نیا  هک 
رخآ .مینک  اـعد  ار  رفن  لـهچ  نآ  یمکی ، لـهچ و  يارب  هک  نیا  هن  .مینک  اـعد  نموم  لـهچ  هب  زوس  يور  زا  هک  نیا  طرـش  هب  یهتنم 

ار رفن  ود  نیا  .دـنروایب  رد  فرح  شیارب  هک  دـسرت  یم  یلو  دـسوبب  ار  رفن  کی  دـهاوخ  یم  یهورگ  کی  رد  مدآ  اه  تقو  یهاـگ 
هب هقالع  دور و  یم  ییاونان  فص  رد  مدآ  یهاگ  .دشاب  هقالع  يور  زا  ًاعقاو  .دشابن  روطنیا  .تسا  يرخآ  نآ  شتین  یلو  دـسوب ، یم 

سرت زا  نیمه  يارب  .دنهدب  شحف  وا  هب  تبون  زا  جراخ  دسرت  یم  یلو  دورب ، رد  دـهاوخ  یم  شدوجو  مامت  اب  هن  یهاگ  .دراد  مظن 
فـص رد  ود  ره  تسیچ ؟ دور  یم  فص  رد  سرت  يور  زا  هک  یـسک  اب  دراد  هقـالع  مظن  هب  هک  یـسک  نیب  قرف  .دور  یم  فص  رد 

ادخ شا  هیحور  تلصخ و  نیا  رطاخ  هب  دنک ، اعد  تبحم  قشع و  يور  زا  رفن  لهچ  هب  یسک  رگا  .اجک  نآ  اجک و  نیا  اما  دنور  یم 
.دنک یم  باجتسم  ار  وا  ياعد 

لثم .متـسه  نهآ  هار  دنمراک  هدنب  ینک ؟ یم  راک  اجک  اقآ  دنیوگب : دور ، یم  راک  رـس  یتقو  ینعی  دشاب ، ادـخ  يارب  شیاهراک  همه 
یم تقو  کی  .میرادـن  یجرخ  اـم  اـباب  ییوگ : یم  تقو  کـی  ییآ ؟ یم  راـک  رـس  ارچ  بوخ  .متـسه  نهآ  هار  دـنمراک  نـالا  اـمش 

.منک یم  راک  بجاو  نیا  ماجنا  رطاخ  هب  .مهدب  ار  ما  هچب  نز و  یجرخ  تسا  بجاو  نم  دراد و  تیلوئسم  هچب  نز و  اباب  ییوگ :
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اب .دوش  یم  تعکر  داتفه  نآ  تعکر  کی  باوث  ندز  كاوسم  اب  مناوخ  یم  هک  زامن  بوخ  .مناوخ  یم  زامن  میآ و  یم  زاـمن  غارس 
مـشوخ بالگ  زا  نم  دیوگ : یم  تقو  کی  .دیایب  نم  زا  رطع  يوب  منز  یم  فرح  هک  ادخ  اب  مهاوخ  یم  مناوخب ، زامن  مورب  بالگ 

، دناوخ یم  سرد  هرمن  يارب  لصحم  کی  .دنک  یم  قرف  دیآ ، یم  مشوخ  نم  تسا و  یـضار  ادخ  دـیوگ : یم  تقو  کی  .دـیآ  یم 
یگدنز هب  ندیـسر و  كردم  هب  نتفرگ و  هرمن  يارب  دور  یم  هاگـشناد  وجـشناد  کی  .دـناوخ  یم  سرد  سرد ، يارب  لصحم  کی 

یم تسا  هتفر  هاگـشناد  هب  هک  لوا  زا  نوچ  .دور  یم  رد  ًاروـف  تسا ، رتـهب  شیگدـنز  هسنارف  ناـملآ و  رد  هک  دـنیبب  اذـل  ندیـسر و 
هک دراد  راک  نیا  هب  درادـن ، راک  هافر  هب  یـسک  کی  دوریم ، اجنآ  هب  تسا  رتشیب  شهافر  دـنیبب  اج  ره  .دـشاب  هافر  لاح  رد  هتـساوخ 

همان هچ  ره  مه  شیاه  موق  شیوخ و  دنهد ، ناشن  زبس  غارچ  مه  هچ  ره  وا  هب  نیاربانب  دنک ، زاب  تکلمم  زا  یلکـشم  کی  دـهاوخیم 
.دنک یم  قرف  رایسب  نیا  .دور  یمن  دنسیونب ، وا  هب 

نآرق .دوب  مک  زور  دید 30  یلو  نک  اعد  زور   30 دومرف : یسوم  ترـضح  هب  ادخ  َنیَِعبْرَأ » َمَّدَق  ْنَم   » ادخ يارب  هناصلاخ  زور  لهچ 
َنیَِعبْرَأ ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْنَم  : » دومرف ربمغیپ  .دوب  بش  لهچ  یـسوم  ترـضح  تاـجانم  هیآ 141 ) فارعا ، «) ٍرْـشَِعب اهانْمَْمتَأ  َو  : » دیوگ یم 

دنک راک  ادخ  ریخ  يارب  دنک  یعس  زور  لهچ  یـسک  رگا  ص232 ) یعادلا ، هدـع  «) ِِهناَِسل یَلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمکِْحلا  َعِیباَنَی  ُهّللا  َرَّجَف  ًامْوَی 
دهد یم  وا  هب  یشنیب  تلاح و  کی  دنوادخ  دنک  راک  ادخ  يارب  طقف  زور  هنابش  لهچ  سک  ره  دشاب ، ادخ  يارب  دنک  یم  يراک  ره 

يا هتخپ  میکح و  مدآ  کی  تقو  نآ  تسیچ ؟ اهاود  تسیچ ؟ اه  بیع  تسیچ ؟ اـیند  تسیک ؟ لـطاب  .تسیک  اـب  قح  دـمهف  یم  هک 
دنک یعس  زور  لهچ  رگا  .دشاب  مه  هدناوخن  سرد  رگا  دشاب  مه  ماوع  رگا  ینعی  دوش ، یم  يراج  شنابز  رب  وا  تمکح  دوش و  یم 

دنمـشناد ریغ  میکح  .دـنز  یم  يا  هتخپ  ياه  فرح  دـنز  یم  هک  ییاه  فرح  زور  لـهچ  زا  دـعب  دـشاب  ادـخ  يارب  شیاـهراک  همه 
فرح یلو  تسا  داوسیب  .تسا  هتخپ  شیاـه  فرح  تسا و  داوسیب  یهاـگ  تسا ، ماـخ  شیاـه  فرح  تسا و  داوساـب  یهاـگ  .تسا 

.تسا هتخپ  شیاه 
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مه چیه  رگا  ینعی  .مینک  یم  میکح  ار  وا  ام  تسا  هدومرف  ادخ  ار  نیا  دـهد  ماجنا  ار  شیاهراک  زور  لهچ  ات  ادـخ  يارب  یـسک  رگا 
.دراد یشنیب  کی  تسا ، هتخپ  رایسب  دنز  یم  هک  ییاه  فرح  درادن  داوس 

: متفگ مدناوخ ، رعش  کی  مدوب  هتسشن  نیشام  رد  تفگ : یم  ناتسود  زا  یکی 

اقآ تفگ : .تشادـن  داوس  مه  یچیه  دوب و  هتـسشن  یماوع  کی  هتـشگ  هتـسب  میور  هب  تمحر  رد  هتـشگ  هتـسخ  مناج  مسج و  یهلا 
یم ناشیا  .تسا  هتشگن  هتسب  سک  چیه  يور  هب  مه  ادخ  تمحر  ِرد  .باوخب  تعاس  ود  ورب  بخ  تسا  هتشگ  هتسخ  تناج  مسج و 

دنتسه ماوع  اه  تقو  یهاگ  هلب  .مدیـشک  تلاجخ  نم  ردقنآ  تفگ : یم  .تسا  داوسیب  مدآ  کی  مه  وا  میدوب و  لک  ریدم  ام  تفگ :
همه نیا  متفگ : غاب  بحاص  هب  .میتفر  يرهـش  کی  رد  یغاب و  کی  رد  .تسا  يا  هتخپ  فرح  کی  هک  دـنز  یم  هک  یفرح  کی  اـما 
نیا بوخ  دناوخ ، یمن  بش  زامن  ام  زا  یکی  میباوخ ، یم  اجنیا  میتسه و  مدآ  همه  نیا  تفگ : دهد ؟ یمن  هویم  مادـک  چـیه  تخرد 

.رد نآ  هب 

نوعبرأ هتزانج  رـضح  و  نمؤملا ، تام  اذا   : » هک تسا  هدرک  تیاور  قداص  ماما  زا  قودـص  خیـش  نموم  هزانج  عییـشت  رد  رفن  لـهچ 
هل ترفغ  مکتداهـش و  تزجأ  دق  یلاعت  كرابت و  هّللا  لاق  انم ، هب  ملعأ  تنأ  اریخ و  الا  هنم  ملعن  ّمهّللا ال  اولاقف : نینمؤملا ، نم  الجر 

ص168) ج1 ، یلائلا ، یلاوع  «) .نوملعت اّمم ال  تملع  ام 

هک دوب  هراک  هچ  نیا  منادیم  هک  نم  دیوگ : یم  ادخ  میدیدن ، وا  زا  يدب  ام  ایادخ  دـنتفگ : رفن  لهچ  تفر و  ایند  زا  ینموم  کی  رگا 
.مرذگ یم  مناد  یم  هچنآ  زا  امش  یهاوگ  مارتحا  هب  نم  تسا ، یبوخ  مدآ  ناشیا  دییوگ : یم  ناملـسم  لهچ  امـش  هک  الاح  اما  دُرم ،

دـنک و عییـشت  دریگب ، ار  هزانج  فارطا  هزانج  عییـشت  رد  مه  یـسک  رگا  تسا و  بیجع  رایـسب  نیا  هزانج ، رب  نموم  لـهچ  تداـهش 
تدابع هزانج  عییـشت  .دوب  لهچ  اهنیا  يدابع  ياـهراک  رد  .دـشخب  یم  ار  وا  هریبک  هاـنگ  لـهچ  ادـخ  دریگب  شـشود  يور  ار  هزاـنج 

.تسا تدابع  ادخ  يارب  صالخا  .تسا  تدابع  یسوم  تاجانم  .تسا  تدابع  زامن  .تسا 
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رود دوخ  هقطنم  زا  گس  رگید  میتفر ، هک  رادقم  کی  درک ، هلمح  نیشام  هب  یگـس  متفر  یم  هداج ، رد  نیـشام  اب  متـشاد  تقو  کی 
دینیبب تفگ : ناتـسود  زا  یکی  دعب  .تسوا  تسد  رد  هک  دیآ  یم  يا  هقطنم  کی  ات  طقف  .دراد  يا  هقطنم  کی  یگـس  ره  نوچ  دش ،

؟ ینک یم  لـمع  تتیلوئـسم  هب  ینک  یم  ظـفح  يراد  هک  يا  هقطنم  نآ  وت  درک ، ظـفح  دوب  شدوـخ  يارب  هک  يا  هقطنم  گـس  نیا 
هاگداد هب  رگا  نـآلا  .دزگ  یم  ار  رفن  يزور 10 ام  نابز  دزگ  یم  ار  رفن  هد  یلاس  راـم  نوچ  .میـشاب  رت  تسپ  ناویح  زا  اـم  هک  دـنکن 
.میراد هدـنورپ  اجنآ  رد  ردـق  هچ  اه  مدآ  ام  هک  دـینیبب  یلو  دـنرادن  هدـنورپ  اجنآ  رد  ملاع  ياـه  گرگ  زا  مادـک  چـیه  دـینک  نفلت 

.دهد یم  رارق  میکح  ار  وا  دنوادخ  دنک  راک  صلاخ  یسک  رگا  نیاربانب 

هک یناسک  اه ، یـشترا  اه ، یجیـسب  يارب  نیا  .مناوخب  ناتیارب  ثیدـح  کی  یماظن  لئاسم  رد  اما  و  یماـظن   لـئاسم  رد  لـهچ  ددـع 
َُهل ٌْریَخ  ًادِحاَو  ًامْوَی  ِداَهِْجلا  ِنِطاَوَم  ِضَْعب  ِیف  ِِملْـسُْملا  َْربَص  َّنِإ  : » دندومرف مرکا  ربمایپ  .تسا  بوخ  ییورین  ره  يارب  دنتـسه و  هدنمزر 

ص282) ج1 ، یلائللا ، لاوع  «) .ًهَنَس َنیَِعبْرَأ  ِهَداَبِع  ْنِم 

داهج قطانم  یـضعب  رد  ناملـسم  کی  ینعی  .تسا  رتشیب  تدابع  لاـس  لـهچ  زا  شـشزرا  دـشاب ، ههبج  رد  زور  کـی  رفن  کـی  رگا 
، یشاب ههبج  ياه  تمسق  زا  یضعب  رد  گنج ، ياهاج  زا  یضعب  رد  زور  هنابش  کی  رگا  دراد ، اج  ههبج  رد  ناملـسم  .دنک  تمواقم 

ادخ دور ، یم  ههبج  هب  هک  یسک  کی  دومرف : داجس  ماما  .دوب  ههبج  شزرا  يارب  مه  نیا  .تسا  رتشیب  تدابع  لاس  لهچ  زا  ششزرا 
ماما یتقو  دومرف : ماما  هک  میراد  مه  ثیدح  .دینک  هقردب  ههبج  دور  یم  هک  هدنمزر  نیا  زا  هک  دنک ، یم  رومأم  ار  هتشرف  رازه  لهچ 

هب نامز ، ماما  نارای  زا  ناملـسم  رفن  کی  هک  دوش  یم  دایز  ناش  یمزر  تردـق  نانچ  نامز  ماما  نارای  دـنک ، یم  روهظ  جـع ) ) ناـمز
ماما لثم  یـسک  ینارنخـس  نک  باسح  امـش  .تسا  روطنیمه  ًاعقاو  .دوب  لهچ  مه  یمزر  لئاسم  رد  سپ  .دراد  روز  رفن  لهچ  هزادـنا 

اما دوب ، شهام  شش  رغصا  یلع  .دزرا  یم  ام  همه  رمع  لک  هب  ماما  ینارنخـس  زور  کی  دراد ؟ رثا  ردقچ  داد ، ار  تئارب  مایپ  نیا  هک 
البرک رد  رغصا  یلع  رگا  نوچ  .درک  اضما  رغصا  یلع  نوخ  ار  هیما  ینب  دنس  نوچ  دزرا ، یم  ام  رمع  لاس  دصشش  هب  ههام  شش  نیا 
ضرف الاح  تفگ : یم  .تشک  ار  یکی  نآ  مه  یکی  الاح  دندرک ، اوعد  تموکح  رـس  اباب  دـنتفگ : یم  .دوبن  ردـقنیا  شا  هدـیاف  دوبن 

رد ار  هیما  ینب  نیا  هک  تسا  يزیچ  نیرخآ  رغـصا  یلع  نیا  .تشاد  یهانگ  هچ  رغـصا  یلع  دوب ، ییوگ  یم  وت  هک  روطنیا  مینک ، یم 
.دراد یگرزب  شقن  یلو  تسا  کچوک  یسک  کی  یهاگ  .دوب  هدرک  یهانگ  هچ  رگید  نیا  دیوگ : یم  هک  دهد ، یم  رارق  تسب  نب 

9204 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2702 

http://www.ghaemiyeh.com


ِهَّدِّشلا ِیف  ًامْوَی َو  َنوَُعبْرَأ  ِبْصِْخلا  ِیف  ُهَرکُْحلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يداصتقا  لئاسم  رد  يداصتقا  لئاسم  رد  لهچ  ددع 
ُُهبِحاَـصَف ِهَرـْـسُْعلا  ِیف  ٍماَّیَأ  ِهَثاـََـلث  یَلَع  َداَز  اـَـم  ٌنوـُْعلَم َو  ُُهبِحاـَـصَف  ِبْـصِْخلا  ِیف  ًاــمْوَی  َنیَِعبْرـَأـْلا  یَلَع  َداَز  اـَـمَف  ٍماَّیَأ  ُهَثاـََـلث  ِءاـَـلَْبلا  َو 

یم رخآ  .تسا  رکتحم  دـنک ، راـبنا  ار  يزیچ  زور  لـهچ  یـسک  کـی  دـشاب  بوخ  مدرم  عضو  رگا  ص165 ) ج4 ، یفاکلا ، «) ٌنوُْعلَم
کی تقو  کـی  .تسا  رکتحم  مراـهچ  زور  درک ، راـکتحا  دوـبن  زور  هس  رگا  .تسا  رکتحم  دـنک  راـبنا  مدآ  زور  دـنچ  رگا  دـنیوگ :
رگا الاح  بوخ  .تسه  زور  لـهچ  يزیچ  کـی  رگا  تسا و  رکتحم  دـنک  راـبنا  ار  نآ  دـشابن و  زیچ  نآ  زور  هس  رگا  تسین ، يزیچ 

زا دزد  نوچ  .دـشاب  رکتحم  اـت  دراد  شتـسود  رتـشیب  ادـخ  دـشاب  دزد  یـسک  رگا  دومرف : ربـمغیپ  میراد  ثیدـح  هچ ؟ دـشاب  رکتحم 
یم یتابن  نغور  وا  دهاوخ  یم  دـیات  دـهاوخ ، یم  نوباص  ارقف  زا  رکتحم  دـینک  ضرف  .دزد  یم  ادـگ  زا  رکتحم  دزد ، یم  نارادـلوپ 
یم رادلوپ  زا  دزد  .دراد  یم  رب  مورحم  هقبط  زا  رکتحم  .دنتـسه  هقبط  کی  زا  امـش  دوخ  لثم  همه  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنیا  دـهاوخ ،

ًاماَعَط َرکَتْحا  ِدَق  ُهاَْقلَی  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ًاقِراَس  ُدـْبَْعلا  َهَّللا  یَْقلَی  ْنََأل  َو  : » دومرف ربمغیپ  .دزد  یم  ...و  هکـس  الط ، یمـشیربا ، یلاق  .دزد 
یـسک ات  دراد  یم  تسود  رتشیب  ار  وا  دنک ، دروخرب  قراس  رفن  کی  اب  ادخ  رگا  ص158 ) ج3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  «) ًامْوَی َنیَِعبْرَأ 
یـسک رگا  دـیامرف : یم  ماما  .داد  ادـخ  هار  رد  ار  شلوپ  تخورف  دـعب  دـش  نارگ  درک ، راکتحا  یـسک  رگا  ـالاح  .دـنک  راـکتحا  هک 

نیا اب  ار  شراکتحا  هانگ  مه  زاب  ًالثم  داد ، ههبج  هار  رد  ار  شلوپ  تخورف و  دـش و  نارگ  دـعب  دوش ، نارگ  هک  دـنک  رابنا  ار  یـسنج 
داح غاد و  طیارـش  رد  راکتحا  یلو  تسا ، زور  لهچ  یلومعم  طیارـش  رد  يداع  نامز  رد  راکتحا  .دـنک  یمن  لـح  ندرک  جرخ  لوپ 

ار شلوپ  دشورفب و  نارگ  رکتحم  رگا  هک  نیا  رگید  ثیدـح  .تسا  ثیدـح  کی  مه  نیا  .تسا  رتهب  رکتحم  زا  دزد  .تسا  زور  هس 
نیا .دوب  دلج 1  راحبلا ، هنیفـس  دلج 12 و  لیاسو  باتک  زا  اه  ثیدح  .دـنک  یمن  رپ  ار  هانگ  نآ  هلاچ  باوث  نآ  دـهد ، ادـخ  هار  رد 

.دوب يداصتقا  لئاسم  يارب  ثیدح  کی 
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ٍرَطَم ْنِم  ٌْریَخ  ٍلِداَع  ٍناَْطلُـس  ْنِم  ٌدِـحاَو  ٌمْوَی  : » دومرف ربمغیپ  .میوگب  ار  یـسایس  لئاسم  رد  لـهچ  اـما  یـسایس  لـئاسم  رد  لـهچ  ددـع 
لهچ زا  لداع  ربهر  زور  کی  عفن  دـشاب ، لداـع  ربهر و  هک  یمدآ  کـی  زور  کـی  ص9 ) ج18 ، لئاسولا ، كردتـسم  «) ًامْوَی َنیَِعبْرَأ 

.تسا رتشیب  یگدنراب  زور 

يرمع هب  هتعاس ، کی  ینارنخـس  کی  نیا  ایادخ  متفگ : .مدرک  هیرگ  ویدار  ياپ  یلک  مداد  شوگ  نم  یتقو  هک  دوب  ینارنخـس  کی 
داهج نیرتهب  ینعی  ص59 ) ج5 ، ینیلکلا ، «) ٍِرئاَج ٍماَمِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملک  ِداَهِْجلا  َلَْضفَأ  َّنِإ   » میراد ثیدح  نوچ  .دزرا  یم  ام  ینارنخس 
ٍرَطَم ْنِم  ٌْریَخ  ٍلِداَع  ٍناَْطلُـس  ْنِم  ٌدِحاَو  ٌمْوَی  «» ٍِرئاَج ٍماَمِإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُهَِملک   » .دنزب فرح  صرق  دـساف  ياه  مدآ  يولهپ  مدآ  هک  تسا  نیا 

.تسا ناراب  ینعم  هب  رطم  .تسا  رتهب  رطم  زا  ًامْوَی » َنیَِعبْرَأ 

نیلوئسم رد  متسین  نماض  نم  هتبلا  .میراد  یلداع  ربهر  نینچ  هک  مینک  راختفا  دیاب  ام  لداع و  ربهر  کی  يارب  مه  نیا  ًامْوَی » َنیَِعبْرَأ  »
هک دـیهد  هزاجا  مناد و  یم  ار  نیا  اما  مناد  یمن  ار  همه  تسا ، لک  ریدـم  تسا ، نواعم  تسا ، لـیکو  تسا ، ریزو  هک  ره  تکلمم و 

یخی و تشوگ  زا  زج  هدـنب  تفگ : ناشیا  مربب ، ار  شمـسا  مناوت  یمن  الاح  هک  کـی  هجرد  ياـه  تیـصخش  زا  یکی  زا  نم  میوگب ،
میناوخ یم  زامن  يا  هنماخ  ياقآ  رـس  تشپ  ام  .دـیآ  یمن  نامرواب  ام  مرخ و  یمن  مرگ  تشوگ  ًالـصا  .منک  یمن  هدافتـسا  نپوک  زج 

ینامهیم هب  ییاج  کی  رگا  الاح  .تسا  یخی  تشوگ  مه  نیا  تسا و  نپوک  اب  مکاروخ  طقف  هدـنب  تفگ : هک  مدینـش  ناـشیا  زا  نم 
.تسادج شباسح  نآ  دنداد  ام  هب  يزیچ  کی  میتفر 
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ناـمهم زا  درک و  باـبک  ار  شتـشوگ  تشک و  رتش  کـی  میهاربا  دـمآ ، شیارب  ناـمهیم  ود  میهاربا  ترـضح  دـیوگ : یم  مه  نآرق 
فـص رد  همه  ینارنخـس  زا  دعب  میدوب  ییاج  کی  تقو  کی  ام  .تسادـج  ینامهیم  کی  باسح  تقو  کی  .درک  ییاریذـپ  شیاه 

رد مه  نم  ینعی  تلادع  تسا ، تسرد  متفگ : .ییایب  فص  رد  دیاب  مه  وت  یـشاب  لداع  یهاوخ  یم  رگا  یتئارق  ياقآ  دنتفگ : دنتفر ،
امـش نامهیم  نم  اه  فاصنا  یب  دوش ، ییاریذپ  دیاب  نامهیم  هک  دـیناد  یمن  امـش  میوگب و  دـیاب  مه  رگید  زیچ  کی  اما  .مورب  فص 
نوچ نم  .تسا  لصا  کی  مه  نامهیم  مارتحا  هرخالاب  اما  .تسا  لصا  کی  همه  نتفر  فص  رد  مارتحا  دنتفگن ، يزیچ  رگید  .متسه 

.میتفر نوریب  مه  دعب  میتفر و  فص  رد  يا  هقیقد  کی  لاح  نیع  رد  .ورب  سپ  بوخ  یلیخ  دنتفگ : متسه  ناتنامهیم  زورما 

رفن هد  يزور  دناوت  یم  هک  حارج  کشزپ  کی  ًالثم  تسا ، فیح  ییاه  تصرف  کی  ًاعقاو  اه  تقو  یهاگ  مینکن  یطاق  دـیاب  ًالامجا 
رد دـیاب  وت  یتسه  لداع  وت  اقآ  هن  .تسا  ملظ  رایـسب  نیا  دورب ، غرم  مخت  فص  رد  ناـشیا  دـهد ، تاـجن  گرم  زا  ناتـسرامیب  رد  ار 

کی حارج ، کشزپ  کی  اـما  دـنک  یمن  عاـفد  يرطخ  زا  ماـش  اـت  حبـص  زا  ینـالف  ناـجاقآ  .دورب  فص  رد  مه  ینـالف  يورب ، فص 
نیب .تسا  یفیک  ناشراک  اه  یـضعب  .تسا  یفیک  ناشراک  دنتـسه  ییاه  مدآ  کی  هاگـشناد ، داتـسا  کی  رکفتم ، زغم  کی  ناـبلخ ،

زا تسا  یفیک  شراـک  سک  ره  اـما  دورب  نوریب  فص  زا  تسا  شتـسد  فـیک  سک  ره  مییوـگ : یمن  اـم  .تسا  قرف  یّمک  یفیک و 
بـش کی  تسا  تسرد  رخآ  .دورب  فص  رد  نابلخ  هک  تسا  هانگ  دورب ، فص  رد  حارج  کشزپ  هک  تسا  هانگ  .دورب  نوریب  فص 
ردق بش  بوخ  اما  .تسا  کیرات  اه  بش  همه  دیوگ : یم  مه  نآرق  ( 3 هیآ ، ردق هروس  «.) ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » یلو دورب  وا 
ماما روهمج و  سیئر  سلجم و  سیئر  تلود و  نماض  ام ، نیلوئـسم  رد  میوگب  مهاوخ  یمن  زاب  هتبلا  .دـنک  یم  قرف  اه  بش  یقاب  اـب 

.متسین همه  نماض  نم  درک ، يراک  کی  لوئسم  کی  هقطنم  نالف  الاح  اما  .میناد  یم  ار  ناشیگدنز  ار  اهنیا  ...و 
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میراد یتح  دوش و  یم  قالخادب  دروخن  تشوگ  زور  لهچ  یسک  رگا  هک  میراد  تشادهب  هلئسم  رد  یتشادهب  لئاسم  رد  لهچ  ددع 
زا الاح  دوش ، هدروخ  تشوگ  دیاب  زور  لهچ  رد  یلو  .درادـن  لاکـشا  دـیدرک  مه  ضرق  دـماین ، ناتریگ  تشوگ  زور  لهچ  رگا  هک 

.دراد رگید  باسح  کی  نآ  دـسرب ، نآ  هب  تشوگ  دـیاب  زور  لـهچ  هب  زور  لـهچ  هک  اـم  ندـب  عضو  تسا ؟ هنوگچ  یتشادـهب  رظن 
زور لهچ  یـسک  رگا  یلو  دـنک  یم  ادـیپ  بلق  تواـسق  دروخب ، تشوگ  مه  رـس  تشپ  زور  لـهچ  ًاـمئاد  یـسک  مه  رگا  هک  میراد 
زور لهچ  ره  ینعی  دـشکن  لوط  رتشیب  زور  لـهچ  زا  میراد  ندـب  يوم  ندـب و  تفاـظن  هراـبرد  .دوش  یم  قالخادـب  دروخن  تشوگ 

يرـس کی  هرابرد  .دشکن  لوط  رتشیب  زور  لهچ  زا  دراد  نامیا  تمایق  هب  دراد و  ادخ  هب  نامیا  یـسک  رگا  .دینک  تفاظن  امتح  رابکی 
مییوگب ار  نیا  نالا  ام  رگا  الاح  .دسرب  ندب  هب  دـیاب  رثا  نیا  اذـغ و  نیا  زور  لهچ  هب  زور  لهچ  هک  تسا  هدـش  شرافـس  مه  اهاذـغ 

ام .تسا  رتهب  اهاج  یلیخ  زا  نامعـضو  میراد  هک  یتالکـشم  همه  اب  ناریا  رد  ام  هتبلا  دـشاب ، هتـشادن  ًاعقاو  یـسک  کـی  تسا  نکمم 
هلئسم هرابرد ي  .دیآ  یمن  ناشریگ  يزیچ  ًاعقاو  هک  میراد  مدآ  اه  نویلیم  .مرب  یمن  ار  ناشمـسا  الاح  هک  میراد  مدآ  اه  نویلیم  نالا 

.دوش فرصم  امتح  راب  کی  زور  لهچ  ره  هک  تسا  هدش  شرافس  رایسب  مه  رانا 

یتیبرت لئاسم  رد  لهچ  ددع 

ار نیا  تسیچ  لهچ  نیا  الاح  دنز ، یم  غارچ  اه  ثیدح  رد  یلیخ  لهچ  ددـع  نیا  .دـنز  یم  غارچ  لهچ  ددـع  زاب  یتیبرت  لئاسم  رد 
لاس لهچ  نس  ( 15 هیآ فاقحا ، هروس  «) ًهَنَـس َنیَعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  : » دیوگ یم  نآرق  هک  میراد  ثیدح  .مناد  یمن  رگید 
لهچ نس  رد  هک  نامدوخ  ربمغیپ  هلمج  زا  دندیـسر  توبن  ماـقم  هب  یگلاـس  لـهچ  نس  رد  ًارثکا  اـم  ءاـیبنا  تسا و  ناـسنا  دـشر  جوا 

زور لـهچ  زا  شا  هدـیاف  دـننزب  شقالـش  دـنناباوخب و  ار  مرجم  مدآ  کـی  رگا  دوـمرف : ربـمغیپ  .دـندش  ثوـعبم  تلاـسر  هب  یگلاـس 
: نوچ درک  محر  دیابن  هلب  .تسا  رتشیب  هعماج  يارب  یگدنراب 
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بالقنا ریبک  ربهر  .دریگب  تسد  اصع  هلاس  لهچ  مدآ  میراد  یگلاس  لهچ  نادنفسوگ  رب  دوب  يراکمتـس  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت 
مدآ .ورب  هار  طایتحا  اب  ینعی  .دریگب  تسد  اـصع  دـش  هلاـس  لـهچ  سک  ره  ینعی  دوب ، هدرک  اـنعم  شنادرگاـش  يارب  ار  نیا  یناـمز 

وت الاح  .وگن  ار  يزیچ  ره  رگید  وت  یتسین ، هچب  رگید  وت  ینعی  .دریگب  تسد  طایتحا  ياـصع  ینعی  دریگب ، تسد  اـصع  هلاـس  لـهچ 
، دسوب یم  ار  شیناشیپ  ناطیـش  دننک ، یمن  ادیپ  يرییغت  دوش  یم  ناشلاس  لهچ  هک  یناسک  میراد  ثیدـح  .تسا  هدـش  تلاس  لهچ 
، تفر ار  یطخ  کی  یناسنا  کی  لاس  لهچ  اـت  یتقو  نوچ  .یتسین  وشب  یباـسح  مدآ  رگید  وت  وت ، يادـف  مرداـم  ردـپ و  دـیوگ : یم 

.تسا تخس  اما  تسین  لاحم  هتبلا  .تسا  شلاس  لهچ  وا  تسا  لکشم  فرط  نیا  تیبرت  اما  تسین ، لاحم  شتشگرب 

یهانگ دش ، شلاس  لهچ  هک  نیمه  اما  .دینک  راتفر  ارادم  اب  دیوگ : یم  ناگتشرف  نیرومأم و  هب  لاس  لهچ  ات  دنوادخ  میراد  یتیاور 
َیلِإ َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ  ًهَنَس  َنیَِعبْرَأ  َغََلب  اَذِإَف  ًهَنَـس  َنیَِعبْرَأ  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اَم  ِهِْرمَأ  ْنِم  ٍهَحُْـسف  یَِفل  َْدبَْعلا  َّنِإ  «. » اَظِّلَغَف : » دیوگ یم  دوش  یم 

ص108) ج8 ، یفاکلا ، «) ُهَرِیبک ُهَریِغَص َو  ُهَرِیثک َو  ِِهلَمَع َو  َلِیلَق  ِْهیَلَع  اَُبتکا  اَظَّفََحت َو  اَدِّدَش َو  اَظِّلَغَف َو  ًارُمُع  اَذَه  يِْدبَع  ُتْرَّمَع  ْدَق  ِْهیکَلَم 
دـش شلاس  لهچ  رگید  نیا  دینک ، دنت  ار  دروخرب  .دـینک  دروخرب  ظیلغ  ینعی  اَظِّلَغَف » » دیـسیون یم  ار  ناشیا  لامعا  هک  يا  هتـشرف  ود 
یم هانگ  مه  زاب  یلو  هدش  شلاس  لهچ  .دیـشکب  تسام  زا  ار  وم  اَظَّفََحت » َو   » دیهد ناشن  لمع  تدش  اَدِّدَش » َو   » دنک یم  هانگ  مه  زاب 

یتقو ینعی  ُهَرِیبک » ُهَریِغَـص َو  َو   » .سیونب ار  شدایز  مک و  ار  شراـک  ریثک  شراـک و  لـیلق  ُهَرِیثک .» ِِهلَمَع َو  َلـِیلَق  ِْهیَلَع  اَُـبتکا  َو   » .دـنک
هب سوسفا  دروخ ، یمن  ناکت  هدـش  شلاس  لهچ  .تسین  دـلب  زامن  هدـش  شلاس  لـهچ  .تسین  دـلب  لـسغ  دـش  شلاـس  لـهچ  ناـسنا 

.شلاح
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ادـخ .میریگب  تسد  طایتحا  ياصع  ماما  لوق  هب  مییایب و  هاتوک  هدروخ  کی  دـش  ناملاس  لـهچ  رگا  هک  مینک  تقد  دـیاب  اـجنیا  اـما 
.دننکن ضامغا  رگید  هک  دنک  یم  رومأم  ار  اه  هتشرف 

َنیَِعبْرَأ ٍدِّبَعَتُم  ِهَداَـبِعک  کـِلَذ  ُُهلَمَع  َناـک  يًدُـه  َیلِإ  ًَهلاَلَـض  ْوَأ  ٍّقَح  َیلِإ  اًـلِطَاب  ِِهب  َّدُرَِیل  ٍْملِع  ْنِم  ًاـبَاب  ُُبلْطَی  َجَرَخ  ْنَم  : » میراد ثیدـح 
زا ار  یهارمگ  تلالظ و  دریگب و  ار  لطاب  يولج  هک  یملع  یملع و  هچ  اما  دورب  ملع  غارس  هک  یسک  ص118 ) یسوط ، یلاما  «) ًاماَع
ای وجـشناد  کی  زا  یملع  نینچ  زور  کی  شزرا  .میا  هدرک  یمهم  راک  کی  تقو  نآ  میتفر  رادراب  ملع  غارـس  رگا  .دنک  رود  ناسنا 

.تسا رتشیب  تدابع  لاس  لهچ  زا  هبلط 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هفطن  داجیا  ربمایپ و  تدابع  زور  لهچ 

ارچ .شاب  رود  هجیدخ  زا  زور  لهچ  امش  ربمغیپ  .دنک  یم  شرافـس  دهد  ربمغیپ  هب  ار  ارهز  همطاف  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  نیا  يارب 
هلئـسم نوچ  .دوش  تسرد  نآ  زا  ارهز  هفطن  دیاب  هک  تسا  ییاذغ  کی  .مهدب  وت  هب  يدـیدج  ياذـغ  کی  مهاوخ  یم  هک  نیا  يارب 

: متفگ هچ  دشابن ، يداع  ياهاذغ  اب  طولخم  دیاب  تسا  یتیبرت 

.دنریگ یم  تخس  وا  هب  اه  هتشرف  دش ، هلاس   40 رگا مدآ  .لهچ 

لهچ 

میراد یگداوناخ  لئاسم  هرابرد  .دوش  یم  روشحم  اهقف  هورگ  وزج  تمایق  زور  دـنک  ظفح  ثیدـح  لهچ  هک  یـسک  میراد  ثیدـح 
موق شیوخ و  همه  زا  لوا  تفگ : ربمغیپ  هب  ( 214 هیآ ارعش ، «) َنیبَْرقَْألا کَتَریشَع  ْرِْذنَأ  َو   » دش لزان  هیآ  هک  نیمه  ..زور .  لهچ  ات  هک 

.درک توعد  ار  شلیماف  زا  رفن  لهچ  ربمغیپ  .نک و  غیلبت  نک ، توعد  ار  تیاه 
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.متفرگ یم  ار  مقح  متشاد  یم  رای  لهچ  رگا  دومرف : ریما  ترضح 

.تسا هلاس  لهچ  درم  کی  مایق  رد  دنک  یم  روهظ  یتقو  جع ) ) نامز ماما 

.دزن شناویح  هب  مه  قالش  کی  یتح  اما  تفر ، هکم  هب  راب  لهچ  داجس  ماما 

هب هزاـنج  نیا  هب  دراد  ربکا  هللا   40 هک ار  تیم  زامن  ربمغیپ  تفرگ و  مارتحا  تفر ، ایند  زا  دـسا  تنب  همطاـف  نینموملاریما  رداـم  یتقو 
تفگ ربکا  هللا  لهچ  دناوخ ، تسا  بلاطیبا  نب  یلع  ردام  هک  نیا  دسا و  تنب  همطاف  ماقم  رطاخ 

.دروخ یم  ار  نآ  یلیس  هدشن  زور  لهچ  دروخب  غورد  مسق  هک  یسک  و 

.تسا هدش  لقن  رهش  لهچ  رد  ملاع  لهچ  زا  ثیدح  لهچ  نآ  رد  هک  تسا  هتشون  یباتک  رکاسا  نبا 

باتک .تسا  هدیـسرپ  ثیدـح  کی  یملاع  ره  زا  تسا و  هتفر  ملاع  لهچ  يولهپ  رهـش  ات 40  هتـسب  ار  تمه  رمک  ءاملع  زا  یـصخش 
.تسه هیاسمه  هناخ  لهچ  ات  فرط  ره  زا  تسا  هدش  هتشون  نیعبرا  هرابرد  يدایز  ياه 

ُهَتاَلَص َو َیلاَعَت  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  ًهَِملْسُم  ْوَأ  ًاِملْسُم  َباَتْغا  ِنَم   » .ناملسم درم  هچ  ناملسم  نز  هچ  دنکب  ار  یناملـسم  کی  تبیغ  هک  یـسک 
.دنکب ار  ناملـسم  رهوش  نز و  کی  تبیغ  یـسک  رگا  ص146 ) رابخلا ، عماج  «) ُُهبِحاَص َُهل  َرِفْغَی  ْنَأ  اَّلِإ  ًهَْلَیل  ًاـمْوَی َو  َنیَِعبْرَأ  ُهَماَیِـص  اـَل 

بالقنا زیزع  ربهر  یتح  تسا و  هدـش  هتـشون  نیعبرا  مان  هب  یباتک  .میراد  يدایز  ياه  باتک  ام  تسین و  لوبق  زور  لهچ  ات  وا  زاـمن 
نیعبرا دراد و  یمهم  راب  ترایز  دوخ  هک  .تسا  مهم  یلیخ  نیعبرا  رد  نیـسح  ماما  ترایز  هلمج  زا  دراد و  نیعبرا  مان  هب  یباتک  مه 

رگا ینعی  .دش  رجفنم  زیربت  رد  شنیعبرا  دنتـشک و  دنتخیر  مق  هب  هک  يد  ام 19  بالقنا  نیلوا  ینعی  .تشاد  رثا  یلیخ  ام  بـالقنا  رد 
ای کیلع  مالـسلا  تفگ : دـمآ و  نیـسح  ماما  رئاز  لوا  نیعبرا  .تشاد و  یمهم  شقن  بـالقنا  رد  دـشاب  ناـتدای  اـه  نیعبرا  نیا  دوخ 

تارف بآ  اب  ًالبق  دروآ ، نیسح  ماما  ربق  رس  ار  وا  هیطع  دوب  انیبان  دمآ ، نیسح  ماما  یمیدق  رای  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  .هللادبعابا 
وت ترایز  هب  الاح  مدوبن و  اروشاع  رد  متسه  وت  يافو  اب  رای  نم  ناج  نیسح  تفگ : درک و  مالس  هبترم  هس  دمآ  درک و  ترایز  لسغ 

ناشباذع دنتخیر  خیرات  لوط  رد  ار  ام  يادهش  نوخ  هک  یناسک  نیا  هللاءاشنا  دنوادخ  تسا ، نموم  تمالع  زا  نیعبرا  ترایز  .مدمآ 
.دنک دایز  ار 
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( صیخلت اب   ) qaraati.ir یتئارق داتسا  هاگیاپ  عبنم :

(1  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  ترایز 

(1  ) مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  نیعبرا  ترایز 

نیعبرا 1 ترایز  زا  هلمج  کی   

: میناوخیم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  رد 

ِءاَِیْبنَْألا َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ   َو 

دینکیم ضرع  لاعتم  دنوادخ  هب  هک  تسا  نیعبرا  ترایز  مهم  تارقف  زا  یکی 

هب ار  ءایبنا  ثیراوم  مهدیم  تداهـش  ایادـخ  ِءاَِیْبنَْألا  َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َکِّیِفَـص َو  ُْنبا  َکُّیِفَـص َو  َکِِّیلَو َو  ُْنبا  َکُِّیلَو َو  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ 
يدرک اطع  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 

: لوا

تسادخ هدیزگرب  مالسلا  هیلع  مدآ 

: دیناوخیم زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهترایز  رد 

ادخ هدیزگرب  مدآ  ثراو  يا  وت  رب  مالس  ِهَّللا  ِهَْوفَص  َمَدآ  َثِراَو  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 

تسا هللا  ِّیفص  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیناوخیم  نیعبرا  ترایز  رد   

ِهَّللا ِّیِفَص  یَلَع  ُمالَّسلا 

: دیناوخیم ای 

َکُّیِفَص َکِِّیلَو َو  ُْنبا  َکُِّیلَو َو  ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ 

: مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیلضفا  هجو  اما 

هدـیزگرب دـنزرف  مه  تسادـخ  هدـیزگرب  دوخ  مه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  اما  تسادـخ  هدـیزگرب  شدوخ  طـقف  مالـسلا  هیلع  مدآ 
تسادخ

ِهِّیِفَص ِْنبا  ِهَّللا َو  ِّیِفَص 
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: مود

 : دوب نیمز  يور  رب  ادخ   هفیلخ  مالسلا  هیلع  مدآ   

ًهَفِیلَخ ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ  ِهَِکئَالَْمِلل  َکُّبَر  َلاَق  ْذِإَو 

لیلخ هللا و  یلو  دش  دمآ  رتالاب  یهللاهفیلخ  ماقم  زا  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  مالسلاامهیلع : مدآ  رب  ءادهشلا  دیـس  تیلـضفا  هجو  اما 
هللا

: دیناوخیم نیعبرا  ترایز  رد  هچنانچ 

ِِهبِیبَح ِهَّللا َو  ِِّیلَو  یَلَع  ُمالَّسلا 
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ِهَّللا ِلِیلَخ  یَلَع  ُمالَّسلا 

: موس

.دندرک هدجس  وا  رب  هکئالم  همه  دش  هکئالم  دوجسم  مالسلا  هیلع  مدآ 

ْاوُدَجَسَف َمَدآل  ْاوُدُجْسا  ِهَِکئَالَْمِلل  اَْنُلق  ْذِإَو 

: مالسلاامهیلع مدآ  رب  ءادهشلادیس  تیلضفا  هجو 

شربق رانک  رد  امئاد  ار  ءادهـشلادیس  دـنوادخ  هکئالم  اـما  دـندرک  میظعت  دـندرک و  هدجـس  دـنوادخ  رما  هب  ار   مدآ  راـبکی  هکئـالم 
ص737 قودصلا : یلامأ  .دننکیم  میظعت  ترایز و 

هل لاقی  کلم  مهـسیئر  همایقلا  موی  یلإ  هنوکبی  ربغ  ثعـش  نیـسحلاربق  دـنع  کلم  فـالآ  هعبرأ  نإ  مالـسلا ) هیلع   ) هللا دـبع  وبأ  لاـق 
اورفغتسا هتزانج و  یلع  اولص  الإ  تومی  هوداع و ال  الإ  ضرمی  هوعیش و ال  الإ  عدوم  هعدوی  هولبقتـسا و ال  الإ  رئاز  هروزی  الف  روصنم 

 . هتوم دعب  هل 

ترضح نآ  نارئاز  يارب  دنراذگ و  یم  زامن  هدرک و  يراوگوس  هک  هتشاد  زاب  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  رب  ار  هتـشرف  رازه  راهچ  دنوادخ 
نیـسح ماما  ترایز  هب  يرئاز  چیه  .دوش  یم  هتفگ  روصنم »  » نآ سیئر  هب  دـننک و  یم  اعد  دنـشاب ) ترـضح  نآ  قح  هب  فراع  هک  )

یم تعیاـشم  ار  وا  هکنیا  رگم  دور  یمن  نوریب  ـالبرک  زا  دـنور و  یم  وا  لابقتـسا  هب  ناگتـشرف  هکنیا  رگم  دور  یمن  مالـسلا ) هـیلع  )
شتوف زا  دـعب  دـنراذگ و  یم  زامن  شا  هزانج  رب  هکنیا  رگم  دریم  یمن  دـنور ، یم  وا  تدایع  هب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  راـمیب  دـنیامن ،

دننک یم  رافغتسا  وا  يارب 

لاعتم دـنوادخ  زا  یهلا  ءایبنا  ترـضح  تراـیز  يارب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  رئاز  مالـسلا  هیلع  مدآ  باـنج  دوخ  یتح 
.دوش هداد  نانآ  هب  ترایز  نذا  ات  دنیامنیم  تساوخرد 

: مراهچ

.دومرف  میلعت  وا  هب  و  دومن   انشآ  مولع  هب  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  بانج  لاعتم  دنوادخ 
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اَهَّلُک ءاَمْسَألا  َمَدآ  َمَّلَعَو 

: مالسلاامهیلع مدآ  رب  ءادهشلادیس  تیلضفا  هجو 

یکی اریز  تسا  ءامسا  تقیقح  دوخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دومرف  میلعت  مالسلا  هیلع  مدآ  هب  ار  یئامـسا  مولع و  لاعتم  دنوادخ  رگا 
: هک دوب  نیا  ءامسا  زا 

مالسلا هیلع  نیسحلا  قحب  ناسحالا  میدق  ای 

تقیقح دوخ  مه  هک  تسا  ییاقآ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دومرف ، میلعت  ار  ءامـسا  مولع و  مالـسلا   هیلع  مدآ  باـنج  هب  رگا  اـیناث  و 
.تسا هدش  اطع  وا  هب  یتسه  ملاوع  همه  رد  فرصت  رایتخا  مولع   نآ  اب  مه  دوب  مولع 

َکُِّیلَو ُهَّنَأ  ُدَهْشَأ 

تسوت یلو  مالسلا  هیلع  نیسح  مهدیم  تداهش 

: مجنپ

دوب هدش  هدیمد  وا  رد  ادخ  حور  مالسلا  هیلع  مدآ 

یِحوُّر نِم  ِهِیف  ُتْخَفَنَو 

: مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  تیلضفا  هجو 

ماما هاگن  کی  جاتحم  دنتسه ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  قاتـشم  تمایق  ات  حاورا  مامت  هدش  هدیمد  مدآ  رد  ادخ  حور  زا  رگا 
دنتسه ءادهشلادیس  اب  رشح  قاتشم  دنا ، نیسح 

: هک دنوشب  يدبا  مالس  نیا  لومشم  ات  دندشیم  وا  ییادف  وا  باکر  رد  شاک  يا  هک  دننکیم  وزرآ  حاورا  یمامت  و 

َِکئَّانِِفب ْتَّلَح  یتَّلا  ِحاوْرَالا  یَلَع 

دتسرفیم تاولص  اه  حور  نیا  هب  ادخ  هک  دیناوخیم  نیعبرا  ترایز  رد  و 

ْمُکِداَسْجَأ ْمُکِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

: مشش

: دنداد اج  تشهب  ياهغاب  زا  یناتسغاب  رد  ار  مالسلا  هیلع  مدآ 
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َهَّنَْجلا َکُجْوَزَو  َتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  اَی  اَْنُلقَو 

: مالسلاامهیلع مدآ  ترضح  رب  ادهشلادیس  تیلضفا  هجو 

دوب هدش  قلخ  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  رون   زا  تشهب  نآ  همه  هک  تفرگ  اج  تشهب  ياهغاب  زا  يا  هعطق  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  بانج 
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.ِنیِْعلا ِروُْحلا  َنِم  ُلَْضفَأ  ِهَّللا  ُْنیَسُْحلا َو  َنیِْعلا َو  َروُْحلا  َناَنِْجلا َو  ُْهنِم  َقَلَخَف  ِْنیَسُْحلا  َرُون  َقَتَف  َو 

تسا و نیسح  مدنزرف  رون  زا  نیعلاروح  تشهب و  سپ  دیرفآ ، نآ  زا  ار  نیعلاروح  تشهب و  تفاکش و  ار  نیـسح  مدنزرف  رون  سپس 
ص 192. راحب ج 57 ، تسا   رترب  نیعلاروح  تشهب و  زا  نیسح  مدنزرف  سپ  تسادخ ، رون  زا  نیسح  مدنزرف  رون 

هجو رون  نم  هنجلا  هللا  قلخ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  یتیاور  صئاصخ  رد  يرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم   
مالسلا هیلع  نیسحلا 

نیا همه  دومرف  ترـضح  تسا  دایز  یلیخ  ترـضح  لئاضف  لامک  لامج و  رون  تسا  دایز  یلیخ  مالـسلا  یلع  نیـسح  ماـما  رون  همه 
.تسا هدومرف  قلخ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  كرابم  تروص  رون  زا  طقف  ار  تشهب 

مالسلا هیلع  نیسحلا  هجو  رون  نمهنجلا  هللا  قلخ 

یهقف یثیدح و  نوتم  رد  نیعبرا  ترایز  هاگیاج 

هراشا

ینیماروپ نیمادمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

یهقف یثیدح و  نوتم  رد  نیعبرا  ترایز  هاگیاج 

تسین   .  طرش  (ع ) نیسح ماما  ترایز  يارب  اما  تسا ، تیب  جح  ترایز  تعاطتسا  طرش  تینما ،

لماوع ناـنیچربخ و  زا  سرت  دوـجو  اـب  هک  دـندرک  یم  لاؤـس  (ع ) قداـص ماـما  زا  مدرم  رئاـج ، تموـکح  زا  سرت  میب و  دوـجو  اـب   
.دیورب دندومرف : یم  ترضح  میورب ؟ (ع ) ادهشلادیس ترضح  ترایز  هب  ایآ  تموکح ،

هک يروط  هب  تسا ؛ هدش  هراشا  نآ  بابحتسا  ناکم  نامز و  هب  شرافـس و  نیعبرا  ترایز  هب  موصعم  ناماما  زا  یناوارف  ثیداحا  رد   
زا دکؤم  ياه  شرافـس  نیا  .تسا  هدش  هدرمـش  نمؤم  ياه  هناشن  زا  یکی  یثیدح ، رد  بیغرت و  نآ  هب  نوگانوگ  ياه  تبـسانم  رد 

، نوگانوگ ياه  هناهب  هب  دنا  هتـساوخ  تیب  لها  هتـشادن و  ياهولج  نیعبرا  هجو  چـیه  هب  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  شیپ  هک  تسورنآ 
نیا رد  ادهشلادیس  ترایز  لصا  نیعبرا ، ثحب  رد  .دوش  هتشاد  هگن  هدنز  ترـضح  نآ  دای  مان و  نیعبرا ، ترایز  رب  دیکأت  اب  هلمجزا 

.دشاب هارمه  هناسانش  تفرعم  یهاگن  هکلب  یخیرات ، ًافرص  هاگن  اب  هن  دیاب  دراد و  تیمها  نیعبرا  ترایز  دافم  زور و 
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، دش یم  دودحم  رفن  هد  دـنچ  هب  ادـتبا  هک  نیعبرا  ترایز  هک  هتـشاد  ریثأت  ادهـشلادیس  ماقم  تشادـساپ  رد  يردـق  هب  نیعبرا  ترایز 
هبنج هب  نیعبرا ، ترایز  تیمها  رب  دیکات  نمـض  راتـشون  نیا  .تسا  هدش  لیدبت  البرک  رد  ینیـسح  نارئاز  ینویلیم  روضح  هب  هزورما 

: تسا هتخادرپ  نایعیش  دزن  ترایز  نیا  يداقتعا  یخیرات و  ياه 

نیعبرا ترایز  هاگیاج 

عوضوم هب  یخیرات  ًافرص  تروص  هب  میهاوخ  یمن  ام  .تسا  هناسانش  تفرعم  یهاگن  هکلب  تسین ؛ فرـص  یخیرات  هاگن  کی  نیعبرا 
تسادخ تّجح  موصعم و  ماما  دیکا  شرافس  هک  نیعبرا » ترایز   » هب هعجارم  اب  هناسانـش و  تفرعم  یهاگن  اب  هکلب  میزادرپب ؛ نیعبرا 

رد دـیاب  زین  ار  دوخ  ّتیوه  هعیـش  رابتعا ، نیا  هب  .میزادرپ  یم  نآ  هب  هدـش ، لقن  قداص  ماـما  زا  هک  نآ  دـنلب  نیماـضم  رد  تقد  اـب  و 
.دنک وجو  تسج  نیعبرا 

؛ تسا نیعبرا  ترایز  دافم  رگید ، دُعب  .تسا  زور  نیا  رد  ادهـشلادیس  ترایز  لصا  نآ ، دـعب  کی  .دراد  یفلتخم  داعبا  نیعبرا  ثحب 
رایـسب داعبا  تسا ، ماما  نابز  زا  هک  یترایز  ًاصوصخم  رباج و  زا  لوقنم  ترایز  هچ  هدـش و  لقن  قداـص  ماـما  زا  هک  یتراـیز  نآ  هچ 

.تسا هدومرف  ترایز  بلاق  رد  ار  یقیمع 

هبطخ زا  یشخب  .دنتشاد  دیکأت  نوگانوگ  ياه  تبسانم  هب  ادهشلادیس  ترـضح  بئاصم  يروآدای  رب  تراهط : تمـصع و  تیب  لها 
یناوخ هضور  تقیقح ، رد  ادهـشلادیس و  تیمولظم  نایب  ماش  هفوک و  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  يربک و  بنیز  ترـضح  ياه 

نیز ماما  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد ؛ همادا  هتسویپ  ادهـشلادیس  يازع  سلجم  مه  اجنآ  رد  دنتـشگزاب ، هنیدم  هب  تیب  لها  هک  دعب  .تسا 
روط هب  لاس  نیدـنچ  ازع  سلجم  نیا  .دـنام  راگدای  هب  ناـشیا  زا  نایعیـش  دزن  رد  تنـس  نیا  درک و  یم  ماـعطا  ار  نارادازع  نیدـباعلا 

سلجم نیا  اروشاع  هعقاو  زا  دـعب  لاس  هس  ات  رگید  یلقن  رب  انب  دوب و  يزور  هنابـش  تروص  هب  نآ ، لاس  کی  تشاد و  همادا  هتـسویپ 
3 .دنناوخب هضور  انم  رد  لاس  هد  ات  هک  دندرک  ّتیصو  رقاب  ماما  ناشیا ، زا  سپ   2 .دش یم  رازگرب  هنیدم  رد  ازع 
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البرک هعقاو  يراگدنام  رد  یمهم  شقن  رعش  دش و  یم  قیوشت  زین  یثارم  رعش و  ندورس  یتح  دش و  رتزاب  اضف  قداص  ماما  هرود  رد 
یم قیوشت  ار  فوفکم 6  نوراهوبا  نافع 5 و  نب  رفعج   4، دش نم  هرامعوبا  دننام  يدارفا  ترـضح  اذـل  .دراد  فطاوع  کیرحت  و 

يارب یعازخ  لبعد  لثم  دننام  ینارعاش  هک  مینیب  یم  مه  اضر  ماما  نامز  رد  .دنیارسب  رعش  نیسحلا  هللادبعابا  ترـضح  يارب  هک  دنک 
رعـش تلیـضف  نایب  اه و  هناخ  رد  ازع  سلاجم  هماقا  رارمتـسا  نینچمه  .دـنتفرگ  رارق  ترـضح  هجوت  دروم  ییاروشاع  راعـشا  ندورس 

نیعبرا ترایز  هب  بیغرت  نوگانوگ و  ياه  تبسانم  رد  طیارـش و  ره  رد  ترـضح  نآ  ترایز  هب  نتفر  هللادبع و  یبا  ياثر  رد  نتفگ 
.تسا نارود  نیا  ياه  یگژیو  زا 

زا مدرم  رئاج ، تموکح  زا  سرت  میب و  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  بیجع  ددرگ و  یمزاب  قداـص  ماـما  ناـمز  هب  نیعبرا » تراـیز   » ناونع
یم ترضح  و  میورب ؟ ادهشلادیس  ترضح  ترایز  هب  ایآ  تموکح ، لماوع  نانیچربخ و  زا  سرت  دوجو  اب  هک  دندرک  یم  لاؤس  ماما 

هدومرف نایب  برس » هیلخت   » ار تعاطتسا  طیارـش  زا  یکی  جح ، هلئـسم  رد  هعیـش  ياهقف  هک  تسا  یلاح  رد  نیا   8 .دیورب هک  دندومرف 
زین تینما  دوبن  اب  یتح  ادهـشلادیس  ترایز  دروم  رد  اما  تسین ؛ ققحم  تعاطتـسا  دشابن ، تینما  رگا  دـشاب و  تینما  دـیاب  ینعی  دـنا ؛

.دندرک یم  ترایز  هب  بیغرت  ار  مدرم 

باتک رخآ  رد  هعیشلا ، لئاسو  دلج 14  رد  .تسا  هدش  ترضح  نآ  ترایز  هب  بیغرت  زین  فلتخم  ياه  تبـسانم  هب  هتـشذگ ، نیا  زا 
یم هراشا  لئاسو  رد  نآ  باوبا  اه و  تبـسانم  هب  اـهنت  شخب ، نیا  رد  هک  تسا 9  هدش  رکذ  ادهشلادیس  یترایز  ياه  تبـسانم  جح ،

: مینک

باب نیسحلا ؛ هرایز  یلإ  یشملا  بابحتسا  نیسحلا ؛ ترایز  كرت  تهارک  ءاسنلا ؛ هرایز  بابحتسا  نیـسحلا ؛ هرایز  رارکت  بابحتـسا 
نیسحلا ترایز  یف  هبانتسالا  بابحتسا 
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: نوگانوگ تالاح  اه و  تبسانم  رد  ای 

ادهـشلادیس ترایز  زاب  دیـشاب ، یتشک  اـب  اـیرد  ندومیپ  زا  ریزگاـن  رگا  یتح  ینعی   ) ؛10 رحبلا بکر  ولو  نیـسحلا  ترایز  بابحتـسا 
(. تسا بحتسم 

: دننام صاخ 11  ياه  نامز  اه و  تبسانم  رد  ای 

ترایز بابحتـسا  ءالبرکب ؛ نابعـش  نم  فصنلا  هلیل  نابعـش ؛ نم  فصنلا  یف  بجر ؛ لوا  یف  هفرع ؛ هلیل  نیـسحلا  تراـیز  بابحتـسا 
.هعمج هلیل  لک  نیسحلا  ترایز  بابحتسا  نیعبرالا ؛ موی  اروشاع ؛ هلیل  رطفلا ؛ هلیل  ردقلا ؛ هلیل  نیسحلا 

موی نیـسحلا   ترایز  بابحتـسا  دّـکأت  باب  : » میباـی یم  ار  باـب  نیا  هعیـشلا 12  لئاسو  دـلج 14  رد  نیعبرا  زور  صوـصخ  رد  اـما 
.دـنک یم  نایب  یتایاور  ندروآ  اب  تسا ، حرطم  اجنیا  رد  هک  ار  بابحتـسا  دّـکأت  رفـص .» نم  نیرـشعلا  موی  وه  هلتقم و  نم  نیعبرـألا 

یف مّتختلاو  نیعبرالا ، ترایز  و  نیـسمخلا ، هالـص  سمخ ، نمؤملا  تامالع  : » دومرف هک  تسا  يرکـسع   نسح  ماـما  زا  لوا  تیاور 
هنازور زامن  تعکر  هاجنپ  تسا : تجنپ  نمؤم  ناسنا  ياـه  هناـشن   13 ؛» میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هب  رهجلا  و  نیبـجلا ، ریفعت  و  نـیمیلا ،

ار میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نداهن و  كاـخ  رب  یناـشیپ  ندرک ، تسار  تسد  هب  رتشگنا  نیعبرا ، تراـیز  هلفاـن ،) بجاو و  ياـهزامن  )
ندوب لسرم  تابحتـسم ، ثحب  رد  غلب  نَم  ثیداحا  ننـس و  هلدا  رد  حـماست  رب  انب  یلو  تسا ، لـسرم  هچرگ  تیاور  نیا  .نتفگ  دـنلب 

.دنک یمن  داجیا  یلکشم  دناسر و  یمن  يررض  ربخ ،

حابـصم  » زا هک  تسا  یبلطم  دـعب  دـنک و  یم  نایب  ار  نیعبرا  ترایز  تیفیک  لقن و  قداص  ماـما  زا  ار  لاـمج  ناوفـص  تیاور  سپس 
.تسا هنوگ  نیا  لئاسو  رخآ  ات  لوا  زا  دوش و  یم  مولعم  شباـتک  باوبا  رتیت  رد  لـئاسو  بحاـص  ياوتف   15 .دنک یم  لقن  دجهتملا »

«. نیعبرالا موی  نیسحلا  ترایز  بابحتسا  دّکأت  باب  : » تسا روط  نیا  شیاوتف  اجنیا  رد 
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هب نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  تلیضف  تیمها و  رد  اج  همه  هدوب و  حرطم  ییاور  ياه  باتک  رد  میدق  زا  نیعبرا  ترایز  تلیضف  نیا 
ماکحالا 17 و بیذهت  ینعی   ) یـسوط خیـش  باتک  ود  دـیفم 16 و  خیـش  رازم  رد  نآ  لصا  هک  يرکـسع   نسح  ماـما  تیاور  نیمه 

.دنا هدرک  کسمت  تسا ، دجهتملا 18 ) حابصم 

رارق اروشاع » زور  رد  نیـسح  ماما  ترایز  لضف   » زا دعب  ار  نیا  هک  دراد  نیعبرالا » ترایز  لضف   » ناونع رازم ، باتک  رد  دـیفم  خـیش 
نیمه هب  ماکحالا » بیذـهت   » باتک رد  زین  یـسوط  خیـش   19 .دـنک یم  کسمت  يرکـسع  نسح  ماـما  ثیدـح  نیمه  هب  تسا و  هداد 

20 .دروآ یم  ار  تیاور  نیمه  نیسح  ماما  ترایز  لیاضف  نمض  رد  دنک و  یم  کسمت  تیاور 

ماما تیاور  نیمه  مه  دعب  نیعبرالا » هرایز  یه  هیف و  هترایز  بحتـسی  و  : » دیامرف یم  دجهتملا » حابـصم   » رد یـسوط  خیـش  نینچمه 
دـنک و یم  هراشا  نآ  هب  لئاسو  رد  هک  دراد  تراـیز  تیفیک  رد  قداص 7  ماما  زا  یتیاور  سپـس  دنک و  یم  نایب  ار  يرکـسع  نسح 

دجهتملا حابصم  رد  اما   22 …« هبیبح هللا و  ّیلو  یلع  مالـسلا  : » دروآ یم  ار  شا  هلمج  کی  طقف  دروآ و  یمن  ار  تراـیز  ربخ و  همه 
: وگب زور  ندش  دنلب  تقو  رد  نیعبرا و  زور  رد  هک  دراد  اجنآ  رد  .تسا  هدمآ  لماک 

ِموـُلْظَْملا ِنیَـسُْحلا  َیلَع  ُمـالَّسلَا  ِهیِفَـص ، ِْنباَو  ِهللا  ِّیِفَـص  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهبیَجنَو ، ِهللا  ِلـیلَخ  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهبیبَـحَو ، ِهللا  ِِّیلَو  یلَع  ُمـالَّسلَا  »
ُِزئآـْفلا کیِفَـص ، ُْنباَو  کیِفَـصَو  کـِیلَو ، ُْنباَو  کـِیلَو  ُهَّنَا  ُدَهْـشَا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِتارَبَْعلا ، ِلـیتَقَو  ِتاـبُرْکلا ، ِریـسَا  یلع  ُمـالَّسلَا  ِدـیهَّشلا ،

ْنِم ًادـِئآذَو  ِهَداْقلا ، َنِم  ًادـِئآق  ِهَداَّسلا َو  َنِم  ًادیَـس  ُهَْتلَعَجَو  ِهَدـالِْولا ، ِبیِطب  ُهَتیَبَتْجَاَو  ِهَداـعَّسلِاب ، ُهَتْوَبَحَو  ِهَداـهَّشلِاب ، ُهَْتمَرکَا  کـِتَمارِکب ،
، کیف ُهَتَجْهُم  َلََذبَو  َحْصُّنلا ، َحَـنَمَو  ِءآعُّدـلا ، ِیف  َرَذـْعَاَف  ِءآیِـصْوألا ، َنِم  کِْقلَخ  یلَع  ًهَّجُح  ُهَْتلَعَجَو  ِءآِیْبنَْألا ، َثیراوَم  ُهَتیَطْعَاَو  ِهَداذـْلا ،

ِنَمَّثلِاب ُهَتَرِخآ  يرَـشَو  ینْدألا ، ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعابَو  اْینُّدـلا ، ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِهیَلَع  َرَزاَوت  ْدَـقَو  َِهلـالَّضلا ، ِهَریَحَو  َِهلاـهَْجلا  َنِم  كَداـبِع  َذِْقنَتْـسِیل 
ِرازْوَأـْلا َهَـلَمَحَو  ِقاـفِّنلاَو ، ِقاـقِّشلا  َلـْهَا  كِداـبِع  ْنـِم  َعاـطَاَو  کـِیبَن ، َطَخْـسَاَو  کَطَخـْـسَاَو  ُهاوَـه ، یف  يّدََرتَو  َسَرْطَغَتَو  ِسکْوَأـْلا ،
ْمُْهبِّذَعَو ًالیبَو ، ًانَْعل  ْمُْهنَْعلاَف  َّمُهّللَا  ُهُمیرَح ، َحیُبتْساَو  ُهُمَد ، ِکتَعاط  یف  کِفُس  یّتَح  ًابِسَتُْحم ، ًاِرباص  کیف  ْمُهَدَهاجَف  َراَّنلا ، َنیبِجْوَتْسُْملا 

، ًادیعَـس َتْشِع  ِِهنیمَا ، ُْنباَو  ِهللا  ُنیمَا  کَّنَا  ُدَهْـشَا  ِءآیِـصْوَْألا  ِدیَـس  َْنب  ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنب  اـی  کـیَلَع  ُمـالَّسلَا  ًاـمیلَا ، ًاباذَـع 
کَّنَا ُدَهْشَاَو  کَلَتَق ، ْنَم  ٌبِّذَعُمَو  َکلَذَخ  ْنَم  ِکلْهُمَو  كَدَعَو ، ام  ٌزِْجنُم  َهللا  َّنَا  ُدَهْشَاَو  ًادیهَـش ، ًامُولْظَم  ًادیقَف  َُّتمَو  ًادیمَح  َتیَـضَمَو 

ِکلذـِب ْتَعِمَـس  ًهَُّما  ُهللا  َنََعلَو  کَمَلَظ ، ْنَم  ُهللا  َنََعلَو  کَلَتَق ، ْنَم  ُهللا  َنَعَلَف  ُنیقْیلا ، کـیتَا  یّتَح  ِِهلیبَس  یف  َتْدَـهاجَو  ِهللا ، ِدـْهَِعب  َتیَفَو 
ِیف ًارُون  َْتنک  کَّنَا  ُدَهْـشَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنب  ای  یُّماَو  َْتنَا  یبَِاب  ُهاداع ، ْنَِمل  ٌّوُدَعَو  ُهالاو ، ْنَِمل  ٌِّیلَو  ّینَا  كُدِهُْـشا  ّینِا  َّمُهّللَا  ِِهب ، ْتیِـضَرَف 

ِِمئآعَد ْنِم  کَّنَا  ُدَهْشَاَو  اِهباِیث ، ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  کِْسْبُلت  َْملَو  اهِـساْجنَِاب ، ُهِیلِهاْجلا  کْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرَّهَطُْملا ، ِماحْرَْألاَو  ِهَِخماَّشلا  ِبالْـصَْألا 
ْنِم َهَِّمئَْألا  َّنَا  ُدَهْـشَاَو  ُّيِدـْهَْملا ، يِداْهلا  ُّیکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا ، ُّرَْبلا  ُمامِْألا  کَّنَا  ُدَهْـشَاَو  َنینِمْؤُْملا ، ِلِقْعَمَو  َنیِملْـسُْملا ، ِناکْرَاَو  ِنیّدـلا 

ِعیارَِـشب ٌِنقُوم ، ْمِکبایِِابَو  ٌنِمُْؤم ، ْمِکب  ّینَا  ُدَهْـشَاَو  اْینُّدـلا ، ِلْهَا  یلع  ُهَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ، ُهَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، ُمالْعَاَو  يْوقَّتلا ، ُهَِملک  كِدـْلُو 
َعَمـال ْمکَعَم  ْمکَعَمَف  ْمَکل ، ُهللا  َنَذْاـی  یّتَـح  ٌهَّدَـعُم ، ْمَکل  یتَرُْـصنَو  ٌِعبَّتُم ، ْمکِْرمَأـِل  يْرمَاَو  ٌْملِـس ، ْمِکْبلَِقل  یبـْلَقَو  یلَمَع ، ِمیتاوَـخَو  ینید 

23 «. نیَملاْعلا َبَر  َنیمآ  ْمِکنِطابَو ، ْمکِرِهاظَو  ْمِکِبئآغَو ، ْمکِدِهاشَو  ْمکِداسْجَاَو ، ْمکِحاوْرَا  یلعَو  ْمکیَلَع ، ِهللا  ُتاوَلَص  ْمکِّوُدَع ،
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« لامعالا لابقا   » رد زین  سوواط  نبا  دیـس  .تسا  نیعبرا » ترایز   » هب فورعم  نیعبرا و  زور  رد   7 ءادهشلادیس صوصخم  ترایز  نیا 
یم کسمت   7 يرکـسع نسح  ماما  فورعم  ثیدح  نامه  هب  هدرک و  نایب  ار  رفـص  هام  متـسیب  زور  رد   7 نیسح ماما  ترایز  تیلضف 
دعب رفـص » نم  نورـشعلا  وه  هلتقم و  نم  نیعبرالا  موی  هترایز  بحتـست  و  : » دـسیون یم  بلطملا » یهتنم   » رد زین  یلح  همالع   24 .دنک

25 .دنکیم نایب  ار  سمخ  نمؤملا  تامالع  تیاور  نیمه  مه 

دلبلا  » شباــتک ود  رد  یمعفک  »26 و  رفـص نم  نورـشعلا  وه  موی  نیعبرالا و  هراـیز  اـهنم  و  : » دـیوگ یم  رازم  باـتک  رد  لوا  دـیهش 
یه 7 و  نیسحلا هرایز  هنم  نیرشعلاب  بحتسی  : » دسیون یم  نیمالا » دلبلا   » رد .تسا  هدروآ  ار  بلطم  نیمه  دوخ  حابصملا »  » و نیمالا »

28 .تسا هدروآ  ار  بلطم  نیمه  زین  حابصم  رد  »27 و  نیعبرالا هرایز 

ماما ثیدـح  نیمه  هب  نیعبرا  زور  رد  ادهـشلادیس  ترایز  لضف  رد  نیقتملا » هضور   » رد لوا ) یـسلجم   ) یـسلجم یقتدـمحم  همالع 
زین رایخالا » ذالم   » و راونالاراحب »  » باتک ود  رد  زین  راونـالاراحب  بحاـص  یـسلجم  رقابدـمحم   29 .دنک یم  کسمت  يرکـسع  نسح 

رایخالا ذالم  رد  30 و  دراد  7 يرکـسع ماما  تیاور  نیمه  هب  کسمت  حرطم و  ار  نیعبرا  ترایز  راونـالاراحب  رد  .تسا  هدروآ  نینچ 
31 .تسا هدروآ  نینچ  زین  تسا ) ماکحالا  بیذهت  باتک  رب  حرش  هک  )

نامز زا  املع  نایب  زا  يددعتم  دهاوش  ببس   هب  تسا ، نیعبرا  زور  رد  نیسح  ماما  ترایز  صوصخ  نیعبرا ، ترایز  زا  دوصقم  هکنیا 
مود لوا و  یسلجم  یلماع ، ّرح  خیش  یمعفک ، لوا ، دیهـش  یلح ، همالع  دعب  سوواط و  نب  دیـس  نامز  ات  یـسوط  خیـش  دیفم و  خیش 

زا يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  شیامرف  قبط  نیعبرا  ترایز  رتالاب ، نیا  زا  .دنا و  هدـیمهف  تیاور  زا  ار  انعم  نیمه  ناشیا  هک  تسا 
يا هولج  نیعبرا  ًالـصا  ادهـشلادیس  تداهـش  زا  شیپ  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  نیاربانب  .تسا  هدـش  هدرمـش  نمؤم  ياه  تمالع  هلمج 

نانمـشد دـش و  حرطم  شناراـی  ادهـشلادیس و  تداهـش  ـالبرک و  هساـمح  زور  نیملهچ  تشادـساپ  ياـنعم  هب  نیعبرا  .تسا  هتـشادن 
روضح هب  هزورما  دش ، یم  دودحم  رفن  هد  دـنچ  هب  ادـتبا  هک  نیعبرا  ترایز  هک  يا  هنوگ  هب  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  دنتـسناوتن  هاگچیه 

.تسا هدش  لیدبت  نارئاز  ینویلیم 
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بحتسم نیعبرا  زور  رد  ادهـشلادیس  ترایز  مه  زاب  دمآ ، یمن  البرک  هب  رباج  رگا  یّتح  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  زین  ار  هتکن  نیا 
تـسا ینومـضم  دراد و  یلاع  فراعم  تسالاو و  رایـسب  رباج  ترایز  دافم  نوچ  تسا ؛ هدمآ  زور  نآ  رد  ًانیقی  مه  رباج  هچرگ  دوب ؛

نب رباج  هک  تسین  دیعب  دراد و  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  بانج  تفرعم  لامک  زا  ناشن  تسا و  قبطنم  هعیش  دیاقع  قمع  اب  الماک  هک 
رد ار  دوخ  ات  درک  یعـس  ور  نیا  زا  دـشاب و  هتفرگ  همئا  زا  ار  نیعبرا  زور  رد  ترایز  هب  هیـصوت  مه  ار و  تراـیز  لـصا  مه  هللادـبع ،

خیش قیقد  ریبعت  هب  هکلب  تسا و  تباث  نیعبرا  زور  رد   7 ادهشلادیس ترایز  بابحتسا  نیعبرا و  ترایز  سپ  .دناسرب  البرک  هب  نیعبرا 
.تسا تباث  نیعبرا  زور  رد  ترضح  نآ  ترایز  بابحتسا  تدش  یلماع  ّرح 

رگید هبنج  و  تسا ، يده  همئا  روتسد  هک  زور  نیا  رد  ادهشلادیس  ترایز  بابحتسا  لصا  یکی  تسه : هبنج  ود  نیعبرا  زور  رد  سپ 
.دباتشب ترضح  نآ  ترایز  هب  دیآ و  البرک  هب  هیطع  اب  دش  قفوم  زور  نیا  رد  رباج  بانج  هک  تسا  نیا 

هدش نآ  هب  نادنچود  شرافس  صاخ  تاقوا  صاخ و  نکاما  رد  اما  تسا ، بحتسم  هشیمه  ادهشلادیس  ترایز  هکنیا : نخس  هصالخ 
رد هک  دندرک  يراک  ور  نیا  زا  .دوش  هتـشاد  هاگن  هدنز  ترـضح  نآ  دای  مان و  فتلخم  ياه  هناهب  هب  دـنا  هتـساوخ  تیب  لها  تسا و 
يا هژیو  تاکرب  راثآ و  مه  سدـقم  ناکم  نآ  رد  روضح  .دنـشاب  هتـشاد  سنا  ناشیا  اب  دنـشاب و  ادهـشلادیس  دای  هب  مدرم  لاس  لوط 

ات دنتسرف  یم  البرک  هب  ار  يدارفا  دنتسه ، ادخ  تجح  ماما و  ناشدوخ  هکنیا  اب  دندش ، رامیب  یتقو  يداه  ماما  هک  يا  هزادنا  هب  دراد ؛
.دننک اعد  ناشیارب 
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اب نوچ  تسا ؛ فعاضم  بابحتـسا  نیا  نیعبرا ، رد  دراد و  ار  دوخ  راثآ  ًانیقی  یناکم  ینامز و  طیارـش  ناـکم و  دوخ  هکنیا  ماـجنارس 
.تسا هدش  لیدبت  هعیش  راعش  هب  رورم  هب  تیب  لها  تیاده 
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يولع تیالو  نوتس  ینیسح  نیعبرا  ترایز 

يولع تیالو  نوتس  ینیسح  نیعبرا  ترایز 

( ینیسح تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  باتک  زا  هتفرگ  رب  )

بجاو و ياـهزامن  فـیدر  رد  تیاور  نیا  قـبط  هکلب  تسا ، ناـمیا  ياـه  هناـشن  زا  هک  تسین  نیا  هب  اـهنت  نیعبرا ، تراـیز  تـیمها   
البرک �هثداح  نیعبرا و  ترایز  تسا ، تعیرش  نید و  نوتـس  زامن  هک  هنوگ  نامه  تیاور ، نیا  �هیاپرب  .تسا  هتفرگ  رارق  بحتـسم 

.تسا تیالو  نوتس  زین 

نیعبرا ترایز  هب  مامتها 

نیمیلا و یف  مّتختلا  نیعبرألا و  هرایز  نیـسمخلا و  هالـص  سمخ : نمؤملا  تاـمالع  : » دـندومرف مالـسلا ) هیلع   ) يرگـسع نسح  ماـما 
، تعکر کی  هاجنپ و  ِزامن  �هماقا  تسا : زیچ  جنپ  هعیـش ، نمؤم و  ياه  هناشن  « ؛) 6 «) میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسبب  رهجلا  نیبـجلا و  ریفعت 

(1 «) میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  دنلب  كاخ و  رب  هدجس  ندرک ، تسار  تسد  رد  رتشگنا  ینیسح ، نیعبرا  ترایز 

صقن �هدننک  ناربج  هک  تسا  هلفان  ياهزامن  �هفاضا  هب  هنازور  بجاو  زامن  تعکر  هدفه  نامه  تعکر ، کی  هاجنپ و  زامن  زا  دارم 
لکـش هب  تعکر  کی  هاجنپ و  زاـمن  .تسا  دـیفم  رایـسب  هک  رحـس  رد  بش  زاـمن  �هماـقا  هژیو  هب  تسا ؛ بجاو  ياـهزامن  فعـض  و 
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فـصو هب  زامن  ندوتـس  ّرـس  دیاش  .تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  جارعم  ناغمرا  نایعیـش و  تاصتخم  زا  روکذـم 
.درب یم  جارعم  هب  ار  ناسنا  زین  تسا و  هدمآ  جارعم  زا  شروتسد  هک  دشاب  نیا  نمؤم  جارعم 
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دراد و كاخ  رب  �هدجـس  هک  تسا  هعیـش  طقف  اریز  تسا ؛ نایعیـش  تاصتخم  زا  یگمه  هدش ، دای  تیاور  رد  هک  زین  يرگید  دراوم 
تسد هب  رتشگنا  هک  تسا  هعیش  نینچمه  .دننک  یم  ظفلت  هتسهآ  ای  دنیوگ  یمن  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ای  هک  تسا  هعیشریغ  زین 

.دناد یم  بحتسم  ار  ینیسح  نیعبرا  ترایز  زین  ندرک و  تسار 

�هملک رد  مـال » فـلا و   » زین درادـن و  هعیـش  هب  صاـصتخا  هلأـسم  نـیا  اریز  تـسین ؛ نمؤـم  لـهچ  تراـیز  نـیعبرا ، تراـیز  زا  دارم 
.تسا مدرم  دزن  دوهعم  فورعم و  نیعبرا  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع ماما  دوصقم  هک  دهد  یم  ناشن  نیعبرالا ،» »

نیعبرا ترایز  تیمها 

بجاو و ياـهزامن  فـیدر  رد  تیاور  نیا  قـبط  هکلب  تسا ، ناـمیا  ياـه  هناـشن  زا  هک  تسین  نیا  هب  اـهنت  نـیعبرا ، تراـیز  تـیمها 
البرک �هثداح  نیعبرا و  ترایز  تسا ، تعیرش  نید و  نوتـس  زامن  هک  هنوگ  نامه  تیاور ، نیا  �هیاپرب  .تسا  هتفرگ  رارق  بحتـسم 

.تسا تیالو  نوتس  زین 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) يوبن تلاسر  �هراصع  ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  �هدومرف  ساسارب  نخـس ، رگید  هب 
، تسادـخ نید  هک  یهلا  باتک  �هراصع  (. 7 «) یتیب لـهأ  یترتع  ...و  هللا  باـتک  ...نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینإ  « ؛ تسا ترتـع  نآرق و 

هیلع  ) يرکـسع ماما  تیاور  رد  نوتـس  ود  نیا  هک  تسا  نیعبرا  ترایز  شنوتـس  زین  ترتع  �هراـصع  تسا و  زاـمن  هک  دراد  ینوتس 
.دننک یم  نیدتم  هنوگچ  ار  ناسنا  نیعبرا  ترایز  زامن و  میبایرد  هک  تسا  نآ  ّمهم  اّما  تسا ؛ هدش  رکذ  مه  رانک  رد  مالسلا )

هب وا  تعیبط  یلو  تسا ، دّـحوم  ًاترطف  ناسنا ، هدومرف :   ً الثم .تسا  هدرک  رکذ  ار  یناوارف  فراعم  یهلا ، سدـقا  تاذ  زامن ، �هراـبرد 
دنناوت یم  نانآ  هک  رازگزامن  ياه  ناـسنا  رگم  دـنک ، یم  يریگولج  ریخ  زا  نیریـش  ثداوح  رد  دراد و  عزج  خـلت ، ثداوح  ماـگنه 

؛ دنـشاب یهلا  صاخ  ياه  تمحر  لومـشم  دنیآرد و  هب  ندوب  عونم  عوزج و  عوله ، زا  دننک و  لیدعت  ار  تعیبط  شکرـس  يوخ  نیا 
(8 ﴾) نیّلصملا ّالإ  ًاعونم �  ریخلا  هّسم  اذإ  ًاعوزج � و  ّرشلا  هّسم  اذإ  ًاعوله �  قلخ  ناسنإلا  ّنإ  ﴿
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میلعت و زین  نادیهـش  رالاس  یـساسا  فدـه  هک  دـش  هتفگ  دراد و  یم  زاب  ندوب  عونم  عوله و  عوزج ، زا  ار  ناسنا  زین  نیعبرا  تراـیز 
زا اه  هار  نیا  نایم  عمج  هک  رگج  نوخ  لذب  هار  زا  مه  درک و  مادقا  نانب  نایب و  قیرط  زا  مه  هار ، نیا  رد  تسا و  هدوب  مدرم  �هیکزت 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  زاتمم  ياه  یگژیو 

زا مدرم  سوفن  �هیکزت  وس و  کـی  زا  تمکح  باـتک و  میلعت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تلاـسر  هک  نآ  هصـالخ 
هعماج زا  ار  یلمع  تلاهج  یملع و  لهج  هجیتن ، رد  دنک و  تیاده  ار  ناهارمگ  مه  دیامن و  ملاع  ار  نالهاج  مه  ات  دوب  رگید  يوس 

تلاسر نارکنم  یشنمدد  أشنم  هک  نانچ  دش ؛ هیبعت  مالسلا ) هیلع   ) نادیهش رالاس  نیعبرا  ترایز  نتم  رد  فده  ود  نیمه  .دزاس  ادج 
ناـمه زین  تماـما  نانمـشد  تیـالو و  نارکنم  شّحوـت  ّمهم  لـماع  دوـب و  نآ  قرب  قرز و  ییادیـش  اـیند و  ّبح  تّوـبن ، نانمـشد  و 
« هاوه یف  يّدََرت  سَرْطغَت و  و  : » تسا هتفر  تراشا  نآ  هب  نیعبرا  ترایز  زا  یشخب  رد  هک  دوب ، نآ  هب  یگتخابلد  ایند و  �هسَرْطَغ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  �هرابرد  لهچ  ددع  یگژیو 

.درادن ار  نآ  ماقرا  رگید  هک  دراد  یتیصوصخ  لهچ  ددع  نیعبرا و 

 . دندش ثوعبم  تلاسر  هب  یگلاس  لهچ  ّنس  رد  یهلا  يایبنا  بلاغ 

 . دوب بش  لهچ  یهلا  سدقا  تاذ  و  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  یصوصخ  تاقالم 

 . دینک اعد  ار  نمؤم  لهچ  هک  تسا  هدش  شرافس  بش  زامن  رد 

.دیرادب یمارگ  هناخ  لهچ  ات  ار  ناگیاسمه 
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.تسا رادروخرب  صاخ  یگتسجرب  زا  لهچ  ددع  هک  دهد  یم  ناشن  اه  نیا 

لهچ دـنا ، هدرک  تدابع  ار  ادـخ  نمؤم ، ناگدـنب  یهلا و  يایلوا  ایبنا و  نآ  يور  هک  ینیمز  تسا : هدـمآ  نینچ  یمالـسا  تایاور  رد 
هتبلا .دـندرک  هیرگ  نوخ  زور  لهچ  نیمز ، نامـسآ و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تداهـش  رد  یلو  دـیرگ ، یم  ناـنآ  گرم  رد  زور 

.درک راکنا  ار  نآ  دیابن  هک  نانچ  درک ؛ لمح  يرهاظ  نوخ  ای  کشا  رب  دیابن  تایاور  زا  هنوگ  نیا  رد  ار  نوخ  ای  کشا 

اب ناصصختم  یلو  دوش ؛ یمن  هدید  زگره  يداع  مشچ  اب  هک  دهد  یم  خر  ییاهراجفنا  اهراب  ینامـسآ  تارایـس  رد  هک  نآ  حیـضوت 
راجفنا نیا  عوقو  ربخ  دیابن  يداع  مدرم  هک  هنوگ  نامه  .دننیشن  یم  اهراجفنا  نیا  ياشامت  هب  هناخدصر  زا  موجن و  ملع  زا  دادمتـسا 

زین دراوم  نیا  اریز  دننک ؛ راکنا  دیابن  زین  ار  نیمز  نامسآ و  ندرک  هیرگ  ْنوخ  دننک ، راکنا  يرهاظ  مشچ  اب  نآ  ندیدن  فرِـص  هب  ار 
.دوش یمن  هدید  زین  هناخدصر  زا  یتح  دنک ، هراظن  ار  نآ  يداع  رشب  هک  تسین  یمولع  وزج 

ناوت یمن  رهپـس  دـصر  ّنف  نیرت  هتفرـشیپ  نیرت و  قیقد  اب    ً الثم .درک  كاردا  یکُلم  رازبا  اـب  ناوت  یمن  زگره  ار  یتوکلم  رما  ًاـساسا 
هام یهارمه  هب  هراتس  هدزای  هک  دنک  هدهاشم  ایؤر  تحاس  رد  رصع  فسوی  رگا  .دومن  دصر  ار  مئان  ناسنا  قداص  يایؤر  تادوهشم 
نآ ضرغ  .دومن  بیذکت  ای  قیدصت  يا  هناخدصر  چیه  اب  دوش  یمن  ار  يا  هنحـص  نینچ  زگره  دـندرک ، هدجـس  يو  يارب  باتفآ  و 
چیه دریگ و  یم  رارق  نآ  بیذـکت  ورملق  رد  هن  تسا و  یبرجت  ّنف  قیدـصت  دروم  هن  یتوکلم  يراب  نوخ  ای  يزیر  کشا  يانعم  هک 

هب اونش  شوگ  هک  دشاب  رظن  بحاص  دیاب  لقا  ال  دنیبب ، ات  تسین  رََصب  بحاص  هک  یسک  .دنیـشن  یمن  هلاحتـسا  ياج  هب  داعبتـسا  هاگ 
.دشاب هتشاد  نارصب  ْبحاص  يادن 
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ياـملع تیـالو و  لـها  هک  دراد  ار  دوـخ  �هژیو  ناصـصختم  حالطـصا و  هک  تسا  مزـال  صوـصخم  ملع  دراوـم ، نیا  قـیقحت  يارب 
نامز ماما  زا  .دننک  یم  هیرگ  ْنوخ  نیمز  نامـسآ و  هک  دندیمهف  دنتفریذپ و  ناج  اب  ار  ثیداحا  زا  هنوگ  نیا  نانآ  .دنا  ینید  گرزب 

یم نوخ  تیارب  دوش ، مامت  مشچ  کشا  رگا  دننک : یم  ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هب  هک  تسا  هدـش  لقن  زین  مالـسلا ) هیلع  )
(9 «) ًامد عومدلا  لدب  کیلع  ّنیکبأل  و  « ؛ میرگ

يرایسب هام و  کی  تشذگ  اب  یـضعب  دراد و  تیمـسر  نایدا  للم و  �همه  رد  وا  گرم  زا  سپ  افوتم  دای  تشادیمارگ  تسا : ینتفگ 
مهیلع  ) موصعم ناماما  تداهش  زا  سپ  نایعیـش ، هژیو  هب  ناناملـسم ، نایم  رد  .دننک  یم  لیلجت  دوخ  يافوتم  زا  زور  لهچ  زا  سپ  زین 

ار یگژیو  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  تداهـش  یلو  تسا ؛ هدش  یم  ماجنا  تشادیمارگ  مسارم  نانآ  نیعبرا  نیتسخن  رد  مالـسلا )
.تشاد دهاوخ  همادا  تمایق  ات  هلاس  ره  ینیسح  نیعبرا  زور  هک  دراد 

: نیعبرا رد  روثأم  ترایز 

هک رهظ  زا  شیپ  رد  زور  نآ  صوصخم  ترایز  ندناوخ  دننام  دراد ؛ دوجو  ییاهروتسد  ینیسح  نیعبرا  زور  يارب  هعیـش  تایاور  رد 
.تسا باجتسم  تقو  نآ  رد  اعد  دوش و  یم  هدناوخ  زین  زامن  تعکر  ود  نآ  زا  سپ 

هدش هتسناد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا یبن  تلاسر  فده  نامه  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مایق  فده  نیعبرا ، ترایز  رد 
نآ ندومن  لقاع  يرگید  مدرم و  ندرک  ملاع  یکی  تسا : زیچ  ود  یهلا ، يایبنا  تلاسر  فده  هغالبلا ، جـهن  نآرق و  ساسارب  .تسا 

.سفن بیذهت  اب  اه 

نتشادن رثا  رد  یلو  دنملاع ، زین  یخرب  .دنرادن  ار  نارگید  ای  دوخ  تیبرت  ناوت  دنناد و  یمن  ار  ادخ  روتـسد  دنرادن ، ملع  هک  یناسک 
مدرم هب  هک  دنا  هدـش  ثوعبم  مدرم  �هیکزت  زین  میلعت و  يارب  مالـسلا ) مهیلع   ) ایبنا ور ، نیا  زا  .دـننک  یمن  لمع  دوخ  شناد  هب  لقع 

دهم يا  هعماج  نینچ  .دـننک  لمع  اه  یبوخ  هب  دـنمهفب و  بوخ  مدرم  اـت  دـننایامنب  ناـنآ  هب  ار  بوخ  هار  دنناسانـشب و  ار  اـه  یبوخ 
.تسا یهلا  يایلوا  شرورپ 
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ِملاع ار  مدرم  هک  امرف  ثوعبم  يربمایپ  درک : ضرع  دنوادخ  هب  هک  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  نابز  زا  میرک  نآرق  رد 
ياعد دنوادخ  (. 10 ﴾) مهیّکزی همکحلا و  باتکلا و  مهمّلعی  کتایا و  مهیلع  اولتی  مهنم    ً الوسر مهیف  ثعبا  اـّنبر و  ﴿ ؛ دـنک بّذـهم  و 

مهیّکزی و هتایا و  مهیلع  اولتی  مهنم    ً ـالوسر نییّمُـألا  یف  ثعب  يذـلا  وه  : ﴿ دومرف هعمج »  » �هروس رد  درک و  تباـجا  ار  ترـضح  نآ 
(11 ﴾) نیبم لالض  یفل  لبق  نم  اوناک  نإ  همکحلا و  باتکلا و  مهمّلعی 

: دندوب یلمع  یملع و  لِضْعُم  ود  راتفرگ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  تثعب  زا  شیپ  زاجح ، مدرم  هیآ ، نیا  ساسا  رب 
ملاع دـیناهر و  لهج  زا  ار  اه  نآ  تمکح  باتک و  میلعت  اب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ .یهارمگ  يرگید  یناداـن و  یکی 

.درک لداع  دروآ و  هار  هب  ههاریب  زا  ار  نانآ  سفن ، �هیکزت  اب  زین  درک و 

مهذقنأ هلالضلا و  نم  هب  مهیدهف  : » دندومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  تثعب  حیرـشت  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
.درک لداع  ِملاع و  ار  مدرم  شربمایپ  تسد  هب  دنوادخ  ینعی  12 ؛) «) هلاهجلا نم  هناکمب 

بحاص تسا و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  يدوجو ، رون  لاصتا  توکلم و  باسح  هب  هک  زین  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
نانآ هب  ار  نید  فراعم  اهروتـسد و  ماکحا و  ینعی  دـنک ؛ لداع  ملاـع و  ار  مدرم  دـیاب  (، 13 «) نیسح نم  انأ  یّنم و  نیـسح  « ؛ تیالو

.دنک لمع  لها  ار  نانآ  دنازومآیب و 

لمع دوخ  �هفیظو  هب  همان  نتشون  ینارنخس و  داشرا ، سیردت ، اب  دنتـشاد و  هدهع  هب  ار  هفیظو  نیا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  �همه 
رارق یطیارـش  رد  رازبا  نیا  یـساسا  ریثأت  زا  سأی  ببـس  هب  هدش ، دای  ياهراک  رب  نوزفا  مالـسلا ) هیلع   ) ادهـشلادیس یلو  دندرک ؛ یم 

یگنهرف و �هزرابم  مه  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  اهنت  .درک  اـطعا  فدـه  هب  لـین  يارب  زین  ار  دوخ  رگج  نوخ  هک  تفرگ 
.يداهج دربن  مه  تشاد ، يداهتجا  یسایس و 
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نم كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذـب  حـصنلا و  حـنم  اعدـلا و  یف  رذـعأف  : » میناوخ یم  ترـضح  نآ  نیعبرا  ترایز  رد  هک  ناـنچ 
زردنا و درک و  عفر  تما  زا  ار  يرذع  ره  قلخ ، رب  تجح  مامتا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  ینعی  14 ؛) «) هلالضلا هریح  هلاهجلا و 

یهارمگ تریح و  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  درک  راثن  ادخ  يا  وت  هار  رد  ار  شکاپ  نوخ  داد و  ماجنا  ینابرهم  اب  ار  نانآ  تحیصن 
.دهد تاجن 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رب  هیرگ 

یلک لصا  نیا  هب  ناشیا  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماـما  رّهطم  ندـب  يـالاب  مالـسلا ) هیلع   ) هنیکـس ترـضح  زا  فورعم  یلقن  ساـسارب 
دیهـش وأ  بیرغب  متعمـس  وأ  : » دـیزیرب کشا  نم  يارب  دـینک و  هناهب  ار  نآ  درک ، دـمآ  شیپ  یخلت  �هثداح  ره  هک  دـندرک  شرافس 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  رگا  اریز  دینک ؛» هیرگ  نم  تیمولظم  يارب  دیدینش ، ار  يدیهـش  ای  بیرغ  ناتـساد  هاگره  « ؛) 15 «) ینوبدناف
.تشادن دوجو  يدیهش  ای  بیرغ  رگید  دیسر ، یم  تفالخ  هب 

هک نآ  هن  تخیر ؛ کشا  نادیهـش  رالاس  يارب  درک و  هناهب  دـیاب  ار  يراوگان  خـلت و  �هثداح  ره  هک  تسا  نیا  یلک  لصا  نیارباـنب ،
کشا شیوخ  مخز  مایتلا  يارب  دننک و  هناهب  ار  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  نیکـست  يارب  هدیدغاد  دارفا 

هیلع  ) نیـسح ماـما  ترـضح  يارب  تیزعت  یکی  لوصحم  اریز  تسا ؛ رفاو  قرف  يراد  ازع  هنوگ  ود  نیا  نیب  دـنیامن و  هبدـن  دـنزیرب و 
.دشابن رثا  یب  مه  البرک  زوسناج  �هعقاو  نداد  رارق  هناهب  تسا  نکمم  دنچ  ره  دوخ ؛ يارب  تیلست  يرگید  �هجیتن  تسا و  مالسلا )

هتـشک لطاب  ياحِما  قح و  يایِحا  فده  هب  هک  نم  ینعی  16 ؛) «) هربعلا لیتق  انأ  : » دندومرف مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلادیس كرابم  دوجو 
زا ناوارف  ْکشا  نآ  دوش و  کشا  زا  رپ  نادیهـش  رـالاس  هب  نادـنم  هقـالع  نامـشچ  هک  يروط  هب  مشاـب ؛ هتـشاد  تارَبَع  دـیاب  مدـش ،

.دوشب تارَبَع  ات  دنک  روبع  ناسنا  تروص  هب  ددرگ و  جراخ  مشچ  �هکبش 
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هاگنآ دنک ؛ یم  ادیپ  روضح  نایعیش  بلق  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تبحم  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ، یناوارف  راثآ  هنسح ، ّتنس  نیا 
لد هحناج و  تسد  هب  حراوج  يربهر  اریز  دنک ؛ یمن  اهر  ار  نانآ  شور  هار و  رکف و  زگره  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  تسود 

طارـص بْوَـص  هب  ار  حراوـج  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  ناتـسود  ِلد  دریگ و  یم  هدـهع  هب  تبحم  ار  بلق  يرادـمامز  تـسا و 
.دوش یم  دومنهر  میقتسم 

هیلع هللا  مالس  نیسح  ماما  ترایز  تایاکح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  تایاکح 

: لوا تیاکح 

یقتم ملاع  شراوگرزب  ردپ  زا  وا  داوج و  خیـش  خیاشملا  خیـش  لضف ، ملع و  ندعم  یقتم و  راوگرزب و  ملاع  زا  يرون  همالع  موحرم 
: دنک یم  لقن  یفجن  نیسح  خیش 

تراجت تنوکس و  يارب  ار  هرـصب  هک  يروط  هب  دروآ ، تسد  هب  یناگرزاب  زا  رایـسب  دوس  تشاد  تراجت  هرـصب  رد  ینارـصن  يدرم 
درگ ار  دوخ  لاوما  ریزگان  .تسین  راوازـس  وت  يارب  هرـصب  ایب ، دادغب  هب  دنتـشون  وا  يارب  شناتـسود  ناراکمه و  .دـیدن  بسانم  دوخ 

.دهد همادا  دوخ  بسک  هب  دناوتب  ات  درک  تکرح  دادغب  يوس  هب  هدروآ ،

هیداب زا  یکی  هب  ار  دوخ  هدایپ  ياـپ  یلاـخ و  تسد  اـب  اونیب  رجاـت  .دـندومن  لواـپچ  ار  شلاوما  دـندرک و  هلمح  يو  هب  نادزد  هار  رد 
و هارمه ، اه  نآ  اب  ناکم  رییغت  رد  و  دیدرگ ، سونأم  هلیبق  لها  اب  مک  مک  .دـش  دراو  اه  نآ  رب  نامهم  ناونع  هب  هدـیناسر و  اه  نیـشن 

.دومن یم  يراکمه  اه  نآ  اب  تعارز  لغش  راک و  رد 

9230 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2732 

http://www.ghaemiyeh.com


هب .تشاذگ  نایم  هب  ار  دوخ  هشیدنا  اقفر  ناناوج و  اب  يزور  اذل  .ما  هدش  لیمحت  مدرم  نیا  رب  نم  ایوگ  تفگ : دوخ  اب  یتدم  زا  سپ 
اب و  تسا ، روظنم  نانامهیم  ندیماشآ  ندروخ و  يارب  ینیعم  هنازور  هجدوب  اریز  .يا  هدـشن  لیمحت  ام  رب  وت  شاب  نئمطم  دـنتفگ : ا و 

.شاب هدوسآ  دوش ، یمن  هداد  نآ  رد  يرییغت  وت  دوبن  دوب و 

ینارـصن نیا  دندرک ، هیهت  امرخ  مدنگ و  هار ، هشوت  تهج  دندرک و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ترایز  دـصق  اه  نآ  زا  يا  هدـع  هک  نیا  ات 
امش يارب  یکمک  ات  دیربب  دوخ  اب  مه  ارم  درادن  یعنام  رگا  موش ، یم  هتسخ  اجنیا  رد  ییاهنت  زا  تفگ : درک و  ادیپ  ترایز  قوش  مه 

.مشاب

ترایز دندش ، دراو  فرشا  فجن  هب  ات  دوب ، اه  نآ  ثاثا  بظاوم  دروخ و  یم  اه  نآ  هشوت  زا  .دندرب  دوخ  اب  مه  ار  ینارـصن  نآ  اذل 
.دندش البرک  مزاع  سپس  هدرک 

ار دوخ  هیثاثا  دـندرک و  لزنم  نحـص  رانک  .دوب  هیرگ  روش و  متام و  زا  رپ  البرک  همه  دـندش ، البرک  لخاد  نوچ  دوب ، اروشاـع  ماـیا 
.مییآ یم  وت  دزن  ام  رهظ  زا  دعب  ادرف  ات  نامب  اج  نیمه  دنتفگ : وا  هب  دنتشاذگ و  ینارصن  شیپ 

نآ زا  یکی  دندش ، جراخ  مرح  زا  هک  دید  راوگرزب  هس  تشذگ ، بش  زا  يرادـقم  نوچ  .دـنام  اجنآ  رد  ینارـصن  دوب ، اروشاع  بش 
.نک تبث  صوصخم  رتفد  رد  دنا  هدمآ  رهش  نیا  رد  هک  ار  ینارئاز  مان  دومرف : يرگید  هب  اه 

درک و رتفد  هب  یهاگن  اقآ  .دـندومن  اقآ  میدـقت  ار  یماـسا  تروص  دنتـشگرب و  تشذـگ و  یتدـم  دـنتفر ، دـندش و  ادـج  رفن  ود  نآ 
.تسا هدنام  یقاب  رئاز  دارفا  زا  زونه  : دومرف
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.دینک لماک  ار  نآ  دراد ، دوبمک  تسیل  مه  زاب  دومرف : اقآ  .تسا  هدنامن  یقاب  یسک  دنتفگ : دنتشگرب و  دنتفر و  هرابود 

.ینارصن درم  نیا  رگم  تسا  هدنامن  یقاب  سک  چیه  دنتفگ : دنتشگرب و  دندرک ، هعجارم  اج  همه  هب  راب  نیموس  يارب 

؟ دیا هتشونن  وا  مسا  ارچ  : دومرف

(1) تسا »؟ هدشن  دراو  ام  میرح  رد  وا  ایآ  اِنتَحاِسب ؛ َّلُح  دَق  َسَیلَا  »

وا هب  يورخا  ياه  تمعن  يویند  لاوما  ضوع  دـنوادخ  و  دـیبات ، شلد  رد  ناـمیا  رون  دـش و  رادـیب  رفک  باوخ  زا  ینارـصن  نآ  سپ 
.دومرف فطل 

: دومرف ناشیا  هک  مدوب  رهاوج  بحاص  ءاـهقفلا  خیـش  ثحب  سلجم  رد  هک  دوش  یم  لـقن  یناردـنزام  نسح  خیـش  حـلاص  لـضاف  زا 
هزاجا نم  .دـنا  هداتـسیا  اه  نابرد  دنرـضاح و  ءاملع  زا  يرایـسب  سلجم  نآ  رد  تساـپرب و  یگرزب  سلجم  مدـید  باوخ  رد  بشید 

.تسا هتسشن  یسلجم  همالع  سلجم  ردص  رد  و  دنراد ، فیرشت  هتشذگ  ءاملع  همه  مدید  مدش ، لخاد  متساوخ و 

مهیلع  ) همئا دزن  یـسلجم  همـالع  دـنتفگ : ، مدیـسرپ ناـنابهگن  زا  ار  نآ  تلع  مدرک ، بجعت  دـندوب  مدـقم  همه  رب  ناـشیا  هک  نـیا  زا 
.دنا هداد  وا  هب  هدومن  موسرم  راوز  يارب  یشواچ  هکنیا  رطاخ  هب  ار  تلزنم  ماقم و  نیا  و  تسا ، فورعم  همئالا » باب   » هب مالسلا )

تـسا نکمم  .دنوش و  یم  بیغرت  قیوشت و  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا ترایز  هب  مدرم  شواچ ، ندش  جـیار  اب  دـیامرف : یم  يرون  موحرم 
هار تمـصع  نادـناخ  يوس  هب  مدرم  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  راثآ  ثیداحا و  رـشن  بجوم  هک  دـشاب  راوگرزب  نآ  تاـفیلأت  دارم 

(2) .دنتفای

: مود تیاکح 

مساقلاوبا جاح  موحرم  اب  و  دروآ ، مالسا  یتشترز  رتخد  کی  درک : یم  لقن  دوب  دزی  ناگرزب  زا  هک  يدیعس  ربکا  یلع  خیـش  موحرم 
ناملسم نز  نیا  دناوخب ، اروشاع  ترایز  دش  داهنشیپ  وا  هب  دش  یمن  راد  هچب  تشذگ ، لاس  تسیب  دودح  درک ، جاودزا  شورف  رولب 

.درک تیانع  يرسپ  دالوا  وا  هب  دنوادخ  دناوخ ، همقلع  ياعد  مالس و  نعل و  دص  اب  ار  اروشاع  ترایز  زور  لهچ  هدش 
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: موس تیاکح 

تشون میارب  ، سیونشوخ هب  فورعم  یناهفـصا  دمحا  دیـس  لیلج  دیـس  هک : دنک  یم  لقن  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  هللا  تیآ  موحرم 
هرجح هیواز  رد  هچنآ  هب  دش ، لخاد  نم  رب  یممعم  راوگرزب و  دیس  هاگان  مدوب ، هتسشن  هرجحرد  هلهس  دجسم  رد  هعمج  زور  رد  هک 

هب حبـص  زور  ره  وت  دـنک ، یم  تیافک  ار  وت  ایند  تجاـح  يارب  دومرف : درک و  رظن  دوب  فرظ –  باـتک و  يدادـعت  شرف و  کـی  – 
هک ریگب  نم  زا  ار  تهام  ره  تشیعم  تیافک  يردقب  یناوخ ، یم  اروشاع  ترایز  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  تباین 

.تفر دجسم  رد  هب  ور  دیامن و  یم  ار  وت  هام  کی  تیافک  نیا  تفگ : داد و  نم  هب  لوپ  يردق  و  یشابن ، يدحا  هب  جاتحم  الصا 

، دش جراخ  دیـس  نآ  ات  متـسناوتن ، مزیخرب  ای  میوگب و  نخـس  متـساوخ  هچ  رهو  دوب  هدمآ  دـنب  منابز  مدوب و  هدـیبسچ  نیمز  هب  نم  و 
زا يرثا  مدرک  وجتـسج  هچنآ  مدش ، جراخ  دجـسم  زا  متـساخرب  سپ  ، دش زاب  دوب  نم  رب  نهآ  زا  يدویق  ایوگ  تفر  نوریب  هک  نیمه 

(1) .مدیدن اقآ  نآ 

: مراهچ تیاکح 

هرابرد متفر و  وا  شیپ  يا  هعمج  بش  .مدرک  یم  دـمآ  تفر و  وا  اب  هک  متـشاد  يا  هیاسمه  تفگ : هک  هدـش  لقن  شمعا  نامیلـس  زا 
.تسا شتآ  رد  یهارمگ  ره  یهارمگ و  یتعدب  ره  تسا و  تعدب  تفگ ، صخش  نآ  مدرک ، لاؤس  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  ترایز 

هیلعنیسح ترضح  لیاضف  زا  یخرب  مور و  یم  وا  شیپ  رحس  متفگ : دوخ  اب  متـساخرب و  وا  رانک  زا  بضغ  ضیغ و  اب  دیوگ : نامیلس 
.مشک یم  ار  وا  دیزرو ، رارصا  دوخ  دانع  رب  رگا  ، منک یم  لقن  وا  يارب  ار  مالسلا )
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هیلعنیـسح ماما  ترایز  هب  رهوش  تفگ : شرـسمه  ، مدز ادـص  مان  اب  ار  وا  مدـیبوک و  ار  شا  هناخ  برد  متفر ، وا  غارـس  رحـس  ماـگنه 
.تسا هتفر  مالسلا )

لوغـشم و  دنک ، یم  هیرگ  هک  مدید  هدجـس  رد  ار  وا  مدش  مرح  لخاد  نوچ  متفر ، ترـضح  نآ  ترایز  هب  وا  لابند  دـیوگ : نامیلس 
( مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  ترایز  رکنم  بشید  وت  متفگ : وا  هب  .تشادرب  هدجـس  زا  رـس  ینالوط  یتدـم  زا  دـعب  .تسا  رافغتـسا  هبوت و 

!؟ يا هدمآ  ترایز  هب  دوخ  نونکا  ، یتسناد یم  تعدب  ار  نآ  يدوب و 

هب ارم  هک  مدـید  یباوخ  اـما  ، متـشادن لوـبق  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا بشید  اـت  نم  .نکن  تمـالم  ارم  نامیلـس ، يا  تفگ : باوـج  رد 
 – متـسین وا  فیـصوت  رب  رداق  لامک  لامج و  تلالج و  یگرزب  زا  هک  طسوتم  یتماق  اب  ار –  ردـقلا  لـیلج  يدرم  تخادـنا : تشحو 

.تشاد رس  رب  یجات  هک  دوب  يراوگرزب  شرانک  رد  و  دندوب ، وا  فارطا  یهورگ  هک  مدید 

یلع يرگید  نآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) یفطـصم دـمحم  نـیا  تـفگ : دنتـسه ؟ یناـسک  هـچ  اـه  نـیا  مدیـسرپ : مادـخ  زا  یکی  زا 
هک مدید  دوب –  تکرح  رد  نامسآ  نیمز و  نیب  هک  رون –  زا  يا  هقان  مدرک  هاگن  تقد  اب  تسا ، وا –  یصو  مالـسلا – ) هیلعیـضترم 

.دندوب هتسشن  نز  ود  نآ  رد  دوب و  رون  زا  یجدوه  وا  رب 

نسح تفگ : تسیک ؟ ناوج  نیا  متفگ : .تسا  امهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  يربک و  هجیدخ  زا  تفگ : تسیک ؟ زا  هقان  نیا  متفگ :
البرک رد  هک  مالـسلاامهیلع ) ) یلع نب  نیـسح  ادهـشلادیس  تراـیز  هب  تفگ : دـنور ؟ یم  اـجک  هب  متفگ : .تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  نـب 

هعقر مدید  مورب ، دوب ، نآ  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  ترضح  هک  یجدوه  بناج  هب  متساوخ  هاگ  نآ  .تسا  هدش  دیهش  مولظم 
.دزیر یم  ورف  نامسا  زا  ییاه 
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زا تسا  ناما  هعمجلا ؛ هلیل  مالـسلا ) هیلعنیـسحلا  راوزل  هللا  نم  ناـما  : » هتـشون اـه  هعقر  نیا  رد  تفگ : تسیچ ؟ اـه  هعقر  نیا  مدیـسرپ :
«. هعمج بش  رد  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  نیرئاز  يارب  دنوادخ  بناج 

لـضف و هب  دـقتعم  اـت  دوش ، یمن  هداد  وت  هب  تسا ، تعدـب  تراـیز  ییوگ  یم  وت  تفگ : .مدرک  تساوـخرد  اـه  هعقر  نآ  زا  مه  نم 
زا يا  هیلاع  هجرد  رد  ام  نایعیـش  اـم و  هک  دیـشاب  هاـگآ  درک : ادـن  یفتاـه  هاـگان   ) .يورب وا  تراـیز  هب  یـشاب و  راوگرزب  نآ  فرش 

(. میتسه تشهب 

يوس هب  نونکا  مدومن و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  مدوخ  دیـس  ترایز  هدارا  تعاس  نامه  رد  مدش و  رادیب  تشحو  سرت و  اب  سپ 
.منک یم  هبوت  راگدرورپ 

(1) .درک مهاوخن  كرت  ار  ترضح  نآ  ترایز  ما  هدنز  ات  نامیلس ، يا  ادخ  هب  دنگوس 

: مجنپ تیاکح 

نآ رگم  .ما  هدومن  تموادم  ار  هینیـسح  هصوصخم  ترایز  مترواجم  تدم  لوط  رد  دیوگ : ینیوزق  دـیمحلادبع  الم  دـنوخآ  موحرم 
ناویا رد  الومعم  و  متفر ، یم  ههاریب  زا  ابلاغ  هدایپ و  ار  اه  نآ  همه  منک ، هتوتیب  هلهـس  دجـسم  رد  بش  لهچ  متفرگ  میمـصت  هک  مایا 

لزنم هیارک  تخادرپ  رب  رداق  متـشادن  یتعاـضب  نوچ  مدومن ، یم  لزنم  نآ  عباوت  اـی  نحـص  دوخ  رد  اـی  رهطم و  نحـص  ياـه  قاـطا 
.مدوبن

هداز اقآ  تعیاشم  يارب  هک  مدید  ار  نایعا  زا  یعمج  مدیـسر ، مالـسلا  يداو  يدنلب  هب  نوچ  متفر ، نوریب  البرک  هدارا  هب  يزور  اقافتا 
، دندش هارمه  وا  اب  يردق  دندناوخ و  وا  شوگ  رد  رفس  ياعد  ،و  دندرک هواجک  راوس  مارتحا  لامک  اب  ار  وا  سپ  دنا ، هدمآ  نوریب  يا 

.دیدرگ هناور  رفس  مزاول  رکون و  اب  وا  و 
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ترایز هب  يراوخ  تلذ و  اب  هنوگ  نیا  رگید  متفرگ  میمصت  و  مدش ، لجخ  لولم و  درک ، هدهاشم  ار  دوخ  تلذ  مدید و  ار  نیا  نوچ 
هب اه  نآ  اب  دنتـساوخ  نم  زا  بالط  زا  رفن  دـنچ  دیـسر ، هصوصخم  ترایز  تقو  هکنآ  ات  .مدوب  هدارا  نامه  رب  متـشگرب  نوچ  مورن ،

.مور یمن  مه  هدایپ  مرادن و  هناخرفاسم  هیارک  متفگ : مدرکن و  لوبق  نم  .مورب  ترایز 

زاـب هار  زا  اـم  هک  اـیب  میراد  نتفر  هداـیپ  هدارا  اـم  هک  هعفد  نیا  دـنتفگ : .مور  یمن  رگید  متفگ : یتـفر ! یم  هداـیپ  هشیمه  وـت  دـنتفگ :
.یناد یم  دوخ  دعب  مینامن ،

.میدش هناور  دندیرخ و  هار  هشوت  رارصا ، زا  دعب 

ارـسناوراک .میـسرب  البرک  هب  بش  رد  میباوخب و  روش  يارـسناوراک  رد  رهظ  ات  میتفر  نوریب  حبـص  .دوب  ترایز  زور  زور ، نآ  يادرف 
.دوب مه  دزد  فوخ  اجنآ  رد  هوالع  هب  دوبن ، یسک  مرگ و  مه  اوه  دوب و  هبورخم 

لوغـشم هک  وضو  يانثا  رد  .متفر  وضو  يارب  هتـشادرب  هباتفآ  .مدـش و  رادـیب  رتدوز  ناهارمه  زا  نم  .میدـیباوخ  اذـغ  فرـص  زا  سپ 
مدرک نامگ  .دمآ  نم  دزن  هب  تعرـس  اب  و  دیدرگ ، لخاد  ارـسناوراک  رد  زا  هدایپ  بارعا ، سابل  رد  مدـید  ار  یـصخش  مدوب  اپ  حـسم 

.متشادن دوخ  اب  يزیچ  نوچ  مدیسرتن  نکل  تسا ، دزد 

مدرک بجعت  درب  ارم  مان  ییانـشآ  هقباس  نودـب  نوچ  یتسه ؟ وت  ینیوزق  دـیمحلادبع  الم  تفگ : دـش و  نم  هجوتم  دـمآ و  کـیدزن 
وش هدامآ  کنیا  تفگ : يرآ ، متفگ : مور ؟ یمن  البرک  هب  رگید  يراوخ  تلذ و  نیا  اب  نم  یتفگ  هک  ییوت  تفگ : .منم  يرآ  متفگ :

ار دوخ  ردق  هک  دـنا ، هدـمآ  وت  لابقتـسا  هب  مالـسلاامهیلع ) ) نیـسحلا نب  یلع  ترـضح  وت  ياقآ  لضفلاوبا و  ترـضح  وت  يالوم  هک 
.يدرگن مومهم  هدرسفا و  ایند  رابتعا  یب  قرب  قرز و  هب  ینادب و 
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رد هدینـش و  هک  راوگرزب  نآ  لیامـش  اب  راوس  رفن  ود  هاگان  دـیوگ : یم  هچ  وا  هک  مدـش  توهبم  تاـم و  مدینـش  ار  نخـس  نیا  نوچ 
( مالسلا هیلعربکا  یلع  ولج و  رد  مالسلا ) هیلع  لضفلاوبا  ترضح  برح ، هحلـسا  تالآ و  اب  مدید ، مدوب  هدناوخ  لقتم  رابخا و  بتک 
، متخادنا نییاپ  هفـص  يالاب  زا  ار  دوخ  رایتخا  یب  ، مدید ار  هعقاو  نیا  نوچ  .دـندیدرگ  نحـص  لخاد  ارـسناوراک  رد  زا  رـس ، تشپ  زا 

یم ار  ناشیاپ  باکر و  وناز و  و  مدـیدرگ ، ناشیا  ياه  بسا  رود  هب  و  مدیـسوب ، متخادـنا ، ناشیا  ياه  بسا  ياپ  هب  ار  دوخ  مدـیود 
.مدیسوب

دزن هب  تعرـس  اب  سپ  دنـسرب ، مالـسلا ) هیلع  رارک  ردیح  دنزرف  ود  نآ  تمدـخ  هب  ات  منک  رادـیب  مه  ار  اقفُر  تسبوخ  متفگ : دوخ  اب 
هب مالـسلاامهیلع ) ) ربکا یلع  سابع و  ترـضح  هک  زیخرب  رفعج  دـمحم  ـالم  متفگ : مداد و  تکرح  تسد  اـب  ار  یکی  متفر و  ناـشیا 

.وش بایفرش  ناشیا  تمدخ  هب  ایب  .دنا  هدمآ  لابقتسا 

ایب .میوگ  یم  تسار  هللاو ! هن  متفگ : ینک ! یم  یخوش  ؟ ییوگ یم  هچ  دـنوخآ  تفگ : دینـش  ار  نخـس  نیا  نوـچ  رفعج  دـمحم  ـالم 
.دنراد فیرشت  ود  ره  نیبب 

مه ارـسناوراک  رد  زا  ،و  میدـیدن ار  یـسک  میتفر  نوچ  تساخرب ، ، تسه يزیچ  هک  تسناد  دـید  نم  زا  ار  رارـصا  تلاح و  نیا  نوچ 
ود هدایپ و  نآ  زا  يرابغ  ای  يرثا  ، میدرک هدهاشم  دش  یم  هدید  رود  رایسب  تفاسم  ات  دوب و  راومه  هک  ار  ارحـص  فارطا  هتفر ، نوریب 

.میتشگرب ریحتم  فسأتم و  سپ  .میدیدن  راوس 

رب رهاظ  رظن  زا  هچ  رگا  منکن ، كرت  ار  مولظم  نآ  ترایز  زگره  هک  متفرگ  میمـصت  مدرک و  هبوت  مدـش و  مدان  قباس  هدارا  مزع و  زا 
(1) .دشاب تمحز  تلذ و  هجو 
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هیلع هللا  مالس  نیسح  ماما  ترایز  تاکرب 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  عوضوم :

: قشع هاگشناد  البرک 

ناشدوجو ناشندب ،  گرم  اب  هدرک و  ادیپ  همادا  ناشتایح  یگدنز و  ناشگرم ،  زا  سپ  هک  دنتـسه  هدوب و  ییاهناسنا  خیرات  لوط  رد 
نید و هناوتسا  شیوخ  تایح  نامز  رد  هک  هنوگنامه  یهلا ، ياهتیصخش  ادخ و  نادرم  تسا .  هتفای  همادا  ناش  هشیدنا  تیصخش و  و 
تلادـع و قح و  هناوتـشپ  ناشهاگترایز  هاـگمارآ و  زین  گرم  زا  سپ  ناـمز  رد  دنتـسه ،  تلادـع  قح و  هناوتـشپ  تیناـسنا و  روحم 
هب دننک و  یم  ادیپ  قیفوت  هکنانآ  تسا .  رادروخرب  يا  هتسجرب  ياهیگژیو  زا  ینیسح  دهشم  ترایز  نایم ،  نیا  رد  و  تسا .  تلیـضف 

تلیـضف و قـشع و  هسردـم  نیا  بناـج  هب  هدروآ و  ع )  ) نیـسح ماـما  ناتـسآ  هب  يور  دـنوش ،  یم  فرـشم  شرهطم  دـقرم  تراـیز 
زا یتلم  چـیه  يارب  بدا ،  قالخا و  بیذـهت  هسـسوم  نینچ  کی  یعامتجا و  تیبرت  هنوگنیا  دـنیارگ .  یم  تیبرت  لامک و  هاگـشناد 

 . تسینرودقم رسیم و  یتیگ  للم 

: نیدحلم ماخ  ياهلایخ 

تب روبق ، ترایز  : » دنیوگ یم  دـننک و  یم  ياهلاکـشا  تاهبـش و  دوخ  لایخ  هب  عیـشت  بتکم  نیفلاخم  نیدـناعم و  نیدـحلم و  هتبلا 
هچ دـنک .  یمن  ترایز  ار  اهنآ  تب »  » ناونع هب  زگره  دور  یم  ع )  ) همئا روبق  تراـیز  هب  هک  سک  ره  هک  یلاـح  رد  تسا »!؟  یتسرپ 

ادیپ ادخ  هب  یبرق  وا  هب  لسوت  اب  دناد و  یم  ادخ  هاگرد  برقم  ار  ماما  هعیـش ، دنادب !!؟ ادـخ  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  تسا  یـسک 
لسوت و اریز  .دناد  یم  یهلا  هلیـسو  ار  ماما  ( 1 « ) دیریگب هلیـسو  وا  يوس  هب  :» دومرف دیجم  نآرق  رد  شدوخ  هک  روطنامه  دـنک ، یم 

هدومرف هدـعو  ام  نایاوشیپ  و  دـنک ، یم  کیدزن  یهلا  هاگرد  هب  ار  دوخ  قیرط  نیا  زا  رئاز  هک  تسا  ترایز  داعبا  زا  يدـعب  تعافش ،
.دننک يریگتسد  دوخ  نارئاز  زا  هک  دنا 
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: نامیپ دهع و 

نانآ ربق  ترایز  إب ّّ،،؛ دهع ، نیا  هب  يافو  دراد و  ینامیپ  دهع و  شناوریپ  ناتـسود و  ندرگ  رب  یماما  ره  : » دـیامرف یم  ع )  ) اضر ماما 
رد همئا  تعافـش  دروم  دورب  اهنآ  روبق  يوس  هب  اهنآ  تلیـضف  هب  قیدـصت  اب  اهنآ و  تراـیز  قوش  هب  هک  یـسک  و  دـشاب .  یم  نکمم 

.دریگ یم  رارق  تمایق 

، هتـساوخ ار  دوـخ  ینوردـنا  یبـلق و  ضارما  ینورد و  ياـهدرد  يافـشتسا  ضیف ، هناخافـش  نیا  زا  اـت  دـشوکب  دـیاب  يرئاز  ره  سپ 
هب ناهج  راگدیرفآ  تمدخ  زا  نت ،  تمالس  ناور و  تسادق  حور و  یگزیکاپ  رطاخ و  یتسود  لد و  يافـص  هک  دوش  نآ  راتـساوخ 

.ددرگ افصم  كاپ و  اه  یگدولآ  زا  يو  نطاب  مه  دوش و  هتسارآ  لامک  لامج و  هب  وا  رهاظ  مه  هکنیا  ات  ددرگ ،  اطع  يو 

لوصا و دریگ و  یم  ماهلا  ربق  بحاص  زا  دورب ، ترایز  هب  وا  فادـها  دـقرم و  نیا  بحاص  ماقم  تخانـش  تفرعم و  اب  هک  يرئاز  ره 
.تسا اه  ماهلا  اهشزومآ و  نیا  زا  راشرس  وا  مالس  ترایز و  ره  و  دروآ ،  یم  دای  هب  ار  بتکم  میلاعت 

: اه همانترایز  اب  رکفت 

ایبنا و لاوحا  خـیرات و  رکذـتم  هتـشاداو ،  رکفت  تقد و  هب  ار  رئاز  هدـنناوخ و  اهنآ ، زا  مادـک  ره  ندـناوخ  و  هدراو ، ياـه  هماـنترایز 
نیا هب  ناماما  هک  دزاس  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  بلطم  نیا  تارایز ،  رگید  اروشاع و  ترایز  رد  لـمأت  .دـنادرگ  یم  موصعم  ياـیلوا 

دنوادخ زا  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  رد  هک  دنا  هداد  میلعت  اهنآ  هب  اذل  دـنا ،  هدوب  دـهعتم  نمؤم و  ياهناسنا  نتخاس  ددـص  رد  هلیـسو 
: درادب ترضح  نآ  هارمه  ترخآ  انید و  رد  ار  اهنآ  و  دهد ، رارق  هنوگ » نیسح   » ار ناشگرم  یگدنز و  هک  دنهاوخب 
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«. هرخالا ایندلا و  یف  مکعم  ینلعجی  نا  و  دمحم ...  لآ  دمحم و  تامم  یتامم  و  دمحم ،  لآ  دمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا  »

( : ع  ) ادهشلادیس ترایز  تاکرب  راثآ و 

رئاز هب  ندیشخب  شمارآ  - 1

رد دشخب .  یم  نانیمطا  شمارآ و  یعون  شناگدننک ،  ترایز  نامدرم و  هب  همئا ،  ریاس  دننام  ع )  ) نیسح ماما  فیرش  دقرم  ترایز   
، شیوشت یماکان ، دیدرت ، نوچ  ییاه  هدـیدپ  اب  نابیرگ  هب  تسد  هتـسویپ  و  دـنمان ، یم  برطـضم  يدوجوم  ار  ناسنا  هک  رـصع  نیا 
اهـشهاک و دهاش  زور  ره  و  تسا ، دوخ  ندماین  رانک  یتح  گنج و  تیمورحم و  ینیـشام و  یگدنز  طیحم و  اب  يراگزاسان  سرت و 

شمارآ ناسنا  هب  هک  تسا  نید  نایاوشیپ  ادخ و  نادرم  دقرم  ترایز  نیا  دنامب ،  ناما  رد  بارطضا  زا  دناوت  یمن  تسا و  اهـشیاسرف 
.دهد یم  رطاخ 

رئاز دـنک .  جراخ  یهار  زا  ار  ینورد  ياهدایرف  اهراشف و  هک  دراد  یم  او  ار  ناسنا  يروآ  مازلا  زاین  شـشک و  عون  کی  تراـیز  رد 
اب ار  اهیناماسبان  هتفرگ و  ورین  یهلا ، هاگرد  ناـبرقم  كاـپ  حاورا  زا  دادمتـسا  ناـکاپ و  اـب  وگتفگ  اـعد و  وترپ  رد  فیرـش  دـقرم  نآ 

دنیادز و یمدوخ  زا  ار  اهـسأی  اهبارطـضا و  زین  و  ناور ،  رب  دراو  ياهراشف  اه و  یگتـسخ  و  دنزاس ،  یم  راومه  دوخرب  اهنادب  لسوت 
.دنبای یم  تسد  یگدنز  همادا  يارب  ینانیمطا  شمارآ و  هب 

ندوب ادخ  ناما  رد  - 2

هک تسا  نیا  شریثأت  نیرتمک  : » دومرف تسیچ ؟ ع )  ) نیـسح ماما  ربق  رئاز  يارب  هک  يرثا  نیرتمک  دندرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب 
دنوادـخ دـسر ، ارف  تمایق  زور  نوچ  و   ، ددرگرب شیوخ  لها  يوس  هب  ات  دـنک  یم  ظفح  ار  شلام  هداوناـخ و  وا و  لاـعتم ، دـنوادخ 

(2  «.) دوبدهاوخ وا  ظفاح 
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ندش بوسحم  ادخ  رئاز  - 3

تـسا یـسک  دننامه  : » دومرف دشاب ؟ یم  هچ  ع )  ) نیـسح ماما  ربق  رئاز  يارب  مدرک :  ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : ماحـش  نب  دیز 
یـسک دننامه  :» دومرف دشاب ؟ یم  هچ  دنک  ترایز  ار  امـش  زا  یکی  هک  یـسک  يارب  متفگ : دشاب .» هدومن  رادید  شرع  رد  ار  ادخ  هک 

(3  « . ) تسا هدومن  ترایز  ار  ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا 

یناشیرپ عفد  تاجاح و  ندش  هدروآرب  - 4

یناشیرپ عفد  وا  زا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دـیآ  یمن  نآ  دزن  یناشیرپ  درف  چـیه  هک  تسا  يربق  امـش  دزن  انامه  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
(4 « . ) دروآرب ار  شتجاح  دیامن و 

وا زا  دـنوادخ  هکنآ  رگم  دور  یمن  نآ  دزن  یناـشیرپ  درف  چـیه  هک  تسا  يربـق  امـش  دزن  اـنامه  : » دوـمرف یناـنک  حابـصوبا  هـب  زین  و 
هتفشآ و شتداهش  ماگنه  زا  هک  دنتـسه  هتـشرف  رازه  راهچ  وا  دزن  انامه  و  دیامن ، یم  هدروآرب  ار  شتجاح  هدومن و  عفد  ار  یناشیرپ 
هب دوش  ضیرم  هک  ره  و  دننک ، یم  هقردب  شا  هناخ  ات  ار  يو  دـنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره  .دـنیرگ  یم  وا  رب  تمایق  زور  ات  دولآ  مغ 

(5 «. ) دننک یم  عییشت  ار  شا  هزانج  دریمب  هک  ره  و  دنور ، یم  شتدایع 

قزر رمع و  رد  یتدایز  - 5

رمع لوط  قزر و  رد  ینوزف  بجوم  وا  ترایز  اریز  دینک ،  رما  ع )  ) نیسح ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیـش   : » تسا هدومرف  ع )  ) رقاب ماما 
(6  « . ) دوش یم  اهیراوگان  ایالب و  عفد  و 

ناهانگ شزرمآ  - 6

دـشاب هتـشاد  رارقا  شتماما  هب  هدوب و  وا  قح  هب  فراع  هکیلاـح  رد  دـنک  تراـیز  ار  ع )  ) نیـسح سک  ره  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما 
(7 «. ) دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ   ، ناحبس يادخ 
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ع)  ) نیـسح ربـق  دزن  زا  نوچ  : » دوـمرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )  ) قداـص ماـما  زا  ینـالوط  ثیدـح  کـی  نمـض  رد  یفعج  رباـج  و 
یم تماـقا  ع )  ) نیـسح فیرـش  ربـق  دزن  ار  رمع  ماـمت  يدینـش ،  یم  ار  نآ  رگا  هک  دـهد  یم  ادـن  ار  وت  يا  هدـننک  ادـن  یتشگزاـب ، 

زا لمع  .یتفای  تسد  نید )  رد   ) تمالـس هب  يدرب و  ناوارف  دوس  هک  ادـخ  هدـنب  يا  وت  لاح  هب  اـشوخ  : دـیوگ يداـنم  نآ  .يدـیزگ 
(8 « . ) دش هدیزرومآ  تا  هتشذگ  ناهانگ  هک  ریگبرس 

رئاز رمع  زا  ترایز  مایا  ندشن  بوسحم  - 7

یم رامـش  هب  ناشتایح  ءزج  هتـشگن و  بوسحم  ناشرمع  زا  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نارئاز  ترایز  مایا  انامه  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما 
(9 « . ) دیآ

ترخآ ایند و  رد  رئاز  تظافح  - 8

يا : » دومرف تسیچ ؟  دراد ، ع )  ) نیسح ماما  رئاز  هک  یبیصن  نیرتمک  موش ، تیادف  درک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  لاله  نب  هللادبع 
هداوناخ يوس  هب  ار  يو  ات  دنک  یم  ظفح  ار  شا  هداوناخ  وا و  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  وا  يارب  هک  يزیچ  نیرتمک  هللا ، دبع 

(10 « . ) دشاب یم  وا  ظفاح  دنوادخ  دسر ، ارف  تمایق  زور  نوچ  و  دنادرگ ، زاب  شا 

ع)  ) ادهشلادیس هجوت  تیانع و  - 9

نآ يارب  یـسک  هچ  هـک  دـنک  یم  هاـگن  وا  دـنک .  یم  رظن  شنارئاز  هـب  شراـگدرورپ ...  دزن  رد  نیـسح  : » دوـمرف ع )  ) قداـص ماـما 
شزرمآ و بلط  هدرک و  اعد  رئاز  نآ  يارب  ات  دناوخ  یم  ار  شناردـپ  هدرک و  شزرمآ  بلط  وا  يارب  سپ  دـنک ، یم  هیرگ  ترـضح 
وا يداش  دـیامرف  یم  اطع  وا  يارب  يزیچ  هچ  ادـخ  هک  تسناد  یم  نم  رئاز  رگا  دـیامرف : یم  نیـسح )  ) ماـما سپـس  .دـنیامن  ترفغم 

(11 « . ) دیدرگ یم  يو  یبات  یب  عزج و  زا  رتشیب 
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(12 « . ) درک مهاوخ  شدیدزاب  شگرم  زا  سپ  دنک ، ترایز  شیناگدنز  رد  ارم  سک  ره  : » دومرف ع )  ) نیسح ماما  و 

دایز تکرب  ریخ و  - 10

ترایز يارب  دراد ،  دوجو  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  رد  تکرب  ریخ و  ردـقچ  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما 
(13 « ) دنتخورف یم  شترایز  هب  نتفر  يارب  ار  ناشلاوما  هنیآ  ره  و  دندرک ، یم  هلتاقم  رگیدکی  اب  شندرک 

ترایز قوش  زا  دراد ، تکرب  تلیضف و  رادقم  هچ  ع )  ) نیسح فیرش  ربق  ترایز  هک  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  : » دومرف ع )  ) رقاب ماما  و 
(. 14 « ) دمآ یم  دنب  ترسح  تدش  زا  ناشیاهسفن  دندرپس و  یم  ناج 

جح اب  ع )  ) نیسح ربق  ترایز  يربارب  - 11

یمن مهارف  میارب  جح  هب  فرـشت  لیاسو  هلاس  همه  موش ،  تیادف  متـشاد :  هضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگ : يرابنا  دیبع  نب  هللادـبع 
هتـشون تیارب  جح  کی  هک  ورب ، ع )  ) نیـسح ربق  ترایز  هب  تشگن ،  مهارف  تیارب  بابـسا  يدومن و  جح  دـصق  نوچ  : » دومرف .دوش 

یم روظنم  تیارب  هرمع  کـی  هک  اـمن ، ع )  ) نیـسح ربـق  تراـیز  مزع  دـشن ،  اـیهم  لـیاسو  يدوـمن و  هرمع  دـصق  نوـچ  دوـش و  یم 
(15 «) دوش

دوش یم  تبث  نییلع  یلعا  رد  رئاز  مان  - 12

یلعا رد  ار  وا  مان  دـنوادخ  دـشاب ، وا  قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دورب  ع )  ) نیـسح ربق  ترایز  هب  سک  ره  : » دومرف ع )  ) قداص ماـما 
(16 « . ) دسیون یم  نییلع 

یهلا تمحر  رد  ندش  قرغ  - 13

؟  تسیچ دشاب  هتشادن  رورغ  ربک و  هک  یلاح  رد  دنک ، ترایز  ار  ع )  ) نیسح ماما  ربق  هک  یسک  باوث  دندیـسرپ : ع )  ) قداص ماما  زا 
یهلا تمحر  رد  هتـسویپ  و  ددرگ ، یم  هتـشون  دیعـس  دـشاب ، یقـش  رگا  دوش .  یم  هتـشون  لوبقم  جـح  هرمع و  رازه  شیارب  : » دوـمرف

(17 « . ) دوب دهاوخ  رو  هطوغ 
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رئاز يارب  نیموصعم  ياعد  - 14

ره اریز  راذـگماو ،  سرت  يور  زا  ار  ع )  ) نیـسح ربق  ترایز  هیواعم ، يا  : » دومرف هک  هدومن  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  بهو  نب  هیواعم 
رد ار  وت  دنوادخ  هک  يرادن  تسود  ایآ  دشاب .  وا  دزن  شربق  دـیامن  وزرآ  هک  دوش  یم  ترـسح  راچد  نانچ  دـنک ،  كرت  ار  نآ  هک 

(18 ( »؟ دننک یم  اعد  شیارب  ع )  ) موصعم ناماما  همطاف و  یلع و  و  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دروآ  باسح  هب  یناسک  هرمز 

بلط ناـشناهانگ  يارب  هتفاـی و  روضح  ع )  ) نیـسح شدـنزرف  ربق  نارئاز  دزن  ص )  ) دـمحم رتـخد  س )  ) همطاـف اـنامه  : » دومرف زین  و 
(19 «. ) دنک یم  شزرمآ 

ادخ یلجت  - 15

، دیامن یم  یلجت  ع )  ) نیـسح ربق  نارئاز  يارب  تافرع ،  لها  زا  لبق  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  هک  یتسرد  هب  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
لها هجوتم  سپس  و  دزاس ،  یم  نورقم  تباجا  هب  ار  ناشیاهتساوخرد  هدیزرمآ و  ار  ناشناهانگ  دنک ،  یم  هدروآ  رب  ار  نانآ  جیاوح 

(20 «. ) دنک یم  لمع  هنوگنیا  زین  نانآ  دروم  رد  هدش و  تافرع 

تداعس - 16

ات هدـب ، نامرف  نآ  هب  زین  ار  تناتـسود  نکم و  كرت  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ترایز  : » دومرف یمعثخ  کلملادـبع  هب  ع )  ) قداص ماما 
يریم یمن  و  داد ، دهاوخ  رارق  تداعـس  رد  ار  وت  یناگدنز  ناحبـس  دـنوادخ  .دـنادرگ  دایز  ار  تیزور  هدوزفا و  ترمع  رب  دـنوادخ 

(21  « . ) تشون دنهاوخ  نادنمتداعس  کلس  رد  ار  وت  و  دنمتداعس ،  رگم 

اروشاع زور  رد  ترایز  ریثأت  - 17

دوخ نوخ  هب  وا  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک ،  ترایز  اروشاـع  زور  رد  ار  نیـسح  ربق  سک  ره  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما 
(22 « .) دشاب هدیطلغ 
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ع)  ) همطاف یلع و  ربمایپ و  راوج  رد  نتفرگ  رارق  - 18

ار ع )  ) یلع نب  نیـسح  ترایز  دیابن  دشاب ، ع )  ) همطاف یلع و  و  ص )  ) ربمایپ راوج  رد  دهاوخ  یم  سک  ره  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
(. 23 « ) دنک كرت 

تمایق زور  رد  ترایز  ریثأت  - 19

دوب یم  ع )  ) نیسح ماما  نیرئاز  زا  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  هکنآ  رگم  تسین  تمایق  زور  رد  سک  چیه  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
(24 « . ) دوش یم  لمع  هنوگچ  دنراد ، راگدرورپ  دزن  رد  هک  یماقم  هطساو  هب  ع )  ) نیسح نارئاز  اب  هک  دیامن  یم  هدهاشم  اریز 

« . دشاب ع )  ) یلع نب  نیسح  نیرئاز  زا  دیاب  سپ  دنیشنب  رون  زا  ییاه  هرفس  رس  رب  تمایق  زور  رد  دراد  تسود  سک  ره  : » دومرف زین  و 
(25)

ناشیرترب مدیـسرپ :  دـنراد » مدرم  ریاـس  هب  تبـسن  يرترب  کـی  نیـسح  نیرئاز  : » دومرف ع )  ) قداـص ماـما  : » دـیوگ نیعا  نب  هرارز  و 
(26 « . ) دنتسه باسح  لاح  رد  زونه  نارگید  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  تشهب  دراو  مدرم  زا  لبق  لاس  لهچ  : » دومرف تسیچ ؟ 

تمایق دیادش  زا  ییاهر  - 20

(، ع  ) نیـسح رئاز  اب  تاقالم  نمـض  زیخاتـسر ،  هماگنه  تماـیق  زور  رد  هک  منک  یم  دـهعت  نم  : » دومرف ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر 
(27 «.) منک دراو  تشهب  هب  ار  وا  هدیشخب و  شتاجن  تمایق  ياهیتخس  زیگنا و  لوه  لحارم  زا  مریگب و  ار  شتسد 

منهج شتآ  زا  تاجن  - 21

خزود شتآ  زا  ار  وا  دنوادخ  دـیامن ، ترایز  ادـخ  هار  رد  دـنوادخ و  رطاخ  هب  ار  ع )  ) نیـسح ربق  سک  ره  : » دومرف ع )  ) قداص ماما 
بلط ار  ترخآ  ایند و  جـئاوح  زا  یتجاح  چـیه  زین  دـنوادخ  زا  دراد .  یم  نمیا  ار  وا  تمایق )  ) گرزب سرت  زور  و  دزاـس ، یم  دازآ 

(. 28 « ) دیامن یم  اطع  وا  هب  هکنآ  رگم  دنک  یمن 
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ادهـشلادیس ترـضح  دوجو  تکرب  هب  یگمه  میدرکن ،  رکذ  بلطم  ندـش  ینالوط  زا  بانتجا  رطاخ  هب  هک  يرگید  راثآ  راثآ و  نیا 
.ددرگ ناقشاع  مامت  بیصن  شرهطم  دقرم  ترایز  قیفوت  رتدوز  هچ  ره  مراودیما  هک  تسا  (ع )

: اهتشون یپ 

ءهیآ 39 هدئام ,  ءهروس  . 1

ص 116 قودص ,  خیش  لامعالا  باوث  . 2

ص 281 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 3

ص 337 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 4

.ذخأم نامه  . 5

ص 289 ذخأم ,  نامه  . 6

ج 4 ص 582 ینیلک ,  موحرم  یفاک ,  . 7

ص 295 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 8

ج 10 ص 322 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 9

ص 247 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 10

ص 55 یسوط ,  خیش  یلاما  . 11

ج 101 ص 16 یسلجم ,  همالع  راونالاراحب ,  . 12

ص 87 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 13

ج 1 ص 565 یمق ,  ثدحم  راحبلا , هنیفس  . 14

ص 306 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 15

ج 10 ص 324 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 16

ص 328 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 17
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ص 199 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 18

ص 204 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 19

ص 346 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 20

ص 292 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 21
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ج 10 ص 331 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 22

ج 10 ص 230 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 23

ج 10 ص 330 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 24

ج 10 ص 331 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 25

ج 44 ص 235 یسلجم ,  همالع  راونالاراحب ,  . 26

ص 278 هیولوق ,  نبا  تارایزلا ,  لماک  بختنم  . 27

ج 10 ص 324 یلماع ,  رح  خیش  هعیشلا ,  لئاسو  . 28

هیلع هللا  مالس  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  عوضوم :

ماش زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  لها  تشگزاب  یسوط - خیش  دیفم و  خیش  نیخیش -  لوق  هب  نیعبرا و  زور  رفص ، هام  متسیب  زور 
 . تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  تهج  البرک ، هب  يراـصنا  هللادـبع  نبرباـج  ترـضح  نآ  رئاز  نیلوا  دورو  زور  و  هنیدـم ، هب 

.تسا نمؤم  ياه  هناشن  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هدومرف  هب  هک  .تسا  بحتسم  زور  نیا  رد  ترضح  نآ  ترایز 

نیمَیلا و یف  متخ  _َ تلاو نیعبرالا  ُهراـیز  نیـسمخلا و  يدـحالا و  ُهالـص  سمخ :  نینمؤملا  تاـمالع  :" مالـسلا هیلع  يرکـسعلا  لاـق 
(1)" .میحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  رهَجلا  نیب و  _َ جلا ُریفع  _َ ت

: تسا زیچ  چنپ  نمؤم  تمالع  : دندومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  زا 

.زور هنابش  رد  هلفان  هضیرف و  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  هماقا  - 1

.نیعبرا ترایز  - 2
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.ندرک تسار  تسد  هب  رتشگنا  - 3

.نتشاذگ كاخ  رب  هدجس  رد  ار  نیبج  - 4

.نتفگ دنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زامن  رد  - 5

نیعبرا ترایز  دنس 

.تسا هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ار  نیعبرا  زور  هصوصخم  ترایز  حابصم ،  بیذهت و  رد  یسوط  خیش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  یسررب 

: لوا زارف 

.ادخ تسود -  بیبح -  یلو و  رب  مالس  هبیبح ؛ هللا و  ِّیلَو  یلع  ُمالسلا  یفیصوت -  ياه  مالس 

.ادخ هدیزگ  لیلخ و  رب  دورد  مالس و  هبیجن ؛ ِهللا َو  ِلیلخ  یل  _َ ُمالسلا ع - 

.ادخ هدش  باختنا  رسپ  ادخ و  هدیزگرب  رب  دورد  _ه ؛ ّیفَص   ِ نبا ِهللا و  ِّیفَص  یلع  ُمالسلا  - 

.دیهش مولظم  نیسح  رب  دورد  دیهشلا ؛ مولظملا    ِ نیسُحلا یلع  ُمالسلا  - 

.اه کشا  يارب  هتشک  دش و  اه  هودنا  ایالب و  راتفرگ  ریسا و  هک  یسک  رب  مالس  تارب ؛ _َ علا ِلیت  _َ تابرکلا و ق ِریسا  یلع  ُمالسلا  - 

هک دـیامن  یم  نایب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگداوناخ  تلاصا  یعون  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تراـیز ، هیلوا  ياـه  مالـس  رد 
.دنا هدش  فورعم  فیصوت و  یصاخ  مان  اب  یهلا  هاگرد  رد  ءایبنا  زا  یخرب  دشاب .  یم  تسادخ ، بیبح  هک  ادخ  لوسر  دنزرف  ناشیا 

ترضح هللا ،  هملک  ناونع  اب  (ع ) یسیع ترـضح  هللا ،  میلک  ناونع  اب  (ع ) یـسوم ترـضح  هللا ،  لیلخ  ناونع  اب  (ع ) میهاربا ترـضح 
ناونع اب  (ع ) مدآ ترـضح  دندیـشک - شود  هب  ار  توبن  ماقم  هک  دـندوب  يربمایپ  نیلوا  ناـشیا  هتبلا  هک  هللا -  یبن  ناونع  اـب  (ع ) حون

.دنتسه حرطم  هللا  بیبح  ناونع  اب  (ص ) دمحم ترضح  هللا و  هوفص 
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.میرب یم  مان  راصتخا  هب  هک  دنا ، هدرک  رکذ  فلتخم  یناعم  مالس  يارب 

.دشاب وت  ظفاح  دنوادخ  هک  تسا  نآ  دارم  تسا و  لّجوزع  يادخ  ياه  مان  زا  یکی  مالس ، - 1

.میلست يانعم  هب  مالس  - 2

.یتمالس يانعم  هب  مالس  - 3

یم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رب  مالـس  ریـسفت  هب  تسا ، یتمالـس  تینما و  شیاسآ ، يانعم  هب  هک  دش  صخـشم  مالـس  يانعم  هک  لاح 
رـضاح نهذ  رد  ار  ناشیا  رود  زا  ای  هداتـسیا  ماما  روضح  هک  یلاح  رد  رئاز  صخـش  هک  تسا  تروص  نیا  هب  ماما  رب  مالـس  .میزادرپ 

هن تقو و  نآ  رد  هن  ماما ، نآ  هب  نم  هیحان  زا  یبیسآ  يرازآ و  چیه  هک  دنارذگ  یم  لد  رد  دیامن و  یم  مالـس  ترـضح  هب  هدومن و 
تعاط عویـش  دیحوت و  هملک  يالعا  مدرم و  حالـصا  تیادـه و  زج  ناراوگرزب  نآ  یمامت  فدـه  اریز  دیـسر ؛ دـهاوخن  نآ  زا  سپ 

، ینیب گرزبدوخ  لیبق  زا  مدرم  دنـسپان  قالخا  زا  وا ، یهاون  رماوا و  زا  فلخت  ادخ و  تیـصعم  زا  اهنآ  اذل  تسین ، مدرم  رد  دنوادخ 
.دش دنهاوخ  تیذا  ندناسر و ...  رازآ  تبیغ ، تردق ، بّح  لخب ، ایر ، صرح ،

رئاز هزیگنا 

نتفگ رد  هک  تسا  تقو  نآ  .ترـضح  نآ  تیذا  هیام  هن  دشاب ، ماما  تیاضر  دروم  هک  دهد  رارق  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  لاح  دیاب  رئاز 
ماما هب  نآ  زا  سپ  و  دزیر ، ورف  هدـید  زا  ینامیـشپ  کشا  و  هداد ، وشتـسش  هبوت  بآ  اب  ار  لد  دـیاب  اذـل  .تسا  قداـص  مالـس ، مـالک 

.دشاب هتشاد  مالس  ضرع 

ناشیا هب  یکیدزن  ظاحل  هب  ار  دوخ  ناور  حور و  بدا ، هژاو  رارکت  اب  هدومن و  کیدزن  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  مالـس ، ضرع  اب  رئاز 
ات دـیامن ، یم  اقلا  لد  رب  هآ  کـشا و  صولخ و  بدا و  اـب  ناـنچ  ار  مالـس  دـیامن و  یم  كاـپ  اـه  یگدولآ  لـیاذر و  اـه و  یتسپ  زا 

.ددرگ راوگرزب  نآ  مالس  باوج  بجوم  ددرگ و  لصاح  لماک  یتمالس 
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اهنت هن  هک  دراد  یم  نالعا  هتخاس و  نایامن  ار  دوخ  یسایس  یعامتجا -  هرهچ  شنارای  ترضح و  نآ  رب  مالس  ضرع  اب  رئاز  عقاو  رد 
اب هدرک و  هزرابم  مدرم ، هب  نینئاخ  نادبتـسم و  ناملاظ ، نایتوغاط ، اب  راوگرزب ، نآ  دوخ  دننامه  هکلب  دـنک ، یم  هزرابم  نورد  تب  اب 

.دهد یم  رارق  ترضح  نآ  نارای  هرمز  رد  ار  دوخ  مالس ، راعش 

: مود زارف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  يرترب  تمظع و  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یهاوگ  تداهش و 

.تسا وت  یلو  دنزرف  وت و  یلو  نیسح ) ماما  هک (  مهد  یم  یهاوگ  ایادخ  راب  کِّیلَو ؛ ُنبا  ُّ_َك َو  یلَو ّ_ُه  َ نأ ُدَهشَا  ینا  مهللا  - 

وت هدـیزگرب ي  رـسپ  وت و  هدـیزگرب ي  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  زین  و  ِ_ك ؛ َ_ت مار _َ ِکب ُزئافلا  ّ_ك ،
ِ

یفَـص ُنبا  ُّ_َك َو  یفَـصَو - 
.تسا راگتسر  وت  مرک  هب  هک  تسا 

 . یتشاد یمارگ  تداهش  هلیسو  هب  ار  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  ایادخ  هداهَّشلاب ؛ َ_ُه  تمَرکَا - 

.يدومرف اطع  تداعس  وا  هب  و  هداع ؛ _ّ َ سلاب َ_ُه  توبَح و  - 

.يدیشخب تدالو  یکاپ  بسن ،  لصا و  زا  ار  وا  و  هدالولا ؛  ِبیطب  َ_ه  تی َ_ب_ تجا و  - 

.يداد رارق  ناربهر  زا  يربهر  نایاقآ و  زا  ییاقآ  ار  وا  هداقلا ؛ نم  ًاِدئاق  هداسلا و  نم  ًادیس  َ_ه  تلَعَج و  - 

.يدومرف اطع  ناشیا  هب  ار  ءایبنا  مامت  ثرا  هداد و  رارق  ناعفادم  زا  یعفادم  ار  وا  و  ءایبنالا ؛ َثیراوَم  َ_ُه  تیطعَا هداذلا و  َنِم  ًدئاذ  و  - 

.يداد رارق  ءایصوا  زا  دوخ  قلخ  رب  تجح  ار  وا  هک  مهد  یم  تداهش  و  ءایِصوالا ؛ َنِم  کِقل  _َ یلع خ  ً هَجُح هتلعج  و  - 

.دومن یهاوخ  ریخ  تشاذگن و  یقاب  يرذع  توعد ،  رد  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سپ  حُصنلا ؛ َحَنَم  ِءاعُدلا َو  یف  َرَذعَا  _َ ف - 
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هیلع نیـسح  ماما  ترایز ، زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـسر  یم  تزع  هب  یلمع  ای  يزیچ و  طسوت  سک  ره  ایند  نیا  رد 
تزع و مامت  اب  ینعی  .تسوت  هدیزگرب  رسپ  هدیزگرب و  وا  تسوت ، یلو  دنزرف  وت و  یلو  وا  ایادخ  هک  دیامن  یم  فیـصوت  ار  مالـسلا 

.يدیشخب تزع  وا  هب  تداهش  هلیسو  هب  یلو  يدوب  لئاق  ناشیا  يارب  هک  یمارتحا 

هب ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تاهش ، هلیسو  هب  ادخ  .دسرب  تزع  هب  یتداهـش  نینچ  مه  نآ  تداهـش ، هلیـسو  هب  ماما  هک  یتساوخ  وت 
دندوب رابتعا  بسک  لابند  هب  یعون  هب  دـندوب و  يویند  تاماقم  بسک  ایند و  لابند  هب  شیارزو  دـیزی و  هک  يروط  .دـیناسر  تداعس 
مالسا نتشارفارب  يارب  يرازبا  ناونع  هب  ًافرص  مه  ار  تموکح  تشادن و  ایند  هب  یتشاد  مشچ  چیه  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو 

.تسناد یم  تلادع  هماقا  و 

مک گنج  نامز  تدـم  هچ  رگا  .دـندوب  هتفرگ  رارق  اه ، تیانج  عیاقو و  نیرت  عیجف  رد  ناشیا  تیب  لـها  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 
رب هک  تسنیا  تایانج  نیا  هرهچ  نیرتگرزب  هتبلا  هک  دوش  یم  هدید  اه  یتسپ  اه و  تیانج  ماسقا  عاونا و  مک ، تدـم  نیا  رد  اما  هدوب ؛

عون کی  تسیب و  دودـح  رد  ًارهاظ  مدرک و  باسح  تقو  کـی  دـیامرف " : یم  هر ) ) يرهطم دیهـش  .تسا  هدـش  هدراو  موصعم  ماـما 
هب (1) و  .دشاب هتشاد  عونت  هزادنا  نیا  ات  هک  دوشب ، ادیپ  یتیانج  نینچ  ایند  رد  منک  یمن  لایخ  مدید و  تیانج  نیا  رد  تمائل  یتسپ و 

.دش هداد  تفارش  تمارک و  یتیعضو  نینچ  ندنارذگ  اب  ماما 
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: موس زارف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  فادها 

ات دیـشخب  وـت  هار  رد  ار  شناـج  ایادـخ - هلـال - َ؛  _َ ضلا ِهَریَح  ِهلاـهَجلا َو  َنـِم  َكداـبِع  ِ_َذ  قـن _َ تـسَیل َکـیف  َ_ُه  تَـجهُم َلذـَب  و  - 
.دهد تاجن  یهارمگ  ینادرگرس و  ینادان ، زا  ار  تناگدنب 

دوخ فادها  نآ  نمض  هک  دنتشون  يا  همان  تیصو  هیفنح  دمحم  شردارب  هب  باطخ  هکم  زا  جورخ  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
یم مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هللا و  لوسر  مّدـج  نید  حالـصا  يارب  نم  دـیامرف : یم  اجنآ  رد  .دـنراد  یم  مالعا  ماـیق  زا  ار 

.میامن

داجیا يرایـسب  تارییغت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نید  رد  هک  میبای  یم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامز  خـیرات  هعلاطم  اـب 
ياه لسن  هب  ملاس  ینید  دوش و  ظـفح  مرکا  لوسر  نید  تقیقح  هک  نیا  يارب  ماـما  .دوب  هدـش  هداـهن  یناوارف  ياـه  تعدـب  هدـش و 

هدش و هدرب  امغی  هب  مالسا  نید  تقیقح  هک  دنک  مالعا  هلیسو  نیدب  دیامن و  مایق  هک  نیا  زج  تشادن  یهار  چیه  دوش  هدناسر  يدعب 
دنک یم  مایق  ماما  سپ  .دنا  هتفای  دوخ  عورشمان  تموکح  يارب  یهار  نآ  هطـساو  هب  افلخ  هک  هدش  فیرحت  تسا  ینید  ینونک ، نید 

.دناسرب دنتسه  تقیقح  ندینش  ناهاوخ  هک  يدارفا  شوگ  هب  ار  یعقاو  نید  مایپ  ات 

: مراهچ زارف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نالتاق 

.داد بیرف  ار  اهنآ  ایند  هک  دندش  تسدمه  ماما ) وا ( هیلع  رب  یناسک  اینُدلا ؛ هتَّر  _َ نَم غ هی  _َ َ_ل َرَزاو ع _َ َ_د ت َو ق - 

دنتخورف یتسپ  زیچان و  ياهب  هب  ار  دوخ  یتسه  هرهب  و  َ_س ِ؛  كوَالا ِنَم  _ّ َ ثلاب َ_ُه  تَرِخا يرَـشو  یندَالا  ِلَذرَالاب  ّ_ُه  َ َ_ظ َعاب ح و  - 
.دنداد یمک  ياهب  هب  ار  دوخ  ترخآ  و 
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.دنتخادنا سوه  هاگترپ  رد  ار  دوخ  هدرک و  يزارف  ندرگ  هاوه ؛ یف  يّدَر  _َ تو َسَرط  _َ َ_غ و ت - 

 . دندروآ مشخ  هب  ار  وت  ربمغیپ  وت و  و  َکیب ؛  _َ َطَخسَا ن َکَطَخسَا و  و  - 

زیگنا قافن  زیگنا و  فالخ  هک  دـندش  تیاه  هدـنب  ناوریپ  ناتـسرپ ) اـیند  نآ ( و  قاـفنلا ؛ َو    ِ قاـق _ّ
ِ

شلا َلـها  َكِداـبِع  نِم  َعاـطَا  و  - 
.دندوب

.دندش راوازس  شتآ  هب  هدیشک و  شود  هب  هانگ  راب  و  رانلا ؛ َنیبجوتس  _ُ ملا ِرازوالا    َ َ_ه َ_ل َ_م و ح - 

.دوب ابیکش  هک  یلاحرد  اهنآ  اب  درک  داهج  ماما ) سپ (  ًاب ؛ َ_س_ تُحم ًارباص  َکیف  مُهدهاج  _َ ف - 

.دش هتخیر  شنوخ  وت  تعاط  هار ) رد (  هک  نیا  ات  همد ؛ َِکت  _َ عاط یف  ِ_َك  فُس یتح  - 

.دش حابم  ماما  مرح  هب  تمرح  کته  ُهَمیرَح ؛  َحیب  _ُ تسا َو  - 

یم یفرعم  ار  نانآ  زا  ضرع  هب  اجنیا  نیا  رد  ام  هک  دزادرپ  یم  نالتاق  فیـصوت  هب  ترایز  زا  زارف  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.مییامن

زا رمع  ردـپ  دعـس  .دـیامن  یم  افیا  ار  ییازـسب  شقن  ـالبرک  هثداـح  ناـیرج  رد  هک  زا  يدارفا  زا  یکی  صاـقو  یبا  نب  دعـس  نب  رمع 
هدید تیمورحم  هجنکش و  نید ، هار  رد  دش و  ناملسم  هیلع  هللا  تاولص  مرکا  لوسر  تثعب  تسخن  ياهلاس  رد  هک  تسا  یناناملـسم 
هتشگ بلاغ  وا  رب  ایند  هب  هقالع  (ص ) ادخ لوسر  نارای  زا  يرایسب  دننام  یلو  دش ؛ ماجنا  وا  تسد  هب  هفوک  يانب  ناریا و  حتف  هک  دوب 

؛ دعـس نبرمع  تفرب .  اـیند  زا  ای 58  لاس 55  رد  درکن و  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تفـالخ  يارجاـم  رد  و 
، هدیـسر تاـیاور  قبط  رب  هک  دوب  یلدُزب  تسرپاـیند و  درم  اـما  تشاد ؛ یناـشخرد  ماـن  شردـپ  فورعم  تیـصخش  رطاـخ  هب  هچرگا 
ار وا  هک  يروط  هب  دوبن ، یضار  وا  زا  مه  شردپ  تهج  نیمه  هب  دندرک ، تمذم  ار  وا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  (ص ) مرکا لوسر 

(1) .دومن مورحم  ثرا  زا 
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: البرک رد  دعس  رمع  شقن 

دورو زا  شیپ  هک  دوب  دایز  نبا  فرط  زا  البرک ، رد  گنج  لک و  هدنامرف  وا  اریز  دوب ؛ یـساسا  رایـسب  البرک ، رد  دعـس  نبرمع  شقن 
زا یکی  نتفرگ  سپزاب  يارب  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  راهچ  اب  هک  دوب  هتفای  تیرومأـم  ـالبرک ، نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 

نارس زا  رگید  یکی  نشوجلا " يذ  نبرمش  " .دوب هدرک  رداص  وا  مان  هب  زین  ار  ير "  " تموکح نامرف  دورب و  نادمه  ناتسا  ياهرهش 
وا دمآ ، یم  رامش  هب  ترضح  نارادفرط  نایعیش و  وزج  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  يو  .دوب  البرک  هثداح  رد  ناهدنامرف  و 

ناشن دوخ  زا  يداـیز  تعاجـش  تشاد و  تکرـش  هیواـعم  اـب  گـنج  رد  دوب و  ناـنمؤمریما  ناـمرف  تحت  دارفا  زا  نیفـص  گـنج  رد 
(1) .داد

؛ دشن ریخ  هب  تبقاع  ترضح ، ناتسود  زا  يرایسب  دننامه  یلو  دوب ؛ مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نارای  هرمز  رد  هک  نیا  مغر  یلع  يو 
.تفرگ رارق  هیما  ینب  نارادفرطو  ترضح و  نانمشد  فیدر  رد  یناسفن ، يراتفرگ  رثا  رب  هک  ارچ 

یلص مرکا  ربمایپ  دنزرف  اب  هدش و  هسوسو  ماقم  ایند و  ّبح  هلیسو  هب  هک  دندوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نالتاق  زا  ییاه  هنومن  اهنیا 
.دندناسر تداهش  هب  ار  ماما  دندیگنج و  هلآ  هیلع و  هللا 

: یخیرات لئالد 

.تسا هتـشاد  یـساسا  شقن  البرک  هثداح  رد  یبلط  تعفنم  یتسرپاـیند و  لـماع  هک  تسا  هتکن  نیا  رکذـتم  یخیراـت  یلقن و  یلئـالد 
هیلع نیـسح  ماما  اب  مدوب  جح  مسارم  ماجنا  هکم و  مزاع  هفوک  زا  مردام  اب  هک  يرجه  تصـش  لاس  رد  نم  دـیوگ : یم  رعاش  قدزرف 

: متفگ يراد ؟ ربخ  هچ  هفوک  زا  درک : لاؤس  نم  زا  ترضح  مدومن ، تاقالم  مالسلا 
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سپس  (1)  ... تسا و هیما  ینب  اـب  ناشاهریـشمش  یلو  تسوت ، اـب  ناـشاهلد  مدرم  هّیما و ؛...  ینب  عم  مهفویـس  کـعم و  ساـّنلا  بوـلق 
: دندومرف یبلاطم  نایب  یط  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح 

؛ نوناّیّدلا ّلق  ءالبلااب  اوصحم  اذاف  مهشئاعم  تّردام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  ٌقعل  نیّدلا  اینّدلا و  دیبع  ساّنلا  ّنا  "

هک دـنهاوخ  یم  ینامز  طقف  ار  نید  تساـهنآ و  هقلقل  ناـبز و  رـس  رب  يرادـنید  نید و  دنتـسه و  اـیند  ناگدـنب  مدرم ، هک  یتسار  هب 
رایـسب یقیقح ، نارادـنید  دـنریگ ، یم  رارق  شیامزآ  دروم  الب  يراتفرگ و  هب  هک  یتقو  اما  دوش ؛ نانآ  يایند  نیمأـت  يارب  يا  هلیـسو 

.دنتسه كدنا 

: یتسرپایند لماع 

مالسلا هیلع  نیسح  نیلتاق  زا  یضعب  .تسه  هدوب و  رـشب  فارحنا  لماع  یهاوخ ، تردق  یتسرپ و  ایند  ناسنا ، خیرات  لوط  رد  هشیمه 
اـسؤر و رد  یهاوخاـیند  لـماع  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوـت  یم  عـطق  روـط  هب  ار  هـچنآ  .دـندش  نآ  ياـه  هتـساوخ  اـیند و  راـتفرگ  زین 

روط هب  اهنآ  اریز  تسا ؛ هتشاد  یساسا  شقن  دایز ) نبا  دیزی و   ) گنج یلصا  نالماع  رمش و  دعس و  رمع  دننامه  اهرکشل  ناهدنامرف 
نآ لتق  هب  یضار  تردق ، هب  ندیسر  يویند و  عفانم  رطاخ  هب  نکیلو  دنتشاد ؛ یهاگآ  وا  تیناقح  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماقم  هب  نیقی 

ياسؤر اما  مهزئارغ ؛ تئلم  مهتوشر و  تمظعا  دـقف  مهؤاسؤر  اّما  : " تفگ ماما  هب  يدـیعب  عمجم  نبرماع  هکنانچ  دـندش ، ترـضح 
.دناوت هیلع  تسدکی  همه  اذل  تسا ، هدش  رپ  ناشاه  نیجروخ  هدش و  هداد  نانآ  هب  ناوارف  هوشر  هک  اهنآ 

: رگید لماوع 

زا رطاخ  هب  مالسلا ، هیلع  نیـسح  تیمولظم  تیناقح و  هب  یهاگآ  مغر  یلع  دندوب ، نمـشد  رکـشل  رد  رگید  يدادعت  اسؤر  رب  هوالع 
یم نیتداهش  دندناوخ و  یم  زامن  ًاعقاو  هک  دندوب  یناسک  اهنآ  هتبلا  دندومن ؛ تکرـش  نیـسح  لتق  رد  هچب  نز و  ایند و  ندادن  تسد 

مالـسلا هیلع  نیـسح  اـب  دوـخ  داـقتعا  فـالخرب  دوـخ ، ياـیند  ناـج و  نداد  زا  سرت  اـی  تساـیر  مکـش و  رطاـخ  هب  نکیلو  دـنتفگ ؛
ینعی تسا ؛ هدوب  دوخ  هدـیقع و  اب  گنج  هکلب  هدوبن ؛ نامیا  هدـیقع و  هار  رد  دایز  نبا  باحـصا  گـنج  تهج  نیمه  هب  دـندیگنج ،

اب مکـش  رطاخ  هب  هک  ندوب  یناسک  اهنآ  ینعی  لیلد  نیمه  هب  دـندیگنج ، دوخ  تاداقتعا  اب  مکـش  رطاخ  هب  هک  دـندوب  یناـسک  اـهنآ 
یم هراب  نیمه  رد  داقع  دنرت ، تسپ  دندیگنج ، یم  دوخ  هدیقع  هار  رد  هک  يراّفک  زا  اهنآ  لیلد  نیمه  هب  دـندیگنج ، دوخ  تاداقتعا 

رد ور  هلباقم  زا  دنتـشاد  ترـضح  نآ  قح  تمارک و  هب  يداقتعا  تهج  هب  البرک  رد  هک  سب  نیمه  دـیزی  ناروای  یتسپ  رد  : " دـیوگ
رگا نانیا  دندروآ و  یم  نوریب  هدش  تراغ  لاوما  نایم  رد  ار  شتیب  لها  وا و  سابل  تداهـش ، زا  سپ  یلو  دندیـساره ؛ یم  يو  اب  ور 

.دوب راک  نیرت  تسپ  یگنادرم  بهذم  رد  اهنآ  لمع  نیا  دندوب  رفاک  مه  شّدج  تلاسر  وا و  نید  هب 
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: نایور تشز 

لماـع شیب  مک و  یهاوخ ، تعفنم  هزیرغ  اریز  درک ؛ هلومرف  یبلط  اـیند  لـماع  اـب  ناوت  یمن  ار  یگرزب  نیا  هب  هعجاـف  تناـیخ و  هتبلا 
قرغ يویند ، لماک  تراسا  نطاب و  ثبخ  دیاب  راتـشک  لتق و  دـننامه  لامعا  زا  یـضعب  رد  نکیلو  دوش ؛ یم  اه  ناسنا  رتشیب  فارحنا 

هک دندوب  ییور  تشز  ناگدش  خسم  نانآ  : " دیوگ یم  داقع  هکنانچ  تشاد ، لماع  ار  لماک  یگناگیب  دوخ  زا  تاوهـش و  رد  ندـش 
یمامت لیلد  نیمه  هب  دنا و  هتشاد  وکین  راثآ  راوتـسا و  قالخا  هک  یناسک  زا  هژیو  هب  دوب ، هدنکآ  مدآ  نادنزرف  هنیک  زا  ناشیاه  هنیس 

(1)" .دشن ناشبیصن  یتمینغ  شاداپ و  راک  نیا  زا  هک  دنچ  ره  دنتخیر ، نانآ  رس  رب  يو  اب  ینمشد  يور  زا  ار  دوخ  ياه  هنیک 

عضو نیرت  عیجف  اب  هک  يروط  هب  دوب ، هدرک  روک  ار  اهنآ  لاثما  دعـس و  رمع  رمـش ، دایز ، نبا  دیزی ، لد  مشچ و  ایند  البرک ، رد  سپ 
.داب اهنآ  مامت  رب  دنوادخ  تنعل  هک  دندناسر  تداهش  هب  ار  س )  ) همطاف مشچ  رون  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دنزرف  نکمم ،

: مجنپ زارف 

نادیهش رالاس  زا  يزومآ  تربع 

.یتسه وا  راد  تناما  رسپ  ادخ و  راد  تناما  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ِهنیما ؛ ُنباو  هللا  ُنیمَا  ّ_َك  َ نا ُدَهشا  - 

رد هدوتـس  يدرک و  یگدنز  دنمتداعـس  هک  مهد  یم  یهاوگ  ًادیهـش ؛ ًامُولظ  _َ ًادـیق م _َ َّتم ف ًادـیمَح َو  َتیَـضَم  ًادیعَـس َو  َتشِع  - 
.يدیسر تداهش  هب  يدوب ، هدید  متس  هک  یلاح  رد  يدوب و  رود  دوخ  نطو  زا  يدرک  تلحر  هک  یماگنه  و  یتشذگ ،

.داد هدعو  ار  وت  هچ  نادب  دنک  افو  ادخ  هک  مهاوگ  و  َكَد ؛  _َ عَو ام  ِ_ٌز  جن _ُ هللا م َّنا  َ_ُد  هشا و  - 
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باذعو هتفگ  كرت  هدرک و  اهر  ار  وت  هک  سک  نآ  ره  دـنک  كاله  ادـخ ) و (  َکلتق ؛ نَم  ٌبذ  _َ عُم َ_َك و  لذ _َ نَم خ ٌِکلهُم  و  - 
.تشک ار  وت  هک  یسک  دنک 

 . يدرک افو  ادخ  دهع  هب  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  هللا ؛ ِدهَِعب  َتیفَو  ّ_َك  َ نا َ_ُد  هشا و  - 

 . يدرک داهج  گرم  هظحل  ندیسر  ات  ادخ ، )  ) هار رد  و  ُنیق ؛  _َ یلا َکیتا  یتح  ِِهلیب  _َ یف س َتد  _َ هاج و  - 

: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياهسرد 

عماوج خیرات و  ياه  ناسنا  مامت  هب  یلمع  روط  هب  يدایز  ياه  سرد  هدمآ ، شیپ  شیارب  هک  یّـصاخ  تیعقوم  لیلد  هب  ترـضح  نآ 
: مینک یم  نایب  راصتخا  هب  هک  تسا  هداد  يرشب 

.نافرع دیحوت و  - 1 يدرف : یصخش و  لیاضف  فلا - 

.یگدنب تدابع و  - 2

.نآ ياه  هتساوخ  ایند و  ربارب  رد  یگناگیبدوخ  زا  كرت  - 3

.دنوادخ ياضر  ربارب  رد  میلست  - 4

.یناسنا یهلا و  ياه  شزرا  مامت  هب  تخانش  یهاگآ و  - 5

.تّورم تعاجش و  - 6

.اه یتخس  تامیالمان و  ربارب  رد  يرادیاپ  تماقتسا و  - 7

.عبط تعانم  سفن و  تّزع  - 8

.ششخب وفع و  - 9

.نآ زا  ندومن  لابقتسا  تداهش و  گرم و  زا  ندیسرتن  - 10

تسا حرطم  رگید  بتک  رد  هک  يدرف  ياه  یگژیو  رگید  و 

.یگتشذگدوخ زا  راثیا و  - 1 یسایس : یعامتجا و  ب - 

.يرادافو - 2

.اوران تاضیعبت  یفن  يربارب و  - 3
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.یسایس تّزع  - 4

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  - 5

.تیرثکا رد  یقیقح  يزوریپ  ندوبن  - 6

.تقیقح تابثا  يارب  هناراک ، هظفاحم  ياه  تسایس  كرت  ینعی  تقیقح ؛ ياپ  رد  تحلصم  ندرک  ینابرق  - 7
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.ناربکتسم نادبتسم و  اب  ندرکن  تعیب  و  دادبتسا ، روز و  اب  هزرابم  - 8

.نافرع هسامح و  ندوب  یکی  تناید و  زا  یقیقح  تسایس  ندوبن  ادج  - 9

: ترخآ ایند و  نیمضت 

ار دوخ  یـسک  دوش ، یم  هنوگچ  لاح  .ّتیناـسنا  هنومن  نیرت  یلاـع  زا  نارک  یب  ياـیرد  زا  تسا  يا  هرطق  اـه ، ماـیپ  اـه و  سرد  نیا 
رد یناسنا  تسا ، نکمم  هنوگچ  .دشاب و  هدشن  ریخ  هب  تبقاع  هدوبن و  دنوادخ  دزن  دنموربآ  هیجو و  دـشاب ، هدرک  ماما  نآ  گنهامه 

تمحر و برق ، ماقم  زا  ترخآ  رد  دـشاب و  یـسایس ) یعاـمتجا ، يدرف ،  ) تهج مه  هدـیقع و  مه  نوگمه و  ترـضح ، نآ  اـب  اـیند 
رد میتـسناد  هک  لاـح  سپ  دراد ، اـیند  رد  تداعـس  هب  یگتـسب ، اـجنآ  رد  تداعـس  ترخآ و  نیمـضت  ًـالوصا  دـشاب ، رود  هب  ترفغم 

راتـساوخ لاـعتم  يادـخ  زا  عوشخ  عوضخ و  ماـمت  اـب  هک  دراد  نآ  ياـج  تسا ، هتفهن  یـشزرا  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  اـب  یهارمه 
.میشاب مالسلا  هیلع  نیسح  اب  یهارمه  هطساو  هب  شدوخ  دزن  تیلوبقم  تهاجو و 

: مشش زارف 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رورس  اب  تعیب  دیدجت 

یم تسود  دراد ، تسود  ار  (ع ) نیسح هک  نآ  ره  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  وت  نم  ایادخ ! ُهالاو ؛  نَِمل  ٌیلَو  ّینَا  َكُد  _ِ هُشا ّینا  مهللا  - 
 . مراد

.تسوا نمشد  هک  یسک  ره  اب  منمشد  و  ُهاداع ؛ نَم  _ِ ٌوُد ل _َ و ع - 

.مرکا ربمغیپ  دنزرف  يا  تیادف  هب  مردام  ردپ و  هللا ؛ ِلوسَر  َنبای  یُّما  َتنا َو  یبِاب  - 

نانآ نانمشد  ربارب  رد  و  حلص "  " تقیقح نانآ ، ناتـسود  لباقم  رد  هک  تسا  يدح  رد  ناراوگرزب  نآ  زا  ام  يوریپ  ینعی  راکذا  نیا 
رد نینچمه  اه و  يراتفرگ  اه و  یتخـس  دـیادش و  مامت  رد  هک  تسا ، بلطم  نیا  تقیقح  رد  میتسه و  هبراحم " گـنج و   " تقیقح

.میتسه امش  نیع  هکلب  امش ، اب  اه  شمارآ  اه و  يداش  مامت 
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: یتوافت یب 

دشاب اهنآ  يور  رد  ور  ای  توافت و  یب  هبراحم ، گنج و  رد  هدوب و  تیب  لها  اب  شمارآ  حلـص و  رد  یقیقح ، وریپ  تسا  نکمم  رگم 
نینچ نیا  زگره  دزیخرب ، ناـنآ  اـب  تفلاـخم  هب  حلـص  رد  هدوب و  ناراوـگرزب  نآ  اـب  گـنج  رد  نیتـسار ، هعیـش  تسا  نکمم  رگم  و 
ماما حلص  اذل  دوش ، یم  یکی  دوخ ، ماما  اب  شحور  یعقاو ، وریپ  تسا و  اه  هرهچ  مامت  رد  يوریپ  هعیـش ، یقیقح  يانعم  اریز  تسین ؛
عمج ءاسک  تحت  ار  ابع  لآ  سماخ  هک  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکنانچ  دوش ، یم  وا  گنج  ماـما ، گـنج  وا ، حـلص 

ام ینجرُحی  مهملؤی و  اـم  ینملؤـی  یمد ، مهمد  یمحل و  مهمحل  یتّماـح ، یتّصاـخ و  یتـیب و  لـها  ءـالؤه  ّنا  مهّللا  : " دوـمرف دوـمن ،
نآ سپ  ...مهنم ؛  انا  ینم و  مّهنا  مهّبحا ، نمل  ٌّبحم  مهاداع و  نمل  ٌّودـع  مهملاس و  نمل  ٌملـس  مهبراـح و  نمل  ٌبرح  اـنا  مهجرُحی ،

يوس هب  دوخ  تسار  تسد  اب  دنتفرگ و  ار  ابع  نیفرط  ادخ  لوسر  دش ، لماک  دادعت  دندمآ و  درگ  نت ) جنپ   ) نانآ یمامت  هک  ینامز 
نم نوخ  نانآ  نوخ  نم و  تشوگ  نانآ  تشوگ  دـننم ، ناروای  ناـصاخ و  تیب و  لـها  ناـنیا  اراـگدرورپ  دـندومرف : هراـشا  نامـسآ 
نآ اـب  هک  ره  هدـنکفا ، تمحز  هب  ارم  دـنکفا ، تمحز  هب  ار  ناـنآ  هک  هچنآ  تـسا و  هدرزآ  ارم  درازاـیب  ار  ناـشیا  هـک  هـچنآ  تـسا ،
نم اب  دزرو  ینمـشد  نانآ  اب  هک  ره  تسا و  حلـص  ملـس و  رد  نم  اب  دشاب  حلـص  ملـس و  رد  نانآ  اب  هک  ره  هدیگنج و  نم  اب  دگنجب ،

تاولـص و اراگدرورپ  سپ  .نم  زا  نانآ  منانآ و  زا  نم  .تسا  هتـشاد  تسود  ارم  درادـب  تسود  ار  ناـنآ  هک  ره  هدـیزرو و  ینمـشد 
(1)  ." ...نادرگ ناشکاپ  و  هدودز ، نانآ  زا  ار  يدیلپ  هدب و  رارق  نانآ  نم و  رب  ار  دوخ  شزرمآ  تمحر و  تاکرب و 
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: هجیتن

رد امش  اب  هک  یناسک  اب  ما  هدش  شزاس  تقیقح  ییوگ  هک  تسا  يدح  رد  نم  لاصتا  یکیدزن و  هک  میراد ، یم  نایب  ار  هجیتن  ینعی 
.دنگنج رد  امش  اب  هک  یناسک  اب  ما  هدش  ینمشد  گنج و  تقیقح  دنحلص و 

.داب وت  يادف  نم  ردام  ردپ و  یّما : تنا و  یباب 

.تسا نم  ردام  یما ، نم و  ردپ  يانعم  هب  یبا ، .تسا و  ندش ) ینابرق  ادف و   ) هیدفت يارب  یباب "  " رد ءاب ،

، دوش دراو  وت  رب  یتفآ  ای  ییالب  رگا  تسا : نینچ  نآ  يانعم  تسا ، هدـمآ  هیدـفت  ياعد  يارب  لصا  رد  یما " تنا و  یباب   " هلمج نیا 
، تسا لباقم  فرط  یگرزب  تلالج و  هب  مارتحا  يارب  اعد  نیا  تقیقح  رد  دنک و  وت  رادهگن  هیدف و  ارم  ردام  ردـپ و  ناج  دـنوادخ ،

زین نامز  نآ  رد  مدرگب و ...  ترود  مدرگ ، تنابرق  موش ، وت  يادف  لثم  دوش ،  یم  نایب  مارتحا  يارب  ام  نامز  رد  هک  یضافلا  دننامه 
.دنشابن هدنز  ام  ردام  ردپ و  اسب  هچ  الاو  دندرب  یم  راک  هب  بدا  مارتحا و  يارب  ار  ظفل  نیا 

: یفرط زا 

لقادح ماما  الوا  ام  رظن  هب  یلو  تسا ؛ هتفر  ایند  زا  ماما "  " ارهاظ هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم  لامعتـسا  هدنز  بطاخم  دروم  رد  ظفل  نیا 
سک نالف  دروم  رد  ام  یهاگ  هکنانچ  تسا ، هدرم  دنوش  ادف  دراوم  زا  رایـسب  رد  ًایناث ، تسا ، تاوما  دـننامه  يدـبا ، تایح  هب  هدـنز 

وت هک : تسا  نینچ  نآ  يانعم  هتـشادن و  یلاکـشا  ماقم  نیا  رد  ظفل  نیا  لامعتـسا  سپ  مدرگ ، شیادـف  مییوگ ، یم  هتفر  اـیند  زا  هک 
.مدرک یم  وت  يادف  دندوب  هدنز  مردام  ردپ و  رگا  هک  یتسه  نانچ 
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: رگید فرط  زا 

اب ار  دوخ  تدـحو  لاصتا  تیاهن  اـم  هک  نیا  نآ  دـشاب و  هتـشاد  يرتـالاب  ياـنعم  دـناوت ، یم  ماـما  دروم  رد  ظـفل  نیا  ندرب  راـک  هب 
؛ دش هتشک  راوگرزب  نآ  یتقو  ینعی  .تسا  ام  ردام  ردپ و  ام و  ندرم  ترضح ، نآ  ندش  هتشک  هک  يّدح  ات  میراد  یم  نایب  ترـضح 

تام مویلا  دومرف : هللادـبع  یبا  دوخ  هکناـنچ  میدـش ، هدـنز  هتـشک و  هبترم  نارازه  تسا ، نم  اـب  هک  سک  ره  مرداـم و  ردـپ و  نم و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  رهاظ  ملاع  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدـش  هتـشک  ادـخ  لوسر  مدـج  زورما ، هللا ، لوسر  يّدـج 

ندرم و بضغ ، اـضر و  رد  ناتـسرپادخ  هلـسلس  هک  تسا ، هتکن  نیا  رگناـیب  یناـعم  هـمه  نـکیلو  تـسا ؛ هـتفر  اـیند  زا  لـبق ، اهتدـم 
.دنتسه یکی  گنج و ...  حلص و  یتحاران ، یلاحشوخ و  یگدنز ،

: متفه زارف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادناخ  تلاصا 

بالـصا رد  يدوب  يرون  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  هرَّهط ؛ _َ ملا ِماـحرالا  هِخما و  _ّ شلا ِبالـصَالا  یف  ًارون  ُ_َتن  ّ_َك ك َ نا ُدَهـشا  - 
.كاپ ناردام  ماحرا  تراوگرزب و  ناردپ 

.درکن هدولآ  دوخ ، ياه  يدیلپ  هب  ار  وت  تیلهاج  نارود  اهِساجناب ؛   ُ هیلهاجلا کس  _ّ
ِ

جَن _ُ مل ت - 

.درکن وت  نت  رب  ار  دوخ  مهرب  مهرد و  ياه  هماج  تیلهاج ) نارود  و ( اه ؛  _ِ بایث نِم  ّ_ُتا  مَهلدُملا َکس  _ِ ُ_بل مل ت و  - 

ناکرا نید ، ياه  نوتـس  زا  وت  هک  مهاوگ  و  نینمؤ ؛ _َ ملا ِل  __ِ قعَمو نیملـس  _ُ ملا   ِ ناکرا َو    ِ نیّدـلا   ِ مئاعَد نِم  ّ_َك  َ نا َ_ُد  هشا و  - 
.یتسه نینمؤم  مکحم  ژد  نیملسم و 

، راـتفر وکین  ییاوشیپ  وـت  هک  مهد  یم  تداهـش  و  يدـهملا ؛  يداـهلا   ِ یکَّزلا یـضَّرلا    ِ یق _ّ َ تلا ُّر  _ِ بلا ُماـمالا  ّ_َك  َ نا َ_ُد  هشا و  - 
.یتسه هدش  تیاده  رگ و  تیاده  كاپ ، هدیدنسپ و  راکزیهرپ ،
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: متشه زارف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نادنزرف  فیصوت 

هملک دنـشاب ، یم  وت  هیرذ  دـالوا و  زا  هک  یناـماما  هک  مهد  یم  یهاوگ  و  يوق ؛ _ّ َ تلا   ُ هَِمل _َ َكِدـلُو ك نِم    َ هَِمئـالا َّنا  َ_ُد  هشا و  - 
.دنتسه اوقت 

لها همه  رب  تجح ، رت و  مکحم  هقلح  تیادـه و  ياه  هناشن  و  اینُّدـلا ؛ ِلهَا  یلع   ُ هَّجُحلا یق َو  _ ثولا   ُ هَور _ُ علا يدُـهلا َو  ُمالعا  و  - 
.دنتسه ایند 

: مهن زارف 

هعیش تاداقتعا 

تعجر امش و  هب  نم  هک  مهد  یم  تداهش  یل ؛ _ََ مَع   ِ میتاو _َ ینید و خ   ِ عیارـش _ِ نقُوم ب مُِکبایاب  ٌنِمؤم َو  مُک  _ِ ّینا ب َ_ُد  هشا و  - 
 . منک یم  لمع  نید  تاروتسد  قبط  رب  میاهراک  ماجنا  رد  مراد و  نیقی  امش 

 . تسا هتخیمآ  امش  بلق  اب  مبلق  و  مل ؛ _ِ ُ_م س ِ_ك َ_بل ِ_ق یبل ل _َ َو ق - 

امـش تاروتـسد  وریپ  دوخ  ِراک  ره  رد  و  ُ_م ؛  َ_ك ُهللا ل َنذای  یتح  هَّدـعُم ،  مُک  _َ یتَرـُصن ل ِ_ع َو  ّ_ب َ ُ_ت ُ_م م كِرمال يرمَا  و  - 
.دهد روهظ  هزاجا  امش  هب  ادخ  هک  نیا  ات  مشاب ، یم  امش  ترصن  يرای و  هدامآ  متسه و 

.امش نانمشد  اب  هن  متسه  امش  اب  نم  و  مکودع ؛ عم  مکعمف ال  - 

: مهد زارف 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  رب  تاولص 

.امش كاپ  رکیپ  رب  ناتسدقم ، حاورا  رب  امش ، رب  ادخ  تاولص  مُکِداسجا ؛ ُ_م َو  کِحاورا یلع  ُ_م و  کی _َ لع ِهللا  ُتاولص  - 

 . ناتناهن امش و  راکشآ  امش و  بئاغ  امش و  رضاح  و  مکنطاب ؛ ُ_م و  كِر _ِ هاظ ُ_م َو  ِ_ك بئاغ ُ_م و  كِد _ِ هاش َو  - 

 . نایناهج راگدرورپ  يا  ناسر ، تباجا  هب  نیملاعلا ؛ َّبر  َنیما  - 

نیعبرا تشادگرزب  لیلد 

هراشا

نایرفعج لوسر  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون : زور  نیا  هرابرد  ییاه  شسرپ  يواکاو  نیعبرا و  تشادگرزب  لیلد 
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ع)  ) نیسح ماما  نیعبرا  زور  لامعا 

لهچ ددع  . 1 نیعبرا               : ءهرابرد  یتاکن 

ع)  ) نیسح ماما  نیعبرا  . 2               

البرک ای  هنیدم  هب  ناریسا  تشگزاب  . 3               

نیعبرا يرون و  نیسح  ازریم  . 4               

نیعبرا یئابطابط و  یضاق  دیهش  . 5               

.تسا هدوب  هدش  هتخانش  ع )  ) نیسح ماما  هب  نارادافو  یخیرات  میوقت  رد  نایعیش و  نایم  مایالا  میدق  زا  ع )  ) نیسح ماما  نیعبرا  رابتعا 
دروم میوقت  هرابرد  ناوارف  تایاور  زا  یسوط  خیش  لوقعم  باختنا  قیقد و  شنیزگ  لصاح  هک  یسوط  خیش  دجهتملا  حابصم  باتک 

لاس زا   ) هام نیا  زور  نیتسخن  دـسیون : یم  رفـص »  » هام لیذ  تسا ، تدابعو  هزور  اعد و  يداـش و  گوس و  ماـیا  هراـب  رد  هعیـش  رظن 
.تسا نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ندش  هتشک  زور  (، 121

رد دوـمن  باـترپ  گنـس  نآ  ياـهراوید  هب  دز و  شتآ  ار  هبعک  هدرپ  هبقع  نب  ملـسم  هک  تـسا  يزور  لاـس 64 زا  هاـم  نیا  موس  زور 
.دوب دربن  رد  ریبز  نب  هللادبع  اب  دیزی  زا  یگدنیامن  هب  هک  یلاح 

.دـندرک و تعجارم  هنیدـم  هب  ماش  زا  ارـسا ، ناوراک  ینعی  ع )  ) نیـسح ماـما  مرح  هک  تسا  یناـمز  نیعبرا _  ینعی  رفـص _  زور 20 
ماما ربق  ترایز  هب  اـت  دیـسر  ـالبرک  هب  هنیدـم  زا  ص ،)  ) ادـخ لوسر  یباحـص  يراـصنا ، مارح  نب  هللادـبع  نب  رباـج  هک  تسا  يزور 

.درک ترایز  ار  ترضح  نآ  ربق  هک  نامدرم  زا  تسا  یسک  نیتسخن  وا  دباتشب و  ع )  ) نیسح

نیعبرا ترایز  ندناوخ  انامه  ترایز ، نیا  تسا و  بحتسم  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  زور  نیا  رد  ع :)  ) نیسح ماما  نیعبرا  زور  لامعا 
 _ زور هنابـش  رد  زاـمن  تعکر  ندـناوخ 51  تساـت : جـنپ  نمؤم  تاـمالع  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) يرکـسع ماـما  زا  هک  تسا 

ندـناوخ دـنلب  و  هدجـس ، زا  یناشیپ  ندـمآرب  تسار ، تسدرد  يرتشگنا  ندرک  تسد  هب  بش _  زامن و  هلفاـن و  بجاو و  ياـهزامن 
.زامن رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
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، هبیبح هللا و  یلو  یلع  مالسلا  تسا : هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لقن  هب  دنس  اب  ار  نیعبرا  ترایز  نتم  سپس  یـسوط  خیش 
...هیفص نبا  هللا و  یفص  یلع  مالسلا  هبیجن ، هللا و  لیلخ  یلع  مالسلا 

ساسا رب  اعبط  .تسا  هدروآ  نیعبرا  هرابرد  مجنپ  نرق  رد  هعیـش  لوقعم  ربتعم و  هتخیهرف و  ملاع  یـسوط ، خیـش  هک  تسا  یبلطم  نیا 
یم نیعبرا  ترایز  نآ ، تمرح  هب  نایعیش  تسین ، مولعم  شخیرات  هک  زاغآ  نامه  زا  تسا ، هتشاد  نایعیش  نایم  زور  نیا  هک  يرابتعا 

هب ات  تنـس  نیا  .دندرک  یم  ترایز  ار  ماما  نآ  هدمآ و  درگ  ع )  ) نیـسح ماما  رازم  رب  رباج  دننام  دنا  هتـسناوت  یم  رگا  دنا و  هدـناوخ 
یم عمج  ع )  ) نیـسح ماما  رازم  رب  زور  نیا  رد  یقارع  ریغ  یقارع و  هعیـش  اـهنویلیم  هک  میدـهاش  تساـپرب و  توق  اـب  قارعرد  زورما 

.دنوش

.داد حیضوت  دیاب  ار  هتکن  دنچ  نیعبرا  اب  طابترا  رد  اجنیا و  رد 

هتکن دیاب  ادتبا  .تسا  ینید  نوتم  رد  نیعبرا  ریبعت  دـنک ، یم  هجوت  بلج  نیعبرا »  » اب طابترا  رد  هک  يا  هلأسم  نیتسخن  لهچ  ددـع  . 1
: میوش روآدای  همدقم  ناونع  هب  ار  يا 

صاخ يروظنم  انعم و  ياقلا  رد  ندوب ، ددع  ظاحل  هب  یـصاخ  شقن  دادـعا  ینید ، حیحـص  شرگن  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا 
هب داتفه  ای  لهچای  هدزاود  ای  تفه  ددـع  دراوم ، ای  دروم  نالف  رد  هک  نیا  فرـص  هب  دـناوت  یمن  یـسک  هک  تروص  نیا  هب  دـنرادن ؛
هک اهنآ  هژیوب  یبهذـم ، ياه  هقرف  زا  یخرب  هک  تسور  نآ  زا  يروآدای ، نیا  .دـشاب  هتـشاد  یـصاخ  جاتنتـسا  طابنتـسا و  هتفر ، راـک 

رثأتم نافوسلیف  هبش  زا  یخرب  زین  و  دنا ، هدرک  یم  بوسنم  زین  هعیش  هب  ار  دوخ  هاگیب  هاگ و  دنراد و  ای  هتشاد  يرگ » ینطاب   » تالیامت
.دنتسه هدوب و  فورح  عون  ای  دادعا  هرابرد  يا  هشیدنا  نینچ  جورم  یلیعامسا ، ینطاب و  یفارحنا و  ياه  هشیدنا  زا 
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رد ددـع  نیا  هک  نیا  اما  دـشاب ، یهلا  هبـساحم  کی  ساسا  رب  دـناوت  یم  هدـمآ ، ینید  ياـهلقن  رد  هک  يدادـعا  زا  يرایـسب  عقاو ، رد 
ناونع هب  .تسین  لوبق  لباق  درک ، هدافتسا  دراوم  ریاس  رد  نآ  زا  ناوت  یم  ینید  دنتـسم  کی  نودب  دراد و  دربراک  مه  يرگید  دراوم 

دـص ددع  سدقت  رب  لیلد  نیا  اما  دییوگب ، هبترم  دص  ار  رکذ  نالف  هک  هتفر  راکب  دص  ددـع  اعد ، ياهباتک  رد  دروم  اههد  رد  هنومن ،
تروص ناراـگزور ، یط  دادـعا  نیا  زا  یخرب  يداـع ، مدرم  يارب  هتـساوخان  هتبلا  .اهددـع  ریاـس  روطنیمه  .دوش  یمن  دـص  ناونع  هب 

.دوش یم  اه  نآ  زا  مه  ییاه  هدافتسا  ءوس  هاگ  هتفرگ و  دوخ  هب  سدقت 

هرابرد لاثم ، ناونع  هب  .تسا  ترثک  هناشن  نیعم  دادـعا  نآ  هک  تسا  نآ  تفگ  دوش  یم  دادـعا  نیا  زا  یخرب  هرابرد  هک  يزیچ  اهنت 
.درک رظن  نآ  هب  لالدتسا  کی  ناونع  هب  ناوت  یمن  دوش ، هتفگ  هچ  ره  نیا  زا  شیب  .تسا  هدش  يرظن  راهظا  نینچ  تفه 

جورب هدزاود و  ددع  سدقت  هب  هک  یناسک  ربارب  رد  همئالا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  باتک  رد  هیماما ، گرزب  ياملع  زا  یلبرا ، موحرم 
ارچ دـنک ؛ تباث  ار  يزیچ  دـناوت  یمن  هلأسم  نیا  دراد ، یم  راهظا  دـنا ، هدرک  دانتـسا  (ع ) راهطا همئا  تماما  تابثا  يارب  هناگ  هدزاود 

تفه ددـع  هک  دـنهد  هئارا  نامـسآ _  تفه  لثم  دـهاش _  اههد  دـنناوت  یم  اـه ، یماـما  تفه  اـی  نایلیعامـسا  دـشاب ، نینچ  رگا  هک 
.دنا هدرک  ار  راک  نیا  هک  نیا  امک  تسا ، سدقم 

« نیعبرا  » ددع

هک نآ  هنومن  کی  .تسا  هتفر  راک  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیعبرا  ریبعت  يددـع ، جـیار  ياـهریبعت  زا  یکی  ینید  نوتم  رد 
دـشر غولب و  هناشن  اهناسنا ، نس  رد  لهچ  ددـع  هک  هدـش  هتفگ  .تسا  هدوب  لـهچ  ندـش ، ثوعبم  ناـمز  رد  ص )  ) ادـخ لوسر    ّ نس

(( ص  ) ربمایپ زا  لقن  هب  ایوگ   ) سابع نبا  زا  .دـنا  هدیـسر  تّوبن  هب  یکدوک  نینـس  رد  ءاـیبنا  زا  یخرب  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  يرکف 
نامدرم هک ، تسا  هدمآ  یلقن  رد  .دشاب  منهج  هب  نتفر  هدامآ  درکن ، هبلغ  شرش  رب  شریخ  دش و  هلاس  لهچ  یسک  رگا  هک  هدش  لقن 

ص 35) مارو ، هعومجم   ) .تفر دنهاوخ  ترخآ  یپ  رد  نآ  زا  سپ  .دوش  ناشلاس  لهچ  ات  دنیایند  بلاط 
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لهچ مدآ  ترـضح  هک ، تسا  لقن  رد  .تسا  هدش  لصاح  زور  لهچ  یط  رد  شراگدرورپ  اب  یـسوم  تاقیم »  » تسا هدمآ  نآرق  رد 
يارب هک  هدـمآ  مه  لیئارـسا  ینب  هراـب  رد  ص 329 ) لئاسو ج 9 ، كردتـسم   ) .دوب هدجـس  لاـح  رد  افـص  هوک  يور  رب  زور  هناـبش 
یـسک رگا  هک  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  كردتـسم ج 5،ص 239 )  ) .دندرک یم  هّجـض  هلان و  زور  هنابـش  لهچ  دوخ  ياعد  تباجتـسا 

بلق رد  ار  تمکح  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  یگدنز  هاچ  هار و  هدرک و  دهاز  ایند  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، ادخ  يارب  صلاخ  زور  لهچ 
هدوب تباب  نیمه  زا  طلغ ، ای  تسرد  مه  نایفوص  ینیشن  هلچ  .دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  نومـضم  نیدب  .دنک  یم  يراج  شنابز  و 

لیـصفت هب  تسا ، تسردان  روبزم  ثیدـح  زا  ینیـشن  لهچ  نتفرگرب  هک  هراب  نیا  رد  راونالا  راـحب  باـتک  رد  یـسلجم  همـالع  .تسا 
.تسا هتفگ  نخس 

ثیدح و لهچ  باختنا  رد  نیعبرا  ناونع  اب  رثا  اهدص  فیلأت  ببـس  هدـمآ ، رگید  ناوارف  تایاور  رد  هک  ثیدـح  لهچ  ظفح  رابتعا 
زا شنید  رما  رد  هک  دـنک  ظفح  ثیدـح  لهچ  نم ، تّما  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  اهلقن  نیا  رد  .تسا  هدـش  اهنآ  طسب  حرش و 

ع)  ) نانمؤمریما هک  تسا  هدـمآ  يرگید  لـقن  رد  .درک  دـهاوخ  روشحم  ملاـع  هیقف و  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  درب ، هرهب  اـهنآ 
84  ) ص جاجتحالا ،  ) .مداتسیا یم  منانمشد  ربارب  رد  دندرک ، یم  تعیب  نم  اب  درم  لهچ  رگا  دندومرف :

یمن یلاخ  هاگچیه  بیجن ، رفن  داتفه  لادـبا و  زا  رفن  لهچ  داتوا و  زا  رفن  راهچ  بطق ، کـی  زا  نیمز  تسا : هتـشون  یمعفک  موحرم 
ص 200) راحب ج 53 ،  ) .دوش
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دلوت اـت  هغْـضُم  هب  هقلع  يدـعب  تـالوحت  رد  ددـع  نیمه  .دوش  یم  هقَلَع  زور  لـهچ  زا  دـعب  هک  هدوب  نیارب  روـصت  مه  هفطن  هراـبرد 
.تسا هدش  هتسناد  لوحت  کی  أدبم  لهچ  ددع  هک  ییوگ  تسا ، هتفر  راکب  نهک  ياهلقنرد 

لهچ هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  زین  .دوش و  یمن  لوبق  زور  لهچ  ات  شزامن  دـنک ، يراوخبارـش  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد 
ار شلبق  دـنوادخ  دروخب ، لـالح  ماـعط  زور  لـهچ  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  زین  .دوش  یم  دـنت  شقلخ  دروخن ، تشوـگ  زور 

كردتسم  ) .دوش یمن  باجتسم  شیاعد  زور  لهچ  ات  دروخب ، یمارح  همقل  هک  یسک  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  زین  .دنک  یم  ینارون 
ص 217) ج 5 ، لئاسو ،

.تسا هتفر  راک  هب  اهنآ  رد  نیعبرا  ددع  هک  دوب  ییاهلقن  زا  يا  هنومن  اهنیا 

لیلد رگید  ترابع  هب  .تسا  هدـش  دای  هنوگچ  نیعبرا »  » زا ام ، یبهذـم  نوتم  نیرت  نهک  رد  دـید  دـیاب  ع )  ) نیـسح ماـما  نیعبرا  . 2   
ترـضح .تسا  ع )  ) يرکـسع ماما  تیاور  نیعبرا ، هرابرد  هتکن  نیرتمهم  تشذگ ، زاغآ  رد  هک  نانچ  تسیچ ؟ نیعبرا  تشادـگزرب 

تعکر کی  هاجنپ و  ندناوخ   _ 1 تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  ياه  هناشن  دنا : هدومرف  هدش  لقن  ناشیا  زا  فلتخم  عبانم  رد  هک  یتیاور  رد 
راثآ دوجو  تسار 4 _  تسد  رد  يرتـشگنا  نیعبرا 3 _  تراـیز   _ 2 لفاون ) 23 بش +  زاـمن   11 بجاو +  زاـمن  تعکر   17  ) زامن

.زامن رد  هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  یناشیپ 5 _  رب  هدجس 

و ع )  ) نیـسح ماما  نیعبرا  هب  هدـمآ ، ییاعد  عبانمرد  هک  نیعبرا  ترایز  دوخ  زا  يادـج  هک  تسا  يربتعم  كردـم  اـهنت  ثیدـح  نیا 
.تسا هدرک  حیرصت  زور  نآ  تشادگرزب 

.تسا هدش  هتسیرگن  رابتعا  ود  هب  زور  نیا  هب  عبانم  رد  تفگ ، دیاب  تسیچ ، نیعبرا  أشنم  هک  نیا  اما 
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.دندرک تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  البرک  يارسا  هک  يزور  تسخن 

نیـسحلا هللادبعابا  ترـضح  ربق  ات  دش  دراو  البرک  هب  هنیدم  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  یباحـص  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  هک  يزور  مود 
زور هب  هراشا  تسا ، مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایفو  دیلاوم و  مایا  رد  هک  هعیشلا » راسم  » رد م 413 )  ) دیفم خیش  .دنک  ترایز  ار  (ع )

هک تسا  يزور  زین  .دندرک  تعجارم  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  ع ،)  ) نیسح ماما  مرح  هک  تسا  يزور  نیا  تسا : هتشون  هدرک و  نیعبرا 
.دش البرک  دراو  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  يارب  هللادبع  نب  رباج 

نیمه مه  ناشیا  هک  تسا  دیفم  خیش  نادرگاش  زا  یسوط  خیـش  دّجهتملا » حابـصم   » باتک دوجوم ، لصفم  ییاعد  باتک  نیرت  نهک 
زور و  ع )  ) نیسحلا نب  یلع  نب  دیز  تداهش  زور  رفص  هام  تسخن  زور  هک  نیا  زا  دای  زا  سپ  یـسوط  خیـش  .تسا  هدروآ  ار  بلطم 

هثداح زا  سپ  زور  لهچ   ) رفص هام  متسیب  دسیون : یم  تسا ، يرجه  لاس  رد  ماش  هاپس  طسوت  هبعک  ندز  شتآ  زور  رفـص ، هام  موس 
هللادـبع نب  رباـج  هک  تسا  يزور  زینو  درک  تعجارم  هنیدـم  هب  ماـش  زا  نیـسحلا  هللادـبعابا  اـم  دیـس  مرح  هـک  تـسا  يزور  ـالبرک )

هک دوب  نامدرم  زا  سک  نیتسخن  وا  .دنک  ترایز  ار  ترـضح  ربق  ات  دـش  البرک  دراو  هنیدـمزا  ص )  ) ادـخ لوسر  یباحـص  يراصنا ،
، دجهتملا حابصم   ) .تسا نیعبرا  ترایز  نآ  تسا و  بحتسم  ترضح  نآ  ترایز  يزور  نینچ  رد  .درک  ترایز  ار  ع )  ) نیـسح ماما 

.تسا هدمآ  الاب  زور  هک  تسا  یماگنه  نیعبرا ، ترایز  ندناوخ  تقو  هک  تسا  هدمآ  اجنامه  رد  ص 787 )

هب ماش  زا  نیـسح  مرتحم  مرح  هک  دوب  هام  نیا  متـسیب  رد  هدمآ : هدش ، فیلأت  يرجه  مشـش  نرق  رد  هک  مه  دـهازلا » ههزن   » باتک رد 
، یئابطابط دـجم  حیحـصت  مثعا ، نبا  حوتفلا   ) مثعا نبا  حوتف  یـسراف  همجرت  رد  روط  نیمه  ص 241 ) دهازلا ، ههزن   ) .دندمآ هنیدـم 

هدرک راهظتـسا  یخرب  .تسا  هدمآ  بلطم  نیا  تسا  يرجه  مهن  نرق  مهم  رایـسب  ییاعد  نوتم  زا  هک  یمعفک  حابـصم  باتک  و  ص )
دندش جراخ  هنیدم  دصقم  هب  ماش  زا  ارسا  هک  تسا  يزور  نیعبرا ، زور  هک  تسا  نآ  رب  یـسوط ، خیـش  دیفم و  خیـش  ترابع  هک  دنا 

ماما قوثو  دروم  ياه  تراـیز  زا  نیعبرا  تراـیز  يور ، ره  هب  ص 154 ) ناجرم ، ؤلؤل و   ) .دندیـسر هنیدـم  هب  زور  نآ  رد  هک  نآ  هن 
.تسا هجوت  لباق  موهفم  انعم و  ظاحلزا  هک  تسا  ع )  ) نیسح
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ماش زا  البرک  يارسا  تشگزاب  نامز  ار ، نیعبرا  ای  رفص  متسیب  یسوط ، خیش  هک  میدرک  هراشا  البرک  ای  هنیدم  هب  ناریسا  تشگزاب  . 3
زا اجنیا ، ات  .تسا  هدرک  نییعت  ـالبرک »  » هب ار  ماـش  زا  ارـسا  تشگزاـب  ار  نیعبرا  رگید ، یلقن  هک  دوزفا  دـیاب  .تسا  هتـسناد  هنیدـم  هب 

، اه نیا  ود  ره  لقن  زا  سپ  یسلجم  همالع  لاح ، نیا  اب  .تسا  مود  نخس  زا  شیب  تسخن  نخس  رابتعا  تفگ  دیاب  نهک ، عبانم  ظاحل 
نیا ناشیا  ( 335 ص 334 _  راحب ج 101 ،  ) .دـیامن یم  دـیعب  ینامز ) ظاحل  هب   ) اـهنیا يود  ره  تحـص  لاـمتحا  دراد : یم  راـهظا 

و فوـهل »  » دـننام یمیدـق ، هبـسنلاب  نوـتمرد  لاـح ، نیا  اـب  .تسا  هدرک  ناوـنع  مه  داـعملا » داز   » دوـخ ییاـعد  باـتک  رد  ار  دـیدرت 
اهنآ ات  دنتساوخ  نایامنهار  زا  ناریـسا ، .تسالبرک  هب  ماش  زا  ارـسا ، تشگزاب  نامز  هب  طوبرم  نیعبرا ، هک  تسا  هدمآ  نازحالاریثم » »

.دنهد روبع  البرک  زا  ار 

هک دـنراد  مه  یناتـساد  فیعـض و  رابخا  یتاهجزا ، دـنراد ، يدـیفم  بلاطم  هک  لاح  نیع  رد  باتک ، ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
زا سپ  هک  یعبانم  هک  دوزفا  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  .دوش  یبایزرا  اهنآ  رابخا  هدش و  هسیاقم  رت  نهک  نوتم  اب  دیاب  اهنآ  تخانـش  يارب 

دننام ییاهباتک  .دـنوش  داـی  لقتـسم ، دنتـسم و  عبنم  کـی  ناونع  هب  دـیابن  دـنا ، هدرک  لـقن  ار  ربخ  نیا  باـتک  نآ  زا  لـقن  هب  فوهل ،
یمن ص 269 ) ینارعـش ، همجرت  مومهملا  سفن  ، ) دنا هدروآ  البرک  هب  ار  ارـسا  تشگزاب  ربخ  عبانم  نآ  زا  لقن  هب  هک  ریـسلا » بیبح  »

.دنریگ رارق  دانتسا  دروم  دنناوت 

: تسا هتشون  هک  تسا  ینوریب  ناحیروبا  لقن  تسخن  .مینک  دای  قشمد  هب  ارسا  دورو  خیرات  هراب  رد  ار  لقن  ود  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
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ناک بیضقب  هایانث  رقن  هیدی و  نیب  هللا  هنعل  دیزی  هعضوف  قشمد ، هنیدم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  لخدأ  رفـص ، هام  زور  نیتسخن  رد 
: لوقی وه  هدی و  یف 

مقتنأ مل  نا  فدنخ  نم  تسل 

لَعَف ناک  ام  دمحأ ، ینب  نم 

اودهش ٍردبب  یخایشأ    َ ْتیل

لسالا عقو  نم  جرزخلا  عَزَج 

احرف اّولهتسا  اّولهأف و 

لشتال دیزی  ای  اولاق : مث 

مهخایشأ نم  نرقلا  انلتق  دق 

ص 422) هیقابلا ، راثالا   ) لدتعاف ردبب ، هانلدع  و 

راعشا هک  یلاح  رد  مه  دیزی  هدرک و  قشمد  دراو  ار  مالسلا  هیلع  ع )  ) نیـسح ماما  رـس  هک  دناد  یم  يزور  ار  رفـص  هام  لوا  زور  يو 
.دز یم  ع )  ) نیسح ماما  نابل  رب  تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ  اب  دوب ، هدوزفا  نآ  رب  مه  یتیب  دناوخ و  یم  ار  يرعبز  نبا 

 _ هتـسناد لوالا  عیبر   16 رد ار  قشمد  هب  ارـسا  ندیـسر  هک  تسا  یئاهب » لـماک   » رد یلاوح 700 ) م   ) يربط نیدـلا  دامع  نخـس  مود 
.دیامن یم  رت  یعیبط  هک  دنادیم  اروشاع _  زا  سپ  زور  ینعی 66 

رد لئاسولا » كردتـسم   » باتک بحاـص  و  هعیـش ، هتـسجرب  ياـملع  زا  يرون  نیـسح  ازریم  همـالع  نیعبرا  يرون و  نیـسح  ازریم  . 4 
هعیـش هعماج  رد  رورم  هب  هک  هتخادرپ  ییاهلقن  اه و  هضور  زا  یخرب  یباـیزرا  دـقن و  هب  ربنم » لـها  بادآ  رد  ناـجرم  ؤلؤل و   » باـتک

تیاور نیا  دـقن  هب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  ریخا  هرود  رد  يو  ارهاـظ  .تسا  هدوـب  تسرداـن  ساـسا ، زا  يو  رظن  هـب  هتفاـی و  جاور 
.تسا هدرک  هماقا  نآ  یتسردان  رد  يددعتم  لیالد  هتخادرپ و 

ار اهنآ  ات  دنتساوخ  دوخ  يامنهار  زا  ماش ، زا  تشگزاب  رد  ارسا  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  فوهل  رد  سواط  نب  دیس  ترابع  نیا  ناشیا 
ص 152) ناجرم ، ؤلؤل و   ) .تسا هتخادرپ  نآ  دقن  هب  سپس  و  دربب ؛ البرک  هب 
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عبنم اجنآ  رد  .تسا  هدرک  لقن  نیعبرا  رد  البرک  هب  ار  ءارسا  تشگزاب  ربخ  فوهل »  » رد سواط  نب  دیس  هک  تسا  رارق  نیا  زا  ناتساد 
حرطم نآرد  هدوب ، يراوگوس  سلاجم  رد  هک  ار  هعیـش  نایم  تاروهـشم  باتک  نیا  رد  يو  هک  دوش  یم  هتفگ  هدشن و  لقن  ربخ  نیا 

.تسا هدرک 

يوس هب  ماش  زا  نیعبرا  زور  ارسا  دیوگ  یم  حابصم  رد  یسوط  خیش  هک  نیا  هب  هراشا  اب  لامعالا » لابقا   » رد سواط  نب  دیس  نیمه  اما 
یم دیدرتدروم  ود  ره  رد  دنا ، هتـسناد  البرک  هب  نیعبرا  رد  ار  نانآ  تشگزاب  هک  نآ  ریغ  رد  هدش  لقن  ربخ  دندرک و  تکرح  هنیدـم 
هگن نیا  رد  هک  ینامز  بلطم و  نیا  هب  هجوت  اب  .تشاد  هگن  هفوک  رد  ار  ءارـسا  یتدم  دایز  نبا  هک  تسا  هیحان  نیا  زا  وا  دیدرت  .دنک 
نانآ هک  تسا  دیعب  تسا ، زاین  دروم  تشگزاب  اجنآ و  رد  ههام  کی  تماقا  ماش و  هب  تفر  ریسم  رد  هک  ینامز  هدش و  فرص  هتـشاد 

نکمم دـشاب ، هداد  اهنآ  هب  البرک  هب  تشگزاب  هزاجا  هک  نیا  دـیوگ : یم  سواط  نبا  .دنـشاب  هدیـسر  ـالبرک  اـی  هنیدـم  هب  نیعبرا  رد 
هب رباج  دورو  اب  نامزمه  هک  تسا  هدـش  هتفگ  البرک  هب  نانآ  تشگزاب  هب  طوبرم  ربخ  رد  .دـشاب  نیعبرا  رد  هتـسناوت  یمن  اـما  تسا ،

لابقا  ) .دنک یم  دـیدرت  دـشاب ، هدیـسر  البرک  هب  نیعبرا  زور  مه  رباج  هک  نیا  رد  سواط  نبا  دـنا .  هدرک  دروخرب  وا  اب  هدوب و  البرک 
(. ص 101 ج 3 ، لامعالا ،

نکمم لاـح  نیع  رد  .دـشاب  هدرک  فیلأـت  يرکف  غولب  نارود  رد  ار  لاـبقا  یناوـج و  رد  ار  فوـهل  سواـط  نبا  هک  تسا  نکمم  نیا 
یلیلد .دـشاب  هتـشون  یملع  رثا  کـی  ناونع  هب  ار  رثا  نیا  یناوـخ و  هضور  لـفاحم  يارب  ار  باـتک  نآ  هک  دـشاب  نیا  نآ  لـیلد  تسا 
رابتعا يارب  هک  يزیچ  نیرت  یقطنم  دسر  یم  رظن  هب  .میریذپب  نیعبرا  زور  رد  البرک  هب  رباج  ندمآ  رد  ار  وا  ياه  دیدرت  ام  هک  درادن 

.تسا ریاز  نیلوا  ناونع  هب  نیعبرا  نیتسخن  رد  رباج  ترایز  نیمه  تسا  تسد  رد  نیعبرا 
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باب رد  دوخ  مهم  باتک  رد  دیفم  خیـش  هک  دراد  تیمها  مه  هتکن  نیا  هب  هجوت  البرک  هب  ارـسا  تشگزاب  هب  نیعبرا  رابتعا  هرابرد  اما 
هب ارسا  هک  نیا  هب  يا  هراشا  الـصا  ارـسا ، تشگزاب  ربخ  رد  داشرا »  » باتک زا  ع )  ) نیـسح ماما  هب  صاخ  شخب  رد  ناماما و  یگدنز 

عبانم رد  .درادن  بلطم  نیا  هب  دوخ  نیـسحلا  لتقم  رد  يا  هراشا  مه  هعیـش  مهم  يوار  فنخموبا  روط  نیمه  .درادن  دنتـشگزاب  قارع 
.دوش یمن  هدیدربخ  نیا  زا  يرثا  يربکلا  تاقبط  و  لاوطلارابخا ، فارشالا ، باسنا  دننام  مهالبرک  خیرات  نهک 

.درادن دوجو  یلیلد  یفیرحت ، فذح و  نینچ  يارب  اریز  درادن ؛ انعم  نآ  يدمع  فذح  هک  تسا  نشور 

.تسا هدشن  هراشا  ارسا  اب  يو  تاقالم  هب  اما  هدمآ ، یفطصملا  هراشب  باتکرد  رباج ، ترایز  ربخ 

تـسردان البرک  هب  ماش  زا  نیعبرا  رد  ار  البرک  يارـسا  ندمآ  ناتـساد  يرون ، دوخ  داتـسا  عبت  هب  مه ، یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 
خیرات یسررب  باتک  رد  مه  یتیآ  میهاربا  دمحم  موحرم  ریخا  ياه  ههد  رد  ( 818 صص 817 _  ج 1، لامالا ، یهتنم   ) .تسا هتسناد 

هک يرهطم  ياـقآ  روط  نیمه  ( 149 صـص 148 _  اروشاع ، خیرات  یـسررب   ) .تسا هدرک  راکنا  البرک  هب  ار  ارـسا  تشگزاب  اروشاع 
.تسا یئابطابط  یضاق  دیهش  هک  دنراد  يدج  فلاخم  کی  تعامج  نیا  اما  .تسا  یتیآ  موحرم  زا  رثأتم 

اب یلصفم  باتک  هیلع ، هللا  همحر  یئابطابط  یضاق  یلعدمحم  دیس  جاح  موحرم  بارحم  دیهـش  نیعبرا  یئابطابط و  یـضاق  دیهـش  . 5
هدـش پاچ  ییابیز  هزات و  لکـش  هب  مه  اریخا  هک  تشون  نیعبرا  هراـبرد  ءادهـشلا » دیـس  ترـضح  نیعبرا  نیلوا  هراـبرد  قیقحت   » ماـن

.تسا

باتک نیا  .تسین  دیعب  نیعبرا ، نیتسخن  رد  البرک  هب  ماش  زا  يارـسا  ندـمآ  دـنک ، تباث  ات  دوب  نآ  رثا  نیا  شراگن  زا  ناشیا  فدـه 
هب اما  .تسا  بلاج  دیفمرایسب و  هک  تسالبرک  هراب  رد  یناوارف  يا  هیشاح  تاقیقحت  رب  لمتشم  هدش ، پاچ  هحفص  دصهن  نمض  هک 

.تسا هدوبن  ّقفوم  نادنچ  هدیشک ،  مرتحم  فلؤم  هک  یتمحز  همه  اب  رظن  دروم  هتکن  تابثا  رد  دسر  یم  رظن 
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البرک هب  ماش  زا  سپـس  ماش و  هب  اجنآ  زا  هفوک ، هب  ـالبرک  زا  زور  لـهچ  فرظ  ارـسا  درادـن  ناـکما  هک  لاکـشا  نیا  هراـب  رد  ناـشیا 
نیارد .دنا  هدرک  لقن  لیصفت  هب  ار  هدمآ  خیرات  رد  هار  نیا  يارب  هک  ییاهنامز  اهریسمو و  اهترفاسم  زا  هنومن  هدفه  دنشاب ، هتـشگزاب 

هک تسا  نکمم  نیا ، ربانب  هدـش و  یم  یط  زور  هدزاود  هد  ات  هتفه  کی  زا  سکع  هب  ماش و  ات  هفوک  ریـسم  هک  تسا  هدـمآ  اه  هنومن 
ع)  ) نیـسح ماما  رـس  هک  دشاب  تسرد  مه  ینوریب  نخـس  نیا  رگا  .دشاب  هدـش  یط  یتشگرب  تفرریـسم و  نینچ  زور ، لهچ  کی  رد 

.دنشاب البرک  رد  دنتسناوت  یم  ارسا  دعب ، زور  تسیب  هک  درک  راهظا  ناوت  یم  هدش ، قشمد  دراو  رفص  لوا  زور 

، دشاب نکمم  هچب  نز و  همه  نآ  اب  یهاتوک ، نامز  نینچ  رد  ناوراک ، کی  يارب  ریـسم  نیا  یط  هک  ضرف  رب  تفگ : لامجا  هب  دـیاب 
عبانم رد  ربخ  نیا  لقن  میناد ، یم  هک  اجنآ  ات  .هناـی  تسا  هدـمآ  خـیرات  ربتعم  ياـهباتک  رد  ربخ  نیا  لـصا  اـیآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 

نآ هب  اهنت  هن  یسوط ، خیش  دیفم و  خیش  دننام  هعیش ، گرزب  ياملع  هوالع ، هب  .دنک  یمن  زواجت  يوس  نآ  هب  متفه  نرق  زا  یخیرات ،
هنیدـم دراو  ع )  ) نیـسح ماما  مرح  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  دـنا : هتـشون  هدرک و  حیرـصت  نآ    ِ سکع هب  هکلب  دـنا ، هدرکن  هراشا 

.تسا هدش  جراخ  هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  ای  هدش 

دنام یم  هچنآ 

نآ زا  تسا و  هتفرگ  تروص  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  طـسوت  نیعبرا ، نیتسخن  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  نیتسخن  هک  تسا  نیا 
نیتـسخن هک  ار  زور  نآ  دـنتفرگ ، یم  هرهب  ع )  ) نیـسح ماـما  تراـیز  جاور  يارب  یتـصرف  ره  زا  هک  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  هـمئا  سپ 

.دندومرف مالعا  تسا ، بحتسم  نآ  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هک  يزور  ناونع  هب  هدش ، ماجنا  نآ  رد  ترایز 
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نآ ترایز  زا  ار  نایعیـش  یلاع ، نیماضم  نآ  نتـشاد  اب  هدـش و  ءاشنا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  يوس  زا  مه  نیعبرا  ترایز  نتم 
.دنک یم  رادروخرب  زور  نیا  رد  ترضح 

رد هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  هک  هنوگ  نآ  تسرد  تسا ، هدش  هتـسناد  هعیـش  مئالع  زا  هک  تسا  ییاجات  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  تیمها 
.تسا هدش  ناونع  ندوب  هعیش  مئالع  زا  يرامشیب ، تایاوررد  زور  هنابش  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ  زامن و 

يو .تسا  هدمآ  لامج  نارهم  نب  ناوفصزا  لقن  هب  يو  ماکحالا » بیذهت   » زین یسوط و  خیـش  دجهتملا » حابـصم   » رد نیعبرا  ترایز 
، دـجهتملا حابـصم   ) .....تسا نینچ  دوش  هدـناوخ  زور  ندـمآرب  تقو  دـیاب  هک  نیعبرا  ترایز  دومرف : ع )  ) قداص میالوم  هک  تفگ 

دیهش رازم  یمویق ،) قیقحت   ) ص 514 يدهشم ، رازم  ص 101 ، ج 3 ، لامعالا ، لابقا  ج 6،ص 113 ، ماکحالا ، بیذهت  ص 788 ،
(. 186 ص 185 _  مق 1410 ،) يدهملا ، مامالا  هسردم  قیقحت   ) لوا

فدـه هنیمز  رد  بلاج  ریباعت  زا  یخرب  رب  لمتـشم  هک  يور  نآ  زا  اما  تسا ، رگید  تارایز  زا  یخرب  هباشم  یتاـهج  هب  تراـیز ، نیا 
تضهن نیا  زا  (ع ) نیسح ماما  فده  هراب  رد  ترایز  نیا  زا  یشخب  رد  .دشاب  یم  هژیو  تیمها  ياراد  تسا ، مایق  نیا  زا  نیـسح  ماما 

هّظح عاب  ایندـلا و  هتّرغ  نم  هیلع  رزاوت  دـق  ...هلالـضلا و  هریح  هلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل  کیف  هتجهم  لذـب  و  تسا ...": هدـمآ 
". یندالا لذرالاب 

هک یلاح  رد  هداد  وت  هار  رد  تلالـض  یگتـشگرسو و  يدرخبان  زا  تناگدـنب  تاـجن  يارب  ار  شزیچ  همه  ع )  ) نیـسح ماـما  ایادـخ ،
.دندناسر تداهش  هب  ار  ترضح  نآ  هدیروش  يو  دض  رب  دنا  هتخورف  تسپ  يایند  هب  ار  دوخ  تیناسنا  هک  هدروخ  بیرف  یتشم 
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، هدـمآ هیولوق  نبا  تارایزلا  لماک  باتک  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  باب  رد  هک  یتایاور  زا  یخرب  هک  نآ  تسخن  هاتوک : هتکن  ود 
ص 386) یضاق ، دیهش  نیعبرا   ) .تسا هدش  روآدای  ع )  ) نیسح ماما  رب  ار  هکئالم  دیشروخ و  نیمز و  نامسآ و  هزور  لهچ  هیرگ 

نیسح ماما  رگا  هک  نیا  نآ  هدرک و  حرطم  رفص  متسیب  زور  ندوب  نیعبرا  هب  تبسن  مه  یخیرات  لاکشا  کی  سواط  نبا  هک  نیا  مود 
هب تسا ، هدش  هتفگ  خساپ  رد  .متسیب  هن  دوش  یم  رفص  مهدزون  ترـضح  نآ  نیعبرا  دشاب ، هدیـسر  تداهـش  هب  مرحم  مهد  زور  (ع )

دیاب هدوب ، لـماک  هاـم  رگا  .تسا  هدوب  زور  هن  تسیب و  هدیـسر ، تداهـش  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  نآ  مهد  رد  هک  یمرحم  هاـم  لاـمتحا 
(. ص 335 ج 98 ، راونالا ، راحب   ) .دنا هدرواین  شرامش  هب  ار  تداهش  زور  هک  تفگ 

(38  ) هجحلا يذ  هام 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا 

ترـضح نانمؤمریما  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  ملاعود  يوناب  جاودزا  هعیـش  خـیرات  تاقافتا  نیرت  مهم  زا  یکی  کش  یب 
.تسا تماما  رابرهگ  تخرد  تبحم ،  قشع و  زا  ولمم  رسارس  كرایم و  دنویپ  نیا  هرمث  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  خیرات 

هغیـص نامز  رگ  نایب  هاگ  هک  ییاه  خـیرات.تسین  ناراگن  هریـس  ناخروم و  نایم  ینادـنچ  قاـفتا  هدـنخرف  جاودزا  نیا  خـیرات  هاـبرد 
نیا .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  نتفر  یسورع و  نامز  رگنایب  هاگ  دشاب و  یم  ندناوخ 

: زا دنا  ترابع  اه  خیرات 
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(1) .تسا هدوب  ترضح  جاودزا  هام ، نامه  مشش  هبنش  هس  زور  و  ع )  ) همطاف دقع  هجح  يذ  لوا  زور  - 1

(2) .تسا هدوب  ردب  گنج  زا  ع )  ) یلع ترضح  تشگزاب  زا  سپ  لاوش  هام  رد  - 2

.تسا هدوب  يرجه  مود  لاس  هّجح  يذ  رد  اهنآ  جاودزا  و  ناضمر ، هام  رد  ع )  ) همطاف یلع و  دـقع  ع :)  ) قداص ماما  تیاور  ربانب  - 3
(3)

(4) ...تسا هدوب  ترجه  موس  لاس  مرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنش ، جنپ  بش  رد  همطاف  فافز  - 4

(5) .تسا هدوب  هجح  يذ  هام  رد  جاودزا  رفص و  هام  رخاوا  رد  ع )  ) همطاف ترضح  دقع  هک : دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب  - 5

(6) .تسا هتفریذپ  تروص  جاودزا  هام  نامه  رد  هدوب و  لوألا  عیبر  هام  رد  دقع  هک  دنا  هتفگ  زین  يا  هدع  - 6

بجر هاـم  رد  هنیدـم  هب  ص )  ) ربـمغیپ دورو  زا  سپ  هاـم  جـنپ  ع )  ) یلع اـب  ع )  ) همطاـف جاودزا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعـس  نبا  - 7
(7) .داتسرف ع )  ) یلع هناخ  هب  ار  وا  ردب  زا  تشگزاب  زا  سپ  تفریذپ و  تروص 

ناراوگرزب زا  مادکره  جاودزا  نس 

، هک دندقتعم  هعیش  ناملاع  رثکا  (8) .دـنا هتفگن  رتشیب  لاس  هدراهچ  زا  جاودزا  ماگنه  هب  همطاف  ترـضح  نس  نییعت  رد  هعیـش  ياملع 
هدوب هام  لاس و 5   21 ع )  ) ناـنمؤم ریما  نس  نینچمه  (9) .تسا هدوب  لاس  رثکادـح 11  ای  ای 10   9 جاودزا ، نامز  رد  ترـضح  نس 

(10) .تسا

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ناراگتساوخ 

دعب هچ  لبق و  هچ  ناشیا  ردپ  یفرط  زا  اریز.دنا  هتشاد  رایسب  ناهاوخ  ( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  ، تسا مّلـسم  هچنآ 
( اـهیلع هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  دوـخ  تیـصخش  رگید  فرط  زا  دـنا و  هدوـب  شیرق  برع و  گرزب  فیرــش و  نادرم  زا  تـثعب  زا 

.دوب گرزب  الاو و  رایسب  یتیصخش 

9365 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2782 

http://www.ghaemiyeh.com


هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رمع  رکبوبا و  دننام  يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شیپ 
(11) .تسا یهلا  یحو  رظتنم  ارهز  جاودزا  هرابرد  هک  نیا  نآ  دندوب و  هدینش  خساپ  کی  ربمایپ  زا  ود  ره  دندوب و  هدرک  مالعا  ملس 

ود ره  هک  نافع  نب  نامثع  فوع و  نب  نامحرلادبع  دسیون : یم  وا.درب  یم  مسا  ترضح  ناراگتساوخ  رگید  زا  رد  بوشآ  رهش  نبا 
رگا هللا ! لوـسر  اـی  درک  ضرع  نامحرلادـبع  .دندیــسر  ادـخ  لوـسر  تمدــخ  يراگتــساوخ ، يارب  دــندوب  گرزب  نادــنمتورث  زا 

يرـصم يالعا  ناتک  ياههچراپ  ناشیاهراب  هک  مشچ  یبآ  هایـس  رتش  دـصکی  مرـضاح  ینک ، جـیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع ) ) همطاـف
يرترب نامحرلادبع  رب  مرـضاح و  رهم  نیمه  هب  مه  نم  هللا  لوسر  ای  تشاد : راهظا  زین  نامثع.منک  شاهیرهم  رانید ، رازه  هد  دـشاب و 

درادن و هقالع  اهنآ  لام  هب  دنامهفب  هک  نآ  يارب  دش و  كانمـشخ  تخـس  نانآ  نخـس  زا  ربمغیپ  .ماهدش  ناملـسم  رتدوز  اریز  مراد 
دیـشاپ و نامحرلادـبع  بناج  هب  تفرگرب و  هزیر  گنـس  یتشم  تسین ، تورث  یهلدابم  شورف و  دـیرخ و  ناتـساد  جاودزا ، ناتـساد 

هلیـسوب یهاوخ  یم  ینک و  یم  تاـهابم  رخف و  نم  رب  تدوخ  تورث  یهلیـسوب  متورث و  لوپ و  یهدـنب  نم  ینکیم  لاـیخ  وت  دومرف :
(12 (؟ ینک لیمحت  نم  رب  ار  جاودزا  لوپ 

یبا نب  ّیلع  دوخ ، ياهومع  رـسپ  همه  ناـیم  زا  شردـپ  اـّما  تشاد ؛ یناراگتـساوخ  (ص ) ربمغیپ رتخد   : تسا هدـمآ  رگید  ییاـج  رد 
رد رت و  يوخ  وکین  همه  زا  هک  مهد  یم  ینز  هب  یـسک  هب  ار  وـت  :» دـندومرف ناـشرتخد  هب  دـیزگرب و  وا  يرهوـش  يارب  ار  (ع ) بلاـط

(13 «) .تسا رت  مدق  شیپ  یناملسم 
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س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  يراگتساوخ 

(ع) ارهز ترضح  ارب  ادخ  قلخ  نیرت  هتسیاش  ع )  ) یلع ترضح 

زا یهورگ  یلع ! ای  : دومرف نم  هب  مَّلَس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغی  دننک : یم  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح 
وت میدوـب و  همطاـف  راگتـساوخ  اـم  : دـنتفگ دـنداد و  رارق  باـتع  دروـم  ارم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف ي  هب  عـجار  شیرق  نادرم 

.يداد بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  وا  نونکا  یتفریذپن ،

ار همطاف  تفریذپن و  ار  امش  يراگتساوخ  ادخ  هکلب  مدومنن ، جیوزت  ار  وا  مدرکن و  در  امـش  زا  ار  همطاف  نم  مسق ، ادخ  هب  : متفگ نم 
ترـضح زا  مدرک  یمن  قلخ  ار  یلع  نم  رگا  : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  ، تفگ دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  اریز  درک ؛ جیوزت  یلع  يارب 

(14) .دوبن نیمز  يور  رد  دشاب  همطاف  هتسیاش ي  هک  يرهوش  دعب  هب  مدآ 

(س) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  نتفر  يارب  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما قیوشت 

وت دنتفگ : ار  نینموملاریما  دندوب ، هدش  دیمون  ارهز  ترضح  اب  جاودزا  زا  هک  رکبوبا  رمع و  هک  تسا  هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد 
(15 !) ورب وا  يراگتساوخ  هب 

هناهاگآ دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  سوا  هلیبق  سیئر  ذاعم  دعـس  اـب  (ص ) ادـخ لوسر  راـصنا  باحـصا و  هدـش  تیاور  رگید  ییاـج  رد 
هللا یلص  ربمایپ  رظن  درادن و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  جاودزا  یگتـسیاش  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  هک  دنتفایرد 

یکی غاب  رد  ار  وا  ماجنارس  دنتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یپ  رد  یعمج  هتسد  ور  نیا  زا  .تسین  وا  ریغ  هب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ربمایپ رتخد  زا  شیرق  فارـشا  دـنتفگ : دـندرک و  یلع  هب  يور  نانآ  .دوب  اه  لخن  يرایبآ  لوغـشم  دوخ  رتش  اـب  هک  دـنتفای  راـصنا  زا 

ام تسادـخ و  نذا  هب  طونم  ارهز  راک  هک  تسا  هتفگ  نانآ  خـساپ  رد  ربماـیپ  دـنا و  هدرک  يراگتـساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
وت ییاراد  رگا  يونـشب و  قفاوم  خساپ  ینک  يراگتـساوخ  همطاف  زا  يراد ) هک  یلیاضف  ناشخرد و  قباوس  اب   ) وت رگا  هک  میراودـیما 

(16) .مینک يرای  ار  وت  میرضاح  ام  دشاب  كدنا 
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دور یم  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع ترضح 

ترـضح زا  يراگتـساوخ  مسارم  دروم  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  ، دـنک یم  لقن  محازم  نب  كاحض 
ای دومرف : دـیدنخ و  دـید  ارم  راوگرزب  نآ  متفر و  مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  نم  هک  یعقوم  : دومرف یم  (س ) ارهز

ترـضح و نآ  زا  ار  دوـخ  ندرک  يراـی  مالـسا و  رد  تقبـس  تبارق و  نم  يدـمآ ؟ نم  دزن  يراد  هک  یتجاـح  يارب  اـیآ  نسحلااـبا !
یلع اـی  دومرف : مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربـمغیپ  .مداد  حرـش  ترـضح  نآ  يارب  مدوب ، هدرک  ادـخ  هار  رد  هک  ییاـهداهج 

ای دومرف : .امن  جـیوزت  میارب  ار  ءارهز  همطاف ي  هللا  لوسر  ای  متفگ : يداد ، رّکذـت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  وت  ماـقم  ییوگ ، یم  تسار 
دنچ امـش  درک ، یم  یلیم  یب  راهظا  متفگ  یم  همطاف  هب  نم  هاگ  ره  یلو  دنتـشاد ، ار  اضاقت  نیا  نادرم ، زا  رفن  دـنچ  وت  زا  لـبق  یلع !

(17) .مدرگرب مورب و  وا  دزن  نم  ات  نک  ربص  يا  هظحل 

جاودزا يارب  (ص ) ادخ لوسر  طرش  اهنت  (س ) ارهز ترضح  تیاضر 

دروآرد و ار  شیاه  شفک  تفرگ و  ار  ردـپ  يادر  تساخرب و  اج  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف.تفر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ، ادـخربمایپ
 ، یلب داد : خساپ  همطاف . »! يا  : » دومرف وا  هب  ادخ  ربمایپ  سپ  تسشن .  سپس  تسُـش و  ار  وا  ياپ  تسد و  دروآ و  شیارب  تسد  ْبآ 

یسانش و یم  ار  شمالسا  تلیضف و  يدنواشیوخ و  هک  تسا  یسک  بلاط ،  یبا  نب  یلع   : » دومرف ادخ ؟ ربمایپ  يا  یهاوخ ،  یم  هچ 
يراگتساوخ وت  زا  یلع  دروآرد و  شدزن  رد  نانآ  ِنیرت  بوبحم  شناگدیرفآ و  ِنیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  ادخ  زا  نم 

شا هرهچ  رد  یتهارک  ادخ ،  ربمایپ  دـْنادرگنرب و  ار  شتروص  دـنام و  تکاس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يراد . »؟ يرظن  هچ  تسا .  هدرک 
شدزن مالـسلا  هیلع  لیئربج  سپ  تسوا .» تیاضر  ( هناـشن  ) وا توکـس  ربکا ! هّللا  : » تفگ یم  هک  یلاـح  رد  تساـخرب ،  سپ  دـیدن . 

(18  .) تسا هدیدنسپ  مه  يارب  ار  ود  نیا  دنوادخ ،  هک  روآرد  بلاط  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب  ار  وا  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و 

9368 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2785 

http://www.ghaemiyeh.com


ناراوگرزب ود  نیا  قح  رد  (ص ) ادخ لوسر  ياعد 

دنتفرگ و ار  متـسد  دندمآ و  نم  شیپ  .دنداد  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاف  (ص ) ربمایپ هکنآ  زا  سپ  دنیامرف : یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
دنتفرگ ار  متسد  سپـس  .هَّللا » یلع  تلّکوت  هَّللاب و  الا  هوق  لوح و ال  هَّللا ال  ءاشام  وگب : ادخ  تکرب  رب  زیخرب و  ادخ  مان  هب  : » دندومرف

ار ود  نیا  مه  وت  سپ  .دنتـسه  نم  دزن  رد  تاقولخم  نیرت  بوبحم  ود  نیا  ایادـخ ! راب  : » دـندومرف هاگنآ  دـندناشن و  دوخ  رانک  رد  و 
ناطیـش رـش  زا  ار  ناشنادـنزرف  ود و  نیا  .رامگب  نانآ  رب  ینابهاگن  تدوخ  بناج  زا  هد و  رارق  تکرب  اهنآ  لـسن  رد  رادـب و  تسود 

(« 19) .رادب نوصم 

س)  ) ارهز ترضح  هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ییاراد 

! یلع ای  دنتفگ : نادنخ  یبل  اب  دندمآ و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دزن  هب  س )  ) ارهز ترـضح  زا  هزاجا  بسکزا  سپ  ص )  ) مرکا لوسر 
تورث مامت  .دـیراد  عالطا  ًالماک  نم  عضو  زا  امـش  تنابرق ، مردام  ردـپ و  هللا  لوسر  ای  داد : خـساپ  يراد ؟ يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ 

ادـخ هار  رد  یناوت  یمن  ریـشمش  نودـب  يداهج و  گنج و  درم  وت  دومرف : .رتش  کی  هرز و  کی  ریـشمش ، کی  زا  تسا  تراـبع  نم 
نآ هلیسو  هب  دیاب  دوش ، یم  بوسحم  وت  یگدنز  تایرورض  زا  زین  رتش  .تسا  وت  يرورض  تاجایتحا  مزاول و  زا  ریشمش  ینک ، داهج 

ار تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  يزور  بسک  تلایع  لها و  يارب  ینک و  نیمأت  ار  تا  هداوناخ  دوخ و  يداصتقا  روما  ینک و  یشکبآ 
هرز نامه  هب  مریگ و  یمن  تخـس  وت  هب  مهنم  .تسا  هرز  نامه  ینک  رظن  فرـص  نآ  زا  یناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  ینک ، لمح  نآ  رب 

(20) .میامن یم  افتکا 
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س)  ) ارهز ترضح  هیرهم 

: تسا هدش  صخشم  س )  ) ارهز ترضح  يارب  هیرهم  عون  ود  تایاور  رد 

دوش : یم  لقن  دروم  نیا  رد  تیاور  عون  ود  دنراد و  ناملسم  نانز  همه  هک  ینیمز  هیرهم ي  يریبعت  هب  ای  يداع  هیرهم 

هدشن ي یغّابد  تسوپ  زا  نآ  دنیوگ و  یم  نکشریشمش  هرز  ار  نآ  هک  مکحم  رایـسب  عون  زا  دوب  يا  هرز  همطاف  ترـضح  هیرهم ي 
(21) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یلقن  هب  دصراهچ و  هرز  نیا  شزرا  دوش و  یم  هتخاس  ُزب  تسوپ  ای  چوق و 

(22) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یمالسا  تایاور  قبط  (س ) ارهز ترضح  هیرهم 

هیلع نینمؤملاریما  ترضح  هرز  نامه  (س ) همطاف ترضح  رهم  تقیقح  رد  تفگ  ناوت  یم  دنتـسه و  عمج  لباق  تیاور  ود  نیا  هتبلا 
.دنتخورف مهرد  دصناپ  هب  ار  نآ  هک  دوب  مالسلا 

اب هک  یسک  سپ  هدش ، نییعت  نیمز  مجنپ  کی  نامسآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هیرهم ي  : دندومرف (ص ) هللا لوسر   : ینامـسآ هیرهم 
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد  ( 23) .تسا مارح  دورب  هار  نیمز  يور  تمایق  ات  شنادنزرف ، همطاف و  ضغب 

رد لـین  ، تارف رهن  : زا دـنترابع  هک  رهن  راـهچ  تشهب ، مّوس  کـی  اـیند ، مجنپ  کـی  رهطا  همطاـف ي  هیرهم ي  دومرف  هک  هدـش  تیاور 
(24) .خلب رهن  ناورهن و  ، رصم

دش جرخ  اهاجک  س )  ) ارهز ترضح  هیرهم 

میـسقت شخب  هس  هب  ار  لوپ  نآ  ربمایپ  تشاد و  میدـقت  راوگرزب  نآ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  هرز  ربماـیپ  روتـسد  هب  ناـنموم  ریما 
داد رارق  یـسورع  تایرطع  هیهت  يارب  ار  نآ  رگید  شخب  و  هیزیهج ، ناونع  هب  یگدنز  لیاسو  ندیرخ  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هدرک ،
زا دـناوتب  ات  دـنادرگ  زاـب  ناـنموم  ریما  هب  ار  نآ  یـسورع  بش  ندیـسرارف  ماـگنه  هب  اـت  درپس  هملـس » ما   » دزن ار  نآ  شخب  نیموس  و 

(25) .دنک ییاریذپ  شیوخ  نانامهیم 
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دجسم رد  دقع  هبطخ  ندناوخ 

روضح رد  اـت  میآ ، یم  وت  بقع  زا  زین  نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وت  یلع  اـی  دـندومرف : نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.میناوخب هبطخ  مینک و  رازگرب  ار  دقع  مسارم  مدرم 

ایوج راک  نایرج  زا  اهنآ  درک ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  .دومن  تکرح  دجـسم  بناـج  هب  لاحـشوخ  رورـسم و  ع )  ) یلع
هبطخ دقع و  مسارم  تیعمج ، روضح  رد  ات  تسا  هار  رد  ربمایپ  نونکا  مه  درک ، جیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  ادخ  لوسر  تفگ : دندش ،

.دهد ماجنا  ار  یناوخ 

رجاهم و دندومرف : یشبح  لالب  هب  و  درب ، فیرشت  دجسم  هب  دیشخرد  یم  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمغیپ
.نک عمج  دجسم  رد  ار  راصنا 

دش و لزان  نم  رب  لیئربج  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم  يا  دومرف : يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه 
هدـش و رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  جاودزا  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناـج  زا 

یلع ای  دومرف  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .مریگب  هاوگ  نآ  رب  ار  امـش  و  مهد ، ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  هداد  روتـسد 
یضار هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یتسه ؟ یضار  ایآ  هرقن  لاقثم  دصناپ  هب  منک  دقع  وت  يارب  ار  همطاف  هک  هدومرف  رما  ارم  راگدرورپ 

.دومرف داریا  ار  دقع  هبطخ  تفر  ربنم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  دنتفگ  داب  كرابم  راضح  همه  متسه 

ما هرز  دروآ و  رد  نم  دقع  هب  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  مدرم ! يا  دومرف : درک و  داریا  يا  هبطخ  تساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ 
.دیشاب هاوگ  دیسرپب و  ترضح  نآ  زا  .درک  لوبق  رهم  تباب  زا  ار 
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؟ يا هتسب  نیباک  یلع  اب  ار  همطاف  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  ناناملسم 

رد دـنادرگ و  كرابم  امـش  رب  ار  جاودزا  نیا  ادـخ  دـنتفگ : هتـشادرب  اعد  هب  تسد  راضح  ماـمت  سپ  .يرآ  داد : خـساپ  ادـخ  لوسر 
.دنکفا تبحم  یتسود و  ناتنایم 

سدقم دنویپ  نیا  زا  ناناملسم  يداش 

.دنرتسگب رورس  طاسب  دننک و  ینامداش  نشج  نیا  یلاحشوخ  هب  ات  دومرف  رما  دوخ  نانز  هب  ادخ  لوسر  سلجم ، نایاپ  رد 

(س) ارهز ترضح  هیزهج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  دیرخ 

ار دوخ  هرز  زیخرب و  دومرف : نم  هب  باطخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
وا لـباقم  رد  ار  اـهنآ  مدروآ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  هـتفرگ  ار  نآ  لوـپ  مـتخورف و  ار  هرز  متـساخرب و  شورفب !

ار لالب  سپس  متفگن ، ترضح  نآ  هب  هراب  نیا  رد  يزیچ  زین  نم  تسا و  رادقم  هچ  اهلوپ  نآ  هک  دیـسرپن  نم  زا  ترـضح  نآ  مداهن ؛
! نک يرادیرخ  رطع  مالسلااهیلع )  ) همطاف يارب  اهنآ  اب  ریگب و  ار  اهلوپ  نیا  تفگ : داد و  يو  هب  ار  اهلوپ  نآ  زا  یتشم  درک و  ادص 

همطاـف يارب  اـهلوپ ، نیا  اـب  تفگ : هداد و  وا  هب  ار  اـهلوپ  نآ  زا  تشم  ود  دوـمن و  راـضحا  ار  رـسای  نب  راـمع  رکبوـبا و  وا  زا  دـعب  و 
یم مزال  هک  ار  يزیچ  ره  دندش و  رازاب  دراو  اهنآ  هورگ  رسای و  رامع  هاگنآ  .نک و  يرادیرخ  لزنم  هیثاثا ي  سابل و  مالسلااهیلع ) )

(26) .دندومن یم  يرادیرخ  ار  نآ  دنتفرگ و  رظن  رد  دنتسناد 
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( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیزهج  تروص 

ناگداتـسرف .درب  یپ  یبوخ  هب  مالـسا  راوگرزب  يوناب  یگدـنز  عضو  هب  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیزیهج  تروص  زا 
: دوب ریز  رارق  هب  دندوب  هدرک  هیهت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يراب  هچ  نآ  تشگزاب و  رازاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مهرد تفه  تمیق  هب  نهاریپ  کی  - 1

.دشاب رداچ  ای  هعنقم  يرسور ، رامخ »  » زا روظنم  دیاش  مهرد ، راهچ  تمیق  هب  يا  هدنبور  - 2

يربیخ یکشم  هفیطق ي  کی  - 3

.دندوب هتفاب  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  طسو  هک  یتخت  - 4

.دوب هدش  رپ  دنفسوگ  مشپ  اب  يرگید  امرخ و  فیل  اب  اهنآ  زا  یکی  هک  يرصم  ناتک  زا  یشکور  اب  کشت  ددع  ود  - 5

فلع زا  اهنآ  نورد  هک  فئاط  تاناویح  تسوپ  زا  يا  هیور  اب  یتشپ - ای  اکتم ، ای  شلاب - راهچ  - 6

مشپ سنج  زا  يا  هدرپ  - 7

نمی تفاب  يریصح  - 8

یتسد يایسآ  کی  - 9

یسم تشط  - 10

تسوپ سنج  زا  یبآ  کشم  - 11

.دندیشارت یم  بوچ  سنج  زا  هک  ریش - صوصخم  فرظ  - 12

يروخبآ يارب  یفرظ  - 13

دودناریق يا  هباتفآ  - 14

.دندرک یم  يرادهگن  رگید  ییاهزیچ  ای  درآ  نغور ، نآ  رد  هک  گنر - زبس  ییوبس  - 15

یلافس کچوک  هزوک ي  ود  - 16

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  ریاس  ار  یقاب  رکبوبا و  ار  هیثاثا  زا  يرادقم  دش ، لماک  اهنآ  دیرخ  هک  هک  یماگنه 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدش  يرادیرخ  مزاول  هک  یماگنه.دـندرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ ي  هب  هدرک  لمح 
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(27) .دنک كرابم  تیب  لها  يارب  ار  اهنیا  ادخ  تفگ : هدرک و  ور  ریز و  ار  اهنآ  ربمایپ  دش ، هداد  ناشن  ملس  هلآ و  هیلع و 
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( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما هناخ 

فک رد  هک  یلگ ،  تشخ و  قاتا  کی  زا  نآ  عومجم  هک  تشاد  يا  هداس  هناخ  دجسم ، رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ 
زا نآ  هیال  هک  اکتم  ددع  کی  دوب و  هدش  شرف  دنفـسوگ ، تسوپ  اب  قاتا  نآ  .دش  یم  هصالخ  دوب  هدش  هتخیر  مرن  هسام  قاتا ،  نآ 

.دش یم  هدید  نآ  رد  دوب ، امرخ  فیل 

نیمه رد  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  دوـبن ، بساـنم  فاـفز  بش  يارب  هناـخ  نـیا 
 . مهد لیوحت  وت  هب  ار  ترسمه  ات  نک )  هراجا   ) نک مهارف  ار  يا  هناخ  یکیدزن ، 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ.تسین یلزنم  ناـمعن  نب  هثراـح  لزنم  زج  یکیدزن  نیا  رد  درک : صرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
! مینک لزنم  ياضاقت  وا  زا  زاب  هک  مینک  یم  مرش  نونکا  و  میا ،  هتفرگ  هناخ  یب  نارجاهم  يارب  ار  هثراح  ياه  هناخ  دومرف : ملس ) 

ادخ هب  ملاوما  نم و  درک : ضرع  هناعضاوتم  دمآ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  دینش و  ار  نخس  نیا  هثراح 
ارهز همطاف  دـش و  هدامآ  هثراح  هناخ  بیترت  نیا  هب  درک ، اـعد  وا  يارب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ .دراد  قلعت  شلوسر  و 

 . تفر اج  نآ  هب  یسورع  اهیلع ) هللا  مالس  )

ارهز نادنزرف  و  دنتشگ ، زاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلبق  هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یتدم  زا  سپ 
نآ لحم  هک  دوب  یبنلا  دجـسم  رانک  رد  هناخ  نیا  .دـندش  گرزب  دـندوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هداس  هناخ  نامه  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  )

(28) .تسا فورعم  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز هناخ  مان  هب  نونکا 
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یگدنز يارب  هناخ  يزاس  هدامآ 

مالـس  ) همطاف هک  دومرف  ار  ام  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنتفگ : ود  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  هملـس  ما  هشیاع و  زا 
 . میدرک شرف  ار  نآ  نابایب  مرن  كاخ  اب  هتفر و  ود  نآ  يارـس  هب  ام  .دوش  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  ات  مینک  هدامآ  ار  اـهیلع ) هللا 

شمشک و امرخ و  زا  ییاذغ  نانآ  هب  سپـس  میدومن .  ادج  مه  زا  ار  اهف  یل  نامتـسد  اب  هدرک ،  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  اکتم  ود  هاگ  نآ 
یجاودزا ام  .دنزیوایب  نآ  رب  ار  بآ  کشم  اهـسابل و  ات  میتشارفارب  ناشیارـس  یکیدزن  رد  ار  پوچ  زا  یکریت  و  میدادب .  اراوگ  یبآ 

(29) میدیدن اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف جاودزا  زا  رتهب 

یسورع مسارم 

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  يارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  هزاجا  نتفرگ 

نودب مدناوخ و  یم  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هام  کی  تدـم  هب  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دـش یم  تولخ  هک  یهاگ  یلو  (30) .متـشگ یمزاب  دوخ  لزنم  هب  میوگب  ترـضح  نآ  هب  يزیچ  مالـسلااهیلع  همطاف  هرابرد ي  هکنیا 

.مدرک وت  جیوزت  ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دش ؟ تبیصن  یئابیز  وکین و  رسمه  هچ  یلع  ای  دومرف : یم 

(ص) ادخ لوسر  نانز  تطاسو 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  هک  یهاوخ  یم  ایآ  دـنتفگ : نم  هب  ربمایپ  نانز  يزور  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ادخ لوسر  دزن  اهنآ  یتقو  .هلب  متفگ : دینک ؟ عورش  ار  ناتکرتشم  یگدنز  امش  دروایب و  تا  هناخ  هب  ار  همطاف  ات  میهاوخب  ملس  هلآ و 

رادید قایتشا  رد  شنامـشچ  دوب  هدنز  مالـسلااهیلع  هجیدخ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نمیا  ما  دـنتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مشچ سپ  دربب ، شا  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  دراد  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  دش ، یم  نشور  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا 

.دوش نشور  زین  ام  ياهمشچ  ات  امن  نشور  رگیدکی  رادید  ار  اهنآ 
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راظتنا وا  دوخ  زا  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هطساو  ار  امـش  دنک و  یمن  هبلاطم  نم  زا  ار  دوخ  رـسمه  یلع  ارچ  دومرف : ادخ  لوسر 
.دش یم  رما  نیا  زا  عنام  ایح  مدیشک و  تلاجخ  امـش  زا  نم  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  .میتشاد  ار  راک  نیا 

(31)

یسورع تامدقم  يزاس  هدامآ 

نیا هملس و  ما  نم  تفگ : هملس  ما  دیتسه ؟ ( کمک هب  ) رضاح امش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نارسمه  هب  باطخ  لاح  نیا  رد  ربمایپ 
يارب ار  هناـخ  ياـه  هرجح  زا  یکی  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  .سک  نـالف  سک و  نـالف  نیا  بنیز و 

، ار تدوخ  هرجح ي  دومرف : ربمایپ  ار ؟ هرجح  مادک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هملس  ما  .دینک  هدامآ  یلع  میومع  رـسپ  همطاف و  مرتخد 
.دنیامن مهارف  ار  وا  یسورع  مزاول  دننک و  تنیز  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  داد  روتسد  شیوخ  نانز  هب  سپس  و 

نآ زا  يرادقم  دروآ و  رطع  هشیش  کی  .يرآ و  تفگ : يا ؟ هدومن  هریخذ  تدوخ  يارب  يرطع  ایآ  متفگ : همطاف  هب  دیوگ : هملس  ما 
(32 !) مدوب هدرکن  مامشتسا  نامز  نآ  ات  هک  تساخرب  نآ  زا  ییوب  نانچ  تخیر ، نم  تسد  نایم  رد  ار 

سورع نهاریپ  ندیشخب 

هک تشاد  زین  يرگید  نهاریپ  ناشیا  تخاس و  هدامآ  ینهاریپ  مالـسلااهیلع  همطاف  شا ، هنازرف  تخد  یـسورع  بش  يارب  ادخ  ربمایپ 
هیامنارگ ي تخد  .دیبلط  سابل  ناشیا  زا  دمآ و  ربمایپ  هناخ ي  رد  ییاون  یب  هک  دوب  وا  یـسورع  بش.دوب  هدـش  حالـصا  هدیـشوپ و 
هیآ ي ناهگان  اما  دـنک  قافنا  وا  هب  ادـخ  هار  رد  ات  داهن  يا  هتـسب  رد  ار  شیوخ  هدـش ي  حالـصا  نهاریپ  تسخن  تساخرب و  ربماـیپ 

« .نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  : » هک دروآ  رطاخ  هب  ار  نآرق  هفیرش ي 
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« .دییامن قافنا  ادخ  هار  رد  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیسر  دیهاوخن  يراکوکین  یکین و  جوا  هب  امش  »

دوخ درک و  قافنا  اونیب  نز  نآ  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  شیوخ  یسورع  نهاریپ  تشگزاب و  (س ») همطاف  » هک دوب  اج  نیمه  تسرد  و 
یحو هتـشرف ي  دـنربب ، نانموم  ریما  هناخ ي  هب  ار  هیامنارگ  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه.دیـشوپ  ار  شیوخ  يداع  هماـج ي  ناـمه 
مالس هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دنک و  یم  تراثن  دورد  تراگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  رب  مالـس  زا  سپ  دمآ و  دورف 

هداتسرف وا  يارب  تسا  هدش  هیهت  زبس  يابید  زا  هک  زین  تشهب  ياهسابل  زا  یناغمرا  نم  هارمه  هب  میامن و  همطاف »  » راثن مرگ  يدورد  و 
(33) .تسا

یسورع همیلو 

يارب یناوارف  ياذـغ  یلع ! يا  تفگ : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
امرخ و نم  .وت  هدـهع ي  هب  نغور  اـمرخ و  مهد ، یم  نم  ار  ناـن  تشوگ و  دومرف : سپـس  .نک و  كرادـت  تا  هداوناـخ  یـسورع و 

ییاذـغ تخیر و  نغور  رد  هدرک  زیمت  ار  امرخ  دز و  الاب  ار  شـسابل  ياهنیتسآ  ترـضح  نآ  مدرب ، ربمایپ  دزن  مدرک و  مهارف  نغور 
ره تفگ : نم  هب  سپـس  دوـمن ، كرادـت  یناوارف  ناـن  و  درک ، حـبذ  یهبرف  دنفـسوگ  و  دـنتفگ ، یم  سیح »  » ار نآ  هک  درک  تسرد 

(34) .نک توعد  يراد  تسود  هک  ار  سک 

نانامهم زا  توعد 

رد هک  مدرک  ایح  تسا ، ربمایپ  هباحص ي  زا  رپ  دجسم  هک  مدید  مدش و  دجسم  دراو  سپ  : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
همه ي متفگ : همه  هب  باطخ  متفرگ و  رارق  يدنلب  کی  رب  سپ  میامنن ، توعد  ار  يا  هدع  منک و  توعد  ار  يا  هدـع  عمج  نآ  نایم 

ربمایپ هناخ ي  فرط  هب  هورگ  هورگ  دـنتفریذپ و  نانآ  .منک  یم  توعد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف یـسورع  همیلو ي  فرـص  هب  ار  اـمش 
هک هچنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  مدیشک ، یم  تلاجخ  اذغ  تلق  تیعمج و  ترثک  زا  نم  دندرک و  تکرح 

مالـسلا هیلع  یلع  .دهدب  تکرب  امـش  ياذغ  هب  ادـخ  هک  منک  یم  اعد  نم  یلع ! يا  تفگ : دـیدرگ ، علطم  تشذـگ  یم  نم  نهذ  رد 
دندیـشون و دندروخ و  میدوب  هدرک  مهارف  هک  یبآ  اذغ و  زا  یگمه  دوب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  اهنآ  دادـعت  هک  تیعمج  نآ  تفگ :

(35) .دشن مک  يزیچ  اذغ  زا  یلو  دندش  ریس  و 
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داماد سورع و  يارب  اذغ  نداتسرف 

درک و اذـغ  زا  رپ  زین  يا  هساک  داتـسرف و  شیوخ  نانز  يارب  ار  اهنآ  دـندرک و  اذـغ  زا  رپ  ار  ییاه  هساک  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  سپس 
(36) .دنامب همطاف  یلع و  يارب  زین  هساک  نیا  دومرف :

تشهب تخد  یسورع  ناوراک 

هک یلاح  رد  همطاف »  » .دـناوخارف ار  شدـنمجرا  داـماد  شیوخ و  تیونعمرپ  كاـپ و  تخد  یمارگ  (ص ) ربماـیپ  ، برغم هنیـس ي  رد 
مـسجم ار  تمظع  وهوکـش  راقو و  ییایند  اما  دمآ  ردپ  هاگـشیپ  هب  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  هب  نآ  ناماد  تشاد و  نت  رب  يدنلب  سابل 

.تخیر یم  قرع  ءایح  تدش  زا  تخاس و  یم 

روتـسد يرگید  حلاصم  يور  تهج و  نیمه  هب  دنکن  يردام  یب  ساسحا  شا  یتشهب  تخد  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  زین  ادـخ  ربمایپ 
بکرم رب  هــک  تساوــخ  شزیزع  تــخد  زا  دــنکفا و  نآ  يور  رب  اــبیز  يا  هچراــپ  دــندروآ و  ار  شیوــخ  صاــخ  بــکرم  داد 

وا و بکرم  شیپاشیپ  یمارگ  ربمایپ  دندرب ، یم  یلع  هناخ ي  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  هیامنارگ ي  تخد  هک  یماگنه.دنیـشنب 
(37) .دندرک یم  تکرح  وا  یپ  زا  هتشرف  رازه  داتفه  پچ و  فرط  لیئاکیم »  » تسار و تمس  یحو  هتشرف ي 

نادرم زین  و.درک  تکرح  ناـنآ  هارمه  هب  زین  راوـگرزب  نآ  دوـخ  دریگرب و  ار  بـکرم  نآ  ماـمز  اـت  داد  روتـسد  ناملـس »  » هـب هاـگنآ 
هارمه هب  راصنا  رجاهم و  ناوناـب  و  بلطملادـبع »  » نارتخد داد  روتـسد  ربماـیپ  دـندوب و  ناوناـب  يوناـب  باـکر  رد  یگمه  یمـشاه » »

یم يداش  دـندناوخ و  یم  اوتحمرپ  يراعـشا  سورع  بکرم  هلفاق و  شیپاـشیپ  زین  ربماـیپ  نارـسمه  دـننک و  تکرح  تشهب ، سورع 
(38) .دندرک
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س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياه  هیصوت 

تساوخ و ار  شزارفرـس  تخد  وا  ندـمآ  زا  سپ  دـناوخارف و  ار  نانموم  ریما  ربمایپ ، دیـسر ، هناـخ  هب  سورع  ناوراـک  هک  یماـگنه 
« .دزاس كرابم  وت  هب  ار  ربمایپ  تخد  دنوادخ  ناج ! یلع  : » دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  شتسد 

!! یلع لعبلا  معن  همطاف !»  » ای و  همطاف !»  » هجوزلا معن  یلع ! ای  ! كدنع یتعیدو  همطاف »  » هذه یلع ! ای  : دوزفا و 

.تسوت يارب  رسمه  نیرت  هتسیاش  همطاف  ! تسوت دزن  نم  تناما  تسا و  همطاف  نیا  ناج ! یلع 

درک همزمز  هنارگـشیاین  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  سدقم  ياهتـسد  .تسا و  رهوش  نیرت  هتـسیاش  یلع  همطاف »  » يا دومرف : هاگنآ  و 
: هک

! هد رارق  تکرب  ناشکاپ  لسن  نادنزرف و  رد  و  تسرف ، دورف  ود  نیا  رب  ار  شیوخ  تاکرب  اه و  یکین  ایادخ ! راب 

رب نابهگن  ظفاح و  شیوخ  يوس  زا  رادب و  تسود  ار  نانآ  زین  وت  سپ  دنتـسه ، نم  دزن  اهناسنا  نیرت  بوبحم  نت  ود  نیا  ایادخ ! راب 
.مهد یم  هانپ  وت  هب  نآ ، ياه  هسوسو  رورش و  هدش و  هدنار  ناطیش  زا  ناشکاپ ، لسن  اب  ار  نت  ود  نیا  نم  ایادخ ! راب  .رامگب  نانآ 

تخد ياه  هناش  نایم  هنیس و  رس و  رب  یتارطق  نآ  زا  تخاس و  كربتم  یـصاخ  کبـس  هب  ار  نآ  زا  يا  هعرج  تساوخ و  یبآ  هاگنآ 
.دناشفا شدنمجرا  داماد  ردقنارگ و 

.دنورب دنراپس و  ادخ  هب  ناشدیدج  يارس  رد  ار  داماد  سورع و  ناوناب ، داد  روتسد  و 

فافز بش  رد  تدابع 

رد داد : خساپ  یتحاران ؟  ارچ  دومرف : دید ، نایرگ  نارگن و  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  بش  رد 
هناخ هب  ردپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  مان  هب  رگید  هاگلزنم  شیوخ و  رمع  نایاپ  دای  هب  مدرک ،  رکف  شیوخ  راتفر  لاح و  نوماریپ 
ادخ هب  ار  وت  یگدـنز ،  ياه  هظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر ،  مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اج  نیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امش 

(39  ) مینک تدابع  ار  ادخ  بش  نیا  رد  مهاب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهد  یم  دنگوس 

9379 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2797 

http://www.ghaemiyeh.com


جاودزا نیا  هرمث 

ناهج هب  هدـید  رهُگالاو  دـنزرف  راهچ  زیزع ، ود  نیا  كرابم  جاودزا  نیا  زا  تسا .  تماما  رابرهگ  تخرد  كرابم  جاودزا  نیا  هرمث 
ما اهیلع ، هللا  مالـس  يربک  بنیز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا : دنترابع  نس  بیترت  هب  هک  دندوشگ ،
هب شرداـم  محر  رد  مالـسا  نانمـشد  تابرـض  رثا  رب  دـلوت  زا  شیپ  زین  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  هتبلا  اـهیلع و  هللا  مالـس  موثلک 

(40) .دیسر تداهش 

سیوناپ

1379 ق مق ، ص 357 ، ج 3 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نب  - 1

.ق 1414 مق ، هفاقثلا ، راد  ص 43 ، یلامألا ، یسوط ، خیش  - 2

1381ق زیربت ، مشاه ، ینب  هبتکم  ص 364 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرإ ، - 3

1367 ش نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  لابقإ ص 584 ، سواط ، نب  دیس  - 4

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 5

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 6

.1410/1990 یلوألا ، ط  هیملعلا ، بتکلا  راد  ص 18 ، ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 7

1406 ق توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  ص 313 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ،  دیس  نیما ، - 8

1428ق مق ، ام ، لیلد  ،ج 4،ص21 ، ءارهزلا همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ، لیعامسا يراصنا ، -9

.1412/1992 یلوألا ، ط  لیجلا ، راد  توریب ، ص 1893 ، ج 4 ، باحصألا ،  هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دبع  نبا  -10

و تسا » لاسدرخ  همطاف  : » تفگ نانآ  خـساپ  رد  (ص ) ربمغیپ : تسا هدـمآ  یئاـسن  ننـس  رد  ص 11، ج 8 ، تاـقبط ، دعـس ، نبا  - 11
قعاوصلا (، ج 2 ص 25 ، ءارهّزلا ، _ه  مطاـف ص 62 ؛ ج 6 ، ننـس ، یئاسن ، ) .تفریذـپ درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  ار  وا  (ع ) یلع نوچ 

 «. یبرع يارعش  زا  يا  هدیزگ   » لصف کن : ص 92 و  راحب ، ، دوش ص 402  فارشالا ، باسنا  هب  عوجر  ص 162 و  هقّرحملا ،
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ص 306. صاوخلا ، هرکذت  ص 345 / ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 12

ص 31. ج 2 ، ننس ، یئاسن ، - 13

،ص 288 راونلاراحب دلج 43  همجرت  ، یسلجم رقابدمحم  همالع  - 14

ص 20 ج 3 ، ریدغلا ، ص 182 ؛ ج 2 ، رضنلا ، ضایرلا  - 15

441 راونلاراحب 43 ،  دلج 43  همجرت  ( ، هر  ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع  -16

ص 261 یفطصملا :  هراشب  ص 39 ح 44 ،  یسوطلل :  یلامألا  - 17

ص 261 یفطصملا :  هراشب  ص 39 ح 44 ،  یسوطلل :  یلامألا  - 18

نامه ص 44 - 19

ص 409 راونلاراحب ،  همجرت 43  یسلجم ،  رقاب  دمحم  همالع  - 20

نامه 358 - 21

ص 351. ج 8 ، قحلا ، قاقحا  يرتست ، هللارون  یضاق  - 22

ص 358 راونالاراحب ،)  دلج 43  همجرت  اهیلع ( )  هللا  مالس  ارهز (  ترضح  یناگدنز  - 23

ص 358 راونالاراحب ،)  دلج 43  همجرت  اهیلع ( )  هللا  مالس  ارهز (  ترضح  یناگدنز  -24

ص 189 تداهش ،  ات  تدالو  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  - 25

ص 361 راحب ، ) دلج 43  همجرت  (س () ارهز ترضح  یناگدنز   ، یسلجم رقاب  دمحم  همالع  - 26

361 نامه ،  - 27

ص 92. ج 1 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 28

ص 50. ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم لیاضف  رد  ثیدح  لهچ  - 29

ص 361 راحب ، ) دلج 43  همجرت  (س () ارهز ترضح  یناگدنز   ، یسلجم رقاب  دمحم  همالع  - 30

363 نامه ،  - 31
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363 نامه ،  - 32

ص 200-199 تداهش ،  ات  تدالو  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  - 33
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364 نامه ،  - 34

364 و 365 نامه ،  - 35

365 نامه ،  - 36

ص 62. ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 37

205، تداهش ات  تدالو  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  - 38

ص 35. اهیلع ،) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  نانخس  گنهرف  هایحلا ،  جهن  - 39

ص 342. دیفم ،) خیش   ) داشرالا - 40

ریدغ ترایز  رد  نآرق  تایآ 

هراشا

هدش نایب  نآرق  هیآ  ًابیرقت 23  ترایز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ریدـغ  زور  ترایز  رد  بلاج  رایـسب  هتکن  ریدـغ  ترایز  رد  نآرق  تایآ 
.دشاب ینآرق  ناتیاه  فرح  هک  .دراد  ام  يارب  رگید  یمایپ  کی  شدوخ  نیا  .تسا 

مه ینامز  ره  رد  .دناوخ  زورره  دوش  یم  ار  ترایز  نیا  هک  هدش  لقن  ماما  زا  تسا  ریدـغ  زور  رد  نینم�ملا  ریما  يارب  یترایز  کی 
.تسا ندناوخ  لباق  ترایز  نیا  ناکم ، ره  رد  نامز ، ره  رد  .میشاب  ربق  لباقم  رد  تسین  مزال  .دناوخ  دوش  یم 

 

نایب نآرق  هیآ  ًابیرقت 23  ترایز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ریدـغ  زور  ترایز  رد  بلاج  رایـسب  هتکن  ریدـغ  زور  ترایز  رد  نآرق  تاـیآ 
.دشاب ینآرق  ناتیاه  فرح  هک  .دراد  ام  يارب  رگید  یمایپ  کی  شدوخ  نیا  .تسا  هدش 

قح دید  یتقو  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  .دنز  یم  جوم  نآرق  زا  شا  ینارنخس  درک ، ینارنخـس  ماش  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 
.دنز یم  جوم  نآرق  زا  شا  ینارنخس  درک ، ینارنخس  کی  دندادن  ار  شرهوش 

نیا شا  هیآ  .دشاب  نآرق  زا  دـیاب  نامیاه  فرح  رتشیب  مینک ، تبحـص  ربنم  يور  میـشاب ،  هتـشاد  ینارنخـس  ییاج  رد  تسا  رارق  رگا 
.تسا

(44/ لحن «) ساَّنِلل َنِّیَُبِتل  »

« ساَّنِلل َنِّیَُبِتل  »
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.وگب مدرم  يارب  هدش  لزان  هک  ار  هچنآ  لُِّزن » ام  « ؟ ار يزیچ  هچ  .نک  نایب  مدرم  يارب  ینعی 

.میناوخب مه  اب  ار  همانترایز  الاح  .تسا  نآرق  هیآ ي  ات  دنچ  تسیب و  همانترایز  نیا  رد  هک  تسا  بلاج  یلیخ  نیا 

نید میقتسم  طارص  ماما ،

« میِوَْقلا ِهَّللا  َنیِد  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

تسا نآرق  نامه  میوق  نید  .یتسه  وت  میوق  نید  وت ، رب  مالس  ناج  یلع 

(5/ هنیب « ) ِهَمِّیَْقلا ُنید  َِکلذ  »

« میِقَتْسُْملا ُهَطاَرِص  «َو 

.تسا مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  طارص  میقتسم  طارص  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

«. نوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُأَبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

.یتسه وت  گرزب  ربخ  ءابن » »

« لیِْزنَّتلا َِکتَیَالَِوب  َقَطَن  يِذَّلا  ُّقَْحلا  َنِینِمْ�ُْملا  ُریِمَأ  ای  کیلع  مالسلا  »

: هتفگ هتفگ ؟ هچ  .دنک  یم  ار  تفیرعت  ادخ  هک  یتسه  یسک  وت  یلع  ای 

« مَُهلاْومَأ ْمُهَسُْفنَأ َو  نِینِمْ�ُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  »

.یتخورف ادخ  هب  ار  تلام  .یتخورف  ادخ  هب  ار  تناج  وت  .درخ  یم  تشهب  هب  ار  لام  .درخ  یم  ار  ناج  ادخ  .تسا  يرتشم  ادخ 

: هدومرف نآرق  رد 

(78/ جح « ) هِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  «َو 

« هداهج قح  هللا  یف  تدهاج   » هک میراد  ترایز  رد  .داهج  قح  دینک ، یم  داهج  رگا 

.تسا مّسجم  نآرق  وت  دوجو  ینآرق ، يامیس  وت  ناج  یلع 

« نینم�ملاریما ای  نسحلابا  ای  کیلع  مالسلا   » داهج گنج و  نیدایم  رد  ماما 

: تفگ وت  هرابرد ي  نآرق  دیوگ ، یم  همانترایز  رد 
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(95/ ءاسن « ) نیدِعاْقلا یَلَع  َنیدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  »

.دوبن ههبج  رد  نینم�ملاریما  هزادنا  هب  ربمغیپ  باحصا  زا  کی  چیه  .يدوب  وت  ربیخ  حتاف  .دنراد  تلیضف  نیدعاق  رب  نیدهاجم 
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«. ًامیظَع ًارْجَأ  نیدِعاْقلا  یَلَع  َنیدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  »

: تفگ یم  وا  .متـسه  نم  هبعک  راددـیلک  تفگ : یم  وا  .دـندرک  یم  راـختفا  مه  هب  رفن  ود  دـش  یم  در  مالـسلا ) هـیلع  ) ریما ترـضح 
ود امش  زا  لبق  نم  اما  .متسین  مه  نداد  بآ  لوئسم  متسین ، راددیلک  نم  هللاو  دومرف : ترضح  .متسه  نم  جاجح  هب  یناسربآ  لوئـسم 

، دندوب دیفس  شیر  هدرخ  کی  اهنآ  نوچ  .دروخرب  اهنآ  هب  یلیخ  .تسامـش  زا  شیب  نم  ینامیا  هقباس ي  .مدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  ات 
، دش لزان  هیآ  .تسا  هدش  نینچ  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دنتفر  .دوب  ناوج  مه  مالسلا  ) هیلع  ) یلع ترضح 

(19/ هبوت « ) جاْحلا َهَیاقِس  ُْمْتلَعَجَأ  »

بآ هبعک و  يراد  دیلک  ِمارَْحلا » ِدِجْـسَْملا  َهَرامِع  ِّجاْحلا َو  َهَیاقِـس  ُْمْتلَعَجَأ  ، » نداد بآ  .تسا  ییاقـس  ینعی  هیاقـس » «، » جاْحلا َهَیاقِـس  »
.تسین هسیاقم  لباق  .دینکن  هسیاقم  اجک ؟ اهنآ  اجک و  نامیا  دیتشاذگ ؟ نامیا  رانک  امش  ار  اه  یجاح  هب  نداد 

يزیچ هچ  َهَیاقِس » ُْمْتلَعَجَأ   » .تسا امش  هب  شحف  نیا  بوخ  .ار  شمشک  مه  مراد ، تسود  ار  امش  مه  نم  دیوگب : امش  هب  یسک  کی 
؟ دیراذگ یم  زیچ  هچ  رانک  ار 

تلاسر شخب  موادت  تیالو ،

؟ دوب هک  یلع 

.دـهد یم  موتامیتلوا  ربمغیپ  هب  اج  هس  رد  نآرق  رد  ادـخ  .تسا  توبن  دـیحوت و  نزو  مه  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینم�ملاریما نزو 
ربمغیپ دیوگ : یم 

(65/ رمز « ) ُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  »

.تسا دوبان  تلمع  يوش ، كرشم 

، ینک هفاضا  هملک  کی  نآرق  هب  رگا 

(44/ هقاح « ) ِلیواقَْألا َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  «َو 

.منک یم  عطق  تسا  ندرگ  گر  هک  ار  گر  نیا  ینک ، هفاضا  يا  هملک  نآرق  هب  رگا 

(67/ هدئام « ) لِْزنُأ ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »
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یلیخ تیالو  .تسا  مهم  یلیخ  .تسا  دوبان  وت  تمحز  لاس  ینکن 23  یفرعم  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نک ، یفرعم  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع
یفرعم ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع .يدوباـن  يورب ، نوریب  نآرق  زا  .تسا  دوباـن  تلمع  َّنَطَبْحََیل » ، » يورب نوریب  دـیحوت  زا  رگا  .تسا  مهم 

.یتسه دوبان  ینکن ،

« ْلَعْفَت َْمل  ْنِإ  «َو 

.یتسه دوبان  ییوگن  رگا 

هب ادـخ  نوچ  .تسین  لوبق  مه  تیالو  یب  توبن  دوش  یم  مولعم  .تسین  لوبق  تیـالو  یب  زاـمن  دـنتفگ : یم  میدوب  هدینـش  قباـس  اـم 
هتشاد هدیقع  دیابن  مه ، تیالو  یب  تلاسر  تیالو ، یب  زامن  هن  يدوبان ! ینکن  یفرعم  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگا  دیوگ : یم  شربمغیپ 

.میشاب

ریسا لتاق و  اب  یتح  رشب ، قوقح  تیاعر   

هیلع ) نینم�ملاریما .تسا  قح  نیا  مییوگب : دنوش ، عمج  نیمز  هرک ي  قوقح  ياهرتکد  اه  ناد  قوقح  مامت  رـشب ، ناناد  قوقح  مامت 
.تسا لتاق  اقآ  دنتفگ : .دـیهدب  مجلم  نبا  هب  ار  ریـش  نیا  فصن  دومرف : دـندروآ ، شیارب  ریـش  ناویل  .تسا  هتفاکـش  شرـس  مالـسلا )
قوقح نیا  .ریش  ناویل  فصن  .دروخب  ریـش  نم  لثم  مه  وا  دیاب  تسا  ریـسا  هک  ًالعف  اما  .دسر  یم  شیازج  هب  تسا ، لتاق  هلب ! تفگ :

.تسا رشب 

شلبق تعاس  تسیب  هعمج  بش  زا  يورب ، هعمج  زامن  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : یم  .دیوگ  یم  ار  رشب  قوقح  مالـسا  مالـسا ! رب  دورد 
ار نیا  .دوش  تحاران  وت  ناهد  زایپ  يوب  زا  دنیشنب  ترانک  یـسک  کی  رهظ  ادرف  دشاب ، تناهد  رد  زایپ  يوب  تسا  نکمم  .روخن  زایپ 

.رشب قوقح  دنیوگ : یم 

: دیوگ یم  نآرق ، رد  يا  هیآ 

(54/ هدئام « ) ِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  «ال 

ياه نتلوب  اه ، همانزور  اه ، هلجم  هدـمآ ، اه  هراوهام  هدـمآ ، تنرتنیا  رد  هدـمآ ، اه  تیاس  رد  هک  اه ، تمـالم  زا  هک  دنتـسه  ینادرم 
.دنروخ یمن  ناکت  .دشاب  دشاب ، دهاوخ  یم  هچره  هنامرحم ،

؟ دـیآ یم  ییادـص  هچ  دومرف : ماما  .دـننک  یم  تراسج  نم  هب  ردـص  ینب  نارادـفرط  دومرف : ماما  هب  هر ) ) یتشهب رتکد  هک  دـش  لـقن 
هرک مدرم  یتشهب ، ياقآ  دومرف : ماما  ینیمخ ! ینکـش  تب  ینیمخ ، ینم  حور  دنیوگ : یم  راوید  تشپ  مدرم  دـید  داد ، شوگ  یتشهب 

همه ي تسا ، الط  تتـسد  رد  رگا  امـش  .درادن  يرثا  نم  رد  دننک ، نیرفن  نم  هب  ای  دنتـسرفب ، دورد  نم  هب  راوید  نیا  تشپ  نیمز  ي 
.يراد شمارآ  .تسا  لافس  تسا ، لافس  دنیوگب : نیمز  هرک ي 
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(28/ دعر « ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  »

.دراد یمنرب  تسد  شراک  زا  کلتم  اب  .دنیوگب  دنیوگب ، نارگید  دنهاوخ  یم  هچره  تسا  تسرد  شهار  هک  یسک 

هدرخ کی  .تسا  بوخ  شزیچ  همه  یلع  نیا  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ : دـندمآ  اـه  ههبج  زا  یکی  رد  تسا  نشخ  ادـخ  راـک  رد  یتقو 
یم رارـصا  .هتفرگ  میانغ  يزیچ  يرتشگنا ، يریـشمش ، کی  یمیانغ ، کی  هتفر  یـسک  کی  الاح  ًالثم  .تسا  کشخ  .تسا  کـشخ 

، هـلب ٌنِـشََخل »  » .تـسا نـشخ  یلع  دوـمرف : تـفگ ؟ هـچ  دــیناد  یم  .تـسا  نـشخ  هدرخ  کــی  .هدــب  سپ  .هدــب  سپ  هـن  هـک  دــنک 
نکل .تسا  نشخ  مالسلا ) هیلع  ) نینم�ملاریما

/ج41/ص116) راونالاراحب « ) ِهَّللا ِتاَذ  ِیف  »

.دنک یمن  هلماعم  یسک  اب  ینعی  .تسا  نشخ  ادخ  راک  رد 

میراد هیآ  کی  هللا  بزح  لماک  قادصم 

(56/ هدئام « ) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  »

نآرق ار  هللا  بزح  هتبلا  .یتسه  هللا  بزح  ءزج  وت  دیوگب  دهاوخ  یم  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم�ملاریما ترایز  رد  مه  هلمج ي  نیا 
.دنتسه یناسک  هچ  هتفگ 

ناشلد سکره  هب  دـنهد  یم  شحف  همان  بش  کی  دـنراد  یمرب  اه  تقو  یهاـگ  رخآ  .دـیوگن  هللا  بزح  شدوخ  هب  یـسک  دوخ  یب 
؟ یهد یم  شحف  ارچ  یتسه  یهللا  بزح  رگا  وت  دهد ؟ یم  شحف  هللا  بزح  هللا ! بزح  دننک  یم  اضما  .دهاوخب 

طقف اما  .تسا  مارح  مه  شندیـشارت  تسا ، یلامک  کی  شیر  هتبلا  .دوش  یمن  یهللا  بزح  اهنیا  شیر و  مناد  یمن  رهاـظ  هب  یـسک 
.یتسه وت  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  ) نینم�ملاریما همانترایز ي  رد  ار  هللا  بزح  هشیر ! مه  شیر و  مه  .تسین  مه  شیر 

یهلا ياه  ناحتما  زوریپ   

(8/ ناسنا « ) هِّبُح یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  «َو 

ًابیرقت دوب ؟ هچ  میهاربا  ناحتما  نیرتگرزب  دـیناد  یم  .تشاد  یتخـس  تاـناحتما  یلیخ  میهاربا  .دـنک  یم  ار  میهاربا  فیرعت  نآرق  رد 
ياه نابایب  رد  ار  هچب  نیا  تفگ : وا  هب  ادخ  دـش ، راد  هچب  هک  مه  الاح  .دوش  راد  هچب  درک  اعد  یلیخ  دـش ، یمن  راد  هچب  لاس  دـص 

: تفگ دش  هلاس  هدزیس  هد ، دش ، هک  گرزب  الاح  مه  دعب  غاد ، نابایب  رد  ناوج  ردام  کی  اب  كدوک  هچب ي  کی  .ورب  راذگب و  هکم 
راظتنا رد  لاس  دص  مدآ  .تسا  تخـس  شناحتما  یلیخ  .تسا  یتخـس  ناحتما  یلیخ  دیوگ : یم  نآرق  هک  .شکب  ار  تا  هچب  میهاربا 

.شکب تدوخ  تسد  اب  راذگب و  ار  وقاچ  دیوگ : یم  تسا ، شلاس  هدزیس  هد ، هک  الاح  دشاب ، هچب 
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، هدمآ ریما  ترضح  همانترایز  رد 

(102/ تافاص « ) ُرَمُْ�ت ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  »

: تفگ میهاربا  ترضح  شردپ  یتقو 

(102/ تافاص «) کَُحبْذَأ یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  »

.هدب ماجنا  تسادـخ ، رما  ُرَمُْ�ت » ام  ، » هدـب ماجنا  ْلَْعفا » ! » ناج اباب  َِتبَأ » ای  : » دومرف .منک  حـبذ  ار  وت  مدـش  رومأم  نم  ناج ، لیعامـسا 
.يدیباوخ مه  وت  دیباوخ ، لیعامـسا  هک  روطنیمه  يدیباوخ ! باوخب ، ربمغیپ  ياج  دـنتفگ : یتقو  مه  وت  ناج ، یلع  دـیوگ : یم  دـعب 

هیلع ) یلع ترـضح  بش  کـی  میهاربا  ناـحتما  نیرت  گرزب  .يوش  هتـشک  يدـش  هداـمآ  مه  وـت  دوـش ، حـبذ  دـش  هداـمآ  لیعامـسا 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ياهراک  زا  یکی  نیا  .دوب  شا  هچب  نتشک  میهاربا  ترضح  ناحتما  نیرتگرزب  .دوب  مالسلا )

هیآ دیوگ : یم  .تسا  تنس  لها  ياملع  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

(207/ هرقب « ) هَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  »

هیلع  ) یلع ترـضح  هـب  طوـبرم  ار  هـیآ  نیرــسفم  ماـمت  .دـیباوخ  ربـمغیپ  ياـج  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع ترــضح  هـک  تـسا  يا  هـیآ 
.هناوید ای  تسا  رفاک  ای  دنکن ، لوبق  ار  نیا  یسک  رگا  ینعی  .دنک  یمن  راکنا  ار  نیا  هناوید  ای  رفاک  زج  دنتسناد و  مالسلا )

.دیوگ یم  ار  نیا  ینس  دیدحلا  یبا  نبا 

هک تفگ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  ادخ  یتقو 

/29 و30) هط « ) یِخَأ َنوُراَه  ِیلْهَأ ، ْنِّم  اًریِزَو    ِ ّیل لَعْجا  «َو 

هک میراد  ثیدح  .میورب  ییات  ود  دیایب ، نوراه  تفگ : .ورب  نوعرف  دزن  تفگ : یسوم  هب  ادخ 

/ج5/ص69) راونالاراحب « ) یَسُوم ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  »

.یتسه وزاب  ربمغیپ  يارب  مه  وت  یلع  ای  دوب ، وزاب  یسوم  يارب  نوراه  هک  روطنیمه 

، دنامب زور  یس  دوب  انب  نوچ  .دنتفر  هلاسوگ  غارس  مدرم  دید  تشگرب  یتقو  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هک  تسا  نیا  نآرق  تایآ  زا  یکی 
مه يروط  تخاس ، ییالط  هلاسوگ ي  کی  تفرگ ، ار  اهالط  يرماس  مان  هب  زاس  همـسجم  دنمرنه  کی  دـش ، زور  لهچ  شزور  یس 

: تفگ .درک  یم  ادص  دش  یم  دراو  هک  اوه  دننز ، یم  شزرو  نیمز  رد  هک  ییاه  توس  لثم  تخاس 
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(88/ هط « ) مُکُهلِإ اذه  »

: دنتفگ  . تشگرب مالسلا ) هیلع   ) یسوم .دنتفر  هلاسوگ  غارس  یتسرپادخ  زا  مه  مدرم  .تسا  نیمه  امش  يادخ 

(91/ هط « ) یسُوم اْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َنیفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  »

: دیوگ یم  دعب  .ددرگرب  یسوم  ات  میراد  یمنرب  هلاسوگ  نیا  زا  تسد  ام 

/ج97/ص367) راونالاراحب « ) ُفِحاَصَْملا ِتَِعفُر  اََّمل  َْتنَأ  َِکلَذَک  «َو 

.روطنیمه مه  وت  ناج  یلع 

ار مالسلا ) هیلع   ) یسوم هک  روطنیمه  .میراد  یمنرب  نآرق  زا  تسد  ام  هن  دنتفگ : مدرم  دندرک ، هزین  رس  نیفـص  رد  ار  اه  آرق ن  یتقو 
.دوب اه  هزین  هب  ناشمـشچ  دـندرک ، اهر  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نیفـص  گنج  رد  روطنیمه  هلاسوگ ، غارـس  دـنتفر  دـندرک ، اـهر 

! هزین رس  نآرق  هن  دنتفگ : .متسه  نم  قطان  نآرق  .متسه  یعقاو  نآرق  نم  تفگ : مالسلا  ) هیلع  ) یلع ترضح  هچره 

« ُفِحاَصَْملا ِتَِعفُر  »

اج همه  رد  ریدغ  حرط 

هراشا

يزیربت نایدمحم  دمحم  : هدنسیون

اج همه  رد  ریدغ  حرط 

زا ار  نآ  ابلاغ  دـنا و  هتفریذـپ  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نانمؤمریما  تیالو  مالعا  ریدـغ و  ثیدـح  تحـص  ناناملـسم  رتشیب  هکنیا  اب 
نآ دهاش  زین  يرایـسب  هداتفا و  قافتا  مخ  ریدـغ  هثداح  اعقاو  رگا  دنـسرپ : یم  نینچ  یهورگ  زاب  دـنناد ، یم  رتاوتم  یعطق و  ثیداحا 

؟ تفرگن هرهب  نآ  زا  زگره  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  صخش  ارچ  دنا ، هدوب 

خیرات رد  ریدغ  مان  هب  يا  هعقاو  ای  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد  ناشن  ریدـغ  ثیدـح  هب  ترـضح  داهـشتسا  مدـع  هورگ  نیا  رواب  رد 
.تسا هتشادن  تلالد  ترضح  تماما  رب  ققحت  ضرف  رب  ای  هتفاین ، ققحت 

ربمایپ ثیداحا  نایم  رد  هک  میریذپب  دیاب  مینادن ، رتاوتم  یعطق و  ثیداحا  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  رگا  تفگ : دـیاب  بلطم  نیا  خـساپ  رد 
تیناقح تابثا  يارب  (ع ) نانمؤمریما هک  اعدا  نیا  نیا ، رب  هوـالع  درادـن ؛ دوجو  رتاوتم  یعطق و  دروم  یخیراـت  بلاـطم  و  (ص ) مرکا

.تسا نآ  هدنیوگ  یهاگآ  ان  یعالطا و  یب  دهاش  دوخ  هدرکن ، دانتسا  ریدغ  ثیدح  هب  دوخ 
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راب زا 22  شیب  (ع ) یلع ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  یمالـسا  نوگانوگ  ياـه  هقرف  لوبق  دروم  ربتعم و  ياـهباتک  یلاـمجا  یـسررب 
رتشیب دصر  دـنمزاین  دـجنگ و  یمن  هلاقم  نیا  هلـصوح  رد  دراوم  نیا  دـنچ  ره  .تسا  هتفگ  نخـس  نآ  هب  داهـشتسا  ریدـغ و  نوماریپ 

.مینک یم  هدنسب  عبانم  رکذ  هب  اهنت  دراوم  هیقب  رد  لقن و  ار  نآ  دروم  هد  اهنت  هنومن  يارب  یلو  تسا ،

(ص) ربمایپ دجسم  رد 

، دومرف حرطم  ار  ریدغ  ثیدـح  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ترـضح  هک  يدروم  نیلوا  دـیآ  یم  تسد  هب  یخیرات  عبانم  زا  هچنآ  ربارب  . 1
.دوب هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  تلحر  زا  دعب 

زا تسناد و  شیوخ  نآ  زا  ار  نیملسم  تفالخ  دوخ  تیناقح  نایب  اب  راوگرزب  نآ  دندروآ ، دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  ترـضح  یتقو 
یم ار     مالک  نیا  رکبوبا  اب  تعیب  زا  لبق  راصنا  رگا  نسحلاوبا ، يا  تفگ : تساـخرب و  يراـصنا  دعـس  نب  ریـشب  .درک  عاـنتما  تعیب 

.دندرک یمن  فالتخا  امش  اب  تعیب  هراب  رد  رفن  ود  یتح  دندینش ،

: دومرف باوج  رد  ترضح   

هیف و تیبلا  لها  انعزانی  هل و  ومسی  ادحا  تفخ  ام  هللا  و  هناطلس ؟ یف  عزانا  جرخا  هیراوا و  یجـسم ال  هللا  لوسر  عدا  تنکا  ءالؤه  ای  »
هللا دشناف  .الاقم  لئاقل  هجح و ال  دحال  مخ  ریدغ  موی  كرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  تملع  و ال  هومتللحتـسا ، ام  لحتـسی 

هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » لوقی مخ  ریدـغ  موی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  الجر 
(1 «. ) عمس امب  نالا  دهشی  نا  هلذخ » نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا 
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يو ینیشناج  تفالخ و  هراب  رد  ترـضح ، نآ  نفد  نفک و  زا  لبق  مدرک و  یم  اهر  نیمز  يور  رب  ار  (ص ) ادخ لوسر  رکیپ  دیاب  ایآ 
اب عوضوم  نیا  رد  دـشاب و  نآ  هب  یبایتسد  ددـص  رد  یـسک  مدرک  یمن  نامگ  هک  دوب  نشور  نانچ  تفالخ  هلاـسم  مدرک ؟ یم  عازن 

درکن و مامت  مدرم  رب  ار  تجح  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  رگم  .دـنوش  ریگرد  (ص ) ربمایپ تیب  لـها 
؟ دوب هدنام  یقاب  یسک  يارب  يرذع  ياج  رگم 

: دومرف یم  هک  تسا  هدینش  ار  مخ  ریدغ  زور  رد  مرکا  ربمایپ  مالک  سک  ره  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  ناگمه 

یلع هک  نآ  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ادـنوادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  کنیا  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره   »
تداهش دزیخرب و  .زاس » راوخ  دنک ، راوخ  ار  یلع  هک  ره  و  نک ، يرای  دنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  راد ، نمشد  درامـشب ، نمـشد  ار 

.دهد

هکنآ اب  نم ، اما  .دنداد  یهاوگ  دنتساخرب و  ردب  گنج  باحصا  زا  نت  هدزاود  ترضح ، نخـس  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  مقرا  نب  دیز 
نیرفن رما و  نیمه  رثا  رب  مدرک و  يراددوخ  تداهش  يادا  زا  مدوب ، هدینش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  نابز  زا  ار  راتفگ  نیا 

.مداد تسد  زا  ار  ما  ییانیب  ترضح 

هلیسو هبطخ  رد 

هبطخ هب  هک  دومرف  داریا  دنلب  رایـسب  هبطخ ا ي  هنیدم  رد  مالـسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  (ص ،) مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  زور  تفه  . 2
.دنک یم  حیرصت  زور  نآ  رد  نید  لامکا  هیآ  لوزن  مخ و  ریدغ  هعقاو  هب  هبطخ  نآ  رد  ترضح  .دش  فورعم  هلیسو " "
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: میناوخ یم  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  .تسا  هدرک  لقن  ار  هلیسو  هبطخ  یفاک ، هضور  رد  ینیلک ، مالسالا  هقث 

یلا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخف  (ص ) هللا لوسر  یلاوم غ  نحن  تلاقف : هفئاط  تملکت  نیح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  و  »... 
یف الئاق  هتوص  اعفار  هیطبا  ضایب  یئر  یتح  يدضعب  ذخا  هالع و  مث  ربنملا  هبش  هل  حلـصاف  رماف  مخ ، ریدغ  یلا  راص  مث  عادولا  هجح 
.هللا هوادع  یتوادـع  یلع  هللا و  هیالو  یتیالو  یلع  تناکف  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » هلفحم

تناکف ( 2  ) اـنید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  موـیلا : کـلذ  یف  لـج  وزع  هللا  لزنا  و 
(3 « ) ...هرکذ لج  برلا  اضر  نیدلا و  لامک  یتیالو 

هجح يارب  (ص ) ادـخ لوسر  میتـسه ، مدرم  ناربـهر  ربماـیپ  زا  دـعب  اـم  دـنتفگ : یهورگ  یتـقو  (ص ،)،) مرکا ربماـیپ  رمع  رخاوا  رد  )
.دـندرک هدامآ  شیارب  ربنم  دـننام  يزیچ  داد  نامرف  تفاتـش ، مخ  ریدـغ  يداو  هب  جـح  لامعا  زا  سپ  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  عادولا 

دنلب زاوآ  اب  هاگنآ  .دـش  هدـید  شیاه  هناـش  ریز  يدیفـس  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، دـنلب  تفرگ و  ارم  يوزاـب  و  تفر ، نآ  يـالاب  سپس 
: دومرف

نم تیالو  سپ  .رامش  نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شتـسود  ایادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  زور  نامه  رد  دنوادخ  و  دش ؛ ادخ  اب  ینمشد  راعیم  نم  اب  ینمشد  ادخ و  تیالو  رایعم 

.مدیزگرب امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس ، لماک  ار  امش  نید  زورما 
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 ... .دش هرکذ  لج  راگدرورپ  تیاضر  نید و  لامک  نم  تیالو  سپ 

هرفن شش  ياروش  رد 

ياه لالدتسا  تشاد ، ياج  نانآ  رامش  رد  زین  مالسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  هک  هفیلخ ، نییعت  يارب  مود  هفیلخ  بختنم  ياروش  رد  . 3
رد (ع ) ماما .تسا  فورعم  هدشانملا » ثیدح   » ای داشنالا » ثیدح   » هب ثیدح  خیرات و  ياهباتک  رد  هک  هدش  لقن  ترضح  زا  یناوارف 

.تسا هدرک  دانتسا  مخ  ریدغ  ثیدح  هب  دوخ  ياه  لالدتسا  زا  کی 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  (ع ) یلع نخس  ، بقانملا باتک  رد  يافوتم 483 ،)  ) یعفاش یلزاغم  نبا 

نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاق  دـحا  مکیف  له  هللااب ، مکدـشناف  »
« .ال مهللا  اولاق : ( 4 ( ؟ يریغ بئاغلا » مکنم  دهاشلا  غلبیل  هاداع ،

وا يالوم  نم  سک  ره  : » دشاب هدومرف  وا  هراب  رد  ربمایپ  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  عمج  رد  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 
نابئاغ هب  ار  بلطم  نیا  دیاب  نارضاح  رامشب ، نمشد  ار  شنمـشد  رادب و  تسود  ار  شرادتـسود  ایادخ ، تسوا ، يالوم  یلع  متـسه 

«. هن دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : اروش  ياضعا  دنناسرب ؟

نامثع راگزور  رد 

لـیاضف و نوماریپ  هدـمآ ، درگ  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  دجـسم  رد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یعمج  ناـمثع  تفـالخ  ماـیا  رد  . 4
 - یلع ترـضح  .دنتـسج  یم  هرهب  راصنا  شیرق و  هراب  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  نانخـس  زا  دـنتفگ و  یم  نخـس  راصنا  شیرق و  قباوس 

ینخس زین  وا  هک  دنتساوخ  ترـضح  زا  یهورگ  .داد  یم  شوگ  نانآ  نانخـس  هب  تشاد و  روضح  سلجم  نیا  رد  زین  مالـسلا -  هیلع 
.دیوگب
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هراشا ریدغ  ثیدح  هب  ماما  هاگنآ  .دنداد  یهاوگ  شراتفگ  یتسرد  رب  نارضاح  درمـشرب و  ار  شبقانم  قباوس و  زا  يا  هراپ  ترـضح 
: دومرف درک و 

: اولاق » ؟ بئاغلا مکنم  دـهاشلا  غلبیل  لاـق : مث  هیـالولاب  یل  يداـنف  مخ  ریدـغ  موی  یناـعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  نورقتفا  »
(5  ) .معن مهللا 

دومرف درک و  غـالبا  مدرم  هب  ار  متیـالو  تساوخ ، ارم  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  هک  دـیراد  لوبق  اـیآ 
؟ دنناسرب نابیاغ  ار  بلطم  نیا  دیاب  نارضاح 

.يرآ دنتفگ : نارضاح 

لمج گنج  نادیم  رد 

هب تفریذـپ و  زین  هحلط  .دـنک  رادـید  يو  اب  ات  داد  مایپ  هحلط  هب  رگید  یتجح  مامتا  يارب  ترـضح  لمج ، گـنج  عورـش  زا  لـبق  . 5
: دومرف يو  هب  ترضح  .تفاتش  مالسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  روضح 

؟» هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  له  هللا  کتدشن  »

(6  ) .رکذا مل  لاق : ینلتاقت »؟ ملف   - » مالسلا هیلع  لاق -  .معن  لاق :

یلع متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  : » دومرف یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هک  يدینـش  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 
»؟ رادب نمشد  دنک  یم  ینمشد  وا  سک ا  ره  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  ایادخ  تسوا ، يالوم 

: ما هدینش  يرآ  تفگ : هحلط 

؟ یگنج یم  نم  اب  ارچ  سپ  دومرف : ترضح 

.مدوب هدرک  شومارف  داد : باوج  هحلط 

نیفص هنحص  رد 

ترضح و نیب  حالطصا  هب  ات  دندیسر  مالسا -  هیلع  نانمؤمریما -  روضح  هب  هیواعم  ياه  هداتسرف  هک  یماگنه  نیفص ، گنج  رد  . 6
: دومرف درک و  داریا  يا  هبطخ  ترضح  دنزاس ، رارقرب  حلص  هیواعم 
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هللا و مکیلو  اـمنا  : ) هلوـق و  ( 7 ( ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) هللا لوـق  یف  هللا  مک  دـشنا  »
(8 ( ) نوعکار مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و 

(9 (، ) هجیلو نینمؤملا  هلوسر و ال  هللا و ال  نود  نم  اوذختی  مل  و  : ) لاق مث 

نا تایالا و  تلزن  نمیف  مهملعی  نا  هلوسر  لج  زع و  هللا  رماف  مهعیمجل ؟ ماع  ما  نینمؤملا  ضعبل  صاخا  هللا ، لوسر  ای  ساـنلا : لاـقف 
هلاسرب ینلـسرا  هللا  نا  : » لاق مخ و  ریدغب  ینبـصنف  .مهجح  مهتاکز و  مهمایـص و  مهتالـص و  نم  مهل  رـسف  ام  هیالولا  نم  مهل  رـسفی 

« یلع ای  مق  ینبذغی ، وا  اهنغلبال  یندعواف  ینوبذکم ، سانلا  نا  تننظ  يردص و  اهب  قاض 

نم الا  مهسفنا ، نم  مهب  یلوا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  هللا  نا  سانلا ، اهیا  : » لاق مث  رهظلا  مهب  یلـصف  هعماج  هالـصلاب  يدان  مث   
« .هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک 

؟ اذ امک  هءالو  هللا  لوسر  ای  لاقف : یسرافلا  ناملس  هیلا  ماقف   

مکنید مکل  تلمکا  مویلا  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لزنا  و  .هسفن » نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  یتیالوک ، هءالو  : » لاـقف
(11 ( ...« ) 10 ( ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  و 

: تایآ نیا  هراب  رد  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 

زامن هک  تسا  یسک  شربمایپ و  ادخ و  امش  یلو  رایتخا و  بحاص  « »؛ دینک يوریپ  دوخ  رما  نابحاص  ربمایپ و  ادخ و  زا  نانمؤم ، يا  »
« .دیدرواین رامش  هب  یمیمص  تسود  ار  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ ، زا  ریغ   » و دهد » یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتشاد ، اپ  هب  ار 
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؟ دوش یم  لماش  ار  نانآ  همه  ای  تساهنآ  زا  یـضعب  تاـیآ  نیا  رد  ناـنمؤم »  » زا دارم  اـیآ  دـندرک : لاؤس  (ص ) ادـخ لوسر  زا  مدرم 
ریـسفت اهنآ  يارب  ار  تیالو  تسا و  هدش  لزان  یـسک  هچ  هراب  رد  تایآ  نیا  هک  دنامهفب  نانآ  هب  ات  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ 

درک بوصنم  تفالخ  هب  ارم  مخ  ریدغ  رد  ادخ ، رما  لاثتما  يارب  (ص ،) ربمایپ .درک  ریسفت  ار  جح  تاکز و  هزور ، زامن ، هکنانچ  دنک 
: دومرف و 

یلو درک ؛ دـنهاوخ  بیذـکت  ارم  مدرم  منک  یم  ناـمگ  هدـمآ ، راـشف  هب  نآ  زا  ما  هنیـس  هک  تسا  هداتـسرف  یتلاـسر  هب  ارم  دـنوادخ  »
«. زیخرب یلع  يا  .دنک  یم  باذع  ارم  هنرگو  مناسرب  ار  مایپ  نیا  دومرف : درک و  دیدهت  ارم  دنوادخ 

نم تسا ، نم  يالوم  دـنوادخ  مدرم ، يا  دومرف : دـناوخ و  ناـنآ  اـب  ار  رهظ  زاـمن  و  دـناوخ ، ارف  تعاـمج  زاـمن  يارب  ار  مدرم  سپس 
ره ادنوادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دینادب  تسا ، رتشیب  نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  رب  مرایتخا  منینمؤم و  يالوم 
هک ره  نک و  يرای  دنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  رادـب ، نمـشد  دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  نآ  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  هک 

.نک راوخ  دنکن  يرای  ار  یلع 

وا تارایتخا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  مدرم  رب  وا  رایتخا  تیالو و  هللا ، لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  یـسراف  ناملـس  اـجنیا  رد 
.تسا رتشیب  شدوخ  زا  وا  رب  شرایتخا  مه  یلع  هدوب ، رتشیب  وا  دوخ  زا  وا  هب  نم  رایتخا  سک  ره  تسا ، نم  تارایتخا  دننام 

هک مدش  یضار  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  زورما  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 
.دشاب امش  نید  مالسا 
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هفوک دجسم  رد 

ثیدـح هتـشاد ، روضح  مخ  ریدـغ  رد  سک  ره  هک ، دومرف  درک و  عمج  هفوک  دجـسم  ار  مدرم  اهراب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـما  . 7
.دهد تداهش  دزیخرب و  تسا  هدینش  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار  ریدغ 

رد ام  هک ، دنداد  تداهـش  هدرک ، تباجا  (ص ) ربمایپ باحـصا  ناگرزب  زا  یعمج  هدرک ، نایب  ار  يا  هتـساوخ  نینچ  ترـضح  راب  ره 
.میا هدینش  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  نخس  نیا  مخ  ریدغ 

.دبلط یم  یباتک  نآ  عبانم  يروآدرگ  یقارغا  چیه  یب  هک ، تسا  عونتم  هدرتسگ و  نانچ  ترضح  تاداهشتسا  زا  شخب  نیا 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  ترضح  ياه  ییوج  هاوگ  زا  یکی  ناتساد  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

: دومرف دروآ و  درگ  هفوک ) نیدایم  زا  یکی   ) هبحر رد  ار  مدرم  هنع -  هللا  یضر  یلع - 

« .ماق امل  عمس  ام  مخ  ریدغ  موی  لوقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمس  ملسم  ئرما  لک  هللا  دشنا  »

.دهد تداهش  دزیخرب و  تسا  هدینش  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  راتفگ  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  یناملسم  ره  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب 

: دیازفا یم  لبنح  نب  دمحا 

ربمایپ دـنداد  تداهـش  هتـساخرب ، مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  لقن  میعنوبا  یلو  دنتـساخرب  مدرم  زا  نت  یـس  لـیفطلا  یبا  هتفگ  هب 
نم هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف یم  هک  دندرک  هدـهاشم  دوب ، هتفرگ  ار  یلع  ترـضح  تسد  هک  یلاح  رد  مخ  ریدـغ  رد  ار  (ص ) مرکا
نم سک  ره  : » دومرف هاگنآ  .ادخ  لوسر  يا  تسا ، نینچ  يرآ  دنتشاد : هضرع  باوج  رد  مدرم  مرتراوازس »؟ نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  هب 

.شاب نمشد  يو  نمشد  اب  رادب و  تسود  ار  يو  رادتسود  ایادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم 
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: دیوگ یم  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  لیفطلا  یبا 

نب دیز  تاقالم  هب  مدرب ، یم  رس  هب  دیدرت  رد  دوب و  لکـشم  میارب  ثیدح  نیا  شریذپ  هک  یلاح  رد  .مدش  جراخ  مدرم  عمج  زا  نم 
.متشاذگ نایم  رد  يو  اب  مدوب  هدینش  هدید و  زور  نآ  رد  (ع ) یلع زا  هچنآ  متفر و  مقرا 

(12 «. ) ما هدینش  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  بلاطم  نآ  همه  دوخ  نم  .يا  هدینش  هک  تسا  نامه  قح  تفگ : مقرا  نب  دیز 

هفوک نادیم  رد 

یلو .تسج  کسمت  نآ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  راتفگ  ریدـغ و  هعقاو  هب  درک ، داریا  هفوک  هبحر  رد  هک  يا ، هبطخ  رد  (ع ) یلع ماما  . 8
.دز زابرس  نداد  یهاوگ  زا  هدرک ، هشیپ  یشیدنا  تحلصم  تشاد ، روضح  ریدغ  رد  هک  کلام ، نب  سنا  لفحم  نیا  رد 

: دنک یم  لقن  نینچ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  الجر  هللا  مکدـشنا  لاقف : هفوکلاب ، هبحرلا  یف  هللا  سانلا  دـشان  مالـسلا -  هیلع  ایلع -  نا  روهـشملا  »
لاـجر ماـقف  هاداـع ، نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  عادوـلا : هجح  نم  فرـصنم  وـه  یل و  لوـقی  هلآ ،

ام راص  ینـس و  تربک  نینمؤملاریما  ای  لاقف : کلاب .؟ امف  اهترـضح  دقل  : » کلام نب  سنال  مالـسلا -  هیلع  لاقف -  .کلذـب  اودهـشف 
هباصا یتح  تام  امف  .همامعلا  اهیراوت  ءاضیب ال  اهب  هللا  کبرـضف  ابذاک  تنک  نا  هل : مالـسلا ) هیلع  یلع   ) لاـقف .رکذا  اـمم  رثکا  هاـسنا 

(13 «. ) صربلا

رد سک  ره  مـهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هـب  تـفگ : داد و  دـنگوس  ار  مدرم  هفوـک  هـبحر  رد  مالـسلا -  هـیلع  یلع -  هـک  تـسا  روهـشم 
نم لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف نم  هراب  رد  هک  دینش  ترـضح  نآ  زا  عادولا  هجح  زا  (ص ) ادخ لوسر  تشگزاب 

.دنداد یهاوگ  دنتساخرب و  ینادرم  .دهد  یهاوگ  دزیخرب و  هاداع » نم  داع  هالاو و 
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؟) یهد یمن  یهاوگ  هک   ) تسا هدش  هچ  یتشاد ، روضح  زور  نآ  زین  وت  دومرف : کلام  نب  سنا  هب  مالسلا -  هیلع  یلع -  سپس 

.مراد دای  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  شیب  ما  هدرک  شومارف  هچنآ  هدش و  دایز  نم  نس  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : سنا   

سنا سپ  .دزاسن  ناهنپ  ار  نآ  زین  همامع  یتح  هک  دنک  التبم  يدیفـس  نانچ  هب  ار  وت  دنوادخ  یـشاب ، وگغورد  رگا  دومرف : ترـضح 
.دش یسیپ  هب  التبم  دریمب  هکنآ  زا  لبق 

هفوک دجسم  رد 

.تسج کسمت  زور  نآ  رد  ادخ  لوسر  نخس  ریدغ و  هعقاو  هب  زین  هفوک  دجسم  رد  اهراب  مالسلا -  هیلع  یلع -  ترضح  . 9

: دنک یم  لقن  نینچ  مقرا  نب  دیز 

یلعف هالوم  تنک  نم  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  الجر  هللا  دشنا  لاقف : دجـسملا  یف  سانلا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دـشن  »
.کلذب اودهشف  رسیالا ، بناجلا  نم  هتس  نمیالا و  بناجلا  نم  هتس  ایردب ، رشع  انثا  ماقف  .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ،

(14 «. ) يرصبب هللا  بهذف  هتمتکف ، کلذ  عمس  نمیف  انا  تنک  و 

هک دینـش  ار  (ص ) ربماـیپ راـتفگ  هک  ره  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : داد و  دـنگوس  دجـسم  رد  ار  مدرم  مالـسلا -  هیلع  یلع - 
نمـشد ار  وا  هک  ره  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  ياورنامرف  الوم و  نم  هک  ره  دومرف :

، پچ تمـس  زا  نت  شـش  تسار و  تمـس  زا  نت  شـش  ردـب ، لـها  زا  نـت  هدزاود  سپ  .دـهد  یهاوـگ  دزیخرب و  راد ؛ نمـشد  رداد 
یهاوگ زا  زور  نآ  یلو  مدوب ، هدینـش  (ص ) ربماـیپ زا  ار  نخـس  نیا  هک  مدوب  یناـسک  زا  زین  نم  .دـنداد  یهاوـگ  نادـب  دنتـساخرب و 

.تفرگ نم  زا  ار  ییانیب  دنوادخ  مدرک و  يراددوخ 
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.دیبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا  درک و  یم  ینامیشپ  راهظا  دروخ ، یم  سوسفا  دوب  هدادن  هک  یتداهش  يارب  وا  ناراگن  خیرات  هتشون  هب 

ناورهن گنج  زا  سپ 

هک ار  هفوک  ناگرزب  زا  رفن  هد  تشون و  دوخ  نایعیش  هب  باطخ  يا  همان  مالسلا -  هیلع  یلع -  نانمؤمریما  ناورهن  گنج  زا  سپ  . 10
.دوش تئارق  مدرم  يارب  همان  نیا  اهنآ  روضح  رد  هعمج  ره  ات  درک  رومام  دندوب ، دامتعا  دروم 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لالدتسا  دوخ  تیالو  قح  رب  همان  نیا  زا  یشخب  رد  ترضح 

هللا یلص  هللا  لوسر  ءاجف  قتعا » نمل  ءالولا  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  یبن  نا  شیرق ، نود  نم  رمالا  اذه  یلو  ینا  یتجح  امنا  «و 
، هل ناک  ام  هدـعب  یل  ناک  و  همالا ، هذـه  ءالو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  ناکف  قرلا ، نم  اهقتعا  و  رانلا ، نم  باقرلا  قتعب  هلآ  هیلع و 

یبنلا لوقی  مشاه  ینب  یلع  یل  زاج  و  شیرق ، یلع  مشاه  ینبل  زاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  اـهیلع  اهلـضف  نم  شیرقل  زاـج  اـمف 
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  ریغب  برعلا  یلع  اهلضف  شیرق  یعدت  نا  الا  هالوم ،» یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(15 « ) ...کلذ اولوقیلف  اوءاش  ناف  .هلآ 

و تسا ؛ هدرک  دازآ  هک  تسا  یـسک  يارب  تیالو  دومرف : (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  شیرق ، ریاس  هن  مرما  یلو  نم  هکنیا  رب  نم  لـیلد 
تیالو نامه  ترـضح ، نآ  زا  دعب  .دراد  تیالو  تما  رب  سپ  درک  دازآ  منهج  شتآ  یگدنب و  دیق  زا  ار  مدرم  (ص ) هللا لوسر  نوچ 

رب مشاه  ینب  رایعم ) نیا  هب  هجوت  اب   ) تسا و (ص ) ربمایپ ببس  هب  دراد  تما  ریاس  رب  شیرق  هک  یتلیـضف  ره  اریز  تسا ؛ نم  نآ  زا  وا 
تنک نم  : » دومرف مخ  ریدـغ  زور  رد  ادـخ  لوسر  اریز  مراد ، مشاه  ینب  رب  ار  تلیـضف  نامه  نم  و  دراد ؛ رتراکـشآ  یتلیـضف  شیرق 

دنهاوـخ یم  رگا  سپ  دراد ، يرترب  برع  رب  ربماـیپ  هب  باـستنا  زج  یلیلد  هب  دـنک  اـعدا  شیرق  هکنآ  رگم  .هـالوم » یلع  اذـهف  هـالوم 
...دنیوگب دنیوگب ، نینچ 
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: دوش یم  رکذ  تسا ، هدرک  دانتسا  ریدغ  ثیدح  هب  (ع ) یلع ترضح  هک  يدراوم  هیقب  تسرهف  ثحب ، لیمکت  يارب  هلاقم  نایاپ  رد 

رگید دراوم 

هعمج رد  هک  تسا  يا  هبطخ  تسا ، هدش  لقن  (ع ) یلع ترـضح  زا  نآ  تمظع  مخ و  ریدـغ  نوماریپ  هک  یمالک ، نیرت  ینالوط   - 1
.تسا هدش  داریا  هفوک  رد  دوب  فداصم  مخ  ریدغ  درگلاس  اب  هک  يا 

ار نآ  راونالاراحب   97 دلج رد  یسلجم  همالع  تسا و  هدروآ  لماک  روطب  ار  هبطخ  نیا  دجهتملا  حابصم  هحفص 752  رد  یسوط  خیش 
.دنک یم  لقن  سوواط  نب  دیس  رئازلا » حابصم   » زا

ریز ياهباتک  .تسا  هدرک  حیرـصت  ریدـغ  ثیدـح  هب  داتـسرف ، هیواعم  يارب  مظن  بلاق  رد  هک  يا ، همان  رد  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما   - 2
: دوش یم  هدید  اهنآ  رد  تایبا  نیا  هک  تسا  یعبانم  زا  یشخب 

ص 15. یکلاملا ، غابصلا  نبا  همهملا ،» لوصفلا   » .فلا

ص 103. يزوجلا ، نبا  صاوخلا ،» هرکذت   » .ب

ص 427. ج 1 ، ینیومح ، نیطمسلا ،» دئاوف   » .ج

ص 70. ج 2 ، دیفم ، خیش  هراتخملا ،» لوصفلا   » .د

ص 429. ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ،»  » .ه

ریدغ ثیدـح  هب  شیوخ  تیناقح  تابثا  يارب  (ع ) ماما هک  تسا ، هدـش  لقن  (ع ) یلع ترـضح  زا  ییابیز  رایـسب  راعـشا  نینچمه   - 3
نینمؤملاریما و هب  بوسنم  ناوـید  هحفـص 540  یفنح ، يزودنق  هدوملا » عیبانی   » هحفص 78 رد  راعـشا  نیا  .تسا  هتـسج  کسمت  مخ 

.تسا هدش  لقن  ریدغلا »  » مود دلج  هحفص 32 

يا هبطخ  دنتـشاد ، روضح  یلجبلا  دـلاخ  سیق و  نب  ثعـشا  بزاع ، نب  ءارب  کلام ، نب  سنا  هک  یـسلجم  رد  (ع ) یلع ترـضح   - 4
زا یـسایس  تاظحالم  رطاخ  هب  نت  راهچ  ره  یلو  .دنهد  یهاوگ  ریدغ  ثیدـح  یتسرد  رب  هک  تساوخ  نت  راهچ  نیا  زا  درک و  داریا 

ياهباتک رد  هر ) ) قودص خیـش  .دیـسر  تباجا  هب  هک  درک  ییاعد  اهنآ  کی  ره  هراب  رد  ترـضح  .دـندرک  يراددوخ  تداهـش  يادا 
دـلج 31 و ج 2 و  بلاـط » یبا  لآ  بقاـنم  ، » مود دـلج  رد  بلطم  نـیا  .تـسا  هدرک  داـی  هـعقاو  نـیا  زا  دوـخ  یلاـما »  » و لاـصخلا » »

.تسا هدش  لقن  زین  راونالاراحب » »
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.تسا هدمآ  رایسب  ربتعم  عبانم  رد  دندرک  نامتک  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یناسک  هراب  رد  ترضح  نیرفن  ناتساد   - 5

.دنوش یم  هدرمش  هعقاو  نیا  تایاور  زا  یشخب  هیاهنلا » هیادبلا و  و « دمحا ،» دنسم  «، » هباغلادسا فارشالا «،» باسنا  »

ریدـغ هثداح  زا  اهنآ  نمـض  رد  هدرک ، نایب  ار  دوخ  هژیو  تلیـضف  داتفه  ینالوط  یتیاور  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ناـنمؤم  ریما   - 6
.تسا هدروآ  لاصخلا »  » باتک مود  دلج  رد  هر ) ) قودص خیش  ار  تیاور  نیا  .تسا  هتفگ  نخس  زین  مخ 

لقن (ع ) یلع نابز  زا  زور  نآ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  نانخـس  ریدغ و  هثداح  یفطـصملا » هراشب   » باتک هحفـص 166  رد  نینچمه   - 7
.تسا هدش 

داریا ینالوط  اتبـسن  يا  هبطخ  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  هیواعم ، اب  گنج  يارب  ماش  يوس  هب  تمیزع  ماگنه  (ع ) یلع ترـضح   - 8
نیا .درک  توعد  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  تسج و  دانتـسا  ریدغ  ثیدح  هب  ادـخ  هار  رد  داهج  هب  شنارای  قیوشت  نمـض  وا  درک ،

و 34  دـلج 32  رد  یـسلجم   همالع  و  جاـجتحالا »  » لوا دـلج  رد  یـسربط  داـشرا ،»  » باـتک لوا  دـلج  رد  هر ) ) دـیفم خیـش  ار  هبطخ 
.دنا هدرک  لقن  راونالاراحب » »

ترـضح هک  تسا  يدراوم  زا  ریدغ ، زور  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هلیـسو  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نانمؤمریما  ندـش  ممعم  هیـضق   - 9
ینیما همالع  .تسا  هدرک  لقن  ار  ترضح  مالک  نیا  همهملا » لوصفلا   » رد یکلام  غابص  نبا  .تسا  هدرک  تبحـص  مخ  ریدغ  نوماریپ 

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  درب  مان  تنس  لها  رگید  عبنم  نیدنچ  زا  ریدغلا »  » لوا دلج  رد 

هثداح هب  دینک ، نایب  (ص ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  ار  دوخ  تلیضف  نیرتمهم  تفگ : هک  یـسک  لاؤس  باوج  رد  (ع ) یلع ترـضح   - 10
میلـس باتک  .تسا  هدرک  لقن  جاجتحالا »  » باتک لوا  دلج  رد  یـسربط  ار  تیاور  نیا  .دنک  یم  هراشا  دوخ  تیالو  بوجو  ریدـغ و 

.دوش یم  هدرمش  ثیدح  نیا  عبانم  زا  زین  راونالاراحب »  » ملهچ دلج  سیق و  نب 
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نومزآ زا  هدرک ، نایب  ار  ریدـغ  ثیدـح  بعـصتسم ،» بعـص  تیبلا  لـها  انثیدـح  نا   » ثیدـح حیـضوت  رد  (ع ،) یلع ترـضح   - 11
.دوش یم  هدید  راونالاراحب »  » دلج 25 زین  و  یفوک » تارف   » ریسفت هحفص 55  رد  تیاور  نیا  .تسا  هتفگ  نخس  ریسم  نیا  رد  نانمؤم 

هدرک لقن  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نابز  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  فلتخم  قرط  هب  قشمد » خـیرات   » مود دـلج  رد  یعفاش  رکاسع  نبا   - 12
مهن دلج  رد  یمثیه  و  هیاهنلا » هیادبلا و   » مجنپ دلج  رد  ربثک  نبا  بقانملا ،»  » باتک هحفص 21  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  نینچمه  .تسا 

.دنا هدرک  لقن  ار  ترضح  نانخس  دیاوزلا » عمجم  »

هب ون  یتایح  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  هبیط  تاـیح  همـشچرس  زا  میباـی و  هار  تیـالو  میرح  هب  ریدـغ  رون  وترپ  رد  هکنآ  دـیما  هب 
.میروآ تسد 

: اه تشون  یپ 

ص 185. ج 28 ، راونالاراحب ، 30 ؛ ص 29 -  هسایسلا ، همامالا و  ص 184 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  - 1

.3، هدئام - 2

ص 27. ج 8 ، یفاکلا ، نم  هضورلا  - 3

ص نامه ، ص 546 ؛ ناـمه ، ص 333 ؛ یـسوط ، خیـش  یلاما ، ص 222 ؛ یمزراوخلا ، بقاـنم  ص 114 ؛ یلزاـغملا ، نبا  بقاـنم  - 4
ج 2، بولقلا ، داشرا  ج 1،ص 315  ؛ نیطمسلا ، دئارف  ص 423 ؛ نیقیلا ، فشک  ص 333 و213 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ، 555 ؛

ص 259.

ص 163. ج 1 ، ریدغلا ، ص 312 ؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئاوف  ص 641 ؛ ثیدح 11 ، سیق ، نب  میلس  باتک  - 5

نبا صاوخلا ، هرکذـت  ص 373 ؛ ج 2 ، بهذــلا ، جورم  ص 371 ؛ ج 3 ، مکاـح ، كردتـسم  ص 182 ؛ یمزراوـخلا ، بقاـنم  - 6
ص 107. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 73 ؛ يزوجلا ،

.59، ءاسنلا - 7

.55 هدئاملا ، - 8
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.16، هبوتلا - 9

.3، هدئاملا - 10

ص 314؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 341 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ص 195 ؛ ج 1 ، ریدغلا ، ص 758 ؛ سیق ، نب  میلـس  باتک  - 11
ص 147. ج 33 ، راونالاراحب ، ص 274 ؛ ج 1 ، نیدلا ، لامک 

 . تسا هدش  لقن  فلتخم  تارابعاب  ینس  هعیش و  باتک  اهدص  رد  ثیدح  نیا  ص 370 ؛ ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 12

ص ج 2 ، يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  ص 580 ؛ هبیتق ، نبا  فراـعملا ، ص 217 ؛ ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 13
ص ج 1 ، ریدغلا ، ص 110 ؛ یلح ، همالع  نیقیلا ، فشک  ص 351 ؛ ج 1 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، ص 26 ؛ ج 5 ، ءایلوالا ، هیلح  156 ؛

.193

ص ج 9 ، دـیاوزلا ، عـمجم  ص 74 ؛ ج 4 ، دـیدحلا ، یبا  نـبا  هغـالبلا ، جـهن  حرــش  ص 352 ؛ ج 1 ، دـیفم ، خیــش  داـشرالا ، - 14
ص 167. ج 1 ، ریدغلا ، هدمعلا ص 110 ، ص 23 ؛ یعفاش ، یلزاغم  یبا  بقانم ، 106؛

ج 30،ص 7 راحب ، لصف 2 ؛ همئالا ، بیتاکم  یف  همکحلا  نداعم  ص 246 . سوواط ، نب  دیس  هجحملا ، فشک  - 15

ریدغ هعقاو  تّنس و  لها 

هراشا

یندم دومحمدیس  هدنسیون :

ریدغ هعقاو  تّنس و  لها 

تماما صوصن  زا  یکی  ناونع  هب  ریدغ  ثیدح  نتفریذپن  رد  تنس  لها  ياهرذع  تاهیجوت و  یمامت  هک  مینآ  یپ  رد  هتـشون  نیا  رد 
لیلد تسا  یعدـم  هعیـش  هکنانچ  ثیدـح  نیا  ایآ  هک  مینیـشنب  تواضق  هب  هنافـصنم  مینک و  یـسررب  ار  (ع ) یلع لصفالب  تفـالخ  و 

؟ هن ای  تسا  (ع ) یلع تفالخ 

هرابرد تدحو ، یـساسا  لصا  نتفریذـپ  اب  قِرف  همه  نادنمـشناد  رگا  هک  میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  هتـسیاش  ثحب  يادـتبا  رد 
رگیدـمه هب  هکلب  دوش ، یمن  نازیرگ  رگیدـکی  زا  اهلد  اهنت  هن  دـنزادرپب ، یملع  ثحب  هب  یهقف  ای  يداقتعا  یعرف ، اـی  یلـصا  لـئاسم 

.تسا یمالسا  بهاذم  نیب  بیرقت  حیحص  ياههار  زا  یکی  نیا  دش و  دهاوخ  کیدزن 
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تایرظن و نایب  ثیدح و  هرابرد  ثحب  هب  سپس  مینک و  یم  نایب  ریدغ  ثیدح  هرابرد  ییاور  باتک  دنچ  زا  یهاتوک  شرازگ  کنیا 
.میزادرپ یم  اهنآ  دقن 

: تسا هدروآ  »ش  دنسم  » رد لبنح  دمحا  ماما 

عم اّنک  لاق : بزاع ، نب  ءاربلا  نع  تباث ، نب  يدع  نع  دیز ، نب  یلع  انأ  هملـس ، نب  دامح  انث  نافع ، انث  یبا ، ینثدح  هّللادبع ، انثدح  |

هلآو هیلع  هّللا  یلص  هّللا _  لوسرل  حسکو  هعماج ، هالصلا  انیف : يدونف  مخ  ریدغب  انلزنف  رفس  یف  هلآو _  هیلع  هّللا  یلص  هّللا _  لوسر 
، یلب اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نوملعت  متسلأ  لاقف : هنع _  هّللا  یضر  ٍیلع _  دیب  ذخاو  رهظلا  یلصف  نیترجـش  تحت  _ 
ای ًائینه  هل : لاقف  کلذ  دعب  رمع  هیقلف  لاق  .هاداع  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : یلع  دیب  ذـخأف  لاق 

؛1 هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  تیسمأو  تحبصا  بلاط  یبا  نبا 

: دیوگ یم  بزاع  نب  ءارب 

يارب هک  يا  هملک   ) هعماـج هالـصلا  دـش : هداد  رد  ادـن  .میدرک  فقوت  مخریدـغ  رد  .میدوـب  هارمه  يرفـس  رد  (ص ) ادـخ لوـسر  اـب 
تفرگ و ار  یلع  تسد  دناوخ و  ار  رهظ  زامن  دش ، زیمت  (ص ) ادخ لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  دش .) یم  دایرف  ناناملسم  ندمآدرگ 
ره تفگ : تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپ  يرآ .  دنتفگ : یگمه  وا ؟ دوخ  زا  ینمؤم  ره  رب  متـسه  رتراوازـس  نم  دـیناد  یمن  ایآ  تفگ :

.دراد نمشد  ار  یلع  هکنآ  راد  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  تسوا ؛ يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک 
نز درم و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  حبـص و  بلاطوبا ! رـسپ  يا  تیاراوگ  تفگ : وا  هب  درک و  تاقالم  یلع  اب  رمع  سپس 

.یتسه ینمؤم 
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.تسا هدش  لقن  رایسب  ياهدنس  اب  2 و  فلتخم دراوم  رد  دمحا » دنسم   » رد تیاور  نیا 

هلمج زا  هدرک  نایب  ار  ریدغ  ثیدح  نوگانوگ  دراوم  رد  فلتخم و  ظافلا  اب  كردتسم »  » رد زین  يروباشین  مکاح  هّللادبع  نبا  ظفاح 
: دیوگ یم 

، دامح نب  ییحی  انث  یـشاقرلا ، دـمحم  نب  کلملادـبع  هبـالقوبا  اـنث  دادـغبب ، یلظنحلا  میمت  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  انثدـح 
انث یبا ، ینثدـح  لبنح ، نب  دـمحا  نب  هللادـبع  انث  الاق  زازبلا ، رفعج  نب  دـمحا  رکبوباو  هیولاب  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکبوبا  ینثدـحو 

، یمرخملا ملاس  نب  فلخ  انث  يدادغبلا ، ظفاحلا  دمحم  نب  حلاص  انث  يراخبب ، هیقفلا  لهـس  نب  دـمحا  رـصنوبا  انث  دامح و  نب  ییحی 
هّللا یضر  مقرا _  نب  دیز  نع  لیفطلا ، یبا  نع  تباث  یبا  نب  بیبح  انث  لاق  شمعالا ، نامیلـس  نع  هناوعوبا ، انث  دامح ، نب  ییحی  انث 
ّیناک لاقف : نممقف  تاحودب  رما  مخریدـغ  لزنو  عادولا  هجح  نم  ملـسو _  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا _  لوسر  عجر  اّمل  لاق : هنع _ 
امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  یترتعو  یلاعت  هّللا  باـتک  رخـآلا : نم  ربکا  امهدـحا  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دـق  ینا  .تبجاـف  تیعد  دـق 

هّللا یضر  یلع _  دیب  ذخا  مث  .نمؤم  لک  یلوم  اناو  يالوم  ّلجو _  ّزع  هّللا _  نا  لاق : مث  .ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امّهناف 
طرش یلع  حیحـص  ثیدح  اذه  .هلوطب  ثیدحلا  رکذ  .هاداع و  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهللا  هّیلو ، اذهف  هالوم  تنک  نم  لاقف : هنع _ 

3 .هلوطب هاجرخی  ملو  نیخیشلا 

تنک نم   » هلمج زا  لبق  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنک  یم  رارکت  ار  تیاور  نیمه  يرگید  دانـسا  اـب  ثیدـح  نیا  زا  سپ  باـتک  نیمه  رد 
: دیوگ یم  هالوم »
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تنک نم  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا _  لوسر  لاقف : معن  اولاـق : تارم  ثـالث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب  یلوا  ینا  نوملعت  نأ  لاـق : مث 
4 .هالوم یلعف  هالوم 

: دسیون یم  هجام  نبا 

نب ءاربلا  نع  تباث ، نب  ّيدع  نع  ناعدـج ، نب  دـیز  نبا  یلع  نع  هملـس ، نب  دامح  ینربخا  نیـسحلاوبا ، انث  دـمحم ، نب  یلع  انثدـح 
دیب ذخأف  هعماج  هالـصلا  رماف  قیرطلا  ضعب  یف  لزنف  ّجح  یتلا  هتّجح  یف  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا _  لوسر  عم  انلبقا  لاق : بزاع ،

انأ نم  ّیلو  اذـهف  لاق : .یلب  اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  تسلا  لاق : یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  لاقف : یلع 
5 .هاداع نم  داع  مهللا  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم ،

6 .تسا هدروآ  ار  ینومضم  نینچ  دوخ  ننس »  » رد زین  يذمرت 

رد لباقم  فرط  لوبق  دروم  دوش  یم  لالدتـسا  نادـب  هچنآ  ات  مینک  یمن  لقن  يزیچ  هعیـش  ییاور  عماوج  زا  هاگ  چـیه  هلاـقم  نیا  رد 
.تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  هعیش  قیرط  زا  ریدغ  ثیدح  ّالاو  دشاب  ثحب 

هعیش يأر 

اهر صخـشم  ِفیلکت  نودب  لمهم و  (ص ) ربمایپ لاحترا  زا  سپ  مدرم  ییایند  ینید و  يربهر  مهم  رایـسب  هلئـسم  : تسا دـقتعم  هعیش 
درک و ناـیب  ار  مهم  هلئـسم  نـیا  رمع ، ناـیاپ  اـت  رادـلا ) موـی   ) شیوـخ توـعد  زور  نـیلوا  زا  (ص ) مرکا لوـسر  هـکلب  تـسا  هدـشن 

رما نیا  رب  هک  تسا  یتایاور  رایسب  زا  یکی  ریدغ  ثیدح  دومن و  یفرعم  شیوخ  زا  دعب  لصفالب  تفالخ  هب  ار  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
.دراد تلالد 

نارگید ءارآ 

تفالخ لیلد  دناوت  یمن  تیاور  نیا  هک  دنا  هدش  دقتعم  دنا و  هدروآ  یتالالدتسا  هعیش ، نخس  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  رگید  بهاذم 
.مینک یم  یسررب  تمسق  هد  رد  ار  نانآ  تارظن  نونکا  ام  .دشاب  (ع ) یلع نینمؤملاریما  لصفالب 
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، ثحب نیا  رد  ناوت  یم  ار  یتیاور  اهنت  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ تیاور  نآ  يدنس  تحص  تیاور ، کی  هب  لالدتـسا  طرـش  نیلوا  _ 1
رد تسا  یعدم  هک  هعیش  هیرظن  هب  انب  صوصخب  دشاب ، هدش  تباث  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نآ  رودص  ًالبق  هک  درک  هماقا  لیلد  ناونع  هب 

ار ریدغ  ربخ  هماع  نادنمـشناد  زا  یخرب  يور  نیا  زا  .دشاب  رتاوتم  دیاب  لیلد  تسین و  یفاک  دحاو  ربخ  تماما ، ریظن  يداقتعا  لئاسم 
: تسا هتفگ  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلادضع  یضاق  هکنانچ  دنا ، هدیدن  هتسیاش  لالدتسا  يارب 

نیا هنوگچ  .تسا  لیلد  نودب  هفازگ و  ینخس  نآ  ندوب ) رتاوتم   ) نتشاد ترورض  ياعدا  مینک و  یم  راکنا  ار  تیاور  نیا  تحص  ام 
؟7 دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ثیدح  باحصا  رثکا  هک  یلاح  رد  تسا  رتاوتم  تیاور 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  نبا 

ندوبن رتاوتم  هک  یلاح  رد  دـشاب ، رتاوتم  دـیاب  دوش  یم  هدروآ  تماما  رب  لیلد  ناونع  هب  هچنآ  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ياه  هقرف 
لاکـشا ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هکنانآ  هکلب  تشذـگ ، ًالبق  ثیدـح  نیا  تحـص  هرابرد  فالتخا  هک  ارچ  تسا ؛ مولعم  تیاور  نیا 
يدحاو ربخ  نیا ، سپ.دنتـسه  ناشیا  ریغ  يزار و  متاحوبا  یناتـسجس و  دوادوبا  دـننامه  ثیدـح  ملع  نایاوشیپ  زا  یخرب  دـنا  هدرک 

8 .تسا فالتخا  زین  نآ  تحص  رد  هک  تسا 

9 .دنا هدرک  نایب  زین  ینازاتفت  مزح و  نبا  ار  نخس  نیا  ریظن 

: خساپ

دننامه ریدغ  ثیدح  راکنا  هنرگو  تسا ، يروادشیپ  بصعت و  رـس  زا  ینخـس  تیاور ، خیرات و  هب  هاگآ  درف  ره  رظن  رد  لاکـشا  نیا 
.تسا مالسا  ردص  مّلسم  يایاضق  ریاس  دحا و  ردب و  گنج  هعقاو  راکنا  نوچ  ای  نایئاطسفوس و  طسوت  تایسح  راکنا 
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تـسا يرتشیب  قیقحت  رـس  هک  ار  نآ  مینک و  یم  هدنـسب  تیاور  نیا  رداصم  لوصا و  زا  یتسرهف  هب  اهنت  مالک  هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  ام 
یـضاق دیهـش  هتاقحلم » قحلا و  قاقحا  و« نیـسح ، دـماحریم  همالع  راونالا » تاـقبع  ، » ینیما همـالع  ریدـغلا » : » لّـصفم باـتک  هس  هب 

.میهد یم  عاجرا  يرتشوش  هّللارون 

ینامکرت يروباشین ، نیدـلا  لالج  يرزج ، یطویـس ، هلمج : زا   ) هماـع ياـملع  زا  رفن  هدراـهچ  زا  یتسرهف  قحلا » قاـقحا   » باـتک رد 
10 .دنا هدومن  فارتعا  ریدغ  ثیدح  رتاوت  هب  یگمه  هک  دوش  یم  لقن  ( یبهذ

11 .تسا هتفگ  نینچ  زین  هنسلا » جاهنم   » رد مزح  نبا 

ینیما همالع 

( یناکوش یضاق  یطویس ، يزار ، رخف  يدحاو ، یبلعث ، هلمج : زا   ) ار تنس  لها  ياملع  مظاعا  زا  رفن  هس  لهچ و  ترابع  ریدغلا »  » رد
لها گرزب  نارّسفم  زا  رفن  یس  تارابع  یماسا و  زین  و  . 12 دنا هدومن  حیرصت  ریدغ  ثیدح  قرط  دنس و  تحص  هب  هک  دنک  یم  لقن 

یگمه هک  دراگن  یم  ( یناـمکرت ریثک ، نبا  ینالقـسع ، رجح  نبا  یبطرق ، يروباـشین ، مکاـح  يواـحط ، يذـمرت ، هلمج : زا   ) ار تنس 
ریدغ ثیدـح  اب  طابترا  رد  هیآ  نیا  لوزن  هب  ( 67، هدـئام …) لعفت مل  ناو  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسرلا  اهیاای  هفیرـش : هیآ  لیذ  رد  نانآ 

13 .دنا هدومن  حیرصت 

، یئاسن صئاصخ  دمحا ، دنـسم  یفطـصملا ، ننـس  هلمج : زا   ) هماع ربتعم  ردصم  هاجنپ  زا  ریدغ  ثیدـح  زین  قحلا » قاقحا   » باتک رد 
14 .دوش یم  لقن  ءایلوالا ) هیلح  دیرفلادقع ،

: میروآ یم  ینیما  همالع  زا  لقن  هب  ار  ریدغ  ثیدح  هرابرد  تنس  لها  مظاعا  زا  یخرب  رظن  نونکا 

.درادن دوجو  نید  رد  یعطق  زیچ  چیه  سپ  تسین  یعطق  ریدغ  ثیدح  رگا  دیوگ : یم  یلبقم  نیدلا  ءایض 

.ریدغ ثیدح  نتم  رب  دنراد  عامجا  نیملسم  روهمج  تسا : هتفگ  یلازغ 
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رگراکنا بصعتم  رگم  دنک  یمن  لاکشا  نآ  تحـص  هرابرد  یـسک  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دیوگ : یم  یـشخدب 
.دوش یمن  ییانتعا  وا  نخس  هب  هک 

لوسر زا  مه  تسین و  نآ  رد  یلکشم  چیه  تسا و  هدش  تباث  ام  دزن  هک  تسا  یحیحص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دسیون : یم  یـسولآ 
.تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  مالسلا _  هیلع  نینمؤملاریما _  دوخ  زا  مه  و  هلآو _  هیلع  هّللا  یلص  ادخ _ 

« هرّشبم هرشع   » هک دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن  دص  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ظفاح 
15 .دنرفن دص  نیا  هلمج  زا 

هاجنپودص زا  ار  نآ  ینادمه  ءالعلا  نبا  ظفاح  تسا و  هدومن  لقن  هباحـص  زا  رفن  تسیبودص  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  یناتـسجس  ظفاح 
16 .تسا هدومن  تیاور  قیرط 

: دیوگ یم  نآ  قرط  یخرب  ریدغ و  ثیدح  نایوار  زا  یخرب  نایب  نمض  بیذهتلا » بیذهت   » رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 

ار نآ  زین  هدقع  نبا  سابعلاوبا  و  تسا ، هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآدرگ و  باتک  کی  رد  ار  ریدغ  ِثیدح  دانـسا  يربط  ریرج  نبا 
17 .تسا هدومن  تیاور  رتشیب  ای  هباحص  زا  رفن  داتفه  قیرط  زا 

: تسا هدمآ  يراخبلا » حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   » باتک رد  زین 

ار اهنآ  همه  هک  ًاّدج ، تسا  رایـسب  نآ  ياهدنـس  قرط و  دنا و  هدومن  لقن  یئاسن  يذمرت و  ار  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح
تیاور لبنح  دـمحا  ماما  زا  ام  يارب  تسا و  نسح  حیحـص و  نآ  ياهدنـس  زا  يرایـسب  تسا و  هدروآ  لقتـسم  یباتک  رد  هدـقع  نبا 

هدیـسرن هباحـص  زا  کی  چـیه  هراـبرد  تسا  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا _  هیلع  یلع _  لـیاضف  هراـبرد  هچنآ  تسا : هتفگ  هک  دـنا  هدرک 
18 .تسا
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یفنح يزودنق 

: دسیون یم  فلتخم  بتک  زا  رایسب و  قرط  زا  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  سپ 

« هیالولا  » مان هب  یلقتسم  باتک  تسا و  هدرک  لقن  قیرط  جنپ  داتفه و  زا  ار  مخریدغ  ثیدح  خیرات ، بحاص  يربطلا  ریرج  نب  دمحم 
قیرط هاجنپودصکی  زا  ار  نآ  یلقتـسم  فیلأت  رد  هدقع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  زین  .تسا  هدومن  فیلأت  نآ  هرابرد 

19 .تسا هدومن  لقن 

نینچ ریدغ  ثیدح  هرابرد  (ع ،) نینمؤملاریما هدشانم  جاجتحا و  لقن  ماگنه  هب  یقشمدلا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  ظفاح 
: دراگن یم 

( ریدغ ثیدح   ) نآ هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدش  لقن  (ع ) یلع زا  رتاوتم  تروص  هب  هدـشانم )  ) تیاور نیا  تسا و  نسح  ثیدـح  نیا 
، دنا هدرک  لقن  ار  نآ  رگید  يرایـسب  هورگ  زا  يرایـسب  هورگ  تسا و  هدش  لقن  ًارتاوتم  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ _  لوسر  زا  زین 

20 .دنرادن یعالطا  ثیدح  ملع  زا  نانآ  اریز  دوش ؛ یمن  دنراد  ار  تیاور  نیا  فیعضت  دصق  هک  نانآ  نخس  هب  ییانتعا  سپ 

ریدغ تیاور  دنـس  رد  یلاکـشا  بجوم  هجو  چیه  هب  هلئـسم  نیا  یلو  دنا ، هدرواین  ناشحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  ار  ریدغ  ثیدح 
یکش چیهو  نیخیشلا ) طرش  یلع  حیحـص   ) تسا حیحـص  زین  ملـسم  يراخب و  دوخ  رظن  هب  یتح  هک  یتایاور  دادعت  اریز  دوش ؛ یمن 

هتـشاگن اهنآ  رب  كردتـسم  نیدنچ  يور  نیمه  زا  و  تسین ، كدنا  تسا ، هدماین  ملـسم » يراخب و  حیحـص   » رد یلو  تسین  اهنآ  رد 
یم همه  هک  یلاح  رد  دوبن ، يزاین  رگید  حاحـص  هب  دوب ، هدمآ  درگ  يراخب » حیحـص   » رد هحیحـص  تایاور  یمامت  رگا  .تسا  هدش 
بتک رگید  زا  ملـسم ،» يراخب و  حیحـص   » ای يراخب » حیحـص   » نتـشاد اب  ار  دوخ  هک  تسین  یفـصنم  ققحم و  دنمـشناد  چیه  دـنناد 

.دنادب زاین  یب  حاحص 
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تایاور مامت  هکنیا  هن  تسا ، حیحـص  میا  هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  هچنآ  هک  دـنا  هدرک  نایب  زین  ملـسم  يراخب و  دوخ  رگید  یفرط  زا 
21 .میا هدرواین  یللع  هب  انب  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هکلب  میا ، هدرک  نایب  ار  حیحص 

22 .دنک یم  لقن  ملسم  يراخب و  خیاشم  زا  رفن  هن  تسیب و  زا  ار  ریدغ  تیاور  هر ) ) ینیما همّالع  بلاطم ، نیا  مامت  رب  هفاضا 

: میروآ یم  دنا  هدرک  حرطم  ار  لاکشا  نیمه  هک  یناسک  زا  یکی  ترابع  تمسق ، نیا  نایاپ  رد 

: دسیون یم  رجح  نبا 

لقن لبنح  دمحا  یئاسن و  يذمرت ، ریظن  یهورگ  ار  نآ  تسین و  نآ  رد  يا  ههبـش  چیه  هک  تسا  یحیحـص  ثیدـح  ریدـغ ، ثیدـح 
هدـمآ لبنح  نب  دـمحا  تیاور  رد  دـنا و  هدومن  لقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن  هدزناش  هلمج  زا  تسا ، يرایـسب  قرط  ياراد  دـنا و  هدرک 

( _ یلع  ) نینمؤملاریما تفالخ  رد  هک  یماـگنه  دندینـش و  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر _  زا  هباحـص  زا  رفن  یـس  ار  نآ  هک  تسا 
23 .دنداد تداهش  نادب  دمآ  شیپ  فالتخا  مالسلا _  هیلع 

: دنک یم  رارکت  هرابود 

نسح ای  حیحص  نآ  قرط  زا  يرایسب  دنا و  هدرک  لقن  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ _  لوسر  زا  هباحـص  زا  رفن  یـس  ار  ریدغ  تیاور 
24 .تسا

انتعا دـنا  هدرک  لاکـشا  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هک  وا  لاثما  رجح و  نبا  نخـس  هب  دـیابن  ناگدـننک ، لاکـشا  دوخ  رظن  هب  یتح  سپ 
25 .هتحص یف  حدق  نمل  تافتلاالو  دسیون : یم  دوخ  رجح ، نبا  هک  ارچ  دومن ؛

دمحم نالحد ، ینیز  دـمحا  هلمج : زا   ) هّماع رـصاعم  ياملع  زا  رفن  هدزناپ  زا  ریدـغ » هسامح   » باـتک رد  یمیکح  اضردـمحم  داتـسا 
درب و یم  مان  دنا  هدروآ  شیوخ  بتک  رد  ار  ریدغ  تیاور  هک  خورف ) رمع  یعافر ، دیرفدمحا  یـسولآ ، دـیمحلادبع  يرـصم ، هدـبع 

26 .دنک یم  رکذ  ار  نآ  نایب  لحم 
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رظن زا  ریدـغ  تیاور  دـناد و  یم  طرـش  ار  ندوب  یعطق  رتاوت و  تماـما ، تاـبثا  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  هعیـش  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
لها ناردارب  هدـیقع  هب  انب  یلو  دـش ، لقن  زین  تنـس  لها  رداـصم  زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  تسا ، یعطق  رتاوتم و  هعیـش  ییاور  عماوج 

تسین ثیدح  ندوب  رتاوتم  تابثا  هب  يزاین  چیه  تسا و  یفاک  دنس  ندوب  حیحـص  نید ، عورف  ریاس  دننامه  تماما  تابثا  يارب  تنس 
.تسا یهیدب  لاکشا  نیا  یگیاپ  یب  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 

لاکشا نیمود  -2

: دسیون یم  يو  تسا ؛ هدرک  نایب  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق  هک  تس  يا  هتکن 

27 .دوب نمی  رد  (ع ) یلع اریز  دوبن  ربمایپ  هارمه  عادولا ) هجح  ) ریدغ زور  رد  (ع ) یلع

نخس نیا  زا  سپ  فقاوم »  » حراش یناجرج  فیرش  دیس  مینک : نایب  ار  فقاوم »  » حراش نخـس  ادتبا  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  تسا  رتهب 
: دراگن یم  یجیا 

هدـمآ یتیاور  رد  هکنیا  رگم  درادـن ، ریدـغ  ثیدـح  ندوب  حیحـص  اب  تافانم  (ع ) یلع ندوب  بیاغ  اریز  تسا ؛ هدـش  ّدر  لاکـشا  نیا 
لقن تالمج  نیا  تایاور  يرایسب  رد  هک  تفرگ  ار  وا  تسد  ای  دناوخ  دوخ  دزن  ار  یلع  ربمایپ  ریدغ  ثیدح  لقن  ماگنه  هب  هک  دشاب 

28 .تسا هدشن 

: دسیون یم  ههبش  نیا  باوج  رد  یمتیه  رجح  نبا 

هدش تباث  اریز  دوش  یمن  ییانتعا  تسا  هدوب  نمی  رد  (ع ) یلع هک  دنک  داریا  ای  دنادن و  حیحص  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یسک  نخـس  هب 
29 .دراذگ ملسو _  هیلع  هّللا  یلص  مرکا _  ربمایپ  اب  ار  جح  تشگرب و  نمی  زا  وا  هک  تسا 

هب یلو  تسا  مّلـسم  عادولا  هجح  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  اـب  جـح  ندراذـگ  نمی و  زا  (ع ) ناـنمؤمریما تشگرب  یخیراـت  رظن  زا  هچرگا 
: میرب یم  مان  دنا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  زا  هنومن  ناونع 
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عوجر لـصفم  روط  هب  دـلج  نیمه  رد ص132  زین  ص184 و  ج2 ، هیاـهنلاو ، هیادـبلا   ) ریثک نبا  205 ؛) ج2 ، يربط ، خـیرات   ) يربط
ص302) ج2 ، لماکلا ،  ) ریثا نبا  دیامن ؛ یم  نایب  ددعتم  عبانم  زا  لقن  هب  ار  نمی  رفس  زا  ع )  ) نینمؤملاریما

موس لاکشا  _ 3

دازآ «، » ومع رـسپ  «، » یلوا : » ریظن یفلتخم  یناـعم  ياراد  هملک  نیا  .تسا  یلوـم »  » هملک ینعم  هراـبرد  تسا  رتـمهم  رت و  هنمادرپ  هک 
نیا يانعم  تسا  یعدم  تخادرپ  میهاوخ  اهنآ  هب  هک  رایسب  دهاوش  هب  هجوت  اب  هعیش  .تسا  و … مسَق ،» مه  «، » هیاسمه «، » هدرب هدننک 

یلوم هملک  يانعم  رد  ینس  ناملاع  یخرب  یلو  تسا ، یلو »  » و تسرپرـس »  » رگید ترابع  هب  ای  و  یلوا »  » نامه ثیدح  نیا  رد  هملک 
ریظن نارگید  هک  دـشاب  لوقعلا » هیاـهن   » باـتک رد  يزار  رخف  زا  ههبـش  نیا  لـصا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  يا  ههبش 

.دنا هدرک  لقن  ار  نآ   32 ناهبزور نب  لضف  31 و  رجح نبا  30 و  یجیا نیدلا  دضع  یضاق 

: دیوگ یم  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق 

تساـنعم و نیمه  هب  هـالاو » نم  لاو  مهّللا   » نآ زا  سپ  ییاـعد  هـلمج  اریز  تـسا ؛ رـصان »  » ریدـغ تـیاور  رد  یلوـم »  » هـملک زا  دارم 
33 .تسا هدماین  لعفا  يانعم  هب  لعفم  نزو  زگره  هک  ارچ  تسین ، یلوا » «، » یلوم  » زا دوصقم 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  نبا 

« یلوم  » مکح اریز  تسا ؛ رـصان »  » نآ يانعم  هکلب  دـنا ، هدرک  رکذ  هعیـش )  ) نانآ هک  دـشاب  نامه  یلوم »  » ینعم هک  میریذـپ  یمن  اـم 
هعیش ام و  تسا … بوبحم » « » رصان «، » روما رد  فرـصتم  «، » هدش دازآ  هدرب  «، » هدرب هدننک  دازآ  : » ریظن يددعتم  یناعم  نیب  كرتشم 

، تسا اهنآ  ام و  بوبحم  (ع ) یلع اریز  دوب  دهاوخ  حیحـص  نآ  ینعم  دشاب ، بوبحم » ، » تیاور نیا  زا  روظنم  رگا  هک  میفرتعم  ود  ره 
ثحب هب  يزاین  تسین  هنوگ  نیا  عرـش  رد  هکنیا  اما  تسین ، دوهعم  تغل ، رد  هن  عرـش و  رد  هن  دـشاب  ماما »  » ینعم هب  یلوم »  » هکنیا اما 
ینعم هب  لعفم  هک  تسا  هتفگن  برع  تغل  نایاوشیپ  زا  کـی  چـیه  اریز  تسین ، هنوگ  نیا  تغل  رد  هکنیا  اـّما  تسا ، حـضاو  درادـن و 

34 .دیآ یم  لعفا 

9413 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2834 

http://www.ghaemiyeh.com


.تساهترابع نیمه  رارکت  مه  رگید  یخرب  نخس 

: میزادرپ یم  لاکشا  نیا  هب  هعیش  خساپ  هب  نونکا 

رد برع  تغل  نایاوشیپ  ًاضرف  تسا و  اـنعم  دـنچ  نیا  نیب  كرتشم  یلوم »  » هملک ياـنعم  هک  میریذـپب  ًاـضرف  رگا  تسا  دـقتعم  هعیش 
، فیرـش ثیدـح  نیا  نایب  ماگنه  هب  و  (ص ) ادـخ لوسر  رـصع  رد  یلو  ، دـنا هدرکن  اـنعم  یلوا »  » ار یلوم »  » هملک يدـعب  ياـهنارود 

: مینک یم  نایب  دهاش  دنچ  هتکن  نیا  يارب  نونکا  .دنا  هدیمهف  ار  یلوا »  » ینعم هملک  نیا  زا  نارضاح  یمامت 

هعقاو نیا  ات  تساوخ  هزاجا  (ص ) ادخ لوسر  زا    35، درادن يرکنم  وا  یبدا  ماقم  دوب و  رـضاح  هثداح  لحم  رد  هک  تباث  نب  ناسح 
: تسا تیب  نیا  هطبار  نیا  رد  وا  راعشا  هلمج  زا  دیارسب و  ار  مهم 

ًایداهو ًاماما  يدعب  نم  کتیضر  _ي               ننا _ّي ف_ لع لا ل_ه ق_م ي_ا  _ قف

.تسا 35 هدرک  لقن  هصاخ  زا  ردصم  شش  تسیب و  هماع و  زا  ردصم  هدزاود  زا  ار  راعشا  نیا  ینیما  همالع 

: تسا هدورس  زین  هدابع  نب  دعس  نب  سیق 

ل __ يز _ن_ تلا _ي ب_ه  تا _ا  ناو __ سل ما                  __ ماو ا  __ ن __ ما __ ما ّي  __ _ل عو

_ل یل _ب ج_ طخ هالو  اذ م_ _ هف هالوم              تنک  نم  یبنلا  لاق  موی 

37 .دنک یم  لقن  عبنم  هدزاود  زا  ار  نآ  ینیما  ردقلا  لیلج  همالع  هک 

: دیارس یم  زین  صاع  ورمع 

لحری مل  بکرلاو  غلبی  ًاربنم                       یقر  ّمخ  موی  یفو 

لعفاف یلب  اولاقف : یلواب ؟ سوفنلا                یف  مکنم  مکب  تسلأ 

لحنملا فلختسم  هللا  نم  نینمؤملا                          هرما  هلحناف 

یلولا معن  مویلا  هل  اذهف  هل                      یلوم  تنک  نمف  لاقو 

38 .تسا هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  ردصم  تشه  زا  ینیما  همالع  زین  ار  راعشا  نیا 
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هملک زا  ار  تیالو  تماما و  يانعم  نیمه  هک  ار  برع  نابیدا  ارعش و  زا  يدایز  دادعت  ترابع  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع  اهنیا  رب  نوزفا 
39 .دنک یم  نایب  دنا  هدیمهف  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم » »

: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنک  یم  دییات  ار  بلطم  نیمه  دسیون  یم  هیواعم  هب  هک  يرعش  رد  (ع ) یلع الوم  دوخ 

مخر _ يدغ مو  هّللا ي_ لوسر  مکیلع           هتیالو  یل  بجوا  و 

40 .دنک یم  نایب  تنس  لها  زا  ردصم  ششو  تسیبو  یعیش  ردصم  هدزای  زا  ار  نآ  ینیما  همالع  هک 

ریدغ رد  (ص ) مرکا لوسر  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  رمع  رکبوبا و  نخس  ثیدح ، زا  انعم  نیمه  مهف  رب  اهدهاش  نیرتهب  زا  زین  و 
بلاط یبا  نباـی  کـل  ِّخـب  ٍّخـب  : » دندوتـس نیا  هب  کـیدزن  يریباـعت  اـی  باـطخ و  نیا  اـب  ار  وا  دنتـشاذگ و  (ع ) یلع تسد  رد  تسد 

«. هنمؤمو نمؤم  لک  یلومو  يالوم  تحبصا 

، دادـغب خـیرات  كولملاو ، ممالا  خـیرات  دـمحا ، دنـسم  هلمج : زا   ) تنـس لها  زا  ردـصم  تصـش  زا  ار  نیخیـش  کیربت  ینیما  همـالع 
41 .دنک یم  لقن  هبیش ) یبا  نبا  فنصم 

، دشاب نانمؤم  همه  بوبحم »  » ای رـصان » ( » (ع یلع هک  تشاد  رظن  رد  نینچ  هالوم ،» هیلعف   » هلمج نایب  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  رگا  یتسارب 
ریدـغ هنحـص  رد  نارـضاح  زا  یخرب  دـیدش  ضارتـعا  راـکنا و  اـنعم ، نیا  دـهاوش  رگید  زا  دوب ؟ کـیربت  تینهت و  هنوـگ  نیا  ياـج 

.دوش لزان  يو  رب  یباذع  دراد  تقیقح  هلئسم  نیا  رگا  تساوخ  دنوادخ  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  يرهف ) نامعن  نب  ثراح  )

42 .تسا هدرک  لقن  نآرقلا ) ماکحا  هادهلا ، هاعد  نایبلاو ، فشکلا  هلمج : زا   ) تنس لها  ردصم  یس  زا  ار  ارجام  نیا  ینیما  همالع 
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بـضغ هب  ار  وا  لاثما  ثراح و  هکنآ  ای  دوب  راکنا  بضغ و  هنوگ  نیا  ياج  دوب  بوبحم »  » ای و  رـصان »  » ریدغ ثیدح  يانعم  رگا  ایآ 
زین نینمؤملاریما و  تبحم  رد  زین  يرگید  رایـسب  تایاور  دـنک ، یم  توعد  نانمؤم  هب  تبحم  هب  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  زا  ریغ  دروآ ؟

؟ تخیگنینرب ار  یبضغ  مشخ و  نینچ  نیا  اهنآ  ارچ  تسه ؛ هباحص  ریاس 

یمن مدرم  رد  ار  ریدغ  ثیدح  شریذپ  هنیمز  نوچ  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسانعم  نیا  رگنایب  زین  يرایـسب  تایاور  هکنآ  رگید  دهاش 
: دش لزان  هیآ  هک  اجنآ  ات  درک  یم  زیهرپ  نآ  نایب  زا  دید 

همهاو مدرم  طسوت  اهنآ  نتفریذپن  زا  (ص ) ربمایپ دمآ و  یمن  شوخ  ناقفانم  قاذم  هب  هک  دوب  (ع ) یلع تیرصان  تیبوبحم و  نایب  ایآ 
دشاب و هتـشادن  شریذپ  هنیمز  (ع ) یلع ندوب  رـصان  ای  تیبوبحم و  نایب  تسین  نکمم  يور  چیه  هب  هک  تسا  راکـشآ  رایـسب  تشاد ؟
« بوبحم  » ای رـصان »  » يانعم هدارا  ناکما  یفن  زا  سپ  نیاربانب  .دـشاب  هتـشاد  همهاو  نآ  زا  (ص ) ربمایپ هک  دزیگنارب  ار  یلمعلا  سکع 

.دوب دهاوخ  حیحص  ییانعم  تیولوا »  » يانعم ریدغ ، ثیدح  رد 

زا (ص ) ادخ لوسر  یکانمیب  زین  ریدغ و  هثداح  هرابرد  ( 67 هدئام ،  ) سانلا نم  کمصعی  هّللاو  هفیرش  هیآ  لوزن  هرابرد  ینیما  همالع 
43 .درب یم  مان  ار  تنس  لها  زا  ردصم  یس  بلطم ، نیا  نایب 

نامثع تفالخ  ماگنه  هب  (ع ) نینمؤملاریما جاجتحا  هدشانم و  تسا ، ثیدح  نیا  نایب  زا  (ص ) ادـخ لوسر  میب  رگنایب  هک  یتایاور  اّما 
رد یشخدب  و  ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس  زا  ار  نآ  ینیما  همالع  زین  44 و  .تسا هدروآ  نیطمسلا » دئارف   » رد ینیوج  ار  نآ  هک  تسا 

45 .دنک یم  لقن  رگید  یخرب  هیودرم و  نبا  ظفاح  و  لیزنتلا » دهاوش   » رد یناکسح  ظفاح  و  راربالا » لزن  »
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هن ترضح  نآ  اریز  دوش ، یمن  (ص ) مرکا یبن  ترضح  رب  هّللا ) ذاعم   ) داریا صقن و  بجوم  میب  نیا  هک  تسا  راکشآ  هتبلا  هتکن  نیا 
سجواف دومرف : زین  (ع ) یـسوم ترـضح  هرابرد  دـنوادخ  .دیـسرت  ناقفانم  طسوت  بوشآ  داجیا و  تما و  فالتخا  زا  هک  شیوخ  رب 

(« 67 هط ،  ) یسوم ًهفیخ  هسفن  یف 

ياج هب  اهلقن  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  يرگید  فلتخم  قرط  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  نیـسح ، دـماحریم  همالع  .تشذـگ  هچنآرب  هفاضا 
يارب تسا و  (ص ) ادـخ لوسر  ترابع  زا  نایوار  مهف  رگناشن  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ترابع  هالوم »…  تنک  نم   » هلمج
یلوا تنک  نم  : » تسا هدمآ  هنوگ  نیا  ریدغ  ثیدـح  اهلقن ، نیا  رد  .دراذـگ  یمن  یقاب  یلوا » » يانعم شریذـپ  زج  يا  هراچ  نافلاخم 

46« هّیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب 

هّللا لزناـف  .هسفن  نم  هب  یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  : » تـسا هدـمآ  زین  نیطـسلا » دـئارف   » رد ینیوـمح  ياـهلقن  زا  یکی  رد 
46 «. مکنید مکل  تلمکا  مویلا  هرکذ : یلاعت 

یبرع نابز  رد  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  مینکفیب  يرظن  دنراد ، هراشا  ریدـغ  ثیدـح  یبدا  هجو  هب  هک  اهاعّدا  یخرب  هب  تسین  دـب  نونکا 
یگیاپ یب  .دناد  یمن  زاجم  ار  یلامعتسا  نینچ  سک  چیه  دنا  هدرک  اعدا  هکنانچ  ای  دوش  یم  لامعتسا  یلوا »  » يانعم هب  یلوم »  » هملک

یم یجیا  نیدلا  دضع  یـضاق  نخـس  زا  تمـسق  نیا  رد  فقاوم »  » رب شا  هیـشاح  رد  یبلچ »  » هک تسا  حـضاو  ردـق  نآ  لاکـشا  نیا 
: دراگن

تسا عیاش  برع  تغل  رد  فرـصت » هب  یلوا   » و رما » بحاص   » و یلوتم »  » يانعم هب  یلوم »  » هک تسا  هدش  هداد  باوج  لاکـشا  نیا  زا 
.تسا هدش  لقن  برع  تغل  نایاوشیپ  زاو 
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ینعی اهالوم … نذا  ریغب  تحکن  هأرما  اـمیا  : » تسا هدومرف  (ص ) مرکا ربماـیپ  و  مکب » یلوا  يا  مکـالوم  یه  : » تسا هتفگ  هدـیبعوبا 
يانعم هب  هک  تسا  یمسا  یلوم »  » هک تسا  نیا  تسا ، یلوا »  » يانعم هب  یلوم »  » هکنیا زا  دارم  وا .» رما  ریبدت  کلام  نز و  نآ  هب  یلوا 

ناوت یمن  ارچ  تسا  یلوا »  » ياـنعم هب  یلوم  رگا  هک  ضارتعا  نیا  سپ  .تسا  تفـص  یلوم »  » هملک هکنیا  هن  دـیآ  یم  یلوا »  » تفص
48 .دوب دهاوخن  حیحص  دومن ، لامعتسا  یلوا »  » ياج هب  ار  نآ 

نانخـس تسا و  هداد  صاصتخا  هتکن  نیمه  هب  ار  تاقبع »  » باتک رگید  دلج  زا  یـشخب  لماک و  دـلج  کی  نیـسح  دـماحریم  همالع 
49 .تسا هدرک  نایب  اهنآ  نخس  عضوم  نانآ و  لاح  حرش  اب  دنا  هتسناد  حیحص  یلوا »  » یناعم هب  ار  یلوم »  » هک یناسک 

زا تسا ؛ هدومن  لقن  ار  هتکن  نیا  هب  فارتعا  دـنوش _  یم  هدرمـش  یبرع  تاـیبدا  ناـیاوشیپ  زا  هک  يرایـسب _  هورگ  زا  ینیما  همـالع 
50 .ریثا نبا  یبطرق ، يرهوج ، یناتسجس ، ءاّرف ، هلمج :

دنا هتـسج  داهـشتسا  نآ  هب  تغل  لها  زا  يرایـسب  هک  تسا ، یتیاور  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  یلوا  يانعم  هب  یلوم  زین  رگید  ثیداحا  رد 
51 .لطاب اهحاکنف  اهالوم  نذا  ریغب  تحکن  هأرما  اهیا  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  هک 

هب ار  اـهنآ  یماـمت  تسا ، هدـش  رکذ  یلوـم  هملک  يارب  هک  ییاـنعم  تفه  تسیب و  یماـمت  رد  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  ینیما  همـالع 
تسا و هدـش  قالطا  اهنآ  هب  یلوم  هملک  هک  تسا  هدوب  یتیولوا  تهج  اهنآ  مامت  رد  هک  دـنک  یم  اعدا  دـنادرگ و  یمرب  یلوا  يانعم 

: هک تسا  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  تسا ، هدرک  یم  ردابت  یلوا  يانعم  یلوم  هملک  زا  نوچ 
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52 .تسا دنوادخ  یلوم  هک  ارچ  دیوگن  یلوم  شیوخ ، ياقآو  دّیس  هب  دبع 

نایب زا  سپ  هک  مینک  هجوت  رـصم  رهزالا  عماج  خیـش  يرـشبلا ، میلـس  خیـش  نخـس  هب  هک  تسا  یفاک  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
: دسیون یم  تسه  یلوا  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هکنیا  هرابرد  نیدلا  فرش  دیس  یلالدتسا 

53 .دراد تلالد  یلوا )  ) دییوگ یم  امش  هک  انعم  نامه  رب  ثیدح  هک  مراد  نیقی  نم 

رب ار  ریدغ  تایاور  دـندش و  یعدـم  رگید  یخرب  رجح و  نبا  هکنانچ  بوبحم  يانعم  هب  یلوم  هک  تسا  يروآدای  لباق  زین  هتکن  نیا 
: دسیون یم  نیسح  دماحریم  همالع  هکنانچ  درادن ، ییاج  برع  تایبدا  رد  دندرک ، لمح  نآ 

: تسا هتسنادن  یلوم »  » یناعم زا  یکی  ار  بوبحم »  » ریز يوغل  عبانم  زا  کی  چیه 

54 .رینملا حابصم  برغملا ، ، هغالبلا ساسا  نآرقلا ، تادرفم  رداصملا ، جات  راحبلا ، عمجم  هیاهنلا ، قئاف ، هغللا ، سوماق  هغللا ، حاحص 

هب یلوم  هملک  هک  تسا  فلاخم  تدـش  هب  هکنیا  اب  وا  .میهد  یم  رارق  رجح  نبا  دوخ  راتفگ  زا  یتمـسق  ار  نخـس  زا  شخب  نیا  نایاپ 
زا ار  یلوا  يانعم  نیمه  رمع  رکبوبا و  دیوگ : یم  دنک و  یم  شومارف  ار  دوخ  نخس  دعب  رطس  دنچ  رد  دوخ  یلو  دشاب ، یلوا  يانعم 

.دندیمهف ریدغ  ثیدح 

: دسیون یم  رجح  نبا   

تسا و تعاـطا  هب  یلوا  هکلب  تسین ، تماـما  هب  یلوا  روـظنم ، هک  تفگ  دـیاب  تسا ، یلوا  ریدـغ ، ثیدـح  زا  دارم  هک  میریذـپب  رگا 
بلاط یبا  نبای  تیسما  دنتفگ : يور  نیا  زا  دندیمهف و  ار  تعاطا ) هب  یلوا   ) انعم نیمه  رمع  رکبوبا و  اریز  تسا ، حیحص  انعم  نیمه 

55 .هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم 

تسا و هدش  بلطم  نیمه  یعدم  لآملا » هریخذ   » رد یعفاش  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  نیـسح ، دماحریم  لقن  هب  انب  نینچمه 
: تسا هتفگ 
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: لاق هعمـس  امل  هناف  ثیدحلا  نم  رمع  همهف  يذلا  اذـهو  هنم  برقلاو  عاّبتالاب  یلوا  وا  رـصانلا  قیدـصلا  وهو  هیالولا  یلّوتلاب ، دارملاو 
56… بلاط نبا  نبای  کنهی 

، لاکشا نیمراهچ  _ 4

رد (ص ) ربمایپ تالمج  نآ  و  دـنک ، یم  لالدتـسا  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تفالخرب  نآ  اـب  هعیـش  هک  تسا  يدـهاوش  زا  یکی  راـکنا 
سپس متسین ،»؟ رتراوازس  یلوا و  امش  دوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ  مکـسفنا ؛ نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دومرف هک  تسا  ثیدح  ردص 

«. تسوا هب  یلوا  یلع  میوا  هب  یلوا  نم  هک  ره  : » دومرف

: دسیون یم  یجیا  نیدلادضع  یضاق  هلمج  زا  دنا ؛ هدش  رکنم  ار  ثیدح  ردص  تالمج  ننست  لها  ياملع  زا  یخرب 

تسین نکمم  سپ  دنا ، هدرکن  لقن  ار  ثیدح  لوا  تمـسق  نایوار ، تفگ  دیاب  یلو  تسا ، حیحـص  ثیدح  نیا  میریذپب  هک  ضرف  رب 
57 .دومن لالدتسا  تسا  یلوا  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هکنیا  تابثا  يارب  مکب ) یلوا  تسلا   ) تالمج نیا  هب  هک 

تفگ دیاب  لاکشا  نیدب  خساپ  رد 

.تسا یلوا  نامه  یلوم ، هملک  زا  دارم  هک  دنامن  یقاب  يا  ههبش  ياج  هتـشذگ  ياهلالدتـسا  اب  دوب ، یمن  تیاور  ردص  ًاضرف  مه  رگا 
ثیدح هیلّوا  تالمج  هک  میدید  میدرک  لقن  هک  ینتم  رد  ًالبق  .تسا  راگزاس  یخیرات  ياهتیعقاو  اب  دح  هچ  ات  اعدا  نیا  مینیبب  نونکا 

.تسا هدمآ  تنس  لها  ربتعم  رداصم  رد 

، يربط لبنح ، نب  دـمحا  هلمج :  زا  هماع ، زا  ثیدـح  لها  ناگرزب  زا  رفن  راهچ  تصـش و  زا  ار  تیاور  ردـص  تالمج  ینیما  همـالع 
58 .دنکیم لقن  ینطقراد و … يروباشین ، مکاح  یئاسن ، یناربط ، يذمرت ، هجام ، نبا  یقهیب ، یبهذ ،

زا يددعتم  رایـسب  رداصم  خساپ ، رد  سپـس  هدرک و  لقن  يزار  رخف  لوقعلا » هیاهن   » زا ار  لاکـشا  نیمه  زین  نیـسح  دـماحریم  همالع 
يدنه يدوهمس ، یئاسن ، ریثک ، نبا  لبنح ، نب  دمحا  هلمج : زا  دنک ؛ یم  یفرعم  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ردص  هک  ار  ّتنـس  لها 

59 .رگید رایسب  یناعمس و  یناربط و  لامعلازنک ،»  » رد
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رد ار  ثیدح  ردص  دوجو  دـنک و  یمن  حرطم  ار  نآ  تسا  هدرب  یپ  لاکـشا  نیا  یگیاپ  یب  هب  نوچ  هقرحملا » قعاوص   » رد رجح  نبا 
60 .دریذپ یم  هحیحص  تایاور 

يرگید ریصقت  رذع  _ 5

ار فرـصت  رد  تیولوا  ریدغ ، ثیدح  رد  یلوا  يانعم  شریذپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دنا  هدروآ  ریدغ  ثیدـح  هاگـشیپ  رد  یخرب  هک 
تلالد ات  دشاب  فرصت  هب  یلوا  هکنیا  هن  يو  هب  نتـسج  برقت  تعاطا و  رد  یلو  تسا ، یلوا  (ع ) یلع دنیوگ  یم  هکلب  دنریذپ ، یمن 

.دنک يو  تفالخرب 

61 .تسا یجیا  یضاق  نخس  نیا ،

رد تیولوا  یلو  تسا ، تیولوا  نامه  عطق  روط  هب  ثیدح  زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  یعدـم  لاکـشا  نیمه  نایب  نمـض  زین  رجح  نبا 
تیـسما : » دنتفگ (ع ) یلع هب  کیربت  رد  يور  نیا  زا  دنا و  هدیمهف  ریدغ  ثیدح  زا  رمع  رکبوبا و  زین  ار  انعم  نیمه  .تبرق  تعاطا و 

نیمه هب  تسا » نم  يالوم  وا  يـالوم ؛ ّهنا  : » تفگ یم  (ع ) یلع هب  هک  رمع  راـتفگ  زین  و  هنمؤمو ،» نمؤم  لـک  یلوم  بلاـط  یبا  نباـی 
62 .تسانعم

.تشذگ یعفاش  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  زا  ًالبق  نخس  نیمه  ریظن 

لاکشا نیا  هب  خساپ 

رد (ص ) مرکا ربمایپ  .تسا  یهیدـب  راکـشآ و  ًالماک  دـش _  نایب  نآ  ددـعتم  رداصم  ًالبق  هک  تیاور _  لماک  تروص  هب  یهاگن  اـب 
: دیامرف یم  تیعمج  ِتبثم  خساپ  زا  سپ  و  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دسرپ یم  نانآ  زا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  تیعمج  ادتبا 

يدعب نخس  يارب  يزاس  هنیمز  لالدتـسا و  یعون  نخـس  ردص  تقیقح  رد  تسوا .» هب  یلوا  زین  یلع  متـسه  وا  هب  یلوا  نم  سکره  »
نخس رد  دشاب ، يرگید  يانعم  هب  مود  تمسق  رد  یلوم »  » هملک دشاب و  انعم  کی  هب  نخـس  لّوا  تمـسق  رد  یلوا »  » هملک رگا  .تسا 
ینعم هب   ) نیع ایآ  دسرپب : نانآ  زا  دهد و  رارق  بطاخم  ار  یهورگ  یـصخش  هک  دنام  یم  نادب  تسرد  .تسا  هتفرگ  تروص  هطلاغم 
هدـش هتخاس  زلف  زا  مشچ ) ینعم  هب   ) نیع سپ  دـیوگب : نخـس  نیا  یتسرد  هب  بطاخم  فارتعا  زا  سپ  و  تسین ؟ اهبنارگ  يزلف  الط )

.تسا
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: دسیون یم  يو  میروایب ، ار  قیرطب  نبا  يابیز  راتشون  زا  یتمسق  هک  تسا  هدنبیز  اجنیا  رد 

سپـس دنـسانش ، یم  ار  وا  هناخ  هک  دننک  فارتعا  نابطاخم  و  دیـسانش ؟ یم  ار  ناکم  نالف  رد  نم  هناخ  نالف  ایآ  دیوگب : یـسک  رگا 
نیا هک  دنک  یمن  کش  سک  چیه  دشاب ، يددـعتم  ياه  هناخ  ياراد  صخـش  رگا  تروص  نیا  رد  مدومن ، فقو  ار  ما  هناخ  دـیوگب :

.تفرگ فارتعا  نابطاخم  زا  تفگ و  نخس  نآ  هرابرد  ًالبق  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  هب  طوبرم  فقو  هغیص 

نودب سپـس  دـننک ، فارتعا  نابطاخم  و  تسا ؟ نم  هدرب  وا  هک  دـیراد  لوبق  دیـسانش و  یم  ار  ینالف  نم  هدرب  ایآ  دـسرپب : رگا  زین  و 
تـسا يا  هدرب  نامه  هب  طوبرم  يزاس  دازآ  نیا  دیوگ  یم  یلقاع  ناسنا  ره  يدیدرت  چیه  نودب  تسا ، دازآ  ما  هدرب  دـیوگب : هلـصاف 

ثحب و دروم  هتفرن و  وا  زا  نخس  هک  دنادب  يرگید  هدرب  هب  طوبرم  ار  يزاس  دازآ  نیا  هک  درادن  ینعم  و  تفر ، نخـس  وا  زا  ًالبق  هک 
63 .هدوبن تبحص 

(ص) ربمایپ تسا و  هتفر  راکب  لّوا  هلمج  رد  هک  تسا  یتیولوا  نامه  هب  (ص ) ادـخ لوسر  مّود  هلمج  رد  هتفر  راکب  تیولوا  نیارباـنب 
دومن بوصنم  ماقم  نادب  ار  وا  داد و  هعـسوت  زین  (ع ) یلع هب  درک ، تابثا  نانمؤم  رب  شیوخ  دنوادخ و  يارب  هک  یتیولوا  نامه  هنماد 

ینازرا متیب  لها  هب  دنوادخ  هک  ار  تمظع  نیا  : » دومرف دـناوخ و  نید  لامکا  ار  نآ  (ص ) ربمایپ هک  دوب  یتمظع  اب  ماقم  نامه  نیا  و 
64 .دنتفگ کیربت  (ع ) یلع هب  رضاح  ِناناملسم  همه  سپس  رمع و  رکبوبا و  و  دییوگب .» کیربت  نم  هب  تشاد 

باذـعب لئاس  لئـس   ) دنداتـسرف نیرفن  شیوخ  رب  دـندیباتنرب و  ار  نآ  ناقفانم  یخرب  .دورـس  رعـش  ارجام  نیا  هرابرد  تباث  نب  ناسح 
(. عقاو
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، تفالخ نایرج  رد  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ایآ  دـشاب ، برق  تعاـطا و  رد  تیولوا  ، تیولوا زا  دوصقم  هک  ضرف  رب  نیا  رب  هوـالع 
ندرک تعیب  زا  وا  ناخّروم  همه  فارتعا  هب  ای  دنتـشاد و  مدـقم  ار  وا  رظن  دـندرک و  تروشم  يو  اب  ایآ  عاطم ؟ اـی  دوب  عیطم  (ع ) یلع

شا هناخ  ندز  شتآ  نتـشک و  هب  دـیدهت  ار  وا  ناخروم  یخرب  فارتعا  هب  انب  دادـن ؟ تیاـضر  ناـشیا  لـمع  هب  دومن و  يریگ  هراـنک 
.دومن تعیب  شراوگرزب  رسمه  تداهش  زا  سپ  تیاهن  رد  دندومن و 

ربنامرف هتساوخان  ای  هتساوخ  هکلب  دوب ، دهاوخن  عاطم  ّالاو  ، دشاب هعماج  مکاح  صخش  هک  دوش  یم  رـسیم  یتقو  لماک  تعاطا  ًالوصا 
(ع) نینمؤملاریما لـصفالب  تفـالخ  رب  لـیلد  زین  دـشاب  برق  تعاـطا و  هب  یلوا  تیاور ، ياـنعم  رگا  یتح  سپ  دوب ، دـهاوخ  نارگید 

.تسا

: دنا هتفگ  يا  هدع  _ 6

زا دوصقم  سپ  دنک ، یم  تباث  ار  تسا ) تماما  تفالخ و  نامه  شیانعم  هک   ) فّرـصت رد  تیولوا  ریدـغ  ثیدـح  هک  میریذـپب  رگا 
تـسا هفیلخ  یماگنه  (ع ) یلع رگید ، ترابع  هب  .رگید  هفیلخ  هس  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ روما  لآم  رد  راـک و  تیاـهن  رد  تفـالخ  نآ ،

هـس نآ  زا  سپ  (ع ) یلع تیولوا  رب  تلـالد  تیاور  نیا  سپ  دـش ، تعیب  وا  اـب  رگید  هفیلخ  هس  زا  سپ  نوچ  دوـش و  تعیب  وا  اـب  هک 
ههبش نیا  .دسرب  تیالو  هب  (ع ) یلع تیاهن  رد  دنوشب و  هفیلخ  نت  هس  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  درادن  یتافانم  سپ  دراد ؛ صخش 
میلس خیـش  67 و  رجح نبا  ، 66 یپلچ  65 یجیا نیدــلادضع  یــضاق  ریظن  نارگید  زین  وا  زا  سپ  تــسا و  هدرک  حرطم  يزار  رخف  ار 

.دنا هدومن  رارکت  ار  نآ   68 يرشبلا
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یمن زاب   69 تـسا هدومرف  رگید  رایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  يدعب » هالوم  ّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف یم  (ص ) ربمایپ رگا  ایآ 
؟ تسا (ص ) ادخ لوسر  هفیلخ  رگید  هفیلخ  هس  زا  دعب  یلع  دشاب و  رگید  هفیلخ  هس  زا  دعب  دناوت  یم  ّتیدعب  دنتفگ :

نیتسخن هفیلخ  هس  تفالخ  هب  تسا و  قلطم  لصفالب »  » هملک هک  دندش  یمن  یعدم  زاب  لصفالب » یتفیلخ  یلع  : » دومرف یم  رگا  ای   و 
؟ هثالثلا هذه  ریغب  لصفالب  هفیلخ  یلع  هک : تسا  نیا  نآ  دافم  تسا و  هتفای  صـصخت  (ص ) ادخ لوسر  مالک  قالطا  عامجا  لیلد  هب 
، تسا هدوب  لاـس  جـنپ  تسیب و  زا  سپ  مدرم  تعیب  ماـگنه  هب  وا  تفـالخ  تیولوا و  (ع ) یلع تیولوا  زا  (ص ) مرکا لوسر  دارم  رگا 

لقن رورـس و  یلاحـشوخ و  همه  نآ  میب و  سرت و  همه  نآ  اـیآ  دراد ؟ کـیربت  ياـج  هچ  تـسا و  (ع ) یلع يارب  یتلیـضف  هـچ  نـیا 
صاصتخا هنوگ  چیه  تسا و  هدوب  ملسم  یهیدب و  يرما  نایب  يارب  اهنت  فازگ و  هدوهیب و  وغل و  همه  همه و  تلیضف ، نایب  تیاور و 

!؟ دنک یمن  تباث  (ع ) یلع يارب  ار  يزایتما  و 

نییاپ کـچوک  يورملق  دـح  رد  مه  نآ  ییاـیند و  باـصتنا  کـی  دـح  رد  ار  ییاـیند  ینید و  یهلا و  میظع  هثداـح  نیا  رگا  یتسارب 
تسا و هدـش  کیدزن  نم  گرم  دـیوگب : اـهنآ  هب  دـنک و  عمج  ار  تلم  دارفا  همه  تکلمم  کـی  رادـمامز  هک  مینک  ضرف  میروآ و 

هنازرف مادک  میامن ، یم  بوصنم  متـشاد  دوخ  هک  يرادمامز  تیالو و  نامه  هب  ار  صخـش  نیا  نونکا  مور  یم  امـش  نایم  زا  يدوزب 
نیدـنچ هک  درادـن  یتافانم  تسا و  هدوب  رما  تیاهن  راک و  تبقاع  رد  صخـش  نآ  تفالخ  تیالو و  وا  روظنم  دوش  یعدـم  هک  تسا 

؟ دنراد رود  هب  یتموکح  تاماقم  نیرتکچوک  زا  ار  هدش  نییعت  درف  ینالوط  نایلاس  دنریگب و  تسد  رد  ار  تموکح  وا  زا  لبق  رفن 
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نآ مـالعا  مدـع  تسا و  نید  لاـمکا  هعقاو ) نیا  رد  تلمکا … موـیلا  هیآ  لوزن   ) نآرق صن  هب  هک  ار  تفـالخ  تسا  نکمم  هنوـگچ 
رد نارـضاح  زا  رفن  هس  زا  سپ  تفالخ  هب  طوبرم  هتلاسر ) تغلب  امم  لعفت  مل  ناو   ) تسا یهلا  تلاسر  یمامت  غالبا  مدـع  اب  يواسم 

دش و دهاوخ  يرایسب  تافالتخا  بجوم  هلئسم  نیا  دناد  یم  هکنیا  اب  دنکن  وا  رب  مّدقم  دارفا  هب  يا  هراشا  چیه  ربمایپ  اما  دشاب ، هسلج 
.دش دهاوخ  هتخیر  نآ  يارب  يرایسب  ياهنوخ 

تیـالو ریدـغ  ثیدـح  زا  دارم  رگا  .دـنتفگ  کـیربت  وا  هب  دنتـسناد و  دوـخ  يـالوم  ار  (ع ) یلع ریدـغ ، هعقاو  زا  سپ  رمع  رکبوـبا و 
(ع) یلع ات  دنتـسین  (ع ) یلع تیالو  نامز  رد  اهنآ  نوچ  تسین ، نانآ  يالوم  یلع  سپ  دـشاب ، هفیلخ  هس  تشذـگرد  زا  سپ  (ع ) یلع

.دشاب فرصت  هب  یلوا  یلوم و  نانآ  هب  تبسن 

دنا هدرک  حرطم  یخرب  هک  يرگید  لاکشا  _ 7

، دنا هدنز  (ص ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  مزال  دـنک ، تلالد  (ع ) یلع تفالخ  تماما و  رب  ریدـغ  ثیدـح  رگا  هک  تسا  نآ   
زا روظنم  دوش  یم  مولعم  سپ  تسامـش ، يـالوم  نم  زا  سپ  یلع  هک  تسا  هدـماین  ریدـغ  ثیدـح  رد  هک  ارچ  دـشاب ، ماـما  (ع ) یلع

تبحم يانعم  نامه  نآ  تسا و  هدوب  تباث  (ع ) یلع يارب  زین  (ص ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  یتح  هک  تسا  يزیچ  ریدـغ  ثیدـح 
.دوب دهاوخ  نآ  لاثما  ترصن و  ای 

تشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  خساپ  رد 

، مالک نیا  تقیقح  نوچ  تسا و  (ع ) یلع تماماو  تیالو  ریدـغ  ثیدـح  زا  روظنم  دـش  هدروآ  هک  یلیالد  دـهاوش و  هب  هجوت  اب  هک 
قباطم هک  دوش  هعجارم  یگشیمه  یلک و  هدعاق  هب  دیاب  سپ  تسین ، نکمم  زین  نیا  تسا و  ریدغ  ثیدح  رودص  نامز  زا  وا  تفالخ 
لوـسر ناـمز  زا  تفـالخ  دـناوت  یمن  نوـچ  ریدـغ  ثیدـح  رد  و  دوـش ؛ یم  هعجارم  تازاـجملا  برقا  هب  تقیقح  رذـعت  ماـگنه  نآ 
لوـسر تلحر  زا  سپ  هلـصافالب  تفـالخ  نآ  و  دوـش ، هـعجارم  يزاـجم  ياـنعم  نیرتـکیدزن  هـب  دـیاب  سپ  دوـش  عورـش  (ص ) ادـخ

.تسا (ص ) مرکا
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نیدب (ع ) یلع دـش و  زاغآ  یلع  تفالخ  (ص ) ادـخ لوسر  تایح  نامز  نامه  زا  تقیقح  رد  دـنا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  رگید  یخرب 
کیلمت هک  دندقتعم  تیـصو  باب  رد  اهقف  هک  هنوگ  نامه  دوب ، (ص ) ادخ لوسر  تلحر  نآ ، تیلعف  طرـش  یلو  دش ، بوصنم  ماقم 

ققحت تیکلم ، تیلعف  طرـش  یلو  دـنک ، یم  کلام  ار  هل  یـصوم  درف ، ِتایح  نامز  رد  یـصوم  ینعی  تسا ؛ تیـصو  نامز  ناـمه  زا 
رد ار  دوخ  زا  سپ  رادمامز  یلبق ، رادمامز  هک  تسا  هنوگ  نیا  زین  یسایس  بصانم  رد  دهعیلو  نییعت  دراوم  رد  .تسا  یـصوم  گرم 

نامز ندـش  کیدزن  نایب  اب  (ص ) ادـخ لوسر  و  تسا ، یلبق  رادـمامز  گرم  نآ ، ققحت  طرـش  یلو  دـنک  یم  بوصنم  دوخ  تاـیح 
زا سپ  یمالـسا  تما  فیلکت  نییعت  دریگ ، یم  تروص  ریدـغ  زور  رد  هک  یباصتنا  هک  دومن  نشور  راکـشآ  روط  هب  شیوخ  تلحر 

.تسوا تافو 

، رگید لاکشا   _ 8

: دیوگ یم  وا  تسا ، رجح  نبا  نخس 

راکب ار  هفیلخ »  » هملک یلوم »  » هملک ياج  هب  ارچ  دوب ، (ع ) یلع تماـما  تفـالخ و  ریدـغ  ثیدـح  رد  (ص ) ادـخ لوسر  دوصقم  رگا 
(ع) یلع تفـالخ  وا  دوصقم  هک  تسا  نآ  لـیلد  هدرب  راـکب  ار  یلوم  هملک  هفیلخ  هملک  ياـج  هب  (ص ) ادـخ لوسر  هکنیا  سپ  دربـن ،

70 .دوبن

تفگ دیاب  خساپ  رد 

رگا اـیآ  .درک  تاـبثا  ار  یبلطم  ناوت  یمن  یتراـبع  چـیه  اـب  دـشاب  اـجبان  ياهریـسفت  اهیـشارت و  لـمحم  تاـیاور و  هیجوت  رباـنب  رگا 
یمن دـنا  هدرک  هیجوت  حوضو  همه  نیا  اب  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  نانآ  درب ، یم  راکب  ار  هفیلخ  هملک  یلوم  هملک  ياج  هب  (ص ) ربماـیپ

تـسا ماما  هفیلخ ، زا  روظنم  دـندرک  یمن  اعدا  اـی  و  تسا ؟ نآ  لاـثما  نوید و  يادا  تاـناما و  ّدر  رد  هفیلخ  هفیلخ ، زا  روظنم  دـنتفگ 
.درادن وا  زا  لبق  نارگید  تفالخ  اب  تافانم  سپ  تیاهن ، رد  لآملاب و  یلو 

9426 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2847 

http://www.ghaemiyeh.com


تاـیاور رد  هک  تسا  نآ  هن  رگم  .درک  ناـیب  ار  (ع ) یلع تماـما  تفـالخ و  یناـبز  ره  اـب  (ص ) ادـخ لوـسر  هک  تـسا  نآ  تـقیقح 
، تسا هدرک  یفرعم  ار  (ع ) یلع نم » هفیلخ   » ناونع اب  يرایسب 

؟ تسیچ تایاور  نآ  هب  وا  لاثما  رجح و  نبا  خساپ 

هماع رداصم  زا  تسا  هدرب  مان  دوخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع اهنآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  یتایاور  زا  دروم  دـنچ  هنومن  ناونع  هب 
: مینک یم  نایب 

ص541؛ ج1 ، يربطلا ، ریرج  نبا  ظفاح  كوکلملاو ، ممالا  خیرات  _ 1

ص62؛ ج2 ، ریثا ، نبا  لماکلا ،  _ 2

ص114؛ ج13 ، يدنهلا ، یقتملا  همالعلا  لامعلا ، زنک  _ 3

ص133؛ ج3 ، يروباشینلا ، مکاحلا  ظفاحلا  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  _ 4

 . ص133 ج3 ، مکاح ،) كردتسم  هیشاح  رد  هدش  پاچ   ) یبهذلا ظفاحلا  صیخلتلا ، _ 4

لها یخیرات  يریـسفت و  ییاور ، ددـعتم  رایـسب  عبانم  زا  ار  یتفیلخ »  » ظفل (ص ) مرکا لوسر  تیاور  رد  ینیما  همالع  اـهنیا  رب  هفاـضا 
71 .دنک یم  لقن  یئاسن  صئاصخو  یطویس  عماوجلا  عمج  یبلعث ، نایبلا  فشک  ریسفت  لبنح ، دمحا  دنسم  ریظن : تنس 

هک تسا  حرط  لباق  نینچ  رگید  ههبش  _ 9

جاجتحا لالدتـسا و  تیاور  نیا  هب  وا  باحـصا  اـی  ترـضح و  نآ  ارچ  دراد ، (ع ) یلع لـصفالب  تفـالخ  رب  تلـالد  تیاور  نیا  رگا 
.دندرکن

: دسیون یم  یمثیه  رجح  نبا 

لالدتـسا جاجتحا و  نآ  هب  يرگید  صخـش  ای  ساـبع و  اـی  وا  هک  یلاـح  رد  تسا ، (ع ) یلع تماـما  رد  صن  ریدـغ  ثیدـح  هنوگچ 
تسا نآ  لیلد  دشاب  هتشاد  یلقع  نیرتمک  هک  سک  ره  دزن  رد  شتفالخ  ماّیا  ات  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  زا  وا  توکس  سپ  دندرکن ،

72 .تسین وا  تفالخ  رب  ّصن  تیاور  نیا  تسناد  یم  وا  هک 
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: خساپ

تیاور هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما تاجاجتحا  ینیما  همالع  .دوش  یم  عقاو  اهلاکـشا  هنوگ  نیا  نالطب  یخیراـت  رداـصم  هب  هاـگن  کـی  اـب 
رد یئاسن  و  نیطمسلا » دئارف   » رد ینیوج  بقانم ،»  » رد یمزراوخ  ریظن : یگرزب  نادنمـشناد  زا  تنـس و  لها  نوگانوگ  عبانم  زا  ریدغ 

شا « هریـس  » رد یبلح  و  بقانم »  » رد یلزاغم  نبا  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  ظفاح  و  هباصالا »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و  صئاصخ » »
هدوـب ترـضح  نآ  تفـالخ  ماـیا  رد  یخرب  تفـالخ و  ماـّیا  زا  لـبق  تاـجاجتحا  نـیا  زا  یخرب  .دـنک  یم  لـقن  رگید  يرایـسب  زین  و 

73 .تسا

74 .دنک یم  لقن  فیرش  ثیدح  نیا  هب  ار  (س ) همطاف ترضح  جاجتحا  رد  زین  یقشمدلا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم 

گرزب یعبات  هک  هنوگ  ناـمه   75، تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هب  (ع ) یبتجم نسح  ماـما  جاـجتحا  هدوملا » عیباـنی   » رد يزودـنق 
76 .تسا هدومن  رکذ  ینم  نیمزرس  رد  نیعبات  هباحص و  رضحم  رد  ثیدح  نیا  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  جاجتحا  سیق ، نب  میلس 

77 .دومن هدهاشم  ریدغلا »  » فیرش باتک  رد  ناوت  یم  زین  ار  رگید  يرایسب  جاجتحا 

تاجاجتحا نیا  ارچ  هک  دش  دهاوخ  رتنشور  داد  میهاوخ  هناگ  هس  يافلخ  مایا  رد  (ع ) نینمؤملاریما توکـس  هرابرد  هک  یحیـضوت  اب 
زا هتشون  نیا  رد  .تسا  هدشن  نآ  حاضیا  تابثا و  يارب  يرتشیب  رارصا  دوب و  تقیقح  نایب  تجح و  مامتا  دح  رد  طقف  تالالدتـسا  و 

.میدیشوپ مشچ  زین  تسا  هدش  رکذ  یعیش  عبانم  رد  فلتخم و  دراوم  رد  هک  ترضح  نآ  لالدتسا  جاجتحا و  رکذ 

: ناشرگید نخس  _ 10

تعیب زا  زین  مشاه  ینب  هورگ  وا  اب  هارمه  درکن و  تعیب  يو  اب  رکبوبا  تفالخ  يادـتبا  رد  هچرگا  (ع ) ناـنمؤمریما هک  دـنناد  یم  همه 
.دـناسر یم  يرای  ار  افلخ  نیا  زین  دوخ  تارظن  ارآ و  اب  تفریذـپ و  ار  تفالخ  نیا  یتدـم  زا  سپ  هرخـالاب  یلو  دـندومن ، يراددوخ 

درکن و مایق  نآ  هیلع  ارچ  دوب  هنابـصاغ  نارگید  تفـالخ  درک و  یم  تلـالد  يو  تفـالخرب  نآ  لاـثما  ریدـغ و  ثیدـح  رگا  یتسارب 
خیـش زین  78 و  یمتیه رجح  نبا  ریظن  یّنـس  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  تسا  یتالاکـشا  زا  یکی  نیا  داـهن ؟ ندرگ  گرزب  مـلظ  نیدـب 

.دنا هدومن  حرطم   79 يرشبلا میلس 
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: دراگن یم  يرشبلا  میلس  خیش 

راصنا و .دـش  ماجنا  یـسررب  نودـب  یناهگان و  هکلب  هدوبن  یـسررب  رکفت و  تروشم و  يور  زا  رکبوبا  تعیب  هک  مینک  یمن  راکنا  ام 
یگمه تیاهن  رد  هرخالاب  یلو  ، دـندومن يریگ  هرانک  راصنا  نیرجاهم و  زا  ناشناتـسود  مشاـه و  ینب  دـندرک و  تفلاـخم  ناشـسیئر 

80 .دش دقعنم  رکبوبا  تفالخ  رب  عامجا  دندش و  یضار  نادب  دنداهن و  ندرگ  ار  رکبوبا  تفالخ 

: مییوگ یم  لاکشا  نیا  خساپ  رد 

ار نآ  زگره  هدابع  نب  دعـس  ریظن  یهورگ  هچرگا  .تسین  راکنا  دروم  ناناملـسم  یخرب  يوس  زا  رکبوبا  تعیب  ییاهن  شریذـپ  يرآ ،
هدوب رکبوبا  تفالخ  تیناقح  لوبق  لالدتـسا و  لوبق  يانعم  هب  نتفریذپ  نیا  ایآ  دید  دـیاب  یلو  .دـندش  رورت  هک  ینامز  ات  دـنتفریذپن 

.تسا هتشاد  يرگید  ّرس  ای  تسا و 

هب تسا و  هدرک  هراشا  دوخ  زا  دـعب  یبلطراصحنا  راثیتسا و  یعون  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  صخـش  هک  مینیب  یم  تاـیاور  هب  هعجارم  رد 
و (ع ) تیب لها  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک ، توکس  مالسا  لصا  ظفح  يارب  طیارش  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  ناناملـسم 
اب دـندید  یم  فارحنا  تیـالو  ریـسم  رد  هک  یناناملـسم  يور  نیا  زا  .تسا  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  زین  (ع ) نینمؤملاریما تاـبطخ 

مور و یماظن  تکرح  نیملسم و  نایم  رد  نیقفانم  ياهتکرح  هّدر و  تضهن  عاجس و  هملسم و  مایق  ریظن : یفارحنا  ياهتضهن  هب  هجوت 
رد ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یلاح  رد  فارحنا  نآ  لباقم  رد  يور  نیا  زا  دندید ، یم  رطخ  رد  ار  مالـسا  لصا  تالکـشم ، ریاس 

81 .دندرک هشیپ  يرابدرب  دنتشاد  ولگ 

: مینک یم  هراشا  تسا  هدومرف  نایب  هراب  نیا  رد  (ص ) مرکا لوسر  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  نونکا 
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: دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شحیحص  رد  ملسم 

مکیلع يذـلا  قحلا  نوّدوت  لاق : کلذ ؟ اّنم  كردا  نم  رماـت  فیک  هّللا ! لوسر  اـی  اولاـق : اـهنورکنت ، روماو  هرثا  يدـعب  نوکتـس  اـّهنا 
؛82 مکل يذلا  هّللا  نولئست 

ار نامز  نیا  هک  ار  سک  نآ  دندرک : لاؤس  باحـصا  .دید  دیهاوخ  دـیراد  شوخان  دنـسپان و  هک  يروما  یبلطراصحنا و  نم  زا  سپ 
.دینک تساوخرد  يادخ  زا  تسامش  نآ  زا  هک  یقح  دیراذگب و  دیراد  هدهعرب  هک  قح  نآ  دومرف : ییامرف ؟ یم  نامرف  هچ  تفایرد 

: دومرف رگید  یتیاور  رد 

ضوح دزن  ات  دـینک  ربص  دـش  دـیهاوخ  یبلطراصحنا  راـچد  نم  زا  سپ  ؛83  ضوحلا یلع  نوقلت  یتح  اوربصاـف  هرثا  يدـعب  نوقلتس 
.دیسرب متاقالم  هب  رثوک ) )

: دیوگ یم  هفیذح  رگید  یتیاور  رد 

هک دروآ  نامیارب  یکین  ریخ و  دـنوادخ  میدوب و  يدـب  رـش و  رد  تیلهاـج  رد  اـم  هّللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  (ص ) مرکا ربماـیپ  هب 
دنریذپ یمن  ارم  تیاده  هک  ینایاوشیپ  يرآ ، دومرف : دوب ؟ دهاوخ  يدب  ّرش و  یکین ، نیا  زا  سپ  ایآ  میرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  نونکا 
تندـب تسوـپ  رب  هچرگا  ینک  یم  رما  تعاـطا  يونـش و  یم  : دوـمرف تسیچ ؟ نم  هفیظو  متفگ  دـننک …  یمن  لـمع  نم  تنـس  هب  و 

84 .نک تعاطا  ونشب و  دنتفرگ  ار  تلام  و  دندز ) ار  وت   ) دنتخاون

زنک  » رد يدنهلا  یقتملا  ار  نآ  ریاظن  زین  تسا و  هدمآ  ملـسم » حیحـص   » تراما باتک  رد  نومـضم  نیمه  هب  يرگید  رایـسب  تایاور 
.تسا هدومن  رکذ  ص50 ) ج6 ، « ) لامعلا

هک لاکشا  نیرخآ  هب  میسر  یم  _ 11

ياراد لاکشا  نیا  .تسا  هدش  حرطم  لاکـشا  نیا  هیجوت  يارب  نیا و  زا  سپ  تالاکـشا  هیقب  تسا و  لاکـشا  نیرت  یـساسا  ام  رظن  هب 
.تسا یسایس  ینطاب  حور و 
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اب نانآ  یلو  دنک  توعد  (ع ) یلع تماما  هب  ار  هباحـص  همه  (ص ) ادخ لوسر  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا : هتفگ  هماع  ناملاع  زا  یخرب 
لوسر هباحـص  مینیب  یم  ام  هک  تسا  یفاک  نیمه  تالالدتـسا  صوصن و  یمامت  ّدر  يارب  رگید  ترابع  هب  .دـنزیخرب  تفلاـخم  هب  وا 
لوسر هباحـص  میراچان  میریذـپب  دـنرتاوتم ) هچرگا   ) ار صوصن  تایاور و  نیا  میهاوخب  رگا  و  دـنا ، هدرکن  لـمع  نآ  هب  (ص ) ادـخ

یم مینک و  یم  كرت  ار  صوصن  راچانب  سپ  تسین ، نکممنیا  هتبلا  مینک و  قح  نتشاذگ  اپریز  هب  مهتم  ار  حلاص  فلس  و  (ص ) ادخ
.تسا هدوب  يرگید  زیچ  تایاور  صوصن و  زا  روظنم  مییوگ 

رد يرـشبلا  میلـس  خیـش  هـک  تـسا  ینخــس  حیرــص  تـسا و  هدروآ   85« قـعاوص  » رد رجح  نـبا  هـک  تـسا  ینخـس  نومـضم  نـیا ،
: دسیون یم  وا  تسا ، هتشون  تاعجارملا » »

یّصن هک  تسین  نکمم  سپ  دنناد ، یم  هّزنم  (ص ) ادخ لوسر  اب  تفلاخم  زا  ار  هباحـص  حیحـص  رکفت  نابحاص  ذفان و  تریـصب  لها 
86 .دنروآ يور  صخش  نیموس  یمود و  یلّوا و  هب  دنوش و  نادرگ  يور  وا  زا  دنونشب و  یصخش  تماما  رب  وا  زا  ار 

: دسیون یم  رگید  ییاج  رد  زین 

نم مینک  تحص  رب  لمح  ار  هباحص  لمع  تسا  مزال  هک  دوبن  رگاو  دنک  یم  تلالد  امـش  ياه  هتفگ  رب  ثیداحا ، هک  مراد  نیقی  نم 
فلس هب  ادتقا  ات  تسین  تایاور  نیا  رهاظ  زا  نتشادرب  تسد  زج  يا  هراچ  یلو  متفریذپ  یم  ار  نانخـس  مدش و  یم  امـش  مکح  عیطم 

87 .میشاب هدرک  حلاص 

: دراگن یم  نینچمه 

ریغ ای  دشاب  رتاوتم  هچ  مینک  لیوأت  ار  ریدغ  ثیدح  هک  دوش  یم  بجوم  نانآ  لمع  نتسناد  تسرد  تحص و  رب  هباحص  لمع  لمح 
88 .رتاوتم
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لاکشا نیدب  خساپ  رد 

یم باوـج  رتـشیب  حیـضوت  هب  سپـس  میروآ و  یم  ار  يوـلعلا  رفعجوـبا  بیقن  یلزتـعم و  دـیدحلا  یبا  نبا  ناـیم  يوـگتفگ  ادـتبا  رد 
: میزادرپ

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 

رفعجوبا رـضحم  رد  ار  نیرخآ ) سوفن  اهنع  تخـس  موق و  سوفن  اـهیلع  تحـش  هرثا  تناـک  ( ) (ع نینمؤملاریما ماـما  هلمج  نیا  نوچ 
: متفگ مدناوخ  یم  يولعلا 

ای دش  تعیب  رکبوبا  اب  دش و  لیکشت  (ص ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هدعاس  ینب  هفیقس  هک  يزور  تسا ، زور  مادک  (ع ) ماما روظنم 
؟ دش رجنم  نامثع  باختنا  هب  هک  تفالخ  ياروش  زور 

.تسا هفیقس  زور  روظنم  داد : باوج  و 

ّدر ار  وا  حیرص  صن  میوگبو  مهدب  تیصعم  ینامرفان و  تبسن  (ص ) ادخ لوسر  هباحص  هب  هک  دوش  یمن  یـضار  ملد  متفگ : يو  هب 
.دنا هدرک 

مهدب تما  تماما  رما  رد  يراگنا  لهس  يراک و  لامها  تبسن  (ص ) ادخ لوسر  هب  هک  موش  یمن  یـضار  زین  نم  يرآ  داد : خساپ  وا 
ار يریما  هکنآ  رگم  دش  یمن  جراخ  هنیدم  زا  وا  .تفر  تشاذـگ و  جرم  جره و  رد  تسرپرـس  یب  نادرگرـس و  ار  مدرم  وا  میوگب  و 

ناوت یمن  هک  گرم  زا  سپ  نامز  يارب  هنوگچ  سپ  دوب ، هدـشن  رود  داـیز  مه  هنیدـم  زا  دوب و  هدـنز  هک  یلاـح  رد  درک ، یم  نییعت 
89 .درکن نییعت  ار  یسک  درک  حالصا  دیآ  یم  شیپ  دعب  ار  هچنآ 

ینیما همالع  يانعم  رپ  ریبعت 

: دراگن یم  هک  اجنآ  دراد ، هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  ریدغلا »  » رد

ار ربمایپ  حیرـص  تایاور  صوصن و  هک  تسا  هدـش  بجوم  دـندومن ، تلاخد  تفـالخ  رما  رد  هک  فلـس  هب  نارگید  یناـمگ  شوخ 
دنتـشاد و مزال  شتّما  هک  ار  هچنآ  وا  مییوگب  هک  دنک  یم  راداو  ار  ام  (ص ) ادخ لوسر  هب  ام  ینیقی  ینامگ  شوخ  یلو  دـنهد ، رییغت 

90 .تشادن اور  هحماسم  لامها و  درکن و  كرت  زگره  دوب  يرورض  ناشیا  رب 
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روتـسد مغر  یلع  (ص ) ادـخ لوسر  هباحـص  دراوم  یخرب  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  خـیرات  هک  میروآ  یم  نیا  زا  سپ 
صوصن هب  هباحص  یهجوت  یب  هرابرد  ار  نیدلا  فرش  دیس  همالع  نخـس  دراوم ، نیا  نایب  زا  لبق  .دنتـشاذگن  یعقو  نادب  وا ، حیرص 

: مینک یم  نایب  تماما 

: دراگن یم  وا 

هک دوب  نیا  نانآ  رذع  دندومن و  یم  تفلاخم  هاگ  یـسایس  روما  رد  یلو  دـندوب ، (ص ) ادـخ لوسر  عیطم  يدابع  روما  رد  ناناملـسم 
ار (ص ) ادخ لوسر  نخـس  فالخ  رب  رظن  راهظا  قح  دنتـسین و  تعاطا  هب  مزلم  تادابع  دننامه  روما  نیا  رد  اهنآ  دـندرک  یم  نامگ 
زا يرایسب  هک  ارچ  داد ، دنهاوخن  تیاضر  (ع ) یلع تفالخ  هب  مدرم  هک  دندرک  نامگ  هباحـص  زا  یخرب  تفالخ  يارجام  رد  دنراد ،
وا دنتسناد  یم  دندیسرت و  یم  وا  دیدش  تلادع  زا  یفرط  زا  دنا و  هدش  هتـشک  وا  ریـشمش  هب  مالـسا  ياهگنج  رد  فلتخم  لیابق  دارفا 

.دندرب یم  دسح  وا  ياهتلیضف  رب  يرایسب  هدع  یفرط  زا  .دومن  دهاوخ  لمع  صلاخ  قح  ساسا  رب 

اب دنوشن ، فالتخا  راچد  تما  هکنیا  يارب  سپ  .دش  دهاوخن  راوتسا  (ع ) یلع تفالخ  رما  دننک  نامگ  هک  دش  ثعاب  تاهج  نیا  همه 
نارگید اب  صوصن  فالخرب  دنتشادرب و  صوصن  زا  تسد  تسا ، هدرک  بصن  تفالخ  هب  ار  (ع ) یلع (ص ) ربمایپ دنتـسناد  یم  هکنیا 

91 .دنتشاد تاداهتجا  هنوگ  نیا  زا  نانآ  دوب و  (ص ) ادخ لوسر  حیرص  صن  لباقم  رد  داهتجا  نیا  هتبلا  .دندومن  تعیب 

: مینک یم  هراشا  (ص ) ادخ لوسر  یعطق  صوصن  اب  هباحص  تفلاخم  زا  دروم  دنچ  هب  نونکا 

هاگنآ تسادخ  لوسر  تلحر  زور  نایرج  (ص ) ادخ لوسر  حیرص  روتسد  اب  نانآ  تفلاخم  هباحـص و  ياهداهتجا  نیرتمهم  زا  یکی 
92 .تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ : رمع  دیوشن ، هارمگ  زگره  هک  مراگنب  يا  هتشون  ناتیارب  دییایب  دومرف : هک 
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93 .دیوگ یم  نایذه  ربمایپ  تفگ : رگید  یلقن  هب  انب  ای  و 

.دناوخ ص240 ) « ) تاعجارملا  » باتک رد  ناوت  یم  ار  یخرب  اهرذع  هب  لدتسم  ابیز و  رایسب  خساپ  زین  نایرج و  نیا  لیصفت 

جراخ ممارحا  زا  دـیزیخرب و  دومرف : راـب  هس  دومن ، حلـص  (ص ) ربماـیپ نوچ  هک  تسا  هیبیدـح  حلـص  يارجاـم  دراوم ، نیا  هلمج  زا 
همیخ هب  مشخ  يور  زا  (ص ) ربمایپ درکن و  انتعا  عمج  نآ  رد  نارضاح  زا  سک  چیه  یلو  دیشارتب ؛ ناکم  نیمه  رد  ار  اهرس  دیوش و 

.تفر هملسلا  ما 

: ریز عبانم  هلمج  زا  دنا  هدومن  نایب  یمالسا  ناخروم  ار  نایرج  نیا 

ص170و ص 178؛ ج4 ، هیاهنلاو ،» هیادبلا   » رد ریثک  نبا 

ص124؛ ج2 ، كولملاو ،» ممالا  خیرات   » رد يربط 

ص205. ج2 ، لماکلا ،»  » رد ریثا  نبا 

هکنیا اب  تسا ، وا  اب  یهارمه  دنک و  تکرح  هتوم  فرط  هب  دوب  انب  هک  يرکشل  رد  دیز  نب  هماسا  تراما  هب  ضارتعا  دراوم ، رگید  زا 
فرط هب  (ص ) ادـخ لوسر  تافو  ماگنه  ات  وا  رکـشل  یلو  دوب ، هداد  هماسا  اـب  باحـصا  یهارمه  هب  دـیکا  روتـسد  (ص ) مرکا لوسر 

94 .درکن تکرح  دربن  نادیم 

»96 و كولملاو ممالا  خیرات   » »95 و هیاهنلاو هیادبلا   » رد هک  تسا  نینح  گنج  رد  میانغ  میسقت  هب  یمومع  ضارتعا  دراوم ، رگید  زا 
.تسا هدمآ  رداصم  ریاس 

: دسیون یم  هک  تسا  ینس  نادنمشناد  زا  یکی  رظن  هدننک  دییات  دراوم  نیا 

ار نآ  دوخ  یمالسا  دض  ياهتـسایس  هیجوت  يارب  هیما  ینب  هک  تسا  يوما  یحرط  یـسایس و  يا  هیرظن  هباحـص  تلادع  هیرظن  ًالوصا 
97 .دندرب هرهب  نآ  زا  یفلتخم  دراوم  رد  هتخادرپ و  هتخاس و 

رد هکلب  دندوبن ، هنیدم  رد  (ص ) مرکا لوسر  هباحـص  یگمه  زین  ریدغ و  هنحـص  رد  نارـضاح  یمامت  هک  تسین  یفخم  زین  هتکن  نیا 
يدایز هدع  تسا ، هتشاد  ار  رفن  رازه  راهچ  هس  شیاجنگ  رثکادح  هنیدم  رهـش  دندرک و  یم  یگدنز  یمالـسا  روانهپ  روشک  رـسارس 

دروم درک و  یمن  ییانتعا  نانآ  تایرظن  هب  یسک  دندوبن و  یعامتجا  یـسایس  هاگیاپ  ياراد  هک  دندوب  یلاوم »  » ینارجاهم زین  نانآ  زا 
روما رد  تلاـخد  یـسایس و  يأر  نتـشاد  راـگزور ، نآ  هعماـج  رب  مکاـح  يا  هلیبـق  ماـظن  اـهنیا  رب  هفاـضا  .دـنتفرگ  یمن  رارق  ینزیار 

بارعا زا  یلحم  نارگید  هیرظن  دوب و  هدرک  دودحم  اهدیفس  شیر  حالطصا  هب  لیابق و  ياسؤر  زا  دودعم  يا  هدع  هب  ار  يرادروشک 
.تشادن
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ربمایپ يومع  سابع  ریظن  اهنآ  نیرت  هتـسجرب  زا  يا  هدع  هک  دنتـشاد  رظن  راهظا  قح  لیابق  نارـس  یخرب  اهنت  هنیدـم ، هباحـص  زا  سپ 
.دندوب هدرک  رایتخا  نصحت  (ع ) یلع هناخ  رد  هتسج و  هرانک  تعیب  زا  رگید  یخرب  ریبز و  و  (ع ) یلع و  (ص ) مرکا

هب ندزاپ  تشپ  تعیب و  نیا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  راکـشآ  تروص  هب  دعـس  نب  سیق  شدنزرف  هدابع و  نب  دعـس  نوچمه  مه  یهورگ 
كدـنا یهورگ  طـسوت  (ص ) ادـخ لوسر  رتاوتم  صوصن  اـب  حیرـص  تفلاـخم  نیا  سپ  .دنتـشاد  راـهظا  (ص ) مرکا ربماـیپ  صوصن 

هدش ماجنا  یلمع  لباقم  رد  مدرم  تفرگ  ماجنا  هتلف )  ) ینزیار رکفت و  نودب  یناهگان و  هک  رکبوبا  اب  تعیب  زا  سپ  تفرگ و  تروص 
هتـشک ّالاو  دننک  تعیب  وا  اب  دیاب  همه  درک  تعیب  صخـش  اب  رفن  کی  رگا  هک  دش  حرطم  يا  هیرظن  زور  نآ  ًاصوصخم  دـنتفرگرارق ،

دندروآ ار  رذع  نانآ  دـش ، روآدای  مدرم  هب  ار  (ص ) ربمایپ رتاوتم  صوصن  (ع ) نینمؤملاریما یتقو  هک  دوب  ناس  نیدـب  .دـش  دـنهاوخ 
98 .میتفرگ رارق  هدش  ماجنا  یلمع  لباقم  رد  ام  تشذگ و  راک  زا  راک  هک 

روطب نانآ  .دندش  ربخ  اب  هک  تشذگ  ینامز  تدم  نامز  نآ  رد  یناسر  عالطا  تاناکما  دوبن  اب  دـندوبن ، هنیدـم  رد  هک  یباحـصا  اّما 
(ص) ربمایپ دیاش  دنا ، هدوب  (ص ) ربمایپ رس  يالاب  هظحل  نیرخآ  ات  .دنتفگ  یم  دوخ  اب  هک  ارچ  دنتشاد  يونش  فرح  هنیدم  زا  یعیبط 

تفلاخم نآ  اب  دندش  ربخ  اب  هشقن  زا  هک  یماگنه  نانآ  یخرب  هچ  رگا  .تسا  هدرک  حرطم  نانآ  اب  ار  يرگید  نخس  دیدج و  یحرط 
99 (. هریون نب  کلام   ) دنتشاذگ راک  نیا  رس  رب  ناج  هدرک و 

.دمآرد خیرات  تفگش  راکنا  تروص  هب  دش و  شومارف  ریدغ  هک  دوب  ناس  نیدب 
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ریدغ ناراد  هنیآ  نایوار و  نانز 

هراشا

يدباع دمحم  هدنسیون :

ریدغ ناراد  هنیآ 

ریدغ يوار  نانز 

نییآ هب  نانز  هدـمع  درکیور  اب  تلاسر  زاغآ  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  یخیراـت  بتک  رد  دوجوم  دـهاوش 
یم هدرمش  نارجاهم  نیقباس و  زا  هک  یناوناب  و  ( 2 ( ) هیمس  ) هدیهش نیلوا  ( 1 (، ) هجیدخ  ) مالسا هدنریذپ  نیلوا  .دش  وربور  يدیحوت 

.دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  یعامتجا  ياه  هصرع ر  رد  نانز  تکراشم  زا  ینشور  هنومن  ( 3  ) دندش

هلیـسو هب  هک  یناوارف  رابخا  .تسا  یعامتجا  ياه  هنحـص  رد  تکرـش  عون  نیرتراگدـنام  نیرتزراـب و  عادولا  هجح  رد  ناـنز  روضح 
ياهدرواتـسد .تسا  سدـقم  ثاریم  نیا  زا  يرادـساپ  رد  نانز  هدرتسگ  شالت  ياـیوگ  هدـش ، لـقن  میظع  مسارم  نیا  زا  نز  ناـیوار 

: دوش یم  میسقت  هدمع  هورگ  ود  هب  ریدغ  رابخا  هصرع  رد  ناوناب 

یباحص نانز  رابخا  .فلا 

نکسم رهش  هموح  رد  هدش ، ناور  هنیدم  يوس  هب  فلتخم  ياهرهـش  زا  يرایـسب  نانمؤم  (ص ،) ربمایپ مالعا  اب  يرجه ، مهد  لاس  رد 
مامتلا هجح  لامکلا ، هجح  غالبلا ، هجح  مالـسالا ، هجح  عادولا ، هجح  هب  اهدعب  هک  یجح  دنتـسشن ; جح  مسوم  راظتنا  هب  دـندیزگ و 

نانز همه  رفس  نیا  رد  .درک  تکرح  هنیدم  زا  هجح ، يذ  زاغآ  زا  لبق  زور  شـش  ای  جنپ  هبنـش ، زور  (ص ) مرکا ربمایپ  .تفای  ترهش 
: تسا نینچ  ناشتیاور  مان و  هک  دنا ; هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  ناوناب  نیا  زا  یهورگ  ( 4) .دندوب هارمه  يو  اب  ربمایپ  تیب  لها  و 

(س) ارهز ترضح  . 1

يروآدای هب  اهراب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  رگید  نوچمه  هک  تسا ، (ص ) مرکا لوسر  راـگدای  هناـگی  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح 
: دزاس یم  راکشآ  ار  ریدغ  رابخا  هصرع  رد  يو  هاگیاج  راوگرزب  نآ  نانخس  هب  یهاگن  .تخادرپ  ریدغ  هعقاو 
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یلع ریغ  اب  میدینش  یم  نارگید  اب  تعیب  زا  لبق  ار  امش  بلاطم  رگا  دنتفگ : ناشیا  هب  شیوخ ، ياطخ  هیجوت  يارب  راصنا ، زا  یهورگ 
: دومرف ترضح  .میدرک  یمن  تعیب 

نانخس زا  ایآ  دوب : هدیـسرپ  هک  دیبل  نب  دومحم  باوج  رد  زین  و  ( 5 ( ؟ تشاذگ یقاب  رذع  ياج  یـسک  يارب  ریدغ  زور  رد  مردپ  ایآ 
؟ دیراد یلع  تماما  رب  یلیلد  ربمایپ 

!؟ دیدرک شومارف  ار  ریدغ  زور  ایآ  اتفگش ، دومرف :

.دییوگب هدش ، هراشا  امش  صخش  هب  هچنآ  زا  یلو  دوب  نانچ  زور  نآ  تفگ : دیبل  نب  دومحم 

یم رارق  دوخ  نیشناج  امـش  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  یلع  دومرف : ربمایپ )  ) مدینـش مریگ ، یم  دهاش  ار  ادخ  دومرف : ترـضح 
زا رگا  .دنا  کین  ناماما  نیـسح  نادـنزرف  زا  نت  هن  نیـسح و  نسح و  مدـنزرف  ود  تسا و  نم  زا  دـعب  نیـشناج  ماما و  (ع ) یلع .مهد 

.دوب دهاوخ  مکاح  امش  نایم  رد  فالتخا  تمایق  ات  دیزرو ، تفلاخم  نانآ  اب  رگا  درک و  دنهاوخ  تیاده  ار  امش  دینک ، تعاطا  نانآ 
(6)

: هک دراد  یم  نایب  روهشم  قیقد و  رایسب  دنس  اب  یتیاور 

: دومرف نایب  نینچ  ار  ریدغ  ثیدح  ربمایپ  راوگرزب  رتخد 

(7 « ) .هماما یلعف  هماما  تنک  نم  هیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  (: » (ص هللا لوسر  لاق 

زا یجاجتحا  .تسوا  ماما  یلع  متسه  وا  ماما  نم  هک  ره  تسوا و  تسرپرس  یلع  میوا  تسرپرس  نم  هک  ره  دومرف : (ص ) ادخ لوسر 
: تسا هدش  تیاور  تروص  نیا  هب  نانز  زا  نت  دنچ  هلیسو  هب  ارهز  همطاف 

امهیلع یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هلوق : هالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  مخ ، ریدـغ  موی  (ص ) هللا لوسر  لوق  متیـسنا  تلاـق :
(8  ) .مالسلا

تسوا و يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هک  دیا ، هدرک  شومارف  ار  مخ  ریدـغ  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  نخـس  ایآ 
رمع (س ) ارهز همطاف  ترضح  .یتسه  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : هک  دیا  هدرک  شومارف  ار  شنخـس  ایآ 
هدیس دیسر و  تداهش  هب  هار  نیمه  رد  زین  ماجنارس  دومن و  فرص  نیرجاهم  راصنا و  هب  نانمؤمریما  تیالو  تابثا  هار  رد  ار  شیوخ 

.تفرگ مان  تیالو  نادیهش 
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هملس ما  . 2

هضور بحاص  ( 10  ) .تسا هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  فلتخم  بتک  رد  ریدـغ ، مسارم  رد  ( 9  ) هملـس ما  هلمج  زا  ربمایپ ، نانز  روضح 
دومرف نانمؤمریما  ناش  رد  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح مخ  ریدغ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  ترـضح  نوچ  : » دـیوگ یم  افـصلا 

ار قئالخ  تاقبط  نآ  زا  دعب  دنیـشنب  رگید  همیخ  رد  نانمؤمریما  هک  دومرف  تسـشن و  دوخ  صاخ  همیخ  رد  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ 
هدومرف هب  نینمؤم  تاهما  دندش  غراف  رما  نیا  زا  مدرم  نوچ  .دنداشگ  (ع ) یلع تینهت  هب  نابز  دنتفر و  ضر ) ) یلع همیخ  هب  ات  دومرف 

(11 «. ) دنداد تینهت  ار  وا  دنتفر و  یلع  دزن  ترضح  نآ 

: دیوگ یم  زاب  نینچ  ار  ریدغ  يارجام  وا  .تسا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  تسا  (ص ) ربمایپ نز  ود  زا  یکی  هملس  ما 

ینا سانلا  اهیا   » لاق مث  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » لاقف هیطبا  ضایب  انیار  یتح  اـهعفرف  مخ  ریدـغب  یلع  دـیب  (ص ) هللا لوسر  ذـخا 
(12 «. ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع و  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم 

نم هک  ره  دومرف : هاـگنآ  میدـید ، ار  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  اـجنآ  اـت  درب ، ـالاب  ار  (ع ) یلع تسد  (ص ) ادـخ لوـسر  مخ  ریدـغ  رد 
.تسوا يالوم  یلع  سپ  متسه  وا  يالوم 

دنهاوخن ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  .مترتع  ادخ و  باتک  مراذگ  یم  ياج  رب  امش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  مدرم ، يا  دومرف : دعب 
.دندرگرب نم  هب  ضوح  رد  یتقو  ات  دش 

تیصو نینچ  شنزرف  هب  وا  .دنام  یقاب  نانمؤمریما  تیالو  طخ  رد  (ص ) مرکا یبن  تافو  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  دودعم  زا  هملـس  ما 
.درک
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«; هریغ اماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  دعب  تیار  ام  هللا  الف و  همزلا  ینب  ای  »

هراب رد  زین ، يرگید  تاـیاور  هملـس  ما  ( 13  ) .مدـیدن وا  ریغ  یماما  تربمایپ  زا  دـعب  مسق ، ادـخ  هب  .شاب  یلع )  ) شهارمه مکرـسپ ،
(14  ) .تسا هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نانمؤمریما ،

سیمع تنب  ءامسا  . 3

زا يرایسب  هک  دراد  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  تیاور  تصش  دودح  اهنت  تسا ; هدرک  لقن  یناوارف  تایاور  تیب  لها  هب  برقت  لیلد  هب  وا 
هناخ رد  مدرم  هکنآ  زا  لـبق  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  تسا و  مالـسا  رد  نیقباـس  زا  ءامـسا  ( 15  ) .تسا نانمؤمریما  تلزنم  رد  اـهنآ 
.درک ترجاهم  هشبح  هب  رفعج  هارمه  هب  دومن و  رایتخا  مالـسا  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  هب  رفعج  شرـسمه  هارمه  هب  دنروایب  نامیا  مقرا 
لتق هئطوت  دوب  مود  هفیلخ  رسمه  هک  نامز  نآ  رد  دش  دمحم )  ) بحاص يو  زا  دمآ و  رد  رکبوبا  دقع  هب  رایط  رفعج  تداهش  زا  دعب 

تداهش زا  دعب  وا  دوب  (س ) ارهز همطاف  نامزالم  نابحم و  زا  هراومه  يو  .دومن  یثنخ  مامت  راثیا  يرایشوه و  اب  ار  (ص ) ربمایپ یصو 
.دش نانمؤمریما  ناصلخم  نادیرم و  زا  هک  درک  تیبرت  نانچ  ار  دـمحم  شدـنزرف  .دـش  (ع ) یلع نانز  هلمج  زا  (س ) همطاف ترـضح 

هدقع نبا  .دش  دلوتم  عادولا  هجح  ریـسم  رد  زین  رکب  یبا  نب  دمحم  .دوب و  رکبوبا  رـسمه  تسج  تکرـش  عادولا  هجح  رد  هک  ینامز 
یم رامش  هب  ( 17  ) سمشلادر ثیدح  نایوار  زا  نینچمه  ءامـسا  ( 16  ) .تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  تیالو  باتک  رد 

.دور

( امهیلع هللا  مالس   ) بلاط یبا  تنب  یناه  ما  . 4

نمـض ربمایپ  دوب  مرکا  ربماـیپ  ( 20  ) باحـصا و  ( 19  ) ناـیوار زا  یناـه  ما  .تسا  (ع ) ناـنمؤمریما رهاوـخ  و  ( 18  ) دراد مان  هتخاـف  وا 
(ص) مرکا ربمایپ  زا  ار  ریدـغ  و  ( 22  ) نیلقث نوچ  یثیداحا  ردـقنارگ  يوناب  نیا  ( 21  ) .دناوخ مدرم » نیرتهب  زا  یکی   » ار وا  یثیدـح 

: دیوگ یم  ریدغ  هعقاو  هراب  رد  وا  .تسا  هدرک  تیاور 
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هک ره  مدرم  يا  : ) تفگ نینچ  نازوس  يامرگ  رد  تساخرب و  سپس  دمآ ، دورف  مخ  ریدغ  رد  ات  تشگزاب ، جح  زا  (ص ) ادخ لوسر 
نمـشد دنک ، ینمـشد  وا  اب  هک  ره  رادب و  تسود  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ ، .تسوا  يالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يالوم  نم 

(23 (. ) نک يرای  دنک ، يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ و  نوبز  دزاس ، نوبز  ار  وا  هک  ره  رادب ;

رکب یبا  رتخد  هشیاع  . 5

لقن يو  زا  ریدغ  تیاور  تنس  لها  فلتخم  بتک  رد  .تشاد  ياج  عادولا  هجح  رد  نارـضاح  و  ( 24  ) مرکا ربمایپ  نانز  رامش  رد  وا 
(25  ) .دنک یم  رکذ  زین  ار  وا  تیاور  تیالو » ثیدح   » رد هدقع  نبا  .تسا  هدش 

هداهن و ياج  رب  دوخ  زا  خـیرات  رد  هک  یمارگ  ربمایپ  رگید  رـسمه  هملـس  ما  درکلمع  اب  نآ  قیبطت  يو و  ياه  يریگ  عضوم  یـسررب 
نیگمهـس و جاوما  لباقم  رد  زورما  هک  یناوناب  يارب  دـناوت  یم  ود  نآ  ياـه  تیعقوم  اـهیریگ و  تهج  نییعت  اـه ، هزیگنا  رد  قیقحت 

هنومن دنراد  رارق  نارادایند  يویند  یناسفن و  عماطم  زا  هتـساخرب  ياهراعـش  رادـفده و  گنراگنر و  تاغیلبت  يزاب  تسایـس  نکناینب 
.دشاب یسایس  یبهذم و  ياهراکهار  زا  هدنکآ  یلمع و  ییوگلا  یخیرات و  هدش و  هبرجت  ییاه 

بلطملادبع نب  هزمح  رتخد  همطاف  . 6

(26  ) .دنا هدرک  لقن  يو  زا  ار  ریدغ  ثیدح  يزار  روصنم  هدقع و  نبا  تسا و  (ص ) ربمایپ روهشم  هباحص  زا  وا 

مقرا نب  دیز  رسمه  . 7

زا ندرب  مان  نمـض  ییابطابط  همالع  دشاب  یم  يو  رـسمه  زین  مقرا و  نب  دیز  دنا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدـح  هک  یناسک  هلمج  زا 
(27  ) .دنک یم  هراشا  زین  ناشیا  هب  دنا  هدرک  لقن  ار  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) تیاور هک  يریثک  هورگ 
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 ... یعبات و نانز  تایاور  .ب 

: تسا نینچ  ناوناب  نیا  مان  .دنتسه  نز  شنایوار  همه  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  دنس  هد  اب  یتیاور  ریدغ  تایاور  نایم  رد 

.هیسدقملا میحرلادبع  نب  دمحا  هنبا  بنیز  دمحم  ما  هخیشلا  . 1

(ع) رفعج نب  یسوم  ماما  رتخد  همطاف  . 2

(ع) رفعج نب  یسوم  ماما  رتخد  بنیز  . 3

(ع) رفعج نب  یسوم  ماما  رتخد  موثلک  ما  . 4

(ع) قداصلا دمحم  نب  رفعج  رتخد  همطاف  . 5

(ع) یلع نب  دمحم  رتخد  همطاف  . 6

(ع) نیسحلا نب  یلع  رتخد  همطاف  . 7

(ع) یلع نب  نیسح  رتخد  همطاف  . 8

(ع) یلع نب  نیسح  رتخد  هنیکس  . 9

(س) ارهز همطاف  رتخد  موثلک  ما  . 10

: دومرف ترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  زا  هورگ  نیا 

« .مالسلا امهیلع  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هلوق  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ ، ریدغ  موی  (ص ) هللا لوسر  لوق  متیـسنا  »
(28)

( ایآ  ) .تسوا و يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هک  دیدرک ، شومارف  ار  ریدـغ  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  نخـس  ایآ 
.تسا یسوم  ربارب  رد  نوراه  هاگیاج  دننام  نم  ربارب  رد  وت  هاگیاج  یلع )، يا  (: ) دومرف هک  دیدرک  شومارف   ) ار شراتفگ 

دعس تنب  هشیاع  . 11

.دور یم  رامـش  هب  قثوم  نایوار  زا  رجح  نبا  دزن  دـنک و  یم  لقن  صاـقو  یبا  نب  ( 29  ) دعـس شردپ  زا  ار  شیاهتیاور  رتشیب  هشیاع 
: دنک یم  وگزاب  نینچ  شردپ  نابز  زا  ار ، ریدغ  تیاور  وا  ( 30)

مخ ریدـغ  غلب  املف  هنیدـملا ) یلا  هجوتم  وه : حیحـصلا و  خـسنلا و  یف  اذـک   ) اهیلا هجوتم  وه  هکم و  قیرطب  (ص ) هللا لوسر  عم  اـنک  »
ذخا مث  اثالث  .هلوسر  هللا و  اولاق : مکیلو ؟ نم  سانلا  اهیا  لاق : هیلا  سانلا  عمتجا  املف  فلخت  نم  هقحل  هعبت و  نم  در  مث  ساـنلل  فقو 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2862 

http://www.ghaemiyeh.com


(31 «. ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هیلو  اذهف  هیلو  هلوسر  هللا و  ناک  نم   » لاق مث  هماقاف  یلع  دیب 
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( .تشاد هجوت  هنیدم  هب  هک  میناوخ  یم  حیحـص  ياه  هخـسن  رد   ) .تشاد هجوت  هکم  يوس  هب  وا  میدوب و  هکم  هار  رد  ادـخ  لوسر  اب 
شنوـماریپ مدرم  .دندیـسر  دـندوب ، هدـنام  بقع  هک  ناـنآ  دنتـشگزاب و  دـندوب  وـلج  هک  ناـنآ  داتـسیا ; دیـسر ، مخ  ریدـغ  هب  یتـقو 

: دومرف ترضح  دندمآدرگ و 

ادخ و هک  ره  دومرف : درک و  دنلب  ار  یلع  تسد  هاگنآ  .شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : راب  هس  نارضاح  تسیک ؟ امـش  تسرپرـس  مدرم ، يا 
یم ینمـشد  وا  اـب  هک  نآ  رادـب و  تسود  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ ، .تسوا  تسرپرـس  نیا  دنتـسه ، شتـسرپرس  وا  لوـسر 

.رادب نمشد  دزرو ،

: دزاس یم  راکشآ  ار  (ع ) یلع تیالو  هک  هدرک ، تیاور  شردپ  زا  زین  يرگید  ثیدح  دعس  تنب  هشیاع 

مکیلو ینا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  بطخف  یلع  دیب  ذخاف  هفحجلا  موی  (ص ) هللا لوسر  تعمس  لوقی : یبا  تعمس  »
« .هاداع نم  يداعم  هالاو و  نم  یلاوم  انا  ینید و  ینع  يدؤی  ییلو و  اذـه  لاقف : اهعفرف  یلع  دـیب  ذـخا  مث  هللا  لوسر  ای  تقدـص  اولاـق 

(32)

، تفگ ساپـس  ار  يادخ  دناوخ ، هبطخ  سپـس  تفرگ ، ار  (ع ) یلع تسد  هفحج  زور  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک ، تفگ  مردـپ  مدـینش 
تفرگ و ار  یلع  تسد  سپـس  (ص .) ادخ لوسر  يا  یتفگ ، تسار  دـنتفگ : .متـسه  امـش  یلو  نم  مدرم ، يا  دومرف : درک و  شیاتس 

یسک نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  متسه  یسک  راد  تسود  نم  .دنک  یم  ادا  ارم  نید  تسا و  نم  نیشناج  نیا  دومرف : درب و  الاب 
.دزرو ینمشد  وا  اب  هک  متسه 

هینانک هینوجح  هیمراد  . 12

عقوم هیواعم  هک  دوب  هدیچیپ  دح  نادب  ات  شا  هزاوآ  هک  يوحن  هب  هدوب  نانمؤمریما  ترـضح  روهـشم  رایـسب  فورعم و  نایعیـش  زا  وا 
بحم هعیش و  يوناب  نیا  هدنزرا  رثؤم و  ياهتیلاعف  رگنایامن  دناوت  یم  یبوخ  هب  دوخ  عوضوم  نیا  تفرگ  غارس  يو  زا  هکم  هب  دورو 
هیواعم وا و  يوگتفگ  زا  هچنآ  ( 33 ( ) میزادرپ یم  دوش  یم  ریدغ  هب  طوبرم  هک  يو  نانخس  زا  شخب  نآ  هب  اهنت  ام   ) دشاب تیب  لها 

: دیوگ یم  زاب  نینچ  راربالا » عیبر   » باتک رد  يرشخمز  ار  تسا  هدنام  ياج  رب 
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هیواعم دزن  ار  وا  یتقو  تفرگ  غارـس  دوب ، دـنمونت  هرهچ و  هایـس  هک  هینوجح ، هیمراد  مان  هب  هک  ینز  زا  تفر و  جـح  هب  هیواعم  یلاس 
؟ يا هنوگچ  ماح ، رتخد  يا  دیسرپ : دندروآ ،

.منانک ینب  هلیبق  زا  متسین ، ماح  مبوخ ، تفگ :

؟ مدناوخ ارف  ار  وت  ارچ  یناد  یم  ایآ  یتفگ ، تسار  تفگ :

.مناد یمن  بیغ  نم  هللا ! ناحبس  - 

؟ يزرو یم  ینمشد  نم  اب  يراد و  تسود  ار  یلع  ارچ  مسرپب  متساوخ  - 

؟ يراد یم  مفاعم  خساپ  زا  ایآ  - 

.هن - 

نوچ مزرو  یم  ینمشد  وت  اب  متشاد و  تسود  شناسکی  میـسقت  شتلادع و  رطاخ  هب  ار  یلع  نم  میوگ ; یم  يریذپ  یمن  هک  لاح  - 
هب مدـیزرو  یتسود  یلع  اـب  .تسین  وت  يارب  هک  يدـمآرب  يزیچ  یپ  رد  يدـیگنج و  دوب ، رتراوازـس  وت  زا  تموکح  يارب  هک  نآ  اـب 

ناـگراچیب هب  هکنآ  رطاـخ  هب  تفرگ ، رارقا  وا  يارب  وـت ، مشچ  لـباقم  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  (ص ،) ادـخ لوـسر  هک  یتیـالو  رطاـخ 
(34  .... ) تشاد و یم  گرزب  ار  نارادنید  دیزرو و  یم  تبحم 

هینسح . 13

رد شراشرس ، دادعتسا  اب  هینـسح ، ( 35  ) .دـش یم  هدرمـش  يو  بتکم  نادرگاش  زا  دوب و  هتفای  شرورپ  (ع ) قداص ماـما  هناـخ  رد  وا 
نیا زا  یکی  رد  .درک  یم  عافد  تیالو  ماقم  زا  هتـسج و  تکرـش  دش ، یم  هداد  بیترت  دیـشرلا  نوراه  طسوت  هک  فلتخم ، تارظانم 

لوسر عادولا  هجح  رد  هک  تسا  هدـمآ  امـش  ریـسافت  ياج  چـیه  رد  ایآ  دیـسرپ : دـش ، یم  هدـناوخ  میهاربا  هک  يدرف ، زا  اه  هرظاـنم 
: ار هیآ  نیا  هدمآ ، دورف  مخ ، ریدغ  رد  راگدرورپ ، رما  هب  (ص ) ادخ

(. کتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  )
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سانلا نم  کمصعی  هللاو  هیآ  سپس  درک و  توالت  مدرم  يارب  یکانمیب  اب 

« سانلا نم  کمصعی  هللاو   » لوزن زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  امش  ریسافت  رد  ایآ   ) دش و لزان 

: تفگ دمآرب و  دندوب ، هتخاس  رتش  زاهج  زا  هک  يربنم ، رب  تفرگ ; ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  ادخ  ربمایپ 

.هملظ نم  نعلا  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

: دش لزان  هیآ  نیا  هاگنآ ،

 « .انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

لباقم رد  ار  دوخ  هک  نارـضاح ، .داد  دنگوس  نوراه  ناج  هب  ار  نانآ  تخاس و  بطاخم  ار  ءاملع  هینـسح  دنکفا ، ریز  هب  رـس  میهاربا 
هراب رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نارسفم  هباحص و  رتشیب  تفگ : فسوی  وبا  .دندوشگ  دییات  هب  بل  دندید ، یم  دیـشرلا  نوراه 

.تسا دوهشم  زین  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  تسا و  هدش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع 

هراب رد  دیسرپ  هینسح 

« نوعکار مه  هوکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  »

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  تما  عامجا  هب  تفگ : فسوی  وبا  دییوگ ؟ یم  هچ 

(36 ( !؟ دیریگ یم  هدیدان  ار  ریدغ  زور  تعیب  دیهن و  یم  او  ار  یهلا  صوصن  ماکحا و  دیسرپ ... : یتفگش  اب  هینسح  هاگنآ 

کلام نب  دعس  تنب  هریمع  . 14

رد تسا و  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  وا  .دوب  رـشبم  نبا  هعافر  ما  لهـس  رهاوخ  هنیدم و  لها  هریمع ، .دوش  یم  هدرمـش  نیعبات  زا  زین  وا 
.دراد رارق  (ع ) نانمؤمریما هدشا » نم   » ثیدح دنس  هلسلس 
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هیولع یبتجملا  ما  . 15

(37  ) .دنک یم  دای  يو  ثیدح  زا  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  تسا و  هدرک  لقن  تباث  نب  يدع  زا  ار  ریدغ  ثیدح  وا 

(ع) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  . 16

دناد یم  (ع ) نسح ماما  ناـیوار  زا  ار  يو  دوخ  لاـجر  رد  یقرب  .دـشاب  یم  دـلو  ما  شرداـم  تسا و  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  رتخد  وا 
(40  ) تلزنم ثیدح  .تسا  هدش  هدرمش  ( 39  ) سیمع تنب  ءامسا  هفینح ، یبا  (ع ،) نانمؤمریما نایوار  زا  ماکحالا  بیذهت  رد  و  ( 38)

(42  ) .تسا هدومن  لقن  هملس  ما  زا  ار  ریدغ  ثیدح  يو  .تسوا  تایاور  هلمج  زا  ( 41  ) سمشلادر و 

راربا همئا  بلـص  نم  هعـست  ياطبـس و  يدعب و  هفیلخلا  مامالا و  وه  مکیف و  هفلخا  نم  ریخ  یلع  لوقی : هتعمـس  دقل  یلاعت  هللا  دهـشا  »
«. همیقلا موی  یلا  مکیف  فالتخالا  نوکیل  مهومتفلاخ  نئل  نییدهم و  نیداه  مهومتدجو  مهومتعبتا  نئل 

یف ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  مل  : » دومرف هک  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  نانمؤمریما  نخـس  نیا  هجیدـخ  مالـسا  هراب  رد  - 1 اه : تشون  یپ 
(. هعصاق  ) هبطخ 192 هغالبلا  جهن  امهثلاث » انا  هجیدخ و  هللا و  لوسر  ریغ  مالسالا 

یلا مالـسالا  نع  اعجر  نا  یلع  شیرق  امهتدارا  اربصف و  یلاعت  هللا  یف  بذـع  نمم  رـسای  هوبا  رـسای و  نب  راـمع  ما  هیمـس  تناـک  - 2
ص 319. ج 7 ،  هعیشلا ، نایعا  ...تتامف  اهلبق  یف  هبرحب  هیمس  لهجوبا  برضف  ایباف  رفکلا 

ص 305. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 3

ص 9. ریدغلا ج 1 ، - 4

هک نیا  رب  ناخروم  دیکات  ارذع » ذخال  مخ  ریدغ  موی  یبا  كرت  له  . » ص 467 ج 11 ، ملاوع ، ص 173 ; ج 1 ، قودص ، لاصخ  - 5
ناـنآ نیب  رد  زین  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  هک  تسا  بلطم  نیا  نیبـم  دـندوب  ریدـغ  رد  نیرـضاح  هلمج  زا  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها 
ربمایپ هارمه  نینمؤم  تاهما  هک  دـنا  هتفگ  هدرک و  ناـیب  لقتـسم  روط  هب  ار  ربماـیپ  ناـنز  روضح  ناـخروم  اریز  .تسا  هتـشاد  روضح 
ناوتب دیاب  ریدغ  رد  يو  روضح  مدع  تروص  رد  هک  تسا  يرترب  تیـصخش  نانچ  ياراد  (س ) ارهز همطاف  یفرط  زا  نیاربانب  دـندوب 
عادولا هجح  رد  نایجاح  عمج  نیب  رد  زین  ناشیا  هک  تفگ  ناوت  یم  يور  نیا  زا  درادـن  دوجو  ارهاظ  هک  تفاـی  نآ  رب  لاد  یتاـیاور 

.تسا هتشاد  روضح 
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ص 38. هایحلا ، جهن  ص 32 ; بقانملا ، یمسا  ص 353 و 354 ; ج 36 ، راونالاراحب ، - 6

لاق تلاق :  » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  هدوملا  عیبانی  زا  لـقن  هب  ص 391  ریدغلا ، ضیف  رد  ص 460 . ج 2 ، قحلا ، قاقحا  - 7
«. هماما هیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  (ص ) هللا لوسر 

بحاص ص 571 و 448 . بلاطملا ، حجرا  ص 282 ; ج 6 ، قحلا ، قاقحا  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  ; » ص 197 ج 1 ، ریدغلا ، - 8
(. ص 390 ریدغلا ، ضیف   ) دراد همطاف  ترضح  جاجتحا  رب  یحیضوت  ریدغلا  ضیف 

دوب يو  رـسمه  ربمایپ و  همع  رتخد  وا  تسا  بلطملادبع  رتخد  هکتاع  شردام  تسا  یموزخم  هریغملا  نب  هیما  یبا  رتخد  هملـس  ما  - 9
ص 301) قودص ، لاصخ  مالعا   ) .تفای تافو  يرجه  لاس 65  رد  و 

ص 318. ج 2 ، هوبنلا ، جراعم  - 10

.389  - ص 388 ریدغلا ، ضیف  - 11

ص 177. ج 23 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 53 ; قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص 17 و 18 ; ج 1 ، ریدغلا ، ، - 12

ح 4. ص 183 ، تاجردلا ، رئاصب  ص 651 ; ءاسنلا ، مالعا  - 13

لوسر لاق   » و ص 121 ) ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  « ) یلاعت هللا  بس  دقف  ینبس  نم  ینبـس و  دقف  ایلع  بس  نم   » دننام - 14
یلا ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  لج  زع و  هللا  باتک  رخالا  نم  ربکا  امهدـحا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  بیجاف و  تیعد  یناک  (ص ) هللا

فشک ص 92 ; ج 2 ، یسوط ، خیش  یلاما  زا  لقن  ص 634  ءاسنلا ، مالعا  امهیف .» ینوفلخت  فیک  اورظناف  یتیب  لها  یترتع  ضرالا و 
.هدقع نبا  قیرط  زا  ص 338 ، بلاطملا ، حجرا  ص 32 ، ج 2 ، همغلا ،

ص 5. ج 1 ، یسوط ، فالخ  ص 455 ; ج 2 ، هاورلا ، عماج  ص 408 ; ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  - 15
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ص 17. ج 1 ، ریدغلا ، - 16

رد (ع ) تیب لها  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  تایانع  لـیاضف و  هعومجم  ص 163 و 164 . دیفم ، داشرا  ص 55 و56 ; دـیفم ، یلاما  - 17
.دش دهاوخ  هئارا  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  هدنیآ  ياه  هرامش  رد  لقتسم  يا  هلاقم  نمض 

ص 488. ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  - 18

ص 60. یقرب ، لاجر  - 19

ص 33. یسوط ، خیش  لاجر  - 20

ص 881. ج 23 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 73 ; ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  - 21

ص 337. بلاطملا ، حجرا  ص 488 ; ءاسنلا ، مالعا  - 22

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ساـنلا اـهیا  لاـقف : هرجاـهلاب  اـبیطخ  ماـق  مث  مخ  ریدـغب  لزن  یتح  هجح  نم  (ص ) هللا لوسر  عجر  - » 23
تیاور ص 489 . ءاسنلا ، مالعا  ص 40 ; هدوملا ، عیبانی  هرـصن ) نم  رـصنا  هلذخ و  نم  لذـخا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 

.دینیبب ص 463  ج 2 ، قحلا ، قاقحا  ص 18 و  ج 1 ، ریدغلا ، رد  ار  هتخاف  يریدغ 

ص 315) قودص ، لاصخ  مالعا   ) .دش نفد  عیقب  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  لاس 57  رد  هشیاع  - 24

ص 460. ج 2 ، قحلا ، قاقحا  ص 48 ; ج 1 ، ریدغلا ، - 25

ص 58. ج 1 ، ریدغلا ، - 26

هب انب  هتـشون و  ریدـغلا  ثیدـح  مان  هب  یباتک  مجنپ  نرق  یفوتم  رردـلارثن  باتک  بحاص  دعـسوبا  هب  فورعم  یبآ  نیـسح  نب  روصنم 
ص باتک ، هنیآ  رد  ریدغ   » .تسا هدرمـشرب  ابفلا  فورح  بسح  رب  ار  ریدغ  ثیدح  نایوار  باتک  نیا  بوشآرهـش  نبا  بقانم  هتفگ 

«79

ص 59. نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 27

اریز .تسا  راد  هلـسلس  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  وا  .تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ینیدـم  یـسوموبا  گرزب  ظفاح  ار  قوف  تیاور  - 28
.دـنا هدرک  لقن  يرگید  زا  کی  ره  هک  تسا  ردارب  رهاوخ  جـنپ  تیاور  نیا  دـنا و  هدرک  تیاور  دوخ  همع  زا  اـه  همطاـف  زا  کـی  ره 

ص 26 و27; ج 21 ، قحلا ، قاقحا  ص 32 ; يرزجلا ، ریخلاوبا  نیدلا  سمش  بلاط ،» یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا  كر :
، تانمؤملا ءاسنلا  مالعا  ص 127 ; ص 553 و ج 3 ، ج 2 ، يدهلا ، تابثا  ص 444 ; ج 11 ، ملاوع ، ص 353 ; ج 36 ، راونالاراحب ،

(. هدشن پاچ   ) ص 56 يرابک ، دیس  اضر  یلع  دیس  اهیلع ،) هللا  مالس  ) هموصعم همطاف  دنسم  ص 578 و 
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لقن ار  يو  تیاور  ییاسن  .دـنتفای  تافو  لاس 117  رد  دعـس  تنب  هشیاع  58 و  لاس 54 -  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  قاحـساوبا  - 29
.دوش هعجارم  ص 3  ییاسن ، صئاصخ  هب  .تسا  هدرک 

ص 473. رجح ، نبا  بیرقتلا ، - 30

ص 18 و 25. یئاسن ، صئاصخ  ; 41 ص 38 - ج 1 ، ریدغلا ، - 31

ص 189 قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص 52 و  بلاطملا ، ینسا  هب  دراد ; نانمؤمریما  لیاضف  هب  عجار  يرگید  ثیداحا  دعـس  تنب  هشیاع 
.دینک عوجر  و 190 

.41 ص 38 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 32

نبا ار  وا  تیاور  .دوب  راوتسا  تیالو  طخ  رد  تشاد و  يوق  یلالدتسا  وا  .دوب  حیصف  دنمدرخ و  لضاف ، نانز  زا  هینوجح  هیمراد  - 33
ص ءاسنلا ، تاغالب  ص 352 ; ج 1 ، دیرفلا ، دقع  ) .تسا هدرک  لقن  شردپ  زا  یمیمت  لهس  یبا  نب  لهـس  زا  دیرفلا  دقع  رد  هبردبع 

(72

: دیناوخب لیذ  بتک  رد  ار  هینوجح  هیمراد  هثحابم  لماک  نتم  - 34

ءاسنلا مالعا  ص 209 ; ج 1 ، ریدـغلا ، ص 259 ; ج 1 ، یشعالا ، حبـص  ص 162 ; ج 1 ، دیرفلا ، دـقعلا  ص 72 ; ءاسنلا ، تاـغالب 
ص 364. ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  ص 333 ; تانمؤملا ،

.دوب راثآ  رابخا و  هب  هاگآ  ققدم و  ملاع ، لضاف ، وا  ص 704 . ج 5 ، ءاملعلا ، ضایر  - 35

دیـس .تسا  فـالتخا  هینـسح  هرظاـنم  عوـضوم  هراـب  رد  .تسا  هدـش  رکذ  هینـسح ، تارظاـنم  شخب  نیقتملا ، هیلح  رد  نتم  نیا  - 36
يراسناوخ موحرم  .تسا  يزار  حوتفلاوبا  تاعارتخا  زا  هرظانم )  ) نیا دیوگ : یم  هینسح »  » هملک لیذ  هعیـشلا ، نایعا  رد  نیما  نسحم 

: دسیون یم  هعیرذ  رد  گرزباقآ  خیش  تسا و  هدرک  رکذ  ار  هرظانم  نیا  تانجلا  تاضور  رد 

رـصع یف  نیفلاخملا  ءاملع  عم  اهتارظانم  اهیف  هعیـشلا  تانب  نم  يراوجلا  ضعب  وه  اهفلؤم و  یلا  بسنت  هماـمالا  یف  هلاـسر  هینـسحلا :
تیـصخش هراب  رد  رتشیب  قیقحت  يارب  ات 301 .) ص 300  ءاسنلا ، مالعا  زا  لـقن  مقر 89 ; ص 200 ، ج 7 ، هعیرذلا ،  ) .دیشرلا نوراه 

ص ج 7 ، هعیرذلا ، ص 153 ; ج 1 ، تانجلا ، تاضور  ص 407 ; ج 5 ، ءاملعلا ، ضاـیر  ص 247 ; ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  هب  هینـسح 
لاجر مجعم  ص 75 . ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  و 161 ; و 145  ص 105  ج 5 ، و  ص 296  ج 25 ، و  ص 97  ج 4 ، و   200

.تسا هدمآ  ات 302  ءاسنلا ص 300  مالعا  رد  قوف  بتک  بلاطم  زا  يا  هصالخ  .دینک  عوجر  ص 187  ج 23 ، ثیدحلا ،
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ص 70. ج 1 ، ریدغلا ، - 37

.دنا هدومن  لقن  ص 51  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  یخیرات  باب  قشمد ، خیرات  زا  ار  تیاور  ناشیا  يراصنا ، ارذع  ریدغ ، مایپ  - 38

مقر 15659. ص 197 ، ج 23 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 60 ; یقرب ، لاجر  - 39

ص 470. ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 40

ص 262 قحلا ;  قاقحا  تاقحلم  ص 39 -  ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  - 41

ص 54. نامه ، - 42

ریدغ دادیور  نآرق و 

هراشا

یناحبس هللا  تیآ  هدنسیون :

هیآ ود  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهّیَا  اـی  : » هیآ ینعی  غیلبت »  » هیآ رب  هتـشذگ  ریدـغ »  » دادـیور رد  ریدـغ  دادـیور  نآرق و   
: زا دنترابع  هیآ  ود  نیا  تسا  هدیشخب  ینادواج  يدبا و  گنر  هثداح  هب  هدش و  لزان  رگید 

 . نید لامکا  هیآ  - 1

.باذع لاؤس  هیآ  - 2

 : میزادرپ یم  وگتفگ  ثحب و  هب  هیآ  ود  ره  نوماریپ  کنیا 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  »
1 ًانید » مالسالا 

دوخ تمعن  مدرک و  لیمکت  ار  امش  نید  زورما  دیسرتب ، نم  زا  دیسرتم و  نانآ  زا  دندش  دیمون  امـش  نید  يدوبان )  ) زا نارفاک  زورما  »
«. مدیزگرب امش  يارب  نید ، ناونع )  ) هب ار  مالسا  مدیناسر و  نایاپ  هب  ار 

يزوریپ زا  نانمشد  يدیمون  هیام  هک  داد ، خر  یمهم  رایسب  هثداح  هیآ  لوزن  زور  هک  دناسر  یم  نید ، لامکا  هیآ  نومـضم  رد  تقد 
نینچ لماح  دناوت  یم  يزور  هچ  دید  دیاب  نونکا  تسا  هدش  ادخ  يونعم  ياهتمعن  ندیسر  نایاپ  هب  نید و  لامک  بجوم  مالـسارب و 

؟ دهد ناشن  خیرات  هصرع  رد  ار  دوخ  اه  هناشن  تایصوصخ و  نیا  اب  و  دشاب ، یئاهدیون 
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ناکرشم اب  ناناملسم  ياهنامیپ  زور  نآ  رد  اریز  هن ، ملـسم  روط  هب  دشاب ؟ یتایـصوصخ  نینچ  ياراد  دناوت  یم  هکم  حتف  زور  ایآ  - 1
هدمآ دورف  نآ  زا  سپ  مالـسا  ماکحا  زا  یتمـسق  ،و  دـش یم  رازگرب  یلهاج  رـصع  ناسب  جـح  مسارم  زونه  دوب و  یقاب  دوخ  توق  هب 

، نآ ياه  هیاـپ  میکحت  ینعم  هب  هن  عورف و  ناـیب  ینعم  هب  نیئآ  هنو  دوب  هدـش  یلوتـسم  هقطنم  نارفاـکرب  یـسأی  هن  تهج  نیا  زا  تسا 
.دوب هدیدرگ  لیمکت 

رب يزور  نینچ  رد  يدـیمون  سأـی و  هکنیا  روـصت  هـب  دـشاب ، يزور  نـینچ  رهظم  دـناوت  یم  ناکرـشم  زا  يرازیب  مـالعا  زور  اـیآ  -2
زا یتمـسق  هکنیا  هاوگ  هب  دوب  هتفاین  نایاپ  زور  نآ  رد  ماکحا  ینعم  هب  نید  نایب  اریز  هن ، میئوگ  یم  زاب  دـیدرگ ؟ یلوتـسم  ناکرـشم 
زور نآ  هناشن  سأی  هلأسم  اهنت  نیاربانب  .تسا  هدـیدرگ  لزان  يرازیب  مالعا  زا  سپ  هلالک »  » هب طوبرم  ماکحا  و  صاصق »  » و دودـح » »

هتفریذـپن ققحت  زور  نآ  رد  مأوت ، تروص  هب  دـیون ، ود  نیا  يرازیب  مالعا  زور  رد  زگره  و  نیئآ ؛ لیمکت  اب  مأوت  سأـی  هکلب  تسین ،
.دوب

!؟ تسا هدوب  يزور  هچ  دوب  اهبنارگ  دیون  نیا  لماح  هک  يزور  دید  دیاب  نونکا 

تـسا فورعم  عادولاهجح »  » مان هب  خـیرات  رد  هک  تسا  ترجه  مهد  لاـس  هفرع »  » زور ناـمه  زور ، نیا  هک  دـنهد  یم  رظن  یهورگ 
.تفریذپن ققحت  يزور  نینچ  رد  اهبنارگ  دیون  ود  نیا  یخیرات  ثداوح  هب  هجوت  اب  یلو 

: ددرگ حرطم  دناوت  یم  تروص  ود  هب  يدیمون  سأی و  هلأسم  اما 

و هکم ، حـتف  زور  رد  شیرق  دوب و  هتفریذـپ  ققحت  زور  نیا  زا  شیپ  يدـیمون  نینچ  کی  هریزج  هبـش  ناکرـشم  شیرق و  سأـی  فلا :
میئوگب هک  دوب  دهاوخن  حیحص  تروص  نیا  رد  دندوب  هدش  سویأم  ًالماک  مالسا  يزوریپ  زا  يرازیب ، مالعا  زور  رد  ناکرـشم  رگید 

، لبق يدنا  لاس و  کی  يراک  نینچ  هک  یلاح  رد  دیشوپ  لمع  هماج  ناکرـشم  يدیمون  سأی و  عادولا  هجح  مهد  لاس  هفرع  زور  رد 
.دوب هتفریذپ  ققحت 
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.دوب هدیشوپن  لمع  هماج  زور  نآ  ات  يدیمون  نینچ  کی  هب  نیمز  يور  نارفاک  همه  سأی  ب :

هکلب دشن  هتـسب  هفرع  زور  رد  یهلا  ماکحا  نایب  هدنورپ  زگره  دشاب  نید  عورف  ماکحا و  نید »  » زا دوصقم  رگا  نید  لیمکت  هلأسم  اما 
.تسا 2 هدش  لزان  عادولاهجح » » هفرع زور  زا  سپ  هلالک » ثرا و  ابر و   » هب طوبرم  ماکحا  هتشر  کی 

یلوتسم نانمـشد  رب  سأی  مه  نیـشناج  نییعت  اب  هک  تسا  ریدغ »  » زور نامه  دشاب ، یهلا  دیون  ود  نیا  رتسب  دناوت  یم  هک  يزور  اهنت 
.دش لیمکت  ادخ  نیئآ  مه  و  دیدرگ ،

.دشاب یم  مأوت  نید  لیمکت  اب  هک  تسا  یصوصخم  يدیمون  سأی ، زا  دوصقم  هتبلا 

یم بلطم  ود  ره  نایب  هب  نونکا  تایئزج ، عورف و  نایب  هن  تسنآ ، أقب  بابـسا  يزیر  یپ  ناکرا و  لیمکت  نید ، لـیمکت  زا  دوصقم  و 
: میزادرپ

أی س ءالیتسا  نیشناج و  نییعت  فلا :

اریز دنتفر  ورف  مالـسا ، يدوبان  وحم  زا  يدیمون  سأی و  رد  نارفاک  زور  نآ  رد  درک ، نییعت  ًامـسر  ار  دوخ  نیـشناج  ربمایپ  هک  يزور 
لاح هب  عاضوا  دور و  یم  نایمزا  یمارگ  لوسر  تلحر  اب  تسا و  ربماـیپ  صخـش  هب  مئاـق  مالـسا  نیئآ  هک  دـندرک  یم  روصت  ناـنآ 

تردـق و يرگداد ، تلادـع و  شناد  ملع و  رظن  زا  هک   ) ار يا  هتـسیاش  درف  ربماـیپ  هک  دـندرک  هدـهاشم  یتقو  ددرگ ، یم  زاـب  قباـس 
سویأم یلک  هب  .دندیدرگ و  دیمون  مالـسا  لاوز  زا  دندرک ، تعیب  وا  اب  ناناملـسم  درک و  نییعت  يربهر  يارب  دوب ،) ریظن  یب  تیعطاق 

 . تسین یلزلزت  نآ  يارب  رگید  و  دمآ ، رد  راد  هشیر  نیئآ  کی  تروص  هب  مالسا  هک  دندید  دندش و 
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هک دوب  نیا  نانآ  يوزرآ  نیرخآ  دـندوب و  هتخود  ناناملـسم  نید  هب  عمط  مشچ  هتـسویپ  نارفاک  هک  دـهد  یم  یهاوگ  ینآرق  تایآ 
: دیامرف یم  هکنانچ  دننادرگرب  دوخ  ناکاین  شیک  هب  و  دنراد ، زاب  دوخ  نیئآ  زا  ار  ناناملسم 

زا سپ  ار  اهامـش  هک  دـندرک  وزرآ  باـتک  لـها  زا  يرایـسب  و   » 3 ًارافک » مکناـمیا  دـعب  نم  مکنودریول  باـتکلا  لـها  نم  ریثک  دو  »
«. دننادرگزاب رفک  يوس  هب  نامیا ،

یلایخ هاگهانپ  نیرخآ  یلو  تساک  یم  نانآ  دـیما  زا  هکم  رد  كرـش  هاگیاپ  طوقـس  هریزج و  هبـش  رد  مالـسا  عیرـس  تفرـشیپ  یلو 
نیا زا  دنک ، يربهر  ار  مالسا  ناوج  تموکح  وا  تشذگرد  زا  سپ  هک  درادن  يدنزرف  دیدج ، نیئآ  هدنروآ  نوچ  هک  دوب  نیا  نانآ 

هب عضو ، دـنوش و  یم  زوریپ  نآ  رب  هک  دـشک  یمن  لوط  يزیچ  دزیر و  یم  ورف  وا  تلحر  زا  سپ  یمالـسا  تموکح  ساـسا  ظاـحل ،
.ددرگ یم  زاب  تسخن  لاح  نامه 

: دیامرف یم  هکنانچ  دنک  یم  لقن  ام  يارب  هراب  نیا  رد  ار  نارفاک  نخس  نآرق 

راچد وا  هک  میرب  یم  راظتنا  ام  تسا و  يرعاش  ربماـیپ )  ) وا هک  دـنیوگ  یم  ناـنآ  هکلب   » 4« نُونَملا َْبیَر  هب  ُصبّرَتَن  ٌرِعاـش  َنُولوُقَی  ْمَا  »
« .دورب ایند  زا  ددرگ و  راگزور  ثداوح 

زا سپ  ار  ناناملـسم  ربهر  شیوخ و  یـصو  ادخ ، لوسر  هک  يزور  یلو  دندوب ، راودیما  نآ  هب  نارفاک  هک  دوب  يا  هشقن  نیرخآ  نیا 
 . تفر نیب  زا  نانآ  عمط  دنکفا و  هیاس  ناکرشم  یگدنز  زارفرب  سأی  سرت و  زا  یحبش  هک  دوب  يزور  زور ، نآ  دومن ، نییعت  دوخ 

نید لیمکت  ب :

و دمآرد ، لماک  نیئآ  تروص  هب  زین  مالـسا  نیئآ  دـیدرگ ، یلوتـسم  ناکرـشم  رب  سأی  نیـشناج ، نییعت  هفیلخ و  بصن  اب  زورنآ  رگا 
ای تسنآ و  يرادـیاپ  ءاـقب و  نتخاـس  مهارف  هکلب  تسین ، ناناملـسم  یلمع  فئاـظو  عورف و  ناـیب  هیآ ، رد  نید » لاـمکا   » زا دوـصقم 
مه اب  هیآ  ياه  هلمج  ینعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیدرگ و  لـیمکت  نید  ربهر ، نییعت  ینعی  ءاـقب ، رارقتـسا و  لـلع  تیبثت  میکحت و 

.دوش یم  نیعم  هثداح  ود  نیا  ققحت  زور  .ددرگ و  یم  بسانتم  طوبرم و  ًالماک 
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ریدغ رد  هیآ  لوزن  كرادم 

.مینک یم  هراشا  كرادم  نیا  زا  یشخب  هب  اج  نیا  رد  ام  .دنا و  هدش  روآدای  ریدغ  زور  رد  ار  هیآ  لوزن  یمالسا  ناثدحم  نارـسفم و 
.دسر یم  رتاوت »  » زا دح  نیرت  یلاع  هب  هلأسم  ًارهق  مینک ، هفاضا  تنس  لها  كرادم  رب  دروم ، نیا  رد  ار  هعیش  كرادم  رگا  و 

هدش هتشون  تنس  لها  نادنمـشناد  ملق  هب  یگمه  هک  اهباتک  نیا  رد  دننک  هعجارم  ریز  رد  هدش  دای  ياهباتک  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع 
: دننام .تسا  هدیدرگ  لزان  ریدغ »  » زور رد  هیآ  نیا  هک  هدش  حیرصت  تسا 

'(. يافوتم 310 ه  ) يربط فیلأت  هیالولا  - 1

ص 14. ج 2 ، 774 ه )' ، ) یماش ریثک  نبا  ریسفت  - 2

(. هط 1360  ) ص 31 ج 1 ، ناقتالا ، ص 259 و  ج 2 ، 911 ه )'  ) يافوتم یعفاش ، یطویس  روثنملاردلا  ریسفت  - 3

ص 290. ج 8 ، ( 43  ) يافوتم يدادغب ، بیطخ  رکبوبا  خیرات  - 4

باب 13. نیطمسلا  دیارف  رد  ینیومح ، مالسالا  خیش  - 5

بقانم ص 80 و 94. رد  568 ه )'  ) يافوتم یمزراوخ ، - 6

ص 2101. ج 5 ، ریثک ، نبا  خیرات  - 7

ص 18. ( 654  ) يافوتم یفنح ، يزوج  نبا  طبس  هرکذت  - 8

هک ار  تنـس  لها  قیرط  زا  دراو  تاـیاور  لاوقا و  دـعب ، هب  ص 230  ج 1 ، ریدغلا »  » دـیواج باتک  رد  ینیما  موحرم  ردـقیلاع  همالع 
هعیـش تایاور  اما  ...تسا  هدرک  لـقن  لیـصفت  هب  تسا  هدـش  لزاـن  ریدـغ  زور  رد  تلمکا » مویلا   » هیآ هک  دـنهد  یم  یهاوگ  یگمه 

.دشاب یم  دوجوم  ربتعم  ریسافت  رد  تماما و  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  هفیرش ، هیآ  لوزن  نأش  هرابرد 

هیآ دروم  رد  دنچ  یتاکن 
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هک دـنک  یم  لقن  راـنملا »  » رد هدـبع  و  یناـعملا » حور   » رد یـسولآ  و  بیغلا » حـیتافم   » رد يزار  رخف  دـننام  نارـسفم  زا  یهورگ  - 1
.درکن رمع  زور  کی  داتشه و  زا  شیب  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  ربمایپ 

زور هیآ ، لوزن  زور  دشاب ، هداتفا  قافتا  عیبر  مهدزاود  زور  تنـس ) لها  لقن  یفاک و  رد  ینیلک  لقن  قبط   ) ادـخ لوسر  تافو  هاگره 
زا هام  ود  و  مینکن ، باسح  ار  ربمایپ  تافو  زور  و  ریدغ ، زور  هکنیا  رب  طورـشم  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  ریدـغ  زور  هجحلا ، يذ  مهدـجیه 

.میریگب زور   29 مه ، رس  تشپ  ار  هام  هس 

يارب ع )  ) یلع بصن  زا  سپ  ربماـیپ  هک  دـنوش  یم  روآداـی  دـننک ، یم  یفرعم  ریدـغ  زور  ار  هیآ  لوزن  هـک  تاـیاور  زا  يرایـسب  - 2
: دومرف نینچ  تفالخ 

لیمکت رب  ار  يدنوادخ  ساپس  » 5 يدـعب » نم  ع )  ) یلعل هیالولاب  یتلاسرب و  برلا  اضر  همعنلا و  مامتا  نیدـلا و  لامکا  یلعربکا  هللا  »
 «. نم زا  سپ  ع )  ) یلع تیالو  نم و  تلاسر  رب  وا  تیاضر  و  تمعن ، مامتا  و  نیئآ ،

هیآ هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  دراو  دوخ  مالک  رد  ار  ثحب  دروم  هیآ  نومضم  ربمایپ ، دینک : یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
 . تسا هدیدرگ  لزان  ریدغ  زور  هرابرد  هدش  دای 

ياه تشوگ  هب  طوبرم  ماکحا  يالبال  رد  هیآ  دوخ  یلو  دـنهد  یم  یهاوگ  هیآ  لالقتـسا  رب  روآ ، عطق  لئالد  نیا  هک  یلاـح  رد  - 3
حیحص ثیدح  خیرات و  اریز  تسین  ناهنپ  یفخم و  مالسا  ردص  عاضوا  زا  هاگآ  دارفارب  نآ  هتکن  و  تسا ، هتفرگ  رارق  مارح  لالح و 

تیـصخش یتقو  دـنوشن  هارمگ  يو  زا  سپ  هک  دـنک  میظنت  دوخ  تما  يارب  يا  همان  تیـصو  تساوخ ، ربماـیپ  هک  دـنهد  یم  یهاوگ 
.دندرک 6 مهتم  یئوگ  نایذه  هب  ار  وا  ًاروف  دسیونب  یبلطم  تفالخ  هرابرد  دهاوخ  یم  ربمایپ  هک  دندرب  یپ  ذفنتم  ياه 
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ینیـشناج تفالخ و  هلئـسم  هرابرد  مالـسا  زاغآ  رد  يدارفا  هک  تسا  یکاح  تسا ، اهنآ  روآدای  خـیرات  هک  اهنآ  دـننام  هثداـح و  نیا 
.دنتخانش یمن  يزرم  دح و  نآ  راکنا  يارب  دنتشاد و  یصاخ  تیساسح  یمارگ ، لوسر 

هدش يوریپ  یئالقع  لصا  کی  زا  رییغت ، فیرحت و  عون  ره  زا  هیآ  تظفاحم  يارب  و  هیآ ، لوزن  ّوج  رب  مکاح  طئارـش  نینچ  رطاخ  هب 
.دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  هداس  روما  هتشر  کی  اب  سیفن  یئیش  ندیناشوپ  نآ  و  تسا ،

هجوت دروم  رتمک  ات  دهد  رارق  هداس  بلاطم  نایم  رد  ار  ینیشناج  هب  طوبرم  هیآ  تسا  رومأم  ادخ  نامرف  هب  یمارگ  لوسر  اج  نیا  رد 
.دسرب ناگدنیآ  تسد  هب  یهلا  دنس  نیا  قیرط  نیا  زا  دریگ و  رارق  تخسرس  نافلاخم 

عمج ًالوصا  تسا و  هدوب  وا  روتـسد  ربماـیپ و  ناـمرف  هب  اـه  هروس  زا  ییاـج  ره  رد  يا  هیآ  ره  يریگرارق  عضو و  میناد  یم  یگمه  و 
یخیرات شزرا  دقاف  وا ، نارای  هلیسو  هب  نآرق  يروآ  عمج  خیرات  و  درادن ، ربمایپ  روتسد  زج  یکردم  تروص ، نیمه  هب  نآرق  يروآ 

خیرات رد  دیاب  ار  تمسق  نیا  حورشم  .تسا و  هدوب  اه  هجهل  رگید  درط  يدحاو و  هجهل  هب  نآرق  شراگن  وا  نارای  راک  طقف  تسا و 
.دناوخ نآرق 

باذع لاؤس  هیآ 

.تسا باذع  لاؤس   » هیآ هدش ، لزان  ریدغ »  » هثداح نوماریپ  هک  يا  هیآ  نیموس 

فارطا رد  ربـخ  نیا  دوـمن ، بصن  تفـالخ  هب  مخ ، ریدـغ  زور  رد  هفیلخ  ناوـنع  هب  ار  ع )  ) یلع یمارگ  ربماـیپ  یتـقو  هکنیا  حیـضوت 
سپس میداد ، یهاوگ  زین  ام  يدرک ، توعد  ادخ  یئاتکی  هب  ار  ام  تفگ : دمآ و  ربمایپ  تمدخ  يرهف » ثراح  نب  نامعن  ، » دش رـشتنم 

یلع هب  هراشا   ) ار ناوج  نیا  یتح  يدشن  یضار  هزادنا  نیا  هب  میداد ، ماجنا  میهد ، ماجنا  تاکز  جح و  هزور و  زامن و  يداد  روتـسد 
؟  ادخ بناج  زا  ای  تدوخ  هیحان  زا  تسا  ینخس  نیا  ایآ  يدرک  بصن  دوخ  ینیشناج  هب  درک ) (ع )
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ربماـیپزا ار  دوـخ  تروـص  ناـمعن  عـقوم  نیا  رد  تسا  ادـخ  بناـج  زا  تسین ، وا  زج  یئادـخ  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  دوـمرف : ربماـیپ 
: تفگ دینادرگرب و 

زا یگنـس  تسا  وت  بناج  زا  و  قح ، نخـس  نیا  رگا  دنوادخ ! »7 ءامـسلا » نم  هراجح  انیلع  رِطماف  كدنع  نم  قحلا  وهاذـه  نا  مهللا  »
«. رآدورف ام  رب  نامسآ 

: دمآ دورف  ریز  رد  هدش  دای  ياه  هیآ  هراب  نیا  رد  تشک و  ار  وا  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  یگنس  ناهگان  دیسر  نایاپ  هب  وا  نخس  یتقو 

8 جراعملا » يذ  هللا  نم  .عفاد  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لاس  »

دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  دش ، عقاو  درک و  باذع  تساوخرد  هدننک  تساوخرد  »
.9« دننک یم  دوعس  نامسآ  هب  هک  تسا  یناگتشرف  ياراد  هک  دنوادخ  يوس  زا 

یم هک  دنا  هدرک  لقن  دسر  یم  رفن  یس  هب  اهنآ  دادعت  هک  تنس  لها  زا  یهورگ  هعیـش و  ناثدحم  نارـسفم و  ار  هدش  دای  لوزن  نأش 
.دش 10 هاگآ  ریدغلا »  » باتک هب  هعجارم  اب  اهنآ  تایصوصخ  زا  ناوت 

: همه قافتا  دروم  لوزن  نأش 

باتک رد  درادـن ، یبوخ  هطبار  تلاسر  نادـناخ  اب  هک  هیمیت » نبا   » هکنیا زج  هدوب  مالـسا  أـملع  شریذـپ  دروم  هدـش  داـی  لوزن  نأـش 
تسا هتساخرب  نآ  بیذکت  راکنا و  هب  هناگ  تفه  تالاکـشا  حرط  اب  دیمان ، هعدبلا » جاهنم   » ار نآ  دیاب  یتسار  هب  هک  هنـسلا » جاهنم  »

لقن هب  هدرـشف  تروص  هب  ام  تسا و  هداد  یقطنم  خـساپ  وا  ياـهداریا  عومجم  هب  ریدـغلا »  » دـلج نیتسخن  رد  ینیما  همـالع  موحرم  و 
: میزادرپ یم  اه  خساپ  اه و  شسرپ  نیا  یلامجا 

9456 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2879 

http://www.ghaemiyeh.com


تمدخ حـطبا »  » رد نامعن  هک  دراد  لوزن  نأش  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  عادولاهجح »  » زا تعجارم  زا  سپ  ریدـغ  تشذگرـس  - 1
تسا هکم  نیمزرس  نآ  زا  حطبا  و  دیسر ، ربمایپ 

: خساپ

نیا دیـسر و  ربماـیپ  روضح  هنیدـم  دجـسم  رد  ناـمعن  هک  تسا  هدـش  دراو  هریغ  يزوج و  نبا  طبـس  یبلح و  هریـس  تیاور  رد  ًـالوا :
.داد ماجنا  ار  وگتفگ 

رد دنیوگ  یم  حطبا » ، » دنک یم  روبع  نآ  زا  لیس  هک  ار  يا  هطقن  ره  دوش و  یم  هتفگ  رازنـش  نیمزرـس  هب  برع  تغل  رد  حطبا  ًایناث :
 . تسا یفاک  تغل  ياهباتک  هب  هعجارم  دروم  نیا 

يا هثداح  هب  رظان  دـناوت  یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا  هدـش  لزان  ریدـغ  هثداح  زا  شیپ  لاس  هد  تسا و  یکم  جراعم  هروس  - 2
 . تسا هداد  خر  ریدغ  هعقاو  زا  سپ  هک  دشاب 

یکم هک  تسا  یئاه  هروس  رایـسب  هچ  تسا  هروس  ره  تایآ  تیرثکا  ندوب  یندـم  یکم و  هب  ياه  هروس  فیـصوت  رد  نازیم  خـساپ :
زاغآ رد  هدش و  پاچ  یبرع  دالب  رد  هک  یئاه  نآرق  هب  هعجارم  اب  سکعلاب و  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  نآ  تایآ  زا  یخرب  یلو  تسا 

.ددرگ یم  نشور  بلطم  نیا  هدش ، هراشا  هروس  نآ  ندوب  یندم  یکم و  هب  هروس  ره 

هثداح زا  شیپ  ردـب و  گنج  زا  سپ   11 ءامـسلا » نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذاو   » هیآ - 3
 . تسا هدش  لزان  ریدغ 

زا سپ  هیآ  نیا  هک  دـنامن  هتفگان  ، ) تسین هیآ  نیا  لوزن  نوماریپ  نخـس  اریز  تسا  هناـکدوک  لاکـشا  یتسار  هب  لاکـشا  نیا  خـساپ :
هب یطابترا  هثداح  زا  سپ  تسخن  هیآ  لوزن  تسا و  عقاو » باذعب  لئاس  لأس   » هیآ هرابرد  نخـس  هکلب  تسا ،) هدش  لزان  ردـب  گنج 

.درادن عطقم  نآ  رد  یمود  لوزن 
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اب تسا  باذع  زا  ناما   12 نورفغتسی » مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهب و  ذعیل  هللا  ناک  ام  و   » هیآ مکح  هب  ربمایپ  دوجو  - 4
.دوش یمن  لزان  باذع  ربمایپ ، دوجو 

ناربمایپ خـیرات  رد  نآرق  هک  یئاهباذـع  ناسب  دزاس ، دوبان  ار  یهورگ  هک  تسا  یباذـع  دوصقم  هک  تسا  یکاح  هیآ  قایـس  خـساپ :
كاله ربمایپ  نیرفن  اب  يدارفا  هک  دهد  یم  یهاوگ  خـیرات  هنرگو  دوخ  تساوخرد  هب  مه  نآ  درف  کی  باذـع  هن  دوش ، یم  روآدای 

.هریغ و  هلالط » نب  کلام  و   » و بلطم » نب  دوسا   » دننام دنا  هدش 

.ددرگ فورعم  لیف » باحصا   » تشذگرس ناسب  دیاب  دشاب  هداد  خر  يا  هثداح  نینچ  رگا  - 5

رب هتـشذگ  دراد ، ینـشور  قرف  تسا  هوبنا  تیعمج  کی  هب  طوبرم  هک  هچنآ  اب  دراد  قلعت  درف  کی  هب  طوبرم  هک  يا  هثداـح  خـساپ :
نیا اب  دوب  نآ  ياـفخارب  یعاود  ماـما  لـئاضف  هراـبرد  هک  یلاـح  رد  تشاد  دوجو  یناوارف  یعاود  یمود  تشذگرـس  لـقن  يارب  نیا 
دوخ تجح  ظفح  هب  قیرط  نیا  زا  هک  تسناد  یهلا  تیاـنع  هب  طوبرم  ارنآ  دـیاب  دـنا  هدرک  لـقن  ارنآ  زربم  دنمـشناد  یـس  رگا  عضو 

 . تسا هتخادرپ 

؟ دمآ دورف  باذع  وا  رب  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دوب ، هتفریذپ  ار  هناگجنپ  لوصا  لوزن ، نأش  قبط  نامعن  - 6

دوب هداد  تسد  زا  زین  ادـخ  ربارب  رد  ار  دوخ  میلـست  هکلب  دوبن ، میلـست  ربمایپ  ربارب  رد  اهنت  هن  وا  هک  تسا  یکاـح  لوزن  نأـش  خـساپ :
 . نیا زا  رتالاب  يدادترا  هچ  دیآ ، دورف  وا  رب  یباذع  تسا  ادخ  بناج  زا  تفالخرب  یلع  بصن  رگا  تفگ : اریز 

 . تسین ثراح  نب  نامعن  زا  یمان  هباحص ، یماسا  طبض  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  - 7
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مادک ره  دنا  هتخادرپ  هباحص  خیرات  هب  هک  یناسک  تسا و  هدمآ  مجارت  اهباتک و  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ربمایپ  نارای  دادعت  خساپ :
«، هباغلادـسا  » و باعیتسالا »  » ياهباتک همدـقم  هب  هعجارم  دـنک و  طبـض  ار  یهورگ  یماـسا  تسا  هتـسناوت  دوخ ، تاـعالطا  هزادـنا  هب 

13 .تسا بلطم  نیا  رگنشور  تسا  هدش  هتشون  اهباتک  نیا  رب  هک  یئاه  كردتسا  و  هیاصالاو » »

: اه تشون  یپ 

.درک میهاوخ  ثحب  موس  مود و  ياه  هیآ  نوماریپ  ًادعب   3  - . ياه 1 هیآ  جراعم ، هروس  3 و   . تایآ 67 و هدئام ، هروس  - 1

ص 251. ص 365 و ج 2 ، ج 1 ، روثنملاردلا ، - 2

هیآ 109. هرقب ، هروس  - 3

هیآ 30. روط ، هروس  - 4

.دیئامرف هعجارم  تاحفص 112  ج 1 ، ریدغلا »  » فیرش باتک  هب  - 5

نآزا هدرک  لقن  دوخ  حیحـصزا  یفلتخم  طاـقن  رد  ار  نآ  يراـخب ، تسا و  هدـمآ  ثیدـح  خـیرات و  ياـه  باـتک  رد  بلطم  نیا  - 6
 . تسا هدروآ  زین  ایاصو »  » باتک ص 14  دوخ ج 2 ، حیحص  رد  ملسم  و  ص 22 ، ملعلا »  » باتک ج 1 ، هلمج ،

هیآ 32. لافنا ، هروس  - 7

.3 ياه 1 -  هیآ  جراعم ، هروس  - 8

ص 352. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  - 9

.246 ص 439 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 10

هیآ 32 لافنا ، هروس  - 11

یمن باذع  ار  نانآ  دنوادخ  نینچمه  و  یتسه ، نانآ  نایم  رد  وت  ات  دنک  یمن  باذع  ار  اهنآ  زگره  دنادخ  هیآ 33  لافنا ، هروس  - 12
.دننک رافغتسا  هک  یلاح  رد  دنک 

.266 ص 248 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 13

نید لامکا  ای  ریدغ  هعقاو 

هراشا
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یناحبس رفعج  هللا  تیآ  هدنسیون :

.درک تمیزع  هکم  هب  جـح  مسارم  میلعت  هضیرف و  ماجنا  يارب  ترجه  مهد  لاس  رد  ص )   ) یمارگ ربمایپ  نید  لامکا  ای  ریدـغ  هعقاو 
هب هک  يدارفا  .دندیمان  عادولا )  هجح   ) ار نآ  تهج  نیا  زا  دش و  فداصم  زیزع  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  اب  هضیرف  نیا  ماجنا  راب  نیا 

.دنا هدش  هدز  نیمخت  رازه  تسیب  دص و  ات  دندوب  ترضح  نآ  هارمه  جح  مسارم  نتخومآ  ای  يرفسمه و  قوش 

هک یناسکزج  دندرک و  یم  هقردب  ار  وا  هوبنا  یهورگ  هک  یلاح  رد  ار ، هنیدـم  هار  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیـسر و  نایاپ  هب  جـح  مسارم 
دیـسر مخریدغ )   ) مان هب  یبآ  یب  هنهپ  هب  ناوراک  نوچ  تفرگ .  شیپ  رد  دندوب ، وا  باکر  رد  یگمه  دـندوب  هتـسویپ  وا  هب  هکم  رد 
تکرح زا  همه  هک  داد  روتـسد  زین  ربمایپ.داد  فقوت  نامرف  ربمایپ  هب  دـمآ و  دورف  یحو  کـیپ  دراد ، رارق  هفحج )   ) یلیم هس  رد  هک 

.دنسر ارف  ناگدنامزاب  دنتسیا و  زاب 

رایسب باتفآ  ترارح  هک  مرگ  يزورمین  رد  مه  نآ  بآ ،  یب  هقطنم  نیا  رد  ربمایپ  عقوم  یب  رهاظ  هب  یناهگان و  فقوت  زا  نایناوراک 
تیمها ردو  تسا  هدیـسر  ادخ  بناج  زا  یگرزب  نامرف  دنتفگ : یم  دوخ  اب  مدرم  .دـندنام  تفگـشرد  دوب ، هدـیتفت  نیمز  هدـنزوس و 

غالبا ار  ادـخ  نامرف  دراد و  زاـب  تکرح  زا  ار  همه  دـعاسمان  عقوم  نیا  رد  هک  تسا  هداد  تیرومأـم  ربماـیپ  هب  هک  سب  نیمه  ناـمرف 
.دنک

: دش لزان  ریز  هیآ  یط  یمارگ  لوسر  هب  ادخ  نامرف 

(67 هدئام :   ( ) سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  )
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و يا ;  هدروایناجب  ار  يادـخ  تلاـسر  یناـسرن  رگا  ناـسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـمآ  دورف  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ ، يا  )
(. دنک یم  ظفح  مدرم  دنزگ  زا  ار  وت  دنوادخ 

: دنک یم  تیاده  ریز  تاکن  هب  ار  ام  هیآ  نومضم  رد  تقد 

رد  ( لاحم ضرف  رب   ) ربمایپ هاگره  هک  دوب  میظع  ریطخ و  ناـنچنآ  دوب  هدـش  رومأـم  نآ  غـالبا  يارب  ص )   ) ربماـیپ هک  یناـمرف  ًـالوا :
تیرومأم نیا  ماجنا  اب  هکلب  دوب ، هدادن  ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  درک  یمن  غالبا  ار  نآ  داد و  یم  هار  دوخ  هب  یـسرت  نآ  ندناسر 

.دش یم  لیمکت  يو  تلاسر 

هک تسادـیپ  هتفگان  اریز  تسین .  یمالـسا  ياهروتـسد  نآرق و  تایآ  عومجم  کیلا )  لزنا  ام   ) زا دوصقم  زگره  رگید ، یتراـبع  هب 
لوزن هب  زاین  یهیدبرما  نینچ  کی  تسا و  هدادن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  دنکن  غالبا  ار  یهلا  ياهروتسد  عومجم  ص )   ) ربمایپ هاگره 

ریطخ هفیظو  دوشن  غالباات  دوش و  یم  هدرمش  تلاسر  لمکم  نآ  غالبا  هک  تسا  یـصاخ  رما  غالبا  نآ ،  زا  دوصقم  هکلب  .درادن  هیآ 
لوصا و رگید  اب  هک  دـشاب  یمالـسا  مهم  لوصا  زا  یکی  تیرومأم  دروم  دـیاب  نیاربانی ،  .دریگ  یمن  دوخ  هب  لاـمک  گـنر  تلاـسر 

.دوش هدرمش  هلئسم  نیرتمهم  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  زا  سپ  هتشاد  یگتسویپ  یمالسا  عورف 

مدرم بناج  زا  تسا  نکمم  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  قیرط  رد  هک  داد  یم  لاـمتحا  ص )   ) ربماـیپ یعاـمتجا ،  تابـساحم  رظن  زا  ًاـیناث :
: دیامرف یم  وا  هدارا  تیوقت  يارب  دنوادخ  دسرب و  وا  هب  یبیسآ 

 (. سانلا نم  کمصعی  هللا  (و 
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 . تسا رتکیدزن  نآ  نومضم  هب  مادک  دنا  هداد  تیرومأم  عوضوم  نییعت  رد  یمالسا  نارسفم  هک  یتالامتحا  نایم  زا  دید  دیاب  نونکا 

هب ادخ  نآ  یط  تسا و  هدش  لزان  مخ  ریدغ  رد  هیآ  هک  دننآ  رب  ننـست  لها  گرزب  ناثدـحم  زا  نت  یـس  نینچمه  هعیـش و  ناثدـحم 
.دنک یفرعم  نانمؤم )  يالوم   ) ناونع هب  ار  ع )   ) یلع ترضح  هک  هداد  تیرومأم  ص )   ) ربمایپ

دـشاب و تلاـسر  لـمکم  نآ  غـالبا  تشاد  اـج  هک  دوـب  یتـیمها  رپ  ریطخ و  تاـعوضوم  زا  ربماـیپ  زا  سپ  ماـما  ینیـشناج  تیـالو و 
.دوش هدرمش  تلاسر  رما  رد  صقن  هیام  نآ ،  نایب  زا  يراددوخ 

تیاصو و اریز  دـهد ، هار  یبعر  فوخ و  دوخ  هب  یـسایس ،  یعاـمتجا و  تابـساحم  رظن  زا  یمارگ ،  ربماـیپ  هک  تشاد  اـج  نینچمه 
زا لاس  نس و  رظنزا  هک  یهورگ  رب  دوب  هتشذگن  وا  رمع  زا  لاس  هس  یس و  زا  شیب  هک  ع )   ) یلع ترضح  دننام  یـصخش  ینیـشناج 

دندوب هتفرگ  ار  ص )   ) ربمایپ رود  هک  دارفا  نیمه  ناگتسب  زا  رایسب  دوخ  نیا ،  زا  هتشذگ  .دوب  نارگ  رایسب  دندوب  رتالاب  بتارم  هب  وا 
دهاوخ تخس  رایسب  زوت  هنیک  یمدرمرب  يدرف  نینچ  تموکح  دوب و  هدش  هتخیر  ع )   ) یلع ترـضح  تسد  هب  دربن  ياه  هنحـص  رد 

.دوب

کی هب  نیب  هتوک  دارفا  رظن  رد  تفالخ  يارب  يدرف  نینچ  نییعت  دوب و  ص )   ) ربمایپ داماد  ومع و  رسپ  ع )   ) یلع ترضح  هوالع ،  هب 
 . تسا هدش  یم  لمح  یلیماف  بصعت  عون 

ع  ) یلع ترضح  بصن  اب  ار  تضهن  يرادیاپ  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هنامیکح  هدارا  دعاسمان ، ياه  هنیمز  نیا  مغر  هب  یلو 
.دزاس لیمکت  وا  زا  سپ  يامنهار  ربهر و  نییعت  اب  ار  شیوخ  ربمایپ  یناهج  تلاسر  دنک و  نیمضت  ( 
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 : میریگ یم  یپ  ار  ریدغ  هعقاو  حرش  نونکا 

زا اراهنآ  دادـعت  خـیرات  هک  یهوبنا  هورگ  دـیبات و  یم  تدـش  هب  مخ  ریدـغ  نیمزرـس  رب  هجحلا  يذ  هام  مهدـجه  زورمین  غاد  باتفآ 
یخیرات هثداحراظتنا  رد  دندوب و  هدمآ  دورف  ادـخ  ربمایپ  نامرف  هب  لحم  نآ  رد  تسا  هدرک  طبـض  رازه  تسیب  دـص و  ات  رازه  داتفه 
.دندوب هتخادنا  اپریز  ار  رگید  مین  رس و  رب  یمین  هدرک ،  مین  ود  هب  ار  اهادر  امرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دندرب ، یم  رس  هب  زور  نآ 

زامن يادا  يارب  ار  دوخ  مدرم  .دـش  دـنلب  نذؤم  ریبکت  يادـن  تفرگ و  ارف  ار  نابایب  رـسارس  رهظ  ناذا  نینط  ساسح ،  تاظحل  نآ  رد 
دروآ و اجب  تشادنرطاخ ،  هب  زگره  ار  نآ  ریظن  ریدغ  نیمزرس  هک  هوکشرپ ،  عامتجا  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ  دندرک و  هدامآ  رهظ 

ریز حرـش  هب  يا  هبطخ  دنلب  يادصاب  تفرگ و  رارق  دوب  هتفای  بیترت  نارتش  زاهج  زا  هک  يدنلب  ربنم  رب  دمآ و  تیعمج  نایم  هب  سپس 
: درک داریا 

يدـبو شیوخ  ياهـسفن  رـش  زا  مینک و  یم  لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میهاوخ و  یم  يراـی  وا  زا  تسادـخ .  نآ  زا  شیاتـس  )
درک تیادـهار  سک  ره  هک  ییادـخ  تسین ;  ییامنهار  يداه و  ناـهارمگ  يارب  وا  زج  هک  میرب  یم  هاـنپ  ییادـخ  هب  ناـمیاهرادرک 

( . تسوا هداتسرف  ادخ و  هدنب  دمحم  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  میهد  یم  یهاوگ  تسین .  يا  هدننک  هارمگ  وا  يارب 

.دـیتسه لوئـسم  زین  امـش  ملوئـسم و  نم  و  مورب .  امـش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  هک  تسا  کیدزن  مدرم ،  يا  ناـه 
؟ دینک یم  رکف  هچ  نم  هرابرد 
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هار نیارد  يدرک و  تحیـصن  یهاوخ و  ریخ  ام  هب  تبـسن  يدرک و  غیلبت  ار  ادخ  نییآ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دـنتفگ : ربمایپ  نارای 
.دهدب کین  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  يدیشوک  رایسب 

: دومرف دش ، امرفمکح  تیعمج  رب  شمارآ  ًاددجم  یتقو  ص ،)   ) مرکا ربمایپ 

تسا و قح  گرم  خزود و  تشهب و  تسوا ؟  ربمایپ  ادخ و  هدنب  دمحم  تسین و  ییادخ  ادـخ ، زج  هک  دـیهد  یمن  یهاوگ  امـش  ایآ 
؟ درک دهاوخ  هدنز  دنا  هدش  ناهنپ  كاخ  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیسر و  دهاوخ  ارف  کش  نودب  ریخاتسر  زور 

 . میهد یم  یهاوگ  يرآ ،  يرآ ،  دنتفگ : ربمایپ  نارای 

: داد همادا  ص )   ) ربمایپ

ود نیازا  دوصقم  دیـسرپ : یـسانشان  درک ؟ دیهاوخ  هلماعم  اهنآ  اب  هنوگچ  مراذگ ;  یم  راگدای  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم 
؟  تسیچ اهبنارگ  زیچ 

: دومرف ص )   ) ربمایپ

اتدـینزب گـنچ  وا  باـتک  هب  تسامـش .  تسد  رد  شرگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کـی  هک  تسادـخ  باـتک  ربکا  لـقث 
ادـج مه  زا  ریخاتـسر  زور  ات  نم  راگدای  ود  هک  هداد  ربخ  نم  هب  میادـخ  تسا .  نم  تیب  لها  ترتع و  رغـصا  لقث  .دـیوشن و  هارمگ 

.دنوش یمن 

.دیوشن دوبان  ات  دینامن  بقع  ود  نآ  زا  دیریگن و  یشیپ  نم  ترتع  ادخ و  باتک  رب  مدرم ،  يا  ناه 

دش نایامن  مدرم  همه  رب  وا  لغب  ریز  يدیفس  هک  ییاج  ات  درب ، الاب  تفرگ و  ار  ع )   ) یلع ترـضح  تسد  ص )   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد 
تسا يا  هلئسم  عامتجا  نیا  زا  دوصقم  هک  دنتفایرد  دنتخانش و  یبوخ  هب  ار  وا  دندید و  ربمایپ  رانک  رد  ار  ع )   ) یلع ترـضح  همه  و 

.دنهد ارف  شوگ  ص )   ) ربمایپ نانخس  هب  هک  دندش  هدامآ  یصاخ  علو  اب  یگمه  تسا و  ع )   ) یلع ترضح  هب  طوبرم  هک 
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: دومرف ربمایپ 

؟  تسیک نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  درف  نیرتراوازس  مدرم ،  يا  ناه 

.دنناد یم  رتهب  وا  ربمایپ  دنوادخ و  دنداد : خساپ  ربمایپ  نارای 

: داد همادا  ص )   ) ربمایپ

 . مرتراوازس یلوا و  ناشدوخ  زوا  اهنآ  رب  متسه و  نانمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  دنوادخ 

 (. تسوا ربهر  الوم و  مه  یلع  متسه ،  وا  ربهر  الوم و  نم  هک  سک  ره   ، ) مدرم يا  ناه   

: داد همادا  سپس  درک و  رارکت  راب  هس  ار  رخآ  هلمج  نیا  ص )   ) مرکا لوسر 

.درک رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ص )   ) ربمایپ وا ، دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  لقن  هب  انب  - 

ار یلع  نارای  ایادخ ، .درادب  نمشد  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  اراگدرورپ ،
 . هد رارق  قح  روحم  ار  یلع  اراگدرورپ ، نادرگ .  لیذ  راوخ و  ار  وا  نانمشد  نک و  يرای 

: دوزفا سپس 

.دننک علطم  رما  نیا  زا  ار  نارگید  دنهد و  ربخ  نابیاغ  هب  نارضاح  تسا  مزال 

زورما دـنوادخ  هک  داد  تراشب  ص )   ) یمارگ ربمایپ  هب  دـمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  هک  دوب  یقاب  دوخ  لاح  هب  هوکـش  اب  عامتجا  زونه 
 . تشاد ینازرا  همامتب  نانمؤم  رب  ار  شیوخ  تمعن  درک و  لیمکت  ار  دوخ  نید 

(. هیآ 3 هدئام ،  هروس  ( ) ًانید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

: دومرف دش و  دنلب  ص )   ) ربمایپ ریبکت  يادص  هظحل ،  نیا  رد 

دونشخ نمزا  سپ  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  زا  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تمعن  درک و  لماک  ار  دوخ  نید  هک  مرازگـساپس  ار  ادخ 
.دش
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ره يالومو  دوخ  يالوم  ار  وا  دنتفگ و  یم  کیربت  ع )   ) یلع ترضح  هب  هتسد ،  هتـسد  وا ، نارای  دمآ و  دورف  دوخ  هاگیاج  زا  ربمایپ 
رد ار  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  تساـخرب و  ادـخ ، لوسر  رعاـش  تباـث ،  نب  ساـسح  عقوم  نیا  رد  .دـندناوخ  یم  ینمؤم  نز  درم و 

 : میزادرپ یم  تیب  ود  همجرت  هب  طقف  وا  فورعم  هماکچ  زا  .دیشخب  ینادواج  گنر  نآ  هب  تخیر و  هوکش  اب  يرعش  بلاق 

نم هک  سک  ره  مدـیزگرب .  دوخ  زا  سپ  ناـنآ  ییاـمنهار  مدرم و  ییاوشیپ  هب  ار  وـت  نم  هک  زیخرب  دوـمرف : یلع  ترـضح  هب  ربماـیپ 
.دشاب یلع  یعقاو  نارادتسود  نیتسار و  ناوریپ  زا  تسا  مزال  امش  رب  مدرم !  تسا .  وا  يالوم  زین  یلع  متسه ،  وا  يالوم 

ایلاوم قدص  عابتا  هل  اونوکف  هیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ياهباتکرد تسا .  هدـش  دراو  ننـست  لها  نادنمـشناد  كرادـم  رد  هک  دوب  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  هصالخ  تفاـی  شراـگن  هچنآ 
یم لقن  ص )   ) ربمایپ زا  یحورـشم  هبطخ  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  موحرم  تسا .  هدـش  ناـیب  رت  هدرتسگ  روط  هب  هعقاو  نیا  هعیش 

.دننک هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  هک  دنک 

دوش یمن  شومارف  زگره  ریدغ  هعقاو 

هب اهلدرد و  هدـنز  تروص  هب  راصعا ، نورق و  ماـمت  رد  ریدـغ  یخیراـت  هعقاو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هناـمیکح  هدارا 
مالک و ثیدـح و  ریـسفت و  ياهباتک  رد  یمالـسا  ناگدنـسیون  ینامز  رـصع و  ره  رد  دـنامب و  بتک ،  دانـسا و  رد  بوتکم  تروص 

لباق ریغ  لیاضفزا  ار  نآ  دنهد و  نخس  داد  نآ  هرابرد  هباطخ  ظعو و  سلاجم  رد  یبهذم  ناگدنیوگ  دنیوگب و  نخس  نآ  زا  خیرات 
.دنرامشب ع )   ) یلع ترضح  راکنا 
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هنیمز رد  لمأت  زا  ار  دوخ  یبدا  قوذ  دنا و  هتفرگ  ماهلا  هعقاو  نیا  زا  يرایـسب  ناگدنیارـس  ارعـش و  هکلب  ناگدنیوگ ،  ابطخ و  اهنت  هن 
ياهنابز هب  نوگانوگ و  ياه  تروص  هب  ار  تاعطق  نیرتیلاع  دنا و  هتخاس  لعتشم  تیالو  بحاص  هب  تبـسن  صالخا  زا  هثداح و  نیا 

.دنا هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم 

فوسلیفو و ملکتم  رـسفم و  ثدحم و  زا  معا  نادنمـشناد ،  هجوت  دروم  ریدـغ  دادـیور  نوچمه  یخیرات  هعقاو  رتمک  تهج ،  نیا  زا 
 . تسا هدش  لوذبم  تیانع  هرابرد  هزادنا  نیا  ات  تسا و  هتفرگ  رارق  سیون ،  هریس  خروم و  رعاش و  بیطخ و 

یقاب نآرق  هک  يزور  اـت  تسا و  هعقاو  نیا  هراـبرد  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  ود  لوزن  ثیدـح ،  نیا  ندوب  ینادواـج  لـلع  زا  یکی 
.دش دهاوخن  وحم  اهرطاخ  زا  دوب و  دهاوخ  یقاب  زین  یخیرات  هعقاو  نیا  تسا 

دنریگ و یمدیع  ار  زور  نیا  زین  نونکا  مه  نایعیش  دنا و  هدرمـش  یم  یبهذم  دایعا  زا  یکی  ار  نآ  هنیرید  راصعا  رد  یمالـسا  هعماج 
.دنهد یم  ماجنا  زین  زور  نیا  رد  دنراد  یم  اپ  رب  یمالسا  دایعا  رگید  رد  هک  ار  یمسارم 

فورعم ریدغدیع  زور  مان  هب  ناناملسم  نایم  رد  مارحلا  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  خیرات  هب  هعجارم  زا 
زور هـک  ریدـغدیع  زور  رد  يرجه  لاس 487 رد  دـیوگ : یم  رـصنتسملا  نب  یلعتـسم  هراـبرد  ناـکلخ  نبا  هک  اـجنآ  اـت  تسا ،  هدوب 

 ، يرجه لاس 487 رد  يو  دسیون : یم  هللااب  رـصنتسملا  هرابرد  يدیبعلا  و  دندرک .  تعیب  وا  اب  مدرم  تسا  مارحلا  هجحلا  يذ  مهدـجه 
 . تشذگرد هک  دوب  هدنام  یقاب  هجحلا  يذ  هام  رخآ  هب  بش  هدزاود 
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 . تسا ریدغ  دیع  بش  هجحلا ،  يذ  مهدجه  بش  نامه  بش  نیا 

تما نایم  رد  فورعم  ياهبش  زا  ار  بش  نیا  زین  یبلاعث  يدوعـسم و  هکلب  دمامن ، یم  ریدغ  دیع  بش  ار  بش  نیا  ناکلخ  نبا  اهنت  هن 
.دنا هدرمش  یمالسا 

نارـسمه هب  هکلب  راصنا ، نیرجاـهم و  هب  ص )   ) ربماـیپ زور  نآ  رد  اریز  ددرگ ، یم  زاـب  ریدـغ  زور  دوخ  هب  یمالـسا  دـیع  نیا  هشیر 
: دـیوگ یم  مقرا  نب  دـیز  .دـنیوگب  کـیربت  یگرزب  تلیـضف  نینچ  دروم  رد  وا  هب  دـنوش و  دراو  ع )   ) یلع رب  هک  داد  روتـسد  دوخ ،

برغم ات  تعیبو  کیربت  مسارم  دـندوب و  ریبز  هحلط و  نامثع ،  رمع ، رکبوبا ، دـنداد  تسد  یلع  اب  هک  نیرجاهم  زا  یناـسک  نیتسخن 
 . تشاد همادا 

بلطم نیا  هتبلا  .دنا  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  یباحـص  رفن  هد  ودص  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات  دادـیور  نیا  تیمها  رد 
مان ننـست  لها  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  اهنت  هکلب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  هثداح  دادـعت  نیمه  اـهنت  داـیز  هورگ  زا  هک  تسین  نآ  ینعم  هب 

هورگ یلو  درک ، ءاقلا  يرفن  رازه  دـص  عامتجا  رد  ار  دوخ  نانخـس  ص )   ) ربمایپ هک  تسا  تسرد  .دروخ  یم  مشچ  هب  نت  هد  ودـص 
هدرک لقن  ار  هعقاو  نیاهکزین  نانآ  زا  یهورگ  تسا .  هدشن  لقن  یثیدح  نانآ  زا  دـندوب و  زاجح  تسد  رود  طاقن  زا  نانآ  زا  يدایز 

 . تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هدرک  جرد  مه  رگا  تسا و  هدشن  نآ  جرد  هب  قفوم  خیرات  دنا 

.دنا هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  نانآ ،  زا  نت  هن  داتشه و  تسا ،  ناعبات )   ) رصع هک  يرجه ،  مود  نرق  رد 
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رد ار  ثیدح  نیا  نانآ  زا  نت  تصـش  دصیـس و  دنتـسه و  ننـست  لها  نادنمـشناد  املع و  زا  یگمه  دعب  ياهنرق  رد  ثیدـح  نایوار 
.دنا هدرک  فارتعا  نآ  يراوتسا  تحص و  هب  يدایز  هورگ  دنا و  هدروآ  دوخ  ياهباتک 

متفه نرقرد  تسیب ،  مشـش  نرق  رد  راـهچ ، تسیب و  مجنپ  نرق  رد  هس ،  لـهچ و  مراـهچ  نرق  رد  دنمـشناد ، ود  دون و  موـس  نرق  رد 
مهدزاود نرق  رد   ، هدزاود مهدزاـی  نرق  رد  هدراـهچ ،  مهد  نرق  رد  هدزناـش ،  مهن  نرق  رد  هدـجه ،  متـشه  نرق  رد  کـی ،  تـسیب و 

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دنمشناد  تسیب  مهدراهچ  نرق  رد  هدزاود و  مهدزیس  نرق  رد  هدزیس ، 

.دنا هتشون  ییاهباتک  ًالقتسم  نآ  دافم  دانسا و  هرابرد  هکلب  دنا  هدرکن  افتکا  ثیدح  لقن  هب  اهنت  زین  یهورگ 

زا قیرطداتفه  زا  زواجتم  زا  ار  ثیدح  نیا  هتشون ،  ریدغلا ) ثیدح  قیرط  یف  هیالولا   ) مان هب  یباتک  یمالـسا ،  گرزب  خروم  يربط ، 
 . تسا هدرک  لقن  ص )   ) ربمایپ

 . تسا هدرک  لقن  نت  جنپ  دص و  زا  ار  ثیدح  نیا  تیالو )   ) هلاسر رد  یفوک  هدقع  نبا 

 . تسا هدرک  لقن  قیرط  جنپ  تسیب و  زا  ار  ثیدح  نیا  یناعج ،  هب  فورعم  يدادغب ،  رمع  نب  دمحم  رکبوبا 

 . تسا رفن  شش  تسیب و  دنا  هتشون  باتک  یخیرات  هعقاو  نیا  تایصوصخ  نوماریپ  ًالقتسم  هک  یناسک  دادعت 

هب هک  تسا  ریدغلا )  ) یخیرات باتک  همه  زا  رتعماج  هک  دنا  هتـشون  يا  هدـنزرا  ياهباتک  گرزب  هعقاو  نیا  هرابرد  هعیـش  نادنمـشناد 
یناگدـنز زا  شخب  نیا  ریرحت  رد  تسا و  هتفای  شراگن  ینیما  هللا  هیآ  موحرم  دـهاجم  همالع  یمالـسا  یمان  هدنـسیون  ياـناوت  هماـخ 

.دمآ لمع  هب  یناوارف  هدافتسا  فیرش  باتک  نیا  زا  ع )   ) ماما
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ریدغ ثیدح 

ریدغ ثیدح 

: هلمج زا  تسا ؛ هدرک  رت  صخاش  رترب و  رگید ، لیالد  هب  تبسن  ار  نآ  هک  تسا  رادروخرب  یتازایتما  اه و  یگژیو  زا  ریدغ  ثیدح 

مالسا ناهج  ناخروم  تنس و  لها  گرزب  ناثدحم  بلغا  دنا ، هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  یگمه  هک  هعیش  ناثدحم  رب  هوالع  فلا -
هب دیاب  دشاب ، هتـشاد  دیدرت  ثیدح  نیا  تحـص  رد  یـسک  رگا  هک  اجنآ  ات  دنا ؛ هدومن  دییأت  ار  نآ  تحـص  لقن و  ار  ریدـغ  ثیدـح 

.درگنب دیدرت  هدید  اب  زین  مالسا  یهیدب  لئاسم  یتح  رگید و  ثیداحا  همه 

یلع ترضح  ینیـشناج  تماما و  رب  توافتم ، ياه  تیعقوم  فلتخم و  ياه  تصرف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هچرگ  ب -
دعب مالعا  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدوب  مخ » ریدـغ   » رد مهم  بلطم  نیا  یمـسر  مالعا  اما  دـندوب ؛ هدرک  حیرـصت  مالـسلا  هیلع 

رد یعیبط  روط  هب  دـندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  هثداـح  ندـش  کـیدزن  هجوتم  ناناملـسم  همه  دوب و  عادولا » هجح  » زا
.دوب هداد  ریدغ  زور  هب  يرتشیب  تیمسر  دندرب ؛ یم  رس  هب  ناشیا  نیشناج  یفرعم  راظتنا 

روضح عمج  نآ  رد  نوگانوگ ، لئابق  فلتخم و  قطانم  زا  ناناملـسم  رتشیب  .دوب  ریظن  مک  مخ ، ریدغ  رد  زین  مدرم  میظع  عامتجا  ج -
ربخ نیرت  مهم  ناونع  هب  ار  ریدغ » مایپ   » ات دنتـشاد ، هدـهع  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  کیپ  شقن  تقیقح  رد  دنتـشاد و 
نآ جح  هک  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  .دنزاس  هاگآ  زاس  تشونرس  دادیور  نیا  زا  ار  ناناملـسم  رگید  هدرب و  دوخ  هقطنم  هب  لاس  نآ  جح 
نآ اـب  عادو  تلاـح  دـندوب و  هدرک  رازگرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یهارمه  هب  ناناملـسم  هک  دوب  یجح  نیرخآ  زین  لاـس 

.دوش یم  راکشآ  رتشیب  ریدغ  ثیدح  تیساسح  تشاد ، ار  ترضح 
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لوسر .تشاد  مخریدغ  هثداح  ندش  راگدنام  رد  ییازـس  هب  ریثأت  زاس ، تشونرـس  مهم و  ربخ  نیا  مالعا  يارب  اضف  ندرک  هدامآ  د -
یعمج هب  نیاربانب  .دش  یم  ادج  مه  زا  فلتخم  ياه  هار  اجنآ  رد  هک  داد  لیکشت  یلحم  رد  ار  عامتجا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
رضاح عمج  هب  دندرگ و  زاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخـس  عامتـسا  تهج  هک  دنداد  ربخ  دندوب ، هتـشذگ  لحم  نآ  زا  هک 

عامتجا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندرک و  مهارف  يربنم  سپس  .دنسرب  لحم  نیا  هب  زین  هیقب  ات  دننک  ربص  يرادقم  دنتفگ :
.تخادرپ ینارنخس  هب  مدرم  میظع 

نانمؤمریما یفرعم  رد  ترـضح  مالک  تحارـص  سپـس  دندرک و  مدرم  زا  هک  یتالاؤس  شنانخـس و  رد  ترـضح  ياه  ینیچ  همدـقم 
تسب یلیوأت  هیجوت و  عون  ره  يارب  ار  هار  يو ، تفالخ  یمـسر  مالعا  مدرم و  هب  نداد  ناشن  يو و  تسد  ندرک  دنلب  مالـسلا و  هیلع 

.دناسر تبث  هب  نشور  یعطق و  روط  هب  مالسا  خیرات  رد  ار  مخ » ریدغ   » و

، ییوس زا  دوب و  ریدـغ  هداعلا  قوف  تیمها  رگنایب  دـش ، لزان  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  تیـالو  یمـسر  مـالعا  زا  لـبق  هک  يا  هیآ  ه -
: تسه هنیمز  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  ینارگن  رگنایب 

موقلا يدـهیال  هللا  ّنا  ساـنلا  نم  کمـصعی  هللاو  هتلاـسر  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  کـّبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غـلب  لوـسّرلا  اـهّیا  اـی  »
»1؛ نیرفاکلا

ار وا  تلاسر  ینکن ، ار ) راک  نیا   ) رگا و  ناـسرب ، مدرم ) هب   ) ًـالماک تسا  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا 
.دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  تیعمج  دنوادخ  دراد و  یم  هگن  مدرم  یلامتحا ) تارطخ   ) زا ار  وت  دنوادخ  .يا  هدادن  ماجنا 
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یلع تیالو  ندشن  مالعا  تحارـص  هب  درادن و  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  باطخ  يزیمآدـیدهت  هیآ  نینچ  نآرق  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ییاه  ینارگن  لباقم  رد  دیامن و  یم  یفرعم  یهلا  تلاسر  غیلبت  مدع  اب  يواسم  ار ، مالـسلا  هیلع 

.دوش یم  هداد  ناشیا  هب  تسارح  ظفح و  هدعو  تشاد ،

دیدـپ نانمؤم  ياه  لد  رد  ار  يداش  رورـس و  زا  یجوم  دـش ، لزان  ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  مالعا  زا  دـعب  هک  يا  هیآ  اـما 
: دیشخب نانآ  هب  يرطاخ  نانیمطا  شمارآ و  دروآ و 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  ینوـشخاو  مهوـشخت  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  »
»2؛ ًانید مالسالا 

مدرک و لماک  ار  امـش  نید  زورما  دیـسرتب ! نم  زا  دیـسرتن و  اه  نآ  زا  نیارباـنب  .دـندش  سویأـم  امـش  نید  لاوز )  ) زا نارفاـک  زورما 
 . متفریذپ امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن 

هثداح زین  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  تعیب  رب  ینبم  مخریدغ ، رد  رضاح  ناناملسم  همه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  و -
دنهد و تعیب  تسد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اب  ات  دنداد  روتسد  ناناملسم  همه  هب  ترـضح  .داتفا  قافتا  زور  نامه  رد  هک  دوب  یمهم 

ناشیا اب  کیاکی  ناناملـسم  تسـشن و  همیخ  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و  مهارف  يا  همیخ  روظنم ، نیمه  هب  .دننک  يرادافو  مالعا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هفیلخ  اب  زین  نانآ  ات  دش ؛ هدید  كرادت  ترضح  اب  نانز  تعیب  يارب  یصاخ  شور  یتح  دندرک و  تعیب 

.دنیامن تعیب  هلآ 

ینـسأ باـتک  رد  .ق ) ياـّفوتم 833   ) یعفاـش يرزج  دـمحم  ریخلاوـبا  تسوا  يـالوم  زین  یلع  مشاـب ، وا  يـالوم  نم  هـک  ار  سکره 
یم لقن  نینچ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  ار  ریدغ  ثیدح  ییابیز ، رایـسب  دنـس  اب  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اندّیـس  بقانم  یف  بلاطملا 

: دنک

9472 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2895 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع رفعج  نب  یـسوم  ماما  نارتخد  موثلک ، ما  بنیز و  همطاف ، شیاه  همع  زا  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ماما  رتخد  همطاـف ،
مالسلا و هیلع  رقابدمحم  ماما  رتخد  همطاف ، شا  همع  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رتخد  همطاف  دندومرف : نانآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا 

همع زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارتخد  هنیکس  همطاف و  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رتخد  همطاف  شا  همع  زا  وا 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  مرکم  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  شردام  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  رتخد  موثلک  ما  ناش 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  هلآ  هیلع و 

هلزنمب ینم  تنأ  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هلوق  هالوم و  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  مخریدغ : موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوق  متیـسنأ  »
؛) 3) یسوم نم  نوراه 

سپ مشاب ، وا  يالوم  نم  هک  ار  سکره  :» دومرف مخ  ریدغ  زور  رد  هک  دیدرک  شومارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مالک  ایآ 
تیعقوم دننامه  نم  هب  تبسن  وت  هاگیاج  یلع ! ای  : » دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  مالک  »و  .تسوا يالوم  زین  یلع 

« .دشاب یم  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  تبسن  نوراه 

هک يا  هنوـگ  هب  تسا ، نآ  ظـفح  ریدـغ و  ثیدـح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نادـناخ  ماـمتها  ثیدـح ، نیا  رد  هجوـت  لـباق  هتکن 
ششوک یعـس و  دوب و  هدش  یمئاد  هریـس  کی  ناشنادنزرف ، نانآ و  نایم  رد  ریدغ  ثیدح  رمتـسم  لقن  اب  تیالو  میرح  زا  يرادساپ 

يدج و رایـسب  دوب ، هتخاس  شلعتـشم  مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یغارچ  ندنام  نشور  يارب  ناراوگرزب  نآ 
.تسا لمأت  لباق 

زا هک  دوب  یـسرد  .دوب و  هدیـسر  نانآ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح  زا  هک  دوب  یثاریم  تیدـج ، ماـمتها و  نیا  تقیقح ، رد 
تبالص و اب  دوخ و  مکحتسم  رایسب  قطنم  اب  هک  دوب  تیالو  زا  عافد  یبرم  هناگی  ناشیا  اریز  دندوب ؛ هدید  میلعت  راوگرزب  نآ  بتکم 

زین ناشتکرب  رپ  نادـناخ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  و  دوشگ ، ار  تیالو  زا  تیاـمح  راـختفا  رپ  هار  دوخ ، فصو  لـباق  ریغ  يراوتـسا 
ناگدنیآ ام و  هب  تیاهن  رد  دعب و  ياه  لسن  هب  ار  تناما  نیا  دوخ  ياسرف  تقاط  ياه  تدهاجم  اب  دـندش و  هار  نیا  ناورهر  نیرتهب 

.دندرپس
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: نادنزرف هب  ریدغ  ثیدح  میلعت 

نارـسپ نارتخد و  نیب  یقرف  دوخ ، نادنزرف  تیبرت  میلعت و  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هک  تسا  نیا  ثیدـح ، رگید  مهم  هتکن 
یهلا و ياه  تناما  ظفح  تیلوؤسم  راب  دـنتخاس و  یم  باریـس  یمالـسا  بان  فراـعم  همـشچرس  زا  ار  ناـنآ  همه  دنتـشاذگ و  یمن 

نیا یگتسیاش ، اب  زین  نانآ  دنتشاذگ و  یم  نانآ  هدهع  رب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهراگدای 
يرگید ناوارف  ياه  هنومن  تسا و  تایمطاف »  » ثیداحا زا  يا  هنومن  ثیدح ، نیا  .دنداد  یم  لاقتنا  يدـعب  ياه  لسن  هب  ار  اه  تناما 

.دراد دوجو  فلتخم  باوبا  رد  زین 

ناگراتـس ناشدرم  نز و  دـندوب و  تمکح  شناد و  ملع و  نادـناخ  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  نادـناخ  یتسار  هب 
.دنتسه لمع  ملع و  نامسآ  ناشخرد 

زا یعمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  تلحر  زا  سپ  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  يربهر  تیالو و  دـنگوس ! ادـخ  هب 
تارکاذم .دنیامن  باختنا  ناناملسم  يرادمامز  هب  دوخ  نایم  زا  ار  يدرف  ات  دندمآ  مهدرگ  هدعاس ، ینب  هفیقس  رد  راصنا  نارجاهم و 

اب تیاهن  رد  نانآ  .تسا  هدـش  لقن  طوسبم  روط  هب  یخیرات  ياـه  باـتک  رد  تسویپ ، عوقو  هب  ناـنآ  نیب  هک  ینـالوط  تارجاـشم  و 
.دندومن تعیب  تساوخرد  مدرم  مومع  زا  هدروآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  هب  ار  وا  سپس  دندرک و  تعیب  رکبوبا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  يدهع  رد  دندیزرو و  عانتما  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  یعمج 
دوب و مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  صخـش  زا  هفیقـس  باحـصا  هدمع  ینارگن  اما  دندنام ، رادیاپ  دندوب ، هتـسب  مخ » ریدغ   » زور رد  هلآ  و 

.دش دنهاوخ  میلست  ناضرتعم  هیقب  وا ، زا  تعیب  نتفرگ  اب  دنتشاد  نیقی 
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هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  تیصو  یپ  رد  رکبوبا ، اب  مدرم  تعیب  زا  عالطا  هفیقـس و  رابخا  تفایرد  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
یم ارف  رکبوـبا  اـب  تعیب  دجـسم و  هب  ار  وا  هـک  یناگداتـسرف  باوـج  رد  و  تـخادرپ ، نآرق  يروآ  عـمج  هـب  ناوارف  باتـش  اـب  هـلآ ،

تئیه ياه  ینارگن  اما  .متـسه » نآرق  يروآ  عمج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  يارجا  لوغـشم  : » دومرف یم  دـندناوخ ،
جراخ لزنم  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  هدش  یتمیق  ره  هب  دنتفای  تیرومأم  یعمج  دش و  نانآ  لمحت  ربص و  زا  عنام  دـیدج ، همکاح 
دجسم هب  نانآ  هارمه  هب  دنتـساوخ  ناشیا  زا  هدمآ و  مه  درگ  ترـضح  لزنم  لباقم  رد  نانآ  .دنروآ  دجـسم  هب  تعیب  نتفرگ  يارب  و 

.دیزرو عانتما  مالسلا  هیلع  یلع  اما  دورب ؛

: هبیتق نبا  حیرصت 

هک درک  دای  مسق  دننک و  مهارف  یشتآ  مزیه و  داد  روتسد  رمع  ناخروم ، رگید  هسایسلا و  همامالا و  باتک  رد  هبیتق  نبا  حیرـصت  ربانب 
همطاف هناخ ، نیا  رد  هک  دندرک  ضارتعا  وا  هب  يا  هدع  .دیشک  دهاوخ  شتآ  هب  ار  هناخ  دوشن ، جراخ  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 
دوجو ناشیا  ياهراگدای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخربمایپ  لوسر  نادـنزرف  نیـسح ، نسح و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد 

نم هک  دیدرک  نامگ  یتسار  هب  تفگ : درک ، هدهاشم  ار  یمومع  ضارتعا  هک  رمع  یـشک ؟ یم  شتآ  هب  ار  هناخ  نیا  هنوگچ  دنراد ،
دـمآ و لزنم  برد  تشپ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ماـگنه  نیا  رد  .دوب  دـیدهت  نم  دوصقم  مهد ؟ یم  ماـجنا  ار  يراـک  نینچ 

: دومرف دندوب ، هدرک  عامتجا  لزنم  نوریب  رد  هک  تعامج  نآ  هب  باطخ 
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مل مکنیب و  اـمیف  مکرمأ  متعطق  انیدـیأ و  نیب  هزاـنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  متکرت  مکنم  ٍرـضحم  ءوـسأ  موـقب  یل  دـهع  ـال  »
ءاجرلا اهنم  کلذب  مکنم  عطقیل  ءالولا  ذئموی  هل  دقع  دقل  هللاو  .مخریدـغ  موی  لاق  ام  اوملعت  مل  مّکنأک  ًاّقح  انل  اوّدرت  مل  انورمأتـست و 

؛) 4) هرخآلا اینّدلا و  یف  مکنیب  اننیب و  بیسح  هللاو  مکّیبن ، نیب  مکنیب و  بابسالا  متعطق  مکّنکل  و 

يور رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رکیپ  دنشاب ! دروخرب  دب  نکش و  دهع  نینچ  نیا  هک  مرادن  غارـس  امـش  دننامه  یموق  نم 
يربهر تیالو و  دیدومن ، لمع  فالخرب  دیدرک و  عطق  دیتشاد ، دوخ  نایم  رد  هک  ینامیپ  دهع و  دیدرک و  اهر  هتشاذگ و  ام  ناتسد 

لوسر نانخـس  زا  ایوگ  دیدشن ؛ لئاق  ام  يارب  یقح  چیه  و  دـیتخاس ، جراخ  ام  تسد  زا  ار  رما  مامز  و  دـیدرک ، راکنا  ار  تیب  لها  ام 
يربهر تیالو و  مخریدغ )  ) زور نآ  رد  ادخ  لوسر  دنگوس ! ادخ  هب  دیتشادن ! یهاگآ  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ربمایپ دوخ و  نایم  دنویپ  ياه  هتـشر  امـش  یلو  دیامن ؛ عطق  تفالخ  زا  ار  امـش  عمط  دیما و  ات  درک ، نییعت  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  ار 
« .درک دهاوخ  يرواد  امش  ام و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  هک  دینادب  .دیدرک  هراپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هلمج زا  دوب ، زین  قانتخا  اـب  مأوت  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  دـعب  تبرغ  نارود  رد  دـیا ؟! هدرک  شومارف  ار  مخریدـغ 
رهش زا  جراخ  رد  دنیامن ، حرطم  ار  ناشتالاؤس  دنشاب و  هتشاد  يرادید  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  اب  دنتـسناوت  یم  مدرم  هک  ییاهاج 

مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  اب  ادهـش  رازم  رانک  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  .دوب  ادهـشلادیس  هزمح  دحا و  يادهـش  رازم  رـس  رب  هنیدـم ،
: دیوگ یم  وا  .تسا  دیسا ) ای  و   ) دیبل نب  دومحم  هدرک ، تاقالم 
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هب هک  یلاح  رد  مدرک ، هدهاشم  دحا  رد  هزمح  ربق  رانک  رد  ار  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تافو  زا  سپ 
! نم يوناب  يا  متـشاد : هضرع  مدیـسر و  ناشیا  روضح  هب  هاگنآ  تفرگ ، مارآ  ات  مدرک  ربص  .تخیر  یم  کشا  دوب و  بلقنم  تدـش 

 . مراذگب نایم  رد  امش  اب  مهاوخ  یم  هک  تسا  هدمآ  شیپ  میارب  یلاؤس 

! سرپب دومرف :

زا ایآ  و  تسا ؟ هتشاد  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  یحیرـصت  دوخ ، تافو  زا  لبق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایآ  مدرک : ضرع 
: دومرف دراد ؟ دوجو  بلطم  نیا  رب  یّصن  ناشیا  فرط 

»؟ دیا هدرک  شومارف  ار  مخ  ریدغ  زور  ایآ  ابجع ! اتفگش و  مخریدغ ؛ موی  متیسنأ  هابجعاو ! »

رد امـش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يرارـسا  نآ  زا  تسا ،) راکنا  لباق  ریغ  نآ  و   ) مناد یم  ار  ریدغ  زور  متـشاد : هضرع 
: دومرف دینک ، هاگآ  ارم  هتشاذگ ، نایم 

نیـسحلا بلـص  نم  هعـست  ياطبـس و  و  يدعب ، هفیلخلاو  مامالا  وه  و  مکیف ، هفّلخأ  نم  ریخ  ٌّیلع  لوقی : هتعمـس  دقل  یلاعت  هللادهـشا  »
؛ همایقلا موی  یلا  مکیف  فالتخالا  نوکیل  مهومتفلاخ  نئل  و  نیّیدهم ، نیداه  مهومتدجو  مهومتعبتا  نئل  راربأ ، هّمئأ 

نایم رد  دوخ  نیشناج  ار  وا  هک  تسا  یسک  نیرتهب  یلع  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدینـش  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ 
ناـیاوشیپ و نیـسح  نادـنزرف  زا  نت  هن  و  نیـسح ) نسح و   ) مدـنزرف ود  و  تسا ، نم  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  یلع  .مهد  یم  رارق  اـمش 

يالب تمایق  زور  ات  دیزرو ، تفلاخم  رگا  و  دومن ، دنهاوخ  تیاده  ار  امش  دینک ، تعاطا  اهنآ  زا  رگا  .دنتـسه  کین  كاپ و  یناماما 
« .دش دهاوخ  مکاح  امش  نایم  رد  فالتخا  هقرفت و 
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؟ درکن مایق  شیوخ  قح  نتفرگ  يارب  و  درک ، توکس  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  سپ  نم ! يوناب  مدیسرپ :

: دومرف خساپ  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

امأ تلاق : ّمث  ّیلع _  لثم  تلاق : وأ  یتأت _  الو  یتؤت  ذا  هبعکلا  لثم  مامالا  لثم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دـقل  رمعابا  اـی  »
موقی یتح  فلخ  دـعب  فلخ  فلـس و  نع  فلـس  اهثرول  و  نانثا ، هللا  یف  فلتخا  امل  هّیبن  هرتع  اوعبتا  هلهأ و  یلع  ّقحلا  اوکرت  ول  هللاو 

ثدـجلا هوعدوأ  ثوعبملا و  اودـحلأ  اذا  یتـح  هللا ، همّدـق  نم  اورّخأ  هللا و  هرّخأ  نم  اومّدـق  نکل  و  نیـسحلا ، دـلو  نم  عساـتلا  اـنمئاق 
ُمَُهل َناـکام  ُراـتْخَی  ُءاـشَیام َو  ُقـُلْخَی  َکُّبَر  و  لوـقی «: هللا  اوعمـسی  مل  وأ  مـهل  ًاـّبت  مهئارآـب ، اوـلمع  مهتوهـشب و  اوراـتخا  ثودـجملا ،

تاهیه ( 6 «) ِروُدُّصلا یف  یّتلا  ُبُولُْقلا  یَمْعَت  ْنِکلَو  ُراْصبَالا  یَمْعَت  اـهَّنِاَف ال  : » هناحبـس هللا  لاـق  اـمک  مهنکلو  اوعمـس  لـب  5 ؟) «) ُهَرَیِخلا
؛ رْوَکلا دعب  روُحلا  نم  ّبر  ای  کبذوعأ  مهلامعأ ، ّلضأ  مهل و  ًاسعتف  مهلاجآ ، اوسن  مهلامآ و  اینّدلا  یف  اوطسب 

هن دنور ، یم  نآ  غارـس  هب  مدرم  هک  تسا ، هبعک  دـننامه  یلع ،) لثم   ) ماما ِلَثَم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رمعابا ، يا 
.دیایب مدرم  غارس  هب  هبعک  هک  نآ 

: داد همادا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  سپس 

یم تعاـطا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترتع  زا  دـندرک و  یم  راذـگاو  شلها  هب  ار  قح  رگا  دـنگوس ! ادـخ  هب  شاـب ! هاـگآ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تماما  و  دندرک ، یمن  فالتخا  رگیدکی  اب  دنوادخ ) مکح  رد   ) مه رفن  ود  دندومن ،

یـسک اما  .دیـسر  یم  ثرا  هب  رگید  ینیـشناج  هب  ینیـشناج  زا  نیـسح ، مهن  دـنزرف  اـم ، مئاـق  اـت  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دومرف ، یفرعم 
دش نآ  هجیتن  .دوب  هتشاد  مدقم  ار  وا  ادخ  هک  دندز  رانک  ار  یلع )  ) یـسک و  دوب ، هدز  رانک  ار  وا  ادخ  هک  دنتـشاد  مدقم  ار  رکبوبا ) )

یـصخش رظن  يأر و  ساسا  رب  دـندیزگرب و  ار  یتسرپ  اوه  اهنآ  دـندروآ ، يور  اه  تعدـب  هب  دـندرک و  راکنا  ار  تثعب  لوصحم  هک 
: دومرف هک  ار  ادخ  مالک  دندینشن  ایآ  داب ! نانآ  رب  يدوبان  تکاله و  دندرک ، لمع 
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« .دنرادن يرایتخا  وا ) ربارب  رد   ) نانآ دنیزگ ، یمرب  دهاوخب ، هچ  ره  دنیرفآ و  یم  دهاوخب ، هچ  ره  وت  راگدرورپ  »

: دومرف نآرق  هک  هنوگ  نامه  دندینش ، يرآ 

« .دوش یم  روک  تساه ، هنیس  رد  هک  ییاه  لد  هکلب  دوش ، یمن  انیبان  رهاظ  يا  مشچ ه  »

نانآ دنادرگ و  ناشدوبان  ادـخ  دـندنام ! لفاغ  تمایق  گرم و  زا  دندیـشخب و  ققحت  ار  دوخ  ياه  سوه  اهوزرآ و  نانآ  هک  سوسفا 
.دنک هارمگ  ناشیاهراک  رد  ار 

(7 «) .نانآ یناوارف  زا  سپ  نارای  یمک  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ !

قح زا  شیاه  تیامح  لباقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  هک  دوب  یماقتنا  كدف » بصغ  « ؟ هدـنام یقاب  ندروآرذـع  ياج  ایآ 
ریثأت زا  همکاح  تئیه  ینارگن  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  زا  عافد  رب  ترضح  يراشفاپ  .دش  یم  هتفرگ  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 
کی زا  دنـسرب : هدمع  فده  ود  هب  ناشیا ، زا  كدـف  نتفرگ  اب  ات  تشاداو  ار  نانآ  مدرم ، نایم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مالک 
دننک دومناو  رگید ، يوس  زا  دراد و  ینیگنس  ياه  هنیزه  همکاح  تردق  ربارب  رد  یگداتـسیا  هک  دنهد  ناشن  ناضرتعم  رگید  هب  وس ،

! تیالو تماما و  نید و  ثحبم  هن  تسا ، يویند  یلام و  لئاسم  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  اب  همکاح  تئیه  یلصا  لکشم  هک 

مامت و  دنرادن ، ایند  لام  هب  یگتـسبلد  هنوگ  چیه  رّهطم ، تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادـناخ  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ 
ياه هیاپ  دـسرب  تابثا  هب  مدرم  هماع  يارب  تیعقاو  نیا  رگا  تسا و  نآ  تلاـصا  زا  يرادـیاپ  مالـسا و  بتکم  ظـفح  ناـنآ  ّمغ  ّمه و 

دننک و تیاده  يرگید  يوس  هب  ار  مدرم  ناهذا  هک  دندوب  يا  هژوس  دنمزاین  نیاربانب ، .دش  دهاوخ  رت  تسس  دیدج ، تموکح  نازرل 
اذل دـنهد ؛ هولج  لانم  لام و  درد  ثاریم و  ثرا و  ياوعد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  اب  تموکح  یلـصا  لکـشم 
دوخ هدیدنـسپان  راک  يارب  یتیعورـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  فیرحت  اب  و  دنتفای ، كدف  نتفرگ  ار  هژوس  نیرتهب 

.دندید كرادت 
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: هنیدم دجسم  رد  هبطخ  ندناوخ 

دجسم رد  ار  دوخ  روهشم  هبطخ  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  تشاد ، عالطا  نانآ  فادها  زا  یبوخ  هب  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
ربمایپ هک  ییوگ  دروآ ، یم  دای  هب  مدرم  ناهذا  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  نینط  هک  يا  هبطخ  دومرف ؛ داریا  هنیدم 

! دناوخ یم  هبطخ  ربنم  يالاب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هتفرگ رابغ  هرهچ  دز و  رانک  ار  فیرحت  ریوزت و  ياه  هدرپ  و  تشاذـگ ، نایم  رد  مدرم  اب  ار  یناوارف  قیاقح  هبطخ ، نیا  رد  ترـضح 
دـش و میلـست  ناـشیا  يوق  قطنم  ربارب  رد  لوا  هفیلخ  هک  تفگ  نخـس  مکحتـسم  لدتـسم و  ناـنچ  وا  .داد  ناـشن  مدرم  هب  ار  تقیقح 
، ترضح هبطخ  هجیتن  تشگزاب .) دوخ  تسخن  روتسد  هب  ًاددجم  یمک  هلصاف  اب  هچ  رگ   ) دومن رداص  ار  كدف  ندنادرگ  زاب  روتـسد 

: دنتفگ مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هب  یعمج  یخیرات  هبطخ  نآ  زا  دعب  تسا ؛ هجوت  لباق  بلاج و  رایسب 

؛ ادحأ ّیلعب  انلدع  ام  رکب  یبأل  انتعیب  لبق  کنم  مالکلا  اذه  انعمس  ول  دّمحم ! تنب  ای  »

مالـسلا هیلع  یلع  رب  ار  یـسک  هجو  چـیه  هب  میدینـش ، یم  وت  زا  ار  نانخـس  نیا  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  لـبق  رگا  ادـخ ! لوسر  رتـخد  يا 
!« میداد یمن  حیجرت 

: دومرف هدرک ، هراشا  مخ  ریدغ  نایرج  هب  نانآ  باوج  رد  ترضح  هک  دوب  اجنیا 

؛؟ ارذع دحأل  مخریدغ  موی  یبأ  كرت  له  »

»؟ دوب هتشاذگ  یقاب  ندروآرذع  يارب  ییاج  مخریدغ ، هثداح  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مردپ  ایآ 

ماـگنه رد  دوـمرف ، داریا  ار  اّرغ  هبطخ  نآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نـیا  زا  دـعب  تـسا : هدـش  لـقن  هماـمالا  لـئالد  باـتک  رد 
: تشاد هضرع  ناشیا  هب  باطخ  دمآ و  ترضح  لابند  هب  هعافر  نب  عفار  دجسم ، زا  تشگزاب 
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؛ ًادحا هب  انلدع  ام  دقعلا  اذه  يرجی  نأ  لبق  سانلل  رکذ  رمألا و  اذه  یف  ملکت  نسحلاوبأ  ناک  ول  ءاسنلا  هدّیس  ای  »

، دومن یم  يرگنشور  تفگ و  یم  نخـس  نانآ  اب  دننک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هک  نیا  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا  نانز ! رورـس  يا 
!« میدرک یمن  تعیب  يرگید  درف  اب  و  میدش ، یمن  نادرگ  يور  وا  زا  ام 

: دومرف مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

يارب مخ  ریدغ  نایرج  زا  دعب  دنوادخ  هک  راذگب ، دوخ  لاح  هب  ارم  رذعالو ؛ هّجح  نم  مخریدغ  دعب  دحأل  هللا  لعج  امف  ینع  کیلا  »
(8 «) .تسا هدادن  رارق  يا  هناهب  رذع و  سک  چیه 

.67 هدئام /  .1 اه : تشون  یپ 

.3 نامه /  .2

ص 97. ج 1 ، ریدغلا ، .3

ج 28، راونالاراحب ، ح 9 / سلجم 6 ، دیفم ، خیش  یلامالا ، ص 30 / ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و  ص 202 / ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ، .4
ص 127 و 128. یتشد ، دمحم  هایحلا ، جهن  ص 204 و 356 /

.68 صصق /  .5

.46 جح /  .6

.40 ص 38 _  هایحلا ، جهن  ص 353 ، ج 36 ، راونالاراحب ، ص 123 / ج 2 ، میقتسملا ، طارصلا  ص 198 / رثالا ، هیافک  .7

ص 124. ج 30 ، راونالاراحب ، ص 173 / ج 1 ، لاصخلا ، صص 37 و 38 / همامالا ، لئالد  .8

: عبانم

.ق  1413 لوا ، پاچ  هوسا ، تاراشتنا  یسربط ، همالع  جاجتحالا ، .1

.ناهفصا (ع ،) نانمؤمریما مامالا  هبتکم  یعفاشلا ، يرزجلا  دمحم  ریخلاوبا  بلاط ، یبا  نب  ّیلعاندّیس  بقانم  یف  بلاطملا  ینسأ  .2

.ق  1413 مود ، پاچ  مق ، دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  پاچ  دیفم ، خیش  یلامالا ، .3

.ق  1413 لوا ، پاچ  مق ، یضرلا ، فیرشلا  تاراشتنا  يرونیدلا ، هبیتق  نبا  هسایسلاو ، همامالا  .4

.ق  1404 توریب ، ءافولا ، هسّسؤم  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، .5
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.ق  1403 مود ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیسّردم  هعماج  تاراشتنا  قودص ، خیش  لاصخلا ، .6

.ق  1383 فرشا ، فجن  هیردیح ، هناخباتک  يربط ، ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد  .7

.ق لوا 1384  پاچ  فرشا ، فجن  هیردیح ، هناخباتک  یضایب ، یطابن  سنوی  نب  یلع  نیدلا  نیز  همالع  میقتسملا ، طارصلا  .8

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالکرد  ریدغ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مالک  رد  ریدغ 

عادولا هجح  زا  تشگزاب  رد  وا  .دوب  نآرق  مالسا و  هوکـش  تزع و  ماود و  يارب  (ص ) ادخ ربمایپ  ياه  همانرب  نیرت  یـساسا  زا  ریدغ 
: دوب هدومرف  شیادخ  اریز  .داد  ماجنا  ار  شیوخ  تلاسر  نیرخآ 

موقلا يدـهی  هللا ال  نا  سانلا  نم  کمـصعی  هللاو  هتلاـسر  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  " 
(67/ هدئام ") .نیرفاکلا

مدرم دنزگ  زا  ار  وت  دنوادخ  يا ؛ هدناسرن  ار  شمایپ  ینکن  رگا  نک و  غالبا  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا 
.دنک (1) یمن  تیاده  ار  نارفاک  هورگ  دنوادخ  .دراد  یم  هگن 

: نید لامکا  هیآ  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  دوخ  نیشناج  یصو و  یفرعم  راگدرورپ و  رماوا  يارجا  یپ  رد 

؛ انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

لزان (2)و متفریذپ » امش  نادواج )  ) نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما 
.دش تیاصو  تیالو و  نشج  ریدغ  زور 

9482 ص :

، هیآ لوزن  ناش  50 ؛ ج 12،ص ص 49 –  يزار ، رخف  ریبک  ریـسفت  ص 135 و  يروباشین ، يدحاو  لوزنلا  بابـسا  لقن  ربارب  - 1 - 1
.تسا هدوب  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  یفرعم  مخ و  ریدغ 

ص 290. ج 6 ، يروباشین ، بیطخ  دادغب ، خیرات  ص 256 / ج 2 ، یطویس ، روثنملارد ، - 2 - 2
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ره زا  دـنزاس ، رود  تارطخ  زا  ار  نآ  دنتـشاد  یعـس  دـندوب و  یقیقح  مالـسا  نابهاگن  هک  هعیـش ، قح  رب  ناـماما  ربماـیپ و  تیب  لـها 
باـتفآ شباـت  رد  اریز  دـننک ؛ حرطم  ار  یندـنام  داـی  هـب  یمارگ و  هرطاـخ  نآ  دــنرادب و  هدــنز  ار  ریدــغ  اـت  دــندرب  هرهب  یتـصرف 

.دنامن یقاب  تصرف  ناشیدنا  جک  يزیگنا  هنتف  يارب  دیشوپ و  لمع  هماج  ربمایپ  يالاو  فادهاریدغ 

میظع و شقن  ریدغ و  هعقاو  تیمها  اب  ار  ام  هعیـش  نیتسار  ناماما  رگید  مالـسلاامهیلع و  نانمؤمریما  همطاف و  هریـس  هب  ارذـگ  یهاگن 
.دزاس یم  انشآ  رشب  یتخبکین  تیاده و  نآ  زاس  تشونرس 

ياملع زا  یخرب  .دنا  هتشاد  رایسب  هجوت  نآرد  هدش  لزان  تایآ  ریدغ و  هعقاو  هب  هعیش  تنس و  لها  نارـسفم  ناگدنـسیون و  نایوار ،
نب هللادیبع  مساقلاوبا  تنس  لها  زا  .دنا  هتسناد  روهشم  ار  ریدغ  نیمزرس  رد  (2) غیلبت هیآ  لوزن   (1) تایاور یسربط  همالع  دننام  هعیش 

، هدرک يدنب  هتسد  هوزج  هدزاود  رد  ار  ریدغ  ثیداحا  وا  .دنک  یم  حرطم  ار  نیمه  زین  تنـس ، لها  نادنمـشناد  زا  یناکـسح ، هللادبع 
.تسا (3) هدیمان  هالاوملا » قح  ءادا  یلا  هادهلا  ءاعد   » ار نآ 

مان هب  یباتک  هراب  نیارد  تنـس -  لها  هناگراهچ  بهاذم  دامتعا  دروم  هدقع -  نبا  هب  روهـشم  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا 
.تسا هدرک  نیودت  (4)« هیالولا ثیدح  »

هر ینیما  همالع 

هجوت بلج  راثآ  نیا  هعومجم  رد  هچنآ  .دروآرد  شراگن  هتـشر  هب  دلجم ، هدزای  رد  ار ، ریدغلا »  » گنـسنارگ باتک  زین  ینیما  همالع 
شقن ریدغ و  تیمهازا  هک  ییاهیریگعضوم  تسا ، مهم  هعقاو  نیا  هرابرد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  راکشآ  يریگعضوم  دنک  یم 

: میزادرپ یم  اهیریگعضوم  نیا  زا  یشخب  یسررب  هب  هلاقم  نیارد  .دراد  یمرب  هدرپ  رشب  تداعس  رد  نآ 

9483 ص :

ص 223. ، 4 ج 3 ، یسربط ، همالع  نایبلا ، عمجم  - 3 - 1
.67، هدئام - 4 - 2

ص 252. ج 1 ، یناکسح ، مکاح  لیزنتلا ، دهاوش  - 5 - 3
ص 140. ج 1 ، سوواط ، نب  دیس  فئارطلا ، - 6 - 4
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( دحا  ) ءادهشلا دیس  هزمحرازمرب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 

تمینغ ار  تصرف  دـیبل  نب  دومحم  .درک  یم  يرادازع  دوب و  هداتـسیا  ءادهـشلادیس » هزمح   » شردـپ يوـمع  رازم  رب  دـحا  رد  يزور 
نانخــس زا  (ع ) بلاـط یبا  نـب  یلع  تماـعز  تماــما و  يارب  اــیآ  (ص ،) ادــخ ربماــیپ  رتـخد  يا  دیــسرپ : يرادازعزا  سپ  هدرمش ،

؟ يراد دای  هب  یلیلد  (ص ) ادخربمایپ

: دومرف همطاف 

يدـعب و هفیلخلا  ماـمالا و  وه  مکیف و  هفلخا  نم  ریخ  یلع  لوقی : هتعمـس  دـقل  یلاـعت  هللا  دهـشا  مخ ...؟ ریدـغ  موـی  متیـسنا  اـبجعا  و 
فالتخالا نوکیل  مهومتفلاخ  نئل  نییدـهم و  نیداـه  مهومتدـجو  مهومتعبتا  نئل  راربا ، همئا  نیـسحلا ، بلـص  نم  هعـست  ياـطبس و 

.همایقلا (1) موی  یلا  مکیف 

یلع دومرف : یم  راوگرزب  نآ  مدینـش  دوخ  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  دـیا ...؟ هدرک  شومارف  ار  مخ  ریدـغ  میظع  هثداح  ایآ  اتگفش !
.تسا نم  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  مالسلا ) هیلع   ) یلع مهد ، یم  رارق  دوخ  نیشناج  امش  نایم  رد  ار  وا  هک  تسا  یسک  نیرتهب 

تعاطا نانآزا  رگا  .دنا  کین  كاپ و  یناماما  نایاوشیپ و  (ع ) نیسح نادنزرف  زا  رفن  هن  و  مالسلا ) امهیلع  ) نیسح نسح و  مدنزرف  ود 
.دوب دهاوخ  مکاح  ناتنایم  رد  فالتخا  هقرفت و  تمایق  زور  ات  دیزرو ، تفلاخم  اهنآ  اب  رگا  درک و  دنهاوخ  تیاده  ار  امش  دینک ،

ریدغ هب  لالدتسا  و  (ع ) یلع

لاحرد دجسم  رد  زین  مدرم  زا  یعمج  مدوب ؛ هتسشن  (ص ) یبنلا دجسم  رد  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  دیوگ : یم  یلاله  سیق  نب  میلـس  فلا )
دنداد یهاوگ  شراتفگ  یتسرد  رب  یگمه  درمشرب و  ار  مالسا  هب  تمدخ  رد  شیوخ  قباوس  تساخاپ ، هب  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  .دندوب  وگتفگ 

: دومرف مخریدغزور  هرابرد  ترضح 

9484 ص :

ص 38. هایحلا ، جهن  ص 32 / يرزج ، نبا  نیدلا  سمش  همالع  بقانملا ، یمسا  / 354 ص 353 –  ج 36 ، راونالاراحب ، - 7 - 1
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دعب نیـشناج  هفیلخ و  ات  داد  نامرف  شربمایپ  هب  دنوادخ  ماگنه  نآرد  دندیـسرپ ، (ص ) ادخ ربمایپ  زا  تیاصو  تیالو و  هرابرد  مدرم 
هاگنآ .تسا  هدرک  ناـیب  ار  تاـیئزج  جـح  تاـکز و  هزور ، زاـمن ، هراـبرد  هک  روط  ناـمه  دـهد ، حیـضوت  دـنک و  یفرعم  ار  دوخ  زا 

: داد همادا  (ع ) ماما

مهب یلوا  انا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  لج -  زع و  هللا -  نا  نوملعتا  سانلا  اهیا  (ص :) لاقف ...مخ  ریدـغب  املع  ساـنلل  ینبـصنف  »
نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : .تمقف  یلع ، ای  مق  (ص :) لاق .هللا  لوسر  اـی  یلب  اولاـق  مهـسفنا  نم 

(1) هاداع .»

یلو و نم  تسا و  نم  تسرپرـس  یلو و  دـنوادخ  هک  دـیناد  یم  ایآ  مدرم ، يا  درک : یفرعم  نینچ  ارم  (ص ) ادـخربمایپ مخریدـغ  رد 
.ادخ ربمایپ  يا  تسا  نینچ  دنداد : خساپ  یگمه  مرتراوازس ؟ ناتدوخ  زا  امش  ياهناج  هب  تبسن  نم  و  متسه ؛ نانمؤم  امـش  تسرپرس 

: دومرف هاگنآ  متساخرب ، نم  .زیخاپ  هب  یلع  دومرف : سپس 

تـسود ار  یلع  هکره  رادـب  تسود  ایادـخ  راـب  دراد ؛ تیـالو  وارب  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  متـسه  وا  تسرپرـس  یلو و  نم  سک  ره 
...دراد یم  نمشد  ار  یلع  هک  ره  رادب  نمشد  و  دراد ،

نیفص هکرعم  رد  ریدغ  ثیدح  ب )

ربمایپ نابز  زا  دندروخ  یم  مشچ  هب  نآرد  زین  (2) راصنا نیرجاهم و  زا  یهورگ  هک  دوخ ، هاپـس  عمج  رد  اهزور  زا  یکی  رد  (ع ) یلع
فیرش تایآ  .درمشرب  ار  شیوخ  لیاضف  (ص ) ادخ

...هالصلا (3)» نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلاو  هلوسر  هللا و  مکیلو  امنا  »

9485 ص :

.214 صص 213 -  ج 1، یسربط ، جاجتحا  - 8 - 1
يردـب راصنا  نیرجاهم و  زا  رفن  داتفه  اعومجم  رـسای و ...  نب  راـمع  يراـصنا ، بویاوبا  دـیز ، نب  دـلاخ  ناـهیت ، نب  مثیهوبا  - 9 - 2

.دنتشاد روضح 
.55 هدئام ، - 10 - 3
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و

هجیلو (1)» نینمؤملا  الو  هلوسر  الو  هللا  نود  نم  اوذختی  مل  »

نآرد تسا ؟ مومع  يارب  ای  دراد  نانمؤم  زا  یـضعب  هب  صاصتخا  تیالو  ایآ  هللا ، لوسر  ای  دندیـسرپ  مدرم  دومرف : درک و  توـالت  ار 
ربمایپ تقو  نآرد  .دنک  نییبت  دـهد و  حیـضوت  جـح  تاکز و  هزور ، زامن ، دـننامه  ار  تیالو  شربمایپ  ات  داد  نامرف  دـنوادخ  ماگنه 

: دناوخ هبطخ  نینچ  داد و  رارق  مدرم  رما  یلو  ارم  مخریدغرد  (ص ) ادخ

...هالوم (2) یلعف  هالوم  تنک  نم  ...هلاسرب  ینلسرا  هللا  نا 

تموکح نامز  رد  (ع ) نانمؤمریما هیریدغ  هبطخ  ج )

دندرک و ادیپ  يریگ  مشچ  روضح  ناناملسم  .دش  فداصم  هعمج  اب  ریدغ  دیع  زور  اقافتا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  تیمکاح  هرود  رد 
: دیوگ یم  (ع ) یلع نب  نیسح  .تفرگ  رارق  مدرم  ربارب  رد  نآ  ياه  هبطخ  ندناوخ  هعمج و  زامن  هماقا  يارب  ترضح  نآ 

قح ترـضح  ياـنث  دـمح و  هب  تسخن  وا  .درک  زاـغآ  ار  اـه  هبطخ  مردـپ  هک  رهظ ،) ناذا  زا  لـبق  ) دوب هتـشذگ  زور  زا  تعاـس  جـنپ 
باطخ دعب  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  شیاه  تمعن  تسناد ، يو  نآ  زا  ار  قلطم  تیمکاح  درمشرب ، ار  شا  یبوبر  تافص  تخادرپ ،
يدیع ود  تسا ؛ هداد  رارق  نامز  کی  رد  امـش  يارب  ار  ریدغو ) هعمج   ) گرزب رایـسب  دیع  ود  زورما  یلاعت  دـنوادخ  دومرف : مدرم  هب 

...دشخب یم  رثا  يرگید  رد  تیاده  کی  ره  هلیسو  هب  دشخب و  یم  لماکت  ار  يرگید  يدوجو  هفسلف  کی  ره  هک 

نید و و  (ص ) دـمحم شربماـیپ  توبن  هب  فارتـعا  اـب  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  دـنوادخ  یگناـگی  هب  ناـمیا  دـیحوت و  دوـمرف : سپس 
ناماس روما  نیا  همه  و  تسا ؛ هداد  ار  شتیالو  نامرف  ادخ  هک  یسک  رما  تیالو  لوبق  اب  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  (ص ) دمحم تعیرش 

.تیالو لها  هب  کسمت  لسوت و  زا  دعب  رگم  دریذپ  یمن 

9486 ص :

.16، هبوت - 11 - 1
.146  - صص 147 ج 33 ، راونالاراحب ، - 12 - 2
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(ع) نیدحوملا یلوم  هاگن  زا  ریدغ 

ات داد  نامرف  وا  هب  داتسرف ، ورف  شربمایپ  رب  درک  هدارا  دوخ  نیبختنم  هراب  رد  هچنآ  ریدغ (1) زور  رد  دنوادخ  دومرف : سپس  (ع ) یلع
.دشابن نانمشد  دنزگ  نارگن  دریگب  ناقفانم  نارفاک و  زا  ار  لاجم  دنک و  غالبا  ار  تیاصو  تیالو و 

، دراد رایسب  تلزنم  ردق و  ریدغزور 

.تسا هدش  مامت  همه  رب  شتجح  هدیسر و  ارف  یهلا  ياهشیاشگ  زور  نآ  رد 

، تسا نشور  دنلب و  هاگیاج  زا  هدیقع  راهظا  يرگنشور و  زور  زورما 

.تسا دهع  هب  يافو  زور  نید و  لماکت  زور  زورما 

، تسا (ع )) بلاط یبا  نب  یلع   ) دوهشم و  (ص )) هللا لوسر  دهاش (2)( زور  ریدغ 

9487 ص :

هتفرگ راـک  هب  راعـشا  رد  مه  تاـیاور و  رد  مه  هژاو  نیا  هک  تسا  هدـش  حودـلا » موی   » هب ریبعت  تیاور  رد  مخریدـغزور  زا  - 13 - 1
(. ص 115 ج 94 ، راونالاراحب ،  ) .تسا هدش 

ج 35، راونالاراحب ، ح 69 / ص 425 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  تفای : لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  دوهشم  دهاش و  ریـسفت  14 و 15 -  - 2
 - ص 118 ج 95 ، راونالاراحب ، - 18 .تسا هدـش  قیفلت  تاراـبع  همجرت  رد  و 17 -  ح 61.16  ص 114 ، ج 36 ، ح 1 / ص 386 ،

عیبانی - 19 .میدومن صیخلت  همجرت و  ار  نآ  ام  هدـش و  لقن  (ع ) نیـسح ماما  طـسوت  (ع ) نینمؤملاریما هبطخ  زا  يرادـقم  ح 8 ، ، 112
(، (ع نیسحلا مامالا  تاملک  هعوسوم  - 138.20 صص 144 -  ح 5 ، ج 10 ، راونالاراحب ، ص 153 / ج 3 ، یفنح ، يزودـنق  هدوملا ،
هس هفحج  تاقیم  اب  ریدغ  دجسم  هلصاف  - 67.23، هدئام - 55.22 هدئام ، - 21 .مراهچ پاچ  ح 9 ، ص 198 ، ج 1 ، ریدغلا ، ص 270 /

ص 566/ ج 4 ، یفاک ، عورف  - 51.25  - 52 ملق ، - 24 (. ص 124 ج 2 ، زاجحلا ، ملاـعم  مجعم   ) .دـشاب یم  رتم ) ابیرقت 5760   ) لیم
لئاسو - 26 .دهد یم  ناشن  ار  نومـضم  نیمه  هک  تسا  هدش  دراو  هیآ  نیا  ناش  رد  زین  يرگید  تایاور  ص 399 . ج 5 ، نیلقثلارون ،

نم ال ب 16 / ح 21 ، ص 18 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ح 1 / ص 566 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  ب 61 / ح 2 ، ص 549 ، ج 3 ، هعیشلا ،
18 صص 9 -  ج 94 ، راونالاراحب ، باب 19 / ح 9 ، ص 24 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ح 3143.27 - ص 559 ، ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی 
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، تسا قافن  رفک و  هدرپ  ریز  ياهنامیپ  نتخیر  مه  رد  زور 

، تسا مالسا  لیصا  قیاقح  ندش  راکشآ  زور 

، تسا ناطیش  يراوخ  تلذ و  زور 

، تسا ناهرب  لالدتسا و  زور 

دندرک یم  بیذکت  ار  نآ  هک  تسا  یناسک  فوفص  ندش  ادج  زور 

، دیدرک ضارعا  نآ  زا  امش  زا  يا  هدع  هک  تسا  يزور  نیرتگرزب  زورما 

، تسادخ ناگدنب  ناحتما  تیاده و  زور 

، تساه هنیس  اهلد و  رد  هتفهن  ياه  هنیک  ندش  راکشآ  زور 

، تسا صوصخلا ) لها   ) هتخابلد نمؤم و  دارفا  رب  (ص )) ربمایپ ماهبا  نودب  نانخس   ) صوصن هضرع  زور 

، تسا (ع ) ربمایپ ثیش  زور  ریدغ 

 ... نوعمش و عشوی و  سیردا و  زور 

هبطخ رخآ  تمسق  رد  (ع ) نانمؤم ریماریدغ  دیع  رد  (ع ) يولع روشنم 

: دومرف

نآ لیذ  روما  ماجنا  اب  و  : ) دیریگب دیع  ار  ریدغ )  ) زورما گرزب  عامتجا  نیا  زا  تشگرب  زا  دعب  ناناملـسم ، يا  امـش  رب  ادـخ  تمحر 
(. دیرامشب گرزب  ار 

(15  ) .دینک هشیپ  ششخب  یکین و  دیهد و  شرتسگ  ناتنادنواشیوخ  هداوناخ و  دارفا  رب  ار  تمعن  فلا )

ینازرا امـش  هب  هک  ییاـهتمعن  ربارب  رد  ار  يادـخ  17و16)ج )  ) .دـینک شـشخب  یکین و  ناوت  ردـق  هب  شیوـخ  ینید  ناردارب  هب  ب )
.دیشاب رازگرکش  هتشاد ،

.دزاس رتاریگ  ریگارف و  ار  امش  عامتجا  دنوادخ  ات  دیوش  عمج  رگیدکی  رانک  د )

.دنک تیانع  رتشیب  ینابرهم  تفلا و  امش  هب  دنوادخ  ات  دینک  یکین  رگیدکی  هب  ه )

زا شیب  یباوث  رجا و  ياطعا  اب  زور ) نیا  رد   ) دـنوادخ هک  روط  نامه  دـییوگ  تینهت  کیربت و  رگیدـکی  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعن  و )
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دـشخب و یم  تکرب  ناتلاوما  هب  ریدـغ )  ) زورمارد نارگید  هب  یلام  ياه  کمک  دومرف : دـعب  .دـیوگ  یم  تینهت  امـش  هب  داـیعا  رگید 
.دش دهاوخ  قح  تایانع  تمحر و  ببس  نارگید  هب  ینابرهم  دیازفا : یم  ناترمعرب 
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.دیریگب شوغآرد  ار  رگیدکی  ینامداش  ییور و  شوخ  اب  ز )

.دییوگ ساپس  شیوخ  تاقیفوترب  ار  دنوادخ  ح )

.دیوش هارمه  ناشکاروخ  رد  نانآ  اب  دیورب و  ناشترایز  هب  دینک ، ندید  دنراد  امش  کمک  هب  مشچ  هک  ینافیعض  ارقف و  زا  ط )

.دوب دهاوخ  رتشیب  هکلب  تسا ، ربارب  مهرد  رازه  تسیود  اب  ریدغ  دیع  زور  رد  ارقف  هب  کمک  مهرد  کی  دومرف : ترضح  دعب 

نامرف نینچ  نم  هب  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  دینک ، مالـس  دییوگب و  کیربت  مه  هب  دینک ، هحفاصم  دیدرک  تاقالم  ار  رگیدـکی  یتقو  ي )
(18  ) .داد

(ع) یبتجم ماما  هبطخ  رد  مخ  ریدغ 

تیمکاح هک  هتفر ، تسد  زا  تمعن  نیرتالاب  هب  ار  مدرم  هدـناوخ ، يا  هبطخ  هفوک  مدرم  ماـش و  توغاـط  ربارب  رد  (ع ) یلع نب  نسح 
ار ریدغ  یندنام  دایب  زور  ناتـساد  دش و  رکذتم  ار  شتفالخ  تیعورـشم  شیوخ و  تقایل  یگتـسیاش و  .داد  هجوت  دوب ، (ع ) تیب لها 

: درک وگزاب  نینچ 

بهذی لزی  مل  الا  هنم  ملعا  وه  نم  مهیف  الجر و  اهرما  هما  تلو  ام  لوقی : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  يدج -  همالا  هذـه  تعمـس  دـقو  »
هنا ال الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  یبال : لوقی  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هوعمس -  هوکرت و  ام  یلا  اوعجری  یتح  الافـس  مهرما 

نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  مهل : لاق  ریدغب و  یبا  دیب  ذخا  نیح  (ص ) هوعمس هوار و  دق  .يدعب و  یبن 
(« 19  ) ...لاق مث  بئاغلا  مهنم  دهاشلا  غلبی  نا  مهرما  مث  هداع 

قیال هک  یلاح  رد  دننیزگرب  شیوخ  يربهر  هب  ار  یـسک  مدرم  هاگ  ره  دومرف : یم  هک  دنراد  دای  هب  ار  (ص ) ربمایپ مدج  نخـس  مدرم 
هب دـندرک و  اـهر  هچنادـب  هراـبود  هک  نیا  رگم  دـنا  هدـیرخ  یتـخب  هریت  شیوخ  يارب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  درف  نآ  زا  رت  هاـگآ  رت و 

دعب وت  یلع  يا  دومرف : یم  ادخ  لوسر  دننک ، لابند  دنا  هدینش  مردپ  هرابرد  ناشربمایپ  زا  هک  ار  هچنآ  دندرگزاب و  دندرپس  یشومارف 
اهنآ و نایم   ) توافت اهنت  ینم ؛ هفیلخ  نیشناج و  زین  وت  هدوب  یـسوم  شردارب  نیـشناج  وا  یتسه ، یـسوم  زا  سپ  نوراه  دننام  نم  زا 

شنانخس دندید و  ار  دوخ  ربمایپ  مدرم  نیا  دومرف : سپس  (ع ) یبتجم ماما  .دوب  دهاوخن  توبن  يربمایپ و  نم  زا  دعب  هک  تسا  نیا  ام )
الوم و نم  سک  ره  تفگ : نانآ  ربارب  رد  تفرگ و  ار  (ع ) مردپ تسد  (ص ) ادخ لوسر  مدج  زور  نآرد  .دندینـش  مخ » ریدغ  » رد ار 

نمشد ار  وا  سک  ره  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  ایادخ ، دوب ؛ دهاوخ  وا  يالوم  یلع  متسه  وا  تسرپرس 
.دنناسرب نابیاغ  هب  ار  ریدغ  بلاطم  نارضاح  هک ، داد  دیکا  روتسد  (ص ) ربمایپ مدج  سپس  ...دراد 
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انم رد  ریدغ  ثیدح  و  (ع ) نیسح ماما 

نب هللادبع  دش  فرشم  جح  هوکش ، رپ  مسارمرد  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هیواعم ، گرم  زا  لبق  لاس  کی 
(ع) نیـسح ماما  .دنتـشاد  روضح  مشاه  ینب  نادرم  نانز و  زا  يدایز  هدع  لاس  نآ  .دـندومن  یهارمه  ار  وارفعج  نب  هللادـبع  سابع و 

هباحص زا  رفن  تسیود  نیعبات و  نادرم  زارفن  دصتفه  زا  شیب  میظع  عامتجا  نآرد  دومن  عمج  انم  نیمزرس  رد  ار  نانآ  قیرشت  مایارد 
دمح زا  سپ  تساخ و  اپب  ترـضح  دندوب ، شیوخ  ماما  نانخـس  رظتنم  دندز و  هقلح  همیخ  ریز  شدوجو  درگادرگ  (ص ) ادخ ربمایپ 

: دومرف یهلا  يانث  و 

دـینک و شوگ  ارم  نانخـس  دـیراد ، عالطا  اهنآزا  دـیتسه و  نایعیـش  ام و  هب  تبـسن  راکتیانج  هیواعم  تازواـجت  رظاـن  دـهاش و  اـمش 
ءادا هب  توعد  ار  نانآ  دیناسرب و  دوخ  دامتعا  دروم  نمؤم و  دارفا  لئابق و  اهرهـش و  رگید  هب  و  دـنامب ) ناگدـنیآ  يارب  ات   ) دیـسیونب

نابیتشپ نیرتالاب  دـنوادخ  هچ  رگ  ددرگ ، رگمتـس  بولغم  ام  قوقح  درذـگب و  شتقو  هک  مراد  نآ  سرت  دـینک  تیب ) لـها   ) اـم قح 
دعب ماما  یصو و  ار  (ع ) یلع مردپ  مخریدغزور  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  دیروآ  یمن  دایب  دنگوس : ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : سپـس  .تسا 
دایب ام  ارچ  دنداد : خساپ  دیناسرب  نارگید  هب  ار  مایپ  نیا  دـیاب  یگمه  دومرف  دـناوخ و  امـش  رب  ار  تیالو  ثیدـح  داد و  رارق  دوخ  زا 

(20  ) .میراد

ریدغو مالسلا  هیلعرقاب  دمحم  ماما 

رد ترـضح  دندوب  (ع ) رقاب ماما  رـضحم  رد  یگمه  دوراجلاوبا  هیواعم و  نب  دیرب  ملـسم ، نب  دمحم  نیعا ، نب  ریکب  راسی ، نب  لیـضف 
: دندومرف ریدغ  زور  و  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  تیالو  هراب 
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: درک لزان  ار  هفیرش  هیآ  نیا  درک و  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  هب  رومام  ار  شربمایپ  دنوادخ 

(21 «) هاکزلا نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  »

 - دمحم هب  دـنوادخ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  رمالا  یلوا  دـندیمهفن  يا  هدـع  نکلو  دـیدرگ  بجاو  رمالا  یلوا  تیالو  قوف  هیآ  لوزن  اب 
نـشور ار  نآ  یجراخ  قیداصم  جـح  هزور و  تاکز و  زامن و  دـننامه  دـهد و  حیـضوت  ار  نآ  ات  داد  روتـسد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 

هب وا  دننک  بیذکت  ار  وا  دندرگرب و  مالسا  نییآ  زا  نآ  هطساو  هب  يا  هدع  دیـسرت  تفرگ و  ارف  ار  وا  بارطـضا  ماگنه  نآ  رد  .دزاس 
مخ ریدغ  رد  دومن و  ارجا  ار  قح  رما  (ص ) ادخ ربمایپ  تشگ  لزان  (( 22  ) ...غلب لوسرلا  اهیا  ای   ) غیلبت هیآ  ماگنه  نآرد  درب  هانپ  ادخ 

درک و یفرعم  دوـخ  زا  دـعب  یلو  ار  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  اـجنآرد  داد و  ار  مارحلا  هللا  تیب  راوز  مدرم و  عاـمتجا  ناـمرف  داتـسیا و 
.دنناسرب دارفا  رگید  هب  ار  (ع )) یلع تیالو   ) دنوادخ مایپ  دندوب  مخ ) ریدغ   ) اجنآرد هک  ینانآ  داد  روتسد 

ریدغ دجسم  رد  (ع ) قداص ماما 

« ریدغ دجسم   » هب نوچ  هفحج ، تاقیم  یکیدزن  رد  .مدرک  ترفاسم  هکم  هب  هنیدم  زا  (ع ) قداص ماما  هارمه  دیوگ : یم  لامج  ناسح 
یلع ریدغزور ، رد  (ص ،) ادخ ربمایپ  هک  تسا  یناکم  نیا  دومرف : تسیرگن و  دجسم  پچ  بناج  هب  مالـسلا -  هیلع  ماما -  میدیـسر 
ياه همیخ  هاگیاج  درک ، هاگن  رگید  بناج  هب  (ع ) ماما هاگنآ  .هـالوم  یلعف ، هـالوم  تنک  نم  دومرف : درک و  یفرعم  دوخ  نیـشناج  ار 
يور رب  ار  (ع ) یلع نوچ  مدرم  زا  یهورگ  دوب ؛ اجنآردزین  حارج  هدـیبعوبا  هفیذـخوبا و  مالغ  ملاـس  دومرف : داد و  ناـشن  ار  نارگید 
هناوید دننامه  هنوگچ  دینک ، هاگن  ربمایپ )  ) وا مشچ  ود  هب  دنتفگ : یم  رگیدکی  هب  دنتسیرگن و  يو  هب  تداسح  اب  دندید  ربمایپ  تسد 
: درک تئارق  (ص ) ادخ ربمایپ  رب  ار  تایآ  نیا  23)و   ) دش لزان  لیئربج  ماگنه  نیارد  .درادن  رارق  درگن و  یم  شیوخ  فارطا  هب 

9491 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2916 

http://www.ghaemiyeh.com


(24 «. ) نیملاعلل رکذ  الا  وه  ام  نونجمل و  هنا  نولوقی  رکذلا و  اوعمس  امل  مهراصباب  کنوقلزیل  اورفک  نیذلاداکی  نا  «و 

رد تسا ، هناوید  اعقاو  وا  دـنتفگ : یم  اهنآ  دـننزب ؛ مشچ  ار  وت  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دندینـش  ار  نآرق  نوچ  دـندش ، رفاـک  هک  ناـنآ 
(25  ) .تسین نایناهج  يارب  یهاگآ  يرادیب و  زج  نآرق  هک  یلاح 

ریدغ دجسم  و  (ع ) مظاک ماما 

دجسم هراب  رد  ترضح  نآ  زا  متشاد ، رفس  دصق  هک  یلاح  رد  .مدیسر  (ع ) رفعج نب  یـسوم  تمدخ  تفگ : جاجح  نب  نامحرلادبع 
.مدیسرپ مخ  ریدغ 

( دوب راید  نآ  مزاع  هک  ره  هب   ) مردـپ دراد ، رایـسب  باوث  تلیـضف و  هک  دـیناوخب  زاـمن  دجـسم  نآرد  دومرف : مالـسلا -  هیلع  ماـما - 
(26  ) .درازگب زامن  ریدغ  دجسم  رد  ات  داد  یم  نامرف 

ریدغو مالسلا  هیلعاضر  ماما 

ریدغزور نایشرع و  فلا )

رد زین  يرایـسب  عمج  مدوب ، هتـسشن  (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماما  لزنم  رد  دیوگ : یم  یطنزب  رـصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا 
رکنم مالـسا  ردص  رد  ار  ریدغزور  دوجو  دارفا  زا  یـضعب  دش ؛ زاغآ  ریدغزور  هرابرد  وگتفگ  هک  دندوب  هدـمآ  درگ  ترـضح  لزنم 

نب رفعج   » مدج زا  مردـپ  دومرف : (ع ) اضرلا یـسوم  نب  یلع  ماگنه ، نیا  رد  .دنتـسناد  یم  یمالـسا  رئاعـش  زا  ار  نآ  یـضعب  دـندش و 
: درک یم  لقن  نینچ  دمحم »

نیا تسا ؛ هداد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  یگرزب  نامتخاس  نیرب  تشهب  رد  دنوادخ  دنسانش ، یم  ناینیمز  زا  رتهب  ار  ریدغزور  ناینامسآ 
، دراد دوجو  زبس  توقای  زا  دبنگ  رازه  دص  خرـس و  توقای  زا  دبنگ  رازه  دص  نآرد  هدش ، هتخاس  الط  هرقن و  ياهرجآ  زا  نامتخاس 
هک دروخ  یم  مشچ  هب  هناخدور ) ای   ) يوج راهچ  نآ  رد  تسا ، ربنع  کشم و  زا  رـصق  نیارد  هدش  هتفرگ  راک  هب  ياه  لگ  كاخ و 

فلتخم ياه  هویم  زا  یهوبنا  ناتخرد  اهرابیوج  نیا  فارطارد  دراد ؛ نایرج  لـسع  ریـش و  لـالز و  بآ  رمخ و  اـهنآ  زا  کـی  ره  رد 
ياهادص شیوخ  زاورپ  اب  اهنآ  تسا ؛ توقای  زا  ناشیاهرپ  ؤلؤل و  زا  ناشندـب  هک  دـننک  یم  زاورپ  یناگدـنرپ  اهنآ  يور  رب  هدـییور ،

.دننک یم  داجیا  يزاونلد 
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هب ناگدنرپ  نآ  دـنوش ؛ یم  لخاد  رـصق  هب  نایوگ  حـیبست  اهنامـسآ  لها  ناگتـشرف و  دوش ؛ یم  زاب  گرزب  رـصق  نیا  رد  ریدـغزور 
ياـضف رد  ار  شرطع  و  هدرک ، هتـشغآ  ربـنع  کـشم و  نآ  هـب  سپـس  دـنزاس و  یم  بوـطرم  ار  دوـخ  اـهرابیوج  رد  هدـمآرد  زاورپ 

یم ارف  ریدغ  زور  نایاپ  نوچ  دنهد ؛ یم  هیده  رگیدکی  هب  (س ) ارهز همطاف  مان  هب  یهلا  ناگتشرف  دنزاس ؛ یم  رـشتنم  رـصق  یتوکلم 
رد شزغل  هابتـشا و  زا  يزور ، نینچ  لثم  هدـنیآ ، لاس  ات  امـش  دـیدرگرب  شیوخ  ياههاگیاج  هب  دوش  یم  هتفگ  ناگتـشرف  هب  دـسر ،

.تسا مالسلا -  امهیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  وا  یصو  دمحم و  ام  ربمایپ  تمظع  رطاخ  هب  اه  تبهوم  نیا  همه  دینادب  دیتسه و  ناما 

ریدغ دیع  تاکرب  ب )

: دومرف درک و  رصن  یبا  دمحم  نب  دمحا  هب  ور  (ع ) اضرلا یسوم  نب  یلع  سپس 

: هک باتشب  مالسلا –  هیلع  نانمؤمریما -  دقرم  تمس  ریدغ  زور  يدوب  هک  اج  ره  رصنوبا ، دنزرف  يا 

.دزرمآ یم  ار  وا  هدننک  ترایز  نمؤم  ره  هلاس  تصش  ناهانگ  دنوادخ   - 1

منهج شتآ  زا  دنک ، یم  دازآ  رطف  دـیع  بش  ردـق و  بش  ناضمر ، هام  رد  هک  یهورگ  ربارب  ود  ریدـغ  زور  تکرب  هب  دـناودخ ،  - 2
.دناهر یم 

.داد دهاوخ  شاداپ  ربارب  رازه  ار  قحتسم  هب  قافنا  مهرد  کی  راگدرورپ   - 3

(27  ) .امن رورسم  لاحشوخ و  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هد و  تلیضف  يرترب و  دوخ  ینید  ناردارب  هب  ریدغزور  دومرف : سپس 

نکفا هقرفت  يامن  هعیش  يداه و  ماما 

هراشا

ياراد هک  ار  نانآ  درط و  ار  نانکفا  هقرفت  هعماج ، داحتا  ظفح  يارب  مالـسلا ) هیلعیداه  ماـما  نکفا  هقرفت  ياـمن  هعیـش  يداـه و  ماـما 
.درک یم  یفرعم  هعماج  هب  دندوب ، فرحنم  ياه  هشیدنا 
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تنعل ار  ینیطقی  مساق  یمق و  هکـسح  یلع  ادخ  تشون : نم  هب  يا  همان  رد  مالـسلا ) هیلعیقنلا  یلع  ماما  دیوگ : یم  یـسیع  نب  دمحم 
(1) .تسا هدرک  رورغم  ار  وا  هدنبیرف ، نانخس  ياقلا  اب  هدمآ و  مساق  رظن  هب  ناطیش  دنک !

هب هفازگ ، نانخس  زیمآ و  ّولغ  ياهاعدا  اب  اهنآ  اریز  درک ؛ درط  نعل و  ار  نکفا  هقرفت  رصنع  ود  نیا  مالسلا ) هیلعیداه  ماما  همان  نیا  رد 
.دندوب نایعیش  نایم  رد  هقرفت  داجیا  لابند 

: دیامرف یم  مالسلا  ) هیلع  ) یلع ماما 

(2 (؛ ِهِذه یتَمامَع  َتَحت  َنَاک  َْول  ُهُوُلْتقاَف َو  راعِشلا  اذه  یِلا  اعَد  ْنَم  الَا  هَقْرُفلا  ْمُکاِّیا َو  »

ره دیشکب ؛ ار  وا  دنک ، توعد  يورکت  ییادج و  هقرفت و  هب  ار  مدرم  یسک  هاگ  ره  دیشاب ! هاگآ  .دیزیهرپب  فالتخا  یگدنکارپ و  زا 
«. دشاب نم  هماّمع  ریز  هک  دنچ 

هک یناسک  اب  تسین ، زاسراک  تحیصن  داشرا و  هک  دید  یم  هاگ  ره  مالسلا ،) هیلع  ) یلع زا  يوریپ  هب  زین  مالـسلا ) هیلعیداه  ترـضح 
یتح درک و  یم  دروخرب  تدش  هب  دندوب ، ناناملسم  یگچراپکی  ندرک  راد  هشدخ  رد  یعـس  دوخ ، هنانکفا  هقرفت  یهاو و  نانخـس  اب 

.دومرف رداص  ار  نانآ  زا  یخرب  يدوبان  روتسد  دراوم ، یخرب  رد 

ياهاوه اهدعب  اما  دوب ؛ ترـضح  نآ  هدنیامن  و  مالـسلا ) هیلعیداه  ماما  کیدزن  نارای  زا  ادـتبا  رد  ینیوزق  هیوهام  نب  متاح  نب  سراف 
فارحنا زیمآ و  رفک  تاداقتعا  تعدـب و  جـیورت  هب  دـش و  تقیقح  ریـسم  زا  وا  جورخ  ثعاب  یتسرپاـیند  تساـیر و  بح  یناـسفن و 

نارای کلس  رد  زونه  وا  هک  دندرک  یم  نامگ  مدرم  اریز  درک ؛ داجیا  یگتسد  ود  نایعیش  فوفص  رد  ًالمع  تخادرپ و  قح  زا  مدرم 
.تسا ترضح  نآ  هدنیامن  هدنام و  یقاب  مالسلا  ) هیلع  ) یقنلا یلع  ماما 

.درک شسرپ  يو  زیگنا  فالتخا  نانخس  دروم  رد  تشون و  يا  همان  مالسلا ) هیلعیداه  ماما  هب  دمحم  نب  میهاربا  نایم  نیا  رد 
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: دوب هتشون  وا 

زا هک  دنرفنتم  مه  زا  نانچ  ود  نآ  .دنراد  يدیدش  فالتخا  یمالسا  لئاسم  رد  ینامی  رفعج  نب  یلع  اب  ینیوزق  سراف  موش ! تیادف  »
لئاسم هک  دیزاس  صخـشم  ار  ام  فیلکت  دـیوش و  نومنهر  قح  يوس  هب  ار  ام  دـیناد ، یم  حالـص  رگا  .دـنیوج  یم  تئارب  رگیدـکی 

«. میدنمزاین رایسب  ییامنهر  هب  ام  میسرپب و  کی  مادک  زا  ار  دوخ  نید 

: تشون خساپ  رد  ماما 

سراف اب  ار  وا  امـش  هک  تسا  نانخـس  نیا  زا  رتالاب  ینامی  رفعج  نب  یلع  ماقم  .تسین  شـسرپ  ياج  دـیدرت و  کـش و  ياـج  اـجنیا  »
يرود سراف  زا  دیسرپب و  رفعج  نب  یلع  زا  دیتشاد ، یلکشم  ره  امش  .تسا  هتـشاد  گرزب  ار  وا  ماقم  دنوادخ  .دینک  هسیاقم  ینیوزق 

مه مامت  وت و  هللا  ءاش  نا  .دنک  تلاخد  امـش  ینید  ياهراک  رد  وا  دیهدن  هزاجا  و  دینک ) تیوقت  ار  سراف  دوخ  لامعا  اب  ادابم   ) دینک
(3 «.) دینکن انتعا  سراف  هب  زگره  مهاگآ ؛ مدرم  هب  وا  ياه  گنرین  زا  نم  درک و  دیهاوخ  تعاطا  دنتسه ، وت  وریپ  هک  تنایرهش 

دینارذگ دح  زا  ار  تراسج  وا  اما  تشاد ، رذـحرب  شزیمآ  رفک  لامعا  زا  ار  ینیوزق  سراف  مالـسلا ،) هیلع  ) يداه ماما  هکنآ  دوجو  اب 
(، مالسلا هیلع  ) مهد ياوشیپ  هتـساوخ  تیاضر  نودب  نید و  حلاصم  فالخ  رب  تفرگ و  یم  مدرم  زا  ار  هیعرـش  تاهوجو  نانچمه  و 

رود تماما  زا  ار  وا  هک  دوب  یبلط  تسایر  یتسود و  ایند  ینیوزق ، سراف  شزغل  لـماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  .درک  یم  فرـصت  نآ  رد 
.دش رداص  مالسلا  ) هیلع  ) ماما يوس  زا  يو  رفک  دادترا و  مکح  هک  درک  طارفا  نانچ  ریسم  نیا  رد  وا  .دیناشک  لطاب  يوس  هب  درک و 

: دوب هنوگ  نیا  زیگنا  هنتف  رصنع  نیا  دروم  رد  مالسلا  ) هیلع  ) يداه ماما  ترضح  مکح  نتم 
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َانَا ُُهُلتْقَی َو  ُهنِم  ینُحیُری  يّذـلا  اذـه  ْنَمَف  ُهَلَتَق ، ْنَم  ِّلُِکل  ٌرَدَـه  ُهُمَد  ِهعَدـبِلا َو  َیِلا  ًایعاد  ًاناّتف  یلَِبق  ْنِم  ُلَمْعَی  هللا _  هنعل  ْسِراـف _  اذـه  »
؛ َهَّنَْجلا ِهللا  َیلَع  َُهل  ٌنماض 

، تسا زادنا  هقرفت  زاس و  هنتف  یـصخش  وا  هک  یلاح  رد  دناد ؛ یم  نم  هدنیامن  ار  دوخ  دنک _  تنعل  ار  وا  ادخ  هک  متاح _  نب  سراف 
شیارب ار  تشهب  دـنک ، تحار  وا  ّرـش  زا  ارم  دـشکب و  ار  وا  سک  ره  تسا و  بجاو  وا  لـتق  .دـناوخ  یم  تعدـب  يوـس  هـب  ار  مدرم 

«. منک یم  تنامض 

ار دوخ  دهعتم  عاجـش و  نارای  زا  یکی  مالـسلا ) هیلعماما  هکنیا  ات  دشن ؛ وا  لتق  هب  قفوم  یـسک  تشذگ و  مکح  نیا  رودص  زا  یتدم 
زیمآ هقرفت  نانخس  زا  ار  نایعیش  یناسرب و  لتق  هب  ار  نکفا  هقرفت  درم  نآ  يراد  تیرومأم  وت  دومرف : وا  هب  درک و  راضحا  دینج  مان  هب 

.ینک تحار  يو 

شنیگنن لامعا  يازـس  هب  ار  وا  دش ، یم  جراخ  دجـسم  زا  هک  یماگنه  ار  يو  زین  دینج  .دنک  هیهت  یحالـس  ات  داد  يو  هب  یغلبم  دـعب 
ناـیم زا  ار  نکفا  هقرفت  لـماع  نیا  هک  ار  دـینج  ترـضح  نآ  .تفرگن  رارق  نظ  ءوس  دروـم  دـینج  ماـما ، ياـعد  تکرب  هب  دـیناسر و 

( مالـسلا هیلعهمئا  زا  دوب و  هدنز  مالـسلا  ) هیلع  ) يرکـسع ماما  تلحر  نامز  ات  دـینج  داد و  رارق  قیوشت  دـقفت و  دروم  دوب ، هتـشادرب 
(4) .درک یم  تفایرد  يرمتسم 

: اه تشون  یپ 

ص518. یشک ، لاجر  . 1

هبطخ 127. هغالبلا ، جهن  . 2

ص5. ج2 ، (ع ،) همئا بتکم  نادرگاش  ص259 ؛ ج14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص523 ؛ یشک ، لاجر  . 3

ص205. ج50 ، راونالاراحب ، ص259 ؛ ج14 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  . 4

(9  ) هفرع

زور نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هفرع و  هزور  تلیضف 

زور نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هفرع و  هزور  تلیضف 
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زاب ناگدنب  يور  هب  زور  نیا  رد  ار  دوخ  تمحر  ترفغم و  ياهرد  دنوادخ  تسا و  لاعتم  دنوادخ  زا  تلأسم  اعد و  زور  هفرع ، زور 
.دنک یم 

دنوادخ تسا ، هدـش  دراو  تایاور  رد  هک  يروطب  .تسا  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  تسا ، هدـش  دراو  زور  نیا  رد  هک  یلامعا  زا  یکی 
.تسا  تافرع  يارحص  رد  هک  یسک  زا  شیپ  دنک ، یم  هاگن  ع )  ) نیسح ماما  راوز  هب  لوا  زور  نیا  رد 

.میزادرپ یم  مارحلا  هللا  تیب  جاجح  هب  تبسن  یتح  زور ، نیا  رد  ع )  ) نیسح ماما  راوز  ماقم  تیلضفا  تلع  یسررب  هب  هلاقم  نیا  رد 

.تسا ناکم  وا  تاقولخم  زا  رگید  یعون  نامز و  لاعتم  يادخ  تاقولخم  زا  یکی   (1) .دراد یتوافتم  تاقولخم  لاعتم  يادخ 

ام هب  راوگرزب  ناماما  ایبنا و  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  تسا  هداد  رارق  اه  نآ  رد  ار  یفلتخم  قیاقح  تساه  نآ  قلاخ  لاعتم  يادخ  نوچ 
.دنا هتفگ 

يارب دـنوادخ  ار  اه  ناکم  نیا  زا  یتمـسق  کی  یهاگ  .دراد  دوجو  فلتخم » ياـه  نیمزرـس  اـه و  ناـکم   » نیمز رد  لاـثم  ناونع  هب   
، تسا هدرک  بوسنم  دوخ  هب  ار  هناـخ  نیا  دـنوادخ  ور  نآ  زا  هک  هبعک »  » دـننام .دـنک  یم  بوسنم  دوخ  هب  دـنیزگ و  یمرب  شدوـخ 

ادیپ یصاخ  طیارـش  اه و  یگژیو  لاعتم  يادخ  اب  ندرک  ادیپ  تبـسن  هطـساو  هب  (2) و  دوش یم  هدـیمان  هللا  تیب  هدرک و  ادـیپ  تفارش 
(3) .دننک یم  وحم  وا  تائیس  زا  هتشون و  هنسح  صخش  يارب  نآ  هب  ندرک  هاگن  اب  الثم  دنک ؛ یم 

9893 ص :

  59 هیآ ناقرف  هروس  .امُهَنَیب  ام  َضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  (. 1 - ) 1
نم ال .هَبْعْکلا  َعِـضْوَم  ِضْرَأـْلا  َنِم  َراَـتْخا  ًائیَـش َو  یَـش ٍء  ِلـک  ْنِم  َراَـتْخا  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق  ُهَّنَأ  ع )  ) ِقِداَّصلا ِنَـع  يِوُر  (. 2 - ) 2

243 هحفص ، 2 دلج هیقفلا  هرضحی 
205 نامه ، .اَْهنَع  ِهِرَصَِبب  َفِرْصی  یَّتَح  هَئیَس  ُْهنَع  یَحُْمت  هَنَسَح َو  َُهل  ُبَتُکت  ْلَزی  َْمل  هَبْعْکلا  َیلِإ  َرَظَن  ْنَم  َّنَأ  يِوُر  (. 3 - ) 3
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هداد رارق  اج  نآ  يارب  یـصاخ  ياه  یگژیو  تاکرب و  هدومرف و  بوسنم  دوخ  هب  هدرک و  رایتخا  ایند  رد  ار  یتیب  لاـعتم  يادـخ  سپ 
.تسا

بش  (1)، هعمج زور  دـننام  .تسا  هدرک  هژیو  زاتمم و  ار  اه  نآ  زا  یخرب  فلتخم » ياه  نامز   » نیب زا  لاعتم  دـنوادخ  رگید  يوس  زا 
، تایاور نآرق و  رد  هک   (6) ردق ياه  بش  ناضمر (5) و  (4) و  نابعش بجر ، ياه  هام   (3)، هجحلا يذ  هام  لوا  بش  هد   (2)، هعمج

.تسا هدش  هراشا  نادب 

.تسا هفرع » زور  بش و   » لاعتم يادخ  هجوت  دروم  مایا  رگید  زا 

هفرع زور  رد  و   (7) دنک یم  زاـب  ناگدـنب  رب  ار  شیوـخ  ترفغم  ياـهرد  هفرع  بش  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لـقن  یتاـیاور  رد 
(8) .دشاب ملاع  ياهزور  دادعت  ناراب و  تارطق  نابایب و  ياه  گیر  هزادنا  هب  دنچره  دشخب ، یم  ار  نیباوت  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ 

9894 ص :

ج 3، هیمالـسإلا ،) ط -   ) یفاکلا .هَعُمُْجلا  َمْوی  ِمایَْألا  َنِم  َراَـتْخاَف  ًائیَـش  یَـش ٍء  ِلـک  ْنِم  َراَـتْخا  َهَّللا  َّنِإ  ع )  ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  (. 4 - ) 1
ص413

ُهُُرمْأیَف ِلیَّللا  ِلَّوَأ  ِیف  هَعُمُْجلا  هَلَیل  ِریِخَْألا َو  ُِثلُّثلا  ِیف  هَلَیل  َّلک  اْینُّدـلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ًاکَلَم  ُلِْزنی  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق ص  (. 5 - ) 2
ص411 صنلا ، قودصلل ،)  ) یلامألا .َهل  َرِفْغَأَف  ٍرِفْغَتْسُم  ْنِم  ْلَه  ِهیَلَع  َبُوتَأَف  ٍِبئاَت  ْنِم  ْلَه  ُهیِطْعُأَف  ٍِلئاَس  ْنِم  ْلَه  يِداَنیَف 

ص571 ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  .هجحلا  يذ  رشع  لاق : ٍرْشَع » ٍلاَیل  َو  (. » 6 - ) 3
نـسحلا ماـمإلا  یلإ  بوـسنملا  ریـسفتلا  .َناَـضَمَر  َرْهَـش  َو  َناَبْعَـش ، َو  ٍبَـجَر ، َرْهَـش  ِروُـهُّشلا  َنـِم  َراَـتْخا  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َو  (. 7 - ) 4

ص663 ع ،)  ) يرکسعلا
ص30 ج 61 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  .ناَضَمَر  ِروُهُّشلا  ُدیَس  (. 8 - ) 5

3 هیآ ردق ، هروس  .رْهَش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌریَخ  ِرْدَْقلا  هَلَیل  (. 9 - ) 6
ُْمْتنَأ ْمکُّبَر َو  اَنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُلوُقی  ِلْحَّنلا  يِوَدـک  يِوَد  ْمَُهل  َنِینِمْؤُْملا  ِتاَوْصَِأل  هَلیَّللا  کـِْلت  ُقَْلُغت  اـَل  ِءاَـمَّسلا - َباَْوبَأ  َّنِإ  (. 10 - ) 7

نم .َهل  َرَفْغی  ْنَأ  داَرَأ  ْنَِمل  ُرِفْغی  ُُهبُونُذ َو  ُْهنَع  َّطَحی  ْنَأ  َداَرَأ  ْنَّمَع  هَلیَّللا  ْکِلت  ُّطُحیَف  ْمَکل  َبیِجَتْـسَأ  ْنَأ  یَلَع  ٌّقَح  یِّقَح َو  ُْمتیَّدَأ  يِداَـبِع 
ص212 ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  ال 

ُهَّنِإَف ًابُونُذ  َِملاَْعلا  ِمایَأ  ِءاَمَّسلا َو  ِرْطَق  ٍجـِلاَع َو  ِْلمَِرب  َمْوْیلا  ِکلَذ  َتْرَـضَح  ْوَلَف  هِکئاَلَْملا  ِِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یِهاَبی  ٌمْوی  هَفَرَع  ُمْوی  (. 11 - ) 8
ص261 ج 4 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا .َمْوْیلا  ِکلَذ  ُّتَُبت 
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(2) .تسا هداد  رارق  هوکشرپ  شزرا و  اب  زور  ار  زور  نیا  دنوادخ  (1) و  تسا لاعتم  دنوادخ  زا  تلأسم  اعد و  زور  زور ، نیا 

یم رظن  ع )  ) ادهشلادیس راوز  هب  دنک  هاگن  تافرع  يارحص  جاجح  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هفرع  تکرب  رپ  زور  بش و  رد  لاعتم  دنوادخ 
دنادرگ یم  نانآ  لومشم  همه ، زا  شیپ  ار  دوخ  تمحر  رظن  دنک و 

اطع یـصاخ  یگژیو  اه  نآ  هب  هدینادرگ و  صاخ  ار  ییاه  ناکم  اه و  نامز  تسا  زیچ  همه  قلاخ  هک  لاعتم  يادخ  هک  میتسناد  سپ 
اه یگژیو  نآ  زا  شیوـخ  یگدــنب  تـفرعم و  نازیم  هـب  هداد و  رارق  اــه  یگژیو  نآ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  ناگدــنب  اــت  تـسا  هدرک 

(3) .دنوش معنتم  رادروخرب و 

ناونع هب  دنوش ؛ یم  مه  رب  قبطنم  لاعتم  يادـخ  تاقولخم  نیا  يود  ره  هک  میریگ  یم  رارق  نیا  ضرعم  رد  ام  ملاع ، رد  یهاگ  لاح 
ای میریگ و  یم  رارق  البرک  نیمزرس  رد  ردق  ياه  بش  رد  ای  میوش و  یم  فرـشم  جح  هب  هجح ) يذ  هام  لوا  ههد   ) جح مایا  رد  لاثم 

رانک رد  اه  نیا  يود  ره  یناـکم و  هرهب  مه  تسا ، مهارف  یناـمز  هرهب  مه  یتیعقوم  نینچ  رد  میوش ؛ یم  اـج  نآ  رئاز  يا  هعمج  بش 
.دوش یناوارف  تاکرب  ببسم  دناوت  یم  مه 

رد ام  اما  تسا ؛ هداد  رارق  اه  ناکم  اه و  نامز  زا  کی  ره  يارب  یتوافتم  ددـعتم و  ياه  یگژیو  تاکرب و  لاعتم  يادـخ  هک  دـنچره 
زار زا  هدرپ  دنتـسه  هللا  ناسل  هک  نانآ  سدقم  دوجو  هک  نآ  رگم  میـشاب  هتـشاد  ار  اه  نآ  نایم  هسیاقم  ییاناوت  هک  میتسین  یهاگیاج 

نیمز هک  نیا  زا  لبق  لاس  رازه  راهچ  تسیب و  لاعتم  دـنوادخ  ًالثم  دـنا ؛ هتـشادرب  هدرپ  دراوم  یخرب  رد  هک  دـنرادرب  اه  نآ  تقیقح 
رد هبعک  تلیضف  نینچمه   (4) .دنادرگ كرابم  نما و  مرح  ار  نآ  دیرفآ و  ار  البرک  نیمز  دهد  رارق  مرح  ار  نآ  دنک و  قلخ  ار  هبعک 
اب ار  هرطق  نآ  دـنرب و  ورف  نآ  رد  ار  ینزوس  هک  ایرد  بآ  هب  تبـسن  تسا  يا  هرطق  نوچمه  ـالبرک ، نیمز  هب  هک  یتلیـضف  اـب  ساـیق 

(5) .درادرب دوخ 

9895 ص :

هحفص 145 ،4 دلج یفاکلا  (. 12 - ) 1
ج 1، همیدقلا ،) ط -   ) لامعألا لابقإ  .نوُمیَم  ُهُْرمَأ  ٌلِیلَج  ُهُرْدَق  ٌمیِظَع  ٌمْوی  هَفَرَع  َمْوی  ُِلبُّسلا  ْکِلت  ْنِم  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  (. 13 - ) 2

ص397
ص106 ج 1 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  .ُهتَفِْرعَم  ُهَرْدَق  ٍئِْرما َو  ِّلک  هَمِیق  َّنَأ  (. 14 - ) 3

تارایزلا ص268 لماک  (. 15 - ) 4
نامه ص267 (. 16 - ) 5
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هچ نانچ  .دشاب  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا  مامت  روبق  يارب  هکلب  تسا ؛ البرک  نیمزرـس  يارب  طقف  هن  ینأش  نینچ  تسین  دـیعب  هک  هتبلا  و 
(1) .دنا هدیمان  هللا  تیب  هللا و  مرح  رتالاب  قادصم  تقیقح و  ار  دوخ  ع )  ) راوگرزب همئا  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  هفرع  زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  باوث  تایاور ، رد  هک  تسا  نیمه  يارب 

رازه رازه  باوث  لاعتم  دنوادخ  دنک  ترایز  ار  ع )  ) یلع نب  نیسح  ترـضح  ربق  هفرع  زور  رد  هک  یـسک  دندومرف : ع )  ) قداص ماما 
رازه رازه  رجا  دیامرف و  یم  روظنم  يو  يارب  ار  دنروآ  ياجب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  ترـضح  اب  هک  جح  نویلیم ) کی  )

هب ار  دبع  رازه  رازه  ندومن  دازآ  باوث  نینچ  مه  هداد و  يو  هب  ار  دریگ  ماجنا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  اب  هک  هرمع 
زا یلاعت  قح  دیامرف و  یم  تیانع  يو  هب  ار  تسا  هدرک  قافنا  ادخ  هار  رد  ار  بسا  راب  ود  رازه  رازه  هک  یـسک  رجا  هدرک و  اطعا  وا 
هللا هاکز  قیدص ، نالف  : » دننک یم  ریبعت  نینچ  شا  هرابرد  ناگتشرف  و  يدعوب » نمآ  قیدّصلا  يدبع  : » درب یم  مان  ترابع  نیا  هب  يو 

.دوش (2) یم  هدیمان  بورک »  » نیمز رد  و  .هشرع » قوف  نم 

رارق یـصاخ  تلزنم  ماقم و  ایـشا  زا  یخرب  يارب  تسا  زیچ  همه  قلاخ  هک  لاعتم  يادخ  هک  میتسناد  دـش  لقن  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اب   
كرابم هام  هجح ، يذ  لوا  ههد  دـننام  اه  ناـمز  یخرب  اـی  ـالبرک و  هللا و  تیب  هکم ، دـننام  اـه  ناـکم  زا  یخرب  نوچ  مه  تسا  هداد 

نازیم هب  ار  اـم  دـنناوت  یم  هدرک  نییعت  لاـعتم  يادـخ  هک  یتبـسن  هب  اـه  نآ  زا  مادـک  ره  هک  .هفرع  زور  ردـق و  ياـه  بش  ناـضمر ،
توافت لاعتم  يادخ  هک  نآ  رگم  تسین  ریذپ  هسیاقم  ام  يوس  زا  هیضق  نیا  هک  میتسناد  دنزاس و  دنم  هرهب  دوخ  تاکرب  زا  نامتفرعم 

یم رارق  یـصاخ  ناکم  رد  مه  نامزمه  ام  عقاوم  یخرب  رد  هک  دـش  هتفگ  رگید  يوس  زا  .دـناسرب  ام  هب  دوخ  یلو  يوس  زا  ار  اه  نآ 
هام رد  الثم  دوش ؛ یم  مهارف  شیپ  زا  شیب  ام  يارب  يدـنم  هرهب  بابـسا  هک  تسا  تروص  نآ  رد  هک  .یـصاخ  نامز  رد  مه  میریگ و 
زور رد  هک  ار  یـسک  هک  تسا  هداد  رارق  شدوخ  رب  لاعتم  يادخ  لاح  .البرک  نیمزرـس  رد  ردـق  ياه  بش  رد  ای  هللا  تیب  رد  بجر 

؛ دهد رارق  دوخ  تیانع  دروم  دشاب  تافرع  يارحص  رد  یسک  زا  شیپ  دشاب  ع )  ) ادهشلادیس رئاز  البرک  نیمزرـس  رد  هفرع  تکرب  رپ 
هللاراـث و زین  ع )  ) نیـسح ماـما  تسا ؛ هدرک  بوسنم  دوخ  هب  ار  نآ  لاـعتم  يادـخ  تسا و  هدوب  لـلجم  مظعم و  هللا  تیب  رگا  هک  ارچ 

تسا هدوبن  يربمایپ  چیه  هک  تسا  هدمآ  ام  تایاور  رد  مدآ  ترضح  نامز  زا  هدوب  ع )  ) ایبنا یمامت  فاطم  هبعک  رگا  تسا و  هللادبع 
زا فرـشا  تسا و  هللا  تیب  نطاـب  تقیقح و  ترـضح  نآ  كراـبم  دوـجو  ار (3) و  ـالبرک  نیمزرـس  تسا  هدرک  تراـیز  هکنآ  رگم 

جاـجح هب  هک  نآ  زا  شیپ  هفرع  تکرب  رپ  زور  بش و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  اـنعم  تیاور  نیا  ور  نـیا  زا  . (4) هبعک
یم ناـنآ  لومــشم  هـمه ، زا  شیپ  ار  دوـخ  تـمحر  رظن  (5) و  دنک یم  رظن  ع )  ) ادهــشلادیس راوز  هـب  دـنک  هاـگن  تاـفرع  يارحص 

.(6) دنادرگ

9896 ص :

250 هحفص دلج 26 ، راونالاراحب  (. 17 - ) 1
ص172 صنلا ، تارایزلا ، لماک  (. 18 - ) 2
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ِلْهَأ َیلِإ  َرُْظنی  ْنَأ  َلـْبَق  ْمُهَِجئاَوَح  ْمَُهل  یِـضْقی  ْمَُهبُونُذ َو  ْمَُهل  ُرِفْغیَف  ِنیَـسُْحلا ع  ِْربَق  ِراَّوُز  َیلِإ  ُرُْظنی  هَفَرَع  َمْوی  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  (. 21 - ) 5
ص83 ج 4 ، هینیدلا ، ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  .هَفَرَِعب  ِِفقْوَْملا 

َیلِإ ِهِرَظَن  َْلبَق  ُْتُلق  َلاَق  هَفَرَع  هیِشَع  ِیلَع ع  ِْنب  ِنیَسُْحلا  ِْربَق  ِراَّوُز  َیلِإ  ِرَظَّنلِاب  ُأَْدبی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : ِهَّللا ع  ِْدبَع  ِیبَا  نع  (. 22 - ) 6
ص صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  .مَعَن  َلاَق  ِِفقْوَْملا  ِلْهَأ 
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هـصوصخم یلایل  مایا و  رد  ناشتبحم  رـس  زا  ار  ترـضح  نآ  تفرعم  اب  ترایز  دوخ ، تمحر  لضف و  رـس  زا  لاعتم  يادخ  هک  دـشاب 
: هک دنک  نامیزور  لاس  ياه  بش  اهزور و  همه  رد  یتح  هفرع و  زور  بش و  اصوصخ  ترضح  نآ  ترایز 

« .رامش منتغم  دهد  تسد  هک  شوخ  ِتقو  ره  »

( هفرع  ) هللا مایا 

( هفرع  ) هللا مایا 

اه و نامز  نییعت  اه  هویـش  نیا  هلمج  زا  .دریگ  یم  هرهب  یفلتخم  ياه  هویـش  زا  یتسه  ادبم  اب  ناگدنب  رتشیب  طابترا  يارب  میرک  نآرق 
هژیو ياه  ناـمز  زا  هیآ 5  (ع ) میهاربا هروس  رد  .دـشاب  یم  قح  ترـضح  هاگرد  هب  رتشیب  ندـش  کیدزن  يارب  یـصاخ  ياـه  ناـکم 

یتمظع ياراد  هک  تسا  ییاهزور  مامت  هللا  مایا  .امن ” يروآدای  نانآ  هب  ار  هللا  مایا  “ ؛ دـنک یم  دای  هللا ” مایا   “ ترابع اب  ادـخ  تداـبع 
رهاظ ای  هدش و  رهاظ  وا  تنطلس  تینادحو و  تایآ  ادخ و  رما  هک  تسا  ییاه  نامز  هللا  مایا  زا  دوصقم  .تسا  رشب  یگدنز  خیرات  رد 

(1) .دشاب هدوب  مایا  نیا  زج  یهلا  تمعن  تمحر و  روهظ  مایا  تسا  نکمم  .دوش  یم 

ره تسا  هللا  مایا  زا  هداد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  روما  هیقب  هک  هدیشخرد  نانچ  ، نآ رد  ادخ  ياه  نامرف  زا  یکی  هک  زور  ره  زین  و 
توغاط و ای  هدوب و  نآ  رد  يربمایپ  مایق  روهظ و  هداد و  اهنآ  هب  یتربع  سرد  هدوشگ و  اه  ناسنا  یگدنز  رد  يا  هزات  لصف  هک  زور 

شوماخ یتعدب  ملظ و  هدـش و  اپرب  یتلادـع  قح و  هک  زور  ره  هصالخ  هدـش  هداتـسرف  یتسین  هرد  رعق  هب  نآ  رد  یـشکندرگ  نوعرف 
.تسا هللا  مایا  زا  اهنآ  همه  هتشگ ،

: دیامرف یم  هیآ  همادا  رد  هکنانچ 

زور دـناوت  یم  زین  هـفرع  زور  .( 2) رازگرکـش تماقتـسارپ و  ابیکـش و  ناـسنا  ره  يارب  تسا  ییاـه  هناـشن  تاـیآ و  هللا  ماـیا  همه  رد 
يونعم بالقنا  ینورد و  لوحت  زور  هفرع  زور  .دشاب  يدرف  ره  یگدنز  خیراترد  یناشخرد  هطقن  سفن و  توغاط  رب  ناسنا  يزوریپ 

رد هک  تسا  هللا ” مایا   “ زراب قیداصم  زا  هفرع  زور.تسا  هاگآ  رادـیب و  ناملـسم  ره  يارب  دنمـشزرا  ياه  یگژیو  ایازم و  همه  نآ  اـب 
، تاعاط یلوبق  ناهانگ ، شزرمآ  .دراد  دوجو  تداعـس  لامک و  يوس  هب  ناسنا  یبایهر  يارب  يرتشیب  تامدـقم  اـه و  هنیمز  زور  نآ 

ناگدنب هب  لاعتم  دنوادخ  هژیو  هجوت  تاجاح و  ندش  هدروآرب  هدنیآ ، هتشذگ و  رد  لمات  رکفت و  یمالسا ، فراعم  اب  رتشیب  ییانشآ 
.تساهنآ هلمج  زا 
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: هللا مایا  تیصوصخ 

يارب ار  زور  نیا  یتسه  راگدرورپ  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دـیآ  یم  تسد  هب  زور  نیا  رد  (ع ) تیب لـها  ياـهاعد  تاـیاور و  زا  هچنآ 
ماـما .تـسا  هتـشاد  ینازرا  شناگدـنب  رب  هـفرع  هللا  موـی  رد  ار  دوـخ  يوـنعم  يداـم و  ياـه  تـمعن  هدرک و  باـختنا  دوـخ  تاـجانم 
زامن تعکر  ود  نامـسآ  ریز  رد  هفرع  ياعد  مسارم  هب  نتفر  زا  لبق  زور  نیا  رد  سکره  دـیامرف : یم  تایاور  زا  یکی  رد  (ع ) قداص

شزوپ شراگدرورپ  هاگرد  زا  اتقیقح  هدومن و  فارتعا  دوخ  ياـهاطخ  ناـهانگ و  یماـمت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـناوخب و 
(3) .دزرمآ یم  ار  يو  ناهانگ  مامت  دنک و  یم  اطع  زین  وا  هب  هدومن  ردقم  تافرع  لها  يارب  هک  ار  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  دبلط ،

تافرع ات  هفرع  زا 

.دوش یم  زاغآ  تافرع  يارحص  رد  فقوت  اب  مارحا  زا  دعب  یحو  نیمزرس  رد  نایجاح  تکرح  نیلوا  هفرع  زور  رد 

رکفت اعد و  رکذ و  هب  هدرک و  فقوت  نابایب  نآ  رد  برغم  زامن  تقو  ات  هجحلا  يذ  هام  مهن  زور  رهظ  ناذا  زا  هک  دـنراد  هفیظو  نانآ 
.دنزادرپب شیاین  و 

هب هک  ییاه  هوک  هلیـسو  هب  ناـبایب  نیا  .دراد  رارق  هکم  فئاـط و  هار  ناـیم  رد  هکم و  قرـش  رد  عبرمرتمولیک  تحاسم 18  هب  تافرع 
(4) .تسا هدش  صخشم  دراد  رارق  شفارطا  رد  هریاد  مین  لکش 

وا دینک ، دای  مارحلارعـشم  رد  ار  دنوادخ  دینک  چوک  تافرع  نابایب  زا  دیهاوخ  یم  هاگره  : “ دیامرف یم  دروم  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
(198 هرقب /  ”) .دیدوب ناهارمگ  زا  نآ  زا  لبق  امش  هچرگ  درک  تیاده  ار  امش  هک  روط  نامه  دیرآ  دای  هب  ار 

: تافرع يارحص  يراذگمان 

: زا دنترابع  یخرب  هک  هدش  هتفگ  یتاکن  تافرع  هب  ارحص  نیا  يراذگمان  هرابرد 
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ناـیجاح دـش و  هدناسانـش  هفرع  يارحـص  رد  (ع ) میهاربا اـی  مدآ  هب  جـح  لاـمعا  دنتخانـش ، هیحاـن  نیا  رد  ار  رگیدـمه  اوـح  مدآ و 
.دنسانش یم  رتشیب  هیحان  نیا  رد  ار  رگیدمه 

: دیوگ یم  هفرع  زور  يراذگمان  دروم  رد  سابع  نبا 

ایآ هک  دوب  هشیدنا  رد  زور  نآ  مامت  دنک  یم  ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  لیعامسا  شرـسپ  هک  دید  باوخ  رد  (ع ) میهاربا ترـضح  یتقو 
؟ هن ای  تسادخ  بناج  زا  باوخ  نیا 

.دوب هفرع  زور  نآ  تسادخ و  يوس  زا  روتسد  نیا  هک  دیدرگ  نئمطم  دش  حبص  نوچ  دید  ار  باوخ  مود  بش  رد  هرابود  هکنیا  ات 

هفرع رد  شیاین 

مدرم هفرع ، زور  يونعم  تیعقوم  زا  هدافتـسا  اب  (ع ) موصعم نایاوشیپ  .تسا  یبوبر  هاگرد  هب  شیاین  اعد و  هفرع  زور  ياه  یگژیو  زا 
شزرا ناسنا و  یقیقح  تیصخش  ساسا  هک  ارچ  دندرک  یم  قیوشت  بیغرت و  تالامک  همـشچرس  اب  دنویپ  تیوقت  زاین و  زار و  هب  ار 

لئاق یـشزرا  امـش  يارب  مراگدرورپ  وگب ، ربمایپ  يا  : “ دـیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  نییعت  لاـعتم  دـنوادخ  اـب  شطاـبترا  هزادـنا  هب  وا 
(77 ناقرف /  ”) .دشابن امش  ياعد  رگا  تسین 

ار دوخ  يابیز  تاجانم  همحرلا  لبج  هوک  هنماد  رد  تاـفرع و  يارحـص  رد  هفرع  زور  يونعم  ياـضف  زا  هدافتـسا  اـب  (ع ) نیـسح ماـما 
ياه شیاین  نآ  هکلب  دوب  زادـنا  نینط  تافرع  يارحـص  رد  ادـخ  هناخ  ناـیجاح  ناـیم  رد  اـهنت  هن  شا  یتوکلم  ياوآ  هدرک و  همزمز 

، اراگدرورپ دـیامرف : یم  اعد  زا  يزارف  رد  ترـضح  نآ  .تسا  هداد  رارق  ریثات  تحت  ار  قاتـشم  ياـه  لد  خـیرات ، لوط  رد  هناقـشاع 
رب هنوگچ  دـهد ، مدـنویپ  وت  اـب  هک  راداو  یتمدـخ  هب  ارم  سپ  ددرگ  یم  رادـید  يرود  بجوم  وت  ياـه  هناـشن  راـثآ و  رد  نم  رکفت 

؟ دراد زاین  وت  هب  شدوجو  رد  هک  دوش  لالدتسا  يزیچ  هب  وت  دوجو 
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هک يا  هدوب  یک  ادوبعم ! دـنک ؟ رتراکـشآ  ار  وت  ات  تسا  راکـشآ  ردـق  نآ  وت  ریغ  تسین و  وت  يارب  هک  تسا  يروهظ  ار  وت  ریغ  اـیآ 
!؟ دناس رب  وت  هب  ار  ام  رازآ  ات  يا  هدوب  رود  یک  دنک و  تلالد  وترب  ات  یشاب  یلیلد  دنمزاین 

ارت منک  ادیپ  هک  هتفهن  يا  هتشگ  یک  ارت                     منک  انمت  هک  لدز  يا  هتفر  یک 

ارت منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب  نم                  هک  يدمآ  نورب  هولج  رازهدص  اب 

ارت منک  ادیوه  هک  يا  هدوبن  ناهنپ  روضح             بلاط  موش  هک  يا  هتشگن  بیاغ 

.دومن هدافتسا  دنوادخ  اب  هطبار  تیوقت  رد  نآ  تاظحل  زا  دیاب  هک  تسا  لاس  ره  رد  ییانثتسا  یتصرف  هفرع  زور 

ترفغم تمحر و  زور 

.دراذـگ یم  ناـیم  رد  مدرم  اـب  ار  دوخ  تساوـخرد  دـنک و  یم  يدـکت  هک  درک  هدـهاشم  ار  يدرم  هفرع ، زور  رد  (ع ) مراـهچ ماـما 
تـسا دیما  هک  دراد  تمظع  نانچ  هفرع  زور  ینک ؟ یم  تجاح  بلط  ادخ  ریغ  زا  يزور  نینچ  رد  وت ! رب  ياو  دومرف : وا  هب  ترـضح 

(5) .دنسرب تداعس  هب  نآ  تکرب  زا  ردام  مکش  رد  ياه  نینج  یتح 

ربهر دوجو  ترورض  هب  وا  لآ  ربمایپ و  رب  مالس  دورد و  یلاعت و  يراب  هاگشیپ  هب  ساپس  رکش و  زا  دعب  هیداجـس  هفیحـص  ياعد 47 
، تفارـش نآ  هب  هک  يزور  تسا ، هفرع  زور  زورما ، اراـگدرورپ !! “ ؛ دراد یم  هضرع  سدـقم ، زور  نیا  تمظع  دروـم  رد  هـتخادرپ و 

نیا رد  دوخ  تشذـگ  وفع و  اب  يا و  هتخاس  رـشتنم  ملاـع  لـها  رب  ار  تدوخ  تمحر  زور ، نآ  رد  يا و  دیـشخب ه  تمظع  تمارک و 
لیضفت تناگدنب  رب  هفرع  زور  رطاخ  هب  يا و  هدینادرگ  وکین  زور  نیا  رد  ار  دوخ  شـشخب  هیطع و  يا و  هداهن  تنم  ناگدنب  رب  زور 

!” يا هدومرف  فطل  و 
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يدام و ياه  یگتسباو  زا  ییاهر  تالکشم ، لباقم  رد  لمحت  تردق  شیازفا  شمارآ ، لداعت و  داجیا  سفن ، هب  دامتعا  ادخ ، اب  سنا 
زا یعاـمتجا  یقـالخا و  ياهــشزومآ  ناــسنا و  شزرا  ندــش  صخــشم  یهاوـخدوخ ، رورغ و  بـکرم  زا  ندــمآ  نییاــپ  يوـیند ،

.دشاب یم  هفرع  زور  ياه  تاجانم  هژیوب  اهاعد  دنمشزرا  ياهدرواتسد 

.دنک یم  يربارب  ردق  بش  اب  هک  دراد  تیمها  نانچ  هفرع  زور 

میسن ضرعم  ار  دوخ  ردق ، ياه  بش  هژیوب  ناضمر  هام  تکرب  اب  ياه  بش  رد  دناوتن  راکهانگ  یصخش  رگا  دومرف : (ع ) قداص ماما 
زور نآ  تازایتما  زا  دنک و  كرد  ار  هفرع  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدوشخب  هدنیآ  لاس  ات  وا  دوش ، هدیزرمآ  دـهد و  رارق  یهلا  تمحر 

(6) .دریگ هرهب 

؟ تسین ششخب  لباق  رگید  ياج  رد  تافرع  هقطنم  رد  هفرع و  زور  رد  زج  ناهانگ  زا  یخرب  اساسا 

هدمآ دوجو  هب  ياضف  رد  یهاگآ  تفرعم و  زور  نآ  هک  ارچ  تسا  ریذپ  ناکما  رتشیب  لاعتم  دـنوادخ  یقیقح  تخانـش  هفرع  زور  رد 
.دوش یم  ماجنا  رتهب  تسا  هللا  یلا  برقت  نابرقدیع و  هناتسآ  رد  هکنآ  هژیوب 

: دومرف (ص ) ادخ لوسر 

تافرع يارحص  ناش  هنافراع  هناقشاع و  يادن  هدیـشک و  فص  یهلا  هاگـشیپ  رد  هک  یفراع  ناگدنب  هب  لاعتم  دنوادخ  هفرع  زور  رد 
، کیدزن رود و  ياه  هار  زا  هک  دیرگنب  مناگدنب  هب  نم ! هکئالم  يا  دیامرف : یم  شناگتـشرف  هب  دنک و  یم  تاهابم  تسا  هدرک  رپ  ار 

ناشناراکهانگ مدروآرب و  ار  نانآ  هتساوخ  نم  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امـش  .دنا  هدمآ  اجنیا  هب  هدش و  لمحتم  ار  يرایـسب  تالکـشم 
(7) .مدیشخب ناشناراکوکین  رطاخ  هب  ار 

هفرع زور  رد  لمع  نیرتهب 

رهطم دـقرم  راـنک  رد  روـضح  تفاـی ، تسد  يوـنعم  ناوارف  ياـه  رهب ه  هب  داد و  ماـجنا  هـفرع  زور  رد  ناوـت  یم  هـک  یلمع  نیرتـهب 
.تسا (ع ) نیسح ماما  ترضح 
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رد هفرع  زور  رد  مناوـت  یمن  یهاـگ  نم  نم ! يـالوم  تشاد : هضرع  هدـمآ و  (ع ) قداـص ترـضح  روـضح  هب  يزور  ناـهد ” ریـشب  “
ياوشیپ .منک  ترایز  ار  نیـسح  ماما  مناسرب و  البرک  هب  هفرع  زور  رد  ار  دوخ  ات  منک  یم  شالت  تهج  نیا  هب  مباـی ، روضح  تاـفرع 

البرک ترایز  هب  (ع ) نیسح ماما  ماقم  هب  لماک  تفرعم  تخانش و  اب  هفرع  زور  رد  یـصخش  رگا  ریـشب ! يا  وت  رب  نیرفآ  دومرف : مشش 
روظنم شیارب  دـشاب  هتخادرپ  داهج  هب  لداع  ماما  ای  ربمایپ  رانک  رد  هک  هوزغ  رازه  هدـش و  لوبق  هرمع  رازه  جـح و  رازه  شاداپ  دورب 

.دوش یم 

: دومرف (ع ) قداص ماما  درک  بجعت  باوث  همه  نیا  زا  ریشب  یتقو 

هک هاگنآ  دنک و  لسغ  تارف  بآ  اب  دیایب و  نیـسح  ماما  ربق  رانک  هب  هفرع  زور  رد  نامیا  لها  زا  یکی  هاگره  شاب  نئمطم  ریـشب ! يا 
جح کی  باوث  شیارب  دراد  یم  رب  نیـسح  ماما  مرح  يوس  هب  هک  یمدـق  ره  دادـعت  هب  دزادرپب  (ع ) ادهـشلادیس ترـضح  تراـیز  هب 

(8) .دنسیون یم  لماک 

: اه تشون  یپ 

ص 18 ج 12 ، نازیملا ، - 1

10/270 هنومن ، ریسفت  - 2

ص 67 ج 2 ، لامعالا ، لابقا  - 3

ص 130 هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  - 4

ص 211 ج 2 ، هیقفلا ، هرصخیال  نم  - 5

ص 66 ج 2 ، یفاک ، - 6

ص 129 ج 7 ، نایبلا ، عمجم  - 7

ص 316 تارایزلا ، لماک  - 8

هفرع زور  تلیضف  ثیدح 

هفرع زور  تلیضف  ثیدح 

(ع) یلع نانمؤم  ریما 

ات دـنک  عرـضتردق  نآ  هزاورد ، نوریب  دـیاب  ادـخ  نامهم  تسا و  مرح  زرم  زا  جراخ  تافرع ، : » دومرف تافرع  رد  فوقو  زار  هراـبرد 
(1 «.) دوش مرح  هب  دورو  قیال 
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: دومرف یثیدح  رد  (ع ) داجس ماما 

: دـیامرف یم  دـنک و  یم  تاهابم  ناگتـشرف  هب  ناحبـس  يادـخ  دـنراد ، روضح  انم  رد  نایجاح  هک  مهد  زور  رهظ  هفرع و  زور  رـصع 
مارح دوخ  رب  ار  اه  تذل  زا  يرایـسب  هدمآ و  اجنیا  هب  رایـسب  تالکـشم  اب  کیدزن  رود و  ياه  هار  زا  هک  دنتـسه  نم  ناگدـنب  نانیا  »

یناوتان و راهظا  نم  هاگـشیپ  رد  دولآرابغ ، ياه  هرهچ  اب  هنوگ  نیا  دـنا و  هدـیباوخ  انم  تاـفرع و  ياـه  ناـبایب  ياـه  نش  رب  هدرک و 
اهنآ ناهن  رارـسا  اه و  لد  رب  دـنوادخ  نذا  هب  قح  ناگتـشرف  هاگنآ  .دـینیبب  ار  نانآ  ات  مداد  هزاجا  امـش  هب  کـنیا  .دـننک  یم  يراوخ 

2) .دنوش یم  هاگآ 

: دش لاؤس  (ع ) قداص ماما  زا 

؟ دنا هدیمان  تافرع  ارچ  ار  تافرع 

هب میهاربا ! يا  تفگ : لیئربج  دیـسر ، ارف  رهظ  نوچ  دروآ ، ناـکم  نیا  هب  هفرع  زور  ار  میهاربا  ترـضح  لـیئربج ، : » دومرف ترـضح 
(1) «. دش هدیمان  تافرع  نیمزرس  نیا  نک ! فارتعا  تفگ  لیئربج  نوچ  زومایب ! ار  تکسانم  نک و  فارتعا  دوخ  هانگ 

: دیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ 

(2) «. دنک یمن  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  دوخ  ناگدنب  هفرع ، زور  هزادنا  هب  يزور  چیه  رد  دنوادخ  »

(3) «. دوش یمن  هدیشخب  تافرع  رد  زج  هک  تسا  یناهانگ  ناهانگ ، نایم  رد  »

دزن دـنوادخ  دـننک ، یم  تساوـخرد  يراز  هیرگ و  اـب  ار  دوـخ  ياـه  تجاـح  دـننک و  یم  فوـقو  تاـفرع  رد  مدرم  هـک  یماـگنه  »
هب دولآرابغ  رود و  ياه  هار  زا  نم  ناگدنب  هک  دینیب  یمن  ایآ  دنک : یم  باطخ  ناگتشرف  هب  دنک و  یم  راختفا  مدرم  نیا  هب  ناگتشرف 

ناشناراکهانگ دنگوس ! ملالج  تزع و  هب  دنا ؟ هدرک  هتسخ  ار  اه  ندب  دنا و  هدرک  جرخ  نم  هار  رد  ار  ناشلام  دنا و  هدمآ  نم  يوس 
(4) «. دنا هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننام  منک ، یم  كاپ  هانگ  زا  ار  اهنآ  مشخب و  یم  ناشناراکوکین  هب  ار 
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ص 402. ج 74 ، نامه ، (. 3 - ) 1
نیا زا  یگنـس  هتخترب  (ص ) مرکا لوسر  .دراد  رارق  تافرع  نیمزرـس  رد  دوخ ، فارطا  ياـه  هوک  زا  يادـج  همحرلا ، لـبج  (. 4 - ) 2
نیا هنماد  رد  ار  هفرع  زور  دـنلب  ياعد  (ع ) نیـسح ماما  نادیهـش  رالاس  نینچمه ، .درک  داریا  ار  تافرع  فورعم  هبطخ  داتـسیا و  هوک 

.دناوخ هوک 
.هفرع زور  لامعا  نانجلا ، حیتافم  کن : (. 5 - ) 3

ص 415. جح ، يابهص  یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  (. 6 - ) 4
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، دـشاب ناراب  ياه  هرطق  ای  نامـسآ  ناگراتـس  ای  رازنـش  ياه  نش  دادـعت  هب  تناـهانگ  هچناـنچ  ینک ، فوقو  تاـفرع  رد  هک  هاـگنآ  »
(1) «. دیشخب دهاوخ  ار  اهنآ  دنوادخ 

: دندیسرپ (ص ) ادخ لوسر  زا  تسا  لقن 

دنک نامگ  دشاب و  هدرک  كرد  ار  تافرع  هک  یسک  : » دومرف ترضح  تسا ؟ رت  گرزب  همه  زا  شهانگ  تافرع ، لها  زا  یـسک  هچ 
(2) «. تسا هدیزرماین  ار  وا  دنوادخ 

: هفرع زور  رد  ییادگ 

زا يزور  نینچ  لثم  رد  ایآ  وت ! رب  ياو  :» دومرف وا  هب  .درک  یم  ییادـگ  هک  دینـش  ار  يدـنمزاین  يادـص  هفرع  زور  رد  (ع ) داجـس ماما 
یتخبـشوخ تداعـس و  دیما  دنتـسه ، ناردام  مکـش  رد  هک  ییاه  هچب  يارب  زور  نیا  رد  هک  یلاحرد  ینک ، یم  تساوخرد  ادـخ  ریغ 

(3) «. دور یم 

: دومرف (ع ) رقاب ماما 

(4) «. دنک یم  باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  فوقو  تافرع  رد  راکدب ) هچ  راکوکین و  هچ   ) سک چیه  »

یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب  هفرع 3  زور 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

هفرع زور  تبسانم  هب  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تانایب 

.دننیبیم اهزور  ریاس  زا  رتکیدزن  ادخ  تمحر  هب  ار  دوخ  نآ ، رد  اه  ناسنا  هک  تسا  يزور  تسا ؛ یتسرپادخ  تدابع و  زور  هفرع ،   

هفرع ياعد  ًاصوصخم  تسا  حور  شخب  لاـمک  نیرفآ و  شنیب  هدـنهد و  جورع  همه  دـناوخ  یم  زور  نیا  رد  ناـسنا  هک  ییاـه  اـعد 
.درک فیصوت  ار  اهنآ  فراعم  قئاقر و  ناوتیمن  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح 
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ص 192. ج 5 ، يربکلا ، ننس  (. 8 - ) 2

ص 415. ج 114 ، تایرفعج ، (. 9 - ) 3
ص 489. نیلفاغلا ، هیبنت  (. 10 - ) 4
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تایح دزاسیم و  لیاز  ار  نآ  ياهراگنز  تارودک و  دنکیم و  نشور  ار  نآ  دـباتیم و  صخـش  نطاب  رب  هک  تسا  رون  نآ  زا  هلمج  ره 
هک دهدیم  حرش  اه  تمعن  نیا  رکش  يادا  رد  ار  نآ  ریصقت  روصق و  درامشیم و  رب  ار  ادخ  ياه  تمعن  دنکیم و  ریسفت  ار  تداعـس  و 

روضح مد  ره  هدرک و  هدهاشم  یناحور  ملاوع  رد  ار  دوخ  دربیم و  تذل  اهنآ  ندناوخ  زا  دـشاب  هک  تفرعم  زا  جوا  ره  رد  یناسنا  ره 
.دنیبیم رتشیب  یلاعت  دنوادخ  هاگرد  رد  ار  دوخ 

تیونعم و رون و  شیاههمانرب  لاوحا و  عاضوا و  همه  زا  دـیاب  دراد  رایتخا  رد  ار  یتیبرت  ینافرع و  رئاـخذ  نینچ  هک  ياـهعماج  ًاـعقاو 
.دشاب رهاظ  ایند  تارابتعا  لانم و  لام و  هب  یئانتعایب 

تیفاع نوهرم  ترخآ ، ایند و  تداعس 

نید ندب و  رد  تیفاع  دهاوخ ، یم  دـنوادخ  زا  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  هک  یجئاوح  نیرتمهم  زا  یکی 
هدش اراد  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  دشاب ، هتـشاد  ار  دنوادخ  تمعن  ود  نیا  یـسک  ره  هک  ینید » ینَدب و  یف  یِنفاَع  مهّللا ....  « ؛ تسا

.تسا

ندب رد  تیفاع 

زا هک  تسا  شنیرفآ  تقلخ و  ياوتسا  لامک  يوضع و  ياه  صقن  اه و  يرامیب  زا  یتمالـس  یتسردنت و  زا  ترابع  ندب ، رد  تیفاع 
دوریم و رامـش  هب  هناگادـج  یتمعن  اهنآ  زا  کی  ره  زا  یتمالـس  ضارما ، ماسقا  عاونا و  هب  هجوت  اب  هک  تسادـخ  گرزب  ياـه  تمعن 
هب زاین  اه  تمعن  نیا  رب  عالطا  اریز  دنـسانشیمن ؛ ار  نآ  ًالـصا  ای  دنلفاغ ؛ تمعن  دوخ  زا  نوچ  دنلفاغ  اهتمعن  نیا  رکـش  زا  مدرم  بلاغ 

، نوـخ هیپ ، گر ، ناوختـسا ، تسوـپ ، تشوـگ ، زا  ناـسنا  مسج  هب  طوـبرم  همه  هـک  دراد  هددـعتم  موـلع  رد  لـماک  یفاو و  عـالطا 
مولع نیا  نوچ  دـشاب  علطم  مولع  همه  نیا  زا  یـسک  هکنیا  ضرف  هب  هک  دـشابیم  هنطاـب  هرهاـظ و  حراوج  اـضعا و  اهلولـس ، لـصافم ،

.تسا رصاق  اهنآ  رکش  هطبار و  نیا  رد  ادخ  ياه  تمعن  تخانش  زا  مه  زاب  تسا  هدشن  لماک 
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: نآ عاونا  نید و  تیفاع 

هبقاعم خیبوت و  قاقحتسا  دبع و  رب  جاجتحا  هلیـسو  ندب  رد  تیفاع  دشابن  نآ  رگا  تسا و  رتشیب  نآ  تیمها  هک  نید  رد  تیفاع  اّما  و 
: تسا مسق  هس  رب  تسا  رتدایز 

يداقتعا يرکف و  تیفاع  -1

تّوبن لئاسم  هکئالم و  تخانش  رد  وا  يانسحلاءامسا  تافـص و  ادخ و  تخانـش  رد  صخـش  هک  تسا  نیا  يداقتعا  يرکف و  تیفاع 
تخانش رد  ترضح و  نآ  يافلخ  ایصوا و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ءایبنألامتاخ  ترضح  تخانش  ًاصوصخ  تماما  یحو و  ناربمغیپ و 

ًاـصوصخ ءایبنا  هک  یطخ  زا  دـشاب و  اهههبـش  عدـب و  زا  كاپ  تاـفارحنا و  زا  ملاـس  شناـمیا  يداـقتعا ، روما  ّلـک  هصـالخ  داـعم و 
لیـصحت یلقن  یلقع و  حیحـص  ياهرایعم  اب  ار  همه  دشابن و  نوریب  دـناهدومرف  میـسرت  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح 

دشاب هتـشاد  نامیا  عورف  ای  لوصا  زا  معا  تسا ؛ هدش  لزان  هلآو  هیلعهللا  یلـص  هللادبع  نب  دّمحم  ترـضح  رب  هچنآ  هب  دشاب و  هدرک 
لیم دشاب و  هتشاد  نئمطم  نامیا  یلمع ، یعرش و  ماکحا  عورف و  زا  عرف  نیرتکچوک  يداقتعا و  روما  زا  يرما  نیرتیئزج  هب  یّتح  هک 

صخش مالـسا ، ِنید  ِمّلـسم  عوضوم  کی  راکنا  فارحنا و  کی  هاگ  تسا  یهیدب  دهد ، رارق  عرـش  عبات  روما ، همه  رد  ار  دوخ  سفن 
.دوشیم وا  رفک  بجوم  هدرب و  لاؤس  ریز  ار 

یقالخا تیفاع  -2

همئا ربمغیپ و  زا  هیورم  ثیداـحا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  یمالـسا  قـالخا  هب  ناـسنا  فاـّصتا  زا  تراـبع  یقـالخا  تیفاـع  اـّما  و 
، تّورم تّفع ، ملح ، مّحرت ، تلادـع ، تعاجـش ، تواخـس ، تقادـص  عضاوت ، دـهز ، ربص ، لـثم : .تسا  هدـش  ناـیب  مهیلع  هللااـتاولص 
، ظیغ مظک  فاصنا ، ناسحا ، تاساوم ، ردام ، ردـپ و  قح  هیاـسمه  ّقح  تیاـعر  محر ، هلـص  راـثیا ، تشذـگ ، وفع و  تّوتف ، تیّرح ،

هیعدا هفیرش و  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  هک  قالخا  مراکم  هدیمح و  تافـص  ریاس  میلـست و  اضر و  لّکوت ، ضیوفت ، هدعو ، قدص 
.تسا هدش  هیصوت  بیغرت و  اهنآ  رب 
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لماـک شزومآ  ماـمتا و  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  قـالخألا » َمِراـکَم  َمِّمَتُـال  ُْتثُِعب  اـّمنِا  : » فورعم ثیدـح  بسح  رب  و 
.تسا هدش  ثوعبم  قالخا 

یلمع تمکح  ار  قالخا  ملع  هک  مه  امکح  زا  يرایـسب  .تسا  میلاعت  نیرتهدـنزاس  نیرتلماک و  مالـسا  میلاـعت  قـالخا ، عوضوم  رد 
نارگید لاقم  مالک و  يارب  ییاج  رگید  عوضوم  نیا  رد  مالـسا  میلاعت  اـب  دـندقتعم  اریز  دـنوشیمن ؛ دراو  یلمع  تمکح  رد  دـنمانیم 

.تسین

هب قالخا  رد  ار  ناناملسم  هدش ، لقن  مالـسا  بتکم  رد  هدش  تیبرت  ناناملـسم  زا  هک  یتایاکح  ارعـش و  راعـشا  قالخا و  ياه  باتک 
.دوشیمن روصت  نآ  زا  رتالاب  هک  دهدیم  ناشن  راختفا  بحاص  ینغ و  يردق 

یناسنا قالخا  نیرتیلاع  ياراد  میظَع » ُقلُخ  یلََعل  َکَّنِا  : » تسا هدومرف  باطخ  وا  هب  ادـخ  هک  هلآو  هیلع  هللاایلـص  مرکا  ربمغیپ  صخش 
نامه دـمآیم  رظن  هب  نکممان  يرما  اهنآ  تاداع  رییغت  هک  تیلهاـج  بارعا  رد  ترـضح  نآ  توعد  ذوفن  هدـمع  لـلع  زا  یکی  دوب و 

.دوب ترضح  نآ  همیرک  قالخا 

تیناسنا قـالخا  لـمکا  لـثم  یلعا و  هنومن  همه  مالـسلاهیلع _ نیرهاـط  همئا  ریاـس  نینمؤملاریما و  ترـضح  نآ  تیب  لـها  نینچمه 
.دوب مدرم  بولق  رد  اهنآ  هداعلاقوف  تیبوبحم  زمر  ّرس و  قالخا  نیا  دنتشاد و  فارتعا  نآ  هب  نمشد  تسود و  هک  دندوب 

یلمع تیفاع  -3

تادابع رد  نینچمه  یلام و  یـسایس و  یعامتجا ، يدرف ، هاوخ  دوخ  ياهراک  لامعا و  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هب  یلمع  تیفاع  اّما  و 
هقف ياه  باتک  رد  اهنآ  هدـمع  هک  تاروتـسد  نیا  هب  تبـسن  دـیامنب و  ار  سّدـقم  عرـش  ماکحا  لماک  تیاعر  ضیارف ، فیلاکت و  و 

هچ رگا  زین  هریغص  ناهانگ  رد  یتح  دزاس و  هشیپ  اوقت  دنک و  زیهرپ  تفلاخم  تیـصعم و  زا  دشاب و  هتـشاد  لماک  دّهعت  تسا ، نّودم 
: دیوگیم رعش  نیا  رد  رعاش  هک  دنک  لمع  نانچ  دزیهرپب و  هدش  هداد  هریبک  ناهانگ  زا  بانتجا  تروص  رد  اهنآ  زا  تشذگ  هدعو 
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* یقتلا وهف  اهریبک  اهریغص و  بونذلا  ّلخ 

* يرتام رذحت  كوشلا  قیرط  یف  شام  لثم  نُک 

؛ یصحلا نم  لابجلا  نا  هریغص  نرقحتال 

ماگ طایتحا  اب  راخ ، زا  رپ  هار  کی  رد  هک  شاب  يا  هدنور  دـننام  .تسا  يوقت  راک ، نیا  هک  نک  زیهرپ  گرزب  کچوک و  ناهانگ  زا 
.تسا هدش  لیکشت  اه  هزیرگنس  زا  اه  هوک  هک  رامشم  ریقح  ار  یکچوک  چیه  دراد و  یم  رب 

( يا هقیقد  هد  ربنم   ) هفرع 2

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

: هفرع زور 

: دراد هژیو  هجوت  اهناسنا ، زا  هورگ  هس  ناکم و  هس  هب  زور  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هفرع  زور  هجحیذ  مهن 

(. ع  ) نیسح ماما  نارئاز  البرک و  . 1

.هللا تیب  جاجح  و  هکم ) یکیدزن  رد   ) تافرع يارحص  . 2

.دنکشب یلد  دوش و  دنلب  وا  يوس  هب  یتسد  هک  ایند  زا  اج  ره   . 3

؟» هفرع  » ارچ

 : يراذگمان صوصخ  رد  هجو   دنچ 

ینعی تفرع »؟  : » تفگ وا  هب  دیـسر  هفرع  هب  نوچ  تخومآ ، یم  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  ار  جح  کسانم  ع )  ) لیئربج هک  هاگنآ  - 1
.دش هدناوخ  مان  نیا  هب  اذل  .يرآ  داد  خساپ  وا  و  یتفرگ »؟ دای  »

.دننک یم  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نیمزرس  نیا  رد  هاگیاج و  نیا  زا  مدرم  هکنیا  رگید  هجو  _ 2

یناعم زا  یکی  هک  ارچ  دش ؛  لمحتم  دیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هک  دـننادیم  یجنر  ربص و  لمحت  تهج  ار  نآ  مه  رگید  یـضعب  _ 3
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(1  ) .تسا لمحت  ییابیکش و  ربص و  فرع » »

تافرع رد  ع )  ) مدآ ترضح 
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رب دادماب  ره  زور  لهچ  دمآ ، دورف  نیمز  هب  یتشهب  غاب  زا  ع )  ) مدآ ترـضح  ام  يالعا  دـج  یتقو  (ع ،) قداص ماما  زا  یتیاور  قباطم 
: دیسرپ دمآ و  دورف  ع ،)  ) لیئربج .دوب  هدجس  لاح  رد  نایرگ  مشچ  اب  افص  هوک  زارف 

؟ مدآ يا  ییرگ ، یم  ارچ  _ 

؟ ما هدمآ  دورف  ایند  نیا  هب  دنوادخ  راوج  زا  هکیلاح  رد  میرگن  ارچ  _ 

.درگزاب وا  يوسب  نک و  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  _ 

؟  هنوگچ _ 

لیئربج .دـش  تافرع  يارحـص  مزاع  ناهاگحبـص  دـنام و  اجنآ  رد  ار  بش  مدآ  درب ، ینم  هب  ار  مدآ  هجحیذ  متـشه  زور  رد  لـیئربج 
دناوخ و ارف  لسغ  هب  ار  مدآ  دیسر ، ارف  هفرع  زور  رصع  نوچ  تخومآ و  وا  هب  ار  نتفگ  کیبل  نتـسب و  مارحا  هکم ، زا  جورخ  ماگنه 

نیا داد ، میلعت  يو  هب  دوب  هدرک  تفایرد  راگدرورپ  زا  هک  ار  یتاملک  درک و  توعد  تافرع  رد  فوقو  هب  ار  وا  رـصع ، زاـمن  زا  سپ 
: زا دندوب  ترابع  تاملک 

میحرلا روفغلا  تنا  کنا  یل  رفغا  یبنذب  ، تفرتعاو   ، یسفن تملظ  تملع و   ، تنا الا  هلا  ال   ، كدمحب مهللا و  کناحبس 

وت هک  شخبب  ارم  .منک   یم  فارتـعا  دوـخ  هاـنگ  هب  کـنیا  .مدوـمن  مـلظ  دوـخ  رب  مدرک و  يدـب  راـک.تسین  ییادـخ  وـت  زج  ینعی :
.ینابرهم هدنشخب و 

هناور لیئربج  هارمه  درک  بورغ  باتفآ  هک  یتقو  .تخیر  یم  کـشا  عرـضت  اـب  درکیم و  اـعد  ناـنچمه  باـتفآ  بورغ  اـت  ع )  ) مدآ
 ... دش هدیشخب  ماجنارس  هکنیا  ات  ...تخادرپ  اعد  هب  تساخاپب و  رعشم  رد  ناهاگحبص  .دنارذگ  اجنآ  ار  بش  دش و  رعشم 

تافرع رد  ع )  ) میهاربا ترضح 
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: دومرف یم  وا  ربارب  رد  ع )  ) میهاربا ترـضح  تخومآ و  ع )  ) میهاربا ترـضح  هب  ار  جـح  کسانم  تافرع ، يارحـص  رد  (ع ) لیئربج
(. متخانش متخانش ،  ) ُتفِرَع ُتفِرَع ،

تافرع رد  ص )  ) متاخ ربمایپ 

نآرق هروس  نیرخآ  نیرسفم  یخرب  هتفگ  هب  انب  دوب و  ص )  ) مالسا ربمایپ  ییارحص  سالک  مالسا ، ردص  نامز  رد  تافرع  هوک  هنماد 
.دومرف میلعت  شنادرگاش  مدرم و  هب  ارنآ  ربمغیپ  دش و  لزان  ص )  ) ربمغیپ رب  تافرع  يارحص  رد 

: زور نیا  رد  ربمایپ  ینارنخس 

: تشاد نایب  جاجح  هوکش  اب  میظع و  عامتجا  رد  ار  دوخ  یخیرات  نانخس  يزور  نینچ  رد  ص )  ) مالسا یمارگ  لوسر 

نآ رد  .دیدرگ  یم  زاب  ادخ  يوسب  يدوز  هب  امش  .منکن  تاقالم  ناکم  نیا  رد  ار  امش  رگید  دیاش  دیونـشب ! ارم  نانخـس  مدرم  يا  ... 
.دنادرگرب شبحاص  هب  تسوا  دزن  یتناما  سکره  منک  یم  هیصوت  امش  هب  .دوش  یم  یگدیسر  امش  دب  کین و  لامعا  هب  ناهج 

اریز دینک  یکین  نانز  هب  هک  منک  یم  شرافس  امش  هب  .دیزیهرپب  ناطیـش  يوریپ  زا  .تسا  مارح  مالـسا ،  نیئآ  رد  ابر  دینادب  مدرم  يا 
.دنا هدش  لالح  امش  رب  یهلا  نیناوق  اب  دنتسه و  امش  تسد  رد  یهلا  ياهتناما  اهنآ 

يرگید ادـخ و  باتک  یکی  دـیوش ، یمن  هارمگ  دـینز  گنچ  ود  نآ  هب  رگا  هک  مراذـگ  یم  راگدای  هب  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  ... 
.تسا نم  ترتع )  ) تنس و

لالح یناملسم  رب  ناناملسم  لاوما  زا  يزیچ  دنردارب و  رگیدکی  اب  ناهج  ناناملسم  همه  تسا و  ردارب  رگید  ناملسم  اب  یناملسم  ره 
...دشاب هدروآ  تسد  هب  تیاضر  هب  ارنآ  هکنیا  رگم  تسین 

 : هفرع زور  رد  ص )  ) لوسر ترضح  تاحیبست 
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رد شمکح  نامرف و  نامسآ و  رد  وا  شرع  هک  ییادخ  تسا  هزنم  ُهُمْکُح  ِضْرالا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُـس  ُهُشْرَع  ِءآمَّسلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُس 
تسا نیمز 

هزنم تسا  يراج  شنامرف  اضق و  اـهروگ  رد  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  ُُهلیبَس  ِرْحَْبلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُـس  ُهُؤآـضَق  ِرُوبُْقلا  ِیف  يذَّلا  َناـْحبُس 
دراد هار  ایرد  رد  هک  ییادخ  تسا 

هزنم تسا  دوجوم  شتنطلـس  خزود  شتآ  رد  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  ُُهتَمْحَر  ِهَّنَْجلا  ِیف  يذَّلا  َناْحبُـس  ُُهناْطلُـس  ِراّنلا  ِیف  يذَّلا  َناـْحبُس 
تسا وا  تمحر  تشهب  رد  هک  ییادخ  تسا 

تـسا هزنم  تسا  اـپرب  شداد  لدـع و  تماـیق  رد  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  َءآـمَّسلا  َعَـفَر  يذَّلا  َناْحبُـس  ُُهلْدَـع  ِهَمیِْقلا  ِیف  يذَّلا  َناـْحبُس 
درب الاب  ار  نامسآ  هک  ییادخ 

هک ییادخ  تسا  هزنم  درتسگ  ار  نیمز  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  ِْهَیِلا  ِّالا  ُْهنِم  اْجنَم  الَو  َاَْجلَم  يذَّلا ال  َناْحبُـس  َضْرْالا  َطََسب  يذَّلا  َناْحبُس 
وگب سپ  شدوخ  يوسب  زج  تسین  وا  زا  یهانپ  اجلم و 

تسین و ادخ  زج  يدوبعم  تسا و  ادخ  نآ  زا  دمح  ادخ و  تسا  هزنم  هبترم ) دص   ) ُرَبْکَا ُهّللاَو  ُهّللا  ِالا  َهِلا  الَو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهّللا  َناْحبُس 
تسا فیصوت  زا  رتگرزب  ادخ 

وگب هبترم و  دص  دّمحم  لآ  دّمحم و  رب  تاولص  هبترم و  دص  یسرکلا  هیآ  هبترم و  دص  دیحوت  ناوخب  و 

یهاشداپ درادن  کیرش  هک  يا  هناگی  تسین  ادخ  زج  يدوبعم  ُتیُمیَو  ییُْحی  ُدْمَْحلا  َُهل  ُْکلُْملا َو  َُهل  َُهل  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهّللا  ِالا  َهِلاال 
دناریمب دنک و  هدنز  دمح  تسا  وا  نآ  زا  تسا و  وا  صاخ 

هچره دریمن  هک  يا  هدنز  تسا  وا  دنک و  هدنز  دناریمب و  ٌریدَق و  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا  ِهِدَِـیب  ُتُومَی  ُّیَح ال  َوُهَو  ییُْحیَو  ُتیُمیَو 
تسا اناوت  زیچ  ره  رب  وا  تسا و  وا  تسدب  تسا  ریخ 
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هدنز هک  تسین  وا  زج  یقحب  دوبعم  هک  ییادـخ  زا  مهاوخ  شزرمآ  ِْهَیِلا  ُبُوتَاَو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  ِّالا  َهِلا  يذَّلا ال  َهّللا  ُرِفْغَتْـسَا  هبترم  هد 
منک هبوت  شیوسب  تسا و  هدنیاپ  و 

ُهّللَا ای  هبترم  هد 

ُنمْحَر ای  هبترم  هد 

ُمیحَر ای  هبترم  هد 

ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلااَذ  ای  ِضْرْالاَو  ِتاومَّسلا  َعیَدب  ای  هبترم  هد 

ُموُّیَق ای  ُّیَح  ای  هبترم  هد 

ُناّنَم ای  ُناّنَح  ای  هبترم  هد 

َْتنَا ِّالا  َهِلا  ای ال  هبترم  هد 

َنیمآ هبترم  هد 

: هفرع زور  بش و  لامعا  زا  یخرب 

هفرع بش  رد  تدابع  زامن و  ایحا و  .1

( . ددرگ یم  باجتسم  تسا  هدش  هتفگ  هک   ) هفرع بش  رد  اعد  . 2

.هفرع بش  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  . 3

.لسغ . 4

( . دوشن تاجانم  اعد و  زا  عنام  فعض و  ببس  رگا   ) هفرع زور  هزور  . 5

( . دشاب رصع  زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  هک   ) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  تئارق  . 6

(. تسا دوجوم  هیداجس  هفیحص  رد  هک   ) مالسلا هیلع  داجس  ماما  هفرع  ياعد  تئارق  . 7

.هفرع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  . 8

 . هفرع زور  رد  س )  ) سابعلا لضفلاابا  ترضح  ترایز  . 9
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.ناهانگ هب  رارقا  فارتعا و  . 10

.دوش یم  هدناوخ  نورفاک  هروس  دمح ، زا  دعب  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  دمح ، زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  هک  زامن  تعکر  ود  . 11
ترـضح زاـمن  ناـمه  عـقاو  رد  زاـمن  نیا   ) دـیحوت هروـس  هبترم  هاـجنپ  ، دـمح زا  دـعب  تعکر  ره  رد  هـک  زاـمن  تـعکر  راـهچ  سپس 

( . تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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ع)  ) نیسح ماما  يزاسدوخ  تخانش و  شیامه  تافرع  يارحص 

رد دوخ  ياه  همیخ  زا  باحـصا  زا  یهورگ  نادـنزرف و  اب  هارمه  هفرع  زور  رهظ  زا  دـعب  زین  ع )  ) نیـسح ماـما  ادهـشلادیس ، ترـضح 
هک دنداد  لیکـشت  یـشیامه  هبعک  هب  ور  هوک  پچ  تمـس  رد  دنداهن و  تمحر » هوک   » نماد هب  ور  دـندمآ و  نوریب  تافرع  يارحص 

یگدـنزاس و لمع و  اب  مأوت  تخانـش  هکلب  تشادـن  تفرعم  ملع و  هبنج  اهنت  شیامه ، نیا  .دوب  یگدـنزاس  تخانـش و  نآ  عوضوم 
: زا دوب  ترابع  نآ  بلاطم  تسرهف  .دوب  يزاسدوخ  هیکزت و 

.یهلا تافص  ادخ و  تخانش  _ 1

.یسانشدوخ ای  دوخ  تخانش  _ 2

.ناهج تخانش  _ 3

.ترخآ تخانش  _ 4

.ناربمایپ تخانش  _ 5

.یهلا تافص  اب  يزاسدوخ  _ 6

.یهلا تالامک  اب  سفن  شرورپ  _ 7

.نابرهم يادخ  هب  تشگزاب  هبوت و  _ 8

.راگدرورپ حیبست  اب  دوخ  زا  هدیهوکن  تافص  ندرک  رود  _ 9

.ادخ زا  تیبرت  میلعت و  هار  يریگارف  _ 10

.اه تلئسم  نیرتهب  تساوخرد  تخانش و  _ 11

.یتسرپ ادخ  هب  سفن  یتسرپ  دوخ  لیدبت  _ 12

.ینتورف عضاوت و  هب  سفن  ینیب  رترب  دوخ  لیدبت  _ 13

.یهاوخ ریغ  راثیا و  هب  سفن  یهاوخدوخ  لیدبت  _ 14

.نآرق تایبدا  میهافم و  میلعت  _ 15

( يا هقیقد  هد  ربنم  هفرع 1(
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هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

شیاشخب دیما  اهنت  ردق و  بش  ناسب  يزور  هفرع ؛

نایم رد  هک  بونج  هب  لیامتم  یکدـنا  همظعم ، هکم  قرـش  رد  عبرم  رتمولیک  دودح 18  تحاسم  اب  تسا  یعیـسو  هقطنم  مان  تافرع ،
هقطنم نـیا  رد  بورغ  اـت  رهظ  زا  هـجحلا -  يذ  مـهن  هـفرع -  زور  رد  مارحلا  هللا  تـیب  نارئاز  .تـسا  هـتفرگ  رارق  هـکم  فئاـط و  هار 

نیمزرـس نیا  رد  یکاـخ ، هرک  هب  ندـمآ  تـشهب و  زا  طوـبه  زا  سپ  ع )  ) اوـح مدآ و  هـک  تـسا  هدـمآ  یتـیاور  رد  .دـنراد  روـضح 
(1) .تسا هتفرگ  مان  هفرع »  » زور نیا  و  تافرع »  » هقطنم نیا  لیلد ، نیمه  هب  دنتفای و  ار  رگیدمه 
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تداـبع و هب  ار  شیوخ  ناگدـنب  یلاـعت  قح  هک  تسا  يزور  تسا و  هدـشن  هدـیمان  دـیع  دـنچ  ره  تسا ، گرزب  ياهدـیع  زا  هفرع ،
رتراوخ و تاقوا  همه  زا  زور ، نیا  رد  ناطیـش  .تسا  هدرتسگ  اـهنآ  يارب  ار  دوخ  ناـسحا  دوج و  هرفـس  هدرک ، توعد  دوخ  تعاـطا 

.تسا رت  كانمشخ  رتریقح و 

ترضح تساوخ .  یم  کمک  مدرم  زا  هک  دینش  ار  يریقف  يادص  هفرع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هک  هدش  تیاور 
مکـش رد  هک  ییاه  هچب  زور  نیا  رد  دور  یم  دیما  هک  یلاح  رد  ینک ؛ یم  زارد  ادـخ  ریغ  يوس  هب  زاین  تسد  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف :

(2 (؟ دندرگ دنمتداعس  دنریگ و  رارق  یهلا  فطل  لضف و  دروم  دنتسه ، ردام 

یمن هدیزرمآ  هدنیآ  ناضمر  ات  ددرگن  هدیزرمآ  ناضمر  هام  رد  هک  یسک  تسا « : هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
زور دنا ؛ هدـشن  هدیـشخب  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک  دـیما  اهنت  رگید  ترابع  هب  ( 3 «) .دـنک كرد  ار  هفرع  زور  هک  نـیا  رگم  ددرگ ؛

.دشاب یم  هفرع 

: لمع نیرتهب 

لاس و مایا  هب  هجوت  اـب  .دراد  يا  هژیو  زاـیتما  اـعد  يارب  زور  نیا  لاـس ، ياـهزور  ناـیم  رد  تسا و  اـعد  هفرع  زور  رد  لـمع  نیرتهب 
ياه بش  لثم  تسا ، هدوب  یلاعتیراب  ترـضح  رظن  دروم  بش ، هشیمه  تاجانم  اعد و  يارب  هک  میبای  یم  رد  فلتخم  ياـه  تبـسانم 

.دشاب یم  هفرع  زور  دنا ؛ هدرک  یفرعم  یناگمه  تاجانم  يارب  هک  ار  يزور  اهنت  ...و و  نابعش  همین  بش  ردق ،

تسا و هژیو  زاتمم و  هاگیاج  ياراد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  نایم ، نیا  رد  یلو  تسا ؛ یناوارف  ياهاعد  ياراد  هفرع  زور 
.تسا هتشگ  يراج  مالسلا  هیلع  نادیهش  رالاس  نابز  رب  اعد ، نیا  رد  يدیحوت  یهلا و  فراعم  نیرت  قیمع  نیرت و  بان  عقاو ، رد 
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تیاـهن اـب  نایعیـش ، نادـنزرف و  نادـناخ و  زا  یهورگ  اـب  هفرع  زور  رـصع  دوـخ ، رمع  هـفرع  نـیرخآ  رد  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما 
دینادرگ هبعک  يوس  هب  ار  دوخ  كرابم  هرهچ  ع )  ) ماما دنداتسیا .  هوک  پچ  بناج  رد  دندمآ و  نوریب  همیخ  زا  عوشخ  يراسکاخ و 

: درک زاغآ  نینچ  ار  شیاعد  تفرگ و  دوخ  تروص  ربارب  ار  اه  تسد  دبلط ، یم  اذغ  هک  يدنمزاین  نیکسم  دننام 

يزیچ هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  عساولا ؛ داوجلا  وه  عناص و  هعنـصک  الو  عنام  هئاطعل  الو  عفاد  هئاضقل  سیل  يذلا  هللادمحلا  »
يدنمتواخـس وا  درادن و  ار  وا  شنیرفآ  يا  هدننیرفآ  چیه  دنک و  یمن  يریگولج  وا  شـشخب  اطع و  زا  دزاس و  یمن  رود  ار  شیاضق 

« .تساهتنا یب 

یم هتفرگرب ، رد  لماکت  دشر و  لحارم  مامت  رد  ار  ناسنا  هک  دنوادخ  نایاپ  یب  ياه  تمعن  زا  يا  هشوگ  نایب  هب  سپس  ع )  ) ترضح
سپس درمش ؛ یم  دنوادخ  ياه  تیانع  فاطلا و  زا  ار  نانآ  يزوس  لد  يراتسرپ و  تبظاوم و  اه و  هیاد  ناردام و  ینابرهم  دزادرپ و 

 . دنیب یم  ناوتان  زجاع و  زین  رکش  کی  يادا  زا  ار  دوخ  دنک و  یم  هراشا  یهلا  ياه  تمعن  رکش  موزل  هب 

اعد و تارابع  دـیاشگ و  یم  ناسنا  لد  يوس  هب  ار  دـنوادخ  هب  تبحم  قشع و  دـیحوت و  رون و  زا  يا  هچیرد  اـعد ، نیا  زا  يزارف  ره 
کی هب  ار  ناهج  مامت  هتـشگ ، لفاغ  ملاع  دوخ و  زا  مئاد  اعد  نیا  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دهد  یم  ناشن  نآ ، ياوتحم 
کت رب  ار  وا  تایح  تردـق و  ملع و  ذوفن  یتسه و  تارذ  همه  هب  وا  فارـشا  هطاـحا و  دـنوادخ و  روضح  دوجو  همه  اـب  هداـهن ، وس 

 . تسا هدروآ  نابز  رب  هدید ، هک  ار  هچ  نآ  دیامن و  یم  هدهاشم  ملاع  تادوجوم  تارذ و  کت 
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، شیاین نیا  اب  وا  دـیامنب .  مه  هب  ار  نآ  یکیدزن  دناسانـشب و  ار  ادـخ  ناسنا و  شیاین ، نیا  اـب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما 
 . دهد یم  حیضوت  ار  دنوادخ  اب  ناسنا  هطبار  نیرت  یعقاو  نیرت و  یقطنم 

كاـپ تاذ  هب  تفرعم  تبحم و  قشع و  روش و  زا  يا  هزیمآ  تسا و  راـگدرورپ  ناـفرع  روـن و  رـسارس  ع )  ) ادهـشلادیس هفرع  ياـعد 
: دنک یم  همزمز  هناقشاع  نینچ  دنوادخ  اب  ع )  ) نیسح ماما  اعد ، نیا  ياهزارف  رد  تسا .  دنوادخ 

ات هار  يرود  لایخ  میامن .  تهاگراب  راثن  ناج ، سونایقا  زا  یتارطق  متفارد و  وناز  هب  تربارب  رد  دـنچ  یمد  ات  امرف  هزاـجا  ادـنوادخ !
: تسا هدرک  ما  هدوسرف  هتسخ و  تلامج  هاگرد 

وت يوک  ات  ما  هدومیپ  اه  هر  وت                    يوب  مدینش  مدآ  لگ  زا 

؟ دنشاب وت  يوس  هب  نم  يامنهار  دنناوت  یم  هنوگچ  دنتسه ، وت  دنمزاین  دوخ  یتسه  رد  هک  یتادوجوم  ایادخ !

يا هدوب  ناهنپ  بیاغ و  رظن ، زا  یک  دزاس ؟ راکـشآ  نم  رب  ار  وت  دناوتب  هک  دراد  ار  ییانـشور  نآ  وت  زا  ریغ  یتقیقح  ایآ  اراگدرورپ !
؟ دناسرب وت  هب  ارم  ناهج  ياهدومن  ات  يا  هدوب  رود  نم  زا  تقو  هچ  یشاب و  دوخ  يوس  هب  ییامنهار  دنمزاین  هک 

؟ ادیوه ملاع  زا  وت  يدرگ  اجک  ادیپ                 تسوت  رون  هب  ملاع  همه 

هار رس  یغارچ  ات  درادن  یگدیشوپ  افخ و  وت  دوجو  تسا و  زیچ  ره  زا  رتراکشآ  یتسه  ناهج  رد  تلالج  لامج و  ییانشور  ایادخ !
وت و غارچ  هدـنزورف  نوچ  مهد ؛ رارق  وت  يوس  هب  دوـخ  ياـمنهار  ار  یلیلد  اـی  میاـمن و  وـج  تسج و  ار  وـت  یبوـبر  هاـگراب  مریگب و 

 . ییوت امنهار ، لیلد و  هدنزاس 
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، دشاب هرهب  یب  وت  تبحم  عاتم  زا  هک  يا  هدنب  داب و  هتـسب  ورف  روک و  دـنیبن ، بقارم  نابهگن و  دوخ  رب  ار  وت  هک  یمـشچ  نم ! يادـخ 
 . داب هتسکشرو  هتخاب و  هیامرس 

داب رون  یب  هریت و  یلاخ ، تسوت  زک  يرطاخ  داب                      روک  دنیبن  نشور  هرهچ  ناک  يا  هدید 

ات ار  یتوکلم  زیگنا  لد  ياوآ  ینامسآ و  شوخ  همغن  نیا  دیمد و  تافرع  دبلاک  هب  هزات  یحور  اعد ، نیا  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . تشاذگ راگدای  هب  تافرع  يانیس  هنیس  رد  دبا 

دنامب راود  دبنگ  نیا  رد  هک  يراگدای  رت                       شوخ  مدیدن  قشع  نخس  يادص  زا 

هب هک  نآ  زا  شیپ  هفرع  زور  رد  یلاعت ، قح  لیلد  نیمه  هب  تسا و  نآ  حور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مسج  دبلاک و  تافرع  يارحص 
(5  .) دنکفا یم  تمحر  رظن  ( 4) مالسلا هیلع  نیسح  كاپ  ربق  نارئاز  هب  دیامن ، فطل  رظن  تافرع  فقوم  لها 

: اه تشون  یپ 

 . رعشم رشن  هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  نایرفعج ، لوسر   . 1

 . هفرع زور  لامعا  نانجلا ، حیتافم   . 2

 . ناضمر كرابم  هام  تلیضف  نامه ،  . 3

 . هفرع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  نانجلا ، حیتافم   . 4

،  . يرفعج یقتدمحم  دیقف  همالع  فیلات  ع )  ) نیسح شیاین   . 5

: موس تمسق  مالسلا  هیلع  لیقع  نبا  ملسم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

ترضحنآ تداهش  مایا  رد  ناوتیم  ار  نیا  نکل  دوب  هفوک  هب  لیقع  نبا  ملسم  ترضح  دورو  زور  لاوش  مجنپ  زور  تبـسانمب  ام  ثحب 
.دومن هدافتسا  هجحلا  يذ  متشه  ینعی 
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لیقع نب  ملسم  يریگتسد 

تشگزاب هناخ  هب  دوب  هتفر  نوریب  دوخ  ناتسود  اب  يراسگیم  يارب  هک  يو  دنزرف  لالب  هعوط ، هناخ  رد  ملسم  رارقتسا  زا  دعب  یکدنا   
ثعـشا نب  نمحرلادبع  دزن  ماگنه ، حبـص  درکن و  نامتک  ار  عوضوم  ردام ، دیکأت  مغر  هب  وا  .دش  علطم  هناخ  رد  ملـسم  روضح  زا  و 

ندـش یفخم  عوضوم  تفر و  دوب  دایز  نبا  رـصق  رد  هک  شردـپ  دزن  زین  نمحرلادـبع  .تشاذـگ  نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  زار  تفر و 
.دناسر يو  عالطا  هب  ار  هعوط  هناخ  رد  ملسم 

ار دوخ  ( 81  ) هژیو نازابرـس  زا  نت  دصیـس  یلوق  هب  داتفه و  ای  تصـش  نآ  یپ  رد  دش و  ربخ  اب  عوضوم  زا  زین  دایز  نبا  دعب  یکدـنا 
.درک ملسم  يافتخا  لحم  راپسهر  ثعشا  نب  دمحم  هارمه 

هعوط هناخ  فارطا  رد  نمشد  رکشل  عمجت 

بسا هاگنآ  .دنا  هدمآ  وا  يریگتسد  يارب  هک  تفایرد  نازابرس  نابسا و  يادص  زا  ملسم  .دندرک  عامتجا  هناخ  رد  رب  ثعشا  نبا  هاپس 
دوخ اب  درک و  یمّسبت  و  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  شریشمش  داهن و  رـس  رب  همامع  دیـشوپ و  هرز  تسب ، ماجل  نآ  رب  درک و  هدامآ  ار  دوخ 

رب ادخ  تمحر  تفگ : درک و  نز  هب  ور  نآ  زا  سپ  .تسین  نآ  زا  یتاجن  هار  هک  يزیچ  رادرب ، مدـق  گرم  يوس  هب  سفن  يا  تفگ :
ربارب رد  مژد  يریـش  نوچمه  وا  درک و  زاب  ار  رد  ملـسم  روتـسد  هب  هعوط  .دنک  اطع  ریخ  شاداپ  وت  یکین  ربارب  رد  دـنوادخ  داب و  وت 

.دیدرگ رهاظ  دایز  نبا  هاپس 

نمشد رکشل  هب  ملسم  هلمح 

.دنار نوریب  هناخ  زا  درب و  شروی  اه  نآ  هب  ملسم  .دنتخیر  هناخ  لخاد  هب  دایز  نبا  نازابرس 
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هک داد  ماغیپ  ثعشا  نبا  هب  دیسر ، دایز  نبا  هب  ربخ  نیا  نوچ  .دندش  هتشک  دایز  نبا  نازابرس  زا  يرامش  تفرگ و  رد  یتخـس  گنج 
یم ایآ  داد : خساپ  ثعشا  نبا  .تسا  هدمآ  دراو  مهاپس  رب  یتخس  هبرض  هک  یلاح  رد  ما ، هداتسرف  رفن  کی  يریگتسد  يارب  ار  وت  نم 

نادناخ زا  وا  يا ؟ هداتسرف  دراد  رارق  هدارا  اب  عاجش و  يدرم  تسد  رد  هک  نارب  يریشمش  روالد و  يریش  يریگتسد  يارب  ار  ام  یناد 
.تفای دیهاوخن  وا  يریگتـسد  يارب  یهار  نیا  زج  اریز  دـیهد  ناما  وا  هب  هک  داتـسرف  ماغیپ  دایز  نبا  .تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

.تسین ناگشیپ  رکم  ناما  هب  يزاین  تفگ : ملسم  .هدم  نتشک  هب  ار  دوخ  یناما  رد  وت  تفگ : ملسم  هب  ثعشا  نبا  ور  نیا  زا  ( 82)

دایز نبا  رکشل  اب  دربن  رد  ملسم  زجر 

: تخادرپ نانآ  اب  دربن  هب  دناوخ  یم  زجر  نینچ  نیا  هک  یلاح  رد  ملسم 

ًارُکن ًائیش  توَملا  ُتیأر  ْنا  َو  ًاَّرُح •  ّالِإ  ُلَْتقُأ  ُتْمَْسقَأ ال 

ًاُّرم ًانخُس  درابلا  طلخی  و  ًاّرَش •  ٍقالُم  ًاموی  يِرما  ُّلک 

(83  ) ًاّرَغا وَأ  َبَذکُأ  نَأ  ُفاخَأ  ارقتساف •  سمشلا  عاعش  ّدُر 

دسرب يّرش  هب  تسا  نکمم  يزور  سک  ره  .منیب  یمن  دنیاشوخ  ار  گرم  هچ  رگا  موش ، هتشک  دازآ  زارفارس و  هک  ما  هدرک  دای  مسق 
نیا زا  نم  .ددرگ  یم  زاب  دوش و  یم  لیاز  دیـشروخ ، وترپ  هک  نانچ  دزیمآ ؛ مه  هب  هدـنزگ  ییامرگ  اب  تسا  نکمم  يا  يدرـس  ره  و 

.دنهدب مبیرف  ای  دنیوگب و  غورد  نم  هب  هک  مسرت  یم 

ملسم یناوخ  زجر  هب  ثعشا  نبا  باوج 

يو نانخس  هب  ملسم  یلو  .تسین  وت  نتشک  ناهاوخ  هورگ  نیا  .داد  دهاوخن  بیرف  ار  وت  یسک  تسین و  غورد  نیا  تفگ : ثعشا  نبا 
هب ریت  گنس و  اب  رگید  راب  دایز  نبا  نازابرس  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  شدوجو  رسارس  یگنشت  فعض و  .داد  همادا  دربن  هب  درکن و  یهجوت 

.دندنکفا يو  رب  شتآ  ياه  لعشم  دنتفر و  هناخ  ماب  رب  زین  يا  هّدع  .دندرب  شروی  شیوس 
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قح هنوگ  نیا  ایآ  امش  رب  ياو  مناربمایپ ، هداوناخ  زا  نم  هک  یلاح  رد  دینز  یم  گنس  نم  رب  رافک  دننامه  امش  رب  ياو  تفگ : ملـسم 
درک هلمح  نانآ  هب  درک  یم  ساسحا  ندب  رد  هک  یفعض  همه  اب  سپس  دینک ؟ یم  تیاعر  ار  وا  نادناخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 

رو هلمح  وا  يوس  هب  دایز  نبا  نازابرـس  رگید  راب  هداهن  راوید  هب  تشپ  تشگزاب و  بقع  هب  هرابود  تخاس و  هدنکارپ  ار  ناشعمج  و 
.میوگب نخس  وا  اب  ات  دینک  شیاهر  تفگ  دروآرب و  گناب  ثعشا  نب  دمحم  یلو  دندش ،

نم هدهع  رب  وت  نوخ  یناما و  رد  وت  هدم  نتشک  هب  ار  دوخ  لیقع  رسپ  يا  تفگ : داتسیا و  شربارب  رد  دش و  کیدزن  ملـسم  هب  سپس 
زگره ادخ  هب  و  مراد ، ندب  رد  تردق  هک  یلاح  رد  تشاذگ  مهاوخ  وت  تسد  رد  تسد  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  تفگ : ملسم  .تسا 

.درک مهاوخن  نینچ 

.تسا هدرک  هبلغ  نم  رب  یگنشت  تفگ : تشگزاب و  شیوخ  هاگیاج  هب  رگید  راب  دنار و  بقع  هب  ار  وا  درک و  هلمح  يو  هب  سپس 

لیقع نب  ملسم  ندش  ریسا   

همه دیهد ، ناشن  فعض  نینچ  نیا  رفن  کی  ربارب  رد  هک  تسا  یتسس  گنن و  نیا  هک  دز  دایرف  دوخ  نازابرس  هب  باطخ  ثعـشا  نبا 
تباصا و ملـسم  ياه  بل  هب  يرمحا  نارمح  نب  ریکب  ریـشمش  .درب  شروی  نانآ  هب  زین  ملـسم  ماگنه  نیا  رد  دـینک ! هلمح  وا  هب  مه  اب 

.دنکفا ریز  هب  بسا  زا  ار  وا  دز و  ریکب  رب  یتبرض  زین  ملسم  .درک  هراپ  ار  اه  نآ 

سابع نب  هللادیبع  .دندرک  ریسا  هتفرگ و  ار  شحالس  سپس  .دندز  نیمز  رب  ار  وا  دندرک و  هلمح  ملـسم  هب  تشپ  زا  دایز  نبا  نازابرس 
هب دوخ  هک  یـسک  يارب  تفگ  ملـسم  هب  هللادیبع  نب  ورمع  .تشگ  ناور  هرهچ  رب  ملـسم  کشا  .تفرگ  ار  ملـسم  همامع  دـمآ و  ولج 

هیلع نیسح  يارب  نم  هکلب  تسین  گرم  يارب  نم  هیرگ  مسق  ادخ  هب  تفگ : ملسم  .تسین  هتسیاش  نتـسیرگ  دور  یم  گرم  لابقتـسا 
.میرگ یم  دنیآ  یم  وس  نیدب  هک  دوخ  نادنزرف  شا و  هداوناخ  مالسلا ،
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ثعشا نبا  زا  ملسم  تساوخرد 

لها اب  هک  وگب  تسرفب و  مالسلا  هیلع  نیسح  دزن  ار  یـسک  سپ  يزجاع ، نم  نداد  ناما  زا  وت  تفگ : ثعـشا  نبا  هب  لیقع  نب  ملـسم 
ییادج يارب  ترضح  نآ  اهراب  هک  دنتسه  مالـسلا  هیلع  یلع  ناروای  نامه  اهنیا  دروخن ، ار  هفوک  مدرم  بیرف  ددرگ و  زاب  دوخ  تیب 

تفریذـپ و ثعـشا  نبا  تسین ، يرظن  يأر و  وگغورد  يارب  دـنتفگ و  غورد  اـم  هب  هفوـک  مدرم  دوـب ، هدرک  گرم  يوزرآ  ناـشیا  زا 
سایا تسد  هب  تشون و  يا  همان  رد  ار  ملـسم  نانخـس  نآ ، زا  سپ  .درک  مهاوخ  تبحـص  دایز  نبا  اب  وت  هب  نداد  ناما  هراـبرد  تفگ 

هک یلاح  رد  درب ، دایز  نبا  رـصق  تمـس  هب  ار  ملـسم  هاگنآ  .تخاس  هناور  مالـسلا  هیلع  نیـسح  يوس  هب  ار  وا  درپس و  یئاط  لثع  نب 
(85 ( ) 84  ) .دوب هنشت  رایسب  حورجم و  هتفرگ و  ارف  ار  شسابل  هرهچ و  نوخ ،

دایز نبا  رصق  رد  لیقع  نب  ملسم 

نبا رادـید  راظتنا  رد  باهـش  نب  ریثک  ورمع و  نب  ملـسم  ثیرح ، نب  ورمع  هبقع ، نب  هراـمع  هلمج  زا  مدرم  زا  يا  هدـع  رـصق  نوریب   
بآ نیا  زا  يردق  تفگ : درک و  اه  نآ  هب  ور  ملـسم  .دروخ  یم  مشچ  هب  هاگرد  رانک  رد  زین  يدرـس  بآ  هزوک  .دندوب  هتـسشن  دایز 

شیپ هک  نآ  رگم  دیشچ ، یهاوخن  نآ  زا  زگره  مسق  ادخ  هب  تسا ؟ درـس  ردقچ  هک  ینیب  یم  تفگ : ورمع  نب  ملـسم  .دیهدب  نم  هب 
وت هک  ار  یّقح  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  تفگ : یتسیک ؟ وت ، رب  ياو  تفگ : لیقع  نب  ملسم  .یـشونب  ار  منهج  ناشوج  بآ  نآ ، زا 
یم تفلاخم  وا  اب  وت  هک  یلاح  رد  دریذـپ و  یم  يزرو  یم  ینمـشد  وا  اب  وت  هک  ار  ییاوشیپ  تحیـصن  دسانـش و  یم  ینک  یم  راکنا 

.دنک یم  تعاطا  وا  زا  ینک ،
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، هلهاب دنزرف  يا  تسا ؟ هدرک  لد  گنس  هشیپ و  متس  نینچ  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : لیقع  نب  ملـسم  .متـسه  یلهاب  ورمع  نب  ملـسم  نم 
(. 86  ) يرتراوازس ناشوج  بآ  ندیشون  منهج و  هب  نتفر  يارب  وت 

راب هس  ملسم  داد ، ملسم  هب  يردق  دروآ و  یبآ  هزوک  داتسرف و  ار  شمالغ  هبقع  نب  هرامع  .تسشن  داد و  هیکت  راوید  هب  ملسم  سپس 
بآ تسناوتن  زگره  وا  داتفا و  فرظ  رد  ملـسم  يایانث  نادـند  ود  رخآ  راب  .دـش  نوخ  زا  رپ  فرظ  راب  ره  یلو  درب  الاب  ار  بآ  فرظ 
(88 ( ) 87  ) .دندرب رصق  لخاد  هب  ار  ملسم  سپس  .مدیشون  یم  ار  نآ  دوب  نم  يزور  بآ  نیا  رگا  هّللدمحلا ، تفگ : هاگنآ  .دشونب 

دایز نبا  هب  ملسم  ندرکن  مالس 

نم ریما  وا  مسق  ادخ  هب  شاب  تکاس  تفگ : ملسم  درک  ضارتعا  نابهگن  .درکن  مالس  یلو  داتـسیا  دایز  نبا  ربارب  رد  لیقع  نب  ملـسم 
ملسم .تشک  مهاوخ  ار  وت  تروص  ره  رد  تفگ : دایز  نبا  منک ؟ مالـس  وا  هب  نم  دراد ، ارم  نتـشک  دصق  وا  هک  یلاح  رد  ایآ  .تسین 

(. 89  ) تسا هتشک  ارم  زا  رتهب  وت  زا  رتدب  نیا ، زا  شیپ  اریز  .تسین  یکاب  تفگ :

دایز نبا  هب  ملسم  نکش  نادند  باوج 

یخرب یتخیر و  مه  هب  ار  اه  نآ  هملک  تدحو  یتخاس و  هدنکارپ  ار  مدرم  عامتجا  يدمآ و  هفوک  هب  لیقع  رـسپ  يا  تفگ : دایز  نبا 
يوس زا  هیواعم  مسق  ادخ  هب  ییوگ  یم  غورد  وت  .تسین  نینچ  زگره  تفگ : ملـسم  .يدرک  اپ  رب  هنتف  يدناروش و  رگید  یخرب  رب  ار 
دیزی شرسپ  .تفرگ  وا  زا  ار  تفالخ  درک و  هبلغ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یّـصو  رب  ریوزت  هلیح و  اب  هکلب  .دشن  باختنا  مدرم  همه 

قولخم نیرتدب  تسد  هب  ارم  تداهـش  دنوادخ  هک  مراودیما  نم  دیتشاک و  ار  هنتف  رذب  دایز  تردـپ  وت و  .درک  لمع  هنوگ  نیمه  زین 
يارب ام  و  ما ؛ هدرک  يوریپ  تعاطا و  همطاف ، دـنزرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  نینمؤملاریما  زا  نم  مسق  ادـخ  هب  .دـهد  رارق  دوخ 

.میرت هتسیاش  دایز  لآ  دیزی و  هیواعم و  زا  تفالخ 
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دننامه تسا و  هتخیر  ار  ناشنوخ  هتشک و  ار  ناشیا  ناگدیزگرب  دایز ، تردپ  هک  دنتـشاد  هدیقع  مدرم  مدمآ  هفوک  هب  نم  هک  ینامز 
.میناوخب نآرق  مکح  يوس  هب  میهد و  نامرف  تلادع  هب  ار  نانآ  ات  میدمآ  ام  .تسا  هدرک  یگدنز  نانآ  نایم  رد  رصیق  يرسک و 

ملسم لباقم  رد  دایز  نبا  یخاتسگ 

یم بارش  نم  تفگ : ملسم  يدروخ  یمن  بارـش  هنیدم  رد  وت  میدرک  یم  راتفر  هنوگ  نیا  مدرم  اب  ام  هک  ینامز  ایآ  تفگ : دایز  نبا 
هب هک  وت  متسین ، ییوگ  یم  هک  نانچ  نم  ییوگ و  یم  نخس  هتـسنادن  ییوگ و  یمن  تسار  وت  دناد  یم  وا  هک  مسق  ادخ  هب  مدروخ ؟

يارب داتفین ، یقافتا  چیه  ییوگ  هک  يزادرپ  یم  ینارذگ  شوخ  هب  نانچ  يزیر و  یم  ار  ناشنوخ  یشک و  یم  ار  مدرم  اجبان  قحان و 
ییوزرآ تخاس ، مورحم  تیوزرآ  هب  ندیسر  زا  ار  وت  دنوادخ  تفگ : داد و  مانشد  ملـسم  هب  دایز  نبا  .يرت  هتـسیاش  ندروخ  بارش 

یم ساپس  لاح  همه  رد  ار  ادخ  تفگ : ملسم  .دیزی  تفگ : تسا ؟ نآ  هتسیاش  یسک  هچ  سپ  دیسرپ : ملـسم  .يدوبن  نآ  راوازـس  هک 
هکلب منک ، یمن  نامگ  داد : خساپ  ملسم  دیتفالخ ؟ هتسیاش  امـش  تنامگ  هب  دیـسرپ : دایز  نبا  .مهد  یم  تیاضر  وا  مکح  هب  میوگ و 

زا وت  یتعدـب  راوازـس  وت  تفگ  ملـسم  تشک  مهاوخ  هقباـس  یب  یتروـص  هب  ار  وا  هک  تفگ  دـش و  نیگـشمخ  داـیز  نبا  .مراد  نیقی 
(91 ( ) 90  ) .تسین هتسیاش  روما  نیا  يارب  وت  زج  سک  چیه  دیشک و  یهاوخن  تسد  تشز  ياهرادرک  مدرم و  هجنکش  راتشک و 

دعس رمع  زا  لیقع  نب  ملسم  تساوخرد 

مراد يا  هتساوخ  نم  .تسا  یلیماف  تبسن  وت  نم و  نایم  رمع  يا  تفگ : درک و  ور  دوب  رضاح  سلجم  رد  هک  دعس  نب  رمع  هب  ملسم   
يراددوخ نآ  شریذـپ  زا  تسخن  رمع  .يزاس  هدروآ  رب  ار  نآ  تسیاب  یم  وت  مراذـگب و  نایم  رد  وت  اب  یـصوصخ  ار  نآ  ملیاـم  هک 

ضرق یسک  زا  مهرد  دصتفه  هفوک  هب  مدورو  زاغآ  رد  تفگ : ملسم  .دنتفر  يا  هشوگ  هب  ملسم  اب  هارمه  دایز  نبا  هراشا  اب  یلو  درک 
مالـسلا هیلع  نیـسح  دزن  ار  یـسک  راپـسب و  كاخ  هب  ار  مرکیپ  (، 92  . ) زادرپـب ار  نآ  شورفب و  ار  مبـسا  هرز و  ریــشمش ، ما  هـتفرگ 

(93  ) .تسا تکرح  رد  وس  نیدب  نم  هیصوت  هب  نونکا  وا  اریز  .دنادرگ  زاب  ار  وا  ات  تسرفب 
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لیقع نب  ملسم  تداهش 

هدهع رب  ار  ملسم  نتشک  دوخ  لد  یّفشت  يارب  ات  داد  روتسد  دوب  هدش  حورجم  ملـسم  اب  گنج  رد  هک  ( 94  ) نارمح نبا  هب  دایز  نبا   
هکئالم ایبنا و  رب  درک و  یم  رافغتـسا  تفگ و  یم  ریبکت  لاح  نآ  رد  لـیقع  نب  ملـسم  .درب و  رـصق  يـالاب  هب  ار  ملـسم  ریُکب ، .دریگب 

دوخ وت  دنتـشک  دندرک و  بیذکت  ار  ام  دنتـشاد ، اور  متـس  ام  رب  هک  هورگ  نیا  ام و  نایم  ادـنوادخ ، تفگ : یم  داتـسرف و  یم  دورد 
سپس .تخادنا  رـصق  نوریب  هب  ار  شرکیپ  درک و  ادج  ندب  زا  ار  ترـضح  نآ  رـس  ریکب  دندیـسر  رـصق  يالاب  هب  یتقو  امرفب ، مکح 
مربارب رد  تشز  هرهچ و  هایس  يدرم  مدید  ناهگان  مدناسر  لتق  هب  ار  ملسم  هک  یماگنه  تفگ : تشگزاب و  هللادیبع  دزن  هدز  تشحو 

(96 ( ) 95 ! ) مدیسرت رایسب  نآ  هدهاشم  اب  نم  تسا ، هتفرگ  ناهد  هب  ار  دوخ  ناتشگنا  هداتسیا و 

هب هبتع  نب  درص  نب  دشار  تسد  هب  يو  هدش  هتفگ  .دیسر  تداهش  هب  هفوک  رد  يرجه  لاس 60  هجحلا  يذ  متشه  رد  لیقع  نب  ملسم 
ص379. باسنالا ج1 ، بابل  .دیسر  تداهش 

شتداهش زا  دعب  لیقع  نب  ملسم  رکیپ 

رهـش ياه  هزاورد  زا  یکی  رد  رـس  رب  ار  اه  نآ  ات  داد  روتـسد  دیزی  .دنداتـسرف  ماش  هب  هورع  نب  یناه  رـس  اب  هارمه  ار  شکرابم  رـس   
دنتخیوآ راد  هب  اج  ناـمه  رد  سپـس  دـندناشک و  نیمز  يور  رب  هفوک  ياـه  باـصق  رازاـب  رد  زین  ار  شرکیپ  (. 97  ) دنتخیوآ قشمد 

 . درپس كاخ  هب  هرامالا  راد  رانک  رد  سپـس  درک و  نفک  دـناوخ ، زامن  وا  رب  دعـس  نب  رمع  شتداهـش ، زا  سپ  زور  هس  (. 99 ( ) 98)
هک تسا  هدش  هتفگ  (. 102  ) دـندرپس كاخ  هب  هفوک  هرامالا  راد  راـنک  رد  ار  شرکیپ  جـحذم  هلیبق  مدرم  یتیاور ، هب  (. 101 ( ) 100)

ار لحم  نیا  دننک  يرادازع  ملـسم  گوس  رد  دـنناوتن  نانآ  ای  دریگب و  رظن  ریز  ار  نایعیـش  دـمآ  تفر و  دـناوتب  هکنیا  يارب  دایز  نبا 
(103  ) .درک نییعت  يو  نفد  يارب 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  ملسم  تداهش  ربخ 

هیلع نیسح  ماما  هب  ( 106  ) هیبلعث ای  ( 105  ) فارَش رد  ( 104  ) هقنعم نب  رکب  مان  هب  هفوک  یلاها  زا  یکی  هلیسو  هب  ملسم  تداهش  ربخ   
: دومرف سپس  و  ( 107  ) تسیرگ دش و  نیگ  هودنا  رایسب  نآ  ندینش  زا  مالسلا  هیلع  ماما  .دیسر  مالسلا 

، نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »

درادـن يریخ  تسا و  انعم  یب  یگدـنز  سپ  نیا  زا  دومرف : نینچمه  .درک  رارکت  راـب  دـنچ  ار  نخـس  نیا  و  .داـب » وا  رب  ادـخ  تمحر 
(. 109  ) تفرگ میهاوخ  ار  ملسم  ماقتنا  دنتفگ : دنتفشآ و  رب  تّدش  هب  زین  ملسم  ناگتسب  ( 108)

لیقع نب  ملسم  دقرم 

زا یگنس  ربق ، يور  رب  دیدرگ  انب  مالسلا  هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترـضح  هناتـسآ  یفقث ، راتخم  روتـسد  هب  يرجه  لاس 65  نابعش  رد   
ای تّمرم و  دروم  اهراب  هدش و  عقاو  هفوک  عماج  دجسم  ( 111  ) هلحر قرش  رد  نامتخاس  نیا  (. 110  ) دش هتخاس  يدبنگ  هداهن  رمرم 
هب نونکا  هناتـسآ  نیا  .دـش  هتخاس  نآ  رب  دودـنارز  يدـبنگ  اب  دـیدج  ینامتخاس  لاـس 1385 ه  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  یـساسا  ریمعت 

هدـیدرگ لصتم  راتخم  ربق  هب  نآ  یبونج  قاور  .تسا  قاور  ياراد  فرط  هس  زا  عبرم و  رتم  تحاسم 106  هب  شوگ و  راهچ  تروص 
(. 112  ) تسا هدش  هتشاذگ  راک  يا  هرقن  یحیرض  زین  ربق  يور  رب  دراد ، رارق  گرزب  ناویا  کی  مرح  لباقم  رد  تسا و 

لیقع نب  ملسم  همانترایز 

: میناوخ یم  ملسم  همانترایز  زا  یتمسق  رد   

ِهِـسفَِنب يداف  ای  کیَلَع  ُمالـسَّلا  ُُهتَمَرُح  کِهتنُملا  َهُّقَح  ِبوُصغَْملا  ِمُولظَملا  ِهیقَْفلا  ُدیهـّشلا  ِِهتَجْهُم  ِهِسفَِنب َو  يدافلا  اَهیأ  کـیَلَع  ُمـالَّسلأ 
ِالب ِءادْعألا  ِنَیب  ِِهلها  ْنَع  ًابیرَغ  ًادیحَو  ای  کیَلَع  ُمالُّسلا  ءادعُّسلا ...  ماما  ِءادَهُّشلا َو  َلَّوأ  ای  کیَلَع  ُمالَّسلا  .ُْهمَد  ِهِمَدـِب  يدَـف  ِهِّمَع َو  َْنبا 

(113  ) َبیُجم ٍرصان َو ال 
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هک وت  رب  مالـس  .دـش  هتـسکش  شتمرح  دـیدرگ و  بصغ  شّقح  هک  یـسک  يا  مولظم ، هیقف و  دیهـش  يا  راثن ، ناـج  يا  وت  رب  مـالس 
رب مالس  نادنمتداعس ، ياوشیپ  يا  دیهش و  نیلّوا  يا  وت  رب  مالـس.يداد  نوخ  وا  ظفح  يارب  يدرک و  تیمومع  رـسپ  يادف  ار  تناج 

.یتشادن يروای  رای و  يدوب و  سک  یب  اهنت و  نانمشد ، نایم  هک  وت 

: مود ثحب  مالسلا  هیلع  لیقع  نبا  ملسم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

زور هجحلا  يذ  هاـم  متـشه  رد  ار  ثحب  نیا  هچرگا  دوب  هفوـک  هب  لـیقع  نبا  ملـسم  دورو  زور  لاوـش  مجنپ  زور  تبـسانمب  اـم  ثحب 
.دومن هدافتسا  ناوتیم  ملسم  تداهش 

هفوک هب  هیلع  هللااهنعل  دایز  نبا  دورو 

لقن هورع  نب  یناه  هناخ  هب  بیـسم  نب  ملاس  هناخ  زا  هنابـش  ملـسم  يو ، زیمآدیدهت  نانخـس  راشتنا  رهـش و  هب  دایز  نبا  دورو  زا  سپ 
یلو دنک ، مایق  دایز  نبا  ّدض  رب  تفرگ  میمصت  ملـسم  .دنتفر  یم  یناه  لزنم  هب  ملـسم  اب  تعیب  يارب  نایفوک  سپ  نیا  زا  .درک  ناکم 
يا همان  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  بیبش  یبا  نب  سباع  هلیـسو  هب  رگید  راـب  ملـسم  (. 47 ( ) 46  ) رادـم اور  لیجعت  تفگ : یناه 
نم اب  هفوک  مدرم  زا  رفن  ( 48 ( ) رفن رازه  ای 30  یلوق 28  هب  و   ) رازه هدجه  دیوگ ، یمن  غورد  دوخ  لها  هب  هداتسرف  تفگ : تشون و 

نادناخ هب  یتبغر  چیه  لد  رد  دنتسه و  وت  اب  مدرم  همه  نک ، تکرح  تعرـس  هب  يدرک  تفایرد  ار  ما  همان  هاگ  ره  دنا ، هدرک  تعیب 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تسد  هب  ( 50  ) هدعق يذ  رخاوا  رد  لیقع  نب  ملسم  تداهش  زا  شیپ  زور   27 همان ، نیا  (. 49  ) دنرادن هیواعم 

(51  ) .دیسر
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دایز نبا  سوساج  لقعم ،

دجـسم هب  لقعم  .داتـسرف  مدرم  نایم  هب  ار  لقعم  دوخ  مالغ  دریگب ، رظن  ریز  ار  شنارای  ملـسم و  ياه  تیلاـعف  هکنآ  يارب  داـیز  نبا   
هتفر دمآ و  لیان  شرادید  هب  وا  ییامنهار  اب  دش و  انشآ  دوب  لیقع  نب  ملسم  کیدزن  نارای  زا  هک  هجسوع  نب  ملـسم  اب  تفر و  هفوک 

لاوما و يروآ  عمج  راک  هک  يدـئاص  همامثوبا  هب  زین  مهرد  رازه  هس  غلبم  لـقعم  .دـش  هتفریذـپ  ناـکیدزن  ناتـسود و  عمج  رد  هتفر 
نبا عالطا  هب  هتـسویپ  ار  ملـسم  ياه  تیلاعف  شرازگ  يو  .ددرگ  فرـص  راک  نآ  رد  ات  داد  لیوحت  تشاد  هدهع  رب  ار  حالـس  دیرخ 

(53 ( ) 52  ) .دناسر یم  دایز 

دایز نبا  لتق  زا  ملسم  فارصنا 

دهاوخ شتدایع  هب  يدوز  هب  هک  داد  ماـغیپ  دوب  هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رد  یناـه  لزنم  رد  هک  روعا  نب  کیرـش  هب  نینچمه  داـیز  نبا   
ار یحرط  روظنم  نیا  يارب  و  دناسرب ؛ لتق  هب  یناه  هناخ  رد  ار  دایز  نبا  ات  درک  قیوشت  ار  لیقع  نب  ملسم  کیرـش ،  نآ  یپ  رد  .دمآ 
اب دـشاب ، وگ  تفگ و  مرگرـس  دایز  نبا  هک  یماگنه  دزاـس و  ناـهنپ  يا  هدرپ  تشپ  رد  ار  دوخ  تساوخ  ملـسم  زا  وا  .دـید  كرادـت 

.دروآ رد  ياپ  زا  ار  وا  دنک و  هلمح  يو  هب  کیرش  هراشا 

یلو دیبلط  بآ  دوخ  هشقن  يارجا  يارب  دـعب  یکدـنا  .دـش  وگ  تفگ و  مرگرـس  وا  اب  کیرـش  یناه ، هناخ  هب  دایز  نبا  دورو  زا  سپ 
نا یملـسب  نورظتنت  اـم  دـناوخ : ار  رعـش  نیا  درک و  رارکت  ار  دوخ  هتـساوخ  رگید  هبترم  دـنچ  وا  .درکن  هدـهاشم  ملـسم  زا  یتـکرح 

؟ دییوگ یمن  دورد  یملس  هب  هک  دیتسیچ  راظتنا  رد  اهویحت ؟
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نیا يرآ  داد : خـساپ  یناه  دـیوگ ؟ یم  نایذـه  وا  ایآ  دیـسرپ : یناه  زا  دایز  نبا  .درکن  تباجا  ار  وا  توعد  زین  راـب  نیا  ملـسم  یلو 
.تفگ كرت  ار  سلجم  دوب  هتفایرد  ار  عوضوم  هک  نارهم ، شمالغ ، هراشا  اب  دایز  نبا  هاگنآ  .تسا  هدـش  عورـش  حبـص  زا  وا  راـتفر 

یناه هکنآ  تسخن  : تفگ ملسم  .تشاد  زاب  نتشک  زا  ار  وت  زیچ  هچ  تفگ : درک و  ضارتعا  ملسم  هب  کیرش  دایز ، نبا  نتفر  زا  سپ 
نمؤم دومرف : هک  مدروآ  دای  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  نخـس  هکنآ  مود  و  دریگ ؛ تروص  وا  هناـخ  رد  راـک  نیا  دوبن  یـضار 

(56 ( ) 55 ( ) 54 «. ) دشک یمن  هناریگلفاغ 

(57  ) .داد ملسم  هب  ار  دایز  نبا  لتق  داهنشیپ  هورع  نب  یناه  هک  هدش  شرازگ  زین  و 

لیقع نب  ملسم  مایق 

ناشن دوب  هتفرگ  رطقی  نب  هللادـبع  زا  هک  ار  يا  همان  دـمآ و  يو  دزن  صیمت  عوبری  نب  کلام  تشگزاب  دوخ  رـصق  هب  دایز  نبا  یتقو   
هب ار  مالسلا  هیلع  ماما  اب  هفوک  مدرم  تعیب  همان ، نیا  رد  ملـسم  .دوب  هدش  هداتـسرف  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  ملـسم  زا  همان  .داد 

.دزرو باتش  هفوک  هب  رفس  رد  ات  دوب  هتساوخ  ناشیا  زا  هدناسر  ترضح  نآ  عالطا 

هرامالا راد  هب  ملسم  ندش  هدناوخ  ارف 

يو هب  باـطخ  دـمآ ، نوـچ  دـناوخ و  ارف  هراـمالا  راد  هب  ار  وا  داتـسرف و  هورع  نب  یناـه  لاـبند  هـب  ار  یهورگ  داـیز  نـبا  نآ  یپ  رد 
یفخم ام  رب  وت  ياهراک  هک  يراد  نامگ  ینک و  یم  عمج  یگنج  نادرم  حالـس و  وا  يارب  هداد  هاـنپ  دوخ  هناـخ  رد  ار  ملـسم  : تفگ

هب دـیزی  وت و  زا  رت  هتـسیاش  اریز  نک ، یگدـنز  اجنآ  رد  ورب و  ماش  هب  رادرب و  ار  تا  هداوناخ  تفگ : هورع  نب  یناه  ( 58  ) .دنام یم 
.دنکفا نادنز  هب  داد و  رارق  حرج  برض و  دروم  ار  وا  تفشآرب و  تخس  یناه  خساپ  زا  دایز  نبا  .تسا  هدمآ  اجنیا 
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یناه يریگتسد  زا  دعب  ملسم  لمعلا  سکع 

مایق دایز  نبا  ّدض  رب  دناوخب و  ارف  دندوب  هدرک  تعیب  يو  اب  هک  ار  یناسک  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ملـسم  هورع ، نب  یناه  يریگتـسد  ربخ 
نآ لابند  هب  .دهد  رـس  ار  ( 60 « ) تما روصنم  ای   » راعـش نایعیـش  نایم  رد  ات  داد  نامرف  مزاخ  نب  هللادـبع  هب  روظنم  نیدـب  ( 59  ) .دنک

هدنک و هلیبق  رب  ار  يدنک  ورمع  نب  هللادیبع  لیقع ،  نب  ملسم  .دندمآ  مه  درگ  ملـسم ، اب  هدننک  تعیب  رازه  هدجیه  زا  رفن  رازه  راهچ 
رارق هاپـس  بلق  رد  زین  دوخ  درامگ و  هنیدـم  هورگ  رب  ار  یلدـج  هدـعج  نب  ساـبع  نادـمه و  میمت و  رب  ار  يدـئاص  هماـمثوبا  هعیبر ،

یم تکرح  شیپاشیپ  حلسم  دارفا  ناگرزب و  ( 61  ) .دوب لفون  نب  هللادبع  تسد  هب  خرس  مچرپ  راتخم و  تسد  رد  زبس  مچرپ  .تفرگ 
دایز نبا  هب  ملسم  تکرح  ربخ  .دنداتفا  هار  هب  هرامالا  راد  تمس  هب  دنداد  یم  رس  تما » روصنم  ای   » راعش هک  یلاح  رد  سپس  .دندرک 

ندینش اب  دناوخ ، یم  ارف  ینکفا  هقرفت  زا  زیهرپ  دیزی و  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  دوب و  ینارنخس  لوغشم  هفوک  دجسم  رد  هک  وا  .دیـسر 
تسیب و  ( 63  ) زابرس رفن  یس  رصق  لخاد  رد  ( 62  ) .دندنبب ار  اهرد  ات  داد  نامرف  دناسر و  هرامالا  راد  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ربخ  نیا 

.دنتشاد روضح  دایز  نبا  هداوناخ  هفوک و  ناگرزب  زا  رفن 

ملسم نایهاپس  طسوت  هرامالا  راد  هرصاحم 

رصق يالاب  هب  یهورگ  هارمه  دایز  نبا  .دندروآ  رد  دوخ  هرـصاحم  هب  ار  هرامالا  راد  (، 64  ) دجسم زا  نتشذگ  زا  سپ  ملسم  نایهاپس 
(65  ) .دنتفگ ازسان  دایز ، شردپ ، هللادیبع و  هب  دندنارپ و  گنس  ناشیوس  هب  اه  نآ  ندید  اب  مدرم  .دنتفر 
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هرصاحم زا  دعب  دایز  نبا  شنکاو 

دورب مدرم  نایم  هب  و  دوش ، جراخ  نییمورلا » باب   » زا دوخ  یجحذـم  ناوریپ  هارمه  ات  داد  نامرف  یثراح  باهـش  نب  ریثک  هب  دایز  نبا 
داد نامرف  ثعـشا  نب  دمحم  هب  نینچمه  .دراد  رذح  رب  مکاح  رفیک  زا  دناسرتب و  گنج  زا  دزاس و  هدنکارپ  ملـسم  درگ  زا  ار  نانآ  و 
نبا یتقو  .دناوخب  ارف  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دزارفا و  رب  ناما  مچرپ  دوش و  جراخ  رصق  زا  دوخ  یتومرـضح  يدنک و  ناوریپ  هارمه  ات 

(67 ( ) 66  ) .داتـسرف وا  يوس  هب  ار  یمابـش  عرـش  نب  نمحرلادبع  لیقع ، نب  ملـسم  دیـسر ، هرامع  ینب  ياه  هناخ  یکیدزن  هب  ثعـشا 
(68)

نب عاقعق  باهـش ، نب  ریثک  اب  هارمه  یلو  ( 69  ) .درک ینیـشن  بقع  درک  هدـهاشم  دوخ  ربارب  رد  ار  يدایز  تیعمج  نوچ  ثعـشا  نبا 
دنتـسویپ و نانآ  هب  مدرم  زا  يدایز  هورگ  نآ  لابند  هب  .تشاد  رذح  رب  ملـسم  هب  نتـسویپ  زا  ار  مدرم  یعبر ،  نب  ثبـش  یلهذ و  روش 

.تفریذپن وا  یلو  دنورب  ملسم  گنج  هب  ات  تساوخ  دایز  نبا  زا  باهش  نب  ریثک  .دندش  رصق  لخاد 

نب بیبح  هجـسوع ، نب  ملـسم  .دـندش  فرـصنم  گنج  رد  روضح  زا  دوخ  ياه  هداوناخ  ناکدوک و  ناـنز و  رارـصا  اـب  زین  یهورگ 
يدنکلا و زیزع  نب  ورمع  نب  هللادیبع  (. 70  ) دندیدرگ یفخم  هناخ  رد  دوخ  هریشع  هلیـسو  هب  ملـسم  ناروای  زا  رگید  یخرب  رهاظم و 
 . دندش ینادنز  ریگتـسد و  باهـش  نب  ریثک  ریمن و  نب  نیـصح  تسد  هب  یبلک  دـیزی  نب  یلع  هللادـبع  لفون و  نب  ثراح  نب  هللادـیبع 

(71)

ملسم فارطا  زا  ناگدننک  تعیب  ندش  هدنکارپ 

نب ملسم  .دندنام  دجسم  رد  رفن  یـس  اهنت  زامن  هماقا  زا  سپ  تفای و  لیلقت  رفن  دصیـس  هب  ملـسم  يرفن  رازه  راهچ  هاپـس  ماگنه  بش 
يو اب  سک  چـیه  هناخ  نیلوا  زا  روبع  اب  یلو  دـید  دوخ  هارمه  ار  ناـیفوک  زا  رفن  هد  هچوک  يادـتبا  رد  دـمآ  نوریب  دجـسم  زا  لـیقع 

(74  ) .دیدرگ عقاو  يرجه  تصش  لاس  هجح  يذ  متشه  هبنش  هس  زور  رد  هفوک  رد  ملسم  مایق  (. 73 ( ) 72  ) دوب هدنامن 
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هعوط لزنم  رد  لیقع  نب  ملسم 

هکنآ نودب  درک  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  هفوک  ياه  هچوک  دوب  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  بسا و  رب  راوس  ییاهنت و  هب  ملـسم   
شدـنزرف راظتنا  رد  هناخ  نوریب  هعوط  مان  هب  ینز  هداتـسیا  يا  هناخ  رد  رب  دیـسر ، هلبج  ینب  هلحم  هب  نوچ  .دـشاب  هاگآ  راک  نایاپ  زا 

نز .داتسیا  هرابود  دیـشون و  ار  بآ  ملـسم  .داد  ملـسم  هب  دروآ و  بآ  يرادقم  هعوط  .درک  بآ  ياضاقت  يو  زا  ملـسم  .دوب  هتـسشن 
ملـسم توکـس  اب  زاب  یلو  درک  رارکت  ار  دوخ  نخـس  نز  .تفگن  يزیچ  درک و  توکـس  ملـسم  .ورب  تاه  نآـخ  هب  ردارب  يا  تفگ 
.مرادن يا  هداوناخ  هناخ و  رهش  نیا  رد  نم  تفگ : ملسم  .درگ  زاب  تا  هداوناخ  دزن  زیخرب و  هللا  ناحبـس  تفگ : هعوط  .تشگ  هجاوم 

يا هداوناخ  زا  نم  ینک ؟ یکین  نم  قح  رد  یناوت  یم  ایآ  ما ، لیقع  نب  ملـسم  نم  يرآ ، : » تفگ یتسه ؟ ملـسم  وت  دـیاش  تفگ : نز 
لحم درب و  هناـخ  هب  ار  وا  نز  دـنداد .» بیرف  دـندرک و  بیذـکت  ارم  مدرم  نیا  درک ، مهاوخ  ناربـج  ار  وت  ناـسحا  متـسه و  فـیرش 
دناوخ ارف  ار  میمت  نب  نیصح  دایز  نبا  رگید  يوس  زا  ( 76 ( ) 75  ) .دروخن يزیچ  ملسم  یلو  تخاس  ایهم  يو  يارب  ماش  تحارتسا و 
.دـنک یـسرزاب  ار  اـه  هناـخ  يریگولج و  ملـسم  جورخ  زا  دراـمگب و  رهـش  ياـه  هزاورد  رب  ار  دوخ  نازابرـس  اـت  داد  ناـمرف  وا  هب  و 

(80 ( ) 79 ( ) 78 ( ) 77  ) .درک نییعت  هزیاج  ملسم  يریگتسد  يارب  نینچمه 

: لوا ثحب  مالسلا  هیلع  لیقع  نبا  ملسم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 
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زور هجحلا  يذ  متـشه  زور  رد  هک  هدیدرگ  نیودت  هفوک  هب  لیقع  نبا  ملـسم  ترـضح  دورو  زور  لاوش  مجنپ  تبـسانمب  لیذ  ثحب 
تسا هدافتسا  لباق  زین  ترضحنآ  تداهش 

لیقع نب  ملسم  بسن 

هینک و  مالـسلا ، هیلع  یلع  یمارگ  ردپ  بلاطوبا ، هون  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  ردـقنارگ  یباحـص  هدازومع و  لیقع ، دـنزرف  يو   
(1) دوب دوادوبا  شا 

لیقع نب  ملسم  ردام   

اب ناخّروم  زا  يرامش  ( 3  ) .تشاد یناریا  يداژن  ًالامتحا  و  ( ) 2 ( ) تفر یم  رامش  هب  ادنزرف »  » نادناخ زا  ْطبَن و  دازآ  نانز  زا  شردام   
هلبح و  ( 6  ) هبَلَح ار  وا  ( 5  ) .تسا هتـشاد  مان  هیّلع  هدوب و  زینک )  ) دلو ّما  ملـسم ، ردام  هک  دنرواب  نیا  رب  ( 4  ) لسرم یتیاور  هب  دانتسا 

(7  ) .دنا هدناوخ  زین 

لیقع نب  ملسم  تایصوصخ 

یلع شا ، یمارگ  يومع  رظن  ریز  تساخرب و  تلیضف  اب  عاجش و  كاپ ، ینادناخ  زا  وا  ( 8  ) .دناد یم  هفوک  ار  ملسم  هاگداز  يربط    
لئاضف رگید  يوقت و  ملع ، زا  تفای و  شرورپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  دوخ  يا  هومع  رسپ  و  مالـسلا ، هیلع 

نب ناوفص  هک  دنا  هتفگ  هدرمش و  یعبات  یثدحم  ار  لیقع  نب  ملسم  تنس ، لها  ناسیون  لاجر  ( 9  ) .دیدرگ دنم  هرهب  ناراوگرزب  نآ 
نایم زا  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  هریرهوبا  زا  ( 12  ) .دوب دنمـشناد  هیقف و  يو  ( 11 ( ) 10  ) .تسا هدرک  لـقن  ثیدـح  وا  زا  بهوم 

هدناوخ لیقع  دنزرف  نیرت  عاجش  ار  يو  نینچمه  ( 13  ) .تسا هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  درف  نیرت  هیبش  وا  بلطملادبع ، نادنزرف 
(14  ) .دنا

لیقع نب  ملسم  نادنزرف  رسمه و 

ییوشانز دنویپ  مالـسلا ، هیلع  یلع  رتخد  ( 16  ) موثکلا ما  یلوـق  هب  و  ( 15  ) هیقر اـب  یناوج  نارود  هب  دورو  زا  سپ  لـیقع  نب  ملـسم   
(17  ) .تسا هتسناد  یلع  هللادبع و  ياه  مان  هب  رسپ  ود  ار  جاودزا  نیا  هرمث  هبیتق  نبا  .تسب 
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، نمحرلادبع نوع ، ملسم ، رفعج ، دمحا ، میهاربا ، زیزعلادبع ، ناخروم  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  ملسم  نادنزرف  مان  رامـش و  هرابرد 
رایتخا زین  يرگید  نارسمه  الامتحا  يو  ساسا  نیا  رب  ( 20 ( ) 19 ( ) 18  ) .دنا هدروآ  ملسم  نادنزرف  رامـش  رد  زین  ار  هدیمح  دمحم و 

.دوب هدرک 

البرک و رد  وا  نادـنزرف  همه  و  ( 23 ( ) 22 ( ) 21  ) دیدرگ ضرقنم  دنامن و  رادیاپ  ملـسم  لسن  هک  دندقتعم  ناسانـش  بسن  ناخروم و 
(24  ) .دندیسر تداهش  هب  هفوک 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  باکر  رد  لیقع  نب  ملسم 

نیسح ماما  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  هارمه  تشاد و  روضح  نیفص  گنج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  نارود  رد  لیقع  نب  ملـسم   
زا زین  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تماما  راـگزور  رد  ( 25  ) .تخادرپ دربن  هب  نمـشد  اب  هاپـس  هنمیم  رد  رفعج  نب  هللادبع  مالـسلا و  هیلع 

هیلع نیسح  ماما  هارمه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  يو  ( 26  ) .تفر یم  رامش  هب  ترـضح  نآ  هتـسج  رب  افو و  اب  نارای 
(27  ) .دش هکم  راپسهر  مالسلا 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ریفس  ملسم ،

هفوک هب  ار  یـسک  رتشیب  نانیمطا  يارب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هفوک ، مدرم  ناگداتـسرف  ناوارف و  ياـه  هماـن   
نم : » تشون نینچ  هفوک  مدرم  يارب  يا  هماـن  رد  دـناوخ و  ارف  ار  ملـسم  ور  نیا  زا  .دـنک  قیقحت  ناـیفوک  توعد  هراـبرد  اـت  دتـسرفب 
امش نادنمدرخ  ناگدیزگرب و  رظن  ات  مداد  روتسد  يو  هب  مداتسرف و  امش  يوس  هب  ار  ما  هداوناخ  درف  نیرت  نئمطم  ومعرـسپ و  ردارب ،

هب ار  وت  نم  : » دومرف داد و  ملـسم  هب  ار  همان  سپـس  دیراذگن .» اهنت  ار  وا  دینک و  تعیب  نم  يومع  رـسپ  اب  سپ ، .دـسیونب  نم  يارب  ار 
هبترم رد  وت  اب  هک  مراودیما  نم  درک و  دهاوخ  رّدقم  وت  يارب  تسوا  هقالع  اضر و  دروم  هک  ار  هچنآ  ره  دـنوادخ  متـسرف ، یم  هفوک 

زا نک ، لزنم  درف  نیرت  نئمطم  دزن  يدیسر  هفوک  هب  هاگ  ره  : » دومرف زین  .شاب » دونـشخ  راگدرورپ  ریدقت  رب  سپ  میریگ ، رارق  ادهش 
ارم گنرد  یب  یتفای  مدـق  تباث  نم  اـب  تعیب  رب  ار  مدرم  رگا  .ناوخ  ارف  نم  تعاـطا  هب  ار  مدرم  شاـب و  رذـح  رب  نایفـسوبا  نادـناخ 

تیرومأم نامتک  مدرم و  اب  ارادـم  اوقت ، هب  ار  وا  نینچمه  .درگ » زاب  تعرـس  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  .منک  لمع  نآ  قبط  ات  زاس  هاگآ 
(28  ) .دنتفگ عادو  ار  رگیدکی  دنتسیرگ و  ود  ره  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  سپ  .دومرف  شرافس  دوخ 
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هنیدم تمس  هب  ملسم  تکرح 

نامحرلادبع يوادیص ، رهسم  نب  سیق  .درک  تکرح  هنیدم  تمـس  هب  هنایفخم  يرجه  لاس 60  ناضمر  هام  همین  رد  لیقع  نب  ملـسم 
دجـسم هب  ملـسم  دندیـسر  هنیدم  هب  نوچ  .دـندرک  یم  یهارمه  رفـس  نیا  رد  ار  وا  زین  یلولـس  دـیبع  نب  هرامع  یبحرا و  ندـکلا  نب 

.تفگ عادو  ار  نانآ  تفر و  دوخ  نادـنواشیوخ  دزن  بش  لد  رد  سپـس  .درازگ  زامن  تعکر  ود  تفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
(29)

اه نآ  .دننک  یهارمه  هفوک  ات  دـنهد و  تکرح  ههاریب  زا  ار  اه  نآ  ات  دـیزگرب  نالیع  سیق  هلیبق  نادرم  زا  امنهار  رفن  ود  نآ  زا  سپ 
هب ار  دوخ  یتخـس  هب  ناهارمه  ملـسم و  دندیدرگ و  كاله  یگنـشت  رثا  رب  امنهار  ود  هار  رد  .دندرک  تکرح  هفوک  تمـس  هب  هنابش 

.دندناسر هفوک  یکیدزن 

رفس نیب  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ملسم  همان 

ناشیا زا  هاگآ و  روکذم  دادیور  زا  ار  ترضح  نآ  داتسرف و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  يا  همان  رهـسم  نب  سیق  هلیـسو  هب  ملـسم 
(30  ) .درک فیلکت  بسک  ریسم  همادا  يارب 

ترضح .دراد  روذعم  رفس  همادا  زا  ار  وا  ات  تساوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  همان  نیا  یط  مالـسلا  هیلع  ملـسم  دسیون : یم  يربط 
نیا یلو  (. 32 ( ) 31 ، ) دـناسرب ماـجنا  هب  ار  دوخ  تیرومأـم  اـت  داد  ناـمرف  ار  وا  تسناد و  یتسـس  نیا  لـماع  ار  سرت  يو ، خـساپرد 

تعاجـش اه و  گنج  رد  يو  ناشخرد  هقباس  ملـسم و  هدـش  هتخانـش  تیـصخش  اب  ًالّوا  اریز  .تسا  هشدـخ  لباق  یتاـهج  زا  شرازگ 
فیعـض و صخـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ  ًاـیناث  .درادـن  يراـگزاس  تسا  هداد  زورب  دوـخ  زا  هک  ییاـه 

.دزاس هفوک  هناور  ار  وا  دنیزگرب و  یّمهم  تیرومأم  نینچ  ماجنا  يارب  ار  ییوسرت 
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هفوک تمس  هب  ملسم  تکرح 

و ( 34  ) .تفای رارقتسا  راتخم  هناخ  رد  دش و  رهش  دراو  ( 33  ) لاّوش مجنپ  رد  درک و  تکرح  هفوک  تمس  هب  همان ،  نیا  زا  دعب  ملـسم 
.تشاد ییاهرارقتسا  زین  ( 38  ) هورع نب  یناه  هناخ  و  ( 37  ) هجسوع نب  ملسم  هناخ  و  ( 36 ( ) 35  ) بیسم نب  ملاس  هناخ  زین 

ملسم اب  هفوک  مدرم  تعیب 

وا اب  دنتفاتش و  یم  ملسم  رادید  هب  مدرم  دیدرگ  زاغآ  بیـسم  نبا  هناخ  هب  نایعیـش  دمآ  تفر و  هفوک ، هب  ملـسم  دورو  ربخ  راشتنا  اب   
یگمه مدرم  .درک  تئارق  ار  هفوک  مدرم  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  همان  نانآ ، زا  یهورگ  رادید  رد  يو  .دندرک  یم  تعیب 

.دنتسیرگ مالسلا  هیلع  ماما  رادید  قوش  زا 

یمن میوگ و  یمن  نخس  مدرم  بناج  زا  نم  تفگ : راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  سپ  تساخرب و  يرکاش  بیبش  یبا  نب  سباع  هاگنآ 
مهاوخ تباجا  دـیناوخب  ارم  نامز  ره  مسق  ادـخ  هب  .منک  یم  هاـگآ  دوخ  نطاـب  زا  ار  وت  یلو  درذـگ  یم  هچ  اـه  نآ  لد  رد  هک  مناد 

نب بیبح  سپـس  .مهاوخ  یمن  يزیچ  قح  شاداپ  زج  مزیخ و  یم  رب  نانمـشد  اـب  گـنج  هب  امـش  باـکر  رد  گرم  هظحل  اـت  درک و 
.دندرک تعیب  ملـسم  اب  مدرم  نآ  زا  سپ  .دندرک  دییأت  ار  سباع  نانخـس  دنتـساخرب و  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  وا  لابند  هب  رهاظم و 

(40 ( ) 39)

یپ رد  .دیـسر  رفن  رازه  هدجیه  هب  ناگدننک  تعیب  رامـش  يدوز  هب  و  دـندرک ؛ تعیب  يو  اب  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  هدزاود  زاغآ  رد 
(41  . ) .درک توعد  هفوک  هب  ار  ترضح  تشون و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  يا  همان  ملسم  نآ 

ملسم اب  مدرم  تعیب  زا  نامعن  ندش  هاگآ 
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، يزیگنا هنتف  زا  ار  مدرم  تفر و  دجـسم  هب  دیـسر ، هفوک ، تقو  مکاح  ریـشب ، نب  نامعن  هب  لیقع  نب  ملـسم  اـب  مدرم  تعیب  ربخ  نوچ 
، هیما ینب  نانامیپ  مه  زا  یمرـضح ، دیعـس  نب  ملـسم  نب  هللادبع  یلو  .تشاد  رذـح  رب  دـیزی  اب  تفلاخم  يزیر و  نوخ  هقرفت و  داجیا 
اب زین  دـیزی  .درک  هاگآ  هفوک  عیاقو  زا  ار  وا  تشون و  دـیزی  هب  يا  همان  سپـس  .تخاـس  مهتم  یناوتاـن  فعـض و  هب  ار  وا  تساـخرب و 
داد نامرف  يو  هب  نینچمه  .درپس  ودب  ار  رهـش  نآ  تراما  تخاس و  هفوک  هناور  ار  دایز  نب  هللادیبع  هیواعم ، مالغ  نوجرـس ، تروشم 

(44 ( ) 43 ( ) 42  ) .دتـسرفب وا  يارب  ار  شرـس  دـناسرب و  لتق  هب  تفای  ار  وا  هاگ  ره  دـییوجب و  هدـشمگ -  - هرهم نوچمه  ار  ملـسم  ات 
(45)

(3  ) نابرق دیع 

نابرق دیع  زور  بش و 

: نابرق دیع  زور  بش و 

بـش رد  .تسا  بحتـسم  اهنآ  رد  يراد  هدنز  بش  ءایحا و  هک  تسا  یبش  راهچ  ءزج  .تسا و  كرابم  ياهبـش  زا  هجحیذ  مهد  بش 
: تسا هدش  رکذ  یلامعا  بش  نیا  يارب  .تسا  زاب  نامسآ  ياهرد  نابرق ، دیع 

 . مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  - 1

.تسا هدش  دراو  مه  هعمج  بش  رد  هک  ِهَّیِرَْبلا ” َیلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای   “ ياعد ندناوخ  - 2

نابرق دیع  زور  لامعا 

: تسا زیچ  دنچ  نآ  لامعا  تسا و  یفیرش  زور  رایسب  تسا و  نابرق  دیع  زور  هجحیذ ، مهد  زور 

.دناهتسناد بجاو  ءاملع  زا  یضعب  تسا و  دکؤم  ّتنس  زور  نیا  رد  هک  لسغ .  - 1

تشوگ اب  زامن ، زا  دعب  هک  تسا  بحتـسم  زور  نیا  رد  اما  .تسا  هدش  رکذ  رطف  دیع  رد  هک  وحن  نامه  هب  نابرق ، دیع  زامن  هماقا  - 2
.دوش راطفا  ینابرق 
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ياعد زور ، نیا  ياهاعد  نیرتهب  دیاش  هدش و  رکذ  لابقا  رد  نآ و  زا  دعب  دـیع و  زامن  زا  شیپ  هدـش  دراو  هک  یئاهاعد  ندـناوخ  - 3
.تسا ٌكَرابُم ” ٌمْوَی  اذه  َّمُهّللَا   “ نآ لّوا  هک  دشاب  هیداجس  هفیحص  متشه  لهچ و 

”. ُدابِْعلا ُهُمَحْرَی  ْنَم ال  ُمَحْرَی  ْنَم  ای  : “ دوشیم زاغآ  هنوگنیا  هک  هیداجس  هفیحص  مشش  لهچ و  ياعد  ندناوخ  - 4

 . هبدن ياعد  ندناوخ  - 5

 . تسا دّکؤم  ّتنس  هک  ندرک ؛ ینابرق  - 6

زور حبص  زامن  شرخآ  تسا و  دیع  زور  رهظ  زامن  شلوا  هک  زامن  هدزناپ  زا  دعب  دشاب  انم  رد  هک  یـسک  يارب  تاریبکت  ندناوخ  - 7
.دنیوگب ار  تاریبکت  نیا  مهدزاود  حبص  ات  دیع  زور  رهظ  زا  زامن  هد  زا  دعب  زین  دنتسه  اهرهش  ریاس  رد  هک  یناسک  .تسا و  مهدزیس 

 : تسا رارق  نیا  زا  یفاک  لوصا  رد  حیحص  تیاور  رب  انب  تاریبکت 

ادـخ زج  يدوبعم  تسا ، فیـصوت  زا  رتگرزب  ادـخ  ُرَبْک   َ ُهّللا ُدْـمَْحلا  هِّللو  ُرَبْکَا  ُهللا  ُرَبْکَا  ُهللا  ُرَبْکَا  ُهللاَو  ُهللا  ـِالا  َهِلا  ـال  ُرَبْـکَا  ُهللا  ُرَبْـکَا  ُهللا 
تسا ادخ  صاخ  شیاتس  و  تسا ، رتگرزب  ادخ  تسین و 

هچنآ رب  تسا  رتگرزب  ادـخ  درک  یئامنهار  ار  ام  هچنآ  رب  تسا  رتگرزب  ادـخ  ِماْعنْالا  ِهَمیَهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکَا  ُهّللَا  انادَـه  ام  یلَعا 
( دنفسوگ واگ و  رتش و   ) ماعنا نایاپراهچ  زا  درک  ام  يزور 

 . ار ام  دومزآ  هکنآ  يارب  تسا  ادخ  صاخ  شیاتس  و  .انْالبَا   ام  یلَع  ِهِّللُدْمَْحلاَو 

تایآ و روثأم ، ییاور  نوتم  نآرق و  رد.دوش  رارکت  اهزامن  زا  دعب  تاریبکت  نیا  تسا  ییاناوت  هک  يرادـقم  هب  هک  تسا  بحتـسم  و 
: دش دهاوخ  هراشا  راصتخا  هب  لیذ  رد  هک  دراد  دوجو  نیدیع ، زامن  هضیرف  نتشاد  ياپرب  تلیضف  نوماریپ  یثیداحا 
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دیحم نآرق  تایآ 

(1)« یلصف هبر  مسا  رکذ  یکزت و  نم  حلفا  دق  »1�

رد دناوخ  زامن  سپـس  درک  دای  ار  شراگدرورپ  مان  هکنآ )  ) دـش و راگتـسر  درک ) هیکزت  ار  دوخو   ) تسج یکاپ  هک  یـسک  نیقی  هب 
؛» یلصف هبر  مسا  رکذ  و   » تسا هدش  ریسفت  نینچ  تیاور 

(2) .تسا رطف  دیع  نابرق و  دیع  زامن  هولص  زا  دارم  هک  یحضالا » رطفلا و  هولص  لاق  »

(3): رحناو کبرل  لصف  - 2

زا دارم  .دراد  بوجو  رب  تلالد  مه  رما  دیع و  زامن  هب  تسا  هدـش  رما  هیآ  نیا  رد  .نک  ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ 
لاح نیع  رد  روکذم  تایآ   (4) .تسا نابرق  دیع  زامن  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا _  ربمایپ  تیاور  نارـسفم و  هتفگ  قبط  مه  هولص 

هک تسا  یسک  نا  زا  يراگتـسر  دیوگ  یم  لوا  هیآ  هک  ارچ  دشاب  یمرزین  اهنآ  لئاضف  نمـضتم  دناسر  یم  ار  نیدیع  زامن  موزل  هک 
مالـس ءارهز _  همطاف  رثوک  زا  دارم  هکنیا  هب  هجوت  اب  مود  هیآ  رد  دومن و  رازگرب  دـیع  زامن  و  دومن ) ینابرق  ای   ) درک هزیکاپ  ار  دوخ 
زامن ای  و   ) .دوش ماجنا  ینابرق  دـیع و  زاـمن  هک  تسا  نیا  ادـخ  زا  رکـشت  نیرتهب  میظع  تمعن  نیا  هنارکـش  هب  دـشاب ، یم  هیلع _  هللا 

(5)( .دروایب الاب  ار  اهتسد  ریبکت  يارب  زامن  ماگنه  دراذگ و 

: تایاور

.دوش یم  نایب  تمسق  ود  رد  شخب  نیا  تایاور 
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نیدیع زامن  موزل  ترورض و  لوا : شخب 

.تسا بجاو  ضرف و  دیع  زامن   1�

(1)« هضیرف نیدیعلا  هولص  : » دومرف مالّسلا _  هیلع  قداص _  ماما 

زاـمن رد  نتفر  زا  ار  اـهنز    (2)« بجاو نهیلع  وهف  نیدـیعلا  یف  جورخلا  نع  ءاـسنلا  اوـسجت  ـال  :  » دوـمرف مالّـسلا _  هیلع  یلع _   2�
.تسا تباث ) و   ) مزال اهنآ  رب  دیع  زامن  هک  ارچ  دینکن  عنم  نیدیع 

تسا هدومن  مالّسلا _  هیلع  موصعم _  ماما  دوجو  هب  طورشم  ار  نیدیع  زامن  موزل  هک  تسا  هدش  هدروآ  يرایسب  تایاور  یهتنم 

دوجو نودب  نابرق  دیعو  رطف  دـیع  زامن    (3)« ماما عم  الا  یحضلا  رطفلا و  موی  هولـص  ال  : » دومرف مالّـسلا _  هیلع  رقاب _  ماما  هلمج  زا 
.تسین مزال  موصعم )  ) ماما

نیدیع زور  زامن و  تلیضف 

2� (4) .دننک یم  تفایرد  باوث  شاداپ و  زور  نآ  رد  نابوخ  هک  يزور  « نونسحملا هیف  باثی  يذلا  مویلا  : » دومرف رگید  تیاور  رد 

: نیملسم عامتجا  زور 

شیاتس ار  ادخ  ياهتمعن  هدمآ ، مه  درگ  زور  نآ  رد  مدرم  ات  هدش  هداد  رارق  دیع  رطف  دیع  زور  دومرف : مالّسلا _  هیلع  متـشه _  ماما 
(5) .تسا لالح  ندیشون  ندروخ و  هک  تسا  يزور  يراز و  عرضت و  زور  تاکز ، نداد  دیع ، زور  زور ، نآ  دنیوگ ،

: تمایق زور  نوچمه   3�

: دومرف مالّسلا _  هیلع  یلع _ 
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تیاور �4 ص 141 ، نامه ، ( . 11 - ) 5

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2974 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2643_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2643_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2643_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2643_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2643_5
http://www.ghaemiyeh.com


امش تمایقزور  هب  زور  نیرت  هیبش  زور  نآ  دنوش ، یم  راکنایز  نادب  دنوش و  یم  هداد  باوث  ناکین  هب  هک  تسا  يزور  رطف  دیع  زور 
رد دـینک و  یم  جورخ  راـگدرورپ  يوس  هب  اـهربق  زا  هک  دیـشاب  هظحل  نآ  داـی  هب  یلـصم  يوس  هب  لزنم  زا  جورخ  ماـگنه  سپ  تسا 
هب اه  هناخ  يوسب  تشگرب  هظحل  رد  دیریگ و  یم  رارق  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  دیشاب  یتقو  نآ  دای  هب  یلصم  رد  زامن  هب  نداتـسیا  هظحل 

(1) .دیشاب منهج  ای  تشهب  يوسب  نتشگرب  دای 

: ناهانگ ندیشخب   4�

یم دراد و  یهاگا  هلئـسم  نیارب  دـنوادخ  دـیدش ، جراخ  دـیع  زاـمن  يوس  هب  هک  یماـگنه  :» دومرف هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ _ 
(2) (« مکل اروفغم  اودوع  متیلص  یل  متمص و  یل  يدابع  :) دیامرف

: گرزب ششخب  ناوارف و  ياطع  زور   5�

بر یلا  اودـغا  نولوقی  هکـسلا و  هاوفا  یلع  دـیعلا  موی  نوموقی  هکئـالملا  نا  :» دومرف هطبار  نیا  رد  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ _ 
(3)« .میظعلا رفغی  لیزجلا و  یطعی  میرک 

هاگحبـص میرک  راگدرورپ  رب  دنیوگ  یم  هداتـسیا  مدرم  ریـسم  رد  ای  هتفرگ و  رارق  تکاس  ياهناسنا  نابل  رب  دـیع  زور  هکئالم  : دومرف
.دراد دایز  ششخب  ناوارف و  ياطع  هک  دیوش  دراو 

نآرق رد  نابرق  دیع  زامن  تلیضف 

نآرق رد  نابرق  دیع  زامن  تلیضف 

هب لیذ  رد  هک  دراد  دوجو  نیدـیع ، زامن  هضیرف  نتـشاد  ياپرب  تلیـضف  نوماریپ  یثیداـحا  تاـیآ و  روثأـم ، ییاور  نوتم  نآرق و  رد 
: دش دهاوخ  هراشا  راصتخا 

: نآرق تایآ  فلا )
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(1)« یلصف هبر  مسا  رکذ  یکزت و  نم  حلفا  دق  .» 1

رد دناوخ  زامن  سپـس  درک  دای  ار  شراگدرورپ  مان  هکنآ )  ) دـش و راگتـسر  درک ) هیکزت  ار  دوخو   ) تسج یکاپ  هک  یـسک  نیقی  هب 
؛» یلصف هبر  مسا  رکذ  و   » تسا هدش  ریسفت  نینچ  تیاور 

(2) .تسا رطف  دیع  نابرق و  دیع  زامن  هولص  زا  دارم  هک  یحضالا » رطفلا و  هولص  لاق  »

مه رما  دـیع و  زاـمن  هب  تسا  هدـش  رما  هیآ  نیا  رد  .نک  یناـبرق  ناوخب و  زاـمن  تراـگدرورپ  يارب  سپ   (3): رحناو کبرل  لـصف  . 2
ناـبرق دـیع  زاـمن  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا _  ربماـیپ  تیاور  نارـسفم و  هتفگ  قـبط  مه  هولـص  زا  دارم  .دراد  بوـجو  رب  تلـالد 

(4) .تسا

دیوگ یم  لوا  هیآ  هک  ارچ  دـشاب  یمرزین  اهنآ  لئاضف  نمـضتم  دـناسر  یم  ار  نیدـیع  زاـمن  موزل  هک  لاـح  نیع  رد  روکذـم  تاـیآ 
هکنیا هب  هجوت  اب  مود  هیآ  رد  دومن و  رازگرب  دـیع  زامن  و  دومن ) یناـبرق  اـی   ) درک هزیکاـپ  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  نا  زا  يراگتـسر 

دیع زامن  هک  تسا  نیا  ادخ  زا  رکشت  نیرتهب  میظع  تمعن  نیا  هنارکش  هب  دشاب ، یم  هیلع _  هللا  مالـس  ءارهز _  همطاف  رثوک  زا  دارم 
(5)( .دروایب الاب  ار  اهتسد  ریبکت  يارب  زامن  ماگنه  دراذگ و  زامن  ای  و   ) .دوش ماجنا  ینابرق  و 

.دوش یم  نایب  تمسق  ود  رد  شخب  نیا  تایاور  تایاور : ب )

نیدیع زامن  موزل  ترورض و  لوا : شخب 
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.2 رثوک / ( . 3 - ) 3
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: دومرف مالّسلا _  هیلع  قداص _  ماما  .تسا  بجاو  ضرف و  دیع  زامن  . 1

(1)« هضیرف نیدیعلا  هولص  »

: دومرف مالّسلا _  هیلع  یلع _  . 2

رب دیع  زامن  هک  ارچ  دـینکن  عنم  نیدـیع  زامن  رد  نتفر  زا  ار  اهنز   (2)« بجاو نهیلع  وهف  نیدـیعلا  یف  جورخلا  نع  ءاسنلا  اوسجت  «ال 
.تسا تباث ) و   ) مزال اهنآ 

زا تسا  هدومن  مالّـسلا _  هیلع  موصعم _  ماما  دوجو  هب  طورـشم  ار  نیدیع  زامن  موزل  هک  تسا  هدش  هدروآ  يرایـسب  تایاور  یهتنم 
: دومرف مالّسلا _  هیلع  رقاب _  ماما  هلمج 

.تسین مزال  موصعم )  ) ماما دوجو  نودب  نابرق  دیعو  رطف  دیع  زامن    (3)« ماما عم  الا  یحضلا  رطفلا و  موی  هولص  «ال 

نیدیع زور  زامن و  تلیضف  مود : شخب 

هزئاج نتفرگ  زور  . 1

: دومرف هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا _  ربمایپ 

« زئاوجلا موی  وه  لاق  مث  ...مکزئاوج  یلا  اودغا  »

زور دیع  زور  دومرف  هاگنآ  تسین ، ناهاش  زئاوج  دننام  یهلا  زئاوج  رباج  يا  دیشاب ، دوخ  زئاوج  نتفرگ  لابندب  دیع  حبص  نانمؤم  يا 
: دومرف رگید  تیاور  رد   (4) .تسا هزئاج  نتفرگ 

(5) .دننک یم  تفایرد  باوث  شاداپ و  زور  نآ  رد  نابوخ  هک  يزور  نونسحملا » هیف  باثی  يذلا  مویلا  »

: نیملسم عامتجا  زور  . 2

شیاتس ار  ادخ  ياهتمعن  هدمآ ، مه  درگ  زور  نآ  رد  مدرم  ات  هدش  هداد  رارق  دیع  رطف  دیع  زور  دومرف : مالّسلا _  هیلع  متـشه _  ماما 
(6) .تسا لالح  ندیشون  ندروخ و  هک  تسا  يزور  يراز و  عرضت و  زور  تاکز ، نداد  دیع ، زور  زور ، نآ  دنیوگ ،
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تیاور 1 و 4. ص 94 ، نیشیپ ، هعیشلا ، لئاسو  ( . 6 - ) 1
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تیاور 1 و 2 و 3 و 4. ص 96 ، ج 5 ، نیشیپ ، هعیشلا ، لئاسو  ( . 8 - ) 3
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.3 تیاور ص 140 ، نامه ، ( . 10 - ) 5
تیاور 4. ص 141 ، نامه ، ( . 11 - ) 6
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: تمایق زور  نوچمه  . 3

زور نآ  دـنوش ، یم  راکنایز  نادـب  دـنوش و  یم  هداد  باوث  ناـکین  هب  هک  تسا  يزور  رطف  دـیع  زور  دومرف : مالّـسلا _  هیلع  یلع _ 
يوس هب  اهربق  زا  هک  دیـشاب  هظحل  نآ  داـی  هب  یلـصم  يوس  هب  لزنم  زا  جورخ  ماـگنه  سپ  تسا  امـش  تماـیقزور  هب  زور  نیرت  هیبش 

رد دیریگ و  یم  رارق  یهلا  هاگشیپ  رد  هک  دیشاب  یتقو  نآ  دای  هب  یلصم  رد  زامن  هب  نداتـسیا  هظحل  رد  دینک و  یم  جورخ  راگدرورپ 
(1) .دیشاب منهج  ای  تشهب  يوسب  نتشگرب  دای  هب  اه  هناخ  يوسب  تشگرب  هظحل 

: ناهانگ ندیشخب  . 4

یم دراد و  یهاگا  هلئـسم  نیارب  دـنوادخ  دـیدش ، جراخ  دـیع  زاـمن  يوس  هب  هک  یماـگنه  :» دومرف هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ _ 
: دیامرف

(2) (« مکل اروفغم  اودوع  متیلص  یل  متمص و  یل  يدابع  )

: گرزب ششخب  ناوارف و  ياطع  زور  . 5

: دومرف هطبار  نیا  رد  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ _ 

(3)« .میظعلا رفغی  لیزجلا و  یطعی  میرک  بر  یلا  اودغا  نولوقی  هکسلا و  هاوفا  یلع  دیعلا  موی  نوموقی  هکئالملا  نا  »

هاگحبـص میرک  راگدرورپ  رب  دنیوگ  یم  هداتـسیا  مدرم  ریـسم  رد  ای  هتفرگ و  رارق  تکاس  ياهناسنا  نابل  رب  دیع  زور  هکئالم  دومرف :
.دراد دایز  ششخب  ناوارف و  ياطع  هک  دیوش  دراو 

نابرقدیع

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  هللادمحلا 

 ... نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

تایاور تایآ و  رد  نابرق  دیع 

.تسا ناهج  رسارس  ناناملسم  ییامهدرگ  نیرت  میظع  یناهج و  میظع  عامتجا  جح  هرگنک 
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تیاور 1. ص 141 ، نامه ، ( . 12 - ) 1
ص 121. ج 6 ، نیشیپ ، لئاسولا ، كردتسم  ( . 13 - ) 2

ص 154. ج 6 ، نامه ، ( . 14 - ) 3
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تدحو و رد  يروحم  شقن  هتشاد و  مالسا  خیرات  رد  يا  هژیو  شـشخرد  هک  تسا  یمالـسا  گرزب  رئاعـش  زا  یکی  ییامهدرگ  نیا 
 . دراد مالسا  يایند  ماجسنا 

لامک لاب  ود  ماجسنا  دیحوت و 

ود نیا  گنتاگنت  طابترا  .تسا  دـیحوت  هدـیقع  هب  نامیا  ینید و  يردارب  هیحور  تیوقت  داجیا و  رب  رظان  زیچره  زا  شیب  جـح  مسارم 
رهاظم اب  هلباقم  هب  رگیدکی  اب  يردارب  طباور  میظنت  نمض  هتفای ، تیبرت  هصخشم  ود  نیا  وترپ  رد  نیملسم  ات  هدش  ببس  مه  اب  هلوقم 

ناهج ناناملسم  ماجسنا  یگتـسبمه و  رد  يدنمورین  لماع  دوخ  نیا  دنبای و  ییاهر  هقرفت  رـصانع  مامت  زا  دنزیخاپ و  هب  رفکو  كرش 
.دشاب یم 

: جح ماکحا  رثا 

دنک یم  دومنهر  تیونعم  لامک  هب  ار  يو  ، هدومن نییعت  ار  ناملسم  ره  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  یشم  طخ  جح  ماکحا 

دبلاک هب  يا  هزات  حور  اب  ار  يونعم  نامیا  دیامن و  یم  داجیا  يزیتس  كرـش  یتسرپادخ و  هیحور  بتکم ، ناوریپ  رد  هک  يا  هنوگ  هب 
رد یتلاح  رییغت  تسا  رداـق  جـح  هضیرف  ساـسا  نیا  رب  .دـشخب  یم  یلاـعت  ار  ناناملـسم  هشیدـنا  رکف و  دـمد و  یم  یمالـسا  هعماـج 

.دنیآ لئان  یلدمه  یگتسبمه و  هب  دوش و  نوگرگد  نانآ  یگدنز  هویش  هک  دروآ  دیدپ  ناناملسم 

ناملسم درف  نامیا  زا  ًاقلطم  تسین و  هتسباو  یسایس  ياه  متسیس  اهداهن و  زا  کی  چیه  هب  هک  تهج  نآ  زا  یلدمه  یگتسبمه و  نیا 
زایتما .دراد  ار  نآ  اب  هلباـقم  ناوت  یلماـع  رتمک  هدـش ، بوسحم  ناناملـسم  همه  كرتشم  ردـق  یگتـسویپ و  هقلح  دریگ ، یم  تأـشن 

 . ناناملسم يدیحوت  تیوه  رگنایب  جح  کسانم  هلاس  همه  يرازگرب  تسا و  دیحوت  لصا  مالسا  ریگمشچ 
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: جح رد  تیدوبع  هجو  ندش  هدنز 

و ینغ ، ریقف و  دنک و  یم  ادج  مه  زا  ار  رـشب  تایح  هک  تسا  ییاه  يدنبزرم  اه و  يدـنب  هقبط  هنوگ  ره  زا  ترجه  جـح ، ور  نیا  زا 
همه رد  تسا ، تیدوبع  نامه  هک  ار  اه  ناسنا  همه  كرتشم  هجو  هداد ، رارق  مه  رانک  رد  دنک و  یم  کیدزن  مه  هب  ار  دیفـس  هایس و 

(: 1) دناوخ یم  یهلا  نایدا  ناوریپ  رد  یگتسبمه  داحتا و  هیام  ار  هناگی  يادخ  شتسرپ  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیدب  و  دنک ، یم  هدنز 

ِنود نِم  ًابابرا  اًضَعب  انُـضَعب  َذِـخَّتَیال  ًائیـش و  ِِهب  َكِرـُشنال  َهَّللا و  ّالا  َدـُبعَن  ّالا  مُکَنَیب  انَنَیب و  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یلا  اَولاعَت  ِبتِکلا  َلها  ای  ُ_ل  «ق
(2 «) .ِهَّللا

؛ دوش یم  بوسحم  جح  زور  نیرت  گرزب  نابرق  دیع 

(3 «) ِرَبکَـْألا ِّجَْـحلا  َمْوَـی   » هراـبرد ناـشیا  زا  هک  راـمع  نب  هیواـعم  باوـج  رد  هک  تسا  لـقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  هک  ناـنچ 
یلجت زا  يدامن  هدوب و  دـیحوت  یلجت  ناـبرق  دـیع  تفگ  ناوت  یم  تهج  نآ  زا  ( 4 «) .تسا نابرق  ِدیع  زور  نآ ، : » دنومرف دندیـسرپ ،

.تسا جح  مایا  رد  یمالسا  ماجسنا 

دیع یسانش  هژاو 

نیا زا  ( 5) .دـنیوج برقت  راگدرورپ ، رب  نآ  اب  هچنآ  ره  ای  ینابرق  يانعم  هب  نابرق »  » تسا و نتـشگرب  عوجر و  يانعم  هب  دـیع »  » هژاو
رد یناسفن و  ياهاوه  اب  هزرابم  هیاس  رد  ماقم  نیا  .تسناد  یهلا  بّرقت  ماقم  هب  ناسنا  تشگزاب  يانعم  هب  ار  نابرق  دیع  ناوت  یم  ور ،

رایسب ياه  یتخـس  لّمحت  زا  سپ  هک  ادخ  هناخ  نارئاز  .دیآ  یم  تسد  هب  بان  ياهتـصرف  زا  يریگ  هرهب  يزاسدوخ و  بیذهت ، وترپ 
کی رد  ناـیجاح  زور  نیا  رد  .دـنریگ  یم  نشج  ار  ناـبرق  دـیع  دـنا ، هدیـسر  رخآ  هاـگلزنم  هب  کـنیا  يویند ، ياـهدامن  زا  زیهرپ  و 

فیلکت ماجنا  هب  نتفای  قیفوت  زا  هداشگ  يا  هرهچ  اب  نآ  زا  سپ  دنیاس و  یم  تسود  ترضح  ناتـسآ  رب  رـس  ریظن  مک  یلمع  تدحو 
.دنیوگ یم  کیربت  مه  هب  هدیشک ، شوغآ  هب  ار  رگیدکی 
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: دنیامرف یم  دنناوخ و  یم  تنمیم  اب  كرابم و  يزور  ار  نآ  دیع  صوصخم  ياعد  رد  زین  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  نیدجاسلا  دیس 

(6 «) .نوُْمیَم كَراَبُم  مْوَی  اَذَه  َّمُهَّللأ  »

دای هب  ار  هاگآ  ياهناسنا  هک  تسا  يدـیع  نابرق ، دـیع  : » دـنا هتفگ  نینچ  نابرق  دـیع  هرابرد  باـن ، مالـسا  رگ  اـیحا  هر ) ) ینیمخ ماـما 
يایلوا ایفـصا و  مدآ و  نادـنزرف  هبار  گرزب  يادـخ  هار  رد  داهج  يراکادـف و  سرد  هک  یهاگنابرق  دزادـنا ؛ یم  یمیهاربا  هاگنابرق 

ادخ هار  رد  ار  دوخ  تایح  هرمث  نیرتزیزع  ...هک  تخومآ  اهناسنا  همه  ام و  هب  ناهج ، ِنکـش  تب  دیحوت و  ِردپ  نیا  ...دهد  یم  ادـخ 
دنامهف مدآ  هیرذ  ام  همه  هب  .دییامن  اپرب  ار  یهلا  لدع  ار و  ادخ  نید  دینک و  ادـف  ار  دوخ  نازیزع  دوخ و  .دـیریگب  يدـیع  دـیهدب و 

(7 «) .تسا كرش  زین  نازیزع  ناج و  هب  یگتسبلد  هک  كرش  یفن  دیحوت و  رشَن  لحم  تسا و  ناقشاع  هاگنابرق  ینم  و  هکم »  » هک

هب همادا  رد  هک  تسا  ماجـسنا  زا  يدامن  مادک  ره  هک  دنناسر  یم  ماجنا  هب  ار  لمع  دـنچ  نابرق ، دـیع  زور  رد  مارحلا  هّللا  تیب  نارئاز 
.دوش یم  هراشا  اهنآ 

هقرفت لماع  زا  يربت  تارمج ، یمر 

تـسا میجر  سیلبا  دامن  هک  هدش _  هدیچ  مهرب  ياهنوتـس  هب  راب  تفه  يارب  هزیر  گنـس  تفه  باترپ  اب  ادتبا  دیع  زور  رد  نایجاح 
زا ار  لـمع  نیا  تمکح  یتقو  .دـنیوگ  هرَمَج » ِْیمَر   » ار لـمع  نیا  .دـننک  یم  زاربا  نورب  نورد و  ياهناطیـش  همه  زا  ار  دوخ  رّفنت  _ 

: دندومرف ماما  دندیسرپ ، مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما 

هیراج تنس  نیمه  ور  نیا  زا  .دومن  راسگنس  ار  دیلپ  نآ  ترـضح ، نآ  تشگ و  رهاظ  (ع ) میهاربا رب  تارمج  لحم  رد  سیلبا  نوچ  »
(8 «) .دنام یقاب  دش و  يا 

9946 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2983 

http://www.ghaemiyeh.com


دارفا نیب  هک  تسا  نیا  ناطیـش  یلـصا  ياهراک  زا  یکی  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  تعاـطا  ّتیدوبع و  تیبثت  ناطیـش و  درط  لـمع ، نیا 
(: 9) دیامن داجیا  اهنآ  نیب  ضغب  توادع و  دزادنیب و  هقرفت  ناسنا 

(10 (؛ َءاضْغَْبلا َو    َ َوادَْعلا ه ُمُکَْنَیب  َِعقُوی  ْنَأ  ُناْطیَّشلا  ُدیُِری  امَّنِإ  »

ناطیش رایتخا  رد  ار  دوخ  فالتخا  هقرفت و  اب  ناسنا  و  .دنک » داجیا  ینمشد  رامق  بارش و  هلیسو  هب  امـش  نایم  رد  دهاوخ  یم  ناطیش 
: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  هنوگنامه  دراذگ ؛ یم 

(11 (؛ بئذلل منغلا  نم    ّ ذاشلا ّنا  امک  ناطیشلل  سانلا  نم  ذاشلا  ّناف  هقرفلا  مکاّیا و  »

هلگ زا  رود  دنفسوگ  هکنانچمه  تسا  ناطیش  نامرف  رایتخا  رد  دوش  ادج  مدرم  زا  هک  یناسنا  اریز  دیزیهرپب ؛ یگدنکارپ  ییادج و  زا 
« .دوش یم  گرگ  بیصن 

یناناملسم مجسنم  فص  رد  ار  دوخ  دنک و  یم  یمر  دوخ  زا  ار  نآ  هدز ، گنس  میجر  ناطیـش  رب  نیدامن  لمع  نیا  اب  یجاح  يرآ ،
.دنراد یم  مالعا  ناطیش  زا  ار  دوخ  رفنت  یگمه  هک  دبای  یم 

تاواسم یگتسراو و  دامن  ینابرق ،

هیده راگدرورپ  هاگشیپ  هب  ار  نآ  دنروآ و  یم  ینابرق  ّتنس  هب  ور  داهج ، هدیقع و  زا  يراب  هلوک  اب  دیع  زور  لامعا  همادا  رد  جاجح 
: دومرف هک  دنناشوپ  یم  لمع  هماج  یهلا  روتسد  هب  دننک و  یم 

(12 «) .ِيْدَْهلا َنِم  َرَْسیَتْسا  اَم  _ََ ِّجَحلا ف َیِلا  هرْمُعلِاب  َعَّتَمَت  ْنَم  _َ «ف

اه و سوه  ندرب  نایم  زا  مزع  نیداـمن  یتکرح  اـب  تقیقح  رد  دـنک ، یم  حـبذ  ار  يدنفـسوگ  دور و  یم  هاـگنابرق  هب  هک  یـسک  نآ 
، تسادخ هب  بّرقت  هلیـسو  تدابع و  هک  تهج  نآ  زا  ار  لمع  نیا  .دوش  یم  يراکادف  راثیا و  هدامآ  دنک و  یم  ار  شیاه  یگتـسباو 

: دندیسرپ یلبش  زا  یشسرپ  نمض  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هک  نانچ  ( 13) .دنیوگ نابرق 
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(14  ... «) ینک عطق  ار  عمط  موقلح  عرو  يوقت و  تقیقح  هب  کسمت  اب  هک  يدرک  تین  ینابرق ، ندیربرس  ماگنه  هب  ایآ  »

هب دیع  زور  رد  یجاح  یتقو  .تسا  نواعت  يریگتـسد و  يانعم  هب  ناتـسد  گنت  هژیوب  مدرم  نایم  رد  نآ  میـسقت  ینابرق و  شـشخب و 
لمع نیا  دـهدب ، نادـنمزاین  هب  ار  نآ  تشوگ  دـشکب و  ار  لماک  ملاس و  یناویح  ات  دوش  یم  فظوم  جـح ، کـسانم  ماـجنا  هنارکش 

ّتبحم داجیا  لماع  فرصم ، بسح  رب  مه  دزاس و  یم  یهلا  تیانع  لومشم  ار  ناسنا  ددرگ و  یم  ادخ  هب  ندش  کیدزن  لماع  دوخ 
لماوع زا  یکی  دوخ  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یمیمـص  يا  هطبار  ناناملـسم  نیب  هک  تسا  هنوگ  نیا  .دوش  یم  هعماج  دارفا  ناسنا و  نیب 

یم شیازفا  نامدرم  نایم  رد  يراکوکین  ریخ و  لامعا  رد  یعامتجا  یگتسبمه  نواعت و  تروص  نیدب  تسا و  ماجـسنا  ياه  هنیمز  و 
طابترا ریقف ، ینغ و  نیب  هلیسونیدب  دنوش و  یم  ریس  هنسرگ  اه  نویلیم  دریگ ، ماجنا  حیحص  ینابرق  میـسقت  رگا  رگید ، فرط  زا  .دبای 

.تسا عراش  هجوت  دروم  یلدمه  ماجسنا و  نامه  نیا  .ددرگ  یم  رارقرب 

(15) نآ زا  یجاح  صخش  هدافتسا  تمسق و  هس  هب  ینابرق  تشوگ  میسقت  هک  يروط  هب  تسا ؛ تاواسم »   » ینابرق ياهدامن  رگید  زا 
زا تسا ) هدش  لئاق  دوخ  يارب  ناسنا  هک  یتازایتما   ) هقرفت قیداصم  زا  یکی  تروص  نیا  رد  .تسا و  تاواسم  نیا  رب  ییایوگ  دـهاش 

راگدرورپ مدرم ! : » دومرف عادولاهجح  هبطخرد  هک  دننک  یم  عوجر  هلاو ) هیلع  هللا  یلص  ) مظعا ربمایپ  لوق  نیا  هب  همه  دور و  یم  نیب 
رگم تسین ، یتلیضف  مجع  رب  ار  برع  تسا ؛ كاخ  زا  مدآ  دیتسه و  مدآ  زا  همه  تسا ؛ یکی  امش  همه  ردپ  تسا و  یکی  امـش  همه 
همه نیب  داحتا  ماجـسنا و  رب  تسا  یلماع  دوخ  دـنک و  یم  سکعنم  ار  مالـسا  یعاـمتجا  تلادـع  ّجـح ، رد  لـمع  نیا  ( 16 «) .اوقت هب 

.ناهج نیملسم 
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ینطاب يرهاظ و  شیالآ  ندودز  قلح ،

يارب رـس  ياهوم  ندیـشارت  اـی  قلَح »  » لـمع دـنناسر ، ماـجنا  هب  هجحلا  يذ  مهد  زور  رد  دـیاب  ناـیجاح  هک  یلمع  نیرخآ  نیموس و 
: دیامرف یم  نآرق  .تسا  نانز  يارب  نخان  وم و  زا  يردق  ندرک  هاتوک  نادرم و 

(17 (؛ قیتعلا تیبلاب  اوفوطیل  مُهَروُُذن و  اُوفُوْیل  مُهَثَفَت َو  اوُضْقَْیل  َُّمث  » 

هناخ نارئاز  دننک »  فاوط  هبعک ، نهک  هناخ  درگ  رب  دننک و  افو  دوخ  ياهرذن  هب  دنزاس و  فرطرب  ار  ناشیاه  یگدولآ  دیاب  سپس ،
میلـست و لامک  دـنراد و  یمرب  شیوخ  سْفن  ندرک  مار  يارب  ار  اهماگ  نیرت  ینامرآ  نیرتدنمهوکـش و  ناـبرق ، دـیع  زور  رد  ادـخ ،
، رـس ندیـشارت  اب  هدنک و  لد  ییابیز  رخف و  رهاظم  مامت  زا  دنراذگ و  یم  شیامن  هب  یگدنب  تیدوبع و  زا  ابیز  يریوصت  رد  ار  اضر 

لیاذر يدـیلپ  زا  ار  ناـشحور  هدـش ، تسود  هناـخ  مارحلادجـسم و  رد  هراـبود  روـضح  هداـمآ  نارگید  هارمه  هب  لکـش  گـنرمه و 
( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  .دنزیر  یم  رود  لد  ناماد  زا  ار  یهاوخ  دوخ  یتسرپاوه و  رثا  ناشن و  نیرخآ  دـننک و  یم  ریهطت  یقالخا 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد 

(18 !«) زیر رود  ار  تا  ینطاب  يرهاظ و  ياه  بیع  مامت  دوخ ، يوم  ندیشارت  اب  »

نیملسم همه  دیع  نابرق 

نیا نیملـسم  قرف  همه  هکارچ  تسین ؛ فالتخا  دروم  دایعا ، زا  يرایـسب  فالخرب  هک  تسا  نیملـسم  مهم  دایعا  زا  یکی  ناـبرق  دـیع 
: میناوخ یم  دیع  زامن  تونق  صوصخم  ياعد  رد  اذل  دننک ؛ یم  بوسحم  دیع  ار  زور 

؛ ...ادیزم همارک و  افرش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحمل  ادیع و  نیملسملل  هتلعج  يذلا  مویلا  اذه  قحب  کلأسا  ینا  مهللا  »
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تلیـضف تمارک و  تفارـش و  هریخذ و  هلاو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم يارب  دیع و  ناناملـسم  يارب  ار  نآ  هک  يزور  نیا  قح  هب  اهلاراب !
نیا میراد  داقتعا  میناد و  یم  میهـس  نآ  رد  ار  نیملـسم  همه  هتـسنادن ، نینمؤم  صوصخم  طـقف  ار  دـیع  هنوگ  نیدـب  و  ...يدادرارق »

.تسا مالسا  یعامتجا  تاروتسد  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تسا  ( 19) هللا لبح  هب  ماصتعا  هب  ندیسر  يارب  یتفایهر  میظع  ییامهدرگ 

دیحوت هب  ندیـسر  رب  هوالع  دراد ، رارق  نابرق  دـیع  نآ  تمظع  جوا  رد  هک  جـح  کسانم  هدـش ، حرطم  ثحابم  هب  هجوت  اب  نیا  رب  انب 
دنا هدرک  دیکأت  اهراب  هلأسم  نیا  هب  ام  ینید  ناگرزب  اذل  .ناناملسم  رتشیب  هچ  ره  یگتسبمه  ماجسنا و  هب  لین  يارب  رثؤم  تسا  یلماع 

یلدمه ماجسنا و  اب  رگم  دوش  یمن  رسیم  مهم  نیا  تسا و  ملاع  یقیقح  نیطایـش  نیکرـشم و  زا  تئارب  زور  نیا  رد  لمع  نیرتهب  هک 
.دنشاب هک  یکلسم  هدیقع و  رکف و  ره  اب  نیملسم  یمامت 

(20  ) ریدغ

ریدغ ترایز  رد  نآرق  تایآ 

هراشا

هدش نایب  نآرق  هیآ  ًابیرقت 23  ترایز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ریدـغ  زور  ترایز  رد  بلاج  رایـسب  هتکن  ریدـغ  ترایز  رد  نآرق  تایآ 
.دشاب ینآرق  ناتیاه  فرح  هک  .دراد  ام  يارب  رگید  یمایپ  کی  شدوخ  نیا  .تسا 

مه ینامز  ره  رد  .دناوخ  زورره  دوش  یم  ار  ترایز  نیا  هک  هدش  لقن  ماما  زا  تسا  ریدـغ  زور  رد  نینم�ملا  ریما  يارب  یترایز  کی 
.تسا ندناوخ  لباق  ترایز  نیا  ناکم ، ره  رد  نامز ، ره  رد  .میشاب  ربق  لباقم  رد  تسین  مزال  .دناوخ  دوش  یم 

 

نایب نآرق  هیآ  ًابیرقت 23  ترایز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ریدـغ  زور  ترایز  رد  بلاج  رایـسب  هتکن  ریدـغ  زور  ترایز  رد  نآرق  تاـیآ 
.دشاب ینآرق  ناتیاه  فرح  هک  .دراد  ام  يارب  رگید  یمایپ  کی  شدوخ  نیا  .تسا  هدش 
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قح دید  یتقو  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  .دنز  یم  جوم  نآرق  زا  شا  ینارنخس  درک ، ینارنخـس  ماش  رد  مالـسلااهیلع  يربک  بنیز 
.دنز یم  جوم  نآرق  زا  شا  ینارنخس  درک ، ینارنخس  کی  دندادن  ار  شرهوش 

نیا شا  هیآ  .دشاب  نآرق  زا  دـیاب  نامیاه  فرح  رتشیب  مینک ، تبحـص  ربنم  يور  میـشاب ،  هتـشاد  ینارنخـس  ییاج  رد  تسا  رارق  رگا 
.تسا

(44/ لحن «) ساَّنِلل َنِّیَُبِتل  »

« ساَّنِلل َنِّیَُبِتل  »

.وگب مدرم  يارب  هدش  لزان  هک  ار  هچنآ  لُِّزن » ام  « ؟ ار يزیچ  هچ  .نک  نایب  مدرم  يارب  ینعی 

.میناوخب مه  اب  ار  همانترایز  الاح  .تسا  نآرق  هیآ ي  ات  دنچ  تسیب و  همانترایز  نیا  رد  هک  تسا  بلاج  یلیخ  نیا 

نید میقتسم  طارص  ماما ،

« میِوَْقلا ِهَّللا  َنیِد  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

تسا نآرق  نامه  میوق  نید  .یتسه  وت  میوق  نید  وت ، رب  مالس  ناج  یلع 

(5/ هنیب « ) ِهَمِّیَْقلا ُنید  َِکلذ  »

« میِقَتْسُْملا ُهَطاَرِص  «َو 

.تسا مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  طارص  میقتسم  طارص  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

«. نوُِفلَتُْخم ِهِیف  ْمُه  يِذَّلا  ُمیِظَْعلا  ُأَبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

.یتسه وت  گرزب  ربخ  ءابن » »

« لیِْزنَّتلا َِکتَیَالَِوب  َقَطَن  يِذَّلا  ُّقَْحلا  َنِینِمْ�ُْملا  ُریِمَأ  ای  کیلع  مالسلا  »

: هتفگ هتفگ ؟ هچ  .دنک  یم  ار  تفیرعت  ادخ  هک  یتسه  یسک  وت  یلع  ای 

« مَُهلاْومَأ ْمُهَسُْفنَأ َو  نِینِمْ�ُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  »

.یتخورف ادخ  هب  ار  تلام  .یتخورف  ادخ  هب  ار  تناج  وت  .درخ  یم  تشهب  هب  ار  لام  .درخ  یم  ار  ناج  ادخ  .تسا  يرتشم  ادخ 

: هدومرف نآرق  رد 
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(78/ جح « ) هِداهِج َّقَح  ِهَّللا  ِیف  اوُدِهاج  «َو 

« هداهج قح  هللا  یف  تدهاج   » هک میراد  ترایز  رد  .داهج  قح  دینک ، یم  داهج  رگا 
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.تسا مّسجم  نآرق  وت  دوجو  ینآرق ، يامیس  وت  ناج  یلع 

« نینم�ملاریما ای  نسحلابا  ای  کیلع  مالسلا   » داهج گنج و  نیدایم  رد  ماما 

: تفگ وت  هرابرد ي  نآرق  دیوگ ، یم  همانترایز  رد 

(95/ ءاسن « ) نیدِعاْقلا یَلَع  َنیدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  »

.دوبن ههبج  رد  نینم�ملاریما  هزادنا  هب  ربمغیپ  باحصا  زا  کی  چیه  .يدوب  وت  ربیخ  حتاف  .دنراد  تلیضف  نیدعاق  رب  نیدهاجم 

«. ًامیظَع ًارْجَأ  نیدِعاْقلا  یَلَع  َنیدِهاجُْملا  ُهَّللا  َلَّضَف  »

: تفگ یم  وا  .متـسه  نم  هبعک  راددـیلک  تفگ : یم  وا  .دـندرک  یم  راـختفا  مه  هب  رفن  ود  دـش  یم  در  مالـسلا ) هـیلع  ) ریما ترـضح 
ود امش  زا  لبق  نم  اما  .متسین  مه  نداد  بآ  لوئسم  متسین ، راددیلک  نم  هللاو  دومرف : ترضح  .متسه  نم  جاجح  هب  یناسربآ  لوئـسم 

، دندوب دیفس  شیر  هدرخ  کی  اهنآ  نوچ  .دروخرب  اهنآ  هب  یلیخ  .تسامـش  زا  شیب  نم  ینامیا  هقباس ي  .مدروآ  نامیا  ربمغیپ  هب  ات 
، دش لزان  هیآ  .تسا  هدش  نینچ  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دنتفر  .دوب  ناوج  مه  مالسلا  ) هیلع  ) یلع ترضح 

(19/ هبوت « ) جاْحلا َهَیاقِس  ُْمْتلَعَجَأ  »

بآ هبعک و  يراد  دیلک  ِمارَْحلا » ِدِجْـسَْملا  َهَرامِع  ِّجاْحلا َو  َهَیاقِـس  ُْمْتلَعَجَأ  ، » نداد بآ  .تسا  ییاقـس  ینعی  هیاقـس » «، » جاْحلا َهَیاقِـس  »
.تسین هسیاقم  لباق  .دینکن  هسیاقم  اجک ؟ اهنآ  اجک و  نامیا  دیتشاذگ ؟ نامیا  رانک  امش  ار  اه  یجاح  هب  نداد 

يزیچ هچ  َهَیاقِس » ُْمْتلَعَجَأ   » .تسا امش  هب  شحف  نیا  بوخ  .ار  شمشک  مه  مراد ، تسود  ار  امش  مه  نم  دیوگب : امش  هب  یسک  کی 
؟ دیراذگ یم  زیچ  هچ  رانک  ار 

تلاسر شخب  موادت  تیالو ،

؟ دوب هک  یلع 

.دـهد یم  موتامیتلوا  ربمغیپ  هب  اج  هس  رد  نآرق  رد  ادـخ  .تسا  توبن  دـیحوت و  نزو  مه  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینم�ملاریما نزو 
ربمغیپ دیوگ : یم 
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(65/ رمز « ) ُکلَمَع َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل  »

.تسا دوبان  تلمع  يوش ، كرشم 

، ینک هفاضا  هملک  کی  نآرق  هب  رگا 

(44/ هقاح « ) ِلیواقَْألا َضَْعب  اْنیَلَع  َلَّوَقَت  َْول  «َو 

.منک یم  عطق  تسا  ندرگ  گر  هک  ار  گر  نیا  ینک ، هفاضا  يا  هملک  نآرق  هب  رگا 

(67/ هدئام « ) لِْزنُأ ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »

یلیخ تیالو  .تسا  مهم  یلیخ  .تسا  دوبان  وت  تمحز  لاس  ینکن 23  یفرعم  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع نک ، یفرعم  ار  ( مالسلا هیلع  ) یلع
یفرعم ار  ( مالـسلا هیلع   ) یلع .يدوباـن  يورب ، نوریب  نآرق  زا  .تسا  دوباـن  تلمع  َّنَطَبْحََیل » ، » يورب نوریب  دـیحوت  زا  رگا  .تسا  مهم 

.یتسه دوبان  ینکن ،

« ْلَعْفَت َْمل  ْنِإ  «َو 

.یتسه دوبان  ییوگن  رگا 

هب ادـخ  نوچ  .تسین  لوبق  مه  تیالو  یب  توبن  دوش  یم  مولعم  .تسین  لوبق  تیـالو  یب  زاـمن  دـنتفگ : یم  میدوب  هدینـش  قباـس  اـم 
هتشاد هدیقع  دیابن  مه ، تیالو  یب  تلاسر  تیالو ، یب  زامن  هن  يدوبان ! ینکن  یفرعم  ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع رگا  دیوگ : یم  شربمغیپ 

.میشاب

ریسا لتاق و  اب  یتح  رشب ، قوقح  تیاعر   

هیلع ) نینم�ملاریما .تسا  قح  نیا  مییوگب : دنوش ، عمج  نیمز  هرک ي  قوقح  ياهرتکد  اه  ناد  قوقح  مامت  رـشب ، ناناد  قوقح  مامت 
.تسا لتاق  اقآ  دنتفگ : .دـیهدب  مجلم  نبا  هب  ار  ریـش  نیا  فصن  دومرف : دـندروآ ، شیارب  ریـش  ناویل  .تسا  هتفاکـش  شرـس  مالـسلا )
قوقح نیا  .ریش  ناویل  فصن  .دروخب  ریـش  نم  لثم  مه  وا  دیاب  تسا  ریـسا  هک  ًالعف  اما  .دسر  یم  شیازج  هب  تسا ، لتاق  هلب ! تفگ :

.تسا رشب 

شلبق تعاس  تسیب  هعمج  بش  زا  يورب ، هعمج  زامن  یهاوخ  یم  رگا  دیوگ : یم  .دیوگ  یم  ار  رشب  قوقح  مالـسا  مالـسا ! رب  دورد 
ار نیا  .دوش  تحاران  وت  ناهد  زایپ  يوب  زا  دنیشنب  ترانک  یـسک  کی  رهظ  ادرف  دشاب ، تناهد  رد  زایپ  يوب  تسا  نکمم  .روخن  زایپ 

.رشب قوقح  دنیوگ : یم 
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: دیوگ یم  نآرق ، رد  يا  هیآ 

(54/ هدئام « ) ِمئال َهَمَْول  َنُوفاخَی  «ال 

ياه نتلوب  اه ، همانزور  اه ، هلجم  هدـمآ ، اه  هراوهام  هدـمآ ، تنرتنیا  رد  هدـمآ ، اه  تیاس  رد  هک  اه ، تمـالم  زا  هک  دنتـسه  ینادرم 
.دنروخ یمن  ناکت  .دشاب  دشاب ، دهاوخ  یم  هچره  هنامرحم ،

؟ دـیآ یم  ییادـص  هچ  دومرف : ماما  .دـننک  یم  تراسج  نم  هب  ردـص  ینب  نارادـفرط  دومرف : ماما  هب  هر ) ) یتشهب رتکد  هک  دـش  لـقن 
هرک مدرم  یتشهب ، ياقآ  دومرف : ماما  ینیمخ ! ینکـش  تب  ینیمخ ، ینم  حور  دنیوگ : یم  راوید  تشپ  مدرم  دـید  داد ، شوگ  یتشهب 

همه ي تسا ، الط  تتـسد  رد  رگا  امـش  .درادن  يرثا  نم  رد  دننک ، نیرفن  نم  هب  ای  دنتـسرفب ، دورد  نم  هب  راوید  نیا  تشپ  نیمز  ي 
.يراد شمارآ  .تسا  لافس  تسا ، لافس  دنیوگب : نیمز  هرک ي 

(28/ دعر « ) ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ  »

.دراد یمنرب  تسد  شراک  زا  کلتم  اب  .دنیوگب  دنیوگب ، نارگید  دنهاوخ  یم  هچره  تسا  تسرد  شهار  هک  یسک 

هدرخ کی  .تسا  بوخ  شزیچ  همه  یلع  نیا  هللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ : دـندمآ  اـه  ههبج  زا  یکی  رد  تسا  نشخ  ادـخ  راـک  رد  یتقو 
یم رارـصا  .هتفرگ  میانغ  يزیچ  يرتشگنا ، يریـشمش ، کی  یمیانغ ، کی  هتفر  یـسک  کی  الاح  ًالثم  .تسا  کشخ  .تسا  کـشخ 

، هـلب ٌنِـشََخل »  » .تـسا نـشخ  یلع  دوـمرف : تـفگ ؟ هـچ  دــیناد  یم  .تـسا  نـشخ  هدرخ  کــی  .هدــب  سپ  .هدــب  سپ  هـن  هـک  دــنک 
نکل .تسا  نشخ  مالسلا ) هیلع  ) نینم�ملاریما

/ج41/ص116) راونالاراحب « ) ِهَّللا ِتاَذ  ِیف  »

.دنک یمن  هلماعم  یسک  اب  ینعی  .تسا  نشخ  ادخ  راک  رد 

میراد هیآ  کی  هللا  بزح  لماک  قادصم 

(56/ هدئام « ) َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَف  »

نآرق ار  هللا  بزح  هتبلا  .یتسه  هللا  بزح  ءزج  وت  دیوگب  دهاوخ  یم  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینم�ملاریما ترایز  رد  مه  هلمج ي  نیا 
.دنتسه یناسک  هچ  هتفگ 

9954 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2992 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشلد سکره  هب  دـنهد  یم  شحف  همان  بش  کی  دـنراد  یمرب  اه  تقو  یهاـگ  رخآ  .دـیوگن  هللا  بزح  شدوخ  هب  یـسک  دوخ  یب 
؟ یهد یم  شحف  ارچ  یتسه  یهللا  بزح  رگا  وت  دهد ؟ یم  شحف  هللا  بزح  هللا ! بزح  دننک  یم  اضما  .دهاوخب 

طقف اما  .تسا  مارح  مه  شندیـشارت  تسا ، یلامک  کی  شیر  هتبلا  .دوش  یمن  یهللا  بزح  اهنیا  شیر و  مناد  یمن  رهاـظ  هب  یـسک 
.یتسه وت  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  ) نینم�ملاریما همانترایز ي  رد  ار  هللا  بزح  هشیر ! مه  شیر و  مه  .تسین  مه  شیر 

یهلا ياه  ناحتما  زوریپ   

(8/ ناسنا « ) هِّبُح یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  «َو 

ًابیرقت دوب ؟ هچ  میهاربا  ناحتما  نیرتگرزب  دـیناد  یم  .تشاد  یتخـس  تاـناحتما  یلیخ  میهاربا  .دـنک  یم  ار  میهاربا  فیرعت  نآرق  رد 
ياه نابایب  رد  ار  هچب  نیا  تفگ : وا  هب  ادخ  دـش ، راد  هچب  هک  مه  الاح  .دوش  راد  هچب  درک  اعد  یلیخ  دـش ، یمن  راد  هچب  لاس  دـص 

: تفگ دش  هلاس  هدزیس  هد ، دش ، هک  گرزب  الاح  مه  دعب  غاد ، نابایب  رد  ناوج  ردام  کی  اب  كدوک  هچب ي  کی  .ورب  راذگب و  هکم 
راظتنا رد  لاس  دص  مدآ  .تسا  تخـس  شناحتما  یلیخ  .تسا  یتخـس  ناحتما  یلیخ  دیوگ : یم  نآرق  هک  .شکب  ار  تا  هچب  میهاربا 

.شکب تدوخ  تسد  اب  راذگب و  ار  وقاچ  دیوگ : یم  تسا ، شلاس  هدزیس  هد ، هک  الاح  دشاب ، هچب 

، هدمآ ریما  ترضح  همانترایز  رد 

(102/ تافاص « ) ُرَمُْ�ت ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  »

: تفگ میهاربا  ترضح  شردپ  یتقو 

(102/ تافاص «) کَُحبْذَأ یِّنَأ  ِمانَْملا  ِیف  يرَأ  یِّنِإ  »

.هدب ماجنا  تسادـخ ، رما  ُرَمُْ�ت » ام  ، » هدـب ماجنا  ْلَْعفا » ! » ناج اباب  َِتبَأ » ای  : » دومرف .منک  حـبذ  ار  وت  مدـش  رومأم  نم  ناج ، لیعامـسا 
.يدیباوخ مه  وت  دیباوخ ، لیعامـسا  هک  روطنیمه  يدیباوخ ! باوخب ، ربمغیپ  ياج  دـنتفگ : یتقو  مه  وت  ناج ، یلع  دـیوگ : یم  دـعب 

هیلع ) یلع ترـضح  بش  کـی  میهاربا  ناـحتما  نیرت  گرزب  .يوش  هتـشک  يدـش  هداـمآ  مه  وـت  دوـش ، حـبذ  دـش  هداـمآ  لیعامـسا 
.دوب مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ياهراک  زا  یکی  نیا  .دوب  شا  هچب  نتشک  میهاربا  ترضح  ناحتما  نیرتگرزب  .دوب  مالسلا )
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هیآ دیوگ : یم  .تسا  تنس  لها  ياملع  زا  دیدحلا  یبا  نبا 

(207/ هرقب « ) هَّللا ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  »

هیلع  ) یلع ترـضح  هـب  طوـبرم  ار  هـیآ  نیرــسفم  ماـمت  .دـیباوخ  ربـمغیپ  ياـج  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع ترــضح  هـک  تـسا  يا  هـیآ 
.هناوید ای  تسا  رفاک  ای  دنکن ، لوبق  ار  نیا  یسک  رگا  ینعی  .دنک  یمن  راکنا  ار  نیا  هناوید  ای  رفاک  زج  دنتسناد و  مالسلا )

.دیوگ یم  ار  نیا  ینس  دیدحلا  یبا  نبا 

هک تفگ  مالسلا ) هیلع   ) یسوم هب  ادخ  یتقو 

/29 و30) هط « ) یِخَأ َنوُراَه  ِیلْهَأ ، ْنِّم  اًریِزَو    ِ ّیل لَعْجا  «َو 

هک میراد  ثیدح  .میورب  ییات  ود  دیایب ، نوراه  تفگ : .ورب  نوعرف  دزن  تفگ : یسوم  هب  ادخ 

/ج5/ص69) راونالاراحب « ) یَسُوم ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ  »

.یتسه وزاب  ربمغیپ  يارب  مه  وت  یلع  ای  دوب ، وزاب  یسوم  يارب  نوراه  هک  روطنیمه 

، دنامب زور  یس  دوب  انب  نوچ  .دنتفر  هلاسوگ  غارس  مدرم  دید  تشگرب  یتقو  مالسلا ) هیلع  ) یـسوم هک  تسا  نیا  نآرق  تایآ  زا  یکی 
مه يروط  تخاس ، ییالط  هلاسوگ ي  کی  تفرگ ، ار  اهالط  يرماس  مان  هب  زاس  همـسجم  دنمرنه  کی  دـش ، زور  لهچ  شزور  یس 

: تفگ .درک  یم  ادص  دش  یم  دراو  هک  اوه  دننز ، یم  شزرو  نیمز  رد  هک  ییاه  توس  لثم  تخاس 

(88/ هط « ) مُکُهلِإ اذه  »

: دنتفگ  . تشگرب مالسلا ) هیلع   ) یسوم .دنتفر  هلاسوگ  غارس  یتسرپادخ  زا  مه  مدرم  .تسا  نیمه  امش  يادخ 

(91/ هط « ) یسُوم اْنَیلِإ  َعِجْرَی  یَّتَح  َنیفِکاع  ِْهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  »

: دیوگ یم  دعب  .ددرگرب  یسوم  ات  میراد  یمنرب  هلاسوگ  نیا  زا  تسد  ام 

/ج97/ص367) راونالاراحب « ) ُفِحاَصَْملا ِتَِعفُر  اََّمل  َْتنَأ  َِکلَذَک  «َو 

.روطنیمه مه  وت  ناج  یلع 

ار مالسلا ) هیلع   ) یسوم هک  روطنیمه  .میراد  یمنرب  نآرق  زا  تسد  ام  هن  دنتفگ : مدرم  دندرک ، هزین  رس  نیفـص  رد  ار  اه  آرق ن  یتقو 
.دوب اه  هزین  هب  ناشمـشچ  دـندرک ، اهر  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نیفـص  گنج  رد  روطنیمه  هلاسوگ ، غارـس  دـنتفر  دـندرک ، اـهر 

! هزین رس  نآرق  هن  دنتفگ : .متسه  نم  قطان  نآرق  .متسه  یعقاو  نآرق  نم  تفگ : مالسلا  ) هیلع  ) یلع ترضح  هچره 
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« ُفِحاَصَْملا ِتَِعفُر  »

اج همه  رد  ریدغ  حرط 

هراشا

يزیربت نایدمحم  دمحم  : هدنسیون

اج همه  رد  ریدغ  حرط 

زا ار  نآ  ابلاغ  دـنا و  هتفریذـپ  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نانمؤمریما  تیالو  مالعا  ریدـغ و  ثیدـح  تحـص  ناناملـسم  رتشیب  هکنیا  اب 
نآ دهاش  زین  يرایـسب  هداتفا و  قافتا  مخ  ریدـغ  هثداح  اعقاو  رگا  دنـسرپ : یم  نینچ  یهورگ  زاب  دـنناد ، یم  رتاوتم  یعطق و  ثیداحا 

؟ تفرگن هرهب  نآ  زا  زگره  دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  صخش  ارچ  دنا ، هدوب 

خیرات رد  ریدغ  مان  هب  يا  هعقاو  ای  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد  ناشن  ریدـغ  ثیدـح  هب  ترـضح  داهـشتسا  مدـع  هورگ  نیا  رواب  رد 
.تسا هتشادن  تلالد  ترضح  تماما  رب  ققحت  ضرف  رب  ای  هتفاین ، ققحت 

ربمایپ ثیداحا  نایم  رد  هک  میریذپب  دیاب  مینادن ، رتاوتم  یعطق و  ثیداحا  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  رگا  تفگ : دـیاب  بلطم  نیا  خـساپ  رد 
تیناقح تابثا  يارب  (ع ) نانمؤمریما هک  اعدا  نیا  نیا ، رب  هوـالع  درادـن ؛ دوجو  رتاوتم  یعطق و  دروم  یخیراـت  بلاـطم  و  (ص ) مرکا

.تسا نآ  هدنیوگ  یهاگآ  ان  یعالطا و  یب  دهاش  دوخ  هدرکن ، دانتسا  ریدغ  ثیدح  هب  دوخ 

راب زا 22  شیب  (ع ) یلع ترـضح  هک  دـهد  یم  ناشن  یمالـسا  نوگانوگ  ياـه  هقرف  لوبق  دروم  ربتعم و  ياـهباتک  یلاـمجا  یـسررب 
رتشیب دصر  دـنمزاین  دـجنگ و  یمن  هلاقم  نیا  هلـصوح  رد  دراوم  نیا  دـنچ  ره  .تسا  هتفگ  نخـس  نآ  هب  داهـشتسا  ریدـغ و  نوماریپ 

.مینک یم  هدنسب  عبانم  رکذ  هب  اهنت  دراوم  هیقب  رد  لقن و  ار  نآ  دروم  هد  اهنت  هنومن  يارب  یلو  تسا ،
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(ص) ربمایپ دجسم  رد 

، دومرف حرطم  ار  ریدغ  ثیدـح  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ترـضح  هک  يدروم  نیلوا  دـیآ  یم  تسد  هب  یخیرات  عبانم  زا  هچنآ  ربارب  . 1
.دوب هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  ربمایپ  تلحر  زا  دعب 

زا تسناد و  شیوخ  نآ  زا  ار  نیملسم  تفالخ  دوخ  تیناقح  نایب  اب  راوگرزب  نآ  دندروآ ، دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  ترـضح  یتقو 
یم ار     مالک  نیا  رکبوبا  اب  تعیب  زا  لبق  راصنا  رگا  نسحلاوبا ، يا  تفگ : تساـخرب و  يراـصنا  دعـس  نب  ریـشب  .درک  عاـنتما  تعیب 

.دندرک یمن  فالتخا  امش  اب  تعیب  هراب  رد  رفن  ود  یتح  دندینش ،

: دومرف باوج  رد  ترضح   

هیف و تیبلا  لها  انعزانی  هل و  ومسی  ادحا  تفخ  ام  هللا  و  هناطلس ؟ یف  عزانا  جرخا  هیراوا و  یجـسم ال  هللا  لوسر  عدا  تنکا  ءالؤه  ای  »
هللا دشناف  .الاقم  لئاقل  هجح و ال  دحال  مخ  ریدغ  موی  كرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  تملع  و ال  هومتللحتـسا ، ام  لحتـسی 

هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » لوقی مخ  ریدـغ  موی  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  الجر 
(1 «. ) عمس امب  نالا  دهشی  نا  هلذخ » نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا 

يو ینیشناج  تفالخ و  هراب  رد  ترـضح ، نآ  نفد  نفک و  زا  لبق  مدرک و  یم  اهر  نیمز  يور  رب  ار  (ص ) ادخ لوسر  رکیپ  دیاب  ایآ 
اب عوضوم  نیا  رد  دـشاب و  نآ  هب  یبایتسد  ددـص  رد  یـسک  مدرک  یمن  نامگ  هک  دوب  نشور  نانچ  تفالخ  هلاـسم  مدرک ؟ یم  عازن 

درکن و مامت  مدرم  رب  ار  تجح  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  رگم  .دـنوش  ریگرد  (ص ) ربمایپ تیب  لـها 
؟ دوب هدنام  یقاب  یسک  يارب  يرذع  ياج  رگم 
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: دومرف یم  هک  تسا  هدینش  ار  مخ  ریدغ  زور  رد  مرکا  ربمایپ  مالک  سک  ره  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  ناگمه 

یلع هک  نآ  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ادـنوادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  کنیا  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره   »
تداهش دزیخرب و  .زاس » راوخ  دنک ، راوخ  ار  یلع  هک  ره  و  نک ، يرای  دنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  راد ، نمشد  درامـشب ، نمـشد  ار 

.دهد

هکنآ اب  نم ، اما  .دنداد  یهاوگ  دنتساخرب و  ردب  گنج  باحصا  زا  نت  هدزاود  ترضح ، نخـس  نیا  زا  دعب  دیوگ : یم  مقرا  نب  دیز 
نیرفن رما و  نیمه  رثا  رب  مدرک و  يراددوخ  تداهش  يادا  زا  مدوب ، هدینش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  هللا -  لوسر  نابز  زا  ار  راتفگ  نیا 

.مداد تسد  زا  ار  ما  ییانیب  ترضح 

هلیسو هبطخ  رد 

هبطخ هب  هک  دومرف  داریا  دنلب  رایـسب  هبطخ ا ي  هنیدم  رد  مالـسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  (ص ،) مرکا ربمایپ  تافو  زا  سپ  زور  تفه  . 2
.دنک یم  حیرصت  زور  نآ  رد  نید  لامکا  هیآ  لوزن  مخ و  ریدغ  هعقاو  هب  هبطخ  نآ  رد  ترضح  .دش  فورعم  هلیسو " "

: میناوخ یم  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  .تسا  هدرک  لقن  ار  هلیسو  هبطخ  یفاک ، هضور  رد  ینیلک ، مالسالا  هقث 

یلا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  جرخف  (ص ) هللا لوسر  یلاوم غ  نحن  تلاقف : هفئاط  تملکت  نیح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  و  »... 
یف الئاق  هتوص  اعفار  هیطبا  ضایب  یئر  یتح  يدضعب  ذخا  هالع و  مث  ربنملا  هبش  هل  حلـصاف  رماف  مخ ، ریدغ  یلا  راص  مث  عادولا  هجح 
.هللا هوادع  یتوادـع  یلع  هللا و  هیالو  یتیالو  یلع  تناکف  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » هلفحم

تناکف ( 2  ) اـنید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  موـیلا : کـلذ  یف  لـج  وزع  هللا  لزنا  و 
(3 « ) ...هرکذ لج  برلا  اضر  نیدلا و  لامک  یتیالو 
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هجح يارب  (ص ) ادـخ لوسر  میتـسه ، مدرم  ناربـهر  ربماـیپ  زا  دـعب  اـم  دـنتفگ : یهورگ  یتـقو  (ص ،)،) مرکا ربماـیپ  رمع  رخاوا  رد  )
.دـندرک هدامآ  شیارب  ربنم  دـننام  يزیچ  داد  نامرف  تفاتـش ، مخ  ریدـغ  يداو  هب  جـح  لامعا  زا  سپ  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  عادولا 

دنلب زاوآ  اب  هاگنآ  .دـش  هدـید  شیاه  هناـش  ریز  يدیفـس  هک  يا  هنوگ  هب  درک ، دـنلب  تفرگ و  ارم  يوزاـب  و  تفر ، نآ  يـالاب  سپس 
: دومرف

نم تیالو  سپ  .رامش  نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شتـسود  ایادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  زور  نامه  رد  دنوادخ  و  دش ؛ ادخ  اب  ینمشد  راعیم  نم  اب  ینمشد  ادخ و  تیالو  رایعم 

.مدیزگرب امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس ، لماک  ار  امش  نید  زورما 

 ... .دش هرکذ  لج  راگدرورپ  تیاضر  نید و  لامک  نم  تیالو  سپ 

هرفن شش  ياروش  رد 

ياه لالدتسا  تشاد ، ياج  نانآ  رامش  رد  زین  مالسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  هک  هفیلخ ، نییعت  يارب  مود  هفیلخ  بختنم  ياروش  رد  . 3
رد (ع ) ماما .تسا  فورعم  هدشانملا » ثیدح   » ای داشنالا » ثیدح   » هب ثیدح  خیرات و  ياهباتک  رد  هک  هدش  لقن  ترضح  زا  یناوارف 

.تسا هدرک  دانتسا  مخ  ریدغ  ثیدح  هب  دوخ  ياه  لالدتسا  زا  کی 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  (ع ) یلع نخس  ، بقانملا باتک  رد  يافوتم 483 ،)  ) یعفاش یلزاغم  نبا 

نم داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاق  دـحا  مکیف  له  هللااب ، مکدـشناف  »
« .ال مهللا  اولاق : ( 4 ( ؟ يریغ بئاغلا » مکنم  دهاشلا  غلبیل  هاداع ،

9960 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 2999 

http://www.ghaemiyeh.com


وا يالوم  نم  سک  ره  : » دشاب هدومرف  وا  هراب  رد  ربمایپ  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  عمج  رد  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 
نابئاغ هب  ار  بلطم  نیا  دیاب  نارضاح  رامشب ، نمشد  ار  شنمـشد  رادب و  تسود  ار  شرادتـسود  ایادخ ، تسوا ، يالوم  یلع  متـسه 

«. هن دنگوس ، ادخ  هب  دنتفگ : اروش  ياضعا  دنناسرب ؟

نامثع راگزور  رد 

لـیاضف و نوماریپ  هدـمآ ، درگ  هلا -  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا -  دجـسم  رد  راـصنا  نارجاـهم و  زا  یعمج  ناـمثع  تفـالخ  ماـیا  رد  . 4
 - یلع ترـضح  .دنتـسج  یم  هرهب  راصنا  شیرق و  هراب  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  نانخـس  زا  دـنتفگ و  یم  نخـس  راصنا  شیرق و  قباوس 

ینخس زین  وا  هک  دنتساوخ  ترـضح  زا  یهورگ  .داد  یم  شوگ  نانآ  نانخـس  هب  تشاد و  روضح  سلجم  نیا  رد  زین  مالـسلا -  هیلع 
.دیوگب

هراشا ریدغ  ثیدح  هب  ماما  هاگنآ  .دنداد  یهاوگ  شراتفگ  یتسرد  رب  نارضاح  درمـشرب و  ار  شبقانم  قباوس و  زا  يا  هراپ  ترـضح 
: دومرف درک و 

: اولاق » ؟ بئاغلا مکنم  دـهاشلا  غلبیل  لاـق : مث  هیـالولاب  یل  يداـنف  مخ  ریدـغ  موی  یناـعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  نورقتفا  »
(5  ) .معن مهللا 

دومرف درک و  غـالبا  مدرم  هب  ار  متیـالو  تساوخ ، ارم  مخ  ریدـغ  زور  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  هک  دـیراد  لوبق  اـیآ 
؟ دنناسرب نابیاغ  ار  بلطم  نیا  دیاب  نارضاح 

.يرآ دنتفگ : نارضاح 

لمج گنج  نادیم  رد 

هب تفریذـپ و  زین  هحلط  .دـنک  رادـید  يو  اب  ات  داد  مایپ  هحلط  هب  رگید  یتجح  مامتا  يارب  ترـضح  لمج ، گـنج  عورـش  زا  لـبق  . 5
: دومرف يو  هب  ترضح  .تفاتش  مالسلا -  هیلع  نانمؤمریما -  روضح 
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؟» هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  له  هللا  کتدشن  »

(6  ) .رکذا مل  لاق : ینلتاقت »؟ ملف   - » مالسلا هیلع  لاق -  .معن  لاق :

یلع متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  : » دومرف یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  هک  يدینـش  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 
»؟ رادب نمشد  دنک  یم  ینمشد  وا  سک ا  ره  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  ایادخ  تسوا ، يالوم 

: ما هدینش  يرآ  تفگ : هحلط 

؟ یگنج یم  نم  اب  ارچ  سپ  دومرف : ترضح 

.مدوب هدرک  شومارف  داد : باوج  هحلط 

نیفص هنحص  رد 

ترضح و نیب  حالطصا  هب  ات  دندیسر  مالسا -  هیلع  نانمؤمریما -  روضح  هب  هیواعم  ياه  هداتسرف  هک  یماگنه  نیفص ، گنج  رد  . 6
: دومرف درک و  داریا  يا  هبطخ  ترضح  دنزاس ، رارقرب  حلص  هیواعم 

هللا و مکیلو  اـمنا  : ) هلوـق و  ( 7 ( ) مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اوـنمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : ) هللا لوـق  یف  هللا  مک  دـشنا  »
(8 ( ) نوعکار مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و 

(9 (، ) هجیلو نینمؤملا  هلوسر و ال  هللا و ال  نود  نم  اوذختی  مل  و  : ) لاق مث 

نا تایالا و  تلزن  نمیف  مهملعی  نا  هلوسر  لج  زع و  هللا  رماف  مهعیمجل ؟ ماع  ما  نینمؤملا  ضعبل  صاخا  هللا ، لوسر  ای  ساـنلا : لاـقف 
هلاسرب ینلـسرا  هللا  نا  : » لاق مخ و  ریدغب  ینبـصنف  .مهجح  مهتاکز و  مهمایـص و  مهتالـص و  نم  مهل  رـسف  ام  هیالولا  نم  مهل  رـسفی 

« یلع ای  مق  ینبذغی ، وا  اهنغلبال  یندعواف  ینوبذکم ، سانلا  نا  تننظ  يردص و  اهب  قاض 
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نم الا  مهسفنا ، نم  مهب  یلوا  نینمؤملا و  یلوم  انا  يالوم و  هللا  نا  سانلا ، اهیا  : » لاق مث  رهظلا  مهب  یلـصف  هعماج  هالـصلاب  يدان  مث   
« .هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک 

؟ اذ امک  هءالو  هللا  لوسر  ای  لاقف : یسرافلا  ناملس  هیلا  ماقف   

مکنید مکل  تلمکا  مویلا  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لزنا  و  .هسفن » نم  هب  یلوا  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  یتیالوک ، هءالو  : » لاـقف
(11 ( ...« ) 10 ( ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  و 

: تایآ نیا  هراب  رد  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 

زامن هک  تسا  یسک  شربمایپ و  ادخ و  امش  یلو  رایتخا و  بحاص  « »؛ دینک يوریپ  دوخ  رما  نابحاص  ربمایپ و  ادخ و  زا  نانمؤم ، يا  »
« .دیدرواین رامش  هب  یمیمص  تسود  ار  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ ، زا  ریغ   » و دهد » یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتشاد ، اپ  هب  ار 

؟ دوش یم  لماش  ار  نانآ  همه  ای  تساهنآ  زا  یـضعب  تاـیآ  نیا  رد  ناـنمؤم »  » زا دارم  اـیآ  دـندرک : لاؤس  (ص ) ادـخ لوسر  زا  مدرم 
ریـسفت اهنآ  يارب  ار  تیالو  تسا و  هدش  لزان  یـسک  هچ  هراب  رد  تایآ  نیا  هک  دنامهفب  نانآ  هب  ات  داد  روتـسد  شربمایپ  هب  دنوادخ 

درک بوصنم  تفالخ  هب  ارم  مخ  ریدغ  رد  ادخ ، رما  لاثتما  يارب  (ص ،) ربمایپ .درک  ریسفت  ار  جح  تاکز و  هزور ، زامن ، هکنانچ  دنک 
: دومرف و 

یلو درک ؛ دـنهاوخ  بیذـکت  ارم  مدرم  منک  یم  ناـمگ  هدـمآ ، راـشف  هب  نآ  زا  ما  هنیـس  هک  تسا  هداتـسرف  یتلاـسر  هب  ارم  دـنوادخ  »
«. زیخرب یلع  يا  .دنک  یم  باذع  ارم  هنرگو  مناسرب  ار  مایپ  نیا  دومرف : درک و  دیدهت  ارم  دنوادخ 
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نم تسا ، نم  يالوم  دـنوادخ  مدرم ، يا  دومرف : دـناوخ و  ناـنآ  اـب  ار  رهظ  زاـمن  و  دـناوخ ، ارف  تعاـمج  زاـمن  يارب  ار  مدرم  سپس 
ره ادنوادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دینادب  تسا ، رتشیب  نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  رب  مرایتخا  منینمؤم و  يالوم 
هک ره  نک و  يرای  دنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  رادـب ، نمـشد  دراد  نمـشد  ار  یلع  هک  نآ  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  هک 

.نک راوخ  دنکن  يرای  ار  یلع 

وا تارایتخا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هنوگچ  مدرم  رب  وا  رایتخا  تیالو و  هللا ، لوسر  ای  تفگ : تساخرب و  یـسراف  ناملـس  اـجنیا  رد 
.تسا رتشیب  شدوخ  زا  وا  رب  شرایتخا  مه  یلع  هدوب ، رتشیب  وا  دوخ  زا  وا  هب  نم  رایتخا  سک  ره  تسا ، نم  تارایتخا  دننام 

هک مدش  یضار  مدرک و  مامت  امـش  رب  ار  متمعن  مدرک ، لماک  ار  امـش  نید  زورما  دومرف : لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و 
.دشاب امش  نید  مالسا 

هفوک دجسم  رد 

ثیدـح هتـشاد ، روضح  مخ  ریدـغ  رد  سک  ره  هک ، دومرف  درک و  عمج  هفوک  دجـسم  ار  مدرم  اهراب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ماـما  . 7
.دهد تداهش  دزیخرب و  تسا  هدینش  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار  ریدغ 

رد ام  هک ، دنداد  تداهـش  هدرک ، تباجا  (ص ) ربمایپ باحـصا  ناگرزب  زا  یعمج  هدرک ، نایب  ار  يا  هتـساوخ  نینچ  ترـضح  راب  ره 
.میا هدینش  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  نخس  نیا  مخ  ریدغ 

.دبلط یم  یباتک  نآ  عبانم  يروآدرگ  یقارغا  چیه  یب  هک ، تسا  عونتم  هدرتسگ و  نانچ  ترضح  تاداهشتسا  زا  شخب  نیا 
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: دنک یم  لقن  نینچ  ار  ترضح  ياه  ییوج  هاوگ  زا  یکی  ناتساد  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

: دومرف دروآ و  درگ  هفوک ) نیدایم  زا  یکی   ) هبحر رد  ار  مدرم  هنع -  هللا  یضر  یلع - 

« .ماق امل  عمس  ام  مخ  ریدغ  موی  لوقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمس  ملسم  ئرما  لک  هللا  دشنا  »

.دهد تداهش  دزیخرب و  تسا  هدینش  ار  (ص ) ادخ ربمایپ  راتفگ  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  یناملسم  ره  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب 

: دیازفا یم  لبنح  نب  دمحا 

ربمایپ دـنداد  تداهـش  هتـساخرب ، مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـنک  یم  لقن  میعنوبا  یلو  دنتـساخرب  مدرم  زا  نت  یـس  لـیفطلا  یبا  هتفگ  هب 
نم هک  دیناد  یم  ایآ  : » دومرف یم  هک  دندرک  هدـهاشم  دوب ، هتفرگ  ار  یلع  ترـضح  تسد  هک  یلاح  رد  مخ  ریدـغ  رد  ار  (ص ) مرکا
نم سک  ره  : » دومرف هاگنآ  .ادخ  لوسر  يا  تسا ، نینچ  يرآ  دنتشاد : هضرع  باوج  رد  مدرم  مرتراوازس »؟ نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  هب 

.شاب نمشد  يو  نمشد  اب  رادب و  تسود  ار  يو  رادتسود  ایادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم 

: دیوگ یم  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  لیفطلا  یبا 

نب دیز  تاقالم  هب  مدرب ، یم  رس  هب  دیدرت  رد  دوب و  لکـشم  میارب  ثیدح  نیا  شریذپ  هک  یلاح  رد  .مدش  جراخ  مدرم  عمج  زا  نم 
.متشاذگ نایم  رد  يو  اب  مدوب  هدینش  هدید و  زور  نآ  رد  (ع ) یلع زا  هچنآ  متفر و  مقرا 

(12 «. ) ما هدینش  (ص ) ادخ لوسر  زا  ار  بلاطم  نآ  همه  دوخ  نم  .يا  هدینش  هک  تسا  نامه  قح  تفگ : مقرا  نب  دیز 
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هفوک نادیم  رد 

یلو .تسج  کسمت  نآ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  راتفگ  ریدـغ و  هعقاو  هب  درک ، داریا  هفوک  هبحر  رد  هک  يا ، هبطخ  رد  (ع ) یلع ماما  . 8
.دز زابرس  نداد  یهاوگ  زا  هدرک ، هشیپ  یشیدنا  تحلصم  تشاد ، روضح  ریدغ  رد  هک  کلام ، نب  سنا  لفحم  نیا  رد 

: دنک یم  لقن  نینچ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمـس  الجر  هللا  مکدـشنا  لاقف : هفوکلاب ، هبحرلا  یف  هللا  سانلا  دـشان  مالـسلا -  هیلع  ایلع -  نا  روهـشملا  »
لاـجر ماـقف  هاداـع ، نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  عادوـلا : هجح  نم  فرـصنم  وـه  یل و  لوـقی  هلآ ،

ام راص  ینـس و  تربک  نینمؤملاریما  ای  لاقف : کلاب .؟ امف  اهترـضح  دقل  : » کلام نب  سنال  مالـسلا -  هیلع  لاقف -  .کلذـب  اودهـشف 
هباصا یتح  تام  امف  .همامعلا  اهیراوت  ءاضیب ال  اهب  هللا  کبرـضف  ابذاک  تنک  نا  هل : مالـسلا ) هیلع  یلع   ) لاـقف .رکذا  اـمم  رثکا  هاـسنا 

(13 «. ) صربلا

رد سک  ره  مـهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هـب  تـفگ : داد و  دـنگوس  ار  مدرم  هفوـک  هـبحر  رد  مالـسلا -  هـیلع  یلع -  هـک  تـسا  روهـشم 
نم لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف نم  هراب  رد  هک  دینش  ترـضح  نآ  زا  عادولا  هجح  زا  (ص ) ادخ لوسر  تشگزاب 

.دنداد یهاوگ  دنتساخرب و  ینادرم  .دهد  یهاوگ  دزیخرب و  هاداع » نم  داع  هالاو و 

؟) یهد یمن  یهاوگ  هک   ) تسا هدش  هچ  یتشاد ، روضح  زور  نآ  زین  وت  دومرف : کلام  نب  سنا  هب  مالسلا -  هیلع  یلع -  سپس 

.مراد دای  هب  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  شیب  ما  هدرک  شومارف  هچنآ  هدش و  دایز  نم  نس  نینمؤملاریما ، ای  تفگ : سنا   
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سنا سپ  .دزاسن  ناهنپ  ار  نآ  زین  همامع  یتح  هک  دنک  التبم  يدیفـس  نانچ  هب  ار  وت  دنوادخ  یـشاب ، وگغورد  رگا  دومرف : ترـضح 
.دش یسیپ  هب  التبم  دریمب  هکنآ  زا  لبق 

هفوک دجسم  رد 

.تسج کسمت  زور  نآ  رد  ادخ  لوسر  نخس  ریدغ و  هعقاو  هب  زین  هفوک  دجسم  رد  اهراب  مالسلا -  هیلع  یلع -  ترضح  . 9

: دنک یم  لقن  نینچ  مقرا  نب  دیز 

یلعف هالوم  تنک  نم  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  عمـس  الجر  هللا  دشنا  لاقف : دجـسملا  یف  سانلا  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دـشن  »
.کلذب اودهشف  رسیالا ، بناجلا  نم  هتس  نمیالا و  بناجلا  نم  هتس  ایردب ، رشع  انثا  ماقف  .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ،

(14 «. ) يرصبب هللا  بهذف  هتمتکف ، کلذ  عمس  نمیف  انا  تنک  و 

هک دینـش  ار  (ص ) ربماـیپ راـتفگ  هک  ره  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : داد و  دـنگوس  دجـسم  رد  ار  مدرم  مالـسلا -  هیلع  یلع - 
نمـشد ار  وا  هک  ره  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  ياورنامرف  الوم و  نم  هک  ره  دومرف :

، پچ تمـس  زا  نت  شـش  تسار و  تمـس  زا  نت  شـش  ردـب ، لـها  زا  نـت  هدزاود  سپ  .دـهد  یهاوـگ  دزیخرب و  راد ؛ نمـشد  رداد 
یهاوگ زا  زور  نآ  یلو  مدوب ، هدینـش  (ص ) ربماـیپ زا  ار  نخـس  نیا  هک  مدوب  یناـسک  زا  زین  نم  .دـنداد  یهاوـگ  نادـب  دنتـساخرب و 

.تفرگ نم  زا  ار  ییانیب  دنوادخ  مدرک و  يراددوخ 

.دیبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا  درک و  یم  ینامیشپ  راهظا  دروخ ، یم  سوسفا  دوب  هدادن  هک  یتداهش  يارب  وا  ناراگن  خیرات  هتشون  هب 
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ناورهن گنج  زا  سپ 

هک ار  هفوک  ناگرزب  زا  رفن  هد  تشون و  دوخ  نایعیش  هب  باطخ  يا  همان  مالسلا -  هیلع  یلع -  نانمؤمریما  ناورهن  گنج  زا  سپ  . 10
.دوش تئارق  مدرم  يارب  همان  نیا  اهنآ  روضح  رد  هعمج  ره  ات  درک  رومام  دندوب ، دامتعا  دروم 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لالدتسا  دوخ  تیالو  قح  رب  همان  نیا  زا  یشخب  رد  ترضح 

هللا یلص  هللا  لوسر  ءاجف  قتعا » نمل  ءالولا  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  یبن  نا  شیرق ، نود  نم  رمالا  اذه  یلو  ینا  یتجح  امنا  «و 
، هل ناک  ام  هدـعب  یل  ناک  و  همالا ، هذـه  ءالو  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  ناکف  قرلا ، نم  اهقتعا  و  رانلا ، نم  باقرلا  قتعب  هلآ  هیلع و 

یبنلا لوقی  مشاه  ینب  یلع  یل  زاج  و  شیرق ، یلع  مشاه  ینبل  زاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  اـهیلع  اهلـضف  نم  شیرقل  زاـج  اـمف 
هیلع و هللا  یلص  یبنلا  ریغب  برعلا  یلع  اهلضف  شیرق  یعدت  نا  الا  هالوم ،» یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(15 « ) ...کلذ اولوقیلف  اوءاش  ناف  .هلآ 

و تسا ؛ هدرک  دازآ  هک  تسا  یـسک  يارب  تیالو  دومرف : (ص ) ربمایپ هک  تسا  نیا  شیرق ، ریاس  هن  مرما  یلو  نم  هکنیا  رب  نم  لـیلد 
تیالو نامه  ترـضح ، نآ  زا  دعب  .دراد  تیالو  تما  رب  سپ  درک  دازآ  منهج  شتآ  یگدنب و  دیق  زا  ار  مدرم  (ص ) هللا لوسر  نوچ 

رب مشاه  ینب  رایعم ) نیا  هب  هجوت  اب   ) تسا و (ص ) ربمایپ ببس  هب  دراد  تما  ریاس  رب  شیرق  هک  یتلیـضف  ره  اریز  تسا ؛ نم  نآ  زا  وا 
تنک نم  : » دومرف مخ  ریدـغ  زور  رد  ادـخ  لوسر  اریز  مراد ، مشاه  ینب  رب  ار  تلیـضف  نامه  نم  و  دراد ؛ رتراکـشآ  یتلیـضف  شیرق 

دنهاوـخ یم  رگا  سپ  دراد ، يرترب  برع  رب  ربماـیپ  هب  باـستنا  زج  یلیلد  هب  دـنک  اـعدا  شیرق  هکنآ  رگم  .هـالوم » یلع  اذـهف  هـالوم 
...دنیوگب دنیوگب ، نینچ 
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: دوش یم  رکذ  تسا ، هدرک  دانتسا  ریدغ  ثیدح  هب  (ع ) یلع ترضح  هک  يدراوم  هیقب  تسرهف  ثحب ، لیمکت  يارب  هلاقم  نایاپ  رد 

رگید دراوم 

هعمج رد  هک  تسا  يا  هبطخ  تسا ، هدش  لقن  (ع ) یلع ترـضح  زا  نآ  تمظع  مخ و  ریدـغ  نوماریپ  هک  یمالک ، نیرت  ینالوط   - 1
.تسا هدش  داریا  هفوک  رد  دوب  فداصم  مخ  ریدغ  درگلاس  اب  هک  يا 

ار نآ  راونالاراحب   97 دلج رد  یسلجم  همالع  تسا و  هدروآ  لماک  روطب  ار  هبطخ  نیا  دجهتملا  حابصم  هحفص 752  رد  یسوط  خیش 
.دنک یم  لقن  سوواط  نب  دیس  رئازلا » حابصم   » زا

ریز ياهباتک  .تسا  هدرک  حیرـصت  ریدـغ  ثیدـح  هب  داتـسرف ، هیواعم  يارب  مظن  بلاق  رد  هک  يا ، همان  رد  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما   - 2
: دوش یم  هدید  اهنآ  رد  تایبا  نیا  هک  تسا  یعبانم  زا  یشخب 

ص 15. یکلاملا ، غابصلا  نبا  همهملا ،» لوصفلا   » .فلا

ص 103. يزوجلا ، نبا  صاوخلا ،» هرکذت   » .ب

ص 427. ج 1 ، ینیومح ، نیطمسلا ،» دئاوف   » .ج

ص 70. ج 2 ، دیفم ، خیش  هراتخملا ،» لوصفلا   » .د

ص 429. ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ،»  » .ه

ریدغ ثیدـح  هب  شیوخ  تیناقح  تابثا  يارب  (ع ) ماما هک  تسا ، هدـش  لقن  (ع ) یلع ترـضح  زا  ییابیز  رایـسب  راعـشا  نینچمه   - 3
نینمؤملاریما و هب  بوسنم  ناوـید  هحفـص 540  یفنح ، يزودنق  هدوملا » عیبانی   » هحفص 78 رد  راعـشا  نیا  .تسا  هتـسج  کسمت  مخ 

.تسا هدش  لقن  ریدغلا »  » مود دلج  هحفص 32 

يا هبطخ  دنتـشاد ، روضح  یلجبلا  دـلاخ  سیق و  نب  ثعـشا  بزاع ، نب  ءارب  کلام ، نب  سنا  هک  یـسلجم  رد  (ع ) یلع ترـضح   - 4
زا یـسایس  تاظحالم  رطاخ  هب  نت  راهچ  ره  یلو  .دنهد  یهاوگ  ریدغ  ثیدـح  یتسرد  رب  هک  تساوخ  نت  راهچ  نیا  زا  درک و  داریا 

ياهباتک رد  هر ) ) قودص خیـش  .دیـسر  تباجا  هب  هک  درک  ییاعد  اهنآ  کی  ره  هراب  رد  ترـضح  .دـندرک  يراددوخ  تداهـش  يادا 
دـلج 31 و ج 2 و  بلاـط » یبا  لآ  بقاـنم  ، » مود دـلج  رد  بلطم  نـیا  .تـسا  هدرک  داـی  هـعقاو  نـیا  زا  دوـخ  یلاـما »  » و لاـصخلا » »

.تسا هدش  لقن  زین  راونالاراحب » »
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.تسا هدمآ  رایسب  ربتعم  عبانم  رد  دندرک  نامتک  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یناسک  هراب  رد  ترضح  نیرفن  ناتساد   - 5

.دنوش یم  هدرمش  هعقاو  نیا  تایاور  زا  یشخب  هیاهنلا » هیادبلا و  و « دمحا ،» دنسم  «، » هباغلادسا فارشالا «،» باسنا  »

ریدـغ هثداح  زا  اهنآ  نمـض  رد  هدرک ، نایب  ار  دوخ  هژیو  تلیـضف  داتفه  ینالوط  یتیاور  رد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ناـنمؤم  ریما   - 6
.تسا هدروآ  لاصخلا »  » باتک مود  دلج  رد  هر ) ) قودص خیش  ار  تیاور  نیا  .تسا  هتفگ  نخس  زین  مخ 

لقن (ع ) یلع نابز  زا  زور  نآ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  نانخـس  ریدغ و  هثداح  یفطـصملا » هراشب   » باتک هحفـص 166  رد  نینچمه   - 7
.تسا هدش 

داریا ینالوط  اتبـسن  يا  هبطخ  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  هیواعم ، اب  گنج  يارب  ماش  يوس  هب  تمیزع  ماگنه  (ع ) یلع ترـضح   - 8
نیا .درک  توعد  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  تسج و  دانتـسا  ریدغ  ثیدح  هب  ادـخ  هار  رد  داهج  هب  شنارای  قیوشت  نمـض  وا  درک ،

و 34  دـلج 32  رد  یـسلجم   همالع  و  جاـجتحالا »  » لوا دـلج  رد  یـسربط  داـشرا ،»  » باـتک لوا  دـلج  رد  هر ) ) دـیفم خیـش  ار  هبطخ 
.دنا هدرک  لقن  راونالاراحب » »

ترـضح هک  تسا  يدراوم  زا  ریدغ ، زور  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  هلیـسو  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نانمؤمریما  ندـش  ممعم  هیـضق   - 9
ینیما همالع  .تسا  هدرک  لقن  ار  ترضح  مالک  نیا  همهملا » لوصفلا   » رد یکلام  غابص  نبا  .تسا  هدرک  تبحـص  مخ  ریدغ  نوماریپ 

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  درب  مان  تنس  لها  رگید  عبنم  نیدنچ  زا  ریدغلا »  » لوا دلج  رد 

هثداح هب  دینک ، نایب  (ص ) مرکا ربمایپ  نابز  زا  ار  دوخ  تلیضف  نیرتمهم  تفگ : هک  یـسک  لاؤس  باوج  رد  (ع ) یلع ترـضح   - 10
میلـس باتک  .تسا  هدرک  لقن  جاجتحالا »  » باتک لوا  دلج  رد  یـسربط  ار  تیاور  نیا  .دنک  یم  هراشا  دوخ  تیالو  بوجو  ریدـغ و 

.دوش یم  هدرمش  ثیدح  نیا  عبانم  زا  زین  راونالاراحب »  » ملهچ دلج  سیق و  نب 
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نومزآ زا  هدرک ، نایب  ار  ریدـغ  ثیدـح  بعـصتسم ،» بعـص  تیبلا  لـها  انثیدـح  نا   » ثیدـح حیـضوت  رد  (ع ،) یلع ترـضح   - 11
.دوش یم  هدید  راونالاراحب »  » دلج 25 زین  و  یفوک » تارف   » ریسفت هحفص 55  رد  تیاور  نیا  .تسا  هتفگ  نخس  ریسم  نیا  رد  نانمؤم 

هدرک لقن  مالـسلا -  هیلع  یلع -  نابز  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  فلتخم  قرط  هب  قشمد » خـیرات   » مود دـلج  رد  یعفاش  رکاسع  نبا   - 12
مهن دلج  رد  یمثیه  و  هیاهنلا » هیادبلا و   » مجنپ دلج  رد  ربثک  نبا  بقانملا ،»  » باتک هحفص 21  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  نینچمه  .تسا 

.دنا هدرک  لقن  ار  ترضح  نانخس  دیاوزلا » عمجم  »

هب ون  یتایح  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لـها  هبیط  تاـیح  همـشچرس  زا  میباـی و  هار  تیـالو  میرح  هب  ریدـغ  رون  وترپ  رد  هکنآ  دـیما  هب 
.میروآ تسد 

: اه تشون  یپ 

ص 185. ج 28 ، راونالاراحب ، 30 ؛ ص 29 -  هسایسلا ، همامالا و  ص 184 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  - 1

.3، هدئام - 2

ص 27. ج 8 ، یفاکلا ، نم  هضورلا  - 3

ص نامه ، ص 546 ؛ ناـمه ، ص 333 ؛ یـسوط ، خیـش  یلاما ، ص 222 ؛ یمزراوخلا ، بقاـنم  ص 114 ؛ یلزاـغملا ، نبا  بقاـنم  - 4
ج 2، بولقلا ، داشرا  ج 1،ص 315  ؛ نیطمسلا ، دئارف  ص 423 ؛ نیقیلا ، فشک  ص 333 و213 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ، 555 ؛

ص 259.

ص 163. ج 1 ، ریدغلا ، ص 312 ؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئاوف  ص 641 ؛ ثیدح 11 ، سیق ، نب  میلس  باتک  - 5

نبا صاوخلا ، هرکذـت  ص 373 ؛ ج 2 ، بهذــلا ، جورم  ص 371 ؛ ج 3 ، مکاـح ، كردتـسم  ص 182 ؛ یمزراوـخلا ، بقاـنم  - 6
ص 107. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 73 ؛ يزوجلا ،

.59، ءاسنلا - 7

.55 هدئاملا ، - 8
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.16، هبوتلا - 9

.3، هدئاملا - 10

ص 314؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 341 ؛ ج 1 ، یسربط ، جاجتحا  ص 195 ؛ ج 1 ، ریدغلا ، ص 758 ؛ سیق ، نب  میلـس  باتک  - 11
ص 147. ج 33 ، راونالاراحب ، ص 274 ؛ ج 1 ، نیدلا ، لامک 

 . تسا هدش  لقن  فلتخم  تارابعاب  ینس  هعیش و  باتک  اهدص  رد  ثیدح  نیا  ص 370 ؛ ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  - 12

ص ج 2 ، يرذالب ، فارـشالا ، باسنا  ص 580 ؛ هبیتق ، نبا  فراـعملا ، ص 217 ؛ ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جـهن  حرـش  - 13
ص ج 1 ، ریدغلا ، ص 110 ؛ یلح ، همالع  نیقیلا ، فشک  ص 351 ؛ ج 1 ، دیفم ، خیش  داشرالا ، ص 26 ؛ ج 5 ، ءایلوالا ، هیلح  156 ؛

.193

ص ج 9 ، دـیاوزلا ، عـمجم  ص 74 ؛ ج 4 ، دـیدحلا ، یبا  نـبا  هغـالبلا ، جـهن  حرــش  ص 352 ؛ ج 1 ، دـیفم ، خیــش  داـشرالا ، - 14
ص 167. ج 1 ، ریدغلا ، هدمعلا ص 110 ، ص 23 ؛ یعفاش ، یلزاغم  یبا  بقانم ، 106؛

ج 30،ص 7 راحب ، لصف 2 ؛ همئالا ، بیتاکم  یف  همکحلا  نداعم  ص 246 . سوواط ، نب  دیس  هجحملا ، فشک  - 15

ریدغ هعقاو  تّنس و  لها 

هراشا

یندم دومحمدیس  هدنسیون :

ریدغ هعقاو  تّنس و  لها 

تماما صوصن  زا  یکی  ناونع  هب  ریدغ  ثیدح  نتفریذپن  رد  تنس  لها  ياهرذع  تاهیجوت و  یمامت  هک  مینآ  یپ  رد  هتـشون  نیا  رد 
لیلد تسا  یعدـم  هعیـش  هکنانچ  ثیدـح  نیا  ایآ  هک  مینیـشنب  تواضق  هب  هنافـصنم  مینک و  یـسررب  ار  (ع ) یلع لصفالب  تفـالخ  و 

؟ هن ای  تسا  (ع ) یلع تفالخ 

هرابرد تدحو ، یـساسا  لصا  نتفریذـپ  اب  قِرف  همه  نادنمـشناد  رگا  هک  میوش  روآدای  ار  هتکن  نیا  تسا  هتـسیاش  ثحب  يادـتبا  رد 
رگیدـمه هب  هکلب  دوش ، یمن  نازیرگ  رگیدـکی  زا  اهلد  اهنت  هن  دـنزادرپب ، یملع  ثحب  هب  یهقف  ای  يداقتعا  یعرف ، اـی  یلـصا  لـئاسم 

.تسا یمالسا  بهاذم  نیب  بیرقت  حیحص  ياههار  زا  یکی  نیا  دش و  دهاوخ  کیدزن 
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تایرظن و نایب  ثیدح و  هرابرد  ثحب  هب  سپس  مینک و  یم  نایب  ریدغ  ثیدح  هرابرد  ییاور  باتک  دنچ  زا  یهاتوک  شرازگ  کنیا 
.میزادرپ یم  اهنآ  دقن 

: تسا هدروآ  »ش  دنسم  » رد لبنح  دمحا  ماما 

عم اّنک  لاق : بزاع ، نب  ءاربلا  نع  تباث ، نب  يدع  نع  دیز ، نب  یلع  انأ  هملـس ، نب  دامح  انث  نافع ، انث  یبا ، ینثدح  هّللادبع ، انثدح  |

هلآو هیلع  هّللا  یلص  هّللا _  لوسرل  حسکو  هعماج ، هالصلا  انیف : يدونف  مخ  ریدغب  انلزنف  رفس  یف  هلآو _  هیلع  هّللا  یلص  هّللا _  لوسر 
، یلب اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  ینا  نوملعت  متسلأ  لاقف : هنع _  هّللا  یضر  ٍیلع _  دیب  ذخاو  رهظلا  یلصف  نیترجـش  تحت  _ 
ای ًائینه  هل : لاقف  کلذ  دعب  رمع  هیقلف  لاق  .هاداع  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف : یلع  دیب  ذـخأف  لاق 

؛1 هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  تیسمأو  تحبصا  بلاط  یبا  نبا 

: دیوگ یم  بزاع  نب  ءارب 

يارب هک  يا  هملک   ) هعماـج هالـصلا  دـش : هداد  رد  ادـن  .میدرک  فقوت  مخریدـغ  رد  .میدوـب  هارمه  يرفـس  رد  (ص ) ادـخ لوـسر  اـب 
تفرگ و ار  یلع  تسد  دناوخ و  ار  رهظ  زامن  دش ، زیمت  (ص ) ادخ لوسر  يارب  تخرد  ود  ریز  دش .) یم  دایرف  ناناملسم  ندمآدرگ 
ره تفگ : تفرگ و  ار  یلع  تسد  سپ  يرآ .  دنتفگ : یگمه  وا ؟ دوخ  زا  ینمؤم  ره  رب  متـسه  رتراوازـس  نم  دـیناد  یمن  ایآ  تفگ :

.دراد نمشد  ار  یلع  هکنآ  راد  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هکنآ  رادب  تسود  ایادخ  تسوا ؛ يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک 
نز درم و  ره  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  حبـص و  بلاطوبا ! رـسپ  يا  تیاراوگ  تفگ : وا  هب  درک و  تاقالم  یلع  اب  رمع  سپس 

.یتسه ینمؤم 
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.تسا هدش  لقن  رایسب  ياهدنس  اب  2 و  فلتخم دراوم  رد  دمحا » دنسم   » رد تیاور  نیا 

هلمج زا  هدرک  نایب  ار  ریدغ  ثیدح  نوگانوگ  دراوم  رد  فلتخم و  ظافلا  اب  كردتسم »  » رد زین  يروباشین  مکاح  هّللادبع  نبا  ظفاح 
: دیوگ یم 

، دامح نب  ییحی  انث  یـشاقرلا ، دـمحم  نب  کلملادـبع  هبـالقوبا  اـنث  دادـغبب ، یلظنحلا  میمت  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیـسحلاوبا  انثدـح 
انث یبا ، ینثدـح  لبنح ، نب  دـمحا  نب  هللادـبع  انث  الاق  زازبلا ، رفعج  نب  دـمحا  رکبوباو  هیولاب  نب  دـمحا  نب  دـمحم  رکبوبا  ینثدـحو 

، یمرخملا ملاس  نب  فلخ  انث  يدادغبلا ، ظفاحلا  دمحم  نب  حلاص  انث  يراخبب ، هیقفلا  لهـس  نب  دـمحا  رـصنوبا  انث  دامح و  نب  ییحی 
هّللا یضر  مقرا _  نب  دیز  نع  لیفطلا ، یبا  نع  تباث  یبا  نب  بیبح  انث  لاق  شمعالا ، نامیلـس  نع  هناوعوبا ، انث  دامح ، نب  ییحی  انث 
ّیناک لاقف : نممقف  تاحودب  رما  مخریدـغ  لزنو  عادولا  هجح  نم  ملـسو _  هلآو  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا _  لوسر  عجر  اّمل  لاق : هنع _ 
امهیف ینوفلخت  فیک  اورظناف  یترتعو  یلاعت  هّللا  باـتک  رخـآلا : نم  ربکا  امهدـحا  نیلقثلا  مکیف  تکرت  دـق  ینا  .تبجاـف  تیعد  دـق 

هّللا یضر  یلع _  دیب  ذخا  مث  .نمؤم  لک  یلوم  اناو  يالوم  ّلجو _  ّزع  هّللا _  نا  لاق : مث  .ضوحلا  ّیلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  امّهناف 
طرش یلع  حیحـص  ثیدح  اذه  .هلوطب  ثیدحلا  رکذ  .هاداع و  نم  داعو  هالاو  نم  لاو  مهللا  هّیلو ، اذهف  هالوم  تنک  نم  لاقف : هنع _ 

3 .هلوطب هاجرخی  ملو  نیخیشلا 

تنک نم   » هلمج زا  لبق  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـنک  یم  رارکت  ار  تیاور  نیمه  يرگید  دانـسا  اـب  ثیدـح  نیا  زا  سپ  باـتک  نیمه  رد 
: دیوگ یم  هالوم »
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تنک نم  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا _  لوسر  لاقف : معن  اولاـق : تارم  ثـالث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب  یلوا  ینا  نوملعت  نأ  لاـق : مث 
4 .هالوم یلعف  هالوم 

: دسیون یم  هجام  نبا 

نب ءاربلا  نع  تباث ، نب  ّيدع  نع  ناعدـج ، نب  دـیز  نبا  یلع  نع  هملـس ، نب  دامح  ینربخا  نیـسحلاوبا ، انث  دـمحم ، نب  یلع  انثدـح 
دیب ذخأف  هعماج  هالـصلا  رماف  قیرطلا  ضعب  یف  لزنف  ّجح  یتلا  هتّجح  یف  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  هّللا _  لوسر  عم  انلبقا  لاق : بزاع ،

انأ نم  ّیلو  اذـهف  لاق : .یلب  اولاق : هسفن ؟ نم  نمؤم  لکب  یلوا  تسلا  لاق : یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلأ  لاقف : یلع 
5 .هاداع نم  داع  مهللا  هالاو  نم  لاو  مهللا  هالوم ،

6 .تسا هدروآ  ار  ینومضم  نینچ  دوخ  ننس »  » رد زین  يذمرت 

رد لباقم  فرط  لوبق  دروم  دوش  یم  لالدتـسا  نادـب  هچنآ  ات  مینک  یمن  لقن  يزیچ  هعیـش  ییاور  عماوج  زا  هاگ  چـیه  هلاـقم  نیا  رد 
.تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  هعیش  قیرط  زا  ریدغ  ثیدح  ّالاو  دشاب  ثحب 

هعیش يأر 

اهر صخـشم  ِفیلکت  نودب  لمهم و  (ص ) ربمایپ لاحترا  زا  سپ  مدرم  ییایند  ینید و  يربهر  مهم  رایـسب  هلئـسم  : تسا دـقتعم  هعیش 
درک و ناـیب  ار  مهم  هلئـسم  نـیا  رمع ، ناـیاپ  اـت  رادـلا ) موـی   ) شیوـخ توـعد  زور  نـیلوا  زا  (ص ) مرکا لوـسر  هـکلب  تـسا  هدـشن 

رما نیا  رب  هک  تسا  یتایاور  رایسب  زا  یکی  ریدغ  ثیدح  دومن و  یفرعم  شیوخ  زا  دعب  لصفالب  تفالخ  هب  ار  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
.دراد تلالد 

نارگید ءارآ 

تفالخ لیلد  دناوت  یمن  تیاور  نیا  هک  دنا  هدش  دقتعم  دنا و  هدروآ  یتالالدتسا  هعیش ، نخس  نیا  لباقم  رد  یمالـسا  رگید  بهاذم 
.مینک یم  یسررب  تمسق  هد  رد  ار  نانآ  تارظن  نونکا  ام  .دشاب  (ع ) یلع نینمؤملاریما  لصفالب 
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، ثحب نیا  رد  ناوت  یم  ار  یتیاور  اهنت  رگید  ترابع  هب  تسا ؛ تیاور  نآ  يدنس  تحص  تیاور ، کی  هب  لالدتـسا  طرـش  نیلوا  _ 1
رد تسا  یعدم  هک  هعیش  هیرظن  هب  انب  صوصخب  دشاب ، هدش  تباث  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نآ  رودص  ًالبق  هک  درک  هماقا  لیلد  ناونع  هب 

ار ریدغ  ربخ  هماع  نادنمـشناد  زا  یخرب  يور  نیا  زا  .دشاب  رتاوتم  دیاب  لیلد  تسین و  یفاک  دحاو  ربخ  تماما ، ریظن  يداقتعا  لئاسم 
: تسا هتفگ  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلادضع  یضاق  هکنانچ  دنا ، هدیدن  هتسیاش  لالدتسا  يارب 

نیا هنوگچ  .تسا  لیلد  نودب  هفازگ و  ینخس  نآ  ندوب ) رتاوتم   ) نتشاد ترورض  ياعدا  مینک و  یم  راکنا  ار  تیاور  نیا  تحص  ام 
؟7 دنا هدرکن  لقن  ار  نآ  ثیدح  باحصا  رثکا  هک  یلاح  رد  تسا  رتاوتم  تیاور 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  نبا 

ندوبن رتاوتم  هک  یلاح  رد  دـشاب ، رتاوتم  دـیاب  دوش  یم  هدروآ  تماما  رب  لیلد  ناونع  هب  هچنآ  هک  دـنراد  رظن  قافتا  هعیـش  ياه  هقرف 
لاکـشا ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هکنانآ  هکلب  تشذـگ ، ًالبق  ثیدـح  نیا  تحـص  هرابرد  فالتخا  هک  ارچ  تسا ؛ مولعم  تیاور  نیا 
يدحاو ربخ  نیا ، سپ.دنتـسه  ناشیا  ریغ  يزار و  متاحوبا  یناتـسجس و  دوادوبا  دـننامه  ثیدـح  ملع  نایاوشیپ  زا  یخرب  دـنا  هدرک 

8 .تسا فالتخا  زین  نآ  تحص  رد  هک  تسا 

9 .دنا هدرک  نایب  زین  ینازاتفت  مزح و  نبا  ار  نخس  نیا  ریظن 

: خساپ

دننامه ریدغ  ثیدح  راکنا  هنرگو  تسا ، يروادشیپ  بصعت و  رـس  زا  ینخـس  تیاور ، خیرات و  هب  هاگآ  درف  ره  رظن  رد  لاکـشا  نیا 
.تسا مالسا  ردص  مّلسم  يایاضق  ریاس  دحا و  ردب و  گنج  هعقاو  راکنا  نوچ  ای  نایئاطسفوس و  طسوت  تایسح  راکنا 
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تـسا يرتشیب  قیقحت  رـس  هک  ار  نآ  مینک و  یم  هدنـسب  تیاور  نیا  رداصم  لوصا و  زا  یتسرهف  هب  اهنت  مالک  هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  ام 
یـضاق دیهـش  هتاقحلم » قحلا و  قاقحا  و« نیـسح ، دـماحریم  همالع  راونالا » تاـقبع  ، » ینیما همـالع  ریدـغلا » : » لّـصفم باـتک  هس  هب 

.میهد یم  عاجرا  يرتشوش  هّللارون 

ینامکرت يروباشین ، نیدـلا  لالج  يرزج ، یطویـس ، هلمج : زا   ) هماـع ياـملع  زا  رفن  هدراـهچ  زا  یتسرهف  قحلا » قاـقحا   » باـتک رد 
10 .دنا هدومن  فارتعا  ریدغ  ثیدح  رتاوت  هب  یگمه  هک  دوش  یم  لقن  ( یبهذ

11 .تسا هتفگ  نینچ  زین  هنسلا » جاهنم   » رد مزح  نبا 

یـضاق یطویـس ، يزار ، رخف  يدحاو ، یبلعث ، هلمج : زا   ) ار تنـس  لها  ياملع  مظاعا  زا  رفن  هس  لهچ و  ترابع  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع 
لها گرزب  نارّسفم  زا  رفن  یس  تارابع  یماسا و  زین  و  . 12 دنا هدومن  حیرصت  ریدغ  ثیدح  قرط  دنس و  تحـص  هب  هک  دنک  یم  لقن  یناکوش )

لیذ رد  نانآ  یگمه  هک  دراگن  یم  ( ینامکرت ریثک ، نبا  ینالقسع ، رجح  نبا  یبطرق ، يروباشین ، مکاح  يواحط ، يذمرت ، هلمج : زا   ) ار تنس 
13 .دنا هدومن  حیرصت  ریدغ  ثیدح  اب  طابترا  رد  هیآ  نیا  لوزن  هب  ( 67، هدئام …) لعفت مل  ناو  کیلا  لزنا  ام  غّلب  لوسرلا  اهیاای  هفیرش : هیآ 

، یئاسن صئاصخ  دمحا ، دنـسم  یفطـصملا ، ننـس  هلمج : زا   ) هماع ربتعم  ردصم  هاجنپ  زا  ریدغ  ثیدـح  زین  قحلا » قاقحا   » باتک رد 
14 .دوش یم  لقن  ءایلوالا ) هیلح  دیرفلادقع ،

: میروآ یم  ینیما  همالع  زا  لقن  هب  ار  ریدغ  ثیدح  هرابرد  تنس  لها  مظاعا  زا  یخرب  رظن  نونکا 

.درادن دوجو  نید  رد  یعطق  زیچ  چیه  سپ  تسین  یعطق  ریدغ  ثیدح  رگا  دیوگ : یم  یلبقم  نیدلا  ءایض 

.ریدغ ثیدح  نتم  رب  دنراد  عامجا  نیملسم  روهمج  تسا : هتفگ  یلازغ 

9977 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3016 

http://www.ghaemiyeh.com


رگراکنا بصعتم  رگم  دنک  یمن  لاکشا  نآ  تحـص  هرابرد  یـسک  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دیوگ : یم  یـشخدب 
.دوش یمن  ییانتعا  وا  نخس  هب  هک 

لوسر زا  مه  تسین و  نآ  رد  یلکشم  چیه  تسا و  هدش  تباث  ام  دزن  هک  تسا  یحیحص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دسیون : یم  یـسولآ 
.تسا هدش  لقن  رتاوتم  تروص  هب  مالسلا _  هیلع  نینمؤملاریما _  دوخ  زا  مه  و  هلآو _  هیلع  هّللا  یلص  ادخ _ 

« هرّشبم هرشع   » هک دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن  دص  هک  تسا  یحیحـص  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  تسا : هتفگ  یناهفـصا  ظفاح 
15 .دنرفن دص  نیا  هلمج  زا 

هاجنپودص زا  ار  نآ  ینادمه  ءالعلا  نبا  ظفاح  تسا و  هدومن  لقن  هباحـص  زا  رفن  تسیبودص  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  یناتـسجس  ظفاح 
16 .تسا هدومن  تیاور  قیرط 

: دیوگ یم  نآ  قرط  یخرب  ریدغ و  ثیدح  نایوار  زا  یخرب  نایب  نمض  بیذهتلا » بیذهت   » رد ینالقسع  رجح  نبا  ظفاح 

ار نآ  زین  هدقع  نبا  سابعلاوبا  و  تسا ، هدرمـش  حیحـص  ار  نآ  هدروآدرگ و  باتک  کی  رد  ار  ریدغ  ِثیدح  دانـسا  يربط  ریرج  نبا 
17 .تسا هدومن  تیاور  رتشیب  ای  هباحص  زا  رفن  داتفه  قیرط  زا 

: تسا هدمآ  يراخبلا » حیحص  حرشب  يرابلا  حتف   » باتک رد  زین 

ار اهنآ  همه  هک  ًاّدج ، تسا  رایـسب  نآ  ياهدنـس  قرط و  دنا و  هدومن  لقن  یئاسن  يذمرت و  ار  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدـح
تیاور لبنح  دـمحا  ماما  زا  ام  يارب  تسا و  نسح  حیحـص و  نآ  ياهدنـس  زا  يرایـسب  تسا و  هدروآ  لقتـسم  یباتک  رد  هدـقع  نبا 

هدیـسرن هباحـص  زا  کی  چـیه  هراـبرد  تسا  هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا _  هیلع  یلع _  لـیاضف  هراـبرد  هچنآ  تسا : هتفگ  هک  دـنا  هدرک 
18 .تسا
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: دسیون یم  فلتخم  بتک  زا  رایسب و  قرط  زا  ریدغ  ثیدح  لقن  زا  سپ  یفنح  يزودنق 

« هیالولا  » مان هب  یلقتسم  باتک  تسا و  هدرک  لقن  قیرط  جنپ  داتفه و  زا  ار  مخریدغ  ثیدح  خیرات ، بحاص  يربطلا  ریرج  نب  دمحم 
قیرط هاجنپودصکی  زا  ار  نآ  یلقتـسم  فیلأت  رد  هدقع  نب  دیعـس  نب  دمحم  نب  دمحا  سابعلاوبا  زین  .تسا  هدومن  فیلأت  نآ  هرابرد 

19 .تسا هدومن  لقن 

نینچ ریدغ  ثیدح  هرابرد  (ع ،) نینمؤملاریما هدشانم  جاجتحا و  لقن  ماگنه  هب  یقشمدلا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم  نب  دمحم  ظفاح 
: دراگن یم 

( ریدغ ثیدح   ) نآ هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدش  لقن  (ع ) یلع زا  رتاوتم  تروص  هب  هدـشانم )  ) تیاور نیا  تسا و  نسح  ثیدـح  نیا 
، دنا هدرک  لقن  ار  نآ  رگید  يرایـسب  هورگ  زا  يرایـسب  هورگ  تسا و  هدش  لقن  ًارتاوتم  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  ادـخ _  لوسر  زا  زین 

20 .دنرادن یعالطا  ثیدح  ملع  زا  نانآ  اریز  دوش ؛ یمن  دنراد  ار  تیاور  نیا  فیعضت  دصق  هک  نانآ  نخس  هب  ییانتعا  سپ 

ریدغ تیاور  دنـس  رد  یلاکـشا  بجوم  هجو  چیه  هب  هلئـسم  نیا  یلو  دنا ، هدرواین  ناشحیحـص  رد  ملـسم  يراخب و  ار  ریدغ  ثیدح 
یکش چیهو  نیخیشلا ) طرش  یلع  حیحـص   ) تسا حیحـص  زین  ملـسم  يراخب و  دوخ  رظن  هب  یتح  هک  یتایاور  دادعت  اریز  دوش ؛ یمن 

هتـشاگن اهنآ  رب  كردتـسم  نیدنچ  يور  نیمه  زا  و  تسین ، كدنا  تسا ، هدماین  ملـسم » يراخب و  حیحـص   » رد یلو  تسین  اهنآ  رد 
یم همه  هک  یلاح  رد  دوبن ، يزاین  رگید  حاحـص  هب  دوب ، هدمآ  درگ  يراخب » حیحـص   » رد هحیحـص  تایاور  یمامت  رگا  .تسا  هدش 
بتک رگید  زا  ملـسم ،» يراخب و  حیحـص   » ای يراخب » حیحـص   » نتـشاد اب  ار  دوخ  هک  تسین  یفـصنم  ققحم و  دنمـشناد  چیه  دـنناد 

.دنادب زاین  یب  حاحص 
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تایاور مامت  هکنیا  هن  تسا ، حیحـص  میا  هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  هچنآ  هک  دـنا  هدرک  نایب  زین  ملـسم  يراخب و  دوخ  رگید  یفرط  زا 
21 .میا هدرواین  یللع  هب  انب  ار  حیحص  ثیداحا  زا  يرایسب  هکلب  میا ، هدرک  نایب  ار  حیحص 

22 .دنک یم  لقن  ملسم  يراخب و  خیاشم  زا  رفن  هن  تسیب و  زا  ار  ریدغ  تیاور  هر ) ) ینیما همّالع  بلاطم ، نیا  مامت  رب  هفاضا 

: میروآ یم  دنا  هدرک  حرطم  ار  لاکشا  نیمه  هک  یناسک  زا  یکی  ترابع  تمسق ، نیا  نایاپ  رد 

: دسیون یم  رجح  نبا 

لقن لبنح  دمحا  یئاسن و  يذمرت ، ریظن  یهورگ  ار  نآ  تسین و  نآ  رد  يا  ههبـش  چیه  هک  تسا  یحیحـص  ثیدـح  ریدـغ ، ثیدـح 
هدـمآ لبنح  نب  دـمحا  تیاور  رد  دـنا و  هدومن  لقن  ار  نآ  هباحـص  زا  رفن  هدزناش  هلمج  زا  تسا ، يرایـسب  قرط  ياراد  دـنا و  هدرک 

( _ یلع  ) نینمؤملاریما تفالخ  رد  هک  یماـگنه  دندینـش و  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  لوسر _  زا  هباحـص  زا  رفن  یـس  ار  نآ  هک  تسا 
23 .دنداد تداهش  نادب  دمآ  شیپ  فالتخا  مالسلا _  هیلع 

: دنک یم  رارکت  هرابود 

نسح ای  حیحص  نآ  قرط  زا  يرایسب  دنا و  هدرک  لقن  هلآو _  هیلع  هّللا  یلـص  ادخ _  لوسر  زا  هباحـص  زا  رفن  یـس  ار  ریدغ  تیاور 
24 .تسا

انتعا دـنا  هدرک  لاکـشا  ثیدـح  نیا  تحـص  رد  هک  وا  لاثما  رجح و  نبا  نخـس  هب  دـیابن  ناگدـننک ، لاکـشا  دوخ  رظن  هب  یتح  سپ 
25 .هتحص یف  حدق  نمل  تافتلاالو  دسیون : یم  دوخ  رجح ، نبا  هک  ارچ  دومن ؛

دمحم نالحد ، ینیز  دـمحا  هلمج : زا   ) هّماع رـصاعم  ياملع  زا  رفن  هدزناپ  زا  ریدـغ » هسامح   » باـتک رد  یمیکح  اضردـمحم  داتـسا 
درب و یم  مان  دنا  هدروآ  شیوخ  بتک  رد  ار  ریدغ  تیاور  هک  خورف ) رمع  یعافر ، دیرفدمحا  یـسولآ ، دـیمحلادبع  يرـصم ، هدـبع 

26 .دنک یم  رکذ  ار  نآ  نایب  لحم 
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رظن زا  ریدـغ  تیاور  دـناد و  یم  طرـش  ار  ندوب  یعطق  رتاوت و  تماـما ، تاـبثا  هب  طوبرم  تاـیاور  رد  هعیـش  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
لها ناردارب  هدـیقع  هب  انب  یلو  دـش ، لقن  زین  تنـس  لها  رداـصم  زا  يرایـسب  رد  هکناـنچ  تسا ، یعطق  رتاوتم و  هعیـش  ییاور  عماوج 

تسین ثیدح  ندوب  رتاوتم  تابثا  هب  يزاین  چیه  تسا و  یفاک  دنس  ندوب  حیحـص  نید ، عورف  ریاس  دننامه  تماما  تابثا  يارب  تنس 
.تسا یهیدب  لاکشا  نیا  یگیاپ  یب  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 

لاکشا نیمود  -2

: دسیون یم  يو  تسا ؛ هدرک  نایب  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق  هک  تس  يا  هتکن 

27 .دوب نمی  رد  (ع ) یلع اریز  دوبن  ربمایپ  هارمه  عادولا ) هجح  ) ریدغ زور  رد  (ع ) یلع

نخس نیا  زا  سپ  فقاوم »  » حراش یناجرج  فیرش  دیس  مینک : نایب  ار  فقاوم »  » حراش نخـس  ادتبا  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  تسا  رتهب 
: دراگن یم  یجیا 

هدـمآ یتیاور  رد  هکنیا  رگم  درادـن ، ریدـغ  ثیدـح  ندوب  حیحـص  اب  تافانم  (ع ) یلع ندوب  بیاغ  اریز  تسا ؛ هدـش  ّدر  لاکـشا  نیا 
لقن تالمج  نیا  تایاور  يرایسب  رد  هک  تفرگ  ار  وا  تسد  ای  دناوخ  دوخ  دزن  ار  یلع  ربمایپ  ریدغ  ثیدح  لقن  ماگنه  هب  هک  دشاب 

28 .تسا هدشن 

: دسیون یم  ههبش  نیا  باوج  رد  یمتیه  رجح  نبا 

هدش تباث  اریز  دوش  یمن  ییانتعا  تسا  هدوب  نمی  رد  (ع ) یلع هک  دنک  داریا  ای  دنادن و  حیحص  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یسک  نخـس  هب 
29 .دراذگ ملسو _  هیلع  هّللا  یلص  مرکا _  ربمایپ  اب  ار  جح  تشگرب و  نمی  زا  وا  هک  تسا 

هب یلو  تسا  مّلـسم  عادولا  هجح  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  اـب  جـح  ندراذـگ  نمی و  زا  (ع ) ناـنمؤمریما تشگرب  یخیراـت  رظن  زا  هچرگا 
: میرب یم  مان  دنا  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  زا  هنومن  ناونع 
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عوجر لـصفم  روط  هب  دـلج  نیمه  رد ص132  زین  ص184 و  ج2 ، هیاـهنلاو ، هیادـبلا   ) ریثک نبا  205 ؛) ج2 ، يربط ، خـیرات   ) يربط
ص302) ج2 ، لماکلا ،  ) ریثا نبا  دیامن ؛ یم  نایب  ددعتم  عبانم  زا  لقن  هب  ار  نمی  رفس  زا  ع )  ) نینمؤملاریما

موس لاکشا  _ 3

دازآ «، » ومع رـسپ  «، » یلوا : » ریظن یفلتخم  یناـعم  ياراد  هملک  نیا  .تسا  یلوـم »  » هملک ینعم  هراـبرد  تسا  رتـمهم  رت و  هنمادرپ  هک 
نیا يانعم  تسا  یعدم  تخادرپ  میهاوخ  اهنآ  هب  هک  رایسب  دهاوش  هب  هجوت  اب  هعیش  .تسا  و … مسَق ،» مه  «، » هیاسمه «، » هدرب هدننک 

یلوم هملک  يانعم  رد  ینس  ناملاع  یخرب  یلو  تسا ، یلو »  » و تسرپرـس »  » رگید ترابع  هب  ای  و  یلوا »  » نامه ثیدح  نیا  رد  هملک 
ریظن نارگید  هک  دـشاب  لوقعلا » هیاـهن   » باـتک رد  يزار  رخف  زا  ههبـش  نیا  لـصا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  دـنا  هدرک  حرطم  ار  يا  ههبش 

.دنا هدرک  لقن  ار  نآ   32 ناهبزور نب  لضف  31 و  رجح نبا  30 و  یجیا نیدلا  دضع  یضاق 

: دیوگ یم  فقاوم »  » رد یجیا  نیدلا  دضع  یضاق 

تساـنعم و نیمه  هب  هـالاو » نم  لاو  مهّللا   » نآ زا  سپ  ییاـعد  هـلمج  اریز  تـسا ؛ رـصان »  » ریدـغ تـیاور  رد  یلوـم »  » هـملک زا  دارم 
33 .تسا هدماین  لعفا  يانعم  هب  لعفم  نزو  زگره  هک  ارچ  تسین ، یلوا » «، » یلوم  » زا دوصقم 

: دیوگ یم  زین  یمتیه  رجح  نبا 

« یلوم  » مکح اریز  تسا ؛ رـصان »  » نآ يانعم  هکلب  دـنا ، هدرک  رکذ  هعیـش )  ) نانآ هک  دـشاب  نامه  یلوم »  » ینعم هک  میریذـپ  یمن  اـم 
هعیش ام و  تسا … بوبحم » « » رصان «، » روما رد  فرـصتم  «، » هدش دازآ  هدرب  «، » هدرب هدننک  دازآ  : » ریظن يددعتم  یناعم  نیب  كرتشم 

، تسا اهنآ  ام و  بوبحم  (ع ) یلع اریز  دوب  دهاوخ  حیحـص  نآ  ینعم  دشاب ، بوبحم » ، » تیاور نیا  زا  روظنم  رگا  هک  میفرتعم  ود  ره 
ثحب هب  يزاین  تسین  هنوگ  نیا  عرـش  رد  هکنیا  اما  تسین ، دوهعم  تغل ، رد  هن  عرـش و  رد  هن  دـشاب  ماما »  » ینعم هب  یلوم »  » هکنیا اما 
ینعم هب  لعفم  هک  تسا  هتفگن  برع  تغل  نایاوشیپ  زا  کـی  چـیه  اریز  تسین ، هنوگ  نیا  تغل  رد  هکنیا  اـّما  تسا ، حـضاو  درادـن و 

34 .دیآ یم  لعفا 
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.تساهترابع نیمه  رارکت  مه  رگید  یخرب  نخس 

: میزادرپ یم  لاکشا  نیا  هب  هعیش  خساپ  هب  نونکا 

رد برع  تغل  نایاوشیپ  ًاضرف  تسا و  اـنعم  دـنچ  نیا  نیب  كرتشم  یلوم »  » هملک ياـنعم  هک  میریذـپب  ًاـضرف  رگا  تسا  دـقتعم  هعیش 
، فیرـش ثیدـح  نیا  نایب  ماگنه  هب  و  (ص ) ادـخ لوسر  رـصع  رد  یلو  ، دـنا هدرکن  اـنعم  یلوا »  » ار یلوم »  » هملک يدـعب  ياـهنارود 

: مینک یم  نایب  دهاش  دنچ  هتکن  نیا  يارب  نونکا  .دنا  هدیمهف  ار  یلوا »  » ینعم هملک  نیا  زا  نارضاح  یمامت 

هعقاو نیا  ات  تساوخ  هزاجا  (ص ) ادخ لوسر  زا    35، درادن يرکنم  وا  یبدا  ماقم  دوب و  رـضاح  هثداح  لحم  رد  هک  تباث  نب  ناسح 
: تسا تیب  نیا  هطبار  نیا  رد  وا  راعشا  هلمج  زا  دیارسب و  ار  مهم 

ًایداهو ًاماما  يدعب  نم  کتیضر  _ي               ننا _ّي ف_ لع لا ل_ه ق_م ي_ا  _ قف

.تسا 35 هدرک  لقن  هصاخ  زا  ردصم  شش  تسیب و  هماع و  زا  ردصم  هدزاود  زا  ار  راعشا  نیا  ینیما  همالع 

: تسا هدورس  زین  هدابع  نب  دعس  نب  سیق 

ل __ يز _ن_ تلا _ي ب_ه  تا _ا  ناو __ سل ما                  __ ماو ا  __ ن __ ما __ ما ّي  __ _ل عو

_ل یل _ب ج_ طخ هالو  اذ م_ _ هف هالوم              تنک  نم  یبنلا  لاق  موی 

37 .دنک یم  لقن  عبنم  هدزاود  زا  ار  نآ  ینیما  ردقلا  لیلج  همالع  هک 

: دیارس یم  زین  صاع  ورمع 

لحری مل  بکرلاو  غلبی  ًاربنم                       یقر  ّمخ  موی  یفو 

لعفاف یلب  اولاقف : یلواب ؟ سوفنلا                یف  مکنم  مکب  تسلأ 

لحنملا فلختسم  هللا  نم  نینمؤملا                          هرما  هلحناف 

یلولا معن  مویلا  هل  اذهف  هل                      یلوم  تنک  نمف  لاقو 

38 .تسا هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  ردصم  تشه  زا  ینیما  همالع  زین  ار  راعشا  نیا 
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هملک زا  ار  تیالو  تماما و  يانعم  نیمه  هک  ار  برع  نابیدا  ارعش و  زا  يدایز  دادعت  ترابع  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع  اهنیا  رب  نوزفا 
39 .دنک یم  نایب  دنا  هدیمهف  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم » »

: دیوگ یم  هک  اجنآ  دنک  یم  دییات  ار  بلطم  نیمه  دسیون  یم  هیواعم  هب  هک  يرعش  رد  (ع ) یلع الوم  دوخ 

مخر _ يدغ مو  هّللا ي_ لوسر  مکیلع           هتیالو  یل  بجوا  و 

40 .دنک یم  نایب  تنس  لها  زا  ردصم  ششو  تسیبو  یعیش  ردصم  هدزای  زا  ار  نآ  ینیما  همالع  هک 

ریدغ رد  (ص ) مرکا لوسر  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  هک  تسا  رمع  رکبوبا و  نخس  ثیدح ، زا  انعم  نیمه  مهف  رب  اهدهاش  نیرتهب  زا  زین  و 
بلاط یبا  نباـی  کـل  ِّخـب  ٍّخـب  : » دندوتـس نیا  هب  کـیدزن  يریباـعت  اـی  باـطخ و  نیا  اـب  ار  وا  دنتـشاذگ و  (ع ) یلع تسد  رد  تسد 

«. هنمؤمو نمؤم  لک  یلومو  يالوم  تحبصا 

، دادـغب خـیرات  كولملاو ، ممالا  خـیرات  دـمحا ، دنـسم  هلمج : زا   ) تنـس لها  زا  ردـصم  تصـش  زا  ار  نیخیـش  کیربت  ینیما  همـالع 
41 .دنک یم  لقن  هبیش ) یبا  نبا  فنصم 

، دشاب نانمؤم  همه  بوبحم »  » ای رـصان » ( » (ع یلع هک  تشاد  رظن  رد  نینچ  هالوم ،» هیلعف   » هلمج نایب  اب  (ص ) مرکا ربمایپ  رگا  یتسارب 
ریدـغ هنحـص  رد  نارـضاح  زا  یخرب  دـیدش  ضارتـعا  راـکنا و  اـنعم ، نیا  دـهاوش  رگید  زا  دوب ؟ کـیربت  تینهت و  هنوـگ  نیا  ياـج 

.دوش لزان  يو  رب  یباذع  دراد  تقیقح  هلئسم  نیا  رگا  تساوخ  دنوادخ  زا  هک  اجنآ  ات  تسا  يرهف ) نامعن  نب  ثراح  )

42 .تسا هدرک  لقن  نآرقلا ) ماکحا  هادهلا ، هاعد  نایبلاو ، فشکلا  هلمج : زا   ) تنس لها  ردصم  یس  زا  ار  ارجام  نیا  ینیما  همالع 
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بـضغ هب  ار  وا  لاثما  ثراح و  هکنآ  ای  دوب  راکنا  بضغ و  هنوگ  نیا  ياج  دوب  بوبحم »  » ای و  رـصان »  » ریدغ ثیدح  يانعم  رگا  ایآ 
زین نینمؤملاریما و  تبحم  رد  زین  يرگید  رایـسب  تایاور  دـنک ، یم  توعد  نانمؤم  هب  تبحم  هب  هک  یتاـیاور  تاـیآ و  زا  ریغ  دروآ ؟

؟ تخیگنینرب ار  یبضغ  مشخ و  نینچ  نیا  اهنآ  ارچ  تسه ؛ هباحص  ریاس 

یمن مدرم  رد  ار  ریدغ  ثیدح  شریذپ  هنیمز  نوچ  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسانعم  نیا  رگنایب  زین  يرایـسب  تایاور  هکنآ  رگید  دهاش 
: دش لزان  هیآ  هک  اجنآ  ات  درک  یم  زیهرپ  نآ  نایب  زا  دید 

همهاو مدرم  طسوت  اهنآ  نتفریذپن  زا  (ص ) ربمایپ دمآ و  یمن  شوخ  ناقفانم  قاذم  هب  هک  دوب  (ع ) یلع تیرصان  تیبوبحم و  نایب  ایآ 
دشاب و هتـشادن  شریذپ  هنیمز  (ع ) یلع ندوب  رـصان  ای  تیبوبحم و  نایب  تسین  نکمم  يور  چیه  هب  هک  تسا  راکـشآ  رایـسب  تشاد ؟
« بوبحم  » ای رـصان »  » يانعم هدارا  ناکما  یفن  زا  سپ  نیاربانب  .دـشاب  هتـشاد  همهاو  نآ  زا  (ص ) ربمایپ هک  دزیگنارب  ار  یلمعلا  سکع 

.دوب دهاوخ  حیحص  ییانعم  تیولوا »  » يانعم ریدغ ، ثیدح  رد 

زا (ص ) ادخ لوسر  یکانمیب  زین  ریدغ و  هثداح  هرابرد  ( 67 هدئام ،  ) سانلا نم  کمصعی  هّللاو  هفیرش  هیآ  لوزن  هرابرد  ینیما  همالع 
43 .درب یم  مان  ار  تنس  لها  زا  ردصم  یس  بلطم ، نیا  نایب 

نامثع تفالخ  ماگنه  هب  (ع ) نینمؤملاریما جاجتحا  هدشانم و  تسا ، ثیدح  نیا  نایب  زا  (ص ) ادـخ لوسر  میب  رگنایب  هک  یتایاور  اّما 
رد یشخدب  و  ءافلخلا » خیرات   » رد یطویس  زا  ار  نآ  ینیما  همالع  زین  44 و  .تسا هدروآ  نیطمسلا » دئارف   » رد ینیوج  ار  نآ  هک  تسا 

45 .دنک یم  لقن  رگید  یخرب  هیودرم و  نبا  ظفاح  و  لیزنتلا » دهاوش   » رد یناکسح  ظفاح  و  راربالا » لزن  »
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هن ترضح  نآ  اریز  دوش ، یمن  (ص ) مرکا یبن  ترضح  رب  هّللا ) ذاعم   ) داریا صقن و  بجوم  میب  نیا  هک  تسا  راکشآ  هتبلا  هتکن  نیا 
سجواف دومرف : زین  (ع ) یـسوم ترـضح  هرابرد  دـنوادخ  .دیـسرت  ناقفانم  طسوت  بوشآ  داجیا و  تما و  فالتخا  زا  هک  شیوخ  رب 

(« 67 هط ،  ) یسوم ًهفیخ  هسفن  یف 

ياج هب  اهلقن  نآ  رد  هک  دنک  یم  لقن  يرگید  فلتخم  قرط  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  نیـسح ، دـماحریم  همالع  .تشذـگ  هچنآرب  هفاضا 
يارب تسا و  (ص ) ادـخ لوسر  ترابع  زا  نایوار  مهف  رگناشن  یبوخ  هب  هک  تسا  هدـمآ  يرگید  ترابع  هالوم »…  تنک  نم   » هلمج
یلوا تنک  نم  : » تسا هدمآ  هنوگ  نیا  ریدغ  ثیدـح  اهلقن ، نیا  رد  .دراذـگ  یمن  یقاب  یلوا » » يانعم شریذـپ  زج  يا  هراچ  نافلاخم 

46« هّیلو ّیلعف  هسفن  نم  هب 

هّللا لزناـف  .هسفن  نم  هب  یلوا  ّیلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  : » تـسا هدـمآ  زین  نیطـسلا » دـئارف   » رد ینیوـمح  ياـهلقن  زا  یکی  رد 
46 «. مکنید مکل  تلمکا  مویلا  هرکذ : یلاعت 

یبرع نابز  رد  ایآ  هک  دوش  مولعم  ات  مینکفیب  يرظن  دنراد ، هراشا  ریدـغ  ثیدـح  یبدا  هجو  هب  هک  اهاعّدا  یخرب  هب  تسین  دـب  نونکا 
یگیاپ یب  .دناد  یمن  زاجم  ار  یلامعتسا  نینچ  سک  چیه  دنا  هدرک  اعدا  هکنانچ  ای  دوش  یم  لامعتسا  یلوا »  » يانعم هب  یلوم »  » هملک

یم یجیا  نیدلا  دضع  یـضاق  نخـس  زا  تمـسق  نیا  رد  فقاوم »  » رب شا  هیـشاح  رد  یبلچ »  » هک تسا  حـضاو  ردـق  نآ  لاکـشا  نیا 
: دراگن

تسا عیاش  برع  تغل  رد  فرـصت » هب  یلوا   » و رما » بحاص   » و یلوتم »  » يانعم هب  یلوم »  » هک تسا  هدش  هداد  باوج  لاکـشا  نیا  زا 
.تسا هدش  لقن  برع  تغل  نایاوشیپ  زاو 
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ینعی اهالوم … نذا  ریغب  تحکن  هأرما  اـمیا  : » تسا هدومرف  (ص ) مرکا ربماـیپ  و  مکب » یلوا  يا  مکـالوم  یه  : » تسا هتفگ  هدـیبعوبا 
يانعم هب  هک  تسا  یمسا  یلوم »  » هک تسا  نیا  تسا ، یلوا »  » يانعم هب  یلوم »  » هکنیا زا  دارم  وا .» رما  ریبدت  کلام  نز و  نآ  هب  یلوا 

ناوت یمن  ارچ  تسا  یلوا »  » ياـنعم هب  یلوم  رگا  هک  ضارتعا  نیا  سپ  .تسا  تفـص  یلوم »  » هملک هکنیا  هن  دـیآ  یم  یلوا »  » تفص
48 .دوب دهاوخن  حیحص  دومن ، لامعتسا  یلوا »  » ياج هب  ار  نآ 

نانخـس تسا و  هداد  صاصتخا  هتکن  نیمه  هب  ار  تاقبع »  » باتک رگید  دلج  زا  یـشخب  لماک و  دـلج  کی  نیـسح  دـماحریم  همالع 
49 .تسا هدرک  نایب  اهنآ  نخس  عضوم  نانآ و  لاح  حرش  اب  دنا  هتسناد  حیحص  یلوا »  » یناعم هب  ار  یلوم »  » هک یناسک 

زا تسا ؛ هدومن  لقن  ار  هتکن  نیا  هب  فارتعا  دـنوش _  یم  هدرمـش  یبرع  تاـیبدا  ناـیاوشیپ  زا  هک  يرایـسب _  هورگ  زا  ینیما  همـالع 
50 .ریثا نبا  یبطرق ، يرهوج ، یناتسجس ، ءاّرف ، هلمج :

دنا هتـسج  داهـشتسا  نآ  هب  تغل  لها  زا  يرایـسب  هک  تسا ، یتیاور  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  یلوا  يانعم  هب  یلوم  زین  رگید  ثیداحا  رد 
51 .لطاب اهحاکنف  اهالوم  نذا  ریغب  تحکن  هأرما  اهیا  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ  هک 

هب ار  اـهنآ  یماـمت  تسا ، هدـش  رکذ  یلوـم  هملک  يارب  هک  ییاـنعم  تفه  تسیب و  یماـمت  رد  یـسررب  ثحب و  زا  سپ  ینیما  همـالع 
تسا و هدـش  قالطا  اهنآ  هب  یلوم  هملک  هک  تسا  هدوب  یتیولوا  تهج  اهنآ  مامت  رد  هک  دـنک  یم  اعدا  دـنادرگ و  یمرب  یلوا  يانعم 

: هک تسا  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  دوخ  حیحص »  » رد ملسم  تسا ، هدرک  یم  ردابت  یلوا  يانعم  یلوم  هملک  زا  نوچ 
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52 .تسا دنوادخ  یلوم  هک  ارچ  دیوگن  یلوم  شیوخ ، ياقآو  دّیس  هب  دبع 

نایب زا  سپ  هک  مینک  هجوت  رـصم  رهزالا  عماج  خیـش  يرـشبلا ، میلـس  خیـش  نخـس  هب  هک  تسا  یفاک  بلطم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
: دسیون یم  تسه  یلوا  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هکنیا  هرابرد  نیدلا  فرش  دیس  یلالدتسا 

53 .دراد تلالد  یلوا )  ) دییوگ یم  امش  هک  انعم  نامه  رب  ثیدح  هک  مراد  نیقی  نم 

رب ار  ریدغ  تایاور  دـندش و  یعدـم  رگید  یخرب  رجح و  نبا  هکنانچ  بوبحم  يانعم  هب  یلوم  هک  تسا  يروآدای  لباق  زین  هتکن  نیا 
: دسیون یم  نیسح  دماحریم  همالع  هکنانچ  درادن ، ییاج  برع  تایبدا  رد  دندرک ، لمح  نآ 

: تسا هتسنادن  یلوم »  » یناعم زا  یکی  ار  بوبحم »  » ریز يوغل  عبانم  زا  کی  چیه 

54 .رینملا حابصم  برغملا ، ، هغالبلا ساسا  نآرقلا ، تادرفم  رداصملا ، جات  راحبلا ، عمجم  هیاهنلا ، قئاف ، هغللا ، سوماق  هغللا ، حاحص 

هب یلوم  هملک  هک  تسا  فلاخم  تدـش  هب  هکنیا  اب  وا  .میهد  یم  رارق  رجح  نبا  دوخ  راتفگ  زا  یتمـسق  ار  نخـس  زا  شخب  نیا  نایاپ 
زا ار  یلوا  يانعم  نیمه  رمع  رکبوبا و  دیوگ : یم  دنک و  یم  شومارف  ار  دوخ  نخس  دعب  رطس  دنچ  رد  دوخ  یلو  دشاب ، یلوا  يانعم 

.دندیمهف ریدغ  ثیدح 

: دسیون یم  رجح  نبا   

تسا و تعاـطا  هب  یلوا  هکلب  تسین ، تماـما  هب  یلوا  روـظنم ، هک  تفگ  دـیاب  تسا ، یلوا  ریدـغ ، ثیدـح  زا  دارم  هک  میریذـپب  رگا 
بلاط یبا  نبای  تیسما  دنتفگ : يور  نیا  زا  دندیمهف و  ار  تعاطا ) هب  یلوا   ) انعم نیمه  رمع  رکبوبا و  اریز  تسا ، حیحص  انعم  نیمه 

55 .هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم 

تسا و هدش  بلطم  نیمه  یعدم  لآملا » هریخذ   » رد یعفاش  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  نیـسح ، دماحریم  لقن  هب  انب  نینچمه 
: تسا هتفگ 
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: لاق هعمـس  امل  هناف  ثیدحلا  نم  رمع  همهف  يذلا  اذـهو  هنم  برقلاو  عاّبتالاب  یلوا  وا  رـصانلا  قیدـصلا  وهو  هیالولا  یلّوتلاب ، دارملاو 
56… بلاط نبا  نبای  کنهی 

، لاکشا نیمراهچ  _ 4

رد (ص ) ربمایپ تالمج  نآ  و  دـنک ، یم  لالدتـسا  (ع ) یلع نینمؤملاریما  تفالخرب  نآ  اـب  هعیـش  هک  تسا  يدـهاوش  زا  یکی  راـکنا 
سپس متسین ،»؟ رتراوازس  یلوا و  امش  دوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ  مکـسفنا ؛ نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دومرف هک  تسا  ثیدح  ردص 

«. تسوا هب  یلوا  یلع  میوا  هب  یلوا  نم  هک  ره  : » دومرف

: دسیون یم  یجیا  نیدلادضع  یضاق  هلمج  زا  دنا ؛ هدش  رکنم  ار  ثیدح  ردص  تالمج  ننست  لها  ياملع  زا  یخرب 

تسین نکمم  سپ  دنا ، هدرکن  لقن  ار  ثیدح  لوا  تمـسق  نایوار ، تفگ  دیاب  یلو  تسا ، حیحـص  ثیدح  نیا  میریذپب  هک  ضرف  رب 
57 .دومن لالدتسا  تسا  یلوا  يانعم  هب  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هکنیا  تابثا  يارب  مکب ) یلوا  تسلا   ) تالمج نیا  هب  هک 

تفگ دیاب  لاکشا  نیدب  خساپ  رد 

.تسا یلوا  نامه  یلوم ، هملک  زا  دارم  هک  دنامن  یقاب  يا  ههبش  ياج  هتـشذگ  ياهلالدتـسا  اب  دوب ، یمن  تیاور  ردص  ًاضرف  مه  رگا 
ثیدح هیلّوا  تالمج  هک  میدید  میدرک  لقن  هک  ینتم  رد  ًالبق  .تسا  راگزاس  یخیرات  ياهتیعقاو  اب  دح  هچ  ات  اعدا  نیا  مینیبب  نونکا 

.تسا هدمآ  تنس  لها  ربتعم  رداصم  رد 

، يربط لبنح ، نب  دـمحا  هلمج :  زا  هماع ، زا  ثیدـح  لها  ناگرزب  زا  رفن  راهچ  تصـش و  زا  ار  تیاور  ردـص  تالمج  ینیما  همـالع 
58 .دنکیم لقن  ینطقراد و … يروباشین ، مکاح  یئاسن ، یناربط ، يذمرت ، هجام ، نبا  یقهیب ، یبهذ ،

زا يددعتم  رایـسب  رداصم  خساپ ، رد  سپـس  هدرک و  لقن  يزار  رخف  لوقعلا » هیاهن   » زا ار  لاکـشا  نیمه  زین  نیـسح  دـماحریم  همالع 
يدنه يدوهمس ، یئاسن ، ریثک ، نبا  لبنح ، نب  دمحا  هلمج : زا  دنک ؛ یم  یفرعم  دنا  هدرک  تیاور  ار  ثیدح  ردص  هک  ار  ّتنـس  لها 

59 .رگید رایسب  یناعمس و  یناربط و  لامعلازنک ،»  » رد
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رد ار  ثیدح  ردص  دوجو  دـنک و  یمن  حرطم  ار  نآ  تسا  هدرب  یپ  لاکـشا  نیا  یگیاپ  یب  هب  نوچ  هقرحملا » قعاوص   » رد رجح  نبا 
60 .دریذپ یم  هحیحص  تایاور 

يرگید ریصقت  رذع  _ 5

ار فرـصت  رد  تیولوا  ریدغ ، ثیدح  رد  یلوا  يانعم  شریذپ  زا  سپ  هک  تسا  نیا  دنا  هدروآ  ریدغ  ثیدـح  هاگـشیپ  رد  یخرب  هک 
تلالد ات  دشاب  فرصت  هب  یلوا  هکنیا  هن  يو  هب  نتـسج  برقت  تعاطا و  رد  یلو  تسا ، یلوا  (ع ) یلع دنیوگ  یم  هکلب  دنریذپ ، یمن 

.دنک يو  تفالخرب 

61 .تسا یجیا  یضاق  نخس  نیا ،

رد تیولوا  یلو  تسا ، تیولوا  نامه  عطق  روط  هب  ثیدح  زا  روظنم  هک  تسا  هدـش  یعدـم  لاکـشا  نیمه  نایب  نمـض  زین  رجح  نبا 
تیـسما : » دنتفگ (ع ) یلع هب  کیربت  رد  يور  نیا  زا  دنا و  هدیمهف  ریدغ  ثیدح  زا  رمع  رکبوبا و  زین  ار  انعم  نیمه  .تبرق  تعاطا و 

نیمه هب  تسا » نم  يالوم  وا  يـالوم ؛ ّهنا  : » تفگ یم  (ع ) یلع هب  هک  رمع  راـتفگ  زین  و  هنمؤمو ،» نمؤم  لـک  یلوم  بلاـط  یبا  نباـی 
62 .تسانعم

.تشذگ یعفاش  رداقلادبع  نب  دمحا  نیدلا  باهش  زا  ًالبق  نخس  نیمه  ریظن 

لاکشا نیا  هب  خساپ 

رد (ص ) مرکا ربمایپ  .تسا  یهیدـب  راکـشآ و  ًالماک  دـش _  نایب  نآ  ددـعتم  رداصم  ًالبق  هک  تیاور _  لماک  تروص  هب  یهاگن  اـب 
: دیامرف یم  تیعمج  ِتبثم  خساپ  زا  سپ  و  مکـسفنا » نم  مکب  یلوا  تسلأ  : » دسرپ یم  نانآ  زا  هداد و  رارق  بطاخم  ار  تیعمج  ادتبا 

يدعب نخس  يارب  يزاس  هنیمز  لالدتـسا و  یعون  نخـس  ردص  تقیقح  رد  تسوا .» هب  یلوا  زین  یلع  متـسه  وا  هب  یلوا  نم  سکره  »
نخس رد  دشاب ، يرگید  يانعم  هب  مود  تمسق  رد  یلوم »  » هملک دشاب و  انعم  کی  هب  نخـس  لّوا  تمـسق  رد  یلوا »  » هملک رگا  .تسا 
ینعم هب   ) نیع ایآ  دسرپب : نانآ  زا  دهد و  رارق  بطاخم  ار  یهورگ  یـصخش  هک  دنام  یم  نادب  تسرد  .تسا  هتفرگ  تروص  هطلاغم 
هدـش هتخاس  زلف  زا  مشچ ) ینعم  هب   ) نیع سپ  دـیوگب : نخـس  نیا  یتسرد  هب  بطاخم  فارتعا  زا  سپ  و  تسین ؟ اهبنارگ  يزلف  الط )

.تسا
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: دسیون یم  يو  میروایب ، ار  قیرطب  نبا  يابیز  راتشون  زا  یتمسق  هک  تسا  هدنبیز  اجنیا  رد 

سپـس دنـسانش ، یم  ار  وا  هناخ  هک  دننک  فارتعا  نابطاخم  و  دیـسانش ؟ یم  ار  ناکم  نالف  رد  نم  هناخ  نالف  ایآ  دیوگب : یـسک  رگا 
نیا هک  دنک  یمن  کش  سک  چیه  دشاب ، يددـعتم  ياه  هناخ  ياراد  صخـش  رگا  تروص  نیا  رد  مدومن ، فقو  ار  ما  هناخ  دـیوگب :

.تفرگ فارتعا  نابطاخم  زا  تفگ و  نخس  نآ  هرابرد  ًالبق  هک  تسا  يا  هناخ  نامه  هب  طوبرم  فقو  هغیص 

نودب سپـس  دـننک ، فارتعا  نابطاخم  و  تسا ؟ نم  هدرب  وا  هک  دـیراد  لوبق  دیـسانش و  یم  ار  ینالف  نم  هدرب  ایآ  دـسرپب : رگا  زین  و 
تـسا يا  هدرب  نامه  هب  طوبرم  يزاس  دازآ  نیا  دیوگ  یم  یلقاع  ناسنا  ره  يدیدرت  چیه  نودب  تسا ، دازآ  ما  هدرب  دـیوگب : هلـصاف 

ثحب و دروم  هتفرن و  وا  زا  نخس  هک  دنادب  يرگید  هدرب  هب  طوبرم  ار  يزاس  دازآ  نیا  هک  درادن  ینعم  و  تفر ، نخـس  وا  زا  ًالبق  هک 
63 .هدوبن تبحص 

(ص) ربمایپ تسا و  هتفر  راکب  لّوا  هلمج  رد  هک  تسا  یتیولوا  نامه  هب  (ص ) ادـخ لوسر  مّود  هلمج  رد  هتفر  راکب  تیولوا  نیارباـنب 
دومن بوصنم  ماقم  نادب  ار  وا  داد و  هعـسوت  زین  (ع ) یلع هب  درک ، تابثا  نانمؤم  رب  شیوخ  دنوادخ و  يارب  هک  یتیولوا  نامه  هنماد 

ینازرا متیب  لها  هب  دنوادخ  هک  ار  تمظع  نیا  : » دومرف دـناوخ و  نید  لامکا  ار  نآ  (ص ) ربمایپ هک  دوب  یتمظع  اب  ماقم  نامه  نیا  و 
64 .دنتفگ کیربت  (ع ) یلع هب  رضاح  ِناناملسم  همه  سپس  رمع و  رکبوبا و  و  دییوگب .» کیربت  نم  هب  تشاد 

باذـعب لئاس  لئـس   ) دنداتـسرف نیرفن  شیوخ  رب  دـندیباتنرب و  ار  نآ  ناقفانم  یخرب  .دورـس  رعـش  ارجام  نیا  هرابرد  تباث  نب  ناسح 
(. عقاو
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، تفالخ نایرج  رد  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سپ  ایآ  دـشاب ، برق  تعاـطا و  رد  تیولوا  ، تیولوا زا  دوصقم  هک  ضرف  رب  نیا  رب  هوـالع 
ندرک تعیب  زا  وا  ناخّروم  همه  فارتعا  هب  ای  دنتـشاد و  مدـقم  ار  وا  رظن  دـندرک و  تروشم  يو  اب  ایآ  عاطم ؟ اـی  دوب  عیطم  (ع ) یلع

شا هناخ  ندز  شتآ  نتـشک و  هب  دـیدهت  ار  وا  ناخروم  یخرب  فارتعا  هب  انب  دادـن ؟ تیاـضر  ناـشیا  لـمع  هب  دومن و  يریگ  هراـنک 
.دومن تعیب  شراوگرزب  رسمه  تداهش  زا  سپ  تیاهن  رد  دندومن و 

ربنامرف هتساوخان  ای  هتساوخ  هکلب  دوب ، دهاوخن  عاطم  ّالاو  ، دشاب هعماج  مکاح  صخش  هک  دوش  یم  رـسیم  یتقو  لماک  تعاطا  ًالوصا 
(ع) نینمؤملاریما لـصفالب  تفـالخ  رب  لـیلد  زین  دـشاب  برق  تعاـطا و  هب  یلوا  تیاور ، ياـنعم  رگا  یتح  سپ  دوب ، دـهاوخ  نارگید 

.تسا

: دنا هتفگ  يا  هدع  _ 6

زا دوصقم  سپ  دنک ، یم  تباث  ار  تسا ) تماما  تفالخ و  نامه  شیانعم  هک   ) فّرـصت رد  تیولوا  ریدـغ  ثیدـح  هک  میریذـپب  رگا 
تـسا هفیلخ  یماگنه  (ع ) یلع رگید ، ترابع  هب  .رگید  هفیلخ  هس  زا  سپ  ینعی  تسا ؛ روما  لآم  رد  راـک و  تیاـهن  رد  تفـالخ  نآ ،

هـس نآ  زا  سپ  (ع ) یلع تیولوا  رب  تلـالد  تیاور  نیا  سپ  دـش ، تعیب  وا  اـب  رگید  هفیلخ  هس  زا  سپ  نوچ  دوـش و  تعیب  وا  اـب  هک 
ههبش نیا  .دسرب  تیالو  هب  (ع ) یلع تیاهن  رد  دنوشب و  هفیلخ  نت  هس  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  هک  درادن  یتافانم  سپ  دراد ؛ صخش 
میلس خیـش  67 و  رجح نبا  ، 66 یپلچ  65 یجیا نیدــلادضع  یــضاق  ریظن  نارگید  زین  وا  زا  سپ  تــسا و  هدرک  حرطم  يزار  رخف  ار 

.دنا هدومن  رارکت  ار  نآ   68 يرشبلا
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یمن زاب   69 تـسا هدومرف  رگید  رایـسب  تایاور  رد  هکنانچ  يدعب » هالوم  ّیلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف یم  (ص ) ربمایپ رگا  ایآ 
؟ تسا (ص ) ادخ لوسر  هفیلخ  رگید  هفیلخ  هس  زا  دعب  یلع  دشاب و  رگید  هفیلخ  هس  زا  دعب  دناوت  یم  ّتیدعب  دنتفگ :

نیتسخن هفیلخ  هس  تفالخ  هب  تسا و  قلطم  لصفالب »  » هملک هک  دندش  یمن  یعدم  زاب  لصفالب » یتفیلخ  یلع  : » دومرف یم  رگا  ای   و 
؟ هثالثلا هذه  ریغب  لصفالب  هفیلخ  یلع  هک : تسا  نیا  نآ  دافم  تسا و  هتفای  صـصخت  (ص ) ادخ لوسر  مالک  قالطا  عامجا  لیلد  هب 
، تسا هدوب  لاـس  جـنپ  تسیب و  زا  سپ  مدرم  تعیب  ماـگنه  هب  وا  تفـالخ  تیولوا و  (ع ) یلع تیولوا  زا  (ص ) مرکا لوسر  دارم  رگا 

لقن رورـس و  یلاحـشوخ و  همه  نآ  میب و  سرت و  همه  نآ  اـیآ  دراد ؟ کـیربت  ياـج  هچ  تـسا و  (ع ) یلع يارب  یتلیـضف  هـچ  نـیا 
صاصتخا هنوگ  چیه  تسا و  هدوب  ملسم  یهیدب و  يرما  نایب  يارب  اهنت  فازگ و  هدوهیب و  وغل و  همه  همه و  تلیضف ، نایب  تیاور و 

!؟ دنک یمن  تباث  (ع ) یلع يارب  ار  يزایتما  و 

نییاپ کـچوک  يورملق  دـح  رد  مه  نآ  ییاـیند و  باـصتنا  کـی  دـح  رد  ار  ییاـیند  ینید و  یهلا و  میظع  هثداـح  نیا  رگا  یتسارب 
تسا و هدـش  کیدزن  نم  گرم  دـیوگب : اـهنآ  هب  دـنک و  عمج  ار  تلم  دارفا  همه  تکلمم  کـی  رادـمامز  هک  مینک  ضرف  میروآ و 

هنازرف مادک  میامن ، یم  بوصنم  متـشاد  دوخ  هک  يرادمامز  تیالو و  نامه  هب  ار  صخـش  نیا  نونکا  مور  یم  امـش  نایم  زا  يدوزب 
نیدـنچ هک  درادـن  یتافانم  تسا و  هدوب  رما  تیاهن  راک و  تبقاع  رد  صخـش  نآ  تفالخ  تیالو و  وا  روظنم  دوش  یعدـم  هک  تسا 

؟ دنراد رود  هب  یتموکح  تاماقم  نیرتکچوک  زا  ار  هدش  نییعت  درف  ینالوط  نایلاس  دنریگب و  تسد  رد  ار  تموکح  وا  زا  لبق  رفن 
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نآ مـالعا  مدـع  تسا و  نید  لاـمکا  هعقاو ) نیا  رد  تلمکا … موـیلا  هیآ  لوزن   ) نآرق صن  هب  هک  ار  تفـالخ  تسا  نکمم  هنوـگچ 
رد نارـضاح  زا  رفن  هس  زا  سپ  تفالخ  هب  طوبرم  هتلاسر ) تغلب  امم  لعفت  مل  ناو   ) تسا یهلا  تلاسر  یمامت  غالبا  مدـع  اب  يواسم 

دش و دهاوخ  يرایسب  تافالتخا  بجوم  هلئسم  نیا  دناد  یم  هکنیا  اب  دنکن  وا  رب  مّدقم  دارفا  هب  يا  هراشا  چیه  ربمایپ  اما  دشاب ، هسلج 
.دش دهاوخ  هتخیر  نآ  يارب  يرایسب  ياهنوخ 

تیـالو ریدـغ  ثیدـح  زا  دارم  رگا  .دـنتفگ  کـیربت  وا  هب  دنتـسناد و  دوـخ  يـالوم  ار  (ع ) یلع ریدـغ ، هعقاو  زا  سپ  رمع  رکبوـبا و 
(ع) یلع ات  دنتـسین  (ع ) یلع تیالو  نامز  رد  اهنآ  نوچ  تسین ، نانآ  يالوم  یلع  سپ  دـشاب ، هفیلخ  هس  تشذـگرد  زا  سپ  (ع ) یلع

.دشاب فرصت  هب  یلوا  یلوم و  نانآ  هب  تبسن 

دنا هدرک  حرطم  یخرب  هک  يرگید  لاکشا  _ 7

، دنا هدنز  (ص ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  دیآ  یم  مزال  دـنک ، تلالد  (ع ) یلع تفالخ  تماما و  رب  ریدـغ  ثیدـح  رگا  هک  تسا  نآ   
زا روظنم  دوش  یم  مولعم  سپ  تسامـش ، يـالوم  نم  زا  سپ  یلع  هک  تسا  هدـماین  ریدـغ  ثیدـح  رد  هک  ارچ  دـشاب ، ماـما  (ع ) یلع

تبحم يانعم  نامه  نآ  تسا و  هدوب  تباث  (ع ) یلع يارب  زین  (ص ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  یتح  هک  تسا  يزیچ  ریدـغ  ثیدـح 
.دوب دهاوخ  نآ  لاثما  ترصن و  ای 

تشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  خساپ  رد 

، مالک نیا  تقیقح  نوچ  تسا و  (ع ) یلع تماماو  تیالو  ریدـغ  ثیدـح  زا  روظنم  دـش  هدروآ  هک  یلیالد  دـهاوش و  هب  هجوت  اب  هک 
قباطم هک  دوش  هعجارم  یگشیمه  یلک و  هدعاق  هب  دیاب  سپ  تسین ، نکمم  زین  نیا  تسا و  ریدغ  ثیدح  رودص  نامز  زا  وا  تفالخ 
لوـسر ناـمز  زا  تفـالخ  دـناوت  یمن  نوـچ  ریدـغ  ثیدـح  رد  و  دوـش ؛ یم  هعجارم  تازاـجملا  برقا  هب  تقیقح  رذـعت  ماـگنه  نآ 
لوـسر تلحر  زا  سپ  هلـصافالب  تفـالخ  نآ  و  دوـش ، هـعجارم  يزاـجم  ياـنعم  نیرتـکیدزن  هـب  دـیاب  سپ  دوـش  عورـش  (ص ) ادـخ

.تسا (ص ) مرکا
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نیدب (ع ) یلع دـش و  زاغآ  یلع  تفالخ  (ص ) ادـخ لوسر  تایح  نامز  نامه  زا  تقیقح  رد  دـنا : هتفگ  نادنمـشناد  زا  رگید  یخرب 
کیلمت هک  دندقتعم  تیـصو  باب  رد  اهقف  هک  هنوگ  نامه  دوب ، (ص ) ادخ لوسر  تلحر  نآ ، تیلعف  طرـش  یلو  دش ، بوصنم  ماقم 

ققحت تیکلم ، تیلعف  طرـش  یلو  دـنک ، یم  کلام  ار  هل  یـصوم  درف ، ِتایح  نامز  رد  یـصوم  ینعی  تسا ؛ تیـصو  نامز  ناـمه  زا 
رد ار  دوخ  زا  سپ  رادمامز  یلبق ، رادمامز  هک  تسا  هنوگ  نیا  زین  یسایس  بصانم  رد  دهعیلو  نییعت  دراوم  رد  .تسا  یـصوم  گرم 

نامز ندـش  کیدزن  نایب  اب  (ص ) ادـخ لوسر  و  تسا ، یلبق  رادـمامز  گرم  نآ ، ققحت  طرـش  یلو  دـنک  یم  بوصنم  دوخ  تاـیح 
زا سپ  یمالـسا  تما  فیلکت  نییعت  دریگ ، یم  تروص  ریدـغ  زور  رد  هک  یباصتنا  هک  دومن  نشور  راکـشآ  روط  هب  شیوخ  تلحر 

.تسوا تافو 

، رگید لاکشا   _ 8

: دیوگ یم  وا  تسا ، رجح  نبا  نخس 

راکب ار  هفیلخ »  » هملک یلوم »  » هملک ياج  هب  ارچ  دوب ، (ع ) یلع تماـما  تفـالخ و  ریدـغ  ثیدـح  رد  (ص ) ادـخ لوسر  دوصقم  رگا 
(ع) یلع تفـالخ  وا  دوصقم  هک  تسا  نآ  لـیلد  هدرب  راـکب  ار  یلوم  هملک  هفیلخ  هملک  ياـج  هب  (ص ) ادـخ لوسر  هکنیا  سپ  دربـن ،

70 .دوبن

تفگ دیاب  خساپ  رد 

رگا اـیآ  .درک  تاـبثا  ار  یبلطم  ناوت  یمن  یتراـبع  چـیه  اـب  دـشاب  اـجبان  ياهریـسفت  اهیـشارت و  لـمحم  تاـیاور و  هیجوت  رباـنب  رگا 
یمن دـنا  هدرک  هیجوت  حوضو  همه  نیا  اب  ار  ریدـغ  ثیدـح  هک  نانآ  درب ، یم  راکب  ار  هفیلخ  هملک  یلوم  هملک  ياج  هب  (ص ) ربماـیپ

تـسا ماما  هفیلخ ، زا  روظنم  دـندرک  یمن  اعدا  اـی  و  تسا ؟ نآ  لاـثما  نوید و  يادا  تاـناما و  ّدر  رد  هفیلخ  هفیلخ ، زا  روظنم  دـنتفگ 
.درادن وا  زا  لبق  نارگید  تفالخ  اب  تافانم  سپ  تیاهن ، رد  لآملاب و  یلو 
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تاـیاور رد  هک  تسا  نآ  هن  رگم  .درک  ناـیب  ار  (ع ) یلع تماـما  تفـالخ و  یناـبز  ره  اـب  (ص ) ادـخ لوـسر  هک  تـسا  نآ  تـقیقح 
، تسا هدرک  یفرعم  ار  (ع ) یلع نم » هفیلخ   » ناونع اب  يرایسب 

؟ تسیچ تایاور  نآ  هب  وا  لاثما  رجح و  نبا  خساپ 

هماع رداصم  زا  تسا  هدرب  مان  دوخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  (ع ) یلع اهنآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  یتایاور  زا  دروم  دـنچ  هنومن  ناونع  هب 
: مینک یم  نایب 

ص541؛ ج1 ، يربطلا ، ریرج  نبا  ظفاح  كوکلملاو ، ممالا  خیرات  _ 1

ص62؛ ج2 ، ریثا ، نبا  لماکلا ،  _ 2

ص114؛ ج13 ، يدنهلا ، یقتملا  همالعلا  لامعلا ، زنک  _ 3

ص133؛ ج3 ، يروباشینلا ، مکاحلا  ظفاحلا  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  _ 4

 . ص133 ج3 ، مکاح ،) كردتسم  هیشاح  رد  هدش  پاچ   ) یبهذلا ظفاحلا  صیخلتلا ، _ 4

لها یخیرات  يریـسفت و  ییاور ، ددـعتم  رایـسب  عبانم  زا  ار  یتفیلخ »  » ظفل (ص ) مرکا لوسر  تیاور  رد  ینیما  همالع  اـهنیا  رب  هفاـضا 
71 .دنک یم  لقن  یئاسن  صئاصخو  یطویس  عماوجلا  عمج  یبلعث ، نایبلا  فشک  ریسفت  لبنح ، دمحا  دنسم  ریظن : تنس 

هک تسا  حرط  لباق  نینچ  رگید  ههبش  _ 9

جاجتحا لالدتـسا و  تیاور  نیا  هب  وا  باحـصا  اـی  ترـضح و  نآ  ارچ  دراد ، (ع ) یلع لـصفالب  تفـالخ  رب  تلـالد  تیاور  نیا  رگا 
.دندرکن

: دسیون یم  یمثیه  رجح  نبا 

لالدتـسا جاجتحا و  نآ  هب  يرگید  صخـش  ای  ساـبع و  اـی  وا  هک  یلاـح  رد  تسا ، (ع ) یلع تماـما  رد  صن  ریدـغ  ثیدـح  هنوگچ 
تسا نآ  لیلد  دشاب  هتشاد  یلقع  نیرتمک  هک  سک  ره  دزن  رد  شتفالخ  ماّیا  ات  تایاور  نیا  هب  لالدتسا  زا  وا  توکس  سپ  دندرکن ،

72 .تسین وا  تفالخ  رب  ّصن  تیاور  نیا  تسناد  یم  وا  هک 
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: خساپ

تیاور هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما تاجاجتحا  ینیما  همالع  .دوش  یم  عقاو  اهلاکـشا  هنوگ  نیا  نالطب  یخیراـت  رداـصم  هب  هاـگن  کـی  اـب 
رد یئاسن  و  نیطمسلا » دئارف   » رد ینیوج  بقانم ،»  » رد یمزراوخ  ریظن : یگرزب  نادنمـشناد  زا  تنـس و  لها  نوگانوگ  عبانم  زا  ریدغ 

شا « هریـس  » رد یبلح  و  بقانم »  » رد یلزاغم  نبا  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  ظفاح  و  هباصالا »  » رد ینالقـسع  رجح  نبا  و  صئاصخ » »
هدوـب ترـضح  نآ  تفـالخ  ماـیا  رد  یخرب  تفـالخ و  ماـّیا  زا  لـبق  تاـجاجتحا  نـیا  زا  یخرب  .دـنک  یم  لـقن  رگید  يرایـسب  زین  و 

73 .تسا

74 .دنک یم  لقن  فیرش  ثیدح  نیا  هب  ار  (س ) همطاف ترضح  جاجتحا  رد  زین  یقشمدلا  يرزجلا  دمحم  نب  دمحم 

گرزب یعبات  هک  هنوگ  ناـمه   75، تسا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هب  (ع ) یبتجم نسح  ماـما  جاـجتحا  هدوملا » عیباـنی   » رد يزودـنق 
76 .تسا هدومن  رکذ  ینم  نیمزرس  رد  نیعبات  هباحص و  رضحم  رد  ثیدح  نیا  هب  ار  (ع ) نیسح ماما  جاجتحا  سیق ، نب  میلس 

77 .دومن هدهاشم  ریدغلا »  » فیرش باتک  رد  ناوت  یم  زین  ار  رگید  يرایسب  جاجتحا 

تاجاجتحا نیا  ارچ  هک  دش  دهاوخ  رتنشور  داد  میهاوخ  هناگ  هس  يافلخ  مایا  رد  (ع ) نینمؤملاریما توکـس  هرابرد  هک  یحیـضوت  اب 
زا هتشون  نیا  رد  .تسا  هدشن  نآ  حاضیا  تابثا و  يارب  يرتشیب  رارصا  دوب و  تقیقح  نایب  تجح و  مامتا  دح  رد  طقف  تالالدتـسا  و 

.میدیشوپ مشچ  زین  تسا  هدش  رکذ  یعیش  عبانم  رد  فلتخم و  دراوم  رد  هک  ترضح  نآ  لالدتسا  جاجتحا و  رکذ 

: ناشرگید نخس  _ 10

تعیب زا  زین  مشاه  ینب  هورگ  وا  اب  هارمه  درکن و  تعیب  يو  اب  رکبوبا  تفالخ  يادـتبا  رد  هچرگا  (ع ) ناـنمؤمریما هک  دـنناد  یم  همه 
.دـناسر یم  يرای  ار  افلخ  نیا  زین  دوخ  تارظن  ارآ و  اب  تفریذـپ و  ار  تفالخ  نیا  یتدـم  زا  سپ  هرخـالاب  یلو  دـندومن ، يراددوخ 

درکن و مایق  نآ  هیلع  ارچ  دوب  هنابـصاغ  نارگید  تفـالخ  درک و  یم  تلـالد  يو  تفـالخرب  نآ  لاـثما  ریدـغ و  ثیدـح  رگا  یتسارب 
خیـش زین  78 و  یمتیه رجح  نبا  ریظن  یّنـس  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  تسا  یتالاکـشا  زا  یکی  نیا  داـهن ؟ ندرگ  گرزب  مـلظ  نیدـب 

.دنا هدومن  حرطم   79 يرشبلا میلس 
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: دراگن یم  يرشبلا  میلس  خیش 

راصنا و .دـش  ماجنا  یـسررب  نودـب  یناهگان و  هکلب  هدوبن  یـسررب  رکفت و  تروشم و  يور  زا  رکبوبا  تعیب  هک  مینک  یمن  راکنا  ام 
یگمه تیاهن  رد  هرخالاب  یلو  ، دـندومن يریگ  هرانک  راصنا  نیرجاهم و  زا  ناشناتـسود  مشاـه و  ینب  دـندرک و  تفلاـخم  ناشـسیئر 

80 .دش دقعنم  رکبوبا  تفالخ  رب  عامجا  دندش و  یضار  نادب  دنداهن و  ندرگ  ار  رکبوبا  تفالخ 

: مییوگ یم  لاکشا  نیا  خساپ  رد 

ار نآ  زگره  هدابع  نب  دعـس  ریظن  یهورگ  هچرگا  .تسین  راکنا  دروم  ناناملـسم  یخرب  يوس  زا  رکبوبا  تعیب  ییاهن  شریذـپ  يرآ ،
هدوب رکبوبا  تفالخ  تیناقح  لوبق  لالدتـسا و  لوبق  يانعم  هب  نتفریذپ  نیا  ایآ  دید  دـیاب  یلو  .دـندش  رورت  هک  ینامز  ات  دـنتفریذپن 

.تسا هتشاد  يرگید  ّرس  ای  تسا و 

هب تسا و  هدرک  هراشا  دوخ  زا  دـعب  یبلطراصحنا  راثیتسا و  یعون  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  صخـش  هک  مینیب  یم  تاـیاور  هب  هعجارم  رد 
و (ع ) تیب لها  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  دننک ، توکس  مالسا  لصا  ظفح  يارب  طیارش  نیا  رد  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  ناناملـسم 
اب دـندید  یم  فارحنا  تیـالو  ریـسم  رد  هک  یناناملـسم  يور  نیا  زا  .تسا  هدـش  هراـشا  بلطم  نیا  هب  زین  (ع ) نینمؤملاریما تاـبطخ 

مور و یماظن  تکرح  نیملسم و  نایم  رد  نیقفانم  ياهتکرح  هّدر و  تضهن  عاجس و  هملسم و  مایق  ریظن : یفارحنا  ياهتضهن  هب  هجوت 
رد ناوختسا  مشچ و  رد  راخ  هک  یلاح  رد  فارحنا  نآ  لباقم  رد  يور  نیا  زا  دندید ، یم  رطخ  رد  ار  مالـسا  لصا  تالکـشم ، ریاس 

81 .دندرک هشیپ  يرابدرب  دنتشاد  ولگ 

: مینک یم  هراشا  تسا  هدومرف  نایب  هراب  نیا  رد  (ص ) مرکا لوسر  هک  یتایاور  زا  یخرب  هب  نونکا 
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: دومرف (ص ) مرکا ربمایپ  هک  دنک  یم  لقن  شحیحص  رد  ملسم 

مکیلع يذـلا  قحلا  نوّدوت  لاق : کلذ ؟ اّنم  كردا  نم  رماـت  فیک  هّللا ! لوسر  اـی  اولاـق : اـهنورکنت ، روماو  هرثا  يدـعب  نوکتـس  اـّهنا 
؛82 مکل يذلا  هّللا  نولئست 

ار نامز  نیا  هک  ار  سک  نآ  دندرک : لاؤس  باحـصا  .دید  دیهاوخ  دـیراد  شوخان  دنـسپان و  هک  يروما  یبلطراصحنا و  نم  زا  سپ 
.دینک تساوخرد  يادخ  زا  تسامش  نآ  زا  هک  یقح  دیراذگب و  دیراد  هدهعرب  هک  قح  نآ  دومرف : ییامرف ؟ یم  نامرف  هچ  تفایرد 

: دومرف رگید  یتیاور  رد 

ضوح دزن  ات  دـینک  ربص  دـش  دـیهاوخ  یبلطراصحنا  راـچد  نم  زا  سپ  ؛83  ضوحلا یلع  نوقلت  یتح  اوربصاـف  هرثا  يدـعب  نوقلتس 
.دیسرب متاقالم  هب  رثوک ) )

: دیوگ یم  هفیذح  رگید  یتیاور  رد 

هک دروآ  نامیارب  یکین  ریخ و  دـنوادخ  میدوب و  يدـب  رـش و  رد  تیلهاـج  رد  اـم  هّللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  (ص ) مرکا ربماـیپ  هب 
دنریذپ یمن  ارم  تیاده  هک  ینایاوشیپ  يرآ ، دومرف : دوب ؟ دهاوخ  يدب  ّرش و  یکین ، نیا  زا  سپ  ایآ  میرب ، یم  رـس  هب  نآ  رد  نونکا 
تندـب تسوـپ  رب  هچرگا  ینک  یم  رما  تعاـطا  يونـش و  یم  : دوـمرف تسیچ ؟ نم  هفیظو  متفگ  دـننک …  یمن  لـمع  نم  تنـس  هب  و 

84 .نک تعاطا  ونشب و  دنتفرگ  ار  تلام  و  دندز ) ار  وت   ) دنتخاون

زنک  » رد يدنهلا  یقتملا  ار  نآ  ریاظن  زین  تسا و  هدمآ  ملـسم » حیحـص   » تراما باتک  رد  نومـضم  نیمه  هب  يرگید  رایـسب  تایاور 
.تسا هدومن  رکذ  ص50 ) ج6 ، « ) لامعلا

هک لاکشا  نیرخآ  هب  میسر  یم  _ 11

ياراد لاکشا  نیا  .تسا  هدش  حرطم  لاکـشا  نیا  هیجوت  يارب  نیا و  زا  سپ  تالاکـشا  هیقب  تسا و  لاکـشا  نیرت  یـساسا  ام  رظن  هب 
.تسا یسایس  ینطاب  حور و 
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اب نانآ  یلو  دنک  توعد  (ع ) یلع تماما  هب  ار  هباحـص  همه  (ص ) ادخ لوسر  تسا  نکمم  هنوگچ  دـنا : هتفگ  هماع  ناملاع  زا  یخرب 
لوسر هباحـص  مینیب  یم  ام  هک  تسا  یفاک  نیمه  تالالدتـسا  صوصن و  یمامت  ّدر  يارب  رگید  ترابع  هب  .دـنزیخرب  تفلاـخم  هب  وا 
لوسر هباحـص  میراچان  میریذـپب  دـنرتاوتم ) هچرگا   ) ار صوصن  تایاور و  نیا  میهاوخب  رگا  و  دـنا ، هدرکن  لـمع  نآ  هب  (ص ) ادـخ

یم مینک و  یم  كرت  ار  صوصن  راچانب  سپ  تسین ، نکممنیا  هتبلا  مینک و  قح  نتشاذگ  اپریز  هب  مهتم  ار  حلاص  فلس  و  (ص ) ادخ
.تسا هدوب  يرگید  زیچ  تایاور  صوصن و  زا  روظنم  مییوگ 

رد يرـشبلا  میلـس  خیـش  هـک  تـسا  ینخــس  حیرــص  تـسا و  هدروآ   85« قـعاوص  » رد رجح  نـبا  هـک  تـسا  ینخـس  نومـضم  نـیا ،
: دسیون یم  وا  تسا ، هتشون  تاعجارملا » »

یّصن هک  تسین  نکمم  سپ  دنناد ، یم  هّزنم  (ص ) ادخ لوسر  اب  تفلاخم  زا  ار  هباحـص  حیحـص  رکفت  نابحاص  ذفان و  تریـصب  لها 
86 .دنروآ يور  صخش  نیموس  یمود و  یلّوا و  هب  دنوش و  نادرگ  يور  وا  زا  دنونشب و  یصخش  تماما  رب  وا  زا  ار 

: دسیون یم  رگید  ییاج  رد  زین 

نم مینک  تحص  رب  لمح  ار  هباحص  لمع  تسا  مزال  هک  دوبن  رگاو  دنک  یم  تلالد  امـش  ياه  هتفگ  رب  ثیداحا ، هک  مراد  نیقی  نم 
فلس هب  ادتقا  ات  تسین  تایاور  نیا  رهاظ  زا  نتشادرب  تسد  زج  يا  هراچ  یلو  متفریذپ  یم  ار  نانخـس  مدش و  یم  امـش  مکح  عیطم 

87 .میشاب هدرک  حلاص 

: دراگن یم  نینچمه 

ریغ ای  دشاب  رتاوتم  هچ  مینک  لیوأت  ار  ریدغ  ثیدح  هک  دوش  یم  بجوم  نانآ  لمع  نتسناد  تسرد  تحص و  رب  هباحص  لمع  لمح 
88 .رتاوتم
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لاکشا نیدب  خساپ  رد 

یم باوـج  رتـشیب  حیـضوت  هب  سپـس  میروآ و  یم  ار  يوـلعلا  رفعجوـبا  بیقن  یلزتـعم و  دـیدحلا  یبا  نبا  ناـیم  يوـگتفگ  ادـتبا  رد 
: میزادرپ

: دیوگ یم  دیدحلا  یبا  نبا 

رفعجوبا رـضحم  رد  ار  نیرخآ ) سوفن  اهنع  تخـس  موق و  سوفن  اـهیلع  تحـش  هرثا  تناـک  ( ) (ع نینمؤملاریما ماـما  هلمج  نیا  نوچ 
: متفگ مدناوخ  یم  يولعلا 

ای دش  تعیب  رکبوبا  اب  دش و  لیکشت  (ص ) ادخ لوسر  تلحر  زا  سپ  هدعاس  ینب  هفیقس  هک  يزور  تسا ، زور  مادک  (ع ) ماما روظنم 
؟ دش رجنم  نامثع  باختنا  هب  هک  تفالخ  ياروش  زور 

.تسا هفیقس  زور  روظنم  داد : باوج  و 

ّدر ار  وا  حیرص  صن  میوگبو  مهدب  تیصعم  ینامرفان و  تبسن  (ص ) ادخ لوسر  هباحص  هب  هک  دوش  یمن  یـضار  ملد  متفگ : يو  هب 
.دنا هدرک 

مهدب تما  تماما  رما  رد  يراگنا  لهس  يراک و  لامها  تبسن  (ص ) ادخ لوسر  هب  هک  موش  یمن  یـضار  زین  نم  يرآ  داد : خساپ  وا 
ار يریما  هکنآ  رگم  دش  یمن  جراخ  هنیدم  زا  وا  .تفر  تشاذـگ و  جرم  جره و  رد  تسرپرـس  یب  نادرگرـس و  ار  مدرم  وا  میوگب  و 

ناوت یمن  هک  گرم  زا  سپ  نامز  يارب  هنوگچ  سپ  دوب ، هدـشن  رود  داـیز  مه  هنیدـم  زا  دوب و  هدـنز  هک  یلاـح  رد  درک ، یم  نییعت 
89 .درکن نییعت  ار  یسک  درک  حالصا  دیآ  یم  شیپ  دعب  ار  هچنآ 

: دراگن یم  هک  اجنآ  دراد ، هتکن  نیمه  هب  هراشا  زین  ریدغلا »  » رد ینیما  همالع  يانعم  رپ  ریبعت 

ار ربمایپ  حیرـص  تایاور  صوصن و  هک  تسا  هدـش  بجوم  دـندومن ، تلاخد  تفـالخ  رما  رد  هک  فلـس  هب  نارگید  یناـمگ  شوخ 
دنتـشاد و مزال  شتّما  هک  ار  هچنآ  وا  مییوگب  هک  دنک  یم  راداو  ار  ام  (ص ) ادخ لوسر  هب  ام  ینیقی  ینامگ  شوخ  یلو  دـنهد ، رییغت 

90 .تشادن اور  هحماسم  لامها و  درکن و  كرت  زگره  دوب  يرورض  ناشیا  رب 
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روتـسد مغر  یلع  (ص ) ادـخ لوسر  هباحـص  دراوم  یخرب  رد  هنافـسأتم  هک  تسا  هتکن  نیا  رگنایب  خـیرات  هک  میروآ  یم  نیا  زا  سپ 
صوصن هب  هباحص  یهجوت  یب  هرابرد  ار  نیدلا  فرش  دیس  همالع  نخـس  دراوم ، نیا  نایب  زا  لبق  .دنتـشاذگن  یعقو  نادب  وا ، حیرص 

: مینک یم  نایب  تماما 

: دراگن یم  وا 

هک دوب  نیا  نانآ  رذع  دندومن و  یم  تفلاخم  هاگ  یـسایس  روما  رد  یلو  دـندوب ، (ص ) ادـخ لوسر  عیطم  يدابع  روما  رد  ناناملـسم 
ار (ص ) ادخ لوسر  نخـس  فالخ  رب  رظن  راهظا  قح  دنتـسین و  تعاطا  هب  مزلم  تادابع  دننامه  روما  نیا  رد  اهنآ  دـندرک  یم  نامگ 
زا يرایسب  هک  ارچ  داد ، دنهاوخن  تیاضر  (ع ) یلع تفالخ  هب  مدرم  هک  دندرک  نامگ  هباحـص  زا  یخرب  تفالخ  يارجام  رد  دنراد ،
وا دنتسناد  یم  دندیسرت و  یم  وا  دیدش  تلادع  زا  یفرط  زا  دنا و  هدش  هتـشک  وا  ریـشمش  هب  مالـسا  ياهگنج  رد  فلتخم  لیابق  دارفا 

.دندرب یم  دسح  وا  ياهتلیضف  رب  يرایسب  هدع  یفرط  زا  .دومن  دهاوخ  لمع  صلاخ  قح  ساسا  رب 

اب دنوشن ، فالتخا  راچد  تما  هکنیا  يارب  سپ  .دش  دهاوخن  راوتسا  (ع ) یلع تفالخ  رما  دننک  نامگ  هک  دش  ثعاب  تاهج  نیا  همه 
نارگید اب  صوصن  فالخرب  دنتشادرب و  صوصن  زا  تسد  تسا ، هدرک  بصن  تفالخ  هب  ار  (ع ) یلع (ص ) ربمایپ دنتـسناد  یم  هکنیا 

91 .دنتشاد تاداهتجا  هنوگ  نیا  زا  نانآ  دوب و  (ص ) ادخ لوسر  حیرص  صن  لباقم  رد  داهتجا  نیا  هتبلا  .دندومن  تعیب 

: مینک یم  هراشا  (ص ) ادخ لوسر  یعطق  صوصن  اب  هباحص  تفلاخم  زا  دروم  دنچ  هب  نونکا 

هاگنآ تسادخ  لوسر  تلحر  زور  نایرج  (ص ) ادخ لوسر  حیرص  روتسد  اب  نانآ  تفلاخم  هباحـص و  ياهداهتجا  نیرتمهم  زا  یکی 
92 .تسا هدرک  هبلغ  ربمایپ  رب  درد  تفگ : رمع  دیوشن ، هارمگ  زگره  هک  مراگنب  يا  هتشون  ناتیارب  دییایب  دومرف : هک 
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93 .دیوگ یم  نایذه  ربمایپ  تفگ : رگید  یلقن  هب  انب  ای  و 

.دناوخ ص240 ) « ) تاعجارملا  » باتک رد  ناوت  یم  ار  یخرب  اهرذع  هب  لدتسم  ابیز و  رایسب  خساپ  زین  نایرج و  نیا  لیصفت 

جراخ ممارحا  زا  دـیزیخرب و  دومرف : راـب  هس  دومن ، حلـص  (ص ) ربماـیپ نوچ  هک  تسا  هیبیدـح  حلـص  يارجاـم  دراوم ، نیا  هلمج  زا 
همیخ هب  مشخ  يور  زا  (ص ) ربمایپ درکن و  انتعا  عمج  نآ  رد  نارضاح  زا  سک  چیه  یلو  دیشارتب ؛ ناکم  نیمه  رد  ار  اهرس  دیوش و 

.تفر هملسلا  ما 

: ریز عبانم  هلمج  زا  دنا  هدومن  نایب  یمالسا  ناخروم  ار  نایرج  نیا 

ص170و ص 178؛ ج4 ، هیاهنلاو ،» هیادبلا   » رد ریثک  نبا 

ص124؛ ج2 ، كولملاو ،» ممالا  خیرات   » رد يربط 

ص205. ج2 ، لماکلا ،»  » رد ریثا  نبا 

هکنیا اب  تسا ، وا  اب  یهارمه  دنک و  تکرح  هتوم  فرط  هب  دوب  انب  هک  يرکشل  رد  دیز  نب  هماسا  تراما  هب  ضارتعا  دراوم ، رگید  زا 
فرط هب  (ص ) ادـخ لوسر  تافو  ماگنه  ات  وا  رکـشل  یلو  دوب ، هداد  هماسا  اـب  باحـصا  یهارمه  هب  دـیکا  روتـسد  (ص ) مرکا لوسر 

94 .درکن تکرح  دربن  نادیم 

»96 و كولملاو ممالا  خیرات   » »95 و هیاهنلاو هیادبلا   » رد هک  تسا  نینح  گنج  رد  میانغ  میسقت  هب  یمومع  ضارتعا  دراوم ، رگید  زا 
.تسا هدمآ  رداصم  ریاس 

: دسیون یم  هک  تسا  ینس  نادنمشناد  زا  یکی  رظن  هدننک  دییات  دراوم  نیا 

ار نآ  دوخ  یمالسا  دض  ياهتـسایس  هیجوت  يارب  هیما  ینب  هک  تسا  يوما  یحرط  یـسایس و  يا  هیرظن  هباحـص  تلادع  هیرظن  ًالوصا 
97 .دندرب هرهب  نآ  زا  یفلتخم  دراوم  رد  هتخادرپ و  هتخاس و 

رد هکلب  دندوبن ، هنیدم  رد  (ص ) مرکا لوسر  هباحـص  یگمه  زین  ریدغ و  هنحـص  رد  نارـضاح  یمامت  هک  تسین  یفخم  زین  هتکن  نیا 
يدایز هدع  تسا ، هتشاد  ار  رفن  رازه  راهچ  هس  شیاجنگ  رثکادح  هنیدم  رهـش  دندرک و  یم  یگدنز  یمالـسا  روانهپ  روشک  رـسارس 

دروم درک و  یمن  ییانتعا  نانآ  تایرظن  هب  یسک  دندوبن و  یعامتجا  یـسایس  هاگیاپ  ياراد  هک  دندوب  یلاوم »  » ینارجاهم زین  نانآ  زا 
روما رد  تلاـخد  یـسایس و  يأر  نتـشاد  راـگزور ، نآ  هعماـج  رب  مکاـح  يا  هلیبـق  ماـظن  اـهنیا  رب  هفاـضا  .دـنتفرگ  یمن  رارق  ینزیار 

بارعا زا  یلحم  نارگید  هیرظن  دوب و  هدرک  دودحم  اهدیفس  شیر  حالطصا  هب  لیابق و  ياسؤر  زا  دودعم  يا  هدع  هب  ار  يرادروشک 
.تشادن
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ربمایپ يومع  سابع  ریظن  اهنآ  نیرت  هتـسجرب  زا  يا  هدع  هک  دنتـشاد  رظن  راهظا  قح  لیابق  نارـس  یخرب  اهنت  هنیدـم ، هباحـص  زا  سپ 
.دندوب هدرک  رایتخا  نصحت  (ع ) یلع هناخ  رد  هتسج و  هرانک  تعیب  زا  رگید  یخرب  ریبز و  و  (ع ) یلع و  (ص ) مرکا

هب ندزاپ  تشپ  تعیب و  نیا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  راکـشآ  تروص  هب  دعـس  نب  سیق  شدنزرف  هدابع و  نب  دعـس  نوچمه  مه  یهورگ 
كدـنا یهورگ  طـسوت  (ص ) ادـخ لوسر  رتاوتم  صوصن  اـب  حیرـص  تفلاـخم  نیا  سپ  .دنتـشاد  راـهظا  (ص ) مرکا ربماـیپ  صوصن 

هدش ماجنا  یلمع  لباقم  رد  مدرم  تفرگ  ماجنا  هتلف )  ) ینزیار رکفت و  نودب  یناهگان و  هک  رکبوبا  اب  تعیب  زا  سپ  تفرگ و  تروص 
هتـشک ّالاو  دننک  تعیب  وا  اب  دیاب  همه  درک  تعیب  صخـش  اب  رفن  کی  رگا  هک  دش  حرطم  يا  هیرظن  زور  نآ  ًاصوصخم  دـنتفرگرارق ،

دندروآ ار  رذع  نانآ  دـش ، روآدای  مدرم  هب  ار  (ص ) ربمایپ رتاوتم  صوصن  (ع ) نینمؤملاریما یتقو  هک  دوب  ناس  نیدـب  .دـش  دـنهاوخ 
98 .میتفرگ رارق  هدش  ماجنا  یلمع  لباقم  رد  ام  تشذگ و  راک  زا  راک  هک 

روطب نانآ  .دندش  ربخ  اب  هک  تشذگ  ینامز  تدم  نامز  نآ  رد  یناسر  عالطا  تاناکما  دوبن  اب  دـندوبن ، هنیدـم  رد  هک  یباحـصا  اّما 
(ص) ربمایپ دیاش  دنا ، هدوب  (ص ) ربمایپ رس  يالاب  هظحل  نیرخآ  ات  .دنتفگ  یم  دوخ  اب  هک  ارچ  دنتشاد  يونش  فرح  هنیدم  زا  یعیبط 

تفلاخم نآ  اب  دندش  ربخ  اب  هشقن  زا  هک  یماگنه  نانآ  یخرب  هچ  رگا  .تسا  هدرک  حرطم  نانآ  اب  ار  يرگید  نخس  دیدج و  یحرط 
99 (. هریون نب  کلام   ) دنتشاذگ راک  نیا  رس  رب  ناج  هدرک و 

.دمآرد خیرات  تفگش  راکنا  تروص  هب  دش و  شومارف  ریدغ  هک  دوب  ناس  نیدب 
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ریدغ ناراد  هنیآ  نایوار و  نانز 

هراشا

يدباع دمحم  هدنسیون :

ریدغ ناراد  هنیآ 

ریدغ يوار  نانز 

نییآ هب  نانز  هدـمع  درکیور  اب  تلاسر  زاغآ  زا  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ياـیوگ  یخیراـت  بتک  رد  دوجوم  دـهاوش 
یم هدرمش  نارجاهم  نیقباس و  زا  هک  یناوناب  و  ( 2 ( ) هیمس  ) هدیهش نیلوا  ( 1 (، ) هجیدخ  ) مالسا هدنریذپ  نیلوا  .دش  وربور  يدیحوت 

.دنراذگ یم  شیامن  هب  ار  یعامتجا  ياه  هصرع ر  رد  نانز  تکراشم  زا  ینشور  هنومن  ( 3  ) دندش

هلیـسو هب  هک  یناوارف  رابخا  .تسا  یعامتجا  ياه  هنحـص  رد  تکرـش  عون  نیرتراگدـنام  نیرتزراـب و  عادولا  هجح  رد  ناـنز  روضح 
ياهدرواتـسد .تسا  سدـقم  ثاریم  نیا  زا  يرادـساپ  رد  نانز  هدرتسگ  شالت  ياـیوگ  هدـش ، لـقن  میظع  مسارم  نیا  زا  نز  ناـیوار 

: دوش یم  میسقت  هدمع  هورگ  ود  هب  ریدغ  رابخا  هصرع  رد  ناوناب 

یباحص نانز  رابخا  .فلا 

نکسم رهش  هموح  رد  هدش ، ناور  هنیدم  يوس  هب  فلتخم  ياهرهـش  زا  يرایـسب  نانمؤم  (ص ،) ربمایپ مالعا  اب  يرجه ، مهد  لاس  رد 
مامتلا هجح  لامکلا ، هجح  غالبلا ، هجح  مالـسالا ، هجح  عادولا ، هجح  هب  اهدعب  هک  یجح  دنتـسشن ; جح  مسوم  راظتنا  هب  دـندیزگ و 

نانز همه  رفس  نیا  رد  .درک  تکرح  هنیدم  زا  هجح ، يذ  زاغآ  زا  لبق  زور  شـش  ای  جنپ  هبنـش ، زور  (ص ) مرکا ربمایپ  .تفای  ترهش 
: تسا نینچ  ناشتیاور  مان و  هک  دنا ; هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  ناوناب  نیا  زا  یهورگ  ( 4) .دندوب هارمه  يو  اب  ربمایپ  تیب  لها  و 

(س) ارهز ترضح  . 1

يروآدای هب  اهراب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  رگید  نوچمه  هک  تسا ، (ص ) مرکا لوسر  راـگدای  هناـگی  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح 
: دزاس یم  راکشآ  ار  ریدغ  رابخا  هصرع  رد  يو  هاگیاج  راوگرزب  نآ  نانخس  هب  یهاگن  .تخادرپ  ریدغ  هعقاو 
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یلع ریغ  اب  میدینش  یم  نارگید  اب  تعیب  زا  لبق  ار  امش  بلاطم  رگا  دنتفگ : ناشیا  هب  شیوخ ، ياطخ  هیجوت  يارب  راصنا ، زا  یهورگ 
: دومرف ترضح  .میدرک  یمن  تعیب 

نانخس زا  ایآ  دوب : هدیـسرپ  هک  دیبل  نب  دومحم  باوج  رد  زین  و  ( 5 ( ؟ تشاذگ یقاب  رذع  ياج  یـسک  يارب  ریدغ  زور  رد  مردپ  ایآ 
؟ دیراد یلع  تماما  رب  یلیلد  ربمایپ 

!؟ دیدرک شومارف  ار  ریدغ  زور  ایآ  اتفگش ، دومرف :

.دییوگب هدش ، هراشا  امش  صخش  هب  هچنآ  زا  یلو  دوب  نانچ  زور  نآ  تفگ : دیبل  نب  دومحم 

یم رارق  دوخ  نیشناج  امـش  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  یلع  دومرف : ربمایپ )  ) مدینـش مریگ ، یم  دهاش  ار  ادخ  دومرف : ترـضح 
زا رگا  .دنا  کین  ناماما  نیـسح  نادـنزرف  زا  نت  هن  نیـسح و  نسح و  مدـنزرف  ود  تسا و  نم  زا  دـعب  نیـشناج  ماما و  (ع ) یلع .مهد 

.دوب دهاوخ  مکاح  امش  نایم  رد  فالتخا  تمایق  ات  دیزرو ، تفلاخم  نانآ  اب  رگا  درک و  دنهاوخ  تیاده  ار  امش  دینک ، تعاطا  نانآ 
(6)

: هک دراد  یم  نایب  روهشم  قیقد و  رایسب  دنس  اب  یتیاور 

: دومرف نایب  نینچ  ار  ریدغ  ثیدح  ربمایپ  راوگرزب  رتخد 

(7 « ) .هماما یلعف  هماما  تنک  نم  هیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  (: » (ص هللا لوسر  لاق 

زا یجاجتحا  .تسوا  ماما  یلع  متسه  وا  ماما  نم  هک  ره  تسوا و  تسرپرس  یلع  میوا  تسرپرس  نم  هک  ره  دومرف : (ص ) ادخ لوسر 
: تسا هدش  تیاور  تروص  نیا  هب  نانز  زا  نت  دنچ  هلیسو  هب  ارهز  همطاف 

امهیلع یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هلوق : هالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  مخ ، ریدـغ  موی  (ص ) هللا لوسر  لوق  متیـسنا  تلاـق :
(8  ) .مالسلا

تسوا و يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هک  دیا ، هدرک  شومارف  ار  مخ  ریدـغ  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  نخـس  ایآ 
رمع (س ) ارهز همطاف  ترضح  .یتسه  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبـسن  وت  دومرف : هک  دیا  هدرک  شومارف  ار  شنخـس  ایآ 
هدیس دیسر و  تداهش  هب  هار  نیمه  رد  زین  ماجنارس  دومن و  فرص  نیرجاهم  راصنا و  هب  نانمؤمریما  تیالو  تابثا  هار  رد  ار  شیوخ 

.تفرگ مان  تیالو  نادیهش 
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هملس ما  . 2

هضور بحاص  ( 10  ) .تسا هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  فلتخم  بتک  رد  ریدـغ ، مسارم  رد  ( 9  ) هملـس ما  هلمج  زا  ربمایپ ، نانز  روضح 
دومرف نانمؤمریما  ناش  رد  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح مخ  ریدغ  رد  (ص ) ادـخ لوسر  ترـضح  نوچ  : » دـیوگ یم  افـصلا 

ار قئالخ  تاقبط  نآ  زا  دعب  دنیـشنب  رگید  همیخ  رد  نانمؤمریما  هک  دومرف  تسـشن و  دوخ  صاخ  همیخ  رد  دمآ و  دورف  ربنم  زا  سپ 
هدومرف هب  نینمؤم  تاهما  دندش  غراف  رما  نیا  زا  مدرم  نوچ  .دنداشگ  (ع ) یلع تینهت  هب  نابز  دنتفر و  ضر ) ) یلع همیخ  هب  ات  دومرف 

(11 «. ) دنداد تینهت  ار  وا  دنتفر و  یلع  دزن  ترضح  نآ 

: دیوگ یم  زاب  نینچ  ار  ریدغ  يارجام  وا  .تسا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  هک  تسا  (ص ) ربمایپ نز  ود  زا  یکی  هملس  ما 

ینا سانلا  اهیا   » لاق مث  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » لاقف هیطبا  ضایب  انیار  یتح  اـهعفرف  مخ  ریدـغب  یلع  دـیب  (ص ) هللا لوسر  ذـخا 
(12 «. ) ضوحلا یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یترتع و  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  فلخم 

نم هک  ره  دومرف : هاـگنآ  میدـید ، ار  شلغب  ریز  يدیفـس  هک  اـجنآ  اـت  درب ، ـالاب  ار  (ع ) یلع تسد  (ص ) ادـخ لوـسر  مخ  ریدـغ  رد 
.تسوا يالوم  یلع  سپ  متسه  وا  يالوم 

دنهاوخن ادج  مه  زا  زگره  ود  نیا  .مترتع  ادخ و  باتک  مراذگ  یم  ياج  رب  امش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  نم  مدرم ، يا  دومرف : دعب 
.دندرگرب نم  هب  ضوح  رد  یتقو  ات  دش 

تیصو نینچ  شنزرف  هب  وا  .دنام  یقاب  نانمؤمریما  تیالو  طخ  رد  (ص ) مرکا یبن  تافو  زا  دعب  هک  تسا  یناسک  دودعم  زا  هملـس  ما 
.درک
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«; هریغ اماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  کیبن  دعب  تیار  ام  هللا  الف و  همزلا  ینب  ای  »

هراب رد  زین ، يرگید  تاـیاور  هملـس  ما  ( 13  ) .مدـیدن وا  ریغ  یماما  تربمایپ  زا  دـعب  مسق ، ادـخ  هب  .شاب  یلع )  ) شهارمه مکرـسپ ،
(14  ) .تسا هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نانمؤمریما ،

سیمع تنب  ءامسا  . 3

زا يرایسب  هک  دراد  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  تیاور  تصش  دودح  اهنت  تسا ; هدرک  لقن  یناوارف  تایاور  تیب  لها  هب  برقت  لیلد  هب  وا 
هناخ رد  مدرم  هکنآ  زا  لـبق  هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  تسا و  مالـسا  رد  نیقباـس  زا  ءامـسا  ( 15  ) .تسا نانمؤمریما  تلزنم  رد  اـهنآ 
.درک ترجاهم  هشبح  هب  رفعج  هارمه  هب  دومن و  رایتخا  مالـسا  دمآ و  ربمایپ  تمدخ  هب  رفعج  شرـسمه  هارمه  هب  دنروایب  نامیا  مقرا 
لتق هئطوت  دوب  مود  هفیلخ  رسمه  هک  نامز  نآ  رد  دش  دمحم )  ) بحاص يو  زا  دمآ و  رد  رکبوبا  دقع  هب  رایط  رفعج  تداهش  زا  دعب 

تداهش زا  دعب  وا  دوب  (س ) ارهز همطاف  نامزالم  نابحم و  زا  هراومه  يو  .دومن  یثنخ  مامت  راثیا  يرایشوه و  اب  ار  (ص ) ربمایپ یصو 
.دش نانمؤمریما  ناصلخم  نادیرم و  زا  هک  درک  تیبرت  نانچ  ار  دـمحم  شدـنزرف  .دـش  (ع ) یلع نانز  هلمج  زا  (س ) همطاف ترـضح 

هدقع نبا  .دش  دلوتم  عادولا  هجح  ریـسم  رد  زین  رکب  یبا  نب  دمحم  .دوب و  رکبوبا  رـسمه  تسج  تکرـش  عادولا  هجح  رد  هک  ینامز 
یم رامش  هب  ( 17  ) سمشلادر ثیدح  نایوار  زا  نینچمه  ءامـسا  ( 16  ) .تسا هدرک  تیاور  وا  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  تیالو  باتک  رد 

.دور

( امهیلع هللا  مالس   ) بلاط یبا  تنب  یناه  ما  . 4

نمـض ربمایپ  دوب  مرکا  ربماـیپ  ( 20  ) باحـصا و  ( 19  ) ناـیوار زا  یناـه  ما  .تسا  (ع ) ناـنمؤمریما رهاوـخ  و  ( 18  ) دراد مان  هتخاـف  وا 
(ص) مرکا ربمایپ  زا  ار  ریدـغ  و  ( 22  ) نیلقث نوچ  یثیداحا  ردـقنارگ  يوناب  نیا  ( 21  ) .دناوخ مدرم » نیرتهب  زا  یکی   » ار وا  یثیدـح 

: دیوگ یم  ریدغ  هعقاو  هراب  رد  وا  .تسا  هدرک  تیاور 
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هک ره  مدرم  يا  : ) تفگ نینچ  نازوس  يامرگ  رد  تساخرب و  سپس  دمآ ، دورف  مخ  ریدغ  رد  ات  تشگزاب ، جح  زا  (ص ) ادخ لوسر 
نمـشد دنک ، ینمـشد  وا  اب  هک  ره  رادب و  تسود  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ ، .تسوا  يالوم  یلع  سپ  متـسه ، وا  يالوم  نم 

(23 (. ) نک يرای  دنک ، يرای  ار  وا  هک  ره  نادرگ و  نوبز  دزاس ، نوبز  ار  وا  هک  ره  رادب ;

رکب یبا  رتخد  هشیاع  . 5

لقن يو  زا  ریدغ  تیاور  تنس  لها  فلتخم  بتک  رد  .تشاد  ياج  عادولا  هجح  رد  نارـضاح  و  ( 24  ) مرکا ربمایپ  نانز  رامش  رد  وا 
(25  ) .دنک یم  رکذ  زین  ار  وا  تیاور  تیالو » ثیدح   » رد هدقع  نبا  .تسا  هدش 

هداهن و ياج  رب  دوخ  زا  خـیرات  رد  هک  یمارگ  ربمایپ  رگید  رـسمه  هملـس  ما  درکلمع  اب  نآ  قیبطت  يو و  ياه  يریگ  عضوم  یـسررب 
نیگمهـس و جاوما  لباقم  رد  زورما  هک  یناوناب  يارب  دـناوت  یم  ود  نآ  ياـه  تیعقوم  اـهیریگ و  تهج  نییعت  اـه ، هزیگنا  رد  قیقحت 

هنومن دنراد  رارق  نارادایند  يویند  یناسفن و  عماطم  زا  هتـساخرب  ياهراعـش  رادـفده و  گنراگنر و  تاغیلبت  يزاب  تسایـس  نکناینب 
.دشاب یسایس  یبهذم و  ياهراکهار  زا  هدنکآ  یلمع و  ییوگلا  یخیرات و  هدش و  هبرجت  ییاه 

بلطملادبع نب  هزمح  رتخد  همطاف  . 6

(26  ) .دنا هدرک  لقن  يو  زا  ار  ریدغ  ثیدح  يزار  روصنم  هدقع و  نبا  تسا و  (ص ) ربمایپ روهشم  هباحص  زا  وا 

مقرا نب  دیز  رسمه  . 7

زا ندرب  مان  نمـض  ییابطابط  همالع  دشاب  یم  يو  رـسمه  زین  مقرا و  نب  دیز  دنا  هدرک  تیاور  ار  ریدغ  ثیدـح  هک  یناسک  هلمج  زا 
(27  ) .دنک یم  هراشا  زین  ناشیا  هب  دنا  هدرک  لقن  ار  هالوم ) یلعف  هالوم  تنک  نم   ) تیاور هک  يریثک  هورگ 
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 ... یعبات و نانز  تایاور  .ب 

: تسا نینچ  ناوناب  نیا  مان  .دنتسه  نز  شنایوار  همه  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  دنس  هد  اب  یتیاور  ریدغ  تایاور  نایم  رد 

.هیسدقملا میحرلادبع  نب  دمحا  هنبا  بنیز  دمحم  ما  هخیشلا  . 1

(ع) رفعج نب  یسوم  ماما  رتخد  همطاف  . 2

(ع) رفعج نب  یسوم  ماما  رتخد  بنیز  . 3

(ع) رفعج نب  یسوم  ماما  رتخد  موثلک  ما  . 4

(ع) قداصلا دمحم  نب  رفعج  رتخد  همطاف  . 5

(ع) یلع نب  دمحم  رتخد  همطاف  . 6

(ع) نیسحلا نب  یلع  رتخد  همطاف  . 7

(ع) یلع نب  نیسح  رتخد  همطاف  . 8

(ع) یلع نب  نیسح  رتخد  هنیکس  . 9

(س) ارهز همطاف  رتخد  موثلک  ما  . 10

: دومرف ترضح  هک  دنا  هدرک  لقن  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  زا  هورگ  نیا 

« .مالسلا امهیلع  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  هلوق  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  مخ ، ریدغ  موی  (ص ) هللا لوسر  لوق  متیـسنا  »
(28)

( ایآ  ) .تسوا و يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  هک  ره  دومرف : هک  دیدرک ، شومارف  ار  ریدـغ  زور  رد  (ص ) ادـخ لوسر  نخـس  ایآ 
.تسا یسوم  ربارب  رد  نوراه  هاگیاج  دننام  نم  ربارب  رد  وت  هاگیاج  یلع )، يا  (: ) دومرف هک  دیدرک  شومارف   ) ار شراتفگ 

دعس تنب  هشیاع  . 11

.دور یم  رامـش  هب  قثوم  نایوار  زا  رجح  نبا  دزن  دـنک و  یم  لقن  صاـقو  یبا  نب  ( 29  ) دعـس شردپ  زا  ار  شیاهتیاور  رتشیب  هشیاع 
: دنک یم  وگزاب  نینچ  شردپ  نابز  زا  ار ، ریدغ  تیاور  وا  ( 30)

مخ ریدـغ  غلب  املف  هنیدـملا ) یلا  هجوتم  وه : حیحـصلا و  خـسنلا و  یف  اذـک   ) اهیلا هجوتم  وه  هکم و  قیرطب  (ص ) هللا لوسر  عم  اـنک  »
ذخا مث  اثالث  .هلوسر  هللا و  اولاق : مکیلو ؟ نم  سانلا  اهیا  لاق : هیلا  سانلا  عمتجا  املف  فلخت  نم  هقحل  هعبت و  نم  در  مث  ساـنلل  فقو 
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(31 «. ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هیلو  اذهف  هیلو  هلوسر  هللا و  ناک  نم   » لاق مث  هماقاف  یلع  دیب 
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( .تشاد هجوت  هنیدم  هب  هک  میناوخ  یم  حیحـص  ياه  هخـسن  رد   ) .تشاد هجوت  هکم  يوس  هب  وا  میدوب و  هکم  هار  رد  ادـخ  لوسر  اب 
شنوـماریپ مدرم  .دندیـسر  دـندوب ، هدـنام  بقع  هک  ناـنآ  دنتـشگزاب و  دـندوب  وـلج  هک  ناـنآ  داتـسیا ; دیـسر ، مخ  ریدـغ  هب  یتـقو 

: دومرف ترضح  دندمآدرگ و 

ادخ و هک  ره  دومرف : درک و  دنلب  ار  یلع  تسد  هاگنآ  .شربمایپ  ادخ و  دنتفگ : راب  هس  نارضاح  تسیک ؟ امـش  تسرپرـس  مدرم ، يا 
یم ینمـشد  وا  اـب  هک  نآ  رادـب و  تسود  دراد ، تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ ، .تسوا  تسرپرـس  نیا  دنتـسه ، شتـسرپرس  وا  لوـسر 

.رادب نمشد  دزرو ،

: دزاس یم  راکشآ  ار  (ع ) یلع تیالو  هک  هدرک ، تیاور  شردپ  زا  زین  يرگید  ثیدح  دعس  تنب  هشیاع 

مکیلو ینا  سانلا  اهیا  لاق : مث  هیلع  ینثا  هللا و  دمحف  بطخف  یلع  دیب  ذخاف  هفحجلا  موی  (ص ) هللا لوسر  تعمس  لوقی : یبا  تعمس  »
« .هاداع نم  يداعم  هالاو و  نم  یلاوم  انا  ینید و  ینع  يدؤی  ییلو و  اذـه  لاقف : اهعفرف  یلع  دـیب  ذـخا  مث  هللا  لوسر  ای  تقدـص  اولاـق 

(32)

، تفگ ساپـس  ار  يادخ  دناوخ ، هبطخ  سپـس  تفرگ ، ار  (ع ) یلع تسد  هفحج  زور  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک ، تفگ  مردـپ  مدـینش 
تفرگ و ار  یلع  تسد  سپـس  (ص .) ادخ لوسر  يا  یتفگ ، تسار  دـنتفگ : .متـسه  امـش  یلو  نم  مدرم ، يا  دومرف : درک و  شیاتس 

یسک نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  متسه  یسک  راد  تسود  نم  .دنک  یم  ادا  ارم  نید  تسا و  نم  نیشناج  نیا  دومرف : درب و  الاب 
.دزرو ینمشد  وا  اب  هک  متسه 

هینانک هینوجح  هیمراد  . 12

عقوم هیواعم  هک  دوب  هدیچیپ  دح  نادب  ات  شا  هزاوآ  هک  يوحن  هب  هدوب  نانمؤمریما  ترـضح  روهـشم  رایـسب  فورعم و  نایعیـش  زا  وا 
بحم هعیش و  يوناب  نیا  هدنزرا  رثؤم و  ياهتیلاعف  رگنایامن  دناوت  یم  یبوخ  هب  دوخ  عوضوم  نیا  تفرگ  غارس  يو  زا  هکم  هب  دورو 
هیواعم وا و  يوگتفگ  زا  هچنآ  ( 33 ( ) میزادرپ یم  دوش  یم  ریدغ  هب  طوبرم  هک  يو  نانخس  زا  شخب  نآ  هب  اهنت  ام   ) دشاب تیب  لها 

: دیوگ یم  زاب  نینچ  راربالا » عیبر   » باتک رد  يرشخمز  ار  تسا  هدنام  ياج  رب 
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هیواعم دزن  ار  وا  یتقو  تفرگ  غارـس  دوب ، دـنمونت  هرهچ و  هایـس  هک  هینوجح ، هیمراد  مان  هب  هک  ینز  زا  تفر و  جـح  هب  هیواعم  یلاس 
؟ يا هنوگچ  ماح ، رتخد  يا  دیسرپ : دندروآ ،

.منانک ینب  هلیبق  زا  متسین ، ماح  مبوخ ، تفگ :

؟ مدناوخ ارف  ار  وت  ارچ  یناد  یم  ایآ  یتفگ ، تسار  تفگ :

.مناد یمن  بیغ  نم  هللا ! ناحبس  - 

؟ يزرو یم  ینمشد  نم  اب  يراد و  تسود  ار  یلع  ارچ  مسرپب  متساوخ  - 

؟ يراد یم  مفاعم  خساپ  زا  ایآ  - 

.هن - 

نوچ مزرو  یم  ینمشد  وت  اب  متشاد و  تسود  شناسکی  میـسقت  شتلادع و  رطاخ  هب  ار  یلع  نم  میوگ ; یم  يریذپ  یمن  هک  لاح  - 
هب مدـیزرو  یتسود  یلع  اـب  .تسین  وت  يارب  هک  يدـمآرب  يزیچ  یپ  رد  يدـیگنج و  دوب ، رتراوازـس  وت  زا  تموکح  يارب  هک  نآ  اـب 

ناـگراچیب هب  هکنآ  رطاـخ  هب  تفرگ ، رارقا  وا  يارب  وـت ، مشچ  لـباقم  رد  مخ  ریدـغ  زور  رد  (ص ،) ادـخ لوـسر  هک  یتیـالو  رطاـخ 
(34  .... ) تشاد و یم  گرزب  ار  نارادنید  دیزرو و  یم  تبحم 

هینسح . 13

رد شراشرس ، دادعتسا  اب  هینـسح ، ( 35  ) .دـش یم  هدرمـش  يو  بتکم  نادرگاش  زا  دوب و  هتفای  شرورپ  (ع ) قداص ماـما  هناـخ  رد  وا 
نیا زا  یکی  رد  .درک  یم  عافد  تیالو  ماقم  زا  هتـسج و  تکرـش  دش ، یم  هداد  بیترت  دیـشرلا  نوراه  طسوت  هک  فلتخم ، تارظانم 

لوسر عادولا  هجح  رد  هک  تسا  هدـمآ  امـش  ریـسافت  ياج  چـیه  رد  ایآ  دیـسرپ : دـش ، یم  هدـناوخ  میهاربا  هک  يدرف ، زا  اه  هرظاـنم 
: ار هیآ  نیا  هدمآ ، دورف  مخ ، ریدغ  رد  راگدرورپ ، رما  هب  (ص ) ادخ

(. کتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  )
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سانلا نم  کمصعی  هللاو  هیآ  سپس  درک و  توالت  مدرم  يارب  یکانمیب  اب 

« سانلا نم  کمصعی  هللاو   » لوزن زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  امش  ریسافت  رد  ایآ   ) دش و لزان 

: تفگ دمآرب و  دندوب ، هتخاس  رتش  زاهج  زا  هک  يربنم ، رب  تفرگ ; ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  ادخ  ربمایپ 

.هملظ نم  نعلا  هلذخ و  نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

: دش لزان  هیآ  نیا  هاگنآ ،

 « .انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

لباقم رد  ار  دوخ  هک  نارـضاح ، .داد  دنگوس  نوراه  ناج  هب  ار  نانآ  تخاس و  بطاخم  ار  ءاملع  هینـسح  دنکفا ، ریز  هب  رـس  میهاربا 
هراب رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نارسفم  هباحص و  رتشیب  تفگ : فسوی  وبا  .دندوشگ  دییات  هب  بل  دندید ، یم  دیـشرلا  نوراه 

.تسا دوهشم  زین  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  تسا و  هدش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع 

هراب رد  دیسرپ  هینسح 

« نوعکار مه  هوکزلا و  نوتوی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  »

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  هراب  رد  تما  عامجا  هب  تفگ : فسوی  وبا  دییوگ ؟ یم  هچ 

(36 ( !؟ دیریگ یم  هدیدان  ار  ریدغ  زور  تعیب  دیهن و  یم  او  ار  یهلا  صوصن  ماکحا و  دیسرپ ... : یتفگش  اب  هینسح  هاگنآ 

کلام نب  دعس  تنب  هریمع  . 14

رد تسا و  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  وا  .دوب  رـشبم  نبا  هعافر  ما  لهـس  رهاوخ  هنیدم و  لها  هریمع ، .دوش  یم  هدرمـش  نیعبات  زا  زین  وا 
.دراد رارق  (ع ) نانمؤمریما هدشا » نم   » ثیدح دنس  هلسلس 
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هیولع یبتجملا  ما  . 15

(37  ) .دنک یم  دای  يو  ثیدح  زا  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا  تسا و  هدرک  لقن  تباث  نب  يدع  زا  ار  ریدغ  ثیدح  وا 

(ع) بلاط یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  . 16

دناد یم  (ع ) نسح ماما  ناـیوار  زا  ار  يو  دوخ  لاـجر  رد  یقرب  .دـشاب  یم  دـلو  ما  شرداـم  تسا و  (ع ) بلاـط یبا  نب  یلع  رتخد  وا 
(40  ) تلزنم ثیدح  .تسا  هدش  هدرمش  ( 39  ) سیمع تنب  ءامسا  هفینح ، یبا  (ع ،) نانمؤمریما نایوار  زا  ماکحالا  بیذهت  رد  و  ( 38)

(42  ) .تسا هدومن  لقن  هملس  ما  زا  ار  ریدغ  ثیدح  يو  .تسوا  تایاور  هلمج  زا  ( 41  ) سمشلادر و 

راربا همئا  بلـص  نم  هعـست  ياطبـس و  يدعب و  هفیلخلا  مامالا و  وه  مکیف و  هفلخا  نم  ریخ  یلع  لوقی : هتعمـس  دقل  یلاعت  هللا  دهـشا  »
«. همیقلا موی  یلا  مکیف  فالتخالا  نوکیل  مهومتفلاخ  نئل  نییدهم و  نیداه  مهومتدجو  مهومتعبتا  نئل 

یف ذئموی  دحاو  تیب  عمجی  مل  : » دومرف هک  تسا  یفاک  ییاهنت  هب  نانمؤمریما  نخـس  نیا  هجیدـخ  مالـسا  هراب  رد  - 1 اه : تشون  یپ 
(. هعصاق  ) هبطخ 192 هغالبلا  جهن  امهثلاث » انا  هجیدخ و  هللا و  لوسر  ریغ  مالسالا 

یلا مالـسالا  نع  اعجر  نا  یلع  شیرق  امهتدارا  اربصف و  یلاعت  هللا  یف  بذـع  نمم  رـسای  هوبا  رـسای و  نب  راـمع  ما  هیمـس  تناـک  - 2
ص 319. ج 7 ،  هعیشلا ، نایعا  ...تتامف  اهلبق  یف  هبرحب  هیمس  لهجوبا  برضف  ایباف  رفکلا 

ص 305. ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  - 3

ص 9. ریدغلا ج 1 ، - 4

هک نیا  رب  ناخروم  دیکات  ارذع » ذخال  مخ  ریدغ  موی  یبا  كرت  له  . » ص 467 ج 11 ، ملاوع ، ص 173 ; ج 1 ، قودص ، لاصخ  - 5
ناـنآ نیب  رد  زین  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  هک  تسا  بلطم  نیا  نیبـم  دـندوب  ریدـغ  رد  نیرـضاح  هلمج  زا  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها 
ربمایپ هارمه  نینمؤم  تاهما  هک  دـنا  هتفگ  هدرک و  ناـیب  لقتـسم  روط  هب  ار  ربماـیپ  ناـنز  روضح  ناـخروم  اریز  .تسا  هتـشاد  روضح 
ناوتب دیاب  ریدغ  رد  يو  روضح  مدع  تروص  رد  هک  تسا  يرترب  تیـصخش  نانچ  ياراد  (س ) ارهز همطاف  یفرط  زا  نیاربانب  دـندوب 
عادولا هجح  رد  نایجاح  عمج  نیب  رد  زین  ناشیا  هک  تفگ  ناوت  یم  يور  نیا  زا  درادـن  دوجو  ارهاظ  هک  تفاـی  نآ  رب  لاد  یتاـیاور 

.تسا هتشاد  روضح 
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ص 38. هایحلا ، جهن  ص 32 ; بقانملا ، یمسا  ص 353 و 354 ; ج 36 ، راونالاراحب ، - 6

لاق تلاق :  » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  ثیدـح  هدوملا  عیبانی  زا  لـقن  هب  ص 391  ریدغلا ، ضیف  رد  ص 460 . ج 2 ، قحلا ، قاقحا  - 7
«. هماما هیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  (ص ) هللا لوسر 

بحاص ص 571 و 448 . بلاطملا ، حجرا  ص 282 ; ج 6 ، قحلا ، قاقحا  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  ; » ص 197 ج 1 ، ریدغلا ، - 8
(. ص 390 ریدغلا ، ضیف   ) دراد همطاف  ترضح  جاجتحا  رب  یحیضوت  ریدغلا  ضیف 

دوب يو  رـسمه  ربمایپ و  همع  رتخد  وا  تسا  بلطملادبع  رتخد  هکتاع  شردام  تسا  یموزخم  هریغملا  نب  هیما  یبا  رتخد  هملـس  ما  - 9
ص 301) قودص ، لاصخ  مالعا   ) .تفای تافو  يرجه  لاس 65  رد  و 

ص 318. ج 2 ، هوبنلا ، جراعم  - 10

.389  - ص 388 ریدغلا ، ضیف  - 11

ص 177. ج 23 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 53 ; قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص 17 و 18 ; ج 1 ، ریدغلا ، ، - 12

ح 4. ص 183 ، تاجردلا ، رئاصب  ص 651 ; ءاسنلا ، مالعا  - 13

لوسر لاق   » و ص 121 ) ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  « ) یلاعت هللا  بس  دقف  ینبس  نم  ینبـس و  دقف  ایلع  بس  نم   » دننام - 14
یلا ءامـسلا  نم  دودـمم  لبح  لج  زع و  هللا  باتک  رخالا  نم  ربکا  امهدـحا  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  بیجاف و  تیعد  یناک  (ص ) هللا

فشک ص 92 ; ج 2 ، یسوط ، خیش  یلاما  زا  لقن  ص 634  ءاسنلا ، مالعا  امهیف .» ینوفلخت  فیک  اورظناف  یتیب  لها  یترتع  ضرالا و 
.هدقع نبا  قیرط  زا  ص 338 ، بلاطملا ، حجرا  ص 32 ، ج 2 ، همغلا ،

ص 5. ج 1 ، یسوط ، فالخ  ص 455 ; ج 2 ، هاورلا ، عماج  ص 408 ; ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  - 15
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ص 17. ج 1 ، ریدغلا ، - 16

رد (ع ) تیب لها  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  تایانع  لـیاضف و  هعومجم  ص 163 و 164 . دیفم ، داشرا  ص 55 و56 ; دـیفم ، یلاما  - 17
.دش دهاوخ  هئارا  یمارگ  ناگدنناوخ  هب  هدنیآ  ياه  هرامش  رد  لقتسم  يا  هلاقم  نمض 

ص 488. ج 3 ، هعیشلا ، نایعا  - 18

ص 60. یقرب ، لاجر  - 19

ص 33. یسوط ، خیش  لاجر  - 20

ص 881. ج 23 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 73 ; ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  - 21

ص 337. بلاطملا ، حجرا  ص 488 ; ءاسنلا ، مالعا  - 22

هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم   ) ساـنلا اـهیا  لاـقف : هرجاـهلاب  اـبیطخ  ماـق  مث  مخ  ریدـغب  لزن  یتح  هجح  نم  (ص ) هللا لوسر  عجر  - » 23
تیاور ص 489 . ءاسنلا ، مالعا  ص 40 ; هدوملا ، عیبانی  هرـصن ) نم  رـصنا  هلذخ و  نم  لذـخا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا 

.دینیبب ص 463  ج 2 ، قحلا ، قاقحا  ص 18 و  ج 1 ، ریدغلا ، رد  ار  هتخاف  يریدغ 

ص 315) قودص ، لاصخ  مالعا   ) .دش نفد  عیقب  رد  تشذگرد و  هنیدم  رد  لاس 57  رد  هشیاع  - 24

ص 460. ج 2 ، قحلا ، قاقحا  ص 48 ; ج 1 ، ریدغلا ، - 25

ص 58. ج 1 ، ریدغلا ، - 26

هب انب  هتـشون و  ریدـغلا  ثیدـح  مان  هب  یباتک  مجنپ  نرق  یفوتم  رردـلارثن  باتک  بحاص  دعـسوبا  هب  فورعم  یبآ  نیـسح  نب  روصنم 
ص باتک ، هنیآ  رد  ریدغ   » .تسا هدرمـشرب  ابفلا  فورح  بسح  رب  ار  ریدغ  ثیدح  نایوار  باتک  نیا  بوشآرهـش  نبا  بقانم  هتفگ 

«79

ص 59. نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 27

اریز .تسا  راد  هلـسلس  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  وا  .تسا  هدروآ  دوخ  باتک  رد  ینیدـم  یـسوموبا  گرزب  ظفاح  ار  قوف  تیاور  - 28
.دـنا هدرک  لقن  يرگید  زا  کی  ره  هک  تسا  ردارب  رهاوخ  جـنپ  تیاور  نیا  دـنا و  هدرک  تیاور  دوخ  همع  زا  اـه  همطاـف  زا  کـی  ره 

ص 26 و27; ج 21 ، قحلا ، قاقحا  ص 32 ; يرزجلا ، ریخلاوبا  نیدلا  سمش  بلاط ،» یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا  كر :
، تانمؤملا ءاسنلا  مالعا  ص 127 ; ص 553 و ج 3 ، ج 2 ، يدهلا ، تابثا  ص 444 ; ج 11 ، ملاوع ، ص 353 ; ج 36 ، راونالاراحب ،

(. هدشن پاچ   ) ص 56 يرابک ، دیس  اضر  یلع  دیس  اهیلع ،) هللا  مالس  ) هموصعم همطاف  دنسم  ص 578 و 
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لقن ار  يو  تیاور  ییاسن  .دـنتفای  تافو  لاس 117  رد  دعـس  تنب  هشیاع  58 و  لاس 54 -  رد  صاقو  یبا  نب  دعـس  قاحـساوبا  - 29
.دوش هعجارم  ص 3  ییاسن ، صئاصخ  هب  .تسا  هدرک 

ص 473. رجح ، نبا  بیرقتلا ، - 30

ص 18 و 25. یئاسن ، صئاصخ  ; 41 ص 38 - ج 1 ، ریدغلا ، - 31

ص 189 قحلا ، قاقحا  تاقحلم  ص 52 و  بلاطملا ، ینسا  هب  دراد ; نانمؤمریما  لیاضف  هب  عجار  يرگید  ثیداحا  دعـس  تنب  هشیاع 
.دینک عوجر  و 190 

.41 ص 38 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 32

نبا ار  وا  تیاور  .دوب  راوتسا  تیالو  طخ  رد  تشاد و  يوق  یلالدتسا  وا  .دوب  حیصف  دنمدرخ و  لضاف ، نانز  زا  هینوجح  هیمراد  - 33
ص ءاسنلا ، تاغالب  ص 352 ; ج 1 ، دیرفلا ، دقع  ) .تسا هدرک  لقن  شردپ  زا  یمیمت  لهس  یبا  نب  لهـس  زا  دیرفلا  دقع  رد  هبردبع 

(72

: دیناوخب لیذ  بتک  رد  ار  هینوجح  هیمراد  هثحابم  لماک  نتم  - 34

ءاسنلا مالعا  ص 209 ; ج 1 ، ریدـغلا ، ص 259 ; ج 1 ، یشعالا ، حبـص  ص 162 ; ج 1 ، دیرفلا ، دـقعلا  ص 72 ; ءاسنلا ، تاـغالب 
ص 364. ج 6 ، هعیشلا ، نایعا  ص 333 ; تانمؤملا ،

.دوب راثآ  رابخا و  هب  هاگآ  ققدم و  ملاع ، لضاف ، وا  ص 704 . ج 5 ، ءاملعلا ، ضایر  - 35

دیـس .تسا  فـالتخا  هینـسح  هرظاـنم  عوـضوم  هراـب  رد  .تسا  هدـش  رکذ  هینـسح ، تارظاـنم  شخب  نیقتملا ، هیلح  رد  نتم  نیا  - 36
يراسناوخ موحرم  .تسا  يزار  حوتفلاوبا  تاعارتخا  زا  هرظانم )  ) نیا دیوگ : یم  هینسح »  » هملک لیذ  هعیـشلا ، نایعا  رد  نیما  نسحم 

: دسیون یم  هعیرذ  رد  گرزباقآ  خیش  تسا و  هدرک  رکذ  ار  هرظانم  نیا  تانجلا  تاضور  رد 

رـصع یف  نیفلاخملا  ءاملع  عم  اهتارظانم  اهیف  هعیـشلا  تانب  نم  يراوجلا  ضعب  وه  اهفلؤم و  یلا  بسنت  هماـمالا  یف  هلاـسر  هینـسحلا :
تیـصخش هراب  رد  رتشیب  قیقحت  يارب  ات 301 .) ص 300  ءاسنلا ، مالعا  زا  لـقن  مقر 89 ; ص 200 ، ج 7 ، هعیرذلا ،  ) .دیشرلا نوراه 

ص ج 7 ، هعیرذلا ، ص 153 ; ج 1 ، تانجلا ، تاضور  ص 407 ; ج 5 ، ءاملعلا ، ضاـیر  ص 247 ; ج 3 ، لاقملا ، حیقنت  هب  هینـسح 
لاجر مجعم  ص 75 . ج 4 ، هیقفلا ، هرـضحی  ـال  نم  و 161 ; و 145  ص 105  ج 5 ، و  ص 296  ج 25 ، و  ص 97  ج 4 ، و   200

.تسا هدمآ  ات 302  ءاسنلا ص 300  مالعا  رد  قوف  بتک  بلاطم  زا  يا  هصالخ  .دینک  عوجر  ص 187  ج 23 ، ثیدحلا ،
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ص 70. ج 1 ، ریدغلا ، - 37

.دنا هدومن  لقن  ص 51  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  یخیرات  باب  قشمد ، خیرات  زا  ار  تیاور  ناشیا  يراصنا ، ارذع  ریدغ ، مایپ  - 38

مقر 15659. ص 197 ، ج 23 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 60 ; یقرب ، لاجر  - 39

ص 470. ج 12 ، بیذهتلا ، بیذهت  - 40

ص 262 قحلا ;  قاقحا  تاقحلم  ص 39 -  ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  - 41

ص 54. نامه ، - 42

ماما تبحم  نآرق و 

دیکأت نآ  رب  تنـسو  نآرق  هک  تسا  مالـسا  لوصازا  یکی  شنادـناخ  ربمایپ و  نتـشاد  تسود  ندـیزرو و  رهم  ماما    تبحم  نآرق و 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنراد 

نکاـسم اـهداسک و  نوشخت  هراـجت  اـهومتفرتقا و  لاومأ  مکتریـشع و  مکجاوزأ و  مکناوـخإ و  مکؤاـنبا و  مکؤاـبآ و  ناـک  نإ  لـق  »
(: 24/ هبوت «) نیقسافلا موقلا  يدهی  هللا ال  هرمأب و  هللا  یتأی  یتح  اوصبرتف  هلیبس  یف  داهج  هلوسر و  هللا و  نم  مکیلإ  بحأ  اهنوضرت 

میب نآ  داسک  زا  هک  یتراجت  دیا و  هدروآ  تسدـب  هک  یلاوما  امـش و  ناگتـسب  نارـسمه و  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  رگا  وگب 
دیـشاب نیا  راظتنا  رد  تسا ، رتبوبحم  شهار  رد  داهج  شربمایپ و  دنوادخ و  زا  ناترظن  رد  امـش ، هقالع  دروم  ياه  نکـسم  دـیراد و 

.دنک یمن  تیاده  ار  رادربنامرفان  تیعمج  دنوادخ  و  دنک ، لزان  امش  رب  ار  شباذع  دنوادخ  هک 

: دیامرف یم  رگید  هیآ  رد  و 

(: 157/ فارعا « ) نوحلفملا مه  کئلوأ  هعم  لزنأ  يذلا  رونلا  اوعبتا  هورصن و  هورزع و  هب و  اونمآ  نیذلا  »

، دـنا هدرک  يوریپ  هدـمآ  دورف  يو  رب  هک  يرون  زا  دـنا و  هدومن  کـمک  هدرک و  میرکت  ار  وا  دـنا و  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  هک  یناـسک 
.دنناراگتسر
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: درامش یم  یگژیو  راهچ  ناراگتسر  يارب  هیآ  نیا  رد  ادخ 

«. هب اونمآ  : » ربمایپ هب  نامیا  - 1

«. هرزع : » وا میرکت  زیزعت و  - 2

«. هورصن : » وا ندرک  يرای  - 3

«. هعم لزنأ  يذلا  رونلا  اوعبتا  و   » تسا هدش  لزان  هک  نآرق )  ) يرون زا  يوریپ  - 4

میظعت میرکت و  ناـمه  مود  یگژیو  رد  هورزع »  » زا دارم  اـعطق  تسا ، هدـمآ  موس  یگژیو  رد  ربماـیپ  ندرک  يراـی  هکنیا  هب  هجوـت  اـب 
نینچ هدـش ، دراو  هیآ  رد  هک  يو  هب  ناـمیا  هکناـنچمه  تسین ، وا  تاـیح  نارود  صوـصخم  ربماـیپ  میرکت  املـسم ، و  تـسا ، ربماـیپ 

.درادن یتیدودحم 

( یعقاو شاداپ  هن  شاداپ  تروص  هب  هتبلا   ) تلاسر شاداپ  تروص  هب  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  یفاک  تلاسر  نادـناخ  هب  تبحم  هرابرد 
: دیامرف یم  هدرک و  رکذ 

(: 23/ يروش « ) یبرقلا یف  هدوملا  الإ  ارجا  هیلع  مکلأسأ  لق ال  »

 . مناکیدزنو ناگتسب  هب  ندیزرو  تبحم  زج  ، مبلط یمن  یشاداپ  امش  زا  ادخ  تلاسر  يادا  يارب  نم  وگب 

ود هک  تسا ، هدش  دـیکأت  نآ  رب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  هکلب  هدـمآ ، نآرق  رد  اهنت  هن  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  تبـسن  میرکت  تبحم و 
: میوش یم  روآدای  ار  نآ  هنومن 

نمؤم امـش  زا  رفن  کی  زگره  ( 1 «. ) نیعمجا ساـنلا  هدـلو و  نم  هیلإ  بحأ  نوکأ  یتـح  مکدـحأ  نمؤی  ـال  : » دومرف مرکا  لوسر  - 1
.مشاب رت  بوبحم  مدرم  همه  شنادنزرف و  زا  وا  يارب  نم  هکنیا  رگم  دوب ، دهاوخن  یعقاو 

نئل ناک  نم  و  هلوسر ، هللا و  نم  هیلإ  بحأ  یش ء  ناک ال  نم  نامیإلا : معط  قاذ  هیف  نک  نم  ثالث  دیامرف : یم  رگید  ثیدح  رد  - 2
( : 2 « ) ضغبی هللا بحی هللا و  ناک  نم  و  هنید ، نع  دتری  نأ  نم  هیلإ  بحأ  رانلاب  قرحی 

10019 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3060 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هدیشچ  ار  نامیا  هزم  دشاب ، نآ  ياراد  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس 

.دشابن رت  یمارگ  شلوسر  ادخ و  زا  وا  يارب  يزیچ  هک  سک  نآ  - 1

.دشاب نید  زا  جورخ  زا  رتبوبحم  وا  يارب  شتآ  رد  ندش  هتخوس  هک  سک  نآ  - 2

.درادب نمشاد  ای  تسود  ادخ ، يارب  هک  سک  نآ  - 3

: دومرف (ص ) یمارگ ربمایپ  - 1 (ص ) ربمایپ نادناخ  تبحم 

( : 3 « ) هلهأ نم  هیلإ  بحأ  یلهأ  نوکی  و  هترتع ، نم  هیلإ  بحأ  یترتع  نوکت  هسفن و  نم  هیلإ  بحأ  نوکأ  یتح  دبع  نمؤی  «ال 

ارم نادـناخ  و  شنادـنزرف ، زا  شیب  ارم  نادـنزرف  و  درادـب ، تسود  دوخ  زا  شیب  ارم  هکنیا  رگم  يا  هدـنب  دور  یمن  رامـش  هب  نمؤـم 
.درادب تسود  دوخ ، نادناخ  زا  نوزف 

: دیامرف یم  دوخ  ترتع  هرابرد  رگید  ثیدح  رد  - 2

( : 4 « ) هللا هضغبأ  مهضغبأ  نم  هللا و  هبحأ  مهبحأ  نم  »

.تسا هتشاد  نمشد  ار  ادخ  درادب ، نمشد  ار  اهنآ  سکره  هتشاد و  تسود  ار  ادخ  درادب ، تسود  ار  اهنآ  سک  ره 

 : دوش یم  لاؤس  نونکا  میدش ، انشآ  شترتع ) ربمایپ و  هب  ندیزرو  رهم   ) لصا نیا  لیالد  اب  اج  نیا  ات 

!؟ تسیچ درب  یم  وا  ترتع  ربمایپ و  هب  ندیزرو  رهم  زا  تما  هک  يدوس  - 1

!؟ تسیچ وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  تبسن  میرکت  يزرو و  رهم  هویش  - 2

هاگره تسا ، لامک  يوس  هب  دوعـص  نابدرن  دوخ  تلیـضف ، اب  لامک و  اب  ناسنا  هب  تبحم  میوش : یم  روآداـی  تسخن  بلطم  هراـبرد 
تـسا وا  يدنـسرخ  هیام  هک  هچنآ  دزاس و  نوگمه  وا  اب  ار  دوخ  دـنک  یم  شـشوک  درادـب ، تسود  لد  میمـص  زا  ار  يدرف  یناـسنا 

.دیامن كرت  دهد  یم  رازآ  ار  وا  هچنآ  و  هداد ، ماجنا 
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زا دریگ و  شیپ  رد  ار  تعاطا  هار  هتـسویپ  هک  دوش  یم  ببـس  هدوب و  لوحت  هیام  ناسنا  رد  يا  هیحور  نینچ  دوجو  تسادـیپ  هتفگان 
یم یعقاو  تبحم  دـقاف  دـنزرو ، یم  تفلاخم  دوخ  بوبحم  اـب  ـالمع  یلو  هدرک  هقـالع  راـهظا  ناـبز  رد  هک  یناـسک  .دزیهرپب  هاـنگ 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  هدش  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) قداص ماما  هب  هک  یتیبود  رد  دنشاب ،

(5  ) عیطم بحی  نمل  بحملا  نإ  * هتعطأل اقداص  کبح  ناک  ول  عیدب  لاعفلا  یف  يرمعل  اذه  * هبح رهظت  تنأ  هلإلا و  یصعت 

.تسا یتفگش  راک  نیا  دنگوس ، مناج  هب  ییامن ، یم  یتسود  راهظا  ینک و  یم  ینامرفان  ار  ادخ  »

«. دشاب یم  دوخ  بوبحم  عیطم  هتسویپ  دیرم  هک  اقح  يدرک ، یم  تعاطا  ار  وا  يدوب  وگتسار  دوخ  ياعدا  رد  رگا 

بح دوـصقم  املـسم  میزادرپـب : نآ  زاربا  هویـش  هب  دـیاب  دـش ، نشور  وا  نادـناخ  ربماـیپ و  هب  يزرورهم  تارمث  زا  یخرب  هک  نوـنکا 
.دشاب هتشاد  یبسانم  باتزاب  ناسنا  راتفر  راتفگ و  رد  هک  تسا  يرهم  دوصقم  هکلب  تسین ، یلمع  باتزاب  هنوگ  چیه  نودب  ینورد 

نخـس یلو  دـش ، هراشا  هکنانچ  تسا ، نانآ  زا  یلمع  يوریپ  وا  نادـناخ  و  (ص ) ربمایپ هب  تبحم  ياهباتزاب  زا  یکی  هک  تسین  یکش 
تبحم و هناشن  مدرم  رظن  رد  هک  يراتفر  ای  راـتفگ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  لاـمجا  و  تسا ، ینورد  تلاـح  نیا  ياـه  باـتزاب  رگید  رد 
هن دنک ، میرکت  ار  وا  عورشم  لمع  اب  هکنیا ، رب  طورشم  دشاب ، یم  هدعاق  نیا  لومشم  دور ، یم  رامـش  هب  دارفا  تشاد  یمارگ  هلیـسو 

.مارح لمع  اب 

ياه هویـش  زا  یکی  تافو _  ای  تدالو  زورلاس  رد  اـصوصخ  ناـمز  ره  رد  وا  نادـناخ  و  (ص ) مرکا ربماـیپ  تشاد  یمارگ  نیارباـنب ،
مچرپ نتـشارفارب  غارچ و  ندرک  نشورو  تدالو  ياهزور  رد  يدنب  نیزآ  تسا و  نانآ  تلزنم  ماقم و  تشاد  یمارگ  تبحم و  زاربا 

یم رامـش  هب  نآ  زاربا  هلیـسو  نانآ و  هب  تبحم  هناشن  وا ، نادـناخ  ای  (ص ) مرکا ربمایپ  بقانم  لیاضف و  رکذ  يارب  سلجم  لیکـشت  و 
.تسا هدوب  ناناملسم  نایم  رد  رمتسم ، تنس  کی  تدالو  مایا  رد  ربمایپ  لیلجت  رطاخ  نیا  هب  دور و 
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دـنریگ و یم  نشج  هتـشاد و  یمارگ  ار  ربمایپ  تدالو  هام  هتـسویپ  ناناملـسم  دـسیون : یم  سیمخلا » خـیرات   » باـتک رد  يرکب  راـید 
یتامارک اسب  هچ  دننک ، یم  نایب  ار  وا  تدالو  تشذگرـس  دنیامن و  یم  ینامداش  راهظا  دـنهد  یم  هقدـص  ارقف  هب  دـننک و  یم  ماعطا 

(6  ) .تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ینالطسق  رجح  نبا  مان  هب  يرگید  ملاع  ار  نخس  نیا  نیع  .دوش  یم  رهاظ  نانآ  يارب 

238  . ص ج 1 ، لوصألا : عماج  ح70 و 72 و  ج 1 ، لامعلا : زنک  1و2 _ تشون : یپ 

راونألا ج 17 ص 13، راـحب  700 و   . و ح 619 ، ج 2 ، یفوک ، نامیلـس  نب  دـمحم  ظفاح  شراگن  نینمؤملاریما  مامالا  بقانم  3و4 _
3  . باب 117 ح عیارشلا  للع 

199 / . 1 راحبلا : هنیفس  _ 5

223  . ص ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 27 ، ج 21 ، هیندللا ، بهاوملا  _ 6

ریدغ دادیور  نآرق و 

هراشا

یناحبس هللا  تیآ  هدنسیون :

هیآ ود  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهّیَا  اـی  : » هیآ ینعی  غیلبت »  » هیآ رب  هتـشذگ  ریدـغ »  » دادـیور رد  ریدـغ  دادـیور  نآرق و   
: زا دنترابع  هیآ  ود  نیا  تسا  هدیشخب  ینادواج  يدبا و  گنر  هثداح  هب  هدش و  لزان  رگید 

 . نید لامکا  هیآ  - 1

.باذع لاؤس  هیآ  - 2

 : میزادرپ یم  وگتفگ  ثحب و  هب  هیآ  ود  ره  نوماریپ  کنیا 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  »
1 ًانید » مالسالا 

دوخ تمعن  مدرک و  لیمکت  ار  امش  نید  زورما  دیسرتب ، نم  زا  دیسرتم و  نانآ  زا  دندش  دیمون  امـش  نید  يدوبان )  ) زا نارفاک  زورما  »
«. مدیزگرب امش  يارب  نید ، ناونع )  ) هب ار  مالسا  مدیناسر و  نایاپ  هب  ار 

10022 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3063 

http://www.ghaemiyeh.com


يزوریپ زا  نانمشد  يدیمون  هیام  هک  داد ، خر  یمهم  رایسب  هثداح  هیآ  لوزن  زور  هک  دناسر  یم  نید ، لامکا  هیآ  نومـضم  رد  تقد 
نینچ لماح  دناوت  یم  يزور  هچ  دید  دیاب  نونکا  تسا  هدش  ادخ  يونعم  ياهتمعن  ندیسر  نایاپ  هب  نید و  لامک  بجوم  مالـسارب و 

؟ دهد ناشن  خیرات  هصرع  رد  ار  دوخ  اه  هناشن  تایصوصخ و  نیا  اب  و  دشاب ، یئاهدیون 

ناکرشم اب  ناناملسم  ياهنامیپ  زور  نآ  رد  اریز  هن ، ملـسم  روط  هب  دشاب ؟ یتایـصوصخ  نینچ  ياراد  دناوت  یم  هکم  حتف  زور  ایآ  - 1
هدمآ دورف  نآ  زا  سپ  مالـسا  ماکحا  زا  یتمـسق  ،و  دـش یم  رازگرب  یلهاج  رـصع  ناسب  جـح  مسارم  زونه  دوب و  یقاب  دوخ  توق  هب 

، نآ ياه  هیاـپ  میکحت  ینعم  هب  هن  عورف و  ناـیب  ینعم  هب  نیئآ  هنو  دوب  هدـش  یلوتـسم  هقطنم  نارفاـکرب  یـسأی  هن  تهج  نیا  زا  تسا 
.دوب هدیدرگ  لیمکت 

رب يزور  نینچ  رد  يدـیمون  سأـی و  هکنیا  روـصت  هـب  دـشاب ، يزور  نـینچ  رهظم  دـناوت  یم  ناکرـشم  زا  يرازیب  مـالعا  زور  اـیآ  -2
زا یتمـسق  هکنیا  هاوگ  هب  دوب  هتفاین  نایاپ  زور  نآ  رد  ماکحا  ینعم  هب  نید  نایب  اریز  هن ، میئوگ  یم  زاب  دـیدرگ ؟ یلوتـسم  ناکرـشم 
زور نآ  هناشن  سأی  هلأسم  اهنت  نیاربانب  .تسا  هدـیدرگ  لزان  يرازیب  مالعا  زا  سپ  هلالک »  » هب طوبرم  ماکحا  و  صاصق »  » و دودـح » »

هتفریذـپن ققحت  زور  نآ  رد  مأوت ، تروص  هب  دـیون ، ود  نیا  يرازیب  مالعا  زور  رد  زگره  و  نیئآ ؛ لیمکت  اب  مأوت  سأـی  هکلب  تسین ،
.دوب

!؟ تسا هدوب  يزور  هچ  دوب  اهبنارگ  دیون  نیا  لماح  هک  يزور  دید  دیاب  نونکا 

تـسا فورعم  عادولاهجح »  » مان هب  خـیرات  رد  هک  تسا  ترجه  مهد  لاـس  هفرع »  » زور ناـمه  زور ، نیا  هک  دـنهد  یم  رظن  یهورگ 
.تفریذپن ققحت  يزور  نینچ  رد  اهبنارگ  دیون  ود  نیا  یخیرات  ثداوح  هب  هجوت  اب  یلو 
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: ددرگ حرطم  دناوت  یم  تروص  ود  هب  يدیمون  سأی و  هلأسم  اما 

و هکم ، حـتف  زور  رد  شیرق  دوب و  هتفریذـپ  ققحت  زور  نیا  زا  شیپ  يدـیمون  نینچ  کی  هریزج  هبـش  ناکرـشم  شیرق و  سأـی  فلا :
میئوگب هک  دوب  دهاوخن  حیحص  تروص  نیا  رد  دندوب  هدش  سویأم  ًالماک  مالسا  يزوریپ  زا  يرازیب ، مالعا  زور  رد  ناکرـشم  رگید 

، لبق يدنا  لاس و  کی  يراک  نینچ  هک  یلاح  رد  دیشوپ  لمع  هماج  ناکرـشم  يدیمون  سأی و  عادولا  هجح  مهد  لاس  هفرع  زور  رد 
.دوب هتفریذپ  ققحت 

.دوب هدیشوپن  لمع  هماج  زور  نآ  ات  يدیمون  نینچ  کی  هب  نیمز  يور  نارفاک  همه  سأی  ب :

هکلب دشن  هتـسب  هفرع  زور  رد  یهلا  ماکحا  نایب  هدنورپ  زگره  دشاب  نید  عورف  ماکحا و  نید »  » زا دوصقم  رگا  نید  لیمکت  هلأسم  اما 
.تسا 2 هدش  لزان  عادولاهجح » » هفرع زور  زا  سپ  هلالک » ثرا و  ابر و   » هب طوبرم  ماکحا  هتشر  کی 

یلوتسم نانمـشد  رب  سأی  مه  نیـشناج  نییعت  اب  هک  تسا  ریدغ »  » زور نامه  دشاب ، یهلا  دیون  ود  نیا  رتسب  دناوت  یم  هک  يزور  اهنت 
.دش لیمکت  ادخ  نیئآ  مه  و  دیدرگ ،

.دشاب یم  مأوت  نید  لیمکت  اب  هک  تسا  یصوصخم  يدیمون  سأی ، زا  دوصقم  هتبلا 

یم بلطم  ود  ره  نایب  هب  نونکا  تایئزج ، عورف و  نایب  هن  تسنآ ، أقب  بابـسا  يزیر  یپ  ناکرا و  لیمکت  نید ، لـیمکت  زا  دوصقم  و 
: میزادرپ

أی س ءالیتسا  نیشناج و  نییعت  فلا :

اریز دنتفر  ورف  مالـسا ، يدوبان  وحم  زا  يدیمون  سأی و  رد  نارفاک  زور  نآ  رد  درک ، نییعت  ًامـسر  ار  دوخ  نیـشناج  ربمایپ  هک  يزور 
لاح هب  عاضوا  دور و  یم  نایمزا  یمارگ  لوسر  تلحر  اب  تسا و  ربماـیپ  صخـش  هب  مئاـق  مالـسا  نیئآ  هک  دـندرک  یم  روصت  ناـنآ 

تردـق و يرگداد ، تلادـع و  شناد  ملع و  رظن  زا  هک   ) ار يا  هتـسیاش  درف  ربماـیپ  هک  دـندرک  هدـهاشم  یتقو  ددرگ ، یم  زاـب  قباـس 
سویأم یلک  هب  .دندیدرگ و  دیمون  مالـسا  لاوز  زا  دندرک ، تعیب  وا  اب  ناناملـسم  درک و  نییعت  يربهر  يارب  دوب ،) ریظن  یب  تیعطاق 

 . تسین یلزلزت  نآ  يارب  رگید  و  دمآ ، رد  راد  هشیر  نیئآ  کی  تروص  هب  مالسا  هک  دندید  دندش و 
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هک دوب  نیا  نانآ  يوزرآ  نیرخآ  دـندوب و  هتخود  ناناملـسم  نید  هب  عمط  مشچ  هتـسویپ  نارفاک  هک  دـهد  یم  یهاوگ  ینآرق  تایآ 
: دیامرف یم  هکنانچ  دننادرگرب  دوخ  ناکاین  شیک  هب  و  دنراد ، زاب  دوخ  نیئآ  زا  ار  ناناملسم 

زا سپ  ار  اهامـش  هک  دـندرک  وزرآ  باـتک  لـها  زا  يرایـسب  و   » 3 ًارافک » مکناـمیا  دـعب  نم  مکنودریول  باـتکلا  لـها  نم  ریثک  دو  »
«. دننادرگزاب رفک  يوس  هب  نامیا ،

یلایخ هاگهانپ  نیرخآ  یلو  تساک  یم  نانآ  دـیما  زا  هکم  رد  كرـش  هاگیاپ  طوقـس  هریزج و  هبـش  رد  مالـسا  عیرـس  تفرـشیپ  یلو 
نیا زا  دنک ، يربهر  ار  مالسا  ناوج  تموکح  وا  تشذگرد  زا  سپ  هک  درادن  يدنزرف  دیدج ، نیئآ  هدنروآ  نوچ  هک  دوب  نیا  نانآ 

هب عضو ، دـنوش و  یم  زوریپ  نآ  رب  هک  دـشک  یمن  لوط  يزیچ  دزیر و  یم  ورف  وا  تلحر  زا  سپ  یمالـسا  تموکح  ساـسا  ظاـحل ،
.ددرگ یم  زاب  تسخن  لاح  نامه 

: دیامرف یم  هکنانچ  دنک  یم  لقن  ام  يارب  هراب  نیا  رد  ار  نارفاک  نخس  نآرق 

راچد وا  هک  میرب  یم  راظتنا  ام  تسا و  يرعاش  ربماـیپ )  ) وا هک  دـنیوگ  یم  ناـنآ  هکلب   » 4« نُونَملا َْبیَر  هب  ُصبّرَتَن  ٌرِعاـش  َنُولوُقَی  ْمَا  »
« .دورب ایند  زا  ددرگ و  راگزور  ثداوح 

زا سپ  ار  ناناملـسم  ربهر  شیوخ و  یـصو  ادخ ، لوسر  هک  يزور  یلو  دندوب ، راودیما  نآ  هب  نارفاک  هک  دوب  يا  هشقن  نیرخآ  نیا 
 . تفر نیب  زا  نانآ  عمط  دنکفا و  هیاس  ناکرشم  یگدنز  زارفرب  سأی  سرت و  زا  یحبش  هک  دوب  يزور  زور ، نآ  دومن ، نییعت  دوخ 

نید لیمکت  ب :

و دمآرد ، لماک  نیئآ  تروص  هب  زین  مالـسا  نیئآ  دـیدرگ ، یلوتـسم  ناکرـشم  رب  سأی  نیـشناج ، نییعت  هفیلخ و  بصن  اب  زورنآ  رگا 
ای تسنآ و  يرادـیاپ  ءاـقب و  نتخاـس  مهارف  هکلب  تسین ، ناناملـسم  یلمع  فئاـظو  عورف و  ناـیب  هیآ ، رد  نید » لاـمکا   » زا دوـصقم 
مه اب  هیآ  ياه  هلمج  ینعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیدرگ و  لـیمکت  نید  ربهر ، نییعت  ینعی  ءاـقب ، رارقتـسا و  لـلع  تیبثت  میکحت و 

.دوش یم  نیعم  هثداح  ود  نیا  ققحت  زور  .ددرگ و  یم  بسانتم  طوبرم و  ًالماک 
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ریدغ رد  هیآ  لوزن  كرادم 

.مینک یم  هراشا  كرادم  نیا  زا  یشخب  هب  اج  نیا  رد  ام  .دنا و  هدش  روآدای  ریدغ  زور  رد  ار  هیآ  لوزن  یمالسا  ناثدحم  نارـسفم و 
.دسر یم  رتاوت »  » زا دح  نیرت  یلاع  هب  هلأسم  ًارهق  مینک ، هفاضا  تنس  لها  كرادم  رب  دروم ، نیا  رد  ار  هعیش  كرادم  رگا  و 

هدش هتشون  تنس  لها  نادنمـشناد  ملق  هب  یگمه  هک  اهباتک  نیا  رد  دننک  هعجارم  ریز  رد  هدش  دای  ياهباتک  هب  دنناوت  یم  نادنمقالع 
: دننام .تسا  هدیدرگ  لزان  ریدغ »  » زور رد  هیآ  نیا  هک  هدش  حیرصت  تسا 

'(. يافوتم 310 ه  ) يربط فیلأت  هیالولا  - 1

ص 14. ج 2 ، 774 ه )' ، ) یماش ریثک  نبا  ریسفت  - 2

(. هط 1360  ) ص 31 ج 1 ، ناقتالا ، ص 259 و  ج 2 ، 911 ه )'  ) يافوتم یعفاش ، یطویس  روثنملاردلا  ریسفت  - 3

ص 290. ج 8 ، ( 43  ) يافوتم يدادغب ، بیطخ  رکبوبا  خیرات  - 4

باب 13. نیطمسلا  دیارف  رد  ینیومح ، مالسالا  خیش  - 5

بقانم ص 80 و 94. رد  568 ه )'  ) يافوتم یمزراوخ ، - 6

ص 2101. ج 5 ، ریثک ، نبا  خیرات  - 7

ص 18. ( 654  ) يافوتم یفنح ، يزوج  نبا  طبس  هرکذت  - 8

هک ار  تنـس  لها  قیرط  زا  دراو  تاـیاور  لاوقا و  دـعب ، هب  ص 230  ج 1 ، ریدغلا »  » دـیواج باتک  رد  ینیما  موحرم  ردـقیلاع  همالع 
هعیـش تایاور  اما  ...تسا  هدرک  لـقن  لیـصفت  هب  تسا  هدـش  لزاـن  ریدـغ  زور  رد  تلمکا » مویلا   » هیآ هک  دـنهد  یم  یهاوگ  یگمه 

.دشاب یم  دوجوم  ربتعم  ریسافت  رد  تماما و  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  هفیرش ، هیآ  لوزن  نأش  هرابرد 

هیآ دروم  رد  دنچ  یتاکن 
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هک دـنک  یم  لقن  راـنملا »  » رد هدـبع  و  یناـعملا » حور   » رد یـسولآ  و  بیغلا » حـیتافم   » رد يزار  رخف  دـننام  نارـسفم  زا  یهورگ  - 1
.درکن رمع  زور  کی  داتشه و  زا  شیب  هیآ ، نیا  لوزن  زا  سپ  ربمایپ 

زور هیآ ، لوزن  زور  دشاب ، هداتفا  قافتا  عیبر  مهدزاود  زور  تنـس ) لها  لقن  یفاک و  رد  ینیلک  لقن  قبط   ) ادـخ لوسر  تافو  هاگره 
زا هام  ود  و  مینکن ، باسح  ار  ربمایپ  تافو  زور  و  ریدغ ، زور  هکنیا  رب  طورـشم  هتبلا  .دوب  دـهاوخ  ریدـغ  زور  هجحلا ، يذ  مهدـجیه 

.میریگب زور   29 مه ، رس  تشپ  ار  هام  هس 

يارب ع )  ) یلع بصن  زا  سپ  ربماـیپ  هک  دـنوش  یم  روآداـی  دـننک ، یم  یفرعم  ریدـغ  زور  ار  هیآ  لوزن  هـک  تاـیاور  زا  يرایـسب  - 2
: دومرف نینچ  تفالخ 

لیمکت رب  ار  يدنوادخ  ساپس  » 5 يدـعب » نم  ع )  ) یلعل هیالولاب  یتلاسرب و  برلا  اضر  همعنلا و  مامتا  نیدـلا و  لامکا  یلعربکا  هللا  »
 «. نم زا  سپ  ع )  ) یلع تیالو  نم و  تلاسر  رب  وا  تیاضر  و  تمعن ، مامتا  و  نیئآ ،

هیآ هک  دناسر  یم  دوخ  نیا  تسا و  هدرک  دراو  دوخ  مالک  رد  ار  ثحب  دروم  هیآ  نومضم  ربمایپ ، دینک : یم  هظحالم  هک  روط  نامه 
 . تسا هدیدرگ  لزان  ریدغ  زور  هرابرد  هدش  دای 

ياه تشوگ  هب  طوبرم  ماکحا  يالبال  رد  هیآ  دوخ  یلو  دـنهد  یم  یهاوگ  هیآ  لالقتـسا  رب  روآ ، عطق  لئالد  نیا  هک  یلاـح  رد  - 3
حیحص ثیدح  خیرات و  اریز  تسین  ناهنپ  یفخم و  مالسا  ردص  عاضوا  زا  هاگآ  دارفارب  نآ  هتکن  و  تسا ، هتفرگ  رارق  مارح  لالح و 

تیـصخش یتقو  دـنوشن  هارمگ  يو  زا  سپ  هک  دـنک  میظنت  دوخ  تما  يارب  يا  همان  تیـصو  تساوخ ، ربماـیپ  هک  دـنهد  یم  یهاوگ 
.دندرک 6 مهتم  یئوگ  نایذه  هب  ار  وا  ًاروف  دسیونب  یبلطم  تفالخ  هرابرد  دهاوخ  یم  ربمایپ  هک  دندرب  یپ  ذفنتم  ياه 
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ینیـشناج تفالخ و  هلئـسم  هرابرد  مالـسا  زاغآ  رد  يدارفا  هک  تسا  یکاح  تسا ، اهنآ  روآدای  خـیرات  هک  اهنآ  دـننام  هثداـح و  نیا 
.دنتخانش یمن  يزرم  دح و  نآ  راکنا  يارب  دنتشاد و  یصاخ  تیساسح  یمارگ ، لوسر 

هدش يوریپ  یئالقع  لصا  کی  زا  رییغت ، فیرحت و  عون  ره  زا  هیآ  تظفاحم  يارب  و  هیآ ، لوزن  ّوج  رب  مکاح  طئارـش  نینچ  رطاخ  هب 
.دریگ یم  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  هداس  روما  هتشر  کی  اب  سیفن  یئیش  ندیناشوپ  نآ  و  تسا ،

هجوت دروم  رتمک  ات  دهد  رارق  هداس  بلاطم  نایم  رد  ار  ینیشناج  هب  طوبرم  هیآ  تسا  رومأم  ادخ  نامرف  هب  یمارگ  لوسر  اج  نیا  رد 
.دسرب ناگدنیآ  تسد  هب  یهلا  دنس  نیا  قیرط  نیا  زا  دریگ و  رارق  تخسرس  نافلاخم 

عمج ًالوصا  تسا و  هدوب  وا  روتـسد  ربماـیپ و  ناـمرف  هب  اـه  هروس  زا  ییاـج  ره  رد  يا  هیآ  ره  يریگرارق  عضو و  میناد  یم  یگمه  و 
یخیرات شزرا  دقاف  وا ، نارای  هلیسو  هب  نآرق  يروآ  عمج  خیرات  و  درادن ، ربمایپ  روتسد  زج  یکردم  تروص ، نیمه  هب  نآرق  يروآ 

خیرات رد  دیاب  ار  تمسق  نیا  حورشم  .تسا و  هدوب  اه  هجهل  رگید  درط  يدحاو و  هجهل  هب  نآرق  شراگن  وا  نارای  راک  طقف  تسا و 
.دناوخ نآرق 

باذع لاؤس  هیآ 

.تسا باذع  لاؤس   » هیآ هدش ، لزان  ریدغ »  » هثداح نوماریپ  هک  يا  هیآ  نیموس 

فارطا رد  ربـخ  نیا  دوـمن ، بصن  تفـالخ  هب  مخ ، ریدـغ  زور  رد  هفیلخ  ناوـنع  هب  ار  ع )  ) یلع یمارگ  ربماـیپ  یتـقو  هکنیا  حیـضوت 
سپس میداد ، یهاوگ  زین  ام  يدرک ، توعد  ادخ  یئاتکی  هب  ار  ام  تفگ : دمآ و  ربمایپ  تمدخ  يرهف » ثراح  نب  نامعن  ، » دش رـشتنم 

یلع هب  هراشا   ) ار ناوج  نیا  یتح  يدشن  یضار  هزادنا  نیا  هب  میداد ، ماجنا  میهد ، ماجنا  تاکز  جح و  هزور و  زامن و  يداد  روتـسد 
؟  ادخ بناج  زا  ای  تدوخ  هیحان  زا  تسا  ینخس  نیا  ایآ  يدرک  بصن  دوخ  ینیشناج  هب  درک ) (ع )
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ربماـیپزا ار  دوـخ  تروـص  ناـمعن  عـقوم  نیا  رد  تسا  ادـخ  بناـج  زا  تسین ، وا  زج  یئادـخ  هک  یئادـخ  هب  دـنگوس  دوـمرف : ربماـیپ 
: تفگ دینادرگرب و 

زا یگنـس  تسا  وت  بناج  زا  و  قح ، نخـس  نیا  رگا  دنوادخ ! »7 ءامـسلا » نم  هراجح  انیلع  رِطماف  كدنع  نم  قحلا  وهاذـه  نا  مهللا  »
«. رآدورف ام  رب  نامسآ 

: دمآ دورف  ریز  رد  هدش  دای  ياه  هیآ  هراب  نیا  رد  تشک و  ار  وا  دمآ و  دورف  نامسآ  زا  یگنس  ناهگان  دیسر  نایاپ  هب  وا  نخس  یتقو 

8 جراعملا » يذ  هللا  نم  .عفاد  هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لاس  »

دنک عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چیه  تسا و  نارفاک  صوصخم  باذع  نیا  دش ، عقاو  درک و  باذع  تساوخرد  هدننک  تساوخرد  »
.9« دننک یم  دوعس  نامسآ  هب  هک  تسا  یناگتشرف  ياراد  هک  دنوادخ  يوس  زا 

یم هک  دنا  هدرک  لقن  دسر  یم  رفن  یس  هب  اهنآ  دادعت  هک  تنس  لها  زا  یهورگ  هعیـش و  ناثدحم  نارـسفم و  ار  هدش  دای  لوزن  نأش 
.دش 10 هاگآ  ریدغلا »  » باتک هب  هعجارم  اب  اهنآ  تایصوصخ  زا  ناوت 

: همه قافتا  دروم  لوزن  نأش 

باتک رد  درادـن ، یبوخ  هطبار  تلاسر  نادـناخ  اب  هک  هیمیت » نبا   » هکنیا زج  هدوب  مالـسا  أـملع  شریذـپ  دروم  هدـش  داـی  لوزن  نأـش 
تسا هتساخرب  نآ  بیذکت  راکنا و  هب  هناگ  تفه  تالاکـشا  حرط  اب  دیمان ، هعدبلا » جاهنم   » ار نآ  دیاب  یتسار  هب  هک  هنـسلا » جاهنم  »

لقن هب  هدرـشف  تروص  هب  ام  تسا و  هداد  یقطنم  خـساپ  وا  ياـهداریا  عومجم  هب  ریدـغلا »  » دـلج نیتسخن  رد  ینیما  همـالع  موحرم  و 
: میزادرپ یم  اه  خساپ  اه و  شسرپ  نیا  یلامجا 
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تمدخ حـطبا »  » رد نامعن  هک  دراد  لوزن  نأش  رد  هک  یلاح  رد  تسا  هدوب  عادولاهجح »  » زا تعجارم  زا  سپ  ریدـغ  تشذگرـس  - 1
تسا هکم  نیمزرس  نآ  زا  حطبا  و  دیسر ، ربمایپ 

: خساپ

نیا دیـسر و  ربماـیپ  روضح  هنیدـم  دجـسم  رد  ناـمعن  هک  تسا  هدـش  دراو  هریغ  يزوج و  نبا  طبـس  یبلح و  هریـس  تیاور  رد  ًـالوا :
.داد ماجنا  ار  وگتفگ 

رد دنیوگ  یم  حطبا » ، » دنک یم  روبع  نآ  زا  لیس  هک  ار  يا  هطقن  ره  دوش و  یم  هتفگ  رازنـش  نیمزرـس  هب  برع  تغل  رد  حطبا  ًایناث :
 . تسا یفاک  تغل  ياهباتک  هب  هعجارم  دروم  نیا 

يا هثداح  هب  رظان  دـناوت  یم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  تسا  هدـش  لزان  ریدـغ  هثداح  زا  شیپ  لاس  هد  تسا و  یکم  جراعم  هروس  - 2
 . تسا هداد  خر  ریدغ  هعقاو  زا  سپ  هک  دشاب 

یکم هک  تسا  یئاه  هروس  رایـسب  هچ  تسا  هروس  ره  تایآ  تیرثکا  ندوب  یندـم  یکم و  هب  ياه  هروس  فیـصوت  رد  نازیم  خـساپ :
زاغآ رد  هدش و  پاچ  یبرع  دالب  رد  هک  یئاه  نآرق  هب  هعجارم  اب  سکعلاب و  هدـش و  لزان  هنیدـم  رد  نآ  تایآ  زا  یخرب  یلو  تسا 

.ددرگ یم  نشور  بلطم  نیا  هدش ، هراشا  هروس  نآ  ندوب  یندم  یکم و  هب  هروس  ره 

هثداح زا  شیپ  ردـب و  گنج  زا  سپ   11 ءامـسلا » نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذاو   » هیآ - 3
 . تسا هدش  لزان  ریدغ 

زا سپ  هیآ  نیا  هک  دـنامن  هتفگان  ، ) تسین هیآ  نیا  لوزن  نوماریپ  نخـس  اریز  تسا  هناـکدوک  لاکـشا  یتسار  هب  لاکـشا  نیا  خـساپ :
هب یطابترا  هثداح  زا  سپ  تسخن  هیآ  لوزن  تسا و  عقاو » باذعب  لئاس  لأس   » هیآ هرابرد  نخـس  هکلب  تسا ،) هدش  لزان  ردـب  گنج 

.درادن عطقم  نآ  رد  یمود  لوزن 
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اب تسا  باذع  زا  ناما   12 نورفغتسی » مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهب و  ذعیل  هللا  ناک  ام  و   » هیآ مکح  هب  ربمایپ  دوجو  - 4
.دوش یمن  لزان  باذع  ربمایپ ، دوجو 

ناربمایپ خـیرات  رد  نآرق  هک  یئاهباذـع  ناسب  دزاس ، دوبان  ار  یهورگ  هک  تسا  یباذـع  دوصقم  هک  تسا  یکاح  هیآ  قایـس  خـساپ :
كاله ربمایپ  نیرفن  اب  يدارفا  هک  دهد  یم  یهاوگ  خـیرات  هنرگو  دوخ  تساوخرد  هب  مه  نآ  درف  کی  باذـع  هن  دوش ، یم  روآدای 

.هریغ و  هلالط » نب  کلام  و   » و بلطم » نب  دوسا   » دننام دنا  هدش 

.ددرگ فورعم  لیف » باحصا   » تشذگرس ناسب  دیاب  دشاب  هداد  خر  يا  هثداح  نینچ  رگا  - 5

رب هتـشذگ  دراد ، ینـشور  قرف  تسا  هوبنا  تیعمج  کی  هب  طوبرم  هک  هچنآ  اب  دراد  قلعت  درف  کی  هب  طوبرم  هک  يا  هثداـح  خـساپ :
نیا اب  دوب  نآ  ياـفخارب  یعاود  ماـما  لـئاضف  هراـبرد  هک  یلاـح  رد  تشاد  دوجو  یناوارف  یعاود  یمود  تشذگرـس  لـقن  يارب  نیا 
دوخ تجح  ظفح  هب  قیرط  نیا  زا  هک  تسناد  یهلا  تیاـنع  هب  طوبرم  ارنآ  دـیاب  دـنا  هدرک  لـقن  ارنآ  زربم  دنمـشناد  یـس  رگا  عضو 

 . تسا هتخادرپ 

؟ دمآ دورف  باذع  وا  رب  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دوب ، هتفریذپ  ار  هناگجنپ  لوصا  لوزن ، نأش  قبط  نامعن  - 6

دوب هداد  تسد  زا  زین  ادـخ  ربارب  رد  ار  دوخ  میلـست  هکلب  دوبن ، میلـست  ربمایپ  ربارب  رد  اهنت  هن  وا  هک  تسا  یکاـح  لوزن  نأـش  خـساپ :
 . نیا زا  رتالاب  يدادترا  هچ  دیآ ، دورف  وا  رب  یباذع  تسا  ادخ  بناج  زا  تفالخرب  یلع  بصن  رگا  تفگ : اریز 

 . تسین ثراح  نب  نامعن  زا  یمان  هباحص ، یماسا  طبض  هب  طوبرم  ياهباتک  رد  - 7
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مادک ره  دنا  هتخادرپ  هباحص  خیرات  هب  هک  یناسک  تسا و  هدمآ  مجارت  اهباتک و  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ربمایپ  نارای  دادعت  خساپ :
«، هباغلادـسا  » و باعیتسالا »  » ياهباتک همدـقم  هب  هعجارم  دـنک و  طبـض  ار  یهورگ  یماـسا  تسا  هتـسناوت  دوخ ، تاـعالطا  هزادـنا  هب 

13 .تسا بلطم  نیا  رگنشور  تسا  هدش  هتشون  اهباتک  نیا  رب  هک  یئاه  كردتسا  و  هیاصالاو » »

: اه تشون  یپ 

.درک میهاوخ  ثحب  موس  مود و  ياه  هیآ  نوماریپ  ًادعب   3  - . ياه 1 هیآ  جراعم ، هروس  3 و   . تایآ 67 و هدئام ، هروس  - 1

ص 251. ص 365 و ج 2 ، ج 1 ، روثنملاردلا ، - 2

هیآ 109. هرقب ، هروس  - 3

هیآ 30. روط ، هروس  - 4

.دیئامرف هعجارم  تاحفص 112  ج 1 ، ریدغلا »  » فیرش باتک  هب  - 5

نآزا هدرک  لقن  دوخ  حیحـصزا  یفلتخم  طاـقن  رد  ار  نآ  يراـخب ، تسا و  هدـمآ  ثیدـح  خـیرات و  ياـه  باـتک  رد  بلطم  نیا  - 6
 . تسا هدروآ  زین  ایاصو »  » باتک ص 14  دوخ ج 2 ، حیحص  رد  ملسم  و  ص 22 ، ملعلا »  » باتک ج 1 ، هلمج ،

هیآ 32. لافنا ، هروس  - 7

.3 ياه 1 -  هیآ  جراعم ، هروس  - 8

ص 352. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  - 9

.246 ص 439 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 10

هیآ 32 لافنا ، هروس  - 11

یمن باذع  ار  نانآ  دنوادخ  نینچمه  و  یتسه ، نانآ  نایم  رد  وت  ات  دنک  یمن  باذع  ار  اهنآ  زگره  دنادخ  هیآ 33  لافنا ، هروس  - 12
.دننک رافغتسا  هک  یلاح  رد  دنک 

.266 ص 248 -  ج 1 ، ریدغلا ، - 13

نید لامکا  ای  ریدغ  هعقاو 

هراشا
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یناحبس رفعج  هللا  تیآ  هدنسیون :

.درک تمیزع  هکم  هب  جـح  مسارم  میلعت  هضیرف و  ماجنا  يارب  ترجه  مهد  لاس  رد  ص )   ) یمارگ ربمایپ  نید  لامکا  ای  ریدـغ  هعقاو 
هب هک  يدارفا  .دندیمان  عادولا )  هجح   ) ار نآ  تهج  نیا  زا  دش و  فداصم  زیزع  ربمایپ  رمع  لاس  نیرخآ  اب  هضیرف  نیا  ماجنا  راب  نیا 

.دنا هدش  هدز  نیمخت  رازه  تسیب  دص و  ات  دندوب  ترضح  نآ  هارمه  جح  مسارم  نتخومآ  ای  يرفسمه و  قوش 

هک یناسکزج  دندرک و  یم  هقردب  ار  وا  هوبنا  یهورگ  هک  یلاح  رد  ار ، هنیدـم  هار  ص )   ) مرکا ربمایپ  دیـسر و  نایاپ  هب  جـح  مسارم 
دیـسر مخریدغ )   ) مان هب  یبآ  یب  هنهپ  هب  ناوراک  نوچ  تفرگ .  شیپ  رد  دندوب ، وا  باکر  رد  یگمه  دـندوب  هتـسویپ  وا  هب  هکم  رد 
تکرح زا  همه  هک  داد  روتـسد  زین  ربمایپ.داد  فقوت  نامرف  ربمایپ  هب  دـمآ و  دورف  یحو  کـیپ  دراد ، رارق  هفحج )   ) یلیم هس  رد  هک 

.دنسر ارف  ناگدنامزاب  دنتسیا و  زاب 

رایسب باتفآ  ترارح  هک  مرگ  يزورمین  رد  مه  نآ  بآ ،  یب  هقطنم  نیا  رد  ربمایپ  عقوم  یب  رهاظ  هب  یناهگان و  فقوت  زا  نایناوراک 
تیمها ردو  تسا  هدیـسر  ادخ  بناج  زا  یگرزب  نامرف  دنتفگ : یم  دوخ  اب  مدرم  .دـندنام  تفگـشرد  دوب ، هدـیتفت  نیمز  هدـنزوس و 

غالبا ار  ادـخ  نامرف  دراد و  زاـب  تکرح  زا  ار  همه  دـعاسمان  عقوم  نیا  رد  هک  تسا  هداد  تیرومأـم  ربماـیپ  هب  هک  سب  نیمه  ناـمرف 
.دنک

: دش لزان  ریز  هیآ  یط  یمارگ  لوسر  هب  ادخ  نامرف 

(67 هدئام :   ( ) سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  )
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و يا ;  هدروایناجب  ار  يادـخ  تلاـسر  یناـسرن  رگا  ناـسرب و  مدرم  هب  تسا  هدـمآ  دورف  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ ، يا  )
(. دنک یم  ظفح  مدرم  دنزگ  زا  ار  وت  دنوادخ 

: دنک یم  تیاده  ریز  تاکن  هب  ار  ام  هیآ  نومضم  رد  تقد 

رد  ( لاحم ضرف  رب   ) ربمایپ هاگره  هک  دوب  میظع  ریطخ و  ناـنچنآ  دوب  هدـش  رومأـم  نآ  غـالبا  يارب  ص )   ) ربماـیپ هک  یناـمرف  ًـالوا :
تیرومأم نیا  ماجنا  اب  هکلب  دوب ، هدادن  ماجنا  ار  دوخ  یهلا  تلاسر  درک  یمن  غالبا  ار  نآ  داد و  یم  هار  دوخ  هب  یـسرت  نآ  ندناسر 

.دش یم  لیمکت  يو  تلاسر 

هک تسادـیپ  هتفگان  اریز  تسین .  یمالـسا  ياهروتـسد  نآرق و  تایآ  عومجم  کیلا )  لزنا  ام   ) زا دوصقم  زگره  رگید ، یتراـبع  هب 
لوزن هب  زاین  یهیدبرما  نینچ  کی  تسا و  هدادن  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  دنکن  غالبا  ار  یهلا  ياهروتسد  عومجم  ص )   ) ربمایپ هاگره 

ریطخ هفیظو  دوشن  غالباات  دوش و  یم  هدرمش  تلاسر  لمکم  نآ  غالبا  هک  تسا  یـصاخ  رما  غالبا  نآ ،  زا  دوصقم  هکلب  .درادن  هیآ 
لوصا و رگید  اب  هک  دـشاب  یمالـسا  مهم  لوصا  زا  یکی  تیرومأم  دروم  دـیاب  نیاربانی ،  .دریگ  یمن  دوخ  هب  لاـمک  گـنر  تلاـسر 

.دوش هدرمش  هلئسم  نیرتمهم  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  زا  سپ  هتشاد  یگتسویپ  یمالسا  عورف 

مدرم بناج  زا  تسا  نکمم  تیرومأـم  نیا  ماـجنا  قیرط  رد  هک  داد  یم  لاـمتحا  ص )   ) ربماـیپ یعاـمتجا ،  تابـساحم  رظن  زا  ًاـیناث :
: دیامرف یم  وا  هدارا  تیوقت  يارب  دنوادخ  دسرب و  وا  هب  یبیسآ 

 (. سانلا نم  کمصعی  هللا  (و 
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 . تسا رتکیدزن  نآ  نومضم  هب  مادک  دنا  هداد  تیرومأم  عوضوم  نییعت  رد  یمالسا  نارسفم  هک  یتالامتحا  نایم  زا  دید  دیاب  نونکا 

هب ادخ  نآ  یط  تسا و  هدش  لزان  مخ  ریدغ  رد  هیآ  هک  دننآ  رب  ننـست  لها  گرزب  ناثدـحم  زا  نت  یـس  نینچمه  هعیـش و  ناثدـحم 
.دنک یفرعم  نانمؤم )  يالوم   ) ناونع هب  ار  ع )   ) یلع ترضح  هک  هداد  تیرومأم  ص )   ) ربمایپ

دـشاب و تلاـسر  لـمکم  نآ  غـالبا  تشاد  اـج  هک  دوـب  یتـیمها  رپ  ریطخ و  تاـعوضوم  زا  ربماـیپ  زا  سپ  ماـما  ینیـشناج  تیـالو و 
.دوش هدرمش  تلاسر  رما  رد  صقن  هیام  نآ ،  نایب  زا  يراددوخ 

تیاصو و اریز  دـهد ، هار  یبعر  فوخ و  دوخ  هب  یـسایس ،  یعاـمتجا و  تابـساحم  رظن  زا  یمارگ ،  ربماـیپ  هک  تشاد  اـج  نینچمه 
زا لاس  نس و  رظنزا  هک  یهورگ  رب  دوب  هتشذگن  وا  رمع  زا  لاس  هس  یس و  زا  شیب  هک  ع )   ) یلع ترضح  دننام  یـصخش  ینیـشناج 

دندوب هتفرگ  ار  ص )   ) ربمایپ رود  هک  دارفا  نیمه  ناگتسب  زا  رایسب  دوخ  نیا ،  زا  هتشذگ  .دوب  نارگ  رایسب  دندوب  رتالاب  بتارم  هب  وا 
دهاوخ تخس  رایسب  زوت  هنیک  یمدرمرب  يدرف  نینچ  تموکح  دوب و  هدش  هتخیر  ع )   ) یلع ترـضح  تسد  هب  دربن  ياه  هنحـص  رد 

.دوب

کی هب  نیب  هتوک  دارفا  رظن  رد  تفالخ  يارب  يدرف  نینچ  نییعت  دوب و  ص )   ) ربمایپ داماد  ومع و  رسپ  ع )   ) یلع ترضح  هوالع ،  هب 
 . تسا هدش  یم  لمح  یلیماف  بصعت  عون 

ع  ) یلع ترضح  بصن  اب  ار  تضهن  يرادیاپ  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هنامیکح  هدارا  دعاسمان ، ياه  هنیمز  نیا  مغر  هب  یلو 
.دزاس لیمکت  وا  زا  سپ  يامنهار  ربهر و  نییعت  اب  ار  شیوخ  ربمایپ  یناهج  تلاسر  دنک و  نیمضت  ( 
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 : میریگ یم  یپ  ار  ریدغ  هعقاو  حرش  نونکا 

زا اراهنآ  دادـعت  خـیرات  هک  یهوبنا  هورگ  دـیبات و  یم  تدـش  هب  مخ  ریدـغ  نیمزرـس  رب  هجحلا  يذ  هام  مهدـجه  زورمین  غاد  باتفآ 
یخیرات هثداحراظتنا  رد  دندوب و  هدمآ  دورف  ادـخ  ربمایپ  نامرف  هب  لحم  نآ  رد  تسا  هدرک  طبـض  رازه  تسیب  دـص و  ات  رازه  داتفه 
.دندوب هتخادنا  اپریز  ار  رگید  مین  رس و  رب  یمین  هدرک ،  مین  ود  هب  ار  اهادر  امرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دندرب ، یم  رس  هب  زور  نآ 

زامن يادا  يارب  ار  دوخ  مدرم  .دـش  دـنلب  نذؤم  ریبکت  يادـن  تفرگ و  ارف  ار  نابایب  رـسارس  رهظ  ناذا  نینط  ساسح ،  تاظحل  نآ  رد 
دروآ و اجب  تشادنرطاخ ،  هب  زگره  ار  نآ  ریظن  ریدغ  نیمزرس  هک  هوکشرپ ،  عامتجا  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  ربمایپ  دندرک و  هدامآ  رهظ 

ریز حرـش  هب  يا  هبطخ  دنلب  يادصاب  تفرگ و  رارق  دوب  هتفای  بیترت  نارتش  زاهج  زا  هک  يدنلب  ربنم  رب  دمآ و  تیعمج  نایم  هب  سپس 
: درک داریا 

يدـبو شیوخ  ياهـسفن  رـش  زا  مینک و  یم  لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میهاوخ و  یم  يراـی  وا  زا  تسادـخ .  نآ  زا  شیاتـس  )
درک تیادـهار  سک  ره  هک  ییادـخ  تسین ;  ییامنهار  يداه و  ناـهارمگ  يارب  وا  زج  هک  میرب  یم  هاـنپ  ییادـخ  هب  ناـمیاهرادرک 

( . تسوا هداتسرف  ادخ و  هدنب  دمحم  تسین و  وا  زج  ییادخ  هک  میهد  یم  یهاوگ  تسین .  يا  هدننک  هارمگ  وا  يارب 

.دـیتسه لوئـسم  زین  امـش  ملوئـسم و  نم  و  مورب .  امـش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  هک  تسا  کیدزن  مدرم ،  يا  ناـه 
؟ دینک یم  رکف  هچ  نم  هرابرد 
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هار نیارد  يدرک و  تحیـصن  یهاوخ و  ریخ  ام  هب  تبـسن  يدرک و  غیلبت  ار  ادخ  نییآ  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دـنتفگ : ربمایپ  نارای 
.دهدب کین  شاداپ  وت  هب  دنوادخ  يدیشوک  رایسب 

: دومرف دش ، امرفمکح  تیعمج  رب  شمارآ  ًاددجم  یتقو  ص ،)   ) مرکا ربمایپ 

تسا و قح  گرم  خزود و  تشهب و  تسوا ؟  ربمایپ  ادخ و  هدنب  دمحم  تسین و  ییادخ  ادـخ ، زج  هک  دـیهد  یمن  یهاوگ  امـش  ایآ 
؟ درک دهاوخ  هدنز  دنا  هدش  ناهنپ  كاخ  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  دیسر و  دهاوخ  ارف  کش  نودب  ریخاتسر  زور 

 . میهد یم  یهاوگ  يرآ ،  يرآ ،  دنتفگ : ربمایپ  نارای 

: داد همادا  ص )   ) ربمایپ

ود نیازا  دوصقم  دیـسرپ : یـسانشان  درک ؟ دیهاوخ  هلماعم  اهنآ  اب  هنوگچ  مراذگ ;  یم  راگدای  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم 
؟  تسیچ اهبنارگ  زیچ 

: دومرف ص )   ) ربمایپ

اتدـینزب گـنچ  وا  باـتک  هب  تسامـش .  تسد  رد  شرگید  فرط  ادـخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کـی  هک  تسادـخ  باـتک  ربکا  لـقث 
ادـج مه  زا  ریخاتـسر  زور  ات  نم  راگدای  ود  هک  هداد  ربخ  نم  هب  میادـخ  تسا .  نم  تیب  لها  ترتع و  رغـصا  لقث  .دـیوشن و  هارمگ 

.دنوش یمن 

.دیوشن دوبان  ات  دینامن  بقع  ود  نآ  زا  دیریگن و  یشیپ  نم  ترتع  ادخ و  باتک  رب  مدرم ،  يا  ناه 

دش نایامن  مدرم  همه  رب  وا  لغب  ریز  يدیفس  هک  ییاج  ات  درب ، الاب  تفرگ و  ار  ع )   ) یلع ترـضح  تسد  ص )   ) ربمایپ عقوم  نیا  رد 
تسا يا  هلئسم  عامتجا  نیا  زا  دوصقم  هک  دنتفایرد  دنتخانش و  یبوخ  هب  ار  وا  دندید و  ربمایپ  رانک  رد  ار  ع )   ) یلع ترـضح  همه  و 

.دنهد ارف  شوگ  ص )   ) ربمایپ نانخس  هب  هک  دندش  هدامآ  یصاخ  علو  اب  یگمه  تسا و  ع )   ) یلع ترضح  هب  طوبرم  هک 
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: دومرف ربمایپ 

؟  تسیک نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  درف  نیرتراوازس  مدرم ،  يا  ناه 

.دنناد یم  رتهب  وا  ربمایپ  دنوادخ و  دنداد : خساپ  ربمایپ  نارای 

: داد همادا  ص )   ) ربمایپ

 . مرتراوازس یلوا و  ناشدوخ  زوا  اهنآ  رب  متسه و  نانمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  دنوادخ 

 (. تسوا ربهر  الوم و  مه  یلع  متسه ،  وا  ربهر  الوم و  نم  هک  سک  ره   ، ) مدرم يا  ناه   

: داد همادا  سپس  درک و  رارکت  راب  هس  ار  رخآ  هلمج  نیا  ص )   ) مرکا لوسر 

.درک رارکت  راب  راهچ  ار  هلمج  نیا  ص )   ) ربمایپ وا ، دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا  لقن  هب  انب  - 

ار یلع  نارای  ایادخ ، .درادب  نمشد  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یـسک  رادب  تسود  اراگدرورپ ،
 . هد رارق  قح  روحم  ار  یلع  اراگدرورپ ، نادرگ .  لیذ  راوخ و  ار  وا  نانمشد  نک و  يرای 

: دوزفا سپس 

.دننک علطم  رما  نیا  زا  ار  نارگید  دنهد و  ربخ  نابیاغ  هب  نارضاح  تسا  مزال 

زورما دـنوادخ  هک  داد  تراشب  ص )   ) یمارگ ربمایپ  هب  دـمآ و  دورف  یحو  هتـشرف  هک  دوب  یقاب  دوخ  لاح  هب  هوکـش  اب  عامتجا  زونه 
 . تشاد ینازرا  همامتب  نانمؤم  رب  ار  شیوخ  تمعن  درک و  لیمکت  ار  دوخ  نید 

(. هیآ 3 هدئام ،  هروس  ( ) ًانید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

: دومرف دش و  دنلب  ص )   ) ربمایپ ریبکت  يادص  هظحل ،  نیا  رد 

دونشخ نمزا  سپ  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  زا  دیناسر و  نایاپ  هب  ار  دوخ  تمعن  درک و  لماک  ار  دوخ  نید  هک  مرازگـساپس  ار  ادخ 
.دش
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ره يالومو  دوخ  يالوم  ار  وا  دنتفگ و  یم  کیربت  ع )   ) یلع ترضح  هب  هتسد ،  هتـسد  وا ، نارای  دمآ و  دورف  دوخ  هاگیاج  زا  ربمایپ 
رد ار  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  تساـخرب و  ادـخ ، لوسر  رعاـش  تباـث ،  نب  ساـسح  عقوم  نیا  رد  .دـندناوخ  یم  ینمؤم  نز  درم و 

 : میزادرپ یم  تیب  ود  همجرت  هب  طقف  وا  فورعم  هماکچ  زا  .دیشخب  ینادواج  گنر  نآ  هب  تخیر و  هوکش  اب  يرعش  بلاق 

نم هک  سک  ره  مدـیزگرب .  دوخ  زا  سپ  ناـنآ  ییاـمنهار  مدرم و  ییاوشیپ  هب  ار  وـت  نم  هک  زیخرب  دوـمرف : یلع  ترـضح  هب  ربماـیپ 
.دشاب یلع  یعقاو  نارادتسود  نیتسار و  ناوریپ  زا  تسا  مزال  امش  رب  مدرم !  تسا .  وا  يالوم  زین  یلع  متسه ،  وا  يالوم 

ایلاوم قدص  عابتا  هل  اونوکف  هیلو  اذهف  هالوم  تنک  نمف 

ياهباتکرد تسا .  هدـش  دراو  ننـست  لها  نادنمـشناد  كرادـم  رد  هک  دوب  یخیرات  گرزب  هعقاو  نیا  هصالخ  تفاـی  شراـگن  هچنآ 
یم لقن  ص )   ) ربمایپ زا  یحورـشم  هبطخ  جاجتحا  باتک  رد  یـسربط  موحرم  تسا .  هدـش  ناـیب  رت  هدرتسگ  روط  هب  هعقاو  نیا  هعیش 

.دننک هعجارم  باتک  نآ  هب  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  هک  دنک 

دوش یمن  شومارف  زگره  ریدغ  هعقاو 

هب اهلدرد و  هدـنز  تروص  هب  راصعا ، نورق و  ماـمت  رد  ریدـغ  یخیراـت  هعقاو  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هناـمیکح  هدارا 
مالک و ثیدـح و  ریـسفت و  ياهباتک  رد  یمالـسا  ناگدنـسیون  ینامز  رـصع و  ره  رد  دـنامب و  بتک ،  دانـسا و  رد  بوتکم  تروص 

لباق ریغ  لیاضفزا  ار  نآ  دنهد و  نخس  داد  نآ  هرابرد  هباطخ  ظعو و  سلاجم  رد  یبهذم  ناگدنیوگ  دنیوگب و  نخس  نآ  زا  خیرات 
.دنرامشب ع )   ) یلع ترضح  راکنا 
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هنیمز رد  لمأت  زا  ار  دوخ  یبدا  قوذ  دنا و  هتفرگ  ماهلا  هعقاو  نیا  زا  يرایـسب  ناگدنیارـس  ارعـش و  هکلب  ناگدنیوگ ،  ابطخ و  اهنت  هن 
ياهنابز هب  نوگانوگ و  ياه  تروص  هب  ار  تاعطق  نیرتیلاع  دنا و  هتخاس  لعتشم  تیالو  بحاص  هب  تبـسن  صالخا  زا  هثداح و  نیا 

.دنا هداهن  راگدای  هب  دوخ  زا  فلتخم 

فوسلیفو و ملکتم  رـسفم و  ثدحم و  زا  معا  نادنمـشناد ،  هجوت  دروم  ریدـغ  دادـیور  نوچمه  یخیرات  هعقاو  رتمک  تهج ،  نیا  زا 
 . تسا هدش  لوذبم  تیانع  هرابرد  هزادنا  نیا  ات  تسا و  هتفرگ  رارق  سیون ،  هریس  خروم و  رعاش و  بیطخ و 

یقاب نآرق  هک  يزور  اـت  تسا و  هعقاو  نیا  هراـبرد  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  ود  لوزن  ثیدـح ،  نیا  ندوب  ینادواـج  لـلع  زا  یکی 
.دش دهاوخن  وحم  اهرطاخ  زا  دوب و  دهاوخ  یقاب  زین  یخیرات  هعقاو  نیا  تسا 

دنریگ و یمدیع  ار  زور  نیا  زین  نونکا  مه  نایعیش  دنا و  هدرمـش  یم  یبهذم  دایعا  زا  یکی  ار  نآ  هنیرید  راصعا  رد  یمالـسا  هعماج 
.دنهد یم  ماجنا  زین  زور  نیا  رد  دنراد  یم  اپ  رب  یمالسا  دایعا  رگید  رد  هک  ار  یمسارم 

فورعم ریدغدیع  زور  مان  هب  ناناملسم  نایم  رد  مارحلا  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  خیرات  هب  هعجارم  زا 
زور هـک  ریدـغدیع  زور  رد  يرجه  لاس 487 رد  دـیوگ : یم  رـصنتسملا  نب  یلعتـسم  هراـبرد  ناـکلخ  نبا  هک  اـجنآ  اـت  تسا ،  هدوب 

 ، يرجه لاس 487 رد  يو  دسیون : یم  هللااب  رـصنتسملا  هرابرد  يدیبعلا  و  دندرک .  تعیب  وا  اب  مدرم  تسا  مارحلا  هجحلا  يذ  مهدـجه 
 . تشذگرد هک  دوب  هدنام  یقاب  هجحلا  يذ  هام  رخآ  هب  بش  هدزاود 
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 . تسا ریدغ  دیع  بش  هجحلا ،  يذ  مهدجه  بش  نامه  بش  نیا 

تما نایم  رد  فورعم  ياهبش  زا  ار  بش  نیا  زین  یبلاعث  يدوعـسم و  هکلب  دمامن ، یم  ریدغ  دیع  بش  ار  بش  نیا  ناکلخ  نبا  اهنت  هن 
.دنا هدرمش  یمالسا 

نارـسمه هب  هکلب  راصنا ، نیرجاـهم و  هب  ص )   ) ربماـیپ زور  نآ  رد  اریز  ددرگ ، یم  زاـب  ریدـغ  زور  دوخ  هب  یمالـسا  دـیع  نیا  هشیر 
: دـیوگ یم  مقرا  نب  دـیز  .دـنیوگب  کـیربت  یگرزب  تلیـضف  نینچ  دروم  رد  وا  هب  دـنوش و  دراو  ع )   ) یلع رب  هک  داد  روتـسد  دوخ ،

برغم ات  تعیبو  کیربت  مسارم  دـندوب و  ریبز  هحلط و  نامثع ،  رمع ، رکبوبا ، دـنداد  تسد  یلع  اب  هک  نیرجاهم  زا  یناـسک  نیتسخن 
 . تشاد همادا 

بلطم نیا  هتبلا  .دنا  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  یباحـص  رفن  هد  ودص  هک  تسا  یفاک  هزادنا  نیمه  یخیرات  دادـیور  نیا  تیمها  رد 
مان ننـست  لها  نادنمـشناد  ياهباتک  رد  اهنت  هکلب  دـنا ، هدرک  لقن  ار  هثداح  دادـعت  نیمه  اـهنت  داـیز  هورگ  زا  هک  تسین  نآ  ینعم  هب 

هورگ یلو  درک ، ءاقلا  يرفن  رازه  دـص  عامتجا  رد  ار  دوخ  نانخـس  ص )   ) ربمایپ هک  تسا  تسرد  .دروخ  یم  مشچ  هب  نت  هد  ودـص 
هدرک لقن  ار  هعقاو  نیاهکزین  نانآ  زا  یهورگ  تسا .  هدشن  لقن  یثیدح  نانآ  زا  دـندوب و  زاجح  تسد  رود  طاقن  زا  نانآ  زا  يدایز 

 . تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  هدرک  جرد  مه  رگا  تسا و  هدشن  نآ  جرد  هب  قفوم  خیرات  دنا 

.دنا هتخادرپ  ثیدح  نیا  لقن  هب  نانآ ،  زا  نت  هن  داتشه و  تسا ،  ناعبات )   ) رصع هک  يرجه ،  مود  نرق  رد 
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رد ار  ثیدح  نیا  نانآ  زا  نت  تصـش  دصیـس و  دنتـسه و  ننـست  لها  نادنمـشناد  املع و  زا  یگمه  دعب  ياهنرق  رد  ثیدـح  نایوار 
.دنا هدرک  فارتعا  نآ  يراوتسا  تحص و  هب  يدایز  هورگ  دنا و  هدروآ  دوخ  ياهباتک 

متفه نرقرد  تسیب ،  مشـش  نرق  رد  راـهچ ، تسیب و  مجنپ  نرق  رد  هس ،  لـهچ و  مراـهچ  نرق  رد  دنمـشناد ، ود  دون و  موـس  نرق  رد 
مهدزاود نرق  رد   ، هدزاود مهدزاـی  نرق  رد  هدراـهچ ،  مهد  نرق  رد  هدزناـش ،  مهن  نرق  رد  هدـجه ،  متـشه  نرق  رد  کـی ،  تـسیب و 

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  دنمشناد  تسیب  مهدراهچ  نرق  رد  هدزاود و  مهدزیس  نرق  رد  هدزیس ، 

.دنا هتشون  ییاهباتک  ًالقتسم  نآ  دافم  دانسا و  هرابرد  هکلب  دنا  هدرکن  افتکا  ثیدح  لقن  هب  اهنت  زین  یهورگ 

زا قیرطداتفه  زا  زواجتم  زا  ار  ثیدح  نیا  هتشون ،  ریدغلا ) ثیدح  قیرط  یف  هیالولا   ) مان هب  یباتک  یمالـسا ،  گرزب  خروم  يربط ، 
 . تسا هدرک  لقن  ص )   ) ربمایپ

 . تسا هدرک  لقن  نت  جنپ  دص و  زا  ار  ثیدح  نیا  تیالو )   ) هلاسر رد  یفوک  هدقع  نبا 

 . تسا هدرک  لقن  قیرط  جنپ  تسیب و  زا  ار  ثیدح  نیا  یناعج ،  هب  فورعم  يدادغب ،  رمع  نب  دمحم  رکبوبا 

 . تسا رفن  شش  تسیب و  دنا  هتشون  باتک  یخیرات  هعقاو  نیا  تایصوصخ  نوماریپ  ًالقتسم  هک  یناسک  دادعت 

هب هک  تسا  ریدغلا )  ) یخیرات باتک  همه  زا  رتعماج  هک  دنا  هتـشون  يا  هدـنزرا  ياهباتک  گرزب  هعقاو  نیا  هرابرد  هعیـش  نادنمـشناد 
یناگدـنز زا  شخب  نیا  ریرحت  رد  تسا و  هتفای  شراگن  ینیما  هللا  هیآ  موحرم  دـهاجم  همالع  یمالـسا  یمان  هدنـسیون  ياـناوت  هماـخ 

.دمآ لمع  هب  یناوارف  هدافتسا  فیرش  باتک  نیا  زا  ع )   ) ماما

10042 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3083 

http://www.ghaemiyeh.com


(165  ) ناضمر هام 

هتکن دنچ  رطف و  دیع 

هتکن دنچ  رطف و  دیع 

: لوا هتکن 

شزرمآ دیع 

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .یتشلپ  يدیلپ و  ره  زا  ندـش  كاپ  زور  تسا ؛  ینامرفان  هانگ و  ياهدـنب  زا  ندـش  اهر  زور  رطف ، دـیع 
ناگتـشرف تسیچ ؟ دندرک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  هک  ینانآ  دزم  دیامرف : یم  ناگتـشرف  هب  دـیع  زور  رد  یلاعتم  دـنوادخ  دومرف : هلآ 

ار دوخ  ناگدـنب  نم  هک  دـیهدب  یهاوگ  ناگتـشرف  امـش  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .تسوـت  تسد  هب  اـهنآ  شاداـپ  ایادـخ ! دـنیوگ : یم 
(1) .مدیشخب

یقیقح دیع 

، دوشن ادخ  تیـصعم  نآ  رد  هک  زور  ره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دراد  هدـنزاس  الاو و  ییانعم  دـیع  مالـسا ، گنهرف  رد 
یـسک يارب  هکلب  تسین ، هدیـشوپون  ساـبل  هک  سک  نآ  يارب  یعقاو  دـیع  : » تسا هدـمآ  موصعم  زا  یتیاور  رد  ( 2 «.) تسا دیع  زور 

هقدص دننام  يا  هدنزرا  ياه  همانرب  رطف ، دـیع  زور  رد  ( 3 «.) دشاب هدرک  نت  هب  ینمیا  سابل  دنوادخ  باذـع  ياه  هدـعو  زا  هک  تسا 
رد .تسا  هدـش  شرافـس  ناموصعم  يوس  زا  هزیکاپ ، سابل  ندیـشوپ  نامیتی و  زا  ییوجلد  محر ، هلـص  نادـنمزاین ، هب  کـمک  نداد ،

نتفگ اـب  ار  ناـبرق  رطف و  دـیع  : » میناوخ یم  يرگید  ثیدـح  رد  و  دیـشخب » تنیز  ریبکت  اـب  ار  دوخ  ياهدـیع  : » تسا هدـمآ  یتیاور 
(4 «.) دیشخب تنیز  هللا  ناحبس  و  هللادمحلا ، ربکا ، هللا  هللاالا ، هلاال  ياهرکذ 
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ص 19. ج 1 ، یبوط ، هرجش  . 1

ص 421. هغالبلا ، جهن  . 2

ص 255. مسج ، حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ، يوسوم ، نیسح  دیس  . 3

ص 354. 1380 ش ،) 1422 ق _   ) ناضمر هام  هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  . 4

: مود هتکن 

زیخاتسر دننامه  يدیع 

: دراد تهابش  رطف  دیع  زور  اب  ینوگانوگ  تاهج  زا  تمایق ، زور 

رظتنم اه  ناسنا  همه  زین  تمایق  زور  .دننک  هدامآ  زور  نآ  يادرف  يارب  ار  دوخ  ات  دندیع  ربخ  ندینـش  رظتنم  مدرم  همه  دـیع ، بش  . 1
.دنیآ یم  درگ  رشحم  نازوس  يارحص  رد  یگمه  نآ ، ندیمد  اب  دنروص و  هخفن  ندیمد 

هیلُح يا  هدع  تمایق  زور  .هنهک  یخرب  رخاف و  سابل  یخرب  دنور ؛ یم  یلـصم  يوس  هب  یتوافتم  ياه  سابل  اب  دـیع  زور  رد  مدرم  . 2
.دننک یم  نت  هب  نایمنهج ) سابل   ) نارِطَق يا  هدع  دنراد و  نت  رب  یتشهب 

، دنور یم  هراوس  يا  هدع  تسا ؛  توافتم  رشحم  لها  ياه  بکرم  زین  تمایق  رد  .دنک  یم  قرف  زین  دیع  نارازگزامن  ياه  بکرم  . 3
(1) .دنرذگ یم  داب  قرب و  نوچمه  يا  هتسد  هدایپ و  یهورگ 

رابکتسا اب  هزرابم 

تدـحو زا  یناشن  روظنم  هب  زور ، نیا  رد  ار  مدرم  تمظع  اب  عامتجا  تسناد و  مه  توغاط  اب  هزرابم  زور  ناوت  یم  ار  رطف  دـیع  زور 
رد ار  یلدـمه  داحتا و  شوخ  هحیار  اه ، هنیک  نتـشاذگ  رانک  رگیدـکی و  هب  ناـنمؤم  يزرورهم  .درمـشرب  ناناملـسم  یگچراـپکی  و 
یم لیلذ  راوخ و  ناطیـش ، ددرگ و  یم  نیگمـشخ  یگچراپکی  تدـحو و  نیا  زا  نیمک ، رد  هراـمه  ِنمـشد  دـنارتسگ و  یم  هعماـج 

هدرمش رابکتسا  اب  يا  هزرابم  دوخ  دیع ، هوکش  اب  زامن  يرازگرب  يارب  ناقـشاع  هاگداعیم  يوس  هب  مدرم  یعمج  هتـسد  تکرح  .دوش 
بالقنا هک  هنوگنامه  دراد ، تشحو  ریبکت  زا  نمشد  اریز  تسا ؛ توغاط  رب  هدنبوک  يا  هبرض  مه ، زامن  زا  لبق  ياهریبکت  .دوش  یم 

(2) .تسکش مهرد  ار  یناهج  رابکتسا  ِرامعتسا  يولهپ و  يدادبتسا  میژر  تردق  ربکا ، هللا  راعش  اب  ناریا ، یمالسا 
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ریبکت يالاو  موهفم 

برغم زامن  دنیوگب : ار  هناگراهچ  ياهریبکت  زامن  راهچ  زا  دعب  دننک ، عورـش  ار  دیع  زامن  هکنآ  زا  شیپ  ناراد  هزور  تسا  بحتـسم 
اب زیتس  نایتوغاط و  توغاط و  يدوبان  ینکـش و  تب  نامه  ریبکت ، موهفم  .دـیع  زامن  زا  دـعب  حبـص و  زاـمن  ءاـشع ، زاـمن  دـیع ، بش 

.تسا نیگمشخ  دایرف  نیا  زا  هشیمه  نمشد  ور ، نیازا  تسا ؛ ناکرشم 

ریبکت اب  توغاط  هزرابم 

.تسا تخادـنا  توغاط  نت  رب  هزرل  خـیرات ، لوط  رد  هک  ییادـن  تسا ؛ ریبکت  ینامـسآ  يادـن  رطف ، دـیع  ياـبیز  ياهراعـش  زا  یکی 
شیوخ خاک  نورد  سابع  ینب  يافلخ  زا  یقیناود ، روصنم  يزور  دنا  هتشون 

.442 صص 439 _  ناراد ، هزور  ناضمر و  هام  هریس  . 1

.445 صص 443 _  نامه ، . 2

: موس هتکن 

ترطف زا  یکاح  هک  وا  ریبکت  يادص  ماگنه ، نیا  رد  .تشذگ  یم  خاک  رانک  زا  يرادـنید  ناملـسم  درم  .دوب  اذـغ  ندروخ  لوغـشم 
.دنروآ وا  دزن  دـننک و  ریگتـسد  ار  وا  داد  روتـسد  نانابهگن  هب  دینـش ، ار  ربکا  هللا  يادـص  روصنم  یتقو  .تساخرب  دوب  شا  يدـیحوت 

يادا زا  يروظنم  تفگ : درم  يدادرس ؟ ربکا  هللا  دایرف  نم  خاک  رانک  رد  ارچ  تفگ : وا  هب  دندروآ ، ار  درم  نآ  نارومأم  هک  یماگنه 
دراد يدنلب  موهفم  ریبکت  يرآ ، .دننک  ادج  شندب  زا  رس  داد  روتسد  تسنادن و  روظنم  یب  ار  وا  ریبکت  روصنم  اما  .متشادن  یهلا  رکذ 

(1) .تسین نآ  ندینش  يارای  ار  ناگمه  هک 

ناراد هزور  ترجا 

هزور ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  رب  شزرمآ  دـنیوگ  یم  مدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ : یم  دـشار  نب  نسح 
شزرمآ سپ  .دـنهد  یم  ترجا  راک  زا  غارف  زا  سپ  رگراـک  هب  اـنامه  نسح ! يا  دومرف : ماـما  .دوش  یم  لزاـن  ردـق  بش  رد  هتفرگ ،

؟ تسا رتهب  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  مدرگ ! تیادف  مدیـسرپ : سپـس  .دوش  یم  هداد  نانآ  هب  رطف  دیع  بش  رد  ناشترجا  ناراد و  هزور 
بحاص يا  وگب : نک و  دـنلب  ار  تیاـه  تسد  سپـس  ناوخب و  ار  برغم  تعکر  هس  درک ، بورغ  باـتفآ  هاـگ  ره  : » دومرف ترـضح 

دورد وا  لآ  دـمحم و  رب  مالـسلا !  هیلع  یلع  شرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هدـننیزگرب  يا  لاـس ! بحاـص  يا  دـتمم ! ياـطع 
باتک رد  وت و  دزن  مناهانگ  نآ  هک  یلاـح  رد  زرماـیب ، ار  ما  هدرک  شومارف  ار  نآ  ما و  هدـش  بکترم  هک  یناـهانگ  یماـمت  تسرف و 

یم هبوت  ادخ  يوس  هب  وگب  راب  دص  هدجس ، لاح  رد  ياسایب و  كاخ  هب  ار  تا  یناشیپ  سپس  .تسا  طبض  وت  راکـشآ  هتـشون  نیبم و 
(2 «.) هاوخب تجاح  گرزب  يادخ  زا  هاگ  نآ  منک ،
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رطف دیع  لامعا 

تسین كاب  ور  وگ  تفر  رگ  اهزور 

تسین كاپ  وت  نوچ  هکنآ  يا  نامب  وت 

نآ هرابرد  زین  يا  هژیو  ياهاعد  هدـش و  هتخادرپ  اهنآ  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  هک  دراد  یتاداـبع  لاـمعا و  رطف  دـیع 
زور نیا  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  دزم  نتفرگ  زور  رطف ، دیع  زور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  زا  .تسا  هدـمآ 

.دبلطب ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنارذگن و  یلبنت  تلاطب و  هب  ار  دوخ  زور  دشاب و  ادـخ  دای  هب  دـنک و  اعد  رایـسب  ناسنا  تسا  بحتـسم 
(3)

دایعا تیمها 

مه تکرح  درادن ، مه  خیرات  درادن ، دیع  هک  يا  هعماج  سپ  .دوش  یم  زاغآ  تکرح  دـبای و  یم  دـلوت  یگدـنز  هک  تساهدـیع  رد 
هتبلا زاغآ و  لوحت ، دیع  تسا ؛ دیع  ناضمر  نایاپ  ام ، بتکم  رد  .درادن 

ص 444. نامه ، . 1

ص 167. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 2

ص 358. 1380 ش ،) 1422 ق _   ) ناضمر كرابم  هام  هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  . 3

: مراهچ هتکن 

.رگید ياهزور  شخب  تاجن 

، شرگید ياهدیشروخ  اب  نتسویپ  رد  یباین و  ار  دیشروخ  ترارح  شدیع  رد  يزوماین و  ار  نتشگ  رو  هلعـش  سرد  ناضمر ، رد  رگا 
ار امرـس  يریگ و  يا  هلعـش  ناضمر  زا  ات  شوکب  سپ  نادنبخی ، دنب  رد  یناتـسمز و  موکحم  وت  سپ  يرواین ، تسد  هب  میظع  یتردق 

.دنابات یم  هدرم  ناتخرد  رب  ار  نامیا  يامرگ  شدیشروخ  هک  يدیع  ددرگ ؛ دیع  ناضمر  نایاپ  ات  شوکب  .ینازوسب 

ناناملسم عامتجا  دیع  رطف ، دیع 
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یمالـسا هعماج  عامتجا و  ناناملـسم  ندمآ  درگ  يارب  یتصرف  ار  رطف  دیع  یمایپ ، رد  لاس 58 ،  رطف  دـیع  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
کی هتفه  ره  رد  ....دوش  یم  هدید  حوضو  هب  تسایس  وا  ماکحا  رد  هک  تسا  ینید  تسا ؛ تسایس  نید  مالسا ، : » دندومرف دنتسناد و 

يداصتقا یعامتجا و  یسایس ، تاهج  زا  روشک  تاجایتحا  زور و  لئاسم  نآ  رد  هک  هعمج  زامن  ات  ددرگ  یم  لیکشت  گرزب  عامتجا 
زا دعب  مه  دیع  زامن  هبطخ  ود  رد  دننک و  یم  عامتجا  مدرم  نآ ، رد  هک  دراد  دوجو  دـیع  ود  لاس  ره  رد  .دوش  اپرب  ددرگ ، یم  حرط 
هک یتاجایتحا  یلک  روط  هب  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، تاهج  نیعمجا ، _  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا _  ربمایپ و  رب  دورد  دمح و 

(1 «.) دننک یم  هاگآ  لئاسم  زا  ار  مدرم  ابطُخ ، هلیسو ، نیدب  دوش و  یم  حرط  دراد  هقطنم  روشک و 

دیع بش  ماکحا  زا  يدنچ 

برغم زا  دعب  رگا  دنک و  راطفا  دیاب  تسا ، دیع  دش  هجوتم  هک  نیمه  صخـش  تسا و  لطاب  مارح و  نتفرگ  هزور  رطف ، دـیع  زور  رد 
دیاب دنـشاب ، مزال  طیارـش  ياراد  هک  يدارفا  رطف ، دـیع  بش  رد  ینعی  ناضمر  كرابم  هاـم  ناـیاپ  زا  سپ  ( 2) .درادن لاکشا  دمهفب ،

، هرطف تاکز  بوجو  تقو  ( 3) .تسا ...و  جنرب  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  مرگولیک  هس  رفن ، ره  تاکز  رادـقم  دـنهدب و  هرطف  تاکز 
يارب ار  نآ  دـناوت  یمن  دراذـگب ، راـنک  ار  هرطف  رگا  ( 4) .تسا دـیع  زور  رهظ  ات  دـیع  بش  زا  نآ ، تخادرپ  ناـمز  رطف و  دـیع  بش 

(5) .دراذگب هرطف  يارب  ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ 

ص 254. مسج ، حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ، کن : . 1
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م 1739. ص 1001 ، ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 2

م 1991 و 2029. نامه ، . 3

.نامه . 4

م 2032. ج 1 ، نامه ، . 5

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  نیرخآ 

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  نیرخآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( یلامث هزمحوبا  ياعد  « ) یلَمَع یف  يدْهَج  هیاِغب  ْمَا  َكُرُکْشَا  ِّلاْکلا  اَذه  یناِسِلبَفَا  یناِسل  ِطَْسب  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل   َ ...یهلا »

(1) هزیگنا داجیا 

زا ادرف  دیسر  ادن  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  .دنک  یفرعم  تشهب  رد  ار  وا  نیشنمه  ات  درک  تساوخرد  ادخ  زا  ع )  ) دواد ترضح  يزور 
هب ع )  ) دواد ترـضح  دعب  زور  .دوب  دهاوخ  تشهب  رد  وا  نیـشنمه  دـنیب ، یم  رهـش  هزاورد  رد  هک  ار  یـسک  نیلوا  دورب ، نوریب  رهش 

رهـش هزاورد  رانک  شود ، رب  مزیه  يا  هتـشپ  اب  دـندید  ار  يدرمریپ  دـندش و  جراخ  رهـش  زا  ع )  ) نامیلـس ترـضح  شدـنزرف  قاـفتا 
.تخورف يدرف  هب  ار  شمزیه  تسشن و 

بیبح نامهم  داد ، خساپ  درمریپ  دینک ؟ نامهم  ار  ام  زورما  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : درک و  مالس  تفر و  وا  شیپ  ع )  ) دواد ترـضح 
! دییامرفب .تسادخ 

ار اه  نان  وا  .تخپ  نان  ددع  هس  تشاذگ و  شتآ  يور  رب  دومن و  ریمخ  ار  نآ  سپس  درک و  بایسآ  دیرخ و  مدنگ  يرادقم  درمریپ 
زا سپ  تشاذـگ و  یم  ناهد  رد  هَّللا » مسب   » اب ار  اه  همقل  تسـشن و  وناز  ود  دوخ  تشاذـگ و  هرفـس  رـس  بآ  کـمن و  يرادـقم  اـب 

.داد همادا  رخآ  ات  ار  راک  نیمه  تفگ و  یم  هَّلل » دمحلا   » کی نآ  ندروخ 

وت ار  شتخرد  متخورف ، هک  ار  یمزیه  ادـنوادخ ! تـفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هـب  ار  شناتـسد  درمریپ  راـهان ، فرـص  زا  دـعب 
ار اه  مزیه  هک  يداتـسرف  وت  ار  يرتشم  يداد ؛ نم  هب  وت  ار  مزیه  ندـنک  يورین  يدرک ؛ کشخ  وت  ار  تخرد  ياه  هخاـش  يدـنایور ؛

نیا ربارب  رد  .يدرک  اطع  نم  هب  وت  زین  ار  نتخپ  نان  ندرک و  درآ  لیاسو  يدـنایور ؛ وت  ار  شرذـب  میدروخ ؛ هک  ار  یمدـنگ  درخب و 
.تسوت صوصخم  ساپس  رکش و  سپ  ما ؟ هدرک  هچ  نم  تمعن  همه 
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.درک هیرگ  دنلب  دنلب  درمریپ  سپس 

زا يا  هدنب  اریز  دشاب ، ماقم  بحاص  تشهب  رد  يا  هدـنب  نینچ  دـیاب  مدـنزرف ، : » تفگ ع )  ) نامیلـس شدـنزرف  هب  ع )  ) دواد ترـضح 
«(1) ما هدیدن  رترکاش  ناشیا 

: تسا هدرک  هراشا  رکش  یقالخا  تلیضف  هب  یلامث  هزمحوبا  ياعد  زا  يزارف  رد  ع )  ) داجس ماما 

یف ِّبَر  ای  یناِسل  ُرْدَق  امَو  َکیـضُْرا  یلَمَع  یف  يدْهَج  هیاِغب  ْمَا  َكُرُکْـشَا  ِّلاْکلا  اَذه  یناِسِلبَفَا  یناِسل  ِطَْسب  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  ( َ یهلا »)
؛ َِکناسِْحاَو َکِمَِعن  ِْبنَج  یف  یلَمَع  ُرْدَق  امَو  َكِرْکُش  ِْبنَج 

تیاهن اب  ای  میوگ  ساپـس  ار  وت  ما ، هتـسخ  نابز  نیا  اب  ایآ  يدرک ، زاب  ار  منابز  هکنیا  تهج  هب  تسوت  صوصخم  شیاتـس  ایادـخ )! )
تمعن رانک  رد  مرادرک  و  دراد ؟ یـشزرا  هچ  وت ، ساپـس  ربارب  رد  منابز  اراـگدرورپ ! و  مزاـس ؟ دونـشوخ  ار  وت  مرادرک  رد  مشـشوک 

« دراد یماقم  هچ  يا ، هدرک  نم  هب  هک  یناسحا  تیاه و 

« یلمع رکش   » و ینابز » رکش   » .دراد لاعتم  دنوادخ  ياه  تمعن  ربارب  رد  ساپس  رکش و  زا  عون  ود  هب  هراشا  اعد  زا  زارف  نیا 

اوتحم نتم و 

یم ناسنا  بیـصن  رطف ، دـیع  ناضمر و  كرد  يراد و  هزور  قیفوت  زا  دـعب  ًاصوصخ  ناضمر و  هاـم  رد  هک  یتاـکرب  راـثآ و  زا  یکی 
: تسا هدرک  هراشا  هلئسم  نیا  هب  هرقب  هروس  هیآ 185  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  یهلا  ساپس  رکش و  دوش ،

؛ َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُکادَه َو  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  ِناقْرُْفلا ...  يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  ِساَّنِلل َو  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

...تسا هدش  لزان  نآ  رد  لطاب ، قح و  نایم  قرف  و  تیادـه ، ياه  هناشن  و  مدرم ، ییامنهار  يارب  نآرق ، هک  تسا  یهام  ناضمر  ِهام 
!« دینک يرازگرکش  هک  دشاب  دیرمشب و  گرزب  هدرک ، تیاده  ار  امش  هکنیا  رب  ار  ادخ  و 
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هک هداد  ناشن  هداد و  ماجنا  ار  يوضع ،» رکش   » و ینابز » رکش  «، » یبلق رکـش   » مسق هس  ره  دریگ  یم  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک 
.تسا رکاش  یناسنا 

یبلق رکش  هزور و 

.تسا وا  يایاطع  هب  يدونشخ  اضر و  وا و  ربارب  رد  ندش  میلست  راگدرورپ و  تفرعم  نامه  یبلق  رکش 

زا ار  نآ  وا  دهد و  یتمعن  یسک  ره  هب  ادخ  (1) ؛ اَهَرْکُش يَّدَأ  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  اَهَفَرَعَف  ٍهَمِْعِنب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
« .تسا هدرک  ادا  ار  شرکش  دمهفب ، لد  هت 

یبلق رکـش  هناشن  وا  هزور  دریگ و  یم  هزور  تسا ، دـنوادخ  زا  تعاـطا  لاـبند  هب  تسا و  ادـخ  ناـمرف  میلـست  هک  اـجنآ  زا  راد  هزور 
يراد هزور  هب  تبـسن  هتخانـش و  دنوادخ  تاروتـسد  رماوا و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  هزور  مه  هتخانـش و  ار  ادخ  مه  راد ، هزور  .تسوا 

.تسا دونشخ  یضار و 

ینابز رکش  هزور و 

.تسا اه  تمعن  ربارب  رد  ناسنا  ساپس  ینادردق و  رگنایب  هک  تسا  ییاه  هلمج  نتفگ  ینابز ، رکش 

یعوـن دوـخ  نـیا  دــنک و  یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  يراد  هزور  زیزع و  هاـم  نـیا  لـئاضف  تاـکرب و  هاــم  نـیا  ياــهاعد  رد  راد  هزور 
اب ار  ادخ  یماسا  تافص و  دنک  ؛ یم  رورم  ار  ردق  بش  نآرق و  لوزن  تمعن  راد  هزور  تسا ؛ هزور  ناضمر و  تمعن  زا  يرازگساپس 

.تسا ینابز  رکش  اه  نیا  همه  دیوگ ، یم  ار  ناضمر  هام  ياهرحس  تاکرب  دنک ؛ یم  رکذ  شنابز 

: میناوخ یم  ناضمر  ما  یس  زور  ياعد  رد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَـس  ِّقَِـحب  ِلوُصُأـْلِاب  ُهُعوُُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوُـسَّرلا  ُهاَـضْرَی  ُهاَـضَْرت َو  اَـم  یَلَع  ِلوـُبَْقلا  ِرْکُّشلاـِب َو  ِهِیف  یِماَیِـص  ْلَـعْجا  َّمُهَّللا  »
؛ َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِرِهاَّطلا َو 
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رد هد ، رارق  شریذپ  ساپس و  رکـش و  دروم  دیدنـسپ ، یم  ار  نآ  تا  یمارگ  ربمایپ  وت و  هچنآ  هیاپ  رب  هام ، نیا  رد  ار  ما  هزور  ایادخ !
« .نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  و  شکاپ ، تیب  لها  دّمحم و  نامرورس  قح  هب  دشاب ، راوتسا  شلوصا  رب  شعورف  هک  یلاح 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا  تسا : هلمج  نیمه  نتفگ  رکش  مامت  (1) ؛ نیَِملاْعلا ِبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُجَّرلا - ُلْوَق  ِرْکُّشلا  ُماَمَت  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
« نیَِملاْعلا ِبَر 

.دوش یم  رارکت  هام  نیا  زور  بش و  ره  رد  اهراب  رکذ  نیا 

یلمع رکش  هزور و 

راـک هب  ینعی  .تسا  هدـیرفآ  نآ  يارب  هداد و  روتـسد  دـنوادخ  هک  دوـش  فرـصم  ییاـج  رد  یتـبهوم  تمعن و  ره  ینعی  یلمع  رکش 
.یهلا تامرحم  زا  بانتجا  و  حیحص ، هار  رد  يدادادخ  ياهتمعن  اهدادعتسا و  نتفرگ 

وت هب  هک  یتمعن  رد  ادخ  يارب  رگا  هک  تسا  نیا  رکـش  دح  : » دندومرف ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  رکـش  دح  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا 
(2)« .يزادرپب ار  قح  نآ  دشاب ، یقح  هداد 

نینچ اریز  دروآ ؛ یم  اـج  هب  ار  رگید  ياـه  تمعن  اـضعا و  تمعن  رکـش  دوخ ، هزور  اـب  رتراوـشد  رت و  تخـس  طیارـش  رد  راد  هزور 
.دنک تعاطا  ار  لاعتم  دنوادخ  رما  هتسناوت  هداد و  ماجنا  ار  هزور  لمع  دوخ  حراوج  اضعا و  اب  یصخش 

هزور اه  ندـب  تاکز  تسا و  یتاـکز  يزیچ  ره  يارب  (3) ؛ ُماَیِّصلا ِناَْدبَْألا  ُهاَکَز  ٌهاَکَز َو  ٍءیَـش  ِّلُِکل  : » دیامرف یم  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
« .تسا

نیا هب  ندب  هکنآ  اب  دراذگ و  یم  رانک  دـنوادخ  يدونـشخ  اضر و  هار  رد  ار  دـهاوخ  یم  ددنـسپ و  یم  سِفن  هک  هچنآ  ره  راد  هزور 
.دیامن ادا  ار  یهلا  قح  دروآ و  اج  هب  ار  یندب  رکش  ات  دنک  یم  داجیا  وا  يارب  ار  ییاه  تیدودحم  دراد ، زاین  روما 
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رکاش ناراد  هزور  ياه  شاداپ 

يویند و راثآ  مه  ینید ، قالخا  ياهتلـصخ  ریاس  نوچمه  زین  رکـش  نیا  تسا ، يرازگرکـش  یعون  يراد  هزور  دـش ، تباث  هک  لاح 
دنترابع دوش ، یم  راد  هزور  بیـصن  رکـش  عون  کی  ناونع  هب  يراد  هزور  اب  هک  یتاکرب  راثآ و  زا  یخرب  .دراد  يورخا  باـتزاب  مه 

: زا

اه تمعن  شیازفا  فلا )

تسا نکمم  دنچ  ره  .دشاب  یم  كرد  لباق  دارفا  زا  يرایسب  يارب  هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  تنس  رد  مه  نآرق و  رد  مه  هلئـسم  نیا 
هماقا ناوت  يرشب  داصتقا  ملع  هک  تسین  يزیچ  رکش  رثا  رد  لام  شیازفا  دنیوگب ، دباتن و  رب  ار  هیـضق  نیا  يرـشب  ياه  هاگن  زا  یخرب 

.دشاب هتشاد  نآ  رب  یبرجت  یملع  لیلد 

يرازگ ساپس  رد  هک  یماگنه  (1) ؛ هَداَیِّزلا َبَاب  ُْهنَع  َنَزَخَف  ٍرْکُـش  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  اَم  : » هدـش تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  اما 
« .تسا زاب  زین  شیازفا  ِرد  تسا ، هدوشگ 

نابز اب  رهاظ  رد  و  دسانـشب ، ار  نآ  بلق  میمـص  زا  وا  هدنب  هک  دادـن  شیوخ  هدـنب  هب  یتمعن  دـنوادخ  : » میناوخ یم  رگید  تیاور  رد 
(2)« .دوش رما  تمعن  ینوزفا  هب  وا  يارب  هکنیا  رگم  دوش ، مامت  شنخس  و  دنک ، شیاتس  ار  ادخ 

.دیایب نهذ  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  یلاؤس  دوش ، یم  تمعن  شیازفا  ببس  تمعن  رکش  هنوگچ  هکنیا 

هک يونعم  يدام و  ینطاب و  يرهاظ و  ياه  تمعن  زا  راد  هزور  تسا و  یلمع  رکـش  يراد  هزور  نوچمه  یتدابع  الثم  هک  اج  نآ  زا 
ات دوـش  یم  ببــس  تـسرد  يریگ  هرهب  نـیمه  دـهد ؛ رارق  یلاـمک  ریــسم  رد  ار  نآ  دریگ و  یم  هرهب  یتـسرد  هـب  هدــش  هداد  وا  هـب 

هاـگنآ دریگ ؛ رارق  دوخ  بولطم  ریـسم  رد  دـبای و  ییافوکـش  درف  نیا  رد  هتـشرس  هتفهن و  ياـه  ییاـناوت  اـه و  تیفرظ  اهدادعتـسا و 
زین دنوادخ  ًاعطق  هدرک و  یضار  دوخ  زا  زین  ار  ادخ  یفرط  زا  دوش و  یم  الط  دنزب ، هچ  ره  هب  تسد  اه  يزورما  حالطـصا  هب  صخش 

.دهد یم  يرتشیب  يزور  يا  هدنب  نینچ  هب 
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.میدروخ یم  نآ  زا  هک  میتشاد  مه  يروگنا  فرظ  میدوب و  ع )  ) قداص ماـما  تمدـخ  دـیوگ : یم  ع )  ) قداـص ماـما  ناراـی  زا  یکی 
.تساوخ یکمک  ماما  زا  دمآ ، يریقف 

.داد وا  هب  تشادرب و  روگنا  هناد  هس  ماما 

.داد رارق  نم  يزور  ار  روگنا  نیا  هک  ار  نامیلاع  راگدرورپ  دمح  تفگ : و  تفرگ ، ار  روگنا  هناد  هس  ریقف 

.درک رکش  ار  ادخ  تفرگ و  ار  نآ  ریقف  .داد  وا  هب  هدرک  روگنا  زا  رپ  ار  دوخ  تسد  فک  ود  و  نک ، ربص  دومرف : ماما 

.داد ریقف  هب  ار  نآ  ترضح  .مهرد  تسیب  تفگ : تسوت ؟ هارمه  لوپ  رادقم  هچ  دومرف : دوخ  مالغ  هب  ماما 

.تسین یکیرش  وت  يارب  تسوت و  هیحان  زا  اه  لوپ  نیا  تسوت و  يارب  دمح  ایادخ ! تفگ : ریقف 

.داد وا  هب  دروآ و  رد  كرابم  نت  زا  ار  دوخ  نهاریپ  هاگنآ  داد ، فقوت  روتسد  وا  هب  راب  نیموس  يارب  ماما 

.دیناشوپ ارم  هک  ار  يادخ  دمح  تفگ : دیشوپ و  تفرگ و  ار  نهاریپ  ریقف 

شیپ ار  نتفر  هار  سپـس  دـهد ، ریخ  شاداـپ  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : داد و  رارق  باـطخ  ار  ترـضح  هللادـبعابا » اـی   » تراـبع اـب  سپس 
.دومرفن يزیچ  رگید  ع )  ) ماما تفرگ ،

یم همادا  دوخ  شـشخب  هب  نانچمه  ترـضح  دومن ، یم  رکـش  ار  ادـخ  طقف  درک و  یمن  اـعد  ماـما  صخـش  هب  رگا  منک ، یم  ناـمگ 
(1) .داد

انالوم هدورس  هب  انب  يرآ 

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ، دنک            نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

، تسا جاردتسا »  » يارب میرک ، نآرق  نایب  هب  .تسا  ناوارف  یهاگ  زین  ساپـسان  ياهناسنا  تمعن  هک  دوش  یم  هدید  يدراوم  رد  رگا  و 
.ددرگ یم  ادخ  زا  وا  ندش  رترود  يارب  يا  هلیسو  تمعن  ینعی :

11729 ص :

ص49. ج4 ، یفاک ، (. 9 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3094 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2757_1
http://www.ghaemiyeh.com


هب دـنناد  یمن  هک  اجنآ  زا  ار  ناـنآ  اـم  (1) ؛ ٌنیتَم يدـْیَک  َّنِإ  ْمَُهل  یْلمُأ  َنوُمَْلعَی َو  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
!« تسا قیقد  مکحم و  نم  ياه  هشقن  هک  ارچ  مهد  یم  تشگزاب )  ) تلهم اه  نآ  هب  میرب و  یم  شیپ  باذع  يوس  هب  جیردت 

لجوزع يادخ  زا  نم  درک  : ضرع  هدمآ ، ع )  ) قداص ماما  دزن  دوب ، هدرک  هجوت  نآرق  رد  جاردتسا  موهفم  هب  هک  یصخش  هدش  لقن 
هک دشاب  جاردتـسا  نیا  مسرت  یم  درک ، مبیـصن  متـساوخ  لزنم  دومرف ، اطع  نم  هب  متـساوخ  دنزرف  درک ، يزور  نم  هب  متـساوخ  لام 

یمن ققحت  جاردتسا  ادخ ، ساپس  دمح و  اب  مسق  ادخ  هب  دیامرف : یم  ترـضح  دربب ، ام  دای  زا  ار  رافغتـسا  هبوت و  دهد و  یتمعن  ادخ 
(2) .دبای

یم تلهم  نانآ  هب  دنک و  یم  تمعن  رد  قرغ  ادخ  ار  يدارفا  نینچ  .دـننکن  رکـش  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  يارب  جاردتـسا  نیاربانب 
.دنروآ یمن  اج  هب  ار  ادخ  رکش  مه  نانآ  دنک و  یم  ناحتما  ار  اه  نآ  عقاو  رد  دهد و 

یناور تینما  شمارآ و  هب  ندیسر  ب )

یب دارفا  یناور  شمارآ  رد  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  تساه و  نآ  یـساپسان  يرکـشان و  رادـلوپ ، دارفا  رد  یمارآان  لـماوع  زا  یکی 
.دشاب یم  نانآ  ساپس  يرازگرکش و  هیحور  لوپ ،

.ددرگ یم  یناور  یحور و  شمارآ  ببـس  تیاـضر  نیمه  تسا ، یتعیقوم  تیعـضو و  زا  يدونـشخ  تیاـضر و  هناـشن  يرازگرکش 
هکنیا ول  دـننک و  یم  تیاضر  زاربا  هداد ، اهنآ  هب  دـنوادخ  هچنآ  ره  زا  دنـسر و  یم  رکـش  يالاب  تاجرد  هب  یتح  نارکاش  زا  یخرب 
.تسا ناـبرهم  فوئر و  میلع و  میکح و  نم  يادـخ  تسا و  دـنوادخ  فرط  زا  نوـچ  دـنیوگ  یم  ینعی  دـشاب ، جـنر  درد و  زیچ  نآ 

.دنرکاش مه  درد  هب  تبسن  ور  نیا  زا  هدوب  نیا  رد  نم  حالص  امتح 
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ددنسپ نارجه  یکی  لصو و  یکی  ددنسپ               نامرد  یکی  درد و  یکی 

ددنسپ ناناج  ار  هچنآ  مدنسپ  نارجه        لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم 

اه تمعن  يروآداب  نیمه  دروآ و  یم  ياـج  هب  ار  اـه  نآ  رکـش  دروآ و  یم  داـی  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعن  رکاـش  ناـسنا  زین  یفرط  زا 
یناور ناراـمیب  رد  یناور  شمارآ  داـجیا  يارب  هک  ییاـهراکهار  زا  یکی  ور ، نیا  زا  .دوـش  یم  رکاـش  درف  رد  شمارآ  داـجیا  ببس 
تسا اه  ییاراد  يور  ندش  زکرمتم  دشاب و  یم  دارفا  رایتخا  رد  هک  ییاه  هتـشاد  هب  هجوت  اه و  تمعن  ندرمـشرب  دوش ، یم  شرافس 

.اه صقن  دوبمک و  هن 

« نک وگزاب  ار  تراگدورپ  ياه  تمعن  (1) ؛ ثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

صرب ضرم  هب  التبم  ندوب  جلف  رب  هوالع  هک  درک  دروخرب  یجولفم  انیبان و  درم  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  يزور  هک  تسا  تیاور  رد 
: تفگ یم  تلاح  نیا  اب  دوب و  هدرک  یشالتم  ار  وا  ندب  تشوگ  ماذج  ضرم  دوب و  زین  ماذج  یسیپ و  ینعی 

هب مدرم  رتشیب  هک  یئالب  زا  ارم  هک  تسا  یئادخ  نآ  راوازـس  انث  دمح و  ینعی  هِْقلَخ ؛ ْنِم  ًارِیثَک  ِِهب  یَلَْتبا  اَّمِم  ِیناَفاَع  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
« .تسا هداد  تیفاع  دنتسه ، ءالتبم  نآ 

یسک زا  مرتهب  نم  هللا ! حور  يا  تفگ : تسا ؟ هدومن  فرط  رب  وت  زا  ادخ  هک  تسیچ  الب  نآ  دیسرپ : درم  نآ  زا  ع )  ) یسیع ترضح 
.تسا ادخ  تفرعم  زیچ  نآ  و  تسا ، هدادن  رارق  وا  بلق  رد  هداد ، رارق  نم  بلق  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  وا  بلق  رد  دنوادخ  هک 

ار شتسد  درم  نآ  هدب  نم  هب  ار  تتسد  تفگ : درم  نآ  هب  یسیع  ترضح  سپس  درم ! يا  یتفگ  تسار  دومرف : ع )  ) یسیع ترـضح 
وا رد  هک  یضارما  نآ  مامت  دنوادخ  دمآ و  رد  هفایق  تروص و  نیرتابیز  هب  ع )  ) یسیع ترضح  هزجعم  هب  درم  نآ  داد و  ترـضح  هب 

(2) .دندرک یم  تدابع  مه  اب  دش و  قیفر  درم  نآ  اب  ع )  ) یسیع ترضح  تسا و  هداد  افش  درب و  نیب  زا  دوب 
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، ادخ تخانش  نوچمه  ییاه  تمعن  .تسا  يونعم  ياه  تمعن  نیمه  میروآ  ياج  هب  ار  نآ  رکش  دیاب  هک  ییاه  تمعن  زا  یکی  يرآ 
 ... رطف و دیع  كرد  ناضمر ، هام  كرد  يراد ، هزور  قیفوت  مهیلع )  ) تیب لها  تفرعم 

.تسا اهدوبمک  اه و  صقن  هب  هاگن  تسا ، هتشاذگن  بیصن  یب  ار  ناگمه  یگدنز  دراد و  دومن  رتشیب  هک  يزیچ  هزورما  هنافساتم  اما 

رت يوق  نامیا  هچ  ره  .دوش و  یم  هدوزفا  شنامیا  رب  زور  هب  زور  تسا ، دنوادخ  رازگرکش  هک  یسک  هکنیا  شخب  نیا  رد  رخآ  هتکن 
.ددرگ یم  رت  يوق  زین  درف  یناور  یحور و  شمارآ  نازیم  نامه  هب  ددرگ ،

هیحور جیورت  تسا و  یتمواقم  داصتقا  ققحت  رد  یلمع  یمادقا  اریز  دـبای  دـشر  ناگمه  نیب  رد  یگدـنز  کبـس  هیحور و  نیا  دـیاب 
يریگ لکـش  زا  دوش و  یم  مه  هب  اه  لد  ندـش  کـیدزن  نادنورهـش و  ناـیم  رتشیب  یگتـسب  مه  یلدـمه و  بجوم  هعماـج  رد  رکش 

.تسا یعامتجا  یمومع و  شمارآ  تیوقت  جیورت و  ببس  دنک و  یم  يریگولج  یعامتجا  یتیاضران  جاوما 

یتشهب ياه  تمعن  تشهب و  هب  ندیسر  ج )

.تسا یتشهب  ياه  تمعن  تشهب و  زا  يدنم  هرهب  رکاش ، ناراد  هزور  يارب  دنمشزرا  ياه  شاداپ  زا  یکی 

باریس  ) نایر مان  هب  دراد  يرد  تشهب  (1) ؛ نوُِمئاَّصلا اَّلِإ  ُْهنِم  ُلُخْدَی  َال  َناَّیَّرلا  یَعُْدی  ًابَاب  ِهَّنَْجِلل  َّنِإ  : » میناوخ یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
« .دنوش یم  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  اهنت  هک  هدش )

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  تشهب  رد  نیا  يارب  مان  نیا  باختنا  دـسیون  یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  راـبخالا » یناـعم   » رد قودـص  موحرم 
هک دـندرگ  یم  باریـس  نانچ  دـنوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  ناراد  هزور  هک  یماگنه  تسا ، شطع  هیحان  زا  راد  هزور  تمحز  نیرتشیب 

.دش دنهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب 
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وا ياه  تمعن  دنوادخ و  رکاش  دوخ  لمع  اب  دـنراد و  یم  رب  تسد  دوخ  ترخآ  عفن  هب  ایند ، ياه  تمعن  زا  ناراد  هزور  هک  اجنآ  زا 
.دنک یم  دروخرب  نانآ  اب  هنارکاش  دریذپ و  یم  هجو  نیرتهب  هب  ار  یناسک  نینچ  لامعا  لاعتم  دنوادخ  دنتسه ؛

یب ام  رظن  زا  دـیاش  هک  ییاه  ساپـس  رکـش و  ياهب  هب  ار  اهب  نارگ  تمعنرپ و  تشهب  میرک ، دـنوادخ  تاـیاور ، زا  یخرب  ساـسا  رب 
.دنک یم  اطع  دنشاب ، رادقم 

رب ار  بآ  فرظ  وا  هک  تروص  نیا  هب  دنک ، یم  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  ادخ  دشون و  یم  بآ  يدرم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
یم ساپس  دمح و  ار  ادخ  دنک و  یم  رود  دراد ، اهتشا  هکنآ  اب  سپـس  دماشآ ، یم  هاگنآ  دیوگ و  یم  هللا » مسب   » دراذگ یم  شناهد 

ببـس نیمه  هب  ار  تشهب  لجوزع  يادـخ  دـنک و ...  یم  ساپـس  دـمح و  درب و  یم  رود  زاب  دـماشآ ، یم  ددرگ و  یمرب  زاب  .دـیوگ 
(1)« .دنک یم  بجاو  شیارب 

يازگرکـش رد  ترخآ  ایند و  ریخ  .تسا  ناسنا  يارب  یهلا  تاکرب  میظع  همـشچرس  اه و  تداعـس  مامت  هشیر  يرازگرکـش  نیاربانب 
ياه يراتفرگ  هب  دنوشیم  مورحم  راثآ  نیا  زا  هکنیا  رب  هوالع  دنتـسه ، هدـننک  نارفک  دـننک و  یمن  تمعن  رکـش   هک  یناسک  تسا و 

.دنوش یم  التبم  يرگید 

هزئاجلا موی  رطف  دیع 

هزئاجلا موی  رطف  دیع 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  رباج 

هاگ نآ  و  درک ، یم  هلبق  يوس  هب  ار  دوخ  يور  تسیرگن  یم  ناضمر  هام  لاله  هب  نوچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
، ریگارف یتیفاع  اب  مأوت  و  دوخ ، یهاون  رماوا و  ربارب  رد  میلست  و  تافآ ، زا  تمالس  و  نامیا ، نما و  اب  ار  لاله  نیا  ایادخ  : » تفگ یم 
رد ار  ام  ایادـخ  نادرگ ، علاط  ام  طیحم  رد  هزور  زامن و  رب  يرای  و  نآرق ، توالت  اب  و  اه ، يرامیب  اهدرد و  عفد  و  هدرتسگ ، یقزر  و 
ام زا  ار  هام  نیا  رد  ام  تادابع  و  رادـب ، ملاس  نآ  ياهزور  رد  هابتـشا  زا  ام  يارب  ار  هام  نآ  ناضمر و  هام  يارب  دوخ  فئاـظو  هب  ماـیق 

« .یشاب هدیزرمآ  ار  ام  وت  هک  دوش  يرپس  یلاح  هب  ناضمر  هام  ات  ریذپب 
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، دنک عولط  ناضمر  هام  لاله  نوچ  نامدرم ، هورگ  يا  : » دومرف یم  و  هدرک ، مدرم  هب  ور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمایپ سپس 
خزود باوبا  و  دوش ، یم  هدوشگ  تمحر  ياهرد  تشهب و  باوبا  نامـسآ و  ياهرد  و  دنوش ، یم  هدیـشک  لغ  هب  شکرـس  نیطایش 

زا ار  ناشیا  هک  تسه  یناگدـشدازآ  يرطف  دـیع  ره  رد  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  دـسر ، یم  تباجا  هب  اـعد  و  ددرگ ، یم  هتـسب 
و ( ؟ تسه یهاوخ  شزرمآ  ایآ  تسه ؟ یلئاس  ایآ  تسه ؟ یبئات  ایآ  هک : دـهد  یم  ادـن  ییدانم  بش  ره  رد  و  دزاس ، یم  دازآ  شتآ 
ار وا  دنک  كاسما  هک  ره  نک و  تمارک  ضوع  ار  وا  دیامن ، فرـص  يزیچ  وت  هار  رد  هک  ره  ادنوادخ  هک ) دـهد  یم  ادـن  يدانم  نآ 
(1)« .تسا هزئاج  زور  زورما  هک  دیباتشب  ناتزئاوج  يوس  هب  هک : دسر  یم  ادن  نانمؤم  هب  دنک ، عولط  لاّوش  لاله  نوچ  و  نک ، فلت 

هشیدنا عانقا 

: هدش دراو  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ، نیملسم  گرزب  دیع  راهچ  زا  یکی  رطف  دیع 

(2) .ُهَعُمُجلا ُریدَغلا و  یحضألا و  ُرطِفلا و  ِهَعیّشِلل : ٌهََعبرأ  ُدایعألا  اَمَّنإ  مالسلا :) هیلع   ) يرکسعلا نسحلا  یبا  لاق 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

.هعمج ریدغ و  نابرق ، رطف ، دنراد : دیع  راهچ  طقف  نایعیش 

دنوادخ تعاطا  رتشیب  هک  دشاب  یم  يزور  نیملـسم  يارب  دیع  هک  ارچ  تسا ، توافتم  نایدا  رگید  اب  ناناملـسم  يارب  دـیع  زور  هتبلا 
: تسا هدش  دراو  یتیاور  رد  هچنانچ  دننکن  دنوادخ  تیصعم  دنیامن و  لاعتم 

َوُهَف ِهِیف  ُهَّللا  یَصُْعی  َال  ٍمْوَی  ُلُک  ُهَماَِیق َو  َرَکَـش  ُهَماَیِـص َو  ُهَّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ  ِداَیْعَْألا : ِضَْعب  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَق 
(3) .دیِع ُمْوَی 

11734 ص :

96 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 1 - ) 1
351 ص : ج 95 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 2 - ) 2

551 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  ( 3 - ) 3
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: دندومرف اهدیع  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

دنوادخ هک  يزور  ره  دیامن و  رکشت  شزامن  زا  دشاب و  هدومن  لوبق  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  تسا  دیع  یـسک  يارب  زور  نیا  انامه 
.تسا دیع  زور ، نامه  سپ  دوشن ، تیصعم  زور  نآ  رد 

رد هچنانچ  دراد ، يرایـسب  شزرا  زور  بش و  نیا  رد  تدابع  تسا و  هدش  دراو  يدایز  يدابع  لامعا  رطف ، دـیع  زور  بش و  رد  اذـل 
: تسا هدش  دراو  یفیرش  ثیدح 

(1) .ُبُولُْقلا ُتوُمَت  َمْوَی  ُُهْبلَق  ْتُمَی  َْمل  ِدیِْعلا  َهَْلَیل  اَیْحَأ  ْنَم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

: دندومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

.دریم یمن  وا  بلق  دریمب ، اه  بلق  هک  يزور  رد  دنک ، يراد  هدنز  بش  ار  دیع  بش  هک  یسک 

: تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  هچنانچ  دندومن ، یم  لمع  هنوگ  نیمه  زین  مالسلا ) مهیلع   ) تمصع تیب  لها 

َو َنابعَش ، نِم  ِفصِّنلا  َهلَیلو  ِرطِفلا ، َهلَیلو  َناضَمَر ، ِرهَش  نِم  َنیِرـشِعو  ٍثالث  َهلَیل  ٍلایل ، َثالث  ُمانَیال  مالـسلا ) هیلع   ) َنینمؤملا ُریمأ  َناک 
(2) .ِهَنَّسلا یف  ُنوکَی  ام  ُلاجآلا َو  ُقازرألا َو  ُمَسُقت  اهِیف 

: دیباوخ یمن  ار  بش  هس  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 

هچنآ ره  رمع و  تّدـم  میـسقت و  اه  يزور  اه ، بش  نیا  رد  نابعـش ؛ هام  همین  بش  رطف و  دـیع  بش  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش 
.دوش یم  نییعت  داد ، دهاوخ  خر  لاس  نآ  رد 

؟ یناسک هچ  يارب  دیع 

تادابع اب  دارفا  نیا  .دنتـسه  تضایر  تدابع و  لها  هک  تسا  دیع  يدارفا  يارب  رطف  دـیع  هک  تفگ  ناوت  یم  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
تمحر لوزن  اب  دنوادخ  دـنیامن و  یم  بلج  شیوخ  تمـس  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تمحر  فطل و  ناضمر ، هام  رد  شیوخ  شالت  و 

هداد هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  هچنانچ  دـهد ، یم  شاداپ  اه  نآ  هب  ناگدـنب ، زا  هتـسد  نیا  ياـطخ  ندیـشخب  شیوخ و  هصاـخ ي 
: تسا

11735 ص :

76 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  (4 - ) 1
853 ص : ج 2 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  ( 5 - ) 2
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ْنِم َبات  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو 
(1) .ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأ  ِهِدَْعب َو 

ره هک  هدرک  رّرقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امـش ، رب  دورد  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  «و 
« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  يو  سپ  دیآ ، حالص  هبوت و  هب  هاگ  نآ  دنک و  يدب  راک  ینادان  هب  امش  زا  سک 

وا هب  برق  لاعتم و  دنوادخ  رطاخ  هب  ار  اه  یتخـس  دنـشاب و  ادـخ  هام  رد  تدابع  هزور و  لها  هک  یناسک  تفگ ، ناوت  یم  هنوگ  نیا 
هرهب زین  دنوادخ  تمحر  زا  قوف ، هیآ  قبط  اذل  دنا ، هتفریذپ  ار  اهنآ  هدروآ و  نامیا  دنوادخ  نیمارف  تایآ و  هب  عقاو  رد  دننک ، لمحت 

.دندرگ یم  دنم 

زور رد  اذل  .دریگن  تروص  وا  تیصعم  دوش و  تدابع  رتشیب  لاعتم  دنوادخ  نآ ، رد  هک  تسا  دیع  يزور  نیملـسم ، يارب  هک  میتفگ 
بابـسا هنوگ ، نیا  تسا و  هداد  رارق  زور  نیا  صوـصخم  ِبجاو  ناوـنع  هب  ار  یلمع  هداـهن و  تنم  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  رطف  دـیع 

هزور لمکم  هک  تسا  هرطف  تاـکز  ناـمه  صوصخم ، ِبجاو  نیا  .تسا  هدومن  مهارف  شیوخ  يوس  هب  ار  ناگدـنب  رت  عیرـس  بّرقت 
: تسا هدش  دراو  یفیرش  تیاور  رد  .دشاب  یم  ناضمر  هام 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهاَلَّصلا  َّنَأ  اَمَک  َهَرْطِْفلا  ِینْعَی  ِهاَـکَّزلا  َءاَـطْعِإ  ِمْوَّصلا  ِماَـمَت  ْنِم  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق 
هللا یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهاَلَّصلا  َكََرت  اَذِإ  َُهل  َهاَلَص  َال  ًادِّمَعَتُم َو  اَهَکََرت  اَذِإ  َُهل  َمْوَص  اَلَف  َهاَکَّزلا  ِّدَُؤی  َْمل  َماَص َو  ْنَم  ُهَّنَِأل  ِهاَلَّصلا  ِماَمَت  ْنِم  ملس )

(2) (. ملس هلآ و  هیلع و 

11736 ص :

هیآ 54 ماعنألا ، ( 6 - ) 1
183 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  ( 7 - ) 2
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

زا ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمایپ رب  تاولـص  هک  روط  ناـمه  تسا ، هرطف  ینعی  تاـکز  هزور ، لاـمک  تاـبجوم  زا  هک  اـنامه 
رد يا  هزور  دـشاب ، دّـمعتم  راک  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دزادرپن ، تاکز  دریگب و  هزور  هک  یـسک  اریز  تسا ، زامن  لاـمک  تاـبجوم 
وا يارب  يزاـمن  دـنک  كرت  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربماـیپ رب  تاولـص  هک  یتروص  رد  و  دوش ، یمن  روـظنم  شلمع  هماـن 

.ددرگ یمن  بوسحم 

زا یکی  هداد ، رارق  زور  نیا  صوصخم  دـنوادخ  هک  یبجاو  تاکز  زین  ددـعتم و  بحتـسم  لامعا  اب  رطف  دـیع  روکذـم ، بلاطم  قبط 
: تسا هدش  دراو  هچنانچ  دیامن  یم  اطع  نینمؤم  هب  ار  هزیاج  نیرتهب  ناضمر ، هام  مامتا  زا  دعب  دنوادخ  تسا و  نیملسم  گرزب  دایعا 

: هدرک تیاور  دشار  نب  نسح 

یهلا ترفغم  ردق  بش  رد  درادب ، هزور  ار  ناضمر  هام  هک  یسک  دنیوگ  یم  مدرم  هک  متشاد  ضورعم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما سپ  دوش ، یم  لزان  وا  رب 

دیع بش  رد  ار  نآ  ور  نیا  زا  و  تسا ، هزور  ربارب  رد  يدزم  ترفغم  و  دنزادرپ ، یم  راک  زا  شتغارف  تقو  ار  رگراک  دزم  نسح ، يا 
تعکر هس  دنک  بورغ  دیشروخ  نوچ  دومرف : تسا ؟ هتسیاش  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  ام  يارب  سپ  موش ، تیادف  متفگ : .دنـشخب  یم 

تّوق تردق و  کلام  يا  و  اطع ، لّضفت و  بحاص  يا  وگب : و  رادرب ، نامسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  روآ و  ياج  هب  ار  برغم  زامن 
و ما ، هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  تمحر  دورد و  وا ، روای  رای و  دّمحم و  هدـننیزگ  يا  اهتنا ، یب 

.زرمایب نم  رب  .تسا  طوبضم  ظوفحم و  هدننک  نایب  يا  همان  رد  وت  دزن  نآ  هک  یتروص  رد  ما ، هدرب  دای  زا  ار  نآ  نم 
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ُُهْتبَنْذَأ َو ٍْبنَذ  َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُهَرِـصاَن  ٍدَّمَُحم َو  َیِفَطْـصُم  اَی  ِلْوَْحلا  اَذ  اَی  ِلْوَّطلا  اَذ  اَی  : » اـعد یلـصا  نتم 
(9)(1)« .َکَِجئاَوَح ُلَأْسَت  ٌدِـجاَس َو  َْتنَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُبُوتَأ  ٍهَّرَم  َهَئاـِم  ُلوُقَت  ًادِـجاَس َو  ُّرَِخت  ٍنِیبُم َو  ٍباَـتِک  ِیف  َكَدـْنِع  َوُه  اـَنَأ َو  ُُهتیِـسَن 

453 ص : ریبکلا ،  رازملا  يدهشم ، نب  رفعج  نب  دمحم 

ساسحا شرورپ 

اوُدـْغا َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ٍلاَّوَش  ْنِم  ٍمْوَی  ُلَّوَأ  َناَک  اَذِإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا َلاَق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ 
(2) .ِِزئاَوَْجلا ُمْوَی  َوُه  َلاَق  َُّمث  ِكُولُْملا  ِءَالُؤَه  ِِزئاَوَِجب  ْتَْسَیل  ِهَّللا  ُِزئاَوَج  ُِرباَج  اَی  َلاَق  َُّمث  ْمُکِِزئاَوَج  َیلِإ 

11738 ص :

رد مورحم و  تشهب  زا  هدنب  نیا  دوشن ، وا  هدنب ي  لاح  لماش  دـنوادخ  ترفغم  رگا  هک  تسا  هزیاج  نیرتهب  ور  نآ  زا  هزیاج  نیا  - 1
َْمل اَهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َِیتَجاَح  َيَالْوَم  اَی  تسا : هدـمآ  دوش  یم  هدـناوخ  هفرع  زور  رد  هک  ییاـعد  رد  هچناـنچ  ددرگ ، یم  دراو  خزود 

.ِراَّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  ُكاَکَف  ِینَْتیَطْعَأ ، اَم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اَهِینَتْعَنَم  ْنِإ  َو  ِینَتْعَنَم ، اَم  ِینَّرُضَی 
ص 168 ج 4 ، هیمالسا ،) ط –   ) یفاکلا ینیلک ،) خیش   ) بوقعی نب  دمحم  ( 10 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3103 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2766_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2766_2
http://www.ghaemiyeh.com


لاوش هام  زا  زور  نیلوا  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا مرکم  یبن  زا  لقن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
زئاوج دـننام  دـنوادخ  زئاوج  رباـج ، يا  دـندومرف : سپـس  .دیباتـشب  ناـتزئاوج  يوس  هب  ناـنمؤم ، يا  هک  دـهد  یم  ادـن  يداـنم  دوش ،

.تساه هزیاج  زور  رطف ، دیع  دندومرف : سپس  .دشاب  یمن  يویند ) ياه  عاتم  زا   ) ناهاشداپ

اما درک ، دهاوخ  تبث  راد  هزور  ِنینمؤم  لامعا  هدنورپ  رد  ار  یناوارف  زیاوج  لاعتم ، دنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم  فیرش  مالک  نیا  زا 
لیم لیبق  زا  يروما  ناوت  یم  ار  زور  نیا  زیاوج  دوش ، تیانع  دارفا  هب  يویند  ياه  عاتم  سنج  زا  يزیاوج  تسین  رارق  هک  ییاـجنآ  زا 

، دـب تاداع  ناهانگ و  كرت  قیفوت  ناگرزب ، همئا و  روبق  ترایز  قیفوت  هتـشذگ ، زا  شیب  یلامعا  تاداـبع و  ماـجنا  رد  قیفوت  یبلق و 
.تسناد تباجا ، هب  اهاعد  ندش  رت  کیدزن  یتشهب و  تامعن  هتشذگ ، ناهانگ  تاعبت  زا  ییاهر 

لوغـشم هک  دید  ار  یهورگ  رطف  دـیع  زور  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  زا  ییارجام  رد  ور ، نیمه  زا 
ار ناضمر  هام  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  : » دومرف شیوخ  باحـصا  هب  درک  یم  هراشا  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  سپ  .دندوب  هدنخ  يزاب و 
زا دـنوادخ  يدونـشخ  ناوضر و  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  تداـبع  تعاـط و  اـب  اـت  تسا  هداد  رارق  دوخ  ناگدـنب  يارب  هقباـسم  نادـیم 

ریصقت دنداتفا و  بقع  رگید  يا  هّدع  دندش و  زئاف  یهلا  يدونـشخ  هب  دنتخات و  نادیم  نیا  رد  یهورگ  سپ  .دنریگب  یـشیپ  رگیدکی 
نیا رد  ناراکوکین  هک  يزور  نینچ  رد  دشاب  لوغشم  يزاب  هدنخ و  هب  هک  نآ  زا  اتفگش  رایسب  اتفگـش و  سپ  .دندید  نایز  دندرک و 

: دندومرف سپس  .دننیب » یم  نایز  ناراکریصقت  دنبای و  یم  شاداپ  زور 
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(1)« .ِهتَءاَسِِإب یِسُم ٌء  ِِهناَسْحِِإب َو  ٌنِسُْحم  َلِغَُشل  ُءاَطِْغلا  َفِشُک  َْول  ِهَّللا  ُمیأ  «َو 

هب فعاـضم ) يا  هزیگنا  اـب   ) راـکوکین دارفا  هنیآ  ره  دور ، راـنک  مدرم  نامـشچ  يوـلج  زا  اـه  هدرپ  رگا  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  ینعی 
.دش دنهاوخ  لوغشم  دوخ  دب  ياهراک  هب  فعاضم ) يا  هزیگنا  اب  زین   ) ناراکدب دوخ و  يراکوکین 

ریخ ياهراک  يوس  هب  رتشیب  هچ  ره  قایتشا  اب  دننک ، هدهاشم  ار  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  هدـش  هریخذ  ياه  هزیاج  نینمؤم  رگا  نیاربانب 
یباذع يوس  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  دازآ  گرم  نامز  ات  اهنت  هک  دنمهفب  رگا  رگمتـس  راکدب و  دارفا  هک  هنوگ  نامه  دنوش ؛ یم  هناور 

دنم هرهب  يدام  تامعن  ایند و  زا  هدنام ، یقاب  تصرف  رد  ات  دـننک  یم  یعـس  فعاضم  يا  هزیگنا  اب  دـش ، دـنهاوخ  راپـسهر  كاندرد 
.درک دنهاوخن  ابإ  یهانگ  ملظ و  چیه  زا  هتشذگ  دننام  هب  ریسم  نیا  رد  دنوش و 

رطف دـیع  زیاوج  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  سفن  ياوه  اب  هزرابم  تردـق  اوقت و  هرابرد  یلاـعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماـقم  نینچمه 
: دنا هدومرف  هنوگ  نیا  تسا ،

نآ دیاب  هک  تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  درواتـسد  هدرک ، ادیپ  سفن  ياوه  اب  هزرابم  ِتردـق  ناضمر ، هام  تکرب  هب  هک  یناسنا  »
وا يارب  هک  ییاجره  ات  تاوهـش  اه و  سوه  هب  تبثم  ییوگخـساپ  تشز  تداع  ینار و  سوه  هب  تداع  زا  هک  یناسنا  .دنک  ظفح  ار 

ياه یتخبدب  همه  .دنک  ظفح  دوخ  يارب  ار  نیا  دیاب  دیآ ؛ قئاف  تداع  نیا  رب  دناوت  یم  ناضمر  هام  رد  درب ، یم  جـنر  تسا  رودـقم 
، هناملاظ ياه  گنج  همه  اه ، یتلادـع  یب  اه و  یمدرماـن  همه  اـهریوزت ، همه  اـه ، ملظ  همه  .تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  رثا  رب  رـشب 

میلـست یناسفن و  ياهاوه  زا  يوریپ  نیمه  زا  یـشان  اه ، تلم  نایم  رد  يریذـپ  ملظ  ندـش و  میلـست  همه  دـساف ، ياه  تموکح  همه 
هدش يراگتـسر  ِناسنا  دنکب ، ادیپ  هبلغ  سفن  شهاوخ  رب  هک  دـبایب  ار  تردـق  نیا  ناسنا  رگا  .تسا  سفن  شهاوخ  لباقم  رد  ندـش 

رد ادخ  هک  ار  یـشاداپ  دینکب ؛ يا  هبـساحم  هک  تسا  نیا  يارب  زورما  دیع  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  امـش  رد  ار  نیا  ناضمر  هام  .تسا 
(2)« .دینک مکحم  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دیراد و  هاگن  ناتدوخ  يارب  تسا ، هداد  امش  هب  دوخ  ِتفایض  تاقوا 
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تاظحل روما و  مامت  رد  یهلا  ياوقت  تیاعر  سفن و  اب  هزرابم  رد  ترخآ  ایند و  ِریخ  هک  دوش  یم  هدیمهف  سرد  نیا  ناشیا  مالک  زا 
.تسه هدوب و  يدنم  هرهب  نیا  يارب  ییالط  یتصرف  ناضمر  هام  تسا و 

يزاسراتفر

هام نیا  رد  هدـش  بلج  ياه  تمحر  تاجرد و  ظفح  تسا ، ترفغم  یگدـنب و  دـیع  هک  رطف ، دـیع  هراـبرد  یـساسا  تاـکن  زا  یکی 
نایاپ اب  هکنآ  هن  .دوزفا  نآ  رب  دعب  لاس  ناضمر  هام  رد  درب و  هرهب  لاس  لوط  مامت  رد  يونعم  دشر  نآ  زا  ناوتب  ات  دشاب ، یم  فیرش 

تعرـس هب  ار  يونعم  دیع  نیا  مییامن و  تشگزاب  هتـشذگ  ناهانگ  هدرکن  يادـخ  تاهابتـشا و  هب  هرابود  ناضمر ، كرابم  هام  نتفای 
.مینک ازع  هب  لیدبت 

: دنیامرف یم  نینمؤم  هب  باطخ  رطف  دیع  زور  رد  لیبق ، نیمه  زا  يا  هیصوت  رد  زین  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم 

اه نآ  رب  هزور  هک  یناسک  يارب  دوخ -  هزور ي  اب  ناضمر  هاـم  رـساترس  رد  نمؤم  ناراد  هزور  امـش  زیزع ! نارهاوخ  زیزع ! ناردارب  »
یعوشخ رکذ و  اب  دـیدرک ، هک  ینآرق  توالت  اب  دوخ ، يایحا  اب  دوخ ، لسوت  اب  دوخ ، ياعد  اب  دوخ ، تدابع  اـب  تسا - هدوب  بجاو 

ار تصرف  نیا  دینک ؛ کیدزن  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ  ياه  لد  هک  دـیدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  ار  تصرف  نیا  دـیداد ، جرخ  هب  هک 
(1)« .دینک ظفح  ناتدوخ  يارب  ار  نآ  دینادب و  گرزب  ار  درواتسد  نیا  دیرامشب ؛ منتغم 

هک تسا  نآ  رگید  هتکن 

حالـصا دـنراد ، فیرـش  زور  نیا  تبـسانم  هب  نینمؤم  هک  یتاداع  اـه و  مسارم  اـت  تسا  مزـال  دـیع ، نیا  ِيونعم  تیهاـم  هب  هجوت  اـب 
ایند يوس  هب  تشگزاب  دـیع  رطف ، دـیع  اریز  .دوش  رادروخرب   (2) هللا هغبِـص  زا  دریگب ، ییایند  يوب  گنر و  هکنآ  ياج  هب  هدـیدرگ و 
هیلع  ) یلع ماما  یگدنز  زا  یناتـساد  لقن  اب  زین  يا  هنماخ  ماما  .میروآ  ور  كاشوپ  كاروخ و  رهاظم  هب  قایتشا  اب  میهاوخب  ات  تسین ،

: دنیامرف یم  ناشیا  .دنوش  یم  رکذتم  نینمؤم  هب  ار  هتکن  نیا  مالسلا ،)
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ِءاَِـیلوأ نِم  َناَـک  نَم   » هک دـنا  هتفگ  روط  نیا  وا  هراـبرد ي  تسا و  نینمؤملاریما  ناتـسود  زا  هک  هلَفَغ  نب  دـیوُس  زا  تسا  یتیاور  رد  »
وا رب  نینمؤملاریما  هناخ ي  رد  رطف  دیع  زور  دیوگ  یم  هک  تسا ؛ هدوب  نینمؤملاریما  ناکیدزن  زا  ینعی  مالـسلا ؛») هیلع   ) نِینِمؤُملاِریِمأ

ٌهَفحَص َو   » .دندوب ندروخ  اذغ  لوغشم  ترضح  دوب و  هدش  هدرتسگ  يا  هرفـس  وا  لباقم  رد  ٌناَوِخ ؛» يأ  ٌرُوثاَف  ُهَدنِع  اَذإَف   » .مدش دراو 
ناکما لقادح  رد  هک  تسا  ییاذغ  هفیطخ »  » .دوب هدش  هتشاذگ  ترضح  لباقم  رد  يا  هناعضاوتم  رایـسب  ياذغ  ٌهَنَبِلم ؛» ٌهَفیِطَخ َو  اَهِیف 

ُموَی َنِینِمؤُملاَریِمأ  اَی  ُتلُقَف   » .هناریقف ًالماک  ياذغ  دندرک ؛ یم  طولخم  درآ  يرادقم  ریـش و  يرادقم  ًالثم  دوش ؛ یم  هیهت  یـسک  يارب 
تسا نیا  لومعم  دیروخ ؟ یم  یشزرا  مک  تیمها و  مک  ياذغ  نینچ  دیع  زور  امـش  نینمؤملاریما ! ای  مدرک  ضرع  هَفیِطَخ ؛»؟ ٍدیِع َو 

؛» َُهل َرِفُغ  نَم  ُدیِع  اذَه  اَمَّنإ  َلاَقَف : « ؟ دیدرک افتکا  اذغ  نیا  هب  امـش  دنروخ ؛ یم  ار  دوخ  ياهاذـغ  نیرتهب  مدرم  دـیع ، ياهزور  رد  هک 
ندروخ هب  زورما  ِندوـب  دـیع  ینعی   (1) .دنـشاب هتفرگ  رارق  یهلا  ترفغم  دروم  هک  یناـسک  يارب  اـما  تسا ؛ دـیع  زور  زورما ، دوـمرف 

دنشاب هتـسناوت  دنناوتب و  هک  یناسک  يارب  تسا  یعقاو  دیع  نیا  تسین ؛ هناکدوک  ياه  يداش  هب  ندرک  شوخ  لد  نیگنر و  ياهاذغ 
َِلبَق نَِمل  ٌدـیِع  َوُه  اَمَّنإ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رگید  هلمج ي  کی  رد  .دـننک  لیـصحت  ناشدوخ  يارب  ار  یهلا  ترفغم 
دروم ار  وا  تدابع  زامن و  دهد و  رارق  لوبق  دروم  ار  وا  هزور ي  ادخ  هک  یسک  يارب  تسا  دیع  رطف ، دیع  ُهَماَِیق ؛» َرَکَش  ُهَماَیِـص َو  ُهَّللا 

هک مینک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  امـش  نم و  هک  يزور  نآ  ٍدـیِع ؛» ُموَی  َوُهَف  ِهِیف  ُهَّللا  یَـصُعی  ٍموَی ال  ُّلُک  َو   » .دـهد رارق  دوخ  ساپـس  رکش و 
.تسا ینامداش  دیع و  زور  دنزن ، رس  ام  زا  یتیصعم  چیه 
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ینامداش دیع و  زور  ار  زور  نآ  دیـشوپب ؛ ار  دوخ  هزات ي  ياه  سابل  دییوگب ؛ تیحت  رگیدکی  هب  رطف  دیع  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هتبلا 
(1)« .راگدرورپ تمحر  تساوخرد  ترفغم و  بلط  تیونعم و  هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  دیع  نیا  رهوج  اما  دینادب ؛

: دومن هصالخ  اهروحم  نیا  رد  ار  ناشیا  تاملک  ناوت  یم  سپ 

.دومن ظفح  دیاب  تسا ، تادابع  عوشخ و  اب  دنوادخ  هب  برقت  هک  ار  ناضمر  هام  گرزب  درواتسد  . 1

.دنروآ تسد  هب  ار  یهلا  ترفغم  دنشاب  هتسناوت  هک  تسا  دیع  ًاعقاو  یناسک  يارب  رطف  دیع  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  . 2

ندوـمن هیهت  وـن و  ساـبل  ندیـشوپ  هب  هچرگا  تسا ، راـگدرورپ  تمحر  ترفغم و  بلط  تیوـنعم و  هب  هجوـت  رطف ، ِدـیع  تیهاـم  . 3
.هدش هیصوت  زین  نآ  لاثما  وکین و  ییاذغ 

ایند بح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ایند بح 

( یلامث هزمحوبا  ياعد  « ) ِیْبلَق ْنِم  اَْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخَأ  يِدِّیَس  »

(1) هزیگنا داجیا 

سفن هنوگ  نیا  ایند ، يارب  ایوگ  دندومرف : ع )  ) ماما .دیـشک  یقیمع  هآ  دوب و  ع )  ) یلع ماما  تمدخ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  يزور 
؟ يدیشک ینالوط  هآ  قیمع و 

اه و شیع  اه و  تذـل  مامت  رباج ! يا  دـندومرف : ماما  .مدیـشک  هآ  مبلق  هت  زا  مداتفا و  ایند  راگزور و  داـی  هب  يرآ  درک : ضرع  رباـج 
« يراوس  » و یسنج » شزیمآ   » و اه » یندیئوب  « » اه یندینش   » و اه » یندیماشآ   » و اه » یندروخ  : » تسا زیچ  تفه  رد  ایند  ياه  یـشوخ 

« سابل  » و

؛ تسا روبنز  مان  هب  يا  هرشح  ناهد  بآ  هک  تسا  لسع  یندروخ  نیرتذیذل  اما 

؛ تسا ناوارف  اج  همه  رد  هک  تسا  بآ  اه  یندیشون  نیرتاراوگ 
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؛ تسا هانگ  مه  نآ  هک  تسا  منرت  ءانغ و  اه  یندینش  نیرتهب 

؛ دوش یم  دیلوت  وهآ )  ) ناویح کی  فان  زا  هدش  هدروخ  کشخ و  نوخ  نآ  هک  تسا  کشم  يوب  اه  یندیئوب  نیرتذیذل 

؛ تسا تسپ  وضع  ود  ندش  کیدزن  مه  نآ  تسا و  نارسمه  اب  شزیمآ ، نیرت  یلاع 

؛ تسا هدنشک  یهاگ )   ) مه نآ  هک  تسا  بسا  يراوس  بکرم  نیرتهب 

.دیآ یم  تسد  هب  مشیربا  مرک  زا  هک  تسا  مشیربا  سابل  نیرتهب 

! دشک یمن  قیمع  هآ  نآ  يارب  دنمدرخ  ناسنا  دشاب ، روط  نیا  شعاتم  نیرتذیذل  هک  ییایند 

؛ ِیْبلَق یَلَع  اَهَدَْعب  اَْینُّدلا  ِتَرَطَخ  اَم  ِهَّللا  َوَف  : » دیوگ رباج 

(2 «) .تفاین هار  مبلق  رد  ایند  هظعوم ، نیا  زا  دعب  ادخ  هب  دنگوس 

اوتحم نتم و 

.تسا هداد  رارق  ناسنا  هار  رس  رد  شتمکح  يور  زا  تحلصم و  هب  انب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یملاوع  زا  یکی  ایند ، ملاع 

یتایآ رد  دناد و  یم   (2)« قح ماظن   » »(1) و نیتسار ماظن   » ار ایند  ماظن  دنوادخ  .دسانش  یمن  دنوادخ  زا  رتهب  یـسک  چیه  ار  ملاع  نیا 
نیا  (3) .دنک یم  دای  دنگوس  زور ، بش و  هام و  دیـشروخ و  ات  هتفرگ  ناویح  تابن و  دامج و  زا  ملاع  نیا  تاقولخم  تادوجوم و  هب 

.تسا لئاق  اه  نآ  يارب  ادخ  هک  تسا  يرابتعا  شزرا و  هدنهد  ناشن 

: تسا هدرک  ییامنهار  ایند  زا  ندرب  هرهب  يوس  هب  ار  ام  يا  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 

وت هب  ادخ  هک  نانچ  مه  و  نکم ، شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهس  و  (4) ؛ َْکَیلِإ ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  اْینُّدلا َو  َنِم  َکَبیصَن  َْسنَت  «َو ال 
« .نک یکین  هدرک  یکین 

11744 ص :

« ًالِطاب امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  َءامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  َو  : » ص/27 ( . 3 - ) 1
« ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َملَا  : » 19/ میهاربا ( . 4 - ) 2

 ... ریوکت و هروس  سمش ؛ هروس  ( . 5 - ) 3
.77/ صصق ( . 6 - ) 4
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دـنک و تشادرب  زاین  نامز  رد  هعرزم  نیا  رد  تشک  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  هدرک  یفرعم  ترخآ  هعرزم  ار  ایند  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
(1)« هَرِخْآلا ُهَعَرْزَم  اَْینُّدلا   » .دنک هدافتسا 

ْلَمْعا  » .دـنا هدرک  شرافـس  نآ  ياه  تمعن  ایند و  زا  گرم  هظحل  ات  یتح  ملاع ، نیا  هظحل  هب  هظحل  زا  هدافتـسا  رب  تایاور  زا  یخرب 
« .دنام یهاوخ  هدنز  هشیمه  ییوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  يایند  يارب  (2) ؛ ًاَدبَأ ُشیِعَت  َکَّنَأَک  َكاَْینُِدل 

.تسا هتفرگ  لکش  تقلخ  فده  یهلا و  تمکح  ترورض و  ساسا  رب  دنسپ و  دروم  ایند  ملاع  دوجو  لصا  نیاربانب 

يا هنیمز  يرطف ، تبحم  نیمه  دریگ و  یم  همشچرس  ناسنا  ینورد  ترطف  زا  نآ ، تاقلعتم  ایند و  هب  تبـسن  یتسود  رگید ، يوس  زا 
هدشن یهن  ییایند  تاقلعتم  ایند و  هب  تبـسن  ییادتبا  يرطف و  تبحم  ور ، نیا  زا  دوش ، یم  یگدـنز  رد  كرحت  شالت و  راک و  يارب 

.تسا

هزیگنا دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناگدید  درب ، یم  لد  نآ ، زا  يا  هشوگ  ره  هک  تسا  قرب  قرز و  رپ  یملاع  ایند ، زین  یفرط  زا 
لد ياه  هرهچ  اه و  قرب  قرز و  نیا  شـشخرد  اه و  هزیگنا  نیا  شکاشک  رد  ات  دـنک ، یم  رادـیب  یمدآ  نورد  رد  ار  فلتخم  ياـه 

.دهد بیرف  ار  دارفا  ابرلد ، زیگنا و 

«. حودمم  » يایند و  مومذم »  » يایند تسا : هدش  میسقت  مسق  ود  هب  ایند  تایاور ، نآرق و  نایب  رد  ور  نیا  زا 

ياه قرب  قرز و  عاتم و  ات  دـهد  یم  رادـشه  ناسنا  هب  دـناد و  یم  بیرف  رورغ و  لماع  ار  اـیند  یگدـنز  يددـعتم ، تاـیآ  رد  نآرق 
(4) .تسا هدش  فیصوت  وهل » بعل و   » هب ایند  یگدنز  هاگ   (3)« .دنکن لفاغ  ار  وا  ناهج  نیا  هدنبیرف 
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ص 183. ج1 ، مارو ، هعومجم  ( . 7 - ) 1
ص 146. ج 1 ، لئاسملا ، طبتسم  لئاسولا و  كردتسم  ( . 8 - ) 2

« روُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  اْینُّدلا َو ال  ُهایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  : » 33/ نامقل و  ِروُرُْغلا » ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  َو  : » 20/ دیدح ( . 9 - ) 3
« وَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَّنِإ  : » 36/ دمحم ( . 10 - ) 4
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« دیدش هقالع   » و یگتسباو » ، » دراد نآ  اب  ناما  یب  يا  هزرابم  دوخ  تامیلعت  رد  مالسا  هچنآ  هدش و  یهن  ایند  اب  هطبار  مالـسا ، رظن  زا 
بجوم دـیآرد ، شندوب  یلیفط  ناسنا و  یگتـسباو  تروص  هب  ایند  ناسنا و  نیب  هقالع  هطبار و  رگا  اریز  .تسا  نآ  رهاـظم  اـیند و  هب 

یعامتجا هبنج  زا  مه  يدرف و  هبنج  رد  مه  ار  يراوگان  موش و  ياهدـمایپ  ددرگ و  یم  ناسنا  یلاع  ياه  شزرا  مامت  يدوبان  وحم و 
.دراد یپ  رد 

: تسا هدرک  یفرعم  هورگ  ود  ایند  اب  هطبار  رد  ار  مدرم  ص )  ) مالسا ربمایپ 

مُُهبَغرأ اِهب  ِساّنلا  ُدَعـسَأَف  ِءایقْـشْألا  يِدیأ  نِم  ِهرُْکلاب  تَعَزَتنا  ِءادَـعُّسلا َو  ُسوُُفن  اهنَع  ْتَعََزن  دَـق  ٍءانَع  ٍهَغُلب َو  ُلِزنَم  ٍءالَب َو  ُراد  اینُّدـلَا  »
(1)؛ اهیف مُُهبَغرأ  اِهب  مُهاقشأ  اهنَع و 

یم روز  هب  ار  نآ  ناتخبدب  دنا و  هدنک  لد  نآ  زا  ناتخبـشوخ  تسا : تمحز  یگدـنز و  نارذـگ  لحم  يراتفرگ و  الب و  يارـس  ایند 
« .تسایند هب  نانآ  نیرت  لیام  مدرم ، نیرت  تخبدب  ایند و  هب  نانآ  نیرت  لیم  یب  مدرم ، نیرت  تخبشوخ  سپ  دنریگ ؛

: دنک یم  بلط  ار  ایند  بح  زا  ییاهر  ادخ  زا  نینچ  نیا  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  ع )  ) داجس ماما 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکتَرَیِخ  ِِهلآ  یَفَطْـصُْملا َو  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْعَمْجا  ِیْبلَق َو  ْنِم  اَْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخَأ  يِدِّیَـس  »
؛ ِهلآ َو 

تناگدیرفآ و زا  ناگدیزگرب  نیرتهب  شنادـناخ ، تربمایپ و  یفطـصم  نم و  نایم  و  نک ، نوریب  ملد  زا  ار  ایند  تبحم  نم ! ياقآ  يا 
!« نک عمج  شنادناخ ) وا و  رب  ادخ  دورد   ) دّمحم ناربمایپ  شخب  نایاپ 

ییاه هار  لابند  هب  دیاب  تسا و  مومذم  ایند  اب  یتسود  هقالع و  رد  طارفا  هکلب  تسین ، رـش  یهابت و  داسف  ملاع  ًاتاذ  ایند ، ملاع  نیاربانب 
.میشاب ایند  بح  زا  ییاهر  يارب 
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ص 185. ج74 ، راونالاراحب ، ( . 11 - ) 1
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ایند بح  زا  ییاهر  لماوع 

ناهج اب  ناسنا  هطبار  دوخ و  تخانش  فلا )

، تسا مک  رایـسب  وا  یگدنز  گرم و  نایم  هلـصاف  هک  ریذپ  بیـسآ  تسا ، يدوجوم  دـنادب  دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  دـیاب  ناسنا 
ینغ يوق و  زورما  ددرگ ، بیاصم  نیرتراب  هودنا  ای  اه  يرامیب  نیرت  تخـس  راتفرگ  تسا  نکمم  ادرف  طاشنرپ ، تسا و  ملاس  زورما 
هدرک رپ  ار  ّتیرـشب  خیرات  تاحفـص  نآ  ياه  هنومن  دشاب و  دارفا  نیرتریقف  نیرت و  فیعـض  زا  تسا  نکمم  ادرف  تسا ، دـنمتردق  و 

.تسا

ایند و تبحم  نامزمه  تیلباق  تیفرظ و  وا  لد  و  دوش ؛ یمن  عمج  رفن  ود  تبحم  وا  لد  بلق و  رد  دـنادب  دـیاب  ناـسنا  رگید  فرط  زا 
: هدمآ نینچ  نآرق  رد  .درادن  ار  ادخ  تبحم 

(1)؛ ِهفْوَج یف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  »

« .تسا هدیرفاین  شنورد  رد  لد  ود  یسک  چیه  يارب  دنوادخ 

تسا یلپ  زا  روبع  نوچمه  ایند ، ملاع  رد  وا  یگدنز  هدشن و  قلخ  ایند  ملاع  يارب  دنادب  دیاب  ناسنا  هتشذگ ، ياه  تخانـش  رب  هوالع 
یم زاب  يدبا  يارس  ترخآ و  زا  ار  ناسنا  نآ ، رهاظم  ایند و  هب  دیدش  هقالع  تسا و  ترخآ  ملاع  هک  یلصا  دصقم  هب  ندیـسر  يارب 

.دوش یم  رت  کیدزن  گرم  يوس  هب  یمدق  دشک ، یم  هک  یسفن  ره  دمهفب  دیاب  وا  .دراد 

هدش هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  هک  نادب  مرـسپ ! : » دسیون یم  نینچ  (ع ) نسح ماما  شدـنزرف  هب  باطخ  يا  همان  رد  ع )  ) یلع ترـضح 
هب ینک و  چوـک  اـیند  زا  تسا  نکمم  هظحلره  هک  هنادواـج ، یگدـنز  هن  گرم  يارب  و  ندـنام ، هـن  نـتفر  يارب  و  اـیند ، يارب  هـن  يا 

(2)« .ییآرد ترخآ 

سفق نمؤم  رهب  زا  تسا  ناهج  سب              تسا و  نایز  ایند  دوس  همه 

11747 ص :

.4/ بازحا ( . 12 - ) 1
همان 31. هغالبلا ، جهن  ( . 13 - ) 2
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(1) شین ياج  ترخآ  رد  شون  دوب  شیوخ               دنب  زا  ددرگ  اهر  ندرم  هب 

: تیاکح

! تخادنا نییاپ  ار  شرس  ییانتعا ، یب  اب  لولهب  .تشذگ  یم  اجنآ  زا  دیـشرلا  نوراه  اضق  زا  .دوب  هتـسشن  یلپ  طسو  رد  لولهب  يزور 
! زیخرب اجنیا  زا  يا ؟ هتسب  ار  هار  يا و  هتسشن  لپ  طسو  ارچ  هناوید ! لولهب  يا  تفگ : دیسر ، يو  کیدزن  دیشرلا  نوراه  هک  هاگنآ 

، يا هدیزگ  نکسم  يا و  هتفرگ  رارق  لپ  يور  نینچ  نیا  هک  وگب  تدوخ  هب  ار  اه  فرح  نیا  نوراه ! يا  تفگ : وا  باوج  رد  لولهب 
يا هدـنام  نآ  يور  رب  دوـخ  وـت  .تسا  هاگرذـگ  يزرو ، یم  قـشع  نآ  هب  تبـسن  يا و  هدرک  هتـسباو  نآ  هب  ار  تدوـخ  هـک  ییاـیند 

تشاد و دـهاوخن  ماود  نادـنچ  لپ  نیا  هک  نادـب  نوراه ! يا  .يا  هدرک  شومارف  ار  فرط  نآ  هک  يا  هدـش  لوغـشم  ایند  هب  ناـنچنآ 
(2) .دش دهاوخ  خلت  تماک  رد  تیاهوزرآ  لامآ و  همه 

یم رظن  رد  دوخ  شنیرفآ  تیاغ  اب  راگزاس  یفده  یگدنز  رد  دنک ، كرد  ار  ناهج  اب  شیوخ  هطبار  تخانـش و  ار  دوخ  ناسنا  رگا 
.تسا نادواج  تایح  اهنت  فده ، نآ  دریگ و 

ایند بح  ءوس  بقاوع  ایند و  تخانش  ب )

رد دنوادخ  ور  نیا  زا  .دوش  یم  اهر  ایند  هب  یگتـسباو  ماد  زا  تسا ، یناف  رابتعا و  یب  ایند  هک  دـسرب  رواب  نیا  هب  دـنادب و  ناسنا  رگا 
(3) .تسا هدرک  یفرعم  هدوهیب  هچیزاب و  ار  ایند  هتشاد و  رذح  رب  ایند  هب  یگتسباو  ماد  زا  ار  شناگدنب  میرک ، نآرق 

یندـش ماـمت  شتمعن  شیارآ و  یندـش و  هدـیرب  اـیند  رخف  .دـینکن  تـبغر  اـیند  يدـنمجرا  تزع و  رد  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماـما 
(4)« .تسا

11748 ص :

.يدجم هللا  ءاطع  ( . 14 - ) 1
ص 28. تربع ، هنیآ  ص 22 و  قشع ، رهش  ياه  تیاکح  ( . 15 - ) 2

.20/ دیدح ( . 16 - ) 3
خ 98. هغالبلا ، جهن  ( . 17 - ) 4
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: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ع )  ) یلع ماما 

هُکِرُْدی (1)؛ َال  ٍلَمَأ  ُهُکُْرتَی َو  َال  ٍصْرِح  ُهُّبُِغی َو  َال  ٍّمَه  ٍثاَلَِثب  اَْهنِم  َطاَْتلا  اَْینُّدلا  ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل  ْنَم  »

نادب هک  يدیما  دیاین و  گنچ  هب  هک  ییوزرآ  درادـن و  نایاپ  هک  یهودـنا  تسا : هتـسب  لد  تلـصخ  هس  هب  ددـنب ، ایند  هب  لد  هک  ره 
« دسرن

: تفگ نیریـش  شرـسمه  هب  يزور  .دروخ  یم  هطوغ  ربکت  رورغ و  رد  هراومه  هک  دوب  یناساس  گرزب  ناهاشنهاش  زا  زیورپ  ورـسخ 
! دوب یمئاد  شاک  يا  اما  تسا ؛ شوخ  یهاشداپ  »

(2) !« .دیسر یمن  وت  هب  دوب ، یمئاد  رگا  : » تفگ وا  هب  .داد  وا  هب  يزیمآ  تربع  خساپ  شرسمه 

نآ شوگ  زآ ، نآ  مشچ  ربک ، نآ  رـس  هک  تسا  یمادـنا  نوچمه  اـیند  : » دـندومرف یتیاور  رد  هک  تسا  ع )  ) قداـص ماـما  هب  بوسنم 
لاوز شا  هرمث  یتسین و  شدوب  يربخ ، یب  تلفغ و  نآ  بلق  بجع ، نآ  ياپ  توهـش ، نآ  تسد  ییاـمندوخ ، اـیر و  نآ  ناـبز  علو ،

و دـنک ، ینازرا  علو  صرح و  درادـنپ  شوکین  هک  ره  هب  و  دـهد ، وا  هب  ینیب  دوخ  ربـک و  دریگ ، تسود  ار  نآ  یـسک  ره  سپ  .تسا 
دنک نآ  هدارا  هک  ار  یسک  و  دناشوپ ، ایر  هماج  دیاتـسب  ار  وا  هک  یـسک  رب  و  دزادنا ، رد  عمط  زآ و  هب  ددرگ ، وا  بلاط  هک  ار  یـسک 

دوبان دـتفا  يو  دنـسپ  وا  ياه  عاتم  هک  ار  یـسک  و  دزاس ، لفاغ  دـنک  داـمتعا  وا  هب  هک  ار  یـسک  و  دـنک ، ینیبدوخ  بجع و  راـتفرگ 
(3)« .دنک هناور  شتآ ، شهاگرارق ، هاگیاج و  هب  دزروب  لخب  دنک و  عمج  يویند  ياه  عاتم  هک  ار  یسک  و  دزاس ،
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ناما رد  سک  چیه  نآ  زا  دشابن  ناهج                          ماد  تسا ، یماد  هدنبیرف 

 (1) مار هراما  سفن  نسوت  دنک  ماد                    هناد  زا  دسانشب  هک  سک  نآ  زج 

يرادن رقف و  ات  هتفرگ  اه  تبیصم  نازیزع و  گرم  زا  .تسا  هدرک  تباث  ام  يارب  يددعتم  ياه  هویـش  هب  ار  شیئافو  یب  مه  ایند  دوخ 
! هزاوآرپ رادمان و  دارفا  ییاهنت  تبرق و  نادنمتورث و 

هدش تیاکح 

مدرم همه  دینک و  نهپ  یماعط  هرفس  مگرم  زا  دعب  تفگ : شردام  هب  دید ، گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  ینودقم  ردنکـسا  هک  یماگنه 
هداد تسد  زا  ار  یتسود  زیزع و  هک  یناسک  رگم  دـنریذپب ، ار  توعد  نیا  ناگمه  هک  دـینک  مالعا  دـیامن و  توعد  نآ  هب  ار  روشک 

یلاحـشوخ ردنکـسا  يازع  رد  ناگدـننک  تکرـش  ات  دـننکن  تکرـش  سلجم  رد  زگره  دـنا  هداد  تسد  زا  زیزع  هک  یناـسک  .دـنا و 
.دشابن مأوت  مغ  نزح و  اب  نارگید  يازع  سلجم  دننام  ردنکسا  يازع  سلجم  دننک و  یلاحشوخ 

تکرـش ماعطا  ازع و  مسارم  رد  هک  دـندرک  مالعا  روشک ، مدرم  همه  هب  ردنکـسا ، تیـصو  قباـطم  تفر ، اـیند  زا  ردنکـسا  هک  یتقو 
ياضعا رگید  ردنکـسا و  ردام  دنـشاب ! هدشن  راتفرگ  يزیزع  تسود و  گرم  تبیـصم  هب  ناگدننک ، تکرـش  هکنیا  طرـش  هب  دننک ،

رما نیا  تلع  زا  سلجم  ناراذگ  تمدـخ  زا  درکن ، تباجا  ار  نانآ  توعد  یـسک  چـیه  یلو  دنتـسشن ؛ راظتنا  رد  اه  تعاس  هداوناخ ،
.دندش ایوج 

همه هک  دـیدرک  رما  امـش  دـنتفگ : « ؟ روطچ دندیـسرپ : دـیا ؛ هدرک  عنم  توعد  نیا  تباـجا  زا  ار  ناـنآ  دوخ  امـش  دـنتفگ : خـساپ  رد 
طرـش نیا  ياراد  هک  تسین  یـسک  مدرم  همه  نیا  نایم  رد  دنـشاب ! هدادن  تسد  زا  ار  یبوبحم  زیزع و  هکنآ  طرـش  هب  دننک ، تکرش 

رطاخ یلـست  ارم  تیلـست  هار  نیرتهب  اب  مدنزرف  : » تفگ درب و  یپ  ارجام  لصا  هب  دینـش  ار  بلطم  نیا  ردنکـسا  ردام  هک  یتقو  .دـشاب 
(2)« .داد

11750 ص :

.يدجم هللا  ءاطع  ( . 21 - ) 1
ص 13. ناتساب ، ياه  ناتساد  ( . 22 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2778_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2778_2
http://www.ghaemiyeh.com


أـشنم ار  ایند  بح  ص )  ) ربمایپ .درادزاب  هلیذر  نیا  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  زین  ایند  هب  یگتـسب  لد  راوگان  ياهدمایپ  بقاوع و  تخانش 
: دناد یم  اه  یکین  هدننکدوبان  ناهانگ و 

(1)؛ هَنَسَح ِّلُک  ِطاَبْحِإ  ُبَبَس  ٍهَئِّیَس َو  ِّلُک  ُحاَتْفِم  ٍهَئیِطَخ َو  ِّلُک  ُْسأَر  اَْینُّدلا  ُّبُح  »

« .دشاب یم  يریخ  راک  ره  يدوبان  ببس  یهانگ و  یتشز و  ره  دیلک  و  یهابتشا ، اطخ و  ره  سأر  ایند  بح 

(2)؛ ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  :» دراد داقتعا  هک  یسک  يرآ 

(3)؛ ٍقاب ِهَّللَا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  :» دراد داقتعا  زین  و  دنوش » یم  یناف  دنتسه  نیمز  يور  هک  یناسک  همه 

بح و ددنب و  یمن  لد  نآ  تاقلعتم  ایند و  نیا  هب  زگره  .دشاب » یم  یقاب  تسادـخ  دزن  هچنآ  دور و  یم  نیب  زا  تسامـش ، دزن  هچنآ 
: دنک یم  اوجن  نینچ  دوخ  سفن  اب  هراومه  دنک و  یم  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  نآ  هب  یگتسبلد 

تسا داماد  یسب  دقع  رد  هک  تسا  یسورع  نیاک  دنبَم             هد  رگ  هوشع  نزریپ  نیا  رب  لد 

(4) تسا داینب  یب  عقوم و  یب  همه  شساسا  هک  طابُر        هنهک  نیا  رس  رب  نزم  سنُا  همیخ 

ترخآ يارس  گرم و  دای  ج )

نآ زا  یکدنا  رادـقم  هب  هک  يروط  هب  دـنک ؛ یم  رییغت  ایند  هب  تبـسن  ناسنا  هاگدـید  جـیردت  هب  نآ ، دای  گرم و  رد  لمأت  رکفت و  اب 
.دش دهاوخن  داجیا  ایند  وا و  نیب  یگتسب  لد  ددرگ و  یم  یضار 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ترضح 

« دوش دونشخ  كدنا  هب  ایند  زا  دنک ، رایسب  گرم  دای  هکنآ  (5)؛ ریِسَْیلِاب اَْینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ِتْوَْملا  ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْنَم  »
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دیوگ یم  هدیبعوبا 

: دندومرف ترضح  .مدرگ  دنم  هرهب  نآ  ببس  هب  ات  امرفب  نم  هب  ینخس  نک و  هظعوم  ارم  مدرک : ضرع  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  هب 

(1)؛ اَْینُّدلا ِیف  َدِهَز  اَّلِإ  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ٌناَْسنِإ  ِْرثُْکی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ِْرثْکَأ  َهَْدیَبُع  َابَأ  اَی  »

« .دوش یم  تبغر  یب  ایند  هب  تبسن  دنک ، دای  رایسب  ار  نآ  یناسنا  ره  اریز  نک ! دای  ار  گرم  دایز  هدیبع ! وبا  يا 

تتسَپ دزاس  خرچ  هک  نیشن  رایشه  تتسم                      ایند  ّبح  بارش  هدرک  يا 

تتسد       رد  دوبن  يزور  هس  ود  زا  شیب  انَح                        دننام  هک  وشم  ناهج  رورغم 

هدش تیاکح 

فارـص تفر ، فاّرـص  .درخب     يزیچ  اـت  تفر  رازاـب  هب  درک و  نزو  هناـخ  رد  اـه  نآ  تشاد ، هناـخ  رد  ِرز  يرادـقم  یحلاـص  درم 
فاّرص دروآرب ! لد  زا  يا  هلان  دیشک و  یهآ  راکوکین  درم  .تسا  مک  نآ  نزو  رانید  کی  هزادنا  هب  تفگ  درک و  نزو  ار  وا  ياهرز 

دیآ صقان  نم  تانـسح  هک  ازج  زور  تمایق ، رازاب  رد  هک  تسا  نآ  زا  نم  يراز  تفگ : ینک ؟ یم  يراز  نینچ  رازاب  رد  ارچ  تفگ :
!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نم  لاح 

.دنک یم  اهر  ییایند  تاقلعت  زا  ار  ناسنا  تمایق  گرم و  دای  يرآ 

هدش تیاکح 

اه هزاغم  اهراد  هزاغم  اه  بش  .دنرادن  برد  اه  هناخ  اه و  هزاغم  دید  وا  .دید  بیجع  ياهزیچ  دش و  يرهش  دراو  نینرقلاوذ  ردنکسا 
.دنور یم  هناخ  هب  هرک و  اهر  ار 

رد ار  اهربق  هک  دوب  نیا  رهـش  نآ  رگید  بیجع  روما  زا  .دـیدن  يزیچ  ینابرهم  تبحم و  رهم و  زج  دـنام و  رهـش  نآ  رد  يزور  دـنچ 
.دوب هدش  هتشون  یگلاس  ات 30  نینس 15  اهربق  يور  هکنیا  رگید  .دندوب  هداد  رارق  اه  هناخ  يولج 
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یسک اجنیا  تسا و  دزد  يارب  نابرد  رد و  ًالوا  تفگ : درمریپ  .دیـسرپ  وا  زا  ار  بیاجع  نیا  نایرج  دید و  ار  رهـش  نادرمریپ  زا  یکی 
ناگدرم سک  ره  تسا و  اه  هناـخ  يولج  رد  اـهربق  هکنیا  رگید  لـیلد  ًاـیناث  .تسا  عناـق  دراد ، هچنآ  هب  سک  ره  دـنک و  یمن  يدزد 

ربق هب  نامنامـشچ  مییآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  هک  حبـص  زور  ره  هک  تسا  نآ  مه  شتلع  .دـنک  یم  نفد  دوخ  هناـخ  يولج  رد  ار  دوخ 
هتشون یگلاس  ات 30  نینـس 15  اهربق  يور  هکنیا  تلع  اما  میدنبن ؛ لد  ایند  هب  میتفیب و  گرم  دای  هب  دـتفیب  نامناتـسود  ناگتـشذگ و 

 (1) .میروآ یمن  باسح  هب  رمع  ءزج  ار  اه  نآ  ام  مینارذگ و  یم  باوخ  رد  ار  دوخ  رمع  فصن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدش ،

( ردق بش  ماما و   ) ابیز ثحب 

هراشا

دّمحم بیجن  نیسح  دیس  : هدنسیون

يرسای رذوبا  مجرتم :

ردق بش  ماما و 

رد دنوادخ  دوش و  یم  هتـشون  تامم  ای  یناگدنز  اب  یـصاعم ، ای  تاعاط  هدنور ، جـح  هب  ياه  هورگ  نآ  رد  هک  تسا  ردـق  بش  نآ 
.دیامن یم  اقلا  نیمز  بحاص  هب  ار  اهنآ  سپس  دنک ، یم  عقاو  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  زور ، بش و  نآ 

: درک ضرع  (ع ) ترضح نآ  هب  ثراح  نبا 

؟ تسیک نیمز  بحاص 

، تسا هدش  دای  تمایق  زور  ات  تماما  رارمتـسا  رگید و  تجح  زا  دعب  ادخ  تجح  دوجو  رب  لیلد  نیرت  مکحم  ناونع  هب  ردـق  بش  زا 
(ع) رقاب ماما  ترـضح  زا  .دـنا  هدرک  ییامنهار  تنـس  لها  ربارب  رد  نآ  هب  لالدتـسا  جاجتحا و  هب  ار  نایعیـش  (ع ،) ناـماما ور ، نیا  زا 

: تسا هدش  تیاور 

11753 ص :

www.masjed.ir: عبنم ص 158 . اه ، تیاکح  اه و  ناتساد  ( . 29 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2781_1
http://www.ghaemiyeh.com


، ناگدیرفآ رب  ادخ  تّجح  هروس )  ) نآ هک  دنگوس ، ادخ  هب  .دیوش  زوریپ  ات  دـینک  جاجتحا  هانلزنا » انإ   » هروس هلیـسو  هب  نایعیـش ، يا 
ّانإ نیبملا  باتکلا  مح و   » هلیـسو هب  نایعیـش ، تعامج  يا  .تسام  ملع  تیاغ  و  ناتنید ، رورـس  رتهم و  هدوب ، (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب 

1 .دنیادخ لوسر  زا  دعب  (ع _ ) همئا رما _  نابحاص  هژیو  هب  نآ ، زا  دوصقم  هک  دینک  جاجتحا  نیرذنم » اّنک  ّانإ  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنأ 

رد ناوخب ، ار  هانلزنا » انا  : » دنیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  لقن  هب  (ص ،) ادـخ لوسر  زا  دـنلب  یتیاور  رد  زین  (ع ) قداص ماما 
.تسا 2 تمایق  زور  ات  تتیب  لها  تبسن  وت و  تبسن  نآ  تقیقح 

 

، ردق بش  هب  لالدتسا 

: تسا رما  ود  تابثا  هب  طونم 

 _ ینـس هعیـش و  نیقیرف _  عامجا  دروم  بلطم  نیا  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  (ص ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  ردق  بش  هکنیا  ًالوا ،
: زا دنترابع  رما  نیا  لیالد  .دنشوک  یم  لاسره  رد  بش  نآ  كرد  يارب  ادخ  ناگدنب  هک  مینیب  یم  ور  نیمه  زا  تسا و 

.دنک یم  تلالد  ناضمر  هام  ره  رد  رّرکم ، رمتسم و  نداتسرف  ورف  لوزن و  رب  هک  عراضم  هغیص  دوجو  . 1

رتهب : » دیامرف یم  هکلب  دوب » رتهب   » هام رازه  زا  نآ  هک  هدومرفن  .تسا و  رتدنمجرا  هام  رازه  زا  ردـق  بش  هک : لاعتم  يادـخ  مالک  . 2
«. تسا

: هک لاعتم  يادخ  مالک  . 3

.دنیآ دورف  تسا ) هدش  رّدقم  هک   ) يراک ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور ، اب  ناگتشرف ، بش  نآ  رد 

عراضم هغیـص  اب  هکئالم  ندـمآ  دورف  زا  هکلب  دـنک ، تلالد  لوزن  راب  کی  رب  طقف  هک  هدومرفن  نایب  یـضام  هغیـص  اب  ار  نآرق  لوزن 
.دراد نآ  ّرمتسم  لوزن  رب  تلالد  هک  هدرک  ریبعت 
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هـضرع (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  دـیوگ : یم  هک  رذوبا  تیاور  هلمج  زا  .دـنراد  تلالد  ردـق  بش  رارمتـسا  اقب و  رب  هک  یتایاور  دوجو  . 4
زا سپ  دـنوش و  یم  لزان  بش  نآ  رد  ینامـسآ ) بتک   ) هک تسا  ناربمایپ  نامز  صوصخم  ردـق  بش  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  متـشاد :

؟ دوش یم  هتشادرب  دنتفر ، ایند  زا  ناشیا  هکنآ 

3 «. دراد دوجو  تمایق  زور  ات  نآ  هکلب  ریخ ، دندومرف : (ص ) ترضح نآ 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

4 «. دوش یم  هتشادرب  نآرق  دوش ، هتشادرب  ردق  بش  هچنانچ  »

یم دورف  یـسک  هچ  رب  هکئالم  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دنروآ ، یم  دورف  دوخ  هارمه  هب  ار  دـنوادخ  رما  هکئالم  هک  میناد  یم  ًایناث ،
؟ دنیآ

؟ مدرم ریاس  رب  ای  نیطالس ، ناهاشداپ و  رب  هکنآ  ای  درف ؟ رب  هن  اما  دنیآ ، یم  دورف  ایآ 

.دنیآ یم  دورف   _ نیمز رب  طقف  هن  ناسنا _  بلق  رب  هکئالم  نیاربانب 

: مینک یم  لاؤس  نینچمه  اجنیا  رد 

؟ دوش یم  اریذپ  هدمآ  دورف  حور  هکئالم و  هلیسو  هب  هک  ار  دنوادخ  رماوا  هک  تسا  بلق  مادک  نآ 

، حور هکئالم و  خساپ :

ار یهلا  رماوا  لوزن  ییاـناوت  یگتـسیاش و  بـلق  نآ  اـهنت  اریز  دـنروآ ، یم  دورف  نـیمز  رد  وا  تـجح  هللا و  یلو  بـلق  رب  ار  یهلا  رما 
روحم (ص ) ترضح نآ  هک  دنا  قفّتم  ناناملسم  همه  دوب و  یّلجتم  ترضح  نآ  رد  (ص ) ادخ لوسر  رصع  رد  تیالو  نیا  .تساراد 

.دندوب دوخ  تایح  نامز  رد  ردقلا  هلیل 

: هک میسر  یم  هجیتن  نیمود  هب  دش ، هتفریذپ  بلطم  نیا  هک  لاح 

نیـشناج و دوجو  (ص ،) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  هکئالم ، هلیـسو  هب  روما  همه  لوزن  رارمتـسا  و  لاس ، ره  رد  ردـق  بش  رارمتـسا 
ترـضح ناـنمؤمریما  زا  ور  نیمه  زا  .دـیامن  یم  تاـبثا  ردـق ، بش  رد  شقن  ناـمه  ياـفیا  روـظنم  هب  ار ، (ص ) ترـضح نآ  هـفیلخ 

: دندومرف سابع  نبا  هب  هک  هدش  تیاور  (ع ) یلع
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(ص) ادـخ لوـسر  زا  دـعب  رما ، نآ  و  دوـش ، یم  لزاـن  لاـس  همه  رما  بش  نآ  رد  درا ، دوـجو  لاـس  ره  رد  ردـق  بـش  تـقیقح ، هـب 
.دراد ینابحاص 

: دندومرف (ع ) ماما دنتسیک ؟ نانآ  درک : ضرع  سابع  نبا 

5 .ما بلص  زا  دنزرف )  ) هدزای نم و 

: دنیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  ترضح  و 

لها  ) ام نآ  زا  ردق ) بش   ) نآ دـیوگب  هکنآ  زج  تسین  قداص  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  ام  يأر  رظن و  فالخ  رب  ردـق ، بش  هب  سک  ره 
هب ار  رما  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  .تسا  هدـننک  بیذـکت  تقیقح  هب  دـیوگن  نینچ  سک  ره  و  تسا ، (ع )) تـیب

نخـس نیا  دنک ، یم  لزان  ام ) زا  ریغ   ) يا هفیلخ  رب  ار  نآ  وا  هک ، دـیوگب  رگا  سپ  دـیامن ، لزان  قساف  رفاک  رب  هکئالم  حور و  هارمه 
.دیاین و دورف  زیچ  چیه  رب  اما  هدش  لزان  يزیچ  هک  تسین  نکمم  دنک ، یمن  لزان  سک  چیه  رب  ار  نآ  هک  دـنیوگب  رگا  تسا و  لطاب 

 _ تفگ دنهاوخ  هک  دنیوگب _  رگا 

6 .دنا هتفر  ورف  يراکشآ  قیمع و  یهارمگ  رد  هدشن ، عقاو  یندش  لزان  ًاساسا ) )

: دیسرپ هک  يا  هدننک  لاؤس  هب  خساپ  رد  یهلا ، ججح  رکذ  زا  سپ  دنلب ، ینایب  رد  (ع ) نانمؤم ریما 

: دندومرف دنتسیک ،؟ اه  تّجح  نیا 

دوخ و نیرق  هارمه و  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  اب  (ص ؛) ترـضح نآ  هدیزگرب  نانیـشناج  و  (ص ) ادخ لوسر  زا : دـنترابع  نانآ 
یناسک رما و  ناـبحاص  ناـشیا  .تفرگ  ناـمیپ  شیوخ  رب  ناـنآ  زا  هکناـنچ  دـناوخ ، ارف  ناـشتعاط  هب  ار  ناگدـنب  تخاـس و  شلوسر 

ار ادخ  دیا ) هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ) ؛7 مکنم رمألا  یلُوا  لوسرلا و  اوعیطأ  هللاوعیطأ و  دومرف « : ناش  هرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه 
«. دینک تعاطا  زین  ار  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا 
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تشحو ای  ینمیا  زا  یکاح  يربخ  نوچ  و  ( ؛ 8 مهنم هنوطبنتسی  نیّذلا  هملعل  مهنم  رمألا  یلُوا  یلإ  لوسرلا و  یلإ  هوّدر  ول  و  : » دومرف و 
تسرد و دـنناوت  یم   ) هک دـنا  یناسک  نانآ  نایم  زا  ًاـعطق  دـننک ، عاـجرا  دوخ  رما  ياـیلوا  ربماـیپ و  هب  ار  نآ  رگا  و  دـسرب ) ناـنآ  هب 

«. دنبایرد ار  نآ  تسردان )

؟ تسیچ رما  نآ  درک : ضرع  هدننک  لاؤس  صخش 

، گرم یناگدنز ، لامعا ، رمع ، لوط  يزور ، لیبق : زا  میکح ، دنوادخ ) ) روما همه  هک  یبش  رد  هکئالم  هک  نامه  دـندومرف : (ع ) ماما
ریذپ ناکما  شناگدـیرفآ  نیب  رد  وا  ناگداتـسرف  ناگدـیزگرب و  دـنوادخ ، يارب  زج  هک  یتازجعم  و  نیمز ، اه و  نامـسآ  بیغ  ملع 

.تسادخ يور  اجنآ  دـینک  ور  وس  ره  هب  سپ  ؛9  هللا هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأف  دومرف « : هک  دـنیادخ ؛ يور  نانآ  .دنتـسرف  یم  ورف  تسین ،
طسق و زا  ار  نیمز  دـیآ و  یم  ایند )  ) نیا راگزور )  ) نایاپ ماـگنه  هک  تسا  (ع ) يدـهم ترـضح  ینعی  هللا ،) تیقب  ناـنآ  ( ) هلمج زا  )

ندـش ریگارف  تقو  رد  نامتک  تبیغ و  وا  ياه  هناـشن  زا  .دـشاب و  هدـش  ولمم  متـس  ملظ و  زا  هک  روط  ناـمه  دـیامن ، یم  زیربل  لدـع 
.تسا ماقتنا  ندیسر  ارف  نایغط و 

رب ّلاد  یـضام  لعف  هلیـسو  هب  تسیاب  یم  دوب ، ناشیا  ریغ  هن  و  (ص ) ربمایپ ًارـصحنم  دـنوادخ ، مالک  رد  رما  نیا  باطخ  دروم  رگا  و 
ٍرما ّلک  قرف   » و دـندش .» لزاـن  هکئـالم  هکئـالملا ؛ تلزن  : » دومرف یم  ینعی  لبقتـسم ، تروص  هب  هن  دـش ، یم  ناـیب  یمئاد  ریغ  لـمع 

: دومرف یمن  و  تفای » هلصیف  راوتسا  وحن ) هب  ، ) يراک ره  ٍمیکح ؛

10 «. دبای یم  هلصیف  راوتسا  وحن ) هب   ) يراک ره  ٍمیکح ؛ ٍرما  ّلک  قرفی   » و دنوش » یم  لزان  هکئالم  هکئالملا ؛ لّزنت  ال  » 

: دیآ یم  تسد  هب  جیاتن  نیا  ردق ، بش  تماما و  نایم  طابترا  دوجو  زا 
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؛ رصع ره  رد  ادخ  تجح  دوجو  . 1

دزن زا  هدـش  لزان  مکُح  هک  دراد  تلالد  رما  نیا  رب  ردـق  ناخد و  ياه  هروس  ياوتحم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  هر ) ) یـسلجم همـالع 
مکح نآ  هب  تبـسن  ملاـع  هاـگآ و  يدرف  دوـجو  زا  ریزگاـن  و  تسا ، یعقاو  یمتح و  ینیقی ، مکح  ردـق ، بش  رد  ناحبـس ، دـنوادخ 
ماـما زا  ریغ  یـصخش  مکح ، نآ  هب  ملاـع  .تسین  ّبترتـم  مکح ، نآ  نداتـسرف  ورف  رب  يا  هدـیاف  تروـص ، نـیا  ریغ  رد  اریز  میتـسه ،

، ینامز ره  رد  نید  روما  همه  هب  ملاع  هعاطالا ، بجاو  ماما  دوجو  نیاربانب ، .تسین  ناحبـس  دنوادخ  بناج  زا  هدش  دییأت  (ع ) موصعم
11 «. تسا يرورض  مزال و  تسا ، یقاب  یعرش  فیلکت  هک  یماگنه  ات 

؛ تاقولخم همه  رب  (ع ) همئا تیالو  لومش  . 2

دعب رما _  نابحاص  رب  دنوادخ  رماوا  رگید ، نایب  هب  .دنا  هکئالم  طسوت  رشب  یناگدنز  هب  طوبرم  یهلا  رماوا  لوزن  هاگیاج  ناشیا  اریز 
12 .دوش یم  لزان  (ص ) ادخ لوسر  زا 

: هک تسا  هدش  تیاور  ٍمیکح » ٍرمأ  ّلک  قرفی  اهیف  : » هک یلاعت  يادخ  مالک  نیا  هراب  رد  (ع ) رقاب ماما  ترضح  زا 

شخب و  يو ، یـصخش  روما  هب  طوبرم  روما  نآ  زا  یـشخب  دوش ؛ یم  لزان  ادخ  ّیلو  رب  لاس  ره  روما  ریـسفت  ردـق  بش  رد  هنیآ ، ره 
13 .تسا مدرم  روما  هب  طوبرم  رگید 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص ماما  ترضح  نینچمه 

رد دنوادخ  دوش و  یم  هتـشون  تامم  ای  یناگدنز  اب  یـصاعم ، ای  تاعاط  هدنور ، جـح  هب  ياه  هورگ  نآ  رد  هک  تسا  ردـق  بش  نآ 
.دیامن یم  اقلا  نیمز  بحاص  هب  ار  اهنآ  سپس  دنک ، یم  عقاو  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  زور ، بش و  نآ 

؟ تسیک نیمز  بحاص  درک : ضرع  (ع ) ترضح نآ  هب  ثراح  نبا 
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14 «. امش بحاص  دندومرف : (ع ) ماما

؛ دوش یم  هضافا  ادخ  بناج  زا  (ع ) ناماما ملع  . 3

: مدرک ضرع  «. میور یم  لوفا  هب  دوشن ، هدوزفا  ام  ملع )  ) رب رگا  : » دندومرف هک  مدینـش  (ع ) قداص ماما  زا  هک  دـنک ، یم  لقن  ریـصبابا 
؟ دوش یم  هدوزفا  امش  ملع  رب  مه  تسین  (ص ) ادخ لوسر  دزن  هچنآ  زا  ایآ  موش ، ناتیادف 

سپ یکی  سپس  و  (ع ،) یلع ترضح  سپس  دوش ، یم  هاگآ  نآ  زا  هدروآ و  (ص ) ربمایپ ادتبا ) ، ) دشاب نینچ  رگا  : » دندومرف (ع ) ماما
15 «. دسرب رما  نیا  بحاص  هب  هکنآ  ات  يرگید ، زا 

دوشن هدوزفا  ام  ملع )  ) رب رگا  : » دیدومرف هک  ما  هدینش  امش  زا  اهراب  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ترـضح  هب  دیوگ ، یم  یملید  نامیلس 
دومرف لزان  (ص ) دوخ ربمایپ  رب  نآ  تروص  نیرت  لماک  رد  دنوادخ  ار  مارح  لالح و  ماکحا  : » دندومرف (ع ) ماما میور .» یم  لوفا  هب 

«. دیازفا یمن  يزیچ  مارح ، لالح و  رب  ماما  و 

«. مارح لالح و  زا  ریغ  رگید ، ياهزیچ  رد  : » دندومرف تسیچ ؟ يدایز  نآ  زا  روظنم  سپ  مدرک : ضرع 

؟ تـسا هدوـبن  هاـگآ  ترـضح  نآ  زا  هدوـب و  هدیـشوپ  (ص ) ادـخ لوـسر  زا  هـک  دوـش  یم  هدوزفا  امـش  رب  يزیچ  اـیآ  مدرک : ضرع 
: دیوگ یم  هدرب ، (ص ) ادـخ لوسر  يوس  هب  ار  نآ  يا  هتـشرف  سپ  دوش ، یم  جراخ  لاعتم  يادـخ  دزن  زا  طقف  ملع  ریخ ، : » دـندومرف
و ربب ، یلع  يوس  هب  ار  نآ  دـنیامرف : یم  (ص ) ترـضح نآ  هاگنآ  دـهد ، یم  نامرف  نانچ  نینچ و  هب  ار  وت  تراگدرورپ  دّـمحم ، يا 

یکی (ع )) ناماما  ) يوس هب  نانچمه  .ربب و  نسح  يوس  هب  ار  نآ  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  هاگنآ  .دناسر  یم  (ع ) یلع هب  ار  نآ 
وا زا  لبق  ناماما  و  (ص ) ادخ لوسر  هک  دنادب  ار  يزیچ  (ع ) همئا زا  یکی  هک  تسا  لاحم  .دسر  یم  ام  هب  ات  دور  یم  يرگید  زا  دـعب 

16 «. دننادن ار  نآ 
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؛ دوش یم  رّدقم  ردق  بش  رد  (ع ) ناماما تیالو  . 4

: دنیامرف یم  (ص ) ادخ لوسر  زا  لقن  هب  هراب  نیارد  (ع ) نانمؤمریما

زور ات  هچنآ  همه  نآ  رد  دنوادخ ، تقیقح  هب  دـندومرف : ادـخ ، لوسر  يا  ریخ ، متفگ : یناد ؟ یم  ار  ردـقلاهلیل  يانعم  ایآ  یلع ، يا  »
زور ات  تنادنزرف  زا  (ع ) ناماما تیالو  وت و  تیالو  دوش ، یم  رّدقم  هچنآ  هلمج  زا  و  دـیامن ، یم  ریدـقت  ار  دـش  دـهاوخ  عقاو  تمایق 

17 «. تسا تمایق 

.18« دش رّدقم  نآ  رد  نینمؤملاریما  تیالو  نیمز و  اه و  نامسآ  هک  تسا  یبش  نآ  : » دندومرف (ع ) قداص ماما  نینچمه 

، دناهاگآان ردق  بش  تلزنم  ردق و  زا  مدرم  رتشیب  هک  روط  نامه  . 5

و دنا ، هدش  هتشاد  زاب  زین  (ع ) تیب لها  هب  تبسن  نتفای  تفرعم  تخانـش و  زا  نانآ  روط  نیمه  دنا ؛ هدش  هتـشاد  زاب  نآ  تخانـش  زا  و 
.دنسانش یم  ار  ناشیا  رهاظ  زا  زیچان  یشخب  اهنت  مدرم  .تسا  هتخانشن  ناشتفرعم  تقیقح  هب  ار  نانآ  یسک  لاعتم  دنوادخ  زج 

: دندومرف هک  دنک  یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  (ع ) رقاب ماما  ترضح  تیاور 

هدرک كرد  ار  ردق  بش  قیقحت  هب  دسانشب ، شتفرعم  تقیقح  هب  ار  همطاف  سک  ره  .تسا  ردقلا  هلیل  نامه  (س ،) همطاف تقیقح  رد 
ات دشن ، لماک  يربمایپ  چیه  توبن  .دـنا  هدـش  هتـشاد  زاب  شتفرعم  زا  قیالخ  اریز  دـش ، هدـیمان  همطاف  (س ) ترـضح نآ  انامه  .تسا 

هدیخرچ وا  تخانش  تفرعم و  رادم  رب  نیتسخن  راصعا  تسا و  گرزب  هقیدص  وا  .دومن  رارقا  ترضح  نآ  ّتبحم  تلیضف و  هب  هکنآ 
19 .تسا

: اه تشون  یپ 

 

ص 635. ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 1

.نامه . 2

ص 620. نامه ، . 3

ص 621. نامه ، . 4

ص 619. نامه ، . 5

ص 638. نامه ، . 6
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هیآ 59. (، 4  ) ءاسن هروس  . 7

هیآ 83. (، 4  ) ءاسن هروس  . 8

هیآ 115. (، 2  ) هرقب هروس  . 9

ص 626. ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 10

ص 79. ج 3 ، لوقعلا ، هآرم  . 11

.دینک هعجارم  تیالو »  » عوضوم هب  رما » نابحاص  رمالا =  الو \  » هرابرد یهاگآ  تهج  . 12

ص 622. ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 13

ص 625. نامه ، . 14

ص 231. تیبلا ، لها  . 15

.نامه . 16

ص 629. نامه ، . 17

ص 617. نامه ، . 18

ص 7. ردقلاهلیل ، (س ) ءارهزلا همطاف  يولع ، . 19

هرامش 80 دوعوم  همانهام  عبنم :

ردق بش 

ردق بش 

.دراد هراشا  ردق  بش  هفسلف  هب  هک  تسا  هیداجس  هفیحص  حرش  لیاوا  رد  یلقن 

ءارسا هروس  هیآ 60  رد  باوخ  نیا  هب  هک  دـندید  یباوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هتفرگ  تأشن  اـجنیا  زا  هلئـسم 
 : تسا هراشا 

اَمَف ْمُُهفِّوَُخنَو  ِنآْرُقلا  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلاَو  ِساَّنلِّل  ًهَْنِتف  َّالِإ  َكاَْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَـیوُّرلا  اَْـنلَعَج  اَـمَو  ِساَّنلاـِب  َطاَـحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  َکـَل  اَْـنُلق  ْذِإَو  »
« اًرِیبَک اًناَیْغُط  َّالِإ  ْمُهُدیِزَی 
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؟ تسیچ ردق  بش  هفسلف 

هبعلم دـنیآ و  یم  نییاپ  الاب و  شربنم  رب  اه  نومیم  هک  دـننیب  یم  باوخ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوب  نیا  باوخ  ناتـساد 
نیا زا  هلآو ) هیلع  هللا و  یلـص   ) ربمایپ دنوش و  یم  جراخ  دجـسم  رد  زا  تشپ  تشپ  دنتـسه  ربنم  هب  ور  هک  یلاح  رد  مدرم  دـندرک و 

زا هک  هیما  ینب  وت ، زا  دـعب  هک  داد  ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا و  یلـص   ) ربمایپ هب  لیئربج  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  دـندش و  نیگهودـنا  باوخ 
ناملسم تسایر  تموکح و  ربنم و  نیا  بحاص  دننک ، یم  لیمحت  وت  رب  ار  اه  گنج  نیا  همه  نالا  دنتـسه و  وت  نانمـشد  نیرتگرزب 

.میناسرت یم  ار  اهنآ  ام  دنتسه و  هنوعلم  هرجش  نآرق  رظن  زا  اهنیا  دوش و  یم  اه  تفص  هنیزوب  نیا  هبعلم  وت  ربنم  نیا  دنوش و  یم  اه 
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مالـسا اب  دندوب و  ربمایپ  نانمـشد  نیرتدب  هیما  ینب  نوچ  دـندرک  ادـیپ  هلئـسم  نیا  زا  يدـیدش  فسأت  هلآو ) هیلع  هللا و  یلـص   ) ربمایپ
.ندش تحاران  ًادیدش  شتما  ینید  تیبرت  مالسا و  هدنیآ  زا  ناشیا  دنتشاد و  دانع  ًادیدش 

« ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » هیآ لوزن  ناش 

دیوگ یم  لیئربج  دننک ؟ یم  ار  راک  نیا  اهنیا  هک  متـسه  هدنز  نم  ایآ  هک  دننک  یم  لاوس  لیئربج  زا  هلآو ) هیلع  هللا و  یلـص   ) ربمایپ
.هن

.هام رازه  دیوگ : یم  لیئربج  دشک ؟ یم  لوط  ناشتموکح  تدم  ردقچ  هک  دننک  یم  لاوس  هلآو ) هیلع  هللا و  یلص   ) ربمایپ

رتهب هیما  ینب  هام  رازه  نیا  زا  هک  میهد  یم  وت  تما  هب  ار  بش  کی  ام  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » هک دش  لزان  ردـق  هروس  دـعب 
یتاقیفوت اه و  تیبرت  دوبمک  نآ  ناربج  هک  مینک  یم  طبـض  تتما  هدـنورپ  رد  ار  هام  رازه  زا  شیب  تدابع  بش  کی  نیا  رد  تسا و 

.دوشب دهد ،  یم  خر  مک  مک  هک 

، دوش یم  یلاخ  حلاص  لامعا  زا  اهنآ  هدـنورپ  هک  ناشترخآ  فیلکت  دـش  روط  نیا  شتما  يایند  الاح  هک  دـندوب  نارگن  نیا  زا  ربمایپ 
اهنآ هدنورپ  رد  هام  لاس و 4  لثم 83  دـننک  تدابع  حبـص  ناذا  ات  بورغ  زا  ار  بش  کی  رگا  وت  تما  هک  دـش  هتفگ  ناشیا  هب  هچ ؟

.دوب هلآو ) هیلع  هللا و  یلص   ) ربمایپ يارب  يا  هدژم  نیا  دوش و  لئاسم  نیا  ناربج  هک  رتالاب  هکلب  مینک  یم  طبض 

تدابع دیشاب و  رادیب  ردق  بش  هک  دنیوگ  یم  ام  هب  نیمه  يارب  تسا و  هوعدلا  باجتـسم  تسا و  هللا  هفیلخ  جع )  ) رـصع ماما  نوچ 
ای دوش و  ردـقم  ناشیارب  يرت  شیب  رمع  دـنریمب ، تسا  رارق  هک  ییاه  نآ  دوش و  هتـشادرب  اـه  يراـتفرگ  ناـشیا  ياـعد  اـب  اـت  دـینک 

بلج دننک  یم  مدرم  هک  ییاه  تدابع  بش  نآ  دوش و  هدافتسا  بش  نیا  رد  جع )  ) رـصع ماما  ياعد  زا  دوش و  هتـشادرب  دب  ثداوح 
دنک تمحر 
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؟ دراد يا  هلئسم  هب  هراشا  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ   » هیآ دش و  لزان  ربمایپ  رب  هنوگچ  نآرق 

جیردت ینعم  هب  هک  دیوگ  یم  لیزنت »  » یهاگ دیآ و  یم  هعفد  کی  ینعی  دیوگ  یم  انلزنا »  » نآرق یهاگ  دش  یم  لزان  روج  ود  نآرق 
.تسا

ربمایپ یمومع  توعد  زا  لبق  لاس  هس  زا  لیئربج  دـمآ و  یم  ربماـیپ  بلق  رب  ردـق  بش  رد  نآرق  لـک  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  اـنلزنا » »
رخآ ردق  بش  ات  دوب  انلزنا  نیا  ردق  بش  ره  رگید  دناوخ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ بلق  رب  ار  نآرق  همه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

لیئربج لاسما  دـندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـناوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ كراـبم  بلق  رب  ار  نآرق  راـب  ود  هک 
.متسین هدنز  رگید  لاس  هک  مرواب  نیا  رب  نم  دناوخ و  نم  رب  ار  نآرق  رابود 

رب نآرق  لک  راب  ود  هک  رخآ  لاس  نآ و  زا  لبق  لاس  هس  هوالعب  دیـشک و  لوط  لاس   23 هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلاسر  نیاربانب 
.دش لزان  ناشیا  بلق  رب  نآرق  همه  راب  اعومجم 27  هک  دش  هدناوخ  ربمایپ 

، دمآ یم  جیردت  هب  داد و  یم  تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  یحو  تلاح  هک  یماگنه  دوب ؛ لیزنت »  » دش یم  هتشون  هک  ینآرق 
هللا یلـص   ) ربمایپ دزن  رد  نآرق  لصا  هک  اجنآ  زا  دـندرک و  یم  يروآ  عمج  دنتـشون و  یم  اهنآ  دـنتفگ و  یم  یحو  باّتک  هب  ناـشیا 

هک میوگ  یم  دمآ  هک  دـعب  دـیراذگب  یلاخ  هیآ  ود  ياج  ًالثم  هکنیا  ای  هدـشن و  مامت  هروس  نیا  دـندومرف  یم  یهاگ  دوب  هلآو ) هیلع 
دیناوت یم  دـش و  مامت  هروس  نیا  هک  دـندومرف  یم  دـش  یم  مامت  اـه  هروس  یتقو  اـی  دوب و  ناـشیا  دزن  رد  نآرق  همه  نوچ  .دیـسیونب 

.ینک جیورت  غیلبت و  دیناوخب و 
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: مرب یم  نایاپ  هب  ابیز  رایسب  یتیاور  اب  ار  مالک 

: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  مدینش  دیوگ : یم  یلفون  دمحم  نب  یلع 

یم لیام  پچ  تسار و  تمـس  هب  دنک و  یم  هبلغ  وا  رب  باوخ  هک  یلاح  رد  دزیخ  یم  رب  بش  زامن  يارب  يا  هدـنب  هک  دوش  یم  هاگ 
نیمز نامسآ و  ياهرد  هب  لاعتم  دنوادخ  لاح  نیا  رد  دبـسچ ، یم  شا  هنیـس  يور  هب  وا  هناچ  باوخ ) تدش  یگتـسخ و  زا  و   ) دوش

کیدزن يارب  هک  دینک  رظن  نم  هدنب  نیا  هب  دـیامرف : یم  ناگتـشرف  هب  سپـس  .دـندرگ  یم  هدوشگ  وا  يارب  اه  نآ  دـهد و  یم  نامرف 
هـس هب  راودـیما  وا  و  ما .  هدرکن  بجاو  وا  رب  ار  لمع  نیا  نم  هک  یلاح  رد  دراد  یم  اور  دوخ  رب  ار  ییاـه  یتخـس  هچ  نم ، هب  ندـش 

: دشاب یم  نم  بناج  زا  زیچ 

، مزرمایب ار  شناهانگ  هکنآ  لوا 

، مراد ینازرا  وا  هب  ار  هبوت  قیفوت  هکنآ  مود 

؛ منک ناوارف  ار  وا  يزور  هکنآ  موس 

هحفص 91» لامعالا ،  باقع  لامعالا و  باوث   » .مدرک هدروآرب  ار  وا  ياه  هتساوخ  هک  دیشاب  دهاش  ناگتشرف ! يا 

! بش زامن  ندناوخ  يارب  ردق  ياه  بش  رد  مه  نآ  ناضمر  هام  زا  رتهب  ییاه  بش  هچ  و 

 .... میهدن تسد  زا  ار  اه  تصرف  هک  هللااشنا 

 

نایبت عبنم :

ردق بش  ناسنا و  رایتخا 

ردق بش  ناسنا و  رایتخا 

، تادـهاشم اه و  تفایرد  _تا و  ياور _تا و  يآ _ه  ظـحالم اـب  هک  تسا  نیا  دـیآ  __ یم تسد  هب  ثحاـبم  عو  __ مجم زا  هچنآ 
رد هک  یتشونرـس  تارد و  _ قم رد  وا  نیقی ، درادن و  ناسنا  رایتخا  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  ردـق  بش  هک  مینک  یم  ادـیپ  لماک  نانیمطا 

دهاوخب هچنآ  اـت  دـنا  هدرپس  ناـسنا  دوخ  هب  ار  یلـصا  شقن  هک  تفگ  دوش  یم  یتـح  تسا ؛ رثوم  دروخ  یم  مقر  شیارب  ردـق  بش 
.دنزب مقر  ادرف  يارب 
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: ددرگ یم  میدقت  ثحب  نیا  رد  دنک  یم  تباث  ردق  بش  تاردقم  رد  ار  ناسنا  شقن  هک  يا  هلدا 

یصخش ياه  تفایرد  تالاح و  - 1

تالاح نیا  یهاگ  .دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  ردـق  بش  رد  ار  شیوخ  شقن  دنتـسه ، ردـق  بش  لها  زاین و  زار و  اعد و  لها  هک  یناسک 
هنخر صخـش  راتفر  رادرک و  قالخا ، راکفا ، همه  رد  رمع ، رخآ  ات  هکلب  هدنیآ و  ردق  بش  ات  هک  تسا  راذگریثات  فرژ و  نانچ  نآ 

روخارف هب  دـننک ، یمن  ادـیپ  هار  تیونعم  زا  دـح  نیا  هب  هک  مه  ینارگید  .دـهد  یم  رارق  يونعم  ریـس  طخ و  کی  رد  ار  نآ  هدرک و 
نیا یلـصا  هشیر  .دـنرب  یم  يونعم  ضیف  هدرک و  يرادرب  هرهب  ردـق  بش  ياـهیراد  هدـنز  بش  لـفاحم و  سلاـجم و  زا  دوـخ  لاـح 

تلیـضف ردـق و  بش  تاکرب  زا  يرادرب  هرهب  هدامآ  ار  دوخ  دـح  هچ  ات  هکنیا  ددرگ و  یم  رب  دارفا  دوخ  هب  تالاح ، اه و  ینوگرگد 
نانآ اب  یطابترا  چیه  هدیرفآ ، یلوحت  اه  نآ  یگدنز  رد  هدش و  ناسنا  بیصن  ردق  بش  رد  هک  یتایونعم  رگا  .دنشاب  هدرک  نآ  ياه 

شتالاح هظحالم  نودب  سک  ره  يارب  دنهاوخب ، هچ  ره  هک  دـشاب  طوبرم  ناگدنـسیون  ناگتـشرف و  ادـخ و  هب  اهنت  دـشاب و  هتـشادن 
همه هب  دنهد ، یم  هچنآ  ای  دنهدن و  چیه  سک  چـیه  هب  ای  هک  تسا  نیا  تحلـصم  تمکح و  ياضتقم  تروص  نیا  رد  دـننک  ریدـقت 

اب ددرگ و  یم  ریزارـس  ناگدنب  يارب  ردق  بش  رد  يدـنوادخ  تاکرب  همه  میناد  یم  ام  هک  یلاح  رد  دـنهدب ؛ هیوسلا  یلع  ناسکی و 
ناگدنب دوخ  شالت  نازیم  لامعا و  اهراک و  توافت ، نیا  لیلد  اهنت  میریگ  یم  هجیتن  سپ  دوش ؛ یم  هداد  نانآ  هب  توافت  فالتخا و 

نیا هن ، ای  دنتـسه  شقن  بحاص  ردـق ، بختنم  تاردـقم  رد  دارفا  اـیآ  هکنیا  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  یکی  هکنیا  هجیتن  .سب  تسا و 
.تسا هتشگ  داجیا  نانآ  رد  تکرب  اب  بش  نیمه  رد  ینوگرگد  هزادنا  هچ  مینیبب  هک  تسا 
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ردق بش  ندناسانش  - 2

هدومرف هکرابم  هروس  نیا  هیآ  ود  رد  .تسا  هدومرف  یفرعم  مدرم  هب  ار  ردـق  بش  صاخ ، يا  هروس  لوزن  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
: تسا هدومرف  .تسا و  تمالس  بش  تسا : هدوزفا  سپس  .دنیآیم  دورف  بش  نآ  رد  ناگتـشرف  هدش و  لزان  ردق  بش  رد  نآرق  تسا :

بـش هکنیا  زا  دوصقم  دارم و  درک : ضرع  ع )  ) رقاب ماما  هب  يدرف  .تسا  هام  رازه  لوط  رد  حـلاص  لمع  اب  ربارب  وا ، رد  حـلاص  لـمع 
فلا نم  ریخ  ریخلا  عاونا  هاـکزلاو و  هالـصلا  نم  اـهیف  حـلاصلا  لـمعلاو  : )) دـندومرف ترـضح  تسیچ ؟ تسا  هاـم  رازه  زا  رتهب  ردـق 

ره زا  رترب  بش  نآ  رد  اه  یبوخ  عاونا  تاقافنا و ، تاقدـص و  تاکز ، زامن و  لیبق  زا  هتـسیاش  راـک  1 ؛) (( ) ردقلا هلیل  اهیف  سیلرهش 
ربارب دـنچ  ناگدـنب و  کین  ياـهراک  رگا  .دوش  ماـجنا  تسین ، نآ  رد  ردـق  بش  هک  هاـم  رازه  تدـم  رد  هک  تسا  يا  هتـسیاش  راـک 

؟ دوش یم  ناگدنب  دیاع  يدوس  هچ  نآ  نتـسناد  نتفگ و  زا  درادن ، ردـق  بش  رد  دارفا  تشونرـس  تاردـقم و  رد  يریثات  نآ  شاداپ 
نیا مالعا  رد  يا  هزیگنا  هچ  دـنک ، یمن  سک  چـیه  هجوتم  ار  ینایز  دوس و  بلطم ، نیا  ندرک  نایب  ردـق و  بش  رد  نآرق  لوزن  رگا 

نتسناد دنشاب و  نآ  نایرج  رد  مدرم  دیاب  ارچ  دشابن ، دنمدوس  دارفا  شالت  هجیتن  رد  ناگتشرف ، لوزن  نتـسناد  رگا  تسا ؟ هتفهن  بش 
هب دسر  هچ  تسین ، هدیدنـسپ  یلومعم  يداع و  دارفا  زا  یتح  هدوهیب  راک  هک  میناد  یم  دیاشگ ؟ یم  ناگدنب  راک  زا  يا  هرگ  هچ  نآ 

یبش ناونع  هب  ردق  بش  یفرعم  تمکح  .دهد  یمن  ماجنا  تحلـصم  تمکح و  نودب  ار  يراک  چیه  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ 
هب ار  شیوخ  تاردقم  تشونرس و  هدنب  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هداد  ناماس  نآ  رد  تاردقم  هک  یبش  هدش و  لزان  نآ  رد  نآرق  هک 

، دشاب نآ  تهج  رد  نآرق و  اب  قفاوم  شرادرک  رگا  ، دهدب رارق  شیوخ  لمع  رکف و  همـشچرس  قشمرـس و  ار  نآ  دنزب و  دنویپ  نآرق 
.دوب دهاوخ  یقش  نآ  لعاف  دشاب ، نآرق  اب  فلاخم  هدرکن  يادخ  رگاو  تسا  دنمتداعس  نآ  هب  هدننک  لمع 
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ناناملسم هریس  عامجا و  - 3

هب دنراد و  ناوارف  دیکات  نآ  يایحا  ردق و  بش  تیمها  رب  یهورگ ، هقرف و  ره  زا  ناناملـسم  مالـسا و  نادنمـشناد  همه  هک  میناد  یم 
، دنک كرد  ار  ردق  بش  هکنیا  يارب  مالسا ، گرزب  نادنمشناد  زا  یکی  هک  هدش  لقن  .دنزرو  یم  مامتها  بش ، نآ  يراد  هدنز  بش 

لیکـشت هب  هجوـت  لاـبقا و  همه  نـیا  ( 2) .درک يراد  هدـنز  بش  حبـص  هب  اـت  بـش  رـس  زا  بـش ، دودـح 357  ینعی  مامت  لاـس  کـی 
کی زا  هتساخرب  رافغتـسا ، يرازو و  هیرگ  هارمه  لاهتبا ، عرـضت و  زاین و  زار و  تاجانم و  اعد و  ندناوخ  يارب  هوکـش  اب  تاعامتجا 

.تسا ناشدوخ  تشونرس  رد  اه  ناسنا  تلاخد  نآ  تسا و  ریذپانراکنا  تیعقاو 

يرامیب لاح  رد  یتح  ردق  بش  يایحا  رب  نید  ناماما  شرافس  - 4

تسیب و مکی و  تسیب و  بش  ود  زا  کی  ره  رد  هعکر ؛)) هئم  امهنم  هدحاو  لک  یف  لصو  : )) دیامرف یم  ریـصبوبا  هب  (ع ) قداص ماما 
نک يراد  هدنز  بش  حبص  هدیپس  ات  ار  بش  ود  نآ  یناوت  یم  ات  رونلا ؛)) یلا  تعطتـسا  نا  امهیحاو   )) ناوخب زامن  تعکر  دص  موس 

.ناوخب هتـسشن  دندومرف : مناوخب ؟ زامن  هداتـسیا  متـسناوتن  رگا  درک  ضرع  ریـصب  وبا  .نک  لسغ  بش  ود  نآ  رد  امهیف ؛)) لستغاو  ))
.ناوخب هدیباوخ  متسناوتن ؟ مه  زاب  رگا 

تداـبع هب  یناوـت  یم  هک  يوـحن  ره  هب  بش ر ، هدـنام  یقاـب  یباوـخب و  یمک  بش  رـس  هـک  درادـن  يداریا  متـسناوتن ؟ مـه  زاـب  رگا 
ثیدح زا  .دوش  یم  هتفریذپ  نانموم  لامعا  دنریجنز و  رد  اه  ناطیش  تسا ، هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  ناضمر ، هام  رد  نوچ  يزادرپب ،

هتشک راک  تسدربز و  يوار  کی  هک  ریصبوبا  مینیب  یم  .درک  یبایزرا  وا  تشونرس  رب  ار  ناسنا  ياهراک  ناوارف  ریثات  ناوت  یم  قوف ،
ار بش  نآ  رد  لمع  تیمها  ردق و  بش  يافرژ  هک  تسا  نآ  ددص  رد  اه  لاوس  هلحرم  هب  هلحرم  ندرب  شیپ  اب  تسا ، تیاور  نف  رد 

رگا یتح  هدـنب  دـنهد  یمن  تیاضر  هک  دـنیامرف  یم  يراشفاپ  ردـق  بش  رد  تدابع  تیمها  رب  ناـنچ  مه ، ع )  ) ماـما دروآ ؛ تسد  هب 
ینایاپ هلمج  دنک ، یم  صخـشم  ار  ناسنا  ریثات  هک  یهجوت  روخ  رد  هتکن  .ددرگ  مورحم  شیوخ  حلاص  لامعا  هجیتن  زا  دشاب ، رامیب 

لبقت و  : )) دـندومرف هک  اـجنآ  دـنا ؛ هدومرف  ناـیب  حـلاص  لـمع  رب  قیوشت  دـیکات و  تلع  هشیر و  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تسا  ع )  ) ماـما
(3  ) .دوش یم  هتفریذپ  ردق  بش  رد  نانموم  لامعا  نینموملا ؛)) لامعا 
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زاین زار و  روثام و  ياهاعد  هب  دایز  قیوشت  - 5

(( یلامث هزمحوبا  ((، )) ریبک نشوج   )) دننام ییاهاعد  تساهاعد ؛ نیرتاوتحم  رپ  نیرت و  ینالوط  زا  ردق ، بش  ياهاعد  هک  میناد  یم 
زا ییایرد  اب  ار  ناسنا  هک  يا  هیعدا  تسا ، یحور  ینوگرگد  بالقنا و  هیام  دوش ، هدـناوخ  هجوت  لاـح و  اـب  رگا  هک  نآ ه ، لاـثما  و 

يادخ نایاپ  یب  ششخب  تمحر و  مرک ، تشذگ ، فطل ، يروآ  دای  اب  فرط ، کی  زا  اعد  ندناوخ  اب  ناسنا  .دنک  یم  انشآ  فراعم 
ناج ياه  یتخـس  ندروآ  دای  اب  وس ، رگید  زا  دشخرد و  یم  شلد  رد  دیما  رون  دنیب و  یم  شیوخ  ریگتـسد  رانک و  رد  ار  وا  نابرهم 

خزود و نازوـس  كاـندرد و  ياـه  هلعــش  تماـیق ، يادرف  باـتک  باـسح و  خزرب ، ملاـع  ياـهیراتفرگ  ربـق ، راـشف  یگنت و  ندـنک ،
هدرک شومارف  تسا  شون  شیع و  هچنآ  هدیدرگ و  ینارگن  سرت و  زا  راشرس  شدوجو ، مامت  رشحم ، يارحص  رد  قیقد  یـسرباسح 

یم رد  ار  تسا  هدش  يو  هجوتم  هتشذگ  رد  هک  ینایز  دجنس و  یم  دشاب  دیاب  هچنآ  اب  ار  تسا  هدرک  هدوب و  هچنآ  دوخ و  هتشذگ  و 
هدرک و رپ  ار  شدوجو  رـسارس  تمادن  دنک ، یم  ادیپ  شیوخ  بولطم  ان  شور  هار و  هب  تبـسن  هک  يدیدرت  کش و  رب  هوالع  دبای و 

دوخ رادرک  رب  لقاال  دسرن ، هلحرم  نیا  هب  مه  رگا  .دـنک  یم  نوگرگد  ار  شا  یگدـنز  ریـسم  دریگ و  یم  زاس  تشونرـس  یمیمـصت 
، لباقم رد  .دباتـش  یم  شایرای  هب  یگدنز  لحارم  رد  تسا  ردق  بش  درواتـسد  هک  يدیما  میب و  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  تبظاوم  رتشیب 
درب و دهاوخ  نایاپ  هب  ار  یگدنز  تلفغ ، دومج و  نامه  رد  دنک ، يرپس  تلفغ  هب  مه  ار  ردق  بش  دنادرگرب و  ور  اعد  زا  یسک  رگا 

ریـسم دراو  ناـسنا  دوـخ  عـقاو  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتـن  نیا  قوـف ، راـتفگ  زا  .دـشاب  یم  شراـظتنا  رد  راـب  تواقـش  یتـشونرس 
رگ دنیشن ؛ یم  لمع  لاب  رب  هاگ  اعد و  لاب  رب  تاردقم ، ریسم  ندومیپ  يارب  یهاگ  .دهد  یم  رییغت  ار  نآ  هتـشگ و  شیوخ  تشونرس 
رد تسا و  رثااـشنم  تسا  يراـیتخا  راـک  کـی  هک  ردـق  ياـه  بش  رد  اـعد  نیارباـنب ، .دوش  یم  بوسحم  لـمع  یعوـن  مه  اـعد  هچ 

ياملع نید و  ناگرزب  یهافـش  شرافـس  رب  هوالع  .تسا  هدـش  دـیکا  شرافـس  نآ  هب  لـیلد  نیمه  هب  دراد ؛ تلاـخد  دارفا  تشونرس 
هنرگو تسا  رثا  اشنم  امتح  سپ  تسا ؛ هدـش  رما  نیا  رب  يرتشیب  دـیکات  ردـق  ياه  بش  رد  لاس ، لوط  رد  اـهاعد  ندـناوخ  هب  مالـسا 

.دنز یمن  رس  ناگرزب  زا  هدوهیب  وغل و  راک 
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ردق بش  زا  ندربن  هرهب  شهوکن  - 6

رب نیرفن  داـب و  رود  هب  دـنوادخ  زا  4 ؛)  (( ) هللا هدـعباف  هل  رفغی  ملف  ردـقلا ، هلیل  كردا  نم  : )) دـندومرف ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 
یم رت  حضاو  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ناسنا  شقن  ثیدح  نیا  اب  .دوشن  هدیزرمآ  اما  دشاب ، هدنز  دـسرب و  ردـق  بش  هب  هک  یـسک 

هب هجوت  اب  یقطنم  رظن  زا  هنرگو  تسا  ناگدنب  دوخ  راک  هجیتن  ردق ، بش  رد  ردقم  تواقـش  یتخبدب و  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ و 
لهـس تیـصاخ ، یب  رثا و  یب  يراـک  ندادـن  ماـجنا  رطاـخ  هب  راوگرزب  نآ  هک  تسین  لوبق  لـباق  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  ماـقم  ناـش و 

.دنیامرف تمذم  شهوکن و  ار  ناراگنا 

و  )) .تسا هدروآ  ور  امش  هب  كرابم  هام  مکرضح ؛)) دق  رهـشلا  اذه  نا  :)) دندومرف هک  هدرک  لقن  (ص ) ربمایپ زا  کلام )) نب  سنا  ))
زا سک  ره  هلک ؛)) ریخلا  مرح  دـقف  اـهمرح  نم   )) .تسا هاـم  رازه  زا  رترب  هک  تسا  یبـش  هاـم  نیا  رد  رهـش ؛)) فلا  نم  ریخ  هلیل  هیف 
زا دنام  یمن  مورحم  و  5 ؛) (( ) مورحم الا  اهریخ  مرحی  الو   )) .تسا هدنام  بیـصن  یب  تاریخ  مامت  زا  ددرگ ، مورحم  ردـق  بش  ضیف 
زا راکهانگ  يرادرب  هرهب  عنام  ار  ناهانگ  زا  یـضعب  تاـیاور ، .تسا  هدرک  مورحم  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  رگم  ردـق ، بش  تاـکرب 

.تسا ردام  ردپ و  رازآ  زین  ندوب و  رمخلا )) میاد   )) ای یگراوخیم  اهراک  نآ  هلمج  زا  دنا ، هتسناد  ردق  بش 

حلاص لامعا  لمکم  ردق  بش  - 7

ات تسا ، نانآ  ياهدوبمک  ناربج  ناناملسم و  حلاص  لامعا  هنامیپ  ندرک  رپ  لماک و  مالـسا ، تما  هب  ردق  بش  لضفت  لیالد  زا  یکی 
(( رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  .دننک  كرت  ار  ناهج  نیا  رپ  یتسد  اب 

(ع) رقاب ماما  زا  زین  یتیاور  .تسا  هاـم  رازه  لوط  رد  حـلاص  لـمع  ربارب  بش  نآ  رد  بوخ  راـک  ماـجنا  هک  تسا  نیا  دارم  دـندومرف :
یم ناـشیا  تسیچ ؟ ردـق  بش  هفـسلف  رگید  تراـبع  هب  هدـمآ و  دوـجو  هب  ردـق  بش  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  هدـش ، دراو 

نانموم ياهراک  دنوادخ  رگا  تانـسحلا ؛)) مهل  فعاضی  لج  زع و  هللا  نکلو  اوغلب  امل  نینموملل ، هللا  فعاضی  ام  الول  و  : )) دـنیامرف
ناشیاه یتساک  ات  دیامرف  یم  ربارب  دنچ  ار  اه  نآ  يوکین  ياهراک  فطل  هار  زا  اما  دنسر ، یمن  لامک  دح  رـس  هب  دنکن  ربارب  دنچ  ار 

هک یماگنه  تسا ؛ هدـنب  دوخ  حـلاص  لمع  ساـسا ، اـنبم و  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یبوخ  هب  یلبق  تیاور  تیاور و  نیا  زا  .دوش  ناربج 
ندش هارمه  هاگ  دوش و  یم  رادروخرب  ربارب  دنچ  یـشزرا  زا  ددرگ ، هارمه  سدـقم  تکرب و  رپ  ینامز  اب  یلومعم  حـلاص  لمع  کی 

رد اه  ناسنا  ندش  دنمتداعـس  زار  سپ ، دـناسرب ؛ تفارـش  جوا  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  تماما  داقتعا و  تیالو و  اب  حـلاص  لمع  کی 
لامعا زا  يا  هراپ  هب  تایاور  رد  .دوش  یم  ربارب  دنچ  هتفای و  تکرب  دـنوادخ ، تیانع  اب  هک  تسا  یحلاص  يرایتخا  لمع  ردـق ، بش 

.تسا هتفهن  ردق  بش  رد  نآ  هژیو  هجیتن  هک  هدش  شرافس 
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: ردق بش  رد  لامعا  زا  یضعب  ندوب  شخب  هجیتن  - 8

زامن - 1

دقف هعامج  یف  هرخآ  یلا  ناضمر  رهـش  لوا  نم  یلـص  نم  : )) دـندومرف هک  هدرک  تیاور  (ص ) یمارگ ربمایپ  زا  کلام )) نب  سنا  ))
شبیصن ردق  بش  زا  يا  هرهب  دوش ، رضاح  تعامج  زامن  رد  كرابم ، هام  رخآ  ات  لوا  زا  هک  یـسک  6 ؛) (( ) ردقلا هلیل  نم  اظحب  ذخا 

.تسا هدش 

لالح لام  اب  نداد  يراطفا  - 2

هیلع تلص  لالح  بسک  نم  ناضمر  رهـش  یف  امئاص  رطف  نم  : )) دندومرف هک  هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نایح )) نبا  یـش  وبا  ))
یسک 7 ؛) (( ) ...هعومد رثکت  هبلق و  قری  (ع ) لیئاربج هحفاص  نم  ردـقلا و  هلیل  (ع ) لیئاربج هحفاص  اهلک و  ناضمر  یلایل  هکئـالملا و 

دنتسرف و دورد  وا  رب  ناگتـشرف  ناضمر  ياه  بش  مامت  رد  دهد ، راطفا  ار  يراد  هزور  هدروآ ، تسد  هب  لالح  هار  زا  هک  یلام  اب  هک 
.دوش یم  يراج  شکشا  مرن و  هدنوش  هحفاصم  لد  هک  تسا  نآ  لیئربج  هحفاصم  هناشن  دنک ، هحفاصم  يو  اب  ردق  بش  رد  لیئربج 

هقدص - 3

هلیل بیـصا  یلعل  لوقیف : مهردـب  موی  لک  یف  قدـصت  ناضمر  رهـش  لـخد  اذا  ناـک  : )) تسا هدـمآ  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماـما  هراـبرد 
زا مبایرد و  ار  ردق  بش  راک ، نیا  اب  دیاش  دندومرف : یم  هاگ  نآ  دنداد ، یم  هقدص  مهرد  کی  كرابم  هام  زور  ره  رد  8 ؛) (( ) ردقلا

.مریگ هرهب  نآ 

: تفگ تساخرب و  فوفص  نایم  زا  يدرم  دش ، غراف  اشع  زامن  زا  (ص ) ادخ لوسر  یبش  هک  دنک  یم  تیاور  دوعـسم )) نب  هللادبع  ))
نکم بیرغ  رکذ  ریقف ، يا  تفگ : ادخ  لوسر  .دیهد  یماعط  ارم  .مرادـن  تردـق  زیچ  چـیه  رب  مبیرغ و  يدرم  راصنا ، نارجاهم و  يا 

: دنتمسق راهچ  نابیرغ  دندومرف : نآ  زا  دعب  .یتخاس  نیگهودنا  ارم  لد  هک 
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.دنناوخن زامن  دنورن و  اجنآ  رد  هک  دشاب  یموق  نایم  رد  هک  يدجسم  - 1

.دننکن توالت  نآ  زا  هناخ  نآ  مدرم  دشاب و  يا  هناخ  رد  هک  ینآرق  یفحصم و  - 2

.دننکن لاوس  ینید  لیاسم  وا  زا  دننکن و  يو  دقفت  ناشیا  دشاب و  یتعامج  نایم  رد  هک  یملاع  - 3

، دنشاب رافک  نایم  رد  هک  مالسا  لها  ناریسا  - 4

(ع) یلع ترـضح  دـهد ؟ ياـج  ار  وا  ادـخ  ـالعا  سودرف  رد  اـت  دـنک  تیاـفک  ار  درم  نیا  ياذـغ  هنووـم و  هک  تـسیک  دوـمرف : سپ 
يرظن ناـمهیم  نیا  راـک  رد  دـخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : تفر و  (س ) ارهز همطاـف  هرجح  هب  تفرگ و  ار  لـئاس  تسد  تساـخرب و 

رفن کی  ماعط  نآ  دیراد و  هزور  امش  دنا و  هنسرگ  نیسح  نسح و  تسا و  دوجوم  یکدنا  ماعط  هناخ  رد  دومرف : ارهز  ترضح  .نک 
.نک رضاح  ار  نآ  دومرف : (ع ) یلع .دنک  یمن  تیافک  رتشیب  ار 

مروخب ماـعط  نیا  زا  نم  رگا  هک  تفگ  دوـخ  اـب  داـهن و  ناـمهیم  شیپ  ار  ماـعط  نآ  ریما  ترـضح  .دروآ  شیپ  ار  ماـعط  (س ) همطاـف
غارچ هک  داد  ناشن  نانچ  غارچ و  يوس  هب  درک  زارد  تسد  سپ  دوش ، نامهیم  تلاجخ  ببـس  مروخن  رگا  دشابن و  یفاک  ار  نامهیم 

اذغ ندروخ  زا  نامهیم  ات  نک  للعت  رگید  غارچ  ندرک  نشور  رد  تفگ  ار  (س ) همطاف درک و  شوماخ  ار  نآ  منک و  یم  حالـصا  ار 
غراف ندروخ  اذغ  زا  نامهیم  نوچ  .دروخ و  یم  اذغ  یلع  هک  دنک  روصت  نامهم  ات  دـنابنج  یم  ار  ناهد  ترـضح  دوخ  دوش و  غراف 

ریـس تفگ : يدروخن ؟ ار  دوخ  ماعط  ارچ  ریقف ، يا  دومرف : نینموملاریما  .دوب  ياجرب  نانچمه  ماعط  دروآ و  ار  غارچ  (س ) همطاف دش 
(9  ) .دوب یقاب  زونه  دندروخ و  ماعط  نآ  زا  ناگیاسمه  هضف و  و  (ع ) نیسح و  (ع ) نسح و  (س ) همطاف و  (ع ) یلع سپ  مدش ؛
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يراد هدنز  بش  - 4

هدنز بش  ار  ردق  بش  هک  یسک  10 ؛) (( ) هلباقلا هنسلا  یلا  باذعلا  هنع  لوح  ردقلا  هلیل  ایحا  نم  : )) دندومرف ص )  ) لوسر ترـضح 
.ددرگ رود  وا  زا  خزود  باذع  هدنیآ ، ردق  بش  ات  دنک ، يراد 

يراد هدنز  بش  لسغ و  - 5

بش رد  هک  یسک  11 ؛) (( ) هبونذ نم  جرخ  رجفلا  عولط  یلا  اهایحا  ردـقلا و  هلیل  لستغا  نم  : )) دـندومرف (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما 
دنراد تلالد  یبوخ  هب  دش  رکذ  هک  یتایاور  .دوش  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دنک ، يراد  هدنز  بش  حبص  هدیپس  ات  هدرک و  لسغ  ردق 

دوخ راـک  هجیتـن  دوب ، هدـش  رکذ  (ص ) مرکا ربماـیپ  ثیدـح  رد  هک  زود  باذـع  ندـش  رود  دـننام  شاداـپ ه ، تاردـقم و  یخرب  هک 
، دروخ یم  مقر  شدوخ  تسد  هب  ردـق  بش  رد  یناسنا  ره  تشونرـس  هکنیا  نداد  ناـشن  يارب  دـناوت  یم  قوف  دراوم  .تسا  ناگدـنب 

نییعت رد  ناسنا  ندوب  رثوم  هدـنهد  ناشن  ردـق و  بش  بوچراچ  زا  جراخ  هک  دـنچ  یتاـکن  ثحب ، لـیمکت  يارب  یلو  دـشاب ، یفاـک 
.مینک یم  حرطم  ار  تسا  شیوخ  تشونرس 

: میهد یم  ماجنا  شخب  ود  رد  ار  یلیمکت  ثحب  نیا 

.ناضمر كرابم  هام  رد  نآ  شاداپ  لمع و  -1

.صاخ نامز  زا  رظن  فرص  نآ ، شاداپ  لمع و  -2

ناضمر كرابم  هام  رد  اه  شاداپ  - 1

.تسا هدـش  هدیـشخب  تشز  ياهراک  هتفریذـپ و  بوخ  ياهراک  كراـبم  هاـم  رد  دـندومرف : (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماـما 
داش دـنخبل  کی  اب  ار  دوخ  ردارب  هک  یـسک  .تسا  رگید  ياه  هام  رد  نآرق  متخ  کی  اب  ربارب  هاـم ، نیا  رد  نآرق  هیآ  کـی  ندـناوخ 

رد دنوادخ  دنک ، يرای  هام  نیا  رد  ار  ینموم  هک  یسک  .دهد  وا  هب  تشهب  هدژم  هدرک و  داش  ار  شلد  دنوادخ  نیسپاو  زور  رد  دنک ،
هگن ار  دوخ  مشخ  سکره  .داد  دهاوخ  شروبع  طارـص  لپ  زا  هدرک و  يریگتـسد  ار  وا  دنزغل  یم  طارـص  لپ  رب  اه  مدـق  هک  يزور 

زا ار  يو  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، یــسردایرف  ار  يا  هدـنامرد  سکره  .دـنکن  مـشخ  يو  رب  تماـیق  زور  رد  دــنوادخ  دراد ،
شنانمشد لباقم  رد  یند ، رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، يرای  ار  يا  هدیدمتس  هک  یـسک  .دنکن  شیاوسر  دنادرگ و  نمیا  گرزب  ییاوسر 

(12  ) .دیامرف شیرای  نازیم  باسح و  فقوم  رد  زین ، تمایق  زور  رد  هدرک و  يرای 
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زا دراد و  هزور  ار  ناضمر  كرابم  هام  هک  یسک  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  (ع ) قداص ماما  رگید  تیاور  رد  و 
تیاور ود  ( 13  ) .دنک یم  یمتح  بجاو و  وا  رب  ار  تشهب  هدش و  دونـشخ  وا  زا  ادـخ  دزرو ، بانتجا  نارگید  هب  ندز  تمهت  مارح و 
.تسا هدومن  راکشآ  الماک  ار  وا  ینورد  يامیس  میسرت  رد  ناسنا  شقن  كرابم و  هام  رد  هدنب  لامعا  اه و  شاداپ  مکحم  طابترا  الاب 

لمع شاداپ  - 2

هدـنب راک  هجیتن  ار  صاخ  ياه  شاداپ  اه و  ینوگرگد  یـضعب  هک  تسه  یناوارف  تایاور  تاـیآ و  صاـخ  ناـمز  زا  رظن  فرـص  اـب 
.دنا هدرک  یفرعم  لماع  اهنت  ار  وا  لمع  ای  هتسناد ،

یمن رییغت  ار  یموق  لاح  ادخ  تقیقح  رد  14 ؛) (() مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : )) تایاور تایآ و  نیا  زا  يا  هنومن 
مهلعل اولمع  يذـلا  ضعب  مهقیذـیل  سانلا  يدـیا  تبـسک  امب  رحبلاو  ربلا  یف  داسفلا  رهظ   )) .دـنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  اـت  دـهد ،

، دنناشچب ار  ناشیاهراک  زا  یـضعب  يازج  نانآ  هب  ات  دش  راکـشآ  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  مدرم ، لامعا  ببـس  هب  15 ؛) (( ) نوعجری
: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  مکاح ))  )) و نابح )) نبا   )) تشونرـس هدننک  نوگرگد  اعد  .دـندرگ  زاب  هک  دـشاب 

صخـش یهاگ  .ددرگ  یم  رمع  شیازفا  هیام  هک  تسا  یکین  اهنت  دـنک و  یم  نوگرگد  ار  اه  تشونرـس  ریدـقت و  هک  تساعد  طـقف 
.دنام یم  مورحم  یتمعن  يزور و  زا  نآ  هطساو  هب  دوش و  یم  بکترم  ار  یهانگ 

iec-md.org: عبنم

: اه تشون  یپ 

(. 16  ) ددرگ یم  ص 158. ج 4 ، یفاک ،  لوصا  - 1
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ج 3. ناگنازرف ،  يامیس  ص 18 - ملعلا ، صصق  ص 10 -  هیوضرلا ،  دئاوف  - 2

ص 354. باب 32 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

ح 47. ص 80 ، ج 94 ، راونالا ،  راحب  - 4

ح 24028. ص 534 ، ج 8 ،  لامعلازنک ،  - 5

ح 24090. ص 545 ، نامه ،  - 6

ح 14. ص 95 ، ج 2 ،  بیهرتلا ،  بیغرتلا و  - 7

ص 82. ج 95 ، راونالا ،  راحب  - 8

ص 237. ج 9 ،  نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  - 9

ص 145. ج 95 ، راونالا ،  راحب  - 10

ص 128. ج 80 ، نامه ،  - 11

ص 341. ج 93 ، نامه ،  - 12

ص 346. نامه ،  - 13

هیآ 11. دعر ،  - 14

هیآ 41. مور ،  - 15

ح 2225 ص 348 ،  ج 6 ،  يذوحالا ،  هفحت  - 16

موس 2 تسیب و  بش 

موس تسیب و  بش 

يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  ِمیِحَّرلا » ِناَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِِاب  »

مکی تسیب و  بش  زا  مهدزون و  بش  زا  شا  يردـق  بش  تیمها  موـس ، تسیب و  بش  هک  میوـگب  ار  نیا  مراد  رارـصا  لاـس  ره  نم   
.تسا رتشیب 
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لثم .دوش  یم  یعطق  موس  تسیب و  رگید ، هلحرم  کی  مکی  تسیب و  دوش ، یم  مامت  هلحرم  کـی  راـک  میراد  یثیدـح  مهدزون  بش 
.رخآ تخود  رابکی  دننز ، یم  كوک  رابکی  دنرب ، یم  رابکی  هک  يا  هچراپ 

تـسا یمومع  ردـق ، بش  تسه  مه  یئاـهراک  کـی  .دوش  یم  موم  رهم و  رگید  اـهراک  هک  تسا  یبش  نآ  موس  تسیب و  بش  ینعی 
.تسا رتگنررپ  موس  تسیب و  بش  یلو 
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.بش رخآ  لسغ  کی  بش ، رـس  لسغ  کی  .دراد  لسغ  ات  ود  موس  تسیب و  بش  اما  .دنک  لسغ  مدآ  تسا  بحتـسم  ردـق  بش  الثم 
ود نآرق  موس  تسیب و  بش  الثم  ای  .زامن  يارب  تفرگ  مه  وضو  دیاب  دـناوخ ، زامن  نآ  اب  دوش  یمن  تسا ، بحتـسم  لسغ  اهنیا  هتبلا 

و دیناوخب ، دـنیوگ  یم  توبکنع  مور و  هروس  ات  ود  دراد ، لسغ  ات  ود  هک  نیا  .توبکنع  مور و  هروس  .میناوخب  دراد  هفاضا  هروس  ات 
رد بآ  کـی  درب ، یم  شباوـخ  اـه  هچب  زا  مه  یـسک  رگا  .دـباوخب  یـسک  تشاذـگ  یمن  ارهز  ترـضح  موـس  تسیب و  بش  هکنیا 

نیا دـنباوخن ، هکنیا  رب  دنتـشاد  يرارـصا  کـی  لاـح  ّيا  یلع  رتکبـس ، ياذـغ  داد و  یم  رییغت  ار  ناشیاذـغ  و  دیـشاپ ، یم  شتروـص 
.دوش یم  تیانع  موس  تسیب و  بش  هک  تسادیپ 

، دجسم میایب  مناوت  یمن  مریگب ، ایحا  بش  هس  مناوت  یمن  الصا  اتسور  رد  نم  یهاوخب  ار  شتـسار  اقآ  تفگ  هنیدم  دمآ  یـسک  کی 
بـش یعقاو  ردـق  بش  هک  تسا  راک  رد  یئاه  هنیرق  کی  لاح  ّيا  یلع  .اـیب  موس  تسیب و  بش  سپ  دومرف  ماـما  دز  هناـچ  هک  یلیخ 
دیاب ام  ياه  هچب  یلو  دـشاب ، يرارکت  امـش  يارب  تسا  نکمم  اهنیا  ...ردـق  بش  بخ  .تسا  رت  دایز  یلیخ  شلاـمتحا  موس  تسیب و 

.دوش ناشگنهرف  نیا  ات  دنونشب  دیاب  راب  هس  ود  دنونشب ،

يریگ هزادنا  بش  ردق ، بش  - 1

هک یئاهتمعن  مامت  دیامرف  یم  نآرق  .دراد  یباتک  باسح و  يزیچ  ره  .يریگ  هزادـنا  ینعی  ردـق  .تسا  ردـق  بش  موس  تسیب و  بش 
« ُُهِنئاَزَخ اَنَدـْنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ   » .مینک یم  رداـص  تسا  تمکح  هک  يرادـقم  هـب  .تـسا  اـم  يوـلهپ  شا  هـنیزخ  دـسر  یم  امـش  هـب 
هب تسا  اـم  يولهپ  هنیزخ  ینعی  مولعم » ردـقب  ـالا  هلزنن  اـم  و  ، » تسا اـم  يوـلهپ  شا  هنیزخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  ینعی   21/ رجحلا

دیزیرب گنررپ  دیزیرب ، گنرمک  ياچ  دیزیرب ، یناویل  امش  یهتنم  تسا ، ياچ  زا  رپ  روامس  هکنیا  لثم  .مینک  یم  لزان  صاخ  رادقم 
اما تسا  روامـس  رد  شا  هنیزخ  ینعی  دـیزیرب ، ياچ  هچ  هک  يارب  هک  دـنک  تواضق  امـش  لقع  ردـقچ  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  اـهنآ 

کی منزب ، ناتیارب  مه  لثم  کی  .دوش  یمن  مک  ادـخ  هنیزخ  زا  یلو  دوش  یم  مک  ام  روامـس  زا  یهتنم  ..ناکتـسا  کی  ناکتـسا  کی 
، تسامش قلح  فرح  هنیزخ  .دینز  یم  فرح  دیراد  هکنیا  لثم   23/ تایراذلا َنوُقِطنَت » ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِم   » دیامرف یم  نآرق  رد  میراد  هیآ 
هب تردق  نیا  زا  هدافتسا  اما  تسه  ندب  رد  ینارنخس  تردق  ینعی  .تسامش  تسد  شرایتخا  نیا  یئوگب ، یکی  هب  هملک  دنچ  یهتنم 
هک يرادقم  هب  دینز ، یمن  فرح  هک  دیناوت  یم  هچ  ره  یهتنم  دیراد ، نخس  ناوت  امش  روطچ  .دینادب  حالص  امـش  هک  تسا  يرادقم 
مک مک  تردـق  نیا  زا  یهتنم  دـیراد ، قطن  تردـق  امـش  هک  روطناـمه  ینعی  َنوُقِطنَت » ْمُکَّنَأ  اَـم  َلـْثِم   » .دـینز یم  فرح  تسا ، مزـال 

تـسه هنامیکح  هک  يرادقم  نآ  اجیردت ، شتردق  زا  دراد ، تردق  مه  ادخ  دـیناد ، یم  حالـص  هک  يرادـقم  هب  دـینک  یم  هدافتـسا 
.دنک یم  هضرع 
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دبال هک  تسا  زامن  تعکر  ود  کی  درک ؟ دیاب  هچ  موس  تسیب و  بش  رد  .تسا  موس  تسیب و  بش  يوق  لامتحا  هب  ردـق ، بش  سپ 
برغم و زامن  زا  دـعب  .تسا  ات  تفه  شا   1/ صالخإلا ُهَّللا » َوُه  ُْلق   » طقف ...دـناد  یمن  یـسک  رگا  هک  منک  هراشا  مه  نم  دـیناد ، یم 
، دنک یمن  قرف  چیه  شدوجس ، عوکر و  .دیناوخ  یم  ات  تفه  ُهَّللا » َوُه  ُْلق   » کی ياجب  یهتنم  حبص ، زامن  لثم  زامن  تعکر  ود  اشع ،

لک هک  هبترم ، داتفه  .دهاوخ  یمن  مه  یبر ) (، ) هیلا بوتا  هللارفغتـسا و  ) هبترم داتفه  مه  شدعب  .تسا  ات  تفه  شا  « ُهَّللا َوُه  ُْلق   » طقف
، هتسشن هک  روطنیمه  دناوخب ، یسک  رگا  هک  میراد  مه  تعکر  ود  نیا  .ابیرقت  شیاه  هللا ) رفغتسا  ) اب دشک  یم  لوط  هقیقد  راهچ  زامن 

؟ مینک هچ  الاح  بخ  .دشخب  یم  ار  شردام  ردپ و  شدوخ و  ادخ 

، ردق بش  راک  نیرتمهم 

، باسح نیـشام  اب  نک  هدزاود  رب  میـسقت  ار  هاـم  رازه  .رازه  ینعی  ِْفلَأ » . » 3/ ردقلا ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل   » دومرف نآرق  هک 
نم ار  يدارفا  ینعی  .ینکب  ردق  بش  يراک  ره  .تسا  هام  رازه  هزادنا  هب  شـشزرا  ردق  بش  ینعی  .لاس  يا  هدرخ  داتـشه و  دوش  یم 
هداد نویلیم  کی  راگنا  یهدب ، موس  تسیب و  بش  هک  ناموت  رازه  نوچ  دـنهد ، یم  موس  تسیب و  بش  ار  ناشـسمخ  هک  مراد  غارس 

ره تسا ، بوخ  ناشیلام  عضو  هک  يراجت  .يا  هداد  يراطفا  رفن  رازه  هب  راگنا  دـهدب ، يراـطفا  موس  تسیب و  بش  ار  رفن  کـی  .يا 
، دنـسیونب ار  شکچ  موس  تسیب و  بش  ار  همه  دنهدب ، دنهاوخ  یم  لوپ  ردـقچ  دـننک  رکف  دـنهدب ، لاس  لوط  رد  دـنهاوخ  یم  هچ 

رگید ادـعب  هکنیا  يارب  رابنا ، دـنراذگ  یم  دـنرخ  یم  تسا ، نازرا  یـسنج  کی  رگا  روطچ  .دوش  یم  رازه  ردبرـض  .رانک  دـنراذگب 
دهاوخ یم  يراک  ره  سک  ره  نیاربانب  .راک  نیا  تسا  طلغ  تسا ، راکتحا  دـشاب ، هعماـج  زاـین  دروم  زیچ  رگا  هتبلا  دـیآ ؟ یمن  ریگ 

.منک تبحص  هقیقددنچ  مهاوخ  یم  نم  اعد  هب  عجار  تسیچ ؟ راک  نیرتهب  الاح  .دوش  یم  رازه  رد  برض  موس  تسیب و  بش  دنکب ،
.منکب اعد  کی  لوا  .موس  تسیب و  بش  تاجانم  هب  عجار 
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تقایل مه  ام  هب  ینک ، یم  ناشیارب  ار  تاردـقم  نیرتهب  موس  تسیب و  بش  دـنراد و  تقاـیل  هک  یناـسک  همه  يوربآ  هب  ار  وت  ایادـخ 
.هدب مه  ام  هب  یهد  یم  نابوخ  هب  هچره  .امرفب  تمحرم  ار  فاطلا  نآ  مه  ام  هب  يراد  تیایلوا  هب  هک  یفاطلا  همهنآ  تفایرد 

ادخ اب  ناسنا  نایم  طابترا  اعد ، - 2

نوچ .ادـخ  اب  تسه  مه  هطبار  کی  ناسنا  رد  .تسا  ناسنا  میراد ، ار  شثحب  لاسما  ناضمر  هام  هک  ام  ثحب  عوضوم  .ام  ثحب  اما  و 
تبحـص مه  اهنیا  هب  عجار  دشاب  يرمع  .تعیبط  اب  ناسنا  شدوخ ، اب  ناسنا  مدرم ، اب  ناسنا  ادخ ، اب  ناسنا  .دراد  هطبار  ات  راهچ  ناسنا 

ْبِجَتْـسَأ ِینوُعْدا   » هک دـیامرف  یم  نآرق  .تسا  اعد  زامن و  تداـبع  نیا  هلق  هک  تسا  تداـبع  نیمه  ادـخ  اـب  ناـسنا  هطبار  .مینک  یم 
باجتسم نم  دینک  اعد  هتفگ  نارق  رگا  .تسه  هنیمز  نیا  رد  لاکشا  کی  لوا  .منک  یم  باجتسم  نم  دینک  اعد  ینعی   60/ رفاغ ْمَُکل »

نیا ای  .تسا  وُعْدا »  » رد ریگ  نیا  ای  .تسه  نیا  رد  يریگ  کی  دوش ؟ یمن  باجتـسم  مینک  یم  اـعد  اـهتقو  یخرب  ارچ  سپ  منک ، یم 
یم اعد  ام  هک  اهتقو  یلیخ  .دیهاوخب  ریخ  ادخ  زا  ینعی  .ریخ  بلط  ینعی  اعد  تسیچ ؟ اعد  .دینک  اعد  ینعی  اوعدا »  » نوچ ...دراد  ریگ 

« َنُوبَـسْحَی  » دـیوگ یم  میراد  داـیز  نآرق  تاـیآ  .تسا  ریخ  مینک  یم  لاـیخ  .تسین  ریخ  بلط  اـعقاو  تساـعد ، مینک  یم  رکف  مینک ،
.نکن رکف  روـطنیا   188/ نارمع لآ  َّنَبَـسَْحت » َال  « ؟ دـینک یم  لاـیخ  روطنیا   115/ نونمؤملا ُْمْتبِـسَحَفَأ » ، » دـننک یم  لایخ   30/ فارعألا
ینالف اب  دهاوخ  یم  شلد  مدآ  ردـقنیا  .تسا  رـش  دـیراد ، تسود  ار  اهزیچ  یلیخ   216/ هرقبلا ْمَُکل » ٌّرَش  َوُهَو  اًْئیَـش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یَـسَع  »

دروخ یم  .تسا  بوخ  دروخب  ار  اذـغ  نیا  دـنک  یم  لایخ  .دـنک  یم  لایخ  .ینالف  اب  جاودزا  تسا  هعجاف  هکنآ  لاح  دـنک ، جاودزا 
اعقاو میهاوخ  یم  ام  هک  یئاهزیچ  یلیخ  ریخ ، ینعی  اعد  نوچ  تسا ، قل  اعد  ای  سپ  .تسین  تحالـص  هب  روخن  دیوگ  یم  رتکد  دـعب 
.نم زا  ار  ریخ  دـیهاوخب  ینعی  ِینوُعْدا »  » .صـالخا ینعی  هچ ؟ ینعی  ِین »  » نوچ .دراد  ریگ  شا  « ِین  » تسا ریخ  هک  نیا  اـی  .تسین  ریخ 

.میتـسین نیـصلخم  اـعد  رد  ینعی  .مییوگ  یم  مه  رگید  سکاـن  سک و  ره  هب  میئوگ  یم  ادـخب  .میهاوخ  یمن  ادـخ  زا  اـهتقو  یهاـگ 
ادخ ریغ  ینعی  تسا ، كرـش  تسین  صالخا  تسا ، قل  شـصالخا  ای  .تسین  ادخ  اب  ناملد  مه  یلیخ  بخ  یلو  میئوگ  یم  روطنیمه 

شعفن هب  ینعی  هل  .تسا  ینـالف  هیلع  ینـالف  اـی  تسا  ینـالف  هل  هب  ینـالف  دـنیوگ  یم  رخآ  .امـش  عفن  هب  ینعی  مَُکل .»  » اـی تسه ، مه 
سپ .تسا  ررـض  هب  تسین ، عفن  هب  میهاوخ  یم  ام  هک  یئاهزیچ  یلیخ  .عفن  هب  ینعی  مَُکل »  » .تسا شدـض  ینعی  تسا  شهیلع  تسا ،

« مَُکل  » رد ای  میریگ ، شا  « ِین  » رد ای  میریگ ، وُعْدا »  » رد ای  دشن ، باجتسم  هک  اج  ره  ...امتح  دوب  عفن  هب  دوب و  صولخ  دوب و  ریخ  رگا 
دشاب ریخ  رگا  .میریگ 
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يدز رگا  ار  نفلت  هرامـش  ینعی  .تسا  نفلت  هرامـش  لـثم  اـعد  .دوش  یم  باجتـسم  هس ، میهاوخب  مه  وا  زا  ود ، دـشاب  صولخ  کـی ،
کی اعد  .تسین  ام  هناخ  هرامش  نیا  دیوگ  یم  .ار  هرامش  نیا  یئوگ  یم  یتفرگ ؟ ار  يا  هرامش  هچ  دنیوگ  یم  تشادنرب ، ار  یشوگ 

اه هرامش  نیا  .تسا  هرامش  ات  هدزاود  هد  اعد  هرامـش  .مراد  یم  رب  ار  یـشوگ  نم  یتفرگ  ار  هرامـش  رگا  دیوگ  یم  دراد ، يا  هرامش 
نفلت هرامـش  ضوع  .مینک  اعد  هنوگچ  .اعد  نفلت  هرامـش  .دـسیونب  دـسیونب ، دـهاوخ  یم  مه  نویزیولت  ياپ  یـسک  میوگ  یم  نم  ار 

.اعد بادآ  میئوگب 

تایاور رد  اعد  بادآ  - 3

یمن در  دـشاب  هللا  مسب  شلوا  اعد  رگا  هللا ) مسب  هلوا  ءاـعد  دری  ـال  ) میراد تیاور  ِهَّللا .» ِمْسِاـِب   » نتفگ ِمیِحَّرلا .» ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِاـِب  .» 1
.هللا مسب  نتفگ  لوا ، هرامش  نیا  سپ  .دوش 

زا ینعی  .صقان  ینعی  رتبا  .تسا  رتبا  دشابن  دیجمت  شلوا  هک  یئاعد  رتبا ) وهف  دیجمت  هلبق  نوکیال  ءاعد  لک   ) .دیجمت مود  هرامش  . 2
میئوگ یم  اهتقو  یضعب  میظعلا ) برلا  تنا  میحر  ای  روفغ  ای  میظع  ای  یلع  ای  ) میئوگیم هک  ناضمر  هام  ياعد  لثم  .نک  شیاتـس  ادخ 

.مینک دیجمت  .تسا  وت  تسد  تردق  تسا ، وت  تسد  تزع  یئانیب ، یئاونش ، يراد ، تردق  یمیلع ، یمیکح ، ایادخ 

هکنآ زا  دـعب  لسوت ) لس  ) دومرف ربمغیپ  دـناوخ ، زامن  تعکر  ود  دـمآ  یـسک  کی  .مناوخب  زامن  تعکر  ود  .تسا  رثوم  مه  زامن  . 3
.دراد رثا  زامن  زا  دعب  ياعد  نک ، اعد  يدناوخ  زامن 

یم دنک ، یم  یهانگ  کی  مدآ  اهتقو  یهاگ  .دیرامـشن  مک  ار  ناتناهانگ  .دیرامـشن  مک  ار  زیچ  ات  دـنچ  .دیرامـشن  مک  ار  ناتیاعد  .4
یناسک زا  رگا  .هتخادنا  الاح  ات  ار  مدرم  رایخ  زا  رتشیب  رایخ  تسوپ  ینعی  دنک ، یم  ریگ  نامه  رد  دـعب  تسین ، يزیچ  هک  نیا  دـیوگ 

کی راک  .رایخ  تسوپ  دنیوگ  یم  ناشرتشیب  رایخ ؟ تسوپ  زا  ای  يدروخ  نیمز  هتسرد  رایخ  زا  اباب  هک  میـسرپب  دنا  هدروخ  نیمز  هک 
.دراد رثا  رتشیب  زیر 
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ود الثم  رگا  اما  دور  یمن  تدای  یشاب  راکهدب  ینیگنـس  لوپ  کی  مدرم  هب  رگا  .تسا  روطنیمه  مه  مدرم  لوپ  ...ناسنا  اهتقو  یهاگ 
رگا .ینکن  مه  یهاوخ  رذـع  يروخب و  ار  مدرم  لام  درپب و  تنهذ  زا  تسا  نکمم  دـشاب ، ناموت  هد  ناـموت ، کـی  لاـیر ، هد  لاـیر ،
تیاپ هضور  يور  یم  رگا  اما  .يا  هدرک  یهانگ  کی  هک  دور  یم  تدای  ینک ، هراپ  غیت  اب  ار  مدرم  راولـش  تک و  نهاریپ و  رداـچ و 
يزیچ .ینک  یمن  یهاوـخ  رذـع  تـسین ، يزیچ  هـک  نـیا  یئوـگ  یم  يدرک ، یلگ  ار  مدرم  شفک  مدرم ، شفک  يور  یتشاذــگ  ار 
یمن ینکـش ، یم  ندروخ  ياچ  نیارب  ار  مدرم  هخاـش  اـما  مدرک ، دـب  یئوگ  یم  ینک  عطق  ار  تخرد  .تسا  يزیچ  مدرم  لاـم  .تسا 
کی هب  رخآ  .تسه  يزیچ  اـهنآ  تسین ، يزیچ  اـهنآ  تسین ، يزیچ  هک  یناـهانگ  ....يزیچ  تیولهپ  هخاـش  نوچ  .مدرک  دـب  یئوـگ 

.مرتهب اه  یلیخ  زا  هک  نم  .ما  یهللا  بزح  اه  یلیخ  يولهپ  نم  اـباب  ورب  .تسا  نوریب  تلوکوف  نیا  مناـخ  دـنیوگ  یم  یلوکوف  رتخد 
...تسین يزیچ  یئوگ  یم  هک  نیا  .تسین  يزیچ  یئوگ  یم  اما  .يرتهباه  یلیخ  زا  وت  هلب 

میرامشن کچوک  ار  هانگ  - 4

يزیچ نیا  دـیوگب  مدآ  هک  یهاـنگ  .تسین  يزیچ  .تسا  يدزماـن  هقلح  نیا  .اـباب  ورب  دـنیوگ  یم  .تسا  مارح  درم  يارب  ـالط  هـقلح 
منز یم  نم  رتمک ، مه  دیاش  تسا ، لاقثم  هس  ود  نیا  ناه ! درادن  ینزو  نیا  ...گنـس  نیا  تسا  نکمم  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  تسین 

.يرذگ یمن  نم  زا  امـش  رمع  رخآ  ات  تسین ، يزیچ  میوگب  تا ، هلک  هب  منزب  ار  نیا  نم  رگا  .تسین  يزیچ  میوگ  یم  .تا  هلک  يوت 
میوگب میایب  شدعب  منک ، ترپ  گنس  کی  تسا  نکمم  اما  .تسین  يزیچ  تفگ  مه  شدعب  ام  هلک  يوت  دز  .وررپ  ردقچ  یئوگ  یم 

نوچ ار  یلاقثم  کی  یلو  یـشخبب ، منک  یم  یهاوخ  رذـع  نوچ  ار  نیگنـس  گنـس  تسا  نکمم  .دیـشخبب  مهاوخ  یم  ترذـعم  اقآ 
.یشخبن منک  یمن  یهاوخ  رذع 
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.مینک اعد  نارگید  يارب  . 5

.دوش یم  باجتسم  مه  تدوخ  ياعد  ینک ، اعد  رفن  لهچ  يارب  رگا  نارگید  يارب 

.شاب نامگ  شوخ  اعد  رد  . 6

هدـنب نامگ  رانک  نم  دـیوگ  یم  ادـخ  میراد  تیاور  .شاب  نامگ  شوخ  دوش ؟ یم  باجتـسم  یک  اباب  يا  یلو  مینک  یم  اعد  ام  وگن 
دراد یلاکـشا  هچ  .دش  دیاش  .دیایب  ترواب  .اجک  وا  اجک  نم  وگن  الثم  .منک  یم  باجتـسم  ار  شیاعد  نمدشاب  الاب  شنامگ  رگا  .ما 
سب میهدب  ار  نامیاه  ضرق  نیمه  ام  .تسا  نامـسب  میوش ، لوبق  روکنک  نیمه  ام  نم ؟ دـنک ؟ هدافتـسا  امـش  زغم  زا  نیمز  هرک  الثم 

لاکـشا .دوش  يراج  ریخ  ناتتـسد  زا  .میهدب  ماو  مه  اه  یلیخ  هب  هدب  مه  قیفوت  هدب ، ار  ام  ضرق  ایادـخ  درادـن  یلاکـشا  وگب  .تسا 
یم ار  تخرد  نیا  ام  ایادـخ  وگب  دوش ؟ هتخاـس  شزا  نینموملاریما  مرح  رد  هک  دوش  یبوچ  دـیراک ، یم  امـش  هک  یتخرد  نیا  دراد 
ریما اجک  نم  وگن  یه  ینعی  .دوش  هتخاس  دجـسم  رد  بوچ  نیا  زا  دروخب ، نامز  ماما  اهریجنا  نیا  زا  هک  نک  رظن  تدوخ  وت  میراک ،

.اجک وا  اجک  نم  .اجک  نینموملا 

.مینک گرزب  ياهاعد  اه  اعد  رد 

تقو کی  .دنک  یم  ظفح  راغ  رد  ار  ربمغیپ  توبکنع  رات  راغ ، مد  دراذـگ  یم  ار  توبکنع  کی  ادـخ  یتقو  کی  .یـشاب  نیب  شوخ 
غالک کی  راب  کی   4/ لیفلا ٍلیِّجِس » ْنِم  ٍهَراَجِِحب  ْمِهیِمَْرت   » ار ههربا  لیبابا  تقو  کی  .دنک  یم  جلف  ار  اکیرما  سبط ، ياهنـش  ات  راهچ 
دنام دعب  .تشک  ار  یکی  نآ  یکی  .لیباق  لیباه و  .تشاد  هچب  ات  ود  مدآ  ترـضح  رخآ  دـنک ...، یم  كاخ  ار  يزیچ  کی  دـیآ  یم 
كاخ ریز  ار  يزیچ  کی  دمآ  غالک  کی  دعب  .دش  هتسخ  درب  فرطنآ  فرط و  نیا  درک  لوک  یه  دنک ؟ هچ  هدش  هتشک  هک  نآ  هک 

.دوش یم  رـشب  درایلیم  دنچ  ملعم  دـنک ، یم  يراک  غالک  کی  ینیب  یم  تقو  کی  .نک  كاخ  ار  هزانج  نیا  مه  وت  داد  شدای  درک ،
توبکنع رات  زا  نم  مرت ؟ دب  غالک  زا  نم  رگید  .هدوب  غالک  ناشملعم  دـنا ، هدرک  كاخ  ار  ناش  هزانج  هک  یمدآ  درایلیم  دـنچ  ینعی 

لاـبتوف و رد  موش و  لوبق  روکنک  وگن  .اـهناوج  صوصخب  دـینک ، یم  اـعد  یتقو  ینعی  مرت ؟ دـب  سبط  يارحـص  نش  زا  نم  مرتدـب ؟
اعد رد  .الاب  ورب  .دـیتسیان  اـهنیا  رد  اـما  دـیئوگب  ار  اـهنیا  ...و  دوش  لـح  میزابرـس  مناد  یمن  ..و  رتویپماـک  تایـضایر و  رد  لاـبیلاو و 

عیـشا  ) .ریقف لک  .تسا  ریقف  ینالف  ایادخ  دیوگ  یمن  ریقف ) لک  نغا  مهللا  ) دیوگ یم  دنک  یم  اعد  هک  ماما  دینیبب  .دشاب  دنلب  ناتتمه 
، هدن تدوخ  یتمالـس  يارب  یهد  یم  هقدـص  .دـشاب  دـنلب  تحور  ترکف ، الـصا  .اهـضیرم  همه  نایرع ) لک  سکا  مهللا  () عئاج لک 

نان يور  یم  .دـشاب  ریخ  هب  اپ  تسد و  شمه  دـهاوخ ؟ یمن  بآ  یـسک  اـقآ  وگب  يروخب ، بآ  يور  یم  .هدـب  همه  یتمالـس  يارب 
يروط ما ؟ شرکون  رگم  بخ  ....یئاونان  دیایب  تمحز  اصع و  اب  دـیاب  هک  تسه  نات  هلحم  رد  نزریپ  درم ، ریپ  کی  ینیب  یم  يریگب 

.تسا باجتسم  اعد  رد  اه  نیا  .دشاب  ریخ  هب  اپ  تسد و  .هدب  شهب  نان  کی  تسین 

11780 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3148 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا باجتسم  اعد  رد  عرضت  .7

الاب دیآ  یم  هک  یتسد  میراد  ثیدح  ....نامتـسد  اعقاو  ینعی  .دینک  یم  بلط  اذغ  راگنا  دـینک ، یم  الاب  ار  ناتتـسد  یتقو  دـیوگ  یم 
یمن رب  مورحم  درک ، زارد  ار  شتـسد  هک  الاح  .ممیرک  يادخ  نم  دـهاوخ ، یم  يزیچ  نم  زا  الاب  هدـمآ  تسد  نیا  دـیوگ  یم  ادـخ 

.منادرگ

ناگدنب هب  تبسن  دنوادخ  تمحر  فطل و  - 5

رگا ای  دـهد ، یم  ار  شهباشم  دـشابن ، حالـص  نیا  رگا  ای  دـهد ، یم  ام  هب  میهاوخ  یم  هک  نیمه  یهاگ  دـنک : یم  ادـخ  راک  ات  جـنپ 
لباقم رد  ای  منک ، یم  رود  شناج  زا  یئالب  کی  ددرگرب ، دیابن  مورحم  الاب  هدمآ  شتـسد  هک  الاح  دیوگ  یم  تسین ، حالـص  الـصا 

، الب عفر  ای  شهباشم ، ای  شدوخ ، ای  .منک  یم  هریخذ  شتمایق  يارب  يزیچ  کی  درک  اعد  هک  الاحای  مهد ، یم  شلـسن  هب  يزیچ  کی 
دیوگ یم  .تسا  یئادخ  بجع  ...مشک  یم  تلاجخ  دـیوگ  یم  ادـخ  الاب  دـیآ  یم  هک  تسد  میراد  ثیدـح  .شتمایق  ای  شلـسن ، ای 

.تمـشخب یم  مهاوخ  یم  ترذـعم  وگب  تسار  يدرک  هانگ  یچ  ره  .مسیون  یم  اـت  هد  يدرک  باوث  مسیون ، یم  یکی  يدرک  هاـنگ 
یبوخ و  وت ، هب  ور  میآ  یم  ود  اب  نم  نم ، هب  ور  یئایب  يداع  .وت  هب  ور  میآ  یم  مدق  کی  نم ، هب  ور  یئایب  بجو  کی  میراد  ثیدح 

یم تنوریب  هناخ  زا  دنمهفب  تردام  ردپ و  رگا  هک  یئاه  يدب  یتح  .مناشوپ  یم  ار  تیاه  يدـب  .هعماج  رد  مهد  یم  ناشن  ار  تیاه 
یم ار  اه  بیع  مهد  یم  ناشن  ار  اـه  یبوخ  حـیبقلا ) رتس  لـیمجلا و  رهظا  نم  اـی   ) .مروآ یمن  میور  هب  چـیه  یلو  منادـیم  نم  دـننک ،

کی رد  دروخ ، یم  همقل  ات  لهچ  رهوش ! نز و  یتح  ینعی  .دـنهد  یم  ناشن  ار  اه  يدـب  دـننک ، یم  عفد  ار  اـه  یبوخ  مدرم  .مناـشوپ 
نآ دروخ  یم  هک  دوخن  ات  لهچ  رد  ینعی  يا ! هدرکن  كاپ  ار  دوخن  نیبب ! دـیوگ  یم  مناخ  هب  دروآ  یم  ار  نش  نیا  تسا ، نش  همقل 

.تسین روطنیا  ادخ  یلو  .دهد  یم  ناشن  ار  نش 
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ینعی حاحلا  .ینک  رارـصا  شدوخ  هب  تبـسن  دراد  تسود  ادـخ  اما  .دـینکن  رارـصا  مدرم  هب  میراد  ثیدـح  .دـینک  رارـصا  اعد  رد  . 8
یم مدرم  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  بجاو  زامن  زا  دـعب  هضیرف ، زامن  زا  دـعب  ...وگب  یه  وگب  یه  .میتفگ  ادـخ  هب  ام  اقآ  وگن  .رارـصا 
یم شراک  هب  دنک  یم  رکف  دود  یم  هک  نیا  يور ؟ یم  اجک  میراد  ثیدح  .دنود  یم  هتاکرب ) هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  ) دنیوگ

اب هس  یـس و  و  هللادـمحلا ) ) راب هس  یـس و  ربکا ،) هللا  ) راب راـهچ  یـس و  مه  بیقعت  نیرتهب  .تسا  مهم  اـعد  .تسا  مهم  بیقعت  .دـسر 
فرح ادخ  اب  .وگب  ادـخب  .ار  تشفک  دـنب  یتح  .هاوخب  ادـخ  زا  مه  ار  اه  زاین  مامت  .دراد  زامن  تعکر  رازه  باوث  هک  هللا ) ناحبـس  ر(

.وگب ار  تیاهراک  تشرد  زیر و  نیچمه  ینز  یم 

.دیئوگ یم  هچ  دینادب  ینعی  .دیشاب  هتشاد  بلق  روضح  .دینک  اعد  عمط  سرت و  اب  ینعی  اعمط ) افوخ و  هوعدا  (و  دینک یم  هک  اعد  . 9

.دوش یم  باجتسم  دیشاب  هتشاد  قیقی  . 10

اعد تباجتسا  مدع  لماع  هانگ ، - 6

شیاعد نیا  دـیوگ  یم  اه  هتـشرف  هب  ادـخ  .دـنک  یم  هانگ  دور  یم  اعد  زا  دـعب  دوش  یم  باجتـسم  دـنک  یم  اعد  اـهتقو  یهاـگ  . 11
ای .هدش  انعم  ات  ود  ءاعدلا ) سبحت  یتلا  بونذلا  یل  رفغا  مهللا  ) ینعی .دیراد  هگن  تسد  مه  امش  درک  هانگ  نوچ  یلو  دش  باجتـسم 

یمن باجتـسم  شیاعد  یلو  دراد  اعد  لاح  هک  دـنک  یم  یهانگ  کی  ای  درادـن ، اعد  لاـح  رگید  هک  دـنک  یم  مدآ  یناـهانگ  کـی 
ار تباجتـسا  يولج  دیآ  یم  یعنام  کی  دـنک  یم  اعد  هن  ای  درادـن ، اعد  لاح  دوش  یم  لفق  شدوخ  الـصا  مدآ  ای  اعد ، سبح  .دوش 

یم اعد  ام  هک  دنتفگ  قداص  ماما  هب  دندمآ  يا  هدع  هک  دیوگ  یم  .تسه  اجنیا  مه  شثیدح  تسا  ثیدح  شا  همه  اهنیا  .دریگ  یم 
.شدیسانش یمن  هک  دیهاوخ  یم  یسک  زا  يزیچ  نوفرعت ) نم ال  نوعدت  مکنال  ) تفگ .دوش  یمن  باجتـسم  انل ) باجتـسی  الف  ) مینک

هقلقل نیا  .میامرف  یمن  بخ  .امرفب  دیئوگ  یم  امش  هکنیا  لثم  .دیتسین  يدج  دراد ، لکشم  ناترواب  تسا ، قل  ناتنامیا  ناتدوخ  ینعی 
.تسا يا  هلاسم  کی  ندوب  يدج  دینیبب  رخآ  ...امرفب  یئوگب  دوجو  مامت  اب  رگا  .امرفب  یئوگ  یمن  دوجو  مامت  اب  .تسا  نابز 
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امـش .تسا  نایعیـش  زا  دوب  ام  اب  هک  نیا  ناج  اقآ  تفگ  .دوب  شردـپ  اب  .دوب  ولوچوک  هچب  (ع ) اضر ماما  هناخ ، رد  تفر  مظاـک  ماـما 
ابلق هک  یـسک  .مرادـن  یئاریذـپ  یگدامآ  نالا  دومرف  مظاک  ماما  .هناخ  رد  یتفر  یتفگن  امرفب  امـش  .اـمرفب  یتفگ  یم  هناـخ  رد  یتفر 

يدـج دـیوگب  دـهاوخ  یم  یتقو  ناسنا  هک  نیا  ینعی  .تسا  قافن  کی  دراد  توافت  شنابز  اب  شبلق  امرفب ، دـیوگب  درادـن  یگدامآ 
يدج روطنیمه  دنا  هداد  شحف  رگیدمه  هب  دنرهق و  هک  اه  نیا  .دیسوبب  ار  رگیدمه  دییایب  دنیوگ  یم  دنرهق ، رفن  ود  یهاگ  .دیوگب 

.تسا مهم  ندوب  يدج  نیا  .دسوب  یم  تفس  دسوب  یم  یتقو  ار  شا  هچب  ار ، شا  هون  مدآ  اهتقو  یهاگ  اما  .دنسوب  یمن 

اعد تباجتسا  طرش  لالح ، ياذغ  - 7

مارح همقل  مارحلا ) کنطب  لخدـت  ـال  کـمعطم و  رهط  ) دوش باجتـسم  تیاـعد  یهاوخ  یم  هک  دومرف  ترـضح  .لـالح  ياذـغ  .12
هچ رخآ  میئوگ  یم  یه  .درپ  یمن  امیپاوه  اـمیپاوه ، رد  يا  هتخیر  لـیئوزاگ  هک  نیا  لـثم  .دوش  یمن  باجتـسم  تیاـعد  يا  هدروخ 

يزیچ میدمآ  ایندب  هک  یتقو  .تسا  مهم  یلیخ  لالح  همقل  .دـیا  هتخیر  لیئوزاگ  امیپاوه  نیا  مکـش  رد  اباب  دـیوگ  یم  تسا ؟ هدـش 
، هداد تهب  ادخ  زور  هس  ود  الاح  میور ، یم  مه  تخل  میا و  هدمآ  تخل  میور ، یم  میرادن و  يزیچ  مه  رگید  زور  هس  ود  میتشادن ،

فلت یلام  اجره  میراد  ثیدح  ردقنیا  .ناراب  دوبمک  کی  تفآ  کی  خلم  کی  یهد ؟ یمن  تاکز  ارچ  یهد ؟ یمن  ار  شسمخ  ارچ 
.تسین لوبق  تاکز  یب  زامن  الصا  .دنا  هدادن  تاکز  مدرم  هک  تسا  نیا  رطاخب  دش 

ارقف هب  دیناوخ  یم  زامن  تفگ  ارچ ؟ تفگ  دیناوخب ، زامن  دهاوخ  یمن  نوریب  ورب  تفگ  درک  دنلب  ار  يدارفا  دجـسم  رد  دـمآ  ربمغیپ 
یم تایلام  ام  زا  یمالـسا  يروهمج  میهد ، یم  تایلام  هک  ام  اقآ  وگن  .تسا  بجاو  تاکز  تسا ، بجاو  سمخ  .دینک  یمن  کمک 

كراپ نوریب  تلود  یهدـیم  مه  یلوپ  کی  دـیراد ، نادـلگ  هناـخ  رد  امـش  .تسا  وت  یـصخش  یگدـنز  لاـم  تاـیلام  اـباب  دریگ ....،
یناشن شتآ  لوسپک  هناخ  رد  .دراذگ  یم  سیلپ  هناخ  نوریب  تلود  هب  یهد  یم  مه  یلوپ  کی  ینز ، یم  لفق  هناخ  رد  .دنک  تسرد 
یهدـیم مه  یلوپ  کی  ینک ، یم  تلافـسا  کیئازوم و  هناخ  رد  .دـشاب  یناشن  شتآ  نیـشام  نوریب  یهد  یم  مه  یلوپ  کـی  يراد ،

کی یهد  یم  لوپ  مه  هناـخ  نوریب  يراد  لوسپک  صرق و  اـت  راـهچ  نیرپسآ و  راـسکآ و  کـی  هناـخ  رد  .دـننک  تلافـسا  ار  نوریب 
يارب یهد  یم  تلود  هب  هک  یلوپ  مه  هناخ  نوریب  يراد ، هناخ  رد  ار  شرـصتخم  ار  یئاهزاین  هک  روطنیمه  ینعی  .دننز  یم  هاگنامرد 
یناشن شتآ  لوسپک  هناخ  رد  مهاوخ ، یم  كراپ  مه  نوریب  مراد ، نادلگ  هناخ  رد  نم  .تسامش  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  تایلام ،
نوریب منز  یم  لفق  هناخ  رد  .مهاوخ  یم  هاگنامرد  مه  نوریب  مراد  وراد  هناـخ  رد  .مهاوخ  یم  یناـشن  شتآ  نیـشام  مه  نوریب  مراد 

يارب تاـکز  یلو  .امـش  صخـش  تالکـشم  لـح  يارب  دـیهد  یم  تلود  هب  هـک  تـسا  یلوـپ  تاـیلام  لوـپ  .مهاوـخ  یم  سیلپ  مـه 
لوپ دـنک ، نیماتار  نم  یگدـنز  تلود  هک  مهد  یمن  لوپ  نم  .دـنوش  ریـس  ارقف  هک  تسا  نیا  يارب  .تسین  امـش  صخـش  تالکـشم 
دوش ریـس  ریقف  دیهد  یم  هک  یلوپ  ای  دنک  امـش  عفانم  جرخ  هک  دیهد  یم  تلود  هب  هک  یلوپ  تسا  قرف  .دنوش  ریـس  ارقف  هک  مهدـیم 

.دهاوخ یم  تبرق  دـصق  .تسا  تدابع  تاکز  .دـنک  یم  قرف  تایلام  باسح  .دـنک  یم  قرف  .دـشاب  هتـشادن  تدوخ  عفانم  هب  يراک 
، شا هدنریگ  شفرـصم ، .دشاب  شلیکو  ای  دشاب  دیلقت  عجرم  دیاب  .دشاب  لداع  دیاب  سمخ  هدـنریگ  .دـهاوخ  یم  تبرق  دـصق  سمخ 

...میهد یم  تاکز  هک  الاح  هک  ام  هلب  میئوگ  یم  روطنیمه  .دنک  یم  قرف  شا  همه  شتین ،
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یم نآرق  .دـینک  افو  دـیا  هداد  ادـخب  هک  یئاه  لوق  .دـینک  افو  ادـخ  دـهع  هب  اعد  تباجا  يارب  دوش ، باجتـسم  اعددـیهاوخ  یم  رگا 
دش بوخ  شدعب  رگا  هک  يدرکن  رذن  رگم  يدرکن ؟ لمع  يدرک  رذن  ات  دنچ  امش  . 40/ هرقبلا ْمُکِدْهَِعب » ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ   » دیوگ

؟ ...يدرکن رذن  رگم  ...يدرکن  رذن  رگم  ینک ؟ هچ 

همه زا  ار  لد  هرـسکی  ینعی  .نک  دیما  عطق  نارگید  زا  اعد  ماگنه  هب  .دوش و  یم  باجتـسم  اعد  دینک ، لمع  دیا  هداد  هک  یئاه  دهعت 
دناوت یم  ادخ  دنک ؟ یمن  ارچ  سپ  دنکب ، ار  راک  نیا  دـناوت  یم  ادـخ  هک  الاح  اقآ  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  تباجتـسا  رد  .نکب  اج 

منزب مناوت  یم  نم  منک ، هراـپ  ار  مدوخ  هقی  مناوت  یم  نم  منک ؟ هراـپ  ار  مدوخ  هقی  مناوـت  یمن  نم  رگم  .تسین  هناـمیکح  اـما  دـنکب 
تمحز الـصا  دنیایب ، ایند  هب  انیـس  یلعوب  دنیآ ، یم  ایند  هب  یتقو  مدرم  همه  دناوت  یم  ادخ  الـصا  .منکـش  یمن  اما  منکـشب ، ار  هشیش 

یهتنم .دـشابن  يزرواشک  تمحز  ردـقنیا  دـنهدب ، هویم  نودـب  لگ  کیتاموتا  اـه  تخرد  همه  دـنناوت  یم  .دنـشکن  ندـناوخ  سرد 
هک دـنک  یم  هدافتـسا  شتردـق  زا  یتقو  اـما  دراد  تردـق  دـنوادخ  .دنـسرب  یئاـج  هب  شـالت  اـب  دارفا  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ  تمکح 
هک روطنیمه  .تسین  هنامیکح  راک  نیا  یلو  ینک ، هراپ  ار  تا  هقی  ینکشب ، ار  هشیـش  يراد  تردق  امـش  هک  نیا  لثم  .دشاب  هنامیکح 

.دشاب هنامیکح  هک  دنک  یم  هدافتـسا  يرادقم  شتردق  زا  مه  ادخ  دشاب ، هنامیکح  هک  دینک  یم  هدافتـسا  يرادـقم  تتردـق  زا  امش 
.دتفیب جنگ  شریگ  هک  هدیشکن  جنر  مدآ  هک  دوش  یمن  ...جنر  هدربان 

اعد رد  ینسح  ءامسا  رکذ  - 8
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ناتیارب مهاوخ  یم  اجنیا  تسا  یئاعد  کی  هقیقد  کی  تسا  موس  تسیب و  بش  نوچ  نم  الاح  .دوش  یم  ماـمت  اـهفرح  مک  مک  دراد 
ُهوُعْداَف  » هک دراد  یئانسح  ءامسا  دنوادخ  ینعی   180/ فارعألا یَنْسُْحلا » ُءاَمْـسَْألا  ِهَِّللَو  : » تسا نیا  نآرق  رد  میراد  هیآ  ات  هس  .مناوخب 
.دـشاب نابز  هقلقل  هک  تسا  نیا  هن  مه  ءامـسا  ینعم  دراد ، ینیگنـس  یناعم  مه  ءامـسا  هتبلا  .دـشاب  اه  مسا  نیا  اب  دـینک  یم  اعد  اَِـهب »

لوط هقیقد  کی  دیناوخب  نم  اب  مه  امـش  مناوخ  یم  دنت  نم  تسا ، مسا  ات  اهنیا 99  .مینادب  کیدزن  تافـص  نیا  هب  ار  نامدوخ  ینعی 
.دشک یم 

.تسا یمهم  ياعد 

.میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

یحلا نطابلا  مرکالا  ئرابلا  عیدبلا  یقابلا  یلعالا  یلعلا  رداقلا  ریدقلا  ریـصبلا  عیمـسلا  رخالا  لوالا  دمـصلا  دحالا  دحاولا  هلالا  هللا  ای  )
مالـسلا یعارلا  فوئرلا  بیقرلا  قزارلا  عراذـلا  میحرلا  نمحرلا  برلا  یفحلا  دـیمحلا  بیـسحلا  قحلا  ظـیفحلا  میلحلا  میلعلا  میکحلا 

رجفلا رطافلا  ثایغلا  ینغلا  روفغلا  وفعلا  لدعلا  رهاظلا  عناصلا  قداصلا  دیهشلا  حوبـسلا  دیـسلا  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا 
نیبملا یحملا  نانملا  یلوملا  دیجملا  تاجاحلا  یـضاق  طسابلا  ضباقلا  مویقلا  بیرقلا  يوقلا  سودـقلا  کلملا  میدـقلا  قلافلا  حاتفلا 

ربلا ثراولا  عیفرلا  یفولا  يداـهلا  دودولا  عساولا  رـصانلا  باـهولا  رونلارتولا  رـضلا  فشاـک  یفاـکلا  ریبـکلا  میرکلا  روصملا  ثیغملا 
(. یفاشلا فیطللا  میظعلا  روکشلا  نایدلا  نیرصانلا  ریخ  قلاخلا  ریبخلا  داوجلا  لیلجلا  باوتلا  ثعابلا 

.ات اه 99  نیا 

.امرفب باجتسم  ار  ردق  بش  ياهاعد  مامت  ینسحلا  ءامسا  نیا  يوربآ  هب  ایادخ 

ام زا  يراک  رگا  .نک  کیرش  تاریخ  همه  رد  ار  ام 

.نک کیرش  ام  راکرد  ار  تیب  لها  نیبحم  همه  تسه  ریخ 

.هدب رارق  ام  يدیفس  ور  زور  ار  تمایق  .نک  ردقم  ام  همه  يارب  ار  اهنامه  ینک  یم  ردقم  نابوخ  يارب  هچ  ره 
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.نک لح  ار  ام  تلم  تلود و  ماظن و  هعماج و  درف و  تالکشم 

.نک ظفح  نامز  ماما  هانپ  رد  يا  هداد  ام  هب  هک  هچره  وربآ ، بالقنا ، لسن ، سومان ، تما ، تلود ، ربهر ،

رارق ترخآ  ایند و  رد  ناراکنایز  زا  ایند و  رد  نیلفاغ  زا  ار  ام  .نک  یـضار  ام  زا  ار  شبلق  .هدـب  رارق  نامز  ماما  ياعد  لومـشم  ار  اـم 
بوخ نکسم  اه  نکسم  یب  هب  .هدب  بوخ  رسمه  اه  رـسمه  یب  هب  .هدب  رارق  تانموم  نینموم و  نیرتهب  خیرات  رخآ  ات  ار  ام  لسن  .هدن 
هدرم .هدب  افـش  ار  اه  ضرم  .نک  نابرهم  مه  هب  ار  اهلد  .هدب  حلاص  ملاس  نادنزرف  اه  دـنزرف  یب  هب  .هدـب  بوخ  راک  اهراکیب  هب  .هدـب 

.امرفب تمحرم  ترخآ  ایند و  ریخ  ار  دارفا  هناد  هناد  .نک  ریخب  متخ  ار  ام  تبقاع  .زرمایب  اراه 

...یتمهت یتبیغ  یشحف  .دیشخبب  نالا  نیمه  هدرک  ملظ  ناتهب  هک  ره  دشخبب  ار  امش  ادخ  دیهاوخ  یم  مه  رگا  انمض 

.دنشخبب ات  دیشخبب  .شخبب  ارم  مه  وت  مدیشخب  نم  ار  همه  ردق  بش  مارتحا  رطاخب  تسا  هدرک  یملظ  ام  هب  سک  ره  ایادخ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

موس تسیب و  بش 

موس تسیب و  بش 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا رتشیب  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  لامتحا  موس ، تسیب و  بش  ای  مکی  تسیب و  ای  تسا  مهدزون  بش  ردق  بش  هک  نیا  نایم  رد 
.تسا رتشیب  موس  تسیب و  لامتحا  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  نایم  رد  .تسا  مهدزون  بش 

.1/ ردق ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » .دش لزان  نآرق  هک  تسا  یبش  تسا ؟ یبش  هچ  ردق  بش 
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بیوصت ای  سلجم  هب  دـهد  یم  ار  هجدوب  هحیال  روهمج  سیئر  هک  تسا  يزور  لثم  هیبشتالب  راب  رازه  هیبشتالب  هیبشتـالب  ردـق  بش 
.سلجم دنک  یم 

کی هجدوب  دـنراد  سلجم  رد  نوچ  دـیرادن  یـصخرم  قح  مایا  نیا  رد  دـنیوگ  یم  ناش  نینواـعم  هب  ءارزو  همه ي  ناـمز  نآ  نوچ 
دوش یم  دایز  مک و  شا  هجدوب  ینیب  یم  تقو  کی  دنبنجن  شنینواعم  ریزو و  تقو  کی  رگا  .دـننک  یم  يریگ  هزادـنا  ار  لاس  کی 

سلجم ناگدـنیامن  تقو  کی  هک  دراد  لاعف  روضح  شنینواعم  ریزو و  دوجو  مامت  اـب  اذـل  دـنریگ و  یم  میمـصت  کـی  شباـیغ  رد 
.دنکن مک  ار  شا  هیمهس  شا و  هجدوب 

.دوش یم  ءاضما  موس  تسیب و  بش  دسرب ، مدآ  هب  لاس  کی  رد  تسا  انب  هچنآ  ردق  بش 

یم جع ) ) يدهم ترـضح  تمدخ  نیمز  دـنیآ  یم  اه  هتـشرف  ردـق  بش   4/ ردـق ُهَِکئالَْملا » ُلَّزَنَت   » نیمز دـنیآ  یم  اـه  هتـشرف  همه ي 
.دنسر

.ار جع ) ) يدهم ترضح  دینک  تباث  دیناوت  یم  ردق  هروس ي  زا  امش  دومرف : ام  هب  ماما 

؟ روط هچ 

.تسا لاس  ره  لام  ردق  بش  لاس ؟ ره  ای  تسا  لاس  کی  لام  ردق  بش 

.دنوش یم  لزان  اه  هتشرف  ردق  بش  لاس  ره  رد  .دراد و  يردق  بش  کی  لاس  ره 

؟ دنسرب دیاب  مادص  تمدخ  ربمایپ  زا  دعب  .دندیسر  یم  ربمایپ  تمدخ  اه  هتشرف  دوب  ربمایپ  هک  ینامز 

؟ دنورب یسک  هچ  يولهپ 

وا تمدـخ  اه  هتـشرف  هک  .دـشاب  هتـشاد  تقایل  هک  ربمایپ  تافـص  تالامک و  ياراد  ربمایپ و  لـثم  دـشاب  یـصخش  ناـمز  ره  رد  دـیاب 
.تسا لاس  ره  لام  ردق  بش  .دشاب  هتشاد  ار  ربمایپ  تالامک  مامت  هک  میهاوخ  یم  یموصعم  ماما  کی  ام  ینامز  ره  رد  ینعی  .دنسرب 

.دنوش یمن  دراو  مه  یسکان  سک و  ره  يولهپ  اه  هتشرف  .تسا  لاس  ره  لام  اه  هتشرف  ندمآ 
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دـشاب هتـشاد  تقایل  هک  تالامک  مامت  رد  ربمایپ  نیع  دشاب  یماما  دیاب  مه  ربمایپ  زا  دـعب  دندیـسر  یم  ربمایپ  تمدـخ  ربمایپ  نامز  رد 
.دشاب اه  هتشرف  نابزیم 

مدرم تموکح و  تلود و  نایم  رد  هچرگ  دشاب  رتشیب  دیاب  بشما  تیساسح  .تسا  ردق  بش  موس  تسیب و  بش  لامتحا  هب  هک  الاح 
ترضح تداهـش  رطاخ  هب  بش  نآ  تسا و  رتغولـش  مکی  تسیب و  بش  اهدجـسم  رتشیب و  دوش  یم  هداد  اهب  مکی  تسیب و  بش  ام ،

تـسا رتشیب  مه  شلامعا  اذل  تسا و  مکی  تسیب و  بش  زا  رتمهم  یلیخ  موس  تسیب و  بش  اعد  رظن  زا  اما  تسا  (ع ) نانمومریما یلع 
موس تسیب و  بش  .بش  فـصن  زا  دـعب  لـسغ  کـی  دراد  بورغ  لوا  لـسغ  کـی  موـس  تسیب و  بش  دراد  لـسغ  کـی  ردـق  بش 

.دراد مه  توبکنع  مور و  ياه  هروس  ندناوخ 

یم شهارمه  مهاب  داوس  یب  داوساب و  ياه  مدآ  دـناوخ  یم  ار  توبکنع  هروس ي  یـسک  کی  دـنرادن  تئارق  لاح  هک  ییاهدجـسم 
.دوش هدناوخ  مور  توبکنع و  هروس ي  هک  .دنناوخ 

دنهد یم  موـس  تسیب و  بش  ار  ناـش  سمخ  هک  يدارفا  زا  مراد  غارـس  نم  .نیارباـنب  .تسا  یمهم  بش  یلیخ  موـس  تسیب و  بـش 
.دنام یم  ناموت  رازه  لثم  ردق  بش  رد  ناموت  کی  . 3/ ردق ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » نوچ

.دوش باسح  ناموت  رازه  یس  ات  رازه  هک  مهد  یم  موس  تسیب و  بش  مهدب  سمخ  مهاوخ  یم  ناموت  رازه  یس  هک  نم  دیوگ  یم 

ار رفن  رازه  هک  تسا  نیا  لثم  یهد  يراطفا  هک  ار  رفن  کـی  نوچ  دـنهد  یم  يراـطفا  موس  تسیب و  بش  اـه  یـضعب  هک  مراد  غارس 
.يداد يراطفا 

.دوش یم  رازه  ردبرض  موس  تسیب و  بش  يزیچ  ره 
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.منک عورش  ار  مثحب  دعب  منک  اعد  کی  نم  سپ 

هدئام ي يوربآ  هب  ار  وت  و  جع ) ) يدهم ترـضح  بشما  نابزیم  يوربآ  هب  ار  وت  و  اه ، هتـشرف  بشما ، نانامهیم  يوربآ  هب  ارت  ایادـخ 
دارفا سدـقم و  ياه  ناکم  سدـقم و  ياه  سفن  سدـقم و  ياـه  کـشا  همه ي  يوربآ  هب  ار  وت  میرک و  نآرق  ردـق  بش  ینامـسآ 
.امرفب ردقم  تمرک  لضف و  زا  ام  همه ي  يارب  ار  اه  نآ  همه ي  ینک ، یم  ردقم  تبوخ  ناگدنب  يارب  ردق  بش  رد  هچ  نآ  سدقم ،

.نیمآ یهلا  .هدن  رارق  تمایق  رد  ترسح  لها  زا  اه و  بش  نیا  نیرساخ  زا  ار  ام  و 

.ثحب اما 

یلو تسا  بوخ  اه  هیآ  همه ي  ینعی  تسا  یبوخ  هیآ ي  یلیخ  يدابِع » َکـَلَأَس  اذِإ  َو   » هیآ ي تسه  اـعد  بش  هک  نیا  تبـسانم  هب 
.تسین نیا  زا  رت  نیریش  يا  هیآ  نآرق  رد  دیامرف : یم  ییابطابط  همالع ي 

.تسا هیآ  نیا  نآرق  رد  هیآ  نیرت  فیطل  نیرت و  نیریش  دیامرف  یم 

.186/ هرقب َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیل  یل َو  اُوبیجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  «َو 

ریـسفت رد  ییابطابط  همالع  اذل  مدوخ و  مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، دـیامرف : یم  هبترم  تفه  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.تسا تایآ  يرت  نیریش  نیرت و  فیطل  دیامرف  یم  نازیملا 

تباجتـسا مدوخ ، غارـس  دـنیایب  منک  یم  تباـجا  مدوخ  .متـسه  ناـش  کـیدزن  مدوخ  .مدوخ  زا  مدوـخ  ناگدـنب  دـندرک  لاوـس  رگا 
فیطل ردـق  هچ  مدوخ ، مدوخ ، دـیوگ  یم  راـب  تفه  هک  میراد  نآرق  رد  هیآ  کـی  .مدوخ و  هب  دـنروایب  ناـمیا  مدوخ ، زا  دـنهاوخب 

.مدوخ مدوخ ، مدوخ ، دیوگ  یم  هبترم  تفه  هک  يا  هیآ  .تسا 

.دناشوپ یم  مینک  یم  هانگ  هچ  ره  شا  هناخ  رد  میورب  دنک  یم  سامتلا  ادخ  راگنا  ًالصا 
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وت راگنا  .یناـشوپ  یم  وت  منک  یم  هاـنگ  نم  ص 587 ) دجهتملا ، حابـصم  «) ِینَْتیَیْحَتْـسا َکَّنَأَک  یَّتَح   » دـیوگ یم  هزمحوبا  ياعد  رد 
.یشک یم  تلاجخ 

.یشک یم  تلاجخ  وت  مشکب  تلاجخ  نم  هک  نیا  ضوع 

.هتخیر مه  هب  هناخ  دـنیبن  دـیآ  یم  هک  نامهیم  هک  دـناشوپ  یم  ار  اه  هتخیر  مه  هب  ردام  دزیر و  یم  مه  هب  ار  هناـخ  هک  يا  هچب  لـثم 
.دشک یم  تلاجخ  هچب  راگنا  یلو  دنک  یم  بارخ  هچب 

بـش .یـشک  یم  تلاجخ  نم  زا  وت  راگنا  يروآ  یمن  تدوخ  يور  هب  یناشوپ و  یم  وت  منک  یم  هانگ  هچ  ره  نم  ایادخ  دـیوگ  یم 
.دیرهق ادخ  اب  هک  یناسک  هللا  مسب  .تسا  موس  تسیب و 

.دوش یم  هتسب  دراد  ناضمر  هام  رد  .دیا  هتخیرن  یکشا  الاح  ات  لاسراپ  هک  یناسک 

.هللا مسب  یتفگ  يدرک  زاب  ار  يرد  .يدرک  حتف  ار  یباب  ادخ  يا  اباب  حتف  دش  زاب  يرد  کی 

.دیوش دراو  هللا  مسب  .تسا  ناضمر  هرود  نیا 

.تسا هبوت  رد  رد ، نیا  یتفگ  يدرک  زاب  ار  يرد  کی  هبوت  یتشاذگ  ار  شمسا  هبوت  هتیمس 

دوب و زاب  رد  هاـم  کـی  یتقو  دوب  زاـب  رد  یتقو  رگید  ص 142 .) ج 91 ، راونألاراحب ، «) ِهِْحتَف َدـَْعب  ِباَْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  اَمَف  »
.دماین یسک  کی 

.تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ 

لدبم سابل  اب  شدنسانشن  هک  يدجسم  دورب  تسه  یـسک  تسا  نکمم  تسا  شا  هلحم  دجـسم  هک  يدجـسم  دورب  مدآ  تسین  مزال 
.دنک تولخ  دنوادخ  اب  دنیشنب  یکیرات  کی  رد  دورب  .دورب 

.تسا ضیرم  تسادیپ  دیشچن  ار  زامن  اعد و  ینیریش  یسک  رگا  تسا  نیریش  ادخ  اب  ندز  فرح 

کی دراد  یـضیرم  تسا  مولعم  دیـشچن  ار  ینیریـش  یـسک  رگا  دنا  هتفگ  دعب  تسا و  نیریـش  تاجانم  دنا  هتفگ  ام  ءایلوا  مامت  نوچ 
.دراد یضرم 
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.دیونشب رگید  راب  کی  تسا  یفیرش  هیآ ي  هیآ ، هک  الاح  .دراد  یطئارش  اعد 

.186/ هرقب َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیل  یل َو  اُوبیجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  «َو 

.نآرق هب  ادخ ، هب  مراد  لاکشا  نم  تفگ : ماما  يولهپ  دمآ 

؟ يراد یلاکشا  هچ  تفگ :

.منک یم  باجستم  نم  دینک  اعد  . 60/ رفاغ ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا   » هتفگ نآرق  تفگ :

.دشن میدرک  اعد  هچ  ره  هک  ام 

.دراد مه  ییاه  طرش  کی  اما  دوش  یم  باجتسم  اعد  دومرف : ماما 

.دراد طرش  ات  دنچ  طابترا  یسک  هب  دنک  نفلت  یسک  یتساوخ  رگا  امش 

: طابترا طئارش 

( نامز اب  ییانشآ   ) .ینادب ار  نامز  دیاب  لوا  ینک  نفلت  یسک  هب  یتساوخ  رگا  امش 

.18/ تایراذ َنوُرِفْغَتْسَی » ْمُه  ِراحْسَْألِاب  «َو 

ناضمر هام  تاکرب 

( مینادب ار  نامز  ) دنرادیب رحس  ناضمر  هام  دنباوخ  رحس  هک  اه  یلیخ  لاس  لوط  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  تاکرب  زا  یکی 

.مینادب ار  ناکم 

.دنک یم  تیاکش  تمایق  زور  دنناوخب  زامن  نآ  رد  دنور  یمن  مدرم  هک  ییاهدجسم  میراد  ثیدح 

.دنتشاذگ یمن  لحم  ام  هب  مدرم  یلو  مدوب  مدرم  نیب  رد  نم  ایادخ  دیوگ  یم 

.دوشن دش  دمآ و  نآ  رد  هک  يدجسم  دوشن  توالت  هک  ینآرق  دنورن  شغارس  هک  یملاع 

هک تسا  نیا  شیانعم  ینک  یشاک  ار  شیانعم  هک  تسین  نیا  شیانعم  . 18/ هبوت ِرِخْآلا » ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  »
مدرم نیا  زا  دنوادخ  دشابن  نآ  رد  مدآ  هک  یتمیق  راض  دجسم  تسا  یضار  دنوادخ  دشاب  تیعمج  زا  رپ  هک  رانم  یب  دجـسم  .دیورب 

.تسین یضار  هلحم 

.مینک هفاضا  دارفا  هب  مینک  مک  تانیئزت  زا 
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.مینک رتشیب  ار  اه  ینامهیم  دادعت  یلو  میریگب  هداس  ار  يراطفا 

.دشابن بارخ  نفلت  دیاب  .يدک  هچ  اب  .دنادب  دیاب  ار  هرامش  .یسک . .  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  کی  .دنادب  دیاب  ار  هرامش 

دیاب نفلت  .دـشاب  ملاس  دـیاب  بلق  .تسا  بارخ  روتوم  نآ  رد  يزیرب  نیزنب  هچ  ره  دـشاب  بارخ  نیـشام  رگا  دـشاب  بارخ  نفلت  رگا 
يور ادص  ینعی  نیصلخم  . 14/ رفاغ َنیـِصلُْخم » َهَّللا  اوُعْداَف   » دیوگ یم  .دتفین  ادص  يور  ادص  دیاب  .دشاب  لصو  داب  میـس  دشاب  ملاس 

.تسرد ًاعقاو  .امرخ  مه  ادخ  مه  ییوگب  دتفین  ادص 

امش يادص  ندینش  هب  سک  نآ  دیاب  .دتفیب  دیابن  ادص  ویر  ادص  .دنزادنا  یم  ادص  يور  ادص  اه  یـضعب  .دتفیب  دیابن  طخ  يور  طخ 
ششین وگب  دیوگ  یم  میرادرب  ار  یـشوگ  ام  دهاوخ  یمن  فرط  نآ  مینک  یم  نفلت  یـسک  هب  ام  اه  تقو  یهاگ  .دشاب  هتـشاد  هقالع 
سامت وا  اب  دهاوخ  یمن  فرط  نیا  مینز  یم  گنز  اه  یلیخ  هب  یتقو  ًالـصا  رادـنرب  ار  یـشوگ  ای  شکب  ار  خاش  ود  ای  .شتـسین  وگب 

.مراد ناتتسود  دیریگب  سامت  . 222/ هرقب نیباَّوَّتلا » ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیوگ یم  دهاوخ  یم  ادخ  یلو  میریگب 

.مراد تتسود  ایب  وت 

کی داجـس  ماما  .اهراک  هانگ  يادخ  يا  نیملاعلا .» هلا  ای   » تسا هملک  نیمه  تسا  دیفم  یلیخ  هک  یتاملک  زا  یکی  دنیوگ  یم  اذل  و 
داجـس ماما  ینعی  .دیوگ  یم  هچ  ار  داجـس  ماما  باوج  دـنوادخ  مناد  یمن  نم  تفگ  یم  املع  زا  یکی  هک  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  هملج 

یم ارم  ای  يرب  یم  منهج  ینازوس و  یم  ینک و  یم  باذـع  ارم  ای  .ینکب  یهاوخ  یم  هچ  دـیوگ  یم  هنگنم  رد  هتـشاذگ  ار  دـنوادخ 
یم لاحـشوخ  تربمایپ  یـشخبب  ارم  رگا  درک  هارمگ  رتشیب  رفن  کی  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  ناطیـش  يرب  یم  منهج  ارم  رگا  یـشخب 

ربمایپ هک  تسا  روبجم  ادخ  .ار و  ناطیـش  ای  ینک  لاحـشوخ  ار  ربمایپ  یهاوخ  یم  تسا  تدوخ  فیک  .دش  هدیـشخب  شتما  هک  دوش 
.دهاوخ یم  لومرف  ادخ  اب  ندز  فرح  ینعی  .دنک  لاحشوخ  ار 
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.دنزب فرح  روج  هچ  دشاب  دلب  دیاب  مدآ 

.تسا ناش  ناضمر  هام  هشیمه  ادخ  ءایلوا  تسین  هک  ادخ  ءایلوا  لام  ناضمر  هام  دوجو  ًالصا 

.دنیایب دیاب  همه  هک  هداد  همه  هب  دنوادخ  ار  نیا 

کی يداتسرف  نآرق  موس  تسیب و  بش  ایادخ 

هس يدرک  زاب  ار  هبوت  رد  ود  يداتسرف  هتشرف 

؟ یچ دماین  یسک  الاح  رگید 

.دنک یمن  دعو  فلخ  دنوادخ  . 47/ جح ُهَدْعَو » ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو   » .هداد هدعو  دنوادخ 

.منک یم  باجتسم  نم  دینک  اعد  هتفگ  هداد  هدعو 

.76/ ءایبنا َُهل » اْنبَجَتْساَف   » میراد نآرق  رد  ردق  نآ  هدروآ  مه  هنومن  دعب  مینک  اعد  روج  هچ  دینادب  دیهاوخ  یم  رگا 

«. َُهل اْنبَجَتْساَف   » درک اعد  دیوگ  یم  شا  همه  ءایبنا  هروس ي 

تسرد بوخ  دیوگ  یمن  یسک  هک  هدرک  باجتسم  اعد  ردق  نآ  مدرک  باجتـسم  ار  ینالف  ياهاعد  هک  هدروآ  هنومن  ردق  نآ  ینعی 
لمع شلوق  هب  ادخ  مه  ُهَّللا » َِفلُْخی  َْنل   » مه .دنک  لمع  شلوق  هب  تسین  مولعم  اما  مینک  یم  باجتـسم  ام  دینک  اعد  هتفگ  ادخ  تسا 

.هداد ناشن  ار  شیلمع  ياه  هنومن  مه  دنک  یم 

: دومرف دشن  باجتسم  مدرک ، اعد  تفگ  دمآ  میراد  ثیدح  هدشن  باجتـسم  هک  ییاهاعد  زا  یـضعب  .هدش  باجتـسم  اهاعد  ردق  هچ 
.دوش یمن  باجتسم  اعد  مارح  همقل ي  دور  یمن  هار  نیشام  رد  يزیرب  بآ  .تسا  مارح  امش  ياذغ 

.دشن باجتسم  مدرک  اعد  تفگ : دمآ 

.تسین ریخ  دیهاوخ  یم  امش  هک  ییاهزیچ  یلیخ  تسا  ریخ  بلط  اعد  نوچ  هدوبن  اعد  امش  ياعد  دومرف :

هزبرخ ناشیا  ًالثم  هک  دـناد  یم  اـباب  مروخب و  لـسع  مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  شیاـباب  هب  هک  يا  هچب  لـثم  تسا  ریخ  دـینک  یم  لاـیخ 
.تسین شحالص  لسعو  هدروخ ،

.تسا شریخ  يزیچ  هچ  دناد  یمن  مدآ 
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.تسیچ رد  شریخ  دمهف  یمن  مدآ  یهاگ 

: دراد یطئارش  دینک  اعد  دیهاوخ  یم  یتقو 

.دینک لیلجت  ادخ  زا  هک  نیا  لوا 

نیا يداد  ار  تمعن  نیا  وت  ایادخ  دیوگب  دینک  یم  اعد  یتقو  ًالثم  دینک  یم  لیلجت  دـیریگب  يزیچ  یـسک  زا  دـیهاوخ  یم  تقو  امش 
.دیرامشب مه  زاب  اما  دیرامشب  دیناوت  یمن  .دیرامش  رب  ار  ادخ  ياه  تمعن  يداد  ار  تمعن 

زا میوگ ) یم  نم  ار  اه  نیا  الاح  ) مدنگ دش  نیمز  ییاذغ  داوم  مدوب  یچیه  ایادـخ  دـنک  یم  عورـش  هفرع  ياعد  رد  (ع ) نیـسح ماما 
هس رد   6/ رمز ٍثالَث » ٍتاُملُظ  یف   » .ردام مکش  ياه  یکیرات  نآ  رد  دعب  هفطن  لولس و  کت  رپسا  .دش  مدنگ  دعب  دنک  یم  عورش  لوا 

میدمآ یم  ایند  هب  ًالبق  رگا  میدـمآ  ایند  هب  ینامز  هچ  رد  ساسح  طیارـش  نم  يارب  ار  زیچ  همه  دـماج  .لماک  ناسنا  یکیرات  هدرپ  ات 
.میدید یم  ار  اه  نآ  میدید  یم  هچ  ره  هاش  ردان  هاش  نیدلارصان  هاش  نیدلارفظم  هاش  دمحا  .میدید  یم  هچ 

نیلوئـسم رثکا  دننیب  یم  لداع  دهتجم  کی  دننیب  یم  ماما  ون  لسن  هرخالاب  هک  میدمآ  ایند  هب  ینامز  رد  میدمآ ، ایند  هب  ینامز  هچ  رد 
.دنتسه یعطق  لداع  دناوخ  زامن  ناشرس  تشپ  دوش  یم  تحار  ار 

رد .درک و  یم  تموکح  ام  رب  مادص  نآلا  میوش  یم  دلوتم  میدوب ، قارع  رد  رگا  میدمآ  ایندب  ناریا  رد  .میدمآ  ایندـب  یناکم  هچ  رد 
.اجک اجک ، رد  اجک و  هیکرت 

نیمه تسرپ  تب  نویلیم  اهدـص  .هداتفارب  دـینکن  لایخ  یتسرپ  تب  هلئـسم  .میراد  یبتکم  هچ  .میدـمآ  ایند  هب  ینامز  هچ  یناکم ، هچ 
.متفر اج  نآ  مدوخ  نم  دنراد و  هناخ  تب  اهروشک  زا  يرایسب  .دراد  دوجو  نآلا 

.لدبم سابل  اب  هتبلا  منک  یم  هاگن  اه  هناخ  تب  رد  مور  یم 

.هداتفینرو یتسرپ  تب  .دننک  یم  هیرگ  رازراز  همسجم  کی  تسار  دنیآ  یم  اه  نیا  منیب  یم  مور  یم 
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رس دنتفر  یم  دعب  دندرک  یم  شنرک  هناخ  تب  دندمآ  یم  حبص  هب  حبص  وجشناد  ات  رازه  تشه  متفر  روشک  کی  هاگـشناد  کی  رد 
.سالک

.ینامز هچ  رد  یناکم ، هچ  رد 

.یسراف الاح  دشاب  یبرع  هب  تسین  مزال  دینک  لیلجت  ادخ  زا  لوا  دینک  اعد  دیهاوخ  یم  یتقو 

.میرامشب ار  ادخ  ياه  تمعن  ایادخ . . . ، ایادخ ،

.تفرگ نم  زا  ار  هظفاح  زور  کی  ادخ  دومرف : یمالسا ) يروهمج  راذگ  ناینب  ) ماما تفگ : املع  زا  یکی 

.ًامتح متفگ  دوب  ماما  نوچ  مدرک و  یمن  رواب  دوبن  ماما  رگا  تفگ : یم  ملاع  نآ 

ممـسا هک  تفر  مدای  مه  مدوخ  مسا  یتقو  تفر  مدای  زا  مدوب  دـلب  هچ  ره  تفرگ و  نم  زا  ار  هظفاح  زور  کی  دـنوادخ  دومرف : ماـما 
.تسا هللا  حور 

.میراد وت  زا  میراد  هچ  ره  ایادخ 

مدای  5/ هحتاف ُنیعَتْسَن » َكاَّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیِإ   » متفگ  4/ هحتاف ِنیِّدلا » ِمْوَی  ِِکلام   » راب کی  نم  تفگ : یم  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یکی 
.تفر

.مینز یم  ار  اه  فرح  نیرتدب  اهراک و  نیرت  تشز  دریگب  ام  زا  ار  لقع  هظحل  کی  میراد  وا  زا  میراد  هچ  ره 

شا هچب  هدییاز  یمناخ  دییوگب  دیروایب  ار  هزوح  دیتاتسا  نادنمرنه و  هاگـشناد و  دیتاسا  مامت  تسین  دلب  ندیکم  دیا  یم  ایند  هب  هچب 
.دیهد دای  هچب  هب  ار  ندیکم  دیهاوخ  یم  یلومرف  هچ  اب  الاح  .دنک  یم  توف  ار و  ناتسپ  دکمب  دناوت  یمن 

.دینک اعد  دیهاوخ  یم  رگا  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  میتسین  يزیچ  ام 

.دوش یم  رتشیب  ادخ  هب  تقشع  بح و  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعنرگا 

.هللادمحلا دییوگن  دییوگ  یم  هک  هللادمحلا  .هللادمحلا  وگب  نک  رکش  دعب 

ص 149) فوهللا ، «) یَصَْحلا ِْلمَّرلا َو  َدَدَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » تفگ دیزی  خاک  رد  هلاس  هس  رتخد  تشاد  لوچوک  هچب  کی  (ع ) نیسح ماما 
.هللادمحلا یمتا  یلولس و  ره  دد  هب  مییوگب  .هللادمحلا  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  .هللادمحلا  نش  يا  هناد  همه ي  ددع  هب 
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رگا زرمایب  ار  شناتسود  همه ي  ناشیا و  ایادخ  وگب  وگن  ار  رفن  کی  نامه  زرمایب  ار  یـسک  ایادخ  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  ًالـصا 
: اعد طئارش  سپ  .مینک  اعد  عیسو  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  همه  هک  مینزب  هکلف  کی  رانک  مینزب  يرتم  ود  هناخ ي  رد  ارچ  میراد  یپمال 

.دینک دیاب  راک  ات  دنچ  دوش  باجتسم  ناتیاعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

یم دـنوادخ  تروص  لباقم  دـمآ  اعد  يارب  هک  تسد  میراد  ثیدـح  .تونق  لقم  ناـت  تروص  لـباقم  دـیروایب  ار  تسد  لوا  کـی :
.منادرگرب مورحم  منک  یم  ایح  نم  الاب  دمآ  هک  یتسد  دیامرف :

.هللا ای  هللا ، ای  دییوگب  هبترم  هد  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

.دیرامشرب ار  ادخ  يا  تمعن  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح  دعب 

یپکوتف دیمهف  یم  تسود  رگا  هک  میراد  ياه  بیع  دندرک  یم  نوریب  هناخ  زا  دـندیمهف  یم  ردام  ردـپ و  رگا  هک  میراد  ياه  بیع 
.تخیر یم  میوربآ  درک و  یم 

یلو دییوگب  ار  ناتدوخ  ياه  بیع  دعب  دیتسرفب  تاولص  دعب  دنیک  رکـش  دعب  دیرامـشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات 
.دینک اعد  دینک و  یهاوخرذع  دنوادخ  زا  دیتفگ  ار  ناتیاه  بیع  هک  دعب  دییوگب  شاوی  ار  اه  بیع 

.ات شش  مدش ؟ ات  دنچ  سپ 

: اعد بادآ  طئارش و 

.تسا ردق  بش  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  یبش  نیرخآ  موس  تسیب و  بش 

ادخ تافص  ندرمش  کی  ثیدح : رد  اعد  بادآ 

ادخ رکش  ود 

ربمایپ رب  دورد  هس 

نامدوخ ياه  بیع  ندرمش  راهچ 

ادخ زا  یهاوخرذع  جنپ 

.تسا اعد  بادآ  اه  نیا  .دوش  یم  باجتسم  اعد  لحارم  نیا  زا  دعب 

یم باجتـسم  مه  ناتدوخ  ياعد  دینک  اعد  رفن  لهچ  هب  رگا  دینک  اعد  نارگید  هب  لوا  رگا  میراد : ثیدح  دینک  اعد  لوا  نارگید  هب 
.دوش
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.دیشخبب ار  اه  نآ  دندرک  ملظ  امش  هب  هک  یناسک  هب  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا 

هب سک  ره  يادخ  دییوگب  مه  دعب  دیشخبن  ار  نارگید  هداد  وت  هب  شحف  ات  ود  مه  یـسک  کی  هدز  امـش  هب  یلیـس  کی  یـسک  الاح 
.شخبب ار  اه  نآ  دنراد ، قح  نم  ندرگ  هب  اه  نآ  سک  ره  هک  نک  ءاقلا  اه  لد  هب  مه  وت  ار  وا  مدیشخب  دراد ، قح  نم  ندرگ 

.ورب يراد  لاح  اج  ره  دشاب  غولش  هک  میورن  يدجسم  هب  طقف  میور  یم  هک  يدجسم  رد 

.دنشاب اج  نآ  ناتسود  هلاخرسپ ، همعرسپ ، هک  دجسم  دنور  یم  يدارفا  اه  تقو  یضعب 

هک دـیورب  ییاج  کی  دوشن  هراپ  هکت و  تعاس  کی  نآ  رگید  ادـخ  اب  دـیور  یم  هک  یتعاس  کی  هک  سانـشان  دـیورب  ییاـج  کـی 
اهدنفـسوگ لثم  دسر  یمن  ادخ  هب  يزیچ  دجـسم و  هب  دنور  یم  دیدزاب  دـید و  یـسرپلاوحا و  يارب  دارفا  یـضعب  .ار  امـش  دنـسانشن 

هیفصت ار  شیاه  باسح  هدروخ  دشن  هللا  یلا  هبرق  شیزیچ  نالف و  ینالف و  يارب  شتمسق  نآ  لیماف  مادک  يارب  شنار  .تسا  ینابرق 
.ینابرق تشوگ  نیا  رد  دندرک 

.مینک هدامآ  ار  نامدوخ  لاح  اب  مانمگ ، میورب  ییاج  کی 

.دوش یم  ءاضما  اه  تداعس  لاس  کی  يارب  هک  تسا  یبش  .تسا  ردق  بش  موس  تسیب و  بش  ایادخ 

.دوش یم  اضما  اه  تواقش 

همه تفایرد  لاح  تدابع و  لاح  ءایحا و  لاح  هبوت و  لاح  هبانا و  لاح  اعد و  لاح  ایادخ ، .تهاگرد  نادـنموربآ  همه ي  يوربآ  هب 
.نیمآ یهلا  امرفب  تمحرم  ام  تما  همه  يارب  ار  بشما  لئاضف  ي 

رفاک فرحنم و  همه  دنسانش  یمن  ار  وت  مدآ  نویلیم  اهدص  يدرک  یفرعم  ام  هب  ار  تدوخ  یتشاذگ  تنم  ایادخ 
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.نیمآ یهلا  .نک  مهارف  ار  ناش  تیاده  هلیسو ي  ار  رافک  همه ي  میسانش  یم  ار  وت  ام  یتشاذگ  تنم  هک  وت  ایادخ 

تیب لها  تربمایپ و  ایادـخ  تسا  رگید  سک  ناشربهر  مدآ  نویلیم  اهدـص  میتسه  تربمایپ  تما  زا  یتشاذـگ  تنم  اـم  رب  وت  ایادـخ 
.نیمآ یهلا  .نک  یفرعم  دنتسه  هاگاان  هک  ییاه  نآ  هب  ار  تربمایپ 

هک ییادـخ  تسا  مکاح  توغاط  اج  همه  دنتـسه  قساف  ناشناربهر  اـیند  ماـمت  يداد  لداـع  ربهر  کـی  اـم  رب  یتشاذـگ  تنم  ایادـخ 
.نک هضرع  ناهج  هب  ار  جع ) ) يدـهم ترـضح  ناهج  لداع  ربهر  يداد  لداع  ربهر  کی  شیاج  هب  یتسکـش و  ناریا  رد  ار  توغاط 

.نیمآ یهلا 

ام زا  هشیمه  يارب  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  بلق  دنـسر  یم  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تمدـخ  دـنیآ و  یم  اه  هتـشرف  هک  الاح  ایادـخ 
.نیمآ یهلا  .امرفب  دونشخ 

یهام راب  ود  راب  کی  يا  هتفه  ایادخ  .دشابن  ردق  بش  يارب  طقف  ندـمآ  دجـسم  هک  نک  یتشآ  تدوخ  اب  ار  ام  يروج  کی  ایادـخ 
یهلا .امرفب  رونم  تفرعم  هب  ار  ام  لد  قح  هب  ار  ام  نابز  نآرق  اب  ار  ام  مشچ  تدوخ  رکذ  اب  ار  ام  نابز  دجـسم  اب  ار  ام  ياپ  راـب  دـنچ 

.نیمآ

.دیهدن تسد  زا  ار  شا  هقیقد  کی  یتح  تسا  یمهم  ياه  هقیقد  شیاه ، هقیقد  ار  موس  تسیب و  بش 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   40

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ای  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینموملاریما  دروم  رد  هدش  لزان  تایآ 

.1

دمح 7)  ) َنیِّلآَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  دمح )   6  ) َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها 
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; يا هدرک  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  یتخاس ; دوخ  تمعن  لومشم  ار  نانآ  هک  یناسک  هار  ( 6  ) ...نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 
(7  ) .ناهارمگ هن  و 

(35/373 راونالا   راحب  تسا (  .  میقتـسم  طارـص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ادـخ ،  لوسر  زا 
نید ربهر  میقتـسم و  طارـص  ادخ و  نشور  هار  وت  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  نینچمه 

باتک رد  یشایع و  ریسفت  یسربط و  همالع  نایلا  عمجم  ییابطابط و  همالع  نازیملا  ریـسفت  رد  نینچمه   38/92 راونالا   راحب   ) یتسه
 ( تسا هدمآ  ثیدح  نیا  زین  رابخالا ص 32  یناعم 

.2

زا دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  نیقتملل » يدـه  هیف  َبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ   » دـنوادخ نخـس  هرابرد  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا 
.دنتـسه یلع  نایعیـش  اهنت  نیقتم  زا  روظنم  زینو  تسا .  ناراـگزیهرپ  ياـمنهار  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  تسا  یلع  باـتک 

 ( لیزنتلا 1/67 دهاوش  1/30 و  یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  یشایع و  ریسفت  هیآ 2 ( )  هرقب  )

.3

 ( هرقب 3 َنوُقِْفُنی ( »  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِمَو  َهالَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  » 

نانآ هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت  زا  و  دـنراد ; یم  اپرب  ار  زاـمن  و  دـنروآ ; یم  ناـمیا  بیغ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ ) »)
 « .دننک یم  قافنا  میا ، هداد  يزور 

 . ) اهنیا هب  نتـشاد  داقتعا  ینعی  تسا .  دـمحم  لآ  مئاق  ماـیق  تماـیق و  تعجر و  بیغ ،  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ 
ناهرب 1/124) ریسفت 

.4

 « .دنناراگتسر نانآ  و  دنناشراگدرورپ ; تیاده  قیرط  رب  نانآ  هرقب 5 « )  « ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یَلَع  َِکئلوُأ  » 
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الوم هک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  دانتسا  هب  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلـسم  یفنح  هک  یناکـسح  مکاح  ظفاح 
یلص هللا  لوسر  دزن  مه  اب  وت  نم و  هک  دمآ  یم  شیپ  يدروم  رتمک  نسحلا  ابا  ای  هک  تسشن  نخس  هب  نم  اب  ناملس  يزور  دندومرف :
.دنا تمایق  زور  ناراگتسر  شبزح  و  مالسلا ) هیلع  یلع  درم (  نیا  ناملس  يا  دیامرفن : ترضح  میوش و  رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ( قشمد 2/346 خیرات  یلع ،  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/68 ،  دهاوش  ) 

.5

رد دنهد ; بیرف  ار  نانمؤم  ادـخ و  دـنهاوخ  یم  هرقب 9 « )  « ) َنوُرُعْـشَی اَمَو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْـخَی  اَمَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َهّللا  َنوُعِداُخی  » 
« .دنمهف یمن  اما ) ; ) دنهد یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  زج  هک  یلاح 

 . ) تسا نینموملاریما  ناشیالوم  اقآ و  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 6/51 راحب  يرکسع ص 113 ،  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

.6

هرقب 13) ُساَّنلا ( »  َنَمآ  اَمَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  » 

روظنم دیوگ : یم  هیآ  نیا  رد  هدرک و  سابع  نبا  فرح  هب  دانتسا  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلسم  یفنح  هک  یناکسح  مکاح  طفاح 
.دشاب یم  نارگید  نامیلا و  نب  هفیذح  دادقم و  زذوبا ، ناملس ، هزمح ، رایط ، رفعج  بلاط ، یبا  نب  یلع  سانلا  نمآ  زا 

.دشاب یم  دارفا  نیا  سان  هملک ي  زا  دوصقم  دسیون : یم  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  نآرقلا  یف  یلع  باتک   بحاص 

.7

(14 هرقب  « ) َنُوئِزْهَتْسُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَق  ْمِِهنیِطاَیَش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَق  اُْونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو  » 
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دوخ ياهناطیـش  اب  هک  یماگنه  یلو ) !« ) میا هدروآ  ناـمیا  اـم  : » دـنیوگ یم  و  دـننک ، یم  تاـقالم  ار  ناـمیااب  دارفا  هک  یماـگنه  و  » 
!« مینک یم  هرخسم  ار ) اهنآ   ) طقف ام  میئامش ! اب  ام  : » دنیوگ یم  دننک ، یم  تولخ 

هنیدـم لخاد  رذوبا  دادـقم و  بیهـص و  رامع و  ناملـس و  یلع و  نوچ  دـیوگ  هک  هدومن  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  زا  یناکـسح  مکاح 
اقآ و ابحرم  تفگ  دمآ و  نینموملاریما  کیدزن  یبا  هللادبع  دندرک ،  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  وا  نارای  قفانم و  یبا  هللادـبع  دـندش و 

سپ دهد .  یم  وا  يارب  ار  دوخ  لام  ناج و  تسا و  ربمایپ  نیشناج  داماد و  ردارب و  نیسح و  نسح و  ردپ  هک  یـسک  مشاه  ینب  دیس 
 . مهد یم  تداهش  وت  قافن  رب  نم  یقفانم و  وت  یبا  هللادبع  يا  وت  رب  ياو  دومرف  وا  خساپ  رد  نینموملاریما 

نامیا لها  امش  باحـصا  امـش و  لثم  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  یهد  یم  نم  هب  یتبـسن   نینچ  هنوگچ  تفگ  یبا  هللادبع 
اب ار  دوخ  هصقو  دمآ  ادخ  لوسر  تمدخ  یلع  نوچ  و  یتسین .  قفانم  زج  وت  دنیشنب  وت  يازع  هب  تردام  دومرف  نینموملاریما  متـسه . 

دومن تاقالم  دوب ) نموم  هک  ار (  یلع  یبا  هللادبع  نوچ  ینعی  دـش .  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  الاب  تایآ  دومن  نایب  قفانم  یبا  هللادـبع 
رد ام  تفگ  اهنآ  هب  دومن  تولخ  ناقفانم  زا  دوخ  دـننام  ییاهناطیـش  اب  نوچ  میا و  هدروآ  نآرق  لوسر و  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـم  تفگ 

دیوگ یم  دنک و  یم  شنزرـس  ار  اهنآ  دنوادخ  مینک و  هرخـسم  ار  وا  نارای  یلع و  میهاوخ  یم  اهنت  میتسه و  امـش  اب  كرـش  رفک و 
 . ) درک دهاوخ  تبوقع  وا  نارای  یلع و  ندرک  هرخسم  تهج  هب  ار  اهنآ  تمایق  رد  دنوادخ  ینعی  دنک  یم  ازهتـسا ء  ار  اهنآ  دنوادخ 

قحلا 3/535) قاقحا 
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.8

هرقب 25) ُراَْهنَْألا ( »  اَِهتَْحت  ْنِم  ْيِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو  » 

ریز زا  اهرهن  هک  تساهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد  تراشب  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  هب  » 
 « تسیراج شناتخرد 

ناشیا نایعیش  ناشیا و  زا  دعب  يایصوا  نینموملاریما و  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  یفوک  تارف  ریـسفت  رد 
لیزنتلا 1/74 ) دهاوش  یفوک ص 53 ،  تارف  ریسفت  دنتسه (. 

.9

هرقب  « ) َنوُرِـساَْخلا ُمُه  َِکئلْوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  » 
(27

رارقرب هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  و  دننکـشیم ; نآ ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادـخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناقـساف  » 
« دنناراکنایز اهنیا  دننکیم ; داسف  نیمز  يور  رد  و  هدومن ، عطق  دنزاس ،

توبن هب  وا  لوسر  يارب  تیبوبر ،  هب  دنوادخ  يارب  هک  تسا  يدهع  هللا  دهع  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  رقاب  ماما  زا  راونالا  راحب  رد 
راکنا هک  دنا  یناسک  ضرالا  یف  نودسفی  زا  روظنم  هدـش و  هتفرگ  تمارک  یتسود و  هب  اهنآ  نایعیـش  يارب  تماما و  هب  یلع  يارب  و 

 ( راحب 24/389 دنا (.  هدرک  ار  وا  دالوا  یلع و  تماما 

.10

هرقب 31)  « ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئَالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  » 

هـضرع ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ  دـعب  .تخومآ  مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ) يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع  ءامـسا (  ملع  سپـس  » 
« دیهد ربخ  نم  هب  ار  اهنیا  یماسا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دومرف تشاد و 
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زا ار  یلمع  چیه  دنوادخ  میتسه و  دنوادخ  کین  ياهمان  ینسحلا و  ءامـسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 25/5 راحب  ام ( .  تیالو  تفرعم و  اب  رگم  دریذپ  یمن  دوخ  ناگدنب 

.11

; تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  سپس  هرقب 37 « ) ُمیِحَّرلا ( »  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباَتَف  ٍتاَِـملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  » 
 « .تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  ارچ  تفریذپ ; ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  .درک ) هبوت  اهنآ  اب  (و 

دومرف ادخ  لوسر  درک ؟  هبوت  دناوخ و  ار  ادخ  یتاملک  هچ  اب  مدآ  هک  دش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا 
هیاغ دش (.  هتفریذـپ  شا  هبوت  درک و  هبوت  تساوخ  رد  وا  زا  دـناوخ و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  مدا 

روثنملا 1/147) رد  رابخالا 3/151 و  سودرف  مارملا 1/394 ، 

.12

هرقب 38)  « ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَف  َياَدُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اَْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  » 

رب یـسرت  هن  دـننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناـسک  دـمآ ، امـش  يارب  نم  فرط  زا  یتیادـه  هاـگره  دـییآ ! دورف  نآ ، زا  یگمه  : » میتفگ » 
« .دنوش نیگمغ  هن  و  تساهنآ ،

راحب تارف ص 58 ،  ریسفت  تسا (.  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  يده  زا  روظنم  دندومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب  ماما 
راونالا 36/129)

.13

غورد ار  ام  تایآ  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک  و  هرقب 39 « )  « ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنخزود ; لها  دنتشادنپ 
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رد هک  تسا  ییاه  هتفگ  هب  تبـسن  ربمایپ  قدـص  لیالد  هیآ  نیا  رد  تایآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  ناـهرب  ریـسفترد 
 . ) دنا هدرک  نایب  ناشیا  نادنزرف  زا  ناماما  نینموملا و  ریما  یلوم  هب  تبسن  هک  تسا  یلئاضف  هب  تبـسن  دنا و  هدومرف  ناینیـشیپ  دروم 

ناهرب 1/90) ریسفت 

.14

يِدْهَِعب اُوفْوَأَو  دـنوادخ «  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  قداص  ماما  زا  هعامـس  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نبا  یلع 
منک افو  تشهب  هب  امش  يارب  ینعی  منک  افو  امش  نامیپ  هب  ات  دینک  افو  نینموملاریما  تیالو  هب  دومرف  ِنُوبَهْراَف »  َياَّیِإَو  ْمُکِدْهَِعب  ِفوُأ 

 ( ناهرب 1/200 ریسفت  هرقب 40 ( )  . ) 

.15

رد هچنآ  اـب  نآ ، ياـه  هناـشن  هک  دـیروایب ! ناـمیا  ما  هدرک  لزاـن  هچنآ  هب  و  هرقب 41 « )  ْمُکَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُْتلَْزنَأ  اَِـمب  اُْونِمآَو  » 
 « دراد تقباطم  تسامش ، ياهباتک 

ربخ ربمایپ و  توبن  رکذ  دروم  رد  هدش  لزان  هک  تسا  يزیچ  نآ  مدرک »  لزان  هچنآ  هب  زا «  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  ناهرب  ریـسفت  رد 
 . تسا ناشیا  ترتع  یلع و  ترضح  تماما  هب  نداد 

.16

هارمه و  دـیزادرپب ، ار  تاکز  و  دـیراد ، اپب  ار  زامن  و  هیآ 43 « .) هرقب  هروس   « ) َنیِعِکاَّْرلا َعَم  اوُعَکْراَو  َهاَـکَّْزلا  اُوتآَو  َهَـالَّْصلا  اوُمِیقَأَو  » 
 « دینک عوکر  ناگدننک  عوکر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانساب  یناهفصا  میعن  وبا  دمحا و  نب  قفوم 
رد نـینچمه  باب 176 و  مارملا  هیاغ   . ) دـندرک عوکر  دـندرازگ و  زامن  هک  دـندوب  یـسک  لوا  اهنآ  هدـش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع 

 (. تسا هدمآ  لقن  نیا  مه  نیبملا ص 239  یحولا  صیاصخ  بوشآ 2/13 و  رهش  نبا  بقانم  لیزنتلا 1/85  ،  دهاوش  بتک 
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.17

يارب زج  راـک ، نیا  و  دـیئوج ; يراـی  زاـمن  ربـص و  زا  هرقب 45 « ) َنیِعِـشاَْخلا ( »  یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَـهَّنِإَو  ِهَـالَّصلاَو  ِْربَّصلاـِب  اُْونیِعَتْـساَو  » 
 « .تسا نارگ  ناعشاخ ،

لمح هک  تسا  نینموملاریما  تیـالو  هماـقا  زاـمن  زا  دوـصقم  تسه و  هللا  لوـسر  ربـص  زا  روـظنم  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هدمآ درفم  ریمض  هیآ  رد  دوش  تقد  رگا  دنتسه ( ،  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناعـشاخ  تسا و  تخـس  ناعـشاخ  يارب  زج  هب  نآ  ندرک 
تیب لها   () ناعـشاخ يارب  زج  هب  تسا  تخـس  تسا  تیالو  ندرک  هماقا  نامه  نآ  نطاب  هک  زامن  طـقف  ینعی  ینثم .  ریمـض  هن  تسا 

میرکلا ص 83) نآرقلا  یف 

.18

راگدرورپ هدـننکرادید  دـنناد  یم  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  هرقب 46 « )  « ) َنوـُعِجاَر ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأَو  ْمِـهِّبَر  اُوقَـالُم  مُـهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنـیِذَّلا  » 
 « .دندرگ یمزابوا  يوس  هب  و  دنشیوخ ،

نوعظم و نب  نامثع  ناشیا (  باحـصا  نینموملاریما و  راگدرورپ  اب  ناگدـننکرادید  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
تیب ص 46) لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/44 ، دهاوش  دنتسه (.  رامع ) 

.19

تاجن ار  امش  و  میتفاکـش ; امـش  يارب  ار  ایرد  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و هرقب 50 « ) ْمُکاَْنیَْجنَأَف ( »  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اَْـنقَرَف  ْذِإَو  » 
 « میداد

لآ دمحم و  هب  ار  ادخ  یسوم  ترضح  ینعی  داد ،  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  دمحم  لآ  دمحم و  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
تایآلا ص61) لیوات  ناهرب 1/213 ، ریسفت  داد ( .  تاجن  نوعرف  زا  ار  نانآ  مه  دنوادخ  داد و  مسق  دمحم 
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تمعن نیا   ) رکش دیاش  میدیشخب ; نآ  زا  دعب  ار  امش  سپس  َنوُرُکْشَت « »  ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  اَنْوَفَع  َُّمث  هیآ «   دروم  رد  زین  و 
دندناوخ و دمحم  لآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  دیـشخب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  هرقب 52 ) .دیروآ ( »  اجب  ار )

ناهرب 1/98) ریسفت  دیشخب ( .  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  هاگنآ  دندرک  دیدجت  ار  ناشیا  تیب  لها  نینموملاریما و  هللا و  لوسر  تیالو 

.21

 « دنیامن یم  متس  دوخ  هب  هکلب  دندرکن ; متس  ام  هب  اهنآ  هرقب 57 « )  َنوُِملْظَی ( »  ْمُهَسُْفنَأ  اُوناَک  ْنِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  » 

ملظ ناشدوخ  هب  هکلب  دندرکن  ملظ  ام  هب  وت ،  تیب  لها  تیالو  كرت  اب  اهنآ  هک  دیامرف  یم  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  دومرف  قداص  ماما 
ملظ وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  رقاب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  رابخالا 1/244 ) حرـش  دندرک (. 

هدوملا 3/104) عیبانی  تسادخ ( .  هب  ملظ  تیب  لها  ام  هب  ملظ  عقاو  رد  دوش ، 

.22

: دـییوگب و  دـیدرگ ! دراو  عوـشخ  عوـضخ و  اـب  رد  زا  و  هرقب 58 « ) ْمُکاَـیاَطَخ ( »  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌهَّطِح  اوـُلُوقَو  ًادَّجُـس  َباَْـبلا  اوـُلُخْداَو  » 
« میشخبب ار  امش  ياهاطخ  ات  زیرب »! ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ! »

ار ثیداـحا  نیا  هک  تسا  داـیز  رایـسب  دنتـسه )  تما  ناـهانگ  شزرمآ  هطـساو  و  هطح (  باـب  تیب  لـها  هک  دروم  نیا  رد  تاـیاور 
دنوادـخ زا  یـسک  هچ  مدرم  دومرف :  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  لوسر  لوق  زا  ییابیز  رایـسب  ثیدـح  رد  الثم  دـنا .  هدرک  لـقن  نیقیرف 

 ( ، تیاده مچرپ (  ناونع  امش  هب  منک  یفرعم  امش  هب  ار  یلع  هک  درک  رما  نم  هب  امـش  راگدرورپ  انامه  مدرم  يا  تسا ،  رت  وگتـسار 
يوس هب  هدننک  توعد  نم و  زا  دعب  تیادـه  رد  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم )  ریزو (  ردارب و  وا  هکنیا  و  یـصو ،  هفیلخ و  ماما ، 

دنک و یم  ادـخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراتفگ  شوخ  یـسک  هچ  تسا ،  نینموم  حـلاص  وا  انامه  تسا .  راگدرورپ 
وا تسا و  نم  دـنزرف  وا  دـنزرف  تسا ،  نم  زا  یلع  انامه  مدرم  يا  مناناملـسم . » زا  نم  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  ماجنا  حـلاص  لـمع 
وا ینامرفان  زا  يرود  وا و  زا  تعاطا  هب  داب  امـش  رب  مدرم  يا  نم ،  یهن  وا  یهن  تسا و  نم  نامرف  وا  نامرف  تسا .  نم  بیبح  رـسمه 
قح هدننک (  ادج  تما و  نیا  قیدـص  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم  ینامرفان  وا  ینامرفان  تسا و  نم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  انامه 

خیـش یلاما  تسا ( . ....  تما  نیا  نینرقلا  وذ  تولاط و  تاجن و  یتشک  هطح و  باب  وا  انامه  دومرف  هک  ییاـج  اـت  تسا .  لـطاب )  و 
ریسفت هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  ثیدح  يرایسب  بتک  رد  نومـضم  نیمه  رد  راونالا 38/93 ،  راحب  متشه ،   سلجم  قودص ص 31 

 ... ( هدوملا 2/274 و عیبانی  لیزنتلا 1/360 ،  دهاوش  روثنملا 1/71 ، رد 
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هرقب 59)  « ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْنلَْزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  » 

رب اذـل  دـنتفگ ); يزیمآازهتـسا  هلمج  نآ ، ياج  هب  و  ; ) دـنداد رییغت  دوب ، هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  ار  نخـس  نیا  رگمتـس ، دارفا  اـما  » 
 « .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع  ینامرفان ،  نیا  ربارب  رد  نارگمتس ،

تسا و دمحم  لآ  قح  دنداد  رییغت  ارنآ  نیملاظ  هک  یلوق  نآ  زا  روظنم  دنا  هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  هیآ  نیا  دروم  رد  رقاب  ماما  زا 
 ( یشایع 1/45 ریسفت  .دراد (  دمحم  لآ  قح  بصغ  نیمه  هب  هراشا  مه  ینامرفان  نآ 

.24

رگا  « ) َنیِرِـساَْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمحَر  مُکیَلَع َو  هللا  ُلضَف  الَولَو   » هراب رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  نسحلاوبا  زا  لیـضف  نبا  دمحم  زا 
هیآ 64) هرقب  تسا ( .  نانموم  ریما  شتمحر  ربمایپ و  ادخ  لضف  دومرف  دیدوب ) ناراکنایز  زا  دوبن  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و 

.25

ياـهراک و  هدروآ ، ناـمیا  هک  اـهنآ  و  هرقب 82 « )  « ) َنوُدـِلاَخ اَـهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ  َکـِئلوُأ  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنتشهب ; لها  نانآ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش 

یـسک نیلوا  تسا و  نموم  نیلوا  وا  تسا و  هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هیآ  نیا  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
لیزنتلا 1/117) دهاوش  راونالا 38/202 ،  راحب  دناوخ ( .  زامن  ربمایپ  زا  دعب  هک 

.26

ناردپ ود  نآ  دنتسه و  نینموملاریما  هللا و  لوسر  هرقب 83 )  ًاناَسْحِإ ( »  ِْنیَِدلاَْولِابَو  زا «  روظنم  هک  تسا  هدمآ  يددـعتم  ثیداحا  رد 
 ... ( بلاط 3/105 و یبا  لآ  بقانم  ناهرب 1/262 ،  ریسفت  میقتسم 1/242 ،  طارص  دنتسه ( .  تما  نیا 
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هرقب 87) َنُوُلتْقَت ( »  ًاقیِرَفَو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُْفنَأ  يَوْهَت  اَِمب َال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  اَمَّلُکَفَأ  » 

وا هب  ندروآ  نامیا  زا  و   ) دیدرک ربکت  وا  ربارب  رد  دروآ ، امش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  يربمایپ  نامز ، ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  » 
 « دیدناسر لتق  هب  ار  یعمج  و  هدرک ، بیذکت  ار  يا  هدع  سپ  دیدومن ;) يراددوخ 

انامه دـش ،  هدز  دـمحم  تما  يارب  یـسیع  ترـضح  وا و  زا  دـعب  ناربمایپ  یـسوم و  لثم  هیآ ،  نیا  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
هدع هدرک و  بیذکت  ار  دمحم  لآ  زا  يا  هدع  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دروآ  امـش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  هللا  لوسر 

 ( یفاص 1/158 ریسفت  یشایع 1/49 ،  ریسفت  دیتشک ( .  ار  يا 

.28

ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  اَم  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناَکَو  ْمُهَعَم  اَِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباَـتِک  ْمُهَءاَـج  اََّملَو  » 
هرقب 89)  « ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنْعَلَف 

دوخ هب  نیا ، زا  شیپ  و  دنتـشاد ، دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دـمآ  اـهنآ  يارب  یباـتک  دـنوادخ ، فرط  زا  هک  یماـگنه  و  » 
یم هـک  ار  يزیچ  ناـمه  هـک  یماـگنه  يرآ  .دـندرگ ) زوریپ  نانمـشد  رب  نآ ، کـمک  اـب  هـک   ) دـنداد یم  نارفاـک  رب  يزوریپ  دـیون 

! « داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  دندش ; رفاک  وا  هب  دمآ ، اهنآ  دزن  دنتخانش 

هب دمآ  ناشیارب  دنتخانش  یم  هک  ار  يزیچ  نامه  هک  یماگنه  دومرف «  هک  دنوادخ  نخس  ریسفت  هب  عجار  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  رباج 
یلع دنتخانـش  یم  هک  يزیچ  نآ  زا  دوصقم  ینعی  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  هیآ  نیا  نطاب  دومرف  ناشیا  مدیـسرپ ،  دـندش »  رفاک  نآ 

ناهرب 1/277) ریسفت  دندش ( .  رفاک  نآ  هب  هک  تسا 
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هب هک  دـنتخورف ; ار  دوخ  يدـب ، ياهب  لباقم  رد  اـهنآ  یلو  هرقب 90 « )  ًایَْغب ( »  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اورُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب  » 
 « دندش رفاک  دوب ، هداتسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  اوران ،

راونـالا راـحب  دنتـسه (.  وا  يایـصوا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیـالو  روظنم  هک  دـندومرف  هیآ  نیا  دروم  رد  داجـس  ماـما 
(23/354

.30

و  ( » هرقب 91 ْمُهَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُهَءاَرَو  اَِـمب  َنوُرُفْکَیَو  اَْـنیَلَع  َلِْزنُأ  اَِـمب  ُنِمُْؤن  اُولاَـق  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اَذِإَو  » 
رب هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  : » دـنیوگ یم  !« دـیروایب نامیا  هدومرف ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماـگنه 
یم قیدـصت  هدـش ، لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  و  تسا ; قح  هک  یلاح  رد  دـنوش ; یم  رفاک  نآ ، ریغ  هب  و  .تسا » هدـش  لزان  اـم  دوخ 

 « دنک

لزان ام  دوخ  رب  هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  دنیوگ  یم  هیما  ینب  یلع ،  دروم  رد  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  دندومرف  رقاب  ماما 
دعب تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هچنآ  هب  ینعی  دـنوش  یم  رفاـک  نآ  ریغ  هب  تساـم و  بولق  رد  ینعی  تسا ،  هدـش 

نیلقثلا 1/102) رون  ریسفت  راونالا 36/98 ،  راحب  مالسلا (.  هیلع  یلع  ینعی  ْمُهَعَم »  اَِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  دندومرف « 

.31

ُّصَتْخَی هفیرـش ي «  هیآ  ریـسفت  رد  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  تفگ  هک  تسا  هدـش  لقن  دامح  زا 
ربمایپ قح  تمحر  هب  ناگدیزگرب  دومرف :  هرقب 105 ) دنادرگ ( »  صوصخم  دوخ  تمحر  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ُءاَشَی « »  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب 
يارب نآ  دروم  هن  دون و  هک  تسا  تمحر  دـص  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار  هب  دنتـسه .  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  وا و  نیـشناج  ادـخ ،

ناـهرب ریـسفت  تسا ( .  هدـیدرگ  شخپ  ناتـسرپ  اـتکی  ریاـس  رب  دروم  کـی  هدـش و  هریخذ  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  یلع و  دـمحم ، 
(1/140
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هرقب 110) َهاَکَّزلا ( »  اُوتآَو  َهَالَّصلا  اوُمِیقَأَو  » 

 « دیزادرپب ار  تاکز  دیناوخب و  ار  زامن  و  » 

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تاکز  زامن و  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا 

ام و  میتسه ،  ام  زاـمن  زا )  روظنم  ادـخ (  باـتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداـص  ماـما  زا  زین  و 
هجو ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرـس  مارح و  هام  جح و  هزور و  تاکز و 

تایالا ص 21) لیوات  راونالا 24/303 ،  راحب  ناهرب 1/22 ،  ریسفت  (. ) دنوش یم  هجوتم  ادخ  هب  مدرم  ام  هلیسو  هب  ینعی  میتسه (  هللا 

.33

وس ره  هب  و  تسادخ ! نآ  زا  برغم ، قرـشم و  هرقب 115 «)  « ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اْوُّلَُوت  اـمََْنیَأَف  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا  ِهِّللَو  » 
! « تساناد زاین و  یب  دنوادخ  تسادخ ،  هجو  اجنآ  دینک ، ور 

تاکز و ام  و  میتسه ،  ام  زامن  زا )  روظنم  ادخ (  باتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  زا 
میتسه هللا  هجو  ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرس  مارح و  هام  جح و  هزور و 

 ) تایآ ام  تسادخ و  هجو  اجنآ  دینک ، ور  وس  ره  هب  دومرف و  دنوادخ  انامه  دنوش . )  یم  هجوتم  ادـخ  هب  مدرم  ام  هلیـسو  هب  ینعی  ) 
 ) هدش بصن  ياهگنس  رامق و  یشکرس و  ملظ و  یتشز و  اشحف و  ادخ  باتک  رد  ام  نمشدو  میتسه ،  هار ) لیلد (  ام  میتسه و  ادخ ) 
 . دنتـسه كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  توغاط و  تبج و  اهتب و  راـمق و  ياـهریت  و  دـنیوج ) یم  كربت  اـهنآ  هب  هک  یناـبرق  يارب 

نانابهگن ناظفاح و  دوخ و  نیما  ار  ام  داد و  تلیـضف  ام  هب  تشاد و  گرزب  ار  ام  قلخ  درک و  قلخ  ار  ام  دنوادخ  انامه  دومرف  سپس 
تسه و ءامسا  نیرتهب  هب  ام  مسا  تسه و  وا  باتک  رد  ام  مسا  سپ  دومرف  هک  ییاج  ات  داد ،  رارق  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  رب 

ناهرب 1/22) ریسفت  .... . ) 
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دیوگ یم  دالو  یبا  . 34

باتک هک  یناسک  هرقب 121 « ) ِِهب ( »  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوَِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْـنیَتآ  َنیِذَّلا  هیآ «  نیا  هب  هعجار  قداـص  ماـما  زا 
همئا اهنآ  دومرف  مدیسرپ  دنروآ »  یم  نامیا  نآرق   هب  اهنآ  دنناوخ ; یم  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  نانچ  ار  نآ  میا  هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ 

 . دنتسه

نینموملاریما . 35

ار ام  دـنوادخ  میتسه .  تیب  لها  ام  میتسه ....  ماحرالا  ولوا  ام  میتسه ....  ربمایپ  لآ  ام  هیواعم ....  يا  تشون  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد 
لیعامـسا و نکـسم  هللا و  تیب  نامیا و  ملع و  تمکح و  تسام و  يارب  باـتک  داد و  رارق  اـم  رد  ار  توبن  دـیزگرب و  درک و  راـیتخا 

نیا هک  میتسه .  دنتـسه )  ادـخ  نامرف  میلـست  هشیمه  هک  یناسک  ینعی  هملـسم (  هما  ام  دومرف  هک  اجنآ  ات  تسام .  لام  میهاربا  ماـقم 
راونالا 33/133) راحب  هرقب ( .  هروس  هیآ 128  زا  تسا  هدش  هتفرگرب  هلمج 

تسا هدمآ  ثیداحا  رد  نینچمه  . 36

زج دنیامرف «  یم  هیآ 130  هرقب  هروس  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  همئا  تسا  میهاربا  ترـضح  نییآ  نامه  هک  میهاربا  هلم  زا  روظنم  هک 
 ( یشایع 1/57 ریسفت  دش ( »  دهاوخ  نادرگ  يور  یگدنشخرد )، یکاپ و  نآ  اب  ، ) میهاربا نییآ  زا  یسک  هچ  نادان ، هیفس و  دارفا 

رقاب ماما  زا  نینچمه  . 37

ار دوخ  نادنزرف  بوقعی  میهاربا و  و  هرقب 132 « ) َنوُِملْـسُم ( »  ُمْتنَأَو  ِّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یَفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  هیآ .... «  دروم  رد 
رد زج  ادابم  سپ  تسا ; هدیزگرب  امـش  يارب  ار  كاپ  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف   ( » دـنتفگ و  دـندرک ( ; تیـصو  نییآ ، نیا  هب 

راحب دنـشاب ( .  یلع  تیالو  هب  میلـست  دندومرف  ناشیا  هک  تسا  هدش  تیاور  دیورب »! ایند  زا  دیـشاب  وا  رادربنامرف  میلـست و  هک  یلاح 
راونالا 35/341)
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اَمَّنِإَف اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  نِإَف  َلیِعاَمْسِإَو و * .........  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  » 
هرقب 136 و137)  « ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍقاَقِش  ِیف  ْمُه 

زا ناربمایپ  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ; لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  : » دییوگب » 
نایم رد  و  تسا ، هدش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید )  ) ناربمایپ یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه )  ) و دیدرگ ،  لزان  وا  نادنزرف 

هدروآ نامیا  امـش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  میتسه * » ; میلـست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  و  میوش ، یمن  لئاق  ییادج  اهنآ  زا  کی  چیه 
وا و  دنک ; یم  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رـش  دنوادخ ، دنا و  هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا  و  دنا ; هتفای  تیاده  دـنروایب ، نامیا  دـیا 

« .تساناد هدنونش و 

هچنآ هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  اَْنَیلِإ « »  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  هیآ «  زا  تمـسق  نیا  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا 
نِإَف دومرف « ، سپس  .دنتسه  اهنآ  زا  دعب  همئا  همطاف و  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینموملاریما و  اهنآ  انامه  دومرف  هدش »  لزان  ام  رب 
یلع هک  هچنآ  هب  ینعی  ِِهب »  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  مدرم « ،  ینعی  دنروایب »  نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  امش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  اُونَمآ « » 

و دنا ; هتفای  تیاده  ٍقاَقِـش « »  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  دـندروآ «  نامیا  ناشیا  زا  دـعب  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  و 
دنروایب نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  تیب )  لها  امـش (  هک  هچنآ  هب  مدرم  رگا  ینعی  عقاو  رد  دنا ، » هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا 

یفاص 1/192) ریسفت   ، 1/61 یشایع ریسفت  .دنا ( هدش  ادج  قح  زا  دننک  یچیپرس  رگا  دنا و  هتفای  تیاده 
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رتهب ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  دیریذپب )  ) ییادخ گنر  هرقب 138 « )  « ) َنوُِدباَع َُهل  ُنَْحنَو  ًهَْغبِص  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهّللا  َهَْغبِص  » 
 « .مینک یم  تدابع  ار  وا  اهنت  ام  و  تسا !؟

ریـسفت نتـشاد (.  ار  تیب  لها  نینموملاریما و  تیالو  ینعی  نتفرگ  یهلا  هغبـص  هک  تسا  هدیـسر  نومـضم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور 
نیلقثلا 1/132) رون  ریسفت  ناهرب 1/388 ،  ریسفت  یفاک 1/422 ، راونالا 23/366 ، راحب  یفوک ص 61 ،  تارف 

.40

َمَْلعَِنل َّالِإ  اَْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  ًادیِهَش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلذَکَو  » 
هرقب 143) ِْهیَبِقَع ( » ....  یَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  نِم 

رب مه  ربمایپ  و  دیـشاب ; هاوگ  مدرم  رب  ات  .میداد  رارق  يا  هنایم  تما  زین ، ار  امـش  تسا ) هناـیم  هلبق  کـی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ ناـمه  » 
زا دـننک ، یم  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب ، نآ  رب  البق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  اـم ، .تسا و  هاوگ  اـمش 

 ......« .دنوش صخشم  دندرگ ، یمزاب  تیلهاج  هب  هک  اهنآ 

 . میتسه ام  مدرم »  لامعارب  دهاش  زا «  دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  رقاب  ماما  زا 

 ، نیلقثلا 1/113 رون  ریـسفت  تسا ( .  هدـمآ  نینموملا  ریما  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  تنـس  لها  ياـملع  یخرب  زا  زین 
ناـهاوگ و اـم  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینموـملاریما  زا  لـیزنتلا 1/129   دـهاوش  رد  راونـالا 22/441 ،  راـحب  یفاص 1/197 ،  ریـسفت 
ام اطـسو "  هما  مکاـنلعج  کلذـک  و  هیآ "  زا  دـنوادخ  دوصقم  میتسه و  نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  اـم  میتـسه و  مدرم  رب  نادـهاش 

 ( میتسه
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هک دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اَْهیَلَع »  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  تمسق «  نیا  دروم  رد  نینچمه 
لیزنتلا 1/120) دهاوش  درک ( .  تیاده  ربمایپ  اب  ار  وا  ادخ 

hagheali.blogfa.com: عبنم

(32  ) ردق ياهبش 

( ردق بش  ماما و   ) ابیز ثحب 

هراشا

دّمحم بیجن  نیسح  دیس  : هدنسیون

يرسای رذوبا  مجرتم :

ردق بش  ماما و 

رد دنوادخ  دوش و  یم  هتـشون  تامم  ای  یناگدنز  اب  یـصاعم ، ای  تاعاط  هدنور ، جـح  هب  ياه  هورگ  نآ  رد  هک  تسا  ردـق  بش  نآ 
.دیامن یم  اقلا  نیمز  بحاص  هب  ار  اهنآ  سپس  دنک ، یم  عقاو  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  زور ، بش و  نآ 

؟ تسیک نیمز  بحاص  درک : ضرع  (ع ) ترضح نآ  هب  ثراح  نبا 

، تسا هدش  دای  تمایق  زور  ات  تماما  رارمتـسا  رگید و  تجح  زا  دعب  ادخ  تجح  دوجو  رب  لیلد  نیرت  مکحم  ناونع  هب  ردـق  بش  زا 
(ع) رقاب ماما  ترـضح  زا  .دـنا  هدرک  ییامنهار  تنـس  لها  ربارب  رد  نآ  هب  لالدتـسا  جاجتحا و  هب  ار  نایعیـش  (ع ،) ناـماما ور ، نیا  زا 

: تسا هدش  تیاور 

، ناگدیرفآ رب  ادخ  تّجح  هروس )  ) نآ هک  دنگوس ، ادخ  هب  .دیوش  زوریپ  ات  دـینک  جاجتحا  هانلزنا » انإ   » هروس هلیـسو  هب  نایعیـش ، يا 
ّانإ نیبملا  باتکلا  مح و   » هلیـسو هب  نایعیـش ، تعامج  يا  .تسام  ملع  تیاغ  و  ناتنید ، رورـس  رتهم و  هدوب ، (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب 

1 .دنیادخ لوسر  زا  دعب  (ع _ ) همئا رما _  نابحاص  هژیو  هب  نآ ، زا  دوصقم  هک  دینک  جاجتحا  نیرذنم » اّنک  ّانإ  هکرابم  هلیل  یف  هانلزنأ 

رد ناوخب ، ار  هانلزنا » انا  : » دنیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  لقن  هب  (ص ،) ادـخ لوسر  زا  دـنلب  یتیاور  رد  زین  (ع ) قداص ماما 
.تسا 2 تمایق  زور  ات  تتیب  لها  تبسن  وت و  تبسن  نآ  تقیقح 

11814 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3184 

http://www.ghaemiyeh.com


 

: تسا رما  ود  تابثا  هب  طونم  ردق ، بش  هب  لالدتسا 

 _ ینـس هعیـش و  نیقیرف _  عامجا  دروم  بلطم  نیا  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  (ص ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  ردق  بش  هکنیا  ًالوا ،
: زا دنترابع  رما  نیا  لیالد  .دنشوک  یم  لاسره  رد  بش  نآ  كرد  يارب  ادخ  ناگدنب  هک  مینیب  یم  ور  نیمه  زا  تسا و 

.دنک یم  تلالد  ناضمر  هام  ره  رد  رّرکم ، رمتسم و  نداتسرف  ورف  لوزن و  رب  هک  عراضم  هغیص  دوجو  . 1

رتهب : » دیامرف یم  هکلب  دوب » رتهب   » هام رازه  زا  نآ  هک  هدومرفن  .تسا و  رتدنمجرا  هام  رازه  زا  ردـق  بش  هک : لاعتم  يادـخ  مالک  . 2
«. تسا

: هک لاعتم  يادخ  مالک  . 3

.دنیآ دورف  تسا ) هدش  رّدقم  هک   ) يراک ره  يارب  ناشراگدرورپ ، نامرف  هب  حور ، اب  ناگتشرف ، بش  نآ  رد 

عراضم هغیـص  اب  هکئالم  ندـمآ  دورف  زا  هکلب  دـنک ، تلالد  لوزن  راب  کی  رب  طقف  هک  هدومرفن  نایب  یـضام  هغیـص  اب  ار  نآرق  لوزن 
.دراد نآ  ّرمتسم  لوزن  رب  تلالد  هک  هدرک  ریبعت 

هـضرع (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  دـیوگ : یم  هک  رذوبا  تیاور  هلمج  زا  .دـنراد  تلالد  ردـق  بش  رارمتـسا  اقب و  رب  هک  یتایاور  دوجو  . 4
زا سپ  دـنوش و  یم  لزان  بش  نآ  رد  ینامـسآ ) بتک   ) هک تسا  ناربمایپ  نامز  صوصخم  ردـق  بش  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  متـشاد :

؟ دوش یم  هتشادرب  دنتفر ، ایند  زا  ناشیا  هکنآ 

3 «. دراد دوجو  تمایق  زور  ات  نآ  هکلب  ریخ ، دندومرف : (ص ) ترضح نآ 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

4 «. دوش یم  هتشادرب  نآرق  دوش ، هتشادرب  ردق  بش  هچنانچ  »

یم دورف  یـسک  هچ  رب  هکئالم  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دنروآ ، یم  دورف  دوخ  هارمه  هب  ار  دـنوادخ  رما  هکئالم  هک  میناد  یم  ًایناث ،
؟ دنیآ
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؟ مدرم ریاس  رب  ای  نیطالس ، ناهاشداپ و  رب  هکنآ  ای  درف ؟ رب  هن  اما  دنیآ ، یم  دورف  ایآ 

.دنیآ یم  دورف   _ نیمز رب  طقف  هن  ناسنا _  بلق  رب  هکئالم  نیاربانب 

: مینک یم  لاؤس  نینچمه  اجنیا  رد 

؟ دوش یم  اریذپ  هدمآ  دورف  حور  هکئالم و  هلیسو  هب  هک  ار  دنوادخ  رماوا  هک  تسا  بلق  مادک  نآ 

: خساپ

لوزن ییاناوت  یگتـسیاش و  بلق  نآ  اـهنت  اریز  دـنروآ ، یم  دورف  نیمز  رد  وا  تجح  هللا و  یلو  بلق  رب  ار  یهلا  رما  حور ، هکئـالم و 
نآ هک  دـنا  قـفّتم  ناناملـسم  همه  دوـب و  یّلجتم  ترـضح  نآ  رد  (ص ) ادـخ لوـسر  رـصع  رد  تیـالو  نیا  .تـساراد  ار  یهلا  رماوا 

.دندوب دوخ  تایح  نامز  رد  ردقلا  هلیل  روحم  (ص ) ترضح

: هک میسر  یم  هجیتن  نیمود  هب  دش ، هتفریذپ  بلطم  نیا  هک  لاح 

نیـشناج و دوجو  (ص ،) ادـخ لوسر  تلحر  زا  دـعب  هکئالم ، هلیـسو  هب  روما  همه  لوزن  رارمتـسا  و  لاس ، ره  رد  ردـق  بش  رارمتـسا 
ترـضح ناـنمؤمریما  زا  ور  نیمه  زا  .دـیامن  یم  تاـبثا  ردـق ، بش  رد  شقن  ناـمه  ياـفیا  روـظنم  هب  ار ، (ص ) ترـضح نآ  هـفیلخ 

: دندومرف سابع  نبا  هب  هک  هدش  تیاور  (ع ) یلع

(ص) ادـخ لوـسر  زا  دـعب  رما ، نآ  و  دوـش ، یم  لزاـن  لاـس  همه  رما  بش  نآ  رد  درا ، دوـجو  لاـس  ره  رد  ردـق  بـش  تـقیقح ، هـب 
.دراد ینابحاص 

: دندومرف (ع ) ماما دنتسیک ؟ نانآ  درک : ضرع  سابع  نبا 

5 .ما بلص  زا  دنزرف )  ) هدزای نم و 

: دنیامرف یم  (ع ) رقاب ماما  ترضح  و 

لها  ) ام نآ  زا  ردق ) بش   ) نآ دـیوگب  هکنآ  زج  تسین  قداص  دـشاب ، هتـشاد  نامیا  ام  يأر  رظن و  فالخ  رب  ردـق ، بش  هب  سک  ره 
هب ار  رما  هک  تسا  نآ  زا  رت  گرزب  ّلـج  ّزع و  يادـخ  .تسا  هدـننک  بیذـکت  تقیقح  هب  دـیوگن  نینچ  سک  ره  و  تسا ، (ع )) تـیب

نخـس نیا  دنک ، یم  لزان  ام ) زا  ریغ   ) يا هفیلخ  رب  ار  نآ  وا  هک ، دـیوگب  رگا  سپ  دـیامن ، لزان  قساف  رفاک  رب  هکئالم  حور و  هارمه 
.دیاین و دورف  زیچ  چیه  رب  اما  هدش  لزان  يزیچ  هک  تسین  نکمم  دنک ، یمن  لزان  سک  چیه  رب  ار  نآ  هک  دـنیوگب  رگا  تسا و  لطاب 

 _ تفگ دنهاوخ  هک  دنیوگب _  رگا 
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6 .دنا هتفر  ورف  يراکشآ  قیمع و  یهارمگ  رد  هدشن ، عقاو  یندش  لزان  ًاساسا ) )

: دیسرپ هک  يا  هدننک  لاؤس  هب  خساپ  رد  یهلا ، ججح  رکذ  زا  سپ  دنلب ، ینایب  رد  (ع ) نانمؤم ریما 

: دندومرف دنتسیک ،؟ اه  تّجح  نیا 

دوخ و نیرق  هارمه و  ار  ناشیا  دنوادخ  هک  یناسک  اب  (ص ؛) ترـضح نآ  هدیزگرب  نانیـشناج  و  (ص ) ادخ لوسر  زا : دـنترابع  نانآ 
یناسک رما و  ناـبحاص  ناـشیا  .تفرگ  ناـمیپ  شیوخ  رب  ناـنآ  زا  هکناـنچ  دـناوخ ، ارف  ناـشتعاط  هب  ار  ناگدـنب  تخاـس و  شلوسر 

ار ادخ  دیا ) هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   ) ؛7 مکنم رمألا  یلُوا  لوسرلا و  اوعیطأ  هللاوعیطأ و  دومرف « : ناش  هرابرد  دنوادخ  هک  دنتسه 
«. دینک تعاطا  زین  ار  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا 

تشحو ای  ینمیا  زا  یکاح  يربخ  نوچ  و  ( ؛ 8 مهنم هنوطبنتسی  نیّذلا  هملعل  مهنم  رمألا  یلُوا  یلإ  لوسرلا و  یلإ  هوّدر  ول  و  : » دومرف و 
تسرد و دـنناوت  یم   ) هک دـنا  یناسک  نانآ  نایم  زا  ًاـعطق  دـننک ، عاـجرا  دوخ  رما  ياـیلوا  ربماـیپ و  هب  ار  نآ  رگا  و  دـسرب ) ناـنآ  هب 

«. دنبایرد ار  نآ  تسردان )

؟ تسیچ رما  نآ  درک : ضرع  هدننک  لاؤس  صخش 

، گرم یناگدنز ، لامعا ، رمع ، لوط  يزور ، لیبق : زا  میکح ، دنوادخ ) ) روما همه  هک  یبش  رد  هکئالم  هک  نامه  دـندومرف : (ع ) ماما
ریذپ ناکما  شناگدـیرفآ  نیب  رد  وا  ناگداتـسرف  ناگدـیزگرب و  دـنوادخ ، يارب  زج  هک  یتازجعم  و  نیمز ، اه و  نامـسآ  بیغ  ملع 

.تسادخ يور  اجنآ  دـینک  ور  وس  ره  هب  سپ  ؛9  هللا هجو  ّمثف  اّولوت  امنیأف  دومرف « : هک  دـنیادخ ؛ يور  نانآ  .دنتـسرف  یم  ورف  تسین ،
طسق و زا  ار  نیمز  دـیآ و  یم  ایند )  ) نیا راگزور )  ) نایاپ ماـگنه  هک  تسا  (ع ) يدـهم ترـضح  ینعی  هللا ،) تیقب  ناـنآ  ( ) هلمج زا  )

ندـش ریگارف  تقو  رد  نامتک  تبیغ و  وا  ياه  هناـشن  زا  .دـشاب و  هدـش  ولمم  متـس  ملظ و  زا  هک  روط  ناـمه  دـیامن ، یم  زیربل  لدـع 
.تسا ماقتنا  ندیسر  ارف  نایغط و 
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رب ّلاد  یـضام  لعف  هلیـسو  هب  تسیاب  یم  دوب ، ناشیا  ریغ  هن  و  (ص ) ربمایپ ًارـصحنم  دـنوادخ ، مالک  رد  رما  نیا  باطخ  دروم  رگا  و 
ٍرما ّلک  قرف   » و دـندش .» لزاـن  هکئـالم  هکئـالملا ؛ تلزن  : » دومرف یم  ینعی  لبقتـسم ، تروص  هب  هن  دـش ، یم  ناـیب  یمئاد  ریغ  لـمع 

: دومرف یمن  و  تفای » هلصیف  راوتسا  وحن ) هب  ، ) يراک ره  ٍمیکح ؛

10 «. دبای یم  هلصیف  راوتسا  وحن ) هب   ) يراک ره  ٍمیکح ؛ ٍرما  ّلک  قرفی   » و دنوش » یم  لزان  هکئالم  هکئالملا ؛ لّزنت  ال  » 

: دیآ یم  تسد  هب  جیاتن  نیا  ردق ، بش  تماما و  نایم  طابترا  دوجو  زا 

؛ رصع ره  رد  ادخ  تجح  دوجو  . 1

دزن زا  هدـش  لزان  مکُح  هک  دراد  تلالد  رما  نیا  رب  ردـق  ناخد و  ياه  هروس  ياوتحم  : » دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  هر ) ) یـسلجم همـالع 
مکح نآ  هب  تبـسن  ملاـع  هاـگآ و  يدرف  دوـجو  زا  ریزگاـن  و  تسا ، یعقاو  یمتح و  ینیقی ، مکح  ردـق ، بش  رد  ناحبـس ، دـنوادخ 
ماـما زا  ریغ  یـصخش  مکح ، نآ  هب  ملاـع  .تسین  ّبترتـم  مکح ، نآ  نداتـسرف  ورف  رب  يا  هدـیاف  تروـص ، نـیا  ریغ  رد  اریز  میتـسه ،

، ینامز ره  رد  نید  روما  همه  هب  ملاع  هعاطالا ، بجاو  ماما  دوجو  نیاربانب ، .تسین  ناحبـس  دنوادخ  بناج  زا  هدش  دییأت  (ع ) موصعم
11 «. تسا يرورض  مزال و  تسا ، یقاب  یعرش  فیلکت  هک  یماگنه  ات 

؛ تاقولخم همه  رب  (ع ) همئا تیالو  لومش  . 2

دعب رما _  نابحاص  رب  دنوادخ  رماوا  رگید ، نایب  هب  .دنا  هکئالم  طسوت  رشب  یناگدنز  هب  طوبرم  یهلا  رماوا  لوزن  هاگیاج  ناشیا  اریز 
12 .دوش یم  لزان  (ص ) ادخ لوسر  زا 

: هک تسا  هدش  تیاور  ٍمیکح » ٍرمأ  ّلک  قرفی  اهیف  : » هک یلاعت  يادخ  مالک  نیا  هراب  رد  (ع ) رقاب ماما  ترضح  زا 
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شخب و  يو ، یـصخش  روما  هب  طوبرم  روما  نآ  زا  یـشخب  دوش ؛ یم  لزان  ادخ  ّیلو  رب  لاس  ره  روما  ریـسفت  ردـق  بش  رد  هنیآ ، ره 
13 .تسا مدرم  روما  هب  طوبرم  رگید 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص ماما  ترضح  نینچمه 

رد دنوادخ  دوش و  یم  هتـشون  تامم  ای  یناگدنز  اب  یـصاعم ، ای  تاعاط  هدنور ، جـح  هب  ياه  هورگ  نآ  رد  هک  تسا  ردـق  بش  نآ 
.دیامن یم  اقلا  نیمز  بحاص  هب  ار  اهنآ  سپس  دنک ، یم  عقاو  دهاوخ  یم  ار  هچنآ  زور ، بش و  نآ 

؟ تسیک نیمز  بحاص  درک : ضرع  (ع ) ترضح نآ  هب  ثراح  نبا 

14 «. امش بحاص  دندومرف : (ع ) ماما

؛ دوش یم  هضافا  ادخ  بناج  زا  (ع ) ناماما ملع  . 3

: مدرک ضرع  «. میور یم  لوفا  هب  دوشن ، هدوزفا  ام  ملع )  ) رب رگا  : » دندومرف هک  مدینـش  (ع ) قداص ماما  زا  هک  دـنک ، یم  لقن  ریـصبابا 
؟ دوش یم  هدوزفا  امش  ملع  رب  مه  تسین  (ص ) ادخ لوسر  دزن  هچنآ  زا  ایآ  موش ، ناتیادف 

سپ یکی  سپس  و  (ع ،) یلع ترضح  سپس  دوش ، یم  هاگآ  نآ  زا  هدروآ و  (ص ) ربمایپ ادتبا ) ، ) دشاب نینچ  رگا  : » دندومرف (ع ) ماما
15 «. دسرب رما  نیا  بحاص  هب  هکنآ  ات  يرگید ، زا 

دوشن هدوزفا  ام  ملع )  ) رب رگا  : » دیدومرف هک  ما  هدینش  امش  زا  اهراب  مدرک : ضرع  (ع ) قداص ترـضح  هب  دیوگ ، یم  یملید  نامیلس 
دومرف لزان  (ص ) دوخ ربمایپ  رب  نآ  تروص  نیرت  لماک  رد  دنوادخ  ار  مارح  لالح و  ماکحا  : » دندومرف (ع ) ماما میور .» یم  لوفا  هب 

«. دیازفا یمن  يزیچ  مارح ، لالح و  رب  ماما  و 

«. مارح لالح و  زا  ریغ  رگید ، ياهزیچ  رد  : » دندومرف تسیچ ؟ يدایز  نآ  زا  روظنم  سپ  مدرک : ضرع 

؟ تـسا هدوـبن  هاـگآ  ترـضح  نآ  زا  هدوـب و  هدیـشوپ  (ص ) ادـخ لوـسر  زا  هـک  دوـش  یم  هدوزفا  امـش  رب  يزیچ  اـیآ  مدرک : ضرع 
: دیوگ یم  هدرب ، (ص ) ادـخ لوسر  يوس  هب  ار  نآ  يا  هتـشرف  سپ  دوش ، یم  جراخ  لاعتم  يادـخ  دزن  زا  طقف  ملع  ریخ ، : » دـندومرف
و ربب ، یلع  يوس  هب  ار  نآ  دـنیامرف : یم  (ص ) ترـضح نآ  هاگنآ  دـهد ، یم  نامرف  نانچ  نینچ و  هب  ار  وت  تراگدرورپ  دّـمحم ، يا 

یکی (ع )) ناماما  ) يوس هب  نانچمه  .ربب و  نسح  يوس  هب  ار  نآ  دنیامرف : یم  (ع ) یلع ترـضح  هاگنآ  .دناسر  یم  (ع ) یلع هب  ار  نآ 
وا زا  لبق  ناماما  و  (ص ) ادخ لوسر  هک  دنادب  ار  يزیچ  (ع ) همئا زا  یکی  هک  تسا  لاحم  .دسر  یم  ام  هب  ات  دور  یم  يرگید  زا  دـعب 

16 «. دننادن ار  نآ 
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؛ دوش یم  رّدقم  ردق  بش  رد  (ع ) ناماما تیالو  . 4

: دنیامرف یم  (ص ) ادخ لوسر  زا  لقن  هب  هراب  نیارد  (ع ) نانمؤمریما

زور ات  هچنآ  همه  نآ  رد  دنوادخ ، تقیقح  هب  دـندومرف : ادـخ ، لوسر  يا  ریخ ، متفگ : یناد ؟ یم  ار  ردـقلاهلیل  يانعم  ایآ  یلع ، يا  »
زور ات  تنادنزرف  زا  (ع ) ناماما تیالو  وت و  تیالو  دوش ، یم  رّدقم  هچنآ  هلمج  زا  و  دـیامن ، یم  ریدـقت  ار  دـش  دـهاوخ  عقاو  تمایق 

17 «. تسا تمایق 

.18« دش رّدقم  نآ  رد  نینمؤملاریما  تیالو  نیمز و  اه و  نامسآ  هک  تسا  یبش  نآ  : » دندومرف (ع ) قداص ماما  نینچمه 

هک روط  نامه  . 5

نتفای تفرعم  تخانش و  زا  نانآ  روط  نیمه  دنا ؛ هدش  هتشاد  زاب  نآ  تخانش  زا  و  دناهاگآان ، ردق  بش  تلزنم  ردق و  زا  مدرم  رتشیب 
اهنت مدرم  .تسا  هتخانـشن  ناشتفرعم  تقیقح  هب  ار  نانآ  یـسک  لاعتم  دنوادخ  زج  و  دنا ، هدش  هتـشاد  زاب  زین  (ع ) تیب لها  هب  تبـسن 

.دنسانش یم  ار  ناشیا  رهاظ  زا  زیچان  یشخب 

: دندومرف هک  دنک  یم  هراشا  بلطم  نیمه  هب  زین  (ع ) رقاب ماما  ترضح  تیاور 

هدرک كرد  ار  ردق  بش  قیقحت  هب  دسانشب ، شتفرعم  تقیقح  هب  ار  همطاف  سک  ره  .تسا  ردقلا  هلیل  نامه  (س ،) همطاف تقیقح  رد 
ات دشن ، لماک  يربمایپ  چیه  توبن  .دـنا  هدـش  هتـشاد  زاب  شتفرعم  زا  قیالخ  اریز  دـش ، هدـیمان  همطاف  (س ) ترـضح نآ  انامه  .تسا 

هدیخرچ وا  تخانش  تفرعم و  رادم  رب  نیتسخن  راصعا  تسا و  گرزب  هقیدص  وا  .دومن  رارقا  ترضح  نآ  ّتبحم  تلیضف و  هب  هکنآ 
19 .تسا

: اه تشون  یپ 

 

ص 635. ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 1
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هیآ 59. (، 4  ) ءاسن هروس  . 7

هیآ 83. (، 4  ) ءاسن هروس  . 8

هیآ 115. (، 2  ) هرقب هروس  . 9

ص 626. ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 10

ص 79. ج 3 ، لوقعلا ، هآرم  . 11

.دینک هعجارم  تیالو »  » عوضوم هب  رما » نابحاص  رمالا =  الو \  » هرابرد یهاگآ  تهج  . 12

ص 622. ج4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 13

ص 625. نامه ، . 14

ص 231. تیبلا ، لها  . 15

.نامه . 16

ص 629. نامه ، . 17

ص 617. نامه ، . 18

ص 7. ردقلاهلیل ، (س ) ءارهزلا همطاف  يولع ، . 19

هرامش 80 دوعوم  همانهام  عبنم :

ردق بش 

ردق بش 

.دراد هراشا  ردق  بش  هفسلف  هب  هک  تسا  هیداجس  هفیحص  حرش  لیاوا  رد  یلقن 

ءارسا هروس  هیآ 60  رد  باوخ  نیا  هب  هک  دـندید  یباوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  هتفرگ  تأشن  اـجنیا  زا  هلئـسم 
 : تسا هراشا 

اَمَف ْمُُهفِّوَُخنَو  ِنآْرُقلا  ِیف  َهَنوُْعلَْملا  َهَرَجَّشلاَو  ِساَّنلِّل  ًهَْنِتف  َّالِإ  َكاَْنیَرَأ  ِیتَّلا  اَـیوُّرلا  اَْـنلَعَج  اَـمَو  ِساَّنلاـِب  َطاَـحَأ  َکَّبَر  َّنِإ  َکـَل  اَْـنُلق  ْذِإَو  »
« اًرِیبَک اًناَیْغُط  َّالِإ  ْمُهُدیِزَی 
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؟ تسیچ ردق  بش  هفسلف 

هبعلم دـنیآ و  یم  نییاپ  الاب و  شربنم  رب  اه  نومیم  هک  دـننیب  یم  باوخ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوب  نیا  باوخ  ناتـساد 
نیا زا  هلآو ) هیلع  هللا و  یلـص   ) ربمایپ دنوش و  یم  جراخ  دجـسم  رد  زا  تشپ  تشپ  دنتـسه  ربنم  هب  ور  هک  یلاح  رد  مدرم  دـندرک و 

زا هک  هیما  ینب  وت ، زا  دـعب  هک  داد  ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا و  یلـص   ) ربمایپ هب  لیئربج  دـش و  لزاـن  هیآ  نیا  دـندش و  نیگهودـنا  باوخ 
ناملسم تسایر  تموکح و  ربنم و  نیا  بحاص  دننک ، یم  لیمحت  وت  رب  ار  اه  گنج  نیا  همه  نالا  دنتـسه و  وت  نانمـشد  نیرتگرزب 

.میناسرت یم  ار  اهنآ  ام  دنتسه و  هنوعلم  هرجش  نآرق  رظن  زا  اهنیا  دوش و  یم  اه  تفص  هنیزوب  نیا  هبعلم  وت  ربنم  نیا  دنوش و  یم  اه 
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مالـسا اب  دندوب و  ربمایپ  نانمـشد  نیرتدب  هیما  ینب  نوچ  دـندرک  ادـیپ  هلئـسم  نیا  زا  يدـیدش  فسأت  هلآو ) هیلع  هللا و  یلـص   ) ربمایپ
.ندش تحاران  ًادیدش  شتما  ینید  تیبرت  مالسا و  هدنیآ  زا  ناشیا  دنتشاد و  دانع  ًادیدش 

« ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » هیآ لوزن  ناش 

دیوگ یم  لیئربج  دننک ؟ یم  ار  راک  نیا  اهنیا  هک  متـسه  هدنز  نم  ایآ  هک  دننک  یم  لاوس  لیئربج  زا  هلآو ) هیلع  هللا و  یلـص   ) ربمایپ
.هن

.هام رازه  دیوگ : یم  لیئربج  دشک ؟ یم  لوط  ناشتموکح  تدم  ردقچ  هک  دننک  یم  لاوس  هلآو ) هیلع  هللا و  یلص   ) ربمایپ

رتهب هیما  ینب  هام  رازه  نیا  زا  هک  میهد  یم  وت  تما  هب  ار  بش  کی  ام  ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِّم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » هک دش  لزان  ردـق  هروس  دـعب 
یتاقیفوت اه و  تیبرت  دوبمک  نآ  ناربج  هک  مینک  یم  طبـض  تتما  هدـنورپ  رد  ار  هام  رازه  زا  شیب  تدابع  بش  کی  نیا  رد  تسا و 

.دوشب دهد ،  یم  خر  مک  مک  هک 

، دوش یم  یلاخ  حلاص  لامعا  زا  اهنآ  هدـنورپ  هک  ناشترخآ  فیلکت  دـش  روط  نیا  شتما  يایند  الاح  هک  دـندوب  نارگن  نیا  زا  ربمایپ 
اهنآ هدنورپ  رد  هام  لاس و 4  لثم 83  دـننک  تدابع  حبـص  ناذا  ات  بورغ  زا  ار  بش  کی  رگا  وت  تما  هک  دـش  هتفگ  ناشیا  هب  هچ ؟

.دوب هلآو ) هیلع  هللا و  یلص   ) ربمایپ يارب  يا  هدژم  نیا  دوش و  لئاسم  نیا  ناربج  هک  رتالاب  هکلب  مینک  یم  طبض 

تدابع دیشاب و  رادیب  ردق  بش  هک  دنیوگ  یم  ام  هب  نیمه  يارب  تسا و  هوعدلا  باجتـسم  تسا و  هللا  هفیلخ  جع )  ) رـصع ماما  نوچ 
ای دوش و  ردـقم  ناشیارب  يرت  شیب  رمع  دـنریمب ، تسا  رارق  هک  ییاه  نآ  دوش و  هتـشادرب  اـه  يراـتفرگ  ناـشیا  ياـعد  اـب  اـت  دـینک 

بلج دننک  یم  مدرم  هک  ییاه  تدابع  بش  نآ  دوش و  هدافتسا  بش  نیا  رد  جع )  ) رـصع ماما  ياعد  زا  دوش و  هتـشادرب  دب  ثداوح 
دنک تمحر 
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؟ دراد يا  هلئسم  هب  هراشا  ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ   » هیآ دش و  لزان  ربمایپ  رب  هنوگچ  نآرق 

جیردت ینعم  هب  هک  دیوگ  یم  لیزنت »  » یهاگ دیآ و  یم  هعفد  کی  ینعی  دیوگ  یم  انلزنا »  » نآرق یهاگ  دش  یم  لزان  روج  ود  نآرق 
.تسا

ربمایپ یمومع  توعد  زا  لبق  لاس  هس  زا  لیئربج  دـمآ و  یم  ربماـیپ  بلق  رب  ردـق  بش  رد  نآرق  لـک  هک  دراد  نیا  هب  هراـشا  اـنلزنا » »
رخآ ردق  بش  ات  دوب  انلزنا  نیا  ردق  بش  ره  رگید  دناوخ و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ بلق  رب  ار  نآرق  همه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )

لیئربج لاسما  دـندومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دـناوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ كراـبم  بلق  رب  ار  نآرق  راـب  ود  هک 
.متسین هدنز  رگید  لاس  هک  مرواب  نیا  رب  نم  دناوخ و  نم  رب  ار  نآرق  رابود 

رب نآرق  لک  راب  ود  هک  رخآ  لاس  نآ و  زا  لبق  لاس  هس  هوالعب  دیـشک و  لوط  لاس   23 هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ تلاسر  نیاربانب 
.دش لزان  ناشیا  بلق  رب  نآرق  همه  راب  اعومجم 27  هک  دش  هدناوخ  ربمایپ 

، دمآ یم  جیردت  هب  داد و  یم  تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  یحو  تلاح  هک  یماگنه  دوب ؛ لیزنت »  » دش یم  هتشون  هک  ینآرق 
هللا یلـص   ) ربمایپ دزن  رد  نآرق  لصا  هک  اجنآ  زا  دـندرک و  یم  يروآ  عمج  دنتـشون و  یم  اهنآ  دـنتفگ و  یم  یحو  باّتک  هب  ناـشیا 

هک میوگ  یم  دمآ  هک  دـعب  دـیراذگب  یلاخ  هیآ  ود  ياج  ًالثم  هکنیا  ای  هدـشن و  مامت  هروس  نیا  دـندومرف  یم  یهاگ  دوب  هلآو ) هیلع 
دیناوت یم  دـش و  مامت  هروس  نیا  هک  دـندومرف  یم  دـش  یم  مامت  اـه  هروس  یتقو  اـی  دوب و  ناـشیا  دزن  رد  نآرق  همه  نوچ  .دیـسیونب 

.ینک جیورت  غیلبت و  دیناوخب و 
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: مرب یم  نایاپ  هب  ابیز  رایسب  یتیاور  اب  ار  مالک 

: دومرف هک  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  مدینش  دیوگ : یم  یلفون  دمحم  نب  یلع 

یم لیام  پچ  تسار و  تمـس  هب  دنک و  یم  هبلغ  وا  رب  باوخ  هک  یلاح  رد  دزیخ  یم  رب  بش  زامن  يارب  يا  هدـنب  هک  دوش  یم  هاگ 
نیمز نامسآ و  ياهرد  هب  لاعتم  دنوادخ  لاح  نیا  رد  دبـسچ ، یم  شا  هنیـس  يور  هب  وا  هناچ  باوخ ) تدش  یگتـسخ و  زا  و   ) دوش

کیدزن يارب  هک  دینک  رظن  نم  هدنب  نیا  هب  دـیامرف : یم  ناگتـشرف  هب  سپـس  .دـندرگ  یم  هدوشگ  وا  يارب  اه  نآ  دـهد و  یم  نامرف 
هـس هب  راودـیما  وا  و  ما .  هدرکن  بجاو  وا  رب  ار  لمع  نیا  نم  هک  یلاح  رد  دراد  یم  اور  دوخ  رب  ار  ییاـه  یتخـس  هچ  نم ، هب  ندـش 

: دشاب یم  نم  بناج  زا  زیچ 

، مزرمایب ار  شناهانگ  هکنآ  لوا 

، مراد ینازرا  وا  هب  ار  هبوت  قیفوت  هکنآ  مود 

؛ منک ناوارف  ار  وا  يزور  هکنآ  موس 

هحفص 91» لامعالا ،  باقع  لامعالا و  باوث   » .مدرک هدروآرب  ار  وا  ياه  هتساوخ  هک  دیشاب  دهاش  ناگتشرف ! يا 

! بش زامن  ندناوخ  يارب  ردق  ياه  بش  رد  مه  نآ  ناضمر  هام  زا  رتهب  ییاه  بش  هچ  و 

 .... میهدن تسد  زا  ار  اه  تصرف  هک  هللااشنا 

 

نایبت عبنم :

ردق بش  ناسنا و  رایتخا 

ردق بش  ناسنا و  رایتخا 

، تادـهاشم اه و  تفایرد  _تا و  ياور _تا و  يآ _ه  ظـحالم اـب  هک  تسا  نیا  دـیآ  __ یم تسد  هب  ثحاـبم  عو  __ مجم زا  هچنآ 
رد هک  یتشونرـس  تارد و  _ قم رد  وا  نیقی ، درادن و  ناسنا  رایتخا  اب  یتافانم  هنوگ  چیه  ردـق  بش  هک  مینک  یم  ادـیپ  لماک  نانیمطا 

دهاوخب هچنآ  اـت  دـنا  هدرپس  ناـسنا  دوخ  هب  ار  یلـصا  شقن  هک  تفگ  دوش  یم  یتـح  تسا ؛ رثوم  دروخ  یم  مقر  شیارب  ردـق  بش 
.دنزب مقر  ادرف  يارب 
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: ددرگ یم  میدقت  ثحب  نیا  رد  دنک  یم  تباث  ردق  بش  تاردقم  رد  ار  ناسنا  شقن  هک  يا  هلدا 

یصخش ياه  تفایرد  تالاح و  - 1

تالاح نیا  یهاگ  .دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  ردـق  بش  رد  ار  شیوخ  شقن  دنتـسه ، ردـق  بش  لها  زاین و  زار و  اعد و  لها  هک  یناسک 
هنخر صخـش  راتفر  رادرک و  قالخا ، راکفا ، همه  رد  رمع ، رخآ  ات  هکلب  هدنیآ و  ردق  بش  ات  هک  تسا  راذگریثات  فرژ و  نانچ  نآ 

روخارف هب  دـننک ، یمن  ادـیپ  هار  تیونعم  زا  دـح  نیا  هب  هک  مه  ینارگید  .دـهد  یم  رارق  يونعم  ریـس  طخ و  کی  رد  ار  نآ  هدرک و 
نیا یلـصا  هشیر  .دـنرب  یم  يونعم  ضیف  هدرک و  يرادرب  هرهب  ردـق  بش  ياـهیراد  هدـنز  بش  لـفاحم و  سلاـجم و  زا  دوـخ  لاـح 

تلیـضف ردـق و  بش  تاکرب  زا  يرادرب  هرهب  هدامآ  ار  دوخ  دـح  هچ  ات  هکنیا  ددرگ و  یم  رب  دارفا  دوخ  هب  تالاح ، اه و  ینوگرگد 
نانآ اب  یطابترا  چیه  هدیرفآ ، یلوحت  اه  نآ  یگدنز  رد  هدش و  ناسنا  بیصن  ردق  بش  رد  هک  یتایونعم  رگا  .دنشاب  هدرک  نآ  ياه 

شتالاح هظحالم  نودب  سک  ره  يارب  دنهاوخب ، هچ  ره  هک  دـشاب  طوبرم  ناگدنـسیون  ناگتـشرف و  ادـخ و  هب  اهنت  دـشاب و  هتـشادن 
همه هب  دنهد ، یم  هچنآ  ای  دنهدن و  چیه  سک  چـیه  هب  ای  هک  تسا  نیا  تحلـصم  تمکح و  ياضتقم  تروص  نیا  رد  دـننک  ریدـقت 

اب ددرگ و  یم  ریزارـس  ناگدنب  يارب  ردق  بش  رد  يدـنوادخ  تاکرب  همه  میناد  یم  ام  هک  یلاح  رد  دـنهدب ؛ هیوسلا  یلع  ناسکی و 
ناگدنب دوخ  شالت  نازیم  لامعا و  اهراک و  توافت ، نیا  لیلد  اهنت  میریگ  یم  هجیتن  سپ  دوش ؛ یم  هداد  نانآ  هب  توافت  فالتخا و 

نیا هن ، ای  دنتـسه  شقن  بحاص  ردـق ، بختنم  تاردـقم  رد  دارفا  اـیآ  هکنیا  هب  ندیـسر  ياـه  هار  زا  یکی  هکنیا  هجیتن  .سب  تسا و 
.تسا هتشگ  داجیا  نانآ  رد  تکرب  اب  بش  نیمه  رد  ینوگرگد  هزادنا  هچ  مینیبب  هک  تسا 
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ردق بش  ندناسانش  - 2

هدومرف هکرابم  هروس  نیا  هیآ  ود  رد  .تسا  هدومرف  یفرعم  مدرم  هب  ار  ردـق  بش  صاخ ، يا  هروس  لوزن  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
: تسا هدومرف  .تسا و  تمالس  بش  تسا : هدوزفا  سپس  .دنیآیم  دورف  بش  نآ  رد  ناگتـشرف  هدش و  لزان  ردق  بش  رد  نآرق  تسا :

بـش هکنیا  زا  دوصقم  دارم و  درک : ضرع  ع )  ) رقاب ماما  هب  يدرف  .تسا  هام  رازه  لوط  رد  حـلاص  لمع  اب  ربارب  وا ، رد  حـلاص  لـمع 
فلا نم  ریخ  ریخلا  عاونا  هاـکزلاو و  هالـصلا  نم  اـهیف  حـلاصلا  لـمعلاو  : )) دـندومرف ترـضح  تسیچ ؟ تسا  هاـم  رازه  زا  رتهب  ردـق 

ره زا  رترب  بش  نآ  رد  اه  یبوخ  عاونا  تاقافنا و ، تاقدـص و  تاکز ، زامن و  لیبق  زا  هتـسیاش  راـک  1 ؛) (( ) ردقلا هلیل  اهیف  سیلرهش 
ربارب دـنچ  ناگدـنب و  کین  ياـهراک  رگا  .دوش  ماـجنا  تسین ، نآ  رد  ردـق  بش  هک  هاـم  رازه  تدـم  رد  هک  تسا  يا  هتـسیاش  راـک 

؟ دوش یم  ناگدنب  دیاع  يدوس  هچ  نآ  نتـسناد  نتفگ و  زا  درادن ، ردـق  بش  رد  دارفا  تشونرـس  تاردـقم و  رد  يریثات  نآ  شاداپ 
نیا مالعا  رد  يا  هزیگنا  هچ  دـنک ، یمن  سک  چـیه  هجوتم  ار  ینایز  دوس و  بلطم ، نیا  ندرک  نایب  ردـق و  بش  رد  نآرق  لوزن  رگا 

نتسناد دنشاب و  نآ  نایرج  رد  مدرم  دیاب  ارچ  دشابن ، دنمدوس  دارفا  شالت  هجیتن  رد  ناگتشرف ، لوزن  نتـسناد  رگا  تسا ؟ هتفهن  بش 
هب دسر  هچ  تسین ، هدیدنـسپ  یلومعم  يداع و  دارفا  زا  یتح  هدوهیب  راک  هک  میناد  یم  دیاشگ ؟ یم  ناگدنب  راک  زا  يا  هرگ  هچ  نآ 

یبش ناونع  هب  ردق  بش  یفرعم  تمکح  .دهد  یمن  ماجنا  تحلـصم  تمکح و  نودب  ار  يراک  چیه  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ 
هب ار  شیوخ  تاردقم  تشونرس و  هدنب  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هداد  ناماس  نآ  رد  تاردقم  هک  یبش  هدش و  لزان  نآ  رد  نآرق  هک 

، دشاب نآ  تهج  رد  نآرق و  اب  قفاوم  شرادرک  رگا  ، دهدب رارق  شیوخ  لمع  رکف و  همـشچرس  قشمرـس و  ار  نآ  دنزب و  دنویپ  نآرق 
.دوب دهاوخ  یقش  نآ  لعاف  دشاب ، نآرق  اب  فلاخم  هدرکن  يادخ  رگاو  تسا  دنمتداعس  نآ  هب  هدننک  لمع 
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ناناملسم هریس  عامجا و  - 3

هب دنراد و  ناوارف  دیکات  نآ  يایحا  ردق و  بش  تیمها  رب  یهورگ ، هقرف و  ره  زا  ناناملـسم  مالـسا و  نادنمـشناد  همه  هک  میناد  یم 
، دنک كرد  ار  ردق  بش  هکنیا  يارب  مالسا ، گرزب  نادنمشناد  زا  یکی  هک  هدش  لقن  .دنزرو  یم  مامتها  بش ، نآ  يراد  هدنز  بش 

لیکـشت هب  هجوـت  لاـبقا و  همه  نـیا  ( 2) .درک يراد  هدـنز  بش  حبـص  هب  اـت  بـش  رـس  زا  بـش ، دودـح 357  ینعی  مامت  لاـس  کـی 
کی زا  هتساخرب  رافغتـسا ، يرازو و  هیرگ  هارمه  لاهتبا ، عرـضت و  زاین و  زار و  تاجانم و  اعد و  ندناوخ  يارب  هوکـش  اب  تاعامتجا 

.تسا ناشدوخ  تشونرس  رد  اه  ناسنا  تلاخد  نآ  تسا و  ریذپانراکنا  تیعقاو 

يرامیب لاح  رد  یتح  ردق  بش  يایحا  رب  نید  ناماما  شرافس  - 4

تسیب و مکی و  تسیب و  بش  ود  زا  کی  ره  رد  هعکر ؛)) هئم  امهنم  هدحاو  لک  یف  لصو  : )) دیامرف یم  ریـصبوبا  هب  (ع ) قداص ماما 
نک يراد  هدنز  بش  حبص  هدیپس  ات  ار  بش  ود  نآ  یناوت  یم  ات  رونلا ؛)) یلا  تعطتـسا  نا  امهیحاو   )) ناوخب زامن  تعکر  دص  موس 

.ناوخب هتـسشن  دندومرف : مناوخب ؟ زامن  هداتـسیا  متـسناوتن  رگا  درک  ضرع  ریـصب  وبا  .نک  لسغ  بش  ود  نآ  رد  امهیف ؛)) لستغاو  ))
.ناوخب هدیباوخ  متسناوتن ؟ مه  زاب  رگا 

تداـبع هب  یناوـت  یم  هک  يوـحن  ره  هب  بش ر ، هدـنام  یقاـب  یباوـخب و  یمک  بش  رـس  هـک  درادـن  يداریا  متـسناوتن ؟ مـه  زاـب  رگا 
ثیدح زا  .دوش  یم  هتفریذپ  نانموم  لامعا  دنریجنز و  رد  اه  ناطیش  تسا ، هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  ناضمر ، هام  رد  نوچ  يزادرپب ،

هتشک راک  تسدربز و  يوار  کی  هک  ریصبوبا  مینیب  یم  .درک  یبایزرا  وا  تشونرس  رب  ار  ناسنا  ياهراک  ناوارف  ریثات  ناوت  یم  قوف ،
ار بش  نآ  رد  لمع  تیمها  ردق و  بش  يافرژ  هک  تسا  نآ  ددص  رد  اه  لاوس  هلحرم  هب  هلحرم  ندرب  شیپ  اب  تسا ، تیاور  نف  رد 

رگا یتح  هدـنب  دـنهد  یمن  تیاضر  هک  دـنیامرف  یم  يراشفاپ  ردـق  بش  رد  تدابع  تیمها  رب  ناـنچ  مه ، ع )  ) ماـما دروآ ؛ تسد  هب 
ینایاپ هلمج  دنک ، یم  صخـشم  ار  ناسنا  ریثات  هک  یهجوت  روخ  رد  هتکن  .ددرگ  مورحم  شیوخ  حلاص  لامعا  هجیتن  زا  دشاب ، رامیب 

لبقت و  : )) دـندومرف هک  اـجنآ  دـنا ؛ هدومرف  ناـیب  حـلاص  لـمع  رب  قیوشت  دـیکات و  تلع  هشیر و  ناونع  هب  ار  نآ  هک  تسا  ع )  ) ماـما
(3  ) .دوش یم  هتفریذپ  ردق  بش  رد  نانموم  لامعا  نینموملا ؛)) لامعا 
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زاین زار و  روثام و  ياهاعد  هب  دایز  قیوشت  - 5

(( یلامث هزمحوبا  ((، )) ریبک نشوج   )) دننام ییاهاعد  تساهاعد ؛ نیرتاوتحم  رپ  نیرت و  ینالوط  زا  ردق ، بش  ياهاعد  هک  میناد  یم 
زا ییایرد  اب  ار  ناسنا  هک  يا  هیعدا  تسا ، یحور  ینوگرگد  بالقنا و  هیام  دوش ، هدـناوخ  هجوت  لاـح و  اـب  رگا  هک  نآ ه ، لاـثما  و 

يادخ نایاپ  یب  ششخب  تمحر و  مرک ، تشذگ ، فطل ، يروآ  دای  اب  فرط ، کی  زا  اعد  ندناوخ  اب  ناسنا  .دنک  یم  انشآ  فراعم 
ناج ياه  یتخـس  ندروآ  دای  اب  وس ، رگید  زا  دشخرد و  یم  شلد  رد  دیما  رون  دنیب و  یم  شیوخ  ریگتـسد  رانک و  رد  ار  وا  نابرهم 

خزود و نازوـس  كاـندرد و  ياـه  هلعــش  تماـیق ، يادرف  باـتک  باـسح و  خزرب ، ملاـع  ياـهیراتفرگ  ربـق ، راـشف  یگنت و  ندـنک ،
هدرک شومارف  تسا  شون  شیع و  هچنآ  هدیدرگ و  ینارگن  سرت و  زا  راشرس  شدوجو ، مامت  رشحم ، يارحص  رد  قیقد  یـسرباسح 

یم رد  ار  تسا  هدش  يو  هجوتم  هتشذگ  رد  هک  ینایز  دجنس و  یم  دشاب  دیاب  هچنآ  اب  ار  تسا  هدرک  هدوب و  هچنآ  دوخ و  هتشذگ  و 
هدرک و رپ  ار  شدوجو  رـسارس  تمادن  دنک ، یم  ادیپ  شیوخ  بولطم  ان  شور  هار و  هب  تبـسن  هک  يدیدرت  کش و  رب  هوالع  دبای و 

دوخ رادرک  رب  لقاال  دسرن ، هلحرم  نیا  هب  مه  رگا  .دـنک  یم  نوگرگد  ار  شا  یگدـنز  ریـسم  دریگ و  یم  زاس  تشونرـس  یمیمـصت 
، لباقم رد  .دباتـش  یم  شایرای  هب  یگدنز  لحارم  رد  تسا  ردق  بش  درواتـسد  هک  يدیما  میب و  اریز  تشاد ؛ دهاوخ  تبظاوم  رتشیب 
درب و دهاوخ  نایاپ  هب  ار  یگدنز  تلفغ ، دومج و  نامه  رد  دنک ، يرپس  تلفغ  هب  مه  ار  ردق  بش  دنادرگرب و  ور  اعد  زا  یسک  رگا 

ریـسم دراو  ناـسنا  دوـخ  عـقاو  رد  هک  دـیآیم  تسد  هب  هجیتـن  نیا  قوـف ، راـتفگ  زا  .دـشاب  یم  شراـظتنا  رد  راـب  تواقـش  یتـشونرس 
رگ دنیشن ؛ یم  لمع  لاب  رب  هاگ  اعد و  لاب  رب  تاردقم ، ریسم  ندومیپ  يارب  یهاگ  .دهد  یم  رییغت  ار  نآ  هتـشگ و  شیوخ  تشونرس 
رد تسا و  رثااـشنم  تسا  يراـیتخا  راـک  کـی  هک  ردـق  ياـه  بش  رد  اـعد  نیارباـنب ، .دوش  یم  بوسحم  لـمع  یعوـن  مه  اـعد  هچ 

ياملع نید و  ناگرزب  یهافـش  شرافـس  رب  هوالع  .تسا  هدـش  دـیکا  شرافـس  نآ  هب  لـیلد  نیمه  هب  دراد ؛ تلاـخد  دارفا  تشونرس 
هنرگو تسا  رثا  اشنم  امتح  سپ  تسا ؛ هدـش  رما  نیا  رب  يرتشیب  دـیکات  ردـق  ياه  بش  رد  لاس ، لوط  رد  اـهاعد  ندـناوخ  هب  مالـسا 

.دنز یمن  رس  ناگرزب  زا  هدوهیب  وغل و  راک 
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ردق بش  زا  ندربن  هرهب  شهوکن  - 6

رب نیرفن  داـب و  رود  هب  دـنوادخ  زا  4 ؛)  (( ) هللا هدـعباف  هل  رفغی  ملف  ردـقلا ، هلیل  كردا  نم  : )) دـندومرف ص )  ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ 
یم رت  حضاو  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  ناسنا  شقن  ثیدح  نیا  اب  .دوشن  هدیزرمآ  اما  دشاب ، هدنز  دـسرب و  ردـق  بش  هب  هک  یـسک 

هب هجوت  اب  یقطنم  رظن  زا  هنرگو  تسا  ناگدنب  دوخ  راک  هجیتن  ردق ، بش  رد  ردقم  تواقـش  یتخبدب و  هک  دوش  یم  مولعم  ددرگ و 
لهـس تیـصاخ ، یب  رثا و  یب  يراـک  ندادـن  ماـجنا  رطاـخ  هب  راوگرزب  نآ  هک  تسین  لوبق  لـباق  ص )  ) یمارگ ربماـیپ  ماـقم  ناـش و 

.دنیامرف تمذم  شهوکن و  ار  ناراگنا 

و  )) .تسا هدروآ  ور  امش  هب  كرابم  هام  مکرضح ؛)) دق  رهـشلا  اذه  نا  :)) دندومرف هک  هدرک  لقن  (ص ) ربمایپ زا  کلام )) نب  سنا  ))
زا سک  ره  هلک ؛)) ریخلا  مرح  دـقف  اـهمرح  نم   )) .تسا هاـم  رازه  زا  رترب  هک  تسا  یبـش  هاـم  نیا  رد  رهـش ؛)) فلا  نم  ریخ  هلیل  هیف 
زا دنام  یمن  مورحم  و  5 ؛) (( ) مورحم الا  اهریخ  مرحی  الو   )) .تسا هدنام  بیـصن  یب  تاریخ  مامت  زا  ددرگ ، مورحم  ردـق  بش  ضیف 
زا راکهانگ  يرادرب  هرهب  عنام  ار  ناهانگ  زا  یـضعب  تاـیاور ، .تسا  هدرک  مورحم  ار  نتـشیوخ  هک  یـسک  رگم  ردـق ، بش  تاـکرب 

.تسا ردام  ردپ و  رازآ  زین  ندوب و  رمخلا )) میاد   )) ای یگراوخیم  اهراک  نآ  هلمج  زا  دنا ، هتسناد  ردق  بش 

حلاص لامعا  لمکم  ردق  بش  - 7

ات تسا ، نانآ  ياهدوبمک  ناربج  ناناملسم و  حلاص  لامعا  هنامیپ  ندرک  رپ  لماک و  مالـسا ، تما  هب  ردق  بش  لضفت  لیالد  زا  یکی 
(( رهش فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  (ع ) قداص ماما  هک  میتفگ  نیا  زا  شیپ  .دننک  كرت  ار  ناهج  نیا  رپ  یتسد  اب 

(ع) رقاب ماما  زا  زین  یتیاور  .تسا  هاـم  رازه  لوط  رد  حـلاص  لـمع  ربارب  بش  نآ  رد  بوخ  راـک  ماـجنا  هک  تسا  نیا  دارم  دـندومرف :
یم ناـشیا  تسیچ ؟ ردـق  بش  هفـسلف  رگید  تراـبع  هب  هدـمآ و  دوـجو  هب  ردـق  بش  ارچ  هک  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد  هدـش ، دراو 

نانموم ياهراک  دنوادخ  رگا  تانـسحلا ؛)) مهل  فعاضی  لج  زع و  هللا  نکلو  اوغلب  امل  نینموملل ، هللا  فعاضی  ام  الول  و  : )) دـنیامرف
ناشیاه یتساک  ات  دیامرف  یم  ربارب  دنچ  ار  اه  نآ  يوکین  ياهراک  فطل  هار  زا  اما  دنسر ، یمن  لامک  دح  رـس  هب  دنکن  ربارب  دنچ  ار 

هک یماگنه  تسا ؛ هدـنب  دوخ  حـلاص  لمع  ساـسا ، اـنبم و  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یبوخ  هب  یلبق  تیاور  تیاور و  نیا  زا  .دوش  ناربج 
ندش هارمه  هاگ  دوش و  یم  رادروخرب  ربارب  دنچ  یـشزرا  زا  ددرگ ، هارمه  سدـقم  تکرب و  رپ  ینامز  اب  یلومعم  حـلاص  لمع  کی 

رد اه  ناسنا  ندش  دنمتداعـس  زار  سپ ، دـناسرب ؛ تفارـش  جوا  هب  ار  ناسنا  دـناوت  یم  تماما  داقتعا و  تیالو و  اب  حـلاص  لمع  کی 
لامعا زا  يا  هراپ  هب  تایاور  رد  .دوش  یم  ربارب  دنچ  هتفای و  تکرب  دـنوادخ ، تیانع  اب  هک  تسا  یحلاص  يرایتخا  لمع  ردـق ، بش 

.تسا هتفهن  ردق  بش  رد  نآ  هژیو  هجیتن  هک  هدش  شرافس 
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: ردق بش  رد  لامعا  زا  یضعب  ندوب  شخب  هجیتن  - 8

زامن - 1

دقف هعامج  یف  هرخآ  یلا  ناضمر  رهـش  لوا  نم  یلـص  نم  : )) دـندومرف هک  هدرک  تیاور  (ص ) یمارگ ربمایپ  زا  کلام )) نب  سنا  ))
شبیصن ردق  بش  زا  يا  هرهب  دوش ، رضاح  تعامج  زامن  رد  كرابم ، هام  رخآ  ات  لوا  زا  هک  یـسک  6 ؛) (( ) ردقلا هلیل  نم  اظحب  ذخا 

.تسا هدش 

لالح لام  اب  نداد  يراطفا  - 2

هیلع تلص  لالح  بسک  نم  ناضمر  رهـش  یف  امئاص  رطف  نم  : )) دندومرف هک  هدرک  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نایح )) نبا  یـش  وبا  ))
یسک 7 ؛) (( ) ...هعومد رثکت  هبلق و  قری  (ع ) لیئاربج هحفاص  نم  ردـقلا و  هلیل  (ع ) لیئاربج هحفاص  اهلک و  ناضمر  یلایل  هکئـالملا و 

دنتسرف و دورد  وا  رب  ناگتـشرف  ناضمر  ياه  بش  مامت  رد  دهد ، راطفا  ار  يراد  هزور  هدروآ ، تسد  هب  لالح  هار  زا  هک  یلام  اب  هک 
.دوش یم  يراج  شکشا  مرن و  هدنوش  هحفاصم  لد  هک  تسا  نآ  لیئربج  هحفاصم  هناشن  دنک ، هحفاصم  يو  اب  ردق  بش  رد  لیئربج 

هقدص - 3

هلیل بیـصا  یلعل  لوقیف : مهردـب  موی  لک  یف  قدـصت  ناضمر  رهـش  لـخد  اذا  ناـک  : )) تسا هدـمآ  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماـما  هراـبرد 
زا مبایرد و  ار  ردق  بش  راک ، نیا  اب  دیاش  دندومرف : یم  هاگ  نآ  دنداد ، یم  هقدص  مهرد  کی  كرابم  هام  زور  ره  رد  8 ؛) (( ) ردقلا

.مریگ هرهب  نآ 

: تفگ تساخرب و  فوفص  نایم  زا  يدرم  دش ، غراف  اشع  زامن  زا  (ص ) ادخ لوسر  یبش  هک  دنک  یم  تیاور  دوعـسم )) نب  هللادبع  ))
نکم بیرغ  رکذ  ریقف ، يا  تفگ : ادخ  لوسر  .دیهد  یماعط  ارم  .مرادـن  تردـق  زیچ  چـیه  رب  مبیرغ و  يدرم  راصنا ، نارجاهم و  يا 

: دنتمسق راهچ  نابیرغ  دندومرف : نآ  زا  دعب  .یتخاس  نیگهودنا  ارم  لد  هک 
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.دنناوخن زامن  دنورن و  اجنآ  رد  هک  دشاب  یموق  نایم  رد  هک  يدجسم  - 1

.دننکن توالت  نآ  زا  هناخ  نآ  مدرم  دشاب و  يا  هناخ  رد  هک  ینآرق  یفحصم و  - 2

.دننکن لاوس  ینید  لیاسم  وا  زا  دننکن و  يو  دقفت  ناشیا  دشاب و  یتعامج  نایم  رد  هک  یملاع  - 3

، دنشاب رافک  نایم  رد  هک  مالسا  لها  ناریسا  - 4

(ع) یلع ترـضح  دـهد ؟ ياـج  ار  وا  ادـخ  ـالعا  سودرف  رد  اـت  دـنک  تیاـفک  ار  درم  نیا  ياذـغ  هنووـم و  هک  تـسیک  دوـمرف : سپ 
يرظن ناـمهیم  نیا  راـک  رد  دـخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : تفر و  (س ) ارهز همطاـف  هرجح  هب  تفرگ و  ار  لـئاس  تسد  تساـخرب و 

رفن کی  ماعط  نآ  دیراد و  هزور  امش  دنا و  هنسرگ  نیسح  نسح و  تسا و  دوجوم  یکدنا  ماعط  هناخ  رد  دومرف : ارهز  ترضح  .نک 
.نک رضاح  ار  نآ  دومرف : (ع ) یلع .دنک  یمن  تیافک  رتشیب  ار 

مروخب ماـعط  نیا  زا  نم  رگا  هک  تفگ  دوـخ  اـب  داـهن و  ناـمهیم  شیپ  ار  ماـعط  نآ  ریما  ترـضح  .دروآ  شیپ  ار  ماـعط  (س ) همطاـف
غارچ هک  داد  ناشن  نانچ  غارچ و  يوس  هب  درک  زارد  تسد  سپ  دوش ، نامهیم  تلاجخ  ببـس  مروخن  رگا  دشابن و  یفاک  ار  نامهیم 

اذغ ندروخ  زا  نامهیم  ات  نک  للعت  رگید  غارچ  ندرک  نشور  رد  تفگ  ار  (س ) همطاف درک و  شوماخ  ار  نآ  منک و  یم  حالـصا  ار 
غراف ندروخ  اذغ  زا  نامهیم  نوچ  .دروخ و  یم  اذغ  یلع  هک  دنک  روصت  نامهم  ات  دـنابنج  یم  ار  ناهد  ترـضح  دوخ  دوش و  غراف 

ریـس تفگ : يدروخن ؟ ار  دوخ  ماعط  ارچ  ریقف ، يا  دومرف : نینموملاریما  .دوب  ياجرب  نانچمه  ماعط  دروآ و  ار  غارچ  (س ) همطاف دش 
(9  ) .دوب یقاب  زونه  دندروخ و  ماعط  نآ  زا  ناگیاسمه  هضف و  و  (ع ) نیسح و  (ع ) نسح و  (س ) همطاف و  (ع ) یلع سپ  مدش ؛
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يراد هدنز  بش  - 4

هدنز بش  ار  ردق  بش  هک  یسک  10 ؛) (( ) هلباقلا هنسلا  یلا  باذعلا  هنع  لوح  ردقلا  هلیل  ایحا  نم  : )) دندومرف ص )  ) لوسر ترـضح 
.ددرگ رود  وا  زا  خزود  باذع  هدنیآ ، ردق  بش  ات  دنک ، يراد 

يراد هدنز  بش  لسغ و  - 5

بش رد  هک  یسک  11 ؛) (( ) هبونذ نم  جرخ  رجفلا  عولط  یلا  اهایحا  ردـقلا و  هلیل  لستغا  نم  : )) دـندومرف (ع ) رفعج نب  یـسوم  ماـما 
دنراد تلالد  یبوخ  هب  دش  رکذ  هک  یتایاور  .دوش  یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دنک ، يراد  هدنز  بش  حبص  هدیپس  ات  هدرک و  لسغ  ردق 

دوخ راـک  هجیتـن  دوب ، هدـش  رکذ  (ص ) مرکا ربماـیپ  ثیدـح  رد  هک  زود  باذـع  ندـش  رود  دـننام  شاداـپ ه ، تاردـقم و  یخرب  هک 
، دروخ یم  مقر  شدوخ  تسد  هب  ردـق  بش  رد  یناسنا  ره  تشونرـس  هکنیا  نداد  ناـشن  يارب  دـناوت  یم  قوف  دراوم  .تسا  ناگدـنب 

نییعت رد  ناسنا  ندوب  رثوم  هدـنهد  ناشن  ردـق و  بش  بوچراچ  زا  جراخ  هک  دـنچ  یتاـکن  ثحب ، لـیمکت  يارب  یلو  دـشاب ، یفاـک 
.مینک یم  حرطم  ار  تسا  شیوخ  تشونرس 

: میهد یم  ماجنا  شخب  ود  رد  ار  یلیمکت  ثحب  نیا 

.ناضمر كرابم  هام  رد  نآ  شاداپ  لمع و  -1

.صاخ نامز  زا  رظن  فرص  نآ ، شاداپ  لمع و  -2

ناضمر كرابم  هام  رد  اه  شاداپ  - 1

.تسا هدـش  هدیـشخب  تشز  ياهراک  هتفریذـپ و  بوخ  ياهراک  كراـبم  هاـم  رد  دـندومرف : (ع ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  متـشه  ماـما 
داش دـنخبل  کی  اب  ار  دوخ  ردارب  هک  یـسک  .تسا  رگید  ياه  هام  رد  نآرق  متخ  کی  اب  ربارب  هاـم ، نیا  رد  نآرق  هیآ  کـی  ندـناوخ 

رد دنوادخ  دنک ، يرای  هام  نیا  رد  ار  ینموم  هک  یسک  .دهد  وا  هب  تشهب  هدژم  هدرک و  داش  ار  شلد  دنوادخ  نیسپاو  زور  رد  دنک ،
هگن ار  دوخ  مشخ  سکره  .داد  دهاوخ  شروبع  طارـص  لپ  زا  هدرک و  يریگتـسد  ار  وا  دنزغل  یم  طارـص  لپ  رب  اه  مدـق  هک  يزور 

زا ار  يو  تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، یــسردایرف  ار  يا  هدـنامرد  سکره  .دـنکن  مـشخ  يو  رب  تماـیق  زور  رد  دــنوادخ  دراد ،
شنانمشد لباقم  رد  یند ، رد  ار  وا  دنوادخ  دنک ، يرای  ار  يا  هدیدمتس  هک  یـسک  .دنکن  شیاوسر  دنادرگ و  نمیا  گرزب  ییاوسر 

(12  ) .دیامرف شیرای  نازیم  باسح و  فقوم  رد  زین ، تمایق  زور  رد  هدرک و  يرای 
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زا دراد و  هزور  ار  ناضمر  كرابم  هام  هک  یسک  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  (ع ) قداص ماما  رگید  تیاور  رد  و 
تیاور ود  ( 13  ) .دنک یم  یمتح  بجاو و  وا  رب  ار  تشهب  هدش و  دونـشخ  وا  زا  ادـخ  دزرو ، بانتجا  نارگید  هب  ندز  تمهت  مارح و 
.تسا هدومن  راکشآ  الماک  ار  وا  ینورد  يامیس  میسرت  رد  ناسنا  شقن  كرابم و  هام  رد  هدنب  لامعا  اه و  شاداپ  مکحم  طابترا  الاب 

لمع شاداپ  - 2

هدـنب راک  هجیتن  ار  صاخ  ياه  شاداپ  اه و  ینوگرگد  یـضعب  هک  تسه  یناوارف  تایاور  تاـیآ و  صاـخ  ناـمز  زا  رظن  فرـص  اـب 
.دنا هدرک  یفرعم  لماع  اهنت  ار  وا  لمع  ای  هتسناد ،

یمن رییغت  ار  یموق  لاح  ادخ  تقیقح  رد  14 ؛) (() مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  : )) تایاور تایآ و  نیا  زا  يا  هنومن 
مهلعل اولمع  يذـلا  ضعب  مهقیذـیل  سانلا  يدـیا  تبـسک  امب  رحبلاو  ربلا  یف  داسفلا  رهظ   )) .دـنهد رییغت  ار  دوخ  لاح  نانآ  اـت  دـهد ،

، دنناشچب ار  ناشیاهراک  زا  یـضعب  يازج  نانآ  هب  ات  دش  راکـشآ  ایرد  یکـشخ و  رد  داسف  مدرم ، لامعا  ببـس  هب  15 ؛) (( ) نوعجری
: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  مکاح ))  )) و نابح )) نبا   )) تشونرـس هدننک  نوگرگد  اعد  .دـندرگ  زاب  هک  دـشاب 

صخـش یهاگ  .ددرگ  یم  رمع  شیازفا  هیام  هک  تسا  یکین  اهنت  دـنک و  یم  نوگرگد  ار  اه  تشونرـس  ریدـقت و  هک  تساعد  طـقف 
.دنام یم  مورحم  یتمعن  يزور و  زا  نآ  هطساو  هب  دوش و  یم  بکترم  ار  یهانگ 

iec-md.org: عبنم

: اه تشون  یپ 

(. 16  ) ددرگ یم  ص 158. ج 4 ، یفاک ،  لوصا  - 1
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ج 3. ناگنازرف ،  يامیس  ص 18 - ملعلا ، صصق  ص 10 -  هیوضرلا ،  دئاوف  - 2

ص 354. باب 32 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 3

ح 47. ص 80 ، ج 94 ، راونالا ،  راحب  - 4

ح 24028. ص 534 ، ج 8 ،  لامعلازنک ،  - 5

ح 24090. ص 545 ، نامه ،  - 6

ح 14. ص 95 ، ج 2 ،  بیهرتلا ،  بیغرتلا و  - 7

ص 82. ج 95 ، راونالا ،  راحب  - 8

ص 237. ج 9 ،  نیقداصلا ،  جهنم  ریسفت  - 9

ص 145. ج 95 ، راونالا ،  راحب  - 10

ص 128. ج 80 ، نامه ،  - 11

ص 341. ج 93 ، نامه ،  - 12

ص 346. نامه ،  - 13

هیآ 11. دعر ،  - 14

هیآ 41. مور ،  - 15

ح 2225 ص 348 ،  ج 6 ،  يذوحالا ،  هفحت  - 16

موس 2 تسیب و  بش 

موس تسیب و  بش 

يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  ِمیِحَّرلا » ِناَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِِاب  »

مکی تسیب و  بش  زا  مهدزون و  بش  زا  شا  يردـق  بش  تیمها  موـس ، تسیب و  بش  هک  میوـگب  ار  نیا  مراد  رارـصا  لاـس  ره  نم   
.تسا رتشیب 
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لثم .دوش  یم  یعطق  موس  تسیب و  رگید ، هلحرم  کی  مکی  تسیب و  دوش ، یم  مامت  هلحرم  کـی  راـک  میراد  یثیدـح  مهدزون  بش 
.رخآ تخود  رابکی  دننز ، یم  كوک  رابکی  دنرب ، یم  رابکی  هک  يا  هچراپ 

تـسا یمومع  ردـق ، بش  تسه  مه  یئاـهراک  کـی  .دوش  یم  موم  رهم و  رگید  اـهراک  هک  تسا  یبش  نآ  موس  تسیب و  بش  ینعی 
.تسا رتگنررپ  موس  تسیب و  بش  یلو 
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.بش رخآ  لسغ  کی  بش ، رـس  لسغ  کی  .دراد  لسغ  ات  ود  موس  تسیب و  بش  اما  .دنک  لسغ  مدآ  تسا  بحتـسم  ردـق  بش  الثم 
ود نآرق  موس  تسیب و  بش  الثم  ای  .زامن  يارب  تفرگ  مه  وضو  دیاب  دـناوخ ، زامن  نآ  اب  دوش  یمن  تسا ، بحتـسم  لسغ  اهنیا  هتبلا 

و دیناوخب ، دـنیوگ  یم  توبکنع  مور و  هروس  ات  ود  دراد ، لسغ  ات  ود  هک  نیا  .توبکنع  مور و  هروس  .میناوخب  دراد  هفاضا  هروس  ات 
رد بآ  کـی  درب ، یم  شباوـخ  اـه  هچب  زا  مه  یـسک  رگا  .دـباوخب  یـسک  تشاذـگ  یمن  ارهز  ترـضح  موـس  تسیب و  بش  هکنیا 

نیا دـنباوخن ، هکنیا  رب  دنتـشاد  يرارـصا  کـی  لاـح  ّيا  یلع  رتکبـس ، ياذـغ  داد و  یم  رییغت  ار  ناشیاذـغ  و  دیـشاپ ، یم  شتروـص 
.دوش یم  تیانع  موس  تسیب و  بش  هک  تسادیپ 

، دجسم میایب  مناوت  یمن  مریگب ، ایحا  بش  هس  مناوت  یمن  الصا  اتسور  رد  نم  یهاوخب  ار  شتـسار  اقآ  تفگ  هنیدم  دمآ  یـسک  کی 
بـش یعقاو  ردـق  بش  هک  تسا  راک  رد  یئاه  هنیرق  کی  لاح  ّيا  یلع  .اـیب  موس  تسیب و  بش  سپ  دومرف  ماـما  دز  هناـچ  هک  یلیخ 
دیاب ام  ياه  هچب  یلو  دـشاب ، يرارکت  امـش  يارب  تسا  نکمم  اهنیا  ...ردـق  بش  بخ  .تسا  رت  دایز  یلیخ  شلاـمتحا  موس  تسیب و 

.دوش ناشگنهرف  نیا  ات  دنونشب  دیاب  راب  هس  ود  دنونشب ،

يریگ هزادنا  بش  ردق ، بش  - 1

هک یئاهتمعن  مامت  دیامرف  یم  نآرق  .دراد  یباتک  باسح و  يزیچ  ره  .يریگ  هزادـنا  ینعی  ردـق  .تسا  ردـق  بش  موس  تسیب و  بش 
« ُُهِنئاَزَخ اَنَدـْنِع  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ   » .مینک یم  رداـص  تسا  تمکح  هک  يرادـقم  هـب  .تـسا  اـم  يوـلهپ  شا  هـنیزخ  دـسر  یم  امـش  هـب 
هب تسا  اـم  يولهپ  هنیزخ  ینعی  مولعم » ردـقب  ـالا  هلزنن  اـم  و  ، » تسا اـم  يوـلهپ  شا  هنیزخ  هکنیا  رگم  تسین  يزیچ  ینعی   21/ رجحلا

دیزیرب گنررپ  دیزیرب ، گنرمک  ياچ  دیزیرب ، یناویل  امش  یهتنم  تسا ، ياچ  زا  رپ  روامس  هکنیا  لثم  .مینک  یم  لزان  صاخ  رادقم 
اما تسا  روامـس  رد  شا  هنیزخ  ینعی  دـیزیرب ، ياچ  هچ  هک  يارب  هک  دـنک  تواضق  امـش  لقع  ردـقچ  هک  تسا  نیا  هب  طوبرم  اـهنآ 

کی منزب ، ناتیارب  مه  لثم  کی  .دوش  یمن  مک  ادـخ  هنیزخ  زا  یلو  دوش  یم  مک  ام  روامـس  زا  یهتنم  ..ناکتـسا  کی  ناکتـسا  کی 
، تسامش قلح  فرح  هنیزخ  .دینز  یم  فرح  دیراد  هکنیا  لثم   23/ تایراذلا َنوُقِطنَت » ْمُکَّنَأ  اَم  َْلثِم   » دیامرف یم  نآرق  رد  میراد  هیآ 
هب تردق  نیا  زا  هدافتسا  اما  تسه  ندب  رد  ینارنخس  تردق  ینعی  .تسامش  تسد  شرایتخا  نیا  یئوگب ، یکی  هب  هملک  دنچ  یهتنم 
هک يرادقم  هب  دینز ، یمن  فرح  هک  دیناوت  یم  هچ  ره  یهتنم  دیراد ، نخس  ناوت  امش  روطچ  .دینادب  حالص  امـش  هک  تسا  يرادقم 
مک مک  تردـق  نیا  زا  یهتنم  دـیراد ، قطن  تردـق  امـش  هک  روطناـمه  ینعی  َنوُقِطنَت » ْمُکَّنَأ  اَـم  َلـْثِم   » .دـینز یم  فرح  تسا ، مزـال 

تـسه هنامیکح  هک  يرادقم  نآ  اجیردت ، شتردق  زا  دراد ، تردق  مه  ادخ  دـیناد ، یم  حالـص  هک  يرادـقم  هب  دـینک  یم  هدافتـسا 
.دنک یم  هضرع 
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دبال هک  تسا  زامن  تعکر  ود  کی  درک ؟ دیاب  هچ  موس  تسیب و  بش  رد  .تسا  موس  تسیب و  بش  يوق  لامتحا  هب  ردـق ، بش  سپ 
برغم و زامن  زا  دـعب  .تسا  ات  تفه  شا   1/ صالخإلا ُهَّللا » َوُه  ُْلق   » طقف ...دـناد  یمن  یـسک  رگا  هک  منک  هراشا  مه  نم  دـیناد ، یم 
، دنک یمن  قرف  چیه  شدوجس ، عوکر و  .دیناوخ  یم  ات  تفه  ُهَّللا » َوُه  ُْلق   » کی ياجب  یهتنم  حبص ، زامن  لثم  زامن  تعکر  ود  اشع ،

لک هک  هبترم ، داتفه  .دهاوخ  یمن  مه  یبر ) (، ) هیلا بوتا  هللارفغتـسا و  ) هبترم داتفه  مه  شدعب  .تسا  ات  تفه  شا  « ُهَّللا َوُه  ُْلق   » طقف
، هتسشن هک  روطنیمه  دناوخب ، یسک  رگا  هک  میراد  مه  تعکر  ود  نیا  .ابیرقت  شیاه  هللا ) رفغتسا  ) اب دشک  یم  لوط  هقیقد  راهچ  زامن 

؟ مینک هچ  الاح  بخ  .دشخب  یم  ار  شردام  ردپ و  شدوخ و  ادخ 

، ردق بش  راک  نیرتمهم 

، باسح نیـشام  اب  نک  هدزاود  رب  میـسقت  ار  هاـم  رازه  .رازه  ینعی  ِْفلَأ » . » 3/ ردقلا ٍرْهَـش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل   » دومرف نآرق  هک 
نم ار  يدارفا  ینعی  .ینکب  ردق  بش  يراک  ره  .تسا  هام  رازه  هزادنا  هب  شـشزرا  ردق  بش  ینعی  .لاس  يا  هدرخ  داتـشه و  دوش  یم 
هداد نویلیم  کی  راگنا  یهدب ، موس  تسیب و  بش  هک  ناموت  رازه  نوچ  دـنهد ، یم  موس  تسیب و  بش  ار  ناشـسمخ  هک  مراد  غارس 

ره تسا ، بوخ  ناشیلام  عضو  هک  يراجت  .يا  هداد  يراطفا  رفن  رازه  هب  راگنا  دـهدب ، يراـطفا  موس  تسیب و  بش  ار  رفن  کـی  .يا 
، دنـسیونب ار  شکچ  موس  تسیب و  بش  ار  همه  دنهدب ، دنهاوخ  یم  لوپ  ردـقچ  دـننک  رکف  دـنهدب ، لاس  لوط  رد  دـنهاوخ  یم  هچ 

رگید ادـعب  هکنیا  يارب  رابنا ، دـنراذگ  یم  دـنرخ  یم  تسا ، نازرا  یـسنج  کی  رگا  روطچ  .دوش  یم  رازه  ردبرـض  .رانک  دـنراذگب 
دهاوخ یم  يراک  ره  سک  ره  نیاربانب  .راک  نیا  تسا  طلغ  تسا ، راکتحا  دـشاب ، هعماـج  زاـین  دروم  زیچ  رگا  هتبلا  دـیآ ؟ یمن  ریگ 

.منک تبحص  هقیقددنچ  مهاوخ  یم  نم  اعد  هب  عجار  تسیچ ؟ راک  نیرتهب  الاح  .دوش  یم  رازه  رد  برض  موس  تسیب و  بش  دنکب ،
.منکب اعد  کی  لوا  .موس  تسیب و  بش  تاجانم  هب  عجار 
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تقایل مه  ام  هب  ینک ، یم  ناشیارب  ار  تاردـقم  نیرتهب  موس  تسیب و  بش  دـنراد و  تقاـیل  هک  یناـسک  همه  يوربآ  هب  ار  وت  ایادـخ 
.هدب مه  ام  هب  یهد  یم  نابوخ  هب  هچره  .امرفب  تمحرم  ار  فاطلا  نآ  مه  ام  هب  يراد  تیایلوا  هب  هک  یفاطلا  همهنآ  تفایرد 

ادخ اب  ناسنا  نایم  طابترا  اعد ، - 2

نوچ .ادـخ  اب  تسه  مه  هطبار  کی  ناسنا  رد  .تسا  ناسنا  میراد ، ار  شثحب  لاسما  ناضمر  هام  هک  ام  ثحب  عوضوم  .ام  ثحب  اما  و 
تبحـص مه  اهنیا  هب  عجار  دشاب  يرمع  .تعیبط  اب  ناسنا  شدوخ ، اب  ناسنا  مدرم ، اب  ناسنا  ادخ ، اب  ناسنا  .دراد  هطبار  ات  راهچ  ناسنا 

ْبِجَتْـسَأ ِینوُعْدا   » هک دـیامرف  یم  نآرق  .تسا  اعد  زامن و  تداـبع  نیا  هلق  هک  تسا  تداـبع  نیمه  ادـخ  اـب  ناـسنا  هطبار  .مینک  یم 
باجتسم نم  دینک  اعد  هتفگ  نارق  رگا  .تسه  هنیمز  نیا  رد  لاکشا  کی  لوا  .منک  یم  باجتسم  نم  دینک  اعد  ینعی   60/ رفاغ ْمَُکل »

نیا ای  .تسا  وُعْدا »  » رد ریگ  نیا  ای  .تسه  نیا  رد  يریگ  کی  دوش ؟ یمن  باجتـسم  مینک  یم  اـعد  اـهتقو  یخرب  ارچ  سپ  منک ، یم 
یم اعد  ام  هک  اهتقو  یلیخ  .دیهاوخب  ریخ  ادخ  زا  ینعی  .ریخ  بلط  ینعی  اعد  تسیچ ؟ اعد  .دینک  اعد  ینعی  اوعدا »  » نوچ ...دراد  ریگ 

« َنُوبَـسْحَی  » دـیوگ یم  میراد  داـیز  نآرق  تاـیآ  .تسا  ریخ  مینک  یم  لاـیخ  .تسین  ریخ  بلط  اـعقاو  تساـعد ، مینک  یم  رکف  مینک ،
.نکن رکف  روـطنیا   188/ نارمع لآ  َّنَبَـسَْحت » َال  « ؟ دـینک یم  لاـیخ  روطنیا   115/ نونمؤملا ُْمْتبِـسَحَفَأ » ، » دـننک یم  لایخ   30/ فارعألا
ینالف اب  دهاوخ  یم  شلد  مدآ  ردـقنیا  .تسا  رـش  دـیراد ، تسود  ار  اهزیچ  یلیخ   216/ هرقبلا ْمَُکل » ٌّرَش  َوُهَو  اًْئیَـش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یَـسَع  »

دروخ یم  .تسا  بوخ  دروخب  ار  اذـغ  نیا  دـنک  یم  لایخ  .دـنک  یم  لایخ  .ینالف  اب  جاودزا  تسا  هعجاف  هکنآ  لاح  دـنک ، جاودزا 
اعقاو میهاوخ  یم  ام  هک  یئاهزیچ  یلیخ  ریخ ، ینعی  اعد  نوچ  تسا ، قل  اعد  ای  سپ  .تسین  تحالـص  هب  روخن  دیوگ  یم  رتکد  دـعب 
.نم زا  ار  ریخ  دـیهاوخب  ینعی  ِینوُعْدا »  » .صـالخا ینعی  هچ ؟ ینعی  ِین »  » نوچ .دراد  ریگ  شا  « ِین  » تسا ریخ  هک  نیا  اـی  .تسین  ریخ 

.میتـسین نیـصلخم  اـعد  رد  ینعی  .مییوگ  یم  مه  رگید  سکاـن  سک و  ره  هب  میئوگ  یم  ادـخب  .میهاوخ  یمن  ادـخ  زا  اـهتقو  یهاـگ 
ادخ ریغ  ینعی  تسا ، كرـش  تسین  صالخا  تسا ، قل  شـصالخا  ای  .تسین  ادخ  اب  ناملد  مه  یلیخ  بخ  یلو  میئوگ  یم  روطنیمه 

شعفن هب  ینعی  هل  .تسا  ینـالف  هیلع  ینـالف  اـی  تسا  ینـالف  هل  هب  ینـالف  دـنیوگ  یم  رخآ  .امـش  عفن  هب  ینعی  مَُکل .»  » اـی تسه ، مه 
سپ .تسا  ررـض  هب  تسین ، عفن  هب  میهاوخ  یم  ام  هک  یئاهزیچ  یلیخ  .عفن  هب  ینعی  مَُکل »  » .تسا شدـض  ینعی  تسا  شهیلع  تسا ،

« مَُکل  » رد ای  میریگ ، شا  « ِین  » رد ای  میریگ ، وُعْدا »  » رد ای  دشن ، باجتسم  هک  اج  ره  ...امتح  دوب  عفن  هب  دوب و  صولخ  دوب و  ریخ  رگا 
دشاب ریخ  رگا  .میریگ 
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يدز رگا  ار  نفلت  هرامـش  ینعی  .تسا  نفلت  هرامـش  لـثم  اـعد  .دوش  یم  باجتـسم  هس ، میهاوخب  مه  وا  زا  ود ، دـشاب  صولخ  کـی ،
کی اعد  .تسین  ام  هناخ  هرامش  نیا  دیوگ  یم  .ار  هرامش  نیا  یئوگ  یم  یتفرگ ؟ ار  يا  هرامش  هچ  دنیوگ  یم  تشادنرب ، ار  یشوگ 

اه هرامش  نیا  .تسا  هرامش  ات  هدزاود  هد  اعد  هرامـش  .مراد  یم  رب  ار  یـشوگ  نم  یتفرگ  ار  هرامـش  رگا  دیوگ  یم  دراد ، يا  هرامش 
نفلت هرامـش  ضوع  .مینک  اعد  هنوگچ  .اعد  نفلت  هرامـش  .دـسیونب  دـسیونب ، دـهاوخ  یم  مه  نویزیولت  ياپ  یـسک  میوگ  یم  نم  ار 

.اعد بادآ  میئوگب 

تایاور رد  اعد  بادآ  - 3

یمن در  دـشاب  هللا  مسب  شلوا  اعد  رگا  هللا ) مسب  هلوا  ءاـعد  دری  ـال  ) میراد تیاور  ِهَّللا .» ِمْسِاـِب   » نتفگ ِمیِحَّرلا .» ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِاـِب  .» 1
.هللا مسب  نتفگ  لوا ، هرامش  نیا  سپ  .دوش 

زا ینعی  .صقان  ینعی  رتبا  .تسا  رتبا  دشابن  دیجمت  شلوا  هک  یئاعد  رتبا ) وهف  دیجمت  هلبق  نوکیال  ءاعد  لک   ) .دیجمت مود  هرامش  . 2
میئوگ یم  اهتقو  یضعب  میظعلا ) برلا  تنا  میحر  ای  روفغ  ای  میظع  ای  یلع  ای  ) میئوگیم هک  ناضمر  هام  ياعد  لثم  .نک  شیاتـس  ادخ 

.مینک دیجمت  .تسا  وت  تسد  تردق  تسا ، وت  تسد  تزع  یئانیب ، یئاونش ، يراد ، تردق  یمیلع ، یمیکح ، ایادخ 

هکنآ زا  دـعب  لسوت ) لس  ) دومرف ربمغیپ  دـناوخ ، زامن  تعکر  ود  دـمآ  یـسک  کی  .مناوخب  زامن  تعکر  ود  .تسا  رثوم  مه  زامن  . 3
.دراد رثا  زامن  زا  دعب  ياعد  نک ، اعد  يدناوخ  زامن 

یم دنک ، یم  یهانگ  کی  مدآ  اهتقو  یهاگ  .دیرامـشن  مک  ار  ناتناهانگ  .دیرامـشن  مک  ار  زیچ  ات  دـنچ  .دیرامـشن  مک  ار  ناتیاعد  .4
یناسک زا  رگا  .هتخادنا  الاح  ات  ار  مدرم  رایخ  زا  رتشیب  رایخ  تسوپ  ینعی  دنک ، یم  ریگ  نامه  رد  دـعب  تسین ، يزیچ  هک  نیا  دـیوگ 

کی راک  .رایخ  تسوپ  دنیوگ  یم  ناشرتشیب  رایخ ؟ تسوپ  زا  ای  يدروخ  نیمز  هتسرد  رایخ  زا  اباب  هک  میـسرپب  دنا  هدروخ  نیمز  هک 
.دراد رثا  رتشیب  زیر 
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ود الثم  رگا  اما  دور  یمن  تدای  یشاب  راکهدب  ینیگنـس  لوپ  کی  مدرم  هب  رگا  .تسا  روطنیمه  مه  مدرم  لوپ  ...ناسنا  اهتقو  یهاگ 
رگا .ینکن  مه  یهاوخ  رذـع  يروخب و  ار  مدرم  لام  درپب و  تنهذ  زا  تسا  نکمم  دـشاب ، ناموت  هد  ناـموت ، کـی  لاـیر ، هد  لاـیر ،
تیاپ هضور  يور  یم  رگا  اما  .يا  هدرک  یهانگ  کی  هک  دور  یم  تدای  ینک ، هراپ  غیت  اب  ار  مدرم  راولـش  تک و  نهاریپ و  رداـچ و 
يزیچ .ینک  یمن  یهاوـخ  رذـع  تـسین ، يزیچ  هـک  نـیا  یئوـگ  یم  يدرک ، یلگ  ار  مدرم  شفک  مدرم ، شفک  يور  یتشاذــگ  ار 
یمن ینکـش ، یم  ندروخ  ياچ  نیارب  ار  مدرم  هخاـش  اـما  مدرک ، دـب  یئوگ  یم  ینک  عطق  ار  تخرد  .تسا  يزیچ  مدرم  لاـم  .تسا 
کی هب  رخآ  .تسه  يزیچ  اـهنآ  تسین ، يزیچ  اـهنآ  تسین ، يزیچ  هک  یناـهانگ  ....يزیچ  تیولهپ  هخاـش  نوچ  .مدرک  دـب  یئوـگ 

.مرتهب اه  یلیخ  زا  هک  نم  .ما  یهللا  بزح  اه  یلیخ  يولهپ  نم  اـباب  ورب  .تسا  نوریب  تلوکوف  نیا  مناـخ  دـنیوگ  یم  یلوکوف  رتخد 
...تسین يزیچ  یئوگ  یم  هک  نیا  .تسین  يزیچ  یئوگ  یم  اما  .يرتهباه  یلیخ  زا  وت  هلب 

میرامشن کچوک  ار  هانگ  - 4

يزیچ نیا  دـیوگب  مدآ  هک  یهاـنگ  .تسین  يزیچ  .تسا  يدزماـن  هقلح  نیا  .اـباب  ورب  دـنیوگ  یم  .تسا  مارح  درم  يارب  ـالط  هـقلح 
منز یم  نم  رتمک ، مه  دیاش  تسا ، لاقثم  هس  ود  نیا  ناه ! درادن  ینزو  نیا  ...گنـس  نیا  تسا  نکمم  .تسا  مهم  یلیخ  نیا  تسین 

.يرذگ یمن  نم  زا  امـش  رمع  رخآ  ات  تسین ، يزیچ  میوگب  تا ، هلک  هب  منزب  ار  نیا  نم  رگا  .تسین  يزیچ  میوگ  یم  .تا  هلک  يوت 
میوگب میایب  شدعب  منک ، ترپ  گنس  کی  تسا  نکمم  اما  .تسین  يزیچ  تفگ  مه  شدعب  ام  هلک  يوت  دز  .وررپ  ردقچ  یئوگ  یم 

نوچ ار  یلاقثم  کی  یلو  یـشخبب ، منک  یم  یهاوخ  رذـع  نوچ  ار  نیگنـس  گنـس  تسا  نکمم  .دیـشخبب  مهاوخ  یم  ترذـعم  اقآ 
.یشخبن منک  یمن  یهاوخ  رذع 
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.مینک اعد  نارگید  يارب  . 5

.دوش یم  باجتسم  مه  تدوخ  ياعد  ینک ، اعد  رفن  لهچ  يارب  رگا  نارگید  يارب 

.شاب نامگ  شوخ  اعد  رد  . 6

هدـنب نامگ  رانک  نم  دـیوگ  یم  ادـخ  میراد  تیاور  .شاب  نامگ  شوخ  دوش ؟ یم  باجتـسم  یک  اباب  يا  یلو  مینک  یم  اعد  ام  وگن 
دراد یلاکـشا  هچ  .دش  دیاش  .دیایب  ترواب  .اجک  وا  اجک  نم  وگن  الثم  .منک  یم  باجتـسم  ار  شیاعد  نمدشاب  الاب  شنامگ  رگا  .ما 
سب میهدب  ار  نامیاه  ضرق  نیمه  ام  .تسا  نامـسب  میوش ، لوبق  روکنک  نیمه  ام  نم ؟ دـنک ؟ هدافتـسا  امـش  زغم  زا  نیمز  هرک  الثم 

لاکـشا .دوش  يراج  ریخ  ناتتـسد  زا  .میهدب  ماو  مه  اه  یلیخ  هب  هدب  مه  قیفوت  هدب ، ار  ام  ضرق  ایادـخ  درادـن  یلاکـشا  وگب  .تسا 
یم ار  تخرد  نیا  ام  ایادـخ  وگب  دوش ؟ هتخاـس  شزا  نینموملاریما  مرح  رد  هک  دوش  یبوچ  دـیراک ، یم  امـش  هک  یتخرد  نیا  دراد 
ریما اجک  نم  وگن  یه  ینعی  .دوش  هتخاس  دجـسم  رد  بوچ  نیا  زا  دروخب ، نامز  ماما  اهریجنا  نیا  زا  هک  نک  رظن  تدوخ  وت  میراک ،

.اجک وا  اجک  نم  .اجک  نینموملا 

.مینک گرزب  ياهاعد  اه  اعد  رد 

تقو کی  .دنک  یم  ظفح  راغ  رد  ار  ربمغیپ  توبکنع  رات  راغ ، مد  دراذـگ  یم  ار  توبکنع  کی  ادـخ  یتقو  کی  .یـشاب  نیب  شوخ 
غالک کی  راب  کی   4/ لیفلا ٍلیِّجِس » ْنِم  ٍهَراَجِِحب  ْمِهیِمَْرت   » ار ههربا  لیبابا  تقو  کی  .دنک  یم  جلف  ار  اکیرما  سبط ، ياهنـش  ات  راهچ 
دنام دعب  .تشک  ار  یکی  نآ  یکی  .لیباق  لیباه و  .تشاد  هچب  ات  ود  مدآ  ترـضح  رخآ  دـنک ...، یم  كاخ  ار  يزیچ  کی  دـیآ  یم 
كاخ ریز  ار  يزیچ  کی  دمآ  غالک  کی  دعب  .دش  هتسخ  درب  فرطنآ  فرط و  نیا  درک  لوک  یه  دنک ؟ هچ  هدش  هتشک  هک  نآ  هک 

.دوش یم  رـشب  درایلیم  دنچ  ملعم  دـنک ، یم  يراک  غالک  کی  ینیب  یم  تقو  کی  .نک  كاخ  ار  هزانج  نیا  مه  وت  داد  شدای  درک ،
توبکنع رات  زا  نم  مرت ؟ دب  غالک  زا  نم  رگید  .هدوب  غالک  ناشملعم  دـنا ، هدرک  كاخ  ار  ناش  هزانج  هک  یمدآ  درایلیم  دـنچ  ینعی 

لاـبتوف و رد  موش و  لوبق  روکنک  وگن  .اـهناوج  صوصخب  دـینک ، یم  اـعد  یتقو  ینعی  مرت ؟ دـب  سبط  يارحـص  نش  زا  نم  مرتدـب ؟
اعد رد  .الاب  ورب  .دـیتسیان  اـهنیا  رد  اـما  دـیئوگب  ار  اـهنیا  ...و  دوش  لـح  میزابرـس  مناد  یمن  ..و  رتویپماـک  تایـضایر و  رد  لاـبیلاو و 

عیـشا  ) .ریقف لک  .تسا  ریقف  ینالف  ایادخ  دیوگ  یمن  ریقف ) لک  نغا  مهللا  ) دیوگ یم  دنک  یم  اعد  هک  ماما  دینیبب  .دشاب  دنلب  ناتتمه 
، هدن تدوخ  یتمالـس  يارب  یهد  یم  هقدـص  .دـشاب  دـنلب  تحور  ترکف ، الـصا  .اهـضیرم  همه  نایرع ) لک  سکا  مهللا  () عئاج لک 

نان يور  یم  .دـشاب  ریخ  هب  اپ  تسد و  شمه  دـهاوخ ؟ یمن  بآ  یـسک  اـقآ  وگب  يروخب ، بآ  يور  یم  .هدـب  همه  یتمالـس  يارب 
يروط ما ؟ شرکون  رگم  بخ  ....یئاونان  دیایب  تمحز  اصع و  اب  دـیاب  هک  تسه  نات  هلحم  رد  نزریپ  درم ، ریپ  کی  ینیب  یم  يریگب 

.تسا باجتسم  اعد  رد  اه  نیا  .دشاب  ریخ  هب  اپ  تسد و  .هدب  شهب  نان  کی  تسین 
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.تسا باجتسم  اعد  رد  عرضت  .7

الاب دیآ  یم  هک  یتسد  میراد  ثیدح  ....نامتـسد  اعقاو  ینعی  .دینک  یم  بلط  اذغ  راگنا  دـینک ، یم  الاب  ار  ناتتـسد  یتقو  دـیوگ  یم 
یمن رب  مورحم  درک ، زارد  ار  شتـسد  هک  الاح  .ممیرک  يادخ  نم  دـهاوخ ، یم  يزیچ  نم  زا  الاب  هدـمآ  تسد  نیا  دـیوگ  یم  ادـخ 

.منادرگ

ناگدنب هب  تبسن  دنوادخ  تمحر  فطل و  - 5

رگا ای  دـهد ، یم  ار  شهباشم  دـشابن ، حالـص  نیا  رگا  ای  دـهد ، یم  ام  هب  میهاوخ  یم  هک  نیمه  یهاگ  دـنک : یم  ادـخ  راک  ات  جـنپ 
لباقم رد  ای  منک ، یم  رود  شناج  زا  یئالب  کی  ددرگرب ، دیابن  مورحم  الاب  هدمآ  شتـسد  هک  الاح  دیوگ  یم  تسین ، حالـص  الـصا 

، الب عفر  ای  شهباشم ، ای  شدوخ ، ای  .منک  یم  هریخذ  شتمایق  يارب  يزیچ  کی  درک  اعد  هک  الاحای  مهد ، یم  شلـسن  هب  يزیچ  کی 
دیوگ یم  .تسا  یئادخ  بجع  ...مشک  یم  تلاجخ  دـیوگ  یم  ادـخ  الاب  دـیآ  یم  هک  تسد  میراد  ثیدـح  .شتمایق  ای  شلـسن ، ای 

.تمـشخب یم  مهاوخ  یم  ترذـعم  وگب  تسار  يدرک  هانگ  یچ  ره  .مسیون  یم  اـت  هد  يدرک  باوث  مسیون ، یم  یکی  يدرک  هاـنگ 
یبوخ و  وت ، هب  ور  میآ  یم  ود  اب  نم  نم ، هب  ور  یئایب  يداع  .وت  هب  ور  میآ  یم  مدق  کی  نم ، هب  ور  یئایب  بجو  کی  میراد  ثیدح 

یم تنوریب  هناخ  زا  دنمهفب  تردام  ردپ و  رگا  هک  یئاه  يدب  یتح  .مناشوپ  یم  ار  تیاه  يدـب  .هعماج  رد  مهد  یم  ناشن  ار  تیاه 
یم ار  اه  بیع  مهد  یم  ناشن  ار  اـه  یبوخ  حـیبقلا ) رتس  لـیمجلا و  رهظا  نم  اـی   ) .مروآ یمن  میور  هب  چـیه  یلو  منادـیم  نم  دـننک ،

کی رد  دروخ ، یم  همقل  ات  لهچ  رهوش ! نز و  یتح  ینعی  .دـنهد  یم  ناشن  ار  اه  يدـب  دـننک ، یم  عفد  ار  اـه  یبوخ  مدرم  .مناـشوپ 
نآ دروخ  یم  هک  دوخن  ات  لهچ  رد  ینعی  يا ! هدرکن  كاپ  ار  دوخن  نیبب ! دـیوگ  یم  مناخ  هب  دروآ  یم  ار  نش  نیا  تسا ، نش  همقل 

.تسین روطنیا  ادخ  یلو  .دهد  یم  ناشن  ار  نش 
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ینعی حاحلا  .ینک  رارـصا  شدوخ  هب  تبـسن  دراد  تسود  ادـخ  اما  .دـینکن  رارـصا  مدرم  هب  میراد  ثیدـح  .دـینک  رارـصا  اعد  رد  . 8
یم مدرم  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  بجاو  زامن  زا  دـعب  هضیرف ، زامن  زا  دـعب  ...وگب  یه  وگب  یه  .میتفگ  ادـخ  هب  ام  اقآ  وگن  .رارـصا 
یم شراک  هب  دنک  یم  رکف  دود  یم  هک  نیا  يور ؟ یم  اجک  میراد  ثیدح  .دنود  یم  هتاکرب ) هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلا  ) دنیوگ

اب هس  یـس و  و  هللادـمحلا ) ) راب هس  یـس و  ربکا ،) هللا  ) راب راـهچ  یـس و  مه  بیقعت  نیرتهب  .تسا  مهم  اـعد  .تسا  مهم  بیقعت  .دـسر 
فرح ادخ  اب  .وگب  ادـخب  .ار  تشفک  دـنب  یتح  .هاوخب  ادـخ  زا  مه  ار  اه  زاین  مامت  .دراد  زامن  تعکر  رازه  باوث  هک  هللا ) ناحبـس  ر(

.وگب ار  تیاهراک  تشرد  زیر و  نیچمه  ینز  یم 

.دیئوگ یم  هچ  دینادب  ینعی  .دیشاب  هتشاد  بلق  روضح  .دینک  اعد  عمط  سرت و  اب  ینعی  اعمط ) افوخ و  هوعدا  (و  دینک یم  هک  اعد  . 9

.دوش یم  باجتسم  دیشاب  هتشاد  قیقی  . 10

اعد تباجتسا  مدع  لماع  هانگ ، - 6

شیاعد نیا  دـیوگ  یم  اه  هتـشرف  هب  ادـخ  .دـنک  یم  هانگ  دور  یم  اعد  زا  دـعب  دوش  یم  باجتـسم  دـنک  یم  اعد  اـهتقو  یهاـگ  . 11
ای .هدش  انعم  ات  ود  ءاعدلا ) سبحت  یتلا  بونذلا  یل  رفغا  مهللا  ) ینعی .دیراد  هگن  تسد  مه  امش  درک  هانگ  نوچ  یلو  دش  باجتـسم 

یمن باجتـسم  شیاعد  یلو  دراد  اعد  لاح  هک  دـنک  یم  یهانگ  کی  ای  درادـن ، اعد  لاـح  رگید  هک  دـنک  یم  مدآ  یناـهانگ  کـی 
ار تباجتـسا  يولج  دیآ  یم  یعنام  کی  دـنک  یم  اعد  هن  ای  درادـن ، اعد  لاح  دوش  یم  لفق  شدوخ  الـصا  مدآ  ای  اعد ، سبح  .دوش 

یم اعد  ام  هک  دنتفگ  قداص  ماما  هب  دندمآ  يا  هدع  هک  دیوگ  یم  .تسه  اجنیا  مه  شثیدح  تسا  ثیدح  شا  همه  اهنیا  .دریگ  یم 
.شدیسانش یمن  هک  دیهاوخ  یم  یسک  زا  يزیچ  نوفرعت ) نم ال  نوعدت  مکنال  ) تفگ .دوش  یمن  باجتـسم  انل ) باجتـسی  الف  ) مینک

هقلقل نیا  .میامرف  یمن  بخ  .امرفب  دیئوگ  یم  امش  هکنیا  لثم  .دیتسین  يدج  دراد ، لکشم  ناترواب  تسا ، قل  ناتنامیا  ناتدوخ  ینعی 
.تسا يا  هلاسم  کی  ندوب  يدج  دینیبب  رخآ  ...امرفب  یئوگب  دوجو  مامت  اب  رگا  .امرفب  یئوگ  یمن  دوجو  مامت  اب  .تسا  نابز 
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امـش .تسا  نایعیـش  زا  دوب  ام  اب  هک  نیا  ناج  اقآ  تفگ  .دوب  شردـپ  اب  .دوب  ولوچوک  هچب  (ع ) اضر ماما  هناخ ، رد  تفر  مظاـک  ماـما 
ابلق هک  یـسک  .مرادـن  یئاریذـپ  یگدامآ  نالا  دومرف  مظاک  ماما  .هناخ  رد  یتفر  یتفگن  امرفب  امـش  .اـمرفب  یتفگ  یم  هناـخ  رد  یتفر 

يدـج دـیوگب  دـهاوخ  یم  یتقو  ناسنا  هک  نیا  ینعی  .تسا  قافن  کی  دراد  توافت  شنابز  اب  شبلق  امرفب ، دـیوگب  درادـن  یگدامآ 
يدج روطنیمه  دنا  هداد  شحف  رگیدمه  هب  دنرهق و  هک  اه  نیا  .دیسوبب  ار  رگیدمه  دییایب  دنیوگ  یم  دنرهق ، رفن  ود  یهاگ  .دیوگب 

.تسا مهم  ندوب  يدج  نیا  .دسوب  یم  تفس  دسوب  یم  یتقو  ار  شا  هچب  ار ، شا  هون  مدآ  اهتقو  یهاگ  اما  .دنسوب  یمن 

اعد تباجتسا  طرش  لالح ، ياذغ  - 7

مارح همقل  مارحلا ) کنطب  لخدـت  ـال  کـمعطم و  رهط  ) دوش باجتـسم  تیاـعد  یهاوخ  یم  هک  دومرف  ترـضح  .لـالح  ياذـغ  .12
هچ رخآ  میئوگ  یم  یه  .درپ  یمن  امیپاوه  اـمیپاوه ، رد  يا  هتخیر  لـیئوزاگ  هک  نیا  لـثم  .دوش  یمن  باجتـسم  تیاـعد  يا  هدروخ 

يزیچ میدمآ  ایندب  هک  یتقو  .تسا  مهم  یلیخ  لالح  همقل  .دـیا  هتخیر  لیئوزاگ  امیپاوه  نیا  مکـش  رد  اباب  دـیوگ  یم  تسا ؟ هدـش 
، هداد تهب  ادخ  زور  هس  ود  الاح  میور ، یم  مه  تخل  میا و  هدمآ  تخل  میور ، یم  میرادن و  يزیچ  مه  رگید  زور  هس  ود  میتشادن ،

فلت یلام  اجره  میراد  ثیدح  ردقنیا  .ناراب  دوبمک  کی  تفآ  کی  خلم  کی  یهد ؟ یمن  تاکز  ارچ  یهد ؟ یمن  ار  شسمخ  ارچ 
.تسین لوبق  تاکز  یب  زامن  الصا  .دنا  هدادن  تاکز  مدرم  هک  تسا  نیا  رطاخب  دش 

ارقف هب  دیناوخ  یم  زامن  تفگ  ارچ ؟ تفگ  دیناوخب ، زامن  دهاوخ  یمن  نوریب  ورب  تفگ  درک  دنلب  ار  يدارفا  دجـسم  رد  دـمآ  ربمغیپ 
یم تایلام  ام  زا  یمالـسا  يروهمج  میهد ، یم  تایلام  هک  ام  اقآ  وگن  .تسا  بجاو  تاکز  تسا ، بجاو  سمخ  .دینک  یمن  کمک 

كراپ نوریب  تلود  یهدـیم  مه  یلوپ  کی  دـیراد ، نادـلگ  هناـخ  رد  امـش  .تسا  وت  یـصخش  یگدـنز  لاـم  تاـیلام  اـباب  دریگ ....،
یناشن شتآ  لوسپک  هناخ  رد  .دراذگ  یم  سیلپ  هناخ  نوریب  تلود  هب  یهد  یم  مه  یلوپ  کی  ینز ، یم  لفق  هناخ  رد  .دنک  تسرد 
یهدـیم مه  یلوپ  کی  ینک ، یم  تلافـسا  کیئازوم و  هناخ  رد  .دـشاب  یناشن  شتآ  نیـشام  نوریب  یهد  یم  مه  یلوپ  کـی  يراد ،

کی یهد  یم  لوپ  مه  هناـخ  نوریب  يراد  لوسپک  صرق و  اـت  راـهچ  نیرپسآ و  راـسکآ و  کـی  هناـخ  رد  .دـننک  تلافـسا  ار  نوریب 
يارب یهد  یم  تلود  هب  هک  یلوپ  مه  هناخ  نوریب  يراد ، هناخ  رد  ار  شرـصتخم  ار  یئاهزاین  هک  روطنیمه  ینعی  .دننز  یم  هاگنامرد 
یناشن شتآ  لوسپک  هناخ  رد  مهاوخ ، یم  كراپ  مه  نوریب  مراد ، نادلگ  هناخ  رد  نم  .تسامش  دوخ  تالکـشم  لح  يارب  تایلام ،
نوریب منز  یم  لفق  هناخ  رد  .مهاوخ  یم  هاگنامرد  مه  نوریب  مراد  وراد  هناـخ  رد  .مهاوخ  یم  یناـشن  شتآ  نیـشام  مه  نوریب  مراد 

يارب تاـکز  یلو  .امـش  صخـش  تالکـشم  لـح  يارب  دـیهد  یم  تلود  هب  هـک  تـسا  یلوـپ  تاـیلام  لوـپ  .مهاوـخ  یم  سیلپ  مـه 
لوپ دـنک ، نیماتار  نم  یگدـنز  تلود  هک  مهد  یمن  لوپ  نم  .دـنوش  ریـس  ارقف  هک  تسا  نیا  يارب  .تسین  امـش  صخـش  تالکـشم 
دوش ریـس  ریقف  دیهد  یم  هک  یلوپ  ای  دنک  امـش  عفانم  جرخ  هک  دیهد  یم  تلود  هب  هک  یلوپ  تسا  قرف  .دنوش  ریـس  ارقف  هک  مهدـیم 

.دهاوخ یم  تبرق  دـصق  .تسا  تدابع  تاکز  .دـنک  یم  قرف  تایلام  باسح  .دـنک  یم  قرف  .دـشاب  هتـشادن  تدوخ  عفانم  هب  يراک 
، شا هدنریگ  شفرـصم ، .دشاب  شلیکو  ای  دشاب  دیلقت  عجرم  دیاب  .دشاب  لداع  دیاب  سمخ  هدـنریگ  .دـهاوخ  یم  تبرق  دـصق  سمخ 

...میهد یم  تاکز  هک  الاح  هک  ام  هلب  میئوگ  یم  روطنیمه  .دنک  یم  قرف  شا  همه  شتین ،
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یم نآرق  .دـینک  افو  دـیا  هداد  ادـخب  هک  یئاه  لوق  .دـینک  افو  ادـخ  دـهع  هب  اعد  تباجا  يارب  دوش ، باجتـسم  اعددـیهاوخ  یم  رگا 
دش بوخ  شدعب  رگا  هک  يدرکن  رذن  رگم  يدرکن ؟ لمع  يدرک  رذن  ات  دنچ  امش  . 40/ هرقبلا ْمُکِدْهَِعب » ِفوُأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأ   » دیوگ

؟ ...يدرکن رذن  رگم  ...يدرکن  رذن  رگم  ینک ؟ هچ 

همه زا  ار  لد  هرـسکی  ینعی  .نک  دیما  عطق  نارگید  زا  اعد  ماگنه  هب  .دوش و  یم  باجتـسم  اعد  دینک ، لمع  دیا  هداد  هک  یئاه  دهعت 
دناوت یم  ادخ  دنک ؟ یمن  ارچ  سپ  دنکب ، ار  راک  نیا  دـناوت  یم  ادـخ  هک  الاح  اقآ  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  تباجتـسا  رد  .نکب  اج 

منزب مناوت  یم  نم  منک ، هراـپ  ار  مدوخ  هقی  مناوت  یم  نم  منک ؟ هراـپ  ار  مدوخ  هقی  مناوـت  یمن  نم  رگم  .تسین  هناـمیکح  اـما  دـنکب 
تمحز الـصا  دنیایب ، ایند  هب  انیـس  یلعوب  دنیآ ، یم  ایند  هب  یتقو  مدرم  همه  دناوت  یم  ادخ  الـصا  .منکـش  یمن  اما  منکـشب ، ار  هشیش 

یهتنم .دـشابن  يزرواشک  تمحز  ردـقنیا  دـنهدب ، هویم  نودـب  لگ  کیتاموتا  اـه  تخرد  همه  دـنناوت  یم  .دنـشکن  ندـناوخ  سرد 
هک دـنک  یم  هدافتـسا  شتردـق  زا  یتقو  اـما  دراد  تردـق  دـنوادخ  .دنـسرب  یئاـج  هب  شـالت  اـب  دارفا  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ  تمکح 
هک روطنیمه  .تسین  هنامیکح  راک  نیا  یلو  ینک ، هراپ  ار  تا  هقی  ینکشب ، ار  هشیـش  يراد  تردق  امـش  هک  نیا  لثم  .دشاب  هنامیکح 

.دشاب هنامیکح  هک  دنک  یم  هدافتـسا  يرادقم  شتردق  زا  مه  ادخ  دشاب ، هنامیکح  هک  دینک  یم  هدافتـسا  يرادـقم  تتردـق  زا  امش 
.دتفیب جنگ  شریگ  هک  هدیشکن  جنر  مدآ  هک  دوش  یمن  ...جنر  هدربان 

اعد رد  ینسح  ءامسا  رکذ  - 8

11844 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3217 

http://www.ghaemiyeh.com


ناتیارب مهاوخ  یم  اجنیا  تسا  یئاعد  کی  هقیقد  کی  تسا  موس  تسیب و  بش  نوچ  نم  الاح  .دوش  یم  ماـمت  اـهفرح  مک  مک  دراد 
ُهوُعْداَف  » هک دراد  یئانسح  ءامسا  دنوادخ  ینعی   180/ فارعألا یَنْسُْحلا » ُءاَمْـسَْألا  ِهَِّللَو  : » تسا نیا  نآرق  رد  میراد  هیآ  ات  هس  .مناوخب 
.دـشاب نابز  هقلقل  هک  تسا  نیا  هن  مه  ءامـسا  ینعم  دراد ، ینیگنـس  یناعم  مه  ءامـسا  هتبلا  .دـشاب  اه  مسا  نیا  اب  دـینک  یم  اعد  اَِـهب »

لوط هقیقد  کی  دیناوخب  نم  اب  مه  امـش  مناوخ  یم  دنت  نم  تسا ، مسا  ات  اهنیا 99  .مینادب  کیدزن  تافـص  نیا  هب  ار  نامدوخ  ینعی 
.دشک یم 

.تسا یمهم  ياعد 

.میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

یحلا نطابلا  مرکالا  ئرابلا  عیدبلا  یقابلا  یلعالا  یلعلا  رداقلا  ریدقلا  ریـصبلا  عیمـسلا  رخالا  لوالا  دمـصلا  دحالا  دحاولا  هلالا  هللا  ای  )
مالـسلا یعارلا  فوئرلا  بیقرلا  قزارلا  عراذـلا  میحرلا  نمحرلا  برلا  یفحلا  دـیمحلا  بیـسحلا  قحلا  ظـیفحلا  میلحلا  میلعلا  میکحلا 

رجفلا رطافلا  ثایغلا  ینغلا  روفغلا  وفعلا  لدعلا  رهاظلا  عناصلا  قداصلا  دیهشلا  حوبـسلا  دیـسلا  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا 
نیبملا یحملا  نانملا  یلوملا  دیجملا  تاجاحلا  یـضاق  طسابلا  ضباقلا  مویقلا  بیرقلا  يوقلا  سودـقلا  کلملا  میدـقلا  قلافلا  حاتفلا 

ربلا ثراولا  عیفرلا  یفولا  يداـهلا  دودولا  عساولا  رـصانلا  باـهولا  رونلارتولا  رـضلا  فشاـک  یفاـکلا  ریبـکلا  میرکلا  روصملا  ثیغملا 
(. یفاشلا فیطللا  میظعلا  روکشلا  نایدلا  نیرصانلا  ریخ  قلاخلا  ریبخلا  داوجلا  لیلجلا  باوتلا  ثعابلا 

.ات اه 99  نیا 

.امرفب باجتسم  ار  ردق  بش  ياهاعد  مامت  ینسحلا  ءامسا  نیا  يوربآ  هب  ایادخ 

ام زا  يراک  رگا  .نک  کیرش  تاریخ  همه  رد  ار  ام 

.نک کیرش  ام  راکرد  ار  تیب  لها  نیبحم  همه  تسه  ریخ 

.هدب رارق  ام  يدیفس  ور  زور  ار  تمایق  .نک  ردقم  ام  همه  يارب  ار  اهنامه  ینک  یم  ردقم  نابوخ  يارب  هچ  ره 
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.نک لح  ار  ام  تلم  تلود و  ماظن و  هعماج و  درف و  تالکشم 

.نک ظفح  نامز  ماما  هانپ  رد  يا  هداد  ام  هب  هک  هچره  وربآ ، بالقنا ، لسن ، سومان ، تما ، تلود ، ربهر ،

رارق ترخآ  ایند و  رد  ناراکنایز  زا  ایند و  رد  نیلفاغ  زا  ار  ام  .نک  یـضار  ام  زا  ار  شبلق  .هدـب  رارق  نامز  ماما  ياعد  لومـشم  ار  اـم 
بوخ نکسم  اه  نکسم  یب  هب  .هدب  بوخ  رسمه  اه  رـسمه  یب  هب  .هدب  رارق  تانموم  نینموم و  نیرتهب  خیرات  رخآ  ات  ار  ام  لسن  .هدن 
هدرم .هدب  افـش  ار  اه  ضرم  .نک  نابرهم  مه  هب  ار  اهلد  .هدب  حلاص  ملاس  نادنزرف  اه  دـنزرف  یب  هب  .هدـب  بوخ  راک  اهراکیب  هب  .هدـب 

.امرفب تمحرم  ترخآ  ایند و  ریخ  ار  دارفا  هناد  هناد  .نک  ریخب  متخ  ار  ام  تبقاع  .زرمایب  اراه 

...یتمهت یتبیغ  یشحف  .دیشخبب  نالا  نیمه  هدرک  ملظ  ناتهب  هک  ره  دشخبب  ار  امش  ادخ  دیهاوخ  یم  مه  رگا  انمض 

.دنشخبب ات  دیشخبب  .شخبب  ارم  مه  وت  مدیشخب  نم  ار  همه  ردق  بش  مارتحا  رطاخب  تسا  هدرک  یملظ  ام  هب  سک  ره  ایادخ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

موس تسیب و  بش 

موس تسیب و  بش 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

زا رتشیب  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  لامتحا  موس ، تسیب و  بش  ای  مکی  تسیب و  ای  تسا  مهدزون  بش  ردق  بش  هک  نیا  نایم  رد 
.تسا رتشیب  موس  تسیب و  لامتحا  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  نایم  رد  .تسا  مهدزون  بش 

.1/ ردق ِرْدَْقلا » ِهَْلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » .دش لزان  نآرق  هک  تسا  یبش  تسا ؟ یبش  هچ  ردق  بش 
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بیوصت ای  سلجم  هب  دـهد  یم  ار  هجدوب  هحیال  روهمج  سیئر  هک  تسا  يزور  لثم  هیبشتالب  راب  رازه  هیبشتالب  هیبشتـالب  ردـق  بش 
.سلجم دنک  یم 

کی هجدوب  دـنراد  سلجم  رد  نوچ  دـیرادن  یـصخرم  قح  مایا  نیا  رد  دـنیوگ  یم  ناش  نینواـعم  هب  ءارزو  همه ي  ناـمز  نآ  نوچ 
دوش یم  دایز  مک و  شا  هجدوب  ینیب  یم  تقو  کی  دنبنجن  شنینواعم  ریزو و  تقو  کی  رگا  .دـننک  یم  يریگ  هزادـنا  ار  لاس  کی 

سلجم ناگدـنیامن  تقو  کی  هک  دراد  لاعف  روضح  شنینواعم  ریزو و  دوجو  مامت  اـب  اذـل  دـنریگ و  یم  میمـصت  کـی  شباـیغ  رد 
.دنکن مک  ار  شا  هیمهس  شا و  هجدوب 

.دوش یم  ءاضما  موس  تسیب و  بش  دسرب ، مدآ  هب  لاس  کی  رد  تسا  انب  هچنآ  ردق  بش 

یم جع ) ) يدهم ترـضح  تمدخ  نیمز  دـنیآ  یم  اه  هتـشرف  ردـق  بش   4/ ردـق ُهَِکئالَْملا » ُلَّزَنَت   » نیمز دـنیآ  یم  اـه  هتـشرف  همه ي 
.دنسر

.ار جع ) ) يدهم ترضح  دینک  تباث  دیناوت  یم  ردق  هروس ي  زا  امش  دومرف : ام  هب  ماما 

؟ روط هچ 

.تسا لاس  ره  لام  ردق  بش  لاس ؟ ره  ای  تسا  لاس  کی  لام  ردق  بش 

.دنوش یم  لزان  اه  هتشرف  ردق  بش  لاس  ره  رد  .دراد و  يردق  بش  کی  لاس  ره 

؟ دنسرب دیاب  مادص  تمدخ  ربمایپ  زا  دعب  .دندیسر  یم  ربمایپ  تمدخ  اه  هتشرف  دوب  ربمایپ  هک  ینامز 

؟ دنورب یسک  هچ  يولهپ 

وا تمدـخ  اه  هتـشرف  هک  .دـشاب  هتـشاد  تقایل  هک  ربمایپ  تافـص  تالامک و  ياراد  ربمایپ و  لـثم  دـشاب  یـصخش  ناـمز  ره  رد  دـیاب 
.تسا لاس  ره  لام  ردق  بش  .دشاب  هتشاد  ار  ربمایپ  تالامک  مامت  هک  میهاوخ  یم  یموصعم  ماما  کی  ام  ینامز  ره  رد  ینعی  .دنسرب 

.دنوش یمن  دراو  مه  یسکان  سک و  ره  يولهپ  اه  هتشرف  .تسا  لاس  ره  لام  اه  هتشرف  ندمآ 
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دـشاب هتـشاد  تقایل  هک  تالامک  مامت  رد  ربمایپ  نیع  دشاب  یماما  دیاب  مه  ربمایپ  زا  دـعب  دندیـسر  یم  ربمایپ  تمدـخ  ربمایپ  نامز  رد 
.دشاب اه  هتشرف  نابزیم 

مدرم تموکح و  تلود و  نایم  رد  هچرگ  دشاب  رتشیب  دیاب  بشما  تیساسح  .تسا  ردق  بش  موس  تسیب و  بش  لامتحا  هب  هک  الاح 
ترضح تداهـش  رطاخ  هب  بش  نآ  تسا و  رتغولـش  مکی  تسیب و  بش  اهدجـسم  رتشیب و  دوش  یم  هداد  اهب  مکی  تسیب و  بش  ام ،

تـسا رتشیب  مه  شلامعا  اذل  تسا و  مکی  تسیب و  بش  زا  رتمهم  یلیخ  موس  تسیب و  بش  اعد  رظن  زا  اما  تسا  (ع ) نانمومریما یلع 
موس تسیب و  بش  .بش  فـصن  زا  دـعب  لـسغ  کـی  دراد  بورغ  لوا  لـسغ  کـی  موـس  تسیب و  بش  دراد  لـسغ  کـی  ردـق  بش 

.دراد مه  توبکنع  مور و  ياه  هروس  ندناوخ 

یم شهارمه  مهاب  داوس  یب  داوساب و  ياه  مدآ  دـناوخ  یم  ار  توبکنع  هروس ي  یـسک  کی  دـنرادن  تئارق  لاح  هک  ییاهدجـسم 
.دوش هدناوخ  مور  توبکنع و  هروس ي  هک  .دنناوخ 

دنهد یم  موـس  تسیب و  بش  ار  ناـش  سمخ  هک  يدارفا  زا  مراد  غارـس  نم  .نیارباـنب  .تسا  یمهم  بش  یلیخ  موـس  تسیب و  بـش 
.دنام یم  ناموت  رازه  لثم  ردق  بش  رد  ناموت  کی  . 3/ ردق ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل   » نوچ

.دوش باسح  ناموت  رازه  یس  ات  رازه  هک  مهد  یم  موس  تسیب و  بش  مهدب  سمخ  مهاوخ  یم  ناموت  رازه  یس  هک  نم  دیوگ  یم 

ار رفن  رازه  هک  تسا  نیا  لثم  یهد  يراطفا  هک  ار  رفن  کـی  نوچ  دـنهد  یم  يراـطفا  موس  تسیب و  بش  اـه  یـضعب  هک  مراد  غارس 
.يداد يراطفا 

.دوش یم  رازه  ردبرض  موس  تسیب و  بش  يزیچ  ره 
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.منک عورش  ار  مثحب  دعب  منک  اعد  کی  نم  سپ 

هدئام ي يوربآ  هب  ار  وت  و  جع ) ) يدهم ترـضح  بشما  نابزیم  يوربآ  هب  ار  وت  و  اه ، هتـشرف  بشما ، نانامهیم  يوربآ  هب  ارت  ایادـخ 
دارفا سدـقم و  ياه  ناکم  سدـقم و  ياه  سفن  سدـقم و  ياـه  کـشا  همه ي  يوربآ  هب  ار  وت  میرک و  نآرق  ردـق  بش  ینامـسآ 
.امرفب ردقم  تمرک  لضف و  زا  ام  همه ي  يارب  ار  اه  نآ  همه ي  ینک ، یم  ردقم  تبوخ  ناگدنب  يارب  ردق  بش  رد  هچ  نآ  سدقم ،

.نیمآ یهلا  .هدن  رارق  تمایق  رد  ترسح  لها  زا  اه و  بش  نیا  نیرساخ  زا  ار  ام  و 

.ثحب اما 

یلو تسا  بوخ  اه  هیآ  همه ي  ینعی  تسا  یبوخ  هیآ ي  یلیخ  يدابِع » َکـَلَأَس  اذِإ  َو   » هیآ ي تسه  اـعد  بش  هک  نیا  تبـسانم  هب 
.تسین نیا  زا  رت  نیریش  يا  هیآ  نآرق  رد  دیامرف : یم  ییابطابط  همالع ي 

.تسا هیآ  نیا  نآرق  رد  هیآ  نیرت  فیطل  نیرت و  نیریش  دیامرف  یم 

.186/ هرقب َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیل  یل َو  اُوبیجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  «َو 

ریـسفت رد  ییابطابط  همالع  اذل  مدوخ و  مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، مدوخ ، دـیامرف : یم  هبترم  تفه  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد 
.تسا تایآ  يرت  نیریش  نیرت و  فیطل  دیامرف  یم  نازیملا 

تباجتـسا مدوخ ، غارـس  دـنیایب  منک  یم  تباـجا  مدوخ  .متـسه  ناـش  کـیدزن  مدوخ  .مدوخ  زا  مدوـخ  ناگدـنب  دـندرک  لاوـس  رگا 
فیطل ردـق  هچ  مدوخ ، مدوخ ، دـیوگ  یم  راـب  تفه  هک  میراد  نآرق  رد  هیآ  کـی  .مدوخ و  هب  دـنروایب  ناـمیا  مدوخ ، زا  دـنهاوخب 

.مدوخ مدوخ ، مدوخ ، دیوگ  یم  هبترم  تفه  هک  يا  هیآ  .تسا 

.دناشوپ یم  مینک  یم  هانگ  هچ  ره  شا  هناخ  رد  میورب  دنک  یم  سامتلا  ادخ  راگنا  ًالصا 
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وت راگنا  .یناـشوپ  یم  وت  منک  یم  هاـنگ  نم  ص 587 ) دجهتملا ، حابـصم  «) ِینَْتیَیْحَتْـسا َکَّنَأَک  یَّتَح   » دـیوگ یم  هزمحوبا  ياعد  رد 
.یشک یم  تلاجخ 

.یشک یم  تلاجخ  وت  مشکب  تلاجخ  نم  هک  نیا  ضوع 

.هتخیر مه  هب  هناخ  دـنیبن  دـیآ  یم  هک  نامهیم  هک  دـناشوپ  یم  ار  اه  هتخیر  مه  هب  ردام  دزیر و  یم  مه  هب  ار  هناـخ  هک  يا  هچب  لـثم 
.دشک یم  تلاجخ  هچب  راگنا  یلو  دنک  یم  بارخ  هچب 

بـش .یـشک  یم  تلاجخ  نم  زا  وت  راگنا  يروآ  یمن  تدوخ  يور  هب  یناشوپ و  یم  وت  منک  یم  هانگ  هچ  ره  نم  ایادخ  دـیوگ  یم 
.دیرهق ادخ  اب  هک  یناسک  هللا  مسب  .تسا  موس  تسیب و 

.دوش یم  هتسب  دراد  ناضمر  هام  رد  .دیا  هتخیرن  یکشا  الاح  ات  لاسراپ  هک  یناسک 

.هللا مسب  یتفگ  يدرک  زاب  ار  يرد  .يدرک  حتف  ار  یباب  ادخ  يا  اباب  حتف  دش  زاب  يرد  کی 

.دیوش دراو  هللا  مسب  .تسا  ناضمر  هرود  نیا 

.تسا هبوت  رد  رد ، نیا  یتفگ  يدرک  زاب  ار  يرد  کی  هبوت  یتشاذگ  ار  شمسا  هبوت  هتیمس 

دوب و زاب  رد  هاـم  کـی  یتقو  دوب  زاـب  رد  یتقو  رگید  ص 142 .) ج 91 ، راونألاراحب ، «) ِهِْحتَف َدـَْعب  ِباَْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُـع  اَمَف  »
.دماین یسک  کی 

.تسیچ هناخ  بحاص  ریصقت  دوب  لهاک  ادگ  رگ 

لدبم سابل  اب  شدنسانشن  هک  يدجسم  دورب  تسه  یـسک  تسا  نکمم  تسا  شا  هلحم  دجـسم  هک  يدجـسم  دورب  مدآ  تسین  مزال 
.دنک تولخ  دنوادخ  اب  دنیشنب  یکیرات  کی  رد  دورب  .دورب 

.تسا ضیرم  تسادیپ  دیشچن  ار  زامن  اعد و  ینیریش  یسک  رگا  تسا  نیریش  ادخ  اب  ندز  فرح 

کی دراد  یـضیرم  تسا  مولعم  دیـشچن  ار  ینیریـش  یـسک  رگا  دنا  هتفگ  دعب  تسا و  نیریـش  تاجانم  دنا  هتفگ  ام  ءایلوا  مامت  نوچ 
.دراد یضرم 
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.دیونشب رگید  راب  کی  تسا  یفیرش  هیآ ي  هیآ ، هک  الاح  .دراد  یطئارش  اعد 

.186/ هرقب َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیل  یل َو  اُوبیجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  «َو 

.نآرق هب  ادخ ، هب  مراد  لاکشا  نم  تفگ : ماما  يولهپ  دمآ 

؟ يراد یلاکشا  هچ  تفگ :

.منک یم  باجستم  نم  دینک  اعد  . 60/ رفاغ ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا   » هتفگ نآرق  تفگ :

.دشن میدرک  اعد  هچ  ره  هک  ام 

.دراد مه  ییاه  طرش  کی  اما  دوش  یم  باجتسم  اعد  دومرف : ماما 

.دراد طرش  ات  دنچ  طابترا  یسک  هب  دنک  نفلت  یسک  یتساوخ  رگا  امش 

: طابترا طئارش 

( نامز اب  ییانشآ   ) .ینادب ار  نامز  دیاب  لوا  ینک  نفلت  یسک  هب  یتساوخ  رگا  امش 

.18/ تایراذ َنوُرِفْغَتْسَی » ْمُه  ِراحْسَْألِاب  «َو 

ناضمر هام  تاکرب 

( مینادب ار  نامز  ) دنرادیب رحس  ناضمر  هام  دنباوخ  رحس  هک  اه  یلیخ  لاس  لوط  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ناضمر  هام  تاکرب  زا  یکی 

.مینادب ار  ناکم 

.دنک یم  تیاکش  تمایق  زور  دنناوخب  زامن  نآ  رد  دنور  یمن  مدرم  هک  ییاهدجسم  میراد  ثیدح 

.دنتشاذگ یمن  لحم  ام  هب  مدرم  یلو  مدوب  مدرم  نیب  رد  نم  ایادخ  دیوگ  یم 

.دوشن دش  دمآ و  نآ  رد  هک  يدجسم  دوشن  توالت  هک  ینآرق  دنورن  شغارس  هک  یملاع 

هک تسا  نیا  شیانعم  ینک  یشاک  ار  شیانعم  هک  تسین  نیا  شیانعم  . 18/ هبوت ِرِخْآلا » ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ِهَّللا  َدِجاسَم  ُرُمْعَی  امَّنِإ  »
مدرم نیا  زا  دنوادخ  دشابن  نآ  رد  مدآ  هک  یتمیق  راض  دجسم  تسا  یضار  دنوادخ  دشاب  تیعمج  زا  رپ  هک  رانم  یب  دجـسم  .دیورب 

.تسین یضار  هلحم 

.مینک هفاضا  دارفا  هب  مینک  مک  تانیئزت  زا 
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.مینک رتشیب  ار  اه  ینامهیم  دادعت  یلو  میریگب  هداس  ار  يراطفا 

.دشابن بارخ  نفلت  دیاب  .يدک  هچ  اب  .دنادب  دیاب  ار  هرامش  .یسک . .  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  کی  .دنادب  دیاب  ار  هرامش 

دیاب نفلت  .دـشاب  ملاس  دـیاب  بلق  .تسا  بارخ  روتوم  نآ  رد  يزیرب  نیزنب  هچ  ره  دـشاب  بارخ  نیـشام  رگا  دـشاب  بارخ  نفلت  رگا 
يور ادص  ینعی  نیصلخم  . 14/ رفاغ َنیـِصلُْخم » َهَّللا  اوُعْداَف   » دیوگ یم  .دتفین  ادص  يور  ادص  دیاب  .دشاب  لصو  داب  میـس  دشاب  ملاس 

.تسرد ًاعقاو  .امرخ  مه  ادخ  مه  ییوگب  دتفین  ادص 

امش يادص  ندینش  هب  سک  نآ  دیاب  .دتفیب  دیابن  ادص  ویر  ادص  .دنزادنا  یم  ادص  يور  ادص  اه  یـضعب  .دتفیب  دیابن  طخ  يور  طخ 
ششین وگب  دیوگ  یم  میرادرب  ار  یـشوگ  ام  دهاوخ  یمن  فرط  نآ  مینک  یم  نفلت  یـسک  هب  ام  اه  تقو  یهاگ  .دشاب  هتـشاد  هقالع 
سامت وا  اب  دهاوخ  یمن  فرط  نیا  مینز  یم  گنز  اه  یلیخ  هب  یتقو  ًالـصا  رادـنرب  ار  یـشوگ  ای  شکب  ار  خاش  ود  ای  .شتـسین  وگب 

.مراد ناتتسود  دیریگب  سامت  . 222/ هرقب نیباَّوَّتلا » ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » دیوگ یم  دهاوخ  یم  ادخ  یلو  میریگب 

.مراد تتسود  ایب  وت 

کی داجـس  ماما  .اهراک  هانگ  يادخ  يا  نیملاعلا .» هلا  ای   » تسا هملک  نیمه  تسا  دیفم  یلیخ  هک  یتاملک  زا  یکی  دنیوگ  یم  اذل  و 
داجـس ماما  ینعی  .دیوگ  یم  هچ  ار  داجـس  ماما  باوج  دـنوادخ  مناد  یمن  نم  تفگ  یم  املع  زا  یکی  هک  ادـخ  هب  دـیوگ  یم  هملج 

یم ارم  ای  يرب  یم  منهج  ینازوس و  یم  ینک و  یم  باذـع  ارم  ای  .ینکب  یهاوخ  یم  هچ  دـیوگ  یم  هنگنم  رد  هتـشاذگ  ار  دـنوادخ 
یم لاحـشوخ  تربمایپ  یـشخبب  ارم  رگا  درک  هارمگ  رتشیب  رفن  کی  هک  دوش  یم  لاحـشوخ  ناطیـش  يرب  یم  منهج  ارم  رگا  یـشخب 

ربمایپ هک  تسا  روبجم  ادخ  .ار و  ناطیـش  ای  ینک  لاحـشوخ  ار  ربمایپ  یهاوخ  یم  تسا  تدوخ  فیک  .دش  هدیـشخب  شتما  هک  دوش 
.دهاوخ یم  لومرف  ادخ  اب  ندز  فرح  ینعی  .دنک  لاحشوخ  ار 
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.دنزب فرح  روج  هچ  دشاب  دلب  دیاب  مدآ 

.تسا ناش  ناضمر  هام  هشیمه  ادخ  ءایلوا  تسین  هک  ادخ  ءایلوا  لام  ناضمر  هام  دوجو  ًالصا 

.دنیایب دیاب  همه  هک  هداد  همه  هب  دنوادخ  ار  نیا 

کی يداتسرف  نآرق  موس  تسیب و  بش  ایادخ 

هس يدرک  زاب  ار  هبوت  رد  ود  يداتسرف  هتشرف 

؟ یچ دماین  یسک  الاح  رگید 

.دنک یمن  دعو  فلخ  دنوادخ  . 47/ جح ُهَدْعَو » ُهَّللا  َِفلُْخی  َْنل  َو   » .هداد هدعو  دنوادخ 

.منک یم  باجتسم  نم  دینک  اعد  هتفگ  هداد  هدعو 

.76/ ءایبنا َُهل » اْنبَجَتْساَف   » میراد نآرق  رد  ردق  نآ  هدروآ  مه  هنومن  دعب  مینک  اعد  روج  هچ  دینادب  دیهاوخ  یم  رگا 

«. َُهل اْنبَجَتْساَف   » درک اعد  دیوگ  یم  شا  همه  ءایبنا  هروس ي 

تسرد بوخ  دیوگ  یمن  یسک  هک  هدرک  باجتسم  اعد  ردق  نآ  مدرک  باجتـسم  ار  ینالف  ياهاعد  هک  هدروآ  هنومن  ردق  نآ  ینعی 
لمع شلوق  هب  ادخ  مه  ُهَّللا » َِفلُْخی  َْنل   » مه .دنک  لمع  شلوق  هب  تسین  مولعم  اما  مینک  یم  باجتـسم  ام  دینک  اعد  هتفگ  ادخ  تسا 

.هداد ناشن  ار  شیلمع  ياه  هنومن  مه  دنک  یم 

: دومرف دشن  باجتسم  مدرک ، اعد  تفگ  دمآ  میراد  ثیدح  هدشن  باجتـسم  هک  ییاهاعد  زا  یـضعب  .هدش  باجتـسم  اهاعد  ردق  هچ 
.دوش یمن  باجتسم  اعد  مارح  همقل ي  دور  یمن  هار  نیشام  رد  يزیرب  بآ  .تسا  مارح  امش  ياذغ 

.دشن باجتسم  مدرک  اعد  تفگ : دمآ 

.تسین ریخ  دیهاوخ  یم  امش  هک  ییاهزیچ  یلیخ  تسا  ریخ  بلط  اعد  نوچ  هدوبن  اعد  امش  ياعد  دومرف :

هزبرخ ناشیا  ًالثم  هک  دـناد  یم  اـباب  مروخب و  لـسع  مهاوخ  یم  دـیوگ  یم  شیاـباب  هب  هک  يا  هچب  لـثم  تسا  ریخ  دـینک  یم  لاـیخ 
.تسین شحالص  لسعو  هدروخ ،

.تسا شریخ  يزیچ  هچ  دناد  یمن  مدآ 
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.تسیچ رد  شریخ  دمهف  یمن  مدآ  یهاگ 

: دراد یطئارش  دینک  اعد  دیهاوخ  یم  یتقو 

.دینک لیلجت  ادخ  زا  هک  نیا  لوا 

نیا يداد  ار  تمعن  نیا  وت  ایادخ  دیوگب  دینک  یم  اعد  یتقو  ًالثم  دینک  یم  لیلجت  دـیریگب  يزیچ  یـسک  زا  دـیهاوخ  یم  تقو  امش 
.دیرامشب مه  زاب  اما  دیرامشب  دیناوت  یمن  .دیرامش  رب  ار  ادخ  ياه  تمعن  يداد  ار  تمعن 

زا میوگ ) یم  نم  ار  اه  نیا  الاح  ) مدنگ دش  نیمز  ییاذغ  داوم  مدوب  یچیه  ایادـخ  دـنک  یم  عورـش  هفرع  ياعد  رد  (ع ) نیـسح ماما 
هس رد   6/ رمز ٍثالَث » ٍتاُملُظ  یف   » .ردام مکش  ياه  یکیرات  نآ  رد  دعب  هفطن  لولس و  کت  رپسا  .دش  مدنگ  دعب  دنک  یم  عورش  لوا 

میدمآ یم  ایند  هب  ًالبق  رگا  میدـمآ  ایند  هب  ینامز  هچ  رد  ساسح  طیارـش  نم  يارب  ار  زیچ  همه  دـماج  .لماک  ناسنا  یکیرات  هدرپ  ات 
.میدید یم  ار  اه  نآ  میدید  یم  هچ  ره  هاش  ردان  هاش  نیدلارصان  هاش  نیدلارفظم  هاش  دمحا  .میدید  یم  هچ 

نیلوئـسم رثکا  دننیب  یم  لداع  دهتجم  کی  دننیب  یم  ماما  ون  لسن  هرخالاب  هک  میدمآ  ایند  هب  ینامز  رد  میدمآ ، ایند  هب  ینامز  هچ  رد 
.دنتسه یعطق  لداع  دناوخ  زامن  ناشرس  تشپ  دوش  یم  تحار  ار 

رد .درک و  یم  تموکح  ام  رب  مادص  نآلا  میوش  یم  دلوتم  میدوب ، قارع  رد  رگا  میدمآ  ایندب  ناریا  رد  .میدمآ  ایندـب  یناکم  هچ  رد 
.اجک اجک ، رد  اجک و  هیکرت 

نیمه تسرپ  تب  نویلیم  اهدـص  .هداتفارب  دـینکن  لایخ  یتسرپ  تب  هلئـسم  .میراد  یبتکم  هچ  .میدـمآ  ایند  هب  ینامز  هچ  یناکم ، هچ 
.متفر اج  نآ  مدوخ  نم  دنراد و  هناخ  تب  اهروشک  زا  يرایسب  .دراد  دوجو  نآلا 

.لدبم سابل  اب  هتبلا  منک  یم  هاگن  اه  هناخ  تب  رد  مور  یم 

.هداتفینرو یتسرپ  تب  .دننک  یم  هیرگ  رازراز  همسجم  کی  تسار  دنیآ  یم  اه  نیا  منیب  یم  مور  یم 
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رس دنتفر  یم  دعب  دندرک  یم  شنرک  هناخ  تب  دندمآ  یم  حبص  هب  حبص  وجشناد  ات  رازه  تشه  متفر  روشک  کی  هاگـشناد  کی  رد 
.سالک

.ینامز هچ  رد  یناکم ، هچ  رد 

.یسراف الاح  دشاب  یبرع  هب  تسین  مزال  دینک  لیلجت  ادخ  زا  لوا  دینک  اعد  دیهاوخ  یم  یتقو 

.میرامشب ار  ادخ  ياه  تمعن  ایادخ . . . ، ایادخ ،

.تفرگ نم  زا  ار  هظفاح  زور  کی  ادخ  دومرف : یمالسا ) يروهمج  راذگ  ناینب  ) ماما تفگ : املع  زا  یکی 

.ًامتح متفگ  دوب  ماما  نوچ  مدرک و  یمن  رواب  دوبن  ماما  رگا  تفگ : یم  ملاع  نآ 

ممـسا هک  تفر  مدای  مه  مدوخ  مسا  یتقو  تفر  مدای  زا  مدوب  دـلب  هچ  ره  تفرگ و  نم  زا  ار  هظفاح  زور  کی  دـنوادخ  دومرف : ماـما 
.تسا هللا  حور 

.میراد وت  زا  میراد  هچ  ره  ایادخ 

مدای  5/ هحتاف ُنیعَتْسَن » َكاَّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیِإ   » متفگ  4/ هحتاف ِنیِّدلا » ِمْوَی  ِِکلام   » راب کی  نم  تفگ : یم  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یکی 
.تفر

.مینز یم  ار  اه  فرح  نیرتدب  اهراک و  نیرت  تشز  دریگب  ام  زا  ار  لقع  هظحل  کی  میراد  وا  زا  میراد  هچ  ره 

شا هچب  هدییاز  یمناخ  دییوگب  دیروایب  ار  هزوح  دیتاتسا  نادنمرنه و  هاگـشناد و  دیتاسا  مامت  تسین  دلب  ندیکم  دیا  یم  ایند  هب  هچب 
.دیهد دای  هچب  هب  ار  ندیکم  دیهاوخ  یم  یلومرف  هچ  اب  الاح  .دنک  یم  توف  ار و  ناتسپ  دکمب  دناوت  یمن 

.دینک اعد  دیهاوخ  یم  رگا  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  میتسین  يزیچ  ام 

.دوش یم  رتشیب  ادخ  هب  تقشع  بح و  دیرامشب  ار  ادخ  ياه  تمعنرگا 

.هللادمحلا دییوگن  دییوگ  یم  هک  هللادمحلا  .هللادمحلا  وگب  نک  رکش  دعب 

ص 149) فوهللا ، «) یَصَْحلا ِْلمَّرلا َو  َدَدَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا   » تفگ دیزی  خاک  رد  هلاس  هس  رتخد  تشاد  لوچوک  هچب  کی  (ع ) نیسح ماما 
.هللادمحلا یمتا  یلولس و  ره  دد  هب  مییوگب  .هللادمحلا  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  .هللادمحلا  نش  يا  هناد  همه ي  ددع  هب 
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رگا زرمایب  ار  شناتسود  همه ي  ناشیا و  ایادخ  وگب  وگن  ار  رفن  کی  نامه  زرمایب  ار  یـسک  ایادخ  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  ًالـصا 
: اعد طئارش  سپ  .مینک  اعد  عیسو  .دننک  هدافتـسا  نآ  زا  همه  هک  مینزب  هکلف  کی  رانک  مینزب  يرتم  ود  هناخ ي  رد  ارچ  میراد  یپمال 

.دینک دیاب  راک  ات  دنچ  دوش  باجتسم  ناتیاعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

یم دـنوادخ  تروص  لباقم  دـمآ  اعد  يارب  هک  تسد  میراد  ثیدـح  .تونق  لقم  ناـت  تروص  لـباقم  دـیروایب  ار  تسد  لوا  کـی :
.منادرگرب مورحم  منک  یم  ایح  نم  الاب  دمآ  هک  یتسد  دیامرف :

.هللا ای  هللا ، ای  دییوگب  هبترم  هد  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح 

.دیرامشرب ار  ادخ  يا  تمعن  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا  میراد  ثیدح  دعب 

یپکوتف دیمهف  یم  تسود  رگا  هک  میراد  ياه  بیع  دندرک  یم  نوریب  هناخ  زا  دـندیمهف  یم  ردام  ردـپ و  رگا  هک  میراد  ياه  بیع 
.تخیر یم  میوربآ  درک و  یم 

یلو دییوگب  ار  ناتدوخ  ياه  بیع  دعب  دیتسرفب  تاولص  دعب  دنیک  رکـش  دعب  دیرامـشب  ار  ادخ  ياه  تمعن  دیناوت  یم  هک  اج  نآ  ات 
.دینک اعد  دینک و  یهاوخرذع  دنوادخ  زا  دیتفگ  ار  ناتیاه  بیع  هک  دعب  دییوگب  شاوی  ار  اه  بیع 

.ات شش  مدش ؟ ات  دنچ  سپ 

: اعد بادآ  طئارش و 

.تسا ردق  بش  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  یبش  نیرخآ  موس  تسیب و  بش 

ادخ تافص  ندرمش  کی  ثیدح : رد  اعد  بادآ 

ادخ رکش  ود 

ربمایپ رب  دورد  هس 

نامدوخ ياه  بیع  ندرمش  راهچ 

ادخ زا  یهاوخرذع  جنپ 

.تسا اعد  بادآ  اه  نیا  .دوش  یم  باجتسم  اعد  لحارم  نیا  زا  دعب 

یم باجتـسم  مه  ناتدوخ  ياعد  دینک  اعد  رفن  لهچ  هب  رگا  دینک  اعد  نارگید  هب  لوا  رگا  میراد : ثیدح  دینک  اعد  لوا  نارگید  هب 
.دوش

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3230 

http://www.ghaemiyeh.com


11856 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3231 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیشخبب ار  اه  نآ  دندرک  ملظ  امش  هب  هک  یناسک  هب  دوش  باجتسم  نات  ياعد  دیهاوخ  یم  رگا 

هب سک  ره  يادخ  دییوگب  مه  دعب  دیشخبن  ار  نارگید  هداد  وت  هب  شحف  ات  ود  مه  یـسک  کی  هدز  امـش  هب  یلیـس  کی  یـسک  الاح 
.شخبب ار  اه  نآ  دنراد ، قح  نم  ندرگ  هب  اه  نآ  سک  ره  هک  نک  ءاقلا  اه  لد  هب  مه  وت  ار  وا  مدیشخب  دراد ، قح  نم  ندرگ 

.ورب يراد  لاح  اج  ره  دشاب  غولش  هک  میورن  يدجسم  هب  طقف  میور  یم  هک  يدجسم  رد 

.دنشاب اج  نآ  ناتسود  هلاخرسپ ، همعرسپ ، هک  دجسم  دنور  یم  يدارفا  اه  تقو  یضعب 

هک دـیورب  ییاج  کی  دوشن  هراپ  هکت و  تعاس  کی  نآ  رگید  ادـخ  اب  دـیور  یم  هک  یتعاس  کی  هک  سانـشان  دـیورب  ییاـج  کـی 
اهدنفـسوگ لثم  دسر  یمن  ادخ  هب  يزیچ  دجـسم و  هب  دنور  یم  دیدزاب  دـید و  یـسرپلاوحا و  يارب  دارفا  یـضعب  .ار  امـش  دنـسانشن 

هیفصت ار  شیاه  باسح  هدروخ  دشن  هللا  یلا  هبرق  شیزیچ  نالف و  ینالف و  يارب  شتمسق  نآ  لیماف  مادک  يارب  شنار  .تسا  ینابرق 
.ینابرق تشوگ  نیا  رد  دندرک 

.مینک هدامآ  ار  نامدوخ  لاح  اب  مانمگ ، میورب  ییاج  کی 

.دوش یم  ءاضما  اه  تداعس  لاس  کی  يارب  هک  تسا  یبش  .تسا  ردق  بش  موس  تسیب و  بش  ایادخ 

.دوش یم  اضما  اه  تواقش 

همه تفایرد  لاح  تدابع و  لاح  ءایحا و  لاح  هبوت و  لاح  هبانا و  لاح  اعد و  لاح  ایادخ ، .تهاگرد  نادـنموربآ  همه ي  يوربآ  هب 
.نیمآ یهلا  امرفب  تمحرم  ام  تما  همه  يارب  ار  بشما  لئاضف  ي 

رفاک فرحنم و  همه  دنسانش  یمن  ار  وت  مدآ  نویلیم  اهدص  يدرک  یفرعم  ام  هب  ار  تدوخ  یتشاذگ  تنم  ایادخ 
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.نیمآ یهلا  .نک  مهارف  ار  ناش  تیاده  هلیسو ي  ار  رافک  همه ي  میسانش  یم  ار  وت  ام  یتشاذگ  تنم  هک  وت  ایادخ 

تیب لها  تربمایپ و  ایادـخ  تسا  رگید  سک  ناشربهر  مدآ  نویلیم  اهدـص  میتسه  تربمایپ  تما  زا  یتشاذـگ  تنم  اـم  رب  وت  ایادـخ 
.نیمآ یهلا  .نک  یفرعم  دنتسه  هاگاان  هک  ییاه  نآ  هب  ار  تربمایپ 

هک ییادـخ  تسا  مکاح  توغاط  اج  همه  دنتـسه  قساف  ناشناربهر  اـیند  ماـمت  يداد  لداـع  ربهر  کـی  اـم  رب  یتشاذـگ  تنم  ایادـخ 
.نک هضرع  ناهج  هب  ار  جع ) ) يدـهم ترـضح  ناهج  لداع  ربهر  يداد  لداع  ربهر  کی  شیاج  هب  یتسکـش و  ناریا  رد  ار  توغاط 

.نیمآ یهلا 

ام زا  هشیمه  يارب  ار  جع ) ) يدهم ترـضح  بلق  دنـسر  یم  جـع ) ) يدـهم ترـضح  تمدـخ  دـنیآ و  یم  اه  هتـشرف  هک  الاح  ایادـخ 
.نیمآ یهلا  .امرفب  دونشخ 

یهام راب  ود  راب  کی  يا  هتفه  ایادخ  .دشابن  ردق  بش  يارب  طقف  ندـمآ  دجـسم  هک  نک  یتشآ  تدوخ  اب  ار  ام  يروج  کی  ایادـخ 
یهلا .امرفب  رونم  تفرعم  هب  ار  ام  لد  قح  هب  ار  ام  نابز  نآرق  اب  ار  ام  مشچ  تدوخ  رکذ  اب  ار  ام  نابز  دجـسم  اب  ار  ام  ياپ  راـب  دـنچ 

.نیمآ

.دیهدن تسد  زا  ار  شا  هقیقد  کی  یتح  تسا  یمهم  ياه  هقیقد  شیاه ، هقیقد  ار  موس  تسیب و  بش 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   40

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ای  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینموملاریما  دروم  رد  هدش  لزان  تایآ 

.1

دمح 7)  ) َنیِّلآَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  دمح )   6  ) َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها 
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; يا هدرک  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  یتخاس ; دوخ  تمعن  لومشم  ار  نانآ  هک  یناسک  هار  ( 6  ) ...نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 
(7  ) .ناهارمگ هن  و 

(35/373 راونالا   راحب  تسا (  .  میقتـسم  طارـص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ادـخ ،  لوسر  زا 
نید ربهر  میقتـسم و  طارـص  ادخ و  نشور  هار  وت  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  نینچمه 

باتک رد  یشایع و  ریسفت  یسربط و  همالع  نایلا  عمجم  ییابطابط و  همالع  نازیملا  ریـسفت  رد  نینچمه   38/92 راونالا   راحب   ) یتسه
 ( تسا هدمآ  ثیدح  نیا  زین  رابخالا ص 32  یناعم 

.2

زا دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  نیقتملل » يدـه  هیف  َبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ   » دـنوادخ نخـس  هرابرد  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا  زا 
.دنتـسه یلع  نایعیـش  اهنت  نیقتم  زا  روظنم  زینو  تسا .  ناراـگزیهرپ  ياـمنهار  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  چـیه  هک  تسا  یلع  باـتک 

 ( لیزنتلا 1/67 دهاوش  1/30 و  یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  یشایع و  ریسفت  هیآ 2 ( )  هرقب  )

.3

 ( هرقب 3 َنوُقِْفُنی ( »  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِمَو  َهالَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  » 

نانآ هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت  زا  و  دـنراد ; یم  اپرب  ار  زاـمن  و  دـنروآ ; یم  ناـمیا  بیغ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ ) »)
 « .دننک یم  قافنا  میا ، هداد  يزور 

 . ) اهنیا هب  نتـشاد  داقتعا  ینعی  تسا .  دـمحم  لآ  مئاق  ماـیق  تماـیق و  تعجر و  بیغ ،  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ 
ناهرب 1/124) ریسفت 

.4

 « .دنناراگتسر نانآ  و  دنناشراگدرورپ ; تیاده  قیرط  رب  نانآ  هرقب 5 « )  « ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یَلَع  َِکئلوُأ  » 
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الوم هک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  دانتسا  هب  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلـسم  یفنح  هک  یناکـسح  مکاح  ظفاح 
یلص هللا  لوسر  دزن  مه  اب  وت  نم و  هک  دمآ  یم  شیپ  يدروم  رتمک  نسحلا  ابا  ای  هک  تسشن  نخس  هب  نم  اب  ناملس  يزور  دندومرف :
.دنا تمایق  زور  ناراگتسر  شبزح  و  مالسلا ) هیلع  یلع  درم (  نیا  ناملس  يا  دیامرفن : ترضح  میوش و  رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ( قشمد 2/346 خیرات  یلع ،  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/68 ،  دهاوش  ) 

.5

رد دنهد ; بیرف  ار  نانمؤم  ادـخ و  دـنهاوخ  یم  هرقب 9 « )  « ) َنوُرُعْـشَی اَمَو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْـخَی  اَمَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َهّللا  َنوُعِداُخی  » 
« .دنمهف یمن  اما ) ; ) دنهد یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  زج  هک  یلاح 

 . ) تسا نینموملاریما  ناشیالوم  اقآ و  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 6/51 راحب  يرکسع ص 113 ،  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

.6

هرقب 13) ُساَّنلا ( »  َنَمآ  اَمَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  » 

روظنم دیوگ : یم  هیآ  نیا  رد  هدرک و  سابع  نبا  فرح  هب  دانتسا  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلسم  یفنح  هک  یناکسح  مکاح  طفاح 
.دشاب یم  نارگید  نامیلا و  نب  هفیذح  دادقم و  زذوبا ، ناملس ، هزمح ، رایط ، رفعج  بلاط ، یبا  نب  یلع  سانلا  نمآ  زا 

.دشاب یم  دارفا  نیا  سان  هملک ي  زا  دوصقم  دسیون : یم  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  نآرقلا  یف  یلع  باتک   بحاص 

.7

(14 هرقب  « ) َنُوئِزْهَتْسُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَق  ْمِِهنیِطاَیَش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَق  اُْونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو  » 
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دوخ ياهناطیـش  اب  هک  یماگنه  یلو ) !« ) میا هدروآ  ناـمیا  اـم  : » دـنیوگ یم  و  دـننک ، یم  تاـقالم  ار  ناـمیااب  دارفا  هک  یماـگنه  و  » 
!« مینک یم  هرخسم  ار ) اهنآ   ) طقف ام  میئامش ! اب  ام  : » دنیوگ یم  دننک ، یم  تولخ 

هنیدـم لخاد  رذوبا  دادـقم و  بیهـص و  رامع و  ناملـس و  یلع و  نوچ  دـیوگ  هک  هدومن  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  زا  یناکـسح  مکاح 
اقآ و ابحرم  تفگ  دمآ و  نینموملاریما  کیدزن  یبا  هللادبع  دندرک ،  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  وا  نارای  قفانم و  یبا  هللادـبع  دـندش و 

سپ دهد .  یم  وا  يارب  ار  دوخ  لام  ناج و  تسا و  ربمایپ  نیشناج  داماد و  ردارب و  نیسح و  نسح و  ردپ  هک  یـسک  مشاه  ینب  دیس 
 . مهد یم  تداهش  وت  قافن  رب  نم  یقفانم و  وت  یبا  هللادبع  يا  وت  رب  ياو  دومرف  وا  خساپ  رد  نینموملاریما 

نامیا لها  امش  باحـصا  امـش و  لثم  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  یهد  یم  نم  هب  یتبـسن   نینچ  هنوگچ  تفگ  یبا  هللادبع 
اب ار  دوخ  هصقو  دمآ  ادخ  لوسر  تمدخ  یلع  نوچ  و  یتسین .  قفانم  زج  وت  دنیشنب  وت  يازع  هب  تردام  دومرف  نینموملاریما  متـسه . 

دومن تاقالم  دوب ) نموم  هک  ار (  یلع  یبا  هللادبع  نوچ  ینعی  دـش .  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  الاب  تایآ  دومن  نایب  قفانم  یبا  هللادـبع 
رد ام  تفگ  اهنآ  هب  دومن  تولخ  ناقفانم  زا  دوخ  دـننام  ییاهناطیـش  اب  نوچ  میا و  هدروآ  نآرق  لوسر و  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـم  تفگ 

دیوگ یم  دنک و  یم  شنزرـس  ار  اهنآ  دنوادخ  مینک و  هرخـسم  ار  وا  نارای  یلع و  میهاوخ  یم  اهنت  میتسه و  امـش  اب  كرـش  رفک و 
 . ) درک دهاوخ  تبوقع  وا  نارای  یلع و  ندرک  هرخسم  تهج  هب  ار  اهنآ  تمایق  رد  دنوادخ  ینعی  دنک  یم  ازهتـسا ء  ار  اهنآ  دنوادخ 

قحلا 3/535) قاقحا 
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هرقب 25) ُراَْهنَْألا ( »  اَِهتَْحت  ْنِم  ْيِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو  » 

ریز زا  اهرهن  هک  تساهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد  تراشب  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  هب  » 
 « تسیراج شناتخرد 

ناشیا نایعیش  ناشیا و  زا  دعب  يایصوا  نینموملاریما و  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  یفوک  تارف  ریـسفت  رد 
لیزنتلا 1/74 ) دهاوش  یفوک ص 53 ،  تارف  ریسفت  دنتسه (. 

.9

هرقب  « ) َنوُرِـساَْخلا ُمُه  َِکئلْوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  » 
(27

رارقرب هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  و  دننکـشیم ; نآ ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادـخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناقـساف  » 
« دنناراکنایز اهنیا  دننکیم ; داسف  نیمز  يور  رد  و  هدومن ، عطق  دنزاس ،

توبن هب  وا  لوسر  يارب  تیبوبر ،  هب  دنوادخ  يارب  هک  تسا  يدهع  هللا  دهع  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  رقاب  ماما  زا  راونالا  راحب  رد 
راکنا هک  دنا  یناسک  ضرالا  یف  نودسفی  زا  روظنم  هدـش و  هتفرگ  تمارک  یتسود و  هب  اهنآ  نایعیـش  يارب  تماما و  هب  یلع  يارب  و 

 ( راحب 24/389 دنا (.  هدرک  ار  وا  دالوا  یلع و  تماما 

.10

هرقب 31)  « ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئَالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  » 

هـضرع ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ  دـعب  .تخومآ  مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ) يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع  ءامـسا (  ملع  سپـس  » 
« دیهد ربخ  نم  هب  ار  اهنیا  یماسا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دومرف تشاد و 
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زا ار  یلمع  چیه  دنوادخ  میتسه و  دنوادخ  کین  ياهمان  ینسحلا و  ءامـسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 25/5 راحب  ام ( .  تیالو  تفرعم و  اب  رگم  دریذپ  یمن  دوخ  ناگدنب 

.11

; تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  سپس  هرقب 37 « ) ُمیِحَّرلا ( »  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباَتَف  ٍتاَِـملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  » 
 « .تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  ارچ  تفریذپ ; ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  .درک ) هبوت  اهنآ  اب  (و 

دومرف ادخ  لوسر  درک ؟  هبوت  دناوخ و  ار  ادخ  یتاملک  هچ  اب  مدآ  هک  دش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا 
هیاغ دش (.  هتفریذـپ  شا  هبوت  درک و  هبوت  تساوخ  رد  وا  زا  دـناوخ و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  مدا 

روثنملا 1/147) رد  رابخالا 3/151 و  سودرف  مارملا 1/394 ، 

.12

هرقب 38)  « ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَف  َياَدُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اَْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  » 

رب یـسرت  هن  دـننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناـسک  دـمآ ، امـش  يارب  نم  فرط  زا  یتیادـه  هاـگره  دـییآ ! دورف  نآ ، زا  یگمه  : » میتفگ » 
« .دنوش نیگمغ  هن  و  تساهنآ ،

راحب تارف ص 58 ،  ریسفت  تسا (.  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  يده  زا  روظنم  دندومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب  ماما 
راونالا 36/129)

.13

غورد ار  ام  تایآ  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک  و  هرقب 39 « )  « ) َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنخزود ; لها  دنتشادنپ 
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رد هک  تسا  ییاه  هتفگ  هب  تبـسن  ربمایپ  قدـص  لیالد  هیآ  نیا  رد  تایآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  ناـهرب  ریـسفترد 
 . ) دنا هدرک  نایب  ناشیا  نادنزرف  زا  ناماما  نینموملا و  ریما  یلوم  هب  تبسن  هک  تسا  یلئاضف  هب  تبـسن  دنا و  هدومرف  ناینیـشیپ  دروم 

ناهرب 1/90) ریسفت 

.14

يِدْهَِعب اُوفْوَأَو  دـنوادخ «  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  قداص  ماما  زا  هعامـس  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردـپ  زا  میهاربا  نبا  یلع 
منک افو  تشهب  هب  امش  يارب  ینعی  منک  افو  امش  نامیپ  هب  ات  دینک  افو  نینموملاریما  تیالو  هب  دومرف  ِنُوبَهْراَف »  َياَّیِإَو  ْمُکِدْهَِعب  ِفوُأ 

 ( ناهرب 1/200 ریسفت  هرقب 40 ( )  . ) 

.15

رد هچنآ  اـب  نآ ، ياـه  هناـشن  هک  دـیروایب ! ناـمیا  ما  هدرک  لزاـن  هچنآ  هب  و  هرقب 41 « )  ْمُکَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُْتلَْزنَأ  اَِـمب  اُْونِمآَو  » 
 « دراد تقباطم  تسامش ، ياهباتک 

ربخ ربمایپ و  توبن  رکذ  دروم  رد  هدش  لزان  هک  تسا  يزیچ  نآ  مدرک »  لزان  هچنآ  هب  زا «  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  ناهرب  ریـسفت  رد 
 . تسا ناشیا  ترتع  یلع و  ترضح  تماما  هب  نداد 

.16

هارمه و  دـیزادرپب ، ار  تاکز  و  دـیراد ، اپب  ار  زامن  و  هیآ 43 « .) هرقب  هروس   « ) َنیِعِکاَّْرلا َعَم  اوُعَکْراَو  َهاَـکَّْزلا  اُوتآَو  َهَـالَّْصلا  اوُمِیقَأَو  » 
 « دینک عوکر  ناگدننک  عوکر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانساب  یناهفصا  میعن  وبا  دمحا و  نب  قفوم 
رد نـینچمه  باب 176 و  مارملا  هیاغ   . ) دـندرک عوکر  دـندرازگ و  زامن  هک  دـندوب  یـسک  لوا  اهنآ  هدـش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع 

 (. تسا هدمآ  لقن  نیا  مه  نیبملا ص 239  یحولا  صیاصخ  بوشآ 2/13 و  رهش  نبا  بقانم  لیزنتلا 1/85  ،  دهاوش  بتک 
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.17

يارب زج  راـک ، نیا  و  دـیئوج ; يراـی  زاـمن  ربـص و  زا  هرقب 45 « ) َنیِعِـشاَْخلا ( »  یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَـهَّنِإَو  ِهَـالَّصلاَو  ِْربَّصلاـِب  اُْونیِعَتْـساَو  » 
 « .تسا نارگ  ناعشاخ ،

لمح هک  تسا  نینموملاریما  تیـالو  هماـقا  زاـمن  زا  دوـصقم  تسه و  هللا  لوـسر  ربـص  زا  روـظنم  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هدمآ درفم  ریمض  هیآ  رد  دوش  تقد  رگا  دنتسه ( ،  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناعـشاخ  تسا و  تخـس  ناعـشاخ  يارب  زج  هب  نآ  ندرک 
تیب لها   () ناعـشاخ يارب  زج  هب  تسا  تخـس  تسا  تیالو  ندرک  هماقا  نامه  نآ  نطاب  هک  زامن  طـقف  ینعی  ینثم .  ریمـض  هن  تسا 

میرکلا ص 83) نآرقلا  یف 

.18

راگدرورپ هدـننکرادید  دـنناد  یم  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنآ  هرقب 46 « )  « ) َنوـُعِجاَر ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأَو  ْمِـهِّبَر  اُوقَـالُم  مُـهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنـیِذَّلا  » 
 « .دندرگ یمزابوا  يوس  هب  و  دنشیوخ ،

نوعظم و نب  نامثع  ناشیا (  باحـصا  نینموملاریما و  راگدرورپ  اب  ناگدـننکرادید  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
تیب ص 46) لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/44 ، دهاوش  دنتسه (.  رامع ) 

.19

تاجن ار  امش  و  میتفاکـش ; امـش  يارب  ار  ایرد  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و هرقب 50 « ) ْمُکاَْنیَْجنَأَف ( »  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اَْـنقَرَف  ْذِإَو  » 
 « میداد

لآ دمحم و  هب  ار  ادخ  یسوم  ترضح  ینعی  داد ،  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  دمحم  لآ  دمحم و  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
تایآلا ص61) لیوات  ناهرب 1/213 ، ریسفت  داد ( .  تاجن  نوعرف  زا  ار  نانآ  مه  دنوادخ  داد و  مسق  دمحم 
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.20

تمعن نیا   ) رکش دیاش  میدیشخب ; نآ  زا  دعب  ار  امش  سپس  َنوُرُکْشَت « »  ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  اَنْوَفَع  َُّمث  هیآ «   دروم  رد  زین  و 
دندناوخ و دمحم  لآ  دمحم و  هب  ار  ادخ  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب  دیـشخب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  هرقب 52 ) .دیروآ ( »  اجب  ار )

ناهرب 1/98) ریسفت  دیشخب ( .  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  هاگنآ  دندرک  دیدجت  ار  ناشیا  تیب  لها  نینموملاریما و  هللا و  لوسر  تیالو 

.21

 « دنیامن یم  متس  دوخ  هب  هکلب  دندرکن ; متس  ام  هب  اهنآ  هرقب 57 « )  َنوُِملْظَی ( »  ْمُهَسُْفنَأ  اُوناَک  ْنِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  » 

ملظ ناشدوخ  هب  هکلب  دندرکن  ملظ  ام  هب  وت ،  تیب  لها  تیالو  كرت  اب  اهنآ  هک  دیامرف  یم  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  دومرف  قداص  ماما 
ملظ وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  رقاب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  رابخالا 1/244 ) حرـش  دندرک (. 

هدوملا 3/104) عیبانی  تسادخ ( .  هب  ملظ  تیب  لها  ام  هب  ملظ  عقاو  رد  دوش ، 

.22

: دـییوگب و  دـیدرگ ! دراو  عوـشخ  عوـضخ و  اـب  رد  زا  و  هرقب 58 « ) ْمُکاَـیاَطَخ ( »  ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌهَّطِح  اوـُلُوقَو  ًادَّجُـس  َباَْـبلا  اوـُلُخْداَو  » 
« میشخبب ار  امش  ياهاطخ  ات  زیرب »! ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ! »

ار ثیداـحا  نیا  هک  تسا  داـیز  رایـسب  دنتـسه )  تما  ناـهانگ  شزرمآ  هطـساو  و  هطح (  باـب  تیب  لـها  هک  دروم  نیا  رد  تاـیاور 
دنوادـخ زا  یـسک  هچ  مدرم  دومرف :  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  لوسر  لوق  زا  ییابیز  رایـسب  ثیدـح  رد  الثم  دـنا .  هدرک  لـقن  نیقیرف 

 ( ، تیاده مچرپ (  ناونع  امش  هب  منک  یفرعم  امش  هب  ار  یلع  هک  درک  رما  نم  هب  امـش  راگدرورپ  انامه  مدرم  يا  تسا ،  رت  وگتـسار 
يوس هب  هدننک  توعد  نم و  زا  دعب  تیادـه  رد  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم )  ریزو (  ردارب و  وا  هکنیا  و  یـصو ،  هفیلخ و  ماما ، 

دنک و یم  ادـخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراتفگ  شوخ  یـسک  هچ  تسا ،  نینموم  حـلاص  وا  انامه  تسا .  راگدرورپ 
وا تسا و  نم  دـنزرف  وا  دـنزرف  تسا ،  نم  زا  یلع  انامه  مدرم  يا  مناناملـسم . » زا  نم  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  ماجنا  حـلاص  لـمع 
وا ینامرفان  زا  يرود  وا و  زا  تعاطا  هب  داب  امـش  رب  مدرم  يا  نم ،  یهن  وا  یهن  تسا و  نم  نامرف  وا  نامرف  تسا .  نم  بیبح  رـسمه 
قح هدننک (  ادج  تما و  نیا  قیدـص  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم  ینامرفان  وا  ینامرفان  تسا و  نم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  انامه 

خیـش یلاما  تسا ( . ....  تما  نیا  نینرقلا  وذ  تولاط و  تاجن و  یتشک  هطح و  باب  وا  انامه  دومرف  هک  ییاـج  اـت  تسا .  لـطاب )  و 
ریسفت هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  ثیدح  يرایسب  بتک  رد  نومـضم  نیمه  رد  راونالا 38/93 ،  راحب  متشه ،   سلجم  قودص ص 31 

 ... ( هدوملا 2/274 و عیبانی  لیزنتلا 1/360 ،  دهاوش  روثنملا 1/71 ، رد 
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هرقب 59)  « ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْنلَْزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  » 

رب اذـل  دـنتفگ ); يزیمآازهتـسا  هلمج  نآ ، ياج  هب  و  ; ) دـنداد رییغت  دوب ، هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  ار  نخـس  نیا  رگمتـس ، دارفا  اـما  » 
 « .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع  ینامرفان ،  نیا  ربارب  رد  نارگمتس ،

تسا و دمحم  لآ  قح  دنداد  رییغت  ارنآ  نیملاظ  هک  یلوق  نآ  زا  روظنم  دنا  هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  هیآ  نیا  دروم  رد  رقاب  ماما  زا 
 ( یشایع 1/45 ریسفت  .دراد (  دمحم  لآ  قح  بصغ  نیمه  هب  هراشا  مه  ینامرفان  نآ 

.24

رگا  « ) َنیِرِـساَْخلا َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمحَر  مُکیَلَع َو  هللا  ُلضَف  الَولَو   » هراب رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  نسحلاوبا  زا  لیـضف  نبا  دمحم  زا 
هیآ 64) هرقب  تسا ( .  نانموم  ریما  شتمحر  ربمایپ و  ادخ  لضف  دومرف  دیدوب ) ناراکنایز  زا  دوبن  امش  رب  ادخ  تمحر  لضف و 

.25

ياـهراک و  هدروآ ، ناـمیا  هک  اـهنآ  و  هرقب 82 « )  « ) َنوُدـِلاَخ اَـهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ  َکـِئلوُأ  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنتشهب ; لها  نانآ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش 

یـسک نیلوا  تسا و  نموم  نیلوا  وا  تسا و  هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هیآ  نیا  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
لیزنتلا 1/117) دهاوش  راونالا 38/202 ،  راحب  دناوخ ( .  زامن  ربمایپ  زا  دعب  هک 

.26

ناردپ ود  نآ  دنتسه و  نینموملاریما  هللا و  لوسر  هرقب 83 )  ًاناَسْحِإ ( »  ِْنیَِدلاَْولِابَو  زا «  روظنم  هک  تسا  هدمآ  يددـعتم  ثیداحا  رد 
 ... ( بلاط 3/105 و یبا  لآ  بقانم  ناهرب 1/262 ،  ریسفت  میقتسم 1/242 ،  طارص  دنتسه ( .  تما  نیا 
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هرقب 87) َنُوُلتْقَت ( »  ًاقیِرَفَو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُْفنَأ  يَوْهَت  اَِمب َال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  اَمَّلُکَفَأ  » 

وا هب  ندروآ  نامیا  زا  و   ) دیدرک ربکت  وا  ربارب  رد  دروآ ، امش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  يربمایپ  نامز ، ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  » 
 « دیدناسر لتق  هب  ار  یعمج  و  هدرک ، بیذکت  ار  يا  هدع  سپ  دیدومن ;) يراددوخ 

انامه دـش ،  هدز  دـمحم  تما  يارب  یـسیع  ترـضح  وا و  زا  دـعب  ناربمایپ  یـسوم و  لثم  هیآ ،  نیا  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
هدع هدرک و  بیذکت  ار  دمحم  لآ  زا  يا  هدع  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دروآ  امـش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  هللا  لوسر 

 ( یفاص 1/158 ریسفت  یشایع 1/49 ،  ریسفت  دیتشک ( .  ار  يا 

.28

ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  اَم  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناَکَو  ْمُهَعَم  اَِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباَـتِک  ْمُهَءاَـج  اََّملَو  » 
هرقب 89)  « ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنْعَلَف 

دوخ هب  نیا ، زا  شیپ  و  دنتـشاد ، دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دـمآ  اـهنآ  يارب  یباـتک  دـنوادخ ، فرط  زا  هک  یماـگنه  و  » 
یم هـک  ار  يزیچ  ناـمه  هـک  یماـگنه  يرآ  .دـندرگ ) زوریپ  نانمـشد  رب  نآ ، کـمک  اـب  هـک   ) دـنداد یم  نارفاـک  رب  يزوریپ  دـیون 

! « داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  دندش ; رفاک  وا  هب  دمآ ، اهنآ  دزن  دنتخانش 

هب دمآ  ناشیارب  دنتخانش  یم  هک  ار  يزیچ  نامه  هک  یماگنه  دومرف «  هک  دنوادخ  نخس  ریسفت  هب  عجار  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  رباج 
یلع دنتخانـش  یم  هک  يزیچ  نآ  زا  دوصقم  ینعی  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  هیآ  نیا  نطاب  دومرف  ناشیا  مدیـسرپ ،  دـندش »  رفاک  نآ 

ناهرب 1/277) ریسفت  دندش ( .  رفاک  نآ  هب  هک  تسا 
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هب هک  دـنتخورف ; ار  دوخ  يدـب ، ياهب  لباقم  رد  اـهنآ  یلو  هرقب 90 « )  ًایَْغب ( »  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اورُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب  » 
 « دندش رفاک  دوب ، هداتسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  اوران ،

راونـالا راـحب  دنتـسه (.  وا  يایـصوا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیـالو  روظنم  هک  دـندومرف  هیآ  نیا  دروم  رد  داجـس  ماـما 
(23/354

.30

و  ( » هرقب 91 ْمُهَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُهَءاَرَو  اَِـمب  َنوُرُفْکَیَو  اَْـنیَلَع  َلِْزنُأ  اَِـمب  ُنِمُْؤن  اُولاَـق  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اَذِإَو  » 
رب هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  : » دـنیوگ یم  !« دـیروایب نامیا  هدومرف ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماـگنه 
یم قیدـصت  هدـش ، لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  و  تسا ; قح  هک  یلاح  رد  دـنوش ; یم  رفاک  نآ ، ریغ  هب  و  .تسا » هدـش  لزان  اـم  دوخ 

 « دنک

لزان ام  دوخ  رب  هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  دنیوگ  یم  هیما  ینب  یلع ،  دروم  رد  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  دندومرف  رقاب  ماما 
دعب تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هچنآ  هب  ینعی  دـنوش  یم  رفاـک  نآ  ریغ  هب  تساـم و  بولق  رد  ینعی  تسا ،  هدـش 

نیلقثلا 1/102) رون  ریسفت  راونالا 36/98 ،  راحب  مالسلا (.  هیلع  یلع  ینعی  ْمُهَعَم »  اَِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  دندومرف « 

ا . 31

ُّصَتْخَی هفیرـش ي «  هیآ  ریـسفت  رد  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردـپ  زا  اضر  ماما  تفگ  هک  تسا  هدـش  لقن  دامح  ز 
ربمایپ قح  تمحر  هب  ناگدیزگرب  دومرف :  هرقب 105 ) دنادرگ ( »  صوصخم  دوخ  تمحر  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ُءاَشَی « »  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب 
يارب نآ  دروم  هن  دون و  هک  تسا  تمحر  دـص  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار  هب  دنتـسه .  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  وا و  نیـشناج  ادـخ ،

ناـهرب ریـسفت  تسا ( .  هدـیدرگ  شخپ  ناتـسرپ  اـتکی  ریاـس  رب  دروم  کـی  هدـش و  هریخذ  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  یلع و  دـمحم ، 
(1/140
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هرقب 110) َهاَکَّزلا ( »  اُوتآَو  َهَالَّصلا  اوُمِیقَأَو  » 

 « دیزادرپب ار  تاکز  دیناوخب و  ار  زامن  و  » 

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تاکز  زامن و  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا 

ام و  میتسه ،  ام  زاـمن  زا )  روظنم  ادـخ (  باـتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداـص  ماـما  زا  زین  و 
هجو ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرـس  مارح و  هام  جح و  هزور و  تاکز و 

تایالا ص 21) لیوات  راونالا 24/303 ،  راحب  ناهرب 1/22 ،  ریسفت  (. ) دنوش یم  هجوتم  ادخ  هب  مدرم  ام  هلیسو  هب  ینعی  میتسه (  هللا 

.33

وس ره  هب  و  تسادخ ! نآ  زا  برغم ، قرـشم و  هرقب 115 «)  « ) ٌمِیلَع ٌعِساَو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اْوُّلَُوت  اـمََْنیَأَف  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْـشَْملا  ِهِّللَو  » 
! « تساناد زاین و  یب  دنوادخ  تسادخ ،  هجو  اجنآ  دینک ، ور 

تاکز و ام  و  میتسه ،  ام  زامن  زا )  روظنم  ادخ (  باتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  زا 
میتسه هللا  هجو  ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرس  مارح و  هام  جح و  هزور و 

 ) تایآ ام  تسادخ و  هجو  اجنآ  دینک ، ور  وس  ره  هب  دومرف و  دنوادخ  انامه  دنوش . )  یم  هجوتم  ادـخ  هب  مدرم  ام  هلیـسو  هب  ینعی  ) 
 ) هدش بصن  ياهگنس  رامق و  یشکرس و  ملظ و  یتشز و  اشحف و  ادخ  باتک  رد  ام  نمشدو  میتسه ،  هار ) لیلد (  ام  میتسه و  ادخ ) 
 . دنتـسه كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  توغاط و  تبج و  اهتب و  راـمق و  ياـهریت  و  دـنیوج ) یم  كربت  اـهنآ  هب  هک  یناـبرق  يارب 

نانابهگن ناظفاح و  دوخ و  نیما  ار  ام  داد و  تلیـضف  ام  هب  تشاد و  گرزب  ار  ام  قلخ  درک و  قلخ  ار  ام  دنوادخ  انامه  دومرف  سپس 
تسه و ءامسا  نیرتهب  هب  ام  مسا  تسه و  وا  باتک  رد  ام  مسا  سپ  دومرف  هک  ییاج  ات  داد ،  رارق  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  رب 

ناهرب 1/22) ریسفت  .... . ) 
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( » هرقب 121 ِِهب ( »  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوَِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباَتِْکلا  ُمُهاَْنیَتآ  َنیِذَّلا  هیآ «  نیا  هب  هعجار  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  دـالو  یبا 
 « دـنروآ یم  ناـمیا  نآرق   هب  اـهنآ  دـنناوخ ; یم  تسا  نآ  هتـسیاش  هک  ناـنچ  ار  نآ  میا  هداد  اـهنآ  هب  ینامـسآ  باـتک  هک  یناـسک 

 . دنتسه همئا  اهنآ  دومرف  مدیسرپ 

.35

 . میتسه تیب  لها  ام  میتسه ....  ماحرالا  ولوا  ام  میتسه ....  ربمایپ  لآ  اـم  هیواـعم ....  يا  تشون  هیواـعم  هب  يا  هماـن  رد  نینموملاریما 
نکـسم هللا و  تیب  نامیا و  ملع و  تمکح و  تسام و  يارب  باتک  داد و  رارق  ام  رد  ار  توبن  دیزگرب و  درک و  رایتخا  ار  ام  دـنوادخ 

 . میتسه دنتسه )  ادخ  نامرف  میلست  هشیمه  هک  یناسک  ینعی  هملسم (  هما  ام  دومرف  هک  اجنآ  ات  تسام .  لام  میهاربا  ماقم  لیعامسا و 
راونالا 33/133) راحب  هرقب ( .  هروس  هیآ 128  زا  تسا  هدش  هتفرگرب  هلمج  نیا  هک 

.36

هروس رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  همئا  تسا  میهاربا  ترـضح  نییآ  نامه  هک  میهاربا  هلم  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  نینچمه 
دهاوخ نادرگ  يور  یگدنشخرد )، یکاپ و  نآ  اب  ، ) میهاربا نییآ  زا  یسک  هچ  نادان ، هیفس و  دارفا  زج  دنیامرف «  یم  هیآ 130  هرقب 

 ( یشایع 1/57 ریسفت  دش ( » 

.37

مـیهاربا و و  هرقب 132 « ) َنوُِملْـسُم ( »  ُمْتنَأَو  ـِّالِإ  َُّنتوُمَت  َـالَف  َنیِّدـلا  ُمَُکل  یَفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  هیآ .... «  دروم  رد  رقاـب  ماـما  زا  نینچمه 
هدیزگرب امـش  يارب  ار  كاپ  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف   ( » دنتفگ و  دـندرک ( ; تیـصو  نییآ ، نیا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  بوقعی 

هب میلـست  دـندومرف  ناشیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  دـیورب »! ایند  زا  دیـشاب  وا  رادربنامرف  میلـست و  هک  یلاـح  رد  زج  اداـبم  سپ  تسا ;
راونالا 35/341) راحب  دنشاب ( .  یلع  تیالو 
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اَمَّنِإَف اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  نِإَف  َلیِعاَمْسِإَو و * .........  َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  » 
هرقب 136 و137)  « ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍقاَقِش  ِیف  ْمُه 

دییوگب » 

نادنزرف زا  ناربمایپ  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ; لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  : »
چیه نایم  رد  و  تسا ، هدـش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید )  ) ناربماـیپ یـسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه )  ) و دـیدرگ ،  لزاـن  وا 
دیا هدروآ  نامیا  امـش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  میتسه * » ; میلـست  ادـخ  نامرف  ربارب  رد  و  میوش ، یمن  لئاق  ییادـج  اهنآ  زا  کی 

وا و  دنک ; یم  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رـش  دنوادخ ، دـنا و  هدـش  ادـج  قح  زا  دـننک ، یچیپرـس  رگا  و  دـنا ; هتفای  تیادـه  دـنروایب ، نامیا 
« .تساناد هدنونش و 

هچنآ هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  اَْنَیلِإ « »  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  هیآ «  زا  تمـسق  نیا  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا 
نِإَف دومرف « ، سپس  .دنتسه  اهنآ  زا  دعب  همئا  همطاف و  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینموملاریما و  اهنآ  انامه  دومرف  هدش »  لزان  ام  رب 
یلع هک  هچنآ  هب  ینعی  ِِهب »  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  مدرم « ،  ینعی  دنروایب »  نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  امش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  اُونَمآ « » 

و دنا ; هتفای  تیاده  ٍقاَقِـش « »  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  دـندروآ «  نامیا  ناشیا  زا  دـعب  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  و 
دنروایب نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  تیب )  لها  امـش (  هک  هچنآ  هب  مدرم  رگا  ینعی  عقاو  رد  دنا ، » هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا 

یفاص 1/192) ریسفت   ، 1/61 یشایع ریسفت  .دنا ( هدش  ادج  قح  زا  دننک  یچیپرس  رگا  دنا و  هتفای  تیاده 
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رتهب ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  دیریذپب )  ) ییادخ گنر  هرقب 138 « )  « ) َنوُِدباَع َُهل  ُنَْحنَو  ًهَْغبِص  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهّللا  َهَْغبِص  » 
 « .مینک یم  تدابع  ار  وا  اهنت  ام  و  تسا !؟

ریـسفت نتـشاد (.  ار  تیب  لها  نینموملاریما و  تیالو  ینعی  نتفرگ  یهلا  هغبـص  هک  تسا  هدیـسر  نومـضم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور 
نیلقثلا 1/132) رون  ریسفت  ناهرب 1/388 ،  ریسفت  یفاک 1/422 ، راونالا 23/366 ، راحب  یفوک ص 61 ،  تارف 

.40

َمَْلعَِنل َّالِإ  اَْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  ًادیِهَش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلذَکَو  » 
هرقب 143) ِْهیَبِقَع ( » ....  یَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  نِم 

رب مه  ربمایپ  و  دیـشاب ; هاوگ  مدرم  رب  ات  .میداد  رارق  يا  هنایم  تما  زین ، ار  امـش  تسا ) هناـیم  هلبق  کـی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ ناـمه  » 
زا دـننک ، یم  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب ، نآ  رب  البق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  اـم ، .تسا و  هاوگ  اـمش 

 ......« .دنوش صخشم  دندرگ ، یمزاب  تیلهاج  هب  هک  اهنآ 

 . میتسه ام  مدرم »  لامعارب  دهاش  زا «  دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  رقاب  ماما  زا 

 ، نیلقثلا 1/113 رون  ریـسفت  تسا ( .  هدـمآ  نینموملا  ریما  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  تنـس  لها  ياـملع  یخرب  زا  زین 
ناـهاوگ و اـم  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینموـملاریما  زا  لـیزنتلا 1/129   دـهاوش  رد  راونـالا 22/441 ،  راـحب  یفاص 1/197 ،  ریـسفت 
ام اطـسو "  هما  مکاـنلعج  کلذـک  و  هیآ "  زا  دـنوادخ  دوصقم  میتسه و  نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  اـم  میتـسه و  مدرم  رب  نادـهاش 

 ( میتسه
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هک دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اَْهیَلَع »  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  تمسق «  نیا  دروم  رد  نینچمه 
لیزنتلا 1/120) دهاوش  درک ( .  تیاده  ربمایپ  اب  ار  وا  ادخ 

hagheali.blogfa.com: عبنم

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  يوترپ 

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  يوترپ 

هک يدرم  هرابرد  میوگ  هچ  دسیون : یم  (ع ) نینموملاریما فیصوت  رد  هغالبلا  جهن  حراش  بهذم و  ینس  دنمـشناد  دیدحلا ، یبا  نبا 
.دندرواین بات  ار  وا  لئاضف  نامتک  بقانم و  راکنا  دنا و  هدروآ  دورف  شلئاضف  ناتسآ  هب  رس  مه ،  وا  اب  نارگزیتس  نانمشد و  یتح 

ره هب  دندش ، هریچ  نیمز  برغ  قرـش و  رد  یمالـسا  تموکح  هب  نوچ  هیواعم ) هژیو  هب  و   ) هیما ینب  هک  یتسناد  وت  و  دیازفا : یم  يو 
رب لعج و  وا  يارب  ییاه  بیع  دـندرک ، فیرحت  وا  هیلعرب  ار  قیاقح  دندیـشوک و  بلاط  یبا  نب  یلعرون  ندرک  شوماـخ  رد  یگنرین 

هیام لئاضف و  يواح  هک  یتایاور  لقن  زا  دنتشک و  دندیـشک ،  سبح  هب  دندرک ، دیدهت  ار  وا  نایوگ  حدم  دندرک ، شنعل  ربانم  يور 
ییالاو رب  زج  اه  هلیح  نیا  اما  دوش ، هداهن  یسک  رب  وا  مان  دنداد  یمن  هزاجا  هک  اجنآ  ات  دندومن ، يریگولج  دش  یم  وا  یگزاوآ  دنلب 

فک اـب  شا  هرهچ  هک  دیـشروخ  ناـنچ  دـچیپب و  شیوب  دـنهن ، شوپرـس  نآ  رب  هچ  ره  هک  کـشم  نوچمه  دوزفین ، وا  يزارفارـس  و 
(1) .دنیب یم  ار  نآ  يرایسب  ناگدید  يدنبب ، نآرب  مشچ  رگا  هک  نشور  زور  نوچ  ددرگن و  هدیشوپ  یتسد 

هک صخش  نآ  .دنک  فیـصوت  ار  (ع ) یلع ات  تساوخ  وا  زا  تساوخ و  روضح  هب  ار  ع )  ) نینموملاریما کیدزن  نارای  زا  یکی  هیواعم 
ادـخ هب  تفگ ": نینچ  ترـضح  نآ  فصو  رد  ع )  ) نینموملاریما زوـت  هنیک  نمـشد  روـضح  رد  تشاد ، ماـن  هرمـض "  نب  هرارـض  " 

زا ملع  .دناسر  یم  ماجنارـس  هب  ار  اهراک  تیعطاق  اب  تفگ و  یم  نخـس  تلادع  هب  دوب ، دنمورین  شیدنارود و  رایـسب  وا  هک  دنگوس 
نآ ییاـهنت  بش و  اـب  تشاد و  تشحو  اـیند  قرب  قرز و  زا  تخیر .  یم  ورف  شناـبز  زا  تمکح  دیـشوج و  یم  شدوـجو  بناوـج 

نوچمه ام  نایم  رد  دیدنسپ ، یم  ار  هناریقف  ياذغ  تخس و  ربز و  سابل  .دیشیدنا  یم  ناوارف  تخیر و  یم  کشارایـسب  .دوب  سونام 
هک همه  نیا  اب  .دومن  یم  هجنر  مدق  میدومن  یم  یتوعد  وا  زارگا  تفریذـپ و  یم  میدرک  یم  تساوخرد  يزیچ  رگا  .دوب  ام  زا  یکی 

.میتشادن نتفگ  نخس  تارج  شروضح  رد  هک  دوب  تبیهاب  نادنچ  تخاس ،  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  دوب و  کیدزن  ام  هب 
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تشاد و عمط  وا  رد  لطاب  هب  دـنمورین  هن  .تخاس  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  نایاونیب  درمـش و  یم  گرزب  ار  تناید  لـها  راوگرزب ، نآ 
ریگارف یکیرات  رد  دوب و  هداتـسیا  تدابع  هب  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  بش  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  .دوب  دـیمون  شتلادـع  زا  ناوتان  هن 

، اـیند يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هدز  تبیـصم  نوـچ  دـیچیپ و  یم  دوـخ  هب  هدـیزگرام  نوـچ  هتفرگ و  نساـحم  هب  تسد  بـش ، 
 ، هاـتوک ترمع  .تسین  نآ  رد  یتشگزاـب  ما و  هدرک  تا  هقـالط  هس  نم  هـک  تاـهیه  يا ؟ هدرک  ور  نـم  هـب  اـیآ  .بـیرفب  ار  يرگید 

نخس فصو ) هدام  ، 2/657 راحبلا هنیفـس  .كانـسرت (" هار  زارد و  رفـس  كدنا و  هشوت  زا  هآ  تسا ، زیچان  تشیع  گرزب و  ترطخ 
هب تخانش  یم  دینش و  یم  ار  ع )  ) نینموملاریما لئاضف  هک  هیواعم  نیمه  اما  ...دز  هقلح  هیواعم  نامشچ  رد  کشا  دیـسر  اجنیدب  هک 

رـسارس رد  ربانم ، اه و  هباطخ  رد  ار  وا  نعل  هک  دیزرو  یم  ینمـشد  ترـضح  نآ  اب  نانچ  تردق ،  عمط  هب  دـحا و  ردـب و  ياه  هنیک 
یبا نب  یلع  هرابرد  یتلیضف  هک  سک  ره  هب  تبسن  دوخ ، يارما  هب  يا  همانـشخب  یط  تخاس و  ارجالا  مزال  یمالـسا ،  گرزب  روشک 
نینچ رـس  رب  ییالب  ره  دنتـسناوت  یم  فلتخم  قطانم  نامکاح  هک  انعم  نیدـب  .دومن (  تیلووسم  بلـس  دوخ  زا  دـنک  لقن  (ع ) بلاـط

(. دنروآرد یصخش 

هنوگچ هک  دـینک  هظحالم  ات  میروآ  یم  تنـس  لها  ناردارب  بتک  زا  ًامامت  ار  (ع ) نینموملاریما هدـش  لقن  لئاضف  زا  يا  همـش  نونکا 
نعل نایفس  یبا  نب  هیواعم  روتسد  هب  مالسا  نیمزرـس  رد  لاس  تصـش  هک  ار  یتیـصخش  لئاضف  دنک و  یم  مامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ 

.تسا هتخاس  رشتنم  دش ، یم  هدرمش  بجاو  اج  ره  رد  وا 
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نانآ دـنراد و  رارق  دـنوادخ  بناج  زا  یتیادـه  رب  نانآ  دـیامرف ": یم  ناراگزیهرپ  فیـصوت  زا  سپ  هرقب ، هروس  رد  میرک  نآرق  - 1
تمایق رد  وا  بزح  درم و  نیا  ناملـس  يا  دومرف " : ناملـس  هبو  هدومن  هراشا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  دنناراگتـسر ،

(1) دنراگتسر ". 

لزان ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دیباوخ ، ترـضح  نآ  ياج  رد  ع )  ) نینموملاریما (ص ) مرکا لوسر  ترجه  بش  رد  هک  یماگنه  - 2
فوئر دوخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  دنراد و  یم  میدقت  دنوادخ  تیاضر  بلج  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  دومرف ":

(207  / هرقب " ) .تسا

لـیئربج و بش ،  نآ  رد  دـنوادخ  دـیازفا : یم  هتـسناد و  ترـضح  نآ  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناـش  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
هب دنوادخ  تسا ؟ وت  دـننام  یـسک  هچ  بلاطوبا  رـسپ  يا  تفگ : لیئربج  هاگنآ  .دـنیآ  دورف  (ع ) یلع دزن  هب  ات  داد  نامرف  ار  لیئاکیم 

(2) .دزرو یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  وت  هطساو 

دروآ نامیا  دنک و  تشگزاب  نم  يوس  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ًاعطق  نم  و  دیامرف " : یم  لاعتم  دنوادخ  هط "  " هروس هیآ 82  رد  - 3
یم ردابتم  نهذ  هب  لاوس  نیا  هفیرش ، هیآ  نتم  رد  یلمات  كدنا  اب  .متـسه " هدنزرمآ  دبای ،  تیاده  سپـس  دهد ، ماجنا  حلاص  لمعو 

! یگتفاـی تیادـه  سپـس  حـلاص و  لـمع  ناـمیا ، تسا ؟ شزرمآو  یهلا  ترفغم  هب  نتفاـی  تسد  يارب  یطرـش  هنوگچ  نیا  هک  دوـش 
حلاص لمعو  نامیا  زا  سپ  لقتسم و  یطرـش  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  هدیدرگن  لماک  تیاده  حلاص ، لمع  نامیا و  زا  سپرگم 

؟ دیازفا یم 

11876 ص :

ص 110. ج 36 ، باب ،  هدوملا  عیبانی  رصم - پاچ  هقرحملا 91  قعاوصلا  صص 377-375 / ج 1 ، لیزنتلا ،  دهاوش  - 4 - 1
- یبطرق ریسفت  يربط –  ریسفت  يزار –  رخف  ریـسفت  ص138 - ج 1 ، قشمد ، خیرات  ص 132 / ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  - 3 - 2

ص 238. ج 3 ، نیدلا ، مولع  ءایحا 
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دهد و ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  سک  ره  دـندومرف : حیـضوت  نینچ  ار  هیآ  هک  تسا  هتفهن  (ص ) مرکا ربمایپ  نییبت  رد  خـساپ 
(4) .دبای تیاده  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  اب  سپس 

رد ار  زیچ  همه  مولع  ینعی  میا " هدروآ  رد  هرامـش  هب  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  دـیامرف ": یم  سی " هروس "  رد  لاعتم  دـنوادخ  - 4
نب یلع  هب  ترـضح  تسا ؟ میرک  نآرق  ای  لیجنا  تاروت ، روظنم  اـیآ  دندیـسرپ : (ص ) ادـخ لوسر  زا  باحـصا  .میا  هدرک  عمج  نآ 

(1) .تسا صخش  نیا  هداهن  وا  دوجو  رد  ار  زیچ  همه  ملع  دنوادخ  هک  یماما  ریخ ، دندومرف : هدومن و  هراشا  بلاطیبا 

 ، دـیدش ینحل  اب  دـنک ، یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  گرم  مد  ات  ناـسنا  یبلط  هداـیز  هکنآ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  رثاـکت ،"  " هروسرد - 5
زا زور  نآرد  نیقی  هب  ًاـعطق و  دـیتسناد ، یم  ینیقی  ملع  هب  رگا  تسین  نـینچ  زگره  دـهد " یم  رادـشه  دروآ و  یم  داـی  هـب  ار  گرم 

(2) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  لاوس ،  دروم  تمعن  هک  هدش  لقن  نینچ  رخآ  هیآ  ریسفت  رد  .دش " دیهاوخ  لاوس  تمعن 

، ددرگ بصن  منهج  رب  طارـص  دـنک و  عمج  ار  نیرخآ  نیلوا و  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـندومرف ": هک  هدـش  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  - 6
(3) .دراد " هارمه  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  یکاح  یتارب  هک  سک  نآ  رگم  درک  دهاوخن  روبع  نآ  زا  سکچیه 

11877 ص :

صص 77-76. باب 14 ، هدوملا  عیبانی  - 5 - 1
هدوملا 111 و 112. عیبانی  ص 368 / ج 2 ، لیزنتلا ،  دهاوش  - 6 - 2

قعاوصلا ص28 / ،ج 1 ، یبهذ لادـتعالا  نازیم  ص 51 / ج 1 ، ینـالقع ،  رجح  نـبا  نازیملا  ناـسل  یلزاغم 42 /  نبا  بقاـنم  - 7 - 3
ص 167. ج 3 ، يربط ،  بحم  هرضنلا  ضایرلا  ص 75 / هقرحملا ، 
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ود وگب  نانآ  هب  یتسین ، ربمایپ  وت  دنیوگ  یم  نارفاک  رگا  هک  دهد  یم  یلـست  شربمایپ  هب  ادخ  دـعر ،"  " هروس زا  هیآ  نیرخآ  رد  - 7
 ، تنس لها  تایاور  زا  يرایـسب  هعیـش و  تایاور  .تسوا  دزن  رد  باتکلا  ملع  هک  یـسک  هللا و  دننک ، یم  تیافک  ارم  هک  مراد  دهاش 

(1) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تسا ، باتکلا  ملع  بحاص  هک  یسک  نآ  ینعی  مود  دهاش  هک  دراد  تلالد 

هروس رد  میرک  نآرق  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هدـش و  یفرعم  باـتک  ملع  بحاـص  هیآ  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  دـییامرف  هجوـت 
تسناوت يو  هک  دراد  یم  نایب  هدومن و  یفرعم  باتک  ملع  زا  یئزج  بحاص  ناونع  هب  ار  ع )  ) ربمایپ نامیلـس  نارای  زا  یـصخش  لمن 

ملع نیا  مامت  بحاص  بلاط  یبا  نب  یلع  دروایب و  سدـقملا  تیب  هب  نمی  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  ابـس  هکلم  یتنطلـس  تخت 
.تسا

هدوب نآ  ياراد  ع )  ) نیموصعم همئا  هک  تسا  دوجو  ملاع  رد  فرصت  تردق  يانعم  هب  ینیوکت  تیالو  زا  يا  همش  ثحب ،  دروم  هیآ 
.دنا

ناحوص نباهعصعص  تالاوئس 

ناحوص نباهعصعص  تالاوئس 

زا يو  هک  دوب  ناحوص  نب  هعـصعص  اهنا  زا  یکی  دـندش  عمج  ناشیا  رتسب  رود  رد  ینایعیـش  ع )  ) یلع ترـضح  راضتحا  تاظحل  رد 
یتح زین  ننست  لها  ياملع  رابک  هعیـش  ياملع  رب  هوالع  هک  تسا  یگرزب  تاور  زا  هفوک و  فورعم  ءابطخ  زا  هعیـش و  گرزب  لاجر 

صاـخ باحـصا  زا  ناـشیا  دـنا و  هدرک  لـقن  هماربـح )  ) ساـبع نـبا  و  ع )  ) یلع ترــضح  زا  ار  وا  ياـه  تـیاور  حاحــص  ناـبحاص 
 . تسا هدوب  نانمومریما 

11878 ص :
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: درک ضرع  هعصعص 

ع)  ) مدآ ما  لضفا  تنا  ینربخا 

: دندومرف ترضح  مدآ ؟  ای  دیتسه  لضفا  امش  دیهد  ربخ  ارم 

- حیبق هسفنل  هرملا  هیکزت 

ار دوخ  هدادادخ ي  ياه  تمعن  « ) ثدحف کبر  همعنب  اما  «و  باب زا  نکل  دیامنب و  هیکزت  فیرعت و  ار  دوخ  درم  هک  تسا  حیبق  ینعی 
: میوگ یم  نک ) لقن 

مدآ نم  لضفا  انا 

 : درک ضرع  متسه ، لضفا  مدآ  زا  نم 

نینموملا  ریما  ای  کلذ  ملو 

تمحر و لـیاسو  مسق  همه  مدآ  يارب  : دوش یم  نیا  شا  هصـالخ  هک  دـندومرف  یتاـنایب  ترـضح  ؟ یتسه مدا  زا  لـضفا  لـیلد  هچ  هب 
راوج تشهب و  زا  دروخ و  هیهنم  هرجـش ي  نآ  زا  وا  دیدرگ و  عنم  مدـنگ  هرجـش  کی  زا  طقف  دوب  مهارف  تشهب  رد  تمعن  تحار و 

.دش جراخ  قح  ترضح 

.مدروخن مدنگ  زا  متسناد  یمن  هجوت  لباق  ار  ایند  نوچ  دوخ  هدارا ي  لیم و  هب  نم  دومنن و  عنم  مدنگ  ندروخ  زا  ارم  دنوادخ  یلو 

درک ضرع 

 – حون نم  لضفا  انا  لاق  (، ع  ) حون ما  لضفا  تنا 

هوالع هب  دـندرکن  تعاطا  اما  ادـخ  يوس  هب  درک  توعد  ار  دوخ  موق  حون  هکنا  تلع  هب  هلب   : دـندومرف دـیتسه ؟ لـضفا  حون  زا  اـمش 
: درک نیرفن  اهنا  هرابرد ي  ات  دندناسر  راوگرزب  نا  هب  رایسب  رازا  تیذا و 

« اراّید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  ِّبر ال  »

نیرفن اهنا  هرابرد ي  ادـبا  مدـید  تما  نیا  زا  هک  یناوارف  رایـسب  ياه  تیذا  تامدـص و  همه  نا  اب  ص )  ) اـیبنا متاـخ  زا  دـعب  نم  اـما 
 : دنیامرفیم هیقشقش  هبطخ ي  رد  ترضح  هچنانچ   ) مدومن ربص  الماک  مدرکن و 

11879 ص :
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( یجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و 

.تسا لاعتم  دنوادخ  هب  رتکیدزن  دشاب  رتشیب  بئاصم  رب  شربص  سکره  هکنا  زا  هیانک 

درک ضرع 

میهاربا نم  لضفا  انا  : لاق (: ع  ) میهاربا ما  لضفا  تنا 

ضرع میهاربا  : دندومرف ؟ دـیتسه لضفا  امـش  ارچ  ؟ کلذ مل  درک  ضرع  متـسه  لضفا  نم  دـندومرف  ؟  میهاربا ای  دـیتسه  لضفا  امـش  –

درک

هیا ي 262) هرقب  هروس ي   «) یبلق نئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نموت  ملوا  لاق  ، یتوملا یحت  فیک  ینرا  بر   » 

اما مراد  رواب  يرا  درک  ضرع  يرادـن  رواـب  اـیا  دومرف  دـنوادخ  درک  یهاوخ  هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  اـمنب  نم  هب  اراـگدرورپ 
هدرپ رگا  ًانیقی ) تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   ) متفگ هک  هدیـسر  ییاج  هب  نم  نامیا  یلو  دریگ - مارآ  ملد  نا  هدهاشم ي  هب  مهاوخیم 

دش  .  دهاوخن  دایز  نم  نیقی  ددرگ  باجح  فشک  دنور و  رانک  اه 

درک  ضرع 

؟) ع  ) یسوم ما  لضفا  تنا 

درک ضرع  دورب  رصم  هب  هک  نوعرف  توعد  هب  درک   رومام  ار  وا  دنوادخ  یتقو  : اریز متسه  لضفا  یسوم  زا  نم   : دندومرف

نوبذکی نا  فاخا  ینا  ینقدصی  ًادر  یعم  هلـسراف  اناسل  ینم  حصفا  وه  نوراه  یخا  نولتقی و  نا  فاخاف  ًاسفن  مهنم  تلتق  ینا  بر   »
صصق هروس ي  هیا ي 33  « 

لوا تایآ  مورب و  هبعک  ماب  يالاب  همظعم  هکم ي  رد  هک  دـندرک  رومام  ارم  لاعتم  راگدرورپ  بناج   زا  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  اـما 
براـقا و زا  یکی  اـی  ییاد  اـی  ومع  اـی  ردـپ  اـی  ردارب  هک  دوب  یـسک  رتـمک  هکنا  اـب  میاـمن  تئارق  شیرق  راـفک  رب  ار  تئارب  هروس ي 
ار دوخ  تیرومام  متفر و  اهنت  هدومن  رما  تعاطا   ، مدرکن فوخ  چـیه  اهنیا  همه ي  اـب  دنـشاب  هدـشن  هتـشک  نم  تسد  هب  شناـشیوخ 

.مدومن تعجارم  مدناوخ و  اهنا  رب  ار  تئارب  هروس ي  تایا  مداد  ماجنا 

11880 ص :
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.تسا رت  تلیضف  اب  دنوادخ  دزن  رد  رتشیب  شلکوت  سک  ره  تسادخ و  هب  لکوت  اب  صخش  تلیضف  هکنا  زا  هیانک 

درک ضرع 

یسیع نم  لضفا  انا   : لاق ع )  ) یسیع ما  لضفا  تنا 

تردق هب  وا  نابیرگ  رد  لیئربج  ندیمد  هطساوب ي  میرم  هکنا  زا  سپ  : اریز نم  هک  دندومرف  خساپ  یسیع  ای  دیتسه  لضفا  امـش  تفگ 
: هک میرم  هب  دش  یحو  دیسر  لمح  عضو  عقوم  هک  نیمه  دش  هلماح  دنوادخ 

هدالولا تیب  هدابعلا ال  تیب  هذه  ّناف  تیبلا  نع  یجرخا   

تیب زا  اذـلف  ندـیئاز  تدـالو و  لـحم  هاگـشیاز و  هن  تسا  تداـبع  لـحم  هناـخ  نیا  هک   : اریز وـش  نوریب  سدـقملا  تیب  هناـخ ي  زا 
.دمآ ایند  هب  یسیع  هدیکشخ  هلخن ي  ياپ  ارحص  نایم  رد  تفر  نوریب  سدقملا 

هدیدرگ کسمتم  هبعک  بحاص  هب  دوب  مارحلادجسم  طسو  هک  یتلاح  رد  تفرگ  ندیئاز  درد  ار  دسا  تنب  همطاف  مردام  یتقو  نم  اما 
نامه نادرگ ،  ناسآ  نم  رب  ار  ندـیئاز  درد  نیا  هدرک  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قح  هب  هناـخ و  نیا  قح  هب  یهلا   : درک ضرع  و 

هبعک هناخ ي  رد  لخاد  همطاف  يا  هک  دندومن  هناخ  لخاد  هب  توعد  یبیغ  يادن  اب  ار  همطاف  مردام  دـش  هتفاکـش  هبعک  راوید  تعاس 
 . مدش دلوتم  اج  نامه  رد  نم  دش و  دراو  مردام  وش و 

forum.roq.ir: عبنم

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

 : تسا هدمآ  هضورلا »  » نینچمه و  ناذاش » نبا  لئاضف   » باتک رد   
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مجلم نبا  نیک  ریـشمش  زا  شکرابم  قرف  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  نانمومریما  تاظحل  نیـسپاو  رد  دیوگ : هللا  همحر  هتابن  نب  غبـصا    
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدوب ، هتفر  میالوم  تدایع  هب  دوب -  هدش  هتفاکش  نیعل 

نانچمه زین -  نم  غبصا ! يا  نادب  .دینش  یهاوخن  نخس  نم  زا  رگید  زور ،  نیا  زا  سپ  هک  ونشب  نم  زا  یثیدح  نیـشنب و  غبـصا ! يا   
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوب ، هتفر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدایع  هب  يا -  هدمآ  نم  تدایع  هب  نونکا  مه   وت  هک 

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو 

نییاپ نم  ماقم  زا  هلپ  کی  ورب و  ربنم  زارف  رب  هاگنآ  دنوش ، رضاح  دجسم  رد  تعامج  زامن  يارب  وگب : مدرم  هب  زیخرب  نسحلاابا ! يا   
: وگب مدرم  هب  نیشنب و  رت 

 . هیلع هَّللا  هنعلف  هترُجا  ًاریجأ  ملظ  نم  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  هیلاوم  نم  قبأ  نم  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  هیدلاو  ّقع  نم  الأ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  دوخ  نیدلاو  رب  هک  ره  دیشاب ! هاگآ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، شیالوم  زا  هک  يا  هدنب  ره  دیشاب ! هاگآ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، متس  يرگراک  ِترُجا  دزم و  رد  هک  ره  دیشاب ! هاگآ   

تساخرب و دجسم  هشوگ  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .مداد  ماجنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  نامرف  نم  غبـصا ! يا   
 . هدب حیضوت  هداد و  حرش  ار  اهنآ  دوب  رصتخم  ترابع  هس  یتفگ  هچنآ  نسحلاابا ! يا  تفگ :

هب دوب  هتفگ  درم  نآ  هچنآ  و  مدـش ، بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هک  نیا  اـت  مدادـن ، ار  وا  خـساپ  نم   
.مدناسر شترضح  راضحتسا 
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 : دومرف تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه ،  نیا  رد  دیوگ :  غبصا 

! اشگب ار  دوخ  تسد  غبصا ! يا   

: دومرف تفرگ و  ارم  ناتشگنا  زا  یکی  ترضح  مدوشگ ، ار  متسد  نم   

: دومرف هاگنآ  تفرگ ، ارم  تشگنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفرگ ، ار  وت  تشگنا  نم  هک  هنوگ  نامه  غبصا ! يا   

 ، هَّللا هنعل  اّنع  قبأ  نم  یلعف  هّمُالا  هذه  ایلوم  تنأو  ّینإو  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  انّقع  نمف  هّمُالا  هذـه  اوبأ  تنأو  ّینإو  الأ  نسحلاابأ !  ای   
 . هیلع هَّللا  هنعلف  انترُجا  انملظ  نمف  هّمُالا ،  هذه  اریجأ  تنأو  ّینإو  الأ 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  ام  هب  هک  ره  میتسه ، تُّما  نیا  ناردپ  وت  نم و  هک  یتسار  هب  نسحلاابا ! يا   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، ام  زا  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  يالوم  وت  نم و  هک  یتسار  هب   

 . داب وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن ، متس  ام  شاداپ  رد  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  ریجا  ود  وت ،  نم و  هک  یتسار  هب   

 . نیمآ دومرف :  هاگنآ   

: دومرف دمآ ، شوه  هب  سپس  دش ، شوهیب  تفگب و  نخس  نیا  ترضح  دیوگ : غبصا 

! يا هتسشن  زونه  غبصا ! يا   

! نم يالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع   

؟ منک هفاضا  يرگید  ثیدح  یهاوخ  یم  دومرف :  

.دیازفیب وت  رب  شناوارف  تاریخ  زا  دنوادخ ، يرآ ، مدرک : ضرع   

يا هنوگ  هب  مدوب  نیگمغ  نم  درک ، رادید  نم  اب  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يزور  دومرف :  
.دوب ادیپ  ما  هرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هک 
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زگره هک  میوگب  وت  يارب  یثیدـح  یهاوـخ  یم  اـیآ  منیب ، یم  نیگمغ  ار  وـت  نسحلا ! اـبا  يا  دوـمرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  نآ   
؟ يوشن نوزحم 

.يرآ مدرک : ضرع   

نم هب  هاـگنآ  دـهد ، یم  رارق  نم  يارب  نادیهـش  ناربماـیپ و  ربنم  زا  رتدـنلب  يربنم  دـنوادخ  دـسر ، یم  ارف  تماـیق  زور  یتقو  دومرف :  
هتشرف ود  هب  هاگنآ  .ینک  دوعـص  نم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  سپـس  مور ، الاب  نآ  زارف  رب  ات  دهد  یم  روتـسد 

یمن نیرخآ  ناینیـشیپ و  زا  سک  چیه  میتفرگ  رارق  ربنم  نآ  يالاب  همه  هک  یعقوم  دننیـشنب ، وت  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دـنک  یم  رما 
دنوش یم  رضاح  نآ  نوماریپ  رد  همه  هکنآ  زج  دنام 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  یکی   

نزاخ ناوضر ، نم  .میامن  یم  یفّرعم  ار  مدوخ  کـنیا  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا   
دّمحم ترضح  هب  ار  تشهب  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  دیشاب ! هاگآ  متسه ، تشهب 

نب یلع  رایتخا  رد  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  و  میامن ، راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: دیوگ یم  و  دنونش ، یم  ار  وا  يادص  ّتیعمج  همه  هک  دنز  یم  دایرف  نانچ  دزیخ و  یم  رب  هدوب  وا  زا  رت  نییاپ  هک  يا  هتشرف  هاگنآ   

، کلام نم  میامن ، یم  یفّرعم  ار  مدوخ  نونکا  مه  نم  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا   
هب ار  خزود  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  مشاب ، یم  خزود  نزاخ 

ار اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  و  میامن ،  راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  رایتخا  رد 
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.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد   

زا تنایعیـش  وت و  ناماد  زا  تنادناخ  و  نم ، نماد  زا  وت  نآ  زا  سپ  یلع ! يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس   
.دنریگ یم  تنادناخ  ناماد 

! میور یم  تشهب  يوس  هب  ادخ !  لوسر  يا  متفگ : مدز و  مه  رب  ار  مناتسد  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع   

! هبعک راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   

ار نیشنلد  ابیز و  نانخـس  نیا  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  مدینـشن ، ار  ثیدح  ود  نیا  زج  میالوم  زا  لاح  نآ  رد  نم  دیوگ : غبـصا  ) 
(1) ( . دیشک رپ  شدوبعم  يوس  هب  شحور  هاگنآ  دومرف و 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  نیرخآ 

نادناخ يارب  .تشاد  يرگید  يافص  دوب و  يرگید  ناضمر  هام  کی  تشذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هک  یناضمر  كرابم  هام  نیرخآ 
ياه ناضمر  هام  همه ي  اـب  هاـم  نیا  رد  یلع  شور  نوچ  دوب ، بارطـضا  هرهلد و  اـب  مأوت  لوا  زور  ناـمه  زا  ناـضمر  هاـم  نیا  یلع 

.تشاد توافت  رگید 

یلع .منک  یم  ضرع  مضیارع  زا  تمسق  نیا  همدقم ي  رد  تسه - هغالبلا  جهن  رد  هک  ار - وا  ینامرهق  ياهتلصخ  نامه  زا  یکی  زاب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 
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: َُهلْوَق ُهَناْحبُس  هّللا  َلَْزنَا  اَّمل 

(1) َنُونَتُْفی » ْمُه ال  اّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساّنلَا  َبِسَح  َأ   ` .ملا »

انِرُهْظَا  َْنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  اِنب َو  ُلِْزنَتال  َهَْنتِْفلا  َّنَا  ُتِْملَع 

.دیآ یم  شیپ  تما  نیا  يارب  یگرزب  ياهشیامزآ  اه و  هنتف  ربمغیپ  زا  دعب  هک  مدیمهف  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو 

؟ اِهب یلاعَت  ُهّللا  َكَرَبْخَا  یتَّلا  ُهَْنتِْفلا  ِهِذه  ام  هّللا ، َلوسَر  ای  ُْتلُقَف :

َنونَتُْفیَـس یتَُّما  َّنِا  ُِّیلَع  ای  دومرف : تسیچ ؟ تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هنتف  زا  دوصقم  هّللا ! لوسر  اـی  مدرک : لاؤس  لاـح  نیع  رد 
يدَْعب ْنِم 

.دنریگ یم  رارق  شیامزآ  ناحتما و  دروم  نم  تما  نم  زا  دعب 

َِکلذ َّقَشَف  ُهَداهَّشلا ، یِّنَع  ْتَزیح  َنیِملْـسُْملا َو  َنِم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُُـحا  َمْوَی  یل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیل  َوَا  ِهّللا ! َلوُسَر  اـی  ُْتلُقَف :
 . . . .َّیَلَع

دای هب  دیآ ، یم  شیپ  اهـشیامزآ  اهناحتما و  ربمغیپ  زا  دـعب  دریم و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
دندش دیهش  نیملسم  زا  رفن  داتفه   ) دش دیهش  هک  نآ  دش  دیهش  دحا  رد  هک  يزور  نآ  هّللا ! لوسر  ای  دومرف : داتفا ، هتشذگ  رد  يرما 

(126 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم   ) سأر رد  هک 

هک اهنآ  دندش  لئان  تداهش  ضیف  هب  و  دوب ) دحا  ياهنامرهق  ءزج  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد و  رارق  بلّطملادبع  نب  هزمح  بانج  اهنآ 
، دندش لئان 

ُهداهَّشلا یِّنَع  ْتَزیح  َو 
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زا ضیف  نیا  ارچ  هّللا ! لوسر  ای  مدرک  ضرع  امش  هب  مدش ، تحاران  یلیخ  مدنام و  مورحم  ضیف  نیا  زا  دش و  رود  نم  زا  تداهـش  و 
: دیدومرف دش (1) ؟ هتفرگ  نم 

َِکئارَو ْنِم  َهَداهَّشلا  َّنِاَف  ْرِْشبَا 

: دومرف ربمایپ  سپس  .دش  یهاوخ  دیهش  ادخ  هار  رد  رما  تبقاع  يدشن ، دیهش  اجنیا  رد  رگا 

؟ ْنَِذا َكُْربَص  َْفیَکَف  َِکلذََکل ، َِکلذ  َّنِا 

: درک ضرع  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  تداهش  رد  وت  ربص  سپ )  تسا ، نینچنیا  هک  قیقحت  هب  )

(2) ِرْکُّشلا يرُْشْبلا َو  ِنِطاوَم  ْنِم  ْنِکل  ِْربَّصلا َو  ِنِطاوَم  ْنِم  اذه  َْسَیل 

.تسا رکش  ياج  تسین ، ربص  ياج  هک  اجنآ  یتسه ؛ رازگساپس  هنوگچ  دییامرفب  ینک ، یم  ربص  هنوگچ  هک  دییامرفن  هّللا ! لوسر  ای 

یتحاران و درک ، یم  راـهظا  یهاـگ  تسناد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  هک  یمئـالع  دوب و  هداد  مرکا  ربمغیپ  هک  ییاـهربخ  رثا  رد 
هناـخ ي رد  ناـضمر  هاـم  نیا  رد  .تفگ  یم  یبـیجع  ياـهزیچ  .دوب  هدـش  ادـیپ  شکیدزن  باحـصا  تیب و  لـها  ناـیم  رد  بارطـضا 
نیسح و ماما  نامهم  بش  کی  نسح و  ماما  نامهم  بش  کی  دوب ؛ نادنزرف  زا  یکی  نامهم  بشره  درک (3) . یم  راطفا  شنادنزرف 

ردـپ نیا  لاح  هب  ناشلد  اه  هچب  .دروخ  یم  اذـغ  رتمک  هشیمه  زا  و  دوب ، رفعج  نب  هّللادـبع  نز  هک  بنیز  شرتخد  نامهم  بش  کـی 
رد مهاوخ  یم  دومرف : یم  يروخ ؟ یم  اذغ  مک  ردـقنیا  ارچ  ناجردـپ ! دندیـسرپ : یم  یهاگ  .دـندرک  یم  ّتقر  ًاعقاو  تخوس و  یم 

.دشاب هنسرگ  ممکش  هک  منک  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  یلاح 

11887 ص :

دنزرف کی  تسا و  هدرک  جاودزا  مالسلااهیلع )  ) ارهز اب  هزات  تسا ؛ هلاس  جنپ  تسیب و  ناوج  کی  دحا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ( 2 - ) 1
مک مک  ناشیگدـنز  هک  تسا  نیا  ناشیوزرآ  همه ي  ناوج  نادـناخ  کی  ًالومعم )  ) .تسا مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  درادـن  رتشیب 

.دوش دیهش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  شگرزب  يوزرآ  هک  دینیبب  ار  یلع  یلو  دورب ، شیپ 
هبطخ ي 154 هغالبلا ،  جهن  ( 3 - ) 2

.تسا هدوب  روط  نیمه  مه  يرگید  ياه  ناضمر  هام  رد  دیاش  ( 4 - ) 3
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هداد ربخ  نم  هب  هک  ربمغیپ  مبیبح  تفگ : یم  درک و  یم  هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  .تسا  يراظتنا  تلاح  کی  رد  یلع  هک  دندیمهف  یم 
زا هک  تفگ  ار  یعوضوم  ناضمر  هام  مهدزیس  زور  .تسا  کیدزن  تسا ، کیدزن  تسین ، غورد  وا  نخـس  تسا ، هتفگ  تسار  تسا 

.دناوخ یم  هبطخ  هک  دوب  يا  هعمج  زور  ًارهاظ  .درک  داجیا  یتحاران  رتشیب  تقو  همه 

ص: ج23 ، يرهطم .  دیهـش  راثآ  هعومجم  ( ؟ تسا هدنام  یقاب  زور  دـنچ  هام  نیا  زا  نیـسح ! مدـنزرف  (1) دومرف ) : هبطخ  ياـنثا  رد  )
(127

نیا ندش  نیگنر  نامز  دوش ، نیگنر  رس  نیا  نوخ  هب  نساحم  نیا  هک  تسا  کیدزن  يرآ ، دومرف : .زور  هدفه  ناجردپ ! داد ) خساپ  )
.دنتفر ناشدوخ  هناخ ي  هب  نسح  ماما  .دندوب  یلع  تمدخ  ار  بش  زا  یساپ  اه  هچب  .دیسر  ارف  مهدزون  بش  .تسا  کیدزن  نساحم 

بـشره هکنیا  ای  یتحاران و  رطاخ  هب  نسح - ماما  هک  دوب  هدرکن  عولط  حبـص  زونه  دوب (2) . دوخ  يّالصم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 
مارتحا دـندوب  ارهز  دالوا  زا  هک  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  نینمؤملاریما  .تفر  ردـپ  يّالـصم  هب  رگید  راب  تسا - هدوب  روط  نیا 

: دومرف شدنزرف  هب  .تسناد )  یم   ) اهنیا هب  مارتحا  رد  ار  ارهز  ربمغیپ و  مارتحا  دوب و  لئاق  یصاخ 

! ِدَدَّللا ِدَوَْالا َو  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  ُتیَقل  اذ  ام  ِهّللا  َلوسَر  ای  ُْتلُقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  یل  َحَنَـسَف  ٌِسلاج  اـَن  یْنیَع َو َا  یْنتَکَلَم 
یّنِم (3). ْمَُهل  ًاّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَا  ْمُْهنِم َو  ًاریَخ  ْمِِهب  ُهّللا  ِیَنلَْدبَا  ُْتلُقَف : .ْمِْهیَلَع  ُعُْدا  َلاقَف :

11888 ص :

 ( .تسا راون  زا  یگداتفا  ( ) 5 - ) 1
رد دوب و  هفیلخ  نوچ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب و  هتشاد  یصخشم  لحم  تدابع  يارب  شا  هناخ  رد  یسکره  تسا  بحتسم  ( 6 - ) 2

عامتجا و یگدنز و  ياهراک  زا  هک  یتقو  دیباوخ و  یمن  ًالومعم  ار  اهبش  .تشاد  یّلـصم  کی  اجنآ  رد  درک ، یم  یگدنز  هرامالاراد 
.تفر یم  تدابع  تولخ  هب  دش ، یم  غراف  اهتیلوئسم 

هبطخ ي 68 هغالبلا ،  جهن  ( 7 - ) 3
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تـسد زا  نم  هّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدید ، ار  ربمغیپ  ات  .دش  مسجم  رهاظ و  مربارب  رد  ربمغیپ  ایؤر  ملاع  رد  هعفدـکی  ناجرـسپ !
هتـشاذگ اهنآ  ياپ  شیپ  یلع  هک  یهار  يارب  اهنآ  ندوبن  هدامآ  یلع و  اب  مدرم  یگنهامهان  ًاعقاو  مدروخ ! یلد  نوخ  هچ  وت  تما  نیا 

! اهتیانج اهگنرین و  نآ  هیواعم و  نآ  و  ناـشتعیب ، ضقن  نآ  هشیاـع و  باحـصا  نآ  دروخ ! هک  ییاـه  لد  نوخ  هچ  .تسا  بیجع  دوب 
، دـنز یم  شتآ  ار  یلع  لد  ییاـهزیچ  هـچ  دـیمهف  یم  تساـیند ؛ ياـهکریز  نآ  زا  یکی  ینعی  تـسا ، ملاـع  تاـهُد  زا  یکی  هیواـعم 
نامیا و هدیقع و  لامک  يور  زا  هک  دـندوب  اه  سدـقم  هکـشخ  جراوخ و  نیا  مه ، راک  رخآ  رد  .درک  یم  ار  اهراک  نامه  ًاصوصخم 

بئاـصم یتـقو  ناـسنا  ًاـعقاو  دـندرک ! هـچ  یلع  اـب  اـهنیا  دـیناد  یمن  .دــندرک  یم  قیــسفت  ریفکت و  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  صوـلخ ،
هک اب  ار  دوخ  لد  درد  .دنک )  لمحت   ) ار تبیـصم  رادقم  نیا  درادن  تقاط  مه  هوک  کی  .دنک  یم  تریح  دـنیب ، یم  ار  نینمؤملاریما 

: دیوگ یم  دنیب ، یم  ایؤر  ملاع  رد  ار  ربمغیپ  هک  لاح  دیوگب ؟

(128 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم  )

! ِدَدَّللا ِدَوَْالا َو  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  ُتیَقل  اذ  ام  ِهّللا  َلوسَر  ای 

: تفگ داد ، يروتسد  نم  هب  تدج  ناجرسپ ! دومرف : نسح  ماما  هب  دعب  اهنیا ؟ اب  منک  هچ  دندرک ! نم  لد  هب  نوخ  وت  تما  نیا  ردقچ 
: دوب نیا  منیرفن  مدرک ؛ نیرفن  ایؤر  ملاع  رد  مه  نم  .نک  نیرفن  اهنیا  هب  یلع 

یّنِم ْمَُهل  ًاّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَا  ْمُْهنِم َو  ًاریَخ  ْمِِهب  ُهّللا  ِیَنلَْدبَا 

11889 ص :
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.دنتسه وا  هتسیاش ي  هک  دنک  طلسم  ار  یسک  نامه  اهنیا  رب  دناسرب و  ارم  گرم  رتدوز  هچره  ادخ 

یم .دننک  یم  ادص  اهیباغرم  .دیآ  یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دهد  یم  خر  بارطـضا  هرهلد و  ردقچ  هلمج  نیا  اب  هک  تسا  مولعم 
: دیوگ

ُِحئاَون (1) اهُعَْبتَت  ُِحئاوَص  َّنُهَّنِاَف  َّنُهوعَد 

دندمآ نادنزرف  .دوش  یم  دنلب  اج  نیمه  رد  اهناسنا  يرگ  هحون  يادص  هک  دشک  یمن  یلوط  یلو  تسا ، غرم  هحیص ي  يادص  نآلا 
لوا .یتسرفب  تباین  هب  ار  رگید  رفن  کی  دیاب  ًامتح  يورب ، دجـسم  هب  میراذگ  یمن  ناجردپ ! دـنتفگ : دـنتفرگ ، ار  نینمؤملاریما  ولج 

: دومرف

یم مدوخ  هن ، دومرف : درک ، ضقن  شدوخ  ًاروف  دـعب  .دـناوخب  تعامج  زامن  مدرم  اب  دورب  دـییوگب  ار  هریبُه  نب  هدـعُج  ما  هدازرهاوخ 
.دنک یهارمه  ارم  یسک  مهاوخ  یمن  ریخ ، دومرف : .دنک  یهارمه  ار  امش  یسک  دیهدب  هزاجا  دنتفگ : .مور 

ار بلطم  زار  هک  مدرک  شـشوک  یلیخ  نم  دیوگ  یم  شدوخ  هتبلا  دراد ! یناجیه  هچ  وا  دناد  یم  ادـخ  .دوب  ییافـصاب  بش  وا  يارب 
: دوش یم  هدافتسا  نینچ  هغالبلا  جهن  زا  .تسوا )  راظتنا  رد   ) یگرزب ثداوح  هک  دناد  یم  ًالامجا  یلو  منک ، فشک 

ُهَئافِْخا (2) ِّالا  ُهّللا  َیبَاَف  ِْرمَْالا  اَذه  ِنونْکَم  ْنَع  اُهثَْحبَا  َماّیَْالا  ُتْدَرْطَا  ْمَک 

.دنک افخا  ار  نآ  هکنیا  زج  درک  ابا  ادخ  یلو  مروآ ، تسد  هب  ار  راک  نیا  نطاب  ّرس و  هک  مدرک  ششوک  یلیخ 

اب تفگ ، هک  ار  ناذا  .درک  دنلب  ارربکا  هّللا  يادن  تفر و  نذأم  يالاب  هک  دوب  حبـص  عولط  کیدزن  .تفگ  یم  ار  حبـص  ناذا  شدوخ 
هدوب يزور  ایآ  هدوشگ ، ایند  نیا  هب  مشچ  یلع  هک  يزور  زا  رجف ! يا  مد ! هدیپس  يا  حبـص ! يا  تفگ : .درک  یظفاحادخ  مد  هدـیپس 

زا یتـقو  .تفر  دـهاوخ  باوخ  هشیمه  يارب  یلع  مشچ  نیا ، زا  دـعب  رگید  ینعی  دـشاب ؟ باوخ  رد  یلع  مشچ  یمدـب و  وت  هک  تسا 
: دیوگ یم  دیآ ، یم  نییاپ  نذأم 

11890 ص :

ص 172 لامآلا ،  یهتنم  1ص 437 و   / ج هّمغلا ،  فشک  ( 8 - ) 1
هبطخ ي 147 هغالبلا ،  جهن  ( 9 - ) 2
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ِدِـجاسَْملا (1) َیِلا  َساـّنلا  ُظـِقوی  ِدِـحاْولا َو  َْریَغ  ُدـُبْعَیال  هّللا  ِیف  ِدِـهاشَْملا  يِذ  ِبـُتُْکلا َو  يِذ  هـّللا  ِیف  ِدِـهاجُْملا  ِنِمؤُْـملا  َلـیبَس  اْوَّلَخ 
(129 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم  )

( . دنک یم  فیصوت  دهاجم  نمؤم  کی  ناونع  هب  ار  شدوخ   ) دینک زاب  ار  دهاجم  نمؤم  نیا  هار 

هدعاقلا یلع  .تسه  ییاه  هحون  اه  هحیـص  نیا  رـس  تشپ  هک  دوب  هتفگ  یلع  .دـننک  تکرح  دوخ  ياج  زا  دـنرادن  هزاجا  شتیب  لها 
ار همه  يدایرف  تقو  کی  دمآ ؟ دهاوخ  شیپ  هچ  بشما  هک  تحاران  نارگن و  یلو  رادیب  همه  تیب ، لها  هیقب ي  موثلک و  ما  بنیز ،

: دیچیپ اج  همه  رد  ییادص  درک و  دوخ  هجوتم 

 ، یبَتْجُْملا ُّیِـصَْولا  َِلُتق  یفَطْـصُْملا ،  ِّمَع  ُْنبا  َِلُتق  یْقثُْولا ،  ُهَوْرُْعلا  ِتَمَـصَْفنا  یقُّتلا َو  ُمالْعَا  ْتَسَمَْطنا  يدُْهلا َو  ُناکْرَا  ِهّللا  ْتَمَّدَـهَت َو 
.ِءایِقْشَْالا یَقْشَا  ُهَلَتَق  یضَتْرُْملا ،  ٌِّیلَع  َِلُتق 

میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال 

نآرق رد  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  هیآ   40

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآرق رد  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  ای  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  نینموملاریما  دروم  رد  هدش  لزان  تایآ 

.1

َمیِقَتْسُْملا َطاَرِّصلا  اَنِدْها 

دمح 7)  ) َنیِّلآَّضلا َالَو  ْمِْهیَلَع  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِص  دمح )   6)

12092 ص :

www.imamalinet.net: عبنم 3ص 310   / ج بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 10 - ) 1
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; يا هدرک  بضغ  نانآ  رب  هک  یناسک  هن  یتخاس ; دوخ  تمعن  لومشم  ار  نانآ  هک  یناسک  هار  ( 6  ) ...نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام 
(7  ) .ناهارمگ هن  و 

(35/373 راونالا   راحب  تسا (  .  میقتـسم  طارـص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ادـخ ،  لوسر  زا 
نید ربهر  میقتـسم و  طارـص  ادخ و  نشور  هار  وت  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  زا  نینچمه 

باتک رد  یشایع و  ریسفت  یسربط و  همالع  نایلا  عمجم  ییابطابط و  همالع  نازیملا  ریـسفت  رد  نینچمه   38/92 راونالا   راحب   ) یتسه
 ( تسا هدمآ  ثیدح  نیا  زین  رابخالا ص 32  یناعم 

.2

ریصب وبا  زا 

یلع باتک  زا  دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  نیقتملل » يدـه  هیف  َبیَر  ُباتِکلا ال  َِکلذ   » دـنوادخ نخـس  هرابرد  قداص  ماما  زا 
 ( ) هیآ 2 هرقب   ) .دنتسه یلع  نایعیـش  اهنت  نیقتم  زا  روظنم  زینو  تسا .  ناراگزیهرپ  يامنهار  هک  تسین  نآ  رد  یکـش  چیه  هک  تسا 

 ( لیزنتلا 1/67 دهاوش  1/30 و  یمق میهاربا  نب  یلع  ریسفت  یشایع و  ریسفت 

.3

 ( هرقب 3 َنوُقِْفُنی ( »  ْمُهاْنقَزَر  اَّمِمَو  َهالَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  » 

نانآ هب  هک  یبهاوم  اهتمعن و  مامت  زا  و  دـنراد ; یم  اپرب  ار  زاـمن  و  دـنروآ ; یم  ناـمیا  بیغ  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناراـکزیهرپ ) »)
 « .دننک یم  قافنا  میا ، هداد  يزور 

 . ) اهنیا هب  نتـشاد  داقتعا  ینعی  تسا .  دـمحم  لآ  مئاق  ماـیق  تماـیق و  تعجر و  بیغ ،  زا  روظنم  دـنا  هتفگ  هیآ  نیا  ریـسفت  نوماریپ 
ناهرب 1/124) ریسفت 

.4

 « .دنناراگتسر نانآ  و  دنناشراگدرورپ ; تیاده  قیرط  رب  نانآ  هرقب 5 « )  « ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ًيدُه  یَلَع  َِکئلوُأ  » 
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الوم هک  دیوگ  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شیامرف  دانتسا  هب  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلـسم  یفنح  هک  یناکـسح  مکاح  ظفاح 
یلص هللا  لوسر  دزن  مه  اب  وت  نم و  هک  دمآ  یم  شیپ  يدروم  رتمک  نسحلا  ابا  ای  هک  تسشن  نخس  هب  نم  اب  ناملس  يزور  دندومرف :
.دنا تمایق  زور  ناراگتسر  شبزح  و  مالسلا ) هیلع  یلع  درم (  نیا  ناملس  يا  دیامرفن : ترضح  میوش و  رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

 ( قشمد 2/346 خیرات  یلع ،  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/68 ،  دهاوش  ) 

.5

رد دنهد ; بیرف  ار  نانمؤم  ادـخ و  دـنهاوخ  یم  هرقب 9 « )  « ) َنوُرُعْـشَی اَمَو  ْمُهَـسُْفنَأ  َّالِإ  َنوُعَدْـخَی  اَمَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  َهّللا  َنوُعِداُخی  » 
« .دنمهف یمن  اما ) ; ) دنهد یمن  بیرف  ار  ناشدوخ  زج  هک  یلاح 

 . ) تسا نینموملاریما  ناشیالوم  اقآ و  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 6/51 راحب  يرکسع ص 113 ،  ماما  هب  بوسنم  ریسفت 

.6

هرقب 13) ُساَّنلا ( »  َنَمآ  اَمَک  اُونِمآ  ْمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  » 

روظنم دیوگ : یم  هیآ  نیا  رد  هدرک و  سابع  نبا  فرح  هب  دانتسا  لیزنتلا  دهاوش  رد  تسا  کلسم  یفنح  هک  یناکسح  مکاح  طفاح 
.دشاب یم  نارگید  نامیلا و  نب  هفیذح  دادقم و  زذوبا ، ناملس ، هزمح ، رایط ، رفعج  بلاط ، یبا  نب  یلع  سانلا  نمآ  زا 

.دشاب یم  دارفا  نیا  سان  هملک ي  زا  دوصقم  دسیون : یم  بلطم  نیا  لقن  زا  سپ  نآرقلا  یف  یلع  باتک   بحاص 

.7

(14 هرقب  « ) َنُوئِزْهَتْسُم ُنَْحن  اَمَّنِإ  ْمُکَعَم  اَّنِإ  اُولاَق  ْمِِهنیِطاَیَش  َیلِإ  اْوَلَخ  اَذِإَو  اَّنَمآ  اُولاَق  اُْونَمآ  َنیِذَّلا  اوَُقل  اَذِإَو  » 
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دوخ ياهناطیـش  اب  هک  یماگنه  یلو ) !« ) میا هدروآ  ناـمیا  اـم  : » دـنیوگ یم  و  دـننک ، یم  تاـقالم  ار  ناـمیااب  دارفا  هک  یماـگنه  و  » 
!« مینک یم  هرخسم  ار ) اهنآ   ) طقف ام  میئامش ! اب  ام  : » دنیوگ یم  دننک ، یم  تولخ 

هنیدـم لخاد  رذوبا  دادـقم و  بیهـص و  رامع و  ناملـس و  یلع و  نوچ  دـیوگ  هک  هدومن  لقن  هیفنح  نب  دـمحم  زا  یناکـسح  مکاح 
اقآ و ابحرم  تفگ  دمآ و  نینموملاریما  کیدزن  یبا  هللادبع  دندرک ،  هدهاشم  ار  ترـضح  نآ  وا  نارای  قفانم و  یبا  هللادـبع  دـندش و 

سپ دهد .  یم  وا  يارب  ار  دوخ  لام  ناج و  تسا و  ربمایپ  نیشناج  داماد و  ردارب و  نیسح و  نسح و  ردپ  هک  یـسک  مشاه  ینب  دیس 
 . مهد یم  تداهش  وت  قافن  رب  نم  یقفانم و  وت  یبا  هللادبع  يا  وت  رب  ياو  دومرف  وا  خساپ  رد  نینموملاریما 

نامیا لها  امش  باحـصا  امـش و  لثم  مه  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک  یلاح  رد  یهد  یم  نم  هب  یتبـسن   نینچ  هنوگچ  تفگ  یبا  هللادبع 
اب ار  دوخ  هصقو  دمآ  ادخ  لوسر  تمدخ  یلع  نوچ  و  یتسین .  قفانم  زج  وت  دنیشنب  وت  يازع  هب  تردام  دومرف  نینموملاریما  متـسه . 

دومن تاقالم  دوب ) نموم  هک  ار (  یلع  یبا  هللادبع  نوچ  ینعی  دـش .  لزان  دـنوادخ  فرط  زا  الاب  تایآ  دومن  نایب  قفانم  یبا  هللادـبع 
رد ام  تفگ  اهنآ  هب  دومن  تولخ  ناقفانم  زا  دوخ  دـننام  ییاهناطیـش  اب  نوچ  میا و  هدروآ  نآرق  لوسر و  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـم  تفگ 

دیوگ یم  دنک و  یم  شنزرـس  ار  اهنآ  دنوادخ  مینک و  هرخـسم  ار  وا  نارای  یلع و  میهاوخ  یم  اهنت  میتسه و  امـش  اب  كرـش  رفک و 
 . ) درک دهاوخ  تبوقع  وا  نارای  یلع و  ندرک  هرخسم  تهج  هب  ار  اهنآ  تمایق  رد  دنوادخ  ینعی  دنک  یم  ازهتـسا ء  ار  اهنآ  دنوادخ 

قحلا 3/535) قاقحا 
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.8

هرقب 25) ُراَْهنَْألا ( »  اَِهتَْحت  ْنِم  ْيِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّنَأ  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِرَِّشبَو  » 

ریز زا  اهرهن  هک  تساهنآ  يارب  تشهب  زا  ییاهغاب  هک  هد  تراشب  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  و  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  هب  » 
 « تسیراج شناتخرد 

ناشیا نایعیش  ناشیا و  زا  دعب  يایصوا  نینموملاریما و  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  روظنم  هک  تسا  هدمآ  یفوک  تارف  ریـسفت  رد 
لیزنتلا 1/74 ) دهاوش  یفوک ص 53 ،  تارف  ریسفت  دنتسه (. 

.9

هرقب  « ) َنوُرِـساَْخلا ُمُه  َِکئلْوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهّللا  َدـْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  » 
(27

رارقرب هداد  روتـسد  ادـخ  هک  ار  ییاهدـنویپ  و  دننکـشیم ; نآ ، نتخاس  مکحم  زا  سپ  ار ، ادـخ  نامیپ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناقـساف  » 
« دنناراکنایز اهنیا  دننکیم ; داسف  نیمز  يور  رد  و  هدومن ، عطق  دنزاس ،

توبن هب  وا  لوسر  يارب  تیبوبر ،  هب  دنوادخ  يارب  هک  تسا  يدهع  هللا  دهع  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  رقاب  ماما  زا  راونالا  راحب  رد 
راکنا هک  دنا  یناسک  ضرالا  یف  نودسفی  زا  روظنم  هدـش و  هتفرگ  تمارک  یتسود و  هب  اهنآ  نایعیـش  يارب  تماما و  هب  یلع  يارب  و 

 ( راحب 24/389 دنا (.  هدرک  ار  وا  دالوا  یلع و  تماما 

.10

هرقب 31)  « ) َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِءَالُؤه  ِءاَمْسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئَالَْملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اَهَّلُک  َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَعَو  » 

هـضرع ناگتـشرف  هب  ار  اـهنآ  دـعب  .تخومآ  مدآ  هب  یگمه  ار  تادوجوم ) يراذـگمان  شنیرفآ و  رارـسا  ملع  ءامـسا (  ملع  سپـس  » 
« دیهد ربخ  نم  هب  ار  اهنیا  یماسا  دییوگ ، یم  تسار  رگا  : » دومرف تشاد و 
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زا ار  یلمع  چیه  دنوادخ  میتسه و  دنوادخ  کین  ياهمان  ینسحلا و  ءامـسا  ام  دنگوس  ادخ  هب  دومرف  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  قداص  ماما 
 ( راونالا 25/5 راحب  ام ( .  تیالو  تفرعم و  اب  رگم  دریذپ  یمن  دوخ  ناگدنب 

.11

; تشاد تفایرد  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  سپس  هرقب 37 « ) ُمیِحَّرلا ( »  ُباَّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباَتَف  ٍتاَِـملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یَّقَلَتَف  » 
 « .تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  دنوادخ  هک  ارچ  تفریذپ ; ار  وا  هبوت  دنوادخ  و  .درک ) هبوت  اهنآ  اب  (و 

دومرف ادخ  لوسر  درک ؟  هبوت  دناوخ و  ار  ادخ  یتاملک  هچ  اب  مدآ  هک  دش  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  هک  تسا  لقن  سابع  نبا  زا 
هیاغ دش (.  هتفریذـپ  شا  هبوت  درک و  هبوت  تساوخ  رد  وا  زا  دـناوخ و  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و  قح  هب  ار  ادـخ  مدا 

روثنملا 1/147) رد  رابخالا 3/151 و  سودرف  مارملا 1/394 ، 

.12

هرقب 38)  « ) َنُونَزْحَی ْمُه  َالَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  َالَف  َياَدُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یِّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ًاعیِمَج  اَْهنِم  اوُِطبْها  اَْنُلق  » 

رب یـسرت  هن  دـننک ، يوریپ  نآ  زا  هک  یناـسک  دـمآ ، امـش  يارب  نم  فرط  زا  یتیادـه  هاـگره  دـییآ ! دورف  نآ ، زا  یگمه  : » میتفگ » 
« .دنوش نیگمغ  هن  و  تساهنآ ،

راحب تارف ص 58 ،  ریسفت  تسا (.  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  يده  زا  روظنم  دندومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب  ماما 
راونالا 36/129)

.13

 « َنوُِدلاَخ اَهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْصَأ  َِکئلوُأ  اَِنتاَیِآب  اُوبَّذَکَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلاَو  » 

 « .دوب دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنخزود ; لها  دنتشادنپ  غورد  ار  ام  تایآ  و  دندش ، رفاک  هک  یناسک  و  هرقب 39 « ) )
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رد هک  تسا  ییاه  هتفگ  هب  تبـسن  ربمایپ  قدـص  لیالد  هیآ  نیا  رد  تایآ  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  لیذ  ناـهرب  ریـسفترد 
 . ) دنا هدرک  نایب  ناشیا  نادنزرف  زا  ناماما  نینموملا و  ریما  یلوم  هب  تبسن  هک  تسا  یلئاضف  هب  تبـسن  دنا و  هدومرف  ناینیـشیپ  دروم 

ناهرب 1/90) ریسفت 

.14

میهاربا نبا  یلع 

ْمُکِدـْهَِعب ِفوُأ  يِدـْهَِعب  اُوفْوَأَو  دـنوادخ «  هرابرد  ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  قداص  ماـما  زا  هعامـس  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  شردـپ  زا 
 ( هرقب 40 منک ( .  افو  تشهب  هب  امـش  يارب  ینعی  منک  افو  امـش  نامیپ  هب  ات  دینک  افو  نینموملاریما  تیالو  هب  دومرف  ِنُوبَهْراَف »  َياَّیِإَو 

 ( ناهرب 1/200 ریسفت  ) 

.15

 ( هرقب 41 ْمُکَعَم ( »  اَِمل  ًاقِّدَصُم  ُْتلَْزنَأ  اَِمب  اُْونِمآَو  » 

 « دراد تقباطم  تسامش ، ياهباتک  رد  هچنآ  اب  نآ ، ياه  هناشن  هک  دیروایب ! نامیا  ما  هدرک  لزان  هچنآ  هب  و  » 

ربخ ربمایپ و  توبن  رکذ  دروم  رد  هدش  لزان  هک  تسا  يزیچ  نآ  مدرک »  لزان  هچنآ  هب  زا «  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  ناهرب  ریـسفت  رد 
 . تسا ناشیا  ترتع  یلع و  ترضح  تماما  هب  نداد 

.16

 « َنیِعِکاَّْرلا َعَم  اوُعَکْراَو  َهاَکَّْزلا  اُوتآَو  َهَالَّْصلا  اوُمِیقَأَو  » 

 « دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  هارمه  و  دیزادرپب ، ار  تاکز  و  دیراد ، اپب  ار  زامن  و  هیآ 43 « .) هرقب  هروس  )

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  صوصخ  رد  هیآ  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  دوخ  دانساب  یناهفصا  میعن  وبا  دمحا و  نب  قفوم 
رد نـینچمه  باب 176 و  مارملا  هیاغ   . ) دـندرک عوکر  دـندرازگ و  زامن  هک  دـندوب  یـسک  لوا  اهنآ  هدـش و  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع 

 (. تسا هدمآ  لقن  نیا  مه  نیبملا ص 239  یحولا  صیاصخ  بوشآ 2/13 و  رهش  نبا  بقانم  لیزنتلا 1/85  ،  دهاوش  بتک 
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 « َنیِعِشاَْخلا یَلَع  اَّلِإ  ٌهَرِیبََکل  اَهَّنِإَو  ِهَالَّصلاَو  ِْربَّصلِاب  اُْونیِعَتْساَو  » 

 « .تسا نارگ  ناعشاخ ، يارب  زج  راک ، نیا  و  دیئوج ; يرای  زامن  ربص و  زا  هرقب 45 « ) ) 

لمح هک  تسا  نینموملاریما  تیـالو  هماـقا  زاـمن  زا  دوـصقم  تسه و  هللا  لوـسر  ربـص  زا  روـظنم  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور 
هدمآ درفم  ریمض  هیآ  رد  دوش  تقد  رگا  دنتسه ( ،  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناعـشاخ  تسا و  تخـس  ناعـشاخ  يارب  زج  هب  نآ  ندرک 
تیب لها   () ناعـشاخ يارب  زج  هب  تسا  تخـس  تسا  تیالو  ندرک  هماقا  نامه  نآ  نطاب  هک  زامن  طـقف  ینعی  ینثم .  ریمـض  هن  تسا 

میرکلا ص 83) نآرقلا  یف 

.18

 « َنوُعِجاَر ِْهَیلِإ  ْمُهَّنَأَو  ْمِهِّبَر  اُوقَالُم  مُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  » 

 « .دندرگ یمزابوا  يوس  هب  و  دنشیوخ ، راگدرورپ  هدننکرادید  دنناد  یم  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  هرقب 46 « ) )

نوعظم و نب  نامثع  ناشیا (  باحـصا  نینموملاریما و  راگدرورپ  اب  ناگدـننکرادید  زا  دوصقم  هک  تسا  هدـش  تیاور  ساـبع  نبا  زا 
تیب ص 46) لها  یف  نآرقلا  نم  لزن  ام  لیزنتلا 1/44 ، دهاوش  دنتسه (.  رامع ) 

.19

هرقب 50) ْمُکاَْنیَْجنَأَف ( »  َرْحَْبلا  ُمُِکب  اَْنقَرَف  ْذِإَو  » 

 « میداد تاجن  ار  امش  و  میتفاکش ; امش  يارب  ار  ایرد  هک  ار  یماگنه  دیروایب ) رطاخ  هب   ) و » 

لآ دمحم و  هب  ار  ادخ  یسوم  ترضح  ینعی  داد ،  تاجن  ار  لیئارسا  ینب  دمحم  لآ  دمحم و  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
تایآلا ص61) لیوات  ناهرب 1/213 ، ریسفت  داد ( .  تاجن  نوعرف  زا  ار  نانآ  مه  دنوادخ  داد و  مسق  دمحم 
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 « َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  َِکلذ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُْکنَع  اَنْوَفَع  َُّمث  هیآ «   دروم  رد  زین 

دیشخب ار  اهنآ  دنوادخ  هک  تسا  هدمآ  هرقب 52 ) .دیروآ ( »  اجب  ار ) تمعن  نیا   ) رکش دیاش  میدیشخب ; نآ  زا  دعب  ار  امـش  سپـس  » 
دندرک دیدجت  ار  ناشیا  تیب  لها  نینموملاریما و  هللا و  لوسر  تیالو  دندناوخ و  دمحم  لآ  دمحم و  هب  ار  ادـخ  اهنآ  هکنیا  رطاخ  هب 

ناهرب 1/98) ریسفت  دیشخب ( .  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  هاگنآ 

.21

 « َنوُِملْظَی ْمُهَسُْفنَأ  اُوناَک  ْنِکلَو  اَنوُمَلَظ  اَمَو  » 

 « دنیامن یم  متس  دوخ  هب  هکلب  دندرکن ; متس  ام  هب  اهنآ  هرقب 57 « )  ) 

ملظ ناشدوخ  هب  هکلب  دندرکن  ملظ  ام  هب  وت ،  تیب  لها  تیالو  كرت  اب  اهنآ  هک  دیامرف  یم  هللا  لوسر  هب  دنوادخ  دومرف  قداص  ماما 
ملظ وا  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  لقن  رقاب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  رابخالا 1/244 ) حرـش  دندرک (. 

هدوملا 3/104) عیبانی  تسادخ ( .  هب  ملظ  تیب  لها  ام  هب  ملظ  عقاو  رد  دوش ، 

.22

 « ْمُکاَیاَطَخ ْمَُکل  ْرِفْغَن  ٌهَّطِح  اُولُوقَو  ًادَّجُس  َباَْبلا  اُولُخْداَو  » 

« میشخبب ار  امش  ياهاطخ  ات  زیرب »! ار  ام  ناهانگ  ادنوادخ ! : » دییوگب و  دیدرگ ! دراو  عوشخ  عوضخ و  اب  رد  زا  و  هرقب 58 « ) ) 

ار ثیداـحا  نیا  هک  تسا  داـیز  رایـسب  دنتـسه )  تما  ناـهانگ  شزرمآ  هطـساو  و  هطح (  باـب  تیب  لـها  هک  دروم  نیا  رد  تاـیاور 
دنوادـخ زا  یـسک  هچ  مدرم  دومرف :  هک  تسا  هدـش  لقن  هللا  لوسر  لوق  زا  ییابیز  رایـسب  ثیدـح  رد  الثم  دـنا .  هدرک  لـقن  نیقیرف 

 ( ، تیاده مچرپ (  ناونع  امش  هب  منک  یفرعم  امش  هب  ار  یلع  هک  درک  رما  نم  هب  امـش  راگدرورپ  انامه  مدرم  يا  تسا ،  رت  وگتـسار 
يوس هب  هدننک  توعد  نم و  زا  دعب  تیادـه  رد  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم )  ریزو (  ردارب و  وا  هکنیا  و  یـصو ،  هفیلخ و  ماما ، 

دنک و یم  ادـخ  يوس  هب  توعد  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتراتفگ  شوخ  یـسک  هچ  تسا ،  نینموم  حـلاص  وا  انامه  تسا .  راگدرورپ 
وا تسا و  نم  دـنزرف  وا  دـنزرف  تسا ،  نم  زا  یلع  انامه  مدرم  يا  مناناملـسم . » زا  نم  : » دـیوگ یم  دـهد و  یم  ماجنا  حـلاص  لـمع 
وا ینامرفان  زا  يرود  وا و  زا  تعاطا  هب  داب  امـش  رب  مدرم  يا  نم ،  یهن  وا  یهن  تسا و  نم  نامرف  وا  نامرف  تسا .  نم  بیبح  رـسمه 
قح هدننک (  ادج  تما و  نیا  قیدـص  یلع  انامه  مدرم  يا  تسا .  نم  ینامرفان  وا  ینامرفان  تسا و  نم  زا  تعاطا  وا  زا  تعاطا  انامه 

خیـش یلاما  تسا ( . ....  تما  نیا  نینرقلا  وذ  تولاط و  تاجن و  یتشک  هطح و  باب  وا  انامه  دومرف  هک  ییاـج  اـت  تسا .  لـطاب )  و 
ریسفت هلمج  زا  تسا  هدش  لقن  ثیدح  يرایسب  بتک  رد  نومـضم  نیمه  رد  راونالا 38/93 ،  راحب  متشه ،   سلجم  قودص ص 31 

 ... ( هدوملا 2/274 و عیبانی  لیزنتلا 1/360 ،  دهاوش  روثنملا 1/71 ، رد 
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هرقب 59)  « ) َنوُقُسْفَی اُوناَک  اَِمب  ِءامَّسلا  َنِم  ًازْجِر  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  یَلَع  اَْنلَْزنَأَف  ْمَُهل  َلِیق  يِذَّلا  َْریَغ  ًالْوَق  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َلَّدَبَف  » 

رب اذـل  دـنتفگ ); يزیمآازهتـسا  هلمج  نآ ، ياج  هب  و  ; ) دـنداد رییغت  دوب ، هدـش  هتفگ  اـهنآ  هب  هک  ار  نخـس  نیا  رگمتـس ، دارفا  اـما  » 
 « .میداتسرف نامسآ  زا  یباذع  ینامرفان ،  نیا  ربارب  رد  نارگمتس ،

تسا و دمحم  لآ  قح  دنداد  رییغت  ارنآ  نیملاظ  هک  یلوق  نآ  زا  روظنم  دنا  هدومرف  هک  تسا  هدـش  لقن  هیآ  نیا  دروم  رد  رقاب  ماما  زا 
 ( یشایع 1/45 ریسفت  .دراد (  دمحم  لآ  قح  بصغ  نیمه  هب  هراشا  مه  ینامرفان  نآ 

.24

هدش لقن  نسحلاوبا  زا  لیضف  نبا  دمحم  زا 

زا دوـبن  امـش  رب  ادـخ  تمحر  لـضف و  رگا   « ) َنیِرِـساَْخلا َنِم  ْمـُْتنَُکل  ُهـُتَمحَر  مُـکیَلَع َو  هللا  ُلـضَف  ـالَولَو   » هراـب رد  ترـضح  نآ  هـک 
هیآ 64) هرقب  تسا ( .  نانموم  ریما  شتمحر  ربمایپ و  ادخ  لضف  دومرف  دیدوب ) ناراکنایز 

.25

ياـهراک و  هدروآ ، ناـمیا  هک  اـهنآ  و  هرقب 82 « )  « ) َنوُدـِلاَخ اَـهِیف  ْمُه  ِهَّنَْجلا  ُباَحْـصَأ  َکـِئلوُأ  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  » 
 « .دنام دنهاوخ  نآ  رد  هشیمه  و  دنتشهب ; لها  نانآ  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش 

یـسک نیلوا  تسا و  نموم  نیلوا  وا  تسا و  هدـش  لزان  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  هیآ  نیا  تفگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا 
لیزنتلا 1/117) دهاوش  راونالا 38/202 ،  راحب  دناوخ ( .  زامن  ربمایپ  زا  دعب  هک 

.26

ناردپ ود  نآ  دنتسه و  نینموملاریما  هللا و  لوسر  هرقب 83 )  ًاناَسْحِإ ( »  ِْنیَِدلاَْولِابَو  زا «  روظنم  هک  تسا  هدمآ  يددـعتم  ثیداحا  رد 
 ... ( بلاط 3/105 و یبا  لآ  بقانم  ناهرب 1/262 ،  ریسفت  میقتسم 1/242 ،  طارص  دنتسه ( .  تما  نیا 
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هرقب 87) َنُوُلتْقَت ( »  ًاقیِرَفَو  ُْمْتبَّذَک  ًاقیِرَفَف  ُْمتْرَبْکَتْسا  ُمُکُسُْفنَأ  يَوْهَت  اَِمب َال  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  اَمَّلُکَفَأ  » 

وا هب  ندروآ  نامیا  زا  و   ) دیدرک ربکت  وا  ربارب  رد  دروآ ، امش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  يربمایپ  نامز ، ره  هک  تسین  نینچ  ایآ  » 
 « دیدناسر لتق  هب  ار  یعمج  و  هدرک ، بیذکت  ار  يا  هدع  سپ  دیدومن ;) يراددوخ 

انامه دـش ،  هدز  دـمحم  تما  يارب  یـسیع  ترـضح  وا و  زا  دـعب  ناربمایپ  یـسوم و  لثم  هیآ ،  نیا  رد  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
هدع هدرک و  بیذکت  ار  دمحم  لآ  زا  يا  هدع  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  دروآ  امـش  سفن  ياوه  فالخ  رب  يزیچ  هللا  لوسر 

 ( یفاص 1/158 ریسفت  یشایع 1/49 ،  ریسفت  دیتشک ( .  ار  يا 

.28

ِِهب اوُرَفَک  اُوفَرَع  اَم  ْمُهَءاَج  اَّمَلَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  یَلَع  َنوُِحتْفَتْـسَی  ُْلبَق  ْنِم  اُوناَکَو  ْمُهَعَم  اَِمل  ٌقِّدَـصُم  ِهّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ٌباَـتِک  ْمُهَءاَـج  اََّملَو  » 
هرقب 89)  « ) َنیِِرفاَْکلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنْعَلَف 

دوخ هب  نیا ، زا  شیپ  و  دنتـشاد ، دوخ  اب  هک  دوب  ییاه  هناشن  قفاوم  هک  دـمآ  اـهنآ  يارب  یباـتک  دـنوادخ ، فرط  زا  هک  یماـگنه  و  » 
یم هـک  ار  يزیچ  ناـمه  هـک  یماـگنه  يرآ  .دـندرگ ) زوریپ  نانمـشد  رب  نآ ، کـمک  اـب  هـک   ) دـنداد یم  نارفاـک  رب  يزوریپ  دـیون 

! « داب نارفاک  رب  ادخ  تنعل  دندش ; رفاک  وا  هب  دمآ ، اهنآ  دزن  دنتخانش 

هب دمآ  ناشیارب  دنتخانش  یم  هک  ار  يزیچ  نامه  هک  یماگنه  دومرف «  هک  دنوادخ  نخس  ریسفت  هب  عجار  رقاب  ماما  زا  دیوگ  یم  رباج 
یلع دنتخانـش  یم  هک  يزیچ  نآ  زا  دوصقم  ینعی  تسا .  مالـسلا  هیلع  یلع  هیآ  نیا  نطاب  دومرف  ناشیا  مدیـسرپ ،  دـندش »  رفاک  نآ 

ناهرب 1/277) ریسفت  دندش ( .  رفاک  نآ  هب  هک  تسا 
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هب هک  دـنتخورف ; ار  دوخ  يدـب ، ياهب  لباقم  رد  اـهنآ  یلو  هرقب 90 « )  ًایَْغب ( »  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اورُفْکَی  ْنَأ  ْمُهَـسُْفنَأ  ِِهب  اْوَرَتْشا  اَمَْـسِئب  » 
 « دندش رفاک  دوب ، هداتسرف  ادخ  هک  یتایآ  هب  اوران ،

راونـالا راـحب  دنتـسه (.  وا  يایـصوا  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تیـالو  روظنم  هک  دـندومرف  هیآ  نیا  دروم  رد  داجـس  ماـما 
(23/354

.30

و  ( » هرقب 91 ْمُهَعَم ( »  اَِـمل  ًاقِّدَـصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُهَءاَرَو  اَِـمب  َنوُرُفْکَیَو  اَْـنیَلَع  َلِْزنُأ  اَِـمب  ُنِمُْؤن  اُولاَـق  ُهّللا  َلَْزنَأ  اَِـمب  اُونِمآ  ْمَُهل  َلـِیق  اَذِإَو  » 
رب هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  : » دـنیوگ یم  !« دـیروایب نامیا  هدومرف ، لزان  دـنوادخ  هچنآ  هب  : » دوش هتفگ  اهنآ  هب  هک  یماـگنه 
یم قیدـصت  هدـش ، لزان  اهنآ  رب  هک  ار  یتایآ  و  تسا ; قح  هک  یلاح  رد  دـنوش ; یم  رفاک  نآ ، ریغ  هب  و  .تسا » هدـش  لزان  اـم  دوخ 

 « دنک

لزان ام  دوخ  رب  هک  میروآ  یم  نامیا  يزیچ  هب  ام  دنیوگ  یم  هیما  ینب  یلع ،  دروم  رد  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  دندومرف  رقاب  ماما 
دعب تسا .  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  دروم  رد  هچنآ  هب  ینعی  دـنوش  یم  رفاـک  نآ  ریغ  هب  تساـم و  بولق  رد  ینعی  تسا ،  هدـش 

نیلقثلا 1/102) رون  ریسفت  راونالا 36/98 ،  راحب  مالسلا (.  هیلع  یلع  ینعی  ْمُهَعَم »  اَِمل  ًاقِّدَصُم  ُّقَْحلا  َوُهَو  دندومرف « 

.31

ُّصَتْخَی هفیرـش ي «  هیآ  ریـسفت  رد  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  شراوگرزب  ناردپ  زا  اضر  ماما  تفگ  هک  تسا  هدـش  لقن  دامح  زا 
ربمایپ قح  تمحر  هب  ناگدیزگرب  دومرف :  هرقب 105 ) دنادرگ ( »  صوصخم  دوخ  تمحر  هب  دهاوخب  ار  هک  ره  ُءاَشَی « »  ْنَم  ِِهتَمْحَِرب 
يارب نآ  دروم  هن  دون و  هک  تسا  تمحر  دـص  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار  هب  دنتـسه .  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  وا و  نیـشناج  ادـخ ،

ناـهرب ریـسفت  تسا ( .  هدـیدرگ  شخپ  ناتـسرپ  اـتکی  ریاـس  رب  دروم  کـی  هدـش و  هریخذ  راوـگرزب  ود  نآ  ترتـع  یلع و  دـمحم ، 
(1/140
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هرقب 110) َهاَکَّزلا ( »  اُوتآَو  َهَالَّصلا  اوُمِیقَأَو  » 

 « دیزادرپب ار  تاکز  دیناوخب و  ار  زامن  و  » 

 . تسا مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تاکز  زامن و  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  رقاب  ماما  زا 

ام و  میتسه ،  ام  زاـمن  زا )  روظنم  ادـخ (  باـتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداـص  ماـما  زا  زین  و 
هجو ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرـس  مارح و  هام  جح و  هزور و  تاکز و 

تایالا ص 21) لیوات  راونالا 24/303 ،  راحب  ناهرب 1/22 ،  ریسفت  (. ) دنوش یم  هجوتم  ادخ  هب  مدرم  ام  هلیسو  هب  ینعی  میتسه (  هللا 

.33

 « ٌمِیلَع ٌعِساَو  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ُهْجَو  َّمَثَف  اْوُّلَُوت  امََْنیَأَف  ُبِْرغَْملاَو  ُقِرْشَْملا  ِهِّللَو  » 

! « تساناد زاین و  یب  دنوادخ  تسادخ ،  هجو  اجنآ  دینک ، ور  وس  ره  هب  و  تسادخ ! نآ  زا  برغم ، قرشم و  هرقب 115 «) )

تاکز و ام  و  میتسه ،  ام  زامن  زا )  روظنم  ادخ (  باتک  رد  دـندومرف  دوخ  هباحـص  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدـش  تیاور  قداص  ماما  زا 
میتسه هللا  هجو  ادخ و  هلبق  هللا و  هبعک  ام  میتسه و  دوش )  هتشاد  هاگن  دیاب  نآ  تمرح  هک  مارح (  نیمزرس  مارح و  هام  جح و  هزور و 

 ) تایآ ام  تسادخ و  هجو  اجنآ  دینک ، ور  وس  ره  هب  دومرف و  دنوادخ  انامه  دنوش . )  یم  هجوتم  ادـخ  هب  مدرم  ام  هلیـسو  هب  ینعی  ) 
 ) هدش بصن  ياهگنس  رامق و  یشکرس و  ملظ و  یتشز و  اشحف و  ادخ  باتک  رد  ام  نمشدو  میتسه ،  هار ) لیلد (  ام  میتسه و  ادخ ) 
 . دنتـسه كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  توغاط و  تبج و  اهتب و  راـمق و  ياـهریت  و  دـنیوج ) یم  كربت  اـهنآ  هب  هک  یناـبرق  يارب 

نانابهگن ناظفاح و  دوخ و  نیما  ار  ام  داد و  تلیـضف  ام  هب  تشاد و  گرزب  ار  ام  قلخ  درک و  قلخ  ار  ام  دنوادخ  انامه  دومرف  سپس 
تسه و ءامسا  نیرتهب  هب  ام  مسا  تسه و  وا  باتک  رد  ام  مسا  سپ  دومرف  هک  ییاج  ات  داد ،  رارق  تسا  نیمز  نامـسآ و  رد  هچنآ  رب 

ناهرب 1/22) ریسفت  .... . ) 
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هیآ نیا  هب  هعجار  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  دالو  یبا 

ار نآ  میا  هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناـسک  هرقب 121 « ) ِِهب ( »  َنُونِمُْؤی  َِکئلوُأ  ِِهتَوَِالت  َّقَح  ُهَنُوْلتَی  َباَـتِْکلا  ُمُهاَْـنیَتآ  َنیِذَّلا  » 
 . دنتسه همئا  اهنآ  دومرف  مدیسرپ  دنروآ »  یم  نامیا  نآرق   هب  اهنآ  دنناوخ ; یم  تسا  نآ  هتسیاش  هک  نانچ 

.35

تشون هیواعم  هب  يا  همان  رد  نینموملاریما 

توبن دیزگرب و  درک و  رایتخا  ار  ام  دـنوادخ  میتسه .  تیب  لها  ام  میتسه ....  ماحرالا  ولوا  ام  میتسه ....  ربمایپ  لآ  ام  هیواعم ....  يا 
اجنآ ات  تسام .  لام  میهاربا  ماقم  لیعامسا و  نکـسم  هللا و  تیب  نامیا و  ملع و  تمکح و  تسام و  يارب  باتک  داد و  رارق  ام  رد  ار 

هیآ 128 زا  تسا  هدش  هتفرگرب  هلمج  نیا  هک  میتسه .  دنتسه )  ادخ  نامرف  میلست  هشیمه  هک  یناسک  ینعی  هملسم (  هما  ام  دومرف  هک 
راونالا 33/133) راحب  هرقب ( .  هروس 

.36

تسا هدمآ  ثیداحا  رد  نینچمه 

زج دنیامرف «  یم  هیآ 130  هرقب  هروس  رد  دـنوادخ  هک  دنتـسه  همئا  تسا  میهاربا  ترـضح  نییآ  نامه  هک  میهاربا  هلم  زا  روظنم  هک 
 ( یشایع 1/57 ریسفت  دش ( »  دهاوخ  نادرگ  يور  یگدنشخرد )، یکاپ و  نآ  اب  ، ) میهاربا نییآ  زا  یسک  هچ  نادان ، هیفس و  دارفا 

.37

رقاب ماما  زا  نینچمه 

ار دوخ  نادنزرف  بوقعی  میهاربا و  و  هرقب 132 « ) َنوُِملْـسُم ( »  ُمْتنَأَو  ِّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَف  َنیِّدلا  ُمَُکل  یَفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  هیآ .... «  دروم  رد 
رد زج  ادابم  سپ  تسا ; هدیزگرب  امـش  يارب  ار  كاپ  نییآ  نیا  دنوادخ  نم ! نادنزرف   ( » دـنتفگ و  دـندرک ( ; تیـصو  نییآ ، نیا  هب 

راحب دنـشاب ( .  یلع  تیالو  هب  میلـست  دندومرف  ناشیا  هک  تسا  هدش  تیاور  دیورب »! ایند  زا  دیـشاب  وا  رادربنامرف  میلـست و  هک  یلاح 
راونالا 35/341)
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 ......... َلیِعاَمْسِإَو و َمیِهاَْربِإ  َیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  اَْنَیلِإ  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  » 

هرقب 136 و137)  « ) ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیِفْکَیَسَف  ٍقاَقِش  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  اُونَمآ  نِإَف  * 

زا ناربمایپ  بوقعی و  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  رب  هچنآ  و  هدش ; لزان  ام  رب  هچنآ  هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  : » دییوگب » 
نایم رد  و  تسا ، هدش  هداد  راگدرورپ  فرط  زا  رگید )  ) ناربمایپ یسیع و  یـسوم و  هب  هچنآ  نینچمه )  ) و دیدرگ ،  لزان  وا  نادنزرف 

هدروآ نامیا  امـش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  میتسه * » ; میلـست  ادخ  نامرف  ربارب  رد  و  میوش ، یمن  لئاق  ییادج  اهنآ  زا  کی  چیه 
وا و  دنک ; یم  عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رـش  دنوادخ ، دنا و  هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا  و  دنا ; هتفای  تیاده  دـنروایب ، نامیا  دـیا 

« .تساناد هدنونش و 

هچنآ هب  و  میا ; هدروآ  نامیا  ادخ  هب  ام  اَْنَیلِإ « »  َلِْزنُأ  اَمَو  ِهّللِاب  اَّنَمآ  هیآ «  زا  تمـسق  نیا  دروم  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  رقاب  ماما  زا 
نِإَف دومرف « ، سپس  .دنتسه  اهنآ  زا  دعب  همئا  همطاف و  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  نینموملاریما و  اهنآ  انامه  دومرف  هدش »  لزان  ام  رب 
یلع هک  هچنآ  هب  ینعی  ِِهب »  ُْمْتنَمآ  اَم  ِْلثِِمب  مدرم « ،  ینعی  دنروایب »  نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  امش  هچنآ  دننام  هب  زین  اهنآ  رگا  اُونَمآ « » 

و دنا ; هتفای  تیاده  ٍقاَقِـش « »  ِیف  ْمُه  اَمَّنِإَف  اْوَّلََوت  نِإَّو  اوَدَتها  ِدَقَف  دـندروآ «  نامیا  ناشیا  زا  دـعب  همئا  نیـسح و  نسح و  همطاف و  و 
دنروایب نامیا  دیا  هدروآ  نامیا  تیب )  لها  امـش (  هک  هچنآ  هب  مدرم  رگا  ینعی  عقاو  رد  دنا ، » هدش  ادج  قح  زا  دننک ، یچیپرـس  رگا 

یفاص 1/192) ریسفت   ، 1/61 یشایع ریسفت  .دنا ( هدش  ادج  قح  زا  دننک  یچیپرس  رگا  دنا و  هتفای  تیاده 
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هرقب 138)  « ) َنوُِدباَع َُهل  ُنَْحنَو  ًهَْغبِص  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهّللا  َهَْغبِص  » 

 « .مینک یم  تدابع  ار  وا  اهنت  ام  و  تسا !؟ رتهب  ییادخ  گنر  زا  یگنر  هچ  و  دیریذپب )  ) ییادخ گنر  » 

ریـسفت نتـشاد (.  ار  تیب  لها  نینموملاریما و  تیالو  ینعی  نتفرگ  یهلا  هغبـص  هک  تسا  هدیـسر  نومـضم  نیا  هب  يددـعتم  تاـیاور 
نیلقثلا 1/132) رون  ریسفت  ناهرب 1/388 ،  ریسفت  یفاک 1/422 ، راونالا 23/366 ، راحب  یفوک ص 61 ،  تارف 

.40

َمَْلعَِنل َّالِإ  اَْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  ًادیِهَش  ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمُکاَْنلَعَج  َِکلذَکَو  » 
هرقب 143) ِْهیَبِقَع ( » ....  یَلَع  ُِبلَْقنَی  ْنَّمِم  َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  نِم 

رب مه  ربمایپ  و  دیـشاب ; هاوگ  مدرم  رب  ات  .میداد  رارق  يا  هنایم  تما  زین ، ار  امـش  تسا ) هناـیم  هلبق  کـی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ ناـمه  » 
زا دـننک ، یم  يوریپ  ربمایپ  زا  هک  يدارفا  هک  میداد  رارق  نیا  يارب  اهنت  يدوب ، نآ  رب  البق  هک  ار  يا  هلبق  نآ  اـم ، .تسا و  هاوگ  اـمش 

 ......« .دنوش صخشم  دندرگ ، یمزاب  تیلهاج  هب  هک  اهنآ 

 . میتسه ام  مدرم »  لامعارب  دهاش  زا «  دوصقم  دومرف  هک  تسا  هدش  لقن  رقاب  ماما  زا 

 ، نیلقثلا 1/113 رون  ریـسفت  تسا ( .  هدـمآ  نینموملا  ریما  دروم  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  هدـش  تیاور  تنـس  لها  ياـملع  یخرب  زا  زین 
ناـهاوگ و اـم  هک  تسا  هدـش  تیاور  نینموـملاریما  زا  لـیزنتلا 1/129   دـهاوش  رد  راونـالا 22/441 ،  راـحب  یفاص 1/197 ،  ریـسفت 
ام اطـسو "  هما  مکاـنلعج  کلذـک  و  هیآ "  زا  دـنوادخ  دوصقم  میتسه و  نیمز  يور  رب  ادـخ  تجح  اـم  میتـسه و  مدرم  رب  نادـهاش 

 ( میتسه

12107 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3282 

http://www.ghaemiyeh.com


هک دوب  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  اَْهیَلَع »  َْتنُک  ِیتَّلا  َهَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  اَمَو  تمسق «  نیا  دروم  رد  نینچمه 
لیزنتلا 1/120) دهاوش  درک ( .  تیاده  ربمایپ  اب  ار  وا  ادخ 

hagheali.blogfa.com: عبنم

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  يوترپ 

تنس لها  رظنم  زا  نینموملاریما  لیاضف  زا  يوترپ 

هک يدرم  هرابرد  میوگ  هچ  دسیون : یم  (ع ) نینموملاریما فیصوت  رد  هغالبلا  جهن  حراش  بهذم و  ینس  دنمـشناد  دیدحلا ، یبا  نبا 
.دندرواین بات  ار  وا  لئاضف  نامتک  بقانم و  راکنا  دنا و  هدروآ  دورف  شلئاضف  ناتسآ  هب  رس  مه ،  وا  اب  نارگزیتس  نانمشد و  یتح 

ره هب  دندش ، هریچ  نیمز  برغ  قرـش و  رد  یمالـسا  تموکح  هب  نوچ  هیواعم ) هژیو  هب  و   ) هیما ینب  هک  یتسناد  وت  و  دیازفا : یم  يو 
رب لعج و  وا  يارب  ییاه  بیع  دـندرک ، فیرحت  وا  هیلعرب  ار  قیاقح  دندیـشوک و  بلاط  یبا  نب  یلعرون  ندرک  شوماـخ  رد  یگنرین 

هیام لئاضف و  يواح  هک  یتایاور  لقن  زا  دنتشک و  دندیـشک ،  سبح  هب  دندرک ، دیدهت  ار  وا  نایوگ  حدم  دندرک ، شنعل  ربانم  يور 
ییالاو رب  زج  اه  هلیح  نیا  اما  دوش ، هداهن  یسک  رب  وا  مان  دنداد  یمن  هزاجا  هک  اجنآ  ات  دندومن ، يریگولج  دش  یم  وا  یگزاوآ  دنلب 

فک اـب  شا  هرهچ  هک  دیـشروخ  ناـنچ  دـچیپب و  شیوب  دـنهن ، شوپرـس  نآ  رب  هچ  ره  هک  کـشم  نوچمه  دوزفین ، وا  يزارفارـس  و 
(1) .دنیب یم  ار  نآ  يرایسب  ناگدید  يدنبب ، نآرب  مشچ  رگا  هک  نشور  زور  نوچ  ددرگن و  هدیشوپ  یتسد 

هک صخش  نآ  .دنک  فیـصوت  ار  (ع ) یلع ات  تساوخ  وا  زا  تساوخ و  روضح  هب  ار  ع )  ) نینموملاریما کیدزن  نارای  زا  یکی  هیواعم 
ادـخ هب  تفگ ": نینچ  ترـضح  نآ  فصو  رد  ع )  ) نینموملاریما زوـت  هنیک  نمـشد  روـضح  رد  تشاد ، ماـن  هرمـض "  نب  هرارـض  " 

زا ملع  .دناسر  یم  ماجنارـس  هب  ار  اهراک  تیعطاق  اب  تفگ و  یم  نخـس  تلادع  هب  دوب ، دنمورین  شیدنارود و  رایـسب  وا  هک  دنگوس 
نآ ییاـهنت  بش و  اـب  تشاد و  تشحو  اـیند  قرب  قرز و  زا  تخیر .  یم  ورف  شناـبز  زا  تمکح  دیـشوج و  یم  شدوـجو  بناوـج 

نوچمه ام  نایم  رد  دیدنسپ ، یم  ار  هناریقف  ياذغ  تخس و  ربز و  سابل  .دیشیدنا  یم  ناوارف  تخیر و  یم  کشارایـسب  .دوب  سونام 
هک همه  نیا  اب  .دومن  یم  هجنر  مدق  میدومن  یم  یتوعد  وا  زارگا  تفریذـپ و  یم  میدرک  یم  تساوخرد  يزیچ  رگا  .دوب  ام  زا  یکی 

.میتشادن نتفگ  نخس  تارج  شروضح  رد  هک  دوب  تبیهاب  نادنچ  تخاس ،  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  ام  دوب و  کیدزن  ام  هب 
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تشاد و عمط  وا  رد  لطاب  هب  دـنمورین  هن  .تخاس  یم  کیدزن  دوخ  هب  ار  نایاونیب  درمـش و  یم  گرزب  ار  تناید  لـها  راوگرزب ، نآ 
ریگارف یکیرات  رد  دوب و  هداتـسیا  تدابع  هب  هک  مدـید  دوخ  مشچ  هب  بش  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  .دوب  دـیمون  شتلادـع  زا  ناوتان  هن 

، اـیند يا  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  هدز  تبیـصم  نوـچ  دـیچیپ و  یم  دوـخ  هب  هدـیزگرام  نوـچ  هتفرگ و  نساـحم  هب  تسد  بـش ، 
 ، هاـتوک ترمع  .تسین  نآ  رد  یتشگزاـب  ما و  هدرک  تا  هقـالط  هس  نم  هـک  تاـهیه  يا ؟ هدرک  ور  نـم  هـب  اـیآ  .بـیرفب  ار  يرگید 

نخس فصو ) هدام  ، 2/657 راحبلا هنیفـس  .كانـسرت (" هار  زارد و  رفـس  كدنا و  هشوت  زا  هآ  تسا ، زیچان  تشیع  گرزب و  ترطخ 
هب تخانش  یم  دینش و  یم  ار  ع )  ) نینموملاریما لئاضف  هک  هیواعم  نیمه  اما  ...دز  هقلح  هیواعم  نامشچ  رد  کشا  دیـسر  اجنیدب  هک 

رـسارس رد  ربانم ، اه و  هباطخ  رد  ار  وا  نعل  هک  دیزرو  یم  ینمـشد  ترـضح  نآ  اب  نانچ  تردق ،  عمط  هب  دـحا و  ردـب و  ياه  هنیک 
یبا نب  یلع  هرابرد  یتلیضف  هک  سک  ره  هب  تبسن  دوخ ، يارما  هب  يا  همانـشخب  یط  تخاس و  ارجالا  مزال  یمالـسا ،  گرزب  روشک 
نینچ رـس  رب  ییالب  ره  دنتـسناوت  یم  فلتخم  قطانم  نامکاح  هک  انعم  نیدـب  .دومن (  تیلووسم  بلـس  دوخ  زا  دـنک  لقن  (ع ) بلاـط

(. دنروآرد یصخش 

هنوگچ هک  دـینک  هظحالم  ات  میروآ  یم  تنـس  لها  ناردارب  بتک  زا  ًامامت  ار  (ع ) نینموملاریما هدـش  لقن  لئاضف  زا  يا  همـش  نونکا 
نعل نایفس  یبا  نب  هیواعم  روتسد  هب  مالسا  نیمزرـس  رد  لاس  تصـش  هک  ار  یتیـصخش  لئاضف  دنک و  یم  مامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ 

.تسا هتخاس  رشتنم  دش ، یم  هدرمش  بجاو  اج  ره  رد  وا 
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نانآ دـنراد و  رارق  دـنوادخ  بناج  زا  یتیادـه  رب  نانآ  دـیامرف ": یم  ناراگزیهرپ  فیـصوت  زا  سپ  هرقب ، هروس  رد  میرک  نآرق  - 1
تمایق رد  وا  بزح  درم و  نیا  ناملـس  يا  دومرف " : ناملـس  هبو  هدومن  هراشا  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  دنناراگتـسر ،

(1) دنراگتسر ". 

لزان ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دیباوخ ، ترـضح  نآ  ياج  رد  ع )  ) نینموملاریما (ص ) مرکا لوسر  ترجه  بش  رد  هک  یماگنه  - 2
فوئر دوخ  ناگدنب  هب  دنوادخ  دنراد و  یم  میدقت  دنوادخ  تیاضر  بلج  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  دومرف ":

(207  / هرقب " ) .تسا

لـیئربج و بش ،  نآ  رد  دـنوادخ  دـیازفا : یم  هتـسناد و  ترـضح  نآ  دروم  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناـش  هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا 
هب دنوادخ  تسا ؟ وت  دـننام  یـسک  هچ  بلاطوبا  رـسپ  يا  تفگ : لیئربج  هاگنآ  .دـنیآ  دورف  (ع ) یلع دزن  هب  ات  داد  نامرف  ار  لیئاکیم 

(2) .دزرو یم  تاهابم  ناگتشرف  رب  وت  هطساو 

دروآ نامیا  دنک و  تشگزاب  نم  يوس  هب  هک  یـسک  هب  تبـسن  ًاعطق  نم  و  دیامرف " : یم  لاعتم  دنوادخ  هط "  " هروس هیآ 82  رد  - 3
یم ردابتم  نهذ  هب  لاوس  نیا  هفیرش ، هیآ  نتم  رد  یلمات  كدنا  اب  .متـسه " هدنزرمآ  دبای ،  تیاده  سپـس  دهد ، ماجنا  حلاص  لمعو 

! یگتفاـی تیادـه  سپـس  حـلاص و  لـمع  ناـمیا ، تسا ؟ شزرمآو  یهلا  ترفغم  هب  نتفاـی  تسد  يارب  یطرـش  هنوگچ  نیا  هک  دوـش 
حلاص لمعو  نامیا  زا  سپ  لقتسم و  یطرـش  ناونع  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  هدیدرگن  لماک  تیاده  حلاص ، لمع  نامیا و  زا  سپرگم 

؟ دیازفا یم 
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دهد و ماجنا  حلاص  لمع  دروآ و  نامیا  سک  ره  دـندومرف : حیـضوت  نینچ  ار  هیآ  هک  تسا  هتفهن  (ص ) مرکا ربمایپ  نییبت  رد  خـساپ 
(4) .دبای تیاده  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  اب  سپس 

رد ار  زیچ  همه  مولع  ینعی  میا " هدروآ  رد  هرامـش  هب  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  دـیامرف ": یم  سی " هروس "  رد  لاعتم  دـنوادخ  - 4
نب یلع  هب  ترـضح  تسا ؟ میرک  نآرق  ای  لیجنا  تاروت ، روظنم  اـیآ  دندیـسرپ : (ص ) ادـخ لوسر  زا  باحـصا  .میا  هدرک  عمج  نآ 

(1) .تسا صخش  نیا  هداهن  وا  دوجو  رد  ار  زیچ  همه  ملع  دنوادخ  هک  یماما  ریخ ، دندومرف : هدومن و  هراشا  بلاطیبا 

 ، دـیدش ینحل  اب  دـنک ، یم  دزـشوگ  وا  هب  ار  گرم  مد  ات  ناـسنا  یبلط  هداـیز  هکنآ  زا  سپ  لاـعتم  دـنوادخ  رثاـکت ،"  " هروسرد - 5
زا زور  نآرد  نیقی  هب  ًاـعطق و  دـیتسناد ، یم  ینیقی  ملع  هب  رگا  تسین  نـینچ  زگره  دـهد " یم  رادـشه  دروآ و  یم  داـی  هـب  ار  گرم 

(2) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  لاوس ،  دروم  تمعن  هک  هدش  لقن  نینچ  رخآ  هیآ  ریسفت  رد  .دش " دیهاوخ  لاوس  تمعن 

، ددرگ بصن  منهج  رب  طارـص  دـنک و  عمج  ار  نیرخآ  نیلوا و  دـنوادخ  هک  یماگنه  دـندومرف ": هک  هدـش  لـقن  مرکا  ربماـیپ  زا  - 6
(3) .دراد " هارمه  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  زا  یکاح  یتارب  هک  سک  نآ  رگم  درک  دهاوخن  روبع  نآ  زا  سکچیه 

12111 ص :

صص 77-76. باب 14 ، هدوملا  عیبانی  - 5 - 1
هدوملا 111 و 112. عیبانی  ص 368 / ج 2 ، لیزنتلا ،  دهاوش  - 6 - 2
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ود وگب  نانآ  هب  یتسین ، ربمایپ  وت  دنیوگ  یم  نارفاک  رگا  هک  دهد  یم  یلـست  شربمایپ  هب  ادخ  دـعر ،"  " هروس زا  هیآ  نیرخآ  رد  - 7
 ، تنس لها  تایاور  زا  يرایـسب  هعیـش و  تایاور  .تسوا  دزن  رد  باتکلا  ملع  هک  یـسک  هللا و  دننک ، یم  تیافک  ارم  هک  مراد  دهاش 

(1) .تسا بلاط  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  تسا ، باتکلا  ملع  بحاص  هک  یسک  نآ  ینعی  مود  دهاش  هک  دراد  تلالد 

هروس رد  میرک  نآرق  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هدـش و  یفرعم  باـتک  ملع  بحاـص  هیآ  نیا  رد  ع )  ) نینموملاریما هک  دـییامرف  هجوـت 
تسناوت يو  هک  دراد  یم  نایب  هدومن و  یفرعم  باتک  ملع  زا  یئزج  بحاص  ناونع  هب  ار  ع )  ) ربمایپ نامیلـس  نارای  زا  یـصخش  لمن 

ملع نیا  مامت  بحاص  بلاط  یبا  نب  یلع  دروایب و  سدـقملا  تیب  هب  نمی  زا  ندز  مه  رب  مشچ  کی  رد  ار  ابـس  هکلم  یتنطلـس  تخت 
.تسا

هدوب نآ  ياراد  ع )  ) نیموصعم همئا  هک  تسا  دوجو  ملاع  رد  فرصت  تردق  يانعم  هب  ینیوکت  تیالو  زا  يا  همش  ثحب ،  دروم  هیآ 
.دنا

ناحوص نباهعصعص  تالاوئس 

ناحوص نباهعصعص  تالاوئس 

زا يو  هک  دوب  ناحوص  نب  هعـصعص  اهنا  زا  یکی  دـندش  عمج  ناشیا  رتسب  رود  رد  ینایعیـش  ع )  ) یلع ترـضح  راضتحا  تاظحل  رد 
یتح زین  ننست  لها  ياملع  رابک  هعیـش  ياملع  رب  هوالع  هک  تسا  یگرزب  تاور  زا  هفوک و  فورعم  ءابطخ  زا  هعیـش و  گرزب  لاجر 

صاـخ باحـصا  زا  ناـشیا  دـنا و  هدرک  لـقن  هماربـح )  ) ساـبع نـبا  و  ع )  ) یلع ترــضح  زا  ار  وا  ياـه  تـیاور  حاحــص  ناـبحاص 
 . تسا هدوب  نانمومریما 

12112 ص :
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: درک ضرع  هعصعص 

ع)  ) مدآ ما  لضفا  تنا  ینربخا 

: دندومرف ترضح  مدآ ؟  ای  دیتسه  لضفا  امش  دیهد  ربخ  ارم 

- حیبق هسفنل  هرملا  هیکزت 

ار دوخ  هدادادخ ي  ياه  تمعن  « ) ثدحف کبر  همعنب  اما  «و  باب زا  نکل  دیامنب و  هیکزت  فیرعت و  ار  دوخ  درم  هک  تسا  حیبق  ینعی 
: میوگ یم  نک ) لقن 

مدآ نم  لضفا  انا 

 : درک ضرع  متسه ، لضفا  مدآ  زا  نم 

نینموملا  ریما  ای  کلذ  ملو 

تمحر و لـیاسو  مسق  همه  مدآ  يارب  : دوش یم  نیا  شا  هصـالخ  هک  دـندومرف  یتاـنایب  ترـضح  ؟ یتسه مدا  زا  لـضفا  لـیلد  هچ  هب 
راوج تشهب و  زا  دروخ و  هیهنم  هرجـش ي  نآ  زا  وا  دیدرگ و  عنم  مدـنگ  هرجـش  کی  زا  طقف  دوب  مهارف  تشهب  رد  تمعن  تحار و 

.دش جراخ  قح  ترضح 

.مدروخن مدنگ  زا  متسناد  یمن  هجوت  لباق  ار  ایند  نوچ  دوخ  هدارا ي  لیم و  هب  نم  دومنن و  عنم  مدنگ  ندروخ  زا  ارم  دنوادخ  یلو 

درک ضرع 

 – حون نم  لضفا  انا  لاق  (، ع  ) حون ما  لضفا  تنا 

هوالع هب  دـندرکن  تعاطا  اما  ادـخ  يوس  هب  درک  توعد  ار  دوخ  موق  حون  هکنا  تلع  هب  هلب   : دـندومرف دـیتسه ؟ لـضفا  حون  زا  اـمش 
: درک نیرفن  اهنا  هرابرد ي  ات  دندناسر  راوگرزب  نا  هب  رایسب  رازا  تیذا و 

« اراّید نیرفاکلا  نم  ضرالا  یلع  رذت  ِّبر ال  »

نیرفن اهنا  هرابرد ي  ادـبا  مدـید  تما  نیا  زا  هک  یناوارف  رایـسب  ياه  تیذا  تامدـص و  همه  نا  اب  ص )  ) اـیبنا متاـخ  زا  دـعب  نم  اـما 
 : دنیامرفیم هیقشقش  هبطخ ي  رد  ترضح  هچنانچ   ) مدومن ربص  الماک  مدرکن و 
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( یجش قلحلا  یف  يذق و  نیعلا  یف  تربص و 

.تسا لاعتم  دنوادخ  هب  رتکیدزن  دشاب  رتشیب  بئاصم  رب  شربص  سکره  هکنا  زا  هیانک 

درک ضرع 

میهاربا نم  لضفا  انا  : لاق (: ع  ) میهاربا ما  لضفا  تنا 

ضرع میهاربا  : دندومرف ؟ دـیتسه لضفا  امـش  ارچ  ؟ کلذ مل  درک  ضرع  متـسه  لضفا  نم  دـندومرف  ؟  میهاربا ای  دـیتسه  لضفا  امـش  –

درک

هیا ي 262) هرقب  هروس ي   «) یبلق نئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نموت  ملوا  لاق  ، یتوملا یحت  فیک  ینرا  بر   » 

اما مراد  رواب  يرا  درک  ضرع  يرادـن  رواـب  اـیا  دومرف  دـنوادخ  درک  یهاوخ  هدـنز  ار  ناـگدرم  هنوگچ  هک  اـمنب  نم  هب  اراـگدرورپ 
هدرپ رگا  ًانیقی ) تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  ول   ) متفگ هک  هدیـسر  ییاج  هب  نم  نامیا  یلو  دریگ - مارآ  ملد  نا  هدهاشم ي  هب  مهاوخیم 

دش  .  دهاوخن  دایز  نم  نیقی  ددرگ  باجح  فشک  دنور و  رانک  اه 

درک  ضرع 

؟) ع  ) یسوم ما  لضفا  تنا 

درک ضرع  دورب  رصم  هب  هک  نوعرف  توعد  هب  درک   رومام  ار  وا  دنوادخ  یتقو  : اریز متسه  لضفا  یسوم  زا  نم   : دندومرف

نوبذکی نا  فاخا  ینا  ینقدصی  ًادر  یعم  هلـسراف  اناسل  ینم  حصفا  وه  نوراه  یخا  نولتقی و  نا  فاخاف  ًاسفن  مهنم  تلتق  ینا  بر   »
صصق هروس ي  هیا ي 33  « 

لوا تایآ  مورب و  هبعک  ماب  يالاب  همظعم  هکم ي  رد  هک  دـندرک  رومام  ارم  لاعتم  راگدرورپ  بناج   زا  ص )  ) ادـخ لوسر  یتقو  اـما 
براـقا و زا  یکی  اـی  ییاد  اـی  ومع  اـی  ردـپ  اـی  ردارب  هک  دوب  یـسک  رتـمک  هکنا  اـب  میاـمن  تئارق  شیرق  راـفک  رب  ار  تئارب  هروس ي 
ار دوخ  تیرومام  متفر و  اهنت  هدومن  رما  تعاطا   ، مدرکن فوخ  چـیه  اهنیا  همه ي  اـب  دنـشاب  هدـشن  هتـشک  نم  تسد  هب  شناـشیوخ 

.مدومن تعجارم  مدناوخ و  اهنا  رب  ار  تئارب  هروس ي  تایا  مداد  ماجنا 
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.تسا رت  تلیضف  اب  دنوادخ  دزن  رد  رتشیب  شلکوت  سک  ره  تسادخ و  هب  لکوت  اب  صخش  تلیضف  هکنا  زا  هیانک 

درک ضرع 

یسیع نم  لضفا  انا   : لاق ع )  ) یسیع ما  لضفا  تنا 

تردق هب  وا  نابیرگ  رد  لیئربج  ندیمد  هطساوب ي  میرم  هکنا  زا  سپ  : اریز نم  هک  دندومرف  خساپ  یسیع  ای  دیتسه  لضفا  امـش  تفگ 
: هک میرم  هب  دش  یحو  دیسر  لمح  عضو  عقوم  هک  نیمه  دش  هلماح  دنوادخ 

هدالولا تیب  هدابعلا ال  تیب  هذه  ّناف  تیبلا  نع  یجرخا   

تیب زا  اذـلف  ندـیئاز  تدـالو و  لـحم  هاگـشیاز و  هن  تسا  تداـبع  لـحم  هناـخ  نیا  هک   : اریز وـش  نوریب  سدـقملا  تیب  هناـخ ي  زا 
.دمآ ایند  هب  یسیع  هدیکشخ  هلخن ي  ياپ  ارحص  نایم  رد  تفر  نوریب  سدقملا 

هدیدرگ کسمتم  هبعک  بحاص  هب  دوب  مارحلادجسم  طسو  هک  یتلاح  رد  تفرگ  ندیئاز  درد  ار  دسا  تنب  همطاف  مردام  یتقو  نم  اما 
نامه نادرگ ،  ناسآ  نم  رب  ار  ندـیئاز  درد  نیا  هدرک  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک  نآ  قح  هب  هناـخ و  نیا  قح  هب  یهلا   : درک ضرع  و 

هبعک هناخ ي  رد  لخاد  همطاف  يا  هک  دندومن  هناخ  لخاد  هب  توعد  یبیغ  يادن  اب  ار  همطاف  مردام  دـش  هتفاکـش  هبعک  راوید  تعاس 
 . مدش دلوتم  اج  نامه  رد  نم  دش و  دراو  مردام  وش و 

forum.roq.ir: عبنم

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

هتابن نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

ناشفیرش رمع  تاظحل  نیسپاو  رد  هتابن  نب  غبصا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  مالک 

 : تسا هدمآ  هضورلا »  » نینچمه و  ناذاش » نبا  لئاضف   » باتک رد   
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مجلم نبا  نیک  ریـشمش  زا  شکرابم  قرف  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع  نانمومریما  تاظحل  نیـسپاو  رد  دیوگ : هللا  همحر  هتابن  نب  غبـصا    
: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدوب ، هتفر  میالوم  تدایع  هب  دوب -  هدش  هتفاکش  نیعل 

نانچمه زین -  نم  غبصا ! يا  نادب  .دینش  یهاوخن  نخس  نم  زا  رگید  زور ،  نیا  زا  سپ  هک  ونشب  نم  زا  یثیدح  نیـشنب و  غبـصا ! يا   
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدوب ، هتفر  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدایع  هب  يا -  هدمآ  نم  تدایع  هب  نونکا  مه   وت  هک 

: دومرف نم  هب  ملسو  هلآو 

نییاپ نم  ماقم  زا  هلپ  کی  ورب و  ربنم  زارف  رب  هاگنآ  دنوش ، رضاح  دجسم  رد  تعامج  زامن  يارب  وگب : مدرم  هب  زیخرب  نسحلاابا ! يا   
: وگب مدرم  هب  نیشنب و  رت 

 . هیلع هَّللا  هنعلف  هترُجا  ًاریجأ  ملظ  نم  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  هیلاوم  نم  قبأ  نم  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  هیدلاو  ّقع  نم  الأ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  دوخ  نیدلاو  رب  هک  ره  دیشاب ! هاگآ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، شیالوم  زا  هک  يا  هدنب  ره  دیشاب ! هاگآ   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، متس  يرگراک  ِترُجا  دزم و  رد  هک  ره  دیشاب ! هاگآ   

تساخرب و دجسم  هشوگ  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .مداد  ماجنا  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مبیبح  نامرف  نم  غبـصا ! يا   
 . هدب حیضوت  هداد و  حرش  ار  اهنآ  دوب  رصتخم  ترابع  هس  یتفگ  هچنآ  نسحلاابا ! يا  تفگ :

هب دوب  هتفگ  درم  نآ  هچنآ  و  مدـش ، بایفرـش  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هک  نیا  اـت  مدادـن ، ار  وا  خـساپ  نم   
.مدناسر شترضح  راضحتسا 
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 : دومرف تفرگ و  ارم  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه ،  نیا  رد  دیوگ :  غبصا 

! اشگب ار  دوخ  تسد  غبصا ! يا   

: دومرف تفرگ و  ارم  ناتشگنا  زا  یکی  ترضح  مدوشگ ، ار  متسد  نم   

: دومرف هاگنآ  تفرگ ، ارم  تشگنا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفرگ ، ار  وت  تشگنا  نم  هک  هنوگ  نامه  غبصا ! يا   

 ، هَّللا هنعل  اّنع  قبأ  نم  یلعف  هّمُالا  هذه  ایلوم  تنأو  ّینإو  الأ  هیلع ،  هَّللا  هنعلف  انّقع  نمف  هّمُالا  هذـه  اوبأ  تنأو  ّینإو  الأ  نسحلاابأ !  ای   
 . هیلع هَّللا  هنعلف  انترُجا  انملظ  نمف  هّمُالا ،  هذه  اریجأ  تنأو  ّینإو  الأ 

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دنک ، افج  ام  هب  هک  ره  میتسه ، تُّما  نیا  ناردپ  وت  نم و  هک  یتسار  هب  نسحلاابا ! يا   

.داب وا  رب  ادخ  تنعل  دزیرگب ، ام  زا  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  يالوم  وت  نم و  هک  یتسار  هب   

 . داب وا  رب  ادخ  تنعل  دیامن ، متس  ام  شاداپ  رد  هک  ره  میتسه  تُّما  نیا  ریجا  ود  وت ،  نم و  هک  یتسار  هب   

 . نیمآ دومرف :  هاگنآ   

: دومرف دمآ ، شوه  هب  سپس  دش ، شوهیب  تفگب و  نخس  نیا  ترضح  دیوگ : غبصا 

! يا هتسشن  زونه  غبصا ! يا   

! نم يالوم  يا  يرآ ، مدرک : ضرع   

؟ منک هفاضا  يرگید  ثیدح  یهاوخ  یم  دومرف :  

.دیازفیب وت  رب  شناوارف  تاریخ  زا  دنوادخ ، يرآ ، مدرک : ضرع   

يا هنوگ  هب  مدوب  نیگمغ  نم  درک ، رادید  نم  اب  هنیدم  ياه  هچوک  زا  یکی  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يزور  دومرف :  
.دوب ادیپ  ما  هرهچ  زا  هودنا  نزح و  راثآ  هک 
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زگره هک  میوگب  وت  يارب  یثیدـح  یهاوـخ  یم  اـیآ  منیب ، یم  نیگمغ  ار  وـت  نسحلا ! اـبا  يا  دوـمرف : درک و  نم  هب  ور  ترـضح  نآ   
؟ يوشن نوزحم 

.يرآ مدرک : ضرع   

نم هب  هاـگنآ  دـهد ، یم  رارق  نم  يارب  نادیهـش  ناربماـیپ و  ربنم  زا  رتدـنلب  يربنم  دـنوادخ  دـسر ، یم  ارف  تماـیق  زور  یتقو  دومرف :  
هتشرف ود  هب  هاگنآ  .ینک  دوعـص  نم  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دهد  یم  روتـسد  وت  هب  سپـس  مور ، الاب  نآ  زارف  رب  ات  دهد  یم  روتـسد 

یمن نیرخآ  ناینیـشیپ و  زا  سک  چیه  میتفرگ  رارق  ربنم  نآ  يالاب  همه  هک  یعقوم  دننیـشنب ، وت  زا  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  دـنک  یم  رما 
دنوش یم  رضاح  نآ  نوماریپ  رد  همه  هکنآ  زج  دنام 

: دنز یم  دایرف  هتسشن  وت  زا  رت  نییاپ  هک  یناگتشرف  زا  یکی   

نزاخ ناوضر ، نم  .میامن  یم  یفّرعم  ار  مدوخ  کـنیا  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا   
دّمحم ترضح  هب  ار  تشهب  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  دیشاب ! هاگآ  متسه ، تشهب 

نب یلع  رایتخا  رد  ار  اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  و  میامن ، راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: دیوگ یم  و  دنونش ، یم  ار  وا  يادص  ّتیعمج  همه  هک  دنز  یم  دایرف  نانچ  دزیخ و  یم  رب  هدوب  وا  زا  رت  نییاپ  هک  يا  هتشرف  هاگنآ   

، کلام نم  میامن ، یم  یفّرعم  ار  مدوخ  نونکا  مه  نم  دسانـش  یمن  ارم  هک  ره  و  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  هک  ره  مدرم ! يا   
هب ار  خزود  ياهدیلک  ات  دومرف  روتسد  نم  هب  شلالج  لضف و  مرک ، ناسحا ، هب  دنوادخ  انامه  دیـشاب ! هاگآ  مشاب ، یم  خزود  نزاخ 

ار اهنآ  ات  داد  روتسد  نم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  و  میامن ،  راذگاو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دّمحم  ترـضح 
.دیشاب دهاش  هداد و  یهاوگ  رما  نیا  رد  امش  سپ  مهد ، رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  رایتخا  رد 
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.دریگ یم  ار  خزود  تشهب و  ياهدیلک  مالسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نیا  رد   

زا تنایعیـش  وت و  ناماد  زا  تنادناخ  و  نم ، نماد  زا  وت  نآ  زا  سپ  یلع ! يا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس   
.دنریگ یم  تنادناخ  ناماد 

! میور یم  تشهب  يوس  هب  ادخ !  لوسر  يا  متفگ : مدز و  مه  رب  ار  مناتسد  نم  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع   

! هبعک راگدرورپ  هب  دنگوس  يرآ ، دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   

ار نیشنلد  ابیز و  نانخـس  نیا  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  مدینـشن ، ار  ثیدح  ود  نیا  زج  میالوم  زا  لاح  نآ  رد  نم  دیوگ : غبـصا  ) 
(1) ( . دیشک رپ  شدوبعم  يوس  هب  شحور  هاگنآ  دومرف و 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  نیرخآ 

مالسلا هیلع  یلع  تایح  ياهزور  نیرخآ 

نادناخ يارب  .تشاد  يرگید  يافص  دوب و  يرگید  ناضمر  هام  کی  تشذگ  مالـسلا  هیلع  یلع  رب  هک  یناضمر  كرابم  هام  نیرخآ 
ياه ناضمر  هام  همه ي  اـب  هاـم  نیا  رد  یلع  شور  نوچ  دوب ، بارطـضا  هرهلد و  اـب  مأوت  لوا  زور  ناـمه  زا  ناـضمر  هاـم  نیا  یلع 

.تشاد توافت  رگید 

یلع .منک  یم  ضرع  مضیارع  زا  تمسق  نیا  همدقم ي  رد  تسه - هغالبلا  جهن  رد  هک  ار - وا  ینامرهق  ياهتلصخ  نامه  زا  یکی  زاب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع 
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دوخ یلاما  رد  هللا  همحر  یسوط  خیش  ار  تیاور  نیا  ریظن  44/40 ح 82 و 204/42 ح 8 .  راونألا :  راحب  22 و 23 ،  هضورلا :  ( 1 - 1
لها لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  عبنم : دنا  .  هدرک  لقن  351 ح3  شیوخ :  یلاما  رد  زین  هللا  همحر  دیفم  خیش  و  سلجم 5 ،  123 ح4  : 

almonji.com: عبنم مالسلا ج 2 ص 402  مهیلع  تیب 
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: َُهلْوَق ُهَناْحبُس  هّللا  َلَْزنَا  اَّمل 

(1) َنُونَتُْفی » ْمُه ال  اّنَمآ َو  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتی  ْنَأ  ُساّنلَا  َبِسَح  َأ   ` .ملا »

انِرُهْظَا  َْنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهّللا  ُلوسَر  اِنب َو  ُلِْزنَتال  َهَْنتِْفلا  َّنَا  ُتِْملَع 

.دیآ یم  شیپ  تما  نیا  يارب  یگرزب  ياهشیامزآ  اه و  هنتف  ربمغیپ  زا  دعب  هک  مدیمهف  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو 

؟ اِهب یلاعَت  ُهّللا  َكَرَبْخَا  یتَّلا  ُهَْنتِْفلا  ِهِذه  ام  هّللا ، َلوسَر  ای  ُْتلُقَف :

َنونَتُْفیَـس یتَُّما  َّنِا  ُِّیلَع  ای  دومرف : تسیچ ؟ تسا  هدـمآ  هیآ  نیا  رد  هک  يا  هنتف  زا  دوصقم  هّللا ! لوسر  اـی  مدرک : لاؤس  لاـح  نیع  رد 
يدَْعب ْنِم 

.دنریگ یم  رارق  شیامزآ  ناحتما و  دروم  نم  تما  نم  زا  دعب 

َِکلذ َّقَشَف  ُهَداهَّشلا ، یِّنَع  ْتَزیح  َنیِملْـسُْملا َو  َنِم  َدِهُْـشتْسا  ِنَم  َدِهُْـشتْسا  ُْثیَح  ٍدُُـحا  َمْوَی  یل  َْتُلق  ْدَـق  َْسَیل  َوَا  ِهّللا ! َلوُسَر  اـی  ُْتلُقَف :
 . . . .َّیَلَع

دای هب  دیآ ، یم  شیپ  اهـشیامزآ  اهناحتما و  ربمغیپ  زا  دـعب  دریم و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
دندش دیهش  نیملسم  زا  رفن  داتفه   ) دش دیهش  هک  نآ  دش  دیهش  دحا  رد  هک  يزور  نآ  هّللا ! لوسر  ای  دومرف : داتفا ، هتشذگ  رد  يرما 

(126 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم   ) سأر رد  هک 

هک اهنآ  دندش  لئان  تداهش  ضیف  هب  و  دوب ) دحا  ياهنامرهق  ءزج  مالسلا  هیلع  یلع  تشاد و  رارق  بلّطملادبع  نب  هزمح  بانج  اهنآ 
، دندش لئان 

ُهداهَّشلا یِّنَع  ْتَزیح  َو 

12120 ص :

) ؟ دنریگن رارق  شیامزآ  دروم  میدروآ و  نامیا  دنیوگب  هک  دنا  هدش  اهر  دنا  هدرک  نامگ  مدرم  ایآ   ) /1 و 2 توبکنع ( 1 - ) 1
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زا ضیف  نیا  ارچ  هّللا ! لوسر  ای  مدرک  ضرع  امش  هب  مدش ، تحاران  یلیخ  مدنام و  مورحم  ضیف  نیا  زا  دش و  رود  نم  زا  تداهـش  و 
: دیدومرف دش (1) ؟ هتفرگ  نم 

َِکئارَو ْنِم  َهَداهَّشلا  َّنِاَف  ْرِْشبَا 

: دومرف ربمایپ  سپس  .دش  یهاوخ  دیهش  ادخ  هار  رد  رما  تبقاع  يدشن ، دیهش  اجنیا  رد  رگا 

؟ ْنَِذا َكُْربَص  َْفیَکَف  َِکلذََکل ، َِکلذ  َّنِا 

: درک ضرع  دوب ؟ دهاوخ  هنوگچ  تداهش  رد  وت  ربص  سپ )  تسا ، نینچنیا  هک  قیقحت  هب  )

(2) ِرْکُّشلا يرُْشْبلا َو  ِنِطاوَم  ْنِم  ْنِکل  ِْربَّصلا َو  ِنِطاوَم  ْنِم  اذه  َْسَیل 

.تسا رکش  ياج  تسین ، ربص  ياج  هک  اجنآ  یتسه ؛ رازگساپس  هنوگچ  دییامرفب  ینک ، یم  ربص  هنوگچ  هک  دییامرفن  هّللا ! لوسر  ای 

یتحاران و درک ، یم  راـهظا  یهاـگ  تسناد و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ  هک  یمئـالع  دوب و  هداد  مرکا  ربمغیپ  هک  ییاـهربخ  رثا  رد 
هناـخ ي رد  ناـضمر  هاـم  نیا  رد  .تفگ  یم  یبـیجع  ياـهزیچ  .دوب  هدـش  ادـیپ  شکیدزن  باحـصا  تیب و  لـها  ناـیم  رد  بارطـضا 
نیسح و ماما  نامهم  بش  کی  نسح و  ماما  نامهم  بش  کی  دوب ؛ نادنزرف  زا  یکی  نامهم  بشره  درک (3) . یم  راطفا  شنادنزرف 

ردـپ نیا  لاح  هب  ناشلد  اه  هچب  .دروخ  یم  اذـغ  رتمک  هشیمه  زا  و  دوب ، رفعج  نب  هّللادـبع  نز  هک  بنیز  شرتخد  نامهم  بش  کـی 
رد مهاوخ  یم  دومرف : یم  يروخ ؟ یم  اذغ  مک  ردـقنیا  ارچ  ناجردـپ ! دندیـسرپ : یم  یهاگ  .دـندرک  یم  ّتقر  ًاعقاو  تخوس و  یم 

.دشاب هنسرگ  ممکش  هک  منک  تاقالم  ار  دوخ  يادخ  یلاح 

12121 ص :

دنزرف کی  تسا و  هدرک  جاودزا  مالسلااهیلع )  ) ارهز اب  هزات  تسا ؛ هلاس  جنپ  تسیب و  ناوج  کی  دحا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ( 2 - ) 1
مک مک  ناشیگدـنز  هک  تسا  نیا  ناشیوزرآ  همه ي  ناوج  نادـناخ  کی  ًالومعم )  ) .تسا مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  درادـن  رتشیب 

.دوش دیهش  ادخ  هار  رد  هک  تسا  نیا  شگرزب  يوزرآ  هک  دینیبب  ار  یلع  یلو  دورب ، شیپ 
هبطخ ي 154 هغالبلا ،  جهن  ( 3 - ) 2

.تسا هدوب  روط  نیمه  مه  يرگید  ياه  ناضمر  هام  رد  دیاش  ( 4 - ) 3
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هداد ربخ  نم  هب  هک  ربمغیپ  مبیبح  تفگ : یم  درک و  یم  هاگن  نامسآ  هب  یهاگ  .تسا  يراظتنا  تلاح  کی  رد  یلع  هک  دندیمهف  یم 
زا هک  تفگ  ار  یعوضوم  ناضمر  هام  مهدزیس  زور  .تسا  کیدزن  تسا ، کیدزن  تسین ، غورد  وا  نخـس  تسا ، هتفگ  تسار  تسا 

.دناوخ یم  هبطخ  هک  دوب  يا  هعمج  زور  ًارهاظ  .درک  داجیا  یتحاران  رتشیب  تقو  همه 

ص: ج23 ، يرهطم .  دیهـش  راثآ  هعومجم  ( ؟ تسا هدنام  یقاب  زور  دـنچ  هام  نیا  زا  نیـسح ! مدـنزرف  (1) دومرف ) : هبطخ  ياـنثا  رد  )
(127

نیا ندش  نیگنر  نامز  دوش ، نیگنر  رس  نیا  نوخ  هب  نساحم  نیا  هک  تسا  کیدزن  يرآ ، دومرف : .زور  هدفه  ناجردپ ! داد ) خساپ  )
.دنتفر ناشدوخ  هناخ ي  هب  نسح  ماما  .دندوب  یلع  تمدخ  ار  بش  زا  یساپ  اه  هچب  .دیسر  ارف  مهدزون  بش  .تسا  کیدزن  نساحم 

بـشره هکنیا  ای  یتحاران و  رطاخ  هب  نسح - ماما  هک  دوب  هدرکن  عولط  حبـص  زونه  دوب (2) . دوخ  يّالصم  رد  مه  مالـسلا  هیلع  یلع 
مارتحا دـندوب  ارهز  دالوا  زا  هک  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يارب  نینمؤملاریما  .تفر  ردـپ  يّالـصم  هب  رگید  راب  تسا - هدوب  روط  نیا 

: دومرف شدنزرف  هب  .تسناد )  یم   ) اهنیا هب  مارتحا  رد  ار  ارهز  ربمغیپ و  مارتحا  دوب و  لئاق  یصاخ 

! ِدَدَّللا ِدَوَْالا َو  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  ُتیَقل  اذ  ام  ِهّللا  َلوسَر  ای  ُْتلُقَف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهّللا  ُلوسَر  یل  َحَنَـسَف  ٌِسلاج  اـَن  یْنیَع َو َا  یْنتَکَلَم 
یّنِم (3). ْمَُهل  ًاّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَا  ْمُْهنِم َو  ًاریَخ  ْمِِهب  ُهّللا  ِیَنلَْدبَا  ُْتلُقَف : .ْمِْهیَلَع  ُعُْدا  َلاقَف :

12122 ص :

 ( .تسا راون  زا  یگداتفا  ( ) 5 - ) 1
رد دوب و  هفیلخ  نوچ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب و  هتشاد  یصخشم  لحم  تدابع  يارب  شا  هناخ  رد  یسکره  تسا  بحتسم  ( 6 - ) 2

عامتجا و یگدنز و  ياهراک  زا  هک  یتقو  دیباوخ و  یمن  ًالومعم  ار  اهبش  .تشاد  یّلـصم  کی  اجنآ  رد  درک ، یم  یگدنز  هرامالاراد 
.تفر یم  تدابع  تولخ  هب  دش ، یم  غراف  اهتیلوئسم 

هبطخ ي 68 هغالبلا ،  جهن  ( 7 - ) 3
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تـسد زا  نم  هّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  مدید ، ار  ربمغیپ  ات  .دش  مسجم  رهاظ و  مربارب  رد  ربمغیپ  ایؤر  ملاع  رد  هعفدـکی  ناجرـسپ !
هتـشاذگ اهنآ  ياپ  شیپ  یلع  هک  یهار  يارب  اهنآ  ندوبن  هدامآ  یلع و  اب  مدرم  یگنهامهان  ًاعقاو  مدروخ ! یلد  نوخ  هچ  وت  تما  نیا 

! اهتیانج اهگنرین و  نآ  هیواعم و  نآ  و  ناـشتعیب ، ضقن  نآ  هشیاـع و  باحـصا  نآ  دروخ ! هک  ییاـه  لد  نوخ  هچ  .تسا  بیجع  دوب 
، دـنز یم  شتآ  ار  یلع  لد  ییاـهزیچ  هـچ  دـیمهف  یم  تساـیند ؛ ياـهکریز  نآ  زا  یکی  ینعی  تـسا ، ملاـع  تاـهُد  زا  یکی  هیواـعم 
نامیا و هدیقع و  لامک  يور  زا  هک  دـندوب  اه  سدـقم  هکـشخ  جراوخ و  نیا  مه ، راک  رخآ  رد  .درک  یم  ار  اهراک  نامه  ًاصوصخم 

بئاـصم یتـقو  ناـسنا  ًاـعقاو  دـندرک ! هـچ  یلع  اـب  اـهنیا  دـیناد  یمن  .دــندرک  یم  قیــسفت  ریفکت و  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  صوـلخ ،
هک اب  ار  دوخ  لد  درد  .دنک )  لمحت   ) ار تبیـصم  رادقم  نیا  درادن  تقاط  مه  هوک  کی  .دنک  یم  تریح  دـنیب ، یم  ار  نینمؤملاریما 

: دیوگ یم  دنیب ، یم  ایؤر  ملاع  رد  ار  ربمغیپ  هک  لاح  دیوگب ؟

(128 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم  )

! ِدَدَّللا ِدَوَْالا َو  َنِم  َِکتَُّما  ْنِم  ُتیَقل  اذ  ام  ِهّللا  َلوسَر  ای 

: تفگ داد ، يروتسد  نم  هب  تدج  ناجرسپ ! دومرف : نسح  ماما  هب  دعب  اهنیا ؟ اب  منک  هچ  دندرک ! نم  لد  هب  نوخ  وت  تما  نیا  ردقچ 
: دوب نیا  منیرفن  مدرک ؛ نیرفن  ایؤر  ملاع  رد  مه  نم  .نک  نیرفن  اهنیا  هب  یلع 

یّنِم ْمَُهل  ًاّرَش  یب  ْمَُهلَْدبَا  ْمُْهنِم َو  ًاریَخ  ْمِِهب  ُهّللا  ِیَنلَْدبَا 

12123 ص :
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.دنتسه وا  هتسیاش ي  هک  دنک  طلسم  ار  یسک  نامه  اهنیا  رب  دناسرب و  ارم  گرم  رتدوز  هچره  ادخ 

یم .دننک  یم  ادص  اهیباغرم  .دیآ  یم  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دهد  یم  خر  بارطـضا  هرهلد و  ردقچ  هلمج  نیا  اب  هک  تسا  مولعم 
: دیوگ

ُِحئاَون (1) اهُعَْبتَت  ُِحئاوَص  َّنُهَّنِاَف  َّنُهوعَد 

دندمآ نادنزرف  .دوش  یم  دنلب  اج  نیمه  رد  اهناسنا  يرگ  هحون  يادص  هک  دشک  یمن  یلوط  یلو  تسا ، غرم  هحیص ي  يادص  نآلا 
لوا .یتسرفب  تباین  هب  ار  رگید  رفن  کی  دیاب  ًامتح  يورب ، دجـسم  هب  میراذگ  یمن  ناجردپ ! دـنتفگ : دـنتفرگ ، ار  نینمؤملاریما  ولج 

: دومرف

یم مدوخ  هن ، دومرف : درک ، ضقن  شدوخ  ًاروف  دـعب  .دـناوخب  تعامج  زامن  مدرم  اب  دورب  دـییوگب  ار  هریبُه  نب  هدـعُج  ما  هدازرهاوخ 
.دنک یهارمه  ارم  یسک  مهاوخ  یمن  ریخ ، دومرف : .دنک  یهارمه  ار  امش  یسک  دیهدب  هزاجا  دنتفگ : .مور 

ار بلطم  زار  هک  مدرک  شـشوک  یلیخ  نم  دیوگ  یم  شدوخ  هتبلا  دراد ! یناجیه  هچ  وا  دناد  یم  ادـخ  .دوب  ییافـصاب  بش  وا  يارب 
: دوش یم  هدافتسا  نینچ  هغالبلا  جهن  زا  .تسوا )  راظتنا  رد   ) یگرزب ثداوح  هک  دناد  یم  ًالامجا  یلو  منک ، فشک 

ُهَئافِْخا (2) ِّالا  ُهّللا  َیبَاَف  ِْرمَْالا  اَذه  ِنونْکَم  ْنَع  اُهثَْحبَا  َماّیَْالا  ُتْدَرْطَا  ْمَک 

.دنک افخا  ار  نآ  هکنیا  زج  درک  ابا  ادخ  یلو  مروآ ، تسد  هب  ار  راک  نیا  نطاب  ّرس و  هک  مدرک  ششوک  یلیخ 

اب تفگ ، هک  ار  ناذا  .درک  دنلب  ارربکا  هّللا  يادن  تفر و  نذأم  يالاب  هک  دوب  حبـص  عولط  کیدزن  .تفگ  یم  ار  حبـص  ناذا  شدوخ 
هدوب يزور  ایآ  هدوشگ ، ایند  نیا  هب  مشچ  یلع  هک  يزور  زا  رجف ! يا  مد ! هدیپس  يا  حبـص ! يا  تفگ : .درک  یظفاحادخ  مد  هدـیپس 

زا یتـقو  .تفر  دـهاوخ  باوخ  هشیمه  يارب  یلع  مشچ  نیا ، زا  دـعب  رگید  ینعی  دـشاب ؟ باوخ  رد  یلع  مشچ  یمدـب و  وت  هک  تسا 
: دیوگ یم  دیآ ، یم  نییاپ  نذأم 
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ِدِـجاسَْملا (1) َیِلا  َساـّنلا  ُظـِقوی  ِدِـحاْولا َو  َْریَغ  ُدـُبْعَیال  هّللا  ِیف  ِدِـهاشَْملا  يِذ  ِبـُتُْکلا َو  يِذ  هـّللا  ِیف  ِدِـهاجُْملا  ِنِمؤُْـملا  َلـیبَس  اْوَّلَخ 
(129 ص : ج23 ، يرهطم .  دیهش  راثآ  هعومجم  )

( . دنک یم  فیصوت  دهاجم  نمؤم  کی  ناونع  هب  ار  شدوخ   ) دینک زاب  ار  دهاجم  نمؤم  نیا  هار 

هدعاقلا یلع  .تسه  ییاه  هحون  اه  هحیـص  نیا  رـس  تشپ  هک  دوب  هتفگ  یلع  .دـننک  تکرح  دوخ  ياج  زا  دـنرادن  هزاجا  شتیب  لها 
ار همه  يدایرف  تقو  کی  دمآ ؟ دهاوخ  شیپ  هچ  بشما  هک  تحاران  نارگن و  یلو  رادیب  همه  تیب ، لها  هیقب ي  موثلک و  ما  بنیز ،

: دیچیپ اج  همه  رد  ییادص  درک و  دوخ  RŘ Ș̙ ْ

 ، یبَتْجُْملا ُّیِـصَْولا  َِلُتق  یفَطْـصُْملا ،  ِّمَع  ُْنبا  َِلُتق  یْقثُْولا ،  ُهَوْرُْعلا  ِتَمَـصَْفنا  یقُّتلا َو  ُمالْعَا  ْتَسَمَْطنا  يدُْهلا َو  ُناکْرَا  ِهّللا  ْتَمَّدَـهَت َو 
.ِءایِقْشَْالا یَقْشَا  ُهَلَتَق  یضَتْرُْملا ،  ٌِّیلَع  َِلُتق 

میظعلا یلعلا  هّللاب  ّالا  هّوق  لوح و ال  و ال 

(10  ) رطف دیع 

هتکن دنچ  رطف و  دیع 

هتکن دنچ  رطف و  دیع 

: لوا هتکن 

شزرمآ دیع 

هیلع و هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  .یتشلپ  يدیلپ و  ره  زا  ندـش  كاپ  زور  تسا ؛  ینامرفان  هانگ و  ياهدـنب  زا  ندـش  اهر  زور  رطف ، دـیع 
ناگتـشرف تسیچ ؟ دندرک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  هک  ینانآ  دزم  دیامرف : یم  ناگتـشرف  هب  دـیع  زور  رد  یلاعتم  دـنوادخ  دومرف : هلآ 

ار دوخ  ناگدـنب  نم  هک  دـیهدب  یهاوگ  ناگتـشرف  امـش  دـیامرف : یم  دـنوادخ  .تسوـت  تسد  هب  اـهنآ  شاداـپ  ایادـخ ! دـنیوگ : یم 
(1) .مدیشخب

یقیقح دیع 

، دوشن ادخ  تیـصعم  نآ  رد  هک  زور  ره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دراد  هدـنزاس  الاو و  ییانعم  دـیع  مالـسا ، گنهرف  رد 
یـسک يارب  هکلب  تسین ، هدیـشوپون  ساـبل  هک  سک  نآ  يارب  یعقاو  دـیع  : » تسا هدـمآ  موصعم  زا  یتیاور  رد  ( 2 «.) تسا دیع  زور 

هقدص دننام  يا  هدنزرا  ياه  همانرب  رطف ، دـیع  زور  رد  ( 3 «.) دشاب هدرک  نت  هب  ینمیا  سابل  دنوادخ  باذـع  ياه  هدـعو  زا  هک  تسا 
رد .تسا  هدـش  شرافـس  ناموصعم  يوس  زا  هزیکاپ ، سابل  ندیـشوپ  نامیتی و  زا  ییوجلد  محر ، هلـص  نادـنمزاین ، هب  کـمک  نداد ،

نتفگ اـب  ار  ناـبرق  رطف و  دـیع  : » میناوخ یم  يرگید  ثیدـح  رد  و  دیـشخب » تنیز  ریبکت  اـب  ار  دوخ  ياهدـیع  : » تسا هدـمآ  یتیاور 
(4 «.) دیشخب تنیز  هللا  ناحبس  و  هللادمحلا ، ربکا ، هللا  هللاالا ، هلاال  ياهرکذ 
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ص 19. ج 1 ، یبوط ، هرجش  . 1

ص 421. هغالبلا ، جهن  . 2

ص 255. مسج ، حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ، يوسوم ، نیسح  دیس  . 3

ص 354. 1380 ش ،) 1422 ق _   ) ناضمر هام  هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  . 4

: مود هتکن 

زیخاتسر دننامه  يدیع 

: دراد تهابش  رطف  دیع  زور  اب  ینوگانوگ  تاهج  زا  تمایق ، زور 

رظتنم اه  ناسنا  همه  زین  تمایق  زور  .دننک  هدامآ  زور  نآ  يادرف  يارب  ار  دوخ  ات  دندیع  ربخ  ندینـش  رظتنم  مدرم  همه  دـیع ، بش  . 1
.دنیآ یم  درگ  رشحم  نازوس  يارحص  رد  یگمه  نآ ، ندیمد  اب  دنروص و  هخفن  ندیمد 

هیلُح يا  هدع  تمایق  زور  .هنهک  یخرب  رخاف و  سابل  یخرب  دنور ؛ یم  یلـصم  يوس  هب  یتوافتم  ياه  سابل  اب  دـیع  زور  رد  مدرم  . 2
.دننک یم  نت  هب  نایمنهج ) سابل   ) نارِطَق يا  هدع  دنراد و  نت  رب  یتشهب 

، دنور یم  هراوس  يا  هدع  تسا ؛  توافتم  رشحم  لها  ياه  بکرم  زین  تمایق  رد  .دنک  یم  قرف  زین  دیع  نارازگزامن  ياه  بکرم  . 3
(1) .دنرذگ یم  داب  قرب و  نوچمه  يا  هتسد  هدایپ و  یهورگ 

رابکتسا اب  هزرابم 

تدـحو زا  یناشن  روظنم  هب  زور ، نیا  رد  ار  مدرم  تمظع  اب  عامتجا  تسناد و  مه  توغاط  اب  هزرابم  زور  ناوت  یم  ار  رطف  دـیع  زور 
رد ار  یلدـمه  داحتا و  شوخ  هحیار  اه ، هنیک  نتـشاذگ  رانک  رگیدـکی و  هب  ناـنمؤم  يزرورهم  .درمـشرب  ناناملـسم  یگچراـپکی  و 
یم لیلذ  راوخ و  ناطیـش ، ددرگ و  یم  نیگمـشخ  یگچراپکی  تدـحو و  نیا  زا  نیمک ، رد  هراـمه  ِنمـشد  دـنارتسگ و  یم  هعماـج 

هدرمش رابکتسا  اب  يا  هزرابم  دوخ  دیع ، هوکش  اب  زامن  يرازگرب  يارب  ناقـشاع  هاگداعیم  يوس  هب  مدرم  یعمج  هتـسد  تکرح  .دوش 
بالقنا هک  هنوگنامه  دراد ، تشحو  ریبکت  زا  نمشد  اریز  تسا ؛ توغاط  رب  هدنبوک  يا  هبرض  مه ، زامن  زا  لبق  ياهریبکت  .دوش  یم 

(2) .تسکش مهرد  ار  یناهج  رابکتسا  ِرامعتسا  يولهپ و  يدادبتسا  میژر  تردق  ربکا ، هللا  راعش  اب  ناریا ، یمالسا 
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ریبکت يالاو  موهفم 

برغم زامن  دنیوگب : ار  هناگراهچ  ياهریبکت  زامن  راهچ  زا  دعب  دننک ، عورـش  ار  دیع  زامن  هکنآ  زا  شیپ  ناراد  هزور  تسا  بحتـسم 
اب زیتس  نایتوغاط و  توغاط و  يدوبان  ینکـش و  تب  نامه  ریبکت ، موهفم  .دـیع  زامن  زا  دـعب  حبـص و  زاـمن  ءاـشع ، زاـمن  دـیع ، بش 

.تسا نیگمشخ  دایرف  نیا  زا  هشیمه  نمشد  ور ، نیازا  تسا ؛ ناکرشم 

ریبکت اب  توغاط  هزرابم 

.تسا تخادـنا  توغاط  نت  رب  هزرل  خـیرات ، لوط  رد  هک  ییادـن  تسا ؛ ریبکت  ینامـسآ  يادـن  رطف ، دـیع  ياـبیز  ياهراعـش  زا  یکی 
شیوخ خاک  نورد  سابع  ینب  يافلخ  زا  یقیناود ، روصنم  يزور  دنا  هتشون 

.442 صص 439 _  ناراد ، هزور  ناضمر و  هام  هریس  . 1

.445 صص 443 _  نامه ، . 2

: موس هتکن 

ترطف زا  یکاح  هک  وا  ریبکت  يادص  ماگنه ، نیا  رد  .تشذگ  یم  خاک  رانک  زا  يرادـنید  ناملـسم  درم  .دوب  اذـغ  ندروخ  لوغـشم 
.دنروآ وا  دزن  دـننک و  ریگتـسد  ار  وا  داد  روتـسد  نانابهگن  هب  دینـش ، ار  ربکا  هللا  يادـص  روصنم  یتقو  .تساخرب  دوب  شا  يدـیحوت 

يادا زا  يروظنم  تفگ : درم  يدادرس ؟ ربکا  هللا  دایرف  نم  خاک  رانک  رد  ارچ  تفگ : وا  هب  دندروآ ، ار  درم  نآ  نارومأم  هک  یماگنه 
دراد يدنلب  موهفم  ریبکت  يرآ ، .دننک  ادج  شندب  زا  رس  داد  روتسد  تسنادن و  روظنم  یب  ار  وا  ریبکت  روصنم  اما  .متشادن  یهلا  رکذ 

(1) .تسین نآ  ندینش  يارای  ار  ناگمه  هک 

ناراد هزور  ترجا 

هزور ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  رب  شزرمآ  دـنیوگ  یم  مدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ : یم  دـشار  نب  نسح 
شزرمآ سپ  .دـنهد  یم  ترجا  راک  زا  غارف  زا  سپ  رگراـک  هب  اـنامه  نسح ! يا  دومرف : ماـما  .دوش  یم  لزاـن  ردـق  بش  رد  هتفرگ ،

؟ تسا رتهب  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  مدرگ ! تیادف  مدیـسرپ : سپـس  .دوش  یم  هداد  نانآ  هب  رطف  دیع  بش  رد  ناشترجا  ناراد و  هزور 
بحاص يا  وگب : نک و  دـنلب  ار  تیاـه  تسد  سپـس  ناوخب و  ار  برغم  تعکر  هس  درک ، بورغ  باـتفآ  هاـگ  ره  : » دومرف ترـضح 

دورد وا  لآ  دـمحم و  رب  مالـسلا !  هیلع  یلع  شرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هدـننیزگرب  يا  لاـس ! بحاـص  يا  دـتمم ! ياـطع 
باتک رد  وت و  دزن  مناهانگ  نآ  هک  یلاـح  رد  زرماـیب ، ار  ما  هدرک  شومارف  ار  نآ  ما و  هدـش  بکترم  هک  یناـهانگ  یماـمت  تسرف و 

یم هبوت  ادخ  يوس  هب  وگب  راب  دص  هدجس ، لاح  رد  ياسایب و  كاخ  هب  ار  تا  یناشیپ  سپس  .تسا  طبض  وت  راکـشآ  هتـشون  نیبم و 
(2 «.) هاوخب تجاح  گرزب  يادخ  زا  هاگ  نآ  منک ،
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رطف دیع  لامعا 

تسین كاب  ور  وگ  تفر  رگ  اهزور 

تسین كاپ  وت  نوچ  هکنآ  يا  نامب  وت 

نآ هرابرد  زین  يا  هژیو  ياهاعد  هدـش و  هتخادرپ  اهنآ  هب  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  رد  هک  دراد  یتاداـبع  لاـمعا و  رطف  دـیع 
زور نیا  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  دزم  نتفرگ  زور  رطف ، دیع  زور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  موصعم  نایاوشیپ  نانخـس  زا  .تسا  هدـمآ 

.دبلطب ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنارذگن و  یلبنت  تلاطب و  هب  ار  دوخ  زور  دشاب و  ادـخ  دای  هب  دـنک و  اعد  رایـسب  ناسنا  تسا  بحتـسم 
(3)

دایعا تیمها 

مه تکرح  درادن ، مه  خیرات  درادن ، دیع  هک  يا  هعماج  سپ  .دوش  یم  زاغآ  تکرح  دـبای و  یم  دـلوت  یگدـنز  هک  تساهدـیع  رد 
هتبلا زاغآ و  لوحت ، دیع  تسا ؛ دیع  ناضمر  نایاپ  ام ، بتکم  رد  .درادن 

ص 444. نامه ، . 1

ص 167. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 2

ص 358. 1380 ش ،) 1422 ق _   ) ناضمر كرابم  هام  هژیو  رون ، نایهار  هشوت  هر  . 3

: مراهچ هتکن 

.رگید ياهزور  شخب  تاجن 

، شرگید ياهدیشروخ  اب  نتسویپ  رد  یباین و  ار  دیشروخ  ترارح  شدیع  رد  يزوماین و  ار  نتشگ  رو  هلعـش  سرد  ناضمر ، رد  رگا 
ار امرـس  يریگ و  يا  هلعـش  ناضمر  زا  ات  شوکب  سپ  نادنبخی ، دنب  رد  یناتـسمز و  موکحم  وت  سپ  يرواین ، تسد  هب  میظع  یتردق 

.دنابات یم  هدرم  ناتخرد  رب  ار  نامیا  يامرگ  شدیشروخ  هک  يدیع  ددرگ ؛ دیع  ناضمر  نایاپ  ات  شوکب  .ینازوسب 

ناناملسم عامتجا  دیع  رطف ، دیع 
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یمالـسا هعماج  عامتجا و  ناناملـسم  ندمآ  درگ  يارب  یتصرف  ار  رطف  دیع  یمایپ ، رد  لاس 58 ،  رطف  دـیع  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
کی هتفه  ره  رد  ....دوش  یم  هدید  حوضو  هب  تسایس  وا  ماکحا  رد  هک  تسا  ینید  تسا ؛ تسایس  نید  مالسا ، : » دندومرف دنتسناد و 

يداصتقا یعامتجا و  یسایس ، تاهج  زا  روشک  تاجایتحا  زور و  لئاسم  نآ  رد  هک  هعمج  زامن  ات  ددرگ  یم  لیکشت  گرزب  عامتجا 
زا دعب  مه  دیع  زامن  هبطخ  ود  رد  دننک و  یم  عامتجا  مدرم  نآ ، رد  هک  دراد  دوجو  دـیع  ود  لاس  ره  رد  .دوش  اپرب  ددرگ ، یم  حرط 
هک یتاجایتحا  یلک  روط  هب  يداصتقا و  یعامتجا ، یسایس ، تاهج  نیعمجا ، _  مهیلع  هللا  تاولـص  همئا _  ربمایپ و  رب  دورد  دمح و 

(1 «.) دننک یم  هاگآ  لئاسم  زا  ار  مدرم  ابطُخ ، هلیسو ، نیدب  دوش و  یم  حرط  دراد  هقطنم  روشک و 

دیع بش  ماکحا  زا  يدنچ 

برغم زا  دعب  رگا  دنک و  راطفا  دیاب  تسا ، دیع  دش  هجوتم  هک  نیمه  صخـش  تسا و  لطاب  مارح و  نتفرگ  هزور  رطف ، دـیع  زور  رد 
دیاب دنـشاب ، مزال  طیارـش  ياراد  هک  يدارفا  رطف ، دـیع  بش  رد  ینعی  ناضمر  كرابم  هاـم  ناـیاپ  زا  سپ  ( 2) .درادن لاکشا  دمهفب ،

، هرطف تاکز  بوجو  تقو  ( 3) .تسا ...و  جنرب  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  مرگولیک  هس  رفن ، ره  تاکز  رادـقم  دـنهدب و  هرطف  تاکز 
يارب ار  نآ  دـناوت  یمن  دراذـگب ، راـنک  ار  هرطف  رگا  ( 4) .تسا دـیع  زور  رهظ  ات  دـیع  بش  زا  نآ ، تخادرپ  ناـمز  رطف و  دـیع  بش 

(5) .دراذگب هرطف  يارب  ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ 

ص 254. مسج ، حور و  ياه  يرامیب  نامرد  هزور ، کن : . 1
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م 1739. ص 1001 ، ج 1 ، عجارم ، لئاسملا  حیضوت  . 2

م 1991 و 2029. نامه ، . 3

.نامه . 4

م 2032. ج 1 ، نامه ، . 5

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  نیرخآ 

رطف دیع  زور  ناضمر و  هام  زور  نیرخآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

( یلامث هزمحوبا  ياعد  « ) یلَمَع یف  يدْهَج  هیاِغب  ْمَا  َكُرُکْشَا  ِّلاْکلا  اَذه  یناِسِلبَفَا  یناِسل  ِطَْسب  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل   َ ...یهلا »

(1) هزیگنا داجیا 

زا ادرف  دیسر  ادن  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  .دنک  یفرعم  تشهب  رد  ار  وا  نیشنمه  ات  درک  تساوخرد  ادخ  زا  ع )  ) دواد ترضح  يزور 
هب ع )  ) دواد ترـضح  دعب  زور  .دوب  دهاوخ  تشهب  رد  وا  نیـشنمه  دـنیب ، یم  رهـش  هزاورد  رد  هک  ار  یـسک  نیلوا  دورب ، نوریب  رهش 

رهـش هزاورد  رانک  شود ، رب  مزیه  يا  هتـشپ  اب  دـندید  ار  يدرمریپ  دـندش و  جراخ  رهـش  زا  ع )  ) نامیلـس ترـضح  شدـنزرف  قاـفتا 
.تخورف يدرف  هب  ار  شمزیه  تسشن و 

بیبح نامهم  داد ، خساپ  درمریپ  دینک ؟ نامهم  ار  ام  زورما  تسا  نکمم  ایآ  دومرف : درک و  مالس  تفر و  وا  شیپ  ع )  ) دواد ترـضح 
! دییامرفب .تسادخ 

ار اه  نان  وا  .تخپ  نان  ددع  هس  تشاذگ و  شتآ  يور  رب  دومن و  ریمخ  ار  نآ  سپس  درک و  بایسآ  دیرخ و  مدنگ  يرادقم  درمریپ 
زا سپ  تشاذـگ و  یم  ناهد  رد  هَّللا » مسب   » اب ار  اه  همقل  تسـشن و  وناز  ود  دوخ  تشاذـگ و  هرفـس  رـس  بآ  کـمن و  يرادـقم  اـب 

.داد همادا  رخآ  ات  ار  راک  نیمه  تفگ و  یم  هَّلل » دمحلا   » کی نآ  ندروخ 

وت ار  شتخرد  متخورف ، هک  ار  یمزیه  ادـنوادخ ! تـفگ : درک و  دـنلب  نامـسآ  فرط  هـب  ار  شناتـسد  درمریپ  راـهان ، فرـص  زا  دـعب 
ار اه  مزیه  هک  يداتـسرف  وت  ار  يرتشم  يداد ؛ نم  هب  وت  ار  مزیه  ندـنک  يورین  يدرک ؛ کشخ  وت  ار  تخرد  ياه  هخاـش  يدـنایور ؛

نیا ربارب  رد  .يدرک  اطع  نم  هب  وت  زین  ار  نتخپ  نان  ندرک و  درآ  لیاسو  يدـنایور ؛ وت  ار  شرذـب  میدروخ ؛ هک  ار  یمدـنگ  درخب و 
.تسوت صوصخم  ساپس  رکش و  سپ  ما ؟ هدرک  هچ  نم  تمعن  همه 
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.درک هیرگ  دنلب  دنلب  درمریپ  سپس 

زا يا  هدنب  اریز  دشاب ، ماقم  بحاص  تشهب  رد  يا  هدـنب  نینچ  دـیاب  مدـنزرف ، : » تفگ ع )  ) نامیلـس شدـنزرف  هب  ع )  ) دواد ترـضح 
«(1) ما هدیدن  رترکاش  ناشیا 

: تسا هدرک  هراشا  رکش  یقالخا  تلیضف  هب  یلامث  هزمحوبا  ياعد  زا  يزارف  رد  ع )  ) داجس ماما 

یف ِّبَر  ای  یناِسل  ُرْدَق  امَو  َکیـضُْرا  یلَمَع  یف  يدْهَج  هیاِغب  ْمَا  َكُرُکْـشَا  ِّلاْکلا  اَذه  یناِسِلبَفَا  یناِسل  ِطَْسب  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  ( َ یهلا »)
؛ َِکناسِْحاَو َکِمَِعن  ِْبنَج  یف  یلَمَع  ُرْدَق  امَو  َكِرْکُش  ِْبنَج 

تیاهن اب  ای  میوگ  ساپـس  ار  وت  ما ، هتـسخ  نابز  نیا  اب  ایآ  يدرک ، زاب  ار  منابز  هکنیا  تهج  هب  تسوت  صوصخم  شیاتـس  ایادـخ )! )
تمعن رانک  رد  مرادرک  و  دراد ؟ یـشزرا  هچ  وت ، ساپـس  ربارب  رد  منابز  اراـگدرورپ ! و  مزاـس ؟ دونـشوخ  ار  وت  مرادرک  رد  مشـشوک 

« دراد یماقم  هچ  يا ، هدرک  نم  هب  هک  یناسحا  تیاه و 

« یلمع رکش   » و ینابز » رکش   » .دراد لاعتم  دنوادخ  ياه  تمعن  ربارب  رد  ساپس  رکش و  زا  عون  ود  هب  هراشا  اعد  زا  زارف  نیا 

اوتحم نتم و 

یم ناسنا  بیـصن  رطف ، دـیع  ناضمر و  كرد  يراد و  هزور  قیفوت  زا  دـعب  ًاصوصخ  ناضمر و  هاـم  رد  هک  یتاـکرب  راـثآ و  زا  یکی 
: تسا هدرک  هراشا  هلئسم  نیا  هب  هرقب  هروس  هیآ 185  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  یهلا  ساپس  رکش و  دوش ،

؛ َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُکادَه َو  ام  یلَع  َهَّللا  اوُرِّبَُکِتل  َو  ِناقْرُْفلا ...  يدُْهلا َو  َنِم  ٍتانَِّیب  ِساَّنِلل َو  ًيدُه  ُنآْرُْقلا  ِهیف  َلِْزنُأ  يذَّلا  َناضَمَر  ُرْهَش  »

...تسا هدش  لزان  نآ  رد  لطاب ، قح و  نایم  قرف  و  تیادـه ، ياه  هناشن  و  مدرم ، ییامنهار  يارب  نآرق ، هک  تسا  یهام  ناضمر  ِهام 
!« دینک يرازگرکش  هک  دشاب  دیرمشب و  گرزب  هدرک ، تیاده  ار  امش  هکنیا  رب  ار  ادخ  و 

12131 ص :

ص 119. ج 1 ، بولقلا ، داشرإ  (. 2 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3307 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2958_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک هداد  ناشن  هداد و  ماجنا  ار  يوضع ،» رکش   » و ینابز » رکش  «، » یبلق رکـش   » مسق هس  ره  دریگ  یم  هزور  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک 
.تسا رکاش  یناسنا 

یبلق رکش  هزور و 

.تسا وا  يایاطع  هب  يدونشخ  اضر و  وا و  ربارب  رد  ندش  میلست  راگدرورپ و  تفرعم  نامه  یبلق  رکش 

زا ار  نآ  وا  دهد و  یتمعن  یسک  ره  هب  ادخ  (1) ؛ اَهَرْکُش يَّدَأ  ْدَقَف  ِِهْبلَِقب  اَهَفَرَعَف  ٍهَمِْعِنب  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ْنَم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
« .تسا هدرک  ادا  ار  شرکش  دمهفب ، لد  هت 

یبلق رکـش  هناشن  وا  هزور  دریگ و  یم  هزور  تسا ، دـنوادخ  زا  تعاـطا  لاـبند  هب  تسا و  ادـخ  ناـمرف  میلـست  هک  اـجنآ  زا  راد  هزور 
يراد هزور  هب  تبـسن  هتخانـش و  دنوادخ  تاروتـسد  رماوا و  زا  یکی  ناونع  هب  ار  هزور  مه  هتخانـش و  ار  ادخ  مه  راد ، هزور  .تسوا 

.تسا دونشخ  یضار و 

ینابز رکش  هزور و 

.تسا اه  تمعن  ربارب  رد  ناسنا  ساپس  ینادردق و  رگنایب  هک  تسا  ییاه  هلمج  نتفگ  ینابز ، رکش 

یعوـن دوـخ  نـیا  دــنک و  یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  يراد  هزور  زیزع و  هاـم  نـیا  لـئاضف  تاـکرب و  هاــم  نـیا  ياــهاعد  رد  راد  هزور 
اب ار  ادخ  یماسا  تافص و  دنک  ؛ یم  رورم  ار  ردق  بش  نآرق و  لوزن  تمعن  راد  هزور  تسا ؛ هزور  ناضمر و  تمعن  زا  يرازگساپس 

.تسا ینابز  رکش  اه  نیا  همه  دیوگ ، یم  ار  ناضمر  هام  ياهرحس  تاکرب  دنک ؛ یم  رکذ  شنابز 

: میناوخ یم  ناضمر  ما  یس  زور  ياعد  رد 

ِِهلآ ٍدَّمَُحم َو  اَنِدِّیَـس  ِّقَِـحب  ِلوُصُأـْلِاب  ُهُعوُُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوُـسَّرلا  ُهاَـضْرَی  ُهاَـضَْرت َو  اَـم  یَلَع  ِلوـُبَْقلا  ِرْکُّشلاـِب َو  ِهِیف  یِماَیِـص  ْلَـعْجا  َّمُهَّللا  »
؛ َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َنیِرِهاَّطلا َو 
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رد هد ، رارق  شریذپ  ساپس و  رکـش و  دروم  دیدنـسپ ، یم  ار  نآ  تا  یمارگ  ربمایپ  وت و  هچنآ  هیاپ  رب  هام ، نیا  رد  ار  ما  هزور  ایادخ !
« .نایناهج راگدرورپ  ار  يادخ  ساپس  و  شکاپ ، تیب  لها  دّمحم و  نامرورس  قح  هب  دشاب ، راوتسا  شلوصا  رب  شعورف  هک  یلاح 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا  تسا : هلمج  نیمه  نتفگ  رکش  مامت  (1) ؛ نیَِملاْعلا ِبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُجَّرلا - ُلْوَق  ِرْکُّشلا  ُماَمَت  : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
« نیَِملاْعلا ِبَر 

.دوش یم  رارکت  هام  نیا  زور  بش و  ره  رد  اهراب  رکذ  نیا 

یلمع رکش  هزور و 

راـک هب  ینعی  .تسا  هدـیرفآ  نآ  يارب  هداد و  روتـسد  دـنوادخ  هک  دوـش  فرـصم  ییاـج  رد  یتـبهوم  تمعن و  ره  ینعی  یلمع  رکش 
.یهلا تامرحم  زا  بانتجا  و  حیحص ، هار  رد  يدادادخ  ياهتمعن  اهدادعتسا و  نتفرگ 

وت هب  هک  یتمعن  رد  ادخ  يارب  رگا  هک  تسا  نیا  رکـش  دح  : » دندومرف ترـضح  نآ  دش ، لاؤس  رکـش  دح  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا 
(2)« .يزادرپب ار  قح  نآ  دشاب ، یقح  هداد 

نینچ اریز  دروآ ؛ یم  اـج  هب  ار  رگید  ياـه  تمعن  اـضعا و  تمعن  رکـش  دوخ ، هزور  اـب  رتراوـشد  رت و  تخـس  طیارـش  رد  راد  هزور 
.دنک تعاطا  ار  لاعتم  دنوادخ  رما  هتسناوت  هداد و  ماجنا  ار  هزور  لمع  دوخ  حراوج  اضعا و  اب  یصخش 

هزور اه  ندـب  تاکز  تسا و  یتاـکز  يزیچ  ره  يارب  (3) ؛ ُماَیِّصلا ِناَْدبَْألا  ُهاَکَز  ٌهاَکَز َو  ٍءیَـش  ِّلُِکل  : » دیامرف یم  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
« .تسا

نیا هب  ندب  هکنآ  اب  دراذگ و  یم  رانک  دـنوادخ  يدونـشخ  اضر و  هار  رد  ار  دـهاوخ  یم  ددنـسپ و  یم  سِفن  هک  هچنآ  ره  راد  هزور 
.دیامن ادا  ار  یهلا  قح  دروآ و  اج  هب  ار  یندب  رکش  ات  دنک  یم  داجیا  وا  يارب  ار  ییاه  تیدودحم  دراد ، زاین  روما 
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رکاش ناراد  هزور  ياه  شاداپ 

يویند و راثآ  مه  ینید ، قالخا  ياهتلـصخ  ریاس  نوچمه  زین  رکـش  نیا  تسا ، يرازگرکـش  یعون  يراد  هزور  دـش ، تباث  هک  لاح 
دنترابع دوش ، یم  راد  هزور  بیـصن  رکـش  عون  کی  ناونع  هب  يراد  هزور  اب  هک  یتاکرب  راثآ و  زا  یخرب  .دراد  يورخا  باـتزاب  مه 

: زا

اه تمعن  شیازفا  فلا )

تسا نکمم  دنچ  ره  .دشاب  یم  كرد  لباق  دارفا  زا  يرایسب  يارب  هتفرگ و  رارق  دیکأت  دروم  تنس  رد  مه  نآرق و  رد  مه  هلئـسم  نیا 
هماقا ناوت  يرشب  داصتقا  ملع  هک  تسین  يزیچ  رکش  رثا  رد  لام  شیازفا  دنیوگب ، دباتن و  رب  ار  هیـضق  نیا  يرـشب  ياه  هاگن  زا  یخرب 

.دشاب هتشاد  نآ  رب  یبرجت  یملع  لیلد 

يرازگ ساپس  رد  هک  یماگنه  (1) ؛ هَداَیِّزلا َبَاب  ُْهنَع  َنَزَخَف  ٍرْکُـش  َبَاب  ٍْدبَع  یَلَع  ُهَّللا  َحَـتَف  اَم  : » هدـش تیاور  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا  اما 
« .تسا زاب  زین  شیازفا  ِرد  تسا ، هدوشگ 

نابز اب  رهاظ  رد  و  دسانـشب ، ار  نآ  بلق  میمـص  زا  وا  هدنب  هک  دادـن  شیوخ  هدـنب  هب  یتمعن  دـنوادخ  : » میناوخ یم  رگید  تیاور  رد 
(2)« .دوش رما  تمعن  ینوزفا  هب  وا  يارب  هکنیا  رگم  دوش ، مامت  شنخس  و  دنک ، شیاتس  ار  ادخ 

.دیایب نهذ  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  یلاؤس  دوش ، یم  تمعن  شیازفا  ببس  تمعن  رکش  هنوگچ  هکنیا 

هک يونعم  يدام و  ینطاب و  يرهاظ و  ياه  تمعن  زا  راد  هزور  تسا و  یلمع  رکـش  يراد  هزور  نوچمه  یتدابع  الثم  هک  اج  نآ  زا 
ات دوـش  یم  ببــس  تـسرد  يریگ  هرهب  نـیمه  دـهد ؛ رارق  یلاـمک  ریــسم  رد  ار  نآ  دریگ و  یم  هرهب  یتـسرد  هـب  هدــش  هداد  وا  هـب 

هاـگنآ دریگ ؛ رارق  دوخ  بولطم  ریـسم  رد  دـبای و  ییافوکـش  درف  نیا  رد  هتـشرس  هتفهن و  ياـه  ییاـناوت  اـه و  تیفرظ  اهدادعتـسا و 
زین دنوادخ  ًاعطق  هدرک و  یضار  دوخ  زا  زین  ار  ادخ  یفرط  زا  دوش و  یم  الط  دنزب ، هچ  ره  هب  تسد  اه  يزورما  حالطـصا  هب  صخش 

.دهد یم  يرتشیب  يزور  يا  هدنب  نینچ  هب 
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.میدروخ یم  نآ  زا  هک  میتشاد  مه  يروگنا  فرظ  میدوب و  ع )  ) قداص ماـما  تمدـخ  دـیوگ : یم  ع )  ) قداـص ماـما  ناراـی  زا  یکی 
.تساوخ یکمک  ماما  زا  دمآ ، يریقف 

.داد وا  هب  تشادرب و  روگنا  هناد  هس  ماما 

.داد رارق  نم  يزور  ار  روگنا  نیا  هک  ار  نامیلاع  راگدرورپ  دمح  تفگ : و  تفرگ ، ار  روگنا  هناد  هس  ریقف 

.درک رکش  ار  ادخ  تفرگ و  ار  نآ  ریقف  .داد  وا  هب  هدرک  روگنا  زا  رپ  ار  دوخ  تسد  فک  ود  و  نک ، ربص  دومرف : ماما 

.داد ریقف  هب  ار  نآ  ترضح  .مهرد  تسیب  تفگ : تسوت ؟ هارمه  لوپ  رادقم  هچ  دومرف : دوخ  مالغ  هب  ماما 

.تسین یکیرش  وت  يارب  تسوت و  هیحان  زا  اه  لوپ  نیا  تسوت و  يارب  دمح  ایادخ ! تفگ : ریقف 

.داد وا  هب  دروآ و  رد  كرابم  نت  زا  ار  دوخ  نهاریپ  هاگنآ  داد ، فقوت  روتسد  وا  هب  راب  نیموس  يارب  ماما 

.دیناشوپ ارم  هک  ار  يادخ  دمح  تفگ : دیشوپ و  تفرگ و  ار  نهاریپ  ریقف 

شیپ ار  نتفر  هار  سپـس  دـهد ، ریخ  شاداـپ  وت  هب  دـنوادخ  تفگ : داد و  رارق  باـطخ  ار  ترـضح  هللادـبعابا » اـی   » تراـبع اـب  سپس 
.دومرفن يزیچ  رگید  ع )  ) ماما تفرگ ،

یم همادا  دوخ  شـشخب  هب  نانچمه  ترـضح  دومن ، یم  رکـش  ار  ادـخ  طقف  درک و  یمن  اـعد  ماـما  صخـش  هب  رگا  منک ، یم  ناـمگ 
(1) .داد

انالوم هدورس  هب  انب  يرآ 

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک ، دنک            نوزفا  تتمعن  تمعن ، رکش 

، تسا جاردتسا »  » يارب میرک ، نآرق  نایب  هب  .تسا  ناوارف  یهاگ  زین  ساپـسان  ياهناسنا  تمعن  هک  دوش  یم  هدید  يدراوم  رد  رگا  و 
.ددرگ یم  ادخ  زا  وا  ندش  رترود  يارب  يا  هلیسو  تمعن  ینعی :
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هب دـنناد  یمن  هک  اجنآ  زا  ار  ناـنآ  اـم  (1) ؛ ٌنیتَم يدـْیَک  َّنِإ  ْمَُهل  یْلمُأ  َنوُمَْلعَی َو  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
!« تسا قیقد  مکحم و  نم  ياه  هشقن  هک  ارچ  مهد  یم  تشگزاب )  ) تلهم اه  نآ  هب  میرب و  یم  شیپ  باذع  يوس  هب  جیردت 

لجوزع يادخ  زا  نم  درک  : ضرع  هدمآ ، ع )  ) قداص ماما  دزن  دوب ، هدرک  هجوت  نآرق  رد  جاردتسا  موهفم  هب  هک  یصخش  هدش  لقن 
هک دشاب  جاردتـسا  نیا  مسرت  یم  درک ، مبیـصن  متـساوخ  لزنم  دومرف ، اطع  نم  هب  متـساوخ  دنزرف  درک ، يزور  نم  هب  متـساوخ  لام 

یمن ققحت  جاردتسا  ادخ ، ساپس  دمح و  اب  مسق  ادخ  هب  دیامرف : یم  ترـضح  دربب ، ام  دای  زا  ار  رافغتـسا  هبوت و  دهد و  یتمعن  ادخ 
(2) .دبای

یم تلهم  نانآ  هب  دنک و  یم  تمعن  رد  قرغ  ادخ  ار  يدارفا  نینچ  .دـننکن  رکـش  ار  ادـخ  هک  تسا  یناسک  يارب  جاردتـسا  نیاربانب 
.دنروآ یمن  اج  هب  ار  ادخ  رکش  مه  نانآ  دنک و  یم  ناحتما  ار  اه  نآ  عقاو  رد  دهد و 

یناور تینما  شمارآ و  هب  ندیسر  ب )

یب دارفا  یناور  شمارآ  رد  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  تساه و  نآ  یـساپسان  يرکـشان و  رادـلوپ ، دارفا  رد  یمارآان  لـماوع  زا  یکی 
.دشاب یم  نانآ  ساپس  يرازگرکش و  هیحور  لوپ ،

.ددرگ یم  یناور  یحور و  شمارآ  ببـس  تیاـضر  نیمه  تسا ، یتعیقوم  تیعـضو و  زا  يدونـشخ  تیاـضر و  هناـشن  يرازگرکش 
هکنیا ول  دـننک و  یم  تیاضر  زاربا  هداد ، اهنآ  هب  دـنوادخ  هچنآ  ره  زا  دنـسر و  یم  رکـش  يالاب  تاجرد  هب  یتح  نارکاش  زا  یخرب 
.تسا ناـبرهم  فوئر و  میلع و  میکح و  نم  يادـخ  تسا و  دـنوادخ  فرط  زا  نوـچ  دـنیوگ  یم  ینعی  دـشاب ، جـنر  درد و  زیچ  نآ 

.دنرکاش مه  درد  هب  تبسن  ور  نیا  زا  هدوب  نیا  رد  نم  حالص  امتح 
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ددنسپ نارجه  یکی  لصو و  یکی  ددنسپ               نامرد  یکی  درد و  یکی 

ددنسپ ناناج  ار  هچنآ  مدنسپ  نارجه        لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم 

اه تمعن  يروآداب  نیمه  دروآ و  یم  ياـج  هب  ار  اـه  نآ  رکـش  دروآ و  یم  داـی  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعن  رکاـش  ناـسنا  زین  یفرط  زا 
یناور ناراـمیب  رد  یناور  شمارآ  داـجیا  يارب  هک  ییاـهراکهار  زا  یکی  ور ، نیا  زا  .دوـش  یم  رکاـش  درف  رد  شمارآ  داـجیا  ببس 
تسا اه  ییاراد  يور  ندش  زکرمتم  دشاب و  یم  دارفا  رایتخا  رد  هک  ییاه  هتـشاد  هب  هجوت  اه و  تمعن  ندرمـشرب  دوش ، یم  شرافس 

.اه صقن  دوبمک و  هن 

« نک وگزاب  ار  تراگدورپ  ياه  تمعن  (1) ؛ ثِّدَحَف َکِّبَر  ِهَمِْعِنب  اَّمَأ  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ 

صرب ضرم  هب  التبم  ندوب  جلف  رب  هوالع  هک  درک  دروخرب  یجولفم  انیبان و  درم  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  يزور  هک  تسا  تیاور  رد 
: تفگ یم  تلاح  نیا  اب  دوب و  هدرک  یشالتم  ار  وا  ندب  تشوگ  ماذج  ضرم  دوب و  زین  ماذج  یسیپ و  ینعی 

هب مدرم  رتشیب  هک  یئالب  زا  ارم  هک  تسا  یئادخ  نآ  راوازـس  انث  دمح و  ینعی  هِْقلَخ ؛ ْنِم  ًارِیثَک  ِِهب  یَلَْتبا  اَّمِم  ِیناَفاَع  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
« .تسا هداد  تیفاع  دنتسه ، ءالتبم  نآ 

یسک زا  مرتهب  نم  هللا ! حور  يا  تفگ : تسا ؟ هدومن  فرط  رب  وت  زا  ادخ  هک  تسیچ  الب  نآ  دیسرپ : درم  نآ  زا  ع )  ) یسیع ترضح 
.تسا ادخ  تفرعم  زیچ  نآ  و  تسا ، هدادن  رارق  وا  بلق  رد  هداد ، رارق  نم  بلق  رد  هک  ار  يزیچ  نآ  وا  بلق  رد  دنوادخ  هک 

ار شتسد  درم  نآ  هدب  نم  هب  ار  تتسد  تفگ : درم  نآ  هب  یسیع  ترضح  سپس  درم ! يا  یتفگ  تسار  دومرف : ع )  ) یسیع ترـضح 
وا رد  هک  یضارما  نآ  مامت  دنوادخ  دمآ و  رد  هفایق  تروص و  نیرتابیز  هب  ع )  ) یسیع ترضح  هزجعم  هب  درم  نآ  داد و  ترـضح  هب 

(2) .دندرک یم  تدابع  مه  اب  دش و  قیفر  درم  نآ  اب  ع )  ) یسیع ترضح  تسا و  هداد  افش  درب و  نیب  زا  دوب 
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، ادخ تخانش  نوچمه  ییاه  تمعن  .تسا  يونعم  ياه  تمعن  نیمه  میروآ  ياج  هب  ار  نآ  رکش  دیاب  هک  ییاه  تمعن  زا  یکی  يرآ 
 ... رطف و دیع  كرد  ناضمر ، هام  كرد  يراد ، هزور  قیفوت  مهیلع )  ) تیب لها  تفرعم 

.تسا اهدوبمک  اه و  صقن  هب  هاگن  تسا ، هتشاذگن  بیصن  یب  ار  ناگمه  یگدنز  دراد و  دومن  رتشیب  هک  يزیچ  هزورما  هنافساتم  اما 

رت يوق  نامیا  هچ  ره  .دوش و  یم  هدوزفا  شنامیا  رب  زور  هب  زور  تسا ، دنوادخ  رازگرکش  هک  یسک  هکنیا  شخب  نیا  رد  رخآ  هتکن 
.ددرگ یم  رت  يوق  زین  درف  یناور  یحور و  شمارآ  نازیم  نامه  هب  ددرگ ،

هیحور جیورت  تسا و  یتمواقم  داصتقا  ققحت  رد  یلمع  یمادقا  اریز  دـبای  دـشر  ناگمه  نیب  رد  یگدـنز  کبـس  هیحور و  نیا  دـیاب 
يریگ لکـش  زا  دوش و  یم  مه  هب  اه  لد  ندـش  کـیدزن  نادنورهـش و  ناـیم  رتشیب  یگتـسب  مه  یلدـمه و  بجوم  هعماـج  رد  رکش 

.تسا یعامتجا  یمومع و  شمارآ  تیوقت  جیورت و  ببس  دنک و  یم  يریگولج  یعامتجا  یتیاضران  جاوما 

یتشهب ياه  تمعن  تشهب و  هب  ندیسر  ج )

.تسا یتشهب  ياه  تمعن  تشهب و  زا  يدنم  هرهب  رکاش ، ناراد  هزور  يارب  دنمشزرا  ياه  شاداپ  زا  یکی 

باریس  ) نایر مان  هب  دراد  يرد  تشهب  (1) ؛ نوُِمئاَّصلا اَّلِإ  ُْهنِم  ُلُخْدَی  َال  َناَّیَّرلا  یَعُْدی  ًابَاب  ِهَّنَْجِلل  َّنِإ  : » میناوخ یم  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
« .دنوش یم  دراو  نآ  زا  ناراد  هزور  اهنت  هک  هدش )

هک تسا  نآ  رطاخ  هب  تشهب  رد  نیا  يارب  مان  نیا  باختنا  دـسیون  یم  ثیدـح  نیا  حرـش  رد  راـبخالا » یناـعم   » رد قودـص  موحرم 
هک دـندرگ  یم  باریـس  نانچ  دـنوش  یم  دراو  رد  نیا  زا  ناراد  هزور  هک  یماگنه  تسا ، شطع  هیحان  زا  راد  هزور  تمحز  نیرتشیب 

.دش دنهاوخن  هنشت  زگره  نآ  زا  دعب 
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وا ياه  تمعن  دنوادخ و  رکاش  دوخ  لمع  اب  دـنراد و  یم  رب  تسد  دوخ  ترخآ  عفن  هب  ایند ، ياه  تمعن  زا  ناراد  هزور  هک  اجنآ  زا 
.دنک یم  دروخرب  نانآ  اب  هنارکاش  دریذپ و  یم  هجو  نیرتهب  هب  ار  یناسک  نینچ  لامعا  لاعتم  دنوادخ  دنتسه ؛

یب ام  رظن  زا  دـیاش  هک  ییاه  ساپـس  رکـش و  ياهب  هب  ار  اهب  نارگ  تمعنرپ و  تشهب  میرک ، دـنوادخ  تاـیاور ، زا  یخرب  ساـسا  رب 
.دنک یم  اطع  دنشاب ، رادقم 

رب ار  بآ  فرظ  وا  هک  تروص  نیا  هب  دنک ، یم  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  ادخ  دشون و  یم  بآ  يدرم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 
یم ساپس  دمح و  ار  ادخ  دنک و  یم  رود  دراد ، اهتشا  هکنآ  اب  سپـس  دماشآ ، یم  هاگنآ  دیوگ و  یم  هللا » مسب   » دراذگ یم  شناهد 

ببـس نیمه  هب  ار  تشهب  لجوزع  يادـخ  دـنک و ...  یم  ساپـس  دـمح و  درب و  یم  رود  زاب  دـماشآ ، یم  ددرگ و  یمرب  زاب  .دـیوگ 
(1)« .دنک یم  بجاو  شیارب 

يازگرکـش رد  ترخآ  ایند و  ریخ  .تسا  ناسنا  يارب  یهلا  تاکرب  میظع  همـشچرس  اه و  تداعـس  مامت  هشیر  يرازگرکـش  نیاربانب 
ياه يراتفرگ  هب  دنوشیم  مورحم  راثآ  نیا  زا  هکنیا  رب  هوالع  دنتـسه ، هدـننک  نارفک  دـننک و  یمن  تمعن  رکـش   هک  یناسک  تسا و 

.دنوش یم  التبم  يرگید 

هزئاجلا موی  رطف  دیع 

هزئاجلا موی  رطف  دیع 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  رباج 

هاگ نآ  و  درک ، یم  هلبق  يوس  هب  ار  دوخ  يور  تسیرگن  یم  ناضمر  هام  لاله  هب  نوچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ادخ لوسر 
، ریگارف یتیفاع  اب  مأوت  و  دوخ ، یهاون  رماوا و  ربارب  رد  میلست  و  تافآ ، زا  تمالس  و  نامیا ، نما و  اب  ار  لاله  نیا  ایادخ  : » تفگ یم 
رد ار  ام  ایادـخ  نادرگ ، علاط  ام  طیحم  رد  هزور  زامن و  رب  يرای  و  نآرق ، توالت  اب  و  اه ، يرامیب  اهدرد و  عفد  و  هدرتسگ ، یقزر  و 
ام زا  ار  هام  نیا  رد  ام  تادابع  و  رادـب ، ملاس  نآ  ياهزور  رد  هابتـشا  زا  ام  يارب  ار  هام  نآ  ناضمر و  هام  يارب  دوخ  فئاـظو  هب  ماـیق 

« .یشاب هدیزرمآ  ار  ام  وت  هک  دوش  يرپس  یلاح  هب  ناضمر  هام  ات  ریذپب 

12139 ص :

ص 96. ج2 ، یفاک ، ( . 15 - ) 1
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، دنک عولط  ناضمر  هام  لاله  نوچ  نامدرم ، هورگ  يا  : » دومرف یم  و  هدرک ، مدرم  هب  ور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمایپ سپس 
خزود باوبا  و  دوش ، یم  هدوشگ  تمحر  ياهرد  تشهب و  باوبا  نامـسآ و  ياهرد  و  دنوش ، یم  هدیـشک  لغ  هب  شکرـس  نیطایش 

زا ار  ناشیا  هک  تسه  یناگدـشدازآ  يرطف  دـیع  ره  رد  ار  یلاعت  كرابت و  يادـخ  و  دـسر ، یم  تباجا  هب  اـعد  و  ددرگ ، یم  هتـسب 
و ( ؟ تسه یهاوخ  شزرمآ  ایآ  تسه ؟ یلئاس  ایآ  تسه ؟ یبئات  ایآ  هک : دـهد  یم  ادـن  ییدانم  بش  ره  رد  و  دزاس ، یم  دازآ  شتآ 
ار وا  دنک  كاسما  هک  ره  نک و  تمارک  ضوع  ار  وا  دیامن ، فرـص  يزیچ  وت  هار  رد  هک  ره  ادنوادخ  هک ) دـهد  یم  ادـن  يدانم  نآ 
(1)« .تسا هزئاج  زور  زورما  هک  دیباتشب  ناتزئاوج  يوس  هب  هک : دسر  یم  ادن  نانمؤم  هب  دنک ، عولط  لاّوش  لاله  نوچ  و  نک ، فلت 

هشیدنا عانقا 

: هدش دراو  تیاور  رد  هچنانچ  تسا ، نیملسم  گرزب  دیع  راهچ  زا  یکی  رطف  دیع 

(2) .ُهَعُمُجلا ُریدَغلا و  یحضألا و  ُرطِفلا و  ِهَعیّشِلل : ٌهََعبرأ  ُدایعألا  اَمَّنإ  مالسلا :) هیلع   ) يرکسعلا نسحلا  یبا  لاق 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

.هعمج ریدغ و  نابرق ، رطف ، دنراد : دیع  راهچ  طقف  نایعیش 

دنوادخ تعاطا  رتشیب  هک  دشاب  یم  يزور  نیملـسم  يارب  دیع  هک  ارچ  تسا ، توافتم  نایدا  رگید  اب  ناناملـسم  يارب  دـیع  زور  هتبلا 
: تسا هدش  دراو  یتیاور  رد  هچنانچ  دننکن  دنوادخ  تیصعم  دنیامن و  لاعتم 

َوُهَف ِهِیف  ُهَّللا  یَصُْعی  َال  ٍمْوَی  ُلُک  ُهَماَِیق َو  َرَکَـش  ُهَماَیِـص َو  ُهَّللا  َِلبَق  ْنَِمل  ٌدیِع  َوُه  اَمَّنِإ  ِداَیْعَْألا : ِضَْعب  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َلاَق 
(3) .دیِع ُمْوَی 

12140 ص :

96 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 1 - ) 1
351 ص : ج 95 ، توریب ،) ط -   ) راونألا راحب  یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 2 - ) 2

551 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  یضرلا ، فیرش  نیسح  نب  دمحم  ( 3 - ) 3

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3316 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2967_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2967_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_2967_3
http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف اهدیع  زا  یکی  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

دنوادخ هک  يزور  ره  دیامن و  رکشت  شزامن  زا  دشاب و  هدومن  لوبق  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  تسا  دیع  یـسک  يارب  زور  نیا  انامه 
.تسا دیع  زور ، نامه  سپ  دوشن ، تیصعم  زور  نآ  رد 

رد هچنانچ  دراد ، يرایـسب  شزرا  زور  بش و  نیا  رد  تدابع  تسا و  هدش  دراو  يدایز  يدابع  لامعا  رطف ، دـیع  زور  بش و  رد  اذـل 
: تسا هدش  دراو  یفیرش  ثیدح 

(1) .ُبُولُْقلا ُتوُمَت  َمْوَی  ُُهْبلَق  ْتُمَی  َْمل  ِدیِْعلا  َهَْلَیل  اَیْحَأ  ْنَم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َلاَق 

: دندومرف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

.دریم یمن  وا  بلق  دریمب ، اه  بلق  هک  يزور  رد  دنک ، يراد  هدنز  بش  ار  دیع  بش  هک  یسک 

: تسا هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  هچنانچ  دندومن ، یم  لمع  هنوگ  نیمه  زین  مالسلا ) مهیلع   ) تمصع تیب  لها 

َو َنابعَش ، نِم  ِفصِّنلا  َهلَیلو  ِرطِفلا ، َهلَیلو  َناضَمَر ، ِرهَش  نِم  َنیِرـشِعو  ٍثالث  َهلَیل  ٍلایل ، َثالث  ُمانَیال  مالـسلا ) هیلع   ) َنینمؤملا ُریمأ  َناک 
(2) .ِهَنَّسلا یف  ُنوکَی  ام  ُلاجآلا َو  ُقازرألا َو  ُمَسُقت  اهِیف 

: دیباوخ یمن  ار  بش  هس  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 

هچنآ ره  رمع و  تّدـم  میـسقت و  اه  يزور  اه ، بش  نیا  رد  نابعـش ؛ هام  همین  بش  رطف و  دـیع  بش  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش 
.دوش یم  نییعت  داد ، دهاوخ  خر  لاس  نآ  رد 

؟ یناسک هچ  يارب  دیع 

تادابع اب  دارفا  نیا  .دنتـسه  تضایر  تدابع و  لها  هک  تسا  دیع  يدارفا  يارب  رطف  دـیع  هک  تفگ  ناوت  یم  بلاطم  نیا  هب  هجوت  اب 
تمحر لوزن  اب  دنوادخ  دـنیامن و  یم  بلج  شیوخ  تمـس  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  تمحر  فطل و  ناضمر ، هام  رد  شیوخ  شالت  و 

هداد هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  دوخ  هچنانچ  دـهد ، یم  شاداپ  اه  نآ  هب  ناگدـنب ، زا  هتـسد  نیا  ياـطخ  ندیـشخب  شیوخ و  هصاـخ ي 
: تسا

12141 ص :

76 ص : صنلا ، لامعألا ، باقع  لامعألا و  باوث  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  (4 - ) 1
853 ص : ج 2 ، دبعتملا ، حالس  دجهتملا و  حابصم  یسوطلا ، نسحلا  نب  دمحم  ( 5 - ) 2
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ْنِم َبات  َُّمث  ٍَهلاهَِجب  ًاءوُس  ْمُْکنِم  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنَأ  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  ْمُکُّبَر  َبَتَک  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْلـُقَف  اـِنتایِآب  َنُونِمُْؤی  َنیذَّلا  َكَءاـج  اذِإ  َو 
(1) .ٌمیحَر ٌروُفَغ  ُهَّنَأَف  َحَلْصَأ  ِهِدَْعب َو 

ره هک  هدرک  رّرقم  دوخ  رب  ار  تمحر  ناتراگدرورپ  امـش ، رب  دورد  وگب : دنیآ ، وت  دزن  دنراد ، نامیا  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  نوچ  «و 
« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  يو  سپ  دیآ ، حالص  هبوت و  هب  هاگ  نآ  دنک و  يدب  راک  ینادان  هب  امش  زا  سک 

وا هب  برق  لاعتم و  دنوادخ  رطاخ  هب  ار  اه  یتخـس  دنـشاب و  ادـخ  هام  رد  تدابع  هزور و  لها  هک  یناسک  تفگ ، ناوت  یم  هنوگ  نیا 
هرهب زین  دنوادخ  تمحر  زا  قوف ، هیآ  قبط  اذل  دنا ، هتفریذپ  ار  اهنآ  هدروآ و  نامیا  دنوادخ  نیمارف  تایآ و  هب  عقاو  رد  دننک ، لمحت 

.دندرگ یم  دنم 

زور رد  اذل  .دریگن  تروص  وا  تیصعم  دوش و  تدابع  رتشیب  لاعتم  دنوادخ  نآ ، رد  هک  تسا  دیع  يزور  نیملـسم ، يارب  هک  میتفگ 
بابـسا هنوگ ، نیا  تسا و  هداد  رارق  زور  نیا  صوـصخم  ِبجاو  ناوـنع  هب  ار  یلمع  هداـهن و  تنم  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  رطف  دـیع 

هزور لمکم  هک  تسا  هرطف  تاـکز  ناـمه  صوصخم ، ِبجاو  نیا  .تسا  هدومن  مهارف  شیوخ  يوس  هب  ار  ناگدـنب  رت  عیرـس  بّرقت 
: تسا هدش  دراو  یفیرش  تیاور  رد  .دشاب  یم  ناضمر  هام 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهاَلَّصلا  َّنَأ  اَمَک  َهَرْطِْفلا  ِینْعَی  ِهاَـکَّزلا  َءاَـطْعِإ  ِمْوَّصلا  ِماَـمَت  ْنِم  َّنِإ  مالـسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق 
هللا یلص   ) ِِّیبَّنلا یَلَع  َهاَلَّصلا  َكََرت  اَذِإ  َُهل  َهاَلَص  َال  ًادِّمَعَتُم َو  اَهَکََرت  اَذِإ  َُهل  َمْوَص  اَلَف  َهاَکَّزلا  ِّدَُؤی  َْمل  َماَص َو  ْنَم  ُهَّنَِأل  ِهاَلَّصلا  ِماَمَت  ْنِم  ملس )

(2) (. ملس هلآ و  هیلع و 

12142 ص :

هیآ 54 ماعنألا ، ( 6 - ) 1
183 ص : ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  ( 7 - ) 2
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: دندومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

زا ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربمایپ رب  تاولـص  هک  روط  ناـمه  تسا ، هرطف  ینعی  تاـکز  هزور ، لاـمک  تاـبجوم  زا  هک  اـنامه 
رد يا  هزور  دـشاب ، دّـمعتم  راک  نیا  رد  هک  یتروص  رد  دزادرپن ، تاکز  دریگب و  هزور  هک  یـسک  اریز  تسا ، زامن  لاـمک  تاـبجوم 
وا يارب  يزاـمن  دـنک  كرت  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربماـیپ رب  تاولـص  هک  یتروص  رد  و  دوش ، یمن  روـظنم  شلمع  هماـن 

.ددرگ یمن  بوسحم 

زا یکی  هداد ، رارق  زور  نیا  صوصخم  دـنوادخ  هک  یبجاو  تاکز  زین  ددـعتم و  بحتـسم  لامعا  اب  رطف  دـیع  روکذـم ، بلاطم  قبط 
: تسا هدش  دراو  هچنانچ  دیامن  یم  اطع  نینمؤم  هب  ار  هزیاج  نیرتهب  ناضمر ، هام  مامتا  زا  دعب  دنوادخ  تسا و  نیملسم  گرزب  دایعا 

: هدرک تیاور  دشار  نب  نسح 

یهلا ترفغم  ردق  بش  رد  درادب ، هزور  ار  ناضمر  هام  هک  یسک  دنیوگ  یم  مدرم  هک  متشاد  ضورعم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب 
: دومرف مالسلا ) هیلع   ) ماما سپ  دوش ، یم  لزان  وا  رب 

دیع بش  رد  ار  نآ  ور  نیا  زا  و  تسا ، هزور  ربارب  رد  يدزم  ترفغم  و  دنزادرپ ، یم  راک  زا  شتغارف  تقو  ار  رگراک  دزم  نسح ، يا 
تعکر هس  دنک  بورغ  دیشروخ  نوچ  دومرف : تسا ؟ هتسیاش  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  ام  يارب  سپ  موش ، تیادف  متفگ : .دنـشخب  یم 

تّوق تردق و  کلام  يا  و  اطع ، لّضفت و  بحاص  يا  وگب : و  رادرب ، نامسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  روآ و  ياج  هب  ار  برغم  زامن 
و ما ، هدش  بکترم  هک  ار  یهانگ  ره  دّمحم و  لآ  دّمحم و  رب  تسرف  تمحر  دورد و  وا ، روای  رای و  دّمحم و  هدـننیزگ  يا  اهتنا ، یب 

.زرمایب نم  رب  .تسا  طوبضم  ظوفحم و  هدننک  نایب  يا  همان  رد  وت  دزن  نآ  هک  یتروص  رد  ما ، هدرب  دای  زا  ار  نآ  نم 
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ُُهْتبَنْذَأ َو ٍْبنَذ  َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ُهَرِـصاَن  ٍدَّمَُحم َو  َیِفَطْـصُم  اَی  ِلْوَْحلا  اَذ  اَی  ِلْوَّطلا  اَذ  اَی  : » اـعد یلـصا  نتم 
(9)(1)« .َکَِجئاَوَح ُلَأْسَت  ٌدِـجاَس َو  َْتنَأ  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُبُوتَأ  ٍهَّرَم  َهَئاـِم  ُلوُقَت  ًادِـجاَس َو  ُّرَِخت  ٍنِیبُم َو  ٍباَـتِک  ِیف  َكَدـْنِع  َوُه  اـَنَأ َو  ُُهتیِـسَن 

453 ص : ریبکلا ،  رازملا  يدهشم ، نب  رفعج  نب  دمحم 

ساسحا شرورپ 

اوُدـْغا َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ٍلاَّوَش  ْنِم  ٍمْوَی  ُلَّوَأ  َناَک  اَذِإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ُِّیبَّنلا َلاَق  َلاَـق  مالـسلا ) هیلع   ) ٍرَفْعَج ِیبَأ 
(2) .ِِزئاَوَْجلا ُمْوَی  َوُه  َلاَق  َُّمث  ِكُولُْملا  ِءَالُؤَه  ِِزئاَوَِجب  ْتَْسَیل  ِهَّللا  ُِزئاَوَج  ُِرباَج  اَی  َلاَق  َُّمث  ْمُکِِزئاَوَج  َیلِإ 

12144 ص :
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َْمل اَهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َِیتَجاَح  َيَالْوَم  اَی  تسا : هدـمآ  دوش  یم  هدـناوخ  هفرع  زور  رد  هک  ییاـعد  رد  هچناـنچ  ددرگ ، یم  دراو  خزود 
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لاوش هام  زا  زور  نیلوا  هک  یماگنه  دنیامرف : یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا مرکم  یبن  زا  لقن  هب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
زئاوج دـننام  دـنوادخ  زئاوج  رباـج ، يا  دـندومرف : سپـس  .دیباتـشب  ناـتزئاوج  يوس  هب  ناـنمؤم ، يا  هک  دـهد  یم  ادـن  يداـنم  دوش ،

.تساه هزیاج  زور  رطف ، دیع  دندومرف : سپس  .دشاب  یمن  يویند ) ياه  عاتم  زا   ) ناهاشداپ

اما درک ، دهاوخ  تبث  راد  هزور  ِنینمؤم  لامعا  هدنورپ  رد  ار  یناوارف  زیاوج  لاعتم ، دنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم  فیرش  مالک  نیا  زا 
لیم لیبق  زا  يروما  ناوت  یم  ار  زور  نیا  زیاوج  دوش ، تیانع  دارفا  هب  يویند  ياه  عاتم  سنج  زا  يزیاوج  تسین  رارق  هک  ییاـجنآ  زا 

، دـب تاداع  ناهانگ و  كرت  قیفوت  ناگرزب ، همئا و  روبق  ترایز  قیفوت  هتـشذگ ، زا  شیب  یلامعا  تاداـبع و  ماـجنا  رد  قیفوت  یبلق و 
.تسناد تباجا ، هب  اهاعد  ندش  رت  کیدزن  یتشهب و  تامعن  هتشذگ ، ناهانگ  تاعبت  زا  ییاهر 

لوغـشم هک  دید  ار  یهورگ  رطف  دـیع  زور  رد  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  زا  ییارجام  رد  ور ، نیمه  زا 
ار ناضمر  هام  ّلج  ّزع و  دنوادخ  انامه  : » دومرف شیوخ  باحـصا  هب  درک  یم  هراشا  نانآ  هب  هک  یلاح  رد  سپ  .دندوب  هدنخ  يزاب و 
زا دـنوادخ  يدونـشخ  ناوضر و  هب  ندیـسر  يارب  دوخ  تداـبع  تعاـط و  اـب  اـت  تسا  هداد  رارق  دوخ  ناگدـنب  يارب  هقباـسم  نادـیم 

ریصقت دنداتفا و  بقع  رگید  يا  هّدع  دندش و  زئاف  یهلا  يدونـشخ  هب  دنتخات و  نادیم  نیا  رد  یهورگ  سپ  .دنریگب  یـشیپ  رگیدکی 
نیا رد  ناراکوکین  هک  يزور  نینچ  رد  دشاب  لوغشم  يزاب  هدنخ و  هب  هک  نآ  زا  اتفگش  رایسب  اتفگـش و  سپ  .دندید  نایز  دندرک و 

: دندومرف سپس  .دننیب » یم  نایز  ناراکریصقت  دنبای و  یم  شاداپ  زور 

12145 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3321 

http://www.ghaemiyeh.com


(1)« .ِهتَءاَسِِإب یِسُم ٌء  ِِهناَسْحِِإب َو  ٌنِسُْحم  َلِغَُشل  ُءاَطِْغلا  َفِشُک  َْول  ِهَّللا  ُمیأ  «َو 

هب فعاـضم ) يا  هزیگنا  اـب   ) راـکوکین دارفا  هنیآ  ره  دور ، راـنک  مدرم  نامـشچ  يوـلج  زا  اـه  هدرپ  رگا  هـک  دـنگوس  ادـخ  هـب  ینعی 
.دش دنهاوخ  لوغشم  دوخ  دب  ياهراک  هب  فعاضم ) يا  هزیگنا  اب  زین   ) ناراکدب دوخ و  يراکوکین 

ریخ ياهراک  يوس  هب  رتشیب  هچ  ره  قایتشا  اب  دننک ، هدهاشم  ار  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  هدـش  هریخذ  ياه  هزیاج  نینمؤم  رگا  نیاربانب 
یباذع يوس  هب  نآ  زا  سپ  هدوب و  دازآ  گرم  نامز  ات  اهنت  هک  دنمهفب  رگا  رگمتـس  راکدب و  دارفا  هک  هنوگ  نامه  دنوش ؛ یم  هناور 

دنم هرهب  يدام  تامعن  ایند و  زا  هدنام ، یقاب  تصرف  رد  ات  دـننک  یم  یعـس  فعاضم  يا  هزیگنا  اب  دـش ، دـنهاوخ  راپـسهر  كاندرد 
.درک دنهاوخن  ابإ  یهانگ  ملظ و  چیه  زا  هتشذگ  دننام  هب  ریسم  نیا  رد  دنوش و 

رطف دـیع  زیاوج  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  سفن  ياوه  اب  هزرابم  تردـق  اوقت و  هرابرد  یلاـعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماـقم  نینچمه 
: دنا هدومرف  هنوگ  نیا  تسا ،

نآ دیاب  هک  تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  درواتـسد  هدرک ، ادیپ  سفن  ياوه  اب  هزرابم  ِتردـق  ناضمر ، هام  تکرب  هب  هک  یناسنا  »
وا يارب  هک  ییاجره  ات  تاوهـش  اه و  سوه  هب  تبثم  ییوگخـساپ  تشز  تداع  ینار و  سوه  هب  تداع  زا  هک  یناسنا  .دنک  ظفح  ار 

ياه یتخبدب  همه  .دنک  ظفح  دوخ  يارب  ار  نیا  دیاب  دیآ ؛ قئاف  تداع  نیا  رب  دناوت  یم  ناضمر  هام  رد  درب ، یم  جـنر  تسا  رودـقم 
، هناملاظ ياه  گنج  همه  اه ، یتلادـع  یب  اه و  یمدرماـن  همه  اـهریوزت ، همه  اـه ، ملظ  همه  .تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  رثا  رب  رـشب 

میلـست یناسفن و  ياهاوه  زا  يوریپ  نیمه  زا  یـشان  اه ، تلم  نایم  رد  يریذـپ  ملظ  ندـش و  میلـست  همه  دـساف ، ياه  تموکح  همه 
هدش يراگتـسر  ِناسنا  دنکب ، ادیپ  هبلغ  سفن  شهاوخ  رب  هک  دـبایب  ار  تردـق  نیا  ناسنا  رگا  .تسا  سفن  شهاوخ  لباقم  رد  ندـش 

رد ادخ  هک  ار  یـشاداپ  دینکب ؛ يا  هبـساحم  هک  تسا  نیا  يارب  زورما  دیع  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  امـش  رد  ار  نیا  ناضمر  هام  .تسا 
(2)« .دینک مکحم  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  دیراد و  هاگن  ناتدوخ  يارب  تسا ، هداد  امش  هب  دوخ  ِتفایض  تاقوا 
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تاظحل روما و  مامت  رد  یهلا  ياوقت  تیاعر  سفن و  اب  هزرابم  رد  ترخآ  ایند و  ِریخ  هک  دوش  یم  هدیمهف  سرد  نیا  ناشیا  مالک  زا 
.تسه هدوب و  يدنم  هرهب  نیا  يارب  ییالط  یتصرف  ناضمر  هام  تسا و 

يزاسراتفر

هام نیا  رد  هدـش  بلج  ياه  تمحر  تاجرد و  ظفح  تسا ، ترفغم  یگدـنب و  دـیع  هک  رطف ، دـیع  هراـبرد  یـساسا  تاـکن  زا  یکی 
نایاپ اب  هکنآ  هن  .دوزفا  نآ  رب  دعب  لاس  ناضمر  هام  رد  درب و  هرهب  لاس  لوط  مامت  رد  يونعم  دشر  نآ  زا  ناوتب  ات  دشاب ، یم  فیرش 

تعرـس هب  ار  يونعم  دیع  نیا  مییامن و  تشگزاب  هتـشذگ  ناهانگ  هدرکن  يادـخ  تاهابتـشا و  هب  هرابود  ناضمر ، كرابم  هام  نتفای 
.مینک ازع  هب  لیدبت 

: دنیامرف یم  نینمؤم  هب  باطخ  رطف  دیع  زور  رد  لیبق ، نیمه  زا  يا  هیصوت  رد  زین  یلاعت ) هللا  هظفح   ) يربهر مظعم  ماقم 

اه نآ  رب  هزور  هک  یناسک  يارب  دوخ -  هزور ي  اب  ناضمر  هاـم  رـساترس  رد  نمؤم  ناراد  هزور  امـش  زیزع ! نارهاوخ  زیزع ! ناردارب  »
یعوشخ رکذ و  اب  دـیدرک ، هک  ینآرق  توالت  اب  دوخ ، يایحا  اب  دوخ ، لسوت  اب  دوخ ، ياعد  اب  دوخ ، تدابع  اـب  تسا - هدوب  بجاو 

ار تصرف  نیا  دینک ؛ کیدزن  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ  ياه  لد  هک  دـیدروآ  دوجو  هب  دوخ  يارب  ار  تصرف  نیا  دـیداد ، جرخ  هب  هک 
(1)« .دینک ظفح  ناتدوخ  يارب  ار  نآ  دینادب و  گرزب  ار  درواتسد  نیا  دیرامشب ؛ منتغم 

هک تسا  نآ  رگید  هتکن 

حالـصا دـنراد ، فیرـش  زور  نیا  تبـسانم  هب  نینمؤم  هک  یتاداع  اـه و  مسارم  اـت  تسا  مزـال  دـیع ، نیا  ِيونعم  تیهاـم  هب  هجوت  اـب 
ایند يوس  هب  تشگزاب  دـیع  رطف ، دـیع  اریز  .دوش  رادروخرب   (2) هللا هغبِـص  زا  دریگب ، ییایند  يوب  گنر و  هکنآ  ياج  هب  هدـیدرگ و 
هیلع  ) یلع ماما  یگدنز  زا  یناتـساد  لقن  اب  زین  يا  هنماخ  ماما  .میروآ  ور  كاشوپ  كاروخ و  رهاظم  هب  قایتشا  اب  میهاوخب  ات  تسین ،

: دنیامرف یم  ناشیا  .دنوش  یم  رکذتم  نینمؤم  هب  ار  هتکن  نیا  مالسلا ،)
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ِءاَِـیلوأ نِم  َناَـک  نَم   » هک دـنا  هتفگ  روط  نیا  وا  هراـبرد ي  تسا و  نینمؤملاریما  ناتـسود  زا  هک  هلَفَغ  نب  دـیوُس  زا  تسا  یتیاور  رد  »
وا رب  نینمؤملاریما  هناخ ي  رد  رطف  دیع  زور  دیوگ  یم  هک  تسا ؛ هدوب  نینمؤملاریما  ناکیدزن  زا  ینعی  مالـسلا ؛») هیلع   ) نِینِمؤُملاِریِمأ

ٌهَفحَص َو   » .دندوب ندروخ  اذغ  لوغشم  ترضح  دوب و  هدش  هدرتسگ  يا  هرفـس  وا  لباقم  رد  ٌناَوِخ ؛» يأ  ٌرُوثاَف  ُهَدنِع  اَذإَف   » .مدش دراو 
ناکما لقادح  رد  هک  تسا  ییاذغ  هفیطخ »  » .دوب هدش  هتشاذگ  ترضح  لباقم  رد  يا  هناعضاوتم  رایـسب  ياذغ  ٌهَنَبِلم ؛» ٌهَفیِطَخ َو  اَهِیف 

ُموَی َنِینِمؤُملاَریِمأ  اَی  ُتلُقَف   » .هناریقف ًالماک  ياذغ  دندرک ؛ یم  طولخم  درآ  يرادقم  ریـش و  يرادقم  ًالثم  دوش ؛ یم  هیهت  یـسک  يارب 
تسا نیا  لومعم  دیروخ ؟ یم  یشزرا  مک  تیمها و  مک  ياذغ  نینچ  دیع  زور  امـش  نینمؤملاریما ! ای  مدرک  ضرع  هَفیِطَخ ؛»؟ ٍدیِع َو 

؛» َُهل َرِفُغ  نَم  ُدیِع  اذَه  اَمَّنإ  َلاَقَف : « ؟ دیدرک افتکا  اذغ  نیا  هب  امـش  دنروخ ؛ یم  ار  دوخ  ياهاذـغ  نیرتهب  مدرم  دـیع ، ياهزور  رد  هک 
ندروخ هب  زورما  ِندوـب  دـیع  ینعی   (1) .دنـشاب هتفرگ  رارق  یهلا  ترفغم  دروم  هک  یناـسک  يارب  اـما  تسا ؛ دـیع  زور  زورما ، دوـمرف 

دنشاب هتـسناوت  دنناوتب و  هک  یناسک  يارب  تسا  یعقاو  دیع  نیا  تسین ؛ هناکدوک  ياه  يداش  هب  ندرک  شوخ  لد  نیگنر و  ياهاذغ 
َِلبَق نَِمل  ٌدـیِع  َوُه  اَمَّنإ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رگید  هلمج ي  کی  رد  .دـننک  لیـصحت  ناشدوخ  يارب  ار  یهلا  ترفغم 
دروم ار  وا  تدابع  زامن و  دهد و  رارق  لوبق  دروم  ار  وا  هزور ي  ادخ  هک  یسک  يارب  تسا  دیع  رطف ، دیع  ُهَماَِیق ؛» َرَکَش  ُهَماَیِـص َو  ُهَّللا 

هک مینک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  امـش  نم و  هک  يزور  نآ  ٍدـیِع ؛» ُموَی  َوُهَف  ِهِیف  ُهَّللا  یَـصُعی  ٍموَی ال  ُّلُک  َو   » .دـهد رارق  دوخ  ساپـس  رکش و 
.تسا ینامداش  دیع و  زور  دنزن ، رس  ام  زا  یتیصعم  چیه 
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ینامداش دیع و  زور  ار  زور  نآ  دیـشوپب ؛ ار  دوخ  هزات ي  ياه  سابل  دییوگب ؛ تیحت  رگیدکی  هب  رطف  دیع  رد  تسا  هدـش  هتفگ  هتبلا 
(1)« .راگدرورپ تمحر  تساوخرد  ترفغم و  بلط  تیونعم و  هب  هجوت  زا  تسا  ترابع  دیع  نیا  رهوج  اما  دینادب ؛

: دومن هصالخ  اهروحم  نیا  رد  ار  ناشیا  تاملک  ناوت  یم  سپ 

.دومن ظفح  دیاب  تسا ، تادابع  عوشخ و  اب  دنوادخ  هب  برقت  هک  ار  ناضمر  هام  گرزب  درواتسد  . 1

.دنروآ تسد  هب  ار  یهلا  ترفغم  دنشاب  هتسناوت  هک  تسا  دیع  ًاعقاو  یناسک  يارب  رطف  دیع  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدومرف  هب  . 2

ندوـمن هیهت  وـن و  ساـبل  ندیـشوپ  هب  هچرگا  تسا ، راـگدرورپ  تمحر  ترفغم و  بلط  تیوـنعم و  هب  هجوـت  رطف ، ِدـیع  تیهاـم  . 3
.هدش هیصوت  زین  نآ  لاثما  وکین و  ییاذغ 

نآ لامعا  لئاضف و  لاوش و  هام  میوقت 

هام  نیا  میوقت 

 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

لاّوش : لّوا 

.تسا  یمالسا  گرزب  دایعا  زا  هک  تسا  رطف  دیع  زور  هام ، نیا  لّوا  زور 

دیع ار  زور  نیا  دـیاب  اذـل  هدـیدرگ ; هدوـشخب  ناـشناهانگ  هدـش و  هتفریذـپ  ناـنآ  لاـمعا  هک  اـهنامه  تسا  یعقاو  ناراد  هزور  دـیع 
.دنریگب 

: لاّوش متشه 

.تسا  يرمق  يرجه  لاس 1344  رد  یباّهو  هارمگ  بّصعتم و  هورگ  طّسوت  عیقب  هّمئا  روبق  ندرک  ناریو  زور 

همه اب  دنتـسه و  یبیجع  یطارفا  دیاقع  ياراد  دنور  یم  رامـش  هب  ناناملـسم  نایم  رد  نادان  بّصعتم و  كدنا ، یهورگ  هک  نّویباّهو 
نانآ و يارب  دـبنگ  حیرـض و  نتخاس  هّللاءایلوا ، هب  لّسوت  اهنآ ، هلمج  زا  هک  دـنا  هتـساخرب  تفلاـخم  هب  يروما  رد  یمالـسا  بهاذـم 

ردپ ربق  یّتح  هباحص و  روبق  مالسا و  ناگرزب  رگید  ادهّشلادّیس و  هزمح  عیقب و  ناماما  روبق  يانب  ور ، نیمه  زا  .تسا  تعافش  هلأسم 
یمارگ لوسر  دبنگ  حیرـض و  بیرخت  یپ  رد  و  دندومن ، بیرخت  اهرهـش  رگید  هنیدم و  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ راوگرزب 

.دندیشک  تسد  نآ  زا  مالسا ، ناهج  دیدش  ياه  شنکاو  رثا  رب  هک  دندوب  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا
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بیرخت نیفیرـش  نیمرح  رد  ار  یناوارف  یمالـسا  یخیرات  راثآ  رایـسب  فّسأـت  اـب  کـشخ ، هنـالهاج و  دـیاقع  نیمه  ببـس  هب  ناـنآ 
.تفر  تسد  زا  اهنآ  همه  هنافّسأتم  .دشاب  مالسا  هتشذگ  خیرات  اب  رضاح  لسن  دنویپ  ببس  تسناوت  یم  هک  يدنمشزرا  راثآ  دندرک ;

لاّوش : مجنپ  تسیب و 

 (1) .تسا يرجه ) لاس 148  رد   ) ام بهذم  گرزب  ياوشیپ  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تلحر  زور 

لاّوش  هام  تلیضف 

ماجنا هّجحلا  يذ  هدـعقلا و  يذ  لاّوش ، هام ، هس  رد  ناوت  یم  ار  عّتمت » ّجـح  هرمع   » اریز تسا ; جـح  ياههام  زا  هاـم  نیتسخن  هاـم  نیا 
نیا تلیـضف  ّتیّمها و  رب  لیلد  دوخ  نیا  و  داد ) ماجنا  لاس  مامت  رد  ناوت  یم  ار  هدرفم  هرمع  دـنچره   ) تسین زیاج  نآ  زا  لـبق  داد و 

.تسا  هام 

هب هدینـش و  ار  وا  يادن  ناج  شوگ  اب  زین  نانآ  تسا و  هدرک  توعد  دوخ  هناخ  يوس  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  دنوادخ  هک  تسا  یهام 
مارح ياههام  ءزج  لاّوش  هام  یلو  دنمان ، یم  جحلا » رهـشا   » ار هام  هس  نیا   ) دـنیآ یم  رد  تکرح  هب  کیدزن  رود و  طاقن  زا  وا  يوس 

تسین  .)

(2) .دیآ یم  رامش  هب  هام  نیا  يارب  يرگید  ّمهم  تلیضف  زین ، هام  نیا  يادتبا  رد  رطف  یمالسا  گرزب  دیع  دوجو 

رطف ) دیع  بش   ) هام لّوا  بش 

(3) .تسا هدش  بش  نیا  يایحا  تدابع و  هب  هیصوت  تایاور  رد  تسا   كرابم  رایسب  ياه  بش  زا 

لاوش  : لوا  بش  تیمها 

زا رتمک  نآ  ّتیّمها  تسا ، هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  هک  سب  نیمه  نآ ، ّتیّمها  تلیضف و  رد  تسا و  كرابم  رایـسب  ياه  بش  زا 
(4) .تسا هدش  بش  نیا  يایحا  تدابع و  هب  هیصوت  تایاور  رد  و  تسین ، ردق  بش 
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: لاوش لوا  بش  لامعا 

 (1) .دنک بورغ  باتفآ  هک  یماگنه  هب  تسا  لسغ  لّوا :

هب دـیامن و  يرپـس  اـج  نآ  رد  ار  بش  ینعی  دـنک ، هتوتیب  دجـسم  رد  دراد و  هگن  هدـنز  رافغتـسا  اـعد و  زاـمن و  هب  ار  بش  نیا  مود :
 (2) .درک یم  نینچ  مالسلا ) امهیلع  ) نیسحلا نب  یلع  ماما  هک  هنوگنامه  دشاب ، لوغشم  تدابع 

دیوگب  : ار  اهرکذ  نیا  دیع ، زامن  حبص و  زامن  اشع و  زامن  برغم و  زامن  زا  سپ  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  موس :

 (3) .انالْوَأ ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  َو  _ا ، ناد ام َه_ یلَع  _ُر  َبْکَا ُهللاَا  ُدْمَْحلا ، و ِهللا  ُرَبْکَا ، ُهللاَا  ُرَبْکَا ، ُهللا  َو  ُهللا ، َِّالا  _َه  ِلا ال  ُرَبْکَا ، ُهللاَا  ُرَبْکَا ، ُهللاَا 

دنک و دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  اه  تسد  نآ ، هلفان  برغم و  زامن  ندناوخ  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  قبط  مراهچ :
دیوگب :

َوُهَو ُهَْتیَـصْحَا ، ْبنَذ  َّلُـک  یل  ْرِفْغاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ُهَرِـصانَو ، دَّمَُحم  َیِفَطْـصُم  اـی  ِدوُْـجلا ، اَذ  اـی  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  اـی 
.نیبُم  باتِک  یف  َكَْدنِع 

.ِهّللا َیلإ  ُبُوتأ  دیوگب : هبترم  دص  دورب و  هدجس  هب  هاگنآ 

 (4) .دش دهاوخ  هدروآرب  هّللا  ءاش  نا  هک  دنک  بلط  دنوادخ  زا  دراد  هک  یتجاح  ره  سپس 

رد رطف ، دـیع  بش  رد  ترـضح  نآ  هصوصخم  ترایز   ) دراد رایـسب  تلیـضف  بش  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ترایز  مجنپ :
تارایز .) شخب 

تشذگ .) ناضمر  هام  رخآ  بش  لامعا  رد  نآ  یگنوگچ  هک   ) دناوخب زامن  تعکر  هد  مشش :

دیوگب : راب  هد  تسا ، بحتسم  شنتفگ  زین  هعمج  بش  رد  هک  ار  رکذ  نیا  متفه :
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ْرِفْغا َو  ًهَّیِجَـس ، يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلآ  دَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ِهَّینَّسلا ، ِبِهاوَْملا  َبِحاص  ای  ِهَّیِطَْعلِاب ، ِْنیَدَْـیلا  َطِساب  ای  ِهَّیِرَْبلا ، یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  اـی 
 (1) .ِهَّیِشَْعلا ِهِذه  یف  یلُْعلاَذ  ای  اَنل 

تعکر رد  هّللا و  وه  لق  هروس  هبترم  رازه  دمح ، هروس  زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  دناوخب ; ار  دیع  بش  فورعم  زامن  تعکر  ود  متـشه :
ُبُوتَأ دیوگب : هبترم  دص  دراذگب و  هدجـس  هب  رـس  مالـس  زا  سپ  دـناوخب  ار  هّللا  وه  لق  هروس  هبترم  کی  دـمح ، هروس  زا  سپ  مود ،

دیوگب : هاگنآ  .ِهّللا  َیلِإ 

.اذَک اذَک َو  یب  ْلَْعفا  َو  ِِهلآ ، دَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم  َیِفَطْصُم  ای  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  ای  ِدوُْجلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  ای 

اذک اذک و  یب  لعفا  ياجب 

.دنک رکذ  ار  دوخ  تاجاح 

1 تیاور

تشاد یمرب  هدجس  زا  رسو  داد  یم  ماجنا  دش ، رکذ  هک  ّتیفیک  نیمه  هب  ار  زامن  نیا  مالسلا ) هیلع  ) نانمؤم ریما  هک  تسا  تیاور  رد 
، دنک بلط  دنوادخ  زا  هک  یتجاح  ره  دروآ ، اجب  ار  زامن  نیا  سک  ره  تسوا ، تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  نآ  ّقح  هب  : » دومرف یم  و 

(2) «. دزرمایب وا  زا  ار  يدایز  ناهانگ  دش و  دهاوخ  تیانع  يو  هب 

تیاور 2

نیا رد  یلو  تسا ; هدمآ  هبترم  دص  هّللا ، وه  لق  هروس  هبترم  رازه  ندـناوخ  ياج  هب  مالـسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما زا  يرگید  تیاور  رد 
(. تسا بوخ  زامن  ود  ره   ) (3) .دروآ اجب  نآ  هلفان  برغم و  زامن  زا  دعب  دیاب  ار  زامن  نیا  هک  تسا  هدمآ  تیاور 
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ینارون ياعد 

دنا : هدرک  لقن  زامن  نیا  ندناوخ  زا  دعب  ار  ینارون  ياعد  نیا  سوواط ،» نب  دّیس   » و یسوط » خیش   » موحرم

ای ُهللاَا ، ای  ُنِْمیَهُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُنِمُْؤم  ای  ُهللاَا ، ای  ُمالَس  ای  ُهللاَا ، ای  ُسوُُّدق  ای  ُهللاَا ، ای  ُِکلَم  ای  ُهللاَا ، ای  ُمیحَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُنمْحَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهللاَا  ای  ُهللاَا  ای 
ای ُمیلَع  ای  ُهللاَا ، ای  ُمیظَع  ای  ُهللاَا ، ای  ُِملاع  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِّوَصُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُئِراب  ای  ُهللاَا ، ای  ُِقلاخ  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِّبَکَتُم  ای  ُهللاَا ، اـی  ُراـّبَج  اـی  ُهللاَا ، اـی  ُزیزَع 
ای ُهللاَا ، ای  ُداوَج  ای  ُهللاَا ، ای  ُبیُجم  ای  ُهللاَا ، ای  ُبیرَق  ای  ُهللاَا ، ای  ُریـَصب  ای  ُهللاَا ، ای  ُعیمَـس  ای  ُهللاَا ، ای  ُمیکَح  ای  ُهللاَا ، ای  ُمیلَح  ای  ُهللاَا ، ای  ُمیرَک  ای  ُهللاَا ،
ای ُبیقَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُفوُؤَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُدیدَش  ای  ُهللاَا ، ای  ُعیرَـس  ای  ُهللاَا ، ای  یـضاق  ای  ، ُهللاَا ای  یلْوَم  ای  ، ُهللاَا ای  ُِّیفَو  ای  ُهللاَا ، ای  ُِّیلَم  ای  ُهللاَا ، ای  ُدِـجام 
ای ، ُهللاَا ای  ُنِطاب  ای  ، ُهللاَا ای  ُرِهاظ  ای  ، ُهللاَا ای  ُرِخا  ای  ، ُهللاَا ای  ُلَّوَا  ای  ُهللاَا ، ای  ِهَداّسلا  َدِّیَـس  ای  ُهللاَا ، ای  ُطیُحم  ای  ُهللاَا ، ای  ُظـیفَح  اـی  ، ُهللاَا اـی  ُدـیجَم  اـی  ، ُهللاَا
ای ُِعفاد  ای  ُهللاَاای ، ُِعنام  ای  ُهللاَا ، ای  ُِعفار  ای  ُهللاَا ، ای  ُرُون  ای  ُهللاَا ، ای  ُدوُدَو  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ، ُهللاَا ای  ُهّابَر  ای  ، ُهللاَا ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِهاق  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِخاف 
ای ُهللاَا ، ای  ُبیبَح  ای  ُهللاَا ، ای  ُثیغُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُدِـهاش  ای  ُهللاَا ، ای  ُدیهَـش  ای  ُهللاَا ، ای  ُلیمَج  ای  ُهللاَا ، ای  ُلیلَج  ای  ُهللاَا ، ای  ُعاّفَن  ای  ُهللاَااـی ، ُحـِتاف  اـی  ُهللاَا ،

ُثِعاب ای  ُهللاَا ، ای  ُتیمُم  ای  ُهللاَا ، ای  ییُْحم  ای  ُهللاَا ، ای  ُطِساب  ای  ُهللاَا ، ای  ُِضباق  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِدَـتْقُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُِکلَم  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِّهَطُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُرِطاـف 
ای ُهللاَا ، ای  ُنِسُْحم  ای  ُهللاَا ، ای  ُبِّیَط  ای  ُهللاَا ، ای  ُنیبُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُّقَح  ای  ُهللاَا ، ای  ُمِْعنُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُلِضْفُم  ای  ُهللاَا ، ای  یطْعُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُثِراو  ای  ُهللاَا ، ای 

، ُهللاَا ای  ُِّیلَع  ای  ُهللاَا ، ای  یفاش  ای  ، ُهللاَا ای  یفاک  ای  ُهللاَا ، ای  يداه  ای  ُهللاَا ، ای  ُعیَدب  ای  ، ُهللاَا ای  ُئِراب  ای  ، ُهللاَا ای  ُدیعُم  ای  ، ُهللاَا ای  ُئِدـْبُم  ای  ، ُهللاَا ای  ُلِمُْجم 
ای ُهللاَاای ، ُقْدِص  ای  ُهللاَا ، ای  ِجِراعَْملا  اَذ  ای  ُهللاَا ، ای  ُلْدَع  ای  ُهللاَا ، ای  یلاعَتُم  ای  ، ُهللاَا ای  ِلْوَّْطلااَذ  ای  ُهللاَا ، ای  ُناّنَم  ای  ُهللاَا ، ای  ُناّنَح  ای  ُهللاَا ، ای  ُمیظَع  ای 
ای ُهللاَا ، ای  ُِعناص  ای  ُهللاَا ، ای  ُدُوبْعَم  ای  ُهللاَا ، ای  ُدوُمْحَم  ای  ُهللاَا ، ای  ِمارْکْالا  اَذ  ای  ُهللاَا ، ای  ِلالَْجلا  اَذ  ای  ُهللاَا ، ای  یقاو  ای  ُهللاَا ، ای  یقاب  ای  ُهللاَا ، ای  ُناـّیَد 

، ُهللاَاای ُریدَق  ای  ُهللاَا ، ای  ُرُون  ای  ُهللاَاای ، ُروُکَش  ای  ُهللاَاای ، ُروُفَغ  ای  ُهللاَا ، ای  ُلیلَج  ای  ُهللاَا ، ای  ُفیَطل  ای  ُهللاَا ، ای  ُلاّعَف  ای  ُهللاَا ، ای  ُنِّوَکُم  ای  ُهللاَا ، ای  ُنیعُم 
ُهّابَر ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ، ُهللاَا ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ُهللاَا ، اـی  ُهاـّبَر  اـی 

َِکقْزِر َّیَلَع ِم_ْن  َعِّسَو  _ ُتَو َکِْملِح ، یّنَع ِب_ َوُفْعَتَو  َكاـضِِرب ، َّیَلَع  َّنُمَتَو  دَّمَُحم ، ِلآ  دَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَا  َُکلَئْـسَا  ُهللاَا ، اـی 
َمَحْرَا ای  َكُْریَغ ، ُُهلَئْـسَا  ٌدَـحَا  الَو  َكاوِس ، ٌدَـحَا  یل  َْسَیل  َكُدـْبَع  ّینِاَف  ُبِسَتْحَا ، ـال  ُْثیَح  ْنِمَو  ُبِسَتْحَا  ُْثیَح  ْنِمَو  ِبِّیَّطلا ، ِلـالَْحلا 

ِمیظَْعلا  ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  َِّالا  َهَُّوق  ُهللا ال  َءآش  ام  َنیمِحاّرلا ،
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ییوگ : یم  يور و  یم  هدجس  هب  سپس 

، هَجاح ُّلُک  ُلَْزُنت  َِکب  ِتاکَرَْبلا ، َلِْزنُم  ای  ِّبَر ، ای  ِّبَر  ای  ِّبَر  ای  ُهللاَا ، ای  ُهللاَا  ای  ُهللاَا ، ای  ِّبَر  ای  ُهللاَا ، اـی  ِّبَر  اـی  ُهللاَا ، اـی  ِّبَر  اـی  ، ُهللاَااـی ُهللاَااـی 
دَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  َکِشْرَع ، ِقِدارُس  یلَع  َِهبُوتْکَْملَا  َكَْدنِع ، ِتاروُهْشَْملا  ِءآمْسْالاَو  َكَْدنِع ، ِْبیَْغلا  ِنوُزْخَم  یف  مْسا  ِّلُِکب  َُکلَئْسَا 

ای َجِرْخَتْسَتَو  ِماظِْعلا ، ِبُونُّذلا  ِنَع  یل  َحَفْـصَتَو  ِمارَْحلا ، َِکْتَیب  یِلا  َنیِدفاْولا  َنِم  ینَُبتْکَتَو  َناضَمَر ، َرْهَـش  یّنِم  َلَبْقَت  ْنَاَو  دَّمَُحم ، ِلآ  َو 
 (1) .ُن _ مْحَر ای  َكَزو  _ ُنُک ِّبَر 

 

لق هروس  هبترم  هس  یسرکلا و  هیآ  دمح و  هروس  یتعکر ، ره  رد  و  مالس ) کی  هب  تعکر  ود  ره   ) دناوخب زامن  تعکر  هدراهچ  مهن :
 (2) .دهد یم  وا  هب  يدایز  رایسب  ياهباوث  یتعکر  ره  ربارب  رد  دنوادخ  دنک ، نینچ  سک  ره  تسا  تیاور  رد  .دناوخب  ار  هللا  وه 

لحم  ) تیّالصم رد  حبص  عولط  ات  نک و  لسغ  زین  بش  نایاپ  رد  تسا : هدومرف  دّجهتملا » حابصم   » رد یـسوط » خیـش   » موحرم مهد :
( 14 (.) وگب ادخ  رکذ  و   ) نیشنب زامن ) ندناوخ 

رطف  دیع  زور  لامعا  تلیضف و 

یهلا شاداپ  نتفرگ  يارب  تداـبع ، دّـجهت و  هزور و  هاـم  کـی  زا  سپ  اریز  تسا ; ناناملـسم  يارب  یّمهم  رایـسب  زور  رطف  دـیع  زور 
رورسم لاحشوخ و  یهلا  هفیظو  ماجنا  زا  یناملسم  ره  هکارچ  تسا ، رورس  يداش و  ببـس  ییوس  زا  زور ، نیا  اذل  دنوش ; یم  هدامآ 

دناد یمن  هک  نیا  زا  درب  یم  رـس  هب  هرهلد  فوخ و  تلاـح  رد  ناـسنا  تسا ، یهلا  زئاوج  تفاـیرد  زور  نوـچ  ییوـس  زا  یلو  تسا ;
تسا ؟ هتفرگ  رارق  لوبق  دروم  هزادنا  هچ  ات  وا  ههام  کی  لامعا 
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ارف لاّوش  لّوا  زور  هک  یماگنه  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
هزیاج دومرف : مالسلا ) هیلع  ) ماما هاگنآ  دیباتـشب ! دوخ  ياه  شاداپ  زئاوج و  تفایرد  يارب  نانمؤم  يا  دهد : یم  ادن  يدانم  دسر ، یم 
تسا .) یهلا  ناوضر  تاعاط و  یلوبق  يونعم و  گرزب و  رایسب  وا  هزیاج  ینعی   ) تسین ناهاشداپ  ياه  هزیاج  دننام  دنوادخ  ياه 

!«. تساه هزیاج  تفایرد  زور  لاوش  لّوا  زور  : » دومرف دیکأت  زین  نایاپ  رد 

تسا : هدش  رکذ  یلامعا  لاّوش  لّوا  زور  يارب 

.دناوخب  ار  نآ  رطف  دیع  زامن  حبص و  زامن  زا  دعب  و  دش ، رکذ  رطف  دیع  بش  لامعا  رد  هک  تسا  یتاریبکت  لّوا :

کی رفن  ره  يارب  دراذگب ، رانک  ّالا  دزادرپب و  دراد  قحتـسم  هب  یـسرتسد  رگا  دزاس ; ادـج  ار  هرطف  تاکز  دـیع ، زامن  زا  شیپ  مود :
.دوش  یم  بوسحم  مدرم  بلاغ  ياذغ  رهش  نآ  رد  هک  رگید  ییاذغ  ّداوم  ای  مدنگ  زا  ولیک ) هس  دودح   ) عاص

هدرمـش دیع )  ) زامن رب  مّدقم  ار  نآ  نآرق  رد  زین  دنوادخ  و  تسا ، ناضمر  هام  هزور  یلوبق  طرـش  تسا و  دّکؤم  بجاو  هرطف  تاکز 
دنک ار  شراگدرورپ  دای  دـهد و  تاـکز  هک  سک  نآ  نیقی  هب  یّلَـصَف ;) ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  یّکََزت َو  ْنَم  َحَْـلفَا  ْدَـق  : ») دـیامرف یم  تسا و 

تسا .»! راگتسر  دناوخب ، زامن  سپس 

لـسغ زا  لبق  .دیع  زامن  ندروآ  اجب  نامز  ات  تسا  رجف  عولط  زا  دـعب  یـسوط » خیـش   » هدومرف هب  نآ  تقو  تسا و  ندرک  لسغ  موس :
دناوخب  : ار  اعد  نیا 

.ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم  َکِّیبَن  ِهَّنُس  َعابِّتاَو  َِکباتِِکب ، ًاق  _ يدْصَتَو ًانامِیا ِب_َك ، َّمُهّللَا 
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دیوگب : لسغ  نایاپ  زا  سپ  .دنک  لسغ  دیوگب و  هّللا  مسب  هاگنآ 

.َسَنَّدلا یِّنَع  ْبِهْذَا  َّمُه  _ ّللَا ینید ، ْرِّهَطَو  یبُونُِذل ، ًهَراّفَک  ُْهلَعْجا  َّمُه  _ ّللَا

تمـس هب  هنیکـس  راـقو و  اـب  دزاـس و  رّطعم  ار  دوخ  دـشوپب و  ار  شـسابل  نیرتوکین  زور  نیا  رد  یـسوط » خیـش   » هدومرف هب  مراـهچ :
.دنک تکرح  دیع  يّالصم 

( هللا همحر  «) دیفم خیـش  ( » 8) .دـشاب امرخ  اـب  شراـطفا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـنک ، راـطفا  زور  يادـتبا  رد  دـیع ، زاـمن  زا  شیپ  مجنپ :
يدرد ره  يافـش  هک  دـیامن  لوانت  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ادهّـشلا ، دّیـس  تبرت  زا  یمک  رادـقم  تسا  ّبحتـسم  تسا : هدومرف 

.تسا 

.تسا و هدـش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  هک  هنوگ  نامه   ) دـنک تکرح  دـیع  زامن  يارب  باـتفآ  عولط  زا  سپ  مشش :
دیع رد  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  نآ  هلمج  زا  دناوخب ; تسا ، هدش  دراو  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم قیرط  زا  هک  ار  ییاهاعد 

ناوخب : ار  اعد  نیا  يدش ، اّیهم  زامن  هب  نتفر  يارب  هک  یتقو  هعمج  نابرق و  دیع  رطف و 

َّنِا َف_ ُها ، _ _ط_يا َعَو ِِهلِـضاوَفَو  ِِهِلفاَونَو ، ِهِْدفِر  َءآجَر  قُولْخَم ، یِلا  هَدافِِول  َّدَعَتْـساَو  َّدَعَا  ْوَا  َأَّبَعَت ، ْوَا  ِمْوَْیلا  اَذـه  یف  َأَّیَهَت  ْنَم  َّمُه  _ ّللَا
َِکِلئآـضَفَو َِکلِـضاوَفَو ، َکـِِلفاَونَو  َكِِزئاوَجَو ، َكِدـْفِر  َءآـجَر  يدادِْعتْـساَو ، يدادـِْعاَو  یتَِئبْعَتَو ، یتَِئیْهَت  يدِّیَـس  _ْي_َك ي_ا  َِلا

ِِهب ُِقثَا  ِحلاص  لَمَِعب  َمْوَْیلا  َْکَیِلا  ِْدفَا  َْمل  َو  ِِهلآ ، یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  دَّمَُحم  َکِّیبَن ، ِهَُّما  ِدایْعَا  ْنِم  دیع  یِلا  ُتْوَدَـغ  ْدَـقَو  َكایاطَعَو ،
َِیل ْرِفِْغا  ُمیظَع ، ای  ُمیظَع  ای  ُمیظَع  ایَف  یـسْفَن ، یِلا  یتَئآِسا  َو  یبُونُِذب ، ًاّرِقُم  ًاعِـضاخ ، َُکْتیَتَا  ْنِکلَو  ُُهْتلَّمَا ، قُولْخَِمب  ُتْهَّجََوت  الَو  ُُهْتمَّدَـق ،

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َْتنَا ، َِّالا  َهِلا  ای ال  َْتنَا ، َِّالا  َماظِْعلا  َبُونُّذلا  ُرِفْغَیال  ُهَّنِاَف  یبُونُذ ، ْنِم  َمیظَْعلا 

ای  ) یلعا هروس  دمح و  هروس  لّوا  تعکر  رد  تسا ; تعکر  ود  نآ  تسا و  بحتسم  ام  نامز  رد  دیع  زامن  ندناوخ  .دیع  زامن  متفه :
دناوخب : ار  تونق  نیا  ریبکت  ره  زا  دعب  دیوگب و  ریبکت  جنپ  نآ  زا  دعب  دناوخب و  دشاب ) لیام  هک  يرگید  هروس  ره 
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، ِموَْیلا اَذه  ِّقَِحب  َُکلَئْسَا  ِهَرِفْغَْملاَو ، يْوقَّتلا  َلْهَاَو  ِهَمْحَّرلا ، ِْوفَْعلا َو  َلْهَا  َو  ِتوُرَبَْجلا ، ِدوُْجلا َو  َلْهَاَو  ِهَمَظَْعلا ، ِءآیِْربِْکلا َو  َلْهَا  َّمُه  _ ّللَا
ینَلِخُْدت ْنَاَو  دَّمَُحم ، ِلآ  دَّمَُحم َو  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَا  ًادیِزَمَو ، افَرَشَو )  ) ًارْخُذ ِِهلآ  ِْهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَص  دَّمَحُِملَو  ًادیع ، َنیِملْـسُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يذَّلَا 

، ْمِْهیَلَعَو ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  دَّمَُحم ، َلآ  ًادَّمَُحم َو  ُْهنِم  َتْجَرْخَا  ءوُس  ِّلُک  ْنِم  ینَجِرُْخت  ْنَاَو  دَّمَُحم ، َلآ  ًادَّمَُحم َو  ِهیف  َْتلَخْدَا  ْریَخ  ِّلُک  یف 
.َنوُِحلاّصلا  َكُدابِع  ُْهنِم  َذاعَتْسا  اَّمِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َنوُِحلاّصلا ، َكُدابِع  ُْهنِم  َکَلَئَس  ام  َْریَخ  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمُه  _ ّللَا

( دناوخب دناوت  یم  زین  يرگید  تونق  هنوگره  تونق ، نیارب  ییاناوت  مدع  تروصرد  )

; دنک عورش  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  هدجس ، عوکر و  زا  دعب  دورب و  عوکر  هب  دیوگب و  ار  مشش  ریبکت  سپس 

ریبکت ره  زا  دـعب  دـیوگب و  ریبکت  راهچ  هاگنآ  دـناوخب ; ار  يرگید  هروس  اـی  سمّـشلاو  هروس  دـمح ، هروس  زا  دـعب  مود ، تعکر  رد 
ترضح تاحیبست  زامن ، زا  دعب  .دنک  مامت  ار  زامن  دورب و  دوجس  عوکر و  هب  دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  سپس  دناوخب ، ار  تونق  نامه 
هفیحـص  » مشـش لهچ و  ياعد  اهنآ  زا  یکی  هک  دناوخب  ار  تسا  هدش  لقن  هک  ییاهاعد  هاگنآ  و  ( 13) دیوگب ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز

.تسا هیداّجس »

.دنک  اعد  لامعا  یلوبق  تهج  ینید  ناردارب  يارب  زامن  زا  دعب  دشاب و  نامسآ  ریز  دیع ، زامن  تسا  بحتسم 

نب دّیـس   » هدومرف هب  دـیوگ : یم  یمق  ثّدـحم  موحرم  تسا  هدـمآ  فورعم   ياهاعد  شخب  رد  هک  دـناوخب ، ار  هبدـن  ياعد  متـشه :
دیوگب : دورب و  هدجس  هب  اعد  زا  سپ  سوواط ،»

يوُْریال  اُهناشْطَعَو  ، یْلبَیال اهُدیدَجَو  ، یفُْطیال اهُّرَح  ران  ْنِم  َِکب  ُذوُعَا 

یّنِم ٍّنَم  ِْریَِغب  ََکل  يریفْعَتَو  يدوُجُـس ، َدَْعب  ِراّنلا  ِیف  یهْجَو  ْبِّلَُقتال  یهِلا  دـیوگب : دراذـگب و  هدجـس  ّلحم  رب  ار  تسار  هنوگ  سپس 
َّیَلَع  ُّنَْملا  ََکل  َْلب  َْکیَلَع ،
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َفَرَتْعاَو  َناکَتْساَو  َفَرَْتقاَو  َءآسَا  ْنَم  ْمَحِْرا  دیوگب : دراذگب و  ار  پچ  هنوگ  هاگنآ   

َكِْدنِع ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  ، َكِْدبَع ْنِم  ُْبنَّذلا  َمُظَع  ُّبَّرلا ، َمِْعن  َْتنَاَف  ُدـْبَْعلا ، َْسِئب  ُْتنُک  ْنِا  دـیوگب : ددرگرب و  هدجـس  لاح  هب  سپس 
.ُمیرَک  ای 

.َْوفَْعلا َْوفَْعلَا  دیوگب : هبترم  دص  نایاپ  رد 

هرطف تاکز 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هرطف تاکز 

ناضمر هام  اب  عادو  يابیز  رعش  رطف ، دیعس  دیع  کیربت  راعشا 

دوش  یم  عمج  اذغ  بآ و  نان و  هرفس  زا  دوش                     یم  عمج  ادخ  هام  طاسب  دراد 

دوش  یم  عمج  ادگ  ياه  تسد  دراد ز  دوب                 هدرک  نهپ  مرک  تسد  هک  ینماد  نآ 

دوش  یم  عمج  ام  هناهب  نیرتابیز  دش               مامت  مه  ناضمر  نیا  تشذگ  تصرف 

دوش یم  عمج  اوه  لاح و  دوز  هچ  اما  دیشک                    یتحار  سفن  ام  رهش  هام  کی 

دوش یم  عمج  افش  تسه  بیبط  یتقو  دوش                     یم  بوخ  ملد  لاح  بیبط  دزن 

؟ دوش یم  عمج  ارچ  هرفس  میرک  ّبر  وت                        مان  هب  متفرگ  هزات  سنا  هزات  نم 

دوش یم  عمج  ادگ  هچره  شخبب  رگید  امز                    يا  هدیشخبن  هچره  شخبب  رگید 

دوش یم  عمج  افص  فطل و  ياه  هظحل  ارم                           نکن  لطعم  ایب و  رخب ؛  ارام 

دوش یم  عمج  اجک  وت  تمحر  يایرد  نم              يادخ  يا   ، هفرع زج  تفر  هک  بشما 

دوش یم  عمج  اضر  ماما  تمحر  اب  شرخآ                      هار  رد  هتخیر  هک  نم  راب  نیا 

دوش یم  عمج  ازع  لها  كرا  نحص  رد  تسا              مرحم  رد  ام  هدعو  تفر  هک  بشما 

دوش یم  عمج  الب  برک و  هاش  نحص  رد  ایر                   یب  عمج  نیا  همطاف  فطل  هب  رخآ 
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.تسا ناموت  رازه  لقادح 6  رفن  ره  يارب  مدنگ  تمیق  ساسا  رب  هیرطف  نازیم  يربهر  مظعم  ماقم  رتفد  مالعا  قبط 

دش مالعا  دیلقت  عجارم  طسوت  هرطف  تاکز  نازیم 

يوسوم یناگرگ و  يولع  ینادـمه ، يرون  یناجنز ، يریبش  یناـگیاپلگ ، یفاـص  یناـسارخ ، دـیحو  يزاریـش ، مراـکم  ماـظع  تاـیآ 
.دندرک مالعا  يراج  لاس  رد  هرطف  تاکز  نازیم  نوماریپ  ار  دوخ  رظن  یلیبدرا 

، يزاریش مراکم  هللا  تیآ  ياوتف 

يانبم رب  ناموت و  رازه  جـنپ  غلبم  اه  ناتـسرهش  رد  ناـموت و  رازه  غلبم 6  نارهت  رد  مدـنگ  بلاغ  توق  يانبم  رب  لاسما  هرطف  تاـکز 
.تسا هدش  مالعا  ناموت  رازه  هدزناپ  غلبم  جنرب ، بلاغ  توق 

یناسارخ دیحو  هللا  تیآ 

تسا و هدرک  مالعا  ناموت  رازه  غلبم 6  هب  مدـنگ  ولیک  هس  ار  لاسما  هیرطف  غلبم  يو  یناسارخ ، دـیحو  هللا  تیآ  رتفد  مالعا  ساسارب 
.دنیامن تخادرپ  هبساحم و  ار  ولیک  هس  نآ  تمیق  جنرب و  عون  هب  هتسب  دنزادرپب  ار  تاکز  نیا  جنرب  ساسا  رب  دیاب  هک  یناسک 

یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ 

ياهرهـش رد  مدـنگ  تمیق  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  تسا : حرـش  نیا  هب  هرطف  تاـکز  يارب  یناـگیاپلگ  یفاـص  هللا  تـیآ  رتـفد  هیعـالطا 
ّلحم تمیق  قبط  رب  ار  بلاغ ) توق   ) جـنرب ای  مدـنگ  مرگولیک  هس  تمیق  تسا  مزال  زیزع  ناراد  هزور  اذـل  تسا ، تواـفتم  فلتخم ،

.دننک تخادرپ  هّیرطف  ناونع  هب  هدرک و  هبساحم  دوخ  یگدنز 

یناجنز يریبش  هللا  تیآ 

.تسا هدش  مالعا  ناموت  رازه  غلبم 6  رفن  ره  يارب  یناجنز  يریبش  هللا  تیآ  رتفد  يوس  زا  هدش  مالعا  تاکز  نازیم 

ینادمه يرون  هللا  تیآ 

ناموت و رازه  غلبم 6  تسا  مدنگ  اهنآ  بلاغ  توق  هک  يدارفا  يارب  هرطف  تاکز  نازیم  ینادمه  يرون  هللا  تیآ  رتفد  مالعا  ساسا  رب 
.تسا هدش  نییعت  ناموت  رازه  نازیم 18  تسا  جنرب  اهنآ  بلاغ  توق  هک  يدارفا 
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یناگرگ يولع  هللا  تیآ 

.تسا رفن  ره  يارب  مدنگ  ولیک  هس  تباب  ناموت  رازه  جنپ  هرطف  تاکز  غلبم  یناگرگ  يولع  هللا  تیآ  رظن  ساسا  رب 

رد نآ  طسو  دـح  تسا و  توافتم  یفرـصم  جـنرب  عون  هب  هتـسب  نآ  غلبم  دنتـسه  جـنرب  زا  هیرطف  تخادرپ  هب  لیام  هک  یناسک  اـنمض 
.تسا ناموت  رازه  دودح 20 

ارقف يارب  نان  لوپ  ناـموت  غلبم 1700  رفن  ره  يارب  ًاـطایتحا  زین  دـمعریغ  هراـفک  غلبم  تسا : هدرک  مـالعا  نینچمه  دـیلقت  عجرم  نیا 
.تسا

یلیبدرا يوسوم  هللا  تیآ 

يارب ناموت و  رازه و 600  رفن 6  ره  مدـنگ  بلاـغ  توق  يارب  هرطف  تاـکز  نازیم  یلیبدرا  يوسوم  هللا  تیآ  رتفد  مـالعا  ساـسا  رب 
.دنیامن هبساحم  ار  هرطف  تاکز  دننک  یم  فرصم  هک  یجنرب  عون  ساسا  رب  دیاب  دارفا  زین  جنرب  بلاغ  توق 

ناموت رازه  دـص  دـمع  هزور  يارب  ناموت و  رازه و 700  زور  ره  يارب  دـیلقت  عـجرم  نیا  يوـس  زا  دـمع  ریغ  هزور  هراـفک  نینچمه 
.تسا

هرطف تاکز  ماکحا 

تسا و رایـشوه  لقاع و  غلاب و  دشاب  هظحل  دنچ  هب  هچرگ  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  لبق  ینعی  بورغ  عقوم  هک  یـسک  هلاسم 1991 ) )
مرگولیک ابیرقت 3  هک  عاـص  کـی  يرفن  ره  دنتـسه ، وا  روخ  ناـن  هک  یناـسک  شدوخ و  يارب  دـیاب  تسین ، رگید  سک  هدـنب  ریقف و 

یفاک دهدب  مه  ار  اهنیا  زا  یکی  لوپ  رگا  دهدب و  قحتـسم  هب  اهنیا  دننام  ترذ و  ای  جـنرب  ای  شمـشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  تسا 
.تسا

ار شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  دـناوتب  هک  درادـن  مه  یـسک  درادـن و  ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراـخم  هک  یـسک  هلاسم 1992 ) )
.تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  نداد  تسا و  ریقف  دنارذگب 
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ای دنـشاب  کچوک  دـهدب : دـنوش  یم  باسح  وا  روخ  نان  رطف  دـیع  بش  بورغ  رد  هک  ار  یناسک  هرطف  دـیاب  ناـسنا  هلاسم 1993 ) )
.رگید رهش  ای  دنشاب  دوخ  رهش  رد  هن ، ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  نداد  رفاک ، ای  دنشاب  ناملسم  گرزب ،

هچنانچ دـهدب ، ار  دوخ  هرطف  وا  لام  زا  هک  دـنک  لـیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  تسا و  وا  روخ  ناـن  هک  ار  یـسک  رگا  هلاسم 1994 ) )
.دهدب ار  وا  هرطف  شدوخ  تسین  مزال  دهد ، یم  ار  هرطف  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا 

رب دوش ، یم  باسح  وا  روخ  نان  هدش و  دراو  هناخبحاص  تیاضر  اب  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  هلاسم 1995 ) )
.تسا بجاو  وا 

وا روخ  نان  هک  یتروص  رد  دوش  یم  دراو  هناخبحاص  تیاضر  نودب  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  هلاسم 1996 ) )
.دهدب ار  وا  یجرخ  هک  دنا  هدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یسک  هرطف  تسا  نینچمه  تسا و  بجاو  دوش  باسح 

بورغ زا  شیپ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  هناخبحاص  رب  دوش ، یم  دراو  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  دـعب  هک  ینامهم  هرطف  هلاسم 1997 ) )
.دنک راطفا  مه  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک  توعد  ار  وا 

.تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  دشاب ، شوهیب  ای  هناوید  رطف  دیع  بش  بورغ  عقوم  یسک  رگا  هلاسم 1998 ) )

ندـش بجاو  طئارـش  هک  یتروص  رد  دوش ، ینغ  ریقف  ای  ددرگ ، لقاع  هناوید  اـی  دوش ، غلاـب  هچب  بورغ  زا  شیپ  رگا  هلاسم 1999 ) )
.دهدب ار  هرطف  تاکز  دیاب  دشاب ، اراد  ار  هرطف 

ياه طرـش  دـیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  رگا  تسین ، بجاو  وا  رب  هرطف  تاـکز  رطف ، دـیع  بش  بورغ  عقوم  هک  یـسک  هلاسم 2000 ) )
.دهدب ار  هرطف  تاکز  تسا  بحتسم  دوش ، ادیپ  وا  رد  هرطف  ندش  بجاو 
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رگا هدوبن ، هعیش  هک  یناملـسم  یلو  .تسین  بجاو  وا  رب  هرطف  هدش  ناملـسم  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  هک  يرفاک  هلاسم 2001 ) )
.دهدب ار  هرطف  تاکز  دیاب  دوش ، هعیش  هام  ندید  زا  دعب 

ار هرطف  تاکز  تسا  بحتسم  دراد ، نآ  دننام  مدنگ و  تسا  ولیک  هس  ابیرقت  هک  عاص  کی  هزادنا  هب  طقف  هک  یـسک  هلاسم 2002 ) )
زا یکی  هب  ار  عاص  کی  نآ  هرطف ، دـصق  هب  دـناوت  یم  دـهدب  مه  ار  اهنآ  هرطف  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  یتـالایع  هچناـنچ  و  دـهدب ،
یم هک  ار  يزیچ  رخآ  رفن  تسا  رتهب  و  دـسرب ، رخآ  رفن  هب  ات  نینچمه  و  دـهدب ، يرگید  هب  دـصق  نیمه  هب  مه  وا  دـهدب و  شتالایع 

يزیچ تسنآ  طایتحا  دریگ و  یم  وا  ياج  هب  وا  یلو  دشاب ، ریغـص  اهنآ  زا  یکی  رگا  .دشابن و  ناشدوخ  زا  هک  دهدب  یـسک  هب  دریگ 
.دهدن یسک  هب  هتفرگ  ریغص  يارب  هک  ار 

.دهدب ار  وا  هرطف  تسین  بجاو  دوش ، باسح  وا  روخ  نان  یـسک  ای  دوش ، راد  هچب  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دـعب  رگا  هلاسم 2003 ) )
.دهدب دنوش  یم  باسح  وا  روخ  نان  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  بورغ  زا  دعب  هک  ار  یناسک  هرطف  تسا  بحتسم  هچ  رگا 

هدش وا  روخ  نان  هک  یسک  رب  وا  هرطف  دوش ، رگید  سک  روخ  نان  بورغ  زا  شیپ  دشاب و  یسک  روخ  نان  ناسنا  رگا  هلاسم 2004 ) )
.دهدب ار  وا  هرطف  دیاب  شرهوش  دور ، رهوش  هناخ  هب  بورغ  زا  شیپ  رتخد  رگا  الثم  تسا  بجاو 

.دهدب ار  دوخ  هرطف  تسین  بجاو  دهدب ، ار  وا  هرطف  دیاب  يرگید  هک  یسک  هلاسم 2005 ) )

.دوش یمن  بجاو  ناسنا  دوخ  رب  دهدن ، ار  هرطف  وا  دشاب و  بجاو  یسک  رب  ناسنا  هرطف  رگا  هلاسم 2006 ) )
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طقاس هدـش  بجاو  وا  رب  هرطف  هک  یـسک  زا  دـهدب ، ار  هرطف  شدوخ  تسا  بجاو  يرگید  رب  وا  هرطف  هک  یـسک  رگا  هلاسم 2007 ) )
.دوش یمن 

.تسا بجاو  سک  نآ  رب  شا  هرطف  دـشاب ، رگید  سک  روخ  نان  هچنانچ  دـهد ، یمن  ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز  هلاسم 2008 ) )
.دهدب ار  دوخ  هرطف  دیاب  دشابن ، ریقف  هک  یتروص  رد  تسین ، رگید  سک  روخ  نان  رگا  و 

هب ار  وا  هرطف  دناوت  یمن  دشاب ، وا  روخ  نان  يدیـس  رگا  یتح  دهدب  هرطف  دیـس  هب  دـناوت  یمن  تسین  دیـس  هک  یـسک  هلاسم 2009 ) )
.دهدب رگید  دیس 

ای ردام  رگا  یلو  .دهد  یم  ار  هیاد  ای  ردام  جراخم  هک  تسا  یسک  رب  دروخ ، یم  ریش  هیاد  ای  ردام  زا  هک  یلفط  هرطف  هلاسم 2010 ) )
.تسین بجاو  یسک  رب  لفط  هرطف  دراد  یمرب  لفط  لام  زا  ار  دوخ  جراخم  هیاد 

.دهدب لالح  لام  زا  ار  نانآ  هرطف  دیاب  دهدب ، مارح  لام  زا  ار  شتالایع  جراخم  هچ  رگا  ناسنا  هلاسم 2011 ) )

نان دنک و  لمع  دوخ  طرش  هب  هک  یتروص  رد  دهدب  ار  وا  جراخم  هک  دنک  طرـش  دیامن و  ریجا  ار  یـسک  ناسنا  رگا  هلاسم 2012 ) )
شجراخم يارب  یلوپ  الثم  دهدب و  ار  وا  جراخم  رادقم  هک  دنک  طرـش  هچنانچ  یلو  دهدب  مه  ار  وا  هرطف  دـیاب  دوش  باسح  وا  روخ 

.تسین بجاو  وا  هرطف  نداد  دهدب ،

زا شیپ  رگا  یلو  دـنهدب ، وا  لاـم  زا  ار  شتـالایع  وا و  هرطف  دـیاب  دریمب ، رطف  دـیع  بـش  بورغ  زا  دـعب  یــسک  رگا  هلاسم 2013 ) )
.دنهدب وا  لام  زا  ار  شتالایع  وا و  هرطف  تسین  بجاو  دریمب ، بورغ 

هرطف تاکز  فرصم 

طایتحا یلو  .تسیفاک  دنناسرب  دـش  هتفگ  لام  تاکز  يارب  اقباس  هک  یفرـصم  تشه  زا  یکی  هب  ار  هرطف  تاکز  رگا  هلاسم 2014 ) )
.دهدب هعیش  يارقف  هب  طقف  هک  تسنآ  بحتسم 
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کلم لفط ، یلو  هب  نداد  هطساو  هب  ای  دناسرب ، وا  فرصم  هب  ار  هرطف  دناوت  یم  ناسنا  دشاب ، ریقف  يا  هعیش  لفط  رگا  هلاسم 2015 ) )
.دیامن لفط 

هک یـسک  راوخبارـش و  هب  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  یلو  دـشاب  لداع  تسین  مزـال  دـنهد ، یم  وا  هب  هرطف  هک  يریقف  هلاسم 2016 ) )
.دهدن هرطف  دنک  یم  هریبک  تیصعم  اراکشآ 

.دنهدب هرطف  دیابن  دنک  یم  فرصم  تیصعم  رد  ار  هرطف  هک  یسک  هب  هلاسم 2017 ) )

هرطف تسا  ولیک  هس  ابیرقت  هک  عاص  کی  زا  رتمک  شلاس و  جراخم  زا  رتشیب  ریقف  کـی  هب  هک  تسنآ  بجاو  طاـیتحا  هلاسم 2018 ) )
.دنهدن

مدـنگ تمیق  ربارب  ود  نآ  تمیق  هک  یمدـنگ  زا  ـالثم  تسا  نآ  یلوـمعم  تمیق  ربارب  ود  شتمیق  هـک  یـسنج  زا  رگا  هلاسم 2019 ) )
دهدب مه  هرطف  تمیق  دصق  هب  ار  نآ  رگا  .تسین و  یفاک  دهدب  دش  هتفگ  شیپ  هلاسم  رد  نآ  يانعم  هک  عاص  فصن  تسا ، یلومعم 

.دراد لاکشا 

رگا .دـهدب و  وج  الثم  رگید  سنج  زا  ار  رگید  فصن  مدـنگ و  الثم  سنج  کی  زا  ار  عاص  فصن  دـناوت  یمن  ناسنا  هلاسم 2020 ) )
.دراد لاکشا  دهدب  هرطف  تمیق  دصق  هب  ار  نآ 

دعب ار ، ریقف  ناگیاسمه  دـعب  دراد و  مدـقم  نارگید  رب  ار  دوخ  ریقف  ناشیوخ  هرطف ، تاـکز  نداد  رد  تسا  بحتـسم  هلاسم 2021 ) )
.درادب مدقم  ار  اهنآ  تسا  بحتسم  دنشاب ، هتشاد  يرترب  یتهج  زا  نارگید  رگا  یلو  ار ، ریقف  ملع  لها 

وا هب  هک  ار  یلام  هچنانچ  هدوبن  ریقف  هک  دمهفب  دعب  دـهدب و  هرطف  وا  هب  تسا  ریقف  یـسک  هک  نیا  لایخ  هب  ناسنا  رگا  هلاسم 2022 ) )
نیب زا  رگا  دهدب و  هرطف  شدوخ  لام  زا  دیاب  دریگب  دناوتن  رگا  دهدب و  قحتـسم  هب  دریگب و  سپ  دناوت  یم  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  هداد 

، الا دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  تسا ، هرطف  هتفرگ  ار  هچنآ  هداد  یم  لامتحا  اب  هتـسناد  یم  هرطف  هدنریگ  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتفر 
.دهدب ار  هرطف  هرابود  دیاب  ناسنا  تسین و  بجاو  وا  رب  ضوع  نداد 
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ادـیپ نامگ  شلاح  رهاظ  زا  ای  دـنک  ادـیپ  ناـنیمطا  هک  نآ  رگم  داد ، هرطف  وا  هب  دوش  یمن  مریقف ، دـیوگب  یـسک  رگا  هلاسم 2023 ) )
.تسا هدوب  ریقف  البق  هک  دنادب  ناسنا  ای  تسا  ریقف  هک  دوش 

هرطف تاکز  هقرفتم  لئاسم 

، دهد یم  ار  نآ  هک  یعقوم  دهدب و  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دصق  هب  ار  هرطف  تاکز  دـیاب  ناسنا  هلاسم 2024 ) )
.دیامن هرطف  نداد  تین 

.دهدن هرطف  مه  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین و  حیحص  دهدب  ار  هرطف  ناضمر  هام  زا  شیپ  رگا  هلاسم 2025 ) )
هرطف تباب  ار  دوخ  بلط  دـش ، بجاو  وا  رب  هرطف  هک  نآ  زا  دـعب  دـهد و  ضرق  ریقف  هب  ناضمر  هام  رد  اـی  ناـضمر  زا  شیپ  رگا  یلو 

.درادن یعنام  دنک  باسح 

تـسا طولخم  رگا  ای  دشابن ، طولخم  كاخ  ای  رگید  سنج  هب  دیاب  دهد ، یم  هرطف  يارب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  مدنگ  هلاسم 2026 ) )
هک تسا  حیحـص  یتروص  رد  دـشاب  رادـقم  نیا  زا  شیب  رگا  دـشابن و  اـنتعا  لـباق  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  هدـش  طولخم  هک  يزیچ 
ای جرخ  نآ  ندرک  صلاخ  هک  دـشاب  طولخم  كاخ  نَم  نیدـنچ  هب  مدـنگ  عاص  کی  الثم  رگا  یلو  دـسرب  عاص  کی  هب  نآ  صلاخ 

.تسین یفاک  نآ  نداد  دراد ، فراعتم  زا  رتشیب  راک 

لاکـشا تسا  بویعم  اهنآ  بلاغ  كاروخ  هک  دشاب  یئاج  رگا  یلو  .تسین  یفاک  دـهدب  بویعم  زیچ  زا  ار  هرطف  رگا  هلاسم 2027 ) )
.درادن

مدنگ و ار  یـضعب  هرطف  الثم  رگا  دهدب و  سنج  کی  زا  ار  همه  تسین  مزال  دـهد ، یم  ار  رفن  دـنچ  هرطف  هک  یـسک  هلاسم 2028 ) )
.تسیفاک دهدب  وج  ار  رگید  ضعب  هرطف 
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دیع زامن  رگا  یلو  .دهدب  دیع  زامن  زا  شیپ  ار  هرطف  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـناوخ ، یم  رطف  دـیع  زامن  هک  یـسک  هلاسم 2029 ) )
.دزادنیب ریخات  رهظ  ات  ار  هرطف  نداد  دناوت  یم  دناوخ ، یمن 

تـسنآ بجاو  طایتحا  دهدن ، قحتـسم  هب  دیع  زور  رهظ  ات  دراذگب و  رانک  ار  دوخ  لام  زا  يرادقم  هرطف  تین  هب  رگا  هلاسم 2030 ) )
.دیامن هرطف  تین  دهد  یم  ار  نآ  تقو  ره  هک 

ادعب هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  دراذـگن ، مه  رانک  دـهدن و  ار  هرطف  تسا ، بجاو  هرطف  تاکز  نداد  هک  یعقوم  رگا  هلاسم 2031 ) )
.دهدب ار  هرطف  دنک  اضق  ادا و  تین  هک  نیا  نودب 

.دراذگب هرطف  يارب  ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ  يارب  ار  نآ  دناوت  یمن  دراذگب ، رانک  ار  هرطف  رگا  هلاسم 2032 ) )

نآ زا  يرادقم  هک  دنک  تین  دهدن و  ار  هرطف  هچنانچ  تسا ، رتشیب  هرطف  زا  شتمیق  هک  دـشاب  هتـشاد  یلام  ناسنا  رگا  هلاسم 2033 ) )
.دراد لاکشا  دشاب  هرطف  يارب  لام 

ریخاـت هب  ار  هرطف  نداد  هتـشاد و  ریقف  هب  سرتـسد  هچناـنچ  دورب ، نیب  زا  هتـشاذگ  راـنک  هرطف  يارب  هـک  ار  یلاـم  رگا  هلاسم 2034 ) )
.دشاب هدرک  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هک  نآ  رگم  تسین ، نماض  هتشادن  ریقف  هب  سرتسد  رگا  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  هتخادنا ،

رگید ياج  هب  رگا  و  دربن ، رگید  ياج  هب  ار  هرطف  هک  تسنآ  بجاو  طایتحا  دوش ، ادیپ  قحتسم  شدوخ  لحم  رد  رگا  هلاسم 2035 ) )
.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  دربب و 

ناضمر بش  نیرخآ 

ناضمر بش  نیرخآ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رطف و دـیع  دروم  رد  يرادـقم  مه  دـعب  .منک  یم  تبحـص  ناضمر  هام  اب  یظفاحادـخ  دروم  رد  يرادـقم  ناضمر   هام  بش   نیرخآ 
.منک یم  تبحصدیع  زامن 
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(14-15/ یلعا «) یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  یَّکََزت َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  »

هکنآ زا  لبق  اما  .دننک  یم  تکرـش  دیع  زامن  رد  مه  دعب  دـنهد و  یم  هرطف  تاکز  هک  تسا  یناسک  يارب  هیآ  نیا  قیداصم  زا  یکی 
.مییوگ یم  ناضمر  هام  یظفاحادخ  میوشب  دیع  ثحب  دراو 

ماما .میوگ  یم  ار  اعد  نیا  زا  زارف  دـنچ  نم  .دـنک  یم  یظفاحادـخ  ناضمر  هام  اب  مراهچ  ماما  هک  دراد  اـعد  کـی  هیداجـس  هفیحص 
: دیامرف یم  داجس 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) َهبْوَّتلا ُهَْتیَّمَس  َو  َكِْوفَع ، َیلِإ  ًابَاب  َكِداَبِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا  َْتنَأ  »

« لخاد دییامرفب  : » یتفگ مه  دعب  .هبوت  رد  مان  هب  يدرک  زاب  ار  يرد  ایادخ !

(31/ رون «) ِهَّللا َیلِإ  اُوبُوت  »

هب هقیقد  .دـنک  هیبشت  رمع  رخآ  تاعاس  هب  دـیاب  مدآ  ار  ناضمر  هام  رخآ  تاعاس  .تسا  شدوخ  رـصقم  دـشن  دراو  یـسک  رگا  ـالاح 
یم وا  هب  باوث  اتود  دـنک  تدابع  سکره  : » يدومرف يداد ، تدابع  هب  روتـسد  یتقو  .دوش و  یم  ادـج  ناـسنا  زا  ناـضمر  هاـم  هقیقد 
هناد ات  دص  هشوخ  ره  رد  دوش و  یم  هشوخ  هک  تسا  يا  هناد  لثم  دننک ، یم  قافنا  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  لثم  : » يدومرف و  .مهد » 

 « .تسا

رگا الاح  .میدـش  نامهیم  مه  ام  نابزیم و  تدوخ  لـخاد » دـییامرفب  : » يدومرف مه  اـم  هب  يدروآ ، هبوت  دـمآ و  ناـضمر  هاـم  ایادـخ !
دنا هدروخ  هزور  هک  ییاه  نآ  دنتسه و  داش  اهریگ  هزور  رطف  دیع  بش  .تسا  شدوخ  رصقم  درکن ، تکرـش  ینامهم  نیارد  یـسک 

.دنتسه هدنمرش 

دای ناضمر  هام  نیا  رد  تانموم  نینموم و  .متـسه  ناتدای  مه  نم  دیـشاب ، نم  دای  ( 152/ هرقب «) ْمُکْرُکْذَأ ینوُرُکْذاَف  : » یتفگ وت  ایادخ 
زا مراد  .دش  باجتـسم  دندرک و  اعد  اه  یلیخ  منک » یم  باجتـسم  دینک  اعد  : » یتفگ ایادخ ! .دوب  اه  نآ  دای  مه  ادخ  دندوب و  ادـخ 

.موش یم  ادج  ناضمر  هام 
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، میراد مالس  ود 

تسا جورخ  مالس  اجنیا  مکیلع » مالس  : » دیوگ یم  راک  رخآ  رد  مه  یکی  دوش و  یم  دراو  مدآ  یتقو  یکی 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) ِتاَعاَّسلا ِماَّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  اَی  ِتاَقْوَْألا َو  َنِم  ٍبوُحْصَم  َمَرْکَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

یتشاد تمارک  هک  یتقو  يا  ناضمر ، هام  تمارک  اب  تاقوا  يا  ظفاحادخ 

« لامآ هیف  تبرق  کیلع  مالسلا   « » .ِتاَعاَّسلا ِماَّیَْألا َو  ِیف  ٍرْهَش  َْریَخ  اَی  «َو 

دوب کیدزن  وترد  اعد  تباجتسا  دیما  هک  یهام  يا  ظفاحادخ 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) ُلاَمْعَْألا ِهِیف  ْتَرُِشن  َو  ُلاَمْآلا ، ِهِیف  َْتبُرَق  ٍرْهَش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

.دش شخپ  وت  رد  ریخ  لامعا  زا  يرایسب  هک  یهام  يا  ظفاحادخ 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص   «) .ُبُونُّذلا ِهِیف  ْتَّلَق  َو  ُبُولُْقلا ، ِهِیف  ْتَّقَر  ٍرِواَُجم  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

« ُبُولُْقلا ِهِیف  ْتَّقَر  »

دش يراج  وت  رد  اه  کشا  .دش  قیقر  وت  رد  نینموم  لد  هک  یهام  يا  ظفاحادخ 

« ُبُونُّذلا ِهِیف  ْتَّلَق  «َو 

.دش مک  وت  رد  ناه  انگ  هک  یهام  يا  ظفاحادخ 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) ِکب َکَتَمْرُح  یَعَر  ْنَم  َدَعْسَأ  اَم  َو  َکِیف ، ِهَّللا  َءاَقَتُع  َرَثْکَأ  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »

دیشخب ار  ناگدنب  وت  تفارش  رطاخ  هب  ادخ  هک  یهام  يا  ظفاحادخ 

« ِکب َکَتَمْرُح  یَعَر  ْنَم  َدَعْسَأ  اَم  «َو 

.دنا هتشاد  ار  وت  ردق  هک  ییاه  نآ  دنتسه  دنمتداعس  راگتسر و  ردقچ 

هفیحـص «) ُماَّیَْألا ُهُِسفاَُنت  َال  ٍرْهَـش  ْنِم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  « ؛» َنِینِمْؤُْملا ِروُدُـص  ِیف  َکَبَیْهَأ  َو  َنیِمِرْجُْملا ، یَلَع  ََکلَوْطَأ  َناَک  اَم  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  »
ياعد 45) هیداجس ،

هک یهام  يا  ظفاحادخ  .يدوب  ینالوط  نیمرجم  يارب  یتشاد و  تمظع  تبیه و  نینموم  يارب  هک  یهام  يا  ظفاحادخ 
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« ُماَّیَْألا ُهُِسفاَُنت  َال  »
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هک یهام  يا  ظفاحادـخ  تاکرب ! يا  ظفاحادـخ  ردـق ! بش  يا  ظفاحادـخ  .دـسر  یمن  وت  هب  تسین و  وت  هزادـنا  هب  یهاـم  چـیه  هک 
تسد زا  هک  یتاکرب  يا  ظفاحادخ  .دنک  یمن  وت  زا  لد  داجس  دیس  هتفرن ، هک  یهام  يا  ظفاحادخ  .دوب  ترظتنم  داجس  دیـس  هدماین ،

تفر نم 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) ُهاَْنِبلُس َِکتاَکََرب  ْنِم  ٍضاَم  یَلَع  َو  ُهاَْنمِرُح ، يِذَّلا  َِکلْضَف  یَلَع  َْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  »

.دیسرن امش  هب  متسد  هک  یفاطلا  يا  ظفاحادخ  .مسرب  امش  هب  متسناوتن  هک  یتالامک  يا  هام و  يا  ظفاحادخ 

وا زا  دـهاوخ  یم  هچب  نیا  دراد و  هچب  کی  هک  يردام  کی  لـثم  .دـنک  یم  یبیجع  یظفاحادـخ  (ع ) داجـس ترـضح  عومجم  رد  و 
! ایادخ دیوگ : یم  دعب  .دوش  ادج 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) اَنِرِْطف اَنِدیِع َو  ِمْوَی  ِیف  اََنل  ْكِرَاب  «َو 

.نک كرابم  ام  يارب  ار  رطف  دیع  نیا  .میدیسر  رطف  دیع  هب  دش  مامت  هک  ناضمر  هام 

ياعد 45) هیداجس ، هفیحص  «) اَناَیاَطَخ ْنِم  ِرْهَّشلا  اَذَه  ِخاَلِْسنِاب  اَنْخَلْسا  َّمُهَّللا  »

فیطل و فیرظ و  یلیخ  یظفاحادخ  نیا  .نک  ادج  مناه  انگ  زا  مه  ار  نم  ینک ، یم  ادج  نم  زا  ار  ناضمر  هام  هک  روطنیمه  ایادـخ !
.تسا بلاج 

! رطف دیع  اما 

ْنَم َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » دـیامرف یم  (ع ) قداـص ماـما  .نـک  تـخادرپ  ار  شیوـلیک  هـس  لوـپ  تـسا ، لاـس  رد  تیاذـغ  نیرتـشیب  هـک  هـچ  ره 
ار ولیک  هس  نیا  هک  یناسک  ص 510 ) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  «) َهَرْطِْفلا َجَرْخَأ  ْنَم   » هک یناسک  دنتسه  راگتسر  ( 14/ یلعا «) یَّکََزت

.دنا هداد 

(: (ع رقابلا لاق 

ِكُولُْملا ِءَالُؤَه  ِِزئاَوَِجب  ْتَْسَیل  ِهَّللا  ُِزئاَوَج  ُِرباَج  اَی  َلاَق  َُّمث  ْمُکِِزئاَوَج  َیلِإ  اوُدـْغا  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ٍداَنُم  يَداَن  ٍلاَّوَش  ْنِم  ٍمْوَی  ُلَّوَأ  َناَـک  اَذِإ  »
ص 168) ج 4 ، یفاک ، «) ِِزئاَوَْجلا ُمْوَی  َوُه  َلاَق  َُّمث 
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يا : » دومرف رقاب  ماما  دعب  .دیریگب »  هزیاج  ادخ  زا  نینموم ، يا  دیتفرگ ، هزور  هک  یناسک  يا  : » دهد یم  ادن  يدانم  دوش ، یم  هک  دیع 
 « .تسا تمارک  فطل و  ششخب و  وفع و  ادخ  هزیاج  .تسین  ناهاشداپ  زیاوج  لثم  ادخ  زیاوج  رباج ،

: دومرف اضر  ماما 

نم «) ْمِْهیَلَع َّنَم  اَـم  یَلَع  ُهَنوُدِّجَُمیَف  َّلَـج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َنوُزُْربَـی  ِهِیف َو  َنوُعِمَتْجَی  ًاـعَمَتُْجم  َنیِِملْـسُْمِلل  َنوُکَِیل  َدـیِْعلا  ِرْطِْفلا  ُمْوَـی  َلـِعُج  اَـمَّنِإ  »
ص 522) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال 

دنوش یم  عمج  نیملسم  هک  تسا  يزور  رطف  دیع  زور 

« َّلَج َّزَع َو  ِهَِّلل  َنوُزُْربَی  «َو 

دننک یم  هضرع  ار  ناشدوخ  دنور و  یم  نابایب  هب 

« ْمِْهیَلَع َّنَم  اَم  یَلَع  ُهَنوُدِّجَُمیَف  »

هک تسا  نابایخ  هچوک و  كاخ  نیا  .تسا  یتشادهب  ارحـص  نابایب و  كاخ  .دیربن  زادنا  ریز  رطف  دـیع  يارب  هک  میراد  تیاور  نوچ 
.نکب یکاخ  ارنآ  مه  شوپب و  کیش  سابل  مه  دیوگ  یم  هکنیا  بلاج  .دراد و  بورکیم 

یم مولعم  نیا  دنراذگ ، یم  رانک  دـنروآ و  یم  رد  ار  ناشـسابل  زامن  تقو  اما  دنـشوپ ، یم  گنـشق  سابل  هک  یناسک  میراد  ثیدـح 
.دنک هدارا  ادخ  قلخ  هب  ار  شدوخ  دهاوخ  یم  تسا و  راکایر  تسادخ ، ریغ  يارب  شتنیز  هک  دوش 

ربمغیپ دناشوپ و  یم  نسح  ماما  هب  رطف  دیع  زور  ار  نسح  ماما  ياه  سابل  نیرت  گنشق  (س ) ارهز همطاف  ترـضح  هک  میراد  ثیدح 
« ربـکا هللا  : » تـفگ یم  مـه  وـلوچوک  نـسح  ماـما  ربـکا » هللا  : » تـفگ یم  ربـمغیپ  .درب  یم  دــیع  زاـمن  هـب  تـفرگ و  یم  ار  شتــسد 

: دومرف رطفدیع  زور  نینموملاریما 

ْنَع ْمُکِجوُرُِخب  اوُرُکْذاَـف  ْمُِکتَماَـیِِقب  ٍمْوَی  ُهَبْـشَأ  َوُه  َنُوئیِـسُْملا َو  ِهِیف  ُرَـسْخَی  َنُونِـسْحُْملا َو  ِهِیف  ُباَُـثی  ٌمْوَی  اَذَـه  ْمُکَمْوَـی  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  »
اوُرُکْذا ْمُکِّبَر َو  ْيَدَـی  َْنَیب  ْمُکَفوـُقُو  ْمُکاَّلَـصُم  ِیف  ْمُِکفوـُقُِوب  اوُرُکْذا  ْمُکِّبَر َو  َیلِإ  ِثاَدْـجَْألا  َنـِم  ْمُـکَجوُرُخ  ْمُکاَّلَـصُم  َیلِإ  ْمُِکلِزاَـنَم 

ص 100) قودص ، یلامأ  « ) ِراَّنلا ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  ْمُکَعوُجُر  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  ْمُکِعوُجُِرب 

12170 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3349 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا يزور  هچ  رطف  دیع  زور  دیناد  یم 

« َنُونِسْحُْملا ِهِیف  ُباَُثی  ٌمْوَی  »

.دهد یم  رجا  دنا ، هتفرگ  ار  ناشتوهش  مکش و  يولج  ناضمر  هام  رد  هک  یناسک  هب  اهراک و  وکین  هب  ادخ  هک  يزور 

« َنُوئیِسُْملا ِهِیف  ُرَسْخَی  «َو 

.دننیب یم  تراسخ  دنا ، هتفرگن  ار  ناشتوهش  مکش و  يولج  هک  مه  يدارفا 

« ْمُِکتَماَیِِقب ٍمْوَی  ُهَبْشَأ  َوُه  «َو 

.تسا تمایق  هیبش  رایسب  رطف  دیع  زور 

« ْمُکِّبَر َیلِإ  ِثاَدْجَْألا  َنِم  ْمُکَجوُرُخ  ْمُکاَّلَصُم  َیلِإ  ْمُِکلِزاَنَم  ْنَع  ْمُکِجوُرُِخب  اوُرُکْذاَف  »

.دور یم  تمایق  هنحص  هب  دیا و  یم  نوریب  ربق  زا  هک  یسک  لثم  دیور ، یم  يالصم  هب  هناخ  زا  هک  نیمه 

« ْمُکِّبَر ْيَدَی  َْنَیب  ْمُکَفُوقُو  ْمُکاَّلَصُم  ِیف  ْمُِکفُوقُِوب  اوُرُکْذا  «َو 

.دیا هداتسیا  تمایق  هنحص  رد  راگنا  دیا ، هداتسیا  دیع  زامن  يارب  الصم  رد  هک  روطنیمه 

« ِراَّنلا ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  ْمُکَعوُجُر  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  ْمُکِعوُجُِرب  اوُرُکْذا  «َو 

نیب رطف  دـیع  زور  رد  دـهاوخ  یم  مالـسا  .دـیور  یم  تشهب  هب  دـیا و  هداد  باوج  تمایق  هنحـص  زا  راگنا  دـیدرگ ، یمرب  هک  نیمه 
 « .دیدرگرب رگید  نابایخ  کیزا  دیورب و  نابایخ  کی  زا  دیور ، یم  دیع  زامن  یتقو  : » دنا هتفگ  اذل  .دتفیب و  هلولو  مدرم 

دنک یم  لقن  هرکذت  زا  یسلجم  موحرم 

.تسا رتشیب  تباوث  دشاب ، رت  ینالوط  تهار  هچ  ره  نوچ  نک ؟ ضوع  ار  تهار  دنیوگ  یم  ارچ  دیامرف : یم  و 

نیقیرطلا لهأ  یلع  قدصتیل  وأ  هتلأسمب  نوعفتنی  هتیؤرب و  مهرورس  هرورمب و  كربتلا  یف  نیقیرطلا  نیب  يواسیل  وأ  ناقیرطلا  دهشیل  »
ص 375) ج 87 ، راونألاراحب ، « ) امهیلع هئطوب  ناقیرطلا  كربتیل  وأ  ءافعضلا  نم 

یلع قدصتیل  وأ   » دوش كربتم  وت  ياپ  فک  اب  رهـش  راذگب  يا ، هدـناوخ  زامن  الاح  يا و  هتفرگ  هزور  زور  یـس  نوچ  رازگزامن ! يا 
ییارقف .ددرگ  یم  مه  تراجت  دوشب  هلغلغ  رهش  همه  رد  رگا  مکل » قزرا  : » دیوگ یم  تایاور  رد  نوچ  ءافعضلا » نم  نیقیرطلا  لهأ 

.دوش ضوع  اتسور  رهش و  هنحص  دیع  زور  رد  دهاوخ  یم  ادخ  ًالامجا  .دنسر  یم  ییاون  کی  هب  دنتسه  نابایخ  هچوک و  رد  هک  مه 
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، دزوس یم  ناملد  رتشیب  ام 

هکنیا يارب  دزوس ، یم  ناملد  رتشیب  ام  یلو  تسا  دیع  مدرم  يارب  دیع  نیا  : » دیامرف یم  ماما  هک  میراد  رـضحیال  نم  رد  تیاور  کی 
شتآ ناشلد  هتفرگ ، ار  شا  هچب  تسد  یکی  دـننیب  یم  یتقو  هک  ادهـش  هاوناخ  لـثم  تسین » قح  لـها  تسد  قح  تموکح  مینیب  یم 

.دریگ یم 

ص 169) ج 4 ، یفاک ، « ) ْمِهِْریَغ ِدَی  ِیف  ْمُهَّقَح  َنْوَرَی  ْمُهَّنَِأل  »

یم قداص  ماما  .دزوس  یم  ترگج  دناوخ ، یم  دـیع  زامن  یقناود  روصنم  قداص  ماما  ياج  هب  نارامج  هینیـسح  رد  يدـید  رگا  امش 
ياعد اهدیع  همه  رد  نابرق و  رطف ، ریدغ ، دیع  ياهزور  رد  هک  دنا  هدرک  شرافـس  ام  هب  اذل  .میزوس و  یم  دیع  ياهزور  رد  دـیوگ :

.دنک هیرگ  دیاب  هعیش  سپ  .تسادج  دیع  بحاص  زا  دیع  يامیس  هکنیا  رطاخب  .تسا  هیرگ  ياعد  هبدن  ياعد  .دیناوخب  هبدن 

ص 202) هعنقملا ، « ) ًادُْرب ِْنیَدیِْعلا  ِیف  ُسَْبلَی  َناَک  »

.دیشوپ یم  درب  سابل  دیع  زور  ربمغیپ 

دش یکی  مه  اب  هعمج  رطف و  دیع 

زامن يارب  : » دندومرف دعب  .دندناوخ و  ار  دیع  زامن  نینموملاریما  .دش  یکی  مه  اب  هعمج  رطف و  دیع  زور  لاس  کی  هک  میراد  ثیدـح 
.دنداد حیجرت  هعمج  زامن  رب  ار  دیع  زامن  ینعی  .دیتسه »  دازآ  هعمج 

هرضحیال نم  « ) ٍهَعاَمَج ِیف  یِّلَُصی  اَمَک  ُهَدْحَو  ِِهْتَیب  ِیف  یِّلَُصی  َدَجَو َو  اَِمب  ْبَّیَطَتَْیل  ْلِسَتْغَْیلَف َو  ِْنیَدیِْعلا  ِیف  ِساَّنلا  َهَعاَمَج  ْدَهْشَی  َْمل  ْنَم  »
ص 507) ج 1 ، هیقفلا ،

.دنزب رطع  دشوپب و  بوخ  سابل  دنکب و  لسغ  دیع  زور  ْلِسَتْغَْیلَف »  » دورب دیع  زامن  هب  دناوت  یمن  سکره  دومرف : قداص  ماما 

، دناوخ اضر  ماما  رطف  دیع  زامن  کی 

لوبق اضر  ماما  .دـیناوخب  امـش  ار  دـیع  زامن  هک  درک  داهنـشیپ  اضر  ماما  هب  نومام  زور  کی  نومام  نامز  رد  .دراد  یگنـشق  هصق  هک 
زامن نیا  : » تفگ نومأم  باوج  رد  مه  اضر  ماما  .یناوخب  دیاب  امـش  ار  دـیع  زامن  هک  تفگ  اضر  ماما  هب  راشف  رارـصا و  اب  اما  .درکن 

دیع زامن  هیبش  دـیع ، زامن  کی  مهاوخ  یم  مناوخب ، دـیع  زامن  رگا  نم  .تسا  یتنطلـس  دـیع  زامن  دـیناوخ ، یم  امـش  هک  ییاـه  دـیع 
مـسارم نامه  هک  تفگ  شرابرد  هرادا  هب  نومام  .ناوخب »  بوخ  : » تفگ دوب  هدـیدن  ار  هللا  لوسر  هک  مه  نومام  مناوخب » لوسر هللا 

(ع) اضر ماما  .دنناوخب  دیع  زامن  هک  دنربب  ار  اضر  ماما  ات  دندمآ  همه  اه  نیا  .دینک  هیهت  اضر  ماما  يارب  هدوب  نم  يارب  هک  یتنطلس 
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ص 488) ج 1 ، یفاک ، « ) ٍنُْطق ْنِم  َءاَْضَیب  ٍهَماَمِِعب  َمَّمَعَت  َلَسَتْغاَف َو  »

نوریب .دز  الاب  ار  شیاپ  قاس  تفرگ و  تسد  يا  هنوگ  اصع  کی  درک و  نازیوآ  ار  همامع  هشوگ  دعب  .تسب  همامع  .درک  دیع  لسغ 
دمآ

ص 488) ج 1 ، یفاک ، « ) ٍتاَرِیبْکَت ََعبْرَأ  َرَّبَک  «َو 

نم هن ! تفگ : میروایب ؟ شفک  اقآ ! دنتفگ : .تسا  هدش  هنهرباپ  (ع ) اضر ماما  هک  دندید  دندمآ و  همه  ربکا » هللا  : » دومرف هبترم  راهچ 
دش و يا  هلولو  کی  تفر  روطنیمه  ارحص  ات  هناخ  زا  .تفگ  یم  ربکا » هللا   » تفر یم  هک  رتم  هدره  .مورب  زامن  هب  هنهرباپ  مهاوخ  یم 

.دوش یم  هدیچرب  وت  تموکح  دوشب  هدناوخ  دیع  زامن  نیا  رگا  : » دـنتفگ نومام  هب  .دروخ  ناکت  رهـش  هک  تشاد  یتیناحور  نانچمه 
« ربکا هللا   » دیوگ یم  بش  ات  حبص  يدوعص  اما  .دنـسرت  یم  ایند  همه  ربکا » هللا   » دنیوگب ناریا  ياه  یجیـسب  زا  ات  هد  رگا  هکنیا  لثم  « 

هار طسو  زا  ار  اضر  ماما  دـندمآ و  هرخالاب  .دـنک  یم  قرف  هصالخ  .دـسرت  یمن  مه  سگم  کی  یتح  دنـسرت ، یمن  اهروشک  اهنت  هن 
هک تسا  دـیع  زامن  يدـیع  زامن  هک  میمهف  یم  نیا  زا  هصـالخ  .تشگرب  درک و  شیاـپ  ار  شیاـه  شفک  اـضر  ماـما  دـندنادرگرب و 
نآ زا  اه  تردقربا  هک  تسا  دیع  زامن  نیا  نوچ  .تسا  ناریا  دـیع  زامن  نیمز  هرک  يور  رد  دـیعزامن  اهنت  ینعی  .دـنازرلب  ار  توغاط 

.درادن یشزرا  چیه  تیوک  دیع  زامن  درادن ، یشزرا  چیه  ندرا  دیع  زامن  .دنسرت  یم 

: دیوگ یم  نآرق 

(45/ توبکنع «) ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلا َو  ِنَع  یْهنَت  َهالَّصلا  َّنِإ  »

دریگب و ار  رکنم  ءاشحف و  يولج  دیاب  امـش  دـیع  زامن  .دـننکب  ار  ناشدوخ  راک  باسح  اه  باجح  یب  دـیاب  رطف  دـیع  زامن  رد  ینعی 
.تسا توغاط  اب  هزرابم  فورعم  نیرتهب  توغاط و  رکنم  نیرتگرزب 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ینارنخس 

! مدرم يا  دومرف : درک و  بلاج  ینارنخس  کی  رطف  دیع  زامن  ياه  هبطخ  رد  نینموملاریما  اما 

ص 517) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  « ) ِفْحَّزلا َنِم  ِراَرِْفلا  «َو 

هب شرافس  دعب  دیهدب و  ولیک  هس  يرفن  ره  دیامرف : یم  شا  هبطخ  رد  ادتبا  ترضح  .دیدرگرب  ههبج  زا  ای  دیورن و  ههبج  هک  دیـسرتب 
دنک یم  شرافس  اه  مناخ  هب  سپس  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ص 517) ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  « ) ْمُِکئاَِسن َیلِإ  ِناَسْحِْإلا  «َو 

دینک يرود  قحان  تداهش  یشورف و  مک  زا  هک  دنیامرف  یم  دعب  .دینک و  يراتفرشوخ  ناتیاه  نز  هب 

« ِفْحَّزلا َنِم  ِراَرِْفلا  «َو 

.تسا هدوب  ههبج  هب  شرافس  رطف  دیع  زامن  هبطخ  رد  رطف  دیع  زور  نینموملاریما  تحیصن  تیصو و  نیرخآ 

دنناوخیم زامن  زا  دعب  ار  اه  هبطخ  رطف  دیع  زامن  رد 

دعب ار  اه  هبطخ  رطف  دیع  زامن  رد  اما  دنناوخ ؟ یم  زامن  زا  لبق  ار  اه  هبطخ  هعمج  زامن  رد  ارچ  هک  دـنک  یم  لاوس  هدـمآ و  رفن  کی 
هعمج زامن  رگا  مدرم  تسه و  هتفه  ره  هعمج  زامن  نوچ  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یغیلبت  یـسانشناور  کی  ماما  دنناوخ ؟ یم  زامن  زا 

ار ناشزامن  رگا  مدرم  تسا و  زور  ود  یلاس  دیع  اما  .دنیـشن  یمن  یـسک  اه  هبطخ  يارب  دننک و  یم  رارف  دـنور ، یم  رد  دـنناوخب ، ار 
یم شوگ  طاشناب  دننیـشن و  یم  نابایخ  راـنک  ار  یتعاـس  ود  ياـه  هبطخ  دنتـسه ، بوخ  یلیخ  اـم  مدرم  .دـننک  یمن  رارف  دـنناوخب ،
دنلب همه  .دنـشورفب  يزیچ  دـندمآ  دـندز و  لبط  هبترم  کی  هک  دـناوخ  یم  هبطخ  تشاد  ربمغیپ  لوسر ، ترـضح  ناـمز  اـما  .دـنهد 

: هک دش  لزان  هیآ  .دنام  یقاب  رفن  اب 12  طقف  ربمغیپ  .دنرخب  ینواعت  سنج  هک  دنتفر  دندش و 
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(11/ هعمج «) اْهَیلِإ اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًهَراِجت  اْوَأَر  اذِإ  «َو 

دیع زامن  هعمج و  زامن  مه  نالا  دنتـسه و  رتهب  اه  ناوخ  هعمج  زامن  همه  زا  خـیرات  لوط  رد  ام  ياـه  ناوخ  هعمج  زاـمن  ًاـعقاو  ینعی 
تموکح هک  يذغاک  يور  زا  دیا  یم  هعمج  ماما  مارحلادجسم  رد  نک  باسح  امش  .تسا  رت  غولش  رگید  ياه  روشک  همه  زا  ناریا 

رگا غارچ  هلیتف  لثم  دیع ؟ زامن  دش  مه  نیا  رخآ  .دناوخ  یم  هبطخ  تسا ، هداد  تموکح  تسد  هب  اکیرمآ  مه  ارنآ  هداد و  شتسد  هب 
لیلحت و رکف و  شدوخ  زا  دـیاب  هعمج  ماما  .دـشن  هعمج  ماـما  هک  نیا  دنـشک ، یم  نییاـپ  دـنهاوخب  رگا  دنـشک و  یم  ـالاب  دـنهاوخب 

.دشاب هتشاد  قیوشت  دیدهت و 

یم نآرق  .دنسرتب  نآ  زا  رافک  هک  تسا  یمالسا  يدمحم  مالسا  تسا  نیا  يدمحم  مالـسا  ای  تسا  ییاکیرمآ  مالـسا  هک  نیا  هناشن 
: دیوگ

(60/ لافنا «) ِهَّللا َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  »

مالـسا ناریا  مالـسا  هک  تسادیپ  نیا  زا  سپ  .دنـسرت  یم  نانمـشد  ناریا  مالـسا  زا  طقف  نالا  دـسرت و  یم  نمـشد  دـمحم  مالـسا  زا 
یمن رگید  ياه  روشک  مالـسا  زا  اه  توغاط  اه و  تلود  نوچ  .تسا  ییاکیرمآ  مالـسا  رگید  ياـه  روشک  مالـسا  تسا و  يدـمحم 

.میراد بالقنا  ربهر  ماما و  میتسه و  ناریا  رد  هک  دینک  رکش  ار  ادخ  دنسرت و 

.میناوخ یم  تونق  ات  دیع 5  زامن  رد  دیع ! زامن  اما  و 

ِمْوَْیلا اَذَـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِهَرِفْغَْملا  يَْوقَّتلا َو  َلْهَأ  ِهَمْحَّرلا َو  ِْوفَْعلا َو  َلـْهَأ  ِتوُرَبَْجلا َو  ِدوُْجلا َو  َلـْهَأ  ِهَمَظَْعلا َو  ِءاَـیِْربِْکلا َو  َلـْهَأ  َّمُهَّللا  »
ِیف ِینَلِخُْدت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َدیزَم ًا  َو  ًهَمارَک ) َو   ) ًاف َرَـش  ًارْخُذ َو  ٍدَّمَحُِمل ص  ًادیِع َو  َنیِِملْـسُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا 

ْمِْهیَلَع ِْهیَلَع َو  َُکتاَوَلَـص  ٍدَّمَُحم  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ُْهنِم  َتْجَرْخَأ  ٍءوُـس  ِّلُـک  ْنِم  ِینَجِرُْخت  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  َلآ  ًادَّمَُحم َو  ِهِیف  َتـْلَخْدَأ  ٍْریَخ  ِّلُـک 
ص لامعألا ، لاـبقإ   « ) َنوُِحلاَّصلا َكُداَـبِع  ُْهنِم  َذاَعَتْـسا  اَّمِم  َکـِب  ُذوُعَأ  َنوُِحلاَّصلا َو  َكُداَـبِع  ِِهب  َکـَلَأَس  اَـم  َْریَخ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

توغاط لباقم  مدرم  رگید  دـننک ، هدجـس  ادـخ  لباقم  رد  ناـبایخ و  رد  دـنزیرب  رطف  دـیع  زور  رد  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  رگا  ( 289
يولهپ سک  ره  تسا و  دیع  زور  ایادخ  وگب  یناوخب ، دیع  زامن  يورب و  یهاوخ  یم  یتقو  دیامرف : یم  رقاب  ماما  .دـننک  یمن  هدـجس 

.مریگب يدیع  وت  زا  ات  میآ  یم  دیع  زامن  مناد و  یمن  گرزب  ار  سک  چیه  نم  دریگب ، يدیع  هک  دور  یم  یگرزب 
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.تسا هلمج  دنچ  دیع  زامن 

: دیوگ یم  یکی 

« ِهَمَظَْعلا ِءاَیِْربِْکلا َو  َلْهَأ  َّمُهَّللا  »

یگرزب و ایادـخ  .تسا  يوـق  راد و  ناوختـسا  هک  یـسک  ینعی  تـمظع  ناوختـسا .»  » ینعی مـظع »  » .تـسا مـظع »  » زا تـمظع  هـملک 
.تسوت زا  ییایربک 

« ِتوُرَبَْجلا ِدوُْجلا َو  َلْهَأ  «َو 

.ینک یم  ناربج  وت  دراد ، مک  هک  سک  ره  ینعی  توربج »  » .یشخب یم  وا  هب  وت  درادن  هک  سک  ره  ایادخ 

« ِهَمْحَّرلا ِْوفَْعلا َو  َلْهَأ  «َو 

.ینک یم  تمحر  فطل و  وا  هب  تسا  نسحم  بوخ و  هک  سک  ره  ینک و  یم  وفع  تسا  دب  سکره 

« ِهَرِفْغَْملا يَْوقَّتلا َو  َلْهَأ  «َو 

اب وت  ینعی  ایادخ  .دنیب  یمن  هبرض  شرس  دشاب  هتشاد  دوخ  هالک  ههبج  رد  سکره  دوخ .» هالک   » ینعی رفغی »  » تسا رفغی »  » زا هرفغم » »
« ِمْوَْیلا اَذَه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ   » زور نیا  قحب  ایادخ  دیوگ  یم  دعب  .نک  ظفح  ناطیش  ياه  شکرت  زا  ار  ام  ینامیا  ششوپ  کی 

مه لثم  همه  اه  زور  .تسا  سحن  اه  زور  یـضعب  ینعی  ماـیالا » تسوحن  ین   » ماـن هب  دراد  نازیملا  رد  یثحب  کـی  ییاـبطابط  همـالع 
.تسا رش  ثداوح  سحن  زور  تسا و  ریخ  ثداوح  كرابم  زور  اهتنم  دنتسه 

هطبار هس  

.میتسه دنب  تهج  هس  هب  ام  دیع  زامن  رد 

.تسا زیمت  سابل  رطع و  لسغ و  هک  نامدوخ  اب  ام  هطبار  -1

تسا دیع  زامن  هک  ادخ  اب  هطبار  -2

.تسا ندرک  ریس  مکش  هب  رطف  دیع  هک  مورحم  قلخ  مدرم و  اب  هطبار  - 3

َدیزَم ًا» َو  ًهَمارَک ) َو   ) ًاف َرَش  ًارْخُذ َو  »

میتفگ مه  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  ینامه 
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ص 630) یمعفک ، حابصملا  « ) روهشلا یلع  هتلضف  هتمرک و  هتمظع و  هتفرش و  رهش  اذه  »

ام يارب  ًهمارک » ًافرـش و   » مه ار  هام  نیا  هتلـضف » هتمرک  هتفرـش   » ناضمر هام  رد  هک  روطنامه  ایادـخ  هک  مییوگ  یم  مه  دـیع  رد  الاح 
هام لوط  رد  ادخ  شـشخب  هزادنا  هب  رطف  دـیع  بش  رد  ادـخ  شـشخب  تسا و  ردـق  بش  لثم  رطف  دـیع  بش  میراد  اذـل  .هدـب و  رارق 
یم دازآ  اجکی  ار  اه  هدرب  همه  رطف  دـیع  بش  درک و  یم  راک  اه  نآ  اب  دـیرخ و  یم  هدرب  داجـس  ماما  هک  هدـش  لقن  .تسا  ناـضمر 

.نک دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  داجس  دیس  مه  وت  مدرک ، دازآ  ار  میاه  هدرب  نم  ایادخ  تفگ : یم  دعب  .درک 

تـسا بوخ  نامعـضو  هک  ًالعف  ینعی  .دیناد  یم  ار  هریخذ  هملک  امـش  همه  .هدب  رارق  ًارْخُذ »  » ام يارب  ار  دـیع  ایادـخ  دـیوگ  یم  دـعب 
ششخب دروم  هک  دیتسناوتن  دیا و  هدنام  بقع  ناضمر  هام  لوط  رد  هکیناسک  يا  اه و  ناملـسم  يا  .مینک  یم  هریخذ  ادابم  زور  يارب 

.تسا هدش  هریخذ  امش  يارب  رطف  دیع  .دیریگب  رارق 

طوقس مالـسا و  ناگدنمرز  يزوریپ  ار  ام  همه  يدیع  نک و  فطل  يدرک ، لوبق  ار  ناش  هزور  هک  ینازیزع  نآ  يوربآ  هب  ارت  ایادخ !
دناوخ و یم  دیع  زامن  هک  یماما  نآ  ایادخ  .نک  شوخ  يدازآ  اب  مه  ار  ام  ناریا  لد  تسا  شوخ  ام  لد  ایادخ  .هدـب  رارق  نایمادـص 

رارق اقآ  نیا  نازاس  هنیمز  زا  ار  ام  .هدـب  رارق  ام  زا  ناشیا  تیاضر  ناشیا و  روهظ  ار  ام  يدـیع  دـنناوخ  یم  زامن  وا  اب  نیمز  هرک  مامت 
دیفـسور ام  هانگ  تقو  هک  هدب  ام  هب  ییاوقت  نامیا و  .نک  تیاده  دندرک  هابتـشا  دندروخ و  ار  ناش  هزور  هک  ییاه  نیا  ایادـخ  .هدـب 

اه ضیرم  .هدب  رارق  نید  يادـف  ار  ام  لسن  ار و  ام  .امرفب  دوبان  ار  نارگ  هئطوت  یثنخ و  ار  یمالـسا  ماظن  هیلع  اه  هئطوت  .مییایب  نوریب 
.زرمایب ار  ام  تاوما  امرفب و  ظفح  ار  ام  بالقنا  ربهر  ام و  زیزع  ماما  هدب و  افش  ار 
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« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

رطف 3 دیع  زامن 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رطف دیع  زامن  رطف و  دیع  باب  رد  یبلاطم 

 : مالسلا هیلع  اضر  ترضح  رطف  دیع  زامن 

حرطم ار  رابجا  هلأسم  رخآ ، .تفریذپ  یمن  ترـضح  .دریذپب  ار  يدهع  تیالو  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تشاد  رارـصا  نومأم 
.دش نومأم  ییاوسر  ببس  رتشیب  دوب و  نتفریذپن  نیع  شدوخ  هک  تفریذپ  يروط  یلو  تفریذپ  ترضح  هک  درک 

رطف و دیع  زامن  مه  اهنیا  دناوخ ، یم  نابرق  دیع  رطف و  دیع  زامن  ربمغیپ  .دندناوخ  یم  نابرق  دیع  رطف و  دیع  زامن  هک  دوب  اهلاس  افلخ 
دیع زامن  تسا : یبوخ  لاثم   ) .دوب هدرک  قرف  هریـس  دوب ، هدرک  قرف  جـیردت  هب  ندـناوخ  زاـمن  شور  اـما  .دـندناوخ  یم  ناـبرق  دـیع 

ياهرابرد دـننام  افلخ  ياهرابرد  مک  مک  .تسا ) هریـس  ندـناوخ ، زاـمن  هنوگچ  اـما  تسا  هَّللا  لوسر  ّتنـس  هَّللا و  باـتک  ندـناوخ ،
.دوب هرقن  الط و  ياه  هناشن  عاونا  ياراد  هاپـس  نارـس  هفیلخ و  سابل  .لّلجم  یلیخ  ياهرابرد  دوب ، هدش  مور  هرـصایق  ناریا و  یناساس 

.دمآ یم  یتنطلس  هنمیه  اب  صاخ و  هوکش  لالج و  اب  دیایب ، دیع  زامن  هب  تساوخ  یم  یتقو  هفیلخ 

یم شرس  تشپ  زا  زین  هاپس  تفرگ ، یم  تسد  هب  نیّرز  يریـشمش  دش و  یم  تشاد  هرقن  ای  الط  دنبندرگ  هک  یبسا  رب  راوس  شدوخ 
.دنتشگ یمرب  دندناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  یّلصم ، هب  دنتفر  یم  دعب  .دنورب  یماظن  هژر  دنهاوخ  یم  هک  نیا  لثم  تسرد  دمآ ،

.دیناوخب امش  ار  رطف  دیع  زامن  مهاوخ  یم  هک  تشاد  رارصا  اضر  ترضح  هب  نومأم 

.منکن يراک  نم  دشاب و  نم  زا  یمسا  طقف  هک  مدرک  طرش  وت  اب  لوا  زا  نم  دومرف : ماما 
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رد یملظ  ياپ  دـییوگب  هک  تسین  مدرم  هب  طوبرم  راک  کی  هک  نیا  دـینک !؟ یم  ابا  مه  زاـمن  زا  امـش  .منک  یم  شهاوخ  نم  اـقآ ! هن 
.دیناوخب امش  ار  زامن  کی  نیمه  لقاال  .دیآ  یم  راک 

: دومرف .رمع  زا  دعب  تعیب  نایرج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هلمج  ریظن  نیسح و  ماما  هلمج  ریظن  دیوگ  یم  يا  هلمج  ترـضح  اج  نیا  رد 
.امش هریس  اب  هن  مردپ ، مّدج و  هریس  اب  اما  مناوخ  یم  زامن  نم  مرضاح ؛ طرش  کی  هب  نم 

دیهاوـخ یم  هک  یـشور  هریـس و  ره  هب  بوـخ ، رایـسب  تفگ : .دـش  قـمحا  شدوـخ ) رظن  زا   ) تشاد هک  یگنرز  همه  نآ  اـب  نومأـم 
مه اًلمع  اضر  ماما  سپ  دنیوگب  مدرم  ات  دشاب  هتشاذگ  اضر  ترـضح  هدهع  هب  ار  يراک  هک  تسا  نیا  ضرغ  درک  یم  رکف  .دیناوخب 

.درک لوبق 

اـهابع و نماد  دـینک ، هنهرب  ار  اـهاپ  دیـشوپب ، يداـع  ياهـسابل  دومرف : دوـخ  ناـیفارطا  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  رطف ، دـیع  زور  رد 
هب میراد  ام  .دـشاب  عوضخ  عوشخ و  تلاح  ناتتلاح  .دـییوگب  مه  امـش  میوگ  یم  نم  هک  ار  ییاـهرکذ  دـینزب و  ـالاب  ار  ناـتیاهنیتسآ 
هک یلکـش  هب  ار  شا  همامع  ماما  .دیریگب  رظنرد  ار  ادخ  دییوگ ، یم  هک  ار  اهرکذ  .دشاب  ادـخ  هب  ناتهجوت  میور ، یم  ادـخ  هاگـشیپ 

، هتفرگ تسد  هب  ربمغیپ  لکـش  هب  اـصع  تسا ، هدیـشوپ  دیـشوپ  یم  ربـمغیپ  هک  یلکـش  هب  ار  شـسابل  تسا ، هتـسب  تسب  یم  ربـمغیپ 
هب درک  عورـش  دنلب  يادـص  اب  دـمآ ، یم  نوریب  هک  لزنم  لخاد  نامه  زا  یعوشخ ! عوضخ و  تلاح  کی  اب  هدرک ، هنهرب  ار  شیاهاپ 

«. انالْوا ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  انادَه َو  ام  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا   » نتفگ

هک دندید  ار  ترضح  یهلا  لاح  نآ  یتقو  دندوب ، ترضح  هارمه  هک  یناسک  .دنا  هدینشن  تسرد  ار  اهرکذ  نیا  مدرم  هک  تساهلاس 
تیونعم اب  عوشخ ، عوضخ و  تلاح  اب  تسا ، يراج  شکرابم  ياهکـشا  درب و  یم  شراگدرورپ  روضح  رد  ار  شدوخ  هدش ، بلقنم 
ترـضح انالْوا .» ام  یلَع  ُرْکُّشلا  َُهل  انادَـه َو  ام  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  : » دـندرک دایرف  دوب  يراج  ناشیاهکـشا  هک  یلاح  رد  ماـمت و 

.دش یم  رتدنلب  ادص  .لزنم  برد  کیدزن  دندمآ  ات  دننک ، یم  رارکت  اهنیا  دیوگ و  یم 
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هریس هب  اهنیا  .دیناوخب  رطف  دیع  زامن  اضرلا  یسوم  نب  یلع  رـس  تشپ  دیورب  هک  هداتـسرف  ار  لیابق  نارـس  هاپـس و  ناهدنامرف  نومأم ،
ياهریشمش هدش و  راوس  یلاع  رایسب  ياهبسا  دنا ، هدیـشوپ  رخاف  ياهـسابل  هدرک و  زهجم  شیارآ و  ار  ناشدوخ  افلخ ، شیپ  ياهلاس 

هبترم کی  .دـیایب  نوریب  یتنطلـس  ییایند و  تبیه  لالج و  نامه  اـب  اـضر  ترـضح  هک  دـنا  هداتـسیا  برد  مد  هتـسب و  رمک  هب  نیّرز 
اهر ار  اهبـسا  دنتخادنا و  نییاپ  اهبـسا  يور  زا  ار  ناشدوخ  رایتخا  یب  دیچیپ و  هلولو  اهنآ  نایم  رد  .دـمآ  نوریب  لاح  نآ  اب  ترـضح 

.دندرک

نوریب ناوت  یمن  يدوز  هب  ار  یماظن  همکچ  دنتـشاد و  اـپ  هب  همکچ  اـهنآ  دـشاب و  هنهرب  اـهاپ  تسیاـب  یم  نوچ  دـسیون : یم  خـیرات 
مک .دـنداتفا  هار  هب  ترـضح  لابند  زین  اهنیا  .دـنک  تخل  ار  شیاهاپ  هراپ و  ار  همکچ  دوز  هک  تشگ  یم  وقاچ  لابند  سکره  دروآ ،

حور زین  مدرم  رد  .دـندش  قـحلم  جـیردت  هب  اـهماب و  تشپ  يور  دـنتخیر  مدرم  .درک  رپ  ار  ورم  رهـش  رَبْـکا » ُهَّللا   » هنمیه يادـص  مک 
.دز یم  جوم  تیونعم 

هک دـندوب  هتفرن  نوریب  رهـش  هزاورد  زا  زوـنه  رَبْـکا .» ُهَّللا  : » دز یم  داـیرف  هچراـپ  کـی  رهـش  نـیا  رَبْـکا ،» ُهَّللا  : » دوـمرف یم  ترـضح 
ناتتمحز اقآ ! هن  هک  دنتخیر  اهزابرـس  .یتسین  تنطلـس  کلام  وت  دنک ، ادیپ  همادا  هیـضق  نیا  رگا  هک  دنداد  ربخ  نومأم  هب  اهـسوساج 

.دیدرگرب مینک  یم  شهاوخ  دش ، تمحز  بابسا  یلیخ  میهد ، یمن 

ات 176 هحفص 174  دلج 17 ،  يرهطم ،  یضترم  دیهش  داتسا  راثآ  هعومجم 

: هفیطل

، دوب هتفر  ماب  يور  هب  رطف  دـیع  بش  رد  هام  تیؤر  يارب  دوب ، هدـش  رغال  ناوتان و  تخـس  هک  یگنـسرگ  هام  کـی  زا  سپ  یـصخش 
نآ هب  باطخ  دید ، رادلد  يوربا  نوچ  رازن " كزان و  رعاش " لوق  هب  ار  هام  لاله  دـش و  شبیـصن  تیؤر  دایز  تمحز  زا  سپ  یتقو 

؟ يروآرد تروص  نیدب  ار  هراچیب  مدرم  دوخ و  دوب  مزال  رگم  تفگ : نینچ 
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رطف دیعس  دیع  هرابرد  (ع ) نسح ماما  زا  یشیامرف 

: دومرف داتسیا و  ناشرس  ِيالاب  .دندوب  هدنخ  يزاب و  مرگرس  هک  تشذگ  یهورگ  رب  رطف  دیع  زور  رد  (ع ) نسح ماما 

؛ دنریگ یشیپ  رگیدمه  زا  شیدونـشخ  بلج  وا و  زا  تعاطا  تعاط و  اب  ات  داد  رارق  دوخ  قلخ  هقباسم  نادیم  ار  ناضمر  هام  دنوادخ 
دنریگ و یم  شاداپ  ناراکوکین  هک  يزور  نینچ  رد  .دندش  ماکان  دندن و  ام  او  یهورگ  دنتفای و  یبایماک  دـنتفرگ و  یـشیپ  یهورگ 

رگا دنگوس  ادخ  هب  .دـشاب  لوغـشم  يربخ  یب  يزاب و  هدـنخ و  هب  یـسک  هک  تسا  بجعت  هیام  رایـسب  دـننیب ، یم  نایز  ناراک  هزره 
هار هب  ترـضح  سپـس  .دوخ  يراکدب  هب  راکدب  تسا و  لوغـشم  دوخ  يراکوکین  هب  راکوکین  هک  تسناد  دـنهاوخ  دور ، رانک  هدرپ 

.تفر داد و  همادا  دوخ 

نابرق رطف و  ياهدیع  هرابرد  (ص ) ادخ لوسر  شیامرف 

ناسکی اه  گنهرف  ماوقا و  نایم  رد  دیع  ینعم  اما  دنـشاب ، هتـشادن  دیع  ناونع  هب  یـصاخ  مایا  هک  دشابن  یهورگ  هعماج و  چیه  دیاش 
هب دایعا  اه  گنهرف  زا  یخرب  رد  رگید ، يوس  زا  تسا ؛ حـیرفت  يداش و  ياهزور  افرـص  دـیع ، ياـهزور  عماوج  زا  یخرب  رد  .تسین 

دنتـسه و هّللا  موی  دایعا ، یمالـسا  گنهرف  رد  .دـنراد  ینییآ  یبهذـم و  هاگتـساوخ  ًالـصا  ای  دـنراد ، طابترا  تیونعم  نید و  اب  یعون 
.دنراد بهذم  نید و  اب  یگنتاگنت  طابترا 

هب زور  ود  نآ  یط  هک  دنتـشاد  زور  ود  تیلهاج  نامز  زا  رهـش  نآ  یلاها  مدش ، هنیدم  دراو  هک  ینامز  دنیامرف : یم  (ص ) ادخ ربمایپ 
.نابرق زور  رطف و  زور  داد : امش  هب  رتهب  زور  ود  زور ، ود  نآ  ياج  هب  دنوادخ.دنتخادرپ  یم  حیرفت  يزاب و 
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تسا دیع  تیصعم ، یب  زور 

: تسا هدمآ  (ع ) یلع ماما  تالاوحا  رد 

؟ دنا هدرک  راهظا  هک  تسیچ  نیا  دومرف : دندوب ، هدرک  رهاظ  یلمجت  یتنیز و  دوخ  دیع  رد  هک  دید  ار  نایطبن  قارع  رد  نوچ   »

«. تسام دیع  نآ  مینکن  تیصعم  ار  يادخ  هک  يزور  ره  دومرف : .تسا  ناشیا  دیع  زور  دندرک :  ضرع 

رکنم زا  یهن  دیع و 

: دسیون یم  یلازغ  دماحوبا 

ناورم دـشاب ! زامن  زا  سپ  دـیاب  هبطخ  هک  تفرگ  لاکـشا  يو  رب  يدرم  دـناوخیم ،  هبطخ  زاـمن  زا  شیپ  دـیع  زاـمن  رد  مکح  ناورم   
تسا  هدش  كرت  مسر  نآ  نالف ، يا  تفگ :

روتـسد ملـس _  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ _  هک  دروآ ، ياج  هب  دوب  بجاو   وا  رب  هک  یقح  درم  نیا  دـیوگیم : يردـخ  دیعـس  وبا 
: تسا هدومرف 

، دنک رییغت  ار  نآ  تسد  هب  هک  دیاب  دنیب  يرکنم  هک  ره  ِهبلَِقبَف ، عِطَتْـسَی  َْمل  ْنإف  ِهناَِسِلبَف ، ْعِطَتْـسَی  َمل  ْنإف  هدَِیب ، هرُکنَیَلَف  ًارَْکنُم  يأر  نَم 
، لد هب  دناوتن  رگا  و  نابز ، هب  دناوتن  رگا  و 

میدق یخیرات  بتک  رد  مایالا  میدق  زا  دیع  زامن  رد  ناریا  مدرم  هوکشرپ  روضح 

: تسا هتشاد  یصاخ  هوکش  هرامه  دیع ، زامن  رد  نایناریا  روضح 

: تیاکح

ار عضوم  نآ  دنناوخ ، یم  ناتسگیر  ار  یلاوح  نآ  رهش و  نوردنا  زا  .دوب  راصح  نوردنا  درک  انب  عماج  دجسم  ملسم  نب  هبیتق  نوچ  »
ببـس هب  دندروآ ، نوریب  دوخ  اب  حالـس  ات  دومرف  ار  نامدرم  .دندرک و  دـیع  زامن  ات  دروآ ، نوریب  ار  ناناملـسم  درک و  دـیع  هاگزامن 

نتشیوخ اب  دنشاب  حالـس  لها  هک  ره  ات  تسا ، هدنام  تنـس  زورما  و  دندوبن ، نمیا  نارفاک  زا  ناناملـسم  و  دوب ، ون  زونه  مالـسا  هکنآ 
.دنا هدرازگ  دیع  زامن  رایسب  ياه  لاس  هاگزامن  نیدب  و  .دنناوخ ...  دبعم » يارس  هزاورد   » ار هزاورد  نآ  .دنرآ و  نوریب 
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تمیق هب  دـیرخب  تهزناب  ياه  غاب  واه  طیاح  ...رـصن  نب  حون  نب  روصنم  دـیدس  ریما  دـنا ، هدـیجنگ  یمن  ناـکم  نیا  رد  مدرم  نوچ 
اجنآ دیع  زامن  رایسب  ياه  لاس  .دومرف و  وکین  بارحم  ربنم و  و  تخاس ، دیع  هاگزامن  ار  نآ  هدرک  جرخ  نآ  رد  رایسب  لام  و  رایسب ،
جنر ار  نامدرم  ات  دـندرک ، رهـش  کیدزن  هب  هاگزامن  ات  دومرف  ناخ  نالـسرا  .دوب  ناخ  نالـسرا  راگزور  هب  ات  هاـگزامن  نآ  .دـندرک 

«. دنشابن بیاغ  رهش  نامدرم  دنک ، رهش  دصق  ینمشد  یتقو  رگا  .دشابن و 

رطف تاکز 

: دهد یم  شرازگ  نینچ  دیع  زور  رد  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  تالاوحا  یمعلب 

: تیاکح

زامن تفر و  یلصم  هب  هنیدم و  زا  دمآ  نوریب  دیع  زور  .دومن  بجاو  دیع  زور  هقدص  مرکا  ربمغیپ  تشذگب ، ناضمر  هام  نوچ  سپ  »
« دومرف نخس  هیرطف  دروم  رد  هبطخ  رد  و  دناوخ ،

دیع هقدص  دـناوخ و  دـیع  زامن  دـش  مامت  هک  ناضمر  هام  هزور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  :» تسا هدروآ  نینچ  زین  رگید  ياج  رد 
«. دنتفر دحا  وزغ  هب  تشذگ  زور  تفه  لاوش  زا  نوچ  و  دنداد ، 

دیع تقیقح 

یم نینچ  زور ، نیا  يالاو  قیمع و  موهفم  دـیع و  تقیقح  هرابرد  هللا  همحر  يزیربت  یکلم  اـقآ  داوج  ازریم  موحرم  هتـسراو ، فراـع 
اهزور نایم  رد  ار  زور  نآ  اه ، تمعن  زا  ناگدنب  ندرک  دنم  هرهب  نداد و  هزیاج  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  ینامز  دـیع  : » دـیامرف

اب هدروآ و  يور  وا  هاگرد  هب  هک  تسا  هدرک  مالعا  ناگمه  هب  دـنوش و  عمج  ایاطع  اـه و  تعلخ  نتفرگ  يارب  اـت  دـنک  یم  باـختنا 
نیا مامت  رد  زین  دنوادخ  .دنیامن  عضاوت  وا  يارب  ناشیاهوزرآ ، اهزاین و  هضرع  ناهانگ و  زا  نتـساوخ  شزرمآ  یگدـنب و  هب  فارتعا 

.تسا هداد  هدرک ، روـطخ  يرـشب  لد  رد  هچ  نآ  زا  رتـالاب  هکلب  ناـشیاهوزرآ ، زا  رتـالاب  ییاـطعا  تباـجا و  هدـعو  ناـنآ  هب  دراوـم ،
سرت بناج  رب  ار  وا  ياطع  شزرمآ و  دنوادخ و  لوبق  هب  يراودیما  بناج  هدوب و  نامگ  شوخ  وا  هب  يزور ، نینچ  رد  دراد  تسود 

«. دنهدب حیجرت  شباذع  در و  زا 
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رطف دیع  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ياعد 

دنتـشاد و زور  نیا  لاـمعا  هب  يداـیز  ماـمتها  رطف ، دـیع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ناگدـننک ، تداـبع  تنیز 
دیع زور  رد  ناشیا  ياعد  زا  یشخب  رد  .دنتخادرپ  یم  قح  ترضح  اب  زاین  زار و  تاجانم و  هب  دنتـشاد و  یمرب  اعد  هب  تسد  هراومه 
رارق يداش  دـیع و  زور  نامیا  لها  يارب  ار  نآ  هک  رطف  دـیع  زور  رد  مینک  یم  هبوت  تیوس  هباـم  ادـنوادخ ، : » تسا هدـمآ  نینچ  رطف 

يدنـسپان ياهراک  زا  میا و  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  زا  سپ  .يدومن  ررقم  يرایمه  عامتجا و  زور  دوخ ، نید  لـها  يارب  يداد و 
«. مییامن یم  هبوت  وت ، هاگشیپ  هب  میا  هداد  ماجنا  هک 

.تسا تخادنا  توغاط  نت  رب  هزرل  خیرات ، لوط  رد  هک  ییادن  تسا ؛ ریبکت  ینامسآ  يادن  رطف ، دیع  يابیز  ياهراعش  زا  یکی 

زا يرادـنید  ناملـسم  درم  .دوب  اذـغ  ندروخ  لوغـشم  شیوخ  خاک  نورد  سابع  ینب  يافلخ  زا  یقیناود ، روصنم  يزور  دـنا  هتـشون 
هللا يادص  روصنم  یتقو.تساخرب  دوب  شا  يدـیحوت  ترطف  زا  یکاح  هک  وا  ریبکت  يادـص  ماگنه ، نیا  رد  .تشذـگ  یم  خاک  رانک 

: تفگ وا  هب  دندروآ ، ار  درم  نآ  نارومأم  هک  یماگنه  .دنروآ  وا  دزن  دـننک و  ریگتـسد  ار  وا  داد  روتـسد  نانابهگن  هب  دینـش ، ار  ربکا 
روظنم یب  ار  وا  ریبکت  روصنم  اما  .متـشادن  یهلا  رکذ  يادا  زا  يروظنم  تفگ : درم  يدادرـس ؟ ربکا  هللا  دایرف  نم  خاک  راـنک  رد  ارچ 

تسین نآ  ندینش  يارای  ار  ناگمه  هک  دراد  يدنلب  موهفم  ریبکت  يرآ ، .دننک  ادج  شندب  زا  رس  داد  روتسد  تسنادن و 

ناراد هزور  ترجا 
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: دیوگ یم  دشار  نب  نسح 

یم لزان  ردق  بش  رد  هتفرگ ، هزور  ار  ناضمر  هام  هک  یـسک  رب  شزرمآ  دنیوگ  یم  مدرم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
بـش رد  ناشترجا  ناراد و  هزور  شزرمآ  سپ  .دـنهد  یم  ترجا  راک  زا  غارف  زا  سپ  رگراک  هب  انامه  نسح ! يا  دومرف : ماـما  .دوش 

باتفآ هاگ  ره  : » دومرف ترضح  تسا ؟ رتهب  بش  نآ  رد  یلمع  هچ  مدرگ ! تیادف  مدیـسرپ : سپـس  .دوش  یم  هداد  نانآ  هب  رطف  دیع 
يا لاس ! بحاص  يا  دتمم ! ياطع  بحاص  يا  وگب : نک و  دـنلب  ار  تیاه  تسد  سپـس  ناوخب و  ار  برغم  تعکر  هس  درک ، بورغ 

بکترم هک  یناهانگ  یمامت  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  مالـسلا !  هیلع  یلع  شرای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هدـننیزگرب 
.تسا طبـض  وت  راکـشآ  هتـشون  نیبم و  باتک  رد  وت و  دزن  مناهانگ  نآ  هک  یلاـح  رد  زرماـیب ، ار  ما  هدرک  شومارف  ار  نآ  ما و  هدـش 
گرزب يادـخ  زا  هاـگ  نآ  منک ، یم  هبوت  ادـخ  يوس  هب  وگب  راـب  دـص  هدجـس ، لاـح  رد  ياـسایب و  كاـخ  هب  ار  تا  یناـشیپ  سپس 

هاوخب تجاح 

؟ تسیچ ناضمر  ياهدروآ  هر   

: درک تسرهف  ناوت  یم  نینچ  نیا  ار  تکربرپ  هام  نیا  ياهناغمرا 

؛ يراد هدنز  بش  يراد و  هزور  . 1

؛ دیجم نآرق  ملعت  میلعت و  توالت و  . 2

؛ تعامج هعمج و  هوکشاب  ياهزامن  هماقا  . 3

؛  مالسلا مهیلع  نیموصعم  راتفر  راتفگ و  اب  رتشیب  ییانشآ  . 4

؛ ناسحا تشذگ و  حور  تیوقت  قافنا و  تاقدص و  شیازفا  . 5

؛ نادنواشیوخ هب  یگدیسر  ماحرا و  هلص  . 6

12185 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3365 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ رتشیب ياهشیاین  اعد و  . 7

؛ نارگید ییامنهار  داشرا و  رکذت و  . 8

؛ ناهانگ اهشزغل و  زا  تشگزاب  هبوت و  . 9

یبحتسم ياهزامن  لفاون و  هب  تداع  . 10

رطف 2 دیعس  دیع 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نآرق رد  دیع   

: دراد یم  هضرع  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  اجنآ  تسا ؛ هدمآ  دیع »  » هملک راب ، کی  طقف  قلطم ، تروص  هب  نآرق  رد 

اُهلِّزَنُم یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  َْتنَأ  اْنقُزْرا َو  َْکنِم َو  ًهَیآ  انِرِخآ َو  اِنلَّوَِأل َو  ًادـیِع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًهَدـِئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  اـنَّبَر  َّمُهَّللا  »
(1) ؛» نیَِملاْعلا َنِم  ًادَحَأ  ُُهبِّذَعُأ  ًاباذَع ال  ُُهبِّذَعُأ  یِّنِإَف  ْمُْکنِم  ُدَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ْمُْکیَلَع 

نیرتهب وت  هد ؛ يزور  ام  هب  و  وت ، زا  يا  هناشن  و  دشاب ، يدیع  ام ، رخآ  لّوا و  يارب  ات  تسرفب  ام  رب  يا  هدئام  نامـسآ  زا  اراگدرورپ   »
.یناگدنهد يزور 

هار و   ) دوش رفاک  نآ  زا  سپ  امش  زا  سک  ره  یلو  منک ؛ یم  لزان  امش  رب  ار  نآ  نم  دومرف : درک و ) باجتسم  ار  وا  ياعد   ) دنوادخ  
« .منکن تازاجم  نانچ  ار  نایناهج  زا  يدحا  هک  منک  یم  یتازاجم  ار  وا  دیوپ ) راکنا 

: زا دنا  ترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  هیآ  رد  ییابیز  تاکن 

ّتیمها هناشن  نیا ، .دوش  یم  عورـش  اّنبر »  » ای ّبر »  » اب نآرق  ياهاعد  عون  هکنیا  اب  تسا  هدـش  عورـش  ...اَنبَر » َّمهللا   » اب تساوخرد  . 1
.تسا دیع  ینعی  هدش ، تساوخرد  بلطم 

؛ تسا دنوادخ  ّیـضرم  رما  نیا  دشاب و  شتما  مامت  و  مالـسلا   هیلع  یـسیع  يارب  يدیع  هک  تسا  نیا  دـیع ، تساوخرد  زا  ضرغ  . 2
دروآ و مهارف  ار  نانآ  یمومع  طاشن  هنیمز  دـیدجت و  ار  ّتلم  تاـیح  دـحتم و  ار  هعماـج  مدرم و  هک  تسا  نآ  یعقاو ، دـیع  هک  ارچ 

(2) .دوش راکشآ  نید  تمظع  بابسا 
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.114/ هدئام (. 1 - ) 1
ص251 و ج6 ، 1362ش ، مراهچ ، پاچ  نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  یئابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  هماّلع  نازیملا ، ك.ر : (. 2 - ) 2

.252

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3367 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق رد  دیع  زامن 

: هلمج زا  تسا ؛ هدش  هراشا  دیع  زور  زامن  هب  نآ  رد  یلو  تسا ؛ هدربن  مان  نابرق  رطف و  دیع  زور  زا  حیرص  روط  هب  میرک  نآرق 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  . 1

(1) ؛» یَّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  یَّکََزت َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  »

« .دناوخ زامن  سپس  درک ؛ دای  ار  شراگدرورپ  مان  هکنآ )  ) دش و راگتسر  درک ) هیکزت  ار  دوخ  و   ) تسُج یکاپ  هک  یسک  نیقی  هب  »

: تسا هدش  ریسفت  نینچ  تیاور  رد  یلو  تسا ؛ زامن  مادک  روظنم ، هک  تسا  هدرکن  حیرصت  هیآ 

؛(2) یَحْضَْالا ِرْطِْفلا َو  ُهولَص  لاق : یَّلَصَف » ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو   »

شیب هیکزت  هک  ارچ  دشاب ؛ دیع  زامن  دارم ، هک  دنک  یم  اضتقا  مه  بسانت  .تسا » نابرق  دـیع  رطف و  دـیع  زامن  زامن ، هولـص و  زا  دارم 
.تسا هیکزت  لاح و  اب  زامن  سدقم ، نامز  ود  نیا  زا  دعب  زامن  تسا و  حرطم  جح  ماّیا  ناضمر و  هام  رد  رت 

: میناوخ یم  رگید  هیآ  رد  . 2

(3) ؛» رَْحنا َکِّبَِرل َو  ِّلَصَف  »

« .نک ینابرق  ناوخب و  زامن  تراگدرورپ  يارب  سپ  »

(4) .تسا نابرق  دیع  زامن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هدش  لقن  تیاور  نارّسفم و  هتفگ  هب  زین  هیآ  نیا  رد  زامن  ندناوخ  زا  دارم   

زا ار  موصعم  ماما  هدزای  دنوادخ ، هک  میظع  تمعن  نیا  هنارکش  هب  تسا  (س ) ارهز همطاف  رثوک ،»  » زا دارم  هک  روهشم  رظن  هب  هّجوت  اب 
زامن رگید ، لامتحا  ربانب  دوش و  ماجنا  ینابرق  اـپرب و  دـیع ، زاـمن  هک  تسا  نیا  دـنوادخ ، زا  رکـشت  نیرتهب  دروآ ، دوجو  هب  وا  لـسن 

(5) .دروایب الاب  ار  اهتسد  ریبکت  يارب  زامن  ماگنه  درازگ و 
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.2/ رثوک (. 5 - ) 3
ص349. ج78 ، راونالا ، راحب  (. 6 - ) 4
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تایاور رد  نآ  زامن  دیع و  زور  .ب 

: مینک یم  هراشا  تمسق  ود  هب  طقف  ام  هک  میروخ  یمرب  دیع  زور  هرابرد  ینوگانوگ  نیوانع  هب  تایاور  رد 

دیع زامن  موزل   لّوا : شخب 

: دومرف (ع ) قداص ماما  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  دراو  یناوارف  تایاور  رد  انعم  نیا  . 1

« .تسا بجاو  نابرق  رطف و  دیع  زامن  ؛ ٌهَضیرَف ِنیِْدیِْعلا  ُهالَص  »

رد تکرـش  رد  دیکأت  عفر  بجوم  نیا  اما  هدش  هدرمـش  بجاو  موصعم  ماما  روضح  نامز  رد  دـیع  ياهزامن  موزل  بوجو و  هچ  رگا 
دنا هدومن  ناوارف  دیکأت  اهزامن  نیا  رد  تکرش  رب  اهقف  املع و  اذل  دوشیمن  اهزامن  نیا 

نیدیع زور  زامن و  تلیضف  مّود : شخب 

نیملسم عامتجا  زور  . 1

نیدیع زامن  مان  هب  ییامهدرگ  ود  جح  عامتجا  رانک  رد  هنالاس  عامتجا  رد  هعمج ، زامن  یگتفه  ناناملسم و  هنازور  عامتجا  رب  هوالع 
ماما هلمج  زا  دـنناد ؛ یم  ناناملـسم  تّزع  هیام  ار  نآ  دـنا و  هدرک  هیکت  تاعامتجا  نیا  رب  ام  ناماما  .تسا  هوکـشاب  رایـسب  هک  میراد 

: دومرف مالسلا   هیلع  متشه 

ُنوُکَیَف ْمِْهیَلَع  َّنَم  اَم  یَلَع  ُهَنوُدِّجَُمیَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َنوُزُْربَی  ِهِیف َو  َنوُعِمَتْجَی  ًاـعَمَتُْجم  َنیِِملْـسُْمِلل  َنوُکَِیل  َدـیِْعلا  ِرْطِْفلا  ُمْوَی  َلـِعُج  اَـمَّنِإ   »
؛(1) ٍعُّرَضَت َمْوَی  ٍهَبْغَر َو  َمْوَی  ٍهاَکَز َو  َمْوَی  ٍرِْطف َو  َمْوَی  ٍعاَِمتْجا َو  َمْوَی  ٍدیِع َو  َمْوَی 

شیاتـس ار  وا  دنیایب و  نوریب  ادخ  يارب  دنیآ و  مه  درگ  زور  نآ  رد  مدرم  ات  تسا  هدش  هداد  رارق  دـیع  ببـس  نیا  هب  رطف  زور  انامه 
زور و  رطف ،)  ) تاکز نداد  تسا و  ترطف  هب  تشگرب  عامتجا و  زور  دـیع و  زور  زور ، نآ  .هداد  اـهنآ  هب  هک  ییاـهتمعن  يارب  دـننک 

« ....تسا يراز  عّرضت و  زور  تبغر و 
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.تسا رگیدمه  اب  اهنآ  ینابرهم  نانآ و  تدحو  هناشن  ناناملسم و  مالسا و  تمظع  تردق و  شیامن  تاعامتجا ، نیا  هک  یتسار  هب 

تمایق زور  نوچمه  . 2

یتلاح نینچ  زین  دـیع  زور  دنتـسه ، اه  هدـنورپ  جـیاتن  مالعا  راظتنا  رد  همه  تسا و  يزاس  تشونرـس  زور  تمایق ، زور  هک  ناـنچمه 
: دومرف (ع ) یلع ورنیا  زا  دراد ؛

ْنَع ْمُکِجوُرُِخب  اوُرُکْذاَـف  ْمُِکتَماَـیِِقب  ٍمْوَی  ُهَبْـشَأ  َوُه  َنُوئیِـسُْملا َو  ِهِیف  ُرَـسْخَی  َنُونِـسْحُْملا َو  ِهِیف  ُباَُـثی  ٌمْوَی  اَذَـه  ْمُکَمْوَی  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ   »
اوُرُکْذا ْمُکِّبَر َو  ْيَدَـی  َْنَیب  ْمُکَفوـُقُو  ْمُکاَّلَـصُم  ِیف  ْمُِکفوـُقُِوب  اوُرُکْذا  ْمُکِّبَر َو  َیلِإ  ِثاَدْـجَْألا  َنـِم  ْمُـکَجوُرُخ  ْمُکاَّلَـصُم  َیلِإ  ْمُِکلِزاَـنَم 

؛(1) راَّنلا ِهَّنَْجلا َو  ِیف  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  ْمُکَعوُجُر  ْمُِکلِزاَنَم  َیلِإ  ْمُکِعوُجُِرب 

هیبش زور ، نآ  .دـنوش  یم  راکنایز  نادـب  دوش و  یم  هداد  باوث  ناکین  هب  هک  تسا  يزور  رطف ) دـیع   ) زور نیا  یتسار  هب  مدرم ! يا   
يوس هب  ربقزا و  ناتندـش  جراـخ  زاـمن ، لـحم  يوس  هب  ناـتیاه  هناـخ  زا  ندـش  جراـخ  اـب  سپ  .تسا  امـش  تماـیق  زور  هب  زور  نیرت 
ماگنه دـیروآ و  رطاخ  هب  ار  راـگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نداتـسیا  یلـصم ، رد  نداتـسیا  ماـگنه  دـیروآ و  داـی  هب  ار  نتفر  ناـتراگدرورپ 

« .دیروآ دای  هب  منهج  ای  تشهب  رد  ناتهاگیاج  هب  ار  دوخ  تشگزاب  ناتیاه ، هناخ  يوس  هب  تشگزاب 

: تسا هدش  هراشا  تمایق  اب  دیع  زور  تهابش  راهچ  هب  تیاور  نیا  رد 

؛ تسا نادب  تازاجم  نابوخ و  شاداپ  زور  . 1

؛ تسا ربق  زا  جورخ  نوچمه  لزانم  زا  جورخ  . 2

؛ تسا یهلا  هاگشیپ  رد  فوقو  نوچمه  یلصم  رد  فوقو  هظحل  . 3

.تسا مّنهج  ای  تشهب  يوس  هب  نتفر  هظحل  نوچمه  هناخ ، هب  تشگرب  هظحل  . 4
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ناگدنرب مالعا  زور  . 3

تـسا نانمؤم  ناناملـسم و  يارب  يا  هقباسم  نادیم  عقاو ، رد  جح  جرخرپ  قیقد و  نیگنـس و  لامعا  روط  نیمه  ناضمر و  كرابم  هام 
هتفای و راب  هللا  تیب  هللا و  رهـش  رد  یهلا  گرزب  ینامهیم  هب  یناسک  هچ  دوش  یم  مولعم  و  دوش ، یم  مالعا  دیع  زور  رد  نآ  جیاتن  هک 

.دنا هدش  دیدجت  ای  دودرم  هقباسم  نیا  رد  یناسک  هچ 

يزاـب بعل و  لوغـشم  دـندنخ و  یم  رطف  دـیع  زور  رد  هک  دـنکفا  مدرم  هب  یهاـگن  (ع ) یلع نب  نیـسح  هک  تسا  هدـمآ  تـیاور  رد 
: دومرف درک و  شیوخ  باحصا  هب  ور  هاگ  نآ  دنتسه ؛

اُوباَخَف َنوُرَخآ  َفَّلََخت  اوُزاَفَف َو  ٌمْوَق  ِهِیف  َقَبَسَف  ِِهناَوْضِر  َیلِإ  ِِهتَعاَِطب  ِهِیف  َنوُِقبَتْسَی  ِهِْقلَِخل  ًاراَمْضِم  َناَضَمَر  َرْهَـش  َلَعَج  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  »
ُءاَطِْغلا َفِشُک  َْول  ِهَّللا  ُْمیأ  َنوُرِّصَقُْملا َو  ِهِیف  ُبیِخَی  َنُونِـسْحُْملا َو  ِهِیف  ُباَُثی  يِذَّلا  ِمْوَْیلا  ِیف  ِبِعاَّللا  ِکِحاَّضلا  َنِم  ِبَجَْعلا  ُّلُک  ُبَجَْعلاَف 

؛(1) ِهتَءاَسِِإب یِسُم ٌء  ِِهناَسْحِِإب َو  ٌنِسُْحم  َلِغَُشل 

يارب یگدنب  تعاط و  ببـس  هب  نآ  رد  هک  تسا  هداد  رارق  شقلخ  يارب  هقباسم ) و   ) ناحتما لحم  ار  ناضمر  هام  دـنوادخ  یتسار  هب 
یهورگ دنوش و  یم  راگتسر  سپ  دنریگ ، یم  یـشیپ  یهورگ  نآ  رد  سپـس  .دنهد  یم  هقباسم  یهلا  تیاضر  ناوضر و  هب  ندیـسر 

یمرگرـس يزاب و  لوغـشم  دـندنخ و  یم  زور  نیا  رد  هک  تسا  یناسک  زا  رایـسب  بجعت  .دـننیب  یم  ناـیز  سپ  دـننک ، یم  یناـمرفان 
دور رانک  هدرپ  رگا  ادـخ ! هب  مسق  .دـننیب  یم  نایز  نارـصقم  دـنریگ و  یم  هزیاج  شاداپ و  زور  نآ  رد  ناکین  هک  یلاـح  رد  دنتـسه ؛

« .دنتسه شیوخ  ياهیدب  راتفرگ  راکدب  شیوخ و  ناسحا  لوغشم  راکوکین  هک ) دید  یهاوخ  )
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هزیاج نتفرگ  زور  . 4

زیاوج ناگدنرب ، مالعا  اب  نامزمه  یهلا  نوناق  رد  اّما  دتفا ؛ یم  هلـصاف  هزیاج  نتفرگ  ناگدنرب و  مالعا  نیب  هاگ  يویند ، تاقباسم  رد 
هک يدـبا  يونعم و  يزیاوج  هکلب  دـننک ؛ یم  اطعا  اهناسنا  ناهاش و  هک  يویند  يّدام و  ياـه  هزیاـج  هن  مه  نآ  دوش ؛ یم  ءاـطعا  زین 

.دوش یم  اطعا  دنوادخ  فرط  زا  طقف 

: دومرف (ع ) رقاب ماما  هک  تسا  هدش  لقن  رباج  زا 

ِءَالُؤَه ِِزئاَوَِجب  ْتَْسَیل  ِهَّللا  ُِزئاَوَج  ُِرباَج  اَی  َلاَق  َُّمث  ْمُکِِزئاَوَج  َیلِإ  اوُدْغا  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ٍدانُم : يَدان  ٍلاَّوَش  ْنِم  ٍمْوَی  َلَوَأ  َناک  اِذا  ُّیبَّنلا  َلاَق   »
؛(1) ِزئاَوَْجلا ُمْوَی  َوُه  َلاَق  َُّمث  ِكُولُْملا 

ناتزیاوج لابند  هب  ناهاگ  حبص  نانمؤم ! يا  دهد : یم  ادن  يدانم  دوش  یم  هک  رطف ) دیع  و   ) لاوش لّوا  زور  دومرف : (ص ) مرکا ربمایپ 
هکلب  ) تسین يّدام )  ) ناهاش زیاوج  دننام  ادخ  زیاوج  رباج ! يا  دومرف : سپس  تسا .) هدش  هدامآ  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  هک   ) دیشاب

« .تسا اه  هزیاج  نتفرگ )  ) زور زور ، نآ  دومرف : سپس  تسا .) فیصوت  لباق  ریغ  دنمشزرا و  رایسب  زیاوج 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 

؛(2) مُکِِزئاَوَج َیلِإ  اوُدْغا  ٍداَنُم  يَداَن  ِرْطِْفلا  ِمْوَی  ُهَحِیبَص  َناَک  اَذِإ   »

« .دیشاب ناتزیاوج  نتفرگ )  ) لابند هب  دوز  حبص  دنک  یم  ادن  نامسآ ) زا   ) يدانم دوش  یم  رطف  دیع  زور  حبص  هک  ینامز   

؟ تسیچ هزیاج 

یفلتخم ياهنایب  اهترابع و  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  نانآ  يارب  یـشاداپ  هچ  دـنوادخ  تسیچ و  دـیع  زور  رد  ناـنمؤم  هزیاـج  هک  نیا  رد 
: دوش یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  تسا  هدش  دراو 

: تشهب . 1
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: دیامرف یم  زور  نیا  هزیاج  هرابرد  رطف  دیع  هبطخ  رد  (ع ) یلع نانمؤمریما 

مّنهج شتآ  نآ ) هدنزاب   ) نایاپ تسا و  نادواج )  ) تشهب هقباسم ) نیا   ) هزیاج دیـشاب  رادیب  ؛(1)  راَّنلا َهَیاَْغلا  ُهَّنَْجلا َو  َهَْقبُّسلا  َّنِإ  َالَأ َو  » 
« .دوب دهاوخ 

: گرزب ششخب  ناوارف و  ياطع  . 2

: دومرف هراب  نیا  رد  (ص ) مرکا ربمایپ   

؛(2) میِظَْعلا ُرِفْغَی  َلیِزَْجلا َو  یِطُْعی  ٍمیِرَک  ٍّبَر  َیلِإ  اوُدْغا  َنُولوُقَی  ِهَّکِّسلا َو  ِهاَْوفَأ  یَلَع  ِدیِْعلا  َمْوَی  َنُوموُقَی  َهَِکئاَلَْملا  َّنِإ  »

میرک راگدرورپ  رب  هاگحبـص  دنیوگ : یم  هداتـسیا ) مدرم  ریـسم  رد  ای  و  ، ) هتفرگ رارق  تکاس  ياهناسنا  نابل  رب  دـیع  زور  رد  هکئالم 
« .دراد دایز  ششخب  ناوارف و  ياطع  هک  دیوش  دراو 

.تسین مهف  كرد و  لباق  یتحار  هب  اهناسنا  ام  يارب  میرک  يادخ  هیحان  زا  میظع  نارفغ  لیزج و  ياطع  ریبعت 

: ناهانگ ششخب  . 3

دومرف هراب  نیا  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  .دنوش  یم  هدیـشخب  شـشخب  لباق  دارفا  رطف ، دیع  زور  رد  هژیو ، هب  ناضمر  كرابم  هام  زا  دـعب 
: دیامرف یم  و  دراد ، عالطا  رما  نیا  رب  دنوادخ  دنور ، یم  نوریب  دیع  زامن  يوس  هب  مدرم  یتقو  هک 

هب  ) دیدرگرب دیدراذگ ، زامن  نم  يارب  دیتفرگ و  هزور  نم  يارب  نم ! ناگدنب  ؛(3) ْمَُکل ًاروُفْغَم  اوُدوُع  ُْمْتیَّلَص  ِیل  ُْمتْمُص َو  ِیل  يِداَبِع  »
« .دیا هدش  هدیشخب  هک  یلاح  رد  ناتیاه ؛) هناخ 

زا زور  ره  رخآ  رد  تسا  هدرک  لقن  یمق ; سابع  خیـش  .تسام  روصت  ّدـح  زا  رتـالاب  ناراـکهانگ  ناـهانگ و  ندـش  هدیـشخب  یتسار 
رد دوش  یم  هعمج  بش  نوچ  دـنک و  یم  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناسنا  رازه  رازه  یلاعت  قح  راطفا  تقو  رد  ناـضمر  هاـم  ياـهزور 
هب هام  رخآ  زور  بش و  رد  دنشاب و  هدش  باذع  بجوتسم  کی  ره  هک  دنک  یم  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  ار  ناسنا  رازه  رازه  یتعاس  ره 

(4)« .دنک یم  دازآ  تسا ، هدرک  دازآ  هام  مامت  رد  هچنآ  هزادنا 
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« .اروفغم اوُدوع  : » تسا هداد  ناشن  ار  دوخ  یبوخ  هب  نیشیپ  تیاور  رد  انعم  نیا 

: یترخآ ياهتمعن  . 4

.دوش یم  اطعا  نانمؤم  هب  رطف  زور  رد  هک  تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  ناراد  هزور  يارب  یناوارف  ياهتمعن  تشهب ، نورد  رد 

: دومرف (ص ) مرکا ربمایپ 

ُهَّللا اَهَّدَـعَأ  ُلَلُْحلا  اَهُراَِمث  ُدُُّرمُّزلا  اَهُراَجْـشَأ  ُقَْربَتْـسِْإلا  ُسُدـْنُّسلا َو  اَهُرُوتُـس  ِبَهَّذـلِاب  ْتَِکبُـس  َرَمْحَأ َو  ٍتُوقاَی  ْنِم  َهَّنَْجلا  یََنب  َهَّللا  َّنِإ   »
؛(1) ِرْطِْفلا َمْوَی  ِهَّمُْألا  ِهِذَِهل 

مـشیربا سدنـس و  زا  نآ  ياـه  هدرپ  .تسا  هداد  دـنویپ  مه  هب  ـالطاب  تسا و  هتخاـس  خرـس  توقاـی  زا  ار  تشهب  دـنوادخ ، یتسار  هب 
هتخاس هدامآ  رطف  دـیع  زور  رد  تّما  نیا  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  .تسا  ابیز  نآ  ياه  هویم  هک  دراد  درمز  زا  ییاهتخرد  تسا و  میخض 

« .تسا

هزیاج هب  ندیسر  هار 

ماجنا رب  هوالع  یحور  بالقنا  هبوت و  دـبای ؟ تسد  شاداـپ  همه  نیا  هب  دـناوت  یم  هنوگچ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نخـس ، ماـتخ  نسح 
.دراد هدننک  نییعت  شقن  هزیاج  نیا  هب  ندیسر  رد  اهزامن  اه و  هزور  ماجنا  تابجاو و 

: دومرف هراب  نیا  رد  (ع ) یلع ترضح 

َِهباـَنِْإلا َو َِهبْوَّتلاـِب َو  ِِهباَوَِثل  اوُضَّرَعَت  ِهَّللا َو  َرْکِذ  اوُِرثْکَأَـف  ٌهَّوُجْرَم  ِهِیف  ُهَرِفْغَْملا  ٌَهلُومْأَـم َو  ُُهتَکََرب  ٌهَمیِظَع َو  ُُهتَمْرُح  ٌمْوَی  َمْوَْیلا  اَذَـه  َّنِإ  اـَلَأ َو   »
؛(2) تاَئِّیَّسلا ِنَع  وُفْعَی  ِهِداَبِع َو  ْنَع  ََهبْوَّتلا  ُلَبْقَی  ُهَّنِإَف  ِعُّرَضَّتلا  ِعوُضُْخلا َو 

یم دیما  زور  نآ  رد  دنوادخ )  ) شزرمآ و  نکمم ) ي   ) وزرآ دروم  شتکرب  گرزب و  شمارتحا  هک  تسا  يزور  زورما  دیشاب ، رادیب 
هیرگ و)  ) و یهلا ) لـباقم  رد   ) عوضخ تشگرب و  هبوت و  اـب  یهلا  باوـث  ضرعم  رد  ار  دوـخ  دـینک و  داـی  ناوارف  ار  ادـخ  سپ  .دور 

« .دشخب یم  ار  ناهانگ  دریذپ و  یم  شناگدنب  زا  ار  هبوت  دنوادخ ، یتسار ، هب  سپ  .دیهد  رارق  يراز 
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يدنب عمج 

فرط زا  دراد و  رارق  اهتدابع  سأر  رد  دـیع  زامن  تسوا و  حـیبست  سیدـقت و  ادـخ و  دای  تداـبع و  زور  دـیع ، زور  تفگ  ناوت  یم 
، شاداپ نیرت  مهم  تسا و  جـح ) کسانم  هزیاج  ایو   ) ناضمر هام  ياهتدابع  شالت و  هزیاـج  نتفرگ  شاداـپ و  هب  ندیـسر  زور  رگید 

.تسا یهلا  ناوارف  ياطعا  ناهانگ و  ششخب  نآ و  ناوارف  ياهتمعن  تشهب و  هب  ندیسر 

.تسا یهلا  سدق  هاگشیپ  رد  عوضخ  عوشخ و  يراز و  هیرگ و  یعقاو ، هبوت  مه  هزیاج  نیا  هب  ندیسر  هار 

رطف دیع  رد  نیموصعم  هریس 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: لوا ثحب 

تسا رطف  دیع  زور  رد  نیمولظملادیس  تاکن 

دیامرفیم هراشا  مهم  بلطم  دنچ  هب  رطف  دیع  زور  رد  شیوخ  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما 

: لوا بلطم 

يدیلک ماکحا  مها  هتخادرپ و  یهلا  تراوتـسد  نیرتمهم  نایب  هب  ینامـسآ  ياه  مایپ  هنیمز  ندومن  مهارف  یهلا و  يانث  دمح و  زا  دعب 
دزومآ یم  رطف  نارازگزامن  هب  ار 

یم نینچ  تسا  هدروآ  رطف  دـیع  هبطخ  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناـنمؤمریما  تاـنایب  زا  قودـص  خیـش  هـک  یـشرازگ  زا  ییاـهزارف   رد 
: میناوخ

؛ مکل بجتسی  هوعدا  مکرکذی و  هللا  اورکذاف  ًالها  هل  مکلعج  ًادیع و  مکل  هللا  هلعج  مویلا  اذه  ّنا  »

ادخ نآ ، هنارکش  هب  مه  امش  سپ  هدومرف  تیانع  ار  نآ  یگتسیاش  امش  هب  تسا و  هداد  رارق  دیع  امـش  يارب  لاعتم  دنوادخ  ار  زورما 
دنک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ار  وا  دنک و  دای  ار  امش  ات  دینک  دای  ار 
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: مود بلطم 

یم رکذتم  ار  نآ  تیمها  و  هدومرف   هراشا  تسا  هرطف  تاکز  تخادرپ  هک  رطف  دیع  زور  لامعا  نیرتمهم  زا  یکی  هب  ترـضح  سپس 
مهم هیامرـس  هناوتـشپ و  دوش  هداد  قوـس  نآ  یعاـمتجا  دـُعب  تمـس  هب  يدرف  تخادرپ  تروـص  زا  هرطف  تاـکز  رگا  هک  ارچ  دوـش ،

.دوب دهاوخ  مدرم  تالکشم  لح  رد  يداصتقا 

: دیامرف یم  عوضوم  تیمها  يروآدای  اب  هدومن و  قیوشت  شیوخ  یعرش    ِ نید تخادرپ  هب  ار  مدرم  نانمؤمریما  تهج  نیمه  هب   

مِهِریغَـص و مُهاثنُا ، مِهِرَکَذ َو  مِهِّلُک  ِِهلایع  نَع  ُهنَع َو  مُکنِم  ٍءِرِما  ُّلُک  اهّدُؤیلَف  مُکِّبَر  نِم  ٌهَضیرَف  مُکِّیبَن َو  ُهَّنُـس  اـهَّنِاَف  مُکَتَرِطف ، اوّدَا  و  » 
؛ ٍریعَش نِم  ًاعاص  وَا  ٍرمَت  نِم  ًاعاصوَا  ٍُّرب  نِم  ًاعاص  مُهنِم  ٍناسنِا  ِّلُک  نَع  مِهِکُولمَم  مِهِّرُح و  مِهِریبَک َو 

دوخ و يوس  زا  امـش  زا  کی  ره  دـشاب _  یم  ناتراگدرورپ  يوس  زا  یبجاو  هضیرف  ناـتربمایپ و  تنـس  هک  ار _  دوخ  هرطف  تاـکز 
« .دیامن تخادرپ  وج  ای  امرخ  ای  مدنگ  عاص  کی  كولمم  دازآ و  گرزب ، کچوک و  درم ، نز و  زا  دوخ  لفکت  تحت  دارفا 

: موس بلطم 

: هک دوش  یم  روآدای  ناناملسم  هب  هتخادرپ و  یهلا  تاروتسد  نیرتمهم  هب  شیوخ  هبطخ  زا  يرگید  زارف  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

فورعملاب و رمالا  ناضمر و  رهـش  موص  تیبلا و  ّجح  هوکّزلا و  ءاتیا  هولّـصلا و  ماقا  نم  هب  مکرما  مکیلع و  هللا  ضرف  امیف  هللا  اوعیطا  »
؛ مکنامیا تکلم  ام  مک و  ءاسن  یلا  ناسحالا  رکنملا و  نع  یهنلا 

، زامن نتـشاد  اپ  هب   زا  دینک ، تعاطا  دنوادخ  نامرف  زا  تسا  هدومن  رما  نآ  ماجنا  هب  هدرک و  بجاو  امـش  رب  دنوادخ  هک  يدراوم  رد 
ناتـسدریز نارـسمه و  هب  ناسحا  یکین و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناضمر ، هام  هزور  ادـخ ، هناخ  تراـیز  تاـکز ، تخادرپ 

.دوخ
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: مراهچ بلطم 

: هک دنک  یم  هفاضا  هریبک  ناهانگ  یخرب  یتشز  رکذت  اب  نایقتم  يالوم 

روّزلا و هداهش  نازیملا و  صقن  لایکملا و  سخب  رمخلا و  برش  هشحافلا و  ناتیا  هنصحملا و  فذق  نم  هنع  مکاهن  امیف  هللا  اوعیطا  «و 
؛(1) فحّزلا نم  رارفلا 

هب اوران  تبـسن  هلمج  زا  هک  دینیزگ  يرود  نآ  ماجنا  زا  دینک و  تعاطا  هدرک  یهن  ار  امـش  هک  ییاهزیچ  دروم  رد  ار  ادخ  مدرم ! يا 
غورد و لطاب و  یهاوگ  تالماعم ، رد  یـشورف  مک  رمخ ، برـش  اشحف و  نوچمه  تشز  لاـمعا  ماـجنا  دـنموربآ ، رادرهوش و  ناـنز 

.تسا نمشد  لباقم  زا  دربن  نادیم  زا  رارف 

: مجنپ بلطم 

عونتم ياهاذغ  كرادت  اب  گنراگنر و  ون و  ياه  سابل  ندیشوپ  اب  هتـسناد و  يرهاظ  يداش  طاشن و  ینعم  هب  ار  دیع  مدرم  زا  یخرب 
تریصب و اب  نافراع  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  مرگرس  ار  دوخ  اوتحم  یب  جرفت  تحایـس و  ندیدنخ و  نتفگ و  تبرـش و  ینیریـش و  و 

.دننک یم  وجتسج  ار  نآ  يونعم  يایاوز  هتسیرگن و  دیع  هب  لد  مشچ  اب  یهلا  صاخ  ءایلوا 

نادنمزاین و هب  یگدیسر  ینید ، ناردارب  تالکشم  لح  رد  هک  دراد  یعامتجا  دُعب  دیع  مایا  رد  یهلا  نادرم  ياه  ششوک  زا  یـشخب 
لئاسم هب  مامتها  هعماج و  يرکف  نافعـضتسم  هب  کمک  ینید ، نارهاوخ  ناردارب و  نتخاـس  رورـسم  داـش و  ناراـتفرگ ، ناـمورحم و 

دنک یم  هولج   ناناملسم  هب  التبم  یمومع و 

: تسا هدومرف  یهلا  نادرم  ياه  یگژیو  دروم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنرواب  نیا  رب  اهنآ  هک  ارچ 

؛(2) هسفن نم  ساّنلا  حارا  هترخآل و  هسفن  بعتا  ٍهحار  یف  هنم  سانلاو  ٍءانع  یف  هنم  هسفن  » 
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يارب وا  .دـنا  شیاسآ  رد  وا  زا  دـهد ) یم  ماجنا  وا  هک  یتامدـخ  رطاـخ  هب   ) مدرم اـّما  تسا  یتحاراـن  جـنر و  رد  شتـسد  زا  وا  سفن 
« .دناسر یم  شیاسآ  هافر و  هب  ار  مدرم  یلو  دنکفا  یم  تمحز  هب  ار  دوخ  تمایق  زور ) رد  یلاع  تاجرد  هب  ندیسر  )

: مشش بلطم 

تسا هللا  ءاقل  تساهنآ  ياقل  زور  دیع  زور  دندیشک ، دنـشک و  یم  ار  اه  تضایر  نآ  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  نیا  زا  دعب  نینمؤم 
.اهنآ يارب  زور  نآ 

؛  (1) کل سیل  ام  روهظلا  نم  كریغل  »

نیا يارب  دننک  یم  دیع  ار  زور  نآ  دنناد و  یم  وا  زا  ار  زیچ  همه  اهنآ  تسین »!؟ وت  يارب  هک  تسه  يروهظ  هچ  وت  ریغ  يارب  ایادـخ !
.تسا ترضح  هب  دورو  موی  تاضایر  زا  دعب  هک 

ناشدوخ سفن  هک  نیا  زا  دعب  دنوش ، یم  تاقالم  يارب  ایهم  دنداد ، تسد  زا  ار  ناشنازیزع  مامت  هک  نیا  زا  دعب  زین  نابرق  دـیع  رد  و 
هک یتاـعامتجا  رثا  رد  مه  هعمج  تسا و  ءاـقل  زور  هک  تسا  تقو  نآ  دنتـشذگ  نآ  زا  ادـخ  هار  رد  تسا  زیزع  هچ  ره  دنتـشک و  ار 
عبت هب  هک  میراودیما  ام  تسام و  تشادرب  زا  ریغ  اهنآ  تشادرب  سپ  .هللا  ءاقل  يارب  دنوش  یم  ایهم  تفرعم  لها  دنراد ، مه  اب  نیملسم 

«(2) .دوشب عقاو  ام  بلق  رد  فراعم  نآ  زا  يا  هرذ  میسرب و  اه  هولج  نآ  زا  يا  هولج  هب  ادخ  ءایلوا 

بعل و وهل و  لوغشم  رطف  دیع  زور  رد  مدرم  زا  يا  هدع  درک  هدهاشم  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ترضح  تهج  نیمه  هب 
يارب مدرم  نآ  رد  هک  تسا  هداد  رارق  مدرم  شیامزآ  رایعم  ار  ناضمر  هام  لاعتم  دـنوادخ  دومرف : شنارای  هب  باـطخ  دنتـسه  هدـنخ 

یم زاب  تاماقم  نیا  بسک  زا  رگید  یخرب  هدش و  هدنرب  هقباسم  نیا  رد  يا  هدـع  دـنهد  یم  هقباسم  یتشهب  يونعم و  تاماقم  بسک 
.دننام
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هدرپ رگا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا  لوغشم  ینارذگشوخ  ندیدنخ و  هب  هقباسم  نیا  هجیتن  زا  ربخ  یب  هک  یسک  زا  تسا  یتفگـش  لامک 
(1) .دنتسه دوخ  دب  لامعا  راتفرگ  ناراکدب  هدوب و  لوغشم  دوخ  يراتفر  وکین  جئاتن  هب  ناراکوکین  دور  رانک  اه 

: مود ثحب 

رای رادید  قوش 

( جـع ) رـصع یلو  ترـضح  روهظ  نیتسار  نارظتنم  هک  تسا  یتاظحل  رطف  دـیع  زور  تاعاس  نیرت  یندـنام  دای  هب  نیرت و  هتـسجرب  زا 
.دنزیر یم  ترسح  کشا  دیما  زا  ولمم  یلد  اب  شقارف  رد  هدرک و  ار  ترضح  نآ  رادید  يوزرآ 

: دومرف هک  دنتفا  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح  نخس  دای  هب  نانآ 

مُهَّقَح َنوَرَی  مُهَّنِا  َلاق  ِکلذ  َِمل  ُتُلق َو  َلاق  ًانزُح  ِهِیف  (ع ) ٍدَّمَُحم ِلآل  هللا  ُدِّدَُـجی  َوُه  ِالا و  ٍرِطف  الَو  ًیَحـضَا  َنیِملـسُمِلل  ٍدـیَع  ِموَی  نِم  ام  »
؛(2) مِهِریَغ يدیَا  یف 

یم نیگمغ  دیع  زور  رد  ارچ  تفگ : يوار  دوش  دیدجت  (ص ) دمحم لآ  هودنا  مغ و  نآ  ندمآ  اب  هک  تسین  نابرق  رطف و  دـیع  چـیه 
رارق تما  يربهر  هاگیاج  رب  هتـسیاش  ریغ  دارفا  هک  نیا  زا  دـننیب و  یم  نارگید  تسد  رد  ار  دوخ  قح  نانآ  اریز  دومرف : ماـما  دـنوش ؟

نیگمغ و دـنارتسگب ، مدرم  رب  ار  دوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  هیاس  هنالداع و  تموکح  هک  تسا  هدرکن  روهظ  زونه  نیتسار  ماـما  دراد و 
همزمز دـنراد  صاخ  مامتها  نآ  هب  لصاو  نافراع  ادـخ و  ءاـیلوا  هک  زور  نیا  لاـمعا  نیرت  جـیار  زا  یکی  تهج  نیمه  هب  .دـنتحاران 

: دننک یم  اوجن  (ع ) نامز ماما  اب  هناقشاع  هنادنمدرد و  هک  تسا  رطف  زور  رد  هبدن  ياعد 
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 .« ...يرترصّنلا ءاول  ترشن  دق  كارن و  انارت و  یتم  ...یقلتف  ٌلیبس  دمحا  نب  ای  کیلا  له  »

: دنراد یم  هضرع  شیوخ  يالوم  هب  هک  تسا  رطف  دیع  ناناوخ  هبدن  لد  زار  رگنایب  يدودح  ات  يولوم  تایبا  نیا 

بش زور و  مرادن  رب  تیاپ  رس ز  بش                  زور و  مرارق  یب  تیاوه  رد 

بش زور و  مراطق  نیا  نایم  رد  وت                تسد  رد  ناقشاع  راهم  يا 

بش زور و  مراد  هزور  تمایق  ات  ما               هزور  تدنق  هب  میاشگب  هک  ات 

بش زور و  مراگزور  دشاب  دیع  منکشب              هزور  لضف  ناوخ  نوچ ز 

بش زور و  مراظتنا  مراظتنا ، وت              ناج  يا  بش  ناج  زور و  ناج 

بش زور و  مراد  دیع  وت  هم  اب  دیع             فوقوم  متسین  یلاس  هب   ات 

بش زور و  مرامش  یم  ار  بش  زور و  لصو          زور  يدرک  هدعو  هک  یبش  نآز 

بش زور و  رابکشا  هدید  ربا  ز  تسا       هنشت  مناج  رهم  تشک  هک  سب 

نیتـسار نمؤم  رب  دـسیون : یم   (1) تابقارملا دنمـشزرا  باتک  رد  دروم  نیا  رد  يزیربت  یکلم  اـقآداوج  ازریم  جاـح  هتـسراو  فراـع 
رد ار  وا  يایاعر  نایعیش و  لاح  یتخس  نانمـشد ، طسوت  ترـضح  نآ  تموکح  بصغ  ترـضح و  نآ  تبیغ  هزورما  تسا  هتـسیاش 

لاذتبا يراوخ و  ماقم  لاح و  يدب  لاوما و  بصغ  وربآ و  کته  سوفن و  لتق  زا  نانآ  هب  هک  دـنیبب  درگنب و  نارجاف  نارفاک و  تسد 
ناسب هبدن  ياعد  ندناوخ  هب  ددرگ و  لدبم  متام  هب  وا  دیع  هیرگ و  هب  وا  هدنخ  دایز و  هودـنا  هب  وا  یلاحـشوخ  یتسیاب  دـسر  یم  هچ 

...دهاوخب ادخ  زا  ار  وا  جرف  دیرگب و  يا  هدرم  هچب  نز 
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؛ " اکادف تلعج  هب  لّجع  کب  یفالتأ  هیف  ناک  نا  یفالت  "و 

 . موش وت  يادف  نک  باتش  نآ  رد  دشاب ، وت  هب  ندیسر  رد  نم  ندش  فلت  رگا 

؛ " اکاضر هیف  ناکام  يرایتخاف  ینربتخا  كاوه  یف  تئش  امب  "و 

.منک یم  باختنا  تسا  نآ  رد  وت  ياضر  هک  ار  هچنآ  هک  نک  شیامزآ  ارم  تدوخ  قشع  هار  رد  یهاوخب  هچ  ره  هب  و 

؛ "  اکانه باذعلا  بذعتساو  ماه  ٍلالجب  هتبجح  لامجب  "

اراوگ تبرـش  ار  باذـع  وت  يوک  رد  يا و  هتخاس  نادرگرـس  ار  وا  هک  تدوخ  لالج  يا و  هدیـشوپ  وا  زا  هک  تدوخ  لامج  هب  مسق 
.دناد یم 

؛" اکاجرل هّیقب  هیف  اّنمتی ك  هل  نذأف  یبلق  تاذ  " 

.تسه وت  يانمت  دیما و  يارب  یقمر  مین  بلق  نیا  رد  دنک ، وزرآ  ارت  هک  هدب  هزاجا  وا  هب  سپ  دش  بآ  نم  لد 

زا رطف  دـیع  زور  رد  ناوت  یم  هک  تسا  يدـیع  شاداپ و  نیرتهب  جـع ) ) يدـهم ترـضح  همیرک  تلود  يرارقرب  تساوخرد  نیاربانب 
.دومن تساوخرد  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیع  زور  لامعا  نمض  رد  سوواط  نبدیس 

كرابم مان  هب  هک  یماگنه  یناوخ و  یم  ار  ّأیهت " نم  مهّللا   " ياعد يور  یم  دـیع  زامن  يوس  هب  هدـش و  جراخ  لزنم  زا  هک  یماگنه 
: ییوگ یم  مالسلا  هیلع  يودهم  لدع  تموکح  رارقتسا  یهلا و  هدعو  ققحت  يوزرآ  اب  يدیسر  (ع ) نامزلا بحاص  ترضح 

قافّنلا و اهب  ّلّذت  هلها و  مالسالا و  اهب  ّزعت  ٍهمیرک  ٍهلود  یف  کیلا  بغرن  ّانا  مهّللا  ...ًازیزع  ًارـصن  هرـصنا  ًاریـسی و  ًاحتف  انل  حتفا  مهّللا  »
؛  (1) ...هلها
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تلود داجیا  ناهاوخ  ام  اراگدرورپ ! .امن  يرای  شخبتزع  یترـصن  اب  ار  ترـضح  نآ  اـمرف و  تیاـنع  ناـسآ  حـتف  اـم  يارب  ادـنوادخ 
 ... یناشنب ّتلذم  كاخ  هب  ار  شلها  قافن و  ههبج  هدیشخب و  تزع  ناناملسم  مالسا و  هب  نآ  اب  هک  میتسه  يا  همیرک 

رطف دیع  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  یتیبرت  هریس 

: میناوخ یم  سوواط  نبدیس  تیاور  هب  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هدنزومآ  یتیبرت و  هریس 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بکترم ار  ییاطخ  ترضح  نآ  نازینک  ای  نامالغ  هاگ  ره  هک  دوب  نانچ  ناضمر  هام  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  هویش 
مان و اب  ار  سک  ره  تافّلخت  هدرک و  تبث  يرتفد  رد  ار  نانآ  ناهانگ  اهاطخ و  طقف  ترـضح  نآ  .درک  یمن  هیبنت  ار  نانآ  دندش  یم 

هتـشون يور  زا  هاگنآ  .داتـسیا  یم  نانآ  ناـیم  رد  هدرک و  عمج  ار  نازینک  ناـمالغ و  همه  هاـم  رخآ  رد  .دومن  یم  صخـشم  عوضوم 
یم نانآ  کت  کت  هب  درک و  یم  دزـشوگ  ناشیارب  دـندوب  هدـش  بکترم  ناضمر  هاـم  لوط  رد  هک  ار  ناـنآ  فـالخ  ياـهراک  ماـمت 

رـسپ يا  یلب  تفگ : یم  يروآ ؟ یم  دای  هب  ایآ  مدرکن ! هیبنت  ارت  نم  يدرک و  یفلخت  تعاس  نالف  زور و  نـالف  رد  وت  ینـالف  دومرف :
نانآ هب  هاگنآ  .دندرک  یم  فارتعا  دوخ  ياهاطخ  تاهابتشا و  هب  نانآ  دش و  یم  رکذتم  ار  بلاطم  نیا  رفن  نیرخآ  ات  و  ادخ ! لوسر 

: دومرف یم 

هیدـل انلمع و  دـق  امّلک  انیلع  تیـصحا  امک  تلمع  امّلک  کیلع  یـصحا  دـق  ّکبر  ّنا  نیـسحلا ! نب  یلع  ای  اولوق  مکتاوصا و  اوعفرا  »
؛ ...ًارضاح هیدل  تلمع  املک  دجت  اهاصحا و  الا  تیتا  اّمم  ٌهریبک  الو  ًهریغص  رداغیال  ّقحلاب  کیلع  قطنی  ٌباتک 

12201 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3382 

http://www.ghaemiyeh.com


يا هتـشون  ار  ام  لامعا  وت  هکنانچ  تسا  هتـشون  ار  وت  راتفر  لامعا و  مامت  تراگدرورپ  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  دیئوگب : دنلب  يادص  اب 
ماجنا هچ  ره  دراذـگ و  یمن  ورف  ار  یتشرد  زیر و  لمع  چـیه  دـیوگ و  یم  نخـس  قح  هب  وت  اب  هک  تسه  یلامعا  هماـن  دـنوادخ  دزن 

دزن رد  ار  دوخ  لامعا  ام  هکنانچ  تفای ، یهاوخ  هدامآ  رـضاح و  وا  دزن  يا  هداد  ماجنا  هک  ار  هچنآ  مامت  هدروآ و  باسح  هب  يا  هداد 
نآ رآ  دای  هب  نیـسحلا ! نب  یلع  يا  .دـشخبب  ار  وت  ادـخ  يراد  تسود  هکنانچ  مه  شخبب  ار  ام  سپ  .میدـید  هدـش  تبث  هداـمآ و  وت 
يا هّرذ  هک  یمیکح  لداع و  راگدرورپ  نآ  .تشاد  یهاوخ  لداع  میکح و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  تمایق  يادرف  هک  ار  یّتلذ  تراقح و 

درک و دهاوخ  هضرع  نانآ  هب  دنا  هداد  ماجنا  هکنانچ  مه  ار  ناگدنب  لامعا  دراد و  یمن  اور  متس  ملظ و  یـسک  هب  يا  هّرذ  زا  رتمک  و 
 ... تسا یفاک  ادخ  یهاوگ  باسح و 

: دیامرف یم  نآرق  رد  شدوخ  هکنانچ  درذگرد  هدرک و  وفع  وت  زا  تمایق  زور  هاشداپ  ات  نک  وفع  شخبب و 

ٌمیحر (1)؛ ٌروفغ  هللاو  مکل  هللا  رفغی  نا  نّوبحت  الا  اوحفصیل  اوفعیلو و  » 

.تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  وا  دزرمایب ؟ ار  امش  دنوادخ  دیرادن  تسود  ایآ  .دنرذگرد  دنشخبب و  دیاب 

.دومرفیم نیقلت  شنازینک  نامالغ و  شیوخ و  يارب  ار  تاملک  نیا  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

دوخ ار  ناشیاهراک  مه  زاب  زینک  مالغ و  دوجو  اب  ناشیا  دنتـشادن و  راکتمدـخ  هب  يزاین  چـیه  تیب  لـها  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  هتبلا  )
مهیلع تیب  لها  دزن  رد  اهنآ  روضح  اما  .دـندومن  یم  میـسقت  ار  اهراک  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  دـننامه  اـی  دـنداد و  یم  ماـجنا 

: میرامش یمرب  راصتخا  هب  هک  تشاد  یلیالد  مالسلا 
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ناـهاوخ دـندوب و  ناـشیا  هب  تمدـخ  قاتـشم  دنتـشاد  تیب  لـها  هب  هک  یقـشع  يور  زا  نارینک  ناـمالغ و  دوخ  دراوم  یخرب  رد  - 1
.دندوب ناراوگرزب  نیا  اب  يراوجمه 

یم ار  ناـگدرب  سپ  دـندوب  یـضاران  عضو  نیا  زا  مه  ناـشیا  دوـب و  موـسرم  اـهنآ  زا  رامثتـسا  يراد و  هدرب  تیب  لـها  رـصع  رد  - 2
دازآ هدرب  دناوت  یمن  یـسک  یمالـسا ، هقف  ساسا  رب  هک  ارچ  دندرک  یم  دازآ  ادـخ  هار  رد  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ار  نانآ  دـندیرخ و 

( .دنک يرادیرخ  ار  هدش 

: تفگ یم  هناسمتلم  ینحل  اب  تسیرگ و  یم  دوب و  هداتسیا  نانآ  نایم  رد  هک  داجس  ماما  دوخ  دندرک و  یم  رارکت  مه  اب  نانآ   

اّنم و کلذب  یلوا  ّکناف  اّنع  فعاف  ترما  امک  انملظ  نّمع  انوفعدـق  نحنف  انـسفنا  انملظ  دـقف  انملظ  نّمع  اوفعن  نا  انترما  ّکنا  ّبر  »
؛  ...نیرومأملا نم 

زا ام  يدومرف ، هک  روط  نامه  .میا  هدرک  متس  دوخ  رب  یتسار  هب  ام  میرذگرد و  شیوخ  ناراکمتس  زا  يدومرف  ام  هب  وت  اراگدرورپ ،
.يرترب نارومام  زا  ام و  زا  ندرک  وفع  رد  وت  هک  رذگرد  ام  زا  مه  وت  میتشذگرد ، دنا  هدرک  متس  هک  یناسک 

هدز و وناز  تا  هناـخ  رد  هناتـسآ  رد  نایادـگ  نـالئاس و  اـم  نونکا  مه  مینکن و  مورحم  دوخ  هاـگرد  زا  ار  یلئاـس  يدومرف  اـم  هب  وـت 
.یتسه نارومأم  زا  ام و  زا  رت  هتـسیاش  راک  نیا  رد  وت  هک  نادرگن ، ناممورحم  راذـگب و  تنم  ام  رب  میبلط ، یم  ار  وت  ياطع  ناسحا و 

.تمارک ناسحا و  بحاص  يا  امن  روشحم  ترفغم  تمعن و  لها  اب  نک و  مارکا  نم  هب  مه  وت  مدرک  مارکا  نم  ایادخ !
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ایآ مدرک ، وفع  ار  امـش  نم  دومرف : یم  شیوخ  نازینک  نامالغ و  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  ینافرع  همانرب  نیا  زا  سپ 
راکوکین لداع و  هدـنیاشخب  ياورنامرف  يارب  يا  هیامورف  هدـنب  امـش و  يارب  يدـب  ياورنامرف  هک  ارم  ياه  يراتفردـب  نم و  مه  اـمش 

: دومرف یم  نانآ  هب  هاگنآ  .میدیـشخب  ارت  میا  هدیدن  یبوخ  زج  وت  زا  ام  هک  نیا  اب  دـنتفگ : یم  ادـص  کی  یگمه  دیدیـشخب !؟ مدوب ،
وا هک  روط  نامه  نک  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  وا  تشذگ ، رد  ام  زا  وا  هک  روط  نامه  رذگرد ! نیـسحلا  نب  یلع  زا  ادنوادخ ! دیئوگب 
زا نم  دیورب ، دومرف : یم  نایاپ  رد  .تفگ و  یم  نیمآ  مه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دندرک و  یم  اعد  نانآ  .درک  دازآ  یگدرب  زا  ار  ام 

.دنک مدازآ  درذگرد و  نم  زا  زین  ادخ  هک  نیا  دیما  هب  مدرک  ناتدازآ  متشذگ و  رد  امش 

.دندش یم  زاین  یب  نارگید  زا  هک  دیـشخب  یم  ایاده  هزیاج و  دوخ  ناراکتمدخ  هب  نادنچ  رطف  دیع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: تفگ یم  درک و  یم  دازآ  هدنب  تسیب  دودح  راطفا  ماگنه  رد  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  بش  رد  لاس  ره 

؛ راّنلا اوبجوتسا  دق  ًاّلک  راّنلا  نم  ٌقیتع  فلا  نیعبس  راطفالا  دنع  ناضمر  رهش  نم  ٍهلیل  ّلک  یف  یلاعت  ّنا هللا  »

هدوب باذع  قحتـسم  یگمه  هک  دـنک  یم  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  سک  رازه  داتفه  ناضمر  كرابم  هام  بش  ره  رد  لاعتم  دـنوادخ 
کلام نآ  طسو  رد  ای  لاس و  لوا  رد  ار  یـسک  هاگ  ره  .تفرگ  یمن  یگدنب  هب  لاس  کی  زا  شیب  ار  يا  هدنب  چیه  ترـضح  نآ  دنا 

.درک یم  دازآ  رطف  دیع  بش  رد  دش  یم 
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هفرع مسارم  زا  دعب  تافرع  رد  دـیرخ و  یم  تشادـن  نانآ  هب  يزاین  هنوگچیه  هک  ار  هایـس  ناگدـنب  .دوب  وا  هلاس  ره  شور  لمع  نیا 
(1) .درک یم  ءاطع  نانآ  هب  ار  یهجوت  لباق  يایاده  هتخاس و  دازآ  ار  همه 

رطف دیعس  دیع 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

یشاب وت  شرارق  یب  لد  رارق  یشاب ...  وت  شرای  هک  یبیرغ  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شرادتسود  رگا  رت  شوخ  هچ  دراد ...  تسود  ار  وت  اهنت  هکنآ  اشوخ 

یشاب وت  شراهب  غاب و  هک  لد  نآ  ره  درادن ...  مغ  مه  زییاپ  دادیب  ز 

یشاب وت  شراید  مه  هناخ و  مه  هک  يراید ...  زا  رود  شودرب  هناخ  نآ  شوخ 

یشاب وت  شرانک  دنیشن  يرانک  اهنت ...  ياهنت  هک  یئادگ  نآ  اشوخ 

یشاب وت  شراضتحا  بش  عمش  هک  بش ...  ره  کشر  مربیم  رضتحم  نآ  رب 

(: فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع   ) مظعالا هللا  هیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  کی 

ابع وا  لغش  .دش  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  رـضحم  هب  فرـشم  ناشیا  درک  رمع  لاس  یـس  دص و  کیدزن  یقارع  نسح  خیـش  موحرم 
يور یـصخش  دـیوگیم  شدوخ  دوشیم  هیما  ینب  عماـج  دجـسم  دراو  یناوج  ماـیا  رد  زور  کـی  درکیم  یگدـنز  ماـش  رد  دوـب  یفاـب 

اعد لوغشم  متفر  هدجس  هب  اج  نامه  دش  باریس  ترضح  نآ  تبحم  زا  ملد  تفگیم  نخـس  ترـضح  هرابرد  دوب و  هتـسشن  یـسرک 
دجسم رد  برغم  زامن  زا  سپ  بش  کی  مدرک  یم  هیرگ  اقآ  رضحم  هب  ندیـسر  يارب  دوب  نیمه  مراک  لاس  کی  مدش  فرـشت  يارب 

تـشاذگ نم  فـتک  يور  ار  شکراـبم  تسد  یـصخش  تقو  نیمه  رد  .هدـب  ناـشن  نم  هب  ار  يدـهم  ایادـخ  مدرک  یم  هـیرگ  مدوـب 
.نویزاجح تئیه  رد  تسا  يراوگرزب  دیس  مدید  مدرک  هاگن  متشگرب 
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كرابم تسد  متساوخرب  متسه  يدهم  نم  دومرف : دیتسیک ؟ امش  مدرک  ضرع  يراد ؟ روظنم  هچ  ینیبب  ارم  یهاوخیم  هکنیا  زا  دومرف 
يراکذا دندروآ  فیرشت  لزنم  هب  ترضح   . دومرف تباجا  منک  توعد  لزنم  هب  ار  امش  مهاوخیم  مدرک : ضرع  مدیـسوب  ار  ترـضح 

: دومرف اقآ  مدرک  هقردـب  ار  ترـضح  رد  هناتـسآ  ات  دـش  ترـضح  نتفر  تقو  دـندومرف .  فقاو  یلئاسم  هب  ارم  دـنداد و  دای  نم  هب  ار 
 . دندرب فیرشت  مدرک  عادو  ترضح  نآ  اب  .تسیاب  اج  نیمه 

نک ناسحا  وت  متسین  نآ  قیال  هچرگا  نک                  نامهم  هاگن  کی  دوخ  ندید  هب  ارم 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا .  بحاص  ای  نسحلا .  نبای  نسحلا .  نبای 

دییامرف متخ  تاولص  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  سدقم  هاگشیپ  هب  هیده 

: یمالسا مهم  دایعا 

رطف دیعس  دیع  - 1

نابرق دیعس  دیع  - 2

مرکا لوسر  ثعبم  دیع  - 3

مرکا لوسر  تدالو  دیع  - 4

مخ ریدغ  دیع  - 5

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  تدالو  دیع  - 6

.تسا هدش  هراشا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تیاور  رد  هچنانچ  زورون  دیع 

نابرق دیع  رطف و  دیعس  دیع  تهابش 

:

.دنمورحم نآ  زا  رگید  نایدا  تسا  نیملسم  هعماج  رد  طقف  ود  ره  - 1

ادیزم ًافرش و  ًارخذ و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحمل  و 

.يدرف هن  تسا  یناگمه  تروصب  ود  ره  - 2

.تسا نیگنس  يدابع  لامعا  ندیسر  مامتاب  زا  سپ  ود  ره  - 3
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.تسا زامن  اب  هارمه  ود  ره  - 4

.دوشیم اپ  رب  تعامج  هب  ود  ره  - 5

.تسا ریبکت و .....  لسغ و  تامدقم  اب  هارمه  ودره  - 6
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.دناوخیم هبطخ  بیطخ  ود  ره  - 7

.تسا يدابع  یسایس و  هبطخ  اب  هارمه  ود  ره  - 8

.دوشیم رازگرب  یپ  رد  یپ  تاریبکت  اب  ود  ره  - 9

.دهدیم هیرطف  لاوما  زا  یکی  دنکیم  ینابرق  لاوما  زا  یکی  تسا  لام  تخادرپ  اب  هارمه  دیع  ود  ره  - 10

.دنوشیم دنم  هرهب  ءارقف  ود  ره  - 11

.دینکیم هدهاشم  یسانش  مدرم  یسانشدوخ و  یسانشادخ و  هبنج  دیع  ود  ره  رد  - 12

.دوشیم هتشاذگ  شیامن  هب  نیملسم  تمظع  هوکش و  ودره  رد  - 13

(. هزور تالطبم  جح و  كورت   ) دوشیم دازآ  لامعا  يرسکی  ود  ره  زا  سپ  - 14

.دوشیم رازگرب  نشج  دیع  ود  ره  رد  - 15

.تسا نیملسم  ینامداش  بجوم  ود  ره  - 16

.تسا نیملسم  يارب  روآ  داحتا  ود  ره  - 17

(. هیناضمر بجاو  هزور  لامعا  جح و  لامعا  اب  یظفاحادخ   ) تسا هضیرف  کی  اب  عادو  ودره  - 18

.تسا هدوب  هارمه  یصاعم  ناهانگ و  ششخب  اب  ود  ره  - 19

.تسا هارمه  دیدج  راتفگ  رادرک و  دیدج و  حلاص  لامعا  هب  میمصت  ود  ره  - 20

نابرق دیع  رطف و  دیع  ود  ياه  توافت 

:

.تسا هزور  هزور 30  لامعا  زا  سپ  رطف  دیع  اما  تسا  هزور  جح 4  لامعا  نایاپ  زا  سپ  نابرق  دیع  - 1

دودـحم هک  تساه  یئاوقت  یب  همه  هزور  كورت  اما  دوب  هرافک  نودـب  لـمع  هرافک و 11  اب  لـمع  دوب 18  دودحم  جـح  كورت  - 2
.تسین

.دنوشیم دنم  هرهب  ءارقف  هیرطف  زا  رطف  دیعس  دیع  رد  دنربیم  عفن  همه  ینابرق  زا  نابرق  دیع  رد  - 3

.تسا ملاع  نیملسم  همه  ینامهیم  نایاپ  رطف  دیع  اما  تسا  دودحم  يدادعت  ینامهیم  نایاپ  نابرق  دیع  - 4
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.تسا هتشک  ار  نورد  ناطیش  شکرس و  سفن  راد  هزور  رطف  دیع  رد  دشکیم  دنفسوگ  یجاح  نابرق  دیع  رد  - 5

ناضمر ياه  مایپ 

:

 : يدابع مایپ   فلا )

: هانگ كرت  هب  میمصت  - 1

ناضمر مایا  نتشذگ  زا  سپ  راد  هزور 

تذـل نوچ  دورب  هانگ  لابند  دـیابن  رگید  تمحز  یگنـسرگ و  تدابع و  يراد و  هدـنز  بش  همهنیا  زا  سپ  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب 
هبرجت ار  یناـبز  شوخ  شوخ و  قلخ  ماـعطا و  قاـفنا و  يراـطفا و  تعاـمج و  هب  مهنآ  تقو  لوا  زاـمن  نآرق و  تئارق  بش و  زاـمن 

.تسا هدرک 

: ناهانگ ششخب  - 2

: تسا هدشن  یششخب  لذب و  نینچ  اه  تما  ریاس  هب  هک  هدش  تیانع  زیچ  جنپ  نم  تما  هب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 

: لوا

زا دـتفا  يزیچ  هب  یهلا  تمحر  هاگرهو  دـنکیم  تمحر  رظن  نم  تما  هب   لاعتم  دـنوادخ  دوشیم  ناضمر  كرابم  هاـم  لوا  زور  یتقو 
.تسا هتفای  تاجن  باذع 

: مود

.تسا کشم  يوب  زا  رتوبشوخ  ادخ  دزن  رد  راطفا  تقو  رد  راد  هزور  ناهد  يوب 

: موس

.دننکیم شزرمآ  بلط  و  رافغتسا   ناضمر  كرابم  هام  ناراد  هزور  يارب  بش  ره  رد  ناگتشرف 

: مراهچ

.دنوش لاحشوخ  نآ  ندید  زا  ات  دننکیم  نیزم  نانآ  يارب  اب  تشهب 

: مجنپ

.دزرمآ یم  ار  همه  ناهانگ  دنوادخ  دسریم  ناضمر  هام  رخآ  یتقو 
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: تیاور

دـننکیم و تدابع  وت  يارب  ناضمر  هام  رد  هک  متفای  ار   یتما  تاروت  رد  نم  درک : ضرع  دـنوادخ  هب  شتاجانم  رد  یـسوم  ترـضح 
هب مهدیم  نانآ  هب  هک  یباوث  دنتسه  دمحم  تما  نانیا  دیـسر : باطخ  .هدب  رارق  نم  تما  زا  ار  اهنیا  تساهنآ  شاداپ  ناهانگ  شزرمآ 

.مهدیمن رگید  تما 
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مهدیم رارق  نینسحم  فص  رد  ار  وا  دنک  كرد  ار  ناضمر  هام  هد  هزادنا  هب  هک  یـسک  ره  مدرک  بجاو  ار  ناضمر  هزور  یـسوم  يا 
ماقم زا  وا  هجرد  دـنک  كرد  ار  ناضمر  هام  یـس  رگا  مهدـیم و  رارق  راربا  فص  رد  ار  وا  دریگب  هزور  ار  ناضمر  هاـم  تسیب  رگا   و 

.تسا رتالاب  ادهش 

.منکن در  ار  ناشیا  ياعد  هک  مدرک  دای  دنگوس  نم  دنتسه و  ناراد  هزور  ياعد  نایوگ  نیما  هاگتشرف  یسوم  يا 

: ناضمر یئادز  تواقش  - 3

ياـه هماـنرب  رد  تکرـش  اـهرتگرزب و  مالـس  نیدـلاو و  هب  مارتحا  زا  تسا  رود  هب  يونعم  لاـمک  ذـئاذل و  زا  هک  تسا  یناـسنا  یقش 
زا تمایق  رد  اذل  .ترطف  هفطاع و  زا  هن  دربیم  تذل  ماسجا  رئاس  دوخ و  مسج  زا  طقف  دربیمن  تذل  ناتسدیهت و ....  هب  قافنا  يدابع و 

: دنیوگیم دیدش ؟ یمنهج  ارچ  دننکیم  لاوئس  اه  یمنهج  زا  يا  هدع 

انتوقش  انیلع  تبلغ  انبر  اولاق 

دنهدـیم ماعطا  دـنوشیم و  نیریخ  ءزج  الاب  تورث  ماقم و  تسپ و  ره  اب  مدرم  ماـمت  تسا  یئادز  تواقـش  هاـم  ناـضمر  كراـبم  هاـم 
 . دنهدیم تاریخ  دنراد  ءارقف  جاتحی   ام  میسقت 

يداصتقا مایپ  ب )

:

نداد يراطفا  - 1

: دومرف نم  هب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترضح  دیوگ : یم  دوب  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  نادرگاش  زا  یکی  ریدس   

.هن مدرک : ضرع  ینکیم ؟  دازآ  هدرب  کـی  لاـس  ره  اـیآ  دومرف : .هن   مدرک : ضرع  ینکیم ؟ دازآ  هدرب  کـی  زور  ره  اـیآ  ریدـس  يا 
رگا ادخ  هب  دنگوس  دوش ؟ ریس  ات  یهدب  اذغ  وا  هب  يربب و  تا  هناخ  هب  ات  يریگیم  ار  ام  نایعیش  زا  یکی  تسد  ایآ  هللا  ناحبـس  دومرف 
راحبلا ج 2 ص 83) هنیفس   ) .دشاب ربمایپ  لیعامسا  نادنزرف  زا  هک  تسا  هدرب  ندرک  دازآ  زا  رتهب  وت  يارب  یهد  ماجنا  ارا  راک  نیا 
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بکرم راـسفا  دـمآ و  یـصخش  درک  یم  تکرح  یلحم  يوس  هب  دوب و  بکرم  رب  راوس  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوـسر 
ماـعطلا و ماـعطا   : دومرف ترـضح  تسا ؟ اـهراک  نیرتهب  يراـک  هچ  ادـخ  لوسر  يا  درک : ضرع  .تشادـهگن  تفرگ و  ار  ترـضح 

.نیوعدم اب  ینابز  شوخ  مدرم و  هب  نداد  اذغ  مالکلا  بایطا 

راونالا ج74 ص 388) راحب  )

 : هزور تارافک  ثحب  - 2

يداصتقا ثحب  وا  نداد  ریقف  هب  هرافک  نیا  هتفرگن  هتـسناوتیم و  ای  دریگب  هزور  دناوتیمن  یتقو  تسا  راد  هزور  هانگ  شـشوپ  يانعم  هب 
.دوش هرافک  بحاص  هانگ  نارفغ  ثعاب  نانآ  ياعد  دننک و  فرصم  دنریگب و  ءارقف  ات  .ءارقف  يارب  تسا  ناضمر 

: هرطف تاکز  - 3

تسا ءارقف  يارب  يداصتقا  هناوتشپ  کی  يداصتقا و  ثحب  کی  زین  یمومع  تاکز 

یسایس مایپ 

:

.تسا هتفهن  ناضمر  كرابم  هام  رد  يددعتم  یسایس  ياهمایپ 

( مالسلا اهیلع   ) هجیدخ ترضح  نینمؤملا  ما  تافو  - 1

.دراد ار  اهمایپ  نیا  هک  تسا   

.دوب تورث  ياراد  هجیدخ  هچنانچ  دننک  تکراشم  داصتقا  رد  دنناوتیم  نانز  ًالوا 

.دننزب ار  لوا  فرح  لام  قافنا  هصرع  رددنناوتیم  نانز  امود 

.دننزب ار  لوا  فرح  دیحوت  نامیا و  هصرع  رد  دنناوتیم  نانز  ًاثلاث 

.دننک ملاع  صخش  لوا  يادف  ار  دوخ  ناج  تسایس  هصرع  رد  دنناوتیم  نانز  ًاعبار 

مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا تافو  - 2

.دوب مرکا  لوسر  یسایس  هناوتشپ  لوا  ناج و   هدیقع و  ياهدننک  لذب  لوا  وا  زاب  تسا و  راهطالا  همئالاوبا  زاب  هک  میتشاد  ار 

مود  ماما  یسایس  تدالو  - 3

 . درک دوخ  رون  هب  رونم  ار  هام  همین  هک  دوب  ناضمر  رد 
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جارعم هب  ربمایپ  نتفر  تبسانم  - 4

.دراد ملاع  رد  یتردق  نینچ  ام  لوسر  هک  تسا  ملاع  يارب  یسایس  مایپ  دوخ   

دوب ادخ  لوسر  هفیلخ  تداهش  هک  تشاد  یسایس  تبسانم  زین  ردق  یلایل  - 5

.

.دشابیم مسینویهص  رمک  هدننکش  هک  سدق  زور  یئامیپهار  - 6

رطف دیع  زامن  یناهج  هرگنک  - 7

.ایند همه  رد   

هللا يادص  یتقو  .دنزادنا  یم  تشحو  هب  ار  نمشد  نیملسم  یمومع  عمجم  رد  دنراذگیم و  رانک  ار  فالتخا  زور  نیا  رد   ناناملـسم 
.دزرل یم  نانمشد  لد  دوشیم  دنلب  نیملسم  ربکا 

دوب اذغ  ندروخ  لوغـشم  نیرز  خاک  نورد  سابعلا  ینب  ءافلخ  زا  یقیناود  روصنم  يزور  .دنازرل  ار  یقیناود  روصنم  لد  ریبکت  کی 
 . تسا ربخ  هچ  هک  داتفا  تشحو  هب  دینش  ار  وا  يادص  روصنم  درک  روبع  تفگ و  دنلب  يریبکت  تشذگ  خاک  رانک  زا  یناملـسم  درم 

؟ یتفگ ربکا  هللا  نم  خاک  رانکرد  ارچ  تفگ  وا  هب  روصنم  دندروآ  ار  وا  دنروایب  دننک و  ریگتسد  ار  وا  داد  روتسد 

ادـج ندـب  زا  ار  وا  رـس  داد  روتـسد  اذـل  .یتـشاد  يروظنم  یتـفگن  روظنم  یب  تفگ  روصنم  .متفگ  ار  ادـخ  رکذ  داد  باوج  درم  نآ 
 . دندرک

.دنکیم رداص  ار  مادعا  مکح  هک  تسا  نیرفآ  تشحو  ملاظ  يارب  ردقنآ  ملظ  خاک  رانک  رد  ریبکت  کی  دینیبب 

؟ دنکیم هچ  ناربکتسم  لد  اب  رطف  دیع  زور  رد  ناناملسم  ریبکت  مین  درایلیم و  کی  لاح 

زا همه  ار  ناتزامن  هبطخ  نینزان  يادص  دندرکیم و  ادتقا  امـش  هب  ملاع  مدرم  مامت  ار  دیع  زامن  لاسما  دش  یم  هچ  ناج  اقآ  هللا  هیقب  ای 
لد تدیع  زامن  کی  اب  هک  دـشیم  هچ  .يدومرفیم  دـیع  اعقاو  ار  نیملـسم  دـیع  ناتروهظ  اب  هک  دـشیم  هچ  دندینـش  یم  ملاع  ياجره 
هچ يدیمدیم .  ناکما  ملاع  رد  ار  حور  هرابود  تندمآ  اب  هک  دشیم  هچ  رتمهم  همه  زا  نسحلا  نبای  يدنازرلیم  ار  ناهج  ناملاظ  مامت 

...يدومنیم داش  ار  ارهز  تردام  لد  هک  دشیم 
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همطاف يوزرآ  يدهم  تسیک  همه                        ناج  هلبق  يدهم  تسیک 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

(46  ) لاوش هام 

( يا هقیقد  هد  ربنم  مالسلا ( هیلع  قداص  ماما  يابیز  يژتارتسا 

هراشا

ود یسابع  روصنم  اصوصخم  روج  يافلخ  اب  ههجاوم  رد  مالسلاامهیلع  دمحم  نبرفعج  ماما  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يابیز  يژتارتسا 
.دسر یم  رظنب  مه  لباقم  رد  الماک  هک  تشاد  دروخرب  عون 

.هدمآرب شیوخ  هئربت  ماقم  رد  هتفگ و  نخس  يو  اب  میالم  روطب  مرن و  نحل  اب  یهاگ  - 1

.تسا هدرک  دروخرب  نانآ  اب  يدنت  تدش و  اب  دنک  یفارتعا  رارقا و  هکنآ  یب  مه  یهاگ  - 2 

نیا نم  دنگوس  ادخ  هب  دیامرف : یم  روصنم  هب  هک  اجنآ  الثم  دنک ؛ یم  تبحـص  میالم  یلیخ  دراوم  یخرب  رد  هکیلاح  نیع  رد  ماما  » 
نم گرم  ات  نک  تشاد  زاب  تیاهنادـنز  زا  یخرب  رد  ارم  یهاوخ  یم  ما ؛ هتـشگ  ناوتان  فیعـض و  هدـش و  ریپ  نم  ما ؛  هدرکن  ار  راک 

.تسین رود  نادنچ  هک  دسر  ارف 

 ...« . .منک یم  نیرفن  ار  وت  تبون  جنپ  زور  ره  یشکن  ام  رازآ  تیذا و  زا  تسد  رگا  دتسرف : یم  ماغیپ  روصنم  هب  رگید  دروم  رد 

؟ تسیچ روصنم  اب  موصعم  ماما  يوس  زا  مه  نآ  هناگود  دروخرب  نیا  تقیقح 

؟ دشاب ود  نیا  زا  يراتفر  هویش  مادک  دیاب  قداص  ماما  نایعیش  ِزورما  هفیظو  و  

زاـین نیا  زا  شیب  یلاـجم  لاوئـس  نیا  خـساپ  يارب  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـش  هتخادرپ  هتکن  نیا  هب  تصرف  ناوـت و  ردـق  هب  ثحب  نـیا  رد 
(1) .تسا
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هیقت لصا  .فلا 

.تسا  هیقت  هعیش  یتدیقع  مهم  لوصا  زا  یکی 

: دیوگ هللا  همحر  دیفم  خیش 

ایند نید و  ررض  هچنآ  رد  نانآ  زا  ندرک  ینابیتشپ  قح و  نافلاخم  اب  يراکناهنپ  قح و  هب  داقتعا  ندناشوپ  قح و  ندرک  ناهنپ  هّیقت ، »
هک میـشاب  هتـشادن  يوق  ّنظ  ای  مینادـن  هاـگره  تسا و  بجاو  هّیقت  مینک ، ادـیپ  يوق  ّنظ  هّیقت » ترورـض   » هب هاـگره  .دراد  یپ  رد  ار 

(1) .تسین بجاو  هّیقت  تسا ، يرورض  قح  ندومن  ندیدرگ و  راکشآ 

.دراد دانتسا  هناگراهچ  هلدا  هب  هیقت  دروم  رد  هعیش  »

...هقت مهنم  اوقتت  نأ  ّالإ  ...ءایلوأ  نیرفاکلا  نونموملاذختی  ال  هنومن : ناونع  هب  نآرق  زا 

ادخ اب  يا  هطبار  چـیه  دـنک ، نینچ  سک  ره  ؛و  دـننک باختنا  دوخ  تسرپرـس  تسودار و  نارفاک  نانموم  ياجب  دـیابن  نامیا  اب  دارفا 
(2) (. دیئامن نامتک  يرتمهم  ياهفده  رطاخب  و  دینک ( هیقت  اهنآ  زا  هکنیا  رگم  درادن ؛

بیـسآ رـش و  زا  سرت  هیقت و  دروم  رد  دوخ و  ناج  رب  فوخ  ماگنه  هب  ناـنموم  هک  دـهد  یم  هزاـجا  هیآ  نیا  قباـطم  یلاـعت  يادـخ 
ات رطخ  عقاوم  رد  ناسنا  هک  دنک  یم  مکح  عطق  روطب  مه  لقع  ...دنهرب  رطخ  زا  هلیـسو  نیدب  ات  دننک  نانآ  یتسود  هب  رهاظت  نارفاک 

(3) .دزادنین » هکلهم  زا  ار  نتشیوخ  دنک و  ظفح  يدوبان  رطخ  زا  ار  شلام  ناج و  دیاب  دناوت  یم  هک  هزادنا 

رد دـندرب  یم  رـسب  یتموکح  نیرومأم  نیب  هرذ  ریز  دنتـشاد و  رارق  یبیجع  یـسایس  راـشف  رد  نوچ  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما 
مه رتشیپ  ناراگزور  رد  هکلب  هدشن  عورش  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رصع  رد  هیقت   » .دندش یم  هیقت  هب  روبجم  اهنامز  زا  يرایسب 

(4) .تسا » هدنارذگ  هیقت  رد  ار  دوخ  رمع  مظعا  شخب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ترضح  .تسا  هتشاد  دوجو 
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هب ناشیا  .دـنیامن  هیقت  روج  هاگتـسد  ربارب  رد  ات  دـندومن  یم  هیـصوت  زین  نایعیـش  هب  هک  دنتـشاد  ار  هریـس  نیا  دوخ  المع  اهنت  هن  ماما 
.دنیامنن زاربا  ار  دوخ  هدیقع  راتفر  رد  هن  راتفگ و  رد  هن  هک  دنتشاد  دیکا  شرافس  نارای 

: دوخ دئاقع  دوخ و  زا  تنایص   

زین ههد  نامه  رد  یتح  هک  تشاد  دوجو  یبسن  يدازآ  يرجه  نرق  موس  ههد  رد  اـهنت  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  تماـما  نارود  رد  »
یـسابع روصنم  هلیـسو  هب  نآ  زا  سپ  ناـیوما و  نارود  رد  نآ  زا  شیپ  اـما  دوب ، لرتنک  تحت  نایعیـش  ترـضح و  نآ  ياـه  تیلاـعف 

ماما باحصا...دوب  هدش  بلـس  اهنآ  زا  يدوجو  زاربا  هنوگ  ره  تأرج  هک  يروط  هب  دش  یم  لامعا  نایعیـش  هیلع  اهراشف  نیرتدیدش 
زا یطایتحا  یب  نیرتکچوک  اـت  دنـشاب  بظاوم  هدومن و   هیقت  لـماک  روط  هب  دـندوب  روبجم  روصنم  دـنزگ  زا  دوخ  تنایـص  روظنم  هب 

رطخ .دوب  یـسایس  راشف  نینچ  دوجو  رب  يراکـشآ  لیلد  دوخ  هیقت  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ررکم  ياهدـیکأت  ...دـنزن  رـس  ناـنآ 
نب یّلعم  هب  ماما  هلمج  زا  دومرف ؛ مالعا  زامن  كرت  يواسم  ار  هیقت  كرت  نانآ  ظفح  يارب  ماما  هک  دوب  کیدزن  نانچ  هعیش  رب  موجه 

...هعذت انرما و ال  متکا  یّلعم ! ای  دومرف : دش ؛ هتشک  دوخ  نامز  نامکاح  تسد  هب  هک  سینُخ 

رد دزاسن ، المرب  ار  نآ  هتشاد و  ناهنپ  ار  ام  رارسا  هک  ار  یسک  دنوادخ  وگن  سک  همه  هب  ار  نآ  رادب و  ناهنپ  ار  ام  رارـسا  العم ! يا 
هب انتعا  نودـب  نایعیـش  یتح  هک  دوب  يردـق  هب  راشف  تدـش  هک  نیا  زا  یکاح  دراد  دوجو  یتایاور  لاـح  ره  هب  .دراد  یم  زیزع  اـیند 

یناسوساج هنیدـم  رد  روصنم  هدـمآ : روصنم  رفعجوبا  ناـسوساج  هراـبرد  يرگید  تیاور  رد  .دـندش  یم  در  مه  راـنک  زا  رگیدـمه 
.دندز (1) یم  ندرگ  دنتشاد  دمآ  تفر و  رفعج  نایعیش  اب  هک  ار  یناسک  اهنآ  تشاد و 
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هعیـش دوخ  دنچ  ره  دندوب  طابترا  رد  نایعیـش  اب  هک  نانآ  هکلب  نایعیـش  هب  تقو  تموکح  هک  ییاج  رد  تایاور  نیا  لقن  هب  هجوت  اب 
.تسا نشور  نایعیش  ماما  ربهر و  فیلکت  دندوب  رطخ  رد  هنوگنیا  دندوبن 

ماما اب  روج  يافلخ  يراتفر  لداعت  مدع  .ب 

یمالـسا ياهنیمزرـس  رب  ناطلـس  هفیلخ و  مان  هب  هک  دنچ  ره  روصنم  » .تسا هدش  دراو  روصنم  درومرد  هژیوب  یحور  لداعت  مدـع  نیا 
عون ره  ياراد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ترـضح  ماقم ، نیا  قح  رب  بحاـص  هک  دـناد  یم  دوخ  یلو  تسا  هتخادـنا  هجنپ 

ار وا  دزیخ ، اپ  هب  تموکح  ندروآ  تسد  هب  يارب  دهاوخب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  رگا  هک  دناد  یم  زین  دـشاب و  یم  یتلیـضف 
نوچ دشوپ  یم  مشچ  ماما  ياه  هنعط  اه و  یئوگدنت  زا  یهاگ  مینیب  یم  ور  نیا  زا  تسین ، ماما  ربارب  رد  یگداتـسیا  تمواقم و  ناوت 

هب روصنم  هقالع  تدش  اما  .دریگب  يدـج  هزرابم  تمواقم و  هب  میمـصت  ماما  ماجنارـس  ات  دـهد  همادا  هرجاشم  عازن و  هب  دـهاوخ  یمن 
هئاسا تناـها و  ماـما  هب  تبـسن  هک  تشاد  یم  او  ار  وا  یهاـگ  دوب  هدرک  رک  ار  شـشوگ  روک و  ار  وا  مشچ  هک  تنطلـس  تموکح و 

قح تسا  نیتسخن  تیعقوم  درک  یم  ساسحا  ماما  هک  یماگنه  نیاربانب  .دیامن  ار  ترـضح  نآ  نوخ  نتخیر  دصق  یتح  دنک و  بدا 
رطخ و عفد  يارب  تسا  ماـقم  هاـج و  تموکح و  تسم  رـس  روصنم  دـید  یم  هک  یعقوم  یلو  .درک  یم  راکـشآ  ماـمت  لاـمک و  هب  ار 

(1) .داد » یم  ناشن  شمرن  وا  تازواجت  زا  يریگشیپ 
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مالسلا هیلع  قداصلا  لتقم 

مالسلا هیلع  قداصلا  لتقم 

: دسیون یم  نینچ  مالسلا »  هیلع  قداص  ماما  هیعدا   » لصف تاوعدلا » جهم   » فیرش باتک  رد  هر )  ) سوواط نبا  دیس 

هب هذـبر  رد  هنیدـم و  رد  یهاگ  تسا ؛ هدرک  راـضحا  دوخ  دزن  ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  راـب  تفه  شتموکح  نارود  رد  روصنم 
اب تانایرج  نیا  مامت  رد  تشاد و  ماما  لتق  رب  میمـصت  تانایرج  نیا  همه  رد  و  دادـغب ،  هفوک و  رد  راب  رگید  جـح و  تمیزع  ماگنه 

.تسا هتفگ  اوران  نخس  يو  اب  هدرک و  يراتفر  دب  ماما 

اجنیا رد 

.مینک یم  لقن  هر )  ) یمق سابع  خیش  موحرم  رثا  لامآلا » یهتنم   » فیرش باتک  زا  ار  زیگنارب  فسأت  عیاقو  نیا  زا  یکی 

اریز دنتفگ ؛ یم  حبذ » زور   » ار زور  نآ  تسـشن  یم  مو  نآ ق_ص_ر ش_ رد  هک  زور  ره  تسـشن و  دوخ  رـصق  رد  روصنم  يزور 
هن _ يد زا م_ ار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ماـیا  نآ  رد  و.تسایـس  لـتق و  يارب  ترا م_گ_ر  نآ ع_م_ رد  تسـشن  یمن  هک 

: ... تف _ي_د و گ_ ار ط_بل عیبر  تشذـگ  بش  زا  يرادـقم  دـش و  بش  نوچ  .دوب  هدـش  لـخاد  ترـضح  نآ  دوـب و  هدـیبلط 
: تفگ عیبر  .دـهد  رییغت  ار  دوخ  تلاح  تئیه و  هک  راذـگن  رواـیب و  یتفاـی  هک  یتلاـح  ره  رد  ار  دّـمحم  نب  ور و ج_ع_ف_ر  ب_

دزن _ت ب_ه  قو _ن  يا رد  ار  تر  نآ ح_ض_ _ر  گا هک  اریز  مدـش ؛  كاله  َنوُعِجَار  » ِْهَیِلا  ّانِا  ِهّلل َو  ّانِا   » متفگ مدـمآ و  نوریب 
ارم مرواین  رگا  دور و  یم  متسد  زا  ترخآ  دنک و  یم  كاله  ار  ترضح  نآ  هتبلا  دراد  وا  هک  یبضغ  تدش و  نیا  اب  مروایب  روصنم 

_ل _ي_ا م_يا ند مسفن ب_ه  ترخآ و  ایند و  نایم  مدش  ددرم  سپ  دریگ ، یم  ارم  ياهلام  دزادنا و  یم  رب  ارم  لسن  دـشک و  یم 
.مدرک رایتخا  ترخآ  رب  ار  ایند  دش و 
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وا _يا  هر زا ه_م_ه پ_س_ _ي_د و م_ن  بـل ار ط_ _د م_ مآ _ه  نا مردــپ ب_ه خ_ نوـچ  هـک  تـفگ  عــیبر  رــسپ  دـّـمحم 
ربـخ ب_ه یب  ورب و  ــالاب  وا  هناــخ  راوـید  زا  دـّـمحم و  نـب  رفعج  دزن  هـب  ورب  تـفگ  سپ  مدو  لد ت_ر ب_ س_ن_گ_ي_ن 

نآ لز  _ر ش_ب ب_ه م_ن_ خآ .روا پ_س  یتـــفا ب_ي_ ار ي_ وا  یلا ك_ه  ب_ه ه_ر ح_ _ل ش_و ، خاد وا  يار  س_
_ن_ي هار هک پ_ي_ مدـید  مدـمآرد  ربـخ  یب  وا  هناـخ  هـب  _ت_م و  شاذ _ي گ_ نا _ بدر مد و ن_ _ي_ سر تر  ح_ض_
زا زا ن_م_ نو  چ_ _ت ، سا زا  لو ن_م_ یلا ب_ر ك_م_ر ب_س_ت_ه و م_ش_غ_ _ت_م_ سد هد و  _ي_ شو پ_
هک دومرف  مراذگ  یمن  متفگ  مشوپب ،  هماج  مناوخب و  اعد  هک  راذـگ  ب_ دومرف : دـبلط ، یم  ار  وت  هفیلخ  هک  ایب  متفگ  دـش  غرا  ف_
زا رتـشیب  هک  ار  فیعـض  ریپ  درم  نآ  سپ  مراذـگ ، یمن  مرادـن و  هزاـجا  متفگ  مدرگ ، گرم  ياـیهم  مـنکب و  یلـسغ  مورب و  راذـگب 
هار يا  هراپ  نوچ  مدروآ ، نوریب  هناخ  زا  هنهرب  ياـپ  رـس و  نهاریپ و  کـی  اـب  دوب  هتـشذ  شر گ_ زا ع_م_ لا  دا س_ ه_ف_ت_

مدینش مدیسر  هفیلخ  رصق  رد  هب  نو  مدر و چ_ راو ك_ دو س_ بسا خ_ رب  وا و  رب  مدرک  محر  نم  دش و  بلاغ  وا  رب  فعض  دمآ 
.دماین درک و  رید  عیبر !  يا  وت  رب  ياو  تفگ : یم  مردپ  اب  هک 

عیبر اریز  تـسیرگ ! درک  هدـهاشم  تلاـح  نـیا  اـب  ار  وا  دا و  _ت_ فا مالـسلا  هـیلع  ماـما  رب  شرظن  نوـچ  دـمآ و  نوریب  عـیبر  سپ 
هب وت  هک  مناد  یم  عیبر ! يا  هک  دومرف : ترـضح  .تسناد  یم  نامز  ماما  ار  راوگرزب  نآ  تشاد و  ترـضح  تمدـخ  يدایز  صالخا 
_تا جا دو م_ن_ را خ_ _ گدرور مرواـیب و ب_ا پ_ اـج  هب  زاـمن  تـعکر  ود  هـک  هدـب  تـلهم  ردـق  نـیا  يراد  لـیم  اـم  بناـج 
زاین ضرع  زار  _يا  ناد ار ب_ا  ینالوط  ینا  _ مز در و  زا ك_ تعکر ن_م_ ود  سپ  نکب ، یهاوخ  هچنآ  تفگ : عیبر  میا ، ن_م_

، دناوخ ییاعد  زین  ناویا  نایم  رد  سپ  درب ، ناویا  لخاد  تفرگ و  ار  ترضح  نآ  تسد  عیبر  دش  غراف  نوچ  درک و 
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كر ت_و ت_ رفعج ! يا  تفگ :  مشخ  يور  زا  داتفا  ترـضح  نآ  رب  روصنم  هاگن  درب و  رـصق  نورد  ار ب_ه  رـصع  ماـما  نوچ  و 
نا _ش_ يا تموکح  _ي  بار رد خ_ ینک  یم  یعس  دنچ  ره  سابع و  ینب  رب  ار  دوخ  یشکرس  ن_م_ي ك_ن_ي ح_س_د و 
وت و  ما ،  هدرکن  ار  کی  _ي ه_ي_چ  يو یم گ_ هک  اهنیا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  دـشخ ، هد ن_م_ي ب_ _ ف_يا

_ا ك_ه هرازآ نآ  ب_ه  يار م_ا و ش_م_ا ، _د ب_ ندو اد ب_ قلخ خ_ نیرت  نمـشد  هک  هیما  ینب  ناـمز  رد  نم  هک  یناد  یم 
نینچ نیا  زین  امش  هب  تبسن  دیـسرن و  يدب  ناشیا  هب  نم  زا  مدرکن و  يا  هدارا  نینچ  دیـسر  ام  تیب  لها  نا ب_ر م_ا و  _ش_ يا زا 
تخت ریز  رد  هشیمه  وا  دوب ، هدرک  هیکت  یـشلاب  رب   تقو  نآ  رد  دـنکفا و  _ر  يز رد  رـس  یتعاـس  روـصنم  سپ  ما ، ...  هدرکن  هدارا 
نوریب رایـس  _ه ه_يا ب_ ما در و ن_ تخت ك_ ریز  رد  تسد  ییوـگ و  یم  غورد  تـفگ : سپـس  تشاذـگ ،  یم  ریـشمش  دو  خ_

ارم تعیب  هک  يا  هتشون  ناسارخ  لها  _ت ك_ه ب_ه  سا ياه ت_و  همان  نیا  تفگ : تخادنا و  ترـضح  نآ  کیدزن  هب  دروآ و 
ما هتشونن  ار  اهنیا  نم  تسا و  ارتفا  نم  هب  اهنیا  هک  _ن_د  گو اد س_ ب_ه خ_ دو : _ مر ترضح ف_ دننک ، تعیب  وت  اب  دننکشب و 

مد ك_ه _ يد نوچ  تفگ : عیبر  دیشک ، نوریب  فالغ  زا  يردق  هب  ار  ریشمش  روصنم  ناهگان  ما ،...  هدر  يا ن_ك_ هدارا  نینچ  و 
یلو در ، _د ك_ هاو ار ش_ه_ي_د خ_ ترـضح  نآ  هک  مدرک  نـیقی  مدـیزرل و  دوـخ  رب  تـسا  هدرب  ریـشمش  هـب  تـسد  روـصنم 

؟ دوش هتخیر  اهنوخ  هک  ینک  اپ  هب  هنتف  _ي  هاو یم خ_ نس  نیا  رد  هک  يرادن  مرش  تفگ :  درک و  فالغ  رد  ار  ریشم  ش_
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نم رب  تسین و  اهنیا  رد  نم  رهم  طـخ و  ما و  هت  _ شو ار م_ن ن_ن_ _ه ه_ا  ما _ن ن_ يا هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  دومرف : ترـضح 
وا دزن  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دیشک ، فالغ  زا  مامت  ار  ریشمش  دیدرگ و  لعتشم  شبـضغ  شتآ  زاب  روصنم  سپ  دنا .  هتـسب  ارتفا 
رـس دنکفا و  ریز  هب  رـس  یتعاس  درک و  فالغ  رد  ار  ریـشم  رگید ش_ راب  روصنم  ناهگان  یلو  دوب  تداهـش  دـصرتم  دوب و  هداتـسیا 

ناشیا رایسب  مارکا  زا  سپ  دناشن و  دوخ  رانک  رب  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ار  ترـضح  نآ  سپـس  ییوگ ، یم  تسار  تفگ : تشادرب و 
.دومن لزنم  یهار  ار 

رو _چ_ه م_ن_ص_ نآ زا  مدو  مد و م_ت_ع_ج_ب ب_ _ مآ نور  دا ب_ي_ _ي_ع گ_ف_ت ك_ه م_ن ش_ بر
نو ب_ه ص_ح_ن ق_ص_ر چ_ دروآ ، _ر ب_ه ع_م_ل  خآ _چ_ه  نآ _ت و  شاد هدارا  تر  رد ب_با ح_ض_ لوا 
رد يار ش_م_ا  لوا ب_ وا  _چ_ه  نآ زا  م_ن م_ت_ع_ج_ب_م  هــّللا ! لو  _ سر _ن  ي_با مد گ_ف_ت_م : _ي_ سر

دوـم مشخ م_ي ن_ راـهظا  روـصنم  هـچ  ره  و   ....، دروآ لـمع  رد ح_ق ش_م_ا ب_ه  _ر  خآ _چ_ه  نآ _ت و  شاد _ر  طا خ_
تلال و ع_ظ_م_ت ك_س_ي ك_ه ج_ دو : _ مر تر ف_ ح_ض_ مدرک ،  یمن  هدهاشم  امش  رد  یبارطضا  سرت و  رثا  چیه 

دسرت یم  ادخ  زا  هک  یـسک  و  دیامن ، یم  وا  رظن  رد  قولخم  تکوش  تهبا و  تسا  هدش  رگ  هولج  وا  لد  رد  لالجلاوذ  _د  نواد خ_
.درادن اورپ  ناگدنب  زا 

: تفگ .مدیسرپ  روصنم  زا  ار  بیجع  راتفر  نآ  ببس  دش  تولخ  هک  یماگنه  متشگرب و  هفیلخ  دزن  هب  _ي_ع گ_ف_ت  بر .... 
هب مایق  دنچ  ره  نم ، يارب  وا  ندوب  اریز  منکن  لوبق  يرذع  وا  زا  هکنآ  رب  مدوب و  ّرـصم  وا  لتق  رب  مدیبلط  ار  وا  هک  یتقو  رد  عیبر !  يا 

_ن_د و ناد ما م_ي  _ ما مدر  ار م_ وا  نارد  وا و پ_ مناد  یم  هک  اریز  دـننک ؛ یم  ماـیق  هک  اـهنآ  زا  تـسا  رتـنارگ  دـنکن ، ریـشمش 
رد _د و  نر قـال ت_ _ خا شو  _ر و خ_ تد _ هاز _ت_ر و  مـلا ع_ قـلخ ، هـمه  زا  دنرامــش و  یم  هعاـطالا  بـجاو  ار  ناــش  _ يا

لوا _ب_ه  تر رد م_ هــــک  یماـــــگنه  مدو ،  عـــــل ب_ نا م_ط_ _ش_ يا لاو  _ حا _ي_ه م_ن ب_ر  ما نا ب_ن_ي  _ مز
لّثمتم نم  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  مدید  مدیـشک  نوریب  فالغ  زا  يرادقم  ار  ریـشمش  مدرک و  وا  لتق  ق_ص_د 

هدر شر ك_ ار ت_ شیور  دو و  هدز ب_ الاب  ار  دوخ  ياهنیتسآ  دوب و  هدوشگ  ار  شیاهتـسد  تفرگ و  رارق  وا  نم و  ناـیم  دـش و 
رد .مدرک  فــال  رد غ_ ار  نآ س_ب_ب ش_م_ش_ي_ر  هــب  نــم  درک  یم  رظن  نــم  يوــس  هــب  مــش  يور خ_ زا  دو و  ب_

ّ_ل ش_د، دز م_ن م_ت_م_ث رگید ن_ راـــب  هــلآ  هــیلع و  هــّللا  یلـــص  ادـــخ  لوـــسر  مد ك_ه  _ يد مود  _ب_ه  تر م_
_ر م_ن گا در ك_ه  هـــل ك_ نا ب_ر م_ن ح_م_ دو و چ_ن_ رایـــسب ب_ لوا و خ_ش_م_ش  زا  _ك_ت_ر  يدز ن_

مارکا ار  وا  متـشگرب و  هدارا  نآ  زا  تهج  نیا  هـب  ....درک ، یم  نـم  لـتق  دـصق  وا  مدرک  ق_ص_د ق_ت_ل ج_ع_ف_ر م_ي 
.د _ _ت_ه ب_شا شاد نید ن_ زا  هرهب  هک  یسک  رگم  دشاب  یمن  لهاج  ناشیا  قح  هب  دنا و  همطاف  نادنزرف  ناشیا  .مدرک 
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باحصا زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  هد  ن_ق_ل ش_ راونالا » هاکـشم   » زا نینچمه 
رغال و نادنچ  دوب ، هدیناروخ  ناشیا  هب  یقیناود  روصنم  هک  يرهز  ببس  هب  ار  ترضح  نآ  یلو  دیـسر ، ترـضح  نآ  تمدخ  ناشیا 
هچ يارب  دومرف : ترـضح  .دمآرد  هیرگ  هب  درم  نآ  سپ  .شنینزان  رـس  زج  هدـنامن  راوگرزب  نآ  زا  زیچ  چـیه  ایوگ  هک  دـید  کیراب 

نمؤم اـنامه  نکم ،  نینچ  دوـمرف : منیب ؟  یم  لاـح  نیا  هب  ار  امـش  هکنآ  اـب  من  _ه ن_ك_ ير گ_ گ_ف_ت : ینک ؟ یم  هیرگ 
ار برغم  قرـشم و  رگا  تسا و  ریخ  وا  يارب  وا  ياـضعا  دوش  هدـیرب  رگا  تسا ، وا  ریخ  دوـش  وا  ضراـع  هچره  هک  تسا  نا  چ_ن_

 ... تسا ریخ  وا  يارب  دوش  کلام 

نهاریپ و هفاضا  هب  دوب  وا  مارحا  سابل  هک  دیفـس  هچراپ  هکت  ود  نایم  رد  تداهـش  زا  سپ  ار  شردپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما 
هب شنیرهاط  دادـجا  رانک  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  دـیچیپ و  دوب ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  شدـج  راگدای  هک  يراتـسد 

دنراد و هاگن  نشور  نانچمه  تسیز  یم  نآ  رد  شردپ  هک  ار  یقاطا  غارچ  داد ، روتسد  ًانمض  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  درپس ؛ كاخ 
.دش راضحا  قارع  هب  وا  هکنیا  ات  دوب  نشور  بش  همه  دوب ، هنیدم  رد  مظاک  ماما  هک  ینامز  ات  غارچ  نیا 

بدنج نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس 

: بدنج هللادبع  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياه  شرافس 

اه نآ  همه  هب  ار  یگدنز  مسر  هار و  تسا و  يرایـسب  ياه  تمکح  هدنرادرب  رد  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس 
.دزومآ یم  دنتسه ، يورخا  تداعس  ناهاوخ  هک 
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.دنک یم  یفرعم  ار  اهراجنهانو  اهراجنه  دزادرپ و  یم  یعامتجا  یسانش  بیسآ  هب  (ع ) قداص ماما 

.تسا (ع ) قداص ماما  نانخس  رب  رصتخم  یحرش  رضاح  ربنم 

: مییامن یم  میدقت  ار  همدقم  ود  ادتبا 

؟ تسیک بدنج  نب  هللادبع  - 1

مظاک ماما  قداص ، ماما  نارای  زا  يرجه و  مود  هدـسرد  نانیمطادرومو  اسراپ  نایوار  هعیـش و  گرزب  ياـملع  زا  بدـنج  نب  هللادـبع 
(2  ) .تشاد یعیفر  تلزنم  ماقم و  مالسلا  مهیلع  همئا  دزن  يو  ( 1  ) .تسا مالسلا  مهیلع  اضر  ماماو 

زا زین  شلوسر  ادخ و  دنوادخ ! هب  مسق  هلب ، دومرف : ترضح  نآ  دیتسه ؟ یضار  نم  زا  ایآ  دیسرپ : (ع) اضر ماما  زا  بدنج  نب  هللادبع 
(3  ) .دنتسه یضار  وت 

هدش ببـس  یعیـش  گنهرف  جـیورت  يارب  وا  ناوارف  شالت  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  بدـنج  نب  هللادـبع  هناصلاخ  تدارا  قشع و 
همئا ثیداحا  ظفح  لقن و  رد  يو  هک  نیا  هاوگ  وا  ناوارف  ياه  تیاور  .دنامب  هنادواج  ثیدـح  يوار  اهدـص  نیب  ردوا  مان  هک  تسا 

.تسا هتشاد  يا  هدمع  شقن  مالسلا  مهیلع 

تیصو دنس  - 2

(4 «، ) لوقعلا فحت   » باتک هدرک ، لقن  ار  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس  هک  یعیش  عبنم  نیرت  یمیدق 

مراهچ نرق  رد  هک  تسا ، ینارح » هبعش  نب  نیسح  نب  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ، » گرزب ثدحم  هیقف و  هعیـش ، هتـسراو  دنمـشناد  رثا 
.تسیز یم  ق )  . يافوتم 318 ه ) قودص خیش  رصاعم  يرجه و 

.دراد یندوتس  یتیصخش  لاجر ، ناملاع  دزن  بدنج  نب  هللادبع  .دوب  .ه ق ) يافوتم 413   ) دیفم خیش  داتسا  وا 

هدروآ نآ  نایوار  مانرکذ  نودب  ياه  تیاور  ریاس  دننامه  ار  بدـنج  نب  هللادـبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافـس  ینارح  هبعـش  نبا 
زین زاجیا و  راصتخا و  یکبـس ، روظنم  هب  : » دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  شلیلد  هراشا و  هتکن  نیا  هب  لوقعلا  فحت  همدـقمرد  وا  .تسا 

(5 « ) .مدرواین ار  اه  تیاور  ياهدنس  تسا ، اه  تمکح  ظعاوم و  قالخا ، بادآ ، هرابرد  رتشیب  هک  ثیداحا  ياوتحم  هب  هجوتاب 
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زا لقن  هب  ار  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما  ياه  شرافس  لماک  نتم  ( 6 ، ) راونالاراحب دنمشزرا  باتک  رد  هر ) ) یسلجم همالع 
.تسا هدروآ  كدنا  رایسب  ياه  توافت  اب  لوقعلا ، فحت 

دوجو هب  یللخ  اه  ثیدح  دنـس  فذـح  .تسا  ننـسو  بادآو  قالخا  باب  رد  هک  ثیداحا  ياوتحم  فلوم و  يالاو  ماقم  هب  هجوت  اب 
.دنا هتشاد  دامتعا  نآ  هب  دنا و  هدرک  هدافتسا  شزرارپ  باتک  نیا  زا  هراومه  هعیش  ناملاع  مامت  اریز  ، دروآ دهاوخن 

ناتسود هب  رادشه 

ناطیش ياه  ماد  رطخ  زا  ار  اه  نآ  دهد و  یم  رادشه  دوخ  ناتسود  هب  دوخ ، هدنزاس  ياه  شرافس  زا  هلمج  نیلوارد  (ع ) قداص ماما 
: دزاس یم  هاگآ 

«; انئایلوا الا  اهیف  دصقی  امف  رورغلاراد  یف  هلئابح  سیلبا  بصن  دقل  هللادبع ! ای  »

.تسا هدرک  نهپ  ام  ناتسود  راکش  دصق  هب  طقف  هدنبیرف  يایند  رد  ار  شیاه  ماد  سیلبا  هللادبع ! يا 

: دشاب ناطیش  ياه  ماد  اه و  هاگراکش  بظاوم  هک  دهد  یم  رادشه  بدنج  نب  هللادبع  هب  (ع ) قداص ماما 

.دراد راکـش  يارب  ییاه  ناکم  ناطیـش  بدنج ! رـسپ  يا  .هدئاصمو » هکابـش  اوماحتف  اهب  داطـصی  دئاصم  ناطیـشلل  نا  بدـنج ! نب  ای 
! دیشاب وا  ياههاگراکشو  اه  ماد  بظاوم 

: دسرپ یم  بدنج  نب  هللادبع 

؟ دنتسیچ اهنآ  ادخ ! هداتسرف  رسپ  يا  یه ؟ ام  و  (ص ) هللا لوسر  نب  ای 

عنام داجیا  ناطیش  تسا  وا  راکش  رازبا  اما  .هللا » ضرف  یتلا  تاولصلا  ءاضق  نع  مونف  هکابـش  اما  و  ناوخالا ، رب  نع  دصف  هدئاصم  اما  »
.تسا بجاو  ياهزامن  ماجنا  زا  نتفخ  ناطیش  ياه  ماد  ناردارب و  هب  یکین  رد 

ناردارب هب  یکین  ياه  هدیاف 

یکین هیحور  يرایمه و  سح  نتـشاد  تسا ، اه ، ناسنا  یگدنززا  یمیظع  شخب  هدنهد  لیکـشت  هک  یعامتجا ، طباور  اهراتفر و  رد 
.تسا هعماج  تمالس  ییایوپ و  هدنهد  هدناشن  ینید  ناردارب  هب 
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اب ار  وکین  تلـصخ  نیا  شزرا  تیمها و  رگید  يوس  زا  هدرمـش و  ناطیـش  هاگراکـش  ار  نآ  هب  یهجوت  یب  ییوسزا  (ع ) قداص ماـما 
: تسا هتشاد  نایب  هنوگ  نیا  نآ ، دئاوفو  راثآ  زا  ییاه  هشوگ  رکذ 

ادخ تدابع  فلا -

: تسا راگدیرفآ  لباقمرد  شنرک  یگدنب و  نآرق ، یلاعتم  گنهرف  رد  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده 

« .مدیرفاین تدابع  یگدنب و  يارب  زج  ار  سنا  نج و  ( ;» 7 ( ) نودبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  (و 

.تسا اهنآ  رادید  ناردارب و  هب  ییوکین  فده ، نیا  شزرارپ  ياه  هولج  زا 

هار رد  نتـشادرب  ماگ  دـننام  يزیچ  هب  دـنوادخ  انامه  شاب ! هاگآ  مهترایزو ;» ناوخالا  رب  یلا  مادـقالا  لقن  لثمب  هللادـبعی  اـم  هنا  اـما  »
.تسا هدشن  یگدنب  اه  نآ  رادید  ناردارب و  هب  یکین 

هورم افص و  نیب  یعس  ب -

: تسا هورم  افص و  نیب  یعس  باوث  نتشاد  نارگید ، هب  یکین  رثا  نیمود 

ردارب زاین  ندرک  فرط  رب  يارب  هک  یـسک  بدنج ! رـسپ  يا  .هورملاو » افـصلا  نیب  یعاسلاک  هیخا  هجاح  یف  یـشاملا  بدنج ! نب  ای  »
.دنک یم  هورم  افص و  نیب  یعس  هک  تسا  یسک  دننام  دراد  یمرب  ماگ  دوخ 

ادخ هار  رد  ندیطلغ  نوخ  هب  ج -

: تسا ادخ  هار  رد  ندش  هتشکاب  نآ  يدننامه  دراد  یپ  رد  ینید  ناردارب  هب  یکین  هک  يرگید  شزرا 

ردب و زور  هک  تسا  یسک  دننامه  ینید  ردارب  زاین  هدننک  فرطرب  دحاو ;» ردب  موی  هللا  لیبس  یف  همدب  طحشتملاک  هتجاح  یضاق  «و 
.دطلغب دوخ  نوخ  هب  ادخ  هار  رد  دحا 

روح اب  ینیشنمه  د -
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«; رورسلا نمؤملا  هیخا  یلع  لخدیلف  رونلاب  هجوتی  نیعلا و  روحلا  هللا  هجوزی  نا  هرس  نم  بدنج ! نبای  »

لد دیاب  دهن  شرسرب  رون  جاتو  دروآ  رد  نیعلاروح  جاودزا  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  نیا  زا  دوش  یم  لاحشوخ  هک  ره  بدنج ! رـسپ  يا 
 . دزاس داش  ار  شنموم  ردارب 

ناردارب زاین  عفررد  یتسس  تبوقع 

باذع هنیمز  دیامن  یتسس  نادنمزاین  قوقح  هب  تبـسنو  دشاب  هجوت  یب  دوخ  ناعونمه  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  هب  هک  يا  هعماج 
: تسا هدروآ  مهارفار  دنوادخ  تخس 

هب تبـسن  هک  یتقو  رد  رگم  درک ، دـهاوخن  باذـع  ار  یتما  دـنوادخ  مهناوخا ;» ءارقف  قوقحب  مهتناهتـسا  دـنع  الا  هما  هللا  بذـع  ام  »
.دنیامن یتسس  دوخ  دنمزاین  ناردارب  قوقح 

یعامتجا طباور  یسانش  بیسآ 

: تسا هدرک  نایب  نینچ  ار  یعامتجا  طباور  ياه  بیسآ  زا  دروم  دنچ  (ع ) قداص رفعج  ماما 

.يرادرب هالکو  گنرین  تنایخ ، شغ : - 1

.اه نآ  تیصخش  هب  یهجوت  یب  نارگید و  ندرمش  کچوک  راوخ و  ریقحت : - 2

.يریگرد يزوت و  هنیک  ینمشد : - 3

.نتساوخن ار  نارگید  ریخ  نارگید و  ياه  یبوخ  زا  ندش  تحاران  تداسح : - 4

«; ءاملا یف  حلملا  ثامنی  امک  هبلق  یف  نامیالا  ثامنا  انموم  دسح  نم  و  هاوءام ، رانلا  هللا  لعج  هاوان  هرقحو و  هاخا  شغ  نم  «و 

دهد رارق  شتآ  ار  شهاگیاج  دنوادخ  دوش ، ریگرد  وا  اب  درامـش و  راوخ  کچوک و  ار  وا  دـنز و  گنرین  شنموم  ردارب  هب  سکره 
« .بآ رد  کمن  ندش  بآ  دننامه  دوش ، بآ  شلد  رد  نامیا  دزرو  تداسح  ینموم  هب  هکره  و 

زامن زا  تلفغ  ياه  نایز 

هرخـالا و یف  مهل  قـالخال  کـئلوا  تارتـفلا ، یف  هتاـیآ  هللااـب و  نیئزهتـسملا  تاولخلا ، یف  نیمئاـنلا  تاولـصلا ، نع  نیهاـسلل  لـیو  »
«; میلا باذع  مهل  مهیکزیال و  همیقلا و  موی  ( ، 8  ) مهیلا رظنی  هللا و ال  مهملکیال 
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رخـسمت ار  شیاه  هناشن  ادخ و  نید ، فعـض  نامز  رد  هک  اه  نآ  اه و  تولخ  رد  ناگ  هتفر  باوخ  زامن ، زا  ناگدننک  تلفغرب  ياو 
دنک و یمن  هاگن  اه  نآ  هب  دیوگ و  یمن  نخـس  اه  نآ  اب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  .دنرادن  ترخآرد  يا  هرهب  چـیه  اه  نآ  .دـننک  یم 

.تسا كاندرد  یباذع  اه  نآ  يارب  دشخب و  یمن  ار  اه  نآ 

: باوخ دروم  رد  ترضح  شرافس 

: دومرف بدنج  نب  هللادبع  هب  شیاه  شرافس  همادا  رد  (ع ) قداص ماما 

تلاـف نامیلـس  ما  ناـف  ناـسللا ، نیعلا و  نم  ارکـش  لـقا  ییـش ء  دـسجلا  یف  اـمف  راـهنلاب  مـالکلا  لـیللاب و  مونلا  لـقا  بدـنج ! نباـی  »
«; مهلامعا یلا  سانلا  جاتحی  موی  كرقفی  هناف  مونلا  كایا و  ینب  ای  (ع ) نامیلسل

انامه .تسین  نابز  مشچ و  زا  رت  ساپس  مک  يوضع  یمدآ  مسج  رد  اریز  وگب ، مک  زور  رد  باوخب و  مک  بش  رد  بدنج ! رـسپ  يا 
تخـس دـندنمزاین ، دوخ  رادرک  لامعا و  هب  مدرم  هک  يزوررد  ار  وت  اریز  زیهرپب ، باوخ  زا  مرـسپ ! تفگ : نامیلـس  هب  نامیلـس  ردام 

.دنک یم  جاتحم 

زا ار  ناسنا  هک  تسا  ییاه  باوخ  یباوخرپ و  هب  طوبرم  نانخـس  نیارد  نآ  تمذـم  باوخ ، هب  ناسنا  مزالو  یعیبط  زاـین  هب  هجوت  اـب 
.دراد یم  زاب  ییایند  ینید و  فیاظو  ماجنا 

: اهتشون یپ 

355 و379. ص 226 ، یسوط ، خیش  لاجر  - 1

ص 105. یلح ، همالع  لاجر  - 2

ص 585. یشک ، لاجر  - 3

ص 311. لوقعلا ، فحت  - 4

ص 4. نامه ، - 5

ح 113. ص 279 ، ج 78 ، راونالاراحب ، - 6

هیآ 56. تایراذ ، - 7

.تسا هدمآ  راونالاراحبرد  یلو  تسین  لوقعلا  فحت  هخسن  رد  مهیلا » رظنیالو   » هلمج - 8
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تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  لیاضف و 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یقالخا  بقانم  لیاضف و 

هتفیـش و لوا  دروخرب  نامه  رد  ناگمه  هک  دوب  هتـسارآ  يونعم  یناـحور و  يوخو  قلخ  هب  ناـنچنآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح   
نودـب درک ، یم  دروخرب  یـسلجم  رد  يو  اب  سک  ره  هک  دوب  یهلا  هتـسراو و  نانچ  ترـضح  قالخا  .دـندش  یم  ترـضح  يادـیش 

دنا هدرک  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  تنـس  لها  ناگرزب  ور ، نیازا  .درب  یم  یپ  ترـضح  تمظع  هب  دیوگ ، نخـس  ترـضح  هکنیا 
مالسلا هیلع  قداص  رفعج  هب  نوچ  َنیّیبَّنلا ؛ َِهلالُـس  ْنِم  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ُْهنَع    ُ هّللا َیِـضَر  ِقِداّصلا  َرفْعَج  یلِإ  ُتْرَظَن  اِذا  ُتنُک  : » تفگ یم  هک 

1 «. تسا ناربمایپ  هلالس  زا  ترضح  نآ  هک  مدش  یم  هجوتم  مدرک ، یم  رظن 

قلخ نسح 

.دراد ییازسب  شقن  مدرم  ادخ و  دزن  ماقم  تعفر  اه و  لد  بلج  رد  تسا و  ینید  نایاوشیپ  يارب  تلیضف  نیرت  مهم  قلخ  نسح 

هزانج عییـشت  رد  دوب ، قالخا  شوخ  مدرم  اب  وا  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  شّدـج  قالخا  نامه  ترـضح  يوکین  قـالخا 
.داد یم  خساپ  یبوخ  اب  ار  اه  يدب  تفر و  یم  نارامیب  تدایع  هب  تسج و  یم  تکرش 

: دسیون یم  یکلام  هرهز  وبا 

یلو درک ، یم  مسبت  رتشیب  دوب و  وگ  هلذب  ترـضح  نآ  .متـشاد  دـمآ  تفر و  دـمحم  نب  رفعج  روضح  هب  هتـسویپ  نم  تفگ : کلام 
.دییارگ یم  يدرز  هب  ترضح  گنر  دش ، یم  هدرب  وا  دزن  هّللا  لوسر  مان  یتقو 

نایمه درک  لایخ  دش ، رادیب  نوچ  .دوب  هدیباوخ  هدش و  هنیدم  دراو  جاجح  زا  يدرم  هک  دـنا  هدرک  لقن  ترـضح  قلخ  نسح  هرابرد 
ترضح يا ! هتشادرب  ارم  نایمه  وت  تفگ : تفرگ و  ار  ترضح  تسد  سپ  .دید  ار  قداص  ماما  دمآ و  نوریب  سپ  .دنا  هدیدزد  ار  وا 

هب ار  درم  نآ  ترـضح  .دوب  نآ  رد  الط  راـنید  رازه  تفگ : درم  نآ  دوب ؟ نآ  لـخاد  يزیچ  هچ  دومرف : دوش ، تحاراـن  هکنیا  نودـب 
ماما يوس  هب  هاگ  نآ  .تفاـی  دوخ  هناـخ  رد  ار  ناـیمه  تشگرب و  دوخ  هناـخ  هب  درم  نآ  سپ  .دیـشخب  وا  هب  راـنید  رازه  درب و  هناـخ 

تفریذپن و ماما  یلو  دنادرگرب ، ترـضح  هب  ار  رانید  رازه  تساوخ  درک و  یهاوخرذـع  ترـضح  زا  تشگرب و  مالـسلا  هیلع  قداص 
.قداص رفعج  ماما  دنتفگ : تسیک ؟ اقآ  نیا  دیسرپ : درم  نآ  سپ  .میریگ  یمن  سپ  میا ، هداد  هک  ار  يزیچ  ام  دومرف :
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.دوب رادافو  ناتسود  هب  تبسن  دروخرب و  شوخ  مجع ، برع و  دیفس و  هایس و  زا  معا  ناگمه  اب  تشاد و  تبحم  همه  هب  تبـسن  ماما 
وجو سرپ  وا  لاح  زا  ناتسود  عمج  رد  يزور  سپ  .دیدن  ار  ناشیا  یتدم  ماما  .دوب  ترـضح  مزالم  هرهچ  هایـس  يدرم  هک  هدش  لقن 

هب یناسنا  ره  تیـصخش  لصا و  دومرف : قداـص  ماـما  سپ  تسا »!  4 یطبن درم  نآ  ٌّیِطَبَن ؛ ُهَّنِا  : » تفگ رخـسمت  تلاـح  اـب  يدرم  .درک 
.دش نیگمرش  درم  نآ  سپ  .دنتسه  ناسکی  ...دیفس ) هایس و   ) مدرم همه  تسوا و  ياوقت  مرک و  نید و  بسح و  لقع و 

، تنس لها  رصاعم  ملاع  نینچمه 

: دسیون یم  ترضح ، کین  قالخا  هرابرد  يدنج  میلحلادبع 

نآ هک  دوبن  نیا  تنس  ایآ  دندیسرپ : وا  زا  نارضاح  .درک  توعد  اذغ  ندروخ  يارب  درکن ، مالس  ناشیا  رب  هک  ار  يرباع  ماما ، يزور 
ماما هقف  نیاربانب ، ...تسا  یقارع  هنارظن  گنت  هقف  نیا  داد : خساپ  ترـضح  دوش ؟ توعد  اذغ  هب  سپـس  دـیوگ و  مالـس  تسخن  درم 
درف هک  تسا  یعامتجا  هقف  دراد و  تسد  رد  ار  لمع  راـکتبا  اریز  تسا ؛ یلمع  هقف  دوش و  یم  عورـش  شـشخب  اـب  هک  تسا  يولع » »

.تسا يراوگرزب  مارتحا و  نآ  رسارس  هک  تسا  یناسنا  یمالسا و  هقف  دراد و  هجوت  هدنریگ  هب  هدنشخب 

يراگزیهرپ

نآ .تسا  نارگید  زا  رتـشیب  زین  شزیهرپ  تداـبع و  دـشاب ، رتـشیب  هک  ره  تـفرعم  دزیخ و  یمرب  تـفرعم  زا  ادـخ  تعاـطا  تداـبع و 
.دوب لامک  هلق  جوا  رد  شکاپ  ناکاین  دننام  صالخا  تدابع و  رد  دوب ، ناگمه  دمآرس  تفرعم  ملع و  رد  هک  ترضح 

: دسیون یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  فیصوت  رد  تنس  لها  گرزب  ماما  هیقف و  سنا ، نب  کلام 
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زا یمان  نوچ  یلو  تشاد ، بل  رب  مسبت  ترضح  تاقوا  رتشیب  .مدش  یم  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  روضح  هب  هتـسویپ  نم 
وا متفر و  یم  وا  دزن  يدایز  نامز  تدم  .دش  یم  درز  یهاگ  دوبک و  ریغتم و  شگنر  دش ، یم  هدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  هاگره  .دوب  نآرق  تئارق  لوغـشم  ای  تشاد و  هزور  ای  دوب  زامن  لاح  رد  ای  مدید : یم  لاح  هس  زا  یکی  رد  ار 

 . ...دوب هتفرگارف  ار  ناشدوجو  ادخ  زا  تیشخ  هک  دوب  ینادباع  نادهاز و  زا  .دوب  تراهط  اب  درک ، یم  لقن  ثیدح  هلآ  هیلع و 

يدنج میلحلادبع 

: دنک یم  تیاور  سنا  نب  کلام  زا  تنس  لها  رصاعم  ناملاع  زا 

شیولگ رد  ادـص  دـیوگب ، کیبل  تساوخ  دـنچره  دـش ، ایهم  مارحا  يارب  بکرم ، رب  راوس  یتقو  .مدروآ  اج  هب  جـح  وا  اب  لاس  کی 
تـسخن ریزگان  مارحا ) رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک : ضرع  .دـتفا  ریز  هب  بکرم  زا  دوب  کیدزن  دـش و  عطق 

: دیامرفب لجوزع  يادخ  مسرت  یم  میوگب ، کیبل  هنوگچ  دومرف : .ییوگب  کیبل  دیاب 

«. ...َْکیَدْعَس َْکیََّبل َو ال  «ال 

: هک تشاد  بل  رب  ار  اعد  نیا  هراومه  .تسج  یم  يادخ  تعاط  تدابع و  رد  ار  تزع  دوب و  ادخ  تعاط  رد  هتسویپ 

؛ َِکتَعاِطب ِینَّزِعَا  َّمُهَّللَا  »

يزیچ تـسین و  اوـقت  زا  رترب  يا  هشوـت  داز و  چـیه  : » دوـمرف یم  نارگید  هـب  نـینچمه   9« .نادرگ زیزع  دوـخ  تعاـط  هب  ارم  ایادـخ !
«. تسین یفرح  مک  توکس و  زا  رتراکوکین 

يرهاظ یگتسارآ 

دوب و فیطل  وا  تسوپ  .دیشخرد  یم  هام  ناسب  هک  تشاد  يا  هرهچ  دنلب ؛ هن  دوب و  هاتوک  هن  شتماق  .تشاد  هتسارآ  يرهاظ  ترضح 
: دوب هدومرف  ربمایپ  هک  دیشوپ  یم  دوب ، شدج  ياضر  دروم  هک  ار  ییاه  سابل  وا  .تشاد  يدنلب  یناشیپ  نیکـشم و  دعجم و  ییاهوم 

ابیز هتسارآ و  ییابق  هک  دید  ار  ترضح  يروث ، نایفس  يزور  تسا  هدش  لقن  «. دیشوپب دیماشایب و  دیروخب و  ربکت  فارـسا و  نودب  »
اب نینچ  هک  هدش  هچ  يروث ! يا  دومرف : ترضح  سپ  .متـسیرگن  یم  ترـضح  هب  بجعت  اب  دیوگ : یم  يروث  نایفـس  .تسا  هدیـشوپ 

تناردـپ امـش و  سابل  ساـبل ، نیا  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  متفگ : ینک ؟ یم  بجعت  ینیب ، یم  هچنآ  زا  اـیآ  ینک ؟ یم  هاـگن  بجعت 
یلو دندیشوپ ، یم  سابل  ناشنامز  ياضتقا  هب  نانآ  دوب و  تما  يرادن  رقف و  نامز  نامز ، نآ  يروث ! يا  دومرف : ترضح  سپ  .تسین 

 . تسا هدروآ  يور  تما  يوس  هب  تمعن  تسا و  تمعن  نامز  نامز ، نیا 
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سابل نیا  ام  دومرف : داد و  ناشن  دوب ، هدیشوپ  شیاه  سابل  ریز  هک  ار  ینشخ  یمـشپ  يابق  دز و  رانک  ار  نییور  يابق  ترـضح  سپس 
هچنآ میراد و  یم  هدیـشوپ  دشاب ، ادخ  يارب  هچنآ  ره  سپ  .امـش  يارب  ار  هتـسارآ  نییور و  سابل  میا و  هدیـشوپ  ادخ  يارب  ار  نشخ 

.مینک یم  شراکشآ  دشاب ، امش  يارب 

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

وا دزن  ار  تمعن  نآ  دراد  تسود  دراد ، یم  ینازرا  یـسک  هب  ار  یتمعن  دـنوادخ  هک  هاـگ  نآ  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
رقف و زا  دراد و  تـسود  ار  لـمجت  ییاـبیز و  دــنوادخ  : » دوـمرف یم  و  .دراد » تـسود  ار  ییاـبیز  تساـبیز و  دــنوادخ  اریز  دــنیبب ؛

هناخ دنک و  هدافتـسا  شوخ  يوب  زا  دراد و  هگن  هزیکاپ  ار  شیوخ  سابل  دـیاب  درم  : » دومرف یم  نینچمه  تسا .» دنـسرخان  ییامنرقف 
«. دزاس هزیکاپ  ار  دوخ  هناتسآ  دنک و  يراک  چگ  ار  شیوخ 

یگدنشخب

: دیوگ یم  ماطسب  جایه 

؛» ْیَش ٌء ِِهلایِِعل  یْقبَیال  یّتَح  ُمِعُْطی  ٍدَّمَُحم  ُْنب  ُرَفْعَج  َناک  »

شدنزرف هب  تیـصو  رد  ماما  .دنام  یمن  یقاب  يزیچ  شلایع  لها و  يارب  یتح  هک  دومرف  یم  ماعطا  نانچ  دـمحم  نب  رفعج  ماما  ینعی 
«. نک ناسحا  وا  هب  تساوخ ، يزیچ  وت  زا  یسک  رگا  دنزرف ! يا  : » دومرف یم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدنج  میلحلادبع 

هب مدرم  ات  دـننک  زاب  غاـب  لـخاد  هب  یهار  هک  داد  یم  روتـسد  شناـنکراک  هب  وا  .دوب   7 قداص ماما  ِنآ  زا  يا  هعرزم  ماـن  داـیز ، نیع 
هد هاگ  ره  .تسـشن  یم  رفن  هد  کی ، ره  رـس  رب  هک  تخادنا  یم  هرفـس  هد  زور  ره  .دنروخب  نآ  ياه  هویم  زا  دـنبای و  هار  نآ  نورد 

اهامرخ نآ  زا  فرظ  کی  دمآ ، یمن  هعرزم  هب  هک  ناگیاسمه  زا  کی  ره  .دنتسشن  یم  اهنآ  ياج  هب  رگید  نت  هد  دنتساخ ، یمرب  رفن 
ماما روتسد  هب  دوب ، هدنام  ياج  رب  هچنآ  .داد  یم  ار  نارگراک  شاداپ  دیسر ، یم  هک  لوصحم  تشادرب  نامز  .داتسرف  یم  ناشیارب  ار 

.دیسر یم  يزیچ  يو  لاح  روخ  رد  کی  ره  هب  دیدرگ و  یم  میسقت  مدرم  نایم  دش و  یم  هدرب  هنیدم  هب 
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: دسیون یم  روفیط  یبا  نبا 

دوخ تشاذـگن و  ترـضح  .دـهد  ماجنا  ماما  يارب  يراک  هک  تساخرب  ناـمهم  يزور  .دوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  یناـمهیم 
«. درک یم  يریگولج  نامهم  ندرک  راک  زا  ربمایپ  : » دومرف داد و  ماجنا  ار  راک  تساخرب و 

، ناهبزور نب  لضف 

: دسیون یم  ترضح  نآ  صوصخم  تاولص  زا  يزارف  حرش  رد  تنس  لها  ياملع  زا 

رب ترـضح  نآ  تفوطع  محر و  هب  نیا  دوب و  اهالب  اهدـمآ و  شیپ  رد  نازجاع  نافیعـض و  هدـننک  يرای  سرداـیرف و  ترـضح ، نآ 
نآ ناسحا  فطل و  راوج  هب  دـمآ ، یم  شیپ  يرقف  ای  هثداح  یـسک  يارب  هاـگره  دـنا  هدرک  تیاور  هک  ناـنچ  دراد ؛ هراـشا  نازجاـع 

.تسا تیب  لها  هعیش  هک  راگنا  درب ؛ یم  هرهب  ترضح  نآ  تمعن  ناوخ  زا  درب و  یم  هانپ  هنیدم  رد  ترضح 

.درک یم  هظعوم  دیـشخب و  یم  .دـنکن  اور  ار  وا  تجاـح  دـش  یمن  ببـس  دارفا  هاـنگ  درک و  یم  تبحم  ناـسحا و  همه  هب  ترـضح 
نب رفعج  هگان  هک  مدوب  نادرگرس  .متـشادن  یعیفـش  مدوب و  راتفرگ  دیوگ : یم  دوب ، راوخ  بارـش  راک و  هانگ  يدرف  هک   18 ینارقش
درک ییاطع  نم  هب  ترضح  سپ  .مدرک  راهظا  ار  دوخ  تجاح  متسه و  ینارقـش  مالغ  نم  موش ، تیادف  متفگ : سپ  .مدید  ار  دمحم 

یناکم رطاخ  هب  رتدب ؛ وت  زا  تسا و  دب  همه  زا  یتشز  رت و  هدیدنسپ  وت  زا  تسا و  بوخ  همه  زا  یکین  ینارقش ! يا  دومرف : سپـس  و 
.يراد ام  دزن  هک 

: دسیون یم  نایرج  نیا  لقن  زا  سپ  يرشخمز 

.دوب هاگآ  وا  لاح  زا  هکنیا  اب  دراذـگ ، یم  مارتحا  وا  هب  دـنک و  یم  اور  ار  ینارقـش  تجاح  دـنک و  یم  ناسحا  هنوگچ  ماما  دـیرگنب 
.تسا ناربمایپ  يوخ  قلخ و  نامه  وخ ، قلخ و  نیا  دنک ؛ یم  هظعوم  ار  وا  هنوگچ  هک  دیرگنب 
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يرابدرب

ماگنه .دوب  روبص  اهالب ، رد  روکـش و  اه ، تمعن  ربارب  رد  وا  .تسا  هسردم  کی  ناسب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یگدنز  ياهدادیور 
.دناوخ یم  ارف  نادب  ار  ام  نآرق  هک  تسا  لیمج  ربص  نامه  نیا  دوب و  تمعن  روآدای  اهالب ، ندمآ  دیدپ 

تسیرگ و ترضح  سپ  .تفر  ایند  زا  ناشیا  نامـشچ  شیپ  هک  تشاد  يدنزرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
: دومرف دروآ و  دای  هب  ار  يدنوادخ  ياه  تمعن  تقو  نامه  رد 

؛ َْتیَفاع ْدََقل  َْتیَلَْتبِا  ِْنَئل  َْتیَْقبَا َو  ْدََقل  َتْذَخَا  ِْنَئل  »

«. يدیشخب زین  تیفاع  يداد ، یتبیصم  رگا  .یتشاد  هگن  نامیارب  ار  رگید  ییاهزیچ  یتفرگ  ام  زا  يزیچ  رگا  یهزنم ، وت  ادنوادخ !

هک یلاح  رد  درب ؛ يراپـس  كاخ  يارب  ار  شدنزرف  هاگ  نآ  .دننکن  نویـش  هک  داد  دـنگوس  ار  اهنآ  درب و  نانز  دزن  ار  كدوک  سپس 
: تفگ یم 

میتسه يدارفا  ام  .دبای  یم  ینوزف  ام  لد  رد  وا  تبحم  یتسود و  یلو  دناتـس ، یم  ام  زا  ار  نامنادنزرف  هک  ییادخ  تسا  هزنم  كاپ و 
نادـب دیـسر ، یتبیـصم  نامنازیزع  زا  یکی  هب  هک  هاگ  نآ  .دـنک  یم  تیانع  ام  هب  وا  میبلط و  یم  ادـخ  زا  میراد ، تسود  ار  هچنآ  هک 

20 .میهد یم  تیاضر 

تشذگ وفع و 

ناـمه زا  هتفاـی و  دـشر  تیب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .تسا  مالـسا  ربماـیپ  تـیب  لـها  تداـع  هیجـس و  مرک ، ناـسحا و 
رد هک  ار  ماما  تشذـگ  وفع و  زا  ییاه  هنومن  اـجنیا  رد  اـم  .دوب  هتفرگارف  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ار  تشذـگ  وفع و  سرد  یکدوک ،

.مینک یم  رکذ  تسا ، هدمآ  تنس  لها  ياه  باتک 

: دسیون یم  ءاب  فلا  باتک  رد  یسلدنا  دمحم  نب  فسوی  همالع 
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یناشیپ هب  فرظ  ماگنه ، نیا  رد  سپ  .تخیر  یم  ترضح  ناتـسد  رب  بآ  یفرظ ، رد  هک  تشاد  يزینک  ترـضح  تسا  هدش  تیاور 
رد هک  دنتسه  یناسک  نانمؤم  ِْظیَْغلا ؛ َِنیمِظاْکلا  َو   » نم يالوم  يا  تفگ : دش ، هجوتم  زینک  یتقو  .تفرگ  درد  تدش  هب  دروخ و  ماما 

تـشذگ لها  ناـنمؤم ، ساـّنلا ِ؛  ِنَع  َنِیفاـْعلا  َو  : » تفگ سپ  .مدرک  ظـیغ  مظک  دومرف : ترـضح  و  دـننک » یم  ظـیغ  مظک  یتحاراـن 
يدازآ و ادخ  هار  رد  وت  دومرف : ترـضح  .دراد  تسود  ار  ناراکوکین  ادـخ  تفگ : زینک  .مدیـشخب  ار  وت  دومرف : ترـضح  دنتـسه .»

21 .مدیشخب وت  هب  زین  مهرد  رازه 

: دسیون یم  يدنج  میلحلادبع 

كدوک هک  شناکزینک  زا  یکی  .دمآ  هناخ  هب  ماما  يزور  .تشاد  یمزاب  يدـنلب  يور  نتفر  زا  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  ترـضح  نآ 
دـش و لوه  دوب ، هدرک  هک  ییاطخ  زا  داتفا ، ترـضح  هب  شمـشچ  ات  دوب ، هتفر  نابدرن  يالاب  كدوک  اـب  درک و  یم  يراد  هگن  ار  وا 

.تفر ایند  زا  داتفا و  نیمز  هب  شتسد  زا  كدوک  دیزرل و  شندب 

ندرم ببـس  هب  ما  هرهچ  گـنر  دومرف : دندیـسرپ ، يو  زا  ار  نآ  ببـس  هک  یماـگنه  تفر و  نوریب  هتخورفارب  يا  هرهچ  اـب  ترـضح 
ادـخ هار  رد  وـت  دوـمرف : زینک  هب  نآ  زا  سپ  .داـتفا  تشحو  هب  نم  ندـمآ  زا  كزینک  هک  تسا  تهج  نیدـب  هـکلب  تـسین ، كدوـک 

.متشذگ وت  زا  يدازآ و 

يدرم ناوج 

يرظن هچ  توتف  يدرم و  ناوج  دروم  رد  امـش  دوـمرف : ترـضح  .دیـسرپ  يدرم  ناوـج  توـتف و  هنیمز  رد  ترـضح  زا  یخلب  قـیقش 
هنوگ نیا  مه  هنیدم  ناگس  دومرف : ترضح  .مینک  یم  ربص  دوشن ، اطع  رگا  مینک و  رکش  دوش ، اطع  ام  رب  رگا  تفگ : قیقـش  دیراد ؟

میشخب یم  مینک و  یم  راثیا  دوش ، اطع  ام  رب  رگا  : » دومرف تسیچ ؟ امش  دزن  توتف  سپ  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  تفگ : قیقـش  سپ  .دنا 
«. مینک یم  رکش  دوشن ، اطع  رگا  و 
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تعاجش

رب هاگ  حراوج ، اضعا و  رد  نآ  رهاظم  هک  تسا  یبلق  ینورد و  ییورین  تعاجـش ، .تسین  ندز  ریـشمش  وزاـب و  روز  طـقف  تعاـجش 
دنتـشاد ار  تعاجـش  رهاظم  مامت  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  ربمایپ و  تیب  لها  .دوش  یم  رهاظ  وزاب  تسد و  رب  یهاگ  نابز و 

رب یـسگم  سپ  .دوب  یقیناود  روصنم  روضح  رد  ترـضح  يزور  تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دش  یم  رهاظ  فلتخم  ياه  تیعقوم  رد  هک 
هیلع قداص  ماما  هب  سپ  .دـش  رطاـخ  هدرزآ  روصنم  اـت  تشگ  یمزاـب  وا  یلو  دـنار ، یم  ار  سگم  روصنم  .تسـشن  روصنم  تروص 

؛ َهَِربابَْجلا ِِهب  ُّلُِذِیل  : » دومرف ترضح  تسا ؟ هدرک  قلخ  ار  سگم  ادخ  یتمکح  تلع و  هچ  هب  هّللادبع ! ابا  ای  تفگ : درک و  ور  مالـسلا 
.تفگن يزیچ  دش و  تکاس  دینش ، ار  نخس  نوچ  روصنم  دنک .» راوخ  ار  نارگمتس  ناربکتم و  نآ  هلیسو  هب  ات 

: دسیون یم  یبهذ 

مه شیایند  زا  ار  وا  هک  ار  ییادخ  دمح  دومرف : ترـضح  دش ، هتفگ  نخـس  روصنم  لخب  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  دزن  یتقو 
.دراذگن یقاب  وا  رب  مه  ار  شنید  تخاس و  مورحم 

نادنزرف هب  تیصو 

همئا بتکم  زا  تسا  یـسرد  شور ، نیا  .تسا  هدوب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هیجـس  هریـس و  نادـنزرف ، هب  تحیـصن  تیـصو و 
نادنزرف تیصو  تحیصن و  هک  دهد  یم  ناشن  هریـس  نیا  .نادنزرف  ندرک  تیبرت  رتهب  رد  ناشنایعیـش  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 

.دننک هجوت  نادب  دیاب  ناردپ  تسا و  يردپ  فیاظو  زا 

رد ار  متفه ) ماما   ) رفعج نب  یسوم  شدنزرف  .مدش  فرشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رضحم  هب  دیوگ : یم  ترضح  باحـصا  زا  یکی 
: دومرف یم  درک و  یم  تیصو  وا  هب  ار  نانخس  نیا  قداص  ماما  هک  یلاح  رد  مدید ، ترضح  لباقم 
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يراک و تسرد  هب  تسیز و  یهاوخ  یگرزب  تداعـس و  هب  یـشاب ، هتـشاد  رطاـخ  هب  ار  نآ  رگا  هک  نک  ظـفح  ارم  تیـصو  مدـنزرف !
.درم یهاوخ  یبوخ 

ریقف دـشاب ، تسا  نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  شمـشچ  سک  ره  .دـش  دـهاوخ  ینغ  دوش ، عناـق  ادـخ  تمـسق  هب  هک  ره  مدـنزرف ! يا 
ار نارگید  ياه  بیع  سک  ره  ...تسا  هتخاس  مهتم  شردق  اضق و  رد  ار  ادخ  دشابن ، یـضار  ادخ  تمـسق  هب  سک  ره  .دش  دـهاوخ 

شتـسود يارب  یهاچ  سک  ره  دش و  دهاوخ  هتـشک  نامه  هب  دـنک ، هشیپ  متـس  ریـشمش  هک  ره  دـش و  دـهاوخ  اوسر  دزاس ، راکـشآ 
26  . ...دوش راتفرگ  نآ  رد  دوخ  دنکب ،

روج يافلخ  هب  هیصوت 

، روصنم .داتسیا  یمن  زاب  زین  يو  تحیـصن  هیـصوت و  زا  یتح  ماما  یلو  دوب ، ترـضح  نامز  ناراک  متـس  زا  یقیناود  روصنم  رفعجوبا 
هنامرـش یب  روصنم  يزور  .دندوب  هدیقع  مه  روصنم  اب  زین  یخرب  تسناد و  یم  یکی  ماما  اب  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  هبتر و  رد  ار  دوخ 

: داد خساپ  تسارف  اب  ترـضح  .میتسه  هبتر  کی  رد  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  امـش  ام و  تفگ : درک و  نایب  ار  داقتعا  نیا  ترـضح  دزن 
هب دنیزگرب ؛ يرـسمه  ام  هداوناخ  زا  دوبن  زیاج  ربمایپ  رب  یلو  دوب ، زیاج  دیزگ ، یمرب  امـش  زا  يرـسمه  دوب و  هدـنز  ادـخ  لوسر  رگا 

27 .تسام زا  وا  ربمایپ و  زا  ام  هک  لیلد  نیا 

 : هک دنک  یم  لقن  بیسم  نبا  زا  فارشالا  باسنا  رد  يرذالب 

نوچ .دنک  تروشم  ناشیا  اب  هنیدم  مدرم  هرابرد  ات  تساوخ  ار  ترضح  داتسرف و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  ار  یـسک  روصنم 
منیب یم  یلو  مداد ، تلهم  نانآ  هب  مدرک و  ارادـم  هبترم  نیدـنچ  هنیدـم  مدرم  اب  نم  اـنامه  تفگ : روصنم  دروآ ، فیرـشت  ترـضح 

عطق و ار  نانآ  ياـه  لـخن  هک  متـسرفب  ناـنآ  يوس  هب  ار  یـسک  مهاوخ  یم  .دـنراد  یمنرب  تسد  اـم ) هیلع   ) دوخ ياـهراک  زا  ناـنآ 
هشیپ ربص  یلو  دش ، راتفرگ  بویا  .درک  رکـش  وا  دش و  هداد  تمعن  نامیلـس  هب  : » دومرف ترـضح  ...دنک .  بارخ  ار  ناشیاه  همـشچ 

همه زا  وت  سپ  .تسا  هدرک  اـطع  وت  هب  یملع  هداد و  وت  هب  ار  تفـالخ  نیا  ادـخ  لاـح ، .دیـشخب  دـش و  دـنمتردق  فـسوی  .تخاـس 
.دش مارآ  تفر و  نایم  زا  روصنم  بضغ  ماما ، نخس  یپ  رد  .ناراکاطخ » زا  وفع  ششخب و  هب  یتسه  رتراوازس 
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اعد میلعت 

هب یتقو  دومرف : وا  هب  ترـضح  .دش  فرـشم  ماما  تمدـخ  تکرح  زا  شیپ  .دوب  هبعک  رفاسم  تشاد و  هّللا  تیب  گنهآ  يروث  نایفس 
هک ییادخ  يا  یتسه و  ییاوجن  ره  هدنونش  یتوف و  انف و  زا  رتارف  هک  ییادخ  يا  : » وگب راذگب و  راوید  رب  تسد  يدیـسر ، ادخ  تیب 

.نک اعد  یتساوخ  هچره  سپس  ینایور .» یم  ناوختسا  رب  تشوگ  گرم ، زا  سپ 

يور وت  هب  يدنـسپ  یم  هک  ار  يزیچ  نوچ  نایفـس ! يا  : » دومرف ترـضح  .درک  تساوخرد  میلعت  هظعوم و  ماـما  زا  نایفـس  هاـگ  نآ 
مک تقزر  هاگره  و  هّللِاب ِ»  ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال  : » وگب رتشیب  دیآ ، شیپ  يدنسپ ، یمن  هک  يزیچ  نوچ  نک و  ادخ  دمح  رتشیب  دروآ ،

29 «. نک رافغتسا  رتشیب  دش ،

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زرح 

اب هک  ییاعد  زرح و  تکرب  هب  ترـضح  داد و  خر  یقیناود  روصنم  ترـضح و  ناـیم  هک  ییارجاـم  رکذ  زا  سپ  ناـهبزور  نب  لـضف 
: دسیون یم  تفای ، تاجن  روصنم  تسد  زا  تشاد ، دوخ 

: تسا نینچ  نآ  لوا  تسا ، روهشم  رفعج  ماما  زرح  هب  هک  ار  ترضح  نآ  روهشم  زرح 

 .ِ..«. هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  ال    ُ هّللا َءاشام  هّللا ِ،  َیلإ  افُّطََلت  هّللا ِ،  َیلإ  ابُّرَقَت    ُ هّللا َءاشام  هّللا ِ،  َیلإ  اهُّجََوت    ُ هّللا َءاشام  »

هانپ رد  رمع  مامت  منک و  یم  تبظاوم  نادـب  تساه  لاس  هک  تسا  ریقف  داروا  زا  مراد و  دای  ار  نآ  فیعـض  ریقف  نیا  یلاعت  هّللدـمحب 
رد تسا ، روهـشم  رایـسب  زرح  نآ  نوچ  .یلاعت  هّللا  ءاش  نا  مسورحم  نوصم و  نانمـشد  رـش  زا  ِِهتَُّوق » ِِهلْوَح َو  َو    ِ هّللِدْـمَِحب  » زرح نآ 

.دوب دهاوخ  یلاعت  قح  هانپ  رد  نج  سنا و  رش  زا  نیقی ، هب  دنک ، تبظاوم  نادب  سک  ره  هّللاءاش  نا  .دش  هتفگ  ماقم  نیا 

12235 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3420 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف ترضح  یبهذ ، لقن  رب  انب 

ادخ انامه  هک  نک  ادخ  رکش  دمح و  رتشیب  یتشاد ، تسود  ار  تمعن  نآ  ماود  اقب و  وت  دیـشخب و  وت  رب  یتمعن  ادخ  رگا  نایفـس ! يا 
: تسا هدومرف 

« ْمُکَّنَدیِزََال ُْمتْرَکَش  ِْنَئل  »

: تسا هدومرف  ادخ  هک  نک  رافغتسا  رتشیب  دش ، مک  تا  يزور  هاگره  و 

«. ...ٍلاْومِأب ْمُکْدِدُْمی  اَرارْدِم و  مُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُری  اراّفَغ  َناَک  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتِْسا  »

: وگب رتشیب  یتشاد  يرگید  سک  ای  ناطلس و  زا  يا  هصغ  یتحاران و  هاگ  ره  و 

 «ِ هّللِاب ّالِإ  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  «ال 

.تسا تشهب  ياه  جنگ  زا  یجنگ  شیاشگ و  دیلک  رکذ ، نیا  انامه  هک 

ع)  ) قداص ماما  همئالا ،  خیش  تامارک  بقانم و  لئاضف و 

هراشا

هار نیب  رد  متفر  جح  رفس  هب  ناشیا  اب  هتفگ  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  ع )  ) قداص ماما  همئالا ،  خیش  تامارک  بقانم و  لئاضف و 
هداد رارق  وت  رد  شناگدـنب  يزور  ناونع  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  اـم  لـخن  يا  دومرف : .میدوـب  هتـسشن  یکـشخ  ياـمرخ  تخرد  ریز 

.دش مخ  ماما  فرط  هب  دش و  امرخ  زا  رپ  لخن  مدید  ناروخب ! تسا ،

(1 : ) دیوگ یم  هحلط  نبا 

.تسا (ع ) تیب لها  تاداس  ناگرزب و  زا  (ع ) قداص رفعج  ماما 

سونایقا زا  یـسررب و  تقد  هب  ار  میرک  نآرق  یناعم  رایـسب ، توالت  راکـشآ و  دهز  مئاد ، داروا  ناوارف ، تدابع  ریثک ، مولع  بحاص 
دروآ یم  تسد  هب  یتفگش  جیاتن  درک و  یم  جارختسا  ار  هدنزرا  ياهرهوگ  نآرق 

.دیشک یم  باسح  هراب  نآ  رد  دوخ  زا  هک  يا  هنوگ  هب  درک  یم  میسقت  نوگانوگ  تاعاط  ماجنا  هب  ار  شتاقوا  و 
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تخادنا یم  ترخآ  دای  هب  ار  ناسنا  شندید 

.دش یم  ایند  رد  ییاسراپ  ثعاب  شنخس  ندینش  و 

، دوب تشهب  شیاهدومنهر  زا  يوریپ  هجیتن 

تسا توبن  هلالس  زا  وا  هک  داد  یم  یهاوگ  شلامج  رون 

.تسا تلاسر  نامدود  زا  وا  هک  تخاس  یم  نشور  شلامعا  یگزیکاپ  و 

نبا يروث ، سنا ، نب  کلام  حـیرج ، نبا  يراصنا ، دیعـس  نب  ییحی  دـننام  اهنآ  هتـسجرب  نادنمـشناد  بهاذـم و  ناـگرزب  زا  یهورگ 
نیدنچ وا  دیوگ : یم  .دنا  هتسج  هرهب  شـشناد  زا  دنا و  هدرک  لقن  ثیدح  وا  زا  نارگید  یناتـسجس و  بویا  هبعـش ، هفینحوبا ، هنییع ،

.دشاب یم  رهاط  لضاف و  رباص ، اهنآ  هلمج  زا  تسا و  قداص  همه  زا  رتروهشم  هک  دراد  بقل 

: ترضح بقانم 

ات تسا  ناریح  شبقانم  عاونا  هرابرد  ریصب  هاگآ و  صخش  مهف  لقع و  تسا و  رامش  دح  زا  شیب  ترـضح  نآ  تافـص  بقانم و  اما 
كرد لباق  یـسک  يارب  اهنآ  للع  هک  ار  یماـکحا  همه  دوب ، يراـج  شبلق  رب  داـیز  ياوقت  رطاـخ  هب  هک  يراشرـس  مولع  هک  اـج  نآ 
يرفج باتک  دـنیوگ.دنا  هدرک  تیاور  يو  زا  هداد و  تبـسن  وا  هب  تسا  رـصاق  اهنآ  مکح  هب  هطاحا  زا  لوقع  هک  ار  یمولع  تسین و 

، لیاضف ماقم  رد  الاو و  یتبقنم  دوخ  نیا  هک  یتسارب  .تسوا  نانخـس  هلمج  زا  هدیـسر ، ثرا  هب  نمؤملادـبع  نارـسپ  هب  برغم  رد  هک 
.تسا يدنلب  هبترم 

 : مزاح یبا  نبا  زا   یتیاور  .1

دراو نایفس  .دیایب  وگب  دومرف : تسا ، رد  تشپ  يروث  نایفـس  تفگ  دمآ و  شنابرد  هاگان  مدوب  (ع ) دّمحم نب  رفعج  تمدخ  رد  نم 
وش و دنلب  مرذح ، رب  هاشداپ  زا  نم  تسا و  وت  يوجتسج  رد  هاشداپ  هک  یتسه  یسک  وت  نایفـس  يا  دومرف : (ع ) دّمحم نب  رفعج  دش ،
زا مردپ  : )) دومرف (ع ) دّمحم نب  رفعج  .مزیخرب  مونـشب و  ات  دییامرفب  ثیدح  کی  درک : ضرع  نایفـس  .ورب  نوریب  هنامرتحم  لزنم  زا 

دیوگ ساپـس  دمح و  ار  ادخ  دیاب  هداد ، یتمعن  وا  هب  دنوادخ  هک  یـسک  دومرف : ص )  ) ادخ لوسر  هک  درک  لقن  نم  يارب  مدج  لوق 
لوح و ال  دیوگب (( : دیاب  دیـسر ، یهودنا  وا  هب  هک  ره  دنک و  یـشزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  دیاب  دناسر ، ار  شا  يزور  رترید  هک  ره  و 

.تسا مهم  رایسب  هک  ریگارف  ار  هس  نیا  نایفس  دومرف : دّمحم  نب  رفعج  دش ، دنلب  نایفس  هک  نیمه  میظعلا .))  یلعلا  هّللاب  الا  هوق  ال 
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: دیوگ یم  نایفس  . 2

نآ هب  بجعت  اـب  .تـشاد  شود  رب  زخ  زا  ییاـبع  نـت و  رب  هایـس  زخ  زا  يا  هماـج  هـک  یلاـح  رد  مدـش  دراو  (ع ) دـمحم نـب  رفعج  رب 
مدرک ضرع  یتفگش ؟ رد  ام  سابل  زا  وت  دیاش  ینک  یم  هاگن  ام  هب  هک  تسا  هدش  هچ  يروث !  يا  : » دومرف مدرک !  یم  هاگن  ترضح 

رادـقم هب  دـندوب ، يدـنمزاین  یتسدـگنت و  ناـمز  رد  اـهنآ  يروث !  يا  دومرف : تسین ، ناتناردـپ  امـش و  ساـبل  نیا  هللا  لوـسر  نباـی  : 
هماـج نآ  ریز  دز ، سپ  ار  هماـج  نیتسآ  هاـگنآ  .تسا  تمعن  یناوارف  ماـگنه  زورما  دـندرک و  یم  لـمع  ناشیدـنمزاین  یتسدـگنت و 

ار ریز  سابل  نیا  يروث ! يا  دومرف : دوب ، رتهاتوک  ییور  ساـبل  نیتسآ  نماد و  زا  شنیتسآ  نماد و  هک  دـش  رادومن  يدیفـس  هنیمـشپ 
راکشآ تسامش  يارب  هچنآ  میا و  هتشاد  ناهنپ  تسادخ  يارب  هچنآ  .میا  هدیشوپ  امش  يارب  ار  ییور  سابل  نیا  یلاعت و  يادخ  يارب 

« .میا هدرک 

: دیوگ یم  ماطسب  نب  جایه  . 3

کین راک  : » دومرف یم  هراومه  دنام و  یمن  يزیچ  شیوخ  هداوناخ  يارب  هک  درک  یم  ماعطا  ار  نارگید  يردقب  (ع ) دـمحم نب  رفعج 
(2 «) .نتشاد ناهنپ  ندرمش و  کچوک  نتخادنین ،  ریخأت  زیچ : هس  هب  رگم  دسر  یمن  لامک  هب 

: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  مادقم  یبا  نب  ورمع  زا  . 4

.تسا توبن  نامدود  زا  وا  هک  مدیمهف  یم  متسیرگن ، یم  (ع ) دمحم نب  رفعج  يامیس  هب  تقو  ره  نم 

: دیوگ یم  دوب  رفعج  شا  یلصا  مسا  هک  يدهن  بیبش  نب  نوذرب  . 5

هرابرد رـضخ -  ترـضح  حـلاص -  دـبع  هک  دـینک  تیاعر  ار  یقح  نامه  ام  هرابرد  : » دومرف یم  هک  مدینـش  (ع ) دّـمحم نب  رفعج  زا 
« .دندوب حلاص  ناشردام  ردپ و  هک  درک  تیاعر  نامیتی 
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: دیوگ یم  هک  هدش  لقن  دوسا  نب  حلاص  زا  . 6

نوچ امـش  يارب  نم  زا  دعب  سک  چیه  اریز  دییاین  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  دیـسرپب  نم  زا  : » تفگ یم  هک  مدینـش  (ع ) دـمحم نب  رفعج  زا 
 .« تفگ دهاوخن  ثیدح  نم 

: نخس ندش  لدب  در و  - 7

.تفگ نخـس  یتشرد  هب  ماما  اب  نسح  نب  هللادبع  دش و  لدب  در و  ینخـس  زور  لوا  رد  نسح  نب  هللادبع  و  (ع ) دمحم نب  رفعج  نایم 
درک نسح  نب  هّللادبع  هب  ور  (ع ) دمحم نب  رفعج  هّللادبعوبا  .دندیسر  مه  هب  دجسم  ولج  دنتشگ ، دجسم  یهار  دندش و  ادج  هک  دعب 
یم ایآ  دّمحم ! ابا  يا  دومرف : بوخ .  داد : باوج  ینابـصع  مدآ  کی  لثم  يو  دـمحم ؟ ابا  يا  يدـنارذگ  هنوگچ  ار  زورما  دومرف : و 

نیاربانب دومرف : ممهف !  یمن  نم  هک  ییوگ  یم  يزیچ  هراومه  وت  تفگ :  هّللادـبع  دـنک ؟ یم  کبـس  ار  باسح  محر  هلـص  هک  یناد 
آم نولـصی  نیذلاو  درک « : توالت  ار  هیآ  نیا  وگب ! سپ  تفگ : بوخ ، رایـسب  دومرف : وگب ! ار  نآ  تفگ :  مناوخ ، یم  نآرق  وت  يارب 

« باسحلا ءوس  نوفاخی  مهبر و  نوشخی  لصوی و  نا  هب  هّللا  رما 

(3  .) مشاب هدرک  محر  عطق  هک  دید  یهاوخن  ارم  نیا  زا  سپ  درک : ضرع  نانخس  نیا  زا  سپ  هّللادبع 

: هک تسا  هدمآ  هّللا -  همحر  دیفم -  داشرا  رد  - 8

سپ دوب و  شردپ  یصو  نیـشناج و  شناردارب ، نایم  زا  (ع ) بلاط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  قداص ، ماما 
رت ماقمالاو  هصاخ  هماع و  رظن  رد  رتدنمجرا و  رت و  هزاوآرپ  یگمه  زا  تشاد و  يرترب  اهنآ  همه  رب  دـش و  تماما  راد  هدـهع  يو  زا 

دوب و هدیچیپ  اج  همه  رد  شا  هزاوآ  دنتفاتـش و  یم  وا  دزن  هب  وس  ره  زا  هک  دنا  هدرک  لقن  ترـضح  نآ  مولع  زا  يردـقب  مدرم  دوب و 
ناملاع و زا  کی  چیه  زا  دنا و  هدرکن  تیاور  تیب ، لها  زا  کی  چیه  زا  دنا  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  هک  يردق  هب  نادنمـشناد 
ار یقوثو  دروم  نایوار  مان  ناثدحم ،  هک  ییاج  ات  تسا  هدـشن  لقن  ثیدـح  ع )  ) قداص ماما  هزادـنا  هب  رابخا  نالقان  راثآ و  نابحاص 

.دنا هدرک  دروآ  رب  نت  رازه  راهچ  نوگانوگ ، دیاقع  ءارآ و  لها  زا  ار  نانآ  رامش  هدرمش و  رب  دنا ، هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  هک 
هرابرد تاهبش  داریا  زا  ار  نافلاخم  نابز  هتخاس و  ناریح  ار  اهلقع  هک  تسا  ترـضح  نآ  تماما  نشور  لیالد  زا  یکی  دوخ  نیا  هک 

(4  .) تسا هدرک  لال  شتماما 
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: دیوگ یم  میعنوبا  ظفاح  -. 9

ایند و زا  يریگ  هرانک  دوب و  هدروآ  ور  ادـخ  هاگـشیپ  رد  عوضخ  تدابع و  هب  (ع ) قداـصلا دّـمحم  نب  رفعج  هّللادـبعوبا ، هک  یتسارب 
(5) .دوب نازیرگ  تاعامتجا  تسایر و  زا  هدیزگرب و  ار  عوشخ 

: دنا هتفگ  یضعب  . 10

(6  .) تسا بابسا  هلیسو  هب  ندرک  یقرت  بسن و  زا  نتفرگ  هرهب  فوصت ،

: دیوگ یم  يزوج  نبا  . 11

(7) .دوب تدابع  مرگرس  نادرگور و  تسایر و  بح  زا  (ع) دّمحم نب  رفعج 

: هک تسا  هدش  لقن  نودمح  نبا  زا  . 12

خـساپ رد  دـینک ؟ یمن  دـمآ  تفر و  ام  دزن  مدرم  ریاس  لـثم  امـش  ارچ  تشون :  (ع ) دّـمحم نب  رفعج  هب  يا  هماـن  رد  یقیناود  روصنم 
وت دزن  دـیما  نآ  هب  هک  يراد  يزیچ  ترخآ  روما  زا  وت  هن  میـشاب و  هتـشاد  میب  وت  زا  نآ  رطاخ  هب  هک  میا  هدرک  يراـک  اـم  هن  تشون :
وت دزن  سپ  میهدب  تیلـست  ار  وت  هک  مینیب  یم  ار  یتبیـصم  هن  مییوگب و  داب  اراوگ  وت  هب  هک  یتسه  یتمعن  رد  هن  مینک و  تفر  دـمآ و 
هک یـسک  داد : باوج  ینک ! تحیـصن  ار  ام  ات  شاب  اـم  هارمه  تشون ، خـساپ ، نیا  ندینـش  اـب  روصنم  دـیوگ : یم  مینک ؟  هچ  مییاـیب 
هک دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  روصنم  .دوش  یمن  وت  هارمه  تسا ، ترخآ  شفده  هک  نآ  دنک و  یمن  تحیـصن  ار  وت  دشاب  ایند  شفده 
نب رفعج  هک  یتسارب  درک و  صخـشم  ام  دزن  رد  دـنترخآ  بلاط  هک  یمدرم  زا  تسایند  ناشفدـه  هک  ار  یمدرم  هاگیاج  نخـس ، نیا 

(8) .ایند بلاط  هن  تسا  ترخآ  بلاط  دوخ  (ع ) دّمحم
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تامارک

: لوا تمارک 

یم هدرک ، لقن  شردپ  زا  عیبر  نب  لضف  نب  هّللادـبع  دـیوگ : یم  هک  تسا  هدـمآ  ( 9  ) هحلط نبا  باـتک  زا  لـقن  هب  همغلا » فشک  » رد
تسرفب (ع ) دّمحم نب  رفعج  لابند  هب  ار  یـسک  تفگ :  عیبر  هب  تفر و  هنیدم  هب  دعب  درک و  جح  رفـس  لاس 147  رد  روصنم ، دیوگ :

.تسا هدرک  شومارف  هک  درک  دومناو  نانچ  عیبر  مشکن !  ار  وا  نم  رگا  دشکب ، ارم  ادخ  .دروایب  ام  دزن  باذع  جنر و  اب  ار  وا  ات 

راب نیا  .دز  تلفغ  هب  ار  دوخ  عیبر  زاب  دروایب ، باذع  جنر و  اب  ار  وا  ات  تسرفب  ار  یسک  تفگ : عیبر  هب  درک و  رارکت  روصنم  هرابود 
.دروایب ار  (ع ) دّمحم نب  رفعج  ات  دتسرفب  ار  یسک  هک  داد  نامرف  درک و  شاخرپ  عیبر  هب  همان  رد  تشون و  عیبر  هب  يدنت  همان  روصنم 

وت لابند  يا  هنوگ  هب  روصنم  هک  ربب  هانپ  ادخ  هب  هّللادبعابا  ای  درک : ضرع  عیبر  دندروآ ، ار  ترضح  هک  یتقو  داتسرف ، ار  یسک  عیبر 
.دنک یمن  عفد  ار  وا  ّرش  یسک  ادخ  زج  هک  هداتسرف 

دراو (ع ) ماما هک  نیمه  .دـناسر  روصنم  عالطا  هب  ار  يو  روضح  عیبر  هاگنآ  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ـال  : » تفگ (ع ) دّـمحم نب  رفعج 
ربهر ار  وت  قارع  مدرم  ادخ ! نمـشد  يا  تفگ : دروآ و  نابز  هب  تشرد  نانخـس  درک و  ترـضح  نآ  دیدهت  هب  عورـش  روصنم  دـش ،

ادخ یتسه ، هلئاغ  بوشآ و  یپ  رد  ینک و  یم  یچیپرـس  نم  تنطلـس  زا  وت  دنتـسرف و  یم  وت  يارب  ار  ناشلام  تاکز  هتـسناد و  دوخ 
، دـش هداد  تمعن  نامیلـس  هب  نینم ! ؤملاریما  ای  دومرف : روصنم  نانخـس  ندینـش  زا  سپ  (ع ) ماما مشکن !  ار  وت  نم  رگا  هک  دـشکب  ارم 

 . یتسه لیبق  نآ  زا  وت  دیشخب و  وا  دندرک ، متس  فسوی  هب  درک ، ربص  دش ، التبم  بویا  .درک  يرازگساپس 
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یتمهت ره  زا  كاـپ و  اـهزیچ  نیا  زا  اـم  دزن  رد  امـش  تحاـس  اـیب ، رتولج  هّللادـبعوبا ، يا  تفگ : دینـش  ار  نانخـس  نیا  روصنم  نوچ 
تفرگ و ار  شتسد  هاگنآ  دنک ! تمحرم  ار  شاداپ  نیرتهب  نادنواشیوخ  فرط  زا  امش  هب  دنوادخ  دییادص ، رس  مک  امش  تساربم و 

دوخ تسد  اب  درک  عورش  دندروآ  ار  وبشوخ  داوم  زا  یطولخم  دنروایب ، رطع  داد  روتسد  سپس  .دناشن  صوصخم  شرف  يور  دوخ  اب 
.دیکچ یم  شفیرش  نساحم  زا  رطع  تارطق  راک  نایاپ  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ندرک  رطعم  ار  ماما  نساحم 

ماما هب  ور  .دـیربب و  رـس  تشپ  ار  هّللادـبعوبا  تعلخ  هزیاج و  تفگ : عیبر  هب  هاگنآ  .دـیزیخرب  ادـخ  تیاـمح  هاـنپ و  رد  تفگ  سپس 
نم مدرک : ضرع  متفر و  رس  تشپ  نم  دیوگ : یم  عیبر  .تفر  ترـضح  نآ  دیورب ، ادخ  تیامح  هانپ و  رد  تفگ :  درک و  (ع) قداص

هچ دورو  عقوم  امـش  .دیدیدن  امـش  هک  مدید  ار  یعـضو  مه  امـش  زا  دـعب  دـیدوب و  هدـیدن  امـش  هک  مدـید  ار  یعـضو  امـش  زا  شیپ 
: متفگ دومرف : دیدومرف ؟

تنا مهللا  یئاجر  تنا  کلها و  یلع و ال  کتردقب  یلرفغا  و  ماری ،  يذلا ال  کنکرب  ینفنکا  مانتال و  یتلا  کنیعب  ینسرحا  مهللا  » 
 « هرش نم  کب  ذیعتسا  هرحن و  یف  عفدا  کب  مهللا  رذح ، فاخا و  امم  لجا  ربکا و 

.يدید هک  درک  نانچ  دنوادخ  سپ 

: مود تمارک 

زامن نوچ  مدش .  هکم  دراو  متفر و  جـح  رفـس  هب  لاس 113  رد  دـیوگ : یم  هدرک ، لقن  دیعـس  نب  ثیل  هک  تسا  یناتـساد  هلمج  زا   
هک تفگ  ّبر »  ای  ّبر  ای  يردقب «  دناوخ ، یم  اعد  هتـسشن و  مدید ،  ار  يدرم  هاگان  متفر ،  سیبقوبا  هوک  يالاب  مدناوخ ،  ار  رـصع 
ای ّیح  ای   » زاب .دش  عطق  شـسفن  ات  تفگ  هّللا » ای  هّللا  ای  يردقب «  سپـس  .دیرب  شـسفن  ات  تفگ  ّبر »  ّبر ، زاب «  .دـش  عطق  شـسفن 
ار نیمحارلا »  محرا  ای  تبون «  تفه  سپـس  .دـش  عطق  شـسفن  ات  تفگ  میحر »  ای  میحر  اـی  هاـگنآ «  .دـیرب  شـسفن  اـت  تفگ  ّیح »

یم ثیل  ( 10 (؛ » اقلخا دق  ّيدرب  مهللا  هینمِعطأف ،  بنعلا  اذـه  نم  یهتـشا  ینا  مهللا  : » تفگ هاگنآ  .دـیرب  شـسفن  هک  تفگ  يردـقب 
يروگنا زور  نآ  هک  یلاح  رد  مدید  يو  دزن  رد  روگنا  زا  رپ  ار  يدبـس  هک  دوب  هدشن  مامت  وا  نخـس  زونه  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ :

ضرع هچ ؟  يارب  دومرف : .متـسه  کیرـش  مه  نم  متفگ : دـنک ، لیم  روگنا  تساوخ  هک  نیمه  مدـید ، شرب  رد  ون  هچراپ  ود  دوبن و 
.نکن ناهنپ  ار  يزیچ  یلو  روخب  ایب و  دومرف : .متفگ  یم  نیمآ  نم  دیدرک و  یم  اعد  امش  مدرک :

12242 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3427 

http://www.ghaemiyeh.com


دبـس زا  يزیچ  یلو  مدش  ریـس  هک  مدروخ  يردقب  .تشادن  هناد  چـیه  مدوب ؛ هدروخن  يروگنا  نانچ  زگره  مدروخ و  يرادـقم  متفر 
ار اهنآ  نم  ات  وش  رود  سپ  دومرف : مرادن .  يزاین  نم  مدرک :  ضرع  نک !  تنت  رب  ار  هچراپ  ود  نیا  زا  یکی  دومرف : سپـس  .دشن  مک 

شتـسد هب  تشاد  هک  ار  يا  هچراـپ  ود  نآ  سپـس  تخادـنا  هناـش  هب  ار  یکی  تسب و  رمک  هـب  ار  اـهنآ  زا  یکی  مدـش ؛ رود  مشوـپب ،
! دناشوپب ار  وت  ادخ  ناشوپب  ارم  تفگ : دید و  ار  وا  يدرم  دیسر ، یعـس  لحم  هب  ات  متفر  شلابند  هب  نم  دمآ  ریز  هب  هوک  زا  تفرگ و 

شلابند دیوگ : یم  ثیل  دّمحم ، نب  رفعج  تفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  متفگ :  مدیـسر و  درم  نآ  هب  نم  .داد  وا  هب  ار  هچراپ  ود  نآ 
(11  .) متفاین ار  وا  رگید  مونشب  یثیدح  وا  زا  ات  متفر 

: موس تمارک 

: دیوگ یم  هللا -  همحر  یسیع -  نب  یلع 

زین روصنم  اب  (ع ) قداص ماما  ناتـساد  رد  دـنا و  هدرک  لقن  ار  نآ  ثیدـح  نالقان  نایوار و  زا  یهورگ  تسا و  روهـشم  ثیل  ثیدـح 
.تسا هدرک  لقن  یتافاضا  اب  ار  بلطم  نیا  هب  بیرق  دیفم ، داشرا  زا  سپس  هتفگ ، ار  نخس  نیمه 

ار وا  لاـم  هتـشک و  ار  (ع ) دـمحم نب  رفعج  مـالغ  سینخ  نب  یلعم  هّللادـبع ،  نب  یلع  نب  دوواد  هک  دـنا  هدروآ  دـیوگ : یم  هلمج  زا 
رب ار  وا  لام  یشک و  یم  ارم  مالغ  وت  دومرف : دش و  دراو  یلع  نب  دوواد  رب  دوب  كانمشخ  هک  یلاح  رد  (ع ) قداص ماما  .دوب  هتشادرب 
هب ناه  .دـهد  یمن  تیمها  رازراک  گنج و  هب  هک  یلاح  رد  درامـش  یم  مهم  ار  شزیزع  تبیـصم  درم  هک  یناد  یمن  رگم  يراد  یم 

يور زا  ار  نخس  نیا  ینک ؟ یم  دیدهت  تنیرفن  هب  ارم  تفگ : یلع  نب  دوواد  .منک  یم  نیرفن  وت  رب  ادخ  هاگشیپ  رد  هک  دنگوس  ادخ 
یم شتاجانم  رد  دندینـش  هک  رحـس  ات  دوب  دوعق  مایق و  رد  ار  بش  نآ  ماـمت  تشگرب و  شلزنم  هب  (ع ) قداـص ماـما  .تفگ  رخـسمت 

: تفگ
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»؛  هنم یل  مقتنءا  و  هیغاطلا ،  اذه  ینفک  إ  لیلذ ،  اهل  کقلخ  لک  یتلا  هزعلااذ  ای  و  دیدشلا ، لاحملا  اذ  ای  و  هیوقلا ،  هوقلا  اذ  ای  » 

(12  .) تسا هدرم  یلع  نب  دوواد  دنتفگ : .دش  دنلب  نویش  هلان و  يادص  هک  تشذگن  یتعاس 

: مراهچ تمارک 

: دیوگ یم  هدرک ،  لقن  ریصبوبا  هلمج  زا 

هعیـش زا  یهورگ  هب  هار  نیب  مورب  ماـمح  اـت  مدـش  نوریب  مدوـب ، هدـش  رتـسبمه  وا  اـب  هک  دوـب  یکزینک  مـهارمه  مدـش ، هنیدـم  دراو 
رضحم مناوتن  نم  دنوش و  بایفرش  نم  زا  رتدوز  هک  مدیسرت  .دنـسرب  (ع ) قداص ماما  هّللادبعوبا  تمدخ  دنتـساوخ  یم  هک  مدروخرب 

: دومرف درک و  نم  هب  یهاگن  مدش ، وربور  (ع ) قداص ماما  اب  هک  نیمه  مدـش ، ماما  لزنم  دراو  ات  متفر  اهنآ  هارمه  .منک  كرد  ار  ماما 
 : متفگ مدیشک و  تلاجخ  دوش ؟ یمن  دراو  تیانج  لاح  اب  یسک  ناگداز  ربمغیپ  ناربمایپ و  هناخ  هب  هک  یناد  یمن  رگم  ریصبوبا ! يا 
زا درک و  مهاوخن  ار  يراک  نینچ  زگره  رگید  موش ؛  بایفرـش  اهنآ  هارمه  مناوتن  هک  مدیـسرت  مدـید  ار  نایعیـش  نم  هّللا  لوسر  نبای 

(13  .) مدش نوریب  ترضح  نآ  هناخ 

: دیوگ یم  دیفم  خیش 

.دـشک یم  ازارد  هب  اهنآ  شرامـش  هک  هدـش  لقن  هک  میدرک  لقن  هک  یبیغ  ياهربخ  تامارک و  ریظن  ترـضح  نآ  زا  يدایز  تایاور 
(14)

 : مجنپ تمارک 

: دیوگ یم  (، 15  ) هدرک تیاور  یلهاک  ییحی  نب  هّللادبع  زا  لقن  هب  يریمح  باتک  زا 

؟ ییوگ یم  هچ  ینیبب  ار  يا  هدنرد  هک  یتقو  دومرف : (ع ) قداص ماما 

: وگب دعب  ناوخب و  وا  لباقم  رد  ار  یسرکلا  هیآ  يدید ، ار  هدنرد  هاگره  دومرف : مناد ، یمن  مدرک :  ضرع 
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» ؛  هدعب نم  همئالا  نینم و  ؤملاریما  یلع  همیزع  دوواد و  نب  نامیلس  همیزع  هللا و  لوسر  دّمحم  همیزع  و  هّللا ، همیزعب  کیلع  تمزع  » 

.دش دهاوخ  فرصنم  وت  زا  وا 

: دیوگ یم  یلهاک  هللادبع 

هیآ نم  .تفرگ  رارق  ام  لباقم  هار  نیب  رد  دش و  ادیپ  يا  هدنرد  ناهگان  میدـش  ییاتـسور  یهار  میومع  رـسپ  اب  متفر  هفوک  هب  اهدـعب 
 : متفگ مدناوخ و  وا  ربارب  رد  ار  یسرکلا 

الا هدـعب  نم  همئـالا  نینم و  ؤـملاریما  همیزع  دوواد و  نب  نامیلـس  همیزع  هّللا و  لوـسر  دّـمحم  همیزع  هّللا و  همیزعب  کـیلع  تمزع  » 
« کیذؤن اناف ال  انذؤت  ملف  انقیرط  نع  تیحنت 

هک یهار  زا  دش و  فرحنم  هار  زا  داد و  اج  اهاپ  نایم  ار  شمد  تخادـنا و  ولج  ار  شرـس  مدـید  مدرک  هاگن  مدـناوخ  هک  ار  اعد  نیا 
.تشگرب دوب ، هدمآ 

 . ما هدینش  (ع ) دّمحم نب  رفعج  زا  ار  نخس  نیا  مه  نم  متفگ : مدوب ، هدینشن  وت  نخس  زا  رتابیز  ینخس  زگره  نم  تفگ : میومع  رسپ 
.تسناد یمن  دایز  مک و  زا  چیه  نم  يومع  رسپ  هک  یلاح  رد  تسا ، هعاطلا » ضرتفم  ماما «  وا  هک  مهد  یم  یهاوگ  یتسارب  تفگ : 

نایرج دهاش  نم  هک  ینک  یم  روصت  وت  ایآ  دومرف : .مدناسر  ناشیا  ضرع  هب  ار  هیـضق  مدیـسر و  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  دـعب  لاس 
نم هب  ور  سپس  تسا ، ییایوگ  نابز  انیب و  مشچ  اونش ، شوگ  ناتـسود ، زا  کی  ره  اب  ارم  انامه  تسا ، يدب  روصت  نیا  مدوبن ،  امش 
امـش هک  نآ  بلطم  نیا  یناشن  مدرک و  فرـصنم  امـش  زا  ار  هدنرد  نآ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  ییحی ، نب  هّللادبع  يا  دومرف : درک و 

.ددرگ ام  تماما  هب  فراع  هک  نآ  ات  درب  یمن  ایند  زا  ار  وا  دنوادخ  تسا و  هتشون  ام  دزن  وت  يومع  رـسپ  مان  دیدوب و  دور  رانک  ادتبا 
تخـس دـش و  لاحـشوخ  وا  مدرک .  لقن  میومع  رـسپ  يارب  ار  (ع ) قداص ماـما  نانخـس  متـشگرب  هفوک  هب  نوچ  دـیوگ : یم  هّللادـبع 

.تفر ایند  زا  ات  دوب  رصبتسم  نانچمه  تشگ و  نامداش 
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: مشش تمارک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدمآ  یفوقرقع  بیعش  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد 

روضح ار  اهلوپ  .دوب  رانید  دصیـس  نم  هارمه  میدـش .  بایفرـش  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  ریـصبوبا  هزمح و  یبا  نب  یلع  قافتا  هب  نم 
دـص نیا  بیعـش !  دومرف : دـنادرگزاب و  نم  هب  ار  هیقب  تشادرب و  شدوخ  يارب  ار  اهنآ  زا  یتشم  (ع ) قداص ماما  متـشاذگ ، (ع ) ماـما
تقو نآ  میدروآرب  ار  نامدوخ  ياهیدـنمزاین  مامت  دـیوگ : یم  بیعـش  .نادرگرب  اج  نامه  هب  يا  هتفرگ  هک  ییاج  نامه  زا  ار  رانید 

مردارب نایمه  زا  ار  اهنآ  نم  متفگ : تسا ؟ هنوگچ  دنادرگرب  وت  هب  (ع ) ماما هک  ییاهلوپ  نآ  نایرج  بیعـش !  تفگ :  نم  هب  ریـصبوبا 
.هدرک تمحرم  وت  هب  ار  تماما  هناشن  (ع ) قداص ماما  مسق  ادخ  هب  بیعـش ! تفگ : ریـصبوبا  .مدوب  هتـشادرب  هنایفخم  وا  عالطا  نودـب 

رانید دص  دایز ، مک و  نودب  مدید  مدرمش ، ار  اهنآ  نم  رامشب ! ار  اهلوپ  نیا  بیعـش ! دنتفگ : نم  هب  هزمح  نب  یلع  ریـصبوبا و  سپس 
(16) .تسا

: متفه تمارک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  نارهم  نب  هعامس  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  هلمج  زا   

قافتا هار  نایم  رد  تنابراس  وت و  نیب  هک  دوب  هچ  نآ  هعامـس !  دومرف : درک و  نم  هب  ور  همدقم  نودب  مدـش ، دراو  (ع ) قداص ماما  رب 
هک رطاخ  نیا  هب  داتفا ، یقافتا  نانچ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  مدرک : ضرع  یـشاب ! نیرفن  نعل و  دایرف و  مانـشد ، لها  وت  هک  راهنز  داتفا ؟

شور نیا  هک  یتسارب  يدرک ، متس  رتنوزفا  وا  هب  تبسن  وت  اّما  درک  یم  متس  وت  هب  دنچ  ره  وا  دومرف : .درک  یم  متس  نم  هب  هراومه  وا 
نک شزرمآ  بلط  تسا  هداتفا  قافتا  هچنآ  زا  هعامس !  دومرف : (ع ) ماما سپس  مراد .  یمناو  شور  نآ  هب  زین  ار  منایعیـش  تسین و  نم 

(17) .دز دهاوخن  رس  نم  زا  يراک  نانچ  رابود  منک و  یم  شزرمآ  بلط  نم  مدرک : ضرع  .ینک  رارکت  ار  نآ  زگره  هک  ادابم  و 
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: متشه تمارک 

: دیوگ یم  تسا  هدروآ  ریصبوبا  زا  لقن  هب  نینچمه 

هب يرآ  مدرک :  ضرع  یـسانش ؟ یم  ار  تدوخ  ماما  ایآ  دّمحموبا ! يا  دومرف : ناهگان  مدوب ، هتـسشن  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  يزور 
یم یتـفگ ، تسار  دومرف : .مداـهن  ترـضح  نآ  سدـقم  يوـناز  يور  ار  متـسد  ماـما ، نآ  ییوـت  تسین ، ییادـخ  وا  زج  هک  ییادـخ 
مزال ناشن  رگید  تخانش ، زا  سپ  دّمحموبا  يا  دومرف : ینک ، تمحرم  نم  هب  ار  تماما  یناشن  ملیام  متفگ :  وشن ! ادج  وا  زا  یسانش ،

هب يدنزرف  وت  هب  دنوادخ  يدرگ  یم  رب  هک  هفوک  هب  دّمحموبا  يا  دومرف : .دوش  هدوزفا  منیقی  نامیا و  هب  هک  نیا  يارب  متفگ :  .تسین 
هفیحص رد  ام  دزن  رد  وت  نارسپ  مان  هک  نادب  داد ؛ دهاوخ  رتخد  ود  وا  زا  سپ  دّمحم و  مان  هب  يرسپ  وا  زا  دعب  دهد و  یم  یـسیع  مان 

رد ار  هفیحص  ماما  سپ  تسا ، هدش  هتشون  تمایق  زور  ات  ناشنادنزرف  ناکین و  دادجا و  ناردام ، ناردپ ، مان  ام و  نایعیش  مان  اب  هعماج 
(18) .تسا بوتکم  گنر و  درز  يذغاک  مدید  دروآ ،

: مهن تمارک 

: دیوگ یم  هک  هدمآ  ریصبوبا  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  هلمج  زا   

.دوب تسردـنت  وا  مندـمآ  تقو  مدرک :  ضرع  درک ؟ یم  هچ  یلامث  هزمحوبا  دّـمحموبا ، يا  دومرف : مدـش ، دراو  (ع ) قداـص ماـما  رب 
وا اب  ارم  تفگ : ریـصبوبا  .دور  یم  ایند  زا  زور  نالف  هاـم  نـالف  رد  هک  وگب  وا  هب  ناـسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  یتشگرب  هک  یتقو  دومرف :
ایآ متفگ :  تسا ، ریخ  وا  يارب  تساـم  دزن  هچنآ  ییوگ و  یم  تسار  دّـمحموبا ، يا  دومرف : ماـما  .تسامـش  هعیـش  وا  تسا و  یـسنا 

ناهانگ زا  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دوخ  ياهراک  رد  دشاب و  سرتادخ  هعیش ، هاگره  يرآ ، دومرف : دنتسه ؟ امش  اب  امش  نایعیش 
ایند زا  یلامث  هزمحوبا  هک  دیـشکن  یلوط  میتشگرب ،  ام  لاس  نامه  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  .دوب  دـهاوخ  هبترم  کی  رد  اـم  اـب  دزیهرپب ،

(19  .) تفر
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: مهد تمارک 

 ، تسا هدوـب  وا  صاوـخ  زا  نسح و  نب  هّللادـبع  نب  دّـمحم  تسود  يو  هک  ءـالعلا  یبا  نب  دـیمحلادبع  زا  تـسا  یناتـساد  هـلمج  زا   
ماـما دـش ، هـفرع  زور  نوـچ  دیــسر ، ارف  جـح  مسوـم  سپــس  درک  ینادـنز  یلاچهایــس  رد  یتدـم  تـفرگ و  ار  وا  یقیناود  روـصنم 

تسا و هتفرگ  روصنم  ار  وا  درک : ضرع  دـش ؟ هچ  دـیمحلادبع  تتـسود  دّـمحم ، دومرف : درک ، تاـقالم  فـقوم  رد  ار  وا  (ع) قداـص
نب دّمحم  هب  ور  سپـس  درک  دـنلب  الاب  فرط  هب  ار  شتـسد  یتدـم  (ع ) ماما .تسا  هدرک  تشادزاب  یگنت  نادـنز  رد  هک  تسا  یتدـم 

دیمحلادبع زا  تعجارم  زا  سپ  دیوگ : یم  دّـمحم  دـش ، دازآ  نادـنز  زا  تقیفر  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دّـمحم  دومرف : درک و  هّللادـبع 
(20) .دندرک دازآ  نادنز  زا  ارم  هک  دوب  رصع  زا  دعب  هفرع ، زور  تفگ :  درک ؟ دازآ  ار  روصنم  تقو  هچ  مدیسرپ 

: مهدزای تمارک 

: دیوگ یم  هدش  لقن  يرسق  هّللادبع  نب  دلاخ  مالغ  ملسم  نب  مازر  زا   

دراو ع )  ) قداص ماما  شکب ، ار  وا  دـسرب  ام  هب  هک  نیا  زا  شیپ  دـش  دراو  (ع ) دّـمحم نب  رفعج  تقو  ره  تفگ :  شناـبرد  هب  روصنم 
هتـسشن روصنم  رانک  (ع ) قداص ماما  دید  درک ، یهاگن  دمآ و  يو  دـیبلط ، ار  وا  داتـسرف و  شنابرد  لابند  هب  روصنم  تسـشن ، دـش و 

تسد يور  رب  تسد  یتحاران  زا  روصنم  دیوگ : یم  درگرب ! تدوخ  ياج  هب  تفگ :  نابرد  هب  روصنم  هاگنآ  دیوگ : یم  مازر  .تسا 
؟ مداد وت  هب  يروتـسد  هچ  تفگ : دـیبلط و  ار  شنابرد  روصنم  تفر ، نوریب  هناخ  زا  دـش و  دـنلب  (ع ) قداـص ماـما  هک  نیمه  دز ، یم 

(21) .تسا هتسشن  امش  دزن  مدید  طقف  مدیدن  ار  وا  جورخ  دورو و  عقوم  نم  مسق  ادخ  هب  داد : باوج 
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: مهدزاود تمارک 

: دیوگ یم  هدرک ، لقن  زازق  زیزعلادبع  زا  . 

بآ نم  يارب  زیزعلادـبع ! يا  تفگ :  درک و  نم  هب  ور  مدـش ، دراو  (ع ) قداـص ماـما  رب  متـشاد ،  هدـیقع  نیموصعم  همئا  تیبوـبر  هب 
دقتعم وا  تیبوبر  هب  نم  هک  تسا  یسک  نامه  نیا  متفگ :  دوخ  اب  دش ، دراو  ماما  هک  یتقو  مدروآ ، بآ  مریگب ، وضو  ات  نک  رـضاح 

یم بارخ  هک  زیرن  راب  دـح ، زا  شیب  ناـمتخاس  کـی  يور  زیزعلادـبع  يا  تفگ : تفر ، نوریب  نوچ  دریگ ، یم  وضو  هک  نیا  مدوب ،
(22) .میتسه وا  قولخم  ادخ و  ناگدنب  ام  دوش ،

: مهدزیس تمارک 

 : تسا هدش  لقن  هلمج ،  زا 

میمـصت يو  اّما  درمـش  گرزب  ار  رما  نیا  و  دـش ، عنام  ار  وا  (ع ) قداص ماما  دـنک ، مایق  دـیز  هارمه  تساوخ  یم  دّـمحم  نب  هّللادـبع 
وت يراد و  تروص  هب  باقن  نانز  نوچمه  دیز  زا  دعب  منیب  یم  ار  وت  ایوگ  هک  مسق  ادخ  هب  : دومرف ماما  .دـنک  مایق  دـیز  اب  هک  تشاد 

دّمحم نب  هّللادبع  يارب  نایعیـش  دمآ ، شیپ  دـیز  نایرج  هک  یتقو  .دـننک  یم  راتفر  وت  اب  نانز  نوچمه  دـنرب و  یم  يا  هواجک  رد  ار 
وا دـندرک ، یم  تکرح  وا  لاـبند  هب  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـندناسر  ناـبایب  ار  وا  نوچ  دـنتفرگ و  هیارک  یبکرم  دـندرک و  عمج  یغلبم 
ارم وا  هک  دمآ  مرطاخ  هب  متفگش ، رد  امش  ربهر  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ :  دش ؟ وت  ندیدنخ  ثعاب  زیچ  هچ  دنتفگ : .دز  يدنخبل 
هب باقن  نانز  لـثم  هک  منیب  یم  ار  وت  نم  اـیوگ  تفگ : داد و  ربخ  ار  ناـیرج  نیا  نم  هب  مدرکن و  تعاـطا  نم  یلو  درک  عنم  ماـیق  زا 

(23) .دش نم  بجعت  هرطاخ  نیا  دنا ! هداد  رارق  يا  هواجک  رد  دنا و  هدز  تتروص 
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: مهدراهچ تمارک 

: دیوگ یم  یلامث  هزمحوبا  زا  لقن  هب  هلمج  زا   

هچ دومرف : دید ، ار  یهایـس  گس  درک ، یهاگن  شپچ  تمـس  هب  هاگان  مدوب ،  (ع ) قداص ماما  تمدخ  هنیدـم  هکم و  نیب  يرفـس  رد 
همان مثع  نیا  دومرف : دمآ ، رد  يا  هدـنرپ  تروص  هب  گس  هاگان  يراد ؟  باتـش  ردـقچ  دـنادرگ ! ور  تشز  ار  وت  ادـخ  هک  يا  هدرک 

(24) .دناسرب اج  همه  هب  ار  وا  گرم  ربخ  ات  دنک  یم  زاورپ  وا  هتفر  ایند  زا  ماشه  نونکا  مه  .تسا  نج  ناسر 

: مهدزناپ تمارک 

: دیوگ یم  مزارم  زا  لقن  هب  هلمج  نآ  زا   

، مشک یم  ار  وا  مدرک : ضرع  ینک ؟ یم  هچ  دهد ، یم  مانشد  ارم  یـسک  يونـشب  رگا  مزارم !  دومرف : نم  هب  هکم  رد  (ع ) قداص ماما 
هک دوب  یمرگ  زور  رهظ  زا  دعب  دیوگ : یم  مزارم  شاب .  هتشادن  وا  هب  يراک  دهد ، یم  مانشد  ارم  یسک  يدینـش  رگا  مزارم !  دومرف :

نایم نآ  رد  مدـش ، هدایپ  مه  نم  دـندوب ، اج  نآ  یعمج  هک  مربب  هانپ  يا  همیخ  هب  ات  تخاـس  ریزگاـن  ارم  اـمرگ  مدـش ، نوریب  هکم  زا 
.متشک یم  ار  وا  هنرگو ، متفگن ،  يزیچ  مدروآ و  دای  هب  ار  ماما  شیامرف  دهد ، یم  مانشد  ار  (ع ) قداص ماما  اهنآ  زا  یکی  هک  مدینش 

(25)

: مهدزناش تمارک 

: دیوگ یم  ریصبوبا  هلمج ، زا   

عمج ار  يدارفا  هشیمه  دیرخ و  مالغ  نیدنچ  دمآ ، شتسد  هب  یلوپ  .دوب  یسابع )  هفیلخ   ) هاش نایفارطا  زا  هک  متشاد  يا  هیاسمه  نم 
نوچ درکن و  يراددوخ  یلو  مدرک ، هلگ  شدوخ  هب  راب  دنچ  .دش  یم  نم  تیذا  ثعاب  درتسگ و  یم  يراسگ  هداب  طاسب  درک و  یم 

هک مراودیما  ینک  یفرعم  تماما  تمدـخ  ارم  رگا  .یتسه  یملاس  درف  وت  راتفرگ و  متـسه  يدرم  نم  ینالف ، تفگ : مدرک ، تجامس 
ماما تمدخ  هک  یتقو  درک ، رثا  نم  لد  رد  نخـس  نیا  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  .دـهد  تاجن  يراتفرگ  نیا  زا  وت  هلیـسو  هب  ارم  دـنوادخ 

نب رفعج  وگب : وا  هب  دـمآ ، دـهاوخ  وت  دزن  وا  یتشگرب  هفوک  هب  هک  یتقو  دومرف : مدرک ،  لقن  ار  درم  نآ  نایرج  مدیـسر ، (ع ) قداص
 . منک یم  تنامض  ار  تشهب  وت  يارب  ادخ  هاگشیپ  رد  نم  ینک  كرت  ار  اهراک  نیا  وت  رگا  تفگ : دّمحم 
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: مهدفه تمارک 

: دیوگ یم  ریصبوبا   

وت يارجام  نم  ینالف ! متفگ :  .دش  تولخ  ملزنم  ات  متشاد  هاگن  ار  وا  دندمآ ، نم  دزن  یعمج  اب  درم  نآ  متـشگرب ، هفوک  هب  هک  یتقو 
ار تشهب  ادخ  دزن  مه  نم  دنک ، كرت  ار  شیاهراک  وگب : ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  دومرف : مدرک ، ضرع  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  ار 

ینخـس نینچ  دّـمحم  نب  رفعج  ایآ  ادـخ  هب  ار  امـش  تفگ : سپـس  تسیرگ ، ماما  مایپ  ندینـش  اب  درم  نآ  .منک  یم  تنامـض  وا  يارب 
نوریب لزنم  زا  تسا و  یفاک  تفگ :  .دوب  ترـضح  نآ  نخـس  متفگ  وت  هب  هچنآ  هک  مدروخ  مسق  نم  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  تفگ ؟ 

ملزنم رد  زیچ  چیه  ریصبوبا ! تفگ :  .متفای  هنهرب  شلزنم  رد  تشپ  ار  وا  دیبلط ؛ ارم  داتسرف و  نم  لابند  هب  يزور  دنچ  زا  سپ  تفر ،
يرادقم متفر و  مناتسود  زا  یـضعب  دزن  نم  نآ  زا  سپ  ینیب ! یم  هک  یعـضو  نیا  اب  ما  هدنام  نم  مدرک ، قافنا  ار  همه  .تسا  هدنامن 

یم دمآ  تفر و  وا  دزن  نم  ایب ! مضیرم  نم  داد ) مایپ  و   ) داتسرف نم  لابند  هک  دوب  هتشذگن  يزور  دنچ  مدرک ، عمج  وا  يارب  كاشوپ 
.دیسر ارف  شلجا  هک  نیا  ات  متخادرپ  یم  شا  هجلاعم  هب  مدرک و 

افو شلوق  هب  وت  ماما  ریـصبوبا ! يا  تفگ : دمآ ، شوه  هب  هک  دعب  تفر ،  شوه  زا  هک  نیا  ات  مدوب  هتـسشن  وا  دزن  نداد  ناج  لاح  رد 
کی زونه  مدش ، دراو  هک  یتقو  متساوخ ، دورو  هزاجا  مدیسر ،  (ع ) قداص ماما  تمدخ  متفر و  هکم  هب  نم  تفر  ایند  زا  سپس  درک ،

افو تا  هیاسمه  يارب  نامدـهع  هب  ام  ریـصبوبا ! دومرف : هناخ  لخاد  زا  هک  دوب  لزنم  ناویا  رد  رگید  ياـپ  لزنم و  نحـص  رد  نم  ياـپ 
(26) .میدرک
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: مهدجه تمارک 

: دیوگ یم  رمحا ، نب  ماشه  زا  لقن  هب  هلمج  زا  . 

مدرک هراپ  ار  نآ  مدناوخ ، ار  همان  هک  نیمه  نم  منک و  يرادیرخ  دنتشاد  مزال  هک  ار  ییاهزیچ  ات  دوب  هتشون  يا  همان  (ع ) قداص ماما 
تمدـخ دـیوگ : یم  .مراد  یم  هگن  كّربت  يارب  ار  نآ  متفگ  دوخ  اب  مداهن و  هچقودنـص  ناـیم  ار  هماـن  تاـعطق  مدـیرخ ، ار  مزاول  و 

ناـیم ار  نآ  مدرک :  ضرع  يدرک ؟ هراـپ  ار  هماـن  دومرف : يرآ ،  مدرک :  ضرع  يدـیرخ ؟ ار  مزاوـل  ماـشه !  دوـمرف : متفر ، (ع ) ماـما
اج هشوگ  (ع ) ماما دیوگ : یم  .ما  هتسب  مدنبرمک  هب  هک  شدیلک  مه  نیا  مراد و  كّربت  دصق  مدز و  لفق  نآ  رب  متشاذگ و  هچقودنص 

متـشگرب مدرک و  هراپ  نم  سپ  نک ،  هراپ  ار  نآ  دومرف : تخادنا و  نم  تمـس  هب  تشادرب و  اجنآ  زا  ار  همان  درک و  دـنلب  ار  شزامن 
(27) .متفاین نآ  لخاد  يزیچ  مدرک  زاب  ار  هچقودنص  مدمآ 

: مهدزون تمارک 

 : تفگ هک  تسا  هدمآ  رامع  نب  قاحسا  زا  لقن  هب  هلمج  زا  . 

ما هیامرس  دتفیب و  یقافتا  هک  مراد  میب  نآ  زا  منک و  یم  دتس  داد و  مدرم  اب  و  مراد ، يا  هیامرس  نم  مدرک :  ضرع  (ع ) قداص ماما  هب 
زا عیبر  هام  رد  رامع  نب  قاحـسا  دـیوگ : یم  لیعامـسا  نب  یلع  .نک  يروآ  عمج  ار  تا  هیامرـس  عیبر  هام  رد  دومرف : .دوش  هدـنکارپ 

(28) .تفر ایند 

يرایسب زا  راصتخا  تیاعر  روظنم  هب  منک و  لقن  متساوخ  یم  هک  لئالدلا »  باتک «  زا  شخب  نیرخآ  دوب  نیا  دیوگ : یسیع  نب  یلع 
(29  .) تسا راورخ  هنومن  تشم  اریز  متشاذگ  هباشم  بلاطم  زا 
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: متسیب تمارک 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  رمع  نب  لضفم  زا  لقن  هب  (ع) قداصلا دمحم  نب  رفعج  تازجعم  نمض  يدنوار  باتک  زا 

يا هدرم  واگ  هدام  تشاد و  هارمه  يا  هچب  رتخد  هک  میدیـسر  ینز  هب  هاگان  متفر  یم  ینم -  هب  ای  هکم -  هب  ع )  ) قداـص ماـما  هارمه 
نم و درک : ضرع  نز  نآ  تسیچ ؟  هیضق  دومرف : ترضح  نآ  دندرک ، یم  هیرگ  واگ  هدام  رطاخ  هب  ود  نآ  دوب و  هداتفا  شلباقم  رد 
هک دـیراد  تسود  دومرف : ترـضح  منک !  هچ  مناد  یمن  نم  تسا و  هدرم  نونکا  میدرک ،  یم  یگدـنز  واگ  نیا  ریـش  اـب  میاـه  هچب 

سپس متشادن ، يدصق  نینچ  نم  زگره ! دومرف : دینک ؟ یم  هرخـسم  یتبیـصم  نینچ  اب  ارم  ای  درک : ضرع  دنک ؟ هدنز  ار  نآ  دنوادخ 
هبعک راگدرورپ  هب  تفگ :  نز  نآ  تساخرب  اج  زا  اروف  واگ ، زیخرب ! تفگ : دز و  واگ  ناج  یب  رکیپ  هب  ار  دوخ  ياپ  دـناوخ  ییاـعد 

(30) .تخانشن ار  يو  نز  نآ  تفر و  تیعمج  نایم  هب  (ع ) قداص ماما  هاگنآ  تسا !  میرم  نب  یسیع  صخش  نیا  هک  دنگوس 

: مکیو تسیب  تمارک 

: دیوگ یم  هزمح  نب  یلع  هلمج  زا 

ییاعد ندناوخ  هب  ار  شیاهبل  (ع ) ماما میدوب .  هتسشن  یکـشخ  يامرخ  تخرد  ریز  هار  نیب  رد  متفر ،  جح  رفـس  هب  (ع) قداص ماما  اب 
رارق وت  رد  شناگدنب  يزور  ناونع  هب  دـنوادخ  هچنآ  زا  ار  ام  لخن  يا  دومرف : سپـس  تفگ ، یم  هچ  مدـیمهفن  نم  داد ، یم  تکرح 
هخاش هک  یلاح  رد  دـش  مخ  (ع ) قداص ماما  فرط  هب  مدـید  مدرک  یم  هاـگن  اـمرخ  تخرد  هب  هک  روط  نیمه  ناروخب !  تسا ، هداد 

.روخب وگب و  هّللا » مسب  ایب « ، کیدزن  دومرف : .تشاد  امرخ  شیاه 
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هدیدن ار  نیا  زا  رتمهم  ییوداج  نونکات  دیوگ : یم  یبرع  درم  مدـید  ناهگان  .دوب  امرخ  نیرتهب  نیرتاراوگ و  میدروخ ، امرخ  نآ  زا 
یم تباجا  وا  مینک و  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  ام  میتسین ، وداج  رحـس و  لها  ام  میناربمایپ  ناثراو  اـم  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  مدوب ! 

هک یلاح  رد  يوش  دراو  لزنم  لها  رب  يورب و  تلزنم  هب  ات  دروآ ، رد  یگـس  تروص  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  مینک  اعد  یلیام  ایآ  .دنک 
دمآرد یگـس  تروص  هب  يروف  درک ، اعد  (ع ) ماما نکب !  يرآ  تفگ :  ینادان  يور  زا  نیـشنارحص  درم  ینابنج ؟ یم  مد  اهنآ  يارب 

 . تفر تفرگ و  ار  شهار  و 

ندینابنج مد  هب  درک  عورـش  دش و  دوخ  لزنم  لخاد  دیـسر و  شا  هلحم  هب  ات  متفر  وا  یپ  رد  ورب ، وا  لابند  هب  دومرف : (ع ) قداص ماما 
ناشـضرع هب  ار  نایرج  متـشگرب و  (ع ) قداص ماـما  تمدـخ  نم  دـندرک  نوریب  ار  وا  دنتـشادرب و  یبوچ  اـهنآ  شا ،  هچب  نز و  يارب 

دوب يراج  شیاهکشا  هک  یلاح  رد  داتـسیا  (ع ) ماما لباقم  دمآ و  تشگرب  گس  نآ  متفگ  یم  ار  هیـضق  نم  هک  نیب  نآ  رد  مدناسر 
.دیشک یم  هزوز  دیتلغ و  یم  كاخ  يور  و 

هن ای  يدروآ  نامیا  ایآ  یبارعا  يا  دومرف : (ع ) قداص ماما  تشگرب ، لوا  لاح  هب  هرابود  برع  درم  دومرف ، اعد  درک و  محرت  (ع ) ماما
(31) .هبترم رازه  نارازه  يرآ  درک : ضرع   ؟

: مود تسیب و  تمارک 

: دیوگ یم  نایبط ،  نب  سنوی  زا  لقن  هب  . 

« کیلا ّنهوصف  ریطلا  نم  هعبرا  ذخ   : » میهاربا هب  ادخ ، هدومرف  نیا  زا  نم  میدوب ،  (ع ) قداص ماما  تمدخ  یهورگ  اب 
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ناشن امـش  هب  ار  دادیور  نآ  ریظن  هک  دیلیام  ایا  دومرف : سنج ؟  کی  زا  ای  دـندوب  فلتخم  ياهـسنج  زا  هدـنرپ  راهچ  ایآ  هک  مدیـسرپ 
روضح رد  یغالک  هاگان  غالک !  يا  دومرف : .درک  زاورپ  ماما  روضح  هب  یـسوواط  هاگان  سوواـط !  يا  دومرف : يرآ ،  متفگ :  مهد ؟ 
ترضح ولج  يرتوبک  هاگان  رتوبک ! يا  دومرف : سپس  .دش  رـضاح  ترـضح  لباقم  يزاب  هاگان  زاب ! يا  دومرف : .میدرک  هدهاشم  ماما 

درب تسد  ماجنارس  دنک ، طولخم  مهرد  دننکب و  ار  ناشیاهرپ  هدرک و  هعطق  هعطق  دنربب و  رس  ار  همه  داد  روتـسد  هاگنآ.تفرگ  رارق 
دش ادج  ناگدنرپ  هتخیمآ  مهرد  رکیپ  زا  ار  شیاهرپ  ناوختسا و  تشوگ ، میدید  سوواط ! يا  دومرف : تشادرب ، ار  یـسوواط  رـس  و 

یگمه دنتساخ و  اپ  هب  نینچمه  دز ، ادص  ار  رتوبک  زاب و  دش و  هدنز  دز ، ادص  ار  غالک  هاگنآ  .دش  هدنز  دیبسچ و  سوواط  رس  هب  و 
(32) .دنداتسیا ترضح  نآ  لباقم  رد  دندش و  هدنز 

: موس تسیب و  تمارک 

: هک تسا  هدرک  تیاور  مکح  نب  ماشه  هلمج ،  زا 

نم يارب  یلزنم  لوپ  نیا  اب  درک : ضرع  تشاد ،  هضرع  مهرد  رازه  هد  دـش و  بایفرـش  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  لبج  لها  زا  يدرم 
دروآ و اـج  هب  ار  جـح  لاـمعا  یتقو  دـش ، هکم  یهار  سپـس.میآ  دورف  اـجنآ  رد  هداوناـخ  اـب  تعجارم  زا  سپ  هک  دـینک  يرادـیرخ 

نیلوا هک  مدـیرخ  یلزنم  یلعا  سودرف  رد  وـت  يارب  نـم  دوـمرف : دروآ و  دورف  دوـخ  لزنم  رد  ار  وا  (ع ) قداـص ماـما  درک  تـعجارم 
هب شمراهچ  دح  و  (ع ) یلع نب  نسح  هناخ )   ) هب موس  دح  و  (ع ) یلع هناخ )   ) هب شمود  دح  و  (ص ) ادخ لوسر  هناخ )   ) هب شدـح 
نم درک : ضرع  دینـش  ار  (ع ) ماما نانخـس  درم  نآ  نوچ  ما ،  هتـشون  دودـح  نیمه  اـب  ار  نآ  دنـس  تسا و  (ع ) نیـسح ماـما  هناـخ )  )

.ما یضار 
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، دیسر شلزنم  هب  هک  نیمه  تشگرب ، درم  نآ  درک و  میسقت  (ع ) نیسح ماما  نسح و  ماما  دالوا  نیب  ار  اهلوپ  نآ  (ع ) قداص ماما  سپ 
دنـس نآ  ات  داد  دنگوس  ار  اهنآ  درک و  عمج  ار  شا  هداوناخ  ياضعا  مامت  دیـسر  ارف  شتافو  ماگنه  نوچ  دش و  التبم  توم  ضرم  هب 

.دنراذگب ربق  نایم  شا  هزانج  هارمه  هب  ار 

هدش هتـشون  دنـس  تشپ  تسا و  هداتفا  ربق  يور  دنـس  دندید  دنتفر  يو  ربق  رانک  هک  زور  نآ  يادرف  دـندرک  لمع  وا  تیـصو  هب  اهنآ 
(33) .درک افو  دوخ  هدعو  هب  (ع ) دّمحم نب  رفعج  ادخ  یلو  تسا :

: مراهچ تسیب و  تمارک 

بوخ و ییارـس  غاب و  دـنک و  وا  بیـصن  ناوارف  جـح  دـنوادخ  ات  دـنک  اعد  هک  درک  تساوخرد  (ع ) قداص ماما  زا  یـسیع  نب  دامح 
.دیامرف تمحرم  وا  هب  یحلاص  نادنزرف  سانشرس و  ياه  هداوناخ  زا  يرسمه 

نادنزرف راوگرزب و  ینادناخ  زا  هتسیاش  يرـسمه  بوخ و  ییارـس  غاب و  جح ،  هاجنپ  یـسیع  نب  دامح  هب  ادنوادخ   : » تفگ (ع ) ماما
يراد رطاخ  هب  ایآ  تفگ :  مدش ،  دراو  یسیع  نب  دامح  لزنم  هب  هرصب  رد  یلاس  دیوگ : یم  نارضاح  زا  یکی  نک ».  تمحرم  حلاص 

هک مراد  یغاب  و  تسا ، ریظن  یب  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  نم  لزنم  نیا  تفگ :  يرآ  متفگ :  درک ؟ اعد  نم  يارب  (ع ) قداـص ماـما  هک 
.یسانش یم  هک  مه  ار  منادنزرف  ما و  هتفرگ  يراوگرزب  لیماف  زا  ار  مرسمه  تسا و  اهغاب  نیرتهب 

هاجنپ و يارب  نوچ  دروآ و  اج  هب  رگید  جح  ود  نآ  زا  سپ  دامح  دیوگ : یم  ما .  هدروآ  اج  هب  زین  جح  هبترم  تشه  لهچ و  نونکات 
، درب ار  وا  لیـس  دـنک ، لسغ  ات  دـش  هناخدور  دراو  دـشوپب ، مارحا  سابل  تساوخ  دیـسر و  هک  هفحج  هب  دـش ، جـح  مزاع  راب  نیمکی 

.دندیمان هفحجلا » قیرغ   » ار ّدامح  ور  نیا  زا  دنتفرگ ، بآ  زا  ار  وا  هدرم  یلو  دنتفر ، وا  لابند  شنامالغ 

12256 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3441 

http://www.ghaemiyeh.com


 : اه یقرواپ 

ص 81. لوؤسلا » ،  بلاطم  - » 1

 . تسا هدش  لقن  يذبانج  زا  هیقب  و  لو »  ؤسلا  بلاطم  زا «  ص 223  همغلا » فشک  رد «  اج  نیا  ات  - 2

ار یئاهدنویپ  هک  اهنآ  و  ص 21 : دعر ، هکرابم ،  هیآ  تسا .  هدـش  لقن  يذـبانج  باتک  زا  ص 224  همغلا » فشک   » رد اجنیا  اـت  - 3
.دنراد میب  تمایق )  زور   ) باسح يدب  زا  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  دنراد و  یم  رارقرب  تسا  هدرک  رما  نادب  دنوادخ  هک 

ص 253. ذخءام ، نامه  - 4

ص 232. ذخءام ، نامه  - 5

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 6

 . تسا لو ))  ؤسلا  بلاطم  همیمض ((  هک  یپاچ  زا  ص 192  صاوخلا »،  هرکذت  - » 7

ص 240. ذخءام ، نامه  - 8

ص 82. لو ، » ؤسلا  بلاطم  ص 233 و «  ذخءام ، نامه  - 9

 . تسا هنهک  ممارحا  هچراپ  ود  ناروخب و  نم  هب  مراد ،  لیم  روگنا  نیا  زا  نم  ادنوادخ  - 10

لقن هرکذتلا »  » رد يزوج  نب  طبس  ص 83 و  لو » ؤسلا  بلاطم   » رد هحلط  نب  دّمحم  ار  ثیل  ثیدح  ص 224  همغلا »،  فشک  - » 11
 . تسا هدرک 

ص 256. دیفم ، داشرا  - 12

ص 256. دیفم ، داشرا  - 13

ص 256 و 257. ذخءام ، نامه  - 14

ص 234. همغلا » ،  فشک  - » 15

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 16

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 17

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 18
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 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 19

ص 235. ذخءام ، نامه  - 20
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 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 21

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 22

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 23

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 24

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 25

ص 236. همغلا » فشک  - » 26

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 27

 . نامه ص ذخءام ، نامه  - 28

 « منک تابثا  متـساوخ  یم  يریمح » لئالدـلا  باتک «  زا  هک  یـشخب  نیرخآ  دوب  نیا  تسا « :  هدـمآ  همغلا »  فشک   » باـتک رد  - 29
 !. تسا هتشاد  دوجو  تافاضا  نیا  هدوب  ناشیا  دزن  هک  يا  هخسن  رد  ای  دشاب ، ضیف  موحرم  نخس  الامتحا  ترابع  هیقب 

 . یسلجم همالع  نیعبرا  هب  همیمض  پاچ  ص 198  حئارج »  جئارخ و  - » 30

 . یسلجم همالع  نیعبرا  همیمض  پاچ  ص 198  پاچ .  نامه  نامه ص ،  ذخءام ، نامه  - 31

 . پاچ نامه  نامه ص ،  ذخءام ، نامه  - 32

ص 200. حئارجلا »  جئارخلا و  - » 33

( يا هقیقد  هد  ینارنخس   ) يرفعج بهذم 

هراشا

يدیهش رفعج  دیس  هدنسیون :

رد ع )  ) قداص ماما  زا  هدیـسر  ياهتیاور  دید  دهاوخ  دنک  عبتت  هعیـش  هقف  رابخا  رد  هکنآ  يا  ) هقیقد  هد  ینارنخـس   ) يرفعج بهذـم 
هدناوخ يرفعج  بهذم  ار  هعیش  بهذم  هک  تسا  نیمه  يارب  تسا و  عونتم  هدرتسگ و  يا  هعومجم  یمالک  یهقف و  فلتخم  لئاسم 

دنروآ و يور  ع )  ) قداص ماما  هب  رت  هنادازآ  مدرم  دش  بجوم  دـمآ  دـیدپ  يرجه  مود  هدـس  موس  ههد  زاغآ  رد  هک  یـشیاشگ  .دـنا 
.دنهاوخب وا  زا  ار  یهقف  ریغ  یهقف و  تالکشم  ندوشگ 

: تسا هتشون  شترضح  هراب  رد  رجح  نبا 
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، کلام حیرج ، نبا  دیعـس ، نب  ییحی  نوچ  گرزب  ناماما  .دیـسر  اهرهـش  همه  هب  نآ  هزاوآ  هک  دـندرک  لقن  نادـنچ  وا  ملع  زا  مدرم 
(1  ) .دنا هدرک  تیاور  وا  زا  ینایتخس  بویا  هبعش و  هفینح ، وبا  يروث ، نایفس  هنییع ، نب  نایفس 

: هتشادن درگاش  قداص  ماما  دننام  سک  چیه 

نانآ زا  کی  چیه  و  دنا ، هدرکن  لقن  دنراد  تیاور  هللا  دبع  وبا  زا  هچنآ  رادـقم  هب  ادـخ  لوسر  تیب  لها  زا  کی  چـیه  زا  نادنمـشناد 
باحصا .تسین  وا  زا  هدیسر  ياهتیاور  اب  ربارب  نانآ  زا  کی  چیه  تایاور  و  دنا ، هتشادن  وا  نادرگاش  هزادنا  هب  ینادرگاش  ناملعتم و 

نعط زا  ار  نافلاخم  نابز  دنک و  یم  ناریح  ار  اهدرخ  وا  تماما  راکـشآ  هناشن  .دنا  هتـشون  نت  رازه  راهچ  ار  وا  زا  نایوار  مان  ثیدح 
(2  ) .دزاس یم  لال  تهبش  و 

(3  ) .مدیدن دمحم  نب  رفعج  زا  رت  هیقف  تسا : هدروآ  هفینح  وبا  زا  یبهذ 

راهچ زا  یکی  هک  سنا  نب  کلام  نخس  .تسا  هدیدن  رتربوا  زا  ییاسراپ  ملع و  لضف و  زا  تسا  هتفگ  کلام  دش ، هتشون  هک  نانچ  و 
ای رادـید  ترـضح  نآ  اب  زین  ار  هفینح  وبا  دـش ، هتـشون  ع )  ) قداص ماما  هراب  رد  تسا  تعاـمج  تنـس و  لـها  ياـه  بهذـم  ياوشیپ 

.تسا هدوب  اهرادید 

.تسا هداد  تسد  اهتاقالم  قداص  ماما  اب  ار  هفینح  وبا  دسیون : راکب  ریبز 

تواضق يرجه  لاـس 120  رد  هک  همربش  نب  هللا  دـبع  زا  .تیاور و  هب  رتمک  درک و  یم  لـمع  ساـیق  يار و  هب  رتشیب  اوتف  نداد  رد  وا 
تسا و قارع  زا  يدرم  نیا  متفگ  مدرک و  مالس  وا  رب  .میدمآ  رد  ع )  ) دمحم نب  رفعج  رب  هفینح  وبا  نم و  دنک : تیاور  تشاد  هفوک 

نامعن وا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  سپس  .دنک  یم  سایق  دوخ  يار  هب  ار  نید  هک  تسوا  ایوگ  تفگ : رفعج  .تسا  یملع  هقف و  ار  وا 
سایق نید  رد  سرتب و  ادـخ  زا  تفگ : ودـب  رفعج  .يرآ  تفگ : هفینح  وبا  .متـسناد  یمن  ار  وا  مان  زور  نآ  ات  نم  تسا و  تباـث  رـسپ 

ار وا  شتآ و  زا  ارم  .مرتهب  وا  زا  نم  تفگ  نک  هدجـس  ار  مدآ  دومرف  ار  وا  ادـخ  .دوب  ناطیـش  درک  سایق  هک  سک  تسخن  هک  نکم 
(4  ) .يا هدیرفآ  كاخ  زا 
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هچ سایق  اب  هاوگ ؟ راهچ  اب  انز  دوش ، یم  تباث  هاوگ  ود  اب  سفن  لتق  ارچ  ! - سفن لتق  - ؟ انز ای  تسا  رتمهم  سفن  لتق  دیسرپ : سپس 
هدنب هن ... ؟ ار  زامن  دنک و  اضق  دیاب  ار  هزور  دنیب  یم  تداع  نوچ  نز  ارچ  ! - زامن - ؟ زامن ای  تسا  رتگرزب  ادخ  دزن  هزور  ینک ؟ یم 
قداص ماما  زا  نآ  رد  هدـش و  هتـشون  هفینح  وبا  هراب  رد  هک  ییاهباتک  ندـناوخ  زا  عبتتم  هچنآ  ( 5  ) .نکم سایق  سرتب و  ادخ  زا  ادـخ 

یم تمرح  ار  قداص  ماما  تسناد ، یم  گرزب  یهیقف  ار  دوخ  دنچ  ره  هفینح  وبا  هک  تسا  نیا  دبای ، یم  رد  هدمآ  نایم  هب  نخس  (ع )
ارچ متـسه  دمحم  نب  رفعج  زا  رتاناد  نم   » هک هدروآ  وا  زا  تانجلا  تاضور  فلؤم  هک  ار  یترابع  انئمطم  هکلب  ارهاظ  تسا و  هتـشاد 
نب هللا  دـبع  هتفگ  تسین و  هفینح  وـبا  نخـس  ( 6 « ) تسا یفحـص  دـمحم  نب  رفعج  مدینـش و  ثیدـح  نانآ  زا  مدـید و  ار  ینادرم  هک 

: تسا هدمآ  یفاک  هضور  رد  هک  نانچ  .تسا  هیکز  سفن  دمحم  ردپ  نسح 

و رت ، هدنـشخب  رت ، عاجـش  وت  زا  نم  دیوگ  یم  دمحم  وبا  وگب  ودب  تفگ : داتـسرف و  ع )  ) هللا دبع  وبا  دزن  ار  یـسک  نسح  نب  هللا  دبع 
.دوش مولعم  نآ  رد  وت  سرت  ای  تعاجش  ات  هدماین  شیپ  يا  هثداح  زونه  هک  ارچ  هن ، تعاجش  اما  تفگ : هدنروآ  مایپ  هب  ماما  .مرتاناد 
هدنب رازه  بلاط  یبا  نب  یلع  تردپ  ملع ، اما  .دنک  یم  فرـصم  دیابن  هک  ییاج  رد  دریگ و  یم  ار  لام  وس  کی  زا  وا ، تواخـس  اما 
ياه هفیحص  زا  ار  ملع   ) یتسه یفحص  وت  دیوگ  یم  تفگ : تشگزاب و  تفر و  هدنروآ  مایپ  وگب ، ار  نانآ  زا  نت  جنپ  مان  درک  دازآ 
(7  ) .ما هدرب  ثرا  هب  مناردپ  زا  هک  یسیع  یسوم و  میهاربا و  فحص  ادخ  هب  يرآ  وگب  ودب  تفگ : ماما  يروآ . ) یم  رد  تناردپ 
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: قارع هب  قداص  ماما  رفس 

یهتنم رد  یمق  ثدحم  تسا  هدرب  رـس  هب  هریح  رد  ار  دـنچ  يزور  هدرک و  قارع  هب  يرفـس  نایـسابع  تموکح  زاغآ  رد  قداص  ماما 
قارع هب  روصنم  تفـالخ  رد  وا  دوش  یم  مولعم  اهدنـس  یخرب  زا  یلو  تسا  هدوب  حافـس  تموکح  رد  رفـس  نیا  تسا  هتـشون  لاـمآلا 

؟ هداد تسد  یتاقالم  هفینح  وبا  اب  ار  قداص  ماما  هک  تسا  هدوب  رفس  نیا  رد  .تسا  هتساوخ  قارع  هب  ار  وا  دوخ  روصنم  .تسا و  هتفر 
وا اب  زاجح  قارع و  رد  هدوبن و  راب  کی  ترـضح  نآ  اب  وا  تاقالم  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هتفر  هنیدـم  هب  هفینح  وبا  هک  یماگنه  ای  و 

.تسا هدرک  رادید 

: دندیسرپ هفینح  وبا  زا  دنک  تیاور  دایز  نب  نسح  زا  بوشآ  رهش  نبا 

؟ تسیک يا  هدید  هک  سک  نیرت  هیقف 

راوشد هلئـسم  دنچ  دـنا  هدـش  دـمحم  نب  رفعج  هتفیرف  مدرم  تفگ : داتـسرف و  نم  یپ  تساوخ ، ار  وا  روصنم  نوچ  دـمحم  نب  رفعج 
دوخ سلجم  هب  درب  یم  رس  هب  هریح  رد  هک  ار  دمحم  نب  رفعج  روصنم  .مدرک  مهارف  هلئسم  لهچ  نم  .نک  هدامآ  وا  زا  شـسرپ  يارب 

روصنم تفای  هار  ملد  رب  روصنم  زا  شیب  وا  تبیه  .تسا  هتـسشن  وا  تسار  تسد  رب  مدـید  ار  رفعج  متفر و  روصنم  دزن  نم  .تساوخ 
.مسانش یم  ار  وا  ! - تسا هفینح  وبا  نیا  تفگ : سپ  .داد  نتسشن  تصخر  نم  هب 

.وگب هللا  دبع  وبا  هب  يراد  رطاخ  رد  هک  ار  یلئاسم  تفگ : روصنم 

رد مییوگ  یم  نینچ  ام  دنیوگ و  یم  نینچ  هنیدـم  مدرم  دـییوگ ، یم  نینچ  امـش  هک  داد  یم  خـساپ  وا  متفگ و  یم  ار  کی  کی  نم 
ار هلئـسم  لهچ  ره  هکنآ  ات  تسا  نانآ  امـش و  فلاخم  ام  يار  هاگ  و  ار ، نانآ  هتفگ  یلئاسم  رد  میریذپ و  یم  ار  امـش  هتفگ  یلئاسم 
(8 ( ؟ تسین ءارآ )  ) فالتخا هب  نانآ  رتاناد  مدرم  نیرتاناد  ایآ  تفگ : هفینح  وبا  سپس  .تشاذگن  خساپ  یب  ار  کی  چیه  وا  متفگ و 
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وا رادـید  ار  هدـننک  تاقالم  هک  دـنا  هدـمآ  یم  درگ  وا  هناخرد  نانچ  مدرم  تسا ، هدرب  یم  رـس  هب  هریح  رد  قداص  ماما  هک  یماگنه 
(9  ) .تسا هدوب  راوشد 

نایفـس ناگدننک  تعیاشم  هلمج  رد  دندرک و  تعیاشم  ار  وا  هفوک ، مدرم  زا  لضف  لها  يا  هدع  ددرگزاب ، هنیدم  هب  تساوخ  نوچ  و 
(10  ) .دوب يروث 

: اهتشون یپ 

ص 201. هقرحملا ، قعاوصلا  . 1

ص 166. ج 2 ، همغلا ، فشک  . 2

ص 166. ج 1 ، ظافحلا ، هرکذت  . 3

.12 فارعا : . 4

ص 197. ج 3 ، ءایلوالا ، هیلح  ص 76-77 ، تایقفوملا ، رابخالا  . 5

ص 169. ج 8 ، . 6

ص 363-364. یفاک ، هضور  . 7

ص 255. ج 4 ، بقانم ، . 7

ص 238. نامه ، . 9

ص 241. ج 4 ، نامه ، . 10

يدیهش رفعج  دیس  هدنسیون  ص 61 ،  ع ،)  ) قداص ماما  یناگدنز  باتک :

1 ع - )  ) قداص ماما  تداهش 

هراشا

نیما نسحم  دیس  : هدنسیون

: مالسلا هیلع  ماما  تداهش 

: دورس ار  تایبا  نیا  یلجع  هریره  وبا  دش ، هدرب  عیقب  ناتسربق  يوس  هب  تفای و  تافو  ع )  ) ماما نوچ 
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هنولمحی هب  اوحا  ردق  لوقا و 

قتاع (1) هیلماح و  نم  لهاک  یلع 

! يرثلا یلا  نولمحت  اذام  نوردت  ا 

2 ) ) قهاش ءایلع  سار  نم  يوث  اریبث 
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هحیرض قوف  نوثاحلا  اثح  هادغ 

قرافملا (1) قوف  ناک  یلوا  ابارت و 

: تفگ هک  دننک  یم  لقن  يزوج  بویا  وبا  زا  نارگید  ینیلک و  خیش 

شتسد رد  تشاد و  رارق  یعمش  شیوربور  هتسشن  یلدنص  رب  روصنم  .متفر  وا  دزن  سپ  .داتسرف  نم  غارس  هب  هنابـش  روصنم  رفعج  وبا 
یلاو نامیلـس ، نب  دـمحم  همان  نیا  تفگ : تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  دـنکفا  میوس  هب  ار  هماـن  متفگ  مالـس  وا  هب  نوچ  .دوب  يا  هماـن 

هیلا اـنا  اـنا هللا و  : » تفگ هبترم  هس  هاـگنآ  .تسا  هتفگ  تاـیح  دورد  هب  دـمحم  نب  رفعج  هک  هداد  ربخ  ار  اـم  نآ  رد  هک  تسا  هنیدـم ،
رفعج رگا  سیونب  تفگ : روصنم  متـسشن  تباتک  ياج  رد  نم  .سیونب  تفگ : نم  هب  هاگنآ  ؟ تساـجک رفعج  دـننام  رگید  نوعجار .»

رفن جنپ  هب  دمحم  نب  رفعج  دنتـشون : وا  خـساپ  رد  .نزب  ریـشمش  هب  ار  شندرگ  رآ و  شیپ  ار  وا  درک  تیـصو  دوخ  زا  دـعب  یـسک  هب 
دارفا نیا  مان  ندید  اب  روصنم  .هدیمح  شنادنزرف و  زا  یـسوم  هللا و  دبع  نامیلـس ، نب  دمحم  روصنم ، رفعج  وبا  تسا : هدرک  تیـصو 

.درادن دوجو  اهنیا  نتشک  يارب  یهار  چیه  تفگ :

: دینش ار  تداهش  ربخ  یلامث  هزمحوبا 

هزمح وبا  .دـمآ  یلامث  هزمح  وبا  دزن  بارعا  زا  یکی  تفگ : هک  تسا  هدرک  لقن  یقر ، ریثک  نب  دواد  زا  بقاـنم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
لاح هب  نوچ  .داتفا  شوه  یب  دیـشک و  يدـنلب  دایرف  هزمح  وبا  .تفر  ایند  زا  ع )  ) قداص رفعج  تفگ : ؟ دراد يربخ  هچ  دیـسرپ : وا  زا 
هدرک تیصو  روصنم  رفعج  وبا  هب  و  شنادنزرف ، یسوم ، هللا و  دبع  هب  يرآ  داد : خساپ  ؟ تسا هدرک  تیصو  یسک  هب  ایآ  دیسرپ : دمآ 

ییامنهار ریبک و  زا  ام  يارب  درک  نایب  دش و  نومنهر  تیاده  هب  ار  ام  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  تفگ : دـیدنخ و  هزمح  وبا  سپ  .تسا 
ریبـک بویع  درک  ناـیب  دوصقم  تفگ : دـندرک  شـسرپ  يو  روـظنم  زا  نوـچ  .تشاد  هدیـشوپ  ار  میظع  يرما  ریغـص و  رب  ار  اـم  درک 

تماما رما  تسناد و  نانآ  هلمج  زا  ار  وا  درک و  هفاضا  ایصوا  هب  ار  یسوم )  ) ریغص درک و  تلالد  کچوک )  ) ریغـص رب  ار و  گرزب ) )
دبع .یتسه  وت  ماما ، یصو  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دنک  شـسرپ  یـصو  زا  روصنم  رگا  هکنآ  يارب  تشاد  ناهن  روصنم  هب  تیـصو  اب  ار 
یبیع یـصقن و  دیابن  ماما  هکنآ  لاح  دوب  حـطفا  وا  تشاد  ینامـسج  یبیع  اما  دوب ، ع )  ) قداص ماما  دـنزرف  نیرت  گرزب  هچ  رگا  هللا ،

.تشادن یهاگآ  مه  نید  ماکحا  هب  تبسن  يو  کلذعم  .دشاب  هتشاد 
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: عیقب رد  نفد 

نب دمحم  نب  رفعج  هللا  دبع  وبا  هک  دوب  هتشذگ  روصنم  تفالخ  زا  لاس  هد  يرجه  لاس 148  رد  دسیون : بهذلا  جورم  رد  يدوعسم 
ماگنه هب  .دـش  هدرپس  كاخ  هب  شدـج  ردـپ و  رانک  رد  عیقب و  ناتـسربق  رد  يو  تفای  تافو  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع 

هک تسا  يرمرم  گنـس  ناـنآ  روبق  رب  عیقب  زا  تمـسق  نیا  رد  .دـندوب  هدرک  مومـسم  ار  وا  هک  هدـش  هتفگ  تشاد و  لاـس  تافو 65 
: هدش هتشون  نآ  يور  رب 

نسحلا ربق  نیملاعلا و  ءاسن  هدیس  و  ع )  ) هللا لوسر  تنب  همطاف  ربق  اذه  ممرلا  ییحم  ممالا و  دیبم  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
 «. مالسلا مهیلع  دمحم  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب 

.تسا هدش  لقن  يدقاو  زا  رمرم  نیا  يور  هتشون  تیاکح  صاوخلا  هرکذت  رد 

2 ع - )  ) قداص ماما  تداهش 

هراشا

يدیهش رفعج  دیس  : هدنسیون

2 ع - )  ) قداص ماما  تداهش 

: ترضح تداهش  رد  فلتخم  ریباعت 

و تام »   « » یـضم  » ظفل هب  ع )  ) قداص ماما  تلحر  زا  رگید ، ياـهباتک  یخرب  همغلا و  فشک  دـیفم ، خیـش  داـشرا  یفاـک ، لوصا  رد 
.تسا هدش  ریبعت  ضبق »  »

، تسا هتفگ  دوردب  ار  ناهج  یعیبط  گرم  هب  ماما  دهد  یم  ناشن  اهظفل  نیا  رهاظ 

.دندناروخ (1) رهز  ار  ماما  تسا : هدمآ  يرگید  ياهباتک  رد  زین  راحب ) رد  یسلجم  لقن  هب   ) یمعفک حابصم  همهملا و  لوصف  رد  اما 

: رهز ندناروخ 

روصنم هک  يا  هنیک  اب  اریز  دشاب ، نینچ  تسیاب  دیناروخ (2) و  رهز  ار  وا  روصنم  رفعج  وبا  تسا  هتشون  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبا 
نیا یگدـنز  خـیرات  اب  هک  نانآ  .تسـشن  یمن  هدوسآ  دوب ، هتفاـی  هار  يو  لد  رد  ودـب  مدرم  ندروآ  يور  زا  هک  یمیب  تشاد و  وا  زا 
هلمج زا  درکن و  محر  دـندرب ، راک  هب  ار  شـشوک  ره  تفالخ  دنـسم  هب  شندـناسر  يارب  هک  یناـسک  هب  وا  دـنناد  یم  دنیانـشآ ، درم 

هک نانچ  - ملـسم وبا  هانگ  .داهن  دوخ  رب  هراـب  نیا  رد  وا  هک  تسا  ییاـهجنر  نوهرم  نایـسابع  تلود  ییاـپرب  هک  دوب  ملـسم  وبا  ناـنآ 
تـسا یعیبط  سپ  داهن ، یمن  تمرح  دـیاب  هک  نانچ  روصنم  هب  حافـس ، تفالخ  ماـگنه  هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم  رب  یخیراـت  دانـسازا 

، دید میهاوخ  هک  نانچ  یلو  .دنکن  لمحت  دراذگن و  هدوسآ  تسا  هاگآ  ودب  مدرم  مارتحا  هقالع و  زا  دسرت و  یم  وا  زا  هک  ار  یـسک 
.دروخ یم  غیرد  راوگرزب  ماما  نآ  تلحر  زا  رهاظ  هب 
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: مالسلا هیلع  قداص  ماما  تداهش  ربخ  هنیدم و  یلاو  همان 

یعمش دوب و  هتـسشن  یـسرک  رب  مدمآ ، رد  وا  رب  نوچ  .تساوخ  ارم  روصنم  یبش  مین  دنک : تیاور  بویا  وبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  ینیلک 
نب دـمحم  زا  تفگ : تخادـنا و  نم  يوـس  هب  ار  هماـن  .مدرک  مالـس  وا  رب  .تسیرگ  یم  دـناوخ و  یم  يا  هماـن  تـشاد و  يور  شیپ 

دننام اجک  تفگ : دروآ و  نابز  رب  ار  نوعجار »  هیلا  اـنا  اـنا هللا و   » راـب هس  دـهد و  یم  ربخ  دـمحم  نب  رفعج  گرم  زا  .تسا  ناـمیلس 
نوچ .نزب  ار  وا  ندرگ  هداد  رارق  یـصو  ار  ینیعم  صخـش  رگا  متـشون  همان  يالاب  رد  سیونب ! تفگ : سپـس  دوش ؟ یم  تفاـی  رفعج 

رد .هدـیمح و  یـسوم و  هللا ، دـبع  نامیلـس ، نب  دـمحم  روصنم ، تسا : هدرک  دوخ  یـصو  ار  نت  جـنپ  دـش  مولعم  دیـسر ، همان  خـساپ 
: دراد هفاضا  هللا و  دبع  وبا  یلاوم  زا  ییالوم  هدـیمح ، ياج  هب  تسا و  رفعج  نب  دـمحم  نامیلـس ، نب  دـمحم  ياج  هب  يرگید  تیاور 

). تشک ناوت  یمن  ار  نانیا  تفگ  روصنم 

: مالسلا هیلع  ماما  تداهش  زا  روصنم  نداد  ربخ 

: دنک تیاور  سابع  نب  هللا  دبع  نب  یلع  نب  لیعامسا  زا  یبوقعی 

هدیـسر هچ  وت  نادناخ  هب  یناد  یمن  تفگ : مدیـسرپ ، ببـس  .تسا  كانمن  شمـشچ  کشا  زا  وا  شیر  مدـید  مدـمآ ، رد  روصنم  رب 
.تسا

.تشذگرد نانآ  ناگدیزگ  هدنام  یقاب  ملاع و  دیس و  - ؟ هدش هچ  نانمؤم  ریما  -

؟ یسک هچ  نانمؤم  ریما  -

! دمحم نب  رفعج  -

.دراذگ یقاب  ام  يارب  ار  وا  دهد و  دزم  ار  نانمؤم  ریما  ادخ  -

اندابع (1)  نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروا  مث  تسا : هتفگ  ناش  هراب  رد  ادخ  هک  دوب  نانآ  زا  رفعج  -

12263 ص :
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5 ). ) دوب تاریخ  رد  ناقباس  زا  دیزگ و  شیادخ  هک  دوب  یناسک  زا  وا 

: هدیمح ما  هب  تیلست 

: دنک تیاور  لاضف  نبا 

هللا دـبع  وبا  رگا  تفگ : سپ  .مدـمآ  رد  هیرگ  هب  وا  هیرگ  زا  نم  تسیرگ و  .مهد  تیزعت  ماما  تلحر  هب  ار  وا  ات  متفر  هدـیمح  ما  دزن 
يدـنواشیوخ نم  اـب  ار  سک  ره  تفگ : دوشگ و  ار  دوخ  مشچ  .يدرک  یم  تدـهاشم  تفگـش  يزیچ  يدـید  یم  گرم  ماـگنه  ار 

.درادب (1) کبس  ار  زامن  هک  دسر  یمن  یسک  هب  ام  تعافش  تفگ : تسیرگن و  اهنادب  .میدروآ  درگ  ار  همه  .دیروآ  درگ  دراد 

: مالسلا هیلع  ماما  نفد  نفک و 

هماـج ود ، نآ  هک  مدرک  نفک  يوطـش (2)  هماج  ود  رد  ار  مردـپ  نم  دـنک : تیاور  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  دوخ  تیاور  هب  ینیلک 
.دوب هدـیرخ  رانید  لهچ  هب  ار  نآ  هکنآ  يارب  دوب  نیـسحلا  نب  یلع  زا  هک  يا  همامع  شیاه و  هماـج  زا  يا  هماـج  رد  دوب و  وا  مارحا 

(3)

: مالسلاامهیلع رفعج  نبا  یسوم  شدنزرف  هب  قداص  ماما  تیصو 

.درک یم  تیصو  ار  يو  وا  دوب و  هتسشن  وا  يور  شیپ  رفعج  نب  یـسوم  مدمآ  رد  وا  رب  تسا : هتفگ  ترـضح  نآ  باحـصا  زا  یکی 
: تسا نیا  مراد  دای  هب  تیصو  نآ  زا  هچنآ 

مکرسپ

.راپس رطاخ  هب  ار  مراتفگ  ریذپب و  ارم  تیصو 

.درم یهاوخ  هدوتس  درک و  یهاوخ  یگدنز  تخبشوخ  يراپس  رطاخ  هب  ار  نآ  رگا 

مکرسپ !

، دوب زاین  یب  دنک  تعانق  هداد  ودب  ادخ  هچنادب  هکنآ 

12264 ص :

ص 2. ج 47 ، راحب ، ص 205 ، لامعالا ، باوث  . 6 - 1
.دنتفاب یم  ار  هچراپ  نانچ  نآ  رد  هک  رصم  رد  یهد  . 7 - 2

ص 476. ج 1 ، یفاک ، لوصا  . 8 - 3
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.دریم یم  دنمتسم  دزود  يرگید  لام  هب  هدید  هکنآ  و 

.تسا هدرک  مهتم  وا  ياضق  رد  ار  ادخ  دشابندنسرخ  هداد  ودب  لج  زع و  يادخ  هچنادب  هکنآ 

.درامش گرزب  ار  دوخ  زج  هانگ  دناد  درخ  ار  دوخ  هانگ  هکنآ 

.دراگنا گرزبار  دوخ  هانگ  درآ ، باسح  هب  درخ  ار  يرگید  هانگ  هکنآ  و 

.دوش راکشآ  شا  هناخ  نورد  ياهبیع  دریگرب ، يرگید  بیع  زا  هدرپ  هکنآ 

.دوش هتشک  نادب  دشک ، متس  ریشمش  هکنآ 

.دتفیب نآ  رد  دوخ  دنک ، یهاچ  دوخ  ردارب  يارب  هکنآ 

دوش ریقح  دزیمایب  ناهیفس  اب  هکنآ 

.دبای راقو  دنیشن  املع  اب  هکنآ  و 

.دوش مهتم  دیآ  رد  دب  ياه  ياج  رد  هکنآ 

مکرسپ

.تنایز هب  ای  دشاب  تدوس  هب  وگب ! ار  قح 

.دراک یم  مدرم  ياهلد  رد  ار  هنیک  نآ  هک  زیهرپب  ینیچ  نخس  زا 

! مکرسپ

.روآ (1) يور  نآ  ياهندعم  هب  ینک  یم  ششخب  يوجتسج  رگا 

ع)  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  یملع  تیعجرم 

ع)  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  یملع  تیعجرم 

يریگرد تهج  هب  هرود  نیا  رد  .تسا  مالسا  خیرات  رد  اه  هرود  نیرت  ناشخرد  زا  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) رقاب ماما  هرود  زا  یـشخب   
ع)  ) يدـمحم باـن  مالـسا  فـلتخم  داـعبا  نییبـت  تهج  یبساـنم  تصرف  ماـما  ود  نیا  دـمآ  دوـجوب  ساـبعلا  ینب  هیما و   ینب  نیب  هک 

ماما زا  هک  یناسک  دادعت  ناخروم  دنتفرگ  اه  هرهب  بتکم  نیا  زا  تنـس  لها  هعیـش و  زا  يوتف  نابحاص  زا  يدایز  ناسک  دـنتخادرپ و 
( 9  ) .دندوب نوگانوگ  تاداقتعا  ءارآ و  اب  هک  دنا  هدرک  رکذ  رفن  دنا 4000  هدرک  لقن  تیاور  ع )  ) قداص
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هعیـش و ناـهیقف  زا  ...و  راـسی » نب  لیـضف   « ، » هیواـعم نب  دـیرب   « ، » یفقث ملـسم  نب  دـمحم   « ، » نیعا نب  هرارز   » نوـچ مـه  یناـسک 
اه هرهب  ناماما  نیا  بتکم  زا  تنـس  لها  ياوتف  نابحاص  زا  ...و  شمعا  هاـطرا  نب  جاـجح  حـیرج ، نبا  يارلا ، هعیبر  دـننامه  یناـسک 

.دندرب
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 . دنا هدرب  اه  هرهب  ع )  ) قداص ماما  زا  ناشدوخ  فارتعا  هب  تنس  لها  زا  ناگرزب 

فورعم وا  زا  هلمج  نیا  .تسا  هدرب  اه  هرهب  ع )  ) قداـص ماـما  و  ع )  ) رقاـب ماـما  زا   150 دـلوتم   یطوز  تباث  نب  ناـمعن  هفینحوبا  - 1
( 10  « ) نامعنلا کلهل  ناتنسلا  الول  : » هک تسا 

ماما اب  یهقف  ینابم  رد  يدایز  دراوم  رد  هچرگ  وا  .مدوب  هراـچیب  دوبن  مدرک  هدافتـسا  ع )  ) قداـص ماـما  رـضحم  زا  هک  یلاـس  ود  رگا 
زا ار  وا  ياه  لیلجت  ناخروم  اما  عافد  لباق  هن  تسا و  هدیـشوپ  هن  وا  یگدـنز  رد  فعـض  هطقن  نیا  هدرک و  یم  تفلاخم  ع )  ) قداص

: دنا هتفگ  .دنا  هدروآ  زین  ع )  ) قداص ماما 

.ربمغیپ رسپ  يا  مدرگ  تیادف  ( 11  « ) هللا لوسر  نبای  كادـف  تلعج   » تسا هتفگ  یم  هداد  یم  رارق  بطاخم  ار  قداص  ماما  یتقو  وا   
ام : » تفگ دینش  ار  اهنآ  همه  لدتسم  خساپ  هکنآ  زا  سپ  دیـسرپ ، ع )  ) قداص ماما  زا  هلئـسم  لهچ  یقیناود  روصنم  تساوخرد  هب  وا 

(12 )« ) ص  ) دمحم نب  رفعج  نم  هقفا  تیار 

(13  ) .مدیدن ع )  ) قداص ماما  زا  رت  هیقف  نم 

سنا نب  کلام  تنس  لها  یهقف  ماما  - 2

.تسا هتفرگ  هرهب  ع )  ) قداص ماما  زا  زین  وا  تسا  لاس 179 ه ) هتشذگرد  يرجه  دلوتم 93  )

: دیوگ یم  وا 

( 14 « ) اعرو هدابع و  املع و  دمحم  نب  رفعج  نم  لضفا  رشب  بلق  یلع  رظح  نذا و ال  تعمس  نیع و ال  تار  ام  »

روطخ یناسنا  چیه  بلق  رب  هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  عرو ، تدابع و  ملع و  رد  ع )  ) قداص ماما  دننامه  ار  یـسک 
.تسا هدرکن 

الا ثدحی  هتیار  ام  نآرقلا و  ارقی  اما  مئاص و  اما  لصم و  اما  لاصخ  ثالث  یلع  الا  هارا  تنک  امف  انامز  هیلا  تفلتخا  : » تسا هتفگ  زین 
دناوخ و یم  زامن  ای  مدید  تلاح  هس  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  متـشاد  تفر  دمآ  ع )  ) قداص ماما  اب  هک  یتدم  رد  ( 15  « ) هراهط یلع 

(16  « ) تراهط اب  زج  دیوگب  ینخس  مدیدن  دناوخ و  یم  نآرق  ای  دوب و  هزور  ای 
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تسا يروث »  قورسم  نب  دیعس  نب  نایفس   » تنس لها  هیقف  - 3

(17  ) .تسا هدش  یم  بوسحم  ترضحنآ  باحصا  زا  درب و  هرهب  ع )  ) قداص ماما  زا  زین  وا  لاس 161 ) تشذگرد  لاس 97  دلوتم  )

 « هنییع نب  نایفس  -» 4

تسیب و هتفرگ و  هرهب  ع )  ) قداص ماما  زا  تسا  بوسحم  تنـس  لها  ناثدحم  اهقف و  زا  هک  لاس 198 ) تشذگرد  لاس 107  دلوتم  )
(18  ) .تسا هدمآ  هیقفلا  هرضحیال  نم  راصبتسا و  بیذهت ، یفاک ، ياه  باتک  رد  وا  زا  تیاور  ود 

: نارگید و 

نب دمحم   « ، » يرـصب ناطق  دیعـس  نب  یحی  دیعـسوبا   « ، » یلک حیرج  نب  زیزعلادـبع  نب  کلملادـبع   « ، » يراصنا دیعـس  نب  ییحی  »
ماما رضحم  زا  هک  دنا  تنـس  لها  ناملاع  زا  ...و  یناتـسجس ، »  همیثع  یبا  نب  بویا   « ، » جاجح نب  هبعـش   « ،» يزاغم بحاص  قحـسا 

.دنا هدرب  اه  هرهب  ع (  ) قداص

ع)  ) قداص ماما  تامارک  زا  يا  همش 

ع)  ) قداص ماما  تامارک  زا  يا  همش 

: همدقم

هب هدید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هلالـس  زا  كاپ  يدنزرف  هرونم  هنیدـم  رد  ق  لاس 83 ه .  لوالا  عیبر  مهدـفه  رد 
ردام نایعیـش و  مجنپ  ياوشیپ  مالـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماما  شدـنمجرا  ردـپ  دوب ، هللادـبع  ابا  شا  هینک  رفعج و  وا  مان  .دوشگ  ناهج 

هب دنتشاد ، هدهع  هب  ار  نایعیش  تماما  یتسرپرس و  ناشراوگرزب ، ردپ  تداهـش  زا  دعب  هک  ناشیا  .دشاب (1)  یم  هورف  ما  شا  یمارگ 
.دندوب روهشم  رهاط  لضاف و  رباص ، قداص ، نوچمه  یباقلا 

12269 ص :
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ورف ناهج  زا  هدـید  یگلاس  نـس 65  رد  .ه ق  لاس 148  رد  ماجنارـس  درک و  یگدـنز  ردـپ  اب  لاس  تدم 31  نایعیش  مشـش  ياوشیپ 
لوسر ربکا  طبـس  مالـسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شدج  مالـسلا و  هیلع  رقاب  ماما  شردـپ  روبق  رانک  رد  عیقب  ناتـسربق  رد  تسب و 

.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ادخ 

: یسابع يوما و  يافلخ  اب   هارمه  ترضح  یناگدنز 

زا نت  تفه  اب  ناشیا  تماما  لاـس  تدم 34  و  یـسابع ، يافلخ  زا  رفن  ود  يوما و  يافلخ  زا  رفن  هد  اب  ترـضح  نآ  یناگدنز  نارود 
: زا دنترابع  هک  تسا  هدوب  نراقم  نانآ 

.ه ق)  125 - 105  ) کلملادبع هب  ماشه  - 1

(126 - 125  ) کلملادبع هب  دیزی  نب  دیلو  - 2

(126  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  دیزی  - 3

لاس 126) زا  زور   70  ) کلملادبع نب  دیلو  نب  میهاربا  - 4

(132 - 126  ) دمحم نب  ناورم  - 5

(137 - 132  ) حافس نب  روهشم  دمحم  نب  هللادبع  - 6

(158 - 137  ) یقیناود روصنم  هب  روهشم  رفعج  وبا  - 7

: صاخ طئارش 

یملع و ياـه  تیلاـعف  يارب  ار  هـنیمز  هـک  دوـب  هارمه  یعاـمتجا  یـسایس و  زاـتمم  صاـخ و  طیارـش  اـب  ترـضح  نآ  تماـما  نارود 
اب شکمشک  عازن و  لاح  رد  امئاد  دندرک و  یم  يرپس  ار  دوخ  دوکر  فعـض و  نارود  هیما  ینب  یفرط  زا  هدوب  هدروآ  مهارف  یبهذم 

تموکح رگید  فرط  زا  دنتـشادن و  ار  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  ماما  هب  تبـسن  قانتخا  راشف و  داجیا  تصرف  اذـل  .دـندوب  ساـبع  ینب 
.دندوبن نایعیش  تیذا  رازآ و  ددص  رد  دندوب ، هدیسر  تردق  هب  تلاسر  نادناخ  زا  يرادفرط  راعش  اب  هک  نایسابع  ياپون 

سار رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیآ و  دوجو  هب  یمالـسا  هعماج  رد  يرکف  یملع و  شبنج  کی  هک  دش  ببـس  زاتمم  تیعقوم  نیا 
.دزاس باریس  یمالسا  فراعم  زا  ار  مالسا  ناهج  دزادرپب و  یهلا  مولع  راشتنا  هب  تسناوت  شبنج  نیا 
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.دـنا هدروآ  دورف  میظعت  رـس  نآ  لباقم  رد  بهاذـم  رگید  ياملع  یتح  ناناملـسم ، مامت  هک  دوب  زاتمم  ناـنچ  ناـشیا  یملع  تیعقوم 
دـمحم (1) نب  رفعج  نم  هقفا  تیار  ام  : » دـیوگ یم  تنـس ) لها  هناگراهچ  بهاذـم  زا  یفنح  بهذـم  سـسؤم   ) هفینحوبا هک  نانچ 

« .ما هدیدن  دمحم  نب  رفعج  زا  رتدنمشناد ) و   ) رت هیقف  ار  یسک  نم  ; 

خیش .تسا (2)  رفن  رازه  راهچ  رب  غلاب  نانآ  ددع  هک  دنبای  شرورپ  ناشیا  سرد  هزوح  رد  یناوارف  نادرگاش  هک  دش  ببس  روما  نیا 
نب دـمحم  مکح ، نب  ماشه  هب : ناوت  یم  نانآ  نیرت  هتـسجرب  زا  هک  هدرب  مان  ار  نانآ  زا  رفن  رازه  هس  زا  شیب  دوخ  لاجر  رد  یـسوط 

.دومن (3) هراشا  نایح ، نب  رباج  هفینح و  وبا  رمع ، نب  لضفم  قاطلا ، نمؤم  ملاس ، نب  ماشه  بلغت ، نب  نابا  ملسم ،

ءایلوا تامارک 

راـهطا و همئا  دـنهد  یم  ماـجنا  هزجعم  ناوـنع  هب  يا  هداـعلا  قراـخ  لاـعفا  شیوـخ  توـبن  تاـبثا  يارب  یهلا  ناربماـیپ  هک  روطناـمه 
فرط زا  دـنهد و  یم  زورب  دوخ  زا  یتاـمارک  رگید ، تاـهج  اـی  مدرم  ندرک  رادـیب  شیوخ ، تیناـقح  تاـبثا  يارب  مه  یهلا  ياـیلوا 

هک یماگنه  .تسا  زیگنارب  بجعت  هدـننک و  هریخ  یمومع  ناهذا  يارب  اه  نآ  رواب  هک  دوش  یم  يا  هژیو  تایانع  اـه  نآ  هب  دـنوادخ 
هراشا نآرق  نابز  زا  اه  نآ  زا  هنومن  ود  هب  هک  میدش  یم  هجاوم  روما  نیا  زا  يرایسب  ياه  هنومن  اب  مینز  یم  قرو  ار  خیرات  تاحفص 

: مینک یم 

12271 ص :

ص ج 5 ، هلاسرلا ، هسسؤم  يزم ، نیدلا  لامج  لامکلا ، بیذهت  ص 127 ; ج 11 ، يدفصلا ، نیدلا  حالص  تایفولاب ، یفاولا  ( 2 - 1
ص 132. ج 2 ، رکفلاراد ، یناجرج ، ءافعضلا ، یف  لماکلا  ; 79

ص 173. نامه ، دیفم ، داشرا  ( 3 - 2
.مالسلا هیلع  رفعج  ماما  نادرگاش  لصف  یسوط ، لاجر  ( 4 - 3
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: لوا هنومن 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .تسوا  يارب  دنوادخ  فرط  زا  ینامسآ  ماعط  لوزن  میرم ، ترضح  تامارک  زا  یکی 

 ; (1) هللادنع »  نم  وه  تلاق  اذه  کل  ینا  میرم  ای  لاق  اقزر  اهدنع  دجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک  »

يا درک ) یم  لاؤس  ترـضح  نآ   ) .دـید یم  وا  دزن  یـصوصخم  ياذـغ  دـش ، یم  دراو  بارحم  رد  میرم  رب  ایرکز  ترـضح  هاگره  »
« .تسا دنوادخ  يوس  زا  اه  نیا  داد : ) یم  خساپ  وا   ) يا هدروآ  اجک  زا  ار  اذغ  نیا  میرم !

: مود هنومن   

رـضاح رود  یناـکم  زا  یمک  ناـمز  تدـم  رد  ار  سیقلب  تـخت  هـک  تـسا  نامیلــس  ترــضح  ناراـی  زا  اـیخرب  نـب  فـصآ  هراـبرد 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دومن 

 ; (2) یبر »  لضف  نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتسم  هار  املف  کفرط  کیلا  دتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انا  باتکلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  »

هک یماـگنه  سپ  .دروآ  مهاوـخ  وـت  دزن  ینز  مه  رب  مشچ  هک  نآ  زا  شیپ  ار  نآ  نم  تفگ : تـشاد  باـتک  زا  یـشناد  هـک  یـسک  »
« .تسا نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : دید  دوخ  دزن  ار  نآ  نامیلس ) )

.دنراد قافتا  نآ  زاوج  رب  نیملسم  رثکا  هک  تسا  یهیدب  نشور و  ردق  نآ  یهلا  يایلوا  تسد  هب  تامارک  ماجنا 

نیا راکنا  تسا و  ءایبنا  تازجعم  ینشور  نوچمه  ادخ  يایلوا  تامارک  ینـشور  روهظ و  : » دیوگ یم  تنـس  لها  ياملع  زا  ینازاتفت 
نآ مه  دوخ  ماکح  هرابرد  دـنرادن و  ار  نآ  ماجنا  ناوت  دوخ  نانآ  هک  ارچ  تسین ، یبیجع  زیچ  ناهارمگ  تعدـب و  لها  طسوت  روما 

تـسا دایز  ردق  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تامارک  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  و  .دننز » یم  راکنا  هب  تسد  اذل  دنا ، هدینـشن  ار 
(3) تسین . »  شرامش  لباق  هک 

12272 ص :

.37 نارمع / لآ  ( 5 - 1
.40 لمن / ( 6 - 2

ص 76. ج 5 ، یضر ، فیرش  ینازاتفت ، دصاقملا ، حرش  ( 7 - 3
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ع)  ) قداص ماما  تامارک 

.ددرگ یم  نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تامارک  زا  یخرب  لیذ  رد 

نارحاس رحس  ندرک  لطاب 

رحاس ياعدا  هک  امـش  رب  ياو  تفگ : اه  نآ  هب  دناوخارف و  ار  لباک  رهـش  زا  درم  داتفه  یقیناود  روصنم  دیوگ : یم  نانـس  نب  دمحم 
 ... . دیزادنا یم  هلصاف  وا  رهوش  نز و  نیب  دیراد و  ندوب 

هب نارحاس  .دـنزاس  دوخ  روهقم  توهبم و  ار  هللادـبع  ابا  دوخ  ياهرحـس  ماجنا  اب  ات  درک  کیرحت  ار  اه  نآ  رایـسب  ياه  هدـعو  اـب  وا 
ار يا  هدننیب  ره  ات  دندیـشک  ریوصت  هب  ار  ریـش  ياه  تروص  هلمج  زا  اه  تروص  عاونا  دنتفر و  دوب  هدرک  مهارف  روصنم  هک  یـسلجم 

دراو ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  داد  روتسد  نابرد  هب  تشاذگرـس و  رب  ار  دوخ  جات  تسـشن و  دوخ  تخت  رب  روصنم  .دننک  رحس 
هدینـش نآ  ظافلا  زا  یخرب  هک  دـناوخ  ییاعد  تشادرب و  اعد  هب  تسد  درک و  اه  نآ  هب  یهاگن  دـش ، دراو  مشـش  ماما  یتقو  .دـنزاس 

اب سپس  .دومن  مهاوخ  لطاب  ار  امش  رحس  مسق  ادخ  هب  امـش  رب  ياو  دومرف : سپـس  دناوخ ، هتـسهآ  روط  هب  مه  ار  یتمـسق  دش و  یم 
.دـیعلب ار  وا  درک و  هلمح  دوب  هدرک  تسرد  ار  وا  هک  يرحاـس  هب  يریـش  ره  سپ  دـیعلبب ، ار  اـه  نآ  اهریـش  يا  دومرف : دـنلب  يادـص 

، درک مهاوخن  يراـک  نینچ  رگید  شخبب  ارم  هللادـبع ! اـبا  يا  تفگ : یم  سرت  اـب  داـتفا و  نیمز  رب  دوـخ  تخت  زا  هدز  تهب  روـصنم 
دندوب هدروـخ  هک  ار  ینارحاـس  اهریـش  درک ، تساوـخرد  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  یقیناود  روـصنم  دـعب  .داد  تلهم  وا  هب  مه  ترـضح 
.دندرک یم  نینچ  زین  اهریش  نیا  دنادرگ ، یمرب  دوب  هدیعلب  ار  هچنآ  یـسوم  ياصع  رگا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دننادرگرب 

(1)

12273 ص :

ص هثعبلا ، هسـسؤم  يربط ، ریرج  نبا  هماـمالا ، لـئالد  ص 246 ; ج 5 ، یمالـسا ، فراعم  هسـسؤم  ینارحب ، زجاعملا ، دـنیدم  ( 8 - 1
ص 246. نیسردم ، هعماج  دیفم ، خیش  صاصتخا ، ; 298
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نارای زا  یکی  ندرک  هدنز 

رادید دصق  هب  يزور  هک  دنک  یم  لقن  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رـصع  مه  ناناملـسم  زا  یکی  هک  دوخ  دج  زا  دشار  نب  دمحم 
هتفر يریمح  دیـس  هزانج  عییـشت  هب  ترـضح  نآ  هک  مدش  علطم  هار  نایم  رد  مسرپب ، یلاؤس  وا  زا  ات  مدرک  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما 

تفایرد ار  نآ  باوج  مدیـسرپ و  ناشیا  زا  ار  دوخ  لاؤس  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  تاـقالم  زا  دـعب  متفر و  ناتـسربق  فرط  هب  سپ  تسا ،
.مدرک

: مدرک ضرع  .دیا  هدرک  اهر  ار  شناد  ملع و  همـشچرس  مدرم  امـش  دومرف : دناوخ و  دوخ  دزن  هب  ارم  مدرگرب ، متـساوخ  هک  یماگنه 
نآ .منک  ادیپ  نیقی  ات  مهاوخ  یم  یتیآ  لیلد و  متشاد : هضرع  .يرآ  دومرف : ماما  دیتسه ؟ نامز  نیا  رد  تما  ياوشیپ  ماما و  امـش  ایآ 
ایند زا  هک  متـشاد  يردارب  مدرک : ضرع  .تفگ  مهاوخ  ار  وت  باوج  یهلا  هدارا  اـب  نم  سرپـب ، یهاوخ  یم  هچره  دوـمرف : ترـضح 

وا رطاخ  هب  دوب و  یبوخ  ناسنا  تردارب  دومرف : ماما  دینک ، هدنز  ار  وا  مهاوخ  یم  امش  زا  میدرک ، نفد  ناتـسربق  نیا  رد  ار  وا  هتفر و 
ماگنه نیا  رد  دز ، ادص  ار  وا  دـش و  وا  ربق  کیدزن  سپـس  یتسین ، يراک  نینچ  راوازـس  وت  هچرگ  منک ، یم  هدروآرب  ار  وت  هتـساوخ 

( مالـسلا هیلع  قداص  ماما   ) وا زا  ردارب  يا  تفگ : نم  هب  دـش و  نینچ  هک  مسق  ادـخ  هب  .دـش  جراخ  نآ  زا  مردارب  دـش و  هتفاکـش  ربق 
زا ار  یـسک  ات  داد  مسق  ارم  تفرگ و  دـهع  نم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  .تشگزاب  شیوخ  ربق  هب  هاگ  نآ  .نکم  اـهر  ار  وا  نک و  يوریپ 

.مزاسن (1) علطم  عوضوم  نیا 

12274 ص :

تابثا ص 78 ; ج 6 ، نامه ، زجاعملا ، هنیدم  ص 742 ; ج 2 ، يدهم ، ماما  هسسؤم  يدنوار ، نیدلا  بطق  حئارجلا ، جئارخلا و  ( 9 - 1
ص 118. ج 47 ، نامه ، راونالاراحب ، ص 121 ; ج 3 ، یلماع ، رح  خیش  هادهلا ،
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نارای یخرب  تداهش  زا  ربخ 

ناـیم هب  سینخ »  نب  یلعم   » زا تبحـص  هک  مدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  رد  يزور  تسا : هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا 
یعقاو ماقم  هب  وا  راد ; هگن  یفخم  نارگید  زا  ار  نآ  میوگ ، یم  وت  هب  وا  دروم  رد  ار  یمهم  بلطم  دمحم ! ابا  : » دندومرف ناشیا  دمآ ،

« .تفرگ دهاوخ  رارق  ضرعت  دروم  یلع »  نب  دواد   » فرط زا  هک  ینامز  رگم  دسر  یمن  دوخ 

« .دزیوآ یم  راد  هب  ار  وا  ندب  دنز و  یم  ار  شندرگ  هدرک ، توعد  ار  وا  : » دندومرف درک ؟ دهاوخ  هچ  وا  اب  دواد  مدیسرپ :

 « . هدنیآ لاس  رد  : » دندومرف ماما  دش ؟ دهاوخ  عقاو  ینامز  هچ  رد  هثداح  نیا  مدرک : ضرع 

قداص ماما  نارای  یماسا  هک  تساوخ  وا  زا  دناوخارف و  دوخ  شیپ  هب  ار  یلعم  دش و  هنیدم  یلاو  دواد  دعب  لاس  دـیوگ : یم  ریـصبوبا 
ار وت  ینک  نامتک  ار  اه  نآ  یماسا  رگا  تفگ : دش و  ینابصع  دواد  دیزرو ، عانتما  راک  نیا  زا  یلعم  دسیونب ، شیارب  ار  مالـسلا  هیلع 

.درک مهاوخن  يراـک  نینچ  زگره  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟! یم  دـیدهت  ندـش  هتـشک  هب  ارم  اـیآ  تفگ : سینخ  نب  یلعم  تشک ، مهاوخ 
.تخیوآ (1) راد  هب  ار  شرهطم  دسج  دناسر و  تداهش  هب  ار  وا  دش و  نیگمشخ  دواد 

بیغ زا  یهاگآ 

یمالک تسا و  یبیغ  روما  رب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لماک  فارـشا  یهاگآ و  رگنایب  هک  تسا  هدش  لقن  خیرات  رد  يددعتم  دراوم 
هب هداد و  ناشن  لمع  رد  .میتسه » دـنوادخ  ملع  نانزاخ  رما و  نایلاو  ام  هللا (2) ;  ملع  هنزخ  رمالا و  هالو  نحن  : » هدومرف ناـشیا  هک  ار 

: مینک یم  افتکا  هنومن  کی  رکذ  هب  راتشون  نیا  رد  .تسا  هدناسر  تابثا 

12275 ص :

نبا بقانم  ص 226 ; ج 5 ، نامه ، زجاعملا ، هنیدـم  ص 647 ; نامه ، حئارجلا ، جـئارخلا و  ص 109 ; نامه ، راونالا ، راـحب  ( 10 - 1
ص 225. ج 4 ، همالع ، تاراشتنا  بوشآ ، رهش 

ص 192. نامه ، یفاک ، لوصا  ( 11 - 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3465 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3102_2
http://www.ghaemiyeh.com


هرجاشم مردام  نم و  نیب  ماگنه  بش  متفر ، لزنم  هب  مدـش و  ادـج  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  رـضحم  زا  دـیوگ : یم  مزهم  نب  میهاربا 
هک نیمه  مدمآ ، ماما  دزن  هلـصافالب  مدـناوخ و  ار  زامن  دـش ، حبـص  متفگ ، نخـس  وا  اب  يدـنت  اب  مدز و  دایرف  وا  رـس  رب  داد ، خر  يا 
رد درک و  يرادهگن  دوخ  مکش  رد  ار  وت  وا  هک  یناد  یمن  ایآ  يدز ؟ دایرف  دوخ  ردام  رس  رب  ارچ  مزهم ! سپ  يا  دومرف : مدش  لخاد 

نخـس وا  اب  يدـنت  اب  تقو  چـیه  سپ  دـندومرف : ناشیا  .يرآ  مدرک : ضرع  دومن ؟ هیذـغت  ار  وت  دوخ  ریـش  اب  دـنارورپ و  دوخ  ناماد 
.وگم (1)

ماما تعاطا  رد  شتآ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  میالوم  رورس و  رضحم  رد  هک : تسا  هدرک  لقن  یقر  نومام  مانب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی 
زا یگرزب  تمارک و  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  درک : ضرع  تسشن ، درک و  مالس  دش و  دراو  ناسارخ  نایعیش  زا  نسح  نب  لهـس  مدوب ،
امش نایعیش  زا  رفن  نارازه  هک  نآ  لاح  دینک و  یمن  مایق  هدرک و  توکس  دوخ  قح  نیا  رب  ارچ  تماما ، نادناخ  امـش  تسامـش ، نآ 

.دنتسه امش  باکر  رد  ندز  ریشمش  هدامآ 

رو هلعـش  شتآ  هک  یماگنه  دننک ، نشور  ار  رونت  هک  دومرف  رما  سپ  .نک  گنرد  يا  هظحل  یناسارخ ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
یکم نوراه  ماگنه  نیا  رد  رادـب ، فاعم  راک  نیا  زا  ارم  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا  تفگ : لهـس  وش ، رونت  لـخاد  دومرف : لهـس  هب  دـش ،
باوج درک و  مالـس  دوب ، هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  شفک  هک  یلاح  رد  دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  يافو  اـب  باحـصا  زا  یکی 

هلعش نایم  رد  دش و  رونت  دراو  یگنرد  چیه  نودب  وا  وش ، رونت  لخاد  راذگب و  نیمز  رب  ار  دوخ  ياه  شفک  دومرف : وا  هب  ماما  دینش ،
رد مالـسلا  هیلع  ماما  راگنا  تفگ ، وا  يارب  ناسارخ  ثداوح  زا  درک و  یناسارخ  هب  ور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسـشن  شتآ  ياه 

هدهاشم ار  رونت  لخاد  متفر و  ولج  مه  نم  دیوگ : یم  یقر  نومام  .نک  هاگن  ار  رونت  لخاد  دومرف : سپس  تسا ، هدوب  رضاح  اج  نآ 
وا دننام  رفن  دنچ  ناسارخ  رد  دومرف : لهس  هب  ماما  .دش  جراخ  رونت  زا  تساخرب و  دوب و  هتـسشن  شتآ  نایم  رد  یکم  نوراه  مدرک ،
ام هک  ینامز  رد  دومرف : دومن و  دییات  ار  وا  فرح  مالـسلا  هیلع  ماما  مسانـش ، یمن  ار  يدحا  مسق  ادـخ  هب  درک : ضرع  یـسانش ؟ یم 

(2) مینک ؟ مایق  هنوگچ  میرادن  نارای  هنوگ  نیا  زا  رفن  جنپ  یتح 

12276 ص :

تابثا ص 314 ; ج 5 ، نامه ، زجاعملا ، هنیدم  ص 243 ; یفجنلا ، هللا  تیآ  هبتکم  تاروشنم  یمق ، رافص  تاجردلا ، رئاصب  ( 12 - 1
ص 729. ج 2 ، نامه ، حئارجلا ، جئارخلا و  ص 102 ; ج 3 ، نامه ، هادهلا ،

ص 114. ج 6 ، نامه ، زجاعملا ، هنیدم  ص 123 ; نامه ، راونالاراحب ، ص 237 ; نامه ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 13 - 2
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ماما ياعد  هب  نتفای  افش 

هدش التبم  يدب  ضرم  هب  سنوی »   » هک دنا  هدرک  لقن  اه  نآ  تشاد ، سنوی »   » و لیعامسا »   « ، » قاحسا  » ياه مان  هب  دنزرف  هس  رامع 
یبن رب  درک و  دمح  ار  ادخ  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  سنوی ، عضو  هدـهاشم  اب  ماما  میتفر ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دوب ،

رش هنع  فرصاو  : » تساوخ نینچ  دنوادخ  زا  تخاس و  يراج  نابز  رب  ییاهرکذ  داتسرف و  دورد  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
زاس فرط  رب  وا  زا  ار  ضرم  نیا  امن و  رود  وا  زا  ار  ترخآ  انید و  رش  یننزحاو ; کلذ  ینظاغ  دقف  هب  ام  هنع  فرصاو  هرخالاو  ایندلا 

« .تسا هدرک  نیگمغ  تحاران و  ارم  وا  هضراع  هک 

.تفای (1) افش  دش و  فرطرب  وا  يرامیب  هک  میدوب  هدشن  جراخ  رهش  زا  مسق  ادخ  هب  هک : دننک  یم  لقن  رفن  هس  نآ 

(23  ) بجر هام 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تافو 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  تافو 

یلقن رب  انب  دندوشگ .  رپ  قح  يوس  هب  ایند  زا  تثعب  لاس 10  رد  ترجه و  زا  لبق  لاس  هس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  ءاحطب  دیس 
تسا (2) هدوب  لاس  ترضح 81  نآ  نس 

7و  ، بجر 26و 29   ، یلوالا يدامج  27 زا : تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  تلحر  رد  مه  يرگید  لاوقا   
(3) ...و ناضمر  هام   18

12537 ص :

ص 134. نامه ، راونالاراحب ، ص 109 و  ج 6 ، نامه ، زجاعملا ، هنیدم  ص 232 و  نامه ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 14 - 1
راونالا راحب  زا  مایالا ج1ص303  عیاقو  خیراوتلا ص80 ،  بختنم  - 1 - 2

قحلا ج29ص614 قاقحا  هباغلادسا ج1ص19  مالعلا ص158، حئافن  -2 - 3
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مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  بسن 

ذئاع نب  ورمع  تنب  همطاف  ناشردام  مالـسلا و  هیلع  بلطملادـبع  بانج  ناشراوگرزبردـپ  تسا ،  نارمع  ترـضح  نآ  كراـبم  ماـن 
ردپ فرط  زا  ینعی  دندوب ،  ینیوبا  ردارب  بلطملادبع  نب  ریبز  هلآو و  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  ردپ  هللادبع  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  تسا . 

 . دندوب یکی  ردپ  زا  طقف  را.گرزب  هس  نیا  اب  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  بانج  دالوا  ریاس  دندوب و  یکی  ردام  و 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ترضح  نامیا 

اتکی وا  هک  سب  هزادنا  نیمه  راوگرزب  نیا  نامیا  تیصخش و  فصو  رد  مک  نامز  تسا و  دایز  نخس  تیصخش ،  نیا  نامیا  بابرد 
 . تسا هتشاد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیالو  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  هللادبع  نب  دمحم  تلاسر  هب  داقتعا  هدوب و  تسرپ 

نامز نآ  زا  تسا  هدش  هتشون  لاسرد 630 ه _ اه  نآ  نیلوا  هک  هدش  فیلات  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  نامیا  رد  يدایز  بتک  اذلف 
هدیـشوپ قیقحت  لها  رب  هک  تسا  هدـش  اچ ÷ فیلات و  راوگرزب  نآ  تمظعو  ناـمیارد  فلتخم  ياـه  ناـبز  هب  يداـیز  بتک  نونکاـت 

تسین (1)

تایاور ثیداحا و  هنیئآ  رد 

رفاک هتفر  ایند  زا  رفک  تلاح  اب  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دشاب  دقتعم  هک  یسک  دنیامرفیم «: مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
 « تسا

مشاـه و بلطملادـبع و  مدـج  مردـپ و  زگره  مسق  ادـخب  دـندومرف « : مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما  دـیوگیم : هتاـبن  نـب  غبـصا  * 
میهاربا نیدرب  دندناوخیم و  زامن  هبعک  يوس  هب  دندومرف :  دندرک ؟ یم  تدابع  ار  هچ  سپ  دنتفگ :  دندرکن » تب  تدابع  فانملادبع 

دندوب کسمتم  نآ  هبو 

12538 ص :

مایالا ج1ص 301 عیاق  و  خیراوتلا ص113 ،  بختنم  بجر ص284 289 317 و318 322  روحنلادئالق ج  - 3 - 1
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دنک تعافـش  دـندرک  هاـنگ  نیمز  يور  هک  ار  یناـسک  ماـمت  بلاـطوبا )  ) مردـپ رگا  دـندومرف « : مالـسلا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما  * 
(1) دریذپیم اروا  تعافش  دنوادخ 

دنراذـگب وزارت  هفک  کیرد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  ترـضح  نامیا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـندومرف « : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  * 
(2) دوب » دهاوخ  رت  نیگنس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  نامیا  انامه  رگید ،  هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیاو 

دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  ار  قوف  ثیدح  نومـضم  هب  ثیدح  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  * 
(3) . 

ناگرزب ءارآ  و  مالک   رد 

هب مالسلا  هیلع  بلاطوبا  بانج  نامیا  مالسا و  رب  دنراد  قافتا  هیماما  دسیون « : یم  شسیفن  باتک  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع 
میهاربا ترـضح  ءایـصوا  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  هکلب  تسا  هدرکن  یتب  تدابع  هاگ  چـیه  هکنیا  هلآو و  هیلع  هللا  لـص  ربماـیپ 

« دندرک فیلات  راوگرزب  نآ  نامیا  رد  ییاه  باتک  هعیش  ياملع  تسا و  روهشم  هعیش  رد  وا  نامیا  مالسا و  رما  تسا و  مالسلا  هیلع 

بلاطوبا بانج  یهلا و  تجح  مالـسلا  هیلع  بلطملادبع  بانج  هک  هدمآ  ثیدح  رد  دنیامرف « : یم  یلاعت  هللا  ناوضر  قودـص  خـیش 
هیلع نامیلس  ترضح  رتشگنا  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  ياصع  ءایبنا ، عیادو  تایاور  قبط  تسا ، هدوب  ناشیا  یصو  مالـسلا  هیلع 

« دندرپس ءایبنالا  متاخ  هب  ار  اه  نآ  ناشیا  هک  دش  هدرپس  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  هب  مالسلا  هیلع  بلطملادبع  طسوت  ....و  مالسلا 

لها عامجا  دنراد و  عامجا  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  نامیارب  مالـسلا  مهیلع  تیبلها  دیوگ : یم  بهذـم ) ینـس   ) یعفاش يرزج  ریثا  نبا 
(4) تسا تجح  مالسلا  مهیلع  تیب 

12539 ص :

راونالا ج 35 ص69 راحب  - 4 - 1
راونالاراحب ج 35 ص 112 - 5 - 2

رصم پاچ  دیدحلا ج2ص338  یبا  نبا  حرش  - 6 - 3
114 خیراوتلا ص113 .  بختنم  دیدحلا ج14 ص66 ،  یبا  نبا  حرش  - 7 - 4
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هک دوبن  يرثا  نید  زا  دندوبن ، شرسپ  و  مالسلا ) هیلع  بلاطوبا ( رگا  دیوگ « : یم  يراعـشا  نمـض  رد  ینـس  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
ربمایپ زا  غیرد  یب  هنیدم  رد  شرسپو  درک  تیامح  هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  زا  هکمرد  مالسلا ) هیلع  بلاطوبا (  دوش  راوتـسا  نینچنیا 

(1) دومن » عافد  تیامح و  هلآو  هیلع  هللا  لص 

 ، تسا هدرک  راوگرزب  نآ  هب  تراسج  هک  یثیداحا  دیوگ : یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  تنس  لها  ملاع   رسفم و  یطویـس  زا  مایالا  هیاقو 
نب هریغم  نآ  نایوار  زا  هلمجنم  هیما و  ینب  هنوعلم  هرجـش  يداش  يارب  تسا ، نآ  ریغ  و  هیلع ) هللا  تنعل   ) هیواعم نامز  تاـعوضوم  زا 

تسا (2) قافآ  هرهش  مشاه  ینب  اب  ینمشد  توادع و  رد  هک  تسا  هبعش 

: بلاطوبا هضور 

تدـش هب  ترـضح  نآ  داد ، هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تاـفو  ربخ  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هکیماـگنه 
« هدـب ربـخ  نم  هب  يداـهن  ریرـس  يور  رب  نوـچ  نک و  نـفکو  طوـنح  لـسغ و  اروا  ورب  یلع  اـی  دـندومرفو « : دـندش  نوزحمو  لوـلم 

نوچو دندروآ  فیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  لص  لوسر  ترضح  دنداد  ماجنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  لص  ربمایپ  تاروتـسد  ترـضح  هکیماگنه 
ینابرهم محر و  هلـص ي  ومع ، يا  دـندومرفو « : داد  تسد  ترـضح  نآ  هب  نزح  داتفا ،  ناشراوگرزب  يومع  رکیپ  رب  ناشکرابم  رظن 

 « يدومن تیامح  ترصن و  ارم  یلاسگرزب  رد  يدرک و  تلافک  ارم  یکچوک  رد  ومع , يا  .يدید  ریخ  يازجو  يدرک 

نآزا سناو  نج  هک  میوـمع  هب  تماـیق  زور  رد  مهد  یم  تعافـش  نذا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـندومرفو (( : دـندرک  ور  مدرم  هب  دـعب 
(( دننک بجعت  تعافش 

12540 ص :

دیدحلا ج14 ص 85 یبا  نبا  حرش  -  8 - 1
مایالا ج1ص 289 عیاقو  - 9 - 2
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ترجه تفر ، اـیند  زا  وـت  رواـی  درک «: ضرع  هلآو  هیلع  هللا  لـص  ربماـیپ  هب  هدـش و  لزاـن  لـیئربج  مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  تـلحر  اـب 
(1) نک »

ماجنا جـح  مالـسلا  مهیلع  بلاطوبا  هنمآو و  هللادـبع  يارب  هک  تفرگ  یم  بئان  دوخ  تایح  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
.دنریگب (2) ناراوگرزب  نآ  فرط  زا  جح  يارب  بئان  هک  دومن  تیصو  دوخ  دالوا  هب  تداهش  ماگنه  دنهد و 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ماقم 

مالسلا هیلع  بلاطوبا  ماقم 

زا ه_م_ه مالـسلاامهیلع  هزمح  و  بلاـطوبا   ترـضح  مّلــس ،  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یلــص  لوـسر  ترــضح  ياـهومع  نا  رد م_ي_
ّبلطملادـبع شردـپ  هکناـنچ  بلاـطوبا  شا  هینک  تسا و  فانمدـبع  شمـسا  مالـسلا   هـیلع  بلاـطوبا  .د و  _ ندو _ض_ل ب_ فا

 : هدومرف

 : رعش

ٍبُراجتوذ َوُه  ٍفانم َو  َْدبَع  ٍِبلاِطب          ُُهْتیَّنَک  ْنَم  ُْتیَصَو 

.تسا رایسب  ياه  هبرجت  ياراد  فانمدبع و  شمان  هک  نامه  .ما  هداد  رارق  بلاطوبا  ار  شا  هینک  هک  ما  هدرک  تیصو  یسک  هب  ینعی :

.دوب هلیبق  هلبق  هّکم و  سیئر  شیرق و  خیش  ءاحطب و  دّیس  راوگرزب  نآ 

.ِءآمَکُْحلا ُراقوَو  ِكُولُْملا  ُءاَهب  ِْهیَلَع  امیسَو ، امیسج  اْخیَش  ُهّللا  ُهَمِحَر  َناک  َو 

.دوب نامیکح   راقو  تناتم و  ناهاشداپ و  تهبا  ياراد  امیس ، شوخ  دنمونت و  یخیش  راوگرزب  نآ  ینعی :

: دن _ يو گ_

؟ یتخومآ هک  زا  ار  دو  تدایس خ_ ملح و  تسایر و  تمکح و  دنتفگ  برع  میکح  یفیص  نب  مثکا  هب 

(. مالسلاامهیلع  ) بلّطملادبع نب  بلاطوبا  ترضح  برع  مج و  ّ_د ع_ س_ي بدا ، مل و  _ف ح_ یل زا ح_  گ_ف_ت :

نامیا .تسا  فهک  باحـصا  لَثَم  مالـسلا ) هیلع  بلاـطوبا  ترـضح   ) شل _َ َ_ث _ت ك_ه م سا را  _تا ب_س_ي_ ياور رد   و 
ترـضح نآ  زا  ار  شیرقرا  _ّ تر ك_ن_د و ش_ّر ك_ف ار ن_ص_ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دناوتب  ات  درک  ناهنپ  ار  دوخ 

ار ب_ه پ_ي_غ_م_ب_ر _ه_ا  نآ دو و  _ب_ي_ءا ب_ نا را  _ ثآ _ا و  _يا صو عدوتسُم  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  دنادرگب و 
.درک  ّدر  مّلس  هلآ و  _ه و  یل هّللا ع_ یل  ص_
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: هک تسا  ربخ  رد 

مهیلع همئا  نیـسح و  نس و  همطاـف و ح_ یل و  دّـمحم و ع_ رون   ) رون جـنپ  رگم  دـنک  شوماـخ  ار  قیـالخ  ياـهرون  باـنج  نآ  رون 
ناحجر و هنیآ  ره  رگید ، هّفک ي  رد  قلخ  نامیا  دوش و  هتـشاذگ  یئوزارت  هّف  رد ك_ مالـسلا  هیلع  بلاـطوبا  ناـمیا  رگا  و  مالّـسلا )
هک تشاد  یم  تسود  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  و  ناـش ؛ _ يا نا  _م_ يا ب_ر  مالـسلا   هیلع  بلاـطوبا  ناـمیا  دـنک  ادـیپ  یتداـیز 
نآ هک  اریز  دـینک ؛ میلعت  ار  دوخ  دـالوا  ار و  نآ  دـیزومایب  دومرف : یم  دوـش و  نیودـت  تیاور و  مالـسلا   هیلع  بلاـطوبا  را  _ع_ شا

.تسا رایسب  ملع  شراعشا  رد  دوب و  ادخ  نید  رب  بانج 

: هک نیا  هصالخ 

نایب هک  تسا  هتشذگ  نآ  زا  ملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  نیلسرملادّیس  ترضح  زا  شترـصن  نید و  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا  تامدخ 
دندوـب ساره  رد  نم  زا  شیرق  هتـسویپ  دو : _ مر هلآ ك_ه ف_ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  شیاـمرف   ماـقم  نیا  رد  تسا  سب  دوـش و 

نم تـّیذا  رب  دـنتفای و  نـم  رب  تـئرج  تـقو  نآ  ینعی  درک ؛ تاـفو  مالـسلا  هـیلع  بلاـطوبا  اـت  دنتـشادن  نـم  تـّیذا  رب  تـئرج  ینعی 
( قودص خیش  لامالا  یهتنم   ) دندرک مادقا 

دیوگ : یم  هغالبلا  جهن  بهذم  ینُس  حراش  دیدحلا  یبا  نبا 

: رعش

اماقَف ٌصْخَش  َنیّدلا  َلَّثَم  اَمل  ُُهْنباَو                     ُِبلاطُوبَا  الَْولَو 

امامَْحلا ّسَج  َبِْرثَِیب  َكاذَو  یماحَو              يوآ  َهّکَِمب  َكاذف 

؟ تسا يّدح  هچ  رد  مالّسلاامهیلع  بلاطوبا  ترضح  نینمؤملاریما  ردپ  ماقم 

مردپ رگا  دـیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
تسا نکمم  ایآ  دزرمآ ، یم  ار  همه  دریذپ و  یم  ار  شتعافش  ادخ  دنک  تعافش  نیمز  يور  ناراکهانگ  همه ي  هرابرد ي  بلاطوبا 

؟ تسا مّنهج  تشهب و  هدننک ي  تمسق  شدنزرف  هک  یلاح  رد  دشاب  بّذعم  شتآ  رد  نم  ردپ 

نم و دّـمحم و  ترـضح  رون  زا  ریغ  هب  تسا  رتشیب  قیالخ  همه ي  رون  زا  بلاـطوبا  ترـضح  مردـپ  رون  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و   
.دیرفآ مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازهود  ار  وا  رون  دنوادخ  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ناماما  نینسح و  ارهز و  همطاف ي 
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( مالسلا هیلع   ) بلاطوبا ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   26

بلاطوبا ترضح  تلحر 

هیلع هللا  مالس  بلاطوبا  ترضح  تلحر  زورلاس  بجر   26

یم مارتحا  وا  هب  همه  .دـندوب  اراد  ار  یقالخا  لیاضف  عیمج  ناـشیا  .دوب  هلیبق  هلبق  هّکم و  سیئر  شیرق و  ریپ  اـحطب ، دّیـس  بلاـطوبا ،
.دندوتس یم  ار  شقالخا  مراکم  ّتیصخش و  دنتشاذگ و 

« .دش یم  هدید  نامیکح  راقو  ناهاشداپ و  تفارظ  وا  هراسخر  رد  ِءاَمَکُْحلا ؛ ُراَقَو  ِكُولُْملا َو  ُءاََهب  ِْهیَلَع  »

فیلَح زا  : » تفگ یتخومآ »؟ هک  زا  ار  تدایس  مکُح و  تسایر و  تمکح و  : » دندیـسرپ برع  فورعم  میکح  یفیـص » نب  متکا   » زا
« .بلّطملادبع نب  بلاطوبا  برع ، مجع و  دّیس  بدا ، ملع و 

هب سک  چیه  تامدخ  هدرکن و  تمدخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  مالـسا  ربمایپ  مالـسا و  هب  نادناخ ، نیا  هزادنا  هب  يا  هداوناخ  چیه 
.تسا هدوبن  شزرا  اب  دنمدوس و  مالسا  نید  يارب  نانآ  تامدخ  هزادنا 

هلآو هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ناج  مالسا و  زا  رطخ  عفد  دندوب و  هتشاذگ  اهنت  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  ناگمه ، هک  یماگنه 
نانچ ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  اه ، یتخـس  اه و  يراوشد  رد  هداوناخ  نیا  دوب ، رّـسیم  ناج  راثیا  يراکادف و  اب  طقف  مّلـسو 

.دوبن رودقم  یسک  يارب  نآ  زا  رتهب  هک  دنداد  يرای 

، تلیـضف اوقت و  افو ، افـص و  زا  راشرـس  مارآ و  طـیحم  دوب و  نآ  وضع  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  اـه  لاـس  هک  يا  هداوناـخ 
.دوب هتفرگ  رب  رد  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  نآ  تناما ، تقادص و  تفارش و 

دنزرف رگید  و  راّیط » رفعج   » شرجاهم دهاجم و  دنزرف  مالسا و  يوناب  نیمّوس  همطاف _  شا _  همرتحم  رـسمه  بلاطیبا و  ّقح  يرآ ،
.تسا رتشیب  سک  ره  زا  مالسا  نید  هب  مالسا ، یمان  رادرس  گرزب و  حتاف  تاوزغ و  نامرهق  هناگی  يو ، یمارگ  زیزع و 
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رد ترضح  نآ  هب  لاس  ود  لهچ و  تّدم  هک  میسانش  یمن  بلاطوبا  زج  ار  یـسک  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نارای  خیرات  رد 
.دشاب وا  یماح  رای و  نیرتهب  لاح ، نیع  رد  هدرک و  تمدخ  جراخ ، لزنم و  لخاد  و  عمج ) نایم   ) تولج تولخ و 

يرای ار  وا  درک و  ینابیتشپ  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  ریظن  یب  تماقتـسا  تابث و  اـب  بلاـطوبا  تثعب ، زا  دـعب  صوصخ  هب 
نآ اب  تفلاخم  هب  نارگید  نوچ  هللااـِب  ُذاـیعلَا  اـی  دراذـگ ، یم  اـهنت  ار  وا  درک و  یمن  تیاـمح  ترـضح  نآ  زا  بلاـطوبا  رگا  .دـناسر 

اب رگا  راک  زاغآ  رد  مالسا  نید  نیقی ، روط  هب  دومن ، یم  هرخسم  ازهتسا و  درک و  یم  بیذکت  ار  شتلاسر  تساخ و  یمرب  ترـضح 
.دنام یم  زاب  يورشیپ  تکرح و  زا  یتّدم  ات  لقادح  دش ، یمن  ور  هب  ور  تسکش 

نآ دوُدـْبَع » ِْنبُرْمَع   » اب تفر و  یمن  نادـیم  هب  بلاـطوبا  دـنزرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  قدـنخ ، گـنج  رد  رگا  هک  روط  ناـمه 
ام يارب  مالـسا  هدنیآ  ینیب  شیپ  تشاد ، یمن  رب  ناناملـسم  هار  رـس  زا  ار  وا  درک و  یمن  راکیپ  روهـشم _  روالد  هدنمزر و  ناولهپ و 

.دوب راوشد 

راذگاو نانمشد  هب  ار  وا  تشاد و  یم  رب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  تیامح  زا  تسد  ادتبا  نامه  زا  بلاطوبا  هک  یتروص  رد 
، تروص نیا  رد  لقادح  دومن و  یم  دیعب  مالسا  تشونرـس  ینیب  شیپ  دومن ، یم  هشیپ  توادع  تفلاخم و  وا  لباقم  رد  ای  درک و  یم 

هیلع هللا  یّلص  ادخ  زیزع  ربمایپ  هدش و  نادنچ  دص  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  بیاصم  ادخ و  نید  تفرشیپ  عناوم  تالکـشم و 
.تشگ یم  يرتدیدش  رایسب  ياهراشف  اه و  جنر  راتفرگ  مّلسو  هلآو 
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ترصن زا  اهنت  هن  وا  تیامح  ریثأت  تفگ : ناوت  یم  درک و  زاب  دیدج  نییآ  تفرشیپ  يارب  ار  هار  بلاطیبا ، تیامح  خیرات ، تداهش  هب 
ّتقد و اب  هکلب  تسین  رتمک  مالّسلا  امهیلع  هزمح  شردارب  یّتح  دُحا و  رَْدب و  يادهـش  طّسوت  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نید 

.تسا هدوب  رتّرثؤم  نید  ظفح  رد  نانآ  يراکادف  يزابناج و  زا  بلاطوبا  تیامح  هک  میبای  یم  رد  خیرات  رد  لّمأت 

دنتـشاد و میب  تفرگ ، یم  تروص  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  بلاطیبا  طّسوت  هک  ییاه  تیاـمح  زا  دـیدج ، نید  نانمـشد 
.دندید یم  دوخ  یمالسا  ّدض  ياه  هشقن  يارجا  گرزب  عنام  هناگی  ار  بلاطوبا 

دّمحم نابهگن  یماح و  یعقاو و  نینمؤم  زا  هک  شدوخ  دـندوب ؛ مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّـمحم  زیچ  همه  شنادـناخ ، بلاطوبا و 
هللا یّلـص  دّمحم  عفادم  زابرـس و  رای و  تّما و  رفعج  یلع و  يو  نادنزرف  و  یناه » ّما   » شرتخد نز و  دوب ؛ مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص 

.دندوب مّلسو  هلآو  هیلع 

مّلـسو هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  بلاطوبا  یتقو  هک : ما  هدناوخ  بیبح  نب  دّمحم  رفعج  یبا  یلاما  رد  : » دیوگ یم  دیدحلا » یبا  نبِا  »
نم يردام  يردـپ و  ردارب  هک  متفا  یم  هللادـبع  مردارب  دای  هب  منیب  یم  ار  وا  هک  ینامز  تفگ : یم  تسیرگ و  یم  ًانایحا  دـید ، یم  ار 

صّخشم مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هاگباوخ  هکنیا  زا  تاقوا  يرایـسب  بلاطوبا  هک : دنک  یم  لقن  دیدحلا » یبا  نبا   » زین و  دوب »
یم وا  رتسب  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوخ  زیزع  رـسپ  تشاد و  یم  رب  شهاگباوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هاگنابـش  دوب و  كاـنمیب  دـشاب 

(. داد یم  رارق  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ییادف  ار  وا   ) دیناباوخ
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«. موش یم  هتشک  نم  ردپ ! : » تفگ مالّسلا  هیلع  یلع  یبش 

ِءادِِفل ِبیبَْحلا * َْنباَو  ِبیبَْحلا  ِءادِِفل  دیدَش  ُدالِْبلاَو  ِهللا  ُرَدَـق  * ِبوُعُـشل ُهُریـصَم  یَح  ُّلُک  یجْحَا  ُْربَّصلاَف  یَُّنبأی  َّنَِربِْصا  : » تفگ بلاطوبا 
یلْمَت ْنإَو  یَح  ُّلُک  * ِبیصُم ُْریَغَو  اْهنِم  ٌبیـصُمَف  يْرُبت  ُْلبَّنلاَف  ُنُونَْملا  َْکبُِـصت  ْنِا  * ِبیجَّنلا ِمیرَْکلاَو  ِعابلاو  ِبق  اّثلا  ِبَسَْحلا  يذ  ِّرَغالا 

هب دنوادخ  .تسا  گرم  هب  يا  هدنز  ره  تشگزاب  تسا و  رتهب  ییابیکـش  هک  رـسپ  يا  شاب  ابیکـش  ِبیـصِنب ؛ اِهقاذَـم  ْنِم  ٌذِـخآ  رْمُِعب 
زا بیجن و  هک  نآ  تسود  ِدـنزرف  تسود و  ریـسم  رد  ندـش  ادـف  يارب  .تسا  تخـس  شیاـمزآ ، هـک  دـنک  یم  شیاـمزآ  ییاـبیکش 

تباصا يدب  هب  يا و  هدیسر  یگرزب  هب  سپ  دوبر ، ار  وت  گرم ، رگا  تساقآ  راوگرزب و  تواخس و  اب  ذّفنتم و  لیـصا و  يا  هداوناخ 
« .دشچ یم  ار  گرم  زا  يا  هرهب  دشاب ، هدنارذگ  ینیریش  هب  ار  يرمع  هک  دنچ  ره  يا ، هدنز  ره  ماجنارس  يا و  هدومنن 

: تفگ ردپ  خساپ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع 

* ًاعئاط ََکل  ْلَزَا  َْمل  ّینَا  َمَْلعَتَو  یتَرُْـصن  يَرت  ْنَا  ُْتبَبْحَا  ینَّنِکلَو  ًاعِزاج * ُْتُلق  يذَّلا  ُْتُلق  ام  ِهللاَو  دَـمْحَا َو  ِرْـصَن  یف  ِْربَّصلِاب  ینُُرمَْأتَأ  »
؛ ًاعفایَو ًالْفط  ُدوُمْحَْملا  يدُْهلا  ِّیبَن  دَمْحَا  ِرْصَن  یف  ِهللا  ِهْجَِول  یعْسأَس 

یم هکلب  متفگن ؛ یتحاران  سرت و  رهب  زا  متفگ ، ینخـس  نم  رگا  مسق  ادـخ  هب  ینک ؟ یم  رما  ربمایپ  يرواـی  رد  ییابیکـش  هب  ارم  اـیآ 
وا هک  منک  یم  شالت  دمحا  يروای  رد  ادـخ  يارب  يدوز  هب  .متـسه  وت  عیطم  هراومه  نم  هک  ینادـب  ینیبب و  ارم  يروای  هک  متـساوخ 

« .تسا یناوجون  یکدوک و  نامز  زا  يا  هدش  شیاتس  تیاده و  ربمایپ 

: دـش روآدای  تشاد و  مـالعا  شردـپ  هب  ادـخ  يوسر  يراـی  رد  ار  دوخ  شـشوک  یعـس و  بتارم  راعـشا ، نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ترصن هجرد  زا  وت  متساوخ  یم  هکلب  دوبن ؛ مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  هار  رد  ناج  لذب  زا  غیرد  يربص و  یب  يور  زا  منانخس 

.متسه وت  عیطم  هراومه  ما و  هدامآ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  ندش ، هتشک  ياپ  ات  ینادب  یشاب و  هاگآ  نم 
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هک اجنآ  ات  هدوب ، فیصوت  ّدح  زا  شیب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هب  بلاطیبا  ّتبحم  هقالع و  هک  تفگ  دیاب  هصالخ  روط  هب 
«، راهتـِشا  » رد دـیدحلا » ِیبَا  ْنبِا   » زا لقن  هب  هک  ترـضح  نآ  هیمال »  » هدیـصق .تشاد  یم  رت  یمارگ  رتزیزع و  دوخ  نادـنزرف  زا  ار  وا 
نآ هب  وا  ّبح  هقالع و  مّلـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  زا  تیاـمح  رد  وا  تماقتـسا  تاـبث و  زا  تسا ، یکبناـفق »  » هدیـصق دـننام 

.دراد تیاکح  ناشیا  زا  تیامح  هار  رد  يراکادف ، هنوگ  ره  ماجنا  يارب  یگدامآ  و  ترضح ،

یمن اپرب  نید  دندوبن ، مالّسلا  هیلع  یلع  شدنزرف  بلاطوبا و  رگا  تفگ : ناوت  یم  هدورس ، دوخ  راعشا  رد  دیدحلا » یبا  نبا   » هچنانچ
.دش

یّلص ربمایپ  زا  زاغآ  رد  بلاطوبا  .دندناسر  يرای  ار  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  برثی ، رد  مالّسلا  هیلع  یلع  هّکم و  رد  بلاطوبا 
ادخ نید  يرای  رد  بلاطوبا  هک  ار  يراک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تفرگ و  هدهع  رب  ار  ناشیا  تلافک  درک و  تیامح  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا 

كانهودـنا نوزحم و  همه  نآ  وا ، گرم  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  تسین  بجع  سپ  دـناسر ; ناـیاپ  هب  درک  عورش 
.دیدرگ

وا گرم  اب  اریز  دوب ، وا  گرم  نیمه  ترجه ، موزل  للع  زا  یکی  تیاهن  رد  درک و  هانپ  یب  هتسکش و  ار  ناناملسم  ههبج  يو ، نادقف 
روسج و اه  نآ  ربارب  رد  نانمـشد  دنداد و  تسد  زا  ار  شیوخ  یماح  هناگی  مّلـسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  صخـش  ناناملـسم و 

.دندیدرگ خاتسگ 

ناشیا ّتیذا  رازآ و  طباور و  عطق  تادـیدهت و  اه و  هشقن  شیرق و  عامتجا  زا  هک  يدـنمجرا  درمگرزب  نامه  مالـسلا  هیلع  بلاطوبا 
: تفگ وا  هب  درک و  تیامح  مّلسو  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا  ربمایپ  زا  ّتین ، صولخ  اب  دوب ، هدنز  ات  تشادن و  میب 
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« ًاَدبَا ئَِشل  َکُمِّلَُسا  ِهللا ال  َوَف  ُْتبَبْحَا  ام  ْلُقَف  یخَا  َْنباَی  ْبَهِْذا  »

: هک تسا  هدورس  و 

* ًانُویُع ْکنِم  َكاذب  َّرَقَو  ْرِـشبَاَو  هصاضع  َْکیَلَع  ام  َكِْرمَأب  عدـصاَف  ًانیفَد * ِبارُّتلا  ِیف  َدَـس  ْوُأ  یّتَح  مِهِعْمَِجب  َْکَیِلا  اُولِـصَی  َْنل  ُهللاو  »
« ًانید ِهَّیِرْبلا  ِنایْدَا  ِْریَخ  ْنِم  هَّنَِاب  ُتِْملَع  ْدَق  ًانید  َتْضَرَعَو 

نک رشتنم  ار  تنید  سپ  .دنور  ناهنپ  باتش و  اب  رگا  یّتح  دنسر ؛ یمن  وت  هب  ناشیاوق  همه  اب  زگره  مسق  ادخ  هب  هک : نومضم  نیا  اب 
نیرتهب نید ، نآ  مناد  یم  هک  يدروآ  ار  ینید  هک  داب  نشور  تمشچ  هتکن  نیا  زا  مهد و  یم  هدژم  ار  وت  و  تسین ; وت  رب  یـسرت  هک 

.دشاب یم  رشب  يارب  نایدا 

: دیامرف یم  شرگید  هدیصق  نمض  رد  هک  يراوگرزب  نامه  و 

ایآ ِّبُْحلِاب ؛ ِهللا  ُهَّصَخ  ْنَمیف  َْفیَح  الَو  هَّبَحَم  ِدابِْعلا  ِیف  ِْهیَلَع  َّنَا  *َو  ُِبتُْکلا ِلَّوَا  یف  َّطُخ  یـسوُمَک  ًالوُسَر  ادَّمَُحم  انْدَجَو  انَأ  اوُمَْلعَت  َْملَا  »
هدرب مان  وا  زا  نیـشیپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  میا ؛ هتفای  یـسوم  دننام  يربمایپ  ار  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  دّمحم  ام  هک  دـیناد  یمن 

صوـصخم دوـخ  ّتبحم  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـسک  نآ  تسا و  یتـّبحم  وا  يارب  ناگدـنب ، ناـیم  رد  هک  یتـسرد  هـب  تـسا و  هدـش 
« .درادن یمتس  هدینادرگ ،

: دیامرف یم  زین  و 

الَو یبِّنلا  ُلُذْخَا  ُهللاَو ال  یبَاَو * ْمِِهْنَیب  ْنِم  یّمُِال  یخَا  امُکِّمَع  َْنبا  ارُْـصناَو  ذـَخت ال  ال  ِبَوُّنلاَو * ِنامَّزلا  ِِّمُلم  َدـْنِع  یتَِقث  ًارَفْعَجَو  ًاِّیلَع  َّنِا  »
« ِبَسَح وُذ  ِیَنب  ْنِم  ُُهلُذْخَی 

.دنتسه نم  دامتعا  دروم  راگزور  تامیالمان  ثداوح و  رد  رفعج  یلع و  هک : دراد  یم  نایب  قوف  رعش  رد  بلاطوبا  ترضح 

زا وا  ردـپ  هک : دوـش  یم  رّکذـتم  ار  هتکن  نیا  دـنهد و  يراـی  هدرکن و  اـهر  ار  ترـضح  نآ  هک  دـنک  یم  هّیـصوت  شنادـنزرف  هب  يو 
اهر ار  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربماـیپ  يراـی  نم ، هک  مسق  ادـخ  هب  .میتـسه و  رداـم  ردـپ و  کـی  زا  وا  نم و  تسا و  نم  ناردارب 

.درک دهاوخن  اهر  ار  وا  تسا ، یناسنا  تفارش  ياراد  هک  ره  زین  درک و  مهاوخن 
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: تسا هدش  تیاور  مالسلا _  هیلع  رقاب  ترضح  زا 

« .دوب دهاوخ  رت  نیگنس  وا  نامیا  دنراذگ ، رگید  هفک  رد  ار  قلخ  نیا  نامیا  وزارت و  هفک  کی  رد  ار  بلاطیبا  نامیا  رگا  »

نیبج دیدرگ و  كانهودنا  رایسب  دش و  نایرگ  شتبیصم  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  هک  دوب  عیفر  نانچ  ترـضح  نآ  ماقم 
رد يداد و  مشرورپ  يریغص  رد  ّمع ! يا  دومرف : سپس  درک ; حسم  هبترم  هس  ار  شپچ  نیبج  دومرف و  حسم  هبترم  راهچ  ار  وا  تسار 
یم وا  هزانج  شیپاشیپ  ربمایپ  .دـهد  وکین  شاداپ  نم  يرای  ربارب  رد  وت  هب  ادـخ  يدرک ; ما  يرای  يریبک  رد  يدومن و  متلاـفک  یمیتی 

.یتفرگ وکین  يازج  يدرک و  محر  هلص  دومرف : یم  تفر و 

« ِبلاطُوبَا َتام  یّتَح  ُهُهِرْکَا  ًاْئیَش  ُْشیَُرق  یّنِم  َْتلان  ام  »

.درک تافو  بلاطوبا  یتقو  ات 

ُماع ( » مالسلا اهیلع   ) نینمؤملا ّما  هجیدخ ، ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ  نیرید  رای  ود  تافو  لاس 
.تفرگ مان  ِنْزُحلا »

رد ار  نانآ  بیاصم  جنر و  تامدخ و  دـننادب و  ار  بلاطوبا  نادـناخ  ردـق  هک  تسا  بجاو  مزال و  مالـسا  تّما  همه  رب  عطق ، روط  هب 
.دنیامنن شومارف  دیحوت  هملک  يالتعا  نید و  ترصن  مّلسو ، هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ربمایپ  يرای 

askdin.ir: عبنم

ءایبنا تثعب  لماوع 

هراشا

يزیربت میرکلادبع  : هدنسیون

: ءایبنا تثعب  لماوع 

اهشزرا بالقنا   . 1

ياهـشزرا هب  دوب ، مدرم  ترخآ  ایند و  حـلاصم  هیلع  هک  هعماـج  رد  يراـج  ياهـشزرا  لوصا و  مالـسا ، یمارگ  لوسر  تثعب  زا  دـعب 
دیدرگ و لدب  تاواسم  لدع و  طسق و  هب  یتلادعان  يزیرنوخ و  گنج و  یبای ، تقیقح هب  یتسرپ  هفارخ  .دـش  لیدـبت  یهلا  یناسنا و 

ياهکالم نیناوق و  مامت  .دـندش  لیدـبت  یئالاو  یعامتجا  تلزنم  ياراد  دامتعا و  دروم  يدارفا  هب  هجرد ، نییاـپ  رهاـظ  رد  ياـهناسنا 
.داد یلاعتم  دنمشزرا و  ياهرایعم  هب  ار  دوخ  ياج  يدام  يرهاظ و 
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نیناوق هب  تیلهاـج ، ماـیا  ياهمـسر  ماـمت  درک و  نوـگرگد  ار  یناـسنا  دـض  ياهـشزرا  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ _ تثعب  يرآ 
هدرک زکرمتم  یمومع  راکفا  لوحت  رد  ار  دوخ  شالت  نیرتشیب  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ _  لوسر  .دندش  لیدبت  یمالـسا  هنالداع 

.درک یمن راذگورف  یششوک  چیه  زا  دنسپان ، یتافارخ و  ياهرواب  ندرب  نایم  زا  يارب  و 

تیاهن هنالهاج  موسر  طلغ و  ياهـشور  رییغت  لیدبت و  رد  هک  دومن  یم دـیکأت  شیوخ  نارازگراک  هب  یتح  یمالـسا  هنازرف  ربهر  نآ 
.دنروآ لمع  هب  ار  دوخ  شالت 

ياهتنـس ناریمب و  ار  لطاب  موسر  تیلهاج و  راـثآ  ذاـعم ! يا  : » دومرف وا  هب  داتـسرف  یم نمی  يوس  هب  ار  لـبج  نب  ذاـعم  هک  یماـگنه 
!«. نک جیورت  مدرم  نایم  رد  ار  یمالسا  یلاعتم 

دـیزرو و دـیکأت  تالامک  اهیئابیز و  يوس  هب  تکرح  اهـشزرا و  بالقنا  هب  دوخ ، جـح  ماـیپ  ياـهزارف  نیرخآ  رد  یتح  یمارگ ، نآ 
: دومرف

هداهن و دوخ  ياپ  ریز  ار  تیلهاج  مایا  ياهمـسر  اـهرواب و  ماـمت  دـینادب  (1) ؛ ٌعوضوم یمَدَـق  َتَْحت  ِهّیلِهاْجلا  ِْرمأ  ْنِم  ٍءیَـش  ُّلُک  الأ  »
« .منک یم مالعا  لطاب 

ار نآ  هدرک و  دیکأت  هتکن  نیا  رب  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  مالسا _  ربمایپ  تثعب  هفسلف  حیضوت  رد  مالسلا _  هیلع  یلع _  نانمؤم  ریما 
: دیامرف یم دنک و  یم حرطم  اهشزرا  بالقنا  ناونع  هب 

ًهََلبْرَغ َُّنَلبْرَُغَتلَو  ًهَلَْبَلب  َُّنلَْبلَُبَتل  ِّقَْحلاـِب  ُهَثََعب  يذَّلاَو  هلآ _  هـیلع و  هللا  یّلـص   _ ُهَّیبـَن ُهللا  َثََـعب  َمْوَـی  اـِهتَئیَهَک  ْتَداـع  ْدَـق  ْمُـکَتَّیَلب  ّنإَو  ـالأ  »
؛ ْمُکَلَفْسأ ْمُکالْعأَو  ْمُکالْعأ  ْمُُکلَفْسأ  َدوُعَی  یّتَح  ِرْدِْقلا  َطْوَس  َّنُطاُسَتلَو 
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.تسا هدروآ  يور  رگید  راب  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ _ تثعب  زا  لبق  رـصع  دـننامه  امـش  ياه  هنتف اهیزور و  هریت  دیـشاب  هاـگآ 
رد هک  یئاه  هناد نوچ  دش و  دیهاوخ  شیامزآ  تخس  درک ، ثوعبم  قح  هب  ار  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ _ هک  یئادخ  هب  دنگوس 

(1) «. دیایب نیئاپ  هب  امش  يالاب  و  الاب ، هب  امش  نیئاپ  هکنیا  ات  دش  دیهاوخ  ور  ریز و  دنراذگ ، گیدرد  هک  یئاذغ  ای  دنزیر  لابرغ 

.دومن دهاوخ  خر  اهشزرا  بالقنا  رگید  راب  و  دش ، دیهاوخ  بلقنم  نوگرگد و  تثعب  رصع  دننامه  ًاقیقد  ینعی 

ياهشزرا هب  يدام  يرهاظ  ياهـشزرا  ندش  لیدبت  اهنیـشن و  الاب  ياج  هب  نیئاپ  هقبط  دارفا  ندش  نیزگیاج  هب  مالـسلا _  هیلع  ماما _ 
دیامن و خر  هثداح  نامه  دیاب  ًاقیقد  دیا ، هتـشاد تفرـسپ  تثعب  زا  لبق  تیلهاج  هب  نوچ  دـیامرف ، یم هدرک و  هراشا  يونعم  یبالقنا و 

.ددرگرب دوخ  روحم  هب  قح 

حور شرورپ  هیکزت و  . 2

ینورد ياهورین  دـننک  یم شـشوک  یهلا  ناربمایپ  .تسا  دعتـسم  ياـهناسنا  تیبرت  سوفن و  بیذـهت  ءاـیبنا ، تثعب  لـلع  نیرت  مهم زا 
دارفا طابترا  يارب  نانآ  .دنیامن  يرای  یهارمه و  ار  نانآ  لامک ، تداعس و  هّلق  هب  ندیـسر  يارب  هدناسر و  تیلعف  هب  هوق  زا  ار  اهناسنا 

.دنروآ یم مهارف  ار  نانآ  یلاعت  تامدقم  هدرک و  يزاس  هنیمز  یتسه  أدبم  اب 

: دیامرف یم هتکن  نیا  هب  هراشا  اب  نارمع  لآ  هروس  رد  میرک  نآرق 

ْنِم اُوناک  ْنإَو  َهَمْکِْحلاَو  َباتِْکلا  مُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیّکَُزیَو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِـسُْفنأ  ْنِم  ًـالوسَر  ْمِهیف  َثََعب  ْذإ  َنینِمْؤُملا  َیلَع  ُهللا  َّنَم  ْدََـقل 
ٍنیبُم (2) ٍلالَض  یَفل  ُْلبَق 
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اهنآ رب  ار  وا  تایآ  هک  تخیگنارب  ناـشدوخ  سنج  زا  يربماـیپ  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  یماـگنه  داـهن  تنم  ناـنمؤم  رب  لاـعتم  دـنوادخ  »
«. دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  تثعب  زا  لبق  هچرگ  دزومایب ، تمکح  باتک و  دنک و  كاپ  ار  اهنآ  دناوخب و 

ياهراگنز ندودز  اب  هداد و  لقیـص  ار  نانآ  مسج  حور و  یحو ، مالک  تایآ  توـالت  اـب  زین  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ _  لوسر 
.دومن یم ناش  يرای لامک  هار  رد  نداهن  ماگ  قح و  شریذپ  يارب  یتسرپدوخ ، تافارخ و  لهج و 

تیدوبع ماقم  هب  ندناسر  . 3

نیا رد  هک  یئایشا  یهلا و  ياهتمعن  مامت  تسین و  هناگی  يادخ  شتسرپ  زج  يزیچ  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  ینآرق ، ياه  هزومآ قبط 
هب زج  ناسنا  هک  تسا  نآ  لماک  تیدوبع  .تسا  تیدوبع  ریـسم  یط  يارب  همه  هتفرگ ، رارق  ناسنا  راـیتخا  رد  هدـش و  هدـیرفآ  ملاـع 

.دراد فوطعم  رما  نیا  هب  ار  دوخ  لامعا  راکفا و  همه  دشیدنین و  قلطم  لامک  ناهج و  قلطم  راگدیرفآ 

: دیامرف یم نآرق  رد  دنوادخ 

« .دننک تدابع  ارم  هکنیا  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و  « ؛ َنوُدبْعَِیل (1) ّالإ  َْسنالاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو 

ياه هزومآ اهـشالت و  اب  یهلا  ناربهر  .تسا  تیدوبع  ماقم  هب  ندیـسر  هار  رد  رـشب  دارفا  يریگتـسد  ءایبنا ، تثعب  لـلع  زا  رگید  یکی 
هیلع و هللا  یّلـص  مرکا _  ربمایپ  .دنناسر  یم یهلا  برق  هب  ار  نانآ  رذگهر  نیا  زا  هدرک و  تیادـه  تیدوبع  لاناک  هب  ار  اهناسنا  دوخ 

: هک درک  یم رارکت  هتسویپ  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  فورعم  راعش  تثعب  تاظحل  نیزاغآ  زا  هلآ _ 

(2)« اوُِحْلُفت ُهللا  ّالإ  َهلإ  اُولُوق ال  »
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تب رگید و  نایادـخ  یفن  هناـگی و  يادـخ  یگدـنب  ورگ  رد  اـهنت  اـهنت و  يراگتـسر  هک  دـناسر  یم ار  ماـیپ  نیا  دوخ  ناـبطاخم  هب  و 
.تسا ناتسرپ 

اهناسنا تدحو  میکحت  . 4

هقرفت و زا  هک  ییاهناسنا  دروآ ؛ یم مهارف  يردارب  تدحو و  ياول  ریز  رد  ار  اهناسنا  هک  تسا  يا  هلیـسو اهنت  توبن  مکحم  نامـسیر 
.دندرگ یم دوخ  یگدنز  تالضعم  لح  يارب  دامتعا  دروم  يراکهار  لابند  هب  هدمآ و  گنت  هب  اهفالتخا  عازن و  تتشت و 

هب ار  یگدـنز  ياهطیحم  نیرتابیز  هداد و  داب  هب  ار  نانآ  ناوارف  ياه  هیامرـس يرـشب و  میظع  ياهورین  فالتخا ، زوس  ناـمناخ  شتآ 
هقرفت و زا  ًانئمطم  دنیآ ، درگ  دیحوت  مَلَع  ریز  هدرک و  هجوت  یحو  ناروآ  مایپ نانخـس  هب  اهناسنا  رگا  .دـنک  یم لدـب  نازوس  یمنهج 

: تسا هدمآ  هرقب  هروس  رد  .تفای  دنهاوخ  تسد  زین  هملک  دیحوت  هب  دیحوت  هملک  هیاس  رد  هدوب و  ناما  رد  تتشت 

ِهیف (1)؛ اوفَلَتْخا  امیف  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ْمُهَعَم  َلَْزنأَو  َنیرِْذنُمَو  َنیرّشَبُم  َنیّیبَّنلا  ُهللا  َثَعَبَف  ًهَدِحاو  ًهَمُأ  ُساّنلا  َناک 

تخیگنارب ار  یناربمایپ  زین  دنوادخ  سپ  دمآ ،) دیدپ  فالتخا  نانآ  نایم  رد  یللع  ربانب  سپس   ) دندوب يدحاو  تما  زاغآ  رد   ) مدرم »
فالتخا نآ  رد  هچنآ  دروم  رد  مدرم  نایم  رد  ات  داتـسرف  ینامـسآ )  ) باتک نانآ  هارمه  هب  دـننک و  راذـناو  دـنهد  تراشب  ار  مدرم  ات 

« .دنک يرواد  دندوب  هدرک 

یهاگآان و تلفغ و  لهج و  يور  زا  هک  تسا  مدرم  تاـفالتخا  هب  ندیـشخب  ناـیاپ  ءاـیبنا ، تثعب  مهم  فادـها  زا  یکی  هیآ  نیا  قبط 
.دریگ یم تروص  ییوج  يرترب  سفن و  ياوه  يوریپ 

یهلا ضیف  هطساو  . 5
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لامک رادتقا و  هجرد  اهتنم  رد  هک  یتسه  راگدـیرفآ  اب  طابترا  دـنا ، هتـشاذگن رتالاب  يا  هلحرم رد  ماگ  زونه  هک  یکاخ  نایمدآ  يارب 
هطـساو هب  زاین  تیونعم ، نافرع و  نامـسآ  رد  نتفرگ  جوا  تیاهن و  یب ماـقم  نآ  هب  ندیـسر  يارب  .تسین  ناـسآ  لهـس و  يرما  تسا 

: دومرف هدرک و  هراشا  هتکن  نیا  هب  زین  میرک  نآرق  .تسا  يرتدنمورین  لئاسو  ضیف و 

« .دییوجب يا  هلیسو یهلا  هاگرد  هب  برقت  يارب  « ؛ هَلیسَْولا (1) ِْهَیلإ  اوُغَْتباَو 

.دشاب لاعتم  دنوادخ  اب  طابترا  يارب  هلیسو  نیرتهب  دناوت  یم هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ _  لوسر  تاروتسد  ماجنا 

، نانآ نورد  رد  هتفهن  ياهورین  نامدرم و  شنیرفآ  رد  هک  ییاجنآ  زا  : » دیامرف یم هنامیکح  يراتفگ  رد  مالـسلا _  هیلع  اضر _  ماما 
فعـض و دوش و  هدید  رهاظ ) مشچ  هب   ) هک دوب  نآ  زا  رترب  ناهج ، راگدیرفآ  و  تشادن ، دوجو  دـنک  لماک  ار  ناشحلاصم  هک  هچنآ 
رما و دشاب و  ضیف  هطـساو  نایمدآ  وا و  نایم  موصعم  يا  هداتـسرف هک  دوبن  نیا  زج  يا  هراچ دوب ، وا  يرهاظ  كاردا  رد  نانآ  یناوتان 

(2)؛ دناسرب ناشیا  هب  ار  یهلا  یهن 

ًارِهاظ ِهِکارْدإ  ْنَع  ْمُهُزْجَعَو  ْمُهُفْعَض  َناکَو  يُری  ْنأ  ْنَع  ًاِیلاعَتُم  ُِعناّصلا  َناکَو  ْمِهِِحلاصَِمل  اولِمُْکی  ام  مُهاُوقَو  ْمِهِْقلَخ  یف  ْنُکَی  َْمل  اَّمل  »
«. ُهَیْهَنَو ُهَْرمأ  ْمِْهَیلإ  يّدَُؤی  ٍموصْعَم  ْمُهَْنَیب  ُهَْنَیب َو  ٍلوسَر  ْنِم  ٌُّدب  ْنُکَی  َْمل 

هدش شومارف  نامیپ  يایحا  . 6

هک نیرید  قاثیم  نامه  دنوش ، روآدای  تسا  هدش  ناش  شومارف هک  يرطف  نامیپ  هب  ار  اهناسنا  ات  دـنناد  یم مزال  دوخ  رب  یهلا  ناربمایپ 
هتوب هب  ار  نآ  ناطیـش  ياه  هسوسو نامز و  رورم  رثا  رب  اما  تسا ، هدرک  دـهعت  لـبقت و  ار  نآ  ناـسنا  طـقف  تادوجوم  ماـمت  ناـیم  رد 

.تسا هدرپس  یشومارف 
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: دیامرف یم مالسلا _  هیلع  یلع _  نانمؤم  ریما 

اُولَهَجَف ْمِْهَیلإ  ِهللا  َدْهَع  ِهِْقلَخ  ُرَثْکأ  َلََّدب  اَّمل  ْمُهَتَنامأ  َِهلاسِّرلا  ِغیْلبَت  یلَعَو  ْمُهَقاثیم  ِیْحَْولا  یَلَع  َذَخأ  َءایْبنأ  ِهِدـَلَو  ْنِم  ُهَناْحبُـس  یفَطْـصاو  »
ْمُهوُدأَتْـسَِیل ُهَءایْبنأ  ْمِْهَیلإ  ََرتاوَو  ُهَلُـسُر  ْمِهیف  َثَعَبَف  ِِهتَدابِع  ْنَع  ْمُْهتَعَطَْتقاَو  ِِهتَفِْرعَم  ْنَع  ُنیطایَّـشلا  مَُهلاـتْجاَو  ُهَعَم  َدادـْنَالا  اوُذَـخَّتاو  ُهَّقَح 

(1)؛ ِِهتَمِْعن َّیِْسنَم  ْمُهوُرِّکَُذیَو  ِِهتَرِْطف  َقاثیم 

، ار نانآ  تناما  تلاسر  غیلبت  رب  تفرگ و  نامیپ  یحو  رب  نانآ  زا  دـیزگرب و  ار  یناربمایپ  مدآ ، نادـنزرف  نایم  زا  ناحبـس ) دـنوادخ  )
یب ياهتب  نیغورد و  نایادخ  دنوادخ  لباقم  رد  دنتخانشن و  ار  ادخ  قح  هدرک و  لیدبت  ار  یهلا  نامیپ  دهع و  مدرم  رثکا  هک  هاگنآ 

یپ رد  یپ  دـنوادخ  لاح ) نآ  رد   ) .دـندرک ادـج  وا  تدابع  زا  هتـشاد و  زاب  ادـخ  تفرعم  زا  ار  نانآ  نیطایـش  دـندیتسرپ و  ار  شزرا 
« .دنرآ ناشدای  هب  ار  وا  هدش  شومارف  ياهتمعن  دننک و  راداو  شیوخ  ترطف  نامیپ  رب  ار  نانآ  ات  دومن  ثوعبم  ار  یناربمایپ 

مهم ياهرواب  نید و  لوصا  دروم  رد  هک  دنزومآ  یم نایمدآ  هب  هتسویپ  دوخ  شخبتایح  ياه  همانرب فراعم و  رانک  رد  یهلا  ناربمایپ 
.دنک یم یفرعم  رّکذم »  » ناونع هب  ار  یهلا  ءایبنا  میرک  نآرق  .دننک  عوجر  دوخ  درخ  ترطف و  هب  يداقتعا 

.دنـشاب هداد  تبثم  خساپ  شیوخ  ترطف  لقع و  يادن  هب  ات  دنهد  قوس  نآ  هب  يافو  یهلا و  نامیپ  هب  ار  اهناسنا  دننک  یم شالت  نانآ 
: دیامرف یم مدآ  نادنزرف  هب  یهلا  هدش  شومارف  نامیپ  دروم  رد  زین  میرک  نآرق 

نیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنإ  َناْطیَّشلا  اوُدبْعَتال  ْنأ  ْمَدآ  ینب  ای  ْمُْکَیل   ِ ْدَهْعأ إ َْملأ 

« .تسامش راکشآ  نمشد  وا  هک  انامه  دیتسرپن ، ار  ناطیش  هک  مدوب  هدرکن  دهع  امش  اب  رگم  مدآ ! نادنزرف  يا  »
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یقالخا لئاضف  جیورت  . 7

هزومآ هب  یلامجا  يرورم  رگا  .تسا  یهلا  ءایبنا  تثعب  ياه  هزیگناو للع  رگید  زا  یناسنا ، یلاعتم  تافـص  یقالخا و  لئاضف  جیورت 
زا وـلمم  یمارگ  نآ  ياـهراتفر  اـهراتفگ و  هک  دـش  میهاوـخ  هجوـتم  میـشاب  هتـشاد  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ _ یناـیحو  ياـه 

.تسا یتیبرت  یقالخا و  ياهشرافس 

رد .دوش  یم هدـید  ینـشور  هب  یهلا  ءایبنا  میلاعت  رد  تسا ، اـهناسنا  هتـسیاش  هدـنبیز و  هک  یلاـمک  ییاـبیز و  یبوخ ، هنوگ  ره  ًاـساسا 
: دومرف ترضح  نآ  هک  میناوخ  یم هلآ _  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا _  ربمایپ  زا  یفورعم  ثیدح 

« .ما هدش ثوعبم  یقالخا  ياهییابیز  هعسوت  لیمکت و  يارب  نم  (1) ؛ ِقالْخَالا َمِراکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  اّمنإ  »

جوم یمارگ  نآ  دوجو  رد  یناسنا  هتـسجرب  بادآ  هدیدنـسپ و  تاداـع  دوب و  یقـالخا  تافـص  نیرت  لـماک ياراد  دوخ  ادـخ  لوسر 
.دز یم

یعامتجا تلادع  هعسوت  داجیا و  . 8

.ددرگ مکاح  عماوج  نآ  نایم  رد  دوخ  داعبا  مامت  رد  تلادع  هک  تسا  ییاهنآ  عماوج ، نیرت  ملاس دنتلادع و  بلاط  ًاترطف  اهناسنا 

تثعب فادها  زا  یکی  ار  نآ  هتفگ و  نخس  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا _  ربمایپ  یهاوخ  تلادع  زا  يددعتم  تایآ  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  هداد و  ربخ  تلادع  يارجا  هب  یمارگ  نآ  هژیو  مامتها  زا  فارعا  هروس  رد  .درامش  یم

«. تسا هداد  نامرف  تلادع  هب  ارم  مراگدرورپ  وگب : طْسِْقلِاب (2) ّیبَر  َرَمأ  ُْلق 

، یمومع طباور  راتفر ، راتفگ ، نآ ، هرتسگ  دوب و  رگ  هولج  هلآو _  هیلع  هللا  یّلـص  ربمایپ _ یگدـنز  ياـیاوز  ماـمت  رد  یبلط  تلادـع 
: تسا هدومرف  مالسلا _  هیلع  قداص _  ماما  .دش  یم لماش  زین  ار  شناکیدزن  ناتسود و  هداوناخ و  طیحم  یتح  تالماعم ،
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(1)؛ هَّیوَّسلِاب اذ  یلإ  ُرُْظنَیَو  اذ  یلإ  ُرُْظنَیَف  ِِهباحْصأ  َْنَیب  ُهَتاظََحل  ُمِّسَُقی  ِهللا  ُلوُسَر  َناک  »

نآ هب  یهاگ  نیا و  هب  یهاگ  درک ، یم میـسقت  يواسم  روط  هب  شنارای  نایم  رد  ار  دوخ  هاگن  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ _  لوسر 
« .درک یم هاگن  يواسم  روط  هب  يرگید 

: دومرف دنوادخ  هک  دیشخب  یم موهفم  ینعم و  لماک  روط  هب  تسا  لدع  طسق و  داجیا  هک  ءایبنا  تثعب  هفسلف  نیرت  مهم هب  یمارگ  نآ 

ِطْسِقلِاب (2) ُساّنلا  َموقَیل  َنازیملاَو  َباتِکلا  ُمُهَعَم  اْنلَْزنأَو  ِیَْبلِاب  ِتانّ انَلُسُر  اْنلَسْرأ  ْدََقل 

« .دننک مایق  تلادع  هب  مدرمات  میدرک ، لزان  نازیم  باتک و  اهنآ  اب  میداتسرف و  نشور  لیالد  اب  ار  دوخ  نالوسر  ام  »

تنم تثعب و 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تنم تثعب و 

ربارب رازه  نارازه  دنتسه  ینطاب  دنیایمن و  مشچ  هب  هک  یتامعن  هدرک و  اطع  ناسنا  هب  لاعتم  دنوادخ  ار  ینطاب  يرهاظ و  تامعن  مامت 
رد مهنآ  اج ،  کی  رد  الا  مراذگیم   تنم  رشب  رس  رب  هدومرفن  هدرک ، اطع  رشب  هب  هک  یتامعن  همه  اب  لاعتم  دنوادخ   . دنیرهاظ تامعن 
رس رب  وا  تثعب  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مرکا  لوسر  درف  هب  رصحنم  تایـصوصخ  زا  اذل  تسا  مرکا  لوسر  تثعب  دروم 

تسا هداهن  تنم  نانمؤم  ناناملسم و  همه 

نِم ْاُوناَک  نِإَو  َهَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتاَـیآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمِهِـسُفنَأ  ْنِّم  ًـالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذِإ  َنِینِمؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََـقل 
نارمع لآ  ٍنِیبُّم 164  ٍلالَض  یَِفل  ُْلبَق 

دـناوخب و ناـشیا  رب  ار  دوخ  تاـیآ  اـت  تخیگنارب ، ناـنآ  ناـیم  رد  ناـشدوخ  زا  يربماـیپ  هک )  ) داـهن تنم  ناـنمؤم  رب  ادـخ  نیقی ، هب 
.دندوب يراکشآ  یهارمگ  رد  نآ  زا  شیپ  ًاعطق  دزومایب ، نانآ  هب  تمکح  باتک و  دنادرگ و  ناشکاپ 
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: بلطم حیضوت 

لاعتم دـنوادخ  .دنتـسه  حیحـص  تیادـه  اضرا و  بلاط  یگمه  هک  تسا  هدـش  هداد  رارق  ینوگانوگ  زیارغ  اهزاین و  ناسنا  سفن  رد 
ار دوخ  يورین  دناوتب  مه  ات  تسا ، هدرک  اطع  وا  هب  يددـعتم  تاناکما  هداد و  رارق  وا  رایتخا  رد  ار  رازبا  نیرتهب  ناسنا ، تیادـه  يارب 
ار ینورد  ياه  شـشک  دریگب و  ار  یناسفن  ياه  شهاوخ  ولج  هدش ، هداد  يورین  تاناکما و  اب  مه  دـنک و  تایناسفن  ياضرا  فرص 

.دروآ رد  هطباض  مظن و  تحت 

; دنک زیامتم  هرسان  زا  ار  هرس  لطاب و  زا  ار  قح  ات  تسا  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  زین  امنهار  ود 

تسا لقع  هک  ناسنا  نورد  رد  یکی 

 - .دنراد تلاخد  امنهار  نیا  يرگتیادهرد  زین  یسح  ياه  مادنا  تاسوسحم و  دننام  يرهاظ  ياهرازبا  هچ  رگا 

دودـح و دزومایب و  ناسنا  هب  ار  اهراتفر  مامت  ات  دوش  یم  هداتـسرف  ناسنا  يارب  یحو  قیرط  زا  اـمنهار  نیا  هک  یهلا  ناربماـیپ  يرگید  و 
یحو اب  طبترم  تمـصع و  ماقم  ياراد  هک  تسا  نآ  يداه ، نیرترب  .تسا  ناصقن  اطخ و  ياراد  لقع  نوچ  دـیامن ، نشور  زین  ار  نآ  تاررقم 

نیا دراذگ و  تنم  تمعن  نیا  رب  دنوادخ  هک  دراد  اج  تسا و  رـشبرب  دنوادخ  تمعن  نیرت  گرزب  تثعب  سپ  .تسا  تثعب  نآ ، هار  اهنت  دـشاب ;
، دشکب نانآ  خر  هب  ار  ییوکین  ناسحا و 

هب ار  يونعم  گرزب و  تمعن  نیا  دـهن و  یم  تنم  نانمؤمرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـساربمایپ  تثعب  رطاـخ  هب  قوف  هیآ  رد  دـنوادخ 
.دشک یم  نانآ  خر 

؟ ارچ تنم 

هچ تثعب  رگم  دراذگ ؟ یم  تنم  اج  نیا  رد  دنوادخ  ارچ  تسین ، یحیحـص  راک  يراذگ ، تنم  هک  دـنک  روصت  یـسک  تسا  نکمم 
؟ تسیچ نآ  زا  فده  دراد و  ییاه  یگژیو 
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( . ولیک گنس   ) دننک یم  نزو  نآ  اب  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  نم »  » زا تنم  هژاو 

.دور یم  راک  هب  زین  تمظعاب  نیگنس و  تمعن  يانعم  هب  زین  و 

.دنیوگ تنم  ار  ییاهبنارگ  نیگنس و  تمعن  ره  نیاربانب 

«( نم  » هژاو بغار ، تادرفم    ) یلعف یلوق و  تسا : هنوگ  ود  هژاو  نیا  دربراک 

يوـنعم یتیادـه و  یتـیبرت و  لـئاسم  رد  رتـشیب  هک  تسا  یلمع  تنم  ناـمه  نیا  دـهدب ، يرگید  هب  یگرزب  تمعن  ـالمع  یـسک  رگا 
کچوک راک  یـسک  رگا  .تسا  لاعتم  يادـخ  هب  صتخم  تنم  نیا  دـنا : هتفگ  یخرب  هک  .تسا  هدـنزرا  هدیدنـسپ و  دراد و  دربراـک 

ياه تنم  زا  نیا  هک  تشز ، رایـسب  تسا  يراک  دهد ، هولج  گرزب  ار  نآ  دشکب و  يرگید  خر  هب  دـهاوخب  نتفگ  نخـس  اب  ار  دوخ 
تسابیز یتنم  تسا ، تلاسر  تمعن  اه  نآ  هلمج  زا  هک  گرزب  ياه  تمعن  ندیشخب  رب  يراذگ  تنم  هجیتن ، رد  .تسا  يرشب 

; هللا معنا  ینعی  هللا » نم   » اذل و 

.داد رارق  نانمؤم  رایتخا  رد  دیشخب و  یگرزب  تمعن  دنوادخ 

نا مکیلع  نمی  هللا  لب   » .دراذـگ یم  تنم  اه  نآ  رب  نامیا ، هب  اه  ناسنا  ندرک  تیادـه  رطاـخ  هب  دـنوادخ  رگید  ياـج  رد  هک  ناـنچ 
. ( . هیآ 17 تارجح ، هروس  «) نامیالل مکاده 

گرزب دنوادخ  هک  دننک  شومارف  دیابن  دنا  هدش  لمحتم  يدایز  ياه  تراسخ  تالکشم و  مالسا ، نتفریذپ  رطاخ  هب  ناناملـسم  رگا 
ره نیاربانب  .دراد  زاب  اه  یهارمگ  زا  دـنک و  تیبرت  ار  اه  ناسنا  ات  درک  ثوعبم  يربمایپ  هتـشاذگ و  اه  نآ  راـیتخا  رد  ار  تمعن  نیرت 

ص ج 2 ، نایبلا ، عمجم   ) .تسا زیچان  مهزاب  دوش ، هتخادرپ  ییاهب  ره  دوش و  ششوک  شالت و  گرزب  تمعن  نیا  ظفح  يارب  هزادنا 
. ( 875
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: تسا مسق  ود  رب  تنم 

هدیدنسپ  -1

هیآ 17) تارجح ، هروس   ) نامیا يوس  هب  نانمؤم  ندرک  تیاده  رب  دنوادخ  تنم  زین  ثحب و  دروم  هیآ  رد  تنم  دننام  هدیدنسپ  تنم 

اه نآ  تاجن  تلاسر و  توبن ، رطاخ  هب  هیآ 114 ) تافاص ، هروس   ) نوراه یسوم و  رب  دنوادخ  تنم  دننام  زین  و 

هیآ 90) فسوی ، هروس   ) وا ندیسر  تموکح  هب  رطاخ  هب  فسوی  ترضح  رب  دنوادخ  يراذگ  تنم  و 

دنسپ ان  -2

هیآ 262) هرقب ، هروس   ) .دشاب یم  زین  قافنا  هدننک  لطاب  هک  قافنا ، ندیشک  خر  هب  يراذگ و  تنم  دننام  هدیهوکن  دنسپان و  تنم   

( . هیآ 17 تارجح ، هروس  ( ) نارگید ای   ) ربمایپ ای  دنوادخ  هب  نامیا  مالسا و  ندیشک  خر  هب  و 

نارگید ادخ و  رب  يراذگ  تنم 

رگیدکی رب  اه  ناسنا  يراذگ  تنم  هنوگره  تسا ، زیچان  رایـسب  وا  ياهراک  دنوادخ و  تمظع  ربارب  رد  ناسنا  ياهراک  هک  اج  نآ  زا 
.تسا دنسپان  دنوادخ  رب  و 

« نملاب هقحمت  ریخلا و ال  يدی   یلع  سانلل  رجا  مهللا  »

ص 875) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ص 429 ; ج 1 ، نایبلا ، عمجم  قالخالا ; مراکم  ياعد  نانجلا ، حیتافم  ص 158; ج 3 ، هنومن ، ریسفت  )

: لاوئس

؟ تسا رشب  مومع  تیاده  يارب  ربمایپ  تثعب  هک  نیا  اب  تسا ، هدروآ  ییاهنت  هب  ار  نانمؤم  مان  و  نینمؤملا » یلع  : » دومرف دنوادخ  ارچ 

یم دنم  هرهب  گرزب  تمعن  نیا  زا  هک  تسا  نانمؤم  هجوتم  اهنت  هجیتن  ریثات و  تهج  زا  ناربمایپ  تیاده  هک  دشاب  تهج  نیدب  دـیاش 
.دنهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  نآ  دنوش و 

ص 875) ج 2 ، نایبلا ، عمجم  ص 429 ; ج 1 ، نایبلا ، عمجم  قالخالا ; مراکم  ياعد  نانجلا ، حیتافم  ص 158; ج 3 ، هنومن ، ریسفت  )
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قالخا مراکم  يارب  ربمایپ  تثعب 

هراشا

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

قالخا مراکم  يارب  ربمایپ  تثعب 

« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  »

ناوخب و ینعی  دوب  أَْرقا »  » هیآ دـش  لزاـن  هک  يا  هیآ  نیلوا  دـش  ثوعبم  يربمغیپ  هب  ص )  ) ربـمغیپ هک  يزور  نتخیگنارب ، ینعی  ثعب   
لئاسم دوب و  یگنهرف  لئاسم  ام  ربمغیپ  رب  دـش  لزان  نامـسآ  زا  هک  يا  هیآ  نیلوا  هک  میراد  ینید  ام  تسا  تاراختفا  زا  شدوخ  نیا 

.تسا مدقم  یسایس  يداصتقا و  لئاسم  رب  یگنهرف 

یندناوخ باتک  نآرق ، - 1

نامز دنیوگ  یم  دـش  ثوعبم  نآ  رد  ام  ربمغیپ  هک  ار  ینامز  یندـناوخ  ینعی  نآرق  تسا  أَْرقا »  » نامه زا  نآرق  تسا ، نآرق  ام  باتک 
َمِراَـکَم َمِّمَتُأـِل  ُْتثُِعب  اَـمَّنِإ   » تسا فورعم  ثیدـح  نیا  تسیچ ؟ تثعب  لـیلد  دـش  فرطرب  تیلهاـج  دـمآ  هک  ربمغیپ  ینعی  تیلهاـج 

16ص 210)  / /ج راونالاراحب « ) ِقاَلْخَْألا

میراد َمِراَکَم »  » کی میراد  ِقاَلْخَْألا » َنِساَحَم   » کی ام 

طقف هکنیا  هن  ینعی  منک  شمامت  هک  ما  هدمآ  نم  دومرف  ربمغیپ  دشاب  میرک  قالخا  ای  دشاب  بوخ  قالخا  ینعی  تسا  نسح  َنِساَحَم »
رگا دوشب  رتهب  نام  یبوخ  ًامئاد  دیاب  ام  دیتسه  بوخ  ردـقچ  امـش  اما  میتسه  بوخ  ام  دـنیوگ  یم  يدارفا  تسا  بوخ  هدروخ  کی 
شـش تزامن  لاسما  دیـشک  یم  لوط  هقیقد  جنپ  تزامن  لاسراپ  رگا  ار ، رفن  ود  یـس و  لاسما  دیا  هداد  يراطفا  ار  رفن  یـس  لاسراپ 
مالس رفن  هدفه  هب  تراک  لحم  يوت  لاسراپ  رگا  دوشب  رتشیب  لاسما  دوب  یعاعـش  کی  ات  محر  هلـص  لاسراپ  رگا  دشکب  لوط  هقیقد 
هملک يور  تسیاـن  یتـسه  هک  اـجنیا  ینعی  وـلج  ورب  ینعی  نک  شماـمت  ینعی  َمِّمَتُأـِل » ، » نک مالـس  رفن  تسیب  هـب  لاـسما  يدرک  یم 

.منزب فرح  مهاوخ  یم  نم  َمِّمَتُِأل » »
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قالخالا مراکم  ياعد  رد  ع )  ) داجس ماما  نخس  - 2

َال َو  اَهَتْحَلْـصَأ ، اَّلِإ  یِّنِم  ُباَُعت  هَلْـصَخ ًي  ْعَدَت  َال  َّمُهَّللا  : » دـیامرف یم  ع )  ) داجـس ماما  میراد  یگنـشق  هلمج  قالخالا  مراکم  ياعد  رد 
/ص 92) هیداجس هفیحص ي  « ) اَهَتْمَْمتَأ اَّلِإ  هَِصقاَن ًي  َِّیف  هَموُرْکُأ ًي  َال  َو  اَهَْتنَّسَح ، اَّلِإ  اَِهب  ُبَّنَوُأ  هَِبئاَع ًي 

، دیهدب شوگ  يدایز  میراد  مدآ  مقر  هس  ام 

مییوگ یم  ام  تسا  هدنـشک  تسا  رام  رهز  شلـصا  راـم  رهز  تسوا  تاذ  وزج  يدـب  ینعی  تسا  بارخ  ناـش  سنج  اـهمدآ  یـضعب 
یم یتـقو  یگچب  زا  تسه  هک  مه  يا  هسردـم  هچب  تسا  مارآاـن  ینعی  تسا  بلج  تسا ؟ بلج  دـییوگ  یم  مـه  امـش  تـسا  بَـلَج 

سنج ًالصا  دور  یم  دشک و  یم  مدرم  هناخ  راوید  هب  دور  یم  دراد  هکنیمه  دروآ  یم  رد  یخیس  شک و  هنشاپ  هسردم  دورب  دهاوخ 
دیوگ یم  دراد  یم  رب  ار  شهالک  درادـن  وم  یـسک  کی  غالا  مکـش  ریز  دـبوک  یم  ًالثم  داتـسیا  یغـالا  کـی  تسا  رازآ  مدرم  شا 

.تسا ناطیش  ًاداژن  دهد  یم  شله  دور  یم  فرطنآ  درپ  یم  شرس  زا  دنیب  یم  هاتوک  کی  تسا  لچک  نیا  دمآرد  باتفآ 

ناطیش ماگ  هب  ماگ  ِتسایس  - 3

« ِهـَْیلِإ َسَوْـسَوَف   » دـهد یم  لـه  ناطیـش  لوا  دـنک  یم  لـماک  ناطیـش  دوـخ  ار  مدآ  اـت  دـیآ  یم  هرذ  کـی  هرذ  کـی  ناطیــش  نوـچ 
ینعی (201/ فارعا « ) ٌِفئاَط ْمُهَّسَم   » دهد یم  له  دیآ و  یم  هرذ  کی  هرذ  کی  ناطیـش  دعب  يوسب  دنک  یم  هسوسو  ینعی  (120/ هط )

« ِساَّنلا ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی   » وت حور  وت  دـیآ  یم  يرادـن  يراک  وا  اب  دـنیب  یم  تفرگ  ساـمت  یتقو  دـعب  دریگ  یم  ساـمت  امـش  اـب 
مک دعب  دتـسیا  یم  اجنامه  ینعی  (36/ فرخز « ) ٌنیِرَق َُهل  َوُهَف   » دـنام یم  اـجنامه  يدرکن  نوریب  ار  وا  رگا  وـت  دور  یم  ینعی  (5/ سان )

يوش یم  دـعب  تسا ، نآرق  هیآ  همه  اهنیا  (27/ ءارسا «) ِنیِطاَیَّشلا َناَوْخِإ   » يوش یم  دعب  (19/ هلداجم « ) ِناَْـطیَّشلا ُبْزِح   » يوش یم  مک 
اهنیا هب  نآرق  اذـلو  دـیآ  یم  ماـگ  هـب  ماـگ  ینعی  (112/ ماعنا « ) ِّنِْجلاَو ِسنِْإلا  َنیِطاَیَـش   » دـیوگ یم  دـعب  (76/ ءاسن « ) ِناَْطیَّشلا َءاَِـیلْوَأ  »

دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  دنک  ضوع  ار  مدآ  ات  دیآ  یم  ماگ  هب  ماگ  ناطیـش  ماگ ، هب  ماگ  ینعی  (168/ هرقب « ) ِناَْطیَّشلا ِتاَوُطُخ  » هتفگ
هرذ کی  هرذ  کی  مدآ  حور  يوت  اهناطیش  هچب  دفاکـش  یم  مخت  نیا  دعب  مدآ  حور  يوت  دراذگ  یم  مخت  ینعی  ضاب »  » لوا ناطیش 

تسا یناطیش  ّتین  تسا  یناطیش  نابز  تسا  یناطیش  مشچ  تسا  یناطیـش  رکف  ًالـصا  دریگ ، یم  ار  رکف  دریگ  یم  ار  بلق  روطنیمه 
تسا یهلا  ریغ  ياه  گنر  شا  همه  درادن  یهلا  گنر  چیه  دنک  یم  يراک  ره  ًالصا  تسا  یناطیـش  تسایـس  تسا  یناطیـش  داصتقا 

رد هطقن  کی  لوا  هانگ  هک  میراد  مه  یتیاور  رد  دریگ  یم  ار  مدآ  دوجو  همه  روطنیمه  دوش  یم  گرزب  دعب  دراذـگ  یم  هضیب  لوا 
کی لوا  هک  یناطرـس  لثم  دوش  یم  گرزب  دوش و  یم  گرزب  یه  نیا  ینکن  كاپ  ار  هطقن  نیا  رگا  مک  مک  دراذـگ  یم  مدآ  حور 
بزح دـعب  دـیآ  یمن  نوریب  حور و  يوت  دور  یم  دـعب  دریگ  یم  ساـمت  دـعب  هسوسو  لوا  دریگ  یم  ار  ندـب  همه  دـعب  تسا  هشوگ 

نیا ینعی  تسا  دب  شا  تلـصخ  ینالف  دنیوگ  یم  .ناش .  سنج  اه  یـضعب  ِّنِْجلاَو » ِسنِْإلا  َنیِطاَیَـش   » دعب ناطیـش  ردارب  دـعب  ناطیش 
.تسا وا  تاذ  وزج  يدب 
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اه یبوخ  لیمکت  اه و  یتشز  حالصا  - 4

یلو تسا  یبوخ  مدآ  تسین  بارخ  ناشتاذ  اه  یـضعب  نک  حالـصا  تسا  بارخ  نم  تاذ  رگا  ایادـخ  دـیامرف  یم  ع )  ) داجـس ماـما 
مراد یبیع  رگا  اَـهَْتنَّسَح » اَّلِإ  اَِـهب  ُبَّنَوُأ  هَِبئاَـع ًي  اـَل  َو   » نک فرطرب  ار  مبیع  بوخ  مراد  بیع  رگا  دـیوگ  یم  دـنراد  مه  یبیع  کـی 
بوخ سنج  مه  رگا  نک  فرطرب  ار  نم  بیع  مراد  یبـیع  تسا  بوخ  مسنج  نک ، ضوع  ار  مسنج  تسا ، بارخ  مسنج  اَـهَْتنَّسَح » »

رگا ایادـخ  دـیوگ  یم  تسا  صقاـن  تتمارک  یلو  يرادـن  مه  بیع  تسا  بوـخ  تلـصخ  میتشذـگ  نیا  زا  تسین  بیع  مه  تسا و 
ُْتثُِعب  . . » .ار تمارک  نیا  ینعی  َمِّمَتُِأل » : » دـیوگ یم  تسا  مک  یلو  مراد  تواخـس  مراوگرزب  مک  يراوگرزب ، نیا  یلو  مراد  تمارک 

يا هملک  ود  هیآ  کی  نم  دینک  ظفح  ار  هیآ  نیا  دیناوت  یم  دشاب  دـشر  لاح  رد  زور  هب  زور  دـیاب  ناسنا  ینعی  َمِّمَتُِأل »  » نیمه َمِّمَتُِأل »
رتشیب ناتداوس  دـیتسه  داوساب  .دوشب  رتشیب  ناتنامیا  دـیراد  نامیا  هک  یناسک  يا  (136/ ءاسن « ) اُونِمآ اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَـی   » میوگ یم 
دوشب رتشیب  تتیاده  زور  هب  زور  يا  هتفای  تیاده  رگا  (17/ دمحم «) يًدُه ْمُهَداَز   » يا هتفای  تیاده  (114/ هط « ) اًْملِع ِینْدِز  ِّبَر   » دوشب

دوشب رتشیب  تداوس  زور  هب  زور  يراد  داوس 

دـشر رد  دـیابن  ناسنا  تقوچیه  ینعی  دوشب  رتشیب  تتمارک  زور  هب  زور  يراد  تمارک  دوشب  رتشیب  تناـمیا  زور  هب  زور  يراد  ناـمیا 
.دنزب اجرد  يونعم 

هداوناخ يرادرسمه و  رد  قالخا  مراکم  - 5

جاودزا ثحب  ام  ثحب  مناسرب  هجرد  نیرخآ  هب  ار  قـالخا  مراـکم  هک  ما  هدـمآ  دومرف  ربمغیپ  دـیهد  یم  شوگ  ثعبم  بش  ار  ثحب 
لوا درک  یم  يراد  نز  يروج  هچ  ربـمغیپ  يرادرـسمه ، رد  قـالخالا  مراـکم  تثعب  ثحب  هب  میدیـسر  جاودزا  ثحب  ریـسم  رد  دوـب 
بوخ ناش  همه  ربمغیپ  ياهنز  نآرق  يا  نآرق  غارس  میورب  مییوگن  ام  هن ، ای  يرآ  مییوگب  ام  دندوب ؟ بوخ  همه  ربمغیپ  ياهنز  هکنیا 
هکنیا زا  (29/ بازحا « ) اًمیِظَع اًرْجَأ  َّنُْکنِم  ِتاَنِسْحُْمِلل  َّدَعَأ  َهَّللا  َّنِإَف   » دیامرف یم  ربمغیپ  ياهنز  هب  نآرق  نوچ  لیلد ؟ هچ  هب  هن ، دندوب ؟

یمن دندوب  بوخ  همه  رگا  نوچ  دندوبن  بوخ  مه  اهنز  همه  تسادیپ  تسا  هداد  رارق  گرزب  رجا  ناتیاهبوخ  يارب  ادخ  دـیامرف  یم 
ام دندوب  لداع  ربمغیپ  باحـصا  همه  دنیوگ  یم  هکنیا  لثم  دب  ای  طسوتم  کی  تسه و  بوخ  کی  تسادیپ  ناتیاهبوخ ، يارب  تفگ 

تسا یباسح  مدآ  دوب  ربمغیپ  باحـصا  سک  ره  مییوگب  رگا  دندوبن  یباسح  مدآ  ربمغیپ  باحـصا  همه  هک  میراد  هیآ  یـس  زا  شیب 
دشاب اه  هدیقع  نیا  رگا  دشاب ، قیمع  اه  هدیقع  نیا  رگا  دشاب  قیمع  اه  هدیقع  نیا  هک  دنکن  ادخ  اه ، هدیقع  یضعب  ًالـصا  .دوش  یمن 

نیا مراد  لوبق  ار  نآرق  نم  ینعی  تسادج  تسایس  زا  نید  دیوگ  یم  هک  سک  ره  تسا  یـسایس  هک  میراد  هیآ  اهدص  ام  تسا  رفک 
 . . .سک ره  مییوگب  میناوت  یمن  سپ  دـندوب  ینیقفانم  ربمغیپ  نامز  رد  هک  میراد  نآرق  يوت  یتایآ  یتقو  مرادـن  لوبق  ار  هیآ  ات  دـص 

نـسح ماما  دوب  ع )  ) نسح ماـما  زا  رتلاـب  شماـقم  ع )  ) یلع ماـما  دوخ  دنتـشاد  هجرد  ربمغیپ  ياـهنز  دنتـشاد  هجرد  ربمغیپ  باحـصا 
سپ دنتـسین  هجرد  کی  رد  ءایبنا  همه  هک  دراد  يا  هیآ  نآرق  درک  یم  قرف  ناشتاجرد  ءایبنا  دوب  ع )  ) نیـسح ماما  زا  رتـالاب  شماـقم 

زا یکی  دنتسه ؟ هجرد  کی  رد  همه  يداع  مدرم  مییوگب  مییایب و  دنتسین  هجرد  کی  رد  تیب  لها  دنتسین  هجرد  کی  رد  ءایبنا  یتقو 
چیه يدوب  هدنام  هناخ  يوت  وت  ما  هداد  ربمغیپ  هب  روز  اب  ار  وت  نم  نزن  شین  تفگ  دمآ  شردـپ  دز  یم  شین  ربمغیپ  هب  ربمغیپ  ياهنز 

ُْتثُِعب اَـمَّنِإ   » منک لـمحت  ار  نز  شین  دـیاب  نم  دومرف  دـنزب  شین  وت  هب  نیا  راذـگن  هللا  لوسر  اـی  تفگ  یکی  تفرگ  یمن  ار  وت  سک 
 . . .دـنک لـمحت  ار  شنز  شین  يدرم  اـی  ار ، شرهوش  شین  دـنک  لـمحت  ینز  رگا  هک  میراد  یتاـیاور  هچ  ِقاَـلْخَْألا » َمِراَـکَم  َمِّمَتُأـِل 
نم يارب  ار  تا  هزانج  هک  هللاءاشنا  دیوگ  یم  شا  هچب  هب  ردام  تسین  يزیچ  هک  اه  شحف  نیا  دیوگ  یم  يزیچ  کی  هدش  ینابـصع 
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رگا هکنآ  لاح  دهدب و  مگرم  ادخ  دیوگ  یم  نز  درادـن  شین  اه  شحف  زا  يرایـسب  دـیوگ ؟ یم  يدـج  لاح  نیع  رد  یلو  دـنروایب 
مگرم هللا  ءاشنا  ادخ  دیوگ  یم  دنب  هشپ  نوریب  ینعی  دنب  هشپ  يوت  دود  یم  دیایب  سگم  کی  دـنز  یم  ار  فرح  نیا  هک  یتقو  نامه 

یتقو یلو  دـیوگب  دـیابن  تفگ ، هک  تفگ  .هملک . .  کی  رـس  .زیچ . .  ار  اه  شحف  دـنب  هشپ  يوت  دور  یم  هشپ  سرت  زا  یلو  دـهدب 
 . . .تفگ
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هک يرهوش  نز و  ره  دـییایب  تسا  ثعبم  زور  یمالـسا  ياهزور  نیرتگرزب  زا  تسا  یمهم  زور  یلیخ  تثعب  تسا  تثعب  بش  بشما 
ما هدمآ  نم  دیتسه  ربمغیپ  تما  امش  رخآ  ربمغیپ  رطاخب  دنتسه  رهق  مه  اب  هک  دیراد  غارـس  هک  ار  یـسک  ره  دییایب  دنتـسه  رهق  مه  اب 

تـسا هدـش  تسرد  اجک  زا  هک  میناد  یمن  مینیب  یم  ام  ییاهزیچ  کی  .اجک . .  زا  ار  اـهنیا  نم  مناد  یمن  .مه . .  قـالخا  .قـالخا . . 
ینعی هکنیا  هن  ودب  ینعی  يدرک  هسطع  اباب  مییوگ  یم  هچ  ره  نک  ربص  يدرک  هسطع  دنیوگ  یم  هکنیا  لثم 

یم تسا  هدش  گنهرف  وزج  نیا  درادـن  يا  هدـیاف  یلو  میا  هتفگ  نویزیولت  يوت  شدایز  مک و  اب  لاس  تسیب  هکنیا  اب  یلو  نک  ربص 
.تسیاب يدرک  هسطع  دیوگ 

نید عورف  هن  تسا  نید  لوصا  زا  قالخا ، - 6

اجک زا  يدنب  هتـسد  نیا  مناد  یمن  نم  تایقالخا  نید  عورف  نید  لوصا  تسا  مسق  هس  نید  دنیوگ  یم  ًالثم  میراد  ییاهزیچ  کی  ام 
مه نید  لوصا  دشابن  قالخا  رگا  ًالصا  تسا  نم  لوصا  وزج  قالخا  ینعی  تسا  قالخا  يارب  نم  تثعب  دیامرف  یم  ربمغیپ  دش ؟ ادیپ 
دنک یمن  لوبق  مه  ادخ  دشاب  يزابجل  مدآ  دشاب و  دـساف  یقالخا  رظن  زا  رگا  مدآ  تسا  دـیحوت  نید  لوصا  يانعم  نوچ  تسین  اجب 

ییاهزیچ کی  یهاگ  دـنک  یمن  لوبق  مه  توبن  دـیحوت و  هک  دوش  یم  ثعاب  قالخا  نیمه  یلو  تسا  قـالخا  تجاـجل  نیمه  سپ 
نتشادرب همامع  يارب  یلیخ  مق  ياملع  زا  هدوتس  هللا  تیآ  ردپ  ار  باجح  مه  دنتـشاد و  یم  رب  ار  اه  همامع  مه  هاش  اضر  نامز  .ار . . 

اما ینک  یمن  ضیغ  دراد  یم  رب  ار  بجاو  نآ  هاش  اضر  بحتـسم  همامع  تسا  بجاو  باجح  اقآ  ترـضح  دـنتفگ  دروخ  یم  هصغ 
بحتسم شمسا  تسه  مه  باجح  نآ  دوب  بحتسم  نیا  رگا  یلو  تسا  بحتسم  همامع  هلب  تفگ  .یلیخ . .  امش  بحتسم  نیا  يارب 

مه گرزب  رد  دوب  کچوک  دیلک  نیا  رگا  یلو  تسا  کچوک  دیلک  اهتقو  یهاگ  تسه  مه  تابجاو  دوب  بحتسم  نیا  رگا  اما  تسا 
مدآ هتـشر  شا  گید  کی  دـهد  یم  تاجن  ار  مدآ  ولوچوک  صرق  کی  اهتقو  یهاگ  مینک  یمن  باسح  هک  ییولیک  ام  دوش  یم  زاب 

.تسین هک  ییولیک  دهد  یمن  تاجن  ار 
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تسا نید  یب  دّهعت ، یب  - 7

یلوق هک  ام  الاح  دـییوگن  سپ  درادـن  نید  دـنکن  لمع  شلوق  هب  سک  ره  ینعی  هل » دـهع  نمل ال  نید  ال   » دـیریگن هداـس  ار  قـالخا 
کی هب  رگا  یتح  .يداد . .  کچ  اباب  ددرگ  یم  رب  کچ  میتشادـن  میهد  یم  میتشاد  میـشک  یم  کچ  دـشن ، دـشن  دـش ، دـش  میداد 

هب يراد  راکچ  ینک  لمع  دـیاب  يداد  کچ  مه  رمـش  هب  ینک  لمع  دـیاب  يداد  کچ  مه  كرـشم  کی  هب  یحیـسم  کی  يدوهی و 
تـسا قالخا  دهع  نیا  دییوگن  درادـن  نید  دـنکن  افو  شدـهع  هب  یـسک  رگا  يا ، هداد  لوق  وت  ع )  ) نیـسح ماما  ای  تسا  رمـش  هکنیا 

يًدُه ِهِیف  َْبیَر  َال  ُباَتِْکلا  َِکلَذ   » دـیامرف یم  نآرق  تسا  قالخا  رطاخب  توبن  دـیحوت و  تسا  قالخا  رطاخب  نم  تثعب  دومرف  ربمغیپ 
توبن یحو و  يدوب  يزابجل  مدآ  یقالخا  رظن  زا  رگا  اما  دراد  رثا  ُباَتِْکلا » َِکلَذ   » نیا یتشاد  يوقت  وت  رگا  ینعی  (2/ هرقب « ) َنیِقَّتُْمِلل

ینعی دیوگ  یم  زامن  دیوگ  یم  هزور  ام  دنوخآ  هک  تسا  هضور  نیمه  يوت  یلو  تسا  بحتسم  ع )  ) نیسح ماما  هضور  درادن  يرثا 
.دوش یم  لمع  تابحتسم  نیمه  يوت  ام  تابجاو  زا  يرایسب 

هّکم حتف  يارجام  رد  ربمایپ  تمحر  يراوگرزب و  - 8

هللا لوسر  ای  دنتفگ  دندمآ  مدرم  تفرگ  ار  هکم  دمآ  ربمغیپ  هکم ، حـتف  زور  .ار . .  قالخا  هک  ما  هدـمآ  نم  دومرف  تسا ، تثعب  بش 
وت رـس  يور  رتسکاخ  یلیخ  اـم  يراوگرزب  یلیخ  وت  دـنتفگ  دـیراد ؟ يراـظتنا  هچ  نم  زا  دومرف  ربمغیپ  ینک ؟ هچ  اـم  اـب  یهاوخ  یم 

دهد یم  شدای  یـسک  نیا  دـنتفگ  دـنتفگ  نونجم  دـنتفگ  رحاس  دـنتفگ  نهاک  دـنتفگ  رعاش  دـندرک  تیذا  ار  ربمغیپ  یلیخ  میتخیر 
یلیخ اه  گنج  دـننک  یم  کمک  وا  هب  هدرپ  تشپ  هک  دنتـسه  يدـناب  هورگ و  کی  (4/ ناقرف « ) َنوُرَخآ ٌمْوَق  ِْهیَلَع  ُهَناَـعَأَو  » هدرپ تشپ 

هب دـش  زوریپ  هک  يزور  فسوی  هک  متـسه  یناـمه  نم  دیـشاب  هتـشادن  عقوت  دومرف  يا  هتفرگ  ار  هکم  ـالاح  دـندرک  تیذا  ار  ربـمغیپ 
زورما داد  یم  راعـش  یکی  یتح  مدیـشخب  ار  امـش  همه  مه  نم  مدیـشخب  ار  نات  همه  تسین  امـش  رب  یکاـب  چـیه  دومرف  شیاـهردارب 

هتفرگ ار  هکم  مه  ام  الاح  دـیدرک  تیذا  ار  ربمغیپ  امـش  ینعی  21ص 130)  / /ج راونالاراحب «) هَمَْحلَْملا ي ُمْوَی  ُمْوَْیلا   » مینک یم  یفـالت 
.مراذگب ار  محر  يانب  ما  هدمآ  نم  هَمَحرَْملا ي » ُمْوَی  ُمْوَْیلا   » دییوگب هن  دومرف  میریگ  یم  ماقتنا  میا و 
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درواین ام  يارب  لاسراپ  ینابرق  تشوگ  میوگ  یمن  وا  هب  مرتخد  یـسورع  يوت  مه  نم  تفگن  نم  هب  شرتخد  یـسورع  يوت  نیا  اـقآ 
وداـک دـییاز  هک  نم  رتـخد  يارب  منک  یمن  مالـس  وا  هب  مه  نم  درکن  مالـس  نم  هب  میرب  یمن  شیارب  یناـبرق  تشوگ  لاـسما  مه  اـم 

دننک یم  ار  راک  نیا  مه  يدوهی  ياهرجات  تسین  ناملـسم  هکنیا  اباب  مرب  یمن  وداک  هدـییاز  ولق  ود  هک  شرتخد  يارب  مه  نم  درواین 
اب نک  تلـصو  کعطق  نم  لص  دـیوگ  یم  مالـسا  نک  فطل  وا  هب  امـش  هدرکن  فطل  امـش  هب  هک  وا  تسا  نیا  رنه  ینک  یم  هلماـعم 

دیامرف یم  نآرق  مکیلع  مالس  وگب  ورب  هدرک  هطبار  عطق  وت  اب  هک  یسک 

.نک مالس  اهنآ  هب  وت  دننک  یم  دروخرب  وت  اب  لهاج  دارفا  (63/ ناقرف « ) اًماَلَس اُولاَق  َنُولِهاَْجلا  ْمُهَبَطاَخ  اَذِإَو  »

مدرم هب  ندرک  مالس  رد  ربمایپ  تقبس  - 9

نیا ربمغیپ  دیامرف  یم  هیآ 54  ماعنا  هروس  نآرق  رد  نک  مالـس  مدرم  هب  وت  دننک  مالـس  وت  هب  مدرم  راذگن  دیوگ  یم  ربمغیپ  هب  ادـخ 
نک مالـس  اهنآ  هب  وت  وت  شیپ  دندمآ  ات  ِهَّللا » َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  » دنیوگب هنیدم و  دنیایب  اهنیا  راذگن  هنیدم  دـنیآ  یم  هک  یمدرم 
رگا دیوگ  یمن  مالـس » لقف  امالـس  ولاقف  كءاج  اذا  : » دیوگ یمن  (54/ ماعنا « ) ْمُْکیَلَع ٌماَلَـس  ْلُقَف  اَِنتاَیِآب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َكَءاَـج  اَذِإَو  »
دنور یم  ات  هنیدم  ياهراوز  هنیدم  ياهراوز  لاحب  اشوخ  .دندمآ . .  هک  نیمه  دیوگ  یم  هدـب  ار  اهنآ  باوج  دـندرک  مالـس  دـندمآ 

منک مالـس  نم  دراد  یلاکـشا  هچ  نک  مالـس  وا  هب  وت  دمآ  هک  نمؤم  دیامرف  یم  نآرق  مکیلع  مالـس  دیوگ  یم  اهنآ  هب  ربمغیپ  هنیدم 
؟ یتسه یچ  ریگ  دشن  دنلب  نم  ياپ  شیپ  مدمآ  نم  دیوگ  یم  تسا  رظتنم  دراد  لاس  تصش  دنک  مالـس  دیاب  سرع  هن ، رهوش ؟ ردام 

مـشیر نم  تقونآ  دوش  یم  ادـج  نیمز  زا  شهاگ  نتـسشن  دـش  دـنلب  یتقو  هدـیپسچ  نیمز  هب  شهاگ  نتـسشن  دوشن  دـنلب  یتقو  ًالثم 
تسا شوخ  شلد  یچ  هب  درادن  قالخا  هک  یمدآ  دیپسچ  ای  هدش  دنلب  نیمز  زا  وا  تحتام  اقآ  نیا  هک  تسا  شوخ  ملد  هدش  هدیفس 

ٍناـَـکَم ِیف  ُحــیِّرلا  ِهـِب  يِوــْهَت  ْوَأ  ُْریَّطلا  ُهـُفَطْخَتَف  ِءاـَـمَّسلا  ْنـِم  َّرَخ  اـَـمَّنَأَکَف  ِهَّللـاـِب  ْكِرـُْـشی  ْنـَـمَو   » دــش ادــج  ادــخ  زا  یتــقو  مدآ 
یتمس ره  هب  ار  وا  دیاب  ره  دنک  یم  هکت  هکت  ار  وا  يا  هدنرپ  ره  دوش  یم  ترپ  اوه  يوت  دش  ادج  ادخ  زا  هک  یسک  (31/ جح «) ٍقیِحَس

نم هب  يراوس  يوت  ورب  دـنتفگ  وا  هب  مناخ  هرهز  یـسورع  يوت  .نیمز . .  زا  شندـب  ای  دپـسچب  نیمز  هب  شندـب  اقآ  نیا  الاح  درب  یم 
ام .امرفب . .  دـنتفگ  وا  هب  اباب  نک  لو  تسا  تعاس  ود  تسا  تعاس  کی  سوب  ینیم  ای  يراوس  اـی  ـالاح  سوب  ینیم  يوت  ورب  دـنتفگ 

ملعم رایشزومآ  مناخ  دیوگ  یم  يدماین ؟ هسلج  دنچ  مناخ  دنتفگ  وا  هب  يزومآداوس  تضهن  سالک  رس  دیآ  یمن  هک  میراد  رهاوخ 
نم یلاخ ! همطاف  نم  یلو  مناخ  همطاف  تفگ  وا  هب  ارچ  همطاف ، تفگ  نم  هب  مناخ  همطاـف  تفگ  یکی  هب  درک  یم  بیاـغ  رـضاح  اـم 
قرف درک  هابتـشا  ملعم  مه  رابکی  دش  روطنیا  رگا  اما  دراذگب  قرف  دیابن  مه  ملعم  دشاب  روطنیا  دیابن  هتبلا  میآ  یمن  سالک  رـس  رگید 

 . . .ریگ دیابن  مناخ  نیا  تشاذگ 
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يوت دورب  غیت  هک  یمدآ  نیع  میتسه  ریگ  ام  مناخ  دیوگب  وا  هب  یـسک  کی  هکنیا  يارب  دنامب  داوسیب  يرمع  کی  دوشب  رـضاح  ینعی 
قرش ریگ  اه  یـضعب  میتسه  نامدوخ  ریگ  میتسه  ریگ  نامدوخ  میورب  هار  میناوت  یمن  نامقالخا  رطاخب  ام  دورب  هار  دناوت  یمن  شیاپ 

امش دیشخبب  اقآ  تسا  شدوخ  ریگ  قرش  ریگ  هن  تسا و  برغ  ریگ  هن  درادن  قالخا  هک  یمدآ  دنتـسه  برغ  ریگ  اه  یـضعب  دنتـسه 
نآرق یلو  تسا  ملپید  هک  ییاقآ  نیا  زا  ایب  یناوخب  نآرق  یتسین  دلب  امش  داتـسا  ای  وجـشناد  سناسیل و  قوف  سناسیل و  ناتتالیـصحت 

مه رهن  یبآ  رهن  هب  دیسر  تفر  یم  تشاد  دوب  بسا  راوس  یسک  نیا  يولهپ  نم ! ریگب ، دای  نآرق  وا  شیپ  عبر  کی  يزور  تسا  دلب 
دز قالـش  هچ  ره  داتـسیا  هناخدور  فرطنآ  دورب  دراذگب و  ار  شیاپ  دـناوت  یم  بآ  رتم  مین  يوت  زا  بسا  دوب  نآ  يوت  بآ  رتم  مین 

هناخدور بآ  تفگ  هیچ ؟ تفگ  يدرم  کی  دش  هراچیب  تفرن  دیشک  ار  بسا  بآ  يوت  داتفا  شدوخ  تفرن  مکش  ریز  دیبوک  تفرن 
ریز منز  یم  خیـس  دور  یمن  مشک  یم  ار  راـسفا  وـلج  زا  دور  یمن  منز  یم  بـقع  زا  هداتـسیا  یلو  دورب  دـناوت  یم  بـسا  تـسا  مـک 

تفگ تفر  بسا  درک  یلگ  ار  بآ  ات  درک  یلگ  ار  بآ  مه  نیا  دور  یم  نک  یلگ  ار  بآ  رادرب  لـیب  اـقآ  تفگ  دور  یمن  شمکش 
سکع بآ  يوت  دـمآ  یم  بسا  هک  دوب  نیا  شلیلد  تفگ  دوب  یچ  شلیلد  يداد  تاجن  تسب  نب  زا  ار  ام  دزرماـیب  ار  تردـپ  ادـخ 
شدوخ هک  یسک  ره  دراذگب  شا  سفن  يور  اپ  تسین  رضاح  دنیبب  ار  شدوخ  دشاب و  نیبدوخ  هک  یـسک  ره  دید و  یم  ار  شدوخ 

.دنک یمن  مه  تکرح  دراذگن  شدوخ  يور  اپ  دنیبب و  ار 
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دب یسیون  یم  هک  یطخ  تسا  دب  تطخ  اما  یتسه  یلضاف  هبلط  يداوساب  امش  اقآ  دراد  یلاکشا  هچ  هلب  نم ؟ نک ، يدرگاش  ورب  اقآ 
هلـسلس ام  دـینک  تسرد  ار  ناتطخ  تسا  يراولـش  تک و  ولو  طخ  داتـسا  کی  شیپ  هبلط  ات  هد  هبلط  ات  جـنپ  دـیوش  عمج  امـش  تسا 

سناسیل قوف  نم  دـندنخب  تا  شیر  هب  همه  هک  شاب  طخ  دـب  رمع  رخآ  ات  یچیه  میوش ؟ يراولـش  تک و  نیا  درگاـش  میورب  هلیلج 
دنتفگ دنتفرگ  بانط  هاچ  يوت  داتفا  یکی  دنتفر  یم  هار  نابابیخ  يوت  يروجنیا  اه  هدازناخ  میدـق  ورن  یچیه  ملپید  کی  شیپ  میورب 
ربمغیپ میتسه  ریگ  ام  دیایب  رد  تردپ  ات  شاب  اجنآ  تفگ  دروخ  یم  مه  هب  ما  یگدازناخ  مریگب  بانط  هب  ار  متسد  رگا  تفگ  الاب  ایب 

دینیبب ناتحور  هب  دـیراذگب  ار  طـخ  نیا  مراذـگ  یم  شک  طـخ  نم  وگب  ار  شتـسار  ـالاح  منک  ضوع  ار  قـالخا  اـت  مدـمآ  نم  دوف 
ناذا لک  ریدم  دنیوگب  ناذا  هک  مییوگ  یم  اهزابرـس  هب  دیوگب ؟ ناذا  راسمیت  دیوگب ؟ ناذا  تسا  رـضاح  یک  جک ؟ ای  دیتسه  تسار 

ثیدـح دـیوگب  ناذا  هک  مییوگ  یم  دجـسم  مداـخ  هب  دـیوگب  ناذا  هللا  تیآ  دـیوگب  ناذا  هک  مییوگ  یم  مالـسا  نمجنا  هب  دـیوگب ؟
رـضاح منیـشنب  الاب  نآ  مورب  دیاب  نم  تسین  نم  ناشرد  اجنیا  هن  نیـشنب  اجنیا  ایب  اقآ  .ییوگب . .  ناذا  هک  دوش  یم  تراع  رگا  میراد 
رتالاب شماقم  دیوگ  یم  ًالثم  هک  ییاجنآ  ات  دورب  ات  دنک  یم  تیذا  ار  اه  فتک  دوش  یم  در  همه  رس  زا  درادرب  مدرم  رـس  زا  اپ  تسا 

.تسا قالخا  داسف  اهنیا  تسین  قالخا  اهنیا  تسا 

هب هچوک  يوت  هک  دیراد  غارـس  ملعم  ات  دـنچ  درک  یم  مالـس  مه  اه  هچب  هب  ربمغیپ  نک  مالـس  مدرم  هب  وت  دـیوگ  یم  ربمغیپ  هب  ادـخ 
هدش رابکی  ایآ  دنا  هدرک  تفج  ار  نم  شفک  مدرم  ما  هدمآ  نوریب  دجسم  زا  نم  یتقو  هک  تسا  هدش  راب  نارازه  دنک  مالـس  اه  هچب 
یم مرح  زا  ما  هدرکن  تفج  ار  مدرم  شفک  نم  اـما  دـنک  یم  تفج  ار  نم  شفک  مدرم  هن  منک ؟ تفج  زا  یکی  شفک  مـه  نـم  هـک 
نم .یقـالخا . .  رظن  زا  اـم  هن ، میـسوبب ؟ ار  یبوچ  ياـهرد  هک  میراد  لاـح  نحـص  يوت  اـما  میـسوب  یم  ار  ـالط  ياـهرد  نوریب  مییا 

يارب لاس  راهچ  نم  دنک  یم  اتدوک  یمالسا  قالخا  تسین  یمالسا  قالخا  لثم  يزیچ  چیه  مالسا  رودص  يارب  مدقتعم 
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لوبق مه  نم  بوخ  متفگ  تساقآ  نآ  دنتفگ  دنتـشگرب  ییاقآ و  کی  ندـید  دـنتفر  متـشاد  هسلج  ناشاک  سکولود  رپوس  ياهناوج 
باتفآ تسا  باتفآ  رد  تشپ  هک  هدید  اقآ  اقآ ، رادید  دنا  هتفر  هک  اهنیا  دش  مولعم  دعب  دیدید ؟ هچ  تاقالم  کی  يوت  امـش  اما  مراد 

نم دـباتن  اهناوج  شفک  هب  باـتفآ  هک  اـهناوج  شفک  يور  هتخادـنا  هدرک  رت  ینوگ  کـی  هتفر و  يروف  دـبات  یم  اـهناوج  شفک  هب 
راتفر کی  ینعی  درب  ار  اـم  ریـسفت  وا  رت  ینوگ  تخادـنا  اـه  شفک  يور  درک  رت  ینوگ  کـی  مه  اـقآ  نآ  متفگ  ریـسفت  لاـس  راـهچ 

ناملـسم ینارنخـس  اب  هک  تسا  یناسک  زا  شیب  ناشرامآ  دندش  ناملـسم  قالخا  اب  هک  یناسک  میراد  ثیدـح  .زا . .  شیب  وا  قالخا 
.دندش

هچ میناد  یمن  ار  نام  هیاسمه  اما  میراد  دـمآ  تفر و  اضف  اب  ام  هیاسمه  قالخا  درگاش  قالخا  کیرـش  قالخا  يرادرـسمه  قـالخا 
میتسه هیاسمه  ام  دیوگ  یم  گرزب  ياهرهش  نارهت و  صوصخب  نام  هناخ  هیاسمه  اب  هطبار  هدش  رارقرب  اهنامسآ  اب  هطبار  تسا  ربخ 

.میرذگب .زا . .  یکی  .میراد . .  قالخا  اب  هطبار  میرادن  يا  هطبار  مه  اب  یلو 

.مییوگ یم  کـیربت  ار  دـیع  نیا  تسا  ثعبم  بش  دـننیب  یم  ار  ثحب  نازیزع  هک  یبشما  .هک . .  يربـمغیپ  یعقاو  تما  ار  اـم  ایادـخ 
تدوخ .امرفب  داش  ام  زا  ار  جع )  ) يدهم ترـضح  صوصخب  ربمغیپ  هیرذ  ربمغیپ و  لد  .هدـب  رارق  ربمغیپ  یعقاو  تما  زا  ار  ام  ایادـخ 

رگا نک  ضوع  ار  ام  تاذ  ایادـخ  تسا  بارخ  نامتاذ  رگا  تسا  بارخ  تلـصخ  رگا  تسا  دـساف  ناـمقالخا  رگا  نک  ناـم  کـمک 
مک نامتمارک  یلو  میرادـن  مه  بیع  تسا  بوخ  نامتاذ  رگا  نک  فرطرب  ار  نام  بیع  ایادـخ  میراد  بیع  اما  تسا  بوخ  ناـمتاذ 

ار ام  تیاده  ام و  ملع  ام و  نامیا  زور  هب  زور  ایادـخ  .امرفب  رتشیب  ار  نامیاه  یبوخ  زور  هب  زور  تسا  مک  نامیاه  یبوخ  ینعی  تسا 
بیـصن ار  قالخا  مراکم  ندناسر  هجرد  تیاهن  هب  قالخا  ماکم  زا  رتالاب  قالخا و  ماکم  رتالاب  قالخا و  نساحم  ایادخ  .امرفب  رتشیب 

امرفب ام 
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: لمع ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  ظفح 

لمع : ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  ظفح 

مهم اّما  دندرک ، قافنا  دنتفرگ ، ءایحا  دنداد ، يراطفا  دنتفرگ ، هزور  دندناوخ ، نآرق  يا  هّدـع  بوخ   هک  تسا  نیا  ام  ثحب  عوضوم 
.دنوش یم  تبقاعدب  اما  دننک ، یم  ناج  اه  یلیخ  .تسا  نیا  ام  ثحب  عوضوم  .تسا  لمع  ظفح  لمع ، زا  رت 

شتآ ار  همه  اما  دشک  یم  تمحز  یلیخ  .دنیوگ  یم  مه  اه  ینانمس  سپ  هدریش ! نم  هن  واگ  دنیوگ : یم  تسا  یلثم  کی  امرهش  رد 
، تسین مهم  ندوب  یبالقنا  هک  هصق ، نیا  هب  عجار  مدرک  تشاددای  بشید  هیآ  هدزناپ  نم  .تسا  لمع  ظفح  لمع  زا  رت  مهم  .دنز  یم 

.تسا مهم  ندنام  یبالقنا 

یلاق نیا  اما  .دـنفاب  یم  رت  شیب  رتمک و  لاس ، کی  هام ، هد  هام ، هن  ار  یلاق  کی  نوچ  .تسا  مهم  شرف  ظـفح  تسین ، مهم  یفابـشرف 
… لاس اه  هد  دیاب  ار 

… دیاب رمع  رخآ  ات  يراد  هچب  اما  .دیاز  یم  دوش و  یم  هلماح  مدآ  ههام  هن  تسین ، مهم  ندییاز 

هک تسا  نیا  ثحب  عوضوم  ـالاح ! .تسا  رت  مهم  زیچ  دوخ  زا  زیچ  ظـفح  هشیمه  ینعی  .تسا  مهم  يرادرـسمه  تسین ، مهم  جاودزا 
دنـشک و یم  تمحز  یبش  دـنچ  ناحتما ، مایا  لّصحم  نایاقآ  .تسا  راک  زا  رت  مهم  راک  ظـفح  عوضوم : .مینزن  شتآ  ار  ناـمیاهراک 

یم مه  ناشنهذ  رد  دـنتفرگ  دای  هک  ار  ییاه  فرح  الاح  اما  مناد … یمن  همان و  نایاپ  هرمن و  دـننک و  یم  ظفح  دـنهد ، یم  ناـحتما 
.تسا مهم  شظفح  درپ ؟ یم  ای  دنام ، یم  مه  ناشنهذ  رد  نآرق  نیظفاح  دنام ؟

: هک تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی  متشون ! هک  ار  يا  هیآ  هدزناپ  نیا  الاح 

راعـش امـش  تفگ : ربمغیپ  نک ! نییعت  یماظن  هدنامرف  کی  میگنجب ، میهاوخ  یم  ام  دنتفگ  اهربمغیپ  زا  یکی  دزن  دـندمآ  یهورگ  -1
« اْوَّلَوـَت ُلاـتِْقلا  ُمِْـهیَلَع  َبـِتُک  اَّمَلَف  ! » يزوریپ اـت  گـنج ، گـنج ، دـنتفگ : بـترم  دـیوگ  یم  نآرق  .دـینک  یمن  لـمع  اـما  دـیهد ، یم 

یفرح یـسک  کی  رگا  ینعی  .دسانـش  یم  ار  ناملاظ  ادخ  َنیِملاَّظلِاب » ٌمیلَع  ُهَّللا  َو   » .دنتفر رد  دمآ ، گنج  نامرف  هکنیمه  ( 246/ هرقب )
دهد و یم  لوق  شمناخ  هب  دیدرکن ، لمع  دیداد و  راعـش  امـش  َنیِملاَّظلِاب » ٌمیلَع  ُهَّللا  َو   » .تسا ملاظ  بقل  شبقل  دنکن ، لمع  دـنزب و 

! الاح .ددرگ  یمرب  شکچ  ریگب ، ورب و  تسا ، کناب  رد  لوپ  زور  نالف  دهد ، یم  لوق  تراجت  رد  دنک ، یمن  لمع 
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: تمایق هنحص  هب  حلاص  لمع  ندروآ  - 2

هَلَف  » دراد شاداپ  ربارب  هد  دروایب ، تمایق  ات  ار  شا  هنسح  رگا  یسک  ( 160/ ماعنا « ) ِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَفهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » دیامرف یم  نآرق 
! ندروآ ینعی  َءاج » « » َءاج ْنَم  : » دیوگ یم  یتا » نَم   » ای دهدب ، ماجنا  ار  یبوخ  راک  کی  هک  یـسک  َلَمَع » نَم  : » دیوگ یمن  اذک » … 

َءاـج ْنَم  : » دـیامرف یم  نآرق  بوخ  .دـنربب  دـنناوت  یمن  تماـیق  اـت  ار  ناـشبوخ  راـک  نیا  اـما  دـننک ، یم  بوخ  راـک  اـه  یلیخ  ینعی 
ياهراک .میوگب  رت  نشور  هدروخ  کی  نم  دیراذگب  دننک … یم  راک  اه  یلیخ  ینعی  دروایب ، ار  شا  هنسح  رگا  یـسک  ِهَنَـسَْحلِاب »…

ادـخ يارب  تسا ، بارخ  شلوا  شرخآ ! ای  دـییوگب : امـش  مه  ار  شا  یموس  دوش ، یم  بارخ  شطـسو  ای  تسا ، بارخ  شلوا  ای  اـم 
ای .دنک  یم  منم  منم  بترم  شدریگ ، یم  رورغ  راک  طسو  دنک ، یم  عورـش  ادخ  يارب  ار  يراک  کی  تسا ، بارخ  شطـسو  .تسین 

دنیوگ یم  اه ، یکایرت  لثم  دنک … یم  طبح  ار  راک  نآ  هک  دنک ، یم  یهانگ  کی  شرخآ  تسادخ ، مه  شطسو  تسادخ ، شلوا 
ياهراک نیاربانب ، ِهَنَسَْحلِاب »… َءاج  ْنَم   » .متسین مه  يراگیس  نم  مناد ، یمن  مدینش و  درپ ، یم  ناش  یگـشعن  دنروخب ، ومیل  بآ  رگا 

.میوگب امش  يارب  ار  طلغ  ياهراک  نیا  زا  تشم  کی  نم  .تسا  ریگ  ام 

 : تایاور نآرق و  ساسارب  ینید  تاروتسد  ماجنا  - 3

شکردـم .میریگب  ار  هروس  نـالف  ًـالثم  متخ  میوش ، عـمج  مییاـیب و  .دـنریگ  یم  ار  هروـس  نـالف  متخ  ًـالثم  كردـم ! یب  ياـه  متخ 
وت لیلد  مناخ  جاح  مییوگ  یم  دـشک ، یم  شدوخ  لابند  مه  ار  اه  نز  دزادـنا ، یم  هار  هگنـش  ملع  کی  مناخ  جاح  کی  تساجک ؟

لایخ هب  اوقت ! یب  ای  داوس  یب  دارفا  ینارنخس  ياپ  نتسشن  .تسا  طلغ  شرذن  .تسا  هدرک  رذن  دنک  یم  رکف  طلغ ! ياهرذن  تسیچ ؟
؟ مینیشن یم  یسک  هچ  فرح  ياپ  دراد ، داوس  ردقچ  دنک ، یم  تبحص  هک  یسک  یلو  هسلج  دور  یم  شدوخ 
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هدرب تفگ ، لطاب  دیتسه ، قح  هدرب ي  تفگ ، قح  رگا  .دیتسه  وا  هدرب ي  دیهدب ، یـسک  ره  فرح  هب  شوگ  دومرف ، (ع ) مظاک ماما 
.دنک یم  جرخ  رگید  ياج  ار  لوپ  تسا ، ریقف  شدوخ  لیماف  مهم ! مها و  هب  یهجوت  یب  .دیتسه  لطاب  ي 

هب مدآ  هک  ییاه  تداـبع  .تسین  روتـسد  قبط  درواـیم ! رـس  دور  یم  رواـیب ، هـالک  ورب  دـنیوگ  یم  وا  هب  ندرکن ! لـمع  روتـسد  قبط 
! دنک یم  لیمحت  شدوخ 

هب ار  یبحتـسم  ياه  تدابع  دوخیب  درادـن  یگدامآ  لد  یتقو  درادـن ، یگدامآ  لد  یهاگ  دراد ، یگدامآ  لد  یهاگ  میراد  ثیدـح 
! ناوخن یناوخب ، اعد  يرادن  لاح  نکن ! لیمحت  تدوخ 

هیاسمه تیادـص  ارچ  یناوخب ، هضور  ای  یناوخب ، نآرق  یهاوخ  یم  امـش  تسا ! نارگید  قح  ندرک  لیاز  اب  هارمه  هک  ییاه  تدابع 
؟ يراذگ یم  وگدنلب  نم  رس  يالاب  ارچ  وت  مباوخب ، مهاوخ  یم  نم  تسا ، مدرم  قح  دنک ؟ یم  تیذا  ار  اه 

یطاق هقیلـس  مه  هدروخ  کی  تسا و  قح  هدروخ  کی  تسا ! هقیلـس  تعدـب و  اب  هارمه  هک  ییاه  تداـبع  بجع ! رورغ و  اـب  هارمه 
تدابع .دنک  یم  شا  یطاق  شدوخ  زا  ییاهزیچ  کی  مه  نیا  اما  تسا ، هتفگ  ثیدح  نآرق و  ًالثم  ار  هصق  لصا  ینعی  .دنک  یم  شا 

.تسین رجزنم  راّفک  زا  دراد ، لوبق  ار  ادخ  تئارب ! نودب 

يزروبرفک توغاط  هب  تبـسن  دـیاب  ینعی  ِتوُغاَّطلاـِب » ْرُفْکَی  ْنَمَف  : » دـیوگ یم  لوا  یـسرکلا ، هیآ  هیآ ي  رد  هرقب  هروس ي  رد  نآرق 
ام الاح  بوخ  دیوگ : یم  هللا » ّالَا  : » دیوگ یم  دعب  رود ، زیرب  ار  اهادخ  یقاب  ََهِلا »… َال  : » دیوگ یم  لوا  ِهَّللِاب » ْنِمُْؤی  َو  : » دیوگ یم  دعب 
اما دنک  یم  تدابع  .درادن  یتیـصاخ  زامن  نیا  .دناوخ  یم  مه  زامن  تسا ، قیفر  همه  اب  .میناوخ  یم  مه  زامن  میـشاب ، قیفر  اکیرمآ  اب 
زا اما  تسا ، مرگرـس  تدابع  هب  نآ ! اب  مه  تسا و  نیا  اب  مه  .تسه  مه  ناقـسافاب  .دـنک  یمن  يرود  دـساف  ياه  مدآ  نیفلاخم و  زا 
زا .دنک  یم  ار  شدوخ  راک  درادن ، طیارـش  هب  راک  تسا ؟ یطیارـش  هچ  نالا  ام  طیارـش  میتسه ، یطیارـش  هچ  رد  .تسا  لفاغ  هعماج 
یم نز  شرـسپ  هرمع ، دور  یم  یه  .دـهد  یمن  شرهوش  تسا ، هدـش  دـساف  شرتخد  هرمع ، دور  یم  یه  .تسا  لفاغ  شدوخ  لسن 
یم رکف  ددرگ ، یمرب  مه  یتقو  هرمع ! دور  یم  یه  نک ! داماد  ار  ترـسپ  يورب ! هرمع  دـهاوخ  یمن  اـباب  .دـهد  یمن  شنز  دـهاوخ ،

تدابع تلاسک ! اب  تدابع  لسن ! زا  تلفغ  .هدب  جاودزا  ار  تا  هچب  هرمع  ياج  هب  امـش  .تسا  هدرک  يدابع  رایـسب  راک  کی  هک  دنک 
دور یم  .دروخ  دـهاوخرب  وا  هب  مورن  رگا  الاح  .هضور  اـیب  هک  تسا  هدز  مگنز  راـب  هد  دـیوگ : یم  هضور  دور  یم  یتسیاـبردور ! اـب 

رد تدابع  .دور  یم  یتسیابردور  رد  دور و  یم  یکروز  .دور  یمن  هضور  ادخ  يارب  .دنا  هدرک  شنفلت  هک  سب  زا  نوچ  یلو  هضور 
یَلَع ِّلَـص  َّمُهَّللا   » هاگـشناد رد  تشپ  رتم و  ود  دریگ ، یم  تسد  حـیبست  کـی  هللا » اـی  : » دـیوگ یم  درک  ریگ  تقو  ره  صاـخ ! لـصف 
درک ریگ  یتـقو  ینعی  .دراد  یمرب  مه  ار  شا  يرـسور  دـش ، لوبق  روـکنک  هکنیمه  ٍدَّمَُحم »… یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  « » ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

.دشاب نیا  زا  شیب  دیاش  تسا و  هدمآ  نم  نهذ  هب  هتبلا  .تسین  لوبق  هک  تسا  ییاه  تدابع  اه  نیا  هللا » ای  : » دیوگ یم 
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: میوگب رگید  راب  کی 

هکنیا هب  هجوت  یب  ییایر ، تدابع  اوقت ، یب  ای  داوس  یب  دارفا  ینارنخس  ياپ  نتـسشن  طلغ ، ياهرذن  .درادن  لیلد  هک  ییاه  هروس  متخ 
تسا هتفگن  وا  هب  رتکد  دروخ ، یم  صرق  روطنیمه  هک  یسک  کی  لثم  تسین ، روتسد  قبط  دنک  یم  تدابع  تسیچ ، راک  نیرت  مهم 

اب هارمه  تداـبع  رورغ ، اـب  هارمه  تداـبع  نارگید ، قـح  ندرک  عیاـض  اـب  هارمه  تداـبع  یلیمحت ، تداـبع  روـخب ، ار  صرق  نیا  هک 
اب تدابع  تلاسک ، اب  تدابع  ءارقف ، لسن و  زا  ندـش  لفاغ  اب  تدابع  هعماج ، زا  ندـش  لفاغ  اب  تدابع  تئارب ، نودـب  تدابع  هقیلس ،

همه هک  ینغور  جنرب و  هک … تسا  نیا  لمع  زا  رت  مهم  .درادن  یشزرا  اه  تدابع  نیا  .درک  ریگ  هک  یتقو  رد  تدابع  یتسیابردور ،
جنرب روطنیمه  مزپب ، جنرب  متساوخ  مدوخ  دوبن ، هداوناخ  تقو  کی  نم  يزپب ! هنوگچ  ار  نیا  هک  تسا  نیا  رنه  دنزیر ، یم  گید  رد 
نیبب متفگ  مه … شیالاب  هتخپن ، مه  شطسو  تخوس ، هک  شریز  هک  مدید  دعب  .متـشاذگ  غارچ  يور  هملباق و  رد  متخیر  ار  بآ  و 

.دزپب اذغ  مقر  هس  هملباق  کی  رد  هک  دنمرنه  دنیوگ  یم  ار  نیا 

یبهذم مسارم  رد  ینید  ياهدرادناتسا  تیاعر  - 4

هجوگ بر  نـالا  هن ، اـی  تسه  درادناتـسا  امـش  تداـبع  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  دـینک ، یم  تداـبع  روـطچ  امـش  هک  تسین  نیا  مهم 
نایاقآ اه و  ناوج  اذل  .دشاب و  درادناتسا  دیاب  مه  ام  تدابع  .دراد  درادناتسا  يرخب ، یهاوخب  هک  یکـشک  ره  نالا  دراد ، درادناتـسا 

ار نات  هروس  دمح و  .دـینک  هضرع  کی ، هجرد ي  سانـش  مالـسا  کی  هب  ار  ناتدـیاقع  دـیتسه ، نویزیولت  ياپ  هک  ردارب  رهاوخ و  و 
مدآ کی  .تسا  هدوب  طلغ  نامزامن  رـس ، رب  كاخ  يا  دـعب  دـیناوخب ، زامن  يرمع  کـی  هک  تسا  نکمم  دـیناوخب ، يراـق  کـی  دزن 

: متفگ َا َا » « » هدـمحب یلعَا و  َـالا  یبر  ناحبـس  : » تفگ یم  مرب ، یمن  ار  شمـسا  نم  ـالاح  دوب ، مهم  دـناوخ ، یم  زاـمن  یمهم  رایـسب 
: تفگ درک ، رکف  هدروخ  کی  یَلْعَْألا » َا   » هن یَلْعَْألا » « » ِهِدْمَِحب یَلْعَْألا َو  َیِّبَر  َناَْحبُـس   » .تسا نیا  شتـسرد  .تسین  تسرد  نیا  بوخ 

؟ مناوخ یم  وت  يارب  ار  مزامن  هقیقد  جنپ  نم  نیشنب  ناجاقآ  دراد ، یلاکشا  هچ  .تسا  هدوب  طلغ  مزامن  لک 
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نک هضرع  ناهاگآ  هب  ار  نید 

، میوگ یم  امش  هب  ار  ملالدتـسا  هن ؟ ای  تسا  تسرد  دینیبب  میوگ ، یم  امـش  هب  ار  مدیاقع  تفگ : يداه  ماما  هب  میظعلادبع ، ترـضح 
یم مدب  ددرگ ، دیاب  دازآ  مراد ، شتـسود  .درک  لمع  یجوم  دوش  یمن  الاح ! هن ، ای  تسا  تسرد  .مدرک  ار  راک  نیا  لیلد  نیا  اب  نم 

، ددرگ لاؤس  ددرگ ، مادعا  هن  ددرگ ، دازآ  هن  متـسه ، مه  لقاع  ما ، هدرک  لیـصحت  مدآ  کی  نم  ایب ! وگب : .ددرگ  دـیاب  مادـعا  دـیآ ،
.ددرگب دعب  ددرگب ، دهاوخ  یم  هچ  ره  ددرگ ، مادعا  ددرگ ، دازآ  ددرگ ، هئربت  .ددرگ  یچ  یچ  منیبب  دعب  ات  ددرگ ، شوگ  شباوج 

تقو یب  تسین ، درادناتـسا  مه  ام  ياه  يرادازع  الاح ! .ددرگ  یچ  یچ  مینیبب  دـعب  ات  ددرگ ، شوگ  شباوج  ددرگ ، لاؤس  لوا  یلو 
یلع هیآ ي  زج  يا  هیآ  نآرق  رد  هک  تفگ  یم  یکی  تقو  کـی  تـسا ، يرادازع  رد  غورد  یهاـگ  هـکنیا  مود  .مـینک  یم  يرادازع 

یتایآ (ع ،) نینمؤملاریما تسه ، هزور  هیآ ي  تسه ، وضو  هیآ ي  تسه ، ممیت  هیآ ي  روطنیا ، تسین  اباب  متفگ  .تسین  بلاـطیبا  نبا 
غورد نیا  بوـخ  تیـالو ، هیآ ي  زج  تسین  يا  هیآ  جـیه  نآرق  رد  ییوـگ  یم  امـش  هکنیا  اـما  تسه ، شنأـش  رد  نآرق  رد  يداـیز 

: تفگ یم  دـناوخ ، یم  هضور  ادـخ  هدـنب ي  کـی  .مینک  یم  هریبک  هاـنگ  ناـمیاه  يرادازع  رد  اـم  .تسا  هریبـک  هاـنگ  غورد  .تسا 
هچ و دندنازوس ، ار  رد  دندز ، یلیس  دش ، تراسج  (س ) ارهز هب  نیا ! تسا  غورد  اقآ  متفگ  .دننزب  (س ) ارهز رود  دنتخیر  رفن  دصیس 

مود فیدر  دنتسه ، شرود  رفن  جنپ  ًالثم  تسا ، هداتسیا  اجنیا  هک  رفن  کی  رخآ  دنداتـسیا ؟ اجک  رفن  دصیـس  اما  تسرد ، همه  هچ …
هلب ینارپ … گنـس  رگم  رفن  دصیـس  رخآ  هک ، دـسر  یمن  مدآ  تسد  رت  شیب  هک  فیدر  جـنپ  ًالثم  فیدر … رفن ، هد  رفن ، جـنپ  مه 

.دـیوگ یم  روطنیمه  .تسین  اـج  رفن  تسیب  هد و  زا  شیب  ندز ، اـما  .دوش  یم  دـشاب ، ینارپ  گنـس  .دوش  یم  دـشاب ، يزادـناریت  رگا 
شرـس کی  تساـجک و  شرـس  کـی  اـم  تأـیه  تباـقر ، اـب  هارمه  تاـفارخ ، اـب  هارمه  هغلاـبم ، اـب  هارمه  غورد ، اـب  هارمه  يرادازع 

هک يرتم  .تسا  رت  شیب  شباوث  دـشاب ، رتزارد  یتأیه  ره  دراذـگ ، یم  بانط  تمایق  زور  نیـسح  ماـما  دـنک  یم  رکف  نیا  تساـجک !
هب ار  لصا  اب … هارمه  يرادازع  یجرخرپ ! اب  هارمه  يرادازع  ربعم ! ّدـس  اب  هارمه  تساجک ! شرـس  کی  تساـجک و  شرـس  .تسین 

! ییاوتحم مک  اـب  ییاـهراک … تشادـهب ! مدـع  اـب  .دـشاب  مه  اـب  روعـش  روش و  یلو  تسا ، بوخ  روش  روش ! روش ! .میهد  یم  روـش 
.تعامج زامن  اب  هارمه  دشاب ، دیاب  نینچ  يرادازع  لادتعا ! زا  جورخ  دـب ! ياه  گنهآ  اب  يرادازع  ندرک  نزو  مه  ندرک و  طولخم 

دیفم نتفگ ، هاتوک  نتفگ ، هقف  ندرک ، توعد  سانش  مالسا  زا  ندناوخ ، بوخ  راعـشا  نتـشاد ، اوتحم  نتـشاد ، لصا  .نآرق  اب  عورش 
.تسا لمع  ظفح  لمع ، زا  رت  مهم  الاح ! .دشاب  یمقر  نیا  دیاب  نتفگ ،
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ینید فیاظو  ماجنا  رد  يرادیاپ  - 5

یگدندکی .تسا  يزابجل  اه  تماقتسا  زا  یضعب  .تسین  بوخ  یماقتسا  ره  اما  .تسا  یبوخ  راک  نیا  نک ، تماقتسا  مِقَتْـسا » : » موس
تمواقم دـهاوخ  یم  تلد  هک  يروطنیمه  هکنیا  هن  .دـشاب  تیرومأـم  قبط  تتماقتـسا  ( 15/ يروش « ) تِْرمُأ اـمَک  : » دـیوگ یم  .تسا 

دروم ود  ( 34/ جراعم « ) َنوُِظفاـُحی ْمِِهتالَـص  یلَع   » میراد مه  ( 9/ نونمؤم « ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَـص  یلَع   » میراد مه  زاـمن  هراـبرد  .ینک 
توهـش هب  عجار  .دوب  مهم  شا  هتکن  دوب ، مهم  نم  يارب  یلیخ  نیا  َنوُِظفاح » : » دـیامرف یم  مه  توهـش  هب  عجار  .تسه  َنوُِظفاـُحی » »

ار توهـش  مه  ینعی  َنوُِظفاُحی !» «، » َنوُِظفاح «! » َنوُِظفاُحی : » دـیوگ یم  ار  هالـص » ( » 5/ نونمؤم « ) َنوُِظفاح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  : » دـیوگ یم 
زامن .دوشن  تلفغ  نآ  زا  هک  درک  تبظاوم  دیاب  ار  زامن  درک ، لرتنک  دیاب  ار  توهـش  .درک  ظفح  دیاب  ار  زامن  مه  درک و  ظفح  دـیاب 

: دیوگ یم  .تسا  مهم  شا  ( 23/ جراعم « ) َنوُِمئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ، » تسین مهم  زامن  .تسا  مهم  شا  َنوُِظفاُحی » ، » تسین مهم  ندناوخ 
رفـس رد  میناوخ و  یم  هناخ  رد  .میناوخ  یمن  یـسورع  میور  یم  میناوخ و  یم  دهـشم  میور  یم  .میناوخن  یهاـگ  میناوخب و  یهاـگ 

.میناوخ یمن 

.تفر اوه  ناشتدابع  دندرک و  تدابع  اه  یلیخ 

، دنا هتفر  نادنز  یلیخ  هک  میتشاد  ییاه  مدآ  نامدوخ  بالقنا  رد  ام  .درک  تدابع  لاس  رازه  شـش  سیلبا  دـیامرف : یم  نینمؤملاریما 
: دیامرف یم  نینمؤملاریما  .دننک  یم  بارخ  رخآ  رد  اما  دنراد ، یبوخ  هقباس ي  مناد  یمن  دنا ، هدوب  ههبج  اه  تدم  دنا ، هدش  هجنکش 

یتمایق ياه  لاس  ای  تسا ، هدوب  ام  ياه  لاس  هک  میناد  یمن  مه  ار  شیاه  لاس  دیوگ ، یم  هزات  درک ، تدابع  لاس  رازه  شـش  سیلبا 
باجتسم شیاعد  اروعاب ! معلب  سیلبا ! .تفر  نیب  زا  درک ، یجک  نهد  کی  درک ، يزابجل  کی  تدابع ، لاس  رازه  شش  .تسا  هدوب 

هب ار  (ع ) نیـسح ماما  .دـندوب  مهف  جـک  اما  .دـندوب  کی  هجرد ي  ياه  یهللا  بزح  نآ  زا  اه  نیا  نیقرام ، .دـش  بارخ  اما  دـش ، یم 
دینک یعـس  تفگ : شیاه  هچب  هب  بوقعی  ترـضح  رطاخ  نیمه  هب  .دنتـشک  تبرق  دصق  هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما .دنتـشک  تبرق  دـصق 

ناملسم تسین ، مهم  ندوب  ناملسم  .دیریمب  ناملسم  دینک  یعـس  ( 132/ هرقب « ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َّالِإ َو  َُّنتوُمَت  الَف   » .دیـشاب تبقاع  شوخ 
.تسا مهم  ندنام 
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نانمؤم هاگ  شزغل  تیلوئسم ، تموکح و  - 6

تفرگ تسد  هب  مه  ار  تموکح  درک ، اعد  کی  مه  نادـنز  رد  .درک  اعد  کی  داتفا  هاچ  رد  درک ، اعد  هس  اـج  هس  فسوی  ترـضح 
ینعی .نک  ریخ  هب  ار  نم  تبقاـع  ایادـخ  ( 101/ فسوی « ) ًاِملْـسُم ینَّفََوت  : » تفگ تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  یتـقو  .درک  اـعد  کـی 
ضرف مناد  یمن  ای  دنداد ، يأر  نم  هب  مدرم  هکنیا  فرـص  .دـنک  کمک  ادـخ  هکنیا  رگم  .دـنک  یم  نید  یب  ار  مدآ  يراد  تموکح 

عطق ار  تنویزیولت  اقآ ! دنیوگب  دننزب  گنز  نالا  متـسه ، دنوخآ  هک  تسا  لاس  هاجنپ  هدنب  ادـبا ! تسا ، نینچ  ما  هقباس  نم  هک  دـینک 
يریزارس ره  رد  نوچ  هن ؟ ای  دراد ، نید  مدآ  هک  تسین  مولعم  يریزارس  رد  .مرادن  ای  مراد  نید  نم  هک  دوش  یم  مولعم  دعب  میدرک ،

، نویزیولت رد  ام  نوچ  .تسه  هک  ییاه  نیشام  نیا  زا  .تسا  اهنیا  مناد  یمن  دیارپ و  وژپ و  يا  هکشب  ره  .تسا  ما و  یب  يا  هکشب  ره 
تسا هتفگ  تسا و  هداد  یتئارق  هب  نیـشام  کی  ما و ، یب  سیئر  دبال  دنیوگ : یم  ما و ! یب  میتفگ  راب  کی  رگا  هک  تسا  نیا  نامریگ 

رکف هک  مینک  یطاق  مه  اب  ار  همه  ناکیپ ، دـیارپ ، مییوگب : دـیاب  ما و ، یب  میتفگ  ات  اذـل  و  وگب ، نویزیولت  رد  ار  ما و  یب  هملک ي  هک 
هکنیا يارب  میراذگ ، یم  تشپ  نیا  یکشاوی  میراد ، یمرب  ار  يذغاک  لامتسد  هبعج  نویزیولت  رد  یتح  ام  ینیشام ، کی  اب  ام  دننکن 

، دـشاب نامزیم  يور  يذـغاک  لامتـسد  هکنیا  تأرج  اـم  .درک  غیلبت  هناـخراک  نیا  زا  یتئارق  دـنیوگ  یم  دـشاب ، اـجنیا  شا  هبعج  رگا 
يارب اه ، لگ  نیا  تشپ  ییاج  کی  مینک ، یم  میاق  ار  بآ  ناویل  ام  مه  ناضمر  هام  ریغ  .میروخ  یمن  بآ  هک  ناضمر  هاـم  .میرادـن 
سابل نوچ  دـشاب ، دیفـس  سابل  میناوت  یمن  نامـسابل  .دروخ  بآ  یتئارق  دـنیوگ : یم  دـهد ، یم  ناشن  ناضمر  هام  تقو  کـی  هکنیا 
.تسا هدیشوپ  دیفس  سابل  خیـش  نیا  دنتـسه و  شوپ  هایـس  مدرم  همه ي  دنیوگ : یم  دنهد ، یم  ناشن  مّرحم  هبترم  کی  تسا ، دیفس 

خیش نیا  دنتسه ، داش  همه  دنیوگ  یم  دنهد ، یم  ناشن  زورون  دیع  راب  کی  میشوپب ، هایس  سابل  هکنیا  يارب  .میشوپب  دیابن  هایس  سابل 
نویزیولت رد  دیابن  ام  هک  تسا  هملک  رازه  دودح  .دروخب  اه  لصف  همه ي  هب  هک  میـشوپب  یـسابل  کی  دیاب  .دنک  یم  يرادازع  دراد 

دیاب سپ  بوخ  يورب ، يرادـن  قح  نابایخ  رد 832  نک ، یگدننار  دـنیوگ  یم  هدـننار  کی  هب  نک  باسح  امـش  تقو  نآ  .مییوگب 
تـسا هاتوک  ام  لقع  الاو  دنک ، ظفح  ار  ام  ادخ  دـیاب  .دروخ  دـهاوخ  اه  نابایخ  نیا  زا  یکی  هب  هک  منیب  یم  مورب  اج  ره  مورب ؟ اجک 

: میوگ یم  رگید  راب  کی  تفرگ ، تسپ  تقیفر  یتسه ، قیفر  یـسک  کی  اب  رگا  میراد  ثیدـح  تموکح ! .دـنک  ظـفح  هکنیا  يارب 
سیئر مناد ، یمن  رهـش ، ياروـش  ریزو ، لـیکو ، دروآ ، يأر  دـش ، سیئر  تقیفر  یتـسه ، قـیفر  یـسک  کـی  اـب  رگا  مـیراد  ثیدـح 

مدآ مه  زاب  تشاد ، هگن  ار  شلبق  هقالع ي  مهد  کی  رگا  تفرگ ، تسپ  تقیفر  یتسه ، قیفر  یـسک  اب  رگا  میراد  ثیدـح  روهمج ،
ضوـع ار  مدآ  تسا  نکمم  تسپ  ینعی  .تسین  يدـب  مدآ  /ج12/ص124 ) هعیـشلا لئاسو  « ) ءْوَس ِقیِدَِـصب  ََکل  َْسیَلَف   » .تسا یبوخ 

.تسین يروط  شدصرد  دون  ات  ینعی  شردپ ! روگ  هب  تمحر  مه  زاب  دنام ، هک  مه  شدصرد  هد  .دنک 
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حلاص لمع  طبح  رطخ  - 7

َُّمث  » .دـش رفاک  دوب ، نمؤم  ( 137/ ءاسن « ) اوُرَفَک َُّمث  اُونَمآ   » .تسا لمع  ظـفح  لـمع  زا  رت  مهم  دـیوگ  یم  هک  میراد  یتاـیآ  نآرق  رد 
اه نیا  يرماس ! هلاـسوگ ي  غارـس  تفر  دوب  تسرپادـخ  ( 51/ هرقب « ) َلْـجِْعلا ُُمتْذَـخَّتا  َُّمث   » .دـش هپچ  دوب ، هار  رد  ( 64/ هرقب « ) ُْمْتیَّلََوت

« َلْجِْعلا ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  «، » ُْمْتیَّلََوت َُّمث  «، » اوُرَفَک َُّمث   » .تسا یتبقاعدب  تایآ 

تسا میقتسم  تهار  هک  وت  .تسا  میقتـسم  تهار  هک  وت  دنیوگ : یم  نینمؤملاریما  هب  ( 6/ هحتاف « ) َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها   » ریسفت رد 
یَّتَح اَنِماَّیَأ  یِـضاَم  ِیف  َكاَـنْعَطَأ  ِِهب  يِذَّلا  َکَـقِیفَْوت  اََـنل  ْمِدَأ  : » دومرف َمیقَتْـسُْملا ؟» َطارِّصلا  اَنِدـْها  : » ییوگ یم  ارچ  رگید  وت  یلع ، اـی 

هدینـش ًالبق  .مرادـن  ربخ  ادرف  زا  تسا ، میقتـسم  مهار  نـالا  اـت  نم  /ج24/ص9 ) راونألاراحب « ) اَنِراَمْعَأ ِلَبْقَتْـسُم  ِیف  َِکلَذَـک  َکَعیُِطن 
« ِینیِد ْنــِم  ٍهَماَلــَـس  ِیف  َأ  : » دیـــسرپ ربــمغیپ  زا  یلع  ترـــضح  راــب  هــس  هــک  دــندید ، اــقفر  رتویپماــک  زا  مــه  بــشید  مدوــب ،

تبقاعدـب زا  مه  یلع  ترـضح  ینعی  هـچ ؟ ینعی  درم ؟ مهاوـخ  نـید  یب  اـی  دوـب ، دـهاوخ  ملاـس  مـنید  /ج34/ص338 ) راونألاراحب )
یم یگدـنز  لوا  مه  نابرق  دـنیوگ و  یم  داماد  سورع و  .تسا  روطنیمه  مه  يرادرـسمه  نید ! يارب  طـقف  هن  .دـسرت  یم  شندـش ،
هدش مامت  تمدوب ، هدروخ  شاک  دیوگ : یم  داماد  تمروخب ! مهاوخ  یم  یتفگ  یم  هک  وت  دـیوگ : یم  داماد  هب  سورع  دـعب  دـنور ،
دعب دنتشک ، دنفسوگ  نامیارب  ییاج  کی  میتفر  ام  .دنیوگ  یم  رگید  زیچ  یتدم  زا  دعب  دنیوگ ، یم  يزیچ  کی  یسورع  لوا  .يدوب 

دـندز و گنز  نارهت ، میتشگرب  یتقو  مهد ، یمن  ماجنا  ار  يزاب  یتراـپ  نیا  نم  متفگ : میدادـن ، شوگ  اـم  دـندرک ، ییاـضاقت  اـم  زا 
هب شوگ  اـم  دـندید  یتقو  دنتـشک ، دنفـسوگ  اتـسور  رد  اـم  مارتحا  هب  ینعی  .میهد  یم  بوخ ! یلیخ  هدـب ! ار  دنفـسوگ  لوپ  دـنتفگ :

َو ! » ادـخ زج  درک ، دامتعا  دوش  یمن  زیچ  چـیه  هب  .میداد  ار  شلوپ  مه  ام  هدـب ، ار  دنفـسوگ  لوپ  هک  دـندز  گنز  میدادـن ، ناشفرح 
هب نک  هیکت  ینک ، هیکت  یهاوخ  یم  هک  تسا  هتفگ  نآرق  اذـل  و  ُتوُـمَی »  » اـه یقاـب  ( 58/ ناقرف « ) ُتوُمَی ـال  يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکََوت 

، كراپ زا  دعب  دوش ، یم  قیفر  كراپ  کی  رد  فرصم ، تعاس  ود  فرصم ، تعاس  کی  رگید  ياه  قیفر  .تسه  هشیمه  هک  یـسک 
یم ار  اـه  هچب  نیا  لوگ  یلیخ  اـهرتخد  .دـنک  یم  لو  ار  وت  دـنیب ، یم  ار  رتـهب  وـت  زا  یـسک  کـی  دـنک ، یم  مالـس  دـنیب  یم  ار  نیا 
لوگ .دـنک  یم  تلو  دـنیب ، یم  رت  لگـشوخ  وت  زا  ادرف  دراذـگ ، یم  ترـس  هالک  زورما  هرـسپ  نیا  هک  دـنک  یمن  باـسح  دـنروخ ،

هک اه  ناوج  .دنروخ  یم  لوگ  مه  شیاهدیفس  شیر  .دنروخ  یم  لوگ  ود  ره  رتخد  رـسپ و  .دنتـسه  روطنیمه  مه  اهرـسپ  .دیروخن 
ارم لد  ایادخ  تسا ، نآرق  هیآ ي  ( 8/ نارمع لآ  « ) اَنبُوُلق ْغُِزت  انَّبَر ال  ، » مناوخب نآرق  .دنروخ  یم  لوگ  مه  شیاهدیفس  شیر  یچیه 

ْتَِطبَح : » دـیوگ یم  دراد  یتاـیآ  نآرق  .تسا  نآرق  هیآ ي  نـکن ! هـپچ  يدرک ، تیادـه  ارم  هـکنیا  زا  دـعب  ایادـخ  انَْتیَدَـه » ْذِإ  َدـَْعب  »
کی درک ، شداب  ار  پوت  عبر  کی  تفر ، شداب  دز ، نزوس  کی  دـعب  درک ، شداـب  ار  پوت  یلیخ  دیـشک ، تمحز  یلیخ  ْمُُهلاـمْعَأ »

تدابع هدـب  مقیفوت  یهلا  ِینْدِّبَع » یهلا  : » دـیامرف یم  قالخالا ، مراکم  ياـعد  رد  داجـس  ماـما  اذـل  و  ْتَِطبَح !»  » .دز نزوس  کـی  نآ 
رفن کی  اهنت  ( 217/ هرقب « ) ِِهنید ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدـَتْرَی  ْنَم  َو  ، » منکن بارخ  ار  متدابع  شاب ، بظاوم  ِبْجُْعلِاب » ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  اـَل  َو  ، » منک

.مدشن فرحنم  نآ  کی  لاس  لک 63  رد  ینعی  ُتُزف » : » دومرف دروخ ، تبرض  مه  یتقو  دش ، دلوتم  هبعک  رد  هک  دوب  خیرات  رد 
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جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  فاکتعا 

جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  فاکتعا 

فاکتعا فیرعت 

 . تسا ییاج  رد  فقوت  يانعم  هب  تغل :  رد 

 . صاخ طیارش  اب  گرزب  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  دصق  هب  دجسم  رد  رتشیب  زور و  هس  ندنام  حالطصا : رد 

 : فاکتعا تلیضف 

نینچمه و  هاــنگ ، زا  يراد  نتــشیوخ  اوـقت و  حور  شرورپ  راــگدرورپ و  هـب  هژیو  هجوـت  حور و  هیفــصت  رد  یقیمع  رثا  فاــکتعا 
 . دراد یسانشادخ  یسانشدوخ و 

زامن رثا  مه  هدنزاس ؛ شخب و  افـش  تسا  ینوجعم  اذل  تسا ؛ بحتـسم  بجاو و  تادابع  نیرت  مهم  زا  بکرم  يا  هعومجم  فاکتعا 
 . تسا یهلا  رارسا  زا  يّرس  هک  هزور  هجیتن  مه  تسا و  ناهانگ  زا  یگدنراد  زاب  ادخ و  دای  هک  تسا  نآ  رد 

( : ص  ) مرکا ربمایپ  - 1

دلوت ردام  زا  هزات  هک  یناسنا  نوچمه  و  .دوش » یم  هدیشخب  وا  هتشذگ  ناهانگ  دوش ، فکتعم  يرگباسح  نامیا و  يور  زا  سک  ره  »
دلج 8 لامعلازنک   . ) دـنک كاپ  ار  ناسنا  هتـشذگ  هانگ  دـناوت  یم  هک  دراد  تیمها  ردـق  نآ  فاکتعا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  هتفای ،

ثیدح 24007)

ص)  ) مرکا ربمایپ  - 2

« .دراد یم  تفاـیرد  کـین  ياـهراک  ماـمت  هدـنهد  ماـجنا  رجا  ناـسب  يرجا  درب و  یم  نیب  زا  هدومن و  فقوتم  ار  ناـهانگ  فـکتعم  » 
ثیدح 24012) دلج 8  لامعلازنک  )

 : مالسلا هیلع  داجس  ماما   - 3

جح و ود  لداعم  نآ  شزرا  دوش  فکتعم  زور  هد  ناضمر  هام  رد  سکره  نیترمع » نیتجحک و  ناک  ناضمر  یف  ارشع  فکتعا  نم  »
 ). یمالسالا هبتکمتاراشتنا  ص 413 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 334 -  ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  دشاب ) یم  هرمع 
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هجیتن رد 

دراد يدایز  ياه  تهابش  جح  اب  فاکتعا 

هلداجم ندز و  رطع  و  هنیآ ، هب  هاگن  كرت  دـننام  دوش ؛ كرت  یتسیاب  زین  فاـکتعا  رد  تسا  عونمم  جـح  رد  هک  ییاـهراکزا  یـضعب 
.دراد یپ  رد  ار  ناهانگ  ششخب  تسا و  تامرحم  زا  يرود  نیرمت  هک  ...و 

ود اب  تسا  ربارب  ناضمر  هام  رد  فاکتعا  کی  تلیـضف  ثیداحا  رد  هک  ارچ  تسین  یفازگ  اعدا  جـح  رب  فاکتعا  تلیـضف  ياعدا  اما 
هک نانچنآ  هرمع  ود  جح و 

 : فاکتعا نامز 

.تسا رتشیب  ناضمر  هام  رخآ  ههد  تلیضف  هتبلا  ، تسا ( ضیبلا مایا   ) فاکتعا يارب  مایا  نیرت  مهم 

( دیپس ياهزور  (؟  تسیچ ضیبلا  مایا 

(. نیعم گنهرف   .) .دنراد باتهم » ياه  بش   » هک تسا  يرمق  هام  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس ، روظنم ،

 : فاکتعا ماکحا 

ماکحا زا  يا  هدـیزگ  هب  اجنیا  رد  اذـل  دنـشاب  هتـشاد  یهاـگآ  زین  نآ  ماـکحا  هب  نیفکتعم  تسا  مزـال  فاـکتعا ، تیمها  هب  هجوت  اـب 
.میزادرپ یم  فاکتعا 

فاکتعا طیارش 

؟ تسیچ فاکتعا  تحص  طیارش  لاوس : 

.دشاب لقاع  فکتعم  . 1

.دشاب تبرق  دصق  اب  . 2

.دشاب یلاوتم  زور  هس  لقادح  فاکتعا  . 3

.دوشن جراخ  رذع  نودب  دجسم  زا  . 4

يوبن دجـسم  مارحلا ، دجـسم  زا : تسا  ترابع  هناگ  راهچ  دجاسم   ) .دشاب رهـش  عماج  دجـسم  ای  هناگراهچ و  دجاسم  زا  یکی  رد  . 5
( هرصب دجسم  هفوک و  دجسم  هنیدم ،) )

.دشاب وا  هزاجا  اب  تشاد ، تافانم  رهوش  قح  اب  فاکتعا  رگا  . 6
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.دشاب ود  نآ  هزاجا  اب  دوش ، ردام  ردپ و  رازآ  تیذا و  ثعاب  فاکتعا  رگا  . 7

فاکتعا تامرحم 
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؟ تسا مادک  فاکتعا  تامرحم  لاوس : 

 : زا تسا  ترابع  نآ  دروم  هک 3  تسات  فاکتعا 5  تامرحم 

، يرورض ریغ  شورف  دیرخ و  - 1

، ندرب تذل  دصق  هب  وبشوخ  ناهایگ  رطع و  ندییوب  - 2

( یسایس یگنهرف و   ، یملع ثحابم  زا  معا  ) .لضف راهظا  يرگید و  رب  هبلغ  روظنم  هب  هلداجم  - 3

فاکتعا تالطبم 

؟ دنک یم  لطاب  ار  فاکتعا  ییاهراک ، هچ  نداد  ماجنا  لاوس : 

يزیربت داوج  خیش  هللا  هیآ  زج  هب  عجارم  همه 

، بجاو طایتحا  ربانب  دزاس  یم  لطاب  ار  فاکتعا  تسا  هزور  لطبم  هک  يراک  ره  - 1

.تسا فاکتعا  لطبم  زین  فاکتعا  تامرحم  ریاس  نداد  ماجنا  - 2

 . دوش هعجارم  ناشیا  هلاسر  هب  هرصبت : 

فاکتعا ماسقا 

؟ بحتسم ای  تسا  بجاو  فاکتعا  لاوس : 

هب .دوش  بجاو  مسق -  ای  دهع  رذن ، دننام  یببـس -  هب  تسا  نکمم  یلو  تسا ؛ یبحتـسم  لمع  کی  لصا ، رد  فاکتعا  عجارم : همه 
، درک ادیپ  افـش  يرامیب  نالف  زا  ای  دش ، قفوم  راک ، نالف  رد  رگا  هک  ددنب  یم  دهع  دوخ  يادخ  اب  ای  دنک  یم  رذن  ناسنا  لاثم  ناونع 

( فاکتعالا ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  ) .دوش فکتعم  دجسم  رد  زور  دنچ 

فاکتعا نامز 

؟ دراد صاخ  نامز  ای  میوش  فکتعم  میناوت ، یم  میهاوخب  هک  نامز  ره  رد  ایآ  لاوس : 

يارب نامز  نیرتهب  یلو  درادن ؛ یصاخ  نامز  فاکتعا  .تسا  حیحص  زین  فاکتعا  دشاب ، حیحـص  هزور  هک  نامز  ره  رد  عجارم : همه 
( فاکتعالا ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  ) .تسا نآ  رخآ  ههد  هژیو  هب  ناضمر  كرابم  هام  نآ ، ماجنا 

فاکتعا رد  اضق  هزور 
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؟ میریگب فاکتعا  رد  میناوت  یم  میراد ، هدهع  رب  هک  اضق  ياه  هزور  ایآ  لاوس : 

م 4) فاکتعالا ، باتک  یقثولا ، هورعلا  ) .تسا زیاج  يرآ ، عجارم : همه 

ردپ هزاجا 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  ردپ  هزاجا  نودب  دنزرف  فاکتعا  ایآ  لاوس : 

: عجارم همه 

.تسا حیحص  فاکتعا  تسین و  هزاجا  هب  زاین  دشابن ، نیدلاو  رازآ  تیذا و  ثعاب  رگا 

م 9 فاکتعالا ، ماکحا  ج 1 ، هورعلا ، یلع  تاقیلعت 

رهوش هزاجا 

؟ تسا حیحص  شفاکتعا  ایآ  دورب ، هزاجا  نودب  رگا  دراد و  رهوش  هزاجا  هب  زاین  فاکتعا ، هب  نتفر  يارب  نز  ایآ  لاوس : 

عجارم همه 

بجاو طایتحا  ربانب  دوش  وا  ییوشانز )  ) قح عییـضت  ثعاب  هچنانچ  دـهدن  هزاجا  رگا  دورب و  فاکتعا  هب  شرهوش  هزاجا  اب  دـیاب  نز 
.تسا حیحص  شفاکتعا  دشاب ، هتشادن  تافانم  وا  قح  اب  رگا  تسا و  لطاب  شفاکتعا 

فاکتعا ناکم 

عماج دجسم 

؟ تسیچ عماج  دجسم  زا  روظنم  لاوس : 

یصاخ فنص  ای  هلحم  هب  صاصتخا  دننک و  یم  تکرش  نآ  رد  مدرم ، فلتخم  راشقا  هک  تسا  يدجـسم  عماج  دجـسم  عجارم : همه 
.درادن

اجر دصق  هب  ار  فاکتعا  هاگـشناد  دجـسم  رد  تسا  زیاج  ایآ  دـشاب ، رهـش  عماج  دجـسم  رد  دـیاب  فاکتعا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاوس : 
؟ داد ماجنا 

.تسا حیحص  اجر ء  دصق  هب  هلحم ) هاگشناد و  دجسم  زا  معا   ) عماج دجسم  ریغ  رد  فاکتعا  يا :  هنماخ  هللا 

فاکتعا رد  نفلت 
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؟ دراد تروص  هچ  ررکم ، يرورضریغ و  دراوم  رد  دجسم ، رد  هارمه  نفلت  اب  وگو  تفگ  لاوس : 

.درادن لاکشا  عجارم : همه 
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فاکتعا سرد و 

؟ درک هثحابم  ار  دوخ  سورد  فاکتعا ، رد  تسا  زیاج  ایآ  لاوس : 

؛ تسا يا  هدیدنسپ  راک  رایسب  ینید -  روما  رد  هژیو  هب  هثحابم -  لئاسم و  لح  ندناوخ ، سرد  يزیربت :  هللا  تیآ  زج  هب  عجارم  همه 
راـیعم .دزاـس  یم  لـطاب  زین  ار  فاـکتعا  تسا  مارح  دـشاب ، لـضف  راـهظا  يرگید و  رب  هـبلغ  روـظنم  هـب  هلداـجم  هثحاـبم و  رگا  یلو 

ج 2) هورعلا ، یلع  تاقیلعت   ) .تسا صخش  تین  دصق و  نآ ، صیخشت 

فاکتعا عطق 

؟ دراد هانگ  فاکتعا  عطق  ایآ  لاوس : 

هدنارذگ ار  یبحتـسم  فاکتعا  زور  ود  ای  و  هدش )  بجاو  مسق  ای  دهع و  ، رذن تلع  هب  هک  دشاب (  بجاو  فاکتعا  رگا  عجارم : همه 
م 39) فاکتعالا ، طئارش  یقثولا ، هورعلا   ) .تسا هدرک  تیصعم  دنزب ، مه  هب  ار  فاکتعا  دهاوخب  دشاب و 

جراخ فاکتعا  زا  رذع ،) نودب  دنچ  ره   ) تساوخ نامز  ره  هک  دنک  طرـش  فاکتعا ، تین  ماگنه  هب  دـناوت  یم  فکتعم  ایآ  لاوس : 
؟ دوش

، دش ادـیپ  شیارب  یعرـش  ای  یفرع  رذـع  رگا  هک  دـنک  طرـش  دـناوت  یم  يرون :  ، لضاف ، یفاص ، تجهب ماظع  تایآزج  هب  عجارم  همه 
م 40) فاکتعالا ، هورعلا ، یلع  تاقیلعت  ماما ،  ) .تسین زیاج  رذع  نودب  یلو  ؛ دوش جراخ  فاکتعا  زا  دناوتب 

دجسم زا  جورخ 

؟ دش جراخ  دجسم  زا  ناوت  یم  يدراوم  هچ  رد  لاوس : 

رد کشزپ  هب  هعجارم  دـننام : یعرـش ؛ یفرع و  یلقع ،  ترورـض  تهج  هب  رگم  تسین ؛ زیاـج  دجـسم  زا  ندـش  جراـخ  عجارم : همه 
بجاو يوضو  لسغ و  یفرع ،) ترورض   ) هدرم هزانج  عییشت  رامیب ، تدایع  یلقع ،) ترورـض   ) ییوشتـسد هب  نتفر  رارطـضا ، دراوم 

م 30) فاکتعالا ، ج 1  هورعلا ، یلع  تاقیلعت  (. ) یعرش ترورض  )
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سرد سالک  فاکتعا و 

؟ تسا زیاج  اه  سرد  رد  تکرش  سالک و  هب  نتفر  فاکتعا ، مایا  رد  ایآ  لاوس : 

.دراد لاکشا  یسرد ، ياه  سالک  رد  تکرش  دجسم و  زا  جورخ  عجارم : همه 

فاکتعا رد  تباین 

؟ تسا حیحص  تاوما  زا  يا  هدع  فرط  زا  فاکتعا  تباین  ایآ  لاوس : 

، یقثولا هورعلا   ) .دنک هیده  نانآ  حور  هب  ار  نآ  باوث  دـناوت  یم  یلو  تسین ؛ حیحـص  هدرم  رفن  دـنچ  زا  تباین  هب  ریخ ، عجارم : همه 
م 3) فاکتعالا ، ج 2 ،

، دوش رامیب  مایا  نیا  رد  هچنانچ  دنک ، فاکتعا  ار  بجر  هام  مهدزناپ ) ات  مهدزیس  ياهزور   ) ضیبلا مایا  هدرک  رذن  هک  یسک  لاوس : 
؟ تسیچ فیلکت 

 - دنک تکرـش  فاکتعا  رد  ای  دریگب  هزور  دناوتن  يرامیب  هطـساو  هب  هچنانچ  هدش -  نییعت  یـصاخ  لاس  هب  شرذن  رگا  عجارم : همه 
.دنک فاکتعا  دعب  ياه  لاس  رد  دناوت  یم  هدشن ، نییعت  لاس  شرذن  يارب  رگا  یلو  درادن ؛ مه  هرافک  تسا و  طقاس  وا  زا  فیلکت 

فکتعم يراطفا 

؟ دراد یمکح  هچ  نارگید  يارب  نافکتعم ، يرحس  يراطفا و  زا  هدافتسا  لاوس : 

( همه رتفد :  ) .تسین زیاج  ناگدنهد ، هزاجا  نودب  عجارم : همه 

لسغ فاکتعا و 

؟ میهد ماجنا  دجسم  لخاد  رد  ار  لسغ  میوش ، ملتحم  رگا  لاوس : 

نکمم دجـسم  ندرک  سجن  اـی  فقوت  تهج  هب  دجـسم  رد  ندرک  لـسغ  دوش و  ملتحم  فـکتعم  رگا  یفاـص :) زج  هب   ) عـجارم همه 
.دوش جراخ  دجسم  زا  تسا  بجاو  دشابن ،

فاکتعا ياضق 

؟ دوش یم  بجاو  نآ  ياضق  ایآ  دنزب ، مه  هب  یتهج  هب  ار  یبحتسم  فاکتعا  هچنانچ  لاوس : 
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.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دنک ، لطاب  مود  زور  زا  دعب  رگا  دیحو :) یناتسیس و  يزیربت ، زج  هب   ) عجارم همه 

.دریگب هزور  یلاوتم  زور  هس  لقادح  دنک و  تیاعر  ار  نآ  طیارش  دیاب  نیاربانب  .تسا  فاکتعا  لصا  دننام  فاکتعا  ياضق  .هرصبت 

 : ایلوا ایبنا و  هریس  رد  فاکتعا 

هدوب ییاهزیچ  هچ  يریگ  لکش  ودب  رد  نآ  طیارش  ازجا و  تیفیک  زاغآ و  ینامز  هچ  زا  تدابع ، نیا  هک  دناد  یمن  یتسرد  هب  یسک 
.تسا

( : ع  ) لیعامسا میهاربا و 

یهلا تادابع  کسانم و  زا  میهاربا  تعیرش  رد  هک  هدوب  یلمع  فاکتعا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هرقب ، هروس  هیآ 125  هب  هجوت  اب 
هدش فظوم  دنوادخ  فرط  زا  ع )  ) لیعامسا میهاربا و  اذل  دندیزرو و  یم  تردابم  لمع  نیا  هب  ناشیا  ناوریپ  .هدش و  یم  بوسحم 

تیمها رب  یگرزب  هاوگ  اـهنآ ، هب  ریطخ  تیلوؤـسم  نیا  يراذـگاو  .دـنزاس  اـیهم  مسارم  نیا  ییاـپرب  يارب  ار  مزـال  طـیحم  اـت  دـندوب 
.تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  زامن  فاکتعا و  جح ، نوچ  یتادابع 

( : ع  ) یسوم ترضح 

بوبحم اب  تولخ  يارب  كرت و  ار  نانآ  ینامز  تدم  يارب  تشاد ، شود  هب  ار  تما  تیادـه  يربهر و  نیگنـس  تیلوؤسم  هک  نآ  اب 
ام يوس  هب  هلجع  اب  يدرک و  اهر  ار  دوخ  موق  ارچ  دومرف : هک  دنوادخ  شسرپ  هب  خساپ  رد  وا  .تفاتش  روط  هوک  هاگتولخ  هب  شیوخ 

( . 83و84  : هط  ) يوش یضار  نم  زا  ات  مدمآ  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یتفاتش ؟

دوب ع )  ) ایرکز ترضح 

اب زاـین  زار و  هب  دـندمآ و  یم  درگ  نآ  رد  فاـکتعا  يارب  اـهناسنا ، زا  يداـیز  هدـع  هراوـمه  هـک  دوـب  ییاـهناکم  زا  سدـقملا  تـیب 
یتسرپرس فاکتعا  رما  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دوب و  ع )  ) ایرکز ترضح  هورگ ، نیا  گرزب  .دندش  یم  لوغـشم  شیوخ  راگدرورپ 

هب هک  نامز  ره  تفرگ و  هدـهع  رب  ایرکز  ار  میرم )  ) وا تلافک  دـیامرف ؛  یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  .تسا  ع )  ) میرم ترـضح  دومن  یم 
( ." 37: نارمع  ) دید یم  ایهم  ییاذغ  وا  يارب  تفر  یم  وا  تدابع  لحم 
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ع)  ) میرم ترضح 

زا دـمآ  لیان  یهلا  هتـشرف  اب  تاقالم  راختفا  هب  هک  هاـگنآ  ع )  ) میرم ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  :16و 17 ) میرم  ) دـیجم نآرق  زا 
نانآ و زا  ندـیرب  مدرم ، زا  میرم  يرود  زا  دوصقم  ایوگ  دـیامرف : یم  یئابطابط  همـالع.درب  یم  رـس  هب  تولخ  رد  دوب و  هدـیرب  مدرم 

.تسا هدوب  تدابع  يارب  فاکتعا  هب  ندروآ  يور 

 : نامیلس ترضح 

نیا زا  رتشیب  رتمک و  هاگ  هامود و  هاگ  هام و  کی  هاگ  لاس ، ود  هاگ  لاسکی ، هاگ  .دشیم  فکتعم  سّدـقملا  تیب  دجـسم  رد  هراومه 
 «. دوشن جراخ  دجسم  زا  ات  دندروآ  یم  شیارب  اذغو  بآ  و  دوب ، تدابع  لوغشم  فاکتعا  تّدم  رد  .دیشکیم و  لوط  تّدم 

لمع نیا  طسوت  مدرم  تسا و  هدوب  جـیار  مدرم  نایم  رد  فاکتعا  ناونع  هب  یلمع  مه  تیلهاج  نارود  رد  تنـس ، لها  تاـیاور  قبط 
اـهراغ و رد  فاـکتعا  .دـنور  یم  رامـش  هب  فینح  نید  ناوریپ  زا  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  دادـجا.دنا  هتـسج  یم  برقت  دوخ  يادـخ  هب 

فاـکتعا هب  دوـب  رود  مدرم  زا  هک  یتوـلخ  ياـهاج  رد  ناـنآ  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ءاـفنح  نیا  زا  يا  هدـع  هب  اـههوک ، اـهنابایب و 
هب نکاما  نآ  رد  دندش و  یمن  جراخ  نآ  زا  يرورـض ، دیدش و  ياهزاین  يارب  زج  دـندرک و  یم  سوبحم  نآ  رد  ار  دوخ  هتخادرپ و 
راغ لثم  مارآ  شوماخ و  نکاما  نآ  رد  اهنآ  .دـندوب  تقیقح  یتسار و  يوجتـسج  رد  هتخادرپ و  یتسه  رد  رکفت  لـمأت و  تداـبع و 

.دندش یم  لوغشم  تدابع  هب  ءارح ،

ار فاکتعا  هلمج  زا  نید و  نآ  لوادـتم  تاداـبع  دوب و  ع )  ) میهاربا ترـضح  نید  ینعی  فینح  نید  رب  دوخ  دـننام  زین  ص )  ) ربماـیپ
هب زین  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  دوب ، زاین  زار و  تدابع و  لحم  ءارح  راغ  زین  ص )  ) دمحم ترـضح  تثعب  زا  لبق  .تشاد  یم  اپرب 

.دنتفر یم  ورف  تیرشب  تشونرس  هشیدنا  رد  دندش و  یم  لوغشم  ناکم  نآ  رد  فاکتعا 
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هحفص 76)  4 دلج يربکلا  ننس  )

 : نآرق رد  فاکتعا 

تسا و فاـکتعا  عوضوم  هب  طوبرم  نآ  دروم  ود  هک  هدـش  رارکت  هبترم  فکع 9 هدام  دـیجم  نآرقرد  فاـکتعا ، هژاو  صوصخ  رد 
هناخ هک  میداد  نامرف  لیعامـسا  میهاربا و  هب  ام  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ.تسا  هدـمآ  هرقب  هکرابم  هروس  ياه 125و 187 هیآرد 
هروس هیآ 125 ، .دننک (: " ریهطت  یگدولآ  هنوگره  زا  ناگدننک  هدجـس  ناگدننک و  عوکر  نافکتعم و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ارم 

( هرقب

 : فاکتعا لامعا 

یصوصخم تایآ  هروس و  ندناوخ  هب  شرافس  ضیبلا ، مایا  رد  دوواد  ما  لامعا  رد  هژیو  هب  فاکتعا ، مسارم  رد 

نآرق تئارق  ع ،)  ) نیـسح ماما  ترایز  ، دوواد ما  ياعد  ، بجر هام  صوصخم  هنازور و  یبحتـسم  ياهزامن   ، بش زامن  ، تعامج زاـمن 
تئارق دجسم  تمرح  ماکحا و  تیاعر  ،و  رافغتسا هبوت و  ، . یسرکلاهیآ هبترم  هد  دیحوت ، دمح و  هبترم  دص  اهنآ ، هلمج  زا  هک  میرک 

نآرق رخآ  ات  قاقشنا  ملق و  کلم ، هعقاو ، حتف ، ناخد ، اروش ، تلصف ، تافاص ، سی ، نامقل ، فهک ، لیئارـسا ، ینب  ماعنا ، ياه  هروس 
.

mahdi.cc عبنم :

مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریما  همان  یگدنز 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  همان  یگدنز 

یلع مان :

نینمؤملاریما بقل :

نسحلاوبا هینک :

بلطملادبع دنزرف  بلاطوبا  ردپ :

دسا تنب  همطاف  ردام :

سیمع و… تنب  ءامسا  نینبلا ، ما  هماما ، مالسلا ،) اهیلع   ) ارهز ترضح  نارسمه :

، سابع دـمحم ، موثلک ،) ما   ) يرغـص بنیز  يربک ، بنیز  نسحم ، مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  مالـسلا ،) هیلع   ) نسح ماما  نادـنزرف :
 … هللادبع و رفعج ، نامثع ،
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( تثعب زا  شیپ  لاس  هد   ) لیفلا ماع  ما  یس  لاس  بجر ،  13 هعمج ، زور  دلوت : نامز 

( هبعک  ) ادخ هناخ  مارحلا ، دجسم  هکم ، رهش  دلوت : لحم 
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هام دنچ  لاس و  راهچ  يرهاظ : تفالخ  نارود 

لاس  63 رمع : تدم 

يرجه ملهچ  لاس  ناضمر  هام   21 تداهش :

يدارم مجلم  نبا  لتاق :

(1) قارع روشک  رد  فرشا  فجن  رهش  رهطم  : دقرم 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  تدالو 

ادـخ هناخ  رد  هکم و  رد  لیفلا  ماع  ما  یـس  لاس  بجر ، هام  مهدزیـس  هعمج ، زور  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  نآ  روهـشم 
(2) .دمآ ایند  هب  هبعک ،) )

رتاوتم هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  دراد و  دوجو  رایسب ، ياهدنس  اب  يددعتم  تایاور  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  تدالو  هوحن  دروم  رد 
: هک تسا  نآ  روهـشم  نایم  نیا  رد  .دـن  هدرک ا  لقن  ار  نآ  ناـسیون ، هریـس  ناثدـحم و  ناـخروم ، زا  نت  اهدـص  هک  يروط  هب  تسا ،

هتـسشن هبعک  هناخ  ربارب  رد  يّزعلادبع  ینب  هلیبق  زا  یتعامج  مشاه و  ینب  زا  یهورگ  بنعق ، نب  دیزی  بلّطملا ، دبع  نب  ساّبع  يزور  »
هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  هب  هک  یلاح  رد  دـش ، دجـسم  دراو  مالّـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  رداـم   ) دـسا تنب  همطاـف  هاـگان  دـندوب ،

دنکفا و نامسآ  بناج  هب  رظن  داتـسیا و  هبعک  هناخ  ربارب  رد  سپ  .دوب  هدیـسر  ارف  شلمح  عضو  نامز  دوب و  نتـسبآ  هام  ُهن  مالـسلا ،)
هتفگ ما و  هدروآ  نامیا  يا ، هدومن  لزان  هک  یباـتک  ره  هب  يا و  هداتـسرف  هک  یلوسر  ربماـیپ و  ره  هب  وت و  هب  نم  اراـگدرورپ ! تفگ :

نآ قح  هب  هناخ و  نیا  قح  هب  منک  یم  اضاقت  وت  زا  .ما  هدومن  قیدـصت  تسا ، هدرک  انب  ار  هبعک  هناخ  هک  ار  لیلخ  میهاربا  مّدـج  ياه 
، دوخ نتفگ  نخس  اب  دیوگ و  یم  نخس  نم  اب  تسا و  نم  مکش  رد  هک  يدنزرف  نیا  قح  هب  تسا و  هدرک  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یـسک 

.ینک ناسآ  نم  رب  ار  تدالو  نیا  تسا ، وت  تمظع  لالج و  تایآ  زا  یکی  وا  هک  مراد  نیقی  تسا و  هدش  نم  سنوم 
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نآ زا  همطاف  دش ، هتفاکـش  ادخ  هناخ  بقع  راوید  هک  میدید  دش ، غراف  اعد  نیا  زا  همطاف  نوچ  هک : دـنتفگ  بنعق  نب  دـیزی  ساّبع و 
ار هناخ  رد  میتساوخ  نوچ  ام  تسویپ و  مه  هب  ادخ  نذا  هب  راوید  فاکش  سپ  دش ، ناهنپ  ام  ياه  هدید  زا  دش و  هناخ  لخاد  فاکش 

هبعک لخاد  رد  زور  هس  همطاف  .تسا  هدـش  عقاو  ادـخ  بناـج  زا  رما  نیا  هک  میتسناد  دـشن ، هدوشگ  میدرک ، یعـس  هچره  مییاـشگب ،
هدرک و دای  ار  تیاکح  نیا  اه  هناخ  رد  اه  نز  دـندرک و  یم  لقن  ار  هّصق  نیا  اهرازاب  اه و  هچوک  رد  هکم  لها  هک  يّدـح  اـت  دـنام ،

.دندومن یم  بّجعت 

رد دمآ  نوریب  دسا  تنب  همطاف  دش ، هتفاکش  هرابرگید  دوب ، هدش  هتفاکش  هک  هبعک  راوید  زا  تمسق  نامه  دیسر ، ارف  هک  مراهچ  زور 
نایم زا  ارم  یلاعت  ّقح  هک  یتسرد  هب  مدرم ! يا  تفگ : تشاد ، تسد  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  ّیلع  دوخ ، دنزرف  هک  یلاح 

( نوعرف رسمه   ) محازم رتخد  هیسآ  دنوادخ ، اریز  داد ؛ تلیضف  دنا ، هدوب  نم  زا  شیپ  هک  هدیزگرب ا ي  نانز  رب  دیزگرب و  دوخ  قلخ 
، ترورـض لاح  رد  رگم  دوبن ، راوازـس  اج  نآ  رد  تداـبع  هک  نوعرف ) هناـخ   ) یعـضوم رد  یناـهنپ و  ار  راـگدرورپ  وا  دـیزگرب و  ار 

تخرد نابایب ، رد  دینادرگ و  ناسآ  وا  رب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  تدالو  دیزگرب و  ار  نارمع  رتخد  میرم  و  درک ، تدابع 
نایملاع نانز  عیمج  رب  نینچمه  ود و  نآ  رب  ارم  یلاـعت  ّقح  .تخیر  ورف  تخرد  نآ  زا  وا  يارب  زا  هزاـت  بطر  دـینابنج و  ار  کـشخ 

مرتحم هناخ  نآ  رد  زور  هس  وا و  هدـیزگرب  هناخ  ناـیم  رد  ما  هدروآ  يدـنزرف  نم  هک  اریز  داد ؛ يرترب  دـنا ، هتـشذگ  نم  زا  شیپ  هک 
يور رب  نم  هدـیزگرب  دـنزرف  هک  یماگنه  رد  میآ  نوریب  هک  متـساوخ  نوچ  مدرک و  لوانت  تشهب  ياه  ماعط  اـه و  هویم  زا  مدـنام و 
یلع دـنوادخ  تسا ، هبترم  دـنلب  وا  اریز  راذـگب ؛ مان  یلع »  » ار تدازون  همطاـف  يا  : » هک درک  ادـن  ارم  بیغ  زا  یفتاـه  دوب ، نم  تسد 
اناوت دوخ  ملع  رارسا  رب  ار  وا  هداد و  شرورپ  ار  وا  دوخ  قالخا  بدا و  هب  هدومن و  سابتقا  دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  نم  دیامرف : یم  یلعا 

هب اشوخ  .دیامن  دای  يراوگرزب  یکاپ و  هب  ارم  دیوگ و  یم  ناذا  ما  هناخ  ماب  رد  هتـسکش و  ار  اه  تب  ما  هناخ  رد  هک  تسا  وا  .متخاس 
(3 «.) دربن شنامرف  دزرو و  هنیک  وا  رب  هتشاد و  نمشد  ار  وا  هک  سک  نآ  رب  ياو  درادب و  تسود  ار  وا  هک  یسک  لاح 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  هب  رصحنم  هبعک ، رد  تدالو 

نآ هب  ار  تلیـضف  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  دـمآ و  اـیند  هب  هبعک  هناـخ  نورد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هـک  تـسا  فورعم  روهـشم و 
تدالو هوحن  نیا  .تسا  هدـماین  ایند  هب  هبعک  لخاد  رد  یـسک  وا ، زا  سپ  هن  وا و  زا  شیپ  هن  هک  يوحن  هب  هداد ، صاصتخا  ترـضح 

ملاع رد  ناحبس و  دنوادخ  دزن  رد  ترضح  نآ  ةژیو  هاگیاج  زا  هدش و  بوسحم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تامارک  زا  تقیقح  رد 
.دهد یم  ربخ  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نیب  رد  یتسه و 

هراشا نآ  زا  یخرب  هب  هک  دـندومن  هراشا  هبعک  لخاد  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تدالو  نایرج  هب  هعیـش  تنـس و  لها  زا  یناگرزب 
.مینک یم 

: تسا هدومن  رتاوت  ياعدا  هراب  نیا  رد  ( 4) يروباشین مکاح  تنس ، لها  روهشم  ملاع   1�

«. دروآ ایند  هب  هبعک  هناخ  نورد  رد  ار  ههجو ) هّللا  مّرک   ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  دـسا ، تنب  همطاـف  هک  تسا  رتاوتم  راـبخا  »
(5)

ما یس  لاس   بجر ، هدزیـس  هعمج  بش  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  : » دیوگ یم  م 658 ق )  ) تنـس لها  ياملع  زا  یجنک  ظفاح   2�
هدماین ایند  هب  هبعک  لخاد  رد  نآ ، زا  دـعب  ترـضح و  نآ  زا  شیپ  یـسک  .دـمآ  ایند  هب  ادـخ  هناخ  لخاد  رد  لیفلا  ماع  هعقاو  زا  دـعب 

(6 «.) تسا هدرک  اطع  وا  ماقم  تشادگرزب  تهج  هب  دنوادخ  هک  تسا  ترضح  نآ  یصاصتخا  لیاضف  زا  نیا ، تسا و 

(7  ) .تسا هدروآ  ار  تارابع  نیمه  هب  بیرق  زین  همهملا  لوصفلا  رد  م 855 ق )  ) یکلام غابص  نبا   3�

: تسا هتفگ  هک  باتک  ّفلؤم  رعش  زا  دعب  يرمع  يدنفا  یفابلادبع  نخـس  حرـش  رد  ریبک  ریـسفت  بحاص  یـسولآ  نیدلا  باهـش   4�
هناخ رد  ههجو ) هللا  مرک   ) ریما ترـضح  هک  نیا  : » دیوگ یم  اعـضو ،» ذإ  تیبلا  دـنع  هکم  نطبب  اعفر *  یلعلا  قوف  يذـلا  یلعلا  تنأ  »
هبعک رد  مه  وا  هک  میدینشن  یسک  هرابرد  و  هدش …  رکذ  یعیش  ینس و  نیقیرف  بتک  رد  دراد و  یناهج  ترهـش  هدمآ ، ایند  هب  ادخ 

هک ییاج  رد  هک  تسا  هّمئأ  ماما  يارب  يراختفا  هچ  و  هدش ، رکذ  ههجو ) هللا  مرک   ) ترـضح هرابرد  هک  نانچ  نآ  دشاب ، هدمآ  ایند  هب 
(8 «.) دراذگ یم  شبسانم  ناکم  رد  ار  ءایشأ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  دشاب ؟ هدمآ  ایند  هب  تسا  نانمؤم  هلبق 

12589 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3525 

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ هناخ  رد  وا  زا  سپ  هچ  وا و  زا  شیپ  هچ  يدولوم  چیه  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  زا  ریغ  : » دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  دیفم  خیش   5�
(9 «.) تسا هدوب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ترضح  نآ  ماقم  تمظع  زا  لیلجت  مارکا و  تهج  هب  نیا  تسا و  هدشن  هدییاز  هبعک ) )

: یشارت بیقر 

یـشارت بیقر  ناشیا  يارب  تلیـضف  نیا  رد  هتـساک و  هبعک  ۀناخ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تدالو  تلزنم  زا  هک  نیا  يارب  يا  هدع 
یلع ماما  هب  نآ  صاصتخا  رد  يرگید ، يارب  تلیـضف  نیا  تبث  نمـض  ثیدح ، نایوار  ناخّروم و  حیرـصت  نتفرگ  هدـیدان  اب  دـننک ،
لثم نارگید ؛ هکلب  تسا ، هدوـبن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ياـه  یگژیو  تاّـصتخم و  زا  نیا  دـنا : هتفگ  هدرک و  کیکـشت  مالـسلا ) هیلع  )

نورد رد  مازح  نب  میکح  : » هدـش هتفگ  هنومن ، ناونع  هب  .دنتـسه  کیرـش  ناـشیا  اـب  رما  نیا  رد  زین  ( 10) دـلیوخ نب  مازح  نب  میکح 
(11 «.) دمآ ایند  هب  هبعک  هناخ 

هک هدش  تیاور  یلع  هرابرد  هچ  نآ  میرادن ! غارـس  وا  ریغ  يارب  ار  تلیـضف  نیا  .دـمآ  ایند  هب  هبعک  هناخ  نورد  رد  مازح  نب  میکح  »
(12 «.) تسا فیعض  دمآ ، ایند  هب  هبعک  نورد  رد 

نیا تنـس ) لها  زا   ) ناثّدحم اّما  دش ، دلوتم  هبعک  رد  یلع  هک  دنرواب  نیا  رب  هعیـش  ياملع  زا  يرایـسب  : » دـیوگ یم  دـیدحلا  یبا  نبا 
(13 «.) دمآ ایند  هب  هبعک  رد  مازح  نب  میکح  هک  دنرواب  نیا  رب  دنرادن و  لوبق  ار  رظن 

(14 !.) دنک رارقرب  حلص  هورگ  ود  نیب  دنشاب ، هدش  دلوتم  هبعک  رد  ود  ره  هک  لامتحا  نیا  اب  تسا  هدیشوک  يرکب » راید  »

: تفگ دیاب  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد 

زا یهوبنا  رامـش  تسا ؟ شریذـپ  لباق  ییاعدا  نینچ  هنوگچ  دـش ، رکذ  ناثّدـحم  ناـخّروم و  حیرـصت  زا  هک  هچ  نآ  هب  هّجوت  اـب   1�
، دراد مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤـملاریما  هب  صاـصتخا  هـبعک  رد  تدـالو  هـک  دـنا  هدرک  دـیکأت  هـتکن  نـیا  رب  ناـیوار  نادنمـشناد و 

.تسا هدمآ  زین  ّتنس  لها  ياه  باتک  رد  هکلب  هعیـش  ياه  باتک  رد  اهنت  هن  بلطم  نیا  دنا و  هدورـس  رعـش  نآ  هرابرد  ( 15) نارعاش
تیاور هرابرد  مازح » نب  میکح   “ بقانم باب  رد  يو  تسا ؟ هدرک  حیرـصت  ربخ ، نیا  رتاوت  هب  يروباشین  مکاح  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

لبق و هن  دش و  دلوتم  نآ  رد  میکح  دش و  هتفاکـش  وا  يارب  هبعک  راوید  هک  دوب  میکح  ردام  انامه  : » تفگ هک  هللادبع ” نب  بعـصم  “
تباث هک  دراد  دوجو  يدایز  رتاوتم  رابخا  قیقحت  هب  هدش ، مّهوت  راچد  بعصم  : » دیوگ یم دشن ،» دلوتم  هبعک  رد  یـسک  وا  زا  دعب  هن 

(16 «.) دروآ ایند  هب  هبعک  رد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دسا ، تنب  همطاف  انامه  هک  دنک  یم
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(17 (؟ دشاب رتاوتم  هک  دسر  هچ  ات  تسا ، دیدرت  دروم  هبعک  رد  مازح  نب  میکح  ّدلوت  هب  طوبرم  دنس  الوصا  نیا  رب  هوالع   2�

ریبز يومع  رـسپ  وا  اریز  دـندوب ؛ دـنم  هقـالع  وا  هب  ناـیریبز  هک  دوب  رطاـخ  نیدـب  مازح  نب  میکح  يارب  تلیـضف  نیا  تبث  دـیاش   3�
دنچ ره  .دسر  یم  يّزعلا  دبع  نب  دسا  هب  مه  نایریبز  بسن  هک  نانچ  يّزعلا ، دبع  نب  دسا  نب  دلیوخ  نب  مازح  نب  میکح  ( 18  ) .تسا

وا ( 21) .دروخ یم  فسأت  دوخ  ریخأت  نیا  رب  و  ( 20) دروآ نامیا  هّکم  حتف  لاس  رد  وا  یلو  ( 19 ،) دننک یم  رکذ  میکح  يارب  یلیاضف 
لوسر دهع  رد  وا  ( 22) .دروآ تسد  هب  ار  وا  لد  نینح ، میانغ  تخادرپ  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  یناـسک  زا 

هیلع  ) یلع زا  دوب و  نامثع  رادفرط  ادـیدش  میکح  يربط ، زا  یناقمام  لقن  قباطم  ( 23) .دوب ماعط  رکتحم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ
(24) .درکن تکرش  وا  اب  اه  گنج  زا  کی  چیه  رد  تفرگ و  هلصاف  مالسلا )

رب دـندوب ، ریبز  ناراداوه  زا  دـیدرت  یب  هک  ثیدـح ) نیا  نایوار  زا   ) راّکب نب  ریبز  و  هّللا ، دـبع  نب  بعـصم  هک  تسا  یعیبط  نیاربانب 
وا زا  دعب  لبق و  يدحا  هک  نیا  هبعک و  نورد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تدالو  رب  ناثّدحم  ناخّروم و  حیرـصت  رتاوتم و  رابخا  فالخ 

(25 ! ) تسا هدماین  ایند  هب  هبعک  نورد  رد  يدحا  مازح  نب  میکح  زج  هک  دننک  تیاور  هدشن ؛ دلوتم  اجنآ  رد 

زا هک  یعبانم  هب  هجوت  اب  اریز  دوش ؛ یمن  هدرمش  تمارک  زا  هجو  چیه  هب  دشاب –  تسرد  هک  ضرف  رب  هیضق –  نیا  تسا  یهیدب   4�
.تسا حـضاو  هبعک  رد  ترـضح  تدـالو  هثداـح و  نیا  نیب  قرف  دـنهد ، یم  ربـخ  اـم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـلوت  تیفیک 

زا زاجعا و  وحن  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تدالو  هبعک و  یلـصا  ِرد  زا  يداع و  وحن  هب  تحـص ، ضرف  رب  صخـش  نیا  تدالو 
(26) .تسا هتفرگ  تروص  هزور و … هس  ینامهم  تدم  رد  نآ ، هب  نارگید  دورو  ییاناوت  مدع  هبعک و  راوید  ندش  هتفاکش  قیرط 
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نآ تابثا  رد  ینس  هعیش و  هک  تسا  راکشآ  یتقیقح  نیا  : » دیوگ یم هبعک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تدالو  هرابرد  ینیما » همالع  »
دعب فده ، یب  نایوگ  نخس  نایارس و  هوای  دایرف  داد و  زا  ام  سپ  تسا ، زیربل  نآ  زا  اه  باتک  رتاوتم و  نآ  ثیداحا  دنتسه و  قفتم 

يدایز دادعت  مان  سپس  يو  ( 27 «.) میرادن یکاب  یخیرات ، هثداح  نیا  قافتا  رتاوت  رب  یّنس  هعیش و  ناگرزب  زا  يدایز  عمج  حیرصت  زا 
(28) .دنک یم  رکذ  دنا  هدرک  حیرصت  بلطم  نیا  هب  هک  ار  هعیش  تنس و  لها  ياملع  زا 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  دلوت  ناتساد  رد  ددعتم  نایوار 

دوـش یم  هتفگ  هک  تسا  بنعق » نب  دـیزی   » ماـن هب  یـصخش  هبعک ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـلوت  يارجاـم  ناـیوار  زا  یکی 
.دشاب هدومن  لعج  ار  ثیدح  نیا  دور  یم  لامتحا  و  تسین ، ربتعم  شتیاور  هدوب و  كرشم 

هدش لقن  بلطملا ، دبع  نب  سابع  دننام  فلتخم ؛ نایوار  قیرط  زا  هعیش ، تنس و  لها  عبانم  رد  ربخ  نیا  ًالوا  هک : تسا  نآ  عقاو  یلو 
(29) .تسین دیزی  مان  هب  يدرف  رد  رصحنم  تسا و 

يارب تمارک  نیا  تابثا  اریز  هتشادن ؛ ربخ  نیا  لعج  يارب  يا  هزیگنا  شندوب ، كرـشم  شریذپ  ضرف  اب  یتح  زین  بنعق  نب  دیزی  ًایناث 
(30) .دنا هدوب  نآ  هب  ندز  هبرض  ددص  رد  یقیرط  ره  زا  ناکرشم  هک  مالسا  يارب  تسا  يدییأت  مالسلا ) هیلع   ) یلع

هب تسا و  یخیرات  یثحب  بلطم  نیا  اریز  دوش ؛ یمن  بلطم  نیا  ندش  فیعض  ببس  دانـسا ، زا  یکی  رد  نایوار  زا  یکی  فعـض  ًاثلاث 
ود قافتا  دروم  بلطم ، هک  اجنیا  هب  دسر  هچ  تسین ، دنس  تحص  تابثا  هب  جایتحا  یخیرات  ياه  ثحب  رد  تنـس  لها  ياملع  عامجا 

(31) .تسا ینس  هعیش و  هورگ 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  تدالو  زا  بلاطوبا  یهاگآ 

نایرج زا  شیپ ، اه  لاس  زا  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما ردـپ  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش  لیالد و 
تنب همطاف  : » دومرف مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هلمج : زا  تسا ، هداد  شرسمه  هب  ار  نآ  تراشب  هدوب و  ربخ  اب  شزیزع  دنزرف  تدالو 

هب تفگ : مالّسلا ) هیلع   ) بلاط وبا  دهدب ، وا  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تدالو  هدژم  ات  دمآ  مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا دزن  دسا 
تدالو نایم  تسا و  لاس  یس  تبَس ، دومرف : دعب  مهد ، یم  هدژم  توبن  ماقم  زج  وا  دننام  هب  ار  وت  نم  نک ، ربص  تبَـس »  » کی هزادنا 

(32 «.) دوب هلصاف  لاس  یس  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  تدالو  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

همطاف هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح  تدالو  ماگنه  رد  تسا : هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  يرگید  تیاور  رد 
یم هچ  تفگ : يرگید  منیب ؟ یم  نم  هچ  نآ  ینیب  یم  اـیآ  تفگ : يرگید  هب  ناـشیا  زا  یکی  سپ  دوـب ، رـضاح  هنمآ  دزن  دـسا  تـنب 

( مالسلا هیلع   ) بلاط وبا  هک  دندوب  نخس  نیا  رد  سپ  تسا ،؟ هتفرگ  ارف  ار  برغم  قرشم و  نیب  هک  هدنـشخرد  رون  نیا  تفگ : ینیب ؟
: دومرف وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط وبا  درک ، رکذ  ار  رون  نآ  ربخ  همطاف  دـیا ؟ هدومن  بّجعت  زیچ  هچ  زا  تفگ : ناـشیا  هب  دـش و  دراو 

نیا ّیـصو  هک  دیـسر  دهاوخ  مه  هب  يدنزرف  وت  زا  تفگ : مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط وبا  .يرآ  تفگ : مهدـب ؟ یتراشب  وت  هب  یهاوخ  یم 
(33) .دوب دهاوخ  دنزرف 

زا تهج  نیمه  هب  هدوب و  ربخ  اب  شدنبلد  دـنزرف  تدالو  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ، نیا  زا 
هک تسا  هدمآ  یخیرات ، ياه  لقن  زا  یضعب  رد  رگا  .تسا  هتشادن  ینارگن  دوخ  رسمه  هزور  هس  تبیغ  ترضح و  نآ  تدالو  هوحن 

نیا و  هدش ، ضراع  لمح ، عضو  ندش  کیدزن  ماگنه  دسا ، تنب  همطاف  رب  هک  هدوب  يدرد  زا  هتشاد ، یهودنا  مغ و  ینارگن و  ناشیا 
فرطرب هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ییامنهار  اب  هتبلا  هک  تسا ، يداع  يرما  دوخ ، نانز  هب  تبـسن  نادرم  يوس  زا  اه  ینارگن 

(35 ( ) 34) .تسا هدش 

12593 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3529 

http://www.ghaemiyeh.com


هبعک فاکش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تدالو 

نینمؤملاریما ردام  دـسا ؛ تنب  همطاف  دورو  ماگنه  هبعک  راوید  فاکـش  هزجعم  هک  دـندقتعم  تنـس  لها  هعیـش و  ناـخروم  ناـیوار و 
هب هجوت  اب  یلو  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هبعک  لخاد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  دـلوت  تسا و  ینیقی  ادـخ ، هناخ  هب  مالـسلا ،) هیلع  )

راثآ دـیاب  یعیبط  روط  هب  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح  یگدـنز  تدالو و  زا  دـعب  ياه  لاس  رد  ( 36) هبعک يانب  دـیدجت  بیرخت و 
هبعک راوید  فاکـش  زاـجعا  لـصا  تسا ، مهم  هک  هچ  نآ  اریز  درادـن ؛ یتیمها  نیا  یلو  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  هدـمآ  دوجو  هب  فاـکش 

هک تسا  یتقیقح  نیا  ( 37) .دـنا هدرک  نایب  روفو  هب  ار  نآ  تنـس  لها  هعیـش و  ربتعم  عبانم  هتـسویپ و  عوقو  هب  متح  روط  هب  هک  تسا 
دولوم هناگی  وا  هک  تسا  یسک  ِنآ  زا  هزجعم  نیا  هک  تسا  نیا  دلاب  یم  نآ  هب  هعیـش  هک  هچ  نآ  دوش و  نآ  رکنم  دناوت  یمن  یـسک 

(38) .تسا وا  زا  يوریپ  هب  رختفم  هعیش  تسا و  هبعک 

تدالو زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ شوغآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ندناوخ  نآرق 

ریما ترضح  دش و  داش  دید ، دلوت ) زا  دعب   ) ار دوخ  راوگرزب  دنزرف  مالسلا ) هیلع   ) بلاط وبا  یتقو  : » هدش لقن  تایاور  زا  یضعب  رد 
تمحر و مردـپ و  يا  وت  رب  مالـس  هتاکرب ؛ هّللا و  همحر  هبأ و  ای  کـیلع  مالّـسلا  تفگ : درک و  مالـس  وا  رب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا

هیلع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  دش و  دراو  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) لوسر ترضح  دندروآ ، هناخ  هب  ار  وا  یتقو  .داب  وت  رب  یهلا  تاکرب 
هیلع و هّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  لاثم  یب  لامج  رب  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  هاگن  نوچ  تشاذـگ ، نماد  رد  تفرگ و  ار  مالـسلا )
ادـخ و لوسر  يا  وت  رب  مالـس  هتاکرب ؛ هّللا و  همحر  هّللا و  لوسر  ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : دـیدرگ و  نادـنخ  دـش و  داش  داتفا ، هلآ )

َحَْلفَأ ْدَق  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  : » نونمؤم هروس  توالت  هب  درک  عورش  یلاعت  قح  تردق  هب  سپ  .داب  وت  رب  یهلا  تاکرب  تمحر و 
هک قیقحت  هب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  دناوخ ، ار  هیآ  نیا  نوچ  ( 39 «.) َنوُعِشاخ ْمِِهتالَص  ِیف  ْمُه  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا 
ات دـناوخ  ار  تاـیآ  همادا  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هاـگ  نآ  .دـنتفای  تسد  يراگتـسر  حـالف و  هب  وـت  هلیـسو  هب  ناـنمؤم )  ) ناـنآ

ادخ هب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) لوسر ترضح  سپـس  ( 40 «.) َنوُدـِلاخ اهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا  َنُوثِراْولا  ُمُه  َِکئلوُأ  »
تیاده وت  هب  و  ناشیا ، يامنهار  ییوت  دـننک و  یم  هدافتـسا  اهنآ  داد و  یهاوخ  اهنآ  هب  تملع  ماعط  زا  یتسه ، اهنآ  ریما  وت  دـنگوس 

(41 «.) دنبای یم 
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: تسا هجوت  لباق  هک  دراد  دوجو  یتاکن  تیاور  نیا  رد 

نآرق تایآ  زا  یتوالت  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  هب  شراوگرزب و  ردـپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ندرک  مالـس   1�
دنوادـخ نذا  هب  هبعک  رد  ترـضح  نآ  دـلوت  لـصا  هک  روـط  ناـمه  اریز  تسین ؛ نهذ  زا  رود  دـیعب و  يرما  یتلاـح ، نینچ  رد  میرک 

قراخ وحن  هب  راگدرورپ و  نذا  هب  زین  یهلا  تایآ  زا  یتوالت  ترـضح و  نآ  ملکت  هتفرگ ، تروص  تمارک  زاجعا و  وحن  هب  لاعتم و 
.تسا هدش  ماجنا  هداعلا 

ناشیا هداتفا و  قافتا  زین  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  يارب  ترـضح ، نآ  زا  لبق  اریز  تشادن ؛ یگزات  هعقاو  نیا  هک  نیا  رب  هوالع 
(42 «.) تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  نم  هب  ینامسآ )  ) باتک وا  میادخ ، ةدنب  نم  : » دومن توالت  ار  تایآ  نیا  تدالو ، زا  دعب 

لوزن ات  هدـشن و  لزان  میرک  نآرق  زونه  هک  نیا  اب  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما كرابم  نابز  زا  نونمؤم  هروس  زا  یتایآ  توالت   2�
نآرق .تسا  هدوب  هاگآ  میرک  نآرق  تقیقح  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دراد ، دوجو  هلـصاف  اه  لاس  نآ 
راهطا همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  سدـقم  راونا  رب  رون  ملاع  رد  نآ  یلاـع  لّوا و  ۀـبترم  هک  تسا  یبتارم  ياراد  میرک 

«، دوش یم  اـقلا  وت  رب  ییاـناد  میکح و  يوس  زا  نآرق  نیا  نیقی  هب  : » ۀفیرـش ۀـیآ  هک  روط  ناـمه  دوـب ، هدـش  هضاـفا  مالـسلا ) مهیلع  )
، میکح دنوادخ  زا  یحو  هتـشرف  ۀطـساو  نودب  ار  نآرق  تقیقح  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  دراد  هراشا  انعم  نیا  رب  ( 43)

(44) .تسا هدش  لزان  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  هسدقم  راونا  رب  سپس  هدومن ، تفایرد  توکلم  ملاع  رد 
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نآ يرهاظ  ظافلا  يارو  يرما  هک  تسا  هدـش  هراشا  ءایبنألل » قیاقحلا   » ینعی نآرق ، لوزن  زا  يا  هبترم  هب  تایاور ، زا  یخرب  رد  یتح 
هبترم هب  نانآ  زا  کیره  تسا و  ءایبنا  مامت  مالک  تقیقح  نآرق  هکلب  دشاب ، مالسا  روهظ  زا  دعب  هب  رـصحنم  هک  تسین  يزیچ  هدوب و 
نیمه هب  .تسا  هدـش  لزان  ربمایپ  بلق  رب  نآ  لـماک  یلاـعتم و  تقیقح  دـنچ  ره  ( 45 ،) دـنا هدوب  لصتم  تقیقح  نیمه  زا  صاـخ  يا 

رد یباتک  عقوم  نآ  هک  یلاح  رد  ( 46 ،) دومرف توالت  ار  یهلا  مالک  زا  یتایآ  تدالو ، زا  دعب  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  تهج 
.دوب هدشن  ثوعبم  تلاسر  ماقم  هب  زونه  تشادن و  تسد 

مدـق ایند  نیا  هب  هک  نیا  زا  لبق  دنتـسه و  ایند  رد  دوخ  يرهاظ  مسج  يدام و  ندـب  زا  ریغ  يرون  یتقیقح  ياراد  یهلا  يایلوا  ءایبنا و 
هیلع  ) یلع ماـما  نطاـب  رب  زین  نآرق  يروـن  تقیقح  .دوـش  یم  لزاـن  یهلا  بتک  تـقیقح  ناـنآ  روـن  رب  توـکلم  ملاـع  رد  دـنراذگب ،

زا یتایآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ شوغآ  رد  تدالو ، زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نیمه ، يارب  دوب ؛ هدـش  هضاـفا  مالـسلا )
و میرک ، نآرق  هب  ملع  نیع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اریز  هتـشادن ؛ یتفگـش  ترـضح  نآ  يارب  رما  نیا  دومرف و  توالت  ار  نآرق 

(47) .دندوب یتسه  ملاع  نآرق و  قیاقح  مامت  هب  ملاع 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  باقلا  اه و  هینک  اه ، مان 

(48) .تسا هدش  رکذ  ربتعم  عبانم  رد  هک  دشاب  یم  يددعتم  باقلا  اه و  هینک  اه و  مان  ياراد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ياه  مان 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  لیذ  رد  هک  دشاب  یم  يددعتم  ياه  مان  ياراد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نایعیش ، لوا  ماما 
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فورعم هتبلا  هک  ( 49) تسا هدش  یفرعم  دسا  و  هردـیح )  ) ردـیح یلع ، ياه  مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما عبانم ، زا  یـضعب  رد 
ناونع هب  .تسا  هدـیزگرب  راوگرزب  نآ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  ار  مان  نیا  تایاور ، ساـسا  رب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اـهنآ  نیرت 

: هنومن

کی زا  ار  نینمؤملاریما  نم و  یلاعت  قح  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) لوسر ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  يربتعم  تیاور  رد   1�
، متسه دّمحم  نم  تسا و  دومحم  شرع ، بحاص  دنوادخ  سپ  درک …، قاقتـشا  دوخ  ياه  مان  زا  مان  ود  ام  يارب  و  هدرک ، قلخ  رون 

(50 «.) تسا یلع  نیا ؛ تسا و  یلعا  ّیلع  یلاعت ؛ قح 

مدرم هب  ور  هبعک  زا  جورخ  ماگنه  دـش ، دـلوتم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یتقو  هک  تسا  دـسا  تنب  همطاـف  تیاور  رگید ، تیاور   2�
بیغ زا  یفتاه  دوب ، نم  تسد  يور  رب  نم  هدـیزگرب  دـنزرف  هک  یماگنه  میآ ، نوریب  هبعک ) زا   ) متـساوخ نوچ  مدرم … يا  : » تفگ

زا ار  وا  مان  نم  دیامرف : یم  یلعا  ّیلع  دـنوادخ  تسا ، هبترم  دـنلب  وا  اریز  راذـگب ؛ مان  یلع »  » ار تدازون  همطاف  يا  هک : درک  ادـن  ارم 
(51 …«.) مدومن سابتقا  دوخ  مان 

دوخ هنیـس  رب  ار  وا  بلاط  وبا  ترـضح  دش ، دـّلوتم  مالّـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  تایاور  زا  یـضعب  رد   3�
يا : » درک ادن  نومـضم  نیا  هب  يراعـشا  اب  تفر و  هکم  ) رد  يا  هقطنم  مان   ) حطبا يوس  هب  هتفرگ  ار  دسا  تنب  همطاف  تسد  تفرگ و 
،»!؟ میراذگ مان  هچ  ار  كدوک  نیا  هک  ام  يارب  زا  نک  نایب  يا ، هدیرفآ  ار  هدـنهد  ینـشور  نشور و  هام  رات و  بش  هک  يراگدرورپ 
دوخ هنیـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اب  تفرگ و  ار  وا  بلاط  وبا  دمآ ، بلاط  وبا  کیدزن  دش ، ادیپ  نیمز  يور  زا  ربا  دننام  يزیچ  هاگان 

دنزرف هب  همطاف ) بلاط و  وبا   ) رفن ود  امش  نومضم « : نیدب  تسا  يزبس  حول  هک  دید  دش  حبـص  نوچ  تشگرب ، هناخ  هب  دینابـسچ و 
مان زا  ار  وا  مان  یلعا  ّیلع  دنوادخ  تسا و  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع وا  راوگرزب  مان  سپ  دیدیدرگ ، صوصخم  هدیدنـسپ  هزیکاپ و  رهاط ،

ات دوب  هتخیوآ  ناـنچمه  تخیوآ و  هبعک  رب  ار  حول  نآ  داـهن و  ماـن  ّیلع  ار  ترـضح  نآ  بلاـط  وبا  سپ  تسا .» هدرک  قاقتـشا  دوخ 
(52) .تشادرب اج   نآ  زا  ار  حول  هک   کلملادبع ، نب  ماشه  نامز 
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(53) .تسا هدوب  بوتکم  شرع  قاس  رب  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما ریاس  یلع و  ماما  مان  هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد   4�

: یلع هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يراذگ  مان  هجو 

هفوک هب  ناورهن   گنج  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یتقو  هک : تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یفعج  رباج  زا  یتیاور 
نم مان  دومرف …« : رکذ  فلتخم  فئاوط  دزن  رد  ینامـسآ و  بتک  رد  ار  دوخ  ماـن  نآ ، نمـض  رد  دومرف و  داریا  يا  هبطخ  تشگرب ،
لها دزن  رد  و  ریثب » ، » كرت لـها  دزن  رد  و  رتبج » ، » سراـف لـها  دزن  رد  و  اـسیرطب » ، » مور لـها  دزن  رد  و  رکبک » ، » دـنه لـها  دزن  رد 

رد و  نومیَم » ، » ما هیاد  دزن  رد  و  هردـیح » ، » مردام دزن  رد  و  کیرثب »  » هشبح لها  دزن  رد  و  ئیوب » ، » نانهاک دزن  رد  و  رتیح » ، » نادوس
لقن زین  يرگید  ياه  تروص  هب  یماـسا  نیا  ( 54 …«.) دـشاب یم  ریهظ ،»  » مردـپ دزن  رد  و  قـیرف »  » هنمارا دزن  رد  و  یلع » ، » برع دزن 

(55) .تسا هدش 

هک نیا  رد  دنراد  فالتخا  مه  اب  تفرعم  لها  دیوگ : یم  ثیدـح  رخآ  رد  هدومن و  ریـسفت  ار  یماسا  زا  کی  ره  سپـس  یفعج  رباج 
؟ تسا هدیدرگ  موسوم  یلع »  » مان هب  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  ارچ 

يو زا  لـبق  مجع ، رد  هن  برع و  رد  هن  مدآ ، نادـنزرف  زا  کـی  چـیه  رب  تسا و  باـنج  نآ  صوصخم  ماـن ، نیا  دـنا : هتفگ  یهورگ 
و تسا ،» یلع  مرـسپ  نیا  : » دـنتفگ یم  دوـخ  قیـال  نادـنزرف  هب  هـک  دوـب  نـیا  مـسر  اـه  برع  ناـیم  رد  طـقف  (56 ،) دوب هدـشن  هداهن 

دنزرف مان  یصخش  هک  تسا  هدوبن  لومعم  مه  نیا  زا  شیپ  و  دشاب ، یلع  شمان  هک  نآ  هن  تسا ، هبترم  دنلب  هک  دوب  نیا  ناشدوصقم 
جیار ناکدوک  رب  مسا  نیا  نداهن  مالـسلا ،) هیلع   ) ترـضح نآ  زا  دـعب  نینچمه  وا و  یگدـنز  نامز  رد  هکلب  دراذـگب ، یلع  ار  دوخ 

.دش
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.دش یم  زوریپ  وا  رب  درک  یم  راکیپ  سک  ره  اب  هک  دنا  هدیمان  یلع  ار  يو  تهج  نیدب  دنا : هتفگ  رگید  هدع 

لزنم زا  یتـح  تسا ، رتدـنلب  نیریاـس  لزاـنم  زا  ترـضح  نآ  لزنم  عاـفترا  تشهب  رد  هک  تسا  نیا  شتّلع  دـنا : هتفگ  يرگید  عمج 
.تسین بانج  نآ  ماقم  زا  رتالاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زج  هب    ) يربمایپ چیه  هبترم  ماقم و  و  ناربمایپ ،

ندنکفا ورف  يارب  مارحلا ، دجسم  رد  ّلج - ّزع و   - دنوادخ يرادربنامرف  يارب  هک  تسا  ببـس  نادب  مان  نیا  دنا : هتفگ  يرگید  هورگ 
.تسا هتفرن  الاب  ربمایپ  شود  رب  يرگید  صخش  وا  زج  و  داهن ، ربمایپ  هناش  رب  ار  شیاه  ماگ  هبعک ، ماب  رود  زا  اه  تب 

عقاو اه  نامسآ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  اب  وا  يرسمه  دقع  هک  دنا  هدیمان  یلع  ار  وا  تهج  نیدب  دنا : هتفگ  يرگید  هتـسد 
.تسا هدشن  جیوزت  اج  نآ  رد  ادخ  تاقولخم  زا  کی  چیه  وا  زج  و  دیدرگ ،

مدرم مامت  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  دعب  يو  شناد  هبترم  هک  دـش  هدـیمان  یلع  ّتلع  نیدـب  دـنا : هتفگ  رگید  یـضعب 
(57) .دوب رتالاب 

نآرق رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان 

تنـس لها  ياملع  زا  یمـصاع »  » .تسا هدش  رکذ  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  كرابم  مان  هک  دندقتعم  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
هک دراد  مسا  ُهن  میرک ، نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما هک  تـسا  دـقتعم  هداد ، ماـجنا  هـک  یعبتت  رب  اـنب  يرجه ، مراـهچ  نرق 
رد یماسا  نیا  هک  یتایآ  هب  سپس  يو  یّلـصملا ، رهـصلا و  بسنلا ، نمؤملا ، دّجـسلا ، عکرلا  عکارلا ، یلولا ، یلاولا ، زا : تسا  ترابع 
رد ار  ترضح  مان  ادتبا  يرغص ، تبیغ  رصع  رد  هیماما  هعیـش  نایوار  ناثدحم و  زا  یبیـصخ » ( » 58) .دنک یم  هراشا  تسا  هدـمآ  اهنآ 

یـضعب بتک  رد  مان  دادـعت  نیا  هب  ( 59) .دراد مان  دص  یـس  نآرق ، رد  ترـضح  نآ  دـیوگ : یم  سپـس  هدومن ، یفرعم  نیبم » ، » نآرق
(60) .تسا هدش  هراشا  زین  ناگرزب  زا  رگید 

12599 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3535 

http://www.ghaemiyeh.com


نآرق رد  ترضح  هرابرد  هچ  نآ  تسا و  هدماین  حیرص  روط  هب  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  هک  تسا  نآ  بلطم  عقاو  یلو 
(61) .دشاب یم  لوزن  نأش  ریسفت و  قیبطت و  باب  زا  تسا ، هدش  رکذ 

: نآرق رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  حیرصت  مدع  رب  لیالد 

مان و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  هک  دراد  تحارـص  انعم  نیا  رب  تسا  هدـمآ  یفاک  رد  هک  ریـصب  وبا  حیحـص  فورعم و  تیاور   1�
یم ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  ریـصبابا  تیاور ، نیا  رد  .تسا  هدماین  نآرق  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) نیرهاط همئا  زا  کی  چیه 
نیا اهنت  هن  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ،؟ هدماین  نآرق  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما ریاس  یلع و  ماما  مان  ارچ  دنیوگ : یم  مدرم  هک  دـنک 

(62) .دیآ یم  رب  نآ  تلع  نایب  ددص  رد  هکلب  دنک ، یمن  در  ار  هیضق 

اریز تسا ؛ هدماین  ًاحیرـص  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ( 63 «) ریدغ  » یخیرات مّلـسم و  ثیدح  زا   2�
میظع عامتجا  رد  مه  نآ  تسا ، هدوب  ادخ  نامرف  هب  ریدغ ، ثیدـح  هلیـسو  هب  ینیـشناج  تفالخ و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نییعت 

رد ار  وا  هک  داد  یمتح  هدعو  شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  ارجالا و  بجاو  نّحللا و  دیدش  ناوارف و  دیکأت  زا  دـعب  ناناملـسم ،
هدش دای  تحارص  هب  نآرق  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  رگا  .درادب  ظوفحم  نمشد  تارطخ  تالمح و  زا  دنک و  يرای  ریـسم  نیا 

، طیارـش تادـیکأت و  همه  نیا  زا  دـعب  مه  نآ  تفـالخ ، هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  بصن  ناناملـسم و  میظع  عاـمتجا  نآ  هـب  دوـب ،
یسرت نآ ، راهظا  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دوب ، هدمآ  ًاحیرـص  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  نآرق  رد  رگا  دوبن و  جایتحا 

یگدـنز نارود  رخاوا  عادولا و  هجح  رد  نایرج  نیا  هک  ًاصوصخم  .دـیآ  دورف  ادـخ  فرط  زا  تظفاـحم  دـییأت و  هدـعو  اـت  تشادـن 
.دوب هتفای  راشتنا  ناناملـسم  نایم  رد  هدمآ و  دورف  نآرق  مامت  ًابیرقت  خیرات  نآ  رد  هک  تسا  هدـش  عقاو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

(64)
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نآرق رد  یلع »  » مان دوجو  هلئـسم  اب  یلو  دـندرک ، جاجتحا  يو  اب  یهار  ره  زا  دـندومن ، يراددوخ  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  يدارفا  - 3
رد اب  دندیـشک و  یم  رکبوبا  خر  هب  ار  نآ  تشاد  دوجو  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـن  رگا  دـنا و  هدومنن  یجاـجتحا  هنوگ  چـیه 

ریاس زا  رت  مکحم  رتاریگ و  جاجتحا  ماقم  رد  بلطم  نیا  اریز  دندرک ؛ یم  موکحم  ار  وا  ینشور  مهم و  كردم  نینچ  نتـشاد  تسد 
(65) .دوب لیالد 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  لیلد  دنچ  هدشن ، رکذ  نآرق  رد  تحارص  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  مان  ارچ  هک  نیا  اما 

اهنآ زیر  تایئزج و  هک  نیا  هن  دنک ، نایب  هدعاق  لصا و  لکـش  هب  یلک و  تروص  هب  ار  لئاسم  هک  تسا  نیا  رب  میرک  نآرق  يانب   1�
هب ار  دوخ  نید  تایئزج  نایب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدوب  هنوگ  نیا  عورف ، لوصا و  زا  يرایـسب  دروم  رد  هک  نانچ  دـیامن ، حیرـشت  ار 

.تسا هداد  رارق  دنتسه ، ترضح  نآ  نانیشناج  هک  مالسلا ) مهیلع   ) همئا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هدهع 

رمالا یلوا  لوسر و  زا  دینک و  تعاطا  ادخ  زا  : » لجوّزع دنوادخ  نخـس  هرابرد  مالـسلا ،) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ریـصب  وبا 
هدـش لزان  مالـسلا ) مهیلع   ) نیـسح نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  هراـبرد  هیآ ) نیا  : ) دومرف مدیـسرپ ، ( 66 (؟» دینک تعاطا  ناتدوخ 
باتک رد  ار  شنادناخ  یلع و  مان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) وا ارچ  دنیوگ : یم  مدرم  یتسار  هب  متفگ : ترـضح  نآ  هب  نم  .تسا 

راهچ تعکر و  هس  نآ  رد  ادـخ  دـش و  لزان  زامن  هیآ  ربمایپ  يارب  دـییوگب : اهنآ  خـساپ  رد  دومرف : تسا ؟ هدربن  لـج  زع و  دـنوادخ 
زا دیاب  هک  دربن  مان  ادخ  دش ، لزان  تاکز  هیآ  و  داد ، حرـش  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  نیا  ات  دربن  مان  ار  تعکر 

مدرم هب  دومرفن  دش و  لزان  جح  هیآ  و  داد ، حرـش  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  نیا  ات  داد  مهرد  کی  مهرد ، لهچ 
دینک تعاطا  ادخ  زا   » هیآ درک و  حرـش  مدرم  يارب  ار  نآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  نآ  ات  دینک ، فاوط  رود  تفه  هک 
یلص  ) ادخ لوسر  دش و  لزان  مالسلا ) مهیلع   ) نیسح نسح و  یلع و  هرابرد  ( 67 (؟» دینک تعاطا  ناتدوخ  رمالا  یلوا  لوسر و  زا  و 

و تسا ،» وا  ياـقآ  یلوم و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع میوا ، ياـقآ  یلوم و  نم  هک  ره  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) یلع هراـبرد  هلآ ) هیلع و  هللا 
ییادج اهنآ  نایم  هک  ما  هتـساوخ  لج  زع و  يادخ  زا  نم  اریز  منادناخ ؛ ادخ و  باتک  هراب  رد  منک  یم  تیـصو  امـش  هب  نم  : » دومرف

هک دیزوماین  اهنآ  هب  يزیچ  : » دومرف و  دومن ،» تباجا  ارم  شهاوخ  نیا  ادخ  دـناسر ، نم  هب  رثوک )  ) ضوح رـس  رب  ار  اهنآ  ات  دـنکفین 
دراو یهارمگ  باب  هب  ار  امـش  زگره  دننکن و  نوریب  تیاده  ِرد  چیه  زا  ار  امـش  نم  نادناخ  : » دومرف و  دنتـسه ،» رتاناد  امـش  زا  اهنآ 
…«. دندرک یم  ار  نآ  ياعدا  نالف  لآ  نالف و  لآ  درک ، یمن  نایب  ار  دوخ  نادـناخ  زا  روظنم  دـش و  یم  تکاس  ربمایپ  رگا  دـننکن .»

(68)
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رد رگا  و  تسا ، ییاجبان  راظتنا  دوش ، دراو  لـیاسم  تاـیئزج  رد  دراوم و  همه  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  راـظتنا  نآرق  زا  اـم  هک  نیا  سپ 
مدـع يارب  ییانبم  ناوت  یمن  هدـشن ، حیرـصت  مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  ریاس  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  كرابم  مان  هب  نآرق 

، تسا تعکر  راهچ  رهظ  زامن  هک  هدـماین  نآرق  رد  هک  نیا  هناهب  هب  هک  ناـنچ  دـشاب ، مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  بتکم  هب  کـسمت 
فاوط ناوت  یمن  داد ، ماجنا  ار  فاوط  هبترم  تفه  دیاب  جح  رد  هک  هدـماین  نآرق  رد  هک  نیا  ای  دـناوخ ، یتعکر  ود  ار  نآ  دوش  یمن 

.دومن كرت  ار 

یمن یتوافت  دوب و  زاب  ترـضح  نآ  نافلاخم  نایوج و  هناهب  يارب  هار  زاب  دـمآ ، یم  نآرق  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  ماـن  رگا   2�
، هدمآ نآرق  رد  تحارـص  هب  ترـضح  نآ  كرابم  مان  هک  نیا  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نافلاخم  هک  هنوگ  نامه  .درک 
ار تاروت  .متسه  امش  يوس  هب  ادخ  هداتسرف  نم  لیئارسا ، نادنزرف  يا  تفگ : میرم  رسپ  یسیع  هک  یماگنه  و  : » دندومن ییوج  هناهب 

يارب یتقو  سپ  .مرگتراشب  تسا ، دمحا »  » وا مان  دیآ و  یم  نم  زا  سپ  هک  يا  هداتـسرف  هب  منک و  یم  قیدـصت  هدوب  نم  زا  شیپ  هک 
(69 «.) تسا راکشآ  يرحس  نیا  دنتفگ : دروآ ، نشور  لیالد  نانآ 

تسا و موصعم  ًاتعیبط  هک   ) دوش یم  رکذتم  ار  دوخ  توبن  مالسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  هک  نیا  زا  سپ  هفیرـش ، هیآ  نیا  ساسا  رب 
نیا اب  یلو  تسا ، دـمحا »  » شمان هک  دـهد  یم  ار  شدوخ  زا  سپ  يربماـیپ  ندـمآ  هدژم  درادـن ،) هار  وا  نانخـس  رد  غورد  هابتـشا و 

.دندز بانج  نآ  هب  رحس  تمهت  هدومن و  راکنا  ار  ناشیا  دنداتسیا ، ترضح  نآ  لباقم  رد  ترضح ، نامز  نایدوهی  فصو ،

12602 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3538 

http://www.ghaemiyeh.com


هب وا  رما  تحت  ات  دنک  نییعت  ادخ  بناج  زا  نانآ  يارب  ییاورنامرف  دنتساوخ  دوخ  ربمایپ  زا  هک  تسا  لیئارسا  ینب  نایرج  رگید  دروم 
: دنتفگ دوخ  زا  يربمایپ  هب  هک  هاگ  نآ  : » دنزاس دازآ  ار  دوخ  ناریـسا  دنناتـس و  زاب  ار  دوخ  هدش  بصغ  ياه  نیمز  دنزادرپب و  داهج 

َهَّللا َّنِإ  : » دومرف هدرک ، یفرعم  مان ، هب  ار  اورنامرف  یهلا  رما  هب  نانآ  ربماـیپ  ( 70 «.) مینک راکیپ  ادخ  هار  رد  ات  رامگب  ام  يارب  یهاشداپ 
(71 «.) تسا هتشامگ  یهاشداپ  هب  امش  رب  ار  تولاط  دنوادخ ، تقیقح ، رد  ًاِکلَم ؛ َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَق 

ام رب  ار  وا  هنوگچ  : » دنتفگ دنتخادرپ و  یـشارت  لاکـشا  هب  دنتفرن و  راب  ریز  نانآ  دـش ، هتفگ  تحارـص  هب  اورنامرف  مان  هک  يدوجو  اب 
لاکشا ( ) 72 (.»؟ تسا هدـشن  هداد  یـشیاشگ  لام ، تهج  زا  وا  هب  میرتراوازـس و  يو  زا  یهاـشداپ  هب  اـم  هک  نآ  اـب  دـشاب  یهاـشداپ 

ات دـندز  رانک  ار  یلع  ترـضح  ندوب ، ناوج  رطاخ  هب  دـش و  رداص  افلخ  نابز  زا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  رگید  یعون  هب  هک  یـشارت 
(. دنسرب تفالخ  هب  دوخ 

یلـص  ) ربمایپ .تسا  دوصقم  رب  دهاش  نیرتهب  تسا ، رتاوتم  یثیدح  هک  ریدغ  ثیدح  مخ و  ریدغ  هعقاو  میرک ، نآرق  تایآ  رب  هوالع 
تحارـص هب  ترـضح  نآ  نیـشناج  مان  تیاور ، نیا  رد  هالوم ،» یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دـندومرف ریدـغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا 
تسرپرس يانعم  هب  دّدعتم  نئارق  دوجو  اب  هک  یلوم »  » يانعم تیاور  نیا  رد  تسا ؟ هدش  ّلح  لکشم  ایآ  لاح  نیا  اب  اما  تسا ، هدمآ 

!. تسا تسود  يانعم  هب  یلوم  تیاور ، نیا  رد  هک  هدش  حرطم  نینچ  لاح ، نیا  اب  دشاب ، یم  نیشناج  ربهر و  و 

ندش دایز  مک و  فیرحت و  زا  نآرق  تنایص  نآرق ، رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مان  حیرص  رکذ  مدع  رد  یلـصا  للع  زا  یکی   3�
هتفرگ امن  ناملـسم  ناقفانم  زا  فیرحت  هزیگنا  اـت  دوش  ناـیب  یلکـش  هب  هک  تسا  نیمه  نآرق  تنایـص  ياـه  هار  زا  یکی  .تسا  هدوب 

شیوخ دوصقم  هب  دراد  ار  نآ  فیرحت  دـصق  رگید ، لـماوع  فـالتخا و  سوه و  اوه و  رطاـخ  هب  یهورگ ، اـی  یـسک  رگا  اـت  دوش ،
، تشاد ینافلاخم  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تیالو  تماما و  هلئـسم  رد  .دوش  ظفح  نآرق  تمرح  شزرا و  رذگهر  نیا  زا  دسرن و 

تماـما رما  اـب  تفلاـخم  هنماد  هک  دراد  لاـمتحا  اریز  دـنک ؛ ناـیب  ار  بلطم  حیرـص  ریغ  تروص  هب  نآرق  هک  تسا  نآ  رد  تحلـصم 
.دشاب یمن  ناناملسم  حالص  هب  ًاملسم  نیا  دوش و  هدیشک  زین  دیجم  نآرق  دوخ  ات  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
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يالبال رد  تسا ، مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  تیالو  تماما و  هب  طوبرم  هک  ( 75) تیالو و  ( 74) غیلبت ( 73 ،) ریهطت تایآ  لاثم : ناونع  هب 
تیالو اب  یطابترا  رهاظ  رد  هک  تسا  هدـمآ  باتک  لها  یتسود  مدـع  ماکحا  ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ نانز  هب  طوبرم  تاـیآ 

قایس هک  دوش  هجوتم  ّتقد  یکدنا  اب  دناوت  یم  فصنم  رگشهوژپ  صخش  یلو  درادن ، مالـسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  یلع و  ترـضح 
.تسا هدش  هدیناجنگ  اج  نآ  رد  یصاخ  تهج  هب  هک  تسا  دعب  لبق و  تایآ  زا  ادج  هیآ ، زا  تمسق  نیا 

زا ناشیا  مان  فذح  وحم و  اب  ترضح و  نآ  اب  ینمشد  تلع  هب  دمآ ، یم  نآرق  رد  تحارص  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  مان  رگا 
عونمم روظنم  نیمه  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکاربمایپ ثیداحا  نیودـت  یتّدـم  ات  هک  نانچ  دـندرب ، یم  تسد  نآرق  رد  نآرق ،

دیعب دندنازوس ، ار  همه  هدرک و  يروآ  عمج  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  تیاور  اهدص  هک  مود  لّوا و  هفیلخ  دـعب  دـندرک و 
دوش هتفگ  فاـصوا  رکذ  اـب  هک  یتروص  رد  یلو  دـننازوسب ، زین  ار  نآرق  تاـیآ  زا  يرایـسب  دوخ ، ییاـیند  عماـطم  تهج  هب  هک  دوبن 
يارب زین  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ناـنمؤمریما  تیـالو  هدزن ، نآرق  تاـیآ  فـیرحت  هب  تسد  لـهاان  دارفا  رگید  تسیک ، ربماـیپ  نیـشناج 

.دوش یم  نشور  نایوج  تقیقح 

(76 «.) میتسه نآ  ظفاح  دوخ  اققحم  میدرک و  لزان  ار  نآرق  ام  هک  یتسرد  هب  دیامرف : یم  نآرق  هک  نیا  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 

، نآرق زا  يرایـسب  تایآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نآرق ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمریما  سدقم  مان  رکذ  مدع  للع  زا  یکی   4�
تیصخش يور  ناناملسم  یمامت  .تسا  مدرم  شیامزآ  ناحتما و  تنس ؛ نآ  هدش و  حرطم  لاعتم  دنوادخ  ملسم  تنس  کی  ناونع  هب 

لاعتم دنوادخ  .تسین  هنوگ  نیا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  دروم  رد  یلو  دنراد ، رظن  قافتا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
نآ مان  لاعتم  دنوادخ  هچ  رگا  هک  هنوگ  نیا  هب  دنک ، یم  ناحتما  ار  نانمؤم  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ترـضح  سدـقم  دوجو  هلیـسو  هب 
رگا هک  هدـش  داـی  نآرق  رد  ناـشیا  زا  يا  هنوگ  هب  اـما  هدرواـین ، میرک  نآرق  رد  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) شموصعم نادـنزرف  ترـضح و 

؛ یتایآ هصاخ  میرک ، نآرق  ددـعتم  تایآ  رد  لمأت  اب  دـشاب ، تقیقح  نتفای  ددـص  رد  دـشاب و  هتـشادن  ینطاب  یبلق و  يراـمیب  یـسک 
(77) .تفای دهاوخ  تسد  ادخ ، نازیزع  نآ  لیدب  یب  هاگیاج  یتوکلم و  تمظع  هب  تیالو ، رمالا و  یلوا  هلهابم ، ریهطت ، هیآ  دننام 
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، تسا هتفگن  نخس  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هزادنا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  سک  چیه  هرابرد  میرک  نآرق 
هراشا ترـضح  نآ  هب  نوگانوگ ، فاصوا  تارابع و  نیوانع و  اـب  اـما  تسا ، هدـماین  تحارـص  هب  نآرق  رد  ترـضح  نآ  ماـن  هچرگ 

: هنومن ناونع  هب  ، تسا هدومن 

َنُوتْؤی َهالَّصلا َو  َنوُمیقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمکِیلَو  امَّنِإ   » هیآ هک  دنراد  ناعذا  ینـس ، هچ  هعیـش و  هچ  نارـسفم ، رثکا 
اپرب ار  زامن  هک  یناسک  نامه  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  تسا و  وا  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  تسرپرـس و  َنوُعکار ؛ ْمُه  َهاکَّزلا َو 

(79) .درادن یقادصم  وا  زج  و  هدش ، لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نأش  رد  ( 78 «،) دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  دنراد و  یم 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  ياه  هینک 

: دوش یم  هراشا  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک  تسا  يددعتم  ياه  هینک  ياراد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

(80) .نسحلا وبا   1�

(81) .دشاب یم  نسحلا » وبأ  (، » مالسلا هیلع   ) یلع ماما  روهشم  هینک  دیوگ : یم  یسربط  موحرم 

(84) .رظن يأر و  رد  مدقم  و  ( 83) مّظعم رالاس  دیس و  ینعی  مرق ؛ ( 82 «.) مرَقلا نسحلا  وبا  منم  : » دومرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

(85) .نیسحلا وبا   2�

ردپ ترضح  نآ  هب  نیـسح  نسح و  دوب ، هدنز  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  ینامز  ات  : » دومرف مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
لقن ( 86 «.) دوب نسحلاابا » ، » نم هب  نیـسح  باطخ  و  نیـسحلاابا »  » نم هب  نسح  باـطخ  هکلب  دـنتفگ ، یمن  ردـپ  نم  هب  دـنتفگ و  یم 

(87) .دندز یم  ادص  ردپ  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هاگ  نآ  دومرف ، تلحر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  یتقو  هدش :

(88) .نینسحلاوبأ  3�

(89) .نیتناحیرلا وبأ   4�
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(90) .َرَّبَش ُوبَأ   5�

یم نیـسح  نسح و  یبرع  هب  نآ  ياـنعم  هک  هدوب  مالـسلا ) هیلع   ) نوراـه ترـضح  نادـنزرف  ماـن  ریبَش »  » و ّربَش » ( » 91) .ٍرِیبَش ُوبَأ   6�
(92) .دشاب

(93) .ِروُّنلا ُوبَأ   7�

(94) .ْنیَروُّنلا ُوبَأ   8�

(95) .ِْنیَْطبِّسلا ُوبَأ   9�

(96) .ِهَِّمئَْألا ُوبَأ   10�

(97) .مِساقلا وبا   11�

(99) .تسا ندش  ادج  اب  هارمه  نتسکش  يانعم  هب  مصق ؛» ( » 98) .مصَق وبأ   12�

(100) .دمحم وبأ   13�

لقن مالـسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد  و  تسا … اه  نادند  فارطا  اب  ندروخ  يانعم  هب  مضَق ؛» : » دـیوگ یم  ریثا  نبا  ( 101) .مضَق ابأ   14�
زا دیزیهرپب  مهکلهیف ؛ سانلا  مِضْقَی  يذلا  يأ  مَضُقلا ؛ اورذحا  مطحلا ، اورذحا  : » دنتفگ یم  دـندید ، یم  ار  وا  شیرق  یتقو  هک  هدـش 
اه گنج  رد  مالسلا ) هیلع   ) ریما ترضح  تداشر  تعاجش و  رطاخ  هب  شیرق ، ریبعت  نیا  ( 102 «.) دنک یم  كاله  ار  مدرم  هک  یسک 

.درک یم  دروخرب  تّدش  اب  ناکرشم ، نارفاک و  ربارب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نامرف  هب  یهلا و  رما  هب  هک  دشاب  یم 

(103) .باَُرت ُوبَأ   15�

رد هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) لوـسر ترـضح  ار  هینک  نیا  .تـسا  بارت » وـبا  ( » مالـسلا هـیلع   ) یلع ماـما  فورعم  ياـه  هـینک  زا  یکی 
(104) .دوب هدرک  اطع  بانج  نآ  هب  درک ، هدهاشم  كاخ  يور  هدجس  رد  ار  يو  هک  یماگنه 

ار بارت » وبا   » هینک هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ارچ  دیـسرپ : سابع  نب  هَّللا  دبع  زا  یـصخش  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  نینچمه 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  نیمز ، يور  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا  يارب  تفگ : دوـمرف ؟ اـطع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب 

(105 «.) تسا وا  رطاخ  هب  نیمز  نوکس  اقب و  تسا و  راگدرورپ  تجح 

مانـشد ار  یلع  ربنم ، زارف  رب  ات  دراداو  ار  وت  دـهاوخ  یم  هنیدـم  مکاح  دـش : هتفگ  دعـس  نب  لهـس  هب  : » تسا هدـش  لقن  باـعیتسا  رد 
ربمایپ زج  دنگوس  ادـخ  هب  داد : خـساپ  لهـس  .ینک  باطخ  بارت  وبا  هینک  اب  ار  یلع  دـیاب  تفگ : میوگب ؟ هچ  دیـسرپ : لهـس  .ییوگ 
همطاف دزن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع داد : باوج  سابعلا ؟ وبا  يا  هنوگچ ، دیـسرپ : .تسا  هدرکن  يراذـگ  مان  تینُک ، نیدـب  ار  یلع  یـسک 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ وا ، زا  سپ  .تفر  باوخ  هب  دیـشک و  زارد  دجـسم  طایح  رد  دـمآ و  نوریب  هاگ  نآ  تفر و  مالـسلا ) اهیلع  )
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رد وا  کنیا  درک : ضرع  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف تسا ؟ اـجک  تیومع  رـسپ  دیـسرپ : وا  زا  دـمآ و  مالـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف شیپ  هلآ )
شکرابم تشپ  رب  شیادر  هک  دید  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دمآ و  دجسم  نحص  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ .تسا  هدیمرآ  دجسم 

وبا يا  نیـشنب  دومرف : درک و  یلع  تشپ  زا  كاخ  ندرک  كاپ  هب  عورـش  تسد  اـب  ربماـیپ  .تسا  هدـش  دولآ  كاـخ  شتـشپ  هداـتفا و 
تـسود مان  نیا  زا  یمـسا  چیه  نم  رظن  رد  ادخ  هب  مسق  تسا و  هدـناوخن  مان ، نیدـب  ار  وا  یـسک  ربمایپ  زج  دـنگوس  ادـخ  هب  بارت !

(106 «.) تسین رت  ینتشاد 
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(107) .دشاب هداتفا  قافتا  رابدنچ  هعقاو  نیا  هک  تسا  نکمم  هتبلا 

اریز دش ؛ یم  لاحـشوخ  دـش  یم  هدـناوخ  نآ  هب  یتقو  تشاد و  یم  شوخ  رتشیب  اه  هینک  رگید  زا  ار  هینک  نیا  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع
هینک نیا  زج  هب  ترضح  نآ  رب  نارگید ، هیما و  ینب  دننام  ترضح ؛ نآ  نانمشد  ( 108) .درک یم  باطخ  هینک  نیمه  اب  ار  يو  ربمایپ 

راختفا هک  نآ  لاح  دننک و  شنزرس  ریقحت و  ار  ترضح  نآ  بارت ، وبا  نتفگ  اب  دنتساوخ  یم  نانآ  .دندرک  یمن  قالطا  يرگید  مان 
نآ ربانم ، زارف  رب  بارت  وبا  هینک  رکذ  اب  ات  دندوب  هداد  روتـسد  نایوگنخـس  هب  یلع ، نانمـشد  .دوب  هینک  نیمه  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
ایوگ تسا ، هتفگ  يرصب  نسح  هک  نانچ  دنیامن ، دادملق  یصقن  بیع و  وا  يارب  ار  هینک  نیا  دنهد و  رارق  شنزرس  دروم  ار  ترضح 

رب هیبارت  یبارت و  مان  زج  هک  نانچ  .دندناشوپ  یم  ترـضح  نآ  نت  رب  تنیز  رویز و  زا  رپ  یـسابل  لمع ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  ناشیا  هک 
.تفای صاصتخا  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  هب  اهنت  مان ، نیا  هک  هنوگ  نادب  .دندرک  یمن  قالطا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ناوریپ 

(109)

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  باقلا 

ددـعتم ياه  بقل  ياراد  هک  ییاه  تیـصخش  زا  یکی  .تسا  وا  یتیـصخش  يدوجو و  يایاوز  رگنایب  درف ، کـی  يارب  ددـعتم  باـقلا 
نآ یناسنا  یلاع  مراکم  تافـص و  تهج  هب  ینارون و  تمظع و  اب  دوجو  رطاخ  هب  باقلا  نیا  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  تسا ،

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لیذ  رد  .تسا  هدش  هداد  تبسن  ناشیا  هب  ترضح 

رَبْکَْألا ُقوُراَْفلا  مَظْعَْألا ،)  ) ُرَبکَْألا ُقیِّدِّصلا  َنِینِمْؤُْملا ، ُِحلاَص  َنِیقِراَْملا ، عِماَق )  ) ُغِماَد َنِیلَّجَحُْملا ، ِّرُْغلا  ُِدئاَق  َنیِّیِصَْولا ، ُدِّیَس  َنِینِمْؤُْملاُریِمَأ ،
، ِءاَوِّللا ُبِحاَص  يَرَْولا ، ُهَرَْدیَح  يَْربْکلا ، ُهَّجَحَْملا  ِدْعَْولا ، ُزِْجنُم  ِْنیَّدلا ، یِضاَق  ُهَفِیلَْخلا ، ُِّیلَْولا ، ُّیِصَْولا ، ِراَّنلا ، ِهَّنَْجلا َو  ُمیِـسَق  ُمَظْعَْألا ،) )
، ِبوُرْکلا ُفِشاک  نیِکَْملا ، ُفَرْـشَْألا  ُنیِطَْبلا ، ُعَْزنَأـْلا  ِناَوْسِّنلا ، ِنَع  ُّباَّذـلا  ِّناَْـجلا ، ُدِراَـم  ِّناَْـجلا ، ِْسنِإـْلا َو  ُریِمَأ  ِضْوَْحلا ، ِنَع  ُدـِئاَّذلا 

ُجَْهنَْملا ِهاَجَّنلا ، ُهَنیِفَـس  ِءاَضَْقلا ، ُلِصاَف  ءاَلَـضُْفلا ، ُلِـصاَف  اَـصَْعلا ، ُبِحاَـص  ِماَـصِْخلا ، ُهَّجُح  ِمُداَـقَّتلا ، ُباـَب  ٍهَّطِح ، ُباـَب  ِنیِّدـلا َ، ُبوُسْعَی 
ُدّیـس لیلَخلا ، هّنُـسلا ، لبَحلا ، هللا ، ِدودِحل  ِظفاحلا  باوَثلا ، يرـُشبلا ، هللاُدـسا  ، دَـلَبلا ، ُهَضَیب  لِیبَّسلا ، ُدْـصَق  ُءاَْضیَْبلا ، ُهَّجَحَْملا  ُحِـضاَْولا ،

، نیطِساقلا نیقِراملا و  نیثِکانلا و  ُلتاق  هّللا ، فیَس  نیملسملا ، ُسراف  راّرف ، ریغ  راّرک  برعلا ، ُسراف  هرَجَفلا ، ِلتاق  هرَرَبلا ، ُدّیس  برعلا ،
ُمامإ نیِملسملا ، ُدّیـس  ِءایـصوَألا ، ُریخ  نیّیـصَولا ، ُریخ  برَکلا ، جّرَفُم  راصنألا ، نیرجاهُملا و  ُخیـش  قیفَرلا ، ٍهنمؤم ، ٍنمؤم و  ّلُک  یلوَم 

، هادُعلا رحب  یضَترُملا ، ِحلاصلا ، دیعَسلا ، نیَرّونلا ، وُذ  هّللا ، ّیلو  همکِحلا ، ِراد  ُباب  ملعلا ، ِهنیدم  ُباب  دوُعوَملا ، ُزجنُم  ریزَولا ، نیقّتُملا ،
، هَمعَنلا رکِذـلا ، هّللا ، ُهجو  هّللا ، ُهَّجُح  هّیرَبلا ، ُریخ  هنَـسَحلا ، ءاضیَبلا ، ُهّجَحَملا  ءابَُجنلا ، ُدّیـس  لعَّنلا ، ُفِصاخ  ضرألا ، ُّهباد  ماقَملا ، باب 
، ِهّللا ِنیِدل  ُرِصاّنلا  ّیقَتلا ، ِهّللا ، ِدودُِحل  ُِظفاحلا  دِجاّسلا ، عِکاّرلا ، دِماحلا ، ِدباعلا ، نِمؤُملا ، دیهَـشلا ، ِملاعلا ، قداصلا ، يدانُملا ، يداهلا ،

(110  … .) میقَتسُملا و ُقیرَطلا  ِدئاقلا ، میقَتسُملا ، ُطارِّصلا  ِعفاّشلا ، هلآ ،) هیلع و  هّللا  یلص   ) هّللا لوُسِرل  ُدِهاّشلا 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  صاخ  بقل  نینمؤملاریما ،

.تسا ناـنمؤم  رورـس  اورناـمرف و  ياـنعم  هب  تغل ؛ رد  نینمؤملاریما  .تسا  نینمؤـملاریما » (، » مالـسلا هیلع   ) یلع ماـما  باـقلا  زا  یکی 
ربمایپ زا  دـعب  دـنوادخ  روتـسد  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  تهج  نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  هب  بقل  نیا  صاـصتخا  (111)

ماقم نیا  تقایل  یسک  ناشیا  ریغ  هدوب و  ناناملسم  نانمؤم و  ماما  هدنامرف و  ریما و  ناشیا و  لصفالب  نیشناج  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص  )
.تشادن ار 

ناـنمؤمریما ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  هک  دومرف  رما  مدرم  هب  ترـضح  نآ  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ناـمز  رد 
(112) .دنیامن مالس 

مالس مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  بقل  نیا  اب  هک  دوب  یسک  نیلوا  مالسلا ) هیلع   ) لیئربج ترـضح  تسا : هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد 
(114) .دنمان یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما بقل  اب  ار  بانج  نآ  زین  نامسآ  لها  نینچمه  ( 113) .درک

ریاس یتح  نارگید  رب  نآ  قالطا  دشاب و  یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  یصاصتخا  باقلا  زا  بقل  نیا  هعیش  ياه  هزومآ  گنهرف و  رد 
(115) .دشاب یمن  زیاج  زین  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما 

« نینمؤملاریما  » ناونع هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) دـمحم لآ  مئاق  هب  هک  تسا  اور  ایآ  دیـسرپ : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یـصخش 
لبق هن  تسا ، هدیمان  نآ  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهنت  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یبقل )  ) مسا نیا  اریز  ریخ ؛ دومرف : ماما  دومن ؟ مالس 
هیلع  ) ترـضح نآ  رب  هنوـگچ  سپ  دیـسرپ : صخـش  نآ  ( 116) .رفاـک رگم  وا ، زا  سپ  هن  هدـش و  هدـیمان  بقل  نـیا  هـب  یـسک  وا  زا 

ٌْریَخ ِهَّللا  ُتَّیَِقب  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  ِهَّللا ،» َهَّیَِقب  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  : » دـییوگ یم  دومرف : درک ؟ مالـس  تسیاـب  یم  مالـسلا )
(118 «.) دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسا ، رتهب  ناتیارب  هدراذگ ، یقاب  امش  يارب  دنوادخ  هچ  نآ  ( 117 (؛ َنِینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل 
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هب مراگدرورپ  هب  مدش ، هدرب  نامـسآ  هب  جارعم ) بش  رد   ) یتقو : » تسا هدـش  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  زا  یتیاور  رد 
هب دومرف : سپس  ( 120 ،) دومن یم  یحو  دـیاب  هچ  نآ  دومرف  یحو  نم  هب  سپ  ( 119 ،) مدش کیدزن  رتمک  ای  نامک  ود  هلـصاف  هزادنا 
زین وا  زا  سپ  ما و  هداهنن  مان  ار  وا  زا  لبق  يدـحا  بقل  نیا  هب  اـنامه  ناـسرب ، مالـس  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما بلاـط  یبا  نب  یلع 

(121 «.) داهن مهاوخن  مان  بقل  نیا  هب  ار  يدحا 

.تسا هدش  هداهن  ترضح  نآ  رب  ناحبس  دنوادخ  يوس  زا  بقل  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  بلطم  نیا  ثیدح ، نیا  زا 

یفرعم مالسلا ،) هیلع   ) مدآ ترضح  شنیرفآ  زا  لبق  ناونع ، نیا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يراذگ  مان  نامز  تایاور ، زا  یخرب  رد 
هیلع  ) یلع ینامز  هچ  رد  دنتسناد  یم  مدرم  رگا  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  یتیاور  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا ؛ هدش 

هب بقلم  دوب ، دسج  حور و  نیب  مدآ  هک  ینامز  رد  یلع  اریز  دندش ؛ یمن  وا  لیاضف  رکنم  زگره  دیدرگ ، بقلم  بقل  نیا  هب  مالسلا )
ربمایپ دمحم  میامـش و  راگدرورپ  نم  دومرف : .یلب  دنتفگ : مدوبن ؟ امـش  راگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : دنوادخ  هک  ینامز  دش ؛ بقل  نیا 

(122 «.) تسا امش  ریما  یلع  تسا و  امش 

: تسا هدش  رکذ  بقل ، نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يراذگ  مان  رد  زین  يرگید  هوجو  هدش ، رکذ  هوجو  رب  هوالع  تایاور  رد 

اریز دومرف : دنا ؟ هدیمان  بقل  نیدـب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما ارچ  متفگ : مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  هب  : » دـیوگ یم  دـیزی  نب  رباج 
يارب ام  ( 123 (؛ انَلْهَأ ُریمَن  َو  : » هدمآ فسوی ) ناتساد  رد   ) ادخ باتک  رد  يا  هدینشن  رگم  دناسر ، یم  تفرعم  ملع و  هقوذآ  ار  نانمؤم 

(124 «.) میروآ یم  ییاذغ  ّداوم  شیوخ  هداوناخ 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  هب   ) نمؤم لوا  مدرم ، نیب  رد  اریز  تفای ؛ بقل  ناونع  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تسا : هتفگ  سابع  نبا 
(125) .دوب هلآ ) هیلع و 

ّلح و لها  باحـصا  اروش و  طسوت  هک  یناسک  همه  هب  دوخ و  نیطالـس  یـسابع و  يوما و  يافلخ  نیدشار و  يافلخ  هب  تنـس  لها 
(126) .دنیامن یم  قالطا  نینمؤملاریما  دنا ، هدش  باختنا  دقع 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  یصو ،

لوسر ( 127) .دوش تیصو  وا  هب  هک  تسا  یسک  يانعم  هب  یصو »  » .دشاب یم  یصو »  » بقل مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  روهشم  باقلا  زا 
نیمه رد  .دومرف  تیـصو  دوخ ، زا  دعب  هفیلخ  نیـشناج و  ناونع  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ

.دشاب یم  زین  نییصولاریخ »  » و نییصولا » دیس  ، » ترضح نآ  باقلا  زا  اتسار 

ار يربماـیپ  یتـّما  ره  زا  یلاـعت  يادـخ  دومرف …« : هک  هدـش  لـقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  هملـس » ّما   » زا یتـیاور  رد 
تیب لها  نم و  ترتع  نایم  رد  نم  ّیصو  یلع  متّما و  نیا  ربمایپ  نم  تسا ، هدومن  باختنا  یّیصو  يربمایپ  ره  يارب  تسا و  هدیزگرب 

(128 «.) تسا نم  تّما  نم و 

زا دعب  وت  ّیصو  هّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  هب  هنع - هّللا  یـضر   - ناملـس يرگید ، تیاور  رد 
.دوب نون » نب  عشوی   » وا ّیـصو  تفگ : ناملـس  دوب ؟ هک  یـسوم ، نم  ردارب  ّیـصو  ناملـس ! يا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  هک  وت 

منیشناج و ّیصو و  ناملس ! يا  دومرف : ترـضح  سپ  .دوب  مدرم  نیرتاناد  وا  هک  نیا  يارب  مدرک : ضرع  هچ ؟ يارب  یناد  یم  دومرف :
یبأ نب  ّیلع  منیَد ، هدننکادا  میاه و  هدعو  هب  هدننک  افو  مراذگ و  یم  ياج  رب  دوخ  زا  دعب  هک  یصخش  نیرتهب  مزار و  ّرس و  هاگیاج 

(129 «.) تسا بلاط 
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زا يرایسب  هدوب و  نانمـشد  ناتـسود و  نیب  هصاخ ، هماع و  نیب  یعیاش  لوادتم و  بقل  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  يارب  یـصو »  » بقل
(130) .دندرک یم  هدافتسا  ترضح  نآ  يارب  بقل  نیا  زا  دوخ ، راعشا  رد  ارعش 

زج دوب ، دوهعم  فورعم و  یصو  هب  مالسا  ردص  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  : » دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  رـصاعم  نادنمـشناد  زا  یکی 
هّللا مسب   » هب رهج  یتح  یصو و  بقل  یتح  دننک ، وحم  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  راثآ  همه  هک  دندوب  هدرک  قافتا  هیما  ینب  هک  نیا 

( هکلب ( ) 131 ،) تسین نم  لوق  نیا  .تسا  بحتسم  نآ  هیتافخا  رد  بجاو و  يزور  هنابش  هیرهج  ياهزامن  رد  هک  ار  میحرلا » نمحرلا 
: دـیوگ یم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هب  رهج  یهقف  هلئـسم  رد  هحتاـف ، هروس  ریـسفت  رد  هک  تسا  شریبک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  لوق 

دنلب زا  عنم  رد  يداـیز  شـالت  دیـسر ، هیما  ینب  هب  تلود  یتـقو  .تشاد  یغیلب  یعـس  هللا  مسب  نتفگ  دـنلب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع »…

رد مینک ، یم  کش  یبلطم  ره  رد  هک  ام  و  مالـسلا ،…) هیلع   ) یلع راثآ  ندومن  لطاب  رد  یعـس  تهج  هب  دنداد  ماجنا  هللا  مسب  نتفگ 
نیا رب  يرمع  هک  مالـسلا ،) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  لوق  اـب  لـفغملا » نبا   » و سنا »  » لوق نیب  هاـگره  هک  میرادـن  کـش  بلطم  نیا 

«. تسا نیمه  هلئـسم  نیا  رد  عطاـق  باوج  سپ  .تسا  یلوا  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع لوـق  دوـش ، عـقاو  ضراـعت  هدرک ، یم  لـمع  شور 
(132)

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  باقلا  ربکا ، قیدص  مظعا و  قوراف 

.تسا هدش  هدرمش  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  باقلا  زا  ربکا » قیّدص   » و مظعا » قوراف   » بقل تنـس ، لها  هیماما و  زا  دّدعتم  تایاور  رد 
نیاربانب دـشاب ، یم  وگ  تسار  رایـسب  يانعم  هب  قدـص ؛»  » زا هغلابم  هغیـص  قیّدـص ، هدـننک و  ادـج  يانعم  هب  قرف ؛»  » هشیر زا  قوراـف 

ربمایپ كرابم  دوجو  ار  باقلا  نیا  .تسا  گرزب  يوگ  تسار  يانعم  هب  ربکا ؛ قیّدص  گرزب و   �هدننک  ادـج  يانعم  هب  مظعا ؛ قوراف 
لوسر دوب و  لطاب  زا  قح  گرزب  �هدننک  ادـج  بانج ، نآ  اریز  داد ؛ رارق  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
.دومن قیدـصت  نارگید ، قیدـصت  زا  لبق  ار  دوب  هدـش  لزان  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  هچ  نآ  همه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ

(133)

12611 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3548 

http://www.ghaemiyeh.com


لها تایاور  هب  سپـس  مینک ، یم  هراشا  تسا ، هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هیماـما  هعیـش  قیرط  زا  هک  تاـیاور  زا  يدادـعت  هب  زاـغآ  رد 
: میزادرپ یم  تنس 

: هیماما قیرط  زا  تایاور  .فلا 

هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  هرابرد  مدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ زا  تسا …« : هدـش  تیاور  هللا ) همحر   ) يراـفغ رذوبا  زا   1�
دنک و یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  يدرف  نیلوا  دروآ و  نامیا  نم  هب  هک  تسا  یسک  نیلوا  یلع  دومرف : یم  مالسلا )

(134  …«.) و دنک ، یم  ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  هک  تسا ، تما  نیا  قوراف  وا  و  تسا ، گرزب  يوگ  تسار  وا 

يوگ تسار  نم  : »… دومرف تسا ، هدرک  داریا  هفیقـس  نایرج  زا  دعب  هک  ینالوط  یثیدـح  زا  يزارف  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما   2�
(135 …«.) متسه لطاب  قح و  نیب  گرزب  هدنراذگ  قرف  گرزب و 

رتشا کلام  گرزب ؛ یباحـص  .دـش  یم  هتخانـش  نآ  هب  دوب و  روهـشم  قیّدـص »  » هب دوخ  ناـمز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح   3�
(136 «.) یگرزب يوگ  تسار  وت  ربکألا ؛ قیّدصلا  تنأ  : » درک یم  ضرع  ترضح  نآ  هب  باطخ 

: تنس لها  قیرط  زا  تایاور  .ب 

، دش دهاوخ  اپ  رب  يا  هنتف  نم  زا  سپ  يدوز  هب  : » دنک یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  زا  یتیاور  یمزراوخ ، بیطخ   1�
(137 «.) تسا لطاب  زا  قح  هدننکادج  وا  اریز  دیشاب ؛ مالسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  مزالم و  داد  خر  يا  هنتف  نینچ  هاگره  سپ 

زا سپ  يدوز  هب  دومرف : هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص   ) ادخ لوسر  مدینش  تسا : هدرک  تیاور  يرافغ  یلیل  یبا  زا  ینالقـسع  رجح  نبا   2�
هک تسا  یسک  لوا  وا  .دیشاب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هارمه  مزالم و  داد ، خر  يا  هنتف  نینچ  هاگ  ره  سپ  دش ، دهاوخ  اپ  رب  يا  هنتف  نم 

اوشیپ و تما و  نیا  قوراف  ربکا و  قیدص  وا  .دیامن  یم  هحفاصم  نم  اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دروآ و  نامیا  نم  هب 
(138) .تسا ناقفانم  ياوشیپ  ایند ، لام  و  تسا ، نانمؤم  ریما 
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ای دنک …« : یم  لقن  هلآ ،) هیلع و  هَّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  ترضح ، نآ  دادجا  ءابآ و  زا  مالـسلا ،) هیلع   ) اضر ماما  زا  يزودنق   3�
بزح تسا و  ادـخ  بزح  نم  بزح  نم و  بزح  وت  بزح  یگرزب ، يوگ  تسار  وـت  یلطاـب ، زا  قـح  گرزب  �هدـننک  ادـج  وـت   یلع 

(139 «.) تسا ناطیش  بزح  وت ، نانمشد 

هب هک  دنا  هدرک  رکذ  رکبوبا  رمع و  يارب  ار  باقلا  نیا  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یتایاور  هب  دانتـسا  اب  تنـس  لها  زا  يا  هدع 
: هنومن ناونع  هب  تسین ؛ شریذپ  دروم  هدوب و  یگتخاس  ثیداحا  نیا  هیماما  ةدیقع 

نآ ياـه  گرب  يور  رگم  تسین ، تشهب  رد  یتـخرد  چـیه  : » تسا هدومن  لـقن  هلآ ،) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  ساـبع  نبا 
زج تسین  ییادخ  چـیه  ( 140 (؛ نیرونلا وذ  نامثع  قورافلا ، رمع  قیّدـصلا ، رکبوبأ  هَّللا ، لوسر  دـمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال   » هدـش هتـشون 

(141 «.) تسا رون  ود  بحاص  نامثع  تسا ، قوراف  رمع  تسا ، قیّدص  رکبوبا  تسا ، ادخ  لوسر  دمحم  هناگی ، يادخ 

يوـحن هب  هتفگ ، ار  نیا  هک  یـسک  و  تسا   فیعـض  ثیدـح  نیا  دـیوگ : یم  تیاور  نیا  لـیذ  رد  تنـس  لـها  ياـملع  زا  ریثـک  نبا 
(142) .تسا رتاناد  ادخ  تسا و  لوهجم  هتخانشان و 

زا  ) یناربط هک  تسا  ثیدح ،) نیا  نایوار  زا   ) یقر لیمج  نب  یلع  تایلعج  زا  ثیدح  نیا  دیامرف : یم  ریدغلا  باتک  رد  ینیما  هماّلع 
نیا هک  تسا  وا  اهنت  تسا و  زاس  ثیدح  لعاج و  لیمج ، نب  یلع  تسا و  یگتخاس  تسا : هتفگ  هدروآ و  ار  نآ  تنس ) لها  ياملع 

(144) .دنک یم  هراشا  هطبار  نیا  رد  تنس  لها  ياملع  زا  يدادعت  لاوقا  هب  سپس  يو  (143) .هدرک لقن  ار  ثیدح 
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هاگان هک  مدوب  رـضاح  مهنع ) هَّللا  یـضر   ) دادقم رذ و  یبا  ناملـس و  دزن  رد  يزور  نم  دنک : یم  تیاور  سیق  نب  میلـس  زا  یـسربط 
هب داب  وت  رب  تفگ : وا  هب  هنع ) هَّللا  یـضر   ) ناملـس .تسـشن  ییامنهار  داشرا و  بلط  يارب  اـهنآ  دزن  رد  دـمآ و  هفوک  لـها  زا  يدرم 
نآ زا  تسا و  نآرق  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هک  اریز  مالـسلا ؛) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  یلاعت و  يادخ  باتک  اب  یهارمه  تمزالم و 
ره هب  قح  : » دومرف یم  هک  میدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  زا  رفن ) هس   ) اـم هک  مهد  یم  یهاوـگ  نم  .دوـش  یمن  ادـج 

«. تسا لطاب  قح و  نایم  قوراف  وا  تسا و  یلع  قیّدص ، تسا و  تهج  نامه  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع دشاب ، هک  یتمس 

( هنع هَّللا  یـضر   ) ناملـس دنمان ؟ یم  قوراف  ار  رمع  قیدـص و  ار  رکب  وبا  مدرم  ارچ  سپ  تفگ : دینـش ، ار  نانخـس  نآ  نوچ  درم  نآ 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  ینیشناج  تفالخ و  هک  روط  نامه  دندیـشخب ، ود  نیا  هب  دوب  رفن  ود  نیا  ریغ  يارب  هک  ار  یمـسا  مدرم  تفگ :

هب هک  درک  رما  ام  همه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هک  یلاح  رد  دندیـشخب ، رفن  ود  نیا  هب  ار  نانمؤم  تراما  و  هلآ ) هیلع و 
(145) .مینک مالس  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ناونع  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

: مدرک ضرع  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  هب  نم  هک ، دـنک  یم  تیاور  هیواـعم  نب  مساـق  زا  ار  یتیاور  سپـس  یـسربط ، موحرم 
شرع رب  دومرف  هدـهاشم  تفر  جارعم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  نوـچ  هک  دـننک  یم  تیاور  ار  جارعم  زا  یثیدـح  مدرم 
ناحبس دومرف : دینـش ، ار  بلطم  نیا  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  یتقو  .قیِّدِّصلا  ٍرَْکب  ُوبَأ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  هدش : هتـشون 

یتقو لاعتم ، دنوادخ  انامه  دومرف : ترـضح  نآ  .هلب  مدرک : ضرع  ار ؟ بلطم  نیا  یتح  دنداد ، رییغت  ار  يزیچ  ره  تعامج  نیا  هَّللا !
: تفگ امـش  زا  یکی  هاگره  سپ  نِینِمْؤُْملا و …  ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  تشون : نآ  يور  رب  دومرف  قلخ  ار  شرع 

(146 (.) مالسلا هیلع   ) نِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  دیوگب : همادا ) رد   ) دیاب هَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال 
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یم هرصب  ربنم  يور  رب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  مدینـش  تفگ : هک  دنک  یم  لقن  هّیودع  هذاعم  زا  یمـشاه  یلع  نب  نامیلس 
رکبوبا هک  نآ  زا  لبق  مگرزب ، يوگ  تسار  نم  ملـسی ؛ نأ  لبق  تملـسأ  و  رکبوبأ ، نمؤی  نأ  لبق  تنمآ  ربکألا ، قیّدـصلا  انأ  : » دومرف

(147 «.) مدروآ مالسا  نم  دروآ ، مالسا  وا  هک  نآ  زا  لبق  و  مدروآ ، نامیا  دروآ ، نامیا 

ره و  ربکا » قیدص   » منم متـسه ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ردارب  ادـخ و  هدـنب  نم  : » دومرف ترـضح  نآ  يرگید  تیاور  رد 
اب لاس  تفه  تّدم  دنناوخب  زامن  مدرم  هک  نیا  زا  شیپ  نم  تسا ، هدننز  ناتهب  وگ و  غورد  دوش ، ماقم  نیا  یعّدـم  نم  زا  سپ  سک 

(148 «.) مدناوخ زامن  لوسر  ترضح 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  لعنلا ، فصاخ 

یّلص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یتیاور  زا  هتفرگرب  بقل ، نیا  ( 149) .دشاب یم  لعنلا » فصاخ  (، » مالسلا هیلع   ) یلع ماما  باقلا  زا  یکی 
.دندومرف مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نأش  رد  هلآ ) هیلع و  هَّللا 

نآ هک  میدوـب  هتـسشن  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلـص   ) ربماـیپ تمدـخ  رد  اـم  دـنک : یم  لـقن  ریـشب  نب  نمحرلادـبع  زا  ینالقـسع  رجح  نبا 
رکبوبا .مدیگنج  امـش  اب  نآرق  لیزنت  ربانب  نم  هک  هنوگ  نآ  دیگنج ، دـهاوخ  امـش  اب  نآرق  لیوأت  ربانب  يدرم  انامه  دومرف : ترـضح 

يا تفگ : رمع  .یتسین  امش  ریخ ، دومرف : متسه ؟ نم  دیدومرف ، هک  یصخش  نیا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  يا  درک : ضرع 
دنک یم  حالـصا  ار  شفک  هک  تسا  ناـمه  درم  نیا  یتـسین ، مه  امـش  دوـمرف : متـسه ؟ نـم  هـلآ ،) هـیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوـسر 

حالصا میمرت و  لوغـشم  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع میدید  میتفر ، هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  زا   ) ام سپ  لعنلا .) فصاخ  )
( هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  نیا  هب   ) ار وا  سپ  تسا ، هشیاـع  هرجح  رد  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  شفک 

(150 «.) میداد تراشب 
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: دنک یم  تیاور  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  شارخ  نب  یعبر 

نونکا دندرک : ضرع  دندیـسر و  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح  تمدخ  هیبیدـح  رد  رفن  هس  ای  رفن  ود  اب  ورمع  نب  لیهـس  »
( هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمایپ .دینادرگرب  ام  يوس  هب  ار  نانآ  امش  دیسر ، دنهاوخ  امش  روضح  هب  ام  تسپ  دارفا  اه و  هدرب  زا  یهورگ 
ره هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص   ) نییبنلا متاخ  ترضح   ) .دیدرگ خرس  بضغ  طرف  زا  شا  هرهچ  دش و  نیگمشخ  تفشآرب و  نخس  نیا  زا 

نانخـس هنوگ  نیا  زا  شیرق  هورگ  يا  دومرف : ورمع  نب  لیهـس  هب  هاگ  نآ  دـش ) یم  هتخورفارب  شکرابم  هرهچ  درک  یم  بضغ  هاـگ 
یلاح رد  دنزب ، ار  امش  ياه  ندرگ  ات  متسرف  یم  امش  فرط  هب  تسا  هداد  ار  شناحتما  ادخ  هار  رد  هک  ار  يدرم  ّالا  دیرادرب و  تسد 

؟ متـسه نم  دـیدومرف ، هک  یـصخش  نیا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  يا  درک : ضرع  رکبوبا  .دـیا  هدـش  جراـخ  نید  زا  هک 
ناـمه درم  نیا  یتسین ، مه  امـش  دومرف : متـسه ؟ نم  هلآ ،) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  يا  تفگ : رمع  یتـسین ، امـش  ریخ  دومرف :
شفک ماگنه  نآ  رد  نم  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یلع لعنلا .) فصاخ   ) دـنک یم  حالـصا  ار  شفک  هرجح  ناـیم  رد  نونکا  هک  تسا 
هاـگآ دومرف : تساـخرب و  دوـخ  ياـج  زا  تیاور  نیا  ناـیب  زا  سپ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  .مدرک  یم  تسرد  هرجح  رد  ار  ربماـیپ 

رپ شتآ  زا  ار  يو  هاگیاج  دـنوادخ  ددـنب ، غورد  نم  رب  دـمع  يور  زا  سک  ره  دومرف : هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  دیـشاب ،
(151 «.) درک دهاوخ 

فصاخ  » ریبعت زا  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما كرابم  مان  هب  حیرـصت  ياج  هب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  تایاور ، نیا  رد 
: هلمج زا  دشاب ، هتشاد  یلیالد  دناوت  یم  رما  نیا  .دندومن  هدافتسا  لعنلا »
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ربمایپ دیاش  .دنام  یم  یقاب  اهدای  رد  رتشیب  هدش ، هتخانـش  فورعم و  مان  زا  ریغ  دیدج  يریبعت  زا  هدافتـسا  دراوم ، زا  يرایـسب  رد   1�
يارب ار  ترضح  نآ  زا  يرگید  تلیضف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  يارب  ریبعت  نیا  زا  هدافتـسا  اب  دنا  هتـساوخ  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  )

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يارب  بارت » وبا   » نوچ يرگید ؛ ریباـعت  زا  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ربماـیپ هدافتـسا  .دـنیامن  یفرعم  مدرم 
.دشاب اعدم  نیا  رب  يدهاش  دناوت  یم  زین  ( 152)

ناـیم رد  هک  يزاـتمم  هژیو و  هاـگیاج  دوجو  اـب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما عضاوت  جوا  زا  یکاـح  یعون  هب  ریبعت  نیا   2�
ییاهراک ماجنا  زا  هلآ ،) هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  ربمایپ   ) هعماج يربهر  اب  ناشیا  کیدزن  رایسب  طابترا  دوجو  اب  زین  هتشاد و  ناناملسم 

زا هدافتسا  اب  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلص   ) ربمایپ دنک و  یمن  غیرد  دنتسناد ، یمن  شیوخ  تلزنم  نأش و  رد  ار  نآ  صاوخ ، زا  يرایـسب  هک 
عـضاوت یگژیو  زا  دیاب  هعماج  نیا  يدعب  ناربهر  هک  دهد  یم  ار  دومنهر  نیا  یمالـسا  ۀعماج  هب  میقتـسم  ریغ  تروص  هب  ریبعت ، نیا 

(153) .دنشاب رادروخرب 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  رفنضغ ،

« ریش  » يانعم هب  تغل  رد  رفنـضغ ؛»  » .تسا رفنـضغ » ، » هدش هداد  تبـسن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هب  هک  یتافیـصوت  باقلا و  هلمج  زا 
.دوش یم  هتفگ  رفنضغ  دنـشاب ، ریـش  دننام  يوق ؛ تشرد و  يا  هثج  ندب و  ياراد  ای  ییوخ  تشرد  ياراد  هک  ییاه  ناسنا  هب  تسا و 

(154)

رایسب زین  یحور  رظن  زا  تشرد و  یلکیه  يوق و  یندب  ياراد  یمسج  رظن  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد 
تیراع ریـش  مان  زا  هک  رفنـضغ  رظن ، نیا  زا  ( 155 (؛ درکن تشپ  نانمـشد  هب  دربن  ههبج  رد  زگره  دوب و  سرتـن  دـنمتردق و  عاـجش و 
ترضح نآ  ( 156) هللادسا بقل  هک  روط  نامه  تسا ، هدـش  هتفرگ  راک  هب  مالـسلا ) هیلع   ) ترـضح نآ  فیـصوت  يارب  هدـش ، هتفرگ 

.تسا تبسانم  نیمه  هب  زین ،
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رب رفنـضغ  بقل  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم تایاور  رد  ترـضح  نآ  باقلا  نایم  رد  هتفرگ  تروص  تاقیقحت  ربانب  تسا ، ینتفگ 
.میدروخن

، دیسر رماع  ینب  ۀلیبق  هب  دودبع  نب  ورمع  ندش  هتشک  ةرابرد  يراصنا  تباث  نب  ناسح  راعـشا  یتقو  بوشآرهـش ، نبا  لقن  ربانب  هتبلا 
وا اریز  دینادب ؛ ناتدوخ  رنه  ار  نآ  دیهد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  ورمع  نتـشک  دیابن  هنیدم  مدرم  امـش  تفگ : باوج  رد  نانآ  زا  یناوج 

(157 «.) تسا هتشک  يریش  ار 

زا نآ  رد  هدرک و  لقن  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تعاجـش  تلیـضف و  تیبملا و  هلیل  ةرابرد  رعـش  تیب  دنچ  یطوط » نبا   » نینچمه
ياـج هب  بش  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع یتـقو  تسا : نیا  نآ  نومـضم  هک  هدرک  هدافتـسا  ترـضح  نآ  يارب  رفنـضغ » ثیل   » بـقل

، هدرک هلمح  اهنآ  هب  ریشمش  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دندوب ، هدرک  هرـصاحم  ار  هناخ  ناکرـشم  دیباوخ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
(158) .دننک یم  رارف  ریش  زا  نارخروگ  هک  هنوگ  نامه  دندرک ، رارف  وا  زا  تعرس  هب  اهنآ  و  درپب ، عاجش  يریش  هک  هنوگ  نآ 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  یضترم ،

.تسا هداد  ترـضح  نآ  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربماـیپ ار  بقل  نیا  .تـسا  یـضترم » ( » مالّـسلا هـیلع   ) یلع ماـما  باـقلا  زا  یکی 
: تسا هدش  رکذ  نآ  تلع  نایب  رد  ( 159)

(160) .تسا هدیدنسپ  وا ، زا  دعب  نیشناج  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ ّیصو  ناونع  هب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  نوچ   1�

يا دوـمن : ضرع  دـمآ و  دورف  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  رب  مالّـسلا ) هیلع   ) لـیئربج هک  تسا  هدـش  لـقن  یتـیاور  رد   2�
(161) .تسا هدیدنسپ  مالسلا ) امهیلع   ) یلع يارب  ار  همطاف  همطاف و  يارب  ار  یلع  ناحبس ، دنوادخ  دمحم ،
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نیمه هب  تشاد و  رظن  رد  ار  لوـسر  ادـخ و  تیاـضر  روـما ، عـیمج  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفگ : هک  هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا   3�
(162) .دش هدیمان  یضترم  تهج ،

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  بقل  نیطب ، عزنأ 

لها بتک  نـینچمه  و  ( 164) ییاور بتک  ( 163 ،) تغل ياه  باـتک  رد  .تسا  نیطبلا » عزنـألا  (، » مالّـسلا هیلع   ) یلع ماـما  باـقلا  زا 
لیذ رد  انعم ، نیرت  بسانم  هتفرگ ، تروص  تاقیقحت  اه و  یـسررب  اب  هک  هدش  هتخادرپ  بقل ، نیا  ریـسفت  حیـضوت و  هب  (165) قیقحت

: دوش یم  رکذ 

: هنومن ناونع  هب  تسا ؛ هدش  ریسفت  ملع ، زا  ّولمم  هب  نیطب »  » كرش و زا  هدش  هدنک  هدش و  هتفرگرب  هب  عزنا » ، » تایاور زا  یخرب  رد 

نارادتـسود نایعیـش و  تنادـناخ و  وت و  لاعتم ، دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  یلع ! اـی  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  .فلا 
عزنا  » ییوت وـت ، هب  داـب  هدژم  سپ  هداد ، رارق  شیوـخ  شزرمآ  نارفغ و  دروـم  ار  همه  تنایعیـش ، ناتـسود  نارادتـسود  و  تناـیعیش ،

(166 «.) تفرعم شناد و  زا  رپ  ّولمم و  كرش و  زا  هدش  ادج )  ) هتفرگرب نیطب ،»

ربخ مالّـسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  نیطب ؛ عزنا  زا  ارم  تفگ : وا  هب  تفر و  سابع  نبا  دزن  يدرم  دـیوگ : یم  یعبِر ، نب  هیابَع  .ب 
گیر يور  رب  هک  يدومن  لاؤس  یـصخش  زا  دـنگوس ، ادـخ  هب  درم  يا  تفگ : سابع  نبا  دـنراد .! فالتخا  شا  هرابرد  مدرم  هک  هد 
رـسپ و  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  ردارب  وا  هدراذگن ، مدق  رتهب  وا  زا  يدحا  هلآ ،) هیلع و  هَّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  اه ،

ادـخ لوسر  زا  دـشاب ، یم  ملع  زا  رپ  نیطب و  كرـش و  زا  رانکرب  عزنا و  وا  دـشاب ، یم  شتّما  رب  ترـضح  نآ  هفیلخ  ّیـصو و  ومع و 
ینعی عزنا ؛ نیا  نماد  دیاب  دشاب ، تاجن  لها  تمایق ، يادرف  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  دومرف : یم  هک  مدینـش  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یّلـص  )

(167 «.) دریگب ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع
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( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  ردام  ردپ و 

شیرق هفئاط  زا  یـصق  دنزرف  فانم  دبع  دـنزرف  مشاه  دـنزرف  بلّطملادـبع  دـنزرف  بلاطوبا  ترـضح  مالّـسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  ردـپ 
تیـصو بلطم ، نیا  رب  لیلد  و  ( 168) تسا فانمدبع » ، » ناشیا روهـشم  مان  یلو  تسا ، نارمع » ، » بلاطوبا مان  هک  هدـش  هتفگ  .تسا 

دبع يا  : » دیوگ یم  هدرک ، شرافس  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) مالـسا ربمایپ  هب  تبـسن  بلاطوبا  هب  نآ  رد  هک  تسا  بلطملادبع  شردپ 
نآ هینک  زین  بلاطوبا  ( 169 «.) تسا اتمه  یب  شردپ  زا  سپ  هک  منک  یم  شرافس  يدحوم  زا ) تیامح   ) هب ار  وت  دوخ  زا  سپ  فانم 

مالـسا ربمایپ  دـلوت  زا  لبق  لاس  بلاطوبا 35  ترـضح  ( 170) .تسا هدوب  بلاـط ،»  » شگرزب دـنزرف  تبـسانم  هب  هک  تسا  ترـضح 
ینعی ینایعا ؛ ردارب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) لوسر ترـضح  ردپ  هّللادبع  اب  يو  ( 171) .دوشگ ناهج  هب  هدید  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص  )

تمظع و هب  ار  يو  برع  لیابق  همه  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  ّدج  بلّطملادبع ) ، ) بلاطوبا ردـپ  ( 172) .دنا هدوب  ردام  ردـپ و  کی  زا 
دروم نانچ  بلّطملادبع ، .دـندرک  یم  دای  یمیهاربا  دـیحوت  نییآ  ِلبم  غّ تیافک و  اب  يدرم  ناونع  هب  وا  زا  دنتخانـش و  یم  يراوگرزب 

نایجاح هدنهد  بآ  جیجحلا ؛» یقاس   » نآ و هموح  هکم و  نیمزرس  ياقآ  ءاحطبلا ،» دیـس   » بقل اب  ار  وا  هک  دوب  زور  نآ  يایند  هجوت 
(173) .دندناوخ یم  مزمز  هاچ  هدننَک  مزمزلا ؛» رفاح   » اه و يراوگرزب  ردپ  هداسلاوبا ؛»  » ادخ و هناخ 

لیقع وا  دنزرف  نیمود  .تسا  هدنامن  یقاب  یلسن  وا  زا  هک  دوب  وا  گرزب  رسپ  بلاط  .تشاد  رتخد  ود  رسپ و  راهچ  بلاطوبا  ترـضح 
ره نیب  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  يو ، رـسپ  دـنزرف  نیرخآ  نیمراـهچ و  راـیط و  رفعج  هب  فورعم  رفعج  اـهنآ  نیموس  و 

(174) .تسا هنامج »  » يرگید و  یناه » ما   » یکی شرتخد  ود  .تسا  هتشاد  دوجو  ینس  هلصاف  لاس  هد  ناردارب ، زا  مادک 
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یمـشاه درم  کـی  اـب  هک  تسا  یمـشاه  نز  نیلوا  وا  هدوب و  ( 175 «) فانم دـبع  نب  مشاه  نب  دـسا  تنب  همطاف   » ترـضح نآ  رداـم 
نادنزرف ( 177) .دندوب یمشاه  ود  ره  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  ردام  ردپ و  نیاربانب  ( 176) .دروآ دنزرف  وا  يارب  هدرک و  جاودزا 

(178) .دنتسه دسا  تنب  همطاف  زا  همه  بلاطوبا  ترضح 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  ردپ  بلاطوبا ،

تسرپادخ يا  هداوناخ  رد  بلاطوبا  .تسا  مالسا  خیرات  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  مالّـسلا  ) هیلع   ) یلع ماما  ردپ  بلاطوبا  ترـضح 
دننامه تفای و  شرورپ  دوب ، رادروخرب  يونعم  تازایتما  یحور و  تالامک  زا  هک  بلطملادبع  نوچمه  يردـپ  هیاس  رد  دّـحوم و  و 

.تشاد یم  رب  مدق  یمیهاربا  فینح  نییآ  ریسم  رد  شردپ 

بلّطملا و دبع  مّدج  مردپ و  هک  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف یم  هک  مدینش  مالّـسلا   ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  زا  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبـصا 
هب مالّـسلا   ) هیلع   ) میهاربا نید  قباطم  دومرف : دندیتسرپ ؟ یم  هچ  سپ  دش : لاؤس  .دندیتسرپن  ار  یتب  هاگ  چـیه  فانم ، دـبع  مشاه و 

(179 «.) دندوب کّسمتم  نادب  دندناوخ و  یم  زامن  هبعک  هناخ  بناج 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ زا  لبق  يایصوا  هلسلس  زا  یصو  نیرخآ  هک  هدش  لقن  مالّـسلا  ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زا  يرگید  تیاور  رد 
(180) .تسا هدوب  بلاطوبا )  ) مردپ هلآ ،) و 

درک و یگداتـسیا  تیلهاج  ياه  هویـش  لباقم  رد  هکلب  تفرگن ، رارق  هکم  مدرم  یتسرپ  تب  كرـش و  ریثأـت  تحت  اـهنت  هن  بلاـطوبا 
هک تسا  یسک  نیتسخن  وا  (181) .تشاد رذحرب  یگدولآ ، داسف و  هنوگره  زا  ار  دوخ  تخاس و  مارح  دوخ  رب  ار  تابورشم  ندیشون 

.درک تیبثت  هماسق »  » مان اب  ار  نآ  زین  مالسا  اهدعب  داد و  رارق  تنـس  ار ، اضق  رما  رد  لتق » تابثا  يارب  لوتقم  يایلوا  ندروخ  دنگوس  »
(182)

هک ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دّمحم ترـضح  یتسرپرـس  تلافک و  ردـپ ، تیـصو  رب  انب  بلطملادـبع ، تشذـگرد  زا  سپ  بلاطوبا 
تشگ و وا  دوجو  عمـش  درگ  هب  راو  هناورپ  مامت ، لاـس   42 تثعب ، مهد  لاس  شتافو ؛ ماگنه  ات  تفرگ و  هدـهع  رب  دوب ، هلاـس  تشه 

(183) .دومن لماک  تظافح  تسارح و  وا  زا  رضح ، رفس و  رد  تالاح ، مامت  رد 
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یلـص  ) ربمایپ كرابم  ياه  مدق  هک  یتقو  جحذم  هلیبق  هبرجتاب  نادراک و  دارفا  زا  یهورگ  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  دـهاجم 
زا رت  هیبش  ار  یمدق  نونک  ات  ام  هک  نک  تبظاوم  رسپ  نیا  زا  زاجح ! گرزب  يا  دنتفگ : بلّطملا ،( دبع  هب  ، ( دندید ار  هلآ ) هیلع و  هللا 

بلاط وبا  هب  ور  نخـس  نیا  ندینـش  اب  بلّطملا  دبع  میا .! هدیدن  تسا  مالّـسلا ( هیلع  میهاربا   ( ماقم رد  هک  یمدـق  نآ  هب  وا  ياه  مدـق 
بلاط وبا  سپ  نآ  زا  تسا .! یتنطلـس  کـلم و  مرـسپ  نیا  يارب  هک  یتسار  هب  دـنیوگ ! یم  هچ  اـهنیا  نیبب  نک ، شوگ  دومرف : درک و 

دش و یمن  ادج  وا  زا  دوب و  وا  هارمه  هشیمه  تفرگ ، هدهع  رب  هجو  نیرتهب  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  تلافک  يرای و 
دوخ دـیناباوخ ، یمن  شیوخ  رانک  رد  ار  وا  اـت  تشاد و  یم  مّدـقم  شیوخ  نادـنزرف  رب  تشاد و  یم  تسود  رایـسب  ار  ترـضح  نآ 

(184 !.) ییامیس شوخ  عبط و  شوخ  لقعرپ ، وت  تفگ : یم  هراومه  دیباوخ و  یمن 

زا رفن  کی  : » دیوگ یم  بلاطوبا ، ترضح  ياه  يراکادف  حرش  نمـض  رد  تنـس ، لها  فورعم  دنمـشناد  خّروم و  دیدحلا ، یبا  نبا 
ار راعـشا  نیا  ظیرقت ، ياج  هب  نم  .مسیونب  ظیرقت  نآ  رب  نم  هک  دروآ  نم  دزن  تشون و  یباتک  بلاطوبا  نامیا  هرابرد  هعیـش  ياـملع 
بلاطوبا و رگا  : » تسا نینچ  اه  نآ  زا  یـشخب  نومـضم  هک  متـشون ، شباـتک  تشپ  رد  دـسر ، یم  تیب  تفه  هب  اـه  نآ  هرامـش  هک 
(، هنیدم  ) برثی رد  دنزرف  درک و  تیامح  نآ  زا  هکم  رد  ردپ  درک ؛ یمن  تسار  دق  مالسا  زگره  دندوبن ، مالسلا ) هیلع  یلع  شدنزرف 

(185 «.) درک راثن  ار  شناج 

ترضح نآ  زا  هنادرم  دوب ، هکم  ناکرشم  نیگآرهز  ياهریت  فده  وس  همه  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هک  یماگنه  يو 
مالـسا ربمایپ  سدـقم  فدـه  هار  رد  دومن و  افیا  یمهم  شقن  ناناملـسم  تیوقت  مالـسا و  شرتسگ  رد  هلیـسو  نیدـب  درک و  تیامح 

یتح دومنن ، غیرد  یششوک  چیه  زا  دوب ، یتسرپ  تب  كرـش و  ندرک  نک  هشیر  یتسرپاتکی و  نییآ  رـشن  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
نازوس کشخ و  يا  هّرد  هک  بلاط – ،» یبا  بعـش   » رد مشاه  ینب  ریاس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رانک  رد  لاـس  هس  تّدـم  هب 

(186) .درب رس  هب  دوب – 
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: اوران ياه  تمهت  بلاطوبا و  نامیا 

نامیا هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  دوخ  تایح  لوط  رد  مالّـسلا  ) هیلع   ) بلاـطوبا ترـضح  هک  دـندقتعم  تنـس  لـها  زا  یـضعب 
(187) .تسا هتفر  ایند  زا  مالسا  نودب  وا  دناوخب و  زامن  هک  هدشن  هدهاشم  اریز  تسا ؛ هدرواین 

رب یخیرات ، دهاوش  یمالـسا و  تایاور  دانتـسا  هب  ( 188 ،) تنـس لها  ياملع  زا  یخرب  هیدـیز و  زین  هیماما و  هعیـش  ياملع  لباقم ، رد 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  لیالد  زا  یضعب  هب  .تسا  هتفر  ایند  راد  زا  زین  نمؤم  هدوب و  نمؤم  بلاطوبا  ترضح  هک  دنا  هدیقع  نیا 

و هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  يربمایپ  توبن و  هب  رثن  مظن و  بلاق  رد  ددعتم ، عضاوم  رد  مالّسلا  ) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح  . 1
دنچ یتاعطق  يو ، ینالوط  دیاصق  بلاطوبا و  ترضح  یبدا  یملع و  ریاخذ  نایم  زا  .تسا  هدومن  فارتعا  ترـضح ، نآ  هار  تیناقح 

: تسا نینچ  شنومضم  هک  هدش  باختنا 

رون نامه  تسا ، ربمایپ  مالسلا ) امهیلع   ) حیسم یسوم و  ناسب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هک  دننادب  هدیمهف  فیرـش و  صاخـشا  »
.دنراد یم  زاب  هانگ  زا  ییامنهار و  ار  مدرم  دنوادخ ، نامرف  هب  ناربمایپ  مامت  دراد و  زین  وا  دنتشاد ، رایتخا  رد  ود  نآ  هک  ار  ینامـسآ 

زا رتمک  هک  دـینارورپ  یم  رـس  رد  ار  ییوزرآ  هک  یتروص  رد  دـیبایب  تسد  وا  رب  دـیناوت  یم  هک  دـیا  هدرک  رّوصت  شیرق ! نارـس  يا 
«. ددرگ یم  لزان  وا  رب  دنوادخ  هیحان  زا  یحو  تسا و  ربمایپ  وا  .تسین  هتفشآ  ياه  باوخ 

میا و هتفای  ربمایپ  یـسوم ، دننام  ار  دمحم )  ) وا ام  هک  دیناد  یمن  ایآ  شیرق  يا  : » دنا هدورـس  دوخ  راعـشا  زا  يرگید  شخب  رد  ناشیا 
هک یسک  ةرابرد  دیابن  دنراد و  يو  هب  یـصوصخم  ّتبحم  ادخ  ناگدنب  تسا و  هدیدرگ  دیق  ینامـسآ  ياه  باتک  رد  وا  ناشن  مان و 

.»؟ درک متس  هدراذگ  تعیدو  هب  اه  لد  رد  ار  وا  ّتبحم  ادخ 
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هب نانمـشد  زگره  هتخاسن ، رتسب  ار  دحل  هدیباوخن و  كاخ  نایم  رد  بلاطوبا  ات  هدازردارب  يا  : » دـنا هدروآ  رگید  ياج  رد  نیینچمه 
نییآ هب  ارم  زاس ، نشور  ار  ینامشچ  هد و  تراشب  سرتم و  سک  چیه  زا  نک ، راکـشآ  يرومأم  هچ  نآ  هب  .تفای  دنهاوخن  تسد  وت 

هیلع و هللا  یلـص   ) دمحم شیک  هک  اّقح  يراکتـسرد ، نیما و  دوخ  توعد  رد  یتسه و  نم  ةدنهد  دـنپ  وت  مناد  یم  يدـناوخ و  دوخ 
(189 «.) تسا اه  نیئآ  نیرتهب  زا  هلآ )

زا یخرب  هک  يوحن  هب  تسا ، راکنا  لباق  ریغ  حضاو و  مالّسلا ، ) هیلع   ) بلاطوبا ترضح  خسار  نامیا  رب  تاملک  راعشا و  نیا  تلالد 
(190) .دنا هدومن  داهشتسا  بلاطوبا  نامیا  رب  راعشا  نیا  زا  یضعب  هب  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما 

رد مدرم  ارچ  هک  متفگش  رد  : » دومرف ترـضح  نآ  .دمآ  نایم  هب  نخـس  بلاطوبا  نامیا  زا  مالـسلا ) هیلع  داجـس  ماما  رـضحم  رد   2�
همطاف دنامب و  دوخ  رفاک  رهوش  هلابح  رد  ندروآ  مالـسا  زا  دعب  تسیابن  یناملـسم  نز  چیه  هک  یتروص  رد  دـنراد ، دـیدرت  وا  نامیا 

(191 «.) دوب وا  حاکن  رد  بلاطوبا ، گرم  ماگنه  ات  تسا ، مالسا  رد  ناقباس  زا  هک  دسا  تنب 

ترـضح دـش ، لاؤس  منهج ، شتآ  رد  بلاطوبا  ترـضح  ندوب  بذـعم  نوماریپ  مدرم  راتفگ  هرابرد  مالّـسلا ) هیلع   ) رقاب ماـما  زا   3�
، دراد حـیجرت  وا  نامیا  اـنامه  دوش ، هداد  رارق  رگید  هفک  رد  مدرم  ریاـس  ناـمیا  وزارت و  هفک  کـی  رد  بلاـطوبا  ناـمیا  رگا  : » دومرف

هللادبع ترـضح  فرط  زا  هک  داد  یم  روتـسد  شتایح  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع  نانمؤمریما  ترـضح  هک  دـیناد  یمن  ایآ  دومرف : سپس 
زا دعب  يارب  دـنروآ و  اج  هب  جـح  شراوگرزب ، ردـپ  بلاطوبا  ترـضح  فرط  زا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یمارگ  ردـپ  )

(192 ( .»؟ دومرف تیصو  رما ، نیا  هب  تبسن  زین  دوخ 
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هیلع  ) یلع نینمؤملاریما  ترـضح  هک  هدوـمن  لـقن  مالّـسلا ) مهیلع   ) شراوـگرزب ناردـپ  زا  مالّـسلا    ) هیلع   ) قداـص رفعج  ماـما   4�
تعاـمج نآ  ناـیم  رد  .دـندوب  هدـش  عـمج  ترـضح  نآ  فارطا  رد  يرایـسب  مدرم  دوـب و  هتـسشن  ( 193) هـبحر رد  يزور  مالّـسلا  )

هک نآ  لاح  هداد و  رارق  نآ  رد  ار  امش  نیملاعلا  ّبر  ترضح  هک  يراد  یهاگیاج  امش  نینمؤملاریما  ای  تفگ : هتساخرب و  یـصخش 
عطق ار  تنابز  یلاعت  كرابت و  يادخ  شاب ! تکاس  دومرف : مالّـسلا  ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تسا ؟ بّذعم  منهج  شتآ  رد  تردپ 

هک دنک  هدارا  مردپ  رگا  دومرف ، ثوعبم  يربمایپ  هب  قح ، هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  .دیامن 
رد مردـپ  ایآ  .دـیامرف  لوبق  اهنآ  همه  هرابرد  ار  وا  تعافـش  ملاع  راگدرورپ  اـنامه  دـیامن ، تعافـش  ار  نیمز  يور  ناراـکهنگ  همه 

دمحم ترضح  هک  ییادخ  نآ  هب  مسق  ( 194 (؟ تسا منهج  تشهب و  هدننک  میـسقت  وا  دنزرف  هک  یلاح  رد  دشاب  بّذعم  منهج  شتآ 
تحت ار  قیالخ  یمامت  راونا  تمایق  زور  رد  مراوگرزب  ردـپ  رون  اـنامه  دومرف ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  قح  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
دالوا زا  رفن  هن  رون  نیسح و  رون  نسح و  رون  نم و  رون  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم رون  رون : جنپ  رگم  داد ، دهاوخ  رارق  عاعـشلا 

قلخ مدآ  شنیرفآ  زا  لبق  لاس  رازه  ود  ار  ام  رون  ناحبـس ، دنوادخ  هک  تسا  ام  رون  زا  مردـپ  رون  هک  اریز  مالّـسلا ؛) مهیلع   ) نیـسح
(195) .دومرف

هیلع اضر  ماما  .دومن  لاؤس  بلاطوبا  نامیا  دروم  رد  مالّسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رـضحم  زا  يا  همان  رد  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح   5�
(196 «.) تسا مّنهج  شتآ  وت  تشونرس  ینک ، کش  بلاطوبا  نامیا  رد  رگا  .میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  دومرف « : باوج  رد  مالسلا )
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میهاربا نید  قباطم  بانج  نآ  هک  دـش  رکذ  مالّـسلا  ) هیلع   ) نینمؤملاریما راتفگ  مالّـسلا ، ) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح  زامن  هرابرد   6�
نامز نآ  رد  هک  تسا  دـقتعم  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  نیا ، رب  هوالع  .تسا  هدـناوخ  یم  زامن  هبعک  هناخ  بناـج  هب  مالّـسلا   ) هیلع  )

هک ره  دناوخ و  یم  تساوخ  یم  هکره  هک  دوب  بجاو  ریغ  زامن  دوب ، موسرم  هک  يزامن  دوب و  هدـشن  بجاو  زامن ، زونه  هکم ،) رد  )
(197) .دش بجاو  هنیدم ، رد  زامن ، درک و  یم  كرت  تساوخ  یمن 

هب رما  يادتبا  زا  ناشیا  هک  نیا  دراد و  عامجا  مالّـسلا  ) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح  مالـسا  رب  هیماما  هعیـش  دیوگ : یم  یـسلجم » هماّلع  »
.دوب مالّسلا  ) هیلع   ) میهاربا ترضح  يایـصوا  زا  وا  هکلب  دیتسرپن ، ار  یتب  هاگ  چیه  دوب و  هدروآ  نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ

هعیش و قرط  زا  هراب  نیا  رد  تایاور  دنهد و  یم  تبـسن  هعیـش  هب  ار  بلطم  نیا  هعیـش ، نافلاخم  هک  دراد  ترهـش  ردق  نآ  وا  مالـسا 
یفخم قیقحت  لها  رب  هک  دـنا  هدرک  فیلأت  یلقتـسم  باتک  هراب  نیا  رد  اـم  ناثدـحم  اـملع و  زا  يرایـسب  تسا و  رتاوت  ّدـح  رد  ینس 

(198) .تسین

: دوخ نامیا  نامتک  بلاط و  وبا  ترضح 

یلص  ) ربمایپ ناج  ظفح  رد  ار  دوخ  تیلوؤسم  دنک و  عافد  رتهب  یتسرپاتکی  نییآ  زا  هک  نآ  يارب  مالّـسلا  ) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح 
هللا یلـص   ) ربمایپ مالـسا و  هب  تبـسن  ار  دوخ  داقتعا  نامیا و  هدومن و  هیقت  دیامن ، ادا  رتشیب  مالـسا  فادها  دربشیپ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا 

.دومن یم  نامتک  هلآ ) هیلع و 

نمؤم و بلطملا ، دبع  دنزرف  فانم  دبع  بلاطوبا ، دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف مالّـسلا  ) هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  هک  هدـش  لقن  یبعـش  زا 
(199 «.) دندرگ هدنار  شیرق  يوس  زا  مشاه  ینب  ادابم  هک  نآ  سرت  زا  تشاد ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  دوب و  ناملسم 
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هللا یلص   ) ادخ لوسر  هب  تفر ، ایند  راد  زا  یتقو  تشاد ، یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  بلاطوبا  انامه  : » دومرف مالّسلا  ) هیلع   ) قداص ماما 
ترجه هنیدـم  هب  ترـضح  نآ  تهج  نیمه  هب  يرادـن ؛ يرواـی  راـی و  رگید  اریز  وـش ؛ جراـخ  هکم  زا  هک  دیـسر  یحو  هلآ ) هیلع و 

(200 «.) دومرف

هراب نیا  رد  يدایز  ثیداحا  هدوب و  یعامتجا  ینآرق و  یلقع و  ترورـض  کی  یناـمز ، بساـنت  موزل و  تروص  رد  هدـش  رکذ  هویش 
یعقاو نامیا  هک  تسا  فهک  باحـصا  لثم  بلاطوبا  لثم  : » دومرف مالّـسلا  ) هیلع   ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ؛ هدمآ  ییاور  عبنم  رد 

«. دومرف تمحرم  نانآ  هب  شاداـپ  ود  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  دـندرک ؛ یم  یفرعم  رفاـک  ار  دوخ  رهاـظ  رد  و  هتـشادهگن ، یفخم  ار  دوخ 
(201)

: بلاطوبا ترضح  تافو 

جراخ بعـش »  » زا شنارای  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  نآ  زا  دـعب  هاـم  ود  و  ترجه ، زا  لـبق  لاـس  هس  بلاـطوبا  ترـضح  »
همظعم هکم  رد  ار  شندب  ( 202 «.) تفر ایند  زا  یگلاس  دنچ  داتـشه و  نس  رد  تثعب ، مهد  لاس  هدـعقلا  يذ  ای  لاوش  هام  رد  دـندش ،

(203) .دندرک نفد  بلاطوبا » ناتسربق   » هب فورعم  نوجح »  » رد

، داد ربخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  ار  ردـپ  تافو  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تفر و  ایند  زا  بلاطوبا  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ 
امن و طونح  نک و  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  ورب  داد : روتـسد  سپـس  .تسیرگ  تخـس  دـش و  نیگمغ  نوزحم و  رایـسب  ترـضح  نآ 

هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  هاگ  نآ  درک ، لمع  هنوگ  نیمه  مالّـسلا  ) هیلع   ) نینمؤملاریما .نک  علطم  ارم  یتشاذـگ  تخت  رب  ار  وا  هاگره 
یکین هب  ار  محر  هلص  وت  راوگرزب ! يومع  يا  : » دومرف هتفرگ و  كرابم  شود  رب  ار  بلاطوبا »  » تخت هدروآ و  فیرـشت  هلآ ) هیلع و 

زا سپ  يداد .» تنواـعم  يراـی و  یگرزب  رد  و  يدومن ، تلاـفک  تیبرت و  یکدوک  رد  ارم  وت  يداد ، یکین  شاداـپ  يدروآ و  اـج  هب 
هب يو  زا  نایناهج  هک  منک  یتعافـش  نانچ  دوخ  يومع  زا  دنگوس ، دنوادخ  هب  دندومرف : دندرک و  مدرم  فرط  هب  ار  دوخ  يور  نیا ،

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم هب  قشع  ادـخ و  هب  نامیا  زا  زیربل  شبلق  هک  تفگ  عادو  ار  ایند  یلاـح  رد  يو  ( 204 «. ) دنیآ تفگش 
.دوب
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هیاس دندوب ، رفن  هاجنپ  زا  رتمک  هک  زور  نآ  ناناملسم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رب  هودنا  نزح و  زا  يا  همیخ  وا  گرم  اب 
.دنداد تسد  زا  ار  مالسا  هار  رد  راکادف  عفادم و  یماح ، نیرتهب  نانآ  اریز  دنکفا ؛

داجیا نم  يارب  يدنیاشوخان  هنوگ  چیه  تسناوت  یمن  شیرق  دوب ، هدـنز  بلاطوبا  هک  ینامز  ات  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
(، هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ كرابم  رـس  رب  بلاطوبا  تافو  زا  سپ  شیرق  راـفک  : » دـننک یم  لـقن  ریثا  نبا  ریثک و  نبا  (205 «.) دنک

(206 «.) دنتخیر یم  دنفسوگ  هدور  یهاگ  كاخ و 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  یماح  مالسا و  رگید  نکر  مالّسلا ،) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  تشذگرد  اب  دعب  زور  دنچ  ناناملـسم  هودنا 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  يارب  یگرزب  تبیـصم  مالّـسلا ) امهیلع   ) يربک هجیدخ  بلاطوبا و  تشذگرد  ( 207) .دش نادنچ  ود  هلآ ،) و 

(208) .دیمان مغ ، هودنا و  لاس  ینعی  نزحلا ؛» ماع  ، » ار لاس  نآ  هک  يّدح  هب  دوب  هلآ ) هیلع و 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  ردام  دسا  تنب  همطاف 

.تسا مالـسا  خـیرات  هحلاـص  ناملـسم و  ناـنز  زا  مالّـسلا ،) هیلع   ) نینمؤـملاریما رداـم  فاـنم ، دـبع  نب  مشاـه  نب  دـسا  تنب  همطاـف 
( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  یتسرپرس  يرادهگن و  رما  رد  هک  دوب  نآ  همرکم  يوناب  نیا  ياه  یگژیو  نیرت  مهم  زا  یکی  ( 209)
تبحم و رهم و  دروم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ درک و  یم يراـکمه  بلاـطوبا  ترـضح  اـب  ترـضح ، نآ  یکدوک  نینـس  رد 

.تفگ یم  ردام » ، » همرکم يوناب  نیا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  ییاج  ات  داد  یم  رارق  دوخ  لماک  یکین 

کی ترضح  نآ  هچنانچ  تشاد ،…  يدایز  هقالع  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  دسا  تنب  همطاف  : »… دسیون یم  يدوعسم 
ار هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ هک  نیا  ات  دوب ، نارگن  دـش … یمن  بیاغ  شرظن  زا  وا  هرهچ  دـش ، یم  بیاـغ  همطاـف  رظن  زا  هظحل 
ندومن و وب  شوخ  ندرک ، یلام  نغور  ندـیناشوپ ، ساـبل  ندومن ، فیظن  ندرک ، وشو  تسـش  نداد ، اذـغ  لوغـشم  دـیامن و  رـضاح 

ندرک رـضاح  لوغـشم  دـش ، یم  بش  هک  نـیمه  دوـب ، راوـگرزب  نآ  نداد  ریـش  بظاوـم  زور  رد  .دوـش  ترـضح  نآ  راـک  حالـصا 
یمن ادج  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) دّمحم ترـضح  زا  زور  بش و  رد  .دیدرگ  یم  ترـضح  نآ  اکتم  باوخ و  لیاسو )  ) باوختخر و

(210 …«.) درک یمن  یهاتوک  شتمدخ  زا  تلفغ و  ترضح  نآ  زا  دش ،
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( هلآ هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرتراکوکین  دسا ، تنب  همطاف  هک  هدومن  لقن  مالّـسلا  ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یمزراوخ 
(211) .دوب

يو هناـخ  رد  تفر و  یم  دـسا  تنب  همطاـف  رادـید  هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـیوگ : یم  يرهز  زا  لـقن  هب  يزوج  نبا 
(212) .دوب يا  هتسیاش  نز  وا  درک و  یم  رهظ ) زا  شیپ  باوخ   ) هلولیق باوخ 

: دسا تنب  همطاف  تعیب  نامیا و 

.تسا هدرمـشرب  ناملـسم  ناـنز  نیتـسخن  زا  ار  وا  تسا ، هتخادرپ  دـسا ، تنب  همطاـف  لاـح  حرـش  هـب  هـک  ناـسیون  هریـس زا  یـسک  ره 
(214) .دوب مهدزای  رفن  وا  دروآ و  مالسا  نت  هد  زا  دعب  همطاف  هک  تسا  هدرک  تیاور  دیدحلا » یبا نبا  ( » 213)

یتقو دناوخ  یم  ارف  تعیب  هب  ار  نانز  مدینش  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ زا  هک  تسا  هدش  لقن  ماوع  نب  ریبز  زا  نییبلاطلا  لتاقم  رد 
يدزد و دنهدن ، رارق  ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  دننک  تعیب  وت  اب  دنیآ و  وت  دزن  نمؤم  نانز  هک  یماگنه  ربمایپ ! يا   » هکرابم هیآ  هک 

وت نامرف  تفلاخم  يا  هتسیاش  راک  چیه  رد  دنرواین و  دوخ  ياپ  تسد و  شیپ  ییارتفا  تمهت و  دنشکن ، ار  دوخ  نادنزرف  دننکن ، انز 
دش و لزان  ( 215 «،) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دـنوادخ  هک  بلطب  شزرمآ  دـنوادخ  هاگرد  زا  نانآ  يارب  نک و  تعیب  اهنآ  اب  دـننکن ،

(216) .درک تعیب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ربمایپ اب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  دسا ، تنب  همطاف 

رد هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ اب  مالّـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ زا  دـعب  هک  دوب  ینز  نیتسخن  وا  هک  هدومن  لقن  سابع  نبا  زا  يزوج  نبا
(217) .درک تعیب  هکم 

: هنیدم هب  ترجه 
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(218) .دندرک ترجه  هنیدم  يوس  هب  هدایپ  ياپ  اب  هک  دوب  ینز  نیلوا  دسا  تنب  همطاف  هک  هدش  لقن  مالّسلا  ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

هورگ ناناملـسم  دـش ، غالبا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  ادـخ  فرط  زا  هنیدـم  يوس  هب  هکم  زا  ناناملـسم  ترجه  ناـمرف  یتقو 
مطاوف هارمه  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ روتسد  هب  مالّسلا  ) هیلع   ) یلع ترضح  نانآ  هلمج  زا  دندرک ، ترجاهم  هنیدم  هب  هورگ 
هنیدـم يوس  هب  هکم  زا  نمیا  ما رـسپ  هارمه  هب  و  بلطملادـبع ) نب  ریبز  تنب  همطاف  دـسا و  تنب  همطاف  مالـسلا ،) اهیلع   ) ارهز همطاف  )

دقاو وبا  : » دومرف وا  هب  مالّسلا  ) هیلع   ) یلع .دنار  یم ار  اهنآ  نارتش  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هداتـسرف  دقاو » وبا   » .دندرک ترجه 
ترـضح دننک ،» بیقعت  ار  ام  مسرت  یم : » درک ضرع  دقاو  وبا  دـنرادن .» ار  هار  یتخـس  تقـشم و  ناوت  نانآ  اریز  نک ؛ ارادـم  نانز  اب 

دراو وت  رب  يا  همدـص  دـنناوت ، یمن  نونکا  اـهنآ  یلع  يا  دوـمرف : نم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  اریز  تسیاـب ؛ : » دوـمرف
زا یهورگ  ماـگنه  نـیمه  رد  .دـنار  یم میـالم  مارآ و  تـفرگ و  هدـهع  رب  ار  هورگ  نآ  تیادـه  دوـخ  ترــضح  نآ  سپ  دــنروآ ،»
اب مالّسلا  ) هیلع   ) یلع ترضح  هک  دنتشاد  ار  اهنآ  ندنادرگرب  دصق  دندش و  نانآ  هار  ّدس  دندوب ، اهنآ  بیقعت  رد  هک  هکم  ناکرـشم 

یهوک « ) نانجـض  » مان هب  يا  هلحم  رد  ناهارمه  ترـضح و  سپـس  .دندرک  رارف  هیقب  تشک و  ار  اهنآ  زا  یـضعب  دـش و  ریگرد  نانآ 
زینک « ) نمیا ما  » هک نمؤم  نافعضتسم  زا  نت  دنچ  دندوب ، هدرک  فقوت  اج  نآ  هک  يزور  هنابش  لوط  رد  .دندمآ  دورف  هکم ،) یکیدزن 

.دنتسویپ نانآ  هب  دوب ، اهنآ  نایم  رد  هلا ) هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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يرپس هتـسشن  هداتـسیا و  لاح  رد  ادـخ  رکذ  هب  ای  زاـمن و  هب  اـی  مطاوف ، اـب  مد ، هدـیپس  اـت  ار  بش  نآ  مالّـسلا  ) هیلع   ) یلع ترـضح 
یط ادـخ  دای  اب  ار  لزنم  هب  لزنم  سپـس  دـندروآ و  ياج  هب  ناهارمه  اب  ار  حبـص  زامن  مد  هدـیپس  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دـندومن ،
دش لزان  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ بلق  رب  هنیدم ، هب  ناشیا  دورو  زا  لبق  یحو  هتشرف  طیارش  نیا  رد  .دندیسر  هنیدم  هب  ات  دندرک 

شنیرفآ رد  هتـسویپ  دننک و  یم دای  ار  ادـخ  نتفخ ، هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح  رد  هک  ییاهنآ  : » دومن لزان  نانآ  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  و 
نز و زا  سک  چیه  لمع  مراگدرورپ ، هک  نم  اریز  دینادرگ ؛ باجتسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  سپ  دنـشیدنا … یم نیمز  اه و  نامـسآ 

(219 «.) مراذگن دزم  یب ار  درم 

.تسا اهنآ  زا  یکی  دسا  تنب  همطاف  هک  دنشاب  یم مطاوف  نز »  » زا و  مالّسلا  ) هیلع   ) یلع ترضح  درم »  » زا روظنم  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
(220)

: دسا تنب  همطاف  تافو 

زا دـسا  تنب  همطاف  تسا …« : هداد  شرازگ  نینچ  شتافو  هب  طوبرم  يایاضق  دـسا و  تنب  همطاف  هرابرد  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
، دنا هدش  هداز  ردام  زا  هک  هنوگ  نآ  نایرع ، تمایق ، زور  رد  مدرم  نامگ  یب دومرف : یم هک  دینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ 

ادخ زا  نم  دومرف : وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربمایپ  سپ  ییاوسر ،! زا  ياو  تفگ : دـسا  تنب  همطاف  سپ  دـنوش ، یم روشحم 
زا ياو  تفگ : سپ  دـنک ، یم داـی  ربـق  راـشف  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  دینـش  زین  دزیگنارب و  هدیـشوپ  ار  وت  هک  مهاوخ  یم

لوسر هب  يزور  .دنک  تتیافک  ربق ،) راشف   ) نیا زا  هک  مهاوخ  یم ادخ  زا  نم  دومرف : وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ ربمایپ  یناوتان ،
هب ادخ  ینک  نینچ  رگا  دومرف : شخساپ  رد  ترضح  منک ، دازآ  ار  دوخ  زینک  نیا  مهاوخ  یم  نم  تفگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ

دوخ یصو  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دش ، رامیب  یتقو  دسا  تنب  همطاف  .دنک  دازآ  خزود  زا  ار  وت  زا  يوضع  وا ، زا  يوضع  ره 
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اب  هراشا ، اب  دوب  هدـمآ  دـنب  شناـبز  نوچ  دـنک و  دازآ  ار  وا  مداـخ  هک  درک  شرافـس  داد و  رارق 
هک دوـب  هتـسشن  هلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ يزور  .درک  لوـبق  ار  شتیـصو  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تـفگ و  یم  نـخس 

: درک ضرع  تسا ؟ هدرک  تنایرگ  يزیچ  هچ  دومرف ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دمآ ، شدزن  نایرگ  مالّـسلا  ) هیلع   ) نینمؤملاریما
هناخ نورد  هب  تساخرب و  ناباتش  و  دنگوس »! ادخ  هب  نم  ردام  زین  و  : » دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تشذگرد ؛ همطاف  مردام 

، دـیدش غراف  وا  لسغ  زا  نوچ  دومرف : دـنهد و  لـسغ  ار  وا  داد  روتـسد  اـه  نز  هب  هاـگ  نآ  .تسیرگ  تسیرگن و  وا  هب  سپـس  دـمآ ،
دوخ ياه  نهاریپ  زا  یکی  ترـضح  نآ  سپ  دندرک ، مالعا  ناشیا  هب  دندش ، غراف  لسغ  زا  نوچ  دینک ، مالعا  نم  هب  ات  دینکن  يراک 

دیدرک هدـهاشم  همطاف  نفد ) نفک و   ) راک رد  نوچ  دومرف : ناناملـسم  هب  دـننک و  نفک  نآ  رد  ار  وا  ات  داد  دیـشوپ ، یم  نت  هب  هک  ار 
!. دیسرپب نم  زا  ار  نآ  ببس  ما ، هدرکن  یسک  اب  نآ  زا  شیپ  هک  منک  یم  يراک  نم 
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وا هزانج  ریز  تفرگ و  شود  رب  ار  وا  هزانج  دـمآ و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـندش ، غراف  وا  نفک  لسغ و  زا  نانز  نوچ 
تـسد اب  تساخرب و  سپـس  دـیباوخ و  نآ  رد  دـش و  شربق  دراو  دوخ  داهن و  شربق  راـنک  رد  ار  وا  دـیناسر و  شربق  هب  ار  وا  اـت  دوب 

نآ دیچ و  نآ  رب  تشخ  دش و  جراخ  شربق  زا  سپـس  تفگ … زار  وا  اب  ینالوط  یتدـم  دـعب   داهن و  شربق  رد  تفرگ و  ار  وا  دوخ 
.تشگرب سپس  مراپس ، یم  وت  هب  ار  وا  نم  ایادخ  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإ  ال  دومرف : یم  هک  دندینش  داتفا و  شربق  يور  سپـس  تخاس ، لماک  ار 

( تمسق نیرخآ   ) زورما دومرف : دیدوب ، هدرکن  زورما  زا  شیپ  هک  دیدرک  ییاهراک  امش  میدید  ام  دنتفگ : ترـضح  نآ  هب  ناناملـسم 
مدقم شنادنزرف  دوخ و  رب  نادب  تبسن  ارم  دوب ، يزیچ  وا  دزن  رگا  هک  دوب  یـسک  همطاف  مداد ، تسد  زا  ار  بلاطوبا  یکین  ناسحا و 

.تشاد یم 

تنامـض نم  نم ، ییاوـسر  نیا  زا  ياو  تفگ : دـنوش ، یم  روـشحم  هنهرب  نآ  رد  مدرم  هک  نیا  زا  مدرک و  داـی  تماـیق  زا  يزور  نم 
هک مدرک  تنامـض  نم  و  نم ، یناوتان  زا  ياو  تفگ : مدرک ، دای  ربق  راشف  زا  نم  دزاس ، روشحم  هدیـشوپ  نت  اـب  ار  وا  ادـخ  هک  مدرک 
وا هب  اـت  متخادـنا  نآ  رب  ار  دوخ  مدـیباوخ و  شربق  رد  مدرک و  نفک  منهاریپ  رد  ار  وا  تهج  نیمه  هب  نم  دزاـس ، هدوسآ  ار  وا  ادـخ 
وا دـش و  لاؤس  شلوسر  زا  و  تفگ ، خـساپ  وا  دـش و  لاؤس  شراگدرورپ  زا  وا  زا  اریز  دـش ؛ یم  شـسرپ  وا  زا  هچ  نآ  مدرک  نیقلت 

(221 …«. ) داد باوج 
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رد ماجنارـس  وا ، ّیلو  شرورپ  وا و  لوسر  ادخ و  نید  زا  تیامح  تدـهاجم و  شالت و  اه  لاس  زا  سپ  تلیـضف  اب  يوناب  نیا  يرآ ،
(222) .دش هدرپس  كاخ  هب  ءاحور »  » هقطنم رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  هنیدم ، رد  يرجه ، مراهچ  لاس 

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  یکدوک 

هناـخ رد  تسا ، یحور  یمـسج و  تیبرت  هرود  تیـصخش و  يریگ  لکـش  ساـسح  هرود  هک  یکدوـک  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
: دنسیون یم  هنیمز  نیا  رد  یمالسا  ناخروم  .دربرس  هب  ترضح  نآ  میقتسم  تیبرت  تحت  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح 

لوسر تیبرت  نماد  رد  مالـسا  زا  شیپ  هک  دوـب  نیا  داد ، مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  هب  دـنوادخ  هک  یگرزب  ياـه  تمعن  زا  »
یلع هب  تبـسن  وا  ياه  تمارک  دنوادخ و  ياه  تمعن  هلمج  زا  هک  هدرک  لقن  دهاجم  .تفای  امن  وشن و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ

يداـیز روخ  ناـن  هک  دوب  دـنملایع  يدرم  بلاـط  وبا  دـش و  یتخـس  یطحق  راـچد  شیرق  هک  دوـب  نیا  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب 
: دومرف دوب  مشاه  ینب  ریاـس  زا  شیب  شتورث  ییاراد و  هک  دوخ  يومع  ساـبع ؛ هب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  سپ  تشاد ،
وا دزن  هب  مه  اب  ایب  دـنا ، هتـشگ  راچد  تخـس ، یطحق  نیا  هب  مدرم  ینیب  یم  هچنانچ  و  دـندایز ، بلاـط  وبا  تردارب  لاـیع  ساـبع ، يا 

.ربب ار  یکی  مه  وت  مرب و  یم  دوخ  دزن  هب  ار  وا  نارسپ  زا  یکی  نم  مینک ، مک  وا  ناروخ  نان  زا  يا  هلیسو  هب  میورب و 

يارب ار  لیقع  تفگ : بلاطوبا  دـندرک ، راهظا  ار  شیوخ  روظنم  هدـمآ و  بلاط  وبا  دزن  هب  ود  ره  و  تفریذـپ ، ار  داهنـشیپ  نیا  سابع 
ادـخ لوسر  سپ  .دـیربب  دـیهاوخ  ار  مادـک  ره  و  دـیراذگب ) نم  يارب  ار  بلاط  لیقع و  تفگ : دـنیوگ : یم  یخرب  و   ) دـیراذگب نم 
هیلع  ) یلع بیترت  نیدب  .دندرب  دوخ  هناخ  هب  هتشادرب و  ار  رفعج  زین  سابع  تشادرب و  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع هلآ ،) هیلع و  هّللا  یلص  )
یلع سپ  دـش ، ثوعبم  تلاسر  هب  راوگرزب  نآ  هک  یماگنه  ات  دوب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اـب  دراوم  ماـمت  رد  مالّـسلا )

ات دوب  ساـبع  هناـخ  رد  زین  رفعج  درمـش ، مزـال  دوـخ  رب  ار  وا  يوریپ  هدرک ، قیدـصت  ار  شتوـبن  دروآ و  ناـمیا  وا  هب  مالّـسلا ) هیلع  )
یلع نتفرگ  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  (223 «.) تشگ زاین  یب  وا  یتسرپرـس  زا  هدرک و  رایتخا  مالـسا  هک  یماگنه 

(224 «.) دیزگرب نم  يارب  ار  وا  ادخ  هک  مدیزگرب  ار  نامه  : » دومرف مالّسلا ) هیلع  )
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هدش گرزب  وا  تلافک  تحت  بلاطوبا و  شیومع  هناخ  رد  یکدوک  نینس  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  هک  اج  نآ  زا 
رظن وا  نادنزرف  نایم  زا  دنک و  ناربج  ار  دسا  تنب  همطاف  شرـسمه  يو و  تامحز  وا ، نادـنزرف  زا  یکی  تیبرت  اب  تساوخ  یم  دوب ،

(225) .تشاد مالّسلا ) هیلع   ) یلع هب 

امـش : » دـیامرف یم  هدومن و  هراـشا  دوخ  یتـیبرت  هرود  نیا  هب  هعـصاق »  » هبطخ رد  دوخ ، تفـالخ  نارود  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
متـشاد ترـضح  نآ  اب  هک  یـصاخ  تیعقوم  و  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  اب  نم  کـیدزن  يدـنواشیوخ  زا  ربماـیپ ) ناراـی  )

یم دوخ  هنیـس  هب  تفرگ و  یم  شوغآ  رد  ارم  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ مدوب ، لاـسدرخ  نم  هک  یعقوم  دـیناد  یم  و  دـیهاگآ ،
رد اذـغ  وا  مدینـش و  یم  ار  نآ  شوخ  يوب  مدرک ، یم  سمل  ار  وا  ندـب  نم  هک  يروط  هب  دـیناباوخ ، یم  دوخ  رتسب  رد  ارم  درـشف و 
زا یکی  زور  ره  وا  متفر و  یم  وا  هارمه  اـج  همه  دور ، یم  شرداـم  لاـبند  هب  هک  يا  هـچب  نوـچمه  نـم  دراذـگ ،… یم  نـم  ناـهد 

(226 «.) منک يوریپ  نآ  زا  هک  داد  یم  روتسد  دومن و  یم  میلعت  نم  هب  ار  دوخ  یقالخا  لئاضف 

(227 :) ءارح راغ  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما 

یم تداـبع  هب  ءارح  راـغ  رد  هاـم  کـی  یلاـس  دوـش ، ثوـعبم  تلاـسر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح 
( مالّـسلا هیلع   ) یلع هب  تبـسن  هک  يدـیدش  تیانع  اـب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  هک  دـهد  یم  ناـشن  نئارق  .تخادرپ 

دمحم ترـضح  رب  راغ  نامه  رد  راب  نیتسخن  يارب  یحو  هتـشرف  هک  یتقو  .درب  یم  ءارح  هب  دوخ  هارمه  هام  کی  نآ  رد  ار  وا  تشاد 
یلع ( 228) .دوب ترـضح  نآ  رانک  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع تخاس ، رختفم  تلاسر  ماقم  هب  ار  وا  دش و  لزان  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص  )

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هعصاق »  » هبطخ رد  مالّسلا ) هیلع  )
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لزان ترـضح  نآ  رب  یحو  هک  یماگنه  دـید ،… یمن  ار  وا  یـسک  نم  زج  تخادرپ و  یم  تدابع  هب  ءارح  هوک  رد  لاس  ره  ربماـیپ  »
نیا شا  هلان  تلع  تسا و  ناطیش  هلان  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلان  نیا  مدرک : ضرع  ادخ  لوسر  هب  مدینش ، ار  ناطیـش  هلان  يادص  دش ،
یم ار  هچ  نآ  يونـش و  یم  زین  وت  مونـش  یم  نم  ار  هچ  نآ  .تسا  هتـشگ  دیماان  دوش ، تعاطا  نیمز  يور  رد  هک  نیا  زا  وا  هک  تسا 

(229 «.) یتسه یکین  ریخ و  رب  و  نم )  ) ریزو هکلب  یتسین ، ربمایپ  وت  هک  نیا  زج  ینیب ، یم  زین  وت  منیب 

( مالّسلا هیلع   ) یلع حور  یکاپ  ترـضح و  نآ  ریگیپ  ياه  تیبرت  هک  دهد  یم  ناشن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  راتفگ  نیا 
هک دونـشب  ار  ییاهادص  دنیبب و  ار  ییاهزیچ  اونـش ، شوگ  ذـفان و  هدـید  ساسح ، بلق  اب  یکدوک  نارود  نامه  رد  وا  هک  دـش  ببس 

.تسین نکمم  اهنآ  ندینش  ندید و  يداع  مدرم  يارب 

راب نیتسخن  يارب  لیئربج  یتقو  هک  تسا  هدش  تیاور  حاحـص  بتک  رد  : » دسیون یم  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا 
«. دوب مالسا  ربمایپ  رانک  رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تخاس ، رختفم  تلاسر  ماقم  هب  ار  وا  دیدرگ و  لزان  هلآ ) هیلع و  هّللا  یلـص   ) ربمایپ رب 

(230)

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  تلاسر  زا  شیپ  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 
نم رگا  دومرف : یم  وا  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  .دینش  یم  ار  هتشرف  يادص  دید و  یم  ار  توبن  رون  ترضح ، نآ  هارمه 

«. یتسه ناراگزیهرپ  ياوشیپ  ایصوا و  رورس  نم ، ثراو  یـصو و  وت  یلو  یتشاد ، ار  توبن  ماقم  یگتـسیاش  وت  مدوبن ، ناربمایپ  متاخ 
(231)
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( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  نارسمه 

نآ نارـسمه  دادـعت  یخیراـت  عباـنم  زا  یـضعب  رد  .تسا  هتـشاد  يدّدـعتم  ياـه  جاودزا  یحلاـصم ، رب  اـنب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما 
هدوب مالّسلا ») اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  (، » مالّـسلا هیلع   ) یلع نانمؤم  ریما  رـسمه  نیلّوا  ( 232  ) .تسا هدـش  رکذ  رفن   9 ترضح ،
یّلـص  ) ادخ لوسر  هک  نانچ  .درکن  جاودزا  يرگید  نز  اب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دندوب ، تایح  دـیق  رد  ناشیا  هک  ینامز  ات  .تسا 
اهیلع  ) ارهز ترـضح  ياه  تیـصو  زا  ( 233) .دومرفن رایتخا  يرگید  نز  مالّـسلا ) اهیلع   ) هجیدـخ تاـیح  ناـمز  رد  هلآ ) هیلع و  هّللا 

(234) .دنک جاودزا  مالّسلا ،) اهیلع  ارهز  ترضح  رهاوخ   ) بنیز رتخد  هماما »  » اب وا  زا  دعب  هک  دوب  نیا  مالسلا )

بنیز رتخد  هماما  ياه : مان  هب  نز  راهچ  دیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هک  یعقوم  دیوگ : یم  يدقاو  زا  لقن  هب  يزوج  نبا 
( راد دـنزرف  زینک   ) دـلو ّما  هدـجه  سیمع و  تنب  ءامـسا  هّیبـالک و  نینبلا  ّما  هّیمیمت ، یلیل  هلآ ،) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) هـّللا لوـسر  تـنب 

(235) .تشاد

: تسا هدروآ  مالّسلا ) هیلع   ) یلع نارسمه  هرابرد  نیما  نسحم  دیس 

هیلع  ) یلع .تسا  هدوب  هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلص   ) ادخ ربمایپ  یمارگ  تخد  مالّـسلا ») اهیلع   ) ارهز همطاف  ، » ترـضح نآ  رـسمه  نیتسخن 
ترـضح تداهـش  زا  سپ  .درکن  رایتخا  يرگید  رـسمه  درب ، یم  رـس  هب  تایح  دـیق  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف هک  ینامز  ات  مالّـسلا )

دوب هلآ ) هیلع و  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ رتخد  بنیز  دـنزرف  هک  عیبر  نب  صاعلا  وبا  رتخد  هماما »  » اب ترـضح  نآ  مالـسلا ،) اـهیلع   ) همطاـف
زا سپ  .دروآرد  دوخ  دـقع  هب  ار  وا  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع هک  دوب  يرگید  نز  هیبـالک ، مراد  نب  مازح  رتـخد  نینبلا » ما   » .درک جاودزا 
اب يو  اـب  جاودزا  زا  سپ  درک و  جاودزا  هیمراد  هّیمیمت  هیلـشهن  دـلاخ  نب  دوعـسم  رتخد  یلیل »  » اـب ترـضح  نآ  نینبلا ، ما  اـب  جاودزا 

تداهش زا  سپ  دوب و  يو  رسمه  بلاط ، یبا  نب  رفعج  تداهش  زا  لبق  ات  ءامسا  .تسب  ییوشانز  نامیپ  یمعثخ  سیمع  تنب  ءامسا » »
یکی .تفرگ  شیوخ  يرسمه  هب  ار  وا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع تفر ، ایند  زا  رکبوبا  نوچ  دروآرد و  دوخ  جاودزا  هب  ار  وا  رکبوبا  رفعج ،

دوب یبس »  » هلیبق زا  نز  نیا  .تسا  هدوب  ابهص  هب  موسوم  هیبلغت  هعیبر  رتخد  بیبح » ما  (، » مالّسلا هیلع   ) نینمؤملاریما نارـسمه  زا  رگید 
یفنح هملسم  نب  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ »  » .دوب هتفرگ  يریسا  هب  ار  ناشیا  هدرب و  هلمح  اهنآ  رب  رمتلا » نیع   » رد دیلو  نب  دلاخ  هک 
دیعـس ما  ای  دعـس » ما   » اب مالّـسلا ) هیلع   ) یلع نینچمه  .تسا  هدوب  ترـضح  نآ  نانز  رگید  زا  سایا ، رتخد  هلوخ  رگید  یلوق  هب  ای  و 

(236) .تسب ییوشانز  نامیپ  یبلک ، يدع  نب  سیقلا  يرما  رتخد  هأبخم »  » زین یفقث و  دوعسم  نب  هورع  رتخد 
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( مالّسلا اهیلع   ) ارهز ترضح  و  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا 

ملاع راـگدرورپ  رما  هب  كراـبم  دـنویپ  جاودزا و  نیا  دوب و  مالّـسلا ) اـهیلع   ) ارهز ترـضح  مالّـسلا ،) هیلع   ) یلع ماـما  رـسمه  نیلوا 
هک دومرف  رما  نم  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  هدـش  لـقن  دوعـسم  نبا  زا  .تفرگ  تروص 

(237 «.) مروآ رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع جاودزا  هب  ار  مالّسلا ) اهیلع   ) همطاف

همطاف يارب  دومرف ، یمن  قلخ  ار  مالّسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لاعتم  دنوادخ  رگا  : » دنک یم  لقن  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  لّضفم 
(238 «.) دوبن ییاتمه  وفک و  نارگید ، ات  مدآ  ترضح  زا  نیمز  يور  رب  مالسلا ) اهیلع  )

جاودزا ماگنه  مالّسلا ) امهیلع   ) ارهز ترضح  یلع و  ماما  نس  .فلا 

( مالّسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  نتفر  دقع و  خیرات  نینچمه  جاودزا و  ماگنه  مالسلا ) امهیلع   ) همطاف یلع و  ترضح  فیرش  نس  رد 
: دراد دوجو  رظن  فالتخا  تنس  لها  هعیش و  ناملاع  نیب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هناخ  هب 

، تسا هدمآ  ایند  هب  تثعب  مجنپ  لاس  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  هک  هعیـش  ناملاع  رثکا  رظن  ربانب  : » دیوگ یم  نیما  نسحم  دیس 
ای  ) لاس کی  مالّسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  اب  ترـضح  نآ  اریز  تسا ؛ هدوب  لاس  رثکادح 11  ای  ای 10   9 جاودزا ، نامز  رد  ترضح  نس 

(239 «.) تسا هدرک  جاودزا  ترجه  زا  دعب  لاس ) هس  ای  لاس  ود 

دمآ ایند  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یگلاس  کی  لهچ و  نس  رد  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  : » تسا هدش  لقن  باعیتسا  رد 
و دروآ … رد  مالّسلا ) هیلع   ) یلع جاودزا  هب  ار  مالّـسلا ) اهیلع   ) همطاف دحا ، گنج  زا  دعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر ترـضح  و 
لاس و 5  21 مالّـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  نس  تسا و  هدوب  مین  هام و  لاس و 5  جاودزا 15  ماگنه  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترـضح  نس 

(240 «.) تسا هدوب  هام 
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رد رجح  نـبا  ( 241) .تسا هتـشاد  لاس  هدـجه  جاودزا  ماـگنه  هب  مالّـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف ترـضح  تسا : هتفگ  یناهفـصا  جرفلاوبا 
.دنا هدرک  تیاور  ار  لوق  نیمه  زین  ( 243) يربکلا تاقبطلا  رد  دعس  نبا  242)و   ) هباصإلا

( مالسلا امهیلع   ) ارهز ترضح  یلع و  ماما  جاودزا  خیرات  .ب 

: دراد دوجو  لوق  دنچ  مالّسلا ) امهیلع   ) همطاف یلع و  ترضح  جاودزا  هام  زور و  هراب  رد 

، ردب گنج  زا  دعب  هام ، نامه  مشـش  هبنـش  هس  زور  و  مالّـسلا ) اهیلع   ) همطاف دـقع  مشـش ،) زور  یلوق  هب  و   ) هجحلا يذ  لوا  زور   1�
(244) .تسا هتفرگ  تروص  جاودزا 

(245) .تسا هدوب  ردب  گنج  زا  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تشگزاب  زا  سپ  لاّوش  هام  رد   2�

رد اهنآ  جاودزا  يرجه و  مود  لاس  ناضمر  هام  رد  مالـسلا ) امهیلع   ) همطاف یلع و  دقع  مالّـسلا :) هیلع   ) قداص ماما  تیاور  ربانب   3�
(246) .تسا هدوب  لاس  نامه  هّجحلا  يذ 

لاس مرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنش ، جنپ  بش  رد  مالّسلا ) اهیلع   ) همطاف فافز  دسیون : یم  دیفم  خیش  زا  لقن  هب  سوواط  نب  دیـس   4�
(247) .دریذپ یم  ار  لقن  نیا  سوواط  نب  دیس  .تسا  هدوب  ترجه  موس 

.تسا هدوب  هجحلا  يذ  هام  رد  جاودزا  رفـص و  هام  رخاوا  رد  مالّـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح  دـقع  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  یخرب   5�
(248)

(249) .تسا هتفریذپ  تروص  جاودزا  زین  هام  نامه  رد  هدوب و  يرجه  مود  لاس  لوألا  عیبر  هام  رد  دقع  دنا : هتفگ  زین  يا  هدع   6�

هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ دورو  زا  سپ  هام  جنپ  مالّسلا ،) هیلع   ) یلع اب  مالّسلا ) اهیلع   ) همطاف دقع  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعس  نبا   7�
(251 ( ) 250) .تسا هتفریذپ  تروص  ردب  زا  تشگزاب  زا  سپ  جاودزا  هدوب و  بجر  هام  رد  هنیدم  هب  هلآ )
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هدوب ردـب  گـنج  زا  دـعب  مالـسلا ) اـمهیلع   ) همطاـف یلع و  ترـضح  جاودزا  هک  تسا  نیا  تسا ، كرتشم  لاوقا  نیا  نیب  هک  هچ  نآ 
.درادن دوجو  رظن  قافتا  نآ  هام  لاس و  رد  یلو  تسا ،

( مالّسلا هیلع   ) یلع ماما  نادنزرف 

ترـضح نآ  هک  ار  يرـسپ  نینج  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ تافو  زا  سپ  مالّـسلا ) اـهیلع   ) همطاـف ترـضح  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دراد دوجو  رظن  فالتخا  ترضح  نآ  نادنزرف  دادعت  هرابرد  ( 252 ،) درک طقس  دوب ، هدیمان  نسحم »  » ار يو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

باستحا اب  رـسپ و  رتخد و  تفه  تسیب و  نسحم ، ترـضح  باستحا  نودب  ار  ترـضح  نآ  نادنزرف  دادـعت  یـسربط  دـیفم و  خـیش 
(253) .دنا هدرک  رکذ  نت  تشه  تسیب و  نسحم ، ترضح 

(254) .دنناد یم  رفن  هس  یس و  ار  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دالوا  رامش  هعیش ، زا  نیما  نسحم  دیس  تنس و  لها  ياملع  زا  يزوج  نبا 

: تسا لیذ  رارق  هب  دیفم  خیش  لقنربانب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ماما  نادنزرف  یماسا 

ردام .تسا  هدوب  مالّسلا ) امهیلع   ) موثلک  ّ ما شا  هینک  هک  يرغص  بنیز  يربک و  بنیز  مالّسلا ،) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح ، ماما   1�
.تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یمارگ  رتخد  مالّسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  نانیا 

.دوب هیفنح  هفئاط  زا  سیق  نب  رفعج  رتخد  هلوخ  شردام  هک  مساقلا  وبا  هب  یّنکم  دّمحم ،  2�

.دوب هعیبر  رتخد  بیبح  ما  ناشردام  دندوب و  ولق  ود  هک  هیقر ، رمع و   3�

ترضح ناشردارب  قافتا  هب  یگمه  هک  دوب  مراد  نب  دلاخ  نب  مازح  رتخد  نینبلا  ما  نانیا  ردام  هَّللادبع و  نامثع و  رفعج ، سابع ،  4�
.دندیسر تداهش  هب  البرک  رد  مالّسلا ،) هیلع   ) ءادهشلادیس

12639 ص :
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.دوب مراد  ینب  زا  دوعسم  رتخد  یلیل  ناشردام  دندش و  دیهش  البرک  رد  هک  هَّللادیبع  و  رکبوبا ، هب  یّنکم  رغصا ، دّمحم   5�

.دوب سیمع  تنب  ءامسا  شردام  هک  ییحی   6�

.دوب یفقث  دوعسم  نب  هورع  رتخد  دیعس  ما  ناشردام  هک  هلمر  نسحلا و  ما   7�

هک همطاف  هجیدخ و  هنومیم ، هملس ، ما  هماما ، رفعج ، ما  هب  یّنکم  هنامج  مارکلا ، ما  یناه ، ما  يرغص ، هیقر  يرغص ، بنیز  هسیفن ،  8�
(256 ( ) 255) .دندوب فلتخم  ناشناردام 

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  همانباتک 

جهن حرـش  دـیدحلا ؛ یبا  نـبا  .ق  1414 مق ، لوا ، پاـچ  ترجه ، تاراـشتنا  یـضر ؛ دیـس  هدـنروآدرگ : هغـالبلا ؛ جـهن  .میرک  نآرق 
نبا .ش  1385 توریب ، رداصلا ، راد  خیراتلا ؛ یف  لماکلا  نیدلازع ؛ ریثا ، نبا  .ش  1383 - 1378 مق ، یشعرملا ، هللا  هیآ  هبتکم  هغالبلا ؛

، ریثا نبا  .ات  یب  مق ، لوا ، پاچ  نایلیعامـسا ، یتاعوبطم  هسـسؤم  رثألا ؛ ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  دمحم ؛ نب  كرابم  يرزج ، ریثا 
، یضرلا فیرشلا  تاروشنم  صاوخلا ؛ هرکذت  يزوجلا ؛ نبا  .ق  1409 توریب ، رکفلا ، راد  هباحـصلا ؛ هفرعم  یف  هباغلا  دسأ  نیدلازع ؛
، موس پاچ  ءاوضألا ، راد  مالّـسلا ؛ امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  بقانم  دمحم ؛ نب  یلع  یلزاغملا ، نبا  .ق  1418 مق ، لّوا ، پاچ 
؛ دـمحم نب  یلع  یکلاـم ، غابـص  نبا  .ق  1379 مق ، همـالع ، تاراـشتنا  بلاـط ؛ یبا  لآ  بقاـنم  بوـشآ ؛ رهـش  نبا  .ق  1424 توریب ،

هفرعم یف  باـعیتسالا  ربـلا ؛ دـبع  نـبا  .ق  1422 مق ، لوا ، پاـچ  ثیدـحلا ، راد  مالـسلا ؛ مـهیلع  همئـألا  هـفرعم  یف  هـمهملا  لوـصفلا 
، رکفلا راد  هیاهنلا ؛ هیادبلا و  یقشمد ؛ ریثک  نبا  .ق  1412 توریب ، لوا ، پاچ  لیجلا ، راد  دمحم ؛ یلع  يواجبلا ، ققحم : باحـصالا ؛
، روظنم نبا  .ق  1424 مق ، مود ، پاچ  ثیدحلا ، راد  مالّسلا ؛ امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یناهفصا ؛ هیودرم  نبا  .ات  یب  توریب ،

پاچ رداص ، راد  عیزوتلا - رـشنلا و  هعابطلل و  رکفلا  راد  دـمحا ؛ بئاوجلا ،) بحاص   ) سراف ققحم : برعلا ؛ ناسل  مرکم ؛ نب  دـمحم 
، اطع رداقلادـبع  ققحم : يربکلا ؛ تاقبطلا  دعـس ؛ نبا .ات  یب  توریب ، هفرعملا ، راد  هیوبنلا ؛ هریـسلا  ماشه ؛ نبا  .ق  1414 توریب ، موس ،
، لّوا پاچ  یضر ، همئألا ؛ هفرعم  یف  همغلا  فشک  یـسیع ؛ نب  یلع  یلبرا ، .ق  1418 توریب ، مود ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  دـمحم ؛
.ق 1422 مق ، ، لّوا پاچ  ام ، لیلد  مالـسلا ؛ مهیلعراهطألا  همئألا  خـیرات  یف  راونألا  بختنم  مامه ؛ نب  دـمحم  یفاکـسا ، .ق  1421 مق ،

زکرم بدألا ؛ هنـسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  نیـسحلادبع ؛ ینیما ، .ات  یب  توریب ، هفرعملا ، راد  نییبلاطلا ؛ لتاقم  جرفلاوبا ؛ یناهفـصا ،
.ق 1403 توریب ، فراعتلا ، راد  هعیـشلا ؛ ناـیعأ  نسحم ؛ دیـس  یلماـع ، نیما  .ق  1416 مق ، لّوا ، پاچ  هیمالـسالا ، تاساردلل  ریدـغلا 

دمحم یتیآ ، .ق  1428 مق ، لّوا ، پاچ  ام ، لیلد  اهیلع ؛ هللا  مالـس  ءارهزلا  همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  لیعامـسا ؛ یناجنز ، يراصنا 
بقانم یف  بلاطملا  رهاوج  نیدـلا ؛ سمـش  ینوعاب ، .ش  1378 نارهت ، مشـش ، پاچ  نارهت ، هاگـشناد  مالـسا ؛ ربمایپ  خیرات  میهاربا ؛
ریسفت مشاه ؛ دیـس  ینارحب ، .ق  1415 مق ، لّوا ، پاچ  هیمالـسإلا ، هفاـقثلا  ءاـیحإ  عمجم  مالّـسلا ؛ اـمهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ماـمإلا 

، توریب لّوا ، پاـچ  رکفلا ، راد  فارـشألا ؛ باـسنأ  ییحی ؛ نب  دـمحا  يرذـالب ، .ق  1416 نارهت ، لوا ، پاـچ  تثعب ، داـینب  ناـهربلا ؛
.ش 1375 مق ، موس ، پاچ  مالـسلا ،) هیلع   ) قداص ماما  یتامیلعت  یتاقیقحت و  هسـسؤم  ناـیاوشیپ ؛ ةریـس  يدـهم ؛ ییاوشیپ ، .ق  1417

، موس پاچ  ام ، لیلد  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هریـس  لوسر ؛ نایرفعج ، .ات  یب  اج ، یب  ان ، یب  هاجنلا ؛ طارـص  داوج ؛ يزیربت ،
ملعلا راد  روفغلا ؛ دـبع  دـمحا  راطع ، ققحم : هیبرعلا ؛ حاحـص  هغللا و  جات  حاحـصلا –  دامح ؛ نب  لیعامـسا  يرهوج ، .ش  1383 مق ،
رازفا مرن  قـیقحت : نیحیحـصلا ؛ یلع  كردتـسملا  هللادـبع ؛ نب  دـمحم  يروباـشین ، مکاـح  .ق  1410 توریب ، لوا ، پاـچ  نییـالملل ،
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لآ هسسؤم  مالـسلا ؛ مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  شهوژپ  هورگ  ققحم : هعیـشلا ؛ لئاسو  نسح ؛ نب  دمحم  یلماع ، رح  .هلماشلا  هبتکملا 
؛ جرفلاوبا یعفاش ، یبلح  .ات  یب  مق ، باـتک ، ناتـسوب  هملک ؛ کـی  رازه و  نسح ؛ یلمآ ، هداز  نسح  .ق  1409 مق ، لوا ، پاـچ  تیبلا ،
، نارهت تثعب ، داینب  نینمؤملا ؛ سینأ  قاحـسا ؛ نب  دـمحم  يومح ، .ق  1427 توریب ، مود ، پاـچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  هیبلحلا ؛ هریـسلا 
: مجرتم شیرق ؛ نمؤم  بلاطوبا  هللادبع ؛ يزینخلا ، .ق  1419 اج ، یب  غالبلا ، يربکلا ؛ هیادهلا  نادمح ؛ نب  نیسح  یبیصخ ، .ش  1363
، مق مود ، پاـچ  نیـسردم ، هعماـج  بقاـنملا ؛ دـمحا ؛ نب  قفوم  یمزراوخ ، .ش  1386 مود ، پاچ  نایراصنا ، رـشن  هللادـبع ؛ نیهاـش ،

پاچ یچباتک ، ماشه ؛) نبا  هریـس  همجرت   ) مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  یناگدـنز  مشاـه ؛ دیـس  یتـالحم ، یلوسر  .ق  1411
، توریب ، لوا پاـچ  ، یبرعلا ثارتلاءاـیحإراد  هیوبنلا ؛ هریـسلا  حرـش  یف  فنـألا  ضورلا  نمحرلادـبع ؛ یلیهـس ، .ش  1375 مق ، مـجنپ ،
.ق 1409 نارهت ، مود ، پاچ  هیمالـسإلا ، بتکلا  راد  هنـسلا ؛ یف  هرم  لمعی  امیف  هنـسحلا  لامعألاب  لابقإلا  سواـط ؛ نب  دیـس  .ق  1412

هضورلا لیئربج ؛ نب  ناذاش  .ق  1404 مق ، یفجن ، یـشعرم  هللا  هیآ  هناخباتک  روثأملا ؛ ریـسفت  یف  روثنملا  ردلا  نیدلا ؛ لالج  یطویس ،
؛ لئاضفلا لیئربج ؛ نب  ناذاش  .ق  1423 مق ، لّوا ، پاچ  نیمألا ، هبتکم  مالـسلا ؛ امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لـئاضف  یف 

هـسسؤم مالـسلا ؛ هیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ماـمإلا  هعوسوم  رقاـب ؛ یـشرَق ، فیرـش  .ش  1363 مق ، مود ، پاـچ  یـضر ،
، یفجنلا یـشعرملا  هللا  هیآ  هبتکم  لطابلا ؛ قاـهزإ  قحلا و  قاـقحإ  هللا ؛ رون  یـضاق  يرتشوش ، .ق  1423 اج ، یب  لّوا ، پاـچ  رثوکلا ،

مهیلع راهطا  همئا  تازجعم  لئاضف و  یناگدنز ، حرش  رد  حاورألا  هحار  نیسح ؛ نب  نسح  يراوزبس ، یعیش  .ق  1409 مق ، لّوا ، پاچ 
، لّوا پاچ  ناهج ، رـشن  مالـسلا ؛ هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  یلع ؛ نب  دمحم  قودـص ، .ش  1378 نارهت ، مود ، پاچ  ملق ، لها  مالـسلا ؛

نب دمحم  قودص ، .ق  1395 نارهت ، مود ، پاچ  هیمالـسا ، همعنلا ؛ مامت  نیدـلا و  لامک  یلع ؛ نب  دـمحم  قودـص ، .ق  1378 نارهت ،
هعماـج ربـکا ؛ یلع  يراـفغ ، قـقحم : لاـصخلا ؛ یلع ؛ نب  دـمحم  قودـص ، .ق  1400 توریب ، مـجنپ ، پاـچ  یملعا ، یلاــمألا ؛ یلع ؛

، نینمؤم تاراشتنا  داوج ؛ دمحم  ینارهت ، ینهذ  مجرتم : عئارشلا ؛ للع  یلع ؛ نب  دمحم  قودص ، .ش  1362 مق ، لوا ، پاچ  نیسردم ،
هب هتـسباو  یمالـسا  تاراشتنا  رتفد  ربکا ؛ یلع  يرافغ ، ققحم : رابخألا ؛ یناعم  یلع ؛ نب  دـمحم  قودـص ، .ش  1380 مق ، لوا ، پاـچ 

تاراشتنا رتفد  نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ؛ دمحم  دیس  ییابطابط ، .ق  1403 مق ، لوا ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج 
؛ نآرقلا ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ؛ دمحم  دیـس  ییابطابط ، .ق  1417 مق ، مجنپ ، پاچ  مق ، هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج ي  یمالـسا 
؛ جاجللا لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ؛ نب  دمحا  یـسربط ، .ش  1374 مق ، نیسردم ، هعماج  رقاب ؛ دمحم  دیـس  ینادمه ، يوسوم  مجرتم :

مهیلع موصعم  هدراهچ  یناگدنز   ) يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ؛ نب  لضف  یـسربط ، .ق  1403 دهشم ، لوا ، پاچ  یضترم ، رشن 
؛ يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ؛ نب  لضف  یـسربط ، .ق  1390 نارهت ، لوا ، پاچ  هیمالسا ، هللا ؛ زیزع  يدراطع ، مجرتم : مالـسلا ؛)
، فجن مود ، پاچ  هیردیحلا ، هبتکملا  یضترملا ؛ هعیشل  یفطـصملا  هراشب  نیدلا ؛ دامع  يربط ، .ق  1417 مق ، لوا ، پاـچ  تیبلا ، لآ 
.ش 1376 نارهت ، لّوا ، پاچ  بوتکم ، ثاریم  مالـسلا ؛ مهیلع  راهطألا  همئألا  بقانم  یف  راربألا  هفحت  نیدـلا ؛ داـمع  يربط ، .ق  1383

، یسوط .ق  1416 نارهت   موس ، پاچ  يوضترم ، یـشورفباتک  دـمحا ؛ دیـس  ینیـسح ، ققحم : نیرحبلا ؛ عمجم  نیدـلا ؛ رخف  یحیرط ،
، هیمالسإلا بتکلا  راد  ماکحألا ؛ بیذهت  نسح ؛ نب  دمحم  یـسوط ، .ق  1414 مق ، لوا ، پاچ  هفاقثلا ، راد  یلامألا ؛ نسح ؛ نب  دـمحم 
، نارهت مود ، پاچ  مالـسا ، تاراـشتنا  نآرقلا ؛ ریـسفت  یف  ناـیبلا  بیطا  نیـسحلا ؛ دـبع  دیـس  بیط ، .ق  1407 نارهت ، مراهچ ، پاـچ 

هفاـقثلا ءاـیحإ  عمجم  یتأ ؛ لـه  هروـس  حرـش  یف  یتـفلا  نیز  بیذـهت  نم  یفـصملا  لـسعلا  دـمحم ؛ نب  دـمحا  یمـصاع ، .ش  1378
، ضوعم دمحا و  لداع  دوجوملا ، دبع  ققحم : هباحصلا ؛ زییمت  یف  هباصإلا  رجح ؛ نبا  ینالقسع ، .ق  1418 مق ، لّوا ، پاچ  هیمالسإلا ،

ءایحا راد  ریبکلا ؛) ریسفتلا   ) بیغلا حیتافم  رمع ؛ نب  دمحم  يزار ، رخف  .ق  1415 توریب ، لوا ، پاچ  هیملعلا ، بتکلاراد  دمحم ؛ یلع 
، یئارماـس يدـهم و  یموزخم ، قـقحم : نیعلا ؛ باـتک  دـمحا ؛ نب  لـیلخ  يدـیهارف ، .ق  1420 توریب ، موـس ، پاـچ  یبرعلا ، ثارتـلا 
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لّجع يدهملا  مامإلا  هسردم  حئارجلا ؛ جئارخلا و  هللادبع ؛ نب  دیعـس  يدنوار ، بطق  .ق  1410 مق ، مود ، پاچ  ترجه ، رشن  میهاربا ؛
، مق مود ، پاچ  هوسا ، یبرقلا ؛ يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ؛ نب  نامیلس  يزودنق ، .ق  1409 مق ، لّوا ، پاچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا 

مهیلع تیبـلا  لـهأ  ثارت  ءاـیحإ  راد  بلاـط ؛ یبأ  نب  یلع  بقاـنم  یف  بلاـطلا  هیاـفک  فـسوی ؛ نب  دـمحم  یعفاـش ، یجنک  .ق  1422
؛ رقاب دمحم  یسلجم ، .ش  1362 نارهت ، مود ، پاچ  هیمالسا ، یفاک ؛ بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلک ، .ق  1404 نارهت ، مود ، پاچ  مالسلا ،
، مود پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  ناققحم ؛ زا  یعمج  ققحم : مالـسلا ؛) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راحب 
، یلماع یضترم  .ق  1426 مق ، لّوا ، پاچ  ثیدحلا ، راد  مظعألا ؛ یبنلا  هریسلا  نم  حیحصلا  رفعج ؛ یلماع ، یضترم  .ق  1403 توریب ،

پاچ یمالسا ، هشیدنا  گنهرف و  هاگـشوژپ  هنادواج ؛) تریـس   ) دمحم يرهپـس ، مجرتم : مظعألا ؛ یبنلا  هریـسلا  نم  حیحـصلا  رفعج ؛
، مق مود ، پاچ  هرجهلا ، راد  دعـسا ؛ رغاد ، ققحم : رهوجلا ؛ نداـعم  بهذـلا و  جورم  نسحلا ؛ وبا  يدوعـسم ، .ش  1384 نارهت ، لّوا ،
، يرهطم .ق  1426 مق ، موـس ، پاـچ  ناـیراصنا ، بلاـط ؛ یبأ  نب  یلع  ماـمإلل  هیـصولا  تاـبثإ  نیـسح ؛ نب  یلع  يدوعـسم ، .ق  1409

یلع هللا  جـجح  هفرعم  یف  داشرإلا  نامعن ؛ نب  دـمحم  دـیفم ، .اـت  یب  نارهت ، اردـص ، يرهطم ؛ دیهـش  داتـسا  راـثآ  هعومجم  یـضترم ؛
، نارهت لوا ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  هنومن ؛ ریسفت  رصان ؛ يزاریـش ، مراکم  .ق  1413 مق ، لّوا ، پاچ  دیفم ، خیـش  هرگنک  دابعلا ؛

.ش 1374
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عبانم

يرولا مالعإ  نسح ، نب  لضف  یسربط ، ص 5 ؛ ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  نامعن ، نب  دمحم  دـیفم ، ك.ر : (. 1)
ص 347 و �411 ج 1 ، لآلا ، یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، ص 306 ؛ ج 1 ، يدهلا ، مالعأب 

مالعأب يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یسربط ، ص 5 ؛ ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  نامعن ، نب  دمحم  دـیفم ، (. 2)
ص �347 ج 1 ، لآلا ، یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، ص 306 ؛ ج 1 ، يدهلا ،

یفطـصملا هراشب  نیدلا ، دامع  يربط ، ص 62 ؛ ربکا ، یلع  يرافغ ، ققحم : راـبخألا ، یناـعم  یلع ، نب  دـمحم  قودـص ، ك.ر : (. 3)
قاقحإ هللا ، رون  یضاق ، ص 79 و 80 ؛ ج 1 ، همئـألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یـسیع ، نب  یلع  یلبرا ، ص 7 و 8 ؛ یضترملا ، هعیشل 

ص 56 و �57 ج 5 ، لطابلا ، قاهزإ  قحلا و 

.دشاب یم نیحیحصلا » یلع  كردتـسملا   » باتک بحاص  يرمق ، یفوتم 405  يروباشین ،» مکاح   » هب بقلم  هللادـبعوبا ” ظفاحلا  (. “ 4)
ياه تیـصخش  زا  هک  ءادفلاوبا  ص 1093 .) ج 3 ، یبهذ ، ظافحلا  هرکذـت   ) تسا ناثدـحم  ياوشیپ  وا  دـیوگ : یم  وا  هراـبرد  یبهذ 
لها ياوشیپ  يروباشین ، مکاح  هرـصع ؛ یف  ثیدحلا  لها  ماما  دـیوگ : یم  يروباشین  مکاح  هرابرد  تسا ، تنـس  لها  سانـش  لاجر 

(. ثداوح 405 رشبلا ، لاوحا  یف  رصتخملا   ) تسا هدوب  شیوخ  رصع  رد  ثیدح 

ج هلماشلا ، هبتکملا  رازفا  مرن  قیقحت : نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  هللادبع ، نب  دـمحم  هللادـبع ، وبا  ظفاحلا  يروباشین ، مکاح  (. 5)
ح �6084 ص 90 ، ، 14

یبأ نب  یلع  نینموملاریما  دلو   » ص �407 بلاط ،  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک  فسوی ، نب  دـمحم  یعفاـش ، یجنک  (. 6)
هدـعب هلبق و ال  دـلوی  مل  لـیفلا و  ماـع  نم  نیثلث  هنـس  بجر  نم  تلخ  هلیل  هرـشع  ثلثل  هعمجلا  هلیل  مارحلا  هللا  تیب  یف  هکمب  بلاـط 

«. میظعتلا یف  هلحمل  الالجإ  کلذب و  هل  امارکإ  هاوس  مارحلا  هللا  تیب  یف  دولوم 
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هیلع  ) یلع دلو  ، » ص 171 و 172 ج 1 ، مالـسلا ، مهیلع  همئألا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  دـمحم ، نب  یلع  یکلام ، غابـص  نبا  (. 7)
لیفلا ماع  نم  نیثالث  هنس  درفلا  بجر  مصألا  هللا  رهش  نم  رشع  ثلاثلا  هعمجلا  موی  یف  مارحلا  تیبلا  لخادب  هفرـشملا  هکمب  مالـسلا )
تیبلا یف  دلوی  مل  نینس و  رشعب  لیق  و  هنس ، هرشع  ینثاب  ثعبملا  لبق  و  نیرشعو ،  سمخب  لیق  و  هنس ، نیرـشع  ثالثب و  هرجهلا  لبق 

«. هتمرکتل اراهظإ  هتبترمل و  ءالعإ  هل و  الالجإ  اهب  یلاعت  هللا  هصخ  هلیضف  یه  و  هاوس ، دحأ  هلبق  مارحلا 

، هینیعلا هدیصقلا  حرش  یف  هیبیغلا  هدیرخلا  حرـش  یـسولآ ، زا  لقن  هب  ص 324 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیـس  یلماع ، نیما  (. 8)
مل و  هعیـشلا .…  هنـسلا و  نیقیرفلا  بتک  یف  رکذ  ایندـلا و  یف  روهـشم  رمأ  تیبلا  یف  دـلو  ههجو ) هللا  مرک   ) ریمألا نوک  و  ، » ص 15
هلبق وه  امیف  هعضو  نوکی  نأ  همئألا  مامإب  يرحأ  ام  و  هیلع ، هملکلا  قفتت  مل  لب  هعضو  رهتشا  امک  ههجو ) هللا  مرک   ) هریغ عضو  رهتشی 

«. نیمکاحل مکحأ  وه  اهعضاوم و  یف  ءایشألا  عضی  نم  ناحبس  و  نینمؤملل ؟

ص �5 ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  نامعن ، نب  دمحم  دیفم ، (. 9)

.شیرق فارشا  زا  و  مالسلا ) اهیلع   ) هجیدخ ترضح  هداز  ردارب  (. 10)

دسأ يرزج ، ریثا  نبا  ص 362 ؛ ج 1 ، دـمحم ، یلع  يواجبلا ، ققحم : باحـصالا ، هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دـبع  نبا  ك.ر : (. 11)
دمحا و لداع  دوجوملا ، دبع  ققحم : هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  رجح ، نبا  ینالقـسعلا ، ص 522 ؛ ج 1 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا 

ص �98 ج 2 ، دمحم ، یلع  ضوعم ،
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ص 202. ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  جرفلاوبا ، یعفاش ، یبلح  (. 12)

دلو هنأ  نومعزی  هعیشلا  نم  ریثکف  ناک  نیأ  ع )  ) یلع دلوم  یف  فلتخا  و  ، » ص 14 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  (. 13)
نب يزعلا  دبع  نب  دسأ  نب  دلیوخ  نب  مازح  نب  میکح  هبعکلا  یف  دولوملا  نأ  نومعزی  کلذـب و  نوفرتعی  نوثدـحملا ال  هبعکلا و  یف 

«. یصق

ص �279 ج 1 ، سیفنلا ، سفنأ  لاوحأ  یف  سیمخلا  خیرات  نیسح ، يرکبلا ، راید  (. 14)

هراب نیا  رد  هک  ار  رعاش  مان 40  ینیما  همالع  ، 58 ص 44 –  ج 6 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  نیـسحلادبع ، ینیما ، (. 15)
.دنک یم  رکذ  دنا ، هدورس  رعش 

ح �6084 ص 90 ، ج 14 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  (. 16)

لها زا   ) یلع نبا  دیوگ : یم  قحلا  قاقحا  بحاص  ص 231 ، ج 33 ، لطابلا ، قاهزإ  قحلا و  قاقحإ  هللا ، رون  یضاق  يرتشوش ، (. 17)
مازح نب  میکح  اذـک  و  ، » میدرکن لـقن  ار  نآ  اـم  تهج  نیمه  هب  هتـسناد ؛ فیعـض  حالـص  نب  حور  رطاـخ  هب  ار  تیاور  نیا  تـنس )
هفعض حالص ، نب  حور  هدانسإ  یف  اولاق  مهنا  ّالإ  اهلضف  یف  الیوط  اثیدح  ظفاحلا  میعن  وبأ  اهل  جرخأ  دق  تلق و  هبعکلا ، یف  هما  هتدلو 

«. هرکذن مل  کلذلف  یلع  نبا 

ص �522 ج 1 ، هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسأ  ریثا ، نب  نیدلازع  (. 18)

ص �271 ج 5 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  یف  مظتنملا  يزوجلا ، نبا  (. 19)

ص �95 ج 2 ، سیفنلا ، سفنأ  لاوحأ  یف  سیمخلا  خیرات  (. 20)

ص 269 و �270 ج 5 ، كولملا ، ممألا و  خیرات  یف  مظتنملا  (. 21)

ص �320 ج 1 ، باحصالا ، هفرعم  یف  باعیتسالا  ص 349 ؛ ج 1 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  (. 22)

12643 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3582 

http://www.ghaemiyeh.com


بادآ باوبا  ج 17 ، مالـسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسـسؤم  شهوژپ  هورگ  ققحم : هعیـشلا ، لئاسو  نسح ، نب  دـمحم  یلماع ، رح  (. 23)
ح �22915 ص 428 ، باب 28 ، هراجتلا ،

ص �162 ج 2 ، مظعألا ، یبنلا  هریسلا  نم  حیحصلا  رفعج ، یلماعلا ، یضترم  (. 24)

هریسلا نم  حیحـصلا  همجرت   ) هنادواج تریـس  دمحم ، يرهپـس ، 162 ؛ ص 159 –  ج 2 ، مظعألا ، یبنلا  هریـسلا  نم  حیحـصلا  (. 25)
ص �235 ج 1 ، مظعألا ،) یبنلا 

(. تسئوک 8720 مالسا  تیاس   ) لاؤس 5435 تفای ؟ صاصتخا  هبعک  رد  تدالو  هب  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  ارچ  ك.ر : (. 26)

ص 35. ج 6 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  (. 27)

44� ص 35 –  نامه ، (. 28)

و 59؛ ص 58  مالـسلا ، اـمهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  ماـمإلا  بقاـنم  دـمحم ، نب  یلع  یلزاـغملا ، نبا  ك.ر : هنوـمن  ناوـنع  هـب  ( 29 .)
، قودص هبعکلا ؛» یف  هدـلوم  ناک  و  ، » ص 349 ج 2 ، دعـسا ، رغاد ، ققحم : رهوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  نسحلا ، وبأ  يدوعـسم ،
ص 7 و یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  نیدلا  دامع  يربط ، ص 62 ؛ ربکا ، یلع  يرافغ ، ققحم : رابخألا ، یناعم  یلع ، نب  دمحم 

قاهزإ قحلا و  قاـقحإ  هللا ، رون  یـضاق  يرتشوش ، ص 79 و 80 ؛ ج 1 ، همئـألا ، هفرعم  یف  همغلا  فـشک  یـسیع ، نب  یلع  یلبرا ، 8 ؛
ص 56 و �57 ج 5 ، لطابلا ،

(. 21786 تسئوک : مالسا  تیاس  ، ) لاؤس 22688 هبعک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  دلوت  ك.ر : (. 30)

.هعیش میمش  تیاس  تنس ، لها  رظن  زا  هبعک  دولوم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ك.ر : (. 31)

ص 452 و �453 ج 1 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، (. 32)

ص �302 ج 8 ، نامه ، (. 33)

ص 58 و �59 مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  بقانم  دمحم ، نب  یلع  یلزاغملا ، نبا  (. 34)
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(. 21786 تسئوک : مالسا  تیاس  ، ) لاؤس 22688 هبعک  رد  یلع  ماما  دلوت  (. 35)

بیسآ حون  نافوط  رد  سپس  دش و  هتخاس  مالسلا ) هیلع   ) مدآ تسد  هب  هبعک  هناخ  هک  دیوگ  یم  ام  هب  یمالـسا  عبانم  خیرات و  (36 .)
ِنب َناطحق  نادنزرف  زا  مهرج  برع   ) مُهرُج برع  زا  یموق  وا  زا  دعب  و  دش ، انب  دیدجت  مالسلا ) هیلع   ) لیلخ میهاربا  هلیـسو  هب  دید و 

دندش و داحلا  راچد  اج  نآ  رد  دـندمآ و  هکم  هب  نمی  زا  هک  دنـشاب  یم  مالـسلا ) هیلع   ) ٍحون ِنب  ِماس  ِنب  سنخفرا  ِنب  ِخـلاش  ِنب  ِرئاع 
ص 107 ج 16 ، یلع ، يریش ، ققحم : سوماقلا ، رهاوج  نم  سورعلا  جات  یضترم ، دمحم  يدیبز ، ك.ر : .دومن  كاله  ار  نانآ  ادخ 

نب ماس  نب  َمَرإ  نب  َذَوَال  نبا  ِقِیلْمِع  نادـنزرف  زا  داع ، زا  یموق   ) هقلامع درک ، ناریو  ار  نآ  راگزور  زاب  و  دـندرک ، انب  ار  نآ  و 108 ،)
نآ موس  راب  يارب  ص 357 ) ج 13 ، نامه ، ك.ر : .دندش  ضرقنم  اهنآ  رثکا  هدش و  هدنکارپ  اه  نیمزرس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) حون

تفالخ رما  یلوتم  ناورم  کلملا  دبع  هک  نآ  زا  دعب  دندومن و  انب  دیدجت  ار  نآ  شیرق  مراهچ ، تبون  يارب  و  دندرک ، انب  دیدجت  ار 
نیدب هبعک  عضو  .دـنادرگرب  شا  یلبق  لکـش  هب  هدومن  بارخ  دوب  هتخاس  ریبز  نب  هَّللا  دـبع  هک  ار  يا  هناخ  فسوی  نب  جاجح  دـش ،

رد نوچ  داد و  رییغت  ار  هبعک  فقـس  دمآ ، راک  يور  تصـش ، دصهن و  لاس  رد  ینامثع  نامیلـس  ناطلـس  هک  نآ  ات  دوب ، یقاب  لاونم 
لیـس دـعب  و  داد ، ماجنا  هبعک  رد  ییاه  تمرم  دـیدرگ ، تفالخ  رما  یلوتم  ینامثع  دـمحا  يرجه  کی  تسیب و  دـص و  رازه و  لاس 
یکی مراهچ ، دارم  ناطلس  دوب ، هدرک  بارخ  ار  نآ  برغ  قرش و  لامش و  تمس  ياهراوید  زا  یـضعب  هن ، یـس و  رازه و  لاس  میظع 

، مشاه دیس  ینارحب ، ك.ر : .تسا  هدشن  يراکتـسد  زورما  ات  رگید  هبعک  دندرک و  میمرت  ار  نآ  داد  روتـسد  نامثع  لآ  ناهاشداپ  زا 
ص �555 ج 3 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  رقاب ، دمحم  دیس  ینادمه ، يوسوم  ح 36 ؛ ص 661 ، ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت 
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هبتکملا رازفا  مرن  قیقحت : نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  هللادـبع ، نب  دـمحم  هللادـبع ، وبا  ظـفاحلا  يروباـشین ، مکاـح  ك.ر : ( 37 .)
نبا ص407 ؛ بلاط ،  یبأ  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطلا  هیافک  فسوی ، نب  دـمحم  یعفاش ، یجنک  ح 6084 ؛ ص 90 ، ج 14 ، هلماشلا ،

، نامعن نب  دمحم  دـیفم ، و 172 ؛ ص 171  ج 1 ، مالـسلا ، مهیلع  همئألا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  دـمحم ، نب  یلع  یکلاـم ، غاـبص 
ص 62؛ ربکا ، یلع  يرافغ ، ققحم : رابخألا ، یناعم  یلع ، نب  دمحم  قودص ، ص 5 ؛ ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا 
ص ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، ص 7 و 8 ؛ یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  نیدلا ، دامع  يربط ،

ص 56 و �57 ج 5 ، لطابلا ، قاهزإ  قحلا و  قاقحإ  هللا ، رون  یضاق  يرتشوش ، 79 و 80 ؛

 (. 6400 تسئوک : مالسا  تیاس   ) لاؤس 5841 هبعک ، فاکش  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تدالو  زور  ك.ر : (38 .)

1 و �2 نونمؤم ، (. 39)

11�  – 3 نامه ، (. 40)

ص �708 یلامألا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، (. 41)

30� میرم ، (. 42)

«. میلَع ٍمیکَح  ْنَُدل  ْنِم  َنآْرُْقلا  یَّقَُلَتل  َکَّنِإ  َو  ، » 6 لمن ، (. 43)

ص 285 و �286 ص 107 و 354 و ج 10 ، ج 9 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  بیطا  نیسحلا ، دبع  دیس  بیط ، ك.ر : (. 44)

یحو رد  ظاـفلا  هاـگیاج  نآرق و  لوزن  بتارم  « ؛) 12360 تیاس :  ) لاؤس 10688 نآرق ، قیاقح  بتارم و   » ياـه هیاـمن  ك.ر : ( 45 .)
(. 1017 تیاس :  ) لاؤس 140 نآرق ،» لوزن  « ؛) 4076 تیاس :  ) لاؤس 3234 یهلا ،»

30� میرم ، (. 46)

زا سپ  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یلــص   ) ربماـیپ شوـغآ  رد  مالــسلا ) هـیلع   ) یلع ماـما  ندــناوخ  نآرق  : » ك.ر رتـشیب  یهاــگآ  يارب  (. 47)
ماقم « ؛) 4213 تیاس :  ) لاؤس 1384 ناـماما ، رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تازاـیتما  14420 ؛) تیاس :  ) لاؤس 14706 «، تدالو

: تیاس  ) لاؤـس 8680 مالـسلا ،») هیلع   ) یلع ماـما  ندوـب  هللا  هجو  « ؛) 6067 تیاس :  ) لاؤس 5227 ناربمایپ ،» هب  تبـسن  هعیـش  ناـماما 
(. 9850
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، هللادبع نب  دیعـس  يدنوار ، بطق  45 ؛ و 40 –  و 38  ص 37  بقاـنملا ، دـمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، ك.ر : هنومن  ناوـنع  هب  (. 48)
، یلماع نیمأ  92 ؛ ج 1،ص80 و 86 - همئـألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یـسیع ، نب  یلع  یلبرإ ، ص 857 ؛ ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و 
(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤَسلا  بلاطم  هحلط ، نب  دمحم  یعفاش ، ج 1،ص 324 ؛ هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس 

، يراوزبس یعیش  ص 89 ؛ ج 2 ، فارشألا ، باسنأ  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ، ص 307 ؛ ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  ص 66 ؛
، لیئربج نب  ناذاـش  ص 86 ؛ مالـسلا ، مهیلع  راـهطا  همئا  تازجعم  لـئاضف و  یناگدـنز ، حرـش  رد  حاورـألا  هحار  نیـسح ، نب  نسح 
و 233؛ ص 232  مالـسلا ، امهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لـئاضف  یف  هضورلا  لـیئربج ، نب  ناذاـش  175 ؛ ص   لـئاضفلا ،

54� ص 52 –  مالسلا ، مهیلع  راهطألا  همئألا  خیرات  یف  راونألا  بختنم  مامه ، نب  دمحم  یفاکسا ،

، یلبرإ ص 857 ؛ ج 2 ، حئارجلا ، جئارخلا و  هللادبع ، نب  دیعـس  يدنوار ، بطق  ص 37 ؛ بقانملا ، دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، (. 49)
ج 1،ص �324 هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، نیمأ ، ج 1،ص80 ؛ همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع 

ص 56. ربکا ، یلع  يرافغ ، ققحم : رابخألا ، یناعم  یلع ، نب  دمحم  قودص ، (. 50)

ج همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  ص 7 و 8 ؛ یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  نیدلا ، دامع  يربط ، ص 62 ؛ نامه ، ك.ر : (. 51)
ص 56 و �57 ج 5 ، لطابلا ، قاهزإ  قحلا و  قاقحإ  هللا ، رون  یضاق  يرتشوش ، ص 79 و 80 ؛ ، 1

ص 18و �19 ج 35 ، راونألا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، ص 174 و 175 ؛ ج 2 ، بقانملا ، بوشآ ، رهش  نبا  (. 52)
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راونألا راحب  رقاب ، دمحم  یـسلجم ، ص 155 و 156 ؛ رـشع ، ینثالا  همئألا  یلع  صنلا  یف  رثألا  هیاـفک  دـمحم ، نب  یلع  زازخ ، (. 53)
ص336 و �337 ج 36 ، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا 

ص 58 و �59 رابخألا ، یناعم  (. 54)

ص �175 لئاضفلا ، لیئربج ، نب  ناذاش  ص 13 ؛ یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  ك.ر : (. 55)

تعمس تلاق : اهنع ) هّللا  یضر   ) هملـس ّمأ  نع  و  ص 305 ؛ ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلـس  يزودـنق ، (. 56)
یتّمأ و یف  انمؤم  نکی  مل  یلعب  نمؤی  مل  نم  یلع و  لـجأ  نم  نینمؤم  ساـنلا  یّمـس  لوقی : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  هّللا  لوسر 

.همساب هلبق  دحأ  ّمسی  مل  ایلع  یّمس  هاضترا و  هّللا  نأل  یضترملا  یّمس  هراتخا و  هّللا  نأل  اراتخم  یّمس 

62� ص 58 –  رابخألا ، یناعم  (. 57)

ص 347 و �422 ج 2 ، یتأ ، له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  بیذهت  نم  یفصملا  لسعلا  دمحم ، نب  دمحا  یمصاع ، (. 58)

ص �91 يربکلا ، هیادهلا  نادمح ، نب  نیسح  یبیصخ ، (. 59)

ص �275 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ص 174 و 175 ؛ لئاضفلا ، لیئربج ، نب  ناذاش  (. 60)

ص �230 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  مساقلاوبا ، دیس  ییوخ ، (. 61)

288� ص 286 –  ج 1 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، ( 62)

نیا نـالقان  هللا ،) همحر   ) ینیما همـالع  ریدـغلا ”  “ باـتک رد  .تسا  هدـمآ  ینـس  هعیـش و  بتک  رد  تسا و  رتاوـتم  ثیدـح  نیا  (. 63)
یلص  ) ربمایپ ۀباحص  زا  رفن  هد  دصکی و  زا  ار  ریدغ  ثیدح  ناشیا  .دنا  هدش  رکذ  مهدراهچ  نرق  ات  لوا  نرق  زا  هقبط  هب  هقبط  ثیدح 

یف ریدغلا  نیـسحلادبع ، ینیما ، ك.ر : .تسا  هدرک  لقن  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  رفن  و 360  نیعباـت   زا  رفن  و 84  هلآ ) هـیلع و  هللا 
، مالـسلا امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  بقانم  دـمحم ، نب  یلع  یلزاغملا ، نبا  311 ؛ ص 14 –  ج 1 ، بدألا ، هنـسلا و  باتکلا و 

ص 25 و �26
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ص 230 و �231 نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  (. 64)

ص 231 و �232 نامه ، (. 65)

59� ءاسن ، (. 66)

.نامه (. 67)

288� ص 286 –  ج 1 ، یفاک ، ( 68 .)

6� فص ، (. 69)

246� هرقب ، (. 70)

247� هرقب ، (. 71)

.نامه (. 72)

يدیلپ هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  انامه  ًاریهطت ؛ مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  ، » 33 بازحا ، (. 73)
تسا یبنلا  ءاسن  هب  طوبرم  هک  یتایآ  نمض  رد  قوف  هیآ  دنادرگ .» رهطم  یصاخ  یکاپ  هب  ار  امـش  دیامن و  رود  تیب  لها  امـش  زا  ار 

.تسا هدش  هدناجنگ 

تراگدرورپ زا  هک  ار  هچنآ  ربمایپ  يا  هتلاسر ؛ تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیاای  ، » 67 هدئام ، ( 74 .)
رادرم و هب  طوبرم  ماـکحا  هب  طوبرم  تاـیآ  يـالبال  رد  هیآ  نیا  يدادـن .» ماـجنا  ار  وا  تلاـسر  هنرگ  نک و  ناـیب  هدـش  لزاـن  وـت  هب 

.تسا هدمآ  مارح  ياه  تشوگ 

.تسا هدمآ  يراصن  دوهی و  یتسود  مدع  هب  طوبرم  تایآ  لیذ  هک  هللا ،»… مکیلو  امنا  ، » 55 هدئام ، ( 75 .)

9� رجح ، (. 76)

.نوخسار تیاس  ك.ر : (. 77)

55� هدئام ، (. 78)

ص ج 12 ، ریبکلا ،) ریـسفتلا   ) بیغلا حـیتافم  رمع ، نب  دـمحم  يزار ، رخف  دـننام : ثحب ؛ دروم  هیآ  لـیذ  ریـسفت ، بتک  ك.ر : (. 79)
ص 421 ج 4 ، هنومن ، ریسفت  رصان ، يزاریش ، مراکم  ص 293 ؛ ج 2 ، روثأملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ردلا  نیدلا ، لالج  یطویـس ، 383 ؛

هراشا ص 425  ج 4 ، هنومن ، ریسفت  رد  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  تنـس  لها  ییاور  بتک  نینچمه   432� – 
.تسا هدش 
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هللا یلـص   ) لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤَسلا  بلاطم  هحلط ، نب  دـمحم  یعفاش ، ص 38 ؛ بقانملا ، دـمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، (. 80)
ص �66 هلآ ،) هیلع و 

ص �307 ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یسربط ، (. 81)

ص �17 صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  (. 82)

ص �473 ج 12 ، دمحا ، بئاوجلا ،) بحاص   ) سراف ققحم : برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  (. 83)

ص �49 ج 4 ، رثألا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  دمحم ، نب  كرابم  يرزجریثا ، نبا  (. 84)

ص �307 ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 85)

ص 39 و �40 بقانملا ، (. 86)

همئألا رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقاـب ، دـمحم  یـسلجم ، ص 113 ؛ ج 3 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوـشآ ، رهـش  نبا  (. 87)
ص ج 1 ،  ، هعیـشلا نایعأ  نسحم ، دیـس  یلماـع ، نیما  ص 61 و62 ؛  ج 35 ، ناـققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالـسلا ؛) مهیلع   ) راـهطألا

325�

ص �89 ج 2 ، فارشألا ، باسنأ  ییحی ، نب  دمحا  يرذالب ، (. 88)

لئاضف و یناگدنز ، حرش  رد  حاورألا  هحار  نیسح ، نب  نسح  يراوزبس ، یعیش  ص 307 ؛ ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 89)
ص �86 مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  تازجعم 

ص �232 مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لئاضف  یف  هضورلا  لیئربج ، نب  ناذاش  (. 90)

.نامه (. 91)

ج 15، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  شهوژپ  هورگ  ققحم : لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  نیـسح ، ازریم  يرون ، (. 92)
ص 144 و �145

ص �93 يربکلا ، هیادهلا  نادمح ، نب  نیسح  یبیصخ ، (. 93)

ص �232 مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لئاضف  یف  هضورلا  (. 94)
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مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  تازجعم  لئاضف و  یناگدنز ، حرـش  رد  حاورألا  هحار  ص 307 ؛ ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 95)
ص �86 ، 

ص �93 يربکلا ، هیادهلا  (. 96)

ص �16 صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نب  طبس  (. 97)

ص �173 ج 9 ، اهیلع ، هللا  مالس  ءارهزلا  همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  لیعامسا ، یناجنز ، يراصنا  (. 98)

رد ص �2013  ج 5 ، روفغلا ، دبع  دمحا  راطع ، ققحم : هیبرعلا ، حاحص  هغللا و  جات  حاحصلا –  دامح ، نب  لیعامسا  يرهوج ، (. 99)
یلص  ) ادخ لوسر  دمآرد ، اپ  زا  مالـسا ) هاپـس  رادمچرپ   ) ریمع نب  بعـصم  هک  نیا  زا  سپ  دحا ) گنج  رد  : ) تسا هدش  لقن  خیرات 

نآ زا  هنادرم  دوب و  وا  تسد  هب  زین  گـنج  ناـیاپ  اـت  داد و  مالـسلا ) اـمهیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  هلآ ) هیلع و  هّللا 
شیپ ار  مچرپ  هک  درک  رومأم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع هلآ ) هیلع و  هّللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیـشک ، هنابز  گنج  شتآ  نوچ  .درک  عافد 
مچرپ هک  هحلط  یبا  نب  دعـس  مصَقلا ،» وبا   » منم دومرف : هدـمآ  نادـیم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع .تفر  راـصنا  مچرپ  ریز  هب  دوخ  دربب و 

هب و  يرآ ، دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع میگنجب ؟ مه  اـب  يرـضاح  مصقلا ، وـبا  يا  تفگ : هدـمآ  شیپ  تشاد ، تسد  رد  ار  ناکرـشم 
نیمز هب  یتبرـض  اـب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـط یبا  نب  یلع  دـنتخیوآرد و  مه  اـب  رگـشل  ود  ره  ناـیم  ود  نآ  .تفر  ولج  نآ  لاـبند 

، یتالحم یلوسر  ص 73 و 74 ؛ ج 2 ، هیوبنلا ، هریـسلا  ماشه ، نبا  ك.ر : تشگزاب … هدرک  شیاهر  لاـح  ناـمه  هب  یلو  تخادـنا ،
بقل و نیا  يرگید  تـیاور  رد  ص96 و �97  ج 2 ، ماشه ،) نبا  هریـس  همجرت   ) هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  دمحم  یناگدنز  مشاه ، دـیس 
، ینوعاب ك.ر : .تسا  هدـش  لقن  قدـنخ  گـنج  رد  دودـبع  نب  ورمع  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) ریما ترـضح  ههجاوم  هراـبرد  نآ  يارجاـم 

ص 117 و �118 ج 2 ، مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج  نیدلا ، سمش 
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ص �38 بقانملا ، (. 100)

ص �32 ج 1 ، مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  بقانم  یف  بلاطملا  رهاوج  (. 101)

ص 77 و �78 ج 4 ، رثألا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  (. 102)

ص �38 بقانملا ، (. 103)

، يدراـطع مجرتـم : مالـسلا ،) مهیلع  موصعم  هدراـهچ  یناگدـنز   ) يدـهلا مـالعأب  يرولا  مـالعإ  نسح ، نب  لـضف  یـسربط ، (. 104)
ص �325 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  ص 229 ؛ هللازیزع ،

هیامن ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  نینچمه  ص 51 ؛ ج 35 ، مالسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  (. 105)
لاؤس 14879 مالسلا ،») هیلع   ) یلع ماما  هب  بارت  وبا  هینک  « ؛) 11129 تیاس :  ) لاؤس 10909 مالسلا ،») هیلع   ) یلع ماما  بقل  رفنضغ  »

(. 14632 تیاس : )

ص �1118 ج 3 ، دمحم ، یلع  يواجبلا ، ققحم : باحصالا ، هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دبع  نبا  (. 106)

ص �325 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  (. 107)

ص �66 هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص   ) لوسرلا لآ  بقانم  یف  لوؤَسلا  بلاطم  (. 108)

ص �325 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  (. 109)

، لیئربج نب  ناذاش  ص 175 ؛ لئاضفلا ، لـیئربج ، نب  ناذاـش  45 ؛ ص 40 –  بقاـنملا ، دـمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، ك.ر : (. 110)
راونألا بختنم  مامه ، نب  دمحم  یفاکـسا ، ص 232 و 233 ؛ مالـسلا ، امهیلع  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لـئاضف  یف  هضورلا 

92؛ ص 86 –  ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، 54 ؛ ص 52 –  مالسلا ، مهیلع  راهطألا  همئألا  خیرات  یف 
حرـش رد  حاورـألا  هحار  نیـسح ، نب  نسح  يراوزبـس ، یعیـش  290 ؛ ص 278 –  ج 3 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نـبا 

ص �84 نینمؤملا ، سینأ  قاحسا ، نب  دمحم  يومح ، ص 86 ؛ مالسلا ، مهیلع  راهطا  همئا  تازجعم  لئاضف و  یناگدنز ،
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 – ص 40 یمزراوخ ،)  ) بقانملا دـییامن : هعجارم  اه  باتک  نیا  یقرواپ  نتم و  هب  ترـضح  نآ  باقلا  یناـعم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب 
92؛ ص 86 - ج 1 ، همئـألا ، هفرعم  یف  همغلا  فـشک  55 ؛ ص 52 –  مالـسلا ، مهیلع  راهطألا  همئألا  خـیرات  یف  راونـألا  بختنم  45 ؛

فیرش 411 ؛ ص 371 –  ج 2 ، یتأ ، لـه  هروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  بیذـهت  نم  یفـصملا  لـسعلا  دـمحم ، نب  دـمحا  یمـصاع ،
60� ص 47 –  ج 1 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  هعوسوم  رقاب ، یشرَق ،

.نیعم یسراف  گنهرف  (. 111)

ص 42؛ دابعلا ، یلع  هللا  جـجح  هفرعم  یف  داشرإلا  نامعن ، نب  دـمحم  دـیفم ، ص 331 ؛ یلامألا ، نسح ، نب  دـمحم  یـسوط ، (. 112)
ج 35، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقاب ، دمحم  یـسلجم ،             

«. َنِینِمْؤُْملا ِهَْرمِِإب  ُماَلَّسلا ) ِْهیَلَع   ) ٍِّیلَع یَلَع  َمِّلَُسن  ْنَأ  ِِهلآ ) ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص   ) ُِّیبَّنلا اَنَرَمَأ  َلاَق : َهَْدیَُرب ، ْنَع  ، » ص 37

ریمأ لـئاضف  یف  هضورلا  لـیئربج ، نب  ناذاـش  ص 276 ؛ ج 4 ، لـطابلا ، قاـهزإ  قحلا و  قاـقحإ  هللا ، رون  یـضاق  يرتـشوش ، (. 113)
ص �30 مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 

ص �54 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  (. 114)

زیزع يدراطع ، مجرتم : مالـسلا ،) مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز   ) يدـهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، (. 115)
ص �307 ج 1 ، هللا ،

.دنیامن هدافتسا  دوخ  يارب  هنابصاغ  ار  بقل  نیا  رفک ، لها  تسا  نکمم  ینعی  (. 116)

86� دوه ، (. 117)

ص 411 و �412 ج 1 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، (. 118)

.تسا يونعم  برق  یکیدزن و  روظنم  (. 119)
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.مجن هروس  هیآ 9 و 10  هب  هراشا  (. 120)

ص �295 یلامألا ، (. 121)

راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  ص 279 ؛ ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلـس  يزودنق ، (. 122)
ص �256 ج 9 ، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالسلا ،) مهیلع  )

65� فسوی ، (. 123)

ص �63 ربکا ، یلع  يرافغ ، ققحم : رابخألا ، یناعم  یلع ، نب  دمحم  قودص ، ص 412 ؛ ج 1 ، یفاک ، (. 124)

زا یعمج  ققحم : مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راـحب  ص 55 ؛ ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  (. 125)
ص �334 ج 37 ، ناققحم ،

.ایدپ یکیو  ك.ر : (. 126)

ص �394 ج 15 ، دمحا ، بئاوجلا ،) بحاص   ) سراف ققحم : برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  (. 127)

ص 105 و �106 مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  بقانم  یناهفصا ، هیودرم  نبا  (. 128)

ص 103 و �104 نامه ، (. 129)

72؛ ص 66 –  ج 2 ، یتأ ، له  هروس  حرـش  یف  یتفلا  نیز  بیذهت  نم  یفـصملا  لسعلا  دمحم ، نب  دمحا  یمـصاع ، ك.ر : (. 130)
52� ص 48 –  ج 1 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  هعوسوم  رقاب ، یشرَق ، فیرش 

ص 47 و �48 ج 3 ، هملک ، کی  رازه و  نسح ، یلمآ ، هداز  نسح  (. 131)

ص �181 ج 1 ، ریبکلا ،) ریسفتلا   ) بیغلا حیتافم  رمع ، نب  دمحم  يزار ، رخف  (. 132)

ص 47 و 52 و �53 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  مامإلا  هعوسوم  رقاب ، یشرَق ، فیرش  (. 133)

ص �148 یلامألا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، (. 134)

ص �73 ج 1 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ، نب  دمحا  یسربط ، (. 135)
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ص �47 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مامإلا  هعوسوم  (. 136)

ص 104 و �105 متشه ، لصف  بقانملا ، دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، (. 137)

ص ج 7 ، دـمحم ، یلع  ضوعم ، دـمحا / لداـع  دوجوملادـبع ، قـقحم : هباحـصلا ، زییمت  یف  هباـصإلا  رجح ، نبا  ینالقـسع ، (. 138)
294�

ص �402 ج 3 ، یبرقلا ، وذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ، (. 139)

زا یکی  و  ْنیَروُّنلا » ُوبَأ   » ترـضح نآ  ياه  هینک  زا  یکی  هک  دـش  ناـیب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماـما  باـقلا  اـه و  هینک  ناـیب  رد  (. 140)
.دنشاب یم  مالسلا ) امهیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  رون ، ود  زا  روظنم  تسا و  نیَرّونلاوُذ » ، » بانج نآ  باقلا 

ص 205 و �206 ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  یقشمد ، ریثک  نبا  (. 141)

ص �206 نامه ، (. 142)

ص �476 ج 5 ، بدالا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  نیسحلا ، دبع  ینیما ، (. 143)

ص 476 و �477 نامه ، (. 144)

ص �157 ج 1 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  (. 145)

ص �158 نامه ، (. 146)

، نامعن نب  دمحم  دـیفم ، ص 333 ؛ ج 7 ، هیاهنلا ، هیادـبلا و  ص 146 ؛ ج 2 ، فارـشألا ، باسنأ  ییحی ، نب  دـمحا  يرذالب ، (. 147)
، رقاب دمحم  یسلجم ، ص 4 ؛ ج 2 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  ص 31 ؛ ج 1 ، دابعلا ،  یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا 

ص �226 ج 38 ، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب 

ص �402 ج 2 ، ربکا ،  یلع  يرافغ ، ققحم : لاصخلا ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، (. 148)

ص �40 بقانملا ، دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، (. 149)

ص 245 ج 4 ، دمحم ، یلع  ضوعم ، دمحا / لداع  دوجوملا ، دبع  ققحم : هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  رجح ، نبا  ینالقـسع ، (. 150)
و �246
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ص �372 ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یسربط ، (. 151)

ص �38 بقانملا ، (. 152)

تـسئوک مالـسا  تیاس   ) لاؤـس 24621 مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ماـما  يارب  زودـشفک  اـی  لـعنلا  فصاـخ  ناوـنع  هیاـمن : ك.ر : (. 153)
(. 22106

، يرهوج ص 468 ؛ ج 4 ، میهاربا ، یئارماس ، يدـهم /  یموزخم ، ققحم : نیعلا ، باتک  دـمحا ، نب  لـیلخ  يدـیهارف ، ك.ر : (. 154)
دمحم روظنم ، نبا  ص 770 ؛ ج 2 ، روفغلا ، دبع  دمحا  راطع ، ققحم : هیبرعلا ، حاحـص  هغللا و  جات  حاحـصلا –  دامح ، نب  لیعامـسا 

ص �25 ج 5 ، دمحا ،  بئاوجلا ،) بحاص   ) سراف ققحم : برعلا ، ناسل  مرکم ، نب 

نم یفـصملا  لسعلا  دمحم ، نب  دمحا  یمـصاع ، 295 ؛ ص 287 –  ج 2 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآ ، رهـش  نبا  ك.ر : (. 155)
نیمه هب  مالـسلا ) هـیلع   ) یلع ماـما  راّرف » ریغ  راّرک   » بـقل 387 ؛ ص 386 –  ج 2 ، یتأ ، لـه  هروس  حرـش  یف  یتـفلا  نیز  بیذـهت 

ص �272 ج 1 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ، نب  دمحا  یسربط ، ك.ر : .تسا  تبسانم 

ص �389 ج 2 ، یتأ ، له  هروس  حرش  یف  یتفلا  نیز  بیذهت  نم  یفصملا  لسعلا  (. 156)

«. رفنضغلا ربزهلا  ءوفکلا  هنکلو  مکسابب      ورمع  اولتقت  ملف  ، » ص 119 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  (. 157)

مه امنأک     نیرفان  اعارـس  اولوف  رفنـضغ  ؛ ثیل  سیرعلا  یف  لاص  امک  مهیلع    ماسحلاب  یلع  لاصف   » ص �62 ج 2 ، نامه ، (. 158)
«. رفنت بلاغلا  روسق  نم  رمح 

ص �110 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نبا  (. 159)

ریمأ مامإلا  هعوسوم  رقاب ، یشرَق ، فیرش  ص 305 ؛ ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلـس  يزودنق ، ك.ر : (. 160)
ص �57 ج 1 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا 
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مهیلع  ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راـحب  رقاـب ، دـمحم  یـسلجم ، ص 110 ؛ ج 3 ، بلاـط ، یبا  لآ  بقاــنم  (. 161)
ص �59 ج 35 ، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالسلا ،)

، ناققحم زا  یعمج  ققحم : مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راحب  نامه ؛ بلاط ، یبا  لآ  بقانم  (. 162)
ص �60 ج 35 ،

ص ص 352 و ج 13 ، ج 8 ، دمحا ، بئاوجلا ،) بحاص   ) سراف ققحم : برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ، نبا  ك.ر : (. 163)
ص �61 ج 18 ، یلع ، يریش ، ققحم : سوماقلا ، رهاوج  نم  سورعلا  جات  یضترم ، دمحم  يدیبز ، 53 ؛

جهن ص 527 و 529 ؛ باب 128 ، ج 1 ، داوج ، دمحم  ینارهت ، ینهذ  مجرتم : عئارـشلا ، للع  یلع ، نب  دمحم  قودص ، ك.ر : (. 164)
(. 11953 تسئوک : مالسا  تیاس  ، ) لاؤس 12188 ص 417 ؛ ۀمان 45 ، یضر ، دیس  هدنروآدرگ : حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا

ص �426 ج 10 ، هاجنلا ، طارص  یلع ، نب  داوج  يزیربت ، (. 165)

ص �47 ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  یلع ، نب  دمحم  قودص ، (. 166)

قحلا و قاقحإ  هللا ، رون  یـضاق  يرتشوش ، ص 529 ؛ باب 128 ، ج 1 ، داوج ، دـمحم  ینارهت ، ینهذ  مجرتم : عئارـشلا ، للع  (. 167)
ص ج 1 ، مالـسلا ، هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ماـمإلا  هعوسوم  رقاـب ، یـشرَق ، فیرـش  ص 146 ؛ ج 30 ، لطابلا ، قاـهزإ 

57�

ص ج 7 ، دـمحم ، یلع  ضوعم ، دـمحا / لداـع  دوجوملا ، دـبع  ققحم : هباحـصلا ، زییمت  یف  هباـصإلا  رجح ، نبا  ینالقـسع ، (. 168)
196�

ص �324 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  ك.ر : (. 169)

.نامه ك.ر : (. 170)

ص �196 ج 7 ، دمحم ، یلع  ضوعم ، دمحا / لداع  دوجوملا ، دبع  ققحم : هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  (. 171)
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.دوب ذئاع  نب  ورمع  رتخد  همطاف  اهنآ  ردام  مان  ص �324  ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 14 ؛ صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  (. 172)

ج ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، ك.ر : (. 173)
ص �163 ، 15

ص 21 و �22 صاوخلا ، هرکذت  (. 174)

ص �46 بقانملا ، دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، (. 175)

ص 325؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  ص 57 ؛ مالسلا ، امهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  مامإلا  بقانم  دمحم ، نب  یلع  یلزاغملا ، نبا  (. 176)

حیحصلا همجرت   ) هنادواج تریس  دمحم ، يرهپـس ، ص 306 ؛ ج 1 ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، (. 177)
ص 234 و �235 ج 1 ، مظعألا ،) یبنلا  هریسلا  نم 

ص �22 صاوخلا ، هرکذت  (. 178)

ص 174 و �175 ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  یلع ، نب  دمحم  قودص ، (. 179)

ص �524 ج 7 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  نیسحلادبع ، ینیما ، ك.ر : (. 180)

ص �165 ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  جرفلاوبا ، یعفاش ، یبلح  ك.ر : (. 181)

ص �116 هللادبع ، نیهاش ، مجرتم : شیرق ، نمؤم  بلاطوبا  هللا ، دبع  يزینخ ، (. 182)

ص �18 صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  ك.ر : (. 183)

.نامه (. 184)

ص �84 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  (. 185)

ص �65 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 235 ؛ ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  ك.ر : (. 186)

ص 65 و �66 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ك.ر : (. 187)

.نامه (. 188)

450� ص 446 –  ج 7 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  80 ؛ ص 71 –  ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ك.ر : (. 189)
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ص 448 و �449 ج 1 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، (. 190)

ص �69 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 191)

ص �390 ج 7 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  ص 68 ؛ نامه ، (. 192)

رد يا  هلحم  مان  نینچمه  .دـنیوگ  یم  نآ  عیـسو  طایح  هب  دجـسم  هبحر  .دوش  یم  هتفگ  عیـسو  نیمز  هب  ءار ، حـتف  هب  هبحّرلا  (. 193)
، یحیرط ص 414 ؛ ج 1 ، دمحا ، بئاوجلا ،) بحاص   ) سراف ققحم : برعلا ، ناسل  مرکم ، نب  دمحم  روظنم ، نبا  ك.ر : .تسا  هفوک 

ص �69 ج 2 ، دمحا ، دیس  ینیسح ، ققحم : نیرحبلا ، عمجم  نیدلا ، رخف 

.ِراَّنلا ِهَّنَْجلا َو  ُمیِسَق  ینعی  مالسلا ؛) هیلع   ) یلع ماما  باقلا  زا  یکی  هب  هراشا  (. 194)

ص 229 و �230 ج 1 ، جاجللا ، لهأ  یلع  جاجتحإلا  یلع ، نب  دمحا  یسربط ، (. 195)

ص �532 ج 7 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  (. 196)

ص �83 ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  (. 197)

ج 35، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقاب ، دـمحم  یـسلجم ، (. 198)
ص 138 و 139؛

لاؤس و  ( 4087 تسئوک : مالـسا  تیاس  ، ) لاؤس 3414 ك.ر : مالـسلا ،) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح  نامیا  ۀـلدا  زا  رتشیب  یهاگآ  يارب 
(. 8587 تسئوک : مالسا  تیاس  ، ) 8439

ص �522 ج 7 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  (. 199)

ص �1078 ج 3 ، حئارجلا ، جئارخلا و  هللادبع ، نب  دیعس  يدنوار ، بطق  (. 200)

ص 524 و �525 ج 7 ، بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  ص 70 ؛ ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 448 ، ج 1 ، یفاک ، (. 201)

ج 7، دـمحم ، یلع  ضوعم ، دـمحا / لداع  دوجوملادـبع ، ققحم : هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  رجح ، نبا  ینالقـسع ، ك.ر : (. 202)
ص هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هریـس  لوسر ، ناـیرفعج ، ص 168 ؛ مالـسا ، ربمایپ  خـیرات  میهاربا ، دـمحم  یتیآ ، ص 203 ؛

363�
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ص 50 و 168. مالسا ، ربمایپ  خیرات  (. 203)

ج 1، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یسربط ، ص 76 ؛  ج 14 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ص 19 ؛ صاوخلا ، هرکذت  (. 204)
ص 282 و �283

ص �91 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نب  نیدلازع  (. 205)

ص �122 ج 3 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  یقشمد ، ریثک  نبا  نامه ؛ (. 206)

ص 90 و �91 ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  (. 207)

ص �521 ص490 و ج 3 ، ج 1 ، هیبلحلا ، هریسلا  (. 208)

ص �178 ج 8 ، دمحم ، اطع ، رداقلادبع  ققحم : يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا (. 209)

ص 136 و 137. بلاط ، یبأ  نب  یلع  مامإلل  هیصولا  تابثإ  نیسح ، نب  یلع  يدوعسم ، ك.ر : (. 210)

ص �277 بقانملا ، دمحا ، نب  قفوم  یمزراوخ ، (. 211)

ص �20 صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  (. 212)

ص �177 مالسلا ، مهیلع  همئألا  هفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  دمحم ، نب  یلع  یکلام ، غابص  نبا  ك.ر : (. 213)

ص �14 ج 1 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  (. 214)

12� هنحتمم ، (. 215)

ص 28 و �29 نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، (. 216)

ص �20 صاوخلا ، هرکذت  (. 217)

ص �453 ج 1 ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، (. 218)

195� - 191 نارمع ، لآ  (. 219)

472� ص 469 –  یلامألا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، ك.ر : (. 220)

ص 453 و �454 ج 1 ، یفاک ، (. 221)
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ص �376 مالسا ، ربمایپ  خیرات  میهاربا ، دمحم  یتیآ ، ص 20 ؛ صاوخلا ، هرکذت  ص 29 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  (. 222)

ص 245 و �246 ج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  ماشه ، نبا  ص 58 ؛ ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  نیدلازع ، ریثا ، نبا  ك.ر : (. 223)
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ص �41 نییبلاطلا ، لتاقم  جرفلاوبا ، یناهفصا ، (. 224)

ص �27 نایاوشیپ ، ةریس  يدهم ، ییاوشیپ ، (. 225)

ص)  ) ِهَّللا ِلوُسَر  ْنِم  یِعِـضْوَم  ُْمتِْملَع  ْدَق  َو  ، » ص 300 هبطخ 192 ، یضر ، دیس  هدنروآدرگ : حلاص ،) یحبـص   ) هغالبلا جهن  (. 226)
ِینُّسُِمی ِهِشاَِرف َو  ِیف  ِینُُفنْکَی  ِهِرْدَص َو  َیلِإ  ِینُّمُضَی  ٌدِیلَو )  ) ٌَدلَو اَنَأ  ِهِرْجِح َو  ِهِرْجَح )  ) ِیف ِینَعَضَو  ِهَصیِـصَْخلا  َِهلِْزنَْملا  ِهَبیِرَْقلا َو  َِهباَرَْقلِاب 

ْنِم ص )  ) ِِهب ُهَّللا  َنَرَق  ْدََقل  ٍلِْعف َو  ِیف  ًهَلْطَخ  َال  ٍلْوَق َو  ِیف  ًَهبْذَک  ِیل  َدَجَو  اَم  ِهِینُمِْقُلی َو  َُّمث  ْیَّشلا َء  ُغَضْمَی  َناَک  ُهَفْرَع َو  ِینُّمُِشی  ُهَدَسَج َو 
َعاَبِّتا ُهُِعبَّتَأ  ُْتنُک  ْدََـقل  ُهَراَهَن َو  ُهَْلَیل َو  َِملاَْعلا  ِقاَلْخَأ  َنِساَحَم  ِمِراَکَْملا َو  َقیِرَط  ِِهب  ُُکلْـسَی  ِِهتَِکئاَلَم  ْنِم  ٍکَلَم  َمَظْعَأ  ًامیِطَف  َناَک  ْنَأ  ْنُدـَل 

«. ِهب ِءاَِدْتقالِاب  ِینُُرمْأَی  ًامَلَع َو  ِِهقاَلْخَأ  ْنِم  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  ِیل  ُعَفْرَی  ِهِّمُأ  ََرثَأ  ِلیِصَْفلا 

.تسا هتفرگ  رارق  هوک  نیا  هلق  رد  ءارح  راغ  هکم و  لامش  تمس  رد  تسا  یهوک  ءارح  (. 227)

ص �28 نایاوشیپ ، ةریس  (. 228)

ص 300 و �301 هبطخ 192 ، حلاص ،) یحبص   ) هغالبلا جهن  (. 229)

ص 208 و �209 ج 13 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ك.ر : (. 230)

ص �210 نامه ، (. 231)

ص �326 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  (. 232)

ص �57 صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  ص 95 ؛ يربکلا ، هیادهلا  نادمح ، نب  نیسح  یبیصخ ، ك.ر : (. 233)

ص452 و �453 ج 1 ، لآلا ، یبنلا و  خیراوت  یف  لامآلا  یهتنم  سابع ، خیش  یمق ، (. 234)

ص �168 صاوخلا ، هرکذت  (. 235)

ص �326 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  (. 236)

ص �399 ج 2 ، یبرقلا ، يوذل  هدوملا  عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ، (. 237)
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ح �1882 ص 470 ، ج 7 ، ماکحألا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، (. 238)

ص �313 ،ج 1 ، هعیشلا نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  ( 239 .)

ص �1893 ج 4 ، دمحم ، یلع  يواجبلا ، ققحم : باحصالا ، هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دبع  نبا  ك.ر : (240 .)

ص �59 نییبلاطلا ، لتاقم  یناهفصا ، جرفلاوبا  ك.ر : (. 241)

ج 8، دمحم ، یلع  ضوعم ، دـمحا / لداع  دوجوملا ، دـبع  ققحم : هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  رجح ، نبا  ینالقـسع ، ك.ر : ( 242 .)
ص �264

ص �18 ج 8 ، دمحم ، اطع ، رداقلادبع  ققحم : يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  ك.ر : (. 243)

ص �357 ج 3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  ك.ر : (. 244)

ص �43 یلامألا ، نسح ، نب  دمحم  یسوط ، ( 245 .)

ص �353 ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرا ، ك.ر : (. 246)

586� ص 584 –  ج 2 ، هنسلا ، یف  هرم  لمعی  امیف  هنسحلا  لامعألاب  لابقإلا  سواط ، نب  دیس  ك.ر : (247 .)

ج 19، ناققحم ، زا  یعمج  ققحم : مالـسلا ،) مهیلع   ) راهطألا همئألا  رابخأ  رردل  هعماجلا  راونألا  راحب  رقاب ، دـمحم  یـسلجم ، ( 248 .)
ص 192 و �193

ص �193 نامه ، ( 249 .)

ص �18 ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  ك.ر : ( 250 .)

مالسا تیاس   ) لاؤس 18645 مالـس ،) اهیلع   ) همطاف اـب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع جاودزا  ناـمز  هیاـمن  ك.ر : رتشیب  یهاـگآ  يارب  (. 251)
(. 18292 تسئوک :

مالسا تیاس  ، ) لاؤس 12047 وا ، تداهـش  یگنوگچ  و  مالّـسلا ) هیلع   ) نسحم ترـضح  هیاـمن : ك.ر : رتشیب  یهاـگآ  يارب  (. 252)
(. 11814 تسئوک :

مالعإ نسح ، نب  لضف  یسربط ، ص 354 و 355 ؛ ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  نامعن ، نب  دـمحم  دـیفم ، (. 253)
ص 395 و �396 ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا 
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ص326 و �327 ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  ص 57 و 58 ؛ صاوخلا ، هرکذت  يزوجلا ، نبا  (. 254)

ص 354 و �355 ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  (. 255)

(. 3198 تسئوک : مالسا  تیاس  ، ) لاؤس 2702 مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  نادنزرف  هیامن : ك.ر : رتشیب  یهاگآ  يارب  (. 256)

islampedia.ir: عبنم

 

ادخ هناخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تدالو  رارسا 

مالّسلا هیلع  نانمؤم  ریما  تدالو  نایرج  .فلا 

هک دندوب  هتـسشن  مارحلا  دجـسم  رد  هبعک  هناخ  لباقم  رد  رگید  يا  هدـع  بلّطملادـبع و  نب  سابع  هک  تسا  هدـمآ  ددـعتم  عبانم  رد 
نم راگدرورپ  تفگ : دـمآ و  هناخ  دزن  تشگ و  رادـیدپ  دوب ، هدرک  تحاران  ار  وا  دـنزرف  نامیاز  درد  هک  دـسا  تنب  همطاف  ناـهگان 
نیا هک  وا  هب  مراد و  قیدصت  ار  لیلخ  میهاربا  مدج  راتفگ  هدمآ و  وت  يوس  زا  هک  ییاه  باتک  ناربمایپ و  همه  هب  وت و  هب  مراد  نامیا 

تدالو تسا ، نم  مکش  رد  هک  يدازون  نیا  قح  هب  درک و  انب  ار  هناخ  نیا  هک  یسک  نامه  قح  هب  اراگدرورپ  درک ، انب  ار  هبعک  هناخ 
.نادرگ ناسآ  نم  رب  ار  وا 

زین هناخ  راوید  دیدرگ و  ناهنپ  ام  هاگدـید  زا  تفر و  هناخ  لخاد  هب  همطاف  دـش و  هتفاکـش  هبعک  هناخ  تشپ  تمـسق  دـندید  ناهگان 
.دشن زاب  رد  یلو  مینک ، زاب  ار  رد  لفق  میتساوخ  میدید  نینچ  هک  ام  تسویپ ، مه  هب  تسخن  دننام 

دمآ و نوریب  ناکم  نامه  زا  همطاف  دش  مراهچ  زور  نوچ  تشذـگ و  ارجام  نیا  زا  زور  هس  دـیچیپ ، رهـش  رد  تعرـس  هب  بلطم  نیا 
هناخ رد  نم  و  دیـشخب ، يرترب  دوخ  زا  شیپ  نانز  هب  ارم  یلاعت  يادـخ  تفگ : مدرم  هب  تشاد و  تسد  رد  ار  مالّـسلا _  هیلع  یلع _ 
یلع ار  دولوم  نیا  مان  همطاف  يا  درک  ادن  یفتاه  میآ ، نوریب  هناخ  زا  متـساوخ  نوچ  مدروخ و  یتشهب  هویم  يزور و  زا  متفر و  ادـخ 

.دنکش یم  نم  هناخ  رد  ار  اه  تب  هک  تسا  یسک  وا  مدرک و  ادج  دوخ  مان  زا  ار  وا  مان  نم  دیامرف : یم  یلعا  ّیلع  يادخ  هک  راذگب 
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( هیمالسا هیملع  تاراشتنا  نارهت ، ،ج1،ص28 ، نینمؤملاریما ترضح  یناگدنز  مشاه ، دیس  یتالحم ، )

تّنس لها  عبانم  رد  ترضح  تدالو  نایرج  .ب 

( تسا روآ  نیقی  هک  يراـبخا   ) رتاوتم راـبخا  رد  دـیوگ : یم  تموکح 6044  ص 550 ، ج 3 ، كردتـسم ، رد  يروباشین  مکاـح  . 1
ج6، ریدـغلا ، زکرم  رـشن  ریدـغلا ،  ) .دروآ ایند  هب  هبعک  نورد  رد  ار  مالّـسلا _  هیلع  یلع _  نانمؤم  ریما  دـسا ، تنب  همطاـف  هک  هدـمآ 

1416 ق) هیمالسالا ، تاساردلل  ص35 

: تسا هدروآ  ص 407 ، بلاطملا ، هیافک  رد  یعفاش  یجنگ  ظفاح  . 2

رد وا  زا  دعب  وا و  زا  لبق  یـسک  چیه  و  دمآ ، ایند  هب  ادـخ  هناخ  رد  بجر  هام  رد 13  هعمج  بش  مالّـسلا _  هیلع  یلع _  نانمؤم  ریما 
( نامه  ) .تسا هدماین  ایند  هب  ادخ  هناخ 

فیلأت هّینیعلا ، هدیـصقلا  حرـش  یف  هبیغلا  هدیرخلا  حرـس  باتک : رد  یناعملا ، حور  ریـسفت  بحاص  یـسولآ  دومحم  نیدلا  باهـش  . 3
ایند هب  ادخ  هناخ  رد  مالّسلا _  هیلع  یلع _  نانمؤمریما  هک  هلأسم  نیا  دیوگ : یم  وا  راعشا  زا  یکی  لیذ  رد  يرمع ، يدنفا  یقابلادبع 

( نامه  ) .تسا هدش  لقن  ینس  هعیش و  ياه  باتک  رد  تسا و  فورعم  روهشم و  هلأسم  دمآ 

باتک رد  هک  دـنراد  ناعذا  نآ  هب  زین  ّتنـس  لـها  ناردارب  هکلب  هعیـش  اـهنت  هن  هک  تسا  یتقیقح  ناـنمؤمریما  دـلوت  ناـیرج  نیارباـنب 
.تسا هدش  هدروآ  لیصفت  هب  ریدغلا »  » فیرش

هبعک رد  ترضح  تدالو  رارسا  زا  يا  هولج  .ج 

رد هک  هدش  حرطم  یبلاطم  نآ  هرابرد  عبانم  یخرب  رد  هدمآ ، ایند  هب  ادخ  هناخ  رد  نانمؤمریما  ترضح  ارچ  هک  هیـضق  نیا  رارـسا  اّما 
: دوش یم  نایب  اجنیا 

یگرزب تمارک و  نیا  دنا : هتفگ  هبعک  رد  مالّـسلا _  هیلع  ریما _  ترـضح  دلوت  نایرج  نایب  زا  سپ  ّتنـس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  . 1
ص ج 6 ، نامه ،  ) .دوش یم  هدرمـش  وا  دلوت  لحم  يارب  لیلجت  هدـمآ و  ایند  هب  ادـخ  هناخ  رد  هک  تسا  مالّـسلا _  هیلع  یلع _  يارب 

36 و 37)
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دراد یفیطل  ریبعت  هبعک  رد  ترضح  دلوت  نایرج  لقن  زا  دعب  تسا ) ّتنس  لها  ناگرزب  زا  یکی   ) دش دای  وا  زا  زین  البق  هک  یسولآ  . 2
تسا هزنم  ینعی  نیمکاحلا .» مکحا  وه  اهعضاوم و  یف  ءایشالا  عضی  نم  ناحبس  : » تسا هتفگ  هک  دوش  یم  هدروآ  وا  ترابع  نیع  هک 

( نامه  ) .تسا ناگدننک  مکح  نیرتالاب  وا  دهد و  یم  رارق  شهاگیاج  رد  ار  يزیچ  ره  هک  يدنوادخ 

: تسا هتفگ  همادا  رد  یسولآ 

هتـشگ دـلوتم  وا  لد  رد  دوب و  هدـش  وا  يارب  راختفا  نیا  بجوم  هک  هبعک  هناخ  دروم  رد  ات  تساوخ  زین  مالّـسلا _  هیلع  یلع _  ایوگ 
قح هاگرد  هب  ادخ  هناخ  هک  هدمآ  رابخا  زا  يا  هراپ  رد  اریز  دنکفا ، ریز  هب  هناخ  يور  زا  ار  اه  تب  تهج  نیمه  هب  دنک و  ناربج  دوب 
داد هدعو  وا  هب  یلاعت  يادخ  و  دننک ؟ شتـسرپ  ار  اه  تب  نیا  نم  فارطا  رد  تقو  هچ  ات  اراگدرورپ  تفگ : هدرک و  تیاکـش  یلاعت 

( نامه  ) .دنک ریهطت  اه  تب  نآ  زا  ار  سدقم  ناکم  نآ  هک 

زا دوب  یتشادـگرزب  هدـمآ ، ایند  هب  هبعک  رد  مالّـسلا _  هیلع  ریما _  ترـضح  هک  نیا  تسا : هتفگ  هراـب  نیا  رد  زین  قودـص  خیـش  . 3
مشاهدیس همجرت  ص2 ، ، 1 باب داشرالا ،  ) .دومرف تیانع  شتمظع  اب  خماش و  ماقم  هب  تبـسن  هک  دوب  یمارکا  لاعتم و  يادخ  بناج 

( هیمالسالا هیملع  تاراشتنا  رشن  یتالحم ،

ای يرترب  وت  دیـسرپ : شترـضح  زا  مالّـسلا _  هیلع  یلع _  یگدنز  تاظحل  نیـسپاو  رد  هک  هدش  تیاور  ناحوص  نب  هعـصعص  زا  . 4
ارف یـسیع  تدالو  تقو  هک  یماگنه  دوب ، سدقملا  تیب  رد  یـسیع  ردام  دومرف : مالّـسلا _  هیلع  یلع _  میرم ؟ نب  یـسیع  ترـضح 

شنامیاز هک  یماگنه  دسا ، تنب  همطاف  نم  ردام  اما  هاگشیاز ، هن  تسا  هاگ  تدابع  اج  نیا  وش ، نوریب  هک  دینش  یئادن  میرم  دیـسر ،
نم زا  شیپ  هن  تسین  یتلیضف  نینچ  ياراد  یـسک  چیه  مدش و  دلوتم  اجنآ  نم  دش و  هتفاکـش  هبعک  راوید  دوب ، مرح  رد  دش  کیدزن 

1397 ق) هیملع ، رشن  مق ، ص1 ، تداهش ، ات  تدالو  زا  یلع  مظاکدیس ، ینیوزق ،  ) .نم زا  سپ  هن  و 
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راوید هکلب  دشن ، زاب  هناخ  رد  اج  نیا  اّما  .دوش  دراو  نآ  زا  هک  هتـشاد  برد ، هبعک  هناخ  هک  تسادیپ  دنا ... : هتفگ  رگید  یخرب  و  . 5
هب یقافتا  یفداصت و  ار  نایرج  دنناوتن  اهدعب  هک  نیا  يارب  دشاب و  زاجعا  کی  رب  رت  راکـشآ  رت و  نشور  یلیلد  ات  دش  هتفاکـش  هبعک 

يور فاکـش  نآ  رثا  مه  زونه  تسا ، هدش  انب  دیدجت  هبعک  نرق  نیدنچ  لالخ  رد  هک  نیا  اب  تساج ، نیا  بلاج  و  دـنروایب ، باسح 
راکشآ روط  هب  رثا  نیا  تسا ، راجتسم  هب  فورعم  هک  یتمـسق  رد  دنا و  هدرک  رپ  هرقن  اب  ار  فاکـش  عضوم  دراد و  دوجو  هناخ  راوید 
هاـگرد هب  زاـین  يراز و  هیرگ و  لوغـشم  دـنرب و  یم  هاـنپ  تمـسق  نیا  هب  اـه  یجاـح  زا  یهوـبنا  تیعمج  هـشیمه  دوـش و  یم  هدـید 

( نامه  ) .دنهاوخ یم  تجاح  دندنوادخ و 

هجیتن يدنب و  عمج 

: دوش یم  صخشم  نیقی  روط  هب  هجیتن  دنچ  دش ، هراشا  خساپ  نیا  رد  هک  یبلاطم  هعومجم  زا 

: ًالوا

هعیش عبانم  رد  اهنت  هن  هک  تسا  خیرات  تاملسم  ءزج  همظعم  هبعک  ادخ و  هناخ  رد  مالّـسلا _  هیلع  نانمؤمریما _  ندمآ  ایند  هب  هلأسم 
هک تسا  هدرک  يروآ  عمج  ار  عبانم  نآ  همه  ریدـغلا  رد  ینیما  همالع  هک  هدـش  لقن  ناوارف  ّتنـس  لها  ناردارب  ربتعم  عباـنم  رد  هکلب 

.دش هراشا  البق 

هناخ نایم  رد  مالّـسلا _  هیلع  یلع _  ماما  دـلوت  نایرج  ّتنـس  لها  ناگرزب  هتفگ  هب  هکلب  هعیـش  ياملع  هتفگ  هب  اـهنت  هن  نینچ  مه  و 
.تسا هدش  تباث  دوش ) یم  نیقی  بجوم  هک  یتایاور   ) رتاوتم تایاور  اب  هبعک )  ) ادخ

: ًایناث

هب ینـس  هعیـش و  ناگرزب  نانخـس  عومجم  زا  اّما  دوب ، دـهاوخن  مولعم  یـسک  چـیه  يارب  لماک  روط  هب  هیـضق  نیا  رارـسا  همه  هچرگ 
تسا و نانمؤم  ریما  ترضح  يارب  تمارک  زاجعا و  عون  کی  عقاو  رد  ندمآ ) ایند  هب  هبعک  رد   ) هلأسم نیا  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ 

بیـصن اهنت  نارگید  يروباشین و  مکاح  یـسولآ و  دـننام  ّتنـس  لها  ناگرزب  هتفگ  هب  هک  تسا  یهلا  ياه  تمعن  صیاـصخ و  ءزج 
.تسا هدماین  ایند  هب  هبعک  رد  ترضح  نآ  زا  دعب  هن  یلع و  زا  لبق  هن  یسک  چیه  تسا و  هدش  نانمؤمریما  ترضح 
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 _ یلع تمارک  هب  ار  هلأسم  نیا  ناش  یکی  دـش : لقن  ًالبق  يروباشین ) مکاـح  یـسولآ و   ) گرزب ملاـع  ود  نآ  زا  هک  یمـالک  زا  اذـل 
دوب گرزب  یـضیف  ندمآ  ایند  هب  هبعک  رد  هک  دوب  هدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  رگید  دومن و  دای  وا  دـلوت  لحم  لیلجت  و  مالّـسلا _  هیلع 

.دبای راب  یمظع  ضیف  نادب  مالّسلا _  هیلع  یلع _  دوب  هتسیاش  هک 

هک نیا  اب  مالّـسلا _  هیلع  یـسیع _  ترـضح  دـش ، نایب  البق  هک  نانمؤمریما  دوخ  مالک  رد  هک  هنوگ  نآ  هک  نآ  همه  زا  رت  بلاج  و 
هاگتدابع اج  نآ  نوچ  دوش ، نوریب  سدقملا  تیب  دجسم  زا  دش  هداد  روتسد  وا  ردام  هب  شدلوت  ماگنه  هب  دوب ، مزعلاولوا  ربمایپ  کی 

قیرط زا  هدـش و  نومنهر  هاگتدابع  هبعک و  لخاد  هب  دـسا  تنب  همطاف  شردام  نانمؤم ، ریما  دـلوت  ماگنه  هب  اّما  هاـگ ، شیاز  هن  تسا 
.دوش یم  هداد  هار  نآ  لخاد  هب  هنوگزاجعا  تروص  هب  هبعک  راوید  ندش  هتفاکش 

.تسا ترضح  نآ  يالاب  رایسب  تلزنم  ماقم و  يایوگ  دوش ، یم  ترضح  نآ  بیصن  تداهش  دجسم  رد  دلوت و  هبعک  رد  هک  نیا  اّما 

(7  ) فاکتعا

: لمع ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  ظفح 

لمع : ماجنا  زا  رتمهم  فاکتعا  رد  تادابع  ظفح 

مهم اّما  دندرک ، قافنا  دنتفرگ ، ءایحا  دنداد ، يراطفا  دنتفرگ ، هزور  دندناوخ ، نآرق  يا  هّدـع  بوخ   هک  تسا  نیا  ام  ثحب  عوضوم 
.دنوش یم  تبقاعدب  اما  دننک ، یم  ناج  اه  یلیخ  .تسا  نیا  ام  ثحب  عوضوم  .تسا  لمع  ظفح  لمع ، زا  رت 

شتآ ار  همه  اما  دشک  یم  تمحز  یلیخ  .دنیوگ  یم  مه  اه  ینانمس  سپ  هدریش ! نم  هن  واگ  دنیوگ : یم  تسا  یلثم  کی  امرهش  رد 
، تسین مهم  ندوب  یبالقنا  هک  هصق ، نیا  هب  عجار  مدرک  تشاددای  بشید  هیآ  هدزناپ  نم  .تسا  لمع  ظفح  لمع  زا  رت  مهم  .دنز  یم 

.تسا مهم  ندنام  یبالقنا 
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یلاق نیا  اما  .دـنفاب  یم  رت  شیب  رتمک و  لاس ، کی  هام ، هد  هام ، هن  ار  یلاق  کی  نوچ  .تسا  مهم  شرف  ظـفح  تسین ، مهم  یفابـشرف 
… لاس اه  هد  دیاب  ار 

… دیاب رمع  رخآ  ات  يراد  هچب  اما  .دیاز  یم  دوش و  یم  هلماح  مدآ  ههام  هن  تسین ، مهم  ندییاز 

هک تسا  نیا  ثحب  عوضوم  ـالاح ! .تسا  رت  مهم  زیچ  دوخ  زا  زیچ  ظـفح  هشیمه  ینعی  .تسا  مهم  يرادرـسمه  تسین ، مهم  جاودزا 
دنـشک و یم  تمحز  یبش  دـنچ  ناحتما ، مایا  لّصحم  نایاقآ  .تسا  راک  زا  رت  مهم  راک  ظـفح  عوضوم : .مینزن  شتآ  ار  ناـمیاهراک 

یم مه  ناشنهذ  رد  دـنتفرگ  دای  هک  ار  ییاه  فرح  الاح  اما  مناد … یمن  همان و  نایاپ  هرمن و  دـننک و  یم  ظفح  دـنهد ، یم  ناـحتما 
.تسا مهم  شظفح  درپ ؟ یم  ای  دنام ، یم  مه  ناشنهذ  رد  نآرق  نیظفاح  دنام ؟

الاح

: هک تسا  نیا  اه  نآ  زا  یکی  متشون ! هک  ار  يا  هیآ  هدزناپ  نیا 

راعـش امـش  تفگ : ربمغیپ  نک ! نییعت  یماظن  هدنامرف  کی  میگنجب ، میهاوخ  یم  ام  دنتفگ  اهربمغیپ  زا  یکی  دزن  دـندمآ  یهورگ  -1
« اْوَّلَوـَت ُلاـتِْقلا  ُمِْـهیَلَع  َبـِتُک  اَّمَلَف  ! » يزوریپ اـت  گـنج ، گـنج ، دـنتفگ : بـترم  دـیوگ  یم  نآرق  .دـینک  یمن  لـمع  اـما  دـیهد ، یم 

یفرح یـسک  کی  رگا  ینعی  .دسانـش  یم  ار  ناملاظ  ادخ  َنیِملاَّظلِاب » ٌمیلَع  ُهَّللا  َو   » .دنتفر رد  دمآ ، گنج  نامرف  هکنیمه  ( 246/ هرقب )
دهد و یم  لوق  شمناخ  هب  دیدرکن ، لمع  دیداد و  راعـش  امـش  َنیِملاَّظلِاب » ٌمیلَع  ُهَّللا  َو   » .تسا ملاظ  بقل  شبقل  دنکن ، لمع  دـنزب و 

! الاح .ددرگ  یمرب  شکچ  ریگب ، ورب و  تسا ، کناب  رد  لوپ  زور  نالف  دهد ، یم  لوق  تراجت  رد  دنک ، یمن  لمع 

: تمایق هنحص  هب  حلاص  لمع  ندروآ  - 2

هَلَف  » دراد شاداپ  ربارب  هد  دروایب ، تمایق  ات  ار  شا  هنسح  رگا  یسک  ( 160/ ماعنا « ) ِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَفهَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  : » دیامرف یم  نآرق 
! ندروآ ینعی  َءاج » « » َءاج ْنَم  : » دیوگ یم  یتا » نَم   » ای دهدب ، ماجنا  ار  یبوخ  راک  کی  هک  یـسک  َلَمَع » نَم  : » دیوگ یمن  اذک » … 

َءاـج ْنَم  : » دـیامرف یم  نآرق  بوخ  .دـنربب  دـنناوت  یمن  تماـیق  اـت  ار  ناـشبوخ  راـک  نیا  اـما  دـننک ، یم  بوخ  راـک  اـه  یلیخ  ینعی 
ياهراک .میوگب  رت  نشور  هدروخ  کی  نم  دیراذگب  دننک … یم  راک  اه  یلیخ  ینعی  دروایب ، ار  شا  هنسح  رگا  یـسک  ِهَنَـسَْحلِاب »…

ادـخ يارب  تسا ، بارخ  شلوا  شرخآ ! ای  دـییوگب : امـش  مه  ار  شا  یموس  دوش ، یم  بارخ  شطـسو  ای  تسا ، بارخ  شلوا  ای  اـم 
ای .دنک  یم  منم  منم  بترم  شدریگ ، یم  رورغ  راک  طسو  دنک ، یم  عورـش  ادخ  يارب  ار  يراک  کی  تسا ، بارخ  شطـسو  .تسین 

دنیوگ یم  اه ، یکایرت  لثم  دنک … یم  طبح  ار  راک  نآ  هک  دنک ، یم  یهانگ  کی  شرخآ  تسادخ ، مه  شطسو  تسادخ ، شلوا 
ياهراک نیاربانب ، ِهَنَسَْحلِاب »… َءاج  ْنَم   » .متسین مه  يراگیس  نم  مناد ، یمن  مدینش و  درپ ، یم  ناش  یگـشعن  دنروخب ، ومیل  بآ  رگا 

.میوگب امش  يارب  ار  طلغ  ياهراک  نیا  زا  تشم  کی  نم  .تسا  ریگ  ام 
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 : تایاور نآرق و  ساسارب  ینید  تاروتسد  ماجنا  - 3

شکردـم .میریگب  ار  هروس  نـالف  ًـالثم  متخ  میوش ، عـمج  مییاـیب و  .دـنریگ  یم  ار  هروـس  نـالف  متخ  ًـالثم  كردـم ! یب  ياـه  متخ 
وت لیلد  مناخ  جاح  مییوگ  یم  دـشک ، یم  شدوخ  لابند  مه  ار  اه  نز  دزادـنا ، یم  هار  هگنـش  ملع  کی  مناخ  جاح  کی  تساجک ؟

لایخ هب  اوقت ! یب  ای  داوس  یب  دارفا  ینارنخس  ياپ  نتسشن  .تسا  طلغ  شرذن  .تسا  هدرک  رذن  دنک  یم  رکف  طلغ ! ياهرذن  تسیچ ؟
؟ مینیشن یم  یسک  هچ  فرح  ياپ  دراد ، داوس  ردقچ  دنک ، یم  تبحص  هک  یسک  یلو  هسلج  دور  یم  شدوخ 

هدرب تفگ ، لطاب  دیتسه ، قح  هدرب ي  تفگ ، قح  رگا  .دیتسه  وا  هدرب ي  دیهدب ، یـسک  ره  فرح  هب  شوگ  دومرف ، (ع ) مظاک ماما 
.دنک یم  جرخ  رگید  ياج  ار  لوپ  تسا ، ریقف  شدوخ  لیماف  مهم ! مها و  هب  یهجوت  یب  .دیتسه  لطاب  ي 

هب مدآ  هک  ییاه  تداـبع  .تسین  روتـسد  قبط  درواـیم ! رـس  دور  یم  رواـیب ، هـالک  ورب  دـنیوگ  یم  وا  هب  ندرکن ! لـمع  روتـسد  قبط 
! دنک یم  لیمحت  شدوخ 

هب ار  یبحتـسم  ياه  تدابع  دوخیب  درادـن  یگدامآ  لد  یتقو  درادـن ، یگدامآ  لد  یهاگ  دراد ، یگدامآ  لد  یهاگ  میراد  ثیدـح 
! ناوخن یناوخب ، اعد  يرادن  لاح  نکن ! لیمحت  تدوخ 

هیاسمه تیادـص  ارچ  یناوخب ، هضور  ای  یناوخب ، نآرق  یهاوخ  یم  امـش  تسا ! نارگید  قح  ندرک  لیاز  اب  هارمه  هک  ییاه  تدابع 
؟ يراذگ یم  وگدنلب  نم  رس  يالاب  ارچ  وت  مباوخب ، مهاوخ  یم  نم  تسا ، مدرم  قح  دنک ؟ یم  تیذا  ار  اه 

یطاق هقیلـس  مه  هدروخ  کی  تسا و  قح  هدروخ  کی  تسا ! هقیلـس  تعدـب و  اب  هارمه  هک  ییاه  تداـبع  بجع ! رورغ و  اـب  هارمه 
تدابع .دنک  یم  شا  یطاق  شدوخ  زا  ییاهزیچ  کی  مه  نیا  اما  تسا ، هتفگ  ثیدح  نآرق و  ًالثم  ار  هصق  لصا  ینعی  .دنک  یم  شا 

.تسین رجزنم  راّفک  زا  دراد ، لوبق  ار  ادخ  تئارب ! نودب 
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يزروبرفک توغاط  هب  تبـسن  دـیاب  ینعی  ِتوُغاَّطلاـِب » ْرُفْکَی  ْنَمَف  : » دـیوگ یم  لوا  یـسرکلا ، هیآ  هیآ ي  رد  هرقب  هروس ي  رد  نآرق 
ام الاح  بوخ  دیوگ : یم  هللا » ّالَا  : » دیوگ یم  دعب  رود ، زیرب  ار  اهادخ  یقاب  ََهِلا »… َال  : » دیوگ یم  لوا  ِهَّللِاب » ْنِمُْؤی  َو  : » دیوگ یم  دعب 
اما دنک  یم  تدابع  .درادن  یتیـصاخ  زامن  نیا  .دناوخ  یم  مه  زامن  تسا ، قیفر  همه  اب  .میناوخ  یم  مه  زامن  میـشاب ، قیفر  اکیرمآ  اب 
زا اما  تسا ، مرگرـس  تدابع  هب  نآ ! اب  مه  تسا و  نیا  اب  مه  .تسه  مه  ناقـسافاب  .دـنک  یمن  يرود  دـساف  ياه  مدآ  نیفلاخم و  زا 
زا .دنک  یم  ار  شدوخ  راک  درادن ، طیارـش  هب  راک  تسا ؟ یطیارـش  هچ  نالا  ام  طیارـش  میتسه ، یطیارـش  هچ  رد  .تسا  لفاغ  هعماج 
یم نز  شرـسپ  هرمع ، دور  یم  یه  .دـهد  یمن  شرهوش  تسا ، هدـش  دـساف  شرتخد  هرمع ، دور  یم  یه  .تسا  لفاغ  شدوخ  لسن 
یم رکف  ددرگ ، یمرب  مه  یتقو  هرمع ! دور  یم  یه  نک ! داماد  ار  ترـسپ  يورب ! هرمع  دـهاوخ  یمن  اـباب  .دـهد  یمن  شنز  دـهاوخ ،

تدابع تلاسک ! اب  تدابع  لسن ! زا  تلفغ  .هدب  جاودزا  ار  تا  هچب  هرمع  ياج  هب  امـش  .تسا  هدرک  يدابع  رایـسب  راک  کی  هک  دنک 
دور یم  .دروخ  دـهاوخرب  وا  هب  مورن  رگا  الاح  .هضور  اـیب  هک  تسا  هدز  مگنز  راـب  هد  دـیوگ : یم  هضور  دور  یم  یتسیاـبردور ! اـب 

رد تدابع  .دور  یم  یتسیابردور  رد  دور و  یم  یکروز  .دور  یمن  هضور  ادخ  يارب  .دنا  هدرک  شنفلت  هک  سب  زا  نوچ  یلو  هضور 
یَلَع ِّلَـص  َّمُهَّللا   » هاگـشناد رد  تشپ  رتم و  ود  دریگ ، یم  تسد  حـیبست  کـی  هللا » اـی  : » دـیوگ یم  درک  ریگ  تقو  ره  صاـخ ! لـصف 
درک ریگ  یتـقو  ینعی  .دراد  یمرب  مه  ار  شا  يرـسور  دـش ، لوبق  روـکنک  هکنیمه  ٍدَّمَُحم »… یَلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  « » ٍدَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

.دشاب نیا  زا  شیب  دیاش  تسا و  هدمآ  نم  نهذ  هب  هتبلا  .تسین  لوبق  هک  تسا  ییاه  تدابع  اه  نیا  هللا » ای  : » دیوگ یم 
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: میوگب رگید  راب  کی 

هکنیا هب  هجوت  یب  ییایر ، تدابع  اوقت ، یب  ای  داوس  یب  دارفا  ینارنخس  ياپ  نتـسشن  طلغ ، ياهرذن  .درادن  لیلد  هک  ییاه  هروس  متخ 
تسا هتفگن  وا  هب  رتکد  دروخ ، یم  صرق  روطنیمه  هک  یسک  کی  لثم  تسین ، روتسد  قبط  دنک  یم  تدابع  تسیچ ، راک  نیرت  مهم 

اب هارمه  تداـبع  رورغ ، اـب  هارمه  تداـبع  نارگید ، قـح  ندرک  عیاـض  اـب  هارمه  تداـبع  یلیمحت ، تداـبع  روـخب ، ار  صرق  نیا  هک 
اب تدابع  تلاسک ، اب  تدابع  ءارقف ، لسن و  زا  ندـش  لفاغ  اب  تدابع  هعماج ، زا  ندـش  لفاغ  اب  تدابع  تئارب ، نودـب  تدابع  هقیلس ،

همه هک  ینغور  جنرب و  هک … تسا  نیا  لمع  زا  رت  مهم  .درادن  یشزرا  اه  تدابع  نیا  .درک  ریگ  هک  یتقو  رد  تدابع  یتسیابردور ،
جنرب روطنیمه  مزپب ، جنرب  متساوخ  مدوخ  دوبن ، هداوناخ  تقو  کی  نم  يزپب ! هنوگچ  ار  نیا  هک  تسا  نیا  رنه  دنزیر ، یم  گید  رد 
نیبب متفگ  مه … شیالاب  هتخپن ، مه  شطسو  تخوس ، هک  شریز  هک  مدید  دعب  .متـشاذگ  غارچ  يور  هملباق و  رد  متخیر  ار  بآ  و 

.دزپب اذغ  مقر  هس  هملباق  کی  رد  هک  دنمرنه  دنیوگ  یم  ار  نیا 

یبهذم مسارم  رد  ینید  ياهدرادناتسا  تیاعر  - 4

هجوگ بر  نـالا  هن ، اـی  تسه  درادناتـسا  امـش  تداـبع  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  دـینک ، یم  تداـبع  روـطچ  امـش  هک  تسین  نیا  مهم 
نایاقآ اه و  ناوج  اذل  .دشاب و  درادناتسا  دیاب  مه  ام  تدابع  .دراد  درادناتسا  يرخب ، یهاوخب  هک  یکـشک  ره  نالا  دراد ، درادناتـسا 

ار نات  هروس  دمح و  .دـینک  هضرع  کی ، هجرد ي  سانـش  مالـسا  کی  هب  ار  ناتدـیاقع  دـیتسه ، نویزیولت  ياپ  هک  ردارب  رهاوخ و  و 
مدآ کی  .تسا  هدوب  طلغ  نامزامن  رـس ، رب  كاخ  يا  دـعب  دـیناوخب ، زامن  يرمع  کـی  هک  تسا  نکمم  دـیناوخب ، يراـق  کـی  دزن 

: متفگ َا َا » « » هدـمحب یلعَا و  َـالا  یبر  ناحبـس  : » تفگ یم  مرب ، یمن  ار  شمـسا  نم  ـالاح  دوب ، مهم  دـناوخ ، یم  زاـمن  یمهم  رایـسب 
: تفگ درک ، رکف  هدروخ  کی  یَلْعَْألا » َا   » هن یَلْعَْألا » « » ِهِدْمَِحب یَلْعَْألا َو  َیِّبَر  َناَْحبُـس   » .تسا نیا  شتـسرد  .تسین  تسرد  نیا  بوخ 

؟ مناوخ یم  وت  يارب  ار  مزامن  هقیقد  جنپ  نم  نیشنب  ناجاقآ  دراد ، یلاکشا  هچ  .تسا  هدوب  طلغ  مزامن  لک 
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نک هضرع  ناهاگآ  هب  ار  نید 

، میوگ یم  امش  هب  ار  ملالدتـسا  هن ؟ ای  تسا  تسرد  دینیبب  میوگ ، یم  امـش  هب  ار  مدیاقع  تفگ : يداه  ماما  هب  میظعلادبع ، ترـضح 
یم مدب  ددرگ ، دیاب  دازآ  مراد ، شتـسود  .درک  لمع  یجوم  دوش  یمن  الاح ! هن ، ای  تسا  تسرد  .مدرک  ار  راک  نیا  لیلد  نیا  اب  نم 

، ددرگ لاؤس  ددرگ ، مادعا  هن  ددرگ ، دازآ  هن  متـسه ، مه  لقاع  ما ، هدرک  لیـصحت  مدآ  کی  نم  ایب ! وگب : .ددرگ  دـیاب  مادـعا  دـیآ ،
.ددرگب دعب  ددرگب ، دهاوخ  یم  هچ  ره  ددرگ ، مادعا  ددرگ ، دازآ  ددرگ ، هئربت  .ددرگ  یچ  یچ  منیبب  دعب  ات  ددرگ ، شوگ  شباوج 

تقو یب  تسین ، درادناتـسا  مه  ام  ياه  يرادازع  الاح ! .ددرگ  یچ  یچ  مینیبب  دـعب  ات  ددرگ ، شوگ  شباوج  ددرگ ، لاؤس  لوا  یلو 
یلع هیآ ي  زج  يا  هیآ  نآرق  رد  هک  تفگ  یم  یکی  تقو  کـی  تـسا ، يرادازع  رد  غورد  یهاـگ  هـکنیا  مود  .مـینک  یم  يرادازع 

یتایآ (ع ،) نینمؤملاریما تسه ، هزور  هیآ ي  تسه ، وضو  هیآ ي  تسه ، ممیت  هیآ ي  روطنیا ، تسین  اباب  متفگ  .تسین  بلاـطیبا  نبا 
غورد نیا  بوـخ  تیـالو ، هیآ ي  زج  تسین  يا  هیآ  جـیه  نآرق  رد  ییوـگ  یم  امـش  هکنیا  اـما  تسه ، شنأـش  رد  نآرق  رد  يداـیز 

: تفگ یم  دـناوخ ، یم  هضور  ادـخ  هدـنب ي  کـی  .مینک  یم  هریبک  هاـنگ  ناـمیاه  يرادازع  رد  اـم  .تسا  هریبـک  هاـنگ  غورد  .تسا 
هچ و دندنازوس ، ار  رد  دندز ، یلیس  دش ، تراسج  (س ) ارهز هب  نیا ! تسا  غورد  اقآ  متفگ  .دننزب  (س ) ارهز رود  دنتخیر  رفن  دصیس 

مود فیدر  دنتسه ، شرود  رفن  جنپ  ًالثم  تسا ، هداتسیا  اجنیا  هک  رفن  کی  رخآ  دنداتـسیا ؟ اجک  رفن  دصیـس  اما  تسرد ، همه  هچ …
هلب ینارپ … گنـس  رگم  رفن  دصیـس  رخآ  هک ، دـسر  یمن  مدآ  تسد  رت  شیب  هک  فیدر  جـنپ  ًالثم  فیدر … رفن ، هد  رفن ، جـنپ  مه 

.دـیوگ یم  روطنیمه  .تسین  اـج  رفن  تسیب  هد و  زا  شیب  ندز ، اـما  .دوش  یم  دـشاب ، ینارپ  گنـس  .دوش  یم  دـشاب ، يزادـناریت  رگا 
شرـس کی  تساـجک و  شرـس  کـی  اـم  تأـیه  تباـقر ، اـب  هارمه  تاـفارخ ، اـب  هارمه  هغلاـبم ، اـب  هارمه  غورد ، اـب  هارمه  يرادازع 

هک يرتم  .تسا  رت  شیب  شباوث  دـشاب ، رتزارد  یتأیه  ره  دراذـگ ، یم  بانط  تمایق  زور  نیـسح  ماـما  دـنک  یم  رکف  نیا  تساـجک !
هب ار  لصا  اب … هارمه  يرادازع  یجرخرپ ! اب  هارمه  يرادازع  ربعم ! ّدـس  اب  هارمه  تساجک ! شرـس  کی  تساـجک و  شرـس  .تسین 

! ییاوتحم مک  اـب  ییاـهراک … تشادـهب ! مدـع  اـب  .دـشاب  مه  اـب  روعـش  روش و  یلو  تسا ، بوخ  روش  روش ! روش ! .میهد  یم  روـش 
.تعامج زامن  اب  هارمه  دشاب ، دیاب  نینچ  يرادازع  لادتعا ! زا  جورخ  دـب ! ياه  گنهآ  اب  يرادازع  ندرک  نزو  مه  ندرک و  طولخم 

دیفم نتفگ ، هاتوک  نتفگ ، هقف  ندرک ، توعد  سانش  مالسا  زا  ندناوخ ، بوخ  راعـشا  نتـشاد ، اوتحم  نتـشاد ، لصا  .نآرق  اب  عورش 
.تسا لمع  ظفح  لمع ، زا  رت  مهم  الاح ! .دشاب  یمقر  نیا  دیاب  نتفگ ،
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ینید فیاظو  ماجنا  رد  يرادیاپ  - 5

یگدندکی .تسا  يزابجل  اه  تماقتسا  زا  یضعب  .تسین  بوخ  یماقتسا  ره  اما  .تسا  یبوخ  راک  نیا  نک ، تماقتسا  مِقَتْـسا » : » موس
تمواقم دـهاوخ  یم  تلد  هک  يروطنیمه  هکنیا  هن  .دـشاب  تیرومأـم  قبط  تتماقتـسا  ( 15/ يروش « ) تِْرمُأ اـمَک  : » دـیوگ یم  .تسا 

دروم ود  ( 34/ جراعم « ) َنوُِظفاـُحی ْمِِهتالَـص  یلَع   » میراد مه  ( 9/ نونمؤم « ) َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَـص  یلَع   » میراد مه  زاـمن  هراـبرد  .ینک 
توهـش هب  عجار  .دوب  مهم  شا  هتکن  دوب ، مهم  نم  يارب  یلیخ  نیا  َنوُِظفاح » : » دـیامرف یم  مه  توهـش  هب  عجار  .تسه  َنوُِظفاـُحی » »

ار توهـش  مه  ینعی  َنوُِظفاُحی !» «، » َنوُِظفاح «! » َنوُِظفاُحی : » دـیوگ یم  ار  هالـص » ( » 5/ نونمؤم « ) َنوُِظفاح ْمِهِجوُرُِفل  ْمُه  : » دـیوگ یم 
زامن .دوشن  تلفغ  نآ  زا  هک  درک  تبظاوم  دیاب  ار  زامن  درک ، لرتنک  دیاب  ار  توهـش  .درک  ظفح  دیاب  ار  زامن  مه  درک و  ظفح  دـیاب 

: دیوگ یم  .تسا  مهم  شا  ( 23/ جراعم « ) َنوُِمئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ، » تسین مهم  زامن  .تسا  مهم  شا  َنوُِظفاُحی » ، » تسین مهم  ندناوخ 
رفـس رد  میناوخ و  یم  هناخ  رد  .میناوخ  یمن  یـسورع  میور  یم  میناوخ و  یم  دهـشم  میور  یم  .میناوخن  یهاـگ  میناوخب و  یهاـگ 

.میناوخ یمن 

.تفر اوه  ناشتدابع  دندرک و  تدابع  اه  یلیخ 

، دنا هتفر  نادنز  یلیخ  هک  میتشاد  ییاه  مدآ  نامدوخ  بالقنا  رد  ام  .درک  تدابع  لاس  رازه  شـش  سیلبا  دـیامرف : یم  نینمؤملاریما 
: دیامرف یم  نینمؤملاریما  .دننک  یم  بارخ  رخآ  رد  اما  دنراد ، یبوخ  هقباس ي  مناد  یمن  دنا ، هدوب  ههبج  اه  تدم  دنا ، هدش  هجنکش 

یتمایق ياه  لاس  ای  تسا ، هدوب  ام  ياه  لاس  هک  میناد  یمن  مه  ار  شیاه  لاس  دیوگ ، یم  هزات  درک ، تدابع  لاس  رازه  شـش  سیلبا 
باجتسم شیاعد  اروعاب ! معلب  سیلبا ! .تفر  نیب  زا  درک ، یجک  نهد  کی  درک ، يزابجل  کی  تدابع ، لاس  رازه  شش  .تسا  هدوب 

هب ار  (ع ) نیـسح ماما  .دـندوب  مهف  جـک  اما  .دـندوب  کی  هجرد ي  ياه  یهللا  بزح  نآ  زا  اه  نیا  نیقرام ، .دـش  بارخ  اما  دـش ، یم 
دینک یعـس  تفگ : شیاه  هچب  هب  بوقعی  ترـضح  رطاخ  نیمه  هب  .دنتـشک  تبرق  دصق  هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما .دنتـشک  تبرق  دـصق 

ناملسم تسین ، مهم  ندوب  ناملسم  .دیریمب  ناملسم  دینک  یعـس  ( 132/ هرقب « ) َنوُِملْسُم ُْمْتنَأ  َّالِإ َو  َُّنتوُمَت  الَف   » .دیـشاب تبقاع  شوخ 
.تسا مهم  ندنام 
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نانمؤم هاگ  شزغل  تیلوئسم ، تموکح و  - 6

تفرگ تسد  هب  مه  ار  تموکح  درک ، اعد  کی  مه  نادـنز  رد  .درک  اعد  کی  داتفا  هاچ  رد  درک ، اعد  هس  اـج  هس  فسوی  ترـضح 
ینعی .نک  ریخ  هب  ار  نم  تبقاـع  ایادـخ  ( 101/ فسوی « ) ًاِملْـسُم ینَّفََوت  : » تفگ تفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  یتـقو  .درک  اـعد  کـی 
ضرف مناد  یمن  ای  دنداد ، يأر  نم  هب  مدرم  هکنیا  فرـص  .دـنک  کمک  ادـخ  هکنیا  رگم  .دـنک  یم  نید  یب  ار  مدآ  يراد  تموکح 

عطق ار  تنویزیولت  اقآ ! دنیوگب  دننزب  گنز  نالا  متـسه ، دنوخآ  هک  تسا  لاس  هاجنپ  هدنب  ادـبا ! تسا ، نینچ  ما  هقباس  نم  هک  دـینک 
يریزارس ره  رد  نوچ  هن ؟ ای  دراد ، نید  مدآ  هک  تسین  مولعم  يریزارس  رد  .مرادن  ای  مراد  نید  نم  هک  دوش  یم  مولعم  دعب  میدرک ،

، نویزیولت رد  ام  نوچ  .تسه  هک  ییاه  نیشام  نیا  زا  .تسا  اهنیا  مناد  یمن  دیارپ و  وژپ و  يا  هکشب  ره  .تسا  ما و  یب  يا  هکشب  ره 
تسا هتفگ  تسا و  هداد  یتئارق  هب  نیـشام  کی  ما و ، یب  سیئر  دبال  دنیوگ : یم  ما و ! یب  میتفگ  راب  کی  رگا  هک  تسا  نیا  نامریگ 

رکف هک  مینک  یطاق  مه  اب  ار  همه  ناکیپ ، دـیارپ ، مییوگب : دـیاب  ما و ، یب  میتفگ  ات  اذـل  و  وگب ، نویزیولت  رد  ار  ما و  یب  هملک ي  هک 
هکنیا يارب  میراذگ ، یم  تشپ  نیا  یکشاوی  میراد ، یمرب  ار  يذغاک  لامتسد  هبعج  نویزیولت  رد  یتح  ام  ینیشام ، کی  اب  ام  دننکن 

، دـشاب نامزیم  يور  يذـغاک  لامتـسد  هکنیا  تأرج  اـم  .درک  غیلبت  هناـخراک  نیا  زا  یتئارق  دـنیوگ  یم  دـشاب ، اـجنیا  شا  هبعج  رگا 
يارب اه ، لگ  نیا  تشپ  ییاج  کی  مینک ، یم  میاق  ار  بآ  ناویل  ام  مه  ناضمر  هام  ریغ  .میروخ  یمن  بآ  هک  ناضمر  هاـم  .میرادـن 
سابل نوچ  دـشاب ، دیفـس  سابل  میناوت  یمن  نامـسابل  .دروخ  بآ  یتئارق  دـنیوگ : یم  دـهد ، یم  ناشن  ناضمر  هام  تقو  کـی  هکنیا 
.تسا هدیشوپ  دیفس  سابل  خیـش  نیا  دنتـسه و  شوپ  هایـس  مدرم  همه ي  دنیوگ : یم  دنهد ، یم  ناشن  مّرحم  هبترم  کی  تسا ، دیفس 

خیش نیا  دنتسه ، داش  همه  دنیوگ  یم  دنهد ، یم  ناشن  زورون  دیع  راب  کی  میشوپب ، هایس  سابل  هکنیا  يارب  .میشوپب  دیابن  هایس  سابل 
نویزیولت رد  دیابن  ام  هک  تسا  هملک  رازه  دودح  .دروخب  اه  لصف  همه ي  هب  هک  میـشوپب  یـسابل  کی  دیاب  .دنک  یم  يرادازع  دراد 

دیاب سپ  بوخ  يورب ، يرادـن  قح  نابایخ  رد 832  نک ، یگدننار  دـنیوگ  یم  هدـننار  کی  هب  نک  باسح  امـش  تقو  نآ  .مییوگب 
تـسا هاتوک  ام  لقع  الاو  دنک ، ظفح  ار  ام  ادخ  دـیاب  .دروخ  دـهاوخ  اه  نابایخ  نیا  زا  یکی  هب  هک  منیب  یم  مورب  اج  ره  مورب ؟ اجک 

: میوگ یم  رگید  راب  کی  تفرگ ، تسپ  تقیفر  یتسه ، قیفر  یـسک  کی  اب  رگا  میراد  ثیدـح  تموکح ! .دـنک  ظـفح  هکنیا  يارب 
سیئر مناد ، یمن  رهـش ، ياروـش  ریزو ، لـیکو ، دروآ ، يأر  دـش ، سیئر  تقیفر  یتـسه ، قـیفر  یـسک  کـی  اـب  رگا  مـیراد  ثیدـح 

مدآ مه  زاب  تشاد ، هگن  ار  شلبق  هقالع ي  مهد  کی  رگا  تفرگ ، تسپ  تقیفر  یتسه ، قیفر  یـسک  اب  رگا  میراد  ثیدـح  روهمج ،
ضوـع ار  مدآ  تسا  نکمم  تسپ  ینعی  .تسین  يدـب  مدآ  /ج12/ص124 ) هعیـشلا لئاسو  « ) ءْوَس ِقیِدَِـصب  ََکل  َْسیَلَف   » .تسا یبوخ 

.تسین يروط  شدصرد  دون  ات  ینعی  شردپ ! روگ  هب  تمحر  مه  زاب  دنام ، هک  مه  شدصرد  هد  .دنک 
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حلاص لمع  طبح  رطخ  - 7

َُّمث  » .دـش رفاک  دوب ، نمؤم  ( 137/ ءاسن « ) اوُرَفَک َُّمث  اُونَمآ   » .تسا لمع  ظـفح  لـمع  زا  رت  مهم  دـیوگ  یم  هک  میراد  یتاـیآ  نآرق  رد 
اه نیا  يرماس ! هلاـسوگ ي  غارـس  تفر  دوب  تسرپادـخ  ( 51/ هرقب « ) َلْـجِْعلا ُُمتْذَـخَّتا  َُّمث   » .دـش هپچ  دوب ، هار  رد  ( 64/ هرقب « ) ُْمْتیَّلََوت

« َلْجِْعلا ُُمتْذَخَّتا  َُّمث  «، » ُْمْتیَّلََوت َُّمث  «، » اوُرَفَک َُّمث   » .تسا یتبقاعدب  تایآ 

تسا میقتسم  تهار  هک  وت  .تسا  میقتـسم  تهار  هک  وت  دنیوگ : یم  نینمؤملاریما  هب  ( 6/ هحتاف « ) َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها   » ریسفت رد 
یَّتَح اَنِماَّیَأ  یِـضاَم  ِیف  َكاَـنْعَطَأ  ِِهب  يِذَّلا  َکَـقِیفَْوت  اََـنل  ْمِدَأ  : » دومرف َمیقَتْـسُْملا ؟» َطارِّصلا  اَنِدـْها  : » ییوگ یم  ارچ  رگید  وت  یلع ، اـی 

هدینـش ًالبق  .مرادـن  ربخ  ادرف  زا  تسا ، میقتـسم  مهار  نـالا  اـت  نم  /ج24/ص9 ) راونألاراحب « ) اَنِراَمْعَأ ِلَبْقَتْـسُم  ِیف  َِکلَذَـک  َکَعیُِطن 
« ِینیِد ْنــِم  ٍهَماَلــَـس  ِیف  َأ  : » دیـــسرپ ربــمغیپ  زا  یلع  ترـــضح  راــب  هــس  هــک  دــندید ، اــقفر  رتویپماــک  زا  مــه  بــشید  مدوــب ،

تبقاعدـب زا  مه  یلع  ترـضح  ینعی  هـچ ؟ ینعی  درم ؟ مهاوـخ  نـید  یب  اـی  دوـب ، دـهاوخ  ملاـس  مـنید  /ج34/ص338 ) راونألاراحب )
یم یگدـنز  لوا  مه  نابرق  دـنیوگ و  یم  داماد  سورع و  .تسا  روطنیمه  مه  يرادرـسمه  نید ! يارب  طـقف  هن  .دـسرت  یم  شندـش ،
هدش مامت  تمدوب ، هدروخ  شاک  دیوگ : یم  داماد  تمروخب ! مهاوخ  یم  یتفگ  یم  هک  وت  دـیوگ : یم  داماد  هب  سورع  دـعب  دـنور ،
دعب دنتشک ، دنفسوگ  نامیارب  ییاج  کی  میتفر  ام  .دنیوگ  یم  رگید  زیچ  یتدم  زا  دعب  دنیوگ ، یم  يزیچ  کی  یسورع  لوا  .يدوب 

دـندز و گنز  نارهت ، میتشگرب  یتقو  مهد ، یمن  ماجنا  ار  يزاب  یتراـپ  نیا  نم  متفگ : میدادـن ، شوگ  اـم  دـندرک ، ییاـضاقت  اـم  زا 
هب شوگ  اـم  دـندید  یتقو  دنتـشک ، دنفـسوگ  اتـسور  رد  اـم  مارتحا  هب  ینعی  .میهد  یم  بوخ ! یلیخ  هدـب ! ار  دنفـسوگ  لوپ  دـنتفگ :

َو ! » ادـخ زج  درک ، دامتعا  دوش  یمن  زیچ  چـیه  هب  .میداد  ار  شلوپ  مه  ام  هدـب ، ار  دنفـسوگ  لوپ  هک  دـندز  گنز  میدادـن ، ناشفرح 
هب نک  هیکت  ینک ، هیکت  یهاوخ  یم  هک  تسا  هتفگ  نآرق  اذـل  و  ُتوُـمَی »  » اـه یقاـب  ( 58/ ناقرف « ) ُتوُمَی ـال  يذَّلا  ِّیَْحلا  یَلَع  ْلَّکََوت 

، كراپ زا  دعب  دوش ، یم  قیفر  كراپ  کی  رد  فرصم ، تعاس  ود  فرصم ، تعاس  کی  رگید  ياه  قیفر  .تسه  هشیمه  هک  یـسک 
یم ار  اـه  هچب  نیا  لوگ  یلیخ  اـهرتخد  .دـنک  یم  لو  ار  وت  دـنیب ، یم  ار  رتـهب  وـت  زا  یـسک  کـی  دـنک ، یم  مالـس  دـنیب  یم  ار  نیا 
لوگ .دـنک  یم  تلو  دـنیب ، یم  رت  لگـشوخ  وت  زا  ادرف  دراذـگ ، یم  ترـس  هالک  زورما  هرـسپ  نیا  هک  دـنک  یمن  باـسح  دـنروخ ،

هک اه  ناوج  .دنروخ  یم  لوگ  مه  شیاهدیفس  شیر  .دنروخ  یم  لوگ  ود  ره  رتخد  رـسپ و  .دنتـسه  روطنیمه  مه  اهرـسپ  .دیروخن 
ارم لد  ایادخ  تسا ، نآرق  هیآ ي  ( 8/ نارمع لآ  « ) اَنبُوُلق ْغُِزت  انَّبَر ال  ، » مناوخب نآرق  .دنروخ  یم  لوگ  مه  شیاهدیفس  شیر  یچیه 

ْتَِطبَح : » دـیوگ یم  دراد  یتاـیآ  نآرق  .تسا  نآرق  هیآ ي  نـکن ! هـپچ  يدرک ، تیادـه  ارم  هـکنیا  زا  دـعب  ایادـخ  انَْتیَدَـه » ْذِإ  َدـَْعب  »
کی درک ، شداب  ار  پوت  عبر  کی  تفر ، شداب  دز ، نزوس  کی  دـعب  درک ، شداـب  ار  پوت  یلیخ  دیـشک ، تمحز  یلیخ  ْمُُهلاـمْعَأ »

تدابع هدـب  مقیفوت  یهلا  ِینْدِّبَع » یهلا  : » دـیامرف یم  قالخالا ، مراکم  ياـعد  رد  داجـس  ماـما  اذـل  و  ْتَِطبَح !»  » .دز نزوس  کـی  نآ 
رفن کی  اهنت  ( 217/ هرقب « ) ِِهنید ْنَع  ْمُْکنِم  ْدِدـَتْرَی  ْنَم  َو  ، » منکن بارخ  ار  متدابع  شاب ، بظاوم  ِبْجُْعلِاب » ِیتَداَبِع  ْدِـسُْفت  اـَل  َو  ، » منک

.مدشن فرحنم  نآ  کی  لاس  لک 63  رد  ینعی  ُتُزف » : » دومرف دروخ ، تبرض  مه  یتقو  دش ، دلوتم  هبعک  رد  هک  دوب  خیرات  رد 
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جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  فاکتعا 

جح هب  تدابع  نیرت  هیبش  فاکتعا 

فاکتعا فیرعت 

 . تسا ییاج  رد  فقوت  يانعم  هب  تغل :  رد 

 . صاخ طیارش  اب  گرزب  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  دصق  هب  دجسم  رد  رتشیب  زور و  هس  ندنام  حالطصا : رد 

 : فاکتعا تلیضف 

نینچمه و  هاــنگ ، زا  يراد  نتــشیوخ  اوـقت و  حور  شرورپ  راــگدرورپ و  هـب  هژیو  هجوـت  حور و  هیفــصت  رد  یقیمع  رثا  فاــکتعا 
 . دراد یسانشادخ  یسانشدوخ و 

زامن رثا  مه  هدنزاس ؛ شخب و  افـش  تسا  ینوجعم  اذل  تسا ؛ بحتـسم  بجاو و  تادابع  نیرت  مهم  زا  بکرم  يا  هعومجم  فاکتعا 
 . تسا یهلا  رارسا  زا  يّرس  هک  هزور  هجیتن  مه  تسا و  ناهانگ  زا  یگدنراد  زاب  ادخ و  دای  هک  تسا  نآ  رد 

( : ص  ) مرکا ربمایپ  - 1

دلوت ردام  زا  هزات  هک  یناسنا  نوچمه  و  .دوش » یم  هدیشخب  وا  هتشذگ  ناهانگ  دوش ، فکتعم  يرگباسح  نامیا و  يور  زا  سک  ره  »
دلج 8 لامعلازنک   . ) دـنک كاپ  ار  ناسنا  هتـشذگ  هانگ  دـناوت  یم  هک  دراد  تیمها  ردـق  نآ  فاکتعا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  هتفای ،

ثیدح 24007)

ص)  ) مرکا ربمایپ  - 2

« .دراد یم  تفاـیرد  کـین  ياـهراک  ماـمت  هدـنهد  ماـجنا  رجا  ناـسب  يرجا  درب و  یم  نیب  زا  هدومن و  فقوتم  ار  ناـهانگ  فـکتعم  » 
ثیدح 24012) دلج 8  لامعلازنک  )

 : مالسلا هیلع  داجس  ماما   - 3

جح و ود  لداعم  نآ  شزرا  دوش  فکتعم  زور  هد  ناضمر  هام  رد  سکره  نیترمع » نیتجحک و  ناک  ناضمر  یف  ارشع  فکتعا  نم  »
 ). یمالسالا هبتکمتاراشتنا  ص 413 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 334 -  ج 6 ، راحبلا ، هنیفس  دشاب ) یم  هرمع 
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هجیتن رد 

دراد يدایز  ياه  تهابش  جح  اب  فاکتعا 

هلداجم ندز و  رطع  و  هنیآ ، هب  هاگن  كرت  دـننام  دوش ؛ كرت  یتسیاب  زین  فاـکتعا  رد  تسا  عونمم  جـح  رد  هک  ییاـهراکزا  یـضعب 
.دراد یپ  رد  ار  ناهانگ  ششخب  تسا و  تامرحم  زا  يرود  نیرمت  هک  ...و 

ود اب  تسا  ربارب  ناضمر  هام  رد  فاکتعا  کی  تلیـضف  ثیداحا  رد  هک  ارچ  تسین  یفازگ  اعدا  جـح  رب  فاکتعا  تلیـضف  ياعدا  اما 
هک نانچنآ  هرمع  ود  جح و 

 : فاکتعا نامز 

.تسا رتشیب  ناضمر  هام  رخآ  ههد  تلیضف  هتبلا  ، تسا ( ضیبلا مایا   ) فاکتعا يارب  مایا  نیرت  مهم 

( دیپس ياهزور  (؟  تسیچ ضیبلا  مایا 

(. نیعم گنهرف   .) .دنراد باتهم » ياه  بش   » هک تسا  يرمق  هام  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس ، روظنم ،

 : فاکتعا ماکحا 

ماکحا زا  يا  هدـیزگ  هب  اجنیا  رد  اذـل  دنـشاب  هتـشاد  یهاـگآ  زین  نآ  ماـکحا  هب  نیفکتعم  تسا  مزـال  فاـکتعا ، تیمها  هب  هجوت  اـب 
.میزادرپ یم  فاکتعا 

فاکتعا طیارش 

؟ تسیچ فاکتعا  تحص  طیارش  لاوس : 

.دشاب لقاع  فکتعم  . 1

.دشاب تبرق  دصق  اب  . 2

.دشاب یلاوتم  زور  هس  لقادح  فاکتعا  . 3

.دوشن جراخ  رذع  نودب  دجسم  زا  . 4

يوبن دجـسم  مارحلا ، دجـسم  زا : تسا  ترابع  هناگ  راهچ  دجاسم   ) .دشاب رهـش  عماج  دجـسم  ای  هناگراهچ و  دجاسم  زا  یکی  رد  . 5
( هرصب دجسم  هفوک و  دجسم  هنیدم ،) )

.دشاب وا  هزاجا  اب  تشاد ، تافانم  رهوش  قح  اب  فاکتعا  رگا  . 6
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.دشاب ود  نآ  هزاجا  اب  دوش ، ردام  ردپ و  رازآ  تیذا و  ثعاب  فاکتعا  رگا  . 7

فاکتعا تامرحم 
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؟ تسا مادک  فاکتعا  تامرحم  لاوس : 

 : زا تسا  ترابع  نآ  دروم  هک 3  تسات  فاکتعا 5  تامرحم 

، يرورض ریغ  شورف  دیرخ و  - 1

، ندرب تذل  دصق  هب  وبشوخ  ناهایگ  رطع و  ندییوب  - 2

( یسایس یگنهرف و   ، یملع ثحابم  زا  معا  ) .لضف راهظا  يرگید و  رب  هبلغ  روظنم  هب  هلداجم  - 3

فاکتعا تالطبم 

؟ دنک یم  لطاب  ار  فاکتعا  ییاهراک ، هچ  نداد  ماجنا  لاوس : 

يزیربت داوج  خیش  هللا  هیآ  زج  هب  عجارم  همه 

، بجاو طایتحا  ربانب  دزاس  یم  لطاب  ار  فاکتعا  تسا  هزور  لطبم  هک  يراک  ره  - 1

.تسا فاکتعا  لطبم  زین  فاکتعا  تامرحم  ریاس  نداد  ماجنا  - 2

 . دوش هعجارم  ناشیا  هلاسر  هب  هرصبت : 

فاکتعا ماسقا 

؟ بحتسم ای  تسا  بجاو  فاکتعا  لاوس : 

هب .دوش  بجاو  مسق -  ای  دهع  رذن ، دننام  یببـس -  هب  تسا  نکمم  یلو  تسا ؛ یبحتـسم  لمع  کی  لصا ، رد  فاکتعا  عجارم : همه 
، درک ادیپ  افـش  يرامیب  نالف  زا  ای  دش ، قفوم  راک ، نالف  رد  رگا  هک  ددنب  یم  دهع  دوخ  يادخ  اب  ای  دنک  یم  رذن  ناسنا  لاثم  ناونع 

( فاکتعالا ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  ) .دوش فکتعم  دجسم  رد  زور  دنچ 

فاکتعا نامز 

؟ دراد صاخ  نامز  ای  میوش  فکتعم  میناوت ، یم  میهاوخب  هک  نامز  ره  رد  ایآ  لاوس : 

يارب نامز  نیرتهب  یلو  درادن ؛ یصاخ  نامز  فاکتعا  .تسا  حیحص  زین  فاکتعا  دشاب ، حیحـص  هزور  هک  نامز  ره  رد  عجارم : همه 
( فاکتعالا ج 2 ، یقثولا ، هورعلا  ) .تسا نآ  رخآ  ههد  هژیو  هب  ناضمر  كرابم  هام  نآ ، ماجنا 

فاکتعا رد  اضق  هزور 
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؟ میریگب فاکتعا  رد  میناوت  یم  میراد ، هدهع  رب  هک  اضق  ياه  هزور  ایآ  لاوس : 

م 4) فاکتعالا ، باتک  یقثولا ، هورعلا  ) .تسا زیاج  يرآ ، عجارم : همه 

ردپ هزاجا 

؟ ریخ ای  تسا  حیحص  ردپ  هزاجا  نودب  دنزرف  فاکتعا  ایآ  لاوس : 

: عجارم همه 

.تسا حیحص  فاکتعا  تسین و  هزاجا  هب  زاین  دشابن ، نیدلاو  رازآ  تیذا و  ثعاب  رگا 

م 9 فاکتعالا ، ماکحا  ج 1 ، هورعلا ، یلع  تاقیلعت 

رهوش هزاجا 

؟ تسا حیحص  شفاکتعا  ایآ  دورب ، هزاجا  نودب  رگا  دراد و  رهوش  هزاجا  هب  زاین  فاکتعا ، هب  نتفر  يارب  نز  ایآ  لاوس : 

عجارم همه 

بجاو طایتحا  ربانب  دوش  وا  ییوشانز )  ) قح عییـضت  ثعاب  هچنانچ  دـهدن  هزاجا  رگا  دورب و  فاکتعا  هب  شرهوش  هزاجا  اب  دـیاب  نز 
.تسا حیحص  شفاکتعا  دشاب ، هتشادن  تافانم  وا  قح  اب  رگا  تسا و  لطاب  شفاکتعا 

فاکتعا ناکم 

عماج دجسم 

؟ تسیچ عماج  دجسم  زا  روظنم  لاوس : 

یصاخ فنص  ای  هلحم  هب  صاصتخا  دننک و  یم  تکرش  نآ  رد  مدرم ، فلتخم  راشقا  هک  تسا  يدجـسم  عماج  دجـسم  عجارم : همه 
.درادن

اجر دصق  هب  ار  فاکتعا  هاگـشناد  دجـسم  رد  تسا  زیاج  ایآ  دـشاب ، رهـش  عماج  دجـسم  رد  دـیاب  فاکتعا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  لاوس : 
؟ داد ماجنا 

.تسا حیحص  اجر ء  دصق  هب  هلحم ) هاگشناد و  دجسم  زا  معا   ) عماج دجسم  ریغ  رد  فاکتعا  يا :  هنماخ  هللا 

فاکتعا رد  نفلت 
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؟ دراد تروص  هچ  ررکم ، يرورضریغ و  دراوم  رد  دجسم ، رد  هارمه  نفلت  اب  وگو  تفگ  لاوس : 

.درادن لاکشا  عجارم : همه 

12939 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3623 

http://www.ghaemiyeh.com


فاکتعا سرد و 

؟ درک هثحابم  ار  دوخ  سورد  فاکتعا ، رد  تسا  زیاج  ایآ  لاوس : 

؛ تسا يا  هدیدنسپ  راک  رایسب  ینید -  روما  رد  هژیو  هب  هثحابم -  لئاسم و  لح  ندناوخ ، سرد  يزیربت :  هللا  تیآ  زج  هب  عجارم  همه 
راـیعم .دزاـس  یم  لـطاب  زین  ار  فاـکتعا  تسا  مارح  دـشاب ، لـضف  راـهظا  يرگید و  رب  هـبلغ  روـظنم  هـب  هلداـجم  هثحاـبم و  رگا  یلو 

ج 2) هورعلا ، یلع  تاقیلعت   ) .تسا صخش  تین  دصق و  نآ ، صیخشت 

فاکتعا عطق 

؟ دراد هانگ  فاکتعا  عطق  ایآ  لاوس : 

هدنارذگ ار  یبحتـسم  فاکتعا  زور  ود  ای  و  هدش )  بجاو  مسق  ای  دهع و  ، رذن تلع  هب  هک  دشاب (  بجاو  فاکتعا  رگا  عجارم : همه 
م 39) فاکتعالا ، طئارش  یقثولا ، هورعلا   ) .تسا هدرک  تیصعم  دنزب ، مه  هب  ار  فاکتعا  دهاوخب  دشاب و 

جراخ فاکتعا  زا  رذع ،) نودب  دنچ  ره   ) تساوخ نامز  ره  هک  دنک  طرـش  فاکتعا ، تین  ماگنه  هب  دـناوت  یم  فکتعم  ایآ  لاوس : 
؟ دوش

، دش ادـیپ  شیارب  یعرـش  ای  یفرع  رذـع  رگا  هک  دـنک  طرـش  دـناوت  یم  يرون :  ، لضاف ، یفاص ، تجهب ماظع  تایآزج  هب  عجارم  همه 
م 40) فاکتعالا ، هورعلا ، یلع  تاقیلعت  ماما ،  ) .تسین زیاج  رذع  نودب  یلو  ؛ دوش جراخ  فاکتعا  زا  دناوتب 

دجسم زا  جورخ 

؟ دش جراخ  دجسم  زا  ناوت  یم  يدراوم  هچ  رد  لاوس : 

رد کشزپ  هب  هعجارم  دـننام : یعرـش ؛ یفرع و  یلقع ،  ترورـض  تهج  هب  رگم  تسین ؛ زیاـج  دجـسم  زا  ندـش  جراـخ  عجارم : همه 
بجاو يوضو  لسغ و  یفرع ،) ترورض   ) هدرم هزانج  عییشت  رامیب ، تدایع  یلقع ،) ترورـض   ) ییوشتـسد هب  نتفر  رارطـضا ، دراوم 

م 30) فاکتعالا ، ج 1  هورعلا ، یلع  تاقیلعت  (. ) یعرش ترورض  )
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سرد سالک  فاکتعا و 

؟ تسا زیاج  اه  سرد  رد  تکرش  سالک و  هب  نتفر  فاکتعا ، مایا  رد  ایآ  لاوس : 

.دراد لاکشا  یسرد ، ياه  سالک  رد  تکرش  دجسم و  زا  جورخ  عجارم : همه 

فاکتعا رد  تباین 

؟ تسا حیحص  تاوما  زا  يا  هدع  فرط  زا  فاکتعا  تباین  ایآ  لاوس : 

، یقثولا هورعلا   ) .دنک هیده  نانآ  حور  هب  ار  نآ  باوث  دـناوت  یم  یلو  تسین ؛ حیحـص  هدرم  رفن  دـنچ  زا  تباین  هب  ریخ ، عجارم : همه 
م 3) فاکتعالا ، ج 2 ،

، دوش رامیب  مایا  نیا  رد  هچنانچ  دنک ، فاکتعا  ار  بجر  هام  مهدزناپ ) ات  مهدزیس  ياهزور   ) ضیبلا مایا  هدرک  رذن  هک  یسک  لاوس : 
؟ تسیچ فیلکت 

 - دنک تکرـش  فاکتعا  رد  ای  دریگب  هزور  دناوتن  يرامیب  هطـساو  هب  هچنانچ  هدش -  نییعت  یـصاخ  لاس  هب  شرذن  رگا  عجارم : همه 
.دنک فاکتعا  دعب  ياه  لاس  رد  دناوت  یم  هدشن ، نییعت  لاس  شرذن  يارب  رگا  یلو  درادن ؛ مه  هرافک  تسا و  طقاس  وا  زا  فیلکت 

فکتعم يراطفا 

؟ دراد یمکح  هچ  نارگید  يارب  نافکتعم ، يرحس  يراطفا و  زا  هدافتسا  لاوس : 

( همه رتفد :  ) .تسین زیاج  ناگدنهد ، هزاجا  نودب  عجارم : همه 

لسغ فاکتعا و 

؟ میهد ماجنا  دجسم  لخاد  رد  ار  لسغ  میوش ، ملتحم  رگا  لاوس : 

نکمم دجـسم  ندرک  سجن  اـی  فقوت  تهج  هب  دجـسم  رد  ندرک  لـسغ  دوش و  ملتحم  فـکتعم  رگا  یفاـص :) زج  هب   ) عـجارم همه 
.دوش جراخ  دجسم  زا  تسا  بجاو  دشابن ،

فاکتعا ياضق 

؟ دوش یم  بجاو  نآ  ياضق  ایآ  دنزب ، مه  هب  یتهج  هب  ار  یبحتسم  فاکتعا  هچنانچ  لاوس : 
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.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دنک ، لطاب  مود  زور  زا  دعب  رگا  دیحو :) یناتسیس و  يزیربت ، زج  هب   ) عجارم همه 

.دریگب هزور  یلاوتم  زور  هس  لقادح  دنک و  تیاعر  ار  نآ  طیارش  دیاب  نیاربانب  .تسا  فاکتعا  لصا  دننام  فاکتعا  ياضق  .هرصبت 

 : ایلوا ایبنا و  هریس  رد  فاکتعا 

هدوب ییاهزیچ  هچ  يریگ  لکش  ودب  رد  نآ  طیارش  ازجا و  تیفیک  زاغآ و  ینامز  هچ  زا  تدابع ، نیا  هک  دناد  یمن  یتسرد  هب  یسک 
.تسا

( : ع  ) لیعامسا میهاربا و 

یهلا تادابع  کسانم و  زا  میهاربا  تعیرش  رد  هک  هدوب  یلمع  فاکتعا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هرقب ، هروس  هیآ 125  هب  هجوت  اب 
هدش فظوم  دنوادخ  فرط  زا  ع )  ) لیعامسا میهاربا و  اذل  دندیزرو و  یم  تردابم  لمع  نیا  هب  ناشیا  ناوریپ  .هدش و  یم  بوسحم 

تیمها رب  یگرزب  هاوگ  اـهنآ ، هب  ریطخ  تیلوؤـسم  نیا  يراذـگاو  .دـنزاس  اـیهم  مسارم  نیا  ییاـپرب  يارب  ار  مزـال  طـیحم  اـت  دـندوب 
.تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  زامن  فاکتعا و  جح ، نوچ  یتادابع 

( : ع  ) یسوم ترضح 

بوبحم اب  تولخ  يارب  كرت و  ار  نانآ  ینامز  تدم  يارب  تشاد ، شود  هب  ار  تما  تیادـه  يربهر و  نیگنـس  تیلوؤسم  هک  نآ  اب 
ام يوس  هب  هلجع  اب  يدرک و  اهر  ار  دوخ  موق  ارچ  دومرف : هک  دنوادخ  شسرپ  هب  خساپ  رد  وا  .تفاتش  روط  هوک  هاگتولخ  هب  شیوخ 

( . 83و84  : هط  ) يوش یضار  نم  زا  ات  مدمآ  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یتفاتش ؟

دوب ع )  ) ایرکز ترضح 

اب زاـین  زار و  هب  دـندمآ و  یم  درگ  نآ  رد  فاـکتعا  يارب  اـهناسنا ، زا  يداـیز  هدـع  هراوـمه  هـک  دوـب  ییاـهناکم  زا  سدـقملا  تـیب 
یتسرپرس فاکتعا  رما  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دوب و  ع )  ) ایرکز ترضح  هورگ ، نیا  گرزب  .دندش  یم  لوغـشم  شیوخ  راگدرورپ 

هب هک  نامز  ره  تفرگ و  هدـهع  رب  ایرکز  ار  میرم )  ) وا تلافک  دـیامرف ؛  یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  .تسا  ع )  ) میرم ترـضح  دومن  یم 
( ." 37: نارمع  ) دید یم  ایهم  ییاذغ  وا  يارب  تفر  یم  وا  تدابع  لحم 
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ع)  ) میرم ترضح 

زا دـمآ  لیان  یهلا  هتـشرف  اب  تاقالم  راختفا  هب  هک  هاـگنآ  ع )  ) میرم ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  :16و 17 ) میرم  ) دـیجم نآرق  زا 
نانآ و زا  ندـیرب  مدرم ، زا  میرم  يرود  زا  دوصقم  ایوگ  دـیامرف : یم  یئابطابط  همـالع.درب  یم  رـس  هب  تولخ  رد  دوب و  هدـیرب  مدرم 

.تسا هدوب  تدابع  يارب  فاکتعا  هب  ندروآ  يور 

 : نامیلس ترضح 

نیا زا  رتشیب  رتمک و  هاگ  هامود و  هاگ  هام و  کی  هاگ  لاس ، ود  هاگ  لاسکی ، هاگ  .دشیم  فکتعم  سّدـقملا  تیب  دجـسم  رد  هراومه 
 «. دوشن جراخ  دجسم  زا  ات  دندروآ  یم  شیارب  اذغو  بآ  و  دوب ، تدابع  لوغشم  فاکتعا  تّدم  رد  .دیشکیم و  لوط  تّدم 

لمع نیا  طسوت  مدرم  تسا و  هدوب  جـیار  مدرم  نایم  رد  فاکتعا  ناونع  هب  یلمع  مه  تیلهاج  نارود  رد  تنـس ، لها  تاـیاور  قبط 
اـهراغ و رد  فاـکتعا  .دـنور  یم  رامـش  هب  فینح  نید  ناوریپ  زا  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  دادـجا.دنا  هتـسج  یم  برقت  دوخ  يادـخ  هب 

فاـکتعا هب  دوـب  رود  مدرم  زا  هک  یتوـلخ  ياـهاج  رد  ناـنآ  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن  ءاـفنح  نیا  زا  يا  هدـع  هب  اـههوک ، اـهنابایب و 
هب نکاما  نآ  رد  دندش و  یمن  جراخ  نآ  زا  يرورـض ، دیدش و  ياهزاین  يارب  زج  دـندرک و  یم  سوبحم  نآ  رد  ار  دوخ  هتخادرپ و 
راغ لثم  مارآ  شوماخ و  نکاما  نآ  رد  اهنآ  .دـندوب  تقیقح  یتسار و  يوجتـسج  رد  هتخادرپ و  یتسه  رد  رکفت  لـمأت و  تداـبع و 

.دندش یم  لوغشم  تدابع  هب  ءارح ،

ار فاکتعا  هلمج  زا  نید و  نآ  لوادـتم  تاداـبع  دوب و  ع )  ) میهاربا ترـضح  نید  ینعی  فینح  نید  رب  دوخ  دـننام  زین  ص )  ) ربماـیپ
هب زین  ص )  ) مرکا لوسر  ترـضح  دوب ، زاین  زار و  تدابع و  لحم  ءارح  راغ  زین  ص )  ) دمحم ترـضح  تثعب  زا  لبق  .تشاد  یم  اپرب 

.دنتفر یم  ورف  تیرشب  تشونرس  هشیدنا  رد  دندش و  یم  لوغشم  ناکم  نآ  رد  فاکتعا 
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هحفص 76)  4 دلج يربکلا  ننس  )

 : نآرق رد  فاکتعا 

تسا و فاـکتعا  عوضوم  هب  طوبرم  نآ  دروم  ود  هک  هدـش  رارکت  هبترم  فکع 9 هدام  دـیجم  نآرقرد  فاـکتعا ، هژاو  صوصخ  رد 
هناخ هک  میداد  نامرف  لیعامـسا  میهاربا و  هب  ام  و  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ.تسا  هدـمآ  هرقب  هکرابم  هروس  ياه 125و 187 هیآرد 
هروس هیآ 125 ، .دننک (: " ریهطت  یگدولآ  هنوگره  زا  ناگدننک  هدجـس  ناگدننک و  عوکر  نافکتعم و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ارم 

( هرقب

 : فاکتعا لامعا 

یصوصخم تایآ  هروس و  ندناوخ  هب  شرافس  ضیبلا ، مایا  رد  دوواد  ما  لامعا  رد  هژیو  هب  فاکتعا ، مسارم  رد 

نآرق تئارق  ع ،)  ) نیـسح ماما  ترایز  ، دوواد ما  ياعد  ، بجر هام  صوصخم  هنازور و  یبحتـسم  ياهزامن   ، بش زامن  ، تعامج زاـمن 
تئارق دجسم  تمرح  ماکحا و  تیاعر  ،و  رافغتسا هبوت و  ، . یسرکلاهیآ هبترم  هد  دیحوت ، دمح و  هبترم  دص  اهنآ ، هلمج  زا  هک  میرک 

نآرق رخآ  ات  قاقشنا  ملق و  کلم ، هعقاو ، حتف ، ناخد ، اروش ، تلصف ، تافاص ، سی ، نامقل ، فهک ، لیئارـسا ، ینب  ماعنا ، ياه  هروس 
.

mahdi.cc عبنم :

(1) فاکتعا

هراشا

هداز حالف  نیسح  دمحم  نیملسملاو  مالسالا  تجح  هدنسیون :

: فاکتعا

فاکتعا فیرعت 

اب دـنوادخ  تدابع  دـصق  هب  دجـسم  رد  ندـنام  زا  تسا  ترابع  ماکحا  رد  تسا و  ییاج  رد  فقوت  يانعم  هب  تغل  رد  ، فاـکتعا - 1
.دمآ دهاوخ  هک  یطیارش 

.دورب هار  ای  دباوخب  دتسیاب ، دنیشنب ، فاکتعا ، لاح  رد  دناوت  یم  ناسنا  - 2

فاکتعا ماسقا 

دوش بجاو  یببـس  هب  تسا  نکمم  یلو  تسا  یبحتـسم  لمع  کی  لصا  رد  هک  بجاو ، بحتـسم و  تسا ، مسق  ود  رب  فاـکتعا  - 3
: دننام
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يرامیب نالف  زا  ای  دش  قفوم  راک  نالف  رد  رگا  هک  دروخب  مسق  ای  دنک  دهع  دوخ  يادخ  اب  ای  دنک  رذن  ناسنا  الثم  مسق  ای  دهع  رذن ،
.دوش فکتعم  دجسم  رد  زور  دنچ  درک  ادیپ  افش 

فاکتعا نامز 

نامز نیرتهب  یلو  تسا  حیحـص  دریگب  هزور  دـنامب و  دجـسم  رد  زور  هس  لقادـح  دـناوتب  ناسنا  هک  ینامز  ره  رد  لاس  لوط  رد  - 4
.تسا نآ  رخآ  ههد  ناضمر و  كرابم  هام  فاکتعا  يارب 

: هدننک فاکتعا  طیارش 

( تسین حیحص  هناوید  زا   ) لقع - 1

( تسین حیحص  نمؤم  ریغ  زا   ) نامیا - 2

( دنک یم  لطاب  ار  فاکتعا  ییامندوخ ، ایر و  هنوگره   ) تبرق دصق  - 3

فاکتعا مایا  رد  يراد  هزور  - 4

نیدلاو زا  دنزرف  الثم  تسا  مزال  وا  هزاجا  هک  یسک  زا  نتفرگ  هزاجا  - 5

: فاکتعا طیارش 

دشابن رتمک  زور  هس  زا  نآ  نامز  - 1

دشاب دجسم  رد  نآ  ناکم  - 2

نآ زا  ندشن  جراخ  دجسم و  رد  ندنام  همادا  - 3

فاکتعا تین 

12972 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3629 

http://www.ghaemiyeh.com


یم لطاب  ار  نآ  یهلا  ریغ  دـصق  ییامندوخ و  ایر و  هنوگره  دـشاب و  تبرق  دـصق  تین و  اب  دـیاب  تادابع  ریاس  دـننامه  فاکتعا  - 1
.دنک

.بحتسم ای  تسا  بجاو  فاکتعا  هک  دنک  دصق  تسین  مزال  ینعی  تسین  طرش  هجو  دصق  فاکتعا  تین  رد  - 2

تـسا حیحـص  دنک  عورـش  ار  فاکتعا  دـصق  نیمه  هب  رگا  نیا  ربانب  دـشاب  تبرق  دـصق  تین و  اب  دـیاب  فاکتعا  نایاپ  ات  زاغآ  زا  - 3
.تسا حیحص  دشاب  اجنآ  رد  رجف ) عولط   ) تقو لوا  زا  دورب و  دجسم  هب  دوش  فکتعم  ادرف  هکنیا  دصق  هب  رگا  نینچمه 

فاکتعا هزور 

هک یـسک  و  ضیرم و ...  رفاسم ، دـننام : دریگب  هزور  دـناوت  یمن  هک  یـسک  نیا  ربانب  دریگب ، هزور  دـیاب  فاکتعا  مایا  رد  ناـسنا  - 1
.تسین حیحص  شفاکتعا  دریگن ، هزور  ادمع 

ای اضق  هزور  فاکتعا  مایا  رد  ـالثم  تسا  حیحـص  دـشاب  يا  هزور  ره  هکلب  دـشاب  فاـکتعا  هب  صوصخم  هزور ، هک  تسین  مزـال  - 2
.دروآ اجب  يرذن 

هک دنک  رذن  دناوت  یم  مه  رفـس  ماگنه  یتح  دیلقت  مظعم  عجارم  یخرب  رظن  هب  دریگب و  هزور  رفـس  رد  دنک  رذن  دناوت  یم  ناسنا  - 3
.تسا حیحص  شفاکتعا  تروص  نیا  رد  دریگب و  هزور 

فاکتعا تدم 

.درادن يدح  زور  هس  زا  رتدایز  رد  یلو  تسین  حیحص  نآ  زا  رتمک  رد  تسا و  زور  هس  لقادح  فاکتعا  تدم  - 1

دجـسم هب  ریخات  هقیقد  دنچ  اب  یتح  رجف  عولط  زا  دعب  رگا  نیا  ربانب  تسا  موس  زور  برغم  ات  لوا  زور  رجف  عولط  زا  زور  هس  نیا  - 2
راک هکنآ  رب  نوزفا  دـنک ، عطق  ار  فاـکتعا  موس  زور  برغم  زا  لـبق  هچناـنچ  دـیآ و  یمن  باـسح  هب  فاـکتعا  وزج  زور  نآ  دـسرب 

.تسا لطاب  زین  فاکتعا  هدرک  یمارح 
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ای دوش  جراخ  دجسم  زا  ار  اهبـش  دناوت  یمن  نیا  ربانب  تسا  بش  ود  زور و  هس  لقادح  هک  تسا  نآ  ياهبـش  اب  فاکتعا  زور  هس  - 3
.دوش فکتعم  دجسم  رد  اهبش  نودب  زور  هس  هک  دنک  رذن 

فاکتعا ناکم 

تسین و حیحص  دوش  فکتعم  مرح  رد  ای  هینیسح  رد  ای  دوخ  هناخ  رد  یسک  رگا  نیا  ربانب  تسا  حیحص  دجسم  رد  اهنت  فاکتعا  - 1
.تسا حیحص  فاکتعا  ، دجاسم نیا  رد  اهنت  زین  دجاسم  زا 

مارحلا دجسم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم 

هفوک عماج  دجسم 

هرصب دجسم 

.دش فکتعم  رهش  ره  عماج  دجسم  رد  ناوت  یم  باوث ) شاداپ و  دیما  هب  ندوب و  بولطم  تین  هب  ینعی  ءاجر (  دصق  هب  و 

.تسین لطاب  شفاکتعا  یلو  تسا  هدرک  هانگ  دنچ  ره  دنیشنب  یبصغ  شرف  رب  ادمع  ای  دنک  بصغ  ار  يرگید  صخش  ياج  رگا  - 2

عماج دجسم  فیرعت 

؟ تسیچ عماج  دجسم  فیرعت 

زا يدایز  عامتجا  يارب  هک  يدجسم  ای  دشاب و  هتشاد  تیعمج  دجاسم  ریاس  زا  رتشیب  تاقوا  بلغا  هک  تسا  يدجـسم  عماج  دجـسم 
.دشاب هتشادن  يا  هلحم  یلاها  ای  یصاخ  هورگ  هب  صاصتخا  هدش و  هتخاس  اجنآ  یلاها 

فاکتعا رد  دجسم  زا  جورخ 

: دوش جراخ  دجسم  زا  دناوت  یم  فکتعم  لیذ  دراوم  رد  - 1

.هاگداد رد  نداد  یهاوگ  يارب 

زا وا  هزانج  عییـشت  رد  تکرـش  هک  يروط  هب  دشاب  هتـشاد  فکتعم  هب  یگتـسباو  وحن  کی  تیم  هک  یتروص  رد  هزانج ، عییـشت  يارب 
.دیآ باسح  هب  وا  یفرع  ياهترورض 

یلو يورخا  ای  دـشاب  يویند  روما  هب  طوبرم  بحتـسم ، ای  دـشاب  بجاو  هاوخ  یعرـش ، ای  یفرع  يرورـض  ياهراک  ریاس  ماـجنا  يارب 
.دشاب هتفهن  نآ  رد  یتحلصم 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3631 

http://www.ghaemiyeh.com


12974 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3632 

http://www.ghaemiyeh.com


: دوش جراخ  دجسم  زا  تسا  بجاو  فکتعم  رب  دراوم  نیا  رد  - 2

.تبانج لسغ  ماجنا  يارب 

.دزادرپب ار  نآ  دجسم  رد  دناوتن  هک  یتروص  رد  نارگید  بلط  تخادرپ  يارب 

.دوش جراخ  دجسم  زا  دشاب  مزال  هک  يرگید  بجاو  راک  ماجنا  يارب 

یلو تسا  هدرک  هاـنگ  دـنچ  ره  دوـشن  جراـخ  دـنک و  فـلخت  یلو  دـشاب  هدـش  بجاو  وا  رب  دجـسم  زا  ندـش  جراـخ  هک  یـسک  - 3
.دنک فقوت  دجسم  رد  تبانج  لاح  اب  هک  یسک  رگم  تسین ، لطاب  فاکتعا 

.تسین لطاب  شفاکتعا  دوش ، جراخ  دجسم  زا  یشومارف  ببس  هب  رگا  - 4

فاکتعا تامرحم 

: تسا حرش  نیدب  تسا  مارح  فکتعم  رب  هچنآ  - 1

وبشوخ ناهایگ  تایرطع و  زا  هدافتسا 

شورف دیرخ و 

.دشاب يرترب  تلیضف و  راهظا  لباقم و  فرط  رب  هبلغ  دصق  هب  هک  یتروص  رد  ینید  يویند و  روما  رد  هلداجم 

فلاخم سنج  زا  یناوهش  هدافتسا 

( .دیآ نوریب  ینم  وا  زا  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ناسنا  ینعی   ) ءانمتسا

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هچنآ  ره  دنک و  زیهرپ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ره  زا  دشاب و  راد  هزور  ار  اهزور  دـیاب  فکتعم  - 2
.دنک یم  لطاب  زین  ار  فاکتعا 

.دنک زیهرپ  اهنآ  زا  دیاب  زین  بش  رد  هکلب  درادن و  زور  هب  صاصتخا  تامرحم ، ریاس  هزور  تالطبم  زج  هب  - 3

(2) فاکتعا

هراشا

؟ تسیچ فاکتعا 

: ناکم نامز و  شزرا 
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یشزرا اهناکم  اهنامز و  یخرب  .درمـش  ربارب  ار  اهناکم  همه  ناوت  یمن  هک  نانچ  تسناد ، ربارب  ار  اهنامز  همه  شزرا  ناوت  یمن  زگره 
غارچ نتخورفارب  تیالو و  هام  تسا ؛ لد  هنییآ  زا  یناطیـش  ياهراگنز  ندودز  كولـس و  هام  تسا ، دنمـشزرا  بجر  هام  .دنراد  الاو 

اب تسود ، يوک  نافکاع  تسا ، لوحت  هماـگنه  هک  هاـم ، نیا  رد  .تسا  فاـکتعا  ِهاـگ  بجر  هاـم  تسا ؛ دوجو  ناتـسبش  رد  تفرعم 
، شزامن شا ، هزور  فکتعم  .دنوش  یم  رتکیدزن  ادـخ  هب  هلپ  هلپ  هدومیپ و  ار  كولـس  ياه  هلپ  تسود ، يارـس  نحـص و  رد  روضح 

فکاع هدش و  هدرتسگ  شیاشخب  ترفغم و  زا  ییا  هرفس  تسود ، هناخ  رد  .تسا  برقت  هیام  شلامعا  رگید  دجسم و  رد  شروضح 
هرفـس زا  قاشع  هک  یهام  .ددرگ  یم  لاصو  هام  رد  گرزب  تفایـض  يایهم  دـیادز و  یم  لد  زا  هانگ  راگنز  ناور ، حور و  لقیـص  اب 

.دزاون یم  ار  ناج  ماشم  ناگتفای ، راب  لد  يافرژ  زا  نآرق  رطع  دننیچ و  یم  رب  زار  ياه  همقل  یهلا ، ضیفرپ 

لابند هب  ناسنا  دوخ ؛ يدوجو  داـعبا  رد  شرورپ  دـنمزاین  ود و  نیا  زا  تسا  يا  هزیمآ  ناـسنا  تسا ، ناـج  مسج و  شرورپ  فاـکتعا 
زا .اهتردق  أشنم  اب  فیعـض  يدوجوم  یمالک  مه  ابیز ، نیریـش و  یتاجانم  تسا ، شیاین  دنمزاین  ناسنا  حور  تسا ، لامک  تداعس و 

.تسا یمدآ  رنه  نیرتابیز  زاین  زار و  زیخاتسر ، هنحص  ات  تقلخ  زاغآ 

.دزرین چـیه  هب  هک  یـسوسفا  دـنام و  یهآ  نداد  تسد  زا  اب  تسا و  رذـگ  رد  نامز  ناـیرج  رتدـب ؛ دراوم  یخرب  رد  تسا  دـب  تلفغ 
؛ تاریخ رد  تعرس  دیاب و  يرایشوه  ینمشد  نینچ  اب  يرگ ، هلیح  جوا  رد  دراد  ینمشد  ناسنا 
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: تدابع دنچ  زا  يا  هزیمآ  فاکتعا 

یم عیرشت  ار  ینید  تاررقم  تسا و  ناسنا  ناور  حور و  شرورپ  رکف  رد  .دبلط  یم  قیالخ  برق  نابرهم  قلاخ  .تسا  فاکتعا  نامز 
ناور زا  تلفغ  راگنز  زامن ، .تسوا  زا  يزاین  يوگباوج  یتدابع  ره  تسا ، یناسنا  نوگانوگ  ياـهزاین  لـیلد  هب  تاداـبع  عونت  .دـنک 

تدابع و نامـسآ  رد  زاورپ  راد  هزور  .تسا  دوعـص  نابدرن  صولخ و  هاگـشیالاپ  هزور ، رد  .تسا  ناور  حور و  لقیـص  دیادز و  یم 
یگتـسبلد تاـقلعت و  عطق  یهلا و  نومزآ  رد  تکرـش  جـح ، .دـنک  یم  ییادـخ  ناتـسرون  ار  شبلق  هنییآ  دـیامزآ و  یم  ار  تیدوبع 

، فاکتعا اما  .تسا  یمدآ  دوجو  رد  تشذـگ  راثیا و  حور  ندـیمد  تاقدـص ، تاکز و  سمخ و  نوچ  یلام ؛ تاداـبع  .تسا  يویند 
.تسا تلیضف  اب  تدابع  دنچ  زا  يا  هزیمآ 

زور هس  فکاع  .تسا  نآ  طرش  مه  زامن  ندناوخ  دجسم و  رد  روضح  .تسا  فاکتعا  طرش  تسا  دنمشزرا  یتدابع  دوخ  هک  هزور 
اب ات  دراد  یم  زاـب  لـالح  زا  ار  دوخ  .دـیوگ  یمن  كرت  ار  تسود  يوک  تایرورـض ، يارب  زج  ددرگ و  یم  میقم  عماـج  دجـسم  رد 

.تسا راگدرورپ  اب  ددجم  قاثیم  تّدوم و  دهع  فاکتعا  .دیامزایب  ار  سفن  اب  داهج  یگدنب ، نیرمت 

: فاکتعا تلیضف 

یِلا اندَـهَع  َو  دـیامرف ..." : یم  ناّنم  يادـخ  .تسا  دوجـس  عوکر و  ياتمه  هبعک و  فاوط  لداعم  هک  سب  نیا  فاکتعا  تلیـضف  رد 
نامرف لیعامـسا  میهاربا و  هب  اـم  و  هرقب ) هروس  هیآ 125 ، دوجُـسلا (؛ ِعّکُرلا  َنیفِکاعلا َو  َنیِفئاّـطِلل َو  یتَیب  ارّهَط  نَا  َلیعمـِسا  َمیهاربا َو 
" .دننک ریهطت  یگدولآ  هنوگره  زا  ناگدننک  هدجس  ناگدننک و  عوکر  نافکتعم و  ناگدننک و  فاوط  يارب  ارم  هناخ  هک  میداد 
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سدـقم شلمع ، لـضف  تفارـش و  هزادـنا  هـب  تـسا  فیرـش  گرزب و  یناـسنا  فـکتعم  .دـناسر  یم  شلمع  ار  یمدآ  شزرا  ًاـساسا 
یتدابع همدـقم  فاکتعا  هک  دـنک  نامگ  یـسک  ادابم  دـیوگ : فاکتعا  تلیـضف  تفارـش و  رد  لمع  ملع و  رد  ناـمز  هناـگی  یلیبدرا 
تدابع لمع  نیا  دیامن ، یم  فاکتعا  رد  تبرق  دهعت  دوش و  یم  میقم  دجسم  رد  هزور  لاح  رد  تراهط و  اب  هک  یـسک  .تسا  رگید 

.رگید لقتسم  تدابع  ره  زامن و  هزور و  هرمع و  جح و  هباثم  هب  تسا  لقتسم  یتدابع  فاکتعا  .تسا 

یم ار  ناسنا  دـناوخ ، یم  دوخ  هب  ار  درم  نز و  شتلیـضف ، همه  اب  فاکتعا  نایـشرف ؛ ندـش  یـشرع  نامز  تسا  شیپ  رد  ضیب  مایا  و 
رد مایا  تسا و  شیپ  رد  رمع  ییالط  تصرف  .مینیـشنب  اشامت  هب  ار  تیناـسنا  جارعم  مد ، دود و  يوه و  ياـه و  ياـیند  رد  اـت  دـناوخ 

.میدرگب تسود  يوک  نارفسمه  زا  زبس  يروضح  اب  ات  دیاب  یتمه  سپ  رذگ ؛

: فاکتعا فیرعت 

 . تسا ییاج  رد  فقوت  يانعم  هب  تغل  رد  فاکتعا 

: فاکتعا یحالطصا  فیرعت  اما 

يرُخا ٍهَدابِع  ِدصَق  ُّمَض  هِیف  ُرَبَتعی  ِِهب َو ال  ُِدبّعَتلا  ِدصَِقب  ِدِجـسَملا  ِیف  ُثَبَّللا  َوُه  َو  : " دـنیامرف یم  فاکتعا  فیرعت  رد  هر )  ) ینیمخ ماما 
.تسین ربتعم  نآ  رد  رگید ، تدابع  دـصق  تسا و  تدابع  تین  هب  دجـسم  رد  ندـنام  فاکتعا ، طِوحَالا ؛ وُه  َناـک  نِا  ُهنَع َو  ًهَجِراـخ 

.دشاب یم  ندنام  لصا  رانک  رد  رگید ، یتدابع  تین  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا 

: فاکتعا تیمها 

شیوخ و هناخ  زا  نتفر  نوریب  فاکتعا ، .تسا  یمالـسا  تما  هب  تمدخ  ییارگادـخ و  دـنلب  جاوما  رد  یهاوخ  دوخ  وحم  فاکتعا ،
نآ موس  زور  هزور  هک  تسا  هنابلطواد  هنایوج و  برقت  یبحتـسم و  یتداـبع  .تسا  قح  ترـضح  هناـخ  رد  روضح  رب  ندـش  ممـصم 

نایارگایند هلبق  زا  تشگزاب  یئوج و  يرترب  يروحم و  دوخ  سح  راهم  ییارگ و  تذل  زا  زیرگ  فاکتعا ، .دریگ  یم  بوجو  گنر 
ناتـسآ زا  دادمتـسا  نآرق و  توالت  زامن و  شیاین ، هبوت و  سفن ، هبـساحم  يزاـس ، دوخ  .تسا  یتسه  هلبق  بلق و  يوس  تمـس و  هب 

ریبعت هب  مدرم و  زا  يریگ  هرانک  ینیشن و  هشوگ  ایند و  یگدنز  زا  ییادج  رکف  مالسا ، .تسا  فاکتعا  تاکرب  رگید  زا  یبوبر  سدق 
ات داد ، رارق  شیوخ  يادخ  شیوخ و  هب  تشگزاب  يارب  یتصرف  ناونعب  ار  فاکتعا  اما  درک ، مالعا  دنسپان  لطاب و  ار  تینابهر  رگید 

ناج و دننک و  تولخ  دوخ  يادـخ  اب  یحابـص  دـنچ  دـنناوتب  دـنوش ، یم  هتـسخ  يدام  یگدـنز  ياه  لاجنج  وهایه و  زا  هک  یناسک 
نامیا خسار و  يداقتعا  يونعم و  هشوت  اب  اهناسنا  ات  دنک  یم  مهارف  ار  یطیارـش  فاکتعا   . دنهد طابترا  یتسه  قلاخ  اب  ار  دوخ  حور 

ادخ دای  اب  هشیمه  دنزاس ،  هدامآ  ادخ  هار  رد  داهج  رطخ و  ياه  هنحـص  يارب  ار  دوخ  هداد ،  همادا  دوخ  یگدنز  هب  رتشیب ، يدـیما  و 
.دنرادرب ماگ  ترخآ  ایند و  تداعس  يوس  هب  دنزیهرپب و  وا  ینامرفان  زا  دننیبب ،  راگدرورپ  رضحم  رد  ار  دوخ  دننک ،  شالت 
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: رگید نایدا  رد  فاکتعا 

هدوب ییاهزیچ  هچ  يریگ  لکش  ودب  رد  نآ  طیارش  ازجا و  تیفیک  زاغآ و  ینامز  هچ  زا  تدابع ، نیا  هک  دناد  یمن  یتسرد  هب  یسک 
.تسا

یهلا تادابع  کسانم و  زا  میهاربا  تعیرش  رد  هک  هدوب  یلمع  فاکتعا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هرقب ، هروس  هیآ 125  هب  هجوت  اب 
هدش فظوم  دنوادخ  فرط  زا  ع )  ) لیعامسا میهاربا و  اذل  دندیزرو و  یم  تردابم  لمع  نیا  هب  ناشیا  ناوریپ  .هدش و  یم  بوسحم 

تیمها رب  یگرزب  هاوگ  اـهنآ ، هب  ریطخ  تیلوؤـسم  نیا  يراذـگاو  .دـنزاس  اـیهم  مسارم  نیا  ییاـپرب  يارب  ار  مزـال  طـیحم  اـت  دـندوب 
.تسا دنوادخ  هاگشیپ  رد  زامن  فاکتعا و  جح ، نوچ  یتادابع 

كرت و ار  نانآ  ینامز  تدـم  يارب  تشاد ، شود  هب  ار  تما  تیادـه  يربهر و  نیگنـس  تیلوؤسم  هک  نآ  اـب  ع )  ) یـسوم ترـضح 
اهر ار  دوخ  موق  ارچ  دومرف : هک  دـنوادخ  شـسرپ  هب  خـساپ  رد  وا  .تفاتـش  روط  هوک  هاـگتولخ  هب  شیوخ  بوبحم  اـب  توـلخ  يارب 

(. 83و84  : هط  ) يوش یضار  نم  زا  ات  مدمآ  وت  يوس  هب  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یتفاتش ؟ ام  يوس  هب  هلجع  اب  يدرک و 

اب زاـین  زار و  هب  دـندمآ و  یم  درگ  نآ  رد  فاـکتعا  يارب  اـهناسنا ، زا  يداـیز  هدـع  هراوـمه  هـک  دوـب  ییاـهناکم  زا  سدـقملا  تـیب 
یتسرپرس فاکتعا  رما  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  دوب و  ع )  ) ایرکز ترضح  هورگ ، نیا  گرزب  .دندش  یم  لوغـشم  شیوخ  راگدرورپ 

اهَدـنِع َدَـجَو  َبارحِملا  ایرَکَز  اهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  ایرَکَز  اهَلّفَک  َو  : " دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .تسا  ع )  ) میرم ترـضح  دومن  یم 
دید یم  اـیهم  ییاذـغ  وا  يارب  تفر  یم  وا  تداـبع  لـحم  هب  هـک  ناـمز  ره  تـفرگ و  هدـهع  رب  اـیرکز  ار  مـیرم )  ) وا تلاـفک  ًاـقزِر ؛

(." 37: نارمع )
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زا دـمآ  لیان  یهلا  هتـشرف  اب  تاقالم  راختفا  هب  هک  هاـگنآ  ع )  ) میرم ترـضح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  :16و 17 ) میرم  ) دـیجم نآرق  زا 
.درب یم  رس  هب  تولخ  رد  دوب و  هدیرب  مدرم 

هدوب تدابع  يارب  فاکتعا  هب  ندروآ  يور  نانآ و  زا  ندـیرب  مدرم ، زا  میرم  يرود  زا  دوصقم  ایوگ  دـیامرف : یم  یئاـبطابط  همـالع 
.تسا

لمع نیا  طسوت  مدرم  تسا و  هدوب  جـیار  مدرم  نایم  رد  فاکتعا  ناونع  هب  یلمع  مه  تیلهاج  نارود  رد  تنـس ، لها  تاـیاور  قبط 
.دنا هتسج  یم  برقت  دوخ  يادخ  هب 

ءافنح نیا  زا  يا  هدع  هب  اههوک ، اهنابایب و  اهراغ و  رد  فاکتعا  .دنور  یم  رامش  هب  فینح  نید  ناوریپ  زا  ص )  ) مالسا ربمایپ  دادجا 
دـندرک و یم  سوبحم  نآ  رد  ار  دوخ  هتخادرپ و  فاکتعا  هب  دوب  رود  مدرم  زا  هک  یتولخ  ياهاج  رد  نانآ  .تسا  هدـش  هداد  تبـسن 
رد هتخادرپ و  یتسه  رد  رکفت  لمأت و  تدابع و  هب  نکاما  نآ  رد  دـندش و  یمن  جراخ  نآ  زا  يرورـض ، دـیدش و  ياهزاین  يارب  زج 

.دندش یم  لوغشم  تدابع  هب  ءارح ، راغ  لثم  مارآ  شوماخ و  نکاما  نآ  رد  اهنآ  .دندوب  تقیقح  یتسار و  يوجتسج 

ار فاکتعا  هلمج  زا  نید و  نآ  لوادـتم  تاداـبع  دوب و  ع )  ) میهاربا ترـضح  نید  ینعی  فینح  نید  رب  دوخ  دـننام  زین  ص )  ) ربماـیپ
.تشاد یم  اپرب 

نآ رد  فاکتعا  هب  زین  ص )  ) مرکا لوسر  ترضح  دوب ، زاین  زار و  تدابع و  لحم  ءارح  راغ  زین  ص )  ) دمحم ترـضح  تثعب  زا  لبق 
.دنتفر یم  ورف  تیرشب  تشونرس  هشیدنا  رد  دندش و  یم  لوغشم  ناکم 

: فاکتعا ناکرا 
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ترابع هک  دراد  یناکرا  زین  فاکتعا  .دوش  یم  لطاب  تدابع  نآ  دـنوش ، كرت  اوهـس  ای  ًادـمع  رگا  هک  ییازجا  ینعی  تدابع  ناکرا 
زا دنا 

؛ تین ( 1

؛ فورعم هناگ  راهچ  دجاسم  ای  رهش  عماج  دجسم  رد  فقوت  ( 2

؛ فاکتعا ندوبن  زور  هس  زا  رتمک  ( 3

فاکتعا مایا  رد  فکتعم  ندوب  راد  هزور  ( 4

: فاکتعا نامز 

كرابم هام  نآ ، يارب  ناـمز  نیرتهب  و  تسا ، حیحـص  دـنامب  دجـسم  رد  زور  هس  لقادـح  دـناوتب  ناـسنا  هک  یناـمز  ره  رد  فاـکتعا 
.دشاب یم  هام  نآ  رخآ  ههد  رد  اصوصخم  ناضمر و 

: فاکتعا تین 

.دنک یم  لطاب  ار  نآ  یهلا  ریغ  دصق  ییامن و  دوخ  ایر و  هنوگ  ره  دشاب و  تبرق  دصق  تین و  اب  دیاب  ، تادابع ریاس  دننامه  ، فاکتعا
، فاکتعا تین  نامز  .بحتـسم  ای  تسا  بجاو  فاکتعا  هک  دنک  دـصق  تسین  مزال  ینعی  ، تسین طرـش  هجو  دـصق  ، فاکتعا تین  رد 
هس هب  ناوت  یم  ار  فاکتعا.درادن  یعنام  مه  بش  لوا  تین  رارمتسا  اب  دشاب و  یم  رجف  عولط  عورش  هک  تسا  فاکتعا  عورـش  تقو 

.دروآ ياج  هب  تروص 

؛  دوخ يارب  ( 1

ناگدرم زا  تباین  هب  ( 2

ناگدنز زا  تباین  هب  ( 3

ناوت یم  رفن  کی  زا  تباین  هب  اهنت  ار  فاکتعا  تروص  نیا  رد  دروآ ، ياج  هب  هتفر  ایند  زا  هک ، یـسک  زا  تباـین  هب  ار  فاـکتعا  رگا 
.درک هیده  هدرم ، ای  هدنز  رفن ، دنچ  هب  ار  فاکتعا  باوث  ناوت  یم  دشاب  باوث  يادها  دوصقم  رگا  یلو  داد  ماجنا 

هدرک دیدرت  یفاکتعا ، نینچ  یتسرد  رد  اهقف  زا  يرایـسب  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا  اهقف  نایم  رد  هدـنز ، صخـش  زا  تباین  دروم  رد 
یمتح یتدابع  ناونع  هب  هن  ادخ ، دزن  لمع  ندوب  بولطم  هب  دیما  ینعی  اجر ، دصق  هب  ار  فاکتعا  بیان ، هاگره  تروص ، نیا  رد  .دنا 

.درادن یعنام  دهد ، ماجنا 
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: فاکتعا طیارش 

هس ج ) هزور : تبرق ب ) دصق  فلا ) : تسا طرش  يروما  تردق ،) لقع و  نامیا ، فیلکت ( هماع  طیارش  رب  هوالع  فاکتعا  تحص  رد 
هب یلو  .هرصب  دجـسم  هفوک و  عماج  دجـسم  «ص ،» یبنلا دجـسم  مارحلا ، دجـسم  دجـسم : راهچ  رد  فوقو  .دندوب د ) راد  هزور  زور 

یگتـسویپ ردام و ) ردپ و  هزاجا  رهوش و  هزاجا  .دـش ه) فکتعم  رهـش  ره  عماج  دجـسم  رد  ناوت  یم  شاداپ ) دـیما  هب  ءاجر (  دـصق 
فاکتعا

: فاکتعا تامرحم 

 . دشاب یم  یناوهش  يرادرب  هرهب  عون  ره  لماش  هک  نآ : عیسو  يانعم  هب  یسنج  روما  هب  نتخادرپ  - 1

ندرب تذل  دصق  هب  رطعم  ناهایگ  شوخ و  يوب  عون  ره  رطع و  ندییوب  - 2

.دهد ناشن  نارگید  هب  ار  دوخ  يرترب  لضف و  دهاوخب  فکتعم  هک  تسا  يروما  هب  طوبرم  لادج  تمرح  هشقانم : هلداجم و  - 3

زین هزور  تاـمرحم  زا  دـیاب  دریگ ، یم  هزور  فـکتعم  هـک  دیـشروخ ، بورغ  اـت  عوـلط  زا  ینعی  هزور  لاـح  رد  هزور : تاـمرحم  - 4
.دنا هتسناد  بحتسم  فکتعم  رب  ار  مارحا  تامرحم  اهقف  زا  یضعب  .دیامن  بانتجا 

شورف دیرخ و  - 5

: فاکتعا لامعا 

هدروآ اج  هب  یتسرد  هب  رگا  هک  تسا  زامن  تعکر  هد  نآ  هلمج  زا  داد ؛ ماـجنا  بش  نیا  رد  دـیاب  ار  یلاـمعا  مهدزیـس : بش  لاـمعا 
هد بجر  هاـم  مهدزیـس  بش  رد  هک  یـسک  میناوـخ « : یم  ص )  ) ربماـیپ زا  یتـیاور  رد  .تسا  یگرزب  شاداـپ  باوـث و  ياراد  دوـش ،

کی دمح  مود  تعکر  رد  هبترم و  کی  مه  تایداع  هروس  هبترم و  کی  دمح  لوا  تعکر  رد  هک  هنوگ  نیدب  دـناوخب ؛ زامن  تعکر 
دزرمآ و یم  ار  وا  ناهانگ  لاعتم  دنوادخ  دنک ، مامت  وحن  نیمه  هب  مه  ار  اه  تعکر  هیقب  دناوخب و  هبترم  کی  زین  رثاکت  هروس  هبترم 
ار وا  دنوش و  یمن  کیدزن  وا  هب  رکنم  ریکن و  ربق  رد  نینچمه  و  دوش ، یم  یـضار  وا  زا  ناحبـس  دنوادخ  دشاب  مه  نیدلاو  قاع  رگا 

نازیم دنهد و  یم  شتـسار  تسد  هب  ار  شلامعا  همان  دنک و  یم  روبع  عیرـس )  ) فطاخ قرب  نوچ  مه  طارـص  لپ  رب  دنناسرت و  یمن 
دراد و ناوارف  باوث  شا  هزور  مه  مهدزیـس  زور  « .دوش یم  اطعا  وا  هب  رهـش  رازه  سودرف  تشهب  رد  دـنک و  یم  ینیگنـس  شلاـمعا 

.دریگب هزور  ار  شدعب  زور  ود  زور و  نیا  دیاب  دروآ ، ياج  هب  ار  دواد  ما  لمع  دهاوخب  هک  یسک  يارب 
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(3) فاکتعا

: ناریا رد  فاکتعا 

زیچ هیوفص ، نارود  زا  لبق  ناریا ، رد  نآ  هنیشیپ  زا  یلو  هدش  یم  اپرب  یمالـسا ، ناریا  رد  شیب  مک و  خیرات  لوط  رد  فاکتعا  تنس 
دنلب تمه  هب  هک  دشاب  یم  هیوفـص  نارود  رد  یهلا  تنـس  نیا  ییاپرب  دراد  دوجو  دنتـسم  تروص  هب  هچنآ  .تسین  تسد  رد  يدایز 

.تسا هتفرگ  تروص  ناهفصا  نیوزق و  ینعی  هیوفص ، تختیاپ  ود  رد  یئاهب ، خیش  یسیم و  ...ا  فطل  خیش 

، خیش هک  اجنآ  ات  هدوب  یئاهب  خیش  تیانع  هجوت و  دروم  رایسب  وا  .تسا  یئاهب  خیـش  یعیـش ، گرزب  ملاع  رـصع  مه  ...ا ، فطل  خیش 
ناهفصا رد  ار  ...ا  فطل  خیش  دجسم  لوا ، سابع  هاش  .تسا  هداد  یم  عاجرا  ...ا  فطل  خیـش  هب  یعرـش  لئاسم  زا  یخرب  رد  ار  مدرم 

هژیو یمامتها  فاکتعا ، تنـس  ییاپرب  هب  شوکتخـس  ملاع  نیا  .تخاـس  ناـشیا  طـسوت  زاـمن  هماـقا  يارب  گرزب و  ملاـع  نیا  ماـن  هب 
.تسوا راثآ  زا  هیفاکتعالا  هلاسرلا  باتک  .دشاب  هدنز  جیار و  یتنس  فاکتعا  وا  ریذپان  یگتسخ  ياهشالت  رثا  رب  هک  نانچ  .تشاد 

خیـش .درامگ  تمه  تنـس  نیا  جـیورت  هب  ...ا  فطل  خیـش  رانک  رد  وا  .تشاد  ناریا  رد  فاکتعا ، رما  هب  يا  هژیو  مامتها  یئاهب  خـیش 
.تسا هتشاد  شقن  فاکتعا ، مسارم  ییاپرب  رد  زین  یئاهب  خیش  دیوگ : یم  یئاهب  خیش  هرابرد  ...ا ، فطل 

هک یئاـهب ، خیـش  شور  هب  هدـش  حرطم  فاـکتعا ، يارب  دجـسم  رد  ندز  همیخ  نوـماریپ  هک  يا  ههبـش  هب  خـساپ  رد  ...ا  فـطل  خـیش 
، نیدلا هلملا و  ءاهب  خیـش  نیدهتجملا ، همتاخ  مرکا ، مظعا  لجا  خیـش  دیوگ : یم  هدرک و  دانتـسا  هدوب  نامز  نآ  ملاع  نیرت  هتـسجرب 

.تسا هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  ناهفصا  ریغ  ناهفصا و  رد 
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فاکتعا تولخ  زا  دروآ و  يور  تنـس  نیا  هب  قشع  روش و  اب  دوب و  تفرعم  تیونعم و  هدادـلد  لماع و  ناملاع  زا  دوخ  یئاهب  خـیش 
.تسوا زا  مه  دجسم » نکاس  هگ  مرید و  فکتعم  هگ   » فورعم رعش  .تسج  اه  هرهب 

مرح راوج  رد  مق  هیملع  هزوح  سیـسأت  مق و  سدقم  رهـش  هب  يدزی  يرئاح  میرکلا  دبع  ...ا  هیآ  ندـمآ  زا  سپ  زین  رـصاعم  هرود  رد 
زا دعب  نرق ، دنچ  یط  هک  یهلا  تنس  نیاو  تفرگ  دوخ  هب  يرگید  يوب  گنر و  فاکتعا ، یهلا  تنس  ع ،)  ) هموصعم ترضح  رهطم 

ربارب رد  زین  ار  یناخاضر  تموکح  اما  تفاـی ، دـیدج  يدـلوت  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  یتاـناسون  یئاـهب ، خیـش  ...ا و  فطل  خیـش  نارود 
.تشاد دوخ 

تنـس ياـیحا  رد  تمه ، رمک  هدرکن و  كرت  ار  هنحـص  اـهتنوشخ ، نیا  اـب  اـت  دـیبلط  یم  هوک  نوچ  اـجرب  اـپ  راوتـسا و  ینادرم  سپ 
.دندنبب (ص ) يدمحم

هب ص )  ) يدمحم تنس  نیا  جیردتب  .دوب  مق  رهش  رد  هنـسح  تنـس  نیا  راذگ  هیاپ  ریخا  هدس  رد  يدرجورب  يدهم  ازریم  ینابر  ملاع 
.درک تیارس  ناریا  ياهرهش  رگید 

هب یناخاضر  ناقفخ  وج  داجیا  تلع  هب  يو  .دوب  يدزی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  ...ا  هیآ  نارواـشم  نازادرپراـک و  ناـمزالم و  زا  وا 
دش و قحلم  وا  هب  املع  زا  رگید  یکی  اهدعب  .دوبن  وا  هارمه  سک  چیه  دش و  یم  فکتعم  (ع ) يرکسع نسح  ماما  دجسم  رد  ییاهنت 

.دش هدیشک  تنس  نیا  هب  زین  نارگید  ياپ  يدنچ ، زا  سپ 

هب نونکا  .دندرک  لیطعت  فاکتعا ، مسارم  رد  بالط  تکرـش  تهج  ار  هیملع  هزوح  ياهـسرد  يدرجورب  یمظعلا  هیآ  هک  يدـح  هب 
، بجر ضیفرپ  هام  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیـس و  ياـهزور  رد  ناریا  ياهرهـش  زا  يرایـسب  رد  ناـمروشک  نیدـتم  ناـناوج  تمه 
هتـسش و هرمزور  ياهتیلاعف  زا  تسد  اهناسنا  میظع  لـیخ  زور  هس  نیا  رد  .دوش  یم  اـپرب  اهرهـش  عماـج  دـجاسم  رد  فاـکتعا  مسارم 

.دنیآ لیان  یهلا  برق  هب  رذگهر ، نیا  زا  دیاش  ات  دنهد  یم  رارق  دوخ  هاگلزنم  ار ، ادخ  هناخ 
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(4) فاکتعا

تدابع دصق  هب  دجسم  رد  فقوت  فاکتعا :

: دـیوگ بغار  .تسا  يزیچ  هب  ندروآ  يور  ندرک و  سوـبحم  ياـنعم  هب  ف » ك _  ع _   » هشیر زا  لاـعتفا  باـب  ردـصم  فاـکتعا ،
رد فـقوت  زا  تسا  تراـبع  هقف ، حالطـصا  رد  تسا و  نآ  میظعت  اـب  هارمه  يزیچ ، اـب  تمزـالم  ندروآ و  يور  ياـنعم  هب  فاـکتعا 
رد راب و  لعاف 7 مسا  تروص  هب  درجم  یثالث  زا  فکع »  » هدام تاقتشم  یلو  هدماین ; نآرق  رد  فاکتعا  هژاو.تدابع  دصق  هب  دجسم 

.تسا هدمآ  راب  کی  مادک  ره  عراضم  لوعفم و  مسا  لکش 

: فاکتعا هنیشیپ 

يارب هاگ  نادـحوم  یهلا و  ناربمایپ  هدوب و  حرطم  زین  نیـشیپ  يدـیحوت  نایدا  رد  تدابع * نیا  هک  دـیآ  یمرب  نآرق  تایآ  یخرب  زا 
یتدم دندرب و  یم  هانپ  رگید  دـباعم  ای  مارحلا  * دجـسم هب  دـندیزگ و  یم  يرود  هعماج  یگدـنز و  زا  یتدـم  دـنوادخ ، اب  زاین  زار و 

میهاربا و هب  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا   2/ هرقب هیآ 125  هلمج  زا  .دندرک  یم  سوبحم  وا  اب  زاین  زار و  ادـخ و  اب  تدابع  يارب  ار  دوخ 
: دننادرگ هزیکاپ  نافکتعم  ناگدننک و  فاوط  يارب  ار  مارحلادجسم  ات  دهد  یم  نامرف  لیعامسا ، شدنزرف 

12958 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3643 

http://www.ghaemiyeh.com


«. َنیفِک _ علاو َنیِفئاّطِلل  َِیتَیب  ارِّهَط  نَا  َلیع  _ مِساو َمیهربِا  یِلا  اندِهَعو  »

نیا هداعلا  قوف  تیمها  هدوب ، مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  تعیرش  رد  فاکتعا  تنس  دوش  یم  هدافتسا  هکنیا  رب  نوزفا  هیآ ، نیا  زا 
یم هدـیمهف  زین  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا تعیرـش  زا  هتفرگ  تئـشن  هک  يدـیحوت  نایدا  رگید  ترـضح و  نآ  تعیرـش  رد  تدابع 
هناخ رگید ، يوس  زاو  دـنزاس  مهارف  ار  تدابع  نیا  تامدـقم  ات  تسا  هدرک  رومأـم  ار  دوخ  ربماـیپ  ود  ییوس  زا  دـنوادخ  اریز  دوش ،

.تسا هداد  رارق  تدابع  نیا  هاگیاج  تسا ، نیمز  يور  رد  ناکم  نیرتهب  هک  ار  دوخ 

رذن ترضح  نآ  ردام  اریز  درمشرب ، فاکتعا  قیداصم  زا  زین  ار  یصقالادجسم  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) میرم تدابع  تماقا و  ناوتب  دیاش 
: دنک ادخ  تدابع  فقو  ار  میرم  هک  درک 

(3،35/ نارمع لآ  « ) ...اًرَّرَُحم ینَطب  یف  ام  ََکل  ُترَذَن  ّینِا  ِّبَر  َنرمِع  ُتَاَرِما  َِتلاق  ِذا  »

سپس .دزادرپب  تدابع  هب  ات  درک ، هدامآ  یصقالادجسم  رد  یهاگیاج  يو  يارب  مالسلا )) هیلع  ) ایرکز  ) وا تسرپرـس  غولب ، زا  سپ  و 
: دش یم  ییاریذپ  یتشهب  ياهماعط  اب  ادخ  دزن  زا  هک  تخادرپ  تدابع  هب  دیزگ و  تماقا  دجسم  رد  میرم 

(3،37/ نارمع لآ  « ) ِهّللا ِدنِع  نِم  َوُه  َتلاق  اذ  َِکل ه_ ّینَا  ُمَیرَم  َلاق ي_ ً_ا  قزِر اهَدنِع  َدَجَو  َبارحِملا  ایِرَکَز  اهیَلَع  َلَخَد  امَّلُک  »

هیآ 52 رد  .تسا  هتـشاد  جاور  زین  یتـسرپ  تب  ياـهنییآ  رد  اـهنآ ، تداـبع  اـهتب و  دزن  فقوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  یخرب  زا 
: تسا هدرک  شهوکن  اهنآ  اب  تمزالم  اهتب و  تدابع  ببس  هب  ار  شموق  رزآ و  میهاربا ، ترضح   21/ ءایبنا

«. نوفِک اَهل ع_ ُمتنَا  یتَّلا  ُلیثامَّتلا  ِهِذ  ام ه_ ِهِموَقو  ِهیبَِال  َلاق  ِذا  »

7/ فارعا  138 هیآ .دـندرک  یم  تدابع  ار  اهنآ  دـندوب و  اهتب  مزالم  اـه  هدـکتب  رد  ناتـسرپ  تب  هک  دـنا  هتفگ  نوفکاـع »  » ياـنعم رد 
: دنتشاد دوخ  ناتب  ناتسآ  رب  رس  هک  دندش  هجاوم  یناتسرپ  * تب اب  ایرد  زا  روبع  زا  سپ  لیئارسا  ینب  هک  هدرک  شرازگ 
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«; ...مَُهل مانصَا  یلَع  َنوفُکعَی  موَق  یلَع  اَوتَاَف  َرحَبلا  َلیءرِسا  ینَِبب  انزَو  _ جو »

* هلاسوگ فارطا  رد  روط ، هوک  هب  ( مالسلا هیلع  ) یسوم نتفر  زا  سپ  هک  تسا  هدمآ  لیئارسا  ینب  ناتساد   20/ هط هیآ 91  رد  نینچمه 
: دنتخادرپ شتسرپ  هب  هدرک و  فوقو  يرماس 

«. یسوم انَیِلا  َعِجرَی  یّتَح  َنیفِک  ِهیَلَع ع_ َحَربَن  َنل  اولاق  »

: مالسا رد  فاکتعا 

هیآ 187 زا  دنا ; هدش  قیوشت  بیغرت و  تدابع  نیا  هب  ناناملسم  هتشاد و  دوجو  فاکتعا  تنس  نیشیپ ، عیارش  نوچمه  زین  مالـسا  رد 
هیآ 125 زین  ِدِـج » _ سَملا ِیف  َنوفِک  ُمتنَاو ع_ َّنُهورِـش  _ ُبت ـالو  :» تسا هدـش  هراـشا  فاـکتعا  ماـکحا  یخرب  هب  نآ  رد  هک   2/ هرقب

یلص ) مالـسا ربمایپ  هب  ار  لمع  نیا  ندروآ  اج  هب  هک  یتایاور  زا  نینچمه  ; دوش یم  هدافتـسا  مالـسا  رد  لمع  نیا  تیعورـشم   2/ هرقب
یم هدافتسا  مالسا  رد  نآ  بابحتسا  هکلب  زاوج ، زین  تسا  هدرمـشرب  نآ  يارب  یناوارف  شاداپ  دزم و  دنک و  یم  دنتـسم  ( هلآو هیلع  هللا 
لاس رد  مود و  ههد  رد  سپس  ناضمر و  هام  تسخن  ههد  رد  ادتبا  هنیدم ، هب  دورو  زا  سپ  ربمایپ  هک  هدمآ  یتیاور  رد  هلمج  زا  دوش ;

هب فاکتعا.دندش  یم  فکتعم  ناضمر ، هام  ههد  نیموس  رد  هتـسویپ  سپ  نآ  زا  دـندرک و  فاکتعا  دجـسم  رد  موس ، ههد  رد  رگید 
رد هژیو  هب  ناضمر ، هام  رد  دـنچره  تسا ، زیاج  هدـش  مارح  هزور  نآ  رد  هک  ییاهزور  زج  هب  لاس  مایا  همه  رد  یمالـسا  ياهقف  رظن 

.تسا لضفا  نآ ، ینایاپ  ههد 

: فاکتعا ماکحا  طیارش و 

: هلمج زا  دراد ، زین  يرگید  ماکحا  طیارش و  فاکتعا  فکتعم ، يارب  تین  فیلکت و  هماع  طیارش  رب  نوزفا 

*. هزور .1

هام رد  ربمایپ  فاکتعا  یخرب.دنناد  یم  فاکتعا  طیارش  زا  ار  بحتـسم ) بجاو و  زا  معا   ) هزور تایاور ، هب  دانتـسا  اب  هیماما ، ياهقف 
یهن نابطاخم  اریز  دراد ، رما  نیا  هب  راعشا  زین   2/ هرقب هیآ 187  رهاظ  یضعب  رظن  هب  .دنا  هتسناد  رما  نیا  رب  يرگید  لیلد  ار  ناضمر *

: دنتسه ناراد  هزور  هیآ  نیا  رد  شزیمآ ، زا 
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« دِج _ سَملا ِیف  َنوفِک  ُمتنَاو ع_ َّنُهورِش  _ ُبت الو  ِلیَّلا  َیِلا  َمایِّصلا  اوِّمتَا  َُّمث  »

زا یهورگ  هتبلا.تسا  لـیلد  دـنمزاین  ناراد  هزور  ریغ  يارب  نآ  زاوـج  تسا و  زیاـج  ناراد  هزور  يارب  اـهنت  فاـکتعا  هـیآ ، نیارباـنب 
.دنناد یم  زیاج  زین  هزور  نودب  ار  فاکتعا  تنس  لها  ياهقف 

زور هس  هیماما  رظن  هب  فاکتعا  لقادح  .2

ار هاتوک  ینامز  تدم   2/ هرقب  187 هیآ قالطا  هب  دانتـسا  اب  رگید  یخرب  .تسا  زور  هنابـش  کی  تنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  رظن  هب  و 
.دنا هتسناد  یفاک  دنک ، قدص  نآ  رب  فوقو  هک 

، رگید طرش  . 3

رب دـنا  هتـسناد  زیاج  شا  هناخ  رد  ار  نز  فاکتعا  هک  نایفنح  زج  هب  یمالـسا  ياملع  همه  .تسا  دجـسم  رد  تدابع  نیا  نداد  ماـجنا 
هلمج زا  ار  نآ  تنس  لها  ناملاع  زا  یهورگ  اما  تسا ; تایاور  طرش  نیارد  هیماما  دنتسم.دنراد  رظن  قافتا  طرش  نیا 

(2،187/ هرقب « ) دِج _ سَملا ِیف  َنوفِک  ُمتنَاو ع_ »...

; دراد تلالد  دجسم ، رد  فاکتعا  لاح  رد  نانز  اب  ترشابم  تمرح  رب  طقف  هیآ  هک  هدش  هتفگ  دانتسا  نیا  ّدر  رد  .دنا  هدرک  هدافتـسا 
.فاکتعا رد  دجسم  تیطرش  رب  هن 

هلمج رهاظ  زا  تسا ; فالتخا  یمالسا  ياملع  نیب  تسا ، يدجسم  هچ  دجسم * زا  دوصقم  هکنیا  رد 

(2،187/ هرقب « ) ...دِج _ سَملا ِیف  َنوفِک  ُمتنَا ع_ و  »...

، تایاور هب  دانتسا  اب  هیماما  یلو  تسا ; دجاسم  همه  لماش  ماع و  دجاسملا »  » اریز دوش ، یم  هدافتسا  يدجـسم  ره  رد  فاکتعا  زاوج 
صیصخترهش ره  عماج  دجسم  هرصب و  دجسم  هفوک و  دجسم  یبنلادجـسم  مارحلادجـسم ، ینعی  هناگراهچ ، دجاسم  هب  ار  هیآ  مومع 

هدوزفا رگید  يدـجاسم  قوـف ، دـجاسم  رب  نیقیرف ، ياـهقف  زا  يا  هدـع  یلو  تـسا ; نـیمه  زین  تنـس  لـها  زا  یهورگ  رظن  .دـنا  هدز 
، تجاح عفر  يرورـض و  ياهراک  يارب  زج  فاکتعا ، تدم  رد  نآ  زا  ندـشن  جراخ  دجـسم و  رد  روضح  هک  تسا  رکذ  نایاش.دـنا 

.تسا مزال 

12961 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3646 

http://www.ghaemiyeh.com


.نانز اب  ترشابم  زا  بانتجا  .4

: تسا هدرک  عونمم  فکتعم  رب  ار  نانز  اب  ترشابم  نآرق 

(2،187/ هرقب «) دِج _ سَملا ِیف  َنوفِک  ُمتنَاو ع_ َّنُهورِش  _ ُبت الو  »

هتـشاد و لومـش  هتفگـشیپ  تایاور  هیآ و  هیماـما  ياـملع  رظن  هب  .دراد  تلـالد  رما  نیا  رب  زین  ضیفتـسم  تاـیاور  قوف ، هیآ  رب  نوزفا 
هب ار  هیآ  فارصنا  تنس ، لها  زا  یعمج  هیماما و  زا  یخرب  دنچره  دریگ ، یمربرد  زین  ار  زیمآ  توهش  سامت  لیبقت و  سمل ، هنوگره 

، ثحب دروم  هیآ  رد  هکنیا  زا  نینچمه  ; دنا هدرک  در  هکلب  دـنناد ، یم  دـیعب  ار  روکذـم  تامدـقم  هب  نآ  تیارـس  هتـسناد و  شزیمآ *
نیازا ار  نافکتعم  سپس  و  َّنُهورِش » َن ب_ __ لاف : » هدرمش اور  ناراد  هزور  يارب  ار  ناضمر  هام  ياهبـش  رد  نانز  اب  ترـشابم  نآرق 
ياهبش رد  شزیمآ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  ( 2،187/ هرقب « ) دِج _ سَملا ِیف  َنوفِک  ُمتنَاو ع_ َّنُهورِـش  _ ُبت و ال  : » تسا هدرک  عنم  لمع 

نوچ يرگید  لامعا  نانز ، اب  شزیمآ  تمرح  رب  نوزفا.دنتـسه  يأر  نیمه  رب  زین  نیقیرف  ياهقف.تسا  مارح  فکتعم  رب  زین  فاـکتعا 
، روکذـم هیآ  نایاپ  رد  نآرق  .تسا  مارح  نافکتعم  رب  تدـم  نیا  رد  زین  لادـج  هرجاشم و  شورف ، دـیرخ و  شوخ ، يوب  زا  هدافتـسا 
زا دنرامشب و  کبـس  ار  نآ  دیابن  نانمؤم  هک  درامـش  یم  یهلا  دودح  زا  ار  فاکتعا  مکح  هلمج  زا  هیآ ، نیا  رد  هدش  حرطم  ماکحا 

: دننک يّدعت  نآ 

(2،187/ هرقب « ) اهوبَرقَت الَف  ِهّللا  ُدودُح  َکِلت  »

: تسا هتسناد  ناسنا  رد  يراگزیهرپ  اوقت و  داجیا  بجوم  ار  ماکحا  نیا  تیاعر  سپس 

(2،187/ هرقب «) نوقَّتَی مُهَّلََعل  ِساّنِلل  ِِهت  _ ياء ُهّللا  ِیَُبی  ُنّ َِکلذَک  »

: عبانم

ماکحا یف  هعیـشلا  ثیداـحا  عماـج  ریبکلا ; ریـسفتلا  اـمنهار ; ریـسفت  ; سوماـقلا رهاوج  نم  سورعلا  جاـت  صاـصج ; نآرقلا ، ماـکحا 
ضور مالـسالا ; عیارـش  حرـش  یف  مالکلا  رهاوج  نآرقلا ; يآ  لیوأت  نع  نایبلا  عماـج  یبطرق ; نآرقلا ، ماـکحال  عماـجلا  هعیرـشلا ;

یمالـسالا و هقفلا  نآرقلا ; ریـسفت  یف  ناقرفلا  یقثولا ; هورعلا  ; مارحلا لالحلا و  لئاسم  یف  مالـسالا  عیارـش  نانجلا ; حور  ناـنجلا و 
; نآرقلا ریـسفت  یف  ناـیبلا  عمجم  نیرحبلا ; عـمجم  برعلا ; ناـسل  نآرقلا ; هقف  یف  ناـفرعلا  زنک  فاـشکلا ; ; فـالخلا باـتک  هتلدا ;

.هعیشلا لئاسو  نآرقلا ; ریسفت  یف  نازیملا  نآرقلا ; ظافلا  تادرفم  یقثولا ; هورعلا  کسمتسم  ماهفالا ; کلاسم 
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قوقح هقف و  شخب  هدازاقآ و  حاتف 

(5) فاکتعا

: همدقم

یگدـنز رد  هک  ار  يریـسم  ره  دورب و  هک  یهار  ره  زا  شیوـخ و  یقیقح  دوـبعم  يوـس  هب  اـیوپ  کـلاس و  تـسا   يدوـجوم  ناـسنا 
: دسر یم  شیوخ  دوبعم  ياقل  هب  ماجنارس  دنک ، باختنا 

يور یم  تراگدرورپ  يوس  هب  جنر   شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا  6 ؛)  قاقشنا /  ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای  » 
« .درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  و 

رگا اما  دـنک ، یم  تاقالم  ار  دـنوادخ  رهم  لامج و  دـیوپب  ار  سفن  بیذـهت  يزاس و  دوخ  نامیا ، هار  ناسنا  رگا  هیآ  نیا  هب  هجوت  اب 
ادخ رهم  تبحم و  ياقل  شکولـس  تیاغ   دصقم و  رگا  نیاربانب  .دـنیب  یم  ار  وا  رهق  لالج و  دریگ ، شیپ  رد  ار  یگدولآ  رفک و  هار 

هب یهاگ  دوبعم  اـب  سنا  تقیرط  رد  دزیرگب و  سفن  ياوه  زا  دریگ و  شیپ  رد  ار  یقیقح  تداـبع  سفن و  بیذـهت  هار  دـیاب  دـشاب ،
، مشچ کشا  لد و  زوس  اب  دیرگب و  شیوخ  راز  لاح  رب  یتخل  يدام ، تاقلعت  اه و  ناونع  همه  زا  رود  دربب و  هانپ  تولخ  يا  هشوگ 

.دنک هشیدنا  ترخآ  هشوت  داز و  رد  دیادزب و  دوخ  ناج  هرهچ  زا  ار  راگنز  ترودک و 
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یم ارف  یعامتجا  ياه  تیلاـعف  رد  تکرـش  هعماـج و  رد  روضح  هب  ار  ناـسنا  هک  نآ  اـب  یحور ، زاـین  نیمه  هب  هجوت  اـب  یهلا  ناـیدا 
.تسا فاکتعا »   » اه تصرف  نیا  زا  یکی  دنا ، هدومن   مهارف  دنوادخ  اب  وا  ندومن  تولخ  يارب  زین  ار  ییاه  تصرف  دنناوخ ،

یناکم رد  تماقا  مالـسا ، عرـش  رد  یلو  تسا ، يزیچ  اب  ندوب  مزالم  ییاج و  رد  ندـنام  ندرک و  تماقا  ینعم  هب  تغل   رد  فاکتعا 
.تسا لاعتم  دنوادخ  هب  نتسج  برقت  روظنم  هب  سدقم 

هرهب دصق  هب  دبایزاب و  ار  دوخ  هدـش ، قرغ  يدام  یگدـنز  ياه  مخ  چـیپ و  رد  هک  یناسنا  ات  تسا  یبسانم  رایـسب  تصرف   فاکتعا 
هار رد  ار  وا  هک  دـنک  اضاقت  دراذـگب و  راگدرورپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  دـشکب و  تسد   يدام  قیـالع  زا  يونعم  ياـه  شزرا  زا  ندرب 

.دوش لصتم  تسا ، تمحر  ترفغم و  هرسکی  هک  دنوادخ  رهم  سنا و  نارکیب  يایرد  هب  دناوتب  ات  درادهگن  تباث  تسار 

تدابع فقو  ار  دوخ  ناوت  یم  تخاس ؛ رگ  هولج  نآ  رد  ار  ادخ  تبحم   رون  درک و  یهت  رایغا  زا  ار  لد  هناخ  ناوت  یم  فاکتعا  رد 
اضعا همه  درپس و  ادخ  تسد   هب  ار  ناج  لد و  مامز  ناوت  یم  دیشچ ؛ یهلا  فطل  ناسحا و  هرفس  رـس  رب  ندش  نامهیم  تذل  درک و 

رد تخانش و  ار  دوخ  ياه  یتساک  بیاعم و  تخادرپ و  نتـشیوخ  هب  ناوت  یم  ( 1 ( ؛ دیـشک دنب  هب  قح  هدارا  راصح  رد  ار  حراوج  و 
ناوت یم  دوب ؛ هتفر  تسد  زا  ياه  تصرف  ناربج  كرادـت و  رکف  هب  درک و  رورم  ار  لمع  همان  ناوت  یم  دوب ؛ هجلاعم  يوج  تسج و 

.درک هدامآ  نیمحارلا »  محرا   » يادخ هاگشیپ  رد  روضح  يارب  ار  دوخ  دیشیدنا و  گرم  هب 
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هفیحص ریهطت  يارب  هانگ ، ياه  یگدولآ  نتـسش  يارب  تمحر ، ناراب  شزیر  يارب  نتـسیرگ ، يارب  تسا   یلـصف  فاکتعا " ! " يرآ
.حور هب  ندیشخب  افص  لد و  نتخاس  ینارون  يارب  لامعا ،

فاکتعا هنیشیپ 

نکمم هچ  رگا  تسا ، هتفای  رارمتسا  مالسا  رد  هتشاد و  دوجو  زین  رگید  یهلا  نایدا  رد  هکلب  تسین   مالـسا  نید  صوصخم  فاکتعا 
تدابع نیا  طیارش  دودح و  هرابرد  .دشاب  هتفای  رییغت  نآ  طیارـش  ماکحا و  تایـصوصخ و  زا  يا  هراپ  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  تسا 

تسا هدروآ  یسربط  زا  لقن  هب  راونالاراحب »  » رد یسلجم  همالع  موحرم  .تسین  ام  رایتخا  رد  یهجوت  لباق  تاعالطا  نایدا ، رگید  رد 
یم فاکتعا  رتشیب  رتمک و  هام و  ود  هام و  کی  لاس ، ود  لاس و  کی  تدم  هب  سدقملا  تیب  دجسم  رد  ع )  ) نامیلـس ترـضح  : » هک

(2 « ) .تخادرپ یم  تدابع  هب  اج  نامه  رد  وا  دش و  یم  مهارف  ترضح  نآ  يارب  اذغ  بآ و  درک و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتشاد  دوجو  هتشذگ  یهلا  نایدا  رد  فاکتعا  هک  تسا  نیا  رب  لاد  زین  نآرق  تایآ  زا  یخرب 

میهاربا و ترـضح  هـب  125 ؛) هرقب  / دوجـسلا ( عـکرلاو  نیفکاـعلاو  نیفئاـطلل  یتـیب  ارهط  نا  لیعامــسا  مـیهاربا و  یلا  اندـهع  و  »... 
« .دننک ریهطت  نارازگزامن  نافکتعم و  ناگدننک ، فاوط  يارب  ار  ما  هناخ  ات  میدومن  شرافس  ع )  ) لیعامسا

نید ناوریپ  هتـشاد و  دوجو  فاـکتعا  ماـن  هب  یتداـبع  ع )  ) لیعامـسا میهاربا و  ترـضح  ناـمز  رد  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
.دنا هدش  یم  فکتعم  هبعک  درگادرگ  فینح 

رد ات  درب  رـس  هب  تولخ  رد  تفرگ و  هلـصاف  مدرم  زا  دـمآ ، لیان  یهلا  هتـشرف  اب  تاقالم  راختفا  هب  هک  هاگ  نآ  س )  ) میرم ترـضح 
.دنکن لفاغ  بوبحم  دای  زا  ار  وا  يزیچ  دزادرپب و  دوخ  يادخ  اب  زاین  زار و  هب  هغدغد  هنوگ  ره  زا  غراف  یلاخ و  یناکم 
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.دیزگرب دوب  رت  بسانم   رت و  كاپ   باتفآ  شبات  رظن  زا  ای  رت و  مارآ   یلحم  دیاش  هک  ار  سدقملا  تیب  قرش  فرط  تهج  نیمه  هب 
(3)

يور نانآ و  زا  ندیرب  مدرم ، زا  ندومن  يرود  زا  س )  ) میرم ترـضح  فدـه  دـسیون : یم  نازیملا  رد  هر )  ) یئابطابط همالع  موحرم 
(4  ) .تسا هدوب  فاکتعا  تنس  هب  ندروآ 

جیار مدرم  نایم  رد  فاکتعا  ناونع  هب  يدابع  یلمع  مه  تیلهاـج  نارود  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  مه  تنـس  لـها  تاـیاور  زا  یخرب 
(5  ) .تسا هدوب 

(6  ) .تسا هدومن  حیرصت  نیشیپ  نایدا  رد  فاکتعا  تیعورشم  هب  ءاهقفلا » هرکذت   » باتک رد  یلح  همالع 

.درک ادیپ  جاور  ناناملسم  نایم  رد  یمالسا  تنس  نیا  داد ، شزومآ  ناناملسم  هب  ار  فاکتعا  ص )  ) مالساربمایپ هک  ینامز  زا 

هژیو هب  ناتسبرع (  هلمج  زا  یمالـسا  ياهروشک  زا  يرایـسب  رد  ناضمر  كرابم  هام  ینایاپ  ههد  رد  فاکتعا  مسارم  رـضاح  لاح  رد 
لیکشت ناناوج  ار  نانآ  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  ناناملـسم ، میظع  لیخ  هلاس  همه  .دوش  یم  رازگرب  یـصاخ  هوکـش  اب  هکم ) رهش 

نارئاز زا  يرایـسب  یتح  دنوش و  یم  فکتعم  ادـخ  هناخ  رانک  رد  دنباتـش و  یم  مارحلادجـسم  يوس  هب  ناهج  رـسارس  زا  دـنهد ، یم 
یمرب هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  ار  تکرب  رپ  مایا  نیا  ناـضمر ، هاـم  رخآ  ههد  رد  فاـکتعا  تلیـضف  هب  یباـیتسد  روظنم  هب  ادـخ  هناـخ 

.دننیزگ

، يدامتم ياه  لاس  زین  قارع  رد  هفوک  دجـسم  .دوش  یم  رازگرب  (ص ) ربمایپ رهطم  دقرم  رانک  رد  یبنلادجـسم و  رد  مسارم  نیا  هیبش 
نیا رد  ع )  ) تیب لها  بتکم  ناوریپ  نایعیـش و  هوبنا  .تسا  هدوب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  ههد  رد  فاـکتعا  مسارم  ییاـپرب  لـحم 

.دنا هدرک  یم  تکرش  مسارم  نیا  رد  مدرم  اب  هارمه  زین  هعیش  گرزب  ناملاع  زا  يرایسب  دنا و  هدش  یم  فکتعم  سدقم  دجسم 
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هدـیزرو مامتها  فاکتعا  هب  ینید  هتـسجرب  ناملاع  هک  يرـصع  ره  رد  دراد  بیـشن  زارفرپ و  يا  هچخیرات   ناریا  روشک  رد  فاکتعا 
.دنا هداد   اهب  فاکتعا  هب  هدرک و  يوریپ  نانآ  زا  زین  ناملسم  مدرم  دنا ،

یسیم هللا  فطل  خیش  و  ق.ه )  952 - 1030  ) ییاهب خیش  موحرم  نامز ، نآ  گرزب  ملاع  ود  ياه  شالت  هیاس  رد  يوفـص ، رـصع  رد 
.تسا هتفای  یصاخ  قنور  ناهفصا ، نیوزق و  هژیو  هب  ناریا ، ياهرهش  رد  فاکتعا  ق.ه ،) ای 1034  يافوتم 1032   ) یناهفصا یلماع 

رازگرب ضیبلا ) مایا   ) بجر هاـم  14 و 15  ياهزور 13 ، رد  فاکتعا  مسارم  نامروشک  ياهرهش  زا  يرایـسب  رد  نونکا  هناتخبـشوخ 
رد هتفر  هتفر  تفرگ و  تروص  يدرجورب  يدـهم  ازریم  ینابر  ملاع  طـسوت  مق ، سدـقم  رهـش  رد  ادـتبا  هنـسح  تنـس   نیا  .دوش  یم 

.تفای جاور  رگید  ياهرهش 

فاکتعا يونعم  شزرا 

الاو یـشزرا  ياراد  زین  فاکتعا  نودب  ییاهنت و  هب  ادخ ، تدابع  رکذ و  ماود  دجـسم و  تمزالم  يویند و  روما  تایدام و  زا  عاطقنا 
فاکتعا تیمها  اما  تفای ، ناوت  یم  ینومضم  نینچ  اب  ار  يدایز  ثیداحا  تایاور و  تایآ ، هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ناوارف  یتیمها  و 

.تسا هتفرگ  رارق  دیکات  دروم  ثیداحا  نآرق و  رد  صخشم  روط  هب 

هب ینامیپ  دهع و  زا  نخس  مالـسلاامهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  یهلا ، ربمایپ  ود  تسد  هب  هبعک )  ) دیحوت هناخ  نیلوا  داینب  رد 
هدـش هتفرگ  نانآ  زا  نارازگزامن  نیفکتعم و  ناگدـننک ، فاوط  يارب  هللا »  تیب  » ریهطت تهج  دـنوادخ ، بناج  زا  هک  دـیآ  یم  ناـیم 

.تسا

دوجو ینامـسآ  نایدا  رد  عمج  زا  يرود  ییارگ و  نورد   زا  ییاه  هویـش  هراومه  هک  دـهد  یم  ناشن  یهلا  نایدا  میلاـعت  رد  هعلاـطم 
.تسا هتشاد 
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نآرق رد  فاکتعا 

ترضح ( 7  ) .تسا هدوب  جیار   تمـص )   ) توکـس اب  هارمه  هزور  یعون  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یحو  مالک  زا 
يارب درک و  اهر  ار  ناـنآ  یناـمز  تدـم  يارب  تشاد ، شود  رب  ار  تما  تیادـه  يربهر و  نیگنـس  تیلوئـسم   هک  نآ  اـب  (ع ) یـسوم

: دومرف راگدرورپ  شسرپ  هب  خساپ  رد  وا  .تفاتش  روط  هوک  هاگتولخ  هب  شیوخ  بوبحم  اب  ندرک  تولخ 

" .يوش یضار  نم  زا  ات  مدمآ  وت  يوس  هب  اراگدرورپ  84 ؛)  هط /  ) یضرتل بر  کیلا  تلجع  و  "... 

: دیامرف یم  و  هدروآ ، نایم  هب  نخس  (ع ) یسیع ترضح  ناوریپ  يریگ  هشوگ   و  تینابهر »  زا « رگید  ییاج  رد  دیجم  نآرق 

عادبا دوخ  هک  ار  یتینابهر  و  27 ؛) دیدح /  ) ...اهتیاعر قح  اهوعر  امف  هللا  ناوضر  ءاغتبا  الا  مهیلع  اهانبتک  ام  اهوعدـتبا  هینابهر  و  »... 
« .دندرکن تاعارم  دیاب  هک  نانچ  ار  نآ  قح  سپ  .دننک  بسک  ار  دنوادخ  يدونشخ  ات  میدومن  ررقم  ناشیارب  ور  نیا  زا  دندومن 

ناوریپ رب  ار  تینابهر  ائادتبا  دنوادخ ، هک  دهد  یم  ناشن  هفیرش  هیآ  نحل  تسا « : هدومرف  هر )  ) یئابطابط همالع  نآرق ، گرزب  رسفم 
هدایز تینابهر  رد  هک  نیا  لیلد  هب  ناـنآ  دـنچ  ره  ( 8 « ) .تسا هداد  رارق  دـییات  دروم  ار  نآ  یلو  هدومنن ، ررقم  ع )  ) یـسیع ترـضح 

.دنتفرگ رارق  دنوادخ  شهوکن  دروم  دندرکن ، تاعارم  ار  نآ  زرم  دح و  دندومن و  يور 

يریگولج اه و  ناسنا  نتخاس  يارب  تسا ، ییارگ  نورد  تولخ و  یعون  عقاو  رد  هک  فاکتعا »   » مان هب  یتدابع  ینیب  شیپ  اـب  مالـسا 
، نایدا میلاعت  حور  هک  نآ  اب  دـهد  یم  ناـشن  همه  اـه  نیا  .تسا  هدومن  یـشیدنا  هراـچ  یـشومارف ، دوخ  یـشومارف و  ادـخ  تفآ   زا 

.تسا جاتحم  زین  دهد  دنویپ  دوخ  نورد  اب  ار  وا  هک  ییاه  همانرب  هب  ناسنا  تسا ، عامتجا  عمج و  هب  توعد 
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ییارگ لمع  هیحور  هتفر  هتفر  یلمع ، شالت  راک و  عاـمتجا و  هصرع  رد  یمئاد  هتـسویپ و  روضح  ـالومعم  تسا ؛ نشور  رما  نیا  زار 
.دنک یم  تیوقت  ناسنا  رد  ار 

ارگ و لمع  صخـش  .دـشیدنین  رتشیب  لمع  زج  يزیچ  هب  هک  اج  نآ  ات  دـنک  یم  یهت  نورد  زا  ار  ناسنا  اسب  هچ  هیحور  نیا  شیادـیپ 
یبسانم هنیمز  فاکتعا  اذـل  .دـنک  یبایزرا  یتسرد  هب  مه  ار  دوخ  ياه  شالت  اهراک و  جـیاتن  دـبای  یمن  تصرف  هاگ  یتح  هدز  لمع 

اب فاکتعا  نیاربانب  .دشوکب  نآ  لماکت  ناصقن و  عفر  يارب  دزادرپب و  شیوخ  تایحور  اه و  هزیگنا  هرابرد  شواک  هب  ناسنا  ات  تسا 
دوخ هب  ندروآ  ور  يارب  منتغم  تسا  یتصرف  و  یحور ، زاین  نیا  هب  تسا   یخساپ  هتفرگ ، رظن  رد  نآ  يارب  مالـسا  هک  ییاه  یگژیو 

.ادخ و 

ثیداحا رد  فاکتعا 

قلخ و نتـشاد  هب  ار  شیوخ  ربمایپ  لاعتم ، دـنوادخ  .تسا  لمات  تقد و  روخ  رد  رایـسب  فاکتعا ، ییاپرب  هب  (ص ) ربمایپ هجوت  نازیم 
.تسا هدوتس  گرزب  میظع و  ییوخ 

« .یتسه هتسارآ  میظعو  وکین  قالخا  هب  وت  تقیقح  رد  و  4 ؛) ملق  / میظع ( قلخ  یلعل  کنا  «و 

.تسناد یمن  زاین  یب  فاکتعا  زا  ار  دوخ  تشاد ، شود  رب  هک  یعامتجا  گرزب  تیلوئسم   دوجو  اب  ترضح  نآ  لاح ، نیا  اب 

دندش یم  فکتعم  دجـسم  رد  ناضمر  كرابم  هام  رخآ  ههد  رد  ادخ  لوسر  : " تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  هک  نانچ 
رتسب دندش و  یم  هدامآ  فاکتعا  يارب  (ص ) ربمایپ .دش  یم  اپرب  دجـسم  رد  دوب ، هدش  هتفاب  وم  زا  هک  يا  همیخ  ترـضح  نآ  يارب  و 

(9 " ) .دندرک یم  عمج  ار  شیوخ 
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نم ناک  نا  املف  ص )  ) هللا لوسر  فکتعی  مل  ناضمر و  رهـش  یف  ردب  تناک   تسا « : هدـمآ  ع )  ) قداص ماما  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
هب قفوم  ادخ  لوسر  ور  نیا  زا  داد ، خر  ناضمر  هام  رد  ردـب  گنج  10 ؛)  ) هتاف امل  ءاضق  ارشع  هماعل و  ارشع  .نیرـشع  فکتعا  لباق 
هب زین  ار  ههد  کی  دـندومن و  فاکتعا  لاس  نامه  ناونع  هب  ار  ههد  کی  هدـنیآ  لاس  ناضمر  هام  رد  ترـضح  نآ  .دـندشن  فاکتعا 

« .لبق لاس  ياضق  ناونع 

قیوشت لمع  نیا  ماجنا  هب  ار  نانمؤم  نآ ، گرزب  شاداپ  لیاضف و  نایب  اـب  فاـکتعا ، هب  تبـسن   یلمع  ماـمتها  رب  نوزفا  ادـخ  لوسر 
ههد کی  11 ؛)  ) نیترمع نیتجح و  لدـعت  ناضمر  رهـش  یف  رـشع  فاکتعا  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  یثیدـح  رد  .دـندومن  یم 

« .تسا هرمع  ود  جح و  ود  نوچمه  ناضمر  هام  رد  فاکتعا 

طرش هب   ) تدم نیا  زا  رتمک  رد  فاکتعا  یلو  تسا ، ناضمر  كرابم  هام  رد  زور و  هد  تدم  هب  فاکتعا  هب  رظان  ثیدح  نیا  هچرگ 
.دراد باوث  تلیضف و  دوخ  هزادنا  هب  ضیبلا »  مایا   » اصوصخم ناضمر  كرابم  هام  ریغ  رد  دشابن ) رت  مک   زور  هس  زا  هک  نآ 

فاکتعا نامز 

یناـمز رد  دـیاب  تسا ، نتفرگ  هزور  فاـکتعا ، همزـال  هک  ور  نآ  زا  اـهنت  تـسین ؛ صاـخ  تـقو  هـب  دودـحم  ناـمز  رظن  زا  فاـکتعا 
نامز نیرتهب  یلو  تسا ، حیحص  زین  فاکتعا  دشاب ، حیحـص  نتفرگ  هزور  هاگ  ره  سپ  .تفرگ  هزور  ناوتب  اعرـش  هک  دوش  فاکتعا 
يزاس هدامآ  اب  ناضمر ، هام  رخآ  ههد  رد  فاکتعا  .تسا  بجر  هاـم  ضیبلا  ماـیا  و  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  رخآ  ههد  فاـکتعا  يارب 

هـس رد  فاکتعا  نونکا  ام  روشک  رد  .تسین  طاـبترا  یب  ردـقنارگ ، بش  نیا  ضیف  زا  يرادرب  هرهب  ردـقلا و  هلیل  كرد  يارب  ناـسنا 
: تسا تیمها  زئاح  رظن  دنچ  زا  زور  هس  نیا  و  دراد ؛ جاور  ناضمر  هام  ینایاپ  ههد  رد  فاکتعا  زا  شیب  بجر  هام  زا  زور 
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زا اههام  رگید  هب  تبـسن   مارح ، ياه  هاـم  رد  فاـکتعا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  تسا و  مارح  هاـم  بجر ، هاـم  هک  نآ  لوا 
.تسا رادروخرب  يرتشیب  تلیضف  

نآ تمرح  زین  تیلهاج  رد  یتح  مدرم  هک  تسا  یگرزب  هام  بجر  هام  اریز  تسا ، صاخ  یتلیـضف  ياراد  بجر  هاـم  رد  هزور  اـیناث :
نایدا رگید  زا  بجر  هام  هب  تبـسن   يرواب  راتفر و  نینچ  ارهاظ  ( 12  ) .دوزفا نآ  تلزنم  مارتحا و  رب  زین  مالسا  .دنتـشاد  یم  ساپ  ار 

.دوب هدنام  ياج  هب  مدرم  نایم  رد  یهلا 

تلیضف و یگتسراو ، رظن  زا  هک  ار  یـسک  نونکات  منامـشچ  ادخ ، هب  دنگوس  تسا : هتفگ  یکلام ) بهذم  ياوشیپ  سنا (  نب  کلام 
داد یم  رارق  هجوت  دروم  ارم  وا  مدمآ و  یم  ناشیا  روضح  هب  نم  .تسا  هدیدن  دـشاب ، ع )  ) قداص ماما  زا  رترب  يراگزیهرپ  تدابع و 

نامیا و اب  ار  بجر  هاـم  زا  زور  کـی  هک  یـسک  شاداـپ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  ناـشیا  هب  يزور  .دومن  یم  مارتحا  و 
تیاور میارب  ص )  ) ادخ لوسر  زا  ناشیا  شدـج و  زا  وا  شردـپ و  زا  مردـپ  دومرف : ع )  ) قداص ماما  تسیچ ؟ دریگب ، هزور  صالخا 

(13  ) .دوش یم  هدیزرمآ  شناهانگ  دریگب ، هزور  صالخا  نامیا و  رس  زا  ار  بجر  هام  زا  زور  کی  سک  ره  هک  درک 

داتفه هزادنا  هب  منهج  شتآ  وا و  نایم  دنوادخ  دریگب ، هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  هس  سک  ره  ص )  ) ربمایپ زا  رگید  یثیدـح  هیاپ  رب 
نم رب  وت  قح  هک  دنک  یم  باطخ  هتفرگ ، هزور  ار  بجر  هام  زا  زور  هس  هک  یسک  هب  نابرهم  راگدرورپ  .دزادنا  یم  هلـصاف  هار  لاس 

هدیزرمآ ار  ما  هدنب  ناهانگ  هک  مهد  یم  تداهش  امـش  روضح  رد  ناگتـشرف ! يا  .دش  یمتح  تیارب   متیالو  یتسود و  دش و  بجاو 
(14  ) .ما
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14 و ياهزور 13 ، رد  نتفرگ  هزور  هرابرد  دیامن ، یم  دیکات  بجر  هام  هزور  تلیـضف  هب  تبـسن   ماع  روط  هب  هک  یتایاور  رب  هوالع 
.تسا هدش  دیکات  زین  دواد » ما   » لمع ماجنا  15 و 

فاکتعا ناکم 

 ) هناـگراهچ دـجاسم  زا  یکی  رد  اـهنت  فاـکتعا  هـک  تـسا  نآ  فورعم  هـیرظن  .دراد  صاـخ  تیدودــحم   ناـکم  رظن  زا  فاـکتعا 
لوسرلا دجسم  یف  هلیل  فاکتعا  : » دنا هدومرف  ع )  ) اضر ماما  .تسا  زیاج  هرصب )  دجسم  هفوک و  دجسم  یبنلادجـسم ، مارحلادجـسم ،
« .تسا هرمع  کی  جح و  کی  لداعم  وا  ربق  دزن  ربمایپ و  دجسم  رد  فاکتعا  بش  کی  15 ؛)  ) هرمع هجح و  لدعی  هربق  دنع  و 

(16  ) .دنا هتسناد  اور  زین  ار  هقطنم  رهش و  ره  عماج  دجسم  رد  فاکتعا  اهقف  زا  یهورگ  یلو 

فاکتعا دشاب ، یهلا  هاگرد  بولطم  دیاش  هک  نیا  دـیما  هب  ءاجر و  دـصق  هب  دـیاب  هک  دـننآرب  یخرب  زین  عماج  دجـسم  دروم  رد  هتبلا 
دوصقم ( 18  ) .تسا زیاج  هعیش  ناهیقف  زا  یکدنا  رامش  رظن  هب  اهنت  رازاب  هلحم و  دجسم  دننام  دجاسم  ریاس  رد  فاکتعا  ( 17  ) .دومن

، رگید ترابع  هب  19 ؛)  ) دـنیآ یم  درگ  اج  نآ  رد  يرتشیب  مدرم  الومعم  هک  تسا  يدجـسم  هقطنم ، رهـش و  ره  رد  عماج  دجـسم  زا 
(20  ) .دشاب هتشاد  تیعمج  دجاسم  ریاس  زا  رتشیب  تاقوا  بلغا  هک  يدجسم 

، ثیداحا نایب  نمـض  هتخادرپ و  فاکتعا  باب  رد  یثیداحا  لـقن  هب  هیفاـکتعا »  هلاـسر   » باـتک رد  یناهفـصا  یـسیم  هللا  فطل  خـیش 
.دنک یم  رکذ  ناضمر  هام  رخآ  ههد  يایحا  زین  هبق و  بصن  عماج ، دجسم  رد  فاکتعا  هماقا  زاوج  رد  ار  يدهاوش 

فاکتعا هک  تسا  تیاور  نیا  زا  یشان  فالتخا  نیا  .دراد  دوجو  هعیـش  ياهقف  نایم  رد  یفالتخا  فاکتعا  لحم  رد  هک  تسا  نشور 
، هرصب هفوک ، دجسم (  دنچ  نیمه  افرص  اهقف  زا  یخرب  .دشاب  هدرک  رازگرب  نآ  رد  یتعامج  لدع ، ماما  هک  تسا  زیاج  يدجـسم  رد 

.دنا هدرمش  زاجم  فاکتعا  يارب  زین  ار  رگید  دجاسم  رگید  یخرب  دنا و  هدرمش  زیاج  فاکتعا  يارب  ار  هکم ) هنیدم و 
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هدوب رواب  نیا  رب  هللا  فطل  خیش  .ار  تاعامج  دجاسم  همه  یخرب  دنا و  هدرک  نیعم  ار  عماج  دجاسم  اهنت  یهورگ  مود ، هتـسد  نیا  زا 
راهظا نینچ  هدرک  حرطم  ار  لدع »  ماما   » هک یتیاور  هرابرد  یلو  تسا ، زیاج  فاکتعا  تعامج  یتح  عماج و  دجاسم  یمامت  رد  هک 
دادغب دجاسم  هرابرد  لاؤس  الوصا  هک  دراد  دیکات  خیش  .تسا  موصعم  ریغ  موصعم و  ماما  زا  معا  لدع ، ماما  زا  دوصقم  هک  دنک  یم 

.دشاب هتشاد  دجاسم  نآ  رد  زامن  هماقا  يارب  موصعم  ماما  اب  یطابترا  هتسناوت  یمن  لدع  هجو  هک  تسا  نشور  هدوب و 

دوخ رصع  ياملع  زا  یعمج  یماسا  تساور ، فاکتعا  هعبرا  دجاسم  رد  اهنت  هک  نیا  رد  مدقتم  ياهقف  زا  یخرب  ءارآ  هب  هراشا  اب  يو 
زا .تسا  زیاج  فاکتعا  یعماج  دجـسم  ره  رد  هک  هتـسناد  نینچ  ار  نانآ  يأر  هدرک و  رکذ  دنتـسه ، لماع  لبج  ياملع  بلغا  هک  ار 

، یسیم یلاعلادبع  نب  یلع  خیش  زین  تسا و  هدوب  تایح  دیق  رد  هلاسر  نیا  فیلات  ماگنه  رد  هک  تسا  ییاهب  خیش  موحرم  نانآ  هلمج 
(21  ) .رگید يرایسب  یناث و  دیهش  زین  و  هدنسیون ، دج 

ار يدجـسم  ره  رد  فاکتعا  تسین  رتهب  ایآ  فاکتعا  هدـنزاس  راثآ  هب  هجوت  اب  هک  دوش  حرطم  شـسرپ  نیا  تسا  نکمم  اـج  نیا  رد 
؟ دنوش دنم  هرهب  تدابع  نیا  زا  دنناوتب  یناسآ  هب  ناگمه  ات  مینادب  زیاج 

یمالـسا و نوتم  زا  دـیاب  ار  نآ  ماکحا  طیارـش و  هک  انعم  نیدـب  دنتـسه ؛ یفیقوت  الماک  ینید  ياـه  تداـبع  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 
قوذ و يور  زا  ناوت  یمن  تسا ، عماج  دجسم  فاکتعا ، لحم  هک  دوش  هدافتـسا  ربتعم  هلدا  زا  هاگره  .درک  ذخا  یعرـش  ياهروتـسد 

.داد هعسوت  ار  نآ  هنماد  دومن و  فرصت  تدابع  طرش  رد  یصخش  هقیلس 
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.دنتسه یصاخ  تیدودحم   ياراد  ناکم ، رظن  زا  اه  تدابع  یخرب  اساسا 

یب ررقم  ياه  لحم  زا  ریغ  رد  جـح  لامعا  نداد  ماجنا  ور  نیا  زا  دوش ؛ ماجنا  ینیعم  ياه  ناکم  رد  دـیاب  جـح   لامعا  مسارم و  الثم 
.تسانعم  

تدابع نیا  سدـقم  عراش  هک  میمهف  یم  تسا ، عماج  دجـسم  نآ  هاگیاج  هک  دوش  تباث   ربتعم  هلدا  اب  هاگره  زین  فاکتعا  دروم  رد 
دیاش هک  تسا  هدوب  رظن  دروم  یحلاصم  اـمتح  مکح  نیا  عیرـشت  رد  هتبلا  .تسا  هتـساوخ  اـم  زا  نیعم  یناـکم  فرظ  نیا  رد  اـهنت  ار 

رب لرتنک  یعون  دهاوخب  عماج  دجـسم  رد  فاکتعا  ندومن  رـصحنم  اب  مالـسا  دیاش  .دـبای  تسد   نادـب  نیقی  روط  هب  دـناوتن  ام  لقع 
حرطم زین  یلدمه  یهارمه و  تدحو و  دننام  يرگید  ياه  شزرا  تدابع ، نیا  رانک  رد  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  نآ  تیفیک  تیمک و 

(22  ) .دوش

يراد و هدـنز  بش  ندیـشیدنا ، ندرک ، اـعد  ندـناوخ ، زاـمن  زا  يدروـم  ره  رد  تسا  دـنبیاپ  فاـکتعا  بادآ  هب  هک  یفکتعم  ناـسنا 
ترخآ هشوت  داز و  نیرتهب  یناگدنز و  هیامرـس  نیرتاهبنارگ  هک  دبای  یم  تسد  ادخ  صاخ  تمحر   زا  ییاه  هنیجنگ  هب  نتـسیرگ ،

.دوب دهاوخ  وا 

، ناش نوزفا  زور  یـصاعم  اه و  يراکمتـس  هب  تبـسن   نانآ  تبوقع  رطاخ  هب  ای  اه  ناسنا  بیدأت  رطاخ  هب  دـنوادخ  یهاـگ  نینچ  مه 
حلاص لمع  یلو  دیامن ، یم  ریدقت  ار  نآ  دننام  یمومع و  يرامیب  ای  هلزلز  ای  یلاسکـشخ  نوچ  ییالب  دنک و  یم  باذـع  لوزن  هدارا 

یم يریگولج  یهلا  باقع  باذـع و  ققحت  زا  دنتـسین  هجوتم  زین  دوخ  هک  يا  هنوگ   هب  ددرگ و  یم  الب  عفد  ثعاب  ناـنآ  زا  یهورگ 
« .دننک یم  رافغتسا  هک  ینامز  ات  دنک  یمن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ  و  33 ؛) لافنا  / ) نورفغتسی مه  مهبذعم و  هللا  ناک  ام  و  دننک ...« :
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هک ینامز  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  یمالـسا  عامتجا  رد  ار  یـشقن  نینچ  دـناوت  یم  اـم ، هعماـج  مدرم  زا  يریثک  عمج  هناـصلاخ  فاـکتعا 
دبای یم  جاور  مدرم  نیب  رد  نوگانوگ  ياه  لکش  هب  ادخ  زا  تلفغ  دریگ و  یم  جوا  یهلا  ياه  تمعن  هب  تبسن   مدرم  یسانشانردق 
لوزن رطخ  دزاس ، یم  هجوت  یب   نارگید  قوقح  هب  رود و  ادـخ  تداـبع  زا  ار  هعماـج  زا  یمیظع  شخب  ینارتوهـش ، یتسرپ و  لوپ  و 

، نانآ يوربآ  هب  دنازیگنا و  یم  رب  ار  ادخ  تمحر   نیفکتعم ، ياه  هزور  اهزامن و  اه و  عرـضت  اه و  هیرگ   اما  دوش ؛ یم  کیدزن  الب 
.دننام یم  ناما  رد  زین  نایصاع 

هناگیب گنهرف  مجاهت  اب  هلباقم 

مسارم نیا  اریز  تسه ؛ زین  سدقم  داهج  نآ ، يونعم  ضیف  زا  يرادرب  هرهب  رب  هوالع  فاکتعا ، هب  ندروآ  يور  یمالسا  گنهرف  رد 
.دنک یم  افیا  هناگیب  گنهرف  ذوفن  اب  ییورایور  رد  یمهم  رایسب  شقن  يونعم ، يدابع - 

، شناگدـید رد  یناوهـش  يدام و  ياه  تذـل  دـشچ ، یم  ار  دـنوادخ  اب  سنا  نامیا و  نیریـش  معط  فاـکتعا ، مسارم  رد  هک  یناوج 
.دوش یمن  راتفرگ  ینید  دض  ياهرواب  داسف و  بادرگ  رد  یناسآ  هب  دوش و  یم  شزرا  یب  ریقح و 

يارب دجسم  رد  نانمؤم  زا  یعمج  روضح  .تسا  مدرم  يارب  زیمآ  تربع  یسرد  یلمع و  یمایپ  دوخ  یمـسارم  نینچ  رگید ، يوس  زا 
، ور نیمه  زا  تشاد ، دـهاوخ  هعماج  رب  يا  هدـنزاس   راثآ  تسا و  يرادـم  نید  یتسرپ و  ادـخ  هب  توعد  یعون  تقیقح  رد  تدابع ،

هدـیدان دـنراد ، قیمع  ياه  هشیر   مدرم  یمومع  رواب  رد  هک  ییاه  تنـس  رثؤم  شقن  دـیابن  نمـشد  یگنهرف  مجاهت  اب  ییورایور  رد 
شرتسگ هعماج و  تیبرت  رد  یمهم  شقن  فاکتعا ، ترایز و  یبهذم ، ياه  تئیه  ایاکت ، اه ، هینیسح  ، دجاسم دیدرت  یب  .دوش  هتفرگ 

هناگیب گنهرف  اب  هلباقم  رد  يدنمناوت  ياه  مرها  دنراد ، هک  یبناج  تبثم  راثآ  اب  اه  هلوقم  نیا  .دـننک  یم  هدرک و  افیا  ینید  گنهرف 
.دنا  
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نیمه دراد و  هلاس  دـص  دـنچ  يا  هشیر  مک  تسد  يرامعتـسا ، تکرح  نیا  یلو  هتفای ، هدرتسگ  يداعبا  نمـشد  مجاهت  ام  نارود  رد 
هدیـشخب تینوصم   هناگیب  گنهرف  ذوفن  ربارب  رد  يدامتم  ياـه  لاـس  لوط  رد  ار  اـم  مدرم  فاـکتعا ، نوچ  مه  یتنـس  ياـه  هدـیدپ 
.تسا هدنام  هتخانشان  ناناملسم  زا  يرایسب  يارب  دراد  ناسنا  هیکزت  هیفصت و  رد  هک  ییازس  هب  شقن  نآ و  تیمها  اما  ( 23 ( ؛ تسا

هتسیاش هک  هنوگ  نآ  يدمحم  هنیرید  تنـس  نیا  ات  دنزرو  دیکات  نآ  مهم  شقن  رب  شیپ  زا  شیب  یمالـسا  ناغلبم  دراد  اج  ور  نیا  زا 
.دنک ظفح  یمالسا  هعماج  رد  ار  دوخ  هاگیاج  تسا ،

هدش و هدرتسگ  یعامتجا  طباور  هدرک ، هریخ  دوخ  هب  ار  ناسنا  ناگ  هدید  نآ ، ياه  یگدـیچیپ  ینیـشام و  یگدـنز  هک  ام  رـصع  رد 
نادنچ ود  یترورض  فاکتعا ، هدنزاس  شقن  رب  دیکات  تسا ، هتفای  هعسوت  يدام  رهاظم  اه و  هولج   هب  ناسنا  یمرگرس  هنماد  هصالخ 

اب ار  ناسنا  دروآ ؛ یم  مهارف  چوپ  ياه  یمرگرـس  زا  درف  نتـسسگ  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  قوشعم  اب  سنا  فاـکتعا  اریز  دـبای ؛ یم 
.دراد یم  هگن  یگناگیب  دوخ  زا  یشومارف و  ادخ  تفآ   زا  دهد و  یم  دنویپ  دنوادخ 

: اه تشون  یپ 

ص 785. ءایلوالا ، هرکذت  يروباشین ، راطع  . 1

ص 141. ج 14 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  . 2

ص 33. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  . 3

ص 34. ج 14 ، نازیملا ، یئابطابط ، همالع  . 4

ص 119. تایرصانلا ، لئاسملا  یضترم ، دیس  . 5

ص 239. فاکتعا ، باتک  ج 6 ، ءاهقفلا ، هرکذت  یلح ، همالع  . 6

ص 116. ج 7 ، هعیشلا ؛ لئاسو  یلماعرح ، . 7
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ص 173. ج 19 ، نازیملا ، . 8

تیاور 1. ص 397 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعرح ، . 9

تیاور 2. نامه ، . 10

.188 ص   فاکتعالا ، باتک  هیقفلا ، هرضحیال  نم  قودص ، خیش  . 11

تیاور 12. ص 24 ، هثالثلارهشالا ، لئاضف  قودص ، خیش  . 12

تیاور 16. ص 38 ، نامه ، . 13

تیاور 12. زا  یشخب  ص 25 ، نامه ، . 14

ص 151. ، 98 ج   راونالاراحب ، . 15

ص 399. فاکتعالا ، باتک  یقثولا ، هورعلا  یئابطابط ، مظاک  دمحم  دیس  . 16

ص 305. ج 1 ، هلیسولاریرحت ، هر ،)  ) ینیمخ ماما  . 17

ص 170. ج 17 ، مالکلارهاوج ، یفجن ، نسح  دمحم  خیش  . 18

ص 171. نامه ، . 19

ص 154. ج 1 ، لئاسملا ، عمجم  یناگیاپلگ ، هللا  هیآ  . 20

 . صص 78 و 88 يدمحم ، تنس  فاکتعا ؛ راهبون ، میحر  ص 38 . زیئاپ 1374 ، هرامش 1 ، ناهفصا ، گنهرف  همانلصف  . 21

 . ص 542 ج 33 ، راونالاراحب ، . 22

 . صص 50 و 51 يدمحم ، یتنس  فاکتعا ، . 23

لوالا عیبر 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  فیاظو 

( مّلسو هلآ  هیلع و  هللا  لص  ) مالسا ربمایپ  ربارب  رد  ام  فیاظو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  »
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همه يارب  یتالامک  کی  دنتسه ، دوخ  نامز  درف  نیرتهب  اهنآ  همه  .دنتسه  موصعم  اهنآ  همه  ًالثم  .دنراد  یمومع  تافص  کی  ءایبنا   
.مییوگب مه  ار  ربمغیپ  هب  تبسن  ام  هفیظو  میهاوخ  یم  هسلج  نیا  رد  .دراد   یصوصخ  ام  ربمغیپ  ییاهزیچ  کی  اما  .تسا  ءایبنا 

مالسا ربمایپ  تازایتما  اه و  یگژیو  - 1

هک يربمغیپ  (، 157/ فارعا « ) لیْجنِْإلا ِهارْوَّتلا َو  ِیف  ْمُهَدـْنِع  ًاـبُوتْکَم   » .تسا هدـمآ  لـیجنا  تاروت و  رد  شناـشن  ماـن و  هک  يربمغیپ 
وا هب  ادـخ  هک  يربمغیپ  (، 1/ ارـسا « ) هِْدبَِعب يرْـسَأ  ، » تفر جارعم  هب  هک  يربمغیپ  (، 40/ بازحا « ) نیِِّیبَّنلا َمَتاـخ   » .تسا ربمغیپ  نیرخآ 

هتفگن رگید  ياهربمغیپ  يارب  ار  هملک  نیا  .تسا  گرزب  وت  هب  تبـسن  ادخ  لضف  ( 113/ ءاسن « ) ًامیظَع َْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  : » دـیوگ یم 
اهنت .تسا  هدرکن  ار  ریبعت  نیا  يربمغیپ  چـیه  هراـبرد  ( 4/ ملق « ) ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإ  َو  :» دـیوگ یم  وا  هب  ادـخ  هک  يربـمغیپ  .تسا 

دنوادـخ هب  ار  برق  ماقم  نیرت  کیدزن  /8 و9 ) مجن « ) َینْدَأ ْوَأ    ِ ْنیَـسْوَق َباَق  َنَاکَف  َیلَدَـتَف ، اـَنَد   ّ َ ُمث : » دـیوگ یم  هک  تسا  يربمغیپ 
.دراد

هرک ي وت  بتکم  دیوگ : یم  هک  تسا  يربمغیپ  اهنت  ( 4/ حرش « ) َكَرْکِذ ََکل  انْعَفَر  َو  : » دیوگ یم  وا  هب  ادخ  هک  تسا  يربمغیپ  اهنت 
هرک مالسا  .تفرگ  دهاوخ  ار  نیمز  هرک ي  مالـسا  دومرف : هدرک ، شرافـس  نآرق ، رد  هبترم  هس  دنوادخ  .تفرگ  دهاوخ  ارف  ار  نیمز 
چیه يارب  ار  ریبـعت  نـیا  ( 33/ هبوـت « ) هِّلُک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » .تفرگ دـهاوخ  ار  نیمز  هرک ي  مالـسا  .تفرگ  دـهاوخ  ار  نـیمز  ي 

.تسا هتفگن  يربمغیپ 

« ِِّیبَّنلا یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َهَّللا َو  َّنِإ   » .دنتــسرف یم  تاولــص  وا  رب  ًاـمئاد  اـه  هتــشرف  ًاـمئاد و  دـنوادخ  هـک  تـسا  يربـمغیپ  اـهنت 
ًامئاد اه  هتشرف  ادخ و  .تسا  رارمتسا  يارب  عراضم  لعف  یّلَُصی ، یّلَص ، .تسا  عراضم  لعف  نوُّلَُـصی » ، » اه هتـشرف  ادخ و  ( 56/ بازحا )

( راضح تاولص  « ) ًامیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص   » مه امش  اُونَمآ » َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هک هدرک  همانشخب  دعب  ِِّیبَّنلا » یَلَع  َنوُّلَُصی  »
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موصعم ربمغیپ  نابز  (، 17/ مجن « ) رَـصَْبلا َغاز  اـم   » .تسا موصعم  ربمغیپ  مشچ  .تسا  موصعم  شوضع  وضع  هک  تسا  يربـمغیپ  اـهنت 
هک تسا  يربمغیپ  اـهنت  (، 11/ مجن « ) يأَر اـم  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  اـم   » تسا موصعم  ربمغیپ  بلق  (، 3/ مجن « ) يوَْهلا ِنَع  ُقِْطنَی  اـم  َو   » .تسا

هنیس ( 1/ حرش « ) َكَرْدَص ََکل  ْحَرْشَن  َْمل  َأ  ، » تتروص ( 105/ سنوی « ) کَهْجَو ِْمقَأ  «، » کَهْجَو  » .تسا هدمآ  نآرق  رد  شوضع  وضع 
مشچ ( 88/ رجح « ) َْکیَْنیَع َّنَّدُـمَت  ال  ، » وت تسد  ( 29/ ارـسا « ) َكَدَـی ْلَعَْجت  َو ال  ، » وت رمک  ( 3/ حرـش « ) َكَرْهَظ َضَْقنَأ  يذَّلا  ، » وت ي 

(، 13/ دـمحم « ) َِکتَیْرَق ، » وت ساـبل  ( 4/ رثدـم « ) کـَباِیث ، » وت ندرگ  ( 29/ ارـسا « ) کُِقنُع ، » وت ناـبز  ( 97/ میرم « ) کـِناِسِلب ، » وت ياـه 
هب ( 40/ جراعم « ) بِراغَْملا ِقِراشَْملا َو  ِّبَِرب   » .تسا هدرک  شجرخ  بر »  » کی ادـخ  ار  یتسه  لک  ( 59/ بازحا « ) ِکتاَنب «، » َكءاِسن »

ِقِراـشَْملا َو ِّبَِرب   » .دراد بر  کـی  براـغم  قراـشم و  لـک  َکُّبَر » : » دــیوگ یم  راـب  زا 240  شیب  دــسر ، یم  هـک  ربـمغیپ  صخش 
.متسه وت  راگدرورپ  نم  َکُّبَر .» : » دیوگ یم  راب  زا 240  شیب  ربمغیپ  صخش  هب  یلو  بِراغَْملا »

(1/ حتف « ) ًانیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  : » دیوگ یم  هک  تسا  يربمغیپ  اهنت 

.ربمغیپ ربارب  رد  ام  هفیظو ي  .تسا  نیا  ثحب  عوضوم  .مییوگب  هچ  میهاوخ  یم  هسلج  نیا  رد  زورما  اما 

شتاروتسد ربارب  رد  ندوب  میلست  ربمایپ و  هب  نامیا  - 2

، نامیا لوا 

نآرق رد  ًالـصا  .تسا  هتـشون  نآرق  ياجک  ار  ینید  مکح  نیا  هک  دنـسرپ  یم  اه  تقو  یهاگ  .مینک  تعاطا  دیاب  دومرفربمغیپ  هچره 
«، ُلوُسَّرلا ُمُکاتآ  ام   » .تسا هدروآ  امـش  يارب  ُمُکاتآ » ، » هچنآ اـم » «، » ُلوُسَّرلا ُمُکاـتآ  اـم  ، » هتفگ نآرق  رد  ادـخ  یتقو  .دـشاب  هتـشونن 
ُْهنَع ْمُکاـهَن  اـم  َو  ، » هدرک یهن  ربـمغیپ  ار  هچره  ْمُکاـهَن » اـم  َو   » .دـینزن مه  هناـچ  .دـیریگب  ُهوُذُـخَف » ، » هدروآ امـش  يارب  لوسر  هچره 

رد اهزیچ  یلیخ  اذل  و  صالخ ! .دیهدب  ماجنا  دیهدب ، ماجنا  هتفگ  هچره  .دـیهدن  ماجنا  دـیهدن ، ماجنا  هتفگ  هچره  ( 7/ رشح « ) اوُهَْتناَف
.تسه ربمایپ  نخس  رد  یلو  تسین  نآرق 
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امـش ربهر  دیوگ : یم  .دشاب  مسا  تسین  انب  تسا ؟ نآرق  ياجک  رکبوبا  مسا  متفگ : وا  هب  تسا ؟ نآرق  ياجک  یلع  مسا  تفگ : دـمآ 
بلاـج یلیخ  نیا  .دـیهدب  يأر  ینـالف  هب  تفگ : مظعم  ربـهر  رگا  داد ! یـسک  هچ  نیبـب  ورب  .داد  رتـشگنا  عوکر  رد  هک  تسا  ناـمه 

مدرم دوخ  میهدب  رایعم  .نک  ادیپ  ورب  تدوخ  .تسا  نینچ  تسا ، نینچ  تسا ، نینچ  هک  دیهدب  يأر  یـسک  هب  دـیوگب : دـیاب  .تسین 
.داد رتـشگنا  عوکر  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  امـش  یلو  طـقف  طـف ، ینعی  اـمَّنِا » (، » 55/ هدئام « ) ُهَّللا ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » .دـننک باختنا  دـنورب 

.دشاب مسا  تسین  مزال  .داد  یسک  هچ  دینیبب  دیورب 

اه هد  .تسا  هتفگ  ار  یتایلک  کی  نآرق  هبترم ؟ تفه  فاوط  هتشون  نآرق  ياجک  تسا ؟ تعکر  ود  حبـص  زامن  هتـشون  نآرق  ياجک 
اب روطچ  دهدب ؟ يا  هخـسن  هچ  کشزپ  دشاب ؟ یـسک  هچ  کشزپ  رگید  اما  .دینک  هعجارم  کشزپ  هب  .تسا  تایآ  لیذ  ثیدح  رازه 

.تسا ربمایپ  هب  نامیا  ام  هفیظو ي  رگید … ار  اهنآ  مینک ؟ دروخرب  هخسن  نیا 

یلیخ دیوگ : یم  .تسین  میلـست  یلو  دراد  نامیا  مدآ  اه  تقو  یهاگ  رخآ  .دشاب  میلـست  دیاب  تسه ، نامیا  رگا  دـیوگ  یم  مه  دـعب 
رفن ود  الا  و  هناعضاوتم ، هناهاگآ ، هناقـشاع ، نامیا  ینعی  ( 65/ ءاسن « ) ًامیلْسَت اوُمِّلَُـسی  َو  ، » هن تسیچ ؟ هراچ  الاح  رگید  .دشاب  بوخ ،

فرح ربمغیپ  تسا ؟ یسک  هچ  اب  قح  هدش ، نامیاوعد  ات  ود  ام  دنتفگ : دنتفر  .میورب  ربمغیپ  دزن  دنتفگ : دندرک ، اوعد  يزرواشک  رس 
یلیخ ربمغیپ  تسا ! وت  لیماف  .تسا  ناشیا  اب  قح  ییوگب  دیاب  هلب ، تفگ : رگید  فرط  .تسا  ناشیا  اب  قح  دومرف : داد و  شوگ  ار  اه 

« نُونِمُْؤی ـال  َکِّبَر  ـالَف َو  «، » کِّبَر ـالَف َو  ، » دـش لزاـن  هیآ  .مدرک  يزاـب  لـیماف  .مدرک  يزاـب  یتراـپ  نم  ینعی  تفگ : .دـش  تحاراـن 
« نُونِمُْؤی ال  ، » دـنرادن ناـمیا  اـهنیا  نُونِمُْؤی » ـال  ، » مسق راـگدرورپ  هب  مسق ، ادـخ  هب  َکِّبَر » ـالَف َو   » .تسا نآرق  هیآ ي  نیا  ( 65/ ءاسن )

.دـننز یم  قن  هیک ، اب  قح  ییوگ : یم  وت  هک  یتقونآ  اما  دـنهد ، یم  رارق  رواد  مکح و  ار  وت  كوُمِّکَُحی »  » هک یناسک  دـنرادن  ناـمیا 
اه یـضعب  دـیوگ : یم  نآرق  هنرگو  یکروز ! هن  .هقـالع  اـب  ینعی  امیلْـسَت » اوُمِّلَُـسی  َو   » .تسین یفاـک  مـه  اوُمِّلَُـسی »  » .مـینزب قـن  دـیابن 
اب زاـمن  ( 54/ هبوت « ) َنوُهِراـک ْمُه  َو  ، » دـنه یم  تاـکز  ( 54/ هبوت « ) یلاـسُک ْمُه  َو  ، » تلاـسک لاـح  رد  .دـنناوخ  یم  زاـمن  یکدروز 

.لوسر ادخ و  هب  نامیا  مشچ ! هتفگ  ادخ  میشاب ، میلست  .تسین  مهم  تهارک ، اب  تاکز  تلاسک ،
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لمع ار  یـسک  هچ  نوناق  دننک ، یمن  لمع  ار  ربمغیپ  نیناوق  دنرادن ، ربمغیپ  هب  نامیا  دـنهد ، یمن  شوگ  ربمغیپ  فرح  هب  هک  ییاهنآ 
راب لاح 25  هب  ات  اکیرمآ  دوخ  .تسا  هدـش  ضوع  شا  یـساسا  نوناق  الاح  اـت  راـب  هک 119  میراد  اپورا  رد  يروشک  اـم  دـننک ؟ یم 

ود هن  دنیوگ : یم  رـصع  .تسا  هفرط  کی  اجنیا  دنیوگ : یم  حبـص  ًالثم  مینیب  یم  نامدوخ  ام  .تسا  هدـش  ضوع  شا  یـساسا  نوناق 
، دـیدید سلجم  دوـخ  هبترمود … .دـنزاس  یم  هبترمود  دـننک ، یم  بارخ  ار  ییاـج  کـی  یهاـگ  مـینیب  یم  ناـمدوخ  .تـسا  هـفرط 

یم سکره  .رگید  تسا  ناسنا  ناسنا ، .دندرک  بارخ  هرابود  هدشن  هدش و  لاس  دنچ  دنتخاس ، اه  هدنیامن  يارب  هناخ  لوا  ناتـسراهب 
ادـخ تسد  رد  ار  نامتـسد  .دوش  یم  نامیـشپ  ام  لثم  مه  وا  هک  میراذـگ  یم  یناسنا  تسد  رد  ار  نامتـسد  اـم  رخآ  .دـشاب  دـهاوخ 

.تسا رشب  رب  تیانج  موصعم  ریغ  تسد  رد  رشب ، تسد  ندراذگ  ًالصا  .تسا  موصعم  ربمغیپ  تسد  هک  میراذگب 

ناسنا یعیبط  قح  ناموصعم ، تیاده  زا  يدنم  هرهب  - 3

(32/ میهاربا « ) مَُکل َرَّخَـس  (، » 29/ هرقب « ) مَُکل َقَـلَخ  … » کـلف دیـشروخ و  هم و  داـب و  ربا و  .تسا  رـشب  يارب  یتـسه  همه ي  دـینیبب ،
رد ار  تتسد  دیوگ : یم  مینک ؟ هچ  دشر  يارب  بوخ  دشر ، يارب  رشب  مینک ؟ هچ  میهاوخ  یم  رـشب  الاح ، بوخ  رـشب … يارب  یتسه 

تـسا انب  هک  رـشب  تقونآ  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  ام  يارب  یتسه  لک  تسین ؟ تیانج  نیا  .دـهد  یم  تدـشر  نیا  .راذـگب  قساف  تسد 
تسد رد  رـشب  تسد  .دشاب  قساف  مدآ  کی  تربهر  وت  مییوگب : هنادازآ ، یباختنا  يونعم ، دشر  دنک ، دشر  ( 56/ تایراذ « ) نوُُدبْعَِیل »

نم يارب  دیشروخ  ( 33/ میهاربا « ) سْمَّشلا ُمَُکل  َرَّخَـس  : » دیوگ یم  نوچ  .تسا  دیـشروخ  هب  ملظ  .تسا  تیرـشب  هب  ملظ  موصعم  ریغ 
همه ي ( 13/ هیثاج « ) اعیمَج ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَـس  َو  « ؟ دـشاب قساف  تسد  رد  متـسد  هکنیا  يارب  بوخ  .تسا 

ُمَُکل َرَّخَس  (، » 33/ میهاربا « ) َراـهَّنلا َلـْیَّللا َو  ُمَُکل  َرَّخَـس  « ؟ دـشاب قساـف  تسد  رد  نم  تسد  تقونآ  .تسا  وـت  يارب  نیمز  تادوـجوم 
یلو تسا  وت  يارب  دیـشروخ ، هم و  داب و  ربا و  .دـیوگ  یم  ار  همه  رمقلا » ُمَُکل  َرَّخَـس  «، » سْمَّشلا ُمَُکل  َرَّخَـس  (، » 32/ میهاربا « ) ْکلُْفلا

؟ تسین تیرشب  هب  ملظ  نیا  .دشاب  قساف  دشاب ، راکتیانج  مدآ  کی  وت  ربهر 
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شزومآ راک ، هفاضا  ریدـقت ، باـختنا ، شنیزگ ، داتـسا ، ریبد ، شزرو ، نیمز  هاگـشیامزآ ، .دـیتسه  یـشرورپ  شزومآ و  امـش  رتشیب 
هب ملظ  نیا  .میتسرفب  سالک  رـس  ار  لخ  کی  تقونآ  دناوخب ، سرد  هچب  کی  هکنیا  يارب  مینک  تسرد  ار  اهنیا  همه  تمدخ ، نمض 

رگا .دشاب  یلخ  ملعم  کی  سالک  رس  یلو  دناوخب ، سرد  هچب  نیا  هک  مینک  جرخ  ار  هجدوب  همه  .تسین  شرورپ  شزومآ و  هجدوب 
.تسا تیرشب  هب  ملظ  دشاب ، موصعم  ریغ  تسد  رد  ام  تسد 

، مود هفیظو 

نامیا ات  هس  نآرق  رد  ام  .درادـن  هدـیاف  یلاخ  نامیا  .درک  يرای  دـیاب  ار  ربمغیپ  ( 8/ رشح « ) َُهلوُسَر َهَّللا َو  َنوُرُْـصنَی   » تسا ربمایپ  يرای 
ینعی هعم » ، » ربـمغیپ عـفن  هب  ینعی  هل » ، » ربـمغیپ هب  ینعی  هب » (. » 214/ هرقب « ) ُهَعَم اُونَمآ  «، » هل اوـنمآ  (، » 157/ فارعا « ) ِهب اوـُنَمآ   » .میراد

همه .میراد  نامیا  ایلامیه  هوک  هب  ام  مه  هنرگو  طقف ، ینعی  هعم » (، » 64/ فارعا « ) هَعَم َنیذَّلا  َو  «، » هل اونمآ  «، » هب اونمآ  ، » ربمغیپ يادف 
« َُهلوُسَر َهَّللا َو  َنوُرُْصنَی   » .دینک يرای  ار  ربمغیپ  هلب  یچ ؟ شدعب  بوخ  تسا ؟ ردقچ  دیشروخ  اب  ام  تفاسم  میناد … یم  ام 

نانمشد راتفر  راتفگ و  ربارب  رد  ربمایپ  زا  عافد  - 4

، موس هفیظو 

ام َو  : » تفگ ادـخ  .دـنتفگ  نونجم  ربمغیپ  هب  .دـنک  یم  عاـفد  ربمغیپ  زا  ادـخ  .مینک  عاـفد  ربـمغیپ  زا  (، 9/ حتف « ) ُهوُرِّزَُعت  » .دـینک عافد 
ادخ رتبا ! دنتفگ : ربمغیپ  هب  .تسین  نونجم  امـش  بحاص  تفگ : ادـخ  نونجم ، دـنتفگ : ربمغیپ  هب  ات  ( 22/ ریوکت « ) ٍنُونْجَِمب ْمُُکبِحاص 
رگا ام  .دنک  یم  عافد  ادخ  ( 38/ جح « ) اُونَمآ َنیذَّلا  ِنَع  ُِعفادـُی  َهَّللا  َّنِإ   » .تسا رتبا  شدوخ  ( 3/ رثوک « ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناش  َّنِإ  : » دومرف

.مینک عافد  دیاب  میراد  نامیا 

.تسا مهم  نیا  .تشک  ار  وا  اـج  ناـمه  دوش  یم  .دـیریگب  هزاـجا  دـیلقت  عجرم  زا  تسین  مزـال  درک ، تراـسج  ربمغیپ  هب  یـسک  رگا 
اه تسرپ  تب  هب  هتفگ : اـم  هب  نآرق  .ینک  تراـسج  ربماـیپ  هب  امـش  هک  تسین  نیا  يدازآ  ياـنعم  .تسین  يدازآ  هـک  تـسین  روـطنیا 

.نک لالدتسا  .دیهدن  شحف  اه  تسرپ  تب  هب  ( 108/ ماعنا « ) اوُّبُسَت ال   » .دینکن تراسج 
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اهنیا اقآ  تفگ : يداد ؟ شحف  ارچ  دومرف : ترـضح  .داد  نمـشد  هب  شحف  کـی  نینمؤملاریما  ناراـی  زا  یکی  اـه ، ههبج  زا  یکی  رد 
جهن حرـــش  « ) نِیباَّبــَـساُونوُکَت ْنَأ  ْمـَُـکل  ُهَرْکَأ  یِّنِإ  « ؟ شحف ارچ  .دنـــشاب  فلاـــخم  بوـــخ  تـــفگ : .دنتـــسه  امـــش  فلاـــخم 

؟ دـیهد یم  شحف  ارچ  دراد  قطنم  هک  یمدآ  .میراد  قطنم  ام  .دـیهد  یم  شحف  امـش  هک  متـسه  تحاراـن  نم  /ج11/ص21 ) هغالبلا
.دراد انعم  يدازآ  بوخ  .تسا  يدازآ  دیوگب : .دنیشنب  کیزیف  سالک  رس  انش  سابل  اب  یسک  هک  تسین  نیا  يدازآ  يانعم 

ای تسین  مزال  تفگ : .وگب  ُهَّللا » اَی   » اقآ دنتفگ : هیاسمه  ياه  هناخبحاص  شیاهرتفک ، غارـس  ماب  تشپ  تفر  یم  دوب  ینارپ  رتفک  کی 
نآ .بوخ  یلیخ  تفگ.تسا : نامدوخ  هناخ ي  ياهرتفک  تسا ، ناـمدوخ  هناـخ ي  ماـب  تشپ  تسا ، ناـمدوخ  هناـخ ي  .میوگب  هللا 
نیا دز  یم  دـندش  یم  عمج  اـهرتفک  تقوره  .تفر  شدوخ  هناـخ ي  ماـب  تشپ  تشادرب و  بوـچ  کـی  لـبط و  کـی  مه  هیاـسمه 

! مدوخ قامچ  تسا و  مدوخ  لبط  ، تسا مدوخ  هناخ ي  تفگ : دننیشنب ؟ اهرتفک  يراذگ  یمن  ارچ  اقآ  تفگ : ار ، اهرتفک 

نک ناشتمسق  لوبقم  جح  ار  همه  دنتسه ، جح  رفـس  هک  ییاهنیا  همه ي  ایادخ  منک … یم  اعد  کی  .میدوب  هنیدم  دوب ، گنج  نامز 
.نادرگرب نطو  هب  ملاس  نک و  كرابم  ناشترایز  و 

: دـنتفگ یم  یه  هنیدـم  رد  مه  اه  برع  نیا  .مینک  حلـص  دوب  هدرک  داهنـشیپ  مادـص  .مدوب  هکم  دوب ، گنج  نامز  دوب ، لبق  ياهلاس 
نیا هب  دنتـسناد  یمن  اه  یناریا  نیا  دوش ؟ حلـص  دـنک  یمن  لوبق  ماما  ارچ  .مینک  حلـص  ایب  دـیوگ : یم  هک  مادـص  .تسا  ماما  رـصقم 
یم مادـص  تفگ : ییوگ ؟ یم  هچ  متفگ : دـیوگ ؟ یم  هچ  نیا  نیبب  ایب  اـقآ  جاـح  دـنتفگ : میوش ، در  میدـمآ  اـم  .دـنیوگب  هچ  برع 

اه هچراپ  نیا  زا  هقاط  کی  متفگ : اه  یناریا  نیا  زا  یکی  هب  نم  .دینک  حلص  بوخ  دنک ؟ یمن  لوبق  ماما  ارچ  .مینک  حلـص  ایب  دیوگ :
تشادرب و ار  هچراـپ  هقاـط  کـی  مه  نیا  .ورب  نوریب  رادرب و  روـطنیمه  .یتـسه  دزد  دـنیوگب : هـک  ینکن  رارف  .ورب  نوریب  رادرب و  ار 

نیمه مه  ام  متفگ : هچراپ … تفگ : حلص ! حلـص  مینک ، حلـص  ِا … تفگ : .مینک  حلـص  ایب  متفگ : يدرب ؟ اجک  تفگ : .تفر  نوریب 
… مینادرگرب ار  هچراپ  هقاط ي  ییوگ : یم  وت  .مینک  حلص  دعب  دهدب ، سپ  هتفرگ  هک  ار  ییاه  نیمز  .مییوگ  یم  ار 
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ار غورد  نیرت  گرزب  رادـخاش ! غورد  اهتنم  .مییوگب  غورد  دـییایب  دـنتفگ : رفن  ود  .درک  لثم  هب  هلباـقم  دـیاب  اـه  تقو  یهاـگ  ـالاح 
: تفگ رفن  کی  .دـنیوگب  ار  خـیرات  غورد  نیرتگرزب  هکنیا  يارب  دـندمآ ، دـندرک و  رکف  یتدـم  کی  مادـکره  .دـینک  رکف  .مییوگب 
دییاز و یم  دش و  یم  هلماح  راب  دـنچ  دورب ، هلیوط  فرط  نآ  دـهاوخ  یم  هلیوط  فرط  نیا  زا  هک  بسا  دراد ، هلیوط  کی  نم  ياباب 

.نم غورد  الاح  تفگ : .وگب  وت  الاح  تفگ : دوب ؟ زارد  وت  ردپ  هلیوط ي  ردقنیا  ینعی  تفگ : .دیسر  یمن  هلیوط  رخآ  هب  مه  شرخآ 
نیا دوبن ، ربا  یتقو  بوخ  تفگ : .درک  یم  اجباج  ار  اهربا  شبوچ  اب  دـش ، یم  ربا  تقوره  تشاد ، يدـنلب  بوچ  کی  مه  نم  ياـباب 

( راضح هدنخ  ! ) وت ردپ  هلیوط ي  رد  تشاذگ  یم  تفگ : تشاذگ ؟ یم  اجک  ار  بوچ 

نانمشد ياه  یتمرح  یب  ربارب  رد  ینید  تریغ  - 5

ینید تریغ  میـشاب ، ساسح  دـیاب  ام  .تسا  يرای  اه  هسامح  نیمه  .ار  ربمغیپ  مینک  يرای  .درک  لثم  هب  هلباقم  دـیاب  اـه  تقو  یهاـگ 
.میشاب هتشاد 

.میتسرف یم  تاولـص  هس  میدرب ، یم  ار  ماما  مسا  ام  دیربن ، ار  ماما  مسا  تفگ  هاش  هک  الاح  میتفگ : ام  .دیربن  ار  ماما  مسا  تفگ : هاش 
يارب وت  مشچ  يروک  هب  الاح  میتفگ : .دوب  ساسح  ماما  يور  دوبن ، ساسح  ربمغیپ  يور  هاش  نوچ  میداتـسرف ، یم  یکی  ربمغیپ  يارب 

.میتسرف یم  تاولص  ات  هس  ماما 

، ربکا یلع  .مراذـگ  یم  یلع  ار  میاه  هچب  همه  دومرف : نیـسح  ماما  .دـیراذگن  ناتیاه  هچب  يور  یلع  مسا  درک ، هماـن  شخب  هیواـعم 
… طسوا یلع 

داهنشیپ نم  الاح  لاس 91 ، لاسما  ًالثم  دیاب  ام  دنک ، تراسج  ام  ربمغیپ  هب  دهاوخ  یم  رگید  راکتیانج  ره  ای  لیئارسا  ای  اکیرمآ  یتقو 
( راضح تاولص   ) .دراذگب دمحم  ار  شمسا  دییاز  رسپ  ینز  ره  ، 92 لاس 91 ، .منک  یم 
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یم ًالثم  یقطانم  کی  دـننک ، هرخـسم  ار  یلع  ترـضح  دنتـساوخ  یم  اه  تقو  یهاگ  اهنآ ، نوچ  .میـشاب  هتـشاد  دـمحم  نویلیم  مین 
يور بوخ  ار  اـهنیا  هجرَو ، یلع  مَچ ، یلع  مَچ … یلع  هچ ؟ مَچ … یلع  هچوـک ي  کـُی ، یلَع  ار … یلع  هک  هجرَو ! یلع  دـنتفگ :

هـس ادخهد  همان  تغل  رد  ًالثم  ام  .دـنراذگب  دابآ  یلع  ار  اج  مه  مسا  دـندرک ، یم  یعـس  ناریا  ناییاتـسور  اهنیا  لباقم  رد  .دوب  هشقن 
ره دشک ، یم  روتاکیراک  ربمغیپ  يارب  وا  یتقو  .دابآ  یلع  مییوگب : دیاب  ام  هجرو ، یلع  دیوگ : یم  وا  یتقو  .میراد  دابآ  یلع  ات  رازه 
اه هناخ  همه  رد  .دشاب  هچره  .تسا  دمحم  مردارب  رـسپ  تسا ، دـمحم  مردارب  وگن  الاح  تمایق ، هریخذ ي  مه  نیا  دـییاز ، رـسپ  ینز 

.دشاب

مه دیز  .دنتشک  ار  وا  .تشاد  دیز  مان  هب  يرسپ  داجس  ماما  .متفگ  نویزیولت  رد  ًالبق  ار  نیا  نم.دراد  مه  هقباس  هک  ییاهراک  زا  یکی 
ماما دش ، دیهش  هک  نیسح  ماما  هک  هیما  ینب  مشچ  يروک  هب  دنتفگ : ناسارخ  ياه  نز  .دنتـشک  مه  ار  وا  ، تشاد ییحی  مان  هب  يرـسپ 

ره لاس 91  .میراذگ  یم  ییحی  ار  شمسا  دییاز  رسپ  ینز  ره  ناسارخ ، ناتسا  رد  لاسما  دیهش ، ییحی  دیهش ، دیز  ماما  دیهش ، داجس 
( راضح تاولص   ) .دراذگب دمحم  ار  شمسا  دییاز  رسپ  ینز 

یم ربمغیپ  هب  یـشین  کی  هک  ییاه  تقو  زا  يرایـسب  .دـشاب  فالخ  تقو  کی  مسرت  یم  تقوره  ـالاح  ربمغیپ ، هب  تقوره  نآرق  رد 
یم تیامح  ار  وا  ادخ  دینک ، یمن  شتیامح  امش  ( 40/ هبوت « ) هَّللا ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  َّالِإ   » .دنک یم  عافد  ربمغیپ  زا  ادخ  يروف  دندز ،

.دنک

شکرابم مان  ربمایپ و  هب  مارتحا  موزل  - 6

، مراهچ هفیظو 

دنب یناشیپ  هک  یناسک  .تشاذـگ  ربمغیپ  مسا  يور  ار  وضو  یب  تسد  دوش  یمن  .دـیراذگب  مارتحا  ( 9/ حتف « ) هوُرِّقَُوت ، » ربمایپ مارتحا 
لاح رد  ًامئاد  دـشابن ، وضو  اب  ناشندـب  دـشاب ، موصعم  هدراهچ  زا  یکی  مسا  یلع ، هللا ، مسا  رگا  دـندرک ، ندرگ  يریجنز  ای  دـنراد ،
ندب هب  هللا  نیا  بوخ  .یتسین  وضو  اب  ًامئاد  يرادن ، وضو  هک  وت  اقآ  مییوگ  یم  .تسا  هللا  ریجنز  یهقف ، هلأسم ي  کی  .دنتـسه  هانگ 

راذگب ینهاریپ  ریز  يور  ای  راذگب ، نولیان  رد  ای  راذگب ، کیتسالپ  رد  ای  .يور  یم  هار  هللا  دـض  يراد  هللا  مسا  هب  وت  دبـسچ ، یم  وت 
ود ًالصا  (. 41/ هدئام « ) لوُسَّرلا اَهُّیَأ  ای  «، » ِیبَّنلا اَهُّیَأ  ای   » .دراذـگ یم  مارتحا  شربمغیپ  هب  ادـخ  ندرک ، مارتحا  .دبـسچن  ناتندـب  هب  هک 

هلبق ( 144/ هرقب « ) اهاضَْرت ًهَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ، » مدرک ضوع  ار  هلبق  .مدرک  ار  راک  نیا  وت  يور  لگ  رطاخ  هب  طقف  دیوگ : یم  نآرق  ياج 
وت هک  ینک  تعافـش  مهد ، یم  وت  هب  یماـقم  ( 5/ یحض « ) یـضْرَتَف َکُّبَر  َکیطُْعی  َفْوََسل  َو   » .یـشاب یـضار  وت  هک  مدرک  ضوع  ار 
یم دراد  هیآ  کـی  نآرق  .مینک  یم  تعیب  ربمغیپ  نیـشناج  اـب  تسین ، ربمغیپ  یتـقو  ـالاح  .ندرک  تعیب  مجنپ ، هفیظو  .یـشاب  یـضار 
ِعُِطی ْنَم   » .دـننک یم  تعیب  ادـخ  اب  دـننک ، یم  تعیب  ربمغیپ  اب  هک  یناسک  ( 10/ حتف « ) َهَّللا َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیوگ

.تسادخ زا  تعاطا  لوسر ، زا  تعاطا  ( 80/ ءاسن « ) هَّللا َعاطَأ  ْدَقَف  َلوُسَّرلا 
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.تسا بیاغ  (ع ) نامز ماما  دسر ، یمن  ماما  هب  امش  تسد  هک  ینامز  دومرف : .داد  ماغیپ  هعیـش  هب  داد ، ماغیپ  ام  هب  (ع ) يدهم ترـضح 
هیقف سوه ، نتـشادن  مه  یکی  تلادع ، طیارـش  زا  یکی  هچ ؟ ینعی  طیارـشلا  عماج  طیارـشلا ، عماج  دهتجم  سوه ، یب  لداع  دهتجم 

.سوه یب  لداع 

، مشش هفیظو 

هب عجار  یکی  .تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هوسا  هملک ي  راـبود  ( 21/ بازحا « ) هَنَـسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  ، » يریذـپ وگلا 
لباقم رد  هکنیا  رد  هچ ؟ رد  دنتسه ، هوسا  دنتسه  میهاربا  اب  هک  ییاهنیا  میهاربا و  .تسا  دیقم  میهاربا  اهتنم  هب … عجار  یکی  میهاربا ،
مکحم .مییآ  یمن  هاتوک  كرـش  اب  .تسا  كرـش  لباقم  رد  تیعطاق ، رد  میهاربا  ندوب  وگلا  ندوب ، هوسا  .دـندرک  ملع  دـق  نیکرـشم 

هوسا میهاربا  دنتـسه ، هوسا  ودره  هَنَـسَح » ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  ، » ربمغیپ یلو  .كرـشم  كرـش و  لـباقم  رد  دنداتـسیا 
هوسا رد  دیکأت  نیا  .ًامتح  ینعی  َل »  » نیا دََـقل » و  ،  » دراد َل »  » هملک ي یکی  .دراد  تایـصوصخ  اهتنم  .تسه  هوسا  مه  ربمغیپ  تسه ،

ِهَّللا ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  ، » ًامتح ینعی  مال  دََـقل » و  ، » ًامتح ینعی  قیقحت ، هب  ینعی  دَـق » «، » دَـق  » هملک ي زاـب  .تسین  میهاربا  ندوب 
ْمَُکل َناک  ْدََقل   » .تسا هوسا  زیچ  همه  رد  .تسین  هوسا  مه  صاخ  عوضوم  کی  رد  .تسین  مه  رادرب  نامز  شندوب  هوسا  هَنَسَح » ٌهَوْسُأ 

« هَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  یف 

، يدعب هفیظو 

« لوُسَّرلا ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَـش ٍء  یف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ، » دـیراد فـالتخا  تقو  ره  دـیوگ : یم  دراد  هیآ  کـی  نآرق  ربـمغیپ ، هب  عوجر 
ام .دشاب  وا  دیاب  رواد  .تفگ  لوسر  هچره  دیوگ ؟ یم  هچ  لوسر  دینیبب  تسا ، یـسک  هچ  اب  قح  هک  دـیراد  فالتخا  رگا  ( 59/ ءاسن )

ْنِإَف « ؟ هدرک یفرعم  ار  یـسک  هچ  مرکا ، لوسر  مخ  ریدـغ  رد  تسا ؟ هتفگ  هچ  لوسر  مینیبب  .میورب  یـسک  هچ  غارـس  ربمغیپ  زا  دـعب 
.تسا نآرق  هیآ  تسا ؟ هتفگ  هچ  ربمغیپ  دینیبب  مینکب ، دیاب  هچ  تسا ، یـسک  هچ  ربمغیپ  زا  دـعب  هکنیا  رد  دـیراد ، عازن  رگا  ُْمتْعَزانَت »

«. لوُسَّرلا ِهَّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ْیَش ٍء  یف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَف  »
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ربمایپ نید  زا  یلام  تیامح  يارب  سمخ ، تخادرپ  - 7

ار سمخ  دـییوگب  هک  متـسین  دیـس  نم  ًالوا  اهرهاوخ ، اهردارب و  .میوگب  اجنیا  نم  دـیراذگب  الاح  سمخ ، تخادرپ  یلاـم ، تیاـمح 
نتفرگ هزاجا ي  یعجرم  چیه  زا  هکنیا  موس  .مراد  یمنرب  دنهدب  مه  ار  سمخ  .متسین  مه  ریقف  هکنیا  مود  .دهاوخ  یم  شدوخ  يارب 
سمخ لام  اب  .دـیریگب  يدـج  ار  سمخ  یلو  .مهد  یم  سمخ  مه  مدوخ  هکنیا  مراهچ  .متـسین  یعجرم  چـیه  لیکو  .مرادـن  سمخ 

ماما همه  .دراد  یمرب  ادخ  ار  تکرب  .دینیب  یمن  ار  شریخ  دـیوش ، مه  ردرایلیم  .دوش  یم  دود  .دوش  یم  دود  .دـینکن  تراجت  هدادـن 
هک یناسک  دومرف : اضر  ماما  .میورب  شترایز  يارب  میراد  تسود  لاس  لوط  رد  اجنآ ، میور  یم  لـیوحت  لاـس  .میراد  لوبق  ار  اـضر 
نم دییوگب ، نایعیـش  هب  دومرف : داوج  ماما  .مینک  یم  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  مینک و  یمن  اعد  اهنآ  هب  تیب  لها  ام  دـنهد ، یمن  سمخ 
مه سمخ  .دوش  یم  رتهب  شروگنا  ینزب ، ار  شیاه  هخاـش  روگنا ، تخرد  لـثم  .دوشن  مک  امـش  لاـم  دـیهدب  سمخ  متـسه  نماـض 

هیهت هیزاهج  دوش ، سورع  دهاوخ  یم  وا  یگدنز ، ياهزاین  نفلت ، نیشام ، هناخ ، .درادن  سمخ  ًالـصا  اهزیچ  یلیخ  .تسین  یلکـشم 
باسح مدآ  تسا  بوخ  یلو  دنام ، یمن  يزیچ  .درادن  سمخ  اهنیا  درخب ، نیشام  .دنک  هیهت  نکـسم  دوش  داماد  دهاوخ  یم  وا  .دنک 
تـسد هب  دیاب  مه  سمخ  .مهدب  سمخ  ار  شناموت  رازه  تسیود  هداد ، نم  هب  نویلیم  کی  ادخ  الاح  هک  نم  .دشاب  هتـشاد  باتک  و 
روبجم دهدب ، سمخ  دبـسچ  یمن  شلد  يدنوخآ  کی  هب  مدآ  یهاگ  .نک  باختنا  تدوخ  مه  ار  دیلقت  عجرم  .دـسرب  دـیلقت  عجرم 

دیاـب اـهتنم  .دـهدب  سمخ  دبـسچ ، یم  تلد  هک  يدـنوخآ  کـی  ورب  .یهدـب  سمخ  دبـسچ  یمن  تلد  هک  يدـنوخآ  نیا  هب  یتسین 
.داد ار  سمخ 
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نم هب  امش.دنراد  يداح  لکشم  کی  ینالف  ینالف و  اما  متـسه ، راکهدب  سمخ  نم  اقآ ، وگب : اقآ  هب  تسا ، یـصاخ  دروم  کی  رگا 
.دـشاب هزاجا  اب  دـیاب  اـهتنم  .نکب  یهاوخ  یم  هک  اـج  نآ  جرخ  ورب  ریگب و  ار  اـقآ  هزاـجا ي  .منک  وا  جرخ  ار  سمخ  دـیهدب  هزاـجا 

.تسا (ع ) نامز ماما  يارب  اه  لوپ  نیا  هک  دشاب  مولعم 

ارهز ترـضح  يارب  كدـف  .دروخ  یم  ار  سمخ  مه  وا  دـندروخ ، ار  كدـف  هک  تسا  یناسک  فیدر  رد  دـهدن  سمخ  یـسک  رگا 
سمخ مدرم  رگا  .ربمغیپ  زا  یلام  تیامح  سمخ و  هلأسم ي  دـنک ؟ یم  یقرف  هچ  (ع .) نامز ماـما  تسارهز ، رـسپ  يارب  سمخ  دوب ،

، دـننک یم  تـالماعم  .تسا  یفاـک  ارقف  هـمه  يارب  دادـغب ، رازاـب  سمخ  دوـمرف : یم  ماـما  یناـمز  کـی  .دـنام  یمن  يریقف  دـنهدب ،
(176/ فارعا « ) ضْرَْألا َیلِإ  َدَلْخَأ   » .دننک یمن  تمه  یلو  دنتـسه ، ناملـسم  دنتـسه ، مه  دـقتعم  .دـنهد  یمن  سمخ  یلو  يدرایلیم ،

مهاوخ سمخ  منک  دشر  هَّللا » َءاش  ْنِإ  : » دنیوگ یم  ناش  یگدنز  لوا  مه  اه  یـضعب  .دندیبسچ  نیمز  هب  اه  یـضعب  دیوگ : یم  نآرق 
.دننک یمن  لد  دننک ، یم  هک  دشر  .داد 

هبلعـص هکنیا  لثم  .دمآ  ربمغیپ  دزن  تشاد ، يزرواشک  یـسک  کی  دـیوگ : یم  .تسا  يدـنت  هیآ ي  یلیخ  میراد  هیآ  کی  نآرق  رد 
سب تیارب  یتسه  هک  رادـقم  نیمه  دومرف : ترـضح  .دوش  بوخ   نم  عضو  نک  اعد  مراد ، يزرواشک  نم  هللا  لوسر  ای  تفگ : .دوب 

مهاوـخ یم  هن  تفگ : تسا ! سب  .تسا  مرف  يور  وـت  یگدـنز  نـآلا  تسا  سب  تفگ : .منک  یقرت  مهاوـخ  یم  نم  هن  تفگ : .تـسا 
رگید .درک  یقرت  ناشیا  بوخ  .منک  یقرت  مهاوخ  یم  نم  هک  درک  رارصا  .نک  اعد  امش  تفگ : .تسین  وت  عفن  هب  تفگ : .منک  یقرت 
تاکز هک  ار  یـسک  کی  داتـسرف  ترـضح  هعـسوت ، رد  هعـسوت  .تفر  هنیدـم  نوریب  .دوب  گنت  يرادـماد  يزرواشک و  يارب  هنیدـم 
کمک ام  هب  شلـضف  زا  ادخ  رگا  ِِهلْـضَف » ْنِم  اناتآ  ِْنَئل   » .تسا نآرق  مناوخ  یم  هک  ییاه  یبرع  .مهد  یمن  تاکز  نم  تفگ : .دهدب 

(76/ هبوت « ) اُولَِخب ِِهلْضَف  نِّم  مُهئَتاَء  اَّمَلَف   » .مهد یم  تاکز  مهد و  یم  هقدص  ًامتح  ( 75/ هبوت « ) َّنَقَّدَّصََنل ، » دوش بوخ  نم  عضو  دنک ،
( 77/ هبوت « ) مِِهبُوُلق ِیف  اًقاَِفن  ْمَُهبَقْعَأَف  « ؟ میدرک هچ  وا  اب  دـیناد  یم  دـیوگ : یم  نآرق  .دادـن  درک و  لـخب  اولَِخب » ، » میداد وا  هب  یتقو 

.دروآ یمرد  قافن  زا  رس  ناسنا  ینعی  .میتشاک  شبلق  رد  ار  قافن  مخت  رذب و 
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ای دنتفگ : درک و  نوریب  ار  يرفن  دنچ  ُمق » «، » ُمق  » .ورب نوریب  وش  دنلب  ُمق »  » .درک هاگن  اه  يدجسم  هب  دمآ و  دجـسم  رد  ربمغیپ  رابکی 
ماما دیاب  میتسه  نامز  ماما  قشاع  هک  ام  .دـنهد  یمن  تاکز  دـنناوخ و  یم  زامن  اهنیا  دومرف : ینک ؟ یم  نوریب  ار  اهنیا  ارچ  هللا  لوسر 

تسیب .تسا  هدش  عمج  هبلط  مق  رد  روشک  دص  زا  .تسا  یقتم  ناسانش  مالـسا  هب  کمک  نامز ، ماما  هب  کمک  .مینک  يرای  ار  نامز 
غیلبت رد  یلیخ  ام  .دنک  یفرعم  ار  مالـسا  دـنک و  دـشر  دـشاب ، هتـشاد  تاناکما  دـیاب  تکرح  نیا  هرخالاب  روشک ، دـص  زا  هبلط  رازه 
بقع ام  .تسا  هدش  همجرت  نابز  رازه  ود  هب  اه  یحیـسم  باتک  .تسا  هدـش  همجرت  نابز  هاجنپ  لهچ ، هب  ام  نآرق  نیا  .میتسه  بقع 

.میتسه بقع  غیلبت  رد  ام  .میتسه 

میتشاد یقیفر  کی  دومرف : یم  هک  مراکم  هللا  تیآ  زا  .مدینـش  شیپ  لاس  یـس  تسیب ، دـیاش  .مدینـش  لبق  ياـه  ناـمز  یلیخ  ار  نیا 
ناریا رد  یکـشزپ  بالقنا  زا  دـعب  .دوبن  نآلا  لثم  مه  نامز  نآ  .دـش  ضیرم  .دـندوب  رادـلوپ  مه  شیاهرـسپ  دوب ، رادـلوپ  دوب ، رجات 

.دـندوب اهنیا  یناتـسکاپ و  اهاتـسور ، رد  مه  ام  ياهرتکد  زا  یلیخ  .دوب  طسوتم  ناریا  یکـشزپ  ناـمز  نآ  یلو  .تسا  هدرک  در  یلیخ 
ار درمریپ  .نیرتهب  نیرتهب و  قاـتا ، نیرتـهب  ناتـسرامیب ، نیرتـهب  دـندرب ، جراـخ  ار  وا  شیاـه  هچب  دوب ، رادـلوپ  نیا  نوچ  تفگ : یم 
اب ریگب  ار  هرامش  يدش ، رادیب  باوخ  زا  هچنانچ  یناریا  رامیب  تسا ، هتشون  وا  رـس  يالاب  دید  دش  رادیب  باوخ  زا  درمریپ  .دندناباوخ 

؟ يراد یلکشم  تفگ : .هلب  متفگ : يدش ؟ رادیب  تفگ : .هلب  متفگ : یتسه ؟ یناریا  تفگ : .تفرگ  ار  هرامش  .مینک  یم  تبحـص  امش 
.مدز گنز  مدش و  رادیب  مه  نم  نزب ، گنز  يدـش ، رادـیب  رگا  یتفگ  یتشاد ، یلکـشم  يدـش و  رادـیب  رگا  یتفگن  امـش  هن ! متفگ :

متسناد یمن  زاب  ردقچ ؟ تفگ : .نک  تبحص  متفگ : .دیوگب  هچ  دهاوخ  یم  متـسناد  یمن  .منک  تبحـص  امـش  اب  يراد  تقو  تفگ :
زا مه  هقیقد  ود  تفگ و  كوـج  کـی  دـناوخ و  رعـش  کـی  هقیقد ، جـنپ  رد  تفگ : یم  .هقیقد  جـنپ  متفگ : .دـیوگب  هچ  دـهاوخ  یم 

، درپب باوخ  زا  بش  فصن  زا  دعب  ود  هک  یناریا  درمریپ  يارب  یحیـسم ، يایند  ینعی  میوگ ؟ یم  هچ  دیناد  یم  .درک  غیلبت  تیحیـسم 
؟ میدرک هدافتسا  تاناکما  همه  زا  ام  هچ ؟ ام  یلو  .دنک  یم  هدافتسا  اه  هقیقد  جنپ  نیا  زا  دشاب  هتشاد  تقو  هقیقد  جنپ 
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.منک اعد  مدرک  هک  یثحب  نیمه  .دشاب  نم  ثحب  نم  ياعد  .دش  مامت  تقو  دنیوگ : یم  تسا  سب  رگید 

نیرت يوق  عافد ، نیرت  يوق  يرای ، نیرت  يوق  نامیا ، هجرد ي  یلعا  ربمغیپ  هب  تبـسن  ار  ام  دمحم  لآ  دـمحم و  قح  هب  ار  وت  ایادـخ 
نیرت يوق  اـه ، فـالتخا  اـه و  عازن  رد  عوجر  نیرت  يوق  ندوب ، وگلا  نیرت  يوق  يوریپ ، نیرت  يوق  يراـکمه ، نیرت  يوـق  مارتـحا ،

.هدب رارق  ربمغیپ  يارب  یبوخ  تما  ار  ام  امرفب و  تمحرم  ام  همه  هب  ربمغیپ  هب  تبسن  ار  میلست  عون  نیرت  يوق  یلام ، تیامح 

یم نآرق  ( 98/ تافاص « ) َنیلَفْـسَْألا ُمُهاْنلَعَجَف  ًادـْیَک  ِِهب  اوُدارَأَف  ، » دـندرک هناشن  ار  مالـسا  ربمغیپ  اه  هماـنرب  عاونا  اـب  هک  یناراـکتیانج 
هچره اهنآ  .دش  ناتسلگ  وا  يارب  شتآ  دننازوسب ، شتآ  رد  دننک ، دوبان  دنتساوخ  ار  میهاربا  دننک ، دوبان  ار  ربمغیپ  دنتـساوخ  دیوگ :

.دوش یم  رتافوکش  مالسا  دننک  یم  يزادناریت  مالسا  هیلع  رب 

دندیـشک ربمغیپ  يارب  روتاکیراک  هک  كرامناد  يارجام  زا  دـعب  نم  رگید ، ياه  ینارنخـس  رد  اـی  متفگ  نویزیولت  رد  نم  مناد  یمن 
.دندش یم  ناملسم  رفن  جنپ  راهچ  یلاس  ًالبق  تفگ : تسا ؟ روطچ  عضو  متفگ : .كرامناد  هعمج ي  ماما  هناخ  متفر  .كرامناد  متفر 

تمصع دننک ، تراسج  رتشیب  هچره  ریخ ، ببس  دوش  ودع  .دنوش  یم  ناملـسم  رفن  دص  یلاس  دندرک  ربمغیپ  هب  نیهوت  هکنآ  زا  دعب 
يروک هب  ( 2/ رصن « ) ًاجاْوفَأ ِهَّللا  ِنید  یف  َنُولُخْدَی   » .دراد یمرب  مالسا  زا  هدرپ  رتشیب  یمدرم  ياه  تیامح  ربمغیپ و  تیمولظم  ربمغیپ ،

.نمشد مشچ 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

هنیدم هب  هکم  زا  مالسا  ربمایپ  ترجه 

هنیدم هب  هکم  زا  مالسا  ربمایپ  ترجه 

؟ دندرک ترجه  اهنت  (ص ) مالسا ربمایپ  ارچ  .1

؟ دنتشکن ترضح  نآ  ترجه  زا  دعب  ار  ربمایپ  دالوا  و  (ع ) یلع ناکرشم  ارچ  . 2

؟ دندرکن تیذا  ار  ناناملسم  رگید  ناکرشم  ترجه ، زا  دعب  ارچ  . 3
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یلامجا خساپ 

یعیبط .تفرگ  تروص  ص )  ) ربمایپ لتق  يارب  هکم  ناکرشم  موش  هشقن  تسکـش  يارب  لاعتم  يادخ  روتـسد  هب  ص )  ) ربمایپ ترجه 
ياه هار  زا  دـندوب  رومأم  ترـضح  اریز  دـش ؛ یم  ماجنا  ءافتخا  لامک  رد  یتینما و  تاـکن  ماـمت  تیاـعر  اـب  دـیاب  راـک  نیا  هک  تسا 

نانمشد دندرک  یم  ترجاهم  ترـضح  هارمه  يدایز  دارفا  رگا  هک  تسا  نشور  نیا  ربانب  دننک  یلمع  ار  یهلا  نامرف  يداع  یعیبط و 
.دوبن ص )  ) ربمایپ لماک  تیقفوم  ناکما  هدش و  هجوتم 

زا دـعب  دـنتفاین و  ار  ترـضح  اما  دـنتخادرپ ، وجتـسج  هب  دوخ  تاناکما  مامت  اب  ترـضح ، تکرح  زا  دـعب  ناکرـشم  هک  يروطناـمه 
هنیدم هب  ربمایپ ، زا  لبق  ناناملـسم  زا  يدایز  هدع  هتبلا  .دنداد  رارق  تیذا  دروم  ار  ناشیا  هتفر و  ع )  ) یلع ترـضح  غارـس  هب  يدیماان 

رد ناش  لاوما  دـندنامن و  ناما  رد  ناکرـشم  تیذا  زا  زین  نانآ  هک  دوبن  هکم  رد  یـسک  نانآ ، زا  يدودـعم  هدـع  زج  هدرک و  ترجه 
.دندوب یلام  رقف  يانگنت  رد  هنیدم  هب  ترجاهم  زا  سپ  دش و  فیقوت  هکم 

یلیصفت خساپ 

هدرک و ادیپ  شیارگ  مالسا  يوس  هب  هنیدم  مدرم  زا  يرایسب   (1) رگید بسانم  ياه  تصرف  جح و  مایا  رد  ص )  ) ربمایپ توعد  رثا  رب 
هدرک رطخ  ساسحا  هکم  شیرق  تفای  شرتسگ  هنیدم  مدرم  نایم  رد  مالـسا  هکنآ  زا  سپ   (2) .تفای شرتسگ  هنیدم  رد  مالسا  ذوفن 

زا و   (3) تـسا هدوب  هقباـس  یب  ناـمز  نآ  اـت  ناـنآ  يریگ  تخـس  هک  يا  هنوگب  دـندوزفا ، ناناملـسم  هب  تبـسن  دوخ  ياـهراشف  رب  و 
ربمایپ هک  ینامز  دنتـشاد ، مه  اب  ینالوط  ياه  گنج  دـنداد ، یم  لیکـشت  ار  هنیدـم  تیعمج  هک  جرزخ  سوا و  هلیبق  ود  هک  ییاجنآ 
يارب ار  ترـضح  نآ  دـنتفای  یهاگآ  ناـشیا  تیـصخش  نید و  ناـسآ  ياـه  هزومآ  رب  دومن و  توعد  مالـسا  فینح  نید  هب  ار  اـهنآ 

يا هنوگب  دندرک  هنیدم  هب  ترجه  تساوخرد  ناناملسم  نآ  لابند  هب   (4) .دنتفای یبسانم  تیصخش  عازن  گنج و  نآ  هب  نداد  همتاخ 
و ص )  ) ربمایپ زج  ناناملسم  زا  هکم  رد  داتفا  قافتا  هام  نآ  رد  ص )  ) ربمایپ ترجاهم  هک  تثعب  مهدزیـس  لاس  لوالا  عیبر  هام  رد  هک 
زا ناناملسم  جورخ   (5) .دوب هدنامن  یقاب  يرگید  سک  ریپ ، رامیب و  ای  هدش و  تشادزاب  ناناملـسم  زا  يدودعم  هدع  رکبوبا و  یلع و 
یم هدمآ و  مهارف  رهش  کی  رد  ناناملـسم  زا  یتیعمج  نونکا  هک  دندرک  ساسحا  نانآ  اریز  .تخادنا  تشحو  هب  ار  ناکرـشم  هکم ،

رس هب  هکم  رد  زونه  هک  ربمایپ  هرابرد  ات  دندش  ممصم  ور  نیا  زا  دنشاب ، ناشیراجت  ياه  ناوراک  نانآ و  يارب  يدج  يدیدهت  دنناوت 
: دنتشاد هار  هس  يریگ  میمصت  نیا  رد  نانآ  دنریگب ، يدج  یمیمصت  درب  یم 
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دنک ترجه  هنیدم  هب  ربمایپ  ات  دنراذگب  . 1

دننک سبح  ار  ص )  ) ربمایپ . 2

هک تسا  هدوب  يو  جارخا  ای  سبح  زا  نخس  اهنت  هتشادن و  ار  ادخ  لوسر  نتشک  میمصت  زاغآ  رد  .دنناسرب  لتق  هب  ار  ص )  ) ربمایپ . 3
هلباقم هدامآ  ًالماک  ار  برثی  ههبج  تسناوت  یم  هکم  زا  ص )  ) ربمایپ نتفر  اریز  دنک ؛ لح  ار  لکـشم  تسناوت  یمن  مادقا  ود  نیا  ًاعبط 

(1) .دنک يو  تاجن  رب  کیرحت  ار  ناناملسم  دوب  نکمم  زین  يو  سبح  دزاس و 

ربمایپ هناخ  هب  یعمجتـسد  روط  هب  هنابـش  دنوش و  باختنا  يدارفا  لیابق  مامت  زا  دـش  انب  هک  دـنتفرگ  ص )  ) ربمایپ لتق  رب  میمـصت  اذـل 
(2) .دنناسرب تداهش  هب  ار  ربمایپ  هدرب و  شروی  (ص )

هدـش هراشا  نآ  هب  هنوگ  نیا  نآرق  رد  هک  تخاس  هاگآ  ناکرـشم  موش  ياـه  هشقن  زا  ار  ص )  ) ربماـیپ دـیدرگ و  لزاـن  یحو  هتـشرف 
( هّکم زا   ) ای و  دـنناسرب ، لتق  هب  ای  دـننکفیب ، نادـنز  هب  ار  وت  هک  دندیـشک  یم  هشقن  نارفاک  هک  ار  یماگنه  روایب ) رطاخ  هب   :" ) تسا
ناـیوج و هراـچ  نیرتهب  ادـخ  درک و  یم  ریبدـت  مه  دـنوادخ  و  دندیـشک ،) یم  هشقن  و   ) دندیـشیدنا یم  هراـچ  اـهنآ  دـنزاس  جراـخ 

دوب مزال  دـنک ، تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هدومن و  رفـس  گـنهآ  دـش  رومأـم  ادـخ  فرط  زا  ص )  ) ربماـیپ  (3) !" تسا ناگدننکریبدت 
ياقب اریز  دـنوش  هنیدـم  دراو  تمالـس  هب  ص )  ) ربمایپ ات  دریگ  تروص  یتظافح  لئاسم  لماک  تیاـعر  اـب  هناـیفخم و  رایـسب  ترجه 

هب دوخ  رتسب  رد  ار  ع )  ) یلع بش  نآ  رطاخ  نیمه  هب  دوب  ترـضح  نآ  تایح  هب  هتـسباو  ًادـیدش  طیارـش  نآ  رد  مالـسا  ياپون  نیئآ 
عالطا هنوگ  ره  زا  لبق  دناوتب  ترضح  هدشن و  رتسب  رد  شترـضح  روضح  مدع  هجوتم  یـسک  ادتبا  نامه  رد  ات  هتـشاذگ  دوخ  ياج 
ربماـیپ رگا  هک  یتروص  رد  .دـیامن (4)  ترجه  هنیدـم  فرط  هب  رکبوبا  هارمه  هب  دوخ  دوش و  جراخ  نانآ  هرـصاحم  هقلح  زا  نمـشد 
هنیدـم هار  نیب  رد  هدـش و  ربـخ  اـب  وا  ترجه  ترـضح و  هاـگیاج  زا  ناـنآ  دوب  نکمم  درب  یم  دوخ  هارمه  هب  ار  يداـیز  دارفا  (ص )

.دنناسرب تداهش  هب  ار  ترضح 

12990 ص :

ص 405. ادخ ، لوسر  هریس  ( 6 - ) 1
.482 ص 480 –  ج 1 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 7 - ) 2

" َنیرِکاْملا ُْریَخ  ُهَّللا  ُهَّللا َو  ُرُکْمَی  َنوُرُکْمَی َو  َكوُجِرُْخی َو  ْوَأ  َكُوُلتْقَی  ْوَأ  َكُوِتْبُثِیل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َِکب  ُرُکْمَی  ْذِإ  َو  : " 30، لافنا ( 8 - ) 3
.198 ص 194 –  ص ،)  ) مالسا ربمایپ  خیرات  زا  ییاهزارف  ( 9 - ) 4

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3678 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3297_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3297_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3297_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3297_4
http://www.ghaemiyeh.com


ناکرشم ارچ  هک  نیا  اما 

: تفگ دیاب  دنا  هدرکن  تیذا  ار  ترضح  نادناخ  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  دعب 

شروی ع )  ) یلع يوس  هب  تسا  هدش  بآ  رب  شقن  نانآ  هشقن  هدش و  جراخ  هکم  زا  ص )  ) ربمایپ هک  دندش  هجوتم  ناکرـشم  یتقو  . 1
(1) .دنا هتخاس  دازآ  ار  وا  يرصتخم  تیذا  تشادزاب و  زا  سپ  دندیشک و  مارحلا  دجسم  يوس  هب  ار  ترضح  دندرب و 

دوبان ار  مالـسا  دوخ  معز  هب  دنتـسناوت  یم  هک  دوب  هار  نیا  زا  اهنت  اریز  دوب ، ص )  ) ربمایپ صخـش  نتـشک  ناشفده  همه  ناکرـشم  . 2
(2) .دندرکن نارگید  ریگرد  ار  دوخ  دنتشادن و  يراک   نارگید  اب  هلحرم  نیا  رد  رطاخ  نیمه  هب  دنزاس 

دعب ناکرشم  ارچ  هک  نیا  اما 

؟ دندرکن تیذا  ار  ناناملسم  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا 

طـسوت ص )  ) ربمایپ لتق  هشقن  تلع  الوصا  دـندوب و  هدرک  ترجه  هنیدـم  هب  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  لبق  ناناملـسم  زا  يرایـسب  الوا :
.تسا هدوب  هنیدم  رهش  رد  مالسا  راشتنا  هنیدم و  هب  ناناملسم  ترجه  شیرق ،

يرایـسب رد  یگداوناخ  ياهدنویپ  نیمه  دنتـشاد و  یناکیدزن  ناشیوخ و  ماوقا و  دـندوب  شیرق )   ) هکم لها  زا  هک  یناناملـسم  ایناث :
یم يراد  دوـخ  وا  رازآ  تیذا و  زا  ناملـسم ، درف  هفیاـط  هلیبـق و  سرت  زا  نیکرـشم  دـش و  یم  ناناملـسم  رازآ  تیذا و  عناـم  دراوـم 

ات دندوبن  ناما  رد  ناکرـشم  تیذا  رازآ و  زا  هک  دندوب  یقاب  هکم  رد  ص )  ) ربمایپ ترجه  زا  دعب  یناناملـسم  لاح  نیا  اب  اما  دندرک ،
رقف رد  هنیدـم  هب  ترجه  زا  دـعب  ناناملـسم  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دـش  فیقوت  ناکرـشم  فرط  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  لاوـما  هک  ییاـج 

مهارف دوخ  تحارتسا  يارب  یناکم  هنیدم  رد  دنتـسناوتن  هفـص ) باحـصا   ) مان هب  نانآ  زا  يدادعت  یتح  دندرب و  یم  رـس  هب  يدـیدش 
.دندرب یم  رس  هب  دجسم  رد  دننک و 

12991 ص :

ص 39. نایاوشیپ ، هریس  يدهم ، ییاوشیپ ، ( 10 - ) 1
islamquest.net عبنم :  ص 37 . ج 2 ، هیبلحلا ، هریسلا  ( 11 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3679 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3298_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3298_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دنداد رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  ناناملسم  دنتسناوت  یم  هک  ییاج  ات  ربمایپ  ترجه  زا  دعب  ناکرشم  نیاربانب 

لوالا عیبر  هام  ياه  تبسانم 

لوالا عیبر  هام  ياه  تبسانم 

.تسا مالسا  خیرات  زاس  تشونرس  فورعم و  ياه  هام  زا  يرمق و  يرجه  خیرات  هام  نیموس  لوالا ، عیبر  هام   

مهم هاگیاج  زا  تهج  نیدب  تخاس ، نوگرگد  ار  تیرـشب  تشونرـس  هک  تسویپ  عوقو  هب  هام  نیا  رد  یمهم  ياهدادیور  ثداوح و 
.تسا رادروخرب  يا  هژیو  و 

: لّوا بش 

لاـس رد  هک  نیا  نآ  دـش و  عقاو  یخیراـت  ّمهم  هثداـح  کـی  بش  نیا  رد  تسا ، هدـش   يراذـگ  ماـن  تیبـملا » هلیل   » ماـن هب  بش  نیا 
ناهنپ روث » راغ   » رد دش و  جراخ  رهـش  زا  هنیدم ، يوس  هب  ترجه  دصق  هب  هّکم  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تثعب ، مهدزیس 

هیآ.دـیباوخ هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رتسب  رد  هناراکادـف  نانمـشد ، لافغا  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) یلع نانم�م  ریما  دـیدرگ و 
.دش لزان  ترضح  نآ  ّقح  رد  هرقب 207  ) هروس   ) ِدابِْعلِاب ٌفوُءَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  َو  هفیرش  

 . تسا ناناملسم  خیرات  أدبم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ترجه  لاس 

 : لوالا عیبر  لوا 

 . هنیدم هب  هکم  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ترجه 

: لوالا عیبر  مراهچ 

.يرجه لوا  لاس  هنیدم  تمس  هب  روث  راغ  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  ترضح  جورخ 

: لوالا عیبر  متفه 

.تما ناقفانم  نانمشد و  طسوت  ( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  دنزرف  نسحم  ترضح  تداهش  
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: لوالا عیبر  متشه 

.يرمق يرجه  لاس 260  مالسلا ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  تداهش 

: لوالا عیبر  مهن 

.يرمق   260 هادف ) انحاورا  رصع ( یلو  ترضح  تماما  زاغآ 

: لوالا عیبر  مهد 

.لیفلا ماع  لاس 8  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  راوگرزب  ّدج  بلّطملادبع ، تلحر 

.لیفلا ماع  لاس 25  اهیلع  ) هللا  مالس   ) يربک هجیدخ  اب  مرکا   ربمایپ  جاودزا  زورلاس 

: لوالا عیبر  مهدزاود 

تنس لها  تیاور  هب  ملس  )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوعسم  دالیم 

 . تدحو هتفه  زاغآ 

.يرجه لوا  لاس  هنیدم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دورو 

: لوالا عیبر  مهدراهچ 

.يرجه  64 هیلع ) هللا  تنعل   ) هیواعم نبدیزی  تکاله   

: لوالا عیبر  مهدفه 

تسا نآ  فورعم  دشاب و  یم  مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) هللادبع نب  دّمحم  ترـضح  ءایبنألا  متاخ  تکرب  اب  تداعـساب و  تدالو   
لّوا لاس  رد  رجف  عولط  تقو  رد  هعمج  زور  رد  هدـش  عقاو  ترـضح  نآ  دوخ  هناخ ي  رد  همّظعم  هّکم  رد  شتداعـس  اـب  تدـالو  هک 

.لیفلا ماع 

.يرجه لاس 83  مالسلا )  هیلع   ) قداص رفعج  ماما  تداعساب  دالیم 

: لوالا عیبر  مود  تسیب و 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ طسوت  اهیلع ) هللا  مالس  همطاف (  ترضح  هب  كدف  ندیشخب 

: لوالا عیبر  موس  تسیب و 
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 . يرجه مق 210  سدقم  رهش  هب  اهیلع  هللا  مالس  هموصعم  همطاف  ترضح  ییامرف  فیرشت 

: لوالا عیبر  مهن  تسیب و 

.يرجه لمج 36  گنج  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  تکرح 
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تثعب فادها 

تثعب فادها 

، دنا هدش  هداتـسرف  ناسنا  دوجو  زا  وضع  هس  حالـصا  يارب  یهلا  ناربمایپ  .تسادخ  ناربمایپ  تثعب  رـشب ، خـیرات  هثداح  نیرت  گرزب 
.تسا وضع  هس  داسف  حالص و  رد  وا  ترخآ  ایند و  یبارخ  ناسنا و  ترخآ  ایند و  تداعس  کش ، یب  اریز 

یلقع تکرح  لّوا : فده 

زا توبن ، هیاس  رد  دناوت  یم  ناسنا  اریز  تسا ، تمالـس  حیحـص و  ریـسم  رد  وا  هشیدنا  نداد  رارق  ناسنا و  رکف  دـشر  لقع ، حالـصا 
ره ِرد  رگا  هک  ارچ  دشاب ، یکاپ  حالـص و  هشقن  وا  زغم  رد  دشاب و  هتـشاد  كاپ  هشیدنا  ریخ و  رکف  طقف  هک  دسرب  ییاج  هب  رکف  رظن 

 : هک تسا  هدنام  یقاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  هدنزرا  يولبات  نیا  ، دننک زاب  رشب  رکف  يور  هب  ار  یشناد 

1 دحللا » یلا  دهملا  نم  ملعلا  اوبلطا  »

 : تسا شناد  تالوصحم  تشادرب  نامز  دعب ، هب  روگ  زا  تسا و  ییوجشناد  نامز  روگ  ات  هراوهگ  زا 

2 هرخآلا » هعرزم  ایندلا  »

، هنرگا تسا ، تسرد  امش  فیرعت  تفگ : یم  دوب ، تبثم  رگا  دومرف ، یم  شسرپ  ود  دندرک ، یم  فیرعت  ناشیا  دزن  هک  ار  یـسکره 
ار ملاع  قامعا  ای  درگن  یم  ایند  هب  يدام  کنیع  اب  وا  ایآ  دـنک ؟ یم  رکف  هنوگچ  گرم  هرابرد  ای  تسا ؟ هنوگچ  وا  لقع  دومرف : یم 

.دننک یم  زاب  اهنآ  هشیدنا  ربارب  رد  ار  یعیسو  يایند  دنهد و  یم  تکرح  اه  ناسنا  لقع  هب  ایبنا  دنیب ؟ یم 

رفک اب  ...هللا  یلص  ربمایپ  گنج  تمکح 

هب امـش  هلمح  تلع  دیـسرپ :  ناکرـشم  رادرـس  رفک ، تکلمم  هب  هلمح  رد  تسا : هـتفگ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی  زا  یکی 
؟ تسیچ ام  تکلمم 
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زا هزات  ام  میدمآ ، لوپ  يارب  ام  دیدرک  لایخ  امش  .میتشاد  كاخ  ناتسبرع  رد  ام  میا ، هدمآ  كاخ  ياربام  دیدرک  لایخ  امـش  متفگ :
: تفگ .میا  هدرک  ادیپ  تاجن  لوپ  یگدرب 

.میهد تاجن  اهرصیق  ناروطارپما و  ناهاش و  تراسا  زا  ار  امش  ات  میدمآ   3 هّللا »  هدابع  یلا  دابعلا  هدابع  نم  دابعلا  جرُخنل  »

یتشترز درف  اب  خلب  یضاق  تیاکح 

وا هب  دور و  یم  تسرپ  شتآ  یمیدـق و  یتشترز  دزن  هاگداد  رد  تسا ، هدوب  ناناملـسم  ناج  لام و  سومان و  ظفاح  هک  خـلب  یـضاق 
زا .منک  تروشم  وت  اب  مدـمآ  .مهدـب  یـسک  هچ  هب  مهد ، رهوش  ار  مرتخد  مهاوخ  یم  اما  یتسه ، تسرپ  شتآ  مناد  یم  دـیوگ : یم 
یم تروشم  نم  زا  شرتخد  نداد  رهوش  يارب  تسا  مدرم  سومان  لاـم و  ناـج و  نیما  هک  ناناملـسم  یـضاق  .دـش  هدز  تهب  بّجعت 

رد دیاب  مراد  مه  تردق  متسه و  یضاق  نم  اقآ  تفگ : .موش  عقاو  امـش  تروشم  فرط  مناوت  یمن  نم  یـضاق  ياقآ  تفگ : .دهاوخ 
یم وت  هب  متسه  روبجم  هک  الاح  تفگ : درک ، یم  هاگن  هداتـسیا  دوگ  نوریب  دوب  لقاع  یتشترز  نآ  .ینک  کمک  نم  هب  تروشم  نیا 

داماد لاـبند  رتخد  نداد  رهوش  يارب  مور  نارـصیق  دـندوب ، اهرادـلوپ  لاـبند  هشیمه  رتخد  نداد  رهوش  يارب  ناریا  ناـهاش  هک  میوگ 
نداد رهوش  يارب  هک  یـسک  اهنت  دـندوب ، هلیبق  بسن و  بسح و  لابند  رتخد  نداد  رهوش  يارب  برع  ناگرزب  دـندوب ، لامج  بحاص 
فرط .هدـب  رهوش  تقیقح  لـها  هب  ار  ترتـخد  امـش  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللادـبع  نب  دـمحم  طـقف  دوب ، تقیقح  لاـبند  رتـخد 

هک تسا  هدیمهف  هزادـنا  نیا  هدرک و  ادـیپ  ار  تکرح  نیا  وا  لقع  هدیـسر ، وا  هب  رود  زا  هک  ربمایپ  رون  عاعـش  زا  یلو  تسا ، یتشترز 
راوگرزب ربهر  هتـشادن ، هابتـشا  یگدنز  تایح و  رد  هک  یـسک  اهنت  .دنا  هدوب  راکاطخ  برع  ناگرزب  مور و  نارـصیق  مجع و  ناهاش 

.مینک لامیاپ  ار  ادخ  ناربمایپ  زا  یقح  ربمایپ ، فیرعت  رانک  رد  دنکن  ادخ  .تسا  هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
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َنُونِمُْؤی َنیِذَّلاَو  َنوُقِْفُنی *  ْمُهَْنقَزَر  اَّمِمَو  َهوَلَّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَْغلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل *  ًيدُـه  ِهِیف  َْبیَر  ُباَتِْکلا َال  َکـِلَذ  ملا *  » 
4 َِکْلبَق »  نِم  َلِْزنُأ  اَمَو  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَِمب 

.تسا هتشاذگ  تنم  مدرمرب  دنوادخ  دش و  اطع  اهنآ  هب  مدرم  یلقع  تکرح  لیلد  هب  توبن 

( بلق حالصا   ) تثعب مود  فده 

لوق هب  اما  دننک ، ُرپ  ملع  زا  ار  دوخ  لقع  تسا  نکمم  مدرم  .تسا  هدوب  مدرم  بلق  حالـصا  يارب  ایبنا ، تثعب  توبن و  مود  فدـه  اما 
.دنزب مدرم  یگدنز  هب  غارچ  اب  هک  دیآرد  بآ  زا  يدزد  میدق ، نارعاش 

الاک درب  رت  هدیزگ  دیآ                  غارچ  اب  يدزد  وچ 

 

ره هب  تشپ  زا  هک  دش  دهاوخ  لیدبت  يزیت  رجنخ  هب  ملع  اب  لقع  دوشن ، لرتنک  یهلا  تایعقاو  اب  بلق  رگا  دـشابن و  یتسرد  لقع  رگا 
: دیامرف یم  نآرق  .درادن  هیکت  ملع  رب  اهنت  توبن  .دنز  یم  یسک 

 . دننک یمن  لّقعت  اهنآ  رد  شناد  تفرعم و  لها  زج  یلو   5 َنوُِملاَْعلا »  َّالِإ  اَُهلِقْعَی  اَمَو  » 

 : دیامرف یم  رگید  ياج  رد 

هک یـسک  رگم  دهد * ،  یمن  دوس  يدالوا  لام و  چـیه  هک  يزور   6 ٍمِیلَـس »  ٍْبلَِقب    َ هّللا یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  َنُوَنب *  َالَو  ٌلاَـم  ُعَفنَی  َـال  َمْوَی  » 
.دروایب ادخ  هاگشیپ  هب  ثیابخو ) لیاذر  زا  ملاس (  یلد 

نامز دنمشناد  زا  هعمج  فارعا و  هروس  رد  تسا ، هدوب  رتدب  رـشب  يارب  رورـش  تاناویح  زا  شررـض  هک  تردقرپ  ياه  لقعزا  یکی 
.دنک یم  ریبعتراه  گس  هب  دندرک ، یمن  لرتنک  ار  دوخ  بلق  هک  لیئارسا  ینب 

7 ْثَْهلَی »  ُهْکُْرتَت  ْوَأ  ْثَْهلَی  ِْهیَلَع  ْلِمَْحت  نِإ  ِْبلَْکلا  ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف  » 
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شدوـخ لاـح  هب  رگاو  دروآ ،  یم  نوریب  ماـک  زا  ناـبز  يرب ،  موـجه  وا  هب  رگا   ( هـک تـسا (  گـس  ناتـساد  نوـچ  شناتـساد  سپ 
 . دروآ یم  نوریب  ماک  زا  نابز   ( مه زاب  يراذگاو ( 

نیا رد  لاس  دصیـس  دـندوب ؟ تکلمم  نیا  ياهداوس  یب  دـنداد ، داـب  هب  ار  روشک  نمهب 57  ات  هاش  یلعحتف  نامز  زا  هک  یناـسک  اـیآ 
اهرتکد ای  ناسدـنهم  ای  مه  ار  اهدادرارق  تسا ، ناتـسلگنا  رد  مه  ناریا و  رد  مه  اـهدادرارق  دـش و  اـضما  يرامعتـسا  دادرارق  روشک 

مکاح ردـق  هچ  یناهارف ، ماقم  مئاق  یکی  دـندرکن ؟ اضما  ار  دادرارق  رفن  دـنچ  طقف  راجاق ، تموکح  هرود  مامت  رد  .دـنا  هدرک  اضما 
، سلجم هرود  دـنچ  رد  مه  رخاوا  نیا  رد  يرون و  هّللا  لضف  خیـش  دیهـش  مه  يرگید  ریبک و  ریما  ناخ  یقت  ازریم  یکی  تسا ؟ هدوب 

.دوب بالقنا  ریبک  ربهر  داتسیا ، رامعتسا  گرگ  ربارب  رد  رت  يوق  همه  زا  هک  یسک  اما  دوب ، سردم  نسح  دیس 

( سفن حالصا   ) تثعب موس  فده 

یهلا قالخا  رب  دیکأت  اب  یهلا  تافص  هب  مدرم  نتسارآ  قالخا و  حالـصا  رت ، هداس  ریبعت  هب  سفن و  حالـصا  يارب  ایبنا  فده  نیموس 
یعیـسو هعومجم  کی  رد  اهروتـسد  نیا  هک  تسا  سفن  بلق و  حالـصا  رد  تسا ، لقع  بناج  رد  هک  مه  یمهم  ياهروتـسد  .تسا 

سفن لقع و  بلق ، حالـصا  يارب  هک  ییاه  باتک  مان  هعیـشلا »  فیناـصت  یلا  هعیرذـلا  باـتک «  رد  .تسا  هدـش  هدـناجنگ  نآرق ، رد 
هار زا  هک  ار  ینادنمشناد  دلج ، تصـش  رد  نآ  ناگدنـسیون  تخانـش  يارب  هعیـشلا »  نایعأ  باتک «  .تسا  هدمآ  ءای  ات  فلا  زا  تسا 

يارب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتاداهنـشیپ  .درب  یم  مان  دـنا ، هدرک  مادـقا  سفن  لقع و  بلق و  حالـصا  يارب  تاـیاور  نآرق و 
.تسا هلئسم   24 دراد ، هیحان  هس  نیا  حالصا 
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ناهانگ كرت  هب  ...هللا  یلص  ربمایپ  شرافس 

.دینک عطق  هریبک  ناهانگ  هژیو  هب  ناهانگ ، همه  اب  ار  دوخ  هطبار  هک  منک  یم  شرافس  8 ؛  هّللا » يوقتب  کیصوأ  »

امش هچ  نآ  هب  : » دیامرف یم  هبطخ  نیارد  .دنراد  تامرحم  عرو و  دهز و  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  يا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هریبک ناهانگ   : » دـیامرف یم  ینلع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   . 9 دـینک » هطبار  كرت  هریبک  ناهانگ  اـب  هک  نیا  نآ  مدرک و  توعد  ار 
دننام نآرق  رد  هک  تسا  هریبک  هانگ  انز  تسا ، هریبک  هانگ  ابر  .تسا  هداد  شتآ  یمتح  هدعو  نآ  هب  دیجم  نآرق  هک  دنتسه  یناهانگ 

هب ملظ  میتی و  لام  ندروخ  مارح ، یقیـسوم  لوپ ، اب  طرـش  نودب  طرـش و  اب  رامق  بارـش و  .تسا  هدش  هداد  شتآ  هدـعو  نآ  هب  ابر 
هشیپ اوقت  سک  ره  هک  تسا  هدش  هداد  شتآ  هدعو  مه  دیما  نیا  هب  .تسا  هریبک  هانگ  ندرک ، تیـصعم  ادخ  مَرَک  دیما  هب  مدرم ، قح 

10 درب » یم  ار  نآ  تعفنم  ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  دنک ،

مارح زا  زیهرپ  اب  لالح  يزور  تیاکح 

.تشاد ییابیز  هفایق  حبـص  درک و  یم  يدزد  اه  بش  .داد  یمن  زورب  یلو  دوب ، يدزد  شراک  هک  درک  یم  یگدنز  هنیدم  رد  يدرم 
ود ام  هرفس  بشما  تفگ : .دوب  اهنت  مه  هلاس  یس  نز  کی  بابـسا و  زا  رپ  هناخ  قاتا  راهچ  .تفر  الاب  بش  فصن  يا  هناخ  راوید  زا 
هک دوب  رکف  نیا  رد  .دسر  یمن  ام  هب  مه  شروز  تسین و  وا  شیپ  یـسک  هک  نز  نآ  مه  میرب و  یم  ار  اهالط  لوپ و  مه  تسا ، ربارب 

مدرم سومان  هب  دـعب  متفر و  يدزد  ییاه  بش  هچ  درک ، هاگن  ار  دوخ  تمایق  هظحل  کی  .دـش  هدز  وا  هب  یهلا  ياه  قرب  نآ  زا  یکی 
راوید زا  .مهدب  یباوج  هچ  دنک ، همکاحم  ارم  ادـخ  رگا  مرادـن ، یـسردایرف  چـیه  تسا ، هدـش  تمایق  مه  الاح  مدرک ، يزارد  تسد 

نآ هفایق  .تشذگ  وا  هب  تخـس  یلیخ  یلو  میا ، هدیدزد  ار  وت  بشما  میا ، هتفر  يدزد  هب  بش  ره  ام  نم ! يالوم  تفگ : دمآ و  نییاپ 
: دومرف دراد ، راک  ار  امش  یمناخ  هّللا  لوسر  ای  دنتفگ : مدرم  دمآ ، دجـسم  هب  حبـص  .دوب  ییابیز  نز  بجع  دمآ ، یم  شرظن  رد  نز 

.تسا هدرم  مه  مرهوش  یگدنز ، بابـسا  زا  رپ  قاتا  دنچ  اب  مراد  يا  هناخ  دـنا ، هدرم  مردام  ردـپ و  تفگ : نز  دـیایب ، دجـسم  لخاد 
.نک نامرد  ار  ام  درد  .دنک  يدزد  تساوخ  یم  یـسک  ای  ما  هدش  یتالایخ  مناد  یمن  مدید ، راوید  يور  یحبـش  مدوب ، رادیب  بشید 
.هدب رهوش  ارم  درادن ، نز  یسک  رگا  مشاب ، اهنت  هناخ  نآ  رد  مسرت  یم  بشما  زا  تفگ : تسیچ ؟ دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نیمه مهاوخ ، یمن  لوپ  اقآ  تفگ : نز  ینک ؟ یـسورع  يراد  لوپ  هن ، يراد ؟ نز  دومرف : دـید ، ار  دزد  درک و  ّتیعمج  هب  ور  ربمایپ 

دقع دـییامرفب ، امـش  هچ  ره  تفگ : منک ؟ دـقع  تیارب  ار  مناخ  يا  هدامآ  نـالا  یهاوخ ؟ یم  ار  مناـخ  نیا  اـقآ  دومرف :  .تسا  بوخ 
ملد مناخ  تفگ : درک ، اه  قاتا  نیا  هب  یهاگن  دزد  دـنتفر و  هناخ  هب  ییات  ود  .ورب  ریگب و  ار  مناخ  تسد  وشن  لـطعم  دومرف :  درک و 

يارب نم  مدوب و  نم  یبشید  دزد  نآ  مناخ  تفگ : دوب ، هدش  خرس  شتآ  دننام  وا  نامشچ  نزن ، فرح  نم  اب  منک ، هیرگ  دهاوخ  یم 
.درک تمحرم  نم  هب  ادخ  هنوگ  نیا  متشذگ و  وت  زا  ادخ  ياضر 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  هیصوت 

.تنایخ كرت  تناما و  يادا  دهع ، هب  ندرک  افو 

.دینکن دنلب  ار  دوخ  يادص  دینزب ، فرح  مارآ  مرن و  اج  همهرد 

.دینکن ّربکت  دینک ، مالس  رگید  کی  هب 

.دینک تیاعرار  دوخ  ناگیاسمه  ّقح 

.دیهد ماجنا  بوخ  راک 

.دیشاب تشحو  رد  تمایق  زا  ، دیوش ترخآ  قشاع  دینک ، مک  ار  دوخ  ياهوزرآ 

.دیمهفب ار  نآرق  دینکن ، عطق  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار  یتمیق ، چیه  هب 

.تسین شحف  نید  نم  نید  .دیئوگن  ازسان  شحف و  ناملسم  کی  هب  دوخ  رمع  رخآ  ات 

.دینک تعاطا  راک  هانگ  زا  هک  نیا  زا  دیسرتب 

.دینک یچیپرس  یمالسا  لداع  تلود  کی  زا  هک  نیا  زا  دیسرتب 

.دینک بیذکت  ار  ییوگ  تسار  هک  نیا  زا  دیسرتب 

.دینک قیدصت  ار  ییوگ  غورد  هک  نیا  زا  دیسرتب 

.دینک دای  اج  همه  ار  ادخ 

.دیهاوخب رذعو  دینک  هبوت  دیدرک  هک  یهانگ  ره  يارب 

 . دینک 11 هبوت  يرهاظراکشآ  ناهانگ  ینطاب و  ناهنپ  ناهانگ  يارب 

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گنهرف  نیا 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تبترم ، یمتخ  ترضح  تدالو 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

توبن هدنورپ  مالـسلا ،) مهیلع   ) ناربمایپ متاخ  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  دالیم  اب  تبترم  یمتخ  ترـضح  تدالو  ثداوح 
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هیلع  ) مدآ ترضح  زا  مالسلا ،) مهیلع   ) ءایبنأ مامت  .دش  هتسب  هشیمه  يارب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنأ هلـسلس  دش و  هموتخم  هشیمه  يارب 
ربمایپ دندوب و  هداد  ناش  ناوریپ  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ندمآ  تراشب  مالـسلا ،) هیلع   ) یـسیع ترـضح  ات  مالـسلا )

.داهن یتیگ  هصرع  هب  مدق  یمایا  نینچ  مه  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا
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هحفص 439 دـلج 1 ، داشرإلا ، رد  هر )  ) دـیفم خیـش  موحرم  دوب   يدالیم  لاس 470  لوـألا  عیبر  رد 17  تدالو  نیا  هک  میدـقتعم  ام 
، مالـسا یمان  ناخروم  زا  یبوقعی  ياقآ  نینچ  مه  .تسا  هتفگ  نخـس  لصفم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  دالیم  زور  هب  تبـسن 

.تسا هتفگ  نخس  لصفم  هنیمز  نیا  رد  هحفص 7  دلج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  رد 

هب دنا  هدرک  لقن  يدایز  بلاطم  ینس ، هچ  هعیـش و  هچ  داد ، خر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  تدالو  ماگنه  هب  هک  یتاقافتا  رد 
.مینک یم  هراشا  ییاه  هنومن 

رهش نبإ  موحرم  سیلبا  رب  نامـسآ  ياهرد  ندش  هتـسب   : فلا داد : خر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  تدالو  ماگنه  هک  یتاقافتا 
همالع هحفص 31 و  دـلج 1 ، بلاـط ، یبأ  لآ  بقاـنم  باـتک  رد  تسا ، هعیـش  یملع  ياـه  هناوتـسا  یماـن و  ناـخروم  زا  هک  بوشآ 

: دننک یم  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هحفص 257  دلج 15 ، راونألا ، راحب  رد  هر )  ) یسلجم

زا نامسآ   3 دمآ ، ایند  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  یتقو  .درک  یم  دونـش  ار  نامـسآ  رابخأ 7  تفر و  یم  نامـسآ  هب 7  سیلبا 
سیلبا يور  هب  نامـسآ  ياهرد  مامت  دش ، دلوتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  یتقو  دـش و  هتـسب  سیلبا  يور  هب  نامـسآ  نیا 7 

.دش دودسم 

مورحم اه  نامسآ  هب  دورو  زا  هک  هداد  خر  یقافتا  هچ  هک  دننیبب  نیمز و  هرک  هب  دنورب  هک  داد  روتسد  شناراکردنا  تسد  هب  سیلبا ،
هب هکم  زا  يرون  دید  دیـسر ، هکم  هب  یتقو  دمآ و  دش  دـنلب  شدوخ  .تسین  يربخ  دـنتفگ  دـندمآ و  دنتـشگ و  دـنتفر و  .تسا  هدـش 

: درک لاؤس  لیئربج  زا  .دنک  یم  ولألت  نامسآ  فرط 
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؟ تسا ربخ  هچ 

: دومرف مه  لیئربج 

.تسا هدمآ  ایند  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دمحم  بشما 

: تفگ سیلبا 

.منک ذوفن  مه  وا  رد  مناوت  یم  نم  ایآ 

: دومرف لیئربج 

.اشاح

: تفگ سیلبا 

؟ منک ذوفن  مناوت  یم  وا  تما  هب  ایآ 

: دومرف لیئربج 

.هلب

: تفگ سیلبا 

.تسا سب  نم  يارب  نیمه 

يافوتم  ) یفلـس یقـشمد  ریثک  نبإ  هواس  هچایرد  ندـش  کشخ  سراف و  هدکـشتآ  ندـش  شوماخ  يرـسک و  ناویا  نتخیر  ورف  ب : 
رد تسا ، يرجه ) يافوتم 728   ) هیمیت نبإ  رـصاعم  و  يرجه ) يافوتم 748   ) یبهذ درگاش  تنـس و  لهأ  ءاـملع  زا  هک  يرجه )  774

: دمآ ایند  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  یتقو  هک  دنک  یم  ثحب  لصفم  هحفص 327  دلج 2 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  باتک 

تخیر ورف  شا  هرگنک  دیزرل و 14  دوب ، نیمز  هرک  یهاشداپ  خاک  تنطلس و  نیرت  گرزب  هک  يرسک  ناویا  -1@

دش شوماخ  دوب ، هتخورفارب  يدنا  لاس و  رازه  هک  سراف  هدکشتآ  - 2@

هلجد زا  دش و  راوس  نآ  رب  برع  صخش  کی  هک  دندوب  ینارتش  هک  دید  باوخ  بش  نآ  رد  یسوجم  گرزب  ءاملع  زا  یکی  -3 @ 
.دش دراو  سراف  ناریا و  دالب  فرط  هب  تشذگ و 

هحفص 257 دلج 15 ، یسلجملا ، همالعلل  راونألا  راحب 
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: دنک یم  هفاضا  یقشمد  ریثک  نبإ 

دش مین  ود  يرسک  قاط  -1@

دش يراج  يرسک   رصق  رد  دش و  هتفاکش  هلجد  بآ  -2@

دش رهاظ  زاجح  فرط  زا  يرون  -3@

تفرگ ارف  ار  نیمز  هرک  رسارس  رون  - 4@

داتفا ور  رب  دوب ، ملاع  رسارس  رد  هک  یتب  ره  -5 @ 
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دیکشخ هشیمه  يارب  هواس  هچایرد  - 6 @ 

.دش يراج  نآ  رد  بآ  دوب ، هدیدن  بآ  دوخ  هب  اهلاس  هک  هوامس  يداو  - 7@

هحفص 257 دلج 15 ، یسلجملا ، همالعلل  راونألا  راحب  ص 328 _  ج 2 ، یقشمدلا ، ریثک  نبإل  هیاهنلا  هیادبلا و 

همشچرس شخیرات  تسا و  تنس  لهأ  مانب  ناخروم  زا  هک  ماشه  نبإ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  طسوت  نیتداهـش  نتفگ  .ج 
: هک دنک  یم  لقن  ات 107  هحفص 103  دلج 1 ، هیوبنلا ، هریسلا  رد  شدوخ ، زا  دعب  ناخروم  يارب  دوب  يا 

: دیامرف یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) هنمآ ترضح  شردام  دمآ ، ایند  هب  شردام  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  یتقو 

همه دش و  عطاس  وا  زا  يرون  درک و  هاگن  شفارطا  هب  درک و  يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  درک و  دنلب  نامـسآ  فرط  هب  تسد  مدنزرف 
ناسنا نیرتهب  هک  يدروآ  ایند  هب  ار  يدنزرف  هنمآ ! يا  تفگ : دش و  دنلب  نم  هب  باطخ  ییادص  رون  نآ  زا  مدـید  تفرگ و  ارف  ار  اج 

.راذگب دمحم  ار  وا  مان  تسا و 

لقن مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  زا  هحفص 31  دلج 1 ، بلاط ، یبأ  لآ  بقانم  رد  بوشآ  رهـش  نبإ  ياقآ  هبعک  ياه  تب  نداتفا  د : 
: دنک یم 

ار ادص  نیا  مدرم  دنداتفا و  نیمز  رب  دوب ، نازیوآ  هبعک  رد  هک  ییاه  تب  مامت  دـش ، دـلوتم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  یتقو 
: دندینش يدانم  نودب 

اًقوُهَز َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلا َو  َءاَج  ُْلق  َو 

هیآ 81 ءارسإ /  هروس 

؟ تسیچ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دالیم  هب  تبسن  تیباهو  رظن  تدالو  رد  تمظع  تهبا و  همه  نیا  اب  اما   : لاوئس
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رد ناناملسم  رگید  سراف و  جیلخ  ياهروشک  ناتسناغفا  ناتسکاپ و  ناریا و  دننام  یمالـسا  ياهروشک  رـسارس  رد  هک  دینیب  یم  نآلا 
دنریگ و یم  نشج  يداش  هدنخرف و  مایا  ناونع  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  دالیم  مایا  ییاکیرمآ ، ییاپورا و  ياهروشک 

ياهزور نیرتهب  زا  یکی  دـیاش  مه  قحلا  .دـننک  یم  یناـمداش  راـهظا  دـننز و  یم  فک  دـننک و  یم  یبوکیاـپ  دـنناوخ و  یم  دورس 
راهظا یلاحـشوخ و  نیا  .دندوب  هداد  ار  شندـمآ  تراشب  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنأ مامت  هک  تسا  یـسک  نوچ  دـشاب ؛ تیرـشب  خـیرات 

، تسا رترب  بوبحم و  هک  ار  يدرف  دراد  تسود  ناسنا  تسا و  یبهذم  لئاسم  زا  يادج  تسا و  يرطف  رمأ  کی  ناناملسم ، ینامداش 
.دنامب نادواج  خیرات  رد  شدای  مان و  دهاوخ  یم  دراذگب و  مارتحا  وا  هب  دنک و  لیلجت  وا  زا 

مرکا ربمایپ  يارب  دالیم  مسارم  يرازگرب  هنوگره  هک  دنتفگ  دنتسه ، هیمأ  ینب  تنس  رگءایحإ  تقیقح  رد  هک  تیباهو  هنافـسأتم  یلو 
.تسا رفک  كرش و  تعدب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

ایند ياـجک  ره  زا  یـسک  ره  تسا و  تیباـهو  یهقف  باـتک  نیرت  گرزب  هک  ءاـتفإلا _  ثوحبلل و  همئادـلا  هنجللا  يواـتف  باـتک  رد 
ًاتحارص هحفص 81  دلج 3 ، رد  دنا _ ، هدرک  پاچ  دنا و  هدرک  عمج  دلج  رد 20  ار  اه  باوج  تالاؤس و  نیا  هتشاد ، یهقف  تالاؤس 

: دیوگ یم 

لوسرلا نأل  و  نیدـلا ...  یف  هثدـحملا  عدـبلا  نم  کلذ  نأل  هریغ ، و ال  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسرلا دـلومب  لافتحإلا  زوجی  و ال 
.هباحصلا نم  مهریغ  نیدشارلا و ال  ءافلخ  هلعفی و ال  مل  ملس ) هیلع و  هللا  یلص  )

نید رد  هک  تسا  ییاه  تعدـب  زا  نیا  اریز  .تسین  زیاج  نارگید  و  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دـالیم  يارب  رورـس  يداـش و 
هباحص رگید  نیدشار و  ءافلخ  تسا و  هدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  ملس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  دوخ  اریز  .تسا ، ...  هدش  ثداح 

.دنا هدادن  ماجنا  ار  راک  نیا  مه 
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دیحوت یعدم  يدوعس  ناتسبرع  تلود  رگا  هک  درک  مالعا  ینابلأ  نیدلا  رصان  مان  هب  يدوعس  ناتـسبرع  نایتفم  زا  یکی  شیپ  يدنچ   
تسا و هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ربق  يالاب  هک  يزبس  دـبنگ  نیا  دـیاب  تسا ، يدـیحوت  یتموکح  هک  تسا  یعدـم  تسا و 

نیدنچ لاح  هب  ات  دنتشادن ، ناناملسم  زا  سرت  اهنیا  رگا  .دربب  نیب  زا  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ربق  يور  هک  یحیرض  نیا 
.دنسرت یم  ناناملسم  زا  یلو  دندوب ، هدرک  ناریو  ار  ربق  نیا  راب 

: دراد تحارص  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  هب  تبسن  نآرق  هیآ 157  رد  تسا ، نآرق  هروس  نیمتفه  هک  فارعا  هروس  رد 

شیرای دننک و  میرکت  ار  وا  دـنروایب و  نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  هک  یناسک  ُهوُرَـصَن   ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمَآ  َنیِذَّلاَف 
.دننک

مرکا ربمایپ  رـصع  نیبطاـخم  يارب  طـقف  هک  هیآ  نیا  تساـنعم ؟ هچ  هب  ُهوُرَّزَع » « ؟ تسیچ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  میرکت 
نیمه هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  میرکت  دراوم  زا  یکی  .دوش  یم  لـماش  ار  نینمؤم  همه  هکلب  دوبن ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

.تسا ترضح  نآ  دالیم  رد  ینامداش  رورس و  نشج و 

ینامسآ هدئام  کی  ات  هاوخب  دنوادخ  زا  هک  دننک  یم  اضاقت  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  زا  لیئارسا  ینب  هدئام  هروس  هیآ 114  رد 
: دیامرف یم  دنوادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  دنک و  لزان  ام  يارب 

لوا يارب  يدیع  ات  تسرفب  ام  رب  نامـسآ  زا  يا  هدئام  ادنوادخ ! اَنِرِخَآ  اَِنلَّوَِأل َو  اًدیِع  اََنل  ُنوُکَت  ِءاَمَّسلا  َنِم  ًهَِدئاَم  اَْنیَلَع  ْلِْزنَأ  اَنَّبَر  َّمُهَّللأ 
.دشاب ام  رخآ  و 
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( مالسلا هیلع   ) یسیع ترـضح  دیایب و  لیئارـسا  ینب  يارب  دهاوخ  یم  نامـسآ  زا  غرم  کی  نیچردلب و  کی  ینامـسآ و  هدئام  کی   
( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  تدالو  ایآ  .میهدب  رارق  دیع  نام  نیرخآ  نیلوا و  يارب  میهاوخ  یم  ار  زور  نیا  ام  هک  دـیامرف  یم 

؟ تسیچ هیضق  میناد  یمن  ام  میهدب !؟ رارق  دیع  ناونع  هب  ار  زور  نیا  ام  هک  تسا  رتمک  ینامسآ  هدئام  کی  زا 

ار هدرم  کی  شیاعد  اب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  رگا  دنک ، ءایحإ  هدنز و  ار  رـشب  هدمآ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 
: دیامرف یم  نآرق  .تسا  هدرک  هدنز  ار  تیرشب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  درک ، یم  هدنز 

تباجا ار  ربمایپ  ادخ و  توعد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ْمُکِییُْحی  اَِمل  ْمُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِهَِّلل َو  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمَآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 
.تسا نات  تایح  هیام  هک  دناوخ  یم  يزیچ  يوس  هب  ار  امش  هک  یماگنه  دینک 

هیآ 24 لافنا /  هروس 

: نیخروم ریبعت  هب  دنتشادن و  يربخ  ندمت  گنهرف و  زا  هک  يرشب 

.دندوب رفن   17 دنتشاد ، نتشون  ندناوخ و  داوس  هنیدم  رد  هک  یناسک  دندوب و  رفن   11 هکم ، ياهداوساب  مامت 

.داتفا یم  ریخأت  هب  لاس  نایئاپورا 800  ام  ندمت  دوبن ، یمالسا  ندمت  رگا  هک  مییوگب  میشک  یم  تلاجخ  ام  نوبل : واتسوگ  ریبعت  هب 

! دنناد یم  تعدب  نایاقآ  نیا  میریگب ، نشج  ار  یصخش  نینچ  نیا  دالیم  میهاوخب  ام  رگا  تقو  نآ 

: دیامرف یم  يروش  هروس  هیآ 23  رد  نآرق 

انْسُح اهیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال 

.مناکیدزن نتشاد  تسود  زج  منک ، یمن  تساوخرد  متلاسر  رب  امش  زا  یشاداپ  چیه  نم  وگب 
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رورس نشج و  .تسه  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دوخ  تدوم  ًاعطق  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ناکیدزن  تّدوم 
دراد تلاسر  شاداپ  رجأ و  ناونع  ( مالسلا مهیلع   ) همئا دالیم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  دالیم  رد 

: دیوگ یم  هک  هحفص 81  دلج 3 ، ءاتفإلا ، ثوحبلل و  همئادلا  هنجللا  يواتف  باتک  نیمه  رگا 

.تسا مارح  نارگید  و  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دالیم  يارب  يداش  نشج و  لافتحا و  هنوگره 

: دیوگ یم  مه  هحفص 88  رد 

یلیـصحت و لاـس  زاـغآ  سیلپ و  هتفه  دـننام  دوـش ، یم  هتفرگ  يدوعـس  ناتـسبرع  تلم  حـلاصم  رطاـخ  هـب  هـک  يدـیع  مـسارم  نـیا 
.دوش یمن  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یهن  لماش  درادن و  یلاکشا  چیه  یتلود  نادنمراک  ییامهدرگ 

: دنک لاؤس  نایاقآ  نیا  زا  تسین  یسک 

یلیصحت لاس  زاغآ  نشج  دنتشاد ؟ زابرس  هتفه  نشج  دنتـشاد ؟ سیلپ  هتفه  نشج  هباحـص ، ای  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  ایآ 
!؟ تسا هدرک  يراک  نینچ  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ایآ  تسین ؟ تعدب  اهنیا  ایآ  دنتشاد ؟

باتک نیمه  رد  ناذا  رد  نداتـسرف  تاولـص  تیعونمم  . 1 هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  تبـسن  تیباـهو  ياـه  یمارتحا  یب 
: دنا هدروآ  نارگید  زاب و  نب  ءاضمإ  اب  ًامسر  هرامش 9696  ياوتف  هحفص 501 ، دلج 2 ، ءاتفإلا ، ثوحبلل و  همئادلا  هنجللا  يواتف 

: دتسرفب تاولص  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  ناذا  طسو  رد  ای  ناذا  زا  دعب  ای  ناذا  زا  لبق  یسک  رگا 

.نیدلا یف  هثدحملا  عدبلا  نم 

.تسا هدش  ثداح  نید  رد  هک  تسا  ییاه  تعدب  زا  نیا 

، دراذگب تعدب  نید  رد  هک  یـسک  ره  .ّدر  وهف  هنم  سیل  ام  اذـه  انرمأ  یف  ثدـحأ  نم  دومرف : مه  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ و 
.تسا دودرم 
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: دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب  نداتسرف  تاولص  هب  تبسن  نآرق  هک  نیا  اب 

امیلْسَت اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ 

میلـست دیئوگ و  مالـس  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دـیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتـسرف ، یم  دورد  ربمایپ  رب  شناگتـشرف  دـنوادخ و 
هیآ 56 بازحأ /  هروس  .دیشاب  شنامرف 

رد هدجس ، عوکر و  رد  ناذا ، طسو  دعب و  لبق و  دجـسم ، هناخ ، رد  دیتسرفب ؛ تاولـص  دیاب  اجک  رد  هک  تسا  هدرکن  مه  دیقم  نآرق 
نامگ نم  .دوش  یم  تاجرد  عیفرت  ناهانگ و  شـشخب  ثعاـب  تسا و  راـکذا  نیرتهب  زا  یکی  نداتـسرف ، تاولـص  اـج  ره  رد  .تونق 

.دشاب نداتسرف  تاولص  باوث  هزادنا  هب  یبحتسم  لامعا  نایم  رد  یلمع  چیه  باوث  منک  یمن 

تعدـب ناذا  زا  دـعب  طسو و  لبق و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  : » دـنیوگ یم  ًاتحارـص  ناـیاقآ  نیا 
رب ناذا  زا  دعب  طسو و  لبق و  رد  هک  تسا  هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ایآ  تسین !؟ تعدب  اهنیا  راک  نیمه  ایآ  تسا .»

؟ تسین تعدب  نیا  ایآ  تسا ، هدومرفن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رگا  دیتسرفن ؟ تاولص  نم 

ًالثم دییوگ ؟ یم  هچ  هثدحتسم  لئاسم  رد  دشاب ، هتفگ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  دیاب  دییوگب  زیچ  همه  رد  هک  دشاب  انب  رگا 
، دیروخ یم  اذغ  قشاق  اب  نآلا  هک  امش 

؟ دروخ یم  اذغ  قشاق  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ایآ 

؟ درک یم  زاورپ  امیپاوه  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ًالثم  ایآ 

؟ تفگ یم  نخس  وگدنلب  اب  ایآ    
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؟ درک یم  هدافتسا  تنرتنیا  نویزیولت و  زا  ایآ   

؟ تسا هداد  نامرف  لئاسم  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ایآ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  ایآ  دیوش ، یم  هنیدم  هدج و  دراو  دـیوش و  یم  نیـشام  امیپاوه و  راوس  هک  جـح  مسارم  دوخ  رد 
؟ دورب جح  هب  نیشام  امیپاوه و  اب  دناوت  یم  یسک  هک  تسا  هدومرف 

ایآ تسا ، تدابع  نیرتهب  زامن  هک  نیا  اب  دـیناوخ ، یم  وگدـنلب  اب  ار  زامن  هماـقا و  ناذا و  هک  امـش  .تسا  يداـبع  رمأ  کـی  مه  جـح 
؟ دیناوخب زامن  وگدنلب  اب  هک  تسا  هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

زا صاع  نب  ورمع  هک  دراد  تحارـص  هعمـس  نمل  نذؤملا  لوق  لثم  لوقلا  باب  ثیدح 735 ، هحفص 4 ، دلج 2 ، ملسم ، حیحص  رد 
: دنک یم  لقن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن 

.ارشع اهب  هیلع  هللا  یلص  هالص  یلع  یلص  نم  هنإف  یلع ، اولص  مث  لوقی ، ام  لثم  اولوقف  نذؤملا  متعمس  اذإ 

راب کی  نم  رب  سک  ره  .دـیتسرفب  تاولـص  نم  رب  دـییوگب و  مه  امـش  دـیوگ ، یم  وا  هک  ار  هچنآ  دیدینـش ، ار  نذوم  يادـص  یتقو 
.دتسرف یم  تاولص  وا  رب  هبترم  دنوادخ 10  دتسرفب ، تاولص 

دمحم نأ  دهشأ  دیوگ  یم  رگا  هللا و  الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  دییوگب  دیاب  مه  امـش  هللا ، الإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  دیوگ  یم  نذؤم  یتقو  ینعی 
.هللا لوسر  دمحم  نأ  دهشأ  دییوگب  دیاب  مه  امش  هللا ، لوسر 

.مراهچ موس و  تسد  ياه  باتک  رد  هن  تسا ، ملسم  حیحص  رد  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  ترابع  نیع  نیا 

: دیوگ یم  هحفص 20  هیباهولا ، هنتف  باتک  رد  دوب ، همرکم  هکم  یتفم  هک  يرجه ) يافوتم 1305   ) نالحد ینیز  ياقآ 
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رب ناذا  زا  دعب  ربنم و  يالاب  رب  درادن  قح  یـسک  دوب  هداد  روتـسد  تسا ) تیباهو  یـسایس  نیـسسؤم  زا  هک   ) باهولا دبع  نب  دـمحم 
، دتسرفب تاولص  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

هب اوتأف  مهنم ، عنملا  ناک  نأ  دعب  ناذألا  دعب  ملس  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلص  انذؤم و  ناک  یمعأ و  ناک  احلاص  الجر  نأ  یتح 
.قاروألا رتافدلا و  تألمل  کلذ  لاثمأ  نم  هنولعفی  اوناک  ام  کل  تعبتت  ول  لتقف و  لتقی  نأ  هب  رمأف  باهولا  دبع  نبإ  یلإ 

( ملس هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  دیابن  ناذا  زا  دعب  دش  هداد  روتسد  هک  نیا  زا  دعب  تفگ و  یم  ناذا  دوب ، انیبان  هک  حلاص  يدرم  کی 
نب دمحم  دندروآ و  باهولا  دبع  نب  دمحم  دزن  ار  وا  .داتسرف  تاولص  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  ناذا  زا  دعب  داتسرف ، تاولص 

.دنتشک ار  وا  داد و  ار  وا  لتق  روتسد  مه  باهولا  دبع 

(! هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  رب  نداتسرف  تاولص  مرج  هب  دش ؟ هتشک  یمرج  هچ  هب  حلاص  درم  نیا 

يدوعس و ناتسبرع  رابک  تئیه  وضع  هک  نازوف  حلاص  خیش  ياقآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ربق  رانک  ءاعد  ندوب  تعدب  . 2
: دراد تحارص  هحفص 37  هرامش 1612 ، هوعدلا ، هلجم  رد  تسه ، مه  یمئاد  هنجل  وضع 

راک نیا  دسرب ، تباجا  هب  ناش  ياعد  هک  نیا  دیما  هب  دننک  یم  اعد  دـنور و  یم  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ربق  رانک  هک  یناسک 
.تسا تعدب 

.باجتسی هدنع  اعدلا  نأ  روبقلا ...  نم  هریغ  وا  لوسرلا  ربق  دنع  اعدلا  کلاذک  عدبلا  نم 

ام دـنا ، هدروآ  اجک  زا  ار  اواتف  نیا  هک  نیا  میراد ؟ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  ربق  رانک  زا  رتالاب  رتهب و  نیمز ، هرک  رد  ام  اـیآ 
! میناد یمن 
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ثوحبلل و همئادـلا  هنجللا  يواتف  باتک  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هب  زاـمن  نآرق و  باوث  ندرک  هیدـه  ندوب  تعدـب  . 3
: دراد تحارص  هرامش 3582  ياوتف  هحفص 58 ، دلج 9 ، ءاتفإلا ،

.تسا تعدب  مارح و  دنک ، هیده  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ار  شباوث  دهاوخب  دناوخب و  نآرق  زامن و  هک  یسک 

! .دننک عطق  هشیمه  يارب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  اب  ناناملسم  طابترا  دنهاوخ  یم  ینعی 

: دنیوگ یم  هیمیت  نبإ  نینچ  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ربق  ندیشک  تسد  ندیسوب و  ندوب  كرش  . 4

.كرش هلیبقت  ربقلاب و  حسمتلا 

.تسا كرش  ربق  نآ  ندیسوب  و  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ربق  يور  رب  ندیشک  تسد 

هلئسم 7 ص 438 ، هیمیت ، نبإل  هرایزلا 

(80  ) هیمطاف

ارهز ترضح  ماقم 

(س) ارهز ترضح  ماقم 

ددـعب اه  ینب  اهلعب و  اهیبا و  همطاف و  یلع  لص  مهللا  مهجرف  لجع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
کملع هب  طاحا  ام 

يوناـب نیا  زا  رتشیب  هک  تسا  اـج  هب  تسا  هاـم  نیا  رد  ترـضح  تدـالو  مه  ارهز  ترـضح  تداهـش  مه  یناـثلا  يداـمج  هاـم  نوچ 
تیـصو دوش  ادا  هتـسجرب  يوناب  نیا  قح  هک  نیا  رطاخ  هب  ام  اذل  دوش  تبحـص  وگتفگ و  دـنراد  ام  ندرگ  یمیظع  قح  هک  راوگرزب 

نآ زا  یکی  دنراد و  ییاه  یگژیو  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  میراذگ  یم  دـعب  ياه  هتفه  يارب  ار  ریما  ترـضح  هب  ربمغیپ  ياه 
مارتحا ماقم  رد  مه  راتفگ  رد  مه  لمع  ماقم  رد  دنتشاد  ناشیا  هب  تبـسن  هداعلا  قوف  تمرح  ام  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  ناشیاه  یگژیو 

یکانرطخ رایـسب  وج  هدوب  عقوم  نآ  تیلهاج  نامز  مالـسا و  ردـص  رد  هک  يوج  منک  یم  ضرع  ار  هتکن  نیا  اج  نیمه  نم  لـمع  و 
نآرق هیآ ي  رگا  اعقاو  دوب و  ناوناب  هب  تبسن  هداعلا  قوف  هجنکـش ي  رازآ و  تیذا و  هداعلا  قوف  ریقحت  ینعی  تسا  هدوب  ناوناب  يارب 

کی ینعی  دراپـسب  روگ  هب  ار  شرتخد  هدنز  هدنز  يردپ  هک  هلئـسم  نیا  ندرک  رواب  ام  يارب  هدـش  تبث  اعطق  مه  خـیرات  رد  ولو  دوبن 
یمن دشاب  هتـشاد  تیناسنا  تبحم و  رهم و  وج  کی  هک  یمدآ  دوبن  یندرک  رواب  دنکب  نفد  هدنز  هدنز  ربق  رد  دریگب  ار  رتخد  هچب ي 

(58 لحن / « ) ٌمیِظَک َوُهَو  ادَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یَثنُْألِاب  مُهُدَحَأ  َرُِّشب  اَذِإَو   » تسا نآرق  حیرص  یلو  دنکب  روصت  دناوت 
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گنر هداد  رتخد  امـش  هب  ادخ  دـنتفگ  یم  رگا  یلو  درک  یم  يداش  دـش  یم  لاحـشوخ  يدـش  راد  رـسپ  رگا  دـنتفگ  یم  وا  هب  ینعی 
رد ربخ  نیرتدب  ینعی  دـنکب  راک  هچ  هک  تولخ  نانهپ و  رد  تفر  یم  دـش  یم  ادـج  رتخد  ردـپ  نآ  مدرم  زا  تشگ  یمرب  شا  هرهچ 
َالَأ ِباَرُّتلا  ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یَلَع  ُهُکِسُْمیَأ  ِِهب  َرُِّـشب  اَم  ِءوُس  نِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يَراَوَتَی   » الاح هک  هدییاز  رتخد  شمناخ  هک  دوب  نیا  شرمع 

(59 لحن / « ) َنوُمُکْحَی اَم  َءاَس 

كاخ رد  ار  وا  ای  دـشاب  نییاـپ  هشیمه  مرـس  منکب و  گرزب  مراد و  هگن  تفخ  يراوخ و  اـب  هدرک  تمحرم  نم  هب  ادـخ  هک  يرتخد 
یم تشگ  یمرب  دش  یم  گرزب  لاس  هس  ود  دنتـشاد  یم  هگن  دوب  ترفاسم  ردـپ  دـندش  یم  راد  رتخد  اه  یـضعب  یتح  دـنکب  ناهنپ 

ار ربمغیپ  نامز  تیلهاـج  اـم  هدوب  یبیجع  هعجاـف ي  اـعقاو  درک  یم  نفد  لاـس  هس  ود  زا  دـعب  درب  یم  مه  زاـب  تسا  شرتخد  دـیمهف 
حالصا هجرد  دینکب 180  تیبرت  تیـصخش  نیرتهب  طیارـش  نیرتدب  رد  امـش  دش  ثوعبم  يا  هعماج  هچ  رد  ربمغیپ  مینک  یمن  كرد 

دـشاب نآرق  ندروآ  رمقلا و  قش  هک  نیا  رد  طقف  شیاه  هزجعم  ام  ربمغیپ  ینعی  تسا  زاجعا  یلیخ  هنـالهاج  موسر  تاداـع و  ندرک 
ارهز و ترضح  هب  تبسن  دندرک  یم  روگ  هب  هدنز  ار  اه  رتخد  هک  يزیچ  نینچ  کی  تسا  زاجعا  اعقاو  نیا  یلو  تسا  اه  نیا  تسین 

هتفر ایند  زا  هک  هجیدخ  ترضح  يارب  دنتـسشن  یم  ام  ربمغیپ  اهراب  دندرک  یم  يا  هداعلا  قوف  میرکت  مارتحا و  هچ  هجیدخ  ترـضح 
راز راز  دنیـشنب  شرـسمه  توف  زا  لاس  نیدنچ  تشذـگ  زا  دـعب  یناهج  تیـصخش  کی  هک  نیا  دـندرک  یم  هیرگ  راهب  ربا  لثم  دوب 
ربق رـس  ای  دـناسر  یم  رـسمه  ناوناـب و  هب  ار  ناـشیا  تدارا  تبحم و  تیاـهن  نیا  هک  دـنک  یم  هجوت  بلج  یلیخ  اـعقاو  دـنکب  هیرگ 
لثم ناشراوگرزب  ردام  ربق  رس  دندمآ  لاس  تصـش  تشذگ  زا  دعب  دنداد  تسد  زا  ار  ردام  تیلوفط  رد  هک  هنمآ  ترـضح  ناشردام 
یم هیرگ  ارچ  دندیسرپ  ندرک  هیرگ  دندرک  عورـش  مه  باحـصا  دندرک  یم  هیرگ  ردق  نیا  الاب  نس  رد  ردام  غارف  زا  ربمغیپ  راهب  ربا 
دوب هفطاع  تبحم و  ساسحا و  اپ  ات  رـس  ام  ربمغیپ  مداد  تسد  زا  تیلوفط  رد  رداـم  زا  هک  ییاـه  تبحم  رداـم و  داـی  رطاـخ  هب  ینک 
چیه دـنتفرگ  نارـسمه  نارتخد  ناوناب  زا  ام  ربمغیپ  هک  یماعطا  مارکا و  دنتـسرفب  وا  لآ  ربمغیپ و  نیا  رب  دورد  یلیخ  دـیاب  اـه  مناـخ 

.تسا هتفرگن  ملاع  نیا  رد  یسک 
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.مدش بجعتم  مدید و  ناکدوک  نانز و  تبحم  باتک  رد  نم  ار  تایاور  نیا  زا  یشخب  کی  یتعیرش :

: دازحرف اقآ  جاح 

یظفاحادخ و وا  اب  هک  یـسک  رخآ  تفر  یم  ترفاسم  تقو  ره  ربمغیپ  دنتـشون  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  الثم  هنومن  باب  زا  هلب 
ناشدوخ لزنم  دنتفر  یم  دعب  ارهز  ترـضح  رادـید  دـنتفر  یم  لوا  دنتـشگ  یمرب  هک  ترفاسم  زا  دوب  ارهز  ترـضح  درک  یم  عادو 
دنیوگن دنریگن  هابتشا  ار  تیب  لها  هک  دش  لزان  هک  ریهطت  هیآ ي  حبص  زامن  يارب  دندمآ  یم  اه  تدم  اه  حبـص  ای  ناشرـسمه  لزنم 
تایاور نیا  ناوارف  تنس  لها  اقافتا  دننکب  تباث  همه  هب  هک  نیا  يارب  دنتسه  ربمغیپ  لیماف  نارگید و  ای  دنتسه  ربمغیپ  نارـسمه  ادرف 

هناخ ي رد  مد  دندمآ  یم  حبـص  زامن  يارب  هام  تشه  ای  هام  شـش  دش  لزان  ریهطت  هیآ ي  هک  نیا  زا  دعب  ربمغیپ  هک  دـندرک  لقن  ار 
(33 بازحا / « ) اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  _ُه  َّللا ُدیُِری  اَمَّنِإ   » دندناوخ یم  ار  هیآ  نیا  ارهز  ترضح 

كرـش شزغل  يدیلپ  اطخ  هابتـشا  ره  زا  ار  اه  نیا  هداد  تراشب  ادخ  هک  یتیب  لها  دندرک  لاوس  ربمغیپ  زا  تسا  تنـس  لها  عبانم  رد 
ترـضح ینعی  تسا  ناشروحم  هک  ارهز  ترـضح  هناخ ي  هب  دـندرک  یم  هراشا  دنتـسه  یناسک  هچ  هدرک  كاپ  تیـصعم  هانگ  رفک 

تقو ره  اَْهَیلِإ  َماَق  پِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اَذِإ  َْتناَک  میراد  تیاور  رد  هک  تسا  یبیجع  دروخرب  دروخرب  نیا  شنادنزرف  شرسمه و  همطاف و 
تایبدا دندمآ  ارهز  ترـضح  دندش  یم  هجوتم  ربمغیپ  ات  تسا  يا  هداعلا  قوف  ریبعت  یلیخ  دندمآ  یم  ردـپ  رادـید  هب  ارهز  ترـضح 

فرط هب  دندش  یم  هدز  قوش  یـصاخ  طاشن  فعـش و  قوش و  اب  ینعی  دراد  اهیلا  ماق  یلو  دزیخ  اپ  هب  وا  يارب  ینعی  دیوگ  یم  برع 
همه دهد  یم  ار  ادخ  يوب  تسا  ضحم  ییادخ  ارهز  ترـضح  دوجو  هناک  دندرک  یم  مامـشتسا  ادخ  يوب  دنتفر  یم  ارهز  ترـضح 

اب هک  اه  نیا  هدمآ  جراخ  زا  دندیدن  هام  دنچ  ار  ناش  هچب  هک  يردام  ردپ  لثم  دهد  یم  ناشن  ار  ادخ  تسا  هللا  الا  هلا  شدوجو ال  ي 
وم ادخ  رما  اب  هرذ  کی  هدوب  ادـخ  فرط  زا  شتاکرح  همه ي  ام  ربمغیپ  دـنور  یم  قایتشا  اب  شلابقتـسا  هب  دـنور  یمن  يداع  تلاح 

تاکرح لعف و  تسادخ  تجح  ربمغیپ  يرایب  ورف  میظعت  رـس  دیاب  دیوگ  یم  ادخ  يریگب  دیاب  هژیو  مارتحا  دیوگ  یم  ادخ  دنز  یمن 
اه نیا  مامت  دنادرگ  یمرب  يور  دنک  یم  ضارعا  دنک  یم  مارتحا  مک  دـنک  یم  مارتحا  دایز  یـسک  کی  هب  تسا  تجح  شراتفگ  و 

شوخ لابقتـسا  هب  دندرب  یم  ارهز  ترـضح  فرط  هب  یفعـش  قوش و  اب  ربمغیپ  اذل  تسا  یهن  رما و  تسا  هدش  لرتنک  ادـخ  فرط  زا 
ياه تیـصخش  يروسفرپ  یهللا  تیآ  کی  الثم  رگا  ام  هعماج ي  رد  اـعقاو  تسا  بیجع  نیا  دـنتفگ و  یم  اـبحرم  دـنتفگ  یم  دـمآ 

تـسد اه  کچوک  دـیاب  اج  همه  دـنز  یم  قوذ  رد  یلیخ  نیا  دـسوبب  ار  شرتخد  تسد  دوش  مخ  یناطلـس  يروهمج  سیئر  ییایند 
نیرخآ نیلوا و  دیس  ملاع  تیصخش  لوا  دنسوبب  ار  اهالاب  تسد  اه  نییاپ  دنـسوبب  ار  ردام  ردپ  تسد  نادنزرف  دنـسوبب  ار  اه  گرزب 

عبانم قبط  تسا  وا  زا  هک  تسام  نید  يرورـض  اعطق  ملاـع  يرترب  تیولوا و  راـختفا  لاـثم  هک  نییبنلا  متاـخ  ملاـع  رورـس  ملاـع  رخف 
مایا نوچ  دراد ؟ یمایپ  هچ  نیا  دندیسوب  یم  ار  ارهز  ترضح  تسد  دندش  یم  مخ  عوکر  هزادنا ي  هب  ربمغیپ  ینس  هعیش و  ییاور و 

یم ار  ناـشکرابم  تسد  ارهز  ترـضح  هب  دـندرک  یم  مارتـحا  اـم  ربـمغیپ  هک  ردـقچ  ره  منز  یم  يزیرگ  کـی  تـسا  مـه  تداـهش 
رازآ و تیذا و  لباقم  تهج  رد  نیفلاخم  نانمـشد و  اقیقد  دـهد  یم  تشهب  يوب  دـندومرف  یم  دـندییوب  یم  ار  شا  هنیـس  دندیـسوب 

موحرم تسا  مولعلا  ملاوع  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدـید  یبیجع  تیاور  کـی  دنتـشاذگن  مک  دـندرک و  وناـب  نیا  هب  هجنکش 
رایـسب شتبیـصم  اهَمَظْعَا  ام  ًهَبیـصُم  دوش  یمن  مرحم  اروشاع و  لثم  ام  يارب  يزور  چیه  دـندومرف  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  ینارحب 

هلمح تبیـصم  ینعی  یحدَا  رمَا َو  مَظعَا  َیِه  ارهز  همطاف ي  ام  ردام  هثداح ي  تبیـصم  دـندومرف  قداـص  ماـما  یلو  هدوب  هداـعلا  قوف 
همه ي هشیر ي  نوچ  هدوب  رت  خـلت  مه  هدوب و  رت  كاـن  تشحو  مه  هدوب  رت  گرزب  مه  ارهز  ترـضح  ناـمردام  هناـخ ي  هب  ندرک 
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یلع و ترـضح  يرانکرب  هعجاف ي  دـنیامرف  یم  دـنراد  یبیجع  نایب  کی  ماما  ترـضح  هدـش  عورـش  اج  نآ  زا  تائالتبا  بئاـصم و 
قوف اعقاو  میراد  ناگرزب  تاـملک  تاـیاور و  رد  مه  تسا  رت  مهم  مرحم  اروشاـع و  زا  یتح  تسا  هعجاـف  نیرتـالاب  تفـالخ  بصغ 

زاب ام  ار  تبیصم  نیا  تسین  تقو  دندرک ؟ هچ  دندرک  یم  مارتحا  دنتـشاد  یم  هگن  هداعلا  قوف  هک  يدارفا  تمرح  ربمغیپ  هدوب  هداعلا 
تسد دندش  یم  مخ  ام  ربمغیپ  دنتفرگ  هناشن  سکعرب  دوب  ربمغیپ  ادخ و  رظن  دروم  هک  یفادها  دندرک  ینکـش  تمرح  اه  نآ  مینکب 

یم ارهز  ترضح  تمدخ  دندز  یم  وناز  ناشدوخ  دندناشن و  یم  ناشدوخ  ياج  دندروآ  یم  دعب  دندیـسوب و  یم  ار  ارهز  ترـضح 
یم دمآ  شوخ  ارهز  ترضح  هب  دندش  یم  دراو  یتقو  مه  ربمغیپ  ینعی  دوب  لباقتم  مه  مارتحا  هک  تسا  ام  تایاور  رد  هتبلا  دنتـسشن 
مخ ربمیپ  تتسب  ياپ  شنیرفآ  مامت  تفگ  هدوب  فرط  ود  دندناشن  یم  ناشدوخ  ياج  دنتفرگ  یم  مارتحا  دندیسوب  یم  تسد  دنتفگ 

ربمغیپ بخ  هدوب  يا  هداعلا  قوف  تیصخش  اعقاو  ارهز  وت  ییارهز  وت  ییارهز  وت  نیسای  وت  یناقرف  وت  ییاهاط  وت  تتسد  دیسوب  دش و 
همه ءامسا  باقلا و  اه و  هینک  نیا  تسا و  اهیبا  ّما  ارهز  ترضح  ياه  هینک  زا  یکی  دنتفرگ  یم  ارهز  ترضح  هب  هژیو  مارتحا  نیا  ام 
ءاهب هللا  تیآ  موحرم  ارهز  ترضح  تاماقم  هب  تسا  ییاه  هراشا  تسا و  یناعم  اه و  هتکن  يواح  هک  تسا  ام  تایاور  رد  اه  نیا  ي 

ربمغیپ هدوب  ام  ربمغیپ  یتیبرت  ّما  تسا  یعقاو  تسین  کیلبمس  یتافیرـشت و  هینک ي  کی  اهیبا  ما  نیا  دندومرف  یم  اهراب  دیاش  ینیدلا 
نیرسفم مومع  ( 1 رثوک / « ) ََرثْوَْکلا َكاَْنیَطْعَأ  اَّنِإ   » تسا ربمغیپ  هشیر ي  هدرک  یم  هدافتسا  هدوب  هرهب  ارهز  ترـضح  نینزان  دوجو  زا 

رسپ تداهـش  عقوم  ام  ربمغیپ  نوچ  ( 3 رثوک / « ) ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِئناَش  َّنِإ   » هراـشا ي هب  تسارهز  ترـضح  هراـبرد ي  تاـیآ  نیا  دـنتفگ 
ترضح بلـص  زا  ام  ربمغیپ  لسن  مامت  میداد  ریثک  ریخ  امـش  هب  ام  دیامرف  یم  ادخ  دوش  یم  عطقنم  ربمغیپ  لسن  دنتفگ  یم  دنتـشادن 
ترـضح هدوب  ردام  فرط  زا  تسا  هتـشذگ  ایبنا  مدآ و  دنزرف  یـسیع  ترـضح  هک  میراد  نآرق  هیآ ي  تسارهز  ترـضح  زا  یلع و 

همطاـف ي نم  هشیر ي  ینعی  اـهیبا  ما  نیا  دوـش  شدادـجا  ءاـبآ و  دـنزرف  دـناوت  یم  ناـسنا  مـه  رداـم  فرط  زا  هتـشادن  ردـپ  یـسیع 
ام ناگرزب  هک  ییاسک  ثیدح  نیا  منک  یم  هدافتسا  مرب  یم  هرهب  ارهز  ترضح  زا  نم  تسارهز  همطاف ي  نم  یتیبرت  ردام  تسارهز 

يراتفرگ اه و  یتخس  تالکشم و  تالضعم و  لح  يارب  هک  دندومرف  یم  اهراب  ینیدلا  ءاهب  هللا  تیآ  موحرم  دندرک  شرافس  یلیخ 
هدراهچ هب  هیده  تاولـص  رازه  هدراهچ  یکی  دنراد  یلام  نکمت  هک  ییاه  نآ  دنفـسوگ  کی  حـبذ  یکی  دراد  رثا  یلیخ  زیچ  هس  اه 

یعمج رد  اسک  ثیدح  توالت  مه  یکی  دوش  یم  باجتـسم  ام  تجاح  اعد و  تسا و  دمحم  لآ  ربمغیپ و  يارب  اعد  نیا  هک  موصعم 
هک ییادخ  هب  مسق  هک  دندروخ  مسق  شرخآ  راب  ود  ربمغیپ  هک  میناوخب  اسک  ثیدح  میوش  عمج  دوش  توالت  نایعیش  ناتـسود و  زا 

دننک یم  رافغتـسا  ار  سلجم  دـنناشوپ  یم  دـنیآ  یم  هکئـالم  دوـش  هدـناوخ  یلفحم  رد  اـسک  ثیدـح  نیا  رگا  درک  ثوـعبم  ار  نـم 
ُهللا یـضَق  ّالِإ َو  ٍهَجاح  ُِبلاط  ُهَّمَغ َو ال  ُهللا  َفَشَک  ّـالِإ َو  ٌموُمغَم  ـال  ُهَّمَه َو  ُهللا  َجَّرَف  ّ َو  ـالِإ ٌموُمهَم  مِهِیف  دوش َو  یم  لزاـن  یهلا  تمحر 

ثیدح روحم  اسک و  ثیدح  عورـش  دراد  لئاضف  یلیخ  دوش  یم  رود  ناشیاه  هصغ  مغ و  دوش  یم  هدروآرب  ناشیاه  تجاح  ُهَتَجاح 
هلمج نیا  نم و  رب  دـش  دراو  مردـپ  مدوب  هناخ  رد  نم  دـیوگ  یم  هک  ارهز  ترـضح  دوخ  زا  دـنک  یم  لقن  رباج  الوا  تسیک ؟ اـسک 

تـسا ملاع  دـنمتردق  لوا  نطاب  انعم و  رظن  زا  ربمغیپ  ِفْعُّـضلا  َنِم  ُهاَتبَا  ای  ِهَّللاـِب  َكُذـیُعا  َُهل  ُْتلُقَف  ًافْعُـض  ینَدـَب  یف  ُدِـجَا  ّینِا  دومرف 
هک میراد  یتایاور  ام  یلو  تسا  يوق  یلیخ  دشاب  دناوت  یم  یهلا  یحو  لماح  هک  دـنک  یم  تمحرم  وا  هب  ادـخ  هک  ییورین  يژرنا و 

مالک یلجت  ( 5 لمزم / « ) اًلیِقَث ًالْوَق  َْکیَلَع  یِْقُلنَـس  اَّنِإ   » دـمآ یم  راشف  ربمغیپ  هب  هدوب  نیگنـس  هک  یتایآ  اصوصخم  یحو  لوزن  عقوم 
تایلجت زا  يا  هولج  کی  دش  شوهیب  مه  یـسوم  ترـضح  دندرم  رفن  داتفه  دش  یکچوک  یلجت  کی  روط  هوک  رد  رگید  تسادـخ 

یهاگ هدوب  نیگنـس  یلیخ  ربمغیپ  رب  میقتـسم  ادـخ  مـالک  یلجت  ـالاح  هدوب  یلماـک  نموم  کـی  هولج ي  میراد  هک  درک  هولج  یهلا 
يرهاظ يرصنع و  سنج  رد  ربمغیپ  دندرک  یم  فعض  ساسحا  ناشندب  رد  ترـضح  یهاگ  نیمز و  هب  دیباوخ  یم  ترـضح  بکرم 

هناخ ي هب  دیآ  یم  دشاب  دناوت  یم  ربمغیپ  کمک  ربمغیپ و  هانپ  یـسک  هچ  دریگب ؟ کمک  دورب  اجک  دنک  یم  فعـض  ساسحا  ناش 
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هک ارهز  همطاف ي  نک  مکمک  ناج  همطاف  ینعی  منک  یم  فعض  ساسحا  نم  ًافْعُـض  ینََدب  یف  ُدِجَا  ّینِا  دیامرف  یم  ارهز و  ترـضح 
ص 65) ج 43 ، راونالاراحب ،  ) ُهَّللا ُرْدَْقلا  ُهَمِطاَف َو  ُهَْلیَّللا  هللا  همطاف  میراد  تیاور  یضعب  رد 

13012 ص :
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ردقلا هلیل 

ردـق بش  شا  يرهاظ  ینعم  تسا  هللا  ردـق  تسا  همطاف  هلیل  دومرف  هیآ  ینطاب  ینعم  دومرف  قداص  ماما  هلیل  نیا  زا  روظنم  ردـقلا  هلیل 
یـسک رگا  ِرْدَْقلا  َهَْلَیل  َكَرْدَأ  ْدَقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َهَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  تسادخ  هب  بوصنم  همطاف  ینعی  هللا  همطاف  ینعی  ردـقلا  هلیل  تسا 

تسارهز ترـضح  یلجت  طابترا و  ردق  بش  تقیقح  تسا  نیا  هیآ  نطاب  هدرک  كرد  ار  ردق  بش  ینعی  دسانـشب  ار  ارهز  ترـضح 
شراوگرزب ردپ  یتقو  تسادخ  وحم  تسادخ  رد  صوصمم  مالس  اهیلع  ارهز  ترـضح  تسا  لوا  ماما  رـسمه  ماما و  هدزای  ردام  هک 

یهانپ ادخ  ریغ  تسادخ  زا  تسه  هچ  ره  ینعی  ِفْعُّـضلا  َنِم  ُهاَتبَا  ای  ِهَّللِاب  َكُذـیُعا  دـیوگ  یم  منک  یم  فعـض  ساسحا  دـیامرف  یم 
هدـنامرد و ره  هاـنپ  فعـض و  ره  تردـق  ادـخ  ینعی  یفعـض  ره  زا  مروآ  یم  رد  ادـخ  هاـنپ  رد  ار  وـت  نم  راوـگرزب  ردـپ  يا  تـسین 

هیبش ابیرقت  اسک  تسا  اسک  رد  دیامرف  یم  منک  یم  مامـشتسا  ار  مدـج  رطع  نم  دـیوگ  یم  دـیآ  یم  نسح  ماما  دـعب  تسا  يراتفرگ 
دندومرف یلع و  ترـضح  دعب  دـندش  دراو  نیـسح  ماما  دـعب  دـندش  عمج  اه  نآ  هدوب  یگرزب  هچراپ ي  بش و  رداچ  دـننام و  همیخ 

دعب دندمآ  ارهز  ترضح  دوخ  دعب  دنتـسه  اسک  رد  نادنزرف  زا  ات  ود  اب  تشاد  هضرع  منک  یم  مامـشتسا  ار  ربمغیپ  ما  مع  رـسپ  يوب 
نیمز نامسآ  ْمُِهتَّبَحَم  ْمُِهلْجَِال َو  ِّالا  رفن  جنپ  يارب  رگم  مدرکن  قلخ  ار  نیمز  نامـسآ و  نم  دومرف  هکئالم  لیئربج و  هب  لاعتم  يادخ 
تسا نیا  شا  هدعاق  دنتـسه  یناسک  هچ  اه  نیا  دیـسرپ  لیئربج  تساه  نیا  رطاخ  هب  ملاع  تادوجوم  اه  یتشک  اه  ایرد  اه  ناشکهک 

ما تسا  روحم  نیا  تسا  هتفرگ  رارق  ارهز  ترـضح  زاب  روحم  دینیبب  امـش  یلو  شنادنزرف  شداماد و  شرتخد و  ربمغیپ و  دیوگب  هک 
ردـپ تسا و  همطاف  اـهُوَنبَو  اـُهلَعبَو  اـهُوبَاَو  ُهَمِطاـف  ْمُه  دومرف  سدـقم  رون  جـنپ  نیا  یفرعم  رد  ادـخ  تسا  تیروحم  نیا  تسا  اـهیبا 

دوش یم  لزان  ریهطت  هیآ ي  دـعب  تسارهز  ترـضح  روحم  شنادـنزرف  تسا و  همطاف  شراوگرزب  رهوش  تسا و  همطاف  شراوگرزب 
هیآ هک  مدرک  كاپ  دشاب  يدب  زیچ  دهدب  يدب  يوب  هک  يزیچ  ره  زا  ییاطخ  هابتـشا و  صقن و  يدـیلپ و  یتشز و  ره  زا  ار  امـش  هک 

تایاور رد  هک  نیا  تسا  یگرزب  مایپ  یلیخ  نیا  اهیبا  ما  دنیوگ  یم  ترـضح  هب  یتقو  هدش  لزان  ناراوگرزب  نیا  هرابرد ي  ریهطت  ي 
نکر نیا  تفر  یم  نیب  زا  تیروـحم  نیا  نوـچ  درک  یمن  قـلخ  ار  یلع  ترـضح  ربـمغیپ و  ادـخ  دوـبن  همطاـف  ترـضح  رگا  مـیراد 

هک یهجوت  اذـل  تفر  یم  ردـه  تیب  لها  ربمغیپ و  تامحز  ام  بتکم  مالـسا و  يارب  تسا  یتیبرت  یـشرورپ و  بتکم  تسا  یـساسا 
ربمغیپ تسا  لمات  لباق  هک  میراد  یتایاور  دنهدب  قوس  وس  تمس و  نیا  هب  ار  تما  هک  شراتفگ  راتفر  رد  دنتـشاد  وناب  نیا  هب  ربمغیپ 

ارهز ترـضح  اجک  ره  ص 46 ) ج 2 ، اـضر ، راـبخا  نویع   ) اَـهاَضِِرل یَـضْرَی  َهَمِطاَـف َو  ِبَضَِغل  ُبَضْغَی  َیلاَـعَت  َهّللا  َّنِإ  دـندومرف  یم 
هک نیا  زج  ینعی  دنک  یم  بضغ  ادخ  دنکب  بضغ  ارهز  ترضح  يزیچ  ره  سک  ره  هب  اجک  ره  دهدب  تیاضر  ادخ  دهدب  تیاضر 

یـشاب هدشن  یکی  ادخ  اب  یـشاب  هتـشادن  ادخ  اب  یکاکطـصا  چیه  یـشاب و  ادخ  رما  رد  یناف  لماک  ریهطت  لماک  تمـصع  لماک  دبع 
دندرک لقن  ینـس  هعیـش  هک  یتایاور  اذل  دشاب  ادخ  یهن  رما و  وا  یهن  رما و  ادـخ  بضغ  وا  بضغ  ادـخ  ياضر  وا  ياضر  دوش  یمن 
دندوب یـضاران  دندوب  تحاران  اه  نآ  تسد  زا  دنتفر  ایند  زا  ارهز  ترـضح  دندرک  یـضاران  تحاران و  ار  ارهز  ترـضح  اه  یـضعب 

زا يدرک  نم  هب  هک  ییاه  ملظ  ای  تایانج  منک  یمن  لالح  نم  دندومرف  دندرک  یم  یهاوخرذع  ای  دندرک  یم  هیرگ  ناشیاه  یـضعب 
ارهز ترضح  ار  یـسک  ره  دندرک  لقن  ینـس  هعیـش و  هک  یتایاور  مییوگ  یم  تسیک  دارفا  صاخـشا و  هرابرد ي  ام  رظن  دنـسرپب  ام 

ام تسا  ربمغیپ  ادخ و  روتسد  دشاب  كانبضغ  دنکب  در  ارهز  ترضح  ار  یـسک  ره  مینک  یم  اضما  دییات و  مه  ام  دنکب  دییات  اضما و 
ناورهر ءزج  دنکب  تمحرم  قیفوت  ام  هب  ادخ  هللا  ءاش  نا  تسادخ  یهن  وا  یهن  تسادخ  رما  وا  رما  میـشاب  كانبـضغ  مینکب  در  دـیاب 

زا دعب  نازیزع  تمدخ  مه  ار  مالـس  اهیلع  ارهز  ترـضح  مهم  ياه  هریـس  زا  یکی  نم  دوب  تصرف  رگا  میـشاب  ارهز  ترـضح  یعقاو 
.منکب ضرع  نآرق  توالت 
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فارعا هکرابم ي  هروس ي  ات 37  تایآ 31  مینک  یم  توالت  ار  هحفص ي 154  هللا  ءاش  نا  یتعیرش :

مهجرف لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهلل 

ِیتَّلا _ِه  َّلـلا َهَنیِز  َمَّرَح  ْنَم  ْلـُق  ﴾ 31  ﴿ َنِیفِرْـسُْملا ُّبُِحی  َال  ُهَّنِإ  اُوفِرُْـست  َالَو  اُوبَرْـشاَو  اُولُکَو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُـخ  َمَدآ  ِیَنب  اَی 
َنوُمَْلعَی ٍمْوَِقل  ِتاَیْآلا  ُلِّصَُفن  َِکلَذَـک  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  ًهَِصلاَـخ  اَْینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  َیِه  ْلـُق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِیَّطلاَو  ِتاَـبّ ِهِداَـبِِعل  َجَرْخَأ 

نَأَو اًناَْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اَم  _ِه  َّللِاب اوُکِرُْـشت  نَأَو  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  َیْغَْبلاَو  َْمثِْإلاَو  َنََطب  اَمَو  اَْهنِم  َرَهَظ  اَـم  َشِحاَوَْفلا  َّیِبَر  َمَّرَح  اَـمَّنِإ  ْلـُق  ﴾ 32﴿
اَّمِإ َمَدآ  ِیَنب  اَـی  ﴾ 34  ﴿ َنُومِدْقَتْـسَی َالَو  ًهَعاَس  َنوُرِخْأَتْـسَی  َال  ْمُُهلَجَأ  َءاَج  اَذِإَف  ٌلَجَأ  ٍهَّمُأ  ِّلُِـکلَو  ﴾ 33  ﴿ َنوُمَْلعَت َال  اَـم  _ِه  َّلـلا یَلَع  اُولوُقَت 

اَِنتاَـیِآب اُوبَّذَـک  َنیِذَّلاَو  ﴾ 35  ﴿ َنوـُنَزْحَی ْمُه  اـَلَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  اَـلَف  َحَلْـصَأَو  یَقَّتا  ِنَـمَف  ِیتاَـیآ  ْمُْـکیَلَع  َنوُّصُقَی  ِم  ْمُـکنّ ٌلُـسُر  ْمُکَّنَِیتْأَـی 
ِِهتاَـیِآب َبَّذَـک  ْوَأ  ًابِذَـک  _ِه  َّلـلا یَلَع  يَرَتـْفا  ِنَّمِم  ُمَـلْظَأ  ْنَـمَف  ﴾ 36  ﴿ َنوُدـِلاَخ اَـهِیف  ْمُه  ِراَّنلا  ُباَحْـصَأ  َکـِئ  _ َلوُأ اَْـهنَع  اوُرَبْکَتْـساَو 

اَّنَع اوُّلَـض  اُولاَق  _ِه  َّللا ِنوُد  نِم  َنوُعْدـَت  ُْمتنُک  اَم  َْنیَأ  اُولاَق  ْمُهَنْوَّفَوَتَی  اَُنلُـسُر  ْمُْهتَءاَج  اَذِإ  یَّتَح  ِباَتِْکلا  ِم  َنّ مُُهبیِـصَن  ْمُُهلاَنَی  َکـِئ  _ َلوُأ
﴾37  ﴿ َنیِِرفاَک اُوناَک  ْمُهَّنَأ  ْمِهِسُفنَأ  یَلَع  اوُدِهَشَو 

: همجرت

( ناکم لمع و  نآ  اـب  بساـنتم  ار  دوخ  يونعم  يداـم و   ) ِتنیز شیارآ و  يدجـسم ، ره  رد  زاـمن و ) ره  ماـگنه  ! ) مدآ نادـنزرف  يا 
ياه تنیز  وگب : ( 31  ) .درادن تسود  ار  ناگدننک  فارـسا  ادخ  اریز  دینکن ؛ فارـسا  دیماشایب و  دیروخب و  و  دیریگرب ، دوخ  هارمه 

( هزیکاپ ياه  يزور  اهتنیز و   ) نیا وگب : هدرک !؟ مارح  یـسک  هچ  دروآ ، دیدپ  شناگدـنب  يارب  هک  ار  يا  هزیکاپ  ياه  يزور  ادـخ و 
رد یلو ) دنکیرـش ، يروهرهب  رد  نانآ  اب  مه  نانمؤم  ریغ  هچ  رگا  هتبلا   ) دـنا هدروآ  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـیند  یگدـنز  رد 
یم نایب  دـنا ) تریـصب  شناد و  لها  و   ) دـنناد یم  هک  یهورگ  يارب  ار  دوخ  تاـیآ  هنوگ  نیا  اـم  تسا ؛ ناـنمؤم  هژیو  طـقف  تماـیق 

(32  ) .مینک
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رب ادخ  هک  ار  يزیچ  هکنیا  و  ار ، قحان  متـس  هانگ و  و  شناهنپ ، هچ  دـشاب و  شراکـشآ  هچ  ار  تشز  ياهراک  طقف  مراگدرور  وگب :
هدرک مارح  دیهد ، تبسن  ادخ  هب  تلاهج  ینادان و  يور  زا  ار  يروما  هکنیا  و  دیهد ، رارق  وا  کیرـش  هدرکن  لزان  یلیلد  نآ  ّتیناّقح 

یتعاس هن  دننام و  یم  سپ  یتعاس  هن  دیآرس ، ناشلجا  هک  یماگنه  تسا ، دودحم ) یلجا  نیعم و   ) ینامز یتما  ره  يارب  ( 33  ) .تسا
نانآ هب   ) دـنناوخب امـش  رب  ار  متایآ  هک  دـنیآ  ناتیوس  هب  ناـتدوخ  سنج  زا  یناربماـیپ  نوچ  مدآ ! نادـنزرف  يا  (34  ) .دـنتفا یم  شیپ 

رب یمیب  هن  دننک ، حالـصا  ار ) دوخ  دسافم   ) دنزیهرپب و نانآ ) اب  تفلاخم  زا   ) هک یناسک  سپ  دینک ؛) لمع  ار  متایآ  دـیروآ و  نامیا 
رد شتآ و  ِلها  دندیزرو  ّربکت  اهنآ  نتفریذپ  زا  و  دندرک ، بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  و  ( 35  ) .دنوش نیگهودنا  هن  تسا و  نانآ 
هک دننانآ  تسیک !؟ دننک ، یم  بیذکت  ار  وا  تایآ  ای  دندنب ، یم  غورد  ادخ  رب  هک  یناسک  زا  رتراکمتس  سپ  ( 36  ) .دنا هنادواج  نآ 
هب ناشناج  ندناتـس  يارب  ام  ناگداتـسرف  هک  یماگنه  ات  .دسر  یم  نانآ  هب  هدـش  رّدـقم  رّرقم و  اه ) تمعن  زا   ) هک هچنآ  زا  ناشمهس 

سپ گرم و  ياه  یتخـس  زا  ار  امـش  ات  ( ؟ دنیاجک دیدیتسرپ ، یم  ادخ  ياج  هب  هک  ییاهدوبعم  اه و  تب  دنیوگ : یم  دنیآ ، ناشیوس 
(37  ) .دنا هدوب  رفاک  هک  دنهد  یهاوگ  دوخ  دض  رب  و  دنتفر ؛ ام  تسد  زا  دنیوگ : یم  دنهد ) تاجن  نآ  زا 

مهجرف لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

: یتعیرش

.دییامرفب ار  ینآرق  هراشا ي  تاولص و  هتکن ي 

تـسا دمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  نتفگ  اهاعد  تباجتـسا  مهم  طیارـش  زا  یکی  هک  میراد  یناوارف  تایاور  ام  دازحرف : اقآ  جاح 
ار ییاـعد  چـیه  ادـخ  تاولـص  نودـب  تسا  ینـس  هعیـش و  تاـیاور  رد  یتح  مهجرف  لـجع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 
، هقرحملا قعاوصلا   ) ٍدَّمُحم ِلآَو  ٍدَّمُحم  یلع  ِلَصی  یّ یتَح  ِءامَّسلا  نَع  ٌبوُجحَم  ِهب ) َّلَجَوَّزَع  َهللا  یعْدی   ) ٍءاعُد ُّلُک  دنک  یمن  باجتسم 
رب تاولص  دورد و  اعد  هارمه  اعد و  رانک  هک  نیا  رگم  دور  یمن  الاب  تسا  باجح  هدرپ و  رد  مینک  یم  هک  ییاهاعد  ینعی  ص148 )

.مهجرف لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دوش  هداتسرف  دمحم  لآ  دمحم و 

13015 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3709 

http://www.ghaemiyeh.com


َال ُهَّنِإ  اُوفِرُْـست  َالَو  اُوبَرْـشاَو  اُولُکَو  ٍدِجْـسَم  ِّلُک  َدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  اَی   » دیامرف یم  ادـخ  هیآ ي 31  هحفـص  نیا  هیآ ي  نـیلوا 
هک ناتهاگ  تدابع  لحم  ای  ندرک  هدجس  تدابع و  عقوم  تساه  ناسنا  لک  هب  باطخ  مدآ  ینب  نادنزرف  يا  ینعی  َنِیفِرْـسُْملا » ُّبُِحی 
مه یگتــسارآ و  مـه  ( 46 فـهک / « ) اَْینُّدـلا ِهاَـیَْحلا  ُهَنیِز  َنوـُنَْبلاَو  ُلاَْـملا   » دـندرک اـنعم  یـضعب  دـینکب  تنیز  ار  ناـتدوخ  دـیور  یم 
یم ار  سابل  نیرتهب  نسح  ماما  ای  قداص  ترـضح  هک  میراد  تایاور  اـما  دـیربب  ناـتدوخ  هارمه  دنتـسه  امـش  تنیز  هک  ناتنادـنزرف 

دشاب شوخ  يوب  نودب  هک  يزامن  زا  تسا  لضفا  ربارب  داتفه  دناوخب  رطعم  ناسنا  هک  یسابل  میراد  ثیدح  دندز  یم  رطع  دندیـشوپ 
ُّبُِحی ٌلیمَج  َهَّللا  َّنا  دراد  تسود  ار  ییابیز  تسابیز  تسا  لیمج  ادخ  دندومرف  دیدیـشوپ  کیـش  سابل  ردقچ  دـنتفگ  یم  ماما  هب  و 

ياه سابل  ای  هنهک  ياه  سابل  دنتـسه  اه  یـضعب  هیآ  نیا  هب  دـندومرف  یم  داشهتـسا  ص 66 ) ج 5 ، هایحلا ،  ) ّیبَِرل ُلَّمََجتاَف  َلاـمَْجلا 
یم ادـخ  ینامهم  میناوخب  زامن  ای  میورب  میهاوخ  یم  دجـسم  دورب  ادـخ  تاقالم  دـهاوخ  یم  ناسنا  زامن  عقوم  هن  دنـشوپ  یم  فیثک 

زامن لوا  یلو  زامن  زا  دعب  راهن  لوا  تفگ  هدجـس  دجـسم و  لوا  دیامرف  یم  دعب  میهدب  ماجنا  ادخ  يارب  ار  یگتـسارآ  نیرتهب  میور 
نیا شا  مهم  طرـش  یلو  دیماشایب  دیروخب  هدرک  قلخ  امـش  يارب  ادخ  هک  یبیط  لالح و  زا  دیماشایب  دیروخب و  راهن  دیوگ  یم  دـعب 

تـسود ار  اه  هدننک  فارـسا  ادـخ  دـینکن  دوخ  یب  اجیب و  ياه  هنیزه  اه و  جرخ  دـینکن  يور  هدایز  ینعی  دـینکن  فارـسا  هک  تسا 
.مینکب لمع  نآرق  تایآ  هب  هجو  نیرتهب  هب  هک  دنکب  نامکمک  ادخ  درادن 

ناگدننیب تمدخ  رد  هک  تسیا  هتفه  نیرخآ  تسا  لاس  ینایاپ  ياهزور  نوچ  منکب  ضرع  ار  ارهز  ترضح  هریس ي  هک  نیا  زا  لبق 
هنیک ي تقو  چـیه  هک  هدوب  نیا  تیب  لـها  ربمغیپ و  ياـه  هریـس  زا  یکی  هک  نازیزع  همه ي  زا  مراد  شهاوخ  نم  لاـسما  زا  میتـسه 
زا دننکب  بترم  دننکب  زیمت  ار  ناش  یگدنز  هناخ  دـنتفا  یم  وپاکت  هب  همه  لاس  رخآ  رد  نآلا  هک  روط  نامه  میریگن  لد  هب  ار  یـسک 

یـشوخ هرهب و  باوث و  نیرت  مهم  میراد  یتحاران  ترودـک و  هک  یناسک  اب  تسام  ناج  حور و  ام و  نورد  رت  مهم  اـه  نیا  همه ي 
شا همه  اما  هدرک  تیذا  هدرک  دـگل  ار  شیاپ  تسین  هجوتم  مه  وا  دـیاش  تسا  ریگرد  یـسک  اب  هک  یمدآ  میرب  یم  نامدوخ  ار  شا 

يدـب مینکب  شومارف  میـشخبب و  مینکب  تکاس  مینکب  مارآ  ار  اـه  نیا  دراد  گـنج  اوعد و  شدوخ  اـب  شدوخ  دـنک  یم  يروخدوخ 
هناخ نازیزع  هللا  ءاش  نا  راگنا  هن  راـگنا  میـسر  یم  شمارآ  هب  هک  میرب  یم  ناـمدوخ  ار  شا  هرهب  لوا  مینکب  كاـپ  ار  نارگید  ياـه 
مدآ تسا  بوخ  لاس  نایاپ  تسا  بوخ  یلیخ  لاس  نایاپ  ياعد  هقدص و  دنـشاب  یلیخ  تاوما  دای  هب  دنـشاب و  هتـشاد  ینورد  یناکت 
نکب لیدبت  تانـسح  هب  ار  ام  تائیـس  نکب  كاپ  ار  ام  ياه  یکاپان  شخبب  هدوب  هانگ  يدـب  هچ  ره  دـیوگب  دـناوخب  زامن  تعکر  ود 

ْلِّوَح ِلاَوْحَْألا  ِلْوَْحلا َو  َلِّوَُحم  اَی  مییوگ  یم  هک  ییاـعد  میوش و  لاـس  دراو  یگزیکاـپ  اـب  اـت  نکب  لوبق  هدوب  یباوث  ریخ و  راـک  رگا 
دـشابن ام  ندرگ  یـسک  قح  دـشاب  زیمت  كاپ و  ناسنا  هک  تسا  نیا  لاح  نسحا  ص 353 ) نیدـلا ، لامک   ) ِلاَْحلا ِنَسْحَأ  َیلِإ  اََـنلاَح 

هانگ و زا  يراب  هلوک  هک  یـسک  اب  دوش  یم  عورـش  شتـشهب  میوگ  یم  نم  الاح  نیمه  ناسنا  دـشابن  شندرگ  هللا  قح  ساـنلا و  قح 
تـسود هتبلا  هاتوک  تصرف  نیا  رد  اما  تسا و  مزال  ینورد  یناکت  هناـخ  کـی  دـنک  یم  ینیگنـس  شتـشپ  يور  هوک  دراد  تیـصعم 

رت لصفم  دـمآ  شیپ  ارهز  ترـضح  هرابرد ي  يا  هسلج  هللا  ءاـش  نا  مه  زاـب  اـما  مینکب  تبحـص  لـصفم  هسلج  کـی  ار  نیا  متـشاد 
َّبِبُح دیامرف  یم  ترضح  تسا  ناشباختنا  یلمع و  يراتفر و  هریـس ي  هک  دنراد  ینارون  نایب  کی  ارهز  ترـضح  مینک  یم  تبحص 

ح 164) هایحلا ،  جهن   ) ِهللا ِلیبَس  یف  ُقاْفنإلاَو  ِهللا  ِلوسَر  ِهْجَو  یف  ُرَظَّنلاَو  ِهللا  ِباتِک  ُهَوالت  ٌثالَث :  ْمُکاْینُد  ْنِم  َّیلإ 
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ادـخ لوسر  هرهچ ي  هب  هاگن  ود  ادـخ  باتک  توالت  کی  تسا  هتفرگ  رارق  نم  قشع  تبحم و  رهم و  دروم  امـش  ياـیند  زا  زیچ  هس 
همه ي یلجت  تسا  تاذ  ینعی  تسا  تقیقح  یلجت  یمود  تسادـخ  مالک  یلجت  ادـخ  باتک  یلوا  تسادـخ  هولج ي  نیرتـالاب  هک 

هدید یم  ار  نیا  ارهز  ترـضح  ینیب  یم  ار  فرط  دوخ  تقو  کی  ینیب  یم  ار  فرط  توص  یعقوم  کی  تسادخ  تافـص  ءامـسا و 
( ثعبم بش  ياعد   ) ِمَّظَعُملا ِرْهَْـشلا  ْنِم  ِهَْلیَّللا  ِهِذـه  یف  ِمَظْعألا  ِیّلّجَتلِاب  َُکلئـسأ  ّینِا  َّمُهّللا  هک  میراد  ار  هلمج  نیا  ثعبم  بش  رد  اـم 
هک يزیچ  موس  دهد و  یم  ناشن  ار  قح  یتسه  مامت  هک  يا  هنیآ  هدرک  هولج  ملاع  رد  ادخ  یلجت  نیرت  گرزب  ربمغیپ  تثعب  رد  ینعی 

ترـضح باختنا  تسیچ ؟ ام  باختنا  الوا  نارگید  هب  ناـسحا  قاـفنا و  ینعی  تسا  هللا  لـیبس  یف  قاـفنا  هتفرگ  رارق  نم  تبحم  دروم 
؟ تسیچ ارهز 

هداتفا ي اپ  شیپ و  رایـسب  ياه  باـختنا  دـنراد  هک  ییاـه  باـختنا  دارفا  زا  يرایـسب  .میتسه  گـنهامه  ردـقچ  تسا  مهم  یلیخ  نیا 
تواخس قافنا و  ارهز  ترضح  قشع  تسادخ  ربمغیپ  ادخ و  مالک  ارهز  ترـضح  قشع  یندش  مامت  رذگدوز و  ياهوزرآ  ییایند و 

زیچ هس  نیا  دیامرف  یم  ارهز  ترـضح  تسا  َبِّبُح  هب  ریبعت  مدیزگرب  ار  زیچ  هس  نیا  نم  دیامرف  یمن  تسادـخ  ناگدـنب  هب  ناسحا  و 
هب یلو  میهد  یم  ماجنا  ار  يراک  کی  اـم  یعقوم  کـی  هدـش  نیجع  نم  دوجو  اـب  هدروخ  هرگ  نم  لد  رد  تسا  نم  بوبحم  قشع و 

یلو دنک  یم  ملع  لیـصحت  تسین  تسود  زامن  یلو  تسا  ناوخ  زامن  میناوخ  یم  زامن  روز  هب  تسین  ام  قشع  میزرو  یمن  قشع  نآ 
ای تسا  سرت  زا  دنک  یم  قافنا  لد  لوا  دـیوگ  یم  ارهز  ترـضح  هن  درادـن  هقالع  راک  هب  یلو  دـنک  یم  راک  درادـن  تسود  ار  ملع 

توالت قشاع  نم  تسا  ولج  نم  لد  لوا  دیوگ  یم  ارهز  ترـضح  یلو  دنک  یم  رارف  دـناوتب  رگا  تسین  هارمه  شلد  تسا  يروبجم 
مینکب دیاب  هک  یفیک  میربب  دیاب  هک  يا  هرهب  یلو  میناوخ  یم  نآرق  ام  ارچ  دندرک  لاوس  یئابطابط  همالع  زا  دنیوگ  یم  متـسه  نآرق 

هتفر تسا  لاس  دنچ  ناش  هچب  يردام  ردپ  رگا  دیناوخ  یمن  تبحم  اب  دیزرو  یمن  قشع  نوچ  دندومرف  میوش  یمن  عابـشا  میرب  یمن 
دنناوخ یم  یفعـش  قوش و  هچ  اب  دسرب  شتـسد  هب  همان  کی  هام  شـش  زا  دـعب  دوب  همان  طقف  قباس  هدـش  دایز  تاطابترا  نآلا  جراخ 

شندیشک تسد  تسا  تدابع  نآرق  هب  ندرک  هاگن  دنراذگ  یم  مشچ  يور  دنسوب  یم  همان  يور  دننک  یم  هاگن  دنشابن  مه  دلب  رگا 
.تسا تدابع  نیع  شا  يریگدای  تسا  تدابع  قوفام  نآ  هب  ندرک  لمع  تسا  تدابع  شندناوخ  تسا  تدابع 
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تسین مهم  ندناوخ  زامن 

تسا مهم  ندوب  زامن  قشاع 

زامن قشاع  تسین  مهم  ندناوخ  زامن  اه  نیا  تسا  نم  بوبحم  هدش  هدیـشک  اج  نیا  هب  نم  تبحم  رهم و  دـیامرف  یم  ارهز  ترـضح 
راب تسود  یناحور  تسود  ملاع  تسود  ملع  میرواـیب  راـب  تسود  زاـمن  میرواـین  راـب  ناوخ  زاـمن  ار  ناـمیاه  هچب  تسا  مهم  ندوب 

اه ناسنا  نیرترب  دـیامرف  یم  تسا  فیرـش  یفاک  رد  تیاور  نیا  ص 83 ) ج 2 ، یفاک ،  ) اَهَقَناَع هَداَـبِعلا َو  َقَشَع  نَِمل  َیبوُط  میرواـیب 
دیوگ یم  دبع  دیوگ  یمن  ص120 ) ج1 ، لئاسولا ، كردتسم   ) اَهل َغَّرَفَت  ِهِدَسَِجب َو  اهَرَشاب  اهَقَناع َو  َهَدابِْعلا َو  َقِشَع  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَا 
لِالب اَی  اَنْحِرَأ  تفگ  یم  لالب  هب  درک  یم  فیک  درب  یم  تذـل  ردـق  نیا  زامن  عقوم  اـم  ربمغیپ  هک  روط  ناـمه  دـیوگ  یم  دـعب  قشع 

نیا میناوخب  نآرق  قشع  اب  دجـسم  میورب  قشع  اب  ادخ  تاقالم  هب  میورب  نکب  تحار  ار  ام  وش  دـنلب  ص 264 ) ج 22 ، راونالاراحب ، )
رد سپ  میـشاب  قاتـشم  دشاب  هناقـشاع  اما  مینکب  افتکا  تابجاو  هب  رتمک  نآرق  زامن  میریگب  شوغآ  رد  ینعی  هقناعم  تسا  مهم  یلیخ 

توالت طقف  دـیامرف  یمن  ادـخ  مالک  نآرق  هچ ؟ هتفرگ  رارق  ارهز  ترـضح  تبحم  رهم و  قشع و  دروم  هک  تسا  فرح  یلیخ  َبِّبُح 
هب هک  یـسک  تسا  لد  لام  سنا  مکحلا ) ررغ   ) ِناوْخِالا ُهَقَرافُم  ُهْشِحُوت  َْمل  ِنآرُْقلا ، ِهَوالَِتب  َسَنآ  ْنَم  دیامرف  یم  ریما  ترـضح  نآرق 

تبحم ربدت و  قشع و  اب  اما  میناوخب  رطس  ود  هحفص  کی  میناوخب  نآرق  ءزج  کی  دهاوخ  یمن  دهدب  لد  دریگب  سنا  نآرق  توالت 
میِرَْکلا کهجَو  روِنب  ذوعأ  هک  مییوگ  یم  ام  یتقو  تالکـشم  همه ي  اه  هصغ  اـه  مغ  همه ي  ادـخ  ربمغیپ  هرهچ ي  هب  هاـگن  یمود 

هانپ وت  هجو  رون  هب  ایادخ  دـندناوخ  یم  مه  ربمغیپ  دوخ  تساهاعد  رد  تاَُملُّظلا  َُهل  تقرـشأو  ضْرَْألاَو ، تاَوَمَّـسلا  َُهل  تَءاَضَأ  يِذـَّلا 
یلجت تسادـخ  ربمغیپ  یکی  هجو  رون  نیا  دوش  یم  راومه  اه  يراومهاـن  دور و  یم  تاـملظ  ماـمت  منیبب  ار  رون  نآ  رگا  هک  مرب  یم 
تسا تقیقح  یلجت  ربمغیپ  تسادخ  یمالک  یلجت  نآرق  هدوب  ارهز  ترضح  يارب  تدابع  نیرتالاب  ربمغیپ  رادید  اذل  تسا  یهلا  رون 
دوجو رد  نآرق  تقیقح  تسا  یلاق  دوخ  تقو  کی  تسا  یلاـق  هناـخ و  کـی  رهـش  کـی  هشقن ي  تقو  کـی  هیبشت  ـالب  هبترم  رازه 
يزیچ هچ  نآ  رد  تسا  فرح  اـیرد  کـی  زاـب  نیا  هک  ربـمغیپ  نآرق و  راـنک  تسا  بیجع  هک  یموـس  مـه  نـیا  هدرک  یلجت  ربـمغیپ 

دیامرف یم  یلو  درک  باختنا  دوش  یم  زیچ  نارازه  ربمغیپ  نآرق و  رانک  رد  ینعی  تساـهزیچ  نیرترب  هدـش ؟ ارهز  ترـضح  بوبحم 
قافنا ناسنا  دوش  یم  ات  تسا  هللا  لیبس  یف  قافنا  ناسحا و  هدـش  هیـضرم  يارهز  لد  بوبحم  هک  يزیچ  نیموس  ربمغیپ  نآرق و  رانک 

ارهز ترضح  قح  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادخ  هللا  ءاش  نا  دنراد  اه  نیا  دیدش و  رقف  ینارگ و  مروت و  تالکشم  نازیزع  زا  یلیخ  دنکب 
.دیامرفب تیانع  تاجن  ار  همه  تسا  مدرم  رب  هک  ییاهراشف  مروت و  دوکر و  يداصتقا و  تسب  نب  نیا  زا 
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هب دننکب  دنهاوخ  یم  هک  ییاهدیرخ  نیا  زا  دصرد  هد  دصرد  جنپ  رگا  دـنراد  مه  اه  یلیخ  دـنراد  مه  اه  یـضعب  لاس  نایاپ  نیا  رد 
زا میهدـب  رارق  ناـمدوخ  يوگلا  ار  ارهز  ترـضح  دوش  اـیرد  یهگناو  ددرگ  عمج  هرطق  هرطق  دوش  یم  دراـیلیم  دراـیلیم  دـنهدب  ارقف 

ار ناش  یسورع  نهاریپ  ارهز  ترـضح  ص 68 ) ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال   ) جاَتُحم مِحَر  وُذ  هَقَدَـص َو  َال  مینکب  عورـش  ناـکیدزن 
اهنت دـندرک  راـطفا  یلاـخ  بآ  اـب  بش  هـس  دـنداد  ار  ناشدـنبولگ  دنبتـسد  ارهز  ترـضح  دـنداد  ورگ  ار  ناـشرداچ  دـندرک  قاـفنا 
هروس هیآ و  تیب  لها  ناسحا  قافنا و  زا  نآرق  رد  ادـخ  هک  يردـق  نآ  دـنداد  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ار  ناشیوج  نان  ناـشراطفا 

اهنت هدـش  لزان  ناسحا  قافنا و  رطاخ  هب  یتا  له  هروس ي  تسا  مهم  یلیخ  نیا  هداتـسرفن  ناشیاهزامن  اـه و  تداـبع  يارب  هداتـسرف 
لیم ارهز  ترـضح  دوخ  دـندناباوخ  دـندرک  مارآ  ار  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هدوب  اذـغ  کی  دـیآ  یم  نامهم  بش  کی  ناشیاذـغ 

نآ نأش  رد  هیآ  نیا  تخیر و  یم  کشا  ربمغیپ  دنداد  اذغ  نامهم  هب  یکیرات  رد  دندرک و  شوماخ  ار  غارچ  یلع  ترـضح  دندرکن 
ام یلو  میرادن  تیفرظ  دح  نیا  رد  دـیاش  ام  تسا  راثیا  جوا  ( 9 رشح / « ) ٌهَصاَصَخ ْمِِهب  َناَک  َْولَو  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  َنوُِرثُْؤیَو   » دش لزان  اه 

لیاسو ملاس  لاچخی  ارقف  هب  دنهدب  ار  ناش  یفاضا  ياه  ساسا  اه  هداوناخ  زا  يرایـسب  یتح  میهدب  ار  ناملاوما  هفاضا ي  مییوگ  یم 
تبون فص و  رد  ریقف  دیاش  اه  دص  ارقف  هب  میهد  یم  ار  ود  تسد  ياه  سابل  ام  تفگ  یم  یـسک  کی  دـنرادن  اعقاو  اه  یلیخ  لزنم 

یم رگا  دنتـسه  دنمزاین  هک  يدارفا  هب  میهدـب  مینکب  ضوع  میهاوخ  یم  هناخ  لیاسو  دـنریگب  ار  ود  تسد  ياه  سابل  نیمه  دنتـسه 
رازه هک  ارقف  هب  میهدب  ار  نامیاه  هفاضا  دوش  یمن  رگا  یلو  دنداد  ار  ناش  یـسورع  نهاریپ  ارهز  ترـضح  میهدـب  ار  شرتهب  میناوت 

.دنک یم  تشهب  لها  ار  ام  دنک و  یم  عفد  ار  الب  اه 
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تّنس لها  عبانم  رد  (س ) ارهز ترضح  تیمولظم 

تّنس لها  عبانم  رد  (س ) ارهز ترضح  تیمولظم 

هالصلا مث  هتمظع  هئالآ و  یلع  ًالیلد  هلـضف و  نم  دیزملل  اببـس  هرکذل و  ًاحاتفم  دمحلا  لعج  يذلا  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هنعللا نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاـطلا  نیبیطلا  هتیب  لـهأ  یلع  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  مساـقلا  یبأ  اـنیبن  اندیـس و  یلع  مالـسلا  و 

نیدلا موی  یلإ  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  همئادلا 

« ْمَُکل َنَذُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هباتک یف  میظعلا  هللا  لاق 

ام ناوج  لسن  ًاصوصخ  ددرگ ؛ نییبت  مدرم  يارب  دوش و  هتخادرپ  نآ  هب  تسا  مزال  هکلب  بسانم  هیمطاف  مایا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
ندرک اّربم  تیب و  لها  هب  تبـسن  اـهنآ  تاداـقتعا  فیعـضت  ياتـسار  رد  لـئاسم  نیا  هک  تسا  یلئاـسم  تاهبـش و  لیـس  ربارب  رد  هک 

هللا مالس  ) ارهز ترضح  هب  طوبرم  لئاسم  ام  هک  تسا  نیا  دنداتسیا ، هللا ) تاولص  مهیلع  ) تیب لها  ربارب  هفیقـس  رد  هک  تسا  یناسک 
اهنیا تابثا  هار  دنتسه و  هچ  اهلـصفرس  نیا  هک  دینیبب  منک  یم  ضرع  ار  اهلـصفرس  الاح  نم  .مینک  نایب  مدرم  يارب  لدتـسم  ار  اهیلع )

؟ تسیچ

دننک و یم  راکنا  ار  نیا  زورما  هماع ، اه و  یباهو  زا  يا  هدع  کی  .تسا  (س ») ارهز ترضح  تیب  هب  موجه  « ؛ اهلـصفرس نآ  زا  یکی 
.دوش  هتخادرپ  نآ  هب  دیاب  هک  تسا  هلئسم  کی  نیا  .هدوبن  يزیچ  نینچ  دنیوگ  یم 

ایآ هن ؟ ای  هدش  عقاو  نیا  ایآ  .تسا  (س ») ارهز ترـضح  هناخ ي  هب  دورو  (، » اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  تیب  هب  همجه ي  زا  دعب 
.دندش (س ) ارهز ترضح  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  ای  هدوب  راک  رد  یناذیتسا 

هن ؟ ای  دندنازوس  ار  ارهز  ترضح  هناخ ي  اهنیا  هک  تسا ، تیب » قارحإ  هلئسم ي  « ؛ رگید هلئسم 

13020 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3714 

http://www.ghaemiyeh.com


رارق متـش  برـض و  دروم  ار  ارهز  ترـضح  اهنیا  ایآ  هک  تسا ، (س ») ارهز ترـضح  نداد  رارق  متـش  برـض و  دروم  « ؛ رگید هلئـسم 
ریخ ؟ ای  دنداد 

هماع ایآ  هدمآ ، بلطم  نیا  رداصم  رد  دش ؟ دیهش  (س ) ارهز ترضح  دنزرف  ایآ  هک  تسا ، نسحم » ترضح  تداهش  « ؛ رگید هلئـسم 
هن ؟ ای  دننک  راکنا  ار  نیا  دنناوت  یم 

هلئسم اههد  و  هن ؟ ای  هداتفا  قافتا  هلئسم  نیا  ایآ  تسا ، روز » هب  تعیب  نتفرگ  يارب  هیلع ) هللا  مالس  ) نینمؤملاریما جارخا  « ؛ رگید هلئسم 
.رگید ي 

دشاب هتشاد  ام  بتک  هب  دانتسا  اهنیا  رگا  نوچ  ) نامدوخ بتک  هب  دنتسم  هن  ار  لئاسم  نیا  هک  درک ، میهاوخ  ایحا  ار  هیمطاف  یماگنه  ام 
چیه ناشتقاثو  رد  اهنآ  دوخ  رظن  زا  هک  ییاهنآ  هماع ، لوا  هتـسد  رداصم  هب  دنتـسم  هکلب  دـیدرک ،) تسرد  ار  اهنیا  امـش  دـنیوگ  یم 

.تسا  نشور  هلئسم  هک  هعیش  رظن  زا  الإ  و  هن ؟ ای  هداتفا  قافتا  لئاسم  نیا  هک  مینیبب  اهنآ  رداصم  هب  دانتسا  اب  تسین ، يدیدرت 

هک دـننک  یم  داعبتـسا  یهاگ  دـنرادن ، لئاسم  نیا  هب  هجوت  یهاگ  هک  ام  ناوج  لسن  هک  میهد ، خـساپ  ار  تاهبـش  نیا  هکنیا  يارب  ام 
تسرد مه  يرّربم  کی  مه  یهاگ  دننکب و  ار  اهراک  نیا  ادخ  لوسر  باحـصا  دوش  یم  روطچ  دنتـسه ، ادخ  لوسر  باحـصا  اهنیا 

یم امـش  هک  يروطنآ  هن  اما  هدوب ، نیملـسم  مالـسا و  حالـص  ياتـسار  رد  اهنیا  هدـش ، ماـجنا  اـهراک  نیا  رگا  دـنیوگ  یم  دـننک  یم 
ساسا رب  هکنیا  نآ  میتشاد و  لبق  هسلج  رد  هک  یثحب  هب  هجوت  اـب  دـش  زاـب  لـئاسم  نیا  رگا  دوش و  زاـب  یتسیاـب  لـئاسم  نیا  دـیئوگ ،
تمظع رظن  زا  ینز  چیه  ینعی  تسا ،» ءاسنلا  هدیس  (س ) ارهز همطاف  ، » اه باتک  رگید  ملـسم و  يراخب ، لثم  هماع  لوا  هتـسد  رداصم 

.دسر  یمن  ادخ  لوسر  هب  تمظع ، رظن  زا  يدرم  چیه  هک  يروطنامه  دسر ، یمن  وا  هب 
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ام .تسا  يروآدای  هرخألاب  دـشاب ، مه  رارکت  لئاسم  نیا  رد  یهاگ  رگا  .تسه  شیاج  دوش و  حرطم  اهزور  نیا  یتسیاب  لـئاسم  نیا 
( اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  هک  يراثیا  يراکادـف و  نآ  اب  تسا  نرق  هدراهچ  هک  هیمطاـف  نیا  هکنیا  اـت  مینک  يروآداـی  یتسیاـب 

دندرک میسرت  ام  يارب  ار  میقتسم  حیحص و  هار  داد ، جرخ  هب  دوخ  زا  هیلع ) هللا  مالس  ) نینمؤملاریما هک  یتماقتسا  ربص و  نآ  دندرک و 
.دنامب هدنز  مینک ، هچ  هک 

مه هدع  کی  دننک ، مگ  يا  هدع  کی  يارب  ار  بلطم  هکنیا  يارب  دندرک  تسرد  نیا  زا  دعب  اهنیا  هک  ییاهفرح  نیا  ایآ  مینادـب  دـیاب 
ای كردتسم ، لثم  دنتـسه  مکاح  ای  يراخب ، لثم  دنتـسه  ماما  ای  تیارد ، لها  هن  دنتیاور  لها  هماع  زا  یلیخ  نوچ  دنناد ، یمن  الـصا 

یتایاور نیا  یلو  هدرک ، لقن  تیاور  رازه  دـصناپ  رازه ، تسیود  ینالف  دـنیوگ  یم  کلذ ، لاثما  يدادـغب و  بیطخ  لثم  دـنا  ظفاح 
میئوگب مینک و  يد  یـس  کی  رد  ام  هک  هدرک  نایب  ار  اهنیا  (ص ) ادـخ ربمایپ  دراد ؟ یماـیپ  هچ  تسیچ و  شنومـضم  هدـش  لـقن  هک 

ام تیاده  يارب  هک  تسا  یلئاسم  اهنیا  تسام ؟ یگدنز  لمعلا  روتـسد  ثیداحا ، نیا  ای  هدرک ؟ لقن  ثیدح  نویلیم  کی  (ص ) ربمایپ
.تخادرپ میهاوخ  لئاسم  نیا  هب  زور  دنچ  نیا  رد  هللا  ءاش  نإ  نیاربانب  .مینک  ذاختا  یگدنز  رد  یتسیاب  ام  هک  يریسم  هار و  نییبت  و 

؛ هلئسم نیلوا 

؟ هن ای  هتفرگ  تروص  موجه  نیا  ایآ  .تسا  (س ») ارهز ترضح  تیب  هب  همجه ي  »

َنَذُْؤی ْنَأ  َّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » دـننک یم  یهن  دـنراد و  حیرـصت  بازحا  هکرابم  هروس  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
رظن زا  .دهاوخ  یمن  دنـس  تسا و  نآرق  نیا  .دوش  هداد  نذا  امـش  هب  هکنیا  رگم  دـیوشن ، ادـخ  لوسر  ياه  هناخ  دراو  نینمؤم  ْمَُکل ،»

.دهدب  هزاجا  تیبلا  بحاص  دشاب ، یناذیتسا  رگم  تسادخ ، لوسر  تویب  هب  دورو  زا  یهن  هک  دراد ، ینشور  تلالد  کی  مه  تلالد 
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هروس رگید  تایآ  رد  میوشب ، سک  چیه  هناخ ي  دراو  هزاجا  نودب  میناوت  یمن  مه  نم  امش و  الإ  دراد و  يا  یگژیو  صیصخت ، نیا 
وا هب  هزاجا  وا  هب  رگم  دوشب  یـسک  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  دناوت  یمن  ناسنا  دییامرفب  هظحالم  ار  بازحا  هکرابم  هروس  رون ، هکرابم 

لاـعتم دـنوادخ  هکنیا  دوش ! لـخاد  ناـسنا  دـیابن  دـیوشن  لـخاد  دـیدرگرب و  دـنتفگ  رگا  اوُعِجْراَـف » اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلـیق  ْنِإ  َو   » دـنهدب
يرتشیب تّدش  کی  زا  اجنآ  دوش  یم  مولعم  (ص ،) ادخ لوسر  تویب  هب  تبـسن  ًاصوصخ  راگدرورپ  یهن  قلعت  دنز و  یم  صیـصخت 

لوسر صوصخ  دوش ، يرگید  هناخ ي  دراو  دیابن  ًامومع  ناسنا  ینعی  تسا ، ماع  زا  دعب  ّصاخ  تقیقح  رد  نیا  هک  تسا ، رادروخرب 
.بلطم کی  نیا  ْمَُکل .» َنَذُْؤی  ْنَأ  َّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دنک  یم  حیرصت  دیجم  نآرق  ار  ادخ 

هن ؟ ای  تسا  ربمغیپ  تیب  (س ،) ارهز ترضح  تیب  ایآ  رگید ؛ بلطم 

مّلـسم ياهدنـس  ساسا  رب  دنتـشاد ، (س ) ارهز ترـضح  هک  يا  هناخ  دیرـضحتسم  .دـنک  هعجارم  خـیرات  هب  ناـسنا  هک  دراد  زاـین  نیا 
.تسا  ربمغیپ  تیب  ینعی  تسادخ ، لوسر  تویب  نیمه  زا  یخیرات ،

راـیتخا رد  هدوـب ،) هرجح  اـت  هـُن  اـهنیا  هـک  ) ربـمغیپ توـیب  زا  یکی  دوـش ، ماـجنا  ناـشفافز  مـسارم  (ع ) نینمؤـملاریما دـش  رارق  یتـقو 
.تفرگ  اهیلع ) هللا  مالس  ) نینمؤملاریما

تیب هب  هدوب  هدـیبسچ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  تیب  ینعی  تیب ، نیا  دـیوگ : یم  ءافولا » ءافو   » رد تسا ) یفنح  هک  ) يدوهمس
هک دـشاب  هنزور  نیا  هک  دـندوب  هداد  روتـسد  ادـخ  ربمغیپ  هک  (س ،) ارهز همطاف  تیب  هب  هتـشاد  يا  هنزور  کـی  هشیاـع  تیب  .هشیاـع 

دنناوتب اج  نیمه  زا  دـنیایب ، نوریب  هرجح  زا  دـشابن  مزال  دـننک ، لاؤس  ار  همطاف  ياه  هچب  ارهز و  همطاـف ي  لاوحا  دـنناوتب  ًامیقتـسم 
یلیخ ارهز  ترـضح  دندید  ادخ  لوسر  ربمغیپ ، تمدخ  دندمآ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  زور  کی  .دنـشاب  هتـشاد  ار  ناشطابترا 

هللا لوسر  ای  درک : ضرع  ارچ ؟ دـندومرف : .دـیدنبب  ار  هنزور  نیا  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  یناـشیرپ ؟ ارچ  دـندومرف  .دنتـسه  هتفرگ 
دیآ یم  یهاگ  ناـشیا  هللا  لوسر  اـی  درک : ضرع  ارچ ؟ دـندومرف : .دـشاب  اـم  هناـخ  امـش و  رـسمه  هناـخ  نیب  هنزور  نیا  مهاوخ  یمن 

.دنتفرگ ار  هنزور  نآ  دنداد  روتسد  ادخ  ربمایپ  اذل  .دنک   یم  عمس  قارتسا 
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یف  » دـش توـالت  ربماـیپ  دزن  هفیرـش  هیآ  نیا  یتقو  هدوب و  ربمغیپ  جاوزا  لوسر و  ترـضح  تویب  ناـیم  رد  (س ) ارهز ترـضح  تیب 
.ءایبنا تیب  دومرف  تسا ؟ یتویب  هچ  نیا  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  ادخ  لوسر  هب  رکبوبا  ُهُمْـسا ؛» اَهیف  َرَکُْذی  َعَفُْرت َو  ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب 

اهنت هن  اهلضافأ ؛» نم  وه  معن ، : » دندومرف تسا ؟ تویب  نامه  زا  مه  تیب  نیا  لاق » همطاف و  تیب  یلإ  راشأ   » هللا لوسر  ای  درک : ضرع 
.تسا  تویب  نآ  نیرتهب  زا  هکلب  تسا  تویب  نآ  زا 

يارب دندوب  هدرکن  تسرد  اجنآ  يا  هناخ  کی  هک  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  دهد ، یم  تداهـش  خیرات  هک  هچنآ  رثا  رب  نیاربانب 
هتخاس دجـسم  نیا  تارجح و  نیا  ات  دندوب  هناخ  نآ  رد  هام  شـش  يراصنا  بویاوبا  هناخ  دنتفر  دندمآ  یتقو  ادـخ  ربمایپ  ناشدوخ ،

.دندش لقتنم  دعب  دش ،

سپ هدوب ، اه  نامتخاس  نیا  زا  دعب  مین  لاس و  کی  ینعی  هدوب ، ترجه  مود  لاس  مالسلاامهیلع ) ) ارهز همطاف  ریما و  ترـضح  فافز 
.مدرک ضرع  ًهمدقم  هک  هتکن  کی  نیا  .تسا  هدوب  ادخ  لوسر  تیب  تیب ، نآ 

؟ هن ای  هتفرگ  تروص  همجه  نیا  ایآ  اما 

هعجارم يرداصم  هب  دـیاب  درک ؟ يرواد  سفن  ياوه  يور  ناوت  یمن  هن ، ای  يرآ  میئوگب  مینک و  يرواد  تواضق و  میهاوخب  رگا  اـم 
یمن دانتسا  رداصم  نیا  هب  ام  میرادن ، لوبق  ام  ار  رداصم  نیا  دنیوگ  یم  دنشاب ، هتشادن  لوبق  تسا  نکمم  مینک  هئارا  ام  رگا  هک  درک 

هناخ ي هب  همجه   » هکنیا هب  عجار  ار  ینایب  چـیه  هعیـش  بتک  زا  ًالـصأ  تساهنآ و  لام  هک  مینک  یم  دانتـسا  يرداصم  هب  هکلب  مینک ،
.مینک یمن  حرطم  هن »؟ ای  هتفرگ  تروص  ارهز  ترضح 

يافوتم ناشیا  .تسا  يرَِونیِد  هبیطق ي  نبا  لام  هسایـسلا » همامألا و   » هب روهـشم  هک  تسا  ءافلخلا » خیرات   » باتک رداصم  نآ  زا  یکی 
دعب لاس  هدرک و 26  كرد  ار  (ع ) يرکسع ترضح  رصع  هدش و  هتشون  باتک  نیا  يرغص  تبیغ  لیاوا  اب  رـصاعم  ینعی  تسا ،  286

ناگرزب زا  تسا و  يرگید  دایز  ياهباتک  و  رابخألا » نویع  «، » فراـعملا  » شرگید ياـهباتک  .تسا  هدرک  توف  (ع ) يرکـسع ماـما  زا 
.تسا  هماع 
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ار اهنیا  دندرکن ، تعیب  وا  اب  يا  هدع  کی  دید  هتعیب ؛» نع  اوفّلخت  ًاماوقا  دّـقفت   » رکبوبا دـنک : یم  حیرـصت  شخیرات  لوا  دـلج  رد  وا 
رمع .دنا  هدرک  عامتجا  نینمؤملاریما  هناخ ي  رد  یتعامج  دش  هتفگ  وا  هب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  تفگ  تساوخ و  ار  رمع  .تفاین 

هللا مالـس  ) ریما ترـضح  هناخ ي  برد  دـمآ  هدرک ،) ثحب  هحفـص  راهچ  دودـح  لصفم  ار  نایرج  ) دـندرک تکرح  يا  هدـع  کی  و 
.منازوس  یم  امش  رب  ار  هناخ  نم  تفگ  مکیلع ،» تیبلا  نقرحنل  الإ  و   » دیئایب نوریب  اوجرخأ ،»  » تفگ درک  ادن  هیلع )

دندیرپ دوب ، یعاجـش  مدآ  ریبز  نوچ  دروخ ، نیمز  دیزغل و  شیاپ  دوب ، شتـسد  هب  شریـشمش  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  هناخ  زا  ریبز 
.تسا لصفم  هک  نایرج ، نیا  دروم  رد  لقن  کی  نیا  .دندز  گنس  هب  دنتفرگ و  ار  شریشمش 

مود لقن 

زا دیدرت  نودب  نادـلبلا ، حوتف  باتک  بحاص  فارـشالا ، باسنا  باتک  بحاص  .تسا  ای 279  يافوتم 278  هک  تسا ، يرُذالَب  لاـم 
ترـضح هناخ  هب  همجه ي  نایرج  دـننک  یم  لـقن  يرذـالب  زا  یفاـش  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) یـضترم دیـس  موحرم  .تسا  هماـع  تاـقث 

.ار اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز

موس لقن 

هک ییاـهارجام  نیمه  ار و  (س ) ارهز ترـضح  تیب  هب  هلمح ي  هـک  تـسا ، هدوـب  مـتفه  نرق  رد  ناـشیا  خـیرات ، بحاـص  ءادـفلاوبا 
.دنک یم  لقن  دندینش ،

، مراهچ

یمک اب  ار  ارجام  نیمه  تسا  كولملا » ممالا و  خیرات   » بحاص هدوب ، هدـشن  مامت  يرغـص  تبیغ  زونه  تسا  يافوتم 310  هک  يربط 
نآ زا  یکی  مه  نیا  .دـندوب  (ع ) نینمؤـملاریما هناـخ ي  رد  ود  ره  ریبز  هحلط و  دـیوگ  یم  ناـشیا  .دـنک  یم  لـقن  فـلتخم  تاراـبع 

.دندرک لقن  هک  تسا  یناسک 

، تسا بهَّذـلا » جوُُرم   » بحاص يدوعـسم  .تسا  يدوعـسم  هدرک  لقن  ار  ارهز  ترـضح  هناخ  هب  هلمح  ناـیرج  هک  یناـسک  هلمج  زا 
رگنایامن هکلب  هدوب ، هعیـش  ناشیا  هک  دنک  یمن  تلالد  چـیه  بهذـلا » جورم   » باتک نیا  .تسا  هدوب  هعیـش  يدوعـسم  دـنتفگ  یخرب 

رکذ ار  يدوعـسم  اجک  ره  ریدـغلا  رد  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیما همالع  موحرم  .تسا  یتبث  هقث ي  نکل  تسا  هماع  ياملع  زا  هک  تسنیا 
يافوتم ای  هتـشون ، ار  بهذـلا  جورم  باتک  نیا  نوچ 332  تسا ، يافوتم 333  .دـنک  یم  رکذ  هماع  ياملع  ءزج  ار  ناـشیا  دـنک  یم 

.تسا رگید  ياه  باتک  و  بهذلا » جورم   » و نامزلا » رابخا   » باتک بحاص  .تسا  یفالتخا  تسا ،  345
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دـنک و یم  لقن  ریبز  نب  هورُع  زا  ناشیا  ار  يا  هتکن  کی  تسا  بلاج  هدرک و  لقن  ار  ارهز  ترـضح  هناخ  هب  موجه  يارجاـم  ناـشیا 
مراـع بعـش  رد  ار  مشاـه  ینب  زا  یهورگ  کـی  ساـبع و  نب  هللادـبع  هیفنح و  نب  دـمحم  هکم ، رد  ریبز  نب  هللادـبع  هـک  تـسنیا  نآ 

داتـسرف و ار  یهورگ  کی  راتخم  .منازوس  یم  ار  امـش  همه  ای  دـینک  تعیب  نم  اب  ای  تفگ  یم  دوب  هدروآ  مزیه  دوب و  هدرک  ینادـنز 
.داد  تاجن  ار  اهنیا 

اب ارچ  هک  دنازوسب  ار  يا  هدع  کی  تساوخ  یم  ادخ  هناخ  مرح  رد  هک  دوب  هچ  تشز  راک  نیا  وت  ردارب  هک  دنتفگ  ریبز  نب  هورُع  هب 
بوچ دندرک و  هنیدـم  رد  هک  يراک  هک  روطنامه  تفگ  دروآ و  رذـع  ریبز  نب  هورع  هک  دـنک  یم  لقن  ناشیا  دـینک ؟ یمن  تعیب  وا 

اذل دنناسرتب ، ار  مشاه  ینب  دنتـساوخ  یم  مه  اهنآ  دوب ، باهرإ  يارب  دنازوسب  ار  (س ) ارهز ترـضح  هناخ ي  دنتـساوخ  یم  دندروآ 
لقن روطنیمه  .لقن و  کی  مه  نیا  .دـندروآ  مه  بوچ  ندـنازوس ، يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لـقن  نیا  زا  .دوب  هدروآ  بوچ  اـجنآ 

.تسه  هطبار  نیا  رد  هک  يرگید  ياه 

.تسا همجه  اب  هطبار  رد  هماع  لوا  هتسد  رداصم  امدق و  زا  اهنیا 

هب دـسر  یم  ات  هدرک  یـسررب  ار  شلاـجر  ماـمت  اـم  هزوح  ناـگرزب  زا  یکی  ًاریخأ  هک  تسا  یتیاور  کـی  .میرذـگب  اـهنیا  همه ي  زا 
نم برحلا ؛» ّیلع  نلعأ  ول  همطاف و  تیب  شّتفأ  مل  ینتیل  لعفأ ، مل  ینتیل  مهتلعف و  ثالث  : » تفگ شگرم  ماـگنه  رکبوبا  هک  رکبوبا ،
نم اب  ولو  مدوب  هدرکن  شیتفت  مدوب و  هدرکن  زاب  ار  همطاف  هناخ ي  برد  نم  شاک  يا  مدوب ، هدرکن  شاک  يا  هک  مدرک  راـک  اـت  هس 

.دش  یم  گنج  نالعا 
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تیب هب  همجه  اب  هطبار  رد  ار  لوا  هتـسد  رداصم  نیا  نم  تسا ، رایـسب  هک  نیرخأتم  ياه  باتک  رد  .تساهنیا  زا  رتشیب  یلیخ  رداـصم 
.مدرک  ضرع  ارهز  ترضح 

یبتک اهنیا  یلو  دـشاب ، هتـشادن  لوبق  مه  ار  نآرق  تسا  نکمم  دـناعم  میرادـن ، يراک  دـناعم  اب  هک  دـشاب ، يدـناعم  ناسنا  کی  رگا 
هناخ هب  هک  دنتـشون  دبـسچ و  یمن  اهنآ  هب  مه  عیـشت  هلـصو ي  چـیه  دـنا و  هتـشون  هماع  تاقث  ناگرزب و  تسا ، هماع  لاـم  هک  تسا 

.تسا هتفرگ  تروص  همجه  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح 

اهالِو اهبح و  قلخلا  یلع  هللا               ضرف  دق  امطاف و  اوبراح 

اهاُوق اوّدَه  اهعلض و  اورَسَک  نأ             یلا  ارسَق  بابلاب  اهورصع 

اهاط رهُطلا  بدنت  یه  انسحم و  تقلأف                رادجلا  یلا  اهُوئَجلأ 

اهامِح          یِماَح  ماسُحلا  داِجِنب  اوداقف        يَرسَح  یه  رادلا و  اولخد 

**************

دیکچ یم  نوخ  شا  هنیس  زا  دیود            یم  ردیح  لابند 

ردپ اب  ار  شلد  درد  رت          نامشچ  اب  تفگیم 

ما هدروخ  نمشد  یلیس ز  ما             هدرسفا  نیبب  اباب 

دوب هدرم  ارهز  شاک  يا  دوبک            اباب  میوزاب  دش 

ترابع زا  دش ، طقـس  نسحم  راوید  رد و  نیب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يدوعـسم ) لثم  ) اهلقن یـضعب  زا  دـندش  نینمؤملاریما  هناخ  دراو 
.دش نسحم  طقس  ثعاب  هک  (س ،) ارهز مکش  هب  دز  دگل  یمود  هک  دوش  یم  هدافتسا  هماع ) ناگرزب  زا  ) ماّظَن

اعیرص داوجلا  نع  نیسحلا  طقس  انسحم          همطاف  طاقسإ  نم  مویلا 

.داتفا نیمز  يور  هب  بسا  يالاب  زا  نیسح  دش ، طاقسإ  نسحم  هک  يزور  نآ 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  هناخ  ندز  شتآ 
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.مینک حقنم  ار  اهنیا  دوش و  حرطم  تسا  بوخ  موجه  هلئسم ي  نامه  لابند  هب  هک  هدنام  یقاب  يرگید  لئاسم  اما 

رتخد هناخ ي  هب  دوش  یم  روطچ  دنیوگ  یم  دـننک و  یم  ءاقلا  ار  ههبـش  نیا  یخرب  یهاگ  نوچ  .تسا  تیب » قارحإ   » هلئـسم ي یکی 
نوریب لکـش  نآ  هب  ار  (ع ) نینمؤملاریما دـنوش و  هناخ  دراو  دـننازوسب و  ار  هناخ  رد  دـننک و  هلمح  (ص ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  ربماـیپ 
گنرد نودب  ربمایپ  تافو  زا  دعب  دوش  یم  روطچ  هلب ، دنیوگب  هک  دشاب  يزیچ  مه  يا  هدـع  کی  يارب  داعبتـسا  نیا  دـیاش  .دـنروایب 

دننک ؟ يراک  نینچ  هب  مادقا 

.مینک  هعجارم  رداصم  هب  میشاب  هتشاد  یتسرد  تواضق  يرواد و  کی  هکنیا  يارب  ام  تسا  بوخ  اذل 

نیا رد  ار  یبلاطم  رداصم ، رگید  هبیتق و  نبا  هسایـسلا » همامالا و   » باتک لـثم  هماـع ، لوا  هتـسد  رداـصم  زا  مه  لـبق  هسلج ي  رد  نم 
.میریگ یم  یپ  روطنیمه  ار  تیب » قارحإ   » هلئسم ي مه  زورما  .مدرک  ضرع  اتسار 

« شتآ ِندروآ  ، » هدمآ قارحا  هلئسم ي  اب  هطبار  رد  هک  هچنآ  هماع  رداصم  رد  یهتنم  هدمآ ، هماع  رداصم  رد  زاب  قارحا  هئلـسم ي  اما 
.تسا

و اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هناخ ي  رد  دندمآ  هک  دنک  یم  لقن  فارشالا » باسنأ   » رد هک  تسا  يرُذالَب » « ؛ رداصم مدقأ  دیاش 
نم هناخ ي  یهاوخ  یم  يراَد ؟» ُقِرُحتأ   » دومرف داد و  رارق  بطاخم  ار  اهنآ  زا  یکی  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  .دندروآ  شتآ 

.تسا هدروآ  وت  ردپ  هک  هچنآ  زا  تسا  يوقأ  هناخ  ندنازوس  يرآ ، تفگ  ینازوسب ؟ ار 

.تسا ناشیا 278  توف  تسا و  يافوتم 286  هبیتق  نبا  هدرک ، توف  هبیتق  نبا  زا  لبق  لاس  تشه  دودح  يرذالب 

لیق ، » دننازوس یم  شلها  اب  ار  هناخ  تفگ  دندروآ و  هناخ  رد  ار  شتآ  دـیوگ : یم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  روطنیا  هبیتق  نبا  ترابع  زا 
، دـشاب تفگ  ینازوسب ؟ شلها  اب  ار  هناخ  یهاوخ  یم  وت  تسارهز ، همطاف ي  هناخ ، نیا  رد  دـنتفگ  همطاف ،» اهیف  نإ  صفحاـبا  اـی  هل 

.منازوس یم 
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ندـب هک  یلاح  رد  ربمایپ  رتخد  اب  ادـخ  لوسر  باحـصا  هک  تسا  تشز  شخب  نیا  دـندید  سب  زا  رـصم  ياه  پاچ  رد  مدینـش  هتبلا 
ٌبیِحَر ُْملَْکلا  ٌبیِرَق َو  ُدْهَْعلا  اَذَه َو   » دنیامرف یم  ناش  هبطخ  رد  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  ریبعت  هب  هدشن ، نفد  زونه  ربمایپ  رهطم 

ياه باتک  نیا  رد  .دـننک  وا  تیبلها  اب  يراتفر  نینچ  هدـشن ، هدرپس  كاخ  هب  ربماـیپ  زونه  رَبُْقی ،» اََّمل  ُلوُسَّرلا  ْلِمَدـْنَی َو  اََّمل  ُحْرُْجلا  َو 
یبقانم رد  هک  هدش  لیکشت  ییاه  هنُجل  اهروشک  نیا  زا  یشخب  رد  ما  هدینش  نم  یتح  .دنا  هدرک  فذح  ار  اه  شخب  نیا  دیدج  پاچ 

تما هکنیا  رد  تسایوگ  یلیخ  بقانم  نیا  هک  ارچ  .دـننک  فذـح  ار  اهنآ  دوش و  يرظن  دـیدجت  هدـش ، لـقن  ربماـیپ  تیبلها  يارب  هک 
.دبایب ار  تسرد  ریسم  یمالسا 

دنهد یم  رونام  نآ  يور  یلیخ  اهنیا  هک  تسا  یباتک  تسا ، يراخب  لیعامسا  نب  دمحم  لام  هک  ار  يراخب  حیحص  نیمه  یسک  رگا 
یلع بقانم  باب  ار ، يراخب  حیحص  بقانم  تمسق  ًاعقاو  یـسک  رگا  دنریگ ، یم  متخ  يراخب  حیحـص  يارب  دنناد ، یم  بتک  ّحصأ  و 

یم هک  ار  رکب  یبا  بقاـنم  تسا ، رکب  یبا  بقاـنم  زا  دـعب  قرو  راـهچ  هس  دـنک ، هعلاـطم  درادرب  ار  یـشرقلا  یمـشاهلا  بلاـطیبا  نـب 
رگا نم  رکبابأ ،» تذختا  ًالیلخ ال  ًاذـّختم  تنک  ول   » دـیامرف یم  (ص ) ادـخ ربمایپ  هکنیا  نآ  تسه و  تیاور  کی  دـنک  لقن  دـهاوخ 

.تسا یمالسا  تّوخا  نامه  تّوخأ  نکل  و  مدرک ، یم  ذاختا  ار  رکبوبا  منک  ذاختا  متساوخ  یم  ار  یتسود  کی 

انأ یّنم و  تنأ  یلع  ای   » هک تسا  نیا  يراخب  رد  باب  ناونع  دـسر  یم  هک  هیلع ) هللا  مالـس  ) نینمؤملاریما بقاـنم  هب  دـعب ، قرو  دـنچ 
زا وت  یلع  دیشاب ، هتشاد  امش  دوخ  ار  يرواد  .تسین  هسیاقم  لباق  الـصا  دیراذگب ، تبقنم  نآ  رانک  ار  تبقنم  نیا  امـش  الاح  کنم ،»

.تسه هک  يرگید  بقانم  و  متسه ، وت  زا  نم  ینم و 
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نم .تسا  نیگنـس  اهنیا  يارب  (س ) ارهز ترـضح  و  (ع ) نینمؤملاریما هب  تبـسن  (ص ) ادخ لوسر  زا  تاشیامرف  روطنیا  هکنیا  دوصقم 
.دننک فذح  يروآ و  عمج  ار  اهنیا  دنددصرد  هک  مدینش 

نم يارب  ناشیا  .دوب  يراوگرزب  هیقف  ققحم و  ار ، يدابآ  زوریف  هللا  تیآ  موحرم  هسمخلا ؛ لئاضف  باتک  بحاص  دـنک  تمحر  ادـخ 
، ثیدـح کی  رطاخ  هب  تفگ  یم  ناشیا  فلـسلا .» نم  هعبـسلا   » مان هب  دراد  یباتک  کـی  هسمخلا ، لـئاضف  نیا  زا  ریغ  درک ؛ یم  لـقن 
(و دنداد یمن  پاچ  هزاجا ي  یلو  مدوب  هدرک  لقن  يراخب  زا  ار  ثیدح  .دنداد  یمن  نم  هب  ار  شپاچ  هزاجا ي  مدوب  قارع  هک  یمایا 

ْنِم اَنُهاَه  ْنِم  ِْرفُْکلا  ُْسأَر  َلاَقَف  َهَِشئاَع  ِْتَیب  ْنِم  (ص ) ُِّیبَّنلا َجَرَخ   » تسنیا ثیدح  نآ  و  دنتـشادرب ،) ار  نیا  ریخا  ياه  پاچ  رد  ًارهاظ 
.تسا  یبیجع  ثیدح  یلیخ  هک  ناَْطیَّشلا ،» ُنْرَق  ُُعلْطَی  ُْثیَح 

هدرک و هراشا  قرـشم  تمـس  هب  هدـمآ  نوریب  هک  هشیاع  هناخ ي  زا  ادـخ  ربمایپ  دـنتفگ  دـندمآرب و  هیجوت  ددـص  رد  يا  هدـع  کـی 
لاثما تسا و  باذک  همیلسم ي  يارجام  هب  يا  هراشا  دنتفگ  تساجک ؟ قرشم  .دنک  یم  عولط  قرشم  زا  هنتف  رفک و  دیوگب  هتـساوخ 

.کلذ

يا هثداح  قرـشم  رد  تسا  رارق  رگا  .تسا  هدوب  زاجح  لامـش  رد  هکلب  فهداتفین  قاـفتا  قرـشم  رد  هک  باذـک  هملیـسم ي  ناـیرج 
هوالع .باذک  هملیسم ي  نایرج  هن  دوب ، هرصب  رد  هک  داتفا ، قافتا  زاجح  قرـشم  رد  لمج  تسا ، لمج  هثداح ي  دشاب ، هداتفا  قافتا 

یم امـش  هک  يروط  نآ  دـندش ، دـترم  وا  زا  دـعب  هک  یناـسک  هب  دـننک  هراـشا  دنتـساوخ  یم  (ص ) ادـخ ربماـیپ  دوب  رارق  رگا  نیا ، رب 
«! انهاه  » دیوگ یمن  دیعب  هب  یسک  تسا ، بیرق  هب  هراشا  يارب  انهاه ،»  » ظفل دندرک ، یم  دیعب  هب  هراشا ي  دیاب  نیا  دیئوگ ،

امـش تمدخ  رگید  دروم  کی  .دنک  تقد  ناسنا  دیاب  هک  دراد  تقد  هب  زاین  یهتنم  تسه  اهنیا  بتک  رد  لئاسم  روطنیا  لاح  يأ  یلع 
.منک ضرع 
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نیا لیذ  تیاور  ات  ود  .تسا  يراخب  لوا  دـلج  رد  تاولـصلا ،» تاقوا  عییـضت  باب   » ناونع تحت  هدروآ  ار  یلـصف  کـی  يراـخب  رد 
يراگزاس باب  ناونع  اب  چیه  دینک ، هظحالم  هک  ار  تیاور  ود  نیا  امش  ًالصا  .تسا  کلام  نب  سنأ  زا  مه  ود  ره  هدرک ، مالعا  باب 

.درادن

وت دنتفگ  دـندش و  عمج  نم  فارطا  ماش  مدرم  .مدـمآ  ماش  هب  نم  هک  دـنک  یم  لقن  هدوب ) ربمایپ  مداخ  هک  ) کلام نب  سنا  زا  ناشیا 
دوجو هب  ییاه  توافت  هچ  ینیب ، یم  مه  ار  زورما  يدوب ، ربماـیپ  اـب  يدرک ، كرد  ار  ربماـیپ  ناـمز  یتسه ، ادـخ  لوسر  باحـصا  زا 

همه تعّیـض ؛» دق  هالـصلا  هذهو  هالـصلا  هذه  ّالإ  تکردأ  اّمم  ًائیـش  فرعأ  ال   » دیوگ یم  ناشیا  رـصع ؟ نیا  اب  ربمغیپ  رـصع  هدمآ ؟
رد تیاور  .دندرک  عیاض  مه  ار  زامن  نیا  دندناوخ ، یم  مه  نآلا  دندناوخ و  یم  ربمایپ  رصع  رد  هک  زامن ، نیا  الإ  هدش  ضوع  اهزیچ 
دنک تقد  یسک  رگا  .درادن  هالص  تقو  هب  یطبر  نیا  تسا ، هالصلا » تقو  عییضت   » ناشیا ناونع  یلو  تسا ، زامن  ندرک  عیاض  دروم 

.درب دهاوخ  یپ  هلئسم  نیا  هب  رگید ، بتک  روطنیمه  باتک و  نیا  رد 

اه یـسابع  یتقو  دیرـضحتسم  .تسا  ناورم  ینب  زا  تسا ، یناورم  یـسلدنا  هبر  دـبع  نبا  دـیرفلا ،» ُدـقِع   » بحاـص هبیتـق ، نبا  زا  دـعب 
دـصیس و  دنداد ، لیکـشت  تموکح  دندمآ و  ایناپـسا  هب  دندرک و  رارف  اقیرفآ  لامـش  زا  هیما  ینب  دندرک ، طقاس  ار  هیما  ینب  تموکح 

اه یبرغ  لاح  رهب  هک  يرجه  متشه  نرق  ات  دنام  یمالسا  یتدم  هدوب ، اجنآ  زکرم  هک  هبطرق  دندرک و  تموکح  اجنآ  لاس  دصراهچ 
.تسا هدش  یحیسم  روشک  کی  زورما  دندرب و  نیب  زا  ار  یمالسا  روشک  دنتخیر و 
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ِندروآ نایرج  هک  یناسک  زا  یکی  مه  نیا  ران .» نم  ٍسبقب  ءاج   » صخش نآ  دنک ؛ یم  لقن  دیرفلا  دقِع  مراهچ  دلج  رد  ًارهاظ  ناشیا 
.تسا هدرک  لقن  ار  شتآ 

یخیرات شخیراـت  و  تسا ، يافوتم 310  يربط  لـیلج  نب  دـمحم  .تسا  يربط  هدرک ؛ لـقن  ار  شتآ  ناـیرج  هک  یناـسک  رگید  زا  و 
.دنک یم  فیرعت  يربط  زا  تسا ) رخأتم  ناشیا  زا  رادقم  کی  هک  ) يدوعسم هک  تسا 

هورع هب  هک  یحیضوت  نآ  اب  هدرک ، لقن  ار  شتآ  يارجام  بهذلا  جورم  رد  يدوعسم  دوخ  دش ، هراشا  لبق  هسلج  رد  هک  روطنیمه  و 
تفگ درک و  راذـتعا  ناـشیا  دـنازوسب ؟ ار  مشاـه  ینب  مراـع ، بعـش  رد  تساوخ  یم  ریبز  نب  هللادـبع  وـت  ردارب  ارچ  دـنتفگ  ریبز  نب 

! دننازوسب ار  (س ) ارهز همطاف  هناخ ي  هنیدم  رد  دنتساوخ  یم  هک  روطنامه 

زا تسا و  هماع  ءزج  ناگرزب  زا  یلیخ  و  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیما موحرم  رظن  زا  مه  يدوعـسم  تسا و  هماع  بتک  زا  همه  اه  لـقن  نیا 
، تسا هعیش  ناشیا  تسا ، ناشیا  لام  هیصولا » تابثإ   » هکنیا رابتعا  هب  دنا  هتفگ  یخرب  .تسین  هعیش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  مه  شباتک 

.تسا يرگید  صخش  ای  تسا  يدوعسم  نامه  لام  هیصولا » تابثإ   » نیا هک  تسین  مولعم  نکل 

«، هتیب یف  ناخدلا  يأر  یّتح  ، » دشن میلـست  هیلع ) هللا  مالـس  ) نینمؤملاریما هک  دنک  یم  لقن  یفقث  میهاربا  نب  دمحم  ام ؛ تایاور  زا  اما 
دلج رد  هبیتق  نبا  زاب  ار  هتکن  نیا  ًارهاظ  تسه  منهذ  رد  نم  .دـندز  شتآ  ار  شا  هناخ  ینعی  دـید ، شا  هناخ  رد  ار  دود  نینمؤملاریمأ 
اهیلع ) همطاـف تیب  یلإ  بطحلا  لـمح  نمم  اـنأ   » دـیوگ یم  ملـسا  نـب  دـیز  .هدرک  لـقن  ملـسا  نـب  دـیز  زا  هسایـسلا » هماـمالا و   » لوا

رادـقم نیا  زا  شیب  هماع  ياـه  لـقن  نیا  .مدروآ  یم  مزیه  (س ) ارهز ترـضح  هناـخ ي  برد  هک  مدوب  یناـسک  ءزج  نم  مالـسلا ؛»)
.دید  دهاوخ  دنک  هعجارم  هک  یسک  تسا ،
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يزیچ ندز  شتآ  هلئسم ي  ناشیارب  اهنیا  هک  دنام  یمن  شیارب  دیدرت  ياج  دنک  هعجارم  ام  رداصم  هب  هک  یسک  ام ؛ رداصم  رد  اما  و 
دندوب یناسک  اهنیا  دنا ، هدرک  لقن  نارگید  هبیتق و  نبا  ار  نینمؤملاریما  نتشک  دنشکب ، ار  (ع ) نینمؤملاریما دنتـساوخ  یم  نوچ  دوبن ،

يارجام اهنیا  اولانی ؛» مل  امب  اومه  و   » دـیامرف یمن  هبوت  هکراـبم  هروس  رد  دـیجم  نآرق  رگم  .دنـشکب  مه  ار  ربمغیپ  دنتـساوخ  یم  هک 
.دنناسرب لتق  هب  دنشکب و  ار  ربمایپ  دنتساوخ  یم  هک  تسا  هبقعلا  هلیل 

تسا هقف  باتک  نیا  یلحملا ،»  » باتک بحاص  تساهنیا و  ناگرزب  زا  هک  مزح » نبا   » نیا هک  تسنیا  بلاج  دندرک و  لقن  اهنیا  دوخ 
دنک یم  لقن  هفیذح  زا  اجنآ  دنک ، در  دنس  رظن  زا  ار  تیاور  هک  هدرک ، لقن  یتبسانم  کی  هب  ار  یتیاور  کی  مهدزاود  دلج  رد  یلو 

(. درب یم  مسا  ) دنتـسه دارفا  نیا  دـنناسرب  لـتق  هب  ار  ادـخ  لوسر  دنتـساوخ  یم  كوبت  زا  تعجارم  رد  هبقعلا  هلیل  رد  هک  یناـسک  هک 
.مرب  یمن  ار  ناشمسا  نم  الاح 

، هفیذح زا  تیاور  نیا  يوار  دیوگ  یم  دنک و  فیعـضت  ار  نآ  دنـس  رظن  زا  دـهاوخ  یم  نوچ  هدرک ؟ لقن  ار  تیاور  نیا  ارچ  ناشیا 
(. تسا فعض  حرج و  ظافلا  زا  هک  «) کلاه وه   » تسا و عیمج  نب  هللادبع  نب  دیلو 

یم دیجم  نآرق  دندشن ، قفوم  دنـشکب ، ار  ربمغیپ  دنتـشاد  میمـصت  اهنیا  .تسا  قثوم  اهنیا  لاجر  رد  عیمج  نب  هللادبع  نب  دـیلو  ًاقافتا 
.دندرک یفالت  (س ) ربمایپ رتخد  زا  و  (ع ) نینمؤملاریما ربمایپ ؛ داماد  زا  ار  نیا  اذل  اولانی ،» مل  امب  اوّمه  و   » دیامرف

.دـینیبب ار  باتک  نیا  منک  یم  هیـصوت  نم  تسا ، یبوخ  باتک  یلیخ  هک  راـبخالا » رداون   » ماـن هب  دراد  یباـتک  یناـشاک  ضیف  موحرم 
باتک لثم  يرگید  ياه  باتک  زا  ریغ  تسا ، هدروآ  اجنآ  رد  لصفم  ار  دـندرک  اهنیا  هک  ییاـهراک  و  تیب » قارحإ   » يارجاـم ناـشیا 

.دـنا و هدرک  رکذ  ار  ارهز  همطاـف  هناـخ ي  برد  ندـنازوس  يارجاـم  مه  اـهنآ  هک  بولقلا و ،...  داـشرا  لـثم  يرگید  بتک  میلُس و 
نیرتهب اَهِمْـضَه ،» یَلَع  َِکتَّمُأ  ُِرفاَظَِتب  َُکتَْنبا  َُکِئْبُنتَـس  هَّللا َو  َلوُسَر  اَی   » دـیوگ یم  (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  هک  (ع ) نینمؤملاریما تراـبع 

.تسا  هتفر  تّوبن  تیب  هب  هک  تسا  ییاه  متس  نیا  رب  دهاش 
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هناخ ي هب  دورو  ریخ ؟ ای  دندرک  حرطم  ار  هلئـسم  نیا  هماع  مینیبب  دیاب  هک  تسا ، نینج  طقـس  هلئـسم ي  تسه ، مه  يرگید  ثحابم 
.دناسر میهاوخ  ضرع  هب  هللا  ءاش  نإ  ار  اهنیا  هک  تسا ، دجسم  فرط  هب  نینمؤملاریما  ِندروآ  تسا ، نینمؤملاریما 

هللا لوسر  تنب  ای  کیلع  مالّسلا 

لـسغ ترـضح  اجنآ  دندرک ، مهارف  ار  ییاج  کی  دومرف  تساوخرب و  درک ، ادـیپ  يا  هقافإ  کی  هرهاط  هقیدـص  يزورما  لثم  دـیاش 
لـسُغ ای  هدوب  لسَغ  (س ،) ارهز ترـضح  لمع  نیا  ایآ  مناد  یمن  نم  دـندومرف  یم  هک  ار  ناگرزب  زا  یکی  دـنک  تمحر  ادـخ  .درک 

درک !!؟ لسُغ  ًاعقاو  ای  تسش  ار  شندب  ياهنوخ  ارهز  همطاف  ایآ  هدوب ،

.هدرک  ثحب  نیا  هب  عجار  لصفم  هک  دراد  هرهاطلا » هقیدصلا   » مان هب  دراد  باتک  کی  هیلع ) هللا  همحر  ) مّرقم موحرم 

دودـحم هک  یـسک  دـندرک و  لسغ  اروشاع  بش  (ع ) نیـسح ماـما  باحـصا  میراد ، ادهـش  هب  تبـسن  میراد ، توم  زا  لـبق  لـسغ  اـم 
همطاف ي اما  .میراد  ار  نیا  نک ، لسغ  دنیوگ  یم  وا  هب  دروخب  دـح  هکنیا  زا  لبق  هک  میراد  هقف  رد  ام  دروخب ) دـح  تسا  رارق  ) تسا

.دنا هتسش  ار  ناشندب  ناشتافو  زا  لبق  هکنیا  ای  هدوب  لسُغ  ًاعقاو  .درک  لسُغ  تداهش  زا  لبق  هک  دوب  هدیهش  ارهز ،

لقن ار  لئاسم  نیا  هک  دـندوبن  یناسک  اهنیا  نوچ  ) هتفر رد  شملق  زا  مناد  یمن  هک  دراد  تاقبط  رد  دعـس  نب  دـمحم  ار  يریبعت  کـی 
ار يا  هتکن  کی  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  همجرت ي  رد  اجنآ  تسا ، هباحـص  ءاسن  هب  طوبرم  تاقبط ، متـشه  دلج  رد  دـننک ،)

یم لسغ  یتقو  متفر  ایند  زا  هک  نم  یلع  ای  تفگ  و  (ع ) نینمؤملاریما هب  درک  تیصو  (س ) ارهز ترـضح  دیوگ : یم  دنک و  یم  لقن 
َنیِح َْتتاَـمَف   » دومرف ترـضح  هک  تسه  (ع ) قداـص ماـما  تیاور  رد  هک  تسا  ناـمه  رثا ، نیا  اـیآ  .نکن  رهاـظ  ار  نم  فـتِک  یهد ،

«. ِهَتبْرَض ْنِم  ُِجْلمُّدلا  ِْلثِمَک  اَهِدُضَع  ِیف  َّنِإ  َْتتاَم َو 
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دندومرف یم  ناشیا  مراد ، ار  ناشیا  ياه  هتـشون  .تفر  یم  ربنم  ماما  دجـسم  رد  هیمطاف  مایا  هیلع ) هللا  همحر  ) يرئاح هللا  تیآ  موحرم 
یم یلامتحا  کی  ناشیا  دشاب ؟ هدنام  تافو  ماگنه  زور  زا 75  دعب  هدش  دراو  ارهز  ترضح  رب  هک  یتابرض  نیا  دوش  یم  روطچ  هک 

نامز دش ، هتسکش  یتقو  ناوختـسا  دندوب ، هتـسکش  ار  (س ) ارهز ترـضح  يوزاب  ملق  ریـشمش ، فالق  ِندز  رثا  رد  دیوگ  یم  دهد و 
.دوش بوخ  ات  درب  یم 

: دومرف (ع ) نینمؤملاریما دجـسم ، لخاد  دندیود  اه  نز  هبترم  کی  رـصعلا ، هالـص  دعب  عقوم  نیمه  دیاش  رـصع ، زورما  لثم  لاح  رهب 
.ینیب یمن  هدـنز  ار  ارهز  یئایب ، رید  رگا  یلع  ای  دـنتفگ  هدـیرپ ؟ ناتیاه  هرهچ  گنر  ارچ  رَوُّصلا ؛» ِهوُجُْولا َو  ِتاَرَّیَغَتُم  َّنُکاَرَأ  ِیل  اَـم  »

؟ هن ای  درک  كرد  ار  همطاف  تایح  مناد  یمن  دمآ ، .دندیشاپ  یلع  تروص  هب  بآ  ءاملا ؛» ههجو  یلع  َّشُر   » .درک شغ  نینمؤملاریما 

مردارب دز  ادـص  درک ، هاگن  هی  دز ، رانک  ردام  تروص  زا  ور  شوپور  دـش ، قاتا  دراو  نسح  ماـما  دـندمآ ، یلع  زا  لـبق  اـه  هچب  اـما 
.دهد تربص  نامردام  تبیصم  رد  ادخ  نیسح ،

ردام دش  باجتسم  تبش  همین  ياعد  ردام                      دش  بآ  وت  دوجو  عمش  مامت 

ردام دش  بآ  وت  رازم  رانک  یلع  تناهنپ              ربق  هب  دزوس  هک  عمش  ياج  هب 

ردام دش  بابک  اباب  تبرغ  هب  ملد  دز             یم  کتک  ار  وت  نمشد  هک  هچوک  نایم 

وت نیـسح  نم  ردام ، دز : ادـص  تشاذـگ ، ردام  ياپ  هب  تروص  دـش و  مخ  ردام ، ياپ  نییاپ  تسـشن  دـش ، هرجح  دراو  نیـسح  ماـما 
.دوش هراپ  هراپ  ملد  هکنآ  زا  لبق  نزب  فرح  نم  اب  یبلق ؛» دسنی  نأ  لبق  ینیملک  ، » متسه

ام هللا  لوسر  ای  كاندَقَف ؛» مویلا  هللا  لوسر  ای  هادج  ای  : » دز ادص  ادـخ ، لوسر  ربق  رانکدـیود  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  بنیز  دـنا  هتـشون 
.میداد تسد  زا  ار  امش  زورما 
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، ربمغیپ ربق  هب  درک  ور  داتـسیا ، ربمایپ  دجـسم  برد  رانک  دـمآ  مه  زورکی  .داد  ار  ردام  گرم  ربخ  دـمآ  بنیز  هک  دوب  اـجکی  اـجنیا 
«. نیسحلا َیِخأ  کیلاإ  ٌهیئان  ینإ  هللا  لوسر  ای  ، » دز ادص 

مالس ) ارهز ترضح  کچوک  دنزرف  تداهـش  هداتفا ، قافتا  زور  تدـم 75  نیا  رد  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  یثداوح  زا  یکی   
لباق هک  تسا  یثداوح  زا  یکی  نیا  .دش  طقس  (س ) هرهاط هقیدص  ترـضح  هب  هدراو ي  تامدص  رثا  رد  دوب و  لمح  هک  اهیلع ) هللا 

.تسا لمأت  تقد و 

ای نسحم  مان  هب  يدـنزرف  ایآ  هتـشاد ، روکذ  دـنزرف  دـنچ  اهیلع ) هللا  مالـس  ) هرهاط هقیدـص  ترـضح  زا  (ع ) نینمؤملاریمأ مینیبب  ادـتبا 
؟ دنتشادن ای  دنتشاد  هدوب ،) نِّسحم  هک  دنتفگ  نیققحم  زا  یخرب  هک  يروطنآ  ) نّسحم

.تسا تاقبط » ، » هطبار نیا  رد  ردصم  نیرت  یمیدق  .مینک  یم  هعجارم  هماع  رداصم  هب  ادتبا 

زا لبق  ای  (ع ) يداه ترـضح  تماما  رـصع  رد  باـتک  نیا  تسا و  يافوتم 230  هک  تسا  دعـس  نب  دمحم  هتـشون  يربکلا » تاقبطلا  »
ناشیا هدش ، پاچ  هناگادج  تروص  هب  هک  مالسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  همجرت ي  رد  .تسا  هدش  هتـشون  ناشیا  تماما 
رـضحم يراذـگمان  يارب  ار  وا  هقادـنق ي  درک و  تمحرم  ارهز  همطاف ي  نینمؤملاریما و  هب  ار  نسح  ماما  دـنوادخ  یتقو  هدرک : لقن 

لوسر ای  درک  ضرع  دیا ؟ هداهن  كدوک  نیا  رب  یمان  هچ  هک  درک  لاؤس  نینمؤملاریمأ  زا  ربمایپ  دندروآ ، (ص ) ادـخ لوسر  سدـقم 
.میریگ  یمن  تقبس  امش  رب  يراذگمان  رد  ام  هللا 

همـالع ي موحرم  زا  نم  ار  یماـسا  طبـض  نیا  .رِّبَشُم  ریبَـش و  رَّبَـش ، دروآ ، ار  ماـن  هس  مرکا و  ربـمغیپ  سّدـقم  رـضحم  دـمآ  لـیئاربج 
«، ءارهزلا هایح   » باتک بحاص  هدوب ، هتـشذگ  لاس  دـص  مظاعأ  زا  یکی  هک  هیلع ) هللا  همحر  ) ینیوزق یلع  لضف  خیـش  جاح  راوگرزب 

ردصم نیرت  یمیدـق  .تسا  نسحم  ترـضح  ّرِبشُم ؛ تسا و  نیـسح  ماما  ریبَش ؛ تسا ، نسح  ماما  رَّبَش ؛ هدرک ؛ طبـض  يروطنیا  ناشیا 
.مراد ار  نسح  ماما  همجرت ي  تاقبط ، نم  مدید ، تاقبط  رد  مدوخ  ار  هلئسم  لصا  الإ  مدرک و  لقن  ناشیا  زا  ار  طبض 
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ماما قیقـش  نسحم ، ترـضح  هک  دنک ، یم  لقن  مه  ناشیا  لوؤسلا » بلاطم   » بحاص هحلط  نب  دـمحم  لثم  ناشیا ، زا  دـعب  نیرخأتم 
هماع رداصم  زا  یکی  مه  نیا  ًاطقِس » َجِردأ   » دیوگ یم  دعب  .دنشاب  ینیوبأ  هک  تسا  يدنزرف  ینعی  قیقش ؛ .تسا  نیسح  ماما  نسح و 

.تسا

.نِّسحم ای  نسحم  مان  هب  دنتشاد  يدنزرف  (س ) ارهز همطاف ي  زا  نینمؤملاریما  اقآ  هک  تسه  يرگید  رداصم  مه  زاب 

هحلط نب  دـمحم  ریبعت  .تسا  ریبـعت  نیا  زا  ریغ  اـهنآ  ریبـعت  یهتنم  هدرک ، رکذ  ار  نسحم  ماـن  هب  يدـنزرف  مه  يربـط  دـیآ ، یم  مداـی 
نکل .تسا  هدـش  طقـس  هک  هدوب  نینج  ینعی  هدوب ، طقـس  تروص  هب  شتوـف  ًاطقـس ،» تاـم   » دـنتفگ ار  یخرب  تسا ، ًاطقـس » جِرُدا  »
ریبعت نیا  مه   طقس  رد  تسا و  عمج  لباق  نیا  هک  ًاریغص ،» تام   » دیوگ یم  ناشیا  تسه  ما  هظفاح  رد  نم  هک  روطنآ  يربط  ترابع 
لاـح رد  هک  یکدوک  نیا  رب  ار  ماـن  نیا  ادـخ  ربـمغیپ  و  هیلع ) هللا  مالـس  ) نسحم ترـضح  دوجو  لـصا  هب  عجار  نیا  .دوش  یم  هتفگ 

.نِّسحم ای  نسحم  هداهن ، دش  طقس  دوب و  نینج 

مان هب  دنتشاد  يدنزرف  نینمؤملاریما  اقآ  هک  ضیفتسم ، ای  دحاو  ربخ  هن  دشاب ، رتاوتم  رداصم  ءزج  نیا  دیاش  هعیـش ؛)  ) هصاخ بتک  اما 
یخرب تارتاوتملا و  نم  تسا ، هدیـسر  تداهـش  هب  (س ) هرهاـط هقیدـص  ترـضح  رب  هدراو ي  تابرـض  رثا  رد  دـنزرف  نیا  نسحم و 

.دیسر تداهش  هب  تروص  نیا  هب  هیلع ) هللا  مالس  ) نسحم هک  تسا  نیا  هعیشلا  دنع  تایهیدبلا  نم  دنتفگ 

نآ رد  هک  دنک  یم  لقن  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  ار  یتیاور  هک  هدرک ؛ لقن  یلاما  رد  قودص  خیـش  موحرم  هک  یتیاور  هب  منک  دانتـسا  نم 
اَمَک ِءاَمَّسلا  ِهَِکئاَلَِمل  اَهُرُون  َرَهَز  ُُهلاَلَج  َّلَج  اَهِّبَر  يِدَـی  َْنَیب  اَِهباَرِْحم  ِیف  ْتَماَق  یَتَم   » مرتخد همطاف  دـندومرف  ادـخ  ربمایپ  هدـمآ  تیاور 

َّيِدَـی َْنَیب  ًهَِمئاَق  ِیئاَمِإ  ِهَدِّیَـس  َهَمِطاَف  ِیتَمَأ  َیلِإ  اوُرُْظنا  ِیتَِکئاَلَم  اَی  ِِهتَِکئاَلَِمل  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُلوُقَی  ِضْرَأـْلا َو  ِلـْهَِأل  ِبِکاَوَْکلا  ُرُون  ُرَهْزَی 
اَهَْتَیب ُّلُّذلا  َلَخَد  ْدَق  اَِهب َو  یِّنَأَک  : » دومرف ادخ  ربمایپ  دنیوگ  یم  ناشیا  همادا  رد  .تسا  تیاور  ردص  نیا  ِیتَفیِخ ،» ْنِم  اَهُِـصئاَرَف  ُدِعَتَْرت 

اَلَف ُثیِغَتْسَت  ُباَُجت َو  اَلَف  ْهاَدَّمَُحم  اَی  يِداَُنت  َیِه  اَهَنِینَج َو  ْتَطَقْـسَأ  اَُهْبنَج َو  َرِـسُک  اَهَثْرِإ َو  ْتَِعنُم  اَهَّقَح َو  ْتَبِـصُغ  اَُهتَمْرُح َو  ْتَکُِهْتنا  َو 
، تسا يرغـص  تبیغ  رـصع  گرزب  نیثّدـحم  زا  قودـص  .درادـن  مه  همجرت  حیـضوت و  هب  زاین  تسا و  قودـص  تراـبع  نیا  ثاَُـغت »

.مدش دلوتم  (ع ) رصع یلو  ترضح  ياعد  هب  نم  دومرف  یم  ناشیا  دوخ  هک  تسا  هنس 381  يافوتم 
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بتک و رد  مه  تسا ، هدـمآ  نیقیرف  بتک  رد  دنتـشاد  نسحم  ماـن  هب  يدـنزرف  (س ) هرهاـط هقیدـص  ترـضح  هک  هلئـسم  لـصا  سپ 
.دنتشاد نسحم  مان  هب  يدنزرف  هک  تسا  تارتاوتم  زا  هیماما  دزن  هکلب  هعیش ، هصاخ و  بتک  رد  مه  هماع و  رداصم 

هدش ؟ طقس  هنوگچ  هدش ، طقس  رگا  هدش و  طقس  ای  هتفر ، ایند  زا  هدمآ و  ایند  هب  ایآ  هدش ؟ طقس  يوحن  هچ  هب  ناشیا  اما 

رد مینیبب  نامدوخ  رداصم  هب  میزادرپ  یم  سپس  دنا ، هتفگ  هچ  هطبار  نیا  رد  مینیبب  مینک ، یم  هعجارم  هماع  رداصم  هب  ادتبا  زاب  اجنیا 
؟ تسا هدش  رکذ  روطچ  ام  رداصم 

خویـش زا  ماّظَن  هک  ماّظَن ، همجرت ي  رد  باتک ، نیا  رد  .تسا  یناتـسرهش » لحن  للم و  « ؛ هدرک رکذ  ار  ناـیرج  نیا  هک  یبتک  زا  یکی 
رکذ ار  هلئسم  دنچ  هتشاد ، ماظن  هک  یئارآ  تبسانم  هب  لحن » للم و   » رد یهتنم  هتسیز ، یم  همئا  رصع  رد  ماّظَن  .تسا  يرصب  هلزتعم و 

هب نکل  دوب ، هدرک  حیرـصت  ار  نینمؤملاریما  تماما  ادـخ ، لوسر  دـنک  یم  لـقن  ماّـظَن  هک  تسا ، ریدـغ  هلئـسم ي  یکی  .تسا  هدرک 
یـصخشم حرطم  ِملاع  کی  هدرک ، تحاران  ار  هماع  یلیخ  هک  تسا  هلئـسم  نیا  مه  یکی  .دندرکن  شوگ  (ص ) ادخ لوسر  شیامرف 

.تسه مه  يرصب  تسا و  هلزتعم  گرزب  خویش  زا  هک  تسا  ملسم  تسین ، هعیش  رگید  نیا  هتفگ ، ار  ینخس  نینچ  ماظن ، لثم 

یلزتعم دنتسه ، رتلدتعم  يرصب  ياه  یلزتعم  هب  تبسن  دادغب ، هلزتعم ي  دنتسه ، يدادغب  ياه  یلزتعم  زا  ریغ  يرـصب ، ياه  یلزتعم  - 
تسا يرصب  ياه  یلزتعم  ءزج  ماّظن  دنتـسین ، روطنیا  يرـصب  ياه  یلزتعم  اما  دنهد ، یم  حیجرت  افلخ  رب  ار  نینمؤملاریما  دادغب ، ياه 

لــلم و  » رد دــیوگ  یم  دــنک ، یم  رکذ  ار  شءارآ  یتــقو  ماـّـظن  هـمجرت ي  رد  ناــشیا  .تــسا - يرــصب  هلزتــعم ي  خویــش  زا  و 
مالس ) نسحم ترضح  طقس  ّتلع  دیوگ  یم  تسا ،) لبق  لاس  دودح 900  لام  ینعی  تسا ، يرجه  مشش  نرق  لام  یناتسرهش  «) لحن

رب هک  يا  هبرـض  اب  رمع  هک  دـنک  یم  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  ماّظن  اهنینج ،» تطقـسأف  همطاف  نطب  برـض   » رمع هک  دوب  نیا  هیلع ) هللا 
.درک طقس  ار  شدنزرف  ارهز  ترضح  درک ، دراو  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  مکش 
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؛ منک یم  ضرع  نازیزع  تمدخ  ار  دیفم  خیش  صاصتخا  تیاور  ام ، نیمدقأ  رداصم  زا  اما  و 

رکبوبا زا  ار  كدف  همان ي  هک  نآ  زا  دعب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز هرهاط  هقیدص  ترـضح  هک  هدمآ  روطنیا  دیفم  خیـش  صاصتخا  رد 
روطنیا تسا  تیاور  نآ  رد  هک  يریبعت  .تفرگ  ار  همان  نآ  ناشیا  .باطخلا  نب  رمع  اب  دندش  فداصم  دنتشگ ، یمرب  دندوب و  هتفرگ 

طقـس ار  شدنزرف  ارهز  ترـضح  و  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  هب  دز  يدـگل  هک  تسنیا  ناشیا  ترابع  ِِهلْجِِرب » اَهَـسَفَرَف  « ؛ تسا
.درک

مه هماع و  مه  هک  تسا  يرما  طقـس  هلئـسم ي  مه  تسارهز و  همطاف  نینمؤملاریما و  دـنزرف  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) نسحم مه  نیارباـنب 
.صاصتخا رد  هیلع ) هللا  همحر  ) دیفم خیش  لثم  ماظن و  لثم  هدمآ  نیمدقأ  بتک  رد  دندرک و  حیرصت  نآ  هب  هصاخ 

رد و مد  دندمآ  یتقو  دیوگ  یم  ناشیا  هدرک ، لقن  يرگید  هنوگب  ار  نسحم  ترضح  تداهـش  تیفیک  هیـصولا  تابثإ  رد  يدوعـسم 
ترـضح داد و  راـشف  ار  رد  رمع  دـندروآ ، هک  یموجه  نآ  رد ، تشپ  تفر  هرهاـط  هقیدـص  ترـضح  دـنوش ، هناـخ  دراو  دنتـساوخ 

.دش  طقس  نسحم  اجنآ  تفرگ ، رارق  راوید  رد و  نیب  هرهاط  هقیدص 

ای و  دیوگ ) یم  يدوعسم  هک  يروطنآ  ) رد تشپ  ای  الاح  هتفرگ ، تروص  یمود  طسوت  طقس ، هک  تسا  مّلـسم  هلئـسم ، لصا  نیاربانب 
تلحر زا  دـعب  مایا  هک  تسا  هدوب  يراوگان  ثداوح  زا  یکی  نیا  دوش .) یم  هدافتـسا  صاـصتخا  زا  هک  يروط  نآ  ) هار نیب  رد  هکنیا 

.تسا هداتفا  قافتا  (ص ) ادخ لوسر 

دروم نینج ، طقس  زا  يادج  .دنداد  رارق  متش  برـض و  دروم  ار  (س ) هرهاط هقیدص  ترـضح  هک  هدوب  نیا  راوگان  ثداوح  رگید  زا 
یم رهق  اـب  فـنع و  هب  ار  نینمؤـملاریما  دـندمآ  تاـیاور ، ساـسا  رب  هک  هدوـب  یماـگنه  نآ  رد  رتـشیب  تهج  نیا  .دـنداد  رارق  برض 

.دنتفرگ ار  نینمؤملاریما  دندمآ  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  دندرب ، یم  دجسم  فرط  هب  دندیشک و 
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ار نینمؤملاریما  ياه  سابل  مه  ارهز  همطاف ي  دندیشک و  یم  ار  ریما  ترـضح  يدایز  دادعت  دیوگ  یم  دولخلا  تانج  باتک  بحاص 
ترضح ِندز  هب  درک  عورش  وا  .نک  هاتوک  ار  همطاف  تسد  تفگ  ذفنق  هب  یمود  اذل  .دنوش  بلاغ  دنتسناوتن  دیـشک و  یم  دوب  هتفرگ 

.هدوبن ناشیا  اهنت  نکل  ارهز ،

لقن جاـجتحا  هک  منک  ضرع  مه  ار  هیلع ) هللا  مالـس  ) نسح ماـما  تیاور  هدـش ، دراو  هک  یحرج  مـطل و  اـب  هـطبار  رد  دـیهدب  هزاـجا 
دندرک عورـش  دـندوب ، نارگید  دوب ، هریغم  دوب ، صاعورمع  دـندرک ، عورـش  دـش و  ییاـه  تبحـص  یتقو  هیواـعم  سلجم  رد  هدرک ؛

َْتنَأ هَریَغُم  اَی  َتنأ  اَّمأ   » دومرف هریغم ، هب  دیسر  تبون  ات  داد ، ار  اهنآ  کیاکی  خساپ  ترضح  ندرک ، تناها  (ع ) یبتجم ماما  هب  تبـسن 
دولآ نوخ  ار  وا  هک  يدز  ردـقنآ  ار  همطاـف  مرداـم  هک  يدوـب  وـت  نیا  دوـمرف  اَـهَْتیَمْدَأ ،» یَّتَـح  (ص ) ِهَّللا ِلوُـسَر  َْتِنب  َهَمِطاَـف  َْتبَرَض 

.يدرک

ییاهزیچ اهنیا  هک  میدرک  نایب  ار  هناخ  هب  موجه  میدرک ، ضرع  ار  راد  هب  همجه ي  .تسا  هدوبن  نینج  طقـس  هلئـسم ي  اهنت  نیاربانب 
مداد روتـسد  نم  همطاف ، هناخ  لخاد  میتفر  ام  هک  دـنک  یم  حیرـصت  هلئـسم  نیا  هب  مه  رکبوبا  دوخ  .دـش  ضرع  هتـشذگ  رد  هک  دوب 

.مدوب هدرکن  زاب  ار  هناخ  رد  نم  شاک  يا  تفگ  یم  دنورب و 

.دوب هدش  دراو  هرهاط  هقیدص  ترضح  رب  هک  دوب  یتابرض  مه  یکی  دوب ، نینج  طقس  هلئسم ي  مه  یکی 

ببـس ناک  و  دنیامرف «  یم  ترـضح  هدمآ ، مه  همامالا  لئالد  تیاور  نآ  رد  منک ، ضرع  ریـصب  یبا  زا  مه  ار  همامالا  لئالد  تیاور 
خـسن زا  یـضعب  دراد ، اهزکو » « ؛ همامالا لئالد  خـسن  رد  انـسحم ؛» تطقـسأف  هرمأب  فیـسلا  لعنب  اهَزََکل  نالف  یلوم  ذـفنق  ّنأ  اـهتافو 

زا یضعب  اما  دنیوگ ، یم  ار  ریشمش  ِهت  ای  دنیوگ  یم  ار  ریـشمش  فالغ  ًالثم  تسه ، ترابع  رد  هک  يروطنیمه  زکو » ، » دراد اهزکل » »
.دنک خاروس  دشاب و  هتشاد  يزیت  رس  هک  دنیوگ  یم  يزیچ  تغل  رد  هک  دراد  َزکل »  » خسن

13040 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3734 

http://www.ghaemiyeh.com


تـشگ یمرب  همطاـف  نفد  زا  یتـقو  دادـقم  هدـش  دراو  یتـیاور  رد  هکنیا  هدرک و  خاروـس  ار  وـلهپ  هک  هدوـب  يزیچ  دـشاب  زکل »  » رگا
؟ دیدرک نفد  ار  همطاف  بجع ! تفگ  .مدرگ  یمرب  همطاف  نفد  زا  تفگ  يدرگ ؟ یمرب  اجک  زا  دـنتفگ  رفن و  ود  نآ  هب  درک  دروخرب 
ولهپ و زا  زونه  میدرک  یم  نفد  ار  همطاف  هک  بشید  مدینـش  نینمؤملاریما  زا  نم  تفگ  دادقم  .دادقم  هب  ندرک  تناها  هب  درک  عورش 

.تفر یم  نوخ  ارهز  تشپ 

هللا لوسر  تنب  ای  کیلع  مالسلا 

اهاَعرَج ام  سئبَف  اراِرم  ضیغلا  اهدلاو             ِدعب  نِم  اهاَعرَج 

اهاَضِرل هناحبس  یضرَی  هللا  َّنِأب                ُیبنلا  رَبخَأ  اذکو 

اهانَسَح تَمِرکأ و ال  ُهمطاف  الو             عیُطا  يدُهلا  ُّیبن  ال 

یَهاَنَت ِِهلِضف َو  ِیف  یَماسَت  اَم  اهنم        ِیُض  َعّ ِّیصَولا  ُقوُقُح  َو 

اهاََرث یَفُعیو  یفطصملا  ُهَعِضب  ًاّرِس             ُنَفُدت  ِرومألا  يألو 

: دنز یم  ار  رخآ  ياهفرح  وا  اب  همطاف  همطاف ؛ رتسب  رانک  تسشن  دوب ، زورما  لثم  دیاش 

یلع نم  هب  وت ، منک و  یم  هیرگ  وت  رب  نم  يا              هتسکش  لد  وت  هتسکش و  میولهپ  نم 

یلع نزم  مد  سک  هب  وت  متفگ و  وت  اب  نم  هتخوس              هنیس  وت  هتشگ و  درُخ  هنیس  نم 

یلع نفک  يارب  چیه  هدنامن  نت  زا  کیلو         نک  نفد  بش  نک و  نفک  بش  هب  متفگ 

؛» ِینَتْرَشاَع ُْذنُم  َُکتَْفلاَخ  َال  ًهَِنئاَخ َو  َال  ًَهبِذاَک َو  ِینَتْدِهَع  اَم  ، » مدوب وت  هناخ  وت  لاس  هن  یلع  ای  دز  ادص 
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، دینابسچ هنیـس  هب  تفرگ  ار  همطاف  رـس  دمآ  تساوخرب ، اج  زا  دندرک  لقن  یخرب  دینـش  ار  هلمج  نیا  ات  دوب  هتـسشن  ارهز  رتسب  رانک 
.درک ور  اه  هچب  شرافس  هعاس ،» ایکبف  »

دز ادص  تفرگ ، شوغآ  رد  ار  بنیز  لاح ، نامه  اب  هتـسشن ، اپ  نییاپ  بنیز  دید  درک  هاگن  کی  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
.نک تبحم  اهنآ  هب  .دنوش  یم  ردام  یب  دنراد  مه  زورما  دنداد ، تسد  زا  ار  ربمغیپ  زورید  نم  ياه  هچب  یلع  ای 

« ...ضعَِبب َّنُهُضَعب  َنُذلَی  َّنُه  َو   » اهنابایب ردبرد  البرک  رد  بنیز  نیمه  اما  يدرک ، تبحم  یتفرگ  شوغآ  رد  ور  بنیز  همطاف ؛ ای 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  هاگیاج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز همطاف  ترضح  هاگیاج 

هالصلا مث  هتمظع  هئالآ و  یلع  ًالیلد  هلـضف و  نم  دیزملل  اببـس  هرکذل و  ًاحاتفم  دمحلا  لعج  يذلا  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هنعللا نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاـطلا  نیبیطلا  هتیب  لـهأ  یلع  هیلع و  هللا  یّلـص  دـمحم  مساـقلا  یبأ  اـنیبن  اندیـس و  یلع  مالـسلا  و 

نیدلا موی  یلإ  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  همئادلا 

« نیملاعلا ءاسن  هدیس  ینوکت  نأ  نیضرت  امأ  (ص :) هللا لوسر  نع  »

دروخرب یتبـسانم  ره  اب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  یب  یب  تداهـش  ام  زورون و  دـیع  اب  هدـش  فداصم  لاسما  هیمطاف ي  مایا 
یبئاصم و  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  ياه  شالت  نوچ  .تسام  هدهع ي  رب  یگرزب  هفیظو ي  کی  نیا  .مینک  ءایحإ  یتسیاب  دنک 

تکرح يریـسم  هچ  رد  هک  درک  میـسرت  زورما  ياه  لسن  يارب  ار  تلاسر  حیحـص  طخ  هک  دوب  اهنیا  هدش ، دراو  راوگرزب  نآ  رب  هک 
؟ دنک يوریپ  یسک  هچ  زا  دنک و 

هیمطاف مایا  هک  هدق ) ) لضاف یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راوگرزب  عجرم  نآ  هیصوت ي  تکرب  هب  لاس  ره  هک  یتاونس  هسلج ي  نیا  رد 
( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هاگیاج  هب  عجار  زورما  دیسر  مرظن  هب  نم  دشاب ، دقعنم  ناشرتفد  رد  يراوگوس  مسارم  اروشاع  مایا  و 

.میسانشب هاگیاج  تیعقوم و  رظن  زا  ار  (س ) ارهز ترضح  دیاب  لوا  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  هک  مینک ، ثحب 
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هب اهیلع ) هللا  مالـس  ) هرهاط هقیدـص  ترـضح  هک  تسا  لاـس  نـآلا 1423  .تـسا  نرق   14 (س ) ارهز ترـضح  رـصع  اب  اـم  هلـصاف ي 
تسا ؟ یتیعقوم  یهاگیاج و  هچ  ياراد  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هک  مینک  ادیپ  عالطا  روطچ  ام  .دنا  هدیسر  تداهش 

یعطق و هک  یتاـشیامرف  نآ  تسادـخ ، لوسر  تاـشیامرف  ثیداـحا و  هار  زا  یکی  .میمهفب  میناوـت  یم  هار  ود  زا  اـم  مینک  یم  ضرع 
هتشاذگ هّحص  نآ  يور  نیقیرف  هک  یبلاطم  نآ  هکلب  .تسامش  هب  طوبرم  اهنیا  دنیوگب  هک  هعیش ،) ) ام رظن  زا  هن  مه  نآ  تسا ، ملـسم 
ترضح تیصخش  هب  ندیسر  يارب  قُرُط  زا  یکی  نیا  .تسا  هدومرف  (ص ) مالسا راوگرزب  لوسر  ار  نخـس  نیا  هک  دنا  هتفریذپ  دنا و 

.تسا (س ) ارهز

هلیل « ؛) اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز هرهاط  هقیدـص  ترـضح  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  منک  ضرع  زتنارپ  لخاد  ار  هتکن  نیا  ًـالامجا 
« ٍرهَش ِفلأ  نم  ٌریخ   » هک تسا  یبش  اما  تسا ، مولعمان  لاس  ياهبش  نایم  رد  ردقلا » هلیل   » تسا و ردقلا »

هدـش ریبعت  ردـقلا » هلیل   » هب (س ) ارهز همطاف  زا  .فرط  کی  بش  کـی  فرط و  کـی  لاـس  ینعی 84  رمع ، کـی  ینعی  رهـش » فلأ  »
َْمل اَهِرْدَِصب  ٍِجلَتْعُم  ٍلِیلَغ  ْنِم  ْمَک  َو  ، » تسا لوهجم  اهنیا  همه ي  شبئاصم ، تسا  لوهجم  مه  شربق و  تسا  لوهجم  مه  نوچ  تسا ،
هللا مالـس  ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نینمؤملاریمأ  شیامرف  صن  نیا  َنیمِکاْحلا » ُْریَخ  َوُه  ُهَّللا َو  ُمُکْحَی  ُلوُقَتَـس َو  الِیبَس َو  ِهَِّثب  َیلِإ  ْدَِجت 

.درک دراو  هرّدخم  يوناب  نیا  هب  هک  ییاه  متس  نآ  دنک ، وگزاب  درکن  ادیپ  یسک  ار  شبئاصم  اهیلع )

ترـضح هب  طوبرم  لئاسم  زا  نیقیرف  خـیرات  بتک  رد  هک  هچنآ  مه  یکی  و  تسا ، (ص ) ادـخ لوسر  زا  راثآ  نآ  نایب  یکی  نیاربانب ؛
هب هن  میـسرب ، میناوت  یم  ام  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  .تسارهز  ترـضح  بسن  مه  یکی  دـنا و  هدرک  لـقن  تاـیاور  زا  ریغ  (س ) ارهز

.نیمخت نظ و  نامگ و 
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باتک ود  نیا  رد  یتیاور  کی  رگا  .تسا  هدرک  لقن  ملـسم  مه  و  هدرک ، لقن  يراخب  مه  هک  تسا ؛ تیاور  نیا  لـئاسم ؛ نآ  زا  یکی 
رظن زا  دشاب  ملـسم  حیحـص  يراخب و  حیحـص  رد  رگا  اما  تسا ، یعطق  دشاب  مه  يراخب  رد  هچرگ  تسا ، یعطق  هماع  رظن  زا  دـشاب ،

هدرک و لقن  باعیتسا  رد  مه  ربلادبع  نبا  هدرک ، لقن  مه  يذمرت  .يراخب  ملـسم و  ینعی  ناخیـشلا ،» هیلع  قفتا  امم   » دنیوگ یم  هماع 
متـساوخن نم  .تسا  هدـمآ  اـهنآ  یلوا  هتـسد  رداـصم  رد  داـیز  یلیخ  تیاور  نیا  دـنک  یم  هعجارم  هماـع  لـها  بتک  هب  ناـسنا  یتقو 

؛» هللا لوسر  نع  ردـص   » هک تسا  یتایاور  اهنیا  هک  دـنا  هتفرگ  ملـسم  ناشلوا  هتـسد  رداصم  رد  اهنآ  .منک  ضرع  ار  نامدوخ  رداصم 
.هدومرف (ص ) ربمایپ هک  یثیداحا 

نیا زا  هدوب و  هچ  ثیدح  لوزن  نأش  هک  دوش  مولعم  ات  مناوخب  ار  ثیدح  مامت  دیهد  هزاجا  مدـناوخ ، ار  ثیدـح  نیا  رخآ  شخب  نم 
تسا ؟ هدرک  نایب  ار  یمهم  هتکن ي  هچ  (ص ) ربمایپ تسیچ و  ام  تشادرب  میسر ؟ یم  اجک  هب  ثیدح 

نارتخد مه  نارتخد ، دـنزرف  دنتـشادن ، ای  دنتـشاد  يرگید  نارتخد  دنتـشاد ، يرگید  نادـنزرف  (ص ) ادـخ ربماـیپ  هک  مینکن  شومارف 
.تسا هدیسرن  اهنآ  هرابرد  ریباعت  روطنیا  اما  دندوب ، ربمایپ 

نام مامت  ربمایپ  نانز  ام  دـیوگ  یم  هشیاع  دـنک ، یم  لقن  هشیاع  زا  ار  ثیدـح  يراخب  منک ؛ یم  لقن  يراـخب  حیحـص  زا  ار  ثیدـح 
ّنهنم رداغی  هدنع ال  (ص ) ّیبّنلا جاوزأ  ّنک  ، » دیآ یم  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف میدید  میدرک  هاگن  میدوب ، هتسشن  (ص ) ربمایپ تمدخ 
ینعی تسه ، تیاور  رد  شا  همه  اهنیا  ائیـش ؛» هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبّنلا  هیـشم  نم  اهتیـشم  یطخت  ام  یـشمت  همطاف  تلبقأف  هدحاو ،

.تسا  ربمایپ  دننامه  دراد  یمرب  ارهز  همطاف ي  هک  ییاه  ماگ 
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دوب س )  ) همطاف رد  (ص ) لوسر ترضح  زا  هک  ییاه  یگژیو 

نتفر هار  مه  یکی  تسارهز و  ترـضح  نتفگ  نخـس  یکی  هدوب ، (س ) ارهز همطاف  رد  (ص ) لوسر ترـضح  ياه  یگژیو  زا  اـت  ود 
هرهوج ي نیا  دجـسم  ياضف  رد  هک  يدّرجم  هب  دننک ، هبطخ  داریا  دجـسم  هب  دندمآ  یتقو  .دوب  ربمغیپ  هیبش  هک  تسارهز ، ترـضح 

.تسادخ  لوسر  يادص  ادص  تفرگ ، ارف  ار  اج  همه  هیرگ  هبترم  کی  دمآ ، نوریب  ارهز  ترضح  كرابم  ناهد  زا  ادص 

اه نز  الاح  دناشن ، شدوخ  تسار  فرط  ار  ارهز  همطاف  (ص ) ادخ ربمایپ  هنیمی ،» نع  اهسلجأ  ، » دمآ ارهز  همطاف ي  دیوگ  یم  ناشیا 
هب درک  عورش  ارهز  ترـضح  دندید  تَکَبَف ،»  » .دومرف ارهز  ترـضح  هب  يّرـس  تروص  هب  ار  يزیچ  کی  اهّراسف ؛»  » .دنا هتـسشن  همه 

ارهز ترضح  دومرف و  یناهنپ  ّرس و  روط  هب  ار  يزیچ  همطاف  اب  ادخ  ربمغیپ  مود  راب  مدید  تکحـضف ؛» هیناث  اهراس  مث   » .ندرک هیرگ 
.تسا ندش  رورسم  زا  ریغ  ندیدنخ   - دیدنخ

تبحـص هنامرحم  یـصخش  اب  ربمایپ  هک  مه  تلاح  نیا  مدوب -  رادروخرب  یتأرج  کی  زا  ربمایپ  ياه  نز  نایم  نم  دـیوگ  یم  ناشیا 
(س) ارهز ترضح  شیپ  مدمآ  دیوگ  یم  دربب ،- یپ  ّرس  نیا  هب  دهاوخ  یم  ناسنا  ددنخب ، دنک و  تبحص  هنامرحم  زاب  دیرگب و  دنک 

دومرف ؟ هچ  امش  هب  ربمایپ  متفگ  و 

.تسا هدنز  ادخ  لوسر  ات  منک  یمن  شاف  ار  ربمغیپ  ّرس  ضبق ،» یتح  هللا  لوسر  ّرس  َیِشفُال  ُتنک  ام   » دومرف

دنک یم  شاف  ار  رـس  هک  ینز  کی  نم  هَرِذََبل ،» ینإ   » دومرف ارهز  همطاف  دشاب ) هتـشاد  ار  نیا  مه  يراخب  دیاش  ) تاریبعت زا  یخرب  رد 
.متسین 

.تفر  ایند  زا  ربمایپ  تشذگ و  نیا 

(س) ارهز ترضح  اب  (ص ) لوسر ترضح  نیب  زار 
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.منک  لاؤس  ارهز  ترضح  زا  ار  هلئسم  نآ  دیایب و  تسد  هب  یتصرف  مدوب  دصرتم  نم  دیوگ  یم  هشیاع 

؟ دوب هچ  دومرف  امش  هب  (ص ) ربمایپ هک  يّرس  نآ  مدرک  لاؤس  (س ) ارهز ترضح  زا  (ص ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب 

ره نآرق  دومرف : نم  هب  یناهنپ  تروص  هب  ادخ  لوسر  مردپ  متسشن ، مردپ  رانک  نم  .میوگ  یم  هتفر  ایند  زا  مردپ  هک  الاح  دندومرف :
کیدزن هناشن ي  نم  ار  نیا  یلجأ » ّوند  الإ  يرأ  ام   » دش هضرع  نم  رب  هبترم  ود  نآرق  لاسما  دـش ، یم  هضرع  نم  رب  هبترم  کی  لاس 

.متسیرگ  نم  نیمه  يارب  .منیب  یم  مگرم  ندوب 

نأ نیضرت  امأ   » دندومرف نم  هب  مود  راب  متسیرگ  نم  دندید  هک  دعب  .دنیبب  ار  ارهز  ترـضح  هیرگ ي  تسناوت  یمن  (ص ) ادخ لوسر 
وت همطاف  ایآ  درک ؛) مهاوخ  ضرع  ار  خـسن  فالتخا  دـعب  منک ، یم  ضرع  ار  يراخب  تیاور  نتم  نم  «) نینمؤملا ءاسن  هدیـس  ینوکت 

ربلادبع نبا  هک  موس  هخسن ي  رد  همالا .» هذه  ءاسن  هدیس  « ؛ هدمآ رگید  هخـسن  رد  یـشاب ؟ نانمؤم  نانز  دیـس  هک  يوش  یمن  دونـشخ 
نک و ربص  سپ  دومرف  ربمایپ  مدـیدنخ و  نم  نیمه  يارب  نیملاعلا .» ءاسن  هدیـس  ینوکت  نأ  نیـضرت  امأ   » دـنک یم  لقن  باـعیتسا  رد 

.تسادخ لوسر  شیامرف  نیا  .نک  هشیپ  ییابیکش 

! دنک یمن  یتوافت  چیه  دشاب  نیملاعلا » ءاسن  هدیـس   » هچ دشاب و  همالا » هذه  ءاسن  هدیـس   » هچ دـشاب ، نینمؤملا » ءاسن  هدیـس   » هچ الاح 
.دوش  لح  امعم  نیا  ات  منک  ضرع  مه  ار  ندرکن  توافت  نیا  نم  دیهد  هزاجا 

، دشاب همالا » ءاسن  هدیـس   » رگا .تسا  رتالاب  ملاع  ياهنز  همه ي  زا  ارهز  ترـضح  تسا ، نشور  دـشاب  نیملاعلا » ءاسن  هدیـس   » رگا اما 
روطنیمه مه  زاب  دـشاب  نینمؤملا » ءاسن  هدیـس   » رگا .تساه و  تما  ياـهنز  لـضفأ  ارهز  ترـضح  تسا و  ملاـع  لـضفأ  ربمغیپ ، تما 

.تسا میرم  یتح  اهنز  همه ي  لضفأ  مه  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف ي  دنتسه و  نینمؤم  لضفا  تما ، نیا  نینمؤم  تسا ،
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یم اـهنیا  هک  تسنیا  دـندرک  حیرـصت  نآ  هب  نارگید  مه  يزیرغِم و  مه  یکبُـس ، مه  یطویـس ، مه  اـجنیا  هک  یبلاـج  هتکن ي  نکلو 
هب ثیدح  نیا  ، - ثیدح نیا  رطاخ  هب  هن  .تسا  رترب  رتالاب و  ملاع  رد  ینز  ره  زا  يربک و  میرم  زا  ارهز  ترضح  دیدرت  نودب  دنیوگ 

نیا دشاب ، نینمؤم  ای  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  هچ  دشاب  همالا  ءاسن  هدیـس  هچ  دوش ، یم  هدافتـسا  انعم  نیمه  ثیدـح  نیا  زا  دوخ و  ياج 
ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  ناشداقتعا  اهنیا  دنتـسه و  هماع  ناـگرزب  زا  دـش  ضرع  هک  ییاـهنیا  اـما  دوش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  اـنعم 

همطاف تسا ، قلخ  همه ي  لضفأ  ادخ  لوسر  و  یّنم » ٌهعـضب  ُهمطاف   » دومرف ادـخ  ربمغیپ  هک  تسنیا  شتهج  تسا - ملاع  نانز  نیرترب 
.دنناد یم  ار  نیا  مه  هماع  تسا و  ملاع  نانز  نیرترب  ارهز  ترضح  اذل  تسوا ، نت  هراپ ي  مه  ارهز 

ای دـننک  گرزب  ار  هشیاع  هکنیا  يارب  هماع  ياـه  باـتک  تاـملک و  نیا  رد  یهاـگ  هکنیا  اـت  مدرک  ضرع  هسلج  نیا  رد  نم  ار  اـهنیا 
تمظع و نآ  دـنهاوخب  دنـشارتب ، (س ) هرهاط هقیدـص  ترـضح  رانک  رد  ار  یـسک  کی  دـننک ، گرزب  ار  رگید  ياه  نز  زا  یـضعب 

.درادن ناکما  نیا  دنهاکب ، نآ  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  تلزنم 

همه ي تسا ، نیا  زا  رتـشیب  هتبلا  هک  تسا ، هماـع  لوا  تسد  ياـهباتک  رد  هـک  دـینک ، یم  هظحـالم  ار  شدنـس  نـیا  اـب  ثیدـح  نـیا 
ترضح هک  دنک  یم  صخشم  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  هاگیاج  ادخ  ربمغیپ  دش  هک  ینایب  نیا  اب  و  مدید ، نم  ار  شرداصم 

.تسا یهاگیاج  هچ  ياراد  ارهز 

تقلخ ناهج  رد  درم  درف  هب  رـصحنم  يوگلا  نآ  .نز  کی  درم و  کی  میراد ؛ تقلخ  ناهج  رد  درف  هب  رـصحنم  يوگلا  ود  اـم  ینعی 
ترـضح « ؛ درادـن ریظن  یپـک و  ناوناـب  ناـیم  رد  هک  يدرف  هـب  رـصحنم  يوـگلا  نآ  تـسا و  (ص ») ادـخ لوـسر  « ؛ درادـن یناـث  هـک 

.تسا ربمایپ  شیامرف  ساسا  رب  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هاگیاج  نیا  .تسا  اهیلع ») هللا  مالس  ) ارهز
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ار بلاطم  هیقب ي  .دـبلط  یم  ار  يرگید  تصرف  کی  ًاـتعیبط  میهد ؛ رارق  ّتقد  دروم  ار  هلأـسم  میهاوخب  اـم  رگا  رگید  قُرط  زا  اـما  و 
نآ هکلب  دنک ، كرد  ًاعقاو  ارارهز  ترضح  دناوت  یمن  ام  كرد  عاعش  دناسر  مهاوخ  ضرع  هب  هک  میراذگ ، یم  دعب  هسلج ي  يارب 
ادـج ینعی  اهتفرعم ؛» هنک  نع  اومطف  سانلا  نأل  همطاـف  همطاـف  تیمـس   » ـالإ و  تسا ، ناـمدوخ  هزادـنا ي  هب  میمهف  یم  هک  يرادـقم 

هک يرادـقم  نیمه  اما  .درب  یپ  ارهز  ترـضح  تفرعم  هب  دوش  یمن  اهتفرعم ،» هنُک  نع  اومطف  ، » تسا عطق »  » يانعم هب  مطف » ، » دـندش
زج ادـخ و  لوسر  زج  تخانـشن  یـسک  ار  ارهز  ترـضح  الإ  .مینک و  یم  ضرع  یبلاـطم  دـنک  كرد  دـسرب و  دـناوت  یم  اـم  كرد 

.ارهز  ترضح  نادنزرف  روطنیمه  و  امهیلع ) هللا  مالس  ) نینمؤملاریمأ

هماع و هک  تسا  یتیاور  مه  شتیاور  دراد و  تمایق  زور  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  هک  یتلـالج  تمظع و  نآ  میناوت  یمن  اـم 
همطاف هدنامن ، یسک  لد  رد  لد  رگید  هک  ییاجنآ  دیآ ، یم  رشحم  هب  تمایق  يادرف  یتقو  تسا ، هحیحـص  تیاور  دنیوگ  یم  هصاخ 

.دهد یم  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هب  ار  هزاجا  يراوگرزب و  تمظع و  نآ  لاعتم  يادخ  دتسیا و  یم  تمایق  زور 

يا همّرکم  يوناب  نیا  زا  میدرک  كرد  میدیمهف و  نامدوخ  هک  يا  هزادنا  هب  ولو  یمیسرت  کی  هیمطاف  مایا  نیا  رد  میناوتب  میراودیما 
مینک یط  ار  حیحص  هار  نآ  زورما  یتسیاب  ام  هک  یحیحص  هار  دیـشخب و  هجیتن  اه  ملظ  نیا  اما  .مینک  كرد  دش ، وا  هب  دایز  ملظ  هک 

ياراد تسا و  هموصعم  ارهز ، همطاف  نوچ  دوخ ، ياج  هب  ثیداحا  .تسا  نیا  رما  تقیقح  میتخانـش ، ارهز  ترـضح  تکرب  هب  ار  نآ 
یـسک ره  اـب  اذـل  .دـهد  یم  اـنعم  ناـسنا  يریگ  عضوم  لـمع و  هب  ناـسنا ، لوق  شور و  هب  هک  تسا  تمـصع  .تسا  تمـصع  ماـقم 

موصعم نوچ  میتسه ، یماح  ام  هدرک  تیاـمح  ار  یـسک  ره  .تسا  موصعم  وا  نوچ  مینمـشد ، اـم  تسا ، نمـشد  (س ) ارهز ترـضح 
.تسا
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هللا لوسر  تنب  ای  ِکیلع  مالّسلا 

یهگن میامنب  شحدم  رتفد  يوس  هک  یهر         تسین  ارم  تسا و  مهو  بجاح  شتمصع 

یهنگ مرج و  هن  دید  اهچ  یقاب و  دنام  یهم                     ود  ربمیپ  دعب  یهم  هلاس  هدجه 

دندز داینبز  مالسا  هشیر ي  رب  هشیت  دندز                            دادیب   شتآ  وا  هناخ ي  رد  رب 

ررش تخورفا  وچ  تخوس  ارس  برد  شنمشد  ردپ                        نارجهز  بات  یب  تقاط و  یب  دوب 

ّرقم كاخ  يور  درک  دش و  طقس  شنسحم  رد                   هتخت ي  زا  وچ  دنتسکشب  ار  شیولهپ 

تَِلُتق  یمرج  هچ  هب  دیوگ  دریگ و  ار  شرع  تَِلئُس              موی  هک  تسا  ریغص  لفط  نامه  نیا 

ولهپ شتسکش  ود  ره  رد  هتخت  دگل و  وا                  يرامیب  ثعاب  دش  هچ  هک  یسرپب  رگ 

ور شتشگ  ودع  دادیب  یلیس  زا  یلین  وزاب                         شتسخ  ذفنق و  شدزب  هنایزات 

دوب همه  ناج  شتآ  شرگج  رارش  هک  دوب                      همطاف  رگج  رب  ررش  هچ  هللا  ِملَع 

اههام هک  يا  هناـخ  دـش ، یمن  دراو  نذا  نودـب  لـیئربج  هک  يا  هناـخ  رد  دـندمآ  دوب ، هدـشن  کـشخ  (ص ) ربماـیپ لـسغ  بآ  زونه 
، تسا رد  تشپ  همطاف  دندرک  ساسحا  هک  نیمه  رد ، تشپ  دمآ  ارهز  همطاف  درک ، یم  مالـس  داتـسیا  یم  دـمآ  یم  (ص ) ادـخربمایپ

»!!؟ دندرک هچ  ترتخد  اب   نیبب  هللا  لوسر  ای  اباب   » دش دنلب  ارهز  هلان  يادص  دنداد ، راشف  ار  رد  نانچنآ 

ءافخ هب  ام  قدص  دوهش  ءامدلا         رادجلا و  بابلا و 
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 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  لیاضف 

هراشا

هداز ربکا  یلع  دماح  : هدنسیون

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  لیاضف 

رد اهنت  ناهج  ود  نانز  رورس  نیا  يدوجو  داعبا  یقیقح  تخانش  هک  تسا  مالسا  گرزب  يوناب  هناگی  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف 
ور نیمه  زا  دوب و  دهاوخ  ریذـپ  ناکما  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم مالک  دـیجم و  نآرق  قیرط  زا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هدـهع 

.تسا موصعم  لماک و  ناسنا  هدنزارب  طقف  تمظع  اب  تیصخش  نیا  یقیقح  تفرعم  تخانش و  ياعدا 

هدنـشخرد هاگیاج  فلتخم  ياه  هصرع  رد  هک  تسا  هناگی  هنومن و  ییوناب  مالـسا  خیرات  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح 
يوس زا  هک  ییاه  لیوات  ریـسافت و  ثیداحا و  تایاور و  رد  تمظعرپ  رثوک  نیا  تلزنم  ناش و  تسا و  هدرک  ادیپ  روهظ  زورب و  شا 

.تسا هدش  يروآدای  اهراب  دیدرگ  هراشا  نآ  هب  نیموصعم 

تسا یتایاور  هدش ، هتخادرپ  نآ  هب  راتشون  نیا  رد  هک  هچنآ  اما  تسا  دایز  رایسب  دنک  یم  نایب  ار  ارهز  ترضح  لیاضف  هک  یثیداحا 
نیا هک  تسا  یهیدب  .تسا  هدش  دراو  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف هرابرد  نآرق  تایآ  زا  یخرب  لوزن  ناش  نایب  لیوات و  ریـسفت و  رد  هک 

.مینارذگ یم  رظن  زا  ار  نآ  مه  اب  کنیا  هک  تسا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  تمظعاب  تیصخش  لیاضف  زا  يا  هشوگ  اهنت  بلاطم 

ردقلا هلیل  تیروحم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف تخانش 

هک تسا  هدش  تیاور  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » ردـق هروس  تسخن  هیآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یفوک  تارف  ریـسفت  رد 
ار (س ) همطاف هک  یـسک  ره  سپ  تسا ، هلالج  لج  هللا  ردقلا »  » زا دوصقم  تسا و  همطاف  هلیل »  » زا دارم  روظنم و  دـندومرف : ترـضح 
زا مدرم  هک  اریز  دـش  هدـیمان  همطاـف  وا  اـنامه  تسا و  هدرک  كرد  ار  ردـق  بش  قـیقحت  هب  دسانـشب ، تسا ، نآ  قـح  هـک  هنوـگ  نآ 

(. دندنام زجاع   ) دندنامزاب وا  تخانش 

13050 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3744 

http://www.ghaemiyeh.com


رادیاپ نییآ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  هنیب  هروس  مجنپ  هیآ  ریسفت  رد  ینارحب ، مشاهدیس  هتشون  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  باتک  رد 

« همیقلا نید  کلذ  »

تسا (س ) همطاف هیآ  نیا  زا  روظنم  دندومرف : هک  هدش  تیاور  (ع ) رقابدمحم ماما  ترضح  زا 

دمحم تیالو  نودب  نید  تقیقح  رد  تسا و  تادابع  ضئارف و  همه  یلوبق  همزال  (ع ) تیب لها  تیالو  هک  تفگ  دـیاب  هطبار  نیا  رد 
زا یکاح  تسا ، هدش  ریـسفت  وا ) هیرذ  و   ) همطاف تبحم )  ) هب نید  يرادـیاپ  تیاور ، رد  هکنیا  تسین و  رادـیاپ  لماک و  دـمحم  لآ  و 

.دشاب یم  مهم  بلطم  نیمه 

وا و تبحم  تیالو و  تسا و  هدوب  هسدقم  تاوذ  نیا  رب  یهلا  هناشن  تجح و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  ساسا  رب  ارهز  همطاف 
.دنام یمن  رادیاپ  دشاب  هتشادن  هارمه  ار  تیالو  نیا  هک  ینییآ  تسا و  یهلا  تیالو  ياتسار  رد  ناسکی و  شنادنزرف 

هرابرد تسخن  دریگ ، یم  رارق  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  ترخآ  رد  يا  هدـنب  هک  یماگنه  دـنیامرف : یم  (ع ) قداص ماـما  هک  ناـنچمه 
هدیقع نیا  رب  هدومن و  رارقا  ام  تیالو  هب  رگا  سپ  دریگ ، یم  رارق  لاوس  دروم  تیب  لها  ام  تیالو  هزور و  تاکز ، بجاو ، ياهزامن 
دنکن ام  تیالو  هب  رارقا  هکنانچ  اما  دوب ، دـهاوخ  یلاعت  قح  لوبق  دروم  وا  جـح  هزور و  تاکز ، زاـمن ، دـشاب ، هتـسبرب  تخر  اـیند  زا 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  وا  لامعا  زا  کی  چیه 

ینامسآ هناخ 

: دندومن تئارق  ار  رون  هروس  هیآ 37  (ص ) ادخ لوسر  هک : دنک  یم  لقن  هدیرب  کلام و  نب  سنا  زا  یسلجم  همالع 

« لاصالاو ودغلاب  اهیف  هل  حبسی  همسا  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  »
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رکبوبا .ءایبنا  ياه  هناخ  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ مادـک  اه  هناخ  نیا  هللا ، لوسر  ای  درک : لاوس  تساـخرب و  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
: دومرف ترـضح  دومن ) هراشا  همطاف  یلع و  هناخ  هب  ( ؟ تساه هناخ  نامه  زا  زین  هناخ  نیا  اـیآ  ادـخ ، لوسر  يا  دیـسرپ : تساـخرب و 

.تساهنآ نیرترب  زا  يرآ 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  سابع  نبا 

ترضح تساه ؟ هناخ  مادک  اه  هناخ  نیا  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ : .درک  توالت  ار  قوف  هیآ  يراق ، هک  میدوب  (ص ) ربمایپ دجسم  رد 
.دندومرف هراشا  (س ) ارهز همطاف  هناخ  هب  شیوخ  تسد  هب  ءایبنا و  ياه  هناخ  دندومرف :

راگدرورپ رما  بدا و 

: دش لزان  رون  هروس  هیآ 64  یتقو  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  (س ) همطاف ترضح  زا  دوخ ، ناردپ  زا  (ع ) قداص ماما 

«. دیناوخن ار  ربمایپ  دینز ، یم  ادص  ار  رگیدکی  هک  هنوگ  نآ  « » ًاضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجتال  »

: دندومرف هدرک  يور  نم  هب  ربمایپ  .مدرک  یم  باطخ  هللا  لوسر  ار  ناشیا  مدومن و  يراددوخ  ناج ) ردـپ  « ) هبأ ای   » میوگب هک  نیا  زا 
ناراکافج هرابرد  هیآ  نیا  .وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  اریز  تسا ، هدیدرگن  لزان  وت  لسن  هداوناخ و  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  ناج ! همطاف 

دنک یم  هدنز  ار  ملد  نخـس ، نیا  اریز  مردپ »  » وگب نم  هب  وت  مناج ، همطاف  .تسا  هدـش  لزان  شیرق  ربکتم  هاوخدوخ و  ياه  ناسنا  و 
...دندیسوب ارم  تروص  سپ  دنادرگ ، یم  یضار  ار  ادخ  و 

ترخآ ینیریش  ایند و  ترارم 

دندید ار  (س ) ارهز همطاف  (ص ،) مرکا لوسر  هک : دـنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یبلعث ، ریـسفت  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع 
زا کشا  .داد  یم  ریش  زین  ار  دوخ  دنزرف  درک و  یم  بایـسآ  وج ) ای  مدنگ   ) دوخ تسد  هب  تشاد و  نت  رب  رتش  تسوپ  زا  یـسابل  هک 
نآ زا  سپ  ار  ترخآ  ینیریش  ات  شچب  شیپاشیپ  ار  ایند  یتخس  یخلت و  مرتخد ، دندومرف : هدش و  ریزارس  (ص ) ادخ لوسر  نامـشچ 

.یبایرد
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رکـش شیاه  هدیـشخب  رطاخ  هب  میوگ و  یم  ساپـس  شیاـه  تمعن  رب  ار  گرزب  يادـخ  راـگدرورپ ، یمارگ  لوسر  يا  درک : ضرع 
: دش لزان  یحض  هروس  مشش  هیآ  هک  دوب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  .مراد  ناوارف 

«. يدرگ دونشخ  یضار و  هک  دیامن  وت  رب  یششخب  نانچ  نآ  تراگدرورپ  يدوز  هب  «. » یضرتف کبر  کیطعی  فوسلو  »

نانمشد نیمک  رد  یهلا  تمحر  زا  يرود  باذع و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  بازحا  هروس  هیآ 57  هرابرد  یمق  ریسفت  رد 

« انیهم ًاباذع  مهل  دعأ  هرخالا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »

باذـع اهنآ  يارب  هتخاس و  رود  ترخآ  اـیند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ارناـنآ  دـنوادخ  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  ناـنآ  »
« .تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ 

زا یتیاور  تسا ، هدـش  لزان  (س ) ارهز همطاف  قح  و  (ع ) نینمؤملاریما قح  بصغ  هرابرد  هیآ  نیا  هکنیا  نایب  اـب  یمق  میهاربا  نب  یلع 
دعب ییوگ  دهد  رازآ  نم  ندوب  هدنز  تایح و  رد  ار  همطاف  سکره  : » دـندومرف ترـضح  نآ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ 

ار وا  نم ، یگدـنز  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  درازایب  نم  تلحر  زا  سپ  ار  وا  هکنآ  ره  تسا و  هدرزآ  ار  وا  زین  نم  گرم  زا 
تسا هدرزآ  ار  لاعتم  يادخ  دزاس  رطاخ  هدرزآ  ار  نم  هک  یـسک  هدناسر و  رازآ  نم  هب  دهد  رازآ  ار  همطاف  سکره  تسا ، هدرزایب 

« خلا ...هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  : » دومرف هک  تسا  لجوزع  يادخ  لوق  نیا  و 

نارادتسود نایعیش و  زا  يریگتسد  تمایق و 

: تسا هدومرف  یلاعت  قح  نآ  رد  هک  مور  هروس  مجنپ  مراهچ و  تایآ  ریسفت  رد 
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وا دـش و  دـنهاوخ  لاحـشوخ  دـنوادخ  يرای  رطاـخب  ناـنمؤم  زور  نآ  رد  «» ...ءاـشی نمرـصنی  هللارـصنب  نونمؤملا ¤ حرفی  ذـئموی  »... 
« .دهد یم  يرای  دهاوخب  ار  سکره 

هب اهنامسآ  رد  همطاف  ارچ  لیئربج ، نم  بیبح  درک : لاؤس  لیئربج  زا  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  قودص  خیش 
منهج و شتآ  زا  وا  نایعیـش  هک  اریز  دـش  هدـیمان  همطاف  نیمز  رد  وا   » دومرف لـیئربج  تفرگ ؟ ماـن  همطاـف »  » هب نیمز  رد  و  هروصنم » »

دارم هکنانچنآ  تمایق ) رد  نانمؤم  ندومن  يرای  رطاخ  هب  ، ) دش هدیمان  هروصنم  زین  اهنامسآ  رد  دندش و  رود  وا  تبحم  زا  شنانمشد 
تمایق رد  شنارادتـسود  نابحم و  هب  (س ) همطاف يراـی  ءاـشی » نمرـصنی  هللارـصنب  نونمؤملا ¤ حرفی  ذـئموی   » تاـیآ رد  ادـخ  لوق  زا 

.تسا

.تسا هدرک  لقن  (ع ) قداص ترضح  زا  دوخ  ریسفت  رد  زین  یفوک  تارف  ار  يریسفت  تیاور  نیا  هیبش  نینچمه 

تبحم شاداپ  يدبا  ياه  تمعن 

شنایعیش نادنزرف و  اب  (س ) همطاف مرتخد  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  شریـسفت  رد  میهاربا  نبا  تارف 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  دنوش و  یم  تشهب  دراو 

. ( 103 ءایبنا «. ) نودلاخ مهسفنا  تهتشا  ام  یف  مه  و  ربکالا ¤ عزفلا  مهنزحیال  »

هب .دندنم » هرهب  اه  تمعن  زا  دبا  ات  تشهب  رد  دنتـسه  قاتـشم  هچنادب  دزاس و  یمن  نیگمغ  ار  اهنآ  تمایق  زور  ساره  لوه و  زگره  »
.دنتسه شنایعیش  هیرذ و  همطاف و  اهنآ  دنگوس  ادخ 

: دیامرف یم  رون  هروس  هیآ 36  رد  لاعتم  راگدرورپ  نازورف  يا  هراتس 

نآ تسا و  نآ  رد  یغارچ  هک  تسا  ینادغارچ  نانوچ  وا  ترـضح  ییانـشور  ناتـساد  .تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  ینـشور  دـنوادخ  »
« ...ناشخرد تسا  يا  هراتس  ییوگ  هنیگبآ  نآ  يا و  هنیگبآ  رد  غارچ 
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نیا دوصقم  (ع ) مظاک ماما  زا  هک : دـنک  یم  لقن  رفعج  نب  یلع  هب  دانـسا  اب  ص317 )  ) بقانم باتک  رد  یعفاش  یلزاغملا  نبا  ظـفاح 
هنیگبآ نسح و  غارچ  تسا و  همطاـف  ناد  غارچ  زا  روـظنم  دوـمرف : ترـضح  دـش ،) رکذ  قوـف  هیآ  رد  هـک   ) مدیـسرپ ار  ادـخ  نـخس 

غارچ نآ  نغور   » ناهج و نانز  ناـیم  رد  نازورف  دوب  يرتخا  هک  تسا  همطاـف  ناـشخر » تسا  يا  هراتـس  ییوگ   » زا دوصقم  .نیـسح 
.دوارت یم  هراومه  هک  دراد  ترضح  نآ  شناد  هب  هراشا  دشخرد » یم  هک  ییوگ  ناد 

.تسادخ رون  زا  همطاف  مرتخد  رون  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  زین  (ص ) ادخ لوسر  زا 

نارادتسود هب  هدژم 

، دـندمآ یم  ربماـیپ  يوس  هب  هک  متـسیرگن  یم  لـالب  ناملـس و  هب  دـنک : یم  لـقن  (ص ) ادـخ لوسر  گرزب  یباحـص  يراـفغ  رذوبا 
: دومرف تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  ناملـس  ربمایپ  .تخاس  هسوب  قرغ  ار  نآ  دـنکفا و  ادـخ  لوسر  ياـهاپ  رب  ار  دوخ  ناملـس  ناـهگان 
مروخ و یم  ناگدنب  ریاس  دننام  .میادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم  .رادـم  اور  ام  رب  دـنراد ، شیوخ  ناهاشداپ  اب  اه  مجع  هک  يراتفر 

تمایق زور  رد  همطاف  یگنازرف  لضف و  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  وت  نم ، يالوم  تفگ : ناملس  .منیشن  یم  اهنآ  نوچمه 
هنهپ زا  هک  تسا  ییوناب  وا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : ناملس  هب  ناداش  نادنخ و  ربمایپ  .وگب  نخس  میارب 

لیئربج ...یلاعت  قح  رون  زا  ار  شنامشچ  دنا و  هدیرفآ  ادخ  تیشخ  زا  ار  شرـس  هک  يا  هقان  درذگ ، یم  يا  هقان  رب  راوس  زیخاتـسر ،
مرن و نانیا  هک  یلاحرد  ...دنور  یم  يو  يارو  زا  نیسح  نسح و  شیپ و  رد  یلع  پچ و  تمس  زا  لیئاکیم  همطاف ، تسار  تمس  زا 
ار ناتیاهرس  دیدنب و  ورف  ار  ناتنامـشچ  اه ، هدیرفآ  يا  دزیخ : یمرب  دنوادخ  بناج  زا  یگناب  دنمارخ ، یم  زیخاتـسر  هنهپ  رب  هتـسهآ 

.درذگ یم  هک  تسا  نیسح  نسح و  ردام  امش و  ماما  یلع  رسمه  دمحم و  ناتربمایپ  رتخد  همطاف  نیا  هک  دینکفا  ورف 
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هک درگن  یم  ار  ییاه  تمارک  دراذگ ، یم  مدق  تشهب  رب  یتقو  .درذگ  یم  طارـص  زا  نت  رب  دـیپس  هماج  ود  اب  همطاف  ماگنه  نیا  رد 
هک یتسارب  دودز ، ام  زا  ار  هودنا  هک  ار  ییادخ  ساپـس  : » دیامرف یم  دیاشگ و  یم  ساپـس  نابز  تسا ، هدروآ  مهارف  شیارب  دنوادخ 

چیه هک  ییارـس  تسا ، هداد  اج  نادواج  ییارـس  رد  ار  ام  هک  يراـگدرورپ  دـشخب ، یم  شاداـپ  دزرمآ و  یم  هراومه  اـم  راـگدرورپ 
.رطاف 35)  ) .دسرن ام  هب  نآ  رد  یجنر 

.مزاس تدنسرخ  شندروآرب ، هب  ات  نک  وزرآ  مشخبب و  وت  رب  ات  هاوخب  نم  زا  همطاف  دنک : یم  یحو  همطاف  هب  دنوادخ  لاح  نیا  رد 

شتآ هب  ارم  ترتع  نم و  نارادتـسود  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يرتنوزف ، مه  نآ  زا  ینم و  يوزرآ  وت  نم ، راگدرورپ  دیوگ : یم  همطاف 
.ینازوسن

نامسآ هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هک  دنگوس  دوخ  یگبترمدنلب  لالج و  تزع و  هب  همطاف ! دتسرف : یم  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ 
دلج رد  تیاور  نیا  .منکن   باذـع  شتآ  رد  ار  وت  ترتع  وت و  نارادتـسود  ات  مدوب  هتـسب  نامیپ  نتـشیوخ  رب  منیرفایب ، ار  نیمز  اه و 

.تسا هدش  لقن  زین  ینارحب  همالع  ناهرب  ریسفت  موس 

تلاسر رجا 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  يروش  هروس  هیآ 23  ریسفت  رد 

« .دیراد روظنم  نادنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدّوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب : تما ) هب  ام  لوسر  يا  »)

یتسود تبحم و  هب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  هک  نانآ  ادخ ، هداتـسرف  يا  دنتفگ : دـش ، لزان  هیآ  نیا  هکیماگنه  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا 
.اهنآ نارسپ  ود  همطاف و  یلع و  دندومرف : ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دومرف ، رما  ناش 
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متیب لها  هب  تبـسن  ندیزرو  رهم  امـش ، رب  ارم  رجا  شاداپ و  یلاعت  يادخ  دـندومرف : هراب  نیا  رد  رگید  ییاج  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ 
.درک مهاوخ  لاؤس  نانآ ، اب  نات  یتسود  تبحم و  هرابرد  امش  زا  تمایق  يادرف  نم  تسا و  هداد  رارق 

ظفح نمؤم  زج  ار  اـم  هب  تبحم  هفیظو  تسه و  يا  هیآ  اـم  هراـبرد  يروش  هروس  رد  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دنک یمن 

ربمایپ تیب  لها 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  بازحا  هروس  هیآ 33  رد 

« .دزاس هزنم  كاپ و  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  »

لوـسر ماـگنه  نآ  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  هملـس  ما  هناـخ  رد  ریهطت  هیآ  هـک  هدـش  لـقن  يرتاوـتم  تاـیاور  هـیآ  نـیا  لوزن  نأـش  رد 
هک دنک  یم  تساوخرد  (ص ) ربمایپ زا  زین  هملس  ما  .دنا  هتشاد  روضح  (ع ) نینسح و  (ع ) یلع (س ،) ارهز همطاف  ترضح  (ص ،) مرکا
وت هن ! : » دیامرف یم  دیامن و  یم  یهن  ار  وا  ترضح  مشاب ؟ توبن  نادناخ  امش  رانک  رد  ءاسک  ریز  موش و  لخاد  امـش  عمج  هب  زین  نم 

«. تسا نت  جنپ  ام  صوصخم  هیآ  نیا  اما  یتسه ، ریخرب  وت  دنچره  وشم ، لخاد 

، هشیاع هملـس ، ما  رفعج ، نب  هللادبع  يردخ ، دیعـسوبا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  لقن  هباحـص  زا  يرایـسب  طسوت  تیاور  نیا 
.درک هراشا  دوسا  نب  دادقم  يراصنا و  هللادبع  نبرباج 

حبص زامن  هماقا  يارب  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  زور  ره  (ص ) لوسر ترـضح  .بازحا 33 )  ) هیآ نیا  لوزن  زا  دعب  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
امش زا  ار  اه  یگدولآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  تیب ، لها  امش  رب  مالس  : » دومرف یم  دمآ و  یم  (س ) ارهز همطاف  هناخ  رد  هب  دجـسم ، رد 

« ...و دنادرگ  كاپ  دیادزب و 
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ون سابل  ینآرق و  قافنا 

دندرک هیهت  يا  هزات  نهاریپ  (س ) ارهز همطاف  يارب  یـسورع  بش  رد  (ص ) ادخ لوسر  دنک : یم  لقن  يزوج  نبا  زا  یعفاش  يروفص 
یم هنهک  يا  هماج  ادـخ  لوسر  هناخ  زا  تفگ : دز و  رد  یلئاـس  ماـگنه  نیا  رد  .دوب  ناـشدزن  رد  زین  راد  هلـصو  هنهک و  يا  هماـج  و 

: هک دروآ  دای  هب  ار  نآرق  رد  ادخ  هدومرف  یلو  دهد ، يو  هب  ار  راد  هلصو  هماج  هک  تساوخ  (س ) ارهز همطاف  .مهاوخ 

قافنا دیراد ، یم  تسود  هچ  نآ  زا  هکنآ  رگم  دیـسر  یمن  يراکوکین  هب  . ( » 92 نارمع لآ  « ) نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولاـنت  نل  »
.داد لئاس  هب  ار  ون  هماج  سپ  .دینک »

یم مالـس  تراگدرورپ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  (ص ) مرکا یبن  رـضحم  هب  لیئربج  دـش ، کیدزن  فافز  ماـگنه  هک  یتقو 
یتشهب ياه  هماج  زا  زبس  ياـبید  زا  يا  هماـج  نم  طـسوت  همطاـف ، يارب  مناـسرب و  مالـس  همطاـف  هب  هک  هداد  ناـمرف  زین  ارم  دـناسر و 

.تسا هداتسرف 

یهلا تجح  هک  ربمایپ  تیب  لها  هکنآ  هچ  دجنگ ، یمن  هلاقم  نیا  رد  نآ  حرش  هک  تسا  يردق  هب  نآرق  رد  (س ) ارهز همطاف  لیاضف 
تایاور و ثیداحا و  .تسا  هدـش  هدراذـگ  نانآ  هدـهع  رب  یهلا  تایآ  لیوأت  ریـسفت و  نایب  دـنا و  قطان  نآرق  دوخ  دنتـسه ، مدرم  رب 

.دش هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  هک  تسا  ناوارف  ددعتم و  دراد  هراشا  مالسا  ياتکی  گرزب و  يوناب  نیا  لیاضف  هب  هک  یتایآ 

همطاف هاگیاج  تمرح و  نتـشاد  هاگن  رب  ینبم  ربمایپ  تاشرافـس  تادـیکأت و  لیاضف و  نیا  همه  اـب  هکنآ  تسا  فسأـت  ثعاـب  هچنآ 
همشچرس نآ  زا  مالـسا  تما  دادن  هزاجا  هدش ، بوسر  ياه  هنیک  هینینح و  هیردب و  داقحا  یناطیـش و  ياه  تین  هنافـسأتم  (س ،) ارهز
شدوجو تمعن  زا  ناهج  دش و  هتـسکش  شتمرح  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  زور  دنچ  اهنت  دوش و  دـنم  هرهب  تفرعم  نامیا و  ملع و 

.تشگ مورحم 
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نوخسار تیاس  عبنم : 

اهیلع هللا  مالس  همطاف  فحصم 

هراشا

یهلا رونریم  نیسح  دیس  : هدنسیون

اهیلع هللا  مالس  همطاف  فحصم 

أـشنم تلیـضف و  یئوس  زا  دـنا و  هداد  رارق  هراشا  هجوت و  دروم  اهراب  ار  نآ  زین  ع )  ) تیب لها هک  (س ) ءارهز همطاف  لـئاضف  هلمج  زا 
هب هلاقم  نیا  رد  هک  تسا  (س ) همطاف فحـصم  مان  هب  یبوتکم  دوجو  دوش ، یم بوسحم  زین  (ع ) تیب لـها يارب  تماـما  لـیلد  ملع و 

.میزادرپ یم هدش ، دراو  نآ  دروم  رد  هک  یتایاور  هطساوب  نآ  یفرعم 

(ع) تیب لها ملع   

زا زین  نیا  هک  دراد  مدرم  رب  جاجتحا  تجح و  مامتا  يارب  يرهاوظ  ، تسا دنوادخ  يوس  زا  یندـل و  هک  نانچ  مه  ع )  ) تیب لها مولع 
زا (ع ) تیب لها هک  یمولع  اه و  هناشن  هلمج  زا.درادـن  ناشیا  يونعم  مولع  یبلق و  تاماهلا  زا  رتمک  یتلیـضف  تسا و  دـنوادخ  بناج 

تروص هب  هک  تسا  یمولع  اه و  هناشن  دنرادن ، یسرتسد  اهنآ  هب  ناشیا  زج  سک  چیه  دراد و  يرهاظ  هبنج  دننک و  یم هدافتسا  اهنآ 
(، (ص مرکا ربمایپ  ياصع  همامع و  مچرپ و  هرز ، ریشمش ، رتشگنا ، اهنآ  هلمج ي  زا  هک  تسا  هتفای  رارمتسا  (ع ) تیب لها نیب  رد  ثرا 

فحـصم و  یهلا ، هموـتخم  هفیحـص  (ع ،) یلع نینموـملاریما  ترـضح  باـتک  اـی  فحـصم  هعماـج ، دـیپس ،) رفج  خرـس و  رفج  ) رفج
هب تایاور  رد  هک  تسا  (ع ) نامیلـس متاخ  (ع ،) یـسوم ینابرق  تشط  (ع ،) یـسوم ياـصع  (ع ،) یـسوم حاولا  (س ،) همطاـف ترـضح 
نآ اب  اهراب  هک  دـشاب  یم ع )  ) تیب لها ملع  عبانم  زا  یکی  س )  ) همطاف فحـصم  نیارباـنب  (1) .تسا هدش  هتخادرپ  بتک  نیا  حیـضوت 
هک تسا  هدومن  تیاور  (ع ) مظاـک ماـما  زا  هزمح  یبا نب  یلع  .دـنا  هدومن دنتـسم  نآ  هب  ار  شیوخ  ناـیب  تیناـقح  هدوـمن و  جاـجتحا 
هک  (3) تسه ام  دزن  (س ) همطاف فحصم  مسق  ادخ  هب  دومرف : زین  (ع ) قداص ماما   (2) .تسا نم  دزن  س )  ) همطاف فحصم  دندومرف :

ریـشمش سک  ره  : دومرف نم  هب  (ع ) رقاب ماما  دـیوگ : یم ءاذـح  هدـیبعوبا.تسا  (ع ) تیب لهادزن مولع  نیا  ندوب  یثوروم  هدـنهد  ناشن 
تیاور (ع ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا   (4) .تسا نشور  شمـشچ  ، دـشاب وا  دزن  رد  (س ) همطاف فحـصم  هبلغم و  مچرپ  هرز و  ربماـیپ و 
تیمها زین  بلطم  نیا   (5) .تفرگ رب  رد  ار  (س ) همطاف فحصم  هکنآ  ات  تفرن  ایند  زا  (ع )) رقاب ماما  ) رفعج وبا  دندومرف : هک  دنک  یم

.دزاس یم نشور  (ع ) تیب لها دزن  ار  همطاف  فحصم  يالاو  تیعقوم  و 
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ص153 نامه ، ( - 3 - ) 3
ص186 نامه ، ( - 4 - ) 4
ص158 نامه ، ( - 5 - ) 5
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(س) همطاف فحصم   

نآ یفرعم  زا  یلامجا  هک  هتخادرپ  نآ  أـشنم  ناـیب  هب  میدرک  هراـشا  (ع ) تیب لـها دزن  (س ) همطاـف فحـصم  تیمها  هب  هکنیا  زا  سپ 
باوج رد  ترـضح  هک  دـندرک  لاوس  (س ) همطاف فحـصم  دروم  رد  (ع ) قداص ماـما  زا  باحـصا  زا  یخرب  .تسا  فیرـش  بوتکم 
رطاـخ هب  دـندرک و  رمع  زور  جـنپ  داـتفه و  (ص ) ربماـیپ زا  دـعب  (س ) همطاـف هـک : دـنداد  خـساپ  دـندرک و  توکـس  ینـالوط  تدـم 

تیلـست یلـست و  یئوکین  هب  ار  ناشیا  دش و  یم لزان  ناشیا  رب  لیئربج  تدم  نیا  رد.دـندرک  یم لمحت  ار  یناوارف  هودـنا  (ص ) ربمایپ
نآ نادـنزرف  هب  طوـبرم  هک  هدـنیآ  راـبخا  زا  نـینچمه  درک و  یم فـیرعت  وا  يارب  ترـضح  نآ  هاـگیاج  و  (ص ) ربماـیپ زا  داد و  یم

: دندومرف يرگید  تیاور  رد   (1) (. (س همطاف فحصم  تسا  نیا  .تشون  یم ار  نآ  (ع ) یلع نینموملاریما  داد و  یم ربخ  ، دوب ترضح 
دومرف یم یحو  ناشیارب  هک  تسا  دنوادخ  مالک  زا  یمالک  اما  تسین و  نآرق  هک  تشاذگ  راگدای  هب  دوخ  زا  یفحـصم  س )  ) همطاف

(ع) قداص ماما  هب  : دـیوگ یم نامثع  نب  داّـمح   (3) .تشاـگن یم  ار  نآ  (ع ) یلع نینموـملاریما  درک و  یم ناــیب   (2) دنوادـخ کیپ  و 
نوزحم و تّدـش  هب  (س ) همطاف ترـضح  (ص ،) ادـخ لوسر  تلحر  زا  سپ  : دومرف (ع ) ماما تسیچ ؟ همطاـف  فحـصم  : مدرک ضرع 

تبحـص مه  (س ) همطاف اب  هدوب  وا  مدمه  دهد و  یّلـست  ار  يو  ات  داتـسرف  یم  وا  يوس  هب  يا  هتـشرف  دنوادخ  سپ  دـیدرگ ، هدرـسفا 
اب دمآ و  هتشرف  نآ  هاگره  تفگ : وا  هب  (ع ) یلع ترضح  دنک و  یم فیرعت  (س ) یلع ترضح  يارب  ار  بلطم  نیا  (س ) همطاف .دوش 

لقن (ع ) یلع ترضح  يارب  ار  هتشرف  نآ  زا  شیاه  هدینـش  (س ) همطاف ترـضح  نک و  وگزاب  نم  يارب  ار  وا  مالک  تفگ ، نخـس  وت 
نیا بلاـطم  : دومرف هلـصافالب  ماـما  دـیوگ : دامح.دـمآ  مهارف  فحـصم  نیا  هجیتن  رد  اـت  تشون  یم  ار  اـهنآ  زین  (ع ) یلع درک و  یم 
هدش هتشون  فحصم  نیا  رد  دش ، دهاوخ  عقاو  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  یبیغ و  رابخا  هکلب  ، تسین مارح  لالح و  ماکحا  هراب  رد  فحصم 

(4) .تسا

13060 ص :

41 ص : ج 26 ، نیشیپ ، رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( - 6 - ) 1
.تسا ع )  ) لیئربج دنوادخ ، کیپ  زا  دارم  هک  تسا  هتفگ  يدابآزوریف  ( - 7 - ) 2

ص41 ج 26 ، نیشیپ ، رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( - 8 - ) 3
240 ص : ج 1 ، 1365ش ، هیمالسإلا ،  بتکلا  راد  نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلک ، ( - 9 - ) 4

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3755 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3367_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3367_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3367_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3367_4
http://www.ghaemiyeh.com


تلحر زا  دـعب  ار  نآ  دـنوادخ  : دـندومرف ترـضح  نآ  هک  هدوـمن  لاوـس  (س ) همطاـف فحـصم  دروـم  رد  (ع ) رقاـب ماـما  زا  ریـصبوبا 
نآ رد  تسا و  دیفـس  رد  زا  شیاهقرو  تسا و  دـجربز  زا  دـلج  ود  رد  .تسین  نآ  رد  نآرق  دومن و  لزان  (س ) همطاف رب  (ص ) ربماـیپ
مان دادـعت و  ربخ  تسا و  ناشیا  ریغ  ناشیا و  دادـعت  هکئالم و  اهنامـسآ و  ربخ  نآ  رد  .تسا  تمایق  زور  اـت  هدـنیآ  هتـشذگ و  راـبخا 

نامیا ناگدـننک و  بیذـکت  یماسا.دـشاب  یم  ، دـنا هدـش هداتـسرف  ناشیا  يوس  هب  هک  یناسک  تسا و  لسرم  ریغ  لسرم و  تاـقولخم 
برغ قرـش و  ياهرهـش  نینچمه  .تسا  هدش  تبث  نآ  رد  تمایق  زور  ات  نیرفاک  نینموم و  عیمج  یماسا.تسا  ناشیا  هب  ناگدـنروآ 
نخـس نآ  رد  ناگتـشذگ  زا  .تسا  نآ  رد  يا  هدـننک بیذـکت  ره  ياهیگژیو  نیرفاک و  نینمؤم و  دادـعت  هدومن و  فیـصوت  ار  ملاع 
لها دادعت  تافص و  .هدش  نییعت  زین  نارود  عیمج  رد  ناشیا  تموکح  تدم  هدیسر و  تموکح  هب  هک  ناشیا  ياهتوغاط  زا  هدمآ و 

دنا هدـش لزان  هک  یتروص  نامه  هب  روبز  لیجنا و  تاروت و  نآرق و  ملع  .تسا  نآ  رد  زین  منهج  لـها  زین  ناـشیا و  یماـسا  تشهب و 
.تسا نآ  رد 

همین رد  هک  دومن  راک  نیا  رومأم  ار  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دنک ، لزان  (س ) همطاف رب  ار  نآ  ات  تساوخ  دـنوادخ  هک  یماگنه 
: دـنتفگ دـندرک و  مالـس  وا  هب  دـش  مامت  شزاـمن  هکنیا  زا  دـعب  دوب و  زاـمن  لاـح  رد  (س ) همطاـف هک  یلاـح  رد  داد  خر  هعمج  بش 
تسوا و زا  تسا و  دنوادخ  صوصخم  مالس  دومرف : زین  وا  دنداهن و  وا  نماد  رب  ار  فحصم  دتسرف و  یم مالس  وت  رب  دنوادخ ) ) مالس
ات حبص  زامن  زا  دعب  (س ) همطاف هدرک و  جورع  نامسآ  هب  ناگتشرف  سپس  .داب  مالس  ادخ  ناگداتـسرف  يا  امـش  رب  تسوا و  يوس  هب 

نج و زا  یهلا  تاقولخم  مامترب  (س ) همطاف زا  تعاطا  انیقی  .دیـسر و  شرخآ  هب  هکنیا  اـت  دـش  فحـصم  نآ  ندـناوخ  لوغـشم  رهظ 
سپس و  (ع ) نسح ماما  هب  ناشیا  زا  و  (ع ) یلع نینموملاریما  هب  فحـصم  نیا  زا  سپ  .تسا  بجاو  هکئالم  ءایبنا و  شوحو و  سنا و 
مامت : دومرف (ع ) ماما .تسا  يرایسب  ملع  نیا  دومرف : ریصبوبا  .دسرب  رما  بحاص  دزن  هکنیا  ات  دیسر  ام  هب  سپـس  و  (ع ) نیـسح ماما  هب 

   (1) .متفگن یبلطم  چیه  مود  قرو  زا  دوب و  لوا  قرو  زا  بلاطم  نیا 

13061 ص :

27 و 28 ص   ات ، یب  تاعوبطملل ، رئاخذلاراد  مق ، همامإلا ، لئالد  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، ( - 10 - ) 1
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فحصم بلاطم   

زا نآ  قیداصم  زا  هنومن  دنچ  رکذ  اب  دعب  مینک و  یم رکذ  دنب  دـنچ  رد  ار  هدـش  نایب  (س ) همطاف فحـصم  زا  تایاور  رد  هک  يروما 
.میوش یم انشآ  نآ  بلاطم  زا  یخرب  اب  تایاور 

(1) .تسا هدشن  یهقف ) ) مارح لالح و  هب  يا  هراشا هک  دشاب  یم هدنیآ  ملع  دروم  رد  نآ  ياوتحم  . 1

(2) .تسین نآ  رد  نآرق  زا  یبلطم  . 2

(3) .تسا نیملسم  دزن  دوجوم  نآرق  دننامه  (س ) همطاف فحصم  رادقم  . 3

(4) .تسه ناشیا  تیصو  (س ) همطاف فحصم  رد  . 4

(5) .تسا هدش  شرازگ  نآ  رد  هدنیآ  ثداوح  . 5

(6) .تسا نآ  رد  (س ) ءارهز همطاف  هیرذ  دروم  رد  هدنیآ  رابخا  . 6

(7) .تسا هدش  تبث  نآ  رد  تمایق  زور  ات  اهنیمزرس  نامکاح  مامت  مان  . 7

(8) .دنتسین جاتحم  سک  چیه  هب  ع )  ) تیب لها هک  یلاح  رد  دنک  یم جاتحم  ع )  ) تیب لها هب  ار  مدرم  هک  تسا  یبلاطم  نآ  رد  . 8

.مینک یم رکذ  ار  اهنآ  هک  تسا  ربخ  دنچ  دنا ، هداد ربخ  س )  ) همطاف فحصم  زا  ار  نآ  ع )  ) تیب لها هک  يروما  هلمج  زا 

لقن همطاف  فحـصم  زا  ار  بلطم  نیا  نم  هک  دـندومرف  دـننک و  یم روهظ  هقداـنز  ق، لاس 128ه _ رد  دومرف : (ع ) قداـص ماـما  .فلا 
ماما اب  هک  دنـشاب  عّفقم  نبا  ءاجوعلا و  یبا  نبا  لاثما  هقدانز  زا  دوصقم  هک  منک  یم رکف  نم  : دـیوگ هر )  ) یـسلجم همالع   (9) .منک یم

ترثک نایغط و  نامز  هک  تسا  (ع) قداص ماما  تافو  زا  لبق  لاس  تسیب  يرجه ، لاس 128  دندرک و  یم هرظانم  هلداجم و  (ع ) قداص
(10) .دنداد جیورت  لاس  نآ  رد  ار  هقدانز  بتک  هک  دنسابع  ینب  يافلخ  دارم  هکنآ  ای  دوب و  هفیاط  نیا 

13062 ص :

ص44  ، ج 26 نیشیپ ، رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( -  11 - ) 1
ص 240 ج 1 ، نیشیپ ، بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلک ، ( - 12 - ) 2

ص 239 ج 1 ، نامه ، ( -   13 - ) 3
ص241 ج 1 ، نامه ، ( - 14 - ) 4
240 1 ص   جنامه :  ( - 15 - ) 5

241 1 ص   نامه ج :  ( - 16 - ) 6
ص 18  ،ج 26 ، نیشیپ رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( -  17 - ) 7
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ص 240 ج 1 ، نیشیپ ، بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلک ، ( - 18 - ) 8
ص 240 ج 1 ، نامه ، ( - 19 - ) 9

ص ج 1 ، ات ، یب  لوا ، هیمالـسا ، هیملع  یـشورفباتک  نارهت ، يوفطـصم ، همجرت  - یفاک لوصا  داوج ؛ دیـس  يوفطـصم ، ( - 20 - ) 10
347
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هدـش هارمه  ناشیا  اب  زین  هیدـیز  دـندوب و  هدومن  تماما  ياعدا  هک  نسحلا  ینب بیذـکت  رب  همطاف  فحـصم  زا  ع )  ) قداـص ماـما  .ب 
یئاهزیچ تساهنآ ) دزن  هک  دنتـسه  یعدـم  و   ) دـننک یم دای  هیدـیز ) نایاوشیپ   ) هک يرفج  رد  انامه  دـیامرف : یم دزادرپ و  یم دـندوب 

زا هک  تسا  هتـشون  نآ  رد   ) تسا رفج  نآ  رد  قح  هک  یتروص  رد  دنتـسین ، دقتعم  قح  هب  اهنآ  اریز  دـیآ ، دنـسپان  ار  ناشیا  هک  تسا 
ماکحا و  (ع ) یلع ياهتواضق  دـنیوگ ، یم تسار  رگا  زاب  و  درادـن ) ندـیگنج  جورخ و  هزاـجا  دـسر و  یمن تماـما  هب  یـسک  ناـشیا 

دنتسناوت رگا   ) دیسرپب ناشیا  زا  اه  همع  اه و  هلاخ  ثاریمب  عجار  دنروآ ، نوریب  تسا ) هتشون  رفج  رد  و   ) تسا هدومرف  هک  ار  یثاریم 
، تسنآ هارمه  زین  (ص ) ربـمغیپ حالـس  نآ و  رد  شتیـصو  هک  ار  (س ) همطاـف فحـصم  دـنیوگیم ) تسار  رگا  زاـب  دـنیوگ و  باوج 

(1) (. ناشیا دزن  هن  تسام  دزن  (ص ) ربمغیپ حالس  دنک و  یم بیذکت  ار  ناشیا  (ع ) همطاف تیصو   ) دنروآ نوریب 

نب لیـضف  هب  قداص  ماما.دننک  یم در  (س ) همطاف فحـصم  هب  دانتـسا  اب  ع )  ) تیب لها ریغ  زا  ار  تماما  زین  رگید  تیاور  رد  نینچمه 
یـسک ع ،)  ) همطاف فحـصم  رد  : دومرف هن ، متفگ : مدرک ؟ یم هعلاطم  هچ  رد  نم  شیپ  یکدنا  یناد  یم  ، لیـضف يا  : دـیامرف یم هرکس 

نآ رد  (ع ) نسح دالوا  يارب  نم  تسا و  هدـش  هتـشون  نآ  رد  شردـپ  يو و  مان  هکنیا  زج  دـسر ، یهاـشداپ  هب  نیمز  يور  هک  تسین 
(2) .متفاین يزیچ  باتک 

هب رگم  مدیدن  ینالف  نادنزرف  يارب  مدرک و  هاگن  س )  ) همطاف فحـصم  رد  دیلو ، يا  دندومرف : حیبص  نب  دـیلو  هب  رگید  يدروم  رد 
یمک تدم  هیدیز  کمک  اب  هک  تسا  (ع ) نسح ماما  نادـنزرف  ندیـسر  تموکح  هب  دارم  )(3) .لعن زا  هتـساخرب  كاخ  درگ و  هزادنا 

( .دنوش مکاح  هنیدم  رب  دنتسناوت 

13063 ص :

ص241 ج 1 ، نیشیپ ، بوقعی ؛ نب  دمحم  ینیلک ، ( - 21 - ) 1
207 ص    ، ج1 يرواد ، هبتکم  تاراشتنا  مق ، عئارشلا ، للع  یلع ؛ نب  دمحم  قودص ، خیش  ( - 22 - ) 2

ص48 ، 26 ج   نیشیپ  ، رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( - 23 - ) 3
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رگم تسین  یهاشداپ  یـصو و  و  (ص ) ربمایپ چیه  : دندومرف هک  دش  لاوس  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  دروم  رد  (ع ) قداص ماما  زا 
(1) .دوبن نآ  رد  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  زا  یمسا  مسق  ادخ  هب  تسا و  (س ) همطاف فحصم  رد  وا  مان  هکنیا 

مهدزیس هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/8/17 مهدزیس ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز ترضح 

ٌهَلِجاع ٌهَِقئاب  ٌَهلِزان َو ال  اهَْلثِمال  یمظُعلا  ُهَبیصُْملا  يْربُْکلا َو  َُهلِزاّنلا  ِهّللا  َْکِلتَف َو  * 

.تشادن ریظن  چیه  تسین و  وا  دننام  یتبیصم  چیه  هک  دوب  یگرزب  ياهدماشیپ  اه ، هثداح  نیا  لثم  مسق  ادخب 

ًانا�ْحلإ ًهَوِالت َو  ًاخارُص َو  ًافاتِه َو  ْمُکِحَبْصُم  ْمُکا�سْمُم َو  یف  ْمُِکتَِیْنفَأ  یف  ُُهئانَث  َّلَج  ِهّللا  ُباتِک  ا�ِهب  َنَلْعَأ  * 

13094 ص :

ص249    ، ج4 ق ، ه _  1379 همـالع ، تاراـشتنا  هســسوم  مـق ، بقاـنملا ، بوشآرهــش ؛ نـب  دــمحم  یناردــنزام ، ( - 24 - ) 1
pajoohe.com: عبنم
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يادص اب  مه  نآ  دوب  هداد  ربخ  ناهاگحبص  ناهاگماش و  رد  امـش و  ياه  هناخ  ۀناتـسآ  رد  هئانث  لج  دنوادخ  باتک  ار  تبیـصم  نیا 
نیماضم زا  دناوخ و  یم  زور  هنابش  رد  وحن  کی  هب  ار  نآرق  سک  ره  ینعی  .همغن  اب  توالت و  اب  ینعی  ندناوخ  دایرف و  ادن و  اب  دنلب ،

تلحر هـک  دراد  هراـشا  تراـبع  نـیا  رد  ترـضح  .تـسا  (ص ) مرکا ربـمغیپ  تـلحر  مـه  نآ  نومــضم  کـی  هـک  دراد  عـالطا  نآ 
یم تافو  ربمغیپ  هک  دـیتسناد  یم  سپ  دوب  ینیب  شیپ  لباقریغ  ام  يارب  هثداح  نیا  دـییوگب  هک  دوبن  هبّقرتمریغ  يرما  هک  (ص ) ربماـیپ

.دنک

ِِهلُسُر ِهّللا َو  ِءاِیْبنَِأب  ْتَّلَح  ام  ُهَْلبََقل  َو  * 

هب دـندمآ و  ءایبنا  هک  دوبن  نیا  رگم  ینعی  .هدیـسر  هتـشذگ  رد  دـنوادخ  ناگداتـسرف  یهلا و  ءاـیبنا  هب  هک  هچنآ  زا  هداد  ربخ  نآرق  و 
تلحر یتقو  لاح  ره  هب  .دنک  یم  تئارق  زین  ار  دوخ  دانتـسا  دروم  ۀیآ  ًادعب  ترـضح  دـنتفر ؟ دـندرک و  لمع  دوخ  تلاسر  هفیظو و 

.دوش تموکح  سأر  رد  يو  نیزگیاج  یسک  دیاب  ًاعطق  سپ  دوب  ینیب  شیپ  لباق  يرما  ربمغیپ 

ٌْمتَح ٌءاضَق  ٌلْصَف َو  ٌمْکُح  * 

.تسا سک  همه  يارب  یهلا  ياضق  یعطق و  مکح  گرم  نیا 

ًاْئیَش ُهّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  �یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتام  ْنِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  ِالا  ٌدَّمَُحم  ام  َو  * 
(1) َنیرِکاّشلا ُهّللا  يِزْجَیَس  َو 

ای دـنک  تلحر  ربمغیپ  نیا  رگا  لاح  دـندمآ  یناربمایپ  مه  وا  زا  لبق  هک  ادـخ  لوسر  رگم  تسین  دّـمحم  دـیامرف : یم  دـنوادخ  ینعی 
؟ دینک یم  درگ  بقع  امش  دوش  هتشک 

.تسا یمتح  ياضق  یهلا و  مکح  کی  مه  گرم  نیا  دندرک و  تافو  مه  یلبق  ناربمایپ  ۀمه  لاح  ره  هب 

13095 ص :

.144  / نارمع لآ  (. 1 - ) 1
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(1) کِّبَر ُهْجَو  یْقبَی  ٍناف َو  اهیَلَع  ْنَم  ُّلُک 

ياه هیآ  زور  ره  نوچ  دریم  یم  مه  ربمغیپ  هک  دیتسناد  یم  امـش  ۀمه  سپ  .دنام  یم  یقاب  هک  تسا  دنوادخ  طقف  دـنریم و  یم  همه 
نیا زا  ترضح  نم  رظن  هب  .دریگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  يو  زا  سپ  دیاب  یسک  هک  دیدوب  مه  رکف  رد  سپ  .دوب  امـش  ربارب  رد  نآرق 

مالـسا زا  لبق  برع  تیلهاج  موسر  هب  دندرگ و  یمرب  ارقهق  هب  یهورگ  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  هیآ 
هب دیوش و  یم  عجترم  امش  ایآ  دیامرف  یم  ترضح  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنإ  دیوگ  یم  لاؤس  تروص  هب  مه  هیآ  اریز  دننک ، یم  عوجر 
زنک رد  تسا  هدمآ  مه  هّماع  تایاور  یتح  هّصاخ و  تایاور  رد  هغالبلا و  جهن  نآرق ، رد  درگبقع  هلئسم  نیا  دیدرگ ؟ یمرب  تیلهاج 

تداع نامه  هب  امـش  زا  يا  هدع  منک  تافو  نم  یتقو  دندومرف : هک  هدش  لقن  ربمغیپ  زا  هک  تسا  هدمآ  مه  يراخب  حیحـص  لاّمعلا و 
: تسا هدمآ  هغالبلا  جهن  ۀبطخ 150 رد  .دننک  یم  درگبقع  ناشدوخ  تیلهاج 

ِباقْعَْألا یَلَع  ٌمْوَق  َعَجَر  (ص ) َُهلوُسَر ُهّللا  َضَبَق  اذإ  یّتَح 

.دنتشگرب ارقهق  هب  يا  هدع  دش  حور  ضبق  (ص ) مرکا ربمغیپ  یتقو  ینعی 

ُُلبُّسلا ُمُْهَتلاغ  َو 

.تخادنا تکاله  هب  ار  اهنآ  اههار  نآ  و 

ِِجئالَْولا یَلَع  اُولَکَّتا  َو 

.عبرا اهاج  یضعب  رد  ثالَث و  ّالِإ  ِیبَّنلا  َدَْعب  َساّنلا  ّدترإ  هک  دراد  مه  رگید  تایاور  رد  .دندرک  دامتعا  تسردان  ءارآ  رب  اهنآ  و 

یتیاور مه  لاّمعلا  زنک  رد  .رفن  راهچ  اه  هخسن  یـضعب  رد  رفن و  هس  زا  ریغ  دندش  دترم  مدرم  (ص ) مرکا لوسر  تلحر  زا  دعب  ینعی 
يا هدع  هک  دنیب  یم  (ص ) مرکا ربمغیپ  تمایق  زور  هک  تسا  نینچ  نآ  ۀصالخ  تسا و  هدـش  لقن  هّماع  زا  تروص  دـنچ  هب  هک  تسا 

: دنیامرف یم  هتشادرب  اعد  هب  تسد  دنرب ، یم  منهج  فرط  هب  ینعی  لامش  تمس  هب  ار  ناشباحصا  زا 

13096 ص :

26 و 27.  / نمحر (. 2 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3762 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3373_1
http://www.ghaemiyeh.com


یباْحیَُصا ِّبَر  ای 

: هک دنک  یم  لقن  يرگید  تیاور  رد  دنرب ، یم  منهج  هب  دنراد  ار  اهنیا  هدب  تاجن  ار  نم  باحصا  نیا  ایادخ 

یتَُّما ِّبَر  ای  لُوقَأَف 

: هک ربمغیپ  هب  دوش  یم  باطخ  دنرب ؟ یم  منهج  هب  ارچ  ارم  تّما  ادخ  يا  دنک  یم  ضرع  ینعی 

َكَدَْعب اُوثَدْحأ  ام  يرْدَتال  َکَّنإ  لاُقتَف :

.دندیرفآ يا  هثداح  هچ  دندرک و  هچ  وت  زا  دعب  اهنیا  هک  یناد  یمن  وت  ینعی 

ْمِِهباقْعَا یلَع  نیّدَتُْرم 

.دنتشگرب ناشتیلهاج  نارود  هب  اهنیا 

: دیوگ یم  خساپ  رد  ربمغیپ  هک  دراد  مه  رگید  تیاور  کی  رد 

ْمِهیَلَع ُبیقَّرلا  َْتنَا  َْتنُک  ینَْتیَّفََوت  اّمَلَف  ْمِهیف  ُْتمُدا�م  ًادیهَش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُک 

رظاـن و اـهنآ  راـتفر  رب  هک  يدوب  وت  رگید  يدرب  اـیند  زا  ارم  هک  یتقو  یلو  مدوب  اـهنیا  نیب  هک  یتـقو  اـت  مدوب  ناـنیا  هاوگ  نم  ایادـخ 
هچ هک  یناد  یم  تدوخ  رگید  نآ  زا  دـعب  مدوب و  اـهنآ  رب  هاوگ  نم  مدوب  ناـشنایم  رد  نم  هک  یناـمز  اـت  اـهنیا  ینعی  .يدوـب  بقارم 

: دیامرف یم  ربمغیپ  تسا  هدمآ  يراخب  حیحص  رد  یتیاور  رد  .دندرک 

ْمُْکنِم یَلَع  ُدِرَی  ْنَم  ُرِظَْتنَا  ِضْوَْحلا  یَلَع  ّینِإ 

.دوش یم  دراو  نم  رب  یسک  هچ  هک  مرظتنم  نم  تمایق  رد 

لوُقَیَف یتَُّما ، ْنِم  یّنِم َو  ِّبَر  يأ  ََّنلُوقَألَف  ٌلاجِر  ینوُد  َّنَعِطَتْقََیل  ِهّللا  َوَف 

دنتـسه نم  تّما  نم و  زا  اهنیا  منک  یم  ضرع  ادخ  هب  نم  اجنآ  دنوش ، یم  عنام  يا  هدع  ندـمآ  زا  هک  منیب  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  اّما 
: دیوگ یم  نم  هب  سپ 

ْمِِهباقْعَأ یلَع  َنوُعِجْرَی  اُولاز  ام  َكَدَْعب  اُولِمَع  ام  يرْدَتال  َکَّنإ 

هک ار  تیاور  نیا  دـینک  تقد  .دـندرک  درگ  بقع  ناشتیلهاج  نارود  هب  دـندرک و  هچ  وت  زا  دـعب  اـهنیا  ینیبب  رهاـظ  هب  هک  يدوبن  وت 
يرگید ۀیآ  هب  ریخا  ترابع  نیمه  رد  ترضح  لاح  ره  هب  تسا  رایسب  تایاور  رد  انعم  نیا  ریظن  دننک و  یم  لقن  هماع  دوخ  مدناوخ 

.دننک یم  داهشتسا  مه  نآرق  زا 
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(1) َنیرِکاّشلا ُهّللا  يِزْجَیَس  ًاْئیَش َو  َهّللا  َّرُضَی  ْنَلَف  ِْهیَبَقَع  �یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  * 

اپ هک  تساهنآ  يارب  ادخ  يازج  دسر و  یمن  ادخ  هب  يا  هبرض  هتشذگ  تیلهاج  هب  یخرب  نتـشگرب  ندرک و  درگ  بقع  اب  دینادب  اّما 
تساهنآ و دوخ  هب  هبرـض  نیا  هن ، دروخ ، یم  همطل  ادخ  هب  یـضعب  ینیـشن  بقع  اب  دوشن  نامگ  ینعی  .دـندوب  رکاش  دـندنام و  اجرب 

.دسر یم  اهنآ  دوخ  هب  مه  نایز 

َهَْلیَق یَنب  اهُّیَأ  * 

زا دوب  هدش  لیکـشت  اهنآ  زا  راصنا  هک  ییاههورگ  ینعی  جرزخ  سوا و  هک  تسا  هدوب  ینز  مان  هلیق  دوش  یم  هتفگ  هلیق ، نادنزرف  يا 
لالقتسا دوخ  هک  دیتسه  یناسک  امـش  دیوگب  دنک و  شهوکن  ار  اهنآ  هتـساوخ  (ص ) ترـضح اجنیا  نم  رظن  هب  .دنتـسه  وا  نادنزرف 

امش دیوگ  یم  اهنآ  هب  يزورما  حالطـصا  هب  (س ) همطاف ترـضح  ییوگ  .دیریگ  یم  شیپ  ار  زیرگ  هار  ثداوح  رد  دیرادن و  يرکف 
.دیرادن لالقتسا  دوخ  زا  دیکدوک و  زونه  ینعی  دیتسه  هنن  هچب 

ٍعَمْجَم (2) َو  يًدَْتنُم ٍعَمْسَم و  یِّنِم َو  يأْرَِمب  ُْمْتنَأ  یبَأ َو  َثاُرت  ُمَضُْهاَأ  * 

کی رد  مونـش و  یم  ار  امـش  يادص  دیونـش و  یم  ارم  يادص  دینیب و  یم  ارم  امـش  هک  یلاح  رد  مردـپ  ثاریم  زا  موش  درُخ  نم  ایآ 
هک ارچ  میدوبن  ام  دییوگب  ًادعب  دیناوت  یمن  دـیوگ  یم  ددـنب  یم  ار  نانآ  رذـع  ياههار  مامت  اجنیا  رد  (س ) ترـضح .میتسه  عامتجا 
یم مراد  هک  مه  نم  میونـش  یم  ار  رگیدمه  يادص  منیب ، یم  ار  امـش  مه  نم  ما  هتفرگ  رارق  ملظ  دروم  هک  دینیب  یم  مه  ارم  دیتسه ،
رگا ینعی  .دیونـش  یم  ارم  تیمولظم  يادـن  دـیرادن و  يرذـع  رگید  سپ  منک ، یم  قح  زا  تیامح  مایق و  ياـضاقت  امـش  زا  میوگ و 

.دیرادن يرذع  چیه  تسین و  روط  نیا  لاح  یلو  دیتشاد  رذع  میدینش  یمن  ار  مه  يادص  میدید و  یمن  ار  رگیدکی  دیدوب و  رود 
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ُهَْربَْخلا ُمُُکلِمْشَت  ُهَوْعَّدلا َو  ُمُکُسَْبَلت  * 

دیرادن رذع  دسر و  یم  امش  ۀمه  هب  نم  يادن  ینعی  .دیدش  هاگآ  اهربخ  زا  مه  امش  همه  دیدوب و  نم  توعد  ششوپ  ریز  امـش  ۀمه 
تلحر زا  دـعب  مرهوـش  نـم و  رگم  هـک  تـسا  نـیا  هـب  (س ) ترــضح ةراـشا  .دـیناد  یمن  ار  ناـیرج  هـک  دـینک  اـعدا  دـیناوت  یمن  و 

دوش یم  مولعم  اجنیا  دینیبب  میدرکن ؟ رارـصا  رگم  میدرکن ؟ تساوخرد  رگم  امـش و  ۀـمه  ۀـناخ  رد  هنابـش  میداتفین  هار  (ص ) ربمغیپ
.تسا هدرک  توعد  ار  اهنیا  مه  ًالبق  ترضح 

ُهَّوُْقلا ِهادَْألا َو  ِهَّدُْعلا َو  ٍدَدَع َو  وذ  ُْمْتنَأ  * 

یکی تسا  مزال  زیچ  ود  رهاظ  بسح  هب  يا  هزرابم  ره  رد  .دـیراد  مه  ناوت  رازبا و  یناـسنا و  يورین  امـش  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و 
.دیراد ار  اهنیا  يود  ره  هک  امش  دیامرف  یم  (س ) ترضح هزرابم ، لئاسو  تازیهجت و  يرگید  یناسنا و  يورین 

ُهَّنَْجلا ُحالِّسلا َو  ُمُکَْدنِع  َو  * 

زا عافد  هزراـبم و  يارب  هچنآ  ره  اـی  درک  روصت  ار  یلومعم  رپس  حالـس و  ناوت  یم  هتبلا  .تسا  دوجوم  امـش  دزن  مه  رپس  حالـس و  و 
.دیزّهجم رظن  ره  زا  ینعی  .تسا  مزال  دوخ 

َنُوثیُغت الَف  ُهَخْرَّصلا  ُمُکیتَْأت  َنُوبیُجت َو  الَف  ُهَوْعَّدلا  ُمُکیفاُوت  * 

هجوت .دیهد  یمن  باوج  یلو  دیسر  امـش  هب  نم  ۀثاغتـسا  دایرف و  يادص  دییوگ ، یمن  خساپ  اّما  دسر  یم  امـش  هب  نم  توعد  ًارّرکم 
ار عّرضت  هلان و  اب  ندرک  ادص  نیا  نتخوس ، هلان و  تلاح  کی  اب  هاگ  اّما  دنز  یم  ادص  يداع  روط  هب  ار  نارگید  یـسک  یهاگ  دینک 

خـساپ امـش  اّما  مدرک ، کمک  ياـضاقت  مدـمآ و  امـش  ياـه  هناـخ  رد  روط  نیا  نم  دـیامرف  یم  (س ) ترـضح .دـنیوگ  یم  هثاغتـسا 
.دیدادن

13099 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3766 

http://www.ghaemiyeh.com


ِْتیَْبلا َلْهَأ  اَنل  ْتَِرُیتْخا  ِیتَّلا  ُهَرَیِْخلا  ْتَبُِخْتنا َو  ِیتَّلا  ِهّللا  ُهَبُْحن  ِحالَّصلا َو  ِْریَْخلِاب َو  َنُوفوُرعَم  ِحافِْکلِاب  َنُوفوُصْوَم  ُْمْتنَأ  َو  * 

دیتسه يّریخ  نامدرم  امـش  دیدش ، باختنا  هک  دیدوب  ییاه  هبخن  نآ  دیتسه و  فورعم  حالـص  ریخ و  يروآ و  گنج  هب  هک  امـش  و 
ياههورگ اب  دیدرک و  لمحت  ار  اهتّقشم  اهیتخس و  دیدیگنج و  برع  اب  هک  دیتسه  اهنامه  امش  دیدش ، باختنا  تیب  لها  ام  يارب  هک 

ربمغیپ زا  تیاـمح  نوچ  دنتـشاد  نارگید  هب  تبـسن  يزاـیتما  راـصنا  هک  نیا  هب  هراـشا  .دـیدرک  هزراـبم  قطنم  یب  دارفا  اـب  فلتخم و 
.دندوب هدرک  تیب  لها  و  (ص ) مرکا

َمَُهْبلا ُُمتْحَفا�ک  َمَمُْالا َو  ُُمتْحَطان  َبَعَّتلا  َّدَْکلا َو  ُُمْتلَّمََحت  َبَرَْعلا َو  ُُمْتَلتا�ق  * 

، دیدرک اه  هزرابم  ادخ  نید  و  (ص ) ربمایپ زا  عافد  يارب  امـش  دیوگ  یم  دنک و  یم  هراشا  راصنا  قباوس  هب  تارابع  نیا  رد  ترـضح 
یمدآ ینعی  نم  ریبعت  هب  مُهب  .دیدرک  هزرابم  مُهب  دارفا  اهتّلم و  اب  دیدرک و  لّمحت  ار  اهجنر  اه و  یتخـس  دـیدیگنج و  برع  نارـس  اب 

.تسا قطنم  یب  درادن و  لقع  هک 

َنوُرِمَتْأَتَف ْمُکُُرمَْأن  َنوُحَْربَت  ُحَْربَنال َو  * 

.دیدرک یم  لمع  تباجا و  مه  امش  میدرک و  یم  رما  ام  هک  میدوب  نانچ  امش  ام و  میا  هدشن  لیاز  هک  امش  ام و 

ِمالْسإلا یَحَر  ا�ِنب  ْتَرا�د  اذِإ  یّتَح  * 

.دش زوریپ  قح  نید  ینعی  دمآرد  شدرگ  هب  مالسا  خرچ  ام  هلیسو  هب  هکنیا  ات 

ِماّیْألا ُبَلَح  َّرَد  َو  * 

دهاوخ یم  ترضح  دش  امـش  يرادرب  هرهب  بجوم  مالـسا  ینعی  .دش  دایز  درک و  ادیپ  نایرج  یندروخ  ریـش  لثم  راگزور  تاکرب  و 
.دوب ام  ۀیحان  زا  همه  اهتمعن  نیا  دوب ؟ نم  رهوش  يرواگنج  نم و  ردپ  يربهر  جیاتن  زا  ریغ  اهنیا  ایآ  دیوگب 
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( ِكْرِّشلا ُهَرَغَث  ای   ) ِكْرِّشلا ُهَرَُعن  ْتَعَضَخ  َو  * 

.دمآرد ّتلذ  هب  دش و  هدیلام  كاخ  هب  كرش ) ۀنیس  ای   ) كرش ینیب  و 

ِنیِّدلا ُماِظن  َقَسْوَتْسا  ِجْرَْهلا َو  ُهَوْعَد  ْتَأَدَه  ِْکفإلا َو  ُهَرْوَف  ْتَنَکَس  َو  * 

ۀمه .دش  رارقرب  یهلا  تموکح  ماظن  تفرگ و  مارآ  هنتف  جوم  .دیدرگ  شوماخ  رفک  ياهـشتآ  دش و  تکاس  غورد  بیرف و  نایغط  و 
.دش اپ  هب  مرهوش  ردپ و  تسد  هب  تموکح  هک  نیا  هب  هراشا  دوب ، تیب  لها  ام  ۀطساو  هب  اهنیا 

ِنایَْبلا َدَْعب  ُْمتْرُح ) ای   ) ُْمتْرُج �ّینَأَف  * 

ینعی دیریحتم  ای   ) دینک یم  مرُج  همه  نیا  ارچ  دش  نشور  قح  هک  نیا  زا  دعب  ینعی  دیتسه  مرجم  هک  دش  هچ  لاح  اهنیا  ۀمه  زا  دـعب 
یماح هک  مه  امش  تفای ، رارقتسا  مالسا  (ع ) یلع طسوت  اه  یتخـس  لمحت  و  (ص ) ربمغیپ ياهـشالت  اب  دیا ؟) هدش  ریحتم  زیچ  هچ  زا 

؟ دیتشادرب قح  زا  تیامح  نید و  زا  تسد  امش  هک  دش  هچ  سپ  تسا ، هدرک  تافو  (ص ) ربمغیپ لاح  دیدوب ، نآ 

تقد نیاربانب  .سفن  ّبح  یبلط و  تحار  طقف  تفگ  هملک  کی  رد  ناوت  یم  دوب  هچ  راصنا  ینیشن  بقع  نیا  لیلد  هک  نیا  دروم  رد 
صاصتخا طقف  هک  دیامرف  یم  ترضح  هچنآ  اریز  میشاب ؟ (س ) ارهز ترـضح  تاشیامرف  قادصم  هبترم  کی  رد  مه  ام  دنکن  دینک ،

یناج و هافر  شمارآ و  زا  یمک  هک  نیمه  مینک و  یمن  يرادـیاپ  میوش و  یم  یلاح  هب  یلاح  هاگ  مه  ام  دـنکن  .درادـن  هورگ  نآ  هب 
ربمغیپ مالـسا ، يارب  میرـضاح  ام  ایآ  میور ؟ یم  یبلط  تحار  غارـس  هب  میراد و  یمرب  تقیقح  قح و  زا  تسد  دوش  هدییاس  ام  یلام 

ناـم یمکـش  يّداـم و  روما  هب  هّرذ  کـی  هکنیا  ضحم  هب  هک  نیا  اـی  مینک  تمواـقم  میتسیاـب و  ...و  (س ) ارهز (ع ،) یلع (ص ،) مرکا
زا عافد  هار  رد  اّما  دروخب  همطل  نام  يویند  روما  هاـفر و  توهـش و  هب  یمک  میرـضاح  اـیآ  دور ؟ یم  ناـمدای  زیچ  همه  دروخب  همطل 

؟ مینک یگداتسیا  یمالسا  تموکح  ماظن 
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همطل يارب  مه  نآ  .دـندوب  هدرک  تـُشپ  یقیقح  یمالـسا  تموـکح  هـب  دـندوب  سلجم  نآ  رد  (س ) ترـضح بطاـخم  هـک  یهورگ 
قادصم دح  هچ  ات  تسا و  هنوگچ  شعـضو  هک  دـشیدنیب  دـیاب  ام  زا  کی  ره  لاح  ره  هب  يویند ، هافر  یـصخش و  عفانم  هب  ندروخن 

.تسا (س ) ترضح تاشیامرف 

ِنامیإلا َدَْعب  ُْمتْکَرْشَأ  ِماْدقإلا َو  َدَْعب  ُْمتْصَکَن  ِنالْعإلا َو  َدَْعب  ُْمتْرَرْسَأ  َو  * 

كرـشم ناتندروآ  نامیا  زا  دعب  دـیدرک و  عوجر  دوخ  هتـشذگ  هب  مادـقا ، زا  دـعب  دـیدرک و  ناهنپ  ار  نآ  قح  نالعا  زا  دـعب  امـش  و 
تفالخ ینلع  روط  هب  ًالبق  هک  امـش  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  هراـشا  قح  زا  راـصنا  ینیـشن  بقع  هلئـسم  هب  ناـنچمه  ترـضح  .دـیدش 

، نامیا زا  دـعب  ارچ  دـیناشوپ و  یم  دـینک و  یم  يراک  ناـهنپ  نـآلا  ارچ  سپ  دـیدرک ، تعیب  دـیدوب و  هتفریذـپ  ریدـغ  رد  ار  (ع ) یلع
ۀطلس ناسنا  هک  میراد  یلقع  لصا  کی  یمالسا  فراعم  رد  .دوش  هداد  یحیضوت  تسا  مزال  كرش  دروم  رد  .دیدش  كرشم  هرابود 
نوناق یلقع و  لصا  نیا  تسا و  ناسنا  قلاخ  هک  دشاب  دـنوادخ  عیطم  دـیاب  طقف  ینعی  دریذـپب ، دـیابن  ار  ادـخ  زا  ریغ  يدوجوم  چـیه 

زا هک  درک  رما  ناسنا  هب  دنوادخ  رگا  لاح  دشاب ، وا  عیطم  ًافرـص  دیاب  ناسنا  دراد  هیقیقح  تیکلام  ناسنا  رب  دـنوادخ  نوچ  هک  تسا 
هن وا ، رما  تسادخ و  زا  تعاطا  مه  اجنیا  عقاو  رد  اّما  دنک ، تعاطا  صخـش  نآ  زا  دیاب  ناسنا  اجنیا  رد  نک  تعاطا  یّـصاخ  صخش 

.سب تسادخ و  زا  تعاطا  نامه  نانیا  زا  ناسنا  تعاطا  مییوگ  یم  ءایلوا  ءایبنا و  زا  تعاطا  دروم  رد  اذل  .صخش  زا  تعاطا 

هّللا َعاطَا  ْدَقَف  ْمُکَعاطَا  ْنَم  * 

.تسا هدرک  تعاطا  دنوادخ  زا  انامه  دنک  تعاطا  ءایلوا  ءایبنا و  امش  زا  هک  ره 
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هک روط  نامه  .يریذپ  هطلـس  رد  دیحوت  ینعی  میراذگ  یم  تعاطا  رد  دیحوت  ار  نآ  مان  دوب  تعاطا  رد  ادـخ  عیطم  ناسنا  رگا  لاح 
هک نآ  ریغ  ادـخریغ و  ۀطلـس  رد  ار  شدوخ  ناسنا  رگا  تعاطا  رد  دـیحوت  رد  لاح  .میراد  مه  تدابع  تافـص و  تاذ و  رد  دـیحوت 

تاذ و رد  كرـش  نیا  .دراد  تعاـطا  رد  كرـش  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  كرـشم  ناـسنا  نـیا  داد ، رارق  هدرک  رما  وا  تعاـطا  هـب  ادـخ 
رد امـش  دـیامرف  یم  (س ) ارهز ترـضح  .تسا  تعاـطا  رد  كرـش  ناـمه  هک  تسا  كرـش  زا  یـصاخ  ياـنعم  هکلب  تسین  تاـفص 

رومأم دنوادخ  ۀیحان  زا  مه  (ص ) ربمغیپ .دیتفریذپ  ار  (ص ) ربمغیپ زا  دـعب  (ع ) یلع تفالخ  تیالو و  هطلـس و  یهلا  رما  هب  مخریدـغ 
دنوادخ دعب  .دینک  تعاطا  وا  زا   (1) َلوُسَّرلا اوُعیطَا  َهّللا َو  اوُعیطَا  مکح  هب  هک  دیدوب  فظوم  مه  امش  دنک و  يربهر  ار  امـش  هک  دوب 

دهع نوچ  لاح  .دیتفریذپ  مخریدغ  رد  مه  امش  دننک و  تعاطا  وا  زا  وت ، زا  دعب  ات  نک  یفرعم  ار  (ع ) یلع هک  دومرف  (ص ) ربمغیپ هب 
كرـش نآ  هن  تسا  ناـمیِإلا  َدـَْعب  ُْمتْکَرْـشَا  ياـنعم  ناـمه  نـیا  دـیا و  هدـش  ادـخ  تعاـطا  رد  كرـش  راـچد  سپ  دیتسکـش  ار  دوـخ 

.دراد انعم  نیمه  هب  هراشا  زین  ترضح  دعب  ترابع  دوش و  یم  حرطم  رفک  اب  هارمه  ًالومعم  هک  یحالطصا 

مهدراهچ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/8/18 مهدراهچ ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

: دنیامرف یم  همادا  رد  (س ) ارهز ترضح 

ْمِهِدْهَع ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ٍمْوَِقل  ًاسُْؤب  * 

.دندوب هتسب  نامیپ  هکنآ  زا  سپ  دنتسکش  ار  دوخ  ياه  مسق  ای  اهنامیپ  هک  یهورگ  لاح  هب  ادب 

...َنُوِلتاُقت الَا  ٍهَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکوُؤَدب  ْمُه  ِلوُسَّرلا َو  ِجارْخِِاب  اوُّمَه  َو  * 

.دندرک زاغآ  امش  هیلع  ار  هئطوت  نانیا  دننک و  نوریب  هنیدم  زا  ار  ربمغیپ  هک  دنتفرگ  میمصت 

(2) َنینِمُؤم ُْمْتنُک  ْنِا  ُهْوَشَْخت  ْنَأ  ُّقَحَا  ُهّللاَف  ْمُهَنْوَشَْختَأ  * 

ۀیآ ًانیع  ترضح  ترابع  نیا  .دیـشاب  نمؤم  رگا  دیوش  كانمیب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازـس  دنوادخ  هکنآ  لاح  دیـسرت  یم  اهنآ  زا  ایآ 
ار هفیقس  نارادمدرـس  تنایخ  نیا  دنهد و  یم  قیبطت  هفیقـس  نایرج  رب  ار  دوهی  تنایخ  ۀلئـسم  یبوخ  هب  ترـضح  .تسا  میرک  نآرق 
زا ار  ربمغیپ  دنهاوخ  یم  مه  اهنیا  دننک  نوریب  هنیدم  زا  ار  ربمغیپ  دنتـساوخ  یم  دوهی  .دنناد  یم  هنیدـم  دوهی  لها  تنایخ  نامه  ریظن 

ۀیحان زا  ار  وا  ربمغیپ  هک  تسا  یسک  زا  تعاطا  مدع  ثحب  تسین ، نم  رهوش  و  (ع ) یلع ترضح  صخش  ثحب  دننک ، جراخ  هنحص 
جراخ هنحص  زا  ار  (ص ) مرکا لوسر  ترـضح  عقاو  رد  ندرک  رود  تفالخ  زا  ار  (ع ) یلع سپ  .دوب  هدرک  یفرعم  تفالخ  يارب  ادخ 
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.تسا ندرک 

، یبلط تحار  هب  شیارگ 

قح زا  تیامح  مدع  یلصا  ّتلع 

ِضْفَْخلا َیلِإ  ُْمتْدَلْخَأ  ْدَق  ْنَأ  �يرَأ  ْدَق  الَأ َو  * 
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.دیا هدش  بلط  هافر  هدش و  ضوع  امـش  یحور  تلاح  ینعی  .دیا  هتفر  ورف  ینارذگـشوخ  یبلط و  تحار  رد  امـش  هک  منیب  یم  انامه 
ار ریـسم  نارواگنج  امـش  ینعی  .دنک  یم  هراشا  هدش  هورگ  نیا  ینیـشن  بقع  ثعاب  هک  یلـصا  ۀلئـسم  نآ  هب  اجنیا  رد  (س ) ترـضح
زا تسا و  هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  امش  ییایند  ياه  هبذاج  دیا ، هدروآ  یبلط  تحار  هب  ور  تسا ، هتفای  رییغت  ناتلاح  دیدرک و  ضوع 
زا هک  ینینیدتم  ناصلخم و  دندوب  رایسب  مه  ام  دوخ  راگزور  رد  .تسا  روط  نیمه  هشیمه  .دیا  هتـشادرب  تسد  قح  هار  رد  يراکادف 

.دندش سفن  میلست  دنتفر و  يّدام  لئاسم  لابند  هب  رسکی  دنداد و  تسد  زا  ار  اه  هیحور  نآ  یتدم  زا  سپ  اّما  دندوب  بالقنا  اب  لّوا 

ِْهیَلَع ْمُهاوْغَأ  ِْضبَْقلا َو  ِطْسَْبلِاب َو  ُّقَحَأ  َوُه  ْنَم  ُْمتْدَْعبَأ  َو 

*

 

هک ار  یسک  امش  ینعی  .تسا  یهن  يانعم  هب  ضبق  و  رما ، يانعم  هب  طسب  .دوب  یهن  رما و  هب  راوازس  هک  ار  هک  نآ  دیدرک  رود  امـش  و 
هنحص زا  دوب  بوصنم  ادخ  فرط  زا  ًاثلاث  دوب و  یهلا  ماکحا  مالسا و  نیزاوم  هب  انشآ  ًایناث  تشاد و  مالسا  تموکح  رد  ییاناوت  ًالّوا 

وا دـندوب و  راوازـس  مه  نارگید  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  تسین ، یلیـضفت  تفـص  يانعم  هب  اـجنیا  رد  ُّقَحَا  هملک  نیا  .دـیدرک  رود 
دندـمآ راـک  رـس  هک  اـهنآ  و  يرگید ، سک  چـیه  هن  دوب  راوازـس  وا  طـقف  ینعی  .تسا  راوازـس  ًاـقلطم  ياـنعم  هب  هکلب  دوب ، رتراوازس 

.دنرادن راک  تیحالص 

(1) ِهَعَّسلِاب ِقیِّضلا  َنِم  ُْمتْوََجن  ِهَعِّدلِاب َو  ُْمتْوَلَخ  َو  * 

تحار ینعی  .یتحار  شیاسآ و  تعسو و  يوس  هب  هقیضم  یگنت و  زا  ار  ناتدوخ  دیداد  تاجن  دیدرک و  تولخ  یبلط  تحار  اب  امش 
يریگرد تافاکم و  دراد ، ندیشک  جنر  نداتسیا  قح  ۀماقا  ياپ  هک  دیدید  امش  .دش  تنایخ  نیا  زاس  هنیمز  امـش  یتوافت  یب  یبلط و 

نتم لقن  رب  انب  .دیـسرب  ناتدوخ  ینارذگـشوخ  یتحار و  هب  دـیهد و  تاجن  اـنگنت  نیا  زا  ار  ناـتدوخ  هک  دـیتفرگ  میمـصت  سپ  دراد 
جاجتحا لقن  رب  انب  و  دـیدرب ، هانپ  یبلط  تحار  تعـسو و  يوس  هب  انگنت  نیا  زا  امـش  دراد  راـشف  يریگرد و  قح  زا  يرادـفرط  ینعی 

.تسا قح  هعس  زا  دارم  و  لطاب ، قیض  زا  دارم 
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ُْمتْغَّوَسَت يذَّلا  ُُمتْعَسَد  ُْمْتیَعَو َو  يذَّلا  ُُمتْجَحَمَف  * 

هتفریذپ ار  تقیقح  ینعی  .دـیدروآ  الاب  دـیدوب  هدروخ  اراوگ  ياذـغ  لثم  هچنآ  دـیتخادنا و  رود  دـیدرک  یم  ظفح  هک  ار  هچنآ  سپ 
نوریب ار  نآ  اذل  دوب  یمـسج  ياهیتخـس  لّمحت  اب  هارمه  نآ  ظفح  نوچ  تشادن  ار  تقیقح  نیا  تقاط  امـش  حور  مکـش  اّما  دـیدوب 

.دیتخادنا رود  دیدروآ و 

هیبعت ییاراوگ  ياذغ  لثم  امـش  رد  نامیا  دوب و  هتفریذـپ  ار  قح  هب  نامیا  امـش  حور  دـیامرف  یم  ترـضح  .تسابیز  تاریبعت  ردـقچ 
: هک دینادب  اما  .دیتخادنا  نوریب  دیدرک و  غارفتسا  ار  نآ  ناتراک  نیا  اب  اّما  دوب  هدش 

(1) ٌدیمَح ینََغل  َهّللا  َّنِإَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَأ َو  اوُرُفْکَت  ْنِإَف  * 

.تسا هدش  شیاتس  زاین و  یب  همه  زا  ادخ  دیوش ، رفاک  مه  اب  همه  تسا  نیمز  يور  ناسنا  هچ  ره  امش و  رگا 

درک و حرطم  ار  ...و  مالسا  روهظ  ۀلئسم  يداقتعا و  لئاسم  یکی  یکی  درک و  عورـش  نآ  أدبم  تقلخ و  زا  هبطخ  يادتبا  زا  ترـضح 
دنک لاؤس  یـسک  تسا  نکمم  لاح  .دیراد  مه  یناسنا  يورین  تاناکما و  هک  نیا  اب  دـیا  هدیـشک  قح  تیامح  زا  تسد  امـش  تفگ 

يدـعب تراـبع  تسناد ؟ یمن  اـی  دـنروخ  یمن  یناـکت  مه  نانخـس  نیا  هبطخ و  نیا  اـب  تعاـمج  نیا  هک  تـسناد  یم  ترـضح  اـیآ 
.دراد تخانش  هدنیآ  ناشلامعا و  مدرم و  نیا  هب  تبسن  هزادنا  هچ  ات  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  ًاقیقد  ترضح 

ْمُُکبُوُلق اْهتَرَعْشَتْسا  ِیتَّلا  ِهَرْدَْغلا  ْمُْکترَماخ َو  یتَّلا  َِهلْذَْخلِاب  یّنِم  ٍهَفِْرعَم  یلَع  اذه  ُْتُلق  ام  ُْتُلق  ْدَق  الَأ َو  * 

رثا امش  رد  نم  نانخس  هک  متسناد  یم  هدش و  هتخیمآ  امـش  اب  ندرکن  يرای  هک  متـشاد  تخانـش  هک  یلاح  رد  متفگ  هچنآ  متفگ  نم 
نوچمه ییافو  یب  دیا و  هتفر  ورف  يّدام  هافر  رد  هدش و  توافت  یب  يونعم  ياهـشزرا  هب  تبـسن  هک  مسانـش  یم  ار  امـش  نوچ  درادن 

امش راعش  افو  كرت  دیامرف  یم  ترضح  .دنیوگ  یم  نت  هب  هدیبسچ  سابل  هب  راعـش  .تسا  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  امـش  ياهلد  سابل ،
هب دبـسچ  یم  نت  هب  هک  ریز  سابل  لثم  ییافو  یب  دیتسین و  قح  هب  ندرک  کمک  لها  امـش  هدیدرگ و  امـش  نورد  يادـیوس  هدـش و 

نیا ارچ  سپ  درادن  مدرم  نآ  رد  يریثأت  نانخس  نیا  دنتـسناد  یم  ترـضح  رگا  هک  تساجنیا  لاؤس  لاح  .تسا  هدیبسچ  امـش  حور 
: دیامرف یم  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  (س ) ترضح تمظعاب ؟ سلجم  نیا  نخس و  همه 
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ِهانَْقلا ُرَوَخ  ِْظیَْغلا َو  ُهَثْقَن  ِسْفَّنلا َو  ُهَْضیَف  ا�هَّنِکل  َو  * 

.هزینرس نداتفا  راک  زا  ندش و  دنُک  يارب  نم و  لد  شزوس  رطاخب  محور ، ششوج  رطاخب  متفگ  ار  اهنیا  اّما 

دیاینرب يراک  شتـسد  زا  دـنک و  عافد  قح  زا  دـناوتن  ًـالمع  ناـسنا  رگا  هک  نیا  هب  هراـشا  .يدـنک  فعـض و  یگتـسکش ، ینعی  روَخ 
دنیشنب تکاس  دیابن  دشاب و  هتشادن  ار  نآ  نتشاد  اپ  هب  ناوت  هچ  رگ  دنک  حرطم  اراکـشآ  ار  قح  شیایوگ  نابز  اب  دیاب  هک  تساجنآ 
هداتفین راک  زا  هک  منابز  یلو  دوب  یلاخ  قح  زا  يرادفرط  ملاظ و  اب  هزرابم  زا  متـسد  دـیوگ  یم  ترـضح  نیاربانب  .دـشاب  رگاشامت  و 

ره دـنک  رکنم  زا  یهن  هب  مادـقا  دـیاب  یناـبز  تروص  هب  لقادـح  نمؤم  هک  دراد  هراـشا  مه  رکنم  زا  یهن  بتارم  هب  بلطم  نیا  .تسا 
.دهد ماجنا  يراک  دناوتن  یلمع  رظن  زا  دنچ 

(1) ردّصلا هّثب  و  * 

.تفگ یم  لد  درد  درک و  یم  هاچ  رد  رس  دوب  روط  نیمه  مه  (ع ) یلع دینک  تقد  .دناکرت  یم  دراد  ار  ما  هنیـس  هّصغ  مدید  نوچ  و 
زا لّوا  دنک  یم  حرطم  ار  هلئـسم  ود  ترـضح  سپ  .مدز  ار  میاهفرح  راصنا  رجاهم و  نایم  رد  مدـمآ  دـیوگ  یم  (س ) ارهز ترـضح 

: مّود تسا و  لد  درد  هک  یناور  ۀبنج 

ِهَّجُْحلا ُهَمِدْقَت  َو  * 

امـش رب  ینابز  تروص  هب  ار  تّجح  منک ، قح  ۀـماقا  متـسناوتن  ًالمع  رگا  هکنیا  يارب  ایناث  ینعی  مشاب ، هدرک  تّجح  مامتا  اـت  متفگ  و 
.مدرک مامت 

: منک یم  رورم  ار  (س ) ترضح بلاطم  هصالخ  تروص  هب  اجنیا  رد 

، متسناد یمن  هک  درواین  رذع  یسک  ات  مدز  ار  اهفرح  نیا  _ 1
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 ، هّدُع مه  هّدِع و  رظن  زا  مه  دننک  يریگولج  تنایخ  ملظ و  زا  هک  دندوب  رداق  مه  ناگدنونش  _ 2

، دننک کمک  هک  دش  هتساوخ  مه  نانآ  زا  _ 3

، دش قح  زا  عافد  رد  نانآ  عنام  نانآ  یبلطایند  یبلط و  تحار  _ 4

.دوب نم  ۀبرح  نیرخآ  هک  مدرک  قح  زا  يرادفرط  نابز  اب  یلو  متشادن  ملظ  زا  يریگولج  يارب  یلمع  ناوت  هک  نیا  اب  نم  _ 5

: هجیتن

یهاتوک قح  هب  تبسن  يرادفرط  زا  درکن و  تلفغ  قح  زا  ینآ  ارهز  هک  دینک  تبث  دینادب و  خیرات  رد  ناگدنیآ  يا  نیدوجوم و  يا 
.تشادن

نابلط تحار  نانود و  یهاتوک  ةرمث  كدف و  بصغ  تبقاع 

ا�هُوبِقَتْحاَف اهوُمُکَنوُدَف  * 

ياهدـمایپ بقاوع و  هک  دـیراد  هگن  مکحم  ار  نآ  لاح  دـیتساوخ  یم  ار  كدـف  ینعی  .دـیدنبب  مکحم  ار  شباـنط  .كدـف  نیا  لاـح 
یم گنت  نآ  هب  یسراف  رد  دندنب و  یم  راب  يور  رتش و  مکـش  ریز  هک  تسا  یبانط  ْبقح  .دراد  لابند  هب  يونعم  يورخا و  يویند و 

.دنیوگ

ِّفُْخلا ِهَبِقَن  ِرْهَّظلا  َهََربَد  * 

امش هک  نیا  زا  هیانک  داد ، دهاوخن  يراوس  امـش  هب  دیهاوخ  یم  هک  روط  نآ  ینعی  .تسا  گنل  نآ  ياپ  حورجم و  بکرَم  نیا  تُشپ 
.دیسر دیهاوخن  دیراد  هک  یفادها  نآ  هب 

ِرا�ْعلا َهَِیقاب  * 

دیراذگب و شوپرـس  دـیا  هدرک  بصغ  روز  هب  ار  نآ  هک  بلطم  نیا  يور  دـیناوت  یمن  امـش  ینعی  .دـنام  یم  یقاب  نآ  راع  گنن و  و 
زا اّما  ایند  رظن  زا  نیا  .دنباینرد  ار  امش  تنایخ  یگمه  ناگدنیآ  هک  تسین  روط  نیا  دنام و  یم  یقاب  خیرات  لوط  رد  امش  تنایخ  نیا 

: مه ترخآ  رظن 
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ِراّبَْجلا ِهّللا  ِبَضَِغب  ًهَموُسْوَم  * 

ۀیحاـن زا  مه  یهلا  بضغ  دـنام  یم  گـنن  امـش  رب  خـیرات  لوط  رد  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی  .تسوا  رب  هراوـمه  مه  یهلا  بضغ  غاد  و 
.تسین یندرک  كاپ  دراد و  دوخ  رب  تفالخ ، ای  كدف  نیا  ار ، ادخ  بضغ  غاد  .دیامن  یم  يور  امش  رب  نآ  بصغ 

َِدبَْألا ِرانَش  َو  * 

.دراد هارمه  هب  مه  يدبا  گنن  هوالعب  و 

(1) ِهَِدْئفَْألا یَلَع  ُِعلَّطَت  یتَّلا  ِهَدَقوُْملا  ِهّللا  ِراِنب  ًَهلوُصْوَم  * 

لد هک  یشتآ  ینعی  .دوش  یم  هاگآ  نآ  زا  اهلد  ای  دنک  یم  اهلد  رب  عولط  هدرک و  نشور  دنوادخ  هک  یـشتآ  هب  دناسر  یم  ار  امـش  و 
.دنک یم  نایب  مه  ار  هورگ  نآ  لمع  نیا  يورخا  راثآ  يویند ، راثآ  رب  هوالع  ترضح  بیترت  نیدب  .زوسرکیپ  هن  تسا  زوس 

َنُولَعْفَتام ِهّللا  ِْنیَِعبَف  * 

.دراد رظن  ریز  ار  امش  لاعفا  ۀمه  ادخ  ینعی  .دینک  یم  لمع  دیراد  ادخ  هاگدید  رد  امش  دینادب  سپ 

(2) َنُوِبلَْقنَی ٍِبلَْقنُم  يَا  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  * 

، تسابیز ترضح  ۀبطخ  رد  میرک  نآرق  زا  اه  هدافتـسا  تاریبعت و  نیا  ردقچ  .دنراد  یتبقاع  هچ  هک  دنمهف  یم  يدوزب  ناراکمتـس  و 
دیدهت یهلا  باذع  هب  ار  اهنآ  دیراکمتس و  ملاظ و  امش  دیوگ  یم  تحارصب  ترضح  .دور  یم  رامش  هب  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  و 

.دیشچب ار  ناتیاهراک  باذع  ات  دیورب  ینعی  ناشیاهراک ، يارب  دشاب  يزیوجت  هکنیا  هن  دنک  یم 

ٍدیدَش ٍباذَع  يَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٍریذَن  ُهَْنبا  اَنَأ  َو  * 

.دوب هدمآ  دیدش ، باذع  زا  امش  راذنا  يارب  هک  متسه  امش  ربمایپ  رتخد  نم  و 

.مهد یم  راذنا  ار  امش  ینعی  منک  یم  امش  اب  درک  امش  راذنا  رد  مردپ  هک  ار  يراک  نامه  نم  هک  نیا  هب  هراشا 
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(1) َنُوِلماع ّانِا  اُولَمْعاَف  * 

، تیب لها  ام  ینعی  ّانِا  دیامرف  یم  ترـضح  دینک  تقد  .میهد  یم  ماجنا  میراد  هفیظو  هچنآ  مه  ام  دینکب  دـیهاوخ  یم  يراک  ره  سپ 
.مینک یم  لمع  نام  یهلا  ۀفیظو  هب  تیب  لها  ام  ۀمه  هک  دنک  یم  هراشا  هکلب  دشاب ، ترضح  دوخ  شا  ینعم  طقف  هک  اَنَا  دیوگ  یمن 

ياهراک هب  امـش  دـیامرف  یم  ترـضح  سپ  .درک  لمع  مالـسا  لصا  ظفح  رد  شا  هفیظو  هب  درک  توکـس  لاس  هک 25  مه  (ع ) یلع
.مینک یم  ار  نام  ینامحر  راک  مه  ام  دیشاب  لوغشم  نات  یناطیش 

(2) َنورِظَْتنُم ّانِا  اورِظَْتنا  َو  * 

ات مینک  یم  ربص  سپ  .دراد  ترخآ  ایند و  رد  يا  هجیتن  یلمعلا و  سکع  یلمع  ره  ینعی  .مینام  یم  رظتنم  مه  ام  دیشاب  رظتنم  امش  و 
.هچ ام  لمع  ۀجیتن  دوب و  دهاوخ  هچ  امش  لمع  ۀجیتن  مینیبب 

.دهدب خساپ  (س ) ارهز ترضح  نانخس  هب  هک  دزیخ  یمرب  هفاحق  یبا  نبا  اّما  دوش  یم  مامت  (س ) ارهز ترضح  ۀبطخ  اجنیا  رد 

مهدزناپ هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/9/1 مهدزناپ ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

رکبوبا خساپ 

َناْمثُع ُْنب  ِهّللاُْدبَع  ٍرَْکبُوبَا  ا�َهبا�جأَف  * 

.هدوب نامثع  شردپ  مان  هّللادبع و  رکبوبا  مان  .نداد  خساپ  هب  درک  عورش  رکبوبا  سپس 

هب هکنیا  زا  سپ  (س ) ارهز ترـضح  دش  هتفگ  هبطخ  يادتبا  رد  هک  روط  نامه  دهد ؟ یم  خساپ  رکبوبا  ارچ  هک  درک  هجوت  دیاب  ًالّوا 
دعب داعم و  توبن و  دیحوت و  تداهش و  رکذ  سپـس  َمَْعنَا و  ام  یلَع  ِهِّللُدْمَْحلَا  دندرک  یهلا  دمح  ادتبا  دنتـسشن  دندش و  دراو  سلجم 

مه تیاور  رد  دوبن و  یـصاخ  صخـش  هب  ناشیا  باطخ  مه  هبطخ  ياج  چـیه  رد  هبطخ و  رخآ  ات  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  ۀلئـسم 
هبطخ نمـض  رد  مه  رگید  ياج  رد  دندرک و  هجوت  سلجم  راضح  هب  سپـس  ینعی  ِسِلْجملا  ِلْهَا  یلإ  (س ) ْتَتَفَْتلا َُّمث  هک  دوب  هدـمآ 

رکبوبا ییوگخـساپ  ّتلع  .دهد  یم  خـساپ  رکبوبا  ارچ  اّما  دـنداد ، رارق  عمج  ار  بطاخم  مه  زاب  ینعی  ِهّللا  َدابِع  ُْمْتنَأ  دومرف  ترـضح 
(س) ترضح ًایناث  دنک ، یم  ادیپ  ار  شدوخ  عجرم  مه  ریمض  درک و  حرطم  ار  كدف  بصغ  ۀلئـسم  (س ) ترـضح ًالوا  هک  تسا  نیا 

روظنم هک  تشاد  تحارـص  هکلب  دوـبن  راـک  رد  مه  هیاـنک  هراـشا و  ًالـصا  دروـم  ود  ره  رد  درک و  حرطم  ار  تفـالخ  بصغ  ۀلئـسم 
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هک دوش  یم  مولعم  سپ  راصنا ، زا  هن  دندرک  نینچ  هک  دندوب  نیرجاهم  زا  اهنیا  هک  تشاد  مه  هراشا  ترـضح  هکنآ  نمـض  تسیک ،
.دنک یم  خساپ  هب  مادقا  رکبوبا  ارچ 
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ًامیظَع ًاباقِع  ًامیلأ َو  ًاباذَع  َنیِرفاْکلا  یَلَع  ًامیحَر َو  ًافوؤَر  ًامیرَک  ًافوُطَع  َنینِمؤُْملِاب  َكُوبَأ  َناک  ْدََقل  ِهّللا  ِلوُسَر  َْتِنب  ای  * 

رد طـقف  درک و  یم  دروخرب  یناـبرهم  تفأر و  یگرزب و  تفوطع و  اـب  نینمؤم  هب  تبـسن  وت  ردـپ  ربـمغیپ ، رتـخد  يا  تفگ : رکبوـبا 
.دوب گرزب  يرفیک  كاندرد و  باذع  ۀلزنم  هب  هک  دوب  راّفک  لباقم 

.ینک دروخرب  هنانابرهم  ام  اب  یشاب و  نابرهم  فوئر و  تردپ  لثم  دیاب  مه  وت  هک  تشاد  هراشا  رکبوبا  راتفگ 

وگخساپ یبیرف  ماوع 

ترـضح دـیدید  هبطخ  لوط  رد  هک  روط  نامه  .تسا  هدرک  باـختنا  خـساپ  يارب  ار  يا  هویـش  هچ  رکبوبا  هک  دـینک  هجوت  اـجنیا  رد 
یب قح  ندـش  لامیاپ  هب  تبـسن  ارچ  هک  مدرم  هب  مجاهت  تلاح  اب  ًانمـض  هدـش و  باسح  یعرـش  یلقع و  یلالدتـسا  ثحب  (س ) ارهز

یعـضوم زا  دنک  یم  یعـس  دریگب  رارق  یلالدتـسا  مکحم و  ۀلمح  نینچ  لباقم  رد  هک  یـسک  تسا  یعیبط  .درک  هئارا  دیتسه  توافت 
نانخـس عامتجا ، نایم  رد  ات  دز  ار  اهفرح  نیا  رکبوبا  .دـنک  حالـس  علخ  ار  ترـضح  هویـش  نیا  اب  دوش و  ثحب  دراو  یقـالخا  ًارهاـظ 

.ما هتـشاذگ  یلام  ماوع  ار  شمان  نم  هک  دوش  یم  يا  هویـش  دراو  قح  ندرک  لاـمیاپ  يارب  ینعی  دـنک  رثا  یب  ار  (س ) ارهز ترـضح 
هب دنیآ  یم  يا  هدع  دعب  دـنک و  یم  زواجت  يّدـعت و  وا  هب  عیاض و  ار  يرگید  قح  یـسک  هاگ  .میتسه  وربور  هویـش  نیا  اب  مه  زورما 

یمهفن نیا  الاح  .تسین  امش  ۀتـسیاش  اهدروخرب  نیا  تسا ، دیعب  امـش  زا  اقآ   » دنیوگ یم  دنک  بلط  ار  شقح  دهاوخ  یم  هک  مولظم 
موحرم ینامز  دمآ  مدای  .مامت  دننک و  یم  لامیاپ  ار  مولظم  قح  هملک  ود  نیمه  اب  دـینک » یم  دروخرب  دـنت  روط  نیا  ارچ  امـش  هدرک 

توف دّیـس  نیا  هک  یتقو  دوب ، یملاع  دّیـس  کی  اهاتـسور  زا  یکی  رد  هک  درک  لقن  نم  يارب  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوضر  يرهطم  ياـقآ 
رد رگا  ًالثم  .درک  یم  يراکمه  هناگ  هد  روما  رد  دوبن  تیناحور  سابل  هب  سّبلم  اّما  دوب  دراو  مه  یعرش  نیزاوم  هب  هک  وا  رـسپ  درک 
مه مدرم  .دسرب  قح  بحاص  هب  قح  ات  داتـسیا  یم  دش و  یم  دراو  دّیـس  رـسپ  نیا  دمآ  یم  شیپ  یفالتخا  رگید  روما  ای  بآ  میـسقت 
رسپ نیا  هک  دوش  یمن  هک  روط  نیا  هک  دندرک  رکف  دوخ  شیپ  هد  ياهناطیـش  نیا  زا  یخرب  یتدم  زا  سپ  .دنتـشاد  ار  تاداس  مارتحا 

یـسلجم هرخالاب  .دـنکن  اهراک  نیا  زا  رگید  ات  مینک  یم  تیناحور  سابل  هب  سّبلم  ار  وا  هک  دندیـشک  هشقن  دـشاب ، ام  محازم  هشیمه 
سابل وا  هب  میرادن  ار  ملع  لها  زا  یسک  امش  زا  ریغ  مه  ام  یتسه و  وا  راگدای  امش  دنک و  تمحر  ار  امش  ردپ  ادخ  رکذ  اب  دنتفرگ و 
تـشاد هک  زامن  زا  دعب  بش  کی  هک  نیا  ات  .دناوخ  یم  تعامج  زامن  هد  ۀینیـسح  ای  دجـسم  نامه  رد  مه  وا  دندناشوپ و  تیناحور 

ار همامع  ابق و  ابع و  دش  دنلب  وا  دندید  مدرم  هعفدکی  تفگ ، يزیچ  شـشوگ  رد  دـمآ  يا  هچب  تفگ  یم  یعرـش  ۀلئـسم  مدرم  يارب 
میلست هرخالاب  .دزد و  یم  ار  يرگید  بآ  دراد  ینالف  تفگ  دیور ؟ یم  اجک  اقآ  دندیـسرپ  .دیود  تشادرب و  ار  لیب  نیمز و  شازگ 

تشاذگ رانک  ار  سابل  هلصافالب  .تسین  امش  سابل  امـش و  ۀتـسیاش  اهدروخرب  نیا  اقآ  دنیوگ  یم  دید  ینعی  .دشن  اه  یلام  ماوع  نیا 
عنام یقالخا  ًارهاظ  عضوم  کی  اـب  دـنوش و  یم  لـئاسم  یخرب  دراو  دارفا  زا  یخرب  هکنیا  لاـح  ره  هب  .دروخن  بیرف  درک و  مادـقا  و 
لاح دنریگ  یم  یلام  ماوع  یقالخا و  عضوم  مه  رکنم  زا  یهن  باب  رد  ًالثم  .تسا  راگزور  ياهتبیـصم  نآ  زا  دـنوش  یم  قح  قاقحا 

.تسین رادرب  فراعت  هک  رکنم  زا  یهن  هکنآ 
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کی زا  درک  عورـش  ینعی  درک  باـختنا  ار  شور  نیا  درک  مادـقا  (س ) ارهز ترـضح  ییوگ  خـساپ  هب  هک  یـسک  مه  سلجم  نآ  رد 
دوخ مالک  نیا  .نینمؤم  اب  هن  تشاد  يدـنت  راّفک  اب  اهنت  تشادـن و  يدـنت  دوب ، نابرهم  وا  دـیتسه ، ربمغیپ  رتخد  امـش  هک  مرن  عضوم 

(س) ترضح اّما  تشاد  يدنت  راّفک  هب  طقف  ربمغیپ  دیوگب  دهاوخ  یم  صخش  نآ  اریز  تسا  (س ) ترـضح تانایب  هب  ضّرعت  یعون 
هزات .دوش  لامیاپ  قح  میراذـگب  یقالخا  رهاظ  هب  لئاسم  رطاخ  هب  میرادـن  هزاجا  زگره  ام  هک  یلاـح  رد  .دـنک  یم  يدـنت  نینمؤم  هب 

یعطق و قح  ای  دوش  ملظ  دـهد  یم  هزاجا  یقیقح  قالخا  اجک  .تسا  یناطیـش  ياهبیرف  هکلب  تسین  مه  یقالخا  عقاو  رد  لـئاسم  نیا 
يولج دـهاوخ  یم  یقالخا  لئاسم  نداد  رارق  زیواتـسد  اب  هک  یـسک  نآ  دـینادب  سپ  .دریگ  تروص  تیـصعم  ای  دوش  لامیاپ  مّلـسم 

.هدنهد بیرف  ای  تسا  هدروخ  بیرف  ای  هکلب  تسین  مه  قالخا  لها  عقاو  رد  دوش  هتفرگ  رکنم  زا  یهن  قح و  قاقحا 

: دیوگ یم  همادا  رد  رکبوبا 

ِالا ْمُکُّبِح  ِمیـسَج ال  ِرمالا  یلَع  ُهَدَـعاس  ٍمیمَح َو  ِّلُک  یلَع  ُهََرثآ  ِإلِخْالا  َنوُد  ِِکْلعَِبل  ًاخَأ  ِءاـسِّنلا َو  َنوُد  ِكاـْبَأ  ُهانْدَـجَو  ُهاـنْوَزَع  ا�ذِإ  * 
َهَرَیِخ ای  ِْتنَأ  انُِکلاسَم َو  ِهَّنَْجلا  َیلِإ  اُنتَّلِدَا َو  ِْریَْخلا  یَلَع  َنُوبَجَْتنُْملا  ُُهتِرَیِخ  َنُوبِّیَّطلا َو  ِهّللا  ِلوُسَر  ُهَْرتِع  ُْمْتنَأ  یِقَش َو  ِالا  ْمُکُضُِغیْال  ٌدیعَس َو 

ِِکْلقَع ِرُوفُو  یف  ٌهَِقباس  ِِکلْوَق  یف  ٌهَقِداص  ِءاِیْبنَْألا  ِْریَخ  َهَْنبا  ِءاسِّنلا َو 

ریاس هن  تسوت  رهوش  ردارب  وا  و  رگید ، ياـهنز  ردـپ  هن  تسوت  ردـپ  وا  هک  مینیب  یم  مینک ، وجتـسج  ار  تردـپ  ّتنـس  میهاوخب  رگا 
ار امش  دراد  یمن  تسود  .درک  یم  یهارمه  یگرزب  رما  ره  رد  وا  اب  تشاد و  یم  مّدقم  ناگتسب  ۀمه  رب  ار  وت  رهوش  ربمایپ  .ناتسود 
رب ام  نایامنهار  امش  .دیتسه  ادخ  ةدیزگرب  ربمغیپ و  كاپ  ترتع  امش  .دنمتواقش  رگم  ار  امـش  دراد  یمن  نمـشد  و  دنمتداعـس ، رگم 

قداص تراتفگ  رد  وت  ناربمایپ ، نیرتهب  رتخد  نانز و  نیرتهب  يا  وت  .تشهب و  يوسب  ام  يارب  دیتسه  ییامنهار  امش  دیتسه و  اهیبوخ 
.یتسه نیقباس  زا  تیارد  لقع و  رد  یتسه و 
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رگم دندوب  هتفگ  ناشتانایب  رد  (س ) ارهز ترـضح  هک  اجنآ  زا  ًالّوا  .دوش  یم  مولعم  هلئـسم  دنچ  دـینک  ّتقد  رکبوبا  نانخـس  رد  رگا 
ربمغیپ مزرمه  هارمه و  یـسک  نم  رهوش  زا  ریغ  رگم  تسا و  هدـنام  یقاب  وا  زا  یـسک  نم  زا  ریغ  رگم  متـسین ؟ امـش  ربمغیپ  رتخد  نم 

دییأت ار  بلاطم  نیا  ۀمه  رکبوبا  اذل  ...و  دـیدماین ؟ نوریب  ّتلذ  نارود  يربک و  تیلهاج  زا  تیب  لها  ام  ۀلیـسو  هب  امـش  رگم  و  دوب ؟
یتشرد يدنت و  اب  فرط  کی  دننک  اوعد  مه  اب  رفن  ود  دینک  ضرف  .تسا  قح  ندرک  لامیاپ  يارب  يرگید  ةویـش  زین  نیا  دـنک و  یم 

یفرح هک  ام  تسا  تسرد  دـییوگ  یم  امـش  هچ  ره  هکنیا  هب  دـنک  عورـش  يدـنت  ياجب  تسا  ملاظ  هک  مّود  فرط  اـّما  دـنک  دروخرب 
مولظم فرط  يدـنت  ترارح و  ۀـمه  رب  يدرـس  بآ  ییوگ  تروص  نیا  هب  یبیرف و  ماوع  راعـش و  يارب  طقف  رهاظ و  رد  اّما  میرادـن ،

هک ار  اعدا  دنچ  مولظم  ياهاعدا  نایم  زا  ًالومعم  ملاظ  یناطیـش ، ةویـش  نیا  رد  .دنک  یم  حرطم  شدوخ  عفن  هب  ار  لئاسم  دزیر و  یم 
نیا .درب  یم  هیشاح  هب  ار  یلـصا  لئاسم  مارآ  مارآ  مه  دعب  دنک  یم  رارقا  اهنآ  هب  دنک و  یم  باختنا  تسین  مهم  تسین و  راکنا  لباق 
مدآ ره  تروص  نیا  رد  نوچ  دـنک  یمن  راکنا  ار  قیاقح  ۀـمه  هشیمه  ملاظ  ینعی  .دـهد  یم  يور  يرـصع  ره  رد  یناطیـش  تساـیس 

ۀجرد رد  هک  ار  قح  ۀلئـسم  دنچ  دیآ  یم  سپ  دننک  یم  نوریب  هنحـص  زا  ار  وا  هجیتن  رد  تسا و  لطاب  وا  هک  دـمهف  یم  مه  یلومعم 
ار ّوج  ادـتبا  ینعی  هویـش  نیا  .دـنک  لاـمیاپ  دراد  تیمها  یلیخ  هک  ار  قح  کـی  هکنیا  يارب  دـنک ، یم  حرطم  تسین  مه  تیمها  لّوا 

کی نتخادنا و  اج  ار  لطاب  بلطم  کی  حیحـص  بلاطم  یخرب  هب  رارقا  اب  شدوخ  فده  يارب  دـعب  نتفرگ  تسد  رد  ندرک و  مارآ 
.دننک یم  هدافتسا  هویش  نیا  زا  اهتفص  ناطیش  یسایس و  نارگیزاب  ًالومعم  .ندرک  لامیاپ  ار  قح 
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یبرغ ۀسردم  سّردم  هک  یقراف  نب  یلع  زا  مدوخ  : » دیوگ یم  دسر  یم  ترابع  نیا  هب  یتقو  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 
هک وا  هب  ار  كدف  رکبوبا  ارچ  متفگ : .يرآ  تفگ : تسا ؟ هدوب  وگتسار  تسا ، هتفگ  یم  هچنآ  رد  همطاف  ایآ  مدیـسرپ : دوب  دادغب  رد 
وا ندرک  یخوش  یمک  تیصخش و  تمرح و  اب  هک  داد  یفیطل  رایـسب  باوج  دیدنخ و  تسا ؟ هدرکن  میلـست  تسا ، هتفگ  یم  تسار 

رـسمه يارب  ار  تفالخ  دمآ و  یم  زور  نآ  يادرف  داد ، یم  وا  هب  ار  كدف  همطاف  ياعّدا  دّرجم  هب  زور  نآ  رگا  تفگ : .دوب  راگزاس 
قداص ار  وا  اریز  تشادن ، ناکما  رکبوبا  يارب  يا  هناهب  چیه  رگید  درک و  یم  رانکرب  شماقم  زا  ار  رکبوبا  دش و  یم  یعّدم  شیوخ 

ای دیدحلا  یبا  نبا  رظن  نیا  هتبلا   (1)« تسا یتسرد  نخس  نیا  .دوب و  هدرک  میلست  ار  كدف  یهاوگ  لیلد و  چیه  نودب  دوب و  هتـسناد 
تحارصب زور  نامه  رد  (س ) ترضح .دوبن  ادرف  زورما و  ثحب  اریز  تسین  روطنیا  میوگ  یم  دیسرپب  نم  زا  رگا  اّما  تسا  داتـسا  نآ 

تلع هکلب  .ادـجادج  هن  دـندوب  لصتم  طوبرم و  مه  هب  تفـالخ  كدـف و  (س ) ترـضح رظن  زا  ًالـصا  درک و  حرطم  مه  ار  تفـالخ 
باب رد  .دنک  تموکح  دناوتب  دزاس و  لرتنک  ار  ّوج  ات  دوب  هناراکبیرف  تسایـس  نآ  وا  مرن  رهاظ  هب  نانخـس  رکبوبا و  دروخرب  یلـصا 
یـسک رگا  تسا و  خلت  اه  یـضعب  هقئاذ  يارب  دـنک  مکاح  ار  ضحم  قح  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  تموکح 

اب ار  يروما  دیاب  راچان  سپ  دریذـپ  یمن  ار  ضحم  لطاب  رـشب  ترطف  ینعی  تسا ، خـلت  مه  زاب  دـنک  مکاح  ار  ضحم  لطاب  دـهاوخب 
هک درک  لقن  نم  يارب  (ع ) رقابدمحم ماما  زا  ار  یتیاور  ملع  لها  ناتـسود  زا  یکی  .دریذپب  ار  نآ  رـشب  ترطف  ات  ینک  مأوت  لطاب  نآ 
هک (ع ) یلع نینمؤـملاریما  هک  دـش  هچ  دـننک  یم  لاؤـس  ترـضح  زا  هک  تـسا  ضر )  ) يریازج هـّللا  هـمعن  دّیـس  باـتک  رد  ًـالامتحا 

هکنیا اب  نیملـسم  اب  هکلب  راّفک  اب  هن  مه  نآ  درک  گنج  همه  نیا  دوب  مکاح  هک  هام  دنچ  لاس و  راهچ  ضرع  رد  دوب  هّقح  تموکح 
دوب و ضحم  قح  یتموکح  رظن  زا  (ع ) یلع هک  دوب  نیا  تلع  دومرف : (ع ) رقاب ماما  .دندوب  هدرک  مایق  مه  نامثع  هیلع  اهناملسم  نیمه 
رد دوبن و  نینچ  ناـمثع  اـّما  درک ، یمن  قح  یطاـق  ار  لـطاب  ترـضح  دـنک و  لـمع  ار  حیرـص  صلاـخ و  تقیقح  ُّرم و  تساوخ  یم 

قح و لّوا  رفن  ود  نآ  تموکح  رد  اّما  دـنک ، لخاد  مه  قح  يرادـقم  یتح  دوبن  رـضاح  دوب و  مکاح  ضحم  لطاب  نامثع  تموکح 
.دندرک تموکح  اهنآ  دوب و  گنهامه  مه  رشب  ۀقئاذ  اب  رهاظ  هب  اذل  دوب و  هتخیمآ  مه  هب  لطاب 
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یقرافلا نب  یلع  تلأـس  و  : » تسا نینچ  ۀحفص 284  رـصم ، چ  هغالبلا _  جهن  حرـش  دلج 16  رد  دـیدحلا  یبا  نبا  ترابع  (. 1 - ) 1
هدـنع یه  كَدَـف و  رکبوبأ  اهیلإ  عفدـی  مل  ملف  تلق : معن ، لاق : هقداص ؟ همطاـف  تناـکأ  هل : تلقف  دادـغبب ، هیبرغلا  هسردـملا  سّردـم 

تءاجل اهاوعد  دّرجمب  كَدَـف  مویلا  اهاطعأ  ول  لاق : .هتباعد  هّلق  هتمرُح و  هسومان و  عم  انـسحتسم  افیطل  امالک  لاق  ّمث  مّسبتف ، هقداص ؟
یلع لجـسأ  دق  نوکی  هنأل  یـشب ء ؛ هقفاوملا  راذتعالا و  هنکمی  نکی  مل  و  هماقم ، نع  هتحزحز  و  هفالخلا ، اهجوزل  تعّداو  ًادـغ  هیلِإ 

« .حیحص مالک  اذه  و  دوهشال ؛ هنّیب و  یلِإ  هجاح  ریغ  نم  ناک  ام  انئاک  یعّدت  امیف  هقداص  اّهنأ  هسفن 
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باـب رد  .ضحم  لـطاب  هن  دـنهاوخ  یم  ضحم  قح  هن  مدرم  هک  مدرک  تشادرب  روـط  نیا  تیاور  زا  نم  میوـگب  حیرـص  لاـح  ره  هب 
.دیآ یمرد  روج  ناش  هقئاذ  اب  نوچ  دنهاوخ  یم  مه  اب  طولخم  ار  اهنیا  مدرم  تموکح 

: دیوگ یم  هدرک  مارآ  ار  ّوج  یمک  هکنیا  زا  دعب  رکبوبا  لاح  ره  هب 

ِِکقْدِص ْنَع  ٍهَدوُدْصَمال  ِکِّقَح َو  ْنَع  ٍهَدوُدْرَم  ُْریَغ  * 

.دنک در  ار  وت  ياهفرح  دیابن  مه  سکچیه  يوشب و  عنم  تّقح  زا  دیابن  وت  ینعی 

كدـف بصغ  رد  ار  شدوخ  راک  ًادـعب  ات  دـنک  یم  فیدر  راعـش  روط  نیمه  تسا ، ضحم  راعـش  یلاخوت و  همه  اـهفرح  نیا  دـینیبب 
ًالـصا .دیآ  یم  مغارـس  هب  یتملظ  ییوگ  موش ، یم  لسک  مناوخ  یم  ار  دارفا  نیا  تارابع  تقو  ره  هک  تسا  دهاش  ادخ  .دنک  هیجوت 

نآ هک  دـش  هچ  هک  دوش  یم  رثأتم  مدآ  .دور  یم  نیب  زا  یناطیـش  ًانطاب  ابیز و  ًارهاظ  تارابع  نیا  اب  یمدآ  نطاب  يافـص  تیمیمص و 
؟ دیشک ...و  يزادنادنب  يرگیزاب و  هب  اهتموکح  راک  دش و  هتخیمآ  اهتملظ  نیا  اب  یمالسا  تموکح 

بلق رد  نامیا  خوسر  یهلا و  ياوقت  تیمها 

يَْوقَِتب ِهّللاَدابِع  ْمُکیصُوا  .تسا  نابز  ۀقلقل  همه  تارابع  نیا  ینعی  .تسا  بلق  رد  نامیا  ندرکن  خوسر  نآ  تسا و  نشور  ّتلع  هتبلا 
راگزور دوشن  زاب  ادخ  يور  هب  ناسنا  لد  یتقو  دوشن ، دراو  یمدآ  لد  هب  اهقیدـصت  نیا  یتقو  دـشابن ، یهلا  ياوقت  یتقو  دـینادب  ِهّللا 

ربخ یب  وا  لد  بلق و  اـما  دـنک ، تیاـعر  ار  رهاوظ  دریگب ، هزور  دـناوخب ، زاـمن  رمع  کـی  یـسک  تسا  نکمم  .دوش  یم  نینچ  مدآ 
هدرک لفاغ  ار  وا  هک  تشاد  لد  رد  يرهُم  بجع  دینیب  یم  داد  يور  يا  هثداح  دـمآ و  شیپ  یـشیامزآ  ۀنحـص  رگا  تقو  نآ  دـشاب ،

بجوم هکنیا  هن  دریگب  ـالج  افـص و  لد  دـنک و  لد  دراو  ار  شتاـعاط  تاداـبع و  نیا  هک  دـنک  شـشوک  دـیاب  یمدآ  نیارباـنب  .دوب 
هب یگتـسباو  تسادخ ، يایلوا  هب  لّسوت  دناسر ، یم  لد  بلق و  يافـص  هب  ار  ام  هک  مه  يزیچ  نآ  میوگب  امـش  هب  اّما  .دوش  ترودک 

.دشاب افص  اب  ادخ  اب  شتولخ  رد  ناسنا  هکنیا  تساهنآ و 
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كدف بصغ  رد  رکبوبا  هیجوت 

: دیوگ یم  دوش و  یم  شدوخ  ياهاعدا  دراو  هویش  نآ  زا  هدافتسا  زا  سپ  رکبوبا  .نامدوخ  ثحب  هب  میدرگزاب 

ُْتعِمَـس ّینَأ  ًادیهَـش  ِِهب  یفَک  َهّللا َو  ُدِهْـشُأ  ّینِإ  ُهَلْهَأ َو  ُبِذْکَیال  ُدـِئاّرلا  َّنَأ  ِِهنْذِِإب َو  ِالا  ُْتلِمَعال  ِهّللا َو  ِلوُسَر  ْيأَر  ُتْوَدَـع  ام  ِهّللاَو  * 
َْملِْعلا َو َهَمْکِْحلا َو  (1) َو  َُبتُْکلا ُثِّرَُون  ا�مَّنِا  ًاراقِعال َو  ًاراد َو  ًهَِّضفال َو ال  ابَهَذ َو  ُثِّرَُونال  ِءاِیْبنَْألا  َرِـشاعَم  ُنَْحن  : » ُلوُقَی (ص ) ِهّللا َلوُسَر 

ِهِمْکُِحب ِهیف  َمُکْحَی  ْنإ  انَدَْعب  ِْرمَْألا  ِیلِولَف  ٍهَمْعُط  ْنِم  اَنل  َناک  ام  َهَُّوبُّنلا َو 

ترـضح نآ  ةزاجا  نذا و  هب  رگم  مدرکن  لمع  مدرکن و  زواجت  (ص ) مرکا ربمغیپ  يأر  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ : یم  رکبوبا 
متسه امش  يورشیپ  نم  ینعی   ) دیوگ یمن  غورد  شدوخ  لها  هب  تقوچیه  ورـشیپ  و  دوب ) تردپ  ةزاجا  اب  نم  راک  هک  نیا  هب  هراشا  )
یفاـک دـنوادخ  یهاوگ  مریگ و  یم  هاوگ  ار  ادـخ  نم  و  دـنک ) یم  نییعت  مه  خرن  اوعد  طـسو  رکبوبا  هک  تسا  بلاـج  يربهار ، رد 

یمن ثرا  هب  یـسک  يارب  یگدـنز  لیاسو  نیمز و  هناـخ و  ـالط و  ناربماـیپ ، هورگ  اـم  دومرف : یم  (ص ) ربمغیپ مدینـش  نم  هک  تسا 
یلو ِنآ  زا  ام  زا  دعب  میراد  یگدنز  لیاسو  زا  هک  ار  هچنآ  میراذگ و  یم  ثرا  هب  ار  تّوبن  ملع و  تمکح و  باتک و  ام  میراذـگ و 

.دشاب یهلا  ماکحا  وا  ماکحا  هک  یتروص  رد  تسا  نیملسم  رما 

.یگدنز لئاسو  ینعی  دننک  یم  هدافتسا  نآ  زا  یگدنز  رد  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  زا  ترابع  هِمعُط  تباث و  کلم  ینعم  هب  راقِع 

ار یلعج  ثیدح  نآ  ربمغیپ  هب  اجنیا  رد  متفگ  ًالبق  هک  هویش  نآ  زا  دعب  وا  دنیب  یم  دنک  یم  تقد  رکبوبا  نانخس  نیا  رد  ناسنا  یتقو 
شلها هب  هک  رادمامز  هک  دنک  یم  نییعت  مه  خرن  اوعد  طسو  رد  ًانمض  .مدرک  لمع  ربمغیپ  يأر  هب  نم  دیوگ  یم  دهد و  یم  تبـسن 

یکی شلیلد  اعدا و  ینعی  دـیوگ ! یمن  غورد  هک  نیملـسم  ۀـفیلخ  دـیوگ  یم  دراد و  شدوخ  هب  مه  يا  هراشا  هک  دـیوگ  یمن  غورد 
: دوش یم  مولعم  هتکن  دنچ  اجنیا  رد  تسا !
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لّوا

نادنزرف ۀمه  دنرب و  یم  ثرا  ناربمایپ  نادنزرف  هک  نیا  اب   » هک دـندومرف  وا  هب  (س ) ترـضح هک  هلمج  نآ  هب  دـهاوخ  یم  رکبوبا  _ 
نآرق زا  تسناوتن  اّما  دهد  خـساپ  مربن »؟ نم  یلو  يربب  ثرا  تردـپ  زا  وت  هک  دـش  روطچ  دـنرب ، یم  ثرا  ناشردـپ  زا  مه  نیملـسم 
غارـس هب  تفر  مدرکن و  ار  راـک  نیا  دوـخ  رـس  نم  تـفگ  دـش و  لّـسوتم  یلعج  ثیدـح  هـب  اذـل  دـهدب  (س ) ترـضح هـب  یخـساپ 
ثیدح مییوگ  یم  ارچ  اّما  .درک  لعج  ار  ثیدح  اذل  تسا  نکش  نادند  (س ) ارهز ترضح  ینآرق  لالدتـسا  دید  نوچ  (ص ) ربمغیپ

.يداد غورد  تبسن  نم  ردپ  هب  وت  دیامرف  یم  رکبوبا  هب  ًادعب  (س ) ارهز ترضح  اریز  درک ؟ لعج  ار 

مّود

دـشاب هدش  دزـشوگ  تیب  لها  هب  ًامتح  دنـشاب و  هدینـش  ار  نآ  تیب  لها  صوصخب  نارگید  دیاب  دـشاب  ربمغیپ  زا  ثیدـح  نیا  رگا  _ 
َِرب ثاریم  اهنت  هک  شرتخد  هناگی  هب  ربمغیپ  اّما  دوب  هدینـش  رکبوبا  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـش  روطچ  اـّما  .دوش  یم  طوبرم  ناـنآ  هب  اریز 

یمن غورد  نم  دـیوگ  یم  لّوا  رکبوبا  اریز  .دوش  یم  مولعم  ثیدـح  ندوب  یلعج  مه  رکبوبا  ِدوخ  ریبعت  زا  دوب ؟ هتفگن  دوب  وا  یبَـسَن 
رد دوش  یم  مولعم  سپ  دریگ ، یم  هاوگ  ار  ادـخ  دروخ و  یم  مسق  مه  دـعب  تسا و  هتـشاد  لعج  دـصق  دوش  یم  مولعم  سپ  میوگ ،

.دوب هتفرگ  رارق  يدب  يانگنت 

مّوس

لیاسو و اـت  تفر  باـطخ  نبرمع  رتخد  شرتخد و  ۀـناخ  هب  رکبوبا  اـیآ  دوب ، هدومرف  يزیچ  نینچ  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  ضرف  رب  _ 
یم ثاریم  كرتام و  وزج  جوز  گرم  زا  دـعب  دوب و  هقفن  وزج  هک  ار  اهنآ  سابل  ایآ  نآ  زا  رتالاب  دریگب و  ار  اـهنآ  باقـشب  هساـک و 

؟ دروآرد اهنآ  نت  زا  دوش 
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مراهچ

طـلخ و دوب  هتفگ  رکبوبا  دوخ  هک  يرگید  بلطم  اـب  تاـیاور  بسح  هب  دـندومرف  (س ) ترـضح هک  ار  یبـلطم  اـجنیا  رد  رکبوـبا  _ 
ناشدوخ مان  هب  دـنرادرب و  ار  لاملا  تیب  لاوما  هک  دنتـسین  ایند  نارادـمامز  لثم  ءایبنا  هک  دوب  هدومرف  (ص ) مرکا ربمایپ  .درک  هطلاغم 

رگا يدعب  مکاح  نآ  دنک  نینچ  یسک  رگا  دنراذگب و  دوخ  ۀثرو  يارب  مدرم  لاوما  زا  يا  هتـشابنا  تورث  دنتفر  ایند  زا  یتقو  دننک و 
ناشنادنزرف يارب  ءایبنا  هکنیا  هن  تسا  نارادمامز  ءایبنا و  یـشم  توافت  رد  ثحب  ینعی  .دنک  هرداصم  دـیاب  ار  لاوما  نیا  دـشاب  لداع 

روما دنراذگ  یم  یقاب  تّما  يارب  ءایبنا  هچنآ  هک  تسا  نیا  رب  دیکأت  تّما  دروم  رد  دعب  دنراذگ و  یمن  ثرا  هب  هناخ  لیاسو  هناخ و 
ملع و تیوـنعم و  هکلب  دـنراذگ ، یمن  ثرا  هب  ییاراد  لاـم و  دوـخ  تـما  يارب  ناربماـیپ  ینعی  تـسا ، تـمکح  باـتک و  يوـنعم و 
زا هچ  ره  ام  هک  دنک  یم  تشادرب  بلاطم  نیا  زا  هنوگچ  هک  دش  صخـشم  رکبوبا  ۀـطلاغم  مه  زاب  اجنیا  .دـنراذگ  یم  یقاب  تمکح 

.مینک یم  هرداصم  دنام  یقاب  ربمغیپ 

كرتام ءزج  كدـف  ات  دندیـشخب  (س ) ارهز ترـضح  هب  ار  كدـف  ناشدوخ  تایح  رد  دنتـشاد  هک  يدـید  اب  (ص ) مرکا ربماـیپ  اذـل 
.دوشن بوسحم 

مجنپ

راوس تفالخ  بکرَم  هب  میتسناوت  یمن  میدرک  یمن  ار  راک  نیا  اـم  رگا  هک  درک  زاـب  ار  شدوخ  تشُم  داد و  ول  ار  شدوخ  رکبوبا  _ 
يولج ات  میدرک  یم  ار  راک  نیا  یتسیاب  ام  هک  نیا  هب  هراـشا  .تسا  دـعب  رما  یلو  يارب  دـنام  یم  یقاـب  هچنآ  دـیوگ  یم  نوچ  میوش 

.میهد رارق  نامدوخ  تفالخ  ۀناوتشپ  ار  كدف  میریگب و  ار  وت  رهوش  تفالخ 

مشش

ْنِم ا�َنل  َنا�ک  ا�م  دیوگ َو  یم  متـسه و  نیملـسم  رما  یلو  نم  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  نییعت  مه  خرن  اوعد  ۀـنایم  رد  یکریز  اب  رکبوبا  _ 
ۀناوتشپ عقاو  رد  دیوگب  ًاحیرص  هکنیا  نودب  اجنیا  رد  .دنک  یم  مکحم  ًانمض  مه  ار  شدوخ  تفالخ  ۀیاپ  دراد  ...ِْرمْألا و  ِیلَِولَف  ٍهَمْعُط 

: دیوگ یم  دنک و  یم  حرطم  يا  هزات  ياعدا  شدوخ  ریهطت  يارب  تسا و  هتفرگ  اهنآ  زا  ار  تیب  لها  تموکح 
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كدف بصغ  رد  نیملسم  عامجا  ياعدا 

َنِم ٍعامجِِإب  َِکلذ  َراّجُْفلا َو  َهَدَرَْملا  َنُولِداُجی  َراّفُْکلا َو  َنوُدِهاُجی  َنوُِملْسُْملا َو  ِِهب  ُِلتاُقی  ِحالِّسلا  ِعا�رُْکلا َو  ِیف  ِِهْتلَوا�ح  ا�م  ا�ْنلَعَج  ْدَق  َو  * 
(1) يْدنِع ْيأَّرلا  َنا�ک  اِمب  َِّدبَتْسَأ  َْمل  يدْحَو َو  ِِهب  ْدَّرَفَتَأ  َْمل  َنیِملْسُْملا 

راّفک اب  ات  مینک  زّهجم  ار  نیملـسم  ات  میداد  رارق  بسا  هحلـسا و  ۀـّیهت  يارب  میتفرگ  امـش  زا  هک  ار  كدـف  نیا  ام  دـیوگ : یم  رکبوبا 
.مدرک لمع  نیملسم  عامجا  هب  هکلب  مدرکن  هک  دوخ  رس  مه  ار  راک  نیا  نم  .دنناشنب و  دوخ  ياج  رس  ار  نیزواجتم  دننک و  داهج 

.میداد رارق  یمالـسا  داهج  ۀناوتـشپ  ار  كدف  ام  دیوگ  یم  یبیرف  ماوع  يارب  هکنیا  لّوا  .تسا  حضاو  هتکن  دـنچ  مه  تمـسق  نیا  رد 
نیملـسم عامجا  هب  ار  راک  نیا  نم  دـیوگ  یم  هکنیا  مّود  .دـنهدب  قح  نابـصاغ  هب  دـنوش و  هابتـشا  راچد  مدرم  اـت  دـیوگ  یم  ار  نیا 

ربمغیپ زا  هک  یثیدح  هب  تفگ  ًالبق  خساپ  رد  رکبوبا  اّما  درک  دانتـسا  یهلا  ماکحا  نآرق و  هب  (س ) ارهز ترـضح  تسا  بلاج  .مدرک 
لمع ینآرق  دنتسم  تفگ  (س ) ارهز ترضح  ًالوا  هک  یلاح  رد  مدرک ، لمع  نیملـسم  عامجا  هب  دیوگ  یم  اجنیا  مدرک ، لمع  مدینش 
يارب هک  نیا  زا  يرکذ  ًالـصا  خـیرات  رد  هکنآ  نمـض  تشاذـگ  اپ  ریز  ار  نآرق  مکح  دوش  یمن  هک  نیملـسم  عامجا  اـب  تسیچ ؟ وت 

زا عامجا  نامه  عامجا  زا  روظنم  هک  نیا  رگم  .هدشن  هتفرگ  یسک  زا  مه  ییأر  تسا  هدماین  هدوب  يا  هسلج  یعامجا و  كدف  نتفرگ 
دنتساوخ باحصا  مدرم و  زا  دندیشک و  ریشمش  مه  دعب  دنداد ، وا  هب  يأر  دنتسشن و  رفن  جنپ  مه  هفیقس  رد  هلب  .دشاب  يا  هفیقس  عون 
تاغیلبت اب  دعب  دننک  یم  رازگرب  يرهاظ  یتاباختنا  کی  ایند  نارادمامز  لقادح  زورما  .مینز  یم  ار  ناتندرگ  هنرگ  دـینک و  تعیب  هک 

.میـشک یم  ار  امـش  الا  دیهد و  يأر  دییایب  هک  دـنراذگ  یمن  مدرم  هاگجیگ  هب  هک  هحلـسا  اّما  دـنهدب ، يأر  ات  دـنناشک  یم  ار  مدرم 
هزینرس ریشمش و  روز  اب  هکلب  دندرکن  لمع  مه  روط  نیا  هک  هفیقس  رد  اّما  دننک ، یم  لصاح  یمومع  عامجا  یعون  لاح  ره  هب  ینعی 

زا رفن  ود  یکی  هدوـب و  رکبوـبا  طـقف  هکلب  دـندادن  يأر  مه  رفن  جـنپ  نیمه  یتـح  كدـف  بصغ  يارب  هتبلا  .دـنتفرگ  تـعیب  مدرم  زا 
تـسا نیا  زج  ایآ  تسیچ ؟ سپ  تسین  یبیرف  ماوع  نیا  رگا  .دـنک  یم  نیملـسم  عامجا  ياعدا  هسلج  نیا  رد  تقو  نآ  شناراـکمه ،

: دیوگ یم  (س ) ارهز ترضح  هب  دنک و  یمن  تعانق  مه  اهنیمه  هب  اّما  دوش ؟ یم  هظفاح  مک  وگغورد  هک 
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کنود رخّدنال  کنع و  يوزنال  کیدی  نیب  کل و  یه  یلام  یلاح و  هذه 

ار نآ  مهاوخ  یمن  منک و  یمن  غیرد  امـش  زا  ار  ملاـم  نم  .دـشاب  امـش  شکـشیپ  مراد  هچ  ره  تسا و  نم  عضو  نم و  يدوجوم  نیا 
بادآ هک  یلاح  رد  دنروخ ، یم  ار  رهاظ  بیرف  دنروخ و  یم  لوگ  هشیمه  ماوع  مدرم  اهفرح  عون  نیا  اب  .منک  هریخذ  امـش  ریغ  يارب 
یسک قح  هک  نیا  هن  دوش  ادا  نارگید  یعرش  قح  ینعی  دوش  تیاعر  یمالسا  قوقح  هک  تسا  هدیدنسپ  هاگ  نآ  یقالخا  یمالـسا و 

هک تسا  نیا  لثم  .دـنرادزاب  شعورـشم  قح  بلط  يریگیپ  زا  یناسنا  یقالخا و  ياـه  هیـصوت  اـب  ار  مولظم  دـعب  دوش  هتفرگ  ملظ  هب 
ندرک عییـضت  ینعی  نیا  مَحِرا ، سوّدـُق  ای  دـیوگب  دوش  دـنلب  بش  دـعب  دـناوخن  ار  هیموی  ياهزامن  دـنک ، كرت  ار  شتاـبجاو  یـسک 
: دیوگ یم  سپس  رکبوبا  .دش  هداد  حیضوت  ًالبق  هک  تسا  یلام  ماوع  نامه  نیا  .یمازلاریغ و  ماکحا  ششوپ  ریز  یمازلا  ماکحا 

امیف ٌِذفان  ِکُمْکُح  ِِکلْـصَأ  ِکِعْرَف َو  ْنِم  ُعَضُونال  ِِکلْـضَف َو  ْنِم  َِکل  ام  ُعَفْدَیال  ِکینَِبل  ُهَبِّیَّطلا  ُهَرَجَّشلا  ِکیبَأ َو  ِهَُّما  ُهَدِّیَـس  ِْتنَأ  َو  * 
؟ ِكا�بَأ َِکلذ  یف  َِفلا�خَأ  ْنَأ  َنیَرت  ْلَهَف  يادَی  ْتَکَلَم 

مرذگ یمن  امش  عرف  لصا و  زا  نم  تسین و  امش  تلیضف  رکنم  یسک  یشاب ، یم  تنادنزرف  كاپ  تخرد  تردپ و  تّما  رورـس  وت  و 
هک ینیب  یم  امش  ایآ  لاح  .مراد  دوخ  تسد  رد  نم  هچنآ  هب  تبسن  طقف  اّما  تسا  ذفان  امش  مکح  مراد ) یم  هگن  ار  تمارتحا  ینعی  )

؟ مدرک تفلاخم  امش  ردپ  اب  كدف  رما  نیا  دروم  رد  نم 

هب تبسن  یلاخوت  تافراعت  اب  هنوگچ  دوش و  یم  رارکت  نیغورد  ۀناوتشپ  یب  ياه  مارتحا  يزاسرهاظ و  نامه  مه  زاب  ًالوا  دینک  تقد 
زاب اّما  يدرک  ادخ  باتک  ادخ و  اب  تفلاخم  وت  تفگ  (س ) ارهز ترضح  ًایناث  .دنک  یلام  تسام  ار  هلئسم  دهاوخ  یم  شدوخ  لاوما 

؟ ما هدرک  تفلاخم  وت  ردپ  اب  نم  ایآ  دیوگ  یم  دنادرگ و  یمرب  (ص ) ربمغیپ صخش  هب  ار  هلئسم  خساپ  رد  رکبوبا  مه 
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مهدزناش هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/9/8 مهدزناش ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

رکبوبا هب  (س ) ارهز ترضح  خساپ   

: دیامرف یم  نداد و  خساپ  هب  دنک  یم  عورش  (س ) ارهز ترضح  لاح 

.ًاِفلاُخم کْحَِأل 
�

ِهِما ًافِداص َو ال  ِهّللا  ِباتِک  ْنَع  (ص ) ِهّللا ُلوُسَر  یبَأ  َنا�ک  ا�م  ِهّللا ، َناْحبُس  * 

.درکن تفلاخم  نآرق  ماکحا  اب  درکن و  ضارعا  ادخ  باتک  زا  نم  ردپ  هاگ  چیه  هّللا ، َناْحبُس 

متفگ تیارب  ار  نآرق  ماکحا  نم  دیامرف : یم  دعب  دـهد ، یم  ناشن  رکبوبا  ياهفرح  زا  ار  دوخ  بجعت  هّللا  ناحبـس  نتفگ  اب  ترـضح 
هدرک تفلاخم  نآرق  اب  هک  یهد  یم  تبـسن  نم  ردپ  هب  هلیح  نیا  اب  مدرک و  تعاطا  وت  ردـپ  زا  نم  هک  يروآ  یم  یلعج  ثیدـح  وت 
هتفگ نم  ردپ  هک  يروآ  یم  ثیدح  وت  دـعب  دـنراذگ ، یم  ثرا  ناربمایپ  ینعی   (1) َدُواد ُناْمیَلُـس  َثِرَو  دیوگ : یم  نآرق  یتقو  تسا 

، ثیدـح رد  هک  ینز  یم  تمهت  نم  ردـپ  هب  هک  نیا  نآ  يدرک و  هفاضا  نم  رب  مه  يرگید  درد  ینعی  .دـنراذگ  یمن  ثرا  ناربماـیپ 
.درکن نآرق  اب  تفلاخم  زگره  نم  ردپ  هکنآ  لاح  هتفگ  نخس  نآرق  فالخ 

ِناتُْهْبلا ِروُّزلِاب َو  ِْهیَلَع  ًالالِتْعا  ِرْدَْغلا  َیِلا  َنوُعَمْجَتَفَا  ُهَروُس ، وُفْقَی  ُهََرثَأ َو  ُِعبَّتَی  َنا�ک  َْلب  * 

مه مدـناوخ  وت  يارب  هک  اـه  هیآ  ناـمه  زا  ینعی  .دوب  ینآرق  ياـه  هروس  ور  هلاـبند  درک و  یم  تیعبت  نآرق  ماـکحا  زا  هراومه  هکلب 
؟ دیهد یم  تبـسن  نم  ردـپ  هب  ناتهب  غورد و  ناتتنایخ  يارب  مه  دـعب  تنایخ ؟ يارب  دـیا  هدـش  عمتجم  یگمه  امـش  ایآ  .درک  يوریپ 
نآرق و هیلع  دیدرک  عامجا  دیدمآ  اّما  دوب  نآرق  ۀمه  عیطم  عبات و  هراومه  هک  نم  ردپ  دیوگ  یم  ادتبا  ترابع  نیا  رد  (س ) ترضح

.دیدرک مهتم  نآرق  هب  تفلاخم  هب  ارم  ردپ  ییوگغورد  ثیدح و  لعج  اب  مه  دعب 
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عامجا ةدودحم  تّیّجح و 

میرک نآرق  رد  ًالثم  .تسا  يدراوم  هچ  رد  ًالـصا  دراد و  تیّجح  اجک  ات  عامجا  هک  دوش  یم  حرطم  مه  رگید  ۀلئـسم  کی  اـجنیا  رد 
: تسا هدمآ 

(1) امُْهنِم ٍدِحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ینا�ّزلا  ُهَِیناّزلَا َو 

.دینزب دح  ار  هیناز  یناز و 

.درادن لاکـشا  انز  دنتفگ  نیملـسم  تیرثکا  دنتفگ  دعب  دندرک  يریگ  يأر  دنتخادنا و  هار  تاباختنا  کی  یهورگ  دـینک  ضرف  لاح 
اوُعَْطقاَف ۀیآ  عامجا  يریگ و  يأر  اب  دنیوگب  دننک  يریگ  يأر  نآ  دـح  يدزد و  دروم  رد  ًالثم  ای  تسا ؟ ربتعم  عامجا  يأر و  نیا  ایآ 

هن تسا ، نشور  خـساپ  تسا ؟ حیحـص  یعامجا  نینچ  ًالـصا  اـیآ  .میراذـگ  یم  راـنک  ار  دـینک  عطق  ار  دزد  تسد  ینعی   (2) امُهَیِْدیَا
.دـنک لمع  نآ  ماکحا  فالخ  رب  دـنک و  تفلاخم  ادـخ  باتک  اب  درادـن  قح  مه  (ص ) مرکا ربمغیپ  دوخ  یّتح  هک  تیرثکا  عامجا و 

ّتیّجح اجنآ  ات  مه  موصعم  لوق  یّتح  دـنناد و  یم  ربتعم  تسا  موصعم  لوق  زا  فشاک  هک  نیا  ناونعب  اـهنت  ار  عاـمجا  هعیـش  ياـهقف 
نآ تسا  فلاخم  نآرق  ۀیآ  اب  یتیاور  دیدید  رگا  هک  هدمآ  مه  تایاور  رد  .دشاب  هتشادن  ضراعت  تفلاخم و  ادخ  باتک  اب  هک  دراد 
هک لئاسم  لیبق  نیا  تیرثکا و  نیملسم و  عامجا  اب  نیاربانب  .نکن  لمع  تیاور  نآ  هب  نزب و  راوید  هب  ِرا�دِْجلا  یَلَع  ُْهبِرِْـضا  ار  تیاور 

ًالثم هک  نیا  ياجب  مه  دعب  دیدرک  تنایخ  رد  عامجا  امـش  دـیوگ  یم  (س ) ترـضح اذـل  .تشاذـگ  رانک  ار  ادـخ  ماکحا  ناوت  یمن 
ار نآ  نآرق و  فلاخم  تسرد  دیا  هدرک  لعج  یثیدح  دیا  هدمآ  دشابن  نآرق  حیرـص  فلاخم  ًارهاظ  لقادح  هک  دینک  لعج  یثیدـح 
هک تسا  يرگید  تنایخ  نیا  دیداد و  تبـسن  (ص ) مرکا ربمغیپ  هب  ار  تمهت  لطاب و  فرح  کی  ینعی  دیا ، هداد  تبـسن  نم  ردـپ  هب 

.دیدش بکترم  ثیدح  لعج  نآ  زا  ریغ  امش 
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نابصاغ تنایخ  قباوس  ياشفا   

ِِهتا�یَح یف  ِِلئاوَْغلا  َنِم  َُهل  یُِغب  اِمب  ٌهیبَش  ِِهتافَو  َدَْعب  ا�ذ�ه  َو  * 

ماجنا ترـضح  نآ  تایح  نامز  رد  هک  تسا  ییاه  هلئاغ  نامه  ریظن  دیدرک  (ص ) ربمغیپ تافو  زا  دـعب  امـش  هک  یتنایخ  لمع  نیا  و 
زا یعون  هلئاغ  دندرک ، یم  هلئاغ  مه  ًالبق  هورگ  نیا  درادن و  یگزات  اهراک  نیا  هک  دنک  یم  نشور  (س ) ترضح ترابع  نیا  .دیداد 

ياه هئطوت  دیناد  یم  .مسانش  یم  لبق  زا  ار  امش  نم  دیتسه و  راد  هقباس  امش  ینعی  دیدرک  یم  هئطوت  مه  ًالبق  امش  ینعی  تسا  هئطوت 
زا دعب  .دنتشاد  تسد  نآ  رد  یخرب  هک  دوب  ناشیا  بکرم  نداد  مر  مه  اهنآ  نیرخآ  دیاش  تفرگ  تروص  (ص ) ربمغیپ هیلع  يرایسب 

: دیامرف یم  دزادرپ و  یم  رکبوبا  بلاطم  خساپ  هب  مسانش  یم  بوخ  ار  امش  هک  نیا  هب  هراشا  زا  سپ  ترضح  هکنیا 

(2)« َدُواد ُناْمیَلُس  َثِرَو  َو   » (1)« َبوُقْعَی ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  یُنثِرَی َو   » ُلوُقَی ًالْصَف  ًاقِطان  ًالْدَع َو  ًامَکَح  ِهّللا  ُباتِک  اذ�ه  * 

ادخ زا  ایرکز  ترـضح  دیامرف : یم  نآرق  .دزاس  یم  ادج  مه  زا  ار  لطاب  قح و  دـنک و  یم  هنالداع  يرواد  هک  تسادـخ  باتک  نیا 
و دیامرف : یم  رگید  ۀیآ  رد  درک و  تیانع  ار  ییحی  دـنوادخ  دربب و  ثرا  بوقعی  لآ  نم و  زا  هک  نک  اطع  نم  هب  يدـنزرف  تساوخ 

.درب ثرا  دواد  زا  نامیلس 

.دومرف حرطم  ار  ءایبنا  زا  ءایبنا  نادنزرف  ندرب  ثاریم  ۀلئسم  (س ) ترضح اجنیا  ات 

َهَّلِع ِِهب  َحازأ  ام  ِثانالا  ِنارْکُّذـلا َو  ِّظَـح  ْنِم  َحاـبأ  ِثاریْملا َو  ِِضئارَْفلا َو  َنِم  َعَّرَـش  ِطاـْسقَْألا َو  َنِم  َْهیَلَع  َعَّزَو  اـمیف  َّلَـج  َّزَع َو  َنّیَبَف  * 
َنیلِْطبُْملا

.تسا هدومرف  نایب  ار  رتخد  رسپ و  مهس  ثاریم و  دودح  ثرا و  تابجاو  عیزوت و  ار  ثرا  نآرق  رد  دنوادخ  و 
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َنیِرباْغلا ِیف  ِتاُهبُّشلا  یّنَظَّتلا َو  َلازأ  َو  * 

.تسا هدرب  نیب  زا  ار  وگ  غورد  وگ و  هدوهیب  دارفا  تاهبش  اهنامگ و  هک  هدومرف  نایب  مه  يروط  هب 

رد ار  امـش  راک  نیمه ، تسا و  هتـشاذگن  یقاب  ماهبا  يارب  ییاج  هک  تساسر  نآ  نایب  حضاو و  يردق  هب  ثرا  تایآ  هکنیا  هب  هراشا 
.دراذگ یمن  یقاب  هنتف  يارب  ییاج  دنک و  یم  اشفا  ثیدح  لعج 

رد هک  ار  امش  لثم  یناسک  تاهبـش  هدرک و  نایب  ار  ماکحا  ًاحیرـص  هک  مه  نآرق  مروآ  یم  دهاش  نآرق  زا  نم  دیامرف : یم  ترـضح 
شلیلد هتبلا  .دـیا  هدـش  نآرق  رکنم  غورد  لعج  تنایخ و  اب  ارچ  نیاربانب  .تسا  هدرک  لئاز  دـننک  داـجیا  اـهنهذ  رد  دـنهاوخب  هدـنیآ 

: تسین رتشیب  زیچ  کی  تلع  تسا و  نشور 

نآرق اب  تفلاخم  یلصا  لیلد 

ًاْرمَا ْمُکُسُْفنَا  ْمَُکل  َُتلَّوَس  َْلب  ّالَک  * 

.تسا هدش  بلاغ  امش  رب  یناسفن  ياهاوه  هکلب  دنیوگ ، یم  هک  تسا  نینچ  هن 

ٌلیمَج ٌْربَصَف  * 

.درک هشیپ  هدیدنسپ  ربص  دیاب  سپ 

ربص دیاب  ام  سپ  دیتسین  رادرب  تسد  هک  امـش  دـیامرف  یم  فسوی  ةروس  تایآ  زا  هدافتـسا  نمـض  ابیز  ردـقچ  (س ) ترـضح دـینیبب 
هک مینک  یم  ربص  يروط  ینعی  .میـشاب  هدمآ  هاتوک  ام  هن  دروخب و  مالـسا  هب  هبرـض  هن  هک  يروط  دشاب ، هدیدنـسپ  ادـخ  دزن  ات  مینک 

دوبن نانآ  تحلصم  نیملسم و  يارب  يزوسلد  نید و  امش  لمع  ءاشنم  ًالّوا  هکنیا  هب  هراشا  .میشاب  هدرک  لمع  نام  یعرش  ۀفیظو  قبط 
.دوب امش  یبلط  تسایر  هاج و  ّبح  هکلب 

.درادن رثا  امش  رد  مه  نآرق  دیتسین و  رادرب  تسد  امش  ًایناث 

.مینک یم  هشیپ  هدیدنسپ  ربص  مینک و  یمن  هلباقم  امش  هب  مه  ام  ًاثلاث 

13073 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3792 

http://www.ghaemiyeh.com


.میرب یم  هانپ  دنوادخ  هب  امش ، یناطیش  تاهیجوت  دینز و  یم  ربمایپ  هب  هک  یتمهت  زا  ام  ًاعبار 

(1) َنوُفِصَت ام  �یلَع  ُناعَتْسُْملا  ُهّللا  َو  * 

.تسا هدننک  کمک  ام  هب  دیدرک  فیصوت  امش  هچنآ  لباقم  رد  دنوادخ  و 

مه نم  هب  هک  مردـپ  هب  طقف  هن  مه  نآ  دـینز  یم  مه  تمهت  هکلب  دـیدرک  ملظ  اهنت  هن  امـش  دـیوگ  یم  (س ) ارهز ترـضح  اجنیا  رد 
تسا ییاجنآ  نیا  تسا و  هدوبن  مردپ  ثرا  هدوب و  بصغ  هک  ما  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  يزیچ  دییوگ  یم  نم  هب  اریز  دینز ، یم  تمهت 
طوبرم دنک  یم  توالت  (س ) ترضح هک  مه  ار  يا  هیآ  .دنک  کمک  ام  هب  امش  ياهتمهت  اهتنایخ و  نیا  لباقم  رد  دیاب  ادخ  طقف  هک 

ریز امش  دیوگ  یم  مه  (س ) ارهز ترضح  .تفرگ  رارق  مه  تمهت  دروم  هکلب  دش  عقاو  مولظم  اهنت  هن  هک  تسا  فسوی  ترـضح  هب 
رد ار  عرـش  فالخ  هک  یماگنه  زا  ناما  .دینز  یم  تمهت  مه  نم  هب  هوالعب  دینک و  یم  لامیاپ  ار  قح  يزاب  سّدـقم  نید و  شـشوپ 

.مالَّسلا ِمالْسإلا  یَلَع  تروص َو  نیا  رد  هک  دنهد  هولج  عّرشتم  ار  راکفالخ  سکعرب ، راکفالخ و  ار  عّرشتم  دنهد و  هولج  عرش  بلاق 

رکبوبا دّدجم  نخس 

ِهَّجُْحلا ُْنیَع  ِنیِّدلا َو  ُنْکُر  ِهَمْحَّرلا َو  �يدُْهلا َو  ُنِطْوَم  ِهَمْکِْحلا َو  ُنَدْعَم  ِْتنَأ  ُهَتَْنبِا َو  ْتَقَدَـص  (2) َو  ُُهلوسَر ُهّللا َو  َقَدَص  ٍرَکبُوبَأ : َلاقَف   
ِِکباطِخ ُرِْکنَأال  ِِکباوَص َو  ُدَْعبَأال 

هاگیاپ تمکح ، نوناـک  ربمغیپ  رتخد  يا  وت  تفگ و  تسار  مه  ربمغیپ  رتخد  دـنتفگ و  تسار  شربمغیپ  ادـخ و  تفگ  رکبوبا  سپس 
.متسین رکنم  مه  ار  تا  هباطخ  منک و  رود  وت  زا  ار  وت  قح  مهاوخ  یمن  نم  .ییادخ  تّجح  ةرکیپ  نید و  نکر  تیاده ،
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.درک انعم  ار  هلمج  نیا  دش  هلدابم  رکبوبا  و  (س ) ترضح نیب  هک  یبلاطم  اب  دوش  یم  هنوگچ 

زا نینمؤم  نیبوسنم  یّلک  روط  هب  دنرب و  یم  ثرا  ءایبنا  زا  ءایبنا  نادـنزرف  هک  نیا  نآ  درک و  حرطم  (س ) ترـضح ار  یهلا  ۀـتفگ  اّما 
اّما دنرب و  یمن  ثرا  ءایبنا  زا  ءایبنا  نادنزرف  هک  دوب  یثیدح  داد  تبـسن  (ص ) ربمغیپ هب  رکبوبا  ار  هچنآ  اّما  دنرب و  یم  ثرا  رگیدکی 

تفگ تسار  ادخ  مه  دیوگ  یم  رکبوبا  روطچ  لاح  .دوب  نآرق  ینعی  هّللا  باتک  رد  هک  دوب  يزیچ  نامه  تفگ  (س ) ترـضح هچنآ 
لقن قبط  سپ  دـنرب  یم  ثرا  ءاـیبنا  نادـنزرف  هک  دـیوگ  یم  تسار  دـنوادخ  رگا  نوچ  (س ؟) ارهز ترـضح  مه  و  (ص ) ربمغیپ مه 

زا رکبوبا  هک  ار  هچنآ  رگا  و  دـنرب ، یمن  ثرا  ءایبنا  نادـنزرف  هک  هتفگ  غورد  هّللاب  ذوعن  (ص ) ربمغیپ لوعجم  ثیدـح  نآ  رد  رکبوبا 
ثرا مه  نم  هدومرف  هک  (س ) ارهز ترضح  رگا  تسا و  غورد  هّللاب  ذوعن  ادخ  باتک  سپ  تسا  تسار  تسا  هدرک  لقن  (ص ) ربمغیپ

.تسا غورد  هداد  تبسن  ربمغیپ  هب  رکبوبا  هچنآ  سپ  هتفگ  تسار  مرب  یم 

ترـضح هن  و  (ص ) ربـمغیپ هن  دـنوادخ و  هن  دـیوگ  یم  غورد  هک  تـسا  رکبوـبا  نـیا  هـک  دوـش  یم  تباـث  تروـص  ره  رد  نیارباـنب 
رب انب  نآ  يازجا  نوچ  .تسا  غورد  ُهَتَْنبِا  ْتَقَدَص  (1) َو  ُُهلوسَر ُهّللا َو  َقَدَص  دیوگ  یم  هک  رکبوبا  ۀـلمج  نیمه  هلمج  زا  و  (س .) ارهز

هتفگ غورد  هتـشادن و  رواـب  مه  شدوخ  ۀـلمج  نیمه  هب  رکبوبا  دوش  یم  مولعم  سپ  دنتـسین  راـگزاس  مه  اـب  رکبوبا  دوخ  ياـهاعدا 
.تسا

تیـصخش اریز  دنک ، دراو  (س ) ترـضح نانخـس  تیـصخش و  هب  يا  هشدخ  نیرتکچوک  دناوت  یمن  مه  زاب  رکبوبا  ًالوا  دـینک  تقد 
؟ دنک راک  هچ  هک  هدرک  ریگ  رکبوبا  مه  یفرط  زا  دنک ، راکنا  ار  وا  تشادن  تأرج  یسک  هک  دوب  میظع  ردق  نآ  (س ) ارهز ترـضح 

يزیرگ هار  دنک  یم  یعس  نیاربانب  .دهدب  ار  (س ) ترضح ياهلالدتسا  باوج  دناوت  یم  هن  دوش  نآرق  رکنم  تحارـصب  دناوت  یم  هن 
: دیوگ یم  دنک و  ادیپ 
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نتخادنا مدرم  ندرگ  هب  ار  اهریصقت 

ْمُه ٍِرثأَتْـسُمال َو  ٍِّدبَتْـسُمْال َو  کُم َو 
�

ٍِربا َْریَغ  ُتْذَـخَأ  ام  ُتْذَـخَأ  ْمُْهنِم  ٍقاـفِّتِِاب  ُتْدَّلَقَت َو  ـا�م  ینوُدِّلَق  َکَْـنَیب ، یْنَیب َو  َنوُِملْـسُْملا  ِءـالُوه  * 
ٌدوُهُش َِکلِذب 

نم ندرگ  هب  ار  تفالخ  ةدالق  دـندمآ  اـهنیا  .دنـشاب  اـم  ناـیم  دـهاش  وت و  نم و  نیب  دنـشاب  مَکَح  اهناملـسم  نیا  دـیوگ : یم  رکبوبا 
مّدقم سفن و  ياوه  هاج و  ّبح  دادبتـسا و  ّربکت و  ینیب و  گرزبدوخ  يور  زا  هن  متفرگ  ار  هچنآ  متفرگ  مدرم  قاّفتا  اب  .دـندنکفا و 

: تسا لمأت  لباق  هتکن  ود  اجنیا  رد  .دندهاش  بلطم  نیا  رب  مه  مدرم  نیا  دوخ  نارگید و  رب  دوخ  نتشاد 

رد رکبوبا  سپ  دوبن ، كدف  بصغ  دروم  رد  هک  مه  نیملسم  عامجا  .دوب  كدف  دروم  رد  (س ) ارهز ترضح  اب  رکبوبا  ثحب  لّوا _ 
رد ار  يدعب  ۀفیلخ  لاوما  دیاب  تسا  هفیلخ  سک  ره  تسا  هتفگ  مه  ربمغیپ  دندرک ، عامجا  نم  تفالخ  رد  نیملـسم  دـیوگ  یم  عقاو 
هب لوعجم  ثیدح  نآ  نداد  رارق  هطـساو  اب  ار  تفالخ  ۀلئـسم  رد  نیملـسم  عامجا  اذـل  متفرگ و  ار  كدـف  مه  نم  سپ  دریگب  تسد 

نامه هک  یلاح  رد  .تسا  هداد  تبـسن  نیملـسم  عامجا  هب  ار  كدـف  بصغ  يرهاظ  لالدتـسا  کی  اـب  هداد و  تیارـس  كدـف  ۀلئـسم 
يا هطلغم  دوخ  رکبوبا  يریگ  هجیتـن  نیا  تفرگ و  رارق  (س ) ارهز ترـضح  راـکنا  دروم  تسا  لالدتـسا  نیا  رد  هطـساو  هک  ثیدـح 

.تسین شیب 

ترابع نیا  رد  .دـنک  مکحم  ار  شدوخ  تفالخ  ۀـیاپ  دـهاوخ  یم  دـنک و  یم  نییعت  خرن  اوعد  نایم  رکبوبا  مه  زاب  اـجنیا  رد  مّود _ 
ینعی ْمُکُسُْفنَا  ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  تفگ  درک و  هدافتسا  فسوی  ةروس  ۀیآ  زا  هک  (س ) ارهز ترضح  ۀلمج  نآ  هب  دنک  یم  یعـس  رکبوبا 

دنتشاذگ و نم  ندرگ  ار  تفالخ  مدرم  نیا  مدوبن ، یبلط  هاج  لابند  هک  نم  دیوگ  یم  اذل  دهد ، خساپ  درک  هارمگ  ار  امش  نات  سفن 
هاگ ینعی  تسا ، جـیار  مه  زورما  هک  دـنک  یم  هدافتـسا  یـشور  زا  وا  اجنیا  رد  .متفرگ  ار  تفالخ  ای  كدـف  نانآ  قاّفتا  رظن و  اب  نم 

دننک و یم  جراخ  دوخ  نیمز  زا  ار  پوت  يزورما  حالطصا  هب  دننک  لمع  ادخ  باتک  مکح  ادخ و  مکح  فالخ  دنهاوخ  یم  یضعب 
مه مدرم  میدرک و  لمع  یسارکمد  ساسا  رب  ام  .دوب  مدرم  يأر  ای  دنتـساوخ  روط  نیا  مدرم  دنیوگ  یم  دنزادنا و  یم  مدرم  نیمز  هب 

نوچ اّما  تسا ، تسرد  همه  وت  نانخـس  مراد  لوبق  نم  دـیوگ  یم  رکبوبا  مه  اـجنیا  دوش ! ارجا  ادـخ  مکح  فـالخ  هک  دـنداد  يأر 
مدرم اریز  تسین  هناـقداص  مه  وا  فرح  نیا  هتبلا  .مدرک  لـمع  مه  نم  دنتـشاذگ  نـم  ندرگ  ار  تموـکح  دنتـساوخ و  نـم  زا  مدرم 

دیدهت و اب  مه  دعب  دندرک  يریگ  میمـصت  زیچ  همه  دروم  رد  دندش و  عمج  هفیقـس  رد  رفن  جـنپ  طقف  هکلب  دـندادن  وا  هب  يأر  زگره 
.دنتفرگ تعیب  مدرم  زا  ...و  عیمطت 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3795 

http://www.ghaemiyeh.com


www.mojtabatehrani.ir

مهدفه هسلج  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هبطخ  حرش 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هبطخ  حرش 

74/9/22 مهدفه ؛  هسلج 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمّحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  هللادمحلا   

مدرم اب  (س ) ارهز ترضح  تّجح  مامتا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  نارضاح  هب  ور  تسا  هتخادنا  مدرم  ندرگ  هب  ار  اهریصقت  ۀمه  رکبوبا  دید  هک  (س ) ارهز ترضح 

َنوُرَّبَدَتَی الَفأ  ِرِساْخلا  ِحیبَْقلا  ِلْعِْفلا  یَلَع  ِهَیِضْغُْملا  ِلِطاْبلا  ِلیق  یلإ  ِهَعِرْـسُْملا  َساّنلا  َرِـشاعَم  َْتلاق : ِساّنلا َو  َیلإ  (س ) ُهَمِطاف ْتَتَفَْتلاَف  * 
ُْمْتلَّوََأت َو ام  َْسِئَبل  ْمُکِراْصبَأ َو  ْمُکِعْمَِـسب َو  َذَـخَأَف  ْمُِکلامْعَأ  ْنِم  ُْمتْأَسَأ  ام  ْمُِکبُوُلق  یلَع  َنا�ر  َْلب  الَک   (1) اُهلاْفقَأ ٍبُوُلق  یلَع  ْمأ  َنآْرُْقلا 

ْمَُکلاَدب ُءارَّضلا َو  ُهَءارَوام  َناب  ُءاطِْغلا َو  ْمَُکل  َفِشُک  اذإ  ًالیبَو  ُهَّبِغ  ًالیقَث َو  ُهَلِمْحَم  ِهّللا  َّنُدِجََتل َو  ُْمتْضَتْعا  ُْهنِم  ام  َّرَش  ُْمتْرَـشَأ َو  ِِهب  ام  َءاس 
(2) َنُولِْطبُْملا َِکلانُه  َرِسَخ  َنُوبِسَتَْحت َو  اُونوُکَت  َْمل  ام  ْمُکِّبَر  ْنِم 

راک لباقم  رد  دیتفر و  لطاب  ياه  هتفگ  فرط  هب  عیرس  یلیخ  هک  یناناملسم  يا  دومرف : مدرم و  هب  درک  ور  (س ) همطاف ترضح  سپ 
هکلب هدش ؟ هدز  لفق  امش  ياهلد  رب  هک  نآ  ای  دینک  یمن  ّربدت  نارق  رد  ایآ  دنتشاذگ ، مه  رب  ار  دوخ  مشچ  تسا ، راب  نایز  هک  یتشز 
هچنآ دیدرک و  يدب  لیوأت  .دوش  هتسب  امش  شوگ  مشچ و  دریگب  راگنز  ار  امش  ياهلد  دش  ببـس  هک  تسامـش  تشز  ياهراک  نیا 

، دور رانک  اه  هدرپ  هک  ینامز  تسا  میخو  نآ  تبقاع  دیتفرگ و  شود  هب  ار  ینیگنـس  راب  دنگوس  ادخب  .تسا  ّرـش  دیتفرگ  ضوع  رد 
دیدرب یمن  مه  ار  شنامگ  هک  دنک  یم  يور  امش  رب  ییاهزیچ  راگدرورپ  ۀیحان  زا  دوش و  یم  رهاظ  هدرپ  تشپ  ياهیتخـس  تقو  نآ 

.دندرک یط  ار  لطاب  هار  هک  دندوب  ییاهنآ  راک  نایز  هک  تساجنآ  رد 
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اج سپ  دـندرک  توکـس  همه  درکن و  راکنا  یـسک  مه  سلجم  نآ  رد  تخادـنا و  مدرم  نیمز  هب  ار  پوت  رکبوبا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.دنک باطخ  اهنآ  هب  دهد و  رارق  مدرم  ار  دوخ  بطاخم  ترضح  هک  تشاد 

لماـع لـیلد و  ار  مدرم  رظن  مدرم و  رکبوـبا  نوـچ  هکنآ  لّوا  .دـنیامرف  یم  هراـشا  هتکن  دـنچ  هب  (س ) ارهز ترـضح  تمـسق  نیا  رد 
، دزادنا یم  امش  ندرگ  هب  ار  هانگ  دراد  صخش  نیا  دیوگ  یم  دنک و  یم  ور  مدرم  هب  ترـضح  درک  حرطم  كدف  تفالخ و  بصغ 

یم دنک و  یم  هدافتـسا  نآرق  ۀیآ  زا  سپـس  دـیدرکن و  ضارتعا  دـیدرک و  لوبق  دز  نم  ردـپ  هب  هک  ار  لطاب  یتمهت  مدرم  امـش  سپ 
یمن هاگن  دیـشروخ  هب  وت  ای  ینعی  دـیمهف ؟ یمن  يزیچ  اّما  دـینک  یم  ّتقد  هک  نیا  ای  دـینک  یمن  ّتقد  ّربدـت و  نآرق  رد  اـیآ  دـیامرف 
هجوت نآرق  هب  امش  ای  دیوگ  یم  دنک و  یم  ثحب  لدتـسم  ردقچ  دینیبب  .ینیب  یمن  ار  نآ  نشور  رون  هک  یتسه  روک  هک  نیا  ای  ینک 

مه شور  نیا  تسین ، مه  یمّوـس  هار  دیرّـصقم ، مه  زاـب  سپ  دـیبای  یمنرد  دـیا و  هدرک  هّجوـت  هک  نیا  اـی  دیرّـصقم  هک  دـیا  هدرکن 
تایآ زا  ًامامت  زین  هّضف  تالاؤس  هب  خساپ  رد  (س ) ارهز ترـضح  نیمه  هک  هدمآ  خیرات  رد  .نآرق  تایآ  هب  دنتـسم  مه  تسا  یقطنم 

ای هک  دهد  یم  رارق  رصح  رد  ار  مدرم  ترـضح  لاح  ره  هب  .تسا  ناشیا  ةرکیپ  رد  یهلا  مالک  ذوفن  ۀجیتن  نیا  درک و  هدافتـسا  نآرق 
هدرک ربدت  نآرق  رد  رگا  ینعی  تسا ، نشور  عضو  ود  ره  ۀجیتن  هدش و  هدز  لفق  امش  ياهبلق  رب  ای  دینک و  یمن  ّربدت  نآرق  رد  ًالـصا 
نامه امش  هک  دهد  یم  خساپ  میرک  نآرق  زا  ترضح  دوخ  دعب  .دش  یم  نشور  امش  يارب  ود  ره  ثرا  تفالخ و  فیلکت  هک  دیدوب 

دهد و یمن  صیخـشت  مه  زا  دریذپ و  یمن  ار  قح  فرح  امـش  مشچ  شوگ و  هک  هدش  ثعاب  امـش  تشز  لامعا  ینعی  دیتسه  یمود 
درواین ادخ  تسا و  مهم  ۀلئسم  کی  نیا  .تسا  ناسنا  نطاب  رد  هانگ  یعضو  راثآ  هب  هراشا  نیا  و  تسا ، هتفرگ  راگنز  ار  امـش  ياهبلق 

سپـس .دنک  تکرح  نآرق  فلاخم  تهج  رد  هللااب  ذوعن  ای  دنامب ، هرهب  یب  نآ  فراعم  زا  اّما  دـناوخب  نآرق  یناملـسم  هک  ار  زور  نآ 
.دیدرک فرحنم  شا  یلصا  ریسم  زا  ار  نآ  دیدیبوک و  ار  مالسا  مالـسا ، مان  هب  هک  دیدرک  يدب  راک  مدرم  امـش  دیامرف  یم  ترـضح 

مان هب  هک  هدـش  یهتنم  ییاج  دـب  هب  امـش  راک  تبقاع  ینعی  .دـیدرک  هراشا  نآ  هب  امـش  هچنآ  اداب  دـب  تسا و  دـب  دـیدرک  امـش  هچنآ 
رد اهنآ  توکس  نامه  مدرم  ةراشا  زا  ترـضح  روظنم  .تسا  ندرب  نیب  زا  ار  نید  ندرک و  فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  ار  مالـسا  مالـسا ،

دینادب اّما  دینک ، یم  دییأت  ار  بصاغ  هورگ  نیا  ياهفرح  ًالمع  ناتنتفگن  چـیه  ناتتوکـس و  نیمه  اب  امـش  مدرم  يا  هک  تسا  سلجم 
هک دـیا  هتفرگ  ار  توکّـسلا  قح  نیا  ناتتوکـس  نیا  لباقم  رد  امـش  ینعی  .تسا  دـب  دـیتفرگ  ناتلوبق  توکـس و  نیا  ضوع  رد  هچنآ 

یگدنز نتفر  نیب  زا  دراد ، ندش  هتشک  تحارج و  مخز  دراد ، هزرابم  قح  زا  عافد  هار  نوچ  دشاب  رـسدرد  یب  تحار و  نات  یگدنز 
تبقاع هک  يراب  دـیداهن ، دوخ  شود  رب  ینیگنـس  راب  هک  ادـخب  یلو  دـیتفرگ  ناتتوکـس  لباقم  رد  ار  تحار  یگدـنز  امـش  اّما  دراد 

رهاظ امش  رب  هدرپ  تشپ  ياه  یتخس  دور و  رانک  اه  هدرپ  هک  دوش  یم  شاف  امش  رب  يزور  تقیقح  نیا  اّما  دراد ، تمایق  رد  یمیخو 
نابحاص طقف  اجنآ  رد  دـیداد و  یمن  لامتحا  دـیدرک و  یمن  نامگ  ًالـصا  هک  دوش  دراو  امـش  رب  ادـخ  هیحان  زا  ییاـهزیچ  .ددرگ و 
لامیاپ ار  قح  هک  تشادن  ار  نآ  شزرا  ایند  يا  هظحل  دنچ  هزور و  دنچ  یگدنز  نیا  هک  دیمهف  دیهاوخ  اجنآ  .دـننک  یم  نایز  لطاب 

.تشادن شزرا  اه  یبلط  تحار  نیا  هک  دیمهف  یم  دینک ، باختنا  ناگمه  دوخ و  يارب  یهلا  ریسم  ياج  هب  ار  یناطیش  ریسم  دینک و 
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(ع) یلع اب  وگتفگ  هناخ و  هب  (س ) ترضح تشگزاب 

: تسا هدمآ  تیاور  رد  تشگزاب  هناخ  هب  (س ) ارهز ترضح  نانخس  نیا  مامتا  زا  سپ 

ِْهَیلِإ اهَعوُجُر  ُعَّقَوَتَی  (ع ) َنینِمؤُْملاُریمَأ َو  (س ) ْتَأَفَْکنا َُّمث  * 

.دیشک یم  ار  وا  تشگزاب  راظتنا  (ع ) نینمؤملاریما هک  یلاح  رد  تشگزاب  هناخ  هب  (س ) ارهز ترضح  سپس 

ِْهیَلَع ا�هَعُولُط  ُعَّلَطَتَی  َو  * 

دنیبـب اـت  دیـشک  یمرـس  هناـخ  رد  زا  ًاـمئاد  (ع ) یلع ترـضح  ینعی  ندیـشکرس  ینعی  عـّلطت  .دوـب  ترـضح  هار  هـب  مـشچ  (ع ) یلع و 
.دننزب (س ) ارهز هب  يا  همدص  هرابود  تعامج  نیا  دنکن  هک  دوب  نارگن  مه  دیاش  دوب ، سپاولد  ینعی  دیآ  یم  یک  (س ) ارهز

ِنینَّظلا َهَرْجُح  َتْدَعَق  ِنینَْجلا َو  َهَلْمِش  َْتلَمَتْشا  ٍِبلاط : یبَأ  َْنباَی  (ع :) َنینِمْؤُْملا ِریمِأل  َْتلاق  ُراّدلا  اَِهب  ْتَّرَقَتْسا  اَّمَلَف  * 

مهّتم دارفا  لثم  يا و  هتـسشن  یجنُک  محر ، رد  لفط  کی  دـننام  ایآ  تفگو  درک  (ع ) یلع هب  ور  دـش  هناخ  دراو  ارهز  ترـضح  یتقو 
؟ يا هتفرگ  ياج  هشوگ  کی  رد 

مغ يوناز  هتسشن و  هناخ  ۀشوگ  (ع ) یلع هک  هدید  هدش  هناخ  دراو  یتقو  هک  دشاب  تهج  نیا  هب  (س ) ارهز ترـضح  هیبشت  نیا  دیاش 
روط نیمه  هک  یتسه  مالـسا  ۀچب  نامه  وت  دیوگب  دهاوخ  یم  (س ) ترـضح دیاش  .تسا  ردام  مِحَر  رد  هک  يا  هچب  لثم  هتفرگ  لغب 

ربص هک  يراچان  ینعی  دروخ  یم  همطل  ردام  هب  دوش و  یم  هراپ  محر  يروخب  ناکت  رگا  نوچ  يروخن  مه  ناکت  چیه  ینیشنب و  دیاب 
.دنیبن همدص  مالسا  ات  ینک 

ِلَزْعَْألا ُشیِر  َکَناخَف  ِلَدْجَْألا  َهَمِداق  َتْضَقَن  * 

.دننک یم  تنایخ  وت  هب  دنتـسه  مه  حالـس  یب  هک  یناسک  نیا  الاح  يدیبوک ، یم  مهرد  ار  يراکـش  زاب  ياهلاب  هک  يدوب  یـسک  وت 
یب صخـش  هب  مه  لزعا  .دـنیوگ  یم  ار  يراکـش  زاـب  مه  لدـجا  .تسا  يوق  مه  یلیخ  هک  تسا  يراکـش  زاـب  يولج  رپ  نآ  همداـق 

.دنیوگ یم  حالس 

13066 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3798 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاـج هب  راـک  لاـح  يدرب ، نیب  زا  ار  اهدودـبع  نب  ورمع  لـثم  برع  ناـنامرهق  هک  يدوب  یـسک  وت  دـیامرف  یم  (س ) ارهز ترـضح 
.دننک یم  تنایخ  وت  هب  لاجنج  وه و  اب  فیعض  مدآ  دنچ  هدیسر 

اهَرْصَن َو ُهَْلیَق  یْنتَسَبَح  یّتَح  یمالَک  یف  ََّدلَأ  ُُهْتیَْفلَا  یماصِخ َو  یف   (1) َدَهْجَأ ْدََقل  یَْنبا  َهَْغُلب  یبأ َو  َهَلیَحن  ینُّزَْتبَی  َهَفاُحق ، یبأ  ُْنبا  اَذه  * 
َْتعَـضَأ َمْوَی  َكَّدَـخ  َتْعَرْـضَأ  ًهَمِغار  ُتْدُـع  ًهَمِظاک َو  ُتْجَرَخ  َِعنام  َِعفاد َو ال  الَف  اهَفْرَط  ینوُد  ُهَعامَْجلا  ِتَّضَغ  اهَلْـصَو َو  ُهَرِجاهُْملا 

یتَّیَنُه َْلبَق  ُِّتم  ینَْتَیل  یل ! رایِخال  ًالِطاب َو  ْوَأ  ًِالئاق  َْتیَنْغَأال  ًِالئاق َو  َْتفَفَکام  َبارُّتلا  َتْشرَْتفا  ِبائِذلا َو  َتْسَرَْتفا  َكَّدَح َو 

يا هملاکم  رد  ار  وا  دنک و  ینمـشد  نم  اب  درک  شـشوک  دوبر ، نم  زا  ار  منادنزرف  ۀلیـسو  مردپ و  ۀیطع  هک  تسا  هفاحقوبا  رـسپ  نیا 
دـندرک و غیرد  نم  تیامح  زا  راصنا  ینعی  هلیق  نادـنزرف  هک  ییاج  ات  متفاـی  منانمـشد  نیرتزاـبجل  نیرت و  نمـشد  تشاد  نم  اـب  هک 
هن درک و  عاـفد  نم  زا  یـسک  هن  دنتـسب ، ار  دوخ  مشچ  مه  نارگید  دنتـشادزاب و  نم  زا  ار  ناـشکمک  يدـنواشیوخ و  مه  نیرجاـهم 
زا (ع ) یلع يا  .متشگرب  راوخ  متشگزاب  دجسم  زا  یتقو  دوب  هتفرگ  ار  میولگ  ضغب  متفر  نوریب  هک  هناخ  زا  .دش  ملظ  زا  عنام  یـسک 

يدـیرد یم  مه  زا  ار  اهگرگ  هک  يدوب  یـسک  وت  يدرک  لـیلذ  مه  ار  تدوخ  تروص  يدرب  نیب  زا  ار  تریـشمش  يدـنت  هک  يزور 
، یهد یمن  ماجنا  هنتف  عفد  يارب  يرثؤم  راک  چـیه  يریگ و  یمن  ار  لطاب  ياهفرح  نیا  يولج  ارچ  وت  ، (2) يا هدش  نیشن  كاخ  الاح 

یم ضوع  (س ) ارهز ترـضح  نحل  اجنیا  رد  .مدـید  یمن  ار  وت  عضو  مدوب و  هدرم  نیا  زا  لبق  شاک  .مرادـن  دوخ  زا  يرایتخا  نم  و 
: دیامرف یم  تسا  هدروآ  درد  هب  ار  (ع ) یلع لد  دنیب  یم  اریز  دوش 
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ٍبِراغ ِّلُک  یف  يْالیَو  ٍقِراش  ِّلُک  یف  يْالیَو  ًایِماح ، َْکنِم  ًایِداع َو  ُْهنِم  ُهّللا  يریذَع  * 

ياو یمدحبـص و  ره  رد  ارهز  رب  ياو  هدرک ، تیامح  نم  زا  هدرک و  رود  نم  زا  ار  اهملظ  يدراوم  رد  یلع  هک  ریذپب  ارم  رذع  ایادخ 
.دناسر یم  ار  (س ) ارهز ترضح  تیمولظم  جوا  نیا  یهاگنابش ، ره  رد  نم  رب 

ُدُضَْعلا َنَهَو  ُدَمَْعلا َو  َتام  * 

.دش تسُس  ام  يوزاب  دُرم و  ام  هاگ  هیکت 

.تسا هدمآ  هاگ  هیکت  ینعم  هب  دومع  عمج  دُمُع  اه  هخسن  یخرب  رد 

ّیبَر یلِإ  ياوْدَع  یبَأ َو  �یلإ  ياوْکَش  * 

.مهد یم  هئارا  مراگدرورپ  هب  ار  ملاح  ضرع  مردپ و  هب  ار  متیاکش 

ًالْوَح ًهَُّوق َو  ْمُْهنِم  ُّدَشَأ  َْتنَأ  َّمُهّللَا  * 

.یتسه رت  يوق  رتدنمورین و  اهنیا  زا  تردق  رظن  زا  وت  اراگدرورپ 

ًالیْکنَت اسَْأب َو  ُّدَشَأ  َو  * 

.تسا رتدیدش  نارگید  زا  وت  ماقتنا  باذع و  و 

(س) ارهز ترضح  هب  (ع ) یلع ترضح  نداد  یّلست 

ینید َو ْنَع  ُْتیَنَو  ا�مَف  ِهَُّوبُّنلا ، ِهَّیَِقب  ِهَْوفَّصلا َو  َهَْنبا  اَی  ِكِدْـجَو  ْنَع  یِهنْهَن  َُّمث  .ِِکِئناِشل  ُْلیَْولا  َِلب  َِکل  َْلیَوال  (ع :) َنینمؤُْملاُریمَأ َلاقَف  * 
َهّللا ِیبِسَتْحاَف  ِْکنَع ، َعُِطق  ا�ّمِم  ُلَْضفأ  َِکل  َّدُِعا  ام  ٌنُومْأَم َو  ُِکلیفَک  ٌنوُمْضَم َو  ُِکقْزِرَف  َهَْغُلْبلا  َنیدیُرت  ِْتنُک  ْنِاَف  يروُدْقَم  ُتْأَطْخَأ  ال 

ار دوخ  .دنک  یم  راتفر  يدب  هب  وت  اب  دراد و  ضغب  وت  هب  هک  تسا  یسک  رب  ياو  هکلب  تسین  وت  رب  ياو  دومرف : (ع ) یلع نینمؤملاریما 
یهاتوک متشاد  ییاناوت  نآ  رب  هچنآ  زا  مدادن و  ناشن  زجع  منید  رد  .تّوبن  راگدای  يا  هدیزگرب و  ربمغیپ  رتخد  يا  راد ، زاب  مشخ  زا 

رتهب هدش  اّیهم  وت  يارب  هچنآ  تسا و  نیما  مه  نآ  لّفکتم  تسا و  هدش  تنامض  وت  يزور  یهاوخ  یم  فافک  ةزادنا  هب  رگا  مدرکن ،
.هد رارق  ادخ  باسح  هب  سپ  .هدش  عنم  وت  زا  هک  تسا  نآ  زا 
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.ْتَکَْسمَا َو  ُهّللا » ِیبْسَح  (: » (س َْتلاقَف * 

(س) ارهز ياهتبحـص  نمـض  هک  تسا  تیاور  رد  .تفگن  يزیچ  رگید  .تسا و  یفاک  نم  يارب  ادخ  دومرف : (س ) ترـضح اجنیا  رد 
رد (ص ) دمحم تلاسر  هب  تداهش  دعب  تینادحو و  هب  تداهش  تفگ و  یم  ناذا  (ص ) ربمغیپ دجسم  رد  هک  دش  دنلب  نذؤم  يادص 

ههبج رد  هک  متـسه  نامه  نم  ما  هدرکن  قرف  نم  تفگ  درک و  هاگن  (س ) ارهز ةرهچ  هب  درک و  دنلب  ار  شرـس  (ع ) یلع هک  دوب  اجنیا 
لوط رد  نارگید  هن  يونـشب و  وت  هن  ار  ربمغیپ  تلاسر  هب  تداهـش  نیا  رگید  دـهاوخ  یم  تلد  ایآ  اّما  درک  یم  هزرابم  گـنج  ياـه 

تمایق ات  ار  راک  باسح  دیاب  نم  .دـنام  یمن  یقاب  نآ  زا  يزیچ  دروخ و  یم  هبرـض  مالـسا  منک  مایق  نم  رگا  ینعی  دنونـشب ؟ خـیرات 
مالسا و هکنیا  يارب  منک  یم  ربص  مه  نم  رگید  الاح  تفگ : ارهز  ترضح  هک  دوب  اجنیا  .مریگب  رظن  رد  ار  مالسا  تحلـصم  منکب و 

.مینک یم  ربص  مه  زاب  اهراشف  نیا  ۀمه  اب  تیب  لها  ام  سپ  دنامب  یقاب  خیرات  لوط  رد  ربمایپ  تلاسر 

هب هّللاـب  ذوعن  (س ) ارهز ترـضح  دـننک  یم  رکف  دـنا  هدـیمهفن  تسرد  ار  بلطم  هک  دارفا  یـضعب  هک  میوگب  اـجنیا  مه  ار  هتکن  نیا 
نیا تسا  حرطم  تـالاؤس  عوـن  نیا  خـیرات  لوـط  رد  دـناد  یم  هک  ارهز  ترـضح  هکلب  تسین  روـط  نیا  ًالـصا  .درک  يدـنت  (ع ) یلع

ترـضح هکنیا  هن  دـنامن  یقاـب  یلاؤس  وت  نم و  يارب  خـیرات  لوـط  رد  دوـش و  ناـیب  شرهوـش  خـساپ  اـت  دـنک  یم  حرطم  ار  لـئاسم 
.دشاب هتشاد  يا  هبش ه  لاکشا و  (ع ) یلع ترضح  توکس  ربص و  هب  تبسن  (س ) ارهز

* * *

رـصتخم روط  هب  ای  دنام  هتفگان  نآ  بلاطم  زا  يرایـسب  دنچ  ره  دیـسر ، نایاپ  هب  (س ) ارهز ترـضح  ۀبطخ  رـصتخم  حرـش  هّللادمحب 
تقلخ زا  فده  هب  ناسنا  لین  يارب  تسا  يا  همدقم  ثحابم  نیا  ۀمه  هک  تسا  نیا  مهد  رکذت  دیاب  هک  يرخآ  ۀـتکن  اّما  .دـش  هتفگ 
تفالخ یّتح  نیمز و  رتم  دـنچ  الاو  تسین ، یهار  نانآ  هار  زا  ریغ  تسا و  تیب  لها  بتکم  اهنت  زاـس ، مدآ  بتکم  ندـش ، مدآ  ینعی 

زیچ هلئسم  اّما  دنشاب ، اهزیچ  نیا  رکف  هب  هک  نیا  زا  تسا  هّزنم  يرب و  نانآ  سّدقم  تحاس  ًالـصا  تسا ، چوپ  نانآ  يارب  هسفن  یف  مه 
رد تیرـشب  تفر  یم  شیپ  دوب  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  دوخ  حیحـص  ریـسم  رد  مالـسا  دـش و  یمن  بصغ  تفـالخ  رگا  .دوـب  يرگید 

یسک (ع ) یلع لآ  یلع و  نودب  اریز  دش  هتفرگ  ادخ  يوس  هب  رشب  هار  تافارحنا ، نیا  اب  اّما  .دش  یم  قفوم  تقلخ  فده  هب  ندیـسر 
رد تبث  يارب  ار  قیاقح  درک و  عافد  تقیقح  قح و  زا  نینچ  هک  تسناد  یم  (س ) ارهز ترـضح  ار  تقیقح  نیا  دسر و  یمن  ادخ  هب 

.دومرف نایب  هبطخ  نیا  رد  خیرات 
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.دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  هّللا  یّلص  و 

(16 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  یگژیو 

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  لیاضف 

هراشا

هداز ربکا  یلع  دماح  : هدنسیون

 ( اهیلع هللا  مالس  ) همطاف ینآرق  لیاضف 

رد اهنت  ناهج  ود  نانز  رورس  نیا  يدوجو  داعبا  یقیقح  تخانش  هک  تسا  مالسا  گرزب  يوناب  هناگی  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف 
ور نیمه  زا  دوب و  دهاوخ  ریذـپ  ناکما  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم مالک  دـیجم و  نآرق  قیرط  زا  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هدـهع 

.تسا موصعم  لماک و  ناسنا  هدنزارب  طقف  تمظع  اب  تیصخش  نیا  یقیقح  تفرعم  تخانش و  ياعدا 
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هدنـشخرد هاگیاج  فلتخم  ياه  هصرع  رد  هک  تسا  هناگی  هنومن و  ییوناب  مالـسا  خیرات  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز همطاف  ترـضح 
يوس زا  هک  ییاه  لیوات  ریـسافت و  ثیداحا و  تایاور و  رد  تمظعرپ  رثوک  نیا  تلزنم  ناش و  تسا و  هدرک  ادیپ  روهظ  زورب و  شا 

.تسا هدش  يروآدای  اهراب  دیدرگ  هراشا  نآ  هب  نیموصعم 

تسا یتایاور  هدش ، هتخادرپ  نآ  هب  راتشون  نیا  رد  هک  هچنآ  اما  تسا  دایز  رایسب  دنک  یم  نایب  ار  ارهز  ترضح  لیاضف  هک  یثیداحا 
نیا هک  تسا  یهیدب  .تسا  هدش  دراو  اهیلع ) هللا  مالس  ) همطاف هرابرد  نآرق  تایآ  زا  یخرب  لوزن  ناش  نایب  لیوات و  ریـسفت و  رد  هک 

.مینارذگ یم  رظن  زا  ار  نآ  مه  اب  کنیا  هک  تسا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  تمظعاب  تیصخش  لیاضف  زا  يا  هشوگ  اهنت  بلاطم 

ردقلا هلیل  تیروحم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف تخانش 

هک تسا  هدش  تیاور  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا   » ردـق هروس  تسخن  هیآ  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یفوک  تارف  ریـسفت  رد 
ار (س ) همطاف هک  یـسک  ره  سپ  تسا ، هلالج  لج  هللا  ردقلا »  » زا دوصقم  تسا و  همطاف  هلیل »  » زا دارم  روظنم و  دـندومرف : ترـضح 
زا مدرم  هک  اریز  دـش  هدـیمان  همطاـف  وا  اـنامه  تسا و  هدرک  كرد  ار  ردـق  بش  قـیقحت  هب  دسانـشب ، تسا ، نآ  قـح  هـک  هنوـگ  نآ 

(. دندنام زجاع   ) دندنامزاب وا  تخانش 

رادیاپ نییآ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  هنیب  هروس  مجنپ  هیآ  ریسفت  رد  ینارحب ، مشاهدیس  هتشون  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  باتک  رد 

« همیقلا نید  کلذ  »

تسا (س ) همطاف هیآ  نیا  زا  روظنم  دندومرف : هک  هدش  تیاور  (ع ) رقابدمحم ماما  ترضح  زا 
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دمحم تیالو  نودب  نید  تقیقح  رد  تسا و  تادابع  ضئارف و  همه  یلوبق  همزال  (ع ) تیب لها  تیالو  هک  تفگ  دـیاب  هطبار  نیا  رد 
زا یکاح  تسا ، هدش  ریـسفت  وا ) هیرذ  و   ) همطاف تبحم )  ) هب نید  يرادـیاپ  تیاور ، رد  هکنیا  تسین و  رادـیاپ  لماک و  دـمحم  لآ  و 

.دشاب یم  مهم  بلطم  نیمه 

وا و تبحم  تیالو و  تسا و  هدوب  هسدقم  تاوذ  نیا  رب  یهلا  هناشن  تجح و  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  نانخـس  ساسا  رب  ارهز  همطاف 
.دنام یمن  رادیاپ  دشاب  هتشادن  هارمه  ار  تیالو  نیا  هک  ینییآ  تسا و  یهلا  تیالو  ياتسار  رد  ناسکی و  شنادنزرف 

هرابرد تسخن  دریگ ، یم  رارق  لاعتم  دـنوادخ  ربارب  رد  ترخآ  رد  يا  هدـنب  هک  یماگنه  دـنیامرف : یم  (ع ) قداص ماـما  هک  ناـنچمه 
هدیقع نیا  رب  هدومن و  رارقا  ام  تیالو  هب  رگا  سپ  دریگ ، یم  رارق  لاوس  دروم  تیب  لها  ام  تیالو  هزور و  تاکز ، بجاو ، ياهزامن 
دنکن ام  تیالو  هب  رارقا  هکنانچ  اما  دوب ، دـهاوخ  یلاعت  قح  لوبق  دروم  وا  جـح  هزور و  تاکز ، زاـمن ، دـشاب ، هتـسبرب  تخر  اـیند  زا 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  وا  لامعا  زا  کی  چیه 

ینامسآ هناخ 

: دندومن تئارق  ار  رون  هروس  هیآ 37  (ص ) ادخ لوسر  هک : دنک  یم  لقن  هدیرب  کلام و  نب  سنا  زا  یسلجم  همالع 

« لاصالاو ودغلاب  اهیف  هل  حبسی  همسا  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف  »

رکبوبا .ءایبنا  ياه  هناخ  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ مادـک  اه  هناخ  نیا  هللا ، لوسر  ای  درک : لاوس  تساـخرب و  يدرم  ماـگنه  نیا  رد 
: دومرف ترـضح  دومن ) هراشا  همطاف  یلع و  هناخ  هب  ( ؟ تساه هناخ  نامه  زا  زین  هناخ  نیا  اـیآ  ادـخ ، لوسر  يا  دیـسرپ : تساـخرب و 

.تساهنآ نیرترب  زا  يرآ 
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: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زین  سابع  نبا 

ترضح تساه ؟ هناخ  مادک  اه  هناخ  نیا  ادخ  لوسر  يا  مدیسرپ : .درک  توالت  ار  قوف  هیآ  يراق ، هک  میدوب  (ص ) ربمایپ دجسم  رد 
.دندومرف هراشا  (س ) ارهز همطاف  هناخ  هب  شیوخ  تسد  هب  ءایبنا و  ياه  هناخ  دندومرف :

راگدرورپ رما  بدا و 

: دش لزان  رون  هروس  هیآ 64  یتقو  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  (س ) همطاف ترضح  زا  دوخ ، ناردپ  زا  (ع ) قداص ماما 

«. دیناوخن ار  ربمایپ  دینز ، یم  ادص  ار  رگیدکی  هک  هنوگ  نآ  « » ًاضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد  اولعجتال  »

: دندومرف هدرک  يور  نم  هب  ربمایپ  .مدرک  یم  باطخ  هللا  لوسر  ار  ناشیا  مدومن و  يراددوخ  ناج ) ردـپ  « ) هبأ ای   » میوگب هک  نیا  زا 
ناراکافج هرابرد  هیآ  نیا  .وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  اریز  تسا ، هدیدرگن  لزان  وت  لسن  هداوناخ و  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  ناج ! همطاف 

دنک یم  هدنز  ار  ملد  نخـس ، نیا  اریز  مردپ »  » وگب نم  هب  وت  مناج ، همطاف  .تسا  هدـش  لزان  شیرق  ربکتم  هاوخدوخ و  ياه  ناسنا  و 
...دندیسوب ارم  تروص  سپ  دنادرگ ، یم  یضار  ار  ادخ  و 

ترخآ ینیریش  ایند و  ترارم 

دندید ار  (س ) ارهز همطاف  (ص ،) مرکا لوسر  هک : دـنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یبلعث ، ریـسفت  زا  راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع 
زا کشا  .داد  یم  ریش  زین  ار  دوخ  دنزرف  درک و  یم  بایـسآ  وج ) ای  مدنگ   ) دوخ تسد  هب  تشاد و  نت  رب  رتش  تسوپ  زا  یـسابل  هک 
نآ زا  سپ  ار  ترخآ  ینیریش  ات  شچب  شیپاشیپ  ار  ایند  یتخس  یخلت و  مرتخد ، دندومرف : هدش و  ریزارس  (ص ) ادخ لوسر  نامـشچ 

.یبایرد
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رکـش شیاه  هدیـشخب  رطاخ  هب  میوگ و  یم  ساپـس  شیاـه  تمعن  رب  ار  گرزب  يادـخ  راـگدرورپ ، یمارگ  لوسر  يا  درک : ضرع 
: دش لزان  یحض  هروس  مشش  هیآ  هک  دوب  وگتفگ  نیا  زا  سپ  .مراد  ناوارف 

«. يدرگ دونشخ  یضار و  هک  دیامن  وت  رب  یششخب  نانچ  نآ  تراگدرورپ  يدوز  هب  «. » یضرتف کبر  کیطعی  فوسلو  »

نانمشد نیمک  رد  یهلا  تمحر  زا  يرود  باذع و 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  بازحا  هروس  هیآ 57  هرابرد  یمق  ریسفت  رد 

« انیهم ًاباذع  مهل  دعأ  هرخالا و  ایندلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  »

باذـع اهنآ  يارب  هتخاس و  رود  ترخآ  اـیند و  رد  دوخ  تمحر  زا  ارناـنآ  دـنوادخ  دـنهد ، یم  رازآ  ار  شربماـیپ  ادـخ و  هک  ناـنآ  »
« .تسا هدرک  هدامآ  يا  هدننکراوخ 

زا یتیاور  تسا ، هدـش  لزان  (س ) ارهز همطاف  قح  و  (ع ) نینمؤملاریما قح  بصغ  هرابرد  هیآ  نیا  هکنیا  نایب  اـب  یمق  میهاربا  نب  یلع 
دعب ییوگ  دهد  رازآ  نم  ندوب  هدنز  تایح و  رد  ار  همطاف  سکره  : » دـندومرف ترـضح  نآ  رد  هک  دـنک  یم  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ 

ار وا  نم ، یگدـنز  ماگنه  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  درازایب  نم  تلحر  زا  سپ  ار  وا  هکنآ  ره  تسا و  هدرزآ  ار  وا  زین  نم  گرم  زا 
تسا هدرزآ  ار  لاعتم  يادخ  دزاس  رطاخ  هدرزآ  ار  نم  هک  یـسک  هدناسر و  رازآ  نم  هب  دهد  رازآ  ار  همطاف  سکره  تسا ، هدرزایب 

« خلا ...هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا  نا  : » دومرف هک  تسا  لجوزع  يادخ  لوق  نیا  و 

نارادتسود نایعیش و  زا  يریگتسد  تمایق و 

: تسا هدومرف  یلاعت  قح  نآ  رد  هک  مور  هروس  مجنپ  مراهچ و  تایآ  ریسفت  رد 
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وا دـش و  دـنهاوخ  لاحـشوخ  دـنوادخ  يرای  رطاـخب  ناـنمؤم  زور  نآ  رد  «» ...ءاـشی نمرـصنی  هللارـصنب  نونمؤملا ¤ حرفی  ذـئموی  »... 
« .دهد یم  يرای  دهاوخب  ار  سکره 

هب اهنامسآ  رد  همطاف  ارچ  لیئربج ، نم  بیبح  درک : لاؤس  لیئربج  زا  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  قودص  خیش 
منهج و شتآ  زا  وا  نایعیـش  هک  اریز  دـش  هدـیمان  همطاف  نیمز  رد  وا   » دومرف لـیئربج  تفرگ ؟ ماـن  همطاـف »  » هب نیمز  رد  و  هروصنم » »

دارم هکنانچنآ  تمایق ) رد  نانمؤم  ندومن  يرای  رطاخ  هب  ، ) دش هدیمان  هروصنم  زین  اهنامسآ  رد  دندش و  رود  وا  تبحم  زا  شنانمشد 
تمایق رد  شنارادتـسود  نابحم و  هب  (س ) همطاف يراـی  ءاـشی » نمرـصنی  هللارـصنب  نونمؤملا ¤ حرفی  ذـئموی   » تاـیآ رد  ادـخ  لوق  زا 

.تسا

.تسا هدرک  لقن  (ع ) قداص ترضح  زا  دوخ  ریسفت  رد  زین  یفوک  تارف  ار  يریسفت  تیاور  نیا  هیبش  نینچمه 

تبحم شاداپ  يدبا  ياه  تمعن 

شنایعیش نادنزرف و  اب  (س ) همطاف مرتخد  دومرف : ترـضح  هک  دنک  یم  تیاور  (ص ) ادخ لوسر  زا  شریـسفت  رد  میهاربا  نبا  تارف 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  هراب  نیا  رد  دنوش و  یم  تشهب  دراو 

. ( 103 ءایبنا «. ) نودلاخ مهسفنا  تهتشا  ام  یف  مه  و  ربکالا ¤ عزفلا  مهنزحیال  »

هب .دندنم » هرهب  اه  تمعن  زا  دبا  ات  تشهب  رد  دنتـسه  قاتـشم  هچنادب  دزاس و  یمن  نیگمغ  ار  اهنآ  تمایق  زور  ساره  لوه و  زگره  »
.دنتسه شنایعیش  هیرذ و  همطاف و  اهنآ  دنگوس  ادخ 

: دیامرف یم  رون  هروس  هیآ 36  رد  لاعتم  راگدرورپ  نازورف  يا  هراتس 

نآ تسا و  نآ  رد  یغارچ  هک  تسا  ینادغارچ  نانوچ  وا  ترـضح  ییانـشور  ناتـساد  .تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  ینـشور  دـنوادخ  »
« ...ناشخرد تسا  يا  هراتس  ییوگ  هنیگبآ  نآ  يا و  هنیگبآ  رد  غارچ 
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نیا دوصقم  (ع ) مظاک ماما  زا  هک : دـنک  یم  لقن  رفعج  نب  یلع  هب  دانـسا  اب  ص317 )  ) بقانم باتک  رد  یعفاش  یلزاغملا  نبا  ظـفاح 
هنیگبآ نسح و  غارچ  تسا و  همطاـف  ناد  غارچ  زا  روـظنم  دوـمرف : ترـضح  دـش ،) رکذ  قوـف  هیآ  رد  هـک   ) مدیـسرپ ار  ادـخ  نـخس 

غارچ نآ  نغور   » ناهج و نانز  ناـیم  رد  نازورف  دوب  يرتخا  هک  تسا  همطاـف  ناـشخر » تسا  يا  هراتـس  ییوگ   » زا دوصقم  .نیـسح 
.دوارت یم  هراومه  هک  دراد  ترضح  نآ  شناد  هب  هراشا  دشخرد » یم  هک  ییوگ  ناد 

.تسادخ رون  زا  همطاف  مرتخد  رون  دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  زین  (ص ) ادخ لوسر  زا 

نارادتسود هب  هدژم 

، دـندمآ یم  ربماـیپ  يوس  هب  هک  متـسیرگن  یم  لـالب  ناملـس و  هب  دـنک : یم  لـقن  (ص ) ادـخ لوسر  گرزب  یباحـص  يراـفغ  رذوبا 
: دومرف تشادزاب و  راک  نیا  زا  ار  ناملـس  ربمایپ  .تخاس  هسوب  قرغ  ار  نآ  دـنکفا و  ادـخ  لوسر  ياـهاپ  رب  ار  دوخ  ناملـس  ناـهگان 
مروخ و یم  ناگدنب  ریاس  دننام  .میادـخ  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب  نم  .رادـم  اور  ام  رب  دـنراد ، شیوخ  ناهاشداپ  اب  اه  مجع  هک  يراتفر 

تمایق زور  رد  همطاف  یگنازرف  لضف و  زا  هک  مهد  یم  دنگوس  دنوادخ  هب  ار  وت  نم ، يالوم  تفگ : ناملس  .منیشن  یم  اهنآ  نوچمه 
هنهپ زا  هک  تسا  ییوناب  وا  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومرف : ناملس  هب  ناداش  نادنخ و  ربمایپ  .وگب  نخس  میارب 

لیئربج ...یلاعت  قح  رون  زا  ار  شنامشچ  دنا و  هدیرفآ  ادخ  تیشخ  زا  ار  شرـس  هک  يا  هقان  درذگ ، یم  يا  هقان  رب  راوس  زیخاتـسر ،
مرن و نانیا  هک  یلاحرد  ...دنور  یم  يو  يارو  زا  نیسح  نسح و  شیپ و  رد  یلع  پچ و  تمس  زا  لیئاکیم  همطاف ، تسار  تمس  زا 
ار ناتیاهرس  دیدنب و  ورف  ار  ناتنامـشچ  اه ، هدیرفآ  يا  دزیخ : یمرب  دنوادخ  بناج  زا  یگناب  دنمارخ ، یم  زیخاتـسر  هنهپ  رب  هتـسهآ 

.درذگ یم  هک  تسا  نیسح  نسح و  ردام  امش و  ماما  یلع  رسمه  دمحم و  ناتربمایپ  رتخد  همطاف  نیا  هک  دینکفا  ورف 
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هک درگن  یم  ار  ییاه  تمارک  دراذگ ، یم  مدق  تشهب  رب  یتقو  .درذگ  یم  طارـص  زا  نت  رب  دـیپس  هماج  ود  اب  همطاف  ماگنه  نیا  رد 
هک یتسارب  دودز ، ام  زا  ار  هودنا  هک  ار  ییادخ  ساپـس  : » دیامرف یم  دیاشگ و  یم  ساپـس  نابز  تسا ، هدروآ  مهارف  شیارب  دنوادخ 

چیه هک  ییارـس  تسا ، هداد  اج  نادواج  ییارـس  رد  ار  ام  هک  يراـگدرورپ  دـشخب ، یم  شاداـپ  دزرمآ و  یم  هراومه  اـم  راـگدرورپ 
.رطاف 35)  ) .دسرن ام  هب  نآ  رد  یجنر 

.مزاس تدنسرخ  شندروآرب ، هب  ات  نک  وزرآ  مشخبب و  وت  رب  ات  هاوخب  نم  زا  همطاف  دنک : یم  یحو  همطاف  هب  دنوادخ  لاح  نیا  رد 

شتآ هب  ارم  ترتع  نم و  نارادتـسود  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يرتنوزف ، مه  نآ  زا  ینم و  يوزرآ  وت  نم ، راگدرورپ  دیوگ : یم  همطاف 
.ینازوسن

نامسآ هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هک  دنگوس  دوخ  یگبترمدنلب  لالج و  تزع و  هب  همطاف ! دتسرف : یم  یحو  وا  هب  یلاعت  يادخ 
دلج رد  تیاور  نیا  .منکن   باذـع  شتآ  رد  ار  وت  ترتع  وت و  نارادتـسود  ات  مدوب  هتـسب  نامیپ  نتـشیوخ  رب  منیرفایب ، ار  نیمز  اه و 

.تسا هدش  لقن  زین  ینارحب  همالع  ناهرب  ریسفت  موس 

تلاسر رجا 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  يروش  هروس  هیآ 23  ریسفت  رد 

« .دیراد روظنم  نادنواشیوخ  قح  رد  ارم  تبحم  تدّوم و  هک  مهاوخن  نیا  زج  تلاسر  رجا  امش  زا  نم  وگب : تما ) هب  ام  لوسر  يا  »)

یتسود تبحم و  هب  ار  ام  لاعتم  دنوادخ  هک  نانآ  ادخ ، هداتـسرف  يا  دنتفگ : دـش ، لزان  هیآ  نیا  هکیماگنه  دـنک  یم  لقن  سابع  نبا 
.اهنآ نارسپ  ود  همطاف و  یلع و  دندومرف : ترضح  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دومرف ، رما  ناش 
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متیب لها  هب  تبـسن  ندیزرو  رهم  امـش ، رب  ارم  رجا  شاداپ و  یلاعت  يادخ  دـندومرف : هراب  نیا  رد  رگید  ییاج  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ 
.درک مهاوخ  لاؤس  نانآ ، اب  نات  یتسود  تبحم و  هرابرد  امش  زا  تمایق  يادرف  نم  تسا و  هداد  رارق 

ظفح نمؤم  زج  ار  اـم  هب  تبحم  هفیظو  تسه و  يا  هیآ  اـم  هراـبرد  يروش  هروس  رد  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دنک یمن 

ربمایپ تیب  لها 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  بازحا  هروس  هیآ 33  رد 

« .دزاس هزنم  كاپ و  ار  امش  ًالماک  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  هانگ  يدیلپ و  هک  دهاوخ  یم  نینچ  ادخ  »

لوـسر ماـگنه  نآ  رد  تسا و  هدـش  لزاـن  هملـس  ما  هناـخ  رد  ریهطت  هیآ  هـک  هدـش  لـقن  يرتاوـتم  تاـیاور  هـیآ  نـیا  لوزن  نأـش  رد 
هک دنک  یم  تساوخرد  (ص ) ربمایپ زا  زین  هملس  ما  .دنا  هتشاد  روضح  (ع ) نینسح و  (ع ) یلع (س ،) ارهز همطاف  ترضح  (ص ،) مرکا
وت هن ! : » دیامرف یم  دیامن و  یم  یهن  ار  وا  ترضح  مشاب ؟ توبن  نادناخ  امش  رانک  رد  ءاسک  ریز  موش و  لخاد  امـش  عمج  هب  زین  نم 

«. تسا نت  جنپ  ام  صوصخم  هیآ  نیا  اما  یتسه ، ریخرب  وت  دنچره  وشم ، لخاد 

، هشیاع هملـس ، ما  رفعج ، نب  هللادبع  يردخ ، دیعـسوبا  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  هدش  لقن  هباحـص  زا  يرایـسب  طسوت  تیاور  نیا 
.درک هراشا  دوسا  نب  دادقم  يراصنا و  هللادبع  نبرباج 

حبص زامن  هماقا  يارب  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  زور  ره  (ص ) لوسر ترـضح  .بازحا 33 )  ) هیآ نیا  لوزن  زا  دعب  هک  هدـمآ  تیاور  رد 
امش زا  ار  اه  یگدولآ  دهاوخ  یم  دنوادخ  تیب ، لها  امش  رب  مالس  : » دومرف یم  دمآ و  یم  (س ) ارهز همطاف  هناخ  رد  هب  دجـسم ، رد 

« ...و دنادرگ  كاپ  دیادزب و 
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ون سابل  ینآرق و  قافنا 

دندرک هیهت  يا  هزات  نهاریپ  (س ) ارهز همطاف  يارب  یـسورع  بش  رد  (ص ) ادخ لوسر  دنک : یم  لقن  يزوج  نبا  زا  یعفاش  يروفص 
یم هنهک  يا  هماج  ادـخ  لوسر  هناخ  زا  تفگ : دز و  رد  یلئاـس  ماـگنه  نیا  رد  .دوب  ناـشدزن  رد  زین  راد  هلـصو  هنهک و  يا  هماـج  و 

: هک دروآ  دای  هب  ار  نآرق  رد  ادخ  هدومرف  یلو  دهد ، يو  هب  ار  راد  هلصو  هماج  هک  تساوخ  (س ) ارهز همطاف  .مهاوخ 

قافنا دیراد ، یم  تسود  هچ  نآ  زا  هکنآ  رگم  دیـسر  یمن  يراکوکین  هب  . ( » 92 نارمع لآ  « ) نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولاـنت  نل  »
.داد لئاس  هب  ار  ون  هماج  سپ  .دینک »

یم مالـس  تراگدرورپ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  (ص ) مرکا یبن  رـضحم  هب  لیئربج  دـش ، کیدزن  فافز  ماـگنه  هک  یتقو 
یتشهب ياه  هماج  زا  زبس  ياـبید  زا  يا  هماـج  نم  طـسوت  همطاـف ، يارب  مناـسرب و  مالـس  همطاـف  هب  هک  هداد  ناـمرف  زین  ارم  دـناسر و 

.تسا هداتسرف 

یهلا تجح  هک  ربمایپ  تیب  لها  هکنآ  هچ  دجنگ ، یمن  هلاقم  نیا  رد  نآ  حرش  هک  تسا  يردق  هب  نآرق  رد  (س ) ارهز همطاف  لیاضف 
تایاور و ثیداحا و  .تسا  هدـش  هدراذـگ  نانآ  هدـهع  رب  یهلا  تایآ  لیوأت  ریـسفت و  نایب  دـنا و  قطان  نآرق  دوخ  دنتـسه ، مدرم  رب 

.دش هراشا  نآ  زا  يا  هشوگ  هب  اهنت  هک  تسا  ناوارف  ددعتم و  دراد  هراشا  مالسا  ياتکی  گرزب و  يوناب  نیا  لیاضف  هب  هک  یتایآ 

همطاف هاگیاج  تمرح و  نتـشاد  هاگن  رب  ینبم  ربمایپ  تاشرافـس  تادـیکأت و  لیاضف و  نیا  همه  اـب  هکنآ  تسا  فسأـت  ثعاـب  هچنآ 
همشچرس نآ  زا  مالـسا  تما  دادن  هزاجا  هدش ، بوسر  ياه  هنیک  هینینح و  هیردب و  داقحا  یناطیـش و  ياه  تین  هنافـسأتم  (س ،) ارهز
شدوجو تمعن  زا  ناهج  دش و  هتـسکش  شتمرح  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  زور  دنچ  اهنت  دوش و  دـنم  هرهب  تفرعم  نامیا و  ملع و 

.تشگ مورحم 
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نوخسار تیاس  عبنم : 

تنس لها  مالکرد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  تلیضف  هدزای 

تنس لها  مالکرد  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يارب  تلیضف  هدزای 

هلق جوا  رد  يدرف  فاـصوا  یـصخش و  شنم  راـتفر و  تهج  هب  مه  هداوناـخ و  بسن و  ظاـحل  هـب  مـه  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
.دراد رارق  یگرزب  تمظع و 

درف نیلوا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  نوچ  يردـپ  اریز  تسا ؛ ناهج  هرهـش  یگداوناـخ  بسن  یگرزب  تمظع و  رد  وا 
نیمود یتسه و  ناهج  هلماک  ياـهنز  زا  یکی  مالـسلا -  اـهیلع  يربک  هجیدـخ  نوچ  يرداـم  و  لـئاضف -  لاـمک و  رد  یتسه  ناـهج 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  ناج  هلزنم  هب  هک  مالسلا -  هیلع  یلع  نانمؤمریما  نوچ  يرسمه  و  مالـسا -  هار  رد  درف  نیرتراکادف  و  ناملـسم ،
امهیلع نیبنیز  مالـسلا و  اـمهیلع  نینـسح  نوچ  ینادـنزرف  و  دـشاب -  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  ناـسنا  نیرترب  هلآ و  و 

.دراد مالسلا 

یم تیافک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تمظع  راختفا و  رد  دوب ، مالـسلا  اهیلع  بنیز  طقف  مالـسلا  هیلع  ارهز  تیبرت  لوصحم  رگا   
روکذ نادـنزرف  موصعم ، رـسمه  موصعم ، ردـپ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هداوناخ  دـننام  هک  تفای  يا  هداوناخ  ناوت  یم  اـجک  یتسار  .درک 

هناخ زج  دـنوش ، عمج  نآ  رد  یگرزب  ياهناسنا  نینچ  هک  تفای  يا  هناخ  ناوت  یم  اجک  دنـشاب و  هموصعم  زین  مناـخ  دوخ  موصعم و 
.همطاف یلگ 

.تسا نکممریغ  اهناسنا  زا  يدودعم  يارب  زج  وا  تخانش  هک  يدح  هب  دراد  رارق  لیاضف  جوا  رد  وا  و 

روحم رب  هک  تسا  يربک  هقیدص  وا  .یلوالا ؛ » نورقلا  تراد  اهتفرعم  یلعو  يربکلا  هقیدصلا  یهو  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1 « ) .تسا هدز  رود  هتشذگ  ياهنرق  وا  تخانش 
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: دیوگ یم  هدرک و  هراشا  هتکن  نیمه  هب  برع  رعاش 

هدـیخرچ وا  روحم  رب  هتـشذگ  ياهنرق  و  تسا ، هدـنزرا  تافـص  زا  وا  یتسود  » هیلاخلا نورقلا  تراد  هیلع  هیلاعلا  تافـصلا  نم  اهبحو 
« .تسا

امل كالول  دمحا  ای  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  هک  یلاح  رد  تخانـش ، ار  وا  ناوت  یم  هنوگچ 
رگا و  مدـیرفآ ، یمن  ار  یتـسه  يدوبن  وت  رگا  ربماـیپ ! يا  ( 2 ( ؛ امکتقلخ امل  همطاف  الولو  کتقلخ  اـمل  یلع  ـالولو  كـالفالا  تقلخ 

« .مدروآ یمن  دوجو  هب  ار  رفن  ود  امش  دوبن  همطاف  رگا  و  مدرک ، یمن  قلخ  ار  وت  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع 

ضرالا لها  ریخ  یتنبا  همطاف  نا  مظعا ؛ یه  لـب  همطاـف  ناـکل  اصخـش  نسحلا  ناـک  ولو  : » دومرف وا  هراـبرد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  و 
(3 ( ؛ امرکو افرشو  ارصنع 

همطاف مرتخد  هک  یتسارب  تسا ؛ نآ ) زا   ) رترب وا  هکلب  دوب ، دـهاوخ  همطاـف  وا  دـیآرد ، یناـسنا  تروص  هب  اـهیئابیز  اـهیبوخ و )  ) رگا
« .تسا يراوگرزبو  تفارش  رظن  زا  و  تاذ ، رصنع و  رظن  زا  نیمز  يور  ناسنا  نیرترب 

رد اهیبوخ  همه  هکنآ  نامزلا ؛ بحاص  يدـهم  ناکما ، ملاع  بطق  هکنآ  لاح  درب و  یپ  وا  ياهیبوخ  لـئاضف و  هب  ناوت  یم  هنوگچ  و 
هوسا یل  هللا  لوسر  هنبا  یفو  : » دـیامرف یم  هک  اجنآ  دـناد ، یم  شیوخ  يادـتقم  وگلا و  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تسا ، هدـش  عمج  وا 
وگلا نیرتاـبیز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  ( 4 ( ؛ رادلا یبقع  نمل  رفاکلا  ملعیـسو  هلمع  هءادر  لهاجلا  يدریـسو  هنـسح ،

یم یـسک  هچ  عفن  هب  راک  نایاپ  هک  دـنبای  یم  رد  نارفاک  دـید و  دـهاوخ  ار  شیوخ  لـمع  یتسپ  ناداـن  يدوز  هب  و  تسا ، نم  يارب 
« .دشاب

فرع نمف  هللا ، ردـقلاو : همطاف  هلیلا : ردـقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا  : »» دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هتخانـشان  ردـقلا  هلیل  همطاـف 
ام دیامرف ): یم  دنوادخ  هکنیا  ( ) 5 ( ؛ اهتفرعم نع  اومطف  قلخلا  نال  .همطاف »  » تیمـس ...و  ردقلا ، هلیل  كردا  دقف  اهتفرعم  قح  همطاف 
هک نانچنآ  ار  همطاف  یـسک  ره  هجیتن  رد  .تسا  دنوادخ  ردـق ، زا  دارم  همطاف و  بش ، زا ) دارم  ، ) میدرک لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق 
زا قولخم  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  هدش  هدیمان  همطاف  همطاف ، هکنیا  ..و و  تسا ، هدومن  كرد  ار  ردق  بش  تقیقح  هب  دسانشب ، دیاب 

« .تسا زجاع  وا  تفرعم  هنک ) )
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.دشاب یمن  زین  راکنا  لباق  هتبلا  هدوبن و  كرد  لباق  دیاش  دیاب و  هک  نانچنآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  لئاضف 

ياو ياو ، سپس  داب )، باذع  و   ) ياو همطاف ؛ لضف  یف  کش  نمل  لیولا  لیولا ، مث  لیولا ، : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
« .دراد اور  کش  مالسلا  اهیلع  ارهز  تلیضف  رد  هک  یسک  رب 

تنس لها  نیققحم  مالک  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز 

شتدالو هک  يا  همطاف  تسا ، رـشبلاریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  هک  سب  نیمه  همطاـف  راـختفا  رد  : » یکلاـم غابـص  نبا  . 1
(6 « ) .نیملسم همه  قافتا  هب  تسا  هدیس  و  كاپ ،

هنوگچ و  دراد ، همطاف  ماقم  ولع  هب  هک  یتاراشا  و  نآ ، تارابع  بیترت و  و  ( 7  ) هلهابم هیآ  رد  نک  تقد  : » یعفاش هحلط  نب  دمحم  . 2
رتشیب وا  تلزنم  ماقم و  ات  دوب ) مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیب  نتفر  لاح  رد  هکنانچ  ، ) تسا هتفرگ  رارق  طسو  وا 

(8 « ) .ددرگ نشور 

وا ایوگ  .دـننک و  یم  سیدـقتار  وا  همه  هک  دراد  دوجو  هلماک  نز  زا  هرهچ  کی  ینید  ره  رد  : » يرـصملا داـقعلا  دومحم ، ساـبع  . 3
یم لوتب  همطاف  هلماک  هرهچ  نآ  مرجال  مالـسا  رد  و  نمادـکاپ ، میرم  هرهچ  تیحیـسم  رد  تسا ، ناـنز  نادرم و  نیب  دـنوادخ  هناـشن 

( .« 9  ) .دشاب

نتـشاد هار  زا  ...و  سیقلب  نوچمه  ار  اـهتمظع  نیا  هک  مینیب  یم  ار  اـهتمظع  عاونا  همطاـف  یگدـنز  رد  : » نسح میهاربا  یلع  رتـکد  . 4
گنج رد   ) نایوجگنج يربهر  هار  زا  ار  شیوخ  ترهـش  هشیاع ، نوچمه  .تسا و  هدرواین  تسد  هب  يرهاظ  یئابیز  تورث و  رـصق و 

رپ تمظع  تمکح و  زا  ار  ملاـع  دوـخ ، یـصخش  یگرزب  تمکح و  هار  زا  هکلب  هدرواـین ، گـنچ  هب  نادرم  اـب  ییوراـیورو  لـمج )
نورد زا  هکلب  تسین  تورث  یهاـشداپ و  شا  هشیر  هک  یگرزب  .تسین  ءاـملع  هفـسالف و  بتک  شعجرم  هک  یتـمکح  تسا ، هدوـمن 

( .« 10  ) .دریگ یم  هشیر  شسفن  تالامک  شناج و 
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يرتشیب هدوشگان  ياهزار  هدشن و  لح  لئاسم  اب  دور ، ورف  رتشیب  شتقیقح  تخانش  رد  رشب  مهف  ردق  ره  هک  تسا  یتیصخش  وا  يرآ 
.دنزجاع ارهز  لئاضف  كرد  زا  اه  هشیدنا  هک  دنیوگب  دیاب  هنازجاع  ماجنارس  و  دوش ، یم  وربور 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  لئاضف 

: دوش یم  هراشا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  لئاضف  زا  یضعب  هب  راتشون  نیا  رد 

مالسلا اهیلع  ارهز  تدالو  . 1

تـشهب زا  ییاذغ  ادخ  هتـشرف  يربک ، هجیدـخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يریگ  هرانک  تدابع و  زور  هنابـش  لهچ  زا  دـعب 
یبحتسم زامن  زا  بشما  ادخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  لیئربج  یناحور ، یتشهب و  ياذغ  نآ  اب  راطفا  زا  دعب  دروآ ، ترـضح  نآ  يارب 

، نامرف نیا  لابندب  .دنیرفایب  يا  هزیکاپ  دنزرف  وت  بلـص  زا  هک  هدومن  هدارا  دـنوادخ  اریز  باتـشب ! هجیدـخ  هناخ  يوس  هب  رذـگرد و 
( . 11  ) تفای لاقتنا  ردام  محر  هب  ردپ  بلص  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  رون 

اهیلع هجیدـخ  محر  رد  هک  يا  هچب  ادـخ ! لوسر  يا  : » داد تراشب  هنوگ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  لـیئربج  یتدـم  زا  دـعب 
زا دعب  هک  تسا  نید  نایاوشیپ  ناماما و  ردام  وا  دمآ ، دـهاوخ  دوجوب  يو  زا  وت  لسن  هک  تسا  يدـنمجرا  رتخد  دـشاب ، یم  مالـسلا 

( .« 12  ) .دش دنهاوخ  وت  نیشناج  یحو  عاطقنا 

، هنوگ نیدب  دنتفاتـش و  هجیدخ  يرای  هب  ینامـسآ  نانز  یتشهب و  نایروح  ادخ و  ناگتـشرف  هجیدـخ ، يرادراب  نارود  مامتا  زا  دـعب 
تخاس نشور  ار  ملاع  برغ  قرش و  دوخ ، كانبات  رون  هب  و  داهن ، یتیگ  هصرع  هب  اپ  توبن  نامـسآ  نازورف  رتخا  ینعی  زیزع ، همطاف 

( . 13)

هب یتیگ  هصرع  هب  نتـشاذگ  اپ  و  ینینج ، نارود  هفطن ، داقعنا  لصا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تلیـضف  هتفگ ، شیپ  نانخـس  زا 
.تسا راکشآ  یبوخ 

13767 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3815 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا اهیلع  همطاف  رون  . 2

! هللا یبن  ای  سانلا : ضعب  لاقف  ءامسلاو  ضرالا  قلخت  نا  لبق  مالـسلا  اهیلع  همطاف  رون  قلخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ضرع مدرم  زا  یـضعب  دش ، هدیرفآ  نامـسآ  نیمز و  تقلخ  زا  لبق  همطاف  رون  ( 14 ( ؛ هیسنا ءاروح  همطاف  لاقف : هیـسنا !؟ یه  تسیلف 

« .تسا يرشب  هیروح  همطاف  دومرف : تسین ؟ نایمدآ  زا  ارهز  سپ  ادخ ! ربمایپ  يا  : دندرک

هفذـقف رونلا  کـلاذ  ذـخا  مث  ههجو ، روـن  نم  اـهقلخ  هنجلا  هللا  قـلخ  اـمل  : » دوـمرف رگید  ياـج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
هیالو یلا  يدـتها  رونلا  کلذ  نم  هباصا  نمف  رونلا ؛ ثلث  هتیب  لهاو  اـیلع  باـصاو  رونلا ، ثلث  همطاـف  باـصاو  رونلا ، ثلث  ینباـصاف 

، دیرفآ دوخ  دوجو  رون  زا  ار  تشهب  دنوادخ  هلآ ؛ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هیالو  نع  لض  رونلا  کلذ  نم  هبـصی  مل  نمو  دمحم ،
هدنامیقاب ثلث  و  همطاف ، هب  نآ  موس  کی  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) نم هب  نآ  موس  کی  سپ  .درک  اهر  هتفرگرب و  ار  نآ  سپس 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تیالو  هب  دـسرب ، وا  هب  رون  نآ  زا  هک  سک  ره  سپ  .درک  تباصا  وا  تیبلها  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب 
( .« تفر دهاوخ  ههاریب  هب  و   ) هارمگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  تیالو  زا  دـسرن  وا  هب  رون  نآ  زا  سک  ره  و  دوش ، یم  نومنهر 

(15)

مالسلا اهیلع  ارهز  مان  . 3

، هقیدـصلاو همطاـف ، لـجوزع : هللا  دـنع  ءامـسا  هعـست  مالـسلا  اـهیلع  همطاـفل  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ ، یم  سنوـی 
تلق همطاف ؟ ریسفت  یـش ء  يا  يردتا  مالـسلا  هیلع  لاق  مث  ءارهزلاو  هثدحملاو  هیـضرملاو  هیـضارلاو ، هیکزلاو ، هرهاطلاو ، هکرابملاو ،

(16 ( ؛ رشلا نم  تمطف  لاق : يدیس ، ای  ینربخا 
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.ارهز هثدحم و  هیضرم ، هیضار ، هیکز ، هرهاط ، هکرابم ، هقیدص ، همطاف ، تسا : مسا  هن  هبترم  دنلب  يادخ  دزن  همطاف  يارب 

زا هک  دنیوگ  همطاف  تهج  نآ  زا  ار  همطاف  دومرف : .دیئامرفب  امش  نم  ياقآ  متفگ : یناد ؟ یم  ار  همطاف  ریـسفت  ینعم و  دومرف : هاگنآ 
« .تسا رودب  رش 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  لقن  يرگید  هوجو  مالسلا  اهیلع  همطاف  هیمست  هجو  يارب  نینچمه 

( . 17  ) تسا هدش  هتفرگ  رطاف  ینعی  دنوادخ  مسا  زا  همطاف  . 1

(18  ) .دنا ناما  رد  منهج  شتآ  زا  وا  نایعیش  ناتسود و  نوچ  . 2

(19  ) .تسا هدوب  عطقنم  هدیرب و  هناهام  تداع  زا  نوچ  . 3

مالسلا اهیلع  همطاف  تدابع  . 4

(20 ( ؛ ضرالا لهال  بکاوکلا  رهزی  امک  ءامـسلا  لهال  اهرون  رهز  اهبارحم  یف  تماـق  اذا  تناـک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
لها يارب  ناگراتس  هک  هنوگنآ  دیشخرد ؛ یم  نامسآ  لها  يارب  وا  رون  داتسیا ، یم  شتدابع  بارحم  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگره 

« .دنشخرد یم  نیمز 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

هک درک ) تدابع  ردـقنآ  ، ) دوبن ایند  رد  همطاف  زا  رتدـباع  ( 21 ( ؛ اهامدق مروت  یتح  مالـسلا  اهیلع  همطاف  نم  دبعا  ایندـلا  یف  ناک  ام  »
« .درک مرو  شکرابم )  ) ياهاپ

مالسلا اهیلع  همطاف  صالخا  . 5

رترب کیمادک  دش : لاؤس  .رتخد  راهچ  تفگ : تشاد ؟ رتخد  دنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دش : لاؤس  حور  نب  نیـسح  زا 
نیا دنوادخ  .تفای و  راشتنا  وا  قیرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لسن  دوب و  یبن  ملع )  ) ثراو هکنیا  رطاخ  هب  همطاف ؛ تفگ : دوب ؟

(22  ) .دومرف تیانع  وا  صالخا  رطاخ  هب  ار  تلصخ  ود 

تیبلها زا  یکی  ناونع  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  صـالخا  جوا  رب  تسا ، تیب  لـها  ياـطع  صـالخا و  شاداـپ  هک  مه  یتا  لـه  هروس 
.دراد تلالد  مالسلا  مهیلع 
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مالسلا اهیلع  همطاف  حیبست  رکذ و  . 6

ادخ لوسر  دزن  متفگ  همطاف  هب  نم  دومن ، هیده  ربمایپ  هب  يا  هدرب  مجع  ناهاشداپ  زا  یکی  هک : تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
هیلع ربمایپ  دراذـگ ، نایم  رد  ناشیا  اـب  ار  عوضوم  نیا  هتفر و  ادـخ  لوسر  دزن  ارهز  نک ، تساوخرد  دوخ  يارب  يرازگتمدـخ  ورب و 

و ربکا ، هللا  راب   34 زامن ، زا  دعب  دشاب ؛ رتهب  تسایند  رد  هچنآ  مداخ و  زا  تیارب  هک  مهد  وت  هب  يزیچ  ناج ! همطاف  دـندومرف : مالـسلا 
.وگب هللا  ناحبس  راب  دمحلا هللا و 33  هبترم   33

رتهب تسایند  رد  هچنآ  ایندزا و  يا و  هتـساوخ  هچنآ  زا  وت  يارب  نیا  و  شخب ، نایاپ  .هللا » الا  هلا  ال   » اب ار  هناـگ  هس  راـکذا  نیا  هاـگنآ 
(23  ) .دوب دهاوخ 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  تاحیبست  تلع  نیمه  هب  دیوگب و  زامن  ره  زا  دعب  ار  تاحیبست  نیا  هک  دوب  دیقم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
.تسا هدش  هدیمان 

مالسلا اهیلع  همطاف  تاحیبست  تلیضف 

لبق مالسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  حیبست  حبس  نم  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تاحیبست  تلیـضف  رد 
؛ دـیوگب دوش  غراف  زاـمن  تلاـح  زا  هکنآ  زا  لـبق  ار  همطاـف  حـیبست  سک  ره  ( 24 ( ؛ هل هللا  رفغ  هـضیرفلا  هالـص  نـم  هـیلجر  ینثی  نا 

« .دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ 

نم یلا  بحا  هالـص  لک  ربد  یف  موی  لک  یف  مالـسلا  اهیلع  همطاف  حـیبست  : » دـندومرف یم  اهراب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه  و 
زامن تعکر  رازه  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  زامن  ره  زا  دعب  زور  رهرد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  حـیبست  ( 25 ( ؛ موی لک  یف  هعکر  فلا 

« .تسا زور  ره  رد 
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حیبست ( 26 ( ؛» اریثک ارکذ  هللا  اورکذاو   » لجوزع هللا  لاق  يذلا  ریثکلا  رکذلا  نم  مالـسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  حـیبست  : » دـندومرف زین  و 
« .رایسب یندرک  دای  دینک ، دای  ار  ادخ  دومرف : دنوادخ  هک  تسا  يریثک  رکذ  قادصم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

مالسلا اهیلع  همطاف  ملع  . 7

.دوب یندل  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ملع  تسا ، یهلا  یندل و  یهلا  ءایلوا  ءایبنا و  ملع  یلو  تسا  یباستکا  یلومعم  ياهناسنا  ملع 
هیلع یلع  اـب  هارمه  يزور ) : ) تفگ راـمع  وگب ، متفگ  مهد ! ربـخ  وت  يارب  يروآ  بجعت  رما  زا  تفگ : نم  هب  راـمع  دـیوگ : ناـملس 

ات ایب  کیدزن  دومرف ، داتفا ، مالسلا  هیلع  یلع  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  هاگن  هک  یماگنه  .میدش  دراو  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رب  مالسلا 
( بقع هب  و   ) يرقهق تلاـح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدـید  .میوـگب  تیارب  تماـیق ، زور  اـتار  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ ، ثیدـح 

کیدزن مالسلا  هیلع  یلع  .ایب  کیدزن  نسحلاابا  يا  : دومرف ترـضح  دش ، فرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دزن  تشگرب و 
ضرع یهد !؟ یم  ربخ  دوخ  ای  مهد  ربخ  نم  دومرف : مالـسا  ربماـیپ  تفرگ ، مارآ  هکنیا  زا  دـعب  تسـشن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

ایآ درک  ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  داد ، حرش  ار  دوب  هتشذگ  یلع  رب  هک  ینایرج  ترضح  هاگنآ  .تسا  رتابیز  امـش  زا  نداد  ربخ  درک :
.داد ماجنا  رکش  هدجس  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ  یناد ؟ یمن  رگم  دومرف : ترضح  دشاب ؟ یم  ام  رون  زا  همطاف  رون 

دوب هثدحم  مالسلا  اهیلع  همطاف  . 8

ثدحم رشب  انیقی  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  هک  دندقتعم  دنشاب و  یم  مالسا  رد  ثدحم  دوجو  هب  لئاق  قافتالاب  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد 
؛ ائیـش يری  الو  توصلا  عمـسی  ثدـحملا  : » دـنیوگ یم  ثدـحم  فیرعت  رد  .تسا  فالتخا  قادـصم  رد  یهتنم  تسا ، هتـشاد  دوجو 

« .دنیب یمن  ار  يزیچ  یلو  دونش  یم  ار  هتشرف  يادص  ثدحم  ( 27)
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تناک هکئالملا  نال  هثدحم  همطاف  تیمـس  امنا  هیبن  نکت  ملو  هثدـحم  تناک  هللا  لوسر  تنب  همطاف  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نیا زا  ار  همطاف  .ربماـیپ  هن  دوب  هثدـحم  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاـف  ( 28 ( ؛ ...نارمع تنب  میرم  يدانت  امک  اـهیدانتف  ءامـسلا  نم  طـبهت 

« .دنتشاد وگتفگ  نارمع  رتخد  میرم  دننامه  وا  اب  دندش و  یم  لزان  وا  رب  نامسآ  زا  ناگتشرف  هک  دنا  هدیمان  هثدحم  تهج 

تبحـص مه  ناگتـشرف  هب  مالـسلا  اهیلع  هقیدص  ترـضح  یبش  دـنهد : یم  همادا  نینچ  ار  دوخ  نخـس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 
هدیـس طقف  میرم  اریز  هن ؛ دـنداد : باوج  تسین ؟ نارمع  رتخد  میرم  دراد ، يرترب  ملاع  نانز  عیمج  رب  هک  نز  نآ  ایآ  دومرف : شیوخ 

رارق نیرخآ  نیلوا و  میرم و  نامز  ملاع  مه  و  تدوخ ، ملاع  ياهنز  هدیـس  ار  وت  لاعتم  يادخ  یلو  دوب ، شدوخ  نامز  رد  ملاع  نانز 
( .« داد رارق  ناهج  ناوناب  يوناب  ار  وت  ینعی   ) تسا هداد 

ار وا  بلق  ردپ  غاد  زوسناج  مغ  و  دـنامن ، هدـنز  رتشیب  زور  هلآ 75  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  همطاف  : » دومرف زاب  و 
لیئربج ( 29 « ) .تفگ یم  تیلـست  ردـپ  يازع  رد  ار  وا  و  دیـسر ، یم  شروضح  هب  یپ  رد  یپ  لیئربج  تهج  نیا  هب  دوب ، هدرک  زیربل 

.داد یم  ربـخ  ددرگ ، یم  دراو  شا  هـیرذ  رب  وا  تـلحر  زا  دــعب  هـک  یثداوـح  زا  هاـگو  شراوـگرزب  ردــپ  تـلزنم  ماــقم و  زا  هاــگ 
هدـش فورعم  همطاـف  فحـصم  هب  نانخـس  نیا  هعومجم  .تشون  یم  داد ، یم  شرازگ  لـیئربج  هچنآ  زین  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

.تسا

(30 « ) .همیلعلا هثدحملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  : » میناوخ یم  مه  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  همانترایز  رد 

مالسلا اهیلع  همطاف  ياطع  . 9
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هراشا هنومن  ود  هب  هک  دوب ، نینچ  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياهقافنا  دوش و  قافنا  زیچ  نیرتبوبحم  زا  هک  تسا  نآ  قافنا  نیرترب  نیرتهب و 
.دوش یم 

تکربرپ دنبولگ  فلا )

لوسر تمدخ  يدرمریپ  هاگان  میدـناوخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  ار  رـصع  زامن  يزور  دـیوگ : یم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج 
ای درک  ضرع  .دریگ  رارق  شدوخ  ياج  رب  تسناوت  یمن  یناوتاـن  يریپ و  تدـش  زا  و  دوب ، هدیـشوپ  يا  هنهک  ساـبل  هک  دیـسر  ادـخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .هدـب  نم  هب  يزیچ  متـسدیهت  نک ؛ اـطع  نم  هب  یـسابل  ما  هنهرب  نک ؛ مریـس  ما  هنـسرگ  هللا ! لوـسر 

: دومرف لـالب  هب  سپـس  .دوش  هدروآرب  تتجاـح  دـیاش  منک ، یم  ییاـمنهار  ییاـج  هب  ار  وت  یلو  مرادـن  يزیچ  نونکا  هک  نم  دومرف :
داد و ار  شباوج  ترـضح  درک ، مالـس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هناخ  هب  دورو  زا  دـعب  وا  .نک  تیادـه  همطاـف  هناـخ  هب  ار  ناوتاـن  درمریپ 

شورف هب  دومرف : داد و  وا  هب  دوب ، هدومن  ءادها  يو  هب  شیومع  رـسپ  هک  ار  يدنبولگ  همطاف  ...دومن  یفرعم  ار  دوخ  یتسیک ؟ دومرف :
.نک حالصا  نادب  ار  تدوخ  یگدنز  ناسر و 

هب ادـخ  اـت  ناـسر  شورف  هب  ار  دـنبندرگ  دومرف : تسیرگ و  ترـضح  نآ  .درک  ضرع  ربمغیپ  تمدـخ  ار  ناـیرج  تشگرب و  درمریپ 
: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنبندرگ ، نتخورف  زا  دعب  درمریپ  ...دزاس  مهارف  یـشیاشگ  وت  يارب  مرتخد  ياطع  تکرب 

( . 31  ) مدش زاین  یب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ياطع  تکرب  هب 

یسورع بش  نهاریپ  ب )

وا يارب  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  یـسورع  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لـقن  يزوج  نبا  زا  یعفاـش  يروفص 
یلـص ادخ  لوسر  هناخ  زا  تفگ : دز و  رد  یلئاس  .دوب  ناشیا  دزن  رد  زین  راد  هلـصو  هنهک و  يا  هماج  .دـندرک  هدامآ  يا  هزات  نهاریپ 

: دیامرف یم  هک  دمآ  شدای  هب  ادخ  نخـس  یلو  دـهدب ، ار  هنهک  هماج  تساوخ  یم  همطاف  .مهاوخ  یم  هنهک  يا  هماج  هلآ  هیلع و  هللا 
« .دینک قافنا  دیراد  تسود  هچنآ  زا  هکنیا  رگم  دیسر  دیهاوخن  ییوکین  هب  « ؛ » .نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  »
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ضرع دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  لیئربج  دش ، ترـضح  فافز  ماگنه  هک  یتقو  .داد  يو  هب  ار  ون  هماج  سپ 
اهیلع همطاف  يارب  مناسرب و  مالس  مالسلا  اهیلع  همطاف  هب  هک  هداد  نامرف  زین  ارم  و  دناسر ، یم  مالس  تراگدرورپ  هللا ! لوسر  ای  درک :

.تسا هداتسرف  یتشهب  ياه  هماج  زا  زبس  يابید  زا  يا  هماج  نم  طسوت  مالسلا 

مالسلا اهیلع  همطاف  يرادرسمه  . 10

نوعلا معن  لاق : کلها ؟ تدجو  فیک  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  میناوخ  یم  یثیدـح  رد 
( یگدـنب و   ) تعاطا رب  رای  نیرتهب  تفگ : یتفای ؟ هنوگچ  ار  ترـسمه  همطاف ، ( 32 ( ؛ لعب ریخ  تلاقف : همطاف ، لاـسو  هللا  هعاـط  یلع 

« .تسا رهوش  نیرتهب  وا  تفگ : درک : لاؤس  همطاف  زا  و  دنوادخ ،

رد .دوب  شاب  هدامآ  لاح  رد  هشیمه  مالـسا  هاپـس  درک ، یم  یگدـنز  یلع  هناخ  رد  ینارحب  ساسح و  رایـسب  یتیعقوم  کی  رد  همطاف 
هتفوک هتسخ و  رکیپ  اب  هاگره  .تشاد  تکرش  اهگنج  نآ  رثکا  ای  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دش و  یم  عقاو  گنج  نیدنچ  لاس ، ره 

نامـسناپ ار  شنت  ياهمخز  دش ؛ یم  رادروخرب  الماک  شزیزع  رـسمه  ياهـشزاون  اهیمرگلد و  اهینابرهم و  زا  تشگ ، یم  زاب  هناخ  هب 
مرگ و ار  شلد  هلیسو  نیدب  و  دوتـس ، یم  ار  شیاهتعاجـش  اهیراکادف و  ( ، 33  ) تسش یم  ار  گنج  دولآ  نوخ  ياهـسابل  درک ، یم 

.دومن یم  شا  هدامآ  هدنیآ  گنج  يارب 

دوب هنوگ  نیا  هشیمه  یتسار  هب  ( 34 ( ؛ نازحالاو مومهلا  ینع  فشکنتف  اهیلا  رظنا  تنک  دقلو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
« .دش یم  فرط  رب  میاه  هصغ  اهمغ و  مامت  مدرک و  یم  هاگن  وا  هب  هک 

عادو تاعاس  رد  وا  .درکن  كانبضغ  ار  وا  هاگ  چیه  دشن و  جراخ  هناخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هزاجا  نودب  زگره  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
هللا ذاعم  مالسلا : هیلع  لاقف  .ینترـشاع  ذنم  کتفلاخ  الو  هنئاخ  الو  هبذاک  ینتدهع  ام  مع  نبا  ای  : » تفگ مالـسلا  هیلع  یلع  هب  شیوخ 

يزور زا  یتفاین ، نئاخ  وگغورد و  ارم  زگره  ومع ! رـسپ  ( 35 ( ؛ یتفلاخم کخبوا  نا  هللا  نم  افوخ  دـشاو  یقتاو  رباو  هللااـب  ملعا  تنا 
هناخ رد  وت  هک   ) هللا ذاعم  ربمایپ )! رتخد  يا  : ) دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  .مدرکن  تفلاخم  وت  تاروتـسد  اب  يدرک ، ترـشاعم  نم  اب  هک 

هک تسا  يدـح  هب  وت  یـسرتادخ  یگرزب و  يراک و  زیهرپ  يراـکوکین و  یـسانشادخ و  بتارم  اریز ) یـشاب ، هدومن  يراتفردـب  نم 
« .تسین نم  اب  تفلاخم  دروم  رد  يریگ  هدرخ  داریا و  ياج 
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مالسلا اهیلع  همطاف  تعافش  . 11

.میهد یم  رارق  ترضح  تعافش  ماقم  ار  ترضح  لئاضف  ماتخ  نسح 

رفن ود  امـش  ( 36 ( ؛ هعافـشلا امکمالو  نامامالا  امتنا  : » دومرف مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  هب  باـطخ  مالـسا  ربماـیپ  . 1
« .تسا تعافش  امش  ردام  يارب  و  دیتسه ، ماما  نینسح ) )

شیوخ ياهمشچ  تمایق ! لها  يا  : دسر یم  ادن  شرع  نطاب  زا  دوش ، تمایق  زور  یتقو  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  . 2
هیاپ همطاف  ترـضح  هصرع  نآ  رد  دنک ، روبع  نیـسح  نوخ  هب  هدش  باضخ  نهاریپ  اب  دمحم  رتخد  همطاف  هکنیا  ات  دـینکفا  نییاپ  ار 

لوسر .امرف  تواضق  دنتـشک  ارم  نادـنزرف  هک  یناـسک  نم و  نیب  یلداـع ، راـبج  وت  اراـگدرورپ ! دراد : یم  هضرع  هتفرگ و  ار  شرع 
.دومرف دهاوخ  مکح  نم  تنس  هب  مراگدرورپ  هک  دنگوس  هبعک  يادخ  قح  هب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

امرفب ار  یناسک  تعافش  هزاجا  نم  هب  اراگدرورپ  هتبیصم ؛ یلع  یکب  نمیف  ینعفشا  مهللا  : » دراد یم  هضرع  مالسلا  اهیلع  ارهز  هاگنآ 
(37 « ) .دیامرف یم  تیانع  ناشیا  هب  ار  نانآ  تعافش  نذا  یلاعت  يادخ  و  دنا » هدرک  هیرگ  منیسح  تبیصم  رد  هک 

یثیدح نم  يارب  هللا ! لوسر  نب  ای  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هب  دیوگ : یم  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  . 3
رقاب ماما  .دندرگ  لاحشوخ  منک  یم  نایب  نایعیش  يارب  ار  نآ  هک  یماگنه  ات  دییامرفب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تا  هدج  تلیضف  رد 

لـسر ءایبنا و  يارب  تمایق  زور  رد  هک : دومرف  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مدج ، زا  وا  مردـپ و  دومرف : مالـسلا  هیلع 
هبطخ سپ  ناوخب ، هبطخ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  هاگنآ  .تسا  رتدـنلب  همه  زا  تمایق  زور  رد  نم  ربنم  دوش و  یم  اپرب  رون  زا  ییاهربنم 

يا
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نایم رد  دوش و  یم  هتـشارفارب  رون  زا  ییاهربنم  زین  ءایـصوا  يارب  سپ  .تسا  هدینـشن  ار  نآ  دننام  لسر  ءایبنا و  زا  يدحا  هک  مناوخب 
یم مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـنوادخ  هاگنآ  تسا ؛ رتدـنلب  همه  زا  هک  ددرگ  یم  بصن  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  یـصو  يارب  يربنم  اـهنآ 

.تسا هدینشن  نآ  دننام  ءایصوا  زا  يدحا  هک  دناوخ  یم  يا  هبطخ  سپ  ناوخب ، هبطخ  دیامرف 

نینـسح  ) متایح مایا  هناحیر  ود  هون و  دـنزرف و  ود  يارب  سپ  ددرگ ، یم  بصن  رون  زا  ییاهربنم  لسر  ءایبنا و  نادـنزرف  يارب  هاـگنآ 
زا کی  چـیه  هک  دـنناوخ  یم  ییاه  هبطخ  ود  نآ  دـیناوخب و  هبطخ  دوش  یم  هتفگ  ناـنآ  هب  دوش و  یم  اـپرب  يربنم  مالـسلا ) اـمهیلع 

.دنا هدینشن  ار  نآ  دننام  لسر  ءایبنا و  نادنزرف 

یمرب مالـسلا  اهیلع  همطاف  هاگنآ  تساجک ؟ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  دـهد : یم  ادـن  تسا  لیئربج  هک  يدانم  هاگنآ 
نینـسح یلع و  دـمحم و  تسیک ؟ نآ  زا  يراوگرزب  تمارک و  رـشحم  لها  يا  : دـیامرف یم  یلاـعت  يادـخ  دومرف ): هکنیا  اـت  ، ) دزیخ

ار یگرزبو  تمارک  زورما  نم  رـشحم ! لها  يا  : دیامرف یم  دنوادخ  هاگنآ  .راهق  دحاو  يادخ  يارب  دـننک : یم  ضرع  مالـسلا  مهیلع 
.مداد رارق  مالسلا  مهیلع  نینسح  همطاف و  یلع و  دمحم و  يارب 

یتشهب رتش  لیئربج  هاگنآ  .دور  یم  تشهب  يوس  هب  هک  تسا  همطاف  نیا  دیدنبب ، ار  اهمشچ  هدنکفا و  نییاپ  ار  اهرس  رشحم ! لها  يا 
دـنوش و یم  راوس  نآ  رب  ترـضح  .تسا  هزات  ؤلؤل  زا  نآ  راـهم  و  دـنا ، هدرک  نازیوآ  جاـبید  ار  شفرط  ود  هک  یلاـح  رد  دروآ ، یم 

یم رومام  ار  هتشرف  رازهدص  و  دتسرف ، یم  يو  پچ  تمس  رد  هتـشرف  رازهدص  تسار و  فرط  رد  ار  هتـشرف  رازهدص  لاعتم  يادخ 
تشهب رد  هب  هک  یتقو  .دنناسرب  تشهب  رد  هب  ار  ناشیاات  دننک  راوس  دوخ  ياهلاب  يور  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  ات  دیامرف 

هدرک رما  ار  وت  نم  هکنآ  لاح  يدرک و  فقوت  ارچ  نم  بیبح  تخد  يا  : دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دتسیا ، یم  شترـضح  دنـسر ، یم 
تمیق ردق و  شزرا و  هک  مراد  یم  تسود  اراگدرورپ  دنک : یم  ضرع  مالـسلا  اهیلع  هقیدص  ترـضح  ییآرد ؟ نم  تشهب  هب  مدوب 

.دوش هتخانش  يزور  نینچ  لثم  رد  نم 
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يا ؛! هنجلا هیلخداف  هدیب  يذخ  کتیرذ  نم  دحال  وا  کل  بح  هبلق  یف  ناک  نم  يرظناف  یعجرا  یبیبح ! تنب  ای  : » دیامرف یم  دنوادخ 
لخاد ار  وا  ریگب و  ار  شتـسد  دـشاب ، وت  نادـنزرف  زا  یکی  تبحم  اـی  وت و  تبحم  شبلق  رد  هک  ره  رگنب  درگرب و  نم ! بیبح  رتـخد 

« .امن تشهب 

دنیزگ یم  رب  ار  شناتسود  نایعیش و  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زور  نآ  رد  رباج ! يا  هللاو  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  هاگنآ 
نآ هب  ملاع  ود  ناـنز  هدیـس  نایعیـش  هک  یتقو  .دـنک  یم  ادـج  دـب  هناد  زا  ار  وکین  هناد  هدـنرپ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ؛ یم  باـختنا  و 

دنتـسیا یم  یتقو  .دنتـسیاب  اجنآ  رد  هک  دـنکفا  یم  نینچ  نانآ  بلق  رد  یلاـعت  يادـخ  دـنیآ ، یم  تشهب  رد  رب  کـیدزن و  راوگرزب 
؟ تسا هدومن  ار  امش  تعافـش  نم  بیبح  تخد  همطاف  هکنآ  لاح  تسیچ و  يارب  امـش  فقوت  نم ! ناتـسود  يا  : دیامرف یم  دنوادخ 
! نم ناتسود  يا  : دیامرف یم  دنوادخ  .دوش  هتخانـش  نامتلزنم  شزرا و  يزور  نینچ  رد  هک  میراد  تسود  ام  اراگدرورپ  دنهد : خساپ 
هب امـش  هب  یـسک  هچ  تشاد ؟ یم  تسود  ار  امـش  دـیتشاد ، یم  تسود  ار  همطاف  امـش  هکنآ  رطاخ  هب  یـسک  هچ  دـینیبب  دـیدرگرب و 
هچ دیناشوپ ؟ سابل  مالسلا  اهیلع  همطاف  نتشاد  تسود  رطاخ  هب  ار  امش  یسک  هچ  داد ؟ اذغ  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یتسود  رطاخ 

اهیلع همطاف  یتسود  مالـسلا و  اهیلع  همطافرطاخب  یـسک  هچ  دـیناشون ؟ یتبرـش  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  یتسود  رطاـخب  امـش  هب  یـسک 
؟ درک در  امش  زا  ار  يا  هدننک  تبیغ  تبیغ  مالسلا 

(38  ) .دییامن تشهب  دراو  ار  وا  دیریگب و  ار  شتسد  سپ 

ت: ______________________ شون یپ 

ص 105. ج 43 ، یبرعلا ، ) ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، ، ) راونالاراحب یسلجم ، رقابدمحم  ( 1
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فشک سدنرعلا ، باهولادبع  نب  حلاص  ص 148 ؛ همصاعلا ، هنجلا  یناهجریم ، .ر ك : ص 14 ؛ نیرحبلا ، یقتلم  يدنرم ، همالع  ( 2
ص 9. ( 1372 مود ، هیضرملا ، رشن  نارهت ،  ) ینادمه ینامحر  یفطصملا ، بلق  هجهب  مالسلا ، اهیلع  ارهز  همطاف  زا  لقن  هب  یلآللا ،

ص 68. ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ینیومح ، ( 3

.180 صص 179 -  ج 53 ، نیشیپ ، ) ، ) راونالاراحب ( 4

ص 65. ج 43 ، یبرعلا ، ) ثارتلا  ءایحاراد  ، ) راونالاراحب یسلجم ، رقاب  دمحم  ( 5

ص 143. توریب ، )  ) همهملا لوصفلا  ( 6

.61/ نارمع لآ  ( 7

ص 6 و 7. ناریا ، پاچ  لوئسلا ، بلاطم  ( 8

ص 128. تیبلا ، لها  ملعاوبا ، قیفوت  ( 9

ص 171. مالسلا ، اهیلع  ءارهزلا  همطاف  لیخد ، همالع  ( 10

ص 27. ینیما ، میهاربا  مالسا ، هنومن  يوناب  .ر ك : ص 78 و  ج 16 ، نیشیپ ، )  ) راحب ( 11

ص 8. همامالا ، لئالد  ( 12

ص 80. و ج 16 ، ص 2 ، ج 43 ، نیشیپ ، ) ، ) راونالاراحب .ر ك : نامه و  ( 13

ص 9. ج 6 ، يدهملا ، ) هسردم  مق  ، ) ملاوعلا ینارحب ، هللادبع  ( 14

ص 44. ج 43 ، نیشیپ ، ) ، ) راونالاراحب ( 15

ص 10. ج 43 ، نیشیپ ، )  ) راحب ( 16

ص 65. نامه ، ( 17

ص 16. نامه ، ( 18

ص 16. نامه ، ( 19

ص 12. نامه ، ( 20
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ص 49. نامه ، ( 21

ص 37. نامه ، ( 22

،1365 موس ، پاچ  قافآ ، رشن  ینودیرف ، نیسح  رتکد  همجرت  تداهش ، ات  تدالو  زا  ءارهزلا  همطاف  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دیـس  ( 23
ص 224.

ص 342. ج 2 ، یفاکلا ، ینیلک ، ( 24

ص 281. یملعالا ، ) هسسؤم  توریب ، ، ) قالخالا مراکم  یسربط ، نیسح  ( 25
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ص 1022. ج 4 ، یبرعلا ، ) ثارتلا  ءایحاراد  ، ) یلماع رح  هعیشلا ، لئاسو  ( 26

.76 ص 75 -  ج 26 ، نیشیپ ، راونالاراحب ، ( 27

ص 78. ص 206 و ج 43 ، ج 14 ، نامه ، ( 28

ص 41. و ج 26 ، ص 546 ، ج 22 ، راونالاراحب ، ص 241 و  ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 29

ص 195. ج 97 ، راحب ، ( 30

ص 56. ج 43 ، نامه ، ( 31

، سلاجملا ههزن  یعفاش ، يروفص  .ر ك : و  ص 401 ؛ ج 10 ، هیمالسالا ، ) هبتکم  نارهط ،  ) قحلا قاقحا  ینیسح ، هللارون  یضاق  ( 32
ص 226. ج 2 ،

.79 صص 78 -  مالسا ، هنومن  يوناب  ینیما ، میهاربا  زا  لقن  هب  ص 106 ، ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 33

.موس رطس  ص 134 ، ج 43 ، نیشیپ ، ) ، ) راونالاراحب ( 34

تیاور 20. ص 191 ، نامه ، ( 35

ص 506. ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 36

هدوم ینادمه ، ص 18 ؛ ج 2 ، لادـتعالا ، نازیم  یبهذ ، ص 212 ؛ بلاطلا ، هیافک  یعفاـش ، یجنگ  ص 523 ؛ ج 5 ، هباغلا ، دـسا  ( 37
.104 یبرقلا ،

ص 113. یفوک ، میهاربا  نب  تارف  ریسفت  ص 51 ؛ ج 8 ، نیشیپ ، ) ، ) راونالاراحب ( 38

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  يارب  هناگ  هد  لئاضف 

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  يارب  هناگ  هد  لئاضف 

دارفا زا  یـضعب  يارب  رطاخ  هغدـغد  نیا  هشیمه  دـنوادخ ، هاگرد  رد  اهنآ  هداعلا  قوف  تاماقم  و  (ع ) تیب لها  میظع  لئاضف  ربارب  رد 
نادنمقالع و ياهتـشادرب  و  ناتـسود ، هداعلا  قوف  ینیبشوخ  هجیتن  لئاضف  همه  نیا  دـنکن  هک  دراد  دوجو  دنتـسین  لئاسم  نتم  رد  هک 

.دشاب بتکم  نیا  ناقشاع 

دهد لامتحا  ای  دیوگب  ار  یتلیضف  ره  یـسک  ره  دننیب ، یم  هچیرد  نیمه  زا  ار  زیچ  همه  و  دنزرویم ، قشع  (ع ) تیب لها  هب  نوچ  اهنآ 
دنا هتفگ  میدق  زا  و  هن ، ای  دشاب  هتشاد  يربتعم  دنس  هاوخ  دنوشیم ، نمؤم  نآ  هب 
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! ینیبن یلیل  یبوخ  زا  ریغ  هب  ینیشن                     نونجم  هدید  رب  رگا   

نارگید عباـنم  هب  ناـکیدزن ، ناتـسود و  رتـشیب  رطاـخ  ناـنیمطا  و  ناـگداتفا ، رود  نیا  زا  نظ  ءوس  هنوگ  ره  عفر  يارب  هک  تساـجنیا   
هدـهاشم اهنآ  لوا  تسد  روهـشم و  فورعم و  ياه  هتـشون  اهباتک و  راکفا و  هنیئآ  رد  ار  (ص ) ربماـیپ تیب  لـها  و  مینک ، یم  هعجارم 

.مینک یم 

زا هک  میا  هتفر  یئاهباتک  غارـس  هب  زین  تنـس  لها  نایم  رد  و  هدـشن ، لـقن  هعیـش  عباـنم  زا  تیاور  کـی  یتح  راتـشون  نیا  عومجم  رد 
.تسا اهنآ  ریسفت  خیرات و  ثیدح و  بتک  نیرتمهم  نیرتفورعم و 

 1.

ناهج يوناب  نیرترب 

نآ دوب ، ناهج  نانز  لضفا  (س ) ارهز همطاـف  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  هدـمآ  تنـس  لـها  فورعم  عباـنم  رد  هک  یناوارف  تاـیاور  رد 
: تسا هدومرف  نایب  فلتخم  تاریبعت  هب  ار  نآ  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  ینخس 

(2 ;) مِحاُزم ُْتِنب  ُهَیِسآ  َو  َنارْمِع ، ُْتِنب  ُمَیْرَم  َو  دَّمَُحم ، ُْتِنب  ُهَمِطاف  َو  ِدْلیَوُخ ، ُْتِنب  ُهَجیدَخ  ِهَّنَْجلا  ِلْهَا  ِءاِسن  َلَْضفَا  َّنِا  »

محازم  رتخد  هیسآ  و  نارمع ، رتخد  میرم  و  دّمحم ، رتخد  همطاف  و  دلیوخ ، رتخد  هجیدخ  تشهب  نانز  نیرترب 

«. نوعرف رسمه  )

)

 2.

یتشهب يوناب 

يدوجو ياه  شزرا  زا  یمهم  تمـسق  هک  تسا  هفطن  لاح  ره  هب  هک  ارچ  تسوا ، هفطن  داـقعنا  ناـسنا ، دوجو  ياـنب  گنـس  نیتسخن 
.دوش هداهن  تسرد  انب  ریز  گنس  نیا  هک  هدش  دراو  يدایز  ياهروتسد  یمالسا  تایاور  رد  لیلد  نیمه  هب  و  دراد ، رب  رد  ار  ناسنا 

عـضو کی  هنیمز  نیا  رد  وا  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  مالـسا  يوناـب  یگدـنز  خـیرات  هب  هک  یماـگنه 
ربمغیپ نابز  زا  ار  نخـس  نیا  تسا  رتهب  تسا ، ریظن  یب  نز  درم و  زا  معا  ناهج  گرزب  ياه  تیـصخش  خیرات  رد  هک  دراد  یئانثتـسا 

: میونشب هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا
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ار همطاف  دایز  امـش  درک : ضرع  هشیاع  يزور  دیـسوب ، یم  ار  همطاف  دایز  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دـیوگ : یم  ساـبع  نبا 
؟ دیسوب یم 

هویم مامت  زا  درک ، تشهب  دراو  ارم  لیئربج  هک  یماگنه  جارعم  بش  رد  دراد ) یلیلد  نیا  : ) دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
.دش دقعنم  هجیدخ  محر  رد  همطاف  هفطن  اهنآ  هراصع  زا  و  داد ، نم  هب  یتشهب  ياه 

ياه هویم  نآ  قاتـشم  هک  یماگنه  ( 2 ;) اُهْتلَکَا یتَّلا  ِرامِّثلا  َْکِلت  َعیِمَج  اِهتَِحئار  ْنِم  ُْتبَـصَاَف  َهَمِطاف  ُْتلَّبَق  ِرامِّثلا  َْکِلِتل  ُْتقَتْـشا  اَذِاَـف  »
«. منک یم  مامشتسا  مدروخ  بش  نآ  رد  هک  ار  اه  هویم  نآ  مامت  يوب  وا  يوب  زا  مسوب و  یم  ار  همطاف  موش ، یم  یتشهب 

 3.

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ِهللا ِلوُسَِرب  َهَمِطاف  ْنِم  ًاثیِدَح  ًامالَک َو  َهَبْـشَا  ًادَحَا  ُْتیَاَر  ام  :» دیوگ یم  هک  میناوخ  یم  هشیاع  نابز  زا  یثیدح  رد 
زا نتفگ  نخـس  رد  ار  سک  چیه  نم  ( 3 ;) ِهِِسلْجَم ِیف  اهَـسَلْجَا  َو  اهَلَّبَقَف ، اهِدَِیب  َذَـخَاَف  اْهَیِلا ، َماق  َو  اِهب ، َبَّحَر  ِْهیَلَع  ْتَلَخَد  اِذا  َْتناک  َو 

ربارب رد  و  تفگ ، یم  دمآ  شوخ  وا  هب  دش  یم  ردپ  رب  دراو  هک  یماگنه  مدیدن ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  رت  هیبش  همطاف 
«. دناشن یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  و  دیسوب ، یم  تفرگ و  یم  ار  وا  تسد  تساخ ، یم  رب  همطاف  شرتخد 

4 . 

ادخ هاگشیپ  رد  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف برق  ماقم 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  يذمرت » حیحص   » رد

دهد یم  رازآ  ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هچنآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  ( 4 ;) اهَبَصَن ام  ِیُنبَْصنَی  اهاذآ َو  ام  ِینیِذُْؤی  یِّنِم  ٌهَعَْـضب  ُهَمِطاف  امَّنِا  »
«. دنکفا یم  تمحز  هب  ارم  دنکفا  تمحز  هب  ار  وا  هچنآ  و 
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ار يزیچ  هللا » لوسر   » ناونع هب  ربمغیپ  اریز  دنک ، هیجوت  ار  يا  هدـیدپ  نینچ  دـناوت  یمن  زگره  يدـنزرف  ردـپ و  هقالع  تسا  یهیدـب 
وحم زج  یلیلد  ربمایپ  ادخ و  ياضر  يدونشخ و  اب  همطاف  ياضر  يدونشخ و  یگنهامه  و  دنک ، هدارا  ادخ  هچنآ  زج  دنک  یمن  هدارا 

.درادن ادخ  تساوخ  هدارا و  رد  وا  هدارا 

یم همجرت  ریـسفت و  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاـف  ياـنعم  هب  ار  یِّنِم » ٌهَعَْـضب  ُهَمِطاـف   » هلمج ـالومعم  هک  تسا  تقد  ناـیاش  زین  هتکن  نیا 
زا يا  هراپ  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف هک  تسا  نیا  ثیدح  موهفم  هکلب  تسین ، نایم  رد  نت  زا  ینخـس  هلمج  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دـننک ،
هک میراد  انعم  نیا  رب  دهاش  زین  تایاور  دوخ  رد  یحور ، مه  یمسج و  رظن  زا  مه  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یتسه  دوجو و 

.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب 

5.

مالسلا اهیلع  ) همطاف راثیا  دهز و 

)

هب تسخن  تشگ  یم  زاب  رفس  زا  هک  یماگنه  وا  دنا ، هدرک  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  نارگید  رجح و  نبا 
ود مالـسلااهیلع ) ) ارهز همطاـف  يارب  راـب  کـی  یلو  دـنام ، یم  وا  دزن  یتدـم  و  دـمآ ، یم  مالـسلااهیلع ) ) ارهز همطاـف  شرتـخد  غارس 

.دوب هدرک  نازیوآ  قاطا  رد  رب  يا  هدرپ  و  دندوب ، هتخاس  هراوشوگ  ود  دنبندرگ و  کی  نینچمه  هرقن و  زا  دنبتسد 

نایامن شا  هرهچ  رد  بضغ  راثآ  هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  دـید  ار  هرظنم  نیا  دـش و  دراو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  یماـگنه 
.تسشن ربنم  رب  دمآ و  دجسم  هب  دوب ،

ردـپ دزن  ار  همه  تسا ، تنیز  رـصتخم  ناـمه  رطاـخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ يدونـشخان  هک  تسناد  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف
.دنک فرص  ادخ  هار  رد  ات  داتسرف 
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(5 «.) اهُوبَا اهاِدف  ْتَلَعَف ، :» دومرف راب  هس  داتفا  نآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ مشچ  هک  یماگنه 

.داب شیادف  هب  شردپ  داد ، ماجنا  متساوخ  یم  هک  ار  هچنآ  همطاف 

؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  میرم ! يا  دیـسرپ : وا  زا  .دید  یم  اج  نآ  رد  یـصوصخم  ياذغ  دـش  یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره 
.دهد یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب  سک  ره  هب  دنوادخ  تسادخ ، يوس  زا  نیا  تفگ :

( مالسلااهیلع ) همطاف یملع  ماقم  . 6

شتافو هب  هک  يرامیب  نامه  هب  مالـسلااهیلع ) ) همطاف یتقو  هدـمآ :  نینچ  یملـس ) ما  یتیاور  قبط  ای   ) هملـس ّما  زا  دـمحا » دنـسم   » رد
يراک لابند  هب  مالسلا ) هیلع  ) یلع مدید ، رتهب  زور  همه  زا  ار  شتلاح  يزور  مدرک ، یم  يراتسرپ  وا  زا  نم  دش  رامیب  تشگ ، یهتنم 

هدـیدن نآ  زا  رتهب  هک  یلـسغ  درک ، لسغ  وا  مدروآ و  بآ  منک ، لسغ  ات  رواـیب  یبآ  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف دوب ، هتفر 
.مدوب

.دیشوپ وا  و  مداد ، وا  هب  مدروآ و  ار  اه  سابل  روایب ، نم  يارب  يا  هزات  ياه  سابل  دومرف : سپس 

شتروص ریز  ار  شتـسد  و  درک ، هلبق  هب  ور  دیـشک و  زارد  وا  مدرک ، ار  راک  نیا  نم  نکفیب ، قاطا  طـسو  رد  ار  مرتسب  دومرف : سپس 
هدش كاپ  هک  یلاح  رد  مباتـش ) یم  العا  توکلم  هب  و   ) مور یم  ایند  زا  نالا  نم  یملـس ) ما  ! ) هملـس ما  يا  دومرف : سپـس  تشاذگ ،

(6 !) دیشوپ ناهج  زا  مشچ  تفگ و  نخس  نیا  .دیاشگن  ارم  يور  یسک  ما ،

، دـشاب وا  رد  نآ  ياه  هناشن  هک  نآ  یب  و  هدوب ، ربخ  اـب  هاـگآ و  شگرم  هظحل  زا  همطاـف  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا 
زا هک  دهد  یم  ناشن  نیا  دناد  یمن  یهلا  میلعت  هب  زج  ار  گرم  هظحل  سک  چیه  هک  اج  نآ  زا  و  تشگ ، ناهج  نیا  زا  تلحر  هدامآ 

.دش یم  ماهلا  وا  هب  ادخ  يوس 
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.دنتفگ یم  نخس  وا  اب  نامسآ  ناگتشرف  و  دوب ، طوبرم  بیغ  ملاع  اب  وا  حور  يرآ ،

نآرق اریز  تسا ، یفاک  رما  نیمه  و  دوب ، رترب  یسیع  ترضح  ردام  نارمِع و  رتخد  میرم  زا  وا  یتح  هتشذگ  تایاور  قباطم  هوالع  هب 
دوجو نارمع  لآ  میرم و  هروس  رد  هنیمز  نیا  رد  يددعتم  تایآ  تفگ ، یم  نخـس  ادـخ  ناگتـشرف  اب  میرم  دـیوگ : یم  تحارـص  اب 

.دراد

مه نامـسآ  ناگتـشرف  اب  دناوتب  دـیاب  یلوا  قیرط  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یمارگ  تخد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف نیاربانب 
(7) .دوش نخس 

 7.

( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  تامارک 

 : هفیرش هیآ  لیذ  رد  یطویس  يرشخمز و  دننام  ّتنس  لها  نارّسفم  زا  يرایسب 

ِْریَِغب ُءاَشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذَـه  َِکل  یَّنَأ  ُمَیْرَم  اَی  َلاَق  ًاقْزِر  اَهَدـْنِع  َدَـجَو  َباَرْحِْملا  اَّیِرَکَز  اَْهیَلَع  َلَـخَد  اَـمَّلُک  »
اجک زا  ار  نیا  میرم ! يا  دیسرپ : وا  زا  .دید  یم  اج  نآ  رد  یـصوصخم  ياذغ  دش  یم  وا  بارحم  دراو  ایرکز  نامز  ره  ( 6 (;) باَسِح

«). دهد یم  يزور  باسح  یب  دهاوخب  سک  ره  هب  دنوادخ  تسادخ ، يوس  زا  نیا  تفگ : يا ؟ هدروآ 

، دش لکـشم  وا  رب  راک  و  دوب ، هدروخن  ییاذغ  دوب  زور  دنچ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک :  دنا  هدرک  لقن  هللادبع  نبرباج  زا 
! مرتخد دومرف : دمآ و  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف شرتخد  غارـس  هب  ماجنارـس  دنتـشادن ، ییاذـغ  مادـک  چـیه  دز  رـس  شنارـسمه  لزنم  هب 

؟ ما هنسرگ  اریز  منک  لوانت  نم  يراد  ییاذغ 

نان و صرق  ود  ناگیاسمه  زا  ینز  دش ، جراخ  وا  دزن  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  ! دنگوس ادخب  هن  درک : ضرع 
: تفگ دـناشوپ و  ار  نآ  يور  تشاذـگ و  یفرظ  رد  تفرگ و  ار  نآ  وا  و  دروآ ، هیدـه  ( مالـسلا اهیلع  ) همطاف يارب  تشوگ  يرادـقم 

! مراد یم  مدقم  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  دنگوس  ادخب 
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.دندوب هنسرگ  همه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و 

.دیایب هناخ  هب  درک  توعد  وا  زا  داتسرف و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ غارس  هب  ار  نیسح  نسح و 

.ما هدرک  هریخذ  امش  يارب  ار  نآ  نم  و  هداتسرف ، ام  يارب  دنوادخ  يزیچ  موش ، تیادف  درک : ضرع 

زا ولمم  تشادرب  ار  فرظ  رـس  ربمغیپ  هک  یماگنه  .دروآ  ترـضح  دزن  ار  اذغ  فرظ  وا  .روایب و  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ
نآ رکـش  ادخ ، يوس  زا  تسا  یتکرب  تمعن و  نیا  دیمهف  و  تفر ، ورف  بجعت  رد  دید  ار  نآ  همطاف  هک  یماگنه  دوب ، تشوگ  نان و 

.داتسرف دورد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ رب  دروآ و  اجب  ار 

: درک ضرع  ؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  نیا  مرتخد ! دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ

یم يزور  باسح  یب  دهاوخب  ، سک  ره  هب  دنوادخ  تسادـخ ، يوس  زا  نیا  باَسِح ;) ِْریَِغب  ُءاَشَی  ْنَم  ُقُزْرَی  َهللا  َّنِإ  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  َوُه  »
!«). دهد

: دومرف ار  هلمج  نیا  دروآ و  اجب  ار  ادخ  رکش  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

لیئارسا ینب  نانز  يوناب  میرم  )  ) هیبش ار  وت  هک  ار  ییادخ  منک  یم  رکش  «. َلِیئارِْـسا ِیَنب  ِءاِسن  ِهَدِّیَِـسب  ًهَهِیبَش  َکَلَعَج  يِذَّلا  ُدْمَْحلَا ِِهللا  »
.داد رارق 

تسا هتشاد  زاب  خزود  شتآ  زا  ار  شناتسود  وا و  دنوادخ  اریز  هداهن ، مان  همطاف  ار  وا 

8.

دوش یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیتسخن 

!

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدروآ  لادتعالا » نازیم   » رد یبهذ 

!«. تسا همطاف  دوش ، یم  تشهب  دراو  هک  یسک  نیتسخن  ( 7 (;) مالسلا اهیلع  ) ُهَمِطاف ُهَّنَْجلا  ُلُخْدَی  صْخَش  ُلَّوَا  »

 9.

( مالسلا اهیلع  ) همطاف يانعمرپ  ياه  مان 

.تسا هتفرگ  ماجنا  ملاع  يادخ  ینعی  قالطالا  یلع  میکح  هلیسوب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  يراذگمان  هک  دیآ  یم  رب  ثیداحا  زا 
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ندـیرب و هنوگ  ره  هب  سپـس  تسا ، ردام  ریـش  زا  كدوک  نتفرگزاب  يانعم  هب  متح ) نزو  رب  « ) مطف  » هدام زا  همطاـف »  » رگید يوس  زا 
.تسا هدش  قالطا  ییادج 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  یثیدح  رد 

زاب خزود  شتآ  زا  ار  شناتـسود  وا و  دنوادخ  اریز  هداهن ، مان  همطاف  ار  وا  ( 8 ;) ِراّنلا ِنَع  اهیِّبُِحم  اهَمَطَف َو  َهللا  َّنَِال  هَمِطاَف  اَهاَّمَس  امَّنِا  »
«. تسا هتشاد 

هک تسا  نیا  شموهفم  و  هتفرگ ، تروص  دـنوادخ  يوس  زا  مان ، نیا  هب  مالـسا  يوناب  يراذـگمان  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا 
.دنورن خزود  هب  زگره  دنشاب  وا  بتکم  طخ  رد  دنراد و  تسود  ار  وا  هک  یناسک  وا و  تسا  هداد  هدعو  ادخ 

 10.

( مالسلا اهیلع  ) همطاف هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هیده 

زا مادک  ره  هک  داد  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  شرتخد  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  يونعم  هداعلا  قوف  يایادـه  زا  ریغ 
ار یضعب  و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  حیبست  دننام  هدش  طبـض  خیرات  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دوب  رت  شزرارپ  رتاهبنارگ و  يرگید 
رد هکناـنچ  تفرگ  تروـص  ادـخ  ناـمرف  هب  زین  هیدـه  نیا  هک  نیا  بجع  داد و  وا  هب  زین  يداـم  رهاـظ  هب  هیدـه  کـی  .مـیناد  یمنیم 

: هفیرش هیآ  هک  یماگنه  دنک : یم  لقن  یطویس  : تسا هدمآ  ریز  ثیدح 

!«. زادرپب ار  ناکیدزن  قح  و  ( 9 (;) ُهَّقَح َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَو  »)

(10) .درک راذگاو  وا  هب  ار  كدف »  » نیمزرس دز و  ادص  ار  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمغیپ دش ، لزان 

هناوتشپ دوبن ، هداس  هلأسم  کی  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف هب  كدف  ندیـشخب  دیآ ، یم  كدف » زیگنا  مغ  يارجام   » لصف رد  هکنانچ  هّتبلا 
هیدـه کی  رظن  نیا  زا  و  هداوناخ ، نیا  يالاو  ماـقم  تیبثت  میکحت و  يارب  يدنـس  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تیـالو  هلأـسم  يارب  دوب  يا 

.دش یم  بوسحم  زین  يونعم 
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: اه تشون  یپ 

حیحص ثیدح  نیا  دانسا  هک  دنک  یم  حیرصت  سپس  هدش و  لقن  هحفص 497  دلج 2 ، نیحیحصلا ،» كردتسم   » رد ثیدح  نیا   . 1
.تسا

 . هحفص 36 یبقعلا ، رئاخذ  . 2

 . هحفص 154 دلج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  . 3

 . هحفص 319 دلج 2 ، يذمرت ، حیحص  . 4

 . هحفص 109 هقرحملا ، قعاوصلا  . 5

.دنا هدروآ  دوخ  بتک  رد  رگید  یعمج  و  هباغلا » دسا   » رد ریثا  نبا  ار  ثیدح  نیا  هحفص 461 . دلج 6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  . 6

نآ هماـن  یگدـنز  رد  هک  دراد  يرگید  عضو  هعیـش  تاـیاور  رد  ترـضح  نآ  هداـعلا  قوف  هدرتسگ و  شناد  یملع و  لـیالد  هّتبلا  . 7
دش هراشا  نادب  البق  راوگرزب 

 . هیآ 37 نارمع ، لآ  . 8

 . هحفص 131 دلج 2 ، لادتعالا ، نازیم  . 9

 . هحفص 331 دلج 2 ، دادغب ، خیرات  . 10

 . هیآ 26 ءارسا ، . 11

 . هحفص 158 دلج 2 ، لاّمعلازنک ، هحفص 288 ; دلج 2 ، لادتعالا ، نازیم  هیآ ; لیذ  روثنملا ، ّرد  . 12

نایبت هریس  ترتع و  شخب  : عبنم

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد 

نارگید يارب  نارگید و  رکف  رد 

عوکر لاح  رد  شردام  هک  دـید  دـیدرگ ، مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  شردام ،  قاتا  دراو  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يزور 
.دنک یم  اعد  ناشمان  رکذ  اب  نم  ؤم  ياه  نزو  اهدرم  يارب  تسا و  زامن 

تشاد راهظا  دمآ و  ولج  دیامرف ، یمن  یئاعد  چیه  شیوخ ،  يارب  دیامن و  یم  اعد  نارگید  يارب  طقف  شردام  دید  هک  درک ، شوگ 
؟  یئامن یم  اعد  نارگید  يارب  هک  يروط  نامه  ینک  یمن  اعد  تدوخ  يارب  مه  يرادقم  ارچ  ردام ! يا  : 
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اعد شالتدوخ و  يارب  سپـس  میـشاب و  هیاسمه  تاجن  رکف  هب  دیاب  ام  لّوا  مدنزرف !  يا  داد : خـساپ  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
(1)  . مینک
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يارب نارگید و  ّقح  رد  ناـسنا  هک  یعقوم  دوش و  یم  باجتـسم  نارگید  ّقح  رد  نمؤـم  ياـعد  هک :  تسا  هدـش  دراو  یثیدـح  رد  و 
.دش دهاوخ  باجتسم  اه  نآ  ياعد  امتح ، هک  درک ، دنهاوخ  اعد  وا  يارب  یهلا  هکئالم  دنک ، اعد  نارگید 

زامن رد  نایز  ررض و   15 زامن ، تّیمها 

 : تسا هدروآ  لئاّسلا  حالف  باتک  رد  سوواط  نب  دّیس  موحرم 

هّللا یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  دوخ ، راوگرزب  ردپ  كرابم  رضحم  هب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  يربک ،  هقیّدص  ترـضح  يزور 
تسیچ دنرامش ، یم  کبـس  ار  زامن  هک  ینانز  ای  نادرم و  زا  هتـسد  نآ  يازج  ناج !  ردپ  يا  تشاد :  راهظا  و  دش ؛ دراو  هلآ  هیلع و 

؟

یئانتعا یب  نآ  تاروتسد  طئارش و  هب  درامـش و  کبـس  ار  زامن  سکره  ناج !  همطاف  مرتخد ،  دومرف : هیلع  هّللا  تاولـص  ادخ  ربمایپ 
: دنادرگ یم  تازاجم  باقع ،  عون  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دیامن ،

رب ربق  زا  هک  یماگنه  نآ  تماـیق  رد  رگید  عون  هس  ربق و  رد  عون  هس  نداد ،  ناـج  گرم و  عقوم  نآ  عون  هس  اـیند ، رد  نآ  عون  شش 
.دوب دهاوخ  دوش  هتخیگنا 

: دید دهاوخ  ایند  رد  هک  یباقع  عون  شش  نآ  اّما 

.دریگرب يدنمدوس  یفاک و  هرهب  نآ  زا  دناوتن  هک  شرمع ،  زا  قیفوت  تکرب و  نتشادرب   1.

 . شیاهدمآرد زا  تکرب  نتشادرب   . 2

 . شا هرهچ  زا  ناراکوکین  يامیس  ندش  كاپ   3.

 . شتادابع اهراک و  رد  ندش  درسلد  نادرگرس و   4.

.دش دهاوخن  باجتسم  شیاه  هتساوخ  اهاعد و   . 5
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.دوش یمن  شلماش  ناشیا  ریخ  ياعد  دوب و  دهاوخن  میهس  نینم  ؤم  ياعد  رد  هک  نآ   6.

: دید دهاوخ  گرم  ماگنه  هک  ار  یئاه  باقع  نآ  اّما  و 

.دُرم دهاوخ  هنالیلذ   1-

.دهد یم  ناج  هنشت  هنسرگ و   2-

.دزاسن فرط  رب  ار  وا  یگنسرگ  یگنشت و  يزیچ  چیه   - 3

: دوش یم  شراچد  ربق  رد  هک  یئاه  باذع  نآ  اّما  و 

.دهد رارق  هجنکش  دروم  ار  وا  ّبترم  ات  دیامن  یم  رومءام  ار  یکلم  لاعتم  دنوادخ   1-

.دشاب یم  كانتشحو  کیرات و  گنت و  شربق   - 2

: ددرگ یم  شیالتبم  تمایق  رد  هچنآ  اّما  و 

.دنیامن اشامت  ار  وا  رشحم  لها  دناشکب و  نیمز  يور  تروص ،  رب  ار  وا  ات  دیامن  یم  رومءام  ار  یکلم  دنوادخ   - 1

.دوب دهاوخ  قیقد  تخس و  شلامعا  یسررب  هبساحم و   - 2

(1) .دش دهاوخ  شراچد  كاندرد  یباذع  دریگ و  یمن  رارق  دنوادخ  ّتبحم  تمحر و  دروم  هک  نیا  تیاهن  رد  -3 و 

مالسلا اهیلع  همطاف  رادید  اب  يداش 

: دش لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  مالسا  ربمایپ  رب  نآرق  هیآ  نیا  هک  یماگنه 

یمامت هاگ  هدـعو  مّنهج  اـنامه  ینعی ؛  ( 28 ٌموُسْقَم ()  ٌءْزُج  ْمُْهنِم  ٍباـب  ِّلُِـکل  ٍباْوبءا  ُهَْعبَـس  اـَهل  نیعَمْجءا ،  ْمُهُدِـعْوَمل  مّنهج  (و إ ّن 
.دش دنهاوخ  دراو  يدارفا  يرد  ره  زا  هداد و  رارق  برد  تفه  شیارب  دنوادخ  هک  دشاب ، یم  دارفا 

تشادن ار  ترضح  اب  نتفگ  نخس  تبحص و  ناوت  یسک  دندش و  نایرگ  همه  زین  ترضح  نآ  باحصا  هیرگ و  رایسب  ترـضح  نآ 
.
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یم لاحـشوخ  نامداش و  دید ، یم  ار  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ترـضح  شرتخد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  مالـسا  ربمغیپ  هاگره  نوچ  و 
شمارآ يداش و  بجوم  دروآ و  شراوگرزب  ردـپ  دزن  ار  ناشیا  ات  دـمآ  هرّدـخم  نآ  لزنم  يوس  هب  ناملـس  ّتلع  نیمه  هب  دـیدرگ ،

.ددرگ ادخ  لوسر 

دشاب و یم  وج  يرادقم  ندومن  بایسآ  لوغشم  ترضح  دید  دش ، دراو  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  لزنم  هب  ناملس  یتقو 
: دیامن یم  همزمز  ار  نآرق  هیآ  نیا  دوخ  اب 

.دشاب یم  ماود  اب  رتهب و  تسا  وا  تساوخ  لاعتم و  يادخ  دزن  هچنآ  ینعی ؛  یْقبءا ))  ٌْریَخ و  ِهّللاَْدنِع  ام  َو  ))

ار هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  لوسر  ترضح  هیرگ  یتحاران و  نایرج  نآ ،  زا  دعب  درک و  مالـس  ءارهز  ترـضح  رب  یـسراف  ناملـس  سپ 
.دومن نایب  راوگرزب  نآ  يارب 

هدـش و هراپ  نآ  ياج  هدزاود  دودـح  هک  ار  دوخ  رداچ  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  ربخ  نیا  ندینـش  اب  اـهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاـف 
.دنکفارس رب  دوب  هتفرگ  زرد 

ءاس و ؤر  نارتخد  هک  تسا  لّمحت  لباق  ریغ  تخس و  ردقچ  تفگ :  داتفا و  هیرگ  هب  یسابل  یگدنز و  نینچ  ندید  اب  یـسراف  ناملس 
هّللا یّللص  ادخ  ربمغیپ  دّمحم ، رتخد  یلو  دنشاب ؛ شیاسآ  تالّمجت و  همه  نآ  رد  و  دنشوپب ، مشیربا  سدنُس و  ياه  سابل  ناهاشداپ 

.دیامن لّمحت  ار  اه  تّقشم  اه و  یتخس  همه  نیا  دشوپب و  راد  هلصو  ِنیمشپ  رداچ  هلآ  هیلع و 

ای دومن : راهظا  دش ، دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  لوسر  ترـضح  دوخ ، ردپ  روضح  هب  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه 
 . تسا هتفر  ورف  هودنا ،  هیرگ و  رد  هدرک و  بّجعت  نم  ياه  سابل  یگدنز و  زا  ناملس  هّللا !  لوسر 
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.دوب دهاوخ  تشهب  هب  دورو  رد  نیقباس  زا  تسا و  ادخ  بوبحم  همطاف  مرتخد ،  دومرف : ناملس  هب  هیلع  هّللا  تاولص  لوسر  ترضح 

؟  يا هدوب  نایرگ  ارچ  ددرگ ، وت  يادف  ترتخد  ناج !  ردپ  تشاد :  راهظا  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  نآ ،  زا  سپ 

دوب و كانتشحو  روآدرد و  رایسب  هک  دومن ، لزان  نم  رب  مّنهج  نوماریپ  نآرق  هیآ  ود  نیما  لیئربج  مرتخد !  دومرف : لوسر  ترـضح 
.دناوخ ار  هفیرش  هیآ  ود  نآ  سپس 

یناراک هانگ  لاح  هب  ياو  تفگ :  داتفا و  نیمز  رب  تروص  هب  تسیرگ و  نآرق  هیآ  ود  نآ  ندینش  اب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترـضح 
.دندرگ مّنهج  شتآ  لها  هک 

دندرک و یم  هعطق  هعطق  دنتـشک و  یم  ارم  ات  مدوب  یم  يدنفـسوگ  نم  شاک  يا  تفگ :  دید ، ار  شارخلد  هنحـص  نیا  نوچ  ناملس 
 !! مدینش یمن  ار  مّنهج  نازوس  شتآ  زا  یمان  دندروخ و  یم 

 !! مدینش یمن  ار  خزود  شتآ  فصو  هنوگ  نیا  دوب و  هدیئازن  ارم  دوب و  میقع  مردام  شاک  يا  تفگ :  رذوبا  و 

(1)  . مدینش یمن  ار  مّنهج  نازوس  شتآ  زا  یمان  مدوب و  یم  ناگدنرپ  راقنم  رد  يا  هدنرپ  نم  شاک  يا  و  تفگ :  دادقم  سپس  و 

يرامیب رتسب  رد  تاقالم 

 : تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  ّتنس  لها  ناسیون  خیرات  ءاملع و  زا  یکی  هبیُتق  نبا 

كانمـشخ و نامدوخ  زا  ار  هّللا  لوسر  رتخد  همطاف ،  اـم  تفگ :  رکبوبا  هب  رمع  يزور  هفیقـس ،  ناـیرج  زا  یتّدـم  تشذـگ  زا  سپ 
.دوش دونشوخ  یضار و  ام  زا  ات  میور  وا  رادید  تاقالم و  هب  رگیدکی  اب  ایب  میا ،  هدینادرگ  تحاران 
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.دشن هداد  هزاجا  ناشیا  هب  یلو  دنتساوخ ؛ دورو  هزاجا  دندیسر ، لزنم  برد  هب  نوچ  دندرک و  تکرح  ود  ره  اذل 

هزاجا اهنآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  نیا  ربانب  دـنتفگ ؛ نخـس  وا  اب  هراب  نیا  رد  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  روضح  راـچان  هب 
.دنتسشن اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  يوربور  دندش ، دراو  نوچ  دیبلط و  دورو 

.دادن ار  ناشباوج  ترضح  اّما  دندرک ، مالس  دنادرگرب ، اه  نآ  زا  ار  دوخ  يور  ترضح  و 

 . مراد تسود  هشیاع  مرتخد ،  زا  شیب  ار  وت  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  هّللا !  لوسر  هبیبح  يا  تفگ :  رکبوبا 

هک مدینـش  نوچ  مدرک ،  عنم  تردـپ  ثاریم  ّقح  زا  ار  وت  هک  نآ  ّتلع  مدوب ؛  هدرم  نم  شاـک  يا  تفر ،  اـیند  زا  تردـپ  هک  يزور 
 . تسا هقدص  دنامب ، یقاب  ام  لاوما  زا  هچنآ  میراذگ ،  یمن  ياج  هب  يا  هّیثرا  ام  دومرف :

 . يرآ دنتفگ : دینک ؟ یم  دییءات  میوگب ،  ناتیارب  ادخ  لوسر  مردپ  زا  ار  یثیدح  رگا  دومرف : اهیلع  هّللا  مالس  همطاف  ماگنه ،  نیا  رد 

همطاف تیاضر  دومرف : یم  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  هّللا  لوسر  مردپ ،  زا  دیدینـشن  ایآ  مریگ ،  یم  هاوگ  امـش  رب  ار  دنوادخ  دومرف :
ره تسا و  هتـشاد  تسود  ارم  دراد  تسود  ار  همطاف  هکره  دشاب ، یم  نم  بضغ  مشخ و  همطاف  بضغ  مشخ و  تسا ،  نم  تیاضر 

!؟  تسا هدرک  تحاران  نیگمشخ و  ارم  دنک ، تحاران  نیگمشخ و  ار  وا  هک 

 . میا هدینش  هّللا  لوسر  زا  ار  ینخس  نینچ  یلب ،  دنتفگ :

امش زا  نم  دیا و  هدرک  تحاران  نیگمـشخ و  ارم  رفن  ود  امـش  هک  مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  هکئالم  ادخ و  دومرف : همطاف  ترـضح 
 . منک وا  هب  ار  امش  تیاکش  هدرک و  تاقالم  ار  ادخ  لوسر  مردپ ،  ات  دش  مهاوخن  یضار  لاحشوخ و 
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(1) .دندش جراخ  ترضح  دزن  زا  هیرگ  لاح  رد  سپس  و  مرب ،  یم  هانپ  دنوادخ  هب  همطاف  بضغ  دنوادخ و  مشخ  زا  تفگ :  رکبوبا 

دنوادخ تیاضر  اب  رهوش  نز و  یخوش 

: دیامن تیاکح  یسراف  نامس 

.دش دراو  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  ادخ  لوسر  شردپ ،  رب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  يزور 

؟ دش ایوج  ار  ّتلع  تهج  نیمه  هب  دید ، نیگمغ  نایرگ و  ار  وا  داتفا ، همطاف  هرهچ  رب  شمشچ  ادخ  لوسر  یتقو 

بلاط یبا  نب  ّیلع  مرـسمه ،  نم و  نیب  هتـشذگ  زور  ادخ ! لوسر  يا  تشاد :  راهظا  ردپ  خساپ  رد  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  ترـضح 
هب یخوش  ناونع  هب  ار  يا  هلمج  نم  میدرک و  یم  حازم  یخوش و  تبحـص ،  نمـض  رگیدکی  اب  هک  داتفا  قاّفتا  ینایرج  مالـسلا  هیلع 

.دش وا  یتحاران  بجوم  هک  متفگ ،  مرهوش 

نم زا  اـت  مدرک  شهاوخ  وا  زا  متـشگ و  نامیـشپ  نیگمغ و  شیوخ  نخـس  زا  تسا ،  تحاراـن  مرـسمه  هک  مدرک  ساـسحا  نوچ  و 
.ددرگ لاحشوخ  یضار و 

یلو دشاب ؛ یم  یـضار  نم  زا  هک  مدرک  ساسحا  تشگ و  هجاوم  نم  اب  یئور  هدـنخ  اب  دـش و  نامداش  تفریذـپ و  ارم  رذـع  زین  وا  و 
.دشاب یضاران  نیگمشخ و  نم  زا  ادابم  هک  مراد  تشحو  دوخ  يادخ  زا  نونکا 

دننامه رهوش  يدونـشوخ  تیاـضر و  اـنامه  مرتخد !  يا  دومن : راـهظا  یبلاـطم  نینچ  ندینـش  اـب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  ادـخ  لوسر 
.ددرگ یم  ادخ  یتحاران  یتیاضران و  ببس  رهوش  یتحاران  بضغ و  دوب و  دهاوخ  لاعتم  دنوادخ  يدونشوخ  تیاضر و 
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، دـشاب یـضاران  وا  زا  شرهوـش  نکیلو  دـنک ؛ شیاتـس  تداـبع و  میرم  ترـضح  نوـچمه  ار  دـنوادخ  هـک  ینز  ره  دوزفا : سپـس  و 
.دریگ یمن  رارق  ادخ  هاگرد  لوبقم  وا  لامعا  تادابع و 

دـشابن نآرق  مالـسا و  فالخ  هک  يدراوم  رد  هّتبلا  تسا ،  رهوش  زا  ّتیعبت  يرادُرب و  ناـمرف  لاـمعا ،  نیرتهب  هک  نادـب  مرتخد !  يا 
.دهد ماجنا  ار  نامرحمان  زا  رود  هب  يدرف ،  کبس و  ياهراک  ینعی  تسا ،  یگدنسیر  نز  يارب  اهراک  نیرتهب  نآ ،  زا  دعب 

هداوناخ ءاضعا  شیاسآ  هافر و  يارب  دـیامن و  يراد  هناخ  دـنک و  لّمحت  ار  يراد  هناخ  تاّقـشم  تاـمحز و  هک  ینز  ره  مرتخد !  يا 
(1) .دوب دهاوخ  تشهب  لها  وا  انامه  دیامن ، شالت  شا 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف  تمظع  تسادق و 

: دیوگ سیمع  تنب  ءامسءا 

هک ار  ینوخ  دومن ، نامیاز  دروآ و  ایند  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدـنزرف  نیلّوا  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  هک  یماـگنه 
.دیدرگن جراخ  وا  زا  دننیب  یم  سافن  نوخ  ناونع  هب  نامیاز  عقوم  رد  اه  نز  رگید 

رب نوچ  متـشگ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  شردپ ،  لزنم  یهار  تهج  نمیه  هب  مدرک ،  بّجعت  رایـسب  نایرج  نیا  زا  نم  و 
!؟ دنیب یمن  سافن  ضیح و  نوخ  همطاف  ایآ  هّللا !  لوسر  ای  مدرک :  ضرع  مدش ،  دراو  ترضح  نآ 

!؟  تسا هرّهطم ))  هرهاط و   )) همطاف مرتخد  هک  یناد  یمن  ایآ  تشاد :  راهظا  نم  هب  خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
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(1) .ددرگ یمن  جراخ  وا  زا  سافن  ضیح و  نوخ  دراد و  توافت  نانز  ریاس  اب  دشاب و  یم  هزیکاپ  كاپ و  ینعی ؛ 

: دیامرف تیاکح  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  و 

راهظا لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  دیامن و  فّقوت  خزود  يدورو  برد  رب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  دوش ، اپرب  تمایق  نوچ 
مّنهج شتآ  هب  ار  وا  دشاب ، ما  هّیرذ  نم و  هب  دـنم  هقالع  رادتـسود و  هک  ره  يداد  هدـعو  يا و  هدـیمان  همطاف  ارم  وت  ادـنوادخ ! دراد :

 . تسا ّقح  وت  هدعو  هک  مناد  یم  درک و  یهاوخن  تازاجم 

هک ره  ما  هداد  هدـعو  ما و  هدـیمان  همطاف  ار  وت  نم  یئوگ ،  یم  تسار  همطاف !  يا  دـسر : یم  ادـن  لاعتم  راگدرورپ  يوس  زا  هاگ  نآ 
هدـعو هب  نونکا  مه  درک و  مهاوخن  تازاجم  خزود  شتآ  هب  دـشاب  هتفریذـپ  ار  اـه  نآ  تیـالو  هدوب و  تا  هّیرذ  وت و  هب  دـنم  هقـالع 

 . منک یم  افو  دوخ 

ار وت  تطاسو  تعافـش و  نم  و  یئامن ؛  تعافـش  ار  اهنآ  یناوت  یم  وت  دنتـسه ، مّنهج  شتآ  لها  يراد و  تسود  هک  ار  یئاه  نآ  و 
 . مزاس راکشآ  رشحم  لها  ءایبنا و  هکئالم و  دزن  ار  وت  تلزنم  ّتیعقوم و  هک  نآ  ات  متسه ،  اریذپ 

وا شخب  تاجن  یئامن و  تعافش  یناوت  یم  تسه ،  نم  ؤم  هک  دشاب  هتشون  وا  نامشچ  ود  نیب  یناشیپ و  رد  هک  ره  همطاف !  يا  سپ 
(2)  . ینادرگ تشهب  دراو  ار  وا  یشاب و  خزود  شتآ  زا 
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مالّسلا هیلع  نیسح  دولآ  نوخ  نهاریپ  تشهب و 

: دیامرف تیاکح  مهیلع  هّللا  تاولص  دّمحم  لآ  قداص  ترضح 

دهاوخ ناگمه  شوگ  هب  یئادـص  دـیامن ، راضحا  هدـنز  ار  شناگدـنب  یمامت  دـنوادخ  دوش و  اپ  رب  رـشحم  يارحـص  هک  ماگنه  نآ 
هیلع و هّللا  یّلص  دّمحم  رتخد  همطاف  هک  نوچ  دینکفا ، ریز  هب  ار  دوخ  ياهرس  دیدنبب و  ار  دوخ  ياه  مشچ  تعامج !  يا  هک :  دیسر 

.دیامن روبع  طارص  لپ  زا  دهاوخ  یم  هلآ 

تعیاشم و ار  وا  هتشرف  رازه  داتفه  هک  یلاح  رد  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترـضح  دندنب و  یم  ار  دوخ  ياه  مشچ  ناگمه  سپ 
.دیامرف یم  فّقوت  رشحم  ّمهم  ياه  فقوم  زا  یکی  رد  دوش و  یم  دراو  دننک ، یم  یهارمه 

هضرع راگدرورپ  یبوبر  رضحم  هب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هّللادبع  ابا  ترضح  هتشغآ  نوخ  هب  نهاریپ  نآ  زا  سپ 
.دندرک راتفر  هنوگچ  مدنزرف  اب  هک  یهاگآ  دوخ  وت  دشاب ، یم  نیسح  مدنزرف ،  نهاریپ  نیا  اراگدرورپ ! دراد : یم 

.دش دهاوخ  هدروآرب  هک  وگب ، يراد  یئاضاقت  هتساوخ و  ره  همطاف !  يا  دسر : یم  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  یئادص  ماگنه ،  نیا  رد 

.ریگب نیسح  مدنزرف ،  نیلتاق  زا  ارم  ماقتنا  ایادخ ! دراد : راهظا  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  و 

هدنرپ هک  يروط  نامه  دعلب ، ورف  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیلتاق  کیاکی  ناشک  هنابز  دوش و  اپ  رب  شتآ  زا  بیهم  يا  هلعـش  سپ 
.دنیچرب نیمز  زا  هناد  هک  يا 

.دش دنهاوخ  باقع  تازاجم و  كاندرد  ياه  باذع  هب  ملاظ ،  ِدارفا  نآ  یمامت  ددرگرب و  خزود  قمع  هب  سپس  و 
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شنادـنم هقالع  ناتـسود و  يرارذ و  هک  یلاح  رد  دـیامن و  یم  تکرح  تشهب  يوس  هب  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاـف  نآ ،  زا  دـعب 
(1) .دندرگ یم  دنم  هرهب  نآ  ياه  تمعن  تاکرب و  عاونا  زا  و  دش ؛ دنهاوخ  تشهب  دراو  دنشاب ، یم  وا  هارمه 

نانز تعافش  ناتسود و  هیرگ 

تداهـش زا  ربخ  تینهت ،  تراشب و  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  مالـسا  ربمغیپ  دـش ، دـّلوتم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یماـگنه 
دهاوخ قاّفتا  ینامز  هچ  رد  تشاد :  راهظا  تسیرِگ و  تخس  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  داد ، ار  شندش  هتـشک  ّتیفیک  دازون و 

؟ داتفا

.دشاب اهنت  نیسح  ینعی ؛  وا  میشابن و  نسح  شردارب ،  ّیلع و  شردپ ،  وت و  نم و  هک  ینامز  دومرف : مالسا  ربمایپ 

؟ درک دهاوخ  يرادازع  هیرگ و  مدنزرف  يارب  یسک  هچ  تفگ :  تفای و  نوزفا  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  هیرگ  هاگ  نآ 

يرادازع یئارـس و  هحون  دـنیرگ و  یم  شلایع  لها و  وا و  تبیـصم  رب  نم  تّما  نادرم  نانز و  ناج !  همطاف  دومرف : لوسر  ترـضح 
هدننک و هیرگ  نانز  وت ، دوش  اپرب  تمایق  زور  نوچ  و  دـش ؛ دـهاوخ  دـیدجت  لاس  ره  يرادازع  یئارـس و  هحون  نیا  و  درک ، دـنهاوخ 

 . منک یم  تعافش  ار  ناشنادرم  نم ،  هدومن و  تعافش  ار  نیسح  رب  رادازع 

هدوب نایرگ  مالسلا  هیلع  نیسح  تبیـصم  ازع و  رد  هک  ینامـشچ  نآ  رگم  دنـشاب ، یم  نایرگ  تمایق  رد  اه  مشچ  مامت  همطاف !  يا  و 
(2) .دش دهاوخ  تشهب  دراو  لاحشوخ  نادنخ و  نانآ  هک  دشاب 

13797 ص :
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دوخ ّقح  زا  عافد  یگنوگچ 

: دنک یم  تیاکح  رکبوبا  رتخد  هشیاع 

دمآ و رکبوبا  مردپ  دزن  اهزور  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شردپ ،  تداهش  زا  سپ  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف 
.دومن هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  يردپ  هّیثرا 

یقاب وا  لاوما  زا  هک  هچنآ  تسا و  هتشاذگن  یقاب  هّیثرا ،  ناونع  هب  يزیچ  ادخ  ربمغیپ  تشا :  راهظا  يو  هب  خساپ  رد  رکبوبا  مردپ ،  و 
.دوب دهاوخ  هقدص  دشاب ، هدنام 

هرانک یتحاران و  نیمه  اب  تفرگ و  هرانک  وا  زا  دش و  تحاران  نیگمشخ و  رکبوبا ، مردپ  نانخـس  ندینـش  اب  اهیلع  هّللا  مالـس  همطاف 
 . تفای تافو  هک  نآ  ات  داد  همادا  دوخ  یگدنز  هب  يریگ 

لوسر لاوما  زا  هّیثرا ،  ناونع  هب  ار  دوخ  هّیمهـس  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  ترـضح  دوزفا : دوخ  نانخـس  همادا  رد  هشیاع  سپس 
زا مردپ  نکیلو  دومن ؛ یم  تساوخرد  هبلاطم و  ّبترم  روط  هب  رکبوبا  مردپ  زا  ار  كدـف  نینچمه  هیلع و  همالـس  هّللا و  تاولـص  هّللا 

(1) .درک یم  يراددوخ  اه  نآ  تخادرپ 

یّللص مالسا  ربمغیپ  یصخش  ّقح  ربیخ ، گنج  رد  یطباوض  قبط  هک  هدوب  یگرزب  رایسب  غاب  كدف ،  هدراو :  تایاور  روهـشم و  قبط 
 . تفرگ رارق  هلآ  هیلع و  هّللا 

.دیشخب هرّدخم  نآ  هب  داد و  لیوحت  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  شرتخد ،  هب  باحصا  روضح  رد  ار  نآ  ترضح  و 

ردپ تراشب  رتخد و  یبات  یب 

: دنک تیاکح  يراصنا  بّویا  وبا 

دوخ تکربرپ  رمع  تاظحل  نیرخآ  دوب و  هدیباوخ  يرامیب  رتسب  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  یماگنه  نآ  رد 
.دمآ شراوگرزب  ردپ  رادید  هب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  دومن ، یم  يرپس  ار 
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 . تشگ يراج  شیاه  هنوگ  رب  کشا  تسیرگ و  تخس  دومن ، هدهاشم  یمسج  تیعضو  نآ  اب  ار  ردپ  نوچ  و 

لاعتم دنوادخ  همطاف !  يا  تشاد :  راهظا  داد و  يرادلد  ار  يو  شرتخد ،  هودنا  مغ و  ندید  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
.دیزگرب ترهوش  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  اهنت  شناگدنب ،  مامت  نیب  زا 

وت رهوش  یتّیـصخش  نینچ  هک  دوب  تداعـس  تمظع و  وت  يارب  نیا  مروآ و  رد  وا  حاکن  هب  ار  وت  هک  داتـسرف  یحو  نم  رب  هاـگ  نآ  و 
.دیدرگ

.دومن یمّسبت  ینامداش  اب  دش و  لاحشوخ  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح  هظحل ،  نیا  رد 

نآ زا  نارگید  هک  تسا  تلیـضف  تلـصخ و  دـنچ  ياراد  ترهوش  هک  نادـب  ناج !  همطاف  دوزفا : دوخ  شیاـمرف  همادا  رد  شردـپ  و 
: دنتسه مورحم  بقانم  لیاضف و 

ود وت ، نوچ  يرـسمه  فراـعم ،  تمکح و  ياراد  فلتخم ،  نونف  مولع و  هب  یهاـگآ  شلوسر ،  ادـخ و  هب  خـسار  داـقتعا  ناـمیا و 
.ادخ باتک  يانبم  رب  تواضق  تالاح ،  مامت  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  نیسح ،  نسح و  نوچ  رسپ  دنزرف 

ام زا  لبق  ياه  تّما  هب  هن   ) هک تسا ،  هدومرف  ام  هب  ار  یتیانع  نامحر  دـنوادخ  هک  میتسه  یتیب  لها  ام  همطاـف !  دومرف : نآ  زا  سپ  و 
.دش دهاوخن  هدشن و  یتیانع  نینچ  سکچیه  هب  ام ) زا  دعب  هن  و 

.دشاب یم  ناربمغیپ  مامت  لضفا  نیرتهب و  تردپ 

 . تسا ءایصوا  لضفا  و  نم ،  ّیصو  ترهوش 

 . تسا نادیهش  مامت  رورس  دّیس و  هزمح  تیومع ، 
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.دنک یم  زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  تشهب  رد  هک  تسا ،  تیب  لها  ام  زا  راّیط  رفعج 

(1) .دنشاب یم  تّما  نیا  طبس  ود  هک  نیسح ،  نسح و  تدنزرف  ود  و 

ردپ تارطاخ  یّلجت  ناذا و 

اهیلع هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  شرتخد  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ربمغیپ  زادگناج  تداهـش  تلحر و  زا  یتّدم  تشذـگ  زا  سپ 
 . مونشب ار  مردپ  يوگ  ناذا  لالب  ناذا  ياوآ  هک  مراد ،  وزرآ  تسا و  هدش  گنت  ملد  تشاد :  راهظا  نینچ 

هّللا ربـکا ، هّللا   : )) تفگ نوچ  و  دـیدرگ ؛ ناذا  نتفگ  لوغـشم  دـش ، اـهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  يوزرآ  هّجوتم  لـالب  نوچ  و 
(( ربکا

عورش دنلب  يادص  اب  دیامن و  لرتنک  ار  دوخ  تسناوتن  و  داتفا ؛ شردپ  نارود  تارطاخ  دای  هب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترـضح 
.دومن نتسیرگ  هب 

اب دیشک و  يدایرف  ههیـص و  ءارهز  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  هک  هّللا ،))  لوسر  ادّمحم  ّنءا  دهـشءا   : )) هب دیـسر  لالب  ناذا  هک  نآ  ات 
.داتفا نیمز  يور  تروص ،  رب  یشوهیب  تلاح 

.دیوگ عادو  ار  یناف  راد  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  هّللا  لوسر  رتخد  هک  تسا  هدنامن  يزیچ  وش ، تکاس  لالب !  يا  دنتفگ : مدرم 

.دادن همادا  ار  ناذا  هدنام  یقاب  دش و  تکاس  لالب  سپ 

 . تشاد ار  ناذا  همادا  تساوخ  رد  دمآ  شوه  هب  ترضح  نوچ  و 

، دیآ شیپ  امش  يارب  یلکشم  هک  مسرت  یم  وت  رب  نانز !  رورس  يا  تفگ :  درکن و  لوبق  لالب 
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.دنام تکاس  درک و  تشذگ  وا  زا  ترضح  تهج  نیمه  هب 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  زا  رگید ، یتیاور  رد  نینچمه 

یم ار  نآ  ای  داتفا و  یم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شردپ ،  نهاریپ  سابل و  هب  شمشچ  اهیلع  هّللا  مالـس  ءارهز  همطاف  هاگ  ره 
(1) .داد یم  تسد  هّللجم  يوناب  نآ  هب  یشوهیب  تلاح  دش و  یم  نایرگ  دیئوب ، یم  دید و 

مالسلا اهیلع  ءارهز  تمظع  اّوح و  رخف 

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا ،  مهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  يرکسع  نسح  ماما 

هب مالـسلا  هیلع  مدآ  دندیلاب و  دوخ  رب  دنتفرگ ، ياج  تشهب  رد  دـیرفآ و  ار  اّوح  مالـسلا و  هیلع  مدآ  ترـضح  لاعتم  دـنوادخ  نوچ 
 . تسا هدیرفاین  ام  زا  رترب  رتهب و  يدوجوم  دنوادخ  تفگ :  اّوح ، دوخ  رسمه 

هیلع مدآ  هک  نیمه  رَِبب ؛ یلعءا  سودرف  هب  ار  مدآ  ما ،  هدـنب  داتـسرف : یحو  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هب  لاعتم  راـگدرورپ  ماـگنه  نیا  رد 
رد رون  زا  هراوشوگ  ود  دوب و  رون  زا  یجات  شرس  رب  هک  اهرـصق  نیرتهب  زا  یکی  رد  هک  يزینک  دش ، سّدقم  ناکم  نآ  دراو  مالـسلا 

.درک بلج  دوخ  هب  ار  مدآ  هّجوت  تشاد ،  دوخ  شوگ 

وا هک :  دومن  لا  ؤس  لیئربج  زا  هدیـشخب ،  یئانـشور  ار  تشهب  ماـمت  شلاـمج  رون  هک  دـید  داـتفا و  هتـشرف  نآ  رب  مدآ  هاـگن  نوچ  و 
؟  تسیک

ثوعبم هدنیآ  نامز  رد  هک  دشاب  یم  وت  نادنزرف  زا  یکی  ادخ و  ربمغیپ  دّـمحم ، رتخد  همطاف  وا  تشاد :  راهظا  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
.ددرگ یم 
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؟  تسیچ دراد  رس  رب  هک  یجات  دومن : لا  ؤس  مالسلا  هیلع  مدآ 

(1) .دشاب یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شرهوش  تفگ :  لیئربج 

هلآ هیلع و  هّللا  یّلص  ردپ  رارسا  ءارهز و  همطاف 

: دنک تیاکح  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  ادخ  لوسر  نارسمه  زا  یکی  هشیاع 

نانچ و  دش ؛ دراو  ام  رب  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  تشاد ،  روضح  نم  دزن  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  نآ  رد 
.دوب هّللا  لوسر  نتفر  هار  دننامه  هک  تفر  یم  هار 

شوخ مرتخد !  دومرف : درک و  باطخ  يو  هب  دـش ، همطاف  ترـضح  شرتخد  ندـمآ  هّجوتم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  ادـخ  لوسر  یتقو 
.دش نایرگ  ءارهز  همطاف  مدید  هاگان  هک  تفگ  وا  هب  هنایفخم  ینخس  دناشن و  تسار  تمس  دوخ ، رانک  ار  وا  سپس  و  يدمآ ، 

تردپ رانک  هک  مدوب  هدیدن  یشوخ  نینچ  اب  زگره  ار  وت  نم  همطاف !  يا  متفگ :  مدش و  ایوج  ار  شندش  نایرگ  ّتلع  دوزفا : هشیاع 
!؟  يدش نایرگ  ناهگان  ارچ  سپ  یشاب ، 

 . منک یمن  شاف  ار  مردپ  رارسا  تشاد :  راهظا  باوج  رد  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  ترضح 

نادنخ لاحـشوخ و  هک  دومرف ، هّیـضرم  يارهز  هب  هنایفخم  يرگید  بلطم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  ادـخ  لوسر  هک  مدـید  نآ  زا  دـعب 
.دومن یمّسبت  دیدرگ و 

؟  مدش ایوج  ار  وا  هدنخ  هیرگ و  ّتلع  راب  نیا  دش و  رتشیب  نم  بّجعت  عقوم  نیا  رد 

 . منک یمن  شاف  ار  مردپ  رارسا  ناونع  چیه  هب  تشاد :  راهظا  نم  باوج  رد  هراب  ود  ترضح ،  نآ  و 
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همطاف زا  ار ، زور  نآ  هیرگ  هدنخ و  ّتلع  هدرک و  هدافتسا  تصرف  زا  نم  دومن و  تلحر  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  ادخ  لوسر  هک  نآ  ات 
؟  مدش ایوج  ءارهز 

هلحرم ود  لاسما  یلو  دش ؛ یم  دراو  نم  رب  راب  کی  لاس  ره  لیئربج  دومرف : نم  هب  زور  نآ  رد  مردپ  تشاد :  راهظا  ترـضح  نآ  و 
 . مدش نایرگ  مردپ ،  ِنخس  نیا  اب  سپ  دشاب ، یم  نم  گرم  ندش  کیدزن  تمالع  نیا  دش و  دراو  نم  رب 

: دوزفا مردپ  سپس  يوش ،  یم  قحلم  نم  هب  هک  دوب  یهاوخ  یسک  لّوا  نم ،  تیب  لها  زا  وت  دومرف : شتاشیامرف  همادا  رد  و 

 . یشاب نانز  رورس  دّیس و  هک  یتسین  لاحشوخ  یضار و  ایآ 

(1)  . متشگ نامداش  رورسم و  یتراشب  نینچ  ندینش  زا  سپ  نم  و 

هریرح گید  رد  تشگنا  نتخوسن 

: دنک تیاکح  کلام  نب  سنءا 

هب گید  لخاد  ياذـغ  ندرک  طولخم  ندز و  مه  هب  نایرج  هراـبرد  درک و  راـضحا  شیوخ  دزن  ارم  یفقث  فسوی  نب  جاّـجح  يزور 
.درک لا  ؤس  دوب ، هتفرگ  ماجنا  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  طّسوت  هک  تسد ،  هلیسو 

شدنزرف ود  يارب  هریرح  نتخپ  لوغشم  ترضح  نآ  هک  دید  دش و  دراو  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  روضح  هب  هشیاع  يزور  متفگ : 
.دشاب یم  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و 

اب و  هداد ؛  رارق  دوـب  رو  هلعـش  نآ  ریز  شتآ  هک  یقاـجا  يور  ار  نآ  دوـب و  هـتخیر  گـید  لـخاد  نـغور  ریـش و  درآ و  يرادـقم  و 
.دومن یم  طولخم  دز و  یم  مه  هب  درک ، یم  لُغ  لُغ  دیشوج و  یم  هک  یلاح  رد  ار  گید  لخاد  هریرح  دوخ ، تشگنا 
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هدش جراخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  ادخ  ربمایپ  رتخد  لزنم  زا  بّجعت ،  تریح و  اب  تشگ و  هدز  تُهب  يا  هنحص  نینچ  ندید  اب  هشیاع 
.درک تکرح  رکبوبا  شردپ ،  لزنم  يوس  هب  و 

تریح هب  ارم  هک  مدرک ،  هدهاشم  ءارهز  همطاف  زا  ار  یبیجع  نایرج  نونکا  مه  ردپ ! يا  تفگ :  دـش ، دراو  شردـپ  لزنم  هب  نوچ  و 
 . تسا هتشاداو  بّجعت  و 

یم طولخم  دز و  یم  مه  هب  ار  اه  نآ  شیوخ  تشگنا  اب  دیـشوج ، یم  شتآ  قاـجا  يور  هریرح ،  گـید  هک  یلاـح  رد  مدـید  ار  وا 
.دومن

 . تسا میظع  ّمهم و  رایسب  رما  نیا  هک  دوش ، هّجوتم  یسک  ادابم  راد ، نامتک  یفخم و  ار  عوضوم  نیا  مرتخد !  يا  تفگ :  رکبوبا 

: دومرف یهلا ،  يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  يالاب  دش ، هاگآ  نایرج  نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  مالسا  ربمایپ  هک  نیمه  یلو 

.دنرادنپ یم  لوبق  لباق  ریغ  میظع و  ینایرج  ار  نآ  دننک و  یم  بّجعت  شتآ  گید و  نایرج  هنحص  ندید  زا  مدرم 

دنوادخ هک  دینادب  دیاب  تسا ،  هتخیگنا  رب  شیوخ  تّوبن  هب  هدرک و  ثوعبم  تلاسر  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دوزفا : سپـس  و 
 . تسا هدینادرگ  مارح  شندب  ءازجا  مامت  وم و  نوخ و  رب  همطاف و  دسج  رب  ار  نآ  ترارح  شتآ و  لاعتم 

هام دیشروخ و  شتآ و  هکلب  و  دوب ، دنهاوخ  نامءا  رد  شتآ  ترارح  زا  راتفگ ) لمع و  رد  یعقاو  ناوریپ   ) شنایعیـش همطاف و  انامه 
.دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ینعی ؛  وا  لسن  همطاف و  تعاط  رد  همه  همه و  اه ، هوک  ناگراتس و  و 
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.دنگنج یم  ناملاظ  نافلاخم و  اب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  شدنزرف ،  نیرخآ  باکر  رد  نایّنج  نینچمه  و 

.دومن دهاوخ  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  دوعوم  يدهم  میلست  ار  شنزاخم  اه و  هنیجنگ  تاکرب و  مامت  نیمز  ماگنه ،  نآ  رد  و 

 ، یناونع ره  هب  هک  ار  یناسک  نآ  دنک  تنعل  دـنوادخ  دـنک ، ّکش  همطاف  رامـش  یب  بقانمو  لئاضف  رد  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  سپ 
.دننک راکنا  دنریذپن و  ار  شنادنزرف  رگید  وا و  تماما  دنراد و  لد  رد  ار  بلاط  یبا  نب  ّیلع  شرهوش ،  ینمشد  هنیک و 

شتعافش دیامن و  یم  تعافش  نارگید  زا  شیب  رشحم  يارحـص  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  دوزفا : نایاپ  ردو 
(1)  . تفرگ دهاوخ  رارق  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  هتفریذپ و 

لئاسم هب  یئوگخساپ  شاداپ 

: دیامرف تیاکح  هیلع  همالس  هّللا و  تاولص  يرگسع  نسح  ماما 

هلئـسم زامن ، ماجنا  يارب  هک  ناوتان  فیعـض و  مراد  يردام  تفگ :  دش و  دراو  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  دزن  ینز  يزور 
 . میامن تفایرد  امش  زا  ار  نآ  خساپ  ات  تسا  هداتسرف  ارم  هدمآ و  شیپ  شیارب  يا 

درک رارکت  ار  دوخ  لا  ؤس  هبترم  ود  نز  نآ  داد و  ار  شباوج  نز ،  نآ  نانخس  هب  نداد  شوگ  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح 
.داد ار  وا  باوج  هرابود  ترضح  و 

هنوگ چـیه  نودـب  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  دیـسر و  هبترم  هد  هب  هک  نآ  ات  درک  وگزاـب  ار  دوخ  لا  ؤس  نز  نآ  ّبترم  روط  هب  و 
(2) .دومن یم  نایب  ار  وا  خساپ  تفوطع  هب  هکلب  یتحاران و  راهظا  ساسحا و 
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 . موش یمن  امش  محازم  نیا  زا  شیب  مدرک ،  تحاران  هتسخ و  ار  امش  تفگ :  دش و  هدز  تلاجخ  نز  نآ ،  زا  سپ 

ات دشاب  هدش  ریجءا  یصخش  هچنانچ  دوزفا : سپس  دوب و  دهاوخن  یتمحز  نم  يارب  ریخ ، دومن : راهظا  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  و 
!؟ دوش یم  تحاران  ایآ  دریگب  دزم  رانید  رازه  دص  غلبم  نآ  ياز  رد إ  دربب و  یئاج  هب  ار  نیگنس  يراب 

.ریخ تفگ :  ترضح  باوج  رد  نز  نآ  و 

شیب یشزرا  هب  لاعتم  دنوادخ  دزن  نآ  شاداپ  دزم و  متسه و  وت  ریجءا  میوگب  ار  شباوج  هک  لا  ؤس  ره  يارب  نم  دومرف : نآ  زا  دعب 
.دشاب یم  تسا ،  ناهج  نیا  رد  هک  هچنآ  زا 

: دومرف مدینش ،  هیلع  هّللا  تاولص  هّللا  لوسر  مردپ  زا  هک  شابم ،  تحاران  نم  يارب  نک و  لا  ؤس  یهاوخ  یم  هچنآ  نونکا  سپ 

.دنا هداهن  رس  رب  تمارک  جات  هک  دنوش ، یم  روشحم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  ام  ناوریپ  نایعیش و  نادنمشناد ،  ءاملع و 

ایاده و دنریگ و  یم  رارق  دنوادخ  تمحر  فطل و  دروم  دنا  هتـشاد  شـشوک  شالت و  ادخ ، ناگدـنب  تیادـه  رب  ایند  رد  نانآ  نوچ 
 ... دوش یم  ناشمیدقت  یتشهب  ياهبنارگ  ياه  تعلخ 

رد هک  تسا  هچنآ  زا  شیب  راب  رازه  اه ، تعلخ  نآ  زا  یکی  شزرا  ادـخ ! هدـنب  يا  دومرف : مالـسلا  اـهیلع  ءارهز  ترـضح  نآ  زا  سپ 
.دبات یم  نآ  رب  دیشروخو  دراد  دوجو  ایند  نیا 

تمایق و فالخ  رب  تسا ،  ریذپانف  یندـش و  دـساف  اّما  دـشاب ؛ هتـشاد  یئالاو  شزرا  رهاظ  هب  مه  دـنچ  ره  ایند  نیا  ياهزیچ  هک  نوچ 
(1) .دوب دهاوخ  دیواج  ملاس و  دشاب  نآ  رد  هچ  ره  هک  تشهب 
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مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم  نیودت 

ثیداحا تسا ،  هدوب  یتّیفیک  هچ  اب  هدش و  نیودت  هنوگچ  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  ترضح  فَحصُم  فیرش  باتک  هک  نیا  رد 
 : میزادرپ یم  ثیدح  هس  عمج  هب  هک  تسا  هدش  دراو  یفلتخم  تایاور  و 

هعماج و رفَج ، باتک  نوماریپ  دنتـشاد ، روضح  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  سلجم  رد  هک  يدارفا  باحـصا و  زا  يا  هّدـع  يزور 
.دندرک حرطم  ار  یتالا  ؤس  فَحصُم 

 : تشاد راهظا  نینچ  فَحصُم  نوماریپ  سپس  دومرف و  نایب  ار  یبلاطم  مادک ،  ره  هرابرد  ترضح 

همطاف رب  یتخس  هودنا  مغ و  دومن ، تلحر  درک و  حور  ضبق  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  مرکا  لوسر  ترـضح  لاعتم ،  دنوادخ  نوچ 
یتحاران اهدرد و  زا  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  یسک  اتسار ، نیا  رد  دوب و  لّمحت  لباق  ریغ  راوگان و  هک  دروآ  يور  مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم 

.دوبن هاگآ  ترضح  نآ  ینورد  ياه 

لاونم نیا  هب  یتّدم  و  ددرگ ؛ زار  مه  نخـس و  مه  يو  اب  ات  دومن  رومءام  ار  يا  هتـشرف  راوگرزب  نآ  يالّـست  تهج  ناّنم  يادخ  سپ 
یم نم  دزن  يا  هتـشرف  هک  داهن  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینم  ؤملاریما  دوخ  رـسمه  اب  ار  عوضوم  نیا  يزور  هک  نآ  اـت  تشذـگ ، 

 . تسا هتشگ  نم  سنوم  دیوگ و  یم  ثیدح  نم  اب  دیآ و 

 . نک هاگآ  ارم  تسا  هدمآ  هک  يدومن  ساسحا  يدش و  وا  يادص  هّجوتم  هاگره  تشاد :  راهظا  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما 

.دومن یم  ربخ  ار  مالسلا  هیلع  ّیلع  دوخ ، رسمه  دش ، یم  دراو  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  رب  هتشرف  هک  نامز  ره  نآ ،  زا  سپ 
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مان هب  دـش و  عماج  لماک و  باتک  کی  هک  نآ  اـت  تشون ،  یم  دـش  یم  هتفگ  هک  ار  هچنآ  یماـمت  زین  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ترـضح  و 
.دیدرگ تبث  نیودت و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  فَحصُم 

 . تسا دوجوم  فیرش  فحصم  نآ  رد  دنشاب  نآ  دنمزاین  اه  نارود  مامت  رد  اه  ناسنا  هک  هچنآ  مولع و  مامت  و 

تیب لهاام  دزن  اه  نآ  همه  رمحءا ، رفج  ضیبءا و  رفج  هعماج و  زین  فحصم و  باتک  دوزفا : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  سپس  و 
(1) .دشاب یم  دوجوم  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و 

اهیلع هّللا  مالس  همطاف  ترضح  حول 

: دیامرف تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

مراد وت  اب  یتبحص  بسانم ،  یتصرف  رد  هک  نیارب  داد  داهنشیپ  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  مردپ  يزور 
.

 . ما هدامآ  نم  یئامرفب ،  عقوم  ره  تشاد :  راهظا  رباج 

: دومرف دناوخ و  ارف  ار  رباج  هیلع ،  هّللا  مالس  مردپ  يزور  هک  نآ  ات 

.امن نایب  نآ  نوماریپ  یتاحیضوت  يا ،  هدرک  هدهاشم  اهیلع  هّللا  مالس  ءارهز  همطاف  مردام ،  روضح  رد  هک  ار  یحول  نآ 

دراو مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  تردام ،  رب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تدالو  تینهت  کیربت و  يارب  يزور  تفگ :  خـساپ  رد  رباج 
 . مدش

رون هیبش  دیفس ، گنر  هب  ار  یئاه  هتشون  حول  نآ  رد  سپـس  و  دوب ؛ دّرمز  عون  زا  منک  نامگ  هک  مدید  گنر  زبس  یحول  وا  لباقم  رد 
.دوب روآ  بّجعت  میارب  هک  مدرک ،  هدهاشم  دیشروخ 
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؟  تسا هدیدرگ  تبث  نآ  رد  یبلاطم  هچ  و  تسیچ ؟  حول  نیا  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  هّللا !  لوسر  رتخد  يا  متشاد :  هضرع  سپ 

ود ّیلع و  مرـسمه  مردـپ و  مان  نآ  رد  تسا و  هداد  هّیدـه  مردـپ  هب  ار  نآ  لاـعتم ،  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف : خـساپ  رد 
 . تسا هدیدرگ  جرد  مالسلا  مهیلع  ءایصوا  ناماما و  رگید  نیسح و  نسح و  مدنزرف 

 . مشاب رورسم  نامداش و  نآ  هلیسو  هب  ات  هدرک ،  تیانع  نم  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللص  ادخ  لوسر  مردپ  و 

سّدقم حول  نتم  زا  يا  هدیزگ 

هیلع و هّللا  یّللـص  دّمحم  شربمغیپ ،  يارب  میکح  زیزع و  دنوادخ  يوس  زا  راتـشون  نیا  تسا ،  میحر  نمحر و  هک  يدنوادخ  مان  هب 
.دیدرگ لاسرا  نیم  الا  حور  هلیسو  هب  هلآ 

 . شاب رازگرکش  ارم  ياه  تمعن  رادب و  میظعت  ارم  ياه  مان  دّمحم ! يا 

تمایق زور  رد  و  مشاب ،  یم  نارگزواجت  هدننک  دوبان  و  نارگمتس ،  تردق  هاگتسد و  هدنبوک  مه  رد  و  متـسه ؛  اتمه  یب  يادخ  نم 
 ... . دوب مهاوخ  مکاح 

مداد تلیضف  يرترب و  تهج  ره  زا  ءایصوا  رگید  رب  ار  تا  هفیلخ  نیـشناج و  نینچمه  دوخ ، ناربمغیپ  یمامت  رب  ار  وت  هک  یتسرد  هب 
.

یمامت رب  تداهش  هلیـسو  هب  ار  وا  مداد و  رارق  تعیرـش  نید و  ظفاح  هدنراد و  هگن  ار  نیـسح  مولع و  ندعم  ار  نسح  تنادنزرف ،  و 
 . ما هداد  رارق  وا  لسن  زا  مناگدنب  رب  ار  دوخ  ياه  تّجح  ءایلوا و  زین  و  تشاد ،  مهاوخ  یمارگ  دارفا 
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سّدقم حول  نیا  يرادهگن  ندناوخ و  رد  دش ، هراشا  هاتوک  یتاعطق  هب  تسا ،  لّصفم  رایسب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  حول 
.دراد دوجو  یّصاوخ  لئاضف و 

اب هیلع  هّللا  همحر  یـسلجم  همّالع  موحرم  رّهطم  دـقرم  تاراشتنا  طّسوت  اریخا  .دـنیامرف و  هعجارم  هطوبرم  ياـهباتک  هب  نادـنم  هقـالع 
 . تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  ابیز  یحرط 

ّطخ نیرتهب  رد  تواضق 

مالـسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  شزیزع  دـنزرف  ود  دوب و  لزنم  ياهراک  ماجنا  لوغـشم  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاـف  ترـضح  يزور 
 . تسا رتابیز  رتهب و  نم  ّطخ  هک  درک ، یم  اعّدا  کی  ره  دندوب و  هتشون  ار  یّطخ 

.دشاب یم  رتابیز  رتهب و  کی  مادک  ّطخ  هک  دهد  رظن  ات  دنتساوخ  وا  زا  دندمآ و  ناشردام  دزن  تواضق  تهج  سپ 

.دیئامن لا  ؤس  ناتردپ  زا  تشاد :  راهظا  دنکن  تحاران  ار  مادک  چیه  هک  نآ  يارب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  یلو 

تحاران ار  زیزع  ود  نآ  زا  یکی  هک  تساوخن  زین  وا  دنتشاد ، هضرع  ناشردپ  يارب  ار  عوضوم  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نوچ  و 
.دیئامن لا  ؤس  ادخ  لوسر  ناتّدج  زا  دیورب و  دومرف : تهج  نیمه  هب  دیامن ، سویءام  و 

تواضق زین  نم  دومرف : ترـضح  نینچمه  دنداد ، ناشن  ار  ناشّطخو  دندمآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  ادخ  لوسر  دزن  زیزع ، ود  نآ  اذل 
 . میامن تروشم  لیئربج  اب  هک  نآ  ات  منکن 

دنوادـخ زا  یتسیاب  تشاد :  راهظا  تفرگ ،  رارق  عوضوم  نایرج  رد  دـش و  دراو  لوسر  ترـضح  رب  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  هک  نیمه 
.دیامن تواضق  دهد و  رظن  ناشردام  دیاب  دومن : باطخ  نابرهم  يادخ  تیاهن  رد  و  منک ،  یهاوخ  رظن  ناحبس 
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ار شیاه  هناد  دومن و  هراپ  ار  نآ  خن  دروآ و  رد  ندرگ  زا  ار  دوخ  دیراورم  دنبندرگ  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترـضح  تهج ،  نیمه  هب 
 . تسا رتهب  وا  ّطخ  درادرب  يرتشیب  ياه  هناد  امش  زا  مادک  ره  تشاد :  راهظا  دومن و  باطخ  شنادنرف  هب  سپس  تخیر و  نیمز  رب 

بوخ و ود  ره  ّطخ  دنتـشگن و  نیگمغ  تحاران و  مادک  چیه  تیاهن  رد  تشادرب و  دیراورم  ياه  هناد  زا  يواسم  روط  هب  کی  ره  و 
(1) .دش هداد  صیخشت  ابیز 

؟  نمشد ملظ  رب  ای  ردپ  قارف  رب  هیرگ 

 . تسا هدمآ  رامش  هب  ملاع  ناگدننک  هیرگ  رفن  راهچ  زا  یکی  مالسلا  اهیلع  هّیضرم  همطاف  ترضح  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  يروط  نامه 

یمـسج و بئاصم  اـه و  ملظ  عاونا  دروم  يردـق  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّللـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  شردـپ  تلحر  زا  سپ  همولظم  نآ 
هیلع ّیلع  ماـما  رـضحم  هنیدـم ،  ناـگرزب  يزور  هک  ؛  تسیرگ ردـق  نآ  تشادـن و  نتـسیرگ  زج ، يا  هراـچ  هک  تـفرگ  رارق  یحور 

: دنتشاد هضرع  دنتفای و  روضح  فرش  مالسلا 

اذـل تـسا ؛  هدوـمن  بلـس  ناـمیاه  هداوناـخ  زا  اـم و  زا  ار  شیاـسآ  و  دـشاب ، یم  ناـیرگ  زور  بـش و  مالــسلا  اـهیلع  ءارهز  همطاـف 
.دنک هیرگ  زور  رد  ای  بش و  رد  ای  هک  یهاوخب  وا  زا  هک  میدنماضاقت 

لوغشم تسشن و  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح  رانک  دش و  لزنم  دراو  شارخلد ،  نانخس  نیا  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  و 
.دیدرگ همولظم  يوناب  نآ  يرادلد  هیصوت و 

13811 ص :

نمض ح 72. س 5 ، ص 309 ، ج 43 ، راون : الاراحب  -46 - 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3862 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3467_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دومن توکس  یکدنا  ءارهز  ترضح  بسانم ،  ياه  يرادلد  اب  یتاظحل  تشذگ  زا  سپ  و 

ار بش  ای  هک  میوگب  امـش  هب  ات  دنا  هتـساوخ  نم  زا  هنیدم  ناگرزب  همطاف !  يا  تشاد :  راهظا  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  ماگنه ،  نیا  رد 
؟ ار زور  ای  یئامن و  باختنا  هیرگ  يارب 

نم زا  ار  ناوت  بات و  هک  تسا  هدروآ  موجه  نم  رب  ناـنچ  هناـمز  ياـفج  روج و  ّیلع ! اـی  داد : خـساپ  مالـسلا  اـهیلع  ءارهز  ترـضح 
نیمه رد  تسا و  هدـنامن  یقاـب  شیب  یحابـص  دـنچ  نم  رمع  زا  هک  وگب  هنیدـم  رهـش  مدرم  هب  نکیل  مَیرِگ ،  یم  راـیتخا  یب  هدوبر و 

 . منک یم  تلحر  ناشیا  نایم  زا  اهزور 

رـسمه يارب  هلان  هودـنا و  مغ و  هناخ  نازح  الا  تیب  ناونع  هب  یناب  هیاس  عیقب ،  ناتـسربق  رانک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  تهج  نیمه  هب 
.دومن اپ  رب  شا  همولظم 

تلاح اب  شا  هناخ  زا  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  هارمه  هب  حبـص  زور  ره  مالـسلا  اهیلع  همولظم  يارهز  ترـضح  و 
.دیامن زاین  زار و  هدوسآ  یتلاح  اب  دوخ  يادخ  اب  دناوتب  ات  دش ، یم  عیقب  ناتسربق  راپسهر  هیرگ 

رون ود  هارمه  هب  ار  شا  هدیدمتس  هتسکش و  لد  رـسمه  دمآ و  یم  ناتـسربق  هب  مالـسلا  هیلع  ّیلع  ماما  دیـسر ، یم  ارف  بش  نوچ ،  و 
(1) .دنادرگ یم  زاب  هناخ  هب  شا  هدید 

ینامهیم هب  نتفر  ای  گرم  زا  لابقتسا 

رگید ساّبع و  نب  هّللادبع  سیمع و  تنب  ءامسءا  نینچمه  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّللص  لوسر  ترضح  رای  مالغ و  عفار  وبا  رـسمه  یملس 
: دنا هدرک  تیاکح  ناگرزب 

13812 ص :

ص 175 177. ج 43 ، راون : الاراحب  زا  صیخلت  -47 - 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3863 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3468_1
http://www.ghaemiyeh.com


باطخ نایفارطا  هب  دومن ، یم  يرپس  ار  شیوخ  تکرب  رپ  رمع  رخآ  تاظحل  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  هک  ماـگنه  نآ  رد 
.دیروایب میارب  بآ  يرادقم  دومرف : درک و 

.دیروایب ارم  ياه  سابل  نیرتزیمت  نیرتهب و  دومرف : سپس  داد و  لسغ  وشتسش و  ار  دوخ  ندب  ترضح  تشگ ،  هدامآ  بآ  نوچ  و 

.دیشوپ ار  اه  نآ  دش ، هدراذگ  شرانک  رد  همولظم  هرّدخم  نآ  رظن  دروم  ياه  سابل  یتقو  و 

دراو مارآ  مارآ ،  یـصوصخم ،  تلاح  اب  نآ  زا  دعب  ترـضح  و  دـیزادنیب ؛ قاتا  طسو  رد  ارم  باوختخر  هک  داد  روتـسد  نآ  زا  سپ 
: دومن راهظا  تشاذگ و  رس  ریز  ار  دوخ  تسد  دیباوخ و  هلبق  هب  ور  دوخ ، باوختخر  رد  دش و  قاتا 

موش یم  تحار  یناف  يایند  نیا  زا  منک و  یم  تلحر  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  تفر و  مهاوخ  امش  نایم  زا  تاظحل  نیمه  رد  نم 
 . مور یم  ادخ  لوسر  مردپ  رادید  نینچمه  نامحر و  دنوادخ  تاقالم  ینامهیم و  هب  و 

سپـس و  ما ؛  هدرک  زیمت  هداد و  وشتـسش  ار  دوخ  نم  هک  نوچ  دینکن  نایرع  هنهرب و  ار  مندب  متافو ،  زا  سپ  هک  مهاوخ  یم  امـش  زا 
(1) .دیشک دوخ  يور  يا  هچراپ 

 ، شرسمه هک  تسا  هتساوخن  ّتیرـشب ،  ناهج  همولظم  نیلّوا  نیا  مالـسلا ،  اهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  دشاب  هدوب  نیا  دوصقم  دیاش  و 
دوش و هاگآ  امن  ناملـسم  تسود و  نانمـشد  ّطسوت  شنینزان  ندب  رب  هدراو  ياه  هجنکـش  تامدص و  زا  هیلع  هّللا  تاولـص  ّیلع  ماما 

.ددرگ شارخلد  نیگمغ و  شترضح  بلق 
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تاظحل نیرخآ  رد  ّمهم  یشرافس 

: دومرف تیاکح  باحصا  عمج  رد  یتاشیامرف ،  نمض  مالسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  يزور 

زور تصش  تّدم  زا  شیب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  شردپ ،  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح 
 ( 49) .درکن یگدنز 

سّدقم ناتـسآ  يوس  هب  تسد  تفای ،  تّدش  دوب  هدمآ  دوجو  هب  هدراو  تامدص  تهج  هب  هک  همولظم  هرّدـخم  نآ  یـضیرم  نوچ  و 
.دومن یم  زاین  زار و  تاجانم و  لاعتم  دنوادخ  اب  هدرک و  دنلب  یهلا 

: دوب نینچ  ترضح  نآ  ياه  هثاغتسا  اه و  تاجانم  هلمج  زا  و 

هیلع هّللا  یّلـص   ) دَّـمحُِمب ینْقِْحلءاو  َهَّنَْجلا ، یْنلِخْدءاو  ِراّنلا ، ِنَع  ینْحِزْحَز  ّمهّللا  یْنثِغءاَف ،  ُثیغَتْـسءا ، ِکتَمْحَِرب  مّوُیَق ،  اـی  ُّیَح  اـی  ))
(( .مّلسو هلآو 

یم اعد  نینچ  نیا  وا  يارب  دـمآ ، یم  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  شرـسمه ،  رتسب  راـنک  مالـسلا  هیلع  ّیلع  نینم ،  ؤملاریما  هاـگره  و 
: دومن

.دراد هگن  ملاس  هدنز و  ار  وت  و  دیامرف ، تیانع  یتمالس  تیفاع و  ار  وت  دنوادخ ، همطاف !  يا 

هچ ره  هک  تسا  بوخ  ردـق  هچ  تشاد :  یم  راهظا  نینچ  شرهوش ،  ياعد  لباقم  رد  مالـسلا  اهیلع  هّیـضرم  ءارهز  ترـضح  نکیلو 
 . منک تاقالم  وا  اب  موش و  قحلم  شیوخ  يادخ  هب  رتدوز 

هب قـلعتم  هک  لزنم  بابـسا  ثاـثا و  نینچمه  شا و  هّیرهم  نوـماریپ  ار  دوـخ  ّتیـصو  شفیرـش ،  رمع  تاـظحل  نـیرخآ  رد  سپـس  و 
 : تشاد راهظا  درک و  باطخ  مالسلا  هیلع  ّیلع  ماما  شرسمه  هب  نایاپ  رد  درک و  حرطم  دوب  شدوخ 

یم ناـبرهم  زوسلد و  منادـنزرف  هب  تبـسن  مدوخ  دـننامه  وا  هک  نوچ  اـمن ، جاودزا  صاـعلاوبا  رتـخد  هماـمءا  اـب  نم  زا  سپ  ّیلع ! اـی 
(1) .دشاب
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ناوناب يارب  وگلا  نیرتهب 

: دننک تیاکح  نایوار  رگید  سابع و  نب  هّللادبع 

سیمع تنب  ءامسءا  دش ، کیدزن  مالسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  تیالو  رـسمه  تّوبن ،  تخد  هناگی  تلحر  نامز  هک  یماگنه 
.درک بلط  ار 

: دومرف وا  هب  تفای ،  روضح  ناشیا  دزن  ءامسا  نوچ  و 

ات یناشوپب ،  يا  هلیسو  هب  ارم  دسج  مدومن ،  توف  هک  نآ  زا  دعب  مهاوخ  یم  تسا ،  هدیـسر  ارف  نم  قارف  یئادج و  تقو  ءامـسا ! يا 
.دریگن رارق  مرحمان  دارفا  دید  دروم  مندب  مجح  ما و  هزانج  عییشت  ماگنه  هک  نآ 

.دیدرگ نوزحم  نیگهودنا و  رایسب  تاملک  نیا  ندینش  اب  ءامسا 

رد نم  ادخ ! هبیبح  يا  تشاد :  راهظا  ءامسا  دیزرو ، رارصا  دوخ  داهنشیپ  هتساوخ و  رب  مالسلا ،  اهیلع  هّیضرم  ءارهز  ترضح  نوچ  و 
.دنا هدرک  یم  تسرد  نز  هزانج  عییشت  لمح و  صوصخم  هک  ما  هدید  ار  یئاه  تخت  هشبح ، 

.دنیامن هّیهت  شیارب  ار  نآ  دننامه  یتوبات  هک  دومن  اضاقت  دش و  لاحشوخ  نآ  ندینش  اب  مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح 

: دومرف دومن و  هدهاشم  ار  نآ  ترضح  دروآ ، ناشیا  دزن  درک و  هّیهت  ار  توبات  نآ  ءامسا  یتقو 

خزود شتآ  زا  ار  امش  ندب  لاعتم  دنوادخ  تشاد ،  دیهاوخ  ناهنپ  روتـسم و  نامرحمان  دارفا و  دید  زا  ارم  دسج  توبات ،  نیا  اب  امش 
.دنادرگ روتسم 
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ح 5. ص 316 ، ج 2 ، لئاسولا :  كردتسم  ص 232 و  ج 1 ، مالسالا :  مئاعد 

aviny.com: عبنم

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  دلوت  رارسا  رب  يرذگ 

هراشا

یلگدیب يرتچ  لضفلاوبا  ، ینییان يورغ  هلهن  رتکد  ناگدنسیون :

* مالسلااهیلع ارهز  ترضح  دلوت  رارسا  رب  يرذگ 

یم يا  هدیچیپ  هنوگزار و  ياه  هبنج  زا  یکی  ناشیا  ّدلوت  عوضوم  (س ) مالسالاهدیلو همطاف ، ترـضح  ّتیـصخش  داعبا  یـسررب  رد 
.تسا هدوب  یهلا  ینالوط  يزیر  همانرب  ياراد  هک  دشاب 

تساه لاس  وا  فیرش  نفدم  ندوب  مولعمان  تسا و  دایز  ياه  هتفگان  زا  راشرـس  زونه  وناب  نآ  يویند  هاتوک  یگدنز  هک  هنوگ  نامه 
یتاکن طقف  هک  تسا  يرهُم  هب  رس  ضماغ و  ِّرِس  زین  وا  ّدلوت  هدنام ، هتخانشان  شربق  نوچمه  شردق  هتخاس و  رادغاد  ار  ناقشاع  لد 

مک کچوک و  یـسب  ام  نهذ  فرظ  مه ، تاکن  نیمه  ندینـش  يارب  هدیـسر و  اـم  هب  شراوگرزب  نادـنزرف  نانخـس  قیرط  زا  نآ ، زا 
.تسا مجح 

نتفرگ رظن  رد  اب  .مینک  ادیپ  یهار  اهنآ  ینورد  بناوج  هب  ددرگ  یم  بجوم  روبزم  لماوع  لیلحت  رترب ، دارفا  ّتیـصخش  یـسررب  رد 
هلئـسم یتقو  ددرگ و  یم  رت  هدـیچیپ  رت و  تیّمها  اب  لـماوع ، نیا  دنـشاب ، هتفرگ  رارق  يرتـالاب  حطـس  رد  دارفا  نیا  هچ  ره  هتکن ، نیا 

یم حرط  اهنآ  يارب  تمصع  ثحبم  هک  دسر _  یم  مالسا ) یلـصا  ياه  نوتـس  اه و  هیاپ  نید ، ناگرزب   ) 2« نیّدلا مئاعد   » هب طوبرم 
.دراد يرت  مکحم  ياهدنس  هب  زاین  دبای و  یم  يرت  هّداعلا  قوف  تیساّسح  عوضوم  دوش _ 

: تسا یسررب  لباق  شخب  ود  (س ،) همطاف ترضح  ّدلوت  يارب  یهلا  هدش  يزیر  همانرب  ریسم  رد 

؛ دّلوت نامز  ات  دّلوت  زا  شیپ  رارسا  لّوا : شخب 

.دّلوت ماگنه  هب  طوبرم  تاکن  تّیفیک و  رارسا ، مود : شخب 

اهیبا و ّما  باـقلا  هب  تسا و  تماـما  هلئـسم  راذـگ  هیاـپ  تّوبن و  عوضوم  هدـننک  لـیمکت  هک  يرتخد  دـّلوت  یهلا ، تمکح  ساـسا  رب 
هب دسر و  یمن  ماجنارـس  هب  راک  تامّدقم ، ندشن  مهارف  تروص  رد  هک  تسا  یتامّدقم  دـنمزاین  هدـش ، نّیزم  نامه )  ) هّمئالا _ه  َمُوُما

.دوش یمن  لئان  فده 
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لباق رایـسب  هک  دراد  دوجو  يدراوم  ًاصاصتخا  (ص ) مرکا ربمایپ  تایح  نامز  رد  (س ) همطاف ترـضح  دـّلوت  تامّدـقم  هنیمز  رد  اـّما 
.تسا لّمأت 

همه ؛3  یلجال کتقلخ  کلجال و  ءایـشالا  تقلخ  :» تسا هدومرف  وا  هراـبرد  دـنوادخ  هک  تسا  يدرف  لـسن  زا  (س ) همطاـف ترـضح 
« .مدیرفآ مدوخ  يارب  ار  وت  وت و  يارب  ار  اهزیچ 

ناوتان و نآ  هنُک  كرد  زا  ام  لوقع  دـنچره  تسا ؛ هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  يدوجو  تمظع  ینارون ، نایب  نیا  رد 
.تسا زجاع 

نینزاـن دوجو  تسا ، فورعم   4 یـشُرق ّیبـن  هب  بستنم و  بارعا  هریت  هلیبـق و  نیرترب  هب  زین ، يداژن  یمـسج و  ثیح  زا  هـک  يربماـیپ 
5 .دناد یم  دوخ ) تشوگ  هراپ  ( ؛ هعِضب ار  (س ) همطاف ترضح 

دّلوت نامز  ات  دّلوت  زا  لبق  رارسا  . 1

؛ تسین ثیداحا  يدنـس  ثحب  راتفگ ، نیا  رد  ام  فدـه  تسا و  هدـش  نایب  ثیداحا  رد  هک  تسا  يدراوم  تاکن ، تاعوضوم و  نیا 
نایب كرتشم  نیماـضم  اـب  یثیداـحا  رد  هک  دراوم  نیا  بلاـغ  .دـبلط  یم  يرگید  تصرف  رت و  هدرتسگ  یلاـجم  نآ  هب  نتخادرپ  اریز 

نب لَّضَفُم  دنـس  اب  ار  نآ  یـسلجم  هماّلع  هک  تسا  یثیدـح  راک ، روحم  .تسا  هتفرگ  رارق  هعیـش  ياملع  قوثو  دامتعا و  دروم  هدـش ،
.تسا هدرک  نایب  (ع ) قداص ماما  لوق  زا  یفعج  رمع 

جارعم رد  (س ) همطاف ترضح  دوجو  هب  دنوادخ  تراشب  . 1  _ 1

: دوب هدومرف  هداد و  (ص ) متاخ ّیبن  هب  ار  ناشیا  ّدلوت  تراشب  جارعم ، رد  دنوادخ  (س ،) همطاف ترضح  ّدلوت  زا  شیپ 

رتخد هجیدـخ ، زا  ار  همطاف  تدالو )  ) دـنوادخ ربماـیپ ! يا  ؛6  ...ٍدـِْلیَوُخ ِْتِنب  َۀَـجیِدَخ  ْنِم  َۀَـمِطاَِفب  َكُرِّشَُبی  َیلاَعَت  َهللا  َّنِإ  دَّمَُحم ! اَـی  »
« .دهد یم  تراشب  وت  هب  دلیوخ 

ّدلوت عوضوم  تیّمها  يایوگ  ییاهنت  هب  دوخ  جارعم ، رد  مه  نآ  (س ،) همطاف ترـضح  سّدـقم  دوجو  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  تراـشب 
دنوادخ فرط  زا  هک  هدوب  ناناملسم  مالـسا و  يایند  یتایح  لئاسم  زا  یکی  هلئـسم ، نیا  هک  تفگ  تئرج  هب  ناوت  یم  تسا و  ناشیا 

زا شیپ  زین  ار  همطاف  كرابم  مان  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ثیدـح ، نیا  رد  رگید  هتکن  .دـش  هداد  دـیون  (ص ) ربمایپ هب  ّتیعقوم  نآ  رد 
: دندومرف (ص ) ادخ لوسر  هلمج  زا  هدش ؛ نایب  یفلتخم  ياه  هیمست  هجو  همطاف  مان  دروم  رد  .تسا  هدرک  نییعت  وا  يارب  تدالو 
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« .دنا هدش  رانکرب  هتشاد و  زاب  شتآ  زا  ار  شا  هیّرُذ  نایعیش و  وا ، اریز  ؛7  راّنلا َنِم  اُهتیّرُذ  اُهتعیش و  َیِه َو  ْتَمُِطف  اّهنَِال  »

(س) هجیدخ زا  (ص ) ربمایپ ندیزگ  يرود  . 1  _ 2

.دنیزگ يرود  (س ) هجیدخ ترضح  زا  زور  هنابش  لهچ  دیاب  هک  دهد  یم  روتسد  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  دنوادخ 

: تسا هدمآ  ثیدح  زا  یشخب  رد 

ِْدبَع ُْنب  ُساَّبَْعلا  ٍِبلاَطِیبَأ َو  ُْنب  ُِّیلَع  ُرَمُع َو  رکب َو  ُوبَأ  ِحاَـضْحَّضلا َو  ُْنب  ُرِذـْنُْملا  ٍرِـساَی َو  ُْنب  ُراَّمَع  ُهَعَم  ِحَْـطبَْألِاب َو  ٌِسلاَـج  (ص ) ُِّیبَّنلا »
ِبِْرغَْملا َیلِإ  ِقِرْـشَْملا  َنِم  ْتَذَخَأ  یَّتَح  ُهَتَِحنْجَأ  َرَـشَن  ْدَق  یَمْظُْعلا  ِِهتَروُص  ِیف  ُلِیئَْربَج  ِْهیَلَع  َطَبَه  ْذِإ  ِِبلَّطُْملا  ِْدبَع  ُْنب  ُةَزْمَح  ِِبلَّطُْملا َو 

؛8 ًاحاَبَص َنیَِعبْرَأ  َۀَجیِدَخ  ْنَع  َلِزَتْعَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َوُه  َماَلَّسلا َو  َْکیَلَع  ُأَْرقَی  یَلْعَْألا  ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  ُهاَداَنَف 

ّبلطملادـبع و نب  ساّبع  (ع ،) بلاط یبا  نبا  ّیلع  رمع ، رکبوبا ، حاضحـض ، نب  رذـنم  رـسای ، راّمع  اب  حـطبا  رازگیر  رد  (ص ) ربماـیپ
برغم اـت  قرـشم  زا  ار  شیاـه  لاـب  دـمآ ؛ دورف  وا  رب  شمیظع  تروـص  رد  لـیئربج  ناـهگان  .دـندوب  هتـسشن  ّبلطملادـبع  نب  هزمح 
هجیدخ زا  زور  لهچ  هک  دهد  یم  روتسد  وت  هب  دتسرف و  یم  مالس  وت  رب  دنوادخ  راوگرزب ! ربمایپ  يا  : » داد ادن  سپ  .دوب  هدینارتسگ 

« .يریگب هلصاف 

: تسا لّمأت  لباق  هتکن  ود  ثیدح ، زا  تمسق  نیا  رد 

لماح هک  دـهد  یم  ناشن  هلئـسم  نیا  .دـمآ  دورف  (ص ) ربمایپ رب  هدرتسگ ) ياه  لاب  اب   ) دوخ یلـصا  تبیه  اـب  (ع ) لـیئربج هکنیا  لّوا 
؛ دش رهاظ  (ص ) هللا لوسر  رب  لماک  تبیه  اب  مه  تلاسر  رما  مالعا  يارب  هک  نانچمه  تسا ؛ هدوب  (ص ) ربمایپ يارب  مهم  رایسب  یمایپ 

9

ياراد ارجالا و  مزال  روتـسد  هک  تسانعم  نیا  نِّمـضتم  هتکن ، نیا  .تسا  دهد » یم  روتـسد  وت  هب  دـنوادخ  َكُُرمْأَی ؛  » هژاو مود ، هتکن 
نینچ تسناد  یم  دوب و  هاگآ  رگیدـکی  هب  (س ) هجیدـخ ترـضح  و  (ص ) ربمایپ ناوارف  قشع  زا  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ يروف  بوجو 

: تسا هدمآ  ثیدح  همادا  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  راب  تّقشم  نیگنس و  ترضح ، ود  نآ  رب  يروتسد 
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هتخابلد قشاع و  وا  اریز  دـمآ ؛ تخـس  نیگنـس و  (ص ) ربماـیپ رب  نآ  سپ ، ؛10  ًاقِماَو اَِهب  ًاّبُِحم َو  اََـهل  َناَـک  ِِّیبَّنلا َو  یَلَع  َکـِلَذ  َّقَشَف  »
« .دوب شیوخ  رادافو  رسمه 

ار یهلا  رما  هظحل ، نامه  زا  درکن و  گنرد  يا  هظحل  نآ ، ماجنا  رب  (ص ) ربمایپ دوب ، ارجالا  مزال  یهلا و  روتـسد  روتـسد ، نوچ  یلو 
، هرود رخآ  ياـهزور  رد  ترـضح  نآ  ور ، نیا  زا  .دـهد  عـالّطا  (س ) هجیدـخ ترـضح  هب  ار  رما  ّتیعقاو  هکنیا  نودـب  دومن ؛ عورش 

: وگب هجیدخ  هب  : » دومرف وا  هب  داتسرف و  (س ) هجیدخ تمدخ  هب  ار  رسای  راّمع 

ُۀَجیِدَخ اَی  یِّنُظَت  اَلَف  ُهَْرمَأ  َذِْفُنِیل )  ) ذفنتل َِکلَِذب  ِینَرَمَأ  َّلَج  َّزَع َو  یِّبَر  ْنَِکل  یًِلق َو  َال  َو  ٌةَرْجِه )  ) ِْکنَع یِعاَطِْقنا  َّنَأ  یِّنُظَت  َال  ُۀَـجیِدَخ  اَی 
؛11 ًاراَِرم ٍمْوَی  َّلُک  ِِهتَِکئاَلَم  َماَرِک  ِِکب  یِهاَُبَیل  َّلَج  َّزَع َو  َهللا  َّنِإَف  ًاْریَخ  اَّلِإ 

ریخ نآ ، رد  .تسا  هدومرف  روتـسد  نم  هب  نآ  يارجا  يارب  مراگدرورپ  هکلب  ما ؛ هدرک  اـهر  ار  وت  هدـیرب و  وت  زا  نم  هک  نکن  ناـمگ 
« .دنک یم  راختفا  اه  هتشرف  ناگرزب  هب  وت  دوجو  هب  زور  ره  دنوادخ  .شیدنایب 

و  » هیآ زراب  هنومن  دوب و  هدنام  لزنم  رد  (ص ) مرکا ربمایپ  روتـسد  هب  ماّیا  نیمه  رد  زین  (س ) هجیدخ ترـضح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
.دوب ینارگن  نزح و  رد  (ص ) ربمایپ يرود  يارب  رمع و  مامت  رد  ماّیا و  نیا  رد   13« َّنُِکتُوُیب یف  َنرَق 

مایق نتفرگ ، هزور  . 1  _ 3

زور هنابش  لهچ  تّدم  لوط  رد  هنابش  تدابع  و 

: تسا هدمآ  ثیدح  زا  یشخب  رد 

« .تخادرپ یم  تدابع  هب  بش  رد  دوب و  راد  هزور  زور ، لهچ  نیا  رد  ربمایپ  ؛14  َْلیَّللا ُموُقَی  َراَهَّنلا َو  ُموُصَی  ًامْوَی  َنیَِعبْرَأ  ُِّیبَّنلا  َماَقَأَف  »
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، مالسا ياپون  هّرمزور  لئاسم  نامز و  نآ  تالکـشم  مامت  اب  (ع)15  یسوم ترضح  تاقیم  نیعبرا  روآدای  زور ، هنابـش  لهچ  دیاب  وا 
.دیامن يرپس  یگدنب  تدابع و  رد 

: دیامرف یم  (س ) هجیدخ ترضح  هب  دوخ  ماغیپ  رد  (ص ) ربمایپ هک  هدش  نایب  ثیدح ، رد 

« .متسه بلاغلا  هللادسا  ردام  دسا ، تنب  همطاف  لزنم  رد  نم  ؛16  ٍدَسَأ ِْتِنب  َۀَمِطاَف  ِلِْزنَم  ِیف  یِّنِإَف  »

، زور لهچ  نایاپ  . 1  _ 4

: تفگ دمآ و  دورف  (ع ،) لیئربج ِهِّبَر ،» ُتاقیم  َّمَتَف   » ندش يرپس  زا  سپ  یهلا  هفحت  يارب  لیئاکیم  لیئربج و  لوزن 

َنیَِملاَْعلا ِّبَر  ُۀَـفُْحت  اَم  ُلِیئَْربَج َو  اَی  (ص ) ُِّیبَّنلا َلاَق  .ِِهتَفُْحت  ِِهتَّیِحَِتل َو  َبَّهَأَتَت  ْنَأ  َكُُرمْأَی  َوُه  َماَلَّسلا َو  َُکئِْرُقی  یَلْعَْألا ! ُِّیلَْعلا  ُدَّمَُحم  اَی  »
؛17 ...ِیل َْملِع  َال  َلاَق  ُُهتَّیَِحت  اَم  َو 

هب (ص ) ربمایپ .يوش  هدامآ  وا  هفحت  هیده و  يارب  هک  دهد  یم  يروتسد  وت  هب  دتسرف و  یم  دورد  وت  هب  دنوادخ  راوگرزب ! ربمایپ  يا 
دوب یفرظ  وا  اب  دمآ و  دورف  لیئاکیم  تقو ، نآ  رد  .مرادن » یهاگآ  نآ  هب  نم  : » تفگ لیئربج  تسیچ »؟ راگدرورپ  هفحت  : » تفگ وا 

« .دراذگ (ص ) ربمایپ يولج  ار  نآ  .دوب  هدش  هدیشوپ  قربتسا ) ای   ) سدنس زا  يا  هچراپ  اب  هک 

« .یل َملع  ال  : » درک نایب  ار  هلمج  نیا  یهلا ، هفحت  دروم  رد  (ص ) ربمایپ لاؤس  باوج  رد  (ع ) لیئربج هک  هدمآ  ثیدح  زا  یتمـسق  رد 
هنوگ نامه  دنک ؟ یم  یعالّطا  یب  راهظا  نآ  ّتیهام  هب  تبـسن  دنوادخ ، یبیغ  ياهربخ  رومأم  (ع ،) لیئربج هک  دوب  يا  هفحت  هچ  نیا 

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  شترایز  رد  هک 

نت و هراپ  ادخ ، لوسر  رتخد  همطاف  ؛18  هفُحتلا َُهل َو  َکنِم  هیحَّتلا  ِهِدبک َو  هَذلَف  ِِهبلَق و  میمَص  ِهِمَحل و  هَعـِضب  هللا َو  لوسر  ُتنب  ُۀمطاف  »
« .دوب (ص ) ربمایپ يارب  راگدرورپ  هفحت  هیده و  هکنآ  شرگج و  هراپ  وا ، بلق  ماوق 
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؛19 َُهلاَون َّمَع  ِهللا  َلاَون  ّالا  هلاَون  َسیل  اَهل  «َو 

یناگمه وا  ششخب  هک  يدنوادخ  ششخب  اطع و  رگم  تسین ، نآ  زا  رتالاب  هک  تسا  یششخب  اطع و  (س )) ارهز  ) ترضح نآ  يارب 
« .تسا

، یهلا رما  کی  ماـجنا  يارب  هتـشرف  ود  دورف  .تسا  عوضوم  نیا  رد  لـّمأت  لـباق  تاـکن  زا  يزور ، قزر و  هتـشرف  (ع ،) لـیئاکیم لوزن 
؟ دتفایب یقاّفتا  هچ  تسا  رارق  .دناسر  یم  ار  عوضوم  کی  تمظع  همه  یهلا ، هیده  لماح  یکی  مایپ و  لماح  یکی 

صوصخم ياذغ  اب  راطفا  . 1  _ 5

تشهب زا  ینوجعم  یهلا ، رابرد 

: تفگ (ص ) ربمایپ هب  (ع ) لیئربج

(ص) ُِّیبَّنلا َلَکَأَف  ٍبَنِع  ْنِم  ٌدوُْقنُع  ٍبَطُر َو  ْنِم  ٌقْذِع  اَذِإَف  َقَبَّطلا  َفَشَک   » .ینک راطفا  اذغ  نیا  زا  هک  دهد  یم  روتسد  وت  هب  راگدرورپ 
ُلِـضاَف َعَفَتْرا  ُلِیفاَرْـسِإ  َُهلَْدنَمَت  ُلِیئاَکیِم َو  ُهَدَـی  َلَسَغ  ُلِیئَْربَج َو  ِْهیَلَع  َءاَْملا  َضاَفَأَف  ِلْسَْغِلل  ُهَدَـی  َّدَـم  ًاّیِر َو  ِءاَْملا  َنِم  َبِرَـش  ًاعَبِـش َو  ُْهنِم 

؛20 ِءاَمَّسلا َیلِإ  ِءاَنِْإلا  َعَم  ِماَعَّطلا 

زا دـعب  .دـندومرف  لیم  اهنآ  زا  (ص) ادـخ لوسر  .دوب  روگنا  يا  هشوخ  هزات و  يامرخ  يا  هشوخ  نآ ، رد  .تخاـس  راکـشآ  ار  فرظ 
ار نآ  لیئاکیم  .تخیر  بآ  شیاه  تسد  رب  لیئربج  دیوشب ؛ ار  دوخ  ياه  تسد  دومرف  هدارا  سپ  .دـش  باریـس  ات  دیـشون  بآ  نآ ،

« .دندرب نامسآ  فرط  هب  نآ  فرظ  اب  ار  اذغ  هفاضا  هاگنآ  .درک  کشخ  یلامتسد  اب  لیفارسا  داد و  وشو  تسش 

روضح عوضوم  نیا  يارب  نامز و  نیا  رد  راک  تمدـخ  کی  ناونع  هب  (ع ،) لیفارـسا ینعی  یهلا ، ناگتـشرف  زا  رگید  یکی  لّوا : هتکن 
.تسا هتفای 

: دنیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  هک  هدمآ  ثیدح  زا  یشخب  رد  مود : هتکن 

؛ دوش دراو  دروخب ، اذغ  تساوخ  یم  یسک  رگا  ات  منک  زاب  ار  رد  داد  یم  روتسد  نم  هب  راطفا  ماگنه  هک  دوب  نیا  (ص ) ربمایپ شور  »
21« .تسا مارح  نم  ریغ  رب  ماعط  نیا  ندروخ  اریز  هدن ؛ هار  ار  یسک  نیشنب و  رد  رانک  : » دندومرف نم  هب  بش  نآ  رد  یلو 
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یهلا رابرد  صوصخم  ياذغ  زین  یهلا  ياه  هدئام  نایم  رد  هکلب  تشاد ؛ قرف  رایـسب  ییایند  ياهاذغ  اب  اذغ  نیا  تفگ  ناوت  یم  سپ 
.دوب

نایب رظن  نیدـنچ  دـیدرگ ، (ص ) ربمایپ مسج  رد  (س ) ارهز ترـضحدوجو  هفطن  داـقعنا  ثعاـب  هک  ییاذـغ  عون  دروم  رد  موس : هتکن 
: تسا هدش 

؛) نامه  ) روگنا امرخ و  . 1

؛22 ابوط تخرد  زا  یتشهب  بیس  . 2

؛23 لیئربج قرع  ندش  هتخیمآ  . 3

24 .ییاهنت هب  امرخ  . 4

ناشیا ترضح ، نآ  همان  ترایز  رد  هک  تسور  نیمه  زا  .دراد  يرتشیب  ترهـش  تیّمها و  هّیقب  زا  یتشهب  بیـس  قوف ، دراوم  نایم  زا 
.میهد یم  رارق  باطخ   25« دلخ سودرف و  ِتشهب  بیس  ِدلُخلا ؛ ِسودرفلا و  هحافت   » ار

اب دوب و  هدـمآ  (ص ) ربماـیپ يارب  تشهب  زا  اـمرخ  روگنا و  بیـس ، ینعی  دروم ، هس  ره  هک  دومن  ناونع  زین  ار  هتکن  نیا  ناوـت  یم  اـّما 
: دومن عمج  هویم  هس  ره  نیب  ناوت  یم  هتکن ، ود  هب  هّجوت 

: تسا هدمآ  تلصابا  هب  باطخ  (ع ) اضر ماما  شیامرف  رد  .تسا  ابوط  تخرد  یتشهب ، ناتخرد  نیرت  مهم  زا  فلا )

ییایند تخرد  دـننام  دراد و  ار  اـه  هویم  عاونا  یتشهب  تخرد  اـنامه  ؛26  اینُّدلا ِةرجَـشَک  تسَیل  َو  ًاعاونأ ...  ُلِمَحت  ِۀَّنَجلا  َةرجـش  َّنإ  »
« .دشاب هتشاد  رب  رد  ار  يا  هویم  عون  ره  دناوت  یم  ابوط  تخرد  نیاربانب  .تسین 

هب اـبوط  ياـه  هویم  زا  (ع ) لـیئربج هک  هدـش  هراـشا  طـقف  هدـشن و  هدرب  هوـیم  زا  یـصاصتخا  ماـن  تاـیاور ، زا  یخرب  رد  هکنیا  نمض 
: ثیدح نیا  دننام  دنداد ؛ (ص ) ربمایپ

: دندومرف وا  هب  (ص ) ادخ لوسر  درک ، ضارتعا  (ص ) ربمایپ طسوت  (س ) همطاف ترضح  رّرکم  ندیسوب  هب  هشیاع  هک  یماگنه  »

َِکلَذ ُهللا  َلَّوَحَف  ُُهْتلَکَأَف  اَهِراَِمث  ْنِم  ِیَنلَواَن  َیبوُط َو  ِةَرَجَش  ْنِم  ُلِیئَْربَج  ِیناَنْدَأَف  َۀَّنَْجلا  ُْتلَخَد  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ِیب  َيِرْسُأ  اََّمل  یِّنِإ  ُۀَِشئاَع ! اَی  »
؛27 َۀَمِطاَِفب ْتَلَمَحَف  َۀَجیِدَخ  ُْتعَقاَو  ِضْرَْألا  َیلِإ  ُتْطَبَه  اَّمَلَف  يِرْهَظ  ِیف  ًءاَم 
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.داد نم  هب  نآ  ياه  هویم  زا  درب و  ابوط  تخرد  کیدزن  هب  ارم  لیئربج  .مدش  دراو  تشهب  هب  متفر ، جارعم  هب  هک  یماگنه  هشیاع ! يا 
هب هجیدخ ، اب  هعقاوم  رثا  رد  مدمآ  دورف  نیمز  هب  هک  یماگنه  درک و  لیدبت  نم  تشپ  رد  یبآ  هب  ار  نآ  دنوادخ  .مدروخ  ار  نآ  سپ 

« .تشگ رادراب  همطاف 

(ص) ربماـیپ يارب  اـبوط  تخرد  بیـس و  هویم  ثحب  جارعم ، رد  .تسا  هتفرگ  تروص  فلتخم  لـحارم  رد  اـه  هویم  نیا  ندروخ  ب )
دیآ یم  رظن  هب  تسا و  هدیدرگ  مالـسا  يوناب  نآ  هفطن  داجیا  ثعاب  عمج  رد  روگنا و  بطر و  نیمز  رد  نآ ، زا  دـعب  هدـش و  حرطم 

.یلصا يازجا  زا  یکی  ناونع  هب  هن  دشاب ؛ هتفرگ  تروص  اذغ  نآ  لمح  عقوم  رد  (ع ) لیئربج قرع  یگتخیمآ 

(ص) ربمایپ لیجعت  . 1  _ 6

یهلا رما  هب  (س ) هجیدخ ترضح  اب  هعقاوم  رد 

ندـناوخ زامن  زا  ار  وا  (ع ) لیئربج .دوش  هدامآ  زامن  يارب  ات  تساخرب  دروخ ، یهلا  یتشهب و  ياذـغ  نآ  زا  (ص ) ربمایپ هکنآ  زا  سپ 
: دومرف وا  هب  دومن و  عنم 

ِیف َِکْبلُـص  ْنِم  َُقلْخَی  ْنَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  َیلآ  َّلَج  َّزَع َو  َهللا  َّنِإَف  اَهَِعقاَُوتَف  َۀَجیِدَخ  ِلِْزنَم  َیلِإ  َِیتَْأت  یَّتَح  َِکْتقَو  ِیف  َْکیَلَع  ٌۀَـمَّرَُحم  ُةاَلَّصلا  »
؛28 َۀَجیِدَخ ِلِْزنَم  َیلِإ  (ص ) هللا لوسر  ََبثَوَف  ًۀَبِّیَط  ًۀَّیِّرُذ  ِۀَْلیَّللا  ِهِذَه 

امـش بلـص  زا  بشما  هک  دومرف  هدارا  دنوادخ  .يدرگ  رتسبمه  يو  اب  يور و  هجیدـخ  هناخ  هب  دـیاب  هکلب  تسین ؛ زامن  تقو  نونکا 
« .دیدرگ ناور  هجیدخ  هناخ  فرط  هب  يروف  نامرف ، نیا  لابند  هب  (ص ) ادخ لوسر  .دنیرفایب  كاپ  يدنزرف 

هب (ص ) مرکا ربمایپ  ًایناث  تسا و  هتشاد  يروف  بوجو  یهلا  رما  ًالّوا  هک  دیمهف  ناوت  یم  .تسجرب » دیرپ ، ( 29 (؛ یلا ََبثَو   » ترابع زا 
تفر و ناشیا  لزنم  هب  (س ،) هجیدخ ترضح  رادید  يارب  یهلا  تصخر  ضحم  هب  تشاد ، شیوخ  رسمه  هب  هک  يرفاو  هقالع  رطاخ 

ینامداش اب  دینش ، ار  (ص ) ربمایپ يادص  هک  یماگنه  (س ) هجیدخ ترـضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  اریز  دوب ؛ هفرط  ود  قشع  نیا 
.درک زاب  ار  رد  ناوارف  یلاحشوخ  و 
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30« َباَْبلا ُتْحَتَف  َو  (ص ) ِِّیبَّنلِاب ًةَرِْشبَتْسُم  ًۀَحِرَف  ُتْمُقَف  ُۀَجیِدَخ  َْتلاَق  »

رتسب رد  سپـس  دـناوخ ، یم  رـصتخم  زامن  تعکر  ود  تخاس و  یم  وضو  هناخ ، هب  دورو  ودـب  رد  تداع ، قبط  بش  ره  (ص ) ربماـیپ
تعرس و ینعی  یلبق ، بلطم  نامه  نیا  دشن و  هدامآ  ندناوخ  زامن  يارب  درکن و  بلط  یبآ  فرظ  بش  نآ  رد  یلو  تفرگ ؛ یم  رارق 

.یهلا رما  يرآ ، .دنک  یم  تابثا  ار  یهلا  رما  ذیفنت  رد  لیجعت 

(س) هجیدخ ترضح  يارب  لّوا  تاظحل  نامه  رد  يرادراب  ساسحا  . 1  _ 7

رد هک  دوب  یّمهم  هتکن  نیا  دـش و  لقتنم  رّهطم  محر  هب  تّوبن  بلـص  زا  یهلا  رما  هب  (س ) همطاف ترـضح  هفطن  ینارون ، بش  نآ  رد 
رادراب هّجوتم  هظحل  نامه  زا  (س ) هجیدخ ترـضح  اه ، هفطن  داقعنا  مامت  فالخرب  هکنیا  تسادیوه ؛ (س ،) هجیدخ ترـضح  هلمج 

.دیدرگ دوخ  ندش 

؛31 ِینَْطب ِیف  َۀَمِطاَف  ِلِْقِثب  ُتْسِسَح  یَّتَح  (ص ) ُِّیبَّنلا یِّنَع  َدَعاَبَت  اَم  َءاَْملا  َعَْبنَأ  َءاَمَّسلا َو  َکَمَس  يِذَّلا  اَلَف َو  »

رگم دیدرگن ، رود  نم  زا  بش  نآ  رد  (ص) ادخ لوسر  تخاس ، يراج  اه  همشچ  زا  ار  بآ  تشارفارب و  ار  نامـسآ  هکنآ  هب  دنگوس 
« .مدرک ساسحا  دوخ  دوجو  رد  ار  (س ) همطاف لمح  ینیگنس  هکنیا 

تئرج هب  هک  تسا  ابوط  تخرد  اب  ناشیا  بسانت  تسا ، هدش  حرطم  (س ) همطاف ترـضح  دروم  رد  هک  ییاه  ثحب  نیرتشیب  زا  یکی 
زا يا  هراصع  ینعی  دنا ؛ هداد  لیکـشت  ار  (س ) همطاف ترـضح  سّدقم  دوجو  ساسا  لصا و  ابوط ، تخرد  ياه  هویم  تفگ  ناوت  یم 

.تشهب

(س) ارهز ترضح  دّلوت  رد  ابوط  تخرد  شقن  . 1  _ 8

ثیداحا زا  هنومن  دنچ  ابوط و  دروم  رد  يرصتخم  حیضوت  هب  ترضح ، نآ  جاودزا  ّدلوت و  رد  ابوط  شقن  عوضوم و  تیّمها  لیلد  هب 
.ددرگ یم  هراشا  نآ 
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ینطاب يرهاظ و  یگدولآ  زا  يرود  ياـنعم  هب  نآ  هّداـم  لـصا  32 و  تـسا تشهب  ياه  مان  زا  یکی  ابوط  یـشبح ، يدـنه و  نابز  رد 
یم عومجم  رد   34 .دروآ یم  نآ  ریز  رد  ار  ینعم  دروم  هد  دوخ ، ریسفت  رد  یـسربط  موحرم   33 .دـشاب یم  َُثبَخ  نآ  ّداضتم  تسا و 

.دراد هراشا  نآ  زا  يا  هبنج  هب  دراوم  نآ  زا  مادک  ره  تفگ  ناوت 

هروس  » هیآ 29 رد  یـصاصتخا  روط  هب  هژاو ، نیا  دوخ  .تسا  هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد  راـب  هاـجنپ  شتاّقتـشم  هارمه  هب  اـبوط  هژاو 
« .بآَم ُنسُح  مَُهل و  یبوط  : » تسا هدمآ  دعر »

(س) همطاف ترضح  ابوط و  . 1  _ 9

ابوط هرجـش  اـب  طاـبترا  رد  ترـضح  نآ  جاودزا  یگدـنز و  نینچمه  نآ و  زا  شیپ  ّتیفیک  و  (س ) همطاـف ترـضح  دـّلوت  دروم  رد 
نآ دـّلوت  رد  ابوط  شقن  ابوط و  تقیقح  زا  رگید  يا  هدرپ  ات  مینک  یم  هراشا  اـهنآ  زا  دروم  دـنچ  هب  راـصتخا  هب  هک  هدـمآ  یثیداـحا 

.دوش هتشادرب  ام  يارب  وناب ،

هقیّدـص هفطن  هب  نآ  لیدـبت  اـبوط و  تخرد  هوـیم  ندروـخ  تشهب و  هب  دورو  يارجاـم  (ص ) مرکا ربماـیپ  هک  دـیدرگ  ناـیب  رت  شیپ 
: هدمآ ثیدح  رخآ  رد  .درک  نایب  شیوخ ) رگید  نانز   ) هشیاع و يارب  ار  (س ) اربک

؛35 ُۀیسنا ُءاروح  یِه  اهنِم ، یبوط  ِةرجش  َۀحئار  ُتدجَو  ّالا  اُهتلَّبَق  ام  اُهتلَّبَق َو  ِۀَّنَجلا  یِلا  ُتقَتِشا  امَّلُکَف  »

هتشرف (س )) همطاف ترضح   ) وا .منک  یم  مامشتسا  ار  ابوط  تخرد  يوب  مسوب و  یم  ار  وا  موش ، یم  تشهب  قاتـشم  هک  هاگ  ره  سپ 
« .تسا یناسنا  رهاظ  اب  يا 

(س) ارهز همطاف  .دراد  ابوط  تخرد  اب  یبسانت  هچ  (س ) همطاف ترضح  دنک  یم  نایب  هک  تسا  فورعم  روهشم و  رایسب  ثیدح ، نیا 
: تسا هدش  یفرعم  هنوگ  نیا  یثیدح  رد 
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؛36 یبوُط ِةَرَجَش  ُۀَبِحاص  يوکَش َو  ٍعزف َو ال  ِریغ  نِم  يولَبلا  ُۀِلماح  یفطصملا ، ِحور  ُۀحار  يربکلا ، ُۀقیّدصلا  »

« .تسا ابوط  تخرد  بحاص  عزف و  عزج و  یتیاکش و  هلِگ و  نودب  اهالب  هدننک  لمح  و  (ص ) ربمایپ حور  شمارآ  اربک ، هقیّدص 

هنوگ نیا  ار  دوخ  یتاراـبع  رد  (ع ) یلع نینمؤملاریما ، شرـسمه  اـب  دوـخ  هرخاـفم  هبطخ  رد  (س ) همطاـف ترـضح  هرهاـط ، هقیّدـص 
: دنک یم  یفرعم 

، اُهلکآ ُجُرخت  یّتلا  ُةرَجَشلا  اَنَا  یهتنملا ...  ِةردس  ُۀنبِا  انا  ِِهناصغَا ...  نِم  ٌنصُغ  ِِهئاضعَا و  نِم  ٌوضُع  و  (ص )) یبّنلا ِداؤف   ) ِهِداُؤف ُةرمث  انا  »
37 ؛) (ع َنیسحلا و  (ع ) َنسحلا ینعَا 

یتخرد نم  .متسه  یهتنملا  هردس  رتخد  نم  .متسه  نآ  ياه  هخاش  زا  يا  هخاش  وا و  ياضعا  زا  يوضع  و  (ص ) ربمایپ بلق  هویم  نم 
« .تسا (ع ) نیسح و  (ع ) نسح مروظنم  ددرگ ؛ یم  جراخ  شیاه  هویم  هک  متسه 

ترـضح نوچ  هک  تفگ  دیاب   38« ِنایِقَتلی ِنیَرحَبلا  َجَرَم  ( » (س همطاـف ترـضح  و  (ع ) یلع نینمؤملاریما ، ترـضح  جاودزا  دروم  رد 
یهار تمصع  ِبحاص  نز  رب  ار  موصعم  ریغ  درم  دشاب و  تمـصع  بحاص  دیاب  زین  وا  وفُک  دوب ، تمـصع  بحاص  (س ) ارهز همطاف 

و (ص ) ربمایپ جاودزا  دننامه  اهنآ  جاودزا  رد  .تسین 

دوب اجنیا  رد  .دنک  نایتشهب  راثن  ار  دوخ  ياهرُد  هک  هتفای  روتـسد  دنوادخ  بناج  زا  ابوط » تخرد   » هک هدمآ  (س ) هجیدـخ ترـضح 
: دهد یم  دیون  (ص ) یمارگ ربمایپ  هب  جاودزا  نیا  رثا  رد  ار  (ع ) نیسح و  (ع ) نسح شیادیپ  صوصخم ، کیپ  هک 

دنهاوخ ّدلوتم  تشهب  لها  ناناوج  رورس  ود  جاودزا ، نآ  زا  ؛39  هّنجلا ُلها  َنَّیََزت  امِِهب  ِۀَّنجلا و  ِلهأ  ِبابِش  ادِّیَس  ناَدلَو  اهنَم  ُدلُویَـس  »
« .دنوش یم  نییزت  تشهب  لها  دولوم ، ود  نآ  هلیسو  هب  هک  دش 

: دروآ یم  (س ) همطاف ترضح  جاودزا  ابوط و  تخرد  دروم  رد  بقانملا »  » بحاص

َو ِدَِّهُـش / نِم  مهِّبَِرب  مِِهب َو  یَفَک  مُهُّبَر َو  ُمارِکلا َو  ُۀـکئالملا  َدِهَـش  ِدـجربز / ِنوتُم  نِم  یبوُـط  ِّلِـظ  یف  ًاربـنِم  لـیئربجل  ُلـیلجلا  َبَصَن  »
؛40 دِجنم یف  ٍفَرَش و ال  مهتم  یف  هلثِم  ام  يذلا  َۀمطاف  ُكالَم  َو  دِقعَی / َمل  ًاَِعباتَتُم  ًادُّرمَز  ًاؤلؤل َو  مهیلع  یبوُط  تََرثاَنَت 
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ندرک راثن  رومأم  زین  ردس  تخرد  ابوط ، تخرد  رب  هوالع  (س ) همطاف ترضح  و  (ع ) یلع نینمؤملاریما ، ترـضح  جاودزا  ثحب  رد 
.دش جاودزا  نیا  تنمیم  هب  دوخ  ياه  توقای  اه و  رُد 

ٍرهمب ًایلع  َتجَّوَز  َکَّنإ  اُولاَقَف  شیُرق  نِم  ٌساـن  ُهاـتأ  (ع ) ٍیلع نِم  (س ) َۀـمطاف (ص ) هللا لوسر  َجَّوز  اّـمل  لاـق  هللا ، دـبع  ِنب  ِرباـج  نع 
َّرُدـلا و ترَثَن  َو  کیلَع ، ام  يرثنا  نأ  ِةردِّسلا  یلإ  ُهللا  یحوَأ  ...ُهَجَّوَز ،  َّلَجَوَّزَع _  َهللا _  َّنکل  َو  ًاـیلع ، ُتجَّوَز  اـنَأ  اـم  َلاـقَف  ٍسیـسخ 

؛41 ...َناجرَملا َرهاوجلا و 

(ع) نینمؤـملاریما جاودزا  هب  ار  (س ) همطاـف ترـضح  (ص ) ربماـیپ هک  یماـگنه  تـسا ، هدـش  تـیاور  يراـصنا  هللادـبع  نـب  رباـج  زا 
(ص) ربماـیپ .دــیدروآرد  (ع ) یلع جاودزا  هـب  يزیچاـن  رهم  اـب  ار  وا  امــش  دــنتفگ : دــندمآ و  يو  دزن  شیرق  زا  یهورگ  دروآرد ،

روتـسد یهتنملا  هردس  هب  دنوادخ  درک و ...  دقعنم  ار  جاودزا  نآ  دنوادخ  هکلب  مدرواینرد ؛ (ع ) یلع جاودزا  هب  ار  وا  نم  : » دندومرف
« .دومن راثن  ار  دوخ  ناجرم  رهاوج و  ّرُد و  نآ  سپ  .دنک  راثن  (س ) همطاف رب  دراد  هک  هچنآ  ات  داد 

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  (س ) رهطا يارهز  ماقم  هک  تسا  هدمآ  یثیدح  یشاّیع ،» ریسفت   » رد

ترـضح رهم  رد  ار  اـبوط  تخرد  دـنوادخ   42 ؛) (ع بلاـط یبا  نب  ّیلع  راد  یف  اـهَلَعَج  و  (س ) همطاـف رهم  یف  یبوـط  ُهللا  َلََـحن  دـقل 
.داد رارق  (ع ) یلع هناخ  رد  ار  نآ  دیشخب و  وا  هب  (س ) همطاف

: تسا هدروآ  رهاوجلا » تیقاویلا و   » باتک رد  ینارعش  باّهولادبع 

یبا نبا  خیـش  و  تاحوتف »  » رد نیّدلا  ّییحم  هک  تسا  نیا  باوج  تسا ، تشهب  زا  لزنم  مادک  رد  یبوط  هرجـش  لصا  ییوگب  وت  رگا 
باجح یبوط  هرجـش  هکنیا  ببـس  هب  تسا ، (ع ) بلاط یبا  نب  ّیلع  لزنم  رد  یبوط  هرجـش  لـصا  دـنا : هتفگ  دوخ  هلاـسر  رد  روصنم 

رد هکنیا  رگم  تسین ؛ هجرد  نآ  هب  یناکم  هن  يا و  هناخ  هن  تشهب و  ِرد  تشه  زا  کی  چـیه  سپ  .تسا  (س ) ارهز همطاف  رون  رهظم 
تهج هب  رگم  تسین ، تمعن  نیا  ّتیمامت  و  تساجک ...  رد  نآ  لصا  دنناد  یمن  مدرم  بلاغ  هک  تسا  یبوط  هرجش  زا  يا  هخاش  نآ 

43 .تسا (س ) همطاف رون  زا  عِّرفتُم  دسر ، یم  ایلوا  هب  نآ  رد  هک  یبیصن  ره  تسا و  تشهب  رد  هک  یتمعن  ره  ّرس  هکنیا 
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: دومرف یم  دیسوب و  یم  ار  وا  ّبترم  نیاربانب ،

یم ار  وا  موش ، یم  تشهب  قاتـشم  هک  هاـگ  ره  ؛44  اهنم یبوط  هرجـش  َۀحئار  ُتدَـجَو  ّالا  اُهتلَّبَق  ام  اُهتلَّبَق َو  ِۀَّنَجلا  یِلا  ُتقَتـشا  اَّملُکَف  »
« .منک یم  مامشتسا  ار  یبوط  تخرد  يوب  مسوب و 

وا هب  موـش ، یم  تشهب  قاتـشم  هک  یماـگنه  نم  سپ  ؛45  ِۀَّنَجلا َحـیر  ُتممَـشَف  همطاف )  ) اُهتیَندَا ِۀَّنَجلا  َیِلا  ُتقَتـشإ  اِذا  اَناَف   » هلمج زین 
« .میامن یم  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  موش و  یم  کیدزن 

هّمئا رگید  مان  رد  هکنیا  نمـض  .بلاط  یبا  نب  ّیلع  همطاف ، یفطـصم ، میزادـنیب : یهاگن  اـه  هژاو  نیا  رد  ط »  » فرح دوجو  هب  لاـح 
: دندومرف شناردپ  زا  لقن  هب  يو  هک  هدش  لقن  (ع ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  .دوش  یمن  هدید  ط »  » فرح

تـشهب لها  ياه  هناخ  رد  نآ  ياه  هخاش  نم و  هناـخ  رد  نآ  لـصا  هک  تسا  یتخرد  : » دومرف .دـش  لاؤس  یبوط  هراـبرد  ربماـیپ  زا  »
نم هناخ  : » دومرف .دندرک  لاؤس  ار  ّتلع  .تسا » یلع  هناخ  رد  نآ  لصا  : » دومرف .دندرک  لاؤس  شترضح  زا  رگید  راب  سپـس  .تسا »

46« .تسا ناکم  کی  رد  تشهب ، رد  یلع  و 

رثوک همطاف   47« رثوکلا َكاـنیطعأ  اـّنإ   » .مینک ّتقد  هیآ  نیا  رد  ط »  » فرح هب  رگید  راـب  .تسا  هدروخ  هرگ  هس  ره  دوجو  هب  یبوـط 
ترضح ینعی  یبوط ، رظان  روهظ  ات   49« اهیف عدوتسملا  ّرسلا  و   » همطاف زار   48« ...مِهِهاوفِاب ِهللا  َرون  اوئِفطِیل  نودیری   » ادخ رون  تسا و 

.تساجرب اپ  جع ) ) رصع ّیلو 

تدالو هب  طوبرم  تاکن  تّیفیک و  رارسا ، . 2

، ترـضح نآ  یقیقح  ناوریپ  ناراد و  تسود  رظن  زا  اّما  دراد ؛ دوجو  فالتخا  یکدـنا  (س ) همطاـف ترـضح  دـّلوت  خـیرات  دروم  رد 
يرمق يرجه  رخآلا  يدامج  متـسیب  رد  تثعب ، زا  دعب  لاس  جنپ  خـیرات ، نیرت  یعطق  نیرت و  حیحـص  (ع ،) راهطا هّمئا  لقن  هب  کّسمت 
ترجه مود  ای  لّوا  لاس  رد  جاودزا  ینعی  درادن ؛ دوجو  فالتخا  دروم  نادنچ  ناشیا ، تداهـش  جاودزا و  ياه  لاس  دروم  رد  .تسا 

نییعت هب  نآ  تسا و  فالتخا  دروم  دنا ، هتشاد  یّنـس  هچ  عیاقو  نیا  رد  ترـضح  هکنیا  رد  اّما  ترجه ؛ مهدزای  خیرات  رد  تداهـش  و 
.دراد یگتسب  ناشیا  تدالو  نامز 

13828 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3879 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا هداتفا  قاّفتا  تثعب  زا  دعب  تایاور  رب  انب  ترضح  نآ  تدالو  تسا ، مّلسم  هک  هچنآ 

َمْوَی ِةَرِخْآلا  يَداَمُج  ِیف  ْتَدـِلُو  اَهَّنَأ  َيِوُر  َْتیَْبلا َو  ِیْنبَت  ٌْشیَُرق  َنِینِـس َو  ِسْمَِخب  اَـهِیبَأ  َةَُّوُبن  ُهللا  َرَهْظَأ  اَـم  َدـَْعب  ْتَدـِلُو  (س ) َۀَـمِطاَف َّنَأ 
50 ؛) (ص ِِّیبَّنلا ِِدلْوَم  ْنِم  َنیَِعبْرَأ  ٍسْمَخ َو  َۀَنَس  ُْهنِم  َنیِرْشِْعلا 

هک یلاح  رد  مجنپ ، لاس  رد  (س ) همطاف ترضح  .دش  ّدلوتم  درک ، راکـشآ  ار  شردپ  تّوبن  دنوادخ  هکنیا  زا  دعب  (س ) همطاف انامه 
.دش ّدلوتم  (ص ) ربمایپ یگلاس  ّنس 45  رد  رخآلا  يدامج  زور 20  رد  درک ، یم  ریمعت  ای  انب  ار  هبعک » هناخ   » شیرق

: تسا هدمآ  نینچمه 

؛ ِةَرِخْآلا يَداَمُج  ْنِم  َنیِرْشِْعلا  ِیف  َنِینِس  ِثاَلَِثب  ِءاَرْسِْإلا )  ) يَرْسَْألا َدَْعب  َنِینِـس َو  ِسْمَِخب  ِثَْعبَْملا  َدَْعب  َۀَّکَِمب  ْتَِدلُو  (س ) َۀَمِطاَف َّنَأ  َيِوُر 
51

هدش ّدلوتم  رخآلا  يدامج  متسیب  زور  رد  جارعم _  زا  دعب  لاس  هس  تثعب _  زا  دعب  لاس  جنپ  هّکم ،»  » رد (س ) همطاف هک  هدش  تیاور 
.تسا

.تسا هدوب  مود  راب  يارب  هبعک  يزاسزاب  نیا  يوق ، رظن  هب 

دنک و یم  رت  يوق  ار  یخیرات  تادنتـسم  عیاقو ، نیا  قیقد  تبث  اریز  تسا ؛ یّمهم  رایـسب  هلئـسم  (س ) همطاف ترـضح  تدالو  خیرات 
، ناشیا تدالو  رد  فالتخا  نیمه  دیاش  دزاس و  یم  رتراکشآ  رت و  قیقد  زین  ار  ترـضح  نآ  تداهـش  صوصخ  هب  جاودزا و  هلئـسم 

هرابرد .میـشاب  یمن  ناشیا  ّدلوت  لاس  نامز و  تابثا  یپ  رد  راتـشون  نیا  رد  ام  هّتبلا  .دشاب  یهلا  رارـسا  زا  شربق  ندوب  یفخم  دـننامه 
: دومن هراشا  ریز  تاکن  هب  ناوت  یم  ناشیا  ّدلوت  نامز  تاکن  اهدادیور و  ثداوح ،

يرادراب نامز  رد  شیوخ  ردام  اب  (س ) همطاف ترضح  مّلکت  . 2  _ 1

هب دندیزگ ، یم  يرود  وا  زا  هّکم  نانز  دومن ، جاودزا  دوب ، ریقف  میتی و  يدرف  هک  (ص ) ربمایپ اب  (س ،) هجیدخ ترـضح  هک  یماگنه 
.دومن یم  ییاهنت  ساسحا  (س ) هجیدخ ترضح  ور ، نیا  زا  .دندرک  یمن  مالس  دندش و  یمن  دراو  وا 
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َعِمَـس ًامْوَی َو  َلَخَدَف  (ص ) هللا لوسر  ْنَع  َِکلَذ  ُُمتْکَت  ُۀَجیِدَخ  َْتناَک  اَهُرِّبَُصت َو  اَِهنَْطب َو  ِیف  اَُهثِّدَُحت  ْتَراَص  (س ) َۀَمِطاَِفب ْتَلَمَح  اَّمَلَف 
؛52 ِینُِسنُْؤی ِیُنثِّدَُحی َو  ِینَْطب  ِیف  يِذَّلا  ُنِینَْجلا  َِتلاَق  ُِکثِّدَُحی  ْنَم  ُۀَجیِدَخ  اَی  اََهل  َلاَقَف  َۀَمِطاَف  ُثِّدَُحت  َۀَجیِدَخ 

ییابیکـش ربص و  هب  ار  وا  دـندز و  یم  فرح  وا  اب  هجیدـخ  ترـضح  نطب  رد  (س ) همطاف ترـضح  دـش ، رادراب  همطاف  هب  هک  ینامز 
ادخ لوسر  يزور  هکنیا  ات  درک  یم  یفخم  (ص ) ربمایپ زا  ار  دوخ  اب  (س ) همطاف ندز  فرح  هجیدخ  ترـضح  .دـندومن  یم  توعد 
نم مکش  رد  هک  ینینج  درک : ضرع  ییوگ »؟ یم  نخس  یسک  هچ  اب  : » دندومرف .دننک  یم  تبحص  (س ) همطاف اب  ترـضح  هک  دینش 

.دوش یم  نم  شمارآ  بجوم  دنز و  یم  فرح  نم  اب  هتسویپ  تسا ،

.دومن یم  توعد  ییابیکش  ربص و  هب  ینینج ، تلاح  رد  زین  ار  دوخ  ردام  اهیبا ، ّما  بقل  رب  هوالع  (س ) همطاف ترضح 

نینج نآ  طسوت  (ص ) ربمایپ تکرب  اب  لسن  همادا  نینج و  ندوب  رتخد  هب  تراشب  . 2  _ 2

: دندومرف (س ) هجیدخ ترضح  هب  (ص ) ربمایپ

اَِهلْـسَن ْنِم  ُلَعْجَیَـس  اَْهنِم َو  ِیلْـسَن  ُلَعْجَیَـس  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهللا  َّنَأ  ُۀَنوُْمیَْملا َو  ُةَرِهاَّطلا  ُۀَمَـسَّنلا  اَهَّنَأ  یَْثنُأ َو  اَهَّنَأ  ِینُرِّشَُبی  ُلِیئَْربَج  اَذَـه  »
؛53 ِِهیْحَو ِءاَضِْقنا  َدَْعب  ِهِضْرَأ  ِیف  ُهَءاَفَلُخ  ْمُُهلَعْجَی  ِۀَّمُْألا  ِیف  ًۀَِّمئَأ 

داد و دهاوخ  رارق  وا  هّیرذ  زا  ارم  لسن  لاعتم  دنوادخ  دراد و  رّهطم  كاپ و  یلسن  تسا و  رتخد  نینج  نآ  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج 
« .دوب دنهاوخ  نیمز  يور  رب  یهلا  ياه  هفیلخ  یحو ، مامتا  زا  دعب  نم و  زا  سپ  هک  دمآ  دنهاوخ  یناماما  وا  لسن  زا 

دنزرف هک  یسک  هب  ًاحالطصا  دبای و  یم  همادا  يو  روکذ  دنزرف  قیرط  زا  يدرف  ره  لسن  ًالومعم  هک  تسا  نآ  تمسق ، نیا  ّمهم  هتکن 
یلهاـج و هعماـج  نآ  رد  هـک  تـسا  نـیا  (س ) ارهز ترـضح  سّدـقم  دوـجو  رگید  ياـهزار  زا  یلو  دـنیوگ ؛ یم  رتـبا  درادـن ، رـسپ 
وا نماد  زا  یهلا  ياه  هفیلخ  دـبای و  یم  همادا  وا  قیرط  زا  یتسه  ناهج  ناسنا  نیرترب  لـسن  دنتـشاد ، رتخد  هب  تبـسن  هک  یهاگدـید 

.دندرگ یم  یناسنا  تداعس  زاس  هنیمز  هتفای و  دشر 
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دّلوت ماگنه  ناهج  رترب  نز  راهچ  روضح  . 2  _ 3

ترضح هک  یماگنه  یلو  دنباتـش ؛ یم  وا  هب  کمک  يارب  اه  نز  ًالومعم  دسر ، یم  ینز  لمح  عضو  ندش و  غراف  نامز  هک  یماگنه 
زا دنتشاد ، لد  هب  (ص ) ربمایپ اب  ناشیا  جاودزا  زا  هک  يا  هنیک  اب  اهنآ  داتسرف ، کمک  ماغیپ  مشاه  ینب  شیرق و  نانز  هب  (س ) هجیدخ

نیا ّدلوت  يارب  ار  دوخ  يزیر  همانرب  تامّدقم و  مامت  هک  ییادـخ  ماگنه ، نیا  رد  .دـندماین  وا  يرای  هب  دـندز و  زاب  رـس  وا  هب  کمک 
: داتسرف يرای  يارب  ار  دوخ  نالوسر  دوب ، هتخاس  اّیهم  هدامآ و  وناب ،

ِکِّبَر ُلُسُر  اَّنِإَف  ُۀَـجیِدَخ  اَی  ِینَزَْحت  َال  َّنُهاَدْـحِإ  اََهل  َْتلاَقَف  َّنُْهنِم  ْتَعِزَفَف  ٍمِشاه  ِیَنب  ِءاَِسن  ْنِم  َّنُهَّنَأَـک  ٍلاَوِط  ٍةَوِْسن  َُعبْرَأ  اَْـهیَلَع  َلَـخَد  »
ُءاَْرفَـص ِهِذَـه  َناَرْمِع َو  ُْتِنب  ُمَیْرَم  ِهِذَـه  ِۀَّنَْجلا َو  ِیف  ِکـُتَقِیفَر  َیِه  ٍمِحاَُزم َو  ُتـِْنب  ُۀَیِـسآ  ِهِذَـه  ُةَراَـس َو  اـَنَأ  ِکـُتاَوَخَأ  ُنَْـحن  ِکـَْیلِإ َو 

؛54 ٍْبیَعُش ُْتِنب  ُءاَروُفَص ) )

یکی .دیسرت  دید ، ار  اهنآ  نوچ  هجیدخ  ترضح  .دندوب  مشاه  ینب  نانز  رتشیب ، هک  دندش  دراو  وا  رب  ینارون  تماق و  دنلب  نز  راهچ 
هراس نم  میتسه ؛ وت  نارهاوخ  ام  .تسا  هداتـسرف  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  ار  ام  هک  ارچ  شابم ؛ تحاران  هجیدخ ! يا  تفگ : نانآ  زا 

.تسا بیعش  رتخد  اروفص ، ناشیا  نارمع و  رتخد  میرم ، نیا  تشهب ، رد  وت  قیفر  محازم ، رتخد  هیسآ ، ناشیا  متسه و 

هتـسب يدوجو  نینچ  تمدـخ  هب  رمک  هدـش و  رومأم  یّمهم  رما  نینچ  يارب  زا  (س ) هجیدـخ ترـضح  هارمه  ناـهج ، رترب  نز  راـهچ 
.دندوب

نیمز قرش  برغ و  رساترس  هّکم و  ياه  هناخ  ندش  ینارون  . 2  _ 4

َِکلَذ ِهِیف  َقَرْشَأ  اَّلِإ  ٌعِضْوَم  اَِهبْرَغ  َال  ِضْرَْألا َو  ِقْرَش  ِیف  َْقبَی  َْمل  َۀَّکَم َو  ِتاَتُوُیب  َلَخَد  یَّتَح  ُروُّنلا  اَْهنِم  َقَرْشَأ  ِضْرَْألا  َیلِإ  ْتَطَقَس  اَّمَلَف  »
؛55 ُروُّنلا
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ياه هناخ  مامت  هب  رون  نیا  هکنیا  ات  دـش  دـنلب  ناشیا  زا  میظع  يرون  داهن ، نیمز  هصرع  هب  اپ  (س ) همطاـف ترـضح  هک  یماـگنه  سپ 
« .تسا  57« هللا رون   » »＼56 و اکشِمَک ِهِرون  ُلثم   » نامه نیا  .دنامن  یلاخ  رون  نیا  زا  ییاج  نیمز ، برغ  قرش و  رد  دش و  لخاد  هّکم 

هک دندش  یلفط  يامیس  رد  هریخ  ناگراتـس ، تشاد و  هارمه  هب  ار  ادخ  رطع  هک  دندش  يدازون  تاوارط  زا  هدز  تفگـش  اه ، هفوکش 
تـشهب معط  داد و  یم  تمـصع  يوب  هک  يرتخد  تدالو  زا  نامداش  (س ) هجیدخ ترـضح  دوب و  هدیبات  زاب  نآ  رد  راگدـیرفآ  رون 

.تشاد

یتشهب ياه  سابل  نآ و  اب  وشو  تسش  (س ،) همطاف ترضح  هب  رثوک  بآ  ندناروخ  . 2  _ 5

ًالبق هک  رثوک  بآ  زا  یکدنا  تفرگ ، ار  دازون  نآ  دوب ، (س ) هجیدخ ترـضح  لباقم  رد  هک  ینز  دش ، ّدلوتم  ترـضح  هکنآ  زا  سپ 
رت دیفس  ریش ، زا  هک  گنر  دیفس  هچراپ  ود  اب  داد و  وشو  تسـش  رثوک  بآ  رد  دیناروخ و  وا  هب  دوب ، هتـشگ  هدامآ  نیعلاروح  طسوت 

58 .تسب وا  رس  رب  ار  يرگید  دازون و  ندب  رب  ار  یکی  دندوب ، رتوب  شوخ  ربنع  کشم و  زا  و 

یم اـطع  رثوک  وت  هب  اـم  : » هک دوب  هداد  (ص ) ربماـیپ هب  ار  شا  هدـعو  دـنوادخ  هک  تسا  ناوارف  ریخ  تقیقح  رثوک ، ناـمه  دازون  نیا 
« .مینک

: دوشگ نخس  هب  بل  دوخ ، دّلوت  ودب  رد  دازون  (س ) همطاف ترضح  تلاسر  نیرخآ  نیلّوا و  تماما ، تّوبن و  دیحوت ، رب  تداهش  . 2  _ 6

ُدِّیَـس يِدـْلُو  َّنَأ  ِءاَیِـصْوَْألا َو  ُدِّیَـس  ِیْلَعب  َّنَأ  ِءاَِـیْبنَْألا َو  ُدِّیَـس  (ص ) هللا لوـسر  ِیبَأ  َّنَأ  ُهللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ِةَداَهَِـشب  (س ) ُۀَـمِطاَف ْتَقَطَنَف  »
؛59 اَهِمْسِاب َّنُْهنِم  ٍةَدِحاَو  َّلُک  ْتَّمَس  َّنِْهیَلَع َو  ْتَمَّلَس  َُّمث  ِطاَبْسَْألا 
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نسح و منادنزرف  ایصوا و  مامت  رورـس  (ع ،) یـضترم یلع  مرـسمه  .ایبنا  مامت  رورـس  تسادخ و  لوسر  مردپ  .تسین  هللا  زج  ییادخ 
.مدآ ینب  مامت  رورس  نیسح :

« .درک مالس  اهنآ  رب  درب و  ار  شموصعم )  ) نادنزرف کت  کت  مان  سپس 

رواب ار  ثیدح  نیا  هک  ییاهنآ  .میقتسم  طارـص  يارب  تسا  سب  ثیدح  نیمه  ار  ام  تسین ؛ مهم  دندیـشیدنا ، یم  هچ  نارگید  هکنیا 
ریت جامآ  نایم  هب  تسد  يور  هب  ار  دوخ  دـنزرف  (س ) میرم ترـضح  هک  ماـگنه  نآ  دـنورب ؛ میرک » نآرق   » تاـیآ غارـس  هب  دـنرادن ،

: دومرف دوشگ و  نخس  هب  بل  (ع ) یسیع ترضح  دروآ ، اهازسان  اه و  تمهت 

« .تسا هداد  رارق  ربمایپ  ارم  تسا و  هداد  باتک  نم  هب  .میادخ  هدنب  نم  ؛60  ایبَن ینَلَعَج  َباتکلا و  ِیناتآ  هللاُدبَع  ّینِا  »

؟ تسا (ع ) یسیع ترضح  زا  رترب  ناسنا  هدزای  ردام  رسمه و  ایبنا و  فرشا  رتخد  دوخ ، هک  دیوگن  نخس  دازون  نیا  هنوگچ  لاح 

(س) همطاف ترضح  دّلوت  يارب  تشهب  لها  تراشب  . 2  _ 7

: دز دنخبل  یتشهب  نیعلاروح  هب  (س ) همطاف ترضح  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  زا  یشخب  رد 

61 ؛) (س َۀَمِطاَف ِةَدَالِِوب  ًاضَْعب  ْمُهُضَْعب  ِۀَّنَْجلا  ُلْهَأ  َرََّشب  ُنیِْعلا َو  ُروُْحلا  ِتَرَشاَبَت  اَْهَیلِإ َو  َنْکِحَض  »

« .دنتفگ تراشب  (س ) همطاف ّدلوت  يارب  ار  رگیدکی  تشهب  لها  نیعلاروح و 

.دنک یم  راختفا  وا  دوجو  هب  تشهب  دنوادخ و  هک  تسا  نینچ  نیا 

.دنک یم  راختفا  دشاب ، ربمایپ ) نادناخ   ) اهنآ زا  هکنیا  زا  لیئربج  ؛62  مُهنِم ِِهنوَِکب  ُلیئربج  َرَخَتفإ   َ و

(س) همطاف ترضح  ناس  هزجعم  دشر  . 2  _ 8

؛63 ٍۀَنَس ِیف  ُِّیبَّصلا  یِْمنَی  اَمَک  ٍرْهَش  ِیف  ٍرْهَش َو  ِیف  ُِّیبَّصلا  یِْمنَی  اَمَک  ٍمْوَی  ِّلُک  ِیف  یِْمنَت  َْتناَک 

هب ات  هام  ره  دننک و  یم  دشر  هزادنا  نآ  هب  هام  رد  رگید  ياه  هّچب  هک  دندرک  یم  دشر  يا  هزادنا  هب  زور  ره  رد  (س ) همطاف ترضح 
.لاس کی  رد  رگید  ياه  هّچب  هک  يّدح 
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(س) همطاف ترضح  شوگ  رد  (ص ) ربمایپ نتفگ  هماقا  ناذا و  . 2  _ 9

: هدش تیاور  (ع ) یلع ترضح  زا 

هماقا وا  پچ  شوگ  رد  ناذا و  (س ) همطاف ترـضح  تسار  شوگ  رد  دش و  دراو  (ص ) ربمایپ دـش ، دـّلوتم  (س ) همطاف هک  یماگنه  »
64« .دنام ناما  رد  ناطیش  زا  داد ، ماجنا  نیا  دننام  سک  ره  اب  (ص ) ربمایپ تفگ و 

: مییوگب میناوت  یم  طقف  ام  و  (س ) همطاف ترضح  هدیچیپ  ياهزار  يارب  دوب  يزاغآ  هزات  نیا  و 

.َکُملِع ِِهب  َطاحَا  ام  ِدَدَِعب  اهیف  ِعِدوَتسُملارِّسلا  اهیَنب و  اِهلَعب َو  اهیبأ و  َۀمطاف و  یلع  ِّلَص  َّمهّللا 

« ِۀَّنَجلا یف  اَنل  یعَفشإ  ُۀمطاف ! ای  : » میهاوخب وا  زا  و 

ار اهنآ  ِناملـس  انامه  نکن ؛ سایق  ایبنا  اب  ار  اهنآ  يرترب  لـضف و  ؛65  ُنامیلس ِریغصت  َدعب  مُهَناملَس  َّنإَف  لَجأ  ءایبنِألل  مُهَلـضَف  َسقَت  ال 
.دوش یم  نامیلس  ینک ، کچوک  ظفل ) اب   ) رگا

(ع) قداص ماما  رظنم  زا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

هراشا

هجیولع روپ  یعیفر  سابعدیس  : هدنسیون

(* (ع قداص ماما  رظنم  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

تداهش ات  تدالو 

مالـس هیـضرم -  همطاف  هرهاط ، هقیدص  ترـضح  تماما ، رـسمه  توبن ، تخد  تیالو ، رثوک  سدقم  تحاس  هب  تدارا  قشع و  رازبا 
نآ هرابرد  شیوخ  نانخساب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  مادک  ره  هک  تسا  بجاو  شناگتفیـش  نایعیـش و  هیحان  زا  اهنت  هن  اهیلع  هللا 
هب تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هقالع  زاربا  رتمهم ، همه  زاو  دنا  هدرک  افیا  ار  ییازـس  هب  شقن  هدومن و  تدارا  راهظا  راوگرزب 
وا هب  شهاگن  هاگره  تسناد و  یمدوخ  نت  هراپ  ناسنا و  يامیس  رد  يا  هتشرفار  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 

.دش یم  رورسم  نامداش و  ، داتفا یم 
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.تسادخ بح  ادخ ، بوبحم  بح  تسادج  اهتبحم  زا  تبحم  نیا 

هک تسا  حیـضوت  هب  مزال  میناوخ ; یم  شمالک  رد  ار  شردام  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  تبحم  قشع و  جوا  اـج  نیا  رد 
.دننک هعجارم  ناگدنناوخ  ، زاین تروص  رد  هک  هدش  هدروآ  تیاور  عبانم  تسا و  هدش  هدنسب  ترضح  نانخس  همجرت  هب  طقف 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  تدالو 

، يرآ دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  ارهز  همطاف  تدالو  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ : رمع  نب  لـضفم 
چیه درک و  یمن  مالـس  وا  رب  دـش و  یمن  دراو  وا  رب  يدرف  چـیه.دندرک  كرت  ار  وا  هکم  نانز  درک ، جاودزا  ربمایپ  اب  هجیدـخ  یتقو 

.دشاب هتشاد  تاقالم  هجیدخ  ترضح  اب  ات  تشادن  هزاجا  ینز 

رد مالسلا  اهیلعارهز  ترضح.دش  رادراب  همطاف  هب  هک  ینامز  ات  درب  یم  جنر  تیعـضو  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـسمه 
یم نخسوا  اب  دوب و  ردام  ییاهنت  سنوم  .درک  یم  توعد  يرابدرب  ربص و  هب  ار  ناشیا  دوب و  وا  ياه  هصغو  مغ  کیرش  ردام ، محر 

.تفگ

لوسر ترـضح  يزور  هک  نیا  ات  .درک  یمن  زاربا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ابار  نینج  اب  هملاکم  عوضوم  هجیدـخ ، ترـضح 
! دینشار شردام  اب  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نتفگ  نخسو  دش  لزنم  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

؟ تفگ یم  نخس  وت  اب  یسک  هچ  دیسرپ : ربمایپ 

.مراد محررد  هک  ینینج  دندومرف : هجیدخ  ترضح 

.تسا كرابم  رایـسب  كاپ و  يرتخد  وا  تسا و  رتخد  نینج ، نیا  هک  داد  تراشب  نم  هب  لیئربج  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
يافلخ یحو ، عاـطقنا  زا  دـعب  هدـمآ و  دوجو  هب  تما  نیا  يارب  یناـیاوشیپ  وا  لـسن  زا  دروآ و  یم  دوجو  هب  وازا  ارم  لـسن  دـنوادخ 

(1  ) .دوبدنهاوخ نیمز  رد  دنوادخ 
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تدالو ماگنه 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دش هکم  ياه  هناخ  همه  دراو  ودیشخرد  شا  هرهچ  زا  يرون  تفرگ ، رارق  نیمز  يور  دش و  دلوتم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  یماگنه 
(2  ) .دیباتوا رب  رون  نآ  هکنآ  رگم  دنامن  ییاج  نیمز  برغو  قرش  رد  و 

مالسلا اهیلع  همطاف  هژیو  یماسا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

و هثدـحم ، هیـضرم ، هیـضار ، هیکز ، هرهاط ، ، هکرابم هقیدـص ، همطاف ، دراد : صوصخم ) ) مسا دنوادخ 9  هاگـشیپ  رد  همطاف  ترـضح 
(3  ) .اهیلع هللا  مالس  ارهز 

مالسلا اهیلع  همطاف  مان  باختنا 

(4  ) .دننک كرد  ار  وا  تقیقح  دنناوت  یمن  مدرم  هک  دندیمان  همطاف  نآ  يارب  ار  همطاف  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ لوتب ارچ 

(5  ) .تساریظن یب  اریز  دندیمان ، لوتب  ار  همطاف  : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؟ ارهز ارچ 

مه ; دـیبات یم  اه  نامـسآ  لها  رب  وا  رون  داتـسیا ، یم  تدابع  بارحم  رد  هاگره  هک  نآ  يارب  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(6  ) .دبات یم  نیمز  لها  رب  ناگراتسرون  هک  نانچ 

نامـشچ دش و  نکفا  وترپ  شرون  هب  نیمز  نامـسآ و  درک ، عولط  نوچ  وا.دـیرفایب  شتمظع  رون  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  اریز  : دومرف زاب 
؟ تسا يرون  هچ  نیا  ادوبعم ! اراگدرورپ ! : دنتفگ نانآ  .دنتشادن  ار  شرون  ندید  ییاناوت  ناگتشرف 

زا يربمایپ  بلـص  زا  ار  وا  .مدـیرفایب  متمظع  زا  مداد و  ياـج  نامـسآ  رد  هک  تسا  نم  رون  زا  رون  نیا  درک : یحو  اـهنآ  هب  دـنوادخ 
دـنراد و یم  ياپ  هب  ارم  رما  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یناربهر  رون  نیازا  .منک  یم  جراخ  .دراد - يرترب  اهنآ  یماـمت  رب  هک   - مناربماـیپ

.منادرگ یم  نیمز  يور  رب  دوخ  نانیـشناج  یحو ، ندش  يرپس  زا  دعب  ار  نایاوشیپ  نیا  نم  .دننک  یم  تیادـه  قح  يوس  هب  ار  مدرم 
(7)
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؟ هثدحم ارچ 

: دیامرف یم  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  ندوب  هثدحم  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم نخـس  يو  اب  میرم  دـننامو  دـندمآ  یم  وا  روضح  هب  هکئالم  هک  دوب  هثدـحم  ، مالـسلا اهیلع  همطاف  ياـهمان  زا  یکی  تهج  نیا  زا 
هداد يرترب  ناهجرگید  نانز  رب  دینادرگ و  هزیکاپ  ار  وت  دیزگربار و  وت  دنوادخ  انامه  همطاف ! يا  دنتفگ : یم  وا  هب  هلمج  زا  .دـنتفگ 

(8  ) .تسا

.دنتفگ یم  نخس  يو  اب  دنداد و  یم  شوگ  وا  نانخس  هب  هکئالم  نینچمه 

؟ تسین ناهج  نانز  نیرترب  میرم  رگم  دیسرپ : هکئالم  زا  بشکی  همطاف 

یتح میرم و  رصع  نانز  رورس  دوخ ، نامز  نانز  رورس  ار  وت  ناحبس  دنوادخ  یلو  دوبدوخ ; نامز  نانز  رورـس  میرم  دنتفگ : هکئالم 
(9  ) .تسا هداد  رارق  نیرخآ  ات  نیلوا  زا  نانزرورس 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  جاودزا 

(10 « ) .دنسرب مه  هب  ات  تسویپ  ار  فرژ  يایرد  ود  هک  ناحبسدنوادخ  لوق  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  »

نیـسح نسح و  ینعی  ناـجرم  ؤلؤل و  ، ود نآ  زا  .دنـشورخ  یمن  يرگیدرب  مادـک  چـیه  ، دـنفرژ ییاـیرد  ود  همطاـف  یلع و  دـندومرف :
(11  ) .دیآ نوریب  مالسلا  امهیلع 

كدف

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

مسانش یم  ار  نیکسم  دومرف : لیئربج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دش ، لزان  نیکـسملاو » هقح  یبرقلااذ  تا  و   » هیآ هک  یتقو 
همطاف نیسح و  نسح و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  سپ  .دنشاب  یم  وت  ناکیدزن  : درک ضرع  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  یبرقلاوذ  یلو 

راذگاوامش هب  ار  كدف  تهج  نیدب  .مهدب  ار  امش  قح  هک  هداد  روتسد  نم  هب  ادخ  دومرف : دناوخارف و  شیوخ  دزن  ار  مالسلا  مهیلع 
(12  ) .مدرک
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مالسلا اهیلعارهز  زامن 

« دـحا هللاوه  لق   » هبترم هاجنپ  دـمح  هروسزا  سپ  تعکر  ره  رد  و  مالـس ) کی  هب  تعکرودره   ) دـناوخب زامن  تعکر  راهچ  سکره 
(13  ) .تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  زامن  زامن ، نیا  دناوخبار ،

نایتشهب نانز  رورس 

نایتشهب نانزرورـس  همطاف  تسا ، هدومرف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نیا  : مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : لضفم 
نانز رورس  همطاف  یلو  دوب ; دوخ  راگزور  نانزرورس  هک  دوب  میرم  نآ  دندومرف : ترضح  دوب ؟ دوخراگزور  نانز  رورس  ایآ  تسا ،

(14) .تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  تشهب  لها 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  حیبست 

زا تسا  رت  بوبحم  نم  دزن  رد  يزامنره  زا  دـعب  زور  ره  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  حـیبست  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
; مینک یم  رما  مالـسلا  اهیلع  همطاف  حـیبست  نتفگ  هب  ار  نامنادـنزرف  ام  دوش و  هدـناوخ  زور  ره  رد  هک  یبحتـسم )  ) زاـمن تعکررازه 

(15  ) .میهد یم  نامرف  زامن  هب  ار  نانآ  هک  نانچ 

نآ لابند  هب  دنک و  دای  یکاپ  هب  ار  دنوادخ  ارهز ، همطاف  حیبست  راب  ردـص  اب  بجاو  زامن  زا  سپ  سکره  : دـیامرف یم  رگید  ياجرد 
(16  ) .دزرمآ یمار  وا  دنوادخ  دیوگب ، هللا »  الا  هلاال  »

اج هب  دزیخرب ) ) دـنک زاب  ار  شیاهاپ  هک  نیا  زا  لبق  بجاوزامن و  زا  دـعب  ار  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  حـیبست  سکره  : تسا هدومرف  زاـب 
(17  ) .دنک یم  بجاووا  رب  ار  تشهب  ادخ  دروآ ،

مالسلا اهیلع  همطاف  فحصم 

دـش نوزحم  تدش  هب  مالـسلا  اهیلع  همطاف  درک ، ضبقار  شربمایپ  حور  لاعتم  يادخ  هک  یتقو  : دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دنک وگتفگ  وا  اب  هتفگ و  تیلستار  يو  ات  داتسرف  وا  يوس  هب  ار  يا  هتـشرف  نآ  زادعب  .تشادن  ربخ  يو  لد  درد  زا  یـسک  ادخ  زجو 

یساسحا نینچ  هاگره  : دومرف ترضح  نآ  .دیناسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  عالطا  هب  ار  عوضوم  نیا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح 
هب مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  فحـصم  قـیرط ، نیازا  تشوـن و  یم  ار  اـهوگتفگ  مالـسلا  هـیلع  یلع  بـیترت  نیدـب.نک  ربـخ  ارم  يدرک ،

(18  ) .دمآدوجو
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هک دـنناد  یمن  مدرم  تسام و  دزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  فحـصم  انامه  تسا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  صوصخ  نیا  رد  زاب 
نآ تاجردنم  هکلب  تسین ; فحصم  نآ  رد  نآرق  نیا  زا  هملک  کی  تسا و  نآرق  ربارب  هس  مجحرظن  زا  نآ  تسیچ و  فحصم  نیا 

(19  ) .تسا هدومرف  یحو  الما و  نامردامرب  گرزب  راگدرورپ  هک  يروما  زا  تسا  ترابع 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  يالوت 

دـندرک و متـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  هب  هک  یناسک  زا  اـهنآ و  نانمـشد  زا  يراز  یبو  ادـخ  ياـیلوا  تیـالو  لوبق  یتسود و 
دندرک بصغار  شرسمه  وا و  قوقح  دنتشاد ، زاب  شثاریمزا  دنتفرگ و  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  ار  كدف  دندومن ، نانآ  تمرح  کته 

(20  ) .تسا بجاو  دنتشامگ ، تمه  شا  هناخ  نتخوس  هب  و 

؟ هقیدص ارچ 

؟ داد لسغ  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  یسک  هچ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  لضفم 

.دوب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هدنهد  لسغ  دندومرف :

؟ دمآ نارگ  وترب  متفگوت ، هب  هچنآ  ایوگ  دندومرف : ناشیا  .دمآ  نارگ  نم  رب  بلطم  مشش  ماما  هدومرف  زا  ییوگ 

.تسا نینچ  موش ، ناتیادف  مدرک : ضرع 

ار هقیدص  هک  دیاشن  ار  قیدص  زج  یـسک  دوب و  هقیدـص  همطاف  هک  اریز  دـیاین ; راوشدوترب  بلطم  نیا  شریذـپ  دـندومرف : ترـضح 
(21  ) .دادن لسغ  مالسلا  هیلع  یسیع  زج  یسک  ار  میرم  هک  یناد  یمن  رگم.دهد  لسغ 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح  تداهش 

هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .درک  هیرگ  هب  عورش  دش ، کیدزن  مالـسلا  اهیلع  همطاف  تافو  نوچ  : دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: تفگ وا 

؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  مزیزع ! رسمه 
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.منک یم  هیرگ  وت  تیمولظم  يارب  دومرف : مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

.تسا ناسآ  نم  يارب  ادخ  هار  رد  هلئسم  نیا  نکن ، هیرگ  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  یلوم 

عییـشت رد  ود  نآ  هک  دـهدن  هزاجا  هفیلخ  ود  نآ  هب  یلع  هک  درک  تیـصو  مالـسلا  اهیلعارهز  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
(22  ) .درک نینچ  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دننک و  تکرش  مالسلا  اهیلع  همطاف 

: اهیقرواپ

ص 79. ج 16 ، راونالاراحب ،  - 1

ص 594. قودص ، یلاما   - 2

ص 10. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 3

ص 65. نامه ،  - 4

ص 16. ج 43 ، نامه ،  - 5

ص 63. ج 11 ، مولعلا ، ملاوع  ص 181 ; ج 1 ، عیارشلا ، للع  ص 64 ; رابخالا ، یناعم   - 6

ص 12. ج 43 ، راونالاراحب ، ،ص 54 ; همامالا لئالد  ص 179 ; ج 1 ، عیارشلا ، للع   - 7

ص 78. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 8

.نامه  - 9

هیآ 22. نمحرلا ،  - 10

ص 65. ،ج 1 ، لاصخ ص 318 ; ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم   - 11

ص 93. ج 8 ، راونالاراحب ،  - 12

ص 564. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم   - 13

ص 26. ج 43 ، راونالاراحب ،  - 14

ج 15،ص 176. لوقعلا ، هآرم  ص 343 ; ج 3 ، یفاک ، عورف   - 15
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ص 342. ج 3 ، یفاک ، عورف   - 16

ص 165. سوواط ، نب  دیس  لئاسلا ، حالف   - 17

ص 240. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 44 و 43 و 80 ; ج 26 ، راونالاراحب ،  - 18

ثیدح 70. ص 38 ، ج 26 ، راونالاراحب ،  - 19

13840 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3892 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 603. ج 2 ، لاصخ ،  - 20

ص 459. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ثیدح 7 ; ص 291 ، ج 27 ، راونالاراحب ،  - 21

ص 218. ج 43 ، راونالاراحب ، ص 494 ; ج 11 ، مولعلا ، ملاوع   - 22

س)  ) همطاف تفرعم  رد 

هراشا

یلگدیب همیهف  یلیعامسا و  جاح  هیمس  : ناگدنسیون

س)  ) همطاف تفرعم  رد 

يونعم و هرهچ  نز و  يامیـس  ریوصت  يارب  هک  يا  هنییآ  نیرت  ناـشخرد  نز و  یقـالخا  لـیاضف  شجنـس  يارب  هک  ییوزارت  نیرتـهب 
رتخد (س ) همطاف ترضح  یگدنز  دراد ، رارق  ناهج  زورما  نز  ناریا و  زورما  نز  ناملسم و  زورما  نز  يورارف  وا  یناسنا  تیـصخش 

.تسا ناهج  نادیهش  رورس  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ردام  و  (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح  رسمه  و  (ص ) مرکا ربمایپ 

زور نز  زور  دشاب و  نز  هک  دهاوخ  یم  مالسا  هک  نانچنآ  دوب  نز  کی  همطاف  تسا ، راوشد  رایسب  نتفگ  نخس  همطاف  تیصخش  زا 
.تسا نانز  يارب  رگید  یتایح  نیون و  يدلوت  زور  نز ، ماقم  قوقح و  يدازآ و  تیصخش و  جارعم و  حالف و 

رد رت  قیقد  عبتت  رتشیب و  یسررب  مهزاب  مینک  هعلاطم  ار  ترـضح  نآ  یگدنز  ینارون  تاحفـص  ردق  ره  ام  هک  تسا  ملـسم  هتکن  نیا 
مدرم و فلتخم  راشقا  يارب  فلتخم  ءاحنا  هب  همظعم  يوناب  نآ  يایاجـس  لیاضف و  ددجم  نایب  تسا و  مزال  ترـضح  نآ  یناگدـنز 
توبن و هسردم  رد  همرکم  يوناب  نآ  هک  ارچ  تسا ؛ يرورض  رایـسب  يرما  نانز ، يارب  طقف  هن  توافتم ، نینـس  حوطـس و  رد  اهناسنا 
، تناطف يرایشوه و  تراهط ، یکاپ و  رد  .تسا و  هتسارآ  وکین  تایحور  لیاضف و  هب  هدیسر و  لامک  هب  تلاسر  تماما و  هاگـشناد 

دهاوخن هدیـسرن و  ناشیا  تلزنم  ماقم و  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ینز  چـیه  ماـقم  هدوب و  درف  هب  رـصحنم  تلـالج  تفارـش و  تباـجن و 
.دیسر
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میوش انشآ  رتشیب  رتشیب و  تسا ، دوجو  ملاع  تاراختفا  خیرات و  تازجعم  زا  هک  ییوناب  نینچ  اب  ام  یگمه  هک  تسا  هتسیاش  نیاربانب 
.مینک ادیپ  تسد  يرتهب  تخانش  هب  ات  میهد  رارق  يرگنزاب  دروم  ار  ترضح  نآ  كانبات  قاروا  یتیصخش و  داعبا  و 

هک وا  دشاب  یم  زین  گرزب  تیصخش  نیا  دلوت  اب  فداصم  نز  زور  هک  «) فیرـشلا هرـس  سدق   » ینیمخ ماما  ترـضح  يابیز  ریبعت  هب 
( .دناسانش رصاعم  يایند  هب  ار  همطاف  بتکم 

هزادنا هب  هدیـسر  یحو  نادناخ  زا  هک  مه  یثیداحا  هدـماینرب و  وا  شیاتـس  هدـهع  زا  دراد و  يراتفگ  وا  هرابرد  شنیب  ره  اب  سکره  »
« وا تبترم  هزادنا  هب  هن  هدوب  دوخ  مهف  رادقم  هب  دنا  هتفگ  هچره  نارگید  دناجنگ و  ناوتن  يا  هزوک  رد  ار  ایرد  هدوب و  ناعمتسم  مهف 

ص 72. ج 12 /  رون /  هفیحص 

(س) همطاف تالامک  لئاضف و  هلق  هب  یبایتسد  يارب  كدـنا  دـنچ  ره  ییاهماگ  دـیاب  ناوت  دـح  رد  دـش و  سویأم  دـیابن  همه ، نیا  اـب 
.تشادرب

هک هچرگ  میا  هتخادرپ  (س ) ارهز ترـضح  یتیـصخش  یناگدـنز و  داعبا  یـسررب  هب  شیوخ  ییاناوت  روخارف  هب  هلاقم  نیا  رد  زین  اـم 
دنچ ره  تسا  یماگ  اـما  دـنک  ادا  تسا  هتـسیاش  هک  روطنآ  ار  بلطم  قح  دـشاب و  عماـج  دـناوت  یمن  ًاـعبط  هاـتوک ، يا  هتـشون  نینچ 

.دتفا شترضح  لوبقم  هک  دیاش  .كانبات  رهوگ  نآ  اهتنم و  یب  رحب  نآ  تخانش  تهج  رد  کچوک 

همئا و  (ع ) نینمؤملاریما (ص ،) ربمایپ یحو ، نآرق و  هاگدـید  زا  (س ) ارهز همطاـف  ترـضح  یتیـصخش  داـعبا  هب  طـقف  لاـجم  نیا  رد 
.مینک یم  هدنسب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

یحو نآرق و  هاگدید  زا  اهیلع » هّللا  مالس   » ءارهز همطاف  ترضح 
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ناـشیا هراـبرد  تاـیآ  نیا  لوزن  رد  نیملـسم  همه  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هداد  صاـصتخا  تیب  لـها  هب  ار  يرایـسب  تاـیآ  دـنوادخ ،
ریـسم رد  تکرح  هب  نیملـسم  ریاس  بیغرت  نانآ و  ماقم  تشادـگرزب  ناشیا و  نأش  هب  ادـخ  تیانع  لیلد  ار  نآ  دـنا و  هدومن  عامجا 

.دنناد یم  نانآ  هب  يادتقا  ناشیا و  تیاده 

: زا دنترابع  تایآ ، نیا  زا  یخرب 

َُّمث ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف   - 1
 ( 1 َنیبِذاْکلا ( یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن 

نامنانز و ناتنادـنزرف و  نامنادـنزرف و  دـیئایب  هک  وگب  دـش ، لصاح  ملع  وت  يارب  هکنآ  زا  سپ  دـنک ، هجاـحم  وت  اـب  هک  یـسک  سپ 
.میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  هدرک ، هلهابم  سپس  میناوخارف و  ار  ناتدوخ  نامدوخ و  ناتنانز و 

.دومنن توعد  هلهابم  يارب  ار  (س ) همطاف شرتخد  زج  نانز  نایم  زا  (ص ) ربمایپ هک  دنا  هدرک  عامجا  جراوخ  یتح  هلبق  لها  همه 

 ( 2 اًریهْطَت ( ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِإ   - 2

رهطم كاپ و  ار  امـش  دـنادرگ و  رود  تیب  لـها  امـش  زا  ار  یکاـپان  یتشز و  هنوگ  ره  هک  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  اـنامه  همجرت :
.دزاس

نسح و همطاف و  یلع و  ربماـیپ و  نأـش  رد  قوف  هیآ  هک  دـننک  یم  تلـالد  هدـش و  رداـص  هصاـخ  هماـع و  قرط  زا  يداـیز  ثیداـحا 
: هنومن باب  نم  .تسا  هدش  لزان  (ع ) نیسح

یم هک  یلاح  رد  دـمآ  یم  (س ) همطاف هناخ  هب  حبـص  زور  لهچ  (ص ) ربماـیپ دـننک : یم  لـقن  يردـخ  دیعـسوبا  زا  یناربط  دـمحا و 
.دندومرف یم  تئارق  ار  روکذم  هیآ  دنک و  تمحر  ار  امش  دنوادخ  هتاکرب ، هّللا و  همحر  تیب و  لها  امش  رب  مالس  دومرف :
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نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دزن  (ص ) ادخ لوسر  سپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  نم  هناخ  رد  ربمایپ  هک  هدش  لقن  هملـس  ّما  زا  و 
 ( 3 .دنتسه ( نم  تیب  لها  نانیا  دومرف : داتسرف و 

.تسا هدش  لزان  (ع ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  ترضح  هرابرد  هیآ  نیا  هک  دننآرب  نارّسفم  رتشیب 

 ( 4 یبْرُْقلا ( ِیف    َ هَّدَوَْملا َّالِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   - 3

.ار مناکیدزن  یتسود  زج  مهاوخ  یمن  امش  زا  يدزم  تلاسر ) ) نآ يارب  وگب  همجرت :

بجاو ام  رب  ار  نانآ  یتسود  هک  تناکیدزن  نیا  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : مدرم  دـش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  هدـش : لقن  سابع  نبا  زا 
 ( 5 .شدنزرف ( ود  همطاف و  یلع ، دندومرف : دنتسه ؟ یناسک  هچ  يا  هتخاس 

يدوزب نم  تـسا و  هداد  رارق  مـتیب  لـها  یتـسود  امـش  رب  ارم  تلاـسر  رجا  دـنوادخ  دـیامرف : یم  (ص ) ربماـیپ يرگید  تـیاور  رد  و 
 ( 6 .دومن ( مهاوخ  لاؤس  امش  زا  اهنآ  هرابرد  تمایق ) ) ادرف

 ( 7 اًرْهِص ( اًبَسَن َو  ُهَلَعَجَف  اًرََشب  ِءاْملا  َنِم  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  َو   - 4

.تسا اناوت  وت  راگدرورپ  دنویپ و  داژن و  رابت و  ار  وا  داد  رارق  سپ  دیرفآ  يرشب  بآ  زا  هک  تسا  يدنوادخ  وا  همجرت :

مدآ بلص  زا  ارنآ  سپس  داد ، رارق  (ع ) مدآ بلـص  رد  ار  وا  دیرفایب و  يا  هنونکم  دیفـس  هفطن  دنوادخ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 
ماحرا هزیکاپ و  بالصا  هب  ناینق  بلـص  زا  ناینق و  بلـص  هب  شونا  بلـص  زا  شونَا و  بلـص  هب  ثیـش  بلـص  زا  ثیـش و  بلـص  رد 
فصن هّللادبع و  بلص  رد  ار  شفصن  دومرف ، تمسق  ود  ارنآ  دنوادخ  سپـس  بلطملادبع ، بلـص  هب  دیـسر  ات  دنادرگ  لقتنم  هرهطم 

هب (ع ) یلع ترضح  بلاطیبا  هلالس  زا  دیدرگ و  دلوتم  ادخ  لوسر  ترضح  هّللادبع  هلالس  زا  داد و  رارق  بلاطیبا  بلـص  رد  ار  رگید 
یلع زا  دـمحم  و  (ص ) دـمحم زا  یلع  دومن و  جـیوزت  (ع ) یلع هب  ار  (س ) همطاف سپ   ( 8 .ادخ ( مالک  يانعم  تسا  نیا  دـمآ و  ایند 

و (س ) همطاف تفارش  تلیـضف و  رب  رعـشم  زین  هیآ  نیا  .تسا  دنویپ  داماد و  (ع ) یلع اهنآ و  داژن  بسن و  (ع ) نیـسح نسح و  تسا و 
هچ .دیامن  یم  عطاقت  (س ) ارهز ترضح  هیامنارگ  دوجو  رد  همطاف  ینب  تاداس  يالاو  داژن  و  (ص ) ربمایپ كاپ  بسن  هک  دناسر  یم 
ات اهنآ  یتاداس  داژن  .دننک  یم  هدرک و  تسیز  ملاع  فانکا  فارطا و  رد  (ص ) ادخ لوسر  نادنزرف  همه  (س ) همطاف ترضح  زا  دعب 
زا دسر  یم  همطاف  هب  بسن  نیا  هک  یماگنه  اما  ردام ، هن  تسا  ردـپ  بناج  زا  مدآ  ترـضح  ات  همطاف  ترـضح  زا  همطاف و  ترـضح 

.ردپ هن  تسا  ردام  بناج 
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: هدومرف هدیمان و  ربمایپ  نادنزرف  ار  همطاف  نادنزرف  هلهابم  هیآ  رد  دیجم  نآرق  تسا و  (س ) همطاف ترضح  صوصخم  تلیضف  نیا  و 
دنوادـخ ار  گرزب  تلیـضف  نیا  هک  دـیدرگ  مولعم  سپ  .ار  امـش  نارـسپ  دوخ و  نارـسپ  میناوـخ  یم  ینعی : مُکَئاـْنبَا » اـنَئاْنبَا َو  ُعوـَن  »

.داد دنویپ  ادخ  لوسر  هب  ار  همطاف  دالوا  بسن  دومن و  همطاف  صوصخم 

َناک اًمْوَی  َنُوفاخَی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  اًریْجفَت ، اهَنوُرِّجَُفی  ِهّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  اًْنیَع  اًرُوفاک ، اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْشَی  َراْربَْألا  َّنِإ   - 5
(9 اًریسَأ ( اًمیتَی َو  اًنیکْسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  اًریطَتْسُم ، ُهُّرَش 

دنشون یم  نآ  زا  ادخ  صاخ  ناگدنب  هک  يا  همشچ  زا  تسا ، هتخیمآ  شوخ  رطع  اب  هک  دنـشون  یم  یماج  زا  ناکین  نیقی  هب  همجرت :
یم تسا  هدرتسگ  شباذـع  ّرـش و  هک  يزور  زا  دـننک و  یم  افو  دوخ  رذـن  هب  اهنآ  دـنزاس ، یم  يراـج  ار  نآ  دـنهاوخب  اـج  ره  زا  و 

.دنهد یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  دنراد  زاین  نآ  هب  هکنیا  اب  ار  دوخ  ياذغ  و  دنسرت ،

.ترضح نآ  دوجو  تمظع  رب  تسا  یتیآ  هدش و  لزان  (س ) ءارهز ترضح  نأش  رد  ناسنا  هکرابم  هروس 

رگا دـندرک ، رذـن  س )  ) همطاف ترـضح  .دـندش  ضیرم  یلاسدرخ  رد  نیـسح  نسح و  يزور  هک : هدـش  لـقن  ساـبع  نبا  زا  یتیاور 
هزور زور ، هس  (س ) ارهز ترضح  هناخ  لها  .دیـشخب  تیفاعار  نانآ  دنوادخ  سپ  دنریگب ، هزور  زور  هس  دوش ، بوخ  اهنآ  یـضیرم 
ینان مه  ناشیا  دندرک و  اذغ  بلط  دندمآ و  اهنآ  هناخ  رد  هب  ریسا  میتی و  نیکـسم و  دش  یم  هک  راطفا  ماگنه  زور ، هس  ره  دنتفرگ و 

هب شردـپ  هک  یتقو  (س ) همطاف ترـضح  دـندوب و  هنـسرگ  مامت  زور  هس  دندیـشخب ، اهنآ  هب  دـننک  راطفا  نآ  اب  دنتـساوخ  یم  هک  ار 
یگنـسرگ تدـش  زا  هکیلاـح  رد  تسادـخ  شتـسرپ  شیاـین و  لوغـشم  تداـبع  بارحم  رد  راوگرزب  نآ  دـندید  دـندمآ ، شندـید 

ماگنه نیا  رد  .دوب  روآ  رثأت  تخـس  (ص ) ادخ لوسر  يارب  هرظنم  نیا  ندـید  .تسا  هتـسشن  يدوگ  هب  هدـیبسچ  شتـشپ  هب  شمکش 
تایآ سپ  تسا ، هتفگ  تینهت  وت  هب  یتیب  لها  نینچ  نتـشاد  هب  یلاعت  يادخ  ریگب ، ار  هیدـه  نیا  درک ، ضرع  هدـمآ و  دورف  لیئربج 

 ( 10 .دناوخ ( يو  رب  ار 
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 ( 11 ُناجْرَْملا ( ُُؤلْؤُّللا َو  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِنایِْغبَی ، ٌخَزَْرب ال  امُهَْنَیب  ِنایِقَْتلَی ، ِْنیَرْحَْبلا  َجَرَم   - 6

ود نآ  زا  دـننکن و  هبلغ  يرگید  رب  هک  تسا  ود  نآ  نیب  یخزرب  دـنیامن ، تاقالم  دنـسرب و  مه  هب  هک  ار  ایرد  ود  درک  ناور  همجرت :
.دیآ یم  نوریب  ناجرم  ؤلؤل و 

تسا و (س ) همطاف و  (ع ) یلع دننک ، یم  دروخرب  رگیدـکی  اب  هک  ایرد  ود  زا  دوصقم  دـیامرف  یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  (ع ) قداص ماما 
ماما دیآ  یم  نوریب  ایرد  ود  نآ  زا  هک  ناجرم  ؤلؤل و  تسا و  (ص ) لوسر ترـضح  دنیوجن  يرترب  رگیدکی  رب  هک  ود  نآ  نیب  خزرب 

 ( 12 .دنشاب ( یم  (ع ) نیسح ماما  و  (ع ) نسح

 ( 13 ُّيِّرُد ( ٌبَکْوَک  اهَّنَأَک    ُ هَجاجُّزلا   ٍ هَجاجُز یف  ُحابْصِْملا  ٌحابْصِم  اهیف    ٍ هاکْشِمَک  - 7

.ناشخرد تسیا  هراتس  ییوگ  نآ  ؤلألت  هک  يا  هشیش  نایم  رد  یغارچ  نشور  نآ  رد  هک  دنام  یتاکشم  هب  همجرت :

(ع) نیـسح هجاجز  و  ع )  ) نسح حابـصم ، تسا و  (س ) همطاف ترـضح  هاکـشم  زا  دوصقم  دندومرف : (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح 
.دشاب یم  ناشخرد  يا  هراتس  نایناهج  نانز  نیب  رد  هک  تسا  (س ) همطاف يّرد ، بکوک  تسا ،

 .ٍ هبّیَط   ٍ هَرَجَشَک   ً هَبّیَط   ً هَِملَک ًالثم  هَّللا  َبَرَض  َْفیَکََرت  َْملَا  - 8

لماع یلع  .نآ  هخاش  همطاف  متـسه و  هرجـش  نم  دندومرف : ...َْفیَکََرت » َْملَا   » هفیر هیآ  لیذ  رد  (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  تیاور  رد 
رد نانآ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دنـشاب و  یم  تخرد  نآ  ياهگرب  متّما  زا  ناـنآ  نارادتـسود  نآ و  هویم  نیـسح  نسح و  نآ ، يروراـب 

 ( 14 .دنشاب ( یم  نادیواج  تشهب 

«: ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   » مرکا ربمایپ  هاگدید  زا  اهیلع » هللا  مالس   » ارهز ترضح 
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شقح تمظع  هللجم  يوناب  نیا  نأش  رد  راتفگ  یناوارف  نخـس و  يرایـسب  اب  اـما  تسا ، ناوارف  (ع ) همطاـف تمظع  نأـش و  رد  نخس 
شفیرـش مان  ربارب  رد  دـنا و  هدرک  دای  وا  زا  تمظع  یگرزب و  اـب  (ع ) نیموصعم تارـضح  کـیاکی  هک  ییوناـب  .دوش  یمن  ادا  زگره 
يربمایپ .دراد  یم  شگرزب  (ص ) مرکا ربمایپ  دـنک و  یم  دای  تمظع  هب  وا  زا  میرک  نآرق  هک  ییوناب  دـنا ، هدروآ  اج  هب  هژیو  مارتحا 

هچنآ دـیوگ و  یمن  یحو  زج  زگره  ام  لوسر  نیا  «) یُحی ٌیحو  ّالا  َوُه  ْنا  يوْهلا  ِنَع  ُقْطنَی  ام  و  : » تسا هدومرف  شنأـش  رد  نآرق  هک 
( .تسا لزنم  یحو  دیوگ  یم 

يردام شقن  (س ) همطاف هک  تسا  یحو  نخـس  نخـس ، نیا  سپ  .دـناوخ  یم  اهیبا » ما   » ار (س ) همطاف یحو ، قطنم  نیا  اب  ربمایپ  نیا 
هب یحو  راـنک  زا  تسا و  یحو  نخـس  (ص ) ربماـیپ نخـس  نوچ  دوش ، ّتقد  دـیاب  (ص ) ربماـیپ ریبعت  نیا  رد  .دراد  (ص ) ربماـیپ يارب 

ردام .تسوا  هب  هتـسب  دـنزرف  ومن  دـشر و  شرورپ و  هک  تسا  يدوجو  نآ  رداـم  .رداـم  ینعی  ما »  » هژاو .تشذـگ  ناوت  یمن  یناـسآ 
« اهیبا ما  ( » (ص ربمایپ ریبعت  هب  (س ) همطاف لاح ، .دـنک  یم  ادـیپ  تسد  شا  یعیبط  لماکت  هب  نآ  هب  یکتم  دـنزرف  هک  یهاگیاج  ینعی 

.تسا ربمغیپ  ردام  ینعی : تسا ،

(ص) لوـسر ترـضح  هکنیا  سپ  تسا ، هدوـب  هـنمآ  باـنج  يرهاـظ  هاـگن  کـی  رد  (ص ) ربماـیپ راوـگرزب  رداـم  هـک  تـسین  یکش 
یم هراشا  هتکن  نیا  هب  يریبعت  نینچ  اـب  ربماـیپ  اریز  تسا ، يونعم  ّتیعقاو  کـی  رد  شّرـس  دـناوخ  یم  شیوخ  رداـم  ار  (س ) همطاـف

: دیامرف

مالـسا تایح  نم و  نید  نم ، تّوبن  همادا  يریگیاـپ و  رارقتـسا و  تسا ، رداـم  نوهرم  نویدـم و  شدوجو  رد  دـنزرف  هک  هنوگناـمه 
، دوبن ینآرق  دوبن و  یمالـسا  دوبن ، ینید  دوب  یمن  (س ) همطاف رگا  تسین ، يدنزرف  دشابن  ردام  رگا  تسا ، (س ) همطاف دوجو  نوهرم 

: تسا هدومرف  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  هک ، تسا  هدش  لقن  یسدق  فیرش  ثیدح  رد  اذل 
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 ( 15 امُُکتْقَلَخ (.» اَمل    ُ هَمطاف الَو  َکتُقَلَخ  اَمل  یّلَع  الَول  ُْتقَلَخ َو  اَمل  كالول  »

ربمغیپ دوبن ، همطاف  رگا  مدیرفآ و  یمن  ار  وت  دوبن  (ع ) یلع رگا  مدیرفآ و  یمن  ار  اه  نامسآ  دوبن ، ربمایپ  يا  وت  دوجو  تکرب  هب  رگا 
.مدیرفآ یمن  ار  یلع  و 

نودـب (ص ) ربمایپ دـهد ، یمن  انعم  ربماـیپ  نودـب  نآرق  هک  هنوگناـمه  ربماـیپ ، یب  نآرق  ینعی  (ع ) یلع ترـضح  نودـب  (ص ) ربماـیپ
هتـشاد دوجو  يرون  دـشاب ، ییانـشور  هکنآ  نودـب  دوش  یم  رگم  تسا ، ییانـشور  رون و  تیاکح  تیاکح ، درادـن ، ناـکما  (ع) یلع

اما دـشاب  رون  دوش  یم  رگم  تسا ، رون  نیا  ییانـشور  (ع ) یلع تسا و  روـن  (ص ) ربماـیپ تسه ، ییانـشور  نوـچ  تسه  روـن  .دـشاب 
نخـس نیا  زار  تقیقح  امکتقلخ .» امل    ُ همطاف الول  : » دومرف سپـس  کتقلخ » امل  ٌیلع  الول  : » دومرف اذل  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یکیرات 

نآ دییأت  رد  ثیدـح و  زا  هلحرم  نیا  حیـضوت  يارب  .دـننک  تیانع  ناشیا  دوخ  رگم  تسین ، مولعم  یـسک  رب  ناراوگرزب  نامه  رب  زج 
رپ راونا  (س ) همطاف ینارون  دوجو  زا   .«) همئالا َراونا  اهیف  َْتلَلَسَو  : » درک داهشتسا  (س ) هرهاط هقیدص  ترایز  زا  زارف  نیا  هب  ناوت  یم 

( .يدرک ناشفا  وترپ  يدنابات و  ار  (ع ) همئا غورف 

ون لاهن  نیا  ظفح  .دوب  زاغآ  عورش و  رادقم  نیا  اما  داتـسرف  ورف  ار  نیا  دومرف ، لزان  ار  یحو  درک ، ثوعبم  ار  (ص ) ربمغیپ دنوادخ ،
نید ناـنابهگن  دوخ  هک  (ع ) همئا تسا و  هدوـب  (ع ) همئا تارـضح  هدـهع  رب  هتفاـی  قـقحت  هزاـت  نید  نیا  زا  یناـبهگن  تسارح و  اـپ و 

دوجو هب  هتـسباو  نید  ءاقب  انعم  کی  هب  عقاو  رد  سپ  .تسا  هدیـشخرد  (س ) ارهز هقیدـص  سدـقم  دوجو  زا  ناـشدوجو  رون  دنتـسه 
دنوادخ دش و  اهیبا » ما  ، » تسا نید  تقیقح  نامه  هک  (ص ) مرکا ربمایپ  يونعم  دوجو  هب  تبسن  ترـضح  نآ  اذل  تسا ، (س ) همطاف

هک نید  دوبن ، ردـقم  (س ) همطاـف شنیرفآ  رب  دـنوادخ  تمکح  رگا  ینعی  مدـیرفآ  یمن  ربماـیپ  يا  ار  وت  دوبن ، وناـب  نیا  رگا  دوـمرف :
دوبن لوقعم  یتـسه  ملاـع  رد  زگره  تسا ؛ (ص ) تبترم یمتخ  ترـضح  هتفاـی  طـسب  حرـش و  تقیقح  تسا و  ربماـیپ  يونعم  دوـجو 

هب هک  تسا  هدومرف  هراشا  دـنوادخ  رثوک  هروس  رد  هک  يروط  نامه  تسا ، همطاـف  تمظع  رون  هب  هتـسباو  شئاـقب  اریز  دـبای ، ققحت 
.دش هدوز  (ص ) ربمایپ نماد  زا  تیرتبا  صقن  (س ) همطاف تکرب 
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رد زاب  نایب  نیا  رارـسا  زا  يا  هشوگ  مدـیرفآ ، یمن  زین  ار  (ع ) یلع دوب  یمن  (س ) همطاف رگا  هک  فیرـش  ثیدـح  نیا  مود  هلحرم  اما 
همطاف يرگید  نم و  یکی  يراد ، نکر  ود  وت  ناج ! یلع  دومرف : (ع ) یلع هب  (ص ) ربمایپ .تسا  هتفهن  (ص ) مرکا ربمایپ  ینارون  مالک 

.دوش یم  هتفرگ  وت  زا  نکر  ود  نیا  زا  یکی  يدوز  هب  و 

، كانبات دوجو  ود  رون  زا  تسا  یتیاکح  (ع ) یلع دوجو  رت  قیقد  یترابع  هب  تسا ، راوتـسا  هیاپ  ود  رب  (ع ) یلع يدوجو  تقیقح  سپ 
لباق (ص ) ربمغیپ نودـب  (ع ) یلع هک  هنوگنامه  درادـن ، روصت  (س ) همطاف نودـب  (ع ) یلع (س ) همطاـف يرگید  و  (ص ) ربماـیپ یکی 

هلهابم هیآ  رد  میرک  نآرق  مکح  هب  زین  یلع  تسا ، (ع ) یلع رگید  نکر  (ص ) ربمایپ نکر و  کی  (س ) همطاف رگا  اریز  تسین ، روصت 
 ( 16 ْمُکَسُْفنَأ ( انَسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  دومرف : هک  تسا  (ص ) ربمایپ ناج 

ربمایپ ناج  (ع ) یلع ینعی  تسا  (ع ) نینمؤملاریما هب  هراشا  « انسفنا ، » یمالـسا قرف  للم و  عیمج  زا  تایاور  نیرـسفم و  عیمج  قافتا  هب 
یندـش ًالـصا  (ص ) ربماـیپ نودـب  (ع ) یلع هک  دوب  دـهاوخ  یهیدـب  رگید  تسا  هنوگنیا  (ص ) ربماـیپ اـب  (ع ) یلع هطبار  یتـقو  تسا ؛

.زگره دهد !؟ یم  انعم  حور  بحاص  ناج و  بحاص  نودب  حور  ناج و  رگم  تسین ،

یلع مان  سپ  .دشاب  (ع ) یلع دـشاب ، (س ) همطاف هکنآ  یب  تسین  روصت  لباق  رگید  تسا  (ع ) یلع نکر  زین  (س ) همطاف یتقو  نیاربانب 
.تسا هدروخ  هرگ  رگیدکی  هب  هدینت و  مه  هب  همطاف  و 

ثّدحم موحرم  هک  هچنآ  قبط  يدوعسم  لقن  هب  (ع ،) یلع نینمؤملاریما  دیسر  تداهش  هب  (س ) ارهز ترضح  یتقو  هک  دوب  هنوگ  نیا 
: درک یم  یناوخ  هیثرم  نینچ  هدومرف ، نازحالا  تیب  رد 

ْلیلخ َمُدی  ْنَا ال  یلَع  ٌلیلد  ٍدمحا  َدَْعب    َ همطاف يداقتفا  ّنا  ٌلیلَق َو  ِتامملا  َنُود  يّذلا  ُّلک  ٌ و  هقِرف نیلیلخ  نم  ٍعامتجا  لِکل  َو 
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هکنیا تسا و  لمحت  لباق  كدـنا  تسود ، قارف  گرم و  زا  دـعب  یتبیـصم  ره  دـماجنا و  یم  ییادـج  هب  تسود  ود  ره  راک  ماجنارس 
زا يا  هشوگ  دیاش  تاحیضوت  نیا  اب  .تسین  یقاب  یتسود  چیه  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  مداد ، تسد  زا  زین  ار  همطاف  (ص ) ربمایپ زا  دعب 
یم همطاف  کی  مییوگ و  یم  همطاف  کی  امکتُقَلَخ » اـمک  همطاـف  ـالول  : » دومرف هک  دـشاب  هدـش  راکـشآ  فیرـش  ثیدـح  نیا  رارـسا 

یّلـص نَم  : » دومرف هک  دـناد  یم  (ص ) ربمغیپ ار  (س ) همطاف شزرا  تسیچ ؟ (س ) همطاف تمیق  نأـش و  هک  میناد  یم  هچ  اـما  میونش ،
ار وا  یلاعت  يادخ  دتسرفب ، دورد  وت  رب  هک  یـسک  ناج ! همطاف   ( » 17 هّنجلا (.» نم  ُتنک  ثیح  یب  هُقَحلَا  َُهل و  یلاعَت  ُهَّللارَفَغ  ِکـیلع 

« .دنک یم  شقحلم  نم  هب  متسه  هک  یهاگیاج  رد  تشهب  رد  دزرمآ و  یم 

(س) همطاف هب  (ص ) ربمایپ هقالع 

ربماـیپ دوجو  روـشک  رد  هداد و  صاـصتخا  دوـخ  هب  ار  (ص ) ادـخ لوـسر  شیوـخ  ردـپ  بلق  زا  يرواـنهپ  ناـکم  (س ) ارهز همطاـف 
ناردـپ ّتبحم  دـننام  یتّبحم  هن  یلو  تشاد ، یم  تسود  ار  (س ) ارهز همطاف  مّرکم ، ّیبن  .دوب  يو  نآ  زا  ّتیعقوم  نیرتهب  (ص ) مرکا

ّتبحم ینعی  يرطف ، ینطاب و  هزیگنا  رب  هوـالع  شیوخ  تخد  هب  (ص ) مرکا لوسر  نداـهن  مارتحا  رگید ، یتراـبع  هب  .ناـشنارتخد  هب 
میناوت یمن  هک  هنوگنآ  .تفرگ  یم  أشنم  هرهاط  هّقیدص  ماقم  یگرزب  زا  هک  دوب  یمیرکت  میظعت و  اب  هارمه  دـنزرف  هب  ردـپ  ندـیزرو 

اه ّتبحم  راهظا  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  .میریگب  غارس  يرتخد  هب  تبسن  يردپ  زا  ار  یتّبحم  نینچ  نیا  یتسه  ملاع  رد  هجو  چیه  هب 
ادـخ و دزن  مدرم  يارب  هرهاط  هقّیدـص  ّتیعقوم  ماـقم و  هک  دوب  ّتلع  نآ  هب  (س ) ارهز همطاـف  هب  تبـسن  ادـخ  يوس  زا  اـه  میرکت  و 
اهرازآ و اه و  ّتیدض  اه و  ملظ  عاونا  وا  زیزع  رتخد  رـس  رب  يدوز  هب  تسناد  یم  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  اریز  دوش ، هدناسانـش  لوسر 

سکچیه يارب  هنیمز  نیا  رد  ات  دیامن ، مامت  مدرم  رب  ار  تّجح  تساوخ  یم  (ص ) ربمایپ هک  اجنآ  زا  دمآ و  دهاوخ  اه  تمرح  کته 
ناونع هب  میناد  یم  مزال  .دندومرف  یم  مارکا  زازعا و  ار  شیوخ  زیزع  رتخد  ّدح  نیا  ات  ببـس  نیمه  هب  .دـنامن  یقاب  يا  هناهب  رذـع و 

: مییامن رکذ  تسا ، (ص ) ربمایپ بلق  رد  (س ) ارهز همطاف  تلزنم  ّتیعقوم و  ماقم و  رگنایب  هک  ار  یثیداحا  نخس ، دهاش 
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هنوگ هب  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  نارـضاح  زا  یکی  دیوگ : یم  (ص ) ربمایپ کیدزن  باحـصا  زا  یکی  يراصنا ، هَّللادبع  نب  رباج 
؟ يدرکن راتفر  هنوگ  نیا  تنارتخد  زا  مادک  چیه  اب  هک  ینک  یم  راتفر  (س ) همطاف اب  يا 

نم بلص  رد  نآ  بآ  مدروخ ، نآ  زا  داد ، نم  هب  دروآ و  میارب  ار  تشهب  ياه  بیس  زا  یبیس  لیئربج  : » دومرف خساپ  رد  (ص ) ربمایپ
.منک یم  مامشتسا  (س ) همطاف دوجو  زا  ار  تشهب  يوب  نم  و  دمآ ؛ دوجو  هب  بآ  نامه  زا  همطاف  و  تفرگ ، رارق 

مدیـسوبن ار  (س ) همطاف زگره  دـندومرف : نایاپ  رد  و  داد ، ار  خـساپ  ناـمه  هیبش  (ص ) ربماـیپ درک ، ار  لاؤس  نیمه  زین  هشیاـع  يزور 
 ( 18 .متفای ( مناور  حور و  رد  وا  دوجو  زا  ار ، تشهب  یبوط  تخرد  شوخ  يوب  هکنیا  رگم 

: مینک یم  دانتسا  تسا ، ص )  ) ربمایپ زا  هک  قیمع  بلاج و  نخس  هب  میربب ، یپ  (س ) ارهز ترضح  دنمجرا  ماقم  هب  رتشیب  هکنیا  يارب 

هَحئار ءارهَّزلا    ُ هَمِطاف یتَْنبَا    ُ هَحئار َو  ُدْرَْولَا ،   ِ هَکئالَْملا   ُ هَحئار َو  ِسْالا ،   ُ هَحئار ِنیْعلا  ِروُْحلا    ُ هَحئار َو  ِلَجْرَفَّسلا ، ُهَحئار  ءایْبنَالا  ُهَحئار  »
»؛ ِدْرَْولا ِسآلا َو  ِلَجرَفَّسلا َو  ُ 

، دـشاب یم  دراد ) وبـشوخ  لگ  گرب و  هک  رانا  تخرد  هیبش  ) درُْوم تخرد  يوب  تشهب ، ناوناـب  يوب  تسا ، هب »  » يوب ناربماـیپ  يوب 
، زاتمم رتخد  نیا  دوجو  رد  ینعی   ( 19 .تسا ( خرس  لگ  سآ و  ِْهب و  يوب  س »  » مرتخد يوب  و  تسا ، خرس  لگ  يوب  ناگتـشرف  يوب 

.تسا عمج  اجکی  رد  ناگتشرف ، تشهب و  ناوناب  ناربمایپ و  تشرس  يوخ و 

دزن هاـگنآ  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  هتفر و  دجـسم  هـب  ادـتبا  تـشگ ، یم  زاـب  يرفـس  اـی  گـنج  زا  هـک  یماـگنه  (ص ) ربماـیپ
 ( 20 .دوخ ( نارسمه  دزن  دعب  و  تفر ، یم  (س ) همطاف
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يارب هک  هدرک  ذوفن  نانچ  (س ) ارهز حور  نطاب  لد و  قاـمعا  رد  ادـخ  هب  ناـمیا  دومرف : یم  (س ) همطاـف هراـبرد  (ص ) مرکا ربمغیپ 
 ( 21 .دزاس ( یم  غراف  زیچ  همه  زا  ار  شدوخ  ادخ ،

تسا نم  نت  هراپ  يو  تسا ، ناگدنیآ  ناینیشیپ و  زا  ناهج  ناوناب  هدیـس  همطاف  مرتخد  : » دندومرف هک  هدش  لقن  (ص ) مرکا لوسر  زا 
بارحم رد  هک  ماـگنه  نآ  ناـسنا ، تروص  هب  تسا  يا  هیروح  وا  .تسا  نم  يولهپ  ود  ناـیم  هک  یحور  بلق و  هویم  مشچ و  روـن  و 

نیمز لـها  يارب  ناگراتـس  روـن  هـک  هنوـگنآ  دـشخرد ، یم  نامـسآ  هکئـالم  يارب  يو  روـن  دتـسیا ، یم  شیادـخ  ربارب  رد  تداـبع 
هدّیس و همطاف  دینکفا  رظن  ما  هدنب  هب  مناگتشرف  يا  دیامرف : یم  دوخ  ناگتشرف  هب  هبترم  دنلب  راگدرورپ  ماگنه  نآ  دراد  یگدنشخرد 

هداتـسیا متدابع  هب  شیوخ  دوجو  بلق و  ماـمت  اـب  دزرل و  یم  نم  سرت  زا  وا  حراوج  ءاـضعا و  هداتـسیا  مربارب  رد  هک  منازینک  رورس 
 ( 22 .منادرگ (» نمیا  شتآ  زا  ار  يو  نایعیش  هک  مریگ  یم  تداهش  هب  ار  امش 

نادرم نیرت  بوبحم  دندیـسرپ : دعب  (س ) همطاف تفگ : دوب ؟ یـسک  هچ  (ص ) ادخ لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  دندیـسرپ : هشیاع  زا 
 ( 23 .یلع ( شرهوش  تفگ : دوب ؟ یسک  هچ 

 ( 24 .تفر ( یمن  باوخ  هب  دیسوب  یمن  ار  همطاف  تروص  ات  (ص ) ربمغیپ

ارم دـنک  تیذا  ار  وا  یـسک  ره  هدرک و  دونـشخ  ارم  دـنک ، دونـشخ  ار  وا  سک  ره  .تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : یم  (ص ) ربماـیپ
 ( 25 .تسا ( همطاف  نم  دزن  مدرم  نیرتزیزع  .تسا  هدرک  تیذا 

مامت رب  داد و  رارق  تا  هزیکاپ  درک و  رایتخا  ار  وت  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  همطاف  يا  : » دـیامرف یم  (ص ) ربماـیپ یفیرـش ، ثیدـح  رد 
 ( 26 .راذگب (» عوکر  هدجس و  ناگدننک  عوکر  اب  راشفاپ و  ینتورف  رب  تراگدرورپ  ربارب  رد  همطاف ! يا  .تدیزگرب  ملاع 
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، تسا رتـگرزب  وا  هکلب  دوب ، همطاـف  صخـش  نآ  دریگب ، هب  یتّیـصخش  تساوخ  یم  ییوکین  رگا  دـیامرف : یم  ترـضح  نآ  نینچمه 
 ( 27 .تسا ( نیمز  يور  رب  درف  نیرتهب  ششخب  تمارک و  يراوگرزب و  داژن و  رد  همطاف  مرتخد  انامه 

تسا و نم  رون  زا  شرع  نیاربانب  دیرفآ ، نآ  زا  ار  شرع  تفاکـش و  ارم  رون  دیرفآ و  ارم  دنوادخ  انامه  دندومرف : (ص ) ادـخ لوسر 
زا هکئالم  سپ  هدیرفآ  نآ  زا  ار  هکئالم  تفاکـش و  ار  یلع  مردارب  رون  دـعب  .تسا  رترب  شرع  زا  نم  رون  تسادـخ و  رون  زا  نم  رون 

نیاربانب .درک  قلخ  وا  رون  زا  ار  نیمز  اه و  نامسآ  تفاکش و  ار  همطاف  مرتخد  رون  سپ  .تسا  رترب  هکئالم  زا  یلع  تسا و  یلع  رون 
 ( 28 .تسا ( رترب  نیمز  اهنامسآ و  زا  همطاف  مرتخد  تسا و  دنوادخ  زا  مرتخد  رون  دشاب و  یم  همطاف  رون  زا  نیمز  اه و  نامسآ 

دینکفا و ریز  هب  رس  رشحم  لها  يا  دنک ، یم  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  تمایق  زور  دنک : یم  لقن  (ص ) ربمایپ زا  زین  يراصنا  بّویا  وبا 
یتشهب نایروح  زا  رفن  رازه  داتفه  هکیلاح  رد  دنک  یم  روبع  یمارگ  نآ  دیامرف و  روبع  طارـص  زا  (س ) همطاف ات  دـیدنبب  ار  اه  مشچ 

 ( 29 .دنیوا ( هارمه 

همطاـف رب  یتـقو  داـب و  وت  يادـف  تردـپ  دوـمرف : یم  دیـسوب و  یم  ار  (س ) ارهز همطاـف  رـس  مرکا  یبـن  دـیوگ : یم  رمع  نب  هَّللادـبع 
نامه هب  روخم و  ناکت  دـندومرف : یم  ربمایپ  دزیخرب ، دوخ  ياج  زا  ردـپ  مارتحا  هب  تساوخ  یم  ناـشیا  دـندش و  یم  دراو  (س ) ارهز

.شاب یتسه  هک  یتلاح 

« مالسلا هیلع   » نینمؤملاریما هاگدید  زا  اهیلع » هَّللا  مالس   » ارهز ترضح 
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زا رود  رـشب  داحآ  يارب  تسوا  تلزنم  نأش و  هک  هنوگ  نآ  (س ) همطاف تخانـش  تفرعم و  مییوگب  رگا  تسین  فازگ  هب  نخـس  نیا 
اب ار  (ع ) یلع دناوتب  هک  دسانـشب  ار  (ع ) همطاف دـناوت  یم  یـسک  دوش ، هتفگ  رگا  تسین  فازگزاب  تسا و  نکمم  ریغ  تمـصع  ماقم 

هدـهع زا  طـقف  طـقف و  (ع ) یلع نینمؤـملاریما  لـماک  یقیقح و  تخانـش  هـک  تـسا  یهیدـب  دسانـشب و  یگرزب  تـمظع و  هـمه  نآ 
.سب دیآ و  یم  رب  (ع ) موصعم

.سب دیآ  یم  رب  (ع ) موصعم ناوت  هدهع و  زا  طقف  طقف و  زین  (س ) همطاف یقیقح  لماک و  تخانش  نیاربانب 

(ص) مرکا ربمغیپ  نابز  زا  یباقلا  یمالـسا  قرف  عیمج  زا  حیحـص  هرتاوتم و  تایاور  رد  هک  دوش  یم  نشور  راتفگ  نیا  اـب  بلطم  ّرس 
.تسا هدش  لقن  (ع ) نینمؤملاریما يارب 

یم رایسب  هچ  .رگید و  بقل  اه  هد  ءایـصوالا و  دیـس  يوس  نیقتملا ، ماما  يرگید  تسا ، نینمؤملاریما  بقل  نیمه  باقلا  نآ  زا  یکی 
.یلعلا عم  ّقحلا  َعَم  ٌّیلع  یلَعلا ، عم  نآرقلا  نآرقلا و  عم  ٌّیلع  دومرف :

ماما اما.دـیآ  یم  تسد  هب  یبوخ  هب  شلوسر  ادـخ و  هاگـشیپ  رد  نینمؤملاریما  يالاو  نأش  (ص ) مرکا ربمایپ  ریباـعت  تاـنایب و  نیا  زا 
 ( 30 .دوبن (» ییاتمه  وفک و  نیمز  رسارس  رد  تمایق  زور  ات  (س ) همطاف يارب  دوبن ، (ع ) یلع نانمؤمریما  رگا  : » دنیامرف یم  (ع ) قداص

وفک اتمه و  تمظع  همه  نیا  اب  یلع  تسا و  هدـش  عمج  (ع ) یلع نینمؤملاریما  دوجو  رد  اـجکی  همه  همه و  یگرزب  تمظع و  ماـمت 
رانک رد  دـیاب  ار  (س ) همطاف یناگدـنز  ًالوصا  نیاربانب  .تشاد  یمن  ییاتمه  (س ) همطاف دوب  یمن  (ع ) یلع رگا  هک  تسا  (س ) همطاف

نامیا رد  ود  نآ  هکلب  تسا  هدادـن  دـنویپ  مه  هب  جاودزا  تلـصو  اهنت  ار  همطاف  یلع و  هک  ارچ  درک ، هدـهاشم  (ع ) یلع نانمؤملاریما 
کی دنزرف  ود  دنداهج ، هرکیپ  کی  تسد  ود  دننامیا ، کی  يرـصنع  دعب  ود  هکلب  دنتـسین  نت  ود  نانآ  دـنا ؛ هتـسویپ  مه  هب  شیوخ 

قح تبالص  دنتدحو ؛ کی  رگنایب  دیحوت »  » هملک شخب  ود  نوچمه  دندیـشروخ ، کی  يورود  دنا ، هبعک  کی  يوس  ود  دنتلیـضف ،
...دنز یم  دنخبل  (س ) همطاف هرهچ  رد  ادخ  تفوطع  دشخرد و  یم  (ع ) یلع راسخر  رد 
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تسا نانمؤم  ردپ  (ع ) یلع نآ ؛ تمحر  (س ) همطاف تسا و  یهلا  توطـس  (ع ) یلع وا ، لامج  (س ) همطاف تسادخ و  لالج  (ع ) یلع
يادر یلع  تسا و  (ع ) یلع نهاریپ  (س ) همطاف یلع ، اب  ار  همطاف  دـید و  دـیاب  همطاف  اـب  ار  یلع  ناـنآ ، ناـبرهم  رداـم  (س ) همطاـف و 
ربماـیپ ...تسوا  رهوـش  تماـما  هک  تسا  يا  هکیلم  تمـصع  تسوا ، رـسمه  تمـصع  هـک  تـسا  يراوسهـش  تماـما  تـسا ، همطاـف 

دیاـب یلع  اـب  ار  همطاـف  (س ؛) همطاـف رد  وا  تمحر  و  (ع ) یلع رد  وا  ّتیعطاـق  تـسا : رگ  هوـلج  یـسدق  سیدـنت  ود  رد  (ص ) مـیظع
نیا زا  رترب  تلیـضف  مادک  دـنک و  یم  زاورپ  رون  ياهجوا  رد  (ع ) یلع نوچ  يزابهـش  اب  لابمه  هک  تفرعم  نامـسآ  باقع  تخانش ،

نیتسار ماما  دـیامن ، زاورپ  دراد  لاب  ریز  گرزب  نآ  هک  ییاـهجوا  رد  (ع ) یلع ناـنمؤم  ریما  لاـبمه  یناـسنا  هک  درک  رّوصت  ناوت  یم 
 ( 31 ...ُریَّطلا (» َّیلا  یَقْرَی  ُْلیَّسلا و ال  یّنَع  ُردهنَی  : » تسا هدومرف  شیوخ ، راوازس  هک  فرش  ملع و 

اهنت و  درادن ، زاورپ  ناوت  نم  ياه  جوا  يوس  هب  يا  هدنرپ  تسا و  ریزارـس  مناماد  زا  تفرعم  ملع و  لیـس  هک  مدـنلب  راسهوک  نآ  نم 
.تسا هدرک  زاورپ  وا  یگدنز  ياه  هّلق  هاگباقع  رد  (ع ) یلع لابمه  هک  تسا  (س ) همطاف

هدش يرپس  یهلا  فیاظو  ماجنا  تدابع و  يوقت و  دـهز و  هب  (ع ) نانمؤمریما شرـسمه  نوچمه  (س ) همطاف رون  رپ  یگدـنز  رـسارس 
.مینک یم  یسررب  شراوگرزب  رسمه  تیاور  هب  ار  وا  رون  رپ  یگدنز  زا  ییاهزارف  خیرات ، تایاور و  نتم  رد  کنیا  و  تسا ؛

رواـی هکلب  دـیناجنرن ، ار  رهوش  رطاـخ  زگره  اـهنت  هن  دوب ، یناـبرهم  افـص و  هلحرم  نیرتیلاـع  رد  رهوش  اـب  (س ) ارهز ترـضح  راـتفر 
يارب دوب ، (ع ) یلع یگدنز  کیرش  دردمه و  مدمه و  یگدنز ، ياه  هنحص  همه  رد  و  دوب ، رهوش  يارب  زوسلد  رگـشزاون  نابرهم و 

: مینک یم  هراشا  ییاه  هنومن  هب  بلطم  نیا  ندش  نشور 
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خساپ رد  (س ) همطاف یتفای »؟ هنوگچ  ار  ترهوش  : » دیسرپ یسرپلاوحا ، نمض  دمآ و  (س ) همطاف شرتخد  دزن  يزور  (ص ) ربمایپ - 1
وا روتـسد  زا  يراـک  چـیه  رد  تسا ، يرـسمه  وکین  ترهوش ، مرتـخد ! : » دـندومرف (ص ) ربماـیپ متفاـی » رهوـش  نیرتـهب  روا ا  : » تفگ

 ( 32 نکن (.» یچیپرس 

: دومرف (س ) ارهز ترضح  نأش  رد  ینخس  رد  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  -2

بجوم يراـک  چـیه  رد  مدرکن ، نیگمـشخ  درب ، دوخ  يوـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  ماـگنه  نآ  اـت  ار  (س ) ارهز نم  ادـخ  هب  دـنگوس 
 ( 33 .دشن ( نم  يدونشخان  بجوم  هاگچیه  درکن و  نیگمشخ  ارم  زین  وا  مدشن ، وا  يدونشخان 

(ع) یلع ترضح  يارب  يردق  هب  (س ) ارهز دوجو  و  دوب ، رهم  رپ  افص و  اب  يردق  هب  (ع ) یلع و  (س ) ارهز يرـسمه  سّدقم  دنویپ  - 3
مغ و هنوگره  هاگن ، نیمه  مدرک ، یم  هاـگن  ارهز  هرهچ  هب  نم  : » دـیامرف یم  ینخـس  رد  (ع ) یلع هک  دوب  يدونـشخ  شمارآ و  هیاـم 

 ( 34 دومن (.» یم  فرطرب  نم  زا  ار  هودنا 

زا (ص ) ربمایپ یتقو  هک  دوب ، اشوک  يردق  هب  اه  مغ  اه و  يراوشد  اه و  جـنر  رد  وا  اب  يراکمه  و  (ع ) یلع يرای  رد  (س ) همطاف - 4
، دـنوادخ تاعاطا  ياتـسار  رد  ار  وا  تفگ : خـساپ  رد  گنرد  یب  (ع ) یلع یتفای »؟ يرـسمه  هنوگچ  ار  (س ) ارهز : » دیـسرپ (ع ) یلع

 ( 35 .متفای ( وکین  يروای 

: دیامرف یم  شرسمه  يراد  هناخ  دروم  رد  (ع ) یلع ترضح 

رد کشم  دنب  رثا  هک  درک  لمح  دیـشک و  بآ  کشم  اب  ردـقنآ  دوب ، (ص ) ادـخ لوسر  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  زا  هکنیا  اب  (س ) همطاف
گنر هک  تخورفا  شتآ  گید  ریز  ردـقنآ  و  دـش ، دولآ  رابغ  شیاه  سابل  هک  درک  وراج  ار  هناخ  ردـقنآ  و  دـش ، ناـیامن  شا  هنیس 

وت اهراک  رد  ات  نک ، زینک  ياضاقت  ورب و  تردـپ  دزن  متفگ : وا  هب  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  ياسرف  تقاط  تامحز  درک ، رییغت  شـسابل 
صخـش حبـص  دعب  زور  تشگزاب ، تفگن و  يزیچ  دید ، ردپ  رـضحم  رد  ار  ناناوج  زا  رفن  دـنچ  تفر ، ردـپ  دزن  وا  دـنک ، کمک  ار 

مرـش يور  زا  (س ) همطاف یتشاد »؟ یتجاح  هچ  يدـمآ ، نم  دزن  زورید  : » دومرف (س ) همطاف هب  دـمآ و  ام  هناـخ  هب  (ص ) ادـخ لوسر 
شیاه تسد  هک  هدنادرگ  ار  ایسآ  ردقنآ  همطاف  ادخ ! لوسر  يا  : » مدرک ضرع  دورب ، دزیخرب و  (ص ) ربمایپ مدیسرت  تفگن ، يزیچ 

شـسابل گنر  هک  هدراذـگ ، گـید  ریز  شتآ  ردـقنآ  و  هدـش ، دولآ  راـبغ  شـسابل  هک  هدرک  وراـج  ار  هناـخ  ردـقنآ  و  هدومن ، هلبآ 
امـش هب  ار  يزیچ  دومرف : (ص ) ربمایپ .تسا » اـجب  ینک  کـمک ، يارب  ار  يزینک  يورب و  ردـپ  دزن  رگا  متفگ : وا  هب  هدـش ، نوگرگد 

ماگنه ربَکا » ُهَّللا   » راـب و 34  هَّللا » ناحبُـس   » راب و 33  ِهَّللُدْـمَْحلَا »  » هبترم رکذ 33  نتفگ  هاـگنآ  تسا ، راکتمدـخ  زا  رتهب  هک  مزوماـیب 
 ( 36 .مدش (» دونشخ  شلوسر  ادخ و  زا  : » دومرف راب   3 (س ) همطاف تخومآ ، ام  هب  ار  باوخ 
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(: مالّسلا مهیلع  ) نیموصعم همئا  هاگدید  زا  (س ) ارهز همطاف  ترضح 

(: (ع یلع نینمؤملا  ریما   - 1

پـچ و تمـس  رد  نیـسح  تـسار و  تمـس  رد  نـسح  هکیلاـح  رد  (ص ) ادـخ لوـسر  مدـید  مدـش  لزنم  دراو  هـک  یماـگنه  يزور 
نآ هنابز  همطاف  دیتسه و  وزارت  هّفک  ود  امش  نیسح ، يا  نسح و  يا  دیامرف : یم  دندوب ، هتسشن  ترـضح  نآ  يور  شیپ  (س ) همطاف

ماما رفن  ود  امش  دنام ، یمن  راوتسا  هّفک  ود  يور  رب  زج  زین  هنابز  دوش و  یمن  گنهامه  ناسکی و  هنابز  هلیـسو  هب  زج  هّفک  ود  تسا ،
 ( 37 .تسا ( تعافش  ماقم  ياراد  ناتردام  دیتسه و 

(: (ع یلع نب  نسح  ترضح  - 2

ماگنه ات  هتخادرپ و  دنوادخ  تدابع  هب  داتسیا و  بارحم  رد  (س ) همطاف مردام  يا  هعمج  بش  رد  دیامرف : یم  (ع ) یبتجم نسح  ماما 
ناشیا رب  هدرب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  کیاکی  ياه  ماـن  هک  مدینـش  دوب ، دوجـس  عوکر و  لاـح  رد  هتـسویپ  حبـص  هدـیپس  ندـیمد 
نارگید يارب  هک  هنوگ  نامه  هب  ارچ  ردام ، يا  متفگ : ترـضح  نآ  هب  تساوخن  يزیچ  دـنوادخ  زا  دوخ  يارب  ود  هک  ناوارف  ياـعد 

 ( 38 .تشاد ( مدقم  دوخ  هب  ار  هیاسمه  هک  دیاب  مدنزرف  دومرف : ییامن ؟ یمن  اعد  نتشیوخ  يارب  ینک  یم  اعد 

(: (ع یلع نب  نیسح  ترضح  - 3

مناگدید رون  شرهوش  .ملد و  هویم  شرسپ  ود  .تسا  نم  بلق  ینامداش  همطاف  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  دیامرف : یم  (ع ) نیـسح ماما 
گنچ نامـسیر  نآ  هب  سک  ره  دنـشاب ، یم  شناگدیرفآ  وا و  نایم  دنویپ  هتـشر  مراگدرورپ و  ياه  نیما  شنادـنزرف  زا  نایاوشیپ  و 

 ( 39 .دش ( دهاوخ  دوبان  دزرو  فّلخت  نآ  زا  هک  ره  هتفای و  تاجن  دنز 
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(: (ع نیسحلا نب  یلع  ترضح  - 4

 ( 40 .دشن ( ّدلوتم  (ص ) ادخ لوسر  يارب  يرگید  دنزرف  (س ) هجیدخ زا  مالسا  روهظ  نارود  رد  دیامرف : یم  (ع ) داجس ماما 

(: (ع رقاب دمحم  ماما  ترضح  - 5

زا هک  دـش  هدـیمان  هرهاط  تهج  نآ  زا  (ص ) ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  دـیامرف : یم  (ع ) ناشراوگرزب ناردـپ  زا  لقن  هب  (ع ) رقاب ماـما 
(41 .دیدن ( سافن  ضیح و  نوخ  هاگچیه  وا  .دوب  كاپ  یگتسیاشان  یگدولآ و 

(: (ع قداص ماما  ترضح  - 6

ترـضح نآ  اریز  .دوب  هدرک  مارح  (ع ) یلع رب  ار  نانز  رگید  دـنوادخ  دوب ، هدـنز  همطاف  هک  یماگنه  ات  دـیامرف : یم  (ع ) قداص ماما 
 ( 42 .تشادن ( یگنانز  تداع  دوب و  كاپ 

(: (ع رفعج نب  یسوم  ماما  ترضح  - 7

رقف و دشاب  (س ) همطاف مسا  نانز ، زا  نیـسح و  ای  نسح  ای  یلع  ای  دـمحا  ای  دـمحم  مسا  هک  يا  هناخ  رد  دـیامرف : یم  (ع ) مظاک ماما 
 ( 43 .دش ( دهاوخن  دراو  یتسدیهت 

لزنم هب  هک  تساوخ  هزاـجا  یئاـنیبان  درف  دوـمرف : (ع ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدوـمرف  لـقن  شناردـپ  زا  (ع ) رفعج نبا  یـسوم  ماـما 
ار دوخ  ارچ  دومرف ، وا  هب  (ص ) ادـخ لوـسر  .تشاد  هدیـشوپ  وا  زا  يا  هدرپ  دـننام  هب  ار  دوـخ  ترـضح  نآ  دوـش ، دراو  (س ) همطاـف
منیب و یم  ار  وا  نم  دـنیب ، یمن  ارم  وا  رگا  درک : ضرع  (س ) ارهز ترـضح  دـنیب ؟ یمن  ارت  تسانیبان و  هک  یلاح  رد  یتشاد  هدیـشوپ 

 ( 44 .یتسه ( نم  نت  هراپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دومرف : (ص ) ادخ لوسر  .تسا  ملاس  شا  هماش  دیوب و  یم  ار  رطع  هحئار و  زین 

(: (ع اضر ماما  ترضح  - 8

درک تشهب  دراو  ارم  هتفرگ  ار  متسد  لیئربج  متفر ، الاب  نامسآ  هب  هک  یماگنه  دندومرف : (ص ) ادخ لوسر  دیامرف : یم  (ع ) اضر ماما 
رتسبمه هجیدخ  اب  متـشگرب  نیمز  هب  هکیماگنه  دـش  هفطن  هب  لیدـبت  نم  تشپ  رد  امرخ  نآ  مدروخ ، داد و  نم  هب  یتشهب  يامرخ  زا 

یم ار  همطاف  مرتخد  موش  یم  تشهب  يوب  قاتـشم  هاگره  تسا ، یناسنا  يا  هیروح  همطاف  نیاربانب  دـش ، هلماح  ار  همطاـف  وا  مدـش و 
(45) .میوب
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(: (ع همئالا داوج  ماما  ترضح  - 9

هب .منک  فاوط  تراوگرزب  ردپ  امش و  تباین  هب  هک  مدوب  هتفرگ  میمصت  مدرک ، ضرع  (ع ) داوج ترضح  هب  دیوگ : مساق  نب  یسوم 
زیاج راک  نیا  اریز  نک ، فاوط  یناوت  یم  هک  ردق  ره  دومرف : ترـضح  .درک  فاوط  دوش  یمن  نانیـشناج  تباین  هب  هک  دش  هتفگ  نم 

زا .دـیدومرف  نذا  متفرگ و  هزاجا  تردـپ  امـش و  زا  تباین  هب  فاوط  هراـبرد  نم  .مدرک  ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـعب  لاـس  هس  .تسا 
هچ زیچ  نآ  دومرف  .مدومن  لمع  نآ  هب  درک و  روطخ  ملد  رد  يزیچ  دـعب  مدرک و  فاوط  تساوخ  دـنوادخ  هک  ییاج  ات  امـش  فرط 

لوسر رب  دنوادخ  دورد  دومرف ، هبترم  هس  ترضح  مدرک  فاوط  (ص ) ادخ لوسر  ترضح  زا  تباین  هب  زور  کی  مدرک  ضرع  دوب ؟
ترـضح زا  زور  نیمراهچ  نسح و  ترـضح  زا  تباین  هب  موس  زور  .مدرک و  فاوط  نینمؤملاریما  فرط  زا  مود  زور  دعب  داب و  ادـخ 

دـمحم و نب  رفعج  يوس  زا  متفه  زور  یلع و  نب  دـمحم  رفعجوبا  فرط  زا  مشـش  زور  نیـسحلا و  نب  یلع  فرط  زا  مجنپ  نیـسح و 
ياقآ يا  امش  فرط  زا  مهد  زور  یسوم و  نب  یلع  ترضح  تردپ  يوس  زا  مهد  زور  یسوم  ترـضح  تردپ  فرط  زا  متـشه  زور 

ترـضح تردام  يوس  زا  یهاگ  مدرک ، ضرع  .ما  هتفریذـپ  نانآ  تیالو  اب  ار  دـنوادخ  نید  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـمه  اـهنیا  نم و 
یم لمع  نادـب  هک  تسا  يزیچ  نیرترب  هک  اریز  نک ، دایز  ار  نآ  دومرف : .مدرکن  فاوط  مه  یهاـگ  مدرک و  فاوط  زین  (س ) همطاـف

 ( 46 .ینک (

(ع) يداه ترضح  - 10

وا و ّلـجوزع  دـنوادخ  هک  دـش  هدـیمان  همطاـف »  » تهج نادـب  همطاـف  مرتـخد  دـندومرف : (ص ) ادـخ لوـسر  دوـمرف : (ع ) يداـه ماـما 
 ( 47 .تسا ( هتشاد  هگن  رودب  هتخاس و  ادج  شتآ  زا  ار  شناتسود 
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(: (ع يرگسع نسح  ماما  دمحم  وبا  ترضح  - 11

هک تهج  نادب  دومرف ، دش ؟ هدـیمان  ارهز  (س ) همطاف تهج  هچ  هب  مدیـسرپ : (ع ) يرگـسع ترـضح  زا  دـیوگ ، يرگـسع  مشاه  وبا 
تقو رد  ناـبات و  هاـم  ناـسب  رهظ  ماـگنه  هب  دیـشخرد و  یم  ناـشخرد  دیـشروخ  ناـسب  زور  زاـغآ  رد  نینمؤملاریما  يارب  شا  هرهچ 

 ( 48 .دوب ( كانبات  نازورف  هراتس  دننام  بورغ 

(: جع ) نامز ماما  مظعا  هّللا  هیقب  ترضح  - 12

صخـش يدوز  هب  دـش و  دـهاوخ  راتفرگ  شدوخ  راک  یتسپ  هب  ناداـن  ناـسنا  .مراد  یئوکین  قشمرـس  (ص ) ادـخ لوسر  رتخد  زا  نم 
 ( 49 تسیک (؟ نآ  زا  راک  هک  تسناد  دهاوخ  رفاک 

.تسا هتفرگارف  ار  ناگمه  شتاکرب  هک  دشاب  یم  ینوتیز  لجوزع و  دنوادخ  رون  سوناف  (س ) همطاف

.دومن ادیپ  ناوارف  تارثک  دش  لزان  هک  یماگنه  هک  تسا  يزکرم ) ) يا هطقن  یتسه و  هریاد  بطق  وا 

.تسا ساسا  لصا و  یتسرپاتکی  نادیم  رد  وا  تسا  شیوخ  نارود  مدرم  نیرت  هدوتس  مّود و  دمحا  يو 

هباحص لاوقا  رد  (س ) ارهز همطاف  ترضح 

یعـس نآ  ینوگرگد  ای  نامتک و  رد  ناـفلاخم  دـنچره  هک  دوب  ناـنچ  (ع ) یلع نینمؤملا  ریما  نوچمه  (س ) همطاـف ترـضح  لـئاضف 
هتشاگن يددعتم  بتک  ترـضح  نآ  لئاضف  بقانم و  هنیمز  رد  زاب  نکیل  دندرک ، شالت  نآ  ندرک  یفخم  رد  زین  ناتـسود  دنتـشاد و 

بتک رد  هک  یبقانم  تاماقم و  مامت  ًابیرقت  هکنیا  بلاج  .دـنا  هدرک  لقن  ناشیا  هرابرد  يرایـسب  ياه  تیاور  ّتنـس  لـها  دوخ  دـش و 
هب تافیـصوت  نیا  كرادم  دانـسا و  نایم  رد  تسا و  هدمآ  زین  ّتنـس  لها  فورعم  بتک  رد  هدش  لقن  (س ) ارهز همطاف  هرابرد  هعیش 

تاحفص رد  هک  مینک  یم  دروخرب  نیشیپ  يافلخ  زا  یضعب  ای  هشیاع و  هیواعم ، نوچمه  يدارفا  زا  هنیمز ، نیا  رد  یحیرص  تافارتعا 
زاـجعا کـی  یهلا و  هدارا  تیـشم و  زج  تسین  يزیچ  نیا  و  تسا ! تبث  هدـش ، هتـشاگن  اـهنآ  دوخ  ناـخّروم  تسد  هب  هک  یخیراوت 

(. مالّسلا مهیلع  ) تمصع تیب  لها  زا  گرزب 
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رد دومرف ، قلخ  ار  اّوح  مدآ و  ادـخ  یتـقو  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  (ص ) مرکا ربماـیپ  گرزب  یباحـص  يراـصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا 
دننام زگره  هک  دندومن  دهاشم  ار  يرتخد  هک  دندوب  اهوگو  تفگ  نیا  رد  تسیک ؟ رتابیز  ام  زا  دنتفگ : یم  دندیمارخ و  یم  تشهب 

وناب نیا  ادنوادخ  دندرک : ضرع  .تخاس  یم  هریخ  ار  اه  مشچ  شناوارف  یگدنـشخرد  بیجع و  ّتینارون  اریز  دندوب ، هدیدن  ار  يو 
: دومرف تسیچ ؟ تسوا  رـس  رب  هک  یجاـت  نیا  راـگدرورپ  دـندرک : ضرع  .تسارهز  همطاـف  ناـنز ، هدیـس  تروـص  دوـمرف : تسیک ؟
زا شیپ  لاس  رازه  ود  ار  ماـقم  نیا  ناـشیا  هک  شدـنزرف  ود  دومرف : دنتـسه ؟ هچ  هراوشوگ  ود  نیا  دـندرک  لاؤس  (ع .) یلع شرهوش 

 ( 50 .دنتشاد (» مناهنپ  ملع  رد  منک  قلخ  ار  وت  هکنآ 

: دسیون یم  دوخ  باتک  رد  يربط  نیّدلا  ّبحم 

هدیزگرب يوس  هب  لیئربج  .دـهد  ناشن  وا  هب  ار  تشهب  ياه  هویم  زا  یخرب  هک  تساوخ  (ص ) ادـخ لوسر  زا  يزور  يربک  هجیدـخ  »
زا یکی  دیامرف : یم  دناسر و  یم  مالـس  تراگدرورپ  دّمحم ، يا  درک : ضرع  دوب و  هدروآ  هارمه  بیـس  ود  وا  يارب  دـمآ و  قئالخ 

، مروآ دوجو  هب  ار  ءارهز  همطاف  امـش  زا  مهاوخ  یم  اریز  نک ، تولخ  يواب  ناروخب و  هجیدخ  هب  ار  يرگید  روخب و  دوخ  ار  ود  نآ 
قاتـشم هاگره  مّرکم  یبن  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دـیوگ : هکنیا  اـت  ...دـنداد  ماـجنا  دوب ، هتفگ  لـیئربج  هک  ار  هچنآ  ادـخ  لوسر  سپ 

ار يو  یـسدق  يوب  هک  ماـگنه  نیا  رد  درک و  یم  مامـشتسا  ار  يو  يوب  دیـسوب و  یم  ار  همطاـف  دـش  یم  نآ  ياـه  تمعن  تشهب و 
 ( 51 .ناسنا (» تروص  هب  تسا  يا  يروح ه  همطاف  دنتشاد : یم  راهظا  نینچ  دومرف ، یم  مامشتسا 
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.دنتسه باّطخ  نب  رمع  کلام و  نب  دیعس  سابع و  نبا  هشیاع و  ثیدح  نیا  نایوار 

: دندومرف هک  هدمآ  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج  و   ( 52 (ع () قداص ماما  زا  یبلعث  ریسفت  زا  لقن  هب 

یم بایـسآ  دوـخ  تسد  هب  تشاد و  نت  رب  رتـش  كاـشوپ  زا  یـسابل  هک  یلاـح  رد  دـندید  ار  (س ) ارهز همطاـف  (ص ) مرکا لوـسر  »
: دـندومرف دـیدرگ و  ریزارـس  (ص ) ادـخ لوـسر  ياـه  مـشچ  زا  ناوارف  ياـه  کـشا  دـنداد ، یم  ریـش  زین  ار  دوـخ  دـنزرف  دـندرک و 

ساپـس یمارگ ، ردـپ  يا  درک : ضرع  .یبایرد  نآ  زا  سپ  ار  ترخآ  ینیریـش  ات  شچب  شیپاشیپ  ار  ایند  یتخـس  یخلت و  مناجرتخد 
هیآ نیا  هک  دوب  وگ  تفگ  نیا  زا  سپ  شیاه ، هدوشخب  ءالآ و  بهاوم و  رطاخ  هب  ناوارف  رکـش  شیاه و  تمعن  رب  ار  گرزب  يادخ 

دونـشخ یـضار و  هک  دـیامن  وت  رب  شـشخب  ناـنچنآ  تراـگدرورپ  يدوز  هب  « » .یـضرَتَف َکُّبَر  َکـیطُْعی  َفْوَُـسلَو  : » دوـش یم  لزاـن 
 ( 53 يدرگ (.»

: دنا هدرک  لقن  نینچ  (ص ) ربمایپ يومع  رسپ  سابع  نبا  زا 

تمـس لیئربج  يور و  شیپ  رد  (ص ) مرکا لوسر  دـندرب ، یم  (ع ) یلع لزنم  يوس  هب  فاـفز  يارب  ار  هرهاـط  هقیدـص  هک  بش  نآ  »
یم سیدقت  حیبست و  ار  گرزب  يادـخ  دـندرک و  یم  تکرح  رـس  تشپ  رد  هتـشرف  رازه  داتفه  پچ و  تمـس  رد  لیئاکیم  تسار و 

 ( 54 .دندومن (»

نانز يارب  زیچ  نیرتهب  دندیسرپ : (ص ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  (ص ) مالسا نأشلا  میظع  ربمایپ  یباحص  کلام  نب  سنا  زا 
ترـضح دومرف ، وا  هب  ار  ربماـیپ  شیاـمرف  شـسرپ و  هتفر ، (س ) ارهز ترـضح  دزن  (ع ) یلع میهدـب ، باوـج  میتـسناوتن  اـم  تسیچ ؟

ابیز باوج  نیا  یتقو  دننیبن ! ار  ناشیا  زین  نادرم  دنیبن و  ار  نادرم  هک  تسا  نآ  نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  یتفگن  ارچ  دومرف : (س ) ارهز
 ( 55 .تسا (» نم  نت  هراپ  همطاف  دندومرف : (ص ) ادخ ربمایپ  دومرف : (س ) ارهز ترضح  لوق  زا  (ص ) ربمایپ هب  (ع ) یلع ترضح  ار 
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رـشحم لها  يا  : » دنک یم  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  تمایق  زور  دنک : یم  لقن  ناشیا  زا  (ص ) ربمایپ یباحـص  زا  زین  يراصنا  بّویا  وبا 
رفن رازه  داتفه  هکیلاح  رد  دنک  یم  روبع  یمارگ  نآ  و  دیامرف ، روبع  طارـص  زا  (س ) همطاف ات  دـیدنبب  اه  مشچ  دـینکفا و  ریز  هب  رس 

 ( 56 .دنیوا (» هارمه  یتشهب  نایروح  زا 

: دومرف هک  دـنا  هدرک  لقن  ربمایپ  زا  همه  يراصنا ،» هّللادـبع  نب  رباج  «، » ریبج نبا  «، » يروث نایفـس  «، » يرـصب نسح  «، » یبعـش رماـع  »
 ( 57 .تسا (» هتخاس  نیگمشخ  ارم  دزاس ، نیگمشخ  ار  وا  هک  یسک  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  انامه 

زامن و هب  ردقنآ  تسا ، هدماین  (س ) همطاف زا  رتدـباع  تّما  نیا  رد  دـیوگ : یم  (س ) ارهز ترـضح  تدابع  دروم  رد  يرـصب » نسح  »
 ( 58 .درک ( یم  مرو  شیاهاپ  هک  داتسیا  یم  تدابع 

 ( 59 (ص (.) مرکا لوسر  شردپ  زج  مدیدن ، (س ) همطاف زا  رتوگتسار  زگره  تسا : هتفگ  هشیاع » »

وج یتسد  يایسآ  اب  دوب و  هتسشن  (س ) همطاف هک  مدید  : » دیوگ یم  (ص ) ربمایپ يافواب  رای  هتسجرب و  یباحص  نیا  یسراف » ناملـس  »
كدوـک ماـگنه  نآ  رد  هک  (ع ) نیـسح دوـب و  نینوـخ  (س ) همطاـف تسد  ندوـب  حورجم  تـهج  هـب  ) ایـسآ هتـسد  درک و  یم  درآ  ار 
حورجم ار  تتـسد  (ص ) ادـخ لوسر  رتـخد  يا  مدرک : ضرع  درک ، یم  هیرگ  یگنـسرگ  زا  هناـخ  زا  يا  هشوگ  رد  دوـب ، یلاـسدرخ 

، زور کی  هک  تسا  هدرک  شرافـس  نم  هب  (ص ) ادـخ لوسر  دومرف : دـهد ، ماـجنا  ار  اـهراک  هک  تسه  هضف »  » هکیلاـح رد  يا  هدرک 
 ( 60 ...دوب (» زورید  وا  تبون  و  نم ، اب  زور  کی  دشاب و  هضف  اب  تمدخ 

هب .مناوخارف  ار  (ع ) یلع هک  داتـسرف  ارم  (ص ) ادـخ لوسر  راـبکی  دـیوگ : یم  (ص ) مرکا ربـمغیپ  نیرید  راـی  هیلع » هللا  همحر   » رذوبا
نآ رانک  یسک  تشگ و  یم  دوخ  هبدوخ  هناخ  لخاد  یتسد  يایـسآ  و  دادن ، مباوج  یـسک  مدرک ، ادص  ار  وا  مدمآ و  (ع ) یلع هناخ 
نم هاـگنآ  مدـیمهفن ، هک  دومرف  يزیچ  وا  هب  تفگ و  نخـس  وا  اـب  ادـخ  لوسر  دـمآ و  نوریب  مدرک ، ادـص  ار  (ع ) یلع هراـبود  دوبن ،

مرتخد دندومرف : ربمایپ  دوبن ! نآ  رانک  یسک  تشگ و  یم  دوخ  هب  دوخ  هک  ما  هدز  تفگش  تسا  یلع  هناخ  رد  هک  یبایسآ  زا  متفگ :
رد ار  وا  تسا و  هاگآ  وا  یناوتان  فعـض و  زا  ادخ  هتخاس و  رپ  نیقی  نامیا و  زا  ار  وا  ياضعا  بلق و  دـنوادخ  هک  تسا  نانچ  همطاف 

 ( 61 دندمحم (؟ نادناخ  هب  کمک  رومأم  هک  دراد  یناگتشرف  دنوادخ  هک  یناد  یمن  ایآ  دیامرف  یم  کمک  شیگدنز 
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: دندومرف (ع ) داجس ماما 

وا دـش و  دراو  وا  رب  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  یماگنه  مدوب ، (س ) همطاف امـش  هدـج  دزن  نم  هک  درک ، لـقن  میارب  سیمع  تنب  ءامـسا  »
.دوب هدیرخ  وا  يارب  مئانغ  زا  دوخ  مهس  زا  (ع ) یلع نانمؤملاریما  هک  تشاد  ندرگ  رب  الط  زا  يدنبندرگ 

.دنک یم  نت  هب  ناراّبج  سابل  (ص ) دمحم رتخد  همطاف  دنیوگن  مدرم  همطاف ، يا  دومرف : (ص ) ادخ لوسر 

نامداش راک  نیا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  تخاس و  دازآ  يرادیرخ و  ار  يا  هدنب  نآ  اب  تخورف و  درک و  هراپ  ار  دنب  ندرگ  (س ) همطاف
 ( 62 تشگ (.»

« اهیلع هللا  مالس   » همطاف هفیحص  هاگیاج 

ربمایپ زا  ریغ  ار  نانآ  ایآ  و  دـنیوگ ؟ یم  نخـس  مه  ربمایپ  ریغ  اب  هکئالم  ایآ  هک  ددرگ  نشور  هلأسم  نیا  تسا  مزـال  زیچ  ره  زا  لـبق 
؟ دونشب دناوت  یم  ار  نانآ  يادص  یسک  ءایبنا  زج  ایآ  و  دید ؟ دناوت  یم  مه  يرگید  سک 

: مینک یم  هعجارم  میرک  نآرق  هب  مکحم  نقتم و  ياهباوج  نتفای  قوف و  تالاؤس  هب  خساپ  يارب 

 ( 63 َنیَملاْعلا ( ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْصا َو  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای    ُ هَِکئالَْملا َِتلاق  ْذِإ  َو  دیامرف : یم  دنوادخ  -1

( .دیشخب يرترب  ملاع  نانز  همه  رب  دنادرگ و  تکاپ  دیزگرب و  ارت  لاعتم  يادخ  میرم ! يا  دنتفگ : ناگتشرف  هاگنآ  و  :) همجرت

زین یهلا و  رماوا  رگنایب  هک  یتاملک  اب  مهنآ  دـنتفگ ، نخـس  يو  اب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  میرم  ناگتـشرف  هک  تسا  نآ  هیآ  حـیرص 
.دیمهف یم  ار  ناشباطخ  دینش و  یم  ار  نانآ  ءادن  زین  يو  ًانیقی  تسادخ ، دزن  رد  يو  تمارک 
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ُهوُّداَر ّانِإ  ینَزَْحت  یفاَخت َو ال  ِّمَْیلا َو ال  ِیف  ِهیْقلَأَف  ِْهیَلَع  ِْتفِخ  اذِإَف  ِهیعِـضْرَأ  ْنَأ  یـسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأ  َو  دیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  - 2
 ( 64 َنیلَسْرُْملا ( َنِم  ُهُولِعاج  ِْکَیلِإ َو 

« .نکفیب ایرد  نورد  ار  يو  یناسرت  وا  رب  رگا  هدریش و  ار  دوخ  لفط  هک  میداد  نامرف  هدومن و  یحو  یسوم  ردام  هب  : » همجرت

بطاخم باطخ  نیا  هب  ار  يو  یلوق  هب  ای  میدنکفا و  يو  بلق  هب  ینعی  تسا ، انَْهلَا »  » ینعی اجنیا  رد  انیَحوَا »  » ینعم دنا : هتفگ  نارّسفم 
.دندومن

زا قیاقح  هدـنراد  تفایرد  »و  هثّدـحم ( » (ع همطاف مالـسا ، هیامنارگ  يوناب  هک  ّتیعقاو  نیا  شریذـپ  رگید  هتکن ، ود  نیا  ناـیب  زا  دـعب 
«. یسوم ردام   » زا رتمک  هن  دوب و  میرم »  » زا رتمک  هن  (ص ) ربمایپ تخد  دنمجرا  ماقم  هک  ارچ  تسین ، راوشد  نادنچ  دوب ، ادخ  هاگراب 

.دوبن ادخ  هدیزگرب  ربمایپ  زین  (س ،») همطاف  » هک تسا  نشور  زاب  دندوبن و  ادخ  ربمایپ  یسوم ،» ردام   » ای و  میرم »  » هک تسا  نشور  و 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  یلع » نب  دیز   » زا یتیاور  شیوخ  باتک  رد  قودص »  » موحرم

یم وگ  تفگ  وا  اب  هدمآ و  دورف  نامسآ  زا  ناگتـشرف  هک  دنا  هدیمان  هثدحم »  » تهج نادب  ار  (س ) همطاف دومرف : یم  (ع ) قداص ماما 
.دنداد یم  ادن  ار  وا  دندرک و  یم  تبحص  میرم »  » اب هک  هنوگنامه  دندرک ،

 ( 65 .نیملاعلا ( ِءاسنی  یلَع  ِكافَطْصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافطْصا و  َهّللا  َّنِا  همطاف !  ای  هک : دنداد  ادن  زین  (س ) همطاف هب 

.دیشخب يرترب  یتیگ  نانز  همه  رب  ار  وت  تخاس و  هزیکاپ  كاپ و  دیزگرب و  ار  وت  ادخ  همطاف ! يا 

« .تسام دزن  همطاف »  » فحصم : »... دومرف ریصبابا »  » هب هک  تسا  (ع ) قداص ماما  زا  زین  و 
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؟ تسیچ همطاف »  » فحصم دنناد  یم  هچ  مدرم 

ات نارک  هکلب  تسین ، نآ  رد  میرک  نآرق  زا  هژاو  کی  هک  دـنگوس  يادـخ  هب  .تسا  نآرق  ربارب  هس  همطاف »  » فحـصم دومرف : هاگنآ 
رد هک  تسا  یتاکن  رگنایب  تیاور  نیا   ( 66 .دومرف ( یحو  ءالما و  (س) همطاف نامردام  رب  ار  اهنآ  ادـخ  هک  تسا  یقیاقح  نآ  نارک 

: دشاب یم  قیقحت  ثحب و  روخ 

نآ عمج  تسا و  هدش  هتشون  يزیچ  نآ  رد  هک  دنیوگ ، یم  ار  يذغاک  ای  تسوپ  هعطق  هفیحص  هک : تسا  هدمآ  رینملا  حابصم  رد  - 1
.دشاب یم  فَحْصُم »  » و فُحُص » »

ود نیب  هدش و  هتشون  یبلاطم  اهنآ  يور  رب  هک  یتاحفص  ندش  عمج  لحم  ینعی  فِحْصُم  ای  فَحْصُم  هک : دنک  یم  نایب  برعلا  ناسل 
.دشاب هدیدرگ  عمج  دلج 

هب تسا ، هدـش  هتخانـش  یباتک  هزادـنا ، مجح و  ات  هتفرگ  اه  هروس  تایآ و  رامـش  زا  شناوریپ  رظن  رد  فیرـش  نآرق  هک  اجنآ  زا  - 2
.تسا هدیجنس  نآ  اب  هزادنا  مجح و  رظن  زا  ار  فَحْصُم  هداد و  رارق  سایقم  ار  ادخ  باتک  (ع ) قداص ماما  تهج  نیمه 

، ددرگ یم  هحفـص  همطاف 1500  فحـصم  دوش ، پاچ  هحفـص  رد 500  طسوتم  تاحفـص  فورح و  اـب  ینآرق  رگا  ساـیقم  نیا  اـب 
ماقم رد  همطاف  فحصم  تسا و  صقان  ادخ  باتک  هک  دیامن  روصت  یسک  هکنیا  هن  تسا ، نیمه  ماما  روظنم  و  نآ ، ربارب  هس  تسرد 

هداتسرف ورف  (س ) همطاف رب  يرگید  نآرق  هک  تسین  نیا  روظنم  هک  نانچمه  دشاب ، یمن  نینچ  زگره  هن  دشاب ، یم  نآ  نتخاس  لماک 
.تسا

: دندومرف هک  تسا  هدروآ  (ع ) قداص ماما  زا  ءالع » یبا  نب  نیسح   » رگید ییاج  رد 

زاین یب  مدرم  زا  ار  ام  دنک و  یم  دنمزاین  ام  شناد  ام و  هب  ار  مدرم  هک  هچنآ  نآ  رد  اما  تسین ، نآرق  دننامه  زگره  همطاف  فحـصم  »
 ( 67 .دوش ( یم  تفای  زین  ...و  شارخ  هید  نآ و  ای 14  ای 12  هنایزات  کی  مکح  یتح  دراد ، دوجو  دزاس  یم 
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زور اـت  هک  یناـسک  یماـمت  ماـن  اهدادـیور و  همه  هک  تسا  یباـتک  همطاـف » فحـصم   » اـّما : دـندومرف هک  تسا  يرگید  تیاور  رد  و 
.تسا هدمآ  نآ  رد  همه  همه و  دنریگ ، یم  تسد  هب  ار  روما  مامز  زیخاتسر 

هفیحص لوزن  بش  - 

: هک دنک  یم  لقن  (ع ) رقاب دّمحم  ماما  زا  ریصب  وبا 

هک دندید  دـندش و  لزان  (س ) ارهز ترـضح  رب  لیئاکم  لیفارـسا و  لیئربج و  ترـضح  رحـس  هماگنه  هعمج  ياه  بش  زا  یکی  رد  »
دندرک و مالس  (س ) همطاف ترـضح  هب  یعمج  هتـسد  هاگنآ  دش ، مامت  زامن  ات  دنداتـسیا  همه  تسا ، زامن  لوغـشم  (ص ) ربمایپ رتخد 

: دنتفگ

« دناسر یم  مالس  امش  هب  گرزب  دنوادخ  »

: داد خساپ  (س ) ارهز ترضح  دنتشاذگ ، یتشهب  نز  گرزب  نآ  هرجح  رد  ار  يا  هفیحص  سپس 

تـسوا يوس  هب  مالـس و  تسوا  زا  تسادـخ و  نآ  زا  مالـس   ( ) 68 .ُمالَّسلا ( ِهّللا  َلُسُر  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا َو  ِْهَیِلا  ُمـالَّسلا َو  ِهِّلل  َْتلاـق :
( .داب دورد  مالس و  ادخ  ناگداتسرف  يا  امش  رب  و  مالس ،

(س) همطاف هفیحص  ياوتحم  - 

وزج (س ) همطاف هفیحص  ثحابم  بلاطم و  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  مولعم  (س ) ارهز ترضح  تاحیضوت  یمالسا و  تایاور  زا  هچنآ 
اما دنک ، ادیپ  یهاگآ  نآ  ياوتحم  زا  دـیابن  سک  چـیه  تسا و  هتفرگ  رارق  (ع ) موصعم ناربهر  رایتخا  رد  طقف  هک  تسا  یهلا  رارـسا 

ات نآ  یّلک  ثحاـبم  زا  طـقف  (س ) ارهز ترـضح  هزاـجا  اـب  يراـصنا  هّللادـبع  نب  رباـج  دـننام  (ص ) ادـخ لوـسر  باحـصا  زا  یخرب 
.دنا هدید  ار  نآ  تاحفص  زا  یخرب  ای  هدرک و  ادیپ  عالّطا  يدودح 

: دیوگ یم  يراصنا  هّللادبع  نب  رباج 
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نآ رد  تخادنا و  دّرمز  دای  هب  ارم  نآ  يابیز  زبس  گنر  هک  مدید ، (ع ) همطاف ناتـسد  رد  يا  هفیحـص  مدش ، (ع ) یلع ماما  لزنم  دراو 
رد هک  تسیچ  نآ  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  امـش ، يادف  مردام  ردـپ و  متفگ : دیـشروخ ، رون  ینـشور  يدیفـس و  هب  تشاد  رارق  یباتک 

: داد خساپ  تسامش ؟ ناتسد 

یینَرِّشَُبِیل ِهیناـطْعَأَف  يِدـْلُو  ْنِم  ِءایِـصْوَْالا  ُءاَمْـسَأ  َّیْنبِا َو  ُمْسَا  ِیْلَعب َو  ُمِْسا  ِهِیف  (ص ) ِهّللا ِلوُـسَر  یبَأ  یبَا  ُهّللا  ُهادـْهَأ  ٌحْوـَل  اذـه  َْتلاـق :
َِکلَذب

مرهوش مان  و  مردپ ، مان  باتک  نیا  رد  دومرف : ءادها  (ص ) ادخ لوسر  مردپ  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یباتک  نیا  دومرف : ترـضح 
ات تسا  هدـش  هیدـه  نم  هب  باـتک  نیا  دراد ، دوجو  دنـشاب  یم  نم  نادـنزرف  زا  همه  هک  یناـماما  مدـنزرف و  ود  ماـن  و  (ع ) یلع ماـما 

.دشاب نم  يارب  یشخب  حرف  تراشب 

یناسک هچ  یماسا  اهنآ  هدـش ، تبث  مان  هدزاود  باتک  نیا  رد  تفگ : رباج  ِءـالؤه  ؟ ْنِم  امْـسَا  ُْتُلق  ءامْـسَا  رَـشَع  اـْنِثا  هیف  رباـج : لاـق 
: دومرف تسا ؟

(. (ع ُِمئاْقلا ْمُهُرِخآ  يِْدلُو  ْنِم  َرَشَع  َدَحَأ  یِّمَع َو  ْنبِا  ْمُُهلَّوا  ِءایِصْوْالا  ُءامْسَا  ِهِذه  تلاق :

یم نم  لسن  زا  همه  هک  وا  نادنزرف  هدزای  نم و  يومع  رسپ  (ع ) یلع اهنآ  لوا  .تسا  ربمایپ  نانیـشناج  ياه  مان  نیا  دومرف : ترـضح 
.تسا (ع » مئاق ) هّجح ترضح  اهنآ  نیرخآ  دشاب و 

 ( 69 .عِضاوَم ( هَعبْرَا  یف  ًاّیلَع  ًاّیلَع  ًاّیلَع  ًاّیلَع  عِضاوَم َو  هَثالَث  یف  ًادَّمَُحم  ًادَّمُحم  اهیف  َْتیَأَرَف  رباج : لاق 

.تسا هدش  تبث  دروم  رد 4  یلع  مان  اج و  رد 3  دمحم  مان  مدید  مدرک  هاگن  هک  تسرد  دیوگ : یم  رباج 

؟ مدرک لاؤس  (ع ) رقاب ماما  زا  (س ) همطاف فحصم  هرابرد   ( 70 دیوگ (: یم  ریصبابا 
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.دش لزان  ناشیا  رب  (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  (س ) همطاف فحصم  دومرف : ناشیا 

؟ دراد دوجو  نآرق  زا  یتایآ  فحصم  نیا  رد  ایآ  مدیسرپ :

.تسا هدماین  نآرق  زا  يزیچ  نآ  رد  دومرف :

.دیئامن فیصوت  ام  يارب  ار  نآ  نیاربانب  مدیسرپ :

.دشاب یم  خرس  ِدَجَربِز  ياهقرو  هزادنا  هب  دلج   2 دومرف :

.دیئوگب میارب  نآ  قاروا  زا  مدیسرپ : سپس  .مدرگ  امش  يادف  متفگ :

.تسا دیفس  ّرد  زا  نآ  قاروا  دومرف :

؟ تسیچ نآ  ياوتحم  .موش  امش  يادف  متفگ :

.دراد دوجو  اهنامسآ  رد  هچنآ  تسا  نآ  رد  .تسا  تمایق  زور  ات  هدنیآ  هتشذگ و  رابخا  دومرف :

لوسر ناونعب  هک  یناسک  یماسا  .دنتسه  يداع  ياه  ناسنا  ای  وا و  هداتـسرف  هک  ادخ  ناگدنب  یمامت  دادعت  اه ، نامـسآ  هکئالم  ددع 
.تسا هدومن  ناشبیذکت  ای  هدرک و  نانآ  زا  تعاطا  هک  یناسک  و 

ناشفاصوا هارمه  هب  برغ  ات  قرش  زا  تایالو  اهروشک و  اهرهـش ، یماسا  .تقلخ  ياهتنا  ات  ءادتبا  زا  رفاک  نمؤم و  ناگدنب  عیمج  مان 
رهاظ هب  مدرم  رب  دـنا و  هدومن  تفلاخم  دّرمت و  هک  یناسک  فاصوا  تشذگرـس و  ناتـساد  .اـهدالب  نآ  نیرفاـک  نینمؤم و  دادـعت  و 

یمامت رد  ناشناگرزب  ّتیـصوصخ  .تسا  هدوب  ناشکّلمت  رد  هک  يزیچ  نآ  ناشناروای و  تافـص  یماـسا و  دـندرک و  یم  ینارمکح 
.راودا

؟ تسا لاس  دنچ  راودا  نآ  مدرگ ، امش  يادف  متفگ : سپس 

.هرود تفه  رد  لاس  رازه  جنپ  دومرف :

تشهب و دراو  هک  یناسک  دادعت  فاصوا و  یماسا و  .دـنوادخ  تاقولخم  یمامت  گرم  نامز  یماسا و  تسا  نآ  رد  دومرف : همادا  رد 
ییاهرهن ناتخرد و  یمامت  دادعت  دنا و  هدـش  لزان  هک  هنوگنامه  روبز  و  لیجنا ، تاروت ، نآرق ، ملع  تسا  نآ  رد  .دـنوش  یم  مّنهج 

.دراد دوجو  ملاع  رد  هک 
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دومرف رما  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئاربج ، هب  دنیامرف ، لزان  ناشیا  رب  ار  فحـصم  هک  دومرف  هدارا  دنوادخ  هک  ینامز  دـندومرف : سپس 
سپ دندش و  دراو  دوب ، زامن  هب  لوغشم  هکیلاح  رد  ترـضح  رب  هعمج  بش  زا  مود  ثلث  رد  زین  نانآ  دننک ، لزان  همطاف  رب  ار  نآ  هک 

رد ترـضح  .دنتـشاذگ  وا  دزن  ار  فحـصم  سپـس  .دناسر  یم  مالـس  وت  هب  دنوادخ  هک : دنتفگ  دـندرک و  مالـس  وا  رب  زامن  مامتا  زا 
.مالس ادخ  ناگداتسرف  امش  رب  مالس و  تسوا  يوس  هب  مالس و  تسا  وا  زا  مالس ، تسادخ  يارب  دومرف : ناشباوج 

نآ زا  دعب  دندناوخ و  اهتنا  ات  ار  فحـصم  باتفآ  لاوز  ات  حبـص  زامن  زا  دـعب  ترـضح  دنتـشگرب و  نامـسآ  يوس  هب  هکئالم  سپس 
.دیدرگ بجاو  کئالم  ءایبنا و  ناگدنرچ ، ناگدنرپ  سنا ، نج و  یمامت  رب  ناشیا  تعاطا 

؟ دوش یم  هچ  فحصم  ترضح  زا  دعب  مدرگ ، امش  يادف  متفگ :

بحاص ات  شلها  هب  نآ  زا  دعب  و  (ع ) نیسح هب  نآ  زا  دعب  و  (ع ) نسح هب  سپـس  دنداد و  نینمؤملاریما  هب  ار  فحـصم  ناشیا  دومرف :
.دسر یم  رمالا 

کی تسا و  نآ  لوا  قرو  زا 2  متفگ  وت  يارب  فحـصم  زا  هچنآ  دمحم ! ابا  دومرف : ناشیا  .تسا  ناوارف  فحـصم  تامولعم  متفگ :
.متفگن وت  هب  مه  نآ  زا  دعب  هملک 

: همئا دزن  همطاف ، فحصم  - 

: دیامن یم  ریسفت  يرت  ناوارف  تاحیضوت  اب  ار  فحصم  يانعم  هک  مینک  یم  لقن  یثیدح 

دیاب هچنآ  زا  امش  : » دندومرف ینالوط  یتوکس  زا  سپ  ماما  دندیسرپ ، همطاف  فحصم  زا  (ع ) قداص ماما  ترـضح  باحـصا  زا  یخرب 
رد دندوب و  هدنز  زور  جنپ  داتفه و  (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب  (س ) همطاف ترضح  .دینک  یم  لاؤس  دیهاوخب  دیابن  هچنآ  زا  دیهاوخب و 

ار يو  دیادزب و  ار  شهودنا  دهد و  یّلـست  ار  ناشیا  درک  یم  یعـس  دـمآ و  یم  دورف  ناشیارب  لیئربج  رثأتم  نیگهودـنا و  ردـپ  غارف 
دیآ یم  شیپ  هدنیآ  رد  ناشیا  تایح  زا  دعب  هک  هچنآ  تفگ و  یم  نخس  يو  اب  ردپ  ماقم  ناکم و  تیعقوم و  زا  نیاربانب  دیامن ، داش 

 ( 71 .تسا (» همطاف  فحصم  نیا  تشون  یم  ار  اهنآ  (ع ) یلع داد و  یم  ربخ  يو  هب 
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: هنومن يارب  تسا ، تیب  لها  ناماما  دزن  (س ) همطاف فحصم  هک : تسا  هدمآ  نیتسار  نایاوشیپ  زا  يرایسب  تایاور  زا 

: دندومرف (ع ) قداص ماما  هک  تسا  هدمآ  یفاص »  » باتک رد  - 1

هک تسوا  مایپ  زا  ینخـس  اما  ادخ ، نآرق  هن  فحـصم »  » تسا و تیب  لها  نایاوشیپ  دزن  هک  داهن  راگدای  هب  ار  یفحـصم  (س ) همطاف »
 ( 72 .تسا (» هتشون  ار  نآ  نینمؤملاریما  هدومن و  ءالما  ار  نآ  ربمایپ ، هداتسرف و  ورف  (س ) همطاف رب 

؟ منک حرط  رطاخ  شمارآ  اب  مناوت  یم  ایآ  مراد ، یشسرپ  موش ، تیادف  تفگ : ترضح  نآ  هب  (ع ) قداص ماما  نارای  زا  یکی  - 2

.نک لاؤس  یهاوخ  یم  هچنآ  دومرف : اجنآ  هب  هاگن  زا  سپ  دز و  رانک  تخاس  یم  ادج  رگید  قاتا  زا  ار  نآ  هک  يا  هدرپ  ترضح  نآ 
نیا اـیآ  دوش ، یم  هدوشگ  باـب  نارازه  باـب  نآ  زا  هک  تخوـمآ  یلع  هب  ار  شناد  زا  یباـب  ربماـیپ  دـنیوگ : یم  امـش  ناوریپ  تفگ :

؟ تسا تسرد 

هدوشگ باب  رازه  نآ  باب  ره  زا  هک  تخومآ  یلع  هب  شناد  زا  باب  رازه  وا  ياتمه  یب  تاذ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف : ترـضح 
.تسا نیا  یعقاو  لماک و  شناد  هک  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : .دوش  یم 

.تسین لماک  ملع  اما  دنمشزرا  تسا  یملع  نآ  دندومرف : دندرک و  گنرد  يا  هظحل  ترضح  نآ 

؟ تسیچ هعماج » - »

و (ع ) نسح ماما  رایتخا  رد  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ  تماما  ثاریم  ناونع  هب  نینمؤملاریما » هعماج  هفیحـص   » و همطاف » هفیحـص  »
لقن ماگنه  همئا  يرورـض  دراوم  رد  تفرگ و  رارق  دـعب  همئا  رایتخا  رد  تسد  هب  تسد  هاگ  نآ  و  (ع ) نیـسح ماـما  راـیتخا  رد  سپس 

ماگنه رد  هفیحـص  تماخـض  تسا  هدش  هتفگ  .دنداد  یم  ار  دوخ  باحـصا  ياهـشسرپ  باوج  دندوشگ و  یم  ار  نآ  یـصاخ  مکح 
 ( 73 .تسا ( هدوب  هناهوک  ود  رتش  نار  تماخض  هزادنا  ندوب  هدیچیپ  ندوب و  هتسب 
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تیادف تفگ : ریـصبابا  تسیچ ؟ هعماج »  » هک دنناد  یم  هچ  مدرم  اما.تسام  دزن  هعماج »  » هک نادب  دومرف : ریـصبابا  هب  (ع ) قداص ماما 
؟ تسیچ هعماج »  » یتسار هب  .مدرگ 

تسا و (ع ) یلع طخ  هب  هک  ترـضح  نآ  يالما  اب  و  (ص ) ربماـیپ عارذ  اـب  عارذ ، داـتفه  لوط  هب  تسا  يراـموط  دـندومرف : ترـضح 
: تفگ .تسا  هدـمآ  نآ  رد  زین  نارگید  رب  ندروآ  دراو  شارخ  همیرج  مکح  یتح  مدرم  زاین  دروم  لئاسم  اهاوران و  اهاور و  یماـمت 

.لماک هن  اما  تسا  گنهرف  شناد و  نیا  دندومرف : تسا ؟ لماک  یگنهرف  شناد و  نیا  هک  یتسار  مرورس ،

: هفیحص زا  رباج  یهاگآ  - 

هچ مراد ، یتجاح  وت  اب  دومرف : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  (ع ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ریصبوبا 
لیکـشت يا  هسلج  یـصوصخ  رباج  اب  يزور  مردپ  .دینادب  حالـص  امـش  تقو  ره  درک  ضرع  مراذگب ؟ نایم  رد  هنامرحم  وت  اب  تقو 

نآ ياوتحم  هرابرد  مردام  هچنآ  زا  هدـب و  شرازگ  نم  هب  يدوب  هدـید  (س ) همطاف مردام  تسد  رد  هک  یحول  زا  رباـج  دومرف : داد و 
.نک مراد  ربخ  هداد ، ربخ  وت  هب  حول 

(ع) نیـسح تدالو  تبـسانم  هب  تینهت  کیربت و  ضرع  يارب  (ص ) ادخ لوسر  تایح  نامز  رد  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  تفگ : رباج 
دننام هک  ار  يدیفس  هتشون  حول  نآ  رد  .تسا  دّرمز  زا  مدرک  رکف  مدید ، همطاف  تسد  رد  ار  يزبس  حول  .مدیسر  (س ) همطاف تمدخ 

؟ تسیچ حول  نیا  هّصق  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  مدرک  ضرع  مدرک ، هدهاشم  دوب  دیشروخ  رون 

نادنزرف زا  ءایـصوا  یماسا  نادنزرف و  رهوش و  ردپ و  مان  نآ  رد  دنک ، ملاحـشوخ  ات  درک  هیده  شلوسر  هب  ادخ  ار  حول  نیا  دومرف :
.تسا بوتکم  نم 
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.متشادرب يا  هخسن  نآ  زا  مدناوخ و  ار  نآ  درک ، اطع  نم  هب  ار  حول  نآ  تردام  درک : ضرع  (ع ) رقاب ماما  هب  رباج 

؟ ینک یم  هئدارا  نم  هب  ار  هخسن  نآ  دومرف : ماما 

تا هتـشون  رد  وت  رباج ! دومرف : درک و  نوریب  ار  يا  هفیحـص  دوخ  نیتسآ  زا  مردـپ  .تفر  وا  لزنم  هب  رباـج  هارمه  مردـپ  درک : ضرع 
.درک تئارق  رباج  يارب  ار  هفیحص  نآ  ياوتحم  دایز ، مک و  نودب  مردپ  .امن  قیبطت  نآ  اب  مناوخ ، یم  ار  نآ  مومضم  نم  نک ، رظن 

 ( 74 .دوب ( هتشون  دیدرک  تئارق  امش  هک  ار  نیمه  مه  حول  رد  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  تفگ : رباج 

تـسد هب  لاعتم  يادـخ  زا  هک  یحول  يور  زا  يا  هخـسن  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباج  هک  دـش  صخـشم  تیاور  زا  هکنیا  نخـس  هاتوک 
.دشاب یم  یلصا  هفیحص  نامه  زا  یشخب  رباج  دزن  هخسن  نیاربانب  .تشادرب  دوب ، هدیسر  (س ) همطاف و  (ص ) ربمایپ

عبانم اه و  باتک  تسرهف 

يدراهتشا يدمحم  دمحم  (ع ،) موصعم هدراهچ  هریس  - 1

يراصنا ارذع  (س ،) ارهز ترضح  يراتفر  ياه  هولج  - 2

ینیما یلع  دمحم  همجرت : (س ؛) ارهز همطاف  ترضح  یگدنز  رب  هاتوک  یشرگن  - 3

یمرک یلع  همجرت : تداهش ، ات  تدالو  زا  (س ) ارهز همطاف  - 4

ینیما میهاربا  مالسا ، هنومن  يوناب  (س ) ارهز همطاف  - 5

بسن یئابطابط  اضردمحمدیس  رثوک ، میرح  رد  - 6

يزاریش مراکم  هللا  هیآ  ناهج ، يوناب  نیرترب  ءارهز  - 7

( ناسح ) نایچیاچ بیبح  ینیما ) همالع  راتفگ  ) ءارهزلا همطاف  - 8

یتشد دمحم  (س ،» همطاف نانخس  گنهرف   ) هایحلا جهن  - 9

یمالسالا خیش  نیسح  دیس  (ع ،) ءارهزلا همطاف  دنسم  - 10

ینیوزق مظاکدمحمدیس  دیقف  هللا  هیآ  تداهش ، ات  تدالو  زا  ءارهزلا  همطاف  - 11
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یمرک یلع  تلادع ، گوس  رد  همطاف  - 12

یناهفصا 74 یطبادحوم  رقابدمحمدیس  ج 11/2 ، لاوحالا ؛ فراعملا و  مولعلا و  ملاوع  - 13

: اه تشون  یپ 

هیآ 61. نارمع  لآ  هروس  . 1

هیآ 33. بازحا  هروس  . 2

ص 146. ج 3 - كردتسملا : . 3

هیآ 23. يروش  هروس  . 4

ص 101. هقرحملا : قعاوصلا  . 5

.26 یبقعلا : رئاخذ  . 6

هیآ 54. ناقرف  هروس  . 7

ص 42. ج 10 - راونالاراحب : . 8

ات 9. هیآ 6  ناسنا  هروس  . 9

.ناهربلا ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  . 10

هیآ 22-20-19. نمحرلا  هروس  . 11

ص 698. ج 7 -  روثنملاردلا ، یطویس ، نیدلا  لالج  . 12

هیآ 35. رون  هروس  . 13

ص 212. ج 1 - لیزنتلا ، دهاوش  . 14

ص 335. ج 3 -  هنیفسلا -  كردتسم  لقن  قباطم  هّیمطافلا  صئاضحلا  . 15

هیآ 61. نارمع  لآ  هروس  . 16

.راونالا حابصم  زا  لقن  هب  ص 38 ، یمق ، ثّدحم  موحرم  نازحالا -  تیب  . 17
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ص 5 و 6. ج 43 -  راونالاراحب -  . 18

ص 177. ج 66 -  راونالاراحب -  . 19

ص 750. ج 2 -  باعیتسالا -  . 20

ص 46. ج 43 -  راونالاراحب -  . 21

ص 172. ج 43 -  راونالاراحب -  . 22

ص 88. ج 2 -  همغلا ، فشک  . 23

ص 93. ج 2 -  همغلا ، فشک  . 24

ص 332. ج 3 -  بوشآ ، رهش  نیا  بقانم  . 25

ص 60. یمق ، ثّدحم  نازحالا -  تیب  . 26

ص 61. یمق ، ثّدحم  نازحالا -  تیب  . 27

ص 10. ج 15 ، راونالا -  راحب  . 28
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ص 13. ج 2 ، همغلا -  فشک  . 29

ص 21. یمق -  ثّدحم  نازحالا -  تیب  . 30

.هیقشقش هبطخ  هغالبلا -  جهن  . 31

ص 491. ج 1 ، هّمغلا ، فشک  . 32

ص 492. ج 1 ، هّمغلا ، فشک  . 33

ص 492. ج 1 ، هّمغلا ، فشک  . 34

ص 117. ج 43 ، راونالا -  راحب  . 35

ص 43. نازحالا -  تیب  . 36

ص 506. ج 1 -  همغلا -  فشک  . 37

ص 81. ج 43 -  راونالا -  راحب  . 38

ص 66. ج 2 -  نیطسملا -  دئاوف  . 39

ثیدح 536. یفاک -  هضور  . 40

ج 3 ص 33. بوشآ -  رهش  نبا  بقانم  . 41

ج 43 ص 19. راونالاراحب -  . 42

ص 662. ج 1 -  راحبلا -  هنیفس  . 43

ص 91. ج 43 -  راونالا -  راحب  . 44

ص 10. ج 11 -  فراعملا -  مولعلا و  ملاوع  . 45

ص 101. ج 50 -  راونالا -  راحب  . 46

ص 42. ربمایپ -  لد  ینامداش  (س ) ارهزلا همطاف  باتک  . 47

ص 42. ربمایپ -  لد  ینامداش  (س ) ارهزلا همطاف  باتک  . 48
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ص 180. ج 53 -  راونالاراحب -  . 49

ص 345. ج 3 -  ینالقسع -  نازیملا -  ناسن  . 50

ص 43. یبقعلا ، رئاخذ  . 51

ج 10. راونالا -  راحب  یسلجم -  موحرم  . 52

هیآ 5. یحضلاو -  هروس  . 53

.يزودنق زا  هدوملا  عیباین  . 54

ص 92. ج 43 -  یسلجم ، همالع  راونالا -  راحب  . 55

.يدورامرگ يوسوم  لضفلاوبا  هتشون  ناوناب -  يوناب  باتک  زا  لقن  هب  ص 25 -  قودص -  خیش  یناما -  . 56
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.باتک نامه  زا  لقن  هب  ص 42 -  ج 2 -  یلبرا -  یسیع  نب  یلع  همغلا -  فشک  . 57

ص 22. نازحالا -  تیب  . 58

ص 53. ج 43 -  سلجم -  موحرم  راونالاراحب -  . 59

ص 28. ج 43 -  یسلجم -  موحرم  راونالاراحب -  . 60

ص 29.  - ج 43 یسلجم -  موحرم  راونالاراحب -  . 61

ص 80. ج 42 -  یسلجم -  موحرم  راونالاراحب -  . 62

هیآ 41. نارمع -  لآ  هروس  . 63

هیآ 7. صصق -  هروس  . 64

ص 182. ج 1 -  یفاک -  . 65

ص 238. ج 1 -  یفاک -  . 66

ص 240. ج 2 -  یفاک -  لوصا  . 67

ص 28. همامالا -  لئالد  . 68

ص 194. راونالاراحب ج 36 -  . 69

.یناهفصا ص 833. ینارحب  زا  مولعلا  ملاوع  و  همامألا -  لئالد  . 70

ج 10. راونالاراحب -  . 71

ص 156. تاجردلا -  رئاصب  . 72

ص 295. ج 1 -  یفاک -  لوصا  . 73

 - ص 210 صاصتخالا -  . 74

ص 352. ج 36 -  راونالاراحب - 

ناماما هاگن  زا  س )  ) همطاف فحصم 
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هراشا

یناما نسح  دمحم  : هدنسیون

ناماما هاگن  زا  س )  ) همطاف فحصم 

، تسین نکمم  یگداس  هب  یکاخ  ياهناسنا  ام  يارب  شدنلب  ماقم  تخانش  یسرتسد و  تسا و  یهلا  رارـسا  زا  يرـس  دوخ  (س ) همطاف
.تسا هدنام  یقاب  ناهنپ  یفخم و  فدص  رد  رد  نوچ  شا  یناگدنز  زا  يرایسب  ياه  هشوگ  نآ ، زا  رتالاب 

هک تسا  يزار  شرهطم  ربق  دننام  هتـشگ  لزان  وا  رب  یحو  قیرط  زا  هک  اهـشناد  تیونعم و  ناشوج  همـشچرس  (س ،) همطاف فحـصم 
رد ار  یبلاطم  هچ  دمآ ؟ دوجو  هب  ینامز  هچ  تسیچ ؟ (س ) همطاف فحـصم  یتسار  هب  .تسین  نایکاخ  ام  رایتخا  رد  هدـنام و  هدرپ  رد 

نـشور رـصتخم  راتـشون  نیا  رد  اهنآ  خساپ  يدودح  ات  هک  تسا  ییاهـشسرپ  و ...  تسیک ؟ رایتخا  رد  تساجک و  نونکا  و  دراد ؟ رب 
.ددرگ یم 
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هثدحم

یم نینچ  هثدـحم  هب  همطاف  شرداـم  يراذـگمان  ببـس  رد  (ع ) قداـص ماـما  هک  تسا  هثدـحم  (س ) ارهز همطاـف  فورعم  ياـهمان  زا 
: دیامرف

هب (س ) همطاـف هکنیا  ( 1  ) نارمع تنب  میرم  يدانت  امک  اهیدانتف  ءامـسلا  نم  طبهت  تناک  هکئالملا  نـال  هثدـحم  همطاـف  تیمـس  اـمنا 
میرم هب  هک  روطنامه  دنداد  یم  ربخ  (س ) همطاف هب  دـندمآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  هتـسویپ  ناگتـشرف  نوچ  دـش  يراذـگمان  هثدـحم 

.دنداد یم  ربخ  نارمع  رتخد 

ءاسن یلع  کیفطصا  كرهط و  کیفطـصا و  هللا  نا  همطاف -  ای  دندرک - : یم  توالت  ار  تایآ  نیا  (س ) همطاف هب  باطخ  ناگتـشرف 
(2  ) .نیعکارلا عم  یعکراو  يدجساو  کبرل  یتنقا  همطاف -  ای  نیملاعلا - 

اهنآ هب  همطاف  اهبش  زا  یکی  رد  هک  دنتشاد  رگیدکی  اب  ینانخـس  دنداد و  یم  ربخ  وا  هب  نانآ  داد و  یم  ربخ  ناگتـشرف  هب  (س ) همطاف
؟ درادن يرترب  ملاع  نانز  رب  نارمع  رتخد  میرم  ایآ  تفگ :

گرزب وا  رـصع  رد  شیوخ و  رـصع  رد  ار  وت  لـج  زع و  دـنوادخ  یلو  دوب  ناـنز  گرزب  يوناـب  شیوخ  راـگزور  رد  میرم  دـنتفگ :
(3  ) .یتسه نیرخآلا » نیلوالا و  ءاسن  هدیس   » وت تسا و  هداد  رارق  نانز  يوناب 

رد دندوبن و  ربمایپ  هک  دـندوب  ءایبنا  خـیرات  رد  گرزب  يوناب  راهچ  یلو  دنتـشادن  وگتفگ  یهلا  ءایبنا  زج  یـسک  اب  ناگتـشرف  هچ  رگ 
: دنتفگ یم  نخس  نانآ  اب  ناگتشرف  لاح  نیع 

(ع) یسیع ترضح  ردام  میرم ، فلا )

( مالسلاامهیلع ) میرم یسوم و  ترضح  ردام  نارمع  رسمه  ب )

(ع) بوقعی قاحسا و  ترضح  ردام  هراس ، ج )

(4 (. ) (س ارهز همطاف  د )

: درک ضرع  تسیک ؟ رد  هدنبوک  دومرف : (س ) همطاف .دش  هدیبوک  هناخ  رد  هک  دوب  هتفر  شوه  زا  يرامیب  رتسب  رد  (ص ) مالسا ربمایپ 
لاح دنک ! تمحر  ار  وت  ادـخ  درگرب  داد : خـساپ  همطاف  دـیهد ؟ یم  دورو  هزاجا  مراد  ادـخ  لوسر  زا  یـشسرپ  متـسه و  یبیرغ  درم 

.تسین دعاسم  هللا  لوسر 
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؟ دنهد یم  دورو  هزاجا  نابیرغ  هب  ایآ  دریگ  یم  هزاجا  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  یبیرغ  تفگ : دز و  ار  رد  تشگرب و  سپـس  تفر و 
نیا دومرف : هللا ! لوسر  ای  ریخ  درک : ضرع  تسا ؟ یسک  هچ  یناد  یم  ایآ  همطاف ! يا  دومرف : دمآ و  شوه  هب  (ص ) ادخ لوسر  هاگان 

زا نم  زا  شیپ  مسق  ادـخ  هب  تسا ! گرم  هتـشرف  وا  درب  یم  نیب  زا  ار  يویند  ياهتذـل  دـنز و  یم  مهب  ار  اه  تعامج  هک  تسا  نامه 
مراد دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یتمارک  يراوگرزب و  ببـس  هب  تفرگ و  دهاوخن  هزاجا  یـسک  زا  نم  زا  سپ  تفرگن و  هزاجا  يدـحا 

! هدب دورو  هزاجا  وا  هب  دریگ  یم  هزاجا  نم  زا  اهنت 

! دنک تمحر  ار  وت  دنوادخ  وش  لخاد  دومرف : همطاف 

(5  ) هللا لوسر  تیب  لها  یلع  مالسلا  دومرف : دش و  دراو  یمیالم  میسن  نوچ  گرم  هتشرف 

.تسا هثدحم  همطاف  هک  یتسار  هب  تسا و  هتشاد  هتشرف  اب  (س ) ارهز همطاف  هک  تسا  ینانخس  عون  زا  راوگان  نایرج  نیا 

(س) همطاف فحصم  شیادیپ 

، تماقتسا ربص و  هرود  هک  هاتوک  رایسب  تدم  نیا  رد  .درک  یگدنز  ناهج  رد  زور ، ای 95   75 (ص ) ربمایپ تلحر  زا  سپ  (س ) ارهز
اب دـمآ و  دورف  وا  رب  یحو -  هتـشرف  نیما -  لـبئربج  دوب ; هیـضرم  يارهز  هودـنا  نزح و  لاـح  نیع  رد  تیـالو و  میرح  زا  تیاـمح 
مان هب  يدنمـشزرا  باتک  درک  یم  ماهلا  عیـشت  مالـسا و  خیرات  هدنیآ  زین  ادخ و  دزن  رد  شراوگرزب  ردـپ  تلزنم  زا  هک  ییاهـشرازگ 

.دنام راگدای  هب  (ع ) موصعم ناماما  يارب  (س ») همطاف فحصم  »

مکنا لاق : مث  .درک ...  توکـس  ینالوط  تدم  دندرک  لاؤس  (س ) همطاف فحـصم  هراب  رد  هک  یناثدحم  هب  خساپ  رد  (ع ) قداص ماما 
یلع دیدش  نزح  اهلخد  ناک  اموی و  نیعبـس  هسمخ و  (ص ) هللا لوسر  دعب  تثکم  همطاف  نا  نودـیرت  امع ال  نودـیرت و  امع  نوثحبتل 

یف اهدـعب  نوکی  امب  اهربخی  هناکم و  اهیبا و  نع  اهربخی  اهـسفن و  بیطی  اهیبا و  یلع  اهءازع  نسحیف  اهیتای  (ع ) لیئربج ناـک  اـهیبا و 
(6 ( ) (س همطاف فحصم  اذهف  کلذ  بتکی  (ع ) یلع ناک  اهتیرذ و 
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لوسر زا  سپ  (س ) همطاف .دـینک  یم  قیقحت  وجتـسج و  دـیرادن  مزال  ای  دـیراد و  مزال  هچ  هک  ییاهزیچ  هراب  رد  امـش  دومرف : سپس 
وا رب  هتـسویپ  یحو -  هتـشرف  لیئربج -  .تشگ  دراو  وا  رب  ناوارف  هودنا  شردپ  تلحر  رثا  رب  تشاد و  تایح  زور  جنپ  داتفه و  ادـخ 

هاگیاج ردپ و  زا  وا  هب  .دیـشخب  یم  شمارآ  شناج  هب  داد و  یم  هولج  اهیبوخ  هب  ار  ردپ  ییادج  هودنا  اهیراوگان و  دـمآ و  یم  دورف 
شرازگ دش  دهاوخ  عقاو  شنادنزرف  هب  تبـسن  (س ) همطاف زا  دعب  هک  هدنیآ  ثداوح  زا  زین  داد و  یم  ربخ  راگدرورپ  دزن  رد  شدنلب 

.داد لکش  ار  (س ) همطاف فحصم  نیمه  هک  تشون  یم  ار  رابخا  اهشرازگ و  نآ  مامت  (ع ) یلع .داد  یم 

ینامز لاعتم  دنوادخ  دومرف : نینچ  تسیچ ؟ همطاف  فحـصم  درک : لاؤس  هک  یثدحم  خساپ  رد  (ع ) قداص ماما  يرگید  ثیدـح  رد 
دناد یمن  یـسک  لج  زع و  يادـخ  زج  هک  دـش  دراو  یهودـنا  (ص ) ربمایپ تلحر  رثا  زا  (س ) همطاف رب  ، درک حور  ضبق  ار  ربمایپ  هک 

(س) همطاف .دیوگ  نخـس  وا  اب  دیامن و  فرطرب  ار  شهودنا  مغ و  ات  داتـسرف  وا  يوس  هب  ار  يا  هتـشرف  دـنوادخ  اذـل  .دوب  ینزح  هچ 
وگب نم  هب  يدینش  ار  شیادص  يدرک و  ساسحا  ار  هتـشرف  دورو  تقو  ره  دومرف : (ع ) یلع داد و  شرازگ  نینمؤملاریما  هب  ار  نایرج 

هتـشون ياهـشرازگ  نانخـس و  زا  هکنآ  ات  تشون  یم  دینـش  یم  هک  ار  هچنآ  (ع ) نینمؤملاریما نیاربانب  .نک  هاگآ  شنانخـس  زا  ارم  و 
(7  ) .دمآ دوجو  هب  یفحصم  هدش 

: تفگ ناوت  یم  فیرش  ثیدح  ود  نیا  رد  تقد  اب 

.تسا هدمآ  دوجو  هب  (س ) هرهاط هقیدص  تداهش  ات  (ص ) مالسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ینامز  هلصاف  رد  (س ) همطاف فحصم  فلا :
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.تسا هدش  ماهلا  (س ) ارهز همطاف  هب  (ع ) نیما لیئربج  طسوت  هک  تسا  یحو  نخس  (س ) همطاف فحصم  ب :

.تسا هدش  هتشون  (ع ) یلع الوم  كرابم  تسد  هب  (س ) همطاف فحصم  ج :

ربمایپ نامز  رد  فحصم  ياه  هنیمز 

هک تشگ  ماهلا  وا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  تفرگ و  ماجنا  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  (س ) همطاـف فحـصم  ماـمتا  شیادـیپ و  هچرگ 
.دناد یم  هللا  لوسر  تایح  نامز  زا  ار  نآ  شیادیپ  ياه  هنیمز  تایاور  زا  یخرب  رد  یلو  دراد ; تلالد  نیا  رب  يدایز  ثیداحا 

(8  ) .تفرگ لکش  (ع ) یلع طخ  هللا و  لوسر  ءالما  هب  (س ) همطاف فحصم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا 

اب (ع ) یلع درک و  الما  ادخ  لوسر  هکنیا  تسا و  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  فلتخم  دانـسا  اب  ثیدـح  نیدـنچ  رد  یفحـصم  نینچ 
.دمآ دوجوب  شردپ  نامز  رد  (س ) همطاف فحصم  هک  دنک  یم  تابثا  ار  هیرظن  نیا  تشون  شکرابم  تسد 

تسا یحو  هتشرف  ادخ  هداتـسرف  نامه  هکلب  تسین ، مالـسا  ربمایپ  روظنم  ثیداحا  نیا  رد  هللا » لوسر   » هلمج هک  دنا  لئاق  یخرب  هتبلا 
(9  ) .تشون ار  اهنآ  (ع ) یلع درک و  الما  ار  اهشرازگ  رابخا و  هک 

لوسر هملک  نآ  رد  هدرک و  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا  هک  تسا  یثیدـح  دـنک  یم  دـییات  ار  هدـنیوگ  نیا  نخـس  هک  يدـهاش 
رب ار  نآ  دـنوادخ  هک  تـسا  يزیچ  (س - ) همطاـف فحـصم  اـنامه -  ( 10 « ) اـهیلا یحوا  اـهیلع و  هللا  هـالما  یـش ء  وه  اـمنا   » .تسین

.تسا یحو  هتشرف  هطساو  هب  ادخ  ءالما  هک  تسا  نشور  .درک و  یحو  وا  يوس  هب  ءالما و  (س ) همطاف

سپ ار  همطاف  فحصم  شیادیپ  اهنآ  رد  هک  میدرک  لقن  نآ  زا  شیپ  هک  دوش  یم  یتایاور  نآ  هیبش  زین  ثیداحا  نیا  موهفم  نیاربانب 
.دناد یم  (ص ) ربمایپ تلحر  زا 
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نامز رد  ربمایپ  تسا  يدادادخ  دنمشزرا  هعومجم  نآ  زا  یئزج  ياهتمـسق  اهگرب و  هک  (س ) همطاف فحـصم  زا  ییاه  هفیحـص  هتبلا 
رارق مالسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  رایتخا  رد  (س ) همطاف فحصم  مان  هب  تشگ و  لماک  اهدعب  هک  داد  ینازرا  (س ) همطاف هب  تایح 

نوـنکا مه  هک  تفرگ  رارق  ( 11  ) يراصنا هللادـبع  نب  رباج  رایتخا  رد  (ص ) ربمایپ نامز  رد  فحـصم  نآ  زا  یـشخب  هک  ارچ  .تفرگ 
.تسا نادنم  هقالع  سرتسد  رد  یعیش  یثیدح  عماوج  رد  هفیحص  نیمه 

نآ دش  بسانم  تقو  ره  هک  متشاد  یشسرپ  تفگ : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  (ع - ) رقابدمحم ماما  مردپ -  دومرف : (ع ) قداص ماما 
مردپ دمآ و  شیپ  یبسانم  تصرف  هکنآ  ات  .دوب  مهاوخ  ناترضحم  رد  یتشاد  تسود  هک  نامز  ره  درک : ضرع  رباج  .منک  حرطم  ار 

يدـید و مالـسلا ) اـمهیلع   ) هللا لوسر  رتخد  همطاـف  مرداـم  تسد  رد  هک  یحول  زا  هد  ربخ  نم  هب  رباـج ! يا  تفگ : رباـج  هب  باـطخ 
؟ داد ربخ  هچ  وت  هب  حول  نآ  ياه  هتشون  زا  مردام 

(س) همطاف تردام  رب  (ع ) نیسح تدالو  کیربت  ضرع  يارب  ادخ  لوسر  تایح  رد  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  يادخ  درک : ضرع  رباج 
تشاد تینارون  دیشروخ  نوچ  هک  يدیفس  هتشون  نآ  رد  تشاد و  شـشخرد  درمز  نوچ  یگنرزبس  حول  شتـسد  رد  هک  مدش  دراو 

هب دنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دومرف : تسیچ ؟ حول  نیا  هللا ! لوسر  رتخد  يا  تیادـف  مردام  ردـپ و  مدرک : ضرع  .مدرک  هدـهاشم 
ار نآ  مردپ  هک  تسا  هدش  هتشون  نادنزرف  زا  ءایـصوا  مان  منادنزرف و  مان  مرـسمه ، مان  مردپ ، مان  نآ  رد  تسا و  هداد  هیده  شربمایپ 

تشونور نآ  زا  مدناوخ و  درک و  اطع  نم  هب  ار  نآ  (س ) همطاف تردام  تفگ : رباج  .دنک  دونشخ  ارم  نآ  ببس  هب  ات  دیـشخب  نم  هب 
مردـپ يرآ ! تفگ : ینک ؟ هـضرع  نـم  رب  ار  هتـشون  نآ  تـسا  نـکمم  اـیآ  تـفگ : رباـج  هـب  (ع - ) رقابدـمحم ماـما  مردـپ -  .مدرک 

دوـب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  یکزاـن  قرو  زا  يا  هفیحـص  هاـگان  درواـیب  ار  حوـل  نآ  هکنآ  زا  شیپ  تفر و  رباـج  لزنم  هب  شهارمه 
يور زا  مردپ  درک و  هاگن  شدوخ  هتشون  رد  مه  رباج  .مناوخب  تیارب  نم  ات  تدوخ  هتشون  رد  نک  هاگن  رباج ! يا  تفگ : دروآرد و 

.دنتشادن توافت  رگیدکی  اب  مه  فرح  کی  رد  یتح  هتشون  ود  نیا  هک  ییاج  ات  دناوخ ; تشاد  هک  يا  هتشون 
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(12  ) ...دوب نینچ  مدید  حول  نآ  رد  هک  يا  هتشون  مریگ  یم  هاوگ  ار  ادخ  تفگ : رباج  هاگنآ 

تماما هناشن 

نیب رد  دـنام و  راگدای  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم همئا  تسد  رد  اهنت  تماـما ، تلاـسر و  رارـسا  ناونع  هب  (س ) همطاـف فحـصم 
تماما ياه  هناشن  زا  یکی  ار  نآ  نتـشاد  راـیتخا  رد  هک  تشگ  تسد  هب  تسد  يرگید  زا  سپ  یکی  نیمز  يور  رد  ادـخ  يا  هتجح 

.دنا هتسناد 

فحصم ( 13 (« ) (س همطاف فحصم  هدنع  نوکی  و  : » دومرف درک  شرامـش  ار  موصعم  ماما  ياه  هناشن  تمالع و  یتقو  (ع ) اضر ماما 
.دشاب یم  تماما  ياه  هناشن  زا  وا  دزن  رد  (س ) همطاف

اهنآ هب  بسانم  تصرف  رد  هک  تسا  همئا  دزن  رد  (س ») همطاف فحـصم   » و رفج » «، » هعماج  » هکنیا رب  دراد  تلـالد  يرایـسب  تاـیاور 
فراعم و زا  ییاهبنارگ  ياـه  هنیجنگ  راـثآ  نیا  ماـمت  .دـندرک  یم  لـح  ار  اـهناسنا  یملع  يرکف و  ياـهزاین  تالکـشم و  هعجارم و 

.دجنگ یمن  رشب  نهذ  يدام  راکفا  رد  اهنآ  روصت  هک  دوب  اه  شناد 

یسک اجنیا  رد  یتسار  مدراد ، یلاؤس  امش  زا  مدرگ ! تنابرق  مدرک : ضرع  مدیـسر و  (ع ) قداص ماما  روضح  هب  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
رـس اجنآ  رد  دز و  الاب  دوب  رگید  هرجح  اجنآ و  نایم  هک  ار  يا  هدرپ  (ع ) قداـص ماـما  دونـشب ،؟ ارم  نخـس  هک  تسه  یمرحماـن -  - 

.سرپب یهاوخ  یم  هچ  ره  دمحم ! ابا  يا  دومرف : سپس  دیشک 

! موش تنابرق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ هعماـج »  » دـنناد یم  هچ  مدرم  تسا و  اـم  دزن  هعماـج »  » اـنامه دـمحم ! اـبا  يا  دومرف : هاـگنآ  ... 
همه مارح و  لالح و  مامت  هک  (ع ) یلع طختـسد  ادـخ و  لوسر  ءالما  اب  عارذ  داتفه  لوط  هب  تسا  يراـموط  دومرف : تسیچ ؟ هعماـج 

.شارخ همیرج  یتح  تسا  دوجوم  نآ  رد  مدرم  ياهزاین 
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؟ تسیچ رفج »  » دنناد یم  هچ  مدرم  تسا و  ام  دزن  رد  رفج »  » انامه دومرف : هاگنآ  ... 

نآ رد  لیئارـسا  ینب  هتـشذگ  نادنمـشناد  ءایـصوا و  ناربماـیپ و  ملع  هک  تـسا  مرچ  زا  ینزخم  دوـمرف : تـسیچ ؟ رفج  مدرک : ضرع 
.دراد دوجو 

ام دزن  رد  (س ) همطاف فحصم  انامه  (14 ( ؟) (س همطاف فحصم  ام  مهیردی  ام  و  (س ) همطاف فحصمل  اندنع  نا  و  دومرف : هاگنآ  ... 
؟ تسیچ (س ) همطاف فحصم  هک  دنناد  یم  هچ  مدرم  تسا و 

، هللا لوسر  ریـشمش  وا  دزن  هک  یـسک  هدیبع ! ابا  يا  دومرف : نم  هب  باطخ  (ع - ) رقابدمحم ماما  رفعجوبا -  دیوگ : یم  ءاذح  هدیبعوبا 
.دراد ینشور  مشچ  دشاب ، (س ) همطاف فحصم  شا و  هتشارفارب  مچرپ  هرز ،

(15  ) ناثدـحم زا  یکی  دنتـشاد  روضح  سلجم  رد  زین  ناثدـحم  زا  یعمج  هک  مدوب  (ع ) قداص ماما  رـضحم  رد  دـنک  یم  لقن  يوار 
تسام و نآ  زا  بصنم  نیا  دـیوگ : یم  تفالخ  تماما و  هرابرد  ( 16  ) نسح نب  هللادـبع  مدرگ ! تنابرق  درک : ضرع  ماما  هب  باطخ 

شردـپ هک  درادـنپ  یم  هللادـبع ! زا  تسا  زیگنا  تفگـش  هچ  دوـمرف : ینانخـس  زا  سپ  (ع ) قداـص ماـما  دیـسر ! دـهاوخن  نارگید  هـب 
لوسر هرز  ریشمش و  زین  توبن و  رارسا  درک ) یم  هراشا  شا  هنیس  هب  تسد  اب  هک  یلاح  رد   ) مسق ادخ  هب  نکلو  هدوبن ؟ ماما  (ع ) یلع

(17  ) .تسا ام  دزن  رد  (س ) همطاف فحصم  مسق  ادخ  هب  همطاف » فحصم  هللا  اندنع و  و   » .تسا ام  دزن  رد  هللا 

تسین نآرق  (س ) همطاف فحصم 

زین رضاح  رصع  رد  تسا  نکمم  و  دنا ! هدیشارت  يرگید  نآرق  نایعیش  هک  دنا  هتفرگ  هدرخ  هعیـش  رب  ناضرغم  ای  نالها و  ان  زا  یخرب 
دنچ زا  تسا  نکمم  اوران  ياه  تناها  هنادرخبان و  ياهداقتنا  نیا  .دـنریگب  داقتنا  داـب  هب  هناـهاگآان  دـننک و  دراو  ار  یتاـماهتا  نینچ 

: دریگ تاشن  زیچ 

13883 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3938 

http://www.ghaemiyeh.com


يارهز تسا  لئاق  هک  عیـشت  هکنیا  زا  عالطا  مدع  یهاگآ و  ان  یعیـش و  ییاور  عماوج  یثیدـح و  عبانم  نوتم و  هب  عوجر  مدـع  فلا :
؟ تسیچ دوصقم  تسا  هدوب  فحصم  باتک و  ياراد  (س ) هیضرم

ادخ ياه  تجح  نیا  (ع ) موصعم ناماما  قیرط  زا  هک  فراعم  يداقتعا و  ياهرواب  بان و  مالـسا  ياه  هشیدنا  اب  تجاجل  دانع و  ب :
.دش هدراذگ  اهناسنا  رایتخا  رد  نیمز  يور  رد 

« فحـصم  » هملک زا  ربمایپ  نارای  باحـصا و  یتح  ناناملـسم  ناهذا  رد  (ص ) مالـسا ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  يروصت  تینهذ و  ج :
تشاد و دوجو  يددـعتم  ياهفحـصم  نامز  نآ  رد  دـش و  یم  قالطا  نآرق  تایآ  زا  ییاه  هتـشون  هب  رتشیب  فحـصم »  » هک ارچ  .دوب 
(ع) یلع الوم  هکنیا  رابتعا  هب  (ع ) یلع فحـصم  دنتفگ  یم  هکنیا  لثم  دنداد  یم  تبـسن  ومه  هب  دوب  فحـصم  ياراد  هک  یتیـصخش 

.دراد رایسب  ترهش  دیجم  نآرق  هب  فیرش » فحصم   » ریبعت زین  نونکا  مه  هتبلا  .دوب  فحصم  ياراد 

هتفگ نآرق  تایآ  ياه  هتـشون  هب  اهنت  فحـصم  هک  هدوبن  روط  نیا  یلو  تشاد  ناوارف  ترهـش  نامز  نآ  رد  یلامعتـسا  نینچ  هچرگ 
باتک تروص  هب  هک  دلج  ود  نیب  هدش  هتـشون  ياه  هفیحـص  هعومجم  هب  هک  ارچ  هدوب  فحـصم  يوغل  يانعم  هب  ناشرظن  هکلب  دوش 

(18  ) .دنیوگ یم  فحصم  ای  فحصم  دشاب  هدمآرد 

قالطا فحـصم  دشاب  هدش  هتـشون  نآرق  تایآ  زا  ریغ  یبلاطم  تاعوضوم و  رد  هک  ییاه  هتـشون  اه و  هفیحـص  هعومجم  هب  نیاربانب 
.تسا رابتعا  نیمه  هب  (س ) همطاف فحصم  ددرگ و  یم 

: مدیسرپ مدوب و  (ع ) قداص ماما  رضحم  رد  دیوگ : یم  ریصبوبا 

(19  ) .دحاو فرح  مکنآرق  نم  هیف  ام  هللا  و  تارم ، ثالث  مکنآرق  لثم  هیف  فحصم  لاق : همطاف ؟ فحصم  ام  و 

13884 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3939 

http://www.ghaemiyeh.com


زا فرح  کـی  یتـح  مسق  ادـخ  هب  یلو  تسا ، امـش  تسد  رد  هک  نآرق  ربارب  هس  تسا  یفحـصم  دومرف : تسیچ ؟ همطاـف  فحـصم 
.تسین نآ  رد  مه  امش  نآرق 

بلاـطم اوـتحم و  رظن  زا  یلو  تسا  نآرق  ربارب  هس  مجح  تیمک و  رظن  زا  (س ) همطاـف فحـصم  هک  دزاـس  یم  راکـشآ  ثیدـح  نیا 
.درادن دوجو  نآ  رد  مه  نآرق  رهاظ  زا  فرح  کی  یتح 

نآرق هدش  دراو  يرایسب  ثیداحا  رد  هک  دنک  ار  ههبـش  نیا  یـسک  تسا  نکمم  دسیون : یم  ثیدح  نیا  حیـضوت  رد  یـسلجم  همالع 
يزیچ هچ  یپ  رد  همطاف  فحصم  سپ  .تسا  خیرات  هدنیآ  لاح و  ياهـشرازگ  ثداوح و  رب  لمتـشم  زین  درادرب و  رد  ار  ماکحا  همه 

؟ دوش یم  انعم  هنوگچ  ثیدح  نیا  تسا و 

یمن نآرق  زا  ام  هک  دشاب  یتالیوات  یناعم و  فحصم  زا  روظنم  تسا  نکمم  یلو  تسا  نینچ  نآرق  يرآ  دیوگ : یم  ههبش  خساپ  رد 
هک تسا  نآرق  يرهاظ  ظافلا  نامه  امـش  نآرق  زا  دوصقم  اذـل  .میمهف  یم  مینک و  یم  كرد  ظافلا  زا  هک  يرهاظ  ياـنعم  هن  میمهف 

(20  ) .درادن دوجو  (س ) همطاف فحصم  رد 

.دزاس یم  نشور  يدودح  ات  ار  همطاف  فحصم  رد  دوجوم  تاعوضوم  بلاطم و  دش  دهاوخ  رکذ  هدنیآ  رد  هک  یثیداحا  هتبلا 

نم مالک  هنکلو  نآرق  وه  ام  افحـصم  همطاف  تفلخ  و  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  (ع ) قداص ماما  زا  ای  رقاب و  ماـما  زا  ملـسم  نب  دـمحم 
(21 « ) .اهیلع لزنا  هللا  مالک 

لزان (س ) همطاف رب  هک  تسادخ  نخـس  زا  ینخـس  یلو  تسین  نآرق  فحـصم  نآ  هک  تشاذـگ  راگدای  هب  ار  یفحـصم  (س ) همطاف
.تسا هدرک 

(22 « ) انآرق هیف  نا  معزا  ام  همطاف  فحصم  يدنع ...  نا  : » دومرف هک  مدینش  (ع ) قداص ماما  زا  دیوگ : یم  ءالعلا  یبا  نب  نیسح 
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.دشاب نآرق  تایآ  نآ  رد  هک  نکن  روصت  هتبلا  .تسا  (س ) همطاف فحصم  نم ، دزن 

توم دعب  اهیلع  یقلا  یش ء  وه  امنا  هللا و  باتک  نم  یش ء  هیف  ام  (س ) همطاف فحصم  : » دومرف (ع ) قداص ماما  دیوگ : یم  هزمح  یبا 
(23 « ) اهیبا

تلحر زا  سپ  (س ) همطاف رب  هک  تسا  يزیچ  فحصم  اهنت  تسین و  دیجم -  نآرق  ادخ -  باتک  زا  يزیچ  (س ) همطاف فحـصم  رد 
.تسا هتشگ  ماهلا  شردپ 

تایآ زا  ریغ  نآ  بلاطم  تاعوضوم و  تسین و  نآرق  (س ) همطاـف فحـصم  دـننک  یم  تلـالد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاـیاور 
(24  ) .تسا نآرق 

: اه تشون  یپ 

ص 36. ینارحب ، همالع  لاوحالاو ، فراعملا  مولعلا و  ملاوع  - 1

هب باطخ  ار  تایآ  نیمه  ناگتشرف  نوچ  و  میرم ...  ای  هکئالملا  تلاق  اذا  تسا و  میرم  هب  باطخ  تایآ   43  ، 42  / 3، نارمع لآ  - 2
.دنا هتفگ  همطاف  ای  میرم  ای  ياج  هب  دنا  هدرک  توالت  (س ) ارهز همطاف 

ص 36. لاوحالا ، فراعملا و  مولعلا و  ملاوع  - 3

ص 336. ح 3 ، همالع ، تاراشتنا  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 4

.كردم نامه  - 5

، ءارهزلا همطاف  دنـسم  ص 153 ; رافـص ، نسح  نب  دـمحم  رفعجوبا  تاجردـلا ، رئاـصب  و 458 ; ص 241  ج 1 ، یفاـک ، لوـصا  - 6
ص 79. ص 545 و ج 43 ، ج 22 ، راونالاراحب ، ص 281 ; لوا ، پاچ  يدراطع ، هللازیزع 

ص 80 و ج ج 43 ، راونالاراحب ، ص 282 ; ءارهزلا ، همطاف  دنـسم  ص 157 ; تاجردلا ، رئاصب  ص 240 ; ج 1 ، یفاـک ، لوصا  - 7
ص 65. ص 44 و ج 47 ، ، 26

ص 271. ج 47 ، ص 40 و46 و 48 ; ج 26 ، راونالاراحب ، ; 161 ص 156،157 ، تاجردلا ، رئاصب  - 8

ص 42. ج 26 ، راونالاراحب ، - 9

ص 39. ج 26 ، راونالاراحب ، - 10
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زا مارح  نب  هللادـبع  شردـپ  وا و  .دوب  نایجرزخ  هفیاط  زا  دـمآ ، ایند  هب  هنیدـم  رد  ترجه  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  هللادـبع  نب  رباج  - 11
لوسر تلیضف  اب  باحصا  زا  ترجه و  زا  شیپ  ناناملسم  زا  رباج  .دیسر  تداهش  هب  دحا  گنج  رد  شردپ  .دندوب  مالـسا  نازاتـشیپ 

(ع) یلع باکر  رد  زین  نیفص  گنج  رد  تشاد و  روضح  (ص ) ربمایپ باکر  رد  ردب  گنج  هلمج  زا  هوزغ ،  19 رد هک  دوب  (ص ) ادخ
البرک ترایز  هب  نیعبرا  نیلوا  رد  یفوع  هیطع  هارمه  لاح ، نامه  اب  دـش و  اـنیبان  رمع  رخاوا  رد  هعیـش  گرزب  ثدـحم  نیا  .دـیگنج 

دـنداهن و غاد  جاجح  نامز  رد  تیب ، لها  یتسود  مرج  هب  ار  وا  ندـب  .دوب  هبقع  نامیپ  نارـضاح  زا  هک  دوب  يدرف  نیرخآ  يو  .دـمآ 
.هدش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  تفر و  ایند  زا  دوب  انیبان  هک  یلاح  رد  یگلاس  دنچ  دون و  نس  رد  يرمق ، يرجه  لاس 78  رد  ماجنارس 

(. ص 127 یثدحم ، داوج  اروشاع ، گنهرف  )

ص 286. ءارهزلا ، همطاف  دنسم  ص 210 ; دیفم ، خیش  صاصتخالا ، ص 527 ; ج 1 ، یفاک ، لوصا  كر : - 12

ص 117. ج 25 ، راونالاراحب ، - 13

ص 38. ج 26 ، راونالاراحب ، ص 151 ; تاجردلا ، رئاصب  ص 239 ; ج 1 ، یفاک ، لوصا  .هدش  لقن  صیخلت  اب  ثیدح  - 14

ص 211. ج 26 ، راونالاراحب ، - 15

رد ینثم  نسح  .دـنتفگ  یم  ینثم » نسح   » وا هب  ببـس  نیمه  هب  دوب و  نسح  مه  وا  مان  هک  تشاد  يرـسپ  (ع ) یبتجم نسح  ماما  - 16
یسک کی  دندمآ ، نیحورجم  غارس  هب  هک  دعب  .دوب  هداتفا  نیحورجم  نایم  رد  دش و  حورجم  .دوب  (ع ) نیسح ماما  تمدخ  رد  البرک 
رتخد همطاف  اب  اهدعب  .دش  بوخ  درک و  هجلاعم  ار  شدوخ  دندشن ، شـضرعتم  دـش و  هطـساو  تشاد  يردام  يدـنواشیوخ  وا  اب  هک 
ردام فرط  زا  هللادبع  .تسا  هللادبع  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  دـمآ  دوجو  هب  ینادـنزرف  جاودزا  نیا  زا  درک و  جاودزا  (ع ) نیـسح ماما 

دنزرف قـیرط  ود  زا  نم  تفگ  یم  درک و  یم  راـختفا  تهج  نیمه  هب  .تسا  (ع ) نسح ماـما  هوـن  ردـپ  فرط  زا  (ع ) نیـسح ماـما  هوـن 
نامز رد  هللادبع  .ربمغیپ  دالوا  زا  صلاخ  ینعی  دنتفگ  یم  ضحم » هللادـبع   » وا هب  اذـل  .متـسه  (س ) همطاف دـنزرف  هار  ود  زا  مربمغیپ و 

هک یـسایس  تانایرج  رد  .دوب  نیـسحلا  ینب  رتگرزب  سیئر و  (ع ) قداص ماما  هکنانچ  دوب  (ع ) نسح ماما  دالوا  سیئر  (ع ) قداص ماما 
ماما نخس  هب  شوگ  تفر و  يرگید  هار  نسح  نب  هللادبع  زاغآ  رد  .دندمآ  راک  يور  نایسابع  دمآ و  شیپ  (ع ) قداص ماما  رصع  رد 

تفرگ تعیب  شدنزرف  يارب  نارگید  سابع و  ینب  زا  هکنآ  ات  درک ! یم  لمح  تداسح  هب  ار  ماما  نانخـس  اهدنپ و  دادن و  (ع ) قداص
اب دـندرک و  هدافتـسا  یلع  لآ  تیعقوـم  تهاـجو و  زا  دـندید  یمن  مهارف  ناـشدوخ  يارب  ار  هنیمز  ادـتبا  رد  نوـچ  مه  ساـبع  ینب  و 
هک درک  تفلاخم  (ع ) ماما یلو  دنریگب  تعیب  (ع ) قداص ماما  زا  دنتـساوخ  .دندرک  تعیب  تما  يدـهم  ناونع  هب  هللادـبع  رـسپ  دـمحم 
اب هزرابم  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ناونع  تحت  یلو  تسین  نیا  تما  يدـهم  .تسا  غورد  تسین ، شتقو  العف  يدـهم  هلاـسم 

زا ص 124 يرهطم ، دیهش  راهطا ، همئا  هریـس  رد  يریـس  هب  دینک  هعجارم  رتشیب  یهاگآ  يارب   ) .منک تعیب  يراکمه و  مرـضاح  ملظ 
(. دعب هب 
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ص 40. ج 26 ، راونالاراحب ، ص 153 ; تاجردلا ، رئاصب  - 17

.بغار تادرفم  فحص و  هملک  ج 10 ، برعلا ، ناسل  كر ، - 18

.تسا هدیدرگ  رکذ  نآ  عبانم  یقرواپ 14  رد  هک  تسا  یثیدح  زا  یتمسق  ثیدح  - 19

ص 40. ج 26 ، راونالاراحب ، - 20

ص 156. تاجردلا ، رئاصب  - 21

ص 37. ج 26 ، راونالاراحب ، ص 150 و 154 ; تاجردلا ، رئاصب  ص 240 ; ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 22

ص 47. ج 26 ، راحب ، ص 292 ; (س ،) ءارهزلا همطاف  دنسم  ص 159 ; تاجردلا ، رئاصب  - 23

ص 46. ج 26 ، راحب ، ص 154 و 160 ; تاجردلا ، رئاصب  - 24

اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  ماقم 

هراشا

نایراصنا نیسح  خیش  جاح  نیملسملاو  مالسالا  تجح  : هدنسیون

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ماقم 

: یعرف تاعوضوم 

دراد دوجو  راهچ  يدوجوم  ره 

دیجم نآرق  يارب  دوجو  راهچ 

نآ ینیع  دوجو  ادخ ، باتک  مراهچ  دوجو 

لماک ناسنا  دوجو  رد  طقف  یقیقح  ینیع و  نآرق 

نآرق تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مالسلااهیلع ، همطاف 

تسا ّبیط  دلب  مالسلااهیلع ، همطاف 

مالس اهیلع  همطاف  زا  عنام  عماج و  فیرعت 
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ترخآ رد  شتعافش  یلوبق  قح و  هبیبح  مالسلااهیلع ، همطاف 

مالسلااهیلع همطاف  رانک  مالسلا  هیلع  یلع  راهب 

مالسلاا هیلع  یلع  راهب  ِنازخ 

یبا انسوفن ، بیبطو  انهلا  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنألا و  دیـس  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
.نیمرکملا نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا و  هتیب ، لها  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  و  دمحم ، مساقلا ،

دراد دوجو  راهچ  يدوجوم  ره 

يدوجوم ره  يارب  دنا ، هدش  هتخانش  نف  صّصختم  دنا و  هدش  هتشک  راک  هدرک و  راک  تبثم  نافرع  رد  یهلا و  هفسلف  رد  هک  یناسک 
باتک نآ ، دـننز و  یم  لثم  تقیقح  کی  هب  طقف  ثحب ، نیا  رد  دوخ  بلطم  راتفگ و  يارب  نانآ  .دـنلیاق  دوجو  راهچ  ملاـع ، نیا  رد 
هدرکن رکذ  نآ  يارب  ار  یلاثم  مه  اـه  نآ  رتشیب  هدومن و  حرطم  یلک  تروص  هب  ار  دوخ  ثحب  اـه  نآ  هتبلا.تسا ، دـیجم  نآرق  ادـخ 

.دشاب یحضاو  نشور و  هلأسم  مدرم ، همه  يارب  يا ، هلأسم  نینچ  دندرک  یم  رکف  نوچ  دنا ؛
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دیجم نآرق  يارب  دوجو  راهچ 

.دشاب یم  یتسه  هولج  راهچ  ياراد  ینعی  تسا ؛ دوجو  راهچ  ياراد  دیجم ، نآرق 

؛ دوش یم  هتـشون  هحفـص  رب  ملق  اب  هک  نآرق  ءزج  یـس  هعومجم  زا  دشاب  یم  ترابع  هک  تسا  نآرق  یبتک  دوجو  نآرق ، دوجو  کی 
رد هیآ ، دص  دنچ  رازه و  شـش  رد  بزح ، تسیب  دص و  رد  ءزج ، یـس  رد  دلج ، ود  نیب  قودص ، خیـش  هدومرف  هب  هک  ینآرق  نیمه 

نامه نآرق  نیا  بیترت  .درادـن  فالتخا  مه  هطقن  کی  ّملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  نامز  نآرق  اب  نآرق ، نیا  .تساـم  راـیتخا 
ّملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  نامز  تایآ  دایز ، مک و  یب  مه  شتایآ  .دشاب  یم  ّملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نامز  بیترت 

شناگدـنب رب  ادـخ  تجح  دوبن ، هنوگ  نیا  رگا  هملک ، کی  رد  ص 33 .) دیـسلادبع ، ماصع  قیقحت  تاداقتعا ، قودص ، خیـش   ) تسا
عماج مامت و  لماک ، ملاع ، راگدرورپ  تجح  اجک ، ره  رد  زیچ و  همه  رد  .درادـن  صقان  تجح  مه  ادـخ  دوب و  صقان  دوبن و  لـماک 

نم يدوب ، هتفگ  رگا  يدوب ، هدرک  ییامنهار  رگا  دـیوگن : دـنوادخ  هب  یـسک  تمایق ، يادرف  ات  نآرق ، دوخ  لوق  هب  هک  نیا  اـت  تسا 
عماج لـماک و  ار  تیادـه  نیا  نم  دـیوگ ، یم  راـگدرورپ  دوخ  .مدرک  یمن  لـمع  نم  هک  دوش  یم  مولعم  اـجک  زا.مدرک  یم  لـمع 
ًازیزَع ُهَّللا  َناـک  ِلُـسُّرلا َو  َدـَْعب  ٌهَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُـکَی  َّـالَِئل  دـشاب : هتـشادن  تـجح  ادـخ  رب  یــسک  تماـیق  زور  هـک  مداتــسرف 

.تسه نآرق  یبتک  دوجو  دوجو  نیا  (. 165 ءاسن : ( ًامیکَح

، نآرق مود  دوجو 

يراج نابز  رب  شنهذ ، هحفص  زا  ای  ذغاک  هحفص  يور  زا  ناسنا  هک  یتایآ  زا  تسا  ترابع  نآرق ، یظفل  دوجو  .تسا  یظفل  دوجو   
ُباَتِْکلا َال َِکلذ  کی  ار ، ذـغاک  هحفـص  کی  ار ، هبطخ  کی  میراد  هک  یتقو  نامه  (. 1 هرقب : ( ِهِیف َْبیَر  ُباَتِْکلا َال  َِکلذ  دـنک :  یم 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اج ، نیا  رد  .میناوخ  یم  ار  نآ  میامن و  یم  ظّـفلت  ار  هیآ  ینعی  مینک ؛ یم  يراـج  ناـبز  رب  ار  ِهِیف  َْبیَر 

لمع  ً امتح ار  ربمغیپ  شرافس  نیا  دیاب  نآرق  ناگدنناوخ  هک  دراد  مهم  رایسب  رایسب  شرافس  کی  نآرق ، ناگدنناوخ  هب  ّملس ،  هلآ و 
قیقحت يرون ، قّقحم  لـئاسولا ، كردتـسم  مُکَهاَوـْفَا ) اوُرِّهَط  ، ) نآرق ندـناوخ  ماـگنه  دـیاب  امـش  هک  تسا  نیا  شرافـس  نآ  .دـننک 

هب هدولآ  نابز  اب  کلسم ، کیئال  نابز  اب  .دیناوخب  ار  نآرق  كاپ ، نابز  ناهد و  اب  ص 368 : ) ج1 ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم 
كاپ تایآ ، نیرت  كاپ  ياراد  نآرق ، نیا  .دـیناوخن  ار  نآرق  شحف ، ازـسان و  بس ، هوای ، لطاب ، ياه  هتفگ  هب  هدولآ  ناهد  اب  مارح ،

ادخ لوبق  دروم  يراق  دهاوخب  یـسک  رگا  ینعی  دوشب ؛ يراج  كاپ  ياه  ناهد  رد  دیاب  هک  تسا  تمکح  نیرت  كاپ  باتک و  نیرت 
.تسا راگدرورپ  ملع  ِمیرح  میرک ، نآرق.شـشوگ  شتـسوپ ؛ شمـسج ؛ شندـب ؛ شنابز ؛ شناهد ؛ دـنام ؛ یم  كاـپ  هشیمه  دـشاب ،

؛ دراد يرما  يانعم  ُهُّسَمَیَال ، لعف : : دنیوگ یم  نارسفم  زا  یخرب  .َنوُرَّهَطُْملا  اَّلِإ  ُهُّسَمَیَال  دریگب : ماجنا  یکاپ  اب  دیاب  میرح ، نیا  هب  دورو 
ترـضح دوـش  یم  هدـید  اذـل  تسین ؛ لوـبقم  دریگب ؛ ساـمت  نم  نآرق  اـب  تسین ، كاـپ  هک  یـسک  درادـن  قـح  درادـن و  اـنعم  ینعی 

هک هتـساوخن  دوب ، هتـسب  رگا  هرجنپ ، ندرک  زاب  اب  هن  و  هرجنپ ، ندوب  زاب  ماگنه  هن  مه ، رابکی  ربمغیپ ، گرم  زا  دعب  مالـسلا  اهیلعارهز 
.دشن عمتسم  دونشب ؛ ار  شدوخ  نامز  تموکح  نایوگ  ناذا  يادص 
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هب یّتح  .درادـن  ادـص  نآ  هب  یهّجوت  ًالـصا  مدآ  یلو  دروخ ، یم  شوگ  هب  ادـص  تقو ، کی  .عامـس  کی  میراد و  عامتـسا  کی  اـم 
.شا یناعم  هب  دسرب  هچ  ات  تسین  هّجوتم  مه  ادص  ظافلا 

نوچ دینشن ؛ ناشیا  دنتفگ و  یم  ناذا  دوب ، اج  نآ  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هناخ  هک  ربمغیپ  دجـسم  رانک  بش ، رهظ و  حبص ،
نوچ دنام ؛ هراک  همین  مه  نآ  هک  تفگ  ناذا  لالب  شدوخ ، تساوخرد  هب  رابکی  طقف  زور ، جنپ  دون و  نیا  رد  .دونشب  تساوخ  یمن 

یندینـش نابز ، ولگ و  نیا  زا  ربکا » هللا  تفگ « : یم  وا  .تسناد  یم  كاپ  دـص  رد  دـص  ار  حور  نیا  ندـب ، نیا  ولگ و  نیا  نابز ، نیا 
: دینش دیابن  تفرگ و  ار  شوگ  ِرد  دیاب  اه  « ربکا هللا   » هیقب هب  تبسن  یلو  تسا ،

يدعس مور  نوریب  ات  ياشگب  مرد  ای  مونشن  ات  نک  شوگ  رد  مقبیز 

دیحوت راعـش  نیا  رگم  تفگ.میوگ : یمن  تفگ : .وگب  هللا » ـالا  هلا  ـال   » کـی تفگ : مالـسلا  اـمهیلع  میرم  نب  یـسیع  هب  سیلبا  یتقو 
نوچ میوـگ ؛ یمن  نم  ییوـگ ، یم  وـت  هک  نیا  يارب  تفگ : مالـسلا  هیلع  یـسیع  .ییوـگ  یمن  ارچ  سپ  تفگ : .ارچ  تفگ : تسین ؟
یمن نم  .وگب  ار  نآ  ییوگ ، یم  نم  هب  یتقو  هک  يراد  نآ  زا  یتسیاشان  فده  تسا و  یگدولآ  اب  مأوت  وت ، تساوخرد  وت و  راتفگ 

يا یکاپ  ره  اب  مییوگ ، یم  ام  هک  يا  « هللا هلا  هلا  ال  نیا «  دزاس و  یم  يا  یگدولآ  ره  اـب  ییوگ ، یم  وت  هک  يا  « هللا هلا  هلا  ـال  « ؛ میوگ
(. ص53 ، 8 دلج نیدلا ، مولع  ءایحإ  ) دنک یم  قرف  دیامن ، یم  راهظا  ار  نآ  یسک  هچ  هک  نیا  .دزاس  یم 

.تسا مود  دوجو  نیا  لاح ، ره  هب 

.یظفل دوجو  نآ ، رگید  دوجو  کی  تسا و  نآ  یبتک  دوجو  نآرق ، دوجو  کی  سپ 
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.تسا ینهذ  دوجو  نآرق ، موس  دوجو  اّما 

ظفاح هظفاح  رد  نآرق  کی  اب  مه  یهاگ  و  نابز ، يور  رب  نآرق  کی  اب  یهاگ  تسا و  ذغاک  يور  نآرق  کی  اب  یهاگ  نآرق ، ظفح 
.نآرق ینهذ  دوجو  یلو  تسا ، نآرق  مه  نآرق  نآ  .تسا  نآرق 

نآ ینیع  دوجو  ادخ ، باتک  مراهچ  دوجو 

، ءیـش راثآ  همه  هک  يدوجو  ینعی  رگید ؛ ترابع  هب  یقیقح ؛ دوجو  ینعی  نیع ؛»  » .تسا نآ  ینیع  دوجو  ادخ ، باتک  مراهچ  دوجو 
.دنک یم  روهظ  شدوجو  نیا  زا 

ار نآ  هک  ییاه  نآرق  نیا  .تسا  هدـش  هتفگ  ياـه  نآرق  نیا  زا  کیمادـک  نآرق  ینیع  دوجو  هک  دوش  یم  حرطم  شـسرپ  نیا  ـالاح 
يراـج ناـبز  يور  رب  هک  ینآرق  .تسا  نآ  ینهذ  دوجو  هک  مه  ناـظفاح  نهذ  رد  ياـه  نآرق  .تسا  یبتک  نآرق  مینک ، یم  توـالت 

؟ تسا مادک  ینیع  نآرق  نآ  سپ  .دشاب  یم  یظفل  نآرق  هک  دوش  یم 

لماک ناسنا  دوجو  رد  طقف  یقیقح  ینیع و  نآرق 

یم مه  نآرق  يراق  میتسه و  ظفح  نآرق  رادـقم  کـی  اـم  .دـینیبب  لـماک  ناـسنا  دوجو  رد  دـیاب  طـقف  ار  یقیقح  نآرق  ینیع و  نآرق 
لماک ناسنا  دوجو  رد  طقف  ینیع  نآرق  .میتسین  ینیع  نآرق  ام  اما  میراد ، ناـمیاه  هناـخ  رد  یپاـچ  نآرق  مه  روج  هس  ود و  میـشاب و 

قالخا و نامیا ، رد  ایند ، زا  جورخ  هظحل  ات  ادـخ  یگدـنب  ای  فیلکت  هب  دورو  يادـتبا  زا  هک  یناـسنا  نآ  ینعی  تسا ؛ هدـهاشم  لـباق 
.تسا ینیع  نآرق  فیرعت  نخس ، نیا.تشادن  مک  نآرق  رظن  زا  لمع 

.تسا دودحم  مه  ایند  هدوب و  دودحم  ام  ياه  لقع  هک  تسا  نیا  مه  شتلع  تسین ؛ كرد  لباق  یسک  يارب  ینیع ، نآرق  نیا  شزرا 
ار ام  درادـن و  ار  نآ  شیاجنگ  اج  نیا  نوچ  مینیبب ؛ ار  نآ  میناوت  یمن  اج  نیا  مینیبب ، ایند  نیا  زا  رت  میظع  ار  يزیچ  میهاوخب  رگا  اـم 
اه ناـسنا  نیرخآ  نیلوا و  هب  دـعب  دـشاب و  روهظ  لـباق  لـماک  ناـسنا  تقیقح  ملاـع ، نآ  رد  هک  دـنربب  يرگید  ملاـع  کـی  رد  دـیاب 

؛ تساشامت لباق  ندـید و  لباق  وت  يارب  نآ  نالا  هدوب ، نآرق  ینیع  قادـصم  هک  ینیبب  ار  یلماک  ناسنا  نآ  یهاوخ  یم  رگا  دـنیوگب ،
نآ دشابن ، ادخ  مشچ  هب  لصو  مه  بلق  مشچ  نآ  رگا  نوچ  تسا ؛ لصو  هللا  نیع  هب  هک  یلقع  مشچ  اب  هکلب  رس ؛ مشچ  اب  هن  مه  نآ 

.دوب دهاوخن  ندید  لباق  هدهاشم و  لباق  وت  يارب  شتالامک  اب  مه  لماک  ناسنا 
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نآرق تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مالسلا ، اهیلع  همطاف 

امـش يارب  نم  .میورب  یقادـصم  ینیع و  نآرق  يریبعت ، هب  ای  لماک  ناسنا  کی  غارـس  هب  ینیع ، دوجو  نیا  كرد  يارب  دـیاب  ام  ـالاح 
لباق قادصم  نیا  مه  تحار  یلیخ  .مدرگ  یم  تایآ  نیا  قادصم  لابند  تایاور ، نآرق و  دوخ  قبط  دعب  منک و  یم  تئارق  هیآ  دـنچ 

رایتخا رد  نشور  تروص  هب  ًابیرقت  میا ، هتـسشن  اج  نیا  ام  هک  نالا  ات  ربمغیپ  تثعب  نامز  زا  مالـسا  خیرات  هک  ارچ  تسا ؛ ندرک  ادـیپ 
همطاف ترضح  تسا ، نآرق  تایآ  یعقاو  قیداصم  زا  مییوگب  میناوت  یم  هک  ار  یلماک  ياه  ناسنا  زا  یکی  تما ، ّلک  رد  ام  تسام و 

ادیپ دیناوت  یمن  مه  ار  یلیلد  چیه  امش  .درادن  قادصم  ات  ود  دراد و  قادصم  کی  طقف  نآرق  مه  شخب  نیا  رد  .تسا  مالـسلا  اهیلع 
ناسنا هیقب  درادن و  دوجو  رت  شیب  لماک ، ناسنا  کی  شخب ، نیا  رد.دشاب  هتـشاد  قادصم  ود  نآرق  صاخ ، شخب  نیا  رد  هک  دـینک 

رد هک  تسا  اهیلع  هللا  مالسارهز  همطاف  كرابم  دوجو  نآ ، دنتـسه و  لیاضف  تالامک و  رد  وا  هعومجم  ریز  ناسنا و  نیا  نود  ام  اه 
ینز ره  يربک و  بنیز  يربک ، هجیدـخ  يربک ، میرم  .تسوا  دـشاب ، یم  نآرق  تایآ  قادـصم  هک  یلماک  ناسنا  اهنت  نایناهج ، نانز 

دیجم نآرق  تایآ  هعومجم  عتکا  لمکا ، عمجا ، متا ، قادـصم  نآ  تسا و  ناشیا  نود  ام  دـشاب ، یم  ندوب  لماک  ناسنا  هریاد  رد  هک 
.درادن رگید  نزو  مه  یمود و  هدوب و  ناشیا  طقف  نانز ، سنج  رد 

ار یتمظع  هعیـش ، عمتـسم  يارب  هعیـش ، یناحور  کی  ناونع  هب  هک  نیا  هن  تسا ، ناش  هارمه  ینآرق  لیلد  میوگ ، یم  هک  یبلاطم  نیا 
بوچراهچ زا  ام  هک  تسا  نیا  هلأسم  فطل  .تسا  یتسردان  راک  یتیاور ، ینآرق و  لیلد  نودـب  يزاـس  تمظع  .منکب  اـقلا  مزاـسب و 

نآ تایاور ، نآرق و  بوچراهچ  زا  رگا  نوچ  میزاسن ؛ ار  يزیچ  نامدوخ  زا  هتفرن و  نوریب  نازیزع  نیا  یفرعم  يارب  تایاور  نآرق و 
هقیدـص دـندش ، طیرفت  راچد  هک  ییاه  نآ  هک  نانچ  طیرفت ؛ راچد  ای  میوش  یم  طارفا  راچد  اه  نآ  هرابرد  ای  میربب ، راـنک  هب  ار  اـه 
یناسنا بلاط و  یبا  نب  یلع  ِرسمه  راوگرزب ، ینز  ارهز  ترـضح  دنیوگ  یم  طقف  وا  ّقح  رد  هک  دنا  هدروآ  نییاپ  ییاج  ات  ار  هرهاط 

تیهولوا ماقم  مه  نآ  دننک ، یم  يزاس  ماقم  هک  ییاه  نآ  و  دنطیرفت ، هداج  رد  اه  نیا  .دشاب  وگلا  هک  تسا  نیا  لباق  تسا و  كاپ 
رد يزیچ  چیه  (: 11: يروش  ) .ٌء ْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دیوگ : یم  نآرق  هک  ارچ  دنطارفا ؛ هداج  رد  زین  نانآ  ترـضح ، نآ  يارب  تیبوبر  و 

.طیرفت هن  دنراد و  طارفا  هن  هک  دنتایاور  نآرق و  تایآ  تخانـش ، هار  نیرتهب  نیارب ، انب  .تسین  ادخ  دننام  يزیچ ، چیه  رد  ملاع ، نیا 
مک تسا ، نانز  سنج  رد  لماک  ناسنا  نیا  شلمکا  ّمتا و  قادـصم  هک  یتایآ  هتبلا ، .تسا  قح  مالک  نآرق  تسا ؛ لدـع  مالک  نآرق 
یم هک  دینکن  رکف  .دشاب  هتـشاد  یگزات  نات  يارب  تایآ  نیا  زا  یـضعب  مه  دیاش  مناوخ ، یم  ار  نآ  هیآ  دنچ  هنومن  يارب  نم  .تسین 

شدوخ ياج  رد  اهنآ  .دـیا  هدینـش  راب  اهدـص  ار  تاـیآ  نیا  هک  مورب  رهد  هروس  تاـیآ  هلهاـبم و  هیآ  ریهطت و  هیآ  غارـس  هب  مهاوخ 
.دینک تقد  شراثآ ، میوگ و  یم  هک  هیآ  نیا  هرابرد  دیاب  هکلب  تسا ؛ نشور  مولعم و 
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تسا بّیط  دلب  مالسلا  اهیلع  همطاف 

، اه هنیمز  همه  رد  .تسا  ندز  لثم  شبطاخم ، نهذ  هب  قیاـقح  ندرک  کـیدزن  يارب  درک  نآرق  رد  هک  يراـک  کـی  لاـعتم  دـنوادخ 
َو تسه : دـیجم  نآرق  رد  اه  لثم  نیا  .همه  تسا ، هدز  لثم  دـنوادخ  یقالخا ، یناسنا و  ینافرع ، یفـسلف ، یعیبط ، یملع ، ياه  هنیمز 

کیدزن تقیقح  هب  ار  امش  ات  مینز  یم  امش  تخانش  يارب  ار  اه  لثم  نیا  ام  (: 21: رشح  ) َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاَْثمَْألا  َْکِلت 
.دیسرب تقیقح  قمع  هب  لَثَم  اب  رت  تحار  امش  مینک و 

ار نیمزرـس  هکلب  دیوگ ؛ یمن  ار  یلاخ  نیمزرـس  .ُدَلَْبلا  :َو  دـیوگ یمن  (. 58: فارعا  ) ...ُبِّیَّطلا ُدَلَْبلا  َو  دـیوگ : یم  هچ  هیآ  نیا  دـینیبب 
ُْمْتبَهْذَأ (، 26: رون  ) َنِیبِّیَّطِلل ُتاَبِّیَّطلا  َو  دـیریگب : نآرق  رد  شتاقتـشم  اـب  ار  ّبیط  تغل  نیمه  امـش  الاح.دـنک  یم  ّبیط  هملک  هب  دـّیقم 

هرگ وا  اـب  یگدوـلآ  چـیه  هک  یباـن  ِكاـپ  ینعی  ّبیط ؛» » هملک هچ ؟ ینعی  تغل  نیا  ّبیط ،» (. » 73: رمز ) ُْمْتبِط (، 20: فاقحا  ) ْمُِکتاَبِّیَط
ور نیا  .تسا  هداد  رارق  ّبیط »  » يور رد  ور  هدروآ و  ار  ثیبخ »  » هملک مه  دـعب  هیآ  رد  نوچ  تسا ؛ ثیبخ »  » لـباقم بیط » « ؛ درادـن
مه اب  همه  اـه  نیا  .گرم  تاـیح و  لـالح ، مارح و  ادـخ ، سیلبا و  لـطاب ، قح و  تملظ ، رون و  تسه : اـهزیچ  یلیخ  رد  ییور ، رد 

ثیبخ دراد و  یناتـساد  کی  ّبیط  .دنرادن  یتبـسن  چیه  رگید  کی  اب  مادک  چیه  هک  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  دنراد ، لباقت  .دنراد  لباقت 
دـص نزرا ، میدرایلیم  دص  هزادنا  هب  امـش  .رگید  ناتـساد  کی  تملظ  دراد و  یناتـساد  کی  رون  نینچ  مه  رگید ؛ یناتـساد  کی  مه 

؛ دنراد لباقت  مه  اب  ات  ود  نیا  ًالـصا  .نکن  ادیپ  تملظ  رد  مه  ار  رون  نزرا  میدرایلیم  دص  .نکن  ادیپ  رون  رد  ار  تملظ  نزرا  مینویلیم 
.سیلبا رد  ادخ  تفص  هن  تسه و  ادخ  رد  سیلبا  تفص  هن 
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دلب رد  ادـخ  تسد  ات  ینعی  تابن ؛» «، » بر نذا  «، » ّبیط » .تسا یبیجع  هیآ  یلیخ  هِّبَر ، ِنْذِِإب  ُهتاَبَن   ُ ُجُرْخَی كاپ ، نیمز  ُبِّیَّطلا : ُدَـلَْبلا  َو 
.دهد یمن  روهظ  ار  يراثآ  ّبیط  دلب  دشابن ، راک  رد  ّبیط 

، ناـسحا تسد  تمارک ، تسد  تمحر ، تسد  ملع ، تسد  تردـق ، تسد  تسا ؟ یتسد  هچ  دـیایب ، ّبیط  دـلب  رد  یتقو  ادـخ  تسد 
تسادخ تسد  اه  نیا  .لضف  تسد 

جورخ و و «  بر » نذا  دـیق «  اـب  بـّیط ،» دـیق «  اـب  دـلب » .دـییامرفب «  تـقد  زاـب  هـیآ  هراـبرد  .هِّبَر  ِنْذِإـِب  ُهتاَـبَن   ُ ُجُرْخَی ُبِّیَّطلا  ُدـَـلَْبلا  َو 
.تسادخ تافص  تسد  نامه  هک  ادخ  تسد  ندوب  راکردنا  تسد  اب  یلو  تسا ، ّبیط » دلب  نیا  راثآ  ندروآردرس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  دیشاپ ، هناد  ّبیط  دلب  نیا  رد  هک  یسک  تسا ؛ ّبیط  دلب  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  سّدقم  دوجو 
تلاصا ار ، تفرعم  ار ، ملع  ار ،  دیحوت  تایآ  ار ، نآرق  ياه  هناد  دمآ  لماک  ناسنا  کی  .تسین  وا  هنومن  ینابغاب  رگید ، .دوب  ّملس  و 

.دوب همطاف  ّبر  اه ، هناد  نیا  نابغاب  .دیـشاپ  ار  اه  هناد  نیا  طقف  وا  .دیـشاپ  نیمز  نیا  رد  ار  حـلاص  لمع  ار ، قـالخا  ار ، تفارـش  ار ،
.دروآ نوریب  نیمزرس  نیا  زا  ار  ربمغیپ  ياه  هتشاک  مامت  شتیبوبر ، هولج  اب  لاعتم  دنوادخ 

مالسلا اهیلع  همطاف  زا  عنام  عماج و  فیرعت 

نیا دینکب ! تقد  ار  هلمج  نیا  .درک  فیرعت  دـیاب  هلمج  نیا  اب  درک ، انعم  دـیاب  هنوگچ  همدـقم  نیا  اب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  الاح  سپ 
نیا هب  َملاع  نیا  رد  ِملاع  کی  هک  تسا  یقطنم  فیرعت  کی  فیرعت ، نیا  .رایغا  عنام  دارفا و  عماج  دـنیوگ ، یم  ار  فیرعت  زا  لکش 

، دشاب هتشاد  فیرعت  نیا  رب  داریا  مه  هک  ره  هب  ام  .درادن  ًالصا  ار  داریا  ندرک  دراو  هار  مالسلا ، اهیلعارهز  ترضح  هب  تبسن  فیرعت 
یملع و فیرعت  کـی  تسا ؛ دارفا  عماـج  راـیغا و  عناـم  فیرعت ، نیا  .ناـشدوخ  تاـیاور  اـب  طـقف  اـی  و  مییوگ ، یم  باوج  نآرق  اـب 
وا .اه  صقن  اه و  بیع  مامت  دـقاف  یتوکلم و  یکلم و  تالامک  مامت  عماج  هک  یناـسنا  ینعی  مالـسلا ؛  اـهیلع  ارهز  ترـضح  یقطنم :

يورخا تمعن  هچ  ره  هدرک و  روـهظ  ناـشیا  زا  دـینیب ، یم  ملاـع  نیا  رد  يوـنعم  تقیقح  هچ  ره  امـش  .تسا  هیآ  نیا  ینیع  قادـصم 
.منک انعم  رت  هداس  شیورخا ، تهج  زا  ار  نیا  .دنک  یم  زورب  ناشیا  رانک  رد  تمایق  يادرف  تسا ،
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ترخآ رد  شتعافش  یلوبق  قح و  هبیبح  مالسلا ،  اهیلع  همطاف 

رد .تسا  بیجع  یلیخ  یلو  دـنور ؛ یمن  شقمع  غارـس  همه  هتبلا ، .تسا  بیجع  یلیخ  قـمع  رد  اـم  تاـیاور  نیا  یمارگ ، بطاـخم 
، یلامأ قودص ، خیش  () یتبیبح ای  : ) دنک یم  باطخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هب  ملاع  راگدرورپ  نام ، لیـصا  تایاور  رب  انب  تمایق 
؛) بیبح :) دـیوگ یم  ادـخ  هب  نانمؤمریما  لیمک ، ياعد  رد  .تسا  لیمک  ياـعد  هلمج  نآ  سکع  نیا  ص69) تثعب ، هسـسؤم  قیقحت 

تـسا هلمج  نآ  سکع  نیا  .نم  هبیبح  يا  دیوگ : یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  هب  ادخ  تمایق  رد  .َنِیقِداَّصلا ) ِبُوُلق  َبِیبَح  اَی  : ) دـیوگ یم 
دوجو تایعقاو  طقف  دراد ، شزرا  راگدرورپ  شیپ  هچنآ  ریخن ، ندـب ؟ نزو  ندـب ، نیا  هفایق ، نیا  دراد ؟ شزرا  يزیچ  هچ  ادـخ  شیپ 

، دنیب یم  قالخا  رد  لعف ، رد  تافص ، رد  شدوخ  هب  لصتم  ار  يدبع  نوچ  دشاب ؛ یم  شدوخ  رد  شتیاهن  یب  گنر  هک  تسا  ناسنا 
.وش دراو  یهاوخ  یم  يرد  ره  زا  تسا ، زاب  وت  يور  رب  تشهب  ياهرد  مامت  نم ! هبیبح  یتبیبح : اـی  راـگدرورپ : بوبحم  دوش  یم  وا 
هللا رما  هب  وا  ربمغیپ ! تمظع  اب  رتخد  ورب  .تسا  وت  کلم  تشهب  تشه  نیا  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  مالـسلا  اـهیلعارهز  هب  ادـخ  راـگنا ،

هبترم ماـقم و  رد ، نیا  تسین ؛ یحالطـصا  ِرد  میوـگ ، یم  هک  يرد  نیا  ـالاح   ) تسا تشهب  ِرد  ِمد  رب  هـک  یتـقو  .دـنک  یم  تـکرح 
.دتسیا یم  رشحم و  فرط  هب  ددرگ  یمرب  دسر ، یم  اج  نآ  هب  یتقو  ( تسا

؟ یتفرن ارچ  سپ  تسا ، زاب  وت  يور  رب  نونکا  هک  اهرد  همه  ربمغیپ ! رتخد  دنک : یم  وگ  تفگ و  شبوبحم  اب  بیبح 

.متسین شوخ  مورب ، رگا  ینعی  مرادن ؛ ار  اج  نآ  هب  نتفر  اهنت  ِلد  نم  ! ایادخ دیوگ : یم  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح 

؟ يورب یهاوخ  یم  یسک  هچ  اب  سپ  دیوگ : یم  ادخ 
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يارب نایرگ  شمـشچ  هدوب ، ام  ّبحم  شبلق  هدوب ؛ طابترا  رد  ام  اب  مشچ ، لمع و  بلق ، رظن  زا  ایند  رد  هک  ره  اب  ایادـخ ! دـیوگ : یم 
.تسا هدوب  نم  اب  گنهامه  شدوخ  ّدح  رد  مه  شلمع  هدوب ، میاه  هچب  نم و 

.نک ادص  یهاوخ  یم  ار  یسک  ره  مراذگ ، یمن  تیارب  يددع  نم  دسر : یم  باطخ 

اب هک  متـسه  امـش  رظتنم  نم  ام ! رب  ناگدـننک  هیرگ  ام و  نیبحم  ام و  ناوریپ  يا  يادـن  کی  اب  ادـن ؛ کی  اب  رفن  اـه  نویلیم  تقو ، نآ 
.دنتفا یم  هار  اه  نآ  ۀمه  و  دییایب ! مورب ؛ تشهب  هب  امش 

.دـنرادن يا  هداـعلا  قوف  هاـگداد  هک  لـماع  درف  قشاـع و  نک ، هیرگ  میوگ : یم  دوش ؟ یم  هچ  اـم  ياـه  هاـگداد  سپ  دـییوگب : رگا 
، بارـش ابر ، هب  هدولآ  ای  دنراد  نات  هگن  هک  دیا  هریبک  ناهانگ  هب  هدولآ  امـش  رگم  نوچ  .دنـشخب  یم  امـش  هب  مه  ار  ندش  یهاگداد 
هک هنوـگ  ناـمه  تسا ؛ مک  اـه  شزغل  نیا  اـّما  میراد ، شزغل  اـم  دـنراد ؟ هگن  ار  امـش  هـک  دـیا  هدرک  قـح  اـن  ار  قـح  مـلظ و  راـمق ،

مالسلا هیلع  هل  هبطخ  ص199، هغالبلا ، جـهن  مامت  ُُهَللذ ) ًالِیلَق  : ) دـیوگ یم  نانآ  فصو  رد  نیقتم  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما 
؛ دیراد شهگن  ار  درف  دیوگب ، مک  شزغل  کی  يارب  هک  تسین  روج  ادخ  مرک  تمحر و  اب  ًالصا  و  نینمؤملا ،) نیقّتملا و  فصو  یف 

مه زا  دیورب  دنیوگ ، یم  اوعد  نیفرط  هب  دننک ؛ یمن  ار  راک  نیا  اه  هاگداد  ایند  رد  .دـیهدب  لیکـشت  هاگداد  شیارب  دـینک ؛ شریجنز 
!؟ دنک یم  يریگتخس  مک ، ِشزغل  يارب  ادخ  تقو  نآ  دیرذگب ،

.دنک یم  رتسکاخ  دنازوس و  یم  ار  اه  شزغل  ِراخ  تیلاخ ، هیرگ  طقف  ینک ، هیرگ  یلماع ، یّبُحم ،

رفن ات  نم  دـیوش ، دراو  امـش  دـیوگ ، یم  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دـندمآ ، تشهب  کـیدزن  همه  یتقو  .دـنتفا  یم  هار  همه  تقو  نآ 
ره ینعی  هدرک ؛ روهظ  ناتدوجو  رد  هک  دیتسه  ییاهنآ  راثآ  ِنامهم  تشهب  رد  امش  ینعی  میآ ؛ یمن  مدوخ  دورن ، تشهب  رد  ناترخآ 

.تسا مدوخ  هب  ّقلعتم  دیوگن  تسا ، هتسشن  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هرفس  رـس  دورب ، تشهب  رد  تما  نیا  زا  سک 
هللاو میناوخب  دنداد  هزاجا  ام  هب  زورما  هک  مه  ار  يزامن  تعکر  دنچ  نیا  .تشهب  هب  هن  میتشاد ، هار  ادخ  هب  هن  ام  دـندوبن ، اه  نآ  رگا 
هزور نآ  .دوب  مالسلا  اهیلعارهز  يور  لگ  هب  ّقلعتم  مه  ام  زامن  نیا  .میدناوخ  ام  دنداد ، هزاجا  ام  هب  همطاف  يور  لگ  رطاخ  هب  مسق ،
تیب لها  هب  ّقلعتم  مه  ام  نامـشچ  کشا  نیا  .تسا  تیب  لها  هب  ّقلعتم  مه  ام  جـح  نآ  .تسا  تیب  لها  هب  ّقلعتم  مه  ام  ناضمر  هاـم 
نیمه تشهب  تروص  هب  مه  تماـیق  يادرف  دـنزادرپ و  یم  هناـمیرک  اـم  هب  اـیند  رد  ار  اـه  نآ  میرادـن ، ناـمدوخ  زا  يزیچ  اـم  .تسا 

.دنک یم  روهظ  اه  تخادرپ 
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تروص هب  ار  یتوکلم  ياه  هناد  ایبنا  متاخ  لثم  ینابغاب  .هِّبَر  ِنْذِِإب  ُهتاَبَن   ُ ُجُرْخَی ُبِّیَّطلا  ُدَلَْبلا  َو  دوب : ّبیط  دلب  يانعم  دـش ، هتفگ  هچنآ 
لگ هچ  .تفاکـش  شناـسحا  لـضف و  فطل ، مرک ، تمحر ، ملع ، اـب  ار  اـه  هناد  نیا  دـنوادخ  .داد  رارق  مالـسلا  اـهیلعارهز  رد  نآرق 

اهیلع ارهز  ياه  هزور  مالـسلا و  اهیلعارهز  ياهزامن  مامت  .دـمآ  دوجو  هب  اـه  هناد  نیا  ندـش  هتفاکـش  زا  یتـالوصحم ، هچ  و  ییاـه ،
، بیط دـلب  نیا  دوجو  ياه  یندـییور  زا  یکی  دوب و  نوگانوگ  اـه  یندـییور  اـه و  تاـبن  .دوب  هِّبَر  ِنْذِإـِب  ُهتاَـبَن   ُ ُجُرْخَی نیمه  مالـسلا 

ًهَبِّیَط ًهَِملَک  ًـالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض  دـنز : یم  لـثم  زاـب  ادـخ  مه  اـج  نآ  .دـننیمز  نیا  تخرد  اـه  نیا  .تسا  يربک  بنیز  نیـسح و  نسح ،
.( 24: میهاربا  ) ِءامَّسلا ِیف  اَهُعْرَفَو  ٌِتباَث  اَُهلْصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَشَک 

دلب مه  مالسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  .دینک  هعجارم  نآرق  هب  دیاب  زاب  دیریگب ، هزادنا  دیناوتب  ار  كاپ  نیمز  ود  نیب  توق  هک  نیا  يارب 
هـس یـس و  دـماین و  دوجو  هب  وا  زا  یچیه  مه  مالـسلا  هیلع  یـسیع  .دـمآ  دوجو  هب  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  کـی  طـقف  .دوـب  ّبیط 

! نیبب ار  نیمز  تردق  نیمز و  توق  .دمآ  دوجو  هب  وا  زا  موصعم  ماما  ُهن  مالسلا  اهیلعارهز  .دندرب  اه  نامسآ  هب  ار  وا  یگلاس ،

مالسلا اهیلع  همطاف  رانک  مالسلا  هیلع  یلع  راهب 

راهب هب  ریبعت  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  زا  نم  ارچ  .داد  رارق  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  لثم  يراهب  رانک  لاعتم  دـنوادخ  ار  نیمز  نیا  اّما 
ترایز اعد و  تسا : هتشون  تشرد  طخ  هب  هحفـص ، رـس  .تسا  اعد  هلـسلس  کی  شرخآ  رد  .دیناوخب  ار  حیتافم  زورما  نیمه  مدرک ؟

وت رب  دورد  ص875 :) ( ) َماَنَْالا َعِیبَر  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلَا  : ) تسا نیا  شا  هلمج  کی  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ياه  ترایز  رد  .رـصع  یلو 
شنادنزرف زا  رترب  نانمؤمریما ، : دیوگ یم  ربمغیپ  مالـسلا ؟  هیلع  نانمؤمریما  ای  تسا  رتالاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  .اه  ناسنا  راهب  يا 

نسح ماما  مالسلا ، هیلع  یلع  ص26 .) ج1 ، مالسلا ،  هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ( ) اَمُْهنِم ٌْریَخ  اَمُهُوبَا   ) نیسح نسح و  زا  رترب  یتح  .تسا 
نیا هتبلا ، دشاب ، اه  ناسنا  راهب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یتقو  .مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  ِِمومأم  مالسلا ، امهیلع  یلع  نب  نیسح  یلع و  نب 

.تسا هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ار  شندوب  راهب 
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مالسلا هیلع  یلع  راهب  ِنازخ 

رب رـس  نیمزرـس  نیا  زا  ماما  ُهن  هک  تسا  راهب  نیا  میـسن  زا  داد و  رارق  مالـسلا  اهیلعارهز  رانک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لثم  يراهب  ادـخ 
كاخ يور  ار  هدـیرب  يولگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  یتقو  .دـندرک  نشور  ییاـهنت  هب  ناشمادـک  ره  ار  ترخآ  اـیند و  دـندروآ و 

زا ناشندرک  ادج  دنترخآ و  ِقِرْشُم  ناماما ، زا  کیره  .ٌهَقِرْشُم » َکَهْجَو  َرُوِنبَف  ُهَرِخآلا ، اَّماَف  ٌهَِملْظُم ؛ َكُدْعَبَف  اَْینُّدلا ، اَّمَا  اََتبَا ! ، » تشاذگ
.يا هدنوش  ادج  ناسنا  ره  یگدنز  ِملْظُم  یگدنز ،

اب و  نامز ، نیرتابیز  ایند  لها  یمامت  يارب  راهب  دراد ، شخب  تایح  میـسن  دراد ، ییابیز  یلیخ  ياوه  تسا ، ییابیز  یلیخ  لصف  راـهب 
اب نآرق ، لیلد  هب  و  تسین ، مالـسلا  هیلع  یلع  دوجو  راهب  ملاع ، رد  يراهب  چـیه  .تسا  نامز  نیرت  شخبافـص  و  ناـمز ، نیرت  طاـشن 

مالـسلا اهیلعارهز  میتفگ  نوچ  اه ؛ لگ  مامت  دـش ، رپرپ  راهب  نیا  ياه  لگ  مامت  .دـش  نازخ  راهب  نیا  اهیلع  هّللا  مالـسارهز  تداـهش 
یم سپ  .اه  بیع  همه  دقاف  تالامک و  همه  عماج  میدروآ ؛ وا  يارب  یقطنم  فیرعت  تایاور ، تایآ و  لیلد  هب  تسا و  یلماک  ناسنا 
رانک هب  رطاخ ، نیا  هب  .دـش  کشخ  شزبس  ياـه  هخاـش  ماـمت  تخیر ؛ مالـسلا  هیلع  یلع  تاـیح  ياـه  لـگ  همه  زورما  تفگ ، دوش 
اهیلع ارهز  يویند  یگدـنز  ص213 .) ج42 ، یـسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ( ) ِهاَـیَْحلا ِیف  َكَدـَْعب  َْریَخ  اـَل   ) تفگ تشگرب و  شندـب 
هدرک لقن  ار  نآ  یضر  دیس  تسا و  هغالبلا  جهن  رد  .دید  دهاوخن  لاح  رس  ار  مالسلا  هیلع  یلع  یسک  رگید  دش ؛ مامت  رگید  مالسلا 

یناضمر هدزون  بش  ات  هللا ! لوسر  ای  یلو  مدرک ، نفد  ار  ارهز  نم  تفگ : ّملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمغیپ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 
بـش رگید  هللا ! لوسر  ای  تفگ : موصعم ، ماـما  تسا ، ماـما  هک  یلع  دـشک ، یم  لوط  لاـس  یـس  دـننزب و  نم  قرف  رب  ار  ریـشمش  هک 

ص238، هغالبلا ، جهن   ) منک یم  هیرگ  هدنام و  رادیب  ار  مبـش  زا  يرادـقم  مرمع ، مامت  نم  دـید ، دـهاوخن  نم  يارب  هیرگ  یب  باوخ 
.( مالک 193
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اهیلع ارهز  يارب  هک  تفگن  هنیدـم  مدرم  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .مناوخب  رعـش  اـت  هس  ود  میدـق  ياـه  ناوخ  هضور  کبـس  هب 
درک و اـه  نامـسآ  هب  ور  ربق ، راـنک  دوخ  هکلب  دوب ، سجن  مه  ناـشیاه  هیرگ  دنتـشادن و  ار  نآ  شزرا  اـه  نآ  .دـینک  هیرگ  مالـسلا 

: تفگ

بشما نامسآ  زا  کشا  ربا ! يا  رابب  ملاوحا  رب 

بشما ناهن  لِگ  رد  ملُگ  مدرک  دوخ  تسد  اب  نم  هک 

مغ زا  ْنیَبنیز  ناشیرپ  نالان ، نیسح  نایرگ ، نسح 

( ناوت همه  نیا  اب  یلع  نم  مه  نآ  )

بشما ناردام  یب  نیا  نم  میامنب  مارآ  ناس  هچ 

( دوش یم  کشخ  نم  ياه  هچب  هیرگ  رگم  )

نک ارادم  ارهز  هدیجنر  رکیپ  اب  نیمز ! نیمز !

.بشما نامهیم  دشاب  وت  رب  هتسکش  ولهپ  نیا  هک 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  یگدنز  رد  تفع 

مالسلا اهیلع  همطاف  ترضح  یگدنز  رد  تفع 

(1) .َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُکَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق 

همدقم

زا سپ  مراد  انب  تبون ، نیا  رد  .تسا  فافع  تفع و  هدـش ، رکذ  تایاور  تاـیآ و  رد  یقتم ، نمؤم و  درف  يارب  هک  ییاـه  یگژیو  زا 
.مهد تقباطم  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  یگدنز  اب  ار  نآ  تفص ، نیا  هرابرد  یحیضوت 

تفع تیمها 

هک تفگ  مهاوخ  .تسا  تفع  ناسنا  کـی  یگدـنز  رد  شزرا  نیرتـالاب  2 ؛) «) ُفاَفَْعلا ِهَداَبِْعلا  ُلَْضفَأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
هک تسا  نآ  نمؤـم  تافـص  زا  ( 3 (؛» ٌهَفیِفَع ْمُهُـسُْفنَأ  :» دـیامرف یم  نینمؤـملاریما  نیقتم ، هبطخ  رد  نآ ، زا  شیپ  اـما  تسیچ ؟ فاـفع 

هنسح تافص  مامت  دیامرف : یم  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  دنمشزرا  يردق  هب  تفص  نیا.دشابن  ِهلَی  اهر و  دشاب ، فیفع  شـسفن 
ُرُّکَفَّتلا َو ُرُّکَذَّتلا َو  ُعوُشُْخلا َو  ُدُّقَفَّتلا َو  ُهَحاَّرلا َو  ُّظَْحلا َو  ُهَناَِکتْـسِالا َو  اَضِّرلا َو  ُْهنِم  ُبَّعَـشَتَیَف  ُفاَفَْعلا  اَّمَأ  : » تسا سفن  تفع  نآ  أـشنم 
، اضر تافـص  .تشاد  دـهاوخ  مه  ار  شمارآ  اـضر و  دوج ، تواخـس و  دـشاب ، هتـشاد  سفن  تفع  هک  یـسک  ( 4 «) ءاَـخَّسلا ُدوُْجلا َو 
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...َُکلَأْسَأ یِّنِإ  َّمُهَّللا  : » دوب نیا  مالسا  مرکم  یبن  ياهاعد  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  دراد ؛ هشیر  تفع  رد  ءاخـس  دوج و  رکفت ، عوشخ ،
تفع سپ  مراد !» تساوخرد  ار  فاـفع  يزاـین و  یب  تیادـه ، اوقت ، وت  زا  نم  ایادـخ ! راـب  5 ؛) «) یَنِْغلا یقُّتلا َو  َفاَـفَْعلا َو  يَدُْـهلا َو 

هدرشف تروص  هب  .تسا  هدش  هتخانش  نمؤم  تفـص  نیرتدنمـشزرا  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  تایاور  تایآ و  رد  سفن 
.تاوهـش زئارغ و  رب  هبلغ  یلرتنکدوخ ، نورد و  زا  لرتنک  ندوبن ، اهر  هلی و  یگدـنرادزاب ، ینعی  فافع  تفگ  دـیاب  فافع  ینعم  رد 

.نتفرگ تسد  رد  ار  توهش  سفن و  مامز  لرتنک و  ینعی  فافع ؛ .دنک  اهر  تساوخ  هک  روط  ره  ار  توهش  دیابن  ناسنا 
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فافع هناگراهچ  ماسقا 

یسنج تفع  . 1

؛) 6 «) اًحاَِکن َنوُدِجَی  َال  َنیِذَّلا  ِفِفْعَتْـسَْیلَو  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دـنک ، لرتنک  ار  شدوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  یـسنج  تفع 
هار .دـنزروب  تفع  دـیاب  اهنآ  دنتـسه ، بیـسآ  رطخ و  ضرعم  رد  رتشیب  دـندرجم ، تسین و  مهارف  ناـشیارب  جاودزا  هنیمز  هک  يدارفا 

اُونوُکَی نِإ  ْمُِکئاَمِإَو  ْمُکِداَبِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلاَو  ْمُکنِم  یَماَیَْألا  اوُحِکنَأَو  : » تسا جاودزا  مالـسا ، هیلوا  هیـصوت  قبط  تفع  هب  یباـی  تسد 
(7 «.) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  ءاَرَُقف 

يارب مالسا  اذل  دنیرفآ ، یم  یناوارف  ياه  بیسآ  اه و  تیانج  اهرطخ ، دوش  اهر  هلی و  ناسنا  هزیرغ  رگا  یمارگ ! نارهاوخ  ناردارب و 
.ددرگ کیرحت  ناسنا  توهـش  دوش  یم  ثعاب  كرحم.دـیریگب  ار  اـه  كرحم  يولج  دـیامرف : یم  فاـفع  ظـفح  توهـش و  لرتنک 
ِلْوَْقلِاب َنْعَـضَْخت  : » دـننزن فرح  هدـننک  کـیرحت  هک  دـنک  یم  شرافـس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياـه  نز  هب  میرک  نآرق 

یهاگ سپ  دشاب ، كرحم  دـناوت  یم  مناخ  کی  ندز  فرح  عون  هک  تسا  نانز  همه  يارب  مایپ  نیا  (8 «.) ٌضَرَم ِِهْبلَق  ِیف  يِذَّلا  َعَمْطَیَف 
يروط اه  مناخ  ندز  فرح  دـیامرف : یم  اذـل  دـنک ، یم  کیرحت  ار  یتوهـش  ادـن ، کی  ای  نفلت  کـی  اـب  ندز  فرح  نتفگ و  نخس 

.ددرگ کیرحت  بجوم  مرحمان  يارب  هک  دشابن 

ایح یب   » و ایح » اب 

هک یلاح  رد  بیعش  رتخد  .دوش  کیرحت  بجوم  دیابن  نات  نتفر  هار  دیامرف  یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياه  نز  هب  نآرق 
؛ تفر یم  هار  ایح  اب  9 ؛) «) ءایِْحتْسا یَلَع  یشْمَت  : » دناسرب ار  بیعش  مایپ  ات  دمآ  یسوم  ترضح  شیپ  یتقو  دوب  بذع  درجم و  ناوج ،

.میراد ایح » یب   » و ایح » اب   » نتفگ نخس  نتفر و  هار  ام  سپ 
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یسنج تفع  داجیا 

: دـیوگ یم  هک  ینعم  نیدـب  دوش ؛ هتفرگ  دـیاب  اه  كرحم  يولج  هکنیا : لوا  دراد : راکهار  دـنچ  یـسنج » تفع   » داجیا يارب  مالـسا 
ادخ لوسر  اذل.نکن  راکـشآ  مرحمان  يارب  ار  تدوخ  ياه  تنیز  ورن ، هار  هدننک  کیرحت  نزن ، فرح  هدـننک  کیرحت  ! مرتحم مناخ 

تفع یلاعت  يادخ  دزن  فافع  نیرت  بوبحم  10 ؛) «) ِجْرَْفلا ِنْطَْبلا َو  ِفاَفَع  ِهللا  َیلِإ  ِفاَفَْعلا  ُّبَحَأ  :» دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
.تسا یسنج  تفع  مکش و 

هدش هتفگ  تفـص  هد  ملاس  نانز  نادرم و  يارب  دینک –  هظحالم  ار  هیآ  نیا  منک  یم  هیـصوت  دـینیبب –  ار  هیآ 35  بازحا  هروس  امش 
نز هک  تسا  نیا  دوصقم  ملاس  هداوناخ  ملاس و  هعماج  دوش  یم  هتفگ  یتقو  درادن ، طابترا  اهرهش  راوید  رد و  هب  ملاس  هعماج  .تسا 

: تافص نآ  زا  یکی  .ددرگ  یم  ملاس  هعماج  دوش ، عقاو  مدرم  نیب  تفـص  هد  نیا  رگا  ًاعقاو  .دشاب  هتـسارآ  یهلا  قالخا  هب  نآ  درم  و 
زا دـننک ، یم  لرتنک  ار  دوخ  یـسنج  هوق  یمالـسا  هعماـج  رد  هک  ییاـه  نز  اـهدرم و  .تسا  ( 11 «) ِتاَِظفاَْحلاَو ْمُهَجوُُرف  َنیِِظفاَْحلاَو  »

.دنرادروخرب یسنج  تفع 

ثعاب يدازآ  نیا  اریز  دینکن ؛ داجیا  تیساّسح  ردق  نیا  دیراذگب ، دازآ  ار  یسنج  لیاسم  : دنیوگ یم  نارگید  دیورف و  لثم  اه  یبرغ 
هک یهار  ره  زا  یـسک  ره  ار  یـسنج  ياوق  دوب و  دایز  داسف  دـندوب و  باـجح  یب  همه  یتقو  .ددرگ  مک  اـه  تیـساسح  اـت  دوش  یم 

هاگن مه  هب  دتسیا  یمن  یسک  هک  یبرغ  ياهروشک  لثم  دوش ؛ یم  يداع  دور و  یم  نیب  زا  قایتشا  روش و  رگید  درک ، اضرا  تساوخ 
نینچ رد  .دینک  یم  ادیپ  اشحف  نادنزرف  امـش  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن  تسا  یطلغ  فرح  فرح ، نیا  .دـنباجح  یب  همه  نوچ  دـنک ؛
رـسپ رتخد و  کلام  یگلاس  هدراهچ  هدزیـس و  زا  دعب  هداوناخ  .دشاپ  یم  مه  زا  هداوناخ  ماوق  دوش ، یم  ادیپ  انز  نادـنزرف  يا  هعماج 

ایآ دشاب ، هتـشاد  طابترا  تساوخ  هک  ره  اب  و  دـنیبب ؛ تساوخ ، هچ  ره  دروخب ؛ دـید  هچ  ره  سک  ره  تفگ : یـسک  رگا  .تسین  دوخ 
! ورن هار  نزن و  فرح  هدننک  کیرحت  .دیربب  نیب  زا  ار  اه  كرحم  هک  تسا  نیا  شا  هیلوا  هیـصوت  مالـسا  اذل  تسا ؟ ندمت  ناشن  نیا 

! نکن مرحمان  هب  هاگن  نکن ! راکشآ  ار  تیاه  تنیز 
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مرحمان هب  هاگن  سابع و  نب  لضف 

هب تشاد  لضف  لاح ، نیمه  رد  دـندوب ، یبکرم  راوس  ربمایپ  اب  ساـبع  نب  لـضف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  ناـمز  رد 
.دنادرگرب ار  لضف  تروص  دروآ و  ار  شتسد  ربمایپ  دوب ، ییابیز  ناوج  هک  یلاح  رد  درک ، یم  هاگن  یمرحمان 

، دز وا  تروص  هب  یلیس  كرابم  تسد  اب  دنک ، یم  هاگن  یمرحمان  هب  هک  دید  ار  یـصخش  فاوط  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.درک تیاعر  دیاب  ار  هدنرادزاب  لماوع  هرخالاب  دنک ، هاگن  تشاذگن  تسین ، هانگ  ياج  اجنیا  دومرف :

شدرگاش اب  قداص  ماما  دروخرب 

ماما دوب ، هدرک  حازم  یخوش و  یمناخ  اب  سالک  رس  تفگ ، یم  سرد  اه  مناخ  يارب  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  یکی 
، ینک یخوش  حازم و  ییوگ  یم  سرد  اه  مناخ  هب  هک  یسالک  رد  ادابم  دومرف : تساوخ ، ار  وا  ناتـساد ، نیا  ندینـش  زا  سپ  قداص 

ءاشنم دوش ، یم  عورش  یخوش  حازم و  کی  اب  ناهانگ  زا  يرایسب  هک  دنناد  یم  ماما  (12) .نکن حازم  رگید  ای  نک  لیطعت  ار  سرد  ای 
.تسا هدوب  فافع  ندرکن  تیاعر  اه و  یتمرح  یب  یناوهش و  لیاسم  نیمه  اه  يریگرد  زا  يرایسب 

عاقنیق ینب  دربن 

اب ناناملسم  دربن  ارچ  هکنیا  اما  .دوب  عاقنیق  ینب  موق  دنار  نوریب  هنیدم  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  يدوهی  هورگ  نیتسخن 
يدوهی ناوج  تفر و  اه  يدوهی  رازاب  رد  ناملسم  نز  کی  هک ، دوش  یم  هتسناد  یخیرات  تایاور  شرازگ  زا  تفرگ ، رد  عاقنیق  ینب 

رانک وا  باجح  ساـبل و  دـنک ، تکرح  تساوخ  یم  نز  یتقو  تخود ، هزاـغم  رداـچ  هب  ار  وا  ساـبل  رداـچ و  .درک  یتمرح  یب  وا  هب 
زا یناوج  دوهی و  زا  یناوج  هک  دش  يریگرد  ثعاب  نیمه  دـندرک ؛ يداش  هلهله و  هرخـسم و  اه  يدوهی  .دـش  نایامن  شندـب  تفر ،

هنیدـم زا  ار  عاقنیق  ینب  ياه  يدوهی  مامت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هرخالاب  هک  دوب  نیا  .دوش  هتـشک  اجنآ  رد  اـه  ناملـسم 
يریگرد ینماان و  ّالاو  دـشاب  عمج  شـساوح  دـیاب  یمدآ  (13 !) دریگب رد  گنج  دـش  ببـس  رـصتخم  ینار  سوه  کـی  .درک  نوریب 

.دش دنهاوخ  دیدشت 
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لزنم رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  یسانش  هفیظو 

ار نوریب  لخاد و  راک  نم  دومرف : شراوگرزب  ردـپ  درک  جاودزا  یتقو  .دز  یم  جوم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدـنز  رد  تفع 
ماجنا دیاب  ار  هناخ  نورد  ياهراک  مه  امش  ناج ! ارهز  دهد ، ماجنا  ار  هناخ  زا  نوریب  ياهراک  نینمؤملاریما  مدرک ، میسقت  امـش  يارب 

ربخ نیا  زا  هکنیا  هزادنا  هب  مالـسا  زا  دعب  اتبا ! ای  درک  ضرع  ردپ  هب  هک  دش  لاحـشوخ  ردق  نآ  هیـضرم  يارهز  سدقم  دوجو  .یهد 
(14) .دیتشادرب نم  زا  ار  نوریب  راک  امش  .مدشن  لاحشوخ  ردق  نیا  يربخ  چیه  زا  مدش  لاحشوخ 

، تسا نایاقآ  زا  رتشیب  اه  مناخ  دمآ  تفر و  رت و  غولـش  اه  مناخ  فص  اه  ییاونان  رد  دننک ، یم  دیرخ  نایاقآ  زا  رتشیب  اه  مناخ  نالا 
راک لیاسم  نیا  هب  تبـسن  هک  دـنک  يزیر  همانرب  يروط  دـیاب  درم  .تسین  تسرد  نیا  دـنهد ، یم  ماجنا  اه  مناخ  ار  اـهدرم  ياـهراک 

سابع خیـش  ار  یتیاور  .دنا  هدرک  راذگاو  مناخ  هب  ار  رازاب  هب  نتفر  نان ، تشوگ ، هویم ، دیرخ  اه  یـضعب  .دناسرب  لقادح  هب  ار  مناخ 
هب بذـع  ياهدرم  ات  دـییآ  یم  اهرازاب  نایم  رد  امـش  ارچ  هک  هدـش  هتفگ  قارع  ياه  نز  هب  نآ  رد  هک  هدروآ  حـیتافم  رد  هر )  ) یمق

.دننک هاگن  امش 

عافد و میرحت ، جاجتحا ، هبطخ ، اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  عافد  رد  هیضرم  يارهز  تسین ، نز  یعامتجا  روضح  فلاخم  مالـسا 
.دوش هتفر  هار  نابایخ  هچوک و  اهرازاب و  رد  تسین  مزال  دشابن  یترورض  یتقو  اما  دنک ؛ یم  افیا  شقن  هیرگ 

ام هک  دندمآ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  شیپ  اه  نز  زا  یضعب  دش ، هتشادرب  اه  مناخ  شود  زا  داهج  مالـسا  رد 
مناخ يارب  يرادرسمه ، بوخ  (15 « ) ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح  ِهَأْرَْملا  ُداَهِج  دومرف « : ترـضح  .میدرگ  دـنم  هرهب  داهج  باوث  زا  میهاوخ  یم  زین 

يرادرسمه بوخ  هناخ و  تیلوئـسم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  یناگدنز  ياه  یگژیو  زا  یکی  نیاربانب  .دراد  باوث  داهج  لداعم  اه 
.تسوا
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مناخ نیرتهب 

مه ًاعقاو  ( 16) .دنیبن ار  مرحمان  درم  مه  وا  دنیبن و  ار  وا  مرحمان  درم  هک  تسا  یسک  نز ، نیرتهب  دومرف : مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
موسرم هک  دنیب  یم  ...و  اه  کناب  تارادا ، اه ، ناتـسرامیب  اه ، هاگـشناد  ینامرد ، زکارم  رد  ناسنا  اه  تقو  یـضعب  .تسا  روط  نیمه 

مناخ رگید  ياهراک  زا  يرایسب  ات  یچیودناس  یناهوس ، یـشورف ، هچراپ  هزاغم  زا  اهراک  همه  رد.دنریگ  یم  راک  هب  ار  اه  مناخ  هدش 
، درادن لاکشا  دراد  ترورض  هک  ییاهاج  الاح  .تسا  مک  اه  نآ  عقوت  و  نازرا ، مناخ  يورین  هک  تسا  نیا  شتلع  دنراد ، روضح  اه 

دندـش لوغـشم  نوریب  ياهراک  هب  اه  مناخ  یتقو  دـنهد ؟ ماجنا  ار  لزنم  زا  نوریب  ياهراک  اه  مناخ  هک  تسا  مزال  اج  همه  ًاعقاو  اـما 
یم دوش ، یم  تیاعر  مک  یلیخ  هک  یناـمرد  زکارم  رد  .دوش  یم  اـهوگ  تفگ و  و  اـه ، طاـبترا  زا  یخرب  هب  رجنم  دوخ  هب  دوخ  نیا 

مالسا رد  شور  نیا  .درادن  دوجو  یمرحمان  مرحم و  ایوگ  هک  دننکـش  یم  ار  اه  میرح  دننک و  یم  وگو  تفگ  مرگ ، نانچ  نآ  ینیب 
.تسین دییأت  دروم 

جاودزا هنیمز  ندروآ  مهارف  باوث 

ٌلُجَر » یکی دیـشک ؛ دهاوخ  اه  نآ  يور  ار  شتمحر  تسد  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  تسا  هورگ  هس  میراد  ثیداحا  تایاور و  رد 
سک ره  هعماـج  رد  هک  تسا  نیا  تاـیاور  نآرق و  هیـصوت  .دـنک  مهارف  ار  یـسک  جاودزا  تاـبجوم  هک  یـصخش  17 ؛) «) ُهاَخَأ َجَّوَز 
ماما .دراد  ادـخ  هب  نظ  ءوس  نیا  درادـن ، نیـشام  هناخ و  لغـش ، تسا ، راک  یب  ما  هچب  دـیوگب  دـنک و  كرت  رقف  رطاخ  هب  ار  جاودزا 

كرت رقف  زا  سرت  يور  زا  ار  جاودزا  هـک  ره  ( 18 (؛» ِهللاِاب ُهَّنَظ  َءاَسَأ  ْدَقَف  رقَْفلا  َهَفاَخَم  َجـِیِوْزَّتلا  َكََرت  ْنَم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص 
.دراد نظءوس  ادخ  هب  دنک 
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ِتاَِقفاَنُْملاَو َنیِِقفاَنُْملا  َبِّذَُعی  : » تسا هداد  باذع  هدعو  دنراد  نظءوس  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  نآرق  .تسا  دب  رایـسب  ادـخ  هب  نظءوس 
نیرتدـب.دنراد ادـخ  هب  نظءوس  هک  ار  یناسک  دـنک  یم  باذـع  دـنوادخ  19 ؛) «) ِءْوَّسلا َّنَظ  ِهَّللِاب  َنیِّناَّظلا  ِتاَکِرْـشُْملاَو  َنیِکِرْـشُْملاَو 

؟ تسیچ ادخ  هب  نظءوس  اما  نظءوس ،» زا  دـیزیهرپب  ( 20 (؛» ِّنَّظلا َنِّم  اًرِیثَک  اُوِبنَتْجا  : » دیامرف یم  نآرق  تسادخ ، هب  نظءوس  ینیبدـب ،
اُونوُکَی نِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  دراد ؟ ادـخ  هب  نظءوس  ارچ  اـما  تسا ؛ رقف  رطاـخ  هب  جاودزا ، كرت  نیمه  نظءوس  قیداـصم  زا  یکی 

.درادن لوبق  ار  نآرق  هدعو  نیا  ینعی  مرادن ، دیوگ  یم  یسک  هکنیا  ( 21 «.) ٌمِیلَع ٌعِساَو  ُهَّللاَو  ِِهلْضَف  نِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  ءاَرَُقف 

لیم هکنیا  جاودزا و  مود  یبلـس ؛) هیـصوت   ) اـه كرحم  زا  يریگولج  لرتـنک و  لوا  : دراد هیـصوت  ود  مالـسا  یـسنج  تفع  يارب  اذـل 
(. یباجیا هیصوت   ) دوش هداد  خساپ  اضرا و  شا  یعیبط  هار  زا  یسنج 

هعماج رد  همطاف  لماک  باجح 

هیـصوت تیاعر   ) دراد يدایز  تیـساسح  مرحمان  هب  تبـسن  ترـضح  دنز ، یم  جوم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یگدنز  رد  فافع 
ار شدوخ  لماک  روط  هب  هک  دناوخ  یلاح  رد  دجـسم  رد  ار  هبطخ  ارهز  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یخیرات  تایاور  رد  ( مالـسا یبلس 

(22) .درک هبطخ  نآرق و  ندناوخ  هب  عورش  نآ  زا  سپ  تفرگ ، رارق  هدرپ  تشپ  دجسم ، رد  هبطخ  ندناوخ  ماگنه  .دوب  هدناشوپ 

یلام تفع  . 2

ریقف رادن و  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  کی  هچ ؟ ینعی  دشاب  فیفع  شلام  رد  هکنیا  .دـشاب  فیفع  مه  شلام  رد  دـیاب  ناسنا 
ییابیز و ( 23 (؛» ِْرقَْفلا ُهَنیِز  ُفاَفَْعلا  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  .دورن  مارح  هار  زا  لام  هیهت  لابند  دراد ، یلام  تالکـشم  تسا و 

« .تسا تفع  نتشاد  رد  رقف  تنیز 
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نآ دیامرف ، یم  نآرق  اما  دندیباوخ ؛ یم  هنـسرگ  یهاگ  هک  يروط  دوب ، بارخ  ناش  یلام  عضو  یلیخ  دندوب  ریقف  هنیدم  رد  یهورگ 
هب .دنتـسه  راد  لوپ  درک  یم  رکف  دید  یم  ار  اهنآ  سک  ره  هک  دنتـشاد ، عبط  تعانم  ردق  نآ  دندوب و  راد  نتـشیوخ  راددوخ و  ردق 
؛» ِفُّفَعَّتلا َنِم  ءاَِینْغَأ  ُلِهاَْجلا  ُمُُهبَسْحَی  : » دیوگ یم  اهنآ  هرابرد  نآرق  .دراد  یم  هگن  خرـس  یلیـس  اب  ار  شتروص  فرط  فورعم  لوق 

مدرم دنتـشاذگ  یمن  یتح  دنتـشاد  سفن  تفع  هک  یتدش  زا  .دنتـسه » رادلوپ  اهنآ  درک  یم  رکف  تشادن ، ربخ  هک  یـسک  ینعی  (24)
نیا زا  رفن  دصراهچ  کیدزن  هک  دنا  هتـشون  دـمآ ، هنیدـم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یتقو  .دـننک  دـب  رکف  اهنآ  هرابرد 
هتبلا .درک  تسرد  تسا –  فورعم  هّفـص  مان  هب  مه  نالا  هک  دجـسم –  رانک  رد  یناویا  اـهنآ  يارب  ترـضح  .دنتـشادن  هناـخ  هورگ ،

هتـشذگ رد  تسا  هفـص  مان  هب  نالا  هک  ییاج  نیا  .تسا  رتولج  شلحم  هدـش و  اج  هب  اـج  دراد ، دوجو  هنیدـم  رد  نـالا  هک  يا  هفص 
اه بش  یـضعب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  دـندیباوخ ، یم  هفـص  لـخاد  بش  ارقف  .تسا  هتـشاد  ماـن  اـه  هجاوـخ  هّکد 

یکی يزور  تشادن ، یلام  تاناکما  مه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دوخ  هکنیا  دوجو  اب  .دروآ  یم  اذغ  امرخ و  نان ، ناشیارب ،
ینعی نتخوس  رگج  یناد  یمن  دندومرف : ترـضح  میروخب ! امرخ  ردقچ  تخوس ، نامرگج  هللا ! لوسر  ای  تفگ : ترـضح  هب  اهنآ  زا 

ترارح دارفا  نورد  نوطب و  رد  هک  تسا  تماـیق  منهج و  شتآ  .دـنازوس  یم  رگج  منهج  شتآ  تماـیق  زور  : دـیامرف یم  نآرق  هچ !
ترضح .مروخ  یمن  اذغ  ًالصا  دش  هک  روط  نیا  الاح  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دش ، رثأتم  تحاران و  یلیخ  صخـش  نآ  .دنک  یم  داجیا 

زور هس  ات  دـندنک  یم  قدـنخ  هک  ینامز  ربمغیپ ، دوخ  یهاگ  .نک  لرتنک  ار  تدوخ  شاب و  هتـشاد  بدا  اـما  روخب ؛ اذـغ  هن ، دومرف :
.دننک لوانت  هک  تشادن  دوجو  ییاذغ 
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همطاف يرادن  رقف و 

هدروخن يزیچ  هک  تسا  زور  هس  مرتخد ! دومرف : درک ، لیم  ار  نآ  ربمغیپ  دندروآ و  نان  صرق  ود  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يزور 
ياذغ اه  هچب  هب  نم  دومرف : مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ( 25) .دور یم  نییاپ  تیاباب  يولگ  زا  نان  نیا  هک  تسا  زور  هس  زا  دـعب  ما ،

.مدروآ امش  يارب  ار  یقبام  مداد ، يرتمک 

یلو مهدب ؛ امش  هب  ات  مرادن  يزیچ  نم  مرتخد ! دومرف : ربمغیپ  دریگب ، یلام  کمک  ات  دمآ  ردپ  هناخ  يزور  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
َمِحاَر اَـی  ِنِیتَْـملا َو  ِهَّوـُْقلا  اَذ  اَـی  َنیِرِخْـآلا  َنِیلَّوَأـْلا َو  َّبَر  اَـی  : » دوـب نیا  رکذ  وـگب ! ار  رکذ  نیا  ورب  مهد ، یم  داـی  امـش  هب  رکذ  کـی 

ارهز ترـضح  نینمؤملاریما  .دـش  دـهاوخ  داجیا  شیاشگ  تا  یگدـنز  رد  هللاءاش  نا  وگب ، ار  نیا  نیِمِحاَّرلا » َمَحْرَأ  اَـی  ِنیِکاَـسَْملا َو 
هضرع نینمؤملاریما  هب  دمآ ، نوریب  ربمغیپ  هناخ  زا  هیضرم  يارهز  یتقو  دریگب ، یلام  کمک  ربمایپ  زا  ات  دوب  هداتسرف  ار  مالسلا  اهیلع 

هب ییاعد  رکذ و  لام ، ياج  هب  مردپ  هللادمحلا  متـشگرب .» ترخآ  اب  یلو  متفر  ایند  لابند  نم  ِهَرِخْآِلل ؛ ُْتئِج  اَْینُّدـِلل َو  ُْتبَهَذ  : » تشاد
(26) .میتفرگ دای  ییاعد  ام  هک  تسا  یبوخ  زور  زورما  دومرف : مه  نینمؤملاریما  .داد  دای  نم 

اب ار  اهنیا  تسا ، تخـس  تیارب  ایند  مناد  یم  ِهَرِخْآلا ؛ ِهَواَلَِحب  اَْینُّدـلا  َهَراَرَم  ِیلَّجَعَت  :» دومرف یم  ارهز  هب  ربمایپ  یتحاران  رطخ و  جوا  رد 
(27 «.) ِهئَالآ یَلَع  ِهللاُرْکُّشلا  ِِهئاَمْعَن َو  یَلَع  ِهللاُدْمَْحلا  : » دومرف یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  نک ، تحار  تدوخ  يارب  ترخآ  ینیریش  دای 

ربمغیپ .تسا  هداس  یلیخ  شا  یگدـنز  سابل و  تسا ، رقف  رد  یلیخ  ناترتخد  هللا ! لوسر  ای  تشاد  هضرع  دـمآ ، ربمغیپ  شیپ  ناـملس 
اب یگدنز  نامیا و  تسین ، يدام  لیاسم  نیا  لابند  مرتخد  ( 28 «،) انیِقَی ًاناَمیِإ َو  اَهَحِراَوَج  اَهَْبلَق َو  ُهللا  َأَلَم  َهَمِطاَف  ِیتَْنبا  َّنِإ  :» دومرف مرکا 

.تسا هداد  حیجرت  ایند  همه  رب  ار  نینمؤملاریما 
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راتفگ رد  تفع  . 3

یم دیکأت  نآرق  دیوگب ، نخـس  هدش  باسح  دیاب  دشاب ، فیفع  شراتفگ  رد  دیاب  ناسنا  .تسا  راتفگ  رد  تفع  فافع ، مسق  نیموس 
، دـننزب فرح  امـش  هرابرد  مدرم  دـیراد  تسود  هک  روط  نامه  ینعی  دومرف : ماـما  هچ ؟ ینعی  29 ؛) «) ًانْـسُح ِساّنِلل  اُولُوق  ! » مدرم دنک ،

َیلِإ ، » دنوش یم  ابیز  ردقچ  اهراتفگ  هک  دید  دـیهاوخ  ددرگ ، تیاعر  رابرهگ  شرافـس  نیا  رگا  ( 30) .دـینزب فرح  مدرم  اب  زین  امش 
زا يرگید  مسق  نیا  دـینزب ، فرح  ابیز  دـینزب ، فرح  مکحم  ( 32 «) ًادیدَس ًالْوَق  اُولُوق  ، » دـینزب فرح  هزیکاپ  31 ؛) «) ِلْوَْقلا َنِم  ِبِّیَّطلا 

.دشاب يا  هدش  باسح  تاملک  شتاملک  دنک و  تیاعر  ار  نآ  شنایب  مالک و  رد  دیاب  ناسنا  هک  تسا  فافع 

مکش تفع  . 4

دورو هب  تبسن  دوش ، شمکـش  دراو  يا  همقل  ره  دهدن  هزاجا  ناسنا  هکنیا  .تسا  ( 33 «) ِنْطَْبلا ِفاَفَع   » هدش نایب  هک  یتفع  نیمراهچ 
.ددرگ دراو  شا  یگدنز  رد  مارح  دراذگن  دنک و  هدافتسا  لالح  همقل  دشاب ، هتشاد  لرتنک  ندب  هب  اذغ 

نخس هدیکچ 

سفن (34 «) ٌهَفیِفَع ْمُهُـسُْفنَأ  ،» دـنتفای دوجو  ام  یگدـنز  رد  نطب  مکـش و  تفع  يراتفگ و  یلام ، یـسنج ، هناـگراهچ  ياـه  تفع  رگا 
شیوخ سفن ، یگدـنرادزاب  ینعی  فافع ، ( 35 «.) ُفاَفَْعلا ِهَداَبِْعلا  ُلَْضفَأ  « ؛ تسا فاـفع  تداـبع  نیرتهب  .دوش و  یم  فیفع  یناـسنا 

ُهَحاَّرلا َو ُّظَْـحلا َو  ُهَناَِکتْـسِالا َو  اَـضِّرلا َو  ُْهنِم  ُبَّعَـشَتَیَف  ُفاَـفَْعلا  اَّمَأ  : » دوب تیاور  نیا  زا  ییاـه  تشادرب  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  .یلرتنک 
شمارآ و اضر ، رکفت ، دوج ، تواخس ، تافص  دراد  تفع  هک  یسک  36 ؛) «) ءاَخَّسلا ُدوُْجلا َو  ُرُّکَفَّتلا َو  ُرُّکَذَّتلا َو  ُعوُشُْخلا َو  ُدُّقَفَّتلا َو 

.تساراد ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  لباقم  رد  عوشخ 

ٍهَّفِع َو ٍداَِهتْجا َو  ٍعَرَِوب َو  ِینُونیِعَأ  « ؛ دینک يرای  زیچ  راهچ  اب  ار  یلع  مدرم ! دـیامرف : یم  یتیاور  کی  رد  نینمؤملاریما  سدـقم  دوجو 
دنوادخ هللاءاش  نا  (. ندوب مکحم   ) دادس اب  مراهچ : یلرتنک ، دوخ  تفع و  اب  موس : شالت ، اب  مود : یگـشیپ ، اوقت  اب  : لوا 37 ؛) «) ٍداَدَس

.دیامرف تیانع  ار  فیاظو  نیا  هب  لمع  قیفوت  ام  هب 
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هضور

لوُسر تنب  ای  ارهَّزلا  همطاف  ای  ِکیلع  مالَّسلا   » .دوب مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رتخد  رمع  رخآ  تاظحل  یبشما  لثم  لوا ، تیاور  لقن  رباـنب 
ماما نسح و  ماما  هب  تسشن ، مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رتسب  رانک  نینمؤملاریما  ییاهزور  نینچ  رد  یفطـصملا »! یبنلا  نیع  هَّرق  ای  هللا 

تیـصو دـهاوخ  یم  ارهز  نوچ  ارچ ؟ دنتـسشن ، مه  رانک  همولظم  مولظم و  .دـیورب  نوریب  قاـتا  زا  دومرف : موثلک  ّما  بنیز و  نیـسح ،
.دنتفر نوریب  قاتا  زا  اه  هچب  اذل  دیامنب ؛ ار  شیاه  شرافس  دهاوخ  یم  تسوا ، یصو  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنک 

اهیلع ارهز  همطاف  ياه  هنوگ  زا  کشا  «، هردص یلإ  اهَـسار  َّمض  َو  (» 38 :) تسشن مالسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  رتسب  رانک  نینمؤملاریما 
مدوخ تبرغ  وت و  دوبن  يارب  منک  یم  هیرگ  وت  نادقف  رد  نم  ! ناج همطاف  تفگ : یم  تخیر و  یم  کشا  مه  اقآ  .دش  يراج  مالسلا 

اما منک ؟ لمحت  ار  اه  یتخـس  نیا  میتی و  راهچ  هناخ و  نیا  وت  زا  دعب  هنوگچ  (39 «.) ِیتاَیَح َلوُطَت  ْنَأ  َهَفاَخَم  یِْکبَأ  « ؛ مزیر یم  کشا 
! مزیر یم  کشا  وت  تیمولظم  يارب  نم  نینمؤملاریما ! ای  دیامرف : یم  مالسلا  اهیلع  یب  یب  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  وت  ناج ! ارهز 

رفن ود  نآ  مهاوخ  یمن  راپسب ! كاخ  هب  بش  نک و  نفک  بش  هدب ، لسغ  بش  ار  مندب  هکنیا  یکی  مراد : ییاه  شرافـس  ناج ! یلع 
ار مندب  تدوخ  يدرگ ، دیاب  نم  ياهراک  لفکتم  تدوخ  ناج ! یلع  .دندرگ  رضاح  نم  هزانج  عیـشت  رد  دنناوخب و  زامن  نم  ندب  رب 

اهنت اهنآ  ادابم  .یـشاب  اـه  هچب  شیپ  اـه  بش  هک  نک  میظنت  ار  تیاـه  هماـنرب  يروط  .نکن  شومارف  ار  ممیتی  ياـه  هچب  .هدـب  لـسغ 
زا دوز  يراذـگ  یم  ربق  نایم  رد  ار  نم  یتقو  درک –  شرافـس  هژیو  روط  هب  هللادـبع  اـبا  هراـبرد  (– 40 !) ربم دای  زا  ار  نیـسح  .دننامب 

ِنآرُْقلا َو ِهَوِالت  ْنِم  ِْرثْکَأَف  » نیـشنب مربق  رانک  .ناج  یلع  وت  زا  رتـالاب  یـسنوم  هچ  دـهاوخ ، یم  سنوم  تیم  هظحل  نآ  .ورن  مربق  راـنک 
.زیرب کشا  میارب  نیشنب و  مربق  رانک  ناوخب ، اعد  نآرق و  میارب  41)و  «) ِءاَعُّدلا
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نکم كاخ  ارم  مسج  بش  همین  زج  نکم                 كاچ  نم  مغ  رد  دوخ  نهاریپ 

.نکم كاپ  رد  يور  ارم ز  ياه  نوخ  یهاوخ                 یم  رگا  يراگدای  همطاف  زا 

« ٌءافِخ ِِهب  ام  ِقدِص  ُدوهش  ُءامِّدلاَو  ُرادِجلاَو  ُبابلا  : » نادب .دش  گنت  همطاف  يارب  تلد  تقو  ره 

! ناج یلع 

! یهد ناشن  مبنیز  هب  ارم  هنیس  ادابم  یهد  ناکدوک  شیپ  هب  بش  همین  لسغ  وچ  ارم 

(1 ( ) اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  تبحم 

( اهیلع هللا  مالس   ) ءارهز ترضح  تبحم 

( مالسلا اهیلع   ) ءارهز ترضح  تبحم 

سانلا قح  تیاعر  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  نداد  تیمها 

نوراه ریزو  نیطقی  نب  یلع  .دوب  شیروطرپما  ناتسا  کی  مادک  ره  مه  رصم  قارع و  ناریا و  .دوب  نوراه  هطلس  تحت  اقیرفآ  لامش 
هزاـجا هک  دوب  هتفر  نیطقی  نب  یلع  ندـید  يارب  لاـمج  میهاربا  .دوب  مالـسلا  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  نایعیـش  نادـیرم و  زا  یکی  و 
نیطقی نب  یلع  .يروایب  رد  شلد  زا  يورب  دیاب  دومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  .تسکش  ار  لامج  میهاربا  لد  دادن و  تاقالم 

: تفگ .متـسه  نیطقی  نب  یلع  تفگ : هیک ؟ تفگ : دمآ  میهاربا  دیبوک  ار  لامج  میهاربا  هناخ  رد  دمآ  هرـصب  هب  دش  رتشرب  راوس  مه 
.نک زاب  ار  رد  متسه  نم  تفگ : .دادن  هار  ار  ام  میتفر  شا  هناخ  رد  ام  دیآ  یمن  اجنیا  تکلمم  ریزو 

ترـضح قرف  الـصا  .نک  لالح  ار  نم  منک  یهاوخ  رذع  مدمآ  نم  تفگ : يدمآ ؟ هچ  يارب  تفگ : .تسا  ریزو  دید  درک  زاب  ار  رد 
.مدرک هابتشا  تفگ : يدروخ ؟ ارچ  تفگ : ادخ  دروخ ، دروخ  یم  دیابن  هک  ار  یمدنگ  مدآ  ترضح  هک  تسا  نیا  رد  ناطیش  اب  مدآ 

: تفگ ادخ  درکن  هدجـس  نکب  هدجـس  : تفگ ناطیـش  هب  ادخ  یتقو  یلو  .منک  یم  مدوخ  هفیلخ  هدنیامن و  ار  وت  نم  تفگ : مه  ادـخ 
هابتـشا ادخ  مییوگب  میوشب و  مدآ  ترـضح  هچب  مییایب  .دـش  ملاع  دورطم  نوعلم و  مناد و  یم  رتهب  نم  تفگ : يدرکن ؟ هدجـس  ارچ 

.نک لالح  ار  نم  مدیمهفن  مدرک  هابتشا  نم  تفگ : نیطقی  نب  یلع  .دییوگب  ار  نیمه  مه  قلخ  هب  .میدرک 
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فک امـش  مراذـگ  یم  كاـخ  يور  ار  متروص  مباوـخ  یم  نیمز  يور  نم  دوـش  یمن  تفگ : .مدرک  تلـالح  : تفگ لاـمج  میهاربا 
دوش یمن  تفگ : نیطقی  نب  یلع  .مشک  یم  تلاجخ  نم  اقآ  تفگ : .مدرک  شلالح  ادخ  يا  وگب  راذـگب  نم  تروص  يور  ار  تیاپ 

ایادـخ تفگ : مه  نیطقی  نب  یلع  تشاذـگ ، نیطقی  نب  یلع  تروص  يور  ار  شیاـپ  .درک  لوـبق  اـت  داد  شمـسق  تفگ و  ردـق  نیا 
زور دومرف : متفه  ماما  .تفر  متفه  ماما  تمدخ  دـمآ  هنیدـم  هب  دـش  رتش  راوس  هرابود  .درک  لالح  ار  نم  لامج  میهاربا  شاب  دـهاش 

.مدرک اعد  تیارب  مدوب و  وت  دایب  همه  زا  شیب  هفرع 

مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  تبحم 

.تسا مالـسلا  اـهیلع  ءارهز  همطاـف  تبحم  اـصوصخ  تیب  لـها  تبحم  دروخ  یم  اـم  درد  هب  ربق  رد  هک  ییاـهزیچ  نیرتمهم  زا  یکی 
/ یـسلجم « ) ِراَّنلا ِیف  َوُهَف  اَهَـضَْغبَأ  ْنَم  یِعَم َو  ِهَّنَْجلا  ِیف  َوُهَف  ِیتَْنبا  َهَمِطاَـف  َّبَحَأ  ْنَم  ُناَْملَـس  اَـی  : » دومرف ناملـس  هب  ...هللا  یلـص  ربماـیپ 
ار ام  ءارهز  همطاف  تبحم  .دوب  دهاوخ  نم  رانک  تشهب  رد  درادب  تسود  ار  همطاف  سک  ره  ناملس  يا  ص:74 .) ج27 / راونألاراحب /

.دنک یم  یتشهب  دنک  یم  ادج  منهج  زا 

تیالو تماما و  ادخ و  هار  يادف  ار  شیتسه  ءارهز  همطاف  .درک  دـهاوخ  روشحم  نماب  ار  امـش  مناخ  نیا  تبحم  دـیامرف : یم  ربمایپ   
هدنز ار  هعیش  ءارهز  ترضح  .دنام  یمن  یقاب  مالسا  نید  .دندوب  ینـس  همه  دوبن  ءارهز  همطاف  رگا  .درک  قلخ  تاجن  هار  يادف  .درک 
لوا زا  مدید  مدوب  مردام  اب  هعمج  بش  کی  نم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  .درک  ظفح  ار  شردـپ  بان  بتکم  درک ،

ارچ ناجردام  ای  متفگ : حبـص  زامن  زا  دعب  .دـنک  یم  اعد  تانمؤم  نینموم و  نایعیـش و  ناتـسود و  يارب  شا  همه  حبـص  ناذا  ات  بش 
للع .تسارهز ( ترـضح  مسر  هار و  نیا  .ناـسرب  ریخ  تدوخ  هب  دـعب  نارگید  هب  لوا  دوـمرف : يدرک ؟ اـعد  نارگید  يارب  شا  همه 

.دنراد ار  دوخ  ناراد  تسود  نایعیش و  ياوه  لوا  تمایق  زور  اه  نیا  اعطق  و  ج 1:216 ). عیارشلا ،
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؟ تسیک هب  ناتدیما  ربق  لوا  بش  امـش  اقآ  هک  دندوب  هدیـسرپ  .دنتفر  ایند  زا  هک  دوب  ناشلاس  دون  دودح  يراسناوخ  هللا  تیآ  موحرم 
سکره دومرف : ناملـس  هب  ربماـیپ.متخیر  ءارهز  ترـضح  يارب  هک  تسا  ییاـه  کـشا  تیـالو و  تبحم و  هب  نم  دـیما  دوـب  هدوـمرف 

تمایق و هبـساحم و  رد  طارـص ، رد  نازیم ، رد  ربق ، رد  ندرم ، عقوم  رد  مسر  یم  شداد  هب  اج  دص  رد  دـشاب  شلد  رد  ءارهز  تبحم 
.میتسه و یضار  وا  زا  ادخ  نم و  دشاب  یـضار  وا  زا  همطاف  سک  ره  ناملـس  دومرف : دعب  .میآ  یم  شکمک  هب  رگید  مهم  ياهاج  رد 
اَهُِملْظَی َو ْنَِمل  ٌْلیَو  ُناَْملَـس  اَی  :» دومرف رخآ  رد  .دوب  میهاوخ  یـضاران  وا  زا  ادـخ  نم و  دـشاب  یـضار  ان  وا  زا  ما  همطاف  هک  یـسک  ره 

هچب رهوش و  هب  هک  ییاه  نآ  لاح  هب  ياو.دننک  ملظ  ما  همطاف  هب  هک  ییاه  نآ  لاح  هب  ياو  ناملـس  نامه .) «) اَهَتَعیِـش اَهَتَّیِّرُذ َو  ُِملْظَی 
.دنک یم  ادج  منهج  شتآ  زا  ارام  ءارهز  همطاف  .دننک  ملظ  ما  همطاف  ياه 

مالسلااهیلعءارهز ترضح  تبیصم  رکذ 

هک دنـشاب  هناـخ  رداـم  رـسمه و  هتفر  تسد  زا  زیزع  نآ  رگا  .دوـش و  یم  هدـک  متاـم  هناـخ  دور  یم  تسد  زا  يزیزع  هک  یلوا  بش 
لاس تفه  ات  لاس  راهچ  زا  دـق ، مین  دـق و  همه  هک  دراد  دـنزرف  راهچ  هک  هلاس  هدـجیه  ناوج  ردام  مه  نآ  .دـنا  هناخ  داـینب  نوتس و 

.دنراد

رد دش و  دب  شلاح  دش  ضیرم  مارحا  لاح  رد  شمناخ  هک  دوب  هدـمآ  شمناخ  اب  ییاقآ  هکم  رفـس  رد  درک  یم  لقن  نایاقآ  زا  یکی 
رکـش ار  ادخ  دنداد  یم  شیرادلد  درک  یم  یبات  یب  یلیخ  مناخ  نآ  رهوش  .دوب  يزادگ  ناج  خـلت و  هعقاو  یلیخ  .تفر  ایند  زا  ینم 

ات راهچ  مدرگرب  ناریا  نم  .دیرادن  ربخ  نم  لد  درد  زا  امش  تفگ : .تسا  هدش  هدیزرمآ  هتفر و  ایند  زا  ادخ  ینامهم  رد  تمناخ  نک 
.مهدب هچ  ار  اه  هچب  نیا  باوج  نم  دنیآ  یم  ناشردام  لابقتسا  هب  اه  نیا  مراد  کچوک  هچب 
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.تشاذـگ ربق  رد  ار  ءارهز  هدرزآ  ندـب  بش  ياه  همین  نینموملاریما  مالـس ،  اهیلع  یب  یب  میتی  ياه  هچب  نینموملاریما و  لد  زا  ناما 
هب ملاع  ياه  مغ  همه  داد  ناکت  ربق  كاخ  زا  ار  شیاه  تسد  یتقو  دـنا  هتـشون  لتاقم  .تشاذـگ  ربق  كاـخ  يور  ار  ءارهز  تروص 
ای ص263 .) ج97 / راونـألاراحب / / یـسلجم «) ِهَّللا َلوُسَر  اَـی  َکـْیَلَع  ُماَـلَّسلا  : » تفگ هللا  لوـسر  ربـق  هب  درک  ور  دروآ  موـجه  یلع  لد 

.دش قحلم  امش  هب  دش و  ادج  نم  زا  دوز  همطاف  ردقچ  هللا  لوسر 

نزح و رگید  .نک  مکمک  هللا  لوسر  ای  .دش  مک  تبیصم  نیا  رد  نم  ناوت  تعاجش و  دش  مک  تبیصم  نیا  رد  نم  ربص  هللا  لوسر  ای 
يور ار  شینارون  تروص  دـش و  مخ  دـشن  مارآ  اقآ  لد  مه  زاب.دـنوش  یم  يرپس  يرادـیب  هب  نم  ياه  بش  .تسا  یمئاد  نم  هودـنا 
حبص کیدزن  ناج  یلع  تفگ : دمآ  نینموملاریما  يومع  سابع  ندرک  هیرگ  یتدم  زا  دعب  اما.درک  هیرگ  تشاذگ  ءارهز  ربق  كاخ 
يارب هزوسب  اه  لد  اما.دندروآ  هناخ  هب  دـنتفرگ و  ار  یلع  ياه  لغب  ریز  .دـشاب  یفخم  دـیاب  ربق  ياج  دوش  یم  رادربخ  نمـشد  تسا 

...هنایزات اب  دندمآ  يرآ  دهدب ؟ يرادلد  دمآ  یسک  ایآ  البرک ، رد  هللادبعابا  رهاوخ  اه و  هچب 

(6 ( ) یعیفر رتکد   ) هیکدف هبطخ  حرش 

(1  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(1  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(1)« .اًریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق  »

همدقم

نیا هب  نوچ  تسا ؛ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هیکدف  ۀبطخ  يریسفت  تایآ  نایب  ما ، هتفرگ  رظن  رد  هسلج  جنپ  نیا  يارب  هک  ار  یثحب 
ار نآ  هللاءاش  نا  مراد  انب  تسا ، هدشن  هتخادرپ  نادنچ  دـندرک  داریا  نآ  ۀـناهب  هب  كدـف و  ةرابرد  ارهز  همطاف  هک  يدنمـشزرا  ثحب 
زا هتسُج و  دانتسا  هبطخ  نیا  رد  ینآرق  ۀیآ  تسیب  زا  شیب  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  .مهد  حیـضوت 

.تسا هدرک  هدافتسا  نآ 

هنیشیپ

باتک رد  زین  نارگید  »و  راونالاراحب  » رد یسلجم  موحرم  هک  هدش  رکذ  نآرق  زا  هیآ  تسیب  زا  شیب  حیرـص  تروص  هب  هبطخ  نیا  رد 
تروص هب  یـسراف  یبرع و  رـصتخم  لصفم و  حرـش  هد  زا  شیب  هبطخ  نیا  يارب  هک  دـنامن  هتفگان.دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  دوخ  ياـه 

.تسا هدش  هتشون  لقتسم 

بلاطم ةدنرادرب  رد  اما  تسا ، هدش  داریا  دوب  ترـضح  ملـسم  قح  هک  كدف  یعارز  ياه  نیمز  بصغ  ۀـناهب  هب  دـنچ  ره  هبطخ  نیا 
نآ رد  ار  لاـمعا  راـثآ  زا  رود  کـی  ًاـبیرقت  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .تسا  اوقت  ناـمیا و  زاـمن ، هزور ، ةراـبرد  يریگارف 

.تسا هدرمشرب 
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ترـضح هکنیا  .دشاب  هتخادرپ  ارهز  ترـضح  يریـسفت  ياه  هاگدید  هب  هک  ما  هدید  ار  یـسک  رتمک  اه  باتک  رد  مه  ربانم و  رد  مه 
ياج دنچ  رد  ترـضح  .تسا  یمهم  ثحب  دنا  هتـشاد  مامتها  ردقچ  نآرق  زا  فیرعت  و  تایآ ، زا  ةدافتـسا  و  ریـسفت ، هب  تبـسن  ارهز 

(1) .تسا یهلا  تایآ  زا  هتفرگرب  دیوگ  یم  هک  ییاه  نخـس  زین  دنک و  یم  نایب  ار  ادخ  مالک  تافـص  فیرعت و  نآرق  زا  هبطخ  نیا 
زا هتکن  کـی  هب  هنوـمن  ناوـنع  هب  دـشاب ، یم  ادـخ  مـالک  زا  نوحـشم  شراـبرهگ  نانخـس  زین  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هـک  ناـنچ 

: ددرگ یم  هراشا  ریما  ترضح  ياهدانتسا 

هیما ینب  رب  مشاه  ینب  يرترب 

متـشه تسیب و  ۀمان  رد  مالـسلا –  هیلع  نینمؤملاریما  دوب ، هدرک  نایب  ار  دنـسپان  بلاطم  زا  یـضعب  نآ  رد  هک  هیواعم  ۀمان  باوج  رد 
: تشون باوج  رد  تسا –  یبیجع  ۀمان  یلیخ  هدش و  هتشون  هیواعم  هب  همان  نیا  هک  هغالبلا  جهن 

.تسا امش  زا  لهجوبا  ُبِّذَکُْملا » ُمُْکنِم  َو  ، » وت نم و  قرف 

.درک گنج  ربمغیپ  اب  هک  تسا  یسک  امش  تیـصخش  نیلوا  هک  یلاح  رد  تسام ، زا  هک  تسا  ربمغیپ  مالـسا  ناهج  تیـصخش  نیلوا 
.تسا امش  زا  بهلوبا  نز  و  ِبَطَْحلا ؛» َُهلاَّمَح  ْمُْکنِم  َو   » تسام زا  ارهز  همطاف  َنیَِملاَْعلا ؛» ِءاَِسن  ُْریَخ  اَّنِم  : » رگید قرف 

«. ِبَطَْحلا َُهلاّمَح  : » دیوگ یم  ار  بهلوبا  نز  هک  ییاج  نآ  ات  « ََّبتَو ٍبََهل  ِیبَأ  اَدَی  ْتَّبَت   » دراد زین  نآرق 

ار هناخ  ات  ربمغیپ  ۀـناخ  تشپ  دروآ  یم  مزیه  هک : حیـضوت  نیا  اب  یـشک ؛ مزیه  یکی  دـنا : هدرک  رکذ  انعم  ود  « ِبَطَْحلا َُهلاّـمَح   » يارب
َُهلاـّـمَح  » بهلوـبا نز  هـب  تـهج  نـیا  هـب  دــیوگ : یم  دراد و  یگنــشق  فرح  هغــالبلا  جــهن  نیحراــش  زا  یکی  یلو  دــنزب ، شتآ 

یم نماد  هعماج  رد  ار  فالتخا  رو و  هلعـش  ار  ینیچ  نخـس  شتآ  تاسلج ، رد  .دوب  نیچ  نخـس  یلیخ  هک  دش  هداد  تبـسن  « ِبَطَْحلا
.دز
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: دیامرف یم  ترضح  هبطخ  نیا  ۀمادا  رد 

دنک و یم  رکذ  هیآ  دنچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يرترب  يارب  دعب  .تسامش  زا  هبیش  هبْقُع و  نایفـسوبا ، و  تسام ، زا  ادخ  ریـش  هزمح 
ام دـننادب  مدرم  ات  میوگ  یم  ار  اهنیا  یلو  مناد ، یمن  قیال  ار  وت  نوچ  منز ؛ یمن  وت  يارب  ار  اه  فرح  نیا  نم  دـیامرف : یم  هیواعم  هب 

.میتسه هک 

اهنآ هـب  دروآ و  یم  میقتــسم  نینمؤـملاریما  ار  نآرق  زا  هـیآ  لـهچ  دـص و  زا  شیب   (1) ندرک رکذ  ار  نآرق  تاـیآ  دــنک  یم  عورش 
هیلع رقاب  ماما  قداص ، ماما  ارهز ، ترضح  نینمؤملاریما ، هک  مینادن  میـشابن و  انـشآ  نانخـس  نیا  اب  تسا  فیح  دنک –  یم  داهـشتسا 
کی کیدزن  .درک  يروآ  عمج  ار  « یلع ماما  دنسم   » هک ار  یچنابق  موحرم  دنک  تمحر  دنوادخ  .دنراد  يریسفت  ثحابم  هچ  مالـسلا 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  يریسفت  تایآ  نآ  دلج 

کی مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ریسفت  ةویش  زا  مهاوخ  یم  دراد –  ثحب  مه  یلیخ  هک  میزادرپب –  ارهز  ترضح  ۀبطخ  هب  هکنیا  زا  لبق 
.مشاب هتشاد  يدنب  میسقت 

نآرق يریسفت  ياه  شور  تیب و  لها 

یعس نم  .تسا ) یقیقد  یملع و  ثحب  دینک  تقد  ار  نیا  ) دنا هدرک  ریسفت  هنوگ  شش  جنپ –  ار  نآرق  تایآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
.منک نایب  ار  اه  شور  نیا  هداس  یلیخ  منک  یم 

ماما .تشاد  نایرج  يرجه  تصـش  تسیود و  ات  مهدزای  لاـس  زا  تماـما  ینعی  دـندوب ؛ مدرم  نیب  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  لاـس   250
مالسلا اهیلع  هیـضرم  يارهز  راوگرزب و  ماما  هدزای  اما  دنتـشادن ؛ میقتـسم  طابترا  مدرم  اب  دایز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

رگید ياج  رد  دیاب  تسادـج و  ربمغیپ  ریـسفت  عوضوم  اریز  مینک ، یمن  حرطم  نالا  ار  مرکا  ربمغیپ  دوخ  .دنتـشاد  روضح  مدرم  نایم 
.میوش انشآ  نآرق  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ۀهجاوم  شنم و  یگنوگچ  ةرابرد  يرادقم  زورما  تسین  دب  نیاربانب  .دوش  ثحب 
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نآرق هب  نآرق  ریسفت  . 1

رد دش  یم  هتفگ  ماما  هب  ًالثم  دنداد ؛ یم  باوج  ار  لاؤس  نآ  رگید  ۀیآ  کی  اب  ماما  دوخ  دش و  یم  ینآرق  لاؤس  کی  ماما  زا  یهاگ 
، باوج رد  هچ ؟ ینعی  « نیَّلاَض « ؟ هچ ینعی  « مِْهیَلَع ِبوُضْغَم   » لاثم روط  هب  میمهف  یمن  ار  هیآ  نیا  مایپ  ای  دراد و  دوجو  ضقانت  يا  هیآ 

یم نآرق  دنـسرپ : یم  ماـما  زا  .داد  یم  حیـضوت  نآ  اـب  ار  « نیَّلاَـض  » »و مِْهیَلَع ِبوُـضْغَم   » دـناوخ و یم  رگید  ياـج  زا  هیآ  کـی  ماـما 
مدآ لتق ، فارسا ، ًالثم ، .درامـش  یم  رب  ار  رئابک  هیآ ، هدزناپ  تئارق  زا  سپ  ماما  تسیچ ؟ « رئابک  » لاح دینک ، يرود  رئابک  زا  دیامرف :
یم نآرق  هب  نآرق  ریـسفت  ار  شور  نیا  .دـنک  یم  نایب  نآرق  زا  يا  هیآ  اب  زین  ار  کـی  ره.تسا  رئاـبک  زا  ...و ، تمهت  تبیغ ، یـشک ،

.ددرگ یم  لصاح  دنوادخ  دارم  ِتخانش  تایآ ، ندش  نیچ  مه  رانک  زا  نآ  دنیارف  هک  دنیوگ 

: تیاور کی 

کیدزن هک  تسا  لصفم  یلیخ  تیاور   ) دمآ نینمؤملاریما  تمدـخ  یـصخش  .دراد  دوجو  راحب  دـلج 89  رد  میناوخ  یم  هک  یتیاور 
ار رگید  یـضعب  تسا  نآرق  رد  هک  ییاه  فرح  زا  یـضعب  هک  اـنعم  نیدـب  : دراد دوجو  ضقاـنت  نآرق  رد  اـقآ ! تفگ : تسا ،) هب 27 

یمن وت  یهد ؟ یم  رظن  روط  نیا  نآرق  هب  عـجار  ارچ  دنیـشنب  تیازع  هب  ترداـم  کُُّما ؛» َکـْتَلِکَث  » دوـمرف ترـضح  .دـننک  یم  ضقن 
تواضق ًاروف  ! سرپب ایب  شاب و  هتـشاد  بدا  دشاب ، صقان  وت  مهف  دـیاش  دراد ، دوجو  ضقانت  نآرق  رد  وگن  يوش ، یمن  هجوتم  یمهف ،

.تسا ضقانت  نآرق  رد  وگن  نکن و 

ار ادــخ  سک  ره   (1) ؛» ْمُهَـسُفنَأ ْمُهاَـسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَـک  اوـُنوُکَت  اـَلَو  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  ًـالثم  تفگ : صخـش  نآ 
شومارف ار  اهنآ  مه  ادخ  دندرک  شومارف  ار  ادـخ  »(2) ؛ ْمُهَیِـسَنَف َهّللا  ْاوُسَن  : » دیامرف یم  ای  .دنک  یم  شومارف  ار  وا  ادخ  دنک  شومارف 

ادخ دیوگ : یم  اج  کی  رد  نآرق  روط  هچ.تسین  راک  شومارف  ادـخ  »(3) ؛ ایِـسَن َکُّبَر  َناَک  اَم  : » دیامرف یم  رگید  ياج  رد  اما  .درک 
ههبُش شیارب  هتشاذگ و  مه  رانک  ار  هیآ  ود  دنک ؟ یم  شومارف  ادخ  دیوگ : یم  رگید  ياج  رد  درادن و  نایسن  تسین و  راک  شومارف 
هدمآ .دیایب  شیپ  لاؤس  شیارب  دنک و  صحفت  نیموصعم  ةریـس  تایاور و  نآرق ، تایآ  رد  یـسک  درادن  یلاکـشا  چـیه  هدـش ! ادـیپ 

.دنک یم  لاکشا  و  اقآ –  تفالخ  نامز  مالسلا –  هیلع  نینمؤملاریما  يور  هب  ور  هتسشن 
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: رگید هنومن 

، دـیورب هک  دوش  یم  هتفگ  اـهاج  یـضعب  دوش ، یمن  لاؤس  اـهاج  یـضعب  تماـیق  رد  میراد  نآرق  رد  هکنیا : مه  رگید  ضقاـنت  کـی 
کی میریذپب ؟ ار  مادک  « دوش یم  یـسر  باسح  دوز  ؛(1)  ًاریـسَی ًاباسِح  : » دیوگ یم  اهاج  یـضعب  دنک ، یم  لطعم  یلیخ  اهاج  یخرب 

یم هتفگ  زین  ییاج  رد  دوش و  یمن  لاؤس  دوش ، یم  هتفگ  اج  کی  تسا ، لاس  رازه  هاجنپ  اب  قباطم  تمایق  زور  کـی  : دـیوگ یم  اـج 
تسد « ْمِهیْدیَأ انُمِّلَُکت   » .دنزب فرح  درادن  قح  سک  چیه  »(2) ؛ ْمِهِهاَْوفَأ یَلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  : » دتفا یم  راک  زا  زور  نآ  رد  اه  نابز  دوش 

.دنهد یم  تداهش  اهاپ  و 

یم فرح  نابز  اج  کی  تسا  فلتخم  شفقاوم  تمایق  نک ! تقد  نآرق  تاـیآ  رد  دومرف : باوج  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـقآ 
نآ .تسین و  ضقانت  نیا  دشک  یم  لوط  رگید  ياج  رد  يوش و  یم  در  دوز  ییاج  رد  رگا  .دـهد  یم  تداهـش  وضع  اج  کی  دـنز ،

ادرف دنیوگ و  یم  ار  يزیچ  ام  هب  هکنیا  ریظن  دیراد  امـش  هک  ییاه  یـشومارف  ینعی  تسین ؛ راک  شومارف  ادـخ  : دـیامرف یم  هک  ییاج 
؛ دـنک یم  اهر  ار  امـش  دـنوادخ  ینعی  دـنک ، یم  شومارف  ار  امـش  ادـخ  دوش  یم  هتفگ  هک  ییاج  اـما  .تسین  دور  یم  ناـمدای  حـبص 

(3) .دنداد خساپ  ار  اه  شسرپ  ۀمه  ترضح  تسا ، « َكََرت  » يانعم هب  « َیِسَن »

يزیچ نآ  هغالبلا –  جهن  رد  نینمؤملاریما  .دندرک  یم  هدافتسا  نآرق  دوخ  زا  نآرق  ریسفت  رد  یهاگ  ام  ۀمئا  هک  تسا  نیا  نخس  ِّرِس 
ُهُـضَعب ُرِّسَُفی   » ترابع .دـهد  یم  حیـضوت  ار  شدوخ  نآرق  دوخ   (4)« ٍضْعَِبب ُهُضَْعب  ُقِْطنَی  : » دـیامرف یم  اـج  کـی  مراد – نهذ  رد  هک 

.تسا هدمآ  « ُقِطنَی  » یلو هدماین ، تیاور  رد  « ٍضْعَِبب
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: رگید تیاور 

ادـخ دومرف : باوج  رد  اـقآ  هچ ؟ ینعی  دمـصلا » ! » هللا لوـسر  نباـی  تشاد : هضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  شیپ  یـصخش 
دیاز یم  هن  هدش  هداز  هن  شنایاپ ، رد  هن  دراد  زاین  شزاغآ  رد  هن  هک  یسک  َْدلُوی ؛» َْملَو  ِْدلَی  َْمل   » ینعی دهد ؛ یم  حیضوت  دراد  شدوخ 

شدوخ رانک  يا  هیآ  ریسفت  یهاگ  زاین .) یب  ینعی   ) دَمَص دوش  یم  نیا  درادن ، رسپ  ردپ و  هب  یگتسباو  درادن ، شیاز  هب  زاین  ًالصا  و 
.تسا « نآرق هب  نآرق  ریسفت  » نآ عون  کی  هک  دنا  هدرک  ریسفت  ار  نآرق  هنوگ  دنچ  ام  ۀمئا  نازیزع ! نیاربانب ، .تسا  هدمآ 

ص)  ) ادخ لوسر  ثیداحا  اب  نآرق  ریسفت  . 2

شدوخ ای  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  هدرک  ریـسفت  ربمغیپ  ثیداـحا  اـب  ار  نآرق  تاـیآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  اـه  هد 
هیلع نینمؤملاریما  ربمغیپ ، دوخ  هکنیا  ای  و  تسانعم ؟ هچ  هب  هیآ  نیا  هک  هتـساوخ  ار  يا  هیآ  حیـضوت  هدیـسر و  ادـخ  لوسر  تمدـخ 

ُلوُسَر ِیل  لاق  : » دیامرف یم  دراد  هک  یتایاور  رد  نینمؤملاریما  یهاگ.تفگ  یم  ریسفت  ترـضح  نآ  يارب  تساوخ و  یم  ار  مالـسلا 
مـالک نآرق  مهف  عباـنم  زا  یکی  هک  دوش  یم  هتـسناد  نانخـس  عوـن  نیا  زا  .دوـمرف  نینچ  ار  هیآ  نیا  ریـسفت  نم  هب  مرکا  ربـمغیپ  هللا ؛»

.تسا ص )  ) ربمغیپ

هدنورپ سک  ره  دراد و  ظوفحم  حول  کی  دـنوادخ  (1) «، ُِتْبُثیَو ءاَشَی  اَم  ُهّللا  وُحْمَی   » هیآ امـش  هک  تفگ  ار  نیا  دـیاب  لاثم ، ناونع  هب 
ملاع نیا  رد  .دـنک  یم  رمع  ردـقچ  سک  ره  هک  تسا  صخـشم  اجنآ  رد  .درادـن  تافانم  مه  مدآ  رایتخا  اـب  هک  دراد  ادـخ  شیپ  يا 
حول رد  اهنیا  دـمآ ، دـهاوخ  ایند  هب  نامز  نـالف  رد  تسا و  لاـس  هاـجنپ  اـقآ  نـالف  رمع  لـثم  دراد ، دوجو  یعطق  دراوم  يرـس  کـی 

.تسا هتشون  دیآ  یم  شیپ  هک  یثداوح  زا  يرایسب  نینچمه  تسا و  هدش  هتشون  دنوادخ  ظوفحم 
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تسا و دیآ  یم  شیپ  هک  یعیاقو  ثداوح و  دالوا ، يزور ، تارّدقم  نییعت  يانعم  هب  « ردق ، » دینک اعد  ردق  بش  دوش  یم  هتفگ  هکنیا 
یتاصخـشم هک  تسا  نیا  دوصقم  ُءاشَی » ام  ُهللا  اوُحْمَی  : » دیامرف یم  دنوادخ  مییوگ ، یم  الاح.تسین  مه  ربج  هدش و  نییعت  اهنیا  ۀمه 

هاجنپ یـسک  يارب  رگا  ًالثم  دسیون ، یم  شیاج  يرگید  يزیچ  دنک و  یم  كاپ  اه  تقو  یـضعب  هتـشون ، اه  ناسنا  يارب  ادـخ  هک  ار 
هب دـیایب  شیپ  يا  هثداح  غاد و  دوب  رارق  رگا.ددرگ  یم  تبث  نآ  ياج  لاس  یـس  دوش و  یم  وحم  یلیلد  هب  دـش ، صخـشم  رمع  لاس 
هب تارییغت  نیا  زا  .تسا  قیقد  هدـیچیپ و  یلیخ  هیآ  نیا  .دوـش  یم  تبث  تمالـس  شمارآ و  نآ ، ياـج  دوـش و  یم  در  هثداـح  یلیلد 

.دراد ینیگنس  راد و  هنماد  ثحب  دوخ  هک  دوش  یم  ریبعت  « ءادب »

، هن تفگ : دیاب  باوج  رد  تایاور  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  دروخ ؟ یمن  ناکت  تسا و  دص  رد  دص  ایآ  دوش  یم  هتشون  هچنآ  هکنیا  اما 
مینک ییاعد  ره  هک  ام  دیوگب  شدوخ  اب  مدآ  دوب  نکمم  دروخ  یمن  ناکت  رگا  .ددرگ  دایز  مک و  تسا  نکمم  تسین ، دص  رد  دص 

زا رگا  .دنک  هچ  هک  دنام  یم  ناسنا  و  درادن ، رب  رد  يدوس  میشاب  هتـشاد  هک  ّیتورم  محر و  میهدب و  هک  يا  هقدص  ره  درادن ، هدیاف 
یم لُش  نید  ياهراک  رد  یمدآ  دـشابن  رییغت  لباق  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  دـنوادخ  بناج  زا  هک  يرما  ددرگ  تباث  یتیبرت  رظن 

.دوش

ص)  ) ربمایپ زا  شسرپ  ماگنه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بدا 

، اهِریـسفَِتب َکَنیَع  َّنَِّرقَُال  : » دومرف ص )  ) ربمغیپ .تسیچ  هیآ  نیا  ریـسفت  دسرپب  ات  دمآ  ادخ  لوسر  تمدـخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
! ناج یلع  .منک  یم  نشور  هیآ  نیا  ریسفت  اب  ار  تنایعیـش  نامـشچ  تیاه و  مشچ  ناج ! یلع  « اهِریـسفَِتب يدَعب  نِم  یتَّما  َنیَع  َّنَِّرقَُالو 

.دنک یم  نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  زیچ  كاپ و  ار  اهزیچ  یضعب  ادخ 
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رثکا دـشاب ، هدرک  هئارا  یلقتـسم  نایب  ای  لـصفم  يا  هبطخ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  ار  ییاـج  هدـشن  هدـید  ربمغیپ  رمع  لوط  رد 
ةرابرد مه  شدوخ  دوب ، ربمغیپ  عیطم  لماک  روط  هب  ترضح  اریز  تسا ، ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  شا  همه  هدیـسر  هک  ییاه  هبطخ 
شردام رگا  رتش  هچب  يرآ ،  (1)« .مدوب ربمغیپ  ور  هلابند  دـشاب  شردام  لابند  هک  يرتش  هچب  لثم  : » دـیامرف یم  طابترا  عضاوت و  نیا 

؟ ارچ متفگن  تقو  چیه  هک  مدوب  ربمغیپ  ور  لابند  يروط  دـیوگ : یم  نینمؤملاریما  .ددرگ  یم  رب  مه  وا  ددرگرب  دورب و  ار  هار  فصن 
ضحم و عیطم  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  ارچ ؟ دنتفگ : اه  یضعب  هک  یلاح  رد  مشچ ؛ متفگ : .مینک  حلص  : دومرف ربمایپ  هیبیدح  حلص  رد 

.دوب ادخ  لوسر  نامرف  هب  شوگ 

دنک یم  نایب  ار  یلک  مکح  نآرق 

هدش نیعم  زامن  تاعکر  دادـعت  هن  تاکز ، زامن و  رد  لاثم  ناونع  هب  تسا ، « یلک  » هک ینعم  نیدـب  دراد  ماهبا  نآرق  تایآ  زا  يا  هراپ 
هک زامن  تاعکر  دادعت  تفگ : دیاب  هدماین ؟ نآرق  رد  همئا  مسا  ارچ  دنیوگ  یم  دارفا  زا  یـضعب  .تسا  هدش  نییعت  تاکز  رادقم  هن  و 

قداص ماما  .مالـسلا  مهیلع  همئا  مسا  نینچمه  تسا و  هدـماین  نآرق  رد  ییزج  تروص  هب  رگید  ياهزیچ  زا  یلیخ  تسا و  نید  نکر 
رود تفه  فاوط و  رود  تفه  نآرق  رد  ایآ  .تسا  هدوب  تایلک  رب  شیاـنب  نآرق  رد  دـنوادخ  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع 

»(2)؛ امِِهب َفوَّطَی  ْنَأ  : » هدش هتفگ  یلک  تروص  هب  طقف  هکلب  تسا ؟ هدمآ  تسا  جح  ماکحا  زا  هک  ندرک  تکرح  هورم  افـص و  نیب 
هک میراد  ماـکحا  هب  عـجار  هیآ  .تسا 500  هدـشن  رکذ  نآرق  رد  هک  يرگید  رایـسب  دراوـم  .دـینک و  فاوـط  هورم  افـص و  نیب  ینعی 
اَم ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  : » دـیامرف یم  شدوخ  تسا  (ص ) ربمغیپ میرک  نآرق  ياـه  نیبم  زا  یکی  .درک  طابنتـسا  نآ  زا  دـیاب  ار  مکح  نارازه 

(3) «. ْمِْهَیلِإ َلُِّزن 
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تشونرس رییغت  لماع  ریخ  راک 

اَم ُهّللا  وُحْمَی   » ثعاب راک  هس  ناج ! یلع  دومرف : ثحب  دروم  هیآ  ریسفت  ةرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  شسرپ  باوج  رد  ص )  ) ادخ لوسر 
.دوش یم  « ُِتْبُثیَو ءاَشَی 

؛» اهِهْجَو یَلَع  ُهَقَدَّصلا  :» تسا هقدص  . 1

؛» نیَِدلا ولاُِّرب  : » تسا ردام  ردپ و  هب  یکین  . 2

«. ِفورعَملا ُعانِطصاَو  :» نتشادرب یسک  شود  زا  راب  ریخ و  راک  . 3

هتشون تواقش  هک  يدرف  يارب  دوش  یم  ثعاب  « ِءوَّسلا َعِراصَم  یقَیو  ِرمُعلا ، یف  ُدیزَی  و  َهَداعَـسلا ، َءاقَّشلا  ُلِّوَُحی   » هک تسا  راک  هس  نیا 
ای دوش  یم  هاتوک  شرمع  تفر و  دهاوخ  ایند  زا  دنمتواقـش  هدش  هتـشون  شا  هدنورپ  رد  هک  یـسک  ًالثم  دوش ، هتـشون  تداعـس  هدش 

هدـش و كاپ  دوب  هدروخ  مقر  شیارب  هک  نیـشیپ  تشونرـس  تاردـقم و  دـهد  ماجنا  ار  راک  هس  نیا  رگا  دـنیب ؛ یم  ار  تبیـصم  نالف 
(1) .دیامن یم  يریگولج  تارطخ  زا  ینالوط و  شرمع  و  دوش ، یم  هتشون  تداعس  شیاج 

زا ارم  رگا  ایادخ ! « ِینُْحماَف ِءاَیِقْـشَْألا  َنِم  َكَدـْنِع  ُْتنُک  ْنِإ  َّمُهَّللا  :» دـیامرف یم  ناضمر  كرابم  هام  ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يارب یهاگ  تسا  نکمم  .تسا  تداعـس  لـها  وا  سیونب  شیاـج  نک و  شکاـپ   (2)« ءاَدَعُّسلا َنِم  ِیْنُبتْکاَو   » يا هتـشون  تواقـش  لها 

ار مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هار  دوب و  هدماین  كاپ  تین  هب  هک  « ّرُح  » لثم دشاب ، هدش  هتـشون  تواقـش  شدروخرب  عون  رطاخ  هب  یـسک 
رارق ریخ  ریـسم  رد  دـنک و  هبوـت  دـیایب و  هللادـبعابا  تمدـخ  هک  دـش  ثعاـب  شبدا  ناـمه  داد  ماـجنا  هک  یبدا  رطاـخ  هـب  اـما  تـسب ؛

(3) .دریگب

مدرم شود  يور  زا  راب  هدوب و  ریخ  هب  ناشتـسد  هک  یناسک  و  دندرک ، مارتحا  ار  ناشنیدـلاو  هک  یناسک  میراد  اه  لقن  زا  یـضعب  رد 
هـضرع مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  .دـندش  ریخ  هب  تبقاـع  شرخآ  دـنتخادنا ، یمن  مدرم  ياـپ  يولج  گنـس  و  دنتـشاد ، یم  رب 

مدآ زا  یلیخ  « ِهَداعَّسلِاب َُهل  َِمتُخ  ٍّیِقَـش  نِم  مَک   » دریمب دـب  تسین  مولعم  يدـب  مدآ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مردـپ  : تشاد
.تسا ینخس  نینچ  هاوگ  خیرات  هک  دنتفر  ایند  زا  دنمتداعس  دب  ياه 

14140 ص :
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مکح نب  ماشه 

هب دـقتعم  وا  ماشِه  ای  ماشُه  مکح .» نب  ماشه   » لثم .تسا  هدوب  بوخ  ناشنایاپ  اما  دـنا  هتـشاد  يدـب  زاغآ  هک  دنتـسه  يدارفا  یهاـگ 
دروخرب دنت  وا  اب  اه  لقن  زا  یـضعب  قبط  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زین  یهاگ  تسا  هدش  لقن  وا  زا  یتایاور  یتح  دوب  ادخ  ّتیمـسج 

هک دریگ  یم  هجیتن  رخآ  رد  دروآ و  یم  ار  یتایاور  ماـشه  مذ  حدـم و  رد  « لاـجرلا مجعم   » رد هر )  ) ییوخ ياـقآ  موحرم  .دـنا  هدرک 
(1) .دش مالسلا  هیلع  قداص  ماما  صاخ  نادرگاش  زا  داد و  شور  رییغت  ناشیا 

یلباک دلاخ  وبا 

ماما نسح و  ماما  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ًالثم  دراد ، دوجو  شرانک  صوصخم  رای  کی  یماما  ره  تمایق  زور  هک  میراد  یثیدـح 
نارای زا  یکی  اـب  داجـس  ماـما  .دـنبای  یم  روضح  تماـیق  رد  دـنراد  هک  یـصوصخم  ناراـی  نویراوح و  زا  یکی  اـب  کـی  ره  نیـسح 
تفگ یم  .تشادن  لوبق  ًالصا  ار  داجس  ماما  دوب و  بهذم  یناسیک  لوا  وا  .تسا  یلباک  دلاخ  وبا  نآ  دوش و  یم  دراو  شـصوصخم 

.دش نیسحلا  نب  یلع  ترضح  صوصخم  یباحص  زا  دش و  دنمقالع  ماما  هب  یلیخ  اهدعب  یلو  (2) .تسا نم  ماما  هفینح  دمحم 

دریمب دنمتداعـس  تسین  مولعم  دوب  یبوخ  مدآ  هک  مه  سک  ره  و  دریم ، یم  یقـش  هک  درک  یقلت  دیابن  دوب  یقـش  سک  ره  نیاربانب ،
«. ِهَداعَّسلِاب َُهل  َِمتُخ  ٍّیِقَش  نِم  مَک  »

عفن هـب  اریز  دوـب ، یبوـخ  مدآ  داد و  يأر  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  هـب  ناـمثع  زا  دـعب  هرفن  شـش  ياروـش  رد  هـک  تـسا  یـسک  ریبز 
رد یلو  دوب ، همه  يولج  مالسا  ردص  ياه  گنج  رد  درک و  تکرش  ارهز  ترـضح  عییـشت  رد.تفر  رانک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تفر ایند  زا  یقش  داتسیا و  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لباقم  رد  تشاد و  هدهع  هب  ار  هاپس  یهدنامرف  لمج  گنج 
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یم ریسفت  نایب و  ربمایپ » مالک  اب  نآرق   » »و نآرق هب  نآرق   » يریـسفت شور  ود  اب  ار  نآرق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  میتسناد  نالا  ات 
.دندرک

تاغل ریسفت  . 3

ِكُولدـِل  » ًـالثم دراد ، ینعم  هچ  هملک  تغل و  نـالف  هک  اـنعم  نیا  هـب  دـنداد ، یم  حیـضوت  ار  نآرق  تاـغل  اـم  راوـگرزب  ۀـمئا  یهاـگ 
یم ینعم  رگید  تغل  اب  ار  ینآرق  تغل  هک  « بورغ  » ینعی دیامرف : یم  حیـضوت  رد  ماما  دننک و  یم  لاؤس  نینمؤملاریما  زا  ار  ِسمَّشلا »

.دننک

تایآ لوزن  ببس  . 4

هیآ نیا  هک  دش  یم  هتفگ  هیآ  يانعم  رد  طقف  دندرک و  یم  نایب  ار  نآ  لوزن  ببس  نآرق  زا  يا  هیآ  ریـسفت  نییبت و  رد  ام  ۀمئا  یهاگ 
.تسا هدش  لزان  دروم  نالف  رد 

تایآ لیوأت  . 5

يانعم دیناد  یم  امـش  یتقو  .هیآ  ترابع  رهاظ  مهف  ینعی  ریـسفت  اریز  تسین ، ریـسفت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀمئا  تاشیامرف  یهاگ 
ریغ زاین و  یب  ینعم  هب  دمـص  هک  دـیمهف  یم  دـعب  دـینیب و  یم  اجنآ  رد  ار  ظفل  يانعم  دـیور و  یم  همان  تغل  غارـس  تسیچ  « دمـص »

ءاملع نیموصعم و  ةریـس  رد  و.دوش  یم  هتفگ  ریـسفت  نآ  هب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هریغ  یظفل و  نئارق  اب  هیآ  تلـالد  تسا و  يداـم 
.دوش یم  هدید  ناوارف  نآرق  مهف  رد  يا  هنوگ  نیا  درکیور 

بصعتم و نیقرـشتسم  زا  یـضعب  .تسا  ریـسفت  زا  ریغ  نیا  دـنک ، یم  الم  رب  ار  نآ  نطاب  لیوات و  ار  هیآ  مالـسلا  هیلع  ماما  یهاگ  اما 
فرح نیا  دنز  یم  یفرح  هک  یتقو  یمدآ  دننک  تقد  هکنیا  نودب  دنا  هتـشون  ییاه  باتک  هعیـش  ریـسفت  هب  عجار  یهاگ  هقیلـس  جک 
ياراد مه  دـنراد  دارفا  زا  يرایـسب  هک  یتاملک  ظفاح و  يدعـس ، رعـش  تسا  روط  نیا  اه  فرح  ۀـمه  .تسا  يرهاظ  نطاـب و  ياراد 
نکمم شنطاب  اما  تسا ، یهن  شرهاظ  نخس ، نیا  دیهدن  ماجنا  ار  راک  نالف  دییوگ  یم  یسک  هب  امش  یتقو  .تسا  نطاب  مه  رهاظ و 
ریـسفت اب  هک  دنا  هدرک  نایب  ار  تایآ  نطاب  مالـسلا  مهیلع  همئا  تاقوا  زا  يرایـسب  نیاربانب  .دشاب  يرگید  زیگنا  تمکح  يانعم  تسا 

.دراد يرهوج  ياه  قرف 
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: هنومن کی 

هتفر و ورف  نیمز  يور  ياه  بآ  ۀمه  دینیبب  دیوش و  دـنلب  حبـص  يزور  رگا  مدرم ! اًرْوَغ » ْمُکُؤاَم  َحَبْـصَأ  ْنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  ًالثم 
بآ امش  يارب  دهاوخ  یم  یسک  هچ  »(1) ؛ ٍنیِعَّم ءاَِمب  مُکِیتْأَی  نَمَف   » تسا هدش  کشخ  اج  همه  درادن و  دوجو  نوریب  بآ  هرطق  کی 

هچ دوش  نینچ  رگا  .دینک  رکـش  دینکن ، نارفک  دینکن ، فارـسا  دینادب ، ردق  دیاب  ار  بآ  دیامرف  یم  هک  تسا  هیآ  رهاظ  نیا  دروایب ؟
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  .دراد  زین  ینطاب  نخـس  نیا  اما  دنیوگ ؛ یم  ریـسفت  ینعم  زا  شخب  نیا  هب  دروآ ؟ یم  اراوگ  بآ  ناتیارب  یـسک 

نآ دنوادخ  دیاب  تفر  ورف  بآ  رگا  هک  يروط  نامه  بآ –  نامه  هب  هدرک  هیبشت  ار  ماما  دوشب –  بیاغ  نامز  ماما  رگا  دیامرف : یم 
ریـسفت نیا  رگید  ٍماَمِِإب » ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًاِبئاَغ  ْمُکُماَمِإ  َحَبْـصَأ  ْنِإ  « ؛ دنادرگرب ار  وا  دنوادخ  دیاب  دوش  بیاغ  مه  ماما  رگا  دـنادرگرب ، ار 

.تسا نطاب  ندرک  راکشآ  »و  لیوات  » هکلب تسین ،

تـسا مولعم  شیانعم  نوتیز  ریجنا و  تسیچ ؟ ِنُوْتیَّزلا » َو  : » دنا هدرک  نآ  راکنا  هب  عورـش  دنا  هدیمهفن  ار  تایآ  لیوأت  هک  اه  یـضعب 
هیلع نینمؤملاریما  .تسا  هدز  لاـثم  ار  تمعن  ود  نیا  نآرق  اـهتنم  .دنتـسه  نینچ  زین  اـه  تمعن  ۀـیقب  دنتـسه و  ادـخ  تمعن  ود  ره  هک 
دنک دـشر  وا  مسج  ات  تسا  ناسنا  مسج  يارب  يّزَغُم  دـیفم و  ریجنا   (2) .دنتسه نیسح  ماما  نسح و  ماما  ِنُوْتیَّزلا » َو  : » دومرف مالـسلا 

تالیوأت رد  .تسا  هیآ  نطاب  نیا  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ِنیِّتلا » َو  « ؛ تسا حور  یلاعت  بجوم  هعماج و  حور  ياذـغ  زین  ماما 
همطاف ردـقلا  هلیل  هک  میراد  تیاور  (3) ِرْدَْـقلا » ُهَْلَیل   » لیذ رد  ًالثم  ...و ، ردـق  نیت ، رون ، ةروس  لـیذ  رد  .دراد  دوجو  يداـیز  تاـیاور 

.تسا
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َكَرْدَأ ْدَـقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َهَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  ُهللا  ُرْدَْـقلا  ُهَمِطاَف َو  ُهَْلیَّللا  ِرْدَْـقلا ، ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ  َلاَق  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهللاِدـْبَع  ِیبَأ  ْنَع 
اَِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَأل  َهَمِطاَف  ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل 

نخس هدیکچ 

نایب یهاگ  نآرق و  ياه  هژاو  نایب  مه  یهاگ  ربمغیپ و  ثیداـحا  اـب  نآرق  یهاـگ  نآرق ، هب  نآرق  یهاـگ  تیب ، لـها  يریـسفت  شور 
مالـسلا اهیلع  ارهز  ترـضح  يریـسفت  ثحب  دراو  ادرف  هللاءاش  نا  .تسا  یهلا  تایآ  نطاب  لیوأت  نایب  زین  یهاگ  تاـیآ و  لوزن  نأـش 

هتفگان .دـنراد  یتشادرب  هچ  تسا و  هدرک  ریـسفت  هنوگچ  ناشیا  هدـش و  لقن  یتایآ  هچ  راوگرزب  يوناب  نآ  زا  مینیبب  ات  دـش  میهاوخ 
.تسا هیکدف  ۀبطخ  ام  كالم  هک  دنامن 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هضور 

، اقآ هاگشیپ  هب  یمالس  اج  نیمه  زا  .میراد  رارق  هیمطاف  مایا  هناتـسآ  رد  مالـسلا و  هیلع  هللادبع  ابا  ربق  یترایز  بش  تسا ، هعمج  بش 
نآرق هزین  يالاب  شـسدقم  رـس  .درک  مامت  نآرق  اب  زاغآ و  نآرق  اب  هک  یتیـصخش  نامه  .مینک  ضرع  ءادهـشلادیس  نامبابرا  ماـما و 
نآرق دمآ  هک  ادهش  رس  يالاب  دناوخ ؛ نآرق  دش  البرک  دراو  دناوخ ؛ نآرق  دش  هکم  دراو  دناوخ ؛ نآرق  دمآ  نوریب  هنیدم  زا  دناوخ ،

نَّم مُْهنِمَف  ِْهیَلَع  َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَـص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  : » تفگ دـناوخ و  نآرق  ناشرـس  تشپ  درک  عادو  ادهـش  اب  یتقو  دـناوخ ؛
.دوب نآرق  اب  هتخیمآ  هللادبع  ابا  دوجو  مامت  (1) ُرِظَتنَی » نَّم  مُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَضَق 
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ِهللاِْدبَع َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا 

َِکئاَنِِفب ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  َو 

ُراَهَّنلا ُْلیَّللا َو  َیَِقب  ُتیَِقب َو  اَم  ًاَدبَأ  ِهللا  ُماَلَس  ِنِم  یّ َْکیَلَع 

.مُِکتَراَیِِزل ِنِم  یّ ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  َال  َو 

نم .مناوخب  زاـمن  نآرق و  اـعد ، مهاوخ  یم  بشما  نم  وگب  مدرم  نیا  هب  مساـّبع  دوـمرف : تفرگ ، تلهم  ار  اروشاـع  بش  هللادـبع  اـبا 
نآرق و اعد ، زامن ، يارب  اروشاع  بش  رد  ترـضح  .تسین  رتالاب  اـم  نید  سوماـق  رد  تداهـش  زا  هکنیا  اـب  مراد  تسود  ار  رافغتـسا 

.تفرگ تلهم  (1) تدابع یگدنب و 

بیبح رـس  يالاب  دمآ  یتقو  .درک  یم  لیلجت  اه  ناوخ  نآرق  زا.دوب  هتخیمآ  شنارای  هللادـبع و  ابا  دوجو  تسوپ و  تشوگ و  اب  نآرق 
دمآ مالغ  نآ  رس  يالاب  یتقو   (2) .يدرک یم  متخ  ار  نآرق  بش  کی  رد  يدوب و  ملاع  يدوب ، لضاف  وت  بیبح ! دومرف : رهاـظم ، نب 

ندناوخ نآرق  يادص  هللادبع  ابا  ياه  همیخ  زا  اروشاع  حبص  بش و  .دناوخ  نآرق  مه  زاب  دیاش  تشاذگ و  وا  تروص  يور  تروص 
.تسا قطان  نآرق  نیسح  نوچ  دوب ؛ نکفا  نینط 

رد نم  دیوگ : یم  مقرا  نب  دیز  .دوب  هللادبع  ابا  ةدیرب  رـس  زا  نآرق  توص  يادص  درک  بجعت  مه  بنیز  دوب و  بیجع  هک  يزیچ  اما 
َْتبِسَح ْمَأ  »(3) .دناوخ یم  نآرق  دراد  ین  يالاب  هللادبع  ابا  سدقم  ةدیرب  رس  مدید  تقو  کی  لزنم ) الاب  هقبط   ) مدوب هتـسشن  يا  هفرغ 

عطق ار  شا  هبطخ  دینـش  ار  ردارب  ندـناوخ  نآرق  يادـص  اـت  يربک  بنیز   (4) اًبَجَع » اَِـنتاَیآ  ْنِم  اُوناَـک  ِمِیقَّرلاَو  ِفْهَْکلا  َباَحْـصَأ  َّنَأ 
، دوش هدناوخ  نآرق  ات  درک  ربص  تفگن  نخـس  رگید  بنیز  اذل  .دنوش  تکاس  همه  مارتحا  هب  دـیاب  دوش  یم  هدـناوخ  هک  نآرق  .درک 

میتـی نیا  اـب  هلمج  ود  یکی  سپ  هدـمآ  تکرح  هب  تیاـهبل  هک  وت  یناوخ ، یم  نآرق  هک  وت  رهاوـخ ، زیزع  : ردارب هب  درک  ور  مه  دـعب 
ْنَأ اَُهبَلَق  َداَک  ْدَـق  اَهْمِّلَک  َهَریِغَّصلا  َمِطاَـف  یِخَأ  اَـی   » .دـنوش یمن  مارآ  اـهنآ  متفگ  نخـس  تیاـه  هچب  اـب  هچ  ره  نم  .نزب  فرح  تیاـه 

(5)« َابوُذَی
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.میظعلا یلعلا  هللااب  ّالا  هوق  لوح و ال  ال 

(2  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(2) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 
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(1) «. ًهَبِّیَط ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  نِّم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق  »

همدقم

دیـس قودص و  خیـش  موحرم  ار  دنمـشزرا  ۀبطخ  نیا  .منک  تبحـص  « هیکدف هبطخ   » يریـسفت ثحابم  هب  عجار  زور ، دـنچ  نیا  دوب  انب 
هب تسا و  یمالسا  فراعم  هرود  کی  يواح  هبطخ  نیا  هک  دش  هراشا  نیشیپ  ۀسلج  رد  .دنا  هدرک  لقن  ناگرزب  زا  يرایسب  یضترم و 
هب هبطخ  نیا  رد  ار  نآرق  ریسفت  شور  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدش  داهـشتسا  نآ  رد  هیآ  تسیب  زا  شیب 

اذـل دراد ، هعماج  رد  نآرق  شقن  اب  هطبار  رد  يدنمـشزرا  تانایب  زین  .مینک و  تشادرب  تایآ  زا  دـیاب  هنوگچ  هکنیا  دـهد ، یم  دای  ام 
.دشاب هتشاد  ینید  گنهرف  رد  يدنمشزرا  دنلب و  هاگیاج  دناوت  یم  هبطخ  نیا 

نسح معنملادبع  رتکد  تیاده 

ارهز ترـضح  هیکدف  ۀبطخ  ياه  هزومآ  هب  شدوخ  ار  شندش  هعیـش  تلع  .تسا  هدش  هعیـش  هک  هدوب  یّنـس  نسح ، معنملادبع  رتکد 
.متفای تیاده  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  رون  هب  نم  ینعی  ُتیَدَتهإ ؛» َهَمِطاف  ِرُوِنب  » مان هب  دراد  یباتک  .تسا  هداد  تبسن  مالـسلا  اهیلع 

ناشرامآ ددرگ ، رشتنم  اهنآ  راثآ  دهد  یمن  هزاجا  ایند  یسایس  ياضف  هنافـسأتم  دنا  هدرک  ادیپ  یبهذم  لوحت  راصبتـسا و  هک  یناسک 
َِینعَّیَـش دَـق   » ماـن هب  دراد  یباـتک  هـک  ینیـسح  سیردا  لـثم  دـنراد ، يداـیز  یملع  ۀـقباس  دارفا  نـیا  زا  یخرب  .تـسا  شیازفا  هـب  ور 

.درک هعیش  ارم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  « نیسُحلا

یم هک  تسا  نیا  شتاریبعت  زا  یکی  دراد ، هیکدـف  ۀـبطخ  هب  عجار  یبیجع  یلیخ  تاراـبع  شباـتک  ۀـمدقم  رد  نسح  معنملادـبع  اـما 
زا سپ  مدوبن –  هعیـش  زونه  هک  یناـمز  رد  مدرک –  یم  شوگ  زین  نم  دـناوخ ، یم  تشاد  ار  هیکدـف  ۀـبطخ  یبـیطخ  يزور  دـیوگ :

جُرَخت ال   » مدید مدرک ، رکف  هچ  ره  دیوگ : یم  دـعب  « ملد هب  تسـشن  يریت  لثم  یقامعَا ؛ یف  مهَّسلاَک  : » تسا نیا  شریبعت  نآ  ندـینش 
هکنیا ولو  دشاب ، هدش  رداص  دـناوت  یمن  يداع  مدآ  کی  زا  تحاصف  ییابیز و  نیا  اب  هبطخ  نیا  « ًاِملاع َناک  نإ  يداع و  ٍصخـش  نِم 

مک مدرک و  قیقحت  نآ  زا  سپ  .دیـشخب  مایتلا  ارم  تاحارج  تشاذـگ ، مهرم  ار  ملد  مخز  هبطخ  نیا  اذـل  دـشاب ! دنمـشناد  ملاع و  وا 
.مدش انشآ  هعیش  فراعم  اب  مدمآ  مک 
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تاسلج هب  زاـین  مینک  ثحب  هملک  هب  هملک  میهاوخب  ار  هبطخ  دوخ  رگا  ّـالإو  .تسا  هبطخ  نیا  ینآرق  ياـه  ثحب  هب  عجار  نم  نخس 
.دراد يدایز 

دش داریا  نآ  رد  هبطخ  هک  یطیارش 

تـسا نکمم  دـننک  تیاـنع  رگا  یمارگ  نارهاوخ  .میوگب  دجـسم  هب  ارهز  ترـضح  ندـمآ  ةوحن  هب  عجار  هلمج  هس  ود –  ادـتبا  رد 
نآ دنک  تبحص  دجسم  رد  هک  تسا  رارق  دیایب ، دجسم  هب  ات  دمآ  نوریب  هناخ  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  .دشاب  اشگ  هار  ناشیارب 

.هفیقس لها  یتح  راصنا ، رجاهم ، زا  يدایز  دارفا  عمج  رد  مه 

َْتثاـَل  » هـک تـسا  نـیا  هیـضق  یخیراـت  ریبـعت  .مـنک  ضرع  امــش  تمدـخ  ار  نز  کـی  یعاـمتجا  شقن  مهاوـخ  یم  دـمارد  نـیا  اـب 
يرـسور هعنقم و  هن  دریگ ، یم  تسد  يور  ات  ار  ناوزاب  ندرگ ، رـس و  رب  هوالع  هک  ییاه  يرـسور  يرـسور ، ینعی  « رامخ «» اَـهَراَمِخ

تشپ زا  دریگ و  یم  ار  رس  طسو  هک  « ینامر  » لثم .تسا  یکی  ناشدوبن  اب  ناشدوب  اه  يرسور  نیا  زا  یـضعب  نالا  هک  کچوک  ياه 
ام راگزور  رد  اما  دزادنا ؛ یم  ناکدوک  رس  يور  هک  تسا  ییاه  هچراپ  یهاگ  اه  يرـسور  نیا  .دنام  یم  نوریب  وم  ۀمه  رـس  شیپ  و 
هک يروط  دروخرب ، زا  ندش  عنام  ای  تسا  فیلکت  عفر  يارب  ای  لاح  ره  هب  .دننک  یم  رـس  ار  نآ  گرزب  دارفا  دوش  یم  هدـید  یهاگ 

.دراد دوجو  یباجح  دوش  هتفگ 

یم ار  وزاب  يور  ات  هک  يرسور  هعنقم و  هب  تغل  رد  دراد –  « نهرمخ  » ریبعت مه  نآرق  رد  هک  رامخ –  دنا  هتشون  نیحراش  زا  یـضعب 
دعب دناشوپ  لماک  ار  شیوزاب  رس و  يور  عقاو  رد  دیشوپ ، ار  يدنلب  يرسور  تسخن  مالـسلا  اهیلع  ترـضح  .تسا  هدش  ینعم  دریگ 

.تسا هدمآ  هبطخ  رد  هک  « بابلِج » يرگید »و  رامِخ  » یکی دینک ، تقد  هژاو  ود  نیا  هب  منک  یم  هیصوت  اَِهباَْبلِِجب .» ْتَلَمَتْشا  «َو 
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دنلب رایسب  ياه  نهاریپ  هب  ار  بابلج  دمآ  دجسم  هب  هنوگچ  ترضح  هک  هبطخ  ۀمدقم  رد  .تسا  هدمآ  « َّنِِهبیبالَج  » ریبعت مه  نآرق  رد 
.دـناشوپ یم  ار  ندـب  رـساترس  هک  تسا  یبرع  ياهرداچ  نیمه  هیبش  ًابیرقت  .دـنک  یم  انعم  تسا  داشگ  دریگ و  یم  ار  اپ  يور  ات  هک 
هدیناشوپ یم  ار  ندب  مامت  اپ و  كون  ات  یتح  هک  دراد  ریبعت  رد  تسا ، هدوب  توافتم  يزورما  رداچ  اب  شلکـش  بیکرت و  دیاش  اهتنم 

.تسا

نوریب اهنت  هناخ  زا  .دورب  دجـسم  هب  دهاوخ  یم  الاح  ار ، يرـسور  نآ  زا  سپ  هدیـشوپ و  ار  بابلج )  ) دـنلب نهاریپ  تسخن  ترـضح 
ِءاَِـسن اَِهتَدَـفَح َو  ْنم  دـندوب «  هتفرگ  ار  ارهز  رود  اـت  رود  هک  یهورگ  کـی  طـسو  ٍهَُمل ؛» ِیف  ْتَلَْبقَأ  َو  : » تسا نیا  موـس  ریبـعت  دـماین 
تمس هب  میرح ، عنام و  ششوپ و  هس  اب  نیاربانب  نمیا ، ما  هّضف ، ءامـسا ، لثم  یناسک  .دندوب  ترـضح  نایانـشآ  مراحم و  همه  « اَهِمْوَق

(1) «. اَهِمْوَق ِءاَِسن  اَِهتَدَفَح َو  ْنِم  ٍهَُمل  ِیف  ْتَلَْبقَأ  اَِهباَْبلِِجب َو  ْتَلَمَتْشا  َو  « ؛ دمآ دجسم 

اهیلع ارهز  ترضح  هک  تسا  نیا  شا  هنومن.تسین  فلاخم  نز  یعامتجا  شقن  اب  مالـسا  هکنیا  يارب  منک ، ضرع  مهاوخ  یم  ار  نیا 
، دورب هاگشناد  دناوت  یم  مرتحم  مناخ  .دینیبب  هعماج  رد  ار  شروضح  ةوحن  اما  درک ، عافد  درک ، تبحـص  دناوخ ، هبطخ  دمآ  مالـسلا 

ناملسم نز  کی  هک  ار  ییاه  یگژیو  لیاسم و  بناوج و  ۀظحالم  اما  دوش ، نارنخس  رعاش ، کشزپ ، دنک ، لیصحت  دورب ، ناتـسریبد 
.دریگب رظن  رد  دنک  تیاعر  دیاب 

یتیصخش  (2) .تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مردام  نم  يوگلا  دیامرف : یم  تسا ، مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هک  ام  يوگلا  نیرتهب 
.دننک یم  راختفا  شدوجو  هب  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هک 
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دوب هناهب  كدف ،

ار نم  قح  دیوگب  دناوت  یم  .دراد  دوجو  مه  كدف  ثحب  دیایب ، دجـسم  دوش و  دـنلب  دـهاوخ  یم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  لاح 
هناسانـشراک ردقچ  لامعا ، راثآ  هب  عجار  یلـصفم  ۀبطخ  ندناوخ  هب  درک  عورـش  تهج  نیمه  هب  .تسا  هناهب  كدـف  هن ، اما  دـیهدب ؛

هک تسا  هدش  دراو  قیقد  زیر و  روط  هب  .دینیبب  هبطخ  نیا  رد  ار  لامعا  راثآ  هب  عجار  دروم  تسیب  نیا  نازیزع  منک  یم  هیصوت  تسا !
.تسا هدرمش  رب  یکی  یکی  ار  اهنیا  دراد و  يرثا  هچ  داهج  دراد ، يرثا  هچ  زامن  دراد ، يرثا  هچ  نامیا 

نآرق تاـیآ  اـب  تاـکن  نیا  زا  دروم  تسیب  نازیزع  زا  یکی  یـسررب  قبط  هدرمـشرب  ینید  لاـمعا  يارب  ارهز  ترـضح  هک  ار  يراـثآ 
.تسا هدرک  تشادرب  نآرق  زا  عقاو  رد  ترضح  هدوب و  قبطنم 

تسا یتخبدب  لماع  نآرق ، زا  يرود 

یَّنَأ  » دـیا هتـشاذگ  راـنک  ار  نآرق  ارچ  : دوـمرف ترـضح  دـینک ! شوـگ  بوـخ  بلطم  نیا  هـب  تـیب  لـها  ۀـمیرک  مرح  راـنک  نازیزع !
رگا .دیوگ  یم  هچ  هک  دـینیبب  دـیهدب و  رارق  رواد  ار  نآرق  ْمُکِرُهْظَأ ؛» َْنَیب  ِهللا  ُباَتِک  « ؟ دـیا هدـینادرگ  يور  نآرق  زا  ارچ  َنوُکَفُْؤت ؛»

ایآ دیهد ؟ یم  دوخ  هب  ار  نینمؤم  رازآ  ةزاجا  ایآ  دیهد ؟ یم  دوخ  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  هب  تیذا  ةزاجا  ایآ  میهد  رارق  نآرق  ار  رواد 
؟ دیهد یم  دوخ  هب  ار  نارگید  قح  بصغ  ةزاجا 

نآرق ياه  یگژیو 

ترـضح .تفر  مهاوخ  هبطخ  غارـس  دـعب  منک  ناـیب  ار  ناـشیا  یفرعم  لوا  نم  دـنک  یم  یفرعم  ار  نآرق  ارهز  ترـضح  اـبیز  ردـقچ 
: دراد یگژیو  دنچ  نآرق  دومرف :

تسا فافش  نآرق  . 1
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ایآ هک  دش –  هتفگ  لولهب  هب  میراد  يرگید  لقن  رد  تفگ –  سیوا  هب  یسک  یتقو  .تسا  راکـشآ  شدصاقم  نآرق  ٌهَرِهاَظ ؛» ُهُرُومُأ  »
یَِفل َراَّجُْفلا  َّنِإَو  ٍمـیِعَن *  یَِفل  َراَْربَأـْلا  َّنِإ  : » دــیامرف یم  نیبـب ! و  نـک ، زاـب  ار  نآرق  تـفگ : يو  مـنهج ؟ لـها  اـی  متــشهب  لــها  نـم 

.راُّجف ءزج  ای  يراربا  ءزج  وت  نیبب  الاح  .دنور  یم  مّنهج  هب  راّجف  تشهب و  هب  راربا  »(1) ؛ ٍمیِحَج

هک دید  دیهاوخ  دینک ، زاب  ار  جراعم  ةروس  هن ؟ ای  دیتسه  تشهب  لها  هک  دینیبب  دـیهاوخ  یم  رگا  تسا  راکـشآ  یلیخ  نآرق  نیاربانب 
اب َنُومَرْکُم ؛» ٍتاّنَج  یف   » دنـشاب هتـشاد  ار  اه  یگژیو  نیا  هک  یناسک  دیامرف : یم  دعب  .تسا  هدـش  هدرمـش  اجنآ  تفـص  ُهن  تشه – 

ةروس منک  یم  زاب  ار  نآرق  یهاـگ  نم  تفگ : یم  هر )  ) عجارم زا  یکی  لوق  هب  (2) .دنور یم  تشهب  هب  تمارک  اب  تاولـص و  مالس و 
َنیِذَّلا َنُونِمْؤُْملا *  َحَْلفَأ  ْدَق   » .دراد دوجو  نم  رد  اه  یگژیو  تافـص و  نیا  زا  ات  دـنچ  هک  مجنـس  یم  منیب و  یم  ار  جراعم  نونمؤم و 

زا یـضعب  رد  منک ؟ یمن  اـی  منک  یم  لـمع  مدـهع  هب  مرادـن ؟ اـی  مراد  عوـشخ  زاـمن  رد  هک  مـنیب  یم  (3)« َنوُعِشاَخ ْمِِهتاَلَـص  ِیف  ْمُه 
یـسک رگا  .تسا  نآرق  روشنم  هیآ  نیا.دیناوخب 18  ار   23 تایآ 39 –  دینک  زاب  ار  ءارـسا  ۀـکرابم  ةروس  امـش  هک  ما  هتفگ  تاسلج 

.دورب هیآ  هدجه  نیا  غارس  دیاب  دبایب  اج  کی  ار  نآرق  تایآ  ةراصع  دهاوخب 

هتفگ هک  هناگ  هدـجه  تایآ  نیا  زا  دـعب  .تسا  هدرک  نایب  ار  یگژیو  ابیز 14  ردق  هچ  هک  دـینیبب  دـینک ، رورم  راب  کی  ار  تایآ  نیا 
َْکَیلِإ یَحْوَأ  اَّمِم  َِکلَذ  ؟(4)« دیشاب میکح  دواد  نامقل و  لثم  دیهاوخ  یم  دیتسه و  تمکح  لابند  رگا  مدرم ! دیامرف : یم  نآرق  دش 

تّوبن و هب  میکح  هک  هدـمآ  تیاور  رد  .دـیوش  یم  میکح  دـیدرک  بسک  رگا  .دـینک  بسک  ار  یگژیو  نیا 14  ِهَمْکِْحلا » َنـِم  َکُّبَر 
.تسا کیدزن  تمصع 
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ار اه  هنومن  نیا  زا  ناونع  دـنچ  ریـسفت  نیا  لوا  دـلج  رد  ناـشیا  تسا  هتـشاذگ  « دـیواج روشنم   » ار شریـسفت  مسا  یناحبـس  هللا  تیآ 
هک يرگید  ياج  .تسا  هدـمآ  تفـص  نیمه 14  اـج  کـی  ءارـسا  ةروس  رد  دـهد  یم  وگلا  ولباـت و  نآرق  هک  يدراوـم  .تسا  هدروآ 
رب ار  یگژیو  ناقرف 12  ةروس  رد  .درامش  یم  رب  ام  يارب  ار  تفـص  هک 10  تسا  ماعنا  ةروس   151  – 152 تایآ دنک  یم  یهدوگلا 

تاقوا یهاگ  هک  تسا  تسرد  .دـنا  هداد  هئارا  ناسنا  نومزآ  راتفر و  يارب  ار  یمهم  ياـهرایعم  نونمؤم  جارعم و  ةروس  .درامـش  یم 
رد روط  نیمه  .تسا  ءارـسا  ةروس  اهاج  نآ  زا  یکی  تسا  هدرک  عمج  اج  کی  رد  تاقوا  زا  یخرب  یلو  هدرک ، زیر  ار  بلاـطم  نآرق 

.تسا هدرک  عمج  ار  یتاکن  جراعم  نونمؤم و  ناقرف ، ةروس 

نآرق رد  ربدت 

دناوت یم  ار  ءزج  یس  دشاب  دراو  هک  یسک  اقآ.منک ! یم  نآرق  متخ  کی  زور  هس  نم  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  سدقم  دوجو 
زا ءزج  کی  دـشاب  هتـشاد  طلـست  هک  یـسک  .درک  یم  متخ  ار  نآرق  بش  کی  رد  رهاظم  نب  بیبح  .دـنک  متخ  تعاـس  یلا 8  رد 7 

يارب دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـینک ؟ یم  نآرق  متخ  کـی  زور  هس  ارچ  اـقآ  تفگ : .دـناوخ  یم  هقیقد   15 یلا رد 20  ار  نآرق 
یم هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  (1) .متسه قبطنم  تایآ  نیا  اب  ردقچ  منیبب  .منک  یم  لّمأت  ّربدت و  شتایآ  رد  هکنیا 

َنآْرُْقلا ِلِّتَرَو   » مناوخب شرخآ  ات  ار  نآرق  ًاـمتح  هک  دـشابن  روط  نیا  دـشابن ، نآ  ياـه  هروس  نآرق و  ماـمتا  هب  امـش  ماـمتها  دـیامرف :
نآرق رگا  دنیامرف : یم  هک  دنراد  ییابیز  رایسب  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قداص و  ماما  .دیناوخب  لیترت  اب  ار  نآرق  »(2) ؛ اًلِیتَْرت

رگا دــیریگب ، سرد  نآ  زا  دراد  یلَثَم  رگا  .دــینک  كرت  دراد  یهن  رگا  دــینک ، تعاـطا  دراد  رما  رگا  دــیریگب ، تربـع  دراد  هـصق 
، خوسنم خسان ، یهاون ، رماوا ، تسا : شخب  تفه  نآرق  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دینک  لمع  هدایپ و  ار  نآ  دراد  یماکحا 

.دیریگب ریثأت  نآ  زا  هدش  شرافس  منهج  زا  سرت  ای  و  تسا ، تشهب  هب  ةدعو  رگا  هدعو ؛ هباشتم ، مکحم ،
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شدنزرف هب  هر )  ) یسلجم موحرم  شرافس 

، دندرک یم  هیصوت  ناوارف  نآرق  تیمها  ةرابرد  ام  ناگرزب 

هدروآ همان  تیصو  نآ  رد  هک  تسا  هتشون  « رقاب دمحم  الم   » شرسپ يارب  يا  همان  تیصو  یقت –  دمحم  الم  لوا –  یـسلجم  موحرم 
: تسا

رد ؛2 - ناوخب نآرق  ءزج  کـی  يزور  - 1 نک ؛ هجوت  زیچ  هس  هب  هک  منک  یم  شرافـس  وت  هب  مراد  هک  يا  هبرجت  هب  هجوت  اـب  مرـسپ !
هیلع یبـتجم  نـسح  ماـما  هـب  نینمؤـملاریما  ۀـمان  زور  ره  - 3 نـک –  نآرق  مـتخ  راـب  کــی  زور  ره  دــیوگ  یمن  نـک - ؛ لــمأت  نآ 

.تسا هتـشاذگ  « یقـالخا ۀـلاسر  نیتـسخن   » ار شحرـش  مسا  هـک  هتـشون  هماـن  نـیا  رب  یحرـش  نازیزع ، زا  یکی  .ناوـخب  ار  (1) مالسلا
گنج زا  دـعب  ار  هماـن  نیا  .تسا  هماـن  نیمه  تسا  مالـسا  رد  بوتکم  دوجوم و  هک  یقـالخا  ۀـلاسر  نیلوا  هک  تسا  نیا  شدوصقم 

.تشون مالسلا  هیلع  نسح  ماما  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیفص 

رد ار  نآرق  گنشق  ردقچ  هک  دینیبب  ار  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  الاح ، ناوخب ! نآرق  ءزج  کی  يزور  مرسپ ! دسیون : یم  یسلجم 
«. تسا مهف  همه  راکشآ و  نآرق  ٌهَرِهاَظ ؛» ُهُرُومُأ  : » تفگ درک و  یفرعم  دجسم 

تسا نشور  شماکحا  . 2

.تسا ماهبا  نودب  فافش و  نآرق  ماکحا  ٌهَرِهاَز » ُهُماَکْحَأ  »

تسا نشور  شیاه  هناشن  . 3

.تسا راوتسا  نشور و  ياه  هناشن  راکشآ و  ياه  نوتس  مالعا و  ياراد  میرک  نآرق  ٌهَرِهَاب » ُهُماَلْعَأ  »

تسا مولعم  نآرق  ياه  یهن  . 4

، یـشورف مک  غورد ، تمهت ، تبیغ ، لثم  درک  دـیابن  ار  ییاهراک  هچ  هک  اـنعم  نیدـب  تسا ، مولعم  نآرق  ياـه  یهن  ٌهَِحئاـَل » ُهُرِجاَوَز  »
.تسا هدش  نایب  حضاو  تروص  هب  همه  ابر ، راکتحا ،
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تسا حضاو  نآرق  ياهرما  . 5

.تسا هدش  نایب  حضاو  رایسب  اوقت  هزور ، زامن ، : ریظن نآرق  رماوا  ٌهَحِضاَو » ُهُِرماَوَأ  »

هفیقس یلاها  هب  ترضح  هیانک 

رارق رس  تشپ  ار  نآرق  امش  مدرم ! »(1) ؛ ْمُکِروُهُظ َءاَرَو  ُهوُُمتْفَّلَخ  ْدَق  : » دومرف و  دندوب ، هفیقس  رد  هک  یناسک  هب  درک  ور  ترضح  دعب 
ۀناخ هب  دیدرک  یم  لمع  نآرق  هب  رگا  دش ، یمن  بصغ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  قح  دیدرک  یم  لمع  نآرق  هب  رگا  دیا ، هداد 

هعرزم  ) دوب هداد  نم  هب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  ار  یقح  دـیدرک  یم  لـمع  نآرق  هب  رگا  دـیدروآ ، یمن  موـجه  ارهز 
.دیدرک یمن  بصغ  كدف )

لامعا راثآ 

.منک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  نم  هک  دومن  لامعا  راـثآ  ندرمـش  هب  عورـش  نآرق  فیـصوت  زا  سپ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
اه مچرپ  اـهدراکالپ و  اـهولبات ، زا  یـضعب  اروشاـع  هیمطاـف و  ماـیا  رد  تسا  بوخ  هچ  درک ! ولباـت  دـش  یم  ار  دروم  نیا 20  شاـک 

نیا دـنک  یم  هاگن  سک  ره  ات  ددرگ ، بصن  اه  تئیه  اه و  نابایخ  اـیاکت ، ناـیم  رد  و  اـه ، تیـصخش  نیا  نانخـس  رب  دـشاب  لمتـشم 
هب تشون  ار  ارهز  ترضح  تاملک  نیا  زا  ییابیز  يولبات  ناوت  یم  زین  مود  لوا و  ۀیمطاف  مایا  نیا  رد  .ددنبب  شقن  شنهذ  رد  نانخس 

.تسا هدومرف  نینچ  نامیا  نآرق ، داهج ، تاکز ، زامن ، هب  عجار  ارهز  ترضح  نادرم ! نانز و  هک  نومضم  نیا 

ياج .دـشاب  سلاجم  شآ  کمن  دـیاب  طقف  تبیـصم  مینک ، فقوت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تبیـصم  نداد  شیامن  رد  طقف  دـیابن  ام 
تاروتـسد دیاب  اما  دنتفیب ، تقیقح  لها  ياه  جنر  دای  مدرم  دشاب و  رثأتم  هسلج  هک  ینازیم  هب  ددرگ ، ضوع  دـیابن  مه  شآ  کمن و 

.مینک یفرعم  مدرم  هب  میراذگب و  نایم  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  یگدنز  ياه  هار  و 
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یلمعلا سکع  یلمع  ره  یـشنُکاو و  یــشنُک  ره  يرثا ، يزیچ  ره  (1)« ِكْرِّشلا َنِم  ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَمیِْإلا  ُهللا  َلَـعَجَف  : » دومرف ترـضح 
اما تسا  سجن  ِرفاک  هک  ینعم  نیدـب  .تسا  ریهطت  نامیا  رثا  تسیچ ؟ نامیا  رثا  اما  تسا ؛ ناهج  ءایـشا  تیـصاخ  رُّثأت ، ریثأـت و  .دراد 

.ددرگ یم  كاپ  یگدولآ  زا  شدوجو  تیصعم و  زا  شبلق  دوش ، یم  كاپ  دروآ  نامیا  ادخ  هب  یتقو 

! زیزع ناردارب  .داد  رارق  كرـش  زا  یگزیکاپ  لماع  ار  نامیا  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  « ِكْرِّشلا َنِم  ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَـمیِْإلا  ُهللا  َلَـعَجَف  »
مومذـم و شـشیپ  هانگ  دـشاب  ملاس  شا  هقئاذ  رگا  تسا ، بوبحم  ناـمیا  شدزن  دـشاب  ملاـس  شا  هقئاذ  یـسک  رگا  ! یمارگ نارهاوخ 

َقوُـسُْفلاَو َْرفُْکلا  ُمُْـکَیلِإ  َهَّرَکَو  ْمُِکبوـُُلق  ِیف  ُهَـنَّیَزَو  َناَـمیِْإلا  ُمُْـکَیلِإ  َبَّبَح  : » دـیامرف یم  هـک  دـینیبب  ار  تارجح  ةروـس  .تـسا  دنـسپان 
(2)« َناَیْصِْعلاَو

ینیریش یـسک  هب  هک  تسا  هدش  هدید  یهاگ.تسا  خلت  زین  رهز  و  شرت ، هکرـس  نیریـش ، رکـش  هک  دمهفب  دناوت  یم  ملاس  مدآ  اهنت 
نوچ تسا ؟ يروط  نیا  ارچ  .درادن  شوخ  يوب  دیوگ : یم  دـیهد  یم  وب  شوخ  ياذـغ  تسین ، نیریـش  دـیوگ : یم  وا  اما  دـیهد  یم 

یم مشوخ  تیـصعم  زا  تفگ : درک و  ادـیپ  هانگ  باکترا  رب  تأرج  درب و  تذـل  تشاد و  تسود  ار  هانگ  یـسک  رگا  .تسا  ضیرم 
.تسا هدش  ضیرم  وا  دوش  یم  مولعم  دیآ ، یم  مدب  تدابع  زا  دیآ ،

ناتساد

ینإ هللا ! لوسر  ای  تفگ : هدرک ، نایغط  شتوهـش  دراد و  توهـش  هزیرغ و  تسا و  ناوج  هک  اجنآ  زا  دمآ ، مرکا  ربمغیپ  شیپ  یناوج 
.منک جاودزا  ما  هدمآ  دیوگ  یمن  تسا  هدش  ضیرم  شا  هقئاذ  رگید  نیا  الاح  دینیبب ! مراد !؟ تسود  ار  اشحف  انز و  نم  انِّزلا ، ُّبُِحا 
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يرامآ دراد ؟ دیکأت  جاودزا  تنس  رب  مالسا  ردق  نیا  ارچ  .ددرگ  عفر  حیحص  لکـش  هب  دیاب  اما  دراد ؛ هزیرغ  ناسنا  هک  تسا  تسرد 
نیا زا  یلیخ  تفگ : یم  یسانشراک  .دنا  هتـشاد  هعجارم  هاگداد  هب  اهنآ   10000 جاودزا زا 18000  لاس  کی  رد  مدـید  نارهت  رد  هک 

.تسا هدش  اه  ییانشآ  نیا  ثعاب  عورشمان  ياهدمآ  تفر و  اه و  هطبار  .تسا  هدوب  جاودزا  زا  لبق  دنسپان  ياه  یتسود  ۀجیتن  دراوم 

دعب یتقو  دـنربب  رـسب  یـشوخ  رد  تعاـس  هد  اـت  جـنپ  يا  هتفه  رگا  دراد  رتخد  تسود  هک  يرـسپ  و  دراد ، رـسپ  تسود  هک  يرتـخد 
هک تسا  یعیبط  اه ، يدنت  اه و  یتخس  تامیالمان ، اه ، يرامیب  دوجو  اب  دشاب  فقس  کی  ریز  ار  هتفه  ۀمه  تساوخ  درک و  جاودزا 
نآ مئاد  دـنک ، یم  هولج  دـب  وا  شیپ  شرـسمه  و  دـنک ، یم  یعادـت  شنهذ  رد  هدیـشچ  جاودزا  زا  لبق  هک  ییاه  ینیریـش  اه و  هزم 

دراو یتقو  دنراد ، جاودزا  زا  شیپ  تسردان  طباور  هک  يدارفا  اذل  دتفا ، یم  هتشذگ  دای  هب  مئاد  دشک ، یم  شرسمه  خر  هب  ار  رتخد 
.دوش یم  هدز  لد  اقآ  نیا  زا  ای  مناخ  نیا  زا  اذل  دوش ، یم  یعادت  ناشیارب  نیشیپ  تینهذ  دنوش ، یم  ییوشانز  یگدنز 

ییوشانز یگدنز  هنادرم و  لیاسم  يابفلا  اب  رهوش  ۀناخ  رد  رتخد  دیراذگب  دراد !؟ دیکأت  اهرتخد  يور  ًاصوصخم  ردقنیا  مالسا  ارچ 
يافطا ندرک  شوماخ  لابند  دیآ ، یم  مشوخ  انز  زا  نم  هللا ! لوسر  ای  دیوگ : یم  هدـمآ  ناوج  .تسا  یمهم  تاکن  اهنیا  .دوش  انـشآ 

.تسین جاودزا  هار  زا  شا  هزیرغ 

میهاوخ یم  رهوش  ام  هک  دندمآ  یم  نارتخد  اه و  مناخ  زا  یخرب  یتح  میهاوخ ، یم  نز  ام  هک  ربمایپ  تمدخ  دـندما  یم  مه  يدارفا 
هک دومرف  يا  هلمج  دروآ و  وا  ۀنیـس  فرط  هب  ار  شکرابم  تسد  ترـضح  اشحف ! لابند  هدـمآ  ناوج  نیا  اما  .دـنتفگ  یم  ًاحیرـص  و 

نیا بلق  ایادخ ! - 1 تساوـخ ؛ ادـخ  زا  شیارب  زیچ  هس  ُهَجْرَف .» ْنِّسَح  ُهَْبنذ َو  ْرِفْغاَو  ُهَْبلَق َو  رِّهَط  َّمُهّللا  : » دـندرک اـعد  تساـبیز ، یلیخ 
تـسود ار  انز  نم  دـیوگ : یم  هکنیا  زا  شخبب ، ار  شهانگ  ایادـخ ! .هدـش 2 - هدولآ  ضیرم و  وا  بلق  ینعی  نک ؛ هزیکاـپ  ار  ناوـج 

لوسر ای  : » تفگ تسشن و  يرانک  ناوج  .دنک  لرتنک  ار  شدوخ  دناوتب  وا  ات  هدب  قیفوت  ار  ناوج  نیا  یـسنج  ياوق  ایادخ ! - 3 مراد ؛
کی اب  (2)« ِبِِطب هّ ٌراَّوَد  ٌبِیبَط   » تسا کشزپ  ربمایپ  .دـیآ  یم  مدـب  اشحف  زا  رگید  دـیآ  یم  مدـب  انز  زا  نم  »(1) ؛ انِّزلا ُِضبقُال  ّینا  هللا ،

.دش ملاس  فرط  ربمایپ  ياعد 
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هچ دنک ، یم  ریهطت  نامیا  دیامرف : یم  هبطخ  نیا  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  الاح  .(1)« ْمُِکبُوُلق ِیف  ُهَنَّیَزَو  َناَـمیِْإلا  ُمُْکَیلِإ  َبَّبَح  »
، دـنک یم  كاپ  ار  لام  تاکز  روط  هچ  دـنک ، یم  كاـپ  ثَدَـح  زا  ار  ناـسنا  وضو  روط  هچ  دـنک ، یم  كاـپ  ار  تساـجن  بآ ، روط 
زا هتفرگرب  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  نایب  نیا  .ددنب  رب  تخر  ناسنا  یگدـنز  زا  كرـش  ات  دوش  یم  ثعاب  مه  نامیا  هنوگ  نامه 

(2) «. ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َال  َّیَُنب  اَی  : » تسا نآرق  ینابم 

رورغ ربک و  نتسکش  يارب  ار  زامن  دنوادخ  .ددرگ  ملاس  ناتیاه  هقئاذ  هک  دینک  يراک  مرتحم ! نارهاوخ  ناردارب و  زیزع ، ياه  ناوج 
.تسا یفاک  شا  یگدنز  يارب  دنک ، هجوت  بوخ  ناسنا  رگا  ار  هلمج  نیمه  (3)« ْربِْکلا ِنَع  ْمَُکل  ًاهیِْزنَت  َهالَّصلا  َو   » تسا هداد  رارق 

ینعی زیچ  نیرت  تسپ  هب  تسا  یناشیپ  هک  ار  ندـب  وضع  نیرتالاب  دوش و  یم  مخ  ناـسنا  یتقو  دـشک ، یم  ار  مدآ  ربک  رورغ و  زاـمن 
هک دوش  یم  هدید  یهاگ  اذل  دنکش ؛ یم  ار  ربک  تلاح  نیا  اب  « یلعالا َیِّبَر  َناحبُـس  : » دیوگ یم  هدجـس  لاح  رد  دراذگ و  یم  كاخ 

نیب زا  ناـسنا  رد  ربک  دوش  یم  ثعاـب  زاـمن  نیارباـنب  .تسا  رتشیب  اـهنآ  رد  توخن  تسا ، رتشیب  زاـمن  یب  ياـه  مدآ  رد  رورغ  ربـک و 
.دورب

یب رب  ياو  دــیوگ  یمن  نارازگزاـمن ، رب  ياو  »(4) ؛ َنیِّلَـصُْملِّل ٌْلیَوَف  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هکنیا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا 
همّالع موحرم  .دنزادنا  ریخأت  هب  تقو  لوا  زا  ار  شزامن  هک  يراذگزامن  رب  ياو  دنیامرف : یم  ماما  راذـگزامن ؟ مادـک  رب  ياو.نازامن 

لوا زامن  بترم  یـسک  رگا  دندومرف : هک  دنک  یم  لقن  (5)( هَّیکَّزلا ُهَسْفَن  ُهللا  َسَّدَق  «) یضاق اقآ  یلعدیس   » شداتـسا زا  هر )  ) ییابطابط
راثآ هیضرم  يارهز  نیاربانب  « ْربِْکلا ِنَع  ْمَُکل  ًاهیِْزنَت  َهالَّصلا  َو   » .تسا نیا  هار  دنک ! نعل  ارم  دیسرن ، یلاع  تاماقم  هب  دناوخ و  ار  تقو 

.مینک افتکا  نازیم  نیمه  هب  تسا  هدرک  نایب  ار  کین  لامعا  هب  طوبرم  راثآ  تلادع و  داهج ، نامیا ،

14129 ص :

.7 تارجح ، (. 16 - ) 1
.13، نامقل (. 17 - ) 2

ص 100. ج1 ، جاجتحا ، ص 223 ، ج29 ، راونالاراحب ، (. 18 - ) 3
.4 نوعام ، (. 19 - ) 4

رـصع نیا  رد  دوخ  زربم  نادرگاـش  تیبرت  اـب  ار  يونعم  ریثأـت  نیرتشیب  هک  تسا  یناـفراع  گرزب  زا  یـضاق  ياـقآ  موحرم  (. 20 - ) 5
.تسا هتشاد 
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نخس هدیکچ 

ار يدایز  ةدع  هبطخ  نیا  .تسا  هدش  رکذ  ربتعم  عبانم  رد  « هیکدف ۀبطخ   » مان هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ۀبطخ  هک  دش  نیا  هصالخ 
ياه هزومآ  زا  رگید  يرایـسب  فافع و  ایح ، باجح ، نّیبم  هبطخ  نیا  .تسا  هداد  رارق  ریثأت  تحت  هعیـش و  ار  نسح  معنملادـبع  لـثم 
نایم رد  درک و  نت  رب  « بابلج  » ینعی دنلب  سابل  دنلب و  يرسور  هبطخ ، داریا  يارب  دجـسم  هب  نتفر  ماگنه  هیـضرم  يارهز  .تسا  ینید 
راثآ نآ  رد  .تسا  كدف  زا  عافد  عوضوم  زا  رتارف  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  .تفای  روضح  دجـسم  رد  ماوقا  راصنا و  رجاهم ، ياه  نز 

.تسا هدومرف  نایب  ار...و  نآرق  هاگیاج  زامن ، راثآ  نامیا ،

امـش يارب  ار  ترـضح  تاداهـشتسا  زا  هیآ  ود  یکی  زور  ره  مراد  یعـس  .منک  هئارا  دعب  ياهزور  مراد  انب  ار  ینآرق  ثحب  هللاءاش  نا 
.تسا هدروآ  هبطخ  زا  تمسق  نیا  رد  ار  هیآ  نیا  لیلد  هچ  هب  هدرک و  دانتسا  نآ  هب  ترضح  ارچ  هک  میوگب  مناوخب و 

( مالساهیلع  ) ارهز ترضح  ۀضور 

هِْقلَخ یَلَع  ِهللا  َهَّجُح  اَی  هللا  َهَّیَقب  اَی  َکیَلَع  ُمالّسلا 

یم عمج  ار  هناخ  لها  مرکا  ربمایپ  دش  یم  هک  هعمج  بورغ  کیدزن  رصع و  دراد ، تیاور  رد  .میناوخ  یم  ار  رصع  یلو  جرف  ياعد 
لها هعمج  ره  دوب  دیقم  ترـضح  اذـل  تساعد ؛ تباجا  تعاس  هک  تسا  هعمج  بورغ  رد  یتعاس  دومرف : یم  دومن و  یم  اعد  درک ،
هلمج هس  ود  ( ءادـِفلا َُهل  انُحاورا   ) نامز ماما  یتمالـس  ياعد  تئارق  اب  اج  نیمه  زا  مه  ام  .دـنک  اعد  نامـسآ  ریز  عمج و  ار  شا  هناـخ 

.میناوخ یم  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  شراوگرزب  ردام  زا  تبیصم  رکذ 

14130 ص :
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، دَّمَُحم ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَأ  »

َو ًارِصان ، ًاِدئاق َو  َو  ًاِظفاح ، ًاَِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذه  ِیف  ِِهئَابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَأ 
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوط ، َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع ، ًالیلَد َو 

ییآ یم  یک  هنیرق  یب  يا  الا  ییآ           یم  یک  هنیدم  زیخرحس 

! نسحلا نبای 

ییآ یم  یک  هنیس  درد  ياود  تسا             راظتنا  مشچ  تردام  مزیزع 

****

منک یم  اوسر  راوخ و  کیاکی  ار  تنانمشد  منک                 یم  ایحا  وت  قح  میآ و  یم  اردام 

منک یم  ایرد  کشا  زا  ار  وت  قاشع  مشچ  وت                 ربق  رانک  مناوخ  یم  زوسناج  ۀضور 

كاـخ هب  ار  ربماـیپ  هک  نآ  زا  دـعب  مداد ، لـسغ  شدوخ  نهاریپ  رد  ار  وا  مداد ، لـسغ  ار  ربمغیپ  هک  یبـش  دـیامرف : یم  نینمؤملاریما 
نت رب  .تسا  كربتم  هدرک  تدابع  هدـناوخ و  بش  زامن  نآ  اب  هللا  لوسر  هک  ینهاریپ  متـشاد ، هگن  مدوخ  شیپ  ار  نهاریپ  نیا  مدرپس 

.تسا هدوب  تقلخ  ناهج  تیصخش  نیلوا 

یلع دز ، ادص  ار  نینمؤملاریما  اهزور  نیا  زا  یکی  همطاف  .دنیبن  ار  نهاریپ  نیا  همطاف  هک  متشاد  هجوت  یلیخ  اما  دیوگ : یم  ترـضح 
.مراد یشهاوخ  هتساوخ و  ناج !

راونالاراحب دلج 43  رد  یسلجم  همالع  .دشاب  هدادن  ماجنا  دشاب و  هتسناوت  یلع  هک  یتساوخ  يزیچ  یلع  زا  تقو  هچ  وت  ناج ! همطاف 
ات .يروایب  میارب  يداد  لسغ  نآ  رد  ار  میاباب  هک  ار  ینهاریپ  دوش  یم  نسحلااـبا ! اـی  تشاد : هضرع  .تسا  هدرک  لـقن  ار  ناـیرج  نیا 

نیا ریبعت  دـندروآ ، ار  نهاریپ  نینمؤملاریما  .مزیرب  کشا  ماباب  دای  هب  رگید  راـب  کـی  .منک  مامـشتسا  ار  میاـباب  يوب  رگید  راـب  کـی 
َیِـشُغ َو   » تشاذـگ شتروص  نامـشچ و  يور  ار  اباب  نهاریپ  مالـسلا  اهیلع  یب  یب  داد  هیـضرم  يارهز  هب  ار  نهاریپ  هک  نیمه  تسا :

.دنک مامشتسا  ار  اباب  نهاریپ  يوب  هک  درواین  تقاط  (1) «. اهیَلَع
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ار اباب  ندب  هکلب  اباب ، سابل  اهنت  هن  هللادبع  ابا  رتخد  ینیبب  البرک  يدوبن  اما  يدش ، شوه  یب  يدید  هک  نیمه  ار  اباب  نهاریپ  همطاف ! ای 
!؟» نَم ُشعَن  اذه  یتَّمَع  : » تخادنا ندب  يور  ار  شدوخ  .دید  همع  تسد  يور 

(1)« .َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  «َو 

(3) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(3   ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب   

(2) َنوُِملْسُّم ُمتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق 

14105 ص :

.227، ءارعش (. 22 - ) 1
.102، نارمع لآ  (. 1 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 3999 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3597_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3597_2
http://www.ghaemiyeh.com


همدقم

.منک هئارا  هیکدف  هبطخ  ةرابرد  ار  یثحابم  تسا  رارق 

هک تسا  هدش  داریا  كدف  نیمزرـس  ۀـناهب  هب  هبطخ  نیا  .تسا  هدرک  داهـشتسا  هبطخ  نیا  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  زا 20  شیب  هب  ترضح 
باجح زا  يا  هلاه  رد  ترـضح  .تسا  هدـش  هدروآ  یـضترم  دیـس  رثا  « یفاش  » »(1) و ءاَسِّنلا ُتاَغِالب   » لثم ام  عباـنم  نیرت  یمیدـق  رد 

.دومرف داریا  هللا  تیالو  زا  عافد  رد  ار  هبطخ  نیا  دمآ و  دجسم  هب   (2)« اهِمْوَق ِءاَِسن  اَِهتَدَفَح َو  ْنِم  ٍهَُمل  ِیف  ْتَلَْبقَأ  اَهَراَمِخ َو  َْتثَال  »

هیکدف هبطخ  ندوب  يراصحنا 

تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تاراصحنا  زا  درف و  هب  رـصحنم  هبطخ  نیا  دندومرف : ناشیا  مدوب ، یفاص  هللا  تیآ  تمدخ  یتقو  کی 
.دنک داریا  ار  نآ  تسناوت  یمن  وا  زا  ریغ  یسک  و 

یم هک  يرگید  سک  ره  رذوبا و  دادـقم ، ناملـس ، لـثم  نارگید  دوب و  عازن  فرط  نوچ  دـنداد ؛ یمن  عاـفد  ةزاـجا  نینمؤـملاریما  هب 
هک دوب  هدرک  مارتحا  يردـق  هبار  ارهز  همطاف  ربمغیپ  اـما  دـنک ؛ تبحـص  دنتـشاذگیمن  دـنتفرگیم و  ار  شیولج  دـنک ، عاـفد  تساوخ 
یم دوخ  ۀـفیظو  تشاد ، هعماج  رد  هک  یهاگیاج  نیا  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .دـنک  راکنا  ار  وا  تمظع  تسناوت  یمن  یـسک  رگید 

.درک عافد  زین  نسحا  وحن  هب  دنک و  عافد  تموکح ) بصغ   ) مولظم قح  زا  تسناد 

نآرق نداد  رارق  كالم 

نآ ةرابرد  هدرک و  باختنا  ترـضح  هک  ار  یتاـیآ  .تسا  هبطخ  نیا  يریـسفت  ثحاـبم  هدـش  عقاو  تلفغ  دروم  هک  یبلاـطم  هلمج  زا 
اَْهنِم َجَرَخَف   » ۀیآ دـیآ  یم  نوریب  هنیدـم  زا  بش  فصن  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  نانچ  تسا  هدوبن  لیلد  یب  هدومن  تبحص 

دنهاوخ یم  شنارای  یتقو  دـنک ، یم  تئارق  ار   (4) َنَیْدَم » ءاَْقِلت  َهَّجََوت  اََّملَو  » هیآ دـسریم  هکم  هب  یتقو  دـناوخیم ، ار  (3)« ُبَّقَرَتَی اًِفئاَخ 
ِْهیَلَع َهَّللا  اوُدَهاَع  اَم  اُوقَدَص  ٌلاَجِر  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  : » ریظن یتایآ  دریگ  یم  رارق  ءادهش  رس  يالاب  ترـضح  هک  یتقو  دننک و  یظفاحادخ 
َلآَو اًحُونَو  َمَدآ  یَفَطْصا  َهّللا  َّنِإ   » ۀیآ دور  یم  نادیم  هب  شناوج  رـسپ  یتقو  دناوخیم ، ار  (5)« ُرِظَتنَی نَّم  مُْهنِمَو  ُهَبَْحن  یَضَق  نَّم  مُْهنِمَف 

ِفْهَْکلا َباَحْـصَأ  َّنَأ  َْتبِـسَح  ْمَأ  : » دنک یم  تئارق  ار  هیآ  نیا  دریگیم  رارق  هزین  يالاب  شرـس  یتقو  دـنک ، یم  تئارق  ار   (6)« َمیِهاَْربِإ
(7) «. اًبَجَع اَِنتاَیآ  ْنِم  اُوناَک  ِمِیقَّرلاَو 

14106 ص :
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.33، نارمع لآ  (. 7 - ) 6
.9 فهک ، (. 8 - ) 7
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هک يا  هثداح  اب  ههجاوم  رد  ام  ۀمئا  ًالوصا  .تسا  هدش  نایب  صاخ  دصق  يور  زا  شنیزگ و  تایآ  نیا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  ۀتکن 
.دندومرفیم داریا  ینانخس  نآ  ةرابرد  دندرک و  یم  تئارق  ار  يا  هیآ  تشاد ، طابترا  ناش  تیعقوم  اب 

رکذ یتبسانم  هب  ار  تایآ  نیا  زا  کی  ره  هدومن و  تئارق  ار  نآرق  زا  هیآ  هب 140  کیدزن  شیاه  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هدناجنگ شا  هیکدف  ۀـبطخ  رد  ار  هیآ  زا 20  شیب  تسا  نآرق  رـسفم  حراش و  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدرک 

.تسا شزرا  رابتعا و  ياراد  ربمغیپ  تنس  لثم  هعیش  رظن  هب  ترضح  نآ  ةریس  تنس و  هک  دنامن  هتفگان  .تسا 

نودـب تسام ، مشچ  يولج  نآرق  ْمُکِرُهْظَأ ؛» َْنَیب  ِهللا  ُباَتِک  : » هک دوب  نیا  دومرف  نایب  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  هک  یبلطم  نیلوا 
نآرق بلاطم  تسا ، راکشآ  نآ  یهن  نشور و  نآرق  رما  ٌهَحِـضاَو » ُهُِرماَوَأ  َو  ٌهَِحئال ، ُهُرِجاَوَز   » میهد رارق  مَکَح  ار  نآرق  دیایب  هظحالم 

.میهد رارق  كالم  ار  نآ  مییوگب و  نخس  مه  اب  نآرق  قبط  دییایب  (1)« َنوُکَفُْؤت یَّنَأ  ، » تسا صخشم 

نارمع لآ  هروس  هیآ 102  ریسفت 

ترـضح هک  ار  یتایآ  ادـتبا  رد  .تسا  هدـش  هتـشون  هیکدـف  هبطخ  تایآ  ةرابرد  حرـش  هدزاود  هد –  ًالقتـسم  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
.دومن مهاوخ  ریسفت  ینعم و  ار  اهنآ  یکی  یکی  دعب  منک و  یم  ضرع  امش  يارب  هدناوخ 

َنیِذَّلا اَـهُّیَأ  اَـی  : » تسا نیا  هیآ  نتم  هک  دوب  نارمع  لآ  ةروـس  ۀیآ 112  درک  دانتـسا  وا  هب  ار  دوخ  نخـس  ترـضح  هک  يا  هیآ  نیلوا 
مایپ ود  نیا  هب  یـسک  رگا  .دراد  مکحم  ماـیپ  ود  هیآ  نیا  نم ! نازیزع   (2) «. َنوُِملْـسُّم ُمتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ 

.دوب دهاوخ  تحار  یگدنز  ةداج  ریسم و  رد  دش و  دهاوخ  لح  شتالکشم  زا  يرایسب  دیامن ، هدایپ  شا  یگدنز  رد  دنک و  تقد 
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: هیآ ياه  مایپ 

اوقت تیاهن  لوا : مایپ 

ار اوقت  ۀـلحرم  نیرتـالاب  اوقت و  رخآ  تیاـهن و  َهّللا » ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اَـی  ! » دیـشاب هتـشاد  اوقت  مدرم ! تسا : نیا  هیآ  ماـیپ  نیلوا 
.تسا هدمآ  هیآ  نیمه  رد  اهنت  میرادن ، اج  همه  ِِهتاُقت » َّقَح   » یلو میراد ، دایز  « هللا اوُقَّتِإ   » نآرق رد  ام  ِِهتاُقت .» َّقَح  ! » دیشاب هتشاد 

رمع نارذگ  یگدنز و  لاثمت 

؛ نارهت مق –  نابوتا  لثم  تسا  فاص  یهاگ  هار  ریسم  دیور ، یم  دهشم  ای  لامـش و  ای  نارهت و  یتقو  امـش  تسا ، هداج  لثم  یگدنز 
.دراد دوجو  نییاپ  هب  ور  ییاه  ّهرد  رد  هک  ییاههداج  لثم  تسا  نییاپرس  یهاگ  سولاچ ؛ ةداج  لثم  تسا  الابرس  یهاگ 

.دـینک روبع  نآ  زا  تسرد  دـیناوتب  ات  دـینک ، مک  نآ  رد  یتسیاب  ار  تعرـس  هک  تسا  یگرزب  ياهزادـنا  تسد  ياراد  یهاـگ  هداـج 
نیا رد  هک  يدایز  دارفا  هناخراک و  هسردـم ، رطاخ  هب  دـنورب ، هتـسهآ  اهنیـشام  ات  هدرک  تسرد  يرادرهـش  ار  اهریگ  تعرـس  یهاگ 

هب .تسا  هدش  تسرد  زادـنا  تسد  اه  هداج  یبارخ  رطاخ  هب  تسا ، یعیبط  ریغ  اهزادناتـسد  مه  یهاگ  .دـنراد  دـمآ  تفر و  اهریـسم 
.دیوش هجوتم  تسرد  منک  یم  هئارا  هک  ار  یبلطم  ات  دینک  هجوت  لاثم  هناگراهچ  هوجو 

ۀنحـص نیاربانب  .تفر  میهاوخ  نآ  زا  مه  يزور  میا و  هدمآ  ایند  هب  يزور.میتسه  تکرح  لاح  رد  يا  هداج  رد  ایوگ  ایند  نیا  رد  ام 
لوا یکی  .لاس  داتشه  زین  یـسک  لاس و  لهچ  يرگید  دور و  یم  لاس  هاجنپ  ار  هداج  نیا  یکی ، لاح  .تسا  رورم  روبع و  لحم  ایند 

.دنرفاسم همه  دنکیمن  قرف  دراد و  رارق  هداج  رخآ  زین  يرگید  هداج و  طسو  یکی  تسا ، هداج 
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، تساجک نآ  ینییاپرس  اجک و  نآ  یبیـشارس  هکنیا  اما  میور ؛ یم  یگدنز  ةداج  زا  میتسه و  ایند  نیـشام  رب  راوس  همه  هک  یلاح  رد 
مینادب و یتسیاب  ار  اهنیا  تسا ؟ هدش  عقاو  اجک  رد  شیاهزادناتسد  هکنیا  و  هن ، ای  تسا  نابوتا  تلافسآ و  ياراد  میقتسم و  هداج  ایآ 

دیاب هچ  دش  هتفگ  هک  یتلاح  راهچ  نیا  رد  اما  .مینک  كرد  یتسرد  هب  دیاب  زین  ار  نآ  فلتخم  ياه  تیعضو  رد  یگدننار  یگنوگچ 
!؟ درک

؛ یگدنز يداع  عضو  . 1

اذل .تسا  یناوج  یناوجون و  رد  رتشیب  یتمالس  نیا  هتبلا  تشاد ؛ یتمالـس  هناخ و  لوپ ، دوب ، هدیدن  یـضیرم  دوب و  ملاس  یـسک  رگا 
لثم فاص  ةداج  رد  منکیم : لاؤس  امـش  زا  نازیزع ! .دـهد  یم  لکـش  ار  یگدـنز  لامرن  عضو  فاـص و  تمـسق  هداـج  زا  شخب  نیا 

یمدآ رب  هک  تسا  یباوخ  ۀیحان  زا  رطخ  نیرتشیب  نابوتا  رد  هک  تفگ  دـیهاوخ  ًابلاغ  دـنک ؟ یم  دـیدهت  ار  یمدآ  يرطخ  هچ  نابوتا 
.دنک یم  هبلغ 

.دنباوخ مدرم  »(1) ؛ ٌماَِین ُساَّنلا   » هک تسا  فیرش  ثیدح  رد  اذل  دریگ  یم  باوخ  دوز  ار  یمدآ  زین  یتمالس  تیفاع و  رد  روط  نیمه 
.دریگن ار  وت  لام  یتسم  رکس و  دنمتورث ! دریگن ، ار  وت  یناوج  رکُس  ناوج ! هک  تسا  هتکن  نیا  يواح  رتشیب  ینید  ياه  مایپ  اذل 

ریگ نماد  هک  تسا  ییاـهرطخ  زا  رتشیب  یلیخ  رطخ  نیا  یهاـگ  .دـنک  یم  دـیدهت  فاـص  ةداـج  رد  ار  یمدآ  باوخ ، رطخ  نیارباـنب 
ترانک یـسک  تسا  مزال  یگدنز  فاص  ياههداج  تیفاع و  مارآ و  ياضف  رد  اذل  .دوش  یم  تالکـشم  اهزادـنا و  تسد  رد  یمدآ 

.دربن تباوخ  ات  دنزب  فرح  وت  اب  دشاب و 
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، ردام ردپ و  بوخ ، قیفر  هب  .دنراد  زاین  هظعوم  هب  نارگید  زا  شیب  دنتـسه  تنکم  لام و  ياراد  هک  یناسک  اهناوج و  تهج ، نیدـب 
رد ار  « نیق نب  ریهز   » .دـنک هبلغ  ناسنا  رب  باوخ  دـنراذگ  یمن  هک  دنتـسه  ییاه  قیفر  نامه  اهنیا  دـنراد ، زاین  رتشیب  دجـسم  نآرق و 
یم يراد  اجک  .تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نیا  وش  دنلب  تفگ : .درک  رادـیب  ار  وا  شنز  دربب ، شباوخ  تساوخ  یم  فاص  ةداج 

؟ دور یم  قارع  تمس  هب  دراد  نیسح  هک  یلاح  رد  يورب  زاجح  تمس  هب  یهاوخ  یم  يور ؟

رد ام  هک  هنوگنامه  .میراد  زین  زادناتسد  ینییاپرس و  ییالابرس و  ياه  نابایخ  میراد ، فاص  ياه  هداج  یگدنز  رد  هک  هنوگنامه  ام 
تسا نکمم  زین  فاص  ياه  هداج  اه و  تیفاع  رد  مینک ، طوقس  تسا  نکمم  ( یگدنز تالکشم   ) ینییاپرس ییالابرـس و  ياه  هداج 

.مینک فداصت  مینزب و  هدرن  هب  تلفغ  باوخ و  رثا  رب 

، هانگ رامق ، بارخ ، ملیف  نالف  ياپ  میورب  دـیوگب  بترم  دـشاب و  هتـشاد  دـب  قیفر  رگا  دـنک  یم  تکرح  فاص  ةداـج  رد  هک  یـسک 
تمایق زور  رد  هک  تسا  تقو  نآ  دشاب ، رتدب  شدوخ  زا  هک  یقیفر  .دوش  شبیصن  بارخ  قیفر  هک  یسک  لاح  هب  ياو  انز ، بارش و 

.دوبن مقیفر  ینالف  شاک  يا   (1) «، اًلِیلَخ اًناَُلف  ْذِخَّتَأ  َْمل  ِینَْتَیل  یَتَْلیَو  اَی  : » تفگ دهاوخ 

.دناشک كرش  رفک و  تمس  هب  ار  وا  هرابود  و  يدش ، ناملـسم  ارچ  : تفگ « َیبُا  » شقیفر اما  دش ، ناملـسم  دمآ  « هبقع  » ربمایپ نامز  رد 
لزان وا  اب  هطبار  رد  دـش  هتفگ  هک  يا  هیآ  دـنا  هتفگ  اه  یـضعب   (2) .دـش رفاک  درک و  رفک  راهظا  دـمآ و  ربمغیپ  شیپ  یتدـم  زا  سپ 
هنوگچ تسـشن ! یم  مرانک  رادـیب  مدآ  کی  شاـک  ، (3)« اًـلِیبَس ِلوُسَّرلا  َعَـم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  اَـی  : » تسا نیا  شا  همادا  هک  تسا  هدـش 
یهاگآ ام  هب  مادم  و  تسا ، ملعم  رگرادیب و  رکذـتم ، ربمغیپ  ینک ؟ كرد  یناوت  - یمن تسا  رگرادـیب  رذـنم و  هّبنم ، هک  ار  يربمغیپ 

.دهد یم 
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َّنِإ  » مینزن هدرن  هب  هکنیا  هب  مینادـب ، ار  تیفاـع  ردـق  میئاـیب  دوش ؟ یم  لـصاح  يزیچ  هچ  اـب  فاـص  هداـج  رد  اوـقت  ناریزع ! نیارباـنب 
، تلفغ فاص  ةداج  رطخ  .دوش  یم  تلفغ  راـچد  ملاـس  مدآ  دـنکیم ، ناـیغط  دـنمتورث  مدآ   (1) «، یَنْغَتْـسا ُهآَّر  نَأ  یَغْطََیل *  َناَـسنِْإلا 

.تسا باوخ  یتسم و  رکُس ،

؛ اه ییالابرس  . 2

.دنک تکرح  رت  نیگنس  هدروخ  کی  دنک و  هفاضا  یکمک  ةدند  نیشام  هب  دیاب  اه  ییالابرس  رد  ناسنا  تسا ، ییالابرس  یهاگ  هداج 
ییالابرـس زین  یگدنز  هک  میتفگ  .دراد  هگن  ار  نیـشام  ییالابرـس  رد  هک  تسا  یـسک  رهام  ةدننار  ددرگنرب ، بقع  هب  دـشاب  بظاوم 

.دوش رادیب  حبص  زامن  يارب  مین  راهچ و  تعاس  دیاب  هدیباوخ  بش  مین  کی و  تعاس  هراچیب  .تسا  راوشد  تدابع ، .دراد 

، زور هک  رویرهـش  رد  مه  نآ  تسا ، ییالابرـس  هزور  دوش ، دـنلب  باوختخر  نیا  زا  ناوج  روطچ  .تسا  ییالابرـس  نامه  حبـص  زامن 
ملاس فرط  ندب  لاس  لوط  رد  .دنک  یم  دوع  اه  هدعم  مخز  دوشیم ، ناضمر  هام  یتقو  یهاگ  دشک ، یم  لوط  تعاس  هدجه  هدفه -

.دوش یم  ادیپ  هدعم  مخز  ناضمر  هام  رد  اما  تسا ،

زوجم ندـش  هنـسرگ  میوشیم ، هنـسرگ  مه  ام  متفگ : .دوش  یم  ما  هنـسرگ  مریگب  هزور  مناوت  یمن  تفگ : یم  دوب و  هدـمآ  یـصخش 
.تسا نتفر  فعض  لد  لام  ًالصا  هزور  نم ! ردارب  .دوریم  فعض  ملد  موشیم ، هنشت  تفگ.تسین : يراوخ  هزور 

نیا دهدب و  سمخ  ار  شنویلیم  تسیب  دیاب  هتخورف ، نیمز  نویلیم  دص  یصخش  تسا ، تخس  ردقچ  سمخ  تساه ، ییالابرـس  اهنیا 
، ...سابل نیشام ، هناخراک ، دنکیم  باسح  دورب  دهاوخیم  هک  هکم  .دنکیم  رارف  سمخ  نداد  زا  تهج  نیمه  هب  .تسا  لکـشم  یلیخ 

کی قوقح  هب  ناموت  رازه  جنپ  مناوت  یمن  هک  نم  دیوگ : یم  شدوخ  اب  .دنک  كاپ  دیاب  ار  نویلیم  دـص  هاجنپ - دـنیب  یم  هعفد  کی 
الاح ما ، هدرک  يرایبآ  تمحز  اب  ار  نیمز  همه  نیا  مهدـب !؟ سمخ  نویلیم  هاجنپ  هنوگچ  الاح  دـیآ ، یم  مروز  منک و  هفاضا  رگراک 

! مهدب تاکز  میایب  هدمآ ، تسد  هب  مدنگ  هک 
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نکمم اریز  دوشن ، کیدزن  یلیخ  تسه ، شیولج  یـسوبوتا  رگا  ینعی  ددرگب ؛ کمک  لابند  دـیاب  رهاـم  مدآ  اـه  ییالابرـس  رد  اذـل 
رطخ نیشام  ییالابرس  رد.ددرگنرب  ات  دنک  لرتنک  ار  شا  هدند  جالک و  دنک و  تیاعر  دیاب  ار  هلصاف  ددرگرب ، ییولج  سوبوتا  تسا 

.هدب هقدص  دوش  دایز  تلام  هکنیا  يارب  ریگن ! ابر  مدآ ! دیامرف : یم  هدرک و  کمک  نآرق  رد  ادخ  دراد ، تشگرب 

َنِم ْمَُکل  ًاریِهْطَت  َناَمیِْإلا  ُهللا  َلَعَجَف  : » دیامرف یم  هدش و  یفرعم  ام  يارب  یکمک  ةدند  تسیب  ارهز ، ترـضح  ۀبطخ  نیا  رد  مدقتعم  نم 
تاکز ِقْزِّرلا ؛» ِیف  ًءاَمَن  َو  ِسْفَّنِلل ، ًهَیِکَْزت  َهاَکَّزلا  َو   » .دورب نیب  زا  تربکت  ات  ناوخب  زاـمن  ْربِْکلا ؛» ِنَع  ْمَُکل  ًاـهیِْزنَت  َهـالَّصلا  َو  ِكْرِّشلا ،

.ددرگ دایز  تصالخا  ات  ریگب  هزور  »(1) ؛ ِصالْخِْإِلل ًاتِیْبثَت  َماَیِّصلاَو   » .دوش دایز  تا  يزور  ات  هدب 

بذـج دوش  یم  هلیـسو  کی  اب  ار  یـسک  ره  .میراد  نیعلاروح  میراد ، تشهب  اقآ ! .دـهد  یم  یکمک  ةدـند  ام  هب  مه  نآرق  رد  ادـخ 
ٌناوْضِر : » دیامرف یم  دنوادخ  یلو  .تسا  سب  رـصق  خاک و  ارم  دیوگیم  يرگید  تسا ، سب  تشهب  نامه  ارم  دیوگ : یم  یکی  .درک 

نیا اب  دـنوادخ   (3)« َنُومَرْکُّم ٌداَبِع  َْلب  »(2) «، اًمِیثَْأت اـَلَو  اًْوَغل  اَـهِیف  َنوُعَمْـسَی  اـَل  » .تسا گرزب  رایـسب  هک  میراد  ناوضر  ُرَبْکَأ ؛» ِهللا  َنِم 
.دنک یم  کمک  ام  هب  نآ  یپ  رد  دیامنیم و  یفرعم  ار  ییاه  هجرف  تایآ ،

ره تسا ، تحار  نآ  رد  رفاک  اریز  تسا ؛ تسرد  تسا ، نمؤم  نادنز  ایند ، دـنا : هتفگ  هکنیا  تسا ، تابجاو  یگدـنز  ياه  ییالابرس 
یندیشون زا  یخرب  یهاوخ  یم  نکن ! هاگن  دیوگ : یم  نید  دینک  هاگن  دیهاوخ  یم  یتقو  امـش  یلو  .دنک  یم  تساوخ  شلد  هک  راک 

! ناوخب زامن  وش  دنلب  : دیامرف - یم یباوخب ، یهاوخ  یم  روخن ! دیوگ : یم  يروخب  ار  اه  یندروخ  اه و 
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: اه یبیشارس  -3

ار هدند  یبیشارس  رد  هک  یـسک  .دیورب  هار  نیگنـس  ةدند  اب  دنیوگیم  دراد ، رطخ  هک  دیـشاب  بظاوم  دوش  یم  هتفگ  اه  یبیـشارس  رد 
یبیـشارس اما  .نتفر  هّرد  نییاپ  اـب  تسا  يواـسم  يریزارـس  رد  نیـشام  ةدـند  ندرک  صـالخ  اریز  .تسا  یـشان  یلیخ  دـنک  صـالخ 

؟ تساجک یگدنز 

میقتسم ۀجیتن  لتق  يریگرد و  فالتخا ، شحف ، ینک  اهر  ار  زمرت  رگا  .دیا  هتفرگ  رارق  یبیشارس  هب  ور  دیوش  یم  ینابصع  هک  ینامز 
.دوب دهاوخ  نآ 

شا ههام  هدـفه  هلاس و  هد  ياه  هچب  و  شدوخ ، ات  دور  یم  يا  هقبط  ماب 14  تشپ  يالاب  یمناخ  هک  دوب  هدش  هتـشون  يا  همانزور  رد 
شرازگ اه  همانزور  رد  ردـقچ  .تسا  هتفر  ایند  زا  شلاسدرخ  ۀـچب  اما  دوب ؛ هدرک  رارف  شتـسد  زا  هلاس  هد  ۀـچب  .دـنک  ترپ  نییاپ  ار 

، نیارباـنب .تسا  هدـش  هعطق  هعطق  شناگتـسب  تسد  هب  یـسک  اـی  تسا و  هدـش  هـلثُم  اـی  هدـش و  هدـنازوس  یمدآ  هـک  دوـش  یم  هداد 
.تسا توهش  بضغ و  یگدنز  یبیشارس 

ینابصع هک  ییاج  نآ  یکی  .شاب  بظاوم  تسا و  یبیشارس  اجنآ  هک  متسه  اج  هس  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هب  ناطیش 
(1) .دینک تواضق  دیهاوخیم  هک  ییاج  يرگید  و  دینکیم ؛ تولخ  مرحمان  اب  هک  ییاج  يرگید  دیوش ؛ یم 

: اهزادنا تسد  -4

تـسرد ناراب  اب  ای  الاح  تسا ، هدـش  تسرد  يا  هلاچ  دـینیبیم  فاص  ةداج  جوا  رد  تقو  کـی  .دراد  زین  ییاهزادـنا  تسد  یگدـنز 
هب ور  ینیب  یم  هرابکی  تسا  تتعرس 120  هک  یلاح  رد.تسا  هتشاذگ  عنام  هار  ةرادا  يرادرهش و  ای  هدروخ ، كرت  تلافسآ  ای  هدش 

دنیوگ یم  یگدنز  فاص  ةداج  رد  .دـنک  لرتنک  عضوم  نیا  رد  ار  شدوخ  دـناوتب  هک  تسا  یـسک  بوخ  ةدـننار  .تسا  عنام  تیور 
هتفرگ شتآ  تا  هناخ  .تسا  هدش  يزغم  روموت  هب  التبم  ترـسمه  اقآ.تسا ، زادناتـسد  نیا  تسا ، هتفر  ایند  زا  تا  هلاس  هدـجه  ۀـچب 
شیپ روما  نیا  هچ  يارب  اما  دمآ ؛ دهاوخ  شیپ  يرایسب  يارب  یگدنز  مارآ  ياضف  رد  هک  تسا  ییاهزادناتسد  نامه  روما  نیا  .تسا 

همه 20 ؛) «) ِتاَرَمَّثلاَو ِسُفنألاَو  ِلاَوَمَـألا  َنِّم  ٍصْقَنَو  ِعوُْجلاَو  ِفوَْخلا  َنِّم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  : » دـیامرف یم  نآرق  باوج  رد  دـیآ ؟ یم 
.تسا رشب  ناحتما  يارب 
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: لیثمت نیا  رد  يوقت  هاگیاج 

ةداج زادـنا  تسد  رد  یبیـشارس و  ییالابرـس ، یفاص ، رد  هکنیا  ینعی  يوقت ، تسانعم ؟ هچ  هب  اوقت  دـش  هتفگ  هک  یحیـضوت  اب  ـالاح 
؛ یگدـنز ةداج  رد  یگدـننار  هب  منک  یم  ینعم  ار  اوقت  نم  هک  دـننادب  دنتـسه ، هدـننار  هک  یناـیاقآ.ینک  لرتنک  ار  تدوخ  یگدـنز 

مک دیوشن و  هتسخ  هک  دشاب  ناتساوح  ییالابرس  رد  .دربن  ناتباوخ  ات  دشاب  عمج  ناتساوح  نابوتا  فاص و  ةداج  رد  امش  هکنیا  ینعی 
زین زادنا  تسد  رد  .دـیورن  دـنت  دـینکن و  صالخ  ار  هدـند  هک  دـشاب  ناتـساوح  یبیـشارس  رد  .دیـشاب  هتـشادن  درگ  بقع  دـیرواین و 

.دینامن تلفغ  رد  دیورن و  باوخ  اه ، تیفاع  رد  هرخالاب  دنکشب و  رنف  تسا  نکمم  دیوشن  در  تعرس  اب  هک  دشاب  عمج  ناتساوح 

رد .شاب  نآ  ناربج  ددص  رد  .نکن  هیجوت  ار  تاکز  جح ، هزور ، سمخ ، زامن ، رد  یهاتوک  .رواین  مک  تادابع  رد  اه  ییالابرـس  رد 
مامت رگید  يداد  تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک  رگا  توهش  رد  .نکن  صالخ  ار  تنیشام  ةدند  .زابن  ار  تدوخ  توهش  بضغ و  یبیشارس 

.ددرگ دود  دزوسب و  تتبقاع  تسا  نکمم  مالک  کی  هاگن و  کی  اب  تسا ،

یَضِر : » دومرف اّما  دید  تبیصم  همه  نیا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما.دنکـشن  تایگدنز  نایرج  رنف  ات  شاب  بظاوم  زین  اهزادنا  تسد  رد 
دیـشک یتخـس  هـمه  نـیا  مالـسلا  اـهیلع  هیــضرم  يارهز   (1) .تـسا تـیب  لـها  اـم  ياـضر  ادـخ ، ياـضر  ْتیَبـْلا ؛» َلـْهَأ  اـَناَضِر  ِهللا 

هیآ هدجه  هک  دوب  نینچ  .يداد  نم  هب  هک  ییاهتمعن  نیا  هب  رکش  ایادخ ! راب  (2) ِهئالآ » یَلَع  ِهللاُرْکُّشلا  ِِهئاَمْعَن َو  یَلَع  ِهللاُدْمَْحلا  :» دومرف
ْمُکُمِعُْطن اَمَّنِإ  :» تسا هلمج  نیا  یتا  له  ةروس  تیب  هاش.دـش  لزان  شنادـناخ  مالـسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  نأش  رد  « یتا له   » ةروس زا 

ار نآ  ادـخ  يارب  اهنت  يدزم ، هن  میهاوخیم و  ییازج  هن  ام  »(3) ؛ اًروُکُـش َالَو  ءاَزَج  ْمُکنِم  ُدیُِرن  َال  » .میدرک ماعطا  ادخ  يارب  ِهَّللا ؛» ِهْجَِول 
ار يرورپ  هدـنب  دـنک ، هچ  امـش  کین  ياهراک  اب  دـناد  یم  شدوخ  وا  .دـنک  یمن  اهر  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  هتبلا  .میداد  ماـجنا 

.دناد یم  یکین  هب  شترضح  بانج 
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: میرم ةروس  هیآ 96  ریسفت 

هیآ نیا  تسیچ ؟ . (1)« ادُو ُنَمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  :» هیآ ریـسفت  هک  دـندرک  لاؤس  نینمؤملاریما  زا 
يریـسفت ياههاگدید  هدیـسر ، پاچ  هب  دلج  دنچ  رد  دنـسم  نیا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دنـسم  مود  دلج  رد  تسا ! بیجع  یلیخ 
.تسا هدرک  رکذ  یچنابق  ياقآ  موحرم  مرتحم  ةدنسیون  هدرک  ریسفت  مالسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یتایآ  ینعی  ار  مالسلا  هیلع  ترضح 

َحَلَفلا ِساَّنلا ، ِروُدُص  ِیف  َهَّباهَملا  َنینِمؤُْملا ، ِبُوُلق  ِیف  َهَّبَحَْملا  ٍلاَصِخ  َثالَث  َنِمْؤُْملا  یَطْعَأ  َهللا  َّنِإ  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(2) «. ِهَرِخالا ِیف 

دنوادخ دنک ، حالـصا  ار  ادـخ  شدوخ و  نیب  ناسنا  رگا  ینعی  ادُو ؛» ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَـس  :» دومرف روط  نیا  باوج  رد  نینمؤملاریما 
: دهد یم  وا  هب  زیچ  هس  یلاعت  كرابت و 

.دهدیم رارق  بوبحم  مدرم  لد  رد  ار  وا  - 1

 . دشخب یم  تهبا  وا  هب  نمشد  دزن  - 2

.دومن دهاوخ  شراگتسر  ترخآ  رد  - 3

هب ار  نم  هک  يرـسفا  دومرف : یم  ناـشیا  دوخ  دراد و  تیبوبحم  مدرم  شیپ  هک  دوب  موـلعم  هیلع ) هللا  ناوـضر   ) ماـما ةزاـنج  عییـشت  زا 
رـسفا رفن ، کی  نم  دندوب و  رفن  تسیب  هد –  اهنآ  .مدوب  حالـس  یب  نم  حلـسم و  وا  هک  یلاح  رد  دـیزرل ، یم  سرت  زا  درب  یم  نارهت 

.مسرتیم امش  زا  نم  اما  ماهدرک ؛ ریگتسد  ار  يدایز  ياهمدآ  نم  هک  یلاح  رد  هیچ ! مناد  یمن  تفگیم :

؟ درک بذج  ار  وت  ماما  زیچ  هچ  دـندرک : لاؤس  وا  زا  تشگرب  نامز  تسـشن ، دـمآ و  ماما  تمدـخ  نارامج  رد  یتقو  هدزان » تلاوش  »
امـش نایم  زا  نئمطم  مارآ و  یبلق  اب  دومرف : ماما  نیمه  میدـید  نایاپ  رد  هکناـنچ  تسا ! تمظعاـب  ردـقچ  درمریپ  نیا  .شتهبا  تفگ :

نآ لها  نیرق  یهلا  تمحر  ددرگ  تیاعر  اه  تبیصم  اه و  یبیشارس  رد  اه ، ییالابرس  رد  اهتیفاع ، رد  اوقت  رگا  يور  نیدب  .مور  یم 
.دش دهاوخ 
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َنیِذَّلا اَهُّیَأ  اَی   » نارمع لآ  ۀیآ 102  هدرک ، داهشتسا  نآ  هب  هیکدف  ۀبطخ  رد  ارهز  ترضح  هک  يا  هیآ  نیلوا  دش : نیا  مضرع  ۀصالخ 
ار وا  یصو  ربمغیپ و  قح  دیتشاد ، اوقت  رگا  دیـشاب ! هتـشاد  اوقت  مدرم ! دنیامرف : یم  ترـضح  نآ  لیذ  رد  هک.تسا  « ...َهّللا ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ 

دیتشاد یم  هگن  ار  ربمغیپ  تمرح  دیتشاد  اوقت  رگا  دیدرک ، یمن  بصغ  ار  كدف  دیتشاد  اوقت  رگا  .دیدرک  یمن  بصغ 

يریخ هب  تبقاع  مود : نایب 

دینک یعس  مدرم ! هک  تسا  نیا  َنوُِملْسُّم » ُمتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهّللا  ْاوُقَّتا   » ۀیآ لیذ  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  مایپ  نیمود 
هک یناسک  يا  : دیامرفب تساوخیم  هکنیا  يارب  دناوخ ؟ ار  هیآ  نیا  ارهز  ترضح  ارچ  .دیورب  ایند  زا  ریخ  هب  تبقاع  دیریمب و  ناملسم 

یسک رگا  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  هب  داهشتسا  تلع.دیناملسم  هن  دیراد و  اوقت  هن  دیداد ! ماجنا  فالخ  لمع  ای  توکـس  هثداح  نیا  رد 
.دسریمن ادخ  لوسر  نادناخ  هب  شرازآ  دنک  تیاعر  ار  اوقت  میرح 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ۀضور 

هیـضرم يارهز  رمع  رخآ  ياهزور  هک  اهزور  نیمه  !« یفَطْـصُْملا یِّبَنلا  ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  هللا  َلوُسَر  َْتِنب  اَی  ارهَّزلا ، ُهمطاَف  اَی  ِکیَلَع  مالَّسلا  »
ار « رفعج نب  هللادـبع   » رفعج زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ردارب  بلاـط ، یبا  نب  رفعج  رـسمه  هک  « سیمع تنب  ءامـسا  ، » تسا
زا زین  و  رکب » یبا  نب  دـمحم   » ماـن هب  دراد  يدـنزرف  مه  وا  زا  هک  درک  جاودزا  رکب  یبا  اـب  مه  اهدـعب  .بنیز  ترـضح  رهوـش  دراد ،

.تسا « مساق  » شمسا هک  دراد  يدنزرف  نینمؤملاریما 

یم تسد  زا  ار  شرـسمه  یـسک  رگا  هک  تسه  هدوب و  يداع  اهروشک  زا  یخرب  رد  زین  نالا  نامز و  نآ  رد  ددجم  جاودزا  گنهرف 
دهدب تسد  زا  ار  شرـسمه  یـسک  رگا  ام  یلعف  ۀعماج  رد  یلو  .تشادن  حُبق  ددـجم  جاودزا  درک ، یم  جاودزا  تسـشن و  یمن  داد ،

لاس  50 رمع 40 –  رخآ  اـت  ناوج  نز  کـی  .دوش  یم  هتخانـش  راداـفو  مدرم  يوس  زا  تروص  نیا  رد  دـنکن  رهوـش  دنیـشنب و  دـیاب 
.دنادیم حیحص  ار  ددجم  جاودزا  هکلب  دنک  یمن  هیصوت  تنس  نیا  هب  مالسا  تسا ! رادافو  دوش  هتفگ  هکنیا  ات  دنکن  جاودزا  دنیشنب و 
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اب .تسا  هدوب  لوا  ۀفیلخ  رـسمه  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  تایح  مایا  رد  وا  اما  تشاد ، جاودزا  ود  رفعج  زا  دعب  سیمع  تنب  ءامـسا 
نیمه هب  دراد ، طابترا  دایز  مالـسلا  هیلع  یلع  ةداوناخ  اب  .تسا  یندوتـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  وا  تبحم  تدارا و  دوجو ، نیا 

.تشاد روضح  مه  ءامسا  دوب ، رامیب  رمتسم  روط  هب  هیضرم  يارهز  هک  یماّیا  رد  تهج 

ادص ارم  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  سدقم  دوجو  اهزور  نیا  زا  یکی  هک : تسا – ثیدح  نیا  لقان  ءامـسا  دـنا –  هدرک  لقن  اذـل 
هک نارگید  سابع و  خیـش  جاح  موحرم  ریبعت  هب  ورب ، نوریب  قاتا  زا  مه  وت  منکیم ، تحارتسا  نم  یقیاقد  ءامـسا ! دـندومرف : دـندز و 

نسح نیسح و  .دننکن  هاگن  کچوک  ياه  - هچب ار  شنداد  ناج  هک  دیشیدنا  يدیهمت  کی  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دنیامرف : یم 
دجسم لقن  نیا  قبط  مه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  داتسرف ، یمشاه  ياهنز  ۀناخ  ار  موثلک  ما  بنیز و  دنتفر ، دجسم  هب  مالسلا  امهیلع 

ارم ایب  دعب  یقیاقد  دشاب و  اهنت  همطاف  راذـگب  ورب ، نوریب  مه  وت  ءامـسا  : دومرف اذـل  .تسا  هدوب  هناخ  رد  ءامـسا  اب  اهنت  ترـضح  .دوب 
مدمآ نوریب  قاتا  زا  دیوگ : یم  ءامـسا  .نک  ربخ  ار  مرـسمه  اه و  هچب  ورب  تقو  نآ  هنرگو ، چیه  هک  مداد  ار  تباوج  رگا  نزب ، ادص 

! دیوگب کیبل  ار  قح  يادن  تساوخیم  نوریب ، ورب  تفگ  نم  هب  ارهز  همطاف  دنکن  دوبن ، ملد  وت  لد  مدز ، یم  مدـق  قاتا  برد  يولج 
.دهد یمن  باوج  همطاف  هک  مدید  مدز ، ادص  هچ  ره  دعب  یقیاقد  دیوگ : یم  دنک ، عادو  ملاع  نیا  اب  و 

، هیـضرم يارهز  ندـب  يور  تخادـنا  ار  شدوخ  « اـهیلع ْتَّبکناو  !» هللا لوسر  رتخد  يا  ملاـع ! قلخ  نیرتهب  رتخد  يا  ربماـیپ ! رتخد  يا 
کی « ِبابلاب ُْنیَـسُْحلا  ُنَسَْحلا َو  اَذاف  : » دراد لقن  تخیر  یم  کـشا  تشاد  هک  روط  نیمه  .ناـسرب  ربمغیپ  هب  ارم  مالـس  ناـج ! همطاـف 

؟ دنک هچ  ءامسا  لاح  دنا ، هدش  قاتا  دراو  ارهز  ةدازاقآ  ات  ود  دید  تقو 

14117 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4012 

http://www.ghaemiyeh.com


هثداح تبیصم و  ۀجوتم  اهنآ  هن ، اما  دنک ؛ مرگرـس  مارآ و  ار  اهنآ  ات  دش  دنلب  ءامـسا  دهدب ؟ ربخ  کچوک  ۀنادزان  ود  نیا  هب  هنوگچ 
یِحوُر َقِراَُفت  ْنَأ  َْلبَق  ِینیِمَّلَک  ُهاَّمُأ  اَی  : » ردام هنیـس  يور  تخادـنا  ار  شدوخ  نسح  ماما  قاتا ، لخاد  دـندیود  دراد ، لقن  رد  .دـندش 

َلَْبقَأ َو  : » تشاذگ ردام  ياپ  فک  هب  ار  تروص  نیـسح  ماما  .دوش  ادج  مندـب  زا  حور  هکنیا  زا  لبق  ! وگب نخـس  نم  اب  ردام ! ِینَدـَب ؛»
نخس نم  اب  ردام  منیـسح ، نم  ردام ! َتُومَأَف ؛» ِیْبلَق  َعَّدَصَتَی  ْنَأ  َْلبَق  ِینیِمِّلَک  ُْنیَـسُْحلا  ُِکْنبا  اَنَأ  ْهاَّمُأ  اَی  ُلوُقَی  اَهَلْجِر َو  ُلِّبَُقی  ُْنیَـسُْحلا 

.مهد ناج  هک  نآ  زا  شیپ  وگب 

نم ضرع  دجسم ، دندمآ  ناود  ناود  .دینک  ربخ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتیاباب  دیورب  تفگ : درک ، دنلب  ار  اه  هدازاقآ  ءامـسا 
ردام یب  اباب ! اَنُُّما » َْتتاَم  هاََتبا  ای  : » دـنتفگ هک  نیمه  هلمج ، کی  نیمه  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  تیب  لها  ۀـمیرک  مرح  راـنک 

اما .تسا  ربیخ  قدنخ و  نامرهق  تسا ، دحا  نامرهق  .دوب  هدیدن  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندروخ  نیمز  زور  نآ  ات  یـسک  .میدش 
ار شنامـشچ  ات  دندز  شتروص  رـس و  هب  بآ  يردـق  تفر  لاح  زا  داتفا و  نیمز  يور  ِهِهجَو ؛» یَلَع  ٌِیلَع  َعَقَوَف  : » تسا نیا  لقن  ریبعت 
لد درد  یسک  هچ  اب  رگید  ناج ! همطاف  »(1) ؛ ِكِدـَْعب ْنِم  ُءاَزَْعلا  َمیِفَف  يَّزَعَتَأ  ِِکب  ُْتنُک  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُءازْعلا  ِنَِمب  : » دومرف درک ، زاب 

؟ میوگب یسک  هچ  اب  ار  ملد  ياه  هصغ  رگید  منک ؟

(2)« .َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  «َو 

 

(4  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(4  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(1 «.) َنوُِملْسُّم ُمتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق  »

: همدقم

تسا هدمآ  هیکدف  هبطخ  رد  هک  یتایآ  ریسفت  ةرابرد  یثحب  هیضرم  يارهز  هرهاط ، هقیدص  ترضح  تداهش  مایا  زا  زور  دنچ  نیا  رد 
ةدافتـسا لیلد  حرطم و  اهزور  نیا  رد  ار  تایآ  نیا  هک  دنا  هدومرف  داهـشتسا  هیآ  زا 20  شیب  هب  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  نآ  .میتشاد 

.مینک یم  نایب  ار  اهنا  زا  ارهز  ترضح 

مالـسلا اـهیلع  ارهز  ترـضح  هبطخ  يریـسفت  ثحاـبم  هب  « داـِهتجِالا ُّصَنلا َو   » رد نیدـلا  فرـش  دیـس  موحرم  نوچمه  یناـگرزب  هتبلا 
.دراد یتاراشا  هبطخ  نیا  يریسفت  ثحابم  هب  « راونالاراحب » رد زین  یسلجم  موحرم  دنا و  هدرک  یتاراشا 

: هیکدف ۀبطخ  تیمها 

ماکحا ۀفـسلف  هبطخ ، نیا  رد  تسا ! هدرک  داریا  مظن  تغالب و  تحاصف و  دح  نیا  رد  ییابیز و  نیا  هب  يا  هبطخ  هدـید  غاد  نز  کی 
.تسا هدش  نایب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  مالسا و  فادها  زین  جح و  داهج و  تلادع ، زامن ، راثآ  و 
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هکنیا تلع  .هبوت  ةروس  تاـیآ 49 و 128  زا  دـنترابع  هک  منک  یم  ضرع  زورما  ار  رگید  هیآ  ود  متفگ  ار  تاـیآ  نآ  زا  یکی  زورید 
.درک مهاوخ  ضرع  تایآ  تئارق  زا  سپ  تسا  هدرک  باختنا  ار  هیآ  ود  نیا  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

( مّلسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ (  ياه  یگژیو 

َنینِمْؤُْملِاب ْمُْکیَلَع  ٌصیرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  : » دندومرف هبطخ  طساوا  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
: تسا هدش  یفرعم  یگژیو  راهچ  اب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هیآ  نیا  رد  «. ٌمیحَر ٌفُؤَر 

کی زا  امش  تفگن  ربمغیپ  هب  سک  چیه  .تسا  مدرم  امش  نایم  زا  امش و  اب  تسامش ، سنج  زا  ربمغیپ  نیا  ْمُکِسُْفنَأ ؛» ْنِم  ٌلوُسَر  - » 1
.يدمآ رگید  ياج 

هب دـنک ، یم  تکرـش  هزانج  عییـشت  دـنز ، یم  رـس  ضیرم  هب  دـناد ، یم  دوخ  درد  ار  امـش  درد  هک  يربمغیپ  ْمُِّتنَع » ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع  - » 2
...و درب  یم  اذغ  ریقف  يارب  دیوگ ، یم  کیربت  دوش  یم  راد  دالوا  هک  یسک 

بوخ ملع  رد  صرح  ًالثم  دـشاب ؛ ریخ  راـک  رد  هکنیا  رگم  تسا  يدـب  تفـص  « صرح  » .تسا صیرح  امـش  هب  ْمُْکیَلَع » ٌصیرَح  - » 3
.دینک هشیپ  اوقت  دیناوت  یم  هچ  ره  .تسا  بوخ  ( 2 «) ِِهتاُقت َّقَح   » ینآرق ریبعت  ساسارب  اوقت  رد  صرح  تسین ، بوخ  لام  رد  تسا و 

هک يربماـیپ  تسا ، هتفرن  ناـشدای  اـه  فرح  نیا  .تسا  هـتفر  اـیند  زا  هزاـت  ربـمغیپ  نـیا  دروـخ ، یم  هـصغ  مدرم  يارب  هـک  يربـمغیپ 
ناکت شکرابم  ياه  بل  نداد  ناج  ماگنه  دراد ، تسود  ار  امـش  تسا ، فوئر  نابرهم و  ناـنمؤم  اـب  ( 3 «) ٌمیِحَّر ٌفوُؤَر  َنِینِمْؤُْملِاب  »

«. َنوُمَْلعَی ْمُهَّنِإَف ال  یِمْوَق  ِدْها  َّمُهَّللا  :» دومرف یم  دروخ و  یم 
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؟ دناوخ ار  هیآ  نیا  ارهز  ترضح  ارچ 

ار ناتیادص  دینک ، شمارتحا  تسا : هدومرف  هدرک و  فیرعت  وا  زا  ردق  نیا  دنوادخ  هک  ار  يربمغیپ  نیا  دیوگب ، دهاوخ  یم  ترـضح 
تقد رگا  ْمُِکئاَِسن » َنوُد  ِیبَأ  ُهوُدَِـجت  ُهُوفِْرعَت  ُهوُْزعَت َو  ْنِإَف  : » تسا نیا  داهـشتسا  دـینزن ، شیادـص  مان  هب  دـیربن و  رتالاب  وا  يادـص  زا 

ربمغیپ زا  سپ  ملاع  نیا  رد  تسیک ؟ ربمغیپ  نیا  امـش ! نارتخد  ياباب  هن  امـش و  ياه  نز  ياباب  هن  تسا ، نم  ياباب  ربمغیپ  نیا  دـینک ،
همطاف زا  ریغ  شتلحر  زا  سپ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  متسه ؟ ادخ  لوسر  دنزرف  نم  دیوگب  دناوت  یم  یسک  هچ  نم  زا  ریغ 

؛ دنا هدوب  هتفر  ایند  زا  همه  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  تایح  نامز  رد  هتـشاد  مه  يرتخد  رگا  .تشادن  يرتخد  مالـسلا  اهیلع 
.تفر ایند  زا  هیقر  تفر ، ایند  زا  بنیز 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤمریما ياه  یگژیو 

دیا و هداتفا  رد  وا  اب  هک  یلع  نیا  دومرف : نانمؤمریما ، زا  فیرعت  هب  درک  عورش  دعب  دنک ، یم  زاب  ار  لیاسم  ترضح  هلحرم  هب  هلحرم 
؟ تسیک دیناد  یم  دیا ، هدرک  بصغ  ار  شقح 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  تسخن  یگژیو   

ًادِهَتُْجم : » دومرف منک ، یم  نایب  ار  تفـص  دنچ  نم  هک  درک  رکذ  مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  تفـص  تشه  تفه –  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
گنج رد  نانمؤمریما  .تسا  نآ  عماطم  ایند و  يارب  تسین  ادخ  يارب  امش  راک  یلو  تسادخ ؛ يارب  شـشالت  راک و  4 ؛) «) هللا ِْرمَأ  ِیف 
نارای زا  یکی  دوب –  دـیدش  شا  هزرابم  ردـق  نیا  دوب –  هدـش  ات  شریـشمش  هک  دز  یم  هاپـس  هب  هنت  کی  دـیگنج و  یم  نانچ  لمج 

: دومرف ترضح  .تسا  كانرطخ  دینز  یم  نمشد  بلق  هب  امـش  هک  هنوگنیا  نینمؤملاریما ، ای  متفگ : متفر و  ولج  دیوگ : یم  ترـضح 
نیاربانب مهد ، ناشن  وزاب  روز  مهاوخ  یم  دینکن  رکف  .تسادخ  رطاخ  هب  منک  یم  هک  يراک  ره  مسق ! ادخ  هب  هللا ؛» َّالِإ  ُدیِرُأ  اَم  ِهللا  «َو 

.تسا مکحم  راوتسا و  تخس  ادخ  هار  رد  هک ، تسا  نیا  یلع  زا  مالسلا  اهیلع  ارهز  فیصوت 
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هجح رد  تشگرب و  نمی  زا  تمینغ  يرادـقم  اـب  یناوراـک  هارمه  يدـنچ  زا  دـعب  تفر و  نمی  هب  ربماـیپ  فرط  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع 
ترـضح .میانغ  میـسقت  هب  دندرک  عورـش  دندوب ، هدمآ  ترـضح  اب  هک  ینایهاپـس  نارای و  انثا  نیمه  رد  .دش  قحلم  ربمغیپ  هب  عادولا 

، ار يرگید  زیچ  يرگید  شفک و  یکی  هتشادرب ، ار  یسابل  یکی  دنا ؛ هدرک  میسقت  ار  میانغ  ۀمه  هک  دید  دیـسر و  یتقو  مالـسلا  هیلع 
ام هرخالاب  دنتفگ : دندمآ و  ربمغیپ  شیپ  تیاکش  يارب  دروخرب و  يرادقم  کی  نایهاپس  هب  .تفرگ  سپ  ار  همه  دیشک و  ار  ریشمش 

؟ دنک دروخرب  تخس  تفس و  ام  اب  ردق  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  دیاب  ارچ  میا ، هدروآ  ار  مئانغ  نیا  میتفر و  نمی  نامدوخ 

بش هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (5) .تسادـخ رطاـخ  هب  شا  یتخـس  یلع  ِهللا ؛» ِتاَذ  ِیف  ٌنِشََخل  ُهَّنِإ  : » دوـمرف ربـمغیپ 
.دهد یم  ریسا  میتی و  ریقف و  هب  ار  شنان  دباوخ و  یم  هنسرگ 

يا همان  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دیـشک ، الاب  درک و  سالتخا  لاملا  تیب  زا  ار  یغلبم  دوب ، رادنامرف  هک  یلاح  رد  « تولاج نب  رذنم  »
.تسا لاملا  تیب  لام  لوپ  ینادرگرب ، دـیاب  ار  رخآ  ناِرق  ات  تمزادـنا و  یم  نادـنز  هب  دومرف : درک و  شراـضحا  تشون و  وا  هب  دـنت 

ياه هچب  ۀنسرگ  ةرهچ  دیوگ : یم  دوخ  ترـضح  .درک  دروخرب  یتَّدح  تدش و  هچ  اب  ترـضح  هک  دیا  هدینـش  ار  لیقع  ۀیـضق  امش 
(6) .مداد ماجنا  لیقع  اب  ار  دروخرب  نآ  ادخ  يارب  یلو  مدید ، ار  لیقع 

زا هساک  کی  دمآ  دوب ، هدمآ  نامهم  شیارب  ترـضح  نادنزرف  زا  یکی  .دوب  لاملا  تیب  ءزج  دوب و  هدروآ  لسع  ناهفـصا  زا  یـسک 
هرخالاب .مهد و  یم  ار  نآ  مدوخ  باسح  زا  درادـن  بیع  تفگ : داد و  وا  هب  لاملا  تیب  نزاخ  عفاروبا  هکنیا  اب  تشادرب  لـسع  ةرمخ 

یتـقو دوب ، هدرک  ار  شقح  ۀـبلاطم  میـسقت  زا  رتولج  .دوش  یم  امـش  مهـس  مه  هساـک  کـی  دـننک  میـسقت  ار  لـسع  دنتـساوخ  یتـقو 
رد دعب  .دیرخب  ار  رازاب  لسع  نیرتهب  : تفگ داد و  شدوخ  لوپ  زا  هک  دش  تحاران  يدـح  هب  دـید  ار  عضو  نیا  دـمآ و  نینمؤملاریما 

: دیوگ یم  عفاروبا  تخیر ! یم  کشا  مئاد  دـش و  رتشیب  زین  شلبق  لسع  زا  هک  تخیر  هدـش  يرادـیرخ  لسع  زا  ردـق  نآ  هرمخ  نآ 
.شخبب ار  مدنزرف  ایادخ ! يَِدلَِول » ْرِفْغا  َّمُهَّللَا  :» دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  یه  اقآ 
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قح دیتسه و  تموکح  سیئر  امـش  هرخالاب  تفگ : مالـسلا و  هیلع  یلع  ۀناخ  رد  هدروآ  لاملا  تیب  لوپ  رابنا  زا  لوپ  فرظ  کی  ربنق 
یتخادنا یم  نم  ۀناخ  يوت  شتآ  نابنا  کی  رگا  ربنق  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دینارذگب ؟ تخـس  دیاب  ردق  نیا  ارچ  دیراد ،

.ورب ریگب و  ار  لوپ  يا ! هدروآ  هک  دوب  یلوپ  زا  رتهب 

.درک دروخرب  وا  اب  تدش  هب  تسا  هوشر  دیمهف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیمه  دروآ  ینارفعز  ياولح  يرادقم  سیق  نب  ثعشا 
ور مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  اـما  دـنام ، هنـسرگ  یلع  هناـخ  رد  يراـگزور  هک  ییارهز  دیـسانش ، یم  ار  یلع  نیا  ارهز  لاـح  ( 7)

.دیآ یمن  هاتوک  زگره  ادخ  هرابرد  ِهللا ؛» ِْرمَأ  ِیف  ًادِهَتُْجم  « ؟ تسیک یلع  دیناد  یم  مدرم ! دومرف : ارهز  نیمه.تخادناین 

( مالسلا هیلع  یلع (  ترضح  مود  یگژیو 

گنج اـجک  ره  دـیوگ : یم  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوخ.تسا  رت  کـیدزن  همه  زا  ربمغیپ  هب  یلع  ِهللا » ِلوُسَر  ْنِم  ًاـبیِرَق  »
هبقع  » اب ردب  رد  »و  بحرم  » اب ربیخ  رد  دودبع ،» نب  رمع   » اب قدنخ  گنج  رد  .داتسرف  یم  هاپـس  يولج  ارم  ربمغیپ  دش ، یم  رت  هدیچیپ 

.دیگنج نایفسوبا  هاپس  اب  دحا  رد  هبیش ،» و 

نیا هتبلا  تسا ؛ ربمغیپ  هب  یلع  ندوب  کیدزن  زا  ناشن  نیا  .داتـسرف  یم  ارم  ربمغیپ  گنج ، شتآ  ۀـناهد  رد  تسا : نیا  ترـضح  ریبعت 
ناج یلع ، يرآ ، انسفنا »  » هدمآ هلهابم  ةروس  رد  هک  نانچ  دوب  يرون  برق  يرکف و  برق  هکلب  دوبن ، یمـسج  یکیدزن  اهنت  یکیدزن 

.تسا ربمغیپ 

: متفگ « بیقعن دیس   » مداتـسا هب  نم  زور  کی  دیوگ : یم  هغالبلا ، جهن  حرـش  متفه  دلج  رد  یّنـس –  یلزتعم  ملاع  دیدحلا –  یبا  نبا 
؟ تسا هدرکن  فیرعت  ربمایپ  زا  نینمؤملاریما  ةزادنا  هب  یسک  باحصا  نایم  رد  ارچ  اما  تسا ، هتشاد  دایز  باحصا  ربمغیپ 
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جهن رد  ردق  هچ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  زیگنا  تفگـش  « هغالبلا جهن  رد  ربمغیپ   » مان هب  دنا  هتـشون  ییاه  باتک  نازیزع  زا  یـضعب 
یبا نبا.دـندوبن  سانـشربمغیپ  نینمؤـملاریما  ةزادـنا  هب  باحـصا  زا  کـی  چـیه  اریز  ارچ ؟ اـما  تسا ، هدرک  میرکت  ار  ربماـیپ  هغـالبلا 

ود رد  حور  کی  ربمغیپ  یلع و  اریز  ِنامْـسِج ؛» یف  ٌدـحاو  ٌحور  اـمُهَّنال  : » تفگ نم  شـسرپ  باوج  رد  مداتـسا  دـیوگ : یم  دـیدحلا 
.دندوب مسج 

زا ناشن  روما  نیا  .تسا  هدش  رکذ  خیرات  رد  هک  يدراوم  رگید  دوب و  ربمغیپ  رانک  ءارح  راغ  رد  دیباوخ ، ربمایپ  ياج  تیبملا  هلیل  رد 
هدـش هتـشون  شیپ  لاس  رازه  باتک  نیا  .دـیناوخب  ار  « ییاسک  » باتک رود  کی  امـش  تسا  یفاک  .دـناسر  یم  ار  ربمغیپ  هب  یلع  برق 
باتک نیا  ياهدنـس  رثکا  ینعی  ٌداج ؛» اهِدـِیناسا  ُرَثْکا  : » دـسیون یم  باتک  نیا  ۀـمدقم  رد  « رجح نبا   » لثم تنـس  لها  ناـگرزب  .تسا 

.تسوکین یلاع و 

لئاـضف رد  دـیورب  میوـگ  یمن  .تسا  هدـش  مـه  یـسراف  ۀـمجرت  هـک  بلاـطیبا  نـبا  یلع  صئاـصخ  اـی  لـئاضف  ماـن  هـب  دراد  یباـتک 
همه هک  رِْکب  تسا  ینتم  ینس  ملاع  نیا  باتک  .تسا  تنـس  لها  بتک  زا  ًارثکا  ریدغلا  عبانم  هچرگ  دیناوخب ، ار  « ریدغلا  » نینمؤملاریما

یفرعم ار  ترـضح  هنوگچ  عبانم  نیا  هک  دـینیبب  ار  « یئاسن صئاصخ   » »و رکاسع نبا  بقانم   » .تسا مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ةرابرد  شا 
؟ دنا هدرک 

َنِینِمْؤُْملِاب مُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  اَم  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُفنَأ  ْنِّم  ٌلوُسَر   » ینآرق داهـشتسا  اب  ار  ربمایپ  هکنیا  زا  دـعب  ارهز  ترـضح  نیاربانب 
.دیامن یم  یفرعم  ِهللا » ِلوُسَر  ْنِم  ًابیِرَق   » »و ِهللا ِْرمَأ  ِیف  ًادِهَتُْجم   » ۀلمج اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دنک ، یم  یفرعم  ( 8 «.) ٌمیِحَّر ٌفوُؤَر 

ربمایپ ۀـناخ  رد  دراد و  ییومع  رـسپ  ِتبـسن  ربمایپ  اب  هدـش ، هتفگ  بلاطم  رب  هوـالع  هک  دراد  یفلتخم  تاـهج  ربمغیپ  هب  یکیدزن  نیا 
نینمؤملاریما هک  تسا  هدشن  هدید  اج  کی  تشاذگ ، یم  منهد  رد  اذـغ  ربمغیپ  دـیامرف : یم  ترـضح  هک  نانچ  .تسا  هدـش  گرزب 

لابند هک  يرتش  هچب  لثم  : دـیامرف یم  شدوخ  .دـشاب  هدرک  دوجو  راهظا  ادـخ  لوسر  لباقم  رد  ای  تفلاخم و  ربمغیپ  اـب  مالـسلا  هیلع 
(9 «.) هِّمُأ ََرثَأ  : » مدوب ربمغیپ  زابرس  وریپ و  نم  هنوگ  نیا  دور  یم  شردام 
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( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  موس  یگژیو 

، دشاب هنوگ  نیا  رگا  هللا » ءایلوا  دیـس   » تسا هنوگ  نیا  .درادـن  « یف  » رگید لقن  رد  هتبلا  تسادـخ ؛ يایلوا  ياقآ  ِهللا » ِءاَِیلْوَأ  یف  ًادِّیَـس  »
.تسادخ ءایلوا  گرزب  دیس و  ینعی  دوش ؛ یم  نیشیپ  هلمج  زا  رتدنمهرف  شیانعم 

( مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  مراهچ  یگژیو 

زا هک  ار  ریدغ  ترایز  حـیتافم  رد  ( 10) .درک یم  شالت  ًاحِداَک ؛» ًاّدُِجم   » دوب هاوخریخ  دوب ، هتـسب  تمه  رمک  یلع  ًاحِـصاَن » ًارِّمَـشُم  »
یفرعم ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شراوگرزب  ّدج  مالـسلا  هیلع  ماما  ابیز  ردق  هچ  دینیبب  دینک ، هعلاطم  رود  کی  هدیـسر  يداه  ماما 

.تشاد ترشاعم  هدرک و  یگدنز  وا  اب  اه  لاس  اریز  تسا ، هیضرم  يارهز  نینمؤملاریما  هب  درف  نیرت  کیدزن  .تسا  هدرک 

هنیدم مدرم  هب  باطخ 

ریبعت نیا  اـب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  .دـبلط  یم  يرتـشیب  تقد  دراد  دوجو  زارف  نیا  رد  هک  يا  هتکن  ِِهئاَِـیْبنَأ » َراَد  ِهِِّیبَِـنل  ُهللا  َراَـتْخا  اَّمَلَف  »
ادـخ یتـقو  ُهللا ؛» َراَـتْخا  اَّمَلَف  : » دوـمرف هکلب  درکن ، هدافتـسا  ربـمغیپ  هب  عـجار  « توـم  » ریبـعت زا  ینعی  هللا » ُلوُـسَر  َتاَـم  اَّمَلَف  : » دوـمرفن

.درب دیزگرب و  ار  شربمغیپ 

، ءایفـصا ءایلوا ، ءایبنا ، هناخ  هنایم  رد  دربب ، دریگب و  دـنیزگرب ، ار  ربمغیپ  ادـخ  دـش  رارق  یتقو  مدرم ! تسا ؛ گنـشق  ترابع  ردـق  هچ 
.دش هنهک  نید  سابل  يرگید  دش و  راکـشآ  قافن  یکی  دمآ ، شیپ  لکـشم  ود  ِنیِّدلا » ُباَْبلِج  َلَمَـس  َو  ِقاَفِّنلا ، ُهَکیِـسَح  ْمُکِیف  َرَهَظ  »

.دیدرک راکشآ  ار  قافن  دیدز و  رانک  ار  نید  سابل  هک  ینعم  نیدب 

: دومرف ادخ  لوسر  مبیبح  دمحم ! دیامرف : یم  هتـشون  اتـسار  نیا  رد  رکب  یبا  نب  دـمحم  هب  هک  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نمؤم و ( 11) .كرـشم زا  هن  مسرت و  یم  نمؤـم  زا  هـن  مـسرت ، یم  دـنریگ  یم  رارق  وـت  يور  رد  ور  هـک  ینیقفاـنم  زا  مدوـخ  زا  دـعب 

، تسا نشور  اهنآ  شور  هار و  كرشم 
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هکم و نیدم و  لها  هن  دندوب ، ربمغیپ  رود  هک  ییاه  نیمه  ( 12 «) ِقافِّنلا یَلَع  اوُدَرَم  ِهَنیدَْملا  ِلْهَأ  ْنِم  : » دیامرف یم  اهنآ  ةرابرد  نآرق 
راکشآ ادخ  لوسر  زا  دعب  قافن  نیا  : دیامرف یم  ارهز  همطاف  .دنا  قفانم  اهنآ  زا  یضعب  دنتسه  هنیدم  رد  هک  یناسک  هکلب  رگید ، ياج 

(13 «.) ِقاَفِّنلا ُهَکیِسَح  ْمُکِیف  َرَهَظ  « ؛ دش

طوبرم یهاگ  هک  هدـناوخ  ار  یتایآ  یخرب  زا  ییاه  شخب  ارهز  ترـضح  هک  تسا  نیا  ام  ثحب  .منک  عمج  ار  هیآ  مهاوخ  یم  الاح 
ترضح هک  يا  هیآ  نیلوا  مدرک  ضرع  زورید  .تسا  كدف  ةرابرد  شقح  تابثا  يارب  نآ  ۀنومن  دنچ  اهنت  و  تسین ، كدف  هلئسم  هب 

(14 «.) َنوُِملْسُّم ُمتنَأَو  َّالِإ  َُّنتوُمَت  َالَو  ِِهتاَُقت  َّقَح  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  « ؛ تسا نیا  دناوخ 

هبوت ةروس  هیآ 49 

نارس راصنا و  رجاهم ، (15 «.) َنیِِرفاَْکلِاب ٌهَطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو  ْاوُطَقَـس  ِهَْنتِْفلا  ِیف  َالَأ  : » تسا هیآ  نیا  دناوخ  ترـضح  هک  يا  هیآ  نیمود 
.دناوخ عمج  نیا  رد  هیضرم  يارهز  یب  یب  ار  هیآ  نیا  دندوب و  هدش  عمج  دجسم  رد  هفیقس 

هیآ لوزن  نأش 

تـسا ییاه  گنج  زا  یکی  .تشاد  هلـصاف  هنیدم  اب  رتمولیک   800 کیدزن 700 ، گنج  نیا  و  دـش ، لزان  كوبت  گـنج  رد  هیآ  نیا 
َِهلِْزنَِمب یِّنِم  َْتنَأ  : » دومرف ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  رد  دنام و  هنیدم  رد  ترضح  ربمایپ  روتسد  هب  .تشادن  روضح  نآ  رد  نینمؤملاریما  هک 

یتخـس و زا  گنج  نیا  رد  اه  یـضعب  یلو  تفرگن ، تروص  نآ  رد  يریگرد  هچ  رگ  دوب ، مه  یتخـس  گـنج  یَـسُوم .» ْنِم  َنوُراَـه 
(16) .نیداجبلاوذ هللادبع  لثم  دندرم ؛ یگنسرگ 

نیا رد  میـسرت  یم  ام  دنتفگ : دندمآ و  ربمغیپ  تمدخ  قفانم  باحـصا  نیا  زا  يا  هدـع  .دنتـشگرب  هار  طسو  زا  گنج  نیا  رد  یخرب 
ام دنشاب و  هتشادن  یتسرد  باجح  اهنآ  تسا  نکمم  اریز  دوش ؛ کیرحت  ناماه  توهش  مینیبب  ار  اهنآ  ياه  نز  مور )  ) یگنج ۀقطنم 

ِهَْنتِْفلا یَف  الَأ   » هیآ هک  دوب  اجنیا  .دـنداد  ناشن  يرگ  هیجوت  یـشارت و  هناهب  هنوگ  نیا  اب  ار  ام  دوش  یم  رگا  میا  هداوناخ  نز و  زا  رود 
اهنت ار  ربمغیپ  ات  دـیروآ  یم  هناهب  دـیراد  و  دـیدرک ، طوقـس  هنتف  رد  امـش  نیقفاـنم ! هک ، تسا  نیا  هیآ  ياوتحم  .دـش  لزاـن  اوُطَقَس »

.دیراذگب
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ربمایپ هاپس  ناقفانم  یشارت  هناهب 

رنه هانگ ، زا  رارف  يارب  هک  مینادـب  دـیاب  .میوش  یم  راک  هانگ  دـتفا و  یم  نامهاگن  دنتـسه و  مرحمان  نانز  اجنآ  دـنتفگ : یم  ناقفانم 
َّنِإ اوُطَقَـس َو  ِهَْنتِْفلا  یَف  الَأ   » .دنکن هانگ  دـشاب و  طیحم  رد  هک  تسا  نآ  رنه  هکلب  دـنک  رود  ار  شدوخ  طیحم ، زا  درف  هک  تسین  نیا 

(17 «.) َنیِرفاْکلِاب ٌهَطیحَُمل  َمَّنَهَج 

یم ارهز  ترضح  الاح  .دنک  یم  هطاحا  هتفرگ و  ارف  ار  راّفک  ایند  نیمه  رد  هک  دنا  هتسناد  منهج  بایسآ  ار  منهج  زا  روظنم  نیرسفم 
هیلع یلع  تسین ، امـش  لام  كدف  دییوگ  یم  هکنیا  .تسین  شیب  يا  هناهب  دـینز ، یم  ار  اه  فرح  نیا  زین  امـش  هک  دـیامرفب  دـهاوخ 

.تسین شیب  یشارت  هناهب  اهنیا  ۀمه  تسا ؛ هدرکن  یفرعم  یصو  ربمغیپ  درادن و  ار  تفالخ  ياضتقا  تسا و  مک  شنس  مالسلا 

نیا رد  هک  یسک  ره  اریز  .تسا  ربمغیپ  هب  تراسج  هفیقس  نارگ  هئطوت  نخـس  نیا  دومرف : یم  ناشیا  میدوب ، عجارم  زا  یکی  تمدخ 
، تفرگ تعیب  دیزی  يارب  دوب  اپ  رس  زونه  هک  هیواعم  .تسا  هدوب  زین  شنیـشناج  نارگن  هتـشاد  تیلوئـسم  تموکح و  تفالخ و  ملاع 
هب درک و  نییعت  هرفن  شش  ياروش  مود  هفیلخ  .دومن  نییعت  نیـشناج  شدوخ  يارب  درک و  تیـصو  دوب  هداتفا  رتسب  رد  هک  لوا  ۀفیلخ 

قح و رب  هچ  ینیـشناج  تفالخ و  ۀلئـسم  هشیمه  دینک ، هاگن  ار  خیرات  هچنانچ  .دـننک  نییعت  هفیلخ  دننیـشنب و  اهنآ  ات  داد  تلهم  اهنآ 
.تسا هدوب  هلأسم  نیرت  مهم  قحان  هچ 

نید راذـگ  ناـینب  یمالـسا و  تکلمم  سیئر  ادـخ ، ربمغیپ  هک  دوش  یم  روط  هچ  تسا ، صخـشم  ناشاهدـهعیلو  برع  خویـش  نـالا 
نیا منک ! یمن  مدوخ  ینیشناج  هب  يا  هراشا  چیه  نم  هک  دشاب  هتفگ  دشاب و  هدرکن  نییعت  نیشناج  ناونع  هب  شدوخ  زا  دعب  ار  یسک 

هدیدان ار  تلزنم  ثیدح  ریدغ و  هوکـش  اب  ۀعقاو  هکنیا  ضرف  رب  .دننک  رکفت  لمأت و  نآ  يور  دیاب  ام  ناناوج  هک  تسا  یمهم  لاؤس 
اب ناناملـسم  عضو  دـشاب  نینچ  رگا  .دـناسر  یمن  ار  ربـمغیپ  یهجوت  یب  یتیلوئـسم و  یب  هللااـب  ُذاـیعلا  تسین ، نیهوت  نیا  اـیآ  میریگب 

.تسا ربمغیپ  هب  نیهوت  لالدتسا ، نیا  دوش ؟ یم  هچ  ربمغیپ  تلحر  گرم و 
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هضور  

« .هللا لوُسَر  َْتِنب  اَی  ارهَّزلا  هَمِطاَف  اَی  ِکیلع  ُمالَّسلا  »

شتداهش نامز  یتح  هک  يروط  تسوا  ربق  ندوب  یفخم  ارهز  تیمولظم  زا  تسا ، هرهاط  هقیدص  تداهـش  بش  بشما ، یتیاور  ربانب 
هتـسناد و ناضمر  هام  ار  تداهـش  هماع  زا  یخرب  هک  هدش  لقن  تیاور  راهچ  هس –  زیزع  نآ  تداهـش  نامز  ةرابرد  .تسا  یفخم  زین 

.تفر ایند  زا  ربمغیپ  زا  دعب  هام  شش  ارهز  همطاف  دنا  هتفگ 

، دـیوگ یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا  هدـمآ  لقن  رد  !؟ دـشاب یفخم  شنفد  لحم  ناکم و  نامز ، ربمغیپ  راـگدای  دـیاب  ارچ  اـما 
َجَرْخَأ : » تسا نیا  ریبعت  دنتفر ، نوریب  قاتا  زا  موثلک  ما  بنیز و  نیـسح ، ماما  نسح ، ماما  مالـسلا ؛ اهیلع  هیـضرم  يارهز  رانک  مدـمآ 
تیـصو دـهاوخ  یم  ارهز  ناتردام  هکنیا  يارب  دـیورب  نوریب  اه  هچب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ( 18 « ) ْتیَْبلا ِیف  َناَـک  ْنَم 

.دنک

، ندرک تیـصو  هب  درک  عورـش  هیـضرم  يارهز  هرْدَص » یلع  اهَـسأَر  َّمَض  و   » هیـضرم يارهز  رانک  تسـشن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یلع دز ! هقلح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامـشچ  رد  کشا  هن ؟ ای  یتسه  یـضار  نم  زا  ! ناـج یلع  دوب  نیا  تفگ  هک  یبلطم  نیلوا 

رب ارم  یتحاران  راب  کـی  همطاـف  مسق  ادـخ  هب  ِیْنتَبَـضْغَأ » اـَل  ...ِهللا  َوَف   » .يدرکن تحاراـن  ارم  راـب  کـی  یتح  وت  ناـج ! همطاـف  : دومرف
(19) .درکن تفلاخم  نم  اب  يرما  چیه  رد  « اْرمَأ ِیل  ْتَصَع  َال   » .تخیگناین

یلع « ءاَدـِف َکِسْفَِنل  یِـسْفَن  ًءاَقِو َو  َکِـحوُِرل  یِحوُر  «.» کَـعَم ٍّرَـش  یف  ُْتنُک  نا  کَـعَم  ٍْریَخ  یف  َْتنُک  نِا  : » دومرف یم  نینمؤملاریما  هب 
یلع هار  رد  ار  شناج  اریز  تسا  هتفگ  نیا  رب  دهاش  ارهز  لمع  يرآ ، .متـسه  عیطم  نم  ییوگب  وت  هچ  ره  ددرگ ! تیادف  ارهز  ناج !

.داد
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نآ راذگم  راپـسب !؟ كاخ  هب  ار  مندـب  بش  نک و  منفک  بش  هدـب ، لسغ  بش  ارم  هکنیا  تسخن  مراد ، ییاه  شرافـس  ناج  یلع  اما 
مربق رانک  زا  دوز  يدرپس ، كاخ  هب  ار  مندـب  یتقو  ناج ! یلع  .دـندرگ  رـضاح  ما  هزانج  عییـشت  رد  دـنناوخب و  زامن  مندـب  رب  رفن  ود 

! ناوخب اعد  نآرق و  میارب  نیشنب ، مرس  يالاب  « یِسْأَر َْدنِع  ْسِلْجا  «؛ ورن

.نانمؤمریما زا  رتالاب  یسنوم  هچ  ( 20 ،) دراد سنوم  هب  جایتحا  ناسنا  هک  تسیا  هظحل  ربق ، رد  نتفرگ  رارق  نفد و  تسخن  هظحل 

(21 «) قاَرِْعلا ِّفَِطب  يَدِْعلا  َلِیتَق  َْسنَت  َال  یَماَتَْیِلل َو  ِْکبا  ِینِْکبا َو  »

! ربم دای  زا  نکن و  شومارف  ار  منیسح  نک ! هیرگ  زیرب و  کشا  منامیتی  نم و  يارب  ناج ! یلع 

نکم كاخ  ارم  مسج  بش  ۀمین  زج  نکم                        كاچ  نم  مغ  رد  دوخ  نهاریپ 

نکم كاپ  رد  يور  ارم ز  ياه  نوخ  یهاوخ                          یم  رگا  راگدای  همطاف  زا 

! ناج یلع 

یهد ناشن  مبنیز  هب  ارم  ۀنیس  ادابم  یهد  ناکدوک  شیپ  هب  بش  همین  وچ  لسغ  ارم 

هچب رـس  یـسک  هک  دیدرک  شرافـس  امـش  ارهزلا  همطاف  ای  هللا ! هیقب  ای  دننک ! تبرغ  ساسحا  دننامب و  اهنت  میاه  هچب  ادابم  ناج ! یلع 
هنایزات اب  هنوگچ  ار  تنیسح  ياه  هنادزان  ینیبب  ات  البرک  يدوبن  اما  دننامن ؛ اهنت  اهنآ  و  دننکن ، تبرغ  ساسحا  اهنآ  ات  دنزن  داد  تیاه 

.دندز یم  اباب  سدقم  ندب  يور  هب  ور 

.َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  و 

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(5  ) هیکدف ۀبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(1)« .َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُکَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق  »

همدقم

رثا نیا  رد  هک  دش  ضرع  .دوب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هیکدف  ۀبطخ  اب  هطبار  رد  ینارون ، سلجم  نیا  رد  اهزور  نیا  رد  ام  ثحب 
فارحنا تماما و  تیالو ، ۀلئسم  هب  دنا و  هدومرف  نایب  ار  ییاه  لالدتسا  نآرق ، تایآ  هب  دانتسا  اب  ترـضح  دنمـشزرا ، گنـسنارگ و 

.دنا هدرک  هراشا  هدمآ ، شیپ  زور  نآ  ۀعماج  رد  هک  ییاه 

هب ارم  یتقو  یلع ! اـی  هک  دوب  نیا  شیاـه  تیـصو  زا  یکی  هک  يدـح  رد  دوب  سونأـم  نآرق  اـب  شا  یگدـنز  ۀـمه  رد  ارهز  ترـضح 
(2)! ناوخب نآرق  میارب  يراپس  یم  كاخ 
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.میریگ یم  یپ  دنا  هتفرگ  راک  هب  هبطخ ، نیا  رد  ترضح  هک  ار  یتایآ  یسررب  نونکا 

هدئام ةروس  هیآ 50  ریسفت 

هدـمآ یـصاخ  ِّوَج  کی  رد  هک  يدرم  نز و  لباقم  رد  دجـسم  رد  ارهز  ترـضح  ار  نآ  هک  منک  یم  هراشا  نآرق  زا  يا  هیآ  هب  زورما 
! مدرم يا  هک  تسا  نیا  هیآ  ياـنعم   (3) «. َنُوِنقُوی ٍمْوَقِّل  اًمْکُح  ِهّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  َنوُْغبَی  ِهَِّیلِهاَْجلا  َمْکُحَفَأ  : » دـندومرف تئارق  دـندوب ،

تیلهاج .تسا  هدش  هتفرگ  ملع  لباقم  رد  لهج  زا  تیلهاج  ۀملک  نازیزع ! دینیبب  دینک ؟ یم  مکح  تیلهاج  ماکحا  ساسارب  امش  ایآ 
نیا رد  ناشیا  برعلا » خـیراتلا  یف  لـصفملا   » ماـن هب  دراد  یباـتک  « یلع داوج   » رتکد ياـقآ  لـثم  یخّروم  ناـیاقآ  دـنیوگ ؟ یم  هچ  هب 

.دمان یم  تیلهاج  ار  مالسا  زا  لبق  لاس  ای 150   100 باتک
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اَّلِإ اَـنُِکلُْهی  اَـمَو   » داـقتعا نیا  ۀتـسه  ساـسا و  .دنتـشاد  زین  یتاداـقتعا  مدرم  تـشاد و  جاور  هعماـج  رد  ییاـه  یگژیو  مالـسا  زا  لـبق 
ردـقم روط  نیا  راگزور  تشرـس  میور ، یم  ایند  زا  مییآ و  یم  ایند  هب  اـم  تسین و  راـک  رد  یتماـیق  هک  ینعم  نیدـب  .دوب   (1)« ُرْهَّدلا

رد هنافـسأتم  زونه  هک  تشاد  دوجو  مالـسا  زا  شیپ  هعماج  رد  یبیجع  تافارخ  دوب و  یتسرپ  تب  اهنآ  زا  يا  هدع  ةدیقع  .تسا  هدش 
لابند هب  ار  یبوچ  درابب ، ناراب  دنتـساوخ  یم  یتقو  اه  نآ  لاثم  روط  هب  .دراد  تیمکاح  اه  ناـمه  هک  دوش  یم  هدـید  یهاـگ  عماوج 

اه نآ  دز ؛ یم  هقرج  شتآ  دـیود  یم  ناویح  یتقو  درک ، یم  رارف  دز و  یم  هرعن  ناویح  دـندز و  یم  شتآ  ار  نآ  دنتـسب و  یم  واـگ 
.دیآ یم  ناراب  هک  میریگ  یم  کین  لاف  هب  ام  ار  هقرج  هرعن و  نیا  دنتفگ  یم 

.دندوب روط  نیا  يداقتعا  رظن  زا  هرخالاب  دوب  یتافارخ  ناشیاهدروخرب  عون  اه و  ینابرق  عون  دنداد و  یم  ماجنا  هک  یکین  ياهراک 

تسا و ربق  داماد  نیرتهب  دنتفگ : یم  ًالثم  دنتـشاد ؛ یبیجع  تابـصعت  .دوب  جـیار  ناشنیب  رد  یطلغ  ياهراتفر  تداع ، موسر و  رظن  زا 
لثملا برـض  تسا  ربق  داـماد  نیرتهب  هکنیا  یهدـب ! رهوش  هب  ینک و  شگرزب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نیا  ینک  یم  نفد  ار  رتخد  یتقو 

هب ناگدـنز  ءزج  ار  اهنآ  رامآ  رد  هن  دوب ، لئاق  وا  يارب  يأر  قح  هن  دوب ، یفنم  ًالماک  نز  هب  ناشهاگن  .یلهاـج  بارعا  ناـیم  رد  دوب 
.تشاد هزادنا  دح و  تاجوز  دادعت  هن  دنداد و  یم  دای  اهنآ  هب  ملع  هن  دندروآ ، یم  رامش 
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تیلهاج هناگراهچ  ياه  یگژیو 

َّنَظ  » يرگید تسا و  یلهاج  ياه  بصعت  ِهَِّیلِهاَْجلا ؛» َهَّیِمَح   » یکی دراد ، هراـشا  یلهاـج  یگدـنز  ياـضف  رد  یگژیو  راـهچ  هب  نآرق 
رد هبترم  راهچ  نیاربانب.تسا ، « هَِّیلِهاْجلا َجُّرَبَت  » تیاهن رد  یلهاج و  ماکحا  هَِّیلِهاْجلا ؛» َمْکُحَف   » موس یلهاج و  ياـه  ناـمگ  ِهَِّیلِهاـْجلا ؛»

ترـضح ارچ  هک  تفگ  مهاوخ  دعب  منک و  یم  انعم  ناتیارب  ار  ینآرق  دربراک  راهچ  نیا  نم  .تسا  هدمآ  تیلهاج  ظفل  دنوشیپ  نآرق 
.تشاذگ نایم  رد  زور  نآ  ار  نآ  درک و  باختنا  ار  هیآ  نیا  ارهز 

هب « هیمح »(1) ؛» ِهَِّیلِهاَْجلا َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا  ُمِِهبُوُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَعَج  ْذِإ   » .تسا « بصعت  » نآرق ریبعت  هب  تیلهاج  ياه  یگژیو  زا  یکی 
دیاب هتبلا.دـنداد  یم  حـیجرت  يرهـشمه  ریغ  رب  ار  يرهـشمه  دـنداد ؛ یم  حـیجرت  برع  ریغ  رب  ار  برع  .تسا  یلهاج  بصعت  يانعم 
روط نیا  یلهاج  بصعت  .دشاب  هتـشاد  تسود  ار  شنطو  مه  ای  و  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  شرـسمه  یـسک  درادـن  یبیع  هک  مینادـب 

ياهرهش بوخ  ياه  مدآ  رب  ار  شرهش  دب  ياه  مدآ  یسک  هک  تسا  نیا  بصعت  هک  میراد  تیاور  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  .دوبن 
(2) .دهد حیجرت  رگید 

زا ینالقع  لیلد  نودـب  اـنبم و  یب  ناـسنا  هکنیا  ینعی  دوش : یم  بصعت  نیا  تساـم  زا  شداژن  تیلم و  نوچ  مهد  یم  يأر  ینـالف  هب 
تـسد ناردـپ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  نایبلا  عمجم  رد  .تسا  تسرد  هتفگ  ار  نیا  نم  ياباب  نوچ  دـیوگب  ًالثم  .دـنک  عافد  يزیچ 

ياه فرح  هب  منک  یم  تیصو  دنتفگ  یم  ناشیاه  هچب  هب  دندروآ ؛ یم  مالـسلا  هیلع  ربمغیپ  حون  شیپ  دنتفرگ و  یم  ار  ناشیاه  هچب 
.تسا بصعت  نیا  هک  تسناد  دیاب  .تسا  یکانرطخ  مدآ  وا  دیهدن  ارف  شوگ  دینیب  یم  هک  یمدآ  نیا 
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! يونـشن ار  ربمغیپ  ياه  فرح  ات  راذگب  تیاه  شوگ  نایم  رد  هبنپ  دـنتفگ : یم  وا  هب  دـنک ، فاوط  ات  دـمآ  هکم  هب  « هرارز نب  دعـسا  »
ار وا  ياه  فرح  هک  ناشیاه  شوگ  رد  دنتـشاذگ  یم  ار  ناشناتـشگنا  ْمِِهناَذآ ؛»  ِیف  ْمُهَِعباَـصَأ  اُولَعَج   » تفگ یم  نخـس  ربمغیپ  حون 

.دننیبن ار  حون  ات  دندیشک  یم  هچراپ  ناشتروص  يور  »(1) ؛ ْمَُهباَِیث اْوَشْغَتْسا  ، » دنونشن

بصعت یفن 

مالغ دوب –  ادخ  ربمغیپ  تمدـخ  اه  لاس  وا  هثراح ،» نب  دـیز  » لثم دنتـسکش ؛ ار  بصعت  نیا  هک  میتشاد  ار  یناسک  مالـسا  ردـص  رد 
ار هچب  نیا  یتدم  ام  هللا ! لوسر  ای  دنتفگ : ربمغیپ و  تمدخ  دندمآ  دندوب  كرشم  هک  شیومع  اباب و  يزور  دوب –  هجیدخ  ترضح 
ار وا  دیهدب  هزاجا  تسامـش ، تمدخ  میدـیمهف  هک  الاح  تسا ، هتفر  نیب  زا  هک  میدرک  رکف  میتشگ ، یم  شلابند  میدوب و  هدرک  مگ 

گرزب ربمغیپ  يربک و  هجیدـخ  شیپ  یگلاس  تشه  زا  هکنیا  اب  دـیز  .تسا  شدوخ  اب  راـیتخا  درادـن ، بیع  دومرف : ترـضح  .میربب 
وا هب  دـیز  ردـپ  .منک  شیاهر  مناوت  یمن  هک  ما  هدـید  ییاهزیچ  ادـخ  ربمغیپ  زا  نم  تشاد : هضرع  لـمأت  يرادـقم  زا  سپ  دوب  هدـش 

مالعا دیز  ردپ  دز و  زابرـس  ردپ  نامرف  زا  دیز  منک ، یم  دـلو  یفن  مالعا  یتسین ، نم  ۀـچب  هک  منک  یم  مالعا  ییاین  ام  اب  رگا  تفگ :
دراد دیکأت  نآرق  هکنیا  دوجو  اب  .متسه  (2) تیاباب نم  دروخن  هصغ  دیز  درک ، نالعا  هلـصافالب  مه  ربمغیپ  .تسین  نم  زا  وا  هک  درک 

(3) .تسا هثراح  نب  دیز  هتوم  دیهش  اهنت  دیسر  تداهش  هب  هتوم  گنج  رد  هکنیا  ات  دوب  ربمایپ  اب  دیز  .تسین  یسک  ياباب  ربمغیپ 
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ربمغیپ اب  ارچ  دـننک ، یم  هابتـشا  ناتـسرپ  تب  تفگ : .دـش  ناملـسم  دـمآ و  فئاط  زا  دوب ، فئاط  نیکرـشم  زا  هک  « دوعـسم نب  هورع  »
لآ نمؤم  لَثم  هَورُع ، لَثم  دومرف : ادخ  لوسر  .دش  دیهـش  ات  دندز  ار  وا  ردق  نا  دنتخیر و  شرـس  شا  هلیبق  ًاقافتا  .دننک  یم  تفلاخم 

ِهَنیِدَْـملا یَْـصقَأ  ْنِم  ءاَـجَو   » دـیهد شوگ  ار  ربمغیپ  فرح  مدرم ! اوعبتا ،»  » دومرف یم  یتـقو   (1) .دنتـشک ار  وا  مدرم  هک  تسا  نیـسای 
هب دنتـشک و  دـندز و  ار  وا  دـنتخیر  مدرم   (2) «، َنوُدَـتْهُّم مُهَو  اًرْجَأ  ْمُُکلَأْسَی  َّال  نَم  اوُِعبَّتا  َنِیلَـسْرُْملا * اوُِعبَّتا  ِمْوَق  اَی  َلاَق  یَعْـسَی  ٌلُـجَر 

.دندرکن شوگ  زین  شنخس 

دندوب و كرشم  دیعس » نب  نابا   » ناردارب ات  راهچ  ردپ و  .دنتسه  ءانثتسا  اهنیا  یلو  دنتسکش ، ار  بصعت  هک  میتشاد  يدارفا  خیرات  رد 
مالسا هب  عجار  ات  تفرگ  میمـصت  شدوخ  اما  دندش ؛ هتـشک  گنج  نیا  رد  شناردارب  زا  ات  ود  هک  دندیگنج  ربمغیپ  اب  ردب  گنج  رد 
بهار .تسا  نیا  زین  شیاه  یگژیو.مربمغیپ  نم  دیوگ : یم  هدما و  ام  نیب  یسک  کی  تفگ : درک ، لاؤس  مه  یبهار  زا  دنک ، قیقحت 

یم ار  ربمغیپ  اه  يدوهی  دـیامرف : یم  نآرق  .تسا  نامزلارخآ  ربمغیپ  ناـمه  هک  دـهد  یم  ناـشن  ییوگ  یم  وت  هک  ییاـه  نیا  تفگ :
ربمغیپ دش ، ناملـسم  دمآ و  نابا  .دوب  هدش  هداد  هدعو  مدرم  هب  لیجنا  تاروت و  رد  هک  تسا  نامه  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  دـنتخانش ،

.تشامگ نیرحب  رادناتسا  ناونع  هب  ار  وا  مه 

نینمؤملاریما زا  درکن و  تعیب  لوا  ۀفیلخ  اب  وا  .دوب  دیعس  نب  نابا  داتسیا  هفیقـس  لباقم  رد  هک  یناسک  زا  یکی  ربمغیپ ، تلحر  زا  دعب 
(3) .درک عافد  رخآ  ات  مالسلا  هیلع 
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دنسپان بصعت  یگژیو  نیتسخن 

اما دـشاب ؛ هتـشاد  بصعت  شفافع  باجح و  نید ، هب  تبـسن  دـیاب  یمدآ  .دراد  دوخ  یب  بصعت  هک  تسا  يا  هعماج  یلهاـج  هعماـج 
هلیبق نالف  لام  مردارب  مشاب ، كرـشم  مهاوخ  یم  مه  نم  نیاربانب  تسا ، كرـشم  ماـباب  هکنیا  لـثم  اوراـن  تسرداـن و  ياـه  بصعت 

.تسا یلهاج  ّتیمح  حتف ، هروس  هیآ 26  قبط  ینید  شنیب  رد  راک  نیا  مهدب ، يأر  وا  هلیبق  هب  مهاوخ  یم  مه  نم  تسا ،

بصعت یباجحدب و 

تیلهاـج نارود  رد  اـه  نز  َیلوُأـْلا ،» ِهَِّیلِهاَْـجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبـَت  اـَلَو   » تسا « جربـت  » بازحا ةروس  هیآ 33  قـبط  یلهاـج  قـالخا  نیمود 
اذل دش ، یم  ادیپ  ندرگ  اه و  هنیس  تفر و  یم  شوگ  تشپ  يرسور  هک  يروط  دنتخادنا ، یم  ناشرس  يور  یصاخ  روط  ار  يرسور 

يانعم هب  جربت  .تسا  هتـشاذگ  « تیلهاج جربت   » ار هنانز  راتفر  نیا  مسا  نآرق  .تسا  هدوب  نازیم  نیمه  هب  تیلهاج  رد  اـه  نز  باـجح 
دییاین نوریب  تیلهاج  نارود  ياه  نز  لثم  امـش  ناملـسم ! ياه  نز  ربمغیپ ! ياه  نز  دـیامرف : یم  ادـخ  باتک  .تسا  شیارآ  زورب و 

ار ناشیولگ  هنیـس و  هک  تیلهاج  ياه  نز  لثم  دیزادنین ، اهدرم  نهد  رد  ار  دوخ  دیهدن و  ناشن  ار  ناتندب  صاخ  ياهاج  « َنْجَّرَبَت «ال 
ار اه  تسد  ندرگ و  هنیس ، يور  هک  تسا  يدنلب  يرسور  رامخ ؛ .دینک  هدافتـسا  « رامخ  » هک دراد  شرافـس  مالـسا.دندید  یم  اهدرم 

.دناشوپ یم  ار  ندب  مامت  هک  تسا  يدنلب  سابل  بابلج  دینک ؛ هدافتسا  « بابلج  » .دریگ و یم 

اَهِـسْأَر َو یَلَع  اَـهَراَمِخ  َْتثـال   » هک دراد  خـیرات  رد  .دیـشوپ  ار  ود  نیا  دـیایب  دجـسم  هب  هکنیا  زا  شیپ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
، ناشدوخ نداد  زورب  يارب  هک  تسا  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج  لام  نآرق  ریبعت  هب  کـچوک  ياـه  يرـسور  نیا   (1)« اَِهباَْبلِِجب ْتَلَمَتْشا 

.دنروآ مهارف  ار  اهدرم  ندز  لوگ  انز ، اشحف ، ۀنیمز  ات  دنتخادنا  یمرس  يور  ار  نآ  اه  نز 
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هدیدنسپ بصعت 

يور يدرم  دـید  تشذـگ  یم  ییاج  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هدیدنـسپ  نید  ماما و  نتـشاد  تسود  هدیدنـسپ ؛ بصعت  اما 
هنشت هداتفا  نیمز  يور  هک  يدرف  دید  دمآ و  وا  .تسا  هدش  هچ  نیبب  ورب  دومرف : باحصا  زا  یکی  هب  ماما  .دنز  یم  هلان  هداتفا و  نیمز 

؛ تسا يدوهی  وا  مسانش  یم  ار  وا  نم  اما  دلان ، یم  دراد  یگنشت  یگنسرگ و  زا  هللا ! لوسر  نبای  تشاد : هضرع  دمآ  .تسا  هنسرگ  و 
هک تسا  یفرح  هچ  نیا  دـشاب ؛ يدوهی  تسین ، ناسنا  رگم  ًاَناْسنِا ؛» ْنُکَی  َْملَوَا  :» تشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .میورب  دـییایب 

(1) .دیربب شیارب  اذغ  بآ و  دومرف  هلصافالب  ماما  .ینز  یم  وت 

نب یّلَعُم  هدـعاس ، ینب  هلظ  .تسین  تسرد  نیا  مناـسر  یمن  وا  هب  اذـغ  بآ و  تسا  يدوهی  نوـچ  هکنیا  تسین ، بصعت  ياـج  اـجنیا 
هچب نز و  وا  نوچ  مرب  یم  نان  نم  دندومرف : ماما  .دنرادن  لوبق  ار  امش  ًالـصا  دنتـسین و  هعیـش  هک  اهنیا  اقآ ! متفگ  دیوگ : یم  ْسیَنُخ 

.دراد

یمن هاگن  ادتبا  رد  اما  .دراد  بهذـم  يور  مه  يرگید  باسح  کی  تسا و  هدرک  زاب  اه  ناسنا  تیناسنا  يور  ار  یباسح  مالـسا  اذـل 
ُمِِهبُوُلق ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ   » داد بآ  اـهنآ  هب  دـیاب  تسا  هنـشت  دریم و  یم  دراد  نوچ  ناملـسم  اـی  تسا  يدوهی  نیا  هک  دـنک 

«. َیلوُْألا ِهَِّیلِهاَْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  َالَو   » »(2) و ِهَِّیلِهاَْجلا َهَّیِمَح  َهَّیِمَْحلا 

تیلهاج رگید  یگژیو  نظءوس 

اه یضعب  .تسا  هدش  لزان  « دح�  » ياوه لاح و  رد  هیآ  .دیشاب  هتشادن  یلهاج  نامگ  دیامرف : یم  نآرق  یلهاج ، نامگ  نظ و  ةرابرد 
رد .دـشاب  نامگدـب  نارگید  هب  تبـسن  ناسنا  هکنیا  ینعی  تیلهاـج ، نظ   (3)« ِهَِّیلِهاَْجلا َّنَظ  ِّقَْحلا  َْریَغ  ِهّللاـِب  َنوُّنُظَی   » دـنرب یم  ناـمگ 
یم هیبیدح  حلص  رد  ربمایپ   (4) .دش دنهاوخ  زوریپ  دوب  اه  نآ  اب  ادخ  نوچ  یلو  دندروخ ، تسکـش  ناناملـسم  رهاظ  هب  دـحا  گنج 
یم دـب  نامگ  نیقفانم  اما  تسام ، اـب  يزوریپ  میور و  یم  هدـنیآ  رد  یلو  میورب ؛ هکم  هب  اـم  دـنا  هتـشاذگن  هک  تسا  تسرد  دومرف :

رب لمح  ار  مدرم  راک  یناوت  یم  ات  هک  تسا  نیا  یمالـسا  نامگ  دیوگ  یم  مالـسا  اذل  .دنیوگ  یم  تیلهاج  نامگ  ار  نیا  .دـندیزرو 
یناوت یم  ات   (5)« ِهنَسْحَأ یَلَع  َکیِخَأ  َْرمَأ  ْعَض  : » دیامرف یم  يداع  مدرم  هب  یتح  دزروب ، دب  نامگ  ربمغیپ  هب  دیابن  یسک  .نک  تحص 

.نک تحص  رب  لمح  ار  مدرم  راک 

14091 ص :

ص 9. ج4 ، یفاک ، عورف  زا  لقن  هب  ص 111 ؛ ج4 ، خیرات ، دنپ  (. 14 - ) 1
.26 حتف ، (. 15 - ) 2

.154، نارمع لآ  (. 16 - ) 3

.154، نارمع لآ  (. 17 - ) 4
ص 155. ج3 ، هنومن ، ریسفت  (. 18 - ) 5
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تیلهاج ماکحا 

ياهداهـشتسا متفگ ، لبق  ياهزور  .تسا  هدرک  يراج  نابز  رب  ار  شا  هیآ  كدف  ۀـبطخ  رد  ارهز  ترـضح  هک  يدروم  نیمراهچ  اما 
دروم دودح 40  زین  هیآ و  زا 20  شیب  نآ  رد  اریز  .تسا  یقیقحت  هلاسر  کی  عوضوم  لقتسم  تروص  هب  دوخ  ارهز  ترـضح  نآرق 

هکنیا.دراد اج  دـنک ، راک  نآ  يور  یلـصحم  ای  وجـشناد و  ققحم ، رگا  لاح  ره  هب  .تسا  نآرق  زا  ساـبتقا  ترـضح  ياـه  فرح  زا 
ار نآ  هباشم  تایآ  ارچ  تسا و  هدرک  رکذ  ار  تایآ  نیا  ترـضح  ارچ  دنک ؛ جارختـسا  ار  ارهز  ترـضح  ینآرق  ياه  هاگدـید  دـیایب 

.تسا هدرکن  رکذ 

ساسارب دیدز ، رانک  ار  یلع  هک  یناسک  و  دیا ، هدش  عمج  دجـسم  رد  هک  یناسک  يا  دیوگب  دهاوخ  یم  ترـضح  هیآ ، نیا  ساسارب 
.دینک یم  مکح  دیراد  مالسا  زا  لبق  تیلهاج 

ًالثم هک  ینعم  نیدب  تسا ؛ هدوب  راّیس  مالـسا  زا  لبق  یلهاج  ماکحا  هک  دراد  خیرات  رد  دندرک ؟ یم  هچ  مالـسا  زا  لبق  تیلهاج  رگم 
یم صاصق  ار  شلتاق  دوب  یمهم  ۀلیبق  زا  رگا  هن ؟ ای  تسا  یمهم  هلیبق  کی  زا  وا  ایآ  هک  دندرک  یم  هاگن  دش  یم  هتـشک  يدرف  یتقو 

کی يور  هن  دنتـشاذگ  یم  دارفا  يور  ار  اه  مکح  .دـندرک  یمن  صاصق  ار  شلتاق  دوب  یفیعـض  مدآ  کی  لوتقم  رگا  اـما  دـندرک ؛
.درک یم  قرف  شا  هید  يداع  رگراک  اب  هلیبق  سیئر  .درک  یم  قرف  مه  اب  شا  هید  زابرـس  هدـنامرف و  دوبن  تباث  هید  نأش  .یلک  نوناق 

درب یم  دوب  رتشیب  شروز  هک  يردارب  ار  ثرا  تفر  یم  ایند  زا  یسک  کی  رگا  .دش  یم  توافتم  دارفا  عون  اب  یلهاج  ماکحا  نیاربانب 
دوجو تایح  صاصق  رد  »(1) ؛ ِباَْبلَألا ِْیلوُأ  ْاَی  ٌهاَیَح  ِصاَصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  : » تسا هدمآ  نآرق  رد  .دیـسر  یمن  ثرا  شرگید  رـسپ  هب  و 
دیاـب دـنک  یمن  قرف  هناـخراک  سیئر  اـی  دـشاب  پیترـس  هاوخ  ددرگ  مادـعا  دـیاب  وا  دـشکب ، ًادـمع  ار  شزابرـس  پیترـس  رگا  .دراد 

، هلاس داتشه  داتفه – درم  هچ  هلاس  شش  جنپ –  ۀچب  هچ  ناسنا  کی  .تسا  مدآ  لباقم  مدآ  صاصق ، (2)« ِّرُحلِاب ُّرُحلا  « ؛ درک شمادعا 
.تسا تباث  شا  هید  دنک  یمن  قرف  تیعر  هچ  دشاب و  لوئسم  هچ 

14092 ص :

.179، هرقب (. 19 - ) 1

.179، هرقب (. 20 - ) 2
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هب مالسلا  هیلع  یلع  زا  ام  دییوگ  یم  دیتشگرب ، تیلهاج  مکح  هب  امش  دیامرف : یم  دنا  هفیقـس  رد  هک  یناسک  هب  ارهز  ترـضح  لاح 
رپ ياج  کـی  كدـف  میدرک  یم  ساـسحا  اـم  مینک ! یم تعیب  رگید  یکی  اـب  سپ  دـیآ ، یمن نامـشوخ  هیجوت  نـالف  هب  لـیلد و  نیا 

ِهَِّیلِهاْجلا َمْکُحَفَأ   » تسا تیلهاج  مکح  قطنم و  نیا  .میریگ  یم  ار  نآ  الاح  دراد  لاـم  هب  زاـین  تموکح  مه  نـالا  تسا و  يدـمآرد 
ْتَیب یف  ِناعِمَتَْجت  ُهَمامالا ال  ُهَُّوبُّنلا و   » هک دیدیرب  دیتخود و  دیتسشن و  ناتدوخ  .دینک  یم  مکح  دیراد  تیلهاج  لثم  امـش   (1)« َنوُْغبَی

.دشاب هداوناخ  کی  زا  تماما  يربمغیپ و  دوش  یمن  هدحاو ؛»

رتشیب هعماج  تسا و  رفن  کی  وا  اریز  دـشاب  ارهز  لاـم  كدـف  دوش  یمن  تسا ، مک  شنـس  اریز  دـشاب  هفیلخ  نینمؤملاریما  دوش  یمن 
یمن هزاـجا  ار  نآ  مالـسا  تسا و  تیلهاـج  مکح  نیا  میریگب  ار  نآ  میتفرگ  میمـصت  اـم  یلو  یتسه ؛ وت  کـلام  میناد  یم  اـم  .تسا 

.دهد

، تسا تناما  نادنفـسوگ  نیا  یلو  وش ؛ ناملـسم  يوش ، ناملـسم  یهاوخ  یم  دومرف : يدوهی  ناپوچ  هب  ربیخ  گنج  رد  ادـخ  ربمغیپ 
تناما ناشنادنفـسوگ  اما  میگنج ؛ یم  اه  يدوهی  اـب  میراد  ربیخ  رد  اـم  هک  تسا  تسرد  .هدـب  لاـم  بحاـص  يدوهی  هب  ار  اـهنآ  ورب 

(2) .ایب دعب  نادرگرب و  اهنآ  بحاص  هب  ار  نادنفسوگ  ورب  مینک ، یمن  بحاصت  ار  اهنآ  تسا و 

نوناق رد  ار  يراددیلک  و  ییادخ ، ۀـناخ  راددـیلک  وت  دومرف : دـنادرگرب و  هحلط  نب  نامثع  هب  ار  هبعک  ۀـناخ  دـیلک  لوسر ، ترـضح 
.دنک یم  نایب  وا  يارب  ینید 

! امرفب تیانع  ار  شریسم  رد  نتشادرب  ماگ  همطاف و  تخانش  قیفوت  ام  ۀمه  هب  ایادخ !

14093 ص :

.50، هدئام (. 21 - ) 1
ص 326. یقالخا ، تیاکح  کی  رازه و  (. 22 - ) 2
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هضور

« .یفطصملا یبنلا  نیع  هرق  ای  هللا ، لوسر  تنب  ای  ءارهزلا ، همطاف  ای  کیلع  مالّسلا  »

یلاح رد  .درک  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  هیـضرم  يارهز  ءاشع  برغم و  زامن  نیب  ام  يزور ، نینچ  لثم  زور  جنپ  داتفه و  لقن  ربانب 
يارهز برغم  زامن  زا  دـعب  : تسا نیا  شریبعت  سابع  خیـش  جاح  موحرم  .دوب  لوغـشم  ءانث  رکذ و  هب  شناـبز  دـناوخ و  یم  نآرق  هک 

.دیسر تداهش  هب  يزور  نینچ  رد  هیضرم 

نیا نایب  رد  هغالبلا  جهن  هبطخ 22  .تسا  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  نفد  بش  بشما  دشاب ، تسرد  هیمطاف  لوا  تیاور  رگا  اذـل 
هیلع نینمؤلاریما  اما  عیقب ، ای  دجـسم و  هناخ ، رد  مناد  یمن  دـندرپس ؛ كاخ  هب  اـجک  دنتـشادرب ، بشما  ار  ندـب  یتقو  .تسا  تبیـصم 

، دوب شمدـمه  رای و  اج  همه  هک  ییارهز  .تشذـگ  تخـس  اقآ  رب  یلیخ  دـنک ، ناهن  كاـخ  ناـیم  رد  ار  شزیزع  دـمآ  اـهنت  مالـسلا 
ار ب شیارهز  دمآ  یتقو  بشما  اذل  .دـش  مروتم  شیوزاب  عافد  نیا  رد  .دیـسر  تداهـش  هب  یلع  زا  عافد  رد  دـنیب  یم  هک  ًاصوصخم 

.مراذگب كاخ  نایم  ار  ملُگ  نیا  هنوگچ  نم  .نک  مکمک  تدوخ  ادخ ! .نک  مکمک  تدوخ  هللا ، لوسر  ای  دز : ادص  دراپـسب ، كاخ 
! ایادخ  (1)« اَهِیبَأ َْنَیب  اَهَْنَیب َو  ْعَمْجا  َّمُهَّللا َو   » تسوت ربمغیپ  رتخد  و  َِکلوُسَر ؛» ُْتِنب  َو   » تسوت يارهز  نیا  ایادخ ! َُکتَمَأ ؛» اَهَّنِإ  َّمُهَّللا  »

.تسوا ربق  لوا  بش  تسوت ، نامهم  بشما 

ِیف َِهلِزاَّنلا  َِکتَْنبا  ِنَع  یِّنَع َو  ِهللا  َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع  ُمَالَّسلا  : » هللا لوسر  ربق  هب  درک  ور  تقو  کـی  تشاذـگ ، كاـخ  ناـیم  ار  شیارهز 
باوخ رگید  ناج ! همطاف  ٌدَّهَـسُمَف ،» ِیْلَیل  اَّمَأ  ٌدَمْرَـسَف َو  ِینْزُح  اَّمَأ   » .تسا هدـنام  اهنت  یلع  نیبب  وش  دـنلب  هللا ! لوسر  اـی   (2)« َكِراَوِج

رگید نمشد ، رطخ  نخس و  فرح و  دوبن  رگا  اذل  ماَقُْملا » ُْتلَعََجل  اَْنیَلَع  َنِیلْوَتْسُْملا  ُهَبَلَغ  َال  َْول  » .تسین یندش  مامت  منزح  رگید  مرادن ،
رد ار  ارهز  تسد  یـسورع  بش  هک  تسا  تداـی  هللا ! لوسر  اـی  .مدـش  یم  میقم  مدـنام و  یم  اـج  نیمه  متفر و  یمن  تربق  راـنک  زا 

.تسا نم  تناما  نیا  يدومرف  یتشاذگ  متسد 

14094 ص :

ص 309. ج 78 ، راونالاراحب ، ص 199 ؛ ج2 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 23 - ) 1
ص 254. نازحالا ، تیب  ص 190 ؛ ج43 ، راونالاراحب ، (. 24 - ) 2
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ِدَق هللا  َلوُـسر  اَـی   » تسا تناـما  همطاـف  ناـج ! یلع  يدرک  دـیکأت  ار  هلمج  نیا  هراـبود  يداد  یم  ناـج  هک  یماـگنه  هللا ! لوـسر  اـی 
(1) .مدنادرگرب ار  تناما  نم  هَعیِدَْولا ،» ِتَعِجُْرتْسا 

ربق كاخ  يور  ار  شتروص  دش  مخ  مه  دعب  دناوخ ، نآرق  زامن و  كاخ  ریز  يدرک  نفد  ار  نامـسآ  كادف  یحور  نینمؤملاریما  ای 
.تشاذگ ارهز 

نک میادص  مع  نبا  زاب  زیخ و  نک  میاهر  مغ  غاد  زا  زیخ و 

(2)« .َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  «َو 

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

(6  ) هیکدف هبطخ  يریسفت  ياه  هزومآ  یسررب 

.َنِیبیِجَتْسُم (3) ِِهتَوْعَِدل  ْمُکاَْفلَأَف  ْمُِکب ، ًاِفتاَه  ِهِزَْرغَم  ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  مالسلا : اهیلع  هَرِهاّطلا  هقیدصلا  نع 

همدقم

یـصوصخ و ياـهتاقالم  یط  رد  شردـپ  تلحر  زا  سپ  یهاـتوک  تصرف  رد  هک  مالـسلا  اـهیلع  هیـضرم  يارهز  تاـملک  ناـنخس و 
زا سپ  ۀعماج  مدرم و  فعض  طاقن  فارحنا و  للع  نانخس ، نیا  اب  ترـضح.تسا  بلطم  ایند  کی  يواح  هتفریذپ ، تروص  یمومع 

داریا كدف  ۀلأسم  لوح  دجـسم ، رد  يرگید  راصنا و  رجاهم و  نانز  عمج  رد  اه  هبطخ  نیا  زا  یکی  .تسا  هدرک  نایب  ار  ادـخ  لوسر 
هک مینیب  یم  مینک ، عـمج  ار  هعوـمجم  نیا  رگا  هک  دراد  هملـس  ما  دـیبل و  نب  دوـمحم  اـب  ینـالوط  ًاتبـسن  ياـهوگ  تـفگ و  .دـیدرگ 
ارچ و  تسیچ ، رد  هعماج  فعـض  طاقن  هک  دنامهفب  مدرم  هب  ات  داد  ماجنا  یناوارف  ياه  شالت  رمع  رخآ  هام  هس  ود  نیا  رد  ترـضح 

روطچ ِهلوُسَر »؟ یَلَع  ِهللا َو  یَلَع  ُهَأْرُْجلا  ِهِذَهأ  : » دومرف دش ، هلمح  ترـضح  ۀـناخ  هب  هک  ینامز  .دـش  هدز  رانک  نینمؤلاریما )  ) رون ماما 
َرُون َیِفُْطت  ْنَأ  ُدـیُِرت  : » دومرف همادا  رد  تسا و  ربمغیپ  ادـخ و  رب  تأرج  امـش  راتفر  نیا  دـیزاتب ؟ ربمغیپ  ادـخ و  هب  هک  دـیدرک  تأرج 

زا دعب  نانیرفآ  هثداح  هام ، هس  ود  نیا  ياه  شالت  یط  رد  .دینک  شوماخ  ار  نآ  دشابن و  نشور  ادخ  رون  دیهاوخ  یم  امـش   (4) ؛» هللا
.میریگ یم  یپ  ار  ربمایپ  زا  دعب  ِفارحنا  أشنم  ترضح ، نانخس  هب  هجوت  اب  ثحب  همادا  رد  .درک  المرب  اشفا و  ار  ادخ  لوسر 
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ادخ لوسر  زا  دعب  نیملسم  طاطحنا  تلع 

ناطیش زا  يوریپ 

ُناَْطیَّشلا َعَلْطَأ  َو  : » دیامرف یم  دناد و  یم  ناطیـش  زا  يوریپ  ار  ناناملـسم  ۀعماج  فعـض  طاقن  زا  یکی  شا ، هبطخ  رد  ارهز  ترـضح 
یم دـنک ، یم  دـیدهت  ار  وا  يرطخ  هک  ینامز  تشپ  كال  .تسا  هدرک  هیبشت  تشپ  كـال  هب  ار  ناطیـش  ترـضح  ِهِزَْرغَم .» ْنِم  ُهَسْأَر 
یم نوریب  ار  شرس  هتـسهآ  هتـسهآ  دنک ، یم  ربص  يرادقم  دوخ  كال  ۀنایم  رد  هکنیا  زا  سپ  دریگ ، یم  رارق  شدوخ  كال  رد  دور 

.درب یم  ورف  شدوخ  كال  نایم  ار  شرس  هرابود  تروص  نیا  ریغ  رد  دتفا ، یم  هار  هب  تسین  يرطخ  دید  رگا  دروآ ،

دوب شدوخ  كال  رد  ناطیش  دوب  هدنز  ربمغیپ  ات  دیامرف : یم  مدرم  هب  باطخ  هدرک و  تشپ  كال  هب  هیبشت  ار  ناطیـش  ارهز  ترـضح 
زا ار  شرـس  ناطیـش  تفر ، ایند  زا  هک  ربمغیپ  اما  درک ؛ یمن  ادـیپ  نادـیم  تنطیـش  يارب  اریز  دـیایب ، نوریب  نآ  زا  درک  یمن  تأرج  و 

ِناَْـطیَّشلا ِفاَـتُِهل  َنُوبیِجَتْـسُم  ِِهتَوْعَدـِل  ْمُکاَْـفلَأَف   » تسا مهارف  طیارـش  دـید  درک و  ادـص  ار  اهامـش  ْمُِکب ؛» ًاـِفتاَه   » دروآ نوریب  كـال 
.دیدوب ناطیش  يادن  يوگخساپ  امش  ِّيِوَْغلا ؛»

هک تسناد ، یم  ناطیـش  زا  يوریپ  ار  ددرگ  یم  مکاـح  ادـخ  لوـسر  زا  سپ  ۀـعماج  رد  هـک  یتالکـشم  زا  یکی  ترـضح  نیارباـنب ،
.دنراد یناسنا  ةرهچ  هک  یلاح  رد  دنا  یناطیش  بلق  ياراد   (1) ؛» نیِطاَیَّشلا ُبُوُلق  ْمُُهبُوُلق  َنیِّیِمَدْآلا َو  ُهَّثُج  ْمُُهتَّثُج  »

ناطیش ياه  هبرح 

، دینکن يوریپ  ناطیش  ياه  هبرح  اه و  ماگ  زا  دیامرف : یم  دیجم  نآرق  هک  دراد  ناسنا  فارحنا  يارب  ییاه  حالس  اه و  هبرح  ناطیش ،
زیهرپ اــهنآ  زا  نآرق  روتــسد  قــبط  دــیاب  اــم  دراد و  هــبرح  حالـــس و  ماــگ ، تــفه  ناــطیش  (2) «. ِناـْطیَّشلا ِتاوُـطُخ  اوـُِعبَّتَت  ـال  »

.میراذگن ناطیش  ياپ  ياج  ار  نامیاپ  دیاب  ینآرق  ةزومآ  قبط  نیاربانب  .تسا  ماگ  ینعم  هب  هوطخ »  » عمج « تاوطخ » .مینک

14069 ص :

ص 372. ج11 ، لئاسولا ، كردتسم  (. 3 - ) 1
.168، هرقب (. 4 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4036 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3631_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3631_2
http://www.ghaemiyeh.com


هک یناسک  رب   (1) ؛» اُونَمآ َنیذَّلا  یَلَع  ٌناْطلُس  َُهل  َْسَیل  « ؛ دنک باختنا  دناوت  یم  دراد و  رایتخا  رـشب  تسین و  طلـسم  یـسک  رب  ناطیش 
هبرح تفه  نیا  هک  حیضوت  نیا  اب  مرامش  یم  رب  ار  ناطیش  ۀبرح  تفه  نیا  بیترت  هب  .دشاب  هتـشاد  هطلـس  دناوت  یمن  وا  دنراد  نامیا 

.تفرگ رارق  هدافتسا  دروم  اجکی  دنداتفا  رد  ارهز  ترضح  اب  هک  یناسک  رد 

ضعب هنیک و  داجیا  تسخن : ماگ 

ناطیش ار  هنیک  یتقو   (2)« ءاَضْغَْبلاَو َهَواَدَْعلا  ُمُکَْنَیب  َِعقُوی   » تسا ترفن  هنیک و  داجیا  ناطیـش ، ۀبرح  نیلوا  دیجم  نآرق  ةزومآ  ساسارب 
ناـشردام دـینک ، عمج  ار  هلیذر  تافـص  ماـمت  رگا  هک  میراد  زین  تاـیاور  رد  اذـل  دوش ، یم  هدـیرفآ  ثداوح  نآ  زا  سپ  درک  ءاـقلا 

ام هب  ایادـخ ! اُونَمآ » َنیِذَّلِّل  الِغ  اَِـنبُوُلق  ِیف  ْلَـعَْجت   » میرادـن نآرق  رد  (4) «. ُدـقِحلا ِبُویُعلا  ُسأر   » »(3)و ُدقِحلا قلُخلا  ُّمُالَا  ،» تسا « هنیک »
ام نیب  رد  ردـقچ  هنافـسأتم.نمشد  يارب  اما  تسا ، بوخ  ماقتنا  .هدـن  نمؤم  هنیک  اـم  هب   (5)« لَعَْجت ال   » میراد هکلب  هدـب ، نمؤم  ۀـنیک 

.دوش داجیا  فالتخا  هنیک  رطاخ  هب  ددرگ و  رود  مه  زا  ام  ياه  بلق  هک  هدش  ثعاب  دراد و  دوجو  هنیک 

هکنیا موـس  .دروـخ  مقر  نامـسآ  رد  یلع  جاودزا  هکنیا  يرگید  تسا ، هبعک  شدـلوت  لـحم  هکنآ  یکی  دراد ، یلع  یگژیو  هدزاود 
یگژیو زا  ...و  تئارب  ةروس  غالبا  سمـشلا ، ُّدر  ریدـغ ، ثیدـح  تلزنم ، ثیدـح  تیبملا ، هلیل  نینچمه  .تسارهز  ۀـمطاف  شا  هجوز 

یم نامدوخ  هب  هراومه  میتشاذـگ و  یم  رانک  ار  ایند  اـم  دوب ، باـطخ  لآ  رد  اـه  یگژیو  نیا  زا  یکی  رگا  .تسا  نینمؤملاریما  ياـه 
.دنتخانش یم  ار  ناشیا  مالسلا  هیلع  یلع  نانمشد  هک  تسناد  ناوت  یم  یبوخ  هب  نخس  نیا  زا  .میدیلاب 
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نیا  – ) دنک قیقحت  مالسا  ةرابرد  ات  دمآ  دش و  دنلب  شدوخ  نیمزرـس  زا  هک  یحیـسم  تسا  يدرف  تولاجلا » سأر   » مان هب  یـصخش 
دندـید دـندمآ  اهنآ  زا  یخرب  یتقو  اهتنم  .دـننک  قیقحت  مالـسا  هرابرد  دـنیایب و  هک  للم  نایاناد  يارب  دوب  هتـشون  هماـن  ربمغیپ  رخاوا 

وا هب  ار  رکب » یبا   » .تسیک ربمغیپ  ۀفیلخ  دنیبب  هک  دوب  نیا  لابند  و  دش ، دجسم  دراو  تولاجلا  سأر  تسا –  هتفر  ایند  زا  ادخ  لوسر 
نیدب لاؤس  دنچ.موش  یم  ناملـسم  دـیهدب ، باوج  ار  متالاؤس  رگا  مراد ، یتالاؤس  تفگ : تسـشن و  وا  يولج  تفر.دـندرک  یفرعم 
یکی ار  شتالاؤس  تسا ؟ هدوب  هچ  ناشنایرج  دوب ؟ یـسک  هچ  ناشمکاح  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دودـخا  باحـصا  هک  درک ، نومـضم 

اهنآ اریز  دنداتسرف ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  ار  تولاجلا  سأر  هکنیا  ات  .دهدب  باوج  تسناوتن  هفیلخ  اما  درک  حرطم  یکی 
.دننک تاعارم  ار  قح  اهنآ  ات  تشاذگ  یمن  اهنآ  ضغب  اهتنم  دنتسناد ، یم  ار  یلع  لئاضف  یبوخ  هب 

ساسارب ترضح  اب  ياه  تفلاخم  زا  يرایسب  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  تسا  يا  هلیذر  تفـص  نیلوا  هنیک ،
راـنک دـعب  تفرگ ، شوـغآ  رد  ار  مّلـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـکم  ياـه  هچوـک  ناـیم  رد  لـهجوبا  يزور  .دوـب  نآ 

یِّنِإ : » تفگ دعب  مدـش ، بذـج  شفرط  هب  هبترم  کی  ًالـصا  دوبن ، مدوخ  تسد  تفگ : يدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  دـنتفگ.دمآ :
میشاب و اهنیا  عبات  میناوت  یمن  ام  فاَنَم » ِْدبَِعل  ًاعَبَت  اَّنُک  یَتَم   » اهتنم تسوا ، اب  قح  تسوگتسار و  وا  هک  مناد  یم  نم  ٌقِداَص » ُهَّنَأ  ُمَلْعََأل 

)10) .میورب اهنیا  راب  ریز  میناوت  یمن 

مدـقم دزد  تسد  ندـیرب  رد  ناشیا  مکح  ارچ  اقآ ! دـنتفگ : هک  دوب  یناسک  ۀـنیک  رطاخ  هب  دـش ؟ دیهـش  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ارچ 
هب تسد  رگید  لماوع  یضعب  درک و  تیاعس  دمآ  « لیعامسا نبا  دمحم   » وا ردارب  رسپ  دش ؟ دیهـش  ارچ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  .هدش 

.دیسر تداهش  هب  ماما  ات  دنداد  مه  تسد 
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یم ار  ربـمغیپ  دنتخانـش  یم  ار  ناـشیاه  هچب  هـک  روـط  ناـمه   (1)« ُمُهءاَْنبَأ َنُوفِْرعَی  اَـمَک  ُهَنُوفِْرعَی  : » دـیامرف یم  ربماـیپ  ةراـبرد  نآرق 
؟ دنتشک ار  وا  دنتخانش و  یمن  ار  نیسح  ماما  ای  و  دنداد ؟ یم  رازآ  ار  وا  دنتخانـش و  یمن  ار  ادخ  ربمغیپ  ایآ  دینک  یم  رکف  .دنتخانش 

نید رد  يرییغت  متـشاذگ ، رانک  ار  یتّنـس  مدرب ، نیب  زا  ار  یقح  نم  رگم  دـیگنج ؟ یم  نم  اـب  ارچ  دومرف : اروشاـع  زور  رد  ترـضح 
! میگنج یم  وت  اب  میراد  یلع  تیاباب  زا  هک  يا  هنیک  رطاخ  هب  کیبِأل ؛» ًاَضُْغب  ، » هن دنتفگ : یم  مدرک ؟ داجیا 

ادخ دای  یشومارف  تلفغ و  مود : ماگ 

هب ناطیش  مود  ماگ  ادخ  دای  یشومارف   (2) ؛» ِهِزْرغَم ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو   » دوش نشور  همطاف  نخس  نیا  ات  ناطیش  مود  ماگ  اما  و 
یم هرهب  نآ  زا  هعماج  فارحنا  يارب  ناطیـش  هک  ییاه  هبرح  زا  یکی   (3)« ِهَّللا َرْکِذ  ْمُهاَسنَأَف  ُناَْطیَّشلا  ُمِْهیَلَع  َذَوْحَتْسا   » دور یم  رامش 

.تسادخ دای  ندناشک  یشومارف  هب  دریگ 

ریاس هک  تسا  هیحان  نیمه  زا  .دوش و  یم  ریذـپ  بیـسآ  ناسنا  دوش ، گنر  مک  دورب و  نیب  زا  یگدـنز  رد  ادـخ  دای  رگا  دـیدرت  یب 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ریبعت  هب  .دوب  ادخ  دای  یشومارف  شلکشم  نیمود  ادخ ، لوسر  زا  سپ  ۀعماج  .ددرگ  یم  عورش  تافارحنا 

ار امـش  ياه  بلق  مدرم ! .دنیـشن  یم  نهآ  يور  یهاگ  هک  تسا  يدرز  درگ  راـگنز و  ینعم  هب  نار » « ؛» ْمَِکبُوُلق یلَع  َنار  لـَب  ّـالَک  »
ُمِْهیَلَع َذَوْحَتْـسا   » دیرفآ ار  ثداوح  نیا  اذل  هدنامزاب و  يریذـپ  تیعقاو  زا  امـش  ياه  لد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  هتفرگ  راگنز 

(4) ِهَّللا » َرْکِذ  ْمُهاَسنَأَف  ُناَْطیَّشلا 
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.19، هلداجم (. 14 - ) 4
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يرادیب هبنت و  ياه  هناشن 

ار اه  تمالع  نیا  زین  امـش  .دنراد  تمالع  جنپ  هاگآ  ياه  ناسنا  ٌسْمَخ ؛» ِهابتنِالا  ُهمالع   » هک دراد  مالـسا  یمارگ  لوسر  یثیدـح  رد 
وا یگدنب  هب  دنتفا  یم  ادخ  دای  هب  یتقو  رَخَتفإ ؛» یلوملا  َرَکَذ  اذإ   » اه نآ  تامالع  زا  یکی  .دیهن  ماگ  اهنآ  ریـسم  رد  دیـشاب و  هتـشاد 
ام ۀمئا  .دننک  یم  رقف  ساسحا  دـنتفا ، یم  ناشدوخ  دای  هب  هک  ینامز  رَقَتفِإ ؛» ُهَسْفَن  َرَکَذ  اذإ   » هک تسا  نیا  يرگید  .دـننک  یم  راختفا 

دننک یم  راختفا  هنوگچ  هک  دینیبب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تاملک  هیداجس و  ۀفیحص  نیسح ، ماما  ۀفرع  ياعد  .دندوب  نینچ  زین 
.تساه نآ  بر  ادخ  هکنیا  زا 

تمعن رکش 

هک نیمه  .دوبن  بسانم  شا  یلام  عضو  اریز  دنک ، تیاکـش  ات  دمآ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  سدقم  دوجو  تمدخ  يرفعج  مشاهوبا 
یم تیاکـش  تیاه  هتـشادن  زا  يدـمآ  الاح  هک  يا  هدروآ  اج  هب  يراد  هک  ییاه  تمعن  رکـش  مشاـهوبا  دومرف : وا  هب  ماـما  تسـشن ،

ساسحا دـنک  هجوت  شدوخ  ياهزاین  اه و  تمعن  هب  یتقو  ناسنا  .تینما  تمالـس و  تمعن  دومرف : ماما  یتمعن ؟ هچ  اقآ  : تفگ ینک ؟
يریگ تربع  هک  مینادب  دیاب  دنریگ و  یم  تربع  دنتفا  یم  هک  ایند  دای  هب  اهنآ  رَبَتِعا ،» اینُّدلا  َرَکَذ  اذِإ   » هکنیا رگید  (1)و  .دنک یم  رقف 

.تسا ندیبسچ  زا  ریغ 

یم تفارطا  رد  هچ  ره  نوراه ! تشون : شیارب  ماما  نک ؟ هظعوم  ار  نم  هک  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  يارب  تشون  همان  دیـشرلا  نوراه 
.تسا تربع  هظعوم و  ینیب 

عییـشت رد  دنراد  تداع  اه  یـضعب  هتبلا  .دینک  تعیاشم  ار  نآ  دیورب  تسا  بوخ  دننک  یم  عییـشت  ار  يا  هزانج  یتقو  میراد ، تیاور 
هفیظو هچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مینیبب  اما  .تسا  بوخ  میـشاب  هتـشاد  روضح  مدق  دنچ  دنیوگ  یم  ناشدوخ  اب  دعب  دننک ، تکرش 

يا هزانج  یتقو  ُلوُمْحَْملا ؛» َْتنَأ  َّکَنَأَک  ْنُکَف  ًهَزاَنَج  َْتلَمَح  اَذِإ  : » دـیامرف یم  تسا و  هداهن  ام  ندرگ  هب  هزاـنج  عییـشت  رما  رد  ار  يا 
ایوگ َعوُجُّرلا ؛» َکَّبَر  َْتلَأَس  َکَّنَأَک  ًاَذِإ  ! » دیتسه امـش  دوش  یم  لمح  توبات  يور  هک  یندب  دینک  ضرف  دـننک ، یم  لمح  دـنراد  ار 

(2) .یهد ماجنا  دیاب  راک  هچ  نیبب  سپ  هدینادرگرب ؛ ایند  هب  ار  وت  ادخ  الاح  و  دنادرگرب ، ار  وت  هک  يا  هتساوخ  ادخ  زا  هکنیا 

14073 ص :

(. ص 413 قودص ، یلاما   ) دنهدب وا  هب  رانید  دص  داد  روتسد  رخآ  رد  (. 15 - ) 1
(. ص 77 دهزلا ، ص 266 ؛ ج68 ، راونالاراحب ، (. 16 - ) 2
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انْرَْصبَأ َو انَّبَر  : » تفگ دنهاوخ  دنوش ، یم  رـشحم  يارحـص  دراو  یتقو  دارفا  زا  یخرب  تمایق  يادرف  دیامرف : یم  اتـسار  نیا  رد  نآرق 
دنا یکیرات  رد  اهنیا  اما  دـنراد  رون  اه  یـضعب  میهد ، ماجنا  حـلاص  لمع  ات  نادرگرب  ار  ام  ایادـخ ! (1) ؛» ًاِحلاص ْلَمْعَن  انْعِجْراَف  اـنْعِمَس 
ْنِم ْسِبَتْقَن  انوُرُْظنا  : » دـننک یم  باـطخ  دـنراد  رون  هک  یناـسک  هب  دـعب  دـنورب ، دـنناوت  یمن  اـهنیا  اـما  دـنور ؛ یم  تحار  اـه  یـضعب 

.مینک هدافتسا  امش  رون  زا  ام  ات  دیتسیاب   (2)« مُکِرُون

هدش رید  رگید  اما  .میهد  ماجنا  حلاص  لمع  ات  نادرگرب  ایند  هب  ار  ام  ایادخ ! هک  تسا  نیا  ترخآ  ناهج  رد  یخرب  يوزرآ  نیاربانب ،
یتوبات .دینک  تسرد  ار  یضرف  نینچ  کی  ناتدوخ  يارب  ایند  رد  امـش  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  لاح  .تسین  شناکما  و 

.دراد رارق  امش  ندب  نآ  رد  دینک  ضرف  دیدید ، هک  ار 

اذإ  » دننک و یم  ششخب  نارفغ و  بلط  دنتفا  دنوادخ  دای  هب  هک  ینامز  َرَفْغَتِْـسا » ُهَّبَر  َرَکَذ  اِذا  َو   » تسا نیا  هاگآ  ياه  ناسنا  مئالع  زا 
.دنهد یم  تراشب  دوخ  هب  دنتفا  یم  ترخآ  دای  هب  هک  ینامز   (3) ؛» َرَْشبَتِْسا َهَرِخالا  َرَکَذ 

هانگ ندرک  هیجوت  موس : ماگ 

یـسک یتقو  هک  حیـضوت  نیا  اـب  .دـشخب  یم  تنیز  ناـسنا  رظن  رد  ار  هاـنگ  هیجوت  اـب  هک  تسا  نیا  نآرق  ریبعت  هب  ناطیـش  موس  ماـگ 
، یتفگ غورد  .دنیوگ  یم  وا  هب  دیوگ  یم  غورد  یتقو  .تسا  هداد  ماجنا  هانگ  هدوب و  دب  هک  دریذپ  یم  نآ  زا  دـعب  .دـنک  یم  یهانگ 
هب ...و  يدزد  انز ، تبیغ ، روط  نیمه  .دوبن  غورد  لیلد  نیا  هب  هک  دنک  یم  هیجوت  زین  یهاگ  و  دنک ؛ یم  هبوت  دریذـپ و  یم  وا  یهاگ 

.تسا هانگ  زا  رتدب  هانگ  هیجوت  .تسا  هبیغلا  بجاو  وا  هک  تسا  نیا  شلیلد  مدرک  هک  یتبیغ  نم  دیوگ  یم  لاثم : ناونع 

14074 ص :

.12 هدجس ، (. 17 - ) 1
.13 دیدح ، (. 18 - ) 2

ص 413. هیددعلا ، ظعاوم  (. 19 - ) 3
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هانگ نداد  تنیز  مراهچ : ماگ 

.تسا ناسنا  هدید  رد  هانگ  نداد  تنیز   (1) ؛» ْمَُهل َّنَنِّیَزَُأل   » شیاهراک زا  یکی  ناطیش  نیاربانب ،

یم مدید  دنک ، یم  همزمز  شدوخ  اب  يزیچ  دراد  هداتـسیا و  اجنآ  مود  ۀفیلخ  مدید  ادخ ، ۀناخ  رانک  متفر  دیوگ : یم  دیز  نبا  هثراح 
اَّمَلَف ، » مراذگب نایم  رد  وت  اب  يّرس  ار  یبلطم  مهاوخ  یم  زورما  نم  یهاگآ ، زیچ  همه  زا  ییاناد و  راکشآ  ّرـس و  هب  وت  ایادخ ! دیوگ :
هگن تسد  ارچ  ییوـگب ؟ یتـساوخ  یم  هچ  متفگ : وا  هب  مدـمآ  .دزن  یفرح  رگید  داـتفا  نم  هـب  شهاـگن  هـک  نـیمه  کَْـسمَأ ؛» ِینآَر 
رانک متفر  هجحلا ، يذ  مشـش  تسیب و  .داتفا  رتسب  هب  دروخ و  هبرـض  وا  هکنیا  ات  هنیدم  مدـمآ  دـعب  شاب ! هتـشادن  راک  : تفگ یتشاد ؟

یتساوخ یم  هچ  ادـخ  ۀـناخ  رانک  زور  نآ  وگب  لاح  دـنا ، هدرک  تدـیماان  زین  اه  کشزپ  يا و  هداـتفا  رتسب  هب  رگید  متفگ : شرتسب ،
مالسلا هیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  سابع و  نبا  لضف  مدید  متفر ، مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ۀناخ  زور  کی  تفگ : ییوگب ؟

تشاد لوسر  ترضح  .دوب  ادخ  لوسر  ۀنیس  يور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رـس  هک  دوب  نیا  هظحالم  لباق  ۀتکن  اما  دنا ؛ هتـسشن  مه 
اهامـش زا  یـضعب  لد  رد  ییاه  هنیک  مْوَق ؛:» ِروُدُـص  ِیف  ُِنئاَغَـض  : » دومرف دـینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : درک ، یم  هیرگ 

یلع دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  سپ  ۀـفیلخ  ! هللا لوسر  ای  متفگ : .درک  دـیهاوخ  راکـشآ  ار  اهنآ  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  هک  دراد ، دوجو 
.تسا قفانم  رفاک و  وا  ضغبم  نمؤم و  وا  راد  تسود  .تسا  نم  یصو  هفیلخ و  ماما ،

يدیرفآ و ار  ثداوح  نیا  ارچ  سپ  متفگ : وا  هب  .يرآ  تفگ : يدینـش ؟ تدوخ  یناد و  یم  ار  نیا  وت  ًاعقاو  متفگ : دـیوگ : یم  دـیز 
نیاربانب تسا ؟ تسرد  هیجوت  نیا  ایآ  اما   (2)  . تسا میقع  تنطلس  کلم و  ٌمیِقَع ؛» ُْکلُْملا  :» تفگ يدرک ؟ ضوع  ار  تفالخ  ریـسم 

.تسا ناطیش  ياه  هبرح  زا  یکی  هانگ  نییزت 

14075 ص :

.39 رجح ، (. 20 - ) 1
ص 123. لئاضفلا ، ص 121 ؛ ج40 ، راونالاراحب ، (. 21 - ) 2
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.دـشکب شدوخ  ریـسم  هب  قیرط  راـهچ  زا  ار  امـش  اـت  دـنک  یم  یعـس  ناطیـش  دـیامرف : یم  نآرق  همرتـحم ! نارهاوخ  زیزع و  ناردارب 
ِِهتَوْعَدــِل ْمُکاَْـفلَأَف  ْمُِـکب ، ًاـِفتاَه  ِهِزْرغَم  ْنـِم  ُهَـسْأَر  ُناـَْـطیَّشلا  َعَـلْطَأ  َو  : » دــیامرف یم  هراــب  نـیا  رد  شا  هـبطخ  رد  زین  ارهز  ترــضح 

دید نوچ  تسا ؛ هتفرگ  ارف  يداـیز  دارفا  هک  دـید  ار  شرب  رود و  داد و  ادـن  ناطیـش  تفر ، اـیند  زا  ادـخ  ربمغیپ  یتقو   (1)« َنِیبیِجَتْسُم
.دش راک  هب  تسد  دراد  هدنریذپ  شفرح 

(2) «، َمیِقَتْـسُْملا َکَطاَرِـص  ْمَُهل  َّنَدُْعقَأل   » دـینک شیادـیپ  میقتـسم  هار  رد  ار  ناطیـش  دـیامرف : یم  هک  دـینک  هجوت  نآرق  زا  هیآ  نیا  هب 
! ایادخ دـیوگ : یم  دـنک و  یم  هوکـش  ادـخ  هب  داجـس  ماما  .دـیآ  یم  تغارـس  هب  ناطیـش  یناوخب  اعد  زامن و  یهاوخ  یم  هک  ینامز 
یگتـسخ و هراب  کی  « اساُعن َّیَلَع  تیقلا   » مراد بسانم  تاجانم  مناوخ ، یم  یبسانم  زامن  مراد  نالا  منک  یم  ساسحا  هک  عقوم  نامه 

َُّمث َمیِقَتْسُْملا *  َکَطاَرِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقَأل   » نآرق ریبعت  هب  دنیشن و  - یم میقتسم  طارـص  رانک  رد  ناطیـش  يرآ ، .دوش  یم  مضراع  یتسس 
راهچ زا  پچ و  تمـس  تسار ، تمـس  رـس ، تشپ  ولج ، زا   (3)« ْمِِهلئآَمَـش نَعَو  ْمِِهناَْمیَأ  ْنَعَو  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ْمِهیِدـْیَأ  ِْنَیب  نِّم  مُهَّنَِیتـآل 

.دناشک یم  فارحنا  هب  ار  امش  قیرط 

« ْمِهیدـْیَأ ِْنَیب  ْنِم   » زا روظنم  دومرف : ماما  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  یتیاور  نازیملا » ریـسفت   » رد ییابطابط  همـالع 
(4) «. مِْهیَلَع ُنِّوَهُأ  « ؛ دهد یم  هولج  کبس  امش  يارب  ار  داعم  ینعی  تسا ؛ داعم  تمایق و 

14076 ص :

ص 100. ج1 ، جاجتحا ، ص 223 و 271 ؛ ج29 ، راونالاراحب ، (. 22 - ) 1
.16، فارعا (. 23 - ) 2

.17  – 16، فارعا (. 24 - ) 3
ینعی رـس ، تشپ  زا  منک و  یم  شزرا  یب  ناشرظن  رد  ار  ترخآ  ینعی  مور ، یم  ناشغارـس  هب  ور  شیپ  زا  دومرف : رقاب  ماـما  (. 25 - ) 4

ناشنید ینعی  تسار ، تمـس  زا  دنامب و  یقاب  ناثراو  يارب  ات  مهد  یم  نامرف  نآ  بجاو  قوقح  ندادن  نادـنمتورث و  عمج  هب  ار  اهنآ 
منک یم  ینتشاد  تسود  ار  ایند  ياه  تذل  ینعی  پچ ، تمس  زا  منک و  یم  بارخ  تاهبش  نداد  هولج  بوخ  یهارمگ و  تنیز  اب  ار 

(. ص32 ج8 ، نازیملا ،  ) .منک یم  بلاغ  ناشیاهلد  رب  ار  توهش  و 
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رد ناسنا  يریذپ  بیـسآ  دشاب ، فیعـض  تمایق  هب  ناسنا  رواب  هزادنا  ره  دشاب  فیعـض  داعم  هب  ناسنا  داقتعا  ردـق  ره  زیزع ! ناردارب 
.ددرگ یم  رتشیب  هانگ  لباقم 

داعم هب  داقتعا 

ناسرپ ناملـسم  دوب و  تمیق  نارگ  شرتشگنا.تفای ، ار  رتشگنا  نیا  یناملـسم  درک و  مگ  ار  شرتشگنا  هنیدـم  رد  يدوهی  درف  کـی 
، داد یم  لیوحت  ار  رتشگنا  هک  یلاـح  رد  هلب ، تفگ : يدوهی  تسامـش ؟ لاـم  رتشگنا  نیا  اـقآ ! تفگ : .درک  ادـیپ  ار  يدوهی  ناـسرپ 

یتمیق نارگ  رتشگنا  هلب ، تفگ : تسا ؟ ردـقچ  شتمیق  رتشگنا  نیا  یتـسناد  یم  اـیآ  هکنیا  تسخن  مراد ، لاؤس  دـنچ  تفگ : يدوهی 
یبوخ نادـنچ  عضو  ًاقافتا  تفگ : یتشادـن ؟ یلام  زاـین  اـیآ  هکنیا  مّوس  هلب ، : تفگ ما ؟ يدوهی  نم  یتسناد  یم  اـیآ  هکنیا  مّود  .تسا 

یم ریـسم  رد  هک  ینامز  مدوب ، مه  رکف  نیا  رد  ًاقافتا  تفگ : ناملـسم  درف  یتخورفن ؟ تدوخ  يارب  ار  نیا  ارچ  تفگ  يدوهی  .مرادن 
هک یتقو  تمایق  يادرف  داتفا  منهذ  هب  تقو  کی  اما  مرادرب ؛ مدوخ  يارب  ار  شلوپ  مشورفب و  ار  نآ  هک  مدوب  مه  رکف  نیا  رد  مدـمآ 

راوگرزب ود  نآ  يور  هب  ور  دنروآ و  یم  ار  وت  نم و  یتقو  دراد  روضح  زین  ادـخ  لوسر  دنیـشن و  یم  فرط  کی  نارمع  نب  یـسوم 
وریپ يدوهی  کی  رتشگنا  دوب ، امش  وریپ  ناملسم و  نیا  دیوگب  نامزلارخآ و  ربمغیپ  هب  دنک  ور  یـسوم  ترـضح  رگا  دنهد ، یم  رارق 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تمایق  يادرف  متساوخن  .دزادنا  نییاپ  ار  شرس  دیاب  ربمغیپ  درک ؟ هدافتـسا  تشادرب و  ار  نیا  ارچ  درک ، ادیپ  ارم 
.دشاب وگ  خساپ  دناوتن  دزادنا و  نییاپ  ار  شرس  مالسلا  هیلع  یسوم  لباقم  رد  نم  لمع  نیا  رطاخ  هب  مّلسو  هلآو  هیلع 

14077 ص :
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مالسلا مهیلع  همئا  رب  لامعا  هضرع 

ۀمین هام ، ره  زاغآ  هبنـشجنپ ، هبنـشود و  ياهزور  رد  دیآ ؛ یم  ام  شیپ  هلحرم  دـنچ  رد  امـش  لامعا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لجع نامز  ماما  دالیم  هک  تشادن  ار  یلعف  ناونع  نابعش  ۀمین  هدومرف  ار  ثیدح  نیا  قداص  ماما  هک  ینامز  هتبلا   (1) .لاس ره  نابعش 

.تسا هتشاد  يا  هژیو  نییعت  کی  نابعش  ۀمین  دوخ  دشاب ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

دوجو تمدخ  دیوگ : یم  « ریثک نب  دوواد   » .دنکن تحاران  ار  وا  دریگ ، یم  رارق  ماما  يورارف  ام  لامعا  یتقو  هک  مینک  يراک  نیاربانب 
تلع هللا ! لوسر  نبای  متفگ : تسا ، لاحشوخ  اقآ  مدید  مدیسر ، ناشیا  تمدخ  یتقو  مدش  بایفرش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سدقم 
رـسپ هب  یتـفر  مدـید  و  دـندرک ، هضرع  نم  هب  ار  تلاـمعا  هک  هتفه  نیا  دوواد ! دوـمرف : ترـضح  تسیچ ؟ امـش  طاـشن  يدنـسرخ و 

.تسا قیقد  دح  نیا  ات  هلأسم  هک  مینادب  دیاب  (2) مدش لاحشوخ  تلمع  نیا  زا  يداد  وا  هب  زین  هلصو  هقدص  يدزرس ، تیومع 

14078 ص :

ْنِم ُفْصِّنلا  َناَک  اَذِإَف  ْتَلِمْکُأ  ُلَالِْهلا  َناَـک  اَذِإَـف  ٍسیِمَخ  ِّلُـک  ِیف  َّیَلَع  ُضَْرُعت  َلاَـمْعالا  َّنِإ  مالـسلا : هیلع  هللادـبع  یبأ  نع  (. 26 - ) 1
ِنیَنثالا َموَی  ُلامعَألا  ُضَرُعت  ص 343 .) ج 23 ، راونالا ، راحب   ) ٍِّیلَع یَلَع  مّلسو َو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یَلَع  ْتَضِرُع  َناَبْعَش 

ص ج3 ، بیهرتلا ، بیقرتلا و   ) اوبوتَی یّتَح  مِِهِنئاغَِضل  ِِنئاغَّضلا  ُلهأ  ُّدَُریو  ِهیَلَع ، ُباُتیَف  ٍِبئات  نِمو  َُهل ، ُرَفُغیَف  ٍریفغَتسُم  نِمَف  ِسیمَخلاَو ؛
ٍهَّمُأ ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  َّلَج : َّزَع َو  ِهللا  ِلْوَق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِهللاِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَـق  ص 152 .) ج5 ، مظعالا ، یبنلا  مکح  ح17 ؛ ، 458

ٌدِهاَش اَّنِم  ٌماَمِإ  ْمُْهنِم  ٍنْرَق  ِّلُک  ِیف  ًهَّصاَخ  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  ِیف  َْتلََزن  َلاَق : ًادیِهَـش ، ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  ٍدیِهَِـشب َو 
(. ص 277 ج 283 ، راونالاراحب ،  ) اَْنیَلَع ٌدِهاَش  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ْمِْهیَلَع َو 

َِکلَمَع ْنِم  َّیَلَع  َضرُع  اَمِیف  ُْتیَأَرَف  ِسیِمَْخلا  َمْوَی  ْمُُکلاَمْعَأ  َّیَلَع  ْتَضِرُع  ْدََقل  ُدُواَد  اَی  ًاعَدَْتبُم : یقرلا  دوادل  قداصلا ، مامالا  (. 27 - ) 2
ٍِدناَعُم ٍّمَع  ُْنبا  َِیل  َناَک  ُدُواَد َو  َلاَق  ِِهلَجَأ  ِعْطَقَو  ِهِرُمُع  ِءاَنَِفل  ُعَرْـسَأ  َُهل  َکَتَلِـص  َّنَأ  ُتِْملَع  یِّنِإ  َِکلَذ  ِینَّرَـسَف  ٍنَالُف  َکِّمَع  ِْنبِال  َکَتَلِص 

هیلع ِهللاِدـْبَع  ُوبَأ  ِینَرَبْخَأ  ِهنیِدَْـملِاب  ُتْرِـص  اَّمَلَف  َهَّکَم  َیلِإ  یِجوُرُخ  َلـْبَق  ًهَقَفَن  َُهل  ُتْکَکَـصَف  ِِهلاَـح  ُءوُس  ِِهلاَـیِع  ْنَع  ُْهنَع َو  ِینَغََلب  ٍثِیبَـخ 
(. 929  – 413 یسوط ، خیش  یلاما  ص 111 ؛ ج16 ، هعیشلا ، لئاسو   ) َِکلَِذب مالسلا 
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هب ناطیـش  ار  اه  ناسنا  یلام  عماـطم  هار  زا  ینعی  ْمِهِْفلَخ ؛» ْنِم   » داـعم و ینعی  ْمِهیدـْیَأ ؛» ِْنَیب  ْنِم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ار ناطیـش  ياه  ماـگ  سپ  تسا ؛ اـیند »  » پچ تمـس  زا  دوصقم  و  نید »  » تسار تمـس  زا  دوصقم  یتراـبع  هب  .دـناشک  یم  فارحنا 

.مینک يوریپ  (1)« ِناَْطیَّشلا ِتاَوُطُخ  ْاوُِعبَّتَت  َال   » نآرق نامرف  نیا  زا  میسانشب و 

شدرد هک  ره   (2)« ُهُؤاَوَد ُهَدَْسفَأ  ُهَءاَد  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  .تسا  شنامرد  زا  رت  مهم  يرامیب  تخانش 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما.دسانـشب  دیاب  مدآ  ار  رـش  هک  تسا  نیا  هظحالم  لباق  ۀتکن  دنک  یم  دـساف  تقیقح  رد  ار  وراد  دسانـشن ، ار 

یب ار  درف  هک  یلماوع  یسانش و  هفیظو  دوخ ، تخانش  ادخ ، تخانـش  دنوش : یم  هصالخ  عمج و  هملک  راهچ  رد  اه  ملع  ۀمه  دومرف :
زین ار  اه  بیـسآ  دـیاب  هکلب  دسانـشب ، ار  يرایبآ  ناـمز  رذـب و  تخرد ، اـهنت  هن  هک  تسا  یـسک  بوخ  زرواـشک   (3) .دـنک یم  نید 

.دسانشب

.منک یم  ضرع  امش  تمدخ  هدرشف  تروص  هب  ار  ناطیش  رگید  ياه  ماگ 

رورغ بجع و  مجنپ : ماگ 

هک درک  یلاؤـس  ناطیـش  زا  نارمع  نب  یـسوم  .تسا  ناطیـش  ۀـبرح  مه  ربـکت  رورغ و  بـجُع ،  (4)« اًروُرُغ َّالِإ  ُناَْطیَّشلا  ُمُهُدـِعَی  اَمَو  »
اَذِإ يِذَّلا  ِْبنَّذلِاب  ِینِْربْخَأ  « ؟ يوش یم  طلسم  وا  رب  وت  هک  دنک  یم  هچ  یمدآ  ناطیش ! تفگ : یسوم  .تسا  یگنـشق  خساپ  شـسرپ و 

ناطیش عَترَم  ناسنا  رمع  هک  ینامز  نآ  رب  ياو  نازیزع ! .تسا  حرطم  زین  امش  نم و  يارب  لاؤس  نیا  ِْهیَلَع »؟ َتْذَوْحَتْسا  َمَدآ  ُْنبا  ُهَبَنْذَأ 
شا یچیق  ار  نآ  دش ، ناطیـش  عترم  نم  رمع  تقو  ره  ایادخ ! دـیوگ : یم  دـیوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  داجـس  ماما  دـیناد  یم  .ددرگ 

ِینِْـضْبقاَف ِناَْطیَّشِلل  ًاعَتْرَم  يِرُمُع  َناَک  َاذِإَف  َِکتَعاَط ، ِیف  ًَهلِْذب  يِرُمُع  َناَک  اَم  ِینْرِّمَع  ! » ریگب نم  زا  ار  نآ  مد  رد  اج و  نامه  ًاروف  نک !
(5) «. َْکَیلِإ

14079 ص :

.168، هرقب (. 28 - ) 1
.21 ص 160 –  ج78 ، راحب ، (. 29 - ) 2

ْنَأ ُِثلَّثلا  َکـِب َو  َعَنَـص  اَـم  َفِْرعَت  ْنَأ  ِیناَّثلا  َکَّبَر َو  َفِْرعَت  ْنَأ  اَُـهلَّوَأ  ٍَعبْرَأ ، ِیف  ُهَّلُک  ِساَّنلا  َْملِع  ُتْدَـجَو  : هللادـبع وـبأ  لاـق  (. 30 - ) 3
(. ص 50 ج1 ، یفاک ،  ) َِکِنیِد ْنِم  َکُجِرُْخی  اَم  َفِْرعَت  ْنَأ  ُعباَّرلا  َْکنِم َو  َداَرَأ  اَم  َفِْرعَت 

.64، ءارسا (. 31 - ) 4
ص 92. ياعد 20 ، هیداجس ، هفیحص  ص 61 ؛ ج70 ، راونالاراحب ، (. 32 - ) 5
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دایز ار  شلمع  و  ُهَلَمَع ؛» َرَثْکَتْسا  َو   » دریگب ار  وا  رورغ  بجع و  یتقو  ُهُسْفَن ؛» ُْهتَبَجْعَأ  اَذِإ  : » تفگ یـسوم  ترـضح  باوج  رد  ناطیش 
.منک یم  ادیپ  الیتسا  وا  هب  نم  درامشب ، کچوک  ار  شهانگ  هاگ  ره  (1) و  «، ُهْبنَذ ِِهْنیَع  ِیف  َرُغَص  َو  ، » دنیبب

ناتساد

ار هار  تفرگ و  ار  ربمغیپ  يولج  یمناخ  دوب –  کیراب  مه  ۀچوک  درک –  یم  روبع  هنیدـم  ياه  هچوک  زا  یکی  نایم  زا  ادـخ  لوسر 
دش رارکت  راتفر  نیا  دمآ و  فرط  نیا  مناخ  نآ  دید  دورب ، فرط  نیا  زا  دمآ  دوش ! یمن  دید  دوش ، در  تساوخ  ترضح  .دوب  تسب 

: تفگ يا ؟ هتسب  ار  هار  ارچ  رانک ، ورب  دنتفگ : نز  نآ  هب  باحـصا  .دش  یم  هتـسب  هار  دورب  تساوخ  یم  ترـضح  هک  فرط  ره  زا  و 
مالـسا یمارگ  لوسر  .دهدب  ناشن  شدوخ  تساوخ  یم  .دورب  فرط  نآ  زا  دناوت  یم  ربمغیپ  تسا  زاب  هچوک  ٌضَْرعَُمل ،» َقیِرَّطلا  َّنِإ  »

! دـینک شیاهر  ٌهَراَّبَج » اَهَّنِإَف  اَهوُعَد  : » دومرف دـنریذپ ، یم  ار  هلمج  نیا  ایند  ناسانـشناور  زورما  تسا ، ابیز  یلیخ  هک  دومرف  يا  هلمج 
(2) .تسا يربکتم  مدآ  دهدب ، ناشن  ار  شدوخ  دهاوخ  یم  نز  نیا 

اسیلک ارچ  دندوب  هتفگ  وا  هب  .دوب  هدز  شتآ  اهروشک  زا  یکی  رد  ار  ییاسیلک  یـصخش  هک  مدناوخ  یم  همانزور  رد  شیپ  لاس  دنچ 
ممـسا منک  یم  هک  يراک  ره  مدـید  دوش ، حرطم  اـه  هماـنزور  رد  ممـسا  متـساوخ  نم  : دـیوگ یم  باوج  رد  يدیـشک ؟ شتآ  هب  ار 

.دوش یم  حرطم  ممسا  یفنم ، ولو  تیصخش  کی  ناونع  هب  نالا  یلو  دوش ؛ یمن  حرطم 

هک مدروخرب  نینمؤملاریما  زا  یثیدـح  هب  مدـید  هک  ار  هّصق  نیا  نم  .دزروب  ّربـکت  دـهاوخ  یم  نیا  دـینک ! شیاـهر  دومرف : ترـضح 
نیمه هب  .دراد  ینورد  ّتلذ  تسا و  ریقح  ربکتم  مدآ  هِسْفَن ؛» ِیف  اَهَدَجَو  ٍهَّلِذـِل  اَّلِإ  َرَّبََجت  ْوَأ  َرَّبَکَت  ٍلُجَر  ْنِم  اَم  : » دـیامرف یم  ترـضح 

(3) .دنک ناربج  ار  شدوخ  ینورد  تراقح  دهاوخ  یم  تلع 

14080 ص :

ص 314. ج2 ، یفلک ، (. 33 - ) 1
ص 309. ج2 ، یفاک ، (. 34 - ) 2
ص 312. ج2 ، یفاک ، (. 35 - ) 3
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وزرآ لامآ و  مشش : ماگ 

لامآ و هدـعو و  دـییامرفب ! تقد  ینآرق  دـهاوش  نیا  هب   (1)« ْمِهیِّنَُمی ْمُهُدـِعَی َو   » تسوزرآ لامآ و  نآرق  ریبعت  هب  ناطیـش  مشـش  ماگ 
یم سرد  یسک  هن  دوبن ، وزرآ  رگا  اریز  تسین ؛ دب  وزرآ  هک  منک  ضرع  امش  هب  هتبلا  .تسا  یناطیش  ياه  هبرح  تاوطخ و  زا  وزرآ 
هللا یلص  ادخ  ربمغیپ  .دش  یم  لیطعت  رگید  ياهراک  زا  يرایسب  و  تشاک ، یم  تخرد  یسک  هن  و  داد ، یم  سرد  یـسک  هن  دناوخ و 

.تسا هدنشک  زارد  ینالوط و  ياهوزرآ  اما  تسا ، بوخ  وزرآ   (2)« ِیتَّمُِأل ٌهَمْحَر  ُلَمَْألا  : » دومرف مّلسو  هلآو  هیلع 

ای دـنک  رپ  تعانق  ای  ار  تسود  ایند  گنت  مشچ  تفگ  روتـس                   زا  داتفیب  يرالاس  راب  روغ  يارحـص  رد  هک  یتسدینـش  نآ 
روگ كاخ 

.تسا ناوارف  ینتفاین  تسد  ياهوزرآ  دنرادن و  فقَی  ِّدح  اه  هتساوخ  يریس و 

فالتخا داجیا  متفه : ماگ 

تسا ناطیش   (3) ؛» ْمُهَْنَیب ُغَزنَی  َناَْطیَّشلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  تسا ، فالتخا  هقرفت و  داجیا  ناطیـش  ياه  ماـگ  زا  یکی 
.دزادنا یم  فالتخا  امش  نیب  هک 

دیفم خیش  هب  نامز  ماما  ۀمان 

ماما .منک  یم  نایب  ار  هلمج  نیا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هب  قلعتم  تسا و  هعمج  حبـص  هک  اجنآ  زا 
یم دـیفم  موحرم  هب  باطخ  نامز  ماما  دـیفم –  خیـش  هب  نامز  ماما  عیقوت  هب  فورعم  دـنا –  هتـشون  يا  همان  دـیفم  خیـش  يارب  ناـمز 
َّنَأ َْول  َو   » .داتفا یمن  هلـصاف  اهنآ  ام و  نیب  ردـق  نیا  دنتـشاد ، یگژیو  ود  ام  ياه  هعیـش  رگا  مزیزع ! ردارب  ِیلَْولا » ُخَْألا  اَـهُّیَأ  : » دنـسیون

.دنتشاد یمن  فالتخا  دوب و  مه  اب  ناشیاه  بلق  هکنیا  یکی  بُولُْقلا ؛» َنِم  ٍعاَِمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِطل  ُهللا  ُمُهَقَّف  اَنَعاَیْشَأ َو 
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گنـشق یلیخ  هک  دراد  يا  هلمج  فسوی  ترـضح  دـینک ، هاگن  ار  فسوی  ةروس  هیآ 100  .دـنک  یم  هراچیب  ار  هعماج  فالتخا  اـقآ !
زا مناردارب  نم و  هکنیا  تلع  یتَوْخِإ » َْنَیب  یْنَیب َو  ُناْطیَّشلا  َغََزن  ْنَأ  « ؛ تخادنا فالتخا  مناردارب  نم و  نایم  ناطیش  دیوگ : یم  تسا ،

.تخادنارب ام  نایم  ناطیش  هک  دوب  یفالتخا  میدش  ادج  مه 

ُمُْهنَع َرَّخََأت  اََمل   » دندرک یم  لمع  ناشیاه  نامیپ  دـهع و  هب  ام  نایعیـش  رگا  ْمِْهیَلَع ؛» ِدـْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِیف  : » دنـسیون یم  همان  نیا  رد  ماما 
اه حور  نداد  رارق  مه  راـنک  اـما  درک  عمج  دوش  یم  تحار  ار  اـه  مسج   (1) .دندرک یمن  ادیپ  هلـصاف  ام  اب  هنوگ  نیا  اَِنئاَِقِلب ،» ُنُْمْیلا 

.تسا يراوشد  راک 

.نادرگب نابرهم  مه  هب  ار  ام  ياه  بلق  مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  هموصعم و  ۀمطاف  تیب  لها  ۀمیرک  تمظع  هب  ایادخ !

نخس هدیکچ 

؛ میدرمشرب ار  ناطیش  ياه  ماگ  ِهزَْرغَم ،» ْنِم  ُهَسْأَر  ُناَْطیَّشلا  َعَلْطَأ  َو  : » دومرف هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  زا  نخس  نیا  تبـسانم  هب 
بیترت هب  ناطیـش  ياه  ماگ  .دوب  یـسانشرش  یـسانش و  بیـسآ  باـب  زا  دـش  هتفگ  هچنآ  .مینک  زیهرپ  اـهنآ  زا  هک  تهج  نیا  زا  هتبلا 

هعماج و نایم  رد  فالتخا  بجُع ، هانگ ، نداد  تنیز  هانگ ، هیجوت  ادخ ، دای  ندناشک  یـشومارف  هب  و  هنیک ، رفنت و  داجیا  زا : دـنترابع 
.ام ناج  حور و  رد  لصاح  یب  چوپ و  ياهوزرآ  لامآ و  ندرک  هدنز 

هضور

! هللا لوُسَر  تِنب  اَی  ِکیلع  مالّسلا 

راهچ نس  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .دنتخیر  یم  کشا  دنداتفا  یم  شدای  هب  تقو  ره  شنادنزرف  هک  تسا  ییوناب  تداهـش  بشما 
؛(2) تشگ یم  يراج  شکشا  دینـش  یم  ار  ردام  مان  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تخیر ؛ کشا  ردام  بئاصم  دای  هب  یگلاس 

ربنم زارف  رب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  داتفا ؛ یم  ردام  دای  هب  تخیر  یم  ور  رـس و  هب  بآ  یتقو  دوب  هدومن  بت  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
«. همطاِفب رخَفلا  َِیل  : » دسیون یم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و  دنک ، یم  راختفا  ارهز  دوجو  هب  ماش 
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هتـسشن همطاف  رتسب  رانک  نینمؤملاریما  ییاهزور  نیمه  لثم  دـیاش  تسا ، دایز  اه  تبیـصم  .تسا  یفخم  شربق  لثم  همطاـف  تبیـصم 
هناخ رد  هک  یناسک  ۀمه  هب  ترضح   (1)« ْتیَْبلا ِیف  َناَک  ْنَم  َجَرْخَأ  : » تسا نیا  خیرات  ریبعت.تسوا  هب  تیـصو  لاح  رد  ارهز  تسا و 

! ناج یلع  دنک ؛ یم  تیصو  یکی  یکی  دراد  ارهز  .دنتـسشن  مه  رانک  همولظم  مولظم و  ود ، هب  ود  دعب  .دیورب  نوریب  دندومرف : دندوب 
يارهز هک  تسا  یفنم  ةزراـبم  کـی  نیا  .دـشاب  یفخم  مربق  زاذـگب  ! نکن ربخاـب  مربـق  لـحم  زا  ار  یـسک   (2) ؛» يِْربَق ًادَـحَأ  ِْمْلُعت  «ال 

.تسا یفخم  شربق  ربمغیپ  رتخد  هناگی  دننادب  ایند  مدرم  هکنیا  .دشاب  هتشاد  ماود  دهاوخ  یم  تمایق  ات  هیضرم 

مندـب رب  مهاوخ  یمن  دـندش ، عمج  هفیقـس  رد  دـندز و  شتآ  ار  ما  هناخ  ِرَد  هک  ییاه  نآ   (3)« مُْهنِم ٌدَـحَأ  یَلَع  ِّلَُصت  ال  ! » ناج یلع 
.دیناوخب زامن  میارب  بش  همین  درب – مان  هک  يرفن  دنچ  و  تدوخ –  .دنناوخب  زامن 

ِْسنُأ َیلِإ  اَـهِیف  ُتِّیَْملا  ُجاَـتْحَی  هٌَعاَـس  اَـهَّنِإَف  ، » نیـشنب مرــس  يـالاب  یـِـسْأَر ؛» َدـْنِع  ْسِلْجا   » يدرپـس كاـخ  هـب  ارم  یتـقو  ناـج ! یلع 
تنآرق تئارق  يادص  .ناوخب  نآرق  میارب  ِنآْرُْقلا ؛» ِهَوَِالت  ْنِم  ِْرثْکَأَف  ، » نیـشنب مربق  رانک  ! راذـگن اهنت  ار  نم  ربق  لوا  بش   (4) ؛» ءاَیْحَْألا

نم اب  نیـشنب  مربق  رانک  ناـج ! یلع.دـنک  یم  مارآ  ارم  تراـک  نیا  اریز  ناوخب  اـعد  میارب  ناـج ! یلع  .درک  دـهاوخ  مارآ  ربق  رد  ارم 
.وگب نخس 

(5)« قاَرِْعلا ِّفَِطب  يَدِْعلا  َلِیتَق  َْسنَت  َال  یَماَتَْیِلل َو  ِْکبا  ِینِْکبإ َو  »

يارب دـننامب ! اهنت  ادابم  ممیتی  ياه  هچب  نکن ، شومارف  ار  ممیتی  ياه  هچب  اـما  زیرب ؛ کـشا  میارب  تفرگ  تلد  رگا  نک ، هیرگ  میارب 
.زیرب کشا  زین  اه  نآ 
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.نکن شومارف  ار  منیسح  هک  مراد  تیارب  زین  يرگید  شرافس  ناج ! یلع 

.هدن ناشن  ار  تدوخ  هودنا  اهنآ  يولج  دایز  .دننک  تبرغ  ساسحا  اه  نآ  هک  نکن  يراک  اه  هچب  يولج  ناج ! یلع 

نکم كاخ  ارم  مسج  بش  ۀمین  زج  نکم  كاپ  نم  مغ  رد  دوخ  نهاریپ 

! ناج یلع 

نکم كاپ  رد  يور  ارم ز  ياه  نوخ  یهاوخ ؟ یم  رگا  راگدای  همطاف  زا 

ِِهب ام  قدِـص  ُدوهـش  ُءامِّدـلاَو  ُرادِـجلاَو  ُبابلا   » یهاوخ یم  راگدای  نم  زا  رگا  دراذـگ ، یم  ياـج  هب  شدوخ  زا  يراـگدای  یـسک  ره 
زین يرگید  شهاوخ  ناج ! یلع  .تسا  ود  نآ  يور  ياه  نوخ  مه  یموس  و  راوید ، يرگید  رد ، یکی  مراد  يراگدای  اـت  هس  ٌءاـفخ ؛»

.مراد

یهد ناشن  مبنیز  هب  ارم  ۀنیس  دابم  یهد  ناکدوک  شیپ  هب  بش  همین  وچ  لسغ  ارم 

هتفاکـش قرف  اب  هک  مه  يزور  دنیبن ، ار  ردام  ۀنیـس  بنیز  ات  درک  طایتحا  یلیخ  نینمؤملاریما  .دـنیبب  ارم  ۀنیـس  تحارج  مبنیز  راذـگن 
نوریب قاتا  زا  درک  هراشا  بنیز  هب  ترـضح  دـنک ، زاب  ار  لامتـسد  تساوخ  بیبط  هک  نیمه  دـندروآ ، هناخ  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دور

ار مرتخد  بنیز  بلق  نازوسم  ار  مرس  مخز  نکم  او  ابیبط 

یبأب ! » مردارب منیـسح ! تشادرب ، ار  ندـب  ددرگ ، عنام  دوبن  یـسک  رگید  اـجنآ  نیـسح ، ۀـعطق  هعطق  ندـب  راـنک  دـمآ  هک  يزور  اـما 
مدید مسق  ادخ  هب  درک ، یم  يرادازع  زوس  ناج  نانچ  بنیز  دیوگ : یم  يوار  ءامِّدلِاب .» ُرُطقَت  ُُهتَبیش  نم  یبأب  یـضم ، یّتح  ناشطعلا 

ًهَّثُج ِینَدَـجَوَف  « ؛ نوـخرپ يوـلگ  يور  تشاذـگ  ار  اـه  بل  دـش  مخ  مه  تـقو  کـی   (1)، دـننک یم  هیرگ  دـنراد  نمـشد  تسود و 
«. ْسأَرِالب
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« میظعلا ِّیلَعلا  ِهللاِاب  ّالا  هوق  َلوح َو ال  «ال 

(3 ( ) یعیفر رتکد  ) همطاف ياه  باختنا 

(1 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  باختنا 

( * 1 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  باختنا 

(1  ) .َنِیقِداَّصلا َعَم  ْاُونوُکَو  َهّللا  ْاوُقَّتا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق 

همدقم

مالسلا اهیلع  هیضرم  يارهز  تیصخش  ةرابرد  .تسا  مالسلا  اهیلع  اهیبا  ّما  هیـضرم ، يارهز  هرهاط ، ۀقیدص  تداهـش  مایا  هیمطاف ، مایا 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  نآ  لیوات  قادصم و  هک  یتایآ  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  لوق  زا  هکنیا  رگم  تسا ؛ لکشم  نتفگ  نخس 
بوبحم (3 «،) َّیَلَع ِساَّنلا  ُّزَعَأ  ُهمِطاَف  ( » 2 (؛» َّیلِإ ِْقلَْخلا  ُّبَحَأ  ُهمِطاَف  : » هدرک حدم  ار  وا  ادخ  لوسر  هک ، یسک  .دوش  هتفگ  نخس  تسا 

.تسا مالسلا  اهیلع  هیضرم  يارهز  نم  شیپ  مدآ  نیرتزیزع  نیرت و 

عجار هنوگچ  تسا ، ردق  هروس  رون و  هیآ  نطاب  هک  یـسک  تسا ، كرتشم  شموصعم  نادـنزرف  اب  ریهطت  هلهابم و  هیآ  رد  هک  یـسک 
؟ تفگ نخس  ناوت  یم  تیصخش  نیا  هب 

.تسا لکشم  شترضح  ةرابرد  نتفگ  نخس  دننک ، یم  راختفا  شدوجو  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  یسک 

وگلا نیرتهب 

هللا لوسر  رتخد  ارهز ، مردام  دیوگ : یم  دـناد  یم  دوخ  يوگلا  ار  هیـضرم  يارهز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح 
؛ تسام رب  ادخ  تجح  مردام  یلو  میتسه ، امش  رب  ادخ  تجح  ام  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  ( 4) .تسا نم  يوگلا 

.میتسه لئاق  ارهز  ترضح  يارب  یهاگیاج  نینچ  تیب  لها  ام  دوخ  ینعی 

اَی : » دـیامرف یم  همطاف  شرتخد  هب  باطخ  دـنک ، نایب  ار  يزیچ  یعرـش  مکح  تساوخ  یم  مرکا  ربمغیپ  هاـگره  هک  تسا  تیاور  رد 
یمارگ ربمیپ  هک  دـهد  یم  ناشن  راتفر  نیا  .تسا  نیا  مدرم  يارب  یعرـش  مکح  مرتخد ! نم ! ۀـبیبح  (5 «) ماَرَح ٍرِکْسُم  ُّلُک  اَهِیبَأ  َهَبِیبَح 

.دومرف یم  هظحالم  ار  ارهز  ترضح  یمالسا  لیاسم  ماکحا و  نییبت  رد  یتح  مالسا 
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.دنا هتشون  باتک  هدز و  ملق  ناشیا  ةرابرد  زین  نایعیش  ریغ  اما  دوشن ، حرطم  ناشیا  مان  هک  دندرک  شالت  یلیخ  نانمشد  هچ  رگ 

مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  باختنا 

هتـشاد ار  ییاـه  باـختنا  هچ  شا  یگدـنز  رد  دـیاب  ناـسنا  هکنیا  هب  عجار  مهاوخ  یم  رهطم  مرح  نیا  رد  زیزع ! نارهاوـخ  ناردارب و 
دهاوخ یم  یهاگ  دـناوخب و  سرد  دـهاوخ  یم  یهاـگ  ناـسنا  .منک  ثحب  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ياـه  باـختنا  زین  دـشاب و 

نم .میتسه  باختنا  لاح  رد  ًامئاد  نام  یگدـنز  رد  ام  نیاربانب  .درخب  نیـشام  ای  نیمز و  هناـخ و  دـهاوخ  یم  یهاـگ  دـنک و  جاودزا 
.منک تبحص  ارهز  ترضح  ياه  باختنا  هب  عجار  مهاوخ  یم  زورما 

یلو دنا ، ییایند  ياه  كالم  لابند  ًامئاد  اه  یـضعب  ( 6 «،) یْقبَأ ٌْریَخ َو  ُهَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا * َهایْحلا  َنوُِرثُْؤت  َْلب  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
يورخا هاگن  هک  یناـسک  (7 «) ٌهَصاَـصَخ ْمِِهب  َناَـک  َْولَو  ْمِهِـسُفنَأ  یَلَع  َنوُِرثْؤـُیَو  ، » دنتـسه يورخا  ياـه  كـالم  یپ  رد  رگید  یـضعب 

.تسا دنوادخ  تیاضر  اهنآ  باختنا  كالم  دنراد ،

یلیخ دناوخ ، یم  دمص  ار  منص  .دنک  یم  رکف  بآ  ار  یبارس  تسا ، هابتـشا  شباختنا  كالم  اه  تقو  یـضعب  ناسنا  رت  هداس  نایب  هب 
یم رمک  یـصخش ، ای  ناویح و  ای  تب و  يولج  هابتـشا  هب  اما  دنوش ، یم  مخ  هناعـضاوتم  ردقچ  ییودنه  ییادوب و  .دـنا  هنوگ  نیا  اه 
َّلَـض َنیِذَّلا  ًالاَمْعَأ * َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  : » دیامرف یم  نآرق  .دور  یم  بارـس  لابند  هب  یهابتـشا  اهتنم  تسا  بآ  لابند  هب  دنیاس ؛

.دراد درگ  بقع  طوقس و  درادن  دوعص  یقرت و  تسایند ، شباختنا  هک  یسک  ( 8 «) اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس 

اج شش  رد  زیچ  شش 

.موـش یم  در  شراـنک  زا  هراـشا  هب  نم  یلو  دراد ، لـصفم  ربـنم  هب  زاـین  ثیدـح  نیا  هتبلا  منک ، ضرع  ناتتمدـخ  ار  یـسدق  ثیدـح 
هب رگا  دینیبب ! ( 9) .دنور یم  رگید  ياج  هب  یهابتشا  مدرم  اما  ما ؛ هتشاذگ  اج  شـش  رد  ار  زیچ  شـش  نم  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 

.ینک یمن  ادیپ  ار  جنگ  ینکب و  ار  رت  فرط  نآ  رتم  مین  ای  رتم و  کی  یهابتشا  امش  تسا  نیمز  نیا  رد  جنگ  کی  دنتفگ  امش 
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.دینک یمن  ادیپ  بآ  دینکب ، ار  رت  فرط  نآ  رتم  کی  امش  دراد  بآ  اجنیا  دنتفگ  امش  هب  رگا 

دوش یم  بارخ  ینزب  هابتـشا  رگا  یلو  یبای  یم  ار  باوج  ینزب  ار  تسرد  ۀـنیزگ  رگا  تسا  نیا  شباوج  اـه ، لاؤس  نیا  دـنتفگ  رگا 
.تسا شمارآ  زیچ  شش  نآ  زا  یکی 

تشهب رد  شمارآ 

، ما هداد  رارق  تشهب  رد  ار  یتحار  نم  دنا و  یتحار  لابند  مدرم  یـسوم ! اَْینُّدـلا » ِیف  اَهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلا  ِهَّنَْجلا َو  ِیف  َهَحاَّرلا  ُْتعَـضَو  ّینِا  »
یم ات  دوش ، یم  دیفـس  تیاهوم  یتفا  یم  تیناوج  رکف  هب  هک  نیمه  تسین ، یتحار  ۀناخ  ایند  .دندرگ  یم  شلابند  ایند  رد  مدرم  یلو 

یمن دیوگ : یم  تسا  رادـلوپ  رگا  .دوش  یمن  ادـیپ  ایند  نیا  رد  درد  یب  مدآ  کی  يوش ، یم  ضیرم  يربب ، هرهب  یتمالـس  زا  یهاوخ 
! دروخب هک  درادن  يزیچ  تسا  ملاس  یسک  رگا  .دراد  دنق  ضرم  مروخب و  اذغ  مناوت 

تسین مرد  ار  ملاع  ناراد  مرک  تسین               مرک  ار  ملاع  ناراد  مرد 

ۀناخ ایند  ( 10 (؛» هَفوُفْحَم ِءالَْبلِاب  ٌراَد  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع.تسا  راد  لکشم  دراد  دالوا  رگا  درادن ، دالوا  دراد  زیچ  همه  رگا 
دیوگ یمن  نید.درک  فداصت  هچب  تفر ، ایند  زا  هناخ  ردپ  هک  دینیب  یم  دیهد  ناماس  رس و  ار  یگدنز  دیهاوخ  یم  ات  تسین ، یتحار 

(11 «) اًمِیثَْأت َالَو  اًْوَغل  اَهِیف  َنوُعَمْـسَی  َال  .دـشابن «  هنابلط  تحار  هاگن  ایند ، هب  تهاگن  هک  تسا  نید  دوصقم  اما  شاـبن ؛ تحار  اـیند  رد 
.تسا یتحار  شا  همه  اجنآ  رد  تسین و  تشهب  رد  هانگ  هدوهیب و  رما 

، دنک یم  هاگن  اه  همانزور  هب  یتقو  ناسنا  .دشاب  هتـشاد  ریخ  اب  مأوت  یگدـنز  ناسنا  هک  تسا  يا  هنیمز  تسین و  شیب  يا  هعرزم  ایند 
سوه هب  هکنیا  رطاـخ  هب  صخـش  .دراد  دوجو  یناوج  ياـه  قشع  سوه و  تقرـس ، تناـیخ ، تیاـنج ، کـلک ، ردـقچ  هک  دـنیب  یم 

نیا ةدـنهد  ناشن  اه  ناتـساد  نیا  همه  دروآ ، یم  رد  ياپ  زا  ار  شردام  دروآ ، یم  رد  ياـپ  زا  ار  شرـسپ  دـنک ، ادـیپ  تسد  شدوخ 
.تسا هدوب  هابتشا  دارفا  هنوگ  نیا  باختنا  هک  تسا 
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یگرزب تمظع و  لماع  عضاوت 

عـضاوت رد  ار  تعفر  تمظع و  نم  یـسوم ! يا  « ِرُّبَکَتلا یف  اهَنُوُبلْطَی  ُساّنلا  ِعُضاَوَتلا و  یف  َهَجرَّدـلا  َهَْعفَرلا و  ُْتعَـضَو  ّینِا  ! » یـسوم اـی 
هک هداد  لوق  ادخ  هداد  لوق  ادخ  دروخ ، یم  نیمز  ربکتم  مدآ  هک  تسناد  دـیاب  .دـندرگ  یم  شلابند  ربکت  رد  مدرم  اما  ما ، هتـشاذگ 

ًالصا رت –  قداص  ملاع  نیا  رد  ادخ  زا  یسک  ( 12 «) ًالیق ِهللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَم  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دنز ، یم  نیمز  هب  ار  وا 
ریظن ربکتم  همه  نیا  دـنز  یم  نیمز  ار  ربکتم  دـنوادخ  تسا –  ضحم  قدـص  قداـص و  دـنوادخ  نوچ  تسا  طـلغ  رت  قداـص  ریبعت 
يالاب تلذ  اب  تبقاع  اما  منک  یم  حـتف  ار  ناریا  هزور  شـش  نم  تفگ  یم  مادـص  نیمه  .دـندروخ  نیمز  هب  مادـص  نوراق و  نوعرف ،

.تفر راد 

نیکسم و میتی و  هب  ار  شبش  نان  تسا  روهشم  درک ، یم  قافنا  ار  شا  یسورع  سابل  ارهز  ترضح  یسورع ، بش  هک  تسا  روهـشم 
ناملـس دیباوخ ! هنـسرگ  دوخ  درک و  قافنا  ار  شدوخ  ياذغ  داتفا و  قافتا  لمع  نیا  بش  هس  هدمآ  تیاور  رد  ( 13  .) دهد یم  ریسا 

هیلع هللا  یلـص  ربمغیپ  شیپ  تسا ، يدـهاز  درف  کی  یلاح  رد  ناملـس  ( 14) .تسا هدرک  بجعت  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رقف  زا 
، هناخ ِراک  يراد و  هچب  رانک  رد  دنک ، یم  يرپس  ار  یتخس  راگزور  همطاف  دیسرب ، دایرف  هب  هللا ! لوسر  ای  دومرف : دمآ و  مّلـسو  هلآو 

اَهَْبلَق ُهللا  َألَم  َهَمِطاَف  ِیتَْنبا  َّنِإ  : » دندومرف مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  .دراد  يدایز  تقشم  ارهز  يارب  يدام  رقف  اب  هارمه  یگدنز 
سیئر شردـپ  تسا و  ناوج  هک  يا  همطاف  .تسا  هتفرگ  ارف  نامیا  ار  شدوجو  همه  همطاف ، مرتخد  ( 15 (؛» انیِقَی ًاناَمیِإ َو  اَهَحِراوَج  َو 

اب لاح  دنرب  یم  كربت  ناونع  هب  ار  شیوضو  بآ  دریگ  یم  وضو  یتقو  هک  یـسک  تسا ، مالـسا  ناهج  تیـصخش  لوا  و  تموکح ،
ربکت رد  تکاله  تسوا و  تعفر  ثعاب  عضاوت  نیا  درک  عضاوت  دش و  ییاج  کی  لوئسم  یسک  رگا  .دنک  یم  یگدنز  یگداس  نیا 

.تسا هتفهن  وا 
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تزع لماوع  زا  بش  زامن 

.مداد رارق  بش  زامن  رد  ار  تزع  نم  یـسوم ! يا  « َنیِطالَّسلا ِباْوبَا  یف  ُهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلا  ِلیَّللا و  ِماِیق  یف  َهَزِعلا  ُْتعَـضَو  ّینِا  ! » یـسوم ای 
، باوخ هب  ندز  اپ  تشپ  باوختخر ، زا  ندـنک  .دـینک  ایر  اـت  تسین  یـسک  بش  همین  نوچ  دـیناوخب ؛ بش  زاـمن  دـیهاوخ  یم  تزع 

.تسا لکشم 

، مهد یم  تزع  وت  هب  نم  هک  تسا  تقو  نآ  ُلِیلَّذلا .» َكُْدبَع  انا  : » وگب راذگب و  هدجـس  هب  ار  ترـس  نک ، ادج  یتحار  زا  ار  تدوخ 
.تسا ییوربآ  یب  تلذ و  رسارس  یتمدخ  نینچ  دزم  هکلب  تسین ؛ هتفهن  یتزع  چیه  ناهاش  نادنمتورث و  يراذگ  تمدخ  رد 

ایند زا  هنالیلذ  زین  وا  يرجه ) لاس 43   ) نینمؤملاریما تداهـش  زا  دعب  دسرب ، ییاج  هب  ات  دـیود  هیواعم  لابند  صاع  رمع و  رمع  کی 
.تفر

ایند زا  یتزع  هچ  اب  هک  میدید  تبقاع  درک ، یم  تاجانم  دوخ  يادخ  اب  دـش و  یم  دـنلب  زامن  يارب  بش  همین  رمع  همه  رد  هر )  ) ماما
.تسا نیرفآ  تزع  بش  زامن  نیاربانب  تفر ؟

تعانق رد  يزاین  یب 

ار تورث  يزاین و  یب  نم  یسوم ! يا  ًاَدبَا » ُهوُدِجَی  َْمل  ِضوُرُْعلا َو  ِهَْرثِک  یف  ُهَنُوُبلْطَی  ُساّنلا  ِهَعاَنِْقلا و  ِیف  ینِغلا  ُْتعَضَو  ّینِا   » یـسوم ای 
اب یهاگ  دننک ، یم  تسرد  هیزیهج  هک  اه  هداوناخ  یضعب  تسا  یمـشچ  مه  مشچ و  هب  التبم  هزورما  ام  هعماج  .مداد  رارق  تعانق  رد 

اه و ناملبم  .دـنک  یم  جـلف  ار  ام  دوش ، یم  لیمحت  ام  رب  هک  نویلیم ، هدزناپ  هد –  زاهج  کی  اـقآ ، دـنیوگ : یم  دـنراد و  ساـمت  نم 
.دشاب هسنارف  كرام  دیاب  ًامتح  هیزیهج  سانجا  دشاب ، لصا  ینیچ  سیورس  دیاب  ًامتح  بوچ ، ياه  سیورس 
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یلومعم نازیم  هچ  هب  تاناکما  رظن  زا  شا  هناخ  دوب ، هداس  ردـق  هچ  يدام  رظن  زا  شا  یگدـنز  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  دـینیبب !
نیزگیاج هک  دوبن  يرگید  سابل  دش  یم  هتسش  رگا  یسابل  .دندیـشوپ  یم  كرتشم  ار  ناشیاه  سابل  یهاگ  ترـضح  ياه  هچب  .دوب 

.دش تیبرت  ...و  بنیز  نیسح ، نسح ، هناخ  نیا  رد  اما  .دنشوپب  اهنآ  هک  دوش  نآ 

میور رد  ور  درادـن ، نید  وا  اما  ما ؛ هدـیرخ  ...و  رتویپماک  تاناکما و  هناخ ، نیـشام ، ما  هچب  يارب  هک  دـننک  یم  هعجارم  نم  هب  ررکم 
.دیوگ یم  ازسان  نم  هب  دتسیا و  یم 

ماما .دندرک  یم  راختفا  وا  هب  دـمآ  یم  نایم  هب  ناشردام  مان  اجک  ره  دنتـشاد  روضح  هعماج  رد  ق  لاس 260 ه _ ات  هک  ام  ۀمئا  مامت 
زور رد  نیـسح  ماما  .تسام  زا  همطاف ، « ءاسِّنلا ُهَدِّیَـس  اّنم  : » دـیامرف یم  دـنک  یفرعم  ار  شدوخ  دـهاوخ  یم  یتقو  مالـسلا  هیلع  داجس 
یم راختفا  نم  َهَمِطاِفب » ُرْخَْفلا  َِیل  ! » هیواعم تشون  هیواعم  هب  نینمؤلاریما  .متـسه  ارهز  دـنزرف  نم  َهَمِطاف » ُْنبا  اَنأ   » دـیوگ یم  اروشاـع 

«. َهَمِطاِفب ُرْخَْفلا  َِیل  :» دیامرف یم  تسا ، نایناهج  راختفا  شدوخ  هک  نینمؤملاریما  .تسارهز  مرسمه  هک  منک 

یگنسرگ رد  ملع  يریگارف 

مکش هک  یسک  .متشاذگ  یگنسرگ  رد  ار  ملع  نم  یسوم ! يا  ِعَبَّشلا » ِیف  ُُهنُوُبلطَی  ُساَّنلا  ِعوُجلا َو  ِیف  َملِعلا  ُتعَضَو  ّینإ  ، » یـسوم ای 
.دریگ یمن  لکش  شیارب  قطنم  مهف و  ساسحا  دمهفب ، سرد  دناوت  یمن  رگید  دشاب  هراپ 

لالح همقل  رد  اعد  تباجا 

دایرف داد و  رد  ار  نآ  مدرم  یلو  مداد ؛ رارق  لالح  ۀمقل  رد  ار  اعد  تباجا  ِلالَحلا » ِهَمُقل  ِیف  َءاَعّدـلا  ََهباَجِْالا  ُتعَـضَو  ّینإ   » یـسوم ای 
؛ مناخ هن  .دش  دهاوخ  باجتـسم  ناشیاعد  رتدوز  دننزب  غیج  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مرح  رانک  رگا  دننک  یم  رکف  دندرگ و  یم  لابند 

دناسرب ترـضح  حیرـض  ياپ  هب  ار  شدوخ  رگا  هک  دـننک  یم  رکف  اـه  یـضعب  .تسا  مرح  نیا  دونـش ، یم  مرحماـن  ار  تداد  غیج و 
(16 «) ِلاَقلا ِلیِقلا َو  ِهَرثِک  ِیف  ُهَنُوُبلطَی  ُساّنلا  :» دومرف .دراد  بادآ  اعد  دراد ، بادآ  ترایز  هک  دناد  یمن  .دوش  یم  باجتسم  شیاعد 

.دندرگ یم  شلابند  لاق  داد و  ادص و  رس و  اب  مدرم  اما  متشاذگ ، لالح  ۀمقل  رد  ار  تباجا  نم 
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مدآ یهاگ  هک  مینادـب  دـیاب  اهتنم  .تسا  مهم  یمدآ  ياه  باختنا  هک  دوش  نشور  بلطم  نیا  هکنیا  يارب  مدرک  نایب  ار  ثیدـح  نیا 
دنیامن و یم  عوجر  یگداوناخ  فالتخا  قالط و  هاگداد  هب  یگدنز  لاس  هاجنپ  زا  دعب  اه  یضعب  .دنک  یم  هابتشا  شیاه  باختنا  رد 

يدرک هابتـشا  رـسمه  باختنا  رد  رگا  نم ! زیزع  .مدرک  هابتـشا  رهوش  باـختنا  رد  مدرک ، هابتـشا  رـسمه  باـختنا  رد  نم  دـنیوگ  یم 
ینعی يدرک  هابتشا  هتشر  باختنا  رد  رگا  ای  و  ینک ! ور  ددجم  جاودزا  يوس  هب  هک  ریگن و  ار  قالط  غارس  دوز  و  دراد ، ییاهراکهار 
يدرک هابتـشا  رگا  نید  باختنا  رد  رگا  اما  دریذپب ؛ ار  وت  رگید  ییاهراکهار  اب  هاگـشناد  تسا  نکمم  يدز  نییاپ  الاب و  ار  دک  کی 

ور هلابند  رمع  کی  ناسنا  هک  تسا  دب  یلیخ  نیا  .تسا  دایز  یلیخ  شررـض  رطخ و  .يا  هتـسب  تدوخ  يور  هب  ار  تیادـه  ياه  هار 
رایسب دروخ و  یم  فسأت  ًاعقاو  ناسنا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت.تسا  هدوبن  تیاده  ریـسم  رد  وا  هک  دمهفب  ًادعب  دشاب و  یـسک 

.دش دهاوخ  راوشد  رایسب  نآ  ناربج  اریز  ددرگ ، یم  هتسکشرس 

هابتشا باختنا 

کشزپ شیپ  ناتیاه  يرامیب  يارب  دیهاوخب  رگا  امش  (17 (؛» َعَبَُّتی نَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  نَمَفَأ  : » دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 
.تسین دلب  يزیچ  یکشزپ  لوا  لاس  يوجشناد  نوچ  دیورب ؛ دیابن  تسا  یکشزپ  لوا  لاس  هک  ییوجـشناد  غارـس  دیورب ، صـصختم 

ربمایپ لابند  یگلاس  هد  زا  هک  تفر  دیاب  یسک  لابند  .درک  هعجارم  دراد  صصخت  هتفرگ  كردم  هدناوخ و  سرد  هک  یـسک  هب  دیاب 
ِهَِخماَّشلا ِبالْصَْألا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ   » دندوب دحوم  شئابآ  ردپ و  دیزرون ، كرـش  ادخ  هب  هظحل  کی  زین  نآ  زا  شیپ  .دوب 

(18  «.) اَهِساَْجنَِأب ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاَّطلا  ِماَحرَْألا  َو 
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مالسلا مهیلع  راهطا  همئا  باختنا : نیرتهب 

هیلع فسوی  هب  مالـسلا  هیلع  بوقعی  ۀقالع  هک  نانچ  تسین ، رتخد  هب  ردپ  کی  ۀـقالع  مالـسلا  اهیلع  هیـضرم  يارهز  هب  ربمغیپ  هقالع 
هیلع فسوی  يور  ارچ  اما  دراد ؛ تسود  زین  ار  همه  تسا و  رـسپ  هدزاود  ياراد  بوقعی  .تسین  دـنزرف  هب  ردـپ  کـی  هقـالع  مالـسلا 

رد دیاب  هیقب  تسادخ و  ةدـیزگرب  وا  دـنک ، یم  قرف  نارگید  اب  فسوی  دـناد  یم  هکنیا  رطاخ  هب  .دـنک  یم  زاب  هژیو  باسح  مالـسلا 
مه هیـضرم  يارهز  .درک  ادـج  هیقب  زا  ار  ارهز  باـسح  ادـخ  يارب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  .دنـشاب  عضاـخ  شلباـقم 

.داد ناج  شتیالو  زا  عافد  يارب  هک  يدح  رد  تماما ، يارب  مه  جاودزا  يارب  مه  .درک  ادج  نارگید  زا  ار  نینمؤملاریما  باسح 

اب ّیلو  و  ماما ، رسمه ، ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارهز ، باختنا  .تسا  مهم  دارفا  ياه  باختنا  هک  مسرب  هتکن  نیا  هب  متساوخ  یم 
شنیزگ زا  دیـسانشب و  شیاه  باختنا  زا  ار  ارهز  ۀـمطاف  زیزع ! ناردارب  .دریگ  یم  تروص  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دوخ  رایتخا 

يور زا  يوجدوس و  لهج و  تجاجل ، يور  زا  .دـشاب  بسانم  تسرد و  ناـتیاه  باـختنا  دـینک  یعـس  .میریگب  سرد  دـیاب  وا  ياـه 
له  » ةروس رد  دـنوادخ  .دـشاب  یهاـگآ  يور  زا  یتسیاـب  لغـش ، لزنم ، قـیفر ، داـماد ، سورع ، باـختنا  .دـشابن  قادـصم  رد  هابتـشا 

.تسا هدرک  نایب  دنوادخ  ياقل  اضر و  طقف  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  باختنا  كالم  « یتأ

تدابع رد  روای  نیرتهب 

شزیزع داـماد  راوگرزب و  رتـخد  زا  اـت  دـندمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  لزنم  شدـنزرف  جاودزا  تسخن  ياـهزور  ناـمه  لوسر ، ترـضح 
ترهوش هکنیا  دننک و  یم  اهردام  ار  اه  لاؤس  نیا  ًابلاغ  تسا ؟ يرسمه  روط  هچ  همطاف  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  زا  .دنسرپب  یلاوحا 

ود ره  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  عقاو  رد  دوبن  تایح  دیق  رد  شردام  هیـضرم  يارهز  اما  دنتـسه ؛ رت  سونأم  ًابلاغ  اهردام  تسا ؟ روط  هچ 
.دنک یم  ارجا  وا  يارب  ار  شقن 
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فرح نیا  هک  یـسک  .تسا  ادخ  یگدـنب  هار  رد  مروای  نیرتهب  همطاف  هللا ؛» ِهَعاَط  یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  ! » هللا لوسر  ای  دومرف : نینمؤملاریما 
ینعی یچ ؟ ینعی  دیناد  یم  (19) .ادخ تعاط  رد  تسا  نم  روای  همطاف  دیامرف : یم  هاگیاج  تدابع و  نآ  اب  تسا  هللادـسا  دـنز  یم  ار 

ایح و یگدنب ، تعاطا و  لیـصحت ، سرد و  ریـسم  دناوت  یم  ددرگ و  شرهوش  یگدـنز  رد  ادـخ  یگدـنب  ثعاب  دـناوت  یم  نز  کی 
(20) .دـیورن اوقت  یب  نایورابیز  ینعی  نَمِّدـلا ؛» ُءاَرْـضَخ   » غارـس جاودزا  يارب  هک  هدـمآ  تایاور  رد  .دـهد  رییغت  ار  شرـسمه  فافع 
اه كالم  سأر  رد  دیاب  اوقت  كالم  اما  دنشاب ؛ مهم  دنناوت  یم  مه  اهنآ  هچرگ  دشابن  هرهچ  لام و  طقف  ناتیاه  باختنا  يارب  كالم 

نیا اما.دنتسه  دنوادخ  یگدنب  رد  ناتروای  نیرتهب  امش و  ششوپ  اه  نز  ( 21 « ) َّنَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه   » نوچ دریگب ؛ رارق 
.درک یم  هلان  تخیر و  یم  کشا  تخوس و  یم  شا  هزانج  یپ  رد  نینمؤملاریما  هک  دوب  هاتوک  ارهز  ۀناهاگآ  باختنا 

هضور

.تسا هعیش  تیمولظم  دنس  اریز  دوش ، لیلجت  اهنیا  زا  شیب  دیاب  هیمطاف ، نازیزع !

تسا متام  دورس  هعیش  بل  رب  تسا              مغ  دیدجت  لصف  هیمطاف ،

تسا هعیش  داهن  رد  ارهز  ّبح  تسا                 هعیش  داقتعا  هیمطاف ،

تسکش رثوک  يولهپ  هیمطاف ، تسکش              ردیح  تمرح  هیمطاف ،

هعیـش ياه  تبیـصم  زاغآ  همطاف  تبیـصم  اما  دوخ ، ياج  نینمؤملاریما  تداهـش  اروشاع.دراد و  دوجو  هودـنا  ایند  کـی  هیمطاـف  رد 
اما تشاد ، یتلاح  هچ  اه  بش  نیا  رد  همطاف  مناد  یمن  .دوب  ماـیا  نیا  رد  دـش  ادـف  تیـالو  تماـما و  هار  رد  هک  يدیهـش  لوا  .تسا 

َهَّدَْـهنُم ِمْسِْجلا ، َهَلِهاَن   » ردـپ زا  دـعب  همطاف  رگید.باوختخر  رد  دـنام  یم  یهبـش  لثم  دوب  هدـش  رغال  يردـق  هب  « ِهَبَّشلاَک : » دـنا هتـشون 
رگا .دش  یم  رترغال  زور  هب  زور  تفرگن و  مارآ  شبلق  زوس  دشن ، کشخ  شمـشچ  کشا  ( 22 «) ْبلَْقلا َهَقِرَتُْحم  ِْنیَْعلا  َهَیِکَاب  ِنْکُّرلا ،

: دندرک یم  لاؤس  دندمآ  یم  اه  نز  زا  یـضعب  .تسا  هدرک  قرف  یلک  هب  شزورید  اب  شزورما  هک  دید  یم  تفر  یم  وا  شیپ  یـسک 
يرامیب اهنت  نم  يرامیب  دومرف : یم  تسا ؟ هدروآرد  اپ  زا  ار  امـش  هدش و  هدیهاک  ناتندب  ردـق  نیا  هک  تسیچ ؟ امـش  يرامیب  مناخ !

ممسج ( 23 (؛ یلع هب  ملظ  ردپ و  نادقف  .مزوس  یم  تسا  هدش  هتـشاد  اور  مالـسلا  هیلع  یلع  قح  هب  هک  یملظ  زا  نم  تسین ، یمـسج 
.تسا هتخاس  هَبَش  دننام  هدناهاک و  ار 
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ُتیَِقب ! » هللا لوسر  ای  درک : یم  اوجن  شدوخ  اـب  هللا و  لوسر  ربق  راـنک  دـما  یم  مارآ  دـش ، یم  دـنلب.دوب  ربمغیپ  ربق  شروبـص  گـنس 
مه ار  یلع  مالـس  باوج  رگید  اباب ! .دنا  هدرک  ضارعا  ام  زا  مدرم.مدش  اهنت  وت  زا  دـعب  ادـخ  هب  اباب ، هَدـیِرَف » ًهَناَْریَح  ًهَدـیِحَو َو  ًهَِهلاَو 
یم ار  ریهطت  ۀـیآ  تیبلا و  لـها  اـی  مکیلع  مالّـسلا  یتفگ : یم  يدـمآ و  یم  هناـخ  نآ  رد  رب  هاـم  شـش  هک  ار  يا  هناـخ  .دـنهد  یمن 

.دنا هدرک  هچ  نآ  اب  نیبب  وش  دنلب  يدناوخ ،

ارهز ۀناخ  ۀتخوس  رد  هب  رگنب  ارهز  ۀناشاک  بناج  هب  رگنب 

هنیدم هام  يا  دش  طقس  نم  نسحم  ات  هنیکز                راوید  رد و  نایم  هب  مدنام 

نک يرظن  ارهز  ۀتسکشب  يولهپ  رب  نک                 يرظن  ارهز  ۀتسخ  لد  هب 

ارهز ترسح  نیا  زا  سپ  دشابن  گرم  زج  ارهز           تّزع  فک  تفر ز  ردپ  وت  زا  دعب 

(24 «.) ًاعیِرَس ِیتاَفَو  ْلِّجَع  یَِهلِإ  اَی  « ؛ ددرگ قحلم  وت  هب  دیایب و  وت  شیپ  همطاف  نک  اعد.مراد  وت  زا  شهاوخ  کی  اباب ،

(2 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  باختنا 

( * 2 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  ياه  باختنا 

(1 «) .ًادیِدَس ًالْوَق  اُولُوقَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق  »

همدقم

مارتحا زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ۀـمئا  نایم  رد  هک  یتیـصخش.تسا  مالـسلا  اهیلع  اهیبا  ما  هرهاط ، ۀـقیدص  تداهـش  یلاـیل  ماـیا و 
هب هک  یتیـصخش  .تسا  تماما  توبن و  ۀطـساو  هک  نامه  تسا  هلهابم  رون و  ریهطت ، تایآ  نطاب  دوب و  رادروخرب  يا  هژیو  صاـخ و 

.ددرگ یم  رب  وا  هب  اهراختفا  ۀمه  مّلسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریبعت 

ِباَبَش ْيَدِّیَس   » مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  رهوش ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ءایـصوالاریخ  ردپ ، ءایبنالا  متاخ 
یم ار  وا  راظتنا  همه  تسا و  تما  نیا  راختفا  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ( 2) .دنتسه وا  نادنزرف  هَّنَْجلا » ِلْهَأ 
هنوگ هب  یمالسا  تاراختفا  ۀمه  .تسا  دننام  یب  و  ریخ ، تکرب و  اب  يدوجو  هک  مینیب  یم  نیاربانب  .تسا  ترـضح  نآ  دنزرف  دنـشک 

.دراد طابترا  وا  هب  يا 

دیفم اـم  يارب  مه  هدوب و  ناـیامن  ترـضح  نآ  یگدـنز  رد  مه  هک  منک  حرطم  امـش  تمدـخ  مهاوـخ  یم  ار  یثـحب  تصرف  نیا  رد 
رد .دنراد  گنررپ  روضح  مالسا  تیدوهی و  تیحیسم ، ياه  نید  ناهج  رد  نالا  .تسا  ارهز  ترضح  ياه  باختنا  ثحب  نآ  تسا ؛
هب یبهذم  ظاحل  هب  زین  تنس  لها  تسا ؛ هیماما  هیلیعامسا و  هیدیز ، ریظن : یبعش  ياراد  مه  هعیش  دوخ  ینس و  هعیش و  بهاذم  مالسا 

.ددرگ یم  میسقت  یبهذم  ظاحل  هب  ...و  يدیرتام  تبیاهو ، یکلام ، یفنح ،
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سیئر دوخ  يأر  اب  یتح  تسا و  ههجاوم  رـسمه  نیـشام و  هناخ ، نید ، دـننام  ینوگاـنوگ  ياـه  باـختنا  اـب  شا  یگدـنز  رد  یمدآ 
ياه باختنا  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  .دراد  ینتـسسگان  دـنویپ  شنیزگ  باـختنا و  اـب  اـم  یگدـنز  ًالـصا  .دـنک  یم  باـختنا  روهمج 

.منک هئارا  یبلاطم  باختنا  عاونا  ةرابرد  تسا  مزال  ارهز ، ترضح 

تسا هنوگ  هس  باختنا 

هنایوجدوس باختنا  . 1

هب هک  ییاه  مدآ  میراد  خـیرات  رد  .دریگ  یم  رارق  شریذـپ  دروم  تسا  یـصخش  عفن  ياراد  نوچ  يراک ، اـی  يزیچ  باـختنا  نیا  رد 
.دنا هدروآ  مالسا  دننک ، تفایرد  دوب  انب  گنج  زا  هک  یقوقح  تمینغ و  رطاخ 

.دـندش ناملـسم  دـندمآ و  تهج  نیمه  هب  تسا و  دایز  تمینغ  اه  گنج  رد  دـندید  دـندش  ناملـسم  هکم  حـتف  زا  دـعب  هک  یناسک 
.دننک یم  باختنا  تردق  ترهش و  تمینغ ، رطاخ  هب  یتحار  نید  هک  دنتسه  يدایز  دارفا  نیاربانب 

یناوج دـندمآ ، نوریب  یتقو  دـندوب  بلاط  یبا  بعـش  رد  لاس  هس  اه  ناملـسم  هزات  اـب  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ًـالثم 
مرضاح ما ، هلیبق  سیئر  نم  منک ، تیرای  کمک و  مراذگب ، ترایتخا  رد  ورین  مرـضاح  نم  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ ، ناشیا  تمدخ 
.تسا یبوخ  داهنشیپ  دومرف : ترضح  .میگنج  یم  مینک و  یم  تمدخ  دیهدب  نامرف  امش  هک  اجک  ره  .موش  ناملـسم  ما  هلیبق  همه  اب 

تسا نیا  مطرـش  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  تسیچ ؟ تطرـش  دندومرف : ترـضح  .مراد  کچوک  طرـش  کی  اقآ ! تفگ : برع  درم 
طورش طرـش و  اوُِحْلُفت » ُهللا  َّالِإ  ََهلِإ  اُولُوق ال  ( » 3) .دهاوخ یمن  هن ؟ دندومرف : ترضح.مشاب  نات  ّیصو  نیشناج و  نم  امـش  زا  دعب  هک 

.دننک یم  لابند  ار  یصخش  دوس  ادخ  باختنا  يارب  یتح  یخرب  هک  تسا  هدش  هدید  دایز  خیرات  رد  نیاربانب.دهاوخ  یمن 
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سرت يور  زا  باختنا  . 2

نامز روهشم  رعاش  تباث  نب  ناسح  .تسامش  اب  قح  دیوگ : یم  سرت  زا  .تسا  سرت  يور  زا  ناشباختنا  هک  دنا  یناسک  رگید  ۀتـسد 
قح تفگ : هفیقـس  نایرج  رد  دعب  زور  داتفه  .تفگ  مه  رعـش  هراب  نیا  رد  تسا ، نینمؤملاریما  اب  قح  تفگ : دمآ و  ریدغ  رد  ربمغیپ 

جاجح اب  دـمآ  رمع  نب  هللادـبع.تسا  هدوب  سرت  يور  زا  وا  باختنا  هک  تسا  مولعم  .دورـس  رعـش  رکبوبا  فصو  رد  .تسا  رکبوبا  اب 
ادابم هک  دیسرت  درک ، مادعا  ار  ریبز  نب  هللادبع  جاجح ، دید  نوچ  هللادبع  .تسا  يدب  رایسب  مدآ  جاجح  دنتسناد  یم  همه  درک  تعیب 

هاپس عمج  رد  حبص ، دندوب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپـس  نایم  بش  ییاه  مدآ  .درک  تعیب  دمآ و  تهج  نیمه  هب  دنک  مادعا  ار  وا 
رطاخ هب  یلو  تسامـش  اب  ناشیاه  بلق  مدرم  درک : ضرع  ماما  هب  نیـسح  ماما  نامز  فورعم  رعاـش  قدزرف  .دـندز  یم  فک  هیواـعم 
دیاب .دننز  یمن  ریـشمش  نات  تمدخ  رد  امـش و  يارب  یلو  دنراد ؛ تسود  ار  امـش  .تسامـش  هیلع  ناشیاهریـشمش  هیما ، ینب  زا  سرت 

.درادن یمالسا  يونعم و  شزرا  ییوجدوس  سرت و  يور  زا  باختنا  هک  مینادب 

هناهاگآ باختنا  . 3

ِهللا َیلِإ  اوُعْدَأ  یلیبَس  ِهِذـه  ْلـُق  : » تسا هیآ  نیا  هک  فسوی  هروس  ناـیاپ  .تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هبترم  زا 750  شیب  ملع ، ۀـملک 
ربمغیپ شیپ  یسک  .دشاب  یهاگآ  رـس  زا  ناتیاه  باختنا  اما  دینک  باختنا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  وگب  مدرم  هب  ربمغیپ ، ( 4 (؛» ٍهَریَصب یلَع 

ناملـسم هنوگ  نیا  دـهاوخ  یمن  دومرف : ترـضح  .هن  ّـالاو  موش  یم  ناملـسم  دـمآ  بوـخ  رگا  مزادـنا ، یم  هعرق  نم  تفگ : دـمآ و 
! وش ناملسم  ایب  یهاگآ  زا  سپ  نک ، قیقحت  ورب  درادن  یشزرا  ندش  ناملسم  هعرق  اب  .يوش 
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ترـضح منک ، هعلاطم  مهاوخ  یم  تصرف  هام  ود  هللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  ربمغیپ  تمدـخ  ریما ، نب  ناوفـص  مان  هب  ییادـخ  ةدـنب 
َمَّلَع يِذَّلا  ُمَرْکَأـْلا *  َکُّبَرَو  ْأَْرقا  : » هدـش عورـش  ملع  اـب  یحو  زاـغآ  .تساـملع  قـیقحت و  نید  مالـسا ، .داد  تصرف  وا  هب  هاـم  راـهچ 
یم زاـمن  امـش  ارچ  یتـسه ؟ هعیـش  ارچ  هـکنیا  رد  .دراد  شزرا  دـشاب  تریـصب  كرد و  مـهف ، يور  زا  هناـهاگآ  باـختنا  ( 5 «) ِمَلَْقلِاب

هئارا بسانم  لیلد  شیاه  باختنا  اهراک و  رد  شدوخ  مهف  ةزادنا  هب  دیاب  یـسک  ره  لاح ، .دیـشاب  هتـشاد  دیاب  مکحم  لیلد  دیناوخ ،
یم نزریپ  نآ  هب  .دروا  یم  یفـسلف  ناـهرب  نیقیدـص و  ناـهرب  ناـشیا  يراد ، لوبق  ار  ادـخ  ارچ  دوش : هتفگ  اردـصالم  هب  رگا  .دـنک 

ود ره  نزریپ  نآ  اردـصالم و  .دـنک  یم  هماقا  ناهرب  لیلد و  شا  یـسیر  خـن  خرچ  اـب  باوج : رد  يراد ؟ لوبق  ار  ادـخ  ارچ  دـنیوگ :
.ناشدوخ مهف  ةزادنا  هب  کی  ره  اما  دنیوگ ، یم  تسرد 

، دیشاب هتشادن  ار  تفرعم  راهچ  نیا  رگا  دیشاب ؛ هتـشاد  ملع  راهچ  دیاب  نات  یگدنز  رد  امـش  ۀمه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دیتسین ملاع 

.دیسانشب ار  ادخ  َکَّبَر »؛ َفِرْعَت  ْنَأ  . » 1

هب .دسانشب  ار  ادخ  دیاب  يروط  مه  ناد  کیزیف  رگید ، يا  هنوگ  هب  دراد  یسیر  خن  خرچ  هک  ینزریپ  تروص ، کی  هب  زرواشک  الاح 
شیاپ راوخ  یهام  غرم  کـی  مدـید  متفر ، یم  اـیرد  راـنک  مکـشزپ ، نم  تفگ : يدـش ؟ سانـشادخ  هنوگچ  وت  دـنتفگ : يدنمـشناد 

رود ات  تشاد  هگن  اجنآ  رد  يردـق  درب و  ورف  لحاس  يال  لِـگ و  سُر و  لِـگ  رد  ار  شیاـپ  دـیباوخ ، اـیرد  راـنک  دـمآ  .دوب  هتـسکش 
يارب الاح  .تفرگ  چـگ  ار  شیاهاپ  تحار  یلیخ  .دوش  کشخ  ات  تفرگ  باتفآ  تمـس  هب  ار  شیاهاپ  دـعب  دـیبسچ ، لـگ  شیاـهاپ 

هب یسک  هچ  ار  روعش  نیا  .دیآ  یم  رد  راک  زا  هاتوک  ای  جک  مه  شرخآ  دهاوخ ، یم  سکع  دهاوخ ، یم  دپوترا  ام  ياپ  یگتـسکش 
؟ تسا هداد  دای  ناویح  نیا 
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یگدـنز رد  .دـنزاس  یم  هناخ  تروص  کی  هب  اهروبنز  نیا  ایند  ماـمت  رد  .تسا  یعلـض  شـش  اـپورا  ایـسآ و  نارهت ، رد  روبنز  ۀـنال 
لـسع روبنز  اب  اجنیا  لسع  روبنز  .دنراد  هسلج  رگیدمه  اب  .دراد  دوجو  دادرارق  روشنم و  ریفـس ، راک ، متـسیس  تاناویح ، نیا  یعمج 

ِنَأ ِلْحَّنلا  َیلِإ  َکُّبَر  یحْوَأ  َو   » .دنزاس یم  هناخ  تروص  کی  هب  همه  هک  تسا  يرکف  لدابت  طابترا و  هچ  نیا  .درادن  هطبار  اکیرمآ 
.میداد دای  ناویح  نیا  هب  ام  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ  ( 6 (؛» ًاتُوُیب ِلابِْجلا  َنِم  يذِخَّتا 

ملع زا  دـیاب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  اذـل  ! تسا یتـسد  هچ  نیا  .دـننک  یم  تسرد  هنوـگ  کـی  اـه  هچروـم  ملاـع  ۀـمه  رد 
.دیشاب هاگآ  یسانشادخ 

،« َکِب َعَنَص  اَم  َفِرْعَت  ْنَأ  . » 2

.مینادب دیاب  ار  اهنیا  میا ؟ هدش  هدیرفآ  هچ  يارب  میتسه ؟ یسک  هچ  ام  هکنیا  تسا ، نتشیوخ  زا  یهاگآ  یسانشدوخ و  رگید  شرافس 

دنتـسناوتن هکئالم  هک  میداد  دای  يزیچ  مدآ  ترـضح  هب  : دیوگ یم  ادـخ  دراد ، دوجو  تادوجوم  ریاس  ام و  نیب  يدایز  ياه  توافت 
کی يارب  تسیچ ؟ ءامسا  ریسفت  الاح  .میتخومآ  ءامسا  يرـس  کی  رـشبلاوبا  مدآ  هب  ام  7 ؛) «) ِءامْـسَْألا َمَدآ  َمَّلَع  َو  : » دنریگب دای  ار  نآ 

هک يرهوگ  هداد ، رهوگ  راهچ  اه  ناسنا  ۀـمه  هب  ادـخ  میراد  ثیدـح  رد  .تسا  جراخ  نخـس  نیا  ۀـطیح  زا  تسا و  يریـسفت  ثحب 
هتشادن لقع  مدآ  رگا  (8 (؛» ُءایَْحلأ ُِحلاّصلأ ، ُلَمَْعلأ  ُنیَّدلأ ، ُلْقَْعلأ ، : » زا دنترابع  تفـص  راهچ  نیا  .دنا  مورحم  نآ  زا  تادوجوم  ریاس 

.دراد لابند  هب  ار  یتخب  هریت  زاب  ددنبب  راک  هب  ار  نآ  دناوتن  یلو  دشاب  هتشاد  لقع  رگا  ای  تسا و  هراچیب  دشاب 

يرگید اما  .تسا  شزرا  رنه و  شدوخ  نید  ِنتـشاد  .تسا  نید  يرگید  لقع و  یکی  .تسا  هداد  رهوگ  راهچ  امـش  ۀمه  هب  دنوادخ 
...و ریخ  ياهانب  ثادحا  هضور ، ۀسلج  دجسم و  هب  نتفر  ینارنخس ، ياپ  نتسشن  تسا ، حلاص  لمع 
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ُهّللاَو : » تسا نیا  تمعن  نیلوا  .تـسا  هدرب  ماـن  ار  تـمعن  ادـخ 40  اجنآ  رد  دـینک ! هاگن  ار  لحن  هروس  امـش  تسا ، « ءاـیح  » مه یکی 
ار يزیچ  یتسناوت  یمن  دـیتسناد ؟ یم  هچ  دـیدمآ  نوریب  رداـم  مکـش  زا  یتـقو  ( 9 (؛» اًْئیَـش َنوُمَْلعَت  ْمُِکتاَـهَّمُأ َال  ِنوُُطب  نِّم  مُکَجَرْخَأ 

.یتسناد یمن  زیچ  چیه  يورب و  ییاج  يروخب و  يریگب و 

شوهدم نوفدم و  يا  هفطن  يدوب  هک  لاح ***  نآ  رد  دزیا  درکن  تشومارف 

شوه ترکف و  قطن و  يأر و  لامج و  كاردا ***  لقع و  عبط و  داد و  تناور 

شود رب  تخاس  بکرم  تیوزاب  ود  فک ***  رب  درک  بترم  تشگنا  هد 

شومارف يزور  تندرک  دهاوخ  هک  تمه ***  زیچان  يا  يرادنپ  نونک 

.تسا هداد  مشچ  مهف و  لقع ، روعش ، ام  هب  ردام  مکش  رد  دنوادخ  هک  مینادب  دیاب  نیاربانب 

»؛ َکْنِم َداَرَأ  اَم  َفِرْعَت  ْنَأ  . » 3

یمن دراد و  هفیظو  رکنم  فورعم و  ماظن ، روشک ، لباقم  رد  مدآ  .تسیچ  ام  ۀفیظو  دراد و  يراظتنا  هچ  ام  زا  دـنوادخ  مینادـب  هکنیا 
.شدوخ دوجو  ربارب  رد  هکنیا  دسرب  هچ  دشاب  توافت  یب  دناوت 

(10 (»؛ کِنیِد ْنِم  َکُجِرْخُی  اَم  َفِرْعَت  ْنَأ  . » 4

ناـیرج رد  ار  نآ  مدـناوخ  هک  ار  یثیدـح ) یـسانش –  تفآ   ) دـنک یم  جراـخ  نید  زا  ار  وا  يزیچ  هچ  دـنادب  دـیاب  يدرف  ره  هـکنیا 
هدرک هدایپ  دوخ  ینارون  یگدـنز  رد  هنوگچ  ار  تفرعم  راهچ  نیا  ترـضح  نآ  مینیبب  اـت  مینک  یم  یـسررب  ارهز  ترـضح  یگدـنز 

.تسا

ارهز همطاف  یسانشادخ 

هک دوب  هتـسشن  شراوگرزب  ردپ  شیپ  دنا : هتـشون  .تسا  هدوب  روآ  تفگـش  رایـسب  ارهز  ترـضح  تایونعم  اب  طابترا  یـسانشادخ و 
یم هچ  لـیئربج  یناد  یم  مرتخد ! دومرف : درک و  همطاـف  هب  ور  نآ  زا  سپ  .درک  تبحـص  لـیئربج  اـب  یقیاـقد  ربمغیپ  .دـمآ  لـیئربج 

زا دراد  یتجاح  ره  هک  دییوگب  همطاف  هب  دومرف : هدناسر و  وت  هب  مالـس  ادخ  دیامرف : یم  لیئربج  دومرف : یم  همادا  رد  ربمایپ  دـیوگ ؟
ای : » درک ضرع  دروآ و  ـالاب  ار  شرـس  درک ، رکف  يرادـقم  کـی  ارهز  ترـضح  دـیوگب ، دـهاوخ  یم  هچ  ره  .دـنک  تساوخرد  نم 
زا همطاف  ( 11) .دوش رتـشیب  ادـخ  هب  مهجوت  هکنیا  زج  مرادـن  یتجاـح  چـیه  ِمیرکلا ؛» ِهِهجَو  َیلا  ِرَظَّنلا  ُریغ  ِیل  َهَجاـح  ـال  ِهللا  َلوـسر 

.دیدرگ تساوخرد  نیا  هب  رجنم  ارهز  ترضح  یسانشادخ  .درک  تساوخرد  بلق  روضح  دنوادخ 
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راـظتنا رد  هک  دراد  رد  تفه  مـنهج  (12 «) ٍباَْوبَأ ُهَْعبَـس  اََهل  َنیِعَمْجَأ *  ْمُهُدِـعْوََمل  َمَّنَهَج  َّنِإَو  : » دـش لزاـن  ربمغیپ  رب  باذـع  هیآ  نیا 
يرد زا  کی  ره  قفانم ، لام  رد ، کی  رفاک ، لام  رد ، کی  .دـنوش  دراو  دـیاب  یهورگ  هچ  يرد  ره  زا  تسا  مولعم.تسا  ناراکهانگ 
ارهز ترـضح  لاـبند  دـش  هتفگ  هک  دز  هجـض  هلاـن و  درک و  هیرگ  يردـق  هیآ  نیا  ندینـش  زا  سپ  ربـمغیپ  .دـندرگ  یم  منهج  دراو 

داش شراوگرزب  ياباب  دمآ  یم  تقو  ره  هک  يا  همطاف  دندروآ ، ار  ارهز  ترـضح  دنتفر  .ددرگ  مارآ  ربمغیپ  هکلب  دیایب ، ات  دـیتسرفب 
يارهز .تسا  هدـش  لزان  باذـع  هیآ  مرتخد ! دـندومرف : لوسر  ترـضح  هدـش ؟ هچ  اباب  درک ، لاؤس  دـندمآ ، ناـشیا  یتقو  .دـش  یم 

درک هیرگ  يردق  هب  هیآ  ندینش  زا  سپ  ارهز  ترضح  .دندومرف  تئارق  ار  هیآ  ترـضح  دیناوخب ؟ ار  هیآ  دوش  یم  دندومرف : هیـضرم 
باذع هیآ  دنتفگ : تسا ؟ هدش  هچ  هدیسرپ  دیـسر ، یلع  ترـضح  (13) .داتفا نیمز  يور  تفر و  لاـح  زا  نآ  یپ  رد  دـنا  هتـشون  هک 
دلوتم ردام  زا  شاک  يا  دومرف : دینـش ، ار  هیآ  یتقو  یلع  ترـضح  .دش  ازع  هب  لیدبت  هسلج  هراب  کی  .دـش  تئارق  هیآ  هدـش و  لزان 

! مدینش یمن  ار  هیآ  نیا  مدش و  یمن 

بحاص هر – )  ) یمق سابع  خیـش  جاح  موحرم  .دـتفین  نامیارب  یقافتا  چـیه  میونـشب و  ار  هیآ  نیا  امـش  نم و  تسا  نکمم  راب  دـص 
لاح زا  هروس  نیا  ندناوخ  لاح  رد  مردپ  مدـید  دـیوگ : یم  شرتخد  .دوب  سی  ةروس  ندـناوخ  لاح  رد  دوب  هتـسشن  نانجلا  حـیتافم 

(14) .تسا هدش  رثأتم  هنوگ  نیا  هدیسر  َنوُدَعُوت » ُْمتنُک  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذَه  : » هک هیآ  نیا  هب  مدش  هجوتم  تفر ،

ناسنا هب  بش  زامن  ندوب ، وضولا  مئاد  تقو ، لوا  زامن  .ددرگ  یم  رتشیب  هانگ  زا  شتینوصم  دوش  يوق  ادـخ  اب  ناسنا  طابترا  ردـق  ره 
.تسا یناوارف  رثا  ياراد  زین  دشاب  رمتسم  رگا  هیآ  کی  يزور  ولو  ندناوخ  نآرق.دهد  یم  تینارون  تینوصم و 
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دور                             هتسخ  یهگ  دنت و  هگ  هک  تسین  نآ  ورهر 

دور هتسویپ  هتسهآ و  هک  تسا  نآ  ورهر 

ینیرق           اب  امعم  اتفگ  یمه  ینیمزرس  رد  يورهر  مدینش  تفگ 

ینیعبرا دنامب  هشیش  رد  هک  فاص  دوش  هگنآ  بارش  یفوص  يا  هک 

لوا زامن  تدوخ  هب  زور  لهچ  .دـینک  یم  تداع  دـیناوخب  ار  نآرق  زا  هیآ  ود  حبـص  ره  هک  دـینک  دـیقم  ار  ناتدوخ  زور  لهچ  اـمش 
.میناوت یمن  ام  هک  دوش  یم  هتفگ  ًالومعم  نانخس  نیا  باوج  رد  نک ، كرت  ار  مرحمان  هب  هاگن  وگن ، غورد  هدب ، تداع  ار  تقو 

نیا زا  ام  درکن ! رییغت  هقیقد  دـنچ  یط  رد  « ّرح  » رگم درکن ! رییغت  دـشن و  ضوع  هیآ  کی  ندینـش  اب  ینزهار  رمع  کی  اب  لیـضف  رگم 
.میراد دایز  اه  هنومن 

اهُرُون َرَهَز   » داتسیا یم  بارحم  رد  یتقو  اذل  .دوب  ادخ  رد  یناف  انعم  مامت  هب  هک  دوب  نیا  ارهز  ترضح  یگدنز  ياه  یگژیو  زا  یکی 
يا هناخ  رد  ناشیا  هک  دید  دمآ ، ارهز  ترضح  ۀناخ  زور  کی  ناملس  .دیچیپ  یم  اه  نامسآ  رد  شزامن  رون  ( 15 (؛» ِءاَمَّسلا ِهَِکئالَِمل 

شنادـناخ مالـسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  اب  ناملـس  دـیناد  یم  .دـش  تحاران  دـنک ، یم  يرپس  ار  یگدـنز  هداس  یـسابل  اب  کچوک 
دش تحاران  یلیخ  .دنتشاد  دمآ  تفر و  طابترا و  ارهز  ترضح  نادناخ  اب  زین  رذابا  ةداوناخ  .دوب  هنوگ  نیا  مه  رذابا  تشاد ، طابترا 

ای درک : ضرع  .دنک  شرازگ  ار  تیعضو  ات  ربمغیپ ، تمدخ  دمآ  دش  دنلب  .دنک  یم  یگدنز  رقف  جوا  رد  ارهز  ترضح  دید  هکنیا  زا 
: دومرف دز ، يدـنخبل  ربمغیپ  .مدرواین  تقاط  تسا ، بارخ  ناشیداصتقا  عضو  یلیخ  مدـید  منزب ، يرـس  همطاف  ۀـناخ  متفر  هللا ! لوسر 

رکف اهزیچ  نیا  هب  .تسا  نامیا  زا  ولمم  شدوجو  مامت  همطاـف ، مرتخد  ( 16 (؛» انیِقَی ًاناَِمیِإ َو  اَهَحِراَوَج  اَهَْبلَق َو  ُهللا  َأَلَم  َهَمِطاَـف  ِیتَْنبا  َّنِإ  »
.دنک یمن 
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یم رارق  هیرهم  مهرد  رازه  هد  نم  تفگ : دـمآ و  ارهز  ترـضح  يراگتـساوخ  هب  تشاد ، يداـیز  تورث  هک  فوـع  نب  نمحرلادـبع 
، دروآ الاب  و  كاخ ، ریز  درب  تسد  ربمغیپ  .مهد 

ترثک دنک  الط  ار  گنـس  دناوت  یم  شا  هدارا  اب  هک  یـسک  (17) .دـنوش یم  الط  اهنیا  منک  هدارا  رگا  نم  دومرف : دوب  نش  اـی  كاـخ 
؟ تسا مهم  شیارب  هیرهم 

یمن نک  هیرگ  طقف  ناشیا  هیـضرم ! يارهز  ناوریپ  .دوب  تفرعم  زا  ییایند  اما  تشادـن ؛ يدـعاسم  یلام  عضو  رهاـظ  هب  نینمؤملاریما 
.ادخ ةزیزع  نیا  هداس  یگدنز  تفع و  ایح ، تدابع ، تقو ، لوا  زامن  زا  وگلا.دنهاوخ  یم  ریذپوگلا  دنهاوخ ،

رد ییارگ  لمجت  .دینکن  دایز  ار  یگدنز  تالمجت  دینکن ، لکشم  اه  ناوج  يارب  ار  طیارـش  دیریگن ! نیگنـس  ار  اه  جاودزا  ردق  نیا 
لح هار  لابند  هک  تسام  ۀفیظو  اما  مدرگ  یمن  رصقم  لابند  مرادن و  يراک  تسا ؟ رصقم  یسک  هچ  دینک  یم  رکف  هدش ، دایز  ام  نیب 

، دهد رهوش  ار  شرتخد  دهاوخ  یم  هک  یسک  .دننک  جاودزا  هک  دنسرت  یم  نالا  نیگنـس  ياه  هیرهم  نیا  زا  ًاعقاو  اه  ناوج  .میدرگب 
شدوخ دـنک  ضرف  دـیایب  شا  هناخ  هب  سورع  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  و  هدـمآ ، يراگتـساوخ  هک  یـسک  ياـج  دراذـگب  ار  شدوخ 
هداوناخ کی  ارچ  .دوش  یمن  هدافتـسا  مه  رمع  رخآ  ات  اه  هیزیهج  نیا  زا  يرایـسب.دهدب  هیزیهج  دـهاوخ  یم  تسا و  رتخد  بحاـص 

رگا .دنک  یم  توعد  « رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » هب نآرق  دینیبب ! .دریگب  نیگنـس  ياه  ماو  دوش و  جـلف  نیگنـس  ۀـیزیهج  راب  ریز 
، دریگن تروص  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  رگا  امـش  .دوش  یمن  نک  هشیر  رکنم  دریگن ، تروـص  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن 

سالک ياه  ناوخن  سرد  تقو  نآ  دـیدروآ  دوجو  هب  سالک  رد  ناوخ  سرد  لـصحم  تسیب  رگا  امـش  .دوش  یمن  نک  هشیر  رکنم 
سرد دـش  دایز  اه  ناوخ  سرد  رگا  .دـینک  شنزرـس  ار  یـسک  دـیناوت  یمن  دـنروایب ، رفـص  ةرمن  همه  رگا  اما  دنـشک ؛ یم  تلاـجخ 

.دنشک یم  تلاجخ  اه  ناوخن 
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دوخ هب  دوخ  دینک ، مهارف  ار  اه  ناوج  جاودزا  ۀنیمز  امـش.دنشک  یم  تلاجخ  اه  هراکیب  دـینک  دایز  ار  يرگراک  راک و  ۀـیحور  امش 
.دوش یم  مک  داسف 

یسانش هفیظو 

مالـسا درک ؟ يرگاشفا  ارچ  دـناوخ ؟ هبطخ  درک و  عافد  ارچ  درک ؟ تکرح  ارچ  اما  دنیـشنب ، هناـخ  ناـیم  تسناوت  یم  ارهز  ترـضح 
هب متفر  ییاپورا  ياهروشک  زا  یضعب  هب  هک  یغیلبت  ياهرفس  رد  .میوگ  یمن  بصعت  يور  زا  نم  ار  نیا  .دراد  نز  هب  ار  هاگن  نیرتهب 
یم یتاغیلبت  ياـه  یهگآ  زا  شیپ  ار  نز  اـت  جـنپ  اـی  اـت ، ود  یکی ، نویزیولت  اـجنآ  رد  .تسا  يرازبا  نز ، هب  هاـگن  هک  مدـید  حوضو 

ود مـیرک  نآرق  رد  ( 18 «.) َنْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهللا  َبَرَـضَو  : » دـیمهف ناوت  یم  نز  هب  ار  مالـسا  هاگن  هیآ  نیا  زا  .دـنروآ 
هب هدـمآ و  نآرق  رد  ناشمـسا  میقتـسم  ریغ  میقتـسم و  نز ، شـش  کیدزن  .تسا  هدـش  يراذـگ  مان  نانز  مان  هب  « میرم ءاسن و   » هروس

.تسا هدش  دای  اهنآ  زا  یخرب  زا  یکین 

هتـشاذگ قرف  درم  نز و  نیب  نآرق  رد  مالـسا  ایآ  وگب  هللا  لوسر  هب  ورب  وت  دنتفگ : دـنتفر ، سیمع  تنب  ءامـسا  شیپ  هنیدـم  ياه  نز 
تنب ءامـسا  تسا ؟ هنوـگنیا  ًاـعقاو  اـیآ  تسا ، هتـشاذگ  قرف  درم  نز و  نیب  تسا و  رـالاسدرم  نآرق  دـنیوگ ، یم  اـه  یـضعب  تـسا ؟
یحو دـندرک ، ربص  يردـق  ربمغیپ  دـنا ؟ هدرک  یلاؤس  نینچ  نم  زا  اه  مناـخ  هللا ! لوسر  اـی  تفگ : دـمآ و  ادـخ  لوسر  شیپ  سیمع 
هقدص زامن ، عوضخ ، عوشخ ، ربص ، تفـص  هد  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  ( 19 «) ...ِتاَنِمْؤُْملاَو َنِینِمْؤُْملاَو  ِتاَِملْسُْملاَو  َنیِِملْـسُْملا  َّنِإ  : » دمآ

يواست قوقح ، رد  توافت و  دوجو ، رد  درم  نز و  نیب  هک  دوش  یم  هتسناد  .تسا  هداد  تبسن  يواسم  روط  هب  نز  درم و  يارب  ار  ...و 
.تسا تیرشب  ۀعماج  هب  نآرق  مایپ  نیرتالاب  نیا  .دراد  دوجو 
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هضور

.میراد رارق  هموصعم  همطاف  تیب  لها  همیرک  مرح  راـنک  تسا ، هیمطاـف  ماـیا  مه  ماـیا  هللادـبعابا  ربق  یتراـیز  بش  تسا ، هعمج  بش 
ار هیضرم  يارهز  ربق  دیتسناوتن  رگا  دنا : هدرک  لقن  نامیارب  هنوگ  نیا  یلو  میرادن ، ربخ  امش  ربق  لحم  زا  هک  ام  ارهز ! ترضح  مناخ 

مناد یمن  مینک ، یم  هنیدم  ۀناور  ار  اه  لد  نیا  امـش  ربق  رانک  زا  زورما  ناج ! یب  یب  .مق  رد  مود  همطاف  ترایز  دیورب  دـینک ، ترایز 
رئاز کی  بترم  هک  تسا  نیا  مهدب ، نانیمطا  امش  هب  مناوت  یم  هک  يزیچ  اما  ریخ ؟ ای  تشاد  يرئاز  ارهز ، ترضح  ربق  مایا  نیا  لثم 

.دیایب شزیزع  ربق  رانک  تسناوت  یمن  زور  رد  نوچ  زور ، رئاز  هن  دوب  هنابش  رئاز  وا  .دوب  هنابش  رئاز  وا  .دوب  نینمؤلاریما  مه  نآ  تشاد 
: همطاف ربق  رانک  دمآ  یم  هتسهآ  هتسهآ  دش ، یم  دنلب  دنتفر  یم  باوخ  اه  هچب  هک  اه  بش 

(20 «) بیِغَی َال  ِیبِیبَح  ِیْبلَق  ْنَع  یِمْسِج َو  ِیْنیَع َو  ْنَع  َباَغ  ٌبِیبَح  ٌبیِصَن  ِیْبلَق  ِیف  ُهاَوِِسل  اَم   َ ٌبِیبَح َو ُُهلِدْعَی  َْسَیل  ٌبِیبَح  »

دمآ ردیح  ارهز  ربق  رانک  دمآرب                    تملظ  دش و  بش  هرابود 

هتسشن وت  ربق  نیلاب  یلع  هتسکش                     ولهپ  يا  مارآ ، باوخب 

منیسح راتسرپ  اه  بش  نم  هک  منیع                        ود  رون  يا  مارآ ، باوخب 

؛ یهد یمن  ار  یلع  باوج  رگید  اما.ومع  رسپ  مع ؛» نبای  : » یتفگ یم  مدز ، یم  تیادص  تقو  ره  ناج ! همطاف 

(21 «) ِیباَوَج ِّدُرَی  ْمَلَف  ِبِیبَْحلا  َْربَق  ًامِّلَسُم  ِرُوبُْقلا  یَلَع  ُْتفَقَو  ِیل  اَم  »

! ناج همطاف 

نک میادص  مع  نبا  زاب  زیخ و  نک  میاهر  مغ  غاد  زا  زیخ و 

14166 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4072 

http://www.ghaemiyeh.com


« هللاِاب ِّالا  َهَُّوق  َلوَح َو ال  «ال 

(3 ( ) اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ياه  باختنا 

( * 3  ) مالسلا اهیلع  همطاف  ياه  باختنا 

(1) .ْمُهَسُفنَأ ْمُهاَسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  َیلاَعَت : َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق 

همدقم

نیا لیاضف  فیـصوت  شیاجنگ  ظافلا ، مالک و  فورح ، ًاعقاو  دز ؟ فرح  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  تیـصخش  ةراـبرد  دوش  یم  هنوگچ 
رمع و یهاتوک  هناخ ، یکچوک  نیمه  اما  دوب ؛ رقحم  شا  هناخ  هداس و  شا  یگدنز  هاتوک ، شرمع  هچرگ  .درادـن  ار  سدـقم  يوناب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  یتمظع  يراوگرزب و  .دروآ  مهارف  ار  تمظع  همه  نیا  وا  رد  ...و  تورث  یمک  هرخالاب 
(2) .تسا نم  ةوسا  وگلا و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  دنیامرف : یم 

نآ میراد و  یتـجح  اـم  دوـخ  یلو  میتـسه ؛ امـش  رب  ادـخ  تجح  همئا ، اـم  دـیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 
دای هب  تسـشن و  یم  هکم  رد  تشادـن  رتشیب  لاس  راهچ  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  .تسا  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ناـمردام 

يرتخد نم  هب  ادخ  متفگ : مدوب ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  روضح  رد  : دیوگ یم  یـصخش  .تخیر  یم  کشا  شردام  ياه  تبیـصم 
ادابم یمان ! هچ  همطاف ؟ : دومرف یشسرپ  تلاح  اب  درک  رییغت  مالسلا  هیلع  ماما  تلاح  گنر و  مدید  ما ، هتشاذگ  همطاف  ار  شمـسا  هداد 

.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  ام  ردام  مان  مه  وا  اریز  (3) .دینک نیهوت  وا  هب  ادابم  دینزب  ار  وا 

؟ دننایک اهنیا  ایادخ  دندرک  لاؤس  هکئالم  دندش ؛ عمج  مه  رود  نت  جنپ  یتقو  .تسا  ءاسک  ثیدح  روحم  هک  تسا  یتیصخش  همطاف 
زا دـعب  هکئالم  هک  يا  همطاف  .شنادـنزرف  تسا و  همطاف  شرهوش ؛ تسا و  همطاف  شردـپ ؛ تسا و  همطاف  نیا  دومرف : لاعتم  يادـخ 
ام (4  ) ٌتاَقاَتْـشُم ِْکَیلِإ  اَّنِإ  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  دنتفگ : یم  دنتـسشن و  یم  دـندمآ ، یم  شتمدـخ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر 

! درک نایب  ار  شفاصوا  دوتـس و  ناوت  یم  ار  تیـصخش  نیا  روطچ  .میراد  ار  امـش  اب  یهارمه  قایتشا  هدش و  گنت  امـش  يارب  ناملد 
.تسا همطاف  یمـسج  یتوسان و  ۀبنج  زورداز  یناثلا  يدامج  تسیب  تسین ؛ یناثلا  يدامج  تسیب  دلوتم  رعاش ، لوق  هب  هک  يا  همطاف 

 . ءاَـمَّسلا َضْرَأـْلا َو  َُقلْخَی  ْنَأ  َلـْبَق  مالـسلا  اـهیلع  َهَمِطاَـف  ُرُون  َقـِلُخ  دـنیامرف : یم  هراـب  نیا  رد  زین  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هن دننک  شمارتحا  ردام  ناونع  هب  دیاب  اه  لسن  ۀـمه  هک  تسا  يردام  همطاف   . هقـشاف لابجلا  اهل  دولخلا  تنب  هدورـس : ابیز  ردـقچ  (5)

.ناناملسم تاداس و  لسن  طقف 
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(6) .تسا ادخ  ةدیزگرب  همطاف  ینعی  هللا ؛ ُهَرَیِخ  ُهمطاف  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  زین  و 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  راضتحا ، تقو  هک  تسا  نیا  نامیوزرآ  ام  ۀمه  هک  یلاح  رد  دراد ؟ ماقم  تمظع و  مناخ  نیا  ردـقنیا  ارچ 
یلع نم   » ُّیلَع اَنَا  ناج ! همطاف  هتـسشن ، همطاف  رانک  هدمآ  یلع  نیا  تقو  نآ  دزادـنیب ؛ ام  هرهچ  هب  یهاگن  کی  دـیایب ؛ نامرـس  يالاب 
ۀمه هک  يا  یلع  .دـنزب  فرح  وا  اب  همطاف  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزرآ  ماـمت  کِّمَع  ُْنبا  اـَنَأَف  ِینیِمِّلَک  ُهَمِطاَـف  اَـی  متـسه »
راب کی  همطاف  هک  دوب  نیا  شیوزرآ  مامت  وا  زورما  دوش ، رـضاح  ناشندـب  رانک  راـضتحا  لاـح  رد  هک  تسا  نیا  ناـشوزرآ  نینمؤم 

ياهرتخد ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  هن ، تسا ؟ ربمغیپ  رتخد  وا  نوچ  ایآ  ارچ ؟ دیوگب ، ینخـس  وا  اب  دنک و  زاب  ار  شنامـشچ 
يرگید ياهرـسمه  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  هن ، تسا ؟ یلع  رـسمه  نوچ  ایآ  .دنتـشاد  هیقر  و  موثلک ، ّما  بنیز ، ياـهمان  اـب  مه  يرگید 

.تشاد تبغر  وا  هب  ردقنیا  همطاف  ياه  باختنا  رطاخ  هب  یلع  .تشاد 

ًالثم دیوگ  یم  یکی  دنک ؛ یم  باختنا  ار  يزیچ  شا  یگدـنز  رد  سک  ره  اقآ ! دـینیبب  .تسا  شیاه  باختنا  رد  همطاف  تمظع  مامت 
نادـب مراد و  منهذ  رد  هشیمه  ار  نیا  تسابیز ؛ یلیخ  نم  يارب  لاسما  گنهآ ، کیزوم و  نالف  اـی  تسا ؛ نم  يوگلا  هشیپرنه  نـالف 
.دیئایب اجنیا  دیا  هدرک  باختنا  امـش  نالا  تسا ، حرطم  عجرم  درف  ناونع  هب  نم  يارب  تیـصخش  روطارپما و  نالف  ای  مهد ؛ یم  شوگ 

کی امـش  .تسا  باختنا  لاح  رد  ًامئاد  بش ، ات  دوش  یم  اپ  هک  حبـص  زا  مدآ  .دورب  يرگید  ياج  دنک و  باختنا  تسا  نکمم  یکی 
.تسا رت  کنخ  نوچ  تسا ؛ رت  تولخ  نوچ  منیـشن  یم  اجنیا  ییوگ  یم  ًالثم  ای  ینک  یم  مه  هاگن  کـی  دـیور ، یم  هک  مه  كراـپ 

زامن مهاوخ  یم  هکنیا  يارب  دشاب  دجـسم  رانک  ما  هناخ  مهاوخ  یم  دیوگ  یم  یکی  ندیرخ  هناخ  يارب  ای  .دیتسه و  باختنا  لاح  رد 
.تسا باختنا  لاح  رد  مونشن ، ار  اهنیا  متخ و  ناذا و  يادص  ات  دشاب  دجسم  زا  رود  مهاوخ  یم  دیوگ  یم  یکی  مورب ؛ تعامج 
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همطاف ترضح  هناگراهچ  ياه  باختنا 

ارچ مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـینیبب  ات  منک  یم  نایب  امـش  يارب  ار  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  ياه  باـختنا  زا  اـت  راـهچ  هسلج  نیا  رد 
صرق هس  اب  رگا  درک ، یم  باطخ  اهیبا ) ما   ) ردام ار  وا  و  دیسوب ، یم  ار  مالسلااهیلع  هیضرم  يارهز  تسد  رگا  شردپ  تسا ؟ همطاف 

یم ضیرم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هکنیا  دوش ، یم  لزان  ترـضح  نأـش  رد  یتا  لـه  ةروس  زا  هیآ  دهد 18  یم  ادـخ  هار  رد  هک  ینان 
ای 7)و  !) دهاوخ یم  افـش  ادخ  زا  شردام  مان  اب  و  همطافای ! دیوگ  یم  دننز  یم  شتروص  رـس و  هب  بآ  یتقو  دننک ، یم  بت  دـنوش و 
ار همطاف  مان  نآ  زا  شیپ  دنیوگب  ار  یعرش  ماکحا  لیاسم و  زا  یضعب  دنتساوخ  یم  یتقو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  هدش  لقن 

هدـننک تسم  هک  يزیچ  ره  نم ، ۀـبوبحم  هبیبـح و  نم ! همطاـف  يا  (8  ) ماَرَح ٍرِکْـسُم  ُّلُک  اَهِیبَأ  َهَبِیبَح  اَـی  دـندومرف : یم  دـندروآ و  یم 
هب مارتحا  همه  نیا  .دروآ  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف  مان  ار  شدـنوشیپ  دـنک  غـالبا  ار  مکح  نیا  دـهاوخ  یم  یتقو  .تسا  مارح  دـشاب ،

.دنتشاد ارهز  ترضح  هک  تسا  ییاه  باختنا  تیصخش و  رطاخ 

ادخ ریغ  ياضر  رب  ادخ  ياضر  باختنا 

هیـضرم يارهز  يراگتـساوخ  هب  یتقو  .تشاد  حیجرت  ادـخریغ  رب  ادـخ  تیاضر  مالـسلااهیلع ، همطاف  یگدـنز  ياه  هنحـص  مامت  رد 
ياضر ترضح  هدمآ ، تیراگتساوخ  هب  یلع ، مرتخد ! : دندومرف ناشیا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  دندمآ  مالسلا  اهیلع 

دمآ تفر و  ربمغیپ  ۀناخ  هب  فوع  نب  نمحرلادبع  ریظن  يرادلوپ  ياهراگتـساوخ  هکنیا  دوجو  اب  .دوش  یم  ایوج  ردپ  زا  ار  دـنوادخ 
(9) .منک یم  همطاف  مان  هب  ار  یمهرد  رازه  هد  ۀناخ  هک  داد  داهنشیپ  وا  هک  يروط.تشاد 
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نم جاودزا  نیا  زا  ادخ  ایآ  ُهللا ؛ َیِـضَرأ  دوب : نیا  دیـسرپ  همطاف  هک  یلاؤس  نیتسخن  دمآ ، يراگتـساوخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
تیاضر اهنت  دریگ ، یمن  رارق  شـسرپ  دروم  همطاف  ۀـیحان  زا  ...و  تساجک  شا  هناـخ  درادـن ؛ اـی  دراد  لوپ  هکنیا  (10 (؟ تسا یضار 

اما تسا ، هدوب  يرقحم  ياج  مالسلا  اهیلع  ارهز  ۀناخ  هک  دنناد  یم  دنا  هدش  فرـشم  هنیدم  هک  ییاهنآ  .تسا  حرطم  شیارب  دنوادخ 
.تسا هتشاد  دمآ  تفر و  لیئربج  اجنامه  رد 

درک و یم  درآ  بایـسآ و  وج  ترـضح  دوخ  اما  دنتـشاد ، يرتشیب  تبقارم  هب  زاین  دـندوب و  کچوک  همطاف  نادـنزرف  هکنیا  دوجو  اب 
یم هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  دنیب  یم  ار  عضو  نیا  یتقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنیوگ  یم  .دوب  رکذ  لوغـشم  نامزمه 

وا اب  هکنیا  يارب  .دنک  یم  یگدنز  یگدنز ، ياهیراوشد  رد  هک  دـنیب  یم  تسا  توبن  تماما و  ۀطـساو  هک  ار  شا  هناگی  رتخد  دـنز !
لح ترخآ  ینیریـش  اب  هللاءاش  نا  شچب ! ار  ایند  یخلت  مرتخد  ِهَرِخْآلا ؛ ِهَوالَِحب  اَْینُّدلا  َهَراَرَم  ِیلَّجَعَت  ْهاَْتِنب  اَی  دیوگ : یم  دنک  يدردمه 

یخلت نیا  ۀمه  هک  يریگ  یم  رارق  هجوت  دروم  ردقنآ  تمایق  رد  یلو  تسا ، راوشد  تخس و  تیارب  اجنیا  هک  تسا  تسرد.دوش  یم 
اما درادن ؛ بیع  تسا  کچوک  ما  هناخ  اجنیا  دنیوگ ، یم  اه  یـضعب  دـینیبب ! دومرف ؟ هچ  باوج  رد  همطاف  .دـش  دـهاوخ  شومارف  اه 

هـضرع تفگن ، نینچ  ترـضح  اجنآ  هللاءاـش  نا  مرادـن  اـجنیا  اـی  و  داد ، دـهاوخ  نم  هب  گرزب  ۀـناخ  تشهب  رد  ضوع  رد  دـنوادخ 
یگداس نیمه  هب  یگدـنزو ، کچوک  ۀـناخ  نیمه  هب  رکـش  ار  ادـخ  ناجردـپ ! ِهئـالآ  یَلَع  ِهللاُرْکُّشلاَو  ِِهئاَـمْعَن  یَلَع  ِهللاُدْـمَْحلا  تشاد :

)11  ...) هللادمحلا

یهلا ردقچ  دینیبب  ار  ادـخ  لوسر  راتفر  تسا ؟ ینز  هنوگچ  ارهز  دندیـسرپ : نینمؤملاریما  زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ 
ِهَعاَط یَلَع  ُنْوَْعلا  َمِْعن  تشاد : هضرع  نینمؤملاریما  تسا ؟ وت  يارب  يرسمه  روطچ  ارهز  هک  دسرپ  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هک  تسا ،

ۀناخ دراو  یتقو  یـسورع  بش  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  ( 12) .تسادـخ تعاط  ریـسم  رد  نم  يارب  کـمک  نیرتهب  همطاـف  هللا ؛
؟ ینک یم  هیرگ  ارچ  ناجارهز ! دنیامرف  یم  مالسلا  هیلع  یلع  دزیر ، یم  کشا  دش  نینمؤلاریما 
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زا نم  ناج ! یلع  دیامرف : یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تسیچ ؟ هیضرم  يارهز  نتخیر  کشا  تلع  یسورع  لوا  بش  امش  رظن  هب 
ربق و ملاع  هب  دیاب  ایند  نیا  زا  يزور  کی  هکنیا  دای  یلاقتنا ؟ هچ  دای  .مداتفا  يرگید  لاقتنا  کی  دای  رهوش ، هناخ  هب  ردپ  هناخ  لاقتنا 
نارتخد و زیزع ! ياهناوج  .ربق  هب  لاقتنا  يدـعب  رهوش ، ۀـناخ  هب  یکی  میراد ؛ لاقتنا  اـت  ود  اـم  هک  مداـتفا  نیا  داـی  ( 13) .تفر تمایق 

تأشن اجک  زا  فالتخا  قالط  ییادـج و  .دوشن  شومارف  گرم  داـی  جاودزا  لوا  بش  ناـمه  زا  ینعی  هچ ؟ ینعی  فرح  نیا  نارـسپ !
ره زا  دنتـسه ، ناوج  دـنریگ  یم  قالط  هک  ییاه  جوز  رتشیب  تسا ؟ لاس  رد  رازه  یـس  يالاب  ناریا  رد  قـالط  راـمآ  ارچ  دریگ ؟ یم 
رد ارچ  ارچ ؟ روشک  کـی  يارب  قـالط  رازه  یـس  ارچ ؟ تسا ! هدـش  قـالط  هب  رجنم  هتـشذگ  لاـس  رد  نآ  یکی  جاودزا  تفه  شش 

.تسین تاناکما  یمک  رطاخ  هب  هک  مینادب  دیاب  تسین ؟ ینابرهم  اه  یگدنز 

دح رگا  سفن  تشادـن ، تفع  رگا  مشچ  ارچ ؟ اما  .دـتفا  یم  قافتا  قالط  دـنمتورث  ياه  هداوناخ  رد  رتشیب  هک  دـهد  یم  ناشن  راـمآ 
.دور یمن  راظتنا  قالط  زا  ریغ  دش ، هدرپس  یـشومارف  هب  ادـخ  دای  گرم و  دوب و  نارگید  سومان  لابند  هب  رگا  هاگن  تشادـن ، عابـشا 

ود هام  کی  شرسمه  دننزن ، ار  رخآ  فرح  لوا  زا  نیجوز  رگا  تسا ! ربق  اجنیا  زا  دعب  دومرف : دز ، ار  رخآ  فرح  لوا  بش  زا  همطاف 
زا یکی  اه ، هتـشاد  لاوز  زا  سپ  .تسا  لاوز  هب  ور  یعیبط  روما  هک  ارچ  درادن  ار  تسخن  ياه  یگژیو  دـعب ، لاس  ود  لاس  کی  هام ،
اه یگدنز  رارمتسا  ارچ.دوش  یم  لزلزتم  یگدنز  نآ  یپ  رد  دور و  یم  ریوصت  سکع و  نالف  ای  ملیف  نالف  غارس  شـساوح  نیجوز 

یگدـنز یتابث  یب  تفرگ  یم  رارق  وگلا  همطاف  یگدـنز  رگا  دـنک ؟ یم  دادـیب  یگداوناخ  فـالتخا  اـه  هاـگداد  رد  ارچ  هدـش ؟ مک 
.تفر یم  لاوز  هب  ور  یلک  هب  كرتشم 
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زا ایآ  ناج ! یلع  : دوب نیا  درک  ناشیا  زا  ارهز  هک  یلاؤس  لوا  تسشن ، ارهز  رتسب  رانک  نینمؤملاریما  اقآ  یتقو  يزور  نینچ  کی  لثم 
؛ ِینتَبَضغا ام  هللاو  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا.دشاب  یضار  شنز  زا  دیاب  درم  هک  مدینش  مردپ  زا  هن ؟ ای  یتسه  یضار  نم 

هتـساوخ اب  ارم  لد  مه  رابکی  یتح  ارهز  يرادـن  رقف و  جوا  رد  (14) .درکن كانمـشخ  ینابـصع و  ارم  همطاف  رابکی  یتح  مسق  ادخ  هب 
لماک امـش  ایآ  اهتنم  .تسا  هدش  قلخ  همئا  يارب  طقف  ایند  مییوگ  یمن  مینک و  يرورپ  نامرهق  میهاوخ  یمن  اجنیا  ام  .دناجنرن  شیاه 

هیلع مدآ  هب  نوچ  ! ور نوریب  تشهب  زا  دـنتفگ : نآ  یپ  رد  دروخ ؛ یهنم  تخرد  زا  رـشبلاوبا  مدآ  دـینک ؟ یم  ادـیپ  نادـناخ  نیا  زا  رت 
هب ار  اذغ  دنام و  هنسرگ  اهزور  دروخن ! ار  یهنم  ریغ  لالح  یتح  هیضرم  يارهز  (15  ) هَرَجَّشلا ِهِذه  ابَْرقَت  َو ال  دوب : هدش  هتفگ  مالسلا 

ربمغیپ رتخد  نوچ  ریخ ، دنامب ، خیرات  رد  شمسا  هک  تسا  نیا  رطاخب  هن  دهد  یم  ار  نان  نیا  هک  یسک  .داد  نیکـسم  ریـسا و  میتی و 
تمظع نیا  ( 16  .) ِهللا ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  : دیوگ یم  هکلب  دنـسیونب ، يزیچ  وا  زا  اهباتک  رد  دننک  فیرعت  وا  زا  ادرف  هکنیا  هن  تسا و 

ْمُکُمِعُْطن امَّنِإ  دـنک : یم  تیاکح  یبوخ  هب  هملک  نیا  و  دـنک ، یم  مارتحا  ار  وا  هنوگ  نآ  ادـخ  لوسر  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  همطاـف 
.میدرک ماعطا  دنوادخ  رطاخب  ًافرص  ِهللا  ِهْجَِول 

( ناشیا ياه  همان  ) ماما ترـضح  ياهباتک  زا  دلج  ود  .دشاب  ادـخ  يارب  نامیاهراک  هک  میریگب  میمـصت  میئایب  ! زیزع ناناوج  ناردارب و 
هک ار  اه  همان  نیا  زا  یکی  نم  تسا ، هداوناخ  ناتسود و  اقفر ، يارب  ماما  ینافرع  ياه  همان  يواح  هک  هدش  رـشتنم  يراج  لاس  نیمه 
دیس ناشراوگرزب  رـسپ  هب  ( 17 ،) ْمُهَـسُفنَأ ْمُهاَسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  هفیرـش : هیآ  لـیذ  اـجنآ  رد  ناـشیا  مدرک  یم  هاـگن 

رد ار  ادـخ  مدرم ! دـنیامرف : یم  .دراد و  اـج  ینک  رـشح  ةروـس  رد  ندرک  رکف  فرـص  ار  ترمع  ماـمت  رگا  دنـسیون : یم  اـقآ  دـمحا 
! یینکن شومارف  یگدنز 
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درک شومارف  ار  شداتسا  ییوجشناد  رگا  .دور  یمن  هک  ادخ  رس  هالک  هللااب  ذایعلا  دوش ؟ یم  هچ  دینک  شومارف  ار  ادخ  رگا  دیناد  یم 
یمن ررـض  داتـسا  دادـن ، ناحتما  يزومآ  شناد  هبلط و  رگا  .دروآ  دـهاوخن  هرمن  دـش و  دـهاوخ  لکـشم  راچد  هک  تسا  درگاش  نیا 

؛ تسا یشومارفدوخ  لماع  یـشومارفادخ  .درک  دیهاوخ  شومارف  ار  ناتدوخ  دیدرک  شومارف  ار  ادخ  رگا  دیوگ : یم  قوف  هیآ  .دنک 
.ینارگن ندش و  مگردرس  یگدرسفا و  تیوه ، نارحب  ینعی 

تایآ هب  هجوت  اب  ار  نآ  تسا و  ملسم  هک  هچنآ  .تسا  هتفر  الاب  نازیم  نالف  ییوجـشناد ، هاگباوخ  یگدرـسفا  دصرد  دنا  هتفرگ  رامآ 
لاح حرش  .دراد  یپ  رد  ار  اه  ینارگن  نیا  مامت  ادخ ، یشومارف  أشنم  هک  تسا  نیا  مینک  یم  نایب  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  ینارون 

مدرک و یگدنز  هک  یلاس  دـنچ  نیا  رد  نم  دـنیوگ : یم  ناشیا  مدرک ، یم  هاگن  دنتـسه  تایح  دـیق  رد  نالا  هک  ار  یعجارم  زا  یکی 
يزیچ اهنت  .ما  هتـشاد  ییاه  تاقالم  ما و  هتفر  یفلتخم  ياهاج  دایز و  ياه  ترفاسم  ما  هتفرگ  رمع  ادـخ  زا  هک  یلاس  دـنچ  داـتفه و 

.تسا يونعم  ياه  طابترادنک  یم  عابشا  اضرا و  ار  ناسنا  هک 

ترـضح .دینکن  شومارف  اه  هاگ  حیرفت  اه و  ترفاسم  رد  ار  ادخ  میوگ  یم  هکلب  دیورن ، كراپ  دیـشاب ، هتـشادن  حـیرفت  میوگ  یمن 
یمرب وا  رس  زا  ار  شتیانع  تسد  دنوادخ  درک ، شومارف  ار  ادخ  یسک  رگا  دنیامرف : یم  دنراد ، ییابیز  نایب  قوف  ۀیآ  لیذ  هر )  ) ماما

دنک یم  هارمگ  ادخ  هچ ؟ ینعی  دنک  یم  هارمگ  ار  اه  یضعب  ادخ  هکنیا  ُءاَشَی ؛ نَم  ُّلُِضی  دوش : یم  هتفگ  نآرق  رد  اهتقو  یضعب  .دراد 
شدرگاش اـب  يداتـسا  چـیه  .تسا  هدرک  شا  هزوفر  هدادـن و  هرمن  دوخ  زومآ  شناد  هب  يداتـسا  مییوگب  هک  دـنام  یم  نیا  لـثم  نیا 

َیلِإ ِیْنلِکَت  َّمُهَّللا ال  هک : میراد  هروثأم  ياهاعد  رد  دوش !؟ راذگاو  شدوخ  هب  مدآ  هک  یتعاس  نآ  زا  ناما  .دـنک  یمن  ار  يراک  نینچ 
.ًاَدبَأ ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِسْفَن 
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درک باختنا  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  وا  دینیبب ! اروشاع  زور  رد  ار  رح  باختنا  امـش  .دهد  یم  شزرا  وا  هب  مدآ  کی  ياه  باختنا 
اهر ار  لخب  لصا  درک و  باختنا  ار  تواخـس  لصا.درک  باـختنا  ار  ترخآ  تشاذـگاو و  ار  اـیند  .درکن  باـختنا  ار  اـیند  دـیزی و  و 

.تخاس

ياـضر رب  ادـخ ، ياـضر  باـختنا  دز ؟ یم  هقلح  شنامـشچ  رد  کـشا  دینـش  یم  ار  رداـم  ماـن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  یتقو  ارچ 
دروم هک  دـش  ثعاب  تمظع  نیا.تسا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ادـخ  لوسر  رتخد  تمظع  لیلد  نیلوا  نارگید ،

.دریگ رارق  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ادخ و  ربمغیپ  مارتحا 

تورث رب  رقف  باختنا 

اب دوب ، مهارف  شیارب  لماک  تروص  هب  تاناکما  ۀمه  هنیمز و  تشادن  يراک  چیه  دـشاب ؛ دـنمتورث  تسناوت  یم  مالـسلا  اهیلع  همطاف 
.داد حیجرت  تورث  رب  ار  رقف  شدوخ  اما  تفرگ ، یم  رارق  شرایتخا  رد  ایند  تساوخرد ، کی  اعد و  کی 

توکس رب  نخس  باختنا 

تلحر زا  سپ  همطاف  ارچ  اـما  دـنک ، توکـس  دنیـشنب و  تسناوت  یم  دـندز  شتآ  ار  شا  هناـخ  برد  ربمغیپ  زا  دـعب  هیـضرم  يارهز 
هناخ رد  .دوب  سانـش  ماما  سانـش و  نامز  همطاف  هک  تفگ  دـیاب  خـساپ  رد  تفر ؟ راصنا  رجاهم و  ۀـناخ  ِرَد  بش  لهچ  ادـخ ، لوسر 

ارچ دنتفگ : یم  یتقو  .دوبن  ادخ  لوسر  تبیصم  يارب  اهنت  همطاف  هیرگ  .درک  هیرگ  درک و  یم  تبحص  دناوخ ، هبطخ  ناناملسم  ياه 
ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  نادـقف  اـب  ُِّیبَّنلا  دـقف  رطاـخ  هب  یکی  دراد : لـیلد  ود  نم  ۀـیرگ  : تفگ یم  دـینک ؟ یم  هیرگ 

اهیلع ارهز  ترضح  ياه  باختنا  تسین  تقو  هک  اجنآ  زا  (18  .) مالسلا هیلع  یلع  وا  ّیصو  هب  ملظ  اب  یِصَْولا  ملظ  رطاخ َو  هب  يرگید 
.دوش یم  رکذ  راو  تسرهف  تروص  هب  مالسلا 
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( ربهر تماما و  زا  عافد   ) ران همئا  رب  رون  ِماما  باختنا 

ارهز تیالو  يربهر و  تماما و  زا  عافد  یسرتادخ ، راثیا ، تفع ، زا  دیاب  ناملـسم  مناخ  کی  .دوب  هیـضرم  يارهز  ياه  باختنا  اهنیا 
.دشابن هدننک  هتسخ  نازیزع  يارب  ات  منک  یم  افتکا  نازیم  نیمه  هب  .دنک  هدایپ  ار  اهنآ  شا  یلمع  یگدنز  رد  دریگب و  سرد 

هضور

نیا ناش  همزمز  لوا  نامه  زا  دنا  هدش  فرشم  هنیدم  هک  ییاهنآ  .منک  مالسلا  اهیلع  ارهز  یفخم  ربق  رانک  هنیدم  ۀناور  ار  امش  ياهلد 
اهیلع ارهز  تیمولظم  دنـس  هناـشن و  زین  ربق  ندوب  یفخم.مدرکن  ادـیپ  ار  وت  ربق  یلو  متـشگ  مدرکن  او  لد  هدـقع  نم  همطاـف  اـی.تسا 

، ترضح تداهش  زا  سپ  لاس  هک 40  تسا  میظع  ردقنآ  بئاصم.تسا  یفخم  یب  یب  نآ  ربق  لثم  زین  همطاف  بئاصم  .تسا  مالـسلا 
یناسک ءزج  وت  هریغم ! دومرف : یم  و  نتخیر ، کشا  هب  درک  یم  عورـش  داتفا  یم  هریغم  هب  شهاگن  هک  نیمه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ردقنآ ( 19 (؛ اهتیمْدَأ یّتح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوُسَر  َْتِنب  همطاف  َتبرـض  يذَّلا  َتنأ  يدز  کتک  ار  ارهز  مردام  هک  يدوب 
تیاور ساـسارب  يزورما ، لـثم  .تساوخ  ادـخ  زا  ار  شگرم  همطاـف  ربـق  راـنک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  گرزب  تبیـصم 
.دش لیدبت  ازع  هب  شنادنزرف  يارب  شا  هناخ  درک و  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  همطاف ، برغم  زامن  زا  دعب  دنا : هتشون  لوا  ۀیمطاف 

یـضار نک ! نفک  بش  و  هدـب ، لسغ  بش  ار  مندـب  نکن ! ربخ  اب  منفد  لحم  زا  ار  یـسک  ناج ! یلع  تفگ : درک ، ار  شیاه  تبحص 
یِـسْأَر َْدنِع  ْسِلْجا  يدرپس  كاخ  هب  ار  نم  یتقو  ناج ! یلع  .دـنناوخب  زامن  مندـب  رب  دـنا ، هدرک  هلمح  ما  هناخ  هب  هک  یناسک  متـسین 

! وشن دنلب  مربق  رانک  زا  دوز  نیشنب و  مربق  رانک  یِهْجَو  ََهلاَُبق 
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ربق راـنک  تسا ؟ یلع  زا  رتـالاب  یـسینا  هچ  .دـهاوخ  یم  سنوم  سینا و  یفوتم  درف  تسا و  تیم  ییاـهنت  ۀـظحل  نفد ، زا  سپ  ۀـظحل 
.نک اعد  میارب  ناج ! یلع  ( 20 (؛ ِنآْرُْقلا ِهَواَِلت  ْنِم  ِْرثْکَأَف  ناوخب  نآرق  میارب 

)21) قاَرِْعلا ِّفَِطب  يَدِْعلا  َلِیتَق  َْسنَت  َالَو  یَماَتَْیِلل  ِْکبا  ِینِْکبا َو 

هچب مه  نآ  دـهدب ؛ ناج  ناشردام  اه  هچب  يولج  هک  تسا  تخـس  یلیخ  اریز  ممیتی ، ياـه  هچب  يارب  مه  نک  هیرگ  مدوخ  يارب  مه 
منیسح شاب  هتشاد  ار  اه  هچب  همه  ياوه  مراد ، یشهاوخ  ناج ! یلع  .دنا  هدیـسرن  غولب  نس  هب  تسا و  لاس  هد  ریز  ناشّنـس  هک  ییاه 

! نکن شومارف  دسر  یم  تداهش  هب  البرک  رد  هک  ار 

نکم            كاخ  ارم  مسج  بش  همین  زج  نکم                  كاچ  نم  مغ  رد  دوخ  نهاریپ 

! نکم كاپ  برد  يور  ارم ز  ياهنوخ  یهاوخ                    یم  رگا  راگدای  همطاف  زا 

: دراد مه  يرگید  شرافس  یب  یب  راوید ؟ رد و  نیا  اب  دنک  هچ  یلع  اما 

یهد ناشن  مبنیز  هب  ارم  هنیس  ادابم  یهد               ناکدوک  شیپ  هب  بش  همین  لسغ  وچ  ارم 

قاتا زا  ار  اه  هچب  نینمؤملاریما ، ْتیَْبلا ؛ ِیف  َناَک  ْنَم  َجَرْخَأ  دنا : هتـشون  دوب ! یظفاحادخ  عادو و  بجع  ! دنیبب ار  متروص  مبنیز  راذگن 
)22) .همطاف رتسب  رانک  تسشن  درک ، نوریب 

عادولا نم  هناشاک  یمرگ  عادولا               نم  هناخ  يافص  يا 

! یتشاذگ اهنت  ار  یلع  دوز  هچ  ناج ! همطاف 

ما هلاس  هدجیه  رای  يا  عادولا  ما          هلان  مه  مدمه و  يا  عادولا 

ما هناخ  رد  نامب  رگید  بش  کی  ما          هناحیر  وت  مراد ز  یشهاوخ 

نکم بنیز  رس  رب  ار  ترداچ  نکم          بش  ار  نم  زور  ارهز  ناج 
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! ورن یلع  رانک  زا  يدوز  نیا  هب  ناج ! همطاف 

نکم بنیز  رس  رب  ار  ترداچ  نکم           بش  ار  نم  زور  ارهز  ناج 

)23 `) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

(5 ( ) يرقابریم داتسا   ) ارهز ترضح  لئاضف 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  یسایس  راتفر  لیلحت 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  یسایس  راتفر  لیلحت 

؟ دنک یم  فرصت  ملاوع  مادک  رد  ینعی  تساجک ؟ وا  لعف  يایفارغج 

تسا ریگارف  فرصت  نیا  هک  نیا  ای  دنک  یم  فرصت  ایند  ملاع  رد  دراد و  روضح  سح  ملاع  رد  طقف  ایآ  .تسوا  تیصخش  عبات  نیا 
؟ دهد یم  رارق  ششوپ  تحت  مه  ار  يرگید  ملاوع  ایند ، ملاع  زا  ریغ  هک 

ملاع رد  ام  لثم  هک  تسین  ایند  ملاع  رد  فرصت  طقف  ناشفرصت  اهنآ  هک  تسا  قیقد  بلاطم  زا  نیا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  باب  رد 
رگید ددعتم  ملاوع  ات  حابـشا  ملاع  ات  حاورا  ملاع  ات  راونا  ملاع  زا  اه  نآ  .دراد  روضح  الاب  ملاوع  رد  اه  نآ  لعف  .میراد  فرـصت  ایند 
رایسب وا  لعف  لیلحت  رد  دنک ، یم  فرصت  موصعم  قفا  نآ  رد  هک  یقفا  تخانش  نیاربانب ، .تسریگارف  فرـصت  کی  دنراد ، فرـصت 

.تسا رما  نیمه  عبات  زاب  مینک ، ییاسانش  میهاوخ  یم  ار  موصعم  لعف  راثآ  یتقو  .تسا  رثؤم 
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موصعم فرصت 

زاغآ ایند  نیمه  زا  موصعم  فرـصت  ایآ  .تسا  هدـش  زاغآ  اجک  زا  لعف  نیا  هک  تسا  نیا  مینکب ، تقد  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
یم ماجنا  هک  يراک  دوصقم  هک  نیا  اـی  دـنکب  راـکچ  دـیاب  طیارـش  نیا  وت.تسا  یعاـمتجا  طـیحم  فرـصت  نیا  عوضوم  دوش و  یم 

دیایب دوجو  هب  تقلخ  ملاع  هک  نیا  زا  لبق  ملاوع و  نیا  زا  لبق  شدوخ  يادخ  اب  وا  .تسا  هدش  عورـش  ایند  نیا  زا  لبق  ملاع  زا  دهد ،
.تسا هتسب  قاثیم  دریگب ، لکش  تقلخ  ماظن  هک  نیا  زا  لبق  و 

هثداح زاغآرس 

تاـیح هطقن  ناـمه  ناـیاپ  دـهد ، یم  ماـجنا  موـصعم  هک  يراـک  نیا  اـیآ  تساـجک ؟ شماجنارـس  تساـجک و  هثداـح  نیا  زاـغآرس 
هزات ای  دش  مامت  اروشاع  رد  هثداح  نیا  ایآ  درک ، اپ  هب  ار  اروشاع  هثداح  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  لاثم  ناونع  هب  تسا ؟ نیموصعم 

زا لبق  ایند و  ملاوع  زا  لبق  زا  هکلب  دشن ، مامت  ترضح  راک  اروشاع  رد  دوبن و  هفیقس  اروشاع و  زا  راک  عورش  تسا ؟ لعف  کی  زاغآ 
رد مه  یلعف  کی  تسایند و  هزوح  رد  یلعف  کی  .دراد  همادا  مه  تمایق  زا  دـعب  تمایق و  خزرب و  ملاع  ات  دوش و  عورـش  ایند  هک  نآ 

.تسا فلتخم  ملاوع  هزوح 

لعف کی  قافآ  یسررب 

ار موصعم  روصت  میهاوخ  یم  هنوگچ  ام.تسا  توافتم  لـعف  نیا  لـیلحت  .تسا  تقلخ  رمع  يازارد  هب  شرمع  هک  تسا  یلعف  کـی 
ایآ .میسانشب  ار  فرصت  لعف و  نیا  قافآ  هک  تسا  موصعم  لعف  لیلحت  رد  ام  ياهزاین  شیپ  زا  یکی  مه  نیا  .مینک  لیلحت  یـسررب و 

.تسا فلتخم  ملاوع  رد  ای  تسایند  بوچراچ  رد  طقف  فرصت  نیا 
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اروشاع قاثیم 

دعب تمایق و  ات  هدش و  زاغآ  اجنآ  زا  ارجام  سپ  هتـسب ، رذ  ملاع  زا  لبق  رذ و  ملاع  زا  ار  اروشاع  قاثیم  ادهـشلادیس  تفگ  ناسنا  رگا 
راثآ تماـیق ، زور  رد  تعجر و  روهظ و  رـصع  رد  .دـنک  یم  ادـیپ  روهظ  اروشاـع  راـثآ  هللا  ماـیا  رد  .دـنک  یم  ادـیپ  روهظ  تماـیق  زا 
لاس هب  رـصحنم  ار  اروشاع  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخ  توافتم  شلیلحت  دینیبب ، تعـسو  نیا  رد  ار  اروشاع  رگا  .دیآ  یم  مشچ  هب  اروشاع 

.مینادب يرجه   61

اروشاع هثداح  فلتخم  ياه  هیال 

.دراد یفلتخم  ياه  هیال  هثداح  نیا  .دـنک  یم  هرادا  ار  نآ  موصعم  هک  تسا  يا  هثداـح  درک ، تقد  نآ  هب  دـیاب  زاـب  هک  یموس  هتکن 
هک یتیـالو  عضوم  زا  .دـنک  یم  تیـالو  لاـمعا  دراد  موصعم  .تسا  فلتخم  ملاوع  رب  موصعم  تیـالو  هبنج  هثداـح ، نیا  هیـال  کـی 

.دزادرپ یم  نآ  يرامعم  هب  دنک و  یم  فرصت  ناسنا  ملاع  هلمج  زا  ملاوع ، هب  تبسن  دراد ،

دراد و ناشیاه  يریگ  عضوم  اهنآ و  تافرـصت  نیموصعم و  تائالتبا  نیموصعم و  لاعفا  ای  اروشاع  هثداح  مه  يرت  قیمع  هیـال  کـی 
لاـعفا هرهچ  نیرت  یلـصا  ینعی  ددرگ ، یم  زاـب  لاـعتم  يادـخ  موـصعم و  نیب  طاـبترا  هب  لاـعفا  نیا  هـمه  نطاـب  هـک  تـسا  نـیا  نآ 

رد اه  نآ  دوخ  .تسا  یهلا  تیالو  هب  اه  نآ  دوخ  یلوت  ملاوع  هب  تبسن  اه  نآ  تیالو  ملاوع و  رد  نیموصعم  تافرصت  نیموصعم و 
هطبار هیـال  نیرت  قـیمع  ینطاـب و  هرهچ  دـنهد ، یم  ماـجنا  هچ  نآ  همه  دـنا و  قرغ  یگدـنب  تیدوـبع و  رد  .دـنا  قرغ  یهلا  تـبحم 
لامعا هرادا و  ار  ملاع  دریگ و  یم  لکـش  تلاسر  هک  تسا  یگدنب  تیدوبع و  نیا  عاعـش  رد  .تسا  لاعتم  يادخ  اب  اه  نآ  تیدوبع 

.دننک یم  تیالو 
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همئا قاثیم 

ناگدـنب یهلا و  دابع  نیا  نیب  هک  تسا  یقاثیم  میهدـب ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  لیلحت  نیا  رد  اـم  هک  ییاـه  هیـال  نیرت  قیمع  زا  یکی 
یتبحم هچ  دنتشاد ؟ يا  یگدنب  عون  هچ  هدوب و  ادخ  اه و  نآ  نیب  یقاثیم  هچ  .تسا  هدوب  لاعتم  يادخ  اب  ادخ  مرکم  دابع  نیا  ادخ و 

تبحم و یگدنب و  تیدوبع و  زاربا  یعون  دتفا ، یم  قافتا  ثداوح  هنوگ  نیا  رد  هچ  عقاو آ ن  رد  لاعتم ؟ يادـخ  اه و  نآ  نیب  تسا 
هثداح رد  هنومن  ناونع  هب  .دریگب  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  هثداـح  هرهچ  نیا  تسا و  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  یگتفیـش  یگدادـلد و 

.درذگ یم  لاعتم  يادخ  ادهشلادیس و  نیب  هک  تسا  يرما  هثداح  نیا  هیال  نیرت  قیمع  اروشاع 

ایند رد  اروشاع  راثآ 

طابترا هکلب  تسین ، لعف  نآ  هثداح  هیال  نیرت  قیمع  یلو  دـینیب ، یم  ندـش  افوکـش  لاح  رد  ار  ترـضح  ياروشاع  راثآ  زورما  اـمش 
اپرب ادهـشلادیس  يارب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یتفایـض  اروشاع ، رثا  دـمایپ و  نیرت  قیمع  تسا و  لاعتم  يادـخ  اب  ادهـشلادیس  ینطاب 

.ملاوع هب  تبسن  ادهشلادیس  تعافش  هن  هدرک ،

اروشاع هیال  نیرت  قیمع  تیدوبع ،

هک دننک  یم  کمک  ام  هب  طقف  هن  دننک ، یم  يریگتـسد  دـنراد  اروشاع  رتسب  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هک  تسا  تسرد  هتکن  نیا 
همه یلو  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نوهرم  همه  ملاوع ، نیرت  نییاپ  اـت  ملاوع  همه  زا  رتـالاب و  نج و  ملاـع  هکئـالم و  ملاـع 
دراد ملاع  نطاب  رد  هک  تسا  یتیدوبع  هثداـح  نیا  ياـه  هیـال  نیرت  قیمع  هکلب  تسین ، يریگتـسد  تعافـش و  هبنج  اروشاـع  هثداـح 

.تسا لاعتم  يادخ  هب  تبسن  صالخا  تیدوبع و  یگدنب و  نآ  عاعش  رد  دتفا و  یم  قافتا 
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اروشاع هب  ینافرع  هاگن 

هیال نیا  زا  نیموصعم  يارجام  رد  دیاب  .تسا  هتفرگ  رظن  رد  ادهشلادیس  يارب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یتفایض  عاعـش  زا  تعافـش  نیا 
ار موصعم  لعف  ام  هاگره  .دیـشابن  لفاغ  لاعتم ، يادـخ  هب  تبـسن  تساهنآ  یگدـنب  تیدوبع و  رد  اهنآ  صـالخا  هک  هثداـح  ینطاـب 

یـسایس هبنج  دـیابن  لعف  ینطاب  هرهچ  نیا  هب  هجوت  لاح  نیع  رد  .دریگب  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  لعف  زا  هرهچ  نیا  مینک ، یم  لیلحت 
.دوش یم  هثداح  هب  ینافرع  هاگن  ام  هاگن  یهاگ  .دناشوپب  ار  لعف 

هثداح ینافرع  هرهچ 

هیال نآ  تسا و  یسایس  یهاگن  اروشاع ، هثداح  هب  ام  هاگن  یهاگ  .میریگب  هدیدان  ملاع  رد  ار  موصعم  فرصت  ياه  هبنج  دیابن  ًالـصا 
رد نیاربانب  .داد  رارق  هجوت  دروم  مه  اب  دـیاب  ار  هیال  ود  ره  .دوش  یم  هتفرگ  هدـیدان  تسا ، هثداح  ینافرع  هرهچ  هک  هثداح  رت  ینطاب 

.مینکب لیلحت  ار  لعف  نیا  میناوتب  ات  مینیبب  مه  اب  ار  لعف  نیا  داعبا  همه  دیاب  نیموصعم  لعف  لیلحت 

اروشاع رد  سیلبا 

رگا هک  تسا  نیا  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  ات  درک  دیکأت  تشاد و  تقد  نآ  رب  دیاب  نیموصعم  لعف  لیلحت  رد  هک  يا  هتکن  نیمراهچ 
دروم دیاب  هک  مه  یتاکن  زا  یکی  تسیچ ؟ يریگرد  نیا  ياه  هیال  هک  مینک  هجوت  نآ  هب  دیاب  هتشاد ، يریگرد  مالـسلا  هیلع  موصعم 

؟ تسیک نمشد  نآ  .تساه  نآ  لباقم  رد  هک  تسا  ینمشد  دریگب ، رارق  هجوت 

هچ موصعم  دمهف  یمن  دسانشن ، بوخ  ار  وا  ینمشد  دسانشن ، بوخ  ار  نمـشد  تیفرظ  ناسنا  رگا  تساجک ؟ نمـشد  فرـصت  قافآ 
اروشاع بوخ  دناوت  یمن  زگره  هدوب ، ور  هبور  دایز  نبا  دیزی و  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رثکادح  دنک  لایخ  ناسنا  رگا  درک ؟ یم 

قمع دـنیبب و  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لعف  یگدرتسگ  هک  دـنک  لیلحت  ار  اروشاع  دـناوت  یم  بوخ  ناسنا  یتقو  .دـنک  لیلحت  ار 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لباقم  شا  یخیرات  دونج  مامت  اب  سیلبا  اروشاع ، زور  دنیبب  ینعی  .درگنب  ار  لباقم  ههبج  ییارآ  فص 

.داتسیا ملسو 
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اروشاع لباقم  هطقن 

اه نآ  لـباقم  هطقن  .تسا  داـیز  نبا  تسیک ؟ فرط  نآ  .دـندرک  ییارآ  فـص  يا  هداـعلا  قوـف  ياـه  تیـصخش  نـینچ  فرط  کـی 
اَنِعوُُرف ْنِم  ٍْریَخ َو  ِّلُک  ُلْصَأ  ُنَْحن  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  .دنا  خیرات  رد  تلالض  رفک و  هماقا  روحم  .دنتسین  يداع  ياه  تیـصخش 

ِِهلْهَِأل ِلْضَْفلِاب  ُراَْرقِْإلا  ِراَْجلا َو  ُدُّهَعَت  ِریِقَْفلا َو  ُهَمْحَر  یِسُْملا ِء َو  ِنَع  ُْوفَْعلا  ِْظیَْغلا َو  ُمْظَک  ُماَیِّصلا َو  ُهاَلَّصلا َو  ُدیِحْوَّتلا َو  ِِّرْبلا  َنِمَف  ٍِّرب  ُّلُک 
(1 «.) ٍهَشِحاَف ٍحِیبَق َو  ُّلُک  ْمِهِعوُُرف  ْنِم  ٍّرَش َو  ِّلُک  ُلْصَأ  اَنُّوُدَع  َو 

تاریخ لصا 

یمزاب اه  نآ  هب  زین  ریخ  همه  (2 «.) ُهاَهَْتنُم ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ   » .دنتسه همئا  تاریخ  همه  لصا 
اه و ترارـش  همه  هشیر  نمـشد ، نآ  .تسین  يداع  نمـشد  کـی.تساه  نآ  لـباقم  رد  هک  دوب  ینمـشد  مه  ناـشلباقم  هطقن  .ددرگ 

.ددرگ یمرب  اه  نآ  هب  ملاع  ياه  یتشز  همه  .تساه  يدب 

نج سنا و  نیطایش  زا  ینانمشد 

ایبنا لباقم  رد  هک  ینمشد  نآ  .میداد  رارق  نج  سنا و  نیطایش  زا  ینانمـشد  يربمغیپ ، ره  يارب  ام  دیامرف  یم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 
گنج نادیم  هک  تشادن  ار  تیفرظ  نیا  رگا  الا  و  دراد ، ار  اه  نآ  اب  گنج  يریگرد و  لباقت و  تیفرظ  دنک ، یم  ادیپ  زورب  روهظ و 

هچ تسا ؟ هدرک  مهارف  لـطاب  قـح و  نیب  ار  گـنج  داـهج و  يریگرد و  نادـیم  نیا  لاـعتم  يادـخ  ارچ  .دـش  یمن  تسرد  هکرعم  و 
.دراد ملاع  رد  يا  هجیتن 

لطاب قح و  نیب  يریگرد 

يارب تسا ، رگید  مه  زا  فوفـص  ندش  ادج  يارب  .تسا  هتخادـنا  هار  یتمکح  ساسا  رب  ار  لطاب  قح و  نیب  يریگرد  لاعتم  يادـخ 
سدـقم دوجو  يارب  رگا  تسا ، یگنج  يریگرد و  نادـیم ، رد  رگا.دوشب  صخـشم  راـیتخا  ملاـع  رد  اـه  يدـنب  فـص  هک  تسا  نیا 

ار يریگرد  لباقت و  تیفرظ  دیاب  نمشد  نآ  دوشب ، ضرف  تقلخ  ماظن  نیا  رد  ینمشد  تسانب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
.دوشب نادیم  دراو  درادن ، ار  یتیفرظ  نینچ  هک  يدوجوم  درادن  ینعم  .دشاب  هتشاد 
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هللا لوسر  سدقم  يزوریپ 

طاسب همه  تسا و  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  اب  يزوریپ  دیدرت  یب  تسا ؟ کی  مادک  اب  يزوریپ  نایاپ  رد 
، دندرک ییارآ  فص  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  لباقم  رد  هک  ییاه  نآ  اذل  .دوش  یم  عمج  ملاع  رد  لطاب 

.دنتسین یلومعم  ياه  مدآ  اه  نیا  .دنهدب  نوخ  دنوش و  هتشک  دنرضاح  دنراد و  هلاس  نارازه  هقباس  هک  دنتسه  ییاه  تیصخش 

رگید ياه  موصعم  لعف  لمکم  موصعم ، لعف 

ینعی .دینیبب  دیناوت  یمن  رگید  ياه  هقلح  زا  ادج  ار  هقلح  کی  امـش  .دنتـسه  هتـسویپ  مهب  هتـشر  کی  تاقلح  تروص  هب  دراوم  نیا 
تسا و مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  لعف  اب  طابترا  رد  ًالماک  دندرک ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  هک  یفرـصت 

یلاعت اهلا  لّجع  نامز  ماما  سدـقم  دوجو  ات  دـعب ، همئا  لعف  تسا و  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  لعف  اب  گـنهامه  ناـشیا  لـعف  زاـب 
ریاس نتفرگ  رظن  رد  نودب  اه  نیا  لیلحت  .دنتسه  انب  کی  ياه  هیاپ  داعبا و  .دنا  نامتخاس  کی  ياهانب  گنـس  همه  فیرـشلا ،  هجرف 

لاصتا کی  رد  ار  اه  هقلح  نیا  مه و  اب  ار  همه  دیاب  دیشاب ، هتشاد  یلماک  هیجوت  کی  دیهاوخب  رگا  امـش  .تسین  نکمم  لیلحت  داعبا 
مه .تسا  يدـعب  نیموصعم  لاعفا و  نآ  نیب  دـنویپ  هقلح  یلبق و  موصعم  لعف  لمکم  دـهد ، یم  ماـجنا  موصعم  هک  یلعف  نیا  .دـینیبب 

مالـسلا مهیلع  نیموصعم  لعف  عماج  لیلحت  نیاربانب ، .تسا  ناگدـنیآ  يارب  ییاـنب  گنـس  مه  دـنک و  یم  لـماک  ار  یلبق  ياـه  لـعف 
امـش رگا  .دنیب  یم  عماج  باتک  کی  تاحفـص  هتـسویپ و  ماظن  کی  تاقلح  تروص  هب  ار  تافرـصت  نیا  هعومجم  هک  تسا  یلیلحت 

.تسین لیلحت  لباق  یهاگ  دینیبب ، نآ  يدعب  فادها  شیاه و  هیاپ  نودب  ار  ییانب  گنس 
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  لاعفا  زا  ام  يدنم  هرهب 

هب ار  اروشاع  و  فرصت ، خیرات  رد  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس  .تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  لاعفا  زا  ام  يدنم  هرهب  هوحن  رگید  هتکن 
قافن ههبج  لباقم  رد  دوجو  مامت  اب  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  میراد ؟ یفیلکت  هچ  اروشاع  هثداح  لابق  رد  ام  ـالاح  .دـندرک  اـپ 

زا میناوت  یم  هنوگچ  ام.درک  تسکـش  هب  موکحم  ار  اه  نآ  دـیدرت  یب  داد و  رارق  یخیرات  هرـصاحم  کـی  رد  ار  ههبج  نیا  داتـسیا و 
موصعم يراکادـف  نیا  لابق  رد  ام  رگید ، ریبعت  هب  تسا ؟ هنوگچ  ام  يدـنم  هرهب  هوحن  میوش ؟ رادروخرب  گرزب  تیـصخش  نیا  راـک 

لابق رد  ام  داتسیا ، لطاب  ههبج  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  داد و  ار  شنوخ  مالسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  میراد ؟ یتیلوئـسم  هچ 
؟ میوش دنم  هرهب  وا  لعف  زا  میناوت  یم  هنوگچ  ام  میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  وا 

؟ میرادن اجنآ  هب  یهار  ام  ایآ  دندنارتسگ ؟ اهنآ  يارب  هک  تسا  يا  هرفـس  نیا  ای  میوش  رادروخرب  هرفـس  نیا  زا  میناوت  یم  مه  ام  ایآ 
لها تاماقم  هب  رظان  هک  یتایاور  (3 «.) هَّیِضْرَّم ًهَیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ، ُهَّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اُهتَّیَأَی  :» دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
لها فلتخم  ملاوع  هک  تسا  نیا  دندومرف  ناگرزب  زا  یضعب  هک  يا  هتکن.تساهنآ  فلتخم  ملاوع  هب  رظان  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب 

زا لبق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  راونا  تقلخ  هک  دراد  تایاور  یـضعب  رد  .تسین  ملاع  کی  هب  رظان  همه  دنتـسه و  مالـسلا  هیلع  تیب 
ود نیا  .تسا  شرع  قاـس  رد  اـه  نآ  راوـنا  هک  تسه  رگید  تاـیاور  یـضعب  رد  .تساـه  نیا  لاـثما  مـلق و  حوـل و  شرع و  تـقلخ 
اه نآ  .تسا  ملاوع  زا  یملاع  رد  اه  نآ  دوجو  روضح و  هب  رظان  تیاور  ره  دینک  تقد  رگا  هک  یلاح  رد  تسین ، عمج  لباق  تایاور 

تقلخ ملاوع  همه  رد  دعب  دنتـشاد و  روضح  مه  رما  ملاع  رد  اه  نآ  .دنا  تقلخ  رب  قباس  اه  لقن  یـضعب  ساسا  رب  دنا و  قولخم  لوا 
.تسا فلتخم  ملاوع  رد  اه  نآ  تاماقم  هب  رظان  تایاور  تایآ و  تعیبط ، ملاع  ات  حابشا  حاورا و  ملاع  زا  .دنراد  روضح  مه 
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تقلخ ملاوع  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  روضح 

تیاور نیا  .نییاپ  ات  راونا  ملاع  زا  دراد ، روضح  تقلخ  ملاوع  همه  رد  هک  تسا  ییاه  تیصخش  زا  یکی  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 
ماما سدـقم  دوجو  زا  ار  تیاور  .تسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دـلوم  باب  رد  فیرـش  یفاـک  رد  هنومن  ناونع  هب  فیرش 

هب تبـسن  دندرک  فالتخا  امـش  نایعیـش  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  نانـس  نب  دـمحم  .دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  داوج 
ناسنا تفرعم  تاجرد  .تشاد  دهاوخ  دوجو  مه  اهدعب  تسا و  هتشاد  دوجو  هک  تسا  یفالتخا  کی  نیا  امـش و  تاماقم  تاجرد و 

زاب ناشیارب  ناشمهف  زا  شیب  دـینک و  لمحت  ار  رت  نییاپ  تاجرد  دـنتفگ : .دـنداد  ارادـم  هب  روتـسد  مه  ام  هب  اذـل  تسین ، ناسکی  اـه 
.دوب دهاوخ  تسه و  هدوب و  فلتخم  تاجرد  .دینکن 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ردق و  بش  نیب  تبسن 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ردق و  بش  نیب  تبسن 

نایب ایبنا  يارب  تایاور  يرس  کی  .دراد  یصاخ  یگژیو  ناموصعم ، تاملک  یخرب  یلو  تسا ، ینارون  اشگ و  هار  ناموصعم  تاملک 
یسلجم موحرم  هک  تسا  يروهشم  ثیدح  تایاور ، نآ  هلمج  زا  .تسا  دوصقم  هب  اه  نآ  ندیـسر  يارب  يا  هتـشررس  ًابلاغ  هک  هدش 

َفَرَع ْنَمَف  ُهَّللا  ُرْدَْقلا  ُهَمِطاَف َو  ُهَْلیَّللا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َلاَق  : » دنک یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  فیرـش  باتک  رد 
رد .ادخ  همطاف  ینعی  ردقلا  هلیل  ( 1 «.) اَِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  َْقلَْخلا  َّنَِأل  َهَمِطاَف  ْتَیِّمُـس  اَمَّنِإ  ِرْدَْقلا َو  َهَْلَیل  َكَرْدَأ  ْدَـقَف  اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َهَمِطاَف 

هتـسیاش هک  ناـنچ  نآ  ار  ارهز  همطاـف  هک  یـسک  ِرْدَْـقلا .» َهَْلَیل  َكَرْدَأ  ْدَـقَف  اَِـهتَفِْرعَم  َّقَح  َهَمِطاَـف  َفَرَع  ْنَمَف  : » دوـمرف ترـضح  همادا 
همطاـف وا  هک  نیا  تلع  .تسا  هدرک  كرد  ار  ردـق  بش  دسانـشب ، دـنک ، یم  ناـمگ  اـی  دـناوت  یم  شدوخ  هک  ناـنچ  نآ  هن  تسوا ،

.دنا مورحم  تفرعم  زا  قیالخ  هک  تسا  نیا  تسا ، هدش  هدیمان 
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هام رازه  زا  رتهب  یبش 

یم دنوادخ  .تسا  هام  رازه  زا  رتهب  بش  نآ  هک  تسه  یبش  هک  تسا  نیا  نآ  هداد و  ردـق  هروس  رد  یتراشب  مدرم  هب  لاعتم  يادـخ 
ار دوخ  راب  ینک ، كرد  ار  ردـق  بش  رگا  2 و3 ) ردق :  هروس  «. ) ٍرَهـش ِْفلَأ  ْنِّم  ْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل  اَم  َکئَرْدَأ  اَم  َو  : » دـیامرف

يایلوا يارب  یگرزب  تراشب  نیا  .ربب  ار  تا  هرهب  ردق  بش  كرد  اب  يورب ، هار  یتسناوتن  يدش و  ریگ  نیمز  رمع  همه  رگا  .يا  هتـسب 
.دننک كرد  ار  ردق  بش  دندرک  یم  شالت  ایلوا  اذل  .تسادخ 

تلفغ زا  يرادیب  بش  ردق ، بش 

یمن بش  ماگنه  لاس  کی  دـنا ، هدرک  لـقن  ناـگرزب  یخرب  یلو  تسا ، ناـضمر  هاـم  موس  ههد  رد  ردـق ، بش  هعیـش ، تاـیاور  قبط 
نیا دسر ، یم  ایحا  هب  هک  یـسک  .تسا  تلفغ  باوخ  زا  ندش  رادیب  بش  ایحا ، بش  .دننک  كرد  ار  ردـق  بش  دـیاش  هک  دـندیباوخ 
رگا هک  نیا  رطاـخ  هب  .تسا  هدیـسر  ردـق  بش  هب  تفگ ، رکذ  دوـب و  رادـیب  سک  ره  هک  تسین  هنوـگ  نیا  .دـنک  یم  كرد  ار  بش 

شلاح دمهف  یم  دنک ، تبظاوم  زور  لهچ  مدآ  رگا  .دشاب  هدرک  رییغت  دیاب  دـنک ، كرد  ار  تدابع  هام  رازه  زا  شیب  تلیـضف  ناسنا 
؟ دورب ار  هلاس  دص  هر  هبش ، کی  دنک و  كرد  ار  ردق  بش  ناسنا  دوش  یم  روطچ  .تسا  هدش  ضوع 

ردق بش  كرد  يارب  هلاس  کی  تدابع 

نیمه .دندرک  یم  تدابع  لاس  کی  یهاگ  دنبایب ، ار  ردق  بش  تلیضف  دنمهفب و  دننکب و  كرد  ار  ردق  بش  هک  نیا  يارب  ناگرزب 
ادخ صوصخم  تفایض  هدامآ  موس ، تسیب و  زور  حبـص  زا  دیـسر ، یم  حبـص  هب  موس  تسیب و  بش  ای  دش  یم  مامت  ناضمر  هام  هک 

يراج ناشهآ  کشا و  دز ، یم  هعمج  هدـیپس  هک  نیمه  .دـندوب  هنوگ  نیا  زین  هعمج  بش  رد  هک  نیا  امک  .دـندش  یم  ردـق  بش  رد 
.تسا فلتخم  زین  ردـق  بش  كرد  .تسا  یگرزب  بش  بش ، نیا  .دـننک  كرد  ار  هعمج  بش  دـسرب و  بش  دـندوب ، بظاوم  دوب و 

.دنیبب ار  ردق  بش  ثداوح  یسک  تسا  نکمم  یتح  دنک ، كرد  ار  شیاهتلیضف  زا  یشخب  یسک  تسا  نکمم 

14185 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4092 

http://www.ghaemiyeh.com


حالص بش  ردق ، بش 

هک دوب  يراب  نامه  تسا و  راب  کی  اهنت  هک  نیا  ای  دوش  یم  رارکت  لاـس  ره  ردـق  بش  دندیـسرپ : ترـضح  زا  هک  تسه  تیاور  رد 
؟ دش لزان  ربمایپ  كرابم  بلق  رب  نآرق 

هک موس  تسیب و  بش  .ناوخب  ار  انلزنا  انا  هبترم  رازه  ای  ناخد  هروس  هبترم  دص  بش  ره  دیسر ، ناضمر  هام  یتقو  دندومرف : ترضح 
یـسک تسا  نکمم  یتح  .دراد  يرگید  باـتک  باـسح و  تسا و  يرگید  بش  یمهف  یم  ینیب و  یم  ار  ردـق  بش  ثداوح  دیـسر ،

.تسا هتفای  ار  ردق  بش  تلیضف  همه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ندید  یلو  دنیبب ، مه  ار  ردق  بش  ثداوح 

قح مالس 

:4 و 5) ردق «. ) ِرْجَْفلا ِعَلْطَم  َیتَح  َیِه  ٌماَلَس  ٍْرمَأ   ّ ِ ُلک نِّم  مِّهبَر  ِنْذِِإب  اَهِیف  ُحوُّرلا  ُهَکئَلَْملا َو  ُلَّزنَت  : » دیامرف یم  دنوادخ 

هک يا  یتمالس  ره  .تسا  مالـس  نآ  زا  دراد ، هچ  ره  هک  ره  هک  اه  ناسنا  رب  قح  مالـس  تسا ، یتمالـس  شا  همه  هک  تسا  یبش  ردق 
.تسادخ زا  دراد ، يا  یتمالس  ره  هک  ره  .تسا  مالس  شمامت  دوش ، یم  لزان  بش  نیا  رد  هچ  نآ  .تسا  قح  مالـس  زا  دراد ، ناسنا 

بش بش ، نیا.میهاوخ  یم  اهنآ  يارب  ار  ادخ  یتمالس  مالـس و  هک  تسانعم  نیا  هب  مینک ، یم  نیموصعم  هب  مالـس  ام  یتقو  دنا  هتفگ 
یم هکئالم  .دوش  یم  حالـصا  اه  یناماسبان  اـه و  یکاـپان  ماـمت  .دور  یم  نیب  زا  بش  نیا  رد  یکاـپان  ره  هک  نیا  مود  تسا ، مـالس 

اه ناسنا  هزادنا  شزرا و  ریدقت و  اه ، ناسنا  تاردقم  نوچ  دـنناسر ، یم  قح  یلو  ياضما  هب  بش  نیا  رد  ار  ملاع  تاردـقم  دـنیآ و 
.دروخ یم  مقر  ادخ  نذا  هب  یهلا و  هکئالم  تسد  هب  توکلم و  ملاع  رد 
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ردق بش  رد  ناسنا ، ردق  نییعت 

صخـشم هکئالم  لاب  تسد و  رد  وا  هزادنا  هاگیاج و  ناسنا ، ریدـقت  هک  دـنروآ  یم  ار  دوخ  همانرب  هکئالم  هک  تسا  یبش  ردـق  بش 
نأش و اب  بسانتم  یکلم  ره  .دنروایب  ناسنا  نیا  رس  رب  هچ  هک  دننک  یم  میظنت  ار  ناش  همانرب  هکئالم  هک  تسا  یبش  ردق ، بش  .دوش 
، دسر یم  موصعم  یلو  ياضما  هب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  نذا  هب  تاریدقت  تافرـصت و  همه  شا و  هفیظو 

یم نیعم  ردق  بش  رد  ناسنا ، يدوجو  دح  تمیق و  ردـق و  هزادـنا و  .دـیایب  نیا  رـس  رب  هچ  بشما  هک  دـنک  یم  اضما  موصعم  ینعی 
دراد نیا  هب  یگتسب  دوشب ؟ هچ  گنس  نیا  .دوش  یم  ماجنا  الاب  ملاع  رد  هک  ددرگ  یمرب  یتاریدقت  هب  دوشب ، هچ  ناسنا  هک  نیا  .دوش 

دـیرادرب و ار  یگنـس  تسا  نکمم  .دـیروایب  شرـس  يراـک  هچ  دـنکب و  وا  رد  یعمط  هچ  دریگب و  ار  نـیا  هنوـگچ  امـش  مـشچ  هـک 
شیادـج كاشاخ  زا  شبوذ و  رگا  .دزرا  یم  رجآ  تشخ و  کـی  هزادـنا  هب  نیا  .درادـن  شزرا  هک  نیا  .راوید  زرج  يـال  دـیراذگب 

، دمآ دیدپ  ناسنا  رد  یفرصت  ضوع و  ناسنا  ریدقت  رگا  .دوش  یم  لدب  يروشک  داصتقا  هناوتـشپ  هب  تقو  نآ  .دوش  یم  الط  دیدرک ،
هکئالم و فص  رد  دوش و  یم  صلاخ  ادج و  اه  یگدولآ  نیطایش و  اب  ینیشن  مه  زا  دوش و  یم  ضوع  ملاع  رد  ناسنا  ياج  ناهگان 

دشاب هدرک  كولس  يا  هنوگ  هب  دنک و  كرد  ار  ردق  بش  هک  دسر  یم  ردق  بش  تلیضف  هب  یسک  .دریگ  یم  ياج  هکئالم  زا  رتالاب 
.دوش مهارف  شدشر  رتسب  هک 
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رگا هک  دراد  یبش  ادخ  دنیوگ  یم  وا  هب.دنتـسه  دصقم  هب  ندیـسر  لابند  هک  یناسک  دـنهار ، لها  هک  تسا  یناسک  يارب  ردـق  بش 
نآ رگا  .تسا  رتشیب  وت  يارب  شتاکرب  هاـم  رازه  زا  ینک ، يراـک  بش  نآ  هب  ندیـسر  يارب  یناـسرب و  بش  نآ  هب  ار  تدوخ  یناوتب 
لثم بش ، نآ  تاریدـقت  دـناسرب ، بش  نآ  هب  ار  شدوخ  دـناوتن  ناسنا  رگا  .یبای  یم  تسد  ییالاو  هاـگیاج  هب  ینک ، كرد  ار  بش 
مامت هک  دـهد  یم  روتـسد  ترـضح  هتفر ، تسرد  ار  هار  يا  هنوگ  هب  لاس  لوط  رد  رگا  .تسا  راـک  ناـیز  دـشاب ، شا  هتـشذگ  لاـس 
رازه زا  ردق  بش  .دوش  یم  عفر  شیاه  يراتفرگ  اه و  يرامیب  عاونا  لزان و  وا  رب  اه  تمالس  بش  نیا  رد  .دوش  اج  هب  اج  شتاردقم 

.تسا رتهب  درذگب ، یتمالسان  اب  هک  هام 

ادخ ردق  همطاف ،

ضوع ترضح  هاگن  کی  اب  دوب ، دایز  نبا  رکـشل  رد  هک  ّرح  .تسادخ  ردق  ادخ ، همطاف  ینعی  (2 «.) ِرْدَْقلا َهَْلَیل  : » دیامرف یم  ترضح 
ترـضح .دوب  هتـشاذگ  مارتحا  ارهز  همطاف  هب  دوب ؟ هدرک  راک  هچ  ّرح  .دـش  الط  سم ، ییوگ  .دـیآ  یم  رامـش  هب  ییاـیمیک  هک  دـش 

.درک وا  هب  هاـگن  کـی  ترـضح  .منک  داـی  مناوت  یمن  تمظع  هب  زج  امـش  رداـم  زا  نم  تفگ : (3 «.) ُدـیُرت ام  َکُّمُأ  َْکتَلَکَث  : » دومرف
ادهـشلادیس فص  رد  دـیاب  هک  دـنک  یم  نیعم  راـک  ِرخآ  هک  تسا  موصعم  نیا  هچ ؟ ینعی  ردـقلا  هلیل  دوش  یم  مولعم  هک  تساـجنیا 

.تفر مالسلا  هیلع 

هب ار  نیا  دیوگب  بش  نآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  هک  دشاب  هتفر  هار  يروج  هک  دـسر  یم  ردـق  بش  هب  یـسک 
هدرکن يراک  دورب و  دـیایب و  ناضمر  هام  ياه  بش  دورب ، دـیایب و  ردـق  بش  رگا  .میربب  الاو  ياـصلخ  فص  هب  اـیلوا ، راربا و  فص 

نم ترضح  نذا  هب  دنهدب ، روتسد  ردق  بش  رد  ترضح  رگا  نیاربانب ، دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  دنکن ، ای  دنک  اضما  ترـضح  هک  میـشاب 
ْریَخ ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  : » دیامرف یم  دنوادخ  .دنهد  یم  رارق  ادعس  ءزج  ارم  سپ  نیا  زا  مدوب ، ایقشا  وزج  لاح  هب  ات  .منک  یم  ضوع  ار  مفص 

(3: ردق  «.) ٍرَهش ِْفلَأ  ْنِّم 
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موصعم یلو  تسد  ریدقت ،

.دنـشاب هتـشاد  يرظن  هچ  ترـضح  هک  تسا  نیا  عبات  مشاب ، اـجک  نم  هک  نیا  .تسا  هکئـالم  تسد  هب  ردـق  بش  رد  تمالـس  لوزن 
یم رظن  مارآ  ترـضح  .دندروآ  یم  ار  اه  هدنورپ  دندمآ و  یم  جوف  جوف  هکئالم  تفگ : دوب ، هدرک  كرد  ار  ردـق  بش  هک  يزیزع 

، ینک ادـیپ  هار  وا  هب  هک  نازیم  ره  هب  يوش و  کـیدزن  وا  هب  هک  ینازیم  هب  ینعی  تسا ، همطاـف  ردـقلا  هلیل  ردـق ، بش  هک  نیا  .دـنداد 
اهنت هن  .دـنک  ادـیپ  ار  بش  نآ  ات  دود  یم  تسا ، هنـشت  هک  یـسک  .دـنک  یم  اج  هب  اج  ار  وت  ضوع و  ار  تنزو  لوبق و  ار  وت  موصعم 

ات دود  یم  يرمع  هک  لاس  کی  هن  .دهد  روتسد  ترضح  هک  تسا  نیا  لابند  .دنام  یم  رادیب  رمع  همه  هک  دنام  یم  رادیب  لاس  کی 
تـسد وت ، هزادنا  ردق و  ریدقت و  دنیوگ  یم  .دنیوگ  یم  وا  هب  ار  زار  دراد ، هدـشمگ  هک  یناسنا  نیاربانب ، .دـنک  كرد  ار  ردـق  بش 

ات مه  ملاع  ناقـساف  تسا  نکمم  ردـق  بش  رد  راجف ؟ ای  دـشاب  راربا  فص  رد  دـیوگ  یم  هکئـالم  هب  هک  تسوا  تسا ، موصعم  یلو 
.دسرن ییاج  هب  دناوخب و  هزمحوبا  ياعد  حبص  ات  بش  رس  زا  مدآ  تسا  نکمم  یتح  .دننک  يراسگیم  حبص 

همطاف تفرعم  ردق ، دیلک 

ردق بش  همطاف  هک  تسا  نیا  ردق  بش  يانعم  دـیاش  .یـشاب  سانـش  همطاف  هک  دـنک  یم  ضوع  ملاع  رد  ار  وت  ياج  ترـضح  یتقو 
.تسا همطاف  رطاخ  هب  دوش ، یم  لزان  یتمالس  ریخ و  ردق ، بش  رد  رگا  .دنک  یم  ییادهـشلادیس  ّرح  ار  يدایز  ّرح  ترـضح ، .تسا 

هجرف یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  ردق ، بش  .دنتسه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  مادخ  اه  نآ  .دنتـسین  يا  هراک  هکئالم 
مالـس همطاف  تفرعم  ردق ، دیلک  .دروخ  یم  مقر  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  تسد  هب  ردق  .تسا  هراک  همه  فیرـشلا 

تفرعم هنوگچ  .دـشاب  تفرعم  هک  نیا  طرـش  هب  .درادـن  روخ  در  دـینک ، هطـساو  ار  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  رگا  .تسا  اهیلع  هللا 
زا قئالخ  نوچ  هدش ، هدیرب  ادج و  يانعم  هب  هدیمان ، همطاف  ار  وا  ادخ  ( 4 «.) َهَمِطاَف ْتَیِّمُس  اَمَّنِإ  َو  : » دندومرف ترضح  دیآ ؟ یم  دیدپ 

؟ دنا هتفگ  هچ  هفـشاکم  لها  .دیآ  یم  تسد  هب  تایبرجت  تابـساحم و  تافـشاکم و  زا  هک  تسین  یتفرعم  نیا  .دنا  هدیرب  وا  تفرعم 
یفـسلف و مولع  لها  هن  هفـشاکم ، لـها  هن  .دنتـسه  تفرعم  نیا  زا  هدـیرب  قئـالخ  همه  دـنا ؟ هتفگ  هچ  یبرجت  نادنمـشناد  هفـسالف و 
هب ینک ، ادیپ  تفرعم  رگا  دیامرف : یم  .يدیـسر  ردق  بش  هب  ینک ، ادیپ  تفرعم  رگا  دـیامرفب  دـهاوخ  یمن  .دـنا  هدـیرب  همه  .یبرجت 

همطاف دـیوگب  هک  تسین  شتـسد  يزیچ  یـسک  .تسین  مدرم  سرتسد  رد  تسین و  ناسآ  زیچ  ود  دـینادب  یلو  یـسر ، یم  ردـق  بش 
؟ دنتخانش نیثدحم  نیخروم و  نادنمـشناد و  ایآ  دنتخانـش ؟ هفـسالف  ایآ  دیا ؟ هفـشاکم  لها  ایآ  يدیـسر ، ردق  بش  هب  رگا  .تسیک 

.دنتخانشن مادک  چیه 
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لسوت يرای  هب  همئا  مالک  مهف 

سک ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  .دـش  کسمتم  نیموصعم  تیاور  ادـخ و  مالک  هب  دـیاب  .دوب  موصعم  يایلوا  دوخ  هب  لسوت  لـها  دـیاب 
ار یتا  له  هروس  تنـس ، لها  ياهرـسفم  یخرب  .تسا  سانـش  همطاـف  دـنادب ، لوصا  هقف و  وحن و  فرـص و  دـناوخ و  برع  تاـیبدا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  هک  دندروآ  تسد  هب  يزیچ  دندیسر و  ردق  بش  هب  دندش و  سانش  همطاف  دندرک و  ریسفت 
رگا یمهفب ، يزیچ  ات  ینزب  ار  ریما  ترـضح  هناخ  رد  دـیاب  یناوخب ، نآرق  یهاوخ  یم  تقو  ره  .دـنک  ضوع  ار  ناش  هزادـنا  ردـق و 
یمن يزیچ  لسوت  اجتلا و  نودب  .تسا  هنوگ  نیمه  مه  موصعم  مالک  .تسوا  نآرق  ملعم  .یمهف  یمن  يزیچ  نآرق  زا  ینکن ، سامتلا 

.دیمهف موصعم  مالک  زا  ناوت 

موصعم يایلوا  ادخ و  تخانش 

یم جارعم  هب  لیئربج  اب  یتقو  دومرف : ترـضح  .لیئربج  یتح  تسا ، یلاخ  هیقب  تسد  .تسا  موصعم  ياـیلوا  ادـخ و  تسد  زیچ  همه 
هانپ اه  نآ  هب  هک  تسا  نیا  شهار  .تخانش  ار  موصعم  يایلوا  ادخ و  دیاب.دوب  هتسب  مه  لیئربج  تسد  میتشذگ ، هک  يزرم  زا  متفر ،
یبش هچ  ردـق  بش  یمهف  یم  تقو  نآ  .دـنهد  یم  تفرعم  وت  هب  يوش و  یم  سانـش  همطاـف  ینک ، یم  هک  یـسامتلا  نازیم  هب  .يربب 

یم اضما  ار  وت  ردـق  موصعم  ياـیلوا  هنوگچ  دروخ ؟ دـهاوخ  مقر  هنوگچ  تسا ؟ هنوگچ  ملاـع  تاردـقم  یمهف  یم  تقو  نآ  .تسا 
.دننک

رگید یتیاور 

بش رد  مدآ  ( 5 «.) َکِسْفَن یَلَع  َکُماَِیق  َْفیَک  ْرُْظناَف  ِءاَوَّدـلا  یَلَع  َْتِللُد  ِهَّحِّصلا َو  َهَیآ  َْتفِّرُع  ُءاَّدـلا َو  ََکل  َنُِّیب   » هک تسه  تیاور  رد 
ار وا  ادـخ  تساه ، یمنهج  ءزج  رگا  دـهد و  رارق  ناحلاص  ءزج  ار  وا  لاعتم  يادـخ  تسایقـشا ، وزج  رگا  هک  تسا  نیا  لاـبند  ردـق 

.درادرب دنلب  ياه  ماگ  دیاب  هک  تسا  ناسنا  دوخ  .دهد  رارق  اهرتبوخ  ءزج  ار  وا  ادخ  تساه ، بوخ  ءزج  رگا  .دنک  یتشهب 
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اهیلع هللا  مالس  همطاف  ترضح  تبیصم  رکذ 

َْنَیب ِكاَْنمَّدَق  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِِکب  اَْنلَّسََوت  اَنْعَفْشَتْسا َو  اَنْهَّجََوت َو  اَّنِإ  اَنَتَالْوَم  اَنَتَدِّیَـس َو  اَی  ِلوُسَّرلا  ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُءاَرْهَّزلا  ُهَمِطاَف  اَی  »
(6 «.) ِهَّللاَْدنِع اََنل  یِعَفْشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًهَهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی 

دوب و هتفرگ  ار  یلع  دنبرمک  همطاف  .تفرگ  هنایزات  ریز  هچوک  نایم  ار  شناج  ودـع ، هک  داد  خر  هاگ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تداهش 
.نک هاتوک  ار  همطاف  تسد  دز : ادص  .دیربب  دجسم  هب  ار  وا  مراذگ  یمن  دومرف : یم 

دید دمآ ، شوه  هب  یتقو  .تفر  شوه  زا  همطاف.دوب  ریشمش  فالغ  تابرـض  نامردام ، تافو  ببـس  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نینمؤملاریما زا  تسد  رگا  دومرف : .دنتفرگ  نینمؤملاریما  رـس  الاب  ریـشمش  دـید  دـمآ و  دجـسم  هب  .دـندرب  دجـسم  هب  ار  نینمؤملاریما 

.منک یم  ناتنیرفن  دیرادنرب ،

: دیامرف یم  نینمؤملاریما  وگب  .بایرد  ار  همطاف  ناملس ، دومرف : نینمؤملاریما  .درک  تکرح  دجسم  ياه  نوتس  دنک : یم  لقن  ناملس 
.ینک نیرفن  ادابم 

یلو دوب ، هتـسب  نینمؤملاریما  تسد  هچ  رگا.تفرگ  رد  هناتـسآ  رد  ار  شا  یگدنز  کیرـش  ودـع  دوب و  هناخ  نیب  یلع  هک  لد  زوسب 
ُلَعُْفی َناَک  اَذَـکَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  َْتلاَـق  : » دـش دـنلب  همطاـف  يادـص.تسا  راوید  رد و  نیب  ادـخ  سوماـن  هک  دـید  یم  ترـضح 

(7  «.) ٍلْمَح ْنِم  ِیئاَشْحَأ  ِیف  اَم  َِلُتق  ِهَّللا  ْدَقَف َو  ِینیِذُخَف  ِْکَیلِإ  ُهَِّضف  اَی  ِهآ  َِکتَْنبا ، َِکتَبِیبَِحب َو 

.تخادنا همطاف  يور  ار  شیادر  ترضح  .دوب  نینمؤملاریما  نمشد  ياپ  تسد و  ریز  ترضح ، سومان  .دندمآ  نینمؤملاریما  هناخ  هب 
(8 «. ) ِهَّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال  : » دومرف یم  هزین  يالاب  زا  هک  دوب  نیگنس  هنحص  ردق  نآ  اهاج  یضعب  یلو  دینش ، یم  ار  اه  هنعط 
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( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  ترایز  حرش  مالسلا ) مهیلع   ) نت جنپ  ياهتبیصم  لئاضف و 

مالسلا مهیلع  نت  جنپ  ياهتبیصم  لئاضف و 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  ترایز  حرش 

يِذَّلا ُهَّللا  ِکَنَحَْتما  ُهَنَحَتْمُم  ای  : » تسا نینچ  لوا  زارف  .تسا  رگید  مه  رب  بترتم  هک  دراد  زارف  جنپ  هاتوک ، رایـسب  ینارون  ترایز  نیا 
یَّلَـص ِكُوبَأ  ِِهب  اَناَتَأ  اَم  ِّلُِکل  َنوُِرباَص  َنُوقِّدَصُم َو  ُءاَِیلْوَأ َو  َِکل  اَّنَأ  اَنْمَعَز  ًهَِرباَص َو  ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ 

«. ِِکتَیالِِوب اَنْرُهَط  ْدَق  اَّنَِأب  اَنَسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل  اَمَُهل  اَنِقیِدْصَِتب  اَِنتْقَْحلَأ  الِإ  ِكاَْنقَّدَص  اَّنُک  ْنِإ  ُِکلَأْسَن  اَّنِإَف  ُهُّیِصَو  ِِهب  اَناَتَأ )  ) یَتَأ ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا 
ادخ یتفرگ و  رارق  ادخ  ناحتما  دروم  هک  یسک  يا  .تسا  مالسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  رضحم  رد  ام  روضح  لخدم  هجوت و  نیا  ( 1)
رباص یهلا  ياه  ناحتما  نیا  رد  ار  وت  داد و  رارق  ناحتما  دروم  دـهدب ، لزنت  اـیند  ملاـع  رد  ار  وت  هک  نیا  زا  لـبق  وت و  تقلخ  زا  لـبق 

.تفای

يراگتسر يوس  هب  مدق 

اهیلع هرهاط  هقیدص  قیدصت  .درادرب  ار  مود  ماگ  دـناوت  یم  درک ، كرد  ار  بلطم  نیا  حور  ناسنا  دیـسر و  ماجنا  هب  هجوت  نیا  رگا 
نیا رگا  .تسا  مود  مدق  ناشلاوقا ، لاعفا و  همه  رد  لاعتم ، يادـخ  اب  ناشیا  یگنر  کی  تیناقح و  ناشیا و  قدـص  كرد  مالـسلا و 

ملـسو و هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلاسر  هیحان  زا  هک  تسا  يزیچ  لمحت  هک  دوش  یم  هتـشادرب  موس  مدق  دوش ، هتـشادرب  مدق 
اب تیالو ، نیا  اب  هک  یناسنا  هک  تسا  نیا  شا  هجیتن  دش ، هتشادرب  اه  مدق  نیا  یتقو  .دوش  یم  هتـشاذگ  ام  شود  رب  ادخ  یلو  تیالو 

.دوش یم  اهر  كرش ، ياه  یگدولآ  زا  كاپ و  دسر و  یم  تیالو  توبن و  هب  ناشیا  قیرط  زا  دش ، قحلم  هرهاط  هقیدص  قیدصت 
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ترایز رد  اه  مدق  هرابرد  حیضوت 

نیا زا  لبق  ادخ ، يایلوا  هک  تسه  نیا  تسا ، ترایز  نیا  يدورو  هک  لوا  مدـق  اما  هدـش ، هداد  حیـضوت  ترایز  نیا  رد  اه  مدـق  نیا 
دننک و لمع  ناشدهع  قاثیم و  هب  هک  دنیآ  یم  ایند  نیا  رد  دنتـسب و  ادخ  اب  یگدنب  دهع  اه و  قاثیم  ادخ  اب  دـنیایب ، ایند  ملاع  رد  هک 

لوط رد  دـننک و  ایهم  ار  دوخ  لبق  زا  دـهع  نیا  هب  افو  يارب  دـنا و  هداـمآ  دـننک و  یم  يرامـش  هظحل  دـنیایب ، هک  نیا  زا  لـبق  زا  اذـل 
لکش فلخت  يا  هرذ  دریگب و  ماجنا  لکش  نیرتهب  هب  دنتسب ، ادخ  اب  هک  یقاثیم  هک  تسا  نیا  ناشتقد  یعـس و  همه  ناشتایح ، نارود 

.دریگن

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  ادخ  نخس 

ُْهتَلَمَح ًاناسْحِإ  ِْهیَدـِلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  َو  : » هک تسا  هدـش  دراو  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  بلطم  نیا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  باب  رد 
َکَتَمِْعن َرُکْـشَأ  ْنَأ  ینْعِزْوَأ  ِّبَر  َلاق  ًهَنَـس  َنیَعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  ًارْهَـش  َنُوثالَث  ُُهلاِصف  ُُهلْمَح َو  ًاهْرُک َو  ُْهتَعَـضَو  ًاهْرُک َو  ُهُّمُأ 
(2 «.) َنیِملْسُْملا َنِم  یِّنِإ  َْکَیلِإ َو  ُْتُبت  یِّنِإ  یتَّیِّرُذ  یف  یل  ِْحلْصَأ  ُهاضَْرت َو  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َّيَِدلاو َو  یلَع  َّیَلَع َو  َتْمَْعنَأ  یتَّلا 

تهارک اب  شلمح  هرود  رد  ردام  .میدرک  شرافـس  هیـصوت و  شردام  ردپ و  نیدلاو و  هرابرد  ار  ناسنا  ام  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ 
نس هب  هک  ییاج  ات  دیشک  لوط  هام  یـس  شا ، یگراوخریـش  لمح و  هرود  دروآ و  ایند  هب  ار  وا  تهارک  تلاح  اب  درک و  لمح  ار  وا 
ردپ نم و  هب  وت  هک  مشاب  یتمعن  رازگرکش  مناوتب  ات  نکب  نم  قح  رد  ار  فطل  نیا  ایادخ  تشاد  هضرع  .دیسر  یگلاس  لهچ  دشر و 

ناسنا نیا  هک  تسه  تایاور  رد  .دـنک  یم  یـضار  لاح و  شوخ  ار  وت  هک  تسا  یحلاص  لمع  نآ  هجیتن  يدرک و  اـطع  نم  رداـم  و 
.تسا مالسلا  هیلع  ادهشلادیس 
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يرادراب زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  تهارک 

هرابرد تهارک ، دروم  نیا  .درادـن  تهارک  دـنزرف  لمح  عضو  ماگنه  رد  يرداـم  چـیه  هک  دـندومرف  نیموصعم  يدـه  همئا  زا  یکی 
وا و يالب  دنزرف و  نیا  قاثیم  دهدب ، ناشیا  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ادخ  هک  نیا  زا  لبق  هک  تسا  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص 
، میهد یم  امـش  هب  ار  دنزرف  نیا  ام  هک  دنتفرگ  هرهاط  هقیدـص  زا  هدوب ، تخـس  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  يارب  رایـسب  هک  ار  اروشاع 

ادخ يایلوا  يداو  هب  ات  ناسنا  .دندرک  لوبق  ترـضح  دـیریذپب و  ار  وا  يالب  دـیاب  دوش ، هداد  امـش  هب  دـنزرف  نیا  دـیهاوخب  رگا  یلو 
(3 (؟ درذگ یم  هچ  ادخ  يایلوا  هاگتسد  رد  دمهف  یمن  دوشن ، دراو 

اه تبیصم  نیرت  نیگنس  لمحت 

دـش هدز  تبیـصم  لیلخ  میهاربا  يا  هنوگ  هب  .تسا  هدرک  لقن  لیلخ  میهاربا  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارجام  لاعتم  يادخ 
یتشاد تسود  هک  وت  نک و  ینابرق  ار  لیعامسا  میتفگ  ام  ( 4  «.) ٍمیظَع ٍْحبِِذب  ُهاْنیَدَف  َو  : » دیامرف یم  تیاور  ساسا  رب  لاعتم  يادخ  هک 
نیگنس .یـسرب  ادخ  هار  رد  بئاصم  لضفا  باوث  هب  وت  میتساوخ  یم  ام  .دوبن  مهم  لیعامـسا  ندیرب  رـس  .یهدب  ماجنا  ار  ناحتما  نیا 

ار وت  تبیصم  ام  .دوبن  لیعامسا  حبذ  تبیصم ، نیرت  نیگنس  نیا  یلو  یسرب ، باوث  هب  ینک و  لمحت  ادخ  هار  رد  ار  اه  تبیصم  نیرت 
لئاسم مظعا  باوث  هب  ادهشلادیس ، رب  وت  ندش  راد  هصغ  قیرط  زا  میدرک و  لوبق  لیعامسا  تبیـصم  ياج  هب  ادهـشلادیس  يارجام  رد 

.دسر یم  وت  هب  دیسر ، یمن  وت  هب  لیعامسا  ندرک  ینابرق  رد  هک  یباوث  ینعی  یسر ، یم 
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اروشاع اب  میهاربا  ترضح  دنویپ 

هب ناشیا  دوش ، یم  نایب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارجام  لـیلخ ، میهاربا  سدـقم  دوجو  يارب  یتقو  اروشاـع ، زا  لـبق  لاـس  نارازه 
.دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  ناشیا  يارب  ینم  رد  لیعامسا  ندیرب  رس  تبیصم و  باوث  دنروخ و  یم  هصغ  تدش 

هیلع میهاربا  بانج  تبحم  هک  نیا  تسا و  لیعامـسا  ندرک  یناـبرق  زا  رت  نیگنـس  ادهـشلادیس ، تبیـصم  تقیقح  هک  تسا  نیا  هتکن 
يارب یلو  هدـشن ، عقاو  ول  ادهـشلادیس و  تبیـصم  .تسا  لیعامـسا  هب  ناـشیا  تبحم  زا  شیب  ادهـشلادیس ، سدـقم  دوجو  رد  مالـسلا 

ایند هب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو  دیامرف  یم  تسا و  هتفرگ  ناشیا  زا  ار  قاثیم  نیا  ادخ  تسا و  نیگنـس  رایـسب  هرهاط  هقیدص 
: دیامرف یم  دیـسر ، یگلاس  لهچ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یتقو.دید  یم  ار  تبیـصم  نآ  شدلوت  رد  نوچ  دوب ، راد  هصغ  دروآ ،

ماقم رد  .يداد  مردام  ردـپ و  نم و  هب  هک  مشاب  یتمعن  رکاش  هدـب ، قیفوت  نم  هب  ایادـخ  ( 5 «.) ًهَنَـس َنیَعبْرَأ  َغََلب  ُهَّدُشَأ َو  َغََلب  اذِإ  یَّتَح  »
نامه تساروشاع ، نایرج  نامه  حلاص ، لمع  نیا  هک  مهدـب  ماجنا  دـنک ، یم  یـضار  ار  وت  هک  یحلاص  لمع  وت ، ياه  تمعن  رکش 
.تسا هیواعم  تردـق  نامز  مالـسلا ،  هیلع  نیـسح  ماما  یگلاس  لهچ  نارود  .تسا  هتـشاد  لبق  زا  ادـخ  اب  هک  تسا  يدـهع  هب  ياـفو 
تساوخ یم  ادخ  زا  درک و  یم  هدامآ  ار  دوخ  يرامش و  هظحل  ناشیا  دیایب ، شیپ  اروشاع  هک  نیا  زا  لبق  اروشاع ، زا  لبق  لاس  هدفه 

.دنا هنوگ  نیا  ادخ  يایلوا  همه  .دنک  یضار  شدوخ  زا  ار  ادخ  ات  درادرب  ار  فیلکت  راب  دناوتب 
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ادخ يایلوا  دهع  هب  يافو 

نیا هاگلتق ، يدوگ  رد  .دش  یـضار  وت  زا  ادـخ  ( 6 «.) ًهَّیِـضْرَّم ًهَیِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ، ُهَّنئَمْطُْملا ُسْفَّنلا  اُهتَّیَأَی  : » دیامرف یم  دنوادخ 
يا هظحل  دـننک و  یم  يریگیپ  هنوگ  ایند  نیا  رد  ار  ادـخ  اب  دـهع  هب  يافو  ادـخ ، يایلوا  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هب  باـطخ 

َتْطَرَـش ْنَأ  َدـَْعب   » .دنتـسب لبق  زا  ار  شنامیپ  تسا و  لاعتم  يادـخ  هب  هجوت  بوبحم و  هب  افو  ناش  یگدـنز  همه  .دـننک  یمن  فلخت 
ات دنشاب  دهاز  دیاب  ایند  تاجرد  همه  هب  تبسن  هک  هدرک  طرش  اه  نآ  اب  لبق  زا  ادخ  ( 7 «.) ِهَِّینَّدلا اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِتاَجَرَد  ِیف  َدْهُّزلا  ُمِْهیَلَع 

.دنروایب ور  ادخ  هب  دنشاب و  بغار  ادخ  هب  دنناوتب 

ترخآ ایند و  هب  تبغر 

اب ادخ  ایند و  نیب  تبغر  ترخآ و  ایند و  هب  تبغر  .تسادخ  هب  تبغر  محازم  ایند ، هب  تبغر  .تسادـخ  هب  تبغر  عنام  ایند  هب  هجوت 
هظحل زا  ناشمغ  مه و  مامت  هجو  نیرتهب  هب  دننک و  ادخ  فقو  ار  ناشدوجو  همه  هک  دنتسب  قاثیم  لبق  زا  اه  نآ  .دوش  یمن  عمج  مه 

اه نآ  زا  ادخ  دنیاین و  هاتوک  لاعتم ، يادخ  هب  يافو  رد  هک  هدوب  نیا  شلبق  رذ و  ملاع  زا  ایند ، هب  ناشندـمآ  زا  لبق  هکلب  ناشدورو ،
مدآ ترـضح.تسیرگ  یم  لاس  تسیود  یهاگ  هک  تسه  تیاور  رد  درک ، یم  یلوا  كرت  يربمغیپ  رگا  اذل  .دـشاب  هتـشادن  هیالگ 

.تشاد هلگ  وا  زا  ادخ  هک  نیا  يارب  درک ، هیرگ  لاس  تسیود 

همئا تبقارم 

ساسا رب  ایند ، رد  ناش  همانرب  مامت  سپ  .دندوب  تبقارم  تدش  هب  اه  نآ  .تسین  یلوا  كرت  کی  موصعم ، هدراهچ  یتسه  خـیرات  رد 
شیپ بوبحم  يالب  هک  دندرک  يرامـش  هظحل  دعب  .دـندرک  لوبق  لبق  زا  دـیآ ، یم  شیپ  ناش  يارب  هک  ییالب  همه  .تسا  یلبق  دـهع 
يایند نیا  همانرب  .تسا  نیمه  اه  نآ  یگدنز  همه  ناج  قمع و  اذل  .دنشاب  یضار  دنشکب و  رس  ار  الب  ماج  هنابحم  هناقشاع و  دیایب و 
کبس فیلکت  دیایب ، رهم  هب  رس  همان  یتقو  مینکن  لایخ  .تسا  هدمآ  ادخ  فرط  زا  هک  تسا  رهم  هب  رـس  همان  کی  ساسا  رب  مه  ناش 

لمع نآ  هب  وم  هب  وـم  اـه  نآ  هدـمآ و  رهم  هب  رـس  هماـن  .دوـش  یمن  فـیلکت  ندـش  کبـس  بجوـم  روتـسد ، ندوـب  نیعم  .دوـش  یم 
(8 «.) ِرَْکنُْملا ِنَع  َْتیَهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  َتْرَمَأ  َهاَکَّزلا َو  َْتیَتآ  َهاَلَّصلا َو  َتْمَقَأ  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ٍلِطَاب َو  َیلِإ  ٍّقَح  ْنِم  ْلِمَت  َْمل  «َو  .دندرک
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رهم هب  رس  همان 

سدقم دوجو  يارب  یعوضوم  چیه  رد  دندومرف  هک  تسه  یفاک  تایاور  رد  .دنتـشادن  ادـخ  ریغ  هب  یلیم  نیرتمک  تقو  چـیه  اه  نآ 
رهم هب  رـس  همان  هک  تماما  رما  رد  ّالا  دننکن ، زاب  ترـضح  هک  هدـماین  هتـسب  رهم و  هب  رـس  همان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نیع دنک و  یم  زاب  ار  شدوخ  همان  طقف  یماما  ره  .دنداد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیوحت  درکن و  زاب  ار  همان  نیا  مه  ترضح.دمآ 
لمع دیاب  قح  رما  هب  وا  دنهد و  یم  ترـضح  تسد  ار  هماندهع  هتـسب ، ادخ  اب  هک  يدـهع  نیع  هدـمآ ، ادـخ  فرط  زا  هک  يروتـسد 
چیه دنک ، هجوت  هتکن  نیا  هب  یـسک  رگا  .تسا  رتهب  لاس  رازه  زا  اه  نآ  ياه  هظحل  .دنتـسه  اه  نآ  ردقلا  هلیل  یقیقح  بحاص  .دنک 

.دیآ یمن  دوجو  هب  موصعم  لاعفا  رد  یضقانت 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  زا  ربمایپ  هتساوخ 

(9 «.) مَُکلاَوْحَأ ْتَبَّلَقَتال  َُکلاَْوقَأ َو  ْتَفَلَتْخاـال  َکـُلاَْعفَأ َو  ْتَضَقاَـنَتاَمَف  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیریدـغ  تراـیز  رد 
.دروآ رد  اج  زا  ار  ربیخ  هعلق  رد  هتفر و  هوک  يـالاب  هنت  کـی  ترـضح  .درک  حـتف  ار  ربیخ  هعلق  ربیخ ، زور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ٍهَّوُِقب َْلب  ٍهَِّیناَمْسِج  ٍهَّوُِقب  َرَْبیَخ  َبَاب  ُْتعَلَق  اَم   » .درب راک  هب  تشاد ، ناوت  رد  هچ  ره  تساوخ  وا  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ 
یم هتـسب  زاـب و  رفن  دـنچ  هک  يرد  درک ، ترپ  دروآ و  رد  اـج  زا  ار  ربـیخ  هـعلق  رد  .درب  راـک  هـب  ار  شا  یناـمحر  هوـق  ( 10 «.) ٍهَِّیناَّبَر

رد هک  یمدآ  .دندرک  یم  رارف  دحا  رد  ناشیا  سرت  زا  همه  .دننک  روبع  قدنخ  زا  اه  ناملسم  ات  درب  هرهب  لپ  يارب  رد  زا  دعب  .دندرک 
دندنب و یم  ار  شتـسد  شمـشچ ، ولج  دنک و  یم  توکـس  لاس   25 دـنداد ، ناج  يا  هدـع  شربکا  هللا  دایرف  يادـص  زا  ریرحلا ، هلیل 

.دنک یم  ربص  هناموصعم  دننک و  یم  کته  ار  ادخ  هبیبح  دنزادنا و  یم  شندرگ  هب  نامسیر 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  ام و 

همه مدآ  نیا  .میدوب  هفیقـس  باحـصا  هب  قحلم  همه  .دوبن  هعیـش  اـم  زا  يدـحا  درک ، یم  یلوا  كرت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رگا 
هب يافو  گنهآ  ود  ره  یگدـنب ، گنهآ  ود  ره  .دراد  گنهآ  کی  توکـس ، نیا  ندز و  ریـشمش  نآ.تسا  گنهامه  ًالماک  شلاعفا 

يور رـس  هنـسرگ  اه ، تسدرود  رد  يا  هنـسرگ  ادابم  هک  دروخ  یمن  ریـس  ياذغ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تقو  چـیه  .تسا  دـهع 
هچب دـنک و  یم  مخ  ار  شا  هناش  هک  نینمؤملاریما  نیمه  .تسوا  لام  یتسه  همه  هک  نیا  اـب  دـندروخن  ریـس  وج  ناـن  .دراذـگب  نیمز 
.دوش لفاغ  اه  میتی  دای  زا  ادابم  هک  دنک  یم  هضرع  شتآ  هب  ار  شدوخ  دنوش ، لاح  شوخ  ات  دراذگ  یم  شـشود  يور  ار  میتی  ياه 

رد یگنهامه  یتقو.دـنز  یم  ندرگ  ار  همه  دـنهد ، یم  شتـسد  ار  هظیرق  ینب  دوهی  زا  رفن  دـص  دـنچ  متاـخ  ربماـیپ  یتقو  مدآ  نیمه 
ٍهَلْمَن ِیف  َهَّللا  َیِـصْعَأ  ْنَأ  یَلَع  اَهِکاَْلفَأ  َتَْحت  اَِمب  َهَْعبَّسلا  َمِیلاَقَْألا  ُتیِطْعُأ  َْول   » .دنک ادیپ  ار  حیبست  خن  ناسنا  هک  دوش  یم  هدـیمهف  لاعفا 

، ریگب يا  هچروم  ناهد  زا  وج  تسوپ  کی  قحاـن  هب  دـنیوگب  دـنهدب و  نم  هب  ار  میلقا  تفه  رگا  ( 11 «.) ُُهْتلَعَف اَم  ٍهَریِعَش  َْبلُج  اَُهُبلْسَأ 
.مریگ یمن 

یگدنب ساسا  رب  لاعفا 

یم فارـسا  ارچ  تسا ؟ نتفرگ  وضو  روج  هچ  نیا  يزیر ؟ یم  بآ  ردق  نیا  ارچ  دومرف : يرـصب  نسح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ییاج کی  .دمهفب  ار  هتکن  ود  نیا  یگنهامه  دـناوت  یمن  وا  ( 12 (؟ دوبن فارسا  یتخیر ، ار  اه  ناملسم  نوخ  امـش  اقآ  تفگ : ینک ؟

هب وج  تسوپ  .دشاب  یگدـنب  ساسارب  دـیاب  لعف  همه  ینعی  دزیرب ، مه  بآ  هرطق  کی  دـیابن  ییاج  کی  دزیرب ، نوخ  ایرد  کی  دـیاب 
.دزیر یم  اج  هب  نوخ  یلو  دزیر ، یمن  اج  هب  ان  بآ.دـنک  یم  ورد  قح  هب  مه  ار  رفن  اه  هد  دریگ و  یمن  هچروم  کـی  نهد  زا  قحاـن 

توکـس 25 نیفـص و  ربیخ و  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  گنهامه  شا  همه  .دـنرادن  فالتخا  مه  اب  وا  ياه  فرح 
، درک ادیپ  هجوت  لخدم  نیا  زا  تشادرب و  ار  مدق  نیا  یسک  رگا  .تسا  ییادخ  شراک  همه  .تشادرب  ماگ  ریـسم  کی  رد  شا ، هلاس 

.تسا هداد  سپ  ار  شناحتما 
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حالص يداو  ناحلاص و 

دراو سک  چیه  نیحلاص  زج  ( 13 «.) اومّلـست یتح  نوقدصتال  و  اوقدصت ،  یتح  نوفرعتال  و  اوفرعت ، یتح  نیحلاص  نونوکتال  مکنإ  »
قیدصت ار  ادخ  یلو  هک  نیا  ّالا  دوش ، یمن  یـسک  بیـصن  تفرعم  دسرب و  ادـخ  یلو  تفرعم  هب  هک  نیا  ّالا  دوش ، یمن  حالـص  يداو 

کـش رگا  ّالا  و  دنکن ، ادخ  یلو  رد  کش  اجک  چیه  .دنیبب  شلاوحا  لاوقا و  لاعفا و  همه  رد  ار  ادخ  یلو  یگنر  کی  قدص و  .دنک 
هب یـسک  .دنک  یم  بیذکت  دش ، هک  نامگدب  .دوش  یم  نامگ  دـب  دراذـگ و  یم  اپ  بیر  يداو  هب  هک  تسا  نیا  شدـعب  مدـق  درک ،

.تسین یناسآ  راک  نیا  دنکب و  قیدصت  ار  ادخ  یلو  لاوحا  لاوقا و  لاعفا و  همه  رد  هک  دسر  یم  تفرعم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يوزارت 

.داتفا هار  یـسوم  .نک  شیادیپ  ورب و  تسا ، یهلا  ملعم  کی  دومرف  وا  هب  ادخ  .تسادخ  مزعلاولوا  ربمغیپ  مالـسلا ، هیلع  میلک  یـسوم 
یم يدرگاش  ياضاقت  مه  دعب  .درک  ادیپ  ار  وا  تفر و  .منک  ادیپ  ار  ملعم  نیا  ات  مدرگ  یم  هدش  مه  ینالوط  نارود  کی  دـیوگ  یم 

َْفیَک ،َو  اربَص َیِعَم  َعیِطَتْـسَت  َنل  َکَّنِإ  :» دیامرف یم  دـعب  ( 14 «. ) ًادْـشُر َتْمِّلُع  اَّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یـسُوم  َُهل  َلاـق   » .دـنک
دنک یم  سامتلا  یـسوم  .یناد  یمن  ارم  راک  رارـسا  وت  .ینک  ربص  نم  ياـپ  مه  یناوت  یمن  وت  ( 15 «.) اربُخ ِِهب  ْطحت  َْمل  اَـم  َیلَع  ربْصَت 
یم وا  هب  ( 16 «.) ًاْملِع اَّنَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  انِْدنِع َو  ْنِم  ًهَمْحَر  ُهاْنیَتآ  : » دومرف .دنک  توکـس  دیوگن و  هک  دهد  یم  لوق  مه  دعب  .دـنامب  هک 

ره وا  .درک  قیدـصت  دوب و  روبـص  روط  نیمه  مه  هار  هلاـبند.درک  یهاوخرذـع  .ینک  ربـص  نم  اـب  یناوت  یمن  وـت  متفگن  نم  دـیوگ 
يوزارت اـب  .دـشاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  اـم  يوزارت  هک  دـتفا  یم  یقاـفتا  نـینچ  یتـقو.تسا  نـیا  دـیوگ  یم  دـنک ، یم  يراـک 

زیچ همه  يدرک ، نزو  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياهراک  یتشاذـگ و  يرگید  يوزارت  رگا  .تسا  لح  اـهراک  همه  نینمؤملاریما 
، هتشاذگ ام  دوجو  رد  ادخ  هک  ییوزارت  .دیآ  یمن  رد  روج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راک  هک  ناطیـش  يوزارت  اب  .دیآ  یم  رد  هابتـشا 

ماهلا ام  هب  ار  یبوخ  يدـب و  هار  اوقت و  روجف و  هار  ادـخ  ( 17 «.) اهاْوقَت اهَروُُجف َو  اهَمَْهلَأَف   » .تسا مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يوزارت 
هتکن نیا  هب  یـسک  رگا  .تسام  ترطف  وزج  نیا  .تسین  روجف  يرگید  زیچ  .تسا  نینمؤملاریما  تیالو  زا  جورخ  ، روجف .تسا  هدرک 

تداهـش و هچ  تسا ، دهع  هب  يافو  یگدنب و  ود  ره  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  دنادن  دنکن و  ادیپ  ار  حیبست  خـن  دـنکن و  هجوت 
.دنک یمن  یقرف  شیارب  دشک و  یم  دسر ، یم  تداهش  هب  هک  لیلد  نامه  هب  نتشک ، هچ 
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اه يدب  اه و  یکین 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هاگتـسد  يارب  اه  یبوخ  همه  تسا و  سیلبا  هاگتـسد  لاـم  اـه  يدـب  همه 
هدـیباوخ هنتف  کش  رد  .مینک  یم  طوقـس  میدرک ، کش  رگا  .مینک  قیدـصت  ار  ترـضح  میـشاب و  ترـضح  میلـست  دـیاب  اـم  .ملـسو 

هب مه  دـعب  دـننک ، قیدـصت  دنتـسناوتن  .دـش  عورـش  کش  زا  دـندرک ، گنج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  ییاهنآ  يارجاـم.تسا 
هب ات  مینک ، قیدصت  ار  اه  نآ  دیاب  ام  .دنک  نامگدـب  ار  ام  دـنزب و  مه  هب  ار  زارت  نیا  هک  تسا  نیا  ناطیـش  راک  .دندیـسر  ینامگدـب 
ات دنک  نامگدب  ار  ام  دهاوخ  یم  ناطیش  .میوشب  نیحلاص  ءزج  میـسرب و  حالـص  هب  دعب  میتفیب و  هار  ناشلابند  دعب  میـسرب و  تفرعم 

.میسرب بیر  هب  ام  دهاوخ  یم  .مینکن  تکرح  اه  نآ  لابند 

تفالخ بصغ  زا  سپ 

.دییایب نادیم  طسو  امش  تفگ : ترضح  هب  دمآ و  نایفسوبا.دندمآ  ترـضح  رود  اهراکم  دندرک ، بصغ  ار  تفالخ  هک  نیا  زا  دعب 
(18 «.) ِتْوَْملا َنِم  َعِزَج  اُولوُقَی  ْتُکْسَأ  ْنِإ  ِْکلُْملا َو  یَلَع  َصَرَح  اُولوُقَی  ُْلقَأ  ْنِإَف  : » دیامرف یم  ترضح  .مینک  یم  تیامح  امـش  زا  ام 

.دسرت یم  گرم  زا  دنیوگ  یم  منک ، توکس  رگا  .تسا  کلم  رب  صیرح  دنیوگ  یم  منزب ، فرح  رگا 

ینامگدب داجیا  ناطیش ، راک 

هک یلاح  رد  مینک ، قیدصت  ار  ادخ  یلو  ام  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  داجیا  ینامگدـب  .دـنک  یم  ناطیـش  هک  تسا  يراک  نامه  نیا 
يارب دـنک ، مه  توکـس  .تسین  صیرح  تسادـخ و  يارب  دـنز  یم  فرح  یتـقو  هـک  دـناد  یم  مـیدرک ، ادـیپ  ار  حـیبست  هتـشر  رگا 
يارب نیفـص  گنج  دمهف  یم  درک ، ادیپ  ار  حیبست  هتـشر  هک  یـسک  .وسرت  هن  تسا و  صیرح  هن  دـسرت ، یم  گرم  زا  هن  .تسادـخ 
تیب یتقو  اذـل  .تسین  ایند  يارب  شلمج  گنج  .تسین  ایند  رـس  رب  صرح  يارب  اه ، یناوارهن  اـب  شگنج  .تسین  اـیند  رـس  رب  صرح 

ْدَق ِکِیف  ِیل  َهَجاَح  َال  يِْریَغ  يِّرُغ  ...اَْینُد  اَی  اَْینُد  اَـی  : » دومرف داـتفا ، اـهالط  هب  شهاـگن  دروآ و  نوریب  ریبز  هحلط و  تسد  زا  ار  لاـملا 
.تسا یکی  الط  كاخ و  شهاگن  رد  ًاعقاو  .مروخ  یمن  ار  وت  لوگ  نم  .هدب  بیرف  ار  نینمؤملاریما  زا  ریغ  ( 19 «.) ًاثاََلث ُِکتْقَّلَط 
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ینامگدب دمایپ 

رما نیرت  کچوک  رد  .دوش  نامگدب  ناسنا  هک  يزور  هب  ياو  دزادنیب و  ینامگدب  بیر و  کش و  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا  ناطیش  راک 
یمن .دـنک  لمحت  ار  ترـضح  توبن  دـناوت  یمن  رگید  درف  نیا  .دـنک  یم  کش  مه  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  متاخ  یبن  هب  تبـسن 

، دش نامگدب  هک  یمدآ  .دشاب  رابدرب  دنک و  قیدصت  ًامتح  دیاب  دنک و  ربص  دناوت  یمن  دش ، نامگدب  یتقو  .دتـسیاب  راک  ياپ  دـناوت 
شنوخ دورب  ارچ  دگنج ، یم  ایند  صرح  يارب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  درک  لایخ  مدآ  رگا  .دتـسیاب  روتـسد  ياپ  دناوت  یمن  رگید 

یمن کش  اب  هک  مدآ.دنکـش  یم  ار  شتعیب  دـنک ، کـش  مدآ  ( 20 «.) َنِیبِّذَـکُم َال  َنِیباَتُْرم َو  َال  َنِیثِکاَن َو  َال  َنیِّکاَـش َو  ُْریَغ  « ؟ دـهدب ار 
ینامگدـب کش و  هب  ار  ام  درادـب و  زاب  ادـخ  یلو  هب  تبـسن  قیدـصت  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  ناطیـش  مغ  مه و  مامت  .دـنک  افو  دـناوت 

عون نیا  اب  ناطیش  .دنتسه  ام  نطاب  رد  سیلبا  نایرکـشل  اه  نیا  .تسا  هلیذر  تافـص  تشز و  لامعا  مه  سیلبا  ذوفن  هنزور  .دزادنایب 
رد دص  قیدصت  مه  فرط  نآ  زا  دگنج و  یم  مرکا  یبن  اب  ام  قیرط  زا  درک ، هناخ  ام  رد  رکشل  نیا  رگا  .دیآ  یم  ام  غارس  نایرکـشل 

.مینک قیدصت  دیاب  ام  .تسا  دص 

قیدصت هار 

دناوت یم  درک ، ادـیپ  ادـخ  یلو  راک  رد  ار  حـیبست  خـن  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  شیاـه  هار  نیرت  مهم  زا  یکی  تسیچ ؟ قیدـصت  هار 
مه زا  دنتـساوخ  یم  دـنک ، لمحت  تسناوتن  رگید  یتقو  .دومرف  میلک  یـسوم  هب  یهلا  ملعم  نآ  هک  تسا  یناـمه  نیا  .دـنک  قیدـصت 
َلاق  » هک دومرف  دعب.يدرک  یم  ار  اهراک  نیمه  يدوب ، نم  ياج  مه  وت  يدیمهف ؟ الاح  .تسا  نم  راک  رارـسا  نیا  تفگ.دـنوش  ادـج 
خن نامه  نیا  .مدوب  ادـخ  رومأـم  نم  .مدرک  یمن  راـک  مدوخ  فرط  زا  نم  ( 21 «.) ُهْعَنْـصَأ َْمل  یِّبَر  ُْرمَأ  َال  َْول  ِینْعَی  يِْرمَأ  ْنَع  ُُهْتلَعَف  اَـم 

دنیبب مدآ  رگا  .دنک  ادیپ  ار  حیبست  خن  هک  تسادخ  يارب  ناشیاهراک  همه  اه  نیا  هک  دنک  رواب  دناوت  یم  ناسنا  یتقو  تسا و  حیبست 
علق و هک  تسه  تاناکما  همه  دـنزیر ، یم  شا  هناخ  هب  یتقو  دـنک ، یمن  یلوا  كرت  کی  دـنک ، یم  توکـس  لاـس   25 نینمؤملاریما
هک مه  يزور  دیوگب  دناوت  یم  دید ، ار  الب  نیا  رگا  دـنک ، یمن  یلوا  كرت  دراذـگ و  یم  مه  يور  ار  شیاه  تسد  دـنک ، ناشعمق 

.تسا هدوب  ادخ  يارب  دنز ، یم  ریشمش 
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ناطیش يرگ  هنتف 

لثم وا  دزن  اه  ناسنا  نیرتزیزع  هدش و  رضاح  مالسا  يزوریپ  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  هک  دید  ار  اروشاع  یسک  رگا 
یم تسار  مدآ  نیا  دـمهف  یم  دنـسرب ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لثم  وا  دزن  اه  ناـسنا  نیرت  بوبحم  هرهاـط و  هقیدـص 

.دیوگ

.دنک یم  اپ  هب  هنتف  ناطیش  میتشادرب ، اه  نآ  يالب  زا  ار  ناممشچ  رگا  .تسا  نیا  يارب  دینک ، هیرگ  بش  حبص و  دنتفگ  ام  هب  هک  نیا 
.دراد بیع  راک  ياج  نآ  .تسا  بارخ  راک  ياج  نیا  دیوگ  یم  .میمهف  یمن  ار  اه  نآ  راک  رارسا  ام 

كدف يارجام  زا  قودص  موحرم  تیاور 

یلوا زا  ار  كدف  هلابق  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  دسیون : یم  قودـص  موحرم  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدـص  تداهـش  تلع  هرابرد 
زا دـندومرف : ییآ ؟ یم  اجک  زا  : دیـسرپ تسب و  ترـضح  رب  ار  هار  یمود  .دـنتفر  یم  لزنم  فرط  هب  مشاـه  ینب  هچوک  زا  دـنتفرگ و 

اَهَسَفَرَف  » .دنهدب وا  هب  ار  هلابق  هک  نیا  زا  دندرک ، ابا  ترضح  .درک  بلط  ترـضح  زا  ار  كدف  هلابق  .ما  هتفرگ  ار  مکدف  هلابق  .دجـسم 
َنیِح اَِهنُذُأ  ِیف  ٍطُْرق  َیلِإ  ُرُْظنَأ  یِّنَأَکَف  اَهَمََطل ، َُّمث  اَِهنَْطب ، ْنِم  َنِّسَحُْملا  ِتَطَقْسَأَف  ُنِّسَحُْملا  ُهُمْسا  ٍْنبِاب  ًهَِلماَح  ُماَلَّسلا  اَْهیَلَع  َْتناَک  ِِهلْجِِرب َو 
.دراد لمح  ناوج  يوناب  نیا  دنتفگن  .تسادخ  لوسر  رتخد  نیا  هک  دـنتفگن  اه  نآ  .تسین  ندرک  همجرت  لباق  ریبعت  نیا  (22 «.) َفَقَن

هب يروج  .تشادـنرب  تمواـقم  زا  تسد  ملاـع ، ود  یب  یب.دـندرکن  اـفتکا  مه  دـح  نیمه  هب  داد و  تسد  زا  ار  نسحم  اـج  نیمه  رد 
شوگ زا  هراوشوگ  مینیب  یم  مراد  ایوگ  هک  تسا  نیا  قودـص  موحرم  ریبعت  هک  درک  تراسج  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف  ترـضح 

.دوب رامیب  دوب ، هدنز  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هک  يزور  ات  ارجام ، نآ  زا.دش  ادج  همطاف 
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ترـضح زا  هیاس  لایخ و  کی  زج  هک  دش  بآ  يروج  ریگ و  نیمز  مک  مک  تدـم  نیا  لوط  رد  ترـضح  هک  تسا  نیا  لتاقم  ریبعت 
.دندش تلحر  هدامآ  ترضح  دنامن و 

اهیلع هللا  مالسارهز  ترضح  تبیصم  رکذ 

داتـسرف و مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لابند  ار  امـسا  نمیا و  ما  هدیـسر ،  ارف  شتلحر  ماـگنه  رگید  هک  درک  ساـسحا  ترـضح  یتقو 
نیمه رگید  هدرک و  توعد  ارم  رگید  ادـخ  هک  منک  یم  ساـسحا  دنتـشاد : هضرع  ترـضح  هب  ناـشیا  .دـندش  رـضاح  نینمؤـملاریما 

.مراذگب نایم  رد  امـش  اب  ار  اه  نآ  مهاوخ  یم  هک  متـشاد  هگن  مدوخ  هنیـس  بلق و  رد  ار  يروما  .موش  یم  قحلم  مردپ  هب  اه  تعاس 
َْدنِع َسَلَجَف  : » تسا لـقن  .دـیراذگب  ناـیم  رد  نم  اـب  يراد ، لد  رد  هچ  نآ  ادـخ ، لوسر  رتـخد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ِهَّللا َذاَعَم  َلاَقَف ع  ِینَتْرَـشاَع  ُذـْنُم  َُکتَْفلاَخ  َال  ًهَِنئاَخ َو  َال  ًَهبِذاَک َو  ِینَتْدِـهَع  اَم  ِّمَع  َْنبا  اَی  َْتلاَق  َُّمث  ِْتیَْبلا  ِیف  َناَـک  ْنَم  َجَرْخَأ  اَهِـسْأَر َو 

(23 «.) ِیتََفلاَخُِمب ِکَخِّبَوُأ  ْنَأ  ْنِم  ِهَّللا  ْنِم  ًافْوَخ  ُّدَشَأ  ُمَرْکَأ َو  یَْقتَأ َو  َُّربَأ َو  ِهَّللِاب َو  ُمَلْعَأ  ِْتنَأ 

ملاع ود  یب  یب  تاعاس  نیرخآ  .دنتسشن  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  رـس  يالاب  دنیوگب ، دنهاوخ  یم  ار  رارـسا  ترـضح  هک  نیا  يارب 
َْنبا اَی  تشاد «: هضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  .دنداتـسرف  نوریب  دوب ، هناخ  قاـتا و  رد  هک  ره  تسا و 

وت هب  نم  .یتفاین  وگغورد  ارم  يدوب ، نم  اب  هک  يا  هرود  رد  وت  ِینَتْرَـشاَع .» ُذـْنُم  َُکتَْفلاَخ  اـَل  ًهَِنئاَـخ َو  اـَل  ًَهبِذاَـک َو  ِینَتْدِـهَع  اَـم  ِّمَع 
.مدرکن تفلاخم  وت  اب  يرما  چیه  رد  .مدرکن  تنایخ  وت  قح  رد  .متفگن  فالخ 
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مالـسلا هیلع  َلاَقَف  « ؟ دینز یم  هک  تسیچ  اه  فرح  نیا  مرب ، یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ ، لوسر  رتخد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا رت  سانـشادخ  ادخ ، لوسر  رتخد  ِیتََفلاَخُِمب .» ِکَخِّبَوُأ  ْنَأ  ْنِم  ِهَّللا  ْنِم  ًافْوَخ  ُّدَشَأ  ُمَرْکَأ َو  یَْقتَأ َو  َُّربَأ َو  ِهَّللِاب َو  ُمَلْعَأ  ِْتنَأ  ِهَّللا  َذاَعَم 
وت تاجرد  فئاخ  ادـخ و  دزن  یتسه  یمارگ  وت  .تساه  نیا  زا  رتالاب  وت  تاـجرد  .یتسه  تاـجرد  نیا  زا  رت  یقتم  اـه و  فرح  نیا 
زا رت  عیفر  امـش  نأش  يدرک و  تفلاخم  نم  اب  ارچ  میوگب  مشکب و  باسح  وت  زا  تمایق  يادرف  مهاوخب  نم  هک  تساه  نیا  زا  رتـالاب 

.موش یضار  وت  زا  نم  یهاوخب  هک  تساه  فرح  نیا 

ْدَق ِهَّللا ص َو  ِلوُسَر  َهَبیِـصُم  َّیَلَع  ِتْدِّدَـج  ِهَّللا  ُْهنِم َو  َّدـُب  اـَل  ٌْرمَأ  ُهَّنَأ  اَّلِإ  ِكُدُّقَفَت  ِکـُتَقَراَفُم َو  َّیَلَع  َّزَع  ْدَـق  : » دومرف نینمؤملاریما  دـعب 
َءاَزَع َال  ٌهَبیِـصُم  ِهَّللا  ِهِذَه َو  اَهَنَزْحَأ  اَهَّضَمَأ َو  اَهََملآ َو  اَهَعَْجفَأ َو  اَم  ٍهَبیِـصُم  ْنِم  َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  ِكُدـْقَف َف  ُِکتاَفَو َو  ْتَمُظَع 

وت و ییادج  ( 24 «.) ِْتئِش اَِمب  ِینیِصوُأ  َلاَق  َُّمث  ِهِرْدَص  َیلِإ  اَهَّمَـض  اَهِـسْأَر َو  یَلَع  َذَخَأ  ًهَعاَس َو  ًاعیِمَج  اَیََکب  َُّمث  اََهل  َفَلَخ  َال  ٌهَّیِزَر  اََهل َو 
هعجاف نینمؤملاریما  يارب  هک  یتبیصم  .تسا  هدش  هدنز  نم  يارب  هرابود  امـش  نتفر  اب  ربمغیپ  تبیـصم  .تسا  تخـس  یلیخ  نم  يارب 

راد هصغ  ارم  تبیصم  نیا  ردقچ  .ار  تبیصم  نیا  یتخس  دناد  یمن  ادخ  زج  یسک  .تسا  تخس  خلت و  ردقچ  .تسا  یناهگان  زیمآ و 
.درک ناربج  دوش  یمن  هک  تسا  یتبیصم  نیا  .هدرک 

زا ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  رس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنتـسیرگ  تولخ  نیا  رد  مالـسلا  امهیلع  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  یتعاس 
یلو مربص ، هب  رومأم  نم  هچ  رگا  .امرفب  يراد ، یتیـصو  ره  ناج  همطاف  دـندومرف : دـعب  .دندنابـسچ  هنیـس  هب  دنتـشادرب و  رتسب  يور 

ود یب  یب  دـعب  .منک  یم  افو  ینک ، تیـصو  هچ  ره.متـسین  ربص  هب  رومأم  رما  نیا  رد  .منک  یم  یلمع  ار  وت  تیـصو  هک  دـید  یهاوخ 
میسرت ار  توبات  لکش  دعب  .هدب  رارق  توبات  رد  ارم  ندب  نک و  تسرد  یتوبات  نم  يارب  ناج  یلع  دندومرف : دندرک و  تیـصو  ملاع 

مالـسلا و هیلع  نینمؤملاریما  مشچ  لباقم  هدنامن ، نآ  زا  هیاس  کی  زج  هک  يزیچ  فیحن و  رکیپ  نیا  هک  دوب  نیا  يارب  دیاش  .دندرک 
رـضاح نم  هزانج  عییـشت  رد  دیابن  دندرک ، ملظ  هک  ییاه  نآ  هک  تسا  نیا  نم  تیـصو  ناج  یلع  دومرف : دعب  .دریگن  رارق  شنازیزع 

ارم ربق  يور  یتقو  .راذگب  ربق  رد  ارم  تدوخ  رادرب و  ارم  ندب  هنایفخم  نک و  نفک  ارم  تدوخ  هدب و  لسغ  ارم  تدوخ  هنابش  .دنوش 
َیلاَعَت َو َهَّللا  َکُعِدْوَتْـسَأ  اَنَأ  َو  : » دندومرف دعب  .نک  توالت  نآرق  نم  يارب  بش  یکیرات  رد  نیـشنب و  نم  تروص  لباقم  يدـناشوپ ،
ار شکچوک  رتخد  ناشیا  .شاب  منادنزرف  بقارم  .مراپس  یم  ادخ  هب  ار  وت  ( 25 «.) ٍمُوْثلُک َّمُأ  اَْهَیلِإ  ْتَّمَض  َُّمث  ًاْریَخ  يِْدلُو  ِیف  َکیِصوُأ 

لزنم رد  هچ  نآ  دیـسر ، دـشر  نس  هب  مرتخد  نیا  یتقو  ناـج  یلع  دومرف : درک و  رتخد  نیا  اـب  ار  عادو  نیرخآ  تفرگ و  شوغآ  رد 
.دیراپسب مرتخد  نیا  هب  مراد ،
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تعکر ود  تفر و  یبنلا  دجسم  هب  نینسح  اب  شدوخ  هک  تسه  لتاقم  یضعب  رد  .داتسرف  دجسم  هب  ار  نینسح  نینمؤملاریما و  سپس 
لزنم هب  شدوخ  .دینامب و  ناتردپ  شیپ  امـش  منازیزع  دومرف : شنینـسح  هب  دعب  دنتـساخرب و  اج  زا  ترـضح  رخآ  زور  .دـناوخ  زامن 

.موش یم  هرجح  لخاد  نم  دومرف : امسا  هب  ناشیا.تشگرب 

رگا .نزب  ادص  ارم  ایب و  یتعاس  زا  دعب  .موش  یم  هرجح  لخاد  نم  امـسا  دومرف : دـناوخ و  ار  برغم  زامن  هک  دراد  اه  لقن  یـضعب  رد 
ترضح مدید  مدش و  هناخ  دراو  تشذگ و  یتعاس  دیوگ  یم  امسا  .نک  ربخ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مدادن ، باوج  هک  يدید 

مدز و رانک  ار  شوپور.مدینشن  یباوج  مدز ، ادص  هچ  ره  هتخادنا و  دوخ  يور  یـشوپور  هدرک و  زارد  هلبق  تمـس  هب  ار  دوخ  ياهاپ 
هیلع نینمؤملاریما  لابند  ار  یـسک  .تسا  هدرک  تقرافم  الاب  ملاع  اب  شحور  هتـشاذگ و  تروص  ریز  ار  تسد  ملاع  ود  یب  یب  مدـید 
یه لزنم ، دجسم و  هاتوک  هلصاف  رد  دمآ و  نیمز  يور  تروص  هب  دینـش ، ار  ربخ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  یتقو  .مداتـسرف  مالـسلا 

.تساخ یمرب  تسشن و  یم 

وشم رتسکاخ  شوماخ و  نم  عمش  وشم             رپ  رپ  نم  گرب  دص  لگ  يا 

مشک یم  تلاجخ  وت  زا  همطاف  مشتآ                 قرغ  هچوک  ثیدح  زا 

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ردق و  بش 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ردق و  بش 

میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلع دّمحم و  یفطصملا  مساقلا  یبا  انالوم  انّیبن و  انّدیس و  هتّیرب  لضفا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
.نیموصعملا نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ 
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هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  هب  دوخ  ینارون  باتک  رد  دـیجم و  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  هک  یمیظع  ياه  تراـشب  زا  یکی 
اَم ِرْدَْقلا َو  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَزنَأ  اَّنِإ   : » تسا ردق  بش  هب  تراشب  هدرک ، اطع  ترضح  تما  هب  سدقم  دوجو  نآ  تکرب  هب  نینچمه  ملسو و 

هاـم رازه  زا  هک  تسا  یبش  نیا  ( 2 «) .ٍرْهَـش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْـقلا  ُهَْلَیل   : » تسا ردـق  بش  هرابرد  هروس  نیا  ( 1 «) ِرْدَْقلا ُهَْلَیل  اَم  َکئَرْدَأ 
ترـضح تعافـش  هب  هک  تسا  هکراـبم  هروس  نیا  رد  یگرزب  تراـشب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  تما  يارب  .تسا  رتـهب 

.دننک یط  بش  کی  رد  ار  هتشذگ  مما  ینالوط  هار  دنناوت  یم  هک  هدش  هاتوک  يا  هزادنا  هب  ناشهار 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  یبن  تما  رمع  ندوب  هاتوک  تمکح 

هللا یلص  متاخ  یبن  سدقم  دوجو  تاکرب  زا  ار  نآ  هتـشادن و  دوجو  هتـشذگ  مما  رد  ردق  بش  هک  دیآ  یمرب  نینچ  تایاور  رهاظ  زا 
تما رمع  یهاتوک  هک  میناوخ  یم  تیاور  رد.هدش  هاتوک  تما  هار  ناشیا  ندمآ  اب  ناشیا و  تعافـش  هب  .دـنناد  یم  ملـسو  هلآو  هیلع 

َْمل َوَأ   » .تساـه ناـسنا  ربعم  اـیند  .درادـن  یتـیعوضوم  چـیه  اـیند ، نیا  رد  یگدـنز  ندوب و  نوچ  .تسا  لـیلد  نیمه  هب  مه  ترـضح 
هب مرکا  یبن  تما  رمع  رگا  .دنهد  یم  رمع  وا  هب  تسا  مزال  ناسنا  دشر  يارب  هک  يا  هزادنا  هب  ( 3 (؛» َرَّکَذَت ْنَم  ِهیف  ُرَّکَذَتَی  ام  ْمُکْرِّمَُعن 

.تسا نیمه  شا  هتکن  تسین  هقباس  مما  رمع  يازارد 

هللا لوسر  سدـقم  دوجو  رـضحم  رد  هک  دـننک  یم  لقن  ردـق  هروس  لیذ  یفاص  فیرـش  باـتک  رد  ضیف  موحرم  ینارون  یتیاور  رد 
رازه زا  شیب  هام و  رازه  هک  دش  هدرب  لیئارسا  ینب  زا  يدرف  زا  مان  .دش  یم  تبحص  هتـشذگ  مما  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ِهَّصاَِخل ُهَّللا  ُهَحَتَف  ِهَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌبَاب  َداَهِْجلا  َّنِإَف   » .درک هزرابم  گنج  ههبج  رد  هدیـشک و  شود  هب  ریـشمش  طقف  ادـخ  هار  رد  هاـم 
هب هک  ینالوط  رمع  نیا  لابق  رد  ایادخ ! دنتـشاد : هضرع  لاعتم  يادخ  هب  دعب  .دندش  هدز  تفگـش  رایـسب  مرکا  یبن  ادتبا  ( 4 «) .ِِهئاَِیلْوَأ

؛ درک لزان  مرکا  لوسر  سدقم  دوجو  رب  ار  ردق  هروس  لاعتم  يادخ  هاگنآ  يا ؟ هدرک  اطع  هچ  نم  تما  هب  يدرک ، اطع  هتـشذگ  مما 
هاتوک ار  اهنآ  هار  .تسین  ایند  ملاع  رد  ینالوط  فقوت  گنرد و  نآ  هب  يزاین  میداد و  ردق  بش  امش  تما  هب  امـش  تکرب  هب  ام  ینعی 

.دنسر یم  دصقم  هب  رتدوز  وت  اب  اهنآ  .میدرک 
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ددرگ یمزاب  ترضح  هب  اه  تیاده  همه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دوخ  هب  یـصوصخم  ياطع  ردق  بش  هک  تسا  نیا  تفگ  ردـق  بش  هرابرد  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
نیا رد  هصالخ  هک  یفده  نآ  دنـسرب ؛ هجیتن  هب  ناشفده  نآ  رد  ترـضح  هکنیا  يارب  .تسا  ناشتلاسر  ندیـسر  ماجنا  هب  يارب  ملس ،
يارب هدش  اطع  ترضح  هب  هچنآ.دننک  تعافش  ار  تما  همه  دنهاوخ  یم  .دنربب  ادخ  تمس  هب  دنهاوخ  یم  ار  ملاع  همه  هک  دوش  یم 

.تسا ترضح  شود  هب  هک  تسا  یتیلوئسم  نیا  مامتا 

هیلع هللا  یلص  مرکا  یبن  هقلطم  توبن  هطساو  هب  دسر ، یم  ادخ  هب  یسک  ره  تسا و  همه  زا  يریگتسد  ردق  بش  رد  ترضح  تلاسر 
اطع ترضح  هب  هک  تسا  یتینارون  نیا  بعش  زا  يا  هبعـش  مرکا و  یبن  توبن  عورف  زا  هتـشذگ  ءایبنا  توبن  یتح  .تسا  ملـس  هلآ و  و 

، هدش اطع  عناوم  عفر  تلاسر و  نیا  ندیـسر  دصقم  هب  يارب  ترـضح  هب  هچنآ.ددرگ  یمزاب  ترـضح  هب  اه  تیاده  همه  سپ  .هدـش 
.تسا ردق  بش 

ردق هروس  لوزن  ملس و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  هدننک  نارگن  باوخ 

زا هیما  ینب  هک  دندید  باوخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  هدش : لقن  نینچ  نیا  یتیاور  فیرش  یفاص  رد 
ترـضح .دوب  ادخ  هب  توعد  ياج  دوب  تلاسر  ياج  هک  ییاجنآ  ینعی  دندنادرگرب ؛ بقع  هب  ور  ار  مدرم  دنتفر و  الاب  ترـضح  ربنم 

هرابود دننک و  یم  هدافتـسا  دنراد  بصنم  نامه  زا  هیما  ینب  دـندرک و  تیادـه  ادـخ  تمـس  هب  ار  تیرـشب  تلزنم ، تعیقوم و  نآ  زا 
نوزحم دنتـساخرب ، باوخ  زا  ترـضح  یتقو  .دـننادرگ  یم  زاب  يدـیدج  لکـش  هب  ار  تیلهاج  دـننک و  یم  ایند  هجوتم  ار  اـه  ناـج 

.دهد یم  خر  هعقاو  نیا  هک  دندوب  نئمطم  .تسا  یحو  هلزنم  هب  ترضح  باوخ  نوچ  .دندش 
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.مربخ یب  ارجام  زا  نم  تشاد  هضرع.مدید  ار  یباوخ  نینچ  دـندومرف : دـینارگن ؟ ارچ  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  ترـضح  هب  لیئربج 
یخرب مه  يرگید  دوب و  ردـق  هروس  یکی  دروآ  ترـضح  يارب  هچنآ  تشگرب و  تفر و  .مروایب  ربخ  لاـعتم  يادـخ  زا  مورب و  دـیاب 

.نآرق رگید  تایآ 

لطاب لها  يارب  هصرع  نتشاذگ  زاب  رد  دنوادخ  تمکح 

ینالوط و یتلود  ام  دیامرف : یم  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیمه  هدـش ، لقن  هروس  نیا  يارب  هک  ییاه  لوزن  نأش  زا  یکی  سپ 
ماجنارـس .دننک  هدافتـسا  تفالخ  بصنم  زا  دننیـشنب و  وت  بصنم  رب  دـنیایب و  هک  میداد  هزاجا  اهنآ  هب  میداد و  هیما  ینب  هب  ههامرازه 

يراـک نینچ  هب  زاـجم  عرـش  رظن  زا  اـهنآ  ینعی  تسین ؛ یعیرـشت  نذا  .تسا  ینیوـکت  نذا  هزاـجا  نیا  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  هزاـجا  نیا 
.دتفا یمن  قافتا  ملاع  رد  يا  هثداح  چیه  دهدن ، هزاجا  لاعتم  يادخ  رگا  ماجنارس  یلو  .دندوبن 

ْنِم ِءالُؤَه  ِءالُؤه َو  ُّدُِمن  الُک   : » تسا هارمه  تقلخ  یلک  تمکح  هغلاب و  تیشم  اب  هک  ینازیم  هب  دنک  یم  دادما  ار  اهنآ  قح  ترـضح 
نارگن یلو  میداد ، هزاجا  امـش  نانمـشد  هب  ام  هک  دنداد  تراشب  ترـضح  هب  ینعی  ( 5 (؛» ًاروُظْحَم َکِّبَر  ُءاطَع  َناک  ام  َکِّبَر َو  ِءاـطَع 

ادخ يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  وت  راک  .دوش  یم  نآ  اب  اهنآ  همه  ناربج  تساهنآ و  همه  زا  رتهب  میدرک ، اطع  وت  هب  هچنآ  شابن ،
میدرک اطع  يزیچ  وت  هب  یلو  میهد ، یم  تلهم  اهنآ  هب  .دننادرگرب  ایند  تمـس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ناشنأش  اهنآ  ینک و  توعد 

دوش و یم  ناربج  كرادت و  اه  تصرف  اه و  تلهم  اه و  تردق  نآ  همه  رادیاپان  ياه  تلود  نآ  همه  وت  هب  هیامرس  نیا  نداد  اب  هک 
همه هک  يدع  میت و  ینب  هیما و  ینب  ههام  رازه  تلود  زا  رهـش .» فلا  نم  ریخ   » هک میدرک  اطع  ردـق  بش  وت  هب  .تسا  ردـق  بش  نآ 

ندرک ینارون  تیرـشب ، تعافـش  تیاده و  يارب  تسا  ترـضح  هیامرـس  ردـق  بش  نیا  .تسا  رت  ینالوط  دوب ، اهنآ  رـس  ریز  اه  هنتف 
.تسا نشور  ردق  بش  رهاظ  .دننک  کیدزن  ادخ  يوس  هب  ار  ناشهار  ات  تسا  ترضح  تما  هیامرس.مما  تیاده  ملاع و 
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تسا تیالو  ماقم  هب  نتفای  هار  ردق ، بش  هب  یبای  هار  تقیقح 

اَِهتَفِْرعَم َّقَح  َهَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف  ُهَّللا  ُرْدَْقلا  ُهَمِطاَف َو  ُهَْلیَّللا  ِرْدَْقلا  ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ   » هک دندومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سدقم  دوجو 
ْدَقَف اَِهتَفِْرعَم  َّقَح  َهَمِطاَف  َفَرَع  ْنَمَف   : » دندومرف سپـس  .اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  سدـقم  دوجو  ینعی  ( 6 «) ِرْدَْقلا َهَْلَیل  َكَرْدَأ  ْدَقَف 

.تسا هدرک  ادیپ  هار  ردق  بش  هب  دنک ، ادیپ  هار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  تفرعم  تقیقح  هب  دناوتب  یسک  رگا  ِرْدَْقلا ؛» َهَْلَیل  َكَرْدَأ 
.تسین اشگ  هار  یلومعم  تفرعم  نیا 

، تفرعم نیا  .تسا  یهلا  ءایلوا  تینارون  ماقم  هب  تفرعم  لاعتم و  يادـخ  تیـالو  ماـقم  هب  نتفاـی  هار  ردـق ، بش  هب  یباـی  هار  تقیقح 
یلجت وا  لد  رد  ترـضح  تینارون  دـنک و  ادـیپ  هار  ارهز  همطاف  عیفر  هناتـسآ  هب  دـناوتب  یـسک  رگا.تسا  لاعتم  يادـخ  تفرعم  نیع 

.دوش یم  یط  تفرعم ، نیا  اب  ینالوط  ياه  هار  نآ  همه  ینعی  تسا ؛ ردق  بش  اب  ربارب  دنک ،

اهیلع هللا  مالس  يربک  هقیدص  كرابم  دوجو  ریثأت 

تفرعم تینارون و  هب  ندیسر  رد 

؛» ُهُوفِْرعَِیل اَّلِإ  َداَبِْعلا  َقَلَخ  اَم  ُهُرْکِذ  َّلَج  َهَّللا  َّنِإ  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ   : » دـیامرف یم  تاـیاور  رد  هک  ( 7 «) ِنوُدـُبْعَِیل َّالِإ  َْسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  امَو  »
خیرات هنعارف  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  .تسین  لالدتسا  تجح و  قیرط  رب  تفرعم  نیا  مه  هللا  تفرعم  تسا و  هللا  تفرعم  فده  ( 8)
تیاور رد  .تسا  یقیقح  تفرعم  نآ  تفرعم  .دنتـسین  هللااـب  فراـع  اـهنیا  .دوش  یم  ماـمت  مه  نانمـشد  رب  تجح  .دوش  یم  ماـمت  مه 

 - تفای هار  نآ  هب  دیاب  هک  یتفرعم  نآ.تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیاور  رد  ای  مامالا  تفرعم  هب  هللا  تفرعم  نیا  هک  هدمآ  نینچ 
مالـس هرهاط  هقیدـص  دوجو  .يدـه  همئا  راونا  تفرعم  قیرط  زا  رگم  دوش  یمن  عقاو  تسا -  نیمه  هب  ندیـسر  يارب  رمع  نیا  همه  و 
تدابع .هدرک  ناسآ  ار  یهلا  راونا  نیا  تفرعم  لاعتم و  يادـخ  تفرعم  هار  هک  هداد  یلجت  ملاع  رد  ار  رون  نیا  يا  هنوگ  هب  اـهیلع  هللا 

هاتوک تما  همه  رب  ار  تفرعم  تینارون و  ماقم  هب  ندیـسر  هار  دـندرک ، لـطاب  هاگتـسد  لـباقم  رد  هک  یتمواـقم  ناـشیا و  هار  ناـشیا ،
.تسا هدرک 
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ناربج ار  اه  تملظ  اه و  یکیرات  عناوم  همه  هک  یـسک  نآ  دوب ، لاعتم  يادـخ  تمـس  هب  تما  همه  تیادـه  ترـضح ، تلاـسر  رگا 
.داتسیا ترضح  نانمشد  لباقم  رد  هک  یسک  تسا ؛ اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  درک ،

دنتسه ربمایپ  صاخ  نانمشد  هک  ینیطایش 

ُهُولَعَف اَم  َکُّبَر  َءاَش  َْول  اًروُرُغ َو  ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  َیلِإ  ْمُهُـضَْعب  یِحُوی  ّنِْجلا  ِسنْالا َو  َنیِطاَیَـش  اوُدَـع  ِیبَن  ُلِکل  اَْنلَعَج  َِکلاَذَـک  «َو 
لباقم رد  لاعتم  يادخ  ( 9 «) َنُوفرتْقُّم مُه  اَم  ْاُوفرتْقَِیل  ُهْوَضرِیل َو  ِهَرِخَالِاب َو  َنُونِمُْؤی  َال  َنیِذَّلا  ُهَدْئفَأ  ِْهَیلِإ  یَغْصَِتل  َو  َنورتْفَی ،  اَم  ْمُهْرَذَف َو 

یبن سدقم  دوجو  لباقم  رد  هک  ینج  یسنا و  نیطایش  .تسه  مه  دروامه  کی  نمشد  نیا  ًاتدعاق  هک  هداد  رارق  ینمشد  يربمایپ  ره 
هدرک نایب  ریرظ  رتبه و  ار  اهنآ  مان  تایاور  یخرب  رد  .دنتسه  همه  روحم  دمآرـس و  نیطایـش و  همه  سیئر  دننک ، یم  تنطیـش  مرکا 
تلود هجیتن  هک  دننک  یم  ینمشد  توادع و  ترضح  اب  هک  دنتسه  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  صاخ  نانمـشد  اهنیا  .دنا 

(11 «) .ِِمئاَْقلا ِماَِیق  َیلِإ  يِرْسَت  َیِهَف  ٍرَْتبَح  َُهلْوَد  َیِهِرْسَی  اذِإ  ِْلیَّللا  َو  ( » 10 (؛» ِرْسَی اذِإ  ِْلیَّللا  َو   : » تسا یخیرات  تملظ  اهنآ ،

خیرات رد  تملظ  هدننک  نشور  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف 

ارهز همطاف  سدقم  دوجو  رون  لاعتم  يادخ  دـندرک  داجیا  خـیرات  رد  اهنآ  هک  یتملظ  نیا  لباقم  رد  ینالوط و  تلود  نیا  لباقم  رد 
هللا یلـص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  هب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يردقلا  هلیل  نآ  تقیقح  ناشیا ، .تسا  هداد  ربمایپ  هب  ار  اهیلع  هللا  مالس 

تلحر زا  سپ  دراد  تیرومأم  هک  یـسک  .دـنک  هاتوک  لاعتم  ادـخ  يوس  هب  توعد  رد  ار  ناشیا  هار  هک  هدرک  اطع  ملـس  هلآو و  هیلع 
.دـنربص هب  رومأم  ناـشیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنک ، هزراـبم  اراکـشآ  دتـسیاب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ریسم هک  یسک  طیارش ، نیا  رد  .درادن  يدوس  اهنآ  نتفر  نوچ  دنربص ؛ هب  رومأم  دندنام ، یقاب  ترـضح  درگ  هک  مه  یکدنا  نایعیش 
هک یبیجع  نیگنـس و  تمواقم  نآ  اب  مه  نآ  .تسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  دنک ، یم  مامت  همه  رب  ار  تجح  نشور و  ار  خـیرات 

.دندرک دس  یخیرات  ههبج  کی  رب  ار  هار  ناشیا  .زور  ای 95  هاتوک 75  هرود  کی  رد  ینعی  دنتشاد ؛ هاتوک  رایسب  تدم  نیا  رد  ناشیا 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هب  ندیسر  هار  اهنت  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هقیدص 

درک هبلغ  هفیقس  باحصا  سیلبا و  هاگتسد  رابکتسا  تنطیش و  تملظ  رب  ناشیا  یگدنب  رون  اهیلع ، هللا  مالـس  ارهز  همطاف  تدابع  رون 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  یبن  يوس  هب  هار  رون ، نیا  وترپ  رد  هکنیا  زج  تسین ، يدـحوم  نمؤم و  ناسنا  چـیه  دومن و  ینارون  ار  ملاـع  و 
هب یـسک  ره  .دـش  یم  هتـسب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  متاـخ و  یبن  يوس  هب  ملاوع  همه  هار  دوبن ، رون  نیا  رگا  .درب  یم  ملـس  هلآ و 
زور ای 95  هرود 75  نیا  هب  ار  ناشمـشچ  هک  یناسک  سپ  .تسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  قیرط  زا  هدش  تیادـه  ترـضح  يوس 
مدق رد  متاخ و  یبن  زا  مود  مدـق  رد  نینمؤملاریما و  زا  لوا  مدـق  رد  دـنریگ ، یم  هدـیدان  ار  اهزور  نیا  ثداوح  دـندنب و  یم  خـیرات 

.دنوش یم  ادج  ادخ  زا  موس 

.دنک یم  یناشفا  رون  هک  تسا  هرهاط  هقیدص  دوجو  اهنت  لاح.دندرک  یناملظ  ار  اضف  مه  دنتفرگ و  ار  اه  مشچ  مه  هفیقس  باحـصا 
ارف ار  وا  تملظ  نیا  دیدرت  یب  دنیبن ، خیرات  ندرک  یناملظ  لباقم  رد  ار  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدص  يدـج  هزرابم  هک  یـسک  نآ 

فـص زا  ار  ناشفـص  دـندش و  ریگ  نیمز  دنتـشاد  هک  ییاعدا  مامت  اـب  دنتـسب ، رون  نیا  يوس  هب  ار  ناشمـشچ  هک  یناـسک  .دریگ  یم 
نشور تجح و  نیرتهب  .دندرک  ادج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فص  زا  ار  ناشفـص  سپـس  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  هب  توعد  مرکا و  یبن  هب  توعد  يارب  تجح  نیرت  حضاو  نیرت و 
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اهیلع هللا  مالس  يربک  هقیدص  هرابرد  تنس  لها  ناگرزب  اب  ینیما  همالع  جاجتحا 

ناـگرزب فرح  متفگ  هچنآ  اـهنآ  هب  نم  دـنیامرف : یم  تنـس  لـها  ياـملع  اـب  یجاـجتحا  رد  هیلع  هللا  ناوـضر  ینیما  همـالع  موـحرم 
؟ تسا هلهابم  هیآ  قادصم  دیراد  لوبق  تسیچ ؟ اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  هرابرد  امش  رظن  مدیسرپ  اهنآ  زا  .دوب  ناشدوخ 

َتاَم ُهَماَمِإ  ُفِْرعَی  َال  َتاَـم  ْنَم   » هک تسیچ ؟ تسا  نیقیرفلادـنع  قفتم  هک  يوبن  تیاور  هراـبرد  ناـترظن  هک  مدرک  رگید  لاوس  کـی 
زا يا  هرهب  چیه  هتفر و  ایند  زا  تثعب  زا  لبق  هک  دنام  یم  نیا  لثم  دورب ، ایند  زا  دوخ  ماما  تفرعم  نودب  یسک  رگا  ( 12 «) ًهَِّیلِهاَج ًهَتیِم 

نینمؤملاریما اهنیا  هک  دـیا  هدرک  لقن  دوخ  عماجم  رد  ار  تیاور  نیا  هک  نیا  رخآ  لاؤس  .دـنا  هدـندرک  لقن  مه  نیقیرف  .هدربن  مالـسا 
هزاجا اهنآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تعافش  هب  ترضح  .دندمآ  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  تدایع  هب  دندرک و  هطـساو  ار  مالـسلا  هیلع 

.منک یم  تبحـص  امـش  اب  دیداد ، باوج  رگا  .منک  یم  امـش  زا  لاؤس  کی  دومرف : دنادرگرب و  اهنآ  زا  ار  شیور  دـندمآ  یتقو  .داد 
يَذآ ْدَـقَف  ِیناَذآ  ْنَم  ِیناَذآ َو  ْدَـقَف  اَـهاَذآ  ْنَـم  یِّنِم  ٌهَعَْـضب  ُهَمِطاَـف   : » دوـمرف مردـپ  ارجاـم  نـالف  رد  هـک  دـیدوبن  امـش  اـیآ  دیـسرپ : 

هب لـصتم  روـج  نیا  .تسادـخ  تیذا  نم  تیذا  نم و  تیذا  وا  تـیذا  تـسا  نـم  نـت  هراـپ  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ( 13 (»؟ َهَّللا
.تسادخ

تـسا نیا  تیاور  هلابند  .تسا  تسرد  هلب  دنتفگ  ( 14 «) .اَهاَضِِرل یَـضْرَی  َهَمِطاَف َو  ِبَضَِغل  ُبَضْغَی  َهَّللا  َّنِإ   » هدمآ يرگید  تایاور  رد 
: دیامرف یم  ینیما  همالع  موحرم  .متـسین  یـضار  اه  نیا  زا  نم  دندرک و  تیذا  ارم  اهنیا  شاب  دهاش  وت  ایادخ ! : دـندومرف ترـضح  هک 
یلوا و شماما  دییوگب  رگا  .دییوگب  دیناوت  یمن  .تسا  غورد  هیلهاج  هتیم  تام  همطاف  دییوگب  رگا  منک ؛ یم  لاؤس  کی  امـش  زا  نم 

.تسا طلغ  مه  نیا  دندوب  یمود 
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.تسا نشور  ًالماک  تجح  دننیب ، یم  هک  یناسک  هدوب ؟ هک  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ماما  سپ 

نانمشد لباقم  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تمواقم 

تنس لها  ياملع  زا  يربتعم  ملاع  چیه  .تسین  فالخ  لحم  دندرکن ، تعیب  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  هکنیا  نیقیرف ، خیرات  رظن  زا 
طخ ترضح  تیصخش  لصا  رب  دنتـسناوت  یم  رگا  .دنـشاب  هدرک  تعیب  رفن  ود  نیا  زا  یکی  اب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هک  هتفگن 

، اوملعا دـننک  یم  دـیکأت  ررکم  ترـضح  هک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  هبطخ  زا  زارف  نیا  نمـض  رد  ناگرزب  اـیوگ  .دندیـشک  یم 
یم ایآ  رکبوبا ! دـنیامرف : یم  رکبوبا  هب  هبطخ  نیب  رد  ناشیا  .متـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رتخد  همطاـف  نم  دـینادب 
نیا دنرب ، یمن  ثرا  ءایبنا  نادـنزرف  ییوگ  یم  رگا  مرب ؟ یمن  ثرا  نم  ییوگ  یم  هک  متـسین  ادـخ  لوسر  رتخد  نم  ییوگب  یهاوخ 

؟ متسین ادخ  لوسر  رتخد  نم  ییوگب  یهاوخ  یم  .تسا  نآرق  هیآ  فالخ 

هک تسا  نشور  حضاو و  ردـق  نآ  تجح  لصا  نوچ  .دـندرک  یم  راکنا  مه  ار  رما  نیمه  دوبن ، تمواقم  نیا  رگا  دـنا  هتفگ  یـضعب 
اه لاس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  مه  شدهاش  .دنرکبوبا  تما  دـندوبن ، هللا  لوسر  تما  اهنیا  دـنیوگ  یم  یخرب  تسین و  نآ  يارب  یماهبا 

.دندیگنج مالسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  دندش و  عمج  شرود  رازه  رازه  هتشادرب  مچرپ  هشیاع  شرتخد  هتفر و  ایند  زا  رکبوبا 

دندنب یم  تقیقح  رب  ار  ناشمشچ  هک  یناسک  تبقاع 

.درکن تیامح  ترضح  زا  رفن  کی  یتح  .دندناوخ  ار  ءارغ  هبطخ  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  يادرف  ترضح ،
لطاب قح و  ددنبن ، غارچ  نیا  هب  تبسن  ار  شمشچ  یـسک  رگا  .فرط  مادک  لطاب  تسا و  فرط  مادک  قح  هک  تسا  راکـشآ  ًالماک 

غارچ نیا  رب  ار  شمشچ  یسک  رگا  دنتفر و  هابتشا  هب  دنراد  هک  ینیوانع  مامت  اب  دنراد  هک  یتعـسو  مامت  اب  هباحـص  .دوش  یم  نشور 
هللا لوسر  ياه  نز  ردپ  اهنآ ، زا  ات  ود  .دـندوب  ناکیدزن  .دـندوب  هباحـص  اهنیا  .دـنور  یم  یکیرات  رد  همه  اه  يرگاوغا  نآ  اب  تسب ،

.دندوب

14213 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4120 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنا هتسد  هس  ام  نانمشد  دومرف :

.دنتسه ام  نمشد  هس  ره  ام ؛ نمشد  تسود  ام و  تسود  نمشد  ام ، نمشد 

(15 «) ِِهفْوَج یف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام   : » دجنگ یمن  تبحم  ود  بلق  کی  رد  دومرف :

يا هتسوپ  دنریذپ  یم  هک  هچنآ  دنوش و  یم  ادج  نید  تقیقح  زا  لوا  مدق  رد  دننیبن ، ار  همطاف  رون  رگا  .دینک  نشور  ار  ناتفص  دیاب 
.تسا هدرک  نمشد  هک  يراک  نامه  .تسا  نید  زا 

هفیقث رد  نید  نطاب  ندش  وحم 

نیا هب  تبـسن  .تسادخ  تیالو  یلجت  نید  تقیقح  ( 16 «) ِرُوثْأَْملا ِنیِّدـلا  یَلَع  ُمالَّسلا   : » تسا هللا  یلو  تیالو  نید ، نطاب  تقیقح و 
یقاب نید  يارب  يا  هتـسوپ  دنتفرگ و  ار  نید  نطاب  هک  دوب  نیا  دندرک  هفیقـس  باحـصا  هک  يراک  .دـندنب  یم  ار  ناشمـشچ  تقیقح 

اب نید  ( 18 (؛» َضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنِإ  َو   » هک تسا  ترـضح  دیکأت  نیمه  ینعی  ( 17 (؛» هللا باتک  انبسح   : » دنتشاذگ
نید نطاب  .تسا  یهلا  تیالو  هب  یلوت  دوعـص  سوق  رد  تسا و  یهلا  تیالو  لزنت  لوزن  سوق  رد  نید  تقیقح  دوش ، یم  ماـمت  یلو 
همه لاصتا  هقلح  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  .دوش  یم  لصاح  يربت  یلوت و  قیرط  زا  دیحوت ، تقیقح  .تسا  يربت  یلوت و 
يارب ارهز  همطاف  ندوب  ردـق  بش  ینعم  دـیاش  دنتـسه و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هقلطم  توبن  هیلک و  تیالو  هب  ملاوع 

.دنتسه ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  تیاده  قیرط  ناشیا  هک  دشاب  نیا  ترضح  سدقم  دوجو 

تبیصم رکذ 

.نیعمجا مهئادعا  کلها  مهجرف و  لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 
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َْنَیب ِكاَْنمَّدَق  ِهَّللا َو  َیلِإ  ِِکب  اَْنلَّسََوت  اَنْعَفْشَتْسا َو  اَنْهَّجََوت َو  اَّنِإ  اَنَتالْوَم  اَنَتَدِّیَس َو  اَی  ِلوُسَّرلا  ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  ٍدَّمَُحم  َْتِنب  اَی  ُءاَرْهَّزلا  ُهَمِطاَف  اَی  »
(19 «) ِهَّللا َْدنِع  اََنل  یِعَفْشا  ِهَّللا  َْدنِع  ًهَهیِجَو  اَی  اَِنتاَجاَح  ْيَدَی 

هن رخآ  ياهزور  .هدرک  هبلغ  ترـضح  رب  يرامیب.تسا  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  ملاع  ود  یب  یب  تایح  ياهزور  نیرخآ  مایا  نیا 
یم کمک  نارگید  نینموملاریما و  زا  مه  شدوخ  یـصخش  روما  اهراک و  رد  دـهدب ، ماـجنا  ار  هناـخ  ياـهراک  تسناوت ، یمن  طـقف 

لوسر هبیبح  اب  همطاف ، اب  دـندرک  هچ  .ددرگب  ولهپ  نآ  هب  ولهپ  نیا  زا  دـناوت  یمن  هک  هدرک  هبلغ  ترـضح  رب  فعـض  يروج  .تفرگ 
.دوب ادخ  لوسر  هبیبح  ًاعقاو  .تشاد  یم  تسود  رایسب  ار  همطاف  ادخ  ربمغیپ  ادخ ؟

، تفر یم  همطاف  لابقتسا  هب  ادخ  ربمغیپ  دمآ ، یم  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ندید  هب  همطاف  یتقو  دنک : یم  لقن  هشیاع 
ياج ار  همطاف  .مونـش  یم  تشهب  يوب  همطاف  زا  دومرف : یم  دـییوب و  یم  ار  همطاف  هنیـس  .دیـسوب  یم  ار  همطاف  تسد  دـش و  یم  مخ 
دورب ترفاسم  هب  تساوخ  یم  یتقو  هک  تشاد  یم  تسود  ار  همطاف  ردـق  نآ  اهوبا .» اهادـف  : » دومرف یم  ررکم  .دـیناشن  یم  شدوخ 

هک یلزنم  نیلوا  تشگ ، یمرب  ترفاـسم  زا  یتـقو  .دوـب  همطاـف  لزنم  تفر ، یم  هک  یلزنم  نیرخآ  درک ، یم  یظفاحادـخ  هک  همه  زا 
.دناوخ یم  ار  ریهطت  هیآ  رـشیب  راب  دـنچ  يزور  داتـسیا و  یم  هناخ  نیا  رد  دـمآ ، یم  رتشیب  زور  ره  .دوب  همطاف  لزنم  دـش ، یم  دراو 
« کتیفص کتبیبح و  کتنباب و  لعفی  اذکهأ  هللا  لوسر  ای  : » دش دنلب  رد  تشپ  زا  همطاف  يادص  هک  هللا  لوسر  ای  دندرک  يراک 
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« يرارسالا هنازخ  اهردص  لص  يرامسملا  ربخ  يردا  تسل  «و 

.دوب راوید  رد و  نآ  راشف  راوازس  یک  دوب             رارسا  هنیجنگ  تفرعم  زک  يا  هنیس 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

تافارحنا هب  تبسن  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  يریگ  عضوم 

تافارحنا هب  تبسن  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يریگ  عضوم 

میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

یلع دّمحم و  یفطصملا  مساقلا  یبا  انالوم  انّیبن و  انّدیس و  هتّیرب  لضفا  هقلخ و  ریخ  یلع  مالسلا  هالـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
.نیموصعملا نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ 

روحم هب  ار  تفالخ  ریـسم  هک  دوب  نیا  هدـمآ ، شیپ  ياه  فارحنا  تفـالخ و  هراـبرد  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  شـالت  ماـمت 
.دوش تسرد  مدرم  يأر  اب  هک  تسین  يا  هلأسم  تفالخ ، هلأسم  .دنادرگزاب  تسخن 

هللا لوسر  هفیلخ  یگژیو 

اب هک  یسک  .دهد  همادا  ار  هار  نامه  دشاب و  لدمه  ربمایپ  اب  هتـشاد و  ار  اه  تین  اه و  هزیگنا  نامه  هک  تسا  یـسک  هللا  لوسر  هفیلخ 
هار دـناوت  یم  رگم  دـیآ ؟ یم  رامـش  هب  هفیلخ  وا  رگم  ربمغیپ ، هفیلخ  دـنیوگب  وا  هب  دوش و  عمج  ایند  مامت  رگا  تسین ، لدـمه  ربمایپ 

؟ تسیچ ربمغیپ  هار  دهدب ؟ همادا  ار  ربمغیپ 

دیحوت سرد 

چیه نارگید  متـسه و  ادخ  نم  .دتفا  یمن  یقافتا  دهاوخن ، ادخ  ات  .دـهد  یم  دـیحوت  سرد  مدرم  هب  فسوی  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 
نانز فسوی و  ياهردارب  .دوش  یم  زیزع  دهاوخب ، ادخ  رگا  یلو  دوشن ، زیزع  فسوی  هک  دروخب  هرگ  مه  هب  اه  هدارا  همه  .دنا  هراک 
نانز ناردارب و  دش و  زیزع  مه  نیمه  يارب  .دشاب  زیزع  فسوی  تساوخ  یم  ادخ  یلو  دننک ، لیلذ  ار  فسوی  دنتـساوخ  یم  يرـصم 

یمدرم نیا  ام ، ربمغیپ  (1)« َنینِمْؤُِمب َتْصَرَح  َْول  ِساَّنلا َو  ُرَثْکَأ  ام  َو   : » دـیامرف یم  ربمغیپ  هب  دـنوادخ  لباقم  رد  .دـندش  لیلذ  يرـصم 
، دـندروآ یم  نامیا  هک  مه  اه  نیمه  دـیامرف : یم  شربمغیپ  هب  دـعب  هیآ  ود  یکی -  رد  هلـصافالب  .دنتـسین  نامیا  لـها  ینیب ، یم  هک 

(2)« َنوُکِرْشُم ْمُه  َّالِإ َو  ِهَّللِاب  ْمُهُرَثْکَأ  ُنِمُْؤی  ام  َو   » .تسا كرش  هب  هتخیمآ  ناشنامیا  .دنتسین  دحوم  ناشرثکا 
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ادخ هار 

، دنیبب ار  وا  ياناوت  تسد  ادخ و  اه ، هیآ  نیا  کت  کت  لد  رد  دناوت  یم  دهاوخب  هک  ره  .دنا  قح  تایآ ، همه  .تسا  نشور  ادخ  هار 
.دننیبب دنهاوخ  یمن  یخرب  یلو 

ادخ ياه  هناشن 

ینیمز ینامسآ و  ياه  هناشن   (1)« نوُضِْرعُم اْهنَع  ْمُه  اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو   : » دیامرف یم  دـنوادخ 
اه و هناشن  اه و  هیآ  .تسا  همه  رایتخا  رد  .دـسرن  قح  تایآ  هب  یـسک  تسد  هک  تسین  اه  تشپ  سپ و  رد  .تسین  اه  تسدرود  رد 

نیا تلع  .دننک  یم  تشپ  قح  تایآ  هب  دنمهف ؟ یمن  دننیب و  یمن  ار  اه  نیا  ارچ  سپ  .تسا  راکـشآ  دـیحوت  قح و  لامج  ياه  هنیآ 
بورغ عولط و  .دـننک  یم  ضارعا  قح  تایآ  زا  هک  تسا  نیا  دـنا ، كرـشم  یلو  دـنروآ ، یم  نامیا  اـی  دـنروآ  یمن  ناـمیا  هک  مه 
ترضح هک  يزیچ  نامه  دیاب  دندرک ، یمن  ضارعا  رگا  .دننک  یم  ضارعا  هیآ  نیا  زا  یلو  دننیب ، یم  ار  هام  دیـشروخ و  اه و  هراتس 

.دندیمهف یم  دیمهف ، مالسلا  هیلع  میهاربا 

ریصب ناسنا 

تب ارچ  دینک ، باختنا  یبر  تسانب  رگا  دیوگ  یم  مدرم  هب   (2)« یِّبَر اذه   : » دیامرف یم  میهاربا  ترضح  دنک ، یم  عولط  هراتس  یتقو 
رب دهد و  یم  رون  دسر ، یمن  وا  هب  مه  امش  تسد  تسا ، شرمع  لاس  اه  نویلیم  هک  ییابیز  هراتـس  نیا  اه ؟ بوچ  گنـس و  ارچ  اه ،
نم دراد ، بورغ  هچ  نآ  ره  دومرف :  میهاربا  دش ، دیدپان  درک و  طوقس  بورغ و  هراتس  یتقو  .تسا  بر  هداتـسیا و  نامـسآ  يادنلب 

هتشاد يا  هولج  لوا  تسا  نکمم.دنقح  تایآ  هام  دیشروخ و  .درک  هام  هب  ور  روط  نیمه  دروآ و  دیشروخ  هب  ور  .مراد  یمن  تسود 
هک دیمهف  رگا  .دراد  یمرب  ار  مود  مدق  دمهف و  یم  دید ، ار  بورغ  رگا  دنیب و  یم  ار  بورغ  عولط ، لد  رد  ریـصب  ناسنا  یلو  دـشاب ،

، دنرادن یگتفیش  یگتسب و  لد  شزرا  دنرادن ، نتفرگ  لد  نداد و  لد  شزرا  دنرادیاپان ، دنراد و  لوفا  بورغ و  اه ، لالج  لامج و 
دوجو هرهچ  نم   (3)« َنیکِرْـشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  ًافینَح َو  َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َرَطَف  يذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ   » .دنیزگ یمرب  ار  رگید  یهار 

هاـنپ دوش ، یم  عمج  يزور  هدز و  يزور  هک  یهاـگرخ  همیخ و  تسا و  هدرک  اـپ  هب  ار  اـه  نیا  وا  .منک  یم  وا  يوس  هب  ور  ار  مدوـخ 
.تسین یبسانم  هاگ 
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فینح هملک  يانعم 

ینعم نیا  .ما  هدروآ  ور  وا  هب  هدرک و  تشپ  همه  هب  .مفینح  نم  .تسا  شتـسرپ  هتـسیاش  هدرک ، اـپ  هب  ار  هاـگرخ  همیخ و  هـک  یـسک 
هب هک  تسا  یـسک  فینح  .دیور  یم  ههاریب  هب  دیتسین و  فینح  دـینک ، یم  ور  اه  تب  هب  هک  امـش  مدرم ، دـینادب  .تسا  ندوب  فینح 

مدوجو مامت  .ار  هراتس  هام و  هن  متسرپ ، یم  ار  دیشروخ  هن  .متسین  كرـشم  نم  .دنک  یم  يرود  اه  فارحنا  زا  دور و  یم  تسار  هار 
؟ مورب نآ  هیاس  ریز  ارچ  منک ؟ نآ  هب  ور  ارچ  تسا ، یندـیچرب  همیخ  نیا  یتقو  .متفرگ  ار  سرد  ماـمت  لوا  زور  زا  .تسا  قح  هجوتم 

.مهد یمن  رارق  مه  ادخ  کیرش  ار  اه  نآ  متسرپ و  یمن  ار  دیشروخ  هام و  هظحل  کی  یتح 

قح ریگارف  تایآ 

يرس ناسنا  رگا  .تسا  قح  هیآ  بورغ ، عولط و  نیمه  دیشروخ ، هام و  نیمه  .دنکب  ادیپ  اه  تشپ  سپ  زا  ار  ادخ  ناسنا  تسین  مزال 
رارق اهرادیاپان  نیا  رانک  رد  لد  دمهف  یم  بوخ  .دـمارآ  یم  اجک  لد  نیا  دـمهف  یم  دسانـشب ، ار  شدوخ  دـنزب و  شدوخ  نورد  هب 

.دوش یمن  مارآ  اج  کی  زج  رارق ، یب  لد  نیا  دمهف  یم  .دریگ  یمن 

اهلد شخب  شمارآ  قح  دای 

نیا .دوش  یمن  مارآ  دباین ، ار  ادـخ  دـشابن و  قح  نیـشن  مه  قح و  دای  هب  ات   (1)« ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهَّللا  ِرْکِِذب  الَأ   : » دیامرف یم  دـنوادخ 
نادرگرـس هرابود  دراد و  یمرب  نماد  نآ  زا  رـس  بش ، نایاپ  رد  دراذـگ و  یم  نماد  کـی  هب  ار  شرـس  زور  ره  ناـسنا  ینیب  یم  هک 

رـس ياـج  رادـیاپان  هدوـلآ و  ياـه  نماد  نیا  دـنیبب  اـت  دـنز  یمن  رـس  شدوـخ  لد  هب  راـب  کـی  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، مود  نماد 
یناسک هب  يوش و  یم  التبم  لکشم  هب  یتقو  .تسین  مهبم  ادخ  .دنادرگ  یم  يور  قح  تایآ  زا  اوه  هب  رس  ناسنا  نیا.تسین  نتشاذگ 

، دوش یم  لح  ناتلکـشم  یتقو  .ینک  یم  ادخ  هب  ور  دـیآ ، یمنرب  ناشتـسد  زا  يراک  یلو  دـننک ، عفر  ار  لکـشم  ات  دـیدروآ  یم  ور 
.دینکن ضارعا  .دیرادب  هگن  ار  تلاح  نآ  امش  .دینادرگ  یمرب  يور 
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قافن هناشن 

نوریب هک  نیمه  .تسا  بوخ  یلیخ  ناملاح  میتسه ، امش  تمدخ  یتقو  ام  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دیسر و  ترضح  رضحم  یـسک 
رد ناطیش  ياپ  در  یلو  تسین ، قافن  نیا  هن ، دندومرف : ترـضح  تسین ؟ قافن  تمالع  نیا.دور  یم  نیب  زا  ام  بوخ  لاح  میور ، یم 

.دیربب هرهب  دینک و  ظفح  ار  تلاح  نیا  .ددرگ  یمرب  امش  لاح  هرابود  دیور ، یم  نم  شیپ  زا  هک  ارچ  دیآ ، یم  مشچ  هب  امش  لد 

ادخ هنیآ  ملاع ،

زین امـش  مدید ، یم  نم  هچ  نآ  درک ، یمن  تداع  يور  هزره  هب  ناتلد  دیدرک و  یمن  ییوگ  هدایز  رگا  هک  تسه  يرگید  تیاور  رد 
ار هنیآ  مینیبب ، هنیآ  رد  ار  شسکع  هک  دراذگ  یم  ام  ولج  ار  هنیآ  مه  ادخ  .دیدینـش  یم  زین  امـش  مونـش ، یم  نم  هچ  نآ  .دیدید  یم 

مینک لایخ  تشاد  اج  تشاد ، یمنرب  ار  هنیآ  تشاذـگ و  یم  ام  ولج  ار  هنیآ  طـقف  رگا  .دوب  هراـک  چـیه  هنیآ  میمهفب  هک  دنکـش  یم 
هنیآ ارچ  مدــید ، یمن  ار  وـت  هـک  نـم  .ینک  ضارتـعا  تـشاد  اـج  تشاذــگ ، یمن  ار  هـنیآ  رگا  .تـسا  هراـک  هـمه  هـنیآ  رد  سکع 
یم ترارح  یمرگ و  دـشخرد و  یم  دیـشروخ  مه  رتهب ؟ نیا  زا  هیآ  مادـک  .میتسکـش  ار  هنیآ  مه  میتشاذـگ و  هنیآ  مه  یتشاذـگن ؟
رگا یتشاذـگ ؟ ار  هنیآ  ارچ  ایادـخ  یتفگ  یم  دوبن ، دیـشروخ  رگا  .دـنک  یم  بورغ  مه  دـنک ، یم  بذـج  دوخ  هب  ار  مشچ  دـهد و 

، دمآ یمن  نوریب  گنراگنر  ياه  هویم  هدرم و  كاخ  لد  زا  دـش و  یمن  هدـنز  هدرم  كاخ  رگا  دوبن ، نامـسآ  نیمز و  داب و  ناراب و 
لامج .دنا  همه  هنیآ  ملاع  همه  .یتسکشن  ار  هنیآ  ارچ  ایادخ  یتفگ  یم  دیاب  تشادن ، بورغ  اه  هیآ  نیا  رگا  دیزو و  یمن  میسن  رگا 

یتشادرب و ار  ماگ  نیا  رگا  .دنکـش  یم  ار  هنیآ  دعب  دـنک و  یم  هاگن  هنیآ  هب  لوا  میهاربا ، ترـضح  .دـهد  یم  ناشن  ار  قح  لالج  و 
.یبایب ار  نادرگ  هنیآ  راد و  هنیآ  نآ  هک  دوش  یم  رسیم  مود  ماگ  يدید ، ار  لالج  لامج و 
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(1)« َنیکِرْشُْملا َنِم  اَنَأ  ام  َو   » ییوگب یناوت  یم  يرگنب ، ار  تسا  زاس  هیآ  نادرگ و  هنیآ  هک  نآ  درک و  اپ  هب  ار  همیخ  نیا  هک  نآ  رگا 
نم زا  لد  هدمآ  دیشروخ  .متـسرپ  یم  ار  ادخ  هکلب  مهد ، یمن  رارق  ادخ  کیرـش  ار  وا  متـسرپ و  یمن  ار  هنیآ  رد  سکع  نیا  طقف  هن 

یمن نامیا  یخرب  هک  نیا  .تسین  مهبم  قح  هلأـسم  .دوش  نم  نزهر  هدـماین  دـهدب ، ناـشن  نم  هب  ار  ادـخ  هدـمآ  وا  .تسا  هیآ  وا.دربب 
ُلَّوَْألا َو َوُه   : » دـیامرف یم  دـنوادخ  .تسین  ادـخ  زا  رترهاظ  يزیچ  .تسادـیپان  مهبم و  ادـخ  ناشرظن  هب  هک  تسین  نیا  يارب  دـنروآ ،

.تسوا نطاب  تسوا ، رهاظ  .تسوا  رخآ  تسوا ، لوا   (2)« ُنِطاْبلا ُرِهاَّظلا َو  ُرِخْآلا َو 

قح هار  ياه  یگژیو 

ور اجک  ره  هب  .دینادرگرب  ام  هب  ور  .تسامش  اب  دیشاب ، اجک  ره   (3)« ُْمْتنُک ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو   : » دیامرف یم  دنوادخ  رگید  ییاج  رد 
ادخ هب  ور  هک  یسک  هار  ِهَفاَسَْملا » ُبیِرَق  َْکَیلِإ  َلِحاَّرلا  َّنَأ   : » میراد تیاور  رد  .دینکن  ضارعا  طقف  .تسا  قح  هجو  ادخ  هجو  ینک ،

.تسین يا  ینـالوط  هار  .تسین  یمخ  چـیپ و  رپ  هار   (4)« میقَتْسُم ٌطارِص  اذه  ُهوُُدبْعاَف   » .تسا میقتـسم  شطارـص  کیدزن و  دنک ، یم 
.تسین ادخ  تایآ  رد  یماهبا  .دندید  یم  ار  ادخ  نشور  تایآ  دندرک ، یمن  ضارعا  رگا  .تسا  قح  تایآ  زا  ضارعا  لکشم 

قح ییاتکی  هنیآ  ملاع ،

دینادب وگب ، مدرم  هب  دیامرف  یم  شربمغیپ  هب  ادخ  اه ، سرد  نیا  زا  دعب  .تسا  میقتـسم  کیدزن و  هار  .تسا  قح  ییاتکی  هنیآ  ملاع ،
بوذجم مدوخ  .تسادخ  تمس  هب  طقف  ملمع ، ملوق ، منابز ، .رگید  يزیچ  تمس  هب  هن  منک ، یم  توعد  ادخ  تمـس  هب  ار  امـش  نم 

.تسا نم  هار  نیا  .تسادـخ  زا  نم  دوجو  ماـمت  هک  ارچ  دـنک ، یم  قح  بذـج  ار  وا  نم  عاعـش  دـیایب ، نم  عاعـش  رد  هک  ره  مقح و 
(5)« ٍهَریَصب یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  « ؟ هار مادک 
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ادخ ریغ  تیالو  ناگدنریذپ  یگزیو 

َْول ِتُوبَْکنَْعلا  ُْتیََبل  ِتُوُیْبلا  َنَهْوَأ  َّنِإ  ًاْتَیب َو  ْتَذَخَّتا  ِتُوبَْکنَْعلا  ِلَثَمَک  َءاِیلْوَأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َنیذَّلا  ُلَثَم   : » دـیامرف یم  دـنوادخ 
هیاس دنور و  یم  وا  همیخ  رتچ و  ریز  دـنریگ و  یم  ناشدوخ  تسرپرـس  یلو و  ار  یـسک  ادـخ ، ریغ  هک  ییاه  نآ   (1)« َنوُمَْلعَی اُوناک 

ییارـس همیخ و  هچ  دـننک  یم  لاـیخ  دور و  یم  شدوخ  راـت  ریز  رد  هک  دنتـسه  یتوـبکنع  لـثم  دـننکفا ، یم  دوـخ  رب  ار  وا  تیـالو 
.دننام یم  توبکنع  دننام  دنناد ، ادخ  یلو  ار  قح  ریغ  هک  یناسک  .تسا  هدرک  تسرد 

حیبست ياه  هولج 

كرش هک  یسک  .دنیب  یم  ار  قح  حیبست  فلتخم  ياه  هولج  یسک  نینچ  .درادن  هجوت  ادخ  ریغ  هب  دمهف ، یم  ار  اه  حیبست  هک  یسک 
هن یلج ، كرـش  هن  درادن ، یکرـش  چیه  هک  تسا  دـیحوت  يدانم  یـسک  .دـشاب  دـیحوت  يدانم  دـناوت  یمن  هتفای ، هار  شلد  رد  یفخ 

كرـشم متفر ، یم  تسد  زا  نم  دوبن ، ینالف  رگا  دـیوگ  یم  هک  یـسک  .دـنا  كرـشم  نامیا  نایعدـم  اه و  نمؤم  رثکا  .یفخ  كرش 
محر مدآ  هب  یسک  دشابن ، قح  فطل  رگا  .تسا  دحا  وا  تسا ؟ رتدب  نیا  زا  یکرش  هچ  .تسا  كرشم  نیا  .وت  مود  ادخ ، لوا  .تسا 

؟ دنک یم 

مالسلا هیلع  میلک  یسوم  زا  یتیاور 

قرع تقشم  جنر و  اب  هتفرگ و  لوک  هب  ار  شا  هچب  يردام  دید  هک  تفر  یم  هوک  هب  مالسلا  هیلع  میلک  یـسوم  هک  تسه  تیاور  رد 
رهم نیا  دوش  یم  دشک ؟ یم  لوک  هب  ار  هچب  نیا  دنک و  یم  ناج  روج  نیا  ردام  نیا  روط  هچ  ایادخ  : تفگ .دور  یم  الاب  دزیر و  یم 

ناسرب و ار  تدوخ  منهج  هب  .هچب  نیا  رطاخ  هب  دیآ  یم  رد  نامناج  ام  تفگ : تشاذگ و  نیمز  ار  هچب  ردام  دید  يریگب ؟ ار  يردام 
ردام دید  ینادرگرب ؟ ار  رهم  دوش  یم  ایادخ  تشاد : هضرع  دوش ، یم  فلت  هچب  دید.درکن  انتعا  ردام  درک ، نویش  هچب  هچ  ره  .تفر 

.دیسوب ار  وا  تساوخ و  ترذعم  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  هچب  دمآ و  ناود  ناود 
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ادخ ریغ  رب  دیما  دمایپ 

هب سک  ره  .دنک  دیماان  ار  شدیما  ادخ  هک  تسا  ناسنا  نیا  قح  دراد ؟ دعب  ادخ  رگم  .تسوت  هب  مدیما  ادـخ  دـعب  دـنیوگ  یم  یخرب 
یخرب ایند  نیا  رد  .درادن  یـصالخ  هار  رگید  هک  دروخ  یم  نیمز  ییاج  کی  .دنک  یم  دیماان  ار  شدیما  ادخ  دنک ، دامتعا  ادخ  ریغ 

همه دـهدب ، هرمث  اهدـیما  نیا  دـیاب  هک  يزور  ینیب  یم  یلو  دوبن ، ناحتما  راد  الا  و  دوش ، مولعم  مه  دـیابن  .دوش  یمن  مولعم  اهدروم 
ار وا  رگا  هک  تسادـخ  طـقف  .هچ  اـم  هب  دـنیوگ  یم  یهد ، یم  ادـن  یچ  ره  دـننک و  یم  تشپ  وـت  هب  يدـناوخ ، یم  هـک  ار  یناـسک 

رانک اه  باجح  یتقو  .تسه  باـجح  اـما  دریگ ، یم  ار  وت  تسد  وا  مه  ملاـع  نیا  رد  .دریگ  یم  ار  تتـسد  ملاوع  همه  رد  یناوخب ،
(1)« ُهاَّیِإ َّالِإ  َنوُعْدَت  ْنَم  َّلَض   : » دیامرف یم  دنوادخ  .ینیبب  یناوت  یم  وت  دورب ،

ادخ هب  توعد 

حیبست و هب  مدحوم و  نم  هک  ارچ  تسا ، تریـصب  رـس  زا  توعد  نیا  منک و  یم  توعد  ادـخ  هب  طقف  ار  مدرم  نم  دـیوگ : یم  ربمایپ 
(3)« َنُونِمُْؤی َنیذَّلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْشا   :» دیامرف یم  زین  رگید  ییاج  رد  (2)« ُهَدْحَو ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  َو   :» دیامرف یم  نآرق  .ما  هدیسر  دیحوت 

.دریگ یم  ارف  ار  ناشبلق  ترفن ، دنوش و  یم  رفنتم  دنتسین و  هاوخ  ترخآ  دنرادن ، شیارگ  ترخآ  هب  هک  ییاه  نآ 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  زا  يراتفگ 

(4)« ِیتَرِخآ َياَْینُد َو  اَـی  ِیتَّنَج َو  یِمیِعَن َو  اـی   : » تسا هتفگ  نینچ  هناـگ  هدزناـپ  ياـه  تاـجانم  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
.دهاوخ یم  ار  ادخ  ناسنا  .تسا  غورد  هدعو  نیا  .دنناسرب  یشوخ  هافر و  هب  ار  تلم  هک  دنهد  یم  بیرف  نارگید 
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مدرم یلصا  لکشم 

ناماس یب  ماظن و  یب  هعماج  رد  هنهرباپ  هنـسرگ و  مدرم  هب.تسادخ  شدوجو  مامت  .دنک  یم  توعد  ادخ  هب  طقف  ار  مدرم  ربمایپ  اذل 
یم ار  ادخ  امش  دیوگ : یم  .دنک  یمن  عورش  اج  نیا  زا  ار  شتوعد  دیرادن ؟ تشخ  ارچ  دیا ؟ هنهرباپ  ارچ  مدرم  دیوگ  یمن  ناتسبرع 
رگا دسر و  یم  ناماس  هب  زین  امش  يایند  دوش و  یم  لح  زیچ  همه  دش ، لح  لکـشم  نیا  رگا  .تسا  ییادخ  یب  ناتلکـشم  دیهاوخ و 

.دیتخبدب مه  زاب  دشاب ، مه  هرقن  شتشخ  کی  الط و  شتشخ  کی  دینک و  یگدنز  خاک  رد  دوشن و  لح  لکشم  نیا 

نامه دشاب و  هتشاد  ار  توعد  نامه  دراذگب و  ربمغیپ  ياپ  ياج  اپ  دنیشنب و  ربمغیپ  ياج  دناوت  یم  یـسک  هچ  .تسا  نیا  ربمغیپ  هار 
ار شدوخ  یبلط  تردـق  دزادـنین و  دوخ  تنطیـش  تلاذر و  نطاب  رب  یهاوخریخ  يادر  دـهدن و  بیرف  ار  مدرم  دـهدب و  همادا  ار  هار 

توعد طقف  شتوعد  هک  تسوا  .تسا  ربمایپ  ور  هلابند  هک  دشاب  هنوگ  نیا  دناوت  یم  یـسک  دـنکن ؟ یفخم  یهاوخریخ  شـشوپ  ریز 
.دنناوخب ادخ  يوس  ار  مدرم  دنناوت  یمن  نارگید  .تسین  كرش  هب  هدولآ  كرشم و  دمهف و  یم  ار  مدرم  درد  تسا و  دیحوت  هب 

قح هب  ناگدننک  توعد  یگژیو 

یم هدولآ  ياه  هکرب  زا  هک  یـسک  دنک ؟ توعد  ادـخ  تمـس  هب  ار  نارگید  دـناوت  یم  روط  هچ  تسا ، هدولآ  شدوخ  لد  هک  یـسک 
هب هک  دناسرب  ادخ  هب  ار  مدرم  دناوت  یم  یـسک  دنک ؟ ایهم  نارگید  يارب  ار  دیحوت  لالز  ياه  همـشچرس  دـناوت  یم  هنوگچ  دـماشآ ،
یم ام  دـنیوگ  یم  مه  مدرم  هب  دنتـسه و  حالـص  ریخ و  یعدـم  نارگید  .دـشاب  هدیـسر  تیادـه  لـالز  كاـپ و  فاـص و  همـشچرس 

؟ اجک هب  یلو  میناسرب ، ار  امش  میهاوخ 
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ربمغیپ قحرب  هفیلخ  مالسلا  هیلع  یلع 

تسوا هتشاذگ و  ربمغیپ  ياپ  اج  اپ  هک  تسا  نینمؤملاریما  هعیش ، ینس و  قافتا  هب  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  طقف  ربمغیپ  هفیلخ 
دهدب و همادا  ار  توعد  نیا  دناوت  یم  هک  تسوا  طقف  هدیـسر و  دیحوت  هب  هک  تسوا  .تسا  ربمغیپ  سفن  مه  لدـمه و  ربمغیپ  اب  هک 

تسا بسانم  یـسک  مادنا  يارب  ربمایپ  تفالخ  يادر.دنکرـشم  هدولآ و  نارگید  .دسر  یم  ادخ  هب  ناسنا  هک  تسوا  توعد  هیاس  رد 
.دننک یم  کته  ار  مالـسلا  اهیلع  هرهاط  هقیدص  هک  دندوب  اه  نیمه  .تسا  نشور  مالـسا ، رد  رفک  نطاب  .دـشاب  هدیـسر  ادـخ  هب  هک 

ْدَقَف اَهاَذآ  ْنَم  ِیتاَیَح َو  ِیف  اَهاَذآ  ْنَمَک  ِیتْوَم  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَم  ِیتْوَم َو  َدـَْعب  اَهاَذآ  ْنَمَک  ِیتاَـیَح  ِیف  اَـهاَذآ  ْنَم   : » دومرفن ربمغیپ  رگم 
.تسا هدرزآ  ار  ادخ  درازایب ، ارم  هک  یسک  تسا و  هدرزآ  ارم  درازایب ، ار  وا  هک  یسک   (1)« َهَّللا يَذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  ِیناَذآ َو 

نردم یتسرپ  تب  هب  توعد 

زج رگم  .دـنک  یم  توعد  نآ  هب  ار  ناهج  زورما  اکیرما  هک  تسا  يزیچ  هب  توعد  .تسا  یتسرپاـیند  هب  توعد  نردـم ، یتسرپ  تب 
قرب اب  ار  یکی  لوپ و  اب  ار  یکی  .دـن  درک  لوبق  راگزور  نآ  هعماج  همه  تسا ؟ يرگید  زیچ  یتسرپاـیند  نردـم و  یتسرپ  تب  کـی 

.دندرک گنهامه  دندروآ و  روج  يافلخ  لابند  دندیرخ و  ریشمش 

مدرم اب  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح  نخس 

.هتـشذگن ریدغ  زا  رتشیب  زور  دنچ  .مربمغیپ  رتخد  نم  .دـنربمغیپ  ياه  هچب  اهنیا  تفگ : دـمآ و  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص  اهراب 
.مییآ یم  ادرف  دیورب  .دـندرک  تعیب  مدرم  میدرک ، تعیب  ام  .دـندرک  راک  هچ  دـیهدب  تداهـش  دـییایب  دـیدوبن ؟ ریدـغ  رد  امـش  رگم 

؟ درک دیاب  هچ  .شدوخ  دنام و  ترضح  .دندماین 
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نید رد  فارحنا 

.تسا متاخ  ربمایپ  ربمایپ ، .تسا  متاخ  نید  نید ، .دوش  ریگناهج  دیاب  توعد  نیا  درک و  عورش  ار  یتوعد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  هلئسم 
یبلط قح  ناسنا  دیشوپ ، قح  يادر  لطاب  یتقو  دمهفب ؟ ار  قح  دیاب  هنوگچ  .ادخ  شتسرپ  رد  فارحنا  ینعی  متاخ ، نید  رد  فارحنا 
عمـش دنکن و  ادف  ار  شدوخ  قلطم  قح  رگا  تساجک ؟ لطاب  قح و  دمهفب  دیاب  اجک  زا  دیآ ، یم  لاس  دـصراهچ  رازه و  زا  دـعب  هک 

.تخادـنا هرطاخم  هب  ار  شنادـناخ  درک و  یناـبرق  ار  شدوخ  ترـضح  هک  تسا  نیا  يارب  دوش ؟ یم  هدـید  هنوگچ  دزوسن ، دوشن و 
نم زج  یتخورفارب ، وت  هک  یشتآ  دومرف : ترضح  يدمآ ؟ وت  ارچ  دیایب ، ترسمه  وگب  ورب  تفگ : دمآ و  رد  تشپ  مود  هفیلخ  یتقو 

هک تسا  مولعم  .يوش  در  نم  دسج  يور  زا  ینکب و  کته  ارم  ای  يدرگرب  تدوخ  هار  زا  مدمآ  نم  .دنک  شوماخ  دناوت  یمن  یسک 
.تسا هدوبن  وت  هتسیاش  ربمایپ  تفالخ  يادر 

اه کته  نیرت  گرزب 

یفلخت چیه  ياج  هک  تمایق  رد  .تسادخ  سومان  .تسا  تانئاک  روحم  وا  .دش  سدـقم  دوجو  نیا  هب  تبـسن  اه  کته  نیرت  گرزب 
رگم .دنزادنیب  ریز  هب  ار  رـس  دیاب  ایبنا  یتح  .دـسر  یم  شوگ  هب   (1)« ْمُکَراَْصبَأ اوُّضُغ   » يادن دوش ، یم  دراو  ترـضح  یتقو  تسین ،

هرصاحم رد  دیآ ، یم  رـشحم  هب  یتقو  .دهد  یمن  هزاجا  قح  تریغ  دشاب ؟ الاب  ناشرـس  دراد  لاکـشا  هچ  تسا ؟ باتک  باسح و  یب 
.دیزادنیب ریز  هب  ار  اهرس  دسر  یم  ادن  دراد و  لماک  ششوپ  .تسا  هکئالم 
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ردام نیلتاق  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  ماقتنا 

ار اه  نآ  نارادفرط  دروآ و  یم  نوریب  ار  شردام  نیلتاق  دسج  همه  زا  لوا  دیآ ، یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  یتقو 
دوبان دراد ، اه  نآ  هب  يدیما  شلد  رد  هک  ره  .دنک  یم  زبس  ار  کشخ  تخرد  ددـنب و  یم  کشخ  تخرد  هب  ار  اه  ندـب  .دـشک  یم 

ُبَضْغَی َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  َو  : » دنتشون ناشدوخ   (1)« َهَّللا يَذآ  ْدَقَف  ِیناَذآ  ْنَم  ِیناَذآ َو  ْدَقَف  اَهاَذآ  ْنَم  ِیتاَیَح َو   : » دومرف ترـضح  .دنک  یم 
زا وا  هک  ره  ایادخ  هک  میریگ  یم  دهاش  ار  هکئالم  ادخ و  ام  .دنک  یم  بضغ  وا  بضغ  اب  ادخ   (2)« اَهاَضِِرل یَضْرَی  َهَمِطاَف َو  ِبَضَِغل 

، مالـسلا اهیلع  همطاف  بضغ  .میکانمـشخ  زین  اـم  تسا ، كانمـشخ  وا  زا  همطاـف  هک  ره  میتسه و  یـضار  وا  زا  اـم  تسا ، یـضار  يو 
.تسادخ بضغ 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  ۀنعل  الا 

(7 ( ) دازحرف مالسالا  تجح   ) مالسا رد  نز 

جاودزا هفسلف  ناسآ -  جاودزا 

ملاع تادوجوم  مامت  تیجوز 

ْیَـش ٍء ِّلُک  ْنِم  َو   » میراد نآرق  هیآ  هنیمز  نیا  رد  .دراد  دوجو  تادوجوم  همه  تاذ  رد  ینعی  تسه ؛ تقلخ  لـک  رد  تیجوز  هلئـسم 
همه تسا ؛ دحاو  تسا و  درف  تسا ، دحا  تسا ، کت  هک  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  هدام  ملاع  رد  ینعی  (3)« نوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ 
ملع ار  اه  نیا  زا  یـضعب  نامز  نیا  رد.دنتـسه  هدام  رن و  ناش  مامت  ناهایگ  ناتخرد و  تاـناویح ، ینعی  دنتـسه  هداـم  رن و  تادوجوم 
همه .درادـن  اـنعم  ورین  يژرنا و  دـشابن  روـط  نیا  رگا  هک  یفنم  مه  دراد و  تبثم  بطق  مه  هک  قرب  ًـالثم  .تسا  هدرک  فـشک  زورما 

رارـسا رـشب  اما  دـنراد  هدام  رن و  مه  ناهایگ  ناتخرد و  هیقب  دراد  هدام  رن و  اـمرخ  تخرد  ًـالثم  دنتـسه  روط  نیمه  ملاـع  تادوجوم 
.تسا ندوب  هدام  رن و  تیجوز و  هب  تقلخ  يانب  تسا و  هدرکن  ادیپ  ار  رگید  یضعب  هدرک و  ادیپ  ار  یضعب 
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رشب لسن  ياقب  زمر  تیجوز 

دوجوم کی  مه  ناسنا  تسا و  هداد  رارق  ار  شفلاخم  سنج  هب  تبـسن  هبذج  شـشک و  ادـخ  یجوز ، دوجوم  ره  نورد  رد  دـنوادخ 
شنورد ترطف و  .تسا  رامیب  درادـن  جاودزا  رـسمه و  هب  هقالع  یمناخ  اقآ و  کی  رگا  ینعی  .تسین  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  تسا و 

هبذـج و نیا  رگا  تسا  نیمه  رد  مه  رـشب  لسن  ياقب  زمر  ًاساسا  .دـنک  اوادـم  دـیاب  .دراد و  یمـسج  ای  یناور  صقن  اـی  دراد و  داریا 
.دراد تمکح  لاعتم  يادخ  راک  نیا  .درک  یمن  جاودزا  سک  چیه  دیاش  دوبن ؛ درم  نز و  رد  ششک 

جاودزا هب  نآرق  مالسا و  هجوت 

نیا رب  ملاع  تقلخ  يانب  تسا و  يرطف  يزیرغ و  ًالماک  هلئسم  کی  درادن و  ینید  چیه  هب  یطبر  اهنآ  نیب  شـشک  تیجوز و  هلئـسم 
مالسلا و مهیلع  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا ؛ نایدا  همه  لمکا  مالـسا  بتکم  هک  اجنآ  زا  یلو  .تسا  هدش  هداهن 

تایاور اه و  باتک  و   ... رهوش و نز و  طیارـش  جاودزا ، تیعقوم  هلمج ؛ زا  .دـنا  هدرک  ناـیب  ار  جاودزا  هلئـسم  فلتخم  بناوج  نآرق 
هک هلئـسم  کی  دروم  رد  لصفم  باتک  کی  یجراخ  نادنمـشناد  یهاگ  .دـینک  هعلاـطم  دـیناوت  یم  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  یناوارف 
هللا یلـص  ربمغیپ  رـسمه  هب  ناسنا  تبحم  يرادرـسمه و  نییآ  دروم  رد  ًالثم.دـنا  هتـشون  تسا  هدـمآ  تیاور  هلمج  کی  رد  نآ  مامت 
نم دـیوگب  مناخ  هب  اقآ  رگا  هکنیا  ینعی   (1) «. ًادبأ اهبلق  نم  بهذیال  کّبحأ  ّینإ  هأرملل :  لجّرلا  لوق  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 

هک دنامهف  یم  دنک و  یم  تیبثت  ار  تدوم  ینعی  .دور  یمن  نوریب  مناخ  نیا  لد  زا  زگره  مراد  هقالع  امـش  هب  یلیخ  مراد و  تتـسود 
.دراد تبحم  یتسود و  جاودزا و  تدوم و  ياقبا  تیبثت و  يارب  يرتشیب  ریثأت  نوچ  دروآ  نابز  هب  ار  اه  یتسود  دیاب 
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مالسا رد  جاودزا  تیمها 

ْنَمَف ِیتَّنُس  ُحاَکِّنلا   » فورعم ثیدح  شا  هنومن  .دنک  یم  جاودزا  هب  بیغرت  رایسب  ار  اه  ناسنا  هداد و  تیمها  یلیخ  جاودزا  هب  مالسا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مکحم  ياه  هریـس  زا  یکی  .تسا  جاودزا  نم  هریـس  شور و  ینعی   (1) یِّنِم » َْسیَلَف  ِیتَّنُس  ْنَع  َبِغَر 

ینعی .تساهدیدهت  نیرتدب  یِّنِم » َْسیَلَف  ِیتَّنُـس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف   : » دندومرف ثیدح  ياهتنا  رد  ترـضح  هک  يدـیدهت  تسا و  ملـس  و 
.تسا يدنت  ریبعت  نیا  تسین  ام  زا  اَّنِم » َْسیَلَف   » دنادرگب يور  جاودزا  زا  هک  یسک  .دیتسین  نم  تما  نیملسم و  ءزج 

جاودزا راثآ 

تعکر داتفه  زا  رتالاب  دناوخ  یم  رادرـسمه  مدآ  هک  يزامن  تعکر  ود  هک  تسا  سب  دنک  یم  جاودزا  هک  یـسک  يارب  باوث  نیمه 
ظوفحم ای  تسا  ظفح  شنید  فصن  دـنک  یم  جاودزا  هک  یـسک  میراد  ثیدـح  نینچمه  .دـناوخ  یم  درجم  مدآ  هک  تسا  يزاـمن 

ار اه  ناوج  هک  ییاهرطخ  زا  یلیخ  ینعی  .دـشاب  هتـشاد  اوقت  ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  مه  شنید  رگید  فصن  تسا و  هدـش 
دـنوش و یم  هدیـشک  فلتخم  ياه  یگدولآ  هانگ و  یهارمگ و  هب  هار  نیا  زا  .تسا و  یـسنج  هزیرغ  نیمه  هار  زا  دـننک  یم  دـیدهت 

.دنک یم  داجیا  ناسنا  رد  يدام  يونعم و  یحور  تانسحم  کی  جاودزا  نینچمه  .دروآ  یم  شمارآ  وا  يارب  رسمه  جاودزا و 

لهاتم درجم و  صخش  ربق  لوا  بش  نوماریپ  يا  هفیطل 

تبیصم الب و  هچ  ره  هراچیب  نیا  دنتفگ : .هلب  : تفگ يا ؟ هدرک  جاودزا  دندیسرپ  رکنم  ریکن و  هکئالم  دنتشاذگ و  ربق  رد  ار  یصخش 
رد .دنتشاذگ  ربق  رد  ار  يرگید  صخش  .دشابن  الب  یب  يا  هناخ  چیه  تسا  الب  نز  دنیوگ  یم  .دیربب  تشهب  ار  وا  تسا  هدیـشک  هدوب 

دوش مرن  شیاـه  ناوختـسا  اـت  دـیربب  منهج  ار  وا  تسا  هدیـشکن  باذـع  نیا  دـنتفگ : .هن  تفگ : يا ؟ هدرک  جاودزا  دـنتفگ  وا  هب  ربق 
ار وا  دنتفگ : .رابود  تفگ : يا ؟ هدرک  جاودزا  دنتفگ  .دنتشاذگ  ربق  رد  ار  يرگید  صخـش  .دیربب  تشهب  هب  ار  وا  دعب  دشکب  باذع 

شتـسوپ یلیخ  نیا  تسا  هدروآ  شدوخ  رـس  يور  شدوخ  مه  رگید  يالب  کی  دـندروآ  شرـس  هب  الب  کـی  نوچ  دـیربب  منهج  هت 
.تسا تفلک 
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رهوش هزم  نوماریپ  نیریش  یتیاکح 

یباوج دیاب  تفگ  شلد  رد  دوب  یلقاع  هدـیمهف و  نز  هک  شردام  دراد ؟ يا  هزم  هچ  رهوش  تفگ : شردام  هب  يرتخد  هک  تسا  لقن 
رهوش نم  دیوگ  یم  تسا  يا  هزمشوخ  نیریش و  زیچ  کی  رهوش  میوگب  رگا  دشاب  لماک  عماج و  مه  هدنبیز و  ابیز و  مه  هک  مهدب 
باوج رد  هرخالاب  .مهاوخ  یمن  رهوش  نم  ًالـصا  دیوگ  یم  تسا  يا  هزم  یب  خـلت و  شرت و  زیچ  رهوش  میوگب  مه  رگا  .مهاوخ  یم 

یتقو مه  لاح  نیع  رد  دـهاوخ و  یم  شلد  ناسنا  دنیـشن و  یم  ناسنا  جازم  هب  مه  یـشرت  .تسا  یـشرت  لثم  رهوش  تفگ : شرتخد 
لاح نیع  رد  دهاوخ و  یم  مدآ  لد  مه  هک  تسا  يروط  .تسین  روآ  طاشن  ینیریش  لثم  دوش و  یم  مهرد  شتروص  دروخ  یم  مدآ 

هب تفگ : رتخد  روطچ ؟ تفگ :  ردام  .تسا  تسرد  تفرح  ًاعقاو  رداـم  تفگ  رتخد  .دوش  یم  مهرد  شا  هرهچ  مدآ  دراد و  تمحز 
.دتفا یم  بآ  مناهد  مونش  یم  ار  رهوش  مسا  تقو  ره  هک  تسا  رطاخ  نیا 

یگدنز نانز و 

اه مناخ  رتشیب ، .دنتسین  تافیرـشت  تالمجت و  لابند  یلیخ  اهدرم  دهاوخ ، یم  یگدنز  هناخ  دهاوخ ، یم  الط  دهاوخ ، یم  سابل  نز 
اه و یـشورفالط  یفاب و  هچراپ  ياه  هناخراک  مامت  دنیاین ؛ نوریب  هناخ  زا  اه  مناخ  رگا  میتسه  دـقتعم  ام  دـننک  یم  مرگ  ار  ایند  رازاب 

جاح لوق  هب  .دینادب  ار  اه  مناخ  ردق  دیاب  ًاعقاو  دنرارقرب  همه  اه  نیا  اه ، مناخ  نیا  تکرب  هب  دروخ و  یم  مهب  ایند  داصتقا  رازاب  همه 
هب ینعی  میدرک  یمن  نام  نت  مه  نهاریپ  کی  ام  دیاش  دندوبن  اه  مناخ  رگا  دنتفگ  یم  هک  دـنک  ناش  تمحر  ادـخ  هک  یبالود  ياقآ 

دنا و هدرک  مرگ  اه  مناخ  ار  ایند  رازاب  ًاعقاو  دنتـسه  یگدـنز  هناخ و  الط و  شرف و  رکف  هب  هک  دنتـسه  اه  مناخ  نیا.میدوبن  ایند  رکف 
اه مناخ  یلو  دنتـسین ؛ اهزیچ  نیا  رکف  هب  اهدرم  عون  ینعی  میدرک  یمن  هیهت  نامدوخ  يارب  مه  سابل  کی  اـم  دـیاش  دـندوب  یمن  رگا 

.دننک یم  نیمأت  ار  شاعم  یگدنز و  دنتسه و  رکف  هب  یلیخ 
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يرسمه یب  تمذم 

نوچ تسا  هتفرگرارق  دـیدش  تمذـم  دروـم  اـم  تاـیاور  رد  يرـسمه  یب  تسا و  هدرک  بیغرت  جاودزا  هب  رایـسب  ار  ناـناوج  مالـسا 
دنتسه درجم  منهج  لها  رثکا  هک  میراد  ثیدح  .دریگ  یم  رارق  بابان  ياقفر  ای  نیطایش  زیوآ  تسد  تسا  هدرکن  جاودزا  هک  یناسنا 

هک دنتـسه  ییاهنآ  نم  تما  نیرتدب  ینعی   (2)« ُباَّزُْعلا ِیتَّمُأ  ُراَرِـش  َنُولِّهَأَتُْملا َو  ِیتَّمُأ  ُراَیِخ   » دندومرف »(1) و  باَّزُْعلا ِراَّنلا  ِلْهَأ  ُرَثْکَأ  »
جاح دنیوگ  یم  اهردام  ردپ و  زا  یضعب  .دننک  یمن  جاودزا  تسا و  هدش  ناش  جاودزا  تقو  هک  ییاهنآ  ینعی  دنتـسه  رـسمه  نودب 

يدوخ یب  تالایخ  اهنیا  .مشاب  هتشاد  نیشام  مشاب ، هتشاد  هناخ  ًامتح  دیاب  دیوگ  یم  .نک  تبحـص  جاودزا  يارب  ام  ناوج  نیا  اب  اقآ 
ات یگلاس  هدجه  هدـفه  زا  جاودزا  نس  ییافوکـش  نارود  .دوش  یم  انعم  یب  رگید  درذـگب  هک  شتقو  زا  دراد  یتقو  يزیچ  ره  .تسا 

يولج گنـس  هک  یلئاسم  یخرب  دـیاب  مه  اه  هداوناخ  .تسین  یبوخ  راک  هلاس  هدزناپ  هد  ياهریخات  نیا  .تسا  یگلاس  جـنپ  تسیب و 
زیاج لالح و  ندرک  یگدنز  درجم  تبوذع و  نامزلا  رخآ  رد  دیامرف  یم  هک  میراد  یتیاور  .دننک  تاعارم  ار  دزادنا  یم  ناوج  ياپ 

نآ یمارح  ياه  هتـساوخ  دنک  جاودزا  یتقو  اما  دنکب  ظفح  ار  شنید  دـناوت  یم  جاودزا  نودـب  ادـخ  هدـنب  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا 
صاخ دروم  کی  ثیدح  نیا  دنشکب  منهج  هب  ار  صخش  نیا  تسا  نکمم  اهنآ  مارح  ياه  تساوخ  رطاخ  هب  دنراد و  وا  زا  هداوناخ 

.دنا هداد  هزاجا  ار  یصاخ  دروم  کی  نآ  رد  تسا و 
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جاودزا مدع  يورخا  ياهدمایپ 

ناش باوخ  ندرم  زا  دعب  ای  دندش  نامیشپ  رمع  رخآ  دندرکن ، جاودزا  دنشاب و  دباع  دهاز و  دنتساوخ  یم  هک  ییافرع  دنا  هدرک  لقن 
.میدرک هابتشا  ام  دنتفگ  دنا ؛ هدید  هک  ار 

ناتـسود زا  هللادبع و  خیـش  جاح  مان  هب  دوب  ضرالا  یط  ماقم  ياراد  تمارک و  بحاص  هک  يدرمریپ  درک  یم  لقن  يرـصان  هللا  تیآ 
خیـش جاح  .درکن  لوبق  یلو  مهدـب  ناشیا  هب  مدـش  رـضاح  ار  مرتخد  نم  دـندومرف  یبالود  ياقآ  جاح  دوب  هدرکن  جاودزا  دوب  هدـنب 

نیا نم  ارچ  هک  دوب  هدـش  نامیـشپ  تخـس  رمع  رخاوا  ناشیا  .تفر  یم  البرک  فجن و  دهـشم ، هب  هدایپ  هک  دوب  نیا  شراـک  هللادـبع 
.دنکب جاودزا  تسناوت  یمن  رگید  دوب و  هدش  ریپ  یلو  مدرکن  جاودزا  مدرواین و  اج  هب  ار  هنسح  تنس 

ربق دـالوف  تخت  رد  ناـشیا  ربق  کـیدزن  دوب و  هدرکن  جاودزا  هک  دوب  یـسک  تسا  نفد  دـالوف  تخت  رد  هک  یـشاک  دـنوخآ  موحرم 
یناف و همالع  موحرم  یـصخش  کی  هک  تسا  هدرک  لقن  شباتک  رد  یناهفـصا  نیما  هدـهتجم  وناب  موحرم  .تسا  یناف  همالع  موحرم 
هک درک  بجعت  .تسا  یـشاک  دنوخآ  زا  رتالاب  یلیخ  یناف  همالع  ماقم  درک  هدهاشم  یلو  دید  باوخ  رد  ار  یـشاک  دـنوخآ  موحرم 

همالع .تسا  یناف  همالع  زا  رت  نییاپ  شماقم  روطچ  هدوب  تمارک  بحاص  هدوب و  دباع  فراع و  دنیوگ  یم  هکنیا  اب  یـشاک  دنوخآ 
: هلئسم هس  رطاخ  هب  دومرف  یناف 

.دوبن دیس  ناشیا  مدوب  دیس  نم  هکنیا  یکی 

.مدرک یم  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  لسوت  مدناوخ  یم  هضور  مدرم  يارب  .مدوب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناوخ  هضور  نم  مود 
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.دوب هدرکن  جاودزا  یشاک  دنوخآ  مدرک و  جاودزا  نم  هکنیا  موس  و 

لاکـشا و تسا  نکمم  ای  تسا  نییاـپ  ناـش  هجرد  دـنا  هدرکن  جاودزا  هک  ییاـهنآ  مه  رگید  ملاوع  رد  دـهد  یم  ناـشن  ناتـساد  نیا 
.تسا هدوب  ناشجاودزا  نییاپ  نس  شلیلد  دوب  رت  مک  ناناوج  ياه  یتخـس  تالکـشم و  داسف ، میدـق  رد  رگا  .دـشاب  ناشیارب  يداریا 

دشر .دنا  هدرکن  ادیپ  ار  دشر  غولب و  نآ  رتخد  ای  رسپ  زونه  هک  لاس  هدزیـس  هدزاود  ًالثم  دشاب  نییاپ  مه  یلیخ  متـسین  دقتعم  ام  هتبلا 
ِرُومُأـْلا ُْریَخ   » .تسا مزـال  هیلع  هللا  مالـس  ریما  ترـضح  شیاـمرف  هب  اـنب  هـک  ار  يرادرـسمه  اـی  يرکف  یتیریدـم ، ینـالقع ، یمـسج ،

.(1)« اَهُطَسْوَأ

جاودزا رد  لکوت  شقن 

هک مدوب  مق  رد  هبلط  کی  متفرگ  جاودزا  هب  میمصت  هک  مدوخ  نم  .دشاب  هتـشاد  لسوت  اعد و  لکوت ، دراد ؛ جاودزا  تین  یـسک  رگا 
لـسوت ناشیا  هب  مدرک  اضاقت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  زا  نارکمج  سدـقم  دجـسم  متفر  .مدـناوخ  یم  سرد  طقف 

.تسا یلکشم  راک  ًاعقاو  ایادخ  متفگ  مدرک  ادیپ 

هتشرف مامت  نم و  رگا  دومرف : ترـضح  دینک  باختنا  نم  يارب  يرـسمه  هک  درک  ضرع  ادخ  ربمغیپ  هب  یناوج  هدش  لقن  یثیدح  رد 
ياـقآ جاـح  لوق  هب  .يور  یم  تسا  هتفرگرظنرد  تیارب  ادـخ  هک  یـسک  نآ  غارـس  وـت  میهدـب  مه  تسد  هب  تسد  ملاـع  همه  اـه و 
لـسوت اعد و  لکوت و  رطاخ  نیمه  هب  دراد  یمهم  شقن  ریدقت  ینعی  .تسا  ینامـسآ  جاودزا  دقع و  هلئـسم  زا  يدایز  شخب  یبالود 

دنک یم  ضوع  ار  نآ  درخب  ییالاک  هناخ و  شرف  نیشام و  هناخ و  یهابتشا  مدآ  .تسا  مهم  یلیخ  رـسمه  باختنا  .تسا  مهم  یلیخ 
يدرف نیرتشیب  .منکب  ضوع  مناوت  یم  دـعب  مدرک  جاودزا  ییوگب  هک  تسین  يروط  نیا  جاودزا  یلو  دـنک  یم  ضوع  ار  شلغـش  ای 
ًادودـح اه  هچب  .دـننک  یم  جاودزا  اهرـسپ  دـننک  یم  رهوش  اهرتخد  .تسا  نامرـسمه  مینک  یم  یگدـنز  نآ  اـب  ناـمرمع  رد  اـم  هک 

، يدـب یبوخ ، ینعی  تسه  ام  رانک  رد  رمع  رخآ  ات  ام  رـسمه  یلو  .دـنوش  یم  ادـج  دـعب  دنتـسه  ام  نامهم  لاس  تسیب  لاس  هدـجیه 
شقن جاودزا  هلئـسم  رد  یلیخ  لکوت  لسوت و  اعد و  مدقتعم  نم  اذـل  دراد  ام  اب  گنتاگنت  میقتـسم و  طابترا  وا  یـشوخان  یـشوخ و 

.دراد انعم  یلیخ  ظفاح  رعش  نیا  .دراد 
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تسا يرفاک  تقیرط  رد  شناد  اوقت و  رب  هیکت 

شدیاب لکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 

رسمه باختنا  رد  ادخ  تساوخ  تیمها 

دهاوخ یم  هک  تسا  لاس  یـس  دودح  ناشیا.دراد  نس  لاس  هاجنپ  دودـح  تسا و  رت  گرزب  نم  زا  هک  مراد  یناحور  یتسود  هدـنب ،
.دوش یمن  یلو  دهاوخ  یم  دهاوخن  هکنیا  هن  .تسا  هدرکن  جاودزا  زونه  هدش و  دیفس  يرادقم  شیاهوم  هتـسناوتن  یلو  دنک  جاودزا 
فرط هداوناخ  زا  یکی  ناهگان  اما  دندرک  تبحص  دنا  هتفر  مه  دروم  نیدنچ  .دندرک  هراختسا  دندرک ، تروشم  يرـصان  هللا  تیآ  اب 

شرهاوخ ای  هدیدنـسپن  شردام  ای  تسا  هدیدنـسپن  اقآ  نیا  ای  هدمآ  دب  ناش  هراختـسا  ای  دـندز  مه  هب  ار  جاودزا  .تسا و  هدرم  لباقم 
یـسوم ترـضح  هک  درکن  جیـسب  ار  ملاع  همه  نوعرف  رگم  .دوش  یمن  دهاوخن  ادخ  ات  هک  میوگب  ار  نیا  مهاوخیم  .تسا  هدیدنـسپن 

.دش دلوتم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اما  دوشن  دلوتم  مالسلا  هیلع 

جاودزا يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ناوج  لسوت  ناتساد 

ناتساد نیا  ندینش  زا  دعب  نم  تسا و  هدرک  لقن  هاگشناد  زا  ار  یناتساد  مرـسپ  اقآ  جاح  تفگ  يرجات  ربنم  زا  دعب  .متفر  ربنم  مق  رد 
هب دنتشاذگ و  یم  شرس  هبرس  اه  یسالکمه  اقفر و  مه  یهاگ  دوب و  جاودزا  يارب  يدروم  لابند  اه  تدم  ییوجـشناد  .مدرک  شغ 

دقتعم نم  .دوش  یم  تسرد  شراک  هک  دوب  ممـصم  یلیخ  دورب  دهـشم  هب  دریگ  یم  میمـصت  اه  تدـم  زا  دـعب.دنتفگ  یم  کـلتم  وا 
رما شرما  ماما   (2)« ًاْئیَش َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  » دنتـسه رما  یلو  اهنآ   (1)« ُنوُکَیَف ْنُک   » دنیوگب دنناوت  یم  دراد  تردق  متشه  ماما  متـسه 

رب شتآ  داد  مسق  ام  هب  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .دوش  یم  وشب  دیوگب  رگا  تسا  ادخ 
مور یم  نم  تفگ  .تفرن  هناخرفاسم  هب  تفر و  مرح  هب  میقتـسم  دیـسر  هک  دهـشم  هب  ادخ  هدنب  نیا  تفگ  .دـش  ناتـسلگ  درـس و  وا 

ناشیا تفگ  .دنتفگ  یم  کلتم  وا  هب  مه  اقفر  .میآ  یم  ًادعب  منکب  تسرد  ار  مجاودزا  مهاوخب و  ترـضح  زا  ار  مجاودزا  راک  مرح 
هتعاس کی  .مهاوخ  یم  رسمه  نم  متشه  ماما  ای  دیوگ  یم  .ندرک  هلان  هب  درک  عورـش  دنابـسچ و  حیرـض  هب  ار  شدوخ  تفر و  مرح 

تالکشم لالح.دیتسه  اشگ  هرگ  .دیتسه  هللادی  .دیتسه  ادخ  تردق  ياه  هناشن  امش  دوش  یمن  مرـس  اه  فرح  نیا  نم  نکب  تسرد 
مروخب و ییاتشان  مورب  متفرگ  میمصت  مدرک ، فعـض  یتدم  زا  دعب  دیوگ  یم  .مهاوخ  یم  نز  نم  .مراد  هدیقع  امـش  هب  نم  .دیتسه 

.منک یمن  اهر  ار  امش  نم  متشه  ماما  ای  متفگ  میایب  هرابود 
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دنداتسیا نم  يولج  دندرک و  کیلع  مالس  دندروخرب و  نم  هب  یمرتحم  ياقآ  مناخ و  کی  ناهگان  هک  مدمآ  نوریب  نحص  زا  تفگ 
هئاسا یلو  دـشاب  اج  یب  دـشاب  تشز  یلیخ  تسا  نکمم  ام  فرح  اـم  لاوس  میا  هدنمرـش  یلیخ  میهاوخ  یم  رذـع  یلیخ  اـقآ  دـنتفگ 

؟ دیرادن جاودزا  دصق  دـنتفگ : .هن  متفگ : دـیدرک ؟ جاودزا  امـش  دـنتفگ : .دـییامرفب  متفگ : .دـیهدب  ار  ام  باوج  دـیریذپب و  ار  بدا 
ادخ میدش  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  لسوتم  میدش  یمن  راد  هچب  ام  هدش  زاب  تتخب  هک  ایب  دنتفگ : .مراد  جاودزا  دصق  ارچ  متفگ :

هب مینک و  ادا  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  نام  نید  میدمآ  نالا  تسا و  تخب  مد  هدش و  گرزب  ام  رتخد  الاح  داد و  يرتخد  ام  هب 
متـشه ماما  اب  بشید  ام  هدـب و  مه  داماد  الاح  يداد  ار  نامرتخد  .ناسرب  ام  يارب  بوخ  داماد  کـی  میتفگ  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما 

هیلع متـشه  ماما  هداتـسرف  نیا  مییوگ  یم  میدروخرب  هک  یناوج  نیلوا  هب  نوریب  مییآ  یم  لته  زا  میتفگ  میتسب و  ناـمیپ  مالـسلا  هیلع 
بوخ یلیخ  شدروم  هن  دـنتفگ  .تسین  مرهاوخ  تسین  مرداـم  متفگ : .مدز  اـج  مدـیمهف  ار  نیا  یتـقو  نم  دـیوگ  یم  .تسا  مالـسلا 

هب روز  هب  ارم  دوب و  ندرکرارصا  اهنآ  زا.مهاوخ  یمن  هک  دوب  ندرکزان  ام  زا  دناسر ؟ یم  دب  زیچ  رگم  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  تسا 
رتمک رد  مناخ  نیا  دندرک و  دقع  دندروآ و  یناحور  کی  دنتفر  .تسـشن  ملد  هب  شرهم  .دـنداد  ناشن  نم  هب  ار  رتخد  دـندرب و  لته 

.دمآرد نم  دقع  هب  تعاس  کی  زا 

( اخیلز فسوی و  ناتساد   ) بلط رد  راکتشپ 

.(1)« َدَجَو ّدج  ائیش و  بلط  نم   » میراد تیاور 
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يرس دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع  يرد        یبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ 

دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاع  دوب                هدنب  رس  رب  قح  هیاس 

ترضح ًالصا  تشادن  یتیخنس  چیه  تشاد ؟ ترضح  اب  یتبسن  تیخنس و  هچ  اما  دش  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هاوخرطاخ  اخیلز 
هار رد  تشادن و  قیدـص  فسوی  اب  یتیخنـس  چـیه  هک  ییاخیلز  .دوب  تسرپ  تب  اخیلز  اما  دوب  دـحوم  يربمغیپ  مالـسلا  هیلع  فسوی 

ار وا  شرهوش  .دش  ریقف  ریپ و  هکنیا  زا  دـعب  اخیلز  دـیوگ  یم  تایاور  .داد  ار  شزیچ  همه  داد و  ار  شتیثیح  داد  ار  شیوربآ  فسوی 
 . تشاد شبلط  رد  راکتشپ  تماقتسا و  یلو  داد  قالط 

فسوی .تسا  اخیلز  ریقف ، نزریپ  نیا  دنتفگ  وا  هب  .دوب  یناکم  زا  روبع  لاح  رد  دش  رصم  زیزع  یتقو  فسوی  ترـضح  دننک  یم  لقن 
دمآ و اخیلز  کیدزن  .میسرپب  ار  وا  لاوحا  میورب  .میدوب  وا  مالغ  ام  .دوب  ام  يوناب  ناطلس  ینامز  وا  تسا  بجع  تفگ : مالـسلا  هیلع 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا   » درک لیلذ  ار  زیزع  هانگ  رثا  رب  هک  ار  ییادخ  منک  یم  رکش  تفگ : دوب  هدش  نموم  هک  اخیلز  تسا ؟ روطچ  تلاح  تفگ :
یگدنب و تعاطا و  رطاخ  هب  دناسر  تنطلـس  هب  ار  اه  هدرب  هک  ار  ییادـخ  منک  یم  رکـش  »(1)و  ِِهتَیِـصْعَِمب ًادِیبَع  َكُولُْملا  َلَعَج  يِذَّلا 
: تفگ مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .میدش  لیلذ  راوخ و  اما  مینک  تیصعم  هانگ و  میتساوخ  یم  ام  رصم  زیزع  يا  يراد و  نتـشیوخ 
ار امش  راب  کی  مهدب  مرـضاح  دشاب  نم  لام  ایند  همه  رگا  مسق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تدج  هب  تفگ  يراد ؟ هقالع  نم  هب  مه  زونه 
: تفگ اخیلز  تسه ؟ رتابیز  مه  نم  زا  یناد  یم  اما  متسه  گنشق  ابیز و  نم  تسا  تسرد  : تفگ مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .منیبب 
هب شقشع  تافیصوت  نیا  ندینش  زا  دعب  اخیلز  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  دومرف : ناشیا  تسیک ؟

تبحم تساجک ؟ اقآ  نآ  ما  هدش  اقآ  نآ  هاوخرطاخ  نم  فسوی  يا  تفگ  دـش و  لقتنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ 
.تسا هدنهد  تاجن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  تبحم  هک  تسین  هدنهد  تاجن  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
هداتفا اخیلز  لد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  تبحم  نوچ  تفگ  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  رب  لیئربج 

اعد تفگ : لـیئربج  دروخ ؟ یم  نم  درد  هچ  هب  ریگ  نیمز  ریپ  نیا  تفگ : مالـسلا  هیلع  فسوی  .يرواـیب  رد  دوخ  دـقع  هب  ار  وا  دـیاب 
اخیلز درک و  اعد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .تسا  ریسکا  ایمیک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تبحم  .دوش  یم  ناوج  نک 

.دیسر شدصقم  هب  شهار  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  رثا  رد  اخیلز  .دمآرد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  يرسمه  هب  دش و  ناوج 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  ییابیز 

نوچ .متسه  رت  حیلم  رت و  نیکمن  نم  یلو  هدوب  نم  زا  رتوردیفـس  فسوی  ترـضح  دنیامرف  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.تسا رت  گنشق  نوگ  مدنگ  یمک  .دیآ  یمن  شوخ  ناسنا  قاذم  هب  مه  نشور  یلیخ  گنر 

ثیدـح درک  یم  رهاظ  رگا  درک ، یمن  رهاـظ  زاـمن  رد  ار  شتوص  دنتـشاد و  مه  ییاـبیز  توص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
مهیلع همئا  .نک  ام  بیـصن  ار  ربمغیپ  توص  تمایق  زور  ایادخ  مییوگ  یم  ترـضح  رب  تاولـص  ياعد  رد  .دندش  یم  شوهیب  میراد 

ایند زا  ات  دندرک  هیرگ  ربمغیپ  قارف  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دنور  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نابرق  همه  مالـسلا ،
.دنتفر

 

ملاس یگدنز  کی  ياهراکهار 

ملاس یگدنز  کی  ياهراکهار 

هار هب  ور  ام  شون  شیع و  میشاب و  هتشاد  دنمتداعس  ینادنزرف  نیریش و  یگدنز  دشاب و  دقن  تشهب  ام  هناخ  هداوناخ و  هک  نیا  يارب 
.مینک یم  نایب  دناسرب ، بولطم  ابیز و  وکین ، تبحاصم  ترشاعم و  کی  هب  ار  ام  دناوت  یم  هک  ار  ییاه  هتکن  اهراکهار و  دشاب ،

ییارگ تبثم  يرگن و  تبثم  فلا )

ناویل زا  یمین  رگا  .مینیبب  ار  رگیدمه  یبوخ  نسُح و  میناوت  یم  هچ  ره  یگدـنز  رد  هک  تسا  نیا  بوخ  ترـشاعم  ياه  هار  زا  یکی 
یفنم تاکن  يور  هک  نیا  هن  مینیبب ، ار  رگیدکی  ياه  یگنـشق  .ار  یلاخ  همین  هن  مینیبب ، ار  رپ  همین  نآ  ام  یلاخ ، رگید  مین  تسا و  رپ 

رگا .یشاب  هتشاد  دمآ  تفر و  نم  اب  یتسین  لیام  رگید  .يوش  یم  درس  لد  نم  زا  ینک ، هاگن  ار  هدنب  يدب  امش  رگا  .میراذگب  تسد 
ییابیز مییایب  نیاربانب  .دنک  یم  عورش  ار  يراگزاسان  دنیبب ، ار  امـش  يدب  مه  وا  رگا  .دوش  یم  تیاوعد  وا  اب  ینیبب ، ار  تمناخ  يدب 

.یفنم تاکن  هن  میشاب ، هتشاد  رظن  رگیدمه  تبثم  تاکن  يور  .ار  اه  یتشز  هن  مینیبب ، ار  رگیدمه  ياه 
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دوب و هتفرگ  وب  شندب  هک  دندیـسر  هدرم  غالا  کی  هب  .دندش  یم  در  ییاج  زا  نویراوح  زا  يا  هدع  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
سک ره  .تسا  تشز  ردـقچ  تفگ : یکی  تسا ، هدوـلآ  ردـقچ  تفگ : یکی  تـفرگ ، ار  دوـخ  ینیب  یکی  .تـشاد  يروجاـن  عـضو 
بیع نایم  زا  .دراد  یبوخ  دیفـس و  ياه  نادـند  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .درک  نایب  ار  هدرم  غالا  یتشز  زا  یفـصو 

.تشاذگ شیاه  ییابیز  اه و  یبوخ  يور  تسد  نآ  ناوارف  ياه 

ندید دب  هب  ما  هدولاین  هدید  هک  منم  ندیزرو  قشع  هب  مرهش  هرهش  هک  منم 

اه عازن  أشنم 

هب اهاوعد  مامت  .دـندوب  يّدُـغ  ياه  مدآ  ود  ره  .دـندمآ  یبالود  اقآ  جاح  شیپ  دنتـشاد ، اوعد  مه  اب  اه  تدـم  هک  رهوش  نز و  کی 
« نم  » رطاخ هب  سفن و  يارب  اهاوعد  مامت  .دوش  یم  تسرد  اهراک  همه  میتشاذگ ، رانک  ار  يزابجل  دانع و  رگا  .تسا  يرگدغ  رطاخ 

مـشچ يالاب  دـنیوگب  رگا  اما  .درادـن  يراک  امـش  ِنم »  » هب نوچ  يوش ؛ یمن  تحاران  وت  دـنهدب ، شحف  اـت  رازه  راوید  هب  رگا  .تسا 
نز و نیا  .دباوخ  یم  اهاوعد  همه  يراذگب ، رانک  ار  « نم  » رگا ییوگ ؟ یم  نم  هب  دـییوگ : یم  دـیوش و  یم  هتفـشآرب  تسوربا ، امش 

نیا هک  امـش  رهوش  نیا  هک  متفگ  مناخ  نیا  هب  دندومرف : .دنتـشادن  لوبق  مه  ار  رگید  یـسک  .دـندوب  هدرک  هتـسخ  ار  اقآ  جاح  رهوش 
، یتفگ دب  تمناخ  زا  همه  نیا  متفگ : اقآ  هب  .تسا  بوخ  یلیخ  شراک  نالف  تفگ : درادـن ؟ یبوخ  چـیه  ییوگ ، یم  دـب  وا  زا  همه 

نم.دیریگب هدیدان  دییوگ ، یم  امش  هک  یبیع  ات  دص  نیا  دییایب  متفگ : .تسا  بوخ  شتلـصخ  نالف  ارچ ، تفگ : درادن ؟ یبوخ  چیه 
نز بوخ  تفـص  نیا  هب  امـش  ینعی  .مهدـب  شوج  رگیدـمه  هب  ار  بوخ  تفـص  ود  نیا  مناوخب و  ار  ناتدـقع  زورما  زا  مهاوخ  یم 
نیا زا  .دینکب  ار  نات  یگدنز  دیورب  دینک و  یتشآ  رگیدمه  اب  دییایب  .دنک  هاگن  امـش  بوخ  تفـص  نیا  هب  مه  مناخ  نیا  نک و  هاگن 

.دنداد یتشآ  دندش و  دراو  هار 
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لسع روبنز  لثِم 

یم تافاثک  يور  هک  دیـشابن  هشپ  سگم و  لثم.دنیـشن  یم  هایگ  لگ و  يور  هک  دیـشاب  لسع  روبنز  لثم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ام ندب  .دـشاب  هشپ  سگم و  لثم  دـیابن  مدآ  .دنیـشن  یم  تافاثک  يور  دور  یم  میقتـسم  تسا ، هایگ  لگ و  همه  نیا  غاب  رد  .دننیـشن 
مه نآلا  .تسا  منهج  لها  دشاب ، سگم  لثم  یسک  رگا  .دنیـشن  یم  كرچ  نیا  يور  دیآ  یم  فاص  سگم.تسا  ملاس  شیاج  همه 
یم بیع  دـننیب و  یم  بیع  هشیمه  دنتـسه ، ارگ  یفنم  فاـب و  یفنم  هک  یناـسک  .تسا  منهج  رد  مه  نـیا  زا  دـعب  .تـسا  مـنهج  رد 

.دنا یمنهج  اه  نیا  .دنشارت 

هک داتـسرفن ، ارم  لج  زع و  دـنوادخ   (1) ؛» ًارِّسَیُم ًامِّلَعُم  ینَثََعب  ْنِکل  ًاتِّنَعَتَم َو  ـال  ًاـتِّنَعُم َو  یْنثَْعبَی  َْمل  َّلَـجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  :» دـندومرف ربماـیپ 
.داتسرف ریگ  ناسآ  ملعم  ارم  هکلب  مشاب ، شارت  لاکشا  ای  ریگ و  لاکشا 

، دشاب افـص  یـشوخ و  هناخ ، نوریب  ای  هناخ ، رد  یگدنز ، رد  دیهاوخ  یم  رگا  .تسا  ییابیز  هدـنزرا و  رایـسب  بلاطم  تیاور  نیا  رد 
هداد ار  شرهوش  مه  مناخ  .نیبب  ادخ  هداد  ار  ترـسمه  .دـینیبب  ار  رگیدـمه  ياه  ییابیز  اه و  یبوخ  .دـینیبن  ار  رگیدـمه  ياه  بیع 

.لامب ار  تنامشچ  نک ، هاگن  بوخ  .تسا  گنشق  تسا ، هداد  ادخ  هک  يزیچ  .دنادب  ادخ 

میهد تبسن  دوخ  هب  ار  نارگید  بیع 

رگیدـکی هب  .دـنهدب  تبـسن  ناشدوخ  هب  ار  بیع  رهوش  نز و  .هدـب  تبـسن  تدوخ  هب  يدـید  یبیع  مه  رگا  دـندومرف : یم  اقآ  جاح 
دیتفر و هنییآ  يولج  رگا  امـش  دـندومرف : یم  دـندز و  یم  یگنـشق  لاثم.مدرکن  شلمحت  نم  .مدرک  هابتـشا  نم  وگب  .دـنهدن  تبـسن 
ار دوخ  تروص  دیاب  .دوش  یمن  كاپ  یهایـس  دیـشکب ، تسد  هنییآ  هب  ردقچ  ره  دـهد ، یم  ناشن  هایـس  ار  امـش  تروص  هک  دـیدید 

.نک تسرد  ار  تدوخ  نزن ، کتک  ار  قالخادب  يوش ، وربور  قالخا  دـب  اب  رگا  ینعی  .دـهدب  ناشن  كاپ  هنییآ  رد  ات  دیـشکب  تسد 
تدوخ هب  ار  اـه  بیع  .منک  شلمحت  متـسناوتن  نم  مرـصقم ، نم  وگب  نک ؛ كاـپ  ار  تدوـخ  .نک  حالـصا  ار  تدوـخ  ربـص  ملح و 
ْمُکیَلَع  » .مینک كاـپ  ار  ناـمدوخ  مییاـیب  .مینک  یم  كاـپ  ار  لـباقم  فرط  مـیا و  هـتفرگ  تـسد  لامتـسد  شا  هـمه  اـم  .هدـب  تبـسن 

مدرم يارب  مدرم  نیرتهب  (3) ؛» ِهِسْفَِنل مُهُْریَخ  ِساّنِلل  ِساّنلا  ُْریَخ   : » تسا هدـمآ  مه  تیاور  رد  .ناـتدوخ » هب  داـب  امـش  رب  ؛(2)  مُکَسُْفنَا
.دشاب نیرتهب  شدوخ  يارب  هک  تسا  یسک 
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یبوخ راک  ندید  بیع  ًالصا  .دنهدب  تبـسن  ناشدوخ  هب  دننیبب و  ناشدوخ  زا  ار  بیع  دندید ، مه  رگا  .دننیبن  بیع  ًالوا  رهوش  نز و 
ار شدوخ  تسد  اهراب  دنک _  شتمحر  ادخ  ام _  دیتاسا  زا  یکی  .دروآ  یم  تیمورحم  ندید  مورحم  هّللادـبع :  الم  لوق  هب  .تسین 

یم يزاب  قشع  مه  شتسد  اب  دنک ، ادیپ  ار  دید  نآ  یـسک  رگا  .تسا  روط  نیمه  مه  ًاعقاو  .تسین  نم  تسد  دومرف : یم.دیـسوب  یم 
یم دنسوبب ، ار  ناشتـسد  دنتـساوخ  یم  هک  يدارفا  هب  اقآ  جاح  عقاوم  زا  یلیخ  .تسادخ  زا  نم  نطاب  رهاظ و  هوق و  تفگ : یم  .دنک 
.نک قشع  تدوخ  اـب  .ریگب  لـغب  ار  تدوخ  .سوبب  ار  تدوـخ  .نک  هاـگن  تسرد  ار  تدوـخ  .سوـبب  ار  تدوـخ  تسد  ورب  دوـمرف :

تسد درک ، ادیپ  ار  دید  نیا  یـسک  رگا  .تسین  رتشیب  یکی  .تسین  ات  ود  تسا و  یکی  ینعی  دحا  .تسین  يرگید  زیچ  وا  زج  تدوخ 
.دشکن هسیک  ار  لباقم  فرط  دنک ، تسرد  ار  شدوخ  دید ، رگا  .دنیبن  بیع  .دنک  يزاب  قشع  شدوخ  اب  دسوبب و  ار  شدوخ 

شیوخ شیوخ  زج  ار  وت  نوتفم  نیا  تسین  شیک  قشع  يا  رآ  دوخ  يور  رد  يور 

یگداوناخ تسشن  ب )

اب .میرادرب  نامیاه  يرگ  دُـغ  زا  تسد  ام  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  یگدـنز  يافـص  بجوم  نآ  تاعارم  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
مینیشنب و اهنت  مناخ  اب  یهاگ  .مینک  تروشم  .میشاب  هتشاد  یگداوناخ  يوگ  تفگ و  هسلج  .میـشاب  هتـشاد  تسـشن  هداوناخ  ياضعا 

یف ٍفاـِکتِْعا  ْنِم  یلاـعَت    ِ هّللا َیِلا  ُّبَحَا  ِِهلاـیِع  َدـْنِع  ِءْرَْملا  سوـُلُج  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .مینک  وـگ  تـفگ و 
.تسا رت  بوبحم  دنوادخ  شیپ  یبنلا ) دجسم   ) نم دجسم  رد  فاکتعا  زا  شا  هداوناخ  دزن  درم  نتسشن   (1) ؛» اذه يدِجْسَم 
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میـشاب بظاوـم  .دوـشن  امـش  هناـخ  لـبنت  اـعد  رکذ و  تاـسلج  .تسین  نتفر  تراـیز  ندـناوخ و  زاـمن  ندـناوخ ، اـعد  طـقف  تداـبع 
نیا زا  نم  دـیوگ : یم  .دوش  عیاض  اه  هچب  رـسمه و  ردام و  ردـپ و  قح  هک  دوشن  ثعاب  ناـمیاه  تراـیز  ناـمیاهراک و  ناـمتاسلج ،

باوج امـش  هب  تسین  مولعم  .دروخ  یم  ترـس  رب  ترایز  نآ  .مورب  ترایز  هب  اـی  ترفاـسم ، هب  راذـگب  سپ  متـسه ، تحاراـن  مناـخ 
.دیوش دراو  شهار  زا  دیاب  یلو  دنتسه ؛ اقآ  یلیخ  اه  نآ  .دنهدب 

مه رود  .تشاد  وگ  تفگ و  هسلج  شیاه  هچب  مناـخ و  اـب  زور  کـی  يا  هتفه  ناـشیا  ار !  یتشهب  دیهـش  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
یلیخ ام  .درک  لح  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  دیراد و  یتالکشم  هچ  دینیبب.دیشاب  هتشاد  یگداوناخ  يوگ  تفگ و  هنامیمـص  دیوش و  عمج 
یمن باسح  هب  ار  ام  ام ، رهوش  هک  دـننک  یم  هیـالگ  اـه  مناـخ  زا  یـضعب  .مینک  یمن  باـسح  مدآ  ار  دوخ  رـسمه  اـی  اـه  هچب  عقاوم 

نیا .دروخب  ترـس  رب  نآرق  نیا.تسا  نآرق  باـتک و  يور  شرـس  .تسین  اـم  فرح  هب  شـشوگ  ًالـصا  مینزب ، فرح  اـم  رگا  .دروآ 
.مینکن ییانتعا  یب  دراد ؛ یلکشم  هچ  نیبب  .تسادخ  تناما  نیا  .نک  باسح  مدآ  ار  مناخ 

نیا زا  اـه  یلیخ  .درک  یم  وگ  تفگ و  وا  اـب  تفرگ و  یم  هچوـک  رد  تسا ، ملاـع  تیـصخش  لوا  هک  ار  ادـخ  ربـمغیپ  نزریپ ، کـی 
یم فرح  دراد  تعاس  مین  نزریپ  نیا  اـما  .داد  یمن  ار  نزریپ  نیا  باوج  دوب ، ناطلـس  نیا  رگا  دـنتفگ : یم  .دـندش  ناملـسم  هرظنم 
مدآ ار  وا  .مینک  لمحت  میناوت  یمن  ار  نامرـسمه  ام  تقو  نآ  .دهد  یم  ار  شباوج  تمیالم  اب  دـهد و  یم  شوگ  مه  ربمغیپ  دـنز و 

: دنیوگ یم  اه  مناخ  یضعب  .میا  هتفر  ترایز  میا ، هدرک  تدابع  مینک  یم  رکف  .تسین  ادص  رس و  هب  ادخ  یگدنب  .مینک  یمن  باسح 
.میوش یم  کبس  ام  دهدب ، شوگ  ار  ام  فرح  طقف  دنک ، لح  ار  ام  لکشم  میهاوخ  یمن  ًالصا 
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هداوناخ رد  تبحم  ندش  دایز  لماوع  ج )

هب .تسا  هداوناخ  نوناک  رد  تبحم  داجیا  دنک ، یم  افـص  اب  ار  یگدنز  دراد و  یم  هگن  مرگ  ار  یگدـنز  نوناک  هک  يروما  رگید  زا 
کی ياـهراکهار  زا  دـنک ، یم  داـیز  ار  رهوـش  نز و  نیب  هژیو  هب  هداوناـخ و  داـحآ  نیب  تبحم  هک  یلماوـع  تاـبجوم و  يریگراـک 

َوُه ُنیّدلَا   » (1) ؛» ُّبُْحلا َِّالا  ُنیّدلا  ِلَه  : » تسا راوتـسا  تبحم  رب  ام  نید  میتفگ : نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه.تسایوپ  ملاس و  یگدـنز 
ره داـینب  ماکحتـسا  بجوم  هدوتـس و  تسا  یلمع  دـنک ، رتراوتـسا  رت و  مکحم  ار  هتـشر  نیا  هچ  ره   (2) ؛» ُنیّدـلا َوُه  ُّبُْحلا  ُّبُْحلا َو 

.دوش یم  هداوناخ 

: میزادرپ یم  هداوناخ  رد  تبحم  ندش  دایز  لماوع  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

راتفگ رد  هنابدؤم  ابیز و  نحل 

راذـگریثأت رایـسب  لباقم  فرط  رد  مالک  نحل  .تسا  ندرک  تبحـص  تبحم  اب  تسرد و  دـنک ، یم  داـیز  ار  تبحم  هک  ییاـهزیچ  زا 
زا مادک  ره  .دیوگب  هنابدا  یب  نشخ و  دنت ، دناوت  یم  دیوگب و  ابیز  فیطل و  هنابدؤم ، ینحل  اب  دناوت  یم  ار  بلطم  کی  ناسنا  .تسا 

بجوم يرگید  دوش و  یم  تیمیمـص  تبحم و  بجوم  یکی  .تشاد  دـهاوخ  ام  بطاخم  رد  توافتم  ریثأت  راـتفگ  نحل  عون  ود  نیا 
وکین ابیز و  ناتنارـسمه  اب  (3) ؛» َلاقَْملا َّنَُهل  اونِـسْحَا  َو  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـش  دـهاوخ  ینمـشد  يروخلد و  هنیک ،

.دییوگب نخس 
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تبحم راهظا 

ناـبز هب  تبحم و  راـهظا  دوش ، یم  رهوش  نز و  هداوناـخ و  رد  صوصخ  هب  دارفا ، رد  تبحم  شیازفا  بجوم  هک  ییاـه  هار  رگید  زا 
شرسمه هب  هک  يدرم   (1) ؛» ًاَدبَا اِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَی  َکُّبُِحا ال  ّینِا  ِهَأرَْمِلل  ِلُجَّرلا  ُلْوَق  : » تسادـخ ربمایپ  شیامرف  نیا  .تسا  نآ  ندروآ 

.تفر دهاوخن  نوریب  شبلق  زا  زگره  نخس  نیا  مراد ، تتسود  دیوگب 

« مراد تتـسود   » هلمج ندینـش  اب  اه  مناخ.درادن  یبیع  چـیه  .نک  رارکت  ار  نآ  زور  ره  مراد و  تتـسود  وگب  تمناخ  هب  بترم  ینعی 
.تسا رسمه  هب  تبحم  زا  یکاح  هک  یتاملک  درک ، هدافتسا  زیمآ  تبحم  تاملک  زا  دیاب  زین  رـسمه  ندرک  ادص  رد  .دنریگ  یم  مارآ 

ندز ادص  رد  .دینک  هدافتـسا  مزیزع  ظفل  زا  ای  ...ناج  ارهز  ناج ، همطاف  دیروایب : ناج »  » دنوسپ اب  دـیناوت  یم  ار  ناترـسمه  مسا  ًالثم 
.دشاب تبحم  مایپ 

زا ناشرسمه  ندز  ادص  يارب  نایاقآ  زا  یخرب  .تسا  یمالسا  قالخا  گنهرف و  زا  رود  هب  ًاعقاو  ام  هعماج  رد  اه  ندز  ادص  زا  یضعب 
ولج رد  ناشرـسمه  مسا  ندروآ  زا  نایاقآ  زا  یـضعب  .تسا  یمالـسا  بادآ  زا  رود  هب  نیا  دـننک و  یم  هدافتـسا  وه »  » ای ياه »  » ظـفل

.دننک یم  ادص  ار  ناشرسمه  یتافلکت  اب  دنراد و  ابا  نارگید 

هچ نیا  میتـفگ : .درک  راوید  هب  ندز  تشم  هب  عورـش  مدـید  .دوب  مه  ینیدـتم  مدآ  .متفر  یمرتـحم  ياـقآ  لزنم  هب  تفگ : یم  یـسک 
تیـساسح تسیچ ، دننادب  دنونـشب و  نارگید  ار  شمناخ  مسا  هک  نیا  يور  .دـنز  یم  ادـص  ار  شمناخ  دراد  دـنتفگ : تسا ؟ يراک 

همطاف و مسا  رگم  دـندرک ؟ یمن  ادـص  مسا  هب  ار  ناشنارـسمه  اه  نآ  رگم  میناد ؟ یمن  ار  ناماما  رـسمه  ردام و  مسا  ام  رگم  .تشاد 
هیلع نیـسح  ماما  .بنیز  ای  همطاف ، ای  : دـنتفگ یمن  مدرم  يولج  نانآ  رگم  تسا ؟ هدوبن  نارگید  ياه  نابز  رـس  مالـسلا  امهیلع  بنیز 

دیمهفب امـش  ًالثم  رگا  .تسا  طلغ  گنهرف  کـی  نیا  .مرب  یمن  مدرم  يولج  ار  مرهاوخ  مسا  متـسه و  یتریغ  نم  تفگ  یمن  مالـسلا 
؟ دوش یم  هچ  تسا  همطاف  هدنب  مناخ  مسا  هک 
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هچ يور  دینیبب  .دییوگب  ار  نامه  ار ؟ وا  یلیماف  ای  دییوگب  ار  شمسا  دراد  تسود  ایآ  .دراد  تسود  زیچ  هچ  لباقم  فرط  دینیبب  امش 
.دراد یبوخ  رایسب  راثآ  زیمآ ، تبحم  ینحل  اب  دارفا  مان  ندرب  .دییوگن  ار  اه  نآ  دوش ، یم  تحاران  تسا و  ساسح  یتاملک 

تاغوس هیده و 

کی تقو  دنچ  ره  .دینکن  ترفاسم  هب  لوکوم  طقف  ار  هیدـه  .تسا  تاغوس  هیدـه و  دـنک ، یم  دایز  ار  تبحم  هک  یلماوع  رگید  زا 
هب هیده  هفحت و  کی  هعمج  بش  ره  رد  ناسنا  .تسا  هدمآ  تیاور  رد  هتبلا.دروایب  شرسمه  يارب  يا  هیده  ناسنا  تسا  هتـسیاش  راب 

.تسا رثؤم  یگدنز  ماکحتسا  تفلا و  رد  رایسب  نیا  .دنوش  لاحشوخ  هعمج  بش  ندمآ  هب  هناخ  لها  ات  دربب  هناخ 

يارب مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  رهق  تلاح  یتحاران و  اب  مدرک و  ادـیپ  وگم  وگب و  ممناـخ  اـب  هناـخ  رد  نم  تفگ : یم  ناـیاقآ  زا  یکی 
رد دـندمآ و  یم  زامن  زا  لبق  ینیدـلا  ءاهب  هّللا  تیآ  .دوب  هیولع  مه  اـم  مناـخ  .متفر  ینیدـلا  ءاـهب  هّللا  تیآ  موحرم  هینیـسح  هب  زاـمن 

اوعد اب  دندومرف : دندرک و  نم  هب  یهاگن  کی  ناشیا  میوگب ، يزیچ  هک  نیا  نودب  متسشن ، مدش و  دراو  یتقو  .دنتـسشن  یم  هینیـسح 
یتـقو ینز ؟ یم  مه  هب  ار  تدوـخ  یـشوخ  شیع و  يوـش و  یم  ریگرد  ارچ  يدرک ؟ تسا  يراـک  هچ  نیا  .دوـش  یمن  تسرد  راـک 
.تسا هتسب  هار  يور  یم  اجک  ره  يدش ، ریگرد  یـسک  اب  رگا  .ددنب  یم  ار  وت  هار  دیآ و  یم  یناوخ ، یم  سرد  ای  ینک ، یم  تدابع 

.دوش یم  زاب  هار  تسه  افص  هک  یتقو  .دیشاب  هدرک  هبرجت  امش  همه  دیاش  .ینک  فاص  ار  لد  نآ  يورب  دیاب 
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مامت زیرب ، اه  شتآ  يور  بآ  ریگب و  تمناخ  يارب  یـسابل  یلگ ، هتـسد  زامن  زا  دـعب  دوش ؟ یم  تسرد  راک  اوعد  اب  رگم  دـندومرف :
رد ناسنا  لامعا  تروص  .میدرک  اوعد  هناخ  رد  ام  دناد  یم  اجک  زا  اقآ  هک  میدروخ  هکی  اقآ ، نانخس  نیا  اب  ام  تفگ : یم  .دوش  یم 

.دمهف یم  تدوجو  زا  يا ، هدرک  هچ  هک  دناد  یم  دنیب و  یم  تسا ، زاب  شلد  مشچ  هک  یسک.تسوا  دوخ  دوجو 

.میا هتخیوآ  شندرگ  رب  ار  شلامعا  یناسنا ، ره  (1) ؛» ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهانمَْزلَا  ٍناْسنِا  َّلُک  »

.تسا تفلا  داجیا  تبحم و  شیازفا  ياه  هار  زا  یکی  تاغوس  هیده و  هصالخ 

ینادردق رکشت و 

نوریب هک  شرهوش  زا  دیاب  مناخ  .تسا  ینادردق  رکـشت و  دوش ، یم  هداوناخ  تیمیمـص  افـص و  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
رکـشت دیاب  تسا ، هدیرخ  هک  ییاهزیچ  تباب  دشک و  یم  هک  ییاه  تمحز  زا  .دـنک  رکـشت  تسا ، تالکـشم  راک و  ریگرد  هناخ  زا 

رطاخ هب  اه ، سابل  يوش  تسش و  هناخ و  تفاظن  رطاخ  هب  يراد ، هچب  رطاخ  هب  دنک ؛ رکشت  دوخ  رـسمه  زا  دیاب  اقآ  نینچمه  .دنک و 
تمحز یلیخ  اه  مناخ  ًاعقاو  .دهد  یم  ماجنا  هناخ  رد  یلیطعت  یصخرم و  چیه  نودب  مناخ  هک  ییاهراک  يراد و  نامهیم  اذغ و  هیهت 
هیصوت هدنب  .میتسه  اه  نآ  نویدم  دنرذگن ، دوخ  قح  زا  رگا  .دنراد  قح  ام  ندرگ  هب  رایسب  .میشاب  نانآ  نادردق  دیاب  ام  .دنـشک  یم 

هناخ رد  مه  اقآ  نیا  و.لیماف  اب  رادید  ای  یترایز  رفس  دنهدب ؛ ترفاسم  هزاجا  مه  نایاقآ  دنورب ، ترفاسم  هب  اه  مناخ  یهاگ  منک  یم 
ره .يراد  هچب  رد  مه  اذغ و  هیهت  رد  مه  هناخ ، مظن  تفاظن و  ماجنا  رد  مه  دـیآ ؛ یم  شتـسد  مناخ  تامحز  ردـق  تقو  نآ  .دـنامب 

غارچ هناخ ، رـسمه  هناخ و  ردام  .تسا  غورف  یب  رون و  یب  هناخ  ًالـصا  دـشابن ، هناـخ  رد  مناـخ  رگا  .دوش  یم  مولعم  شدوبن  رد  زیچ 
هب اـقآ  يزور  دـنچ  رگا  روـط  نیمه  .دـهد  یم  شمارآ  امـش  هب  شدوـجو  .امـش  لد  غارچ  مه  تسا و  هناـخ  غارچ  مه  .تسا  هناـخ 

ثعاب یگدنز و  هاگ  هیکت  درم  هک  دنک  یم  ساسحا.دتفا  یم  كاروخ  باوخ و  زا  .دـنک  یم  یگنتلد  ساسحا  مناخ  دورب ، ترفاسم 
.تسا شمارآ  نانیمطا و 
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، دنتسه وا  تامحز  نادردق  دناد  یم  هک  نیمه  .دشخب  یم  شمارآ  ناسنا  هب  دنک و  یم  فرط  رب  ار  یگتسخ  رکـشت  هک  نآ  هصالخ 
هریس .دنکن  درد  تتـسد  وگب  دشک ، یم  تمحز  مناخ  ینیب  یم  یتقو  .دنک  یم  نوریب  شنت  زا  ار  یگتـسخ  دهد و  یم  شمارآ  وا  هب 

یم شربمایپ  هب  دنوادخ  .دندرک  یم  رکـشت  وا  زا  درک ، یم  نانآ  هب  یتمدـخ  نیرتمک  یـسک  رگا  هک  تسا  هدوب  نینچ  نیا  ام  يایلوا 
نیا  (1) «. ْمَُهل ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِا  :» تسا نانآ  شمارآ  بجوم  اعد  نیا  ینک ، یم  اعد  ناشیارب  وت  دنهد و  یم  تاکز  یتقو  دـیامرف :

.تسا ینادردق  کی  تقیقح  رد 

لباقتم كرد 

ار شدوخ  مناخ  رهوش  ینعی  .تسا  لباقتم  كرد  تسا ، رهوش  نز و  نیب  تیمیمـص  افـص و  یگناـگی و  بجوم  هک  يروما  رگید  زا 
كرد ار  رگیدمه  ام  رگا  .تسا  هداوناخ  یلاعت  دـشر و  رد  یـساسا  يدـیلک و  ثحب  کی  نیا  .ار  شرهوش  مه  مناخ  دـنک و  كرد 

رگا .مینک  یم  یگدـنز  تحار  وا  اب  تسا ، هدیـسرن  يرکف  غولب  هب  اـم  فرط  هک  میمهفب  رگا  .تسا  لـح  اـم  تالکـشم  ماـمت  مینک ،
غولب و .مینک  یم  وگ  تفگ و  وا  اب  نابز  نامه  اب  مینک و  یم  تبحـص  وا  اب  سالک  نامه  اب  تسا ، یـسالک  هچ  رد  ام  فرط  مینادـب 

نینس رد  یـسک  تسا  نکمم  دشاب و  غلاب  ان  یلو  دشاب ، الاب  شنـس  رفن  کی  تسا  نکمم  تسین ، لاس  نس و  هب  يرکف  یلقع و  دشر 
، دنـسانشب ار  رگیدمه  تایحور  دنـشاب و  هتـشاد  لباقتم  كرد  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  رگا  .دـشاب  غلاب  مهف و  زیچ  یلو  دـشاب ، مک 

.دمآ دهاوخن  شیپ  یلکشم  دننک ، كرد  ار  مه  تیعقوم  یگداوناخ و  عضو 
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مهافت قفاوت و 

، تسا مهافت  قفاوت و  دنـشاب ، هتـشاد  افـص  حلـص و  اب  زیمآ و  تملاسم  یگدـنز  کی  رهوش  نز و  ات  دـنک  یم  کـمک  هک  يروما  زا 
ندـمآ هاتوک  يراگزاس و  هیاس  رد  قفاوت  نیا  .دنـسرب  قفاوت  هب  دـننک و  مهافت  رگیدـکی  اب  روما  رد  دـنراد  هفیظو  رهوش  نز و  ینعی 

.دنبای تسد  یتسیزمه  قفاوت و  کی  هب  ات  رهوش ، مه  دیایب و  هاتوک  شتارظن  زا  نز  مه  .تسا 

.روط نیمه  مه  اقآ  .دنک  یتشآ  ات  دننک  یم  تنعل  ار  وا  هکئالم  دنک ، رهق  شرهوش  زا  یمناخ  رگا  .تسا  يدب  رایـسب  زیچ  ندرکرهق 
ترهوش اب  تقو  چیه  تفگ : یم  نم  هب  دـنک _ ! شتمحر  ادـخ  .متـشاد _  یگرزب  ردام  کی  نم  هک  درک  یم  فیرعت  یمناخ  کی 

یم عیرـس  دیآ ، یم  شیپ  ام  نیب  يزیچ  مه  تقو  ره  .میـشاب  هتـشاد  یبوخ  یگدـنز  هک  تسا  هدـش  بجوم  نیمه  تفگ : .نکن  رهق 
، دـشابن فالتخا  اه  نآ  نیب  دنـشاب و  هتـشاد  قفاوت  مه  اب  رهوش  نز و  هک  ینامز  ات  .دـباوخ  یم  اه  شتآ  همه  منک و  یم  یتشآ  مور 

.تسا یگدنز  رد  یساسا  طرش  نیا  .تسا  نانآ  رس  يالاب  دنوادخ  فطل 

يدردمه راهظا 

اب بئاصم  تالکـشم و  رد  رهوش  نز و  رگا.تسا  يدردـمه  راهظا  تسا ، هداوناخ  نوناک  ماکحتـسا  بجوم  هک  ییاـهزیچ  رگید  زا 
اه يراتفرگ  رد  .دنکن  اهر  ار  وا  دش ، دراو  وا  رب  یتبیصم  ای  دش  ضیرم  اقآ  ای  مناخ  رگا  .تسا  رثؤم  رایسب  دننک ، يدردمه  رگیدکی 

.تسا مهم  یلیخ  ندیسر ، مه  داد  هب 

يارب دنزرف  هدزاود  هد  .متـشاد  يا  هیولع  مناخ  : دومرف یم  ناشیا  .مدرب  هرهب  یلیخ  ناشیا  زا  نم  ار !  هیوبیـس  ياقآ  دنک  تمحر  ادخ 
تمدـخ وا  هب  متـسب و  رمک  نم  لاس  تفه  تسیب و  نیا  رد  .دوب  اـنیبان  لاـس  تفه  تسیب.دوب و  هدـش  اـنیبان  رمع  رخاوا  وا  .دروآ  نم 

نم ُهن  واگ  تقو  کی  نم  ادـخ ، يا  متفگ : یم  ادـخ  هب  دومرف : یم  .تساـهزیچ  نیا  تمارک  مدـقتعم  نم  تسا ! بیجع  یلیخ.مدرک 
.دزیر یم  ار  اهریش  همه  دنز و  یم  دگل  کی  داد ، ریش  هک  نیا  زا  دعب  دهد ، یم  ریش  نم  هن  هک  يواگ  کی  یهاگ  .مشابن  هدریش 
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هب هک  یـسک  قح  رد  نداهن  تنم  یکی  دنک ، یم  لطاب  ار  ناسنا  ياه  یکین  ناسحا و  تاقدـص و  هک  تسا  زیچ  ود  نآرق ، هدومرف  هب 
(1) «. يذَءْالاَو ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبتال   : » تسا هدومرف  ور  نیا  زا  .وا  تیذا  رازآ و  مود  میا و  هدرک  یکین  وا 

رد لاس  تفه  تسیب و  درک ، مکمک  مه  ادـخ  : دومرف یم  .دـننکن  عیاـض  ار  ناـشیاه  تبحم  رهوش  نز و  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  یلیخ 
.تسا رتالاب  بش  زامن  تدابع و  نارازه  زا  اه  نیا  .مداد  یم  ماجنا  شیارب  راک  همه  هناخ 

هّللا تیآ  یناگیاپلگ ، هّللا  تیآ  ینیدـلا ، ءاهب  هّللا  تیآ  ماما ، موحرم  نوچمه  ییاه  تیـصخش  هک  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم 
.دنتشاد يرایسب  تالکشم  دوب و  هدش  ضیرم  ناشمناخ  دندوب ، ناشیا  نادرگاش  زا  يرایـسب  ناگرزب  یکارا و  هّللا  تیآ  يراسناوخ ،

.درک نم  هب  یبیجع  تایانع  دنوادخ  مدزن و  مه  رب  ار  ما  یگدنز  مدرک و  ربص  ادخ  رطاخ  هب  : دندوب هتفگ 

لاس دنچ  زا  دعب  .درک  یم  یگدـنز  دزی  فارطا  رد  .دوب  زرواشک  تیعر و  ناشردـپ  .دراد  ییابیز  بیجع و  ناتـساد  مه  ناشیا  ردـپ 
دوب و هدرم  شرهوش  هک  یمناخ  کی  اب  ات  دور  یم  .دوب  ناشیا  مناخ  فرط  زا  مه  لکشم  .دوش  یمن  راد  هچب  هک  دوش  یم  صخشم 

هچب هک  دنیب  یم  دناوخب ، ار  تقوم  هغیـص  دور  یم  یتقو  .دوش  راد  هچب  ناشیا  زا  هک  دـنک  تقوم  جاودزا  تشاد  مه  دـنزرف  ات  دـنچ 
نیا مدمآ ، مدوخ  شهاوخ  رطاخ  هب  نم  ایادخ ، دـیوگ : یم  .دوش  یم  تحاران  یلیخ  اقآ  نیا  .دـننک  یم  یتحاران  زاربا  نز  نیا  ياه 

ًالـصا نم  ایادخ ، دـیوگ : یم  .دـسر  یمن  ناشلقع  هک  اه  هچب  نیا  .موش  راد  هچب  مناخ  نیا  زا  هک  منک  یم  ناشتیذا  ار  میتی  ياه  هچب 
.دنک یم  تبحم  میتی  ياه  هچب  هب  دنک و  یم  ادا  ار  مناخ  نیا  قح  .مهاوخ و  یم  یهاوخب  وت  هچ  ره.مهاوخ  یمن  دالوا 
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یم میرکلادبع  ار  وا  مسا  هک  دهد  یم  يدنزرف  وا  هب  شدوخ  مناخ  زا  دنوادخ  یتدم  زا  دعب  .ددرگ  یمرب  دهد و  یم  مه  ار  ناشقزر 
یم هچ  وا  هب  ادخ  درذگب ، شدوخ  تساوخ  زا  ادخ  يارب  ناسنا  یتقو  .دنک  یم  سیسأت  ار  مق  هیملع  هزوح  هک  یمیرکلادبع  .دراذگ 

! دهد

یگدنز رد  هعسوت 

َلایِع َّنِا  : » دندومرف مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  .تسا  نآ  هب  نداد  تعـسو  هداوناخ ، ییافوکـش  لماوع  زا  رگید  یکی 
سک ره  هداوناخ  ناـمگ  یب  (1) ؛» ُهَمْعِّنلا َلوَُزت  ْنَا  َکَشْوَا  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِاَـف  ِِهئارَُـسا  یلَع  ْعِّسَُوْیلَف  ًهَمِْعن  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  ْنَمَف  ُهُؤارَُـسا  ِلُـجَّرلا 

ار دوخ  هداوناخ  یگدـنز  دـیاب  تسا ، هدومرف  تیانع  یتمعن  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  نیارباـنب  .دنتـسه  وا ) تیاـمح  تحت  و   ) ارـسا
.دشاب تمعن  نآ  لاوز  رظتنم  دنکن ، نینچ  رگا  هک  .دهدب  هعسوت 

شا هداوناخ  لاح  هافر  شیاـسآ و  رکف  هب  دـیاب  تسا ، هداد  تمعن  وا  هب  تسا و  هدرک  عیـسو  ار  شقزر  دـنوادخ  هک  یـسک  نیارباـنب 
.تسا راوازـس  رگید  سک  ره  زا  شیب  ناسنا  هداوناخ  .دور  یم  شتـسد  زا  یهلا  تمعن  هک  دریگب ، گنت  شا  هداوناخ  رب  ادابم  .دـشاب 

شیورد تا  هـچب  نز و  یتـسه ، دـهاز  شیورد و  تدوـخ  رگا  .دــیهدب  نارگید  هـب  ار  دوـخ  هـچب  نز و  مهــس  دــیرادن  قـح  اـمش 
ماما .دور  یم  رامش  هب  تلیضف  کی  هداوناخ  لاح  هافر  شیاسآ و  تهج  رد  شالت  ًالصا  .یـشاب  نانآ  لاح  هافر  رکف  هب  دیاب.دنتـسین 
شیب هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  هدیدنـسپ   (2) ؛» ِِهلایِع یلَع  ْمُکُغَبْسَا  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکاضْرَأ  َّنِا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  داجس 

.دشاب اشوک  دوخ  هداوناخ  هافر  رد  همه  زا 
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هناخ رد  ندرک  کمک 

ٌهَراّفَک ِلایِْعلا  ُهَمْدِخ  ُِّیلَع  ای  : » دندومرف لایع  هب  ندرک  تمدـخ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
ناهانگ هرافک  لایع  هب  تمدخ  یلع ، يا   (1) ؛» ِتاجَرَّدلا ِتانَـسَْحلا َو  ِیف  ُدیزَی  ِنیْعلاِروُح َو  روُهُم  ِّبَّرلا َو  َبَضَغ  یِفُْطی ُء  ِرئابَْکِلل َو 

.دیازفا یم  ناسنا  تاجرد  تانسح و  رب  تسا و  نیعلاروح  رهم  راگدرورپ و  مشخ  هدننک  شوماخ  هریبک و 

.دندش مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ارهز و  ترـضح  هناخ  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد 
.درک یم  يرگید  راک  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مدرک و  یم  كاپ  سدع  متـشاد  نم  دیامرف : یمد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
ّیبَر ِْرمَا  ْنِم  ِّالا  ُلوقَا  ام  یّنِم َو  ْعَمِْسا  ُّیلَع  ای  : » دندومرف دندش و  دونـشخ  یلیخ  مدرک ، یم  كاپ  سدع  هناخ  رد  نم  هک  نیا  زا  ربمایپ 

ارف شوگ  نم  هب  یلع ، ای   (2) ؛» اهَلَیل ٌمایق  اهَراهَن َو  ٌمایص  ٍهَنَـس  ُهَدابِع  ِِهنََدب  یلَع  ٍهَْرعَـش  ِّلُِکب  َناک  ِّالا  اِهْتَیب  ِیف  ُهَتَأَْرِما  ُنیُعی  ٍلُجَر  ْنِم  ام 
ییوم ره  هزادنا  هب  دـنوادخ  دـنک ، کمک  شرـسمه  هب  هناخ  رد  هک  يدرم  ره  تسین : مراگدرورپ  بناج  زا  زج  میوگ  یم  هچنآ  هد !

رـس هب  تدابع  هب  ار  شیاه  بش  هدوب و  هزور  ار  شیاهزور  هک  دـهد  یم  وا  هب  ار  لاس  کـی  تداـبع  شاداـپ ) ، ) تسوا ندـب  رد  هک 
.تسا هدرب 

ای دیهش ، ای  دشاب ، قیدص  هک  نیا  زج  دنک ، یمن  راک  هناخ  رد  یسک  تسا : هدمآ  تیاور  رد  .دنکـش  یم  ار  درم  نیعت  اه  کمک  نیا 
.تسا هتساوخ  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  هک  يدرم 
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(1) «. ِهَرِخآلا اینُّدلا َو  َْریَخ  ِِهب  ُهّللا  ُدیُری  ٌلُجَر  ْوَا  ٌدیهَش  ْوَا  ٌقیّدِص  ِّالا  َلایِْعلا  ِمِدْخَی  ُِّیلَع ال  ای  »

ٍدیهَش ِْفلَا  َباَوث  ٍهَْلَیل  ِمْوَی َو  ِّلُِکب  َُهل  َبَتَک  ِءادهُّشلا َو  ِناوید  یف  ُهَمْـسا  ُهّللا  َبَتَک  ْفَنْأَی  َْمل  ِلایِعلا َو  ِهَمْدِخ  ِیف  َناک  ْنَم  : » دندومرف زاب 
شا هداوناخ  تمدخ  رد  هک  یسک   (2) ؛» ِهَّنَْجلا ِیف  ًهَنیدَم  ِهِدَسَج  یف  ٍقْرِع  ِّلُِکب  ُهّللا  ُهاطْعَا  ٍهَرْمُع َو  ٍهَّجَح و  ٍباَوث  ٍمَدَـق  ِّلُِکل  َُهل  َبَتَک  و 

زور و ره  ربارب  رد  دـسیون و  یم  ادهـش  ناوید  رد  ار  وا  ماـن  دـنوادخ  دریگب ،) مک  تسد  ار  شدوخ  (؛ دروـخنرب شا  ینیب  هب  دـشاب و 
جـح و کی  باوث  دراد ، یم  رب  شا  هداوناخ  يارب  تمدـخ  هار  رد  هک  یمدـق  ره  ربارب  رد  .دـهد و  یم  وا  هب  دیهـش  رازه  باوث  بش 

.دنک یم  اطع  وا  هب  تشهب  رد  رهش  کی  دنوادخ  دراد ، ندب  رد  هک  یگر  ره  هب  .دوش و  یم  اطع  وا  هب  هرمع  کی 

نتخادنین فلکت  هب 

هیلع نینمؤملاریما  .دوش  یم  هناـخ  رد  شمارآ  بجوـم  هک  تسا  يروـما  زا  زین  هداوناـخ  رب  ندرکن  لـیمحت  ندرکن و  راـبجا  هارکا و 
ار وا  هن  نم  مسق  ادخ  هب  شاب ، میالم  نک و  ارادـم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اب  هک  درک  شرافـس  ربمغیپ  هک  یتقو  زا  دومرف : مالـسلا 
رب ار  يزیچ  دـیاب  اه  مناخ  هن  (3) .درکن لیمحت  نم  رب  ار  يراـک  مه  وا  ًـالباقتم  .مدرک  هارکا  راـبجا و  يراـک  رب  هن  مدرک و  تحاراـن 
اذغ عون  دنچ  ای  میورب ، ینالف  ندید  هب  دیاب  ًامتح  هک  نیا  .دـننک  لیمحت  ار  يزیچ  اه  مناخ  رب  نایاقآ  هن  دـننک و  لیمحت  دوخ  رهوش 

.تسا ندرک  لیمحت  نیا  دینک ، تسرد  دیاب 
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ادخ لوسر  .دننک  یم  راتفر  دوخ  هداوناخ  شهاوخ  لیم و  قباطم  حابم  لالح و  روما  رد  نامیا  لها  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هتبلا 
شیوخ هداوناخ  لیم  قباطم  نمؤم  ناسنا   (1) ؛» ِِهتَوْهَِشب ُُهلْهَا  ُلُکْأَی  ُِقفانُْملاَو  ِِهلْهَأ  ِهَوْهَِشب  ُلُکْأَی  ُنِمْؤُْملَا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنروخ یم  وا  لیم  قبط  شا  هداوناخ  قفانم  ناسنا  دروخ و  یم 

يا هسلج  کی  ناشیا  مدوب ، هدرک  جاودزا  ماما  ترضح  اب  هک  یناوج  يادتبا  رد  دندوب : هدومرف  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  ترضح  رسمه 
ار تابجاو  دینک  یعس  هک  نیا  لوا  مهاوخ : یمن  امـش  زا  رتشیب  زیچ  ود  نم  : دندومرف ناشیا  .میدرک  تبحـص  مه  اب  دنتـسشن و  نم  اب 

دنلب ًالثم  هک  مروآ  یمن  راشف  امش  هب  تقو  چیه  نم  یناد ، یم  تدوخ  ار  تابحتـسم  یلو  تسادخ ، رما  تابجاو  نوچ  دیهدب ؛ ماجنا 
هب مه  هناخ  یلخاد  ياهراک  هک  نیا  مود  .هدن  ماجنا  یتساوخن  هدب و  ماجنا  یتساوخ  ار  تابحتسم  نیاربانب  .ناوخب  بحتسم  زامن  وش 

، رگید ياج  ای  مراذـگب  اـجنیا  ار  زیچ  نیا  هک  نیا  .تسا  هناـخ  گرزب  ریدـم و  نز  نوچ  .منک  یمن  تلاـخد  نم  تسا ، طوبرم  اـمش 
.دوش لئاسم  نیا  ریگرد  دنک و  تلاخد  روما  نیا  رد  هک  تسا  لجا  درم  نأش  ًالصا  .تسا  هناخ  مناخ  هب  طوبرم 

: متفگ .دـنریگب  قالط  مه  زا  دـندوب  هدـمآ  هچب  ات  راهچ  هس  اب  اقآ  مناخ و  کی  .مدوب  هتفر  هداوناخ  هاـگداد  هب  تفگ : یم  رفن  کـی 
هتـسکش و هداتفا و  شتـسد  زا  دراذگب ، قاتا  رد  ات  تسا  هدروآ  ار  نادلگ  مناخ  هزاجا  نودب  اقآ  نیا  .يزابجل  رـس  تفگ : هچ ؟ يارب 
هب مهد ، ماـجنا  متـساوخ  یم  تسا : هتفگ  ینکب ؟ ار  راـک  نیا  تفگ  وت  هب  یـسک  هچ  تسا : هتفگ  وا  هب  .تسا  هدـش  فیثک  مه  شرف 

رگا .تسا  منهج  مه  دـعب  تسا ، منهج  نآلا.تسا  هدیـسر  یـشک  قالط  قالط و  هب  راک  دـندرک و  اوعد  گنج و  مه  اـب  و  هچ ! اـمش 
يریگرد فالتخا و  اوعد ، دیهاوخ ، یم  دقن  منهج  رگا  دیشاب و  هتشاد  قفاوت  مهافت و  یگناگی و  دیهاوخ ، یم  دقن  تشهب 

14251 ص :

ص 291 ج 59 ،  راونألاراحب ، ح 6 ؛  ص 12 ، ج 4 ، یفاکلا ، (19 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4159 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3752_1
http://www.ghaemiyeh.com


نانز ساسح  هیحور 

نانز ساسح  هیحور 

(1 (؛ َکُْشیَع َوُفْصَِیل  اَهل  َهَبْحُّصلا  ِنِسْحَا  ٍلاح َو  ِّلُک  یلَع  اهِرادَف  ٍهَنامَرْهَِقب  تَْسَیل  ٌهَناْحیَر َو  َهَأْرَملا  َّنِاَف  مالسلا : هیلع  یلع  ماما  لاق 

ره رد  .يراذگب  ششود  رب  تیلوئسم  نیگنس  راب  هک  تسین  یـسک  وا  تسا و  لگ  هخاش  نوچمه  نز  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دوش افص  اب  تا  یگدنز  ات  شاب  هتشاد  وکین  يراتفر  نک و  ارادم  وا  اب  لاح 

تاولص مالس و  رد  لخب 

کی دنا ؛ هدش  هدرمش  لیخب  هتسد  دنچ  تایاور  رد  .تسا  یناوارف  ناهانگ  أشنم  اوران و  تشز و  ياه  تلصخ  زا  يرایسب  هشیر  لخب 
لخب ندرک  مالـس  رد  هک  تسا  یـسک  لیخب  ِمالَّسلِاب ؛ َلَِـخب  ْنَم  ُلـیخَْبلَا  : » دـنزروب لـخب  ندرک  مالـس  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  هورگ 

! تسا نیگنس  ردق  نیا  دارفا  یخرب  يارب  ندرک  مالس  هک  درب  یم  هیام  ردقچ  رگم  مالس  کی  ( 2 «) .دزروب

رب دنونشب و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  كرابم  مان  هک  دنتسه  یناسک  دنا ، هدش  هدرمـش  لیخب  تایاور  رد  هک  يرگید  هورگ 
: دنتسرفن تاولص  وا 

.دتسرفن تاولص  نم  رب  دوش و  هدرب  وا  دزن  نم  مان  هک  تسا  یسک  انعم  مامت  هب  لیخب  ( 3 (؛ َّیَلَع ِّلَُصی  ْمَلَف  ُهَْدنِع  ُتْرِکُذ  ْنَم  ُلیخَْبلَا 

نانز هب  تبحم 

تایلیئارـسا هّللاب _  ذوعن  تایاور _  نیا  هک  دینکن  نامگ  .تسا  هدمآ  ام  ییاور  نوتم  رد  یناوارف  تایاور  اه  مناخ  هب  تبحم  هرابرد 
، تایقالخا رد  جاودزا و  حاکن و  باـب  رد  اـم  یهقف  ییاور  نوتم  رد  تیاور  نیا  هکلب  .دراد  رارق  تاـیاور  راـنک  هشوگ و  رد  تسا و 

تسا لیلد  نیا  هب  مه  نیا  .تسا  هدمآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  یلمع  شور  هریـس و  تالاح و  باب  رد  فلتخم و  باوبا  رد 
.تسا مالسا  یساسا  لئاسم  زا  یکی  هداوناخ  اب  ترشاعم  بادآ  هداوناخ و  یگدنز و  هلأسم  هک 
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مالـسلا هیلع  رقاـب  ماـما  رـضحم  هب  یهورگ  .تسا  هدوـب  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  همئا  ربماـیپ و  هریـس  ناـنز  هب  يزرورهم  تـبحم و 
ضرع ترضح  هب  .دنا  هدیسر  ناشدوخ  هب  ناوج  کی  لثم  دنا و  هدرک  تنیز  گنر و  ار  ناش  نساحم  ترضح  نآ  دندید  .دندیـسر 
: دندومرف ترضح  .دیا  هدرک  کیش  زورما  حالطصا  هب  دیا و  هدیسر  ناتدوخ  هب  ناناوج  لثم  مه  امش  هّللا ، لوسر  نبای  دندرک :

.منک یم  گنر  ار  منساحم  نانآ  يارب  مراد و  تسود  ار  نانز  هک  متسه  يدرم  نم  ( 4 (؛ َّنَُهل ُغَّبَصَتَا  َ_ا  نَاَف َءاسِّنلا  ُّبُِحا  ٌلُجَر  ّینِا 

يارب ار  یباداش  ییابیز و  نیا  دندومرف : .دنا  هتشادن  اهراک  نیا  هب  يراک  هک  دنا  هدوب  ییاه  سدقم  نآ  زا  ام  ناماما  هک  دینکن  نامگ 
امـش رگا  .تسا  ناماما  ناربمایپ و  ياه  هریـس  زا  اـه  مناـخ  هب  ندـیزرورهم  تبحم و  یتسود و  نیارباـنب  .ما  هداد  ماـجنا  مدوخ  ناـنز 

.تسا هدروخ  تسد  امش  ترطف  ای  یتسین ، مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هعیش  يرادن ، تسود 

.تسا ناربمایپ  قالخا  زا  نانز  هب  تبحم  ( 5 (؛ ِءاسِّنلا ُّبُح  ِءایْبنْالا  ِقالْخَا  ْنِم 

نانز تیساسح  تفارظ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .تسا  نانآ  تیصخش  تایحور و  فرعم  هک  تسا  هدش  یبیجع  ابیز و  ياهریبعت  نانز  زا  تایاور  رد 
ارچ دومن ؛ دروخرب  نانآ  اب  ارادـم  طایتحا و  اب  دـیاب  هک  دنتـسه  ینیرولب  ياه  ماج  ریراوق  .تسا  هدرک  دای  ریراوق »  » ناونع هب  نانز  زا 
قفر اب  نانز _  نیرولب _  ياه  ماج  اـب  ینعی  ( 6 (؛» ریراوَقلِاب ًاْقفِر  : » دندومرف ریبعت  نیا  رد  ادخ  ربمایپ  دنتسه ، نتـسکش  ضرعم  رد  هک 

! دینکشن ار  اه  نآ  دیشاب  بظاوم  ینعی  ( 7 (؛» َریراوَقلا ُرِسْکَت  ال  : » تسا هدمآ  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  .دینک و  راتفر  ارادم  و 
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ْنِم َریراوَق  : » دیامرف یم  دنک  یم  دای  یتشهب  ياه  تمعن  زا  یتا » له   » هروس رد  هک  یماگنه  .تسا  هدـمآ  مه  نآرق  تایآ  رد  ریراوق 
.دنا هدرک  هدامآ  بسانم  هزادنا  هب  ار  اه  نآ  هک  هرقن  زا  ینیرولب  ياه  فرظ  ( 8 (؛ ًاریدْقَت اهور  َّدَق  ٍهَِّضف 

یم دوز  نیرولب  ياه  ماج  .دـنا  هدننکـش  فیرظ و  فیطل و  یلیخ  نیرولب ، ياه  ماج  دـننامه  اه  مناخ  دـنیامرف : یم  تایاور  نیا  رد 
اب یلیخ  .دینکن  باترپ  دـینزن ، اه  نآ  هب  يزیچ  ینعی  .دـنا  هدننکـش  لالز و  فافـش و  .دنتـسین  دالوف  ندـچ و  نهآ و  اه  نآ  .دـنکش 

.دنا فیطل  ساسح و  رایـسب  .تسین  راگزاس  نانآ  تعیبط  اب  ییانتعا  یب  يرهم ، یب  تنوشخ ، يدنت ، .دـینک  راتفر  اه  نآ  اب  تفطالم 
.دیشاب نانآ  اب  دوخ  راتفر  بظاوم 

لگ هب  نانز  تهابش 

یم هک  تسا  يریبعت  نیرتهب  تفگ  ناوتب  دیاش  تسا و  هدمآ  ام  تایاور  رد  نانز  تعیبط  تیصخش و  یفرعم  يارب  هک  يرگید  ریبعت 
هدومرف نایب  هیفنح  دـمحم  ناشدـنزرف ، هب  تیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  يریبعت  درب ، راک  هب  نانآ  دروم  رد  ناوت 

« .تسا ناحیر  لگ و  نز ، ( 9 (؛ ٌهَناْحیَر ُهَأرَْملَا  : » دنا

ییابیز تفاطل و  شدوجو  همه  .تسا  رطعم  وب و  شوخ  فیرظ ، فیطل ، يدوجوم  لگ  .تسا  لگ  يانعم  هب  یبرع  ناـبز  رد  ناـحیر 
هزادنا هب  يربمایپ  چیه  و  مالـسا ، هزادنا  هب  ینید  چیه  منک  یمن  نامگ  نم  .ییوگب  یناوت  یمن  ییابیز  تفاطل و  زا  ریغ  لگ  زا  .تسا 

نامز امـش  .دنا  هدرکن  يراک  دننک ، ناماما  ربمغیپ و  يادـف  ار  ناشدوخ  یتسه  اه  مناخ  رگا  .دـشاب  هدرک  عافد  نز  زا  مالـسا ، ربمایپ 
هک سک  ره  .دنوش  یم  ریقحت  یلیخ  مه  نآلا  نیمه  .دنوش  یم  دنا و  هدش  ریقحت  اه  مناخ  هک  ینامز  ره  ای  دیروایب ، رظن  رد  ار  ربمایپ 

.درک ریقحت  ار  ادخ  يابیز  قولخم  نیا  دیابن  هک  دنناد  یمن  .تسا  هدرک  ریقحت  ار  هفیاط  نیا  دهد ، ناشن  یگرزب  دوخ  زا  دهاوخب 
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هب .تسا  ساسح  لگ  .درک  راتفر  وا  اب  تفاطل  تفارظ و  اب  دیاب  درک ، اشامت  دیاب  دییوب ، دـیاب  ار  لگ  .تسا  هدـش  لگ  هب  ریبعت  نز  زا 
ًالومعم اه  هناخلگ  تهج  نیا  زا  .دراذگ  یم  نآ  يور  رب  یفنم  ریثأت  لماوع  نیا  همه  .تسا  ساسح  نافوط  داب و  هب  امرـس ، هب  امرگ ،

یم نیب  زا  دـنک و  یم  هدرمژپ  دوز  ار  لگ  اه  تیذا  رازآ و  اهرهق و  اه ، ییانتعا  یب  اـه ، يدـنت  ینعی  .دـنراد  یکاـپ  لدـتعم و  ياوه 
رسمه امش ، رتخد  .درک  كرد  دیاب  ار  شساسحا  .درک  راتفر  وا  اب  تفوطع  تمیالم و  اب  دیاب  درک ، دروخرب  وا  اب  تبحم  اب  دیاب  .درب 

لگ همه  اه  مناخ  ینعی  تسا ؛ لگ  نز  دیوگ : یم  هکلب  تسا ، لگ  رـسمه  دیوگ  یمن  .دنا  لگ  همه  امـش  رهاوخ  امـش و  ردام  امش ،
: دنتسه

.تسین نامرهق  تسا و  لگ  نز  ٍهَنامِرْهَِقب ؛ ٌتَْسَیل  ٌهَناْحیَر َو  ُهَأرَْملَا 

ياهراک ینعی  دـنک ؛ یم  یهدـنامرف  هک  تسا  یـسک  يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  یلو  دـنیوگ ، یم  ناولهپ  هب  یـسراف  نابز  رد  ناـمرهق 
عجرم دناوت  یمن  مناخ  دشاب ، اه  مناخ  تسد  رد  دـیابن  نالکو  مهم  ياهراک  ور  نیا  زا  .تسوا  تسد  هب  نکـشرمک  مهم و  نالک و 

، مالسا گرزب  ربمایپ  زا  ریغ  ناربمایپ ، همه  زا  ًاعطق  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  .دشاب  ماما  ربمغیپ و  روهمج و  سیئر  یـضاق ، دیلقت ،
نکمم .دنا  هدادـن  وا  هب  ار  بصنم  نیا  یلو  تسا ، رتالاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زج  هب  ناماما  همه  زا  یتح  تسه و  هدوب و  رتالاب 

شود زا  نالک  مهم و  يدیلک و  ياهراک  یعامتجا و  یمـسر  بصنم  یلو  دورب ، الاب  مه  یلیخ  دـنک و  ادـیپ  ماقم  هجرد و  نز  تسا 
؛» ِءاسِّنلا یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاجِّرلَا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  هک  نانچ  .تسا  هدـش  هتـشاذگ  نایاقآ  شود  رب  تسا و  هدـش  هتـشادرب  اه  نآ 

يارب اه  مناخ  .دـنا  هدـشن  هتخاس  راک  نیا  يارب  اه  مناخ  دـشاب ، نایاقآ  تسد  رد  دـیاب  نالک  تیریدـم  یتسرپرـس و  تمویق و  ( 10)
.دنا هدشن  هتخاس  تخس  ياهراک 
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: دنیامرف یم  هیصوت  رما  نیمه  هب  هیفنح  دمحم  ناشدنزرف  هب  ابیز  ینایب  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(11 (؛ اِهلاِحل ُنَسْحَا  اِهلاِبل َو  یخْرَا  اِهلامَِجل َو  ُمَوْدَا  ُهَّنِاَف  ْلَْعفاَف  اهَـسْفَن  َزَواـجام  اـهِْرمَا  ْنِم  َهَأْرَْملا  َکِّلَُمت  ـال  ْنَا  َْتعَطَتْـسا  ِنِا  ...َّیَُنب  اـی 
شرطاـخ ماوداـب ، شا  ییاـبیز  راـک  نیا  اـب  اریز  نکب ؛ ار  راـک  نیا  ینکن ؛ لـیمحت  دوخ  دـح  زا  شیب  نز  هب  یناوتب  رگا  و  مرـسپ ... !

.تسا رتوکین  شلاح  رت و  هدوسآ 

نانز هیحور  اب  گنهامه  ییاه  تیلاعف 

تبحم و هب  زاین  هک  ییاهراک  .دـشاب  نانآ  فیطل  تعیبط  هیحور و  اب  قباطم  گنهامه و  دـیاب  دوش ، یم  راذـگاو  نانز  هب  هک  يراک 
يراتـسرپ نوچمه  ییاهراک  .تسا  يزوسلد  يزرورهم و  دنمزاین  هک  ییاهراک  .تسا  ساسحا  دـنمزاین  هک  ییاهراک  .دراد  تفوطع 

یـضاق اه  مناخ  هک  دـنا  هدادـن  هزاجا  ًالثم  .تسا  هدـش  یهن  تسین ، اه  مناخ  نأش  رد  هک  ییاهراک  يراذـگاو  زا  اـما  .یتیبرت  روما  و 
زیگنارب هفطاع  زیگنارب و  ساسحا  لماوع  ریثأت  تحت  .دـشابن  تاـساسحا  عباـت  .دـشاب  يوق  شا  هلقاـع  هوق  دـیاب  یـضاق  نوچ  .دـنوش 

.دشابن تاساسحا  بولغم  دشاب و  هنافرط  یب  دیاب  دنک  رداص  دهاوخ  یم  هک  یمکح  .دشابن 

وا هچب  نز و  ای  درک ، هیرگ  هب  عورش  موکحم  رگا  .تسا  هتـشک  ار  یـسک  ًالثم  تسا ؛ مادعا  هب  موکحم  هک  دندروآ  ار  یـصخش  رگا 
هفطاعو ساسحا  زا  رپ  نز  نوچ  دوش ؛ یمن  ققحم  نانز  رد  ًاعون  نیا  .دریگ و  رارق  ریثأت  تحت  دـیابن  یـضاق  دـندرک ، هیرگ  هب  عورش 
فطاوع تاـساسحا و  دـنمزاین  هک  تسا  هدـش  هتخاـس  ییاـهراک  يارب  وا  .تسا  هدرک  قلخ  نینچ  نیا  ار  وا  تعیبـط  دـنوادخ  .تسا 

يارب مادک  ره  .درادن  درم  دراد  نز  هک  يا  هیحور  نآ  درادن و  نز  دراد ، درم  هک  يا  هیحور  نآ  .تسا  جراخ  درم  هدـهع  زا  تسا و 
هدش هتخاس  ...و  يراد  هچب  ییاریذپ ، يراتـسرپ ، نادنزرف ، تیبرت  هناخ ، لخاد  ياهراک  يارب  رتشیب  اه  مناخ  .دنا  هدش  هتخاس  يراک 

.دنا
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هداوناخ رد  راک  میسقت 

طیحم رد  یعامتجا  تلادـع  راک ، میـسقت  اب  .تسا  هداوناـخ  رد  دارفا  تیلوئـسم  دودـح  نییعت  اـه  هداوناـخ  یباداـش  لـماوع  زا  یکی 
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  .دراد  یمزاـب  تسین  راوازـس  هک  يروـما  رد  تلاـخد  زا  ار  نز  دـنیرفآ و  یم  تداعـس  هداوناـخ  کـچوک 

بایسآ دندرک : میسقت  هنوگ  نیا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  یگدنز  هب  طوبرم  ياهراک  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دندومرف :
ندروآ مزیه ، يروآ  عمج  لیبق  زا  لزنم  نوریب  ياهراک  مالـسلااهیلع و  همطاف  هدهع  هب  نان  نتخپ  درآ و  ندرک  ریمخ  مدـنگ ، ندرک 

(12  .) مالسلا هیلع  یلع  هدهع  هب  تفاظن  بآ و 

ادخ لوسر  هک  هاگ  نآ  .تفرگ  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومنهر  اب  راک  میسقت  نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
، دـهد ماجنا  مالـسلا  هیلع  یلع  ار  لزنم  نوریب  ياـهراک  مالـسلااهیلع و  همطاـف  ار  لزنم  لـخاد  ياـهراک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: دومرف یلاحشوخ  اب  ارهز  ترضح 

میسقت نیا  زا  هک  دناد  یمن  یـسک  ادخ  زج  ( 13 (؛ ِلاجِّرلا باقِر  َلُّمََحت  ِهّللا  ُلوُسَر  یئافْکِِاب  ُهّللا  َِّالا  ِروُرُّسلا  َنِم  ینلَخاد  اـم  ُمَْلعَی  ـالَف 
.تشادزاب تسا  نادرم  هب  طوبرم  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  ارم  ادخ  لوسر  اریز  مدش ؛ لاحشوخ  هزادنا  هچ  ات  راک 

نز داهج 

« .تسا يرادرسمه  بوخ  نز  داهج  ( 14 (؛ ِلُّعَبَّتلا ُنْسُح  ِهَأرَْملا  ُداهِج  : » دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک تسا  نیا  نز  تداـبع  نز ، كولـس  ریـس و  نز ، تداعـس  نز ، ترخآ  اـیند و  نز ، داـهج  تسا ؛ بیجع  اـبیز و  رایـسب  ریبعت ، نیا 
هچ ره  .دزاس  مهارف  تبحم  رهم و  زا  رپ  ینوناک  لسن ، کی  تیبرت  يارب  شرسمه ، شدوخ و  يارب  هناخ  رد  .دنک  يرادرسمه  بوخ 
هب نز  هظحل  مادک  رد  دیسرپ : دوخ  نارای  زا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  رت  کیدزن  ربمایپ  ادخ و  هب  دنک ، يراذگ  هیامرـس  نیا  يور 

: داد خساپ  دینش و  ار  ردپ  لاؤس  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  نیا  ات  .دشن  حرطم  یبسانم  خساپ  تسا ؟ رت  کیدزن  ادخ 
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نادنزرف تیبرت  یگدـنز و  روما  هب  و   ) دـنام یم  دوخ  هناخ  رد  نز  هک  يا  هظحل  نآ  ( 15 (؛ اِهْتَیب َْرعَق  َمِْزَلت  ْنَا  اهِّبَر  ْنِم  ُنوُکَت  اـم  ینْدَا 
.تسا رت  کیدزن  ادخ  هب  دزادرپ ) یم 

 : تسا هدـمآ  تیاور  رد  .تسا  رت  کیدزن  ادـخ  هب  دریگب ، هلـصاف  نامرحمان  اب  طـالتخا  زا  دـشاب و  نوریب  تاـعامتجا  زا  هچ  ره  نز 
، دـنناوخ یم  هناخ  رد  ییاـهنت  هب  ار  شزاـمن  نز  هک  یماـگنه  دـندومرف : یتح  ( 16 «) .تسوا هناخ  نز  دجـسم  اُهْتَیب ؛ ِهَأرَْملا  ُدِجْـسَم  »

.تسا رتهب  دناوخب  زامن  هناخ  رد  رگا  ( 17) .دناوخ یم  دجسم  رد  تعامج  هب  هک  تسا  یتقو  زا  رترب  شزامن  هجرد  جنپ  تسیب و 

ترـضح نآ  هک  ما  هدـیدن  یتیاور  .درک  یمن  تکرـش  تعامج  رد  یلو  دوب ، شا  هناـخ  راـنک  رد  دجـسم  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
همطاف اما  دنناوخ ، یم  دجـسم  رد  تعامج  هب  ار  زامن  مالـسلاامهیلع  نینمؤملاریما  ادخ و  ربمایپ  .دشاب  هدناوخ  دجـسم  رد  ار  شزامن 

.دندرک یمن  تکرش  تعامج  دجسم و  رد  مالسلاامهیلع ،  بنیز  ارهز و 

، دنک راک  نورد  زا  نز  رگا  ( 18) .تسا رتشیب  شباوث  دشاب ، رترود  مرحمان  ياهدرم  زا  نز  يادـص  هچ  ره  زامن  رد  دـنیامرف : یم  زاب 
تیریدم اهراک و  تسین و  نامرهق  نز  هک  مییوگب  میتساوخ  یم  میتسین ، يرادرـسمه  ثحب  ددصرد  نآلا  .دوش  یم  کیدزن  ادـخ  هب 

.تسا هدش  هتشادرب  وا  شود  يور  زا  نالک  ياه 

نانز اب  ارادم 

رد دیوگ  یمن  « .نک ارادم  ترسمه  اب  لاح  همه  رد  ٍلاح ؛ ِّلُک  یلَع  اهِرادَف  : » دنیامرف یم  تیاور  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
نیمه مه  یکی  دـشاب ؛ هدروـخن  صیـصخت  هک  میراد  یموـمع  مک  اـم  .نک  ارادـم  لاـح  ره  رد  دـیوگ : یم  هکلب  عـقاوم ، زا  یـضعب 
ریگرد اه  نآ  اب  .دینک » ارادـم  نانآ  اب  لاح  ره  رد  ( 19 (؛ ٍلاح ِّلُک  یلَع  َّنُهوُرادَـف  : » دـیامرف یم  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  .تساج 

.دینک یم  مهارف  ار  نارگید  دوخ و  یتحاران  یشالتم و  ار  دوخ  یگدنز  هک  دینکن  فالتخا  .دینکن  عازن  گنج و  دیوشن ،
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تفگ و دروخرب و  ترـشاعم و  .شاب » هتـشاد  وکین  ینیـشنمه  تبحاصم و  ترـسمه  اب  اَهل ؛ َهَبْحُّصلا  ِنِسْحَا  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد 
هک نیا  ات  َکُْشیَع ؛ َوُفْـصَِیل  : » تشگ دهاوخ  زاب  امـش  یگدنز  امـش و  دوخ  هب  اهنیا  همه  هجیتن  .دـشاب  نسحا  وحن  هب  وا  اب  امـش  يوگ 

تسافص تبحم و  اب  یمیمص و  مرگ ، بوخ ، ملاس ، یگدنز  کی  يارب  همه  اه  نیا  « .یشاب هتشاد  ییافص  اب  بوخ و  یگدنز 

زامن رطع و  نز و 

زامن رطع و  نز و 

َهَمِطاَف ُّبُح  ُناَْملَس  اَی  ِراَّنلا  ِیف  َوُهَف  اَهَـضَْغبَأ  ْنَم  یِعَم َو  ِهَّنَْجلا  ِیف  َوُهَف  ِیتَْنبا  َهَمِطاَف  َّبَحَأ  ْنَم  ُناَْملَـس  اَی  ...هللا :  یلـص  هَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  »
ج27/ راونألاراحب / یسلجم / «) ُهَبَـساَحُْملا ُطاَرِّصلا َو  ُرَـشْحَْملا َو  ُناَزیِْملا َو  ُْربَْقلا َو  ُتْوَْملا َو  ِنِطاَوَْملا  َْکِلت  ُرَْـسیَأ  ٍنِطْوَم  ِهَئاِم  ِیف  ُعَْفنَی 

.( 73 ص :

تسارجام نیازا  غراف  تسین  هقلح  نیارد  هکره  تسال           ماد ب_ _ه  _ت ح_قل سود يو  هلسلس م_

تسام ناجزا  رت  تسود  _ت  سود هک  دشابن  فی  ح_ تسود                     لصو  بلطرد  ام  ناج  دوربرگ 

تساهب نوخ  شنم  وچ  دص  رظن  کی  وا  ندید  غیرد                    یب  شر  _ ظن رد  غیت  هب  مدننزب  رگ 

تسافج یلانب  وت  رو  تس  _ ین روج  دن  هچ ك_ ه_ر  لوبق                        در و  مکاح  دوجو  کلم  کلام 

تسا _ فو _ي ب_ي  عد شو ك_ن_د م_ _ مار ع_ه_د ف_ بیبح                    يافج  هبای  قیفرروج  هب  هچره 

تاولص رکذ  تاکرب 

تاولـص نوچ  .تسا  تاولـص  فیرـش  رکذ  رب  تموادم  دوش  یم  ناهانگ  هرافک  ای  دـنک  یم  كاپ  ار  ناهانگ  هک  ییاهزیچ  زا  یکی 
قیفوت دـشاب  یمنهج  هک  یـسک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  .درب  یم  نیب  زا  ار  اه  تملظ  دـیایب  هک  رون  تسا و  تملظ  هاـنگ  رون و 

: دندومرف مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  .دنک  یم  ریخ  هب  تبقاع  ار  ناسنا  اعطق  شتموادـم  نوچ  .دوش  یم  هتفرگ  وا  زا  تاولـص  تموادـم 
لئاسو یلماعرح / خیـش  « ) ًامْدَه َبُونُّذلا  ُمِدْهَت  اَهَّنِإَف  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِهاَلَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  َُهبُونُذ  ِِهب  ُرِّفَُکی  اَم  یَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  ْنَم  »

نوچ .دشاب  هتـشاد  تاولـص  رکذ  رب  دایز  تموادم  درادـن  شناهانگ  ندرک  كاپ  يارب  يا  هلیـسو  هک  یـسک  ص:192 ) /ج7 / هعیشلا
.دـننک یم  رجفنم  هرجفنم  داوم  اب  ار  یهوک  هک  نیا  لثم  تسا  یبرع  لصا  رد  مادـهنا  .دـنک  یم  مدـهنم  ار  ناـهانگ  تاولـص  ترثک 

ارهق دـنکب  هدافتـسا  رگا  .دـنکن  هدافتـسا  هار  نیا  زا  یـسک  هک  نیا  رگم  .دـنک  یم  مدـهنم  ار  ناهانگ  هرجفنم  داوم  لـثم  مه  تاولص 
یَلَع ُهاَلَّصلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینموملاریما  .دننک  یم  تمحرم  وا  هب  ار  اه  هانگ  زا  ندش  كاپ  هبوت و  قیفوتو  هانگ  كرت  قیفوت 
يوق ناهانگ  ندرب  نیب  زا  يارب  تاولص  رکذ  ص:192 .) ج7 / هعیشلا / لئاسو  یلماعرح / خیش  « ) ِراَّنِلل ِءاَْملا  َنِم  اَیاَطَْخِلل  ُقَْحمَأ  6 ِِّیبَّنلا
راهم شوماخ و  ار  ناهانگ  روط  نامه  مه  تاولـص  دـنک  یم  راهم  شوماخ و  ار  شتآ  روط  هچ  بآ  .تسا  شتآ  رب  بآ  ریثات  زا  رت 

.دنک یم 
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تایاور رد  ناوناب  هب  تبسن  مالسا  هاگدید  یسررب 

هب هک  یتاماهتا  زا  یکی  یلو  .دنا  هدرکن  تیامح  نانز  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نینموملاریما و  ربمایپ و  لثم  ملاع  رد  یـسک  چـیه 
.دینک یم  یهاتوک  نانز  هب  تبـسن  ای  .دیوش  یم  لئاق  ضیعبت  درم  نز و  نیب  دنیوگ : یم  هک  تسا  نیا  دـننز  یم  ام  نید  ام و  بتکم 
یلعا دـح  رد  ار  اه  مناخ  قح  ادـخ  دـنروایب ! الاب  ار  اه  مناخ  تلزنم  الثم  ات  دـننکب  بیوصت  ار  نیناوق  یـضعب  دـنهاوخ  یم  مه  نـآلا 

.دنتـسه تیب  لها  ربمایپ و  لاعتم و  يادـخ  ناوناـب  یماـح  لوا  .تسا  هدرک  تیاـمح  اـه  نآ  زا  اـم  بتکم  ربماـیپ و  هدرک و  تمحرم 
هزاجا .دینکب  راتفر  ترـشاعم و  ناتیاه  مناخ  اب  یکین  اب  (. 19 ءاسنلا : « ) ِفوُْرعَْملِاب َّنُهوُرِـشاع  َو  : » دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 

اب دیوگب  ات  هدرک  هدافتسا  هیآ  نیا  رد  فورعم  زا  ادخ  یبوخ ، قلطم  ینعی  ِفوُْرعَْملِاب »  » دیهدب رازآو  تیذا  دیوشب ، ریگرد  دنا  هدادن 
دناوتب هک  يزیچ  ره  يا و  هیدـه  ره  دـیراکب ، دـیناوت  یم  هک  یلگ  ره  دـیراد ، يا  هلیح  ره  .دـینک  راتفر  یکین  ناسحا و  اب  نارـسمه 
دروایب تسد  هب  ار  رسمه ) رهاوخ و  ردام و  لثم   ) دنراد قح  ناتندرگ  هک  ینازیزع  نآ  لد  دروایب و  ساسحا  هفطاع و  دروایب ، تبحم 

يارب هک  يروآ  برط  زاوآ   ) دناوخ یم  يدـح  ییادـص  شوخ  مالغ  دنتـشاد  روضح  مه  ربمایپ  هک  یجح  ترفاسم  رد  .دـیربب  راکب 
هار دنت  یلیخ  دندمآ و  یم  برط  دجو و  هب  مه  اهرتش  و  .تسا ) زیاج  زاوآ  نیا  هک  دنورب  هار  دـنت  اهرتش  ات  دوش  یم  هدـناوخ  اهرتش 

 : /ص يدهلا مالعأب  يرولا  مالعإ  یسربط / خیش  « ) ِریِراَوَْقلِاب ًاْقفِر  ُهَشَْجنَأ  اَی  َكَْدیَوُر  ِهِیف  َلاَق  : » دندومرف مالغ  نآ  هب  ربمایپ  .دنتفر  یم 
دننام یم  هشیـش  لثم  اه  نیا  .دنوش  یم  تیذا  دنرتش  راوس  هک  ییاه  مناخ  دـنور  یم  دـنت  هک  اهرتش  ناوخن  دـنت  ناوخب  مارآ  (. 146

.دیشاب بظاوم  دننکش  یم  دنروخب  رگنلت  کی  رگا 
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ناوناب یلو  تسا  مکحم  تفس و  ناشندب  اهدرم  .دینکشن  ار  اه  هشیش  دیشاب  بظاوم  دننام  یم  هشیـش  لثم  اه  مناخ  میراد  تیاور  رد 
هب رگا  گنس  کی  دنکزان  هشیـش  لثم  رـسمه  رتخد و  ردام و  .دنفیطل  میالم و  .دنرادروخرب و  یـصاخ  تفاطل  تیـساسح و  کی  زا 

هیلع نینموـملا  ریما  زا  رگید  يریبـعت  رد  .دنکـش  یمن  دـینزب  دـالوف  نهآ و  هب  مه  گنـس  اتدـص  رگا  یلو.دنکـش  یم  دروـخب  هشیش 
.تسا لگ  هلزنم  هب  مناخ  .( 509 ص :  ج5 / یفاکلا / ینیلک / خیـش  « ) ٍهَناَمَرْهَِقب ْتَْسَیل  ٌهَناَْحیَر َو  َهَأْرَْملا  : » دیامرف یم  هک  تسا  مالـسلا 

تفاطل و رهظم  .تسادـخ  لامج  ییابیز و  رهظم  لگ  تسا و  لگ  لثم  نز  يزبس ، ینعم  هب  هن  تسا  لگ  يانعم  هب  یبرع  رد  ناـحیر 
تساوخ و لحم  شبلق  تسا  ملاع  تیصخش  نیلوا  کش  نودب  ملاع و  بلق  هک  یفطصم  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ.تسا  ییوبـشوخ 

لرتنک ادـخ  فرط  زا  الماک  ناشیا  متـسیس  دراذـگ و  یم  ربمایپ  لد  هب  دـهاوخ  یم  ادـخ  هک  ار  يزیچ  ره  .تسادـخ  قشع  تبحم و 
ُمُکاَْینُد ْنِم  ََّیلِإ  َبِّبُح  : » دـیامرف یم  ام  ربماـیپ  ارچ  .دـنک  یم  باـختنا  ار  اـهزیچ  نیرتهب  دراد و  ار  نسحا  باـختنا  اـعطق  .تسا  هدـش 
باختنا ار  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  نم  (. 1 ص : /ج2 / هعیـشلا لئاسو  یلماعرح / خیـش  « ) ِهاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  َلِعُج  ُبیِّطلا َو  ُءاَسِّنلا َو 
مرحمان یبنجا و  ياه  مناخ  هن   ) اه مناخ  هب  نم  دومرف : ربمایپ  .تسا  ناوناب  اـه  نآ  نیلوا  هک.دـنا  هتفرگ  رارق  ملد  بوبحم  ما و  هدرک 

شتیالو و سکره  هک  میراد  تیاور  حاکن  باب  رد  هعیشلا  لئاسو  رد  .مراد  هقالع  ردام ) رتخد و  رهاوخ و  رسمه و  اه ، مراحم  هکلب 
مه شمناخ  هب  تبسن  شتبحم  (. 21 ص : ج20 / هعیشلا / لئاسو  یلماعرح /  خیش  « ) ِءاَسِّنِلل َّدَتْشا  ًاّبُح  اََنل  َّدَتْشا   » دور یم  رتالاب  شنامیا 

شرافس ردق  نیا  یبتکم  چیه  .تسا  هدش  دیجمت  فیرعت و  رـسمه  هب  تبحم  اه و  نز  زا  ام  تایاور  رد  ردقچ  دینیبب  .دوش  یم  رتشیب 
.دنکب ناسحا  دیشاب ، هتشاد  قشع  تبحم و  دیسرب و  ناتا  هداوناخ  هب  هک  هدرکن 
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رطع شوخ و  يوب  هب  ...هللا  یلصربمایپ  نداد  تیمها 

هک زامن  تعکر  ود  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  شوخ  يوب  .تسا  رطع  شوخ و  يوب  دنتشاد  تسود  ایند  نیا  زا  ربمایپ  هک  يزیچ  نیمود 
هریـس زا  یکی  هک  میراد  یبیجع  تیاور  .تسا و  شوخ  يوب  نودـب  زامن  زا  رتشیب  ربارب  داتفه  شباوث  دـیناوخب  رطع  شوخ و  يوب  اب 

یلو دوب  هیقب  لثم  رهاظ  هب  ناشندـب  اه  ماما  ربمایپ و  .دوب  رطعم  ربمایپ  ندـب  دوخ  هک  نیا  اب  .دوب  شوخ  يوب  زا  هدافتـسا  ربماـیپ  ياـه 
اه نز  رد  هک  یگدعاق  تبانج و  .داد  یمن  وب  الـصا  ناشیاه  ندب  هدش .  نوکتم  یتشهب  ياهاذـغ  زا  اه  نآ  .درک  یم  قرف  شتقیقح 

ربمایپ هک  یهاگ  .داد  یم  ربنع  کـشم و  يوب  ربماـیپ  ندـب  قرع  .دنتـسه  كاـپ  يدـیلپ  ره  زا  اـه  نآ  .دوبن  ءارهز  ترـضح  رد  تسا 
ناشکرابم ندب  دوب  مرگ  اوه  و  .دباوخب ) تعاس  مین  ناسنا  هک  تسا  بحتسم  ناذا  زا  لبق  زور  طسو  ینعی  هلولیق   ) دندرک یم  هلولیق 

کشم رطع و  ياج  هب  دندرک و  یم  يروآ  عمج  يا  هشیش  کی  رد  ار  ربمایپ  قرع  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  .درک  یم  قرع 
َلاَق  » میراد تیاور  رد  .دندرک  یم  هدافتـسا  مه  شوخ  يوب  زا  ناشیا  زاب  دوب  رطعم  ربمایپ  ندـب  هک  نیا  اب  یلو  .دـندرک  یم  هدافتـسا 

هک يرادقم  نآ  ام  ربمایپ  (. 510 ص : ج6 / یفاکلا / ینیلک / خیـش  « ) ِماَـعَّطلا ِیف  ُقِْفُنی  اَّمِم  َرَثْکَأ  ِبیِّطلا  ِیف  ُقِْفُنی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َناَـک 
ناـسنا ناـیفارطا  ناـسنا و  هب  شوخ  يوـب  .دـندرک  یم  جرخ  اذـغ  يارب  هک  دوـب  يرادـقم  نآ  زا  رتـشیب  دـندرک  یم  جرخ  رطع  يارب 

.دوب مک  یلیخ  ناشیاذغو  دندروخ  یمن  اذغ  یلیخ  ام  ربمایپ  هتبلا  .دهد  یم  شمارآ 
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الوم اب  تساوخ  ربمایپ  .دـندرک  یم  لیم  امرخ  نینموملاریما  ادـخربمایپ و  زور  کـی  .دـندرک  یم  یخوش  باحـصا  اـب  ربماـیپ  یهاـگ 
ور دـعب  .دنتـشاذگ  یم  یلع  ترـضح  فرظ  رد  ار  شیاه  هتـسه  یکـشاوی  دـندرک  یم  لیم  هک  ار  ییاـهامرخ  هتـسه  دـنکب  یخوش 
مرج راثآ  همه  .دیدروخ  امش  ار  اهامرخ  همه  دیوگ  یم  دنک  هاگن  سک  ره  .دیروخرپ  امش  یلعای  دنتفگ : یلع و  ترضح  هب  دندرک 
هتسه اب  ار  اهامرخ  امش  نوچ  .دیا  هدروخ  رتشیب  امش  دیوگ  یم  دنک  هاگن  سک  ره  دنداد  باوج  مه  یلع  ترضح  .تسامـش  يولج 
يولج يا  هتـسه  چیه  اما  دیدروخ  یم  دیبنج و  یم  مه  امـش  ناهد  نوچ  .میا  هدروآ  رد  ار  شیاه  هتـسه  لقا  ام ال  یلو  دـیا  هدروخ 

.تسین امش 

ءایبنا نیرتدهاز...هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

ءالوم .دوب  دهاز  یلیخ  یسیع  ترـضح  هک  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  يدوهی  کی  هک  تسا  ییابیز  تیاور  یفاک  رد 
اهزارف زا  یکی  رد  هک  دـنتفگ  ار  ربمایپ  دـهز  زا  ییاـه  زارف  دـعب.دندوب  رتدـهاز  همه  زا  دـندوب و  ءاـیبنالا  دـهزا  اـم  ربماـیپ  : دـندومرف
دندرک یم  لیم  اذغ  عون  کی  الومعم  هک  دوب  هداس  ردق  نیا  ناشیگدنز  یلو  دنتشاد  ددعتم  ياهرسمه  هک  نیا  اب  ام  ربمایپ  دندومرف :

تقو چـیه  مه  وج  نان  زا  دـندرکن و  هدافتـسا  مدـنگ  نان  زا  اـم  ربماـیپ  تقو  چـیه  .دنتـشاذگ و  یمن  فلتخم  ياهاذـغ  هرفـس  رـس  و 
: دنتفگ یم  یبالود ; ياقآ  .دنا  هدروخ  وج  نان  نم  هدفه  ناشرمع  همه  ریما  ترضح  دنا  هتفگ  اه  یـضعب  .دندرکن  ریـس  ار  ناشدوخ 

یم میـسقت  اـه  نیا  ار  قازرا  همه  الـصا  دـندوب و  ینامـسآ  اـه  نیا  نوچ  .دـنا  هدروخ  يروـط  هچ  ار  نم  هدـفه  منک  یم  بجعت  نم 
رد حبص  ات  ار  بش  نم  ص:202 .)  /ج6 / راونألاراحب یسلجم / « ) ِینیِقْـسَی ِینُمِعُْطی َو  یِّبَر  َْدنِع  ُتِیبَأ  : » دیامرف یم  ربمایپ  دوخ.دندرک 

يرهاظ ینامـسج و  ياه  ماعط  نیا  زا  ریغ  ینامـسآ  ياه  ماعط  دهد  یم  ماعط  دنک و  یم  باریـس  ارم  ادخ  متـسه و  مراگدرورپ  دزن 
روط هوک  رد  تاقالم  هدعو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  هب  ادخ  یتقو  میراد  تیاور  .دنک  یم  عابشا  ار  ناسنا  رای  رادید  الصا  .تسا 
سح رتهب  ار  اه  نیا  دـنراد  راک  رـس و  تفرعم  ینعم و  قشع و  اب  هک  ییاه  نآ  .دروخن  اذـغ  زور  دـنچ  ادـخ  تاقالم  قوش  زا  داد  ار 

.دننک یم 

14263 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4172 

http://www.ghaemiyeh.com


زامن هب  ...هللا  یلصربمایپ  هاگدید  نداد و  تیمها   

نیمه مه  ام  ایآ  .تسا  زامن  نم  مشچ  ینـشور  : دندومرف ربمایپ  .دوب  زامن  دندوب  هدرک  باختنا  ایند  نیا  زا  ربمایپ  هک  ییزیچ  نیموس  و 
ندـناوخ زامن  زا  ریغ  نتـشاد  تسود  ار  زامن  دـینیبب  .تشاد  تسود  یلیخ  ار  زامن  ءارهز  ترـضح  میرب ؟ یم  تذـل  زامن  زا  میروط ،

دیزی و مجلم و  نبا  زا  .دندوبن  تسود  زامن  یلو  دندناوخ  یم  زامن  ام  ياه  ماما  نیلتاق  مامت  .دراد  توافت  نامـسآ  ات  نیمز  زا  .تسا 
دنگنجب ادخ  هدنیامن  اب  دنتـسناوت  یمن  دندوب  تسود  زامن  رگا  .دندوبن  تسود  زامن  یلو  دـندوب  ناوخ  زامن  همه  روج  يافلخو  رمش 

دوب هدشن  دراو  ناشلد  رد  زامن  هک  دوب  نیا  اهراک  نیا  تلع  .دنگنجب  تسا  ماما  هک  زامن  تقیقح  اب  دنتسناوت  یمن.دننکب  شدیهش  و 
یلیخ زامن  اما  مینز  یم  هنیس  تعاس  راهچ  ام  یهاوخب  رگا  اقآ  جاح  دنیوگ  یم  دنتسه  اه  یـضعب  .دندروآ  یم  يرهاظ  بلاق  طقف  و 

: هرقبلا « ) َنیعِـشاْخلا یَلَع  ـَّالِإ  ٌهَریبََکل  اـهَّنِإ  ِهـالَّصلا َو  ِْربَّصلاـِب َو  اُونیعَتْـسا  َو   » هک میراد  نآرق  هیآ  دـنیوگ  یم  مه  تسار  .تسا  تخس 
.تسا نیگنس  زامن  (. 45

امتح مه  ار  هزور  .تسا و  راـب  کـی  ترمع  رد  نوچ  .هدـب  ماـجنا  اـمتح  ار  جـح  تیـصو  وـت  هب  نم  زا  دوـب  هتفگ  شدـنزرف  هب  یکی 
هار رد  .هدـب  تسا  یکی  دنفـسوگ  لهچ  يارب  مه  تاکز  .دروخ  یمن  رب  ییاج  هب  هزور  هام  کی  يروخ  یم  هام  هدزاـی  نوچ  يریگب 

هتفهو لاس  هام و  هبنـشو و  هعمجو  رـصعو  رهظو  حبـص  رد  .دـنک  یمن  تلو  هک  يورن  زامن  لابند  تقو  کی  اما  .تسین  يروط  ادـخ 
هک دوشن  ثعاب  اه  يرادازع  اه و  ینز  هنیس  اه و  تئیه  میـشاب  بظاوم.دنک  یمن تیاهر  دراذگن  ربق  رد  ار  وت  ات  ناوخب و  دنیوگ  یم 

منهج ام  دراذگ  یم  لضفلاابا  ترـضح  رگم  میتسه ، یمطاف  ینیـسح و  ام  دـنیوگ  یم  دنتـسهاه  یـضعب  .دوشب  اضق  نامحبـص  زامن 
زامن نودب  الاو  .میشاب  هتشاد  اه  نآ  تعافش  هب  دیما  ادعب  ات  میشاب ، ناوخ  زامن  دیاب  هچ !!؟  ینعی  زامن  میتفگ ، لضفلاابا  ای  ام  .میورب 

.تسین راک  رد  مه  یتعافش 
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ياه رهـش  زا  مه  ار  يدایز  ياه  حادـم  .متفر  یم  ربنم  هدـنب  دوب  تناـید  اوقت و  نید و  هب  فورعم  یلیخ  هک  یبهذـم  هلحم  کـی  رد 
دعب دندناوخ  یم  بش  فصن  هس  ود ، ات  اه  حادـم  مه  دـعب  دوب  بش  هدزای  هد ، تعاس  دودـح  ام  ربنم  .دـندوب  هدرک  توعد  فلتخم 

هـس ود ، نم  .دوب  حبـص  جنپ  دودح  ناذا  مه  عقوم  نآ  .دش  یم  راهچ  تعاس  دنباوخ  یم  دـنروخ و  یم  ماش  ات  دـنداد و  یم  ماش  مه 
اه حادـم  نایاقآ  .منک  یم  رت  هاتوک  ار  ربنم  هدـنب  .تسا  فیح  دوش  یم  اضق  ناـتزامن  امـش  نم  نازیزع  هک  مدرک  تبحـص  لوا  بش 

مدرم يارب  تمحازم  رگید  نینچمه  .دوشن و  اضق  نامیاه  حبص  زامن  دوش  مامترتدوز  سلجم  ات  .دنناوخب  ناشا  همه  تسین  مزال  مه 
.تسا ءانثتـسا  ءاروشاع  زور  بش و  الاح  .میوشن  مدرم  محازم  مینکن ، نادـنب  هار  .دوشن  هانگ  ناـمیاه  تداـبع  میـشاب  بظاوم  .دوشن 

هدـیبات و لـیبس  ياـه  یتشم شاد  نیا  زا  یکی  مدـمآ  نوریب  سلجم  زا  هک  دـعب  .میـشاب  بظاوم  یلیخ  دـیاب  رگید  ياـهزور  رد  یلو 
یم ربنم  يور  تسا  بش  هس  امـش  تفگ : روطچ ؟ متفگ : .دـیتسه  يا  هداس  مدآ  یلیخ  امـش  اـقآ  جاـح  تفگ : نم  هب  تفلک  ندرگ 

دییوگب ادعب  دینک  ناوخ  زامن  ار  ام  دـیاب  لوا  امـش.میناوخ  یمن زامن  الـصا  هک  ام  اقآ  جاح  .دوشن  اضق  نامحبـص  زامن  ام  هک  دـییوگ 
رگم ما  هدرواـینرد  ار  میاـه  هویگ  ما ، هدـیود  لـضفلاابا  ترـضح  يارب  تسا  بش  هدزناـپ.دوشن  اـضق  ناتحبـص  زاـمن  دیـشاب  بظاوم 

.مورب منهج  هب  دراذگ  یم  لضفلاابا  ترضح 

ام ایآ  .تسا  زامن  هللا  لوسر  نم  مشچ  رون  دیوگ : یم  تسا  لک  لقع  دنوش و  یم  شیادف  تیب  لها  همه  هک  ام  ربمایپ  دیشاب  بظاوم 
دروخ یم  اذـغ  اهتـشا  اب  روط  هچ  هنـسرگ  مدآ  دـندومرف : دوعـسم  نبا  هللادـبع  هب  ربمایپ  مینک ؟ یم  رارف  زامن  زا  اـی  میروط  نیمه  مه 
همادا رد  و  رتالاب ، مه  نیا  زا  هکلب  .مناوخ  یم  زامن  روط  نامه  مه  نم  .دنک  یم  ناج  شون  بآ  لیم  اهتشا و  اب  روط  هچ  هنـشت  مدآو 

زا نم  یلو  دوش  یم  باریـس  دروخ و  یم  بآ  ناویل  کی  هنـشت  مدآ  دوش ، یم  ریـس  دروخ  یم  اذـغ  سرپ  کی  هنـسرگ  مدآ  دومرف :
يادف نم  دیامرف : یم  ربمایپ  عقوم  کی  .دشاب  سوکعم  هجرد  تسه 180  ام  رد  هک  ییاهزیچ  هک  دشابن  يروط  .موش  یمن  ریس  زامن 

.مینکب هجلاعم  ار  نامدوخ  دیاب  .میهدن  تیمها  زامن  هب  ام  یلو  مزامن ، قشاع  .موش  یم  زامن 
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؟ زامن رطع و  نز و  هب  ...هللا  یلصربمایپ  نداد  تیمها  تلع 

مناخ هب  یطبر  هچ  زامن  دنراد ؟ رگیدمه  اب  یتیخنـس  طابترا و  هچ  زیچ  هس  نیا  دـنا ؟ هدرک  باختنا  ایند  زا  ار  زیچ  هس  نیا  ربمایپ  ارچ 
، دوب مه  ربمایپ  باختنا  دیاش  دراد و  دوجو  زیچ  هس  نیا  رد  هک  یعماج  زیچ  دنتفگ : يراوگرزب  دراد ؟ یطبر  هچ  رطع  اب  مناخ  دراد ؟

شمارآ ساسحا  دناوخ  یم  زامن  دراد و  تسود  ار  زامن  هک  یسک  .دنتسه  هدنهد  شمارآ  روآ و  تنوکس  زیچ  هس  ره  هک  تسا  نیا 
زامن دیایب  شیپ  یمهم  هلاسم  نامیارب  یتقو  هرقبلا 45 ) « ) َنیعِشاْخلا یَلَع  َّالِإ  ٌهَریبََکل  اهَّنِإ  ِهالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  َو   » .دنک یم  ادیپ 

.درب یم  هانپ  زامن  هب  دش  یم  هتسخ  ایند  زا  یتقو  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  میراد  تیاور  رد  .دهد  یم  شمارآ  ادخ  اب  طابترا  و 

.دینک یم  ادیپ  شمارآ  ساسحا  دوش و  یم  هزات  ناتسفن  دینک  یم  وب  یتقو  ار  بالگ  رطع و  يوب  .دهد  یم  شمارآ  مه  شوخ  يوب 
.دنک یم  داجیا  یتحاران  ترودک و  زازئمشا و  مدآ  ناجو  حور  يارب  دنگ  يوب  نفعت و  يوب  یلو 

هک مدرک  باختنا  امش  يارب  ار  رـسمه  نم  دیامرف : یم  ادخ  مورلا 21 ) «) اْهَیلِإ اُونُکْسَِتل   » دهد یم  شمارآ  ناسنا  هب  مه  بوخ  رـسمه 
چیه رد  .دنا  هدنهد  شمارآ  هدنهد و  تنوکس  امـش  يارب  اه  مناخ  .دهد  یم  شمارآ  اعقاو  بوخ  رـسمه  .دهدب  شمارآ  امـش  يارب 

.تسا هدشن  رهاوخ  رتخد و  ردام ، رسمه ، ناوناب ، شرافس  ام  بتکم  لثم  یبتکم 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تیب ، لها  میرک 

یم لوپ  رگا  دندومرف : ترـضح  .داد  ازـسان  شحف و  اقآ  هب  دمآ  یماش  درم  کی  هک  دـندوب  راک  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
یلکـشم .منکب  تا  ییامنهار یهاوخ  یم  ییامنهار  .مهدب  بکرم  یهاوخ  یم بکرم  مهدب  اذغ  یهاوخ  یم اذغ  .مهدب  لوپ  یهاوخ 

ربا لثم  یماشدرم  نآ  .مهدـب  وت  هب  وگب  یهاوخ  یم  هچ  ره  .منک  هدروآرب  ار  تتجاـح  يراد  تجاـح  .منک  لـح  ار  تلکـشم  يراد 
دارفا نیرتزیزع  الاح  اما  .دیدوب  امـش  نم  لد  رد  دارفا  نیرت  نمـشد  مدش و  هنیدم  دراو  نم  تفگ : ندرک ، هیرگ  هب  درک  عورـش  راهب 

.درک دهاوخ  دروخرب  هنوگچ  شناتسود  اب  دنکب  دروخرب  روط  نیا  یماش  درم  اب  یبتجم  ماما  یلیکو  ادخ  .دیتسه  امش  نم  دزن  رد 
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يراد رظن  نانمشد  اب  هکوت  مورحم  ینک  اجک  ار  ناتسود 

الـصا یلو  .متـشاد  هکم  هنیدـم و  وزرآ  مه  یلیخ  .دوبن  بوخ  مه  میلام  عضو  مدوب و  وجـشناد  نم  اقآ  جاح  تفگ : یم  ییوجـشناد 
امـش یبتجم  ماما  ای  متفگ : تسکـش  ملد  .مدـناوخار  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  هضور  بش  کی  .دوبن  مهارف  میارب  شتاـناکما 

رد یتسود  تفگ : .میایب  عیقب  ناتـسربق  هنیدم و  هب  هک  دهاوخ  یم  ملد  یلیخو  دشک  یم  رپ  هنیدم  يارب  ملد  .دـیتسه  تیب  لها  میرک 
رخآ زور  .متسه  ییوجشناد  هرمع  مان  تبث  فص  رد  تفگ : یتسه ؟ اجک  متفگ : مدز  گنز  ادرف  .متشاد  يراک  وا  اب  متشاد  هاگشناد 
.دوب نم  مسا  مه  رفن  نیرخآ  .تشون  مه  ار  نم  مسا  دشاب ، تفگ : یسیونب ؟ مه  ار  نم  مسا  دوش  یم  متفگ : .تسا  ینایاپ  تاعاس  و 
هرامش ات  دنچ  درک  یم  باختنا  ار  اه  هرامش  هک  یـسک  نآ  .میدرک  تکرـش  هعرق  سلجم  رد  .دندرک  یـشک  هعرق  زور  دنچ  زا  دعب 

ام هنیدم  عضو  هک  دوب  هتشذگن  نم  لسوت  زا  یتعاس  دنچ  .دوب  هدنب  مسا  هرامـش  نیرخآ  هک  هرامـش ، نیرخآ  تفگ : درک و  باختنا 
یبتجم ماما  ربق  ترایز  هنیدم  هب  هک  یناسک  يارب  ناموت  رازه  دصتفه  هک  دندرک  مالعا  هاگـشناد  دوخ  رد  متـشادن  لوپ  .دـش  بترم 

.دش روج  مه  ناملوپ  .دنهد  یم  هنسحلا  ضرق  ماو  دنور  یم 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تبیصم  رکذ 

اقآ .منک  یم  ضرع  ار  شیاه  لیلد  زا  یضعب  الاح  .تسا  یبتجم  ماما  رت  مولظم  رت و  بیرغ  همه  زا  نت  جنپ  نایمرد  متسه  دقتعم  نم 
رـسمه ملاـع  ياـه  نز  نیرتـهب  هک  تشاد  مالـس  اـهیلعءارهز  همطاـف  لـثم  يرـسمه  اـما  تسا  ملاـع  موـلظم  لوا  نـیا  نینموـملاریما 

زا یکی  هک  تشاد  ینارـسمه  هللادـبعابا  اقآ  .دوب  شلتاق  شرـسمه  هک  یبتجم  ماما  شدـنزرف  لد  درد  نابرق  اـما  .تسا  نینموملاریما 
شردارب تیمولظم  نابرق  اما  درک  هیرگ  هللادبعابا  اقآ  تبرغ  يارب  تسـشن و  باتفآ  ریز  لاس  کی  بابر  ترـضح  .دـندوب  رتهب  یکی 

یم هیرگ  شردارب  تیمولظم  تبرغ و  يارب  هللادبعابا  اقآ  دوخ  اما  دـننک  یم  هیرگ  هللادـبعابا  اقآ  تبرغ  يارب  ملاع  همه  یبتجم ، ماما 
ماما ماما  لاـس  هد  .دوب  نم  زا  رتهب  نم  ردارب  ( 49 ص :  نازحألاریثم / یلح /  امن  نبا  « ) ینم ریخ  یخأ  : » دـندومرف هللادـبعابا  اقآ  .درک 
بـش اـقآ  دوخ  هک  تشاد  یباحـصا  هللادـبعابا  اـقآ  .درک  یمن  يراـک  درک  یمن  تکرح  شردارب  یبـتجم  ماـما  نودـب  .دوـب  نیـسح 
عقوم رد  هک  .دندوب  نسح  ماما  نارای  نارای ، نیرت  قفانم  نیرتدب و  اما  .مرادن  غارس  امش  زا  رتافو  اب  رتهب و  یباحـصا  دومرف : ءاروشاع 

هک ییاه  لوپ  نیا  اب  هک  دنتـشون  همان  هیلع  هللا  تنعل  هیواعم  هب  .دندرک  هلمح  اقآ  هب  .دندیـشک  اقآ  ياپ  ریز  زا  هداجـس  ندـناوخ  زامن 
نارای نیا  تسد  زا  دوب  نوخ  نسح  ماما  لد  .میهد  یم  لیوحت  هتـسب  تسد  ار  نسح  ماما  ینک  هراشا  تقو  ره  يا  هداتـسرف  اـم  يارب 

، قفانم
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تشک ارم  تسود  هک  تفگ  ناوت  هک  اب  تفگ  ناوت  تسود  هب  دشک  یم  رگا  نمشد 

هک دـینکب  یهاگن  البرک  فجن و  هب  .دـندوب  قفانم  مه  ناشیاه  یـضعب  هک  .دـندرک  تیذا  یلیخ  ار  اقآ  هک  یلهاج  ياـه  تسود  نیا 
دیور یم  هک  هنیدم  .دیزادنیب  عیقب  ناتـسربق  هب  مه  یهاگن  لد  مشچ  اب  اما  .دراد  رئاز  ردق  هچ  دراد  هاگراب  دبنگ و  مداخ و  ردـق  هچ 
ربمایپ .دراد  ینابیاس  هن  هاگراب و  هن  یغارچ ، هن  یعمـش ، هن  تسا  کـیرات  عیقب  ناتـسربق  هعطق  نیا  اـما  تسا  نشور  رونم و  اـج  همه 

يور دورب  منسح  ترایز  هب  هک  ییاه  مدق  نآ  .دوش و  یمن  رشحم  دراو  روک  دزیرب  کشا  منـسح  يارب  هک  یمـشچ  نآ  دومرف : ادخ 
.دنزرل یمن  طارص  لپ 

اما .دننادرگ  یمرب  ار  مس  اقآ  نآلا  هک  دش  لاحـشوخ  اه  هچب  بنیز و  لد  دیاش  .دیروایب  میارب  تشت  کی  دندز  ادـص  اقآ  تقو  کی 
.منکب ار  میاه  تیـصو  ات  دینک ، ربخ  ار  نیـسح  مردارب  دیورب  دندز  ادص  .داتفا  تشت  نایم  رد  اقآ  نوخ  ياه  هراپ  دـندید  تقو  کی 

رد هک  مه  تشت  کی  .دندروآ و  یبتجم  نسح  ماما  يارب  هنیدم  رد  هک  تشت  کی  .دروآ  درد  هب  یلیخ  ار  تیب  لها  لد  تشت  ات  ود 
.درک یتراسج  بیجنان  .دنک  یم  توالت  نآرق  تشت  نایم  رد  ردپ  رـس  دـندید  اهرهاوخ  اه ، هچب  تقو  کی  .دـندروآ  دـیزی  سلجم 

...درک كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  دش و  دنلب  تاداس  همع  تقو  کی 

نز تلزنم  ماقم و 

نز تلزنم  ماقم و 

بوبحم و ایند  زا  زیچ  هس  ِهالَّصلا ؛ » یف  ینیَع  ُهَُّرق  ُبیّطلا َو  ُءاسِّنلا َو  ٌثالَث  اینُّدـلا  َنِم  َّیلإ  َبِّبُح   : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ح 8) ص 141 ، ج 73 ، راونألاراحب ، ) .تسا زامن  رد  نم  مشچ  رون  رطع و  نانز ، تسا : هدش  نم  هقالع  دروم 
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ربمایپ رب  تاولص  تلیضف 

هیرگ هدنخ و  لقاع  مدآ  هک  تسا  یعیبط  .دنا  نادنخ  مسبتم و  رایـسب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دندید  یتقو  کی 
رب سک  ره  ربمغیپ ، يا  دومرف : یحو  نم  هب  لاعتم  يادخ  دومرف : دیتسه ؟ نادنخ  ارچ  هّللا ، لوسر  ای  دیـسرپ : یـسک  .دراد  یلیلد  شا 

یلیخ .منک  یم  مالـس  هبترم  هد  وا  هب  نم  دـنک ، مالـس  وت  هب  سک  ره  .متـسرف  یم  تاولـص  هبترم  هد  وا  رب  نم  دتـسرفب ، تاولـص  وـت 
هبترم هد  وا  رب  ادـخ  دتـسرفب ، دورد  هبترم  کی  ادـخ  زیزع  نیا  هب  یـسک  رگا  هک  تسا  زیزع  ردـقچ  ادـخ  شیپ  ربمغیپ  تسا ! بیجع 

! دنک یم  مالس  راب  هد  وا  رب  ادخ  دنک ، مالس  راب  کی  یسک  رگا  دتسرف و  یم  دورد 

ِْهیَلَع ُهّللا  یَّلَص  ٍهَّرَم  َهَئاِم  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم  ٍهَّرَم َو  َهَئاِم  ِهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ًارْـشَع  َّیَلَع  یّلَـص  ْنَم  ًاَرْـشَع َو  ِهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ًهَّرَم  َّیلَع  یّلَـص  ْنَم  »
رب هبترم  هد  دنوادخ  دتسرفب ، تاولص  نم  رب  هبترم  کی  سک  ره  ( 1 (؛» ًاَدبَا ِراّنلا  ِیف  ُهّللا  ُُهبِّذَُعی  ٍهَّرَم ال  َْفلَا  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم  ٍهَّرَم َو  َْفلَا 

رازه سک  ره  .دتسرف و  یم  تاولص  وا  رب  هبترم  دص  دنوادخ  دتـسرفب ، تاولـص  نم  رب  هبترم  هد  سک  ره  دتـسرف و  یم  تاولـص  وا 
.درک دهاوخن  باذع  شتآ  رد  ار  وا  زگره  دنوادخ  دتسرفب ، تاولص  نم  رب  هبترم 

تیلهاج رد  نانز  هاگیاج 

هب مارتحا  تبحم و  تسالتبا ، دروم  رتشیب  تسا و  رت  کیدزن  لمع  هب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهم  ياه  هریـس  زا  یکی 
هدرک یم  مارتحا  اه  نآ  هب  هدـیزرو و  یم  تبحم  اه  مناخ  هب  ادـخ  ربمایپ  دـننام  ملاع  رد  یـسک  منک  یمن  نامگ  نم  .تساـه  مناـخ 

.تسا
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هب ناوناب  زا  ردقچ  تسا ! هدش  اه  مناخ  اهردام و  اهرسمه و  اهرتخد و  هب  هک  ییاه  فاحجا  اه و  ملظ  هچ  دینک ، هاگن  ار  خیرات  امش 
هدنز ار  شدوخ  موصعم  لفط  يردپ  هک  درک  روصت  ناوت  یم  ایآ  دش ! یم  افتکا  نیمه  هب  شاک  يا  تسا ! هدش  هدافتـسا  هدرب  ناونع 

، دشاب ییوگ  هفازگ  هغلابم و  دیاش  دشاب ، یگتخاس  هناسفا و  دیاش  میتفگ  یم  دوبن ، نآرق  رد  بلاطم  نیا  رگا  دراذـگب ! ربق  رد  هدـنز 
! تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  مینک  هچ  یلو 

اهرتخد و هب  ملظ  نیرتشیب  هک  ینامز  رد  دندرک ! یم  هدایپ  ینامز  هچ  رد  ار  هریـس  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دـینیبب  امش 
: نآرق هدومرف  هب  هک  ینامز  رد  .دش  یم  اه  مناخ 

ِبارُّتلا ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَا  ٍنْوَه  یلَع  ُهُکِسُْمیَا  ِِهبَرُِّشب  ام  ِءوُس  ْنِم  ِمْوَْقلا  َنِم  يراوَتَی  ٌمیظَک  َوُه  ادَوْسُم َو  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنْالِاب  ْمُهُدَحَا  َرُِّشب  اِذا  «َو 
هایـس ( یتحاران طرف  زا   ) شتروص تسا ، هدش  وت  بیـصن  رتخد  هک  دـنهد  تراشب  اه  نآ  زا  یکی  هب  هاگره  (2 (؛» َنومُکْحَی ام  َءاس  الَا 
ددرگ یم  يراوتم  دوخ  هلیبق  موق و  زا  تسا ، هدش  هداد  وا  هب  هک  يدـب  تراشب  رطاخ  هب  .ددرگ  یم  نیگمـشخ  تدـش  هب  دوش و  یم 

! دننک یم  مکح  دب  هچ  دنک !؟ شناهنپ  كاخ  رد  ای  دراد ، هگن  گنن  لوبق  اب  ار  وا  ایآ  هک ) دناد  یمن  (و 

: تفگ یم  یـسک  هب  دـمآ و  یم  يرفن  کی.دـندوب  هتـسشن  یعمج  کی  هک  دوب  روط  نیا  اضف  تیلهاج ، نامز  رد  برعلا ، هریزج  رد 
یم هایـس  شتروص  ربخ  نیا  ندینـش  اب  نآرق  هدومرف  هب  انب  .رتخد  تفگ : یم  تسا ؟ هدییاز  هچ  دیـسرپ : یم  .تسا  هدییاز  امـش  مناخ 
نیا ییوگ  .دیزخ  یم  يا  هشوگ  رد  دش و  یم  ادـج  اهدرم  سلجم  زا  .دـیرپ  یم  شگنر  ندـش ، رادرتخد  یتحاران  تدـش  زا  دـش و 

اب ار  مرتخد  هک  نیا  ای  مراد : هار  ود  تفگ  یم  .دنک  شرـس  رب  دیاب  یکاخ  هچ  هک  درک  یم  رکف  دـعب  .تسوا  یگدـنز  ربخ  نیرتدـب 
تخـس مه  شنتفگ  ًاـعقاو  .شمراذـگب  ربق  رد  هدـنز  هدـنز  مدوخ  تسد  اـب  هک  نیا  اـی  منک و  شگرزب  مراد و  هگن  يراوخ  تفخ و 

! تسا
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يداش دنشک و  یم  اروه  تسا ، رسپ  دنزرف  دنیوگ : یم  یتقو  .دشاب  مه  ام  ناریا  رد  دیاش  .تسا  هنوگ  نیا  عماوج  زا  یـضعب  رد  نآلا 
زا یضعب  رد  تیلهاج  تاداقتعا  راکفا و  نیا  هنافسأتم  .دنوش  یم  نیگمغ  نازیوآ و  ناش  هچول  بل و  دشاب ، رتخد  رگا  اما  .دننک  یم 

.دراد دوجو  اه  هداوناخ 

یم .دنداد  یمن  جرخ  هب  تیساسح  ام  لثم  .رسپ  ای  تسا  رتخد  دندیسرپ  یمن  دندش ، یم  راددنزرف  تقو  ره  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
(3) .دندرک یم  رکش  ار  ادخ  دوب ، ملاس  رگا  تسا ؟ ملاس  ایآ  دندومرف :

مود هفیلخ  مه  اه  نآ  زا  یکی  .میا  هدرک  اهراک  نیا  زا  ام  دنتفگ : دندمآ و  ادخ  ربمایپ  رـضحم  هب  رفن  دـنچ  تسا :  هدـمآ  خـیرات  رد 
ترـضح نارادفرط  هک  تسا  يّرـس  هچ  مناد  یمن  نم  دیوگ : یم  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  .تسا  هدوب  نشخ  مه  لوا  زا  .تسا  هدوب 

، دیور یم  هنیدم  هب  هک  مه  نآلا  امش  .دنا  نشخ  مود  هفیلخ  نارادفرط  یلو  دنتسه ، ساسحا  هفطاع و  تبحم و  لها  مالسلا  هیلع  ریما 
.دینک یم  هدهاشم  ار  اه  نآ  تنوشخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  فارطا  رد 

ماوع لوق  هب  .مینک  یم  نعل  ار  وا  ام  .تسا  ریـسا  نوچ  دنک ؛ یم  محرت  مه  مجلم  نبا  شدوخ ، لتاق  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اما 
« ارادم نک  ریسا  هب  نونکا  تسوت  ریسا  وچ  « ؛ اما دسر ، یم  ار  ناشباسح  تسا ، هتسشن  قح  ياج  ادخ 

هک تسا  یسک  نیا  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  دش ، ریسا  یتقو  .دوب  نیرخالا  یقـشا  مجلم  نبا 
هقدح رد  روطچ  شنامشچ  هک  ینیب  یمن  .میتسه  ترفغم  تمحر و  هداوناخ  ام  مدنزرف ، دومرف : ترـضح  .تسا  هتـسکش  ار  ام  تشپ 
داریا شدوخ  هب  یلیخ  دمآ ، محر  هب  شلد  یـسک  رگا  ( 4 !) تسا محرت  لـباق  نیا  نک ، هاـگن  دومرف : ! تسا هدز  تشحو  ددرگ و  یم 

.هفیظو کی  مه  ام  دراد ، هفیظو  کی  ادخ  .دنک  یم  ار  شدوخ  راک  ادخ ، هتبلا  تسا ! بیجع  یلیخ  .دریگن 
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یلدگنس تواسق و  جوا 

روظنم هب  يریپ  نینـس  رد  يو  .دروآ  نامیا  مالـسا  روهظ  زا  سپ  .دوب  لئابق  ياسؤر  فارـشا و  زا  تیلهاـج  ماـیا  رد  مصاـع  نب  سیق 
يرایسب لهج ، هتشذگرد  تفگ : دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  هب  هتـشذگ ، ياهاطخ  ناربج  هار  يوج  تسج و 

هب تیلهاـج  رد  ار  مرتخد  هدزاود  نم  .دـنزاس  روگ  هب  هدـنز  ار  دوخ  هاـنگ  یب  نارتخد  دوخ  تسد  اـب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  ناردـپ  زا 
هدرم دازون  هک  درک  دومناو  نینچ  دییاز و  نم  مشچ  زا  رود  هب  منز  ار  مرتخد  نیمهدزیس  .مدرک  روگ  هب  هدنز  مه  هب  کیدزن  هلـصاف 

.داتسرف دوخ  موق  دزن  ار  وا  یناهنپ  رد  اما  هدمآ ، ایند  هب 

هب تشاد ، منادنزرف  هب  یتهابش  نوچ  .مدید  ما  هناخ  رد  ار  لاسدرخ  يرتخد  متـشگزاب ، يرفـس  زا  ناهگان  يزور  ات  تشذگ  اه  لاس 
مدرب و يرود  هطقن  هب  ناشک  ناشک  تسیرگ ، یم  راز  راز  هک  ار  رتخد  گنرد  یب.تسا  نم  رتخد  وا  متسناد  هرخالاب  مداتفا و  دیدرت 

ادخ ربمایپ  نامـشچ  درک ، یم  فارتعا  شدوخ  دـیلپ  لمع  هب  مصاع  یتقو  .مدرک  شروگ  هب  هدـنز  مدـش و  یمن  رثأتم  وا  ياه  هلان  زا 
.دش دهاوخن  محر  وا  رب  دشاب ، هتشادن  محر  هک  ره  ( 5 (؛» ُمَحُْری ُمَحْرَی ال  ْنَم ال  : » دومرف دش و  کشا  زا  رپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رعاش قدزرف  دـج  هیجاـن ، نب  هعـصعص  هلمج  نآ  زا  .دـنداد  یم  تاـجن  گرم  زا  دـندیرخ و  یم  ار  رتخد  نادازون  زین  يا  هدـع  هتبلا 
(6) .ما هداد  تاجن  هار  نیا  زا  ار  رتخد   360: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  وا  .تسا 
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یتنس هریس و  نینچ  دش ، یم  نانز  نارتخد و  هب  اه  تیذا  اه و  تناها  نیرتدب  هک  یطیارش  نینچ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.دندرک يراذگ  هیاپ  ار 

مالسلااهیلع ارهز  همطاف  تلزنم 

: دندومرف یم  یبالود  اقآ  جاح  .دراذگ  یم  راگدای  هب  رتخد  کی  تسا ، یتسه  ملاع  تیـصخش  لوا  هک  مالـسا  ربمایپ  يارب  دـنوادخ 
شربماـیپ هب  ادـخ  هک  تـسا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تـمحر ، زا  دارم  ( 7 «) َنیَملاْعِلل ًهَمْحَر  ّـِالا  َكاْنلَـسْرَا  اـم  َو   » هفیرـش هیآ  رد 

.تسا هدومرف  تمحرم 

ماما نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  ربماـیپ و  صخـش  مالـسا ؛ ملاـع  گرزب  تیـصخش  راـهچ  میناوخ : یم  اـسک  ثیدـح  رد  هک  ناـنچ 
یسک هچ  هب  دنک ، یم  فعض  ساسحا  ربمغیپ  .تسا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  وا  .دنتسه و  مناخ  کی  نامهیم  مالـسلا  مهیلع  نیـسح 

خـساپ هچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف  و  .منک » یم  فعـض  ساسحا  مندـب  رد  نم  ًافْعُـض ؛  ینَدـَب  یف  ُدِـجَا  ّینِا  » .مناخ کی  هب  درب ؟ یم  هانپ 
.مهد یم  رارق  ادخ  هانپ  رد  ار  امش  ینعی  ِفْعُّضلا ؛» َنِم  ُهاَتبَا  ای  ِهّللِاب  َكُذیعُأ  : » دنهد یم  ییابیز 

وا .تسا  هدرب  هانپ  ادـخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  عقاو  رد.تسا  هّللا »  الا  هلا  ال   » دـیحوت و مسجت  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح 
يارب ادخ  ربمایپ  دینیبب  .تسا  مناخ  کی  اسک  ثیدـح  روحم  .مروآ  یم  رد  ادـخ  هانپ  رد  ار  وت  نم  دـیوگ : یم  تسا و  دـیحوت  رهظم 

.مینک رکش  ار  وا  دیاب  تسا ، هداد  رتخد  ام  هب  دنوادخ  رگا  .تسا  لئاق  مارتحا  ردقچ  مناخ  نیا 

تاساسحا فطاوع و  رهظم 

: دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنرتهب  ردام  ردـپ و  يریخ  هب  تبقاع  يارب  رتدنمـشزرا و  رایـسب  اهرـسپ  زا  هک  ینارتخد  اسب  هچ 
يارب .تمعن  نارـسپ  دنتـسه و  هنـسح  نارتـخد  ( 8 (؛» اـْهنَع ُلَأُْـسی  ِنلا  ُهَمْعّ اـْهیَلَع َو  ُباـُثی  ُتانَـسَْحلاَف  ٌهَمِْعن ، َنُونَْبلا  ٌتانَـسَح َو  ُتاـنَْبلَا  »

.دوش یم  لاؤس  تمعن  زا  دوش و  یم  هداد  شاداپ  تانسح 

14273 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4182 

http://www.ghaemiyeh.com


ٍذئَمْوَی َُّنلَئُْسَتل  َُّمث  : » تسا هدومرف  دنوادخ  نوچ  دوش ؛ یم  تساوخزاب  نآ  هرابرد  وت  زا  ینک و  ظفح  ار  نآ  دیاب  وت  تسا ، تمعن  رسپ 
.دش دیهاوخ  یسرپزاب  دیا  هتشاد  هک  ییاه  تمعن  زا  « امش همه   » زور نآ  رد  هاگ  نآ  ( 9 (؛» ِمیعَّنلا ِنَع 

هفطاع و .دنک  یم  ظفح  ار  ناسنا  تمحر  تسا و  تمحر  رتخد  .دهد  یم  شاداپ  ام  هب  هنسح  يارب  دنوادخ  تسا و  هنـسح  رتخد  اما 
ياپ هزانج و  عییشت  رد  ات  دهدب  اه  نآ  هب  يرتخد  هک  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  دارفا  یخرب  .تسین  رـسپ  رد  تسا ، رتخد  رد  هک  یـساسحا 
هیلع میهاربا  ترـضح  .تسا  تیاور  نیا  مدـید  دـعب  تسا ، ماوع  ياه  فرح  زا  نیا  هک  مدرک  نامگ  لوا  .دـنک  هیرگ  اه  نآ  هزاـنج 

وت تمحر  ات  دنک  تقر  نم  هب  نم  ندرم  زا  دعب  هک  هدب  رتخد  نم  هب  ایادخ ، درک : تساوخرد  لاعتم  يادخ  زا  .تشادن  رتخد  مالسلا 
(10) .دوش بلج  نم  هب 

مه شلد  هشوگ  دیاش  .مریگ  یم  ار  اباب  نیـشام  هزاغم و  نآلا  نم  دیوگ : یم  رـسپ  دنک ، توف  هک  يردپ  ًالومعم  هک  دـیا  هدرک  تقد 
يزوسلد نآ  ینعی  .دنتسین  روط  نیا  ًالومعم  اهرتخد  اما  دسر ؛ یم  وا  هب  ردپ  ییاراد  هناخراک و  لوپ و  هاگتسد و  مد و  هک  دشاب  داش 

رسپ زا  مینیب ، یم  رتخد  زا  اه  هزانج  عییشت  زا  یضعب  رد  هک  یتبحم  هفطاع و  ساسحا و  نآ  .تسین  رسپ  رد  ًاعطق  تسه ، رتخد  رد  هک 
.دنک یم  هیرگ  لد  زوس  زا  رتخد  یلو  دنتسه ، تافیرشت  يرادوربآ و  مسارم ، لابند  هب  هزانج ، عییشت  رد  اهرسپ  .مینیب  یمن 

يا تفگ : یم  .تخادـنا  هیرگ  هب  ار  همه  هک  يروط  هب  درک ، یم  هیرگ  زوس  اب  يرتخد  هک  مدـید  اـه  هزاـنج  عییـشت  نیا  زا  یکی  رد 
ار نیمز  نامـسآ و  تمحر  شیاه  هلان  نیا  اب  رتخد  نیا  مدید  ینکن ! دراو  وا  هب  ربق  راشف  ینکن و  باذـع  ارم  ياباب  تقو  کی  ادـخ ،

امـش هب  دیهاوخب  ادخ  زا  دیرادن  رگا  دینادب و  ار  شردق  دیراد  رتخد  رگا  .دشاب  هتـشاد  اهرنه  نیا  زا  تسا  دیعب  رـسپ.دنک  یم  بلج 
.دنک یم  تمحر  بلج  تسا و  تمحر  رتخد  هک  دنک  تمحرم 
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ایند ياه  ینتشاد  تسود 

یم ترـضح  نآ  .تسا  لمأت  هجوت و  لباق  مهم و  رایـسب  هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  زا  یثیدـح 
عقاو نم  هقالع  دروم  بوبحم و  اـیند  زا  زیچ  هس  (11 (؛ِ» هالَّصلا ِیف  ینیَع  ُهَُّرق  ُبیّطلا َو  ُءاسّنلا َو  ٌثالَث  اْینُّدـلا  َنِم  ََّیلِإ  َّبِبُح  : » دـنیامرف

.تسا زامن  رد  نم  مشچ  رون  رطع و  نانز ، تسا : هدش 

نم هقالع  دروم  هدرک و  زاب  اج  ملد  رد  ایند  نیا  زا  زیچ  هس  دـیامرف : یم  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه  رخف  یتسه و  ملاع  تیـصخش  نیلوا 
نیا ینعی  تسه ؛ همه  يارب  دـشاب ، ادـخ  ربماـیپ  يارب  تبحم  نیا  یتـقو  .تساـه  نز  تبحم  زیچ  هـس  نآ  زا  یکی  .تـسا  هدـش  عـقاو 

.دیشاب هتشاد  تسود  ار  اه  نآ  هک  نیا  ینعی  اه ، نز  تبحم  .تسا  هدروخ  هرگ  نمؤم  کی  دوجو  اب  تبحم 

.تسا هتسناد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  نامیا و  هناشن  ار  نانز  نتشاد  تسود  هک  میراد  نومضم  نیا  هب  یتایاور  حاکن  باب  رد 
ُّلُک : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  هدش  هفاضا  نآ  هب  زین  ینیریـش  نتـشاد  تسود  تایاور  نیا  زا  یـضعب  رد 
یم دایز  ینیریش  نانز و  هب  شتبحم  ددرگ ، دایز  تیب  لها  ام  هب  شتبحم  سک  ره  ( 12 (؛» ءاْولَْحِلل ًاّبُح َو  ءاسِّنِلل  َّدَتْشَا  ابُح  اَنل  َّدَتْشا  ِنَم 

.ددرگ

نمؤم توالح 

هدمآ یناوارف  تایاور  رد  .دـنراد  هقالع  یـشرت  هب  رتشیب  دـنت  ياه  مدآ  .تسا  رت  لیام  ینیریـش  هب  ناشعبط  یتبحم  ياه  مدآ  ًالومعم 
دایز رکش  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .میراد  تسود  دایز  ار  ینیریـش  ام  دندومرف : .دنا  عبط  نیریـش  تیالو  لها  نامیا و  لها  هک  تسا 

هدومرف ادخ  مراد و  هقالع  دایز  ینیریـش  هب  نم  نوچ  دـندومرف : دـینک ؟ یم  قافنا  رکـش  ردـق  نیا  ارچ  دندیـسرپ : .دـندرک  یم  قافنا 
رد  ) دیراد یم  تسود  هچنآ  زا  رگم  دیـسر  یمن  يراکوکین  تقیقح ) ) هب زگره  ( 13 (؛» َنّوبُِحت اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّرْبلا  اُولاـنَت  َْنل  : » تسا

.دینک قافنا  ادخ ) هار 
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نمؤم (14 (؛» َهَوالَْحلا ُّبُِحی  ٌْولُح  ْنِمْؤُْملا  ََهبوُذُْعلا َو  ٌبُِحی  ٌبْذَع  ْنِمْؤُْملَا  : » تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  یتیاور  رد 
.دراد تسود  ار  ینیریش  تسا و  نیریش  نمؤم  .دراد و  تسود  ار  اراوگ  تساراوگ و  دوخ 

هدش قلخ  ینیریش  زا  نامنایعیش  ام و  ( 15 (؛» َءاولَْحلا ُّبُِحن  ُنْحَنَف  ِهَوالَْحلا  َنِم  انِْقلُخ  انَتَعیش  ّانِا َو  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تساراوگ هزمشوخ و  نیریش و  هکلب  تسین ، هزم  دب  شرت و  دنت و  خلت و  نمؤم  ینعی  .میراد  تسود  ار  ینیریش  ور  نیا  زا  میا ؛

شمارآ هیام  نز 

شمارآ هیام  نز 

زامن زا  تناعتسا 

؟ دنتفرگ یم  کمک  زامن  زا  دنتفر و  یم  زامن  غارس  هب  دمآ ، یم  شیپ  ناشیارب  یلکشم  دندش و  یم  راتفرگ  هاگ  ره  ادخ  يایلوا  ارچ 
اُونیعَتْـسا َو  َهَیْآلا : هِذه  یَلت  َُّمث  ِهالَّصلا  َیِلا  َعِزَف  ْیَـش ٌء  َُهلاه  اِذا  مالـسلا  هیلع  ٌّیلَع  َناک  :» تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

نیا هاگ  نآ  .دندرب  یم  هانپ  زامن  هب  دمآ ، یم  شیپ  ناشیارب  يراوگان  هثداح  هاگ  ره  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  (1) ؛» ِهالَّصلا ِْربَّصلِاب َو 
تعکر ود  درک ، یم  ادیپ  یملع  لکشم  هاگ  ره  انیـس  یلعوبا  : دنیوگ یم  .دییوج » يرای  زامن  ربص و  زا  : » دندومرف یم  توالت  ار  هیآ 

.دش یم  لح  شلکشم  دناوخ و  یم  زامن 

راگدرورپ تباجا 

یـسک دیامرف : یم  دنوادخ  ینافَج ؛» ْدَقَف  ْأَّضَوَتَی  َْمل  َثَدْحَا َو  ْنَم  یلاعَت : ُهّللا  ُلوُقَی  : » دنیامرف یم  یـسدق  ثیدح  کی  رد  ادخ  ربمایپ 
دَقَف ِْنیَتَعْکَر  ِّلَُصی  َْمل  َأَّضََوت َو  َثَدْـحَا َو  ْنَم  َو   » .تسا هدرک  افج  نم  هب  نامگ  یب  تفرگن ، وضو  هراـبود  دـش و  لـطاب  شیوضو  هک 

نَم َو   » .تسا هدرک  اـفج  نم  هب  هتبلا  دـناوخن ، زاـمن  تعکر  ود  تفرگ و  وـضو  هراـبود  دـش و  لـطاب  شیوـضو  هک  یـسک  یناـفَج ؛»
هک یـسک  و  ٍفاج ؛» ٍّبَِرب  ُتَْسل  ُُهتْوَفَج َو  ْدَقَف  ُهاْینُد  ِِهنید َو  ِْرمَا  ْنِم  یَنلَأَس  امیف  ُْهبِجَا  َْمل  یناعَد َو  ِنیَتَعْکَر َو  یّلَـص  َأَّضََوت َو  َثَدْـحَا َو 

تباجا ار  وا  نم  درک و  یتساوخرد  شیاـیند  نید و  رما  رد  نم  زا  دـناوخ و  زاـمن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  دـش و  لـطاب  شیوضو 
(2) .متسین يراکافج  راگدرورپ  نم ، اما  ما ، هدرک  افج  وا  هب  هتبلا  مدرکن ،

14276 ص :

 . ح 10253 ص 263 ، ج 5 ،  هعیشلا ، لئاسو  هیآ 45 . هرقب ، هروس  (1 - ) 1
ح 1010. ص 268 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  22 ؛ باب ص 94 ، بولقلا ، داشرا  (2 - ) 2
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تنوکـس و زاـمن  .مهد  یم  ار  تباوـج  ییاـیب  رگا  .متـسین  يراـک  اـفج  يادـخ  نم  هک  تسا  رخآ  هلمج  نیا  رطاـخ  هب  ثیدـح  همه 
، دننک مادعا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نارای  باحـصا و  ناگرزب  زا  یکی  دنتـساوخ  یم  هاگره  .دهد  یم  ناسنا  هب  یبیجع  شمارآ 

سرت رطاخ  هب  دنتفگ : یم  دش ، یم  ینالوط  ناشزامن  هک  مه  یهاگ  .میناوخب  زامن  تعکر  ود  ات  دیهدب  تلهم  ام  هب  طقف  دنتفگ : یم 
.تسادخ اب  سنا  رطاخ  هب  هکلب  تسین ، گرم  زا 

زامن تبحم 

: دومرف نوچ  دیهدب ؟ تلهم  نم  هب  ار  بشما  هک  دز  ور  رمش  دعس و  رمع  لثم  ینمشد  هب  اروشاع  بش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ 
نم هک  دناد  یم  دنوادخ  نوچ  (1) ؛» ِِهباتِک َهَوالَت  َُهل َو  َهالَّصلا  ُّبُِحا  ّینِا  ُمَْلعَی  ُهَّنِاَف  :» میرازگب زامن  نامراگدرورپ  هاگرد  هب  میهاوخ  یم 

.مراد تسود  ار  شنآرق  توالت  وا و  يارب  زامن 

! دـناوخ یم  زامن  ردـقچ  مجلم  نبا  دـیناد  یم.دراد  توافت  یلیخ  ناوخزامن  اب  تسودزامن  .تسا  تسود  زامن  اـب  مالـسلا  هیلع  ماـما 
يارب رگم  دنزب ، ور  نمـشد  هب  یتحار  هب  تسین  رـضاح  یـسک  .دـشاب  تبحم  نآ  رد  هک  يزامن  زامن ؛ نتـشاد  تسود  ینعی  تعاطا ،

.تسا شخب  مارآ  زامن  .زامن  نوچمه  يا  هداعلا  قوف  هلأسم 

شوخ يوب  شمارآ 

ینیب دوش ، یم  مه  رد  دوخ  هب  دوخ  امش  هرهچ  دیایب ، نفعت  يوب  هک  دیورب  ییاج  هب  رگا  .دهد  یم  شمارآ  ناسنا  هب  مه  شوخ  يوب 
رثا ناسنا  حور  مسج و  رد  دنک و  یم  رفنتم  زئمشم و  ار  مدآ  دب  يوب  هک  روط  نامه.دیوش  یم  در  اجنآ  زا  دوز  دیریگ و  یم  ار  دوخ 

.هدننک تیذا  دـنت و  ياهرطع  هن  میالم ، فیطل و  ياهرطع  هتبلا  .تسا  زیگنا  طاشن  شخب و  مارآ  مه  شوخ  يوب  دراذـگ ، یم  یفنم 
.دشخب یم  توق  ناسنا  بلق  هب  شوخ  يوب   (2) ؛» َْبلَْقلا ُّدُشَی  ُبیّطلَا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

14277 ص :

ص 392. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 89 ؛  ج 2 ، داشرا ، هب : دینک  هاگن  زین  ص 150 و  فوهلملا ، (3 - ) 1
ح 1749. ص 441 ، ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 560 ؛ ج 6 ،  یفاکلا ، (4 - ) 2
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ناوناب رانک  رد  شمارآ 

بش و هک  ییاه  سیلپ  هارمه  هب  یهاگ  یبرغ  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  نآلا  .دنـشخب  یم  شمارآ  تنوکـس و  ناسنا  هب  مه  اه  مناخ 
هب نز  دوجو  دوخ  میوـگب  مهاوـخ  یم  .مرادـن  نآ  مارح  لـالح و  هب  يراـک  هتبلا  .دنتـسرف  یم  مه  نز  دـنچ  دـنهد ، یم  تشگ  زور 
هک تسا  نیا  روظنم  .تسین  نآ  رد  يا  ههبـش  کش و  چـیه  میـشاب و  نآ  لالح  لابند  دـیاب  مّلـسم  روط  هب  .دـهد  یم  شمارآ  ناـسنا 

، رداـم اـب  ناـسنا  یتقو.دـهد  یم  شمارآ  ناـسنا  هب  تسا و  ناـحیر  لـگ و  تسا ، هدـیرفآ  دـنوادخ  هک  یقولخم  دوجوم و  نیا  تاذ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  .دنک  یم  ادیپ  شمارآ  دنیشن ، یم  شدوخ  رسمه  صوصخ  هب  مراحم و  و  هلاخ ، رهاوخ ،

.دنتسه ناسنا  شمارآ  بجوم  نانز  نامگ  یب   (1) ؛» ٌنَکَس َّنُه  امَّنِا  ُءاسِّنلَا  »

زا ینارـسمه  هک  تسا  دـنوادخ  ياه  هناشن  زا  (2) ؛» اْهَیِلا اُونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  َو  : » تسا هدـمآ  نآرق  رد  نینچمه 
.دیبای شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  تسا  هدیرفآ  امش  يارب  ناتدوخ  سنج 

زین ار  شرسمه  (3)و  ؛» اْهَیلَا َنُکْسَِیل  اهَجْوَز  اْهنِم  َلَعَج  َو  : » دهدب شمارآ  تنوکس و  مدآ  ترضح  هب  ات  درک  قلخ  زین  ار  اوح  دنوادخ 
.دیاسایب وا  رانک  رد  ات  داد  رارق  وا  سنج  زا 

هب دـنوادخ  هّللا  ءاـش  نا  .دـنا  هدرکن  جاودزا  زوـنه  هک  تسا  یناـسک  زا  رتـشیب  یلیخ  ناـش  شمارآ  دـنا ، هدرک  جاودزا  هـک  یناـسک 
.دنک تمحرم  یبوخ  رسمه  دنا ، هدرکن  جاودزا  هک  یناسک 

14278 ص :

ح 25115. ص 62 ،  ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 366 ؛ ج 5 ،  یفاکلا ، (5 - ) 1
هیآ 21. مور ، هروس  (6 - ) 2

هیآ 189. فارعا ، هروس  (7 - ) 3

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4187 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3779_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3779_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3779_3
http://www.ghaemiyeh.com


جاودزا نامز 

ندرک جاودزا  رید  .تسا  هتفر  الاب  یلیخ  جاودزا  نس  نـآلا  هنافـسأتم  اـّما  درک ؛ نّیعم  ناوت  یمن  ار  یـصاخ  ناـمز  جاودزا  يارب  هتبلا 
.تسا بوخ  شتقو  رد  يزیچ  ره  .تسین  بسانم  بوخ و 

رگا دندیسر ، هک  یتقو  .دنتسه  هخاش  يور  هویم  ناگزیشود  درک : ضرع  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  تمدخ  لیئاربج 
(1) .دنک یم  طقاس  تخرد  زا  ار  اه  نآ  داب  دزاس و  یم  دساف  ار  اه  نآ  باتفآ  دیدرکن ، ناشیادج  تخرد  زا  دیدیچن و 

، دیدرک ادج  تخرد  زا  ار  نآ  رگا  .تسین  هدافتـسا  لباق  تسا و  هدیبسچ  تخرد  هب  مکحم  تسا ، هدیـسرن  ماخ و  هک  ینامز  ات  هویم 
نیا .دیا  هدرک  افج  وا  قح  رد  دـینک ، ادـج  شا  هداوناخ  زا  ار  وا  رگا  دراد ، لاس  هدزیـس  ًالثم  هک  يرتخد  .دـیا  هدرک  افج  نآ  قح  رد 

.دشاب دیفم  هداوناخ  لیکـشت  يارب  دناوت  یمن  تسا و  سران  ماخ و  نوچ  تسا ؛ هدیـسرن  شندیچ  تقو  زونه  دشاب ؛ تخرد  هب  دـیاب 
ار نآ  رگا  .دوش  هدـیچ  دـیاب  دیـسر ، هویم  یتقو  رگید ، فرط  زا  .دوش  یم  تمحز  رـسدرد و  ثعاـب  درادـن و  یگدـنز  هبرجت  چـیه 

یم هدیـشرت  ماوع  لوق  هب  دور و  یم  نیب  زا  دراذگ و  یم  رثا  نآ  رب  داب  امرـس و  امرگ ، .دوش  یم  دساف  دنامب ، تخرد  يور  دینیچن و 
.تسا بوخ  شتقو  رد  يزیچ  ره  .دنک  یم  دساف  ار  وا  دوجو  نامز ، .دوش 

هتـشاد بولطم  هجیتن  ات  هداد  ماجنا  دـیاب  شتقو  رد  ار  يراک  ره  ینعی  .تساه  نآ  تقو  ورگ  رد  اهراک  (2) ؛» اِهتاقْوَِاب ٌهَنوُهْرَم  ُرُومْالَا  «
.دشاب

14279 ص :

ح 2. ص 337 ، ج 5 ،  یفاک ، .ُحایِّرلا  ُْهتَرَثَن  ُسْمَّشلا َو  ُْهتَدَْسفَا  ینَتُْجی  مَلَف  ُهُرَمَث  َكَرْدَا  اِذا  ِرَجَّشلا  یَلَع  ِرَمَّثلا  َِهلِْزنَِمب  َراْکبالا  َّنِا  (8 - ) 1
 . ص 65 ج 74 ، راونألاراحب ، ص 293 ؛ ج 1 ، یلآللا ، یلاوع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  (9 - ) 2
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شیاشگ جاودزا و 

، دوش یم  جاودزا  زا  تبحص  اج  ره  هک  تسا  هتـسناد  یم  لاعتم  يادخ  .دشاب  جاودزا  هار  رـس  عنام  دیابن  يدام  تالکـشم  هاگ  چیه 
یب نانز  نادرم و  ْمُِکئاِما ؛» ْمُکِدابِع َو  ْنِم  َنیِحلاّصلا  ْمُْکنِم َو  یمایْالا  اوُحِْکنَا  َو  : » تسا هدومرف  تهج  نیا  زا  .مرادن  لوپ  دنیوگ : یم 

دـینک و مهارف  ار  اه  نآ  جاودزا  بابـسا  ینعی  .ار  ناتراکتـسرد  حـلاص و  نازینک  ناـمالغ و  نینچمه  .دـیهد  رـسمه  ار  دوخ  رـسمه 
.دینک رایتخا  رسمه  ناشیارب 

زا دنوادخ  دنشاب ، تسدگنت  ریقف و  رگا  (1) ؛» ٌمیلَع _ٌع  ِساو ُهّللا  ِِهلْضَف َو  ْنِم  هّللا  ُمُِهنُْغی  ءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِا  : » تسا هدومرف  هلصافالب  دعب 
.تسا هاگآ  هدنهد و  شیاشگ  دنوادخ  .دزاس و  یم  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  لضف 

یناوارف تایاور  ًالـصا  .دـهد  یم  ناشدوخ  هناخ  رد  نـآلا  دـهد ، یم  ناشردـپ  هناـخ  رد  ار  رـسپ  رتخد و  قزر  هک  ییادـخ  نآ  ینعی 
.دنک یم  دایز  ار  قزر  جاودزا  هک  میراد 

وا .نک » جاودزا  ْجَّوََزت ؛ : » دندومرف وا  هب  ترـضح  .درک  تیاکـش  یتسدگنت  زا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  یـصخش 
(2) .تخاس مهارف  وا  يارب  یشیاشگ  دنوادخ  درک و  جاودزا  مه 

زا لبق  زا  رتهب  جاودزا  زا  دعب  ناشیداصتقا  عضو  دنهد ، یم  هداوناخ  لیکـشت  هک  یناسک  .تسا  هدش  هبرجت  مه  هعماج  رد  بلطم  نیا 
.تسا نیرفآ  لکشم  ییارگ  لمجت  یمشچ و  مه  مشچ و  یبلط و  نوزفا  اهتنم  .تسا  جاودزا 

جاودزا يارب  يا  هناخ 

يا هراجا  هناخ  یتح  .دنتـشادن  چیه  جاودزا  عقوم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمایپ  .دیروخن  ار  قزر  هصغ 
جاودزا مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  دنتـساوخ  یم  هک  یبش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دوب  یلاخ  ناشتـسد  رهاظ  رد  .دنتـشادن  مه 

ییاج دندومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ربمایپ  .دندوب  هدمآ  هکم  زا  هک  دندوب  ینیرجاهم  زا  نوچ  دنتشادن ؛ مه  قاتا  کی  دننک ،
هناخ کی  هثراح  .درادـن  دوجو  هثراح  لزنم  زج  یلزنم  اجنیا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .دوش  لقتنم  اجنآ  هب  همطاف  اـت  نک  هیهت 

ور هثراح  هب  منارای  باحـصا و  يارب  سب  زا  نم  مسق ، ادـخ  هب  دـندومرف : ترـضح  .دوب  يدایز  ياه  قاتا  ياراد  هک  تشاد  یعیـسو 
ای : » تفگ دـمآ و  ادـخ  ربمایپ  رـضحم  هب  .دیـسر  هثراح  شوگ  هب  ربخ  نیا  .مرادـن  ار  شیور  رگید  ما ، هتفرگ  قاـتا  وا  زا  متخادـنا و 
ما ییاراد  نم و  ُهُکُْرتَت ؛» اّمِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ُهُذُـخَْأت  يذَّلاَو  ُهُذُـخَْأت  اّمِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ْیَـش ٌء  ام  ِهّللا  َو  ِِهلوُسَِرل ، ِهِّلل َو  یلاـم  َ_ا َو  نَا هّللا  لوسر 
هک نیا  يریگب و  نم  زا  يزیچ  هک  تسین  نم  يارب  نیا  زا  رت  بوـبحم  يزیچ  نم  يارب  دـنگوس ، ادـخ  هب  .مییوا  لوـسر  ادـخ و  لاـم 

ارهز و همطاـف  دـندرک و  اـعد  وا  قح  رد  مه  ادـخ  ربماـیپ  .يریگن  يزیچ  هک  نآ  زا  تسا  رت  بوبحم  نم  شیپ  يریگب ، نم  زا  يزیچ 
(3) .دنتفر هثراح  هناخ  هب  مالسلا  امهیلع  نینمؤملاریما 

14280 ص :

هیآ 32. رون ، هروس  (10 - ) 1
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ح 24987. ص 25 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 330 ؛  ج 5 ،  یفاکلا ، (11 - ) 2
ص 112. ج 19 ، راونألاراحب ، ص 144 ؛ ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ص 71 ؛ يرولا ، مالعا  (12 - ) 3
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رادرب يا  همقل  .يوشب  هناخرـس  داماد  ام  لوق  هب  اهنآ و  هدروخ  نیمز  رکون و  هک  ینک  تلـصو  راد  لوپ  ياه  هداوناخ  اب  تسین  مزـال 
شطرـش ینعی  .دنراد  مک  لوپ  یلو  دنراد ، زیچ  همه  قالخا و  نامیا و  هک  دنتـسه  ییاه  هداوناخ  ردق  نآ  .دشاب  تدوخ  بسانم  هک 

.تسین ناونع  زپ و  لوپ و 

تمائل تمارک و  هناشن 

.دندومن یم  شرافـس  رایـسب  زین  نانآ  میرکت  هب  دندرک و  یم  مارتحا  میرکت و  ار  ناوناب  ناشدوخ  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب تناها  دـنا و  هتـسناد  دارفا  ندوب  تیـصخش  اب  يراوگرزب و  هناشن  ار  نآ  ربمایپ  هک  دراد  تیمها  يردـق  هب  ناوناب  مارتحا  میرکت و 
زج  (1) «. ٌمیَئل ِّالا  َّنُهَن  اهَا  ٌمیرَک َو ال  ِّالا  َءاسِّنلا  َمَرْکَا  ام  : » دـندومرف .دـنا  هدرمـش  رب  دارفا  ندوب  تسپ  یتیـصخش و  یب  هناـشن  ار  ناـنآ 

.دهد یمن  رارق  تناها  دروم  ار  نانآ  هیامورف  تسپ و  ناسنا  زج  دنک و  یمن  میرکت  ار  ناوناب  راوگرزب  میرک و  ناسنا 

اه مناخ  هب  تیـصخش  یب  تسپ و  میئل و  ياه  مدآ  دـنراد و  یم  هاگن  ار  اـه  مناـخ  مارتحا  راوگرزب  تیـصخش و  اـب  ياـه  مدآ  ینعی 
.دننک یم  مهارف  ار  اه  نآ  یتحاران  بابسا  دنناسر و  یم  رازآ  دننز و  یم  کتک  ار  نانآ  .دننک  یم  تناها 

.میوشن ریگرد  نانآ  اب  دیاین و  نامدوجو  رد  یتسپ  تمائل و  عقوم  کی  میشاب  بظاوم 

ردام تباجا 

ار ردام   (2)« .نک تباجا  ار  تردام  َکَُّما ؛ ْبِجَا  : » دندز ادـص  نامزمه  ار  امـش  ود  ره  ردام  ردـپ و  رگا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد 
، دز ادص  ار  وا  شردام  تسا و  یبحتسم  زامن  لوغشم  یسک  رگا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا  نینچمه  .تسا  هدرک  مدقم 
هک تسا  ساسح  فیطل و  ردق  نآ  ردام  حور  .میرادن  يزیچ  نینچ  ردـپ  هراب  رد  اما   (3) .دراد راک  هچ  دنیبب  دورب  دنکـشب و  ار  زامن 

.تسا هتفرگ  ار  اه  مناخ  اهردام و  فرط  دنوادخ  ینعی  تسکش ، ار  زامن  دیاب  دز ، ادص  یبحتسم  زامن  طسو  رگا 

14281 ص :

ح1520. ص 290 ، هحاصفلا ، جهن  (13 - ) 1
ح 1955. ص 374 ، نامه ، (14 - ) 2
 . ص38 ج 74 ، راونألاراحب ، (15 - ) 3
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ْنَم  » هّللا لوسر  ای  تفگ : دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رضحم  هب  یسک  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
: دندومرف ترضح  منک ؟ یکین  یسک  هچ  هب  وا  زا  سپ  : دیسرپ .تردام » هب  َکَُّما ؛ : » دندومرف ترضح  منک »؟ یکین  یـسک  هچ  هب  َُّربَا ؛
، نآ زا  سپ  دیسرپ : هرابود  .تردام » هب  َکَُّما ؛ : » دندومرف زاب  منک ؟ یکین  یسک  هچ  هب  وا  زا  دعب  دیسرپ : هرابود  .تردام » هب  َکَُّما ؛ »

(1)« .تردپ هب  َكابَا ؛ : » دندومرف ترضح  مراهچ ، هبترم  رد 

.تسا ردپ  زا  شیب  شتفوطع  رهم و  رت و  فیطل  رت ، ساسح  ردام  نوچ  ریگب ، رتشیب  ار  ردام  فرط  ینعی  تسا ؛ هدرک  مدقم  ار  ردام 

شیوخ باتک  یناوخزاب 

، ما هدرک  ییوگب  هک  یهانگ  اطخ و  ره  نم  هّللا ،  لوسر  ای  درک : ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  تمدـخ  رفن  کـی 
دنکن زاب  مه  ربمغیپ  شیپ  ار  شهانگ  رگا  ناسنا  نوچ  درکن ؛ زاب  ار  شناهانگ  هک  دـهدب  شریخ  ادـخ  .ما  هدرک  يراک  بارخ  یلیخ 

مزال ناوخب ، تدوخ  ار  تباتک  ینعی  ََکباتِک ؛» ْأَْرِقا  : » دیامرف یم  مه  ادخ  .دنک  زاب  ادخ  شیپ  زج  ار  شهانگ  دیابن  ناسنا  .تسا  رتهب 
.ییوگب مه  نم  هب  تسین 

ناگتشرف دزن  شتما  زا  زیخاتسر  ماگنه  هک  دومن  تساوخرد  دنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
نیا زا  یـسک  لوسر ، ادخ و  زج  دزاسن و  راکـشآ  ار  ناشیاه  یتشز  دشکن و  باسح  دنکن و  تساوخزاب  اه  تما  رگید  ناربمایپ و  و 

اهَفْـشَک ُهَرْکَا  َ_ا  نَاَف َكِْریَغ  َْدنِع  ْمِِهبُویُع  َفْشَک  َتْهِرَک  اذِاَف  َْکنِم  يدابِِعب  ْفَأْرَا  َ_ا  نَا یبیبَح  ای  : » دومرف دنوادخ  .ددرگن  هاگآ  راک 
وت رگا  .مرت  نابرهم  وت  زا  مناگدـنب  هب  نم  نم ، بیبح  يا   (2) ؛» يْریَغ ْمِِهتارَثَع  یلَع  ُِعلَّطَی  ُْثیََحب ال  يدْحَو  ْمُُهبِـساحُأَف  .ًاْضیَا  َكَْدنِع 

ییاهنت هب  نم  سپ  .يدرگ  هاگآ  نآ  زا  زین  وت  مهاوخ  یمن  نم  ددرگ ، راکـشآ  تدوخ  ریغ  دزن  ناشیاه  یتشز  هک  يراد  یمن  شوخ 
دزن هک  منک  یم  یگدیسر  ناشباسح  هب  مدوخ  نم  .دوشن  هاگآ  ناشناهانگ  زا  یسک  نم  زج  هک  نانچ  نآ  مشک ؛ یم  باسح  نانآ  زا 

.دنوشن حضتفم  مه  وت 

14282 ص :

ح 9. ص 49 ، ج 71 ، راونألاراحب ، ص 586 ؛ ج 8 ،  راحبلا ، هنیفس  ص 159 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، (16 - ) 1
.تاداعسلا عماج  زا  لقن  هب  ص 140 ، یسدق ، ثیداحا  (17 - ) 2
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یم ادـخ  ینعی   (1) ؛» ًابیـسَح َْکیَلَع  َموَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  َکـَباتِک  ْأَْرِقا  : » تسا هیآ  نیمه  نیا ، زا  رتـالاب  دـندومرف : یبـالود  اـقآ  جاـح 
تیاـه تواـضق  یلو  منک ، یمن  هاـگن  مه  نم  نک ، تواـضق  مه  تدوخ  ناوخب ، ار  تدوخ  باـتک  ورب و  هناـیفخم  تدوخ  دـیامرف :

طقف وت  .تسا  بارخ  ملمع  هماـن  همه  ایادـخ ، وگب : یلو.دوش  یمن  رتـهب  نیا  زا  .مراد  لوبق  مه  نم  يداد ، رظن  هچ  ره  .دـشاب  بوخ 
! شخبب

دوخ هیلع  تواضق 

یناتساد تروص  هب  ار  نوعرف  لاح  حرـش  دمآ و  نوعرف  دزن  رـشب  کی  تروص  هب  لیئاربج  ینک ! مکح  نوعرف  لثم  تقو  کی  ادابم 
الاح.مداد ار  ایند  همه  تنطلـس و  هیامرـس و  کـلم و  لوپ و  وا  هب  نم  .تشادـن  زیچ  چـیه  هک  دوب  یمـالغ  کـی  تفگ : .درک  حرطم 

.ینک شقرغ  بآ  رد  دـیاب  ار  یـسک  نینچ  تفگ : نوعرف  منک ! راک  هچ  .تسا  هدـش  شکرـس  یغای و  .تسا  هدرک  لالقتـسا  ياعدا 
.تسوا دوخ  لاح  حرش  نیا  تسناد  یمن  .درک  اضما  تشون و  .نک  اضما  سیونب و  تمحز  یب  سپ  تفگ :

! ینک یم  قرغ  ارم  ارچ   (2) «. َنْآلا ُْتُبت  «؛ مدروآ نامیا  مدرک و  طـلغ  نم  ایادـخ ، تفگ : دـش ، قرغ  لـین  دور  رد  نوعرف  هک  يزور 
نوعرف رگا  .تسا  هدرک  اضما  درک و  شقرغ  دیاب  هک  تسا  هدـیرب  ار  مکح  شدوخ  دـید  .داد  ناشن  وا  هب  ار  هتـشون  دـمآ و  لیئاربج 
َتْمَکَح ام  اذه  : » تفگ لیئربج  .دش  یم  نامه  دنهد ، شتاجن  دننک و  شتیادـه  هک  تسا  نیا  یغای  مالغ  نیا  يازج  هک  تشون  یم 

«. يدیرب تدوخ  هیلع  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  ؛(3)  کِسْفَن یلَع  ِِهب 

14283 ص :

هیآ 14. ءارسا ، هروس  (18 - ) 1
هیآ 18. ءاسن ، هروس  (19 - ) 2

ص 132. ج 13 ، راونألاراحب ، ص 58 ؛ عیارشلا ، للع  (20 - ) 3
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، دندروآ دنتفرگ و  ار  وا  .دندوب  هتسشن  نوعرف  هیسآ و  .روانش  بآ  يور  يا  هچقودنص  رد  دوب و  لفط  هّللا  میلک  ياسوم  رگید : لاثم 
هچب نیا  .دـنک  دابآ  ار  ناـمترخآ  اـیند و  هک  منک  یم  رکف  .تسوت » نم و  مشچ  ینـشور  نیا  ؛(1)  ََکل یل َو  ٍْنیَع  ُةَُّرق  : » تفگ هیـسآ 

.دراد رثا  دب  بوخ و  لاف  .دروایب  رد  ارم  ردپ  نیا  دیاش  منکن ، طلغ  تفگ : نوعرف  اما  .دروخ  یم  ام  درد  هب  یلیخ 

مه نم  : دیوگ یم  ادخ   (2) «. ًابیـسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  ََکباتِک  ْأَْرِقا  : » مداد تدوخ  تسد  هب  ار  یچیق  نم  دـیوگ : یم  ادـخ 
زیچ اـما  منک ؛ یم  هداـیپ  ار  ناـمه  مه  نم  یتـشون ، هچ  ره  وت  .ییوگ  یم  هچ  تدوخ  منیبـب  هک  مهد  یم  تدوخ  هب  .منک  یمن  هاـگن 

دنوادخ .دنک  یم  اضما  مه  ار  نامه  دنوادخ  هک  یـشاب ؛ هتـشادن  رواب  دشاب و  غورد  دنچ  ره  شاب ، هتـشاد  نظ  نسح  .سیونب  بوخ 
.میهدب ادخ  تسد  بوخ  ياه  هناهب  دییایب  .ددرگ  یم  هناهب  لابند  دراد ! تبحم  شیاه  هدنب  هب  ردق  نیا 

ردام هب  ناسحا 

ربمایپ .منک  هبوت  مهاوخ  یم  نآلا  .ما  هداد  ماـجنا  هدوب ، یتیاـنج  ره  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رـضحم  هب  صخـش  نآ 
وا هب  ورب  ُهَِّربَف ؛ ْبَهْذاَف  :» دندومرف .تسا  هدنز  مردپ  تفگ : دنا »؟ هدنز  تردام  ردـپ و  ایآ  ٌّیَح ؛  َْکیَدـِلاو  ْنِم  ْلَهَف  : » دـندومرف ادـخ 

عیرس شهانگ  تشاد ، ردام  رگا  ینعی  (3) !« تشاد ردام  شاک  يا  ُهُُّما ؛ َْتناک  َول  : » دندومرف ترـضح  تفر ، هک  یماگنه  .نک » یکین 
.دش یم  كاپ  رت 

وا نم  .داد  رتخد  نم  هب  ادخ  تفگ : دیسر و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  رـضحم  هب  يدرم  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد 
ياه تسد  اب  مدرب و  یهاچ  رـس  رب  مدرک و  تنیز  ار  وا  مدـناشوپ و  ار  شیاه  سابل  هاگ  نآ  .دیـسر  غولب  دـح  هب  ات  مدرک  گرزب  ار 

ار مهاـنگ  مهاوخ  یم  متـسه و  نامیـشپ  نـآلا  ردـپ ! يا  دوب : نیا  مدینـش  وا  زا  هک  ینخـس  نیرخآ  .مدرک  نفد  اـجنآ  رد  ار  وا  مدوخ 
: تفگ يراد »؟ هلاخ  ایآ  ٌهّیَح ؛ ٌَهلاخ  َکَلَف   » دندومرف .هن  تفگ : تسا »؟ هدنز  تردام  ٌهَّیَح ؛ ٌهَُّما  ََکلَا  : » دندومرف ترضح  .منک  ناربج 

نیا همه   (4)« .تسا رداـم  هلزنم  هب  هک  نک ، تبحم  ناـسحا و  یکین و  تا  هلاـخ  هب  ورب  ِّمُءْـالا ؛ َِهلِْزنَِمب  اـهَّنِإَف  اـهْرَْرباَف  : » دـندومرف .هلب 
.دراد دیکأت  ناوناب  هب  تبحم  ناسحا و  رب  تایاور 

14284 ص :

هیآ 9. صصق ، هروس  (21 - ) 1

هیآ 14. ءارسا ، هروس  (22 - ) 2
 . ص 589 ج 8 ،  راحبلا ، هنیفس  ص 126 ؛ تاوعدلا ، (23 - ) 3

ح 17. ص 58 ،  ج 71 ، راونألاراحب ، ص 162 ، ج 2 ، یفاکلا ، (24 - ) 4
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، دروایب هناخ  هب  درخب و  ینیریش _  ای  هویم  ًالثم  يا _  هفحت  دور و  رازاب  هب  سک  ره  دندومرف : ادخ  ربمایپ  تسا ، هدمآ  تیاور  رد  زاب 
سوبب و ار  ترتخد  لوا  .تسا  رت  ساـسح  رت و  فیطل  رتخد  نوچ  تسا ؛ هدرک  مدـقم  ار  رتـخد  (1) .رـسپ هب  دعب  دهدب ، رتخد  هب  لوا 

تبحم رب  هتفرگ و  ار  اه  مناخ  فرط  هنوگچ  دنیبب  ار  تیب  لها  هریـس  تایاور و  .ار  ترـسپ  دعب  نک ، لاوحا  لاح و  وا  اب  ریگب و  لغب 
مالـسلا هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدـح  رد  .تسا  نادرم  زا  رتشیب  نانز  هب  شفطل  رهم و  مه  دـنوادخ  دوخ  .دراد  دـیکأت  نانآ  هب  مارتحا  و 

یب (2) ؛» ِروُکُّذـلا یَلَع  ُْهنِم  ُفَأْرَا  ِثانِءْالا  یَلَع  یلاعَت  َكَرابَت َو  َهّللا  َّنِا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدـمآ 
نادرم ات  تسا  رت  نابرهم  رت و  فوؤر  نانز  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نامگ 
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ناوناب هب  تبحم 

* ناوناب هب  تبحم 

ناوناب هب  تبحم  تیالو و  نامیا و 

.تسا نانز  هب  تبحم  شیازفا  نامیا ، شیازفا  هجیتن  ینعی.تسا  هدـش  هدرمـش  رگیدـکی  مزالم  ناوناب  هب  تبحم  نامیا و  تاـیاور  رد 
هب تبـسن  شتبحم  دوش ، دایز  يا  هدنب  نامیا  هاگره  ( 1 (؛» ِءاسِّنِلل ابُح  َداداْزا  ًانامیإ  ُْدبَْعلا  َدادْزا  اَمَّلُک   : » تسا هدـمآ  يوبن  ثیدـح  رد 

.دوش یم  دایز  نانز 

َدادْزا اَمَّلُک  ُدـْبَْعلَا  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نانچ.تسا  نامیا  شیازفا  مزالم  ناـنز  هب  تبحم  شیازفا  رگید ، فرط  زا 
.دوش یم  هدوزفا  وا  نامیا  رب  دوش ، دایز  نانز  هب  هدنب  تبحم  هاگره  ( 2 (؛» ًالْضَف ِنامیإلا  ِیف  َدادْزا  ابُح  ِءاسِّنِلل 

، دوش رتکیدزن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نامز و  ماما  ربمغیپ و  ادخ و  هب  ناسنا  هچ  ره  و  دوش ؛ رتشیب  ناسنا  تیالو  نامیا و  هزادـنا  ره 
نانز نتـشاد  تسود  يانعم  .تسا  ناوناب  هب  تبحم  تیالو ، نامیا و  ياهرایعم  زا  یکی  نیاربانب ، .دوش  یم  رتشیب  اـهمناخ  هب  شتبحم 

لـالح هار  زا  هتبلا  .دوش  یم  داـیز  وا  رد  هفیاـط  نیا  تبحم  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  دـتفیب ، هاـنگ  هب  هدرکاـن  يادـخ  هک  تسین  نیا 
.تسا هدرم  شتوهش  ( 3 (؛» ُُهتَوْهَش ٌهَْتیَم  : » دندومرف اوقت  لها  فاصوا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دنک  یم  عابشا  ار  شدوخ 

دایز شتبحم  دیامرف : یم  نوچ  تسا ؛ توهش  زا  رتالاب  نانز  یتسود  يانعم  .تسین  هلی  هتخیـسگ و  راسفا  .دراد  ماجل  شتوهـش  ینعی 
، دندش یم  عقاو  اهریقحت  نیرتدب  دروم  نانز  هک  ینامز  رد  دینیبب  .سفن  لام  توهش  تسا و  لد  لام  تبحم  .شتوهـش  هن  دوش ، یم 

.دنا هدرمش  نامیا  تیالو و  ءزج  ار  نانآ  تبحم  مالسلا  مهیلع  ام  همئا  ربمایپ و 

؟ ناوناب هب  تبحم  ارچ 

هس امش  يایند  زا  دیامرف : یم  فلتخم  ياهزیچ  اه و  یندید  اه ، یندروخ  ناهایگ ، اه ، غاب  تمعن ؛ همه  نیا  نایم  زا  ادخ  ربمغیپ  ارچ 
! دراد دوجو  یناوارف  ياه  ییابیز  تانسح و  ایند  رد  هک  نیا  اب  تسا ، هتفرگ  رارق  نم  بوبحم  زیچ 

14286 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4196 

http://www.ghaemiyeh.com


نایم زا  ایند  نیا  رد  ادخ  ربمغیپ  ارچ  هک  مدرک  لاؤس  مه  یهاگ.مدیـسرپ  یم  تیاور  نیا  هرابرد  ناداتـسا  املع و  زا  لاس  نیدنچ  نم 
: درک نایب  ناوت  یم  خساپ  نیدنچ  شسرپ  نیا  يارب  .دنا  هدرک  باختنا  ار  اه  مناخ  تبحم  اه  ییابیز  همه 

لامج و هب  هزادـنا  ره  ناـسنا  .دراد  هراـشا  مه  بلطم  نیا  هب  نز ، زا  هناـحیر  ریبعت  .تسا  یلاـعت  قح  ییاـبیز  لاـمج و  رهظم  نز  _ 1
وا رد  دـنوادخ ، لامج  رهظم  هک  ناـنز  تبحم  دـش و  دـهاوخ  رتشیب  وا  رد  ییارگاـبیز  دوش ، کـیدزن  دـنوادخ  ینعی  قلطم ، ییاـبیز 

.دوش یم  رتدایز  نانز  هب  شتبحم  دوش ، رتدایز  ناسنا  تیالو  نامیا و  هچ  ره  هک  تسا  نیا  .دبای  یم  شیازفا 

زا راشرـس  هک  مه  نمؤم  حور  .دنز  یم  جوم  ناشحور  مسج و  رد  تفاطل  .دـنا  تفاطل  ساسحا و  هفطاع و  تبحم و  رهظم  نانز  _ 2
.دراد تسود  ار  وا  دنک و  یم  ادیپ  تیخنس  فیطل  دوجوم  نیا  اب  تسا ، هفطاع  تبحم و 

اب تمحر  رهم و  اب  دنک ، هدهاشم  ار  یفیعـض  دوجوم  هاگره  .تسا  نافیعـض  هب  تیانع  هجوت و  نامیا  لها  ياه  یگژیو  زا  یکی  _ 3
وا هب  تبـسن  شتبحم  رهم و  دریگ و  یم  رارق  نمؤم  ناـسنا  هجوت  دروم  تسا ، فعـض  زجع و  رهظم  هک  نز  .دوـش و  یم  ور  هب  ور  وا 

يایاصو نیرخآ  نمض  رد  دنتـشاد و  هجوت  نز  دُعب  نیمه  هب  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دنک  یم  ادیپ  شـشوج 
نانز و : منک یم  شرافس  هیصوت و  فیعض  ود  هرابرد  ار  امش  ( 4 (؛» ْمُکَناْمیَأ ْتَکَلَم  ام  ُءاسِّنلا َو  ِْنیَفیعَّضلِاب  ْمُکیصُوا  : » دندومرف دوخ 

.ناتنازینک

دروم ار  نانآ  نانز ، یگژیو  نیمه  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  نانچمه  تسا ؛ نانآ  فعض  رطاخ  هب  نانز  هب  ندیزرو  رهم  هب  ربمایپ  هیصوت 
ُهّللا َِملَع  ُءاسِّنلا  َنیفَعْـضَتْسُْملا  َنِم  ِهَّنَْجلا  ِلْهَأ  ُرَثْکَا  : » دـندومرف هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـهد  یم  رارق  شیوخ  تمحر 

تمحر لومشم  ار  نانآ  ور  نیا  زا  دوب ، هاگآ  نانآ  فعض  زا  دنوادخ.دنتسه  نانز  تشهب ، لها  نافعـضتسم  ( 5 (؛» َّنُهَمِحَرَف َّنُهَفْعَض 
.تخاس دوخ 
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اقآ جاح  موحرم  .دنک  عولط  دیاب  مه  نامیا  لها  تمحر  رهم و  دنک ، یم  عولط  نانآ  هراب  رد  دنوادخ  تمحر  رهم و  هک  هنوگ  نامه 
؛ دـنزجع رهظم  اه  مناخ  دومرف : یم  درک و  یم  لیلحت  هیزجت و  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نانآ  هب  تبـسن  تبحم  نانز و  دـُعب  نیا  یبالود 
، دوش یم  دایز  شکشا.تسادخ  هاگشیپ  لیلذ  .تسا  فیعض  زجاع و  ادخ  هاگتسد  رد  مه  نمؤم  .دنراد  فعـض  زجع و  تلاح  ینعی 

مه ادخ  ربمایپ  .تسا  دـنم  هقالع  دـنا ، فعـض  زجع و  رهظم  هک  اه  مناخ  هب  تهج  نیا  زا  .دوش  یم  دایز  شـساسحا  هفطاع و  تلاح 
.تسا هدوب  دنوادخ  هاگتسد  رد  رقف  زجع و  ماقم  رد 

دنوادخ هاگرد  ِریقف 

تتـسد ینعی  وش ؛ رقف  هداـمآ  دـندومرف : .مراد  تسود  ار  ربـمغیپ  نم  تفگ : یـسک  هک  دراد  دوجو  نومـضم  نیا  هب  تیاور  نیدـنچ 
: دوش یم  هّللا  یلا  ریقف  ناسنا  ینعی  هکلب  تسین ، یلوپ  یب  شیانعم  اـجنیا  رد  رقف.ینیب  یم  یلاـخ  تسد  ار  تدوخ  دوش و  یم  یلاـخ 

ینعی تسا ، هدش  فرشم  رقف  هب  ینالف  .تسا  نیمه  دنیوگ  یم  انعم  لها  زا  یخرب  هک  يرقف  ( 6 «.) ِهّللا َیِلا  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  »
.تسا هتفای  هاگیاج  نیا  رد  ار  شدوخو  درک  راهظا  ار  شدوخ  فعض  زجع و  رقف و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  زاریش  هجاوخ 

تسا ناشیورد  تمدخ  یمشتحم  هیام  تسا          ناشیورد  تولخ  نیرب  دلخ  هضور 

رخف هیام  رقف  ( 7 (؛» ِءایْبنْالا ِِرئاس  یلَع  ُرِخَْتفَا  ِِهب  يرْخَف َو  ُْرقَْفلَا  :» دـیامرف یم  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یهلا ، يایلوا  اـیبنا و  همه  هلـسلس  رس 
.منک یم  راختفا  ناربمایپ  ریاس  رب  نآ  هب  تسا و  نم 

نم راختفا  هیام  نیا  .منیب و  یم  زیچ  یب  یلاخ و  تسد  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  مدوخ  ینعی  .تسا  دنوادخ  هب  زاین  هّللا و  یلا  رقف  دارم 
یم وا  هب  ادخ  يانغ  دروخ ، هرگ  مه  هب  رادزیچ  همه  اب  یتقو  درادـن ، چـیه  هک  یـسک  .دراد  زیچ  همه  ادـخ  مرادـن و  چـیه  نم  .تسا 

.دوش یم  مامت  رگید  وا  رقف  ینعی  .دسر 
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الب لمحت  تبحم و  همزالم 

: دندومرف ترضح  .مراد  تسود  ار  امش  نم  َکُّبُِحا ؛» ّینِا  : » تفگ دیسر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  يدرم 
ترـضح تبحم  .شاب  نمـشد  هدامآ  دومرف : .مراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفگ : .شاب  رقف  ياـیهم  ( 8 (؛» ِْرقَْفِلل ّدِعَتِْسا  »

.دننک تیذا  رازآ و  ار  وا  تسا  نکمم  نامز  ره  ياه  هیواعم  .دنک  یم  تسرد  نمشد  مدآ  يارب  مالسلا  هیلع  ریما 

الب ماج 

رقف و زا  ریغ  ـالب  نیا  دوش  یم  مولعم  .شاـب  ـالب  هداـمآ  ( 9 (؛» ِءـالَْبِلل َّدِعَتْـساَف  : » دومرف مراد ،» تسود  ار  ادـخ  َهّللا ؛ ُّبُِحا  ّینِا  : » تفگ
دوش و هدـنک  تا  هشیر  دـیاش  .شاب  ـالب  هداـمآ  داـتفا ، تلد  رد  دـنوادخ  تبحم  رگا  دـیوگ : یم  .تسا  يرگید  زیچ  .تسا  ینمـشد 

.تسا رت  تخس  نمشد  رقف و  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تقو  نآ  .دورب  نیب  زا  وت  یتسه 

رای يوک  رس  هب  دریمب  هک  نآ  رایشوه              رب  تسا  مادک  هدنز 

! دندید الب  ردقچ  ادخ  يایلوا  ایبنا و  هک  دیدید 

؟ دوبن ادخ  تسود  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ایآ 

؟ دندوبن ادخ  تسود  رگید  يایبنا  ناماما و  ناربمایپ و 

! دندش التبم  ییاهالب  هچ  هب  هک  دیدید 

تسا رت  برقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 

دنهد یم  شرتشیب  الب  ماج 

بوبحم بحم و  نایم  يّرس 

يایلوا ادـخ و  نیب  يّرـس  ـالب  .دـهد  یم  ناـشن  ار  ادـخ  طـقف  درب و  یم  نیب  زا  ار  وا  دوجو  ماـمت  ناـسنا و  یهاوخدوخ  سفن و  ـالب ،
نیا .دننکشب  ار  شیاه  ناوختـسا  تسا  کیدزن  دنراشف ! یم  لغب  رد  ار  ناشدنزرف  هنوگچ  هک  دیا  هدید  ار  اهردام  زا  یـضعب  .تسوا 

رد ار  اه  نآ  هک  دراد  تسود  ار  شیایلوا  ایبنا و  ردـق  نآ  لاعتم  يادـخ  .تسا  تبحم  هقالع و  تدـش  نیا  تسین ، ینمـشد  تمـالع 
.دنرب یم  تذل  الب  زا  یهلا  يایلوا  .اهنآ  ادخ و  نیب  تسا  يّرس  .تسا  تمارک  کی  ادخ  يایلوا  يارب  الب  .درشف  یم  الب  شوغآ 
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یقطنم هدـعاق و  چـیه  اـب  نیا  هک  یلاـح  رد  .تفر  نمـشد  فاـصم  هب  دروآرد و  ار  شدوخ  هـالک  هرز و  رکاـش  یبا  نب  سباـع  ارچ 
تذـل ادـخ  هار  رد  ندـش  هکت  هکت  زا  .درب  یم  تذـل  درک و  یم  فیک  دروخ ، یم  شندـب  هب  هک  اه  هزین  ریت و  زا  وا  .تسین  راگزاس 

.دنرب یم  ار  شتذل  دنمهف و  یم  دننک و  یم  كرد  ادخ  يایلوا  ار  بلاطم  نیا.درب  یم 

موش ناج  رسارس  مراذگب  مسج  موش                    نایرع  نم  هک  دمآ  نآ  تقو 

تسا نم  ناحیر  ریشمش  هزین و  تسا                       نم  ناتسلگ  مزب و  البرک 

دینک مناهنپ  ریت  غیت و  ریز  دینک                              مناراب  ریت  مقح  غرم 

تسا یگدنیاپ  یگدنز  نیز  مهر  نوچ  تسا                 یگدنز  نیز  نم  گرم  مدومزآ 

الب عاونا 

ٌهَجَرَد ِءایْبنِالل  ٌناِحْتِما َو  ِنِمْؤُْمِلل  ٌبَدَا َو  ِِملاّظِلل  َءالَْبلا  َّنِا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  توافتم  دارفا  هب  تبـسن  الب  هتبلا 
ایلوا يارب  تسا و  هجرد  ناربمایپ  يارب  تسا و  ناحتما  نمؤم  يارب  تسا و  بدا  ملاظ  يارب  ـالب  دـیدرت  یب  10 ؛) «) ٌهَمارَک ِءایلْوءِْالل  َو 

.تمارک ادخ  ناتسود  و 

.تساه سالک  نیا  زا  یکی  رد  بسانت  هب  يدرف  ره 

ربمایپ مشچ  ینشور 

َلَعَج ُرَذابَا ، ای  : » دندومرف رذابا  هب  .تسا  زامن  هدش ، عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  بوبحم  ایند  نیا  رد  هک  ییاهزیچ  رگید  زا 
َلَکَا اِذا  _َع  ِئاْجلا َّنِا  َءاْملا َو  ِنآمَّظلا  َیِلا  َماعَّطلا َو  _ِع  ِئاْجلا َیِلا  َبَّبَح  امَک  َهالَّصلا  َِّیِلا  َبَّبَح  ِهالَّصلا َو  ِیف  یْنیَع  َهَُّرق  ُهؤانَث  َّلَج  ُهّللا 

داد و رارق  زامن  رد  ارم  مشچ  ینشور  گرزب  دنوادخ  رذابا ، يا  ( 11 (؛» ِهالَّصلا َنِم  ُعَبْشَا  َ_ا ال  نَا َيِوَر َو  َبِرَش  اِذا  َنآمَّظلا  َّنِا  َعَبَش َو 
ناسنا .تسا  هدـش  هداد  رارق  هنـشت  ناسنا  بوبحم  بآ  هنـسرگ و  ناسنا  بوبحم  اذـغ  هک  روط  نامه  دـینادرگ ، نم  بوبحم  ار  زامن 
! موش یمن  ریس  زامن  زا  نم  اما  دوش ، یم  باریس  دماشایب ، بآ  هاگ  ره  هنشت  ناسنا  دوش و  یم  ریس  دروخب ، اذغ  هاگ  ره  هنسرگ 
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ناسنا روط  نیمه  .دروخ  یم  اذغ  اهتـشا  اب  ردقچ  دنیـشن ، یم  هرفـس  رـس  یتقو  دراد ! قایتشا  اذغ  هب  ردقچ  هنـسرگ  ناسنا  دیا  هدـید 
تبغر و قایتشا و  اهتشا و  لیم و  اب  ینعی  مناوخ ؛ یم  زامن  هنوگ  نیا  مه  نم  دندومرف : دروخ ! یم  بآ  لیم  اهتـشا و  اب  روطچ  هنـشت ،
ار زامن  هّللدمحلا  مییوگ : یم  ای  میوش ، تحار  ات  میناوخب  ار  نامزامن  مییوگ : یم  یهاگ  ام  .موش  یمن  ریـس  نآ  زا  هاگ  چـیه  تذـل ؛
ای انْحِرَا  : » دومرف یم  لالب  هب  .دندوب  زامن  تقو  ندیـسرارف  راظتنا  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .میدـش  تحار  میدـناوخ و 

روطچ دنا ؛ هتفرگ  هزور  هک  یناسک  لثم  .میزامن  قاتشم  تخـس  هک  وگب  ناذا  وش  دنلب  ینعی  لالب ! يا  نک  تحار  ار  ام  12 ؛) « ) ُلالب
.دسر ارف  راطفا  ات  دننک  یم  يرامش  هظحل 

شوخ يوب 

هیلع قداص  ماما  .تسا  شوخ  يوب  تسا ، هدش  عقاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هقالع  دروم  ایند  نیا  زا  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
تعکر داتفه  زا  تسا  رتهب  شوخ ، يوب  اب  زامن  تعکر  ود  ( 13 (؛» ٍبیط ِْریَِغب  ًهالَص  َنیعبَس  ْنِم  ُلَْضفَا  ٍبِّیَطَتُم  ُهالَص  : » دندومرف مالسلا 

.دشاب شوخ  يوب  نودب  هک  زامن 

ِبیّطلا ِیف  ُقِْفُنی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هّللا  ُلوسَر  َناک  : » تسا هدـش  لقن  نینچ  ادـخ  ربمایپ  هریـس  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
.دومرف یم  هنیزه  كاروخ  زا  شیب  شوخ  يوب  رطع و  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ( 14 (؛» ِماعَّطلا ِیف  ُقِْفُنی  اّمِم  َرَثْکَا 

شخب مارآ  هدیدپ  هس 

زیچ هس  نیا  كرتـشم  لـصف  رگید  ریبـعت  هب  زاـمن ؟ رطع و  ناـنز ، تسا ؛ هداد  رارق  رگیدـکی  فیدر  رد  ار  زیچ  هس  نیا  دـنوادخ  ارچ 
امـش .دنا  نّکـسم  شخب و  مارآ  هس  ره  .تسا  شمارآ  تنوکـس و  زیچ  هس  نیا  كرتشم  لصف  دومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی  تسیچ ؟

(15 (؛» يرْکِِذل َهولَّصلا  ِِمقَا  : » تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  .دیبای  یمن  يرگید  ياج  دینک ، یم  ادیپ  زامن  هلیسو  هب  هک  ار  یـشمارآ 
یم شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  (16 (؛» ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَا  : » تسا هدومرف  رگید  ییاج  رد  .دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  نم  دای  يارب 

.دبای
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(11  ) ینامسآ ياه  جاودزا 

ایند جاودزا  نیرتابیز 

ایند جاودزا  نیرتابیز 

س)  ) همطاف و  ع )  ) یلع ترضح  یگدنز   ياه  سرد 

هللا ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاحلاصلاف 

يارب ادخ  هچ  نآ  لابق  رد  ناشنارسمه )  ) بایغ رد  نینچمه  عضاوتم و  عیطم و  ناشنارـسمه ) لابق  رد   ) راکتـسرد حلاص و  نانز  سپ 
هیآ 34 ءاسن  .دنتسه  ناشرهوش  لاوما  رارسا و  ناشدوخ و  هدننک  ظفح  .تسا  هداد  رارق  نانآ 

راتفر ناش  یگدنز  رد  هنوگچ  یلاعتم  ياهناسنا  دنک  یم  صخشم  هک  دراد  ییاهیگژیو  هدیزگرب  هدنب ي  ود  یهلا و  رون  ود  جاودزا   
.دننک یم 

ود نیا  جاودزا  هوحن ي  زا  عالطا  اب  ناشیاه  هداوناخ  و  ناوج   لسن  .تسا  يرورـض  مزال و  ام  همه ي  یگدنز  يارب  هک  ییاه  سرد 
وگلا ار  اهنآ  یگدـنز  هدرک و  يرگنزاب  ناـشریگاپ  تسد و  هابتـشا و  موسر  بادآ و  تاـعقوت و  زا  يرایـسب  رد  دـنناوت  یم  راوگرزب 

.دنهد رارق 

.دوب تیمیمص  زا  رپ  هداس و  اهنآ  یسورع  مسارم 

مدرم روضح  رد  دجـسم  رد  ار  س )  ) همطاـف و  ع )  ) یلع دـقع  هبطخ ي  (ص ) ربماـیپ س ،)  ) ارهز ترـضح  يارب  هیزیهج  هیهت  زا  سپ 
وا رما  هب  ادـخ  ساپـس  دای و  زا  سپ  تساخ و  اـپ  هب  ع )  ) یلع ترـضح  دـیوگب ، نخـس  تساوخ  ع )  ) یلع زا  (ص ) ربماـیپ هدـناوخ و 

.دومن مالعا  جاودزا  نیا  زا  ار  دوخ  تیاضر  تفگ و  نخس 

.دنک هیهت  یبوخ  رطع  تساوخ  رامع  زا  و  دننک ، هدامآ  یسورع  يارب  ار  س )  ) همطاف ترضح  ات  تساوخ  هملس  ما  هشیاع و  زا  ربمایپ 
1

 . دیـشخب ریقف  هب  ار  دوخ  سابل  هار  رد  س )  ) همطاف هدرک و  هقردـب  رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  ریبکت  اب  ناگتـشرف  لیخ  اب  (ص ) ربماـیپ  
.دندرک 2 ماعطا  ار  مدرم  ص )  ) ربمایپ کمک  اب  هیهت و  س )  ) ارهز ترضح  اب  یسورع  تنمیم  هب  يا  همیلو  ع )  ) یلع

14292 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4202 

http://www.ghaemiyeh.com


: دشخب رگید  ییوب  گنر و  ام  ناناوج  یسورع  مسارم  هب  دناوت  یم  هک  یلمع  ياه  سرد   

داماد يدام  عسو  دح  رد  مسارم و  یگداس  * 

هانگ تیصعم و  هنوگ  ره  زا  يرود  ادخ و  رکذ  * 

 . تسا سورع  عسو  دح  رد  سورع  شیارآ  تنیز و  * 

ایند تالآ  رویز  هک  ییوناب  تفای ،  دـهاوخ  همادا  ییابیز  نامه  هب  دـشاب  حیحـص  تاداقتعا  هیاپ ي  رب  رگا  ابیز  یگدـنز  عورـش  اـما   
.درک دهاوخ  لمع  هتسیاش  یگدنز  رد  تسا  ملاع  دوخ  یعرش  یناسنا و  فیاظو  هب  تسا و  تیمها  مک  شیارب 

.تسا ناملسم  ناوناب  يارب  لماک  يوگلا  کی  س )  ) ارهز ترضح  يراد  رهوش 

تکربرپ هلاس  هن  یناگدنز  داد ؛ هئارا  تیرشب  يارب  ار  يرادرهوش  يوگلا  نیرتهب  يراد ، هناخ  لاس  هن  تدم  رد  س )  ) ارهز ترـضح 
دح رد  هلاـقم  نیا  .دـبای   تسد  یعقاو  تداعـس  هب  ترخآ  اـیند و  اـت  .تـسا  يرادرـسمه  وـگلا  نیرتـهب  شناورهر  هـمه ي  يارب  وا 
هب ایند  رد  اهنآ  هب  ندرک  لمع  نتفرگ و  وگلا  اب  تسا  دیما  هدرک ، میـسرت  ار  شترـضح  ییوشانز  یناگدنز  زا  يا  هراپ  دوخ  تعاضب 

.نیملاعلا بر  نیمآ  .میوش  رادروخرب  وا  تعافش  زا  میریگب و  رارق  شناوریپ  هرمز  رد  ترخآ  رد  شمارآ و 

نـسحا وحن  هب  ار  وا  یفطاع  سح  دریگ و  رارق  دوخ  رهوش  قوشعم  دراد  تسود  هراومه  و  تسا ، یـساسحا  یفطاع و  یقولخم  نز   
.دنک ءاضرا 

رهوش  زا  ندرک  تعاطا   

رهوش هب  تبـسن  عضاوت  اب  هارمه  تعاطا  تفـص  هب  ار  اـهنآ  نآرق  هک  تسا  راکتـسرد  هحلاـص و  ناـنز  تافـص  زا  رهوش  زا  تعاـطا 
3 تاتناق .)  ) تسا هدوتس 

: تسا هدوب  نینچنیا  ارهز  ترضح  ع ،)  ) یلع ترضح  شراوگرزب  رسمه  تداهش  هب  هیآ  نیا  لماک  قادصم 
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هودنا مغ و  مدرک  یم  هاگن  وا  هب  تقو  ره  یتسارب  درکن و  ارم  ینامرفان  يراک  چیه  رد  درواین و  مشخ  هب  ارم  هاگ  چـیه  وا  همطاف ) » )
4 دش .» یم  فرط  رب  میاه 

رهوش هب  مارتحا   

؛ دز یم  ادص  نسحلا » ابا   » بقل اب  ار  وا  هراومه  تشاذگ  یم  ناوارف  مارتحا  ع )  ) یلع ترضح  هب  هراومه  س )  ) همطاف ترضح 

: دنک یم  یفرعم  نینچنیا  هنیدم  یلاها  زا  یکی  يارب  ار  شرهوش  س )  ) همطاف ترضح 

قح و هب  هدنیوگ ي  ناکاپ ، يدنزرف  ناتسرپادخ و  نافراع و  همه ي  هجوت  زکرم  ینارون و  یمادنا  و  یهلا ، ینابر و  یماما  (ع ) یلع »
5 ...اور »

ندرک رهوش  تمدخ  يراد و  هناخ   

«. تسا يرادرهوش  بوخ  (، » ص  ) مالسا ربمایپ  شیامرف  هب  نز  داهج   

یمامت س )  ) همطاـف تسا .  يرادرهوش » بوخ   » گرزب قادـصم  وا ، شیاـسآ  ندومن  مهارف  ندرک و  رهوش  تمدـخ  يراد و  هناـخ 
: دنک یم  نایب  هنوگنیا  لزنم  رد  ار  وا  ندرک  راک  هوحن ي  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  ماجنا  ار  لزنم  ياهراک 

شیاه تسد  هک  تسا  هدینادرگ  ایـسآ  ردق  نآ  هتـشاذگ ، رثا  شا  هنیـس  رد  کشم  دـنب  هک  هدروآ  بآ  ردـقنآ  همطاف  هللا ، لوسر  ای  »
هک هدرک  نشور  گید  ریز  شتآ  ردقنآ  هدـش و  فیثک  دولآ و  درگ  شیاه  سابل  هک  هدیـشوک  هناخ  تفاظن  رد  ردـقنآ  هدرک ، هلبآ 

6« تسا هدییارگ  یهایس  هب  شا ، هعماج 

ندرکن اضاقت  رسمه  زا  ندیزرو و  تعانق   

: دناد یم  یگدنز  نیرت  كاپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دیآ ، یم  رامش  هب  یقالخا  زاتمم  تافص  زا  تعانق 

7 .تسا   تعانق  یگدنز ، نیرت  كاپ  هعانقلا  شیعلا  بیطا  مالسلا : هیلع  یلع  نع 

: درمش یم  رب  تعانق  ار  نآرق  بیط » تایح   » ریسفت ع )  ) یلع رگید  ياج  رد  و 

، هزیکاپ هبیط و  تایح  دومرف : دندیـسرپ  لحن 97 ) « ) میـشخب تایح  يا  هزیکاپ  یگدـنز  اب  ار  وا  اـعطق  سپ   » هیآ هب  عجار  ع )  ) یلع زا 
8 تسا » تعانق 
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شا هلاس  هن  یناگدـنز  هظحل  هب  هظحل  .دـندرک و  ددـم  يرای و  يورخا  يونید و  روما  رد  ار  شرـسمه  شدوجو  ماـمت  اـب  س )  ) ارهز
« دناد یم  دوخ  یگدنز  نکر   » ار وا  شرهوش  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب  (ع ) یلع يونعم  یحور و  کمک  يرای و 

؟ تسه یماعط  وت  دزن  ایآ  دندومرف : س )  ) همطاف ترضح  هب  دندروآ و  فیرشت  هناخ  هب  ع )  ) یلع ترضح  يزور   

نیا رد  هک  تیاصو ، هب  هتشاد  یمارگ  ار  وت  يربمغیپ و  هب  تسا  هتشاد  یمارگ  ار  مردپ  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  دومرف : س )  ) همطاف
دوخ زا  مدروآ ، یم  وت  دزن  هچنآ  ریغ  هب  متشادن  ییاذغ  هک  دوب  زور  ود  .منک  رـضاح  وت  يارب  هک  تسین  ییاذغ  چیه  نم  دزن  دادماب 

.مدرک رایتخا  ناشیا  دوخ و  رب  ار  وت  متفرگ و  یم  زاب  دوخ  نادنزرف  و 

.منک بلط  یماعط  امش  يارب  زا  ات  تسین  هناخ  رد  ماعط  هک  يدرک  یمن  ربخ  ارم  زور  ود  نیا  رد  ارچ  همطاف ! يا  دومرف : ترضح 

.یتسین نآ  رب  رداق  هک  يزیچ  رب  منک  فیلکت  ار  وت  هک  ادخ  زا  منک  یم  مرش  نم  نسحلاوبا ! يا  دومرف : س )  ) همطاف

ترخآ ایند و  ياهراک  رد  رهوش  هب  ندرک  کمک   

وا رب  ار  راگزور  دـناسر و  یم  يرای  شترخآ  ایند و  راک  رد  ار  شرـسمه  دـنیامرف ...«: یم  بوخ  نز  تافـص  دروم  رد  قداص  ماـما 
9 ...دنک    ) یمن  تخس 

.دندرک ددم  يرای و  يورخا  يونید و  روما  رد  ار  شرسمه  شدوجو  مامت  اب  س )  ) ارهز

نکر  » ار وا  شرهوـش  هک  يا  هنوـگ  هب  هدوـب  (ع ) یلع يوـنعم  یحور و  کـمک  يراـی و  شا  هلاـس  هن  یناگدـنز  هـظحل  هـب  هـظحل  و 
« دناد یم  دوخ  یگدنز 

: دومرف درک و  هیکت  ترضح  نآ  ياه  هناش  رب  داتفا  وا  هب  س )  ) ارهز ترضح  مشچ  تشگرب و  دجسم  زا  ع )  ) یلع یتقو   
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يدب طیارـش  رد  رگا  متـسه و  وت  اب  نم  یـشاب  بوخ  طیارـش  رد  رگا  نسحلاوبا ! يا  داب  وت  يالب  رپس  مناج  وت و  حور  يادف  محور  »
10 .متسه » وت  اب  زین  نم  یشاب 

یم فرطرب  میاـه  هودـنا  مغ و  مدرک  یم  هاـگن  وا  هب  هاـگره  دوـمرف ...« : یم  هک  ناـشیا  هـب  تبـسن  یلع  ترـضح  ياـبیز  هـلمج ي 
11 دش  »

زا راشرـس  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يرادرـسمه  هکلب   ، درک یم  يا  هتـسیاش  يراد  رـسمه  هک  دوبن  س )  ) همطاف نیا  اـهنت  اـما   
.دشاب وگلا  نیرتهب  نایاقآ  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه  سرد 

؛ دوب داضنم  نوگانوگ و  ياه  تیـصخش  ياراد  هک  وا  .تسا  تیرـشب  مامت  هوسا ي  وگلا و  نیقتم ، ياوشیپ  ماما و  مالـسلا  هیلع  یلع 
مرن و يرـسمه  لزنم  رد  یلو  دنتـشادن  ار  وا  ریـشمش  لباقم  رد  تمواقم  باـت  دـندوب و  ساره  رد  وا  ماـن  ندینـش  زا  ناعاجـش  هکنآ 

دوب نابرهم 

رسمه یفطاع  ياضرا 

سحا وحن  هب  ار  وا  یفطاـع  سح  دریگ و  رارق  دوخ  رهوش  قوشعم  دراد  تسود  هراومه  و  تسا ، یـساسحا  یفطاـع و  یقوـلخم  نز 
.دنک ءاضرا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  رتوبک  تفج  کی  هب  هیبشت  س )  ) ارهز ترضح  اب  ار  دوخ  یفطاع  هطبار ي  مالسلا  هیلع  یلع 

بابش هبحصب و  نیعتمتم  هکیا  یف  همامح  جوزک  اّنک 

12 .میدوب   رادروخرب  یناوج  تمالس و  طاشن ، زا  هک  میدوب  هنایشآ  کی  رد  رتوبک  ود  دننامه  ام 

کمک س )  ) ارهز ترـضح  هب  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  یهلا  تیاضر  رـسمه و  رتشیب  تبحم  بلج  بجوم  هناخ  رد  کمک 
داد یم  ماجنا  مدنگ و ...  ندرک  ساّسد  ندرک ، وراج  دننام  ار  هناخ  ياهراک  زا  یضعب  دندرک و  یم 

رسمه هب  يرای  و  کمک    
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کمک س )  ) ارهز ترضح  هب  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع   . تسا یهلا  تیاضر  رـسمه و  رتشیب  تبحم  بلج  بجوم  هناخ  رد  کمک 
.داد یم  ماجنا  مدنگ و ...  ندرک  ساّسد  ندرک ، وراج  دننام  ار  هناخ  ياهراک  زا  یضعب  دندرک و  یم 

یم ندرک  ایـسآ  لوغـشم  س )  ) همطاف هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  دومن  هظحالم  .دـیدرگ  ع )  ) یلع هناخ ي  دراو  (ص ) ربماـیپ يزور 
.تسا رت  هتسخ  همطاف  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع دیشاب ؟ یم  هتسخ  رتشیب  امش  زا  کی  مادک  دیسرپ : .دنشاب 

اه هناد  ندرک  درآ  هب  لوغـشم  ع )  ) یلع اب  هتـسشن ، وا  ياج  ترـضح  و  دش   دنلب  س )  ) همطاف.مرتخد وش  دنلب  دومرف : س )  ) همطاف هب 
.دش

دنداد یم  حیجرت  زیچ  همه  رب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  ياضر  دندوب و  رگیدکی  رانک  رد  اه  یتخس  تالکـشم و  رد  راوگرزب  ود  نیا 
کی خیرات  رخآ  ات  دـناوت  یم  هدوب و  يراکادـف  تیمیمـص و  هقالع و  قشع و  زا  راشرـس  اما  دوب  هاتوک  ناش  یگدـنز  رمع  دـنچره  .

رود اهنآ  يراتفر  تاداع  شنم و  زا  زور  ره  نام  یگدنز  اما  میشاب  ناراوگرزب  نیا  هعیـش ي  ام  هک  تسا  فیح  .دشاب  لماک  يوگلا 
.دوش

www.tebyan.net عبنم :

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا 

س)  ) همطاف ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  جاودزا 

ترـضح نانمؤمریما  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  ملاعود  يوناب  جاودزا  هعیـش  خـیرات  تاقافتا  نیرت  مهم  زا  یکی  کش  یب 
.تسا تماما  رابرهگ  تخرد  تبحم ،  قشع و  زا  ولمم  رسارس  كرایم و  دنویپ  نیا  هرمث  هک  تسا  مالسلا ) هیلع   ) یلع

( اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  خیرات 

هغیـص نامز  رگ  نایب  هاگ  هک  ییاه  خـیرات.تسین  ناراگن  هریـس  ناخروم و  نایم  ینادـنچ  قاـفتا  هدـنخرف  جاودزا  نیا  خـیرات  هاـبرد 
نیا .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  نتفر  یسورع و  نامز  رگنایب  هاگ  دشاب و  یم  ندناوخ 

: زا دنا  ترابع  اه  خیرات 
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(1) .تسا هدوب  ترضح  جاودزا  هام ، نامه  مشش  هبنش  هس  زور  و  ع )  ) همطاف دقع  هجح  يذ  لوا  زور  - 1

(2) .تسا هدوب  ردب  گنج  زا  ع )  ) یلع ترضح  تشگزاب  زا  سپ  لاوش  هام  رد  - 2

.تسا هدوب  يرجه  مود  لاس  هّجح  يذ  رد  اهنآ  جاودزا  و  ناضمر ، هام  رد  ع )  ) همطاف یلع و  دـقع  ع :)  ) قداص ماما  تیاور  ربانب  - 3
(3)

(4) ...تسا هدوب  ترجه  موس  لاس  مرحم  هام  مکی  تسیب و  هبنش ، جنپ  بش  رد  همطاف  فافز  - 4

(5) .تسا هدوب  هجح  يذ  هام  رد  جاودزا  رفص و  هام  رخاوا  رد  ع )  ) همطاف ترضح  دقع  هک : دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب  - 5

(6) .تسا هتفریذپ  تروص  جاودزا  هام  نامه  رد  هدوب و  لوألا  عیبر  هام  رد  دقع  هک  دنا  هتفگ  زین  يا  هدع  - 6

بجر هاـم  رد  هنیدـم  هب  ص )  ) ربـمغیپ دورو  زا  سپ  هاـم  جـنپ  ع )  ) یلع اـب  ع )  ) همطاـف جاودزا  هک  تسا  هدرک  تیاور  دعـس  نبا  - 7
(7) .داتسرف ع )  ) یلع هناخ  هب  ار  وا  ردب  زا  تشگزاب  زا  سپ  تفریذپ و  تروص 

ناراوگرزب زا  مادکره  جاودزا  نس 

، هک دندقتعم  هعیش  ناملاع  رثکا  (8) .دـنا هتفگن  رتشیب  لاس  هدراهچ  زا  جاودزا  ماگنه  هب  همطاف  ترـضح  نس  نییعت  رد  هعیـش  ياملع 
هدوب هام  لاس و 5   21 ع )  ) ناـنمؤم ریما  نس  نینچمه  (9) .تسا هدوب  لاس  رثکادـح 11  ای  ای 10   9 جاودزا ، نامز  رد  ترـضح  نس 

(10) .تسا

مالسلااهیلع ارهز  ترضح  ناراگتساوخ 

دعب هچ  لبق و  هچ  ناشیا  ردپ  یفرط  زا  اریز.دنا  هتشاد  رایسب  ناهاوخ  ( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  هک  تسا  نیا  ، تسا مّلـسم  هچنآ 
( اـهیلع هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  دوـخ  تیـصخش  رگید  فرط  زا  دـنا و  هدوـب  شیرق  برع و  گرزب  فیرــش و  نادرم  زا  تـثعب  زا 

.دوب گرزب  الاو و  رایسب  یتیصخش 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  اب  جاودزا  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  رمع  رکبوبا و  دننام  يدارفا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شیپ 
(11) .تسا یهلا  یحو  رظتنم  ارهز  جاودزا  هرابرد  هک  نیا  نآ  دندوب و  هدینش  خساپ  کی  ربمایپ  زا  ود  ره  دندوب و  هدرک  مالعا  ملس 

ود ره  هک  نافع  نب  نامثع  فوع و  نب  نامحرلادبع  دسیون : یم  وا.درب  یم  مسا  ترضح  ناراگتساوخ  رگید  زا  رد  بوشآ  رهش  نبا 
رگا هللا ! لوـسر  اـی  درک  ضرع  نامحرلادـبع  .دندیــسر  ادـخ  لوـسر  تمدــخ  يراگتــساوخ ، يارب  دــندوب  گرزب  نادــنمتورث  زا 

يرـصم يالعا  ناتک  ياههچراپ  ناشیاهراب  هک  مشچ  یبآ  هایـس  رتش  دـصکی  مرـضاح  ینک ، جـیوزت  نم  هب  ار  مالـسلااهیلع ) ) همطاـف
يرترب نامحرلادبع  رب  مرـضاح و  رهم  نیمه  هب  مه  نم  هللا  لوسر  ای  تشاد : راهظا  زین  نامثع.منک  شاهیرهم  رانید ، رازه  هد  دـشاب و 

درادن و هقالع  اهنآ  لام  هب  دنامهفب  هک  نآ  يارب  دش و  كانمـشخ  تخـس  نانآ  نخـس  زا  ربمغیپ  .ماهدش  ناملـسم  رتدوز  اریز  مراد 
دیـشاپ و نامحرلادـبع  بناج  هب  تفرگرب و  هزیر  گنـس  یتشم  تسین ، تورث  یهلدابم  شورف و  دـیرخ و  ناتـساد  جاودزا ، ناتـساد 

هلیـسوب یهاوخ  یم  ینک و  یم  تاـهابم  رخف و  نم  رب  تدوخ  تورث  یهلیـسوب  متورث و  لوپ و  یهدـنب  نم  ینکیم  لاـیخ  وت  دومرف :
(12 (؟ ینک لیمحت  نم  رب  ار  جاودزا  لوپ 

یبا نب  ّیلع  دوخ ، ياهومع  رـسپ  همه  ناـیم  زا  شردـپ  اـّما  تشاد ؛ یناراگتـساوخ  (ص ) ربمغیپ رتخد   : تسا هدـمآ  رگید  ییاـج  رد 
رد رت و  يوخ  وکین  همه  زا  هک  مهد  یم  ینز  هب  یـسک  هب  ار  وـت  :» دـندومرف ناـشرتخد  هب  دـیزگرب و  وا  يرهوـش  يارب  ار  (ع ) بلاـط

(13 «) .تسا رت  مدق  شیپ  یناملسم 
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س)  ) ارهز ترضح  زا  ع )  ) یلع ترضح  يراگتساوخ 

(ع) ارهز ترضح  ارب  ادخ  قلخ  نیرت  هتسیاش  ع )  ) یلع ترضح 

زا یهورگ  یلع ! ای  : دومرف نم  هب  مَّلَس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  ربمغی  دننک : یم  تیاور  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  ترضح 
وت میدوـب و  همطاـف  راگتـساوخ  اـم  : دـنتفگ دـنداد و  رارق  باـتع  دروـم  ارم  اـهیلع  هللا  مالـس  ءارهز  همطاـف ي  هب  عـجار  شیرق  نادرم 

.يداد بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  وا  نونکا  یتفریذپن ،

ار همطاف  تفریذپن و  ار  امش  يراگتساوخ  ادخ  هکلب  مدومنن ، جیوزت  ار  وا  مدرکن و  در  امـش  زا  ار  همطاف  نم  مسق ، ادخ  هب  : متفگ نم 
ترـضح زا  مدرک  یمن  قلخ  ار  یلع  نم  رگا  : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  ، تفگ دش و  لزان  نم  رب  لیئربج  اریز  درک ؛ جیوزت  یلع  يارب 

(14) .دوبن نیمز  يور  رد  دشاب  همطاف  هتسیاش ي  هک  يرهوش  دعب  هب  مدآ 

(س) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  نتفر  يارب  (ص ) ادخ لوسر  باحصا  طسوت  (ع ) نینمؤملاریما قیوشت 

وت دنتفگ : ار  نینموملاریما  دندوب ، هدش  دیمون  ارهز  ترضح  اب  جاودزا  زا  هک  رکبوبا  رمع و  هک  تسا  هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد 
(15 !) ورب وا  يراگتساوخ  هب 

هناهاگآ دـنتخادرپ و  وگتفگ  هب  سوا  هلیبق  سیئر  ذاعم  دعـس  اـب  (ص ) ادـخ لوسر  راـصنا  باحـصا و  هدـش  تیاور  رگید  ییاـج  رد 
هللا یلص  ربمایپ  رظن  درادن و  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  اب  جاودزا  یگتـسیاش  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زج  هک  دنتفایرد 

یکی غاب  رد  ار  وا  ماجنارس  دنتفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یپ  رد  یعمج  هتسد  ور  نیا  زا  .تسین  وا  ریغ  هب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ربمایپ رتخد  زا  شیرق  فارـشا  دـنتفگ : دـندرک و  یلع  هب  يور  نانآ  .دوب  اه  لخن  يرایبآ  لوغـشم  دوخ  رتش  اـب  هک  دـنتفای  راـصنا  زا 

ام تسادـخ و  نذا  هب  طونم  ارهز  راک  هک  تسا  هتفگ  نانآ  خـساپ  رد  ربماـیپ  دـنا و  هدرک  يراگتـساوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
وت ییاراد  رگا  يونـشب و  قفاوم  خساپ  ینک  يراگتـساوخ  همطاف  زا  يراد ) هک  یلیاضف  ناشخرد و  قباوس  اب   ) وت رگا  هک  میراودـیما 

(16) .مینک يرای  ار  وت  میرضاح  ام  دشاب  كدنا 
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دور یم  س )  ) ارهز ترضح  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع ترضح 

ترـضح زا  يراگتـساوخ  مسارم  دروم  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  زا  ، دـنک یم  لقن  محازم  نب  كاحض 
ای دومرف : دـیدنخ و  دـید  ارم  راوگرزب  نآ  متفر و  مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  نم  هک  یعقوم  : دومرف یم  (س ) ارهز

ترـضح و نآ  زا  ار  دوـخ  ندرک  يراـی  مالـسا و  رد  تقبـس  تبارق و  نم  يدـمآ ؟ نم  دزن  يراد  هک  یتجاـح  يارب  اـیآ  نسحلااـبا !
یلع اـی  دومرف : مَّلَـس  ِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  مرکا  ربـمغیپ  .مداد  حرـش  ترـضح  نآ  يارب  مدوب ، هدرک  ادـخ  هار  رد  هک  ییاـهداهج 

ای دومرف : .امن  جـیوزت  میارب  ار  ءارهز  همطاف ي  هللا  لوسر  ای  متفگ : يداد ، رّکذـت  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  وت  ماـقم  ییوگ ، یم  تسار 
دنچ امـش  درک ، یم  یلیم  یب  راهظا  متفگ  یم  همطاف  هب  نم  هاگ  ره  یلو  دنتـشاد ، ار  اضاقت  نیا  نادرم ، زا  رفن  دـنچ  وت  زا  لـبق  یلع !

(17) .مدرگرب مورب و  وا  دزن  نم  ات  نک  ربص  يا  هظحل 

جاودزا يارب  (ص ) ادخ لوسر  طرش  اهنت  (س ) ارهز ترضح  تیاضر 

دروآرد و ار  شیاه  شفک  تفرگ و  ار  ردـپ  يادر  تساخرب و  اج  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف.تفر  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دزن  ، ادـخربمایپ
 ، یلب داد : خساپ  همطاف . »! يا  : » دومرف وا  هب  ادخ  ربمایپ  سپ  تسشن .  سپس  تسُـش و  ار  وا  ياپ  تسد و  دروآ و  شیارب  تسد  ْبآ 

یسانش و یم  ار  شمالسا  تلیضف و  يدنواشیوخ و  هک  تسا  یسک  بلاط ،  یبا  نب  یلع   : » دومرف ادخ ؟ ربمایپ  يا  یهاوخ ،  یم  هچ 
يراگتساوخ وت  زا  یلع  دروآرد و  شدزن  رد  نانآ  ِنیرت  بوبحم  شناگدیرفآ و  ِنیرتهب  جاودزا  هب  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  ادخ  زا  نم 

شا هرهچ  رد  یتهارک  ادخ ،  ربمایپ  دـْنادرگنرب و  ار  شتروص  دـنام و  تکاس  مالـسلا  اهیلع  همطاف  يراد . »؟ يرظن  هچ  تسا .  هدرک 
شدزن مالـسلا  هیلع  لیئربج  سپ  تسوا .» تیاضر  ( هناـشن  ) وا توکـس  ربکا ! هّللا  : » تفگ یم  هک  یلاـح  رد  تساـخرب ،  سپ  دـیدن . 

(18  .) تسا هدیدنسپ  مه  يارب  ار  ود  نیا  دنوادخ ،  هک  روآرد  بلاط  یبا  نب  یلع  جاودزا  هب  ار  وا  دّمحم ! يا  تفگ : دمآ و 
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ناراوگرزب ود  نیا  قح  رد  (ص ) ادخ لوسر  ياعد 

دنتفرگ و ار  متـسد  دندمآ و  نم  شیپ  .دنداد  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاف  (ص ) ربمایپ هکنآ  زا  سپ  دنیامرف : یم  (ع ) یلع نینمؤملاریما 
دنتفرگ ار  متسد  سپـس  .هَّللا » یلع  تلّکوت  هَّللاب و  الا  هوق  لوح و ال  هَّللا ال  ءاشام  وگب : ادخ  تکرب  رب  زیخرب و  ادخ  مان  هب  : » دندومرف

ار ود  نیا  مه  وت  سپ  .دنتـسه  نم  دزن  رد  تاقولخم  نیرت  بوبحم  ود  نیا  ایادـخ ! راب  : » دـندومرف هاگنآ  دـندناشن و  دوخ  رانک  رد  و 
ناطیـش رـش  زا  ار  ناشنادـنزرف  ود و  نیا  .رامگب  نانآ  رب  ینابهاگن  تدوخ  بناج  زا  هد و  رارق  تکرب  اهنآ  لـسن  رد  رادـب و  تسود 

(« 19) .رادب نوصم 

س)  ) ارهز ترضح  هیرهم 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ییاراد 

! یلع ای  دنتفگ : نادنخ  یبل  اب  دندمآ و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  دزن  هب  س )  ) ارهز ترـضح  زا  هزاجا  بسکزا  سپ  ص )  ) مرکا لوسر 
تورث مامت  .دـیراد  عالطا  ًالماک  نم  عضو  زا  امـش  تنابرق ، مردام  ردـپ و  هللا  لوسر  ای  داد : خـساپ  يراد ؟ يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ 

ادـخ هار  رد  یناوت  یمن  ریـشمش  نودـب  يداهج و  گنج و  درم  وت  دومرف : .رتش  کی  هرز و  کی  ریـشمش ، کی  زا  تسا  تراـبع  نم 
نآ هلیسو  هب  دیاب  دوش ، یم  بوسحم  وت  یگدنز  تایرورض  زا  زین  رتش  .تسا  وت  يرورض  تاجایتحا  مزاول و  زا  ریشمش  ینک ، داهج 

ار تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  يزور  بسک  تلایع  لها و  يارب  ینک و  نیمأت  ار  تا  هداوناخ  دوخ و  يداصتقا  روما  ینک و  یشکبآ 
هرز نامه  هب  مریگ و  یمن  تخـس  وت  هب  مهنم  .تسا  هرز  نامه  ینک  رظن  فرـص  نآ  زا  یناوت  یم  هک  يزیچ  اهنت  ینک ، لمح  نآ  رب 

(20) .میامن یم  افتکا 
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س)  ) ارهز ترضح  هیرهم 

: تسا هدش  صخشم  س )  ) ارهز ترضح  يارب  هیرهم  عون  ود  تایاور  رد 

دوش : یم  لقن  دروم  نیا  رد  تیاور  عون  ود  دنراد و  ناملسم  نانز  همه  هک  ینیمز  هیرهم ي  يریبعت  هب  ای  يداع  هیرهم 

هدشن ي یغّابد  تسوپ  زا  نآ  دنیوگ و  یم  نکشریشمش  هرز  ار  نآ  هک  مکحم  رایـسب  عون  زا  دوب  يا  هرز  همطاف  ترـضح  هیرهم ي 
(21) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یلقن  هب  دصراهچ و  هرز  نیا  شزرا  دوش و  یم  هتخاس  ُزب  تسوپ  ای  چوق و 

(22) .تسا هدوب  مهرد  دصناپ  یمالسا  تایاور  قبط  (س ) ارهز ترضح  هیرهم 

هیلع نینمؤملاریما  ترضح  هرز  نامه  (س ) همطاف ترضح  رهم  تقیقح  رد  تفگ  ناوت  یم  دنتـسه و  عمج  لباق  تیاور  ود  نیا  هتبلا 
.دنتخورف مهرد  دصناپ  هب  ار  نآ  هک  دوب  مالسلا 

اب هک  یسک  سپ  هدش ، نییعت  نیمز  مجنپ  کی  نامسآ  رد  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هیرهم ي  : دندومرف (ص ) هللا لوسر   : ینامـسآ هیرهم 
مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  رگید  یتیاور  رد  ( 23) .تسا مارح  دورب  هار  نیمز  يور  تمایق  ات  شنادنزرف ، همطاف و  ضغب 

رد لـین  ، تارف رهن  : زا دـنترابع  هک  رهن  راـهچ  تشهب ، مّوس  کـی  اـیند ، مجنپ  کـی  رهطا  همطاـف ي  هیرهم ي  دومرف  هک  هدـش  تیاور 
(24) .خلب رهن  ناورهن و  ، رصم

دش جرخ  اهاجک  س )  ) ارهز ترضح  هیرهم 

میـسقت شخب  هس  هب  ار  لوپ  نآ  ربمایپ  تشاد و  میدـقت  راوگرزب  نآ  هب  ار  نآ  لوپ  تخورف و  ار  هرز  ربماـیپ  روتـسد  هب  ناـنموم  ریما 
داد رارق  یـسورع  تایرطع  هیهت  يارب  ار  نآ  رگید  شخب  و  هیزیهج ، ناونع  هب  یگدنز  لیاسو  ندیرخ  يارب  ار  نآ  زا  یـشخب  هدرک ،
زا دـناوتب  ات  دـنادرگ  زاـب  ناـنموم  ریما  هب  ار  نآ  یـسورع  بش  ندیـسرارف  ماـگنه  هب  اـت  درپس  هملـس » ما   » دزن ار  نآ  شخب  نیموس  و 

(25) .دنک ییاریذپ  شیوخ  نانامهیم 
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دجسم رد  دقع  هبطخ  ندناوخ 

روضح رد  اـت  میآ ، یم  وت  بقع  زا  زین  نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وت  یلع  اـی  دـندومرف : نینمؤملاریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.میناوخب هبطخ  مینک و  رازگرب  ار  دقع  مسارم  مدرم 

ایوج راک  نایرج  زا  اهنآ  درک ، تاقالم  هار  نیب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  .دومن  تکرح  دجـسم  بناـج  هب  لاحـشوخ  رورـسم و  ع )  ) یلع
هبطخ دقع و  مسارم  تیعمج ، روضح  رد  ات  تسا  هار  رد  ربمایپ  نونکا  مه  درک ، جیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  ادخ  لوسر  تفگ : دندش ،

.دهد ماجنا  ار  یناوخ 

رجاهم و دندومرف : یشبح  لالب  هب  و  درب ، فیرشت  دجسم  هب  دیشخرد  یم  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمغیپ
.نک عمج  دجسم  رد  ار  راصنا 

دش و لزان  نم  رب  لیئربج  هک  دیشاب  هاگآ  مدرم  يا  دومرف : يانث  دمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه 
هدـش و رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  جاودزا  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناـج  زا 

یلع ای  دومرف  تساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  .مریگب  هاوگ  نآ  رب  ار  امـش  و  مهد ، ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  هداد  روتـسد 
یضار هَّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  یتسه ؟ یضار  ایآ  هرقن  لاقثم  دصناپ  هب  منک  دقع  وت  يارب  ار  همطاف  هک  هدومرف  رما  ارم  راگدرورپ 

.دومرف داریا  ار  دقع  هبطخ  تفر  ربنم  هب  ص )  ) ادخ لوسر  سپس  دنتفگ  داب  كرابم  راضح  همه  متسه 

ما هرز  دروآ و  رد  نم  دقع  هب  ار  همطاف  ادـخ  لوسر  مدرم ! يا  دومرف : درک و  داریا  يا  هبطخ  تساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  سپ 
.دیشاب هاوگ  دیسرپب و  ترضح  نآ  زا  .درک  لوبق  رهم  تباب  زا  ار 
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؟ يا هتسب  نیباک  یلع  اب  ار  همطاف  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  ناناملسم 

رد دـنادرگ و  كرابم  امـش  رب  ار  جاودزا  نیا  ادـخ  دـنتفگ : هتـشادرب  اعد  هب  تسد  راضح  ماـمت  سپ  .يرآ  داد : خـساپ  ادـخ  لوسر 
.دنکفا تبحم  یتسود و  ناتنایم 

سدقم دنویپ  نیا  زا  ناناملسم  يداش 

.دنرتسگب رورس  طاسب  دننک و  ینامداش  نشج  نیا  یلاحشوخ  هب  ات  دومرف  رما  دوخ  نانز  هب  ادخ  لوسر  سلجم ، نایاپ  رد 

(س) ارهز ترضح  هیزهج 

( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیرهم  اب  هیزهج  دیرخ 

ار دوخ  هرز  زیخرب و  دومرف : نم  هب  باطخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
وا لـباقم  رد  ار  اـهنآ  مدروآ و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دزن  هـتفرگ  ار  نآ  لوـپ  مـتخورف و  ار  هرز  متـساخرب و  شورفب !

ار لالب  سپس  متفگن ، ترضح  نآ  هب  هراب  نیا  رد  يزیچ  زین  نم  تسا و  رادقم  هچ  اهلوپ  نآ  هک  دیـسرپن  نم  زا  ترـضح  نآ  مداهن ؛
! نک يرادیرخ  رطع  مالسلااهیلع )  ) همطاف يارب  اهنآ  اب  ریگب و  ار  اهلوپ  نیا  تفگ : داد و  يو  هب  ار  اهلوپ  نآ  زا  یتشم  درک و  ادص 

همطاـف يارب  اـهلوپ ، نیا  اـب  تفگ : هداد و  وا  هب  ار  اـهلوپ  نآ  زا  تشم  ود  دوـمن و  راـضحا  ار  رـسای  نب  راـمع  رکبوـبا و  وا  زا  دـعب  و 
یم مزال  هک  ار  يزیچ  ره  دندش و  رازاب  دراو  اهنآ  هورگ  رسای و  رامع  هاگنآ  .نک و  يرادیرخ  لزنم  هیثاثا ي  سابل و  مالسلااهیلع ) )

(26) .دندومن یم  يرادیرخ  ار  نآ  دنتفرگ و  رظن  رد  دنتسناد 
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( اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح  هیزهج  تروص 

ناگداتـسرف .درب  یپ  یبوخ  هب  مالـسا  راوگرزب  يوناب  یگدـنز  عضو  هب  ناوت  یم  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  هیزیهج  تروص  زا 
: دوب ریز  رارق  هب  دندوب  هدرک  هیهت  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يراب  هچ  نآ  تشگزاب و  رازاب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مهرد تفه  تمیق  هب  نهاریپ  کی  - 1

.دشاب رداچ  ای  هعنقم  يرسور ، رامخ »  » زا روظنم  دیاش  مهرد ، راهچ  تمیق  هب  يا  هدنبور  - 2

يربیخ یکشم  هفیطق ي  کی  - 3

.دندوب هتفاب  امرخ  فیل  اب  ار  نآ  طسو  هک  یتخت  - 4

.دوب هدش  رپ  دنفسوگ  مشپ  اب  يرگید  امرخ و  فیل  اب  اهنآ  زا  یکی  هک  يرصم  ناتک  زا  یشکور  اب  کشت  ددع  ود  - 5

فلع زا  اهنآ  نورد  هک  فئاط  تاناویح  تسوپ  زا  يا  هیور  اب  یتشپ - ای  اکتم ، ای  شلاب - راهچ  - 6

مشپ سنج  زا  يا  هدرپ  - 7

نمی تفاب  يریصح  - 8

یتسد يایسآ  کی  - 9

یسم تشط  - 10

تسوپ سنج  زا  یبآ  کشم  - 11

.دندیشارت یم  بوچ  سنج  زا  هک  ریش - صوصخم  فرظ  - 12

يروخبآ يارب  یفرظ  - 13

دودناریق يا  هباتفآ  - 14

.دندرک یم  يرادهگن  رگید  ییاهزیچ  ای  درآ  نغور ، نآ  رد  هک  گنر - زبس  ییوبس  - 15

یلافس کچوک  هزوک ي  ود  - 16

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  ریاس  ار  یقاب  رکبوبا و  ار  هیثاثا  زا  يرادقم  دش ، لماک  اهنآ  دیرخ  هک  هک  یماگنه 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هب  هدش  يرادیرخ  مزاول  هک  یماگنه.دـندرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هناخ ي  هب  هدرک  لمح 
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(27) .دنک كرابم  تیب  لها  يارب  ار  اهنیا  ادخ  تفگ : هدرک و  ور  ریز و  ار  اهنآ  ربمایپ  دش ، هداد  ناشن  ملس  هلآ و  هیلع و 
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( مالسلا هیلع   ) ننیمؤملاریما هناخ 

فک رد  هک  یلگ ،  تشخ و  قاتا  کی  زا  نآ  عومجم  هک  تشاد  يا  هداس  هناخ  دجسم ، رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ 
زا نآ  هیال  هک  اکتم  ددع  کی  دوب و  هدش  شرف  دنفـسوگ ، تسوپ  اب  قاتا  نآ  .دش  یم  هصالخ  دوب  هدش  هتخیر  مرن  هسام  قاتا ،  نآ 

.دش یم  هدید  نآ  رد  دوب ، امرخ  فیل 

نیمه رد  دوـمرف : مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  دوـبن ، بساـنم  فاـفز  بش  يارب  هناـخ  نـیا 
 . مهد لیوحت  وت  هب  ار  ترسمه  ات  نک )  هراجا   ) نک مهارف  ار  يا  هناخ  یکیدزن ، 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ.تسین یلزنم  ناـمعن  نب  هثراـح  لزنم  زج  یکیدزن  نیا  رد  درک : صرع  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح 
! مینک لزنم  ياضاقت  وا  زا  زاب  هک  مینک  یم  مرش  نونکا  و  میا ،  هتفرگ  هناخ  یب  نارجاهم  يارب  ار  هثراح  ياه  هناخ  دومرف : ملس ) 

ادخ هب  ملاوما  نم و  درک : ضرع  هناعضاوتم  دمآ و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رضحم  هب  دینش و  ار  نخس  نیا  هثراح 
ارهز همطاف  دـش و  هدامآ  هثراح  هناخ  بیترت  نیا  هب  درک ، اـعد  وا  يارب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ) ربماـیپ .دراد  قلعت  شلوسر  و 

 . تفر اج  نآ  هب  یسورع  اهیلع ) هللا  مالس  )

ارهز نادنزرف  و  دنتشگ ، زاب  مالسلا ) هیلع   ) یلع یلبق  هناخ  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  یتدم  زا  سپ 
نآ لحم  هک  دوب  یبنلا  دجـسم  رانک  رد  هناخ  نیا  .دـندش  گرزب  دـندوشگ و  ناهج  هب  مشچ  هداس  هناخ  نامه  رد  اهیلع ) هللا  مالـس  )

(28) .تسا فورعم  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز هناخ  مان  هب  نونکا 
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یگدنز يارب  هناخ  يزاس  هدامآ 

مالـس  ) همطاف هک  دومرف  ار  ام  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنتفگ : ود  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  هملـس  ما  هشیاع و  زا 
 . میدرک شرف  ار  نآ  نابایب  مرن  كاخ  اب  هتفر و  ود  نآ  يارـس  هب  ام  .دوش  لخاد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع رب  ات  مینک  هدامآ  ار  اـهیلع ) هللا 

شمشک و امرخ و  زا  ییاذغ  نانآ  هب  سپـس  میدومن .  ادج  مه  زا  ار  اهف  یل  نامتـسد  اب  هدرک ،  رپ  امرخ  فیل  زا  ار  اکتم  ود  هاگ  نآ 
یجاودزا ام  .دنزیوایب  نآ  رب  ار  بآ  کشم  اهـسابل و  ات  میتشارفارب  ناشیارـس  یکیدزن  رد  ار  پوچ  زا  یکریت  و  میدادب .  اراوگ  یبآ 

(29) میدیدن اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف جاودزا  زا  رتهب 

یسورع مسارم 

داماد هناخ  هب  سورع  ندرب  يارب  (ص ) ادخ لوسر  زا  هزاجا  نتفرگ 

نودب مدناوخ و  یم  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هام  کی  تدـم  هب  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
دـش یم  تولخ  هک  یهاگ  یلو  (30) .متـشگ یمزاب  دوخ  لزنم  هب  میوگب  ترـضح  نآ  هب  يزیچ  مالـسلااهیلع  همطاف  هرابرد ي  هکنیا 

.مدرک وت  جیوزت  ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دش ؟ تبیصن  یئابیز  وکین و  رسمه  هچ  یلع  ای  دومرف : یم 

(ص) ادخ لوسر  نانز  تطاسو 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ام  هک  یهاوخ  یم  ایآ  دـنتفگ : نم  هب  ربمایپ  نانز  يزور  : دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ادخ لوسر  دزن  اهنآ  یتقو  .هلب  متفگ : دینک ؟ عورش  ار  ناتکرتشم  یگدنز  امش  دروایب و  تا  هناخ  هب  ار  همطاف  ات  میهاوخب  ملس  هلآ و 

رادید قایتشا  رد  شنامـشچ  دوب  هدنز  مالـسلااهیلع  هجیدخ  رگا  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : نمیا  ما  دـنتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مشچ سپ  دربب ، شا  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  دراد  تسود  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  دش ، یم  نشور  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا 

.دوش نشور  زین  ام  ياهمشچ  ات  امن  نشور  رگیدکی  رادید  ار  اهنآ 
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راظتنا وا  دوخ  زا  ام  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  هطساو  ار  امـش  دنک و  یمن  هبلاطم  نم  زا  ار  دوخ  رـسمه  یلع  ارچ  دومرف : ادخ  لوسر 
.دش یم  رما  نیا  زا  عنام  ایح  مدیشک و  تلاجخ  امـش  زا  نم  ادخ ! لوسر  يا  متفگ : نم  تفگ : مالـسلا  هیلع  یلع  .میتشاد  ار  راک  نیا 

(31)

یسورع تامدقم  يزاس  هدامآ 

نیا هملس و  ما  نم  تفگ : هملس  ما  دیتسه ؟ ( کمک هب  ) رضاح امش  زا  کی  مادک  دومرف : دوخ  نارسمه  هب  باطخ  لاح  نیا  رد  ربمایپ 
يارب ار  هناـخ  ياـه  هرجح  زا  یکی  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  .سک  نـالف  سک و  نـالف  نیا  بنیز و 

، ار تدوخ  هرجح ي  دومرف : ربمایپ  ار ؟ هرجح  مادک  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هملس  ما  .دینک  هدامآ  یلع  میومع  رـسپ  همطاف و  مرتخد 
.دنیامن مهارف  ار  وا  یسورع  مزاول  دننک و  تنیز  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ات  داد  روتسد  شیوخ  نانز  هب  سپس  و 

نآ زا  يرادقم  دروآ و  رطع  هشیش  کی  .يرآ و  تفگ : يا ؟ هدومن  هریخذ  تدوخ  يارب  يرطع  ایآ  متفگ : همطاف  هب  دیوگ : هملس  ما 
(32 !) مدوب هدرکن  مامشتسا  نامز  نآ  ات  هک  تساخرب  نآ  زا  ییوب  نانچ  تخیر ، نم  تسد  نایم  رد  ار 

سورع نهاریپ  ندیشخب 

هک تشاد  زین  يرگید  نهاریپ  ناشیا  تخاس و  هدامآ  ینهاریپ  مالـسلااهیلع  همطاف  شا ، هنازرف  تخد  یـسورع  بش  يارب  ادخ  ربمایپ 
هیامنارگ ي تخد  .دیبلط  سابل  ناشیا  زا  دمآ و  ربمایپ  هناخ ي  رد  ییاون  یب  هک  دوب  وا  یـسورع  بش.دوب  هدـش  حالـصا  هدیـشوپ و 
هیآ ي ناهگان  اما  دـنک  قافنا  وا  هب  ادـخ  هار  رد  ات  داهن  يا  هتـسب  رد  ار  شیوخ  هدـش ي  حالـصا  نهاریپ  تسخن  تساخرب و  ربماـیپ 

« .نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل  : » هک دروآ  رطاخ  هب  ار  نآرق  هفیرش ي 
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« .دییامن قافنا  ادخ  هار  رد  دیراد  یم  تسود  هچنآ  زا  هکنآ  رگم  دیسر  دیهاوخن  يراکوکین  یکین و  جوا  هب  امش  »

دوخ درک و  قافنا  اونیب  نز  نآ  هب  دروآرد و  نت  زا  ار  شیوخ  یسورع  نهاریپ  تشگزاب و  (س ») همطاف  » هک دوب  اج  نیمه  تسرد  و 
یحو هتـشرف ي  دـنربب ، نانموم  ریما  هناخ ي  هب  ار  هیامنارگ  سورع  دنتـساوخ  هک  یماگنه.دیـشوپ  ار  شیوخ  يداع  هماـج ي  ناـمه 
مالس هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دنک و  یم  تراثن  دورد  تراگدرورپ  ادخ ! ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  رب  مالـس  زا  سپ  دمآ و  دورف 

هداتسرف وا  يارب  تسا  هدش  هیهت  زبس  يابید  زا  هک  زین  تشهب  ياهسابل  زا  یناغمرا  نم  هارمه  هب  میامن و  همطاف »  » راثن مرگ  يدورد  و 
(33) .تسا

یسورع همیلو 

يارب یناوارف  ياذـغ  یلع ! يا  تفگ : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 
امرخ و نم  .وت  هدـهع ي  هب  نغور  اـمرخ و  مهد ، یم  نم  ار  ناـن  تشوگ و  دومرف : سپـس  .نک و  كرادـت  تا  هداوناـخ  یـسورع و 

ییاذـغ تخیر و  نغور  رد  هدرک  زیمت  ار  امرخ  دز و  الاب  ار  شـسابل  ياهنیتسآ  ترـضح  نآ  مدرب ، ربمایپ  دزن  مدرک و  مهارف  نغور 
ره تفگ : نم  هب  سپـس  دوـمن ، كرادـت  یناوارف  ناـن  و  درک ، حـبذ  یهبرف  دنفـسوگ  و  دـنتفگ ، یم  سیح »  » ار نآ  هک  درک  تسرد 

(34) .نک توعد  يراد  تسود  هک  ار  سک 

نانامهم زا  توعد 

رد هک  مدرک  ایح  تسا ، ربمایپ  هباحص ي  زا  رپ  دجسم  هک  مدید  مدش و  دجسم  دراو  سپ  : دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
همه ي متفگ : همه  هب  باطخ  متفرگ و  رارق  يدنلب  کی  رب  سپ  میامنن ، توعد  ار  يا  هدع  منک و  توعد  ار  يا  هدـع  عمج  نآ  نایم 

ربمایپ هناخ ي  فرط  هب  هورگ  هورگ  دـنتفریذپ و  نانآ  .منک  یم  توعد  مالـسلااهیلع )  ) همطاـف یـسورع  همیلو ي  فرـص  هب  ار  اـمش 
هک هچنآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  یتقو  مدیشک ، یم  تلاجخ  اذغ  تلق  تیعمج و  ترثک  زا  نم  دندرک و  تکرح 

مالـسلا هیلع  یلع  .دهدب  تکرب  امـش  ياذغ  هب  ادـخ  هک  منک  یم  اعد  نم  یلع ! يا  تفگ : دـیدرگ ، علطم  تشذـگ  یم  نم  نهذ  رد 
دندیـشون و دندروخ و  میدوب  هدرک  مهارف  هک  یبآ  اذغ و  زا  یگمه  دوب  رفن  رازه  راهچ  زا  شیب  اهنآ  دادـعت  هک  تیعمج  نآ  تفگ :

(35) .دشن مک  يزیچ  اذغ  زا  یلو  دندش  ریس  و 
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داماد سورع و  يارب  اذغ  نداتسرف 

درک و اذـغ  زا  رپ  زین  يا  هساک  داتـسرف و  شیوخ  نانز  يارب  ار  اهنآ  دـندرک و  اذـغ  زا  رپ  ار  ییاه  هساک  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  سپس 
(36) .دنامب همطاف  یلع و  يارب  زین  هساک  نیا  دومرف :

تشهب تخد  یسورع  ناوراک 

هک یلاح  رد  همطاف »  » .دـناوخارف ار  شدـنمجرا  داـماد  شیوخ و  تیونعمرپ  كاـپ و  تخد  یمارگ  (ص ) ربماـیپ  ، برغم هنیـس ي  رد 
مـسجم ار  تمظع  وهوکـش  راقو و  ییایند  اما  دمآ  ردپ  هاگـشیپ  هب  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  هب  نآ  ناماد  تشاد و  نت  رب  يدنلب  سابل 

.تخیر یم  قرع  ءایح  تدش  زا  تخاس و  یم 

روتـسد يرگید  حلاصم  يور  تهج و  نیمه  هب  دنکن  يردام  یب  ساسحا  شا  یتشهب  تخد  هک  دوب  هشیدـنا  نیا  رد  زین  ادـخ  ربمایپ 
بکرم رب  هــک  تساوــخ  شزیزع  تــخد  زا  دــنکفا و  نآ  يور  رب  اــبیز  يا  هچراــپ  دــندروآ و  ار  شیوــخ  صاــخ  بــکرم  داد 

وا و بکرم  شیپاشیپ  یمارگ  ربمایپ  دندرب ، یم  یلع  هناخ ي  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ربمایپ  هیامنارگ ي  تخد  هک  یماگنه.دنیـشنب 
(37) .دندرک یم  تکرح  وا  یپ  زا  هتشرف  رازه  داتفه  پچ و  فرط  لیئاکیم »  » تسار و تمس  یحو  هتشرف ي 

نادرم زین  و.درک  تکرح  ناـنآ  هارمه  هب  زین  راوـگرزب  نآ  دوـخ  دریگرب و  ار  بـکرم  نآ  ماـمز  اـت  داد  روتـسد  ناملـس »  » هـب هاـگنآ 
هارمه هب  راصنا  رجاهم و  ناوناـب  و  بلطملادـبع »  » نارتخد داد  روتـسد  ربماـیپ  دـندوب و  ناوناـب  يوناـب  باـکر  رد  یگمه  یمـشاه » »

یم يداش  دـندناوخ و  یم  اوتحمرپ  يراعـشا  سورع  بکرم  هلفاق و  شیپاـشیپ  زین  ربماـیپ  نارـسمه  دـننک و  تکرح  تشهب ، سورع 
(38) .دندرک
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س)  ) ارهز ترضح  و  ع )  ) یلع ترضح  هب  (ص ) ادخ لوسر  ياه  هیصوت 

تساوخ و ار  شزارفرـس  تخد  وا  ندـمآ  زا  سپ  دـناوخارف و  ار  نانموم  ریما  ربمایپ ، دیـسر ، هناـخ  هب  سورع  ناوراـک  هک  یماـگنه 
« .دزاس كرابم  وت  هب  ار  ربمایپ  تخد  دنوادخ  ناج ! یلع  : » دومرف داهن و  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  رد  تفرگ و  ار  شتسد 

!! یلع لعبلا  معن  همطاف !»  » ای و  همطاف !»  » هجوزلا معن  یلع ! ای  ! كدنع یتعیدو  همطاف »  » هذه یلع ! ای  : دوزفا و 

.تسوت يارب  رسمه  نیرت  هتسیاش  همطاف  ! تسوت دزن  نم  تناما  تسا و  همطاف  نیا  ناج ! یلع 

درک همزمز  هنارگـشیاین  دوشگ و  نامـسآ  يوسب  ار  سدقم  ياهتـسد  .تسا و  رهوش  نیرت  هتـسیاش  یلع  همطاف »  » يا دومرف : هاگنآ  و 
: هک

! هد رارق  تکرب  ناشکاپ  لسن  نادنزرف و  رد  و  تسرف ، دورف  ود  نیا  رب  ار  شیوخ  تاکرب  اه و  یکین  ایادخ ! راب 

رب نابهگن  ظفاح و  شیوخ  يوس  زا  رادب و  تسود  ار  نانآ  زین  وت  سپ  دنتـسه ، نم  دزن  اهناسنا  نیرت  بوبحم  نت  ود  نیا  ایادخ ! راب 
.مهد یم  هانپ  وت  هب  نآ ، ياه  هسوسو  رورش و  هدش و  هدنار  ناطیش  زا  ناشکاپ ، لسن  اب  ار  نت  ود  نیا  نم  ایادخ ! راب  .رامگب  نانآ 

تخد ياه  هناش  نایم  هنیس و  رس و  رب  یتارطق  نآ  زا  تخاس و  كربتم  یـصاخ  کبـس  هب  ار  نآ  زا  يا  هعرج  تساوخ و  یبآ  هاگنآ 
.دناشفا شدنمجرا  داماد  ردقنارگ و 

.دنورب دنراپس و  ادخ  هب  ناشدیدج  يارس  رد  ار  داماد  سورع و  ناوناب ، داد  روتسد  و 

فافز بش  رد  تدابع 

رد داد : خساپ  یتحاران ؟  ارچ  دومرف : دید ، نایرگ  نارگن و  ار  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ماما  جاودزا  بش  رد 
هناخ هب  ردپ  هناخ  زا  زورما  هک  مداتفا  ربق  مان  هب  رگید  هاگلزنم  شیوخ و  رمع  نایاپ  دای  هب  مدرک ،  رکف  شیوخ  راتفر  لاح و  نوماریپ 
ادخ هب  ار  وت  یگدـنز ،  ياه  هظحل  نیزاغآ  نیا  رد  تفر ،  مهاوخ  تمایق  ربق و  فرط  هب  اج  نیا  زا  رگید  يزور  مدـش و  لقتنم  امش 

(39  ) مینک تدابع  ار  ادخ  بش  نیا  رد  مهاب  ات  میتسیاب  زامن  هب  ات  ایب  هک  مهد  یم  دنگوس 
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جاودزا نیا  هرمث 

ناهج هب  هدـید  رهُگالاو  دـنزرف  راهچ  زیزع ، ود  نیا  كرابم  جاودزا  نیا  زا  تسا .  تماما  رابرهگ  تخرد  كرابم  جاودزا  نیا  هرمث 
ما اهیلع ، هللا  مالـس  يربک  بنیز  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  زا : دنترابع  نس  بیترت  هب  هک  دندوشگ ،
هب شرداـم  محر  رد  مالـسا  نانمـشد  تابرـض  رثا  رب  دـلوت  زا  شیپ  زین  مالـسلا  هیلع  نسحم  ترـضح  هتبلا  اـهیلع و  هللا  مالـس  موثلک 

(40) .دیسر تداهش 

سیوناپ

1379 ق مق ، ص 357 ، ج 3 ، بقانملا ، بوشآرهش ، نب  - 1

.ق 1414 مق ، هفاقثلا ، راد  ص 43 ، یلامألا ، یسوط ، خیش  - 2

1381ق زیربت ، مشاه ، ینب  هبتکم  ص 364 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  یسیع ، نب  یلع  یلبرإ ، - 3

1367 ش نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  لابقإ ص 584 ، سواط ، نب  دیس  - 4

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 5

1404 ق توریب ، ءافولا ، هسسؤم  ص 193-192 ، ج 19 ، راونألا ، راحب  یسلجم ، - 6

.1410/1990 یلوألا ، ط  هیملعلا ، بتکلا  راد  ص 18 ، ج 8 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نبا  - 7

1406 ق توریب ، تاعوبطملل ، فراعتلا  راد  ص 313 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ،  دیس  نیما ، - 8

1428ق مق ، ام ، لیلد  ،ج 4،ص21 ، ءارهزلا همطاف  نع  يربکلا  هعوسوملا  ، لیعامسا يراصنا ، -9

.1412/1992 یلوألا ، ط  لیجلا ، راد  توریب ، ص 1893 ، ج 4 ، باحصألا ،  هفرعم  یف  باعیتسالا  ربلا ، دبع  نبا  -10

و تسا » لاسدرخ  همطاف  : » تفگ نانآ  خـساپ  رد  (ص ) ربمغیپ : تسا هدـمآ  یئاـسن  ننـس  رد  ص 11، ج 8 ، تاـقبط ، دعـس ، نبا  - 11
قعاوصلا (، ج 2 ص 25 ، ءارهّزلا ، _ه  مطاـف ص 62 ؛ ج 6 ، ننـس ، یئاسن ، ) .تفریذـپ درک ، يراگتـساوخ  يو  زا  ار  وا  (ع ) یلع نوچ 

 «. یبرع يارعش  زا  يا  هدیزگ   » لصف کن : ص 92 و  راحب ، ، دوش ص 402  فارشالا ، باسنا  هب  عوجر  ص 162 و  هقّرحملا ،
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ص 306. صاوخلا ، هرکذت  ص 345 / ج3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 12

ص 31. ج 2 ، ننس ، یئاسن ، - 13

،ص 288 راونلاراحب دلج 43  همجرت  ، یسلجم رقابدمحم  همالع  - 14

ص 20 ج 3 ، ریدغلا ، ص 182 ؛ ج 2 ، رضنلا ، ضایرلا  - 15

441 راونلاراحب 43 ،  دلج 43  همجرت  ( ، هر  ) یسلجم رقاب  دمحم  همالع  -16

ص 261 یفطصملا :  هراشب  ص 39 ح 44 ،  یسوطلل :  یلامألا  - 17

ص 261 یفطصملا :  هراشب  ص 39 ح 44 ،  یسوطلل :  یلامألا  - 18

نامه ص 44 - 19

ص 409 راونلاراحب ،  همجرت 43  یسلجم ،  رقاب  دمحم  همالع  - 20

نامه 358 - 21

ص 351. ج 8 ، قحلا ، قاقحا  يرتست ، هللارون  یضاق  - 22

ص 358 راونالاراحب ،)  دلج 43  همجرت  اهیلع ( )  هللا  مالس  ارهز (  ترضح  یناگدنز  - 23

ص 358 راونالاراحب ،)  دلج 43  همجرت  اهیلع ( )  هللا  مالس  ارهز (  ترضح  یناگدنز  -24

ص 189 تداهش ،  ات  تدالو  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  - 25

ص 361 راحب ، ) دلج 43  همجرت  (س () ارهز ترضح  یناگدنز   ، یسلجم رقاب  دمحم  همالع  - 26

361 نامه ،  - 27

ص 92. ج 1 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 28

ص 50. ملس ،)  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ) دمحم لیاضف  رد  ثیدح  لهچ  - 29

ص 361 راحب ، ) دلج 43  همجرت  (س () ارهز ترضح  یناگدنز   ، یسلجم رقاب  دمحم  همالع  - 30

363 نامه ،  - 31
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363 نامه ،  - 32

ص 200-199 تداهش ،  ات  تدالو  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  - 33

14314 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4226 

http://www.ghaemiyeh.com


364 نامه ،  - 34

364 و 365 نامه ،  - 35

365 نامه ،  - 36

ص 62. ج 1 ، هعیشلا ،  لئاسو  - 37

205، تداهش ات  تدالو  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ینیوزق ،  مظاک  دمحم  - 38

ص 35. اهیلع ،) هللا  مالس  ) ارهز همطاف  نانخس  گنهرف  هایحلا ،  جهن  - 39

ص 342. دیفم ،) خیش   ) داشرالا - 40

اهینامسآ جاودزا 

اهینامسآ جاودزا 

مالسلاامهیلع همطاف  نینمؤملاریما و  ینامسآ  جاودزا  زا  مهم  رایسب  سرد  دنچ 

یفن نب  خـیب و  زا  ار  نآ  دوب و  ساسح  یلیماف  جاودزا  يور  داـیز  دـیابن  نیارباـنب  ؛ هدـماین شیپ  مه  یلکـشم  تسا  یلیماـف  جاودزا  .1
.درک

.دندرمش مهم  ار  اهنآ  رظن  دندزن و  فرح  اهرت  گرزب  فرح  يور  اما  دنتسه  ییاهن  هدنریگ ي  میمصت  رسپ  رتخد و  .2

يوس زا  داهنـشیپ  درادن  یعنام  ، دشاب هتـسیاش  بوخ و  ، داماد یتقو  ینعی  دیدرگ ؛ حرطم  رتخد  ردـپ  فرط  زا  يراگتـساوخ  هلئـسم  .3
.دشاب رتخد  ردپ 

.دش مامت  عوضوم  هیرهم  نیرتمک  اب  اذل  ؛ دوبن مهم  هیرهم  عوضوم  .4

دـصناپ نیا  دش و  هدنـسب  زور  نآ  یگدـنز  تابجاو  هب  طقف  دـشن و  هتفرگ  يداریا  زگره  اما  ، دوب مک  رایـسب  هیرهم  هکنیا  دوجو  اب  .5
.دش تنس  مهرد 

یم هدافتــسا  نآ  زا  ود  ره  هـک  یلیاـسو  هـب  هـیرهم  ناـمه  دوـب و  داـماد  هدــهع  رب  هـیزیهج  لوـپ  دوـب و  دــقن  تروـص  هـب  هـیرهم  .6
.دش لیدبت  ، دندومن

.دوبن يرثا  چیه  هنوگ  فارسا  جرخ  اه  هد  نادعمش و  هنییآ و  ، تارهاوج ، دقع هرفس  ، رازاب دیرخ  دننام  رادرب  هنیزه  تافیرشت  زا  .7

.دش مامت  یسورع  مسارم  دندرب  هرهب  نآ  زا  مه  نادنمتسم  هک  يرصتخم  ماعطا  اب  دش و  هتفرگ  هداس  رایسب  یسورع  دقع و  مسارم  .8
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يوم رات  يور  ایند  دنتـسه و  رتهب  يرگید  زا  یکی  ره  هک  دوب  دنزرف  راهچ  ، نآ لصاح  تفای و  همادا  مامت  ییابیز  اب  نانآ  یگدـنز  .9
.دننک یم  رخف  نانآ  هب  اه  ناسنا  دخرچ و  یم  نانآ 

.دراد دوجو  هعماج  فرع  رد  هک  دنتسه  ییاهزیچ  ، نآ زا  ریغ  تسا و  هارمه  یتخبشوخ  اب  مالسا  رد  جاودزا  ياه  رایعم  ساسا ، رب 

.دنراد یساسا  شقن  تبحم  راثیا و  ، کین قالخا  ، اوقت هک  یلاح  رد  ؛ تسا رفص  ، ماقم ترهش و  ، ییابیز ، تورث شقن 

: تسا لیذ  رارق  زا  میزومایب ، اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترضح  اب  مالسلا ) هیلع  یلع  ماما  جاودزا  هویش  زا  ناوت  یم  هک  یتاکن  اّما 

ندوب اتمه  تیوفک و  . 1

اریز تسا ؛ رگیدـمه  اـب  رـسپ  رتـخد و  ندوب  وفک  مه  زیمآ ، تیقفوـم  ياـه  جاودزا  رد  یلـصا  ياـه  كـالم  اـه و  هصخاـش  زا  یکی 
رد يا  هدع  هنافـساتم  اّما  .دنک  ریذپ  ناکما  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  نانآ  لباقتم  كرد  دـناوت  یم  رـسپ  رتخد و  ندوب  اتمه  تیوفک و 
رب هوالع  ندوب  وفک  مه  هکنآ  لاح  دنناد ، یم  یهافر  يدام و  تیعضو  داژن ، رهاظ ، دننام  يرهاوظ  رد  اهنت  ار  ندوب  وفک  مه  هعماج ،

.دراد دربراک  یگنهرف  یقالخا و  لئاسم  تاداقتعا و  یناور ، یحور و  تالیامت  اه ، تساوخ  اه ، نامرآ  رد  رتشیب  يرهاظ  طیارش 

هنیدم رد  يرگید  نارتخد  کش  یب  دوبن ، حرطم  مالسلاامهیلع ) ) ارهز ترـضح  یلع و  ماما  جاودزا  رد  ندوب  وفک  مه  هلأسم  رگا  اذل 
يارب نینچمه  .درکن  مه  يراگتـساوخ  نانآ  زا  یتح  ترـضح  یلو  دنتـشاد ، ار  مالـسلا ) هیلعیلع  ماـما  اـب  جاودزا  يوزرآ  هک  دـندوب 

اهنت دش و  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  اب  جاودزا  هب  رـضاح  ترـضح  تیاهن  رد  هک  تشاد  دوجو  يددعتم  ناراگتـساوخ  زین  ارهز  ترـضح 
ماما اهنت  سکعرب ، دنک و  كرد  ار  ماما  يونعم  هوکـش  لامج و  تسناوت  یم  هک  دوب  وا  يالاو  حور  و  مالـسلااهیلع ) ) ارهز ترـضح 

هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هکنانچمه  .دریگ  رارق  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  وفک  مه  اتمه و  تسناوت  یم  هک  دوب  مالـسلا ) هیلعیلع 
(1)« .تشادن دوجو  ییاتمه  وفک و  همطاف  يارب  دیرفآ ، یمن  ار  یلع  دنوادخ  رگا  : » دومرف هراب  نیا  رد  هلآو ) هیلع 

14316 ص :

ص 177 و 237 هدوملا ، عیبانی  (. 1 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3817_1
http://www.ghaemiyeh.com


تعانق -2

هللا یلص  ) مرکا ربمغیپ  يوس  زا  ماما  دمآ ، تسدب  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  اب  جاودزا  يارب  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز ترـضح  تیاضر  یتقو 
هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دندروآ ، ار  هرز  لوپ  هک  یتقو  .دـنک  یـسورع  نشج  جرخ  دـشورفب و  ار  دوخ  هرز  دـش ، فظوم  هلآو ) هیلع 

هک درخب  یگدـنز  مزاول  داماد  يارب  ات  داد  رکبوبا  هب  يرادـقم  درخب و  رطع  سورع ، يارب  ات  داد  لالب  هب  ار  نآ  زا  یتشم  هلآو ) هیلع 
.دمآ باسح  هب  سورع  هیزیهج  مه  داماد و  يارب  یگدنز  لئاسو  مه  هک  دش  يرادیرخ  ییاهزیچ  لوپ  نآ  اب 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هیزیهج  اّما 

؛ دوب لیذ  ماقرا  لماش  هداس و  كدنا ، رایسب 

مامت هک  یکشم  هفیطق  .دوب 3 - مهرد  کی  نآ  تمیق  هک  هعنقم )  ) يرسور .دوب 2 - هدش  يرادیرخ  مهرد  تفه  هب  هک  ینهاریپ  - 1»
هک يرـصم  ناتک  زا  کشت  ود  .دـنتخاس 5 - یم  امرخ  فیلو  بوچ  زا  هک  تخت )  ) یبرع ریرـس  کی  .درک 4 - یمن  تیافک  ار  ندـب 

.هدرپ 8- .دوب 7 - امرخ  فیل  زا  رگید  ياتود  مشپزا و  نآ  ياـتود  هک  شلاـب  راـهچ  .دوب 6 - اـمرخ  فیل  زا  يرگید  یمـشپ و  یکی 
زبس يوبس  بآ 13 - يارب  یتـسوپ  فرظ  ریـش 12 - يارب  یبوچ  هساک  .تسوپ 11 - زا  یکشم  سآ 10 - تسد  يرجه 9 - ریصح 
هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  مشچ  هک  یتقو  ور  نیمه  زا  یـسم  فرظ  کی  يا 16 - هرقن  دـنبوزاب  ود  ددعتم 15 - ياه  هزوک  گنر 14 -

اه نآ  فورظ  رتشیب  هک  یهورگ  رب  ار  یگدنز  ادـنوادخ ، فزَخلا ؛ مُهتینآ  لَج  ٍموِقل  كرَاب  َّمُهّللا  دومرف : داتفا ، اه  نآ  هب  هلآو ) هیلع 
(1)« .نادرگ كرابم  تسا ، یلگ 

هک تسا  نآ  زیگنارب  فسأت  هتکن  اّما 

شقرب هک  تسا  یگناخ  يالاک  یللملا  نیب  هاگـشیامن  دـننامه  ناشنارتخد  هیزیهج  هعماج ، هفرم  رـشق  هژیو  هب  اـه  هداوناـخ  یخرب  رد 
ربـهر هلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربـمغیپ رتـخد  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ترـضح  رگم  اـّما  .دـنک  یم  هریخ  ار  نیبرهاـظ  ياـه  مـشچ 

شرداـم رگم  دـمآ ؟ یمن  باـسح  هب  برع  ياـه  هریت  نیرت  فیرـش  نیرت و  لیـصا  ینعی  مشاـه ؛ ینب  داژن  زا  رگم  دوـبن ؟ ناناملـسم 
رت و هاـگآ  يدرف  یملع  تاـهج  هـمه  زا  رگم  دوـبن ؟ دوـخ  رــصع  رد  برع  نز  نیرتدـنمتورث  مالــسلا ) اـهیلع  ) هجیدــخ ترــضح 

؟ دنک شرتخد  هارمه  ار  يدایز  هیزیهج  دوبن  رداق  مالسا  ربمایپ  رگم  دوبن ؟ ناگمه  زا  رتدنمشیدنا 
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یتسیز هداس  رب  شنادـناخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) مالـسا نأشلا  میظع  ربمایپ  شور  شنم و  هک  تسا  نیا  تـالاوس  نیا  همه  خـساپ 
.تسا كرتشم  یگدنز  يرادیاپ  ماود و  هدننک  نیمضت  عقاو  رد  هک  یتعانق  یتسیز و  هداس  .دوب  راوتسا 

: يراگتساوخ - 3

یخرب نایم  رد  هزورما  اّما  تفرگ ، تروص  یصاخ  تافیرشت  تالمجت و  هنوگ  چیه  نودب  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  يراگتساوخ 
اه هداوناخ  دنریگ و  یم  رارق  تافیرشت  تالمجت و  راد  ریگ و  رد  هداوناخ  ود  نانچ  نآ  يراگتـساوخ  کی  فرِـص  يارب  اه  هداوناخ 

.دننام یم  زاب  تسا  يراگتساوخ  هک  عوضوم  لصا  زا  هک  دننک  یم  زادنارب  تهج  نیا  زا  ار  رگیدمه 

رتخد تیاضر  - 4

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمغیپ دندرک ، یم  باختنا  رـسمه  وا  يارب  هداوناخ  تشادن و  باختنا  قح  رتخد  هک  يا  هنامز  رـصع و  رد 
.دادن تبثم  خساپ  راگتساوخ  هب  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  شرتخد  تیاضر  بسک  نودب 

ار بلاط  یبا  نب  یلع  مرتخد ! : » دومرف تفر و  مالسلااهیلع ) ) ارهز دزن  مرکا  ربمغیپ  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  يراگتـساوخ  زا  دعب  اذل 
توکس تلاجخ  زا  همطاف  مروآ ؟ رد  شدقع  هب  ار  وت  یهد  یم  هزاجا  ایآ  .تسا  هدمآ  وت  يراگتساوخ  يارب  یـسانش ، یم  یبوخ  هب 

(1)« .تسا تیاضر  تمالع  وا  توکس  ربکا ، هللا  تفگ : دید ، وا  هرهچ  رد  ار  يدونشخ  راثآ  نوچ  ربمغیپ  .تفگن  يزیچ  درک و 

: هزورما

لیمحت ناشرتخد  باختنا  رب  ار  دوخ  رظن  هک  دنراد  یعـس  هک  دنراد  دوجو  ییاه  هداوناخ  زونه  نرق ، نیدـنچ  تشذـگ  اب  هزورما  اّما 
رد مادکره  تسا و  توافتم  رظن  لامِعا  اب  نداد  تروشم  هاگیاج  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هک  یلاح  رد  دـنهد ، رییغت  ار  وا  رظن  دـننک و 

.دننک لیمحت  ناشدنزرف  رب  ار  ناشدوخ  رظن  تروشم ، هناهب  هب  اه  هداوناخ  دیابن  دنراد و  رارق  رگیدمه  زا  ادج  يرتسب 
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: یسورع مسارم  - 5

توعد همیلو  فرص  هب  مالسلااهیلع )) ) ارهز ترضح  اب  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  ) یـسورع نشج  يارب  يا  هّدع  سورع ، داماد و  فرط  زا 
هیلعیلع ترـضح  تسد  رد  ار  دوخ  رتخد  تسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دقع ، ندناوخ  اذـغ و  فرـص  زا  دـعب  اّما  دـندش ،

ارهز و ترضح  اب  هناخ  ياهراک  درک ؛ میسقت  تروص  نیدب  ار  اهراک  درک و  دزـشوگ  نانآ  هب  ار  ود  ره  لئاضف  داد و  رارق  مالـسلا )
رهوش هناخ  هب  هتفرگ و  ار  سورع  رتش  رود  راصنا  رجاهم و  نانز  داد  روتسد  سپـس  دشاب و  یلع  ترـضح  اب  هناخ  زا  نوریب  ياهراک 

.دیسر نایاپ  هب  مالسلااهیلع ) ) ارهز ترضح  اب  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  جاودزا  یگداس  نیا  هب  (1) و  .دنربب

: يزورما ياهرالات 

دنچ اب  ینانچ  نآ  ياهرالات  رد  ار  یـسورع  مسارم  هفرم ، ياه  هداوناخ  هژیو  هب  اه  هداوناخ  زا  يا  هدـع  نایم  رد  هزورما  هک  یلاح  رد 
رازگرب دوش ، یم  ریذبت  فارسا و  هب  رجنم  اه  نآ  یگمه  هک  یصاخ  تافیرـشت  تالمجت و  اب  هارمه  ینریـش  رـسد و  اذغ ، لدم  عون 

تروص هب  مه  نآ  لزانم ، رد  تمیق ، نارگ  ياـهرالات  رد  یناـنچنآ  مسارم  ياـج  هب  هک  تسین  نیا  ناـکما  اـیآ  یتسار  هب  .دـننک  یم 
اذغ لدم  عون  کی  اب  الثم  رتمک ؛ تافیرشت  اب  لقادح  دوش ، یم  هتفرگ  نشج  رالات  رد  رگا  ای  دوش و  هتفرگ  نشج  افـص  اب  یلو  هداس 

يارب ار  دوخ  تاناکما  دنتـسه ، رادروخرب  يداـیز  تاـناکما  زا  هک  یناـسک  هکنیا  اـی  و  دوش ! هارمه  يرورـض  ياـه  هنیزه  فذـح  و 
یگدـنز زا  یـسأت  اب  هک  تسین  نآ  ناکما  ایآ  رخآ ، رد  دـنهد و  صاصتخا  لیبق  نیا  زا  يدراوم  اـی  نارگید  جاودزا  هب  نداد  ناـماس 

دوخ ناوج  نادـنزرف  میناوتب  ات  تفرگ ، ناسآ  نارگید  دوخ و  يارب  ار  اهراک  شا ، یمارگرتخد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 
!؟ مینک كرتشم  یگدنز  دراو  رطاخ  شمارآ  اب  ار 
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نآ تاکرب  جاودزا و 

نآ تاکرب  جاودزا و 

ٍمْوَِقل ٍتایآَال  َِکلذ  یف  َّنِا  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اـْهَیِلا َو  اونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَا  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَا  ِِهتاـیا  ْنِم  َو   : » میرک نآرق 
رد دیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  هدـیرفآ ، امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  نیا  دـنوادخ ، ياه  هناشن  زا  و  َنوُرَّکَفَتَی ؛»

.دننک یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا ، رد  .داد  رارق  تمحر  تدوم و  ناتنایم 

ناهانگ مادهنا 

یلَع ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  : » دومرف مالسلا  هیلع  متشه  ماما.تسا  ناهانگ  ندش  كاپ  شلآ ، ربمایپ و  رب  نداتسرف  تاولص  رایـسب  راثآ  زا  یکی 
كرادت و ار  شناهانگ  دناوت  یمن  هک  یـسک  (1 (؛» ًامْدَه َبُونُّذـلا  ُمِدـْهَت  اهَّنِاَف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ِهولَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیُلف  َُهبُونُذ  ِِهب  ُرِّفَُکی  ام 

.دنک یم  مدهنم  یلک  هب  ار  ناهانگ  رایسب  ِتاولص  هک  دتسرفب  تاولص  رایسب  شلآ  دمحم و  رب  دیاب  دنک ، ناربج 

یسک ( 2 (؛» ٌهَّرَذ ِِهبُونُذ  ْنِم  َْقبَی  َْمل  ًهَّرَم  َّیَلَع  یّلَـص  ْنَم  : » تسا هدش  لقن  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد 
.دنام دهاوخن  یقاب  شناهانگ  زا  يا  هرذ  دتسرفب ، تاولص  نم  رب  راب  کی  هک 

زا يزیچ  درب و  یم  نیب  زا  ار  تملظ  دیآ  یم  رون  یتقو  هک  روط  نامه  دراد ! تردق  تّوق و  ردقچ  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  دینیبب 
یم لصتم  ایرد  هب  هک  تسا  يا  هرطق  لثم  تاولـص  .دـنک  یم  دوبان  ار  هانگ  تملظ  تسا ، رون  مه  تاولـص  دـنام ، یمن  یقاـب  تملظ 

هب دنتسرف ، یم  تاولص  صالخا  قدص و  اب  هک  یناسک  .تسا  هکئالم  ادخ و  راک  تاولص  .تسا  هلص  لاصتا و  تاولص  نوچ  دوش ؛
هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  يرگید  تیاور  رد  .دـندرگ  یم  کیدزن  اه  نآ  هب  دـنوش و  یم  لصو  هکئالم  ادـخ و 

َُهل َرِفْغَی  ْنَا  َّلَج  َّزَع َو    ِ هّللا یَلَع  ًاّقَح  َناک  ََّیِلا  ًاقْوَش  یل َو  ًاّبُح  ٍتاّرَم  َثالَث  ٍهَْلَیل  ِّلُک  یف  ٍتاّرَم َو  َثالَث  ٍمْوَی  َّلُک  َّیَلَع  یّلَص  ْنَم  : » تسا
نم رب  نم ، هب  قاـیتشا  تبحم و  يور  زا  هبترم  هـس  بـش  ره  هـبترم و  هـس  زور  ره  هـک  یـسک  ( 3 (؛» َمْوَْیلا َکـِلذ  َهَْلیَّللا و  َکـِْلت  َُهبونُذ 

.دزرمایب ار  شزور  بش و  نآ  ناهانگ  لج  زع و  دنوادخ  هک  تسا  راوازس  دتسرفب ، تاولص 
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.تسا رت  يوق  شتآ  رب  بآ  نتخیر  زا  ناهانگ  ندرک  كاپ  يارب  تاولص  رکذ  ریثأت  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  زا  هچنآ 
عمج لباق  شلآ  دمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  اب  نتفر  منهج  ینعی  دنریگ ؛ یم  وا  زا  مه  ار  تاولـص  قیفوت  دشاب ، یمنهج  هک  یـسک 

.درادن يراگزاس  نیطایش  روضح  اب  هّللا »  مسب   » رکذ هک  روط  نامه  .تسین 

ناسنا هار  ارف  يرون 

، دنک یم  بجاو  نآ  هدنتـسرف  رب  ار  ربمایپ  تعافـش  دـنک ، یم  بوذ  ار  ناسنا  ناهانگ  تاولـص  هک  تسا  هدـمآ  يرایـسب  تایاور  رد 
هارمه وا  اـب  رون  هک  یـسک  .دوب  دـهاوخ  ینارون  تماـیق  زور  رد  دـنادرگ و  یم  ینارون  ار  شربق  دـنک ، یم  ریخ  هب  تبقاـع  ار  ناـسنا 
ِروُّنلا َنِم  ِطارِّصلا  یَلَع  َُهل  َناک  ْنَم  ِطارِّصلا َو  یَلَع  ٌرون  َّیَلَع  ُهالَّصلَا  : » دـندومرف ادـخ  ربمایپ  هک  نانچ  .دوش  یمن  شتآ  لخاد  دـشاب ،

.تسین شتآ  لها  زا  دشاب ، هتشاد  رون  طارص  رب  هک  یسک  تسا و  طارص  رب  يرون  نم ، رب  تاولص  ( 4 (؛» ِراّنلا ِلْهَا  ْنِم  ْنُکَی  َْمل 

تیانع ار  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  نداتـسرف  تاولـص  قیفوت  ام  هب  مه  دـنوادخ  مینک و  رواب  لد  ناج و  اب  ار  تایاور  نیا  هّللا  ءاش  نا 
.دنک

دنوادخ ياه  هناشن  زا 

هدومرف دـیکأت  یتسود  تبحم و  نیا  رب  مه  نآرق  دوخ  .تسا  راکنا  لباق  ریغ  تیعقاو  تلیـضف و  کی  نانز  نتـشاد  تسود  تبحم و 
ٍمْوَِـقل ٍتاـیآَال  َکـِلذ  یف  َّنِا  ًهَمْحَر  ًهَّدَوَـم َو  ْمُکَْنَیب  َلَـعَج  اـْهَیِلا َو  اونُکْـسَِتل  ًاـجاوْزَا  مُکِـسُْفنَا  ْنِم  ْمَُکل  َقَـلَخ  ْنَا  ِِهتاـیآ  ْنِم  َو   : » تـسا

رد دیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  يارب  ناتدوخ  سنج  زا  ینارـسمه  هک  نیا  دـنوادخ  ياه  هناشن  زا  5)و  (؛» َنوُرِّکَفَتَی
.دننک یم  رکفت  هک  یهورگ  يارب  تسا  ییاه  هناشن  نیا ، رد  .داد  رارق  تمحر  تدوم و  ناتنایم 
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ْیَـش ٍء َّلُک  َنَسْحَا  يذَّلَا  : » تسا هدـیرفآ  نسحا  ماظن  کی  رد  لکـش و  نیرتاـبیز  تروص و  نیرتوکین  هب  ار  زیچ  ره  لاـعتم  دـنوادخ 
.دیرفآ وکین  دیرفآ ، ار  هچ  ره  هک  تسا  یسک  نامه  وا  ( 6 (؛» ُهَْقلَخ

نیرتهب رد  ار  ناسنا  اـم  ( 7 (؛» ٍمیْوقَت ِنَسْحَا  یف  َناْسنْالا  اَـنْقَلَخ  ْدََـقل  : » درک قلخ  ماـظن  تروص و  نیرتهب  رد  ار  ناـسنا  ناـیم  نیا  رد  و 
، تشادن يرسمه  جوز و  ناسنا  رگا  .درک  قلخ  رسمه  جوز و  ناسنا  يارب  نسحا ، ماظن  نیا  ياضتقم  هب  و  .میدیرفآ » ماظن  تروص و 

.دوب صقان  شتقلخ  مه  تفر و  یم  نیب  زا  وا  لسن  مه 

وا هبذج  اوح و  تقلخ 

اهنت دـش ، قلخ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هک  رما  زاغآ  رد.دوب  صقان  تقلخ  زاب  دوب ، اهنت  مه  درم  رگا  .دوب  صقان  تقلخ  دوب ، اـهنت  نز  رگا 
سنا وا  اـب  اـت  تسا  یـسینا  دـنمزاین  تسا و  سنا  زا  ناـسنا  نوچ  .درک  یم  قد  تشاد  ییاـهنت  زا  وا  .تشادـن  یتـفج  جوز و  دوـب و 
يارب ار  اوح  لاعتم  يادخ  دوب و  اهنت  مدآ  .تسا  شدوخ  دننامه  یـسک  اب  سنا  دنمزاین  مه  تسا و  ادخ  اب  سنا  دـنمزاین  مه  .دریگب 

.تشاذگ اوح  رد  يا  هبذج  کی  درک و  قلخ  وا 

؛ دیرفآ سنج  کی  زا  ار  درم  نز و  دنوادخ.تسا  يرطف  تسا ، هتشاذگ  اه  مناخ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  یـششک  لامج و  نیا  ًالوصا 
هچ يارب  ار  نیا  ایادخ ، تفگ : .تسه  یششک  کی  وا  رد  هک  دید  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  .دنراد  لیامت  رگیدکی  هب  تهج  نیا  زا 

نیا اب  دش : باطخ  دورب ، اوح  کیدزن  هب  تساوخ  .دمآ  شـشوخ  یلیخ  مالـسلا  هیلع  مدآ  .مدرک  قلخ  وت  يارب  تفگ : يدرک ؟ قلخ 
يا هیرهم  هچ  درک : ضرع  .میهدب  رارق  مه  يا  هیرهم  دـیاب  .دـشاب  مه  جاودزا  حاکن و  دادرارق  کی  دـیاب  .دوش  یمن  باتـش  هلجع و 

(8) .تسا دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  هبترم  هد  وا  هیرهم  دومرف : .تشادن  يزیچ  مدآ  ترضح  مهدب ؟ رارق 
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تاولص کی  ملاع  رد  هتبلا  .تاولص  ات  هد  طقف  .ینیمز  کلم و  هن  يرارق ، لوق و  هن  ینورب ، هلب  هن  دیا ! هدید  یتحار  نیا  هب  یجاودزا 
سنج زا  يرـسمه  ناـسنا  يارب  دـنوادخ  .درک  نیعم  یتـمیق  نآ  يارب  ناوـت  یمن  مـیریگب و  هزادـنا  يراـیعم  چـیه  اـب  میناوـت  یمن  ار 
لدمه هناگی و  نآ  اب  هک  دراد  یتفج  ملاع  رد  يدوجوم  ره  « .دینک ادیپ  شمارآ  تنوکس و  هک  نیا  ات  اْهَیلا ؛ اونُکْـسَتل  » دیرفآ شدوخ 

ار شمارآ  نیا  دـنک ، یم  راـیتخا  رـسمه  هک  یـسک  .تسا  سوسحم  رایـسب  شمارآ  نیا.دـنک  یم  ادـیپ  شمارآ  هاـگ  نآ  دوش و  یم 
.دبای یمرد 

ربمایپ تنس  جاودزا 

زا هک  یناسک  هرابرد  يدنت  ریبعت  مالسلا  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  زا  .تسادخ  ربمایپ  ياه  تنس  زا  یهلا و  تنس  کی  نتفرگ  رـسمه 
(9 (؛» یّنِم َْسیَلَف  یتَّنُس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف  یتَّنُس  ُحاکِّنلَا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  .تسا  هدیـسر  دننز ، زاب  رـس  جاودزا 

.تسین نم  زا  هدنادرگرب  يور  نم  تنس  زا  هک  یسک  تسا ؛ نم  هریس  تنس و  جاودزا 

؛ تسین نم  زا  دندومرف : ربمایپ  دنادرگرب ، يور  تسادـخ  ربمایپ  تنـس  هک  جاودزا  زا  یـسک  رگا  .تسا  دـنت  دـنلب و  رایـسب  ریبعت  نیا 
.دشاب رسمه  اب  یسک  ره  هک  تسا  هداد  رارق  هنوگ  نیا  ار  شنیرفآ  ماظن  دنوادخ  نوچ.تسا  هدش  ادج  ربمایپ  زا  تسا و  صقان  ینعی 

ام : » دومرف .تسا  هدش  هداهن  انب  مالـسا  رد  هک  درامـش  یم  رب  يداینب  انب و  نیرت  بوبحم  ار  جاودزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
لج زع و  دـنوادخ  دزن  هک  دـشن  هداهن  انب  مالـسا  رد  يداینب  چـیه  (10 (؛» ِجـیوْزَّتلا َنِم  َّلَـج  َّزَع َو  هّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِمالْـسِْالا  ِیف  ٌءاـِنب  َِیُنب 

.دشاب جاودزا  زا  رت  بوبحم 
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(11) .درادن رسمه  هک  تسا  یسک  زامن  تعکر  داتفه  زا  رتالاب  رترب و  وا  زامن  تعکر  ود  دراد ، رسمه  هک  یسک  دندومرف :

جاودزا كرت 

؟ تسیچ وت  دوـصقم  دـندومرف : ترـضح  .متـسه  هّلتبتم  نم  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  ینز  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد 
: دـندومرف ترـضح  .مشاـب  تلیـضف  اـب  مهاوـخ  یم  تفگ : هچ ؟ يارب  : دـندومرف ترـضح  .منک  جاودزا  مهاوـخ  یمن  زگره  تـفگ :
هک نک  رظن  فرص  رکف  نیا  زا  ( 12 (؛» ِلْضَفلا َیِلا  اهُِقبْسَی  ٌدَحَا  َْسَیل  ُهَّنِا  ِْکنِم  ِِهب  ُّقَحَا  ُهَمِطاف  َْتناَکل  ًالْضَف  َِکلذ  َناک  ْوَلَف  یفِرَْـصنِا  »

ناشیا زا  تلیـضف  رد  دناوت  یمن  سک  چیه  .دوب  رتراوازـس  نآ  هب  وت  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دوب ، یتلیـضف  راک  نیا  رد  رگا 
.دریگب یشیپ 

ناربمایپ و همه  .دندرک  یمن  جاودزا  دنا ، ملاع  نز  نیرتهب  هک  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  دوب ، یبوخ  راک  جاودزا  كرت  رگا  ینعی 
یحلاصم ربانب  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  مه  نآ  تشادن ، رـسمه  ربمغیپ  کی  طقف  .دندرک  جاودزا  مالـسلا  مهیلع  ناماما 

ُمُک اـتْوَم  ُرارِـش  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  .تـسا  هدـش  یهن  ًادـیدش  جاودزا  كرت  زا  اـم  نـید  رد  اـّلا  و.درکن  جاودزا 
.دنرسمه نودب  هک  دنتسه  یناسک  امش  ناگدرم  نیرترورش  (13 (؛» ُباّزُعلا

لامک ریسم  جاودزا و 

ملاع نآ  رد  ًاعطق  دـنیادخ ، يایلوا  زا  دـننک  یم  اعدا  هک  یناسک  یتح  .دـنا  صقاـن  دـنا ، هدرب  رـس  هب  درجم  هک  یناـسک  متح  روط  هب 
اوُِرثْکَت اوُحَکانَت  : » دنک لسن  دیلوت  دنک و  یگدـنز  رـسمه  اب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تقلخ  نوناق  ساسا و  نوچ  .دنتـسه  نامیـشپ 

امـش دوجو  هب  تمایق  زور  رد  نم  هک  دینک  دایز  ار  دوخ  لسن  دینک و  جاودزا  (14 (؛» ِْطقِّسلِاب َْول  ِهَمایْقلا َو  َمْوَی  َمَمْالا  ُمُِکب  یهابُا  ّینِاَـف 
.دشاب هدش  طقس  هک  یسک  هب  دنچ  ره  منک ، یم  تاهابم  اه  تما  ریاس  رب 
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.تسین رنه  دیوگب ، درو  رکذ و  يا  هشوگ  کی  رد  دورب و  یسک  هک  نیا  .دوش  یم  هتخاس  هداوناخ  اب  ندرک  یگدنز  رد  ناسنا  ًالصا 

یلیخ ناشیا  هب  یبالود  اقآ  جاح  موحرم  .درکن  جاودزا  مه  رخآ  اـت  دوب و  درجم  دـنک ! تمحر  ار  يراـیتخب  هّللادـبع  خیـش  دـنوادخ 
رد ناشیا  .دنتشاد  مه  يدایز  ینـس  توافت  هک  نآ  اب  مهدب ، وت  هب  ار  مرتخد  مرـضاح  نم  دومرف : یتح  .دنک  جاودزا  هک  درک  رارـصا 

ياچ کی  هک  تسین  مه  ییونابدک  کی  تفگ : یم  .درک  یم  یگدنز  اهنت  يرتم  هس  ود  قاتا  کی  رد  .دوب  هدش  نامیشپ  رمع  رخاوا 
.دنتسه صقان  اه  نیا  .تسا  هدرکن  یبوخ  راک  هک  درک  یم  ساسحا  ینعی  .دروایب  ام  يارب 

.درکن جاودزا  مه  وا  .تسا  هدوب  یگرزب  تیصخش  یشاک  دنوخآ  موحرم 

تسرد ار  شا  يدنت  دیاب  هتبلا  .دوش  ما  هداوناخ  يارب  رـسدرد  ثعاب  منکن و  لمحت  مسرت  یم  تسا ، دنت  مجازم  نم  تسا : هتفگ  یم 
تامارک ياراد  يدرجورب و  هّللا  تیآ  دیتاسا  زا  يو  .تسا  هدوب  يا  هداعلا  قوف  تیـصخش  هک  نیا  اب  .تسین  یعقاو  باوج  نیا  .دنک 

یناف موحرم  ماـن  هب  ناـگرزب ، زا  یکی  ربق  ناـشیا ، ربق  کـیدزن  .تسا  ناهفـصا  دـالوف  تخت  رد  نـآلا  ناـشیا  ربق.تسا  هدوب  يداـیز 
.دراد رارق  یناهفصا 

دور و یم  یشاک  دنوخآ  ربق  رس  راب  کی  ناشیا  هک  دننک  یم  لقن  تسا ، هدوب  هداعلا  قوف  مناخ  مه  ناشیا  هک  یناهفصا  نیما  وناب  زا 
يا هحتاف  دعب  .ینک  ام  هب  يرظن  کی  ما  هدمآ  نآلا  متسه و  هیولع  نم  .يا  هتشادن  يا  هنایم  اه  مناخ  اب  امش  ما  هدینـش  نم  دیوگ : یم 
لام دـنیوگ : یم  تسیک ؟ لام  غاب  نیا  دـسرپ : یم  .تسا  یغاب  کی  لـخاد  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  بش  .ددرگ  یمرب  دـناوخ و  یم 

رت باذـج  رت و  عیـسو  یلیخ  هک  تسا  يرگید  غاب  کی  شرانک  رد  اـما  .تسین  دـب  شهاـگیاج  هک  دـنیب  یم  .تسا  یـشاک  دـنوخآ 
یشاک دنوخآ  ربق  کیدزن  هک  یصخش  نامه  .تسا  یناهفـصا  یناف  موحرم  لام  دنیوگ : یم  تسیک ؟ لام  غاب  نیا  دسرپ : یم  .تسا 

.تسا یناهفصا  یناف  موحرم  زا  رتشیب  یلیخ  یشاک  دنوخآ  مسر  مسا و  هزاوآ و  هک  نیا  اب  .تسا  نفد 
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: زیچ هس  رطاخ  هب  دیوگ : یم  تسامـش ؟ زا  رتالاب  یلیخ  شماقم  غاب و  یناف  ياقآ  نیا  هک  دـش  روطچ  دـسرپ : یم  یـشاک  دـنوخآ  زا 
ناشیا هک  نیا  رگید  .تسا  ناشیا  يارب  یصاخ  تمارک  تفارش و  کی  تدایـس  نیا  دوخ  .مدوبن  نم  دوب و  دیـس  ناشیا  هک  نیا  یکی 
ربمایپ تنـس  هب  لـمع  .تسا  ناـشیا  زا  رت  نییاـپ  نم  هبترم  مدادـن ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  نوچ  .مدرکن  جاودزا  نم  دوب و  هدرک  جاودزا 

، تفر یم  ربنم  دـناوخ و  یم  تیب  لها  هضور  ناشیا  هک  نیا  موس  .تسا و  ناسنا  لامک  دـشر و  بجوم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
مسا و هب  دننک ، یم  هاگن  تایعقاو  هب  اجنآ  رد  .تسا  نم  زا  رتالاب  ناشیا  ماقم  زایتما ، هس  نیا  رطاخ  هب  .متشادن  ار  قیفوت  نیا  نم  یلو 

لامک دشر و  اه و  ناسنا  سوفن  ياضتقم  هب  ترطف و  اب  قباطم  تسا و  یقیقح  تنـس  کی  جاودزا  لاح ، ره  هب  .دنرادن  يراک  مسر 
.تسا نانآ 

جاودزا تیمها 

َِیل َّنَا  ُّبُِحا  ام  : » دندومرف .هن  تفگ : يراد ؟ رـسمه  ایآ  دـندومرف : وا  هب  ترـضح  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  يدرم 
بش کی  اما  دشاب ، نم  لام  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  همه  هک  مرادن  تسود  نم  ٌهَجْوَز ؛» یل  ْتَْسَیل  ًهَْلَیل َو  ُِّتب  ّینِا  اهیف َو  ام  اینُّدلا َو 

.مرب رس  هب  رسمه  نودب 

امِهیّلَُصی ِناتَعْکَّرلَا  : » دندومرف هاگ  نآ  .تسا  مهم  ردق  نیا  .دنک  یمن  يربارب  رسمه  نتشاد  اب  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  نتشاد  ینعی 
رـسمه نودـب  درم  زا  رتالاب  رتهب و  راد ، رـسمه  درم  زامن  تعکر  ود  ُهَراهَن ؛» ُموُصَی  َهَْلَیل و  ُموُقَی  َبَزْعَا  ٍلُجَر  ْنِم  ُلَْـضفَا  ٌجِّوَزَتُم  ٌلَـجَر 

.دنارذگ یم  يراد  هزور  هب  ار  زور  تدابع و  هب  ار  بش  هک  تسا 
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندومرف : هاگ  نآ.نک  جاودزا  لوپ  نیا  اب  ورب و  دـندومرف : دـندرک و  اطع  وا  هب  رانید  تفه  سپس 
.دنک یم  رتدایز  ار  امش  يزور  نیا  هک  دینک  رایتخا  رسمه  دوخ  يارب  ( 15 (؛» ْمَُکل ُقَزْرَا  ُهَّنِِاف  َلْهْالا  اوذِخَِّتا  : » دندومرف

رسمه ود  نیب  تمحر  تدوم و 

درم نز و  نیب  دنوادخ  .تسا  ناسنا  لامک  شمارآ و  هلیسو  جاودزا  نوچ  .تسا  هدش  هیصوت  بیغرت و  رایسب  جاودزا  هب  تایاور  رد 
تدوم و نیا  ینعی  تسا ؛ ینیوکت  لـعج  کـی  نداد ، رارق  لـعج و  نیا  .ًهَمْحَر » ًهَّدَُوم َو  ْمُکَْنَیب  َلَـعَج  َو  : » داد رارق  تمحر  تدوـم و 

.دراد دوجو  یعیبط  يرطف و  تروص  هب  رهوش  نز و  نیب  تمحر 

یتسود ناسنا  هک  نیا  ینعی  یتسود ؛ راهظا  مه  یتسود و  مه  ینعی  تدوم  یلو  یتسود ، ینعی  تبحم  .تسا  رتـالاب  تبحم  زا  تدوم 
هک مهد  یمن  ماـجنا  امـش  يارب  يراـک  مراد و  تسود  ار  امـش  نم  رگا.درادـن  هگن  شلد  رد  طـقف  دـنک ، زاربا  راـهظا و  ار  شدوـخ 

یمن تدوم  ار  یتسود  نیا  .دورب  نیب  زا  تسا  نکمم  یتح  .تسا  نییاپ  رایـسب  نآ  هجرد  صقان و  یتسود  نیا  دشاب ، تبحم  تمالع 
.دنک ادیپ  رولبت  نامرادرک  راتفر و  رد  یتسود  هک  نیا  ینعی  تدوم  .دنیوگ 

وگب ( 16 (؛» یبْرُْقلا ِیف  َهّدَوَْملا  َِّالا  ًارْجَا  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَا  ُْلق ال  : » تسا هداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لـها  يارب  ار  تدوم  دـنوادخ 
.مهاوخ یمن  متیب  لها  هرابرد  تدوم  زج  يدزم  رجا و  امش  زا  نم 

ار نامه  ادخ  دوب ، رتالاب  رتابیز و  تدوم  نیا  زا  يزیچ  رگا  ( 17 «) .ُهَبِجاْولا ُهَّدَوَْملا  ُمَُکل  َو  : » تسا هدرک  بجاو  ار  تدوم  نیا  دنوادخ 
زج ار  وت  ام  ربماـیپ ، يا  ( 18 (؛» نیَملاْعِلل ًهَمْحَر  ِّالا  َكاْنلَـسْرَا  اـم  َو  : » دـیامرف یم  رگید  يوس  زا  .داد  یم  رارق  شربماـیپ  تلاـسر  دزم 

.میداتسرفن نایناهج  يارب  تمحر 
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 _ تسادـخ ربماـیپ  دوجو  تقیقح  هک  ار _  تمحر  شتیب و  لـها  تدوـم  ینعی  تسا ؛ هدوـب  شربماـیپ  يارب  هک  ار  زیچ  ود  دـنوادخ 
.تمحر تدوم و  دشاب ، هتشاد  دوجو  رت  مهم  رت و  مکحم  نیا  زا  يزیچ  منک  یمن  نامگ  .تسا  هدروآ  اهرسمه  يارب 

درم نز و  نیب  هقالع  ندوب  يرطف 

هک دراد  دوجو  درم  نز و  نیب  ینیوکت  شـشک  هبذـج و  کی  ینعی  تسا ، هداد  رارق  رهوش  نز و  نایم  ار  تمحر  تدوم و  دـنوادخ 
نز زا  یـسک  رگا  .درک  هزرابم  نآ  اب  ناوت  یمن  تسا ، ینیوکت  رما  کی  نیا  نوچ  .درم و  زا  مه  نز  دیآ و  یم  شـشوخ  نز  زا  درم 

.تسا بویعم  هک  دنادب  دیآ ، یم  شدب 

يادص زا  یسک  هچ  دیسرپ : ظعاو  .تسا  هدش  مگ  مغالا  درک  اعدا  دش و  دجسم  دراو  يدرم  .دوب  ظعو  لوغـشم  دجـسم  رد  یظعاو 
مگ ار  شغالا  هک  یسک  يوس  هب  ور  ظعاو  .نم  تفگ : یصخش  دیآ ؟ یم  شدب  بوخ  تروص  زا  یسک  هچ  دیآ ؟ یم  شدب  بوخ 
یم غالا  لثم  دـیآ ، یم  شدـب  اه  ییاـبیز  زا  بوخ ، هفاـیق  بوخ ، يادـص  زا  هک  یمدآ  .تساـجنیا  تغـالا  تفگ : درک و  دوب  هدرک 

.تسا بویعم  دنام ،

ثحب تشاد  هقالع  اه  مناخ  اهرتخد و  هب  هک  یناوج  هرابرد  ناگرزب  زا  یکی  شیپ  .تسا  بویعم  دـیآ ، یم  شدـب  نز  زا  يدرم  رگا 
لالح ریسم  رد  تشاد و  هگن  مارح  زا  ار  دوخ  درک و  لرتنک  ار  نآ  دیاب  اهتنم  تسه ، رتخد  رسپ و  تاذ  رد  نیا  دندومرف : ناشیا  .دش 

نیا .تساه  نز  هب  تبحم  لیم و  نم  ياه  لولـس  اه و  لوبلگ  مامت  رد  دندومرف : دعب  .تسا  یعطق  يرطف و  هقالع  نیا  الا  .داد و  رارق 
نز هب  تبـسن  امـش  تبحم  دوش ، رتدایز  امـش  تیالو  نامیا و  هچ  ره  دـنیوگ : یم  هک  تسا  یتایاور  اب  قباطم  تسا و  لامک  تمالع 
هک دـشاب  نیا  دـیاب  ناسنا  شالت  اهتنم  .تسا  یتاذ  رما  کی  اه  نز  هب  تبحم  نیاربانب.دوش  یم  رتدایز  تمراـحم  رـسمه و  ینعی  اـه ،

.دنک ظفح  هانگ  زا  ار  شدوخ 
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فافع قشع و 

هانگ زا  ار  شدوخ  دیاب  درک ، ادیپ  دیدش  تبحم  هقالع و  یـسک  رگا  .دـنراد  يرتشیب  شـشک  هبذـج و  نایاقآ  ای  اه و  مناخ  زا  یخرب 
قشع دش و  قشاع  هک  یسک  (19 (؛» ٌدیهَـش َوُهَف  َتامَف  َّفَع  َمَتَکَف َو  َقِشَع  ْنَم  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دنک  ظفح 

.تسا دیهش  تفر ، ایند  زا  تخاس و  هشیپ  تفع  درک و  نامتک  ار  دوخ 

نامتک لمحت و  ار  قشع  نآ  ادـخ  رطاخ  هب  مینک و  یم  ریبعت  يزاجم  قشع  هب  نآ  زا  ام  هک  دـنک  ادـیپ  ینز  ای  درم  هب  قشع  رگا  ینعی 
رد .دوش  یم  لیان  دیهـش  ماقم  هب  دورب ، مه  اـیند  زا  رگا  تخاـسن ، هدولآ  هاـنگ  هب  ار  دوخ  نماد  دـیزرو و  تفع  دومن و  ربص  درک و 

دش و قشاع  هک  یسک  (20 (؛» َهَّنَْجلا ُهَلَخْدَا  َُهل َو  ُهّللا  َرَفَغ  َرَبَص  َّفَع َو  َمَتَک َو  َقِشَع َو  ْنَم  : » تسا هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  رگید  یتـیاور 
.دنادرگ یم  تشهب  لخاد  دزرمآ و  یم  ار  وا  دنوادخ  دومن ، ربص  دیزگ و  تفع  درک و  نامتک 

دش قشاع  هک  یسک  (21 (؛» َهَّنَْجلا َلَخَد  ًادیهش َو  َتام  َتامَف  َرَبَص  َّفَع َو  َمَتَکَف َو  َقِشَع  ْنَم  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 
.دوش یم  تشهب  دراو  تسا و  هتفر  ایند  زا  دیهش  تفر ، ایند  زا  هاگ  نآ  دومن و  ربص  دیزگ و  تفع  درک و  نامتک  و 

نآ رد  هبیر  ام  ياهقف  لوق  هب  دـشاب و  هتـشاد  ینامیا  تهج  دـیاب  دوش ، یم  ادـیپ  نایانـشآ  ناشیوخ و  زا  یـضعب  هب  هک  ییاـه  هقـالع 
.دشابن نآ  رد  هدولآ  ياه  هاگن  ینار و  سوه  ینعی  دشابن ،
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ادخ لامج  رهظم  نز 

شتماق و دق و  تسا ، فیطل  شحور  تسا ، فیطل  شندـب  .تسا  هدـش  هتخیمآ  تفارظ  تفاطل و  اب  .تسا  دـنوادخ  لامج  رهظم  نز 
.تسا یعیبط  رما  کی  نیا  .درادن  یتیباذـج  چـیه  تسا و  همبلق  هک  نایاقآ  شفک  فالخ  هب  .دراد  تیباذـج  مه  شیاه  شفک  یتح 

تـشوخ رگا  .تسین  صقن  بیع و  ینعی  تسا ، تسرد  نیا  هتبلا  .دـیآ  یم  مشوخ  مه  نانز  شفک  زا  نم  تفگ : یم  نایاقآ  زا  یکی 
.يراد لکشم  دیاین ،

رد ار  قوذ  رهم و  نیا  دیاب  هکلب  دینک ، هجلاعم  دـیاب  دـیتسه و  ضیرم  هک  دـینکن  رکف  دـمآ ، ناتـشوخ  اه  نز  سابل  زا  ًالثم  رگا  امش 
تفلک اهدرم  لثم  ناشیادص  هک  اه  مناخ  زا  یـضعب  .تسا  توافتم  رایـسب  نز  يادص  اب  درم  يادص  .دینک  شتیادـه  حیحـص  ریـسم 

هدومرف ناشتائاتفتـسا  رد  لحار  ماما  تهج  نیا  زا  .تسا  تیباذج  ناشراتفگ  نحل  اه و  نز  يادص  رد  .دنراد  لکـشم  اه  نیا  تسا ،
.تسا مارح  دشاب ، يا  هدسفم  هبیر و  اه  نز  یناوخ  کت  رد  رگا  دنا : 

یم رابخا  نز  ارچ  هک  دینک  تبحص  امیس  ادص و  اب  اقآ  جاح  تفگ : یم  نم  هب  .تشاد  لاس  دون  دودح  .درک  توف  هک  دوب  يدرمریپ 
تشاد و لاس  دون  هک  نیا  اب  .دور  یم  لاح  زا  نم  لد  زیزع ، ناگدننیب  : دیوگ یم  هک  نیمه  مناخ  نیا  تفگ : روطچ ؟ متفگ : دـیوگ !

.دوش یم  دنلب  هدنک  زا  دود  اه  یضعب  لوق  هب.دوب  مه  دجسم  رتوبک 

تنوکـس و هلیـسو  اـه  نیا  .دـشاب  مه  دـیاب  تسا و  هداد  رارق  نز  رد  دـنوادخ  ار  هبذـج  شـشک و  نیا  هک  مـنک  ضرع  مهاوـخ  یم 
ار شدوخ  لالح  هار  زا  دـیاب  ناسنا  .دـنا  صقان  لحارم  نیا  رد  دـنرادن ، رـسمه  هک  یناـسک  اـْهَیِلا .» اونُکْـسَِتل  : » تسا ناـسنا  شمارآ 

نیا زج  دشاب ، هتشادن  یتیصاخ  چیه  نز  رگا  دومرف : یم  ناگرزب  زا  یکی  .دنک  شوماخ  ار  شیاه  شتآ  دهدب و  شمارآ  نیکـست و 
ياه تیـصاخ  تامحز و  .تسا  مهم  رایـسب  دـنک ، اضرا  ار  یـسنج  هزیرغ  اـه و  سوه  اوه و  دـنک و  شوماـخ  ار  توهـش  شتآ  هک 

رد مدرم  (22 (؛» ءاسِّنلا ِهََّذل  ْنِم  ْمَُهل  َرَثْکَا  ٍهَّذَِلب  ِهَرِخآْالا  اْینُّدلا َو  ِیف  ُساّنلاَذَّذََلت  ام  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنامب  شرگید 
.دنرب یمن  هدربن و  هرهب  رسمه  نز و  تذل  زا  رتالاب  رتشیب و  یتذل  زا  ترخآ  ایند و 
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اه میرح  تاعارم 

يوب نانز و  زج  امش  يایند  زا  نم  ( 23 (؛ َبیّطلا ءاسِّنلا و  َِّالا  ْمُکاْینُد  ْنِم  ُّبُِحا  ام  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  نیا 
راـهم و دـیاب  ار  اـه  شـشک  نیا  یلو  دراد ، شـشک  ینعی  تسا ؛ یعقاو  يدـیحوت و  يرطف و  رما  کـی  .مراد » یمن  تسود  ار  شوخ 
، تسا مارح  هتسب  رد  یقاتا  رد  مرحمان  درم  نز و  ندرک  تولخ  هک  دنا  هداد  اوتف  اهقف  ارچ  .دوش  رجنم  هانگ  هب  ادابم  هک  درک  تیاده 

ياه هبنج  تسا  نکمم  تسه و  فرط  ود  ره  رد  شـشک  نوچ  .تسا  ناطیـش  اه  نآ  یموس  نوچ  .دـنناوخب  زامن  اجنآ  رد  دـنچ  ره 
؛» امُُهِثلاث ُناْطیَّشلا  َناک  ِّالا  ٍهَأِْرمِاب  الَخ  ٍلُجَر  ْنِم  امَف  ٍهَأِْرمِاب  ٌلُجَر  َّنَُولْخَی  ال  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـنک  ادـیپ  یناطیش 

ناطیـش هک  نیا  زج  دـنک ، یمن  تولخ  ینز  اب  يدرم  چـیه  نوچ  .دـننک  تولخ  ییاـج  رد  دـیابن  مرحماـن  نز  درم و  چـیه  هتبلا  ( 24)
.تساه نآ  نیموس 

هلعش هبترم  کی  هک  تسا  شتآ  رانک  رد  هبنپ  دننام  اه  یمیدق  لوق  هب  .تسا  یسنج  هزیرغ  هبذج و  تدش  رطاخ  هب  اه  يریگشیپ  نیا 
انز اونَزتـال ؛ : » دـیوگ یمن  نآرق  رد  ور  نیا  زا  .دـناسر  یم  مه  هب  دـنک و  یم  هسوسو  ار  ود  نآ  هدـش  روط  ره  ناطیـش  .دوش  یم  رو 
زا دـیوگ : یم  دـنوادخ  هـک  تـسه  ناـهانگ  زا  یخرب  .دــیوشن » اـنز  کـیدزن  25)و  (؛ ینِّزلا اوـُبَْرقَت  ـالَو  : » دـیوگ یم  هکلب  دـینکن ،»

کی نفلت ، کی  طابترا ، کی  هاگن ، کی  یهاگ  .دراد  يدایز  تامدقم  انز  نوچ  .تسانز  نیمه  مه  یکی.نک  زیهرپ  مه  شتامدـقم 
.دوش یم  انز  همدقم  باذج ، يادص  کی  کمایپ ، کی  همان ،

سوه يا  هنوگ  هب  سپ  (26 (؛» ٌضَرَم ِِهْبلَق  یف  يّذلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَـضَْخت  الَف  : » دیامرف یم  ربمایپ  نانز  هب  باطخ  نآرق  رد  دنوادخ 
.دننک عمط  امش  رد  نالدرامیب  هک  دییوگن  نخس  زیگنا 
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بوخ رایـسب  دننک ، تبحـص  روط  نیا  ناشنارهوش  اب  رگا  .دـننکن  تبحـص  ابرلد  مرن و  یلیخ  مرحمان  ياهدرم  اب  اه  نز  دـیامرف : یم 
.دور یم  مه  شلد  نز  يابرلد  ابیز و  نحل  ربارب  رد  ناسنا  نوچ  دننکن ؛ تبحص  فیطل  مرن و  میالم و  رایسب  یبنجا  درم  اب  اما  تسا ،
نحل زا  ییابرلد  تفاطل و  نآ  هک  دننک  يراک  هکلب  دننکن ، تبحـص  بیرفلد  مرحمان ، نادرم  اب  نانز  هک  تسا  هدمآ  مه  تایاور  رد 
مامت تایاور  رد  تسا ! بیجع  یلیخ  .دوش  ضوع  ناشیادـص  یمک  اـت  دـنراذگب  ناـشناهد  رد  تسد  ًـالثم  .دوش  هتفرگ  ناـشراتفگ 

.تسا هدش  رکذتم  ار  اه  يراک  هزیر 

زاب یلو  دنراد ، لماک  تمصع  هک  نیا  اب  .منک  یمن  مالس  ناوج  ياه  مناخ  هب  نم  دندومرف : یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
(27) .دننک یم  تاعارم 

جاودزا طیارش  ناسآ -  جاودزا 

جاودزا طیارش  ناسآ -  جاودزا 

طلغ تاموسر  زا  يرود  ناسآ و  جاودزا 

هکنیا ای  میشاب  تسا  بسانم  نامطیارش  اب  هک  یسک  لابند  دیاب  جاودزا  رد  .تسا  هدش  دایز  يریگ  تخس  جاودزا  رد  نآلا  هنافـسأتم 
.دشاب رت  نییاپ  ام  زا  يرادقم 

مرـسپ تفگ  یم  وا  .دوب  لگـشوخ  پیت و  شوخ  ییوجـشناد  هک  تشاد  هلاـس  هدزون  يرـسپ  یناهفـصا ، یناـحور  ناتـسود  زا  یکی 
ناهفصا رد  یبهذم  هداوناخ  کی  زا  مه  نم  رـسپ  .دنا  هدش  وا  هاوخرطاخ  سالک  ياهرتخد  همه  دناوخ و  یم  سرد  نارهت  هاگـشناد 

دندوب بوخ  تیبرت  بوخ و  قالخا  ياراد  اما  دوبن  الاب  یلیخ  ناش  یلام  عضو  هک  یبهذم  هداوناخ  کی  يروف  نم  دوب  هتفر  اجنآ  هب 
.دوش یم  لح  دوز  یلیخ  تالکشم  میروایب ، رت  نییاپ  ار  طیارش  يرادقم  رگا  سپ  .مدرک  دقع  شیارب  ار 
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جاودزا هار  رد  هدـمع  لکـشم  کی  نیگنـس ، ياهرازاب  دـیرخ  اه و  هیرهم  مق ، ناهفـصا و  لثم  یگرزب  ياهرهـش  رد  ًاصوصخ  نـآلا 
اه و جرخ  زا  يرادـقم  .تسکـش  دوش  یم  .مینکـشب  ار  اـه  مسلط  اـه و  مسر  نیا  .تسا  عرـش  فـالخ  اـه  نیا  .تسا  هدـش  ناـناوج 

.میراذگب رانک  ار  ییاذک  ياهدیرخ 

بسانتم ياه  هیرهم  هب  شرافس 

هیرهم دـنتفگ  یتقو  نوچ  .دـندرک  بجعت  یلیخ  ام  دروخرب  زا  دـمآ  هک  لوا  داماد  .دنتـسه  رتکد  ود  ره  هک  مراد  داـماد  اـت  ود  هدـنب 
داماد دوخ  ام  .تسا  هدیدنسپ  ار  ام  رتخد  مه  داماد  .میا  هدیدنـسپ  ار  داماد  ام  میهاوخ  یمن  هیرهم  ًالـصا  ام  متفگ : نم  دشاب ؟ ردقچ 
.دـنک یم  داـح  ار  جاودزا  طیارـش  اـه ، يراـجنهان  نیا  .میهاوخ  یم  ار  شتلاـصا  هقباـس و  ياوـقت ، قـالخا ، ناـمیا ، میهاوـخ  یم  ار 

دهاوخن ار  سورع  هک  يداماد  هک  یلاح  رد  .دـهد  یم  قالط  يروف  داماد  دـشاب  مک  هیرهم  رگا  دـنیوگ  یم  هک  ما  هدینـش  هنافـسأتم 
مناج مشخب  یم  ار  مرهم  دیوگ  یم  هراچیب  سورع  هک  دهد  یم  یحور  رازآ  هجنکـش و  ار  وا  ردق  نآ  دـشاب  مه  نیگنـس  هیرهم  رگا 

.دازآ

هیرهم نییعت  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تفرعم 

ناراکهانگ تعافـش  نم  هیرهم  مهاوخ  یم  دومرف  ناشیا  نیا  رب  هوـالع  .دوب  هرقن  مهرد  دـصناپ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هیرهم 
.تسا ناشیا  تفرعم  هناشن  نیا  .دنداد  ناشیا  هب  دش و  لزان  ادخ  فرط  زا  يدنس  دشاب و  مردپ  تما 

جاودزا نس  نتفر  الاب  ياهتلع  زا  یکی 

ياقآ جاح  .دورن  تسا  الاب  ناشیاهاضاقت  هک  ییاه  هداوناخ  لابند  طقف  دراد  نس  لاس  یـس  هک  ییاقآ  .میرادرب  رتکچوک  ياـه  همقل 
لها دنتـسه ، تسود  رهوش  دـنراد ، تفع  لامج و  هک  دنتـسه  ییاه  مناـخ  اهاتـسور  رد  دـندومرف  یم  دـنک  شتمحر  ادـخ  یبـالود 
.مریگ یمن  اتسور  زا  نز  هک  مییوگن  اه  هناهب  نیا  هب  دنتسین ، دلب  ار  رهش  بادآ  یمک  اما  دنتـسه  راد  هناخ  دنتـسه  یگدنز  شزاس و 

ياه سیف  نیا  دیـشابن  مسر  مسا و  ادص و  رـس و  زپ و  لابند  .دینکـشب  ار  اه  مسلط  نیا  .یتفرگ  ییاتـسور  وت  دنیوگب  نارگید  راذگب 
.تسا هدرب  الاب  ار  اه  جاودزا  نس  تسا و  هدرک  هراچیب  ار  ام  اجیب 
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جاودزا رد  يریگ  ناسآ 

تابجاو ءزج  نتفرگ  رالات  .دنریگ  یم  دای  مه  هیقب  دننکب  ار  راک  نیا  هک  رفن  دنچ  .میهدب  قنور  اه  هداوناخ  رد  ار  يریگ  ناسآ  دـیاب 
ره رد  هشیمه و  مدرم  هک  دـینادب  دـینک  یم  يریگ  تخـس  مدرم  فرح  يارب  رگا.تسین  بجاو  تـسا  بحتـسم  نداد  روـس  .تـسین 

دننز یم  ار  ناش  غورآ  دندروخ ، هک  ار  اذغ  دنروخ ؛ یم  اذغ  عون  جنپ  دنیآ و  یم  رالات  رد  هک  ییاه  نامه  دننز  یم  فرح  تروص 
ناسآ عنام  نات  هداوناخ  رگا  .دـننک  یم  تبیغ.دـننز  یم  مشچ  .تسا  هدروآ  اجک  زا  ار  اـه  لوپ  نیا  هدـش  نـالف  نـالف  دـنیوگ  یم  و 

.دینکب یضار  ار  اهنآ  دینک و  تبحص  اهنآ  اب  دنوش  یم  يریگ 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  رتخد  زا  يراگتساوخ  نایرج 

ناشیا دوخ  نامز  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـشاد  رـسپ  ات  ود  دنتـسه و  هدـنز  مه  همه  هک  تشاد  رتخد  ات  تشه  ینیدـلاءاهب  ياـقآ  موحرم 
کی هک  میتفر  یم  اجنآ  هب  زامن  يارب  دوب  ناشیا  تیب  کیدزن  ام  هناخ  نوچ  اه  بش  .دنتـسه  هدنز  ناشرگید  رـسپ  نآلا  درک و  توف 
يارب رمـشاک  زا  ار  ما  هداوناخ  مهاوخ  یم  متـسه و  رمـشاک  لها  نم  دیـسر و  یم  اقآ  تمدخ  دایز  امـش  تفگ  نم  هب  يا  هبلط  بش 
متفگ .دنریذپب  يداماد  هب  ار  ام  هک  تسه  یهار  دینیبب  دینک  تبحـص  اقآ  اب  امـش  مروایب  مق  هب  ینیدلاءاهب  ياقآ  رتخد  يراگتـساوخ 

يراگتـساوخ هب  اـقآ  نأـش  مه  یهللا  تیآ  کـی  دـیاب  میراد  اـقآ  اـب  یتیخنـس  هچ  اـم  هک  دـمآ  منهذ  هب  نم  .تفر  هبلط  نیا  مـشچ و 
دوب اهنت  اقآ.مدمآ  رتدوز  زامن  زا  لبق  ادرف  .مدرک  یم  ضرع  اقآ  هب  دیاب  مدوب  هداد  هدعو  هبلط  نیا  هب  نوچ  الاح  یلو  دـیایب  شرتخد 

هب مینک و  یمن  تلاخد  نامیاه  هچب  راک  رد  ام  هک  دندومرف  دندرک و  یلمأت  کی  اقآ  .متفگ  اقآ  هب  ار  نایرج  اقآ و  تمدخ  متسشن  و 
ناشیا .میهد  یم  ار  نامرظن  مه  ام  دندنـسپب  ار  یـسک  ره  تسا  رـسپ  اب  رتخد و  اب  باختنا  قح  .مینک  یم  تلاخد  طقف  رواشم  ناونع 

رب يراب  اهنت  هن  نم  ياهرتخد  .هن  ای  دندنـسپ  یم  اهنآ  دـننیبب  دـنریگب و  سامت  کی  شردام  ام و  هیبص  اب  اه  مناخ  قیرط  زا  دـندومرف 
هناخ رد  دنا ؛ هدـمآ  شا  يراگتـساوخ  هب  تسا و  شجاودزا  عقوم  نآلا  هک  يرتخد  نیمه  دنتـسه و  مه  نم  کمک  هکلب  دنتـسین  نم 

تـسا مک  هک  ات  تشه  اهرتخد  نیا  زا  .دـهد  یم  نم  هب  مه  ار  شـسمخ  تسا و  هدرک  هیهت  شدوخ  مه  ار  شزاهج  .دـفاب  یم  یلاـق 
.تسا تحار  نایاپ  ات  درک  تیبرت  تسرد  ار  هچب  تفرگ و  ناسآ  ار  یگدنز  رگا  ناسنا  .تسا  مک  دشاب  هتشاد  مدآ  ات  داتشه 
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جاودزا رد  نتسشن  لد  هب  یبلق و  شریذپ  تیمها 

هلئسم نیا  رب  هک  میراد  مه  یناوارف  تایاور  هنیمز  نیا  رد  .تسا و  فرط  ود  هیحان  زا  یبلق  شریذپ  جاودزا ، یلـصا  طیارـش  زا  یکی 
.دنا هدرک  دیکأت 

هب یلو  تسا  هتشادن  هفایق  یلیخ  دیاش  هک  یمناخ  مدقتعم  مراد و  داقتعا  نیا  هب  نم  نتـسشن ، لد  هب  ناونع  تحت  دنراد  يریبعت  ماوع 
شتشوگ ینالف  دنیوگ : یم  ماوع  ریبعت  هب  دنیشن و  یم  مدآ  لد  هب  دشابن  گنشق  یلیخ  دیاش  هک  ییاقآ  ای  دنیشنب و  لباقم  فرط  لد 

مه مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  نینچمه  تسین ، ورب  لدوت  ینالف  ای  تسا و  ورب  لدوت  ینالف  تسا ، خلت  شتشوگ  ینالف  تسا ، نیریش 
لمع رگا  یتح  تسشن ، تلد  هب  هک  يدرک  تاقالم  یسک  اب  رگا  دندومرف : مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ناشتیـصو  رد 

وا دیدیدن ؛ وا  زا  مه  یفالخ  راک  چیه  رگا  یتح  تسشنن ، ناتلد  هب  لوا  زا  هک  دیدید  ار  یسک  رگا  ریذپب و  ار  وا  تشادن ؛ مه  یبوخ 
.دیریذپن ار 

رگید مه  لد  هب  ناشرهم  دننیـشنب و  رگیدـمه  لد  هب  رـسپ  رتخد و  هک  تسا  مهم  یلیخ  جاودزا  رد  نتـسشن  لد  هب  نیا  نم  داـقتعا  هب 
.دتفیب

جاودزا رما  رد  يزاورپ  دنلب  زا  زیهرپ 

یطیارش اب  يرسمه  هک  دنک  روصت  دیابن  ناسنا.درادن  هراختسا  هب  جایتحا  دیدنسپ  یم  ار  شطیارـش  هک  ار  يدروم  کی  هداوناخ  رگا 
اه یخرب  هنافسأتم  دشاب  یعماج  لماک و  ناسنا  شرسمه  هک  دیایب  شیپ  تیعقوم  نیا  یسک  يارب  منک  یمن  رکف  .دشاب  هتـشاد  لماک 
ای مریگب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رتخد  نم  دـنیوگ  یم  ًـالثم  تسین  تسرد  ًالـصا  هک  دـنراذگ  یم  ار  یطیارش 
هب دـشاب  هتـشاد  نیـشام  دـشاب  هتـشاد  هناـخ  دـشاب  ـالاب  شقوقح  دـشاب  پیت  شوخ  هک  دـشاب  ییاـقآ  کـی  اـی  دـنیوگ  یم  اـه  مناـخ 

.تشاذگ رانک  ار  تارکفت  نیا  دیاب  تسا و  يزاورپدنلب  اه  نیا  .دیایب  نم  يراگتساوخ 
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ّالا دـیدرگن و  بیع  نودـب  ناسنا  لابند  نیلماکلا » نم  وهف   » تسا بلاغ  شیاـه  يدـب  رب  شیاـه  یبوخ  هک  یـسک  میراد  ثیدـح  اـم 
ادیپ دشابن  نآ  رد  يا  ههبـش  چیه  هک  ییاذغ  دوش  یمن  ادیپ  بیع  یب  ملاع.دوش  یمن  ادیپ  بیع  یب  تسود  .دینام  یم  رـسمه  نودـب 

.تسا مک  مه  صلاخ  لمع  .دوش  یمن 

هراختسا هاگیاج 

ریحت راـچد  تسا و  هتفاـین  تسد  باوج  هب  مه  زاـب  یلو  تسا  هدرک  تروشم  هدرک  قیقحت  ناـسنا  هک  دراد  دربراـک  یتقو  هراختـسا 
رگید دنراد  تسود  ار  رگیدمه  رگا  .دنک  هچ  دـناد  یمن  تسا و  ناریح  مدآ.تسا  ناسکی  راگتـساوخ  ّدر  لوبق و  ینعی  .تسا  هدـش 

.تسین هراختسا  ياج 

رسمه طرش  نیرت  یلصا  تناید  قالخا و 

: يونثم باتک  رد  يولوم  لوق  هب  درادن  یبوخ  تبقاع  دشاب  هتفرگ  تأشن  سوه  زا  هک  ییاه  قشع 

دوب یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب             یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع 

يرگید سک  هاوخرطاخ  رگید  زور  تسا ، رتخد  ای  اقآ  نیا  هاوخرطاخ  زور  کی  یسک  .دنتسه  رذگدوز  گنراگنر ، ياه  قشع  نیا 
تبحم و طرـش  رب  هوالع  ام  تایاور  رد  تسین  یلکـشم  دشاب  شهارمه  مه  رگید  طیارـش  دشاب و  حیحـص  تبحم  رگا  اما  .دوش  یم 

اهنیا .تسا  هدـش  هداد  رونام  یلیخ  رـسمه  تناید  قالخا و  هب  مالـسا  رد  .تسا  هدـش  يراشفاپ  هراشا و  مه  يرگید  طیارـش  هب  قشع 
.دشاب یلصا  طیارش  ءزج  دیاب 

جاودزا هجیتن  رد  ناسنا  شقن 

، لکوت اعد ، .دشاب  قفوم  هللا  ءاش  نا  ات  دهدب  ماجنا  دیاب  هک  دراد  شود  هب  یفیلاکت  نآ  زا  لبق  دـنک ؛ جاودزا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
اما .دجنـسب  دراد  ناوت  هک  ییاج  ات  هب  ار  طیارـش  دیاب  .دهدب  ماجنا  ناسنا  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  هرواشم  قیقحت و  لسوت ،
ادخ هب  لکوت  دشاپ و  یم  رذب  دـنز  یم  مخـش  ار  نیمز  زرواشک  لاثم ؛ روط  هب  .تسادـخ  تسد  هکلب  تسین  ناسنا  تسد  راک  هجیتن 
رید دمآ ، دهاوخ  ناراب  ایآ  رید ، ای  دنک  یم  دشر  دوز  .هن  ای  دنک  یم  دشر  هناد  نیا  ایآ  اما  .دـهد  یم  ماجنا  ار  شا  هفیظو  دـنک ، یم 
مه نآ  زا  یمهم  شخب  تسام و  تسد  راـک  زا  یـشخب  طـقف  هشیمه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  سپ.تسادـخ  تسد  .دوز  اـی  دـیآ  یم 

.تسادخ تسد 

14336 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4249 

http://www.ghaemiyeh.com


رسمه باختنا  رد  قیقحت  تیمها 

هک یناسک  نیا  دـیآ و  یمن  شیپ  قفومان  جاودزا  دـنک  قیقحت  یـسررب و  تسرد  ار  شتیعقوم  طیارـش و  جاودزا  زا  لـبق  ناـسنا  رگا 
؛ دنراد دمآو  تفر  هاگداد  هب  شرهوش  اب  لاس  دنچ  هک  یمناخ  ًالثم  .دننک  یسررب  ار  هلئسم  نیا  دیاب  دنا  هتـشاد  قفومان  ياه  جاودزا 

اقآ نیا  هک  یلاح  رد  مدرکن  قیقحت  ًالصا  نم  و  مراد ، لغش  كردم و  نیدنچ  نم  تفگ  دمآ  يراگتساوخ  هک  نم  رهوش  تفگ  یم 
تروشم قیقحت و  جاودزا  رما  رد  ًاصوصخ  اهراک  همه  رد  دـیاب  سپ  .تسا  هدوب  یبلقت  شکرادـم  همه  تسا و  هدوب  زاب  هقح  یلیخ 

.میشاب وا  ياضر  هب  یضار  دیاب  تسادخ و  تسد  هجیتن  اما  مینک 

رسمه باختنا  رد  قیقحت  زا  دعب  لکوت  تیمها 

تـسا هنیدتم  باجحاب و  ای  تسا و  كاپ  نیدتم و  ًالثم  تسا  یبوخ  ناسنا  نآلا  صخـش  نیا  دنیبب  دنک و  قیقحت  تسا  نکمم  ناسنا 
یلو دـشاب  نیدـتم  نآالا  تسا  نکمم  .تسین  نیمـضت  لباق  دـنوش و  یم  هچ  رگید  لاس  کی  هک  تسین  ینیب  شیپ  لباق  هدـنیآ  یلو 

زا ریغ  ًالثم  دراد  مه  انثتـسا  رما  نیا  هتبلا  .دوش  یم  نشور  یلیخ  ادـخ  هب  لکوت  شقن  هک  تساجنیا.دـشابن  روط  نیا  رگید  لاس  کی 
هیلع نینمؤملاریما  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترضح  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  جاودزا 

.تسه هرجاشم  وگم و  وگب  يا  هداوناخ  ره  رد  هرخـالاب  .میرادـن  غارـس  یـصقن  یب  جاودزا  دـندوب  یلماـک  ياـه  ناـسنا  هک  مالـسلا 
.میشاب یهلا  ياضر  هب  یضار  میلست و  دیاب  ام  سپ  .تسین  ناسکی  مه  اب  دارفا  همه  هقیلس  قالخا و 
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دب رسمه  لباقم  رد  يروبص 

اهنآ اب  ادخ  رما  هب  اهنآ  دندرک و  یم  تیذا  هک  دنتشاد  ینارـسمه  ادخ  يایلوا  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  هک  میراد  یناوارف  ياه  هنومن 
دشر یلو  داد  یم  هجنکـش  درک  یم  تیذا  ار  ناشیا  یلیخ  هک  دنتـشاد  يرـسمه  ینادمه  يراصنا  ياقآ  موحرم  .دندرک  یم  جاودزا 

.دوب وا  اب  يراگزاس  رد  ناشیا  لامک  ناشیا و 

مسلط وداج و  یسیوناعد ،

نارگید ای  دشاب  يداو  نیا  رد  یسک  رگا  ینعی  تسا  مارح  ياه  لغش  ءزج  نتسب  مسلط  ناگتـشرف و  نج و  ریخـست  مالـسا  رد  ًاساسا 
هدـش جاودزا  يارب  یعنام  تسا و  هدـش  باـب  یلیخ  لـئاسم  نیا  هنافـسأتم  و.تسا  هدرک  یمارح  راـک  دـنک  نومنهر  يداو  نیا  هب  ار 

يدراوم رد  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  ماهوا  غورد و  ما ؛ هدرکزاب  ای  ما  هتسب  ار  یـسک  تخب  هک  دننک  یم  اعدا  هک  یناسک  رثکا  .تسا 
دشاب و هدناوخ  ییاعد  کی  دراذگب ؛ رثا  دناوتب  یصخش  هیحور  رد  ًالثم  ای  دشاب  هتشاد  ینج  ریخـست  ای  دشاب  هتـشاد  یمـسلط  یـسک 

هجوت دـیاب  .میراد  نانجلا  حـیتافم  رد  مه  رحـس  نالطب  ياعد  هتبلا  .تسا  صاخ  مک و  یلیخ  دراوم  نیا  اما  .دـشاب  هدز  ار  فرط  لد 
.دروخ یم  مه  هب  ملاع  ماظن  دنشاب  رثؤم  اه  نیا  دشاب  انب  رگا  هک  تشاد 

يراگتساوخ نامز  طابترا 

جاودزا هب  دنشاب  نئمطم  نیفرط  هک  یطرش  هب  دننکب  تبحص  دنناوت  یم  دشابن ؛ تولخ  هک  ییاج  رد  رتخد  رسپ و  رگا  هدنب  هدیقع  هب 
فرط طیارـش  هجو  چیه  هب  هک  ییاج  رد  اما  .دننک  تبحـص  مه  اب  يروضح  ای  همان  ای  نفلت  قیرط  زا  دنناوت  یم  اهنآ  .دوش  یم  رجنم 

رب یساسحا  ياضف  هبلغ  هنافسأتم  اهطابترا  روط  نیا  تافآ  زا  یکی  .تسین  همان  نفلت و  تبحص و  ياج  تسین  راگزاس  امـش  اب  لباقم 
مامت .مدرب و  رهـش  نوریب  رد  تولخ  جند و  ياج  کی  ییانـشآ ؛ جاودزا و  ياه  تبحـص  يارب  ار  میاهداماد  مه  هدـنب  .تسا  نیفرط 

.دنداد ماجنا  اهردام  ردپ و  روضح  رد  ار  ناشیاه  تبحص 
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جاودزا رد  تقادص  تیمها 

هچ اب  دـنادب  ناسنا  .دور  یم  درب و  یم  دورب  اـجک  ره  تسادـخ  ریـشمش  قدـص  هک  دـندومرف  یم  داـیز  ار  هلمج  نیا  یبـالود  ياـقآ 
رگا یتح  .دـییوگب  ار  تالاکـشا  مه  اـه و  یبوخ  مه  دـنیوگب  ار  ناـشتیعقوم  طیارـش و  ود  ره  دوش  یم  لـیماف  انـشآ و  يا  هداوناـخ 

.دوشن یشالتم  دقع  زا  دعب  هدنیآ و  رد  یگدنز  ات  دییوگب  جاودزا  زا  لبق  دراد  يداح  صاخ و  یضیرم 

جاودزا يادتبا  رد  هک  هچنآ  .دینک  تروشم  دییوگب  دیهاوخ  یم  هک  ییاهزیچ  يارب  .تسین  زاین  رما  يادـتبا  رد  زیچ  همه  نتفگ  هتبلا 
.تسا یگداوناخ  طیارش  تیعقوم و  رگیدمه و  تایحور  تخانش  تسا  مهم  یلیخ  نآ  زا  لبق  و 

مرحمان اب  تولخ  تمرح 

نوچ .تسا  هریبک  هانگ  مارح و  دشاب ؛ هتـشادن  اجنآ  هب  دورو  هار  دـشابن و  يرگید  سک  هک  تولخ  ياج  کی  رد  درم  نز و  عامتجا 
شدوخ دیابن  ناسنا  هک  میراد  تیاور  .دنراد  هبذج  رگیدمه  هب  تبسن  رسپ  رتخد و  .دراد  روضح  اهناکم  روط  نیا  رد  ًانئمطم  ناطیش 

.دهد رارق  هانگ  ضرعم  رد  ار 

ندوب مه  وفک 

مه اـب  ناـش  یعاـمتجا  طیارـش  نید و  قـالخا ، دـیاب  نیفرط  ینعی  .تسا  هدـش  دـیکات  ندوب  نأـش  مه  ندوب و  وفک  مه  هب  مالـسا  رد 
رـسپ نس  دیاب  دـنیوگ  یم  ًالثم  تسا  هدـش  مهم  يرگید  ياهزیچ  لئاسم  نیا  هب  تیمها  ياج  هب  هعماج  فرع  رد  اما  .دـشاب  راگزاس 

طیارـش و رثکا  هک  دـنا  هدوب  اـه  یلیخ  .تسین  جاودزا  كـالم  نس  ًاـساسا  .تسا  هتفریذـپ  ار  نیا  مه  فرع  دـشاب و  رتـخد  زا  رتـشیب 
اهیلع هجیدـخ  ترـضح  جاودزا  يارجام  رد  .تسا  هدروخ  تسکـش  ناـشجاودزا  یلو  تسا  هدوب  راـگزاس  مه  اـب  ناـشیاه  تیعقوم 

جاودزا یلو  دوب  رتگرزب  ناشیا  زا  لاس  هدزناپ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  مالـسلا 
.دنتشاد یلماک 
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ناکیدزن تلاخد 

نیب زا  جاودزا  هیضق  لصا  هک  دننک  یم  تخس  ردق  نآ  ناوج  ود  جاودزا  يارب  ار  طیارـش  کیدزن  ياه  لیماف  یهاگ  هک  هدش  هدید 
ردق نیا  .دـنزب  رگید  فرح  کی  ومع  دـنزب ، فرح  کی  ییاد  دـنهدن ،  تلاخد  ار  نارگید  یلیخ  هک  دـننک  یعـس  لوا  زا  .دور  یم 

مینکب عناق  یضار و  ار  نارگید  ردام و  ردپ و  تبحم  تمیالم و  اب  میناوتب  رگا  هتبلا  .دنهدب  رظن  لیماف  همه  هک  تسین  هعـسوت  هب  زاین 
.دسر یمن  ییاج  هب  راک  لاجنج  راج و  رهق و  اوعد و  اب  .تسا  بوخ 

اب دـناوت  یم  تسا ؛ نئمطم  یـسک  رگا  اـما  دوش  یمن  هیـصوت  تسین  نأـش  مه  يوـنعم  ظاـحل  هب  هک  یـسک  اـب  جاودزا  یلک  روـط  هب 
ار یقیرغ  کی  میورب  ام  هک  دشاب  يروط  دیابن  یلو  درادن  يداریا  دـهدب  رییغت  يونعم  ظاحل  هب  ار  شرـسمه  یبوخ  راتفر و  قالخا ،

.میوش قرغ  مه  نامدوخ  میهدب و  تاجن 

جاودزا زا  دعب  تالکشم  رد  ربص 

میتشاد یناربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دنک  لمحت  دـیاب  دـناوت  یم  هچ  ره  ناسنا  دـش ؛ نارحب  راچد  ناسنا  جاودزا  زا  دـعب  رگا 
بجوم وفع  ارادـم و  ربص و  نیا  هک  نوچ  دـندرک  یم  لمحت  اهنآ  یلو  دـندناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  یتح  دنتـشاد و  يدـب  نارـسمه  هک 

.درک جیورت  تشاد و  ار  هاگن  نیا  دیاب  .دش  یم  شا  يونعم  لامک  دشر و 

هک دوب  ییاه  هجنکش  اه و  یتخـس  لمحت  شا ، يونعم  تاقیفوت  تلع  دوب  کلاس  فراع و  کی  هک  دادح  مشاه  دیـس  جاح  موحرم 
.درک یم  لمحت  ار  اهنیا  همه  وا  .دنداد  یم  وا  هب  شنزردام  هداوناخ و 
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ياقآ موحرم  اما  دننکب  مادعا  ای  نادنز  ار  شرهوش  دوش و  هتشک  ات  دروخ  ّمس  هک  ینادمه  يراصنا  ياقآ  موحرم  رسمه  روط  نیمه 
، دهد یم  هجنکـش  یلیخ  ار  امـش  نامرهاوخ  دنتفگ : ناشیا  هب  شیاه  نزردارب.دـننک  یم  اوادـم  ار  ناشیا  دوش و  یم  هجوتم  يراصنا 

یم شتیذا  دینک و  یمن  لمحت  ار  وا  امـش  اما  منک  یم  لمحت  ار  ناترهاوخ  نم  دندومرف : ناشیا  هک  میریگب  قالط  دیهدب  هزاجا  رگا 
نم مناخ  زا  ار  تباذع  ایادخ  هک  درک  یم  اعد  وا  يارب  شرـسمه  گرم  زا  دعب  یتح  ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  .دـینز  یم  ار  وا  دـینک 

.رادرب

هب دراک  مدرم  لوق  هب  دوبن و  يا  هراچ  رگید  رگا  اهتنم  .میزاـسب  مه  بویع  اـب  دـیاب  .تسین  بیع  نودـب  یـسک  چـیه  هک  مینک  هجوت 
.تسا هنیزگ  نیرخآ  ییادج  هک  مینک  هجوت  تفرگ و  قالط  دیاب  دیسر  ناوختسا 

امش زا  نم  تفگ  ناشیا  هب  ربمغیپ  ياه  مناخ  زا  یکی.دنداد  قالط  ار  ناشیاه  مناخ  زا  یضعب  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
دنداد شقالط  عیرس  مه  ناشیا  مرازیب و 

جاودزا هفسلف  ناسآ -  جاودزا 

جاودزا هفسلف  ناسآ -  جاودزا 

ملاع تادوجوم  مامت  تیجوز 

ْیَـش ٍء ِّلُک  ْنِم  َو   » میراد نآرق  هیآ  هنیمز  نیا  رد  .دراد  دوجو  تادوجوم  همه  تاذ  رد  ینعی  تسه ؛ تقلخ  لـک  رد  تیجوز  هلئـسم 
همه تسا ؛ دحاو  تسا و  درف  تسا ، دحا  تسا ، کت  هک  لاعتم  يادخ  زا  ریغ  هدام  ملاع  رد  ینعی  (1)« نوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ 
ملع ار  اه  نیا  زا  یـضعب  نامز  نیا  رد.دنتـسه  هدام  رن و  ناش  مامت  ناهایگ  ناتخرد و  تاـناویح ، ینعی  دنتـسه  هداـم  رن و  تادوجوم 
همه .درادـن  اـنعم  ورین  يژرنا و  دـشابن  روـط  نیا  رگا  هک  یفنم  مه  دراد و  تبثم  بطق  مه  هک  قرب  ًـالثم  .تسا  هدرک  فـشک  زورما 

رارـسا رـشب  اما  دـنراد  هدام  رن و  مه  ناهایگ  ناتخرد و  هیقب  دراد  هدام  رن و  اـمرخ  تخرد  ًـالثم  دنتـسه  روط  نیمه  ملاـع  تادوجوم 
.تسا ندوب  هدام  رن و  تیجوز و  هب  تقلخ  يانب  تسا و  هدرکن  ادیپ  ار  رگید  یضعب  هدرک و  ادیپ  ار  یضعب 
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رشب لسن  ياقب  زمر  تیجوز 

دوجوم کی  مه  ناسنا  تسا و  هداد  رارق  ار  شفلاخم  سنج  هب  تبـسن  هبذج  شـشک و  ادـخ  یجوز ، دوجوم  ره  نورد  رد  دـنوادخ 
شنورد ترطف و  .تسا  رامیب  درادـن  جاودزا  رـسمه و  هب  هقالع  یمناخ  اقآ و  کی  رگا  ینعی  .تسین  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  تسا و 

هبذـج و نیا  رگا  تسا  نیمه  رد  مه  رـشب  لسن  ياقب  زمر  ًاساسا  .دـنک  اوادـم  دـیاب  .دراد و  یمـسج  ای  یناور  صقن  اـی  دراد و  داریا 
.دراد تمکح  لاعتم  يادخ  راک  نیا  .درک  یمن  جاودزا  سک  چیه  دیاش  دوبن ؛ درم  نز و  رد  ششک 

جاودزا هب  نآرق  مالسا و  هجوت 

نیا رب  ملاع  تقلخ  يانب  تسا و  يرطف  يزیرغ و  ًالماک  هلئسم  کی  درادن و  ینید  چیه  هب  یطبر  اهنآ  نیب  شـشک  تیجوز و  هلئـسم 
مالسلا و مهیلع  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تسا ؛ نایدا  همه  لمکا  مالـسا  بتکم  هک  اجنآ  زا  یلو  .تسا  هدش  هداهن 

تایاور اه و  باتک  و   ... رهوش و نز و  طیارـش  جاودزا ، تیعقوم  هلمج ؛ زا  .دـنا  هدرک  ناـیب  ار  جاودزا  هلئـسم  فلتخم  بناوج  نآرق 
هک هلئـسم  کی  دروم  رد  لصفم  باتک  کی  یجراخ  نادنمـشناد  یهاگ  .دـینک  هعلاـطم  دـیناوت  یم  هک  تسه  هنیمز  نیا  رد  یناوارف 
هللا یلـص  ربمغیپ  رـسمه  هب  ناسنا  تبحم  يرادرـسمه و  نییآ  دروم  رد  ًالثم.دـنا  هتـشون  تسا  هدـمآ  تیاور  هلمج  کی  رد  نآ  مامت 
نم دـیوگب  مناخ  هب  اقآ  رگا  هکنیا  ینعی   (1) «. ًادبأ اهبلق  نم  بهذیال  کّبحأ  ّینإ  هأرملل :  لجّرلا  لوق  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 

هک دنامهف  یم  دنک و  یم  تیبثت  ار  تدوم  ینعی  .دور  یمن  نوریب  مناخ  نیا  لد  زا  زگره  مراد  هقالع  امـش  هب  یلیخ  مراد و  تتـسود 
.دراد تبحم  یتسود و  جاودزا و  تدوم و  ياقبا  تیبثت و  يارب  يرتشیب  ریثأت  نوچ  دروآ  نابز  هب  ار  اه  یتسود  دیاب 
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مالسا رد  جاودزا  تیمها 

ْنَمَف ِیتَّنُس  ُحاَکِّنلا   » فورعم ثیدح  شا  هنومن  .دنک  یم  جاودزا  هب  بیغرت  رایسب  ار  اه  ناسنا  هداد و  تیمها  یلیخ  جاودزا  هب  مالسا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مکحم  ياه  هریـس  زا  یکی  .تسا  جاودزا  نم  هریـس  شور و  ینعی   (1) یِّنِم » َْسیَلَف  ِیتَّنُس  ْنَع  َبِغَر 

ینعی .تساهدیدهت  نیرتدب  یِّنِم » َْسیَلَف  ِیتَّنُـس  ْنَع  َبِغَر  ْنَمَف   : » دندومرف ثیدح  ياهتنا  رد  ترـضح  هک  يدـیدهت  تسا و  ملـس  و 
.تسا يدنت  ریبعت  نیا  تسین  ام  زا  اَّنِم » َْسیَلَف   » دنادرگب يور  جاودزا  زا  هک  یسک  .دیتسین  نم  تما  نیملسم و  ءزج 

جاودزا راثآ 

تعکر داتفه  زا  رتالاب  دناوخ  یم  رادرـسمه  مدآ  هک  يزامن  تعکر  ود  هک  تسا  سب  دنک  یم  جاودزا  هک  یـسک  يارب  باوث  نیمه 
ظوفحم ای  تسا  ظفح  شنید  فصن  دـنک  یم  جاودزا  هک  یـسک  میراد  ثیدـح  نینچمه  .دـناوخ  یم  درجم  مدآ  هک  تسا  يزاـمن 

ار اه  ناوج  هک  ییاهرطخ  زا  یلیخ  ینعی  .دـشاب  هتـشاد  اوقت  ناسنا  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  مه  شنید  رگید  فصن  تسا و  هدـش 
دـنوش و یم  هدیـشک  فلتخم  ياه  یگدولآ  هانگ و  یهارمگ و  هب  هار  نیا  زا  .تسا و  یـسنج  هزیرغ  نیمه  هار  زا  دـننک  یم  دـیدهت 

.دنک یم  داجیا  ناسنا  رد  يدام  يونعم و  یحور  تانسحم  کی  جاودزا  نینچمه  .دروآ  یم  شمارآ  وا  يارب  رسمه  جاودزا و 

لهاتم درجم و  صخش  ربق  لوا  بش  نوماریپ  يا  هفیطل 

تبیصم الب و  هچ  ره  هراچیب  نیا  دنتفگ : .هلب  : تفگ يا ؟ هدرک  جاودزا  دندیسرپ  رکنم  ریکن و  هکئالم  دنتشاذگ و  ربق  رد  ار  یصخش 
رد .دنتشاذگ  ربق  رد  ار  يرگید  صخش  .دشابن  الب  یب  يا  هناخ  چیه  تسا  الب  نز  دنیوگ  یم  .دیربب  تشهب  ار  وا  تسا  هدیـشک  هدوب 

دوش مرن  شیاـه  ناوختـسا  اـت  دـیربب  منهج  ار  وا  تسا  هدیـشکن  باذـع  نیا  دـنتفگ : .هن  تفگ : يا ؟ هدرک  جاودزا  دـنتفگ  وا  هب  ربق 
ار وا  دنتفگ : .رابود  تفگ : يا ؟ هدرک  جاودزا  دنتفگ  .دنتشاذگ  ربق  رد  ار  يرگید  صخـش  .دیربب  تشهب  هب  ار  وا  دعب  دشکب  باذع 

شتـسوپ یلیخ  نیا  تسا  هدروآ  شدوخ  رـس  يور  شدوخ  مه  رگید  يالب  کی  دـندروآ  شرـس  هب  الب  کـی  نوچ  دـیربب  منهج  هت 
.تسا تفلک 
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رهوش هزم  نوماریپ  نیریش  یتیاکح 

یباوج دیاب  تفگ  شلد  رد  دوب  یلقاع  هدـیمهف و  نز  هک  شردام  دراد ؟ يا  هزم  هچ  رهوش  تفگ : شردام  هب  يرتخد  هک  تسا  لقن 
رهوش نم  دیوگ  یم  تسا  يا  هزمشوخ  نیریش و  زیچ  کی  رهوش  میوگب  رگا  دشاب  لماک  عماج و  مه  هدنبیز و  ابیز و  مه  هک  مهدب 
باوج رد  هرخالاب  .مهاوخ  یمن  رهوش  نم  ًالـصا  دیوگ  یم  تسا  يا  هزم  یب  خـلت و  شرت و  زیچ  رهوش  میوگب  مه  رگا  .مهاوخ  یم 

یتقو مه  لاح  نیع  رد  دـهاوخ و  یم  شلد  ناسنا  دنیـشن و  یم  ناسنا  جازم  هب  مه  یـشرت  .تسا  یـشرت  لثم  رهوش  تفگ : شرتخد 
لاح نیع  رد  دهاوخ و  یم  مدآ  لد  مه  هک  تسا  يروط  .تسین  روآ  طاشن  ینیریش  لثم  دوش و  یم  مهرد  شتروص  دروخ  یم  مدآ 

هب تفگ : رتخد  روطچ ؟ تفگ :  ردام  .تسا  تسرد  تفرح  ًاعقاو  رداـم  تفگ  رتخد  .دوش  یم  مهرد  شا  هرهچ  مدآ  دراد و  تمحز 
.دتفا یم  بآ  مناهد  مونش  یم  ار  رهوش  مسا  تقو  ره  هک  تسا  رطاخ  نیا 

یگدنز نانز و 

اه مناخ  رتشیب ، .دنتسین  تافیرـشت  تالمجت و  لابند  یلیخ  اهدرم  دهاوخ ، یم  یگدنز  هناخ  دهاوخ ، یم  الط  دهاوخ ، یم  سابل  نز 
اه و یـشورفالط  یفاب و  هچراپ  ياه  هناخراک  مامت  دنیاین ؛ نوریب  هناخ  زا  اه  مناخ  رگا  میتسه  دـقتعم  ام  دـننک  یم  مرگ  ار  ایند  رازاب 

جاح لوق  هب  .دینادب  ار  اه  مناخ  ردق  دیاب  ًاعقاو  دنرارقرب  همه  اه  نیا  اه ، مناخ  نیا  تکرب  هب  دروخ و  یم  مهب  ایند  داصتقا  رازاب  همه 
هب ینعی  میدرک  یمن  نام  نت  مه  نهاریپ  کی  ام  دیاش  دندوبن  اه  مناخ  رگا  دنتفگ  یم  هک  دـنک  ناش  تمحر  ادـخ  هک  یبالود  ياقآ 

دنا و هدرک  مرگ  اه  مناخ  ار  ایند  رازاب  ًاعقاو  دنتـسه  یگدـنز  هناخ و  الط و  شرف و  رکف  هب  هک  دنتـسه  اه  مناخ  نیا.میدوبن  ایند  رکف 
اه مناخ  یلو  دنتـسین ؛ اهزیچ  نیا  رکف  هب  اهدرم  عون  ینعی  میدرک  یمن  هیهت  نامدوخ  يارب  مه  سابل  کی  اـم  دـیاش  دـندوب  یمن  رگا 

.دننک یم  نیمأت  ار  شاعم  یگدنز و  دنتسه و  رکف  هب  یلیخ 
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يرسمه یب  تمذم 

نوچ تسا  هتفرگرارق  دـیدش  تمذـم  دروـم  اـم  تاـیاور  رد  يرـسمه  یب  تسا و  هدرک  بیغرت  جاودزا  هب  رایـسب  ار  ناـناوج  مالـسا 
دنتسه درجم  منهج  لها  رثکا  هک  میراد  ثیدح  .دریگ  یم  رارق  بابان  ياقفر  ای  نیطایش  زیوآ  تسد  تسا  هدرکن  جاودزا  هک  یناسنا 

هک دنتـسه  ییاهنآ  نم  تما  نیرتدب  ینعی   (2)« ُباَّزُْعلا ِیتَّمُأ  ُراَرِـش  َنُولِّهَأَتُْملا َو  ِیتَّمُأ  ُراَیِخ   » دندومرف »(1) و  باَّزُْعلا ِراَّنلا  ِلْهَأ  ُرَثْکَأ  »
جاح دنیوگ  یم  اهردام  ردپ و  زا  یضعب  .دننک  یمن  جاودزا  تسا و  هدش  ناش  جاودزا  تقو  هک  ییاهنآ  ینعی  دنتـسه  رـسمه  نودب 

يدوخ یب  تالایخ  اهنیا  .مشاب  هتشاد  نیشام  مشاب ، هتشاد  هناخ  ًامتح  دیاب  دیوگ  یم  .نک  تبحـص  جاودزا  يارب  ام  ناوج  نیا  اب  اقآ 
ات یگلاس  هدجه  هدـفه  زا  جاودزا  نس  ییافوکـش  نارود  .دوش  یم  انعم  یب  رگید  درذـگب  هک  شتقو  زا  دراد  یتقو  يزیچ  ره  .تسا 

يولج گنـس  هک  یلئاسم  یخرب  دـیاب  مه  اه  هداوناخ  .تسین  یبوخ  راک  هلاس  هدزناپ  هد  ياهریخات  نیا  .تسا  یگلاس  جـنپ  تسیب و 
زیاج لالح و  ندرک  یگدنز  درجم  تبوذع و  نامزلا  رخآ  رد  دیامرف  یم  هک  میراد  یتیاور  .دننک  تاعارم  ار  دزادنا  یم  ناوج  ياپ 

نآ یمارح  ياه  هتـساوخ  دنک  جاودزا  یتقو  اما  دنکب  ظفح  ار  شنید  دـناوت  یم  جاودزا  نودـب  ادـخ  هدـنب  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  تسا 
صاخ دروم  کی  ثیدح  نیا  دنشکب  منهج  هب  ار  صخش  نیا  تسا  نکمم  اهنآ  مارح  ياه  تساوخ  رطاخ  هب  دنراد و  وا  زا  هداوناخ 

.دنا هداد  هزاجا  ار  یصاخ  دروم  کی  نآ  رد  تسا و 
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جاودزا مدع  يورخا  ياهدمایپ 

ناش باوخ  ندرم  زا  دعب  ای  دندش  نامیشپ  رمع  رخآ  دندرکن ، جاودزا  دنشاب و  دباع  دهاز و  دنتساوخ  یم  هک  ییافرع  دنا  هدرک  لقن 
.میدرک هابتشا  ام  دنتفگ  دنا ؛ هدید  هک  ار 

ناتـسود زا  هللادبع و  خیـش  جاح  مان  هب  دوب  ضرالا  یط  ماقم  ياراد  تمارک و  بحاص  هک  يدرمریپ  درک  یم  لقن  يرـصان  هللا  تیآ 
خیـش جاح  .درکن  لوبق  یلو  مهدـب  ناشیا  هب  مدـش  رـضاح  ار  مرتخد  نم  دـندومرف  یبالود  ياقآ  جاح  دوب  هدرکن  جاودزا  دوب  هدـنب 

نیا نم  ارچ  هک  دوب  هدـش  نامیـشپ  تخـس  رمع  رخاوا  ناشیا  .تفر  یم  البرک  فجن و  دهـشم ، هب  هدایپ  هک  دوب  نیا  شراـک  هللادـبع 
.دنکب جاودزا  تسناوت  یمن  رگید  دوب و  هدش  ریپ  یلو  مدرکن  جاودزا  مدرواین و  اج  هب  ار  هنسح  تنس 

ربق دـالوف  تخت  رد  ناـشیا  ربق  کـیدزن  دوب و  هدرکن  جاودزا  هک  دوب  یـسک  تسا  نفد  دـالوف  تخت  رد  هک  یـشاک  دـنوخآ  موحرم 
یناف و همالع  موحرم  یـصخش  کی  هک  تسا  هدرک  لقن  شباتک  رد  یناهفـصا  نیما  هدـهتجم  وناب  موحرم  .تسا  یناف  همالع  موحرم 
هک درک  بجعت  .تسا  یـشاک  دنوخآ  زا  رتالاب  یلیخ  یناف  همالع  ماقم  درک  هدهاشم  یلو  دید  باوخ  رد  ار  یـشاک  دـنوخآ  موحرم 

همالع .تسا  یناف  همالع  زا  رت  نییاپ  شماقم  روطچ  هدوب  تمارک  بحاص  هدوب و  دباع  فراع و  دنیوگ  یم  هکنیا  اب  یـشاک  دنوخآ 
: هلئسم هس  رطاخ  هب  دومرف  یناف 

.دوبن دیس  ناشیا  مدوب  دیس  نم  هکنیا  یکی 

.مدرک یم  مالسلا  مهیلع  تیبلها  هب  لسوت  مدناوخ  یم  هضور  مدرم  يارب  .مدوب  مالسلا  مهیلع  تیبلها  ناوخ  هضور  نم  مود 
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.دوب هدرکن  جاودزا  یشاک  دنوخآ  مدرک و  جاودزا  نم  هکنیا  موس  و 

لاکـشا و تسا  نکمم  ای  تسا  نییاـپ  ناـش  هجرد  دـنا  هدرکن  جاودزا  هک  ییاـهنآ  مه  رگید  ملاوع  رد  دـهد  یم  ناـشن  ناتـساد  نیا 
.تسا هدوب  ناشجاودزا  نییاپ  نس  شلیلد  دوب  رت  مک  ناناوج  ياه  یتخـس  تالکـشم و  داسف ، میدـق  رد  رگا  .دـشاب  ناشیارب  يداریا 

دشر .دنا  هدرکن  ادیپ  ار  دشر  غولب و  نآ  رتخد  ای  رسپ  زونه  هک  لاس  هدزیـس  هدزاود  ًالثم  دشاب  نییاپ  مه  یلیخ  متـسین  دقتعم  ام  هتبلا 
ِرُومُأـْلا ُْریَخ   » .تسا مزـال  هیلع  هللا  مالـس  ریما  ترـضح  شیاـمرف  هب  اـنب  هـک  ار  يرادرـسمه  اـی  يرکف  یتیریدـم ، ینـالقع ، یمـسج ،

.(1)« اَهُطَسْوَأ

جاودزا رد  لکوت  شقن 

هک مدوب  مق  رد  هبلط  کی  متفرگ  جاودزا  هب  میمصت  هک  مدوخ  نم  .دشاب  هتـشاد  لسوت  اعد و  لکوت ، دراد ؛ جاودزا  تین  یـسک  رگا 
لـسوت ناشیا  هب  مدرک  اضاقت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نامز  ماما  زا  نارکمج  سدـقم  دجـسم  متفر  .مدـناوخ  یم  سرد  طقف 

.تسا یلکشم  راک  ًاعقاو  ایادخ  متفگ  مدرک  ادیپ 

هتشرف مامت  نم و  رگا  دومرف : ترـضح  دینک  باختنا  نم  يارب  يرـسمه  هک  درک  ضرع  ادخ  ربمغیپ  هب  یناوج  هدش  لقن  یثیدح  رد 
ياـقآ جاـح  لوق  هب  .يور  یم  تسا  هتفرگرظنرد  تیارب  ادـخ  هک  یـسک  نآ  غارـس  وـت  میهدـب  مه  تسد  هب  تسد  ملاـع  همه  اـه و 
لـسوت اعد و  لکوت و  رطاخ  نیمه  هب  دراد  یمهم  شقن  ریدقت  ینعی  .تسا  ینامـسآ  جاودزا  دقع و  هلئـسم  زا  يدایز  شخب  یبالود 

دنک یم  ضوع  ار  نآ  درخب  ییالاک  هناخ و  شرف  نیشام و  هناخ و  یهابتشا  مدآ  .تسا  مهم  یلیخ  رـسمه  باختنا  .تسا  مهم  یلیخ 
يدرف نیرتشیب  .منکب  ضوع  مناوت  یم  دـعب  مدرک  جاودزا  ییوگب  هک  تسین  يروط  نیا  جاودزا  یلو  دـنک  یم  ضوع  ار  شلغـش  ای 
ًادودـح اه  هچب  .دـننک  یم  جاودزا  اهرـسپ  دـننک  یم  رهوش  اهرتخد  .تسا  نامرـسمه  مینک  یم  یگدـنز  نآ  اـب  ناـمرمع  رد  اـم  هک 

، يدـب یبوخ ، ینعی  تسه  ام  رانک  رد  رمع  رخآ  ات  ام  رـسمه  یلو  .دـنوش  یم  ادـج  دـعب  دنتـسه  ام  نامهم  لاس  تسیب  لاس  هدـجیه 
شقن جاودزا  هلئـسم  رد  یلیخ  لکوت  لسوت و  اعد و  مدقتعم  نم  اذـل  دراد  ام  اب  گنتاگنت  میقتـسم و  طابترا  وا  یـشوخان  یـشوخ و 

.دراد انعم  یلیخ  ظفاح  رعش  نیا  .دراد 
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تسا يرفاک  تقیرط  رد  شناد  اوقت و  رب  هیکت 

شدیاب لکوت  دراد  رنه  دص  رگ  ورهار 

رسمه باختنا  رد  ادخ  تساوخ  تیمها 

دهاوخ یم  هک  تسا  لاس  یـس  دودح  ناشیا.دراد  نس  لاس  هاجنپ  دودـح  تسا و  رت  گرزب  نم  زا  هک  مراد  یناحور  یتسود  هدـنب ،
.دوش یمن  یلو  دهاوخ  یم  دهاوخن  هکنیا  هن  .تسا  هدرکن  جاودزا  زونه  هدش و  دیفس  يرادقم  شیاهوم  هتـسناوتن  یلو  دنک  جاودزا 
فرط هداوناخ  زا  یکی  ناهگان  اما  دندرک  تبحص  دنا  هتفر  مه  دروم  نیدنچ  .دندرک  هراختسا  دندرک ، تروشم  يرـصان  هللا  تیآ  اب 

شرهاوخ ای  هدیدنـسپن  شردام  ای  تسا  هدیدنـسپن  اقآ  نیا  ای  هدمآ  دب  ناش  هراختـسا  ای  دـندز  مه  هب  ار  جاودزا  .تسا و  هدرم  لباقم 
یـسوم ترـضح  هک  درکن  جیـسب  ار  ملاع  همه  نوعرف  رگم  .دوش  یمن  دهاوخن  ادخ  ات  هک  میوگب  ار  نیا  مهاوخیم  .تسا  هدیدنـسپن 

.دش دلوتم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اما  دوشن  دلوتم  مالسلا  هیلع 

جاودزا يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  ناوج  لسوت  ناتساد 

ناتساد نیا  ندینش  زا  دعب  نم  تسا و  هدرک  لقن  هاگشناد  زا  ار  یناتساد  مرـسپ  اقآ  جاح  تفگ  يرجات  ربنم  زا  دعب  .متفر  ربنم  مق  رد 
هب دنتشاذگ و  یم  شرس  هبرس  اه  یسالکمه  اقفر و  مه  یهاگ  دوب و  جاودزا  يارب  يدروم  لابند  اه  تدم  ییوجـشناد  .مدرک  شغ 

دقتعم نم  .دوش  یم  تسرد  شراک  هک  دوب  ممـصم  یلیخ  دورب  دهـشم  هب  دریگ  یم  میمـصت  اه  تدـم  زا  دـعب.دنتفگ  یم  کـلتم  وا 
رما شرما  ماما   (2)« ًاْئیَش َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  » دنتـسه رما  یلو  اهنآ   (1)« ُنوُکَیَف ْنُک   » دنیوگب دنناوت  یم  دراد  تردق  متشه  ماما  متـسه 

رب شتآ  داد  مسق  ام  هب  ار  ادخ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دومرف  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  .دوش  یم  وشب  دیوگب  رگا  تسا  ادخ 
مور یم  نم  تفگ  .تفرن  هناخرفاسم  هب  تفر و  مرح  هب  میقتـسم  دیـسر  هک  دهـشم  هب  ادخ  هدنب  نیا  تفگ  .دـش  ناتـسلگ  درـس و  وا 

ناشیا تفگ  .دنتفگ  یم  کلتم  وا  هب  مه  اقفر  .میآ  یم  ًادعب  منکب  تسرد  ار  مجاودزا  مهاوخب و  ترـضح  زا  ار  مجاودزا  راک  مرح 
هتعاس کی  .مهاوخ  یم  رسمه  نم  متشه  ماما  ای  دیوگ  یم  .ندرک  هلان  هب  درک  عورـش  دنابـسچ و  حیرـض  هب  ار  شدوخ  تفر و  مرح 

تالکشم لالح.دیتسه  اشگ  هرگ  .دیتسه  هللادی  .دیتسه  ادخ  تردق  ياه  هناشن  امش  دوش  یمن  مرـس  اه  فرح  نیا  نم  نکب  تسرد 
مروخب و ییاتشان  مورب  متفرگ  میمصت  مدرک ، فعـض  یتدم  زا  دعب  دیوگ  یم  .مهاوخ  یم  نز  نم  .مراد  هدیقع  امـش  هب  نم  .دیتسه 

.منک یمن  اهر  ار  امش  نم  متشه  ماما  ای  متفگ  میایب  هرابود 

14348 ص :

.109: ص...لعفلا تافص  نم  اهنأ  هدارإلا  باب   / 109  / 1  / ینیلک خیش  یفاکلا /  (. 7 - ) 1
ءایـشأ یف  رفعج ع  نب  یـسوم  میهاربإ  یبأ  جاجتحا   / 386 ج 2 /  یـسربط /  یلع  نب  دـمحا  جاجللا / لهأ  یلع  جاـجتحإلا  (. 8 - ) 2

.385 ص : .....نیفلاخملا /  یلع  یتش 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4261 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3849_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3849_2
http://www.ghaemiyeh.com


دنداتسیا نم  يولج  دندرک و  کیلع  مالس  دندروخرب و  نم  هب  یمرتحم  ياقآ  مناخ و  کی  ناهگان  هک  مدمآ  نوریب  نحص  زا  تفگ 
هئاسا یلو  دـشاب  اج  یب  دـشاب  تشز  یلیخ  تسا  نکمم  ام  فرح  اـم  لاوس  میا  هدنمرـش  یلیخ  میهاوخ  یم  رذـع  یلیخ  اـقآ  دـنتفگ 

؟ دیرادن جاودزا  دصق  دـنتفگ : .هن  متفگ : دـیدرک ؟ جاودزا  امـش  دـنتفگ : .دـییامرفب  متفگ : .دـیهدب  ار  ام  باوج  دـیریذپب و  ار  بدا 
ادخ میدش  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  لسوتم  میدش  یمن  راد  هچب  ام  هدش  زاب  تتخب  هک  ایب  دنتفگ : .مراد  جاودزا  دصق  ارچ  متفگ :

هب مینک و  ادا  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  هب  نام  نید  میدمآ  نالا  تسا و  تخب  مد  هدش و  گرزب  ام  رتخد  الاح  داد و  يرتخد  ام  هب 
متـشه ماما  اب  بشید  ام  هدـب و  مه  داماد  الاح  يداد  ار  نامرتخد  .ناسرب  ام  يارب  بوخ  داماد  کـی  میتفگ  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما 

هیلع متـشه  ماما  هداتـسرف  نیا  مییوگ  یم  میدروخرب  هک  یناوج  نیلوا  هب  نوریب  مییآ  یم  لته  زا  میتفگ  میتسب و  ناـمیپ  مالـسلا  هیلع 
بوخ یلیخ  شدروم  هن  دـنتفگ  .تسین  مرهاوخ  تسین  مرداـم  متفگ : .مدز  اـج  مدـیمهف  ار  نیا  یتـقو  نم  دـیوگ  یم  .تسا  مالـسلا 

هب روز  هب  ارم  دوب و  ندرکرارصا  اهنآ  زا.مهاوخ  یمن  هک  دوب  ندرکزان  ام  زا  دناسر ؟ یم  دب  زیچ  رگم  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  تسا 
رتمک رد  مناخ  نیا  دندرک و  دقع  دندروآ و  یناحور  کی  دنتفر  .تسـشن  ملد  هب  شرهم  .دـنداد  ناشن  نم  هب  ار  رتخد  دـندرب و  لته 

.دمآرد نم  دقع  هب  تعاس  کی  زا 

( اخیلز فسوی و  ناتساد   ) بلط رد  راکتشپ 

.(1)« َدَجَو ّدج  ائیش و  بلط  نم   » میراد تیاور 
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يرس دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع  يرد        یبوک  نوچ  هک  ربمغیپ  تفگ 

دوب هدنبای  هدنیوج  تبقاع  دوب                هدنب  رس  رب  قح  هیاس 

ترضح ًالصا  تشادن  یتیخنس  چیه  تشاد ؟ ترضح  اب  یتبسن  تیخنس و  هچ  اما  دش  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هاوخرطاخ  اخیلز 
هار رد  تشادن و  قیدـص  فسوی  اب  یتیخنـس  چـیه  هک  ییاخیلز  .دوب  تسرپ  تب  اخیلز  اما  دوب  دـحوم  يربمغیپ  مالـسلا  هیلع  فسوی 

ار وا  شرهوش  .دش  ریقف  ریپ و  هکنیا  زا  دـعب  اخیلز  دـیوگ  یم  تایاور  .داد  ار  شزیچ  همه  داد و  ار  شتیثیح  داد  ار  شیوربآ  فسوی 
 . تشاد شبلط  رد  راکتشپ  تماقتسا و  یلو  داد  قالط 

فسوی .تسا  اخیلز  ریقف ، نزریپ  نیا  دنتفگ  وا  هب  .دوب  یناکم  زا  روبع  لاح  رد  دش  رصم  زیزع  یتقو  فسوی  ترـضح  دننک  یم  لقن 
دمآ و اخیلز  کیدزن  .میسرپب  ار  وا  لاوحا  میورب  .میدوب  وا  مالغ  ام  .دوب  ام  يوناب  ناطلس  ینامز  وا  تسا  بجع  تفگ : مالـسلا  هیلع 

ِهَِّلل ُدْمَْحلا   » درک لیلذ  ار  زیزع  هانگ  رثا  رب  هک  ار  ییادخ  منک  یم  رکش  تفگ : دوب  هدش  نموم  هک  اخیلز  تسا ؟ روطچ  تلاح  تفگ :
یگدنب و تعاطا و  رطاخ  هب  دناسر  تنطلـس  هب  ار  اه  هدرب  هک  ار  ییادـخ  منک  یم  رکـش  »(1)و  ِِهتَیِـصْعَِمب ًادِیبَع  َكُولُْملا  َلَعَج  يِذَّلا 
: تفگ مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .میدش  لیلذ  راوخ و  اما  مینک  تیصعم  هانگ و  میتساوخ  یم  ام  رصم  زیزع  يا  يراد و  نتـشیوخ 
ار امش  راب  کی  مهدب  مرـضاح  دشاب  نم  لام  ایند  همه  رگا  مسق  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تدج  هب  تفگ  يراد ؟ هقالع  نم  هب  مه  زونه 
: تفگ اخیلز  تسه ؟ رتابیز  مه  نم  زا  یناد  یم  اما  متسه  گنشق  ابیز و  نم  تسا  تسرد  : تفگ مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .منیبب 
هب شقشع  تافیصوت  نیا  ندینش  زا  دعب  اخیلز  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  دومرف : ناشیا  تسیک ؟

تبحم تساجک ؟ اقآ  نآ  ما  هدش  اقآ  نآ  هاوخرطاخ  نم  فسوی  يا  تفگ  دـش و  لقتنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ 
.تسا هدنهد  تاجن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  تبحم  هک  تسین  هدنهد  تاجن  ردق  نآ  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح 
هداتفا اخیلز  لد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  تبحم  نوچ  تفگ  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  رب  لیئربج 

اعد تفگ : لـیئربج  دروخ ؟ یم  نم  درد  هچ  هب  ریگ  نیمز  ریپ  نیا  تفگ : مالـسلا  هیلع  فسوی  .يرواـیب  رد  دوخ  دـقع  هب  ار  وا  دـیاب 
اخیلز درک و  اعد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  .تسا  ریسکا  ایمیک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تبحم  .دوش  یم  ناوج  نک 

.دیسر شدصقم  هب  شهار  رد  تماقتسا  يرادیاپ و  رثا  رد  اخیلز  .دمآرد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  يرسمه  هب  دش و  ناوج 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  ياه  ییابیز 

نوچ .متسه  رت  حیلم  رت و  نیکمن  نم  یلو  هدوب  نم  زا  رتوردیفـس  فسوی  ترـضح  دنیامرف  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
.تسا رت  گنشق  نوگ  مدنگ  یمک  .دیآ  یمن  شوخ  ناسنا  قاذم  هب  مه  نشور  یلیخ  گنر 

ثیدـح درک  یم  رهاظ  رگا  درک ، یمن  رهاـظ  زاـمن  رد  ار  شتوص  دنتـشاد و  مه  ییاـبیز  توص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
مهیلع همئا  .نک  ام  بیـصن  ار  ربمغیپ  توص  تمایق  زور  ایادخ  مییوگ  یم  ترـضح  رب  تاولـص  ياعد  رد  .دندش  یم  شوهیب  میراد 

ایند زا  ات  دندرک  هیرگ  ربمغیپ  قارف  زا  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  دنور  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نابرق  همه  مالـسلا ،
.دنتفر

 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  هیصوت 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  هیصوت 

(. 21 مورلا : « ) ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » یلاعت كرابت و  هللا  لاق 

اه نا  _ حیر لگ و  يو  يدرک ب_ من  _ تشیوخ یب  اه             نات  _ سب هب  تفر  یم  ییاد  لد ش_ي_ یت  _ قو

نآ ه_ا _ت  فر دا ب_ زا ي_ مدا  _ت_ فا دا ت_و  ب_ا ي_ لگ                   يد  _ يرد _ه  ماج هگ  لبلب  يدز  هلان  هگ 

اه ناج  رد  وت  ّرس  يو  اهرس ، رد  وت  روش  يو  اه                 لد  رد  دا ت_و  يو ي_ اه  بل  رب  وت  رکذ  يا 

اه نات  _س_ لگ هب  نت  _ فر _د  ير ب_شا _ ظن هتوک  _ن                   ماد رد  _ه  تخ _ يوآ _ت  قش راخ غ_م ع_ ت_ا 

اه نامرد  همه  زا  تسد  دیوش  ورف  هک  دیاب  دزادنارد                     اپ  زا  هک  يراخ  نینچ  هک  ار  نآ 
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تاولصرکذ تاکرب 

مالـسلا هیلع  اـضر  ماـما  .دـنک  یم  بوذ  ار  ناـسنا  ناـهانگ  دوـش ، یم  ادـخربمایپ  هب  برقت  یقـالخا و  شوـخ  ثعاـب  تاولـص  رکذ 
هک یسک  ص:73 .) قودصلا / یلامأ  قودص / خیـش  « ) ًامْدَه َبُونُّذـلا  ُمِدـْهَت  اَهَّنِإَف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِتاَوَلَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  : » دـندومرف

مدهنم ار  شناهانگ  تاولص  رکذ  دنک  تموادم  تاولص  رکذ  هب  رگا  درادن  شناهانگ  ندرک  كاپ  يارب  يا  هلیسو  دراد و  دایز  هانگ 
تاولص رکذ  نامسآ  ندش  زاب  يارب  ربمایپ ، تعافـش  يارب  قزر ، تعـسو  يارب  لد ، تینارون  يارب  ناهانگ ، شـشخب  يارب  .دنک  یم 

.تسا رثؤم  رایسب 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  مه  اه و  هعیش  مه  .دوش  یمن  باجتسم  تاولـص  نودب  اعد  هک  میراد  تیاور 
«. دیتسرفب تاولص  اعد  نمض  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  تباجا  دینک  یم  هک  ییاهاعد  : » دندومرف ملسو  هلآ  و 

مدمه سنوم و  هب  ناسنا  زاین  یتسه و  ملاع  رد  تیجوز 

(. 21: مورلا « ) ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ 
تخرد هب  دـنریگ و  یم  رن  يامرخ  تخرد  زا  يدرگ  امرخ  تخرد  رد  .دـیرفآ  هدام  رن و  ادـخ  مه  ار  ناهایگ  یتح  تادوجوم ، همه 

دیاب .تسا  یفنم  تبثم و  ملاع  تسا  هدام  رن و  ملاع  تسا  تیجوز  ملاع  ملاع ، .دوش  یمن  روراب  ّالا  دوشب و  روراب  ات  دنـشاپ  یم  هدام 
ادیپ دشر  ملاع  دوب  اهنت  درم  رگا  .تسا  روط  نیمه  تسا  ملاع  دبس  رـس  لگ  هک  مه  ناسنا  دننکب  دشر  ات  دنـشاب  مه  رانک  رد  اه  نیا 

یم لاعتم  يادـخ  .دـش  یم  هدـیچیپ  مه  رد  ماظن  لسن و  ًالـصا  دـش  یم  روط  نیمه  دوب  اهنت  مه  نز  رگا  دوبن  لسن  دـیلوت  درک  یمن 
امـش يارب  ار  ییاهرـسمه  دشاب  وا  تفج  هک  میدیرفآ  رگید  یناسنا  ناسنا ، هیبش  هک  تسا  نیا  نم  تردق  ياه  هناشن  زا  هک  دـیامرف :
یمن .تسادـیپ  شرخآ  هن  تسادـیپ  شلوا  هن  تقلخ  نیا  تسا  هدرتـسگ  یلیخ  تقلخ  .دنـشاب  امـش  شمارآ  هلیـسو  هک  میدرک  قلخ 

حیبست تمظع  همه  نیا  زا  میتفیب و  هدجـس  هب  مینک و  لاـعتم  يادـخ  رـضحم  رد  یکچوک  زجع و  راـهظا  دـیاب  مینک و  كرد  میناوت 
.مینک ادخ 
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هک مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  میراد  تیاور.میدیرفآ  رـسمه  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  نم  تایآ  زا  یکی  دیامرف : یم  لاعتم  يادـخ 
مدیمد مدوخ  یهلا  سفن  زا  همسجم  نیا  رد  نم  دیامرف  یم  لاعتم  يادخ  دنتخاس  يا  همـسجم  لگ  زا  اه  هتـشرف  تشادن  ردام  ردپ و 
ناسنا يارب  ییاهنت  تسا  بیجع  یلیخ  .دش  مالسلا  هیلع  رشبلاوبا  مدآ  ترضح  همسجم  نیا  و  (. 29 رجحلا : « ) یحوُر ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  »
دناوت یمن  سینا  نودـب  ناسنا  دوب  اـهنت  شتقلخ  لوا  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .تسا  سنا  زا  ناـسنا  نوچ  تسا  تخـس  یلیخ 

: تفگ درک و  تسرد  ار  مالسلا  اهیلع  اوح  ترضح  نامگرزب  ردام  مالسلا ،  هیلع  مدآ  ترـضح  رانک  رد  لاعتم  يادخ  .دنک  یگدنز 
ادخ هک  دورب  مالسلا  اهیلع  اوح  ترضح  فرط  هب  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  .تسامش  رسمه  سنوم و  سینا و  مه  نیا 

هک هداد  رارق  اه  مناخ  رد  یتزع  لاعتم  يادـخ  .میدـناوخن  زونه  هک  ار  شا  هغیـص  اـم  ناـمدوخ  لوق  هب  دـیمرحمان  زونه  امـش  دومرف :
یم يراگتـساوخ  هب  اه  نز  شقطانم  زا  یـضعب  رد  ناتـسودنه  رد  هک  مدینـش  .تسا  یبوخ  تنـس  نیا  دنورب  ناشغارـس  دیاب  نایاقآ 

.میدیشرت یم  میدنام و  یم  نز  یب  ام  همه  میدمآ  یم  ایند  هب  اج  نآ  رگا  میدشن  دلوتم  ناتسودنه  رد  ام  هک  رکش  ار  ادخ  .دنور 

اهیلع اوح  ترـضح  يولهپ  تساوـخ  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .تسا  هداد  رارق  تقلخ  رد  ار  شـشک  نیا  تیجوز و  نیا  ادـخ 
: تفگ مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .دهاوخ  یم  هیرهم  ینک  دقع  ینک  يراگتـساوخ  دیاب  راد  هگن  تسد  هک  دنتفگ : هک  دورب  مالـسلا 

دمحم رب  تاولص  هبترم  هد  شا  هیرهم  دوشب  لالح  تیارب  مالـسلا  اهیلع  اوح  ترـضح  یهاوخ  یم  رگا  هک  دنتفگ : مهدب ؟ هچ  هیرهم 
.تفرگ نز  تحار  ردق  هچ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  .تسا  دمحم  لآ  و 
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قالخا روحم  رب  جاودزا  هب  تایاور  شرافس 

دنتفگن اج  کی  دنام  ناملد  هب  غاد  نیا  میتفر  يراگتـساوخ  مردارب  يارب  اج  لهچ  ام  هک  تفگ  یم  ناهفـصا  نیمه  رد  اقفر  زا  یکی 
هچ شلغـش  هک  دنتفگ  میتفر  يراگتـساوخ  هک  اج  ره  دراد ؟ اوقت  دراد ؟ نامیا  تسا ؟ بوخ  شقالخا  دناوخ  یم  زامن  داماد  نیا  هک 

یمن ار  دارفا  تیـصخش  اـم  .تسا  تشز  یلیخ  دـندرک  یمن  لاؤـس  شنید  زا  تسیچ ؟ شکردـم  دراد ؟ هناـخ  دراد ؟ نیـشام  تسا ؟
جاودزا شییابیز  ای  شلوپ  رطاخ  هب  یـسک  اـب  رگا  هک  میراد  تیاور  رد  .میهاوخ  یم  ار  ناـشلوپ  میهاوخ  یم  ار  ناـشییابیز  میهاوخ 

.دورب نیب  زا  ییابیز  نآ  ای  دوشب  فلت  لام  نآ  تسا  نکمم  نوچ  تسین  رادیاپ  جاودزا  نآ  يدرک 

یم ام  هب  شتورث  دریم  یم  رتدوز  نزردـپ  هللا  ءاـش  نا  مینک  یم  جاودزا  يدـنمتورث  کـی  اـب  میور  یم  تفگ : یم  نارهت  رد  ییاـقآ 
نزردام نزردپ و  نیا  جرخ  دوب  يدنموربآ  مدآ  مه  ادخ  هدنب  نیا  دش  تسکـشرو  نویلیم  دنچ  نزردپ  ادرف  دش  مامت  دقع  ات  .دـسر 

.داتفا شندرگ  هب  مه  شجرخ  دربب  ار  شثرا  تساوخ  یم  .داتفا  نیا  ندرگ  هب  نزردارب  و 

اقآ ای  مناخ و  سورع  نیا  اقآ  دیـسرپ  دـیاب  ینعی  .تسا  قالخا  مه  یکی  نید و  یکی  تسا  هدـش  شرافـس  یلیخ  تیاور  رد  زیچ  ود 
نیـشام و دنراد  زیچ  همه  داماد  سورع و  نیا  اما  درک ؟ یگدنز  وا  اب  ناوت  یم  تسا ؟ راگزاس  تسا ؟ نیدتم  تسا ؟ قالخا  اب  داماد 
نید و هک  يداماد  .دنراد  رهق  اوعد و  مئاد  دنرادن  قالخا  دننک  یمن  تاعارم  ار  مه  قوقح  دنرادن  نید  اما  دنراد  الاب  قوقح  هناخ و 
هب هک  يا  هچب  هن  و  مهاوخ ، یم  مداد  هک  ار  يا  هیزیهج  هن  مهاوخ و  یم  رهم  هن  نم  هک  دیوگ  یم  رتخد  یتدم  زا  دعب  درادـن  قالخا 

.مورب نوریب  داماد  نیا  هناخ  زا  مهاوخ  یم  طقف  مشخب  یم  ار  زیچ  همه  .مهاوخ  یم  ار  مدروآ  ایند 
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تخـس رگید  تسا  بوخ  شقالخا  شنید و  ًاعقاو  يداماد  هک  دـیدید  رگا  .درادـن  ساسا  یگدـنز  دـشابن  قـالخا  دـشابن  نید  رگا   
امـش دشاب ؟ تالمجت  تافیرـشت و  ردق  نیا  هتفگ  یک  .دینکن  يریگ  تخـس  تسا  بوخ  شنید  قالخا و  هک  يرتخد  دینکن ، يریگ 

یم مه  ار  امـش  ياذغ  مقر  جنپ  دینک ، توعد  مه  رفن  رازه  دص  امـش  رگا  .دـننک  یم  هیالگ  دـننز  یم  فرح  مدرم  دـینک  يراک  ره 
نآ .تسا  هدرک  جرخ  همه  نیا  هدروآ  اجک  زا  هدش  نالف  نالف  نیا  دنیوگ  یم  دننک  یم  مه  ار  امـش  تبیغ  دـننز  یم  غورآ  دـنروخ 

يراک نینچ  ادخ  دنک ؟ یـضار  دناوت  یم  یـسک  ار  مدرم.دنهد  یم  شحف  اه  نآ  هب  رتشیب  مدرم  دننک  یم  رازگرب  نیگنـس  هک  ییاه 
مدرم فرح  هک  دوـش  یم  موـلعم  مدرم ، فرح  زا  ناـما  هتـشون  نیـشام  تشپ  يدـید  یهاـگ  دـنا ؟ یـضار  ادـخ  زا  همه  اـیآ  هدرکن ،

مینک یضار  نامدوخ  زا  ار  ادخ  هک  میدوب  نیا  رکف  هب  دوش  یم  یـضار  دوز  هک  ییادخ  شاک  يا  .تسا  هدرک  هکت  هکت  ار  شرگج 
یلاـمأ قودــص / خیــش  « ) ُطَبـُْـضت اـَل  ْمُهَتَنـِْـسلَأ  ُکـَـلُْمی َو  اــَل  ِساَّنلا  اـَـضِر  َّنِإ   » .مـینک یــضار  ار  مدرم  میناوـتب  هـک  تـسا  لاــحم 

 . ددنبب ار  ناشناهد  يولج  دناوت  یمن  یسک  مه  دروایب و  تسد  هب  دناوت  یمن  یسک  ار  مدرم  يدونشوخ  ینعی  /ص:103 .) قودصلا

ینکارپ هعیاش  ندز و  تمهت  تمذم 

لیئارسا ینب  نوچ  .دننزن  فرح  نم  رس  تشپ  مدرم  هک  نک  يراک  اراگدرورپ  هک  درک  ضرع  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
دیشابن یسوم  ترضح  موق  لثم  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  .دندوب  هدرک  تسرد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رس  تشپ  هعیاش  یلیخ 

ار شرس  هوک  تشپ  هدرب  ار  نوراه  شردارب  تسا ، هدرک  رارقرب  هطبار  هشحاف  نز  اب  دنتفگ  هک  دندرک  تیذا  ار  یـسوم  ردق  نیا  هک 
فرح نم  رـس  تشپ  مدرم  هک  نک  يراک  ایادخ  تفگ : دـش  تحاران  اه  نیا  فرح  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا .» هدـیرب 
.دننز یم  فرح  ادخ  نم  رس  تشپ  ردق  نیا  مدرم  مدرکن ، تباجتـسا  مدوخ  يارب  ادخ  نم  ار  اعد  نیا  یـسوم  دومرف : دنوادخ  .دننزن 
.دسر یمن  ادخ  هب  ناشتسد  هللادمحلا  یهتنم  دنشک  یم  ناشن  طخ و  ادخ  يارب  هک  یناسک  دنتسه  ردق  نیا  دراد  یکاش  ردق  نیا  ادخ 
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یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  هیصوت 

هب مه  ار  شیاذغ  یکی  نآ  .دروخ  یم  کشخ  نان  مه  یکی  تشاد  اذـغ  عون  دـنچ  اهنآ  زا  یکی  دـندوب  هدـش  رفـسمه  مه  اب  رفن  ود 
، رکـش یهلا  تفگ : یم  درک  یم  رو  کی  ار  شرـس  دروخ  یم  تسکـش  یم  ار  شکـشخ  نان  تمحز  اب  نیا  .درک  یمن  فراـعت  نیا 
زا رکـش  یهلا  نیا  هک  یمهف  یمن  وت  تفگ : مه  وا  .میوگ  یمن  رکـش  یهلا  ردـق  نیا  مروخ  یم  اذـغ  مقر  هس  ود  نم  تفگ : اقآ  نیا 

دنمروز وا  .میرادن  يرگید  هار  چیه  ندرک  یتشآ  زج  ادخ  نیا  اب  .مییوگن  اهرکـش  یهلا  نیا  زا  .تسا  رتدب  ادخ  يارب  شحف  ات  دص 
یم تسرد  ار  تراک  مترکون  نم  ایادـخ  هک  ییوگب  رگا  .مترکون  نم  ایادـخ  ییوگب  دـیاب  .میروز  یب  فیعـض و  ام  تسا و  يوق  و 

.متسه وت  هدروخ  نیمز  نم  ایادخ  وگب  .دنک 

ام اقآ  .میریگب  لهـس  رادقم  کی  .دـنک  یم  رارف  وت  زا  يورب  شفرط  هب  رگا  دـیآ و  یم  تفرط  هب  يرذـگب  ایند  زا  هک  میراد  تیاور   
نامدوخ تردق  زا  یمـشچ  مه  مشچ  رطاخ  هب  .دنکب  زارد  اپ  شدوخ  میلگ  هزادنا  هب  یـسک  ره  شاب  تحار  میهدـب  زپ  میهاوخ  یمن 

ماو نوخ  کناب  زا  ّالا  یکناـب  ره  زا  اـقآ  جاـح  تفگ : یـسک  کـی  .میزادـنا  یم  راـشف  هب  ار  ناـمدوخ  مینک ، یم  يزیر  هماـنرب  رتارف 
یه میتشاذـگ  ینهآ  هریگ  يـال  ار  نامتـسد  هک  نیا  لـثم  .دـهد  یمن  لوـپ  دریگ  یم  مدآ  زا  نوـخ  نوـچ  مه  نوـخ  کـناب  .متفرگ 
دراد نامتـسد  مینابات ، یم  هرابود  مییوگ و  یم  خآ  دـیآ  یم  شدرد  نامتـسد  مینابات  یم  هک  راب  ره  میناـخرچ  یم  ار  شا  هریگتـسد 

دنهاوخ یم  هچ  ره  مدرم  راذـگب  نک  لو  شناباتن  مینابات ، یم  مهزاب  اما  دوش  یم  هل  شیاه  تشوگ  اـه و  ناوختـسا  دوش  یم  دروخ 
همه دشاب  ینیسح  تسار  مدآ  رگا  ینک  یم  تیذا  ار  تدوخ  ارچ  دنیوگ  یم  مدرم  ینک  هک  يراک  ره  دشاب  تحار  تلایخ  .دنیوگب 

.دروخ یمن  نیمز  دنشکب  هشقن  شیارب  ملاع 
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دعب .مراد  كردم  مه  ات  دنچ  مراد  لغش  ات  جنپ  راهچ ، هک  تفگ : دمآ  نم  يراگتساوخ  هک  لوا  مرهوش  نیا  هک  تفگ : یم  یمناخ 
عورـش تنایخ  غورد و  اب  ار  تا  یگدنز  رگا  .تسا  ملپید  مه  شکردم  درادن  مه  لغـش  کی  هک  دش  مولعم  میدرک  دقع  هک  نیا  زا 
دهاوخ یم  یک  اب  هک  دـنادب  تسا  نیا  نم  یگدـنز  وگب  وگب ، یتسه  هک  ینامه  ینیـسح  تسار.دریگ و  یمن  اـپ  تا  یگدـنز  ینک 

رد تاجن  هار  هک  دـیوگ  یم  تیاور  تسا  هتـشاذگ  هالک  شدوخ  رـس  هب  هتـشاذگ ، هـالک  فرط  رـس  مه  یـسک  رگا  .دـنک  یگدـنز 
یم لاعتم  يادـخ  .مینک  يرود  ییاذـک  تافیرـشت  نیا  زا  مییایب  .تسا  غورد  رد  تکاله  هک  يروط  نامه  تسا  یتسار  تقادـص و 

لابند یسک  ره  .دنـشاب  رگیدکی  شمارآ  هلیـسو  هک  (. 21 مورلا : « ) اْهَیلِإ اُونُکْـسَِتل   » مدرک قلخ  امـش  يارب  ار  رـسمه  نم  هک  دـیامرف :
.تسا شدوخ  تفج 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  دارفا  نیرتدب  اهدرجم 

« باَّزُْعلا ِراَّنلا  ِلـْهَأ  ُرَثْـکَأ   » .تـسین ناشیگدــنز  ناــشحور و  رد  شمارآ  دنتــسه  درجم  دارفا  مـنهج  دارفا  رثـکا  هـک  مـیراد  تـیاور 
- ثیدحلا یفسلف / یقتدمحم  « ) باّزُعلا یتّما  رارش  نولّهأتملا و  یتّما  رایخ   » و (. 384 /ج 3/ص :  هیقفلا هرضحی  نم ال  قودص  / خیش )
هک یـسک  دنتـسه  اهدرجم  نم  تما  نیرتدـب  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  (. 151 /ج2/ص : یتیبرت تایاور 
رد یهاگ  .دور  یم  بابان  ياه  قیفر  لابند  دور  یم  داسف  تارکنم و  لابند  نیا  درادـن  حیحـص  دـنویپ  ییاج  کـی  هب  درادـن  رـسمه 

یمن نم  مدرک  جاودزا  رید  لاـس  جـنپ  هک  منامیـشپ  یلیخ  یلیخ  مدرک  جاودزا  یگلاـس  هدزوـن  رد  نم  هک  مییوـگ  یم  اـه  هاگـشناد 
هدیـشرت درم  یگلاس  یـس  یگلاس ، تشه  تسیب و  رد  دـینکن  جاودزا  رید  ردـق  نیا  .تسا  یبوخ  زیچ  ردـق  نیا  جاودزا  هک  متـسناد 

یم درد  هچ  هب  یهدب  بآ  لگ  نیا  هب  ییایب  دش  هدرمژپ  لگ  هک  نیا  زا  دعب  .دنروخ  یم  درد  هچ  هب  رگید  هدـش ، هدیـشرت  نز  هدـش ،
هک مدـید  دوـب  مه  پیت  شوـخ  دـش  هاگـشناد  دراو  نم  رـسپ  هک  یتـقو  تفگ : یم  ناتـسود  زا  یکی  .دراد  یتـقو  يزیچ  ره  دروـخ ،

ملاس و حیحـص و  گنـشق و  هالک  کی  مدوخ  نم  دـنراذگب  هالک  شرـس  نارگید  هک  نیا  زا  لبق  متفگ  .دـنتفرگ  ار  شرود  اهرتخد 
دنشکب شداسف  هب  هک  دنریگن  ار  شرود  بابان  ياهرتخد  ردق  نیا  هک  مریگ  یم  رـسمه  شیارب  مدوخ  .مراذگ  یم  شرـس  هب  یعرش 

.دنشکب شداسف  هب  مراذگن  مهدب و  شرهوش  دوز  مه  ار  رتخد  نیا  سکع  رب  ای 
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جاودزا بسانم  نس  نامز و 

لوسر ای  درک : ضرع  دش و  بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ادخ  ربمایپ  تمدخ  لیئربج  میراد  تیاور 
هویم لثم  رـسپ  رتخد و  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تسا ؟ بوخ  كرتشم  یگدـنز  جاودزا و  وت  تما  يارب  تقو  هچ  هک  دـیناد  یم  هللا 
ادـج تخرد  زا  ار  هویم  نیا  رگا  تسا  هدـیبسچ  تخرد  هب  تفـس  تسا  لاـک  هدیـسرن و  زونه  یتقو  تخرد  هویم  دـننام  یم  تخرد 

نس و هب  دنراد  تالکشم  دنتسه  ماخ  دننک و  هرادا  ار  یگدنز  دنناوت  یمن  زونه  هک  يدارفا  يدرک  ملظ  تخرد  هویم و  قح  رد  ینک 
زا ار  نیا  دنتـسه  ماخ  زونه  رـسپ  رتخد و  نیا  رگا  .دنک  یم  قرف  اهرهـش  اهاج و  طئارـش و  تیعقوم و  هب  تبـسن  هتبلا  تسین  مه  لاس 

دبات یم  دیـشروخ  دنک  یم  شبارخ  دروخ  یم  نآ  هب  داب  تسا  شتقو  رگید  دیـسر  هک  هویم  نیا  اما  ینک  ادج  دـیابن  شردام  ردـپ و 
ار هویم  ندیسر  تقو  رد  .دوش  یم  بارخو  هدیشرت  دوش  یم  هویم  نیا  ینیچن  رگا  .دنک  یم  شبارخ  نامز  طیحم و  دنک  یم  شبارخ 

طیحم طیحم ، یلیخ  دینکب  ناشیارب  يراک  کی  دنور  یم  هاگـشناد  هک  اهرـسپ  رتخد و  نیا  تبـسن  ینک و  شیادج  تخرد  زا  دـیاب 
زاب وجشناد  ياهرتخد  متفرگ  نز  مرـسپ  يارب  هک  نیا  زا  دعب  تفگ : یم  ام  تسود  نیمه  دیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  امـش  .تسا  یبارخ 
نیا تسا  نم  مناخ  نیا  یلیکو  ادخ  تفگ : سالک ، رس  هاگشناد  درب  تفرگ  ار  شمناخ  تسد  مرسپ  دندرک  یمن  لو  ار  ام  رـسپ  مه 
یک .دریگب  رتکچوک  ای  شناهد  هزادـنا  هب  يا  همقل  کی  هک  تسا  بوخ  ناسنا  .دـیرادرب  ام  رـس  زا  تسد  تسا  شیدزمان  هقلح  مه 

اب مور  یم  موشب  هداوناخ  نآ  رکون  ًالـصا  منامب ، شندرک  جرخ  رد  هک  منک  تلـصو  يدـنمتورث  هداوناخ  کی  اـب  مورب  نم  هک  هتفگ 
اه نآ  اب  نتفر  ياپ  هب  اپ  یگدـنز و  ناوت  مناوتب  هک  منک  یم  تلـصو  تناید  قالخا و  اب  اما  رت  نییاپ  ای  مدوخ  لثم  يا  هداوناخ  کـی 
رد شاک  يا  دـنک ، یگدـنز  يرجأتـسم  هناخ  رد  دـیایب  ـالاح  هدرک  یگدـنز  یهفرم  هداوناـخ  کـی  رد  هک  يرتخد  .مشاـب  هتـشاد  ار 

.میداد یم  شوگ  ار  ادخ  فرح  میدش  یم  تسرپادخ  راب  کی  نام  یگدنز 
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؟ دندرک جاودزا  روط  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .مینکب  یمالـسا  تسرد و  جاودزا  اما  هدش  شرافـس  یلیخ  جاودزا 
.دنتشاد یگناگی  تبحم و  افص و  حلص و  اما  يا ، هداس  یگدنز  هچ  دندرک ؟ جاودزا  روط  هچ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

ناوج يدرک ؟ جاودزا  ناوج  يا  دندومرف : ترضح  .دمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  تمدخ  یناوج  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدآ هک  يزامن  تعکر  ود  ارچ  .مشاب  هدرکن  جاودزا  یلو  دـشاب  نم  لام  ایند  همه  مرادـن  تسود  نم  دـندومرف : ترـضح  هن ، تفگ :

رد تسا  رادرسمه  مدآ  رد  هک  یشمارآ  نآ  نوچ  دناوخ  یم  رـسمه  یب  مدآ  هک  یتعکر  داتفه  زا  تسا  لضفا  دناوخ  یم  رادرـسمه 
شرگید فصن  نآ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دنک ، یم  لماک  ار  شنید  فصن  دنک  یم  جاودزا  هک  یـسک  دومرف : .تسین  رـسمه  یب  مدآ 

رظن زا  هک  دنتسه  اه  هداوناخ  ردق  نیا  .نک  باختنا  رسمه  ورب  دومرفو : داد  ناوج  نیا  هب  یلوپ  کی  رقاب  ماما  دعب  .دنک  لماک  مه  ار 
زا رادقم  کی  دییایب  میشابن  زپ  هفایق و  ياهدیق  نیا  زا  رادقم  کی  دنزاسب ، دنراد  قالخا  نید و  اما  دنـشاب  فیعـض  یمک  دیاش  یلام 

.دیوش یم  تحار  ردق  هچ  دینزب  نوریب  اهدیق  نیا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بوبحم  زیچ  هس  نانز  رطع و  زامن و 

حتفلاوبا « ) هاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  ُءاَسِّنلا َو  ُبیِّطلا َو  ٌثاََـلث  ْمُکاَْـینُد  ْنِم  ََّیلِإ  َبِّبُح  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
باختنا ار  نانز  رطع و  زاـمن و  امـش  ياـیند  زا  تسا  هدـش  نم  بوبحم  زیچ  هس  امـش  ياـیند  زا  /ص:31 .) رهاوجلا ندعم  یکجارک /

يادخ دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یفاک  تیاور  کی  نیمه  ام  ربمایپ  تمظع  رد  تسا  لک  لقع  ام  ربمایپ  .مدرک 
ار شئزج  کی  هدرک و  تمحرم  ربمایپ  هب  ار  شءزج  هن  دون و  لقع  مسق  دـص  نیا  زا  هک  هدرک  قلخ  لـقع  تمـسق  ءزج  دـص  لاـعتم 
ار شئزج  هن  دون و  ینعی  دـش  یم  مه  سکعرب  تیاور  نیا  رگا  .تسا  هدرک  میـسقت  هدرک  قلخ  هک  یناسنا  اهدرایلیم  قلخ ، مامت  نیب 
هک دـیوگ  یم  تیاور  نیا  یلو  .دوب  رتالاب  همه  رب  ربارب  اهدرایلیم  ربمایپ  مه  زاب  داد  یم  ربمایپ  هب  ار  نآ  ءزج  کـی  داد و  یم  قلخ  هب 

.دنداد ربمایپ  هب  ار  شئزج  هن  دون و  دنوادخ 
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نم هب  ادخ  نوچ  دوب  هدش  روک  شرمع  رخآ  لاس  تفه  تسیب و  درک  توف  دوب  هیولع  نم  مناخ  هک  دـندومرف : یم  هیوبیـس  هللا  تیآ 
هک دوب  نیا  نم  رکذ  ماـمت  .مدرک  ار  هناـخ  ياـهراک  متـسب و  رمک  لاـس  تفه  تسیب و  تسا  بجاو  تمناـخ  مارتحا  هک  دـیوگ  یم 

ناسحا و ماـمت  دـننز  یم  شتآ  ار  ناـشیاه  باوث  ماـمت  قالخادـب  ياـه  مدآ  یلو  .مربن  نیب  زا  یقالخادـب  اـب  ار  میاـه  باوث  ایادـخ 
يا هک  متـساوخ  ادخ  زا  نم  تفگ : یم  .ناسرم  رـش  نک و  فطل  تسین  يدیما  وت  ریخ  هب  ار  ام  تفگ : .دـنرب  یم  نیب  زا  ار  ناشتبحم 
نآ دیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  .مراذـگن  شرـس  تنم  منکن  بابک  ار  شرگج  منزن  شتآ  ار  هیولع  نیا  لد  نم  هک  نک  مکمک  ادـخ 

ناتیاه باوث  .دننک  یم  لطاب  ار  ناشلامعا  همه  دنراذگ  یم  تنم  کی  دـعب  دـننک  یم  یبوخ  ناشناتـسد  ریز  ای  هداوناخ  هب  هک  ییاه 
لاـس تفه  تسیب و  تـفگ  (. 264 هرقبلا : « ) يذَْألا ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبتـال   » .دـینکن لـطاب  ندرک  تیذا  نتـشاذگ و  تنم  اـب  ار 

.منک یم  تاریخ  متسه  شدای  هب  مه  نآلا  تفر  ایند  زا  مناخ  نیا  هک  نیا  ات  مدرک  یقالخا  شوخ  تبحم و 

رگیدمه شمارآ  هیام  رهوش  نز و 

يدـج ار  زامن  هللا  ءاش  نا  .مدرک  باختنا  ار  نانز  رطع و  زامن و  امـش  ياـیند  زا  دـیامرف : یم  تسا  لـک  لـقع  هک  يربماـیپ  یهجوتم 
یکی تسا  نید  ساسا  تسا  نید  نوتـس  زامن  .میراد  راک  یلیخ  ادـخ  نیا  اب  ام  .درب  یم  تقو  هقیقد  هد  دـیناوخب  تقو  لوا  .دـیریگب 
ناوناب موس  و.تسا  شوخ  يوب  نودب  زامن  ربارب  داتفه  رطع  اب  زامن  تعکر  ود  باوث  دـهد  یم  شمارآ  ردـق  هچ  شوخ  يوب  رطع و 

شمناـخ و هب  شتبحم  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  داـیز  شناـمیا  یـسک  چـیه  هک  میراد  تیاور  اـم  .مراد  تسود  ار  اـه  مناـخ  ینعی 
، دوش یم  رتشیب  شمناخ  هب  شتبحم  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  لوبق  رتشیب  ار  تیب  لها  ام  تیالو  یـسک  .دوش  یم  هفاضا  شیاه  مرحم 

ناتسود اب  یلیخ  ار  تیاور  نیا  دندرک  باختنا  ار  هنیزگ  هس  نیا  ایند  تانـسح  نایم  رد  ام  ربمایپ  ارچ  .دوش  یم  رتفیطل  شحور  نوچ 
يات هس  ره  نیا  هک  دوب  نیا  دیبسچ  هدنب  لد  هب  رتشیب  هک  یفرح  هتبلا  .دـنز  یم  لک  لقع  ار  فرح  نیا  میدرک  نییاپ  الاب و  دـیتاسا  و 

.دندروآ یم  شمارآ  اه  نیا 
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ریگب وضو  ورب  دمآ  شیپ  یلکشم  يراتفرگ و  تقو  ره  (. 45: هرقبلا « ) َنیعِشاْخلا یَلَع  َّالِإ  ٌهَریبََکل  اهَّنِإ  ِهالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  َو   »
هیلع نینموملاریما  یتقو  هک  میراد  تیاور  یتح  .دور  یم  نیب  زا  اه  بارطضا  اه و  لوه  نآ  ردق  هچ  نیبب  ناوخب  زامن  بلق  روضح  اب 

رد اهراک  همه  یتسه  ادخ  رضحم  رد  .دروآ  یم  شمارآ  تنوکـس و  زامن  .درب  یم  هانپ  زامن  هب  دش  یم  شیارب  يدمآ  شیپ  مالـسلا 
شا همه  هک  دشاب  ییاج  کی  رگا  دنک  یم  دب  ار  مدآ  لاح  ردق  هچ  دـب  يوب  دـیدید  مه  شوخ  يوب  نیا  دروم  رد  .تسادـخ  تسد 
.دهد یم  شمارآ  مه  رـسمه  يوب  .دهد  یم  شمارآ  شوخ  يوب  نآ  سکعرب  دهد ، یم  تسد  یگدرـسفا  مدآ  هب  دشاب  روجان  يوب 

(. 21 مورلا : اْهَیلِإ ( » اُونُکْسَِتل  »

- یهاـشمرخ نیدـلاءاهب  « ) میئل اـّلإ  ّنهناـها  اـم  میرک و  اـّلإ  ّنهمرکأ  اـم  » .مینادـب ردـق  دنتـسه  رگیدـمه  شمارآ  هلیـسو  رهوش  نز و 
یمن مارکا  ار  اه  مناخ  یـسک  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  (. 430 /ص : یبرع نتم  / ربمایپ مایپ  / يراصنادوعـسم

رـسمه رداـم و  هب  دـنراد  نید  دـنراد ، ناـمیا  دـنلقاع  هک  ییاـه  مدآ  میرک ، تیـصخشاب و  راوگرزب و  مدآ  اـّلا  دـنک  یمن  بدا  دـنک 
یتح .دشاب  تسپ  مدآ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناشرازآ  تیذا و  دـنک  یمن  تناها  دـنک ، یمن  دـنلب  تسد  یـسک  نزردام  رهاوخو و 

دیروایب هنومن  کی  امـش  اما  دندوب  ناشلتاق  ناشیاه  مناخ  هک  دندوب  ناشیاه  یـضعب  ام  نامربمایپ  زا  ای  ام  ناماما  دـشاب  دـب  مناخ  رگا 
هیطع تسادخ  هداد  نیا  .دندرک  یم  ناشتبحم  شا  همه  دنـشاب  هدرک  رهق  دنـشاب  هدز  ناشـشوگ  وت  دنـشاب  هدرک  تیذا  ار  اه  نیا  هک 

.دیشاب هتشاد  لمحت  دیشاب  هتشاد  ربص  دنک  ناحتما  ار  امش  دهاوخ  یم  هلیسو  نیا  اب  ادخ  تسادخ 
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تبیصم  رکذ 

البرک و يوزرآ  نازیزع  زا  یلیخ  .مینک  هناور  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اقآ  يافـص  اب  مرح  هب  ار  نامیاه  لد  اـج  نیمه  زا 
نامه هک  هتـشاذگ  ینیزگیاج  لاعتم  يادـخ  یلو  دـنرادن  ار  شتاـناکما  دـنرادن  ار  شلوپ  دـنرادن  ار  شقیفوت  دـنراد  هیروس  هکم و 
رتالاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  زا  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  مردپ  ترایز  هک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .دراد  ار  تاکرب 

.تسه اجنآ  مه  هکم  تسه  اجنآ  مه  البرک  تسا  مهم  یلیخ  تسا  مهم  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا 

متفر دهشم  متخورف  ار  ما  یگدنز  تایرورض  زا  رادقم  کی  متشادن  لوپ  مورب  دهشم  متساوخ  یم  هک  تفگ : یم  ناتـسود  زا  یکی   
؟ دیدوب هتفر  هکم  دـیدش  فرـشم  هکم  امـش  هک  میدـید  باوخ  ام  اقآ  جاح  دـنتفگ  ناملحم  دارفا  هچوک و  رـس  لاقب  متـشگرب  یتقو 

.مدوب هتفر  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  ترایز  هن ، متفگ :

رد دنهد و  یم  وا  هب  ار  هدش  لوبق  جح  تشه  داتفه و  باوث  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یـسک  هک  تسه  تیاور  رد 
.تسا هدروآ  اج  هب  هدش  لوبق  جح  رازه  داتفه  هک  نیا  لثم  هک  تسه  يرگید  تیاور 

هرطق دسرب  وا  هب  امرس  امرگ و  دورب و  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مردپ  ترایز  هب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
هجرد میراد  تیاور  .دنک  یم  مارح  منهج  شتآ  رب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تکرب  هب  ار  ندب  نآ  ادخ  دروخب  وا  هب  ناراب 

.تسا رتشیب  مه  ناشدزم  ءاطع و  تسارتشیب  نیرئاز  همه  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ربق  نیرئاز 
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هک دـید  باوخ  ار  ناشیا  مق  ياملع  زا  یکی  درک  توف  هک  یتقو  دـش  یم  فرـشم  متـشه  ماـما  تراـیز  هب  یلیخ  يرئاـح ، هللا  تیآ   
مدرک توف  نم  هک  یتقو  : تفگ ربخ ؟ هچ  يرئاح  ياقآ  هک  درک  لاؤس  .تسا  یتشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  رد  تسا  بوخ  یلیخ  شیاج 

هاگیاج هک  مدید  تقو  کی  تفرگ  رارق  ییاهنت  رد  نم  حور  هک  یتبرغ  رد  دنتخادناربق  هلاچ  رد  دندرک و  اهر  ار  نم  همه  مدش  اهنت 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اقآ  مدـید  تفر  رانک  يا  هدرپ  کی  تقو  کی  دـمآ  نییاپ  يرون  کی  نامـسآ  زا  دـش و  زاب  نم  ربق  نم ،

رادید هب  مه  نم  يدمآ  نم  ترایز  هب  هبترم  داتفه  يدمآ  نم  ترایز  هب  تبرغ  رد  وت  ینالف  دندومرف : .دندمآ  نم  ندـید  هب  مالـسلا 
دراو مریگ و  یم  ار  مرئاز  تسد  نم  .منک  یم  يریگتـسد  میآ و  یم  كانرطخ  عقوم  هس  نم  .تسا  شلوا  راب  نیا  دـمآ و  مهاوخ  وت 

.منک یم  تشهب 

دنیایب تراـیز  تساوخ  یم  ناـشلد  یلیخ  ناـشرفن  ود  دـنیایب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تراـیز  دـندرک  تکرح  دادـغب  زا  رفن  دـنچ 
منهج شتآ  زا  همان  ناما  اقآ  .دیناسرب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  ار  ام  مالـس  دـنتفگ  دادـغب  هزاورد  مد  دـنیایب  دنتـسناوتن 

: دنتفگ .دنداد  اه  نآ  هب  همان  ات  تفه  دندوب  رفن  جنپ  ًالثم  مه  اه  نیا  دنداد و  دنتشون و  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رئاز  يارب 
دیناسرب مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  ار  ام  مالـس  هک  دنتفگ  دادغب  هزاورد  مد  هک  يرفن  ود  نآ  دندومرف : .میرفن  جنپ  ام  اقآ 

.دنتشاد ار  نم  ترایز  يوزرآ 

نیا دـندومرف : دـیهد ؟ یمن  اه  مداخ  هب  ارچ  دـیهد  یم  همان  ناتراوز  هب  دیـشک  یم  تمحز  امـش  ارچ  اقآ  دـنتفگ : يرگید  ییاج  رد   
متـشه ماما  .دـندرک  لمحت  ار  هار  ینیگنـس  تمحز و  رود  ار  زا  دـندماین  هک  نم  ياه  مداـخ  رطاـخ  هب  دـندمآ  نم  رطاـخ  هب  اـهرئاز 
هنیدـم رد.دوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنناوخب  هضور  شیارب  تشاد  تسود  شتاـیح  ناـمز  رد  هک  یماـما  نآ  دـننک  یمن  ناـمیاهر 
تنمیم رفاسم  رـس  تشپ  هیرگ  اقآ  دـنتفگ.دینک : هیرگ  میارب  مراد  تسود  دومرف : دوب  هلاس  راهچ  شداوج  درک  عمج  ار  شا  هداوناخ 

یم اه  ماما  هب  هک  یمس  ًالومعم  .تسا  نم  رخآ  رفس  رفـس ، نیا  یلو  دشاب  هتـشاد  تشگرب  دیما  هک  يرفاسم  نآ  هلب  دندومرف : .درادن 
اقآ هک  دنداد  یمـس  هچ  اقآ  هب  حبـص  لوا  مناد  یمن  اما  دنک  رثا  هک  دیـشک  یم  روط  یهاگ  زور  لهچ  هتفه ، کی  زور ، دنچ  دـنداد 

 ، مالسلا هیلع  اضر  ماما  لد  زا  ناما  .دندش  دیهش  رهظ  زا  لبق  دش و  مومسم 
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تشاد رسپ  يور  ندید  دیما  _ت              شاد رظن  بناج  ره  هب  نتفر  مد 

مناگدید رون  بلق و  رورس  _م                نا مارآ ج_ يا ت_ق_ي  _ي  ك_ج_يا

درک ردپ  یب  هنیدم  ردنا  ار  وت  درک                   رگج  نینوخ  افج  رهز  ارم 

شفسوی دید  درک  زاب  ار  شیاه  مشچ  تقو  کی  اما  دنک  یم  هلان  دچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  لثم  اقآ  مدید  دیوگ  یم  تلص  ابا 
هعطق هعطق  شناوج  ندب  دید  .دمآ  رـسپ  نیلاب  هب  هدید  غاد  ردپ  دیایب  ردپ  نیلاب  هب  رـسپ  هک  نیا  ضوع  البرک  رد  اما  دـمآ  شنیلاب  هب 

بکرلا عم  ییالوم / هللا  تزع  « ) افعلا كدعب  ایندلا  یلع   » یلع دز  ادـص  تشاذـگ و  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  تروص  هب  تروص  تسا 
(. 355 ص : ینیسحلا ج 4 /

یجاودزا ياه  شسرپ 

یجاودزا ياه  شسرپ 

جاودزا رد  ندوب  وفک  مه  لادتعا و  تیاعر 

شتالیـصحت دشاب ، ییاذک  تیعقوم  دشاب ، ییاذـک  شا  هداوناخ  دـشاب ، ییاذـک  رتخد  .میریگ  یم  الاب  ار  جاودزا  طیارـش  ام  ًالومعم 
یم اقآ  نیا  ای  .دور  یمن  نییاپ  نامیولگ  زا  ای  دنک  یم  نام  هفخ  هزادنا  زا  شیب  همقل  .دشاب  ییاذک  رهوش  سکعرب  ای  دشاب ، ییاذـک 
یم هناخ  نآ  لیلذ  دوش و  یم  راد  لوپ  هناخ  سورع  يرتخد  ای  دوش  یم  هناخ  نآ  رکون  دنک  یم  جاودزا  رادلوپ  هداوناخ  کی  اب  دور 

.دورب تسا  رت  نیئاپ  يرادقم  کی  ای  بسانم  وا  اب  شطیارش  هک  يدروم  لابند  دیاب  مدآ  .دوش 

جاودزا يارب  هناریگ  تخس  تاموسر  اه و  هیرهم 

؟ منک راک  هچ  هتشذگ  مه  مجاودزا  نس  مراد و  لاس  یس  لاؤس :

ینیب یم.دنوش  هتسکش  دیاب  اه  مسر  اه و  مسلط  هنوگ  نیا  هناریگ و  تخس  طیارش  نیگنس ، دقع  دیرخ  نیگنس ، ياه  هیرهم  باوج :
جرخ رادقم  کی  درادن  نیشام  تسین  دنمتورث  الاح  دراد  بسانم  لغـش  قالخا و  نید و  تسا  یبوخ  دروم  هک  تسه  یمناخ  ای  اقآ 

ات هدراهچ  زا  هیرهم  رگا  دنناوخ  یم  هک  ییاهدقع  يربهر  مظعم  ماقم.مینک  شلوبق  میریگب  تحار  مینک  مک  ار  ییاذک  ياهدیرخ  و 
مناخ هک  دهد  یم  رازآ  ار  مناخ  ردق  نآ  دشاب  نیگنـس  هیرهم  هچ  رگا  دشابن  بوخ  رادنید و  رگا  درم.دنناوخ  یمن  دشاب  رتشیب  هکس 
نید دض  هک  یموسر  تاداع و  رادقم  کی  دنک  یمن  لح  ار  ام  لکـشم  نیگنـس  هیرهم  .دوشب  دازآ  مناج  مشخب  یم  ار  مرهم  دیوگب 
هیقب هیرهم  ناج  اباب  دنداد  ماغیپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دوب  مهرد  دصناپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هیرهم  .مینکـشب  تسا 
مردپ تما  ناراکهانگ  تعافـش  نم  هیرهم  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : ربمایپ  تسیچ ؟ اه  مناخ  هیقب  اب  نم  قرف  تسا  مهرد  مه 

: دندومرف یبالود  ياقآ  .داد  رارق  ربمایپ  تما  ناراکهانگ  تعافش  هزاجا  ار  شا  هیرهم  دش و  لزان  دنوادخ  فرط  زا  يدنس  هک  دشاب 
ندمت گنهرف و  هرذ  کی  طقف  دنراد و  هناخ  دنتسه ، تسود  رهوش  دنراد ، تفع  دنراد ، لامج  هک  دنتسه  ییاه  مناخ  اه  اتسور  رد 

مناـخ اتـسور  زا  ورب  مییوـگب  یکی  هب  رگا  .دـنریگ  یم  داـی  هاـم  شـش  ضرع  رد  مه  ار  نیا  هک  دنتـسین  دـلب  ار  نیـشنب  اـمرفب  يرهش 
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.؟؟!! مریگب ییاتسور  مناخ  نم  دیوگ : یم  ریگب  ییاتسور 
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جاودزا يارب  ندرک  هراختسا 

نادنچ نم  یلو  دش ، دنمقالع  نم  هب  ما  هلاخرـسپ  شیپ  لاس  هس  .متـسه  هلاس  هدجیه  يرتخد  نم  هک  دوب  هتـشون  همان  يرتخد  لاؤس :
دمآ دب  مدرک  هراختسا  یتقو  یلو  تسا  بسانم  یگدنز  يارب  مدید  دندمآ و  يراگتساوخ  هب  ناشیا  هک  نیا  ات  .متـشادن  هقالع  وا  هب 

هب هرابود  ما  هلاخرـسپ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ نم  لکـشم  دروم  رد  امـش  رظن  دندیـشک  رانک  دنتـشاد  داـقتعا  نوچ  نم  هداوناـخ  و 
؟ منک راک  هچ  دندمآ  نم  يراگتساوخ 

زاسراک یلیخ  تسه  ماوع  نیب  رد  هک  نتـسشن  لد  هب  .تسا  نیفرط  یبلق  شریذـپ  تسا  مهم  جاودزا  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  باوج :
ار نیا  یمناخ  یلو  درادـن  هفاـیق  یلیخ  ییاـقآ  .دنیـشن  یم  فرط  لد  هب  یلو  دـشاب  هتـشادن  هفاـیق  یلیخ  یمناـخ  تسا  نکمم  .تسا 

.دراد تسود 

ورب لد  وت  ینالف  تسورب  لد  وت  ینالف  تسا  خـلت  شتـشوگ  ینـالف  تسا  نیریـش  شتـشوگ  ینـالف  هک  تسه  اـه  یمق  نیب  يریبعت 
رگیدمه لد  هب  دندید ، ًالبق  ای  دـننیب  یم  ار  رگیدـمه  یـسک  ره  هلاخ و  رتخد  ومع و  رتخد  اقآ ، مناخ و  نیا  هک  لوا  تاقالم  .تسین 

.دنک یمن  در  دوش  یمن  زئمشم  ناسنا  لد  دیآ  یم  تبحم  نآ  دیآ  یم  رهم  نآ  .دننیشن  یمن  ای  دننیشن  یم 

یـسک اب  دهاوخ  یم  مدآ  دـندومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ناشیاه  تیـصو  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
لمع تسـشن  ناتلد  هب  دیدرک  تاقالم  یـسک  اب  رگا  دندومرف : دنکب  باختنا  يراکمه  دشاب  هتـشاد  یلغـش  دـنکب  راک  دوش  کیرش 
ناتلد هب  دیدوب و  تسود  قیفر و  مه  اب  لاس  دنچ  هک  نیا  لثم  دیدید  ار  نیا  ات  یلو  دیناد  یمن  ار  شا  هقباس  دیدیدن  وا  زا  مه  یبوخ 

لیم هرذ  کی  هک  ردق  نیمه  .دریگب  اج  رگیدمه  لد  رد  نیفرط  رهم  ینعی  تسا  یبوخ  هلاوح  .دینک  لوبق  دـیریذپب و  ار  نیا  تسـشن 
دندرک هراشا  مناخ  نیا  هک  یلکشم.دنک  یم  روج  ادخ  ار  هیقب  دشاب  دنسپ  تبغر و  و 
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رگا مینکن ؟ ای  مینکب  هراختـسا  دـننک  یم  لاؤس  مه  داـیز  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  اـه  یلیخ  يارب  هک  تسا  جاودزا  تالـضعم  زا  یکی 
، تسه طیارش  ینعی  درادن  هراختسا  هب  جایتحا  ًالصا  دندنسپ  یم  ار  رگیدمه  اه  هداوناخ  دیدنسپ ، یم  ار  شطیارـش  هک  يدروم  کی 

ییاقآ نم  رـسمه  هک  اه  يزاورپ  دـنلب  الاب و  ياهاوه  نیا  .دـیآ  یمن  شیپ  سک  چـیه  يارب  عماج  لـماک و  طیارـش  .تسه  زیچ  همه 
طیارش .دیراذگب  رانک  ار  اه  نیا  دشاب  هتشاد  یچ  یچ و  دشاب ، هتشاد  نیشام  دشاب ، هتشاد  هناخ  دشاب ، الاب  شقوقح  هک  پیت ، شوخ 

.دیهد رارق  كالم  ار  اه  یبوخ  یعامتجا و  تیعقوم  اوقت ، تناید ، یقالخا ،

یبوخ رگید  نیا  .تسایهم  طیارـش  دـصرد  هاجنپ  يالاب  ینعی  دـشاب  بلاغ  شیاه  يدـب  رب  شیاـه  یبوخ  یـسک  رگا  میراد  ثیدـح 
.دور یم  روط  نیا  رخآ  ات  دش  نیگنس  هک  وزارت  هفک  کی  تسا  بلاغ  شیاه 

همئا .دـیآ  یمن  ریگ  بیع  یب  تسود  دـینام  یم  تسود  نودـب  دـیدرگن  بیع  یب  ملاع  بیع و  یب  تسود  بیع و  یب  رـسمه  لاـبند 
طیارـش یـسک  رگا  سپ  .دینام  یم  لمع  یب  دیـشابن  صلاخ  دص  رد  دص  ایر و  نودب  لمع  ماجنا  لابند  دـنیامرف : یم  مالـسلا  مهیلع 

هچ دناد  یمن  تسا و  جـیگ  مدآ  تسا و   50 هک 50 ،  ییاج  ینعی  تسا  ریحت  دراوم  يارب  هراختـسا  دـینک  شلوبق  تشاد  ار  جاودزا 
نیا تسین  مه  شطیارـش  دـنرادن  تسود  رگا  اما  تسین  مزال  هراختـسا  دـنراد  تسود  ار  رگیدـمه  مناخ  اقآ و  نیا  رگا  سپ  .دـنکب 

رد هک  يولوم  لوق  هب  دوش  یم  شقـشاع  دـنیب  یم  ار  يرتـخد  دوش  یم  سوـبوتا  راوـس  دراد  ناـبایخ  رد  ًـالثم  .تسا  يرگید  فرح 
: دیوگ یم  يونثم 
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دوب یگنن  تبقاع  دوبن ، قشع  دوب            یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع 

ییاه قشع  .میوگ  یمن  ار  اه  قشع  عون  نیا  .دـنرذگ  دوز  یتالایخ  گنراگنر و  ياه  قشع  اه  نیا  تسه  یـسنج  تـالیامت  اـه  نیا 
تبحم و رگا  اما  .میوگ  یمن  میوشب  رگید  یکی  هاوخرطاخ  دعب  زور  اقآ و  نیا  هاوخرطاخ  زور  کی  هک  تسا  سوه  اوه و  يور  هک 

دنک یم  هراشا  يونثم  رگید  ياج  رد  يولوم  یعقاو  تبحم  قشع و  نآ  هب  تسا  مهم  طیارـش  زا  یکی  هک  دشاب  حیحـص  نتـسشن  لد 
هک

تسربهر رس  نادب  ار  ام  تبقاع  تسرس           ناز  رگ  رس و  نیز  رگ  یقشاع 

یلـصا و طرـش  تناید  قالخا و  .تسا  تناید  يرگید  قالخا و  یکی  هدـش  هراشا  نآ  هب  ام  تاـیاور  رد  هک  جاودزا  یلـصا  طـیارش 
دشاب هدیدن  رتخد  الاح  هب  ات  هک  دشاب  بیجن  رـسپ  کی  رگا  صوصخب  تفر  يراگتـساوخ  هک  راک  لوا  فرط  هک  نیا  هن  .دنا  یعطق 

.تسین تسرد  نتسشن  لد  هب  نیا  دیبسچ ، ملد  هب  دیوگب  لوا  يراگتساوخ  رد 

جاودزا رد  تیقفوم  مدع 

ار بوخ  یلیخ  دارفا  زا  یضعب  سپ  هدوب  هابتـشا  راک  زا  ییاج  کی  دشن  قفوم  شجاودزا  رد  هک  یـسک  دییامرف  یم  هک  امـش  لاؤس :
؟ تسا هنوگچ  نیا  سپ  دنا  هدرک  دشر  رایسب  قفومان  جاودزا  نامه  اب  یلو  تسین  قفوم  رهاظ  هب  ناشجاودزا  هک  مینیب  یم 

یم هچ  شا  هجیتن  الاح  اما  مینکب  فیدر  ار  اهراک  طیارـش و  مامت  هرواشم و  قیقحت و  لکوت ، لسوت و  اعد ، دیاب  جاودزا  رد  باوج :
یم دشر  نیا  ایآ  اما  دنک  یم  ادخ  هب  لکوت  دشاپ  یم  رذب  هدز  مخش  ار  نیمز  هک  يزرواشک  کی  لثم  .تسین  ام  تسد  هجیتن  دوش ؟

.تسین ام  تسد  مه  یشخب  تسام  تسد  شمهم  شخب  ینعی  هن ؟ ای  دیآ  یم  ناراب  ایآ  هن ؟ ای  دنک 
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یمناخ ًالثم.میدید  یلیخ  قفومان  ياه  جاودزا  دروم  نیا  زا  میدرکن  یـسررب  میدرکن  قیقحت  هک  میرـصقم  نامدوخ  ام  عقوم  یـضعب 
قوذ سب  زا  ام  .مراد  لغـش  مه  اـت  هس  ود ، مراد  كردـم  اـت  هس  ود ، نم  هک  تفگ : دـمآ  يراگتـساوخ  هب  هک  نم  رهوش  تفگ : یم 

رد .تسا  تسرد  ناشراک  اـه  نیا  میدرک  رکف  دوب  هدـمآ  ناـشهارمه  دوب  یناـحور  مه  اـقآ  نیا  ردارب  ًـالثم  میدرکن  قیقحت  میدرک 
و.میهدب ماجنا  ار  راک  طیارـش  مینکب  تروشم  قیقحت و  دـیاب  .دوب  یکلا  شیاه  كردـم  دوب  زاب  هقح  مه  یلیخ  اقآ  نیا  هک  یتروص 

.میشاب یضار  میلست و  دوب  هچ  ره  رگید  نآ  دوش  یم  هچ  هجیتن  هک  نیا  اما 

.دندوب رازآ  مدرم  دنتشاد  ییاهرسمه  مه  ام  ءایلوا  ام  ياه  ماما 

رد ناـشیا  لاـمک  دــشر و  یلو  داد  یم  هجنکــش  درک  یم  تـیذا  ار  ناـشیا  یلیخ  هـک  تـشاد  يرــسمه  راوـگرزب  ياـملع  زا  یکی 
اقآ نیا  نآلا  هک  میناد  یمن  دوش  یم  هچ  شا  هدـنیآ  میناد  یمن  هک  ام  .میهدـب  ماجنا  ار  نام  هفیظو  دـیاب  ام  .دوب  ناشیا  اب  يراـگزاس 

اجنآ دمآ  شیپ  هچ  ره  مینک  ادخ  هب  لکوت  .میراپـسب  ادخ  هب  ار  هدنیآ  دوش ؟ یم  هچ  دعب  تسا  باجح  اب  یلیخ  مناخ  نیا  نیدـتم و 
زا ریغ  هب  يدروم  چـیه  منک  یمن  رکف  .تسا  نیا  رد  مه  ام  یگدـنزاس  مینک  رکـش  مه  ار  ادـخ  .میهدـب  قفو  ار  نامدوخ  دـیاب  رگید 

اهیلع ارهز  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مالـسلا و  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
دح رد  ای  موصعم  اـت  ود  ره  .دـشاب  یلکـشم  یب  دروم  دنتـشادن  مهاـب  یلکـشم  چـیه  دـندوب و  ملاـع  رد  ییانثتـسا  دراوم  هک  مالـسلا 

ییاهزیچ ای  یتایقالخا  ای  ییاه  يدنسپان  ای  ییوگموگب  کی  نیئاپ  ات  الاب  ياه  هدر  نآ  زا  ّالا  دنتـشادن و  لکـشم  هک  دندوب  تمـصع 
.میشاب یضار  میلست و  دیاب  ام  تسه  اه  جوز  نیب  تسه  دنشاب  دروخن  مه  هب  هک 
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نارتخد تخب  نتسب  یسیون و  اعد 

ردـقچ اه  نیا  دـننک  یم  یـسیون  اعد  هدـش ، وداج  هدـش ، هتـسب  تتخب  دـنیوگ  یم  اه  تقو  یـضعب  هک  اه  لبنج  وداج  نیا  زا  لاؤس :
؟ تسین ای  تسا  تسرد  دراد ؟ تحص 

نیا هب  ار  نارگید  ای  دـشاب  يداو  نیا  رد  یـسک  رگا  .تسا  مارح  ياه  لغـش  ءزج  نتـسب  مسلط  هتـشرف و  نج و  ریخـست  ًالک  باوج :
حیحـص تسا  ماهوا  تسا  تالایخ  ًارثکا  متـسب  ار  فرط  تخب  دنیوگ  یم  هک  ییاه  نیا  رثکا  .تسا  ناهارمگ  زا  دنک  دومنهر  يداو 

نکمم.دشاب هدـش  هدز  فرط  لد  دـشاب  هدـناوخ  يدرو  ییاعد ، ای  دراذـگب  ریثأت  فرط  هیحور  رد  دـناوتب  یکی  تسا  نکمم  .تسین 
مه هب  یهاگتـسد  مد و  دریگب  لوپ  يرگوداج  رحاس و  .میراد  ار  رحـس  نالطب  ياعد  هتبلا  دـشاب  تسرد  لبنج  وداج و  ییاـج  تسا 

نالطب رد  هک  ییاهاعد  هقدص و  اعد و  اب  مه  نیا  هک  دشاب  تسا  نکمم  یـصاخ  دروم  .تسین  روط  نیا  ددـنبب  ار  یـسک  تخب  دـنزب 
.تسه هیعدا  بتک  حیتافم و  رد  ضیوعت  رحس و  نالطب  ياعد  .دوش  یم  هتشادرب  تسا  رحس 

رسپ رتخد و  ندرک  تبحص 

امـش اب  هسلج  دنچ  مهاوخ  یم  طقف  مرادـن  تمحازم  دـصق  دـیوگ  یم  يرگید  لحم  ای  هاگـشناد  رد  يرـسپ  دوش  یم  یهاگ  لاؤس :
؟ هن ای  مینک  لوبق  .متسرفب  يراگتساوخ  يارب  ار  هداوناخ  دناوخ  مه  اب  نامیاهرایعم  رگا  منک  تبحص 

کی رد  درم  نز و  عامتجا  هک  دیناد  یم  .درادن  یلاکـشا  چیه  طیارـش  تیاعر  اب  دـنراد  ار  جاودزا  طیارـش  نیفرط  ًاعقاو  رگا  باوج :
شدوخ دیابن  ناوج  دنک ، یم  داجیا  جوم  ناطیش  نوچ  تسا  هریبک  هانگ  دشاب  هتشادن  یهار  دشابن و  يرگید  سک  هک  تولخ  ییاج 
مطیارش نم  دیوگب : لباقم  فرط  هب  دوش  یم  لیماف  دوش  یم  انـشآ  يا  هداوناخ  هچ  اب  دنادب  دیاب  مدآ  .دهدب  رارق  هانگ  ضرعم  رد  ار 

تفگ و .دوشن  یشالتم  یگدنز  دقع  يادرف  ات  دنیوگب  مه  يارب  ار  اه  بیع  تانسحم و  .دیئوگب  ار  ناتطیارش  مه  امـش  میوگ  یم  ار 
دقع يادرف  ات  تسا  بوخ  هن ، ای  دندنـسپ  یم  ار  رگیدمه  تایحور  دننیبب  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  جاودزا  دـصق  هک  یجوز  ود  يوگ 

.دروخن مه  هب  ناشیگدنز 
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یمن زونه  دـنک و  تبحـص  جاودزا  لابق  رد  نکاس  هب  ادـتبا  یمناخ  رتخد  اب  دـهاوخ  یم  يرـسپ  اقآ  راک  هاگـشناد و  طـیحم  رد  رگا 
کی هک  تولخ  نیا  رد  هک  هدش  هدید  ًاتدمع  دنرادن  لوبق  ار  رگیدمه  اه  هداوناخ  ای  دنیایب  يراگتـسوخ  هب  شردام  ردـپ و  دـهاوخ 

ود نیا  هک  نیا  زا  لبق  .دراد  هبلغ  یتخانـش  ياضف  رب  یفطاع  ياضف  دنک  یم  تبحـص  ناوج  رتخد  کی  اب  طیارـش  نآ  اب  ناوج  رـسپ 
مه هب  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دصرد  دون  رد  دننک و  یم  ادیپ  هقلع  یگتـسباو و  ساسحا و  کی  دنـسانشب  ار  رگیدمه  دـنهاوخب 

لوبق شردپ  هک  دناد  یم  یلو  تسا  عناق  رتخد  هک  دیآ  یم  شیپ  يا  هلئسم  دننک  یم  تبحص  مه  اب  هک  طیارـش  نیا  رد  .دنروخ  یم 
دنتسشن سلجم  هس  هاگشناد  طیحم  رد  دش و  داجیا  یتولخ  رگا  هک  تسین  روط  نیا  رسپ  رتخد و  کی  یفطاع  ياضف  یلو  .دنک  یمن 

هتشاد داریا  هچ  ره  مه  ناشفرط  ًاقافتا.دننک  یظفاحادخ  مه  اب  میروخ و  یمن  مه  هب  ام  هک  دنسرب  هجیتن  نیا  هب  دندرک  تبحص  مه  اب 
هنیمز تقو  نآ  .دـنوش  یم  هتـسباو  هک  تسا  يروج  کی  ناشتلاح  یلو  دـننز  یمن  ًارهاظ  مه  یفطاع  ياـه  فرح  دـننیب  یمن  دـشاب 

دندیدنسپ و ار  طیارش  تیعقوم و  هک  تسا  نیا  دعب  لصفم  ياه  تبحص  .تسا  یتخانـش  ياضف  زا  رتشیب  بتارم  هب  یتخانـش  ياطخ 
دیاب ًامتح  عقوم  نیا  رد  هک  دـنراذگب  ار  اـه  نیا  دـقع و  هماـنرب  دـننزب و  ار  رخآ  فرح  دـنورب  دـنهاوخ  یم  دـندرک و  يراگتـساوخ 

یم ار  ناش  هداوناخ  دندنـسپ ، یم  بوخ  ار  فرط  دـننیبب  دـشاب  کحم  دـیاب  لوا  هلحرم  رد  یلو  دـننزب  فرح  لصفم  مه  اب  دننیـشنب 
.تسا رتشیب  شتینما  دشاب  مه  هطساو  اب  رگا  درادن  یلاکشا  لوا  هقیقد  دنچ  رد  هن ، ای  دندنسپ 
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رتخد نس  زا  رسپ  نس  ندوب  مک 

؟ دراد لاکشا  دنیوگب  هک  دراد  ینآرق  ییاور و  هبنج  ایآ  دشاب  رتخد  زا  رتمک  جاودزا  عقوم  رد  رسپ  نس  رگا  لاؤس :

ناشتیعقوم قالخا و  نید و  هک  نیا  ندوب و  نأش  مه  ندوب و  وفک  مه  هب  .تسا  هدـشن  هراشا  دایز  تایاور  رد  لاـس  نس و  هب  باوج :
رتهب دـشاب  رت  گرزب  لاس  هس  ود  یکی  درم  یلو  تسا  هدـشن  هراشا  لاس  نس و  هب  تایاور  رد  ّالا  .تسا و  هدـش  هراشا  دروخب  مه  هب 
لهچ هک  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  جاودزا  لثم  هدوب  مه  درم  زا  شیب  شنـس  مناخ  یهاگ  تسین  اه  نیا  یلـصا  طیارـش  .تسا 

.درادن يداریا  اه  نیا  دوب  شلاس  مّلس 25  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ام  ربمایپ  دوب و  شلاس 

نارگید تلاخد  مک و  هیرهم 

یم تخـس  ردق  نآ  ندادن  هزاجا  نیا  دنهد  یمن  هزاجا  کیدزن  لیماف  ردام و  ردپ و  یلو  دریگب  مک  هیرهم  دهاوخ  یم  رتخد  لاؤس :
؟ مینک راک  هچ  دراوم  نیا  رد  دروخ  یم  مه  هب  هیضق  لصا  هک  دوش 

ناگرزب اب  هک  نیا  ای  .دـینک  تبحـص  ناتیاهردـپ  اب  .دـنهدن  تلاخد  داـیز  ار  لـیماف  ياـه  گرزب  دـننک  یعـس  رـسپ  رتخد و  باوج :
دنام یم  رتخد  دیریگ  یم  تخس  ردق  نیا  .دنز  یم  هبرـض  رتخد  هیحور  هب  اه  نیا  دنیوگ  یم  اه  سانـشراک  دینکب  تروشم  ناترهش 

یناسک زا  ای  .تسا  رتهب  مینک  عناق  ار  اهردام  ردـپ و  تبحم  تمیالم و  اب  میناوتب  رگا  .دـنکب  جاودزا  رگید  لاس  هد  دـیاب  مه  رـسپ  و 
.دننک عناق  دننک و  تبحص  اه  نآ  اب  دنیایب  میهاوخب  دنراد  ذوفن  نامردپ  رد  هک 
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ناشیا تمدـخ  هدـنب  .درک  توف  ناشدوخ  نامز  اهرـسپ  زا  یکی  هک  دنتـشاد  رـسپ  ات  ود  رتخد و  ات  تشه  ینیدـلا  ءاهب  ياـقآ  موحرم 
رمـشاک زا  ار  ما  هداوناخ  مهاوخ  یم  مرمـشاک  لها  نم  دیـسر  یم  اقآ  تمدـخ  دایز  امـش  اقآ  جاـح  تفگ : نم  هب  يا  هبلط  هک  مدوب 

مدمآ رتدوز  زامن  زا  لبق  ادرف  دنریذپ ؟ یم  دینیبب  دینکب  تبحـص  اقآ  اب  امـش  .مروایب  ینیدـلا  ءاهب  ياقآ  رتخد  زا  يراگتـساوخ  يارب 
يارب ار  شا  هداوناـخ  دـهاوخ  یم  رمـشاک  لـها  هبلط  کـی  تسا  رارق  نیا  زا  ناـیرج  اـقآ  متفگ : متـسشن  اـقآ  تمدـخ  دوب  اـهنت  اـقآ 
رواشم ناونع  هب  مینک  یمن  تلاخد  نامیاه  هچب  راک  رد  ام  دندومرف : دندرک و  یثکم  لمأت و  کی  .دروایب  ناترتخد  زا  يراگتـساوخ 

اب ات  دـندومرف  ناشرـسمه  هب  ناشیا  .دـنک  باختنا  دـیاب  رتخد  دوخ  .تسا  رـسپ  ای  رتخد  اب  باختنا  قح  ینعی  .مینک  یم  تلاخد  طقف 
هب تسا و  شجاودزا  عـقوم  نـآلا  هک  يرتـخد  نیمه  دـندومرف : دـعب  هن ؟ اـی  دندنـسپ  یم  اـه  نآ  دـننیبب  دـننکب  یتروـشم  ناـشرتخد 

راکیب ار  ناناوج  اه  مناخ  نیا  .میداتفا  روکنک  كردـم  سناسیل و  زپ و  لابند  اهام   ) .دـفاب یم  یلاق  هناخ  رد  دـندمآ  شیراگتـساوخ 
مه ار  شزاهج  هدرک  یفاب  یلاق  نوچ  دـندومرف : ناشیا  تساـه ) مناـخ  لاـم  اـه  يروکنک  شریذـپ  دـصرد  داـتفه  تصـش ، دـندرک 
نیا درک  تیبرت  هچب  تسرد  دـشاب و  بوخ  ناـسنا  یگدـنز  رگا  .دـهد  یم  نم  هب  دروآ  یم  ار  شـسمخ  .تسا  هدرک  هیهت  شدوـخ 

.دوش یم  روط 

تایونعم رد  تفرشیپ  يارب  جاودزا 

كولـس ریـس و  ندش و  لماک  جاودزا  زا  رتخد  فده  رگا  دیریگب  ناهد  زا  رتکچوک  هزادنا و  همقل  دـیا  هتفگ  امـش  اقآ  جاح  لاؤس :
ات هک  یسک  ینعی  دنک  رتکیدزن  ادخ  هب  برقت  یهلا و  تیدوبع  هب  ار  وا  هک  دتسرفب  وا  يارب  ار  یسک  دهاوخب  ادخ  زا  دشاب و  يونعم 

؟ تسا ناهد  زا  رت  گرزب  يا  همقل  هتساوخ  نیا  ایآ  .دناسرب  مه  ار  شرسمه  دناوتب  دشاب و  هتفر  شدوخ  ار  ریسم  نیا  يدودح 
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الاب رایـسب  شا  يونعم  طیارـش  هک  ییاقآ  يونعم  لئاسم  رد  اما  .دوب  مروظنم  يدام  لـئاسم  رد  مدرک  ضرع  نم  هک  يا  همقل  باوج :
مکحم شیاپ  ریز  تسا و  نئمطم  شدوخ  زا  دـنک و  کمک  مه  نارگید  هب  شتاـیونعم  راـتفر و  قـالخا و  اـب  دـناوت  یم  یلو  تسین 

رد ار  اه  نآ  حیحـص  تاغیلبت  تبحم و  اب  مناوت  یم  نم  دیوگ  یم  درم  نیا  یلو  دنتـسین  یبهذم  یلیخ  هک  يا  هداوناخ  زا  دیایب  تسا 
.درادن یبیع  دوشن  قرغ  مه  شدوخ  دهدب  تاجن  دورب  هک  دشابن  يروط  مزاسب و  ار  اه  نآ  مناوت  یم  منک و  دراو  لئاسم  نیا 

ییوشانز یگدنز  رد  مهافت  مدع 

تالکـشم درادن و  تسود  ار  شنز  دـنیب  یم  مه  درم  .درادـن  تسود  ار  شرهوش  دـنیب  یم  یمناخ  تفرگ و  تروص  یجاودزا  رگا 
درم .تسین  موصعم  سک  چیه  دنک ؟ راک  هچ  دیاب  مناخ  نیا  دـنک  یم  یقالخادـب  لباقم  فرط  ردام  ردـپ و  ًالثم  تسه  مه  يرگید 
یب الاح  هدوب  باجح  اب  مناخ  ای  هدـش  بارخ  الاح  هدوب  یبوخ  مدآ  لوا  .تسا  هدـش  داتعم  ًادـعب  هدوبن  داتعم  جاودزا  عقوم  مه  اـمش 

هتـشادن تلاخد  مه  شدوخ  هن  اـی  دوب  شدوخ  دروآ  تسد  هک  دـش  ینارحب  راـچد  ناـسنا  جاودزا  زا  دـعب  رگا  .تسا  هدـش  باـجح 
.دزوسب دزاسب و  دیاب  جاودزا  هلأسم  رد  دوب  ردق  اضق و  تسد 

هک تشاد  مه  ییاهرـسمه  اـما  تشاد  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  لـثم  يرـسمه  تسا  تسرد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یّلـص  اـم  ربماـیپ 
.دنتشک دندرک و  شمومسم 

هک دش  يرـسمه  راچد  ناسنا  رگا  .دنداد  یم  شرازآ  مه  یلیخ  دندرک و  مومـسم  ار  ربمایپ  نز  ود  نآ  دـیوگ : یم  یـسلجم  موحرم 
دیایب هاتوک  دنک ، ارادم  لمحت و  ربص و  دراذگب  مامت  گنس  ردق  هچ  ره  اج  نیا  درادن  يراگزاس  شطیارش  اب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ 

وا نوچ  دنک  یم  امش  هب  ملظ  هک  یسک  دشابن  گرزب  دندومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .دنک  یم  دشر 
یتشهب ياذغ  دراد  میوش  یم  شروبص  گنس  ام  دنک و  یم  تیذا  ار  ام  هک  یـسک  .دنک  یم  شالت  شدوخ  دوبمک  امـش و  دشر  رد 

بیع نودب  يدرم  چیه  .مینک  ارادم  لهاج  اب  هک  تسا  نیا  رد  دـشر  .دزوس  یم  شتآ  هروک  ریز  دراد  شدوخ  وا  دزپ و  یم  ام  يارب 
اه یبوخ  میزاسب  دیاب  دراد  بیع  ات  ود  مه  ممناخ  مراد  بیع  ات  هس  هدنب  .مینک  رادم  دیاب  تسین  بیع  نودب  مه  یمناخ  چیه  تسین 

.تسه مه  اه  لاکشا  و 
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درادـن ناکما  ای  تسا  لاحم  ای  فرط  ود  يارب  یگدـنز  تسه و  نارحب  ًاعقاو  هک  ییاج  يارب  تسا  هنیزگ  نیرخآ  ییادـج  قـالط و 
ناسنا دشر  ثعاب  تسا  رتهب  یلیخ  دنک  لمحت  دناوتب  ناسنا  رگا  .تسا  رخآ  هنیزگ  قالط  .دنز  یم  ار  رخآ  فرح  قالط  رگید  اجنآ 

.دوش یم 

مالسلاامهیلع 3 نینمؤملاریما  ارهز و  ترضح  جاودزا 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

مالسلاامهیلع نینمؤملاریما  ارهز و  ترضح  یگدنز   ياه  سرد  )

ار قفوم  ییادخ و  هداوناخ ي  کی  لبمـس  نیرتهب  دندش و  یقالتم  مه  رد  ایرد  ود  نوچ  هک  تسا  یگرزب  ناسنا  ود  جاودزا  زورلاس 
.تسا ناراوگرزب  نیا  نداد  رارق  وگلا  رسمهاب ،  بسانم  طابترا  هوحن ي  حیحص و  جاودزا  کی  نتشاد  يارب  هار  نیرتهب  دنتخاس . 

هّدلا ظفح  امب  بیغلل  تاظفاح  تاتناق  تاحلاصلاف 

يارب ادخ  هچ  نآ  لابق  رد  ناشنارسمه )  ) بایغ رد  نینچمه  عضاوتم و  عیطم و  ناشنارـسمه ) لابق  رد   ) راکتـسرد حلاص و  نانز  سپ 
هیآ 34 ءاسن  .دنتسه  ناشرهوش  لاوما  رارسا و  ناشدوخ و  هدننک  ظفح  .تسا  هداد  رارق  نانآ 

راتفر ناش  یگدنز  رد  هنوگچ  یلاعتم  ياهناسنا  دنک  یم  صخـشم  هک  دراد  ییاهیگژیو  هدیزگرب  هدنب ي  ود  یهلا و  رون  ود  جاودزا 
.دننک یم 

ود نیا  جاودزا  هوحن ي  زا  عالطا  اب  ناشیاه  هداوناخ  ناوج و  لسن  .تسا  يرورـض  مزال و  ام  همه ي  یگدـنز  يارب  هک  ییاه  سرد 
وگلا ار  اهنآ  یگدـنز  هدرک و  يرگنزاب  ناـشریگاپ  تسد و  هابتـشا و  موسر  بادآ و  تاـعقوت و  زا  يرایـسب  رد  دـنناوت  یم  راوگرزب 

.دنهد رارق 

یلع دـقع  هبطخ ي  (ص ) ربمایپ س ،)  ) ارهز ترـضح  يارب  هیزیهج  هیهت  زا  سپ  .دوب  تیمیمـص  زا  رپ  هداس و  اـهنآ  یـسورع  مسارم 
اپ هب  ع )  ) یلع ترضح  دیوگب ، نخس  تساوخ  ع )  ) یلع زا  (ص ) ربمایپ هدناوخ و  مدرم  روضح  رد  دجـسم  رد  ار  س )  ) همطاف و  (ع )

.دومن مالعا  جاودزا  نیا  زا  ار  دوخ  تیاضر  تفگ و  نخس  وا  رما  هب  ادخ  ساپس  دای و  زا  سپ  تساخ و 
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.دنک هیهت  یبوخ  رطع  تساوخ  رامع  زا  و  دننک ، هدامآ  یسورع  يارب  ار  س )  ) همطاف ترضح  ات  تساوخ  هملس  ما  هشیاع و  زا  ربمایپ 
1

 . دیـشخب ریقف  هب  ار  دوخ  سابل  هار  رد  س )  ) همطاف هدرک و  هقردـب  رهوش  هناخ  هب  ار  سورع  ریبکت  اب  ناگتـشرف  لیخ  اـب  (ص ) ربماـیپ
.دندرک 2 ماعطا  ار  مدرم  ص )  ) ربمایپ کمک  اب  هیهت و  س )  ) ارهز ترضح  اب  یسورع  تنمیم  هب  يا  همیلو  ع )  ) یلع

 : دشخب رگید  ییوب  گنر و  ام  ناناوج  یسورع  مسارم  هب  دناوت  یم  هک  یلمع  ياه  سرد 

داماد يدام  عسو  دح  رد  مسارم و  یگداس  * 

هانگ تیصعم و  هنوگ  ره  زا  يرود  ادخ و  رکذ  * 

 . تسا سورع  عسو  دح  رد  سورع  شیارآ  تنیز و  * 

 ، تفای دهاوخ  همادا  ییابیز  نامه  هب  دشاب  حیحص  تاداقتعا  هیاپ ي  رب  رگا  ابیز  یگدنز  عورش  اما 

لمع هتـسیاش  یگدـنز  رد  تسا  ملاـع  دوخ  یعرـش  یناـسنا و  فیاـظو  هب  تسا و  تیمها  مک  شیارب  اـیند  تـالآ  رویز  هک  ییوناـب 
.درک دهاوخ 

، يراد هناخ  لاس  هن  تدـم  رد  س )  ) ارهز ترـضح.تسا  ناملـسم  ناوناب  يارب  لماک  يوگلا  کی  س )  ) ارهز ترـضح  يراد  رهوش 
وگلا نیرتـهب  شناورهر  هـمه ي  يارب  وا  تـکربرپ  هلاــس  هـن  یناگدــنز  داد ؛ هـئارا  تیرــشب  يارب  ار  يرادرهوـش  يوـگلا  نیرتــهب 

.دبای تسد  یعقاو  تداعس  هب  ترخآ  ایند و  ات  .تسا  يرادرسمه 

رهوش زا  ندرک  تعاطا 

رهوش هب  تبـسن  عضاوت  اب  هارمه  تعاطا  تفـص  هب  ار  اـهنآ  نآرق  هک  تسا  راکتـسرد  هحلاـص و  ناـنز  تافـص  زا  رهوش  زا  تعاـطا 
3 تاتناق .)  ) تسا هدوتس 

: تسا هدوب  نینچنیا  ارهز  ترضح  ع ،)  ) یلع ترضح  شراوگرزب  رسمه  تداهش  هب  هیآ  نیا  لماک  قادصم 
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هودنا مغ و  مدرک  یم  هاگن  وا  هب  تقو  ره  یتسارب  درکن و  ارم  ینامرفان  يراک  چیه  رد  درواین و  مشخ  هب  ارم  هاگ  چـیه  وا  همطاف ) » )
4 دش .» یم  فرط  رب  میاه 

رهوش هب  مارتحا 

؛ دز یم  ادص  نسحلا » ابا   » بقل اب  ار  وا  هراومه  تشاذگ  یم  ناوارف  مارتحا  ع )  ) یلع ترضح  هب  هراومه  س )  ) همطاف ترضح 

: دنک یم  یفرعم  نینچنیا  هنیدم  یلاها  زا  یکی  يارب  ار  شرهوش  س )  ) همطاف ترضح 

قح و هب  هدنیوگ ي  ناکاپ ، يدنزرف  ناتسرپادخ و  نافراع و  همه ي  هجوت  زکرم  ینارون و  یمادنا  و  یهلا ، ینابر و  یماما  (ع ) یلع »
5 ...اور »

ندرک رهوش  تمدخ  يراد و  هناخ 

«. تسا يرادرهوش  بوخ  (، » ص  ) مالسا ربمایپ  شیامرف  هب  نز  داهج 

یمامت س )  ) همطاـف تسا .  يرادرهوش » بوخ   » گرزب قادـصم  وا ، شیاـسآ  ندومن  مهارف  ندرک و  رهوش  تمدـخ  يراد و  هناـخ 
: دنک یم  نایب  هنوگنیا  لزنم  رد  ار  وا  ندرک  راک  هوحن ي  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يا  هنوگ  هب  داد  یم  ماجنا  ار  لزنم  ياهراک 

شیاه تسد  هک  تسا  هدینادرگ  ایـسآ  ردق  نآ  هتـشاذگ ، رثا  شا  هنیـس  رد  کشم  دـنب  هک  هدروآ  بآ  ردـقنآ  همطاف  هللا ، لوسر  ای  »
هک هدرک  نشور  گید  ریز  شتآ  ردقنآ  هدـش و  فیثک  دولآ و  درگ  شیاه  سابل  هک  هدیـشوک  هناخ  تفاظن  رد  ردـقنآ  هدرک ، هلبآ 

6 تسا » هدییارگ  یهایس  هب  شا ، هعماج 

ندرکن اضاقت  رسمه  زا  ندیزرو و  تعانق 

: دناد یم  یگدنز  نیرت  كاپ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  دیآ ، یم  رامش  هب  یقالخا  زاتمم  تافص  زا  تعانق 

.تسا 7 تعانق  یگدنز ، نیرت  كاپ  هعانقلا  شیعلا  بیطا  مالسلا : هیلع  یلع  نع 

یگدنز اب  ار  وا  اعطق  سپ   » هیآ هب  عجار  ع )  ) یلع زا  درمـش : یم  رب  تعانق  ار  نآرق  بیط » تایح   » ریـسفت ع )  ) یلع رگید  ياج  رد  و 
8 تسا » تعانق  هزیکاپ ، هبیط و  تایح  دومرف  : دندیسرپ  لحن 97 ) « ) میشخب تایح  يا  هزیکاپ 
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شا هلاس  هن  یناگدـنز  هظحل  هب  هظحل  .دـندرک و  ددـم  يرای و  يورخا  يونید و  روما  رد  ار  شرـسمه  شدوجو  ماـمت  اـب  س )  ) ارهز
« دناد یم  دوخ  یگدنز  نکر   » ار وا  شرهوش  هک  يا  هنوگ  هب  هدوب  (ع ) یلع يونعم  یحور و  کمک  يرای و 

؟ تسه یماعط  وت  دزن  ایآ  دندومرف : س )  ) همطاف ترضح  هب  دندروآ و  فیرشت  هناخ  هب  ع )  ) یلع ترضح  يزور 

نیا رد  هک  تیاصو ، هب  هتشاد  یمارگ  ار  وت  يربمغیپ و  هب  تسا  هتشاد  یمارگ  ار  مردپ  هک  يدنوادخ  نآ  قح  هب  دومرف : س )  ) همطاف
دوخ زا  مدروآ ، یم  وت  دزن  هچنآ  ریغ  هب  متشادن  ییاذغ  هک  دوب  زور  ود  .منک  رـضاح  وت  يارب  هک  تسین  ییاذغ  چیه  نم  دزن  دادماب 

.مدرک رایتخا  ناشیا  دوخ و  رب  ار  وت  متفرگ و  یم  زاب  دوخ  نادنزرف  و 

.منک بلط  یماعط  امش  يارب  زا  ات  تسین  هناخ  رد  ماعط  هک  يدرک  یمن  ربخ  ارم  زور  ود  نیا  رد  ارچ  همطاف ! يا  دومرف : ترضح 

.یتسین نآ  رب  رداق  هک  يزیچ  رب  منک  فیلکت  ار  وت  هک  ادخ  زا  منک  یم  مرش  نم  نسحلاوبا ! يا  دومرف : س )  ) همطاف

ترخآ ایند و  ياهراک  رد  رهوش  هب  ندرک  کمک 

وا رب  ار  راگزور  دـناسر و  یم  يرای  شترخآ  ایند و  راک  رد  ار  شرـسمه  دـنیامرف ...« : یم  بوخ  نز  تافـص  دروم  رد  قداص  ماما 
9 ...دنک ) یمن  تخس 

.دندرک ددم  يرای و  يورخا  يونید و  روما  رد  ار  شرسمه  شدوجو  مامت  اب  س )  ) ارهز

نکر  » ار وا  شرهوـش  هک  يا  هنوـگ  هب  هدوـب  (ع ) یلع يوـنعم  یحور و  کـمک  يراـی و  شا  هلاـس  هن  یناگدـنز  هـظحل  هـب  هـظحل  و 
« دناد یم  دوخ  یگدنز 
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: دومرف درک و  هیکت  ترضح  نآ  ياه  هناش  رب  داتفا  وا  هب  س )  ) ارهز ترضح  مشچ  تشگرب و  دجسم  زا  ع )  ) یلع یتقو 

يدب طیارـش  رد  رگا  متـسه و  وت  اب  نم  یـشاب  بوخ  طیارـش  رد  رگا  نسحلاوبا ! يا  داب  وت  يالب  رپس  مناج  وت و  حور  يادف  محور  »
10 .متسه » وت  اب  زین  نم  یشاب 

: دومرف یم  هک  ناشیا  هب  تبسن  یلع  ترضح  يابیز  هلمج ي 

11 دش » یم  فرطرب  میاه  هودنا  مغ و  مدرک  یم  هاگن  وا  هب  هاگره  »... 

سرد زا  راشرس  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يرادرسمه  هکلب   ، درک یم  يا  هتسیاش  يراد  رسمه  هک  دوبن  س )  ) همطاف نیا  اهنت  اما 
.دشاب وگلا  نیرتهب  نایاقآ  يارب  دناوت  یم  هک  تسا  ییاه 

؛ دوب داضنم  نوگانوگ و  ياه  تیـصخش  ياراد  هک  وا  .تسا  تیرـشب  مامت  هوسا ي  وگلا و  نیقتم ، ياوشیپ  ماما و  مالـسلا  هیلع  یلع 
مرن و يرـسمه  لزنم  رد  یلو  دنتـشادن  ار  وا  ریـشمش  لباقم  رد  تمواقم  باـت  دـندوب و  ساره  رد  وا  ماـن  ندینـش  زا  ناعاجـش  هکنآ 

.دوب نابرهم 

رسمه یفطاع  ياضرا 

سحا وحن  هب  ار  وا  یفطاـع  سح  دریگ و  رارق  دوخ  رهوش  قوشعم  دراد  تسود  هراومه  و  تسا ، یـساسحا  یفطاـع و  یقوـلخم  نز 
.دنک ءاضرا 

جوزک اّنک  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  رتوبک  تفج  کـی  هب  هیبشت  س )  ) ارهز ترـضح  اـب  ار  دوخ  یفطاـع  هطبار ي  مالـسلا  هیلع  یلع 
بابش هبحصب و  نیعتمتم  هکیا  یف  همامح 

.میدوب 12 رادروخرب  یناوج  تمالس و  طاشن ، زا  هک  میدوب  هنایشآ  کی  رد  رتوبک  ود  دننامه  ام 

رسمه هب  يرای  کمک و 

کمک س )  ) ارهز ترـضح  هب  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا  یهلا  تیاضر  رـسمه و  رتشیب  تبحم  بلج  بجوم  هناخ  رد  کمک 
داد یم  ماجنا  مدنگ و ...  ندرک  ساّسد  ندرک ، وراج  دننام  ار  هناخ  ياهراک  زا  یضعب  دندرک و  یم 
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یم ندرک  ایـسآ  لوغـشم  س )  ) همطاف هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  دومن  هظحالم  .دـیدرگ  ع )  ) یلع هناخ ي  دراو  (ص ) ربماـیپ يزور 
.تسا رت  هتسخ  همطاف  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  ع )  ) یلع دیشاب ؟ یم  هتسخ  رتشیب  امش  زا  کی  مادک  دیسرپ : .دنشاب 

اه هناد  ندرک  درآ  هب  لوغـشم  ع )  ) یلع اب  هتـسشن ، وا  ياج  ترـضح  دش و  دنلب  س )  ) همطاف.مرتخد وش  دـنلب  دومرف : س )  ) همطاف هب 
.دش

دنداد یم  حیجرت  زیچ  همه  رب  یگدنز  رد  ار  دنوادخ  ياضر  دندوب و  رگیدکی  رانک  رد  اه  یتخس  تالکـشم و  رد  راوگرزب  ود  نیا 
کی خیرات  رخآ  ات  دـناوت  یم  هدوب و  يراکادـف  تیمیمـص و  هقالع و  قشع و  زا  راشرـس  اما  دوب  هاتوک  ناش  یگدـنز  رمع  دـنچره  .

رود اهنآ  يراتفر  تاداع  شنم و  زا  زور  ره  نام  یگدنز  اما  میشاب  ناراوگرزب  نیا  هعیـش ي  ام  هک  تسا  فیح  .دشاب  لماک  يوگلا 
.دوش

مالسلاامهیلع 2 نینمؤملاریما  ارهز و  ترضح  جاودزا 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

اهیلع مالس  ارهز  همطاف  ترضح  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  جاودزا 

نیرت فیرـش  نیرت و  لیـصا  زا  شرداـم  ردـپ و  .دوب  شیوخ  رـصع  زاـتمم  ناوناـب  زا  مرکا و  ربمغیپ  رتخد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف 
 . دندوب شیرق  ياه  هداوناخ 

.دوب هتسارآ  یناسنا  تالامک  نیرتیلاع  هب  .درب و  یم  ثرا  شفیرش  ردام  ردپ و  زا  یقالخا  يونعم و  تالامک  لامج و  ثیح  زا 

رتخد تلع  نیمه  هب  دش  یم  رتدایز  وا  تکوش  تردق و  تفر و  یم  الاب  مدرم  راظنا  رد  زور  هب  زور  مرکا  ربمایپ  تمظع  تیصخش و 
وا زا  هاگدنچ  زا  ره  تشاد  رارق  دـنمتورث  تیـصخش و  اب  لاجر  شیرق و  ناگرزب  هجوت  دروم  هراومه  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز شزیزع 

 . دندرک یم  يراگتساوخ 
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دوب رومأم  ادخ  بناج  زا  ربمایپ  .دوش  داهنشیپ  وا  بناج  زا  دوب  لیام  دوب و  هتشاد  هاگن  مالسلا ) هیلع   ) یلع يارب  ار  همطاف  ادخ  لوسر 
.دروآ رد  جاودزا  هب  رون  اب  ار  رون  هک 

: یلع هب  داهنشیپ 

زا یلو  دهد ، جاودزا  دنویپ  یلع  اب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف دراد  لیامت  مرکا  ربمغیپ  هک  دندوب  هدرک  ساسحا  ادخ  لوسر  باحـصا 
در ار  اهنآ  جاودزا  ياضاقت  ربمایپ  هک  رگید  یهورگ  ذاعم و  نب  دعـس  رکبوبا و  رمع و  زور  کـی  .دـش  یمن  يداهنـشیپ  یلع  بناـج 

: تفگ رکبوبا  .دـمآ  نایم  هب  همطاف  زا  نخـس  نیب  نیا  رد  .دـنتفگ  یم  نخـس  يرد  ره  زا  دـندوب و  هدـمآ  درگ  دجـسم  رد  دوب  هدرک 
هتفریذپن و ار  يدحا  داهنشیپ  مرکا  ربمغیپ  اما  دنیامن  یم  يراگتـساوخ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  برع  فارـشا  نایعا و  هک  تسا  یتدم 

مالـسلا هیلع  یلع  يارب  ار  همطاف  ربمغیپو ، ادخ  هک  دوب  نشور  همه  يارب.تسادـخ  اب  همطاف  رـسمه  نییعت  دـیامرف : یم  ناشباوج  رد 
مینک و حیرشت  شیارب  ار  نایرج  میورب و  یلع  دزن  مه  قافتا  هب  دیرضاح  تفگ : ذاعم » نب  دعس   » و رمع »  » هب سپـس  .دنا  هتـشاد  هاگن 

.دندرک قیوشت  راک  نیا  رد  ار  وا  لابقتسا و  داهنشیپ  نیا  زا  اهنآ  مینک !؟ شیهارمه  دوب  لیام  جاودزا  هب  رگا 

یلع.دنتفاتش ترضح  نآ  بناج  هب  دندش و  جراخ  دجـسم  زا  دصق  نیدب  ذاعم  نب  دعـس  رکبوبا و  رمع و  دیوگ : یم  یـسراف  ناملس 
و يراد ، يرترب  نیریاس  رب  تالامک  مامت  رد  وت  یلع  ای  تفگ : رکبوبا  دیا ؟ هدمآ  اجنیا  روظنم  هچ  هب  دییآ و  یم  اجک  زا  دومرف : (ع )

اهیلع همطاف  يراگتـساوخ  يارب  شیرق  ناـگرزب  فارـشا و  .یهاـگآ  ًـالماک  دراد  وت  هب  ادـخ  لوسر  هکیا  هقـالع  دوخ و  تیعقوم  زا 
هداد هلاوح  ادخ  روتـسد  هب  ار  همطاف  رـسمه  نییعت  هدز و  همه  هنیـس  هب  در  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  یلو  دنا  هدـمآ  مالـسلا 

.درادن ار  راختفا  نیا  تیلباق  يرگید  صخش  .دنا و  هتشاذگ  وت  يارب  ار  همطاف  لوسر ، ادخ و  منک  یم  نامگ  .تسا 
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: دوش یم  رادیب  هتفخ  راکفا 

ینورد ياه  هتـساوخ  هب  هک  دوب  هتخاس  لوغـشم  ار  ع )  ) یلع نانچ  نیملـسم ، يداصتقا  رقف  اه و  يراـتفرگ  مالـسا و  ینارحب  عاـضوا 
.تشادن هجوت  هنوگچیه  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  شیوخ و 

هدـهاشم دوخ و  یتسدـیهت  دوـمن : یـسررب  یبوـخ  هب  ار  هیـضق  بناوـج  فارطا و  لـمأت و  اـهنآ  داهنـشیپ  نوـماریپ  یکدـنا  ع )  ) یلع
يرـسمه رگا  هک  تسناد  یم  یبوـخب  وا  . (1) رگید فرط  زا  يو  جاودزا  ناـمز  ندیـسر  ارف  فرط و  کـی  زا  یموـمع  ياـهیراتفرگ 

.تسین ناربج  لباق  تصرف  نیا  رگید  دهدب  تسد  زا  ار  همطاف  نوچ 

: دور یم  يراگتساوخ  هب  ع )  ) یلع

رب يزیمت  يابع  داد ، وشتـسش  ار  دوخ  .تشگزاب  لزنم  هب  دیـشک و  راک  زا  تسد  هکیروطب  داد  رارق  ریثأت  تحت  ار  یلع  داهنـشیپ  نیا 
رد هدنبوک  .نک  زاب  ار  رد  دومرف : هملـس » ما   » هب ربمغیپ  .دروآرد  ادـص  هب  ار  هناخ  برد  .تفاتـش  مرکا  لوسر  تمدـخ  هب  درک و  نت 

مردام ردپ و  هللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  .دراد  تسود  ار  لوسر  ادخ و  مه  وا  دـنراد  تسود  ار  وا  لوسر  ادـخ و  هک  تسا  یـصخش 
ردارب و وا  تـسا  عاجــش  روـالد و  يدرم  هملــس ! ما  يا  دوـمرف : ینک ؟ یم  يرواد  نـینچ  شا  هراـبرد  هدـیدن  هـک  تـسیک  تیادـف ،

مالس دش ، لزنم  لخاد  ع )  ) یلع .درک  زاب  ار  يارـس  رد  تسج و  ياج  زا  هملـس  ما  .تسا  نم  دزن  مدرم  نیرت  بوبحم  میومعرـسپ و 
ود ره  یتدم  .درادب  هضرع  ار  شیوخ  ياضاقت  تسناوتن  و  تخادـنا ، ریز  هب  ار  شرـس  تلاجخ  زا  .تسـشن  ربمغیپ  روضح  رد  داد و 
نآ راهظا  زا  هک  يا  هدـمآ  نم  دزن  یتجاح  يارب  ایوگ  یلع  ای  دومرف : تسکـش و  ار  توکـس  ص )  ) ربمغیپ هرخالاب  .دـندوب  شوماخ 

.دوش یم  لوبق  تیاه  هتساوخ  مامت  هک  شاب  هتشاد  نانیمطا  هاوخب و  ار  دوخ  تجاح  اورپ  نودب  یشک ؟ یم  تلاجخ 
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ردپ زا  رتهب  .متشگ  رادروخرب  امـش  فاطلا  زا  مدش و  گرزب  امـش  هناخ  رد  نم  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع 
ایند و هتخودنا  دنگوس  ادخ  هب  هللا ! لوسر  ای  .مدش  تیاده  امش  دوجو  تکرب  هب  يدومن و  شـشوک  نم  بیدأتو  تیبرت  رد  ردام ، و 

مدرگ سونأم  يو  اب  ات  مهد ، هداوناخ  لیکشت  منک و  باختنا  يرسمه  دوخ  يارب  هک  هدش  نآ  عقوم  نونکا  .یتسه  امـش  نم  ترخآ 
یگرزب تداعـس  يروآ  رد  نم  دـقع  هب  ار  مالـسلا  اهیلع  همطاـف  دوخ  رتخد  ینادـب و  حالـص  رگا  .مهاـکب  شیوخ  ياـهیتحاران  زا  و 

.تسا هدش  نم  بیصن 

هزاجا همطاف  زا  ات  نک  ربص  دومرف : دـش ، هتخورفا  رب  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  دوب  يداهنـشیپ  نینچ  راظتنا  رد  هک  ادـخ  لوسر 
.تسا هدمآ  يراگتساوخ  يارب  یـسانش  یم  یبوخ  هب  ار  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  مرتخد ! دومرف : تفر ، ع )  ) همطاف دزن  ربمغیپ  .مریگب 

ار يدونـشخ  راـثآ  نوـچ  ربـمغیپ  .تفگن  يزیچ  درک و  توکـس  تلاـجخ  زا  همطاـف  مروآ ؟ رد  شدـقع  هب  ارت  یهد  یم  هزاـجا  اـیآ 
.تسناد (1) تیاضر  تمالع  ار  وا  توکس  ربکا و  هللا  تفگ : دید  وا  هرهچرد 

: قفاوت

: داد خساپ  يراد ؟ يزیچ  یـسورع  يارب  ایآ  یلع ! ای  تفگ : نادنخ  یبل  اب  دمآ و  یلع  دزن  هب  هزاجا  بسکزا  سپ  ص )  ) مرکا لوسر 
هرز و کی  ریشمش ، کی  زا  تسا  ترابع  نم  تورث  مامت  .دیراد  عالطا  ًالماک  نم  عضو  زا  امـش  تنابرق ، مردام  ردپ و  هللا  لوسر  ای 

تاـجایتحا مزاول و  زا  ریـشمش  ینک ، داـهج  ادـخ  هار  رد  یناوت  یمن  ریـشمش  نودـب  يداـهج و  گـنج و  درم  وـت  دومرف.رتـش : کـی 
دوخ و يداصتقا  روما  ینک و  یـشکبآ  نآ  هلیـسو  هب  دیاب  دوش ، یم  بوسحم  وت  یگدـنز  تایرورـض  زا  زین  رتش  .تسا  وت  يرورض 

یم هک  يزیچ  اهنت  ینک ، لمح  نآ  رب  ار  تراب  ترفاسم  رد  ییامن و  يزور  بسک  تلایعو  لها  يارب  ینک و  نیمأـت  ار  تا  هداوناـخ 
نونکا ایآ  یلع  ای  .میاـمن  یم  اـفتکا  هرز  ناـمه  هب  مریگ و  یمن  تخـس  وت  هب  مهنم  .تسا  هرز  ناـمه  ینک  رظن  فرـص  نآ  زا  یناوت 

کین هشیمه  امـش  تیادـف ، مردام  ردـپ و  هللا ، لوسر  ای  يرآ  درک :  ضرع  مزاسب !؟ راکـشآ  تیارب  ار  يزار  مهدـب و  وت  هب  یتراشب 
.دیا هدوب  نابزشوخ  يوخ و 
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شتاقولخم نیب  زا  ارت  ادخ  دمحم ! ای  تفگ : دش و  لزان  لیئربج  ییایب  نم  دزن  هب  هکنآ  زا  شیپ  دومرف :

.يروآرد وا  جاودزا  هب  ار  همطاف  ترتخد  دیاب  .داد  رارق  وت  ریزو  ردارب و  دیزگرب و  ار  ع )  ) یلع .درک  باختنا  تلاسر  هب  هدیزگرب و 
رهاط و بیط و  بیجن و  كاپ و  نادنزرف  ادـخ  .تسا  هدـش  رازگرب  ناگتـشرف  روضح  رد  الاب و  ملاع  رد  نانآ  جاودزا  نشج  سلجم 

يدز (1) ار  لزنم  برد  وت  هک  دوب  هتفرن  الاب  لیئربج  زونه  یلع  ای  دومن  دهاوخ  اطع  نانآ  هب  وکین 

: دقع هبطخ 

ار دقع  مسارم  مدرم  روضح  رد  ات  میآ ، یم  وت  بقع  زا  زین  نم  ورب و  دجـسم  هب  رتدوز  وت  یلع  ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ 
تاقالم هار  نیب  رد  ار  رمع  رکبوبا و  .دومن  تکرح  دجـسم  بناـج  هب  لاحـشوخ  رورـسم و  ع )  ) یلع .میناوخب  هبطخ  مینک و  رازگرب 

رد اـت  تسا  هار  رد  ربماـیپ  نونکا  مه  درک ، جـیوزت  نم  هب  ار  شرتخد  ادـخ  لوسر  تفگ : دـندش ، اـیوج  راـک  ناـیرج  زا  اـهنآ  درک ،
.دهد ماجنا  ار  یناوخ  هبطخ  دقع و  مسارم  تیعمج ، روضح 

ار راصنا  رجاهم و  دومرف : لالب  هب  و  درب ، فیرشت  دجسم  هب  دیشخرد  یم  ینامداش  رورـس و  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  ص )  ) ربمغیپ
هک دیـشاب  هاـگآ  مدرم  يا  دومرف : ياـنث  دـمح و  زا  سپ  تفر و  ربنم  زارف  رب  دـندش ، عمج  مدرم  هک  یماـگنه  .نک  عمج  دجـسم  رد 

روضح رد  الاب و  ملاع  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  یلع و  جاودزا  دـقع  مسارم  هک  دروآ  مایپ  ادـخ  بناج  زا  دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج 
هب تسـشن و  سپـس  .مریگب  هاوگ  نآ  رب  ار  امـش  و  مهد ، ماجنا  ار  مسارم  نآ  زین  نیمز  رد  هک  هداد  روتـسد  هدش و  رازگرب  ناگتـشرف 

.ناوخب ار  دقع  هبطخ  زیخرب و  دومرف : ع )  ) یلع
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.تسین ییادـخ  وا  زا  ریغب  هک  مهد  یم  تداهـش  میوگ و  یم  ساپـس  شیاه  تمعن  رب  ار  ادـخ  دومرف : تساخرب و  مالـسلا  هیلع  یلع 
يا .درب  الاب  ار  شا  هجرد  ماقم و  هک  يدورد  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  دمحم  رب  دورد  .دوش  عقاو  وا  تیاضر  دنـسپ و  دروم  هک  یتداهش 

.تسا هدومن  رما  نادب  هدرک و  ردقم  ادخ  ار  همطاف  نم و  جاودزا  .تسا  هداد  روتسد  نادب  هدیدنسپ و  ام  يارب  ار  جاودزا  ادخ  مدرم !
.دیشاب هاوگ  دیسرپب و  ترضح  نآ  زا  .درک  لوبق  رهم  تباب  زا  ار  ما  هرز  دروآ و  رد  نم  دقع  هب  ار  همطاف  ادخ  لوسر  مدرم ! يا 

مامت سپ  يرآ !  داد : خساپ  ادـخ  لوسر  يا ؟ هتـسب  نیباک  یلع  اب  ار  همطاف  هللا ! لوسر  ای  دـندرک : ضرع  ص )  ) ربمغیپ هب  ناناملـسم 
.دنکفا تبحم  یتسود و  ناتنایم  رد  دنادرگ و  كرابم  امش  رب  ار  جاودزا  نیا  ادخ  دنتفگ : هتشادرب  اعد  هب  تسد  راضح 

: یسورع هرکاذم 

یلو منک ، تبحـص  همطاف  هرابرد  ربمغیپ  اب  مدیـشک  یم  تلاجخ  نم  دیـشک و  لوط  هام  کی  دودـح  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مدرک وت  جیوزت  ار  ملاع  نانز  نیرتهب  دش ؟ تبیصن  یئابیز  وکین و  رسمه  هچ  یلع  ای  دومرف : یم  دش  یم  تولخ  هک  یهاگ 

شهاوخ ص )  ) ادـخ لوسر  زا  ارچ  .متـسه  رورـسمرایسب  وت  جاودزا  زا  نم  ناج ! ردارب  تفگ : دـمآ و  نم  شیپ  لیقع  مردارب  يزور 
یسورع مراد  لیم  یلیخ  مداد : خساپ  ددرگ ؟ نشور  ام  مشچ  امـش ، یـسورع  هلیـسوب  ات  دتـسرفب  تا  هناخ  هب  ار  همطاف  هک  ینک  یمن 
.میورب ص )  ) ربمغیپ تمدخ  ات  ایب  نم  اب  نونکا  مه  دـنگوس ! ادـخ  هب  ار  وت  تفگ : لیقع  .مشک  یم  تلاجخ  ادـخ  لوسر  زا  اما  منک 

نمیا ما  .دـنتفگ  شیارب  ار  نایرج  هدرک  دروخرب  نمیا » ما   » هب هار  نیب  رد  .دـندومن  ادـخ  لوسر  لزنم  گنهآ  لیقع  شردارب  اب  یلع 
.منک هرکاذم  هراب  نیا  رد  ادخ  لوسر  اب  نم  دیهدب  هزاجا  تفگ :
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ردپ هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  .دنتشگ  فرشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تمدخ  دندش و  رادربخ  هیضق  زا  نانز  ریاس  هملس و  ما 
یتقو .دش  یم  نشور  نادـب  شمـشچ  دوب  هدـنز  هجیدـخ  رگا  هک  میا  هدیـسر  امـش  تمدـخ  یعوضوم  يارب  تیادـف ، هب  نامردام  و 

ارم مدرم  هک  یماگنه  دوش ؟ یم  ادیپ  هجیدخ  دننام  اجک  هجیدخ !؟ دومرف : دش و  يراج  شکـشا  دینـش  ار  هجیدخ  مان  ص )  ) ربمغیپ
نم رب  ادخ  هک  دوب  ینز  هجیدـخ  .داد  رارق  نم  رایتخا  رد  ار  شلاوما  ادـخ ، نید  جـیورت  يارب  درک و  قیدـصت  ارم  دـندومن  بیذـکت 

.درک دهاوخ  اطع  ودب  تشهب  رد  درمز  زا  يا  هناخ  مهد  تراشب  ودب  هک  داتسرف  یحو 

روشحم وا  اب  ار  ام  ادخ  .تسا  حیحـص  دییامرف  یم  هجیدـخ  هرابرد  هچره  امـش  دوش ، تیادـف  مردام  مردـپ و  درک : ضرع  هملـس  ما 
یتبحص هراب  نیا  رد  شدوخ  ارچ  سپ  دومرف : .دربب  لزنم  هب  ار  شرـسمه  دراد  لیم  امـش  يومع  رـسپ  ردارب و  هللا ! لوسر  ای  .دنادرگ 
تمدـخ ع )  ) یلع یتـقو  .نک  رـضاح  نم  دزن  ار  یلع  دوـمرف : نمیا  ما  هـب  ص )  ) ربـمغیپ.تسوا یئورمک  زا  درک : ضرع  دـنک ؟ یمن 
كرابم ادـخ  دومرف : .هللا  لوسر  ای  يرآ  درک : ضرع  .يربب  لزنم  هب  ار  ترـسمه  يراد  لیم  ایآ  یلع ! ای  دومرف : دـش  فرـشم  ربمغیپ 

شیوبشوخ دینک و  تنیز  ار  همطاف  دومرف : شنارسمه  هب  سپـس  .منک  یم  مهارف  ار  یـسورع  لئاسو  بش  ادرف  ای  بشما  نیمه  دنک ،
ای لوا  زور  رد  دنوادخ  ناگدنب  نیرترب  جاودزا  مسارم  مینک (1) . رازگرب  ار  یسورع  مسارم  ات  دینک  شرف  شیارب  ار  یقاطا  دییامن و 

(3) تفرگ ماجنا  يرجه  موس  ای  مود  لاس  هجحلا (2)  يذ  مشش 
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(14  ) هداوناخ

هداوناخ طیحم  رد  تیبرت 

هداوناخ طیحم  رد  تیبرت 

(1) ِنامیالا » َنِم  َهَریَغلا  َّنِإ  :» مّلس ِهلآ و  هیلَع و  ُهللا  یّلص  هللا  ِلوسَر  نَع  َيِوُر 

هعماج يارب  ًاصوصخ  تسا ، جاـیتحا  دروم  ًادـیدش  هک  تسا  یثحب  نیا  هعماـج  دـسافم  زا  يرایـسب  ءاـشنم  تریغ ؛ ندـش  گـنر  مک 
تریغ باب  رد  .تسا  تریغ  نیمه  ندش  گنر  مک  روحم  رب  دسافم  زا  يرایـسب  تفگ  ناوت  یم  هک  دراد  یـساسا  یـشقن  نینّیدتم و 

ششوک ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  نیا  تسا و  ءیش  هب  ّبح  زا  هتفرگ  تأشن  هک  حور  هب  طوبرم  تسا  یتلاح  تریغ  مدرک ، ضرع 
.دوب تریغ  زا  قالخا  ياملع  فیرعت  نیا  .دنک  ظفح  تسا ، مزال  ًاعرش  ًالقع و  وا  ظفح  هک  ار  ءیش  نآ  دنک ،

: مینک ریوصت  هس  میناوت  یم  ینورد ، تسا  يرما  هک  ّبح  رظن  زا  یناویح  ّبح  ّبح  هشیر  رظن  زا  اه  تریغ  عاونا 

، ّبح .یناویح  تریغ  دوش  یم  هک  دریگ ، یم  تأشن  تریغ  مه  نیا  زا  دنراد و  ار  نیا  مه  تاناویح  زا  يرایسب  هک  یناویح ، ّبح  - 1
یم هچ  ناشدوخ ، نادنزرف  زا  تسارح  ظفح و  هب  تبـسن  تاناویح  هک  دیا  هدید .دوش  یم  یناویح  تریغ  مه  تریغ  تسا ، یناویح 

یـضعب رد  یتح  ام  .دـنوش  یم  هناگیب  رگید  مه  زا  دـعب  تسه  یعطقم  کی  ات  اهنآ ، زا  یـضعب  .تسا  یعطقم  اهنیا  يارب  هتبلا  .دـننک 
سورخ .دـیریگب  دای  ار  تریغ  سورخ  زا  دـیورب  دـنیوگ  یم  دـننک ، شهوکن  ار  اـم  دـنهاوخ  یم  یتقو  هک  میراد  مه  ناـم  تاـیاور 

رگید .یناویح  تریغ  یب  یتح  .دیسانش  یم  هعماج  رد  نآ  هب  تبسن  ار  اه  تریغ  یب  الاح  تسا ، دنمتریغ  شا  يرادرـسمه هب  تبـسن 
.امش اب  قیداصم  قیبطت  تسا ، نتفگ  تایّلک  ام  راک  تسین ؛ اهنیا  ام  راک  تسامش ، اب  قیبطت 
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یناسنا ّبح 

هب هتخیمآ  هک  تسه  وا  نورد  رد  يروما  خنـس  کی  ناسنا  ینعی  .تسا  یلمع  لقع  اب  طابترا  رد  یناـسنا  ّبح  هک  .یناـسنا  ّبح  - 2
.درادن مه  نید  هب  یطبر  هک  لامعا  زا  خنـس  کی  هب  تبـسن  اه  حـبق  نسُح و  .یلمع  لقع  هب  مدرک  ریبعت  نآ  زا  نم  تسا و  وا  دوجو 

، دراد یم  تسود  ار  لدـع  ناسنا  هک  تسا  یناـسنا  ّبح  نآ  اـب  طاـبترا  رد  اـهنیا  هک  .تسا  بوخ  لدـع  تسا ، دـب  ملظ  هکنیا  لـثم 
زا و  دراد ، یم  تسود  تسا  نَسَح  هک  ار  ییاهنآ  .تسا  حـیبق  لئاسم  خنـس  کی  فرط ، نآ  زا  ...و  دراد  یم  تسود  ار  يراد  تناما 

دراد و یم  تسود  هک  يروما  نآ  هب  تبـسن  .دوش  یم  حرطم  یناـسنا  تریغ  مه  اـجنیا  رد  .دـیآ  یم  ش  دـب تسا  حـیبق  هک  ییاـهنآ 
مه نآ  ظفح  تسا و  نَسَح  نم  لـقع  دزن  .تسا  ناـسنا  يرطف  روما  زا  نیا  .دـنک  ظـفح  ار  نآ  ینعی  .دـشاب  رویغ  دـیاب  تسا ، نَسَح 

تسا و یباـستکا  تسین ، یلیمحت  زیچ  کـی  تّفع ، ًـالثم  .دورب  نیب  زا  نم  دوجو  هب  هتخیمآ  روـما  نیا  هک  منکن  يراـک  تسا ؛ مزـال 
: دـنا هتفگ  قالخا  ياملع  تریغ  فیرعت  اـب  طاـبترا  رد  .تسا  مزـال  ًـالقع  مه  نیا  ظـفح  اذـل  .تسا  نَسَح  تسا و  ناـسنا  هب  طوبرم 

.لئاسم زا  خنس  نیا  غارس  میور  یم هک  تساج  نیا هب  طوبرم  نیا  .تسا  مزال  ًالقع  نآ  ظفح  هک  يرما  زا  تسارح  ظفح و 

هریاد تسین ؛ ناسنا  داعبا  همه  ثحب  .تسا  ناسنا  دوجو  زا  يرگید  دُعب  اب  طابترا  رد  هک  یّبح  ناسنا 3 - يونعم  دُعب  هب  طوبرم  بح 
ینعی .تسا  نامیا  ینید و  تادـقتعم  هب  طوبرم  هک  تسا  ناسنا  يونعم  دـُعب  نآ  و  دوش ، یم گنت  رادـقم  کی  اـجنیا  رد  نآ  رادـم  و 

هک یتریغ  دریگ ؛ یم  تأشن  تریغ  مه  ّبح  نیا  زا  هک  تسا  ّبح  مه  اـجنیا  .دـنوادخ  هب  یگتـسبلد  تعیبط و  ءارواـم  هب  یگتـسبلد 
مه هنوگ  هس  میراد ، ار  ّبح  هنوـگ  هس  نیا  اـم  .منک  ظـفح  ار  مدوـخ  نید  ینعی  .نید  ظـفح  ینید ؛ تریغ  میراذـگ  یم  ار  نآ  مسا 

، تسا یناسنا  دـُعب  اب  طابترا  رد  دـننک  یم  حرطم  قالخا  ياملع  هک  ار  هچنآ  .تسا  ّبح  زا  هتفرگ  تأـشن  تریغ  نوچ  میراد  تریغ 
باـب رد  دوب  يرـصتخم  بلاـطم  نیا  .تسا » ناـمیا  زا  تریغ  ناـمیالا ؛ َنِم  َهَریِغلا  َّنا  « ؛ تسا یناـمیا  ینید و  تریغ  یناـسنا و  تریغ 

.دنک یم  اضتقا  ار  ینعم  نیا  هک  تسا  ّبح  زا  ترابع  هک  تریغ  أشنم  رابتعا  هب  تریغ  يدنب  میسقت 
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هب مینک  یم  يدـنب  میـسقت  ار  نارگید  اب  ناسنا  ياهدـنویپ  هک  مدرک  حرطم  ار  نیا  هتـشذگ  رد  اهدـنویپ  نیرت  يوق  نوناک  هداوناـخ ؛
اَمَّنِإ :» دـیامرف یم  نآرق  هک  نیمه  .ینید  دـنویپ  زا  دوب  ترابع  هک  يونعم  هب  دیـسر  ات  ...و  یتقاـفر  یلغـش ، یـشزومآ ، یببـس ، یبسن ،

تریغ دیاب  دـیآ ، یم  دوجو  هب  هک  اهنیا  زا  یتبحم  ره  دراد و  یپ  رد  ار  ییاه  ّتبحم  اهدـنویپ  نیا  زا  مادـک  ره   (1) هَوخِإ » َنونمؤُملا 
اجنآ رد  بح  نیرت  يوق  تسا و  دنویپ  نیرت  يوق  هک  طیحم  نیلوا  غارس  هب  نم  اجنیا  رد  .تشذگ  هک  دوب  یثحب  نیا  .دشاب  هتشاد  ار 

...و رهاوخ  ردارب و  ردام ، ردـپ و  دـنزرف و  نایم  ّتبحم  دـنویپ و  .تسا  یگداوناخ  دـنویپ  زا  ترابع  نآ  هک  تشذـگ  و  متفر ، تسه 
.تساجنیا رد  اه  تبحم  نیرت  دیدش  ًارهق 

دوجو همادا  هلزنم  هب  يدوجو و  هلابند  دنزرف  .درادن  یّلک  عاطقنا  دور ، یم  هک  ملاع  نیا  زا  ناسنا  تسا  ناسنا  يدوجو  هلابند  دـنزرف 
زا زونه  هک  راگنا  دنزرف  دوجو  اب  .تسا  دـیفم  نیدـلاو  يارب  دـنزرف  هک  تسا  نیا  هب  تسا ؟ ظاحل  هچ  هب  نیا  اما  .تسا  ردام  ردـپ و 
نآ اب  طابترا  رد  نیا  .مدرک  حرطم  مه  ار  یتیاور  .دریگب  هرهب  وا  زا  ش ، دوجو همادا  نیمه  اب  دـناوتب  اـسب  هچ  تسا و  هتفرن  هئـشن  نیا 

دـالوا هک  دوب  نیا  تاـیاور  رد  ریبعت  کـی  .میراد  دـالوا  هب  عجار  یفلتخم  تاریبعت  اـم  .هتـشاد  شدـنزرف  هب  تبـسن  هک  تسا  یتـیبرت 
ردـپ و یتسه  همادا  دالوا ، هک  مدرک  نم  مه  يریبعت  کـی  .یهلا  تسا  یتناـما  نیوبا  تسد  رد  دـالوا ، هکنیا  مود  .تسا  یهلا  ثاریم 

.تسا هئشن  نیا  رد  ردام 

نیب زا  دهاوخ  یمن  یـسک  چیه  .دربب  نیب  زا  دنک و  عطقنم  ار  شدوجو  همادا  دـیابن  ناسنا  تسا  دـنزرف  حیحـص  تیبرت  هب  ناسنا  ءاقب 
ءزج هک  تسا  ییاهزیچ  اـهنیا  .دـنک  تناـیخ  تناـما  رد  دـیابن  هاـگ  چـیه ناـسنا  مه  فرط  نآ  زا  .اـنف  هن  دـهاوخ  یم  اـقب  مدآ  .دورب 
رده هب  ار  هّیثرا  ناسنا  دیابن  تسا ، یهلا  ثاریم  دنزرف  هک  ریبعت  نیا  ای  .تسا  حیبق  تنایخ  هک  دـیوگ  یم  ترطف  تسا ، ام  تاروطفم 

هب ار  ثاریم  هکنیا  هار  دنکن ، تنایخ  ناسنا  هکنیا  هار  عاطقنا و  مدع  هار  .دـنک  یم  كاردا  بوخ  یلیخ  ناسنا  ار  اهریبعت  نیا  .دـهدب 
.تسا تیبرت  بدا و  نآ  هار  تسیچ ؟ دهدن  رده 
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َثَّرو ام  ُریَخ  : » دومرف ترضح  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ًالثم  .تسا  هدمآ  تایاور  رد  موش ، یم  ثحب  نیا  دراو  اجنیا  زا  نم 
.تسوا تیبرت  نامه  دراذگ ، یم  یقاب  شدوخ  زا  دراذگ ، یم  ثرا  هب  دـنزرف  يارب  ردـپ  هک  يزیچ  نیرتهب   (1) بَدَألَا » ءانبَألَا  ُءابآلا 

مامت رگید  يدُرم ، یتقو  یتسین ! کـلام  وت  رگید  یتفر  هک  وت  .تسا  يراـبتعا  ناـسنا  اـب  نآ  هطبار  نوچ  ارچ ؟ تسین ، لاـم  رد  هّیثرا 
.نزب اپ  تسد و  یهاوخ  یم  هچره  اجنآ  ورب  دش ،

! وا يّدام  نیمأت  هن  دشاب  دنزرف  تیبرت  دیاب  نیدلاو  یلصا  لاغتشا 

لئاسم يارب  ار  ناتششوک  یعـس و  نیرت  شیب یّلک ، روط  هب  ناتنادناخ  هداوناخ و  اب  طابترا  رد  امـش  هک  میراد  یمالـسا  فراعمرد  ام 
ّتیناسنا و ءاقب  هب  وت  ءاـقب  تسا ، وت  دوجو  همادا  وا  نوچ  .دـشاب  وا  تیبرت  وت ، ِّمَه  نیرت  شیب فرط  نیا  زا  هکلب  دـیراذگن ! وا  يداـم 
، تسوت یناسنا  تایح  همادا  نیا  دوش ، تیبرت  يونعم  دُعب  رظن  زا  دوشب ، تیبرت  یناسنا  دُعب  زا  وا  رگا  .وا  ّتیناویح  هن  تسوا  ّتیونعم 

.شاب هتشاد  هیکت  یتیبرت  هلأسم  يور  رتشیب  هن ! .وا  يدام  هرادا  يارب  راذگن  ار  تَّمَه  هکنیا  هن  .تسا  وت  يونعم  تایح  همادا 

َّنإَف هللا  َءایلوأ  َكَُدلَو  َُکلهأ و  نُکَی  نإَف  كَِدلَو ، ِکلْهَِأب َو  ِکْلغُـش  َرَثکَأ  َّنَلَعَْجت  َال  : » دـیامرف یم هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
ءایلوا تدنزرف  هداوناخ و  رگا  هک  ارچ  هدم ، رارق  تدنزرف  هداوناخ و  هب  تبسن  ار  شیوخ  تاّیلوغـشم  رتشیب   (2) هَئایلوأ ؛ عیُضی  َهللا ال 

، اهنآ يارب  ینک  راک  یهاوخ  یم  ملاع  نیا  رد  هک  ار  تدوخ  تاّیلوغـشم  نیرت  شیب .دنک » یمن  راذگ  ورف  ار  اهنآ  ادخ  دنـشاب ، ادـخ 
نیرت شیب ینک ، راک  ییایب  رگا  وت  هک  دنک  یم  نشور  ار  یلبق  نیا  هک  دـهد  یم  حیـضوت  ابیز  یلیخ  دـعب  .هدـن  رارق  ناشیّدام  رظن  زا 

، ینک مکحم  ادخ  اب  ار  اهنیا  دنویپ  ینک ، راک  اهنیا  يونعم  دُعب  يور  دنوش ، ادخ  ناتسود  زا  اهنیا  هکنیا  يارب  يراذگب  ار  تدوخ  ِّمَه 
ورب .دنک  یم  میهفت  ابیز  ردقچ  .دنک  یمن  ناشیاهر  دراذگ ، یمن او  تقو  چیه  ار  شناتسود  ادخ  نادب  ار  نیا  ینکب ، ار  راک  نیا  رگا 
اهر ار  دبع  الوم  تقو  چیه  روخن ، ار  نیا  هّصغ  دـش ، تسرد  ادـخ  اب  شا  هطبار  نیا  یتقو  نکب ، هللا  یلو  ار  تا  هداوناخ دـنزرف و  نیا 

.دنک یمن 
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تقو نآ  دوب  قزار  وت  هب  تبـسن  یتشاد و  ادخ  وت  دش ؟ روطچ  میوگ  یم  اه  نآ هب  .دننک  یم  ییاه  تبحـص  نم  شیپ  تاقوا  یهاگ 
وت رگا  يدرک  لایخ  هک ! یتسین  وا  قزار  هک  وت  یتسه ؟ اهنیا  قزار  يدرک  لایخ  هک  یتسه  هک  وت  هلب !؟ تسین !؟ قزار  نیا  هب  تبسن 

.دننکب نیمأت  ار  ناشنادنزرف  هیتآ  دنهاوخ  یم  اه  یـضعب  .تسا  هدنز  وا  دریم ، یمن  هک  ادخ  دریم ؟ یم  هللاابذوعن _  مه _  ادخ  يدُرم 
!! لسن دنچ  ات  مه  نآ 

يونعم دُعب  يور  راذگب  ار  راک  نیرت  شیب  راذگن ، وا  يایند  يارب  ار  تتّمه  نیرتشیب  هن ! شیایند ؟ يارب  يراذـگ  یم  ار  تلغـش  رثکا 
نیا هب  ینک ، تسارح  ظـفح و  وا  هب  ّتبحم  روحم  رب  وا  زا  یهدـب و  جرخ  هب  تریغ  وا  هب  تبـسن  یهاوـخ  یم  رگا  وـت  .وا  یناـسنا  _ 

.يورب يراذگب و  شومچ  ناویح  کی  هللاابذوعن _  هن _  يورب ، يراذگب  یقاب  هللااب  نمؤم  يورب ، يراذـگب و  یقاب  ناسنا  وت  هک  تسا 
یناوـیح تریغ  یناوـیح و  تبحم  يور  طـقف  رگا  هک  مدـش  دراو  ار  نآ  تمـس  نیا  طـقف  نم  ـالاح  تـسه ، مـه  فرط  نآ  زا  نوـچ 

.دوش یم  نیا  هجیتن  ینکراک ، یهاوخب 

تـسا نیا  رد  ینید  تریغ  یناسنا و  تریغ  اب  یناویح  تریغ  نیب  قرف  دوش  یم  هتخاس  ینید  تریغ  یناسنا و  تریغ  اـب  یهلا  هعماـج 
، دـینک راک  هعماج  یناسنا  تریغ  يور  دـیاب  دوشب ، یهلا  دوشب ، یناسنا  هعماج  دـیهاوخب  رگا  .يراذـگب  نیا  يارب  ار  تتّمه  رثکا  هک 

اهنآ هجیتن  رد  دـینک و  گنررپ  ار  نآ  هشیمه  یناویح و  تریغ  لاناک  رد  دـیورب  اهراب  هکنیا  هن  .دـینک  راک  هعماج  ینید  تریغ  يور 
نآ يارب  يزیچ  ددنبرب ، تخر  هعماج  کی  زا  مارآ  مارآ  یناسنا  ینید و  تریغ  رگا  هللاابذوعن _  دـعب _ هک  دریگب  رارق  عاعـشلا  تحت 

.دوش نیا  راتفرگ  هک  تسا  ییاج  یتخبدب  دنام ، یمن  یقاب  هعماج 
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رایـسب .تسا و  یگداوناخ  طیحم  نیمه  دـنک ، یم  افیا  ار  شقن  نیا  هک  یطیحم  نیلوا  یگداوناخ  طیحم  رد  تریغ  تّدـش  ترورض 
رد تبحم  نیرتدیدش  ًابلاغ  هک  یگداوناخ  طیحم  نیا  .دوش  یم  عورـش  دراد و  تیمها  هفطن  ماگنه  نامه  زا  هک  .تسا  هدـش  دـیکأت 

نیا رد  ناسنا  .تسا  هدش  دیکأت  دایز  نآ  يور  .تسا و  يوق  يدنویپ  دنویپ ، نوچ  دـشاب ، رت  يوق  یلیخ  مه  تریغ  دـیاب  تسه ، نآ 
رگید ياه  طیحم  نآ  ریغ  .تسا  زاس  تشونرس  یساسا و  یلیخ  نآ  شقن  دریگ  یم  طیحم  نآ  رد  نایبرم  زا  هک  یشقن  رظن  زا  طیحم 

.تسا

، دوش یم  دـلوتم  هک  ردام  زا  دـنزرف  دراذـگ ، یم  هئـشن  نیا  هب  اـپ  یتقو  ناـسنا  هک  میوگب  ًاتمّدـقم  ار  نیا  تسین ! یباـستکا  تاـیرطف 
یم  میدرک  ثحب  ام  هک  يدـُعب  ود  نیمه  رد  اه  ترطف  نیا  .دنتـسه و  وا  دوجو  هب  هتخیمآ  اـهنیا  هک  تسا  ییاـه  ترطف  هب  روطفم 

، يونعم دـُعب  رد  وا  .تسین  یباستکا  ییوگب ، وا  هب  تسین  مزال  .تسا  هدـمآ  ایند  هب  هک  عقوم  نامه  .نید  یلمع و  لـقع  ینعی  دـشاب ،
هب هتخیمآ  ینعی  تسا  وا  ترطف  نیا  .دراد  یم  تسود  ار  ادخ  مه  ددرگ ، یم  ادخ  لابند  مه  .تسا  هاوخادخ  مه  تسا ، وجادـخ  مه 

ُهَرطِفلَأ  » دنک یم  ینعم  مه  ار  ترطف  دعب  .دیآ » یم ایند  هب  ترطف  ساسا  رب  يدنزرف  ره   (1) هَرطِفلا ؛ یَلَع  َُدلوی  ٍدولوَم  ُّلُک   » تسا قح 
.ینک لیمحت  وا  هب  وت  دهاوخ  یمن  ادبا  الصا و  .تسا  وا  هب  هتخیمآ  نیا  دیحّوتلا » یِه 

، ربب دشر  هب  ور  نک ، افوکش  نک ، کمک  ایب  ار  ترطف  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  نکب و  راک  کی  طقف  وت  ترطف  ییافوکش  ینعی  تیبرت 
هک عقوم  نامه  .وا  یناسنا  دُعب  رد  هچ  وا ، یهلا  دُعب  رد  هچ  ینک ، مهارف  هیامرـس  وا  يارب  وت  دهاوخ  یمن  دراد ، هیامرـس  وا  دوخ  ّالا  و 
دب غورد  تسا ، دـب  شحف  تسا ، بوـخ  لدـع  تسا ، دـب  ملظ  هک  تسه  بلطم  نیا  وا  ترطف  رد  تشاذـگ  هئـشن  نیا  هصرع  هـب  اـپ 

ینعی تسوا ، تایرطف  ءزج  اهنیا  مییوگ  یم  .تسا  وا  ترطف  رد  همه  اه  نیا ...و  تسا  بوخ  يراد  تن اـما  تسا ، دـب  تناـیخ  تسا ،
یـشهاوخ نکن ، يراکبارخ  دـمآ  ایند  هب  یتقو  طقف  ییوگب ، وا  هب  یهاوخب  وت  هک  تسین  یلیمحت  .تسا  یلمع  لـقع  دـُعب  هب  طوبرم 

.ینک یم  يراد  وت  تسا  تناـیخ  نیا  .نکن  تناـیخ  یهلا ، تناـما  نیا  هب  .نزن  هبرـض  دـنزرف  نیا  هب  وت  هک  تسا  نیا  میراد  وت  زا  هک 
یم ار  مثحب  تامدـقم  طقف  نآلا  .موش  یمن  دراو  نآلا  نم  هک  ًاظفل  یهاگ  ًالمع ، یهاگ  .تسا  هنوگچ  اه  تنایخ  هک  تفگ  مهاوخ 

.میوگ
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تسا نیا  هکلم  .تسا  حرطم  لامعا  هب  تبسن  تاکلم  ناونع  هب  اهنیا  هک  تسه  روما  خنـس  کی  تسا  كاپ  كدوک  يدوجو  هحفص 
یعمـس هچ  .ددـنبب  شقن  ناسنا  دوجو  رد  دـنک  ادـیپ  ساکعنا  ریغ  زا  هچ  دوشب ، رداص  شدوخ  زا  هچ  لامعا  خنـس  کی  رارکت  اب  هک 

رظن زا  .تسین  هتشون  نآ  رد  يزیچ  چیه  تسا ، یکاپ  هحفـص  دنزرف ، يدوجو  هحفـص  .تسا  يدعب  ثحب  اهنیا  نآ ، يرـصب  هچ  نآ ،
.درادن یشیارگ  هنیمز و  چیه  اهراک و  هب  تبسن  درادن  شقن  يا  هکلم چیه  .تسا  كاپ  روطچ ؟ تاکلم 

، دنیب یم ار  اه  هرهچ  دـنک و  یم  زاب  مشچ  رگید  ياه  ناسنا هب  تسا ، یلّوا  طیحم  هک  هداوناخ  رد  دـنزرف  هک  میراد  ینید  فراعم  رد 
یم شقن  دراذگ و  یم  رثا  كاپ  دیفس  هحفـص  يور  نیا  دوش و  یم  وا  تادراو  ءزج  هناد  هناد  هک  تسا  اهنیا  ..و  دنیب  یم  ار  لامعا 

.تساجنیا اب  طابترا  رد  تیبرت  دیشاب ! بقارم  دیاب  دنتفگ  دنتشاذگ ، تسد  هک  تساجنیا  .ددنب 

ام ِهیلاَخلا  ِضرَألاَک  ثَدَحلا  ُبلَق  امَّنِإ  : » دومرف درک ، باطخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ًالثم  هک  هدـمآ  تایاور  رد 
هتخیر نآ  رد  هچ  ره  هک  تسا  یلاخ  نیمز  دننام  كدوک  بلق   (1) َُکبلَق » اوُسقَی  نَأ  َلبَق  ِبَدَألِاب  َُکترَدابَف  ُهتَِلبَق  ٍئَش  نِم  اهیف  َیِقلأ 

وا رد  يزیچ  چیه  دنزرف ، نیا  .دوش  تخـس  تبلق  هکنآ  زا  شیپ  مدـیزرو ، تردابم  وت  تیبرت  هب  نم  سپ  دـنک ، یم لوبق  ار  نآ  دوش 
.تسا فاـص  نیمز  نیا  .دـنک  یم لوـبق  یناـشنب  یتـخرد ، يرذـب ، نآ  رد  هک  دـنام  یم نیمز  لـثم  يزیرب ، نآ  رد  يزیچ  ره  تسین ،
.مدرک بدا  ار  وت  دنکن ، لوبق  يزیچ  نیمز  نیا  هکنیا  زا  لبق  .مدرک  عورش  دوشب  تخس  وت  لد  نیا  هکنآ  زا  لبق  نم  دومرف  ترـضح 

ادخ یناسنا . دُعب  رد  هچ  يونعم ، دُعب  رد  هچ  تسا  هدروآ  شدوخ  هارمه  مه  یتایرطف  .تسا  زیمت  كاپ و  دیآ ، یم  هک  ادـتبا  دـنزرف 
.ینک يزیر  هیاپ  یهاوخ  یم  نآلا  هک  یتسه  وت  .اجنیا  تسا  هدمآ  هداهن ، وا  رد 
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رد تاکلم  هک  تسا  نیا  رد  رگید  ياه  طیحم  اب  طیحم  نیا  نیب  قرف  هک  تساـجنیا  مهم  هلئـسم  تسا  رت  تحار  یکدوک  رد  تیبرت 
تسات ود  نیا  .تسا  يریذپ  رثا  تعرـس  ثحب  تقو  کی  تسا ، كاپ  هک  ییوگ  یم  تقو  کی  .دنک  یم  ذوفن  رت  عیرـس  طیحم  نیا 

.نآ يور  دراذگ  یم  رثا  عیرس  دنک ، یم  قرف  نآ  اب 

ِشقَّنلاَک رَغِّصلا  یف  ُملِعلَأ   » تسا روهشم  ياه  مالک  هیکت  ءزج  رگید  هک  دیدینـش  مّلعت  میلعت و  باب  رد  ار  ترابع  نیا  لاثم ، باب  نِم 
.دنام یم  دنک و  یم  رثا  عیرس  .تسا » گنس  يور  رب  یکاکح  دننام  یکدوک  رد  ملع  رَجَحلا ؛ ِیف 

دراو روز  اب  مهاوخب  هک  هدـشن  تخـس  زونه  .تسا  نیا  شیاـنعم  دومرف ، تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  اوسقَی »  » نیا
یحماـسم ریبـعت  مهاوخب  رگا  .دروآ  راـب  يزیچ  نیمز  نیا  رد  يدوز  نیا  هب  دوش  یمن  رگید  يدـش ، گرزب  رگا  نوچ  .منکب  وـت  لد 

! تسا هدامآ  يردقب  .میراکب  دعب  هک  مینک  عمج  ار  ...و  خولک  گنس و  میهاوخب  هک  دهاوخ ؛ یمن  ندز  مخـش  یتح  نیمز  نیا  منک ،
مالسا هک  نیا  میوگب ، امش  هب  ار  اهنیا  متساوخ  یم  .تسالاب  یلیخ  اجنیا  رد  ذوفن  تعرـس  .دنک  یم ذوفن  نآ  رد  مه  یباسح  دوز و  و 

نیا دهاوخ  یم  هک  تسا  طیحم  نیلوا  .تسا  راک  رد  هک  تسا  يا  يوق هطبار  نیا  يارب  هداوناخ ، طیحم  ةراب  رد  هدرک  هیکت  همه  نیا 
دوخ هب  عجار  یتح  هک  تسا  تایاور  رد  شرافـس  همه  نیا  .دـنک  دراو  زیمت ، هحفـص  حور ، ِفاص  كاـپ و  لد  نیا  رد  ار ، تاـکلم 
مدمآ نم  الاح  .تسا  رطاخ  نیا  هب  تا ، هداوناخ  غارـس  ورب  لوا  دـنیوگ  یم  مه  اهنآ  هب  هکنیا  یهلا ، ياه  تیرومأم  هب  تبـسن  ءایبنا ،

.تسا نیا  شتهج  تسا ، هدش  هک  شرافس  همه  نیا  هک  منکب  ضرع  ار  نیا  متساوخ  یم  اذل  .مدرک  قیض  مه  ار  نآ  هریاد  یلیخ 
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هب ار  دـنزرف  هک  دـنک  یم  اضتقا  یهلا  یناـسنا و  تریغ  تسا  یهلا  یناـسنا و  بادآ  هب  دـنزرف  تیبرت  یهلا  یناـسنا و  تریغ  ياـضتقا 
مـسق ادـخ  هب  .ناویح  کی  هن  هدـب ، هعماج  لیوحت  نمؤم  کی  هدـب ، هعماج  لیوحت  ناـسنا  کـی  .ینک  تیبرت  یهلا  یناـسنا و  بادآ 

نیا لابند  دراد ! ناوارف  یلیخ  ادـخ  ینک ! داـیز  اـپ  ود  ناویح  یهاوخب  هک  ینک  يزوسلد  وت  دـهاوخ  یمن  .تسا  داـیز  اـپ  ود  ناویح 
نیا ياضتقا  وت  یناسنا  ینید و  ینعی  ینامیا ، تریغ  .دیهدب  هعماج  لیوحت  نمؤم  کی  .دـیهدب  هعماج  لیوحت  ناسنا  کی  هک  دیـشاب 

یناسنا و ّبح  تدنزرف  هب  تبـسن  یناسنا و  هک  وت  .ینک  تیبرت  هنوگ  نیا  دـیاب  يراد  هناصلاخ  هناقداص ، ّبح  رگا  دـنک ، یم ار  انعم 
وا يونعم  دعب  تیبرت و  يارب  ار  تراک  نیرت  شیب دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  اذل  .تسا  عاعشلا  تحت  ّتیناویح  هلئسم  يراد ، یهلا 

یگنـسرگ زا  اه  نیا دـهد و  یم  يزور  اهنآ  يارب  هک  تاناویح  هیقب  لثم  دـهد  یم  وا  هب  ادـخ  .دـشاب  راذـگب  ار  وا  ّتیناویح  .راذـگب 
...دنرچ یم  اه  نابایب  رد  دندرمن ،

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  ياهراکهار 

هراشا

دیما دمحا  مالسالا  تجح  : هدنسیون

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  ياهراکهار 

هدیشوک هدنسیون  رضاح ، هلاقم  رد  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نادنزرف  نانز و  یـضعب  ینمـشد  زا  نخـس  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد 
.دهد رارق  یسررب  دروم  زین  ار  يدارفا  نینچ  اب  دروخرب  ياهراکهار  عوضوم  نیا  یسررب  نمض  تسا 

نولعفی مهرما و  ام  هللا  نوصعیال  دادش  ظالغ  هکئالم  اهیلع  هراجحلا  سانلا و  اهدوقو  ًاران  مکیلها  مکسفنا و  اوق  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
میرحت 6) « ) نورمؤی ام 
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هک یشتآ  دینک ؛ ظفح  تساه  گنس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ارجا ار  دنا  هدش  هداد  نامرف  هچنآ  دننک و  یمن  تفلاخم  ار  ادـخ  نامرف  زگره  هک  هدـش  هدرامگ  نآ  رب  ریگتخـس  نشخ و  ناگتـشرف 

.دنیامن یم 

ءارسا 64 و 65) « ) ...الیکو کبرب  یفک  ناطلس و  مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  ...دالوالا  لاومالا و  یف  مهکراش  «و 

یگدنب هک  نانآ  هب  تبسن  هک  نادب ) اما   ) ...نک تکرـش  اهنآ  نادنزرف  لاوما و  رد  و  مدآ ) نادنزرف  ندرک  هارمگ  يارب  ناطیـش  يا  )
.دشاب اهنآ  ظفاح  تراگدرورپ  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  يرادن و  يا  هطلس  دنا  هدرک  دوخ  هشیپ  ارم 

لافنا 28) « ) میظع رجا  هدنع  هللا  نأ  هنتف و  مکدالوا  مکلاوما و  نأ  اوملعا  «و 

.تسا یمیظع  شاداپ  شدزن  دنوادخ  تسا و  شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  و 

یف مه  اولمع و  امب  فعـضلا  ءازج  مهل  کئلواف  ًاحلاص  لمع  نمآ و  نم  الا  یفلز  اندـنع  مکبرقت  یتلاب  مکدالوا  مکلاوما و ال  اـم  «و 
ءابس 37) « ) نونمآ تافرغلا 

نانآ يارب  هک  دـنهد  ماجنا  یحلاص  لمع  دـنروایب و  ناـمیا  هک  یناـسک  زج  دزاـس  یمن  برقم  اـم  دزن  ار  امـش  زگره  دـالوا  لاوما و 
.دوب دنهاوخ  تینما  رد  یتشهب )  ) ياه هفرغ  رد  اهنآ  دنداد و  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  ربارب  رد  فعاضم  شاداپ 

نوقفانم 9) « ) نورساخلا مه  کئلواف  کلذ  لعفی  نم  هللا و  رکذ  نع  مکدالواال  مکلاوما و  مکهلتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

.دنناراکنایز دننک  نینچ  هک  یناسک  دنکن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
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راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  هوحن   

نباغت « ) میحر روفغ  هللا  ناف  اورفغت  اوحفـصت و  اوفعت و  نا  مهورذحاف و  مکل  ًاودع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
(14

دیشاب ساره  میب و  رد  اهنآ  زا  سپ  دنتسه  امش  نانمشد  امش  نادنزرف  نارسمه و  زا  یضعب  ًاقیقحت  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هدنشخب و دنوادخ  اریز  تفرگ ) دیهاوخ  يرتهب  هجیتن   ) دیـشخبب ار  اهنآ  دییامن و  یـشوپ  مشچ  نانآ  ياهاطخ  زا  دینک و  وفع  رگا  و 

.تسا نابرهم 

 

هدومن و نایب  ار  اـهنآ  یناـعم  یناهفـصا  بغار  تادرفم  زا  هدافتـسا  اـب  ادـتبا  هک  دراد  دوجو  يروحم  هملک  جـنپ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
: مینک یم  يریگ  هجیتن  سپس 

« مکل ًاودع   » ودع لوا : هملک 

توافت زیچ  ود  نایم  نداد  يراگزاس  ندیشخب و  يدوبهب  اب  ینعی  دراد  تافانم  مایتلا  اب  هک  تسا  دح  زا  نتـشذگرد  زواجت و  ودعلا :
.دراد

وا هب  یتلاح  هکلب  دـشابن  دـصق  يور  زا  هک  یتوادـع  ینمـشد و  تموصخ 2 . ینمـشد و  دصق  هب  توادـع  . 1 تسا : هنوگ  ود  ودـع 
.دریگ یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  نانمشد  زا  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یم  تیذا  هک  دهد  یم  تسد 

« مهورذحاف  » رذح مود : هملک 

.تسا روآ  ساره  كانسرت و  يزیچ  زا  ندرک  يرود  رذح :

« اوفعت نا  و   » وفع موس : هملک 

.تسا هانگ  زا  ندش  رود  وفع : سپ  .ددرگرب  نآ  ماجنا  زا  هک  مدومن  ار  شهانگ  ندرب  نیب  زا  دصق  هنع : توفع 

« اوحفصاو  » حفص مراهچ : هملک 

هرقب 109) « ) هرمأب هللا  یتای  یتح  اوحفصاو  اوفعاف   » تسا ندرکن  شهوکن  نتشذگرد و  حفصلا :
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هحفـص زا  ای  مدرک  يرود  وا  زا  مدـید و  يور  رد  ور  ار  وا  اـی  میتشذـگرد  شهاـنگ  زا  مدرک و  یـشوپ  مشچ  وا  زا  اـی  هنع : تحفص 
.متخادرپ رگید  تاحفص  هب  هتشذگرد و  مدوب  هدرک  تبث  نآ  رد  ار  شهانگ  هک  یباتک 

« اورفغتو  » رفغ مجنپ : هملک 

.دراد یم  نوصم  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ  سرت و  میب و  رفغلا :

.دوش رود  شکرچ  میر و  ات  نک  وشتسش  فرظ  رد  ار  سابل  ءاعولا : یف  کبوث  رفغا 

.تسا هتشذگنرد  وا  زا  هدرکن و  يدامتعا  وا  رب  نطاب  رد  هک  دنچ  ره  درذگرد  وا  زا  رهاظ  رد  هک  تسا  یتقو  هل : رفغ 

نادنزرف نارسمه و  ماسقا   

: تسا هدش  حرطم  دنزرف  رسمه و  عون  ود  میرک  نآرق  رد 

: تسا هدش  نایب  ناقرف  هروس  هیآ 74  رد  مسق  نیا  .دنتسه  ینشور  مشچ  ببس  هک  ینادنزرف  نارسمه و  . 1

اهیف نوقلی  اوربص و  امب  هفرغلا  نوزجی  کئلوا  اماما - نیقتملل  انلعجا  نیعا و  هرق  انتایرذ  انجاوزا و  نم  انل  به  اـنبر  نولوقی  نیذـلاو  »
ات 76) ناقرف 74  « ) اماقم ارقتسم و  تنسح  اهیف  نیدلاخ  امالس - هیحت و 

ار ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینـشور  هیام  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ  دـننک : یم  تساوخرد  نینچ  دـنوادخ  زا  هک  یناسک  و 
تیحت اب  نآ  رد  هدش و  هداد  رارق  شاداپ  ناشیئابیکش  ربارب  رد  تشهب  یلاع  تاجرد  هک  دنتـسه  اهنآ  هد - رارق  اوشیپ  نایاسراپ  يارب 

! ییوکین تماقا  لحم  هاگرارق و  هچ  دنتسه ، هنادواج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  تاقالم  ار  رگیدمه  مالس  و 

: تسا هدش  حرطم  نباغت  هروس  هیآ 14  رد  هک  دننک  یم  ینمشد  هک  ینادنزرف  نارسمه و  . 2
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ار نآ  لهاان  نادـنزرف  نارـسمه و  اب  هجاوم  لماعت و  يارب  ینآرق  ياهراک  هار  ناونع  تحت  هک  تسا  مود  عون  هلاقم  نیا  رد  ام  ثحب 
.مینک یم  حرطم 

.ددرگ یم  هدافتسا  لیذ  تاکن  نباغت  هیآ 14  ساسارب 

یم هدافتسا  مکل » ودع   » هلمج زا  تسا و  هداد  رارق  باطخ  ار  نانمؤم  دنوادخ  تسا : نامیا  روحم  رب  لهاان  نادنزرف  نانز و  ینمـشد 
تـسا ینید  فالتخا  هکلب  تسین  لومعم  یگداوناخ  تافالتخا  دوش  یم  داجیا  نینمؤم  نانآ و  ناـیم  هک  يداـضت  هلـصاف و  هک  دوش 

.دنهد یم  ماجنا  ادخ  هب  نامیا  فالخ  ییاهراتفر  لهاان  نادنزرف  ای  نارسمه و  ینعی 

تادرفم رد  هک  تسا  یمود  ياـنعم  ودـع  زا  روـظنم  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  نینچ  تسا  هدوـمرف  ناـیب  دـنوادخ  هک  ییاـهراک  هار  زا 
ودـع  » هن مکل » ودـع  : » دـیامرف یم  اذـل  تسین و  يزوت  هنیک  ینمـشد و  دـصق  هب  توادـع  ینعی  لوا  ياـنعم  هب  تسا و  هدـمآ  بغار 

نارـسمه و لماش  نید  نانمـشد  هیلع  رب  هللا  لیبس  یف  داهج  روتـسد  تسا و  مزال  اهنآ  اب  هلباقم  گنج و  دوب  نینچ  رگا  الا  و  مکیلع »
انءابآ و لتقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انک  دقل  و  : » دـیامرف یم  نینمؤملاریما  اذـل  دوش و  یم  زین  براحم  نادـنزرف 

جهن « ) ودعلا داهج  یف  ًادج  ملألا و  صضم  یلع  ًاربص  مقللا و  یلع  ًایـضم  ًامیلـست و  ًانامیا و  الا  اندیزن  ام  انمامعا و  انناوخا و  انءانبا و 
هبطخ 56) هغالبلا 

نامیا رب  زج  هزرابم  نیا  هک  میدرک  یم  گنج  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  اب  میدوب و  ص )  ) ادخ ربمایپ  باکر  رد 
مدـق تباث  نمـشد  ربارب  شـشوک  داهج و  اه و  يراوگان  ربارب  يرابدرب  ربص و  قح و  عیـسو  هداج  رد  ار  ام  دوزفا و  یمن  ام  میلـست  و 

.تخاس یم 
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اب لهاان  نادنزرف  نارـسمه و  هک  تسا  یـضراعت  نآ  دوش و  یم  نشور  توادـع  تهج  اونمآ » نیذـلااهیا  ای   » باطخ اب  نیا  رب  هوالع 
لئاسم هب  طوبرم  هکلب  تسین  يا  هقیلـس  يرظن و  تافالتخا  يداع و  لئاسم  هب  طوبرم  توادـع  نیا  .دـنراد  ینامیا  لـمع  رد  نینمؤم 

نز ای  دننک و  یمن  ار  مرحمان  مرحم و  تیاعر  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  دنزرف  ای  رسمه  لاثم  ناونع  هب  تسا  يداقتعا  تافالتخا  ینید و 
دوخ ردام  ردـپ و  فرح  هب  دـنک و  یم  تقافر  بابان  ناتـسود  اب  دـنزرف  ای  دـنک و  یم  تنایخ  نز  هب  تبـسن  درم  ای  درم و  هب  تبـسن 

.نآ لاثما  دهد و  یمن  شوگ 

لهاان نادنزرف  نارسمه و  اب  ههجاوم  ياهراک  هار   

رذح لوا : راک  هار 

هک يراکهار  نیلوا  ینعی  دوب  ناسرت  نارگن و  دـیاب  دـنراد  نانمؤم  يارب  لهاان  نارـسمه  نادـنزرف و  هک  یناـیز  ررـض و  هب  هجوت  اـب 
هداوناخ هب  يدج  تاراسخ  اه و  نایز  يونعم  يدام و  ثیح  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دیامرف  یم  نانآ  اب  هلباقم  ههجاوم و  يارب  دنوادخ 

زا دنهد و  یم  رارق  کته  دروم  ار  هداوناخ  يوربآ  تزع و  مه  دنهد و  یم  ردـه  هب  ار  هداوناخ  دـمآرد  بسک و  مه  دـننک  یم  دراو 
دـش و دـیابن  اهنآ  میلـست  دوب و  ساسح  دـیاب  نیاربانب  تسا  هداوناخ  هب  هبرـض  نیرتگرزب  نیا  دـننک و  یم  عیاـض  ار  دوخ  رتمهم  همه 

ساره میب و  زا  دیاب  ینعی  .دنیامن  لماعت  اهنآ  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دیاب  امئاد  ینعی  دنـشاب  رذحرب  دیاب  اهنآ  زا  نانمؤم 
هللا یلص  ) مرکا ربمایپ  هب  دنوادخ  اذل  دنشاب و  رمتسم  تبظاوم  تحت  دوبن و  نمیا  دننز  یم  هداوناخ  هب  اهنآ  هک  ییاه  بیسآ  هب  تبسن 

.دنزاس فرحنم  یهلا  ماکحا  یضعب  زا  ار  وت  ادابم  شاب  رذحرب  باتک  لها  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ملس ) هلآ و  هیلع و 
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هدئام 49) « ) کیلا هللا  لزنا  ام  ضعب  نع  كونتفی  نأ  مهرذحا  «و 

وفع مود : راک  هار 

 

هئیـس اطخ و  زا  لباقم  فرط  حالـصا  نآ  رد  هک  تسا  یتشذگ  شـشخب و  زا  ترابع  هدش ، لقن  بغار  تادرفم  زا  هچنآ  ربانب  وفع » »
: تسا هدش  حرطم  یهلا  شاداپ  لماع  حالصا  اب  هارمه  وفع  يروش ؛ هروس  هیآ 40  رد  ساسا  نیا  رب  دشاب و  رظن  دروم 

وفع رگا  اما  نآ  دننامه  تسا  یتازاجم  يدب ، رفیک  «» نیملاظلا بحیال  هنا  هللا  یلع  هرجاف  حلصا  یفع و  نمف  اهلثم  هئیس  هئیس  ءازج  «و 
« .درادن تسود  ار  ناگدننک  - ملظ دنوادخ  .تسادخ  اب  وا  شاداپ  دنک  حالصا  و 

زا دعب  ای  دنک و  حالصا  ار  لباقم  فرط  دناوتن  وفع  رگا  سپ  .دشاب  هارمه  لباقم  فرط  حالصا  اب  دیاب  وفع  هفیرـش  هیآ  نیا  يانبم  رب 
( مالسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تشذگ  تقیقح  نیا  هنومن  .تسا  هدشن  مهارف  یهلا  شاداپ  تابجوم  دریگن  تروص  یحالـصا  مادقا  وفع 

تـشذگ ای  دومن و  لیدـبت  ع )  ) تیب لها  بحم  هب  ار  وا  دـیدرگ و  وا  حالـصا  هجوت و  بجوم  هک  تسا  یماش  مدرم  ییوگازـسان  زا 
دوب و یحالصا  رما  هک  تدایع  اب  دیدرگ  ماوت  يدوهی  صخش  نآ  طسوت  ترضح  نآ  يور  رب  رتسکاخ  نتخیر  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

نادنزرف نارـسمه و  فالخ  ياهراک  زا  نتـشذگ  يانعم  هب  افرـص  مود  راک  هار  نیاربانب  .دش  يدوهی  نآ  ندروآ  نامیا  هبوت و  ببس 
ندش يرج  بجوم  تشذـگ  وفع و  رگا  الاو  ددرگ  اهنآ  حالـصا  بجوم  هک  تسا  شزرا  ياراد  یتشذـگ  وفع و  هکلب  تسین  لهاان 

.درادن یشزرا  تشذگ  وفع و  نیا  ددرگ ، نانآ  رتشیب  هچره 

« حفص : » موس راک  هار 
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ببس اریز  دروآ  نانآ  يور  هب  دیابن  ار  اهاطخ  یخرب  ینعی  تسا  لفاغت  یـشوپ و  مشچ  ضامغا و  اب  ماوت  تشذگ  يانعم  هب  حفـص » »
.دوش یم  نانآ  تیصخش  رد  اهاطخ  نآ  تیبثت  اهنآ و  ندش  رت  يرج 

مـشچ لفاغت و  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  موهفم  نیا  تسا و  هدش  انعم  دشابن  تمالم  اب  ماوت  هک  یتشذگ  حفـص  بغار  تادرفم  رد  اذـل 
ندروآ ور  هب  اب  ماوت  وفع »  » هک توافت  نیا  اب  دنتـسه  كرتشم  تشذـگ  موهفم  رد  حفـص »  » و وفع »  » نیارباـنب .دوش  اـطخ  زا  یـشوپ 

یحالـصا هبنج  حفـص »  » رد مه  و  وفع »  » رد مه  لاح  نیع  رد  اما  تسا  ندرواین  ور  هب  اب  ضامغا  تشذـگ و  حفـص »  » اـما تساـطخ 
.دراد دوجو  راکاطخ  هب  تبسن 

: دهد یم  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  ساسا  نیا  رب  و 

رجح 85 و 86) « ) میلعلا قالخلا  وه  کبر  نا  لیمجلا - حفص  حفصاف  هیتال  هعاسلا  نا  »

هب نکن ) تمالم  ناشیاه  ینادان  رب  ار  اهنآ  و   ) نک رظن  فرـص  يرت  هتـسیاش  روط  هب  اهنآ  زا  سپ  دیـسر  دهاوخ  ارف  اعطق  تمایق  زور 
.تسا هاگآ  هدننیرفآ  وت  راگدرورپ  نیقی 

نیا الوا  هک  دـنامهفب  دـهاوخ  یم  تسا و  هناراوگرزب  ضامغا  لفاغت و  هب  رما  يارب  لالدتـسا  یعون  هب  میلعلا » قالخلا  وه  کبر  نا  »
حفـص راک  هار  هک  تسا  ملع  تیقالخ و  ياراد  دنوادخ  ایناث  تسا و  هدش  هداد  روتـسد  بر  بناج  زا  نوچ  دراد  یتیبرت  هبنج  حفص 

.تسا ینتبم  ملع  رب  راک  هار  نیا  تسا و  هدرک  قلخ  ار  لیمج 

( همکحلا نازیم  مکحلاررغ 2378  « ) لفاغت هفصن  لامتحا و  هفصن  لقاعلا  نا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

.تسا ندز  تلفغ  هب  ار  دوخ  نآ  رگید  فصن  تسا و  نتشاد  تیفرظ  لقاع  تینالقع  فصن 
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: دیامرف یم  قالخا  رد  لفاغت  هاگیاج  هرابرد  ترضح  نآ 

دومناو ربخ  یب  راوگرزب  میرک و  ناسنا  قـالخا  نیرت  فیرـش  ثیدـح 3256 ) عبنم  نامه  « ) ملعی امع  هلفاغت  میرکلا  قالخا  فرـشا  »
.دناد یم  هک  هچنآ  زا  تسا  دوخ  ندرک 

: دیامرف یم  شدنزرف  هب  تیصو  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما 

الا لفاغتی  ناسنالا ال  نال  لفاغت  هثلث  هنطف و  هاثلث  نایکم  ءلم  شیاعملا  نأش  حالصا  نیتملک : یف  اهریف  ازحب  ایندلا  حالـص  نا  ینب  ای  »
( همکحلا نازیم  لئاسولا ج 9 ص 38 ، كردتسم  « ) هل نطف  هفرع و  دق  ءیش  نع 

: تسا هملک  ود  رد  شداعبا  همه  رد  ایند  ندش  تسرد  هک  مدنزرف  نادب 

یمن يربخ  یب  هب  دومناو  ناسنا  اریز  تسا  لفاغت  نآ  موس  کی  يدنمشوه و  نآ  موس  ود  هک  مامت  تسا  يا  هنامیپ  تشیعم  حالـصا 
.تسا نآ  هجوتم  دناد و  یم  ار  نآ  هک  يزیچ  زا  رگم  دنک 

« رفغ : » مراهچ راک  هار 

تسا و نتـشذگن  ندرکن و  دامتعا  نطاب  رد  اما  تسا  يرهاظ  تشذگ  يانعم  هب  بغار  تادرفم  رد  تشذـگ  هک  هنوگنامه  هل » رفغ  »
كاپ يارب  نداد  وشتـسش  ار  سابل  بوث » رفغ   » دراد و یم  نوصم  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  ناسنا  هچنآ  سرت و  میب و  يانعم  هب  رفغ » »

قبط رب  میراذگب و  تشذگ  مدع  رب  ار  انب  دیاب  لد  رد  اما  تسا  تشذگ  یعون  ناسنا  بناج  زا  نارفغ  نیاربانب  .تسا  كرچ  زا  ندش 
.میریگب میمصت  يزیر و  همانرب  ریبدت و  نآ 

: دیامرف یم  يروش  هکرابم  هروس  هیآ 37  رد  ادخ  هب  لکوتم  نانموم  فصو  رد  دنوادخ  ساسا  نیارب 

« نورفغی مه  اوبضغام  اذا  «و 

.دننک یم  تشذگ  دنوش  یم  نیگمشخ  هک  یماگنه  و 
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ناونع هب  .دوش  یم  ضیغلا » نیمظاکلا   » ینعی دوش  یم  هدروخ  ورف  مشخ  دـنام و  یم  یقاب  ناـسنا  نورد  رد  مشخ  تسا  ملـسم  هچنآ 
نیگمـشخ تخادـنا  ترـضح  تروص  رب  هک  یناهد  بآ  هطـساو  هب  دودـبع  نب  ورمع  اب  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما لاثم 

.درک لصاو  منهج  هب  ار  وا  نیا  زادعب  درب و  ورف  ندز  مدق  یکدنا  اب  ار  دوخ  مشخ  اما  دیدرگ 

يارب ییوج  هراچ  رکف  هب  نطاب  رد  اما  میرذگ  یم  رد  نانآ  ياطخ  زا  رهاظ  هب  هک  تسانعم  نیدب  ناسنا  فرط  زا  رفغ »  » ساسا نیارب 
هگن لد  رد  نآ  زا  یترودـک  دوش و  یم  تشذـگ  لماک  اطخ  زا  الوصا  هک  وفع  فالخرب  .مییآ  یمرب  اطخ  نآ  زا  نانآ  ندرک  كاـپ 

ترودک هک  تسا  یتشذگ  وفع  اما  تسا  تشذـگ  يانعم  هب  هسره  هک  لاح  نیع  رد  رفغ »  » و حفـص »  » و وفع »  » نیاربانب .میراد  یمن 
تسا و ضامغا  لفاغت و  اب  ماوت  تشذـگ  يانعم  هب  حفـص  اما  دـشاب و  یحالـصا  لمع  کی  اب  ماوت  دـیاب  اما  دوش  یمن  هتفرگ  لد  رد 

.مینک یم  يریگ  میمصت  نآ  ساسارب  مینک و  یم  ظفح  لد  رد  ار  ترودک  اما  تسا  يرهاظ  تشذگ  يانعم  هب  رفغ » »

مهم يا  هرصبت 

درک و يدنب  هتـسد  دیاب  دوش  یم  بکترم  لهاان  نادـنزرف  نارـسمه و  هک  ار  ییاهاطخ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا  مهم  هچنآ 
.داد رارق  رفغ »  » دروم ار  مادک  و  حفص »  » دروم ار  مادک  و  وفع »  » دروم دیاب  ار  مادک  داد  یصخشت 

ار دروم  هس  ره  شناردارب  و  مالـسلا ) هیلع  ) فـسوی ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع  ) بوـقعی ترـضح  هصق  رد  دـنوادخ  دـسر  یم  رظن  هب 
رد یگرزب  ياطخ  هک  دنـشاب  یم  لهاان  نادنزرف  قیداصم  زا  ع )  ) فسوی ترـضح  ناردارب  هک  تسین  يدیدرت  .تسا  هدومرف  حرطم 

يارب ار  هنیمز  لیمج  ربص  اب  داد و  رارق  وفع  دروم  ار  اهنآ  الوا  بوقعی  ترضح  .دندش  بکترم  فسوی  ترضح  ندرک  تسین  هب  رس 
« نوفصت ام  یلع  ناعتسملا  هللا  لیمج و  ربصف  ارما  مکسفنا  مکل  تلوس  لب  لاق  : » دومرف اذل  تخاس و  مهارف  نانآ  حالصا 
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رهاظ هب  اثلاث  دادن و  اهنآ  هب  ار  بذک  تبسن  اذل  درواین و  نانآ  يور  هب  اما  دنا  هدرک  يزاس  هنحص  اهنآ  هک  تشاد  نیقی  هکنیا  اب  ایناث 
.درک یم  فسوی  يارب  وجتسج  هب  قیوشت  ار  اهنآ  دوب و  نایرگ  هشیمه  فسوی  ترضح  مغ  رد  انطاب  اما  تشذگ  اهنآ  زا 

« دنوادخ تمحر  نارفغ و  : » مجنپ راک  هار 

، رذح هزوح  رد  هک  تسا  نانموم  هفیظو  شخب  کی  تسا  هدرک  شخب  ود  ار  لها  ان  نادـنزرف  نارـسمه و  لباقم  رد  ریبدـت  دـنوادخ 
امش رگا  ینعی  هدومرف  حرطم  هیطرش  نا »  » اب اذل  تسا و  هداوناخ  رما  حالصا  رد  دنوادخ  شقن  مود  شخب  تسا و  رفغ  حفص و  وفع ،

ماجنا امش  هب  تبـسن  ار  دوخ  تمحر  نارفغ و  دنوادخ  دیهد  ماجنا  ار  رما  راهچ  نیا  لهاان  نادنزرف  نارـسمه و  اب  هجاوم  رد  نانموم 
.دهد یم 

زا تسا  هدش  لضعم  لکشم و  نیا  بجوم  هک  ار  نارـسمه  امـش و  نادنزرف  ای  امـش و  ياهاطخ  دنوادخ  ینعی  میحر » روفغ  هللا  ناف  »
دنوادخ اذل  .دهد  یم  ماجنا  ار  تسا  تالکـشم  لضعم و  هرگ  ندرک  زاب  روما و  حالـصا  هک  دوخ  هصاخ  تمحر  دراد و  یمرب  نایم 

ات دینک  ضامغا  تشذگ و  ریدق » ءیش  لک  یلع  هللا  نا  هرماب  هللا  یتأی  یتح  اوحفـصا  اوفعاف و  : » دیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 109  رد 
.تسا رداق  يزیچره  هب  دنوادخ  اریز  دیایب  دنوادخ  رما 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  راثآ و 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  راثآ و 

نیرت کیدزن  دندومرف : هدرک و  یفرعم  هنوگ  نیا  تمایق  رد  ار  دوخ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) مظعا ربمایپ 
.دننک راتفر  رتهب  ناشنارسمه  اب  هک  دننانامه  ...زیخاتسر  زور  رد  نم  هاگیاج  ماقم و  هب  امش 
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یگداوناخ قالخا  راثآ  دیاوف و 

ریـس و رد  يربنایم  هار  هب  دناوت  یم  مادک  ره  هک  دراد  یپ  رد  بیجع  یتاکرب  راثآ و  هداوناخ ، رد  یقالخا  بادآ  زا  کی  ره  تیاعر 
: ددرگ لیدبت  هداوناخ  يودهم  تیبرت  یهلا و  كولس 

: نادیهش ناقیّدص و  ماقم  هب  ندش  لیان  . 1

ریخ دنوادخ  هک  يدرم  ای  دیهـش  ای  قیّدص  رگم  دنکن  تمدـخ  دوخ  لایع  لها و  هب  دـندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) مرکا ربمایپ 
1 .دهاوخب ار  وا  ترخآ  ایند و 

ار وا  مان  دنوادخ  دراذگن ، تنم  دنکن و  شرت  ور  يرازگ  تمدخ  نیا  رب  دـیامن و  تمدـخ  هناخ  رد  شرـسمه  هب  هک  یـسک  یلع ، ای 
هب دیامرف و  اطع  وا  هب  هرمع  جح و  کی  باوث  دراد ، یمرب  شرـسمه  يرای  رد  هک  یمدـق  ره  يارب  ...دـیامن و  تبث  ادهـش  ناوید  رد 

2 .دیامرف ررقم  تشهب  رد  يرهش  شیارب  تسوا ، ندب  رد  هک  یگر  ره  يازا 

: ناربمایپ ناحلاص و  ماقم  هب  یبایراب  . 2

لثم یـشاداپ  دنوادخ  دیامن ، لمحت  ار  شرـسمه  یقالخا  دـب  هک  يدرم  دـندومرف : ینایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح 
ار نوعرف ، رسمه  هیسآ ، باوث  لثم  دنوادخ  دیامن ، ربص  شرـسمه  یقالخا  دب  رب  هک  ینز  دیامرف و  اطع  وا  هب  ار  ربمایپ  دوواد  شاداپ 

3 .دیامرف اطع  وا  هب 

: تمایق زور  رد  ینامداش  . 3

یلاحـشوخ بجوـم  يدرم  رگا  لاـح  .تسا  نادرم  زا  رتـشیب  ناـنز  هب  دـنوادخ  تـفأر  رهم و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هـیلع  اـضر  ماـما 
4 .دنادرگ نامداش  لاحشوخ و  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  ددرگ ، شرسمه 

: نارباص نادباع و  ماقم  هب  یبایراب  . 4

هیلع نینمؤـملاریما  هک  دـندید  دـندش و  دراو  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  هناـخ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  يزور 
.تسا سدع  ندرک  كاپ  لوغشم  هتسشن و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  رانک  مالسلا )
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تحاـس نآ  هب  يدوجو  ندـش  کـیدزن  و  ترـضح ، نآ  دوجو  اـب  نتفاـی  بساـنت  تهابـش و  ياـه  هار  نیرتربناـیم  نیرتهب و  زا  یکی 
تسا یگداوناخ  قالخا  تاعارم  هصرع  ینارون 

: منار یمن  نابز  رب  یهلا  یحو  زج  يزیچ  هک  ونشب  نم  زا  ار  نخس  نیا  نسحلاوبا ، يا  دندومرف : ترضح 

کی تدابع  شیارب  تسوا ، ندب  رد  هک  ییوم  ره  ددع  هب  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  يرای  کمک و  هناخ  رد  ار  شرـسمه  يدرف  چیه  »
اطع یسیع ، بوقعی و  ربمایپ ، دوواد  نوچ  ینارباص  هب  هک  ار  یشاداپ  دنوادخ  و  دوش ؛ یم  روظنم  اه  بش  مایق  اهزور و  هزور  اب  لاس 

5 «. دیامرف اطع  وا  هب  دومرف ،

: ناهانگ شزرمآ  . 5

هرافک قایتشا ، تبحم و  يور  زا  لایع  لها و  هب  درم  تمدـخ  یلع ، ای  دـندومرف : مالـسلا ) امهیلع   ) ناـنمؤم ریما  هب  باـطخ  ترـضح 
6 .دنک یم  شوماخ  ار  راگدرورپ  بضغ  هک  تسوا  گرزب  ناهانگ 

: نیعلاروح هیرهم  . 6

هیرهم لایع ، لـها و  هب  تبحم  يور  زا  تنم و  نودـب  تمدـخ  یلع ، اـی  دـندومرف : همادا  رد  هلآ  ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح 
7 .دشخب یم  ینوزف  ار  ناسنا  تاجرد  تانسح و  تسا و  یتشهب  ياه  نیعلاروح 

: رمع لوط  شیازفا  . 7

8 .دیازفیب شرمع  رب  دنوادخ  دشاب ، راتفر  کین  شا  هداوناخ  اب  سکره  دومرف : مالسلا ) هیلع  قداص  ماما 

: زیخاتسر رد  ربمایپ  هب  یکیدزن  برق و  . 8

نیرت کیدزن  دندومرف : هدرک و  یفرعم  هنوگ  نیا  تمایق  رد  ار  دوخ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) مظعا ربمایپ 
9 .دننک راتفر  رتهب  ناشنارسمه  اب  هک  دننانامه  ...زیخاتسر  زور  رد  نم  هاگیاج  ماقم و  هب  امش 

قالخا ياه  هوسا  هب  نتفای  تهابش  . 9
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رد نم  هب  امـش  نیرت  هیبش  هک  مزاسن  ربخ  اـب  ار  وت  اـیآ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  هب  باـطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
: دومرف هللا : » لوسر  ای  یلب  : » داد خساپ  تسا »؟ یسک  هچ  قالخا 

اب و  شنادـنواشیوخ ، هداوناخ و  هب  تبـسن  امـش  نیرتراکوکین  امـش ، نیرترابدرب  امـش ، نیرت  قـالخا  شوخ  نم ، هب  امـش  نیرت  هیبش 
10 .تسامش نیرت  فاصنا 

ار وا  مان  دنوادخ  دراذگن ، تنم  دنکن و  شرت  ور  يرازگ  تمدخ  نیا  رب  دـیامن و  تمدـخ  هناخ  رد  شرـسمه  هب  هک  یـسک  یلع ، ای 
هب دیامرف و  اطع  وا  هب  هرمع  جح و  کی  باوث  دراد ، یمرب  شرـسمه  يرای  رد  هک  یمدـق  ره  يارب  ...دـیامن و  تبث  ادهـش  ناوید  رد 

دیامرف ررقم  تشهب  رد  يرهش  شیارب  تسوا ، ندب  رد  هک  یگر  ره  يازا 

11 .دندوب رت  نابرهم  نانز  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  ترضح  نآ  ربمایپ ، هباحص  یهاوگ  تداهش و  هب 

یم  12، تسا مرکا  ربمایپ  هب  یقالخا  رظن  زا  مدرم  نیرت  هیبش  يوبن و  مارم  قالخا و  راد  ثاریم  هادـف  یحور  نامز  ماما  هک  اج  نآ  زا 
هب تبـسن  نامدرم  نیرت  نابرهم  نیرتراکوکین و  نیرترابدرب ، نیرت ، قالخا  شوخ  هادـفانحاورا )  ) رـصع ماـما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 

.تسا شیوخ  نادنواشیوخ  هداوناخ و 

کیدزن و  ترـضح ، نآ  دوجو  اب  نتفای  بسانت  تهابـش و  ياه  هار  نیرتربناـیم  نیرتهب و  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  ساـسا  نیا  رب 
.تسا یگداوناخ  قالخا  تاعارم  هصرع  ینارون  تحاس  نآ  هب  يدوجو  ندش 

ملاس یگدنز  کی  ياهراکهار 

ملاس یگدنز  کی  ياهراکهار 

هار هب  ور  ام  شون  شیع و  میشاب و  هتشاد  دنمتداعس  ینادنزرف  نیریش و  یگدنز  دشاب و  دقن  تشهب  ام  هناخ  هداوناخ و  هک  نیا  يارب 
.مینک یم  نایب  دناسرب ، بولطم  ابیز و  وکین ، تبحاصم  ترشاعم و  کی  هب  ار  ام  دناوت  یم  هک  ار  ییاه  هتکن  اهراکهار و  دشاب ،
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ییارگ تبثم  يرگن و  تبثم  فلا )

ناویل زا  یمین  رگا  .مینیبب  ار  رگیدمه  یبوخ  نسُح و  میناوت  یم  هچ  ره  یگدـنز  رد  هک  تسا  نیا  بوخ  ترـشاعم  ياه  هار  زا  یکی 
یفنم تاکن  يور  هک  نیا  هن  مینیبب ، ار  رگیدکی  ياه  یگنـشق  .ار  یلاخ  همین  هن  مینیبب ، ار  رپ  همین  نآ  ام  یلاخ ، رگید  مین  تسا و  رپ 

رگا .یشاب  هتشاد  دمآ  تفر و  نم  اب  یتسین  لیام  رگید  .يوش  یم  درس  لد  نم  زا  ینک ، هاگن  ار  هدنب  يدب  امش  رگا  .میراذگب  تسد 
ییابیز مییایب  نیاربانب  .دنک  یم  عورش  ار  يراگزاسان  دنیبب ، ار  امـش  يدب  مه  وا  رگا  .دوش  یم  تیاوعد  وا  اب  ینیبب ، ار  تمناخ  يدب 

.یفنم تاکن  هن  میشاب ، هتشاد  رظن  رگیدمه  تبثم  تاکن  يور  .ار  اه  یتشز  هن  مینیبب ، ار  رگیدمه  ياه 

دوب و هتفرگ  وب  شندب  هک  دندیـسر  هدرم  غالا  کی  هب  .دندش  یم  در  ییاج  زا  نویراوح  زا  يا  هدع  اب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 
سک ره  .تسا  تشز  ردـقچ  تفگ : یکی  تسا ، هدوـلآ  ردـقچ  تفگ : یکی  تـفرگ ، ار  دوـخ  ینیب  یکی  .تـشاد  يروجاـن  عـضو 
بیع نایم  زا  .دراد  یبوخ  دیفـس و  ياه  نادـند  هچ  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  .درک  نایب  ار  هدرم  غالا  یتشز  زا  یفـصو 

.تشاذگ شیاه  ییابیز  اه و  یبوخ  يور  تسد  نآ  ناوارف  ياه 

ندید دب  هب  ما  هدولاین  هدید  هک  منم  ندیزرو  قشع  هب  مرهش  هرهش  هک  منم 

اه عازن  أشنم 

هب اهاوعد  مامت  .دـندوب  يّدُـغ  ياه  مدآ  ود  ره  .دـندمآ  یبالود  اقآ  جاح  شیپ  دنتـشاد ، اوعد  مه  اب  اه  تدـم  هک  رهوش  نز و  کی 
« نم  » رطاخ هب  سفن و  يارب  اهاوعد  مامت  .دوش  یم  تسرد  اهراک  همه  میتشاذگ ، رانک  ار  يزابجل  دانع و  رگا  .تسا  يرگدغ  رطاخ 

مـشچ يالاب  دـنیوگب  رگا  اما  .درادـن  يراک  امـش  ِنم »  » هب نوچ  يوش ؛ یمن  تحاران  وت  دـنهدب ، شحف  اـت  رازه  راوید  هب  رگا  .تسا 
نز و نیا  .دباوخ  یم  اهاوعد  همه  يراذگب ، رانک  ار  « نم  » رگا ییوگ ؟ یم  نم  هب  دـییوگ : یم  دـیوش و  یم  هتفـشآرب  تسوربا ، امش 

نیا هک  امـش  رهوش  نیا  هک  متفگ  مناخ  نیا  هب  دندومرف : .دنتـشادن  لوبق  مه  ار  رگید  یـسک  .دـندوب  هدرک  هتـسخ  ار  اقآ  جاح  رهوش 
، یتفگ دب  تمناخ  زا  همه  نیا  متفگ : اقآ  هب  .تسا  بوخ  یلیخ  شراک  نالف  تفگ : درادـن ؟ یبوخ  چـیه  ییوگ ، یم  دـب  وا  زا  همه 

نم.دیریگب هدیدان  دییوگ ، یم  امش  هک  یبیع  ات  دص  نیا  دییایب  متفگ : .تسا  بوخ  شتلـصخ  نالف  ارچ ، تفگ : درادن ؟ یبوخ  چیه 
نز بوخ  تفـص  نیا  هب  امـش  ینعی  .مهدـب  شوج  رگیدـمه  هب  ار  بوخ  تفـص  ود  نیا  مناوخب و  ار  ناتدـقع  زورما  زا  مهاوخ  یم 
نیا زا  .دینکب  ار  نات  یگدنز  دیورب  دینک و  یتشآ  رگیدمه  اب  دییایب  .دنک  هاگن  امـش  بوخ  تفـص  نیا  هب  مه  مناخ  نیا  نک و  هاگن 

.دنداد یتشآ  دندش و  دراو  هار 
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لسع روبنز  لثِم 

یم تافاثک  يور  هک  دیـشابن  هشپ  سگم و  لثم.دنیـشن  یم  هایگ  لگ و  يور  هک  دیـشاب  لسع  روبنز  لثم  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ام ندب  .دـشاب  هشپ  سگم و  لثم  دـیابن  مدآ  .دنیـشن  یم  تافاثک  يور  دور  یم  میقتـسم  تسا ، هایگ  لگ و  همه  نیا  غاب  رد  .دننیـشن 
مه نآلا  .تسا  منهج  لها  دشاب ، سگم  لثم  یسک  رگا  .دنیـشن  یم  كرچ  نیا  يور  دیآ  یم  فاص  سگم.تسا  ملاس  شیاج  همه 
یم بیع  دـننیب و  یم  بیع  هشیمه  دنتـسه ، ارگ  یفنم  فاـب و  یفنم  هک  یناـسک  .تسا  منهج  رد  مه  نـیا  زا  دـعب  .تـسا  مـنهج  رد 

.دنا یمنهج  اه  نیا  .دنشارت 

هک داتـسرفن ، ارم  لج  زع و  دـنوادخ   (1) ؛» ًارِّسَیُم ًامِّلَعُم  ینَثََعب  ْنِکل  ًاتِّنَعَتَم َو  ـال  ًاـتِّنَعُم َو  یْنثَْعبَی  َْمل  َّلَـجَوَّزَع  َهّللا  َّنِا  :» دـندومرف ربماـیپ 
.داتسرف ریگ  ناسآ  ملعم  ارم  هکلب  مشاب ، شارت  لاکشا  ای  ریگ و  لاکشا 

، دشاب افـص  یـشوخ و  هناخ ، نوریب  ای  هناخ ، رد  یگدنز ، رد  دیهاوخ  یم  رگا  .تسا  ییابیز  هدـنزرا و  رایـسب  بلاطم  تیاور  نیا  رد 
هداد ار  شرهوش  مه  مناخ  .نیبب  ادخ  هداد  ار  ترـسمه  .دـینیبب  ار  رگیدـمه  ياه  ییابیز  اه و  یبوخ  .دـینیبن  ار  رگیدـمه  ياه  بیع 

.لامب ار  تنامشچ  نک ، هاگن  بوخ  .تسا  گنشق  تسا ، هداد  ادخ  هک  يزیچ  .دنادب  ادخ 

میهد تبسن  دوخ  هب  ار  نارگید  بیع 

رگیدـکی هب  .دـنهدب  تبـسن  ناشدوخ  هب  ار  بیع  رهوش  نز و  .هدـب  تبـسن  تدوخ  هب  يدـید  یبیع  مه  رگا  دـندومرف : یم  اقآ  جاح 
دیتفر و هنییآ  يولج  رگا  امـش  دـندومرف : یم  دـندز و  یم  یگنـشق  لاثم.مدرکن  شلمحت  نم  .مدرک  هابتـشا  نم  وگب  .دـنهدن  تبـسن 
ار دوخ  تروص  دیاب  .دوش  یمن  كاپ  یهایـس  دیـشکب ، تسد  هنییآ  هب  ردقچ  ره  دـهد ، یم  ناشن  هایـس  ار  امـش  تروص  هک  دـیدید 

.نک تسرد  ار  تدوخ  نزن ، کتک  ار  قالخادب  يوش ، وربور  قالخا  دـب  اب  رگا  ینعی  .دـهدب  ناشن  كاپ  هنییآ  رد  ات  دیـشکب  تسد 
تدوخ هب  ار  اـه  بیع  .منک  شلمحت  متـسناوتن  نم  مرـصقم ، نم  وگب  نک ؛ كاـپ  ار  تدوـخ  .نک  حالـصا  ار  تدوـخ  ربـص  ملح و 
ْمُکیَلَع  » .مینک كاـپ  ار  ناـمدوخ  مییاـیب  .مینک  یم  كاـپ  ار  لـباقم  فرط  مـیا و  هـتفرگ  تـسد  لامتـسد  شا  هـمه  اـم  .هدـب  تبـسن 

مدرم يارب  مدرم  نیرتهب  (3) ؛» ِهِسْفَِنل مُهُْریَخ  ِساّنِلل  ِساّنلا  ُْریَخ   : » تسا هدـمآ  مه  تیاور  رد  .ناـتدوخ » هب  داـب  امـش  رب  ؛(2)  مُکَسُْفنَا
.دشاب نیرتهب  شدوخ  يارب  هک  تسا  یسک 
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یبوخ راک  ندید  بیع  ًالصا  .دنهدب  تبـسن  ناشدوخ  هب  دننیبب و  ناشدوخ  زا  ار  بیع  دندید ، مه  رگا  .دننیبن  بیع  ًالوا  رهوش  نز و 
ار شدوخ  تسد  اهراب  دنک _  شتمحر  ادخ  ام _  دیتاسا  زا  یکی  .دروآ  یم  تیمورحم  ندید  مورحم  هّللادـبع :  الم  لوق  هب  .تسین 

یم يزاب  قشع  مه  شتسد  اب  دنک ، ادیپ  ار  دید  نآ  یـسک  رگا  .تسا  روط  نیمه  مه  ًاعقاو  .تسین  نم  تسد  دومرف : یم.دیـسوب  یم 
یم دنسوبب ، ار  ناشتـسد  دنتـساوخ  یم  هک  يدارفا  هب  اقآ  جاح  عقاوم  زا  یلیخ  .تسادخ  زا  نم  نطاب  رهاظ و  هوق و  تفگ : یم  .دنک 
.نک قشع  تدوخ  اـب  .ریگب  لـغب  ار  تدوخ  .سوبب  ار  تدوـخ  .نک  هاـگن  تسرد  ار  تدوـخ  .سوـبب  ار  تدوـخ  تسد  ورب  دوـمرف :

تسد درک ، ادیپ  ار  دید  نیا  یـسک  رگا  .تسین  رتشیب  یکی  .تسین  ات  ود  تسا و  یکی  ینعی  دحا  .تسین  يرگید  زیچ  وا  زج  تدوخ 
.دشکن هسیک  ار  لباقم  فرط  دنک ، تسرد  ار  شدوخ  دید ، رگا  .دنیبن  بیع  .دنک  يزاب  قشع  شدوخ  اب  دسوبب و  ار  شدوخ 

شیوخ شیوخ  زج  ار  وت  نوتفم  نیا  تسین  شیک  قشع  يا  رآ  دوخ  يور  رد  يور 

یگداوناخ تسشن  ب )

اب .میرادرب  نامیاه  يرگ  دُـغ  زا  تسد  ام  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  یگدـنز  يافـص  بجوم  نآ  تاعارم  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
مینیشنب و اهنت  مناخ  اب  یهاگ  .مینک  تروشم  .میشاب  هتشاد  یگداوناخ  يوگ  تفگ و  هسلج  .میـشاب  هتـشاد  تسـشن  هداوناخ  ياضعا 

یف ٍفاـِکتِْعا  ْنِم  یلاـعَت    ِ هّللا َیِلا  ُّبَحَا  ِِهلاـیِع  َدـْنِع  ِءْرَْملا  سوـُلُج  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  .مینک  وـگ  تـفگ و 
.تسا رت  بوبحم  دنوادخ  شیپ  یبنلا ) دجسم   ) نم دجسم  رد  فاکتعا  زا  شا  هداوناخ  دزن  درم  نتسشن   (1) ؛» اذه يدِجْسَم 
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میـشاب بظاوـم  .دوـشن  امـش  هناـخ  لـبنت  اـعد  رکذ و  تاـسلج  .تسین  نتفر  تراـیز  ندـناوخ و  زاـمن  ندـناوخ ، اـعد  طـقف  تداـبع 
نیا زا  نم  دـیوگ : یم  .دوش  عیاض  اه  هچب  رـسمه و  ردام و  ردـپ و  قح  هک  دوشن  ثعاب  ناـمیاه  تراـیز  ناـمیاهراک و  ناـمتاسلج ،

باوج امـش  هب  تسین  مولعم  .دروخ  یم  ترـس  رب  ترایز  نآ  .مورب  ترایز  هب  اـی  ترفاـسم ، هب  راذـگب  سپ  متـسه ، تحاراـن  مناـخ 
.دیوش دراو  شهار  زا  دیاب  یلو  دنتسه ؛ اقآ  یلیخ  اه  نآ  .دنهدب 

مه رود  .تشاد  وگ  تفگ و  هسلج  شیاه  هچب  مناـخ و  اـب  زور  کـی  يا  هتفه  ناـشیا  ار !  یتشهب  دیهـش  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
یلیخ ام  .درک  لح  ار  نآ  دیاب  هنوگچ  دیراد و  یتالکشم  هچ  دینیبب.دیشاب  هتشاد  یگداوناخ  يوگ  تفگ و  هنامیمـص  دیوش و  عمج 
یمن باسح  هب  ار  ام  ام ، رهوش  هک  دـننک  یم  هیـالگ  اـه  مناـخ  زا  یـضعب  .مینک  یمن  باـسح  مدآ  ار  دوخ  رـسمه  اـی  اـه  هچب  عقاوم 

نیا .دروخب  ترـس  رب  نآرق  نیا.تسا  نآرق  باـتک و  يور  شرـس  .تسین  اـم  فرح  هب  شـشوگ  ًالـصا  مینزب ، فرح  اـم  رگا  .دروآ 
.مینکن ییانتعا  یب  دراد ؛ یلکشم  هچ  نیبب  .تسادخ  تناما  نیا  .نک  باسح  مدآ  ار  مناخ 

نیا زا  اـه  یلیخ  .درک  یم  وگ  تفگ و  وا  اـب  تفرگ و  یم  هچوـک  رد  تسا ، ملاـع  تیـصخش  لوا  هک  ار  ادـخ  ربـمغیپ  نزریپ ، کـی 
یم فرح  دراد  تعاس  مین  نزریپ  نیا  اـما  .داد  یمن  ار  نزریپ  نیا  باوج  دوب ، ناطلـس  نیا  رگا  دـنتفگ : یم  .دـندش  ناملـسم  هرظنم 
مدآ ار  وا  .مینک  لمحت  میناوت  یمن  ار  نامرـسمه  ام  تقو  نآ  .دهد  یم  ار  شباوج  تمیالم  اب  دـهد و  یم  شوگ  مه  ربمغیپ  دـنز و 

: دنیوگ یم  اه  مناخ  یضعب  .میا  هتفر  ترایز  میا ، هدرک  تدابع  مینک  یم  رکف  .تسین  ادص  رس و  هب  ادخ  یگدنب  .مینک  یمن  باسح 
.میوش یم  کبس  ام  دهدب ، شوگ  ار  ام  فرح  طقف  دنک ، لح  ار  ام  لکشم  میهاوخ  یمن  ًالصا 
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هداوناخ رد  تبحم  ندش  دایز  لماوع  ج )

هب .تسا  هداوناخ  نوناک  رد  تبحم  داجیا  دنک ، یم  افـص  اب  ار  یگدنز  دراد و  یم  هگن  مرگ  ار  یگدـنز  نوناک  هک  يروما  رگید  زا 
کی ياـهراکهار  زا  دـنک ، یم  داـیز  ار  رهوـش  نز و  نیب  هژیو  هب  هداوناـخ و  داـحآ  نیب  تبحم  هک  یلماوـع  تاـبجوم و  يریگراـک 

َوُه ُنیّدلَا   » (1) ؛» ُّبُْحلا َِّالا  ُنیّدلا  ِلَه  : » تسا راوتـسا  تبحم  رب  ام  نید  میتفگ : نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه.تسایوپ  ملاس و  یگدـنز 
ره داـینب  ماکحتـسا  بجوم  هدوتـس و  تسا  یلمع  دـنک ، رتراوتـسا  رت و  مکحم  ار  هتـشر  نیا  هچ  ره   (2) ؛» ُنیّدـلا َوُه  ُّبُْحلا  ُّبُْحلا َو 

.دوش یم  هداوناخ 

: میزادرپ یم  هداوناخ  رد  تبحم  ندش  دایز  لماوع  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

راتفگ رد  هنابدؤم  ابیز و  نحل 

راذـگریثأت رایـسب  لباقم  فرط  رد  مالک  نحل  .تسا  ندرک  تبحـص  تبحم  اب  تسرد و  دـنک ، یم  داـیز  ار  تبحم  هک  ییاـهزیچ  زا 
زا مادک  ره  .دیوگب  هنابدا  یب  نشخ و  دنت ، دناوت  یم  دیوگب و  ابیز  فیطل و  هنابدؤم ، ینحل  اب  دناوت  یم  ار  بلطم  کی  ناسنا  .تسا 

بجوم يرگید  دوش و  یم  تیمیمـص  تبحم و  بجوم  یکی  .تشاد  دـهاوخ  ام  بطاخم  رد  توافتم  ریثأت  راـتفگ  نحل  عون  ود  نیا 
وکین ابیز و  ناتنارـسمه  اب  (3) ؛» َلاقَْملا َّنَُهل  اونِـسْحَا  َو  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـش  دـهاوخ  ینمـشد  يروخلد و  هنیک ،

.دییوگب نخس 

14506 ص :

ص 95. ج 27 ، راونألاراحب ، ح 74 ؛ ص 38 ، ج 1 ، لاصخ ، مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  (5 - ) 1
ح 9. ص238 ، ج 66 ،  راونألاراحب ، ح 49 ؛ ص 285 ، ج 5 ،  نیلقثلا ، رون  ریسفت  مالسلا ،  هیلع  رقاب  ماما  (6 - ) 2

ح 1. ص 223 ، ج 100 ، راونألاراحب ، ص 554 ؛  ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  (7 - ) 3

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4326 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3913_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3913_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3913_3
http://www.ghaemiyeh.com


تبحم راهظا 

ناـبز هب  تبحم و  راـهظا  دوش ، یم  رهوش  نز و  هداوناـخ و  رد  صوصخ  هب  دارفا ، رد  تبحم  شیازفا  بجوم  هک  ییاـه  هار  رگید  زا 
شرسمه هب  هک  يدرم   (1) ؛» ًاَدبَا اِهْبلَق  ْنِم  ُبَهْذَی  َکُّبُِحا ال  ّینِا  ِهَأرَْمِلل  ِلُجَّرلا  ُلْوَق  : » تسادـخ ربمایپ  شیامرف  نیا  .تسا  نآ  ندروآ 

.تفر دهاوخن  نوریب  شبلق  زا  زگره  نخس  نیا  مراد ، تتسود  دیوگب 

« مراد تتـسود   » هلمج ندینـش  اب  اه  مناخ.درادن  یبیع  چـیه  .نک  رارکت  ار  نآ  زور  ره  مراد و  تتـسود  وگب  تمناخ  هب  بترم  ینعی 
.تسا رسمه  هب  تبحم  زا  یکاح  هک  یتاملک  درک ، هدافتسا  زیمآ  تبحم  تاملک  زا  دیاب  زین  رـسمه  ندرک  ادص  رد  .دنریگ  یم  مارآ 

ندز ادص  رد  .دینک  هدافتـسا  مزیزع  ظفل  زا  ای  ...ناج  ارهز  ناج ، همطاف  دیروایب : ناج »  » دنوسپ اب  دـیناوت  یم  ار  ناترـسمه  مسا  ًالثم 
.دشاب تبحم  مایپ 

زا ناشرسمه  ندز  ادص  يارب  نایاقآ  زا  یخرب  .تسا  یمالسا  قالخا  گنهرف و  زا  رود  هب  ًاعقاو  ام  هعماج  رد  اه  ندز  ادص  زا  یضعب 
ولج رد  ناشرـسمه  مسا  ندروآ  زا  نایاقآ  زا  یـضعب  .تسا  یمالـسا  بادآ  زا  رود  هب  نیا  دـننک و  یم  هدافتـسا  وه »  » ای ياه »  » ظـفل

.دننک یم  ادص  ار  ناشرسمه  یتافلکت  اب  دنراد و  ابا  نارگید 

هچ نیا  میتـفگ : .درک  راوید  هب  ندز  تشم  هب  عورـش  مدـید  .دوب  مه  ینیدـتم  مدآ  .متفر  یمرتـحم  ياـقآ  لزنم  هب  تفگ : یم  یـسک 
تیـساسح تسیچ ، دننادب  دنونـشب و  نارگید  ار  شمناخ  مسا  هک  نیا  يور  .دـنز  یم  ادـص  ار  شمناخ  دراد  دـنتفگ : تسا ؟ يراک 

همطاف و مسا  رگم  دـندرک ؟ یمن  ادـص  مسا  هب  ار  ناشنارـسمه  اه  نآ  رگم  میناد ؟ یمن  ار  ناماما  رـسمه  ردام و  مسا  ام  رگم  .تشاد 
هیلع نیـسح  ماما  .بنیز  ای  همطاف ، ای  : دـنتفگ یمن  مدرم  يولج  نانآ  رگم  تسا ؟ هدوبن  نارگید  ياه  نابز  رـس  مالـسلا  امهیلع  بنیز 

دیمهفب امـش  ًالثم  رگا  .تسا  طلغ  گنهرف  کـی  نیا  .مرب  یمن  مدرم  يولج  ار  مرهاوخ  مسا  متـسه و  یتریغ  نم  تفگ  یمن  مالـسلا 
؟ دوش یم  هچ  تسا  همطاف  هدنب  مناخ  مسا  هک 
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هچ يور  دینیبب  .دییوگب  ار  نامه  ار ؟ وا  یلیماف  ای  دییوگب  ار  شمسا  دراد  تسود  ایآ  .دراد  تسود  زیچ  هچ  لباقم  فرط  دینیبب  امش 
.دراد یبوخ  رایسب  راثآ  زیمآ ، تبحم  ینحل  اب  دارفا  مان  ندرب  .دییوگن  ار  اه  نآ  دوش ، یم  تحاران  تسا و  ساسح  یتاملک 

تاغوس هیده و 

کی تقو  دنچ  ره  .دینکن  ترفاسم  هب  لوکوم  طقف  ار  هیدـه  .تسا  تاغوس  هیدـه و  دـنک ، یم  دایز  ار  تبحم  هک  یلماوع  رگید  زا 
هب هیده  هفحت و  کی  هعمج  بش  ره  رد  ناسنا  .تسا  هدمآ  تیاور  رد  هتبلا.دروایب  شرسمه  يارب  يا  هیده  ناسنا  تسا  هتـسیاش  راب 

.تسا رثؤم  یگدنز  ماکحتسا  تفلا و  رد  رایسب  نیا  .دنوش  لاحشوخ  هعمج  بش  ندمآ  هب  هناخ  لها  ات  دربب  هناخ 

يارب مدـمآ و  نوریب  هناخ  زا  رهق  تلاح  یتحاران و  اب  مدرک و  ادـیپ  وگم  وگب و  ممناـخ  اـب  هناـخ  رد  نم  تفگ : یم  ناـیاقآ  زا  یکی 
رد دـندمآ و  یم  زامن  زا  لبق  ینیدـلا  ءاهب  هّللا  تیآ  .دوب  هیولع  مه  اـم  مناـخ  .متفر  ینیدـلا  ءاـهب  هّللا  تیآ  موحرم  هینیـسح  هب  زاـمن 

اوعد اب  دندومرف : دندرک و  نم  هب  یهاگن  کی  ناشیا  میوگب ، يزیچ  هک  نیا  نودب  متسشن ، مدش و  دراو  یتقو  .دنتـسشن  یم  هینیـسح 
یتـقو ینز ؟ یم  مه  هب  ار  تدوـخ  یـشوخ  شیع و  يوـش و  یم  ریگرد  ارچ  يدرک ؟ تسا  يراـک  هچ  نیا  .دوـش  یمن  تسرد  راـک 
.تسا هتسب  هار  يور  یم  اجک  ره  يدش ، ریگرد  یـسک  اب  رگا  .ددنب  یم  ار  وت  هار  دیآ و  یم  یناوخ ، یم  سرد  ای  ینک ، یم  تدابع 

.دوش یم  زاب  هار  تسه  افص  هک  یتقو  .دیشاب  هدرک  هبرجت  امش  همه  دیاش  .ینک  فاص  ار  لد  نآ  يورب  دیاب 
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مامت زیرب ، اه  شتآ  يور  بآ  ریگب و  تمناخ  يارب  یـسابل  یلگ ، هتـسد  زامن  زا  دـعب  دوش ؟ یم  تسرد  راک  اوعد  اب  رگم  دـندومرف :
رد ناسنا  لامعا  تروص  .میدرک  اوعد  هناخ  رد  ام  دناد  یم  اجک  زا  اقآ  هک  میدروخ  هکی  اقآ ، نانخس  نیا  اب  ام  تفگ : یم  .دوش  یم 

.دمهف یم  تدوجو  زا  يا ، هدرک  هچ  هک  دناد  یم  دنیب و  یم  تسا ، زاب  شلد  مشچ  هک  یسک.تسوا  دوخ  دوجو 

.میا هتخیوآ  شندرگ  رب  ار  شلامعا  یناسنا ، ره  (1) ؛» ِهُِقنُع ِیف  ُهَِرئاط  ُهانمَْزلَا  ٍناْسنِا  َّلُک  »

.تسا تفلا  داجیا  تبحم و  شیازفا  ياه  هار  زا  یکی  تاغوس  هیده و  هصالخ 

ینادردق رکشت و 

نوریب هک  شرهوش  زا  دیاب  مناخ  .تسا  ینادردق  رکـشت و  دوش ، یم  هداوناخ  تیمیمـص  افـص و  بجوم  هک  ییاهزیچ  زا  رگید  یکی 
رکـشت دیاب  تسا ، هدیرخ  هک  ییاهزیچ  تباب  دشک و  یم  هک  ییاه  تمحز  زا  .دـنک  رکـشت  تسا ، تالکـشم  راک و  ریگرد  هناخ  زا 

رطاخ هب  اه ، سابل  يوش  تسش و  هناخ و  تفاظن  رطاخ  هب  يراد ، هچب  رطاخ  هب  دنک ؛ رکشت  دوخ  رـسمه  زا  دیاب  اقآ  نینچمه  .دنک و 
تمحز یلیخ  اه  مناخ  ًاعقاو  .دهد  یم  ماجنا  هناخ  رد  یلیطعت  یصخرم و  چیه  نودب  مناخ  هک  ییاهراک  يراد و  نامهیم  اذغ و  هیهت 
هیصوت هدنب  .میتسه  اه  نآ  نویدم  دنرذگن ، دوخ  قح  زا  رگا  .دنراد  قح  ام  ندرگ  هب  رایسب  .میشاب  نانآ  نادردق  دیاب  ام  .دنـشک  یم 

هناخ رد  مه  اقآ  نیا  و.لیماف  اب  رادید  ای  یترایز  رفس  دنهدب ؛ ترفاسم  هزاجا  مه  نایاقآ  دنورب ، ترفاسم  هب  اه  مناخ  یهاگ  منک  یم 
ره .يراد  هچب  رد  مه  اذغ و  هیهت  رد  مه  هناخ ، مظن  تفاظن و  ماجنا  رد  مه  دـیآ ؛ یم  شتـسد  مناخ  تامحز  ردـق  تقو  نآ  .دـنامب 

غارچ هناخ ، رـسمه  هناخ و  ردام  .تسا  غورف  یب  رون و  یب  هناخ  ًالـصا  دـشابن ، هناـخ  رد  مناـخ  رگا  .دوش  یم  مولعم  شدوبن  رد  زیچ 
هب اـقآ  يزور  دـنچ  رگا  روـط  نیمه  .دـهد  یم  شمارآ  امـش  هب  شدوـجو  .امـش  لد  غارچ  مه  تسا و  هناـخ  غارچ  مه  .تسا  هناـخ 

ثعاب یگدنز و  هاگ  هیکت  درم  هک  دنک  یم  ساسحا.دتفا  یم  كاروخ  باوخ و  زا  .دـنک  یم  یگنتلد  ساسحا  مناخ  دورب ، ترفاسم 
.تسا شمارآ  نانیمطا و 
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، دنتسه وا  تامحز  نادردق  دناد  یم  هک  نیمه  .دشخب  یم  شمارآ  ناسنا  هب  دنک و  یم  فرط  رب  ار  یگتسخ  رکـشت  هک  نآ  هصالخ 
هریس .دنکن  درد  تتـسد  وگب  دشک ، یم  تمحز  مناخ  ینیب  یم  یتقو  .دنک  یم  نوریب  شنت  زا  ار  یگتـسخ  دهد و  یم  شمارآ  وا  هب 

یم شربمایپ  هب  دنوادخ  .دندرک  یم  رکـشت  وا  زا  درک ، یم  نانآ  هب  یتمدـخ  نیرتمک  یـسک  رگا  هک  تسا  هدوب  نینچ  نیا  ام  يایلوا 
نیا  (1) «. ْمَُهل ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِا  :» تسا نانآ  شمارآ  بجوم  اعد  نیا  ینک ، یم  اعد  ناشیارب  وت  دنهد و  یم  تاکز  یتقو  دـیامرف :

.تسا ینادردق  کی  تقیقح  رد 

لباقتم كرد 

ار شدوخ  مناخ  رهوش  ینعی  .تسا  لباقتم  كرد  تسا ، رهوش  نز و  نیب  تیمیمـص  افـص و  یگناـگی و  بجوم  هک  يروما  رگید  زا 
كرد ار  رگیدمه  ام  رگا  .تسا  هداوناخ  یلاعت  دـشر و  رد  یـساسا  يدـیلک و  ثحب  کی  نیا  .ار  شرهوش  مه  مناخ  دـنک و  كرد 

رگا .مینک  یم  یگدـنز  تحار  وا  اب  تسا ، هدیـسرن  يرکف  غولب  هب  اـم  فرط  هک  میمهفب  رگا  .تسا  لـح  اـم  تالکـشم  ماـمت  مینک ،
غولب و .مینک  یم  وگ  تفگ و  وا  اب  نابز  نامه  اب  مینک و  یم  تبحـص  وا  اب  سالک  نامه  اب  تسا ، یـسالک  هچ  رد  ام  فرط  مینادـب 

نینس رد  یـسک  تسا  نکمم  دشاب و  غلاب  ان  یلو  دشاب ، الاب  شنـس  رفن  کی  تسا  نکمم  تسین ، لاس  نس و  هب  يرکف  یلقع و  دشر 
، دنـسانشب ار  رگیدمه  تایحور  دنـشاب و  هتـشاد  لباقتم  كرد  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  رگا  .دـشاب  غلاب  مهف و  زیچ  یلو  دـشاب ، مک 

.دمآ دهاوخن  شیپ  یلکشم  دننک ، كرد  ار  مه  تیعقوم  یگداوناخ و  عضو 
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مهافت قفاوت و 

، تسا مهافت  قفاوت و  دنـشاب ، هتـشاد  افـص  حلـص و  اب  زیمآ و  تملاسم  یگدـنز  کی  رهوش  نز و  ات  دـنک  یم  کـمک  هک  يروما  زا 
ندـمآ هاتوک  يراگزاس و  هیاس  رد  قفاوت  نیا  .دنـسرب  قفاوت  هب  دـننک و  مهافت  رگیدـکی  اب  روما  رد  دـنراد  هفیظو  رهوش  نز و  ینعی 

.دنبای تسد  یتسیزمه  قفاوت و  کی  هب  ات  رهوش ، مه  دیایب و  هاتوک  شتارظن  زا  نز  مه  .تسا 

.روط نیمه  مه  اقآ  .دنک  یتشآ  ات  دننک  یم  تنعل  ار  وا  هکئالم  دنک ، رهق  شرهوش  زا  یمناخ  رگا  .تسا  يدب  رایـسب  زیچ  ندرکرهق 
ترهوش اب  تقو  چیه  تفگ : یم  نم  هب  دـنک _ ! شتمحر  ادـخ  .متـشاد _  یگرزب  ردام  کی  نم  هک  درک  یم  فیرعت  یمناخ  کی 

یم عیرـس  دیآ ، یم  شیپ  ام  نیب  يزیچ  مه  تقو  ره  .میـشاب  هتـشاد  یبوخ  یگدـنز  هک  تسا  هدـش  بجوم  نیمه  تفگ : .نکن  رهق 
، دـشابن فالتخا  اه  نآ  نیب  دنـشاب و  هتـشاد  قفاوت  مه  اب  رهوش  نز و  هک  ینامز  ات  .دـباوخ  یم  اه  شتآ  همه  منک و  یم  یتشآ  مور 

.تسا یگدنز  رد  یساسا  طرش  نیا  .تسا  نانآ  رس  يالاب  دنوادخ  فطل 

يدردمه راهظا 

اب بئاصم  تالکـشم و  رد  رهوش  نز و  رگا.تسا  يدردـمه  راهظا  تسا ، هداوناخ  نوناک  ماکحتـسا  بجوم  هک  ییاـهزیچ  رگید  زا 
اه يراتفرگ  رد  .دنکن  اهر  ار  وا  دش ، دراو  وا  رب  یتبیصم  ای  دش  ضیرم  اقآ  ای  مناخ  رگا  .تسا  رثؤم  رایسب  دننک ، يدردمه  رگیدکی 

.تسا مهم  یلیخ  ندیسر ، مه  داد  هب 

يارب دنزرف  هدزاود  هد  .متـشاد  يا  هیولع  مناخ  : دومرف یم  ناشیا  .مدرب  هرهب  یلیخ  ناشیا  زا  نم  ار !  هیوبیـس  ياقآ  دنک  تمحر  ادخ 
تمدـخ وا  هب  متـسب و  رمک  نم  لاس  تفه  تسیب و  نیا  رد  .دوب  اـنیبان  لاـس  تفه  تسیب.دوب و  هدـش  اـنیبان  رمع  رخاوا  وا  .دروآ  نم 

نم ُهن  واگ  تقو  کی  نم  ادـخ ، يا  متفگ : یم  ادـخ  هب  دومرف : یم  .تساـهزیچ  نیا  تمارک  مدـقتعم  نم  تسا ! بیجع  یلیخ.مدرک 
.دزیر یم  ار  اهریش  همه  دنز و  یم  دگل  کی  داد ، ریش  هک  نیا  زا  دعب  دهد ، یم  ریش  نم  هن  هک  يواگ  کی  یهاگ  .مشابن  هدریش 
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هب هک  یـسک  قح  رد  نداهن  تنم  یکی  دنک ، یم  لطاب  ار  ناسنا  ياه  یکین  ناسحا و  تاقدـص و  هک  تسا  زیچ  ود  نآرق ، هدومرف  هب 
(1) «. يذَءْالاَو ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبتال   : » تسا هدومرف  ور  نیا  زا  .وا  تیذا  رازآ و  مود  میا و  هدرک  یکین  وا 

رد لاس  تفه  تسیب و  درک ، مکمک  مه  ادـخ  : دومرف یم  .دـننکن  عیاـض  ار  ناـشیاه  تبحم  رهوش  نز و  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  یلیخ 
.تسا رتالاب  بش  زامن  تدابع و  نارازه  زا  اه  نیا  .مداد  یم  ماجنا  شیارب  راک  همه  هناخ 

هّللا تیآ  یناگیاپلگ ، هّللا  تیآ  ینیدـلا ، ءاهب  هّللا  تیآ  ماما ، موحرم  نوچمه  ییاه  تیـصخش  هک  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  موحرم 
.دنتشاد يرایسب  تالکشم  دوب و  هدش  ضیرم  ناشمناخ  دندوب ، ناشیا  نادرگاش  زا  يرایـسب  ناگرزب  یکارا و  هّللا  تیآ  يراسناوخ ،

.درک نم  هب  یبیجع  تایانع  دنوادخ  مدزن و  مه  رب  ار  ما  یگدنز  مدرک و  ربص  ادخ  رطاخ  هب  : دندوب هتفگ 

لاس دنچ  زا  دعب  .درک  یم  یگدـنز  دزی  فارطا  رد  .دوب  زرواشک  تیعر و  ناشردـپ  .دراد  ییابیز  بیجع و  ناتـساد  مه  ناشیا  ردـپ 
دوب و هدرم  شرهوش  هک  یمناخ  کی  اب  ات  دور  یم  .دوب  ناشیا  مناخ  فرط  زا  مه  لکشم  .دوش  یمن  راد  هچب  هک  دوش  یم  صخشم 

هچب هک  دنیب  یم  دناوخب ، ار  تقوم  هغیـص  دور  یم  یتقو  .دوش  راد  هچب  ناشیا  زا  هک  دـنک  تقوم  جاودزا  تشاد  مه  دـنزرف  ات  دـنچ 
نیا مدمآ ، مدوخ  شهاوخ  رطاخ  هب  نم  ایادخ ، دـیوگ : یم  .دوش  یم  تحاران  یلیخ  اقآ  نیا  .دـننک  یم  یتحاران  زاربا  نز  نیا  ياه 

ًالـصا نم  ایادخ ، دـیوگ : یم  .دـسر  یمن  ناشلقع  هک  اه  هچب  نیا  .موش  راد  هچب  مناخ  نیا  زا  هک  منک  یم  ناشتیذا  ار  میتی  ياه  هچب 
.دنک یم  تبحم  میتی  ياه  هچب  هب  دنک و  یم  ادا  ار  مناخ  نیا  قح  .مهاوخ و  یم  یهاوخب  وت  هچ  ره.مهاوخ  یمن  دالوا 
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یم میرکلادبع  ار  وا  مسا  هک  دهد  یم  يدنزرف  وا  هب  شدوخ  مناخ  زا  دنوادخ  یتدم  زا  دعب  .ددرگ  یمرب  دهد و  یم  مه  ار  ناشقزر 
یم هچ  وا  هب  ادخ  درذگب ، شدوخ  تساوخ  زا  ادخ  يارب  ناسنا  یتقو  .دنک  یم  سیسأت  ار  مق  هیملع  هزوح  هک  یمیرکلادبع  .دراذگ 

! دهد

یگدنز رد  هعسوت 

َلایِع َّنِا  : » دندومرف مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  .تسا  نآ  هب  نداد  تعـسو  هداوناخ ، ییافوکـش  لماوع  زا  رگید  یکی 
سک ره  هداوناخ  ناـمگ  یب  (1) ؛» ُهَمْعِّنلا َلوَُزت  ْنَا  َکَشْوَا  ْلَعْفَی  َْمل  ْنِاَـف  ِِهئارَُـسا  یلَع  ْعِّسَُوْیلَف  ًهَمِْعن  ِْهیَلَع  ُهّللا  َمَْعنَا  ْنَمَف  ُهُؤارَُـسا  ِلُـجَّرلا 

ار دوخ  هداوناخ  یگدـنز  دـیاب  تسا ، هدومرف  تیانع  یتمعن  وا  هب  دـنوادخ  هک  یـسک  نیارباـنب  .دنتـسه  وا ) تیاـمح  تحت  و   ) ارـسا
.دشاب تمعن  نآ  لاوز  رظتنم  دنکن ، نینچ  رگا  هک  .دهدب  هعسوت 

شا هداوناخ  لاح  هافر  شیاـسآ و  رکف  هب  دـیاب  تسا ، هداد  تمعن  وا  هب  تسا و  هدرک  عیـسو  ار  شقزر  دـنوادخ  هک  یـسک  نیارباـنب 
.تسا راوازـس  رگید  سک  ره  زا  شیب  ناسنا  هداوناخ  .دور  یم  شتـسد  زا  یهلا  تمعن  هک  دریگب ، گنت  شا  هداوناخ  رب  ادابم  .دـشاب 

شیورد تا  هـچب  نز و  یتـسه ، دـهاز  شیورد و  تدوـخ  رگا  .دــیهدب  نارگید  هـب  ار  دوـخ  هـچب  نز و  مهــس  دــیرادن  قـح  اـمش 
ماما .دور  یم  رامش  هب  تلیضف  کی  هداوناخ  لاح  هافر  شیاسآ و  تهج  رد  شالت  ًالصا  .یـشاب  نانآ  لاح  هافر  رکف  هب  دیاب.دنتـسین 
شیب هک  تسا  یسک  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  هدیدنـسپ   (2) ؛» ِِهلایِع یلَع  ْمُکُغَبْسَا  ِهّللا  َْدنِع  ْمُکاضْرَأ  َّنِا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  داجس 

.دشاب اشوک  دوخ  هداوناخ  هافر  رد  همه  زا 
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هناخ رد  ندرک  کمک 

ٌهَراّفَک ِلایِْعلا  ُهَمْدِخ  ُِّیلَع  ای  : » دندومرف لایع  هب  ندرک  تمدـخ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ 
ناهانگ هرافک  لایع  هب  تمدخ  یلع ، يا   (1) ؛» ِتاجَرَّدلا ِتانَـسَْحلا َو  ِیف  ُدیزَی  ِنیْعلاِروُح َو  روُهُم  ِّبَّرلا َو  َبَضَغ  یِفُْطی ُء  ِرئابَْکِلل َو 

.دیازفا یم  ناسنا  تاجرد  تانسح و  رب  تسا و  نیعلاروح  رهم  راگدرورپ و  مشخ  هدننک  شوماخ  هریبک و 

.دندش مالـسلا  امهیلع  نینمؤملاریما  ارهز و  ترـضح  هناخ  دراو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  یثیدـح  رد 
.درک یم  يرگید  راک  مه  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مدرک و  یم  كاپ  سدع  متـشاد  نم  دیامرف : یمد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
ّیبَر ِْرمَا  ْنِم  ِّالا  ُلوقَا  ام  یّنِم َو  ْعَمِْسا  ُّیلَع  ای  : » دندومرف دندش و  دونـشخ  یلیخ  مدرک ، یم  كاپ  سدع  هناخ  رد  نم  هک  نیا  زا  ربمایپ 

ارف شوگ  نم  هب  یلع ، ای   (2) ؛» اهَلَیل ٌمایق  اهَراهَن َو  ٌمایص  ٍهَنَـس  ُهَدابِع  ِِهنََدب  یلَع  ٍهَْرعَـش  ِّلُِکب  َناک  ِّالا  اِهْتَیب  ِیف  ُهَتَأَْرِما  ُنیُعی  ٍلُجَر  ْنِم  ام 
ییوم ره  هزادنا  هب  دـنوادخ  دـنک ، کمک  شرـسمه  هب  هناخ  رد  هک  يدرم  ره  تسین : مراگدرورپ  بناج  زا  زج  میوگ  یم  هچنآ  هد !

رـس هب  تدابع  هب  ار  شیاه  بش  هدوب و  هزور  ار  شیاهزور  هک  دـهد  یم  وا  هب  ار  لاس  کـی  تداـبع  شاداـپ ) ، ) تسوا ندـب  رد  هک 
.تسا هدرب 

ای دیهش ، ای  دشاب ، قیدص  هک  نیا  زج  دنک ، یمن  راک  هناخ  رد  یسک  تسا : هدمآ  تیاور  رد  .دنکـش  یم  ار  درم  نیعت  اه  کمک  نیا 
.تسا هتساوخ  وا  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  هک  يدرم 
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(1) «. ِهَرِخآلا اینُّدلا َو  َْریَخ  ِِهب  ُهّللا  ُدیُری  ٌلُجَر  ْوَا  ٌدیهَش  ْوَا  ٌقیّدِص  ِّالا  َلایِْعلا  ِمِدْخَی  ُِّیلَع ال  ای  »

ٍدیهَش ِْفلَا  َباَوث  ٍهَْلَیل  ِمْوَی َو  ِّلُِکب  َُهل  َبَتَک  ِءادهُّشلا َو  ِناوید  یف  ُهَمْـسا  ُهّللا  َبَتَک  ْفَنْأَی  َْمل  ِلایِعلا َو  ِهَمْدِخ  ِیف  َناک  ْنَم  : » دندومرف زاب 
شا هداوناخ  تمدخ  رد  هک  یسک   (2) ؛» ِهَّنَْجلا ِیف  ًهَنیدَم  ِهِدَسَج  یف  ٍقْرِع  ِّلُِکب  ُهّللا  ُهاطْعَا  ٍهَرْمُع َو  ٍهَّجَح و  ٍباَوث  ٍمَدَـق  ِّلُِکل  َُهل  َبَتَک  و 

زور و ره  ربارب  رد  دـسیون و  یم  ادهـش  ناوید  رد  ار  وا  ماـن  دـنوادخ  دریگب ،) مک  تسد  ار  شدوخ  (؛ دروـخنرب شا  ینیب  هب  دـشاب و 
جـح و کی  باوث  دراد ، یم  رب  شا  هداوناخ  يارب  تمدـخ  هار  رد  هک  یمدـق  ره  ربارب  رد  .دـهد و  یم  وا  هب  دیهـش  رازه  باوث  بش 

.دنک یم  اطع  وا  هب  تشهب  رد  رهش  کی  دنوادخ  دراد ، ندب  رد  هک  یگر  ره  هب  .دوش و  یم  اطع  وا  هب  هرمع  کی 

نتخادنین فلکت  هب 

هیلع نینمؤملاریما  .دوش  یم  هناـخ  رد  شمارآ  بجوـم  هک  تسا  يروـما  زا  زین  هداوناـخ  رب  ندرکن  لـیمحت  ندرکن و  راـبجا  هارکا و 
ار وا  هن  نم  مسق  ادخ  هب  شاب ، میالم  نک و  ارادـم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  اب  هک  درک  شرافـس  ربمغیپ  هک  یتقو  زا  دومرف : مالـسلا 
رب ار  يزیچ  دـیاب  اه  مناخ  هن  (3) .درکن لیمحت  نم  رب  ار  يراـک  مه  وا  ًـالباقتم  .مدرک  هارکا  راـبجا و  يراـک  رب  هن  مدرک و  تحاراـن 
اذغ عون  دنچ  ای  میورب ، ینالف  ندید  هب  دیاب  ًامتح  هک  نیا  .دـننک  لیمحت  ار  يزیچ  اه  مناخ  رب  نایاقآ  هن  دـننک و  لیمحت  دوخ  رهوش 

.تسا ندرک  لیمحت  نیا  دینک ، تسرد  دیاب 
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ادخ لوسر  .دننک  یم  راتفر  دوخ  هداوناخ  شهاوخ  لیم و  قباطم  حابم  لالح و  روما  رد  نامیا  لها  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هتبلا 
شیوخ هداوناخ  لیم  قباطم  نمؤم  ناسنا   (1) ؛» ِِهتَوْهَِشب ُُهلْهَا  ُلُکْأَی  ُِقفانُْملاَو  ِِهلْهَأ  ِهَوْهَِشب  ُلُکْأَی  ُنِمْؤُْملَا  : » دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.دنروخ یم  وا  لیم  قبط  شا  هداوناخ  قفانم  ناسنا  دروخ و  یم 

يا هسلج  کی  ناشیا  مدوب ، هدرک  جاودزا  ماما  ترضح  اب  هک  یناوج  يادتبا  رد  دندوب : هدومرف  هیلع  هللا  ناوضر  ماما  ترضح  رسمه 
ار تابجاو  دینک  یعس  هک  نیا  لوا  مهاوخ : یمن  امـش  زا  رتشیب  زیچ  ود  نم  : دندومرف ناشیا  .میدرک  تبحـص  مه  اب  دنتـسشن و  نم  اب 

دنلب ًالثم  هک  مروآ  یمن  راشف  امش  هب  تقو  چیه  نم  یناد ، یم  تدوخ  ار  تابحتـسم  یلو  تسادخ ، رما  تابجاو  نوچ  دیهدب ؛ ماجنا 
هب مه  هناخ  یلخاد  ياهراک  هک  نیا  مود  .هدن  ماجنا  یتساوخن  هدب و  ماجنا  یتساوخ  ار  تابحتسم  نیاربانب  .ناوخب  بحتسم  زامن  وش 

، رگید ياج  ای  مراذـگب  اـجنیا  ار  زیچ  نیا  هک  نیا  .تسا  هناـخ  گرزب  ریدـم و  نز  نوچ  .منک  یمن  تلاـخد  نم  تسا ، طوبرم  اـمش 
.دوش لئاسم  نیا  ریگرد  دنک و  تلاخد  روما  نیا  رد  هک  تسا  لجا  درم  نأش  ًالصا  .تسا  هناخ  مناخ  هب  طوبرم 

: متفگ .دـنریگب  قالط  مه  زا  دـندوب  هدـمآ  هچب  ات  راهچ  هس  اب  اقآ  مناخ و  کی  .مدوب  هتفر  هداوناخ  هاـگداد  هب  تفگ : یم  رفن  کـی 
هتـسکش و هداتفا و  شتـسد  زا  دراذگب ، قاتا  رد  ات  تسا  هدروآ  ار  نادلگ  مناخ  هزاجا  نودب  اقآ  نیا  .يزابجل  رـس  تفگ : هچ ؟ يارب 
هب مهد ، ماـجنا  متـساوخ  یم  تسا : هتفگ  ینکب ؟ ار  راـک  نیا  تفگ  وت  هب  یـسک  هچ  تسا : هتفگ  وا  هب  .تسا  هدـش  فیثک  مه  شرف 

رگا .تسا  منهج  مه  دـعب  تسا ، منهج  نآلا.تسا  هدیـسر  یـشک  قالط  قالط و  هب  راک  دـندرک و  اوعد  گنج و  مه  اـب  و  هچ ! اـمش 
يریگرد فالتخا و  اوعد ، دیهاوخ ، یم  دقن  منهج  رگا  دیشاب و  هتشاد  قفاوت  مهافت و  یگناگی و  دیهاوخ ، یم  دقن  تشهب 

14516 ص :

ص 291 ج 59 ،  راونألاراحب ، ح 6 ؛  ص 12 ، ج 4 ، یفاکلا ، (19 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4336 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_3923_1
http://www.ghaemiyeh.com


یقالخا شوخ 

یقالخا شوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  دای  تولص و 

(. 14،15 یلعألا : هروس  « ) َیلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َیکََزت َو  نَم  َحَْلفَأ  ْدَق  »

هیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  اقآ  .درک  ادخ  دای  هک  یسک  دش  راگتـسر  .داد ) تاکز  ای   ) درک كاپ  ار  شدوخ  هک  یـسک  دش  راگتـسر 
ادخ دای  دش و  راگتسر  هک  یسک  ینعی  دندرک  ضرع  باحصا  دینک ؟ یم  ینعم  هچ  ار  « َیلَصَف » نیا دندرک  لاوئس  باحصا  زا  مالسلا 

ره ناسنا  هک  نیا  .تسا  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هیآ ، نیا  روظنم  هن ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما.دـناوخ  زاـمن  درک و 
.دییوگب تاولص  رکذ  دیدرک  ادخ  دای  تقو  ره  دوش  یم  اما  تسا  یلکشم  قاش و  راک  دناوخب  زامن  هظحل  نامه  درک  ادخ  دای  تقو 

هب دـیروایب و  ار  ربماـیپ  مسا  تسا  بجاو  ص:459 .) ج5 / هعیـشلا / لئاسو  یلماع / رح  خیـش  :« ) ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ْدَهْـشا   » راـنک اذـل  و 
مان .دنکب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  رارقا  دیاب  دـشاب  یعقاو  نمؤم  دـهاوخ  یم  سک  ره  .دـیهدب و  تداهـش  شتلاسر 

دیایب ادخ  هعلق  لخاد  هک  یسک  ره  تسا و  یمکحم  هعلق  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » هک روط  نامه  .تسا  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » رانک تیب  لها  ربمایپ و 
یم ادخ  (. 356 ص : ج5 / لئاسولا / كردتسم  يرون / ثدحم  « ) ِیباَذَع َنِمَأ  ِینْصِح  َلَخَد  ْنَم  ِینْـصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » .تسا ناما  رد 

ناما رد  نم  باذـع  زا  دوشب  دراو  تیب  لها  تیالو  تحت  سک  ره  تسا و  نم  مکحم  هعلق  مه  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  دـیامرف :
دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هک  دنکن  شومارف  ادـخ  دای  رانک  دـنک  یم  ادـخ  دای  تقو  ره  اذلف.دنتـسین  مه  زا  ادـج  اه  نیا  .تسا 

.دتسرفب

14517 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4337 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسا نید  رد  یقالخا  شوخ  تواخس و  تیمها 

یقالخادب لخب و  تفص  ود  (. 35 ص : ج9 / هعیشلا / لئاسو  یلماعرح / خیش  « ) ُِقلُْخلا ُءوُس  ُلُْخْبلا َو  ٍِملْسُم  ِیف  ِناَعِمَتَْجت  َال  ِناَتَلْـصَخ  »
تالکشم همه  دیراذگب  هک  اجک  ره  ار  تفـص  ود  نیا  .تسا  یقالخا  شوخ  تواخـس و  نمؤم  تمالع  .دنوش  یمن  عمج  نمؤم  رد 

هداوناخ دشابن  یـسک  رد  تفـص  ود  نیا  رگا  یلو.دنرادن  لکـشم  مه  شا  هعومجم  ریز  دشاب  قالخا  شوخ  سک  ره  .دوش  یم  لح 
.دنشاپ یم  مه  زا  یقالخا  دب  رثا  رب  اه  هداوناخ  یلیخ  .دنوش  یم  تیذا  شا  هعومجم  ریز  شا ،

.دـنک یم  تیذا  ار  نم  ممناخ  هک  سب  زا  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  اقآ  میتفگ.درک  یم  هیرگ  راهب  ربا  لثم  يا  هلاس  داـتفه  ياـقآ 
یلو دـنتفا  یم  هیرگ  هب  دوز  تسا  تسد  مد  ناش  هیرگ  اه  مناـخ  .تسا  رادریگ  یلیخ  شراـک  دوش  یم  مولعم  دـتفیب  هیرگ  هب  يدرم 

اه مناخ  نوچ  تسا  نایاقآ  زا  رتشیب  ًالومعم  اه  مناـخ  رمع  هک  دـندرک  قیقحت  نادنمـشناد  .دـننک  یمن  زیررـس  يدوز  نیا  هب  اـهدرم 
دنراد یم  هگن  دنراد  یم  هگن  ار  ناشیاه  فرح  نایاقآ  یلو  .دننک  یم  وگزاب  نارگید  هب  ًالومعم  .دـنراد  یمن  هگن  ار  ناشیاه  هدـقع 

.دننک یم  هتکس  هعفد  کی  دوش  یم  عمج  هک  نیا  ات 

/ یلماعرح خیـش  « ) ِِهلْهَِأل ْمُکُْریَخ  ًاـُقلُخ َو  ْمُُکنَـسْحَأ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ًاـِسلْجَم  یِّنِم  ْمُُکبَْرقَأ  : » دـندومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
هداوناخ اب  بوخ  دروخرب  قالخا و  رظن  زا  اهامـش  نیرتهب  نم  هب  امـش  نیرت  کیدزن  تماـیق  زور  (. 153 ص : ج12 / هعیشلا / لئاسو 

یناشیپ و .دندرک  یم  تدابع  یلیخ  مه  جراوخ  مجلم و  نبا  .تسا  یبحتـسم  هزور  زامن و  زا  رتهب  بوخ  قالخا  سپ  .دیتسه  ناتیاه 
تدابع یلیخ  تیب  لـها  نانمـشد  .تسا  شخب  رمث  بوخ  قـالخا  تواخـس و  تیـالو و  اـب  تداـبع  .دـندوب  هتـسب  هنیپ  ناـشیاهوناز 

.دنناوخ یم  نآرق  ءزج  کی  ناشزامن  رد  .دننک  یم  تدابع  هنوگچ  دینیب  یم  دیورب  هکم  مه  نآلا  .دنتشاد 
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رتهب یلیخ  مینزب  فرح  مک  .تسا  نابز  لام  يدوخ  یب  ياهزیچ  هعیاـش و  تبیغ و  رثکا  هنافـسأتم  .دـننز  یم  فرح  یلیخ  اـه  مناـخ 
همئألا رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راحب  یـسلجم / « ) ماَلَْکلا َصَقَن  ُلـْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  .تسا 
دوشب رتمک  فرح  هک  ردـق  هچ  ره  دوش و  یم  رتمک  ناسنا  فرح  دوشب  رت  لـماک  لـقع  هک  ردـق  هچ  ره  (. 106 ص : ج 1 / راهطألا /

توکس انامه  ص:3 .) ج2 / یفاـکلا / ینیلک / خیـش  « ) ِهَمْکِْحلا ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌباـَب  َتْمَّصلا  َّنِإ  » .دوش یم  ءاـقلا  ناـسنا  هب  تمکح  رتشیب 
.دنا هشیدنا  رکف و  لها  دنتسه  فرح  مک  هک  ییاه  مدآ  .تسا  تمکح  ياهرد  زا  يرد 

ِلْهَأ ْنِم  َیِه  اَهِیف  َْریَخ  َال  َلاَقَف  اَِهناَِسِلب  اَهَناَریِج  يِذُْؤت  ُِقلُْخلا  ُهَئِّیَـس  َیِه  َْلیَّللا َو  ُموُقَت  َراَهَّنلا َو  ُموُصَت  َهَناَُـلف  َّنِإ   » دـندرک لاؤس  ربماـیپ  زا 
هشیمه مه  اهزور  .دنک  یم  تدابع  حبص  ات  بش  ره  هک  تسه  یمناخ  هللا  لوسر  ای  (. 394 ص : /ج 68 / راونألاراحب یسلجم / « ) ِراَّنلا

يریخ چیه  دومرف : ترـضح  .دهد  یم  رازآ  ار  شیاه  هیاسمه  .تسا  قالخادب  هناخ  رد  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  اما  .دریگ  یم  هزور 
تـسا یمناخ  هللا  لوسر  ای  هک  دـندرک  لاؤس  شلباقم  رد  .تسین  یبوخ  ریخ و  مناخ  نیا  رد  مه  نزوس  رـس  کی  ینعی  .تسین  وا  رد 

لها وا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  مناخ  نیا  تسا  قالخا  شوخ  دنک و  یم  يرادرهوش  دهد و  یم  ماجنا  ار  شتابجاو  طقف  هک 
مدآ هبوت  ادخ.تسین  لوبق  قالخادب  هبوت  هک  دـنیوگ  یم  تایاور  رد  هک  تسا  مهم  ردـق  نیا  .تسا  مهم  یلیخ  قالخا.تسا  تشهب 
دعب ییوگب و  هللارفغتـسا  دومرف : .دـنک  یمن  لوبق  ار  قالخادـب  هبوت  ادـخ  ارچ  هللا  لوسر  اـی  دندیـسرپ  .دـنک  یمن  لوبق  ار  قالخادـب 

.دوش یم  ینابصع  هرابود  هظحل  دنچ  زا  دعب  هللارفغتسا  دیوگ  یم  دوش  یم  ینابصع  یتقو.دراد  هدیاف  هچ  یتفیب  هانگ  رد  هرابود 
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نارگید اب  بسانم  دروخرب  یقالخا و  شوخ 

همالع .تسا  هدرک  هناخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  شلد  رد  نوچ  دوش  یمن  ینابصع  تقو  چیه  ییابطابط  همالع  لثم  یـسک 
زا شیب  هک  يا  هناخ  تفگ  یم  .دیـشک  یم  هناـخ  راوید  رد و  هب  تسد  دـمآ و  یم  یعقرب  موحرم  لزنم  هب  هک  دوب  یـسک  ییاـبطابط 

مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  دمآ  یم  .دنهد  یم  تعافـش  مه  هناخ  نآ  ياهرجآ  هدـش  یناوخ  هضور  نآ  رد  لاس  دـص 
.دیلام یم  شتروص  رس و  هب  ار  مرح  ياه  هچقات  ياهرابغ  درگ و  یهاگ  .دیلام  یم  نحص  راوید  رد و  هب  ار  شدوخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  همالع  موحرم  رد  هک  یعـضاوت  یلو  مدید  دایز  داتـسا  نم  تفگ : یم  هدش  لقن  يرهطم  دیهـش  زا 
نیا دـنکن  دـب  ار  شلاح  دـنکن ، رورغم  ار  وا  شملع  هک  یملاع  .مدـید  رتمک  نارگید  رد  تشاد  ناشیا  هک  یتیالو  یقالخا و  مدـید ،
ماما « ) ُهُعَْفنَی َال  ُهَعَم  ُهُْملِع  ُُهلْهَج َو  ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاَع  َّبُر  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح.تسا  ملاع  ًاعقاو 
نـآلا هک  یناـگرزب  زا  یلیخ  .تسا  هدروآ  رد  اـپ  زا  ار  وا  شیمهفن  لـهج و  هک  یملاـع  اـسب  هچ  (. 487 ص : هغالبلا / جـهن  یلع 7 / 

.دندوب همالع  درگاش  دنتسه 

ار نتشون  سرد و  همالع  دندش  ضیرم  نامردام  یمایا  رد  هک  دیـسر  یم  ردام  هداوناخ و  هب  يردق  هب  مردپ  دیوگ : یم  همالع  دنزرف 
نیا تفگ : یم  همالع  .دیراد  ملعت  میلعت و  لئاسم  .دیراد  ملع  ثحب و  سرد و  امش  اقآ  دنتفگ  یم  .دندیـسر  ناشیا  هب  درک و  لیطعت 
یم نم  هب  یلو  دـیوگب  امـش  هب  دوشن  شیور  هک  دـشاب  هتـشاد  يراـک  ناـتردام  دـیاش  تفگ : یم  اـم  هب  .دراد  قح  نم  ندرگ  مناـخ 

.دیوگ
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یم يزور  هنابـش  تدابع  جراوخ  داد  یم  تاجن  تدابع  رگا  .دـهد  یم  تاجن  تیـالو  تعاـطا و  دـهد  یمن  تاـجن  ار  مدآ  تداـبع 
.دش هدنار  یهلا  هاگرد  زا  درکن و  تعاطا  یلو  درک  تدابع  لاس  رازه  شش  ناطیش  .دندرک 

مهاوخ یم  نم  هک  دیوگ  یم  اقآ  دنتسه  رظتنم  دنا  هتسشن  هنسرگ  ات  دنچ  راطفا  عقوم  ینیب  یم  .میـشابن  تسرپ  تداع  تسرپ و  سفن 
.میتسرپ سفن  تسرپ و  تداع  نامرثکا  ام  .تسا  هتساوخن  امش  زا  ار  تقو  لوا  زامن  نیا  ادخ  .مناوخب  تقو  لوا  زامن 

دـش رید  دیایب  دوز  تسناوتن  دش  يدمآ  شیپ  يزور  کی  .دمآ  یم  تعامج  زامن  لاس  یـس  يدـباع  درک  یم  لقن  بیغتـسد  دـیهش 
شزامن لاس  یـس  هک  درک  ساسحا  .دننز  یم  دنخزوپ  دننک و  یم  شهاگن  پچ  پچ  دنراد  همه  دـید  .داتـسیا  رخآ  فص  رد  تفر 

.درک اضق  ار  شلاس  یس  زامن  .تسا  هدوب  ایر 

جح يارب  میراد  تسود  دـندز  گـنز  يربهر  مظعم  ماـقم  رتـفد  زا  .دوب  هدـش  ضیرم  نم  مناـخ  تفگ  یم  یجناـیم  يدـمحا  ياـقآ 
، هن متفگ : .میریگ  یم  راتـسرپ  دـنتفگ.تسا : ضیرم  نم  مناـخ  متفگ : ییآ ؟ یمن  ارچ  دـنتفگ : .میآ  یمن  نم  متفگ : .دـییایب  بـجاو 

جح نارازه  باوث  اهراک  نیا  لباقم  رد  ادخ  یهاگ  .دنرادن  نارگید  دراد  درم  هک  یتمحرم  .دروآ  یمن  اج  هب  ار  رهوش  راک  راتـسرپ 
دراد ار  وضو  عقوم  ناهد  هب  نتخیر  بآ  ياعد  هک  دید  دوب  رظتنم  رد  نوریب  مه  یسک  کی  دوب  هتفر  ییوشتـسد  یـسک  .دهد  یم  ار 

يدرک مگ  اعد  خاروس  کیل  يدرک  رب  زا  بوخ  اعد  : تفگ .دناوخ  یم  ییوشتسد  رد 

لوغشم دوب و  ریپ  نم  ردپ  هک  دنک  یم  لقن  همالع  موحرم  رتخد  .دندرک  مگ  ار  شیاج  یلو  دندرک  رب  زا  ار  اعد  مه  اه  یـضعب  الاح 
یم ییاریذپ  نم  زا  دمآ  یم  ملابقتـسا  هب  میاباب  میدمآ  یم  مردـپ  هناخ  هب  یتقو.متـشاد  هچب  رهوش و  مدوب  گرزب  نم  .دوب  شتافیلأت 
یم بدا  اب  وناز  ود  نم  لباقم  .دروآ  یم  هویم  ییاچ و  .متـسه  همالع  .مراد  ثحب  سرد و  نم  هک  تفگ  یمن  .دروآ  یمییاـچ  .درک 

.یتسه هیولع  هدیس  امش  ًامود  .دیتسه  نم  نامهم  نآلا  امش  ًالوا  تفگ : یم  ما ، هناخ  بحاص  مدوخ  نم  اباب  متفگ  یم  .تسشن 
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یم ایآ  .دراد  یلکشم  هچ  دنیبب  دراد  یمن  هگن  یسک  دوش  بارخ  هداج  رانک  شنیـشام  یـسک  نآلا  .تسا  نتفگ  زا  رتهب  ندرک  لمع 
تـسا نیا  مهم  تسین  مهم  دایز  ندوب  قالخا  شوخ  هناخ  نوریب  هتبلا  .تسا  رتهب  ربنم  اهدص  زا  یلمع  راک  هن ؟ ای  دنک  یکمک  دناوت 

.دیشاب قالخا  شوخ  هناخ  لخاد  رد  هک 

دجـسم و نم  رهوش  نیا  تفگ  یم  شمناخ  .درم  درک و  قد  شمناـخ  هک  درک  تیذا  ار  شمناـخ  دوب و  قالخادـب  ردـق  نآ  ییاـقآ 
داد و هناخ  رد  یلو  .تسا  یسراف  ناملـس  رتشا و  کلام  دیوگ  یم  دنیبب  ار  نیا  یـسک  نوریب  .دوش  یمن  كرت  شا  هسلج  تعامج و 

ایب ینک  هاگن  ار  مسجم  رمش  یهاوخ  یم  رگا  .دنک  یم  رهق  مه  رس  تشپ  زور  دنچ  یهاگ  .دروآ  یم  رد  ار  نامردپ  شرهق  شحف و 
.نک هاگن  نیا  هب  هناخ  رد 

هداوناخ اب  یقالخادب  بقاوع  راثآ و 

دعس .دراد  ربق  راشف  یقالخا  دب  زاب  یشاب  دهاجم  یشاب ، دیهش  ردپ  یـشاب ، دباع  هک  مه  ردق  هچ  ره  .تسا  هدمآ  قالخا  يارب  ربمایپ 
بصغ يولج  يدوب  هدنز  وت  رگا  دومرف  شتداهش  زا  دعب  ربمایپ  .دوب  رادم  تیالو  لوا.دوب  رکـشل  رادرـس  هدنمزر و  نیرتهب  ذاعم  نب 

/ج21/ راونألاراحب یسلجم / «) یَسُوم ِمْوَق  ِلْجِعَک  ِماَلْـسِْإلا  ِهَْضَیب  ِیف  ُُهبْـصَن  ُداَُری  يِذَّلا  َلْجِْعلا  َْتفَفََکل  َتیَِقب  َْول   » .یتفرگ یم  ار  تیالو 
یم دـنک  اپ  هب  تما  نیا  يرماس  تسا  رارق  هک  يا  هلاسوگ  نآ  يولج  يدوب  هدـنز  وت  رگا  دعـس  يا  دـندومرف : ترـضح  (. 257 ص :

نوعرف هلاسوگ و  يرماس و  یـسوم  ترـضح  رگا  .تسه  مه  تما  نیا  رد  دوب  قباس  ياه  تما  رد  هک  ییاهدـمآ  شیپ  همه  .یتفرگ 
ذاعم نب  دعس  هزانج  عییشت  رد  شفک  ابع و  نودب  مه  ربمایپ  دوخ  لیئاکیم و  لیئربج و  هتـشرف و  رازه  دون  .دراد  مه  تما  نیا  تشاد 

لح ار  دارفا  یقالخادب  زا  یلکـشم  چیه  رادازع  تلاح   ) .درک تکرـش  دعـس  هزانج  عییـشت  رد  ملاع  تیـصخش  لوا  .دـندرک  تکرش 
تـشهب هب  ترـسپ  یناد  یم  اجک  زا  .شاب  تکاس  دومرف : ربمایپ  .داب  اراوگ  وت  رب  تشهب  مرـسپ  تفگ : دعـس  بانج  ردام  .دنک ) یمن 

رد هتفرن ، تشهب  هن  دندومرف : ربمایپ  تسا ؟ هتفرن  تشهب  هب  ییادخ  تافیرـشت  همه  نیا  اب  نم  رـسپ  اقآ  تفگ : دعـس  ردام  .تسا  هتفر 
.دوب قالخادب  هناخ  رد  يرادقم  کی  هک  نیا  رطاخ  هب  .تسا  باذع  رد  خزرب  ربق و  ملاع 
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هغالبلا جهن  يایرد  اب  ار  نم  هک  یسک  دیوگ  یم  يرهطم  دیهش  .تشاد  يزاریش  ياقآ  یلع  ازریم  جاح  مان  هب  يداتسا  يرهطم  دیهش 
؟ یتحاران ارچ  اقآ  متفگ : .تسا  نارگن  داتـسا  مدید  متفر  سرد  رـس  هک  راب  کی  دیوگ  یم  يرهطم  دیهـش  .دندوب  ناشیا  درک  انـشآ 
رد تسا  تسرد  ناشراک  هک  ییاـه  نآ   ) .متفر اـیند  زا  هک  مدـید  باوخ  .تسا  هدرک  نارگن  ار  نم  هک  مدـید  یباوخ  بشید  تفگ :

، يوق گرزب و  یلیخ  گس  هن   ) یگس دنتـشاذگ  ربق  رد  هک  ار  نم  .دننک ) یم  ناشرادیب  .دنهد  یم  اه  نآ  هب  ییاهرادشه  ایند  نیمه 
ملاع رد  تفگ  .دـندوب  مه  ناوخ  هضور  ناشیا  نوچ  .مدوب  تحران  یلیخ  نم  .درک  هلمح  نم  هب  کچوک ) ياـه  گـس  نیا  زا  هکلب 
مدرک هثاغتسا.دییامرف  يرظن  دینک  یفطل  متسه  امش  رکون  نم  هللادبعابا  ای  متفگ  .مدرک  ادیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوت  خزرب 

اقآ متفگ  .مدـش  رادـیب  باوخ  زا  عقوم  نیا  رد.تفر  راـنک  گـس  دـندز و  گـس  نیا  هب  یبیهن  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  اـقآ 
مروآ و یم  شوج  .درب ) یم  نیب  زا  ار  مدآ  ياه  باوث  مامت  شدایز  دایز ، هن   ) یمک کی  هناـخ  رد  یهاـگ  تفگ : تسیچ ؟ شریبعت 

.منک یم  رارقرب  لماک  سب  شتآ  دعب  هب  نیا  زا  رگید  تفگ  .موش  یم  ینابصع 

يزاریش يازریم  موحرم  قح  رد  یجابید  ياقآ  هقداص  يایور 

ربنم يارب  جرک  فارطا  هب  .مدرک  یم  تکرـش  يزاریـش  ياقآ  یلع  ازریم  موحرم  هغالبلا  جهن  سرد  رد  نم  تفگ  یم  یجابید  ياقآ 
ربمایپ دنتفگ : هربخ ؟ هچ  متفگ : .دـنروآ  یم  موجه  ییاج  کی  هب  مه  ناهفـصا  مدرم  مدـمآ و  ناهفـصا  هب  مدـید  باوخ  بش  .متفر 

نینمؤملاریما ربمایپ و  ترایز  هب  مدرم  .دندمآ  يزاریش  ازریم  جاح  ندید  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
هدیباوخ يزاریش  ياقآ  مدید  .مدش  دوب  يزاریش  ياقآ  هک  یقاتا  لخاد  متفر  متفاکـش  ار  تیعمج  مدش  لاحـشوخ  مه  نم  .دنتفر  یم 

همئا هک  میراد  ناوارف  تاـیاور  .دـنا  هتـسشن  نینمؤـملاریما  شرگید  فرط  رد  ربماـیپ و  شفرط  کـی  رد  .تسا  نداد  ناـج  لاـح  رد 
ازریم جاح  مدید  .دنوش  یم  رـضاح  ناشنیلاب  رب  ربمایپ  یلع و  ترـضح  هک  نیا  رگم  دنریم  یمن  ام  ناتـسود  دندومرف : مالـسلا  مهیلع 
.تسا تسرد  مدرک  لوبق  ار  شا  همه  هک  دومرف  مه  ریما  ترضح  .دیوگ  یم  ترضح  يارب  یکی  یکی  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  دراد 

یتقو ناشیا  .هدـب  یجابید  هب  هک  دـندرک  هراشا  منک ؟ راک  هچ  هدـمآ  هفاضا  تاهوجو  رادـقم  کی  نینمؤملاریما  ای  تفگ  ازریم  جاح 
هب درک  عورش  يزاریش  ياقآ  .دنتفرگ  اقآ  لغب  رد  ار  ناشیا  دندمآ و  ولج  ریما  ترضح  دنداد  لیوحت  ار  ناشیاه  باتک  باسح و  هک 

، ندرک هیرگ  راز  راز  يدعس و  راعشا  ندناوخ 
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مشاب وت  يوک  هک خ_كا  ناج  مهد  _د  یما نادب  مشاب                        وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 

مشاب وت  يوگ  تفگ و  هب  مزیخ  وت  يوجتسج  هب  مرآ                   هک س_ر ز خ_كا ب_ر  تمایق  حبص  تقو  هب 

.متشگرب مق  هب  زور  دنچ  زا  دعب  تفگ  یم  یجابید  ياقآ  .تفر  ایند  زا  یلوم  شوغآ  رد  درک و  یم  هیرگ  دناوخ و  یم  ار  راعشا  نیا 
یهاوخ یمن  دوش  یم  ماـمت  دراد  متخ  اـقآ  جاـح  تفگ : دـمآ  رفن  کـی  هک  مدوب  هیـضیف  رد  .دوب  هتفر  مداـی  مدوب  هدـید  هک  یباوخ 

تعاس و نامه  اقیقد  مدید  .دندرک  توف  يزاریـش  ياقآ  لبق  هتفه  کی  .يرادن  ربخ  رگم  تفگ : تسیک ؟ متخ  متفگ  ینک ؟ تکرش 
، ندرک هیرگ  هب  درک  عورش  راهب  ربا  لثم  اقآ  مدید  تقو  هی  .مدرک  لقن  هللا  تیآ  يارب  ار  مباوخ  هیـضیف  مدمآ  .مدید  مباوخ  هک  یبش 

.دنیآ یم  مه  ام  ندید  هب  نینمؤملاریما  ایآ  نم ، لاح  هب  ياو  دنتفگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  شنتسویپ  ّرح و  ندرک  هبوت 

.داد لیوحت  نمشد  تسد  هب  درک و  ریگتسد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  تیب و  لها  .دوب  فلاخم  رکـشل  رد  رمع  کی  ّرح  بانج 
؟ یگنجب یهاوخ  یم  تفگ : دعس  نب  رمع  هب  دمآ  .دشکب  اجنیا  هب  راک  هک  درک  یمن  رکف  هدرک ، هابتشا  دید  رخآ  هظحل  نآ  رد  یلو 

ینامرهق عاجش و  مدآ  وت  متفگ : .دزرل  یم  ّرح  ندب  هک  مدید  دیوگ  یم  دوب  ّرح  رانک  هک  یـصخش  .مگنجب  مهاوخ  یم  هرآ ، تفگ :
ار تشهب  ات  مسق  ادـخ  هب  منیب و  یم  منهج  تشهب و  نیب  ار  مدوخ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : .یـسرتب  رفن  داـتفه  زا  مدرک  یمن  رکف  يدوب 

.دوب هتفرگ  هنوراو  ار  شرپس  اما  .تفر  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  فرط  هب  دز و  شبسا  هب  یبیهن  .متسیا  یمن  زاب  منکن  رایتخا  مرخن و 
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میا هدمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زا  میا  هدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  اج  نیدب  ام 

امـش و لد  هک  مناـمه  نم  ناـج  اـقآ  درک  ضرع  مدرک ؟ راـک  هچ  نم  تفگ  یم  .درک  یم  هـیرگ  دوـب و  تحاراـن  یلیخ  ّرح  باـنج 
زا یـضعب  رد  .تسا  لوبق  وت  هبوت  هلب ، دومرف : درواـین  شیور  هب  چـیه  اـقآ  تسا ؟ لوـبق  نم  هبوـت  اـیآ  .مدروآ  درد  هب  ار  ناتنادـنزرف 

دیهدب هزاجا  اقآ  درک  ضرع  .ریگب  الاب  ار  ترس  يدش  ینیسح  هک  وت  دومرف : تسا  هدنمرش  یلیخ  ّرح  هک  دید  اقآ  هک  دنتشون  لتاقم 
هب ایآ  .تسا  لالح  تاناویح  رافک و  رب  بآ  نیا  مدرم  يا  تفگ : رکـشل  ولج  دـمآ  .منکب  امـش  يادـف  ار  مناج  موشن و  هدایپ  نم  هک 

تسد درکن  رثا  دید  .دیهد  یمن  بآ  تسا  دنلب  ناش  شطعلا  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ياه  هچب 
ار شنامشچ  دش  یم  جراخ  شندب  زا  ناج  هک  رخآ  هظحل  اما  .دش  دیهـش  دناسر و  تکاله  هب  ار  يا  هدع  .دیگنج  درب و  ریـشمش  هب 

مان هدازآ  ار  وت  تردام  هک  روط  نامه  یتسه  هدازآ  وت  : دومرف ترـضح  .تسا  شرـس  يالاب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  هک  دـید  درک  زاب 
ضرع .دندرک  ناشزاون  .دنتـسب  ار  رح  یناشیپ  ناشلامتـسد  اب  تسا  هتـشادرب  فاکـش  رح  یناشیپ  دـید  اقآ  دـنیوگ  یم  یـضعب  .داهن 

هب یسک  دزوس  یم  یگنشت  زا  مرگج  هک  دیدز  ادص  هچ  ره  هاگلتق  يدوگ  رد  ناتدوخ  اما  دیدمآ  ّرح  نیلاب  رب  امش  هللادبعابا  ای  مینک 
دماین ناتنیلاب 

رسمه اب  ندومن  ارادم  تبحم و 

رسمه اب  ندومن  ارادم  تبحم و 
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رسمه رازآ  لمحت 

یم لمحت  يراصنا  ياقآ  موحرم  یلو  .دز  یم  کتک  مه  یهاگ  .درک  یم  تیذا  یلیخ  ار  ناشیا  يراصنا ، ياقآ  موحرم  لوا  رـسمه 
ات دزادـنیب  شرهوش  ندرگ  ار  شدوخ  نوـخ  هک  دوـب  هدروـخ  مس  تین  نیا  هب  هبترم  کـی  .تشاد  یناور  تلاـح  رادـقم  کـی  .درک 

موحرم یلو  دنربب ، ار  ناشرهاوخ  دندمآ  راب  دنچ  هک  دندوب  تحاران  يردق  هب  ناشیا  مناخ  ياهردارب.دننک  نادنز  ای  مادعا  ار  ناشیا 
.دنکن لمحت  ار  وا  یـسک  دیاش  نم  زا  ریغ.دننک  یم  شتیذا  دننک و  یمن  ادا  ار  شقح  نوچ  مراذگ ؛ یمن  نم  دندومرف : یم  يراصنا 

کتک اقآ  جاح  لوق  هب  .درک  یم  دروخرب  ناشیا  اب  تفطالم  یمرن و  اب  یلیخ  هصالخ  .تسا  میرک  مه  ادخ  مینک ، یم  لمحت  ربص و 
هک منک  یم  سح  دـنیآ ، یم  اـم  هسلج  هب  هک  دارفا  یخرب  دومرف : یم  .دوش  یم  تفلک  تسوپ  يوق.دوش و  یم  بوـخ  ناـسنا  روـخ 

سب زا  .دنرادن  یلکـشم  چـیه  هک  دـنهد  یم  ناشن  يروط  ار  ناشرهاظ  گنـشق  یلو  دـننک ، یم  تیذا  یلیخ  ار  اه  نآ  ناشیاه  مناخ 
یم دشر  وا  هب  اج  نیمه  زا  مه  ادخ  .دـهد  یمن  ناشن  چـیه  تسا ، هدـش  بوخ  شتمیالم  ربص و  تسا ، هدـش  مکحم  شروخ  کتک 

.دهد

يراب ره  رد  دنک ، ربص  شرـسمه  تیذا  رب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  لقن  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
ِْقلُخ ِءوُس  یلَع  َرَبَص  ْنَم  » .دنک یم  تبث  شلمع  همان  رد  ار  بویا  ترـضح  ربص  باوث  دنوادخ  دنک ، یم  ربص  شرـسمه  تیذا  رب  هک 

(1 «.) ِِهئالَب یلَع  َبوُّیَا  یطْعَا  ام  ُْلثِم  ِباوَّثلا  َنِم  اْهیَلَع  ُِربْصَی  ٍهَّرَم  ِّلُِکب    ُ هّللا ُهاطْعَا  ًاباِستِْحا  ِِهتَأْرما 
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یم تحار  دعب  تسا ، تخـس  شلوا.دوش  بوخ  شروخ  کتک  ات  دنک  لمحت  رادـقم  کی  دـیاب  ناسنا  طقف  .تسا  دـشر  یلیخ  نیا 
دوب شرسمه  دای  هب  درک و  یم  اعد  ناشیا  بترم  درک ، توف  يراصنا  ياقآ  مناخ  یتقو  دندرک : یم  لقن  يوضر  ياقآ  موحرم  .دوش 

.دشابن راتفرگ  فرط  نآ  ایادخ ، هک 

يدب ربارب  رد  یبوخ   

ات دوب  هدش  هتـشون  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ریـشمش  هضبق  يور  هک  تسا  يا  هلمج  قادصم  نیا  تسا ! بیجع  یلیخ 
: داد نامرف  تلصخ  راهچ  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  .دشاب  رکذتم  روآدای و  هشیمه 

دنویپ تسا ، هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  ( 2 (؛» َْکَیِلا َءاسَا  ْنَم  یلإ  ْنِسْحَا  َکَمَرَح َو  ْنَم  ِطْعَا  َکَمَلَظ َو  ْنَّمَع  ُفْعا  َکَعَطَق َو  ْنَم  ْلِـص  »
یـسک هب  و  نک ؛ اطع  تسا ، هدرک  مورحم  ار  وت  هک  یـسک  هب  و  شخبب ؛ تسا ، هدرک  متـس  وت  هب  هک  ار  یـسک  نک ؛ رارقرب  طابترا  و 

.نک یکین  تسا ، هدرک  يدب  وت  اب  هک 

.تسین رنه  ندرک  یبوخ  اه  بوخ  اب  .تسا  زیچ  راهچ  نیا  قالخا ، مراکم  .مینک  يوریپ  راوگرزب  نآ  زا  دـیاب  نآرق ، نامرف  هب  زین  ام 
لیماف غارـس  هب  رگا  میدرک ، یبوخ  اه  يدب  لباقم  رد  رگا  .دننک  یم  رکـشت  دنهد و  یم  ناکت  مد  ینک ، تبحم  مه  تاناویح  هب  رگا 

.تسا رنه  میتفر ، تسا  هدرک  تشپ  ام  هب  هک  یقیفر  و 

عطق تقیفر  اب  (3 (؛» َرَفَک ْنِا  ًاقیدَص َو  ْعَطْقَتال  : » دـیامرف یم  ترـضح  .دوب  هدـنهد  ناکت  نم  يارب  هک  مدـید  نینمؤملاریما  زا  یتیاور   
.دوش رفاک  دنچ  ره  نکن ، هطبار 

نان و وا  اب  هک  یـسک  قیدص و  قیفر و  اب  دیامرف : یم  ترـضح  ینیب ! یم  رتهب  رتالاب و  نیا  زا  ییافو  نآ ، هدـنیوگ  مالک و  نیا  نابرق 
زا .ناسرب  ریخ  وا  هب  .دنک  شتیادـه  ادـخ  هک  نک  اعد  وا  يارب  .نکن  هطبار  عطق  دـش ، مه  رفاک  رگا  يا ، هدـش  قیفر  هدروخ و  کمن 
ای هدشن ، دنلب  ام  ياپ  يولج  ای  هتفرگن ، ناملیوحت  ای  هداد ، رید  ار  ام  مالس  باوج  اقآ  نیا  هک  نیا  زا  یهاگ  ام  .میرادن  رتالاب  هک  رفک 
ام .میشورف  یم  يزیشپ  هب  مینک و  یم  اهر  ار  وا  تسا ، هدرکن  یظفاحادخ  ام  اب  دورب ، ترفاسم  هب  هتـساوخ  یم  ای  هدماین ، ام  ندید  هب 

! دیامرف یم  هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  مییوگ ، یم  هچ 
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ُفْعا َو   » .نک رارقرب  طابترا  اه  نآ  اب  .دـنا  هدرک  تشپ  هطبار و  عطق  هک  یناسک  يارب  راذـگب  ار  تراـک  ًالـصا  َکَـعَطَق ؛» ْنَم  ْلِـص  »
، تسا هتفگ  ازـسان  تسا ، هداد  شحف  اقآ  نیا  ًالـصا  رتالاب ، هکلب  .شخبب  تسا ، هدرک  ملظ  امـش  هب  هک  مه  ار  یـسک  َکَمَلَظ ؛» ْنَّمَع 

: يدعس لوق  هب  .سوبب  ریگب و  لغب  رد  ار  وا  ربب ، شا  هناخ  رد  نک و  تسرد  شآ 

اسَأ ْنَم  یِلا  نِسْحَا  يدرم  رگا  ازج  دشاب  لهس  يدب  ار  يدب 

یبوخ اه  بوخ  اب  یلو  .دیآ  یم  اجنیا  مه  تین  صولخ  .دراذـگب  مامت  گنـس  دـنک و  یبوخ  اهدـب  اب  ناسنا  هک  تساجنیا  رنه  ینعی 
مه امـش  هدرک ، مالـس  وا  .يا  هداد  باوـج  مه  امـش  تسا ، هدرک  یبوـخ  وا  .تسوا  راـک  لـمعلا  سکع  .تـسا  یـضرق  وـلپ  ندرک ،

.تسین رنه  نیا  ات ، هن  دون و  وا  هب  دنهد ، یم  باوث  کی  امش  هب  هزات  .یهد  یم  ار  شباوج 

تبحم زا  راشرس   

هب اهنت  هن  .تشاد  تبحم  یلیخ  نامردام  ام و  هب  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  ناـشرتخد  لوق  زا  ینادـمه  يراـصنا  هّللا  تیآ  تـالاوحا  رد 
یم ریـس  ار  تاناویح  مکـش  لوا  ناشیا  .میتشاد  يدنفـسوگ  هناخ  رد  دـیوگ : یم.تشاد  تبحم  زین  ملاع  تارذ  هب  هکلب  هناـخ ، دارفا 

هب ام  تقو  نآ  دـننک ، یم  تبحم  مه  تاناویح  هب  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  .دـندروخ  یم  اذـغ  دنتـسشن و  یم  ناشدوخ  دـعب  دـندرک و 
.مینکن تبحم  تسا ، رت  کیدزن  ام  هب  همه  زا  هک  یسک  ناسنا و 

هدرم اه  نیا  ردام  دومرف : .دنا  سجن  اه  نیا  اقآ ، : میتفگ .دروآ  هناخ  هب  گس  هلوت  ات  ود  اقآ  تقو  کی  هک  دنک  یم  لقن  ناشیا  رتخد 
ره تفرگ و  ریـش  هشیـش  اه  نیا  يارب  اقآ  دیوگ : یم  .مدروآ  هناخ  هب  دنوش ، یم  فلت  دنا و  هدـنام  بحاص  یب  هک  مدـید  نم  .تسا 
رب ار  نیمز  نامـسآ و  ياهرد  هک  تسا  تمحر  نیمه  .دـنوش  گرزب  اـت  داد  یم  اـه  نآ  هب  تخیر و  یم  هشیـش  لـخاد  ار  ریـش  زور 

.دنک یم  زاب  ناسنا  يور 
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هار عنام  رسمه ، رازآ   

یمن تبحص  دایز  تاسلج  رد  ناشیا  .درک  یم  فرطرب  ار  دارفا  عناوم  هک  دوب  نیا  ینادمه  يراصنا  هّللا  تیآ  مهم  ياهراک  زا  یکی 
هک یحور  هبذـج  ذوفن و  نآ  اب  دنتـسشن و  یم  .دوب  تبحم  سنا و  تاسلج  ناشیا  تاسلج  دـندومرف : یم  یبالود  ياـقآ  جاـح  .درک 
امش رگا  ًالثم  هک  دنداد  یم  رکذت  هیانک  هراشا و  اب  یضعب  هب  مه  یهاگ  .دندرک  یم  فرطرب  اقفر  هسلج و  لها  زا  ار  عناوم  دنتـشاد ،

.تسا بوخ  ینکب  ار  راک  نیا 

کی ناشیا  .دنک  يریگتسد  ناشیا  زا  ات  دوب  هدش  بایفرش  ناشیا  تمدخ  هب  نارهت  ریهاشم  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  ناشیا  تالاح  رد 
رد ار  تمناـخ  .ینک  یم  ملظ  هک  تسا  نیا  وت  باـجح  .ینک  یم  تیذا  یلیخ  ار  تدوخ  مناـخ  امـش  دوب : هدوـمرف  هدرک و  یهجوـت 

.دوب هدرک  رثا  رایسب  سانشرس  صخش  نآ  رد  فرح  نیا  .تسا  نیا  وت  عنام  .دوش  تسرد  تراک  ات  نکن  رازآ  تیذا و  هناخ 

.دـسوب یم  ار  شمناخ  تسد  دوش و  یم  مخ  درک ، یم  شمناخ  قح  رد  ًالبق  هک  یتیذا  رازآ و  ياـج  هب  ددرگ و  یمرب  نارهت  هب  يو 
ار راک  نیا  ّرـس  تسا ! هدش  تبحم  اب  ردـقچ  درم  نیا  هک  دوش  یم  بجعتم  شمناخ  .دوب  هدرکن  اهراک  نیا  زا  شرمع  رد  هک  یـسک 
اقآ نیا  دوب : هدیـسرپ  .دـندرک  ار  امـش  شرافـس  ناشیا  .مدیـسر  نادـمه  رد  ییاـقآ  تمدـخ  نم  : دـیوگ یم  .دـسرپ  یم  شرهوش  زا 
زا ود  ره  درب و  یم  يراصنا  ياـقآ  ترـضح  شیپ  ار  وا  دـنک و  یم  راداو  ار  شرهوش  هصـالخ  .مورب  وا  شیپ  دـیاب  مه  نم  تسیک ؟

.دننک یم  هدافتسا  ناشیا 
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هک تسا  نیا  مه  نز  کـی  تزع  لاـمک و  .دـنک  یـضار  ار  شرداـم  ردـپ و  مناـخ و  هک  تسا  نـیا  درم  کـی  رنه  لاـمک و  تزع و 
یعیفش نز  يارب  ( 4 (؛» اهِجْوَز اضِر  ْنِم  اهِّبَر  َْدنِع  ُحَْجنَأ  ِهَأْرَْمِلل  َعیفَش  ال  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  یـضار  ار  شرهوش 

.تسین شرسمه  تیاضر  يدونشخ و  زا  رت  شخب  تاجن  شراگدرورپ ، هاگشیپ  رد 

زیمآ رهم  هاگن   

یـضار اه  نآ  زا  مه  ادخ  ًاعطق  هک  دننادب  دندرک ، هاگن  رگیدـکی  هب  تبحم  دـید  هب  دـندرک و  یـضار  ار  رگیدـمه  رهوش  نز و  رگا 
هک یماگنه  ( 5 (؛» ِهَمْحَّرلا َرَظَن  اـمِْهَیِلا  یلاـعَت  ُهّللا  َرَظَن  ِْهَیلإ  ْترَظَن  ِِهتَأَْرما َو  َیلإ  َرَظَن  اِذا  َلُـجَّرلا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  مه  تیاور  رد  .تسا 

رهم و رظن  هب  ود  ره  هب  دـنوادخ  درگنب ، تمحر  رهم و  رظن  هب  وا  هـب  زین  شرـسمه  درگنب و  تـبحم  رهم و  رظن  هـب  شرـسمه  هـب  درم 
.درگن یم  تمحر 

هدمآ تیاور  رد  مه  نیا  ربارب  رد  .دنا  ملاع  ياه  بوخ  همه  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ادخ و  اه  نآ  یموس  دوش ، یکی  هک  لد  ات  ود 
ار شناج  دـشخبب و  ار  شرهم  دوش  روبجم  شرـسمه  ات  دـنک  تیذا  ار  شرـسمه  ردـق  نآ  هک  يدرم  نآ  زا  ربمغیپ  ادـخ و  هک  تسا 

(6) .تسا رازیب  دوش  تحار  رهوش  نیا  تسد  زا  دنک و  دازآ 

ِءاسِّنِلل َو ِِهبَـضَغَک  ْیَِـشب ٍء  ُبِضْغَی  ال    َ هّللا َّنِا  : » تسا هدمآ  نینچ  هدنهد  ناکت  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا   
.دوش یمن  كانبضغ  يزیچ  رطاخ  هب  دوش ، یم  كانبضغ  ناکدوک  نانز و  رطاخ  هب  هک  ردق  نآ  دنوادخ  دیدرت  یب  ( 7 (؛» ِناْیبِّصلا
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دنیشنب دورب ، يا  هشوگ  ناسنا  هک  تسین  نیا  كولس  ریس و  يانعم  .تساج  نیمه  دنک ، یم  بضغ  دنوادخ  هک  ییاج  نیرتشیب  ینعی 
هک تسا  نیا  مه  مناخ  لامک  .دراد  هگن  یضار  ار  شا  هچب  نز و  هک  تسا  نیا  رد  درم  فرش  لامک و  .دناوخب  اعد  دیوگب و  رکذ  و 

.دوش یم  ادخ  فطل  رون و  طبهم  اجنآ  دندش ، یضار  مه  اب  ات  ود  نیا  رگا.دراد  هگن  یضار  ار  شرهوش 

ادخ تمحر  عطق  هقرفت و   

رگیدـکی زا  نآ  رد  رهوش  نز و  هک  يا  هناـخ  رد  هک  مساـسح  رهوش  نز و  نیب  هقرفت  هب  ردـق  نآ  دـندومرف : یم  یبـالود  اـقآ  جاـح 
رازیب تحاراـن و  مه  زا  یتـقو  اـت  ار  رهوش  نز و  نآ  هکئـالم  تسا و  عطق  ادـخ  تمحر  نوچ  مباوخب ؛ مناوـت  یمن  دنتـسه ، یـضاران 

نم دندومرف : یم  .دبات  یم  اه  نآ  رس  رب  ادخ  تمحر  رون و  دنتسه ، هناگی  یتقو  .دنیوج  یم  يربت  نانآ  زا  دننک و  یم  تنعل  دنتسه ،
.دننک یتشآ  حلص و  مه  اب  هک  نیا  رگم  مباوخب ، مه  مناوت  یمن  مباوخ و  یمن  هناخ  نآ  رد 

هک یتقو  اـت  دوب : هدومرف  وا  رهوش  هب  اـقآ  جاـح  .دریگ  یمن  لـیوحت  ارم  مرهوش  هک  دوب  هدرک  تیاکـش  اـقآ  جاـح  تمدـخ  یمناـخ 
.يرادن هار  نم  شیپ  نم و  بلق  رد  مهد و  یمن  هار  ار  وت  نم  دوشن ، یضار  وت  زا  تمناخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  دینیبب  .دینیبب  ثیدح  نیمه  رد  ار  ندرک  یگدـنز  بدا  .دـیریگب  دای  اسک  ثیدـح  زا  ار  بدا  دـندومرف : یم 
.یئاول بحاص  یخا ، یضوح ، بحاص  متما ، عفاش  ممشچ ، ینشور  ملد ، هویم  : دننک یم  باطخ  تبحم  رهم و  اب  رگیدکی  هب  هنوگچ 

! یگنشق ریباعت  هچ 
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مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هریس   

ْلُخُْدا ُّیلَع ، ای  : » دندومرف مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  جاودزا  بش  رد  ادخ  ربمایپ  تسا : هدمآ  تیاور  رد 
ارادم قفر و  تبحم و  تفاطل و  اب  ترسمه  اب  وش و  قاتا  لخاد  یلع ! ای  یّنِم ؛» ٌهَعَْضب  َهَمِطاف  َّنِاَف  اِهب  ْقَفْراَو  َِکتَجْوَِزب  ْفُْطلا  َکَْتَیب َو 

نینمؤملاریما .دـشاب  مکاح  تبحم  تمیالم و  افـص و  حلـص و  هراومه  امـش  نایم  ینعی  .تسا  نم  نت  هراپ  همطاـف  هک  نک ؛ دروخ  رب 
رمع رخآ  ات  دنگوس  ادـخ  هب  ( 8 (؛» َّلَج َّزَع َو    ُ هّللا اَهَـضَبَق  یّتَح  ٍْرمأ  یلَع  اُهتْهَرَکَا  اُهْتبَـضْغَا َو ال  ام  ِهّللاَوَف  : » دـندومرف مه  مالـسلا  هیلع 

.مدرکن رابجا  راداو و  يراک  رب  ار  وا  هاگ  چیه  مدرکن و  نیگمشخ  تحاران و  ار  وا  هاگ  چیه 

نمؤم یگتسکش   

مکاح نآ  ياج  هب  ار  یمرن  افـص و  تیمیمـص و  تشاذگ و  رانک  ار  نآ  دیاب  .تسا  يدـب  رایـسب  زیچ  تینانا ، ییوگروز و  مکحت و 
: دیوگ یم  انالوم  .درک 

تسا یبوخ  نمؤم  تسکِشا  رد  کیل  تسا  یبولغم  نانمؤم  ناشن  دوخ 

یم .دنتـسکش  یم  ار  ناـشدوخ  بترم  هک  دـندید  یم  هچ  تسکـش  نـیا  رد  اـه  نآ  لاـثما  ینادـمه و  يراـصنا  هـّللا  تـیآ  موـحرم   
مولظم بولغم و  ییایب و  هاتوک  ینکـشب و  ار  تدوخ  اجنیا  هچ  ره  ! تسا مهم  نآ  دهاوخ ، یم  هچ  ادـخ  اما  دـنهدب ، قالط  دنتـسناوت 

.وشن ملاظ  اما  تسا ، بوخ  يوش ،

ندرک دیاب  رایتخا  ندز  مک  رد  ندروخ  دیاب  زاب  وچ  ینز  هک  یمخز 

: دیوگ یم  انالوم  .دننز  یم  وت  هب  هک  نزب  مک  ینزب ، یتساوخ  مه  رگا  نزن ، ًالوا 

یتسیِاَن ربارب  رد  دیآ  هچ  ره  یتسین  روز  ردق  ینادب  رگ 

14532 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4352 

http://www.ghaemiyeh.com


یتسین دیناد  یمن  .ییآ  یم  هاتوک  ینک و  یمن  تمواقم  نارگید  يدب  لباقم  رد  رگید  تسا ، دایز  شروز  ردـقچ  یتسین  ینادـب  رگا 
شباوج مه  امش  داد ، شحف  امش  هب  یسک  رگا  دومرف : یم  یبالود  اقآ  جاح  ! دهد یم  دشر  امش  هب  ردقچ  تسا ، دایز  شروز  ردقچ 
توکـس رگا  اـما  .يرادـن  روز  ًالـصا  .یتفر  رد  هروک  زا  دوز  .ینک  تمواـقم  یتـسناوتن  .تسا  مک  تروز  دوش  یم  مولعم  يداد ، ار 

.تسا دایز  تروز  دوش  یم  مولعم  يدرک ،

یهلا ردـق  اضق و  میلـست  تائالتبا ، ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لـثم  سک  چـیه  .دـش  میلـست  دـیاب  دـنوادخ  تاـئالتبا  ربارب  رد 
! تسا هدیباوخ  تردق  ردقچ  نیا ، رد  دناد  یم  ادخ  .دندشن 

تسا یبوخ  نمؤم  تسکِشا  رد  کیل  تسا  یبولغم  نانمؤم  ناشن  دوخ 

نیمه تفگن و  يزیچ  دید و  رازآ  یلیخ  شمناخ  ردام  زا  دادح  موحرم  دنیوگ : یم  .تسا  بوخ  ینکـشب ، ار  تدوخ  یناوتب  هچره 
.دش زاغآ  وا  يارب  اج  نیمه  زا  تفرعم ، دیحوت و  تمحر و  رد  دشر  ینعی  .دش  یباب  حتف  بجوم  وا  يارب 

دادح موحرم  تمظع   

ررکم .دوب  يا  هتسجرب  گرزب و  هتخپ و  صخش  دادح  ياقآ  هک  دندرک  یم  لقن  نم  يارب  دنک ! تمحر  ار  يریمـشک  هّللا  تیآ  ادخ 
هب زامن  يارب  دجسم  رد  دندمآ و  یم  فجن  هب  ناشیا  مه  یهاگ  .مدرک  یم  هدافتـسا  ناشیا  رـضحم  زا  متفر و  یم  البرک  هب  فجن  زا 

عقوم نامه  مدید  زامن  زا  دـعب  .مدرک  بجعت  .هدـش  هتـشاذگ  نم  شود  يور  یهوک  مدـید  زامن  طسو  يزور.دـندرک  یم  ادـتقا  نم 
.دیشاب هتشادن  یساره  اهدروخرب  نیا  زا  هاگ  چیه  دندومرف : یم  نم  هب  .دنا  هدرک  ادتقا  نم  هب  دادح  ياقآ 
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منم تملظ و  تیناسفن و  شدوجو  همه  ! دوب کیرات  یلیخ  .دمآ  دادح  ياقآ  تمدخ  یصخش  دندومرف : یم  يریمـشک  ياقآ  موحرم 
ُمیحَْجلا اَِذا  َو  : » دـنتفگ دـندرک و  نم  هب  یهاگن  دادـح  ياقآ  .درک  یجاّرو  هب  عورـش  .درک  یم  اـعدا  دوجو و  راـهظا  یلیخ  .دوب  منم 

یم دنلب  شا  هلان  منهج  دنزادنا ، یم  منهج  لخاد  یتقو  ار  یـضعب  .دندناوخ  یم  نآرق  زا  ییاه  هیآ  اج  هب  تبـسانم و  هب  ( 9 «.) ْتَرِّعُس
؟ تسیک رگید  نیا  ایادخ ، دیوگ : یم  دوش و 

زا یکانتـشحو  يادص  دنوش ، هدنکفا  شتآ  رد  هک  یماگنه  ( 10 (؛» ِْظیَْغلا َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  ُرُوفَت  َیِه  ًاقیهَش َو  اَهل  اوُعِمَـس  اهیف  اوُْقُلا  اذا  »ِ
.دوش هراپ  هراپ  بضغ  تدش  زا  خزود )  ) تسا کیدزن  .دشوج  یم  هتسویپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنونش و  یم  نآ 

! دنروآ یم  رد  مه  ار  منهج  هلان  هک  دنتسه  هچ  اه  یضعب  دینیبب   

ًالصا .دوب  یبسانمان  درف  .دوب  ام  لزنم  رد  مه  یسک  .دندش  ام  نامهم  دندمآ و  فجن  هب  البرک  زا  دادح  موحرم  يزور  دندومرف : یم 
ار وا  یتقو  دادـح  ياقآ  متفگ : دوخ  شیپ  .میلا » تسا  یباذـع  سنجان  تبحـص  ار  حور   » .تشادـن يراگزاس  ناشیا  اـم و  هیحور  اـب 

متـسد زا  زیزع  نامهیم  نیا  هک  مدوب  نیا  نارگن  .اقآ  نیا  ياج  ای  تسا  نم  ياج  ای  دیوگ : یم  دور و  یم  دوش و  یم  دنلب  دوز  دنیبب ،
ِیف ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  ام  اّمَا  ًءافُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَاَف  : » دندناوخ ار  هیآ  نیا  دندرک و  یمـسبت  مدوب ، رکف  رد  هک  روط  نامه  .دورن 

.دنام یم  نیمز  رد  دناسر ، یم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دنوش ، یم  باترپ  نوریب  هب  بآ  يور  ياه  فک  اما  ( 11 (؛» ِضْرالا
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یم درد  هب  هک  تسا  بآ  دـنام  یم  یقاب  هچنآ  .دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم  مامت  هک  تسا  یباـبح  بآ  يور  فک  روخن ، هصغ  ینعی 
.درادن یتابث  رارق و  هدش و  هدنکرب  نیمز  يور  زا  (12 (؛» ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرْالا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتُْجا   » هک هثیبخ  هرجش  دننام  .دروخ 

مارآ مبلق  تفگ : نم  هب  ار  نیا  دادـح  موحرم  یتقو  .دـنام  یم  تسا و  تباث  قح  .يوش  ریگرد  دایز  وا  اب  تسین  مزال  .دور  یم  لطاب 
زا رگید  تعاس  ود  ما و  هتفرگ  تیلب  دـییوگب  ینالف  هب  تفگ : دز و  ار  هناخ  رد  رفن  کی  هک  دوب  هتـشذگن  هقیقد  دـنچ  ًاقافتا  .تفرگ 

.میدنام ام  تفر و  درک و  عمج  ار  شکاس  يروف  مه  وا  .مینک  یم  زاورپ  دادغب 

يونعم شیاشگ 

: دومرف یم  دادح  موحرم  هک  دـنا  هتـشون  .درک  یم  هجنکـش  تیذا و  فلتخم  ياه  هناهب  هب  دوب ؛ اغوغ  یلیخ  دادـح  موحرم  نز  ردام 
هناخ زا  ار  ام  تساوخ  یم  دوب و  هدـش  تحاراـن  یلیخ  اـم  تسد  زا  اـم  نز  رداـم  هک  داـتفا  هناـخ  رد  یقاـفتا  هچ  مناد  یمن  راـب  کـی 

نم هب  یبیجع  يونعم  تلاح  راـشف  جوا  ناـمه  رد  دومرف : یم  .دوب  اـه  يراـتفرگ  راـشف و  رقف و  جوا  رد  ًاقافتا.دـنک  نوریب  ناـمدوخ 
مندب متسه و  يزیچ  مدوخ  .تسا  هدش  ادج  مه  زا  نم  ندب  حور و  هک  مدید  .دنیوگ  یم  هک  يدرجت  تلاح  نیمه  ینعی  .داد  تسد 
میارب هک  دوب  یگداوناخ  ياهراشف  نیمه  زا  .دروخ  یم  نم  ندب  هب  اه  تیذا  رازآ و  اهالب و  مامت  اه و  هاریب  دـب و  همه  .يرگید  زیچ 

.دش هدوشگ  میور  هب  انعم  ملاع  زا  ییاه  هچیرد  دش و  یباب  حتف 
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زا يرایسب  .دور  یم  نیب  زا  اه  توخن  اهداب و  دزیر و  یم  اه  نیعت  ناهانگ و  اه  کتک  نیا  اب  دندومرف : یم  یبالود  اقآ  جاح  موحرم 
تماقتسا نیمه  رثا  رب  هدوب و  اه  تماقتسا  ربص و  نیمه  رد  ناشکولس  ًالصا  .دنا  هدیسر  ییاج  هب  اهربص  نیمه  رثا  رب  ناگرزب  ایبنا و 

تسا هدش  زاب  ناشیور  هب  اهرد  اه 

هداوناخ رد  لباقتم  تبحم  مارتحا و 

هداوناخ رد  لباقتم  تبحم  مارتحا و 

درم نتسشن  اذه ؛» يدِجْسَم  یف  ٍفاِکتْعا  ِنِم  یلاعَت  ِهّللا  َیِلا  ُّبَحَا  ِِهلایِع  َْدنِع  ِءْرَملا  ُسولُج  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ 
.تسا رت  بوبحم  نم  دجسم  رد  فاکتعا  زا  یلاعت  يادخ  دزن  رد  شا ، هداوناخ  رانک  رد 

ادخ ربمایپ  رب  مالس 

ِّیبَّنلا یَلَع  ُهالَّصلَا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دراد  ناـهانگ  ندرک  كاـپ  رد  یبیجع  رثا  تساـهرکذ ، نیرتهب  تاولـص  رکذ 
« .تسا رت  يوق  شتآ  رب  بآ  ریثأت  زا  ناهانگ ، ندرب  نیب  زا  يارب  تاولـص  رکذ  راـّنِلل ؛ ِءاـْملا  َنِم  اـیاطْخِلل  ُقَْحمأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دازآ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  هب  نداد  مالس  ٍباقِر ؛ ِْقتِع  ْنِم  ُلَْضفَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِّیبَّنلا  یلع  ُمالّـسلا  َو  : » دومرف دعب 
رد اومِّلَس » : » دنا هتفگ  نارسفم  رتشیب  (2) «. ًامیلْسَت اومِّلَس  َو  : » تسا هدمآ  نآرق  هیآ  رد   (1)« .تسا رتالاب  رترب و  ادخ  هار  رد  هدنب  ندرک 

هدش لقن  یفلتخم  ياه  تاولص  تاولص ، تیفیک  باب  رد  .تسا  هدمآ  مه  اضر  میلست و  يانعم  هب  .تسا  نداد  مالـس  يانعم  هب  اجنیا 
« ...ْكِراب ْمِّلَس َو  ِّلَص َو  َّمُهّللَا  : » تسه زین  مالس  اه  نآ  زا  يرایسب  رد  هک  تسا 
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: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هّللا »!  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دهدب مالس  ادخ  ربمایپ  هب  زور  ره  دناوت  یم  ناسنا  نآ  رب  هوالع 
داهج و زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمغیپ  تبحم   (1) ؛» ِسُْفنْالا ِجَـهُم  ْنِم  ُلَْـضفَا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ُّبُح  «َو 

.تسا رتهب  ادخ  هار  رد  تداهش 

ناوناب هب  تبحم 

: دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  یهلا  يایبنا  همه  هریـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  ياه  تنـس  زا  ناوناب  هب  تبحم 
.تسایبنا قالخا  زا  ناوناب  هب  تبحم   (2) ؛» ءاسِّنلا ُّبُح  ِءایْبنْالا  ِقالْخَا  ْنِم  »

اهیلع هنمآ  ترـضح  شراوگرزب  ردام  هب  ردـق  نآ  .تسا  یندـشان  فصو  شرتخد  رـسمه و  ردام و  هب  مالـسا  ربمایپ  تبحم  هقالع و 
زا لاس  تصـش  هب  کیدزن  تشذـگ  زا  سپ  رمع ، رخاوا  رد  هک  دیـشوج  یم  وناب  نآ  هب  تبـسن  شفطاوع  دوب و  دـنم  هقـالع  مالـسلا 

(3) .تسیرگ یم  وا  ياه  تبحم  دای  هب  تسشن و  یم  دنمجرا  ردام  نآ  ربق  رانک  شردام ، لاحترا 

رسمه هب  تبحم 

ارهز ترضح  هفطن  داقعنا  يارب  یتقو  .درک  یم  ار  وا  لاح  تاعارم  دیزرو و  یم  رهم  رایسب  هجیدخ ، ترضح  شرسمه ، هب  نینچمه 
، دوش تدابع  لوغـشم  دریگب و  هلـصاف  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  زا  زور  لهچ  دیاب  هک  دمآ  نامرف  ادخ  يوس  زا  مالـسلا  اهیلع 

یناوارف رطاخ  قلعت  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  رایسب  هک  ارچ  دیوگ ؛ كرت  ار  هجیدخ  هک  دوب  نیگنس  رایـسب  یمارگ  ربمایپ  نآ  يارب 
وت زا  ما و  هتفگ  كرت  ار  امـش  نم  هک  دـینکن  نامگ  هک  داتـسرف  ماغیپ  رـسای  رامع  هلیـسو  هب  ور  نیا  زا  .تشاد  گرزب  يوناـب  نآ  هب 

؛ دنک ارجا  ذیفنت و  ار  شدوخ  رما  ات  تسا  هداد  نامرف  هنوگ  نیا  نم  راگدرورپ  هکلب  متحاران ،
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دنوادـخ هک  ربم ؛ یناـمگ  ریخ  زج   (1) ؛» ًاراِرم ٍمْوَی  َّلُک  ِِهتَِکئالَم  َمارِک  َِکب  یهاُبی  َّلَجَوَّزَع  َهّللا  َّنِاَـف  ًاْریَخ  ّـِالا  ُهَجیدَـخ  اـی  یّنُظَت  ـالَف  »
.دنک یم  تاهابم  شگرزب  ناگتشرف  هب  وت  رطاخ  هب  هبترم  نیدنچ  يزور  لجوزع 

لاحترا لاس  هک  دوب  نوزحم  تحاران و  راوگرزب  يوناـب  نآ  نادـقف  زا  ردـق  نآ  مالـسلا ،  اـهیلع  هجیدـخ  ترـضح  لاـحترا  زا  سپ 
، دیرگ یم  شرسمه  دای  هب  یتسه  ناهج  لوا  تیصخش  .دندرک  هیرگ  وا  دای  هب  اهراب  دندیمان و  نزحلا  ماع  لاس  ار  هجیدخ  ترضح 
(2) ؛» ُْمتْرَفَک ِْذا  یب  ْتَنَمآ  ُمْتبَّذَـک َو  ِْذا  یْنتَقَّدَـص  : » دـیامرف یم  وا  هب  خـساپ  رد  .دریگ و  یم  رارق  هشیاـع  تمـالم  دروم  هک  ییاـج  اـت 

.دروآ نامیا  نم  هب  وا  دیزرو ، یم  رفک  نم  هب  هک  ینامز  دومن و  قیدصت  ارم  وا  دیدرک ، یم  بیذکت  ارم  امش  هک  ینامز 

.دیـسر ادخ  ربمایپ  رـضحم  هب  ینزریپ  ینامز.داتـسرف  یم  هیده  نانآ  يارب  یهاگ  درک و  یم  مارتحا  ار  هجیدـخ  ناتـسود  ادـخ  ربمایپ 
دزن هجیدخ  نامز  رد  وا  دندومرف : ترضح  .دوب  هک  وا  دیسرپ : هشیاع  تفر ، هک  نآ  زا  سپ  .درک  تبحم  مارتحا و  رایـسب  وا  هب  ربمایپ 

(3) .دوب هجیدخ  ناتسود  زا  دمآ و  یم  ام 

مالسلا اهیلع  همطاف  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  تبحم  مارتحا و 

اِذا َْتناک  َو  : » دنک یم  لقن  نینچ  هشیاع  .دوب  ریظن  یب  ملاع  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ناشرتخد  هب  ربمایپ  تفوطع  رهم و  مارتحا و 
هب مالـسلا  اهیلع  همطاف  هک  ناـمز  ره   (4) ؛» ِهِِسلْجَم یف  اهَـسَلْجَا  اهَدَـی َو  َلَّبَق  اهِدَِـیب َو  َذَـخَاَف  اْهَیِلا  َماـق  اـِهب َو  َبَّحَر  یبَّنلا  یَلَع  ْتَلَخَد 

تفرگ و یم  ار  وا  تسد  سپ  .تفاتـش  یم  وا  يوس  هب  قایتشا  اب  تفگ و  یم  دمآ  شوخ  وا  هب  ربمایپ  دیـسر ، یم  ادخ  ربمایپ  روضح 
.دناشن یم  دوخ  رانک  رد  ار  وا  دیسوب و  یم 
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َلِّبَُقی یّتَح  ُمانَیال  ِِهلآ  ِْهیَلَع و  ُهّللا  یَلَـص  ُِّیبَّنلا  َناک  ُهَّنِا  : » تسا هدـش  تیاور  نینچ  مالـسلاامهیلع  قداص  ماـما  رقاـب و  ماـما  زا  نینچمه 
ار همطاف  هنوگ  هک  نیا  ات  دیباوخ  یمن  هک  دوب  نینچ  ربمایپ  هریـس   (1) ؛» اَهل وُعدَی  َهَمِطاف َو  ْیَیْدـَث  نیب  ُهَهْجَو  ُعَضَی  َهَمِطاف  ِهْجَو  َضْرُع 

.درک یم  اعد  وا  يارب  دراذگ و  یم  همطاف  هنیس  يور  ار  شتروص  دیسوب ، یم 

تسوت هنییآ  رد  قلخ  ریمض  تسوت             هنیس  دمحا  برق  تشهب 

تتسد دیسوب  دش و  مخ  ربمیپ  تتسب                     ياپ  شنیرفآ  مامت 

هیوس ود  تبحم  مارتحا و 

زا دینک ، مارتحا  یلیخ  ردام  ردـپ و  هب  هک  تسا  هدـش  شرافـس  رگا  .تسا  هفرط  ود  هداوناخ  رد  یتسود  تبحم و  هب  مالـسا  شرافس 
ردپ زا  یخرب  .دنراذگب  مارتحا  نانآ  هب  دننک و  تبحم  یلیخ  ناشنادنزرف  هب  ناردام  ناردپ و  هک  تسا  هدـش  شرافـس  مه  فرط  نآ 

هب دننک ، تبحم  ناوناب  هب  نادرم  هک  تسا  هدش  شرافـس  هک  روط  نامه  نینچمه  .دنوش  یم  ناشنادـنزرف  قاع  هک  دنتـسه  اهردام  و 
.دننک مارتحا  ناشنارهاوش  هب  هک  تسا  هدش  شرافس  مه  ناوناب 

تیلالح بلط 

قح رگا  نوچ  دـنبلطب ؛ تیلالح  رگیدـکی  زا  رهوش  نز و  راـب  کـی  تقو  دـنچ  ره  هک  تسا  بوخ  هچ  دومرف : یم  ناـگرزب  زا  یکی 
یم تیلالح  ممناخ  زا  یهاگ  دنچ  ره  نم  دـندومرف : یم  ناشیا  .میراتفرگ  همه  مینکن ، لالح  ار  رگیدـکی  ای  مینکن ، ادا  ار  رگیدـمه 

.دبلطب تیلالح  رهوش  زا  مه  مناخ  .دبلطب  تیلالح  شمناخ  زا  دراذگب و  رانک  ار  يردلق  دیاب  ناسنا  .مبلط 

هللا یلـص  ادخ  ربمایپ  يادف  ار  دوخ  يوربآ  لام و  ناج و  هک  میرادن  غارـس  مالـسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  ترـضح  دـننامه  ار  یـسک 
ادخ ربمایپ  دیسر ، ارف  وناب  گرزب  نآ  لاحترا  نامز  هک  یماگنه  .درک  ادخ  ربمایپ  راثن  ار  شدوخ  یتسه  همه  .دشاب  هدرک  هلآ  هیلع و 
يا  (2) ؛ » هّللا َلوُسَر  ای  ینُفْعاَف  َکِّقَح  ِیف  ٌهَرِـصاق  ّینِاَف  : » دوب نیا  شتیـصو  نیلوا  .تشاد  تیـصو  دنچ  هجیدخ  .دنتـسشن  شنیلاب  رب 

! مدرک یهاتوک  امش  قح  رد  هک  دینک  لالح  ارم  ادخ !  لوسر 
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.میا هتفگ  مک  مییوگب  وا  تمظع  رد  هچ  ره  هک  یـسک  .تسا  هدرک  مرکا  ربمایپ  يادف  ار  دوخ  زیچ  همه  هک  تسا  یمناخ  نخـس  نیا 
.تسا میظع  رهوش  قح  .تسا  میظع  ربمغیپ  قح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نیا.نک  وفع  ارم  دیوگ : یم  زاب  يراکادف  همه  نیا  اب 

.تسا هدوب  نانآ  هریس  ندیبلط  تیلالح  نیا  و.دندیبلط  یم  تیلالح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح 

ینتورف عضاوت و 

ادخ رگا  .داد  دهاوخ  ریگ  ام  هب  ادخ  هک  میهدـن  ریگ  رگیدـکی  هب  میریگب و  ار  نییاپ  تسد  مییایب و  هاتوک  دـیاب  هشیمه  یگدـنز  رد 
.دنروآ یم  مک  مه  یهلا  يایبنا  یتح  میروآ ، یم  مک  ام  همه  دهدب ، ریگ  دهاوخب 

.تسا نارگباسح  نیرت  عیرس  وا  تسوا و  صوصخم  يرواد  مکح و  هک  دینادب  (1) ؛» ُنیبِساْحلا ُعَرْسَا  َوُه  ُمْکُْحلا َو  َُهل  الَا  »

ام میریگب ، نییاپ  تسد  هچ  ره  منیکـسم ! مریقف ، مرـصقم ، نم  ایادخ ، مییوگب : میریگب و  ار  نییاپ  تسد  دیاب  مه  دـنوادخ  لباقم  رد 
هدرکن یهاتوک  نم  تسا ، نم  اب  قح  دیوگب  دشکب و  هناش  خاش و  ادخ  يایلوا  ادخ و  لباقم  رد  دهاوخب  رگا  ناسنا  .دـنرب  یم  الاب  ار 

دوش یم  ادیپ  شدوجو  رد  لاکـشا  ردق  نآ  دنروآ و  یم  باسح  ياپ  هب  ار  وا  .دنریگ  یم  ار  وا  چـم  ما ، هدرک  تمدـخ  یلیخ  نم  ما ،
.دنک رارف  دراذگب و  هک 

يرگن تبثم 

دهـشم هب  فجن  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترایز  يارب  ناشیا  .تشاد  یتافرـشت  یفوک  دمحم  خیـش  دـندومرف : یم  یبالود  اقآ  جاح 
مدآ اب  .تسا  هقیلس  شوخ  مه  نامز  ماما  متفگ : نم  .دوب  یلالز  فاص و  رایـسب  مدآ  .مدید  ار  وا  دهـشم  رد  يا  هسلج  رد  .دوب  هدمآ 

.دنیشن یم  لالز  فاص و  ياه 
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گنر کی  نانامهیم  زا  رفن  کی  .دوب  هدروآ  هرفـس  رـس  غرم  مخت  نابزیم  .میدروخ  یم  ادـغ  ناشیا  اب  میتشاد  ینامهیم  هسلج  نآ  رد 
راک هچ  وت  تفگ : وا  هب  يرگید ؟ زیچ  ای  تسا  نوخ  نیا  تفگ : هناخبحاص  هب.تسا  نوخ  درک  نامگ  .دید  غرم  مخت  رد  يدرز  ًالثم 
لایخ هب.دروخ  یم  اذغ  تشاد  یسلجم  رد  ییادخ  هدنب  کی  تفگ : .دز  یلاثم  یفوک  دمحم  خیش  دعب  .تسین  مزال  سـسجت  يراد ،
فقس زا  نآلا  ای  تسا ، هدرک  سجن  ار  اذغ  هک  هدوب  اذغ  گید  رد  هلضف  نیا  مناد  یمن  تفگ : .تساذغ  رد  هلضف  کی  دید  شدوخ 
هداتفا تشیر  زا  هکلب  هداتفین ، فقس  زا  دیاش  .دنیب  یم  ار  هلـضف  لاغـشآ و  تمـشچ  وت  ارچ  تفگ : .دوب  اجنآ  یلد  لها  .تسا  هداتفا 

.درک فرصت  ادخ  یلو  نآ  ینعی  .تسا  هلضف  زا  رپ  دید  ششیر ، هب  درب  تسد  .هلب  تفگ : ! نم شیر  زا  تفگ : .تسا 

لابند هب  هشیمه  دارفا  یخرب  .دیـشابن  ندرک  ادیپ  تساجن  هلـضف و  لابند  هب  .دیـشابن  شارت  بیع  نیبدب و  ًالوا  هک  دز  یم  ار  لاثم  نیا 
.دننیب یم  ییابیز  ریخ و  هشیمه  .دنتـسه  ییابیز  لابند  هب  رگید  یخرب  یلو  .دنراد  رـشن  رـشح و  هلـضف  اب  .دنتـسه  ندرک  ادـیپ  هلـضف 

.تسوت دوخ  مشچ  شیر و  رد  هلضف  هکلب  فقس ، هن  دراد ، هلضف  هناخ  هن  : تفگ

رسمه تامحز  زا  ینادردق 

قح رد  ام  مییوگب : ادخ  دوخ و  نیب  دـیاب  .میزادـنیب  گنل  میریگب و  نییاپ  تسد  دـیاب  میناوت  یم  هچ  ره  وا  يایلوا  ادـخ و  لباقم  رد 
! دنک ادا  ار  رسمه  ردام و  ردپ و  قح  دناوت  یم  یسک  هچ.میا  هدرک  یهاتوک  رسمه  ردام و  ردپ و 
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یگدنز اهاط  دمحم  خیـش  مان  هب  یـصخش  ناجیابرذآ  فارطا  رد  دندومرف : یم  دنک ! تمحر  ار  یجنایم  يدمحا  هّللا  تیآ  دنوادخ 
تـسرد اذغ  اه  مناخ  .درک  یم  تمدخ  تبحم و  وا  هب  هک  تشاد  مه  یمناخ.دوب  لحم  هّللا  تیآ  .دوب  يا  هداعلا  قوف  مدآ  .درک  یم 

لالح ار  ام  رگا  تسا ، تحار  شنتفگ  .تسا  ینیگنـس  راک  ًاعقاو  شمادـک  ره  .دـننک  یم  يراد  هچب  دـنیوش ، یم  ساـبل  دـننک ، یم 
.تسا یتقیقح  کی  نیا  .میتسه  ریگ  ًاعقاو  دنرذگن ، ناشقح  زا  دننکن و 

قباس .دمآ  شیپ  هناخ  رد  یلکـشم  کی  زور  کی  .دوب  رگید  ياهراک  تدابع و  ثحب و  سرد و  لوغـشم  ًالومعم  اهاط  دمحم  خیش 
دوب و هدش  تحاران  اقآ  تسد  زا  اهاط  دمحم  خیش  مناخ  .دوبن  يربخ  بآ  ریش  یشک و  هلول  زا  .دندیشک  یم  بآ  هاچ  زا  ًالومعم  مه 

.دوب هدرک  یفخم  ار  نامسیر  ولد و 

زا هن  دـنیب  یم  بش  نآ  یلو  دوب ، هدامآ  وا  يارب  بآ  زا  رپ  هباـتفآ  هشیمه  .دوش  یم  دـنلب  بش  زاـمن  يارب  رحـس  اـهاط  دـمحم  خـیش 
.دزادنا یم  هاچ  رد  ار  ولد  .دـنک  یم  ادـیپ  ار  نامـسیر  ولد و  ددرگ و  یم  ار  فارطا  .نامـسیر  ولد و  زا  هن  تسا و  يربخ  بآ  هباتفآ 

زا اـما  دـشک ، یم  ـالاب  هاـچ  زا  ار  بآ  ولد  یتخـس  هب  .دـشکب  بآ  هاـچ  زا  درادـن  ناوت  تسا ، درمریپ  تسا ؛ لکـشم  یلیخ  دـنیب  یم 
هیرگ هک  نیا  ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  دیوگ : یم.دزوس  یم  وا  لاح  هب  شلد  مناخ  .دنک  یم  هیرگ  هب  عورـش  راز  راز  .دتفا  یم  شتـسد 
يارب تسا  لاس  لهچ  وت  هک  تسا  نیا  يارب  نم  هیرگ  .منک  یمن  هیرگ  بآ  يارب  نم  دـیوگ : یم  .مشک  یم  بآ  تیارب  نم  .درادـن 

.متشادن تراک  نیا  هب  هجوت  ًالصا  متسناد و  یمن  ار  وت  ردق  نم  یشک و  یم  بآ  نم 
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، نک تسرد  اذغ  هتفه  کی  نک ، يراد  هچب  هتفه  کی  امـش  .میرادـن  هجوت  دنـشک  یم  ام  يارب  نارگید  یهاگ  هک  ییاه  تمحز  هب 
بآ هک  مدیمهف  لاس  لهچ  زا  دعب  نم  تفگ : یم  اهاط  دـمحم  خیـش.ینادب  ار  ترـسمه  تامحز  ردـق  ات  نک  يراد  هناخ  هتفه  کی 

.تسا هدوب  مهم  ردقچ  وت  ندیشک 

صوصخ هب  نارگید ، ياه  تمحز  دیاب  ناسنا.دوش  یم  راکهدب  یلیخ  ناسنا  دوش ، هدیـشک  شیپ  يراکهدب  يراکبلط و  هلأسم  رگا 
تیلالح رگیدمه  زا  .شرـسمه  زا  رهوش  مه  رهوش و  زا  نز  مه  دبلطب ؛ تیلالح  دنک و  رکـشت  وا  زا  دنادب و  ردق  ار  شدوخ  رـسمه 

.دنشاب یضار  رگیدکی  زا  دنبلطب و 

هداوناخ ماظن  رد  تیریدم  یتسرپرس و 

نز رب  درم  قح  میرک ، نآرق  صن  رباـنب.تسین  یتـسرد  ثحب  نیا  .تسا  يواـسم  درم  نز و  قوـقح  هک  تسا  حرطم  اـیند  رد  هزورما 
نابهگن تسرپرس و  نادرم ،  (1) ؛» ْمُِهلاومَا ْنِم  اوُقَْفنَا  اِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  مُهَضَْعب  ُهّللا  لَّضَف  اِمب  ِءاسِّنلا  یَلَع  َنوماّوَق  ُلاجِّرلَا  : » تسا رتشیب 

رطاخ هب  تسا و  هداد  رارق  رگید  یـضعب  هب  تبـسن  یـضعب  يارب  عامتجا ) ماظن  رظن  زا   ) دنوادخ هک  ییاه  يرترب  رطاخ  هب  دـنا ، نانز 
.دنراد تیریدم  یتسرپرس و  نانز  رب  نادرم  ینعی  .دننک  یم  نانز ) دروم  رد   ) ناشلاوما رد  هک  ییاه  قافنا 

.دنراد يرترب  نانز  رب  نادرم   (2) ؛» ٌهَجَرَد َّنِْهیَلَع  ِلاجِّرِلل  «َو 

هجرد کی  دنچ  ره  تسا ، رتالاب  شتیمویق  یتسرپرـس و  تیریدم و  درم  هک  تسا  نیا  دارم  هکلب  .تسین  مه  ثرا  هب  طوبرم  هیآ  نیا 
ینب دارفا  زا  کـی  ره   (3) ؛» اِهْتَیب ُدِّیَـس  ُهَئرَْملا  ِِهلْهَا َو  ُدِّیَـس  ُلُجَّرلاَف  ٌدِّیَـس  َمَدآ  یَنب  ْنِم  ٍسْفَن  ُّلُک  : » تسا هدومرف  زین  ادخ  ربمایپ  .دـشاب 

.تسا هناخ  تسرپرس  رالاس و  مناخ  تسا و  شتیب  لها  تسرپرس  رالاس و  درم  تسا ؛ رالاس  تسرپرس و  مدآ 
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ْمُْهنَع ٌلُوئْـسَم  َوُه  ِِهْتَیب َو  ِلهَا  یلَع  ٍعار  ُلُجَّرلَا  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  زا  رگید  یتیاور  رد 
لوئـسم ناـنآ  ربارب  رد  تسا و  دوخ  هداوناـخ  تسرپرـس  درم   (1) ؛» مُْهنَع ٌَهلُوئْـسَم  َیِه  ِهِدـَلَو َو  اِهْلَعب َو  ِْتِیب  ِلـْهَا  یلَع  ٌهَیِعار  ُهَأرَْملاَـف 

.تسا لوئسم  نانآ  ربارب  رد  تسا و  شیوخ  نادنزرف  رهوش و  تیب  لها  تسرپرس  نز  و.تسا 

درم .تسا  نز  هدهع  هب  مینک ، بترم  ار  هناخ  هنوگچ  میـشوپب و  هچ  میروخب ، هچ  هک  نیا  .دیهدب  مناخ  هب  ار  تیریدم  هناخ  رد  ینعی 
اه مناخ  .دیراپـسب  اه  مناخ  هب  ار  هناخ  نتـسارآ  ياـه  هقیلـس  .تسا  رتشیب  شتلزنم  جرا و  دـنکن ، تلاـخد  هناـخ  ياـهراک  رد  هچ  ره 

مناخ .تسا  درم  هدـهع  هب  هداوناخ  یتسرپرـس  نالک و  تیریدـم  اما  .دـننک  بترم  دـیاب  اه  نآ  ار  هناخ  عضو.دنتـسه  هناخ  رادرایتخا 
.هداوناخ لک  تسرپرس  درم  تسا و  هناخ  تسرپرس 

قح نیرترب 

ردپ دراد ، قح  درم  رب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  .تسوا و  رهوش  دراد ، قح  مناخ  رب  همه  زا  شیب  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  تایاور  رد 
.ناسنا رـس  يالاب  ردام  دراد و  اج  ناسنا  هنیـس  رد  رـسمه  دومرف : یم  نایاقآ  زا  یکی.دراد  قح  یلیخ  ناسنا  هب  مه  رداـم   (2) «. تسوا

تلد رد  دیاب  ینعی  تسا ؛ هداد  رارق  شمارآ  تنوکس و  تمحر و  تدوم و  هیام  ار  رسمه  دنوادخ  .تسا  دایز  رایسب  شمارتحا  ینعی 
راـهظا مه  دیـشاب و  هتـشاد  تسود  مه  .دـینک  دروخرب  رگیدـکی  اـب  تدوم  تبحم و  اـب  هشیمه  .نابـسچب  دوخ  هنیـس  هب  ار  وا  .دـشاب 

نانآ يارب  ار  دوخ  تمحر  عضاوت و  لاب  (3) ؛» ِهَمْحَّرلا َنِم  ِّلُّذلا  َحانَج  امَُهل  ْضِفْخا  َو  : » دیوگ یم  ار  ردام  ردپ و  یلو  .دـینک  یتسود 
.نارتسگب
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ترس يور  دیاب  ار  ردام  ياپ  .سوبب  ار  ناشیاپ  تسد و  .دنراد  ياج  ترس  يور  اه  نآ  .روایب  نییاپ  اه  نآ  ربارب  رد  ار  تدوخ  ینعی 
یم زاب  تشهب  رد  داتفا ، هیرگ  یتقو  .دتفیب  هیرگ  ات  سوبب  ار  تردام  ياپ  ردق  نیا  هک  دندرک  یم  شرافس  یبالود  اقآ  جاح  .یـشکب 

.تسا ناردام  ياپ  ریز  تشهب  نوچ  دریگ ؛ یم  ار  امش  ادخ  تمحر  دوش و 

رد تسامش و  ءزج  امـش و  وضع  مه  رـسمه.دنتسه  امـش  منهج  تشهب و  ردام  ردپ و  نوچ  دیراذگب ؛ مامت  گنـس  ردام  ردپ و  يارب 
ورگ رد  يدرم  ره  تیقفوـم  .تسامـش  یگدـنز  کیرـش  هارمه و  .دراد  رثا  وا  رد  امـش  یـشوخان  یــشوخ و  .دراد  رارق  امــش  هـنیس 

اب شرسمه  هچنانچ  تسا ، ملع  لیصحت  سرد و  لها  ای  تسا ، كولس  تدابع و  لها  ناسنا  رگا.تسوا  رـسمه  یماگمه  یهارمه و 
رد .دوش  یم  هار  عنام  رـسمه  ندرکن  یهارمه  یگدنز و  رد  يراگزاسان  اما  .دسر  یم  دصقم  هب  یتحار  هب  دشاب ، هارمه  لدمه و  وا 

دنشاب راگزاس  هارمه و  اه  نآ  اب  دنزاسب و  ناشنارهوش  يداش  مغ و  اب  اه  مناخ  هک  تسا  هدش  شرافس  يرایسب  تایاور 

هداوناخ اب  شزاس  مارتحا و 

هداوناخ اب  شزاس  مارتحا و 

حیبست هیف  مکسافنأ  هللا  همارک  لهأ  نم  هیف  متلعج  هللا و  هفایض  یلإ  هیف  متیعد  رهش  وه   : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  لوسر  لاق 
(1 «) .باجتسم هیف  مکئاعد  لوبقم و  هیف  مکلمع  هدابع و  هیف  مکمون  و 

تشذگ یناگدنز  بعل  وهل و  هب  تشذگ                یناوج  لصف  هک  اغیرد 

راهب ون  دفکشب  لگ و  دیورب  راگزور                  یسب  ام  یب  هک  اغیرد 
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دنرذگب ام  كاخ  رب  دنیایب و  دنردنا                 بیغب  ام  زا  هک  یناسک 

تشخ میشاب و  كاخ  ام  هک  دیایب  تشهبیدرا              هام و  يد  وریت  یسب 

میهر رد  ام  دن و  _ تفرب نارا  ك_ه ي_ می                   _ هن _ه  گناوراک نیرب  لد  ارچ 

لِگز ادرف  دروآرب  ناو  _ تن هک  لد                      یتسد ز  _م  يرآرب ات  ایب 

رکش هدجس  تلیضف 

ار هدجس  هلآ  هیلع و  هللا  مالس  ربمایپ  .دوب  یهلا  ياه  تمعن  رکذ  عقوم  رد  رکش  هدجس  هلآ  هیلع و  هللا  مالس  ادخ  ربمایپ  ياه  تنس  زا 
اب مدآ  هک  دـنک  یم  یلجت  ردـق  نیا  ادـخ  تمظع  .تسا  تیدوـبع  بدا و  عـضاوت و  يـالعا  هـجرد  هدجـس  .دنتـشاد  تـسود  یلیخ 

هدجس زا  ریغ  ندیسوب  ار  نیمز  .تسادخ  صوصخم  طقف  هدجس  .تسین  زیاج  هدجـس  ادخ  ریغ  يارب  اذل  .دتفا  یم  كاخ  هب  تروص 
.درادن لاکشا  میسوبب  ار  هاگراب  رد  ای  نیمز  رگا  میوش ، یم  فرشم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هاگراب  هب  یتقو  .تسا 

اه قلخ  ءوس  حالصا  يارب  تمه 

دوشن رگا  .منک  شتـسرد  مناوت  یمن  ار  مدـب  ياه  قالخا  نم  هک  وگن  دـیامرف : یم  ثیدـح  لـهچ  رد  هیلع  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماـما 
.تسا یناطیش  ياه  فرح  همه  اهدشن  اهدوش و  یمن  نیا  مامت  .دندمآ  دوخ  یب  ایبنا  درک ، ضوع  ار  قالخا  درک ، ضوع  ار  تافص 

یم ولج  اهدرون  هوک  همه  زا  دـیآ ، یم  يدرون  هوک  نآلا  هدوب ، ینیئوره  هدوب ، يراهق  داتعم  .تسا  هکئالم  ادـخ و  لاـم  اـه  تراـشب 
.دوش یم  زیچ  همه  ادخ  اب  .دنک  یم  مک  مه  ار  همه  يور  .دنز 

؟ منکب راک  هچ  تفگ : یفراع  کی  هب  .دـش  یمن  دـندرک  یم  تبابط  هچ  ره  .تشاد  ندروخ  لِگ  ضرم  يا  هفیلخ  کـی  : دـنیوگ یم 
تریغ وج  کی  اب  یهاگ  .درک  كرت  دروخ و  شتریغ  هب  مه  نیمه  .دوش  یم  تسرد  یـشاب  هتـشاد  یگنادرم  تریغ  وج  کی  تفگ 

.دورب ایند  ماب  يور  دناوت  یم  مدآ 
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هداوناخ رد  مارتحا  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هیصوت 

یم رما  اه  مناخ  هب  دوب ، زیاج  ادخ  ریغ  يارب  هدجس  رگا  دیامرف : یم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ام  ربمایپ 
همه زا  نم  دـندومرف : ربمایپ  زاب  .دـننکب  عضاوت  ناشدوخ  رهوش  لباقم  رد  اه  مناـخ  ینعی  (2) .دننک هدجـس  ناشنارهوش  هب  هک  مدرک 
یسک رگا  میراد  تیاور  رد.دنسرب  همه  زا  شیب  ناشیاه  هداوناخ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نیرتهب  .مسر  یم  رتشیب  ممناخ  هب  امش 
لثملا برـض  بویا  ربص  .دنک  یم  تبث  شلامعا  همان  رد  ار  ربمایپ  بویا  ربص  باوث  لاعتم  يادخ  دنکب ، ربص  شمناخ  یقالخا  دب  اب 

ترـضح رتخد  شمناخ  .دـنتفر  نیب  زا  همه  دـمآ  ـالتبا  یتقو  اـما  .تشاد  زیچ  همه  تشاد ، تزع  تشاد ، دـنزرف  تشاد ، لاـم  .تسا 
، دـنک یم  ربص  هک  راب  ره  .تشاذـگ  ورگ  یگنـسرگ  تدـش  زا  ار  شیاهوم  یمک  کـی  شرـسمه  .دوب  همیحر  شمـسا.دوب  فسوی 

باوث دنوادخ  دنکب ، ربص  شرهوش  یقالخا  دب  قلخ و  ءوس  لباقم  رد  یمناخ  رگا  دنک و  یم  تمحرم  ار  بویا  ربص  باوث  دنوادخ 
.دیامرف یم  تمحرم  ار  هیسآ  ربص 

یعاخن عطق  .دراد  رکـش  ياج  مه  ادخ  ياه  هدادن  .مینیبب  ارادـخ  ياه  هداد  .مینکب  رکـش  تسا ، هداد  هک  ییاه  تمعن  يارب  ار  ادـخ 
همیخ نامهم  متفر  یم  نابایب  رد  نم  تفگ : یم  یسک  کی.دنوش  دنلب  دنتسناوتن  اج  زا  هک  تسا  لاس  یـس  تسیب ، هک  دنتـسه  ییاه 

روجان قالخا و  دب  دنت و  هفایق و  دب  هتفرگ و  هایـس و  شرهوش  اما  .تسا  هام  هراپ  لثم  تروص  قلخ و  رظن  زا  مناخ  مدـید  مدـش ، يا 
: تفگ .يداـتفا  اـقآ  نیا  ریگ  اـبیز  تروص  اـبیز و  قـالخا  همه  نیا  اـب  وـت  هک  منک  یم  بجعت  متفگ : مناـخ  هب  مدرک ، بجعت.تسا 

هاگن نم  .تسا  رکش  مه  شفصن  تسا و  ربص  نامیا  فصن  (3 «) رکشلا یف  فصن  ربصلا و  یف  فصن  نافصن  نامیالا   » میراد ثیدح 
نیا هلیـسو  هب  ادـخ  .منک  یم  ربص  منک  یم  هاگن  ار  مرهوش  .رکـش  یهلا  میوگ : یم  .تسا  داد  نم  هب  ییابیز  همه  نیا  ادـخ  منک  یم 

مه نآ  .دـنکب  رکـش  دـنکب ، هاگن  ار  شمناخ  دـنکب ، ربص  دـنکب  هاـگن  ار  شدوخ  رگا  مه  نآ  .دـنک  یم  لـماک  ار  نم  ناـمیا  رهوش 
.دوش یم  لماک  شنامیا 
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ترخآ يارب  ندرک  راک  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هیصوت 

تـسا سب  ندرک  راک  ایند  يارب  .درادـن  تمیق  رمع  هیقب  (4 «) اهل همیقـال  نمؤملا  رمع  هیقب  : » دـیامرف یم  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملاریما 
ناوت یم  رمع  هیقب  رد  .مینکب  رافغتـسا  مینکب ، ریخ  ياهراک  میزاسب ، لـپ  مینکب ، راـک  هناـخدور  فرط  نآ  يارب  مییاـیب  رگید  .رگید 

یم طخ  ار  شا  هتشذگ  تاهابتشا  مامت  ادخ  دنکب ، بوخ  ياهراک  دناوتب  ار  رمع  هیقب  یسک  رگا  .درک  رپ  ار  هتشذگ  ياه  هلاچ  مامت 
.دریگ یم  ار  شیاه  يدعب  مه  دریگ  یم  ار  شیاه  هتشذگ  مه  ادخ  درکن ، حالصا  ار  هتشذگ  رمع  هیقب  رگا  یلو  .دشک 

اهیلع هللا  مالس  يربک  هجیدخ  ترضح  تبیصم  رکذ 

یلیخ .تشاد  كالما  کـلم و  هرقن و  ـالط و  زا  ریغ  رتش  راـت  رازه  داتـشه  .تسا  هجیدـخ  ترـضح  ناـمراوگرزب  رداـم  تاـفو  زور 
شلاس جنپ  تسیب و  .تشادن  یتمس  چیه  زونه  هک  یسک  اب  اما  .دندوب  هتسب  فص  يراگتساوخ  يارب  فارـشا  زا  یلیخ  .دوب  دنمتورث 

مه يا  هراجا  هناخ  یتح  جاودزا ، بش  رد  ربمایپ  .درک  جاودزا  تشادن ، يرهاظ  ماقم  تسپ و  .تشادن  هیامرس  هناخ و  .دوب  میتی  .دوب 
.متسه امش  زینک  مه  نم  .تسامش  لاوما  نم ، لاوما  .تسامش  هناخ  هناخ ، ناج ، اقآ  درک : ضرع  دز ، وناز  هجیدخ  ترضح  .تشادن 

، هجیدخ دومرف : یم  .تشاد  شمناخ  نیا  هب  هقالع  یلیخ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  مالس  ربمایپ  .میتسه  مناخ  نیا  ياه  تمحز  نویدم  همه 
.دوب ادخ  هدرک  زیزع  ًاعقاو  .یتسه  زیزع  ادخ  شیپ  ردـق  نیا  وت  .دـنک  یم  تاهابم  هکئالم  هب  وت  يارب  راب  دـنچ  يزور  لاعتم  يادـخ 
.دنک هیرگ  شمناخ  يارب  راهب  ربا  لثم  دنیـشنب  شرـسمه  تافو  زا  لاس  نیدنچ  تشذگ  زا  دـعب  ییاقآ  کی  دـیراد  غارـس  اجک  امش 

، میناوج ام  میتسه ، ام  هلآ  هیلع و  هللا  مالس  هللا  لوسر  ای  دنتفگ : یم  ربمایپ  نارسمه  زا  یضعب  .درک  یم  هیرگ  هجیدخ  ترـضح  يارب 
نم هب  وا  دندرک ، بیذکت  ار  نم  مدرم  .دوش  یم  ادیپ  یک  هجیدخ  لثم  رگید  : دندومرف .تسا  هدرک  جاودزا  امـش  اب  هک  هدوب  نسم  وا 

دندرک اهر  ار  نم  هکم  مدرم  .منک  یم  راهظا  نآلا  .مدروآ  نامیا  امش  هب  نیا  زا  رتولج  نم  ربمایپ  يا  تفگ : ثعبم  زور  .دروآ  نامیا 
دیدـش یگنـسرگ  بلاـطوبا  بعـش  رد  دوب  هدـش  گرزب  تمعن  زاـن  تورث و  رد  هک  یمناـخ  نیا  .درک  کـمک  ار  نم  هجیدـخ  یلو 

هللا یّلص  ربمایپ  .تفر  ایند  زا  مه  مالسلا  هیلع  بلاطوبا  ترضح  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  زا  دعب  .درک  توف  مه  اج  نامه  رد  هک  .دیشک 
يروای هکم  رد  رگید  هللا  لوسر  ای  هک  دـش  لزان  لیئربج  .دـیمان  نزح  لاس  ار  لاس  نآ  هک  دـش  نوزحم  ردـق  نآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

هکم نارـس  یتقو  .درک  حـتف  ار  هکم  ربمایپ  راشف  تمحز و  یلک  اـب  لاـس  تفه  شـش  زا  دـعب  .ینک  ترجه  هنیدـم  هب  دـیاب  .يرادـن 
رد دنتفر و  ناشمناخ  ربق  رانک  بلاطوبا  ناتـسربق  هب  ام  ربمایپ  اما  .دیروایب  فیرـشت  ام  هناخ  هب  اقآ  دـنتفگ : مادـک  ره  دـندش ، بولغم 

، دوشن ییادخ  ات  یسک  ار  بلق  نآ.تسا  ییادخ  بلق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  بلق  .دندنام  زور  هس  دندنز و  همیخ  اجنآ 
.تسا هدوب  يراوگرزب  يوناب  یلیخ  .دنک  بلج  شدوخ  هب  دوش  یمن 
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.دناد یم  شوگ  مناخ  نیا  ياه  تیـصو  هب  .دـندوب و  هتـسشن  شرتسب  رانک  شتافو  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ 
امـش دومرف : .نک  ملـالح  ار  نم  مدرک ، یهاـتوک  امـش  هب  نم  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  مالـس  هللا  لوسر  اـی  هک  تسا  نیا  نم  لوا  تیـصو 
دعب هلاس  جنپ  رتخد  کی  هلآ  هیلع و  هللا  مالس  هللا  لوسر  ای  مود : تیصو  .متسه  یضار  امش  زا  نم  يدرک ، ار  راثیا  تشذگ و  تیاهن 

تیـصو .دشاب  مشچ  دومرف : .نک  رپ  ار  شردام  یلاخ  ياج  .نک  رتشیب  تبحم  ما  همطاف  هب  نم  زا  دـعب  هللا  لوسر  ای  .دـنام  یم  نم  زا 
زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  .دیوگب  امـش  هب  میوگ ، یم  همطاف  مرتخد  هب  .میوگب  امـش  هب  مشک  یم  تلاجخ  نم  موس :

شقـشاع ربمایپ  .دنک  یم  تاهابم  وا  هب  ادخ  هک  يا  هجیدخ  ترـضح   ) .مسرت یم  ربق  زا  نم  مرتخد  درک : ضرع.دـنتفر  نوریب  قاطا 
یکیرات و يارب  نم  دـیوگ : یم  هیلع  هللا  مالـس  داجـس  ماـما  مییوگب ؟ یچ  اـم  .مسرت  یم  ربق  یکیراـت  یگنت و  زا  دـیوگ : یم  .تسا 
هک ییابع  هلآ  هیلع و  هللا  مالس  ربمایپ  هک  مراد  تسود  مرتخد  دیامرف : یم  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  .منک ) یم  هیرگ  مربق  یگنت 

ربمایپ.میوگب تردپ  هب  مشک  یم  تلاجخ  یلو  مشاب  ناما  رد  ربق  یتخـس  زا  ات  دچیپب  نم  ندـب  هب  تخادـنا  یم  شود  هب  یحو  عقوم 
شود هب  یحو  عقوم  هک  ییابع  نآ  دهاوخ  یم  امـش  زا  مردام  ناج  اباب  درک : ضرع  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  ترـضح  .دش  قاتا  دراو 

ناشزیزع رسمه  ندب  ترضح  تفر ، ایند  زا  هک  یعقوم  .درک  مهاوخ  ار  راک  نیا  دومرف : ترـضح  .یهدب  رارق  شنفک  دیتخادنا ، یم 
اب هجیدـخ  نفک  دـیامرف : یم  دـناسر ، یم  مالـس  لاعتم  دـنوادخ  هللا  لوسر  ای  .دـش  لزان  لیئربج  دـنک ، نفک  تساوخ  .داد  لسغ  ار 
اب مه  یتشهب و  نفک  اب  مه  ار  شرسمه  ندب  دروآ ، تشهب  ياهنفک  زا  ینفک  .تسا  هداد  ام  يارب  ار  شلاوما  مامت  هک  یسک  .تسام 

ربماـیپ و .درک  یمن  یگدـنز  رتـشیب  رفن  هس  هک  يا  هناخ.تشاذـگ  ربـق  رب  ار  شدوخ  زیزع  ندـب  دـناوخ و  زاـمن  .درک  نفک  شیاـبع 
رب غاد  نیا  ردق  هچ  .تسا  هتفر  نیب  زا  هناخ  نیا  نوتـس  الاح  .دندرک  یم  یگدنز  مهیلع  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  شدنزرف  شرـسمه و 
یم ار  مردام  امـش  زا  نم  درک ، یم  هیرگ  .دیخرچ  یم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  رود  هلاس ، جـنپ  همطاف  .دوب  تخـس  ربمایپ 
یچ ار  مالـسلا  اهیلع  همطاف  باوج  هک  تسناد  یمن  .دـش  بلقنم  مه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ  .تساـجک  مرداـم  .مهاوخ 
رانک تشهب  ياهرـصق  زا  يرـصق  رد  ار  هجیدخ  شردام  ماقم  دیامرف : یم  لاعتم  يادـخ  هللا  لوسر  ای  دـش ، لزان  زاب  لیئربج  .دـهدب 

زا ردام  امش  همطاف  رگا  هللا  لوسر  ای  مینک  ضرع  .دوشب  مارآ  شبلق  ات  .دهدب  ناشن  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  هب  هیـسآ  میرم و  ترـضح 
نیا ضوع  .دندرک  هچ  .دش  ردپ  یب  امـش ، همطاف  مه  زور  کی  اما  .داد  یلـست  ادخ  لیئربج و  .دیداد  شا  يرادـلد  امـش  داد ، تسد 

.دندز شتآ  ار  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  هناخ  رد  دندمآ  دنهدب ، یلست  دنیایب  هک 

14549 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4369 

http://www.ghaemiyeh.com


ندوشگ تتیب  رد  شتآ  اب  هک  ندومن                    يدرد  مه  وت  اب  وکین  هچ 

زوس ناج  دایرف  نآ  وت  زا  دینشب  هک  زور                 نآ  هتشک  دش  یضترم  منامگ 

هللااب الا  هوقال  لوحال و 

نایملاع 1 يوگلا  همطاف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  لئاضف 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

تسا نیدرورف  ترسح  تجرف  راهب  هک  تسا                              نیگنس  ملد  يور  رب  وت  غاد  نانچ  نآ 

تسا نیرید  یمغ  وت  قارف  درد  هّصق ي  تسا                    نرق  نیدنچ  هصغ ي  نیا  هن ،  لاسما  ضحم 

تسا نیا  مراهب  تسا  راهب  فرح  اجک  ره  تس                             هضور  رد  مندش  افوکش  بان  هظحل ي 

تسا نیریش  نآ  يروش  همه ي  دوجو  اب  نآ                     یتسمرس  هک  تس  یبان  هداب ي  نوچ  کشا ،

تسا نیگنر  هیمطاف  مغ  یهایس  اب  مبلق                                      مسابل ، لاسما  همه  فالخ  رب 

تسا نیگنهآ  همطاف  ای  همغن ي  زا  میان  شزاغآ                              زا  هک  لاسما  دوش  یلاس  هچ  هو !

ینابایب دّمحم 

وا ياپ  يافش  يردهز و  نب  رفعج  فرشت 

شگرزبردام .دزیخرب  اج  زا  دوبن  رداق  هک  يروط  هب  دش , التبم  جلف  هب  يردهز ,  نب  رفعج  خی  ش_ دـیوگ : یم  یقیابق  نمحرلادـبع 
.دیدن يا  هدیاف  چیه  یلو  دش , لسوتم  تاجلاعم  عاونا  هب  خی ,  رد ش_ تو پ_ زا ف_ دعب 

ماقم و هب  ار  خیـش  دنتفگ : شگرزب  ردام  هب  اذل  دیـشخبن , يدوس  مه  زاب  دـندرک , هجلاعم  يدـیدم  تدـم  .دـندروآ  ار  دادـغب  يابطا 
ترـضح دشخب و ب_ل_ك_ه  ییاهر  الب  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دـیاش  ناباوخبو  ربب  هلح  رد  ع )   ) رمالا بحاص  ترـضح  هب  ق_

خیـش گرزب  ردام  .دوش  بوخ  شـضرم  لکـش ,  نیا  هب  دـنیامرف و  یتمحرم  رظن  وا  هب  دـنیامن و  روبع  اج  نآ  زا  (ع )  رمالا بحاـص 
زا ار  خیـش  ع )   ) رمالا بحاص  ترـضح  اج  نآ  رد  .درب  فیرـش  ناکم  نآ  هب  ار  وا  درک و  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يردهز ,  نب  رفعج 
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نایم هزجعم ,  نیا  ندینـش  زا  دعب  دیوگ : یم  هیـضق )  لقان   ) یقیابق نامحرلادبع  .دندومن  عفترم  وا  زا  ار  جـلف  دـندرک و  دـنلب  شیاج 
هک تشاد  يا  هناخ  وا  میوشن .  ادج  رگیدکی  زا  هاگ  چـی  طابترا ه_ تدـشزا  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دـش , داجیا  یتقافر  وا  نم و 
وا مدیسرپ .  رفعج  خیش  زا  ار  هیض  مدو ق_ .دندش م_ن خ_ یم  عمج  رهـش  ناگرزب  دالوا  ناناوج و  هلح و  ياهتیـصخش  , اج نآ  رد 
هک دیـسر  اج  نیا  هب  ات  درک  لقن  ار  ناـیرج  هیقب  .د و  _ ند ناو ش_ _ نم ن_تا ضرم  هجلاـعم  زا  ءاـبطا  مدوب و  جولفم  نم  تفگ : 
دنچ نم ,  يالوم  مدرک :  ضرع.زیخرب  دندومرف : نم  هب  دوب  هدـیناباوخ  ماقم  رد  ارم  ما  هدـج  هک  یلاح  نآ  رد  ع )   ) تجح ترـضح 

_ت_ي قو.دـندرک کـمک  نتــساخرب  رد  ارم  .ادـخ و  نذا  هـب  زیخرب  دــندومرف : مرادــن .  ار  نتــساخرب  تردــق  هـک  تـسا  لاـس 
هکت ار  میاهـسابل  كربت ,  يارب  .دنـشکبارم  دوب  کیدزن  دندروآ و  موجه  مدرم  مدـیدن و  دوخ  رد  ار  جـلف  رثا  مدـش ,  ب_ل_ن_د 

ناشدوخ يارب  ار  ناشیاهسابل  متفر و  دوخ  هناخ  هب  مه  دعب  .دندیناشوپ  نم  نت  هب  ار  دوخ  ياهسابل  نآ  ياج  هب  دندرب و  هدرک و  هکت 
مداتسرف   ,
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 : نایملاع يوگلا  مالس   اهیلع  همطاف 

: اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  ندوب  وگلا  صوصخ  رد  تایاور  زا  هدافتسا  یگنوگچ 

: تسا هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  تایاور و  رد  لوا :  همدقم 

.نیقدحم هشرعب  مکلعجف  اراونأ ، هللا  مکقلخ 

هقیدـص ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  ار ، مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم نیا 14  دنوادخ 
لوغـشم یهلإ  شرع  درگادرگ  رد  نـیمز ، نامـسآ و  شنیرفآ  زا  لـبق  دـیرفآ و  روـن  زا  ار  شدـنزرف  و 11  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هرهاـط

.دندوب یهلإ  حیبست  سیدقت و 

: مود همدقم 

زا هدوب و  مّهفت  مهیفت و  باب  زا  دنا ، هدرک  لقن  ام  يارب  ناشدوخ  عیفر  ماقم  هاگیاج و  زا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هک  یتایاور  زا  یضعب 
عبانم رد  هک  یتیاور  ود  هب  یلو  .تسا  هدوب  مهلوقع » ردـقب  سانلا  مّلکن  ایبنألا  رـشاعم  نحن   » و مهلوقع » ردـق  یلع  سانلا  مّلک   » باـب
مهیلع  ) همئا دزن  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هرهاط هقیدص  ترـضح  عیفر  هاگیاج  هب  تایاور ، نیا  هلیـسو  هب  ات  مینک  یم  هراشا  هدمآ  هعیش 

: میوش فقاو  مالسلا )

: لوا تیاور 

قئالخ رب  یهلإ  ياه  تجح  ام  .انیلع  هجح  همطاف  هقلخ و  یلع  هللا  ججح  نحن  دـیامرف : یم  تیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما 
ص 235 ج 13 ، نایبلا ، بیطأ  ریسفت  .تسا  ام  رب  تجح  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  میتسه و 

راتفر رادرک و  راـتفگ و  مه  اـم  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  يارب  هوسأ  وگلا و  ار  اـم  راـتفر  رادرک و  راـتفگ و  مدرم ، هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 
.میا هداد  رارق  هوسأ  وگلا و  دوخ  يارب  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح 
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: مود تیاور 

تسا هعیش  یملع  ياه  هناوتسا  زا  هعیش و  گرزب  ءاملع  زا  هک  يرجه ) يافوتم 460  ( ) هر  ) یسوط خیش  موحرم  يرگید ، تیاور  رد 
دـلج 53، راونألا ، راحب  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم  هحفـص 286 و  هبیغلا ، باـتک  رد  دوش ، یم  ریبـعت  هفئاـطلا  خیـش  هب  وا  زا  و 

: دیامرف یم  هک  ءادفلا ) همدقم  بارتل  انحاورأ   ) رصع یلو  ترضح  اقآ  زا  دننک  یم  لقن  هحفص 180 

.تسا هنسح  هوسأ  نم  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رتخد  .هنسح  هوسأ  یل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هنبإ  یف  و 

.تسا یعیفر  هاگیاج  مالسلا ) مهیلع   ) همئا دزن  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  نخس  نامه  هنیمز ، نیا  رد  نخس  نیرتهب  تسا و  دایز  یلیخ  نتفگ  يارب  نخس  اجنیا  رد  هتبلا 
: تسا هداد  رارق  ناشدوخ  نت  هراپ  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  هک  هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد  هک 

.ینم هعضب  همطاف 

ص 141 ج 7 ، يروباشینلا ، جاجح  نب  ملسمل  ملسم  حیحص  ص 210 _  ج 4 ، يراخبلا ، لیعامسا  نب  دمحمل  يراخبلا  حیحص 

رظن زا  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  هک  دننک  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  نارگید  یبطرق و  ماما  دننام  تنـس  لهأ  ناگرزب 
اه یـضعب  یتح  .تلاسر  توبن و  زا  ریغ  تسا ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  گنـس  مه  زارط و  مه  تعفر ، ماـقم و  تمـصع و 

: دنیوگ یم  یبطرق  دننام 

همطاف ترـضح  ماقم  هک  دوش  یم  تباث  تیاور  نیا  اب  هدوب ، ربماـیپ  یبن و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) میرم ترـضح  هک  میوش  لـئاق  اـم  رگا 
.تسا رتالاب  مه  اهیلع ) هللا  مالس   ) میرم ترضح  زا  اهیلع ) هللا  مالس  )
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.ینبضغأ اهبضغأ  نمف  ینم ، هعضب  همطاف  تیاور : نیا  اب  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن   

ص 210 ج 4 ، يراخبلا ، لیعامسا  نب  دمحمل  يراخبلا  حیحص 

.اهاذآ ام  ینیذؤی  ینم  هعضب ، همطاف  امنإ  دندومرف : مرکا  لوسر  ای 

ص 141 ج 7 ، يروباشینلا ، جاجح  نب  ملسمل  ملسم  حیحص 

مه شلیلد  دنوش و  یم  فارحنا  تتـشت و  هقرفت و  راچد  شتمأ  هک  تسناد  یم  ار  شدوخ  زا  دعب  تاقافتا  هک  داد  ناشن  تایاور  نیا 
: تسا ثیدح  نیا 

.هدحاو هقرف  الإ  رانلا  یف  اهلک  هقرف ، نیعبس  ثالث و  یلع  یتمأ  قرتفت 

ص 134 ج 4 ، يذمرتلا ، ننس 

یلو .دـندرک  یفرعم  لطاب  قح و  كالم  وگلا و  یمالـسا ، تمأ  يارب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  لـیلد ، نیمه  هب  و 
.دنربب يا  هرهب  دنتسناوتن  لطاب  قح و  كالم  نیا  زا  دنتشادن و  يریذپوگلا  وگلا ، نیا  زا  مدرم  هنافسأتم 

تسردان هابتشا و  ًالماک  نیا  تسا و   وگلا  یمالسا  تمأ  نانز  يارب  طقف  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  دنیوگ  یم  یـضعب 
.نادرم يارب  مه  نانز و  يارب  مه  تسا ؛ وگلا  همه  يارب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  تسا و 

؟ هنوگچ

 : تیالو زا  عافد  -1

دوش یم  تیالو  میرح  عفادم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  تلحر  زا  دعب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  هک  مینیب  یم 
همه .دنک  یم  عافد  تسا _  مالسا  ساسا  هک  تیالو _  زا  سفن  نیرخآ  ات  شناوت و  مامت  اب  دتسیا و  یم  تیالو  نیفلاخم  ربارب  رد  و 

نیفلاخم ربارب  رد  ترضح  نآ  .دنشاب  هتشاد  يریذپوگلا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هرهاط هقیدص  ترـضح  شور  نیا  زا  دیاب  نانز  نادرم و 
رئاج و نامکاح  ربارب  رد  مه  ام  اذل  .دنک  یمن  توکس  دننک ، یم  زارد  دوخ  میلگ  زا  ار  اپ  هک  یناسک  ربارب  رد  دنیشن و  یمن  تکاس 

هللا مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  دـننام  دـنا ، هدرک  يزیر  هیاپ  متـس  ملظ و  روحم  رب  ار  دوخ  تموکح  هک  ییاهنآ  ّدبتـسم و  ملاظ و 
.مینیشن یمن  تکاس  میتسیا و  یم  اهیلع )
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 : جاودزا -2

هعماج نیا  رد  ات  دننک  شالت  دیاب  دننک ، یم  تدارا  راهظا  دـنراد و  ناشیا  هب  قشع  دنتـسه و  ترـضح  نآ  وریپ  هک  ینارتخد  نانز و 
همطاف ترـضح  هتفر ، يدام  یـسایس و  يداصتقا و  لئاسم  يور  ام  هعماج  ياه  كـالم  هک  يرابودـنب  یب  داـسف و  ّرـش و  زا  ّولمم  ي 

یم وا  زا  هک  یلاؤس  نیلوا  دیآ ، یم  يرتخد  کی  يراگتـساوخ  هب  یـسک  یتقو  .دـنهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز
مالس  ) ءارهز همطاف  ترضح  زا  یتقو  هک  دنشاب  هتشاد  تقد  دیاب  یلو  .دننک  یم  لاؤس  وا  دمآرد  هناخ و  نیـشام و  لغـش و  زا  دننک ،

هتـشاد و يددعتم  ناراگتـساوخ  هک  نیا  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  .دشاب  ینابز  طقف  دیابن  دـننز ، یم  مَد  اهیلع ) هللا 
هنیس رب  ّدر  تسد  یلو  دندرک ، يراگتساوخ  وا  زا  نامز  نآ  یمان  گرزب و  ناراد  هیامرس  یمالسا و  هعماج  هتـسجرب  ياه  تیـصخش 

.دوب هعماج  دارفا  نیرتریقف  ءزج  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  درک ، جاودزا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  اب  یتقو  دز و  همه 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دوخ  هک  تسا  هدمآ  هعیش  تنس و  لهأ  عبانم  رد 

راهنلاب انحضان  هیلع  فلعن  لیللاب و  هیلع  مانن  شبک  دلج  ریغ  شارف  اهل  یل و  ام  و  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  همطاف  تجوزت 
.اهریغ مداخ  یل  ام  و 

بش هک  دوب  یچوق  تسوپ  کی  طقف  ام  یگدنز  رد  هک  یلاح  رد  مدرک ، جاودزا  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رتخد  همطاف  اب  نم 
.میتشادن يرازگ  تمدخ  چیه  دروخ و  یم  مه  رتش  میتخیر و  یم  فلع  نآ  يور  میدیباوخ و  یم  نآ  يور  رب  ار 

نب دـمحمل  يربکلا  تاقبطلا  ص 682 _  ج 13 ، يدـنهلا ، یقتملل  لامعلا  زنک  ص 322 _  ج 76 ، یـسلجملا ، همالعلل  راونألا  راحب 
ص 399 ج 3 ، ریثألا ، نبإل  خیراتلا  یف  لماکلا  ص 376 _  ج 42 ، رکاسع ، نبإل  قشمد  هنیدم  خیرات  ص 22 _  ج 8 ، دعس ،
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 : یگدنز -3

هنوگ همطاف  .تسین  راعـش  نتفگ و  اب  نتـساوخ ، همطاـف  دـننز ، یم  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاـف  ترـضح  قشع  زا  مَد  هک  یناـنز 
يریذپوگلا نامه  ندرک ، يراد  هچب  هنوگ  همطاف  ندرک و  يرادرهوش  هنوگ  همطاف  ندرک و  جاودزا  هنوگ  همطاف  ندرک و  یگدـنز 

.تسا اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  زا 

رد هر )  ) یسلجم همالع  موحرم  ار  ییابیز  تیاور  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  يرادرـسمه  اب  هطبار  رد  هک  تسا  بیجع 
: دنک یم  لقن  هحفص 30  دلج 41 ، راونألا ، راحب 

راهان يارب  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  هب  دش و  هناخ  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دوبن و  هناخ  رد  يزیچ 
.منک هیهت  ییاذـغ  اه  هچب  امـش و  يارب  نم  هک  میرادـن  هناخ  رد  يزیچ  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  میراد ؟ هچ 

؟ منک هیهت  اذغ  لئاسو  نم  هک  یتفگن  نم  هب  ارچ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ 

.هیلع ردقت  ام ال  کفلکأ  نأ  یهلإ  نم  ییحتسأل  ینإ  نسحلا ! ابأ  ای  تلاقف :

.یشابن نآ  رب  رداق  هک  مهاوخب  ار  يزیچ  وت  زا  هک  منک  یم  ءایح  میادخ  زا  نم  دومرف : اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح 

تساوخرد وا  زا  دشابن ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  تردق  ناوت و  رد  نآ  ندرک  مهارف  دیاش  هک  ار  ییاذغ  داوم  نامه  یتح  ینعی 
.درکن

دننک یم  راداو  ار  دوخ  رهوش  دـنراد ، ار  زیچ  نالف  هک  دـننیب  یم  ار  لیماف  هیاسمه و  نانز  یمـشچ ، مه  مشچ و  رطاخ  هب  هک  یناـنز 
هللا مالـس   ) ءارهز همطاـف  ترـضح  زا  يریذـپوگلا  دـنک ، هیهت  اـهنآ  يارب  ار  هلیـسو  نآ  اـت  دورب  نارگید  تنم  ماو و  ضرق و  ریز  هک 

رد تسا  ردقچ  توافت  دـینیبب  .دـنیآ  یم  باسح  ياپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  وا و  تمایق ، يادرف  دـنرادن و  اهیلع )
یگدنز دنراد !؟ دوخ  رهوش  زا  یتسردان  تاعقوت  نینچ  نیا  هک  ینانز  زا  هتـسد  نیا  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  نایم 

ءارهز همطاف  ترضح  زا  يریذپوگلا  هک  دنتـسه  مه  یعدم  دننک و  یم  لیدبت  نازوس  منهج  هب  ار  دشاب  تشهب  زا  یغاب  دیاب  هک  يا 
!؟ دنراد اهیلع ) هللا  مالس  )
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: رسمه ندرکن  نیگمشخ  - 4

هیلع  ) نینمؤـملا ریمأ  هک  دـنک  یم  لـقن  هحفـص 134  دـلج 43 ، راونـألا ، راـحب  رد  يرگید  تیاور  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم 
: دیامرف یم  دروخ و  یم  مسق  ار  دنوادخ  مالسلا )

.ارمأ یل  تصع  ینتبضغأ و ال  و ال  هللاوف ... !

.تسا هدرکن  ینامرفان  ارم  رمأ  تسا و  هدرکن  ینابصع  كانبضغ و  ارم  مه  راب  کی  تدم ، نیا  لوط  رد  همطاف  مسق ! ادخ  هب 

: میراد تیاور  رد  مینک ؟ هچ  اهنآ  ربارب  رد  دنتسه ، قالخا  دب  هک  نادرم  زا  یضعب  دنیوگب  نانز  زا  یضعب  اسب  هچ  هتبلا 

رـسمه شاداپ  وا  هب  تمایق  يادرف  دـنوادخ  دـیاشگن ، تیاکـش  هب  بل  دـنک و  ربص  شرهوش  يرادان  رقف و  دـب و  قالخا  رب  ینز  رگا 
اهربص نیا  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  تمایق  زور  رد  وا  يارب  یگرزب  تاجرد  دـهد و  یم  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هیـسآ ترـضح  نوعرف ،

.تسا ناهانگ  ششخب  ثعاب 

ربمایپ هک  میراد  تیاور  رد  .دنراذگب  دوخ  میلگ  زا  رتارف  ار  اپ  نادرم  زا  یـضعب  هک  دوشن  ثعاب  نیا  هک  مینک  ضرع  مه  ار  نیا  هتبلا 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا

.نایبصلا ءاسنلل و  هبضغک  ئشل  بضغی  سیل  لجو  زع  هللا  نإ 

.دوش یمن  كانبضغ  ناکدوک  نانز و  قح  رد  ملظ  دننامه  يزیچ  چیه  يارب  لجوزع  دنوادخ  و 

50 ص   ج 6 ، ینیلکلا ، خیشلل  یفاکلا 

دنتفرگ مد  ملاع  لها  مامت  ارهزلا                همطاف  ای  کیلع  مالسلا   

ام هناخ ي  يراگزور  يزور  هک  دنتفرگ                 مغ  ام  هناخ ي  لاح  هب 

داب لد  رد  هلان  هداتفا  نونک  دنتفرگ              مه  ار  نآ  تشاد  ییافص 

یهایس نآ  رد  دش  هچ  یناد  یمن  داد              رس  هلان  مه  نامسآ  یتح  و 
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هتفرگ وس  نیک  یلیس  شمشچ  ز  داتفا               هچوک  نیب  هک  مدید  مدوخ 

رداچ ریز  ردام  هک  مدید  مدوخ  هتفرگ               ور  مه  یلع  زا  یتح  هک 

هتفرگ ولهپ  رب  تسد  یتسد  ود 

، دـسیونب وا  ماـن  هب  ار  كدـف  دنـس  هک  دـش  روـبجم  اـهیلع ،)  هللا  مالـس  ) همطاـف ترـضح  ياـه  لالدتـسا  ربارب  رد  لوا ، هفیلخ  یتـقو 
تـسد زین  (ع ) یبتجم نسح  ماما  .درک  تکرح  لزنم  يوس  هب  دوب ، رکبوبا  هتـشون  تسد  هک  دنـس  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  (س ) ارهز

اب تشگ ، موسوم  مشاه  ینب  هچوک  سپـس  مشاه و  ینب  هّلحم  هب  اه  دعب  هک  یناکم  رد  لزنم ، یکیدزن  رد  هک  تشاد  ردام  تسد  رد 
رد .تفگ  رمع  هب  ار  كدف  دنس  نتشون  يارجام  (س ،) همطاف دیآ ؟ یم  اجک  زا  دیسرپ : ترـضح  زا  رمع  .دش  وربور  باّطخ  نب  رمع 

ندرک دوبان  يارب  عقاو  رد  یلو  ندید  يارب  رهاظ  رد  ار  دوب  كدف  دنس  عقاو  رد  هک  رکبوبا  هتشون  تسد  ات  تساوخ  رمع  ماگنه  نیا 
رابجا اب  درک ، یم  هاگن  نآ  هب  هک  یلاح  رد  ار  همان  نآ  رمع  نایم ، نیا  رد  دهدن و  سپ  ار  نآ  (س ) همطاف هک  دوب  یعیبط  .دناتسب  نآ 
.دومن هراپ  تفرگ و  رابجا  هب  ار  همان  نآ  دیبوک و  (س ) همطاف هنیس  هب  تسد  اب  دیدحلا ، یبا  نبا  حیرصت  رب  انب  تفرگ و  ترـضح  زا 

.دومن نیرفن  ار  مود  هفیلخ  ترضح ، هک  دوب  نانچ  ماگنه  نآ  رد  (س ) همطاف ندروخ  نیمز  تبیصم  تّدش 

! اهّقح هبولسملا  هرهطضملا  همولظملا  اهتیا  ای  کیلع  هللا  یلص 

( ترشاعم بادآ  ) يرادرسمه

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 
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اجک رای  خر  فصو  اجک   هتشگرس  لد  اجک                       رادلد  ندید  اجک ، هدولآ  مشچ 

اجک راخ  یمدمه  اجک  تسم  سگرن  دراد                   ندید  وت  فلز  نم و  قشع  ۀصق 

اجک رامیب  لد  نیا  اجک  وت  قشع  هن  رو  تسوت               هنابیبط  فطل  مندش  قشاع  ّرس 

اجک رادیرخ  لیم  اجک  هدرب  هیس  ور  ار                       ام  يدیرخ  هک  يداهن  دوب  یتّنم 

اجک رابرس  رکون  اجک  هاش  تمدخ  وت              مداخ  دوشب  يدنسپ  هک  ار  یسک  ره 

اجک راکهنگ  دبع  اجک  وت  ياعد  هک  يربب                    مه  ارم  مان  تا  هلفان  رد  شاک 

 

( ترشاعم بادآ   ) يراد رسمه 

شقن هاگیاج و  ات  هدـش  يا  هژیو  صاخ و  يرظن  یلیالد ، هب  نز ، هب  هدـش و  لیکـشت  دـنزرف  نز و  درم ، هناگ  هس  ناـکرا  زا  هداوناـخ 
نایب زا  هداد و  صاـصتخا  نز  لـئاسم  هب  ار  يداـیز  تاـیآ  نآرق  لـیلد  نیمه  هب  .دـنک  ادـیپ  یبوخ  هب  هلکاـش  نیا  رد  ار  دوخ  یعقاو 

.تسا نز  رـسمه و  اب  ترـشاعم  بادآ  تسا ، نآرق  هجوت  دروم  هک  یلئاسم  زا  یکی  .تسا  هدـیزرون  يراددوخ  زیچ  نیرت  کـچوک 
هنوگ هب  دـیاب  رهوش  راتفر  دروخرب و  طابترا ، هنوگ  ره  هک  تسا  بلطم  نیا  رگ  نایب  فورعملاب ،» ّنهورـشاع  و   : » ءاسن هروس  هیآ 9 

ای تیذا  رازآ و  هقفن ، رد  يریگ  تخـس  نوـچ  یلاـمعا  سپ  .دـشاب  قـفاوم  نآ  اـب  هنادرمناوـج  راـتفر  عرـش و  فرع و  هک  دـشاب  يا 
(1) .تسا هدومن  شرافس  نادب  نآرق  هک  تسا  یفورعم  هب  ترشاعم  اب  فلاخم  اه ، نآ  دننام  یقلخدب و 

هب ترـشاعم  زا  دارم  زین  .تسا و  هدومن  رما  نادـب  دـنوادخ  هک  تسا  یلامعا  راتفر و  يانعم  هب  فورعم ، هب  ترـشاعم  هک  هدـش  هتفگ 
(2  ) .تسوا اب  بسانم  يراتفگ  راتفر و  نتشاد  هقفن و  مسق ، نوچ  نز ، قوقح  ندومن  ادا  فورعم ،
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رهوش نز و  زا  کـی  ره  يارب  نآ ، ندـش  نیریـش  كرتشم و  یگدـنز  نتفاـی  ماوق  ماود و  ثعاـب  وس ، کـی  زا  فورعم  هب  ترـشاعم 
یم یگدنز  رد  وا  تفرـشیپ  يارب  یلماع  دوش و  یم  ناملـسم  نز  ياهدادعتـسا  ندـش  افوکـش  بجوم  رگید ، يوس  زا  .دـش  دـهاوخ 

.ددرگ

ترشاعم نسح  قیداصم  زا  یخرب   

دهاوخ هراشا  مهم  قیداصم  زا  یخرب  هب  هک   ددرگ  یم  یقالخا  روما  زا  يرایسب  لماش  دراد و  یناوارف  قیداصم  فورعم  هب  ترشاعم 
.دش

قلخ نسح   - 1

هب قلخ  نسح  تاـیاور ، رد  هک  اـج  نآ  اـت  تسا ، هدومن  شرافـس  نآ  هب  رایـسب  مالـسا  هک  تسوکین  هدیدنـسپ و  یتفـص  قلخ  نسح 
: دریگ یم  رارق  هبساحم  دروم  تمایق  زور  رد  هک  تسا  هدش  نایب  يزیچ  نیرت  شزرا  اب  نیرتهب و  نیرت ، نیگنس  نیلوا ، ناونع 

قلخ نم  نازیملا  نم  لقثا  یئش  نم  ام  هقلخ  نسح  همایقلا  موی  دبعلا  نازیملا  یف  عضوی  ام  لوا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) هّللا لوسر  لاق  »
(3 «.) قلخلا نسح  نم  لضفأ  همایقلا  موی  ءرما  نازیم  یف  عضوی  ام  قلخلا ، نسح  یف  نسحا  نازیملا  یف  یئش  نم  ام  نسح ،

هدـنخ زا  رتارف  يانعم  هکلب  دوش ؛ یم  لماش  زین  ار  راتفر  نیا  هچ  رگا  تسین ، ندوب  ور  هداشگ  ندوب و  ور  هدـنخ  قلخ ، نسح  ياـنعم 
(4) .تسا لطاب  كرت  قح و  ندرکن  اهر  يانعم  هب  قلخ  نسح  .تسا  ردص  هعس  لمحت و  يانعم  هب  قلخ  نسح  .دراد  ییور 

یم ریثأت  زین  ناسنا  ِلامعا  ریاس  رب  هک  اج  نآ  اـت  دراد ، يا  هژیو  هاـگیاج  نیجوز  نیب  ًاـصوصخ  یگداوناـخ و  طـباور  رد  قلخ  نسح 
قلخ و تیمها  ندش  نشور  ثعاب  نآ ، رکذ  هک  تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  زا  یتیاور  دروم  نیا  رد  .دراذـگ 

.دش دهاوخ  هداوناخ  رد  کین  يوخ 
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باحصا اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ ربخ ، نیا  ندینش  اب  .تشذگرد  ذاعم  نبدعس  هک  دنداد  ربخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  »
.دنهد لسغ  ار  وا  هک  داد  روتـسد  .دوب  هداد  هیکت  هناخ  رد  بوچ  راهچ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .دنتفر  دعـس  هناخ  هب  شیوخ 
هزانج یپ  رد  ابع  نودب  هنهرب و  ياپ  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنداهن ، توبات  رب  دندرک و  نفک  دـنتخاس و  وبـشوخ  ار  وا  نوچ 

ربق کیدزن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .دیسر  ناتـسروگ  هب  هزانج  ات  پچ ، زا  هاگ  تفرگ و  یم  هزانج  تسار  زا  هاگ  .تشگ  ناور 
اه لگ  اب  دیهدب و  لگ  دیهدب ، رجآ  تفگ : یم  یپایپ  روگ ) نتخاس  ماگنه  رد   ) .دیچ نآ  رب  رجآ  داهن و  نآ  رب  گنـس  دوخ  دـمآ و 
ار ربق  دیـشاپ و  نآ  رب  كاخ  تفای و  نایاپ  روگ ) نتخاـس  راـک   ) نوچ .درک  یم  مکحم  ار  اـهرجآ  داـهن ) یم  اـهرجآ  ناـیم  رد  هک  )

نوچ هک  دراد  تسود  ار  يا  هدـنب  دـنوادخ  نکیل  دـسوپ ؛ یم  ددرگ و  یم  هدوسرف  روـگ  نیا  هک  مناد  یم  دوـمرف : تخاـس ، راوـمه 
! دعـس تفگ : دعـس  ردام  درک ، فاص  ار  ربق  يور  كاخ  هک  ینامز  .دـناسرب  ماجنا  هب  راوتـسا  تسرد و  ار  نآ  دـهد ، ماـجنا  يراـک 
؛ شیدـنایم یمتح  هنوگ ، نیا  ادـخ  راک  هرابرد  .شاب  تکاس  دعـس ! ردام  تفگ : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ .داـب  تیاراوگ  تشهب 

ربمایپ هب  تشگزاب ،) هار  رد   ) .دنتـشگزاب زین  مدرم  تشگزاـب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ سپـس  .دَرُـشفب  ار  دعـس  روگ ، هک  اریز 
هک یلاح  رد  يدرک  عییشت  يدرکن ، سک  چیه  اب  هک  يدرک  يراتفر  دعس  اب  هک  میدید  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  )
نآ هب  نم  و  دندوب ، ابع  نودب  هنهرب و  اپ  مه  هکئالم  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .یتشادن  شود  رب  ابع  يدوب و  هنهرباپ 

: دومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ .ار  نآ  پچ  فرط  راب  کی  یتفرگ و  یم  ار  هانج  تسار  فرط  راب  کی  دنتفگ : .مدرک  یسأت  اه 
شا هزانج  رب  يداد و  نامرف  وا  لـسغ  هب  دـنتفگ : .تفرگ  یم  وا  هک  متفرگ  یم  ار  ییاـج  نآ  نم  .دوب  لـیئربج  تسد  رد  نم ، تسد 

تسا نینچ   ) يرآ دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دَرُـشَفب ؟ ار  وا  ربق  هک  يدومرف  سپـس  يداهن ، روگ  رد  ار  وا  يدراذگ و  زامن 
(5 «) .دوب قالخا  دب  شا  هداوناخ  اب  دعس  هک  اریز  متفگ ؛) هک 
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هدوب و نامیا  اب  راکتسرد و  يدرف  ذاعم ، نبدعـس  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  دعـس  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ دروخرب  عون  زا 
هنوگ نیا  وا  اب  زین  ربمایپ  دوب ، یمن  نینچ  رگا  هک  درک ؛ یم  تیاعر  ار  نز  قوقح  قح و  ًاملـسم  یهلا ؛ نیناوق  عبات  رادرب و  ناـمرف  زین 

هداوناخ و دارفا و  قوقح  هک  هدوب  يدرف  وا  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  وا  هب  تبـسن  ربمایپ  مارتحا  همه  نیا  سپ  .درک  یمن  راتفر  مارتحا  اب 
قح و زا  رتالاب  یبلطم  ربمایپ  اّما  .تسا  هتشاد  یمن  اور  یـسک  رب  یملظ  هنوگ  چیه  دروم  نیا  رد  هدرک و  یم  تیاعر  ًالماک  ار  هعماج 
، تسا دراوم  نیا  زا  یکی  قلخ  نسح  هک  تسا ، یقالخا  ياه  شزرا  لوصا و  تیاعر  نآ  دنک و  یم  حرطم  ار  يرهوش  نز و  قوقح 

.تسا دیکأت  دروم  هداوناخ ، رد  نآ  دوجو  موزل  و 

نز هب  مارتحا  مارکا و   - 2

میرک نآرق  .تسین  لئاق  ناشیا  نیب  یتوافت  ظاحل  نیا  زا  دناد و  یم  یکی  تفارش ، یناسنا و  رهوگ  رد  ار  درم  نز و  سنج  ود  مالسا 
: دیامرف یم  دناد و  یم  تمارک  ياراد  ...و  داژن  تیسنج و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  ار  اه  ناسنا  مامت 

(6 «،) َمَداء یَنب  انمَّرَک  دََقل  «و 

مرکا ربمایپ  .دراد  يزاتمم  صاخ و  هاگیاج  نز  هب  تبـسن  مارتحا  مارکا و  نایم ، نیا  رد  اّما  .تسا  یـساسا  مهم و  لصا  نیا  هب  هراـشا 
: دنا هدومرف  دروم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  )

(7 (؛» میَئل ِّالا  َّنُهَناهَا  ِمیرَک َو ال  ِّالا  َءاِسنلا  َمَرْکَا  ام  »

« .تسپ ناسنا  رگم  دنک ، یمن  تناها  نانز ، هب  دنک و  یمن  مارکا  مارتحا و  ار  نانز  دشاب ، هدرب  تمارک  زا  يا  هرهب  هک  یسک  زج 
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: دنیامرف یم  ناشراوگرزب  ردپ  زا  لقن  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زین  و 

(8 (؛» اهعِّیَُضی الَف  اهَذَّختا  ِنَمَف  ٌهبُعل  هَأرَْملا  اّمنإف  اْهمِرکیلف  ًهارما  َذَخَّتا  ِنَم  »

.دزاس عیاض  ار  نآ  دیابن  دروآ ، تسد  هب  یتبعل  یسک  ره  تسا ؛ ربلد  تبعل و  امش  نز  .دنک  شمارتحا  دیاب  دریگب ، ینز  سک  ره 

رد يرتخد  وا  هک  ینامز  هچ  .تسا  يرورـض  مزال و  وا  هب  تبـسن  مارتحا  مارکا و  هک  تسا  یمرتحم  نامهیم  نز  مالـسا ، هاگدـید  زا 
ياه هیصوت  قوف  تالاح  همه  رد  .دشاب  نادنزرف  يارب  نابرهم  يردام  ای  رهوش و  رانک  رد  يرـسمه  هک  ینامز  هچ  تسا و  ردپ  هناخ 

.تسوا هب  تبسن  مارکا  مارتحا و  موزل  رب  لیلد  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یناوارف 

: دندومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  هدش  دراو  يرگید  ثیدح  رد 

(9 (؛» یئاسنل مکریخ  انا  هئاسنل و  مکریخ  مکریخ  الا  »

.مرتراتفرشوخ منانز  هب  تبسن  امش  همه  زا  نم  دشاب و  رتراتفر  شوخ  شنز  اب  هک  تسا  يدرم  امش  نیرتهب 

، نانز اب  مارتحا  تیاهن  رد  ناشیا  هک  دـهد  یم  ناـشن  یبوخ  هب  زین  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مالـسا مرکم  یبن  یلمع  هریـس  تقیقح  رد 
تقیقح رد  ناشیا  راتفگ  راتفر و  هک  .دـندومن  یم  راتفر  ناشنارـسمه ، و  مالـسلااهیلع )  ) همطاف ترـضح  ناـشیمارگ  رتخد  ًاـصوصخ 
بحاص یناسنا  هب  تیلهاج ، رـصع  رد  یناسنا ، حور  دـقاف  تسپ و  يدوجوم  زا  ار  نز  هک  تسا ، نز  هب  مالـسا ، هاگن  هدـننک  میـسرت 

.درک لیدبت  تمارک ،

نآ راهظا  تبحم و   - 3

(10) .تسا هداد  رارق  نیجوز ، دوجو  رد  لاعتم ، دنوادخ  ار  مه  هب  تبسن  نارسمه  هقالع  تبحم و  رهم و  لصا 

.دوش یم  تیبثت  دنک و  یم  ادیپ  ماکحتسا  یگدنز ، همادا  اب  دبای و  یم  دلوت  كرتشم  یگدنز  عورش  اب  هقالع  تبحم و  نیا 
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: دیامرف یم  نز  هب  تبحم  تیمها  اب  هطبار  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(11 (؛» ءاِسنلا ُّبُح  ءایبنألا  ِقالخَا  ْنِم  »

.تسا نانز  نتشاد  تسود  ناربمایپ  قالخا  زا 

(12 (؛» ...ًاّبُح ِءاسِّنِلل  َّدَتِْشا  ًاّبُح  اَنل  َّدَتِْشا  ْنَم  ّلُک  : » دندومرف رگید  ییاج  رد  زین  و 

.تشاد دهاوخ  تسود  رتشیب  ار  نانز  درادب ، تسود  رتشیب  ار  ام  سک  ره 

رهم و اسب  هچ  هنرگو ، دشاب  عرـش  تاروتـسد  اب  قباطم  یهلا و  ریـسم  رد  هک  تسا  شزرا  ياراد  یتّبحم  رهم و  هک  تسا  یهیدب  هتبلا 
.دوش يدوبان  هطرو  هب  درف  طوقس  ثعاب  یتح  دشاب و  هتشادن  يونعم  هرمث  چیه  هک  یتبحم ،

هقالع قشع و  لماک  رهظم  هک  نیجوز  نیب  طباور  رد  اّما  .تسا  نتشاد  تسود  مزاول  زا  یکی  تبحم ، راهظا  مالسا ، ینغ  گنهرف  رد 
: دنا هدومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هک  اج  نآ  ات  دراد  يا  هژیو  هاگیاج  تبحم ، راهظا  نیا  دنتسه ،

(13 (؛» ًاَدبَا اِْهْبلَق  ْنِم  بَهذَیال  کبُِحا  ّینِا  ِهَأرَْمِلل  ِلُجَّرلا  ُلوَق  »

.ددرگ یمن  وحم  شرسمه  بلق  زا  زگره  مراد ،» تسود  ار  وت  نم  انامه  : » شرسمه هب  درم  راتفگ 

نز صاخ  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  ثیدح ، نیا  .تساه  ناسنا  یلک  تایـصوصخ  ترطف و  ساسا  رب  مالـسا ، ياه  هیـصوت  نیناوق و 
رظن زا  نز  هک  ارچ  دیامن ؛ یم  شرـسمه  هب  تبـسن  درم  تبحم  راهظا  هب  هیـصوت  تسا ، درم  زا  شیب  یفطاوع  تاساسحا و  ياراد  هک 

یم مرگلد  یگدنز  هب  نیمأت و  وا  یناور  یحور و  زاین  رـسمه ، هلمج  نیا  اب  و  دراد ، ندوب  بوبحم  نتـشاد و  تسود  هب  زاین  یحور ،
.دشاب نادنزرف  يارب  هفطاع  اب  زوسلد و  يردام  رهوش و  يارب  نابرهم  يرسمه  دناوت  یم  و  دوش ،
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رسمه بویع  ندناشوپ   - 4

نانچ دنیامن ؛ ظفح  هابتـشا  واطخ  هانگ و  زا  ار  رگیدکی  دنناشوپب و  ار  رگیدـکی  بویع  دـیاب  مه  اب  ترـشاعم  طابترا و  رد  درم  نز و 
: دیامرف یم  هطبار  نیا  رد  میرک  نآرق  هک 

(. 14 «) ...َّنَُهل ٌساِبل  ُمتنَا  مَُکل و  ٌساِبل  َّنُه  »

کی ره  درم ، نز و  ینعی  ( 15) .دـنا هدـش  هیبشت  سابل  هب  درم  نز و  دـنک ، یم  ظفح  دـناشوپ و  یم  ار  ناسنا  اه  سابل  هک  اـج  نآ  زا 
(16) .دننک یم  ظفح  نارگید ، نیب  رد  نآ  نداد  هعاشا  روجف و  قسف و  لابند  هب  نتفر  زا  ار  لباقم  فرط 

ره سپ  دـنک ، یم  ادـیپ  رییغت  نامز  لصف و  اب  بسانتم  سابل  لاثم ، ناونع  هب  دراد ؛ دوجو  یبلاـج  تاـکن  ساـبل ، هب  رـسمه  هیبشت  رد 
رد دیاب  سابل  هک  نیا  ای  .دیامن و  میظنت  دوخ  رـسمه  یناور  یحور و  زاین  اب  بسانتم  ار  دوخ  راتفر  قالخا و  دیاب  رـسمه  ود  زا  کی 

دیآ و یم  باسح  هب  تنیز  مه  تسا و  ندب  ظفح  بجوم  مه  سابل  هک  نیا  ای  و  دشاب ، ناسنا  نأش  بسانم  سنج ، تخود و  گنر ،
ظفح ار  ناسنا  سابل  هک  هنوگ  نامه  .دراد  دوجو  لباقتم  يا  هطبار  سابل  ناسنا و  نیب  هتبلا  .دـشاب  یم  دـنمزاین  نآ  هب  هشیمه  ناـسنا 

(17) .تسا شیوخ  سابل  ظفح  هب  فظوم  يدرف  ره  لباقم ، رد  دنک ، یم 

تشذگ وفع و   - 5 

یلـصا ریـسم  زا  هدـش و  هابتـشا  راچد  اه  باختنا  زا  یخرب  رد  تسا  نکمم  دراد و  باختنا  قح  و  تسا ، هدـش  هدـیرفآ  راتخم  ناسنا 
یم هدراذـگ  نز  هدـهع  رب  هناخ ، هب  طوبرم  روما  لومعم ، روط  هب  .تسا  ناسکی  ود  ره  درم ، نز و  يارب  هلأـسم  نیا  .ددرگ و  جراـخ 

راتفر و دروخرب و  رد  تسا  نکمم  یتح  دوش ، هابتـشا  راچد  هار  نیا  رد  تسا  نکمم  وا  .دیامن  تیریدم  ار  هناخ  روما  دیاب  وا  دوش و 
ار شیوخ  رسمه  ياهاطخ  نادرم  هک  تسا  هدش  شرافس  رایسب  عقاوم ، نیا  رد  .دنک  هابتشا  اطخ و  شیوخ  رسمه  هب  تبسن  شراتفگ 

.دنهدن رارق  تیذا  رازآ و  دروم  لیلد  نیا  هب  ار  اه  نآ  دنشخبب و 
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: دش هدیسرپ  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا 

(18 (؛.» اَهل َرَفَغ  ْتلَهَج  ْنِا  َو  :»..... . لاق ًانسُْحم »؟ َناک  ُهَلَعَف  اِذا  يّذلا  اهِجْوَز  یلَع  ِهارَملا  ُّقح  ام  »

درم درک ، ییاطخ  لهج  يور  زا  نز  رگا  دـندومرف ...: تسا ؟ راکوکین  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  درم  رگا  هک  تسیچ  شرهوش  رب  نز  قح 
.دشخبب ار  وا 

ناسحا ياراد  هک  يدرف  و  دـناد ، یم  ناسحا  دراوم  زا  ار  تشذـگ  وفع و  میرک ، نآرق  هک  دراد ، تیمها  اـج  نآ  اـت  تشذـگ  وفع و 
ادخ و  دـنرذگ ، یم  رد  مدرم  ياطخ  زا  و  ( 19 (؛» نینِـسحُملا ُّبُِحی  ُهَّللا  ِساّنلا و  ِنَع  َنیفاعلا  َو  : » تسا لاعتم  دنوادخ  بوبحم  دـشاب ،

زا تشذـگ  اب  دـیاب  کی  ره  دـنوش و  یم  هابتـشا  راچد  كرتشم ، یگدـنز  ریـسم  رد  ود  ره  درم ، نز و  .دراد  تسود  ار  ناراـکوکین 
دنوادـخ بوبحم  تشذـگ ، وفع و  اب  رگید ، فرط  زا  و  دـیامن ، ظفح  ار  هداوناـخ  یمیمـص  مرگ و  ياـضف  لـباقم ، فرط  ياـهاطخ 

.دش دنهاوخ  لاعتم 

ندرک ارادم   - 6

.دوش و هتـساک  مه  هب  تبـسن  رهوش  نز و  تبحم  رهم و  نازیم  زا  لئاسم ، زا  یخرب  لیلد  هب  كرتشم ، یگدنز  لوط  رد  تسا  نکمم 
نیجوز دـنک و  داجیا  ناشیا  نیب  رد  يدرـسلد  ترودـک و  رهوش ، ای  نز و  رد  یقالخا  تایـصوصخ  زا  یخرب  دوجو  تسا  نکمم  ای 

ظفح موزل  تیمها  هب  هجوت  اب  میرک  نآرق  .دنروآ  مهارف  دوخ  يارب  ار  يرتهب  یگدنز  ییادج ، قیرط  زا  دنناوت  یم  هک  دـننک  روصت 
نَا یـسَعَف  َّنُهوُمتهِرَک  نِاَف  : » دـیامرف یم  ناشیا  هب  باطخ  تسا ، نادرم  تسد  رد  قالط  قح  هک  نیا  هب  هجوت  اب  زین  هداوناـخ و  ماـظن 

(20 (؛» اریثَک ًاریَخ  ِهیف  هَّللا  َلَعجَی  ًائیَش و  اوهَرکَت 
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ریخ دنوادخ  و  دشابن ، امـش  دنیاشوخ  يزیچ  اسب  هچ  دیریگن ،) ییادج  هب  میمـصت  ًاروف   ) دیتشاد تهارک  یتهج ) هب   ) اه نآ  زا  رگا  و 
.دهد یم  رارق  نآ  رد  یناوارف 

.دنشابن و امش  ياضر  دنسپ و  دروم  هک  دنچ  ره  دنیامن ؛ ارادم  دوخ  نارسمه  هب  تبـسن  هک  تسا  هدش  هیـصوت  نادرم  هب  هیآ ، نیا  رد 
زا شناد ، ملع و  تیدودـحم  تهج  هب  ناـسنا  اریز  دـهد ؛ یم  ریثـک » ریخ   » هدژم دـنیامن ، راـتفر  نـینچ  هـک  یناـسک  يارب  لـباقم ، رد 

.تسا عالطا  یب  بلاطم  زا  يرایسب 

: دیامرف یم  نینچ  نادرم  هب  ندرک  ارادم  اب  هطبار  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح   

(21 (؛» کْشیَع اوُفصَِیل  اَهل  هَبحُصلا  نَسْحَا  لاح َو  ّلُک  یلَع  اهِرادَف  »

.دوش افص  اب  تیگدنز  ات  امن ، ترشاعم  یکین  هب  وا  اب  نک و  ارادم  ترسمه  اب  لاح ، ره  رد 

هدش قلخ  صاخ  يدوصقم  يارب  کی  ره  تسا و  توافتم  شرسمه  تاساسحا  زئارغ و  اب  وا ، تاساسحا  زئارغ و  هک  دنادب  دیاب  درم 
هاگ چـیه  درم  .دـیامنن  تمحازم  داجیا  يرگید  يارب  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  فیلاکت  فیاـظو و  دـیاب  رهوش ، نز و  زا  کـی  ره  .دـنا 

هشیپ ارادم  وا  راتفر  راتفگ و  لباقم  رد  دیاب  هکلب  .دیامن  لمع  وا  لثم  ای  دنک ، رکف  وا  قباطم  هک  دشاب  هتشاد  راظتنا  شرسمه  زا  دیابن 
.ددرگ شخب  تذل  نیریش و  ناشیود  ره  يارب  یگدنز  ات  دنک 

رظن لدابت  تروشم و   - 7

فیلاکت فیاظو و  کی  ره  .دنتـسه و  دوخ  صاخ  يوخ  قلخ و  ياراد  درم ، نز و  زا  کیره  هک  دـش  ناـیب  لـبق ، ياـه  تمـسق  رد 
.دنراد هناخ  رد  یصاخ 

صقن بیع و  یب  حیحـص و  ًالماک  دـناوت  یمن  ییاهنت ، هب  درم  يریگ  میمـصت  دراد و  نز  اب  يداـیز  طاـبترا  هک  لـئاسم  زا  یخرب  رد 
.دشاب یم  بولطم  هجیتن  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرتهب  رظن ، لدابت  تروشم و  دشاب ،
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: تسا هدیدرگ  نایب  نارسمه  نیب  تروشم  زا  يا  هنومن  میرک  نآرق  رد 

ام ُمتمَّلَـس  اَِذا  مُکیَلَع  َحانُج  الَف  مُکَدـلوَأ  اوُعِـضرَتسَت  نَا  مُّتدَرَا  نِا  امِهیَلَع و  َحانُج  ـالَف  ٍرُواَـشَت  اـمُهنِم و  ٍضاَرت  نَع  ًـالاَِصف  ادارَا  نِاَـف  »
(22 (؛» ِفورعَملِاب ُمتیَتاَء 

يارب دیتساوخ  رگا  درادن و  يداریا  راک  نیا  دـنریگب ، ریـش  زا  ار  دوخ  دـنزرف  تروشم ، تیاضر و  اب  دنتـساوخ  نیدـلاو  هاگ  ره  سپ 
.درادن یلاکشا  دیهد ، وا  هب  فراعتم  دح  هب  یقوقح  هک  یتروص  رد  دیریگب ، هیاد  ناتدنزرف 

: دنیامن تروشم  مه  اب  هک  دنک  یم  هیصوت  نیجوز  هب  يرگید  ریبعت  اب  میرک  نآرق  رگید ، ییاج  رد 

(23 (؛» يرُخا َُهل  ُعِضُرتَسَف  ُمترَساعَت  نِا  ٍفورعَِمب و  مُکَنَیب  اورِمَتْأ  «َو 

هدهع رب  ار  هچب  نآ  نداد  ریـش  يرگید  نز  دیدیـسرن ، قفاوت  هب  رگا  و  دیهد ؛ ماجنا  هتـسیاش  هرواشم  اب  ار ) راک  نادـنزرف ، هرابرد   ) و
.دریگ یم 

رگید دناد و  یم  میهس  هدش ، هتفرگ  هک  یمیمصت  رکف و  رد  ار  دوخ  لباقم ، فرط  هک  تسا  نیا  هداوناخ ، روما  رد  تروشم  دئاوف  زا 
(24) .تسا هدش  لیمحت  وا  رب  راک  نیا  هک  دنک  یمن  ساسحا 

نز هک  يروما  ای  و  تسا ؛ هداوناخ  هناخ و  هب  طوبرم  روما  رد  رسمه  اب  تروشم  تسا ، دیفم  بولطم و  هچ  نآ  هک  تسا  یهیدب  هتبلا 
، رـسمه اـب  تروشم  هلیـسو  هب  سپ  .دوش  یمن  هیـصوت  تروشم ، درادـن ، یطاـبترا  وا  هب  هک  يروما  رد  و  تسا ، رظن  بحاـص  نآ  رد 

.ددرگ یم  هرادا  هجو  نسحا  هب  روما  دوش و  یم  باختنا  زین  حیحص  هار  تالکشم ، لح  رب  هوالع 

===========================================

اه تشون  یپ 

ص 456. ج 4 ، رانملا ، ریسفت  دیشر ، اضردمحم  ( 1

ص 35. ج 3 و 4 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، ( 2
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ص 140. نیشیپ ، ج 3 ؛ همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  يدمحم  ( 3

ص 158. ءارسا ، رشن  زکرم  نآرق ، رد  قالخا  يدابم  یلمآ ، يداوج  هّللادبع  ( 4

ج 6. راونالاراحب ، یسلجم ، ص 360 ؛ ج 1 ، عیارشلا ، للع  یمق ، هیوباب  نبا  ( 5

هیآ 70. ءارسا / هروس  ( 6

ثیدح 44943. ص 371 ، ج 16 ، لاعفالا ، لاوقالا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  يدنهلا ، یقتملا  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نیدلاءالع  ( 7

ثیدح 5. ص 224 ، باب 2 ، نیشیپ ، ج 100 ؛ راونالاراحب ، یسلجم ، ( 8

ثیدح 11. ص 171 ، هجوزلا ، یلا  ناسحالا  بابحتسا  باب  نیشیپ ، ج 20 ؛ هعیشلا ، لئاسو  یلماعلا ، رحلا  نسح  نب  دمحم  ( 9

هیآ 21. مور / هروس  ًهَمْحَر ؛ ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  ( 10

ثیدح 2. ...ءاسنلا ص 22 ، بح  بابحتسا  باب  نیشیپ ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعلا ، رحلا  نسح  نبدمحم  ( 11

ثیدح 12. ص 24 ، نامه ، ( 12

ثیدح 9. ص 23 ، نامه ، ( 13

هیآ 187. هرقب / هروس  ( 14

ص 230. ج 1 ، فاشکلا ، يرشخمزلا ، رمع  نب  دومحم  هّللاراج  ( 15

ص 64. نیشیپ ، ج 2 ؛ ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  دیس  همجرت  نازیملا ، ییابطابط ، دمحم  دیس  ( 16

ص 382. نیشیپ ، ج 1 ؛ رون ، ریسفت  یتئارق ، نسحم  ص 650 ، نیشیپ ، ج 1 ؛ هنومن ، ریسفت  ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  رصان  ( 17

ثیدح 1. ص 169 ، ...هجوزلا ، یلا  ناسحالا  بابحتسا  باب  نیشیپ ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعلا ، رحلا  نسحلا  نب  دمحم  ( 18

هیآ 134. نارمع / لآ  هروس  ( 19

هیآ 19. ءاسن / هروس  ( 20

ثیدح 3. ص 169 ، ءاسنلا ، هرشع  بادآ  نم  هلمج  باب  نیشیپ ، ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماعلا ، رحلا  نسحلا  نبدمحم  ( 21

14568 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4389 

http://www.ghaemiyeh.com


هیآ 233. هرقب / هروس  ( 22

هیآ 6. قالط / هروس  ( 23

ص 78. ج 3 ، نآرق ، رد  قالخا  يدزی ، حابصم  یقت  دمحم  ( 24

(16  ) يرادرسمه

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  ياهراکهار 

هراشا

دیما دمحا  مالسالا  تجح  : هدنسیون

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  ینآرق  ياهراکهار 

هدیشوک هدنسیون  رضاح ، هلاقم  رد  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نادنزرف  نانز و  یـضعب  ینمـشد  زا  نخـس  میرک  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  رد 
.دهد رارق  یسررب  دروم  زین  ار  يدارفا  نینچ  اب  دروخرب  ياهراکهار  عوضوم  نیا  یسررب  نمض  تسا 

نولعفی مهرما و  ام  هللا  نوصعیال  دادش  ظالغ  هکئالم  اهیلع  هراجحلا  سانلا و  اهدوقو  ًاران  مکیلها  مکسفنا و  اوق  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
میرحت 6) « ) نورمؤی ام 

هک یشتآ  دینک ؛ ظفح  تساه  گنس  اه و  ناسنا  نآ  مزیه  هک  یـشتآ  زا  ار  شیوخ  هداوناخ  دوخ و  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
ارجا ار  دنا  هدش  هداد  نامرف  هچنآ  دننک و  یمن  تفلاخم  ار  ادـخ  نامرف  زگره  هک  هدـش  هدرامگ  نآ  رب  ریگتخـس  نشخ و  ناگتـشرف 

.دنیامن یم 

ءارسا 64 و 65) « ) ...الیکو کبرب  یفک  ناطلس و  مهیلع  کل  سیل  يدابع  نا  ...دالوالا  لاومالا و  یف  مهکراش  «و 

یگدنب هک  نانآ  هب  تبسن  هک  نادب ) اما   ) ...نک تکرـش  اهنآ  نادنزرف  لاوما و  رد  و  مدآ ) نادنزرف  ندرک  هارمگ  يارب  ناطیـش  يا  )
.دشاب اهنآ  ظفاح  تراگدرورپ  هک  تسا  یفاک  ردق  نیمه  يرادن و  يا  هطلس  دنا  هدرک  دوخ  هشیپ  ارم 

لافنا 28) « ) میظع رجا  هدنع  هللا  نأ  هنتف و  مکدالوا  مکلاوما و  نأ  اوملعا  «و 

.تسا یمیظع  شاداپ  شدزن  دنوادخ  تسا و  شیامزآ  هلیسو  امش  دالوا  لاوما و  دینادب  و 
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یف مه  اولمع و  امب  فعـضلا  ءازج  مهل  کئلواف  ًاحلاص  لمع  نمآ و  نم  الا  یفلز  اندـنع  مکبرقت  یتلاب  مکدالوا  مکلاوما و ال  اـم  «و 
ءابس 37) « ) نونمآ تافرغلا 

نانآ يارب  هک  دـنهد  ماجنا  یحلاص  لمع  دـنروایب و  ناـمیا  هک  یناـسک  زج  دزاـس  یمن  برقم  اـم  دزن  ار  امـش  زگره  دـالوا  لاوما و 
.دوب دنهاوخ  تینما  رد  یتشهب )  ) ياه هفرغ  رد  اهنآ  دنداد و  ماجنا  هک  تسا  ییاهراک  ربارب  رد  فعاضم  شاداپ 

نوقفانم 9) « ) نورساخلا مه  کئلواف  کلذ  لعفی  نم  هللا و  رکذ  نع  مکدالواال  مکلاوما و  مکهلتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

.دنناراکنایز دننک  نینچ  هک  یناسک  دنکن و  لفاغ  ادخ  دای  زا  ار  امش  ناتنادنزرف  لاوما و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

راکاطخ نادنزرف  نارسمه و  اب  دروخرب  هوحن   

نباغت « ) میحر روفغ  هللا  ناف  اورفغت  اوحفـصت و  اوفعت و  نا  مهورذحاف و  مکل  ًاودع  مکدالوا  مکجاوزا و  نم  نا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »
(14

دیشاب ساره  میب و  رد  اهنآ  زا  سپ  دنتسه  امش  نانمشد  امش  نادنزرف  نارسمه و  زا  یضعب  ًاقیقحت  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هدنشخب و دنوادخ  اریز  تفرگ ) دیهاوخ  يرتهب  هجیتن   ) دیـشخبب ار  اهنآ  دییامن و  یـشوپ  مشچ  نانآ  ياهاطخ  زا  دینک و  وفع  رگا  و 

.تسا نابرهم 

 

هدومن و نایب  ار  اـهنآ  یناـعم  یناهفـصا  بغار  تادرفم  زا  هدافتـسا  اـب  ادـتبا  هک  دراد  دوجو  يروحم  هملک  جـنپ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
: مینک یم  يریگ  هجیتن  سپس 

« مکل ًاودع   » ودع لوا : هملک 

توافت زیچ  ود  نایم  نداد  يراگزاس  ندیشخب و  يدوبهب  اب  ینعی  دراد  تافانم  مایتلا  اب  هک  تسا  دح  زا  نتـشذگرد  زواجت و  ودعلا :
.دراد
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وا هب  یتلاح  هکلب  دـشابن  دـصق  يور  زا  هک  یتوادـع  ینمـشد و  تموصخ 2 . ینمـشد و  دصق  هب  توادـع  . 1 تسا : هنوگ  ود  ودـع 
.دریگ یم  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  نانمشد  زا  هک  هنوگ  نامه  دوش و  یم  تیذا  هک  دهد  یم  تسد 

« مهورذحاف  » رذح مود : هملک 

.تسا روآ  ساره  كانسرت و  يزیچ  زا  ندرک  يرود  رذح :

« اوفعت نا  و   » وفع موس : هملک 

.تسا هانگ  زا  ندش  رود  وفع : سپ  .ددرگرب  نآ  ماجنا  زا  هک  مدومن  ار  شهانگ  ندرب  نیب  زا  دصق  هنع : توفع 

« اوحفصاو  » حفص مراهچ : هملک 

هرقب 109) « ) هرمأب هللا  یتای  یتح  اوحفصاو  اوفعاف   » تسا ندرکن  شهوکن  نتشذگرد و  حفصلا :

هحفـص زا  ای  مدرک  يرود  وا  زا  مدـید و  يور  رد  ور  ار  وا  اـی  میتشذـگرد  شهاـنگ  زا  مدرک و  یـشوپ  مشچ  وا  زا  اـی  هنع : تحفص 
.متخادرپ رگید  تاحفص  هب  هتشذگرد و  مدوب  هدرک  تبث  نآ  رد  ار  شهانگ  هک  یباتک 

« اورفغتو  » رفغ مجنپ : هملک 

.دراد یم  نوصم  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  ناسنا  هک  هچنآ  سرت و  میب و  رفغلا :

.دوش رود  شکرچ  میر و  ات  نک  وشتسش  فرظ  رد  ار  سابل  ءاعولا : یف  کبوث  رفغا 

.تسا هتشذگنرد  وا  زا  هدرکن و  يدامتعا  وا  رب  نطاب  رد  هک  دنچ  ره  درذگرد  وا  زا  رهاظ  رد  هک  تسا  یتقو  هل : رفغ 

نادنزرف نارسمه و  ماسقا   

: تسا هدش  حرطم  دنزرف  رسمه و  عون  ود  میرک  نآرق  رد 

: تسا هدش  نایب  ناقرف  هروس  هیآ 74  رد  مسق  نیا  .دنتسه  ینشور  مشچ  ببس  هک  ینادنزرف  نارسمه و  . 1

اهیف نوقلی  اوربص و  امب  هفرغلا  نوزجی  کئلوا  اماما - نیقتملل  انلعجا  نیعا و  هرق  انتایرذ  انجاوزا و  نم  انل  به  اـنبر  نولوقی  نیذـلاو  »
ات 76) ناقرف 74  « ) اماقم ارقتسم و  تنسح  اهیف  نیدلاخ  امالس - هیحت و 
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ار ام  هد و  رارق  ام  مشچ  ینـشور  هیام  نامنادـنزرف  نارـسمه و  زا  اراگدرورپ  دـننک : یم  تساوخرد  نینچ  دـنوادخ  زا  هک  یناسک  و 
تیحت اب  نآ  رد  هدش و  هداد  رارق  شاداپ  ناشیئابیکش  ربارب  رد  تشهب  یلاع  تاجرد  هک  دنتـسه  اهنآ  هد - رارق  اوشیپ  نایاسراپ  يارب 

! ییوکین تماقا  لحم  هاگرارق و  هچ  دنتسه ، هنادواج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  .دننک  یم  تاقالم  ار  رگیدمه  مالس  و 

: تسا هدش  حرطم  نباغت  هروس  هیآ 14  رد  هک  دننک  یم  ینمشد  هک  ینادنزرف  نارسمه و  . 2

 

ار نآ  لهاان  نادـنزرف  نارـسمه و  اب  هجاوم  لماعت و  يارب  ینآرق  ياهراک  هار  ناونع  تحت  هک  تسا  مود  عون  هلاقم  نیا  رد  ام  ثحب 
.مینک یم  حرطم 

.ددرگ یم  هدافتسا  لیذ  تاکن  نباغت  هیآ 14  ساسارب 

یم هدافتسا  مکل » ودع   » هلمج زا  تسا و  هداد  رارق  باطخ  ار  نانمؤم  دنوادخ  تسا : نامیا  روحم  رب  لهاان  نادنزرف  نانز و  ینمـشد 
تـسا ینید  فالتخا  هکلب  تسین  لومعم  یگداوناخ  تافالتخا  دوش  یم  داجیا  نینمؤم  نانآ و  ناـیم  هک  يداـضت  هلـصاف و  هک  دوش 

.دنهد یم  ماجنا  ادخ  هب  نامیا  فالخ  ییاهراتفر  لهاان  نادنزرف  ای  نارسمه و  ینعی 

تادرفم رد  هک  تسا  یمود  ياـنعم  ودـع  زا  روـظنم  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  نینچ  تسا  هدوـمرف  ناـیب  دـنوادخ  هک  ییاـهراک  هار  زا 
ودـع  » هن مکل » ودـع  : » دـیامرف یم  اذـل  تسین و  يزوت  هنیک  ینمـشد و  دـصق  هب  توادـع  ینعی  لوا  ياـنعم  هب  تسا و  هدـمآ  بغار 

نارـسمه و لماش  نید  نانمـشد  هیلع  رب  هللا  لیبس  یف  داهج  روتـسد  تسا و  مزال  اهنآ  اب  هلباقم  گنج و  دوب  نینچ  رگا  الا  و  مکیلع »
انءابآ و لتقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  انک  دقل  و  : » دـیامرف یم  نینمؤملاریما  اذـل  دوش و  یم  زین  براحم  نادـنزرف 

جهن « ) ودعلا داهج  یف  ًادج  ملألا و  صضم  یلع  ًاربص  مقللا و  یلع  ًایـضم  ًامیلـست و  ًانامیا و  الا  اندیزن  ام  انمامعا و  انناوخا و  انءانبا و 
هبطخ 56) هغالبلا 
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نامیا رب  زج  هزرابم  نیا  هک  میدرک  یم  گنج  دوخ  ياهومع  ناردارب و  نادنزرف و  ناردپ و  اب  میدوب و  ص )  ) ادخ ربمایپ  باکر  رد 
مدـق تباث  نمـشد  ربارب  شـشوک  داهج و  اه و  يراوگان  ربارب  يرابدرب  ربص و  قح و  عیـسو  هداج  رد  ار  ام  دوزفا و  یمن  ام  میلـست  و 

.تخاس یم 

اب لهاان  نادنزرف  نارـسمه و  هک  تسا  یـضراعت  نآ  دوش و  یم  نشور  توادـع  تهج  اونمآ » نیذـلااهیا  ای   » باطخ اب  نیا  رب  هوالع 
لئاسم هب  طوبرم  هکلب  تسین  يا  هقیلـس  يرظن و  تافالتخا  يداع و  لئاسم  هب  طوبرم  توادـع  نیا  .دـنراد  ینامیا  لـمع  رد  نینمؤم 

نز ای  دننک و  یمن  ار  مرحمان  مرحم و  تیاعر  ای  دنناوخ و  یمن  زامن  دنزرف  ای  رسمه  لاثم  ناونع  هب  تسا  يداقتعا  تافالتخا  ینید و 
دوخ ردام  ردـپ و  فرح  هب  دـنک و  یم  تقافر  بابان  ناتـسود  اب  دـنزرف  ای  دـنک و  یم  تنایخ  نز  هب  تبـسن  درم  ای  درم و  هب  تبـسن 

.نآ لاثما  دهد و  یمن  شوگ 

لهاان نادنزرف  نارسمه و  اب  ههجاوم  ياهراک  هار   

رذح لوا : راک  هار 

هک يراکهار  نیلوا  ینعی  دوب  ناسرت  نارگن و  دـیاب  دـنراد  نانمؤم  يارب  لهاان  نارـسمه  نادـنزرف و  هک  یناـیز  ررـض و  هب  هجوت  اـب 
هداوناخ هب  يدج  تاراسخ  اه و  نایز  يونعم  يدام و  ثیح  زا  اهنآ  هک  تسا  نیا  دیامرف  یم  نانآ  اب  هلباقم  ههجاوم و  يارب  دنوادخ 

زا دنهد و  یم  رارق  کته  دروم  ار  هداوناخ  يوربآ  تزع و  مه  دنهد و  یم  ردـه  هب  ار  هداوناخ  دـمآرد  بسک و  مه  دـننک  یم  دراو 
دـش و دـیابن  اهنآ  میلـست  دوب و  ساسح  دـیاب  نیاربانب  تسا  هداوناخ  هب  هبرـض  نیرتگرزب  نیا  دـننک و  یم  عیاـض  ار  دوخ  رتمهم  همه 

ساره میب و  زا  دیاب  ینعی  .دنیامن  لماعت  اهنآ  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اب  دیاب  امئاد  ینعی  دنـشاب  رذحرب  دیاب  اهنآ  زا  نانمؤم 
هللا یلص  ) مرکا ربمایپ  هب  دنوادخ  اذل  دنشاب و  رمتسم  تبظاوم  تحت  دوبن و  نمیا  دننز  یم  هداوناخ  هب  اهنآ  هک  ییاه  بیسآ  هب  تبسن 

.دنزاس فرحنم  یهلا  ماکحا  یضعب  زا  ار  وت  ادابم  شاب  رذحرب  باتک  لها  زا  هک  دهد  یم  روتسد  ملس ) هلآ و  هیلع و 
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هدئام 49) « ) کیلا هللا  لزنا  ام  ضعب  نع  كونتفی  نأ  مهرذحا  «و 

وفع مود : راک  هار 

 

هئیـس اطخ و  زا  لباقم  فرط  حالـصا  نآ  رد  هک  تسا  یتشذگ  شـشخب و  زا  ترابع  هدش ، لقن  بغار  تادرفم  زا  هچنآ  ربانب  وفع » »
: تسا هدش  حرطم  یهلا  شاداپ  لماع  حالصا  اب  هارمه  وفع  يروش ؛ هروس  هیآ 40  رد  ساسا  نیا  رب  دشاب و  رظن  دروم 

وفع رگا  اما  نآ  دننامه  تسا  یتازاجم  يدب ، رفیک  «» نیملاظلا بحیال  هنا  هللا  یلع  هرجاف  حلصا  یفع و  نمف  اهلثم  هئیس  هئیس  ءازج  «و 
« .درادن تسود  ار  ناگدننک  - ملظ دنوادخ  .تسادخ  اب  وا  شاداپ  دنک  حالصا  و 

زا دعب  ای  دنک و  حالصا  ار  لباقم  فرط  دناوتن  وفع  رگا  سپ  .دشاب  هارمه  لباقم  فرط  حالصا  اب  دیاب  وفع  هفیرـش  هیآ  نیا  يانبم  رب 
( مالسلا هیلع  ) نیـسح ماما  تشذگ  تقیقح  نیا  هنومن  .تسا  هدشن  مهارف  یهلا  شاداپ  تابجوم  دریگن  تروص  یحالـصا  مادقا  وفع 

تـشذگ ای  دومن و  لیدـبت  ع )  ) تیب لها  بحم  هب  ار  وا  دـیدرگ و  وا  حالـصا  هجوت و  بجوم  هک  تسا  یماش  مدرم  ییوگازـسان  زا 
دوب و یحالصا  رما  هک  تدایع  اب  دیدرگ  ماوت  يدوهی  صخش  نآ  طسوت  ترضح  نآ  يور  رب  رتسکاخ  نتخیر  زا  ص )  ) ادخ لوسر 

نادنزرف نارـسمه و  فالخ  ياهراک  زا  نتـشذگ  يانعم  هب  افرـص  مود  راک  هار  نیاربانب  .دش  يدوهی  نآ  ندروآ  نامیا  هبوت و  ببس 
ندش يرج  بجوم  تشذـگ  وفع و  رگا  الاو  ددرگ  اهنآ  حالـصا  بجوم  هک  تسا  شزرا  ياراد  یتشذـگ  وفع و  هکلب  تسین  لهاان 

.درادن یشزرا  تشذگ  وفع و  نیا  ددرگ ، نانآ  رتشیب  هچره 

« حفص : » موس راک  هار 
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ببس اریز  دروآ  نانآ  يور  هب  دیابن  ار  اهاطخ  یخرب  ینعی  تسا  لفاغت  یـشوپ و  مشچ  ضامغا و  اب  ماوت  تشذگ  يانعم  هب  حفـص » »
.دوش یم  نانآ  تیصخش  رد  اهاطخ  نآ  تیبثت  اهنآ و  ندش  رت  يرج 

مـشچ لفاغت و  هک  تسا  نآ  مزلتـسم  موهفم  نیا  تسا و  هدش  انعم  دشابن  تمالم  اب  ماوت  هک  یتشذگ  حفـص  بغار  تادرفم  رد  اذـل 
ندروآ ور  هب  اب  ماوت  وفع »  » هک توافت  نیا  اب  دنتـسه  كرتشم  تشذـگ  موهفم  رد  حفـص »  » و وفع »  » نیارباـنب .دوش  اـطخ  زا  یـشوپ 

یحالـصا هبنج  حفـص »  » رد مه  و  وفع »  » رد مه  لاح  نیع  رد  اما  تسا  ندرواین  ور  هب  اب  ضامغا  تشذـگ و  حفـص »  » اـما تساـطخ 
.دراد دوجو  راکاطخ  هب  تبسن 

: دهد یم  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ  ساسا  نیا  رب  و 

رجح 85 و 86) « ) میلعلا قالخلا  وه  کبر  نا  لیمجلا - حفص  حفصاف  هیتال  هعاسلا  نا  »

هب نکن ) تمالم  ناشیاه  ینادان  رب  ار  اهنآ  و   ) نک رظن  فرـص  يرت  هتـسیاش  روط  هب  اهنآ  زا  سپ  دیـسر  دهاوخ  ارف  اعطق  تمایق  زور 
.تسا هاگآ  هدننیرفآ  وت  راگدرورپ  نیقی 

نیا الوا  هک  دـنامهفب  دـهاوخ  یم  تسا و  هناراوگرزب  ضامغا  لفاغت و  هب  رما  يارب  لالدتـسا  یعون  هب  میلعلا » قالخلا  وه  کبر  نا  »
حفـص راک  هار  هک  تسا  ملع  تیقالخ و  ياراد  دنوادخ  ایناث  تسا و  هدش  هداد  روتـسد  بر  بناج  زا  نوچ  دراد  یتیبرت  هبنج  حفص 

.تسا ینتبم  ملع  رب  راک  هار  نیا  تسا و  هدرک  قلخ  ار  لیمج 

( همکحلا نازیم  مکحلاررغ 2378  « ) لفاغت هفصن  لامتحا و  هفصن  لقاعلا  نا  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

.تسا ندز  تلفغ  هب  ار  دوخ  نآ  رگید  فصن  تسا و  نتشاد  تیفرظ  لقاع  تینالقع  فصن 
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: دیامرف یم  قالخا  رد  لفاغت  هاگیاج  هرابرد  ترضح  نآ 

دومناو ربخ  یب  راوگرزب  میرک و  ناسنا  قـالخا  نیرت  فیرـش  ثیدـح 3256 ) عبنم  نامه  « ) ملعی امع  هلفاغت  میرکلا  قالخا  فرـشا  »
.دناد یم  هک  هچنآ  زا  تسا  دوخ  ندرک 

: دیامرف یم  شدنزرف  هب  تیصو  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما 

الا لفاغتی  ناسنالا ال  نال  لفاغت  هثلث  هنطف و  هاثلث  نایکم  ءلم  شیاعملا  نأش  حالصا  نیتملک : یف  اهریف  ازحب  ایندلا  حالـص  نا  ینب  ای  »
( همکحلا نازیم  لئاسولا ج 9 ص 38 ، كردتسم  « ) هل نطف  هفرع و  دق  ءیش  نع 

: تسا هملک  ود  رد  شداعبا  همه  رد  ایند  ندش  تسرد  هک  مدنزرف  نادب 

یمن يربخ  یب  هب  دومناو  ناسنا  اریز  تسا  لفاغت  نآ  موس  کی  يدنمشوه و  نآ  موس  ود  هک  مامت  تسا  يا  هنامیپ  تشیعم  حالـصا 
.تسا نآ  هجوتم  دناد و  یم  ار  نآ  هک  يزیچ  زا  رگم  دنک 

« رفغ : » مراهچ راک  هار 

تسا و نتـشذگن  ندرکن و  دامتعا  نطاب  رد  اما  تسا  يرهاظ  تشذگ  يانعم  هب  بغار  تادرفم  رد  تشذـگ  هک  هنوگنامه  هل » رفغ  »
كاپ يارب  نداد  وشتـسش  ار  سابل  بوث » رفغ   » دراد و یم  نوصم  یگدولآ  يدیلپ و  زا  ار  ناسنا  هچنآ  سرت و  میب و  يانعم  هب  رفغ » »

قبط رب  میراذگب و  تشذگ  مدع  رب  ار  انب  دیاب  لد  رد  اما  تسا  تشذگ  یعون  ناسنا  بناج  زا  نارفغ  نیاربانب  .تسا  كرچ  زا  ندش 
.میریگب میمصت  يزیر و  همانرب  ریبدت و  نآ 

: دیامرف یم  يروش  هکرابم  هروس  هیآ 37  رد  ادخ  هب  لکوتم  نانموم  فصو  رد  دنوادخ  ساسا  نیارب 

« نورفغی مه  اوبضغام  اذا  «و 

.دننک یم  تشذگ  دنوش  یم  نیگمشخ  هک  یماگنه  و 
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ناونع هب  .دوش  یم  ضیغلا » نیمظاکلا   » ینعی دوش  یم  هدروخ  ورف  مشخ  دـنام و  یم  یقاب  ناـسنا  نورد  رد  مشخ  تسا  ملـسم  هچنآ 
نیگمـشخ تخادـنا  ترـضح  تروص  رب  هک  یناهد  بآ  هطـساو  هب  دودـبع  نب  ورمع  اب  گنج  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما لاثم 

.درک لصاو  منهج  هب  ار  وا  نیا  زادعب  درب و  ورف  ندز  مدق  یکدنا  اب  ار  دوخ  مشخ  اما  دیدرگ 

يارب ییوج  هراچ  رکف  هب  نطاب  رد  اما  میرذگ  یم  رد  نانآ  ياطخ  زا  رهاظ  هب  هک  تسانعم  نیدب  ناسنا  فرط  زا  رفغ »  » ساسا نیارب 
هگن لد  رد  نآ  زا  یترودـک  دوش و  یم  تشذـگ  لماک  اطخ  زا  الوصا  هک  وفع  فالخرب  .مییآ  یمرب  اطخ  نآ  زا  نانآ  ندرک  كاـپ 

ترودک هک  تسا  یتشذگ  وفع  اما  تسا  تشذـگ  يانعم  هب  هسره  هک  لاح  نیع  رد  رفغ »  » و حفـص »  » و وفع »  » نیاربانب .میراد  یمن 
تسا و ضامغا  لفاغت و  اب  ماوت  تشذـگ  يانعم  هب  حفـص  اما  دـشاب و  یحالـصا  لمع  کی  اب  ماوت  دـیاب  اما  دوش  یمن  هتفرگ  لد  رد 

.مینک یم  يریگ  میمصت  نآ  ساسارب  مینک و  یم  ظفح  لد  رد  ار  ترودک  اما  تسا  يرهاظ  تشذگ  يانعم  هب  رفغ » »

مهم يا  هرصبت 

درک و يدنب  هتـسد  دیاب  دوش  یم  بکترم  لهاان  نادـنزرف  نارـسمه و  هک  ار  ییاهاطخ  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  تسا  مهم  هچنآ 
.داد رارق  رفغ »  » دروم ار  مادک  و  حفص »  » دروم ار  مادک  و  وفع »  » دروم دیاب  ار  مادک  داد  یصخشت 

ار دروم  هس  ره  شناردارب  و  مالـسلا ) هیلع  ) فـسوی ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع  ) بوـقعی ترـضح  هصق  رد  دـنوادخ  دـسر  یم  رظن  هب 
رد یگرزب  ياطخ  هک  دنـشاب  یم  لهاان  نادنزرف  قیداصم  زا  ع )  ) فسوی ترـضح  ناردارب  هک  تسین  يدیدرت  .تسا  هدومرف  حرطم 

يارب ار  هنیمز  لیمج  ربص  اب  داد و  رارق  وفع  دروم  ار  اهنآ  الوا  بوقعی  ترضح  .دندش  بکترم  فسوی  ترضح  ندرک  تسین  هب  رس 
« نوفصت ام  یلع  ناعتسملا  هللا  لیمج و  ربصف  ارما  مکسفنا  مکل  تلوس  لب  لاق  : » دومرف اذل  تخاس و  مهارف  نانآ  حالصا 
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رهاظ هب  اثلاث  دادن و  اهنآ  هب  ار  بذک  تبسن  اذل  درواین و  نانآ  يور  هب  اما  دنا  هدرک  يزاس  هنحص  اهنآ  هک  تشاد  نیقی  هکنیا  اب  ایناث 
.درک یم  فسوی  يارب  وجتسج  هب  قیوشت  ار  اهنآ  دوب و  نایرگ  هشیمه  فسوی  ترضح  مغ  رد  انطاب  اما  تشذگ  اهنآ  زا 

« دنوادخ تمحر  نارفغ و  : » مجنپ راک  هار 

، رذح هزوح  رد  هک  تسا  نانموم  هفیظو  شخب  کی  تسا  هدرک  شخب  ود  ار  لها  ان  نادـنزرف  نارـسمه و  لباقم  رد  ریبدـت  دـنوادخ 
امش رگا  ینعی  هدومرف  حرطم  هیطرش  نا »  » اب اذل  تسا و  هداوناخ  رما  حالصا  رد  دنوادخ  شقن  مود  شخب  تسا و  رفغ  حفص و  وفع ،

ماجنا امش  هب  تبـسن  ار  دوخ  تمحر  نارفغ و  دنوادخ  دیهد  ماجنا  ار  رما  راهچ  نیا  لهاان  نادنزرف  نارـسمه و  اب  هجاوم  رد  نانموم 
.دهد یم 

زا تسا  هدش  لضعم  لکشم و  نیا  بجوم  هک  ار  نارـسمه  امـش و  نادنزرف  ای  امـش و  ياهاطخ  دنوادخ  ینعی  میحر » روفغ  هللا  ناف  »
دنوادخ اذل  .دهد  یم  ماجنا  ار  تسا  تالکـشم  لضعم و  هرگ  ندرک  زاب  روما و  حالـصا  هک  دوخ  هصاخ  تمحر  دراد و  یمرب  نایم 

ات دینک  ضامغا  تشذگ و  ریدق » ءیش  لک  یلع  هللا  نا  هرماب  هللا  یتأی  یتح  اوحفـصا  اوفعاف و  : » دیامرف یم  هرقب  هروس  هیآ 109  رد 
.تسا رداق  يزیچره  هب  دنوادخ  اریز  دیایب  دنوادخ  رما 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  راثآ و 

هداوناخ رد  قالخا  دئاوف  راثآ و 

نیرت کیدزن  دندومرف : هدرک و  یفرعم  هنوگ  نیا  تمایق  رد  ار  دوخ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) مظعا ربمایپ 
.دننک راتفر  رتهب  ناشنارسمه  اب  هک  دننانامه  ...زیخاتسر  زور  رد  نم  هاگیاج  ماقم و  هب  امش 
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یگداوناخ قالخا  راثآ  دیاوف و 

ریـس و رد  يربنایم  هار  هب  دناوت  یم  مادک  ره  هک  دراد  یپ  رد  بیجع  یتاکرب  راثآ و  هداوناخ ، رد  یقالخا  بادآ  زا  کی  ره  تیاعر 
: ددرگ لیدبت  هداوناخ  يودهم  تیبرت  یهلا و  كولس 

: نادیهش ناقیّدص و  ماقم  هب  ندش  لیان  . 1

ریخ دنوادخ  هک  يدرم  ای  دیهـش  ای  قیّدص  رگم  دنکن  تمدـخ  دوخ  لایع  لها و  هب  دـندومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) مرکا ربمایپ 
1 .دهاوخب ار  وا  ترخآ  ایند و 

ار وا  مان  دنوادخ  دراذگن ، تنم  دنکن و  شرت  ور  يرازگ  تمدخ  نیا  رب  دـیامن و  تمدـخ  هناخ  رد  شرـسمه  هب  هک  یـسک  یلع ، ای 
هب دیامرف و  اطع  وا  هب  هرمع  جح و  کی  باوث  دراد ، یمرب  شرـسمه  يرای  رد  هک  یمدـق  ره  يارب  ...دـیامن و  تبث  ادهـش  ناوید  رد 

2 .دیامرف ررقم  تشهب  رد  يرهش  شیارب  تسوا ، ندب  رد  هک  یگر  ره  يازا 

: ناربمایپ ناحلاص و  ماقم  هب  یبایراب  . 2

لثم یـشاداپ  دنوادخ  دیامن ، لمحت  ار  شرـسمه  یقالخا  دـب  هک  يدرم  دـندومرف : ینایب  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح 
ار نوعرف ، رسمه  هیسآ ، باوث  لثم  دنوادخ  دیامن ، ربص  شرـسمه  یقالخا  دب  رب  هک  ینز  دیامرف و  اطع  وا  هب  ار  ربمایپ  دوواد  شاداپ 

3 .دیامرف اطع  وا  هب 

: تمایق زور  رد  ینامداش  . 3

یلاحـشوخ بجوـم  يدرم  رگا  لاـح  .تسا  نادرم  زا  رتـشیب  ناـنز  هب  دـنوادخ  تـفأر  رهم و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هـیلع  اـضر  ماـما 
4 .دنادرگ نامداش  لاحشوخ و  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  ددرگ ، شرسمه 

: نارباص نادباع و  ماقم  هب  یبایراب  . 4

هیلع نینمؤـملاریما  هک  دـندید  دـندش و  دراو  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  هناـخ  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  يزور 
.تسا سدع  ندرک  كاپ  لوغشم  هتسشن و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح  رانک  مالسلا )
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تحاـس نآ  هب  يدوجو  ندـش  کـیدزن  و  ترـضح ، نآ  دوجو  اـب  نتفاـی  بساـنت  تهابـش و  ياـه  هار  نیرتربناـیم  نیرتهب و  زا  یکی 
تسا یگداوناخ  قالخا  تاعارم  هصرع  ینارون 

: منار یمن  نابز  رب  یهلا  یحو  زج  يزیچ  هک  ونشب  نم  زا  ار  نخس  نیا  نسحلاوبا ، يا  دندومرف : ترضح 

کی تدابع  شیارب  تسوا ، ندب  رد  هک  ییوم  ره  ددع  هب  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  يرای  کمک و  هناخ  رد  ار  شرـسمه  يدرف  چیه  »
اطع یسیع ، بوقعی و  ربمایپ ، دوواد  نوچ  ینارباص  هب  هک  ار  یشاداپ  دنوادخ  و  دوش ؛ یم  روظنم  اه  بش  مایق  اهزور و  هزور  اب  لاس 

5 «. دیامرف اطع  وا  هب  دومرف ،

: ناهانگ شزرمآ  . 5

هرافک قایتشا ، تبحم و  يور  زا  لایع  لها و  هب  درم  تمدـخ  یلع ، ای  دـندومرف : مالـسلا ) امهیلع   ) ناـنمؤم ریما  هب  باـطخ  ترـضح 
6 .دنک یم  شوماخ  ار  راگدرورپ  بضغ  هک  تسوا  گرزب  ناهانگ 

: نیعلاروح هیرهم  . 6

هیرهم لایع ، لـها و  هب  تبحم  يور  زا  تنم و  نودـب  تمدـخ  یلع ، اـی  دـندومرف : همادا  رد  هلآ  ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح 
7 .دشخب یم  ینوزف  ار  ناسنا  تاجرد  تانسح و  تسا و  یتشهب  ياه  نیعلاروح 

: رمع لوط  شیازفا  . 7

8 .دیازفیب شرمع  رب  دنوادخ  دشاب ، راتفر  کین  شا  هداوناخ  اب  سکره  دومرف : مالسلا ) هیلع  قداص  ماما 

: زیخاتسر رد  ربمایپ  هب  یکیدزن  برق و  . 8

نیرت کیدزن  دندومرف : هدرک و  یفرعم  هنوگ  نیا  تمایق  رد  ار  دوخ  هب  صخـش  نیرت  کیدزن  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولـص   ) مظعا ربمایپ 
9 .دننک راتفر  رتهب  ناشنارسمه  اب  هک  دننانامه  ...زیخاتسر  زور  رد  نم  هاگیاج  ماقم و  هب  امش 

قالخا ياه  هوسا  هب  نتفای  تهابش  . 9
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رد نم  هب  امـش  نیرت  هیبش  هک  مزاسن  ربخ  اـب  ار  وت  اـیآ  : » دومرف مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  هب  باـطخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ
: دومرف هللا : » لوسر  ای  یلب  : » داد خساپ  تسا »؟ یسک  هچ  قالخا 

اب و  شنادـنواشیوخ ، هداوناخ و  هب  تبـسن  امـش  نیرتراکوکین  امـش ، نیرترابدرب  امـش ، نیرت  قـالخا  شوخ  نم ، هب  امـش  نیرت  هیبش 
10 .تسامش نیرت  فاصنا 

ار وا  مان  دنوادخ  دراذگن ، تنم  دنکن و  شرت  ور  يرازگ  تمدخ  نیا  رب  دـیامن و  تمدـخ  هناخ  رد  شرـسمه  هب  هک  یـسک  یلع ، ای 
هب دیامرف و  اطع  وا  هب  هرمع  جح و  کی  باوث  دراد ، یمرب  شرـسمه  يرای  رد  هک  یمدـق  ره  يارب  ...دـیامن و  تبث  ادهـش  ناوید  رد 

دیامرف ررقم  تشهب  رد  يرهش  شیارب  تسوا ، ندب  رد  هک  یگر  ره  يازا 

11 .دندوب رت  نابرهم  نانز  هب  تبسن  مدرم  همه  زا  ترضح  نآ  ربمایپ ، هباحص  یهاوگ  تداهش و  هب 

یم  12، تسا مرکا  ربمایپ  هب  یقالخا  رظن  زا  مدرم  نیرت  هیبش  يوبن و  مارم  قالخا و  راد  ثاریم  هادـف  یحور  نامز  ماما  هک  اج  نآ  زا 
هب تبـسن  نامدرم  نیرت  نابرهم  نیرتراکوکین و  نیرترابدرب ، نیرت ، قالخا  شوخ  هادـفانحاورا )  ) رـصع ماـما  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت 

.تسا شیوخ  نادنواشیوخ  هداوناخ و 

کیدزن و  ترـضح ، نآ  دوجو  اب  نتفای  بسانت  تهابـش و  ياه  هار  نیرتربناـیم  نیرتهب و  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  ساـسا  نیا  رب 
.تسا یگداوناخ  قالخا  تاعارم  هصرع  ینارون  تحاس  نآ  هب  يدوجو  ندش 

س)  ) ارهز ترضح  يراتفر  هریس  هب  یهاگن 

هراشا

يدراهتشا يدّمحم  دّمحم  : هدنسیون

س)  ) ارهز ترضح  يراتفر  هریس  هب  یهاگن 

: هراشا

: تفگ دـمآ و  نم  دزن  لیئربج  دومرف : (ص ) مرکاربمایپ يراصنا ، هللادـبع  نبرباج  لـقن  قبط  هک  مینک  یم  زاـغآ  اـج  نیا  زا  ار  نخس 
؛ امُُکتْقَلَخ اَمل  ُهَمِطاف  الَْول  َو  َُکتْقَلَخ ، اَمل  ٌِّیلَع  الَْول  َو  َكْالفَالا ، ُْتقَلَخ  اَمل  َكالَْول  ُدَمْحَا  ای  : " دومرف نینچ  امـش  هب  باطخ  دـنوادخ 

رفن ود  امـش  دوبن  (س ) همطاف رگا  و  مدیرفآ ، یمن  ار  وت  دوبن ، (ع ) یلع رگا  و  مدیرفآ ، یمن  ار  تادوجوم  يدوبن ، وت  رگا  دـمحا ! يا 
1" .مدیرفآ یمن  ار 
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هحئار َو  ِدْرَْولا ، هحئار  ِهَکئالَْملا  ُهَحئار  َو  سآلا ، ُهَحئار  ِْنیَْعلا  ِروُْحلا  ُهَحئار  َو  لَجْرَفَّسلا ، ُهحئار  ءایبنألا  ُهحئار  : " دومرف (ص ) ربماـیپ زین 
يوب نوچمه  تشهب ، ناوناـب  يوب  تسا ، ِهب "  " يوب نوچمه  ناربماـیپ  يوب  ِدْرَوـْلاَو ؛ سـآلاو  ِلَـجْرَفَّسلا  ُهحئار  ءارْهَّزلا  َهَمِطاـف  ِیتَْـنبِا 
يوب و  تسا ، خرـس  لگ  يوب  نوچمه  ناگتـشرف  يوب  دـشاب ، یم  دراد ) وبـشوخ  لـگ  گرب و  هک  راـنا  تخرد  هیبش   ) دروم تخرد 

2" .تسا خرس  لگ  دروم و  هب و  يوب  نوچمه  (س ) ارهز مرتخد 

اـهیکین و هراـصع  راکـشآ ، اـنعم و  ناـهج  رد  (س ) ارهز ترـضح  سّدـقم  دوـجو  هک  تـسا  نآ  زا  یکاـح  قـیمع ، ثیدـح  ود  نـیا 
ترضح تکربرپ  دوجو  رد  اجکی  رد  ناگتـشرف ، تشهب و  ناوناب  ناربمایپ ، نطاب  رهاظ و  ییابیز  تشرـس و  يوخ و  و  تساهـشزرا ،

تداعـس و هب  اهنآ  ات  هدش  اهناسنا  یگدنز  يوگلا  هک  تسا  هتـسیاش  راوازـس و  وا ، ناشخرد  یگدنز  نیاربانب  .تسا  عمج  (س ) ارهز
ِیل ِهّللا  ِلوُسَر  ِهَْنبِا  ِیفَو  : " دومرف هداد و  رارق  وگلا  ار  وا  ص )  ) دـمحم لآ  مئاـق  ترـضح  هک  ناـنچ  دـنوش ، لـیان  ناـهج  ود  يزوریپ 

3" .تسا نم  يارب  يا  هتسیاش  يوگلا  مالسلااهیلع ) ارهز  ترضح  ( ) (ص ربمایپ رتخد  یگدنز  ٌهَنَسَح ؛ ٌهَوُْسا 

ياهـسرد ات  مینک ، یم  بلج  خـیرات  ریذـپان  رارکت  يوناب  گرزب  نآ  يراـتفر  هریـس  زا  هنومن  دـنچ  هب  ار  امـش  رظن  ساـسا ، نیمه  رب 
: دشاب ام  هار  ارف  يا  هدنزاس 

یلاسدرخ رد  ص )  ) ربمایپ زا  تیامح 

یکی يزور  دوب ، لاسدرخ  ماگنه  نآ  رد  (س ،) ارهز ترـضح  دوب ، هدرکن  ترجه  هنیدـم  هب  زونه  تسیز ، یم  هّکم  رد  (ص ) ربماـیپ
نآ هب  درب ، یم  رـس  هب  هدجـس  رد  هک  (ص ) ربمایپ فرط  هب  دنفـسوگ  هبمکـش  ندـنکفا  اب  لهجوبا ، کیرحت  هب  كرـشم  نارودزم  زا 

، دید یمن  دوخ  رد  ار  (ص ) ربمایپ زا  عافد  تئرج  سک  چیه  هک  ماگنه  نیا  رد  دندیدنخ ، وا  ياه  یکلاپمه  و  درک ، تناها  ترضح 
لهجوبا و تعاجـش ، تبالـص و  اب  و  تخادـنا ، راـنک  هب  ار  هبمکـش  دـیناسر ، (ص ) ربماـیپ هب  ار  دوخ  باتـش  اـب  (س ) ارهز ترـضح 

4 .درک نیرفن  هدومن و  تازاجم  نابز ، ریشمش  اب  ار  اهنآ  و  داد ، رارق  دوخ  شنزرس  رابگر  ریز  ار  شنارودزم 
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ات درک  يواکجنک  هنادنمشوه  دید ، لیعامسا  رجح  رد  ار  ناکرشم  زا  یهورگ  دوب ، هبعک  رانک  رد  (س ) همطاف اهزور  زا  یکی  رد  زین 
هب یهورگ  روـط  هب  اـت  دـندنب  یم  ناـمیپ  تاـنم  يّزُع و  تـال ، تب  هس  اـب  اـهنآ  هک  تفاـیرد  نـینچ  دـبایرد ، ار  اـهنآ  عاـمتجا  تـّلع 

دـمآ و ردـپ  رـضحم  هب  باتـش  اب  دوب ، يراج  شناگدـید  زا  کشا  هک  یلاح  رد  (س ) همطاف دنـشکب ، ار  وا  هدرک  هلمح  (ص ) ربماـیپ
.داد شرازگ  ار  ناکرشم  هئطوت 

رگیدـکی هب  دـندید ، ار  ربمایپ  ناکرـشم  هک  یماگنه  تفر ، هبعک  رانک  سپـس  تخاس و  وضو  دـیبلط و  بآ  شرتخد  زا  (ص ) ربماـیپ
هک دندش  هدناماو  هدنکفارـس و  نانچ  نآ  (ص ) ربمایپ دنمهوکـش  ینارون و  هرهچ  ندید  اب  اهنآ  ...دـیآ " یم  هک  تسا  نیا  : " دـنتفگ

اهنآ تروص  هب  تشادرب و  نیمز  زا  كاخ  یتشم  (ص ) ربمایپ دنتفاین ، ار  ترـضح  نآ  يوس  هب  يزارد  تسد  تئرج  ناشمادک  چـیه 
تـسد هب  ردـب  گـنج  زور  رد  دیـسر ، اـهنآ  زا  مادـک  ره  هب  كاـخ  نآ  .امـش " يور  داـب  تشز  ُهوُجُْولا ؛ ِتَهاـش  : " دومرف دیـشاپ و 

5 .دش كاله  مالسا  نادرمروالد 

یشخب یهاگآ  ملع و  شزرا 

ملع ياـه  هتخودـنا  و  دوب ، یهلا  ملع  نزخم  دوخ  و  داد ، یم  رایـسب  تیمها  یـشخب ، یهاـگآ  شناد و  ملع و  هب  (س ) ارهز ترـضح 
یم دای  همطاف " فحـصم   " ناونع هب  نآ  زا  و  دندرب ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  (ع ) موصعم ناماما  هک  دوب  یحطـس  رد  وا  یباستکا  ّیندل و 
یم بلج  تسا  یـشخب  یهاگآ  هب  (س ) ارهز ترـضح  تیّدـج  رگنایب  هک  ریز  بلاج  هثداـح  هب  ار  امـش  رظن  اتـسار  نیا  رد   6 دندرک

: مینک

هاگآان یلئاسم  ماکحا و  هب  زامن  هرابرد  هک  مراد  یناوتاـن  ِرداـم  : " درک ضرع  دـمآ و  (س ) ارهز ترـضح  رـضحم  هب  ییوناـب  يزور 
.سرپب دومرف : (س ) ارهز همطاف  .مسرپب " امش  زا  ار  ماکحا  نآ  ات  هداتسرف ، امش  دزن  ارم  تسا ،
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يا : " درک ضرع  دـش و  هدنمرـش  دوخ  لاؤس  يرایـسب  زا  هاگ  نآ  درک ، تفایرد  ار  اهنآ  خـساپ  دیـسرپ و  مهرـس  تشپ  لاؤس ، هد  وا 
یـسانش یم  ار  یـصخش  ایآ  سرپب ، یناد  یمن  هچنآ  دومرف : (س ) همطاف .مهد " یمن  تمحز  ار  امـش  نیا  زا  شیب  ادخ ، لوسر  رتخد 

وا دـنک ؟ یگتـسخ  راهظا  و  دربب ، ماب  يالاب  ار  ینیگنـس  راب  زور  کی  طقف  هک  دوش  ریجا  الط ) لاـقثم   ) راـنید رازهدـص  ربارب  رد  هک 
خـساپ وت  هب  و  یـسرپ ، یم  هک  يا  هلأسم  ره  ربارب  رد  هک  ما  هدش  ریجا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  زین  نم  : " دومرف (س ) همطاف .هن  درک : ضرع 

رتشیب شاداپ ، نآ  شزرا  زاب  دـنهدب  نم  هب  دـننک و  باـن  رهوگ  زا  رپ  ار  شرع  اـت  نیمز  نیب  رگا  هک  مریگب  رایـسب  شاداـپ  مهد ، یم 
ام هعیش  ياملع  دومرف : هک  مدینش  (ص ) ادخ لوسر  مردپ  زا  نم  منکن ، یگتسخ  راهظا  هک  متسه  نآ  زا  رتراوازس  نم  نیاربانب  تسا ،

7" .دنرب یم  شاداپ  مدرم ، ییامنهار  رد  ناششالت  هزادنا  هب  ناشملع و  رادقم  هب  تمایق  رد 

فافع میرح  ظفح  رد  تیّدج 

انیبان نآ  زا  ار  دوخ  (س ) همطاف دوب ، رـضاح  اج  نآ  رد  (ص ) ربمایپ دـمآ ، (س ) همطاـف هناـخ  هب  هزاـجا ، زا  سپ  ییاـنیبان ، درم  يزور 
"؟ دـنیب یمن  ار  وـت  وا  هـک  نـیا  اـب  یتـفرگ ، هلـصاف  اـنیبان  درم  زا  ارچ  : " دوـمرف وا  هـب  (ص ) ربماـیپ تـفرگ ، هلــصاف  وا  زا  دـیناشوپ و 

هناشن هب  (ص ) ادخ لوسر  .دنک " یم  مامـشتسا  ار  وب  وا  یهگناو  منیب ، یم  ار  وا  هک  نم  دنیب  یمن  ارم  رگا  وا  : " داد خساپ  (س ) همطاف
8" .یتسه نم  نت  هراپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  یّنِم ؛ ٌهَعَْضب  ِّکنَا  ُدَهْشَأ  : " دومرف وا  هب  باطخ  (س ،) همطاف راتفگ  قیدصت 

(س) همطاف هناخ  رد  راثیا  زا  يا  هولج 
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زج (س ) همطاف هناخ  رد  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  اذغ  دوبمک  درک ، اذغ  ياضاقت  و  دمآ ، (ص ) ادخ لوسر  رـضحم  هب  هنـسرگ  يدـنمزاین 
(س) همطاف هب  ار  ارجام  درب و  دوخ  هناـخ  هب  ار  هنـسرگ  دـنمزاین  نآ  هنابـش  (ع ) یلع ترـضح  دوبن ، شناـکدوک  يارب  نآ  زا  یکدـنا 
ار دوخ  ناهد  هرفـس ، رانک  رد  یکیرات  رد  دوخ  و  دنداد ، ریقف  نامهیم  نآ  هب  ار  اذغ  كدنا  نامه  شا  هداوناخ  دارفا  همطاف و  .تفگ 

نامگ هک  یلاح  رد  دش و  ریـس  دروخ و  اذغ  نآ  زا  ریقف  دنروخ ، یم  اذغ  وا  هارمه  زین  اهنآ  هک  دـنک  نامگ  ریقف  ات  دـنداد  یم  ناکت 
، دندمآ (ص ) ربمایپ دزن  (ع ) یلع هارمه  شنادنزرف  همطاف و  بش ، نآ  حبص  دندش ، ریس  زین  شا  هداوناخ  دارفا  و  (س ) همطاف درک  یم 
هک ار ، رشح  هروس  مهن  هیآ  تشاد ، بل  رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  درک و  هاگن  دوب  اهنآ  یگنسرگ  رگناشن  هک  اهنآ  هرهچ  هب  (ص ) ربمایپ
یم مّدـقم  دوخ  رب  ار  ناتـسد  یهت  نانآ  ٌهَصاصَخ ؛ ْمِِهب  َناـک  َْول  ْمِهِـسُْفنَأ َو  یلَع  َنُوِرثُؤی  َو  : " دـناوخ دوب ، هدـش  لزاـن  اـهنآ  نأـش  رد 

9" .دنشاب یتسدیهت  یگنسرگ و  راشف  رد  تّدش  هب  دوخ  هک  دنچره  دنراد ،

وا زا  (ع ) یلع تیاضر  لامک  و  (س ) ارهز ترضح  يرادرسمه 

یچیپرـس شروتـسد  زا  يراک  چـیه  رد  و  نک ، وکین  راتفر  ترـسمه  اب  مرتخد ! : " دوب هدومرف  وا  هب  (س ) ارهز یـسورع  ماگنه  ربمایپ 
ار (ع ) یلع زگره  دوـب ، (ع ) یلع رـسمه  هک  لاـس  ُهن  دودـح  وا  دوـب ، (س ) ارهز ترـضح  شوـگ  هزیوآ  هراوـمه  نخـس  نیا  .نـکن "

یم فرطرب  (س ) ارهز ترـضح  رادید  اب  (ع ) یلع هودنا  و  دـش ، یم  (ع ) یلع يدونـشخ  طاشن و  هیام  هراومه  هکلب  درکن ، دونـشخان 
دوخ يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  ماگنه  نآ  ات  ار  (س ) ارهز نم  ادخ  هب  دنگوس  : " دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  اتسار ، نیا  رد  تشگ ،
هاگن (س ) ارهز هرهچ  هب  هاگره  نم  ...دشن  نم  يدونـشخان  بجوم  هاگ  چـیه  و  درکن ، نیگمـشخ  ارم  زین  وا  مدرکن ، نیگمـشخ  درب ،

10" .دش یم  فرطرب  نم  زا  هودنا  مغ و  هنوگره  مدرک ، یم 
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یلَع ُنْوَْعلا  َمِْعن  : " درک ضرع  خـساپ  رد  (ع ) یلع یتفاـی ".؟ يرـسمه  هنوگچ  ار  (س ) ارهز : " دیـسرپ (ع ) یلع زا  (ص ) ربماـیپ يزور 
11" .متفای وکین  يروای  دنوادخ  تعاطا  ياتسار  رد  ار  وا  ِهّللا ؛ ِهَعاط 

، راـب کـی  يارب  یتـح  يرـسمه ، كرتـشم  یگدـنز  لاـس  ُهن  لوط  رد  هک  دوب  يّدـح  رد  (ع ) یلع شرـسمه  زا  (س ) ارهز یعّقوت  یب 
هب ار  دوخ  ییاذـغ  هتخودـنا  (س ) ارهز ترـضح  دیـسرن ، اذـغ  (س ) ارهز ترـضح  هناخ  هب  يزور  درکن ، (ع ) یلع زا  يّدام  ياـضاقت 

(س) ارهز ترـضح  زا  بش ، نآ  دادـماب  (ع ) یلع درب ، رـس  هب  اـهنآ  زا  رت  هنـسرگ  ار  بـش  دوـخ  و  دوـب ، هداد  شا  هنـسرگ  ناـکدوک 
ات یتفگن  نم  هب  ارچ  یعضو  نینچ  رد  : " دومرف (ع ) یلع دیناسر ، (ع ) یلع ضرع  هب  ار  ارجام  (س ) ارهز ترـضح  درک ، اذغ  ياضاقت 

میادخ زا  نم  ِْهیَلَع ؛ ُرِّدَُقت  ام ال  َکَسْفَن  َفَّلَکَت  ْنَا  یهِلا  ْنِم  ِییْحَتْسَال  ّینا  : " تفگ خساپ  رد  (س ) همطاف مزادرپب "؟ اذغ  يوجتسج  هب 
12" .ینکفا تمحز  هب  ار  دوخ  تسین ، ترودقم  هک  يزیچ  رب  و  یهد ، رارق  راشف  رد  ار  دوخ  امش  ات  موش  بجوم  هک  مدرک  مرش 

یسایس روما  رد  تلاخد 

روما مالـسا ، زا  یعیـسو  شخب  هک  تسناد  یم  و  تشاد ، لـماک  هّجوت  یهاـگآ و  مالـسا ، عیـسو  ینیب  ناـهج  هب  (س ) ارهز ترـضح 
یمالسا تسایس  یلصا  ناکرا  زا  يربهر ، تماما و  هلأسم  درک ، یم  تلاخد  نآ  رد  قیمع ، يّدج و  روط  هب  ور  نیا  زا  تسا ، یسایس 

، دیسر تداهش  هب  اتسار  نیا  رد  و  درک ، یگداتسیا  ناج  ياپ  ات  (ع ) یلع نانمؤمریما  يربهر  تماما و  تابثا  يارب  ترضح  نآ  تسا ،
زا یـشخب  یتح  .تسا  فرژ  یلاع و  رایـسب  حطـس  رد  وا  یـسایس  شنیب  رگناـیب  دروم ، نیا  رد  وا  فلتخم  راـتفگ  هبطخ و  زا  زارف  ره 

لاوحا کی  رد  یّتح  .تسا و  ّقح  يربهر  تابثا  يارب  لد ، هریت  ناـگماکدوخ  اـب  هزراـبم  عون  کـی  دراد و  یـسایس  هبنج  وا  ّتیـصو 
زا یکی   ) همَلَـس ُّما  (س ،) ارهز رمع  رخآ  ياـهزور  زا  زور  کـی  لاـثم : ناوـنع  هب  درک ؛ یم  حرطم  ار  یـسایس  لـئاسم  هداـس ، یـسرپ 
رد (س ) ارهز ترـضح  تسا "!؟ روطچ  تلاح  : " درک ضرع  دمآ و  (س ) ارهز ترـضح  نیلاب  هب  یـسرپلاوحا  يارب  ربمایپ ) نارـسمه 
ام ِْریَغ  یلَع  ًهَبَـضَتْقُم  ُُهتَماِما  ْتَحَبْـصَا  ْنَم  ُُهباجِح ، ِهللاَو  َِکتُه  ِّیِـصَْولا ، ِْملُظ  ِّیبَّنلا َو  ِدقَف  ٍبْرَک ؛ ٍدَمَک َو  َْنَیب  ُتْحَبْـصَا  : " دومرف خساپ 
زا و  (ص ،) ربمایپ قارف  ییادـج و  وس  کی  زا  متـسه ، گرزب  هودـنا  دـیدش و  نزح  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  ...ُهللا ؛ َعَرَش 

ّتنـس نآرق و  مـغر  هـب  و  دـش ، هدـیرد  شتمرح  مـیرح  هـک  يروـط  هـب  دنتـشاد ، اور  (ع ) یلع وا  ّیـصو  هـب  هـک  یملظ  رگید  يوـس 
و دیرب ، ناشنامیا  ياهدنب  دنتخاس ، راکـشآ  ار  دُحا  ردب و  گنج  زا  هدـنام  اج  هب  ياه  هنیک  و  دـش ، هدوبر  شتماما  ماقم  (ص ) ربمایپ

13" ...دنتفر نارگید  يوس  هب  (ع ) یلع يرای  ياج  هب  هجیتن  رد 
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: اه یقرواپ 

یلوم ص334 ؛ ج3 ، راحبلا ، هنیفس  كردتـسم  يزامن ، یلع  خیـش  ص26 ؛ ج11 ، مولعلا ، ملاوع  ینارحب ، هّللادـبع  خیـش  همّـالع   ( 1
،ص187. نیرحبلا یقتلم  نیرّونلا و  عمجم  يدنرم ، لضاف  نسحلاوبا 

ص177. ج62 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع   ( 2

ص180. ج53 ، نامه ،  ( 3

ص8. ج5 ، يراخب ، حیحص  یفعُجلا ، دمحم  خیّشلا   ( 4

ص71. ج1 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم  بوشآ ، رهش  نب  یلع  نب  دمحم  خیشلا   ( 5

.242 ص240 _  ج1 ، یفاک ، لوصا   ( 6

،ص2. دیرملا هینُم  یناث ، دیهش  یلماع ، دمحا  نب  یلع  نیّدلا  نیز   ( 7

ص91. ج43 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع   ( 8

ص60. ج9 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، همالع   ( 9

ص491 و 492. ج1 ، هّمغلا ، فشک  یِلبِرا ، یسیع  نب  یلع   ( 10

ص117. ج43 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع   ( 11

ص27 و 28. ج2 ، هّمغلا ، فشک  یِلبِرا ، یسیع  نب  یلع   ( 12

ص156 و 157. ج43 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همّالع   ( 13

جاودزا طیارش  ناسآ -  جاودزا 

جاودزا طیارش  ناسآ -  جاودزا 

طلغ تاموسر  زا  يرود  ناسآ و  جاودزا 

هکنیا ای  میشاب  تسا  بسانم  نامطیارش  اب  هک  یسک  لابند  دیاب  جاودزا  رد  .تسا  هدش  دایز  يریگ  تخس  جاودزا  رد  نآلا  هنافـسأتم 
.دشاب رت  نییاپ  ام  زا  يرادقم 

مرـسپ تفگ  یم  وا  .دوب  لگـشوخ  پیت و  شوخ  ییوجـشناد  هک  تشاد  هلاـس  هدزون  يرـسپ  یناهفـصا ، یناـحور  ناتـسود  زا  یکی 
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ناهفصا رد  یبهذم  هداوناخ  کی  زا  مه  نم  رـسپ  .دنا  هدش  وا  هاوخرطاخ  سالک  ياهرتخد  همه  دناوخ و  یم  سرد  نارهت  هاگـشناد 
دندوب بوخ  تیبرت  بوخ و  قالخا  ياراد  اما  دوبن  الاب  یلیخ  ناش  یلام  عضو  هک  یبهذم  هداوناخ  کی  يروف  نم  دوب  هتفر  اجنآ  هب 

.دوش یم  لح  دوز  یلیخ  تالکشم  میروایب ، رت  نییاپ  ار  طیارش  يرادقم  رگا  سپ  .مدرک  دقع  شیارب  ار 
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جاودزا هار  رد  هدـمع  لکـشم  کی  نیگنـس ، ياهرازاب  دـیرخ  اه و  هیرهم  مق ، ناهفـصا و  لثم  یگرزب  ياهرهـش  رد  ًاصوصخ  نـآلا 
اه و جرخ  زا  يرادـقم  .تسکـش  دوش  یم  .مینکـشب  ار  اـه  مسلط  اـه و  مسر  نیا  .تسا  عرـش  فـالخ  اـه  نیا  .تسا  هدـش  ناـناوج 

.میراذگب رانک  ار  ییاذک  ياهدیرخ 

بسانتم ياه  هیرهم  هب  شرافس 

هیرهم دـنتفگ  یتقو  نوچ  .دـندرک  بجعت  یلیخ  ام  دروخرب  زا  دـمآ  هک  لوا  داماد  .دنتـسه  رتکد  ود  ره  هک  مراد  داـماد  اـت  ود  هدـنب 
داماد دوخ  ام  .تسا  هدیدنسپ  ار  ام  رتخد  مه  داماد  .میا  هدیدنـسپ  ار  داماد  ام  میهاوخ  یمن  هیرهم  ًالـصا  ام  متفگ : نم  دشاب ؟ ردقچ 
.دـنک یم  داـح  ار  جاودزا  طیارـش  اـه ، يراـجنهان  نیا  .میهاوخ  یم  ار  شتلاـصا  هقباـس و  ياوـقت ، قـالخا ، ناـمیا ، میهاوـخ  یم  ار 

دهاوخن ار  سورع  هک  يداماد  هک  یلاح  رد  .دـهد  یم  قالط  يروف  داماد  دـشاب  مک  هیرهم  رگا  دـنیوگ  یم  هک  ما  هدینـش  هنافـسأتم 
مناج مشخب  یم  ار  مرهم  دیوگ  یم  هراچیب  سورع  هک  دهد  یم  یحور  رازآ  هجنکـش و  ار  وا  ردق  نآ  دـشاب  مه  نیگنـس  هیرهم  رگا 

.دازآ

هیرهم نییعت  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  تفرعم 

ناراکهانگ تعافـش  نم  هیرهم  مهاوخ  یم  دومرف  ناشیا  نیا  رب  هوـالع  .دوب  هرقن  مهرد  دـصناپ  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  هیرهم 
.تسا ناشیا  تفرعم  هناشن  نیا  .دنداد  ناشیا  هب  دش و  لزان  ادخ  فرط  زا  يدنس  دشاب و  مردپ  تما 

جاودزا نس  نتفر  الاب  ياهتلع  زا  یکی 

ياقآ جاح  .دورن  تسا  الاب  ناشیاهاضاقت  هک  ییاه  هداوناخ  لابند  طقف  دراد  نس  لاس  یـس  هک  ییاقآ  .میرادرب  رتکچوک  ياـه  همقل 
لها دنتـسه ، تسود  رهوش  دـنراد ، تفع  لامج و  هک  دنتـسه  ییاه  مناـخ  اهاتـسور  رد  دـندومرف  یم  دـنک  شتمحر  ادـخ  یبـالود 
.مریگ یمن  اتسور  زا  نز  هک  مییوگن  اه  هناهب  نیا  هب  دنتسین ، دلب  ار  رهش  بادآ  یمک  اما  دنتـسه  راد  هناخ  دنتـسه  یگدنز  شزاس و 

ياه سیف  نیا  دیـشابن  مسر  مسا و  ادص و  رـس و  زپ و  لابند  .دینکـشب  ار  اه  مسلط  نیا  .یتفرگ  ییاتـسور  وت  دنیوگب  نارگید  راذگب 
.تسا هدرب  الاب  ار  اه  جاودزا  نس  تسا و  هدرک  هراچیب  ار  ام  اجیب 
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جاودزا رد  يریگ  ناسآ 

تابجاو ءزج  نتفرگ  رالات  .دنریگ  یم  دای  مه  هیقب  دننکب  ار  راک  نیا  هک  رفن  دنچ  .میهدب  قنور  اه  هداوناخ  رد  ار  يریگ  ناسآ  دـیاب 
ره رد  هشیمه و  مدرم  هک  دـینادب  دـینک  یم  يریگ  تخـس  مدرم  فرح  يارب  رگا.تسین  بجاو  تـسا  بحتـسم  نداد  روـس  .تـسین 

دننز یم  ار  ناش  غورآ  دندروخ ، هک  ار  اذغ  دنروخ ؛ یم  اذغ  عون  جنپ  دنیآ و  یم  رالات  رد  هک  ییاه  نامه  دننز  یم  فرح  تروص 
ناسآ عنام  نات  هداوناخ  رگا  .دـننک  یم  تبیغ.دـننز  یم  مشچ  .تسا  هدروآ  اجک  زا  ار  اـه  لوپ  نیا  هدـش  نـالف  نـالف  دـنیوگ  یم  و 

.دینکب یضار  ار  اهنآ  دینک و  تبحص  اهنآ  اب  دنوش  یم  يریگ 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  رتخد  زا  يراگتساوخ  نایرج 

ناشیا دوخ  نامز  اهنآ  زا  یکی  هک  دنتـشاد  رـسپ  ات  ود  دنتـسه و  هدـنز  مه  همه  هک  تشاد  رتخد  ات  تشه  ینیدـلاءاهب  ياـقآ  موحرم 
کی هک  میتفر  یم  اجنآ  هب  زامن  يارب  دوب  ناشیا  تیب  کیدزن  ام  هناخ  نوچ  اه  بش  .دنتـسه  هدنز  ناشرگید  رـسپ  نآلا  درک و  توف 
يارب رمـشاک  زا  ار  ما  هداوناخ  مهاوخ  یم  متـسه و  رمـشاک  لها  نم  دیـسر و  یم  اقآ  تمدخ  دایز  امـش  تفگ  نم  هب  يا  هبلط  بش 
متفگ .دنریذپب  يداماد  هب  ار  ام  هک  تسه  یهار  دینیبب  دینک  تبحـص  اقآ  اب  امـش  مروایب  مق  هب  ینیدلاءاهب  ياقآ  رتخد  يراگتـساوخ 

يراگتـساوخ هب  اـقآ  نأـش  مه  یهللا  تیآ  کـی  دـیاب  میراد  اـقآ  اـب  یتیخنـس  هچ  اـم  هک  دـمآ  منهذ  هب  نم  .تفر  هبلط  نیا  مـشچ و 
دوب اهنت  اقآ.مدمآ  رتدوز  زامن  زا  لبق  ادرف  .مدرک  یم  ضرع  اقآ  هب  دیاب  مدوب  هداد  هدعو  هبلط  نیا  هب  نوچ  الاح  یلو  دـیایب  شرتخد 

هب مینک و  یمن  تلاخد  نامیاه  هچب  راک  رد  ام  هک  دندومرف  دندرک و  یلمأت  کی  اقآ  .متفگ  اقآ  هب  ار  نایرج  اقآ و  تمدخ  متسشن  و 
ناشیا .میهد  یم  ار  نامرظن  مه  ام  دندنـسپب  ار  یـسک  ره  تسا  رـسپ  اب  رتخد و  اب  باختنا  قح  .مینک  یم  تلاخد  طقف  رواشم  ناونع 

رب يراب  اهنت  هن  نم  ياهرتخد  .هن  ای  دندنـسپ  یم  اهنآ  دـننیبب  دـنریگب و  سامت  کی  شردام  ام و  هیبص  اب  اه  مناخ  قیرط  زا  دـندومرف 
هناخ رد  دنا ؛ هدـمآ  شا  يراگتـساوخ  هب  تسا و  شجاودزا  عقوم  نآلا  هک  يرتخد  نیمه  دنتـسه و  مه  نم  کمک  هکلب  دنتـسین  نم 

تـسا مک  هک  ات  تشه  اهرتخد  نیا  زا  .دـهد  یم  نم  هب  مه  ار  شـسمخ  تسا و  هدرک  هیهت  شدوخ  مه  ار  شزاهج  .دـفاب  یم  یلاـق 
.تسا تحار  نایاپ  ات  درک  تیبرت  تسرد  ار  هچب  تفرگ و  ناسآ  ار  یگدنز  رگا  ناسنا  .تسا  مک  دشاب  هتشاد  مدآ  ات  داتشه 
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جاودزا رد  نتسشن  لد  هب  یبلق و  شریذپ  تیمها 

هلئسم نیا  رب  هک  میراد  مه  یناوارف  تایاور  هنیمز  نیا  رد  .تسا و  فرط  ود  هیحان  زا  یبلق  شریذپ  جاودزا ، یلـصا  طیارـش  زا  یکی 
.دنا هدرک  دیکأت 

هب یلو  تسا  هتشادن  هفایق  یلیخ  دیاش  هک  یمناخ  مدقتعم  مراد و  داقتعا  نیا  هب  نم  نتـسشن ، لد  هب  ناونع  تحت  دنراد  يریبعت  ماوع 
شتشوگ ینالف  دنیوگ : یم  ماوع  ریبعت  هب  دنیشن و  یم  مدآ  لد  هب  دشابن  گنشق  یلیخ  دیاش  هک  ییاقآ  ای  دنیشنب و  لباقم  فرط  لد 

مه مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  نینچمه  تسین ، ورب  لدوت  ینالف  ای  تسا و  ورب  لدوت  ینالف  تسا ، خلت  شتشوگ  ینالف  تسا ، نیریش 
لمع رگا  یتح  تسشن ، تلد  هب  هک  يدرک  تاقالم  یسک  اب  رگا  دندومرف : مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ناشتیـصو  رد 

وا دیدیدن ؛ وا  زا  مه  یفالخ  راک  چیه  رگا  یتح  تسشنن ، ناتلد  هب  لوا  زا  هک  دیدید  ار  یسک  رگا  ریذپب و  ار  وا  تشادن ؛ مه  یبوخ 
.دیریذپن ار 

رگید مه  لد  هب  ناشرهم  دننیـشنب و  رگیدـمه  لد  هب  رـسپ  رتخد و  هک  تسا  مهم  یلیخ  جاودزا  رد  نتـسشن  لد  هب  نیا  نم  داـقتعا  هب 
.دتفیب

جاودزا رما  رد  يزاورپ  دنلب  زا  زیهرپ 

یطیارش اب  يرسمه  هک  دنک  روصت  دیابن  ناسنا.درادن  هراختسا  هب  جایتحا  دیدنسپ  یم  ار  شطیارـش  هک  ار  يدروم  کی  هداوناخ  رگا 
اه یخرب  هنافسأتم  دشاب  یعماج  لماک و  ناسنا  شرسمه  هک  دیایب  شیپ  تیعقوم  نیا  یسک  يارب  منک  یمن  رکف  .دشاب  هتـشاد  لماک 
ای مریگب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رتخد  نم  دـنیوگ  یم  ًـالثم  تسین  تسرد  ًالـصا  هک  دـنراذگ  یم  ار  یطیارش 
هب دـشاب  هتـشاد  نیـشام  دـشاب  هتـشاد  هناـخ  دـشاب  ـالاب  شقوقح  دـشاب  پیت  شوخ  هک  دـشاب  ییاـقآ  کـی  اـی  دـنیوگ  یم  اـه  مناـخ 

.تشاذگ رانک  ار  تارکفت  نیا  دیاب  تسا و  يزاورپدنلب  اه  نیا  .دیایب  نم  يراگتساوخ 
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ّالا دـیدرگن و  بیع  نودـب  ناسنا  لابند  نیلماکلا » نم  وهف   » تسا بلاغ  شیاـه  يدـب  رب  شیاـه  یبوخ  هک  یـسک  میراد  ثیدـح  اـم 
ادیپ دشابن  نآ  رد  يا  ههبـش  چیه  هک  ییاذغ  دوش  یمن  ادیپ  بیع  یب  ملاع.دوش  یمن  ادیپ  بیع  یب  تسود  .دینام  یم  رـسمه  نودـب 

.تسا مک  مه  صلاخ  لمع  .دوش  یمن 

هراختسا هاگیاج 

ریحت راـچد  تسا و  هتفاـین  تسد  باوج  هب  مه  زاـب  یلو  تسا  هدرک  تروشم  هدرک  قیقحت  ناـسنا  هک  دراد  دربراـک  یتقو  هراختـسا 
رگید دنراد  تسود  ار  رگیدمه  رگا  .دنک  هچ  دـناد  یمن  تسا و  ناریح  مدآ.تسا  ناسکی  راگتـساوخ  ّدر  لوبق و  ینعی  .تسا  هدـش 

.تسین هراختسا  ياج 

رسمه طرش  نیرت  یلصا  تناید  قالخا و 

: يونثم باتک  رد  يولوم  لوق  هب  درادن  یبوخ  تبقاع  دشاب  هتفرگ  تأشن  سوه  زا  هک  ییاه  قشع 

دوب یگنن  تبقاع  دوبن  قشع  دوب             یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع 

يرگید سک  هاوخرطاخ  رگید  زور  تسا ، رتخد  ای  اقآ  نیا  هاوخرطاخ  زور  کی  یسک  .دنتسه  رذگدوز  گنراگنر ، ياه  قشع  نیا 
تبحم و طرـش  رب  هوالع  ام  تایاور  رد  تسین  یلکـشم  دشاب  شهارمه  مه  رگید  طیارـش  دشاب و  حیحـص  تبحم  رگا  اما  .دوش  یم 

اهنیا .تسا  هدـش  هداد  رونام  یلیخ  رـسمه  تناید  قالخا و  هب  مالـسا  رد  .تسا  هدـش  يراشفاپ  هراشا و  مه  يرگید  طیارـش  هب  قشع 
.دشاب یلصا  طیارش  ءزج  دیاب 

جاودزا هجیتن  رد  ناسنا  شقن 

، لکوت اعد ، .دشاب  قفوم  هللا  ءاش  نا  ات  دهدب  ماجنا  دیاب  هک  دراد  شود  هب  یفیلاکت  نآ  زا  لبق  دـنک ؛ جاودزا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
اما .دجنـسب  دراد  ناوت  هک  ییاج  ات  هب  ار  طیارـش  دیاب  .دهدب  ماجنا  ناسنا  دیاب  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  هرواشم  قیقحت و  لسوت ،
ادخ هب  لکوت  دشاپ و  یم  رذب  دـنز  یم  مخـش  ار  نیمز  زرواشک  لاثم ؛ روط  هب  .تسادـخ  تسد  هکلب  تسین  ناسنا  تسد  راک  هجیتن 
رید دمآ ، دهاوخ  ناراب  ایآ  رید ، ای  دنک  یم  دشر  دوز  .هن  ای  دنک  یم  دشر  هناد  نیا  ایآ  اما  .دـهد  یم  ماجنا  ار  شا  هفیظو  دـنک ، یم 
مه نآ  زا  یمهم  شخب  تسام و  تسد  راـک  زا  یـشخب  طـقف  هشیمه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  سپ.تسادـخ  تسد  .دوز  اـی  دـیآ  یم 

.تسادخ تسد 
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رسمه باختنا  رد  قیقحت  تیمها 

هک یناسک  نیا  دـیآ و  یمن  شیپ  قفومان  جاودزا  دـنک  قیقحت  یـسررب و  تسرد  ار  شتیعقوم  طیارـش و  جاودزا  زا  لـبق  ناـسنا  رگا 
؛ دنراد دمآو  تفر  هاگداد  هب  شرهوش  اب  لاس  دنچ  هک  یمناخ  ًالثم  .دننک  یسررب  ار  هلئسم  نیا  دیاب  دنا  هتـشاد  قفومان  ياه  جاودزا 

اقآ نیا  هک  یلاح  رد  مدرکن  قیقحت  ًالصا  نم  و  مراد ، لغش  كردم و  نیدنچ  نم  تفگ  دمآ  يراگتساوخ  هک  نم  رهوش  تفگ  یم 
تروشم قیقحت و  جاودزا  رما  رد  ًاصوصخ  اهراک  همه  رد  دـیاب  سپ  .تسا  هدوب  یبلقت  شکرادـم  همه  تسا و  هدوب  زاب  هقح  یلیخ 

.میشاب وا  ياضر  هب  یضار  دیاب  تسادخ و  تسد  هجیتن  اما  مینک 

رسمه باختنا  رد  قیقحت  زا  دعب  لکوت  تیمها 

تـسا هنیدتم  باجحاب و  ای  تسا و  كاپ  نیدتم و  ًالثم  تسا  یبوخ  ناسنا  نآلا  صخـش  نیا  دنیبب  دنک و  قیقحت  تسا  نکمم  ناسنا 
یلو دـشاب  نیدـتم  نآالا  تسا  نکمم  .تسین  نیمـضت  لباق  دـنوش و  یم  هچ  رگید  لاس  کی  هک  تسین  ینیب  شیپ  لباق  هدـنیآ  یلو 

زا ریغ  ًالثم  دراد  مه  انثتـسا  رما  نیا  هتبلا  .دوش  یم  نشور  یلیخ  ادـخ  هب  لکوت  شقن  هک  تساجنیا.دـشابن  روط  نیا  رگید  لاس  کی 
هیلع نینمؤملاریما  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  اهیلع  هجیدخ  ترضح  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  جاودزا 

.تسه هرجاشم  وگم و  وگب  يا  هداوناخ  ره  رد  هرخـالاب  .میرادـن  غارـس  یـصقن  یب  جاودزا  دـندوب  یلماـک  ياـه  ناـسنا  هک  مالـسلا 
.میشاب یهلا  ياضر  هب  یضار  میلست و  دیاب  ام  سپ  .تسین  ناسکی  مه  اب  دارفا  همه  هقیلس  قالخا و 
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دب رسمه  لباقم  رد  يروبص 

اهنآ اب  ادخ  رما  هب  اهنآ  دندرک و  یم  تیذا  هک  دنتشاد  ینارـسمه  ادخ  يایلوا  مالـسلا و  مهیلع  ناماما  هک  میراد  یناوارف  ياه  هنومن 
دشر یلو  داد  یم  هجنکـش  درک  یم  تیذا  ار  ناشیا  یلیخ  هک  دنتـشاد  يرـسمه  ینادمه  يراصنا  ياقآ  موحرم  .دندرک  یم  جاودزا 

.دوب وا  اب  يراگزاس  رد  ناشیا  لامک  ناشیا و 

مسلط وداج و  یسیوناعد ،

نارگید ای  دشاب  يداو  نیا  رد  یسک  رگا  ینعی  تسا  مارح  ياه  لغش  ءزج  نتسب  مسلط  ناگتـشرف و  نج و  ریخـست  مالـسا  رد  ًاساسا 
هدـش جاودزا  يارب  یعنام  تسا و  هدـش  باـب  یلیخ  لـئاسم  نیا  هنافـسأتم  و.تسا  هدرک  یمارح  راـک  دـنک  نومنهر  يداو  نیا  هب  ار 

يدراوم رد  تسا  نکمم  هتبلا  .تسا  ماهوا  غورد و  ما ؛ هدرکزاب  ای  ما  هتسب  ار  یـسک  تخب  هک  دننک  یم  اعدا  هک  یناسک  رثکا  .تسا 
دشاب و هدناوخ  ییاعد  کی  دراذگب ؛ رثا  دناوتب  یصخش  هیحور  رد  ًالثم  ای  دشاب  هتشاد  ینج  ریخـست  ای  دشاب  هتـشاد  یمـسلط  یـسک 

هجوت دـیاب  .میراد  نانجلا  حـیتافم  رد  مه  رحـس  نالطب  ياعد  هتبلا  .تسا  صاخ  مک و  یلیخ  دراوم  نیا  اما  .دـشاب  هدز  ار  فرط  لد 
.دروخ یم  مه  هب  ملاع  ماظن  دنشاب  رثؤم  اه  نیا  دشاب  انب  رگا  هک  تشاد 

يراگتساوخ نامز  طابترا 

جاودزا هب  دنشاب  نئمطم  نیفرط  هک  یطرش  هب  دننکب  تبحص  دنناوت  یم  دشابن ؛ تولخ  هک  ییاج  رد  رتخد  رسپ و  رگا  هدنب  هدیقع  هب 
فرط طیارـش  هجو  چیه  هب  هک  ییاج  رد  اما  .دننک  تبحـص  مه  اب  يروضح  ای  همان  ای  نفلت  قیرط  زا  دنناوت  یم  اهنآ  .دوش  یم  رجنم 

رب یساسحا  ياضف  هبلغ  هنافسأتم  اهطابترا  روط  نیا  تافآ  زا  یکی  .تسین  همان  نفلت و  تبحص و  ياج  تسین  راگزاس  امـش  اب  لباقم 
مامت .مدرب و  رهـش  نوریب  رد  تولخ  جند و  ياج  کی  ییانـشآ ؛ جاودزا و  ياه  تبحـص  يارب  ار  میاهداماد  مه  هدـنب  .تسا  نیفرط 

.دنداد ماجنا  اهردام  ردپ و  روضح  رد  ار  ناشیاه  تبحص 
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جاودزا رد  تقادص  تیمها 

هچ اب  دـنادب  ناسنا  .دور  یم  درب و  یم  دورب  اـجک  ره  تسادـخ  ریـشمش  قدـص  هک  دـندومرف  یم  داـیز  ار  هلمج  نیا  یبـالود  ياـقآ 
رگا یتح  .دـییوگب  ار  تالاکـشا  مه  اـه و  یبوخ  مه  دـنیوگب  ار  ناـشتیعقوم  طیارـش و  ود  ره  دوش  یم  لـیماف  انـشآ و  يا  هداوناـخ 

.دوشن یشالتم  دقع  زا  دعب  هدنیآ و  رد  یگدنز  ات  دییوگب  جاودزا  زا  لبق  دراد  يداح  صاخ و  یضیرم 

جاودزا يادتبا  رد  هک  هچنآ  .دینک  تروشم  دییوگب  دیهاوخ  یم  هک  ییاهزیچ  يارب  .تسین  زاین  رما  يادـتبا  رد  زیچ  همه  نتفگ  هتبلا 
.تسا یگداوناخ  طیارش  تیعقوم و  رگیدمه و  تایحور  تخانش  تسا  مهم  یلیخ  نآ  زا  لبق  و 

مرحمان اب  تولخ  تمرح 

نوچ .تسا  هریبک  هانگ  مارح و  دشاب ؛ هتـشادن  اجنآ  هب  دورو  هار  دـشابن و  يرگید  سک  هک  تولخ  ياج  کی  رد  درم  نز و  عامتجا 
شدوخ دیابن  ناسنا  هک  میراد  تیاور  .دنراد  هبذج  رگیدمه  هب  تبسن  رسپ  رتخد و  .دراد  روضح  اهناکم  روط  نیا  رد  ًانئمطم  ناطیش 

.دهد رارق  هانگ  ضرعم  رد  ار 

ندوب مه  وفک 

مه اـب  ناـش  یعاـمتجا  طیارـش  نید و  قـالخا ، دـیاب  نیفرط  ینعی  .تسا  هدـش  دـیکات  ندوب  نأـش  مه  ندوب و  وفک  مه  هب  مالـسا  رد 
رـسپ نس  دیاب  دـنیوگ  یم  ًالثم  تسا  هدـش  مهم  يرگید  ياهزیچ  لئاسم  نیا  هب  تیمها  ياج  هب  هعماج  فرع  رد  اما  .دـشاب  راگزاس 

طیارـش و رثکا  هک  دـنا  هدوب  اـه  یلیخ  .تسین  جاودزا  كـالم  نس  ًاـساسا  .تسا  هتفریذـپ  ار  نیا  مه  فرع  دـشاب و  رتـخد  زا  رتـشیب 
اهیلع هجیدـخ  ترـضح  جاودزا  يارجام  رد  .تسا  هدروخ  تسکـش  ناـشجاودزا  یلو  تسا  هدوب  راـگزاس  مه  اـب  ناـشیاه  تیعقوم 

جاودزا یلو  دوب  رتگرزب  ناشیا  زا  لاس  هدزناپ  مالـسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  اب  مالـسلا 
.دنتشاد یلماک 
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ناکیدزن تلاخد 

نیب زا  جاودزا  هیضق  لصا  هک  دننک  یم  تخس  ردق  نآ  ناوج  ود  جاودزا  يارب  ار  طیارـش  کیدزن  ياه  لیماف  یهاگ  هک  هدش  هدید 
ردق نیا  .دـنزب  رگید  فرح  کی  ومع  دـنزب ، فرح  کی  ییاد  دـنهدن ،  تلاخد  ار  نارگید  یلیخ  هک  دـننک  یعـس  لوا  زا  .دور  یم 

مینکب عناق  یضار و  ار  نارگید  ردام و  ردپ و  تبحم  تمیالم و  اب  میناوتب  رگا  هتبلا  .دنهدب  رظن  لیماف  همه  هک  تسین  هعـسوت  هب  زاین 
.دسر یمن  ییاج  هب  راک  لاجنج  راج و  رهق و  اوعد و  اب  .تسا  بوخ 

اب دـناوت  یم  تسا ؛ نئمطم  یـسک  رگا  اـما  دوش  یمن  هیـصوت  تسین  نأـش  مه  يوـنعم  ظاـحل  هب  هک  یـسک  اـب  جاودزا  یلک  روـط  هب 
ار یقیرغ  کی  میورب  ام  هک  دشاب  يروط  دیابن  یلو  درادن  يداریا  دـهدب  رییغت  يونعم  ظاحل  هب  ار  شرـسمه  یبوخ  راتفر و  قالخا ،

.میوش قرغ  مه  نامدوخ  میهدب و  تاجن 

جاودزا زا  دعب  تالکشم  رد  ربص 

میتشاد یناربمغیپ  هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  .دنک  لمحت  دـیاب  دـناوت  یم  هچ  ره  ناسنا  دـش ؛ نارحب  راچد  ناسنا  جاودزا  زا  دـعب  رگا 
بجوم وفع  ارادـم و  ربص و  نیا  هک  نوچ  دـندرک  یم  لمحت  اهنآ  یلو  دـندناسر  لتق  هب  ار  اهنآ  یتح  دنتـشاد و  يدـب  نارـسمه  هک 

.درک جیورت  تشاد و  ار  هاگن  نیا  دیاب  .دش  یم  شا  يونعم  لامک  دشر و 

هک دوب  ییاه  هجنکش  اه و  یتخـس  لمحت  شا ، يونعم  تاقیفوت  تلع  دوب  کلاس  فراع و  کی  هک  دادح  مشاه  دیـس  جاح  موحرم 
.درک یم  لمحت  ار  اهنیا  همه  وا  .دنداد  یم  وا  هب  شنزردام  هداوناخ و 
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ياقآ موحرم  اما  دننکب  مادعا  ای  نادنز  ار  شرهوش  دوش و  هتشک  ات  دروخ  ّمس  هک  ینادمه  يراصنا  ياقآ  موحرم  رسمه  روط  نیمه 
، دهد یم  هجنکـش  یلیخ  ار  امـش  نامرهاوخ  دنتفگ : ناشیا  هب  شیاه  نزردارب.دـننک  یم  اوادـم  ار  ناشیا  دوش و  یم  هجوتم  يراصنا 

یم شتیذا  دینک و  یمن  لمحت  ار  وا  امـش  اما  منک  یم  لمحت  ار  ناترهاوخ  نم  دندومرف : ناشیا  هک  میریگب  قالط  دیهدب  هزاجا  رگا 
نم مناخ  زا  ار  تباذع  ایادخ  هک  درک  یم  اعد  وا  يارب  شرـسمه  گرم  زا  دعب  یتح  ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  .دـینز  یم  ار  وا  دـینک 

.رادرب

هب دراک  مدرم  لوق  هب  دوبن و  يا  هراچ  رگید  رگا  اهتنم  .میزاـسب  مه  بویع  اـب  دـیاب  .تسین  بیع  نودـب  یـسک  چـیه  هک  مینک  هجوت 
.تسا هنیزگ  نیرخآ  ییادج  هک  مینک  هجوت  تفرگ و  قالط  دیاب  دیسر  ناوختسا 

امش زا  نم  تفگ  ناشیا  هب  ربمغیپ  ياه  مناخ  زا  یکی.دنداد  قالط  ار  ناشیاه  مناخ  زا  یضعب  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
دنداد شقالط  عیرس  مه  ناشیا  مرازیب و 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  هیصوت 

یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  هیصوت 

(. 21 مورلا : « ) ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » یلاعت كرابت و  هللا  لاق 

اه نا  _ حیر لگ و  يو  يدرک ب_ من  _ تشیوخ یب  اه             نات  _ سب هب  تفر  یم  ییاد  لد ش_ي_ یت  _ قو

نآ ه_ا _ت  فر دا ب_ زا ي_ مدا  _ت_ فا دا ت_و  ب_ا ي_ لگ                   يد  _ يرد _ه  ماج هگ  لبلب  يدز  هلان  هگ 

اه ناج  رد  وت  ّرس  يو  اهرس ، رد  وت  روش  يو  اه                 لد  رد  دا ت_و  يو ي_ اه  بل  رب  وت  رکذ  يا 
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اه نات  _س_ لگ هب  نت  _ فر _د  ير ب_شا _ ظن هتوک  _ن                   ماد رد  _ه  تخ _ يوآ _ت  قش راخ غ_م ع_ ت_ا 

اه نامرد  همه  زا  تسد  دیوش  ورف  هک  دیاب  دزادنارد                     اپ  زا  هک  يراخ  نینچ  هک  ار  نآ 

تاولصرکذ تاکرب 

مالـسلا هیلع  اـضر  ماـما  .دـنک  یم  بوذ  ار  ناـسنا  ناـهانگ  دوـش ، یم  ادـخربمایپ  هب  برقت  یقـالخا و  شوـخ  ثعاـب  تاولـص  رکذ 
هک یسک  ص:73 .) قودصلا / یلامأ  قودص / خیـش  « ) ًامْدَه َبُونُّذـلا  ُمِدـْهَت  اَهَّنِإَف  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِتاَوَلَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  : » دـندومرف

مدهنم ار  شناهانگ  تاولص  رکذ  دنک  تموادم  تاولص  رکذ  هب  رگا  درادن  شناهانگ  ندرک  كاپ  يارب  يا  هلیسو  دراد و  دایز  هانگ 
تاولص رکذ  نامسآ  ندش  زاب  يارب  ربمایپ ، تعافـش  يارب  قزر ، تعـسو  يارب  لد ، تینارون  يارب  ناهانگ ، شـشخب  يارب  .دنک  یم 

.تسا رثؤم  رایسب 

هیلع هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  لقن  تنس  لها  مه  اه و  هعیش  مه  .دوش  یمن  باجتسم  تاولـص  نودب  اعد  هک  میراد  تیاور 
«. دیتسرفب تاولص  اعد  نمض  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  تباجا  دینک  یم  هک  ییاهاعد  : » دندومرف ملسو  هلآ  و 

مدمه سنوم و  هب  ناسنا  زاین  یتسه و  ملاع  رد  تیجوز 

(. 21: مورلا « ) ًهَمْحَر ًهَّدَوَم َو  ْمُکَْنَیب  َلَعَج  اْهَیلِإ َو  اُونُکْـسَِتل  ًاجاوْزَأ  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمَُکل  َقَلَخ  ْنَأ  ِِهتایآ  ْنِم  َو  : » دـیامرف یم  لاعتم  يادـخ 
تخرد هب  دـنریگ و  یم  رن  يامرخ  تخرد  زا  يدرگ  امرخ  تخرد  رد  .دـیرفآ  هدام  رن و  ادـخ  مه  ار  ناهایگ  یتح  تادوجوم ، همه 

دیاب .تسا  یفنم  تبثم و  ملاع  تسا  هدام  رن و  ملاع  تسا  تیجوز  ملاع  ملاع ، .دوش  یمن  روراب  ّالا  دوشب و  روراب  ات  دنـشاپ  یم  هدام 
ادیپ دشر  ملاع  دوب  اهنت  درم  رگا  .تسا  روط  نیمه  تسا  ملاع  دبس  رـس  لگ  هک  مه  ناسنا  دننکب  دشر  ات  دنـشاب  مه  رانک  رد  اه  نیا 

یم لاعتم  يادـخ  .دـش  یم  هدـیچیپ  مه  رد  ماظن  لسن و  ًالـصا  دـش  یم  روط  نیمه  دوب  اهنت  مه  نز  رگا  دوبن  لسن  دـیلوت  درک  یمن 
امـش يارب  ار  ییاهرـسمه  دشاب  وا  تفج  هک  میدیرفآ  رگید  یناسنا  ناسنا ، هیبش  هک  تسا  نیا  نم  تردق  ياه  هناشن  زا  هک  دـیامرف :
یمن .تسادـیپ  شرخآ  هن  تسادـیپ  شلوا  هن  تقلخ  نیا  تسا  هدرتـسگ  یلیخ  تقلخ  .دنـشاب  امـش  شمارآ  هلیـسو  هک  میدرک  قلخ 

حیبست تمظع  همه  نیا  زا  میتفیب و  هدجـس  هب  مینک و  لاـعتم  يادـخ  رـضحم  رد  یکچوک  زجع و  راـهظا  دـیاب  مینک و  كرد  میناوت 
.مینک ادخ 
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هک مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  میراد  تیاور.میدیرفآ  رـسمه  امـش  يارب  هک  تسا  نیا  نم  تایآ  زا  یکی  دیامرف : یم  لاعتم  يادـخ 
مدیمد مدوخ  یهلا  سفن  زا  همسجم  نیا  رد  نم  دیامرف  یم  لاعتم  يادخ  دنتخاس  يا  همـسجم  لگ  زا  اه  هتـشرف  تشادن  ردام  ردپ و 
ناسنا يارب  ییاهنت  تسا  بیجع  یلیخ  .دش  مالسلا  هیلع  رشبلاوبا  مدآ  ترضح  همسجم  نیا  و  (. 29 رجحلا : « ) یحوُر ْنِم  ِهیف  ُتْخَفَن  »
دناوت یمن  سینا  نودـب  ناسنا  دوب  اـهنت  شتقلخ  لوا  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .تسا  سنا  زا  ناـسنا  نوچ  تسا  تخـس  یلیخ 

: تفگ درک و  تسرد  ار  مالسلا  اهیلع  اوح  ترضح  نامگرزب  ردام  مالسلا ،  هیلع  مدآ  ترـضح  رانک  رد  لاعتم  يادخ  .دنک  یگدنز 
ادخ هک  دورب  مالسلا  اهیلع  اوح  ترضح  فرط  هب  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  .تسامش  رسمه  سنوم و  سینا و  مه  نیا 

هک هداد  رارق  اه  مناخ  رد  یتزع  لاعتم  يادـخ  .میدـناوخن  زونه  هک  ار  شا  هغیـص  اـم  ناـمدوخ  لوق  هب  دـیمرحمان  زونه  امـش  دومرف :
یم يراگتـساوخ  هب  اه  نز  شقطانم  زا  یـضعب  رد  ناتـسودنه  رد  هک  مدینـش  .تسا  یبوخ  تنـس  نیا  دنورب  ناشغارـس  دیاب  نایاقآ 

.میدیشرت یم  میدنام و  یم  نز  یب  ام  همه  میدمآ  یم  ایند  هب  اج  نآ  رگا  میدشن  دلوتم  ناتسودنه  رد  ام  هک  رکش  ار  ادخ  .دنور 

اهیلع اوح  ترـضح  يولهپ  تساوـخ  یم  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .تسا  هداد  رارق  تقلخ  رد  ار  شـشک  نیا  تیجوز و  نیا  ادـخ 
: تفگ مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  .دهاوخ  یم  هیرهم  ینک  دقع  ینک  يراگتـساوخ  دیاب  راد  هگن  تسد  هک  دنتفگ : هک  دورب  مالـسلا 

دمحم رب  تاولص  هبترم  هد  شا  هیرهم  دوشب  لالح  تیارب  مالـسلا  اهیلع  اوح  ترـضح  یهاوخ  یم  رگا  هک  دنتفگ : مهدب ؟ هچ  هیرهم 
.تفرگ نز  تحار  ردق  هچ  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  .تسا  دمحم  لآ  و 
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قالخا روحم  رب  جاودزا  هب  تایاور  شرافس 

دنتفگن اج  کی  دنام  ناملد  هب  غاد  نیا  میتفر  يراگتـساوخ  مردارب  يارب  اج  لهچ  ام  هک  تفگ  یم  ناهفـصا  نیمه  رد  اقفر  زا  یکی 
هچ شلغـش  هک  دنتفگ  میتفر  يراگتـساوخ  هک  اج  ره  دراد ؟ اوقت  دراد ؟ نامیا  تسا ؟ بوخ  شقالخا  دناوخ  یم  زامن  داماد  نیا  هک 

یمن ار  دارفا  تیـصخش  اـم  .تسا  تشز  یلیخ  دـندرک  یمن  لاؤـس  شنید  زا  تسیچ ؟ شکردـم  دراد ؟ هناـخ  دراد ؟ نیـشام  تسا ؟
جاودزا شییابیز  ای  شلوپ  رطاخ  هب  یـسک  اـب  رگا  هک  میراد  تیاور  رد  .میهاوخ  یم  ار  ناـشلوپ  میهاوخ  یم  ار  ناـشییابیز  میهاوخ 

.دورب نیب  زا  ییابیز  نآ  ای  دوشب  فلت  لام  نآ  تسا  نکمم  نوچ  تسین  رادیاپ  جاودزا  نآ  يدرک 

یم ام  هب  شتورث  دریم  یم  رتدوز  نزردـپ  هللا  ءاـش  نا  مینک  یم  جاودزا  يدـنمتورث  کـی  اـب  میور  یم  تفگ : یم  نارهت  رد  ییاـقآ 
نزردام نزردپ و  نیا  جرخ  دوب  يدنموربآ  مدآ  مه  ادخ  هدنب  نیا  دش  تسکـشرو  نویلیم  دنچ  نزردپ  ادرف  دش  مامت  دقع  ات  .دـسر 

.داتفا شندرگ  هب  مه  شجرخ  دربب  ار  شثرا  تساوخ  یم  .داتفا  نیا  ندرگ  هب  نزردارب  و 

اقآ ای  مناخ و  سورع  نیا  اقآ  دیـسرپ  دـیاب  ینعی  .تسا  قالخا  مه  یکی  نید و  یکی  تسا  هدـش  شرافـس  یلیخ  تیاور  رد  زیچ  ود 
نیـشام و دنراد  زیچ  همه  داماد  سورع و  نیا  اما  درک ؟ یگدنز  وا  اب  ناوت  یم  تسا ؟ راگزاس  تسا ؟ نیدتم  تسا ؟ قالخا  اب  داماد 
نید و هک  يداماد  .دنراد  رهق  اوعد و  مئاد  دنرادن  قالخا  دننک  یمن  تاعارم  ار  مه  قوقح  دنرادن  نید  اما  دنراد  الاب  قوقح  هناخ و 
هب هک  يا  هچب  هن  و  مهاوخ ، یم  مداد  هک  ار  يا  هیزیهج  هن  مهاوخ و  یم  رهم  هن  نم  هک  دیوگ  یم  رتخد  یتدم  زا  دعب  درادـن  قالخا 

.مورب نوریب  داماد  نیا  هناخ  زا  مهاوخ  یم  طقف  مشخب  یم  ار  زیچ  همه  .مهاوخ  یم  ار  مدروآ  ایند 
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تخـس رگید  تسا  بوخ  شقالخا  شنید و  ًاعقاو  يداماد  هک  دـیدید  رگا  .درادـن  ساسا  یگدـنز  دـشابن  قـالخا  دـشابن  نید  رگا   
امـش دشاب ؟ تالمجت  تافیرـشت و  ردق  نیا  هتفگ  یک  .دینکن  يریگ  تخـس  تسا  بوخ  شنید  قالخا و  هک  يرتخد  دینکن ، يریگ 

یم مه  ار  امـش  ياذغ  مقر  جنپ  دینک ، توعد  مه  رفن  رازه  دص  امـش  رگا  .دـننک  یم  هیالگ  دـننز  یم  فرح  مدرم  دـینک  يراک  ره 
نآ .تسا  هدرک  جرخ  همه  نیا  هدروآ  اجک  زا  هدش  نالف  نالف  نیا  دنیوگ  یم  دننک  یم  مه  ار  امـش  تبیغ  دـننز  یم  غورآ  دـنروخ 

يراک نینچ  ادخ  دنک ؟ یـضار  دناوت  یم  یـسک  ار  مدرم.دنهد  یم  شحف  اه  نآ  هب  رتشیب  مدرم  دننک  یم  رازگرب  نیگنـس  هک  ییاه 
مدرم فرح  هک  دوـش  یم  موـلعم  مدرم ، فرح  زا  ناـما  هتـشون  نیـشام  تشپ  يدـید  یهاـگ  دـنا ؟ یـضار  ادـخ  زا  همه  اـیآ  هدرکن ،

مینک یضار  نامدوخ  زا  ار  ادخ  هک  میدوب  نیا  رکف  هب  دوش  یم  یـضار  دوز  هک  ییادخ  شاک  يا  .تسا  هدرک  هکت  هکت  ار  شرگج 
یلاـمأ قودــص / خیــش  « ) ُطَبـُْـضت اـَل  ْمُهَتَنـِْـسلَأ  ُکـَـلُْمی َو  اــَل  ِساَّنلا  اـَـضِر  َّنِإ   » .مـینک یــضار  ار  مدرم  میناوـتب  هـک  تـسا  لاــحم 

 . ددنبب ار  ناشناهد  يولج  دناوت  یمن  یسک  مه  دروایب و  تسد  هب  دناوت  یمن  یسک  ار  مدرم  يدونشوخ  ینعی  /ص:103 .) قودصلا

ینکارپ هعیاش  ندز و  تمهت  تمذم 

لیئارسا ینب  نوچ  .دننزن  فرح  نم  رس  تشپ  مدرم  هک  نک  يراک  اراگدرورپ  هک  درک  ضرع  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
دیشابن یسوم  ترضح  موق  لثم  : » دیامرف یم  نآرق  رد  ادخ  .دندوب  هدرک  تسرد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  رس  تشپ  هعیاش  یلیخ 

ار شرس  هوک  تشپ  هدرب  ار  نوراه  شردارب  تسا ، هدرک  رارقرب  هطبار  هشحاف  نز  اب  دنتفگ  هک  دندرک  تیذا  ار  یـسوم  ردق  نیا  هک 
فرح نم  رـس  تشپ  مدرم  هک  نک  يراک  ایادخ  تفگ : دـش  تحاران  اه  نیا  فرح  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تسا .» هدـیرب 
.دننز یم  فرح  ادخ  نم  رس  تشپ  ردق  نیا  مدرم  مدرکن ، تباجتـسا  مدوخ  يارب  ادخ  نم  ار  اعد  نیا  یـسوم  دومرف : دنوادخ  .دننزن 
.دسر یمن  ادخ  هب  ناشتسد  هللادمحلا  یهتنم  دنشک  یم  ناشن  طخ و  ادخ  يارب  هک  یناسک  دنتسه  ردق  نیا  دراد  یکاش  ردق  نیا  ادخ 
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یمالسا هداس و  جاودزا  هب  مالسا  هیصوت 

هب مه  ار  شیاذغ  یکی  نآ  .دروخ  یم  کشخ  نان  مه  یکی  تشاد  اذـغ  عون  دـنچ  اهنآ  زا  یکی  دـندوب  هدـش  رفـسمه  مه  اب  رفن  ود 
، رکـش یهلا  تفگ : یم  درک  یم  رو  کی  ار  شرـس  دروخ  یم  تسکـش  یم  ار  شکـشخ  نان  تمحز  اب  نیا  .درک  یمن  فراـعت  نیا 
زا رکـش  یهلا  نیا  هک  یمهف  یمن  وت  تفگ : مه  وا  .میوگ  یمن  رکـش  یهلا  ردـق  نیا  مروخ  یم  اذـغ  مقر  هس  ود  نم  تفگ : اقآ  نیا 

دنمروز وا  .میرادن  يرگید  هار  چیه  ندرک  یتشآ  زج  ادخ  نیا  اب  .مییوگن  اهرکـش  یهلا  نیا  زا  .تسا  رتدب  ادخ  يارب  شحف  ات  دص 
یم تسرد  ار  تراک  مترکون  نم  ایادـخ  هک  ییوگب  رگا  .مترکون  نم  ایادـخ  ییوگب  دـیاب  .میروز  یب  فیعـض و  ام  تسا و  يوق  و 

.متسه وت  هدروخ  نیمز  نم  ایادخ  وگب  .دنک 

ام اقآ  .میریگب  لهـس  رادقم  کی  .دـنک  یم  رارف  وت  زا  يورب  شفرط  هب  رگا  دـیآ و  یم  تفرط  هب  يرذـگب  ایند  زا  هک  میراد  تیاور   
نامدوخ تردق  زا  یمـشچ  مه  مشچ  رطاخ  هب  .دنکب  زارد  اپ  شدوخ  میلگ  هزادنا  هب  یـسک  ره  شاب  تحار  میهدـب  زپ  میهاوخ  یمن 

ماو نوخ  کناب  زا  ّالا  یکناـب  ره  زا  اـقآ  جاـح  تفگ : یـسک  کـی  .میزادـنا  یم  راـشف  هب  ار  ناـمدوخ  مینک ، یم  يزیر  هماـنرب  رتارف 
یه میتشاذـگ  ینهآ  هریگ  يـال  ار  نامتـسد  هک  نیا  لـثم  .دـهد  یمن  لوـپ  دریگ  یم  مدآ  زا  نوـخ  نوـچ  مه  نوـخ  کـناب  .متفرگ 
دراد نامتـسد  مینابات ، یم  هرابود  مییوگ و  یم  خآ  دـیآ  یم  شدرد  نامتـسد  مینابات  یم  هک  راب  ره  میناـخرچ  یم  ار  شا  هریگتـسد 

دنهاوخ یم  هچ  ره  مدرم  راذـگب  نک  لو  شناباتن  مینابات ، یم  مهزاب  اما  دوش  یم  هل  شیاه  تشوگ  اـه و  ناوختـسا  دوش  یم  دروخ 
همه دشاب  ینیسح  تسار  مدآ  رگا  ینک  یم  تیذا  ار  تدوخ  ارچ  دنیوگ  یم  مدرم  ینک  هک  يراک  ره  دشاب  تحار  تلایخ  .دنیوگب 

.دروخ یمن  نیمز  دنشکب  هشقن  شیارب  ملاع 
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دعب .مراد  كردم  مه  ات  دنچ  مراد  لغش  ات  جنپ  راهچ ، هک  تفگ : دمآ  نم  يراگتساوخ  هک  لوا  مرهوش  نیا  هک  تفگ : یم  یمناخ 
عورـش تنایخ  غورد و  اب  ار  تا  یگدنز  رگا  .تسا  ملپید  مه  شکردم  درادن  مه  لغـش  کی  هک  دش  مولعم  میدرک  دقع  هک  نیا  زا 
دهاوخ یم  یک  اب  هک  دـنادب  تسا  نیا  نم  یگدـنز  وگب  وگب ، یتسه  هک  ینامه  ینیـسح  تسار.دریگ و  یمن  اـپ  تا  یگدـنز  ینک 

رد تاجن  هار  هک  دـیوگ  یم  تیاور  تسا  هتـشاذگ  هالک  شدوخ  رـس  هب  هتـشاذگ ، هـالک  فرط  رـس  مه  یـسک  رگا  .دـنک  یگدـنز 
یم لاعتم  يادـخ  .مینک  يرود  ییاذـک  تافیرـشت  نیا  زا  مییایب  .تسا  غورد  رد  تکاله  هک  يروط  نامه  تسا  یتسار  تقادـص و 

لابند یسک  ره  .دنـشاب  رگیدکی  شمارآ  هلیـسو  هک  (. 21 مورلا : « ) اْهَیلِإ اُونُکْـسَِتل   » مدرک قلخ  امـش  يارب  ار  رـسمه  نم  هک  دـیامرف :
.تسا شدوخ  تفج 

ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تما  دارفا  نیرتدب  اهدرجم 

« باَّزُْعلا ِراَّنلا  ِلـْهَأ  ُرَثْـکَأ   » .تـسین ناشیگدــنز  ناــشحور و  رد  شمارآ  دنتــسه  درجم  دارفا  مـنهج  دارفا  رثـکا  هـک  مـیراد  تـیاور 
- ثیدحلا یفسلف / یقتدمحم  « ) باّزُعلا یتّما  رارش  نولّهأتملا و  یتّما  رایخ   » و (. 384 /ج 3/ص :  هیقفلا هرضحی  نم ال  قودص  / خیش )
هک یـسک  دنتـسه  اهدرجم  نم  تما  نیرتدـب  دـیامرف : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  (. 151 /ج2/ص : یتیبرت تایاور 
رد یهاگ  .دور  یم  بابان  ياه  قیفر  لابند  دور  یم  داسف  تارکنم و  لابند  نیا  درادـن  حیحـص  دـنویپ  ییاج  کـی  هب  درادـن  رـسمه 

یمن نم  مدرک  جاودزا  رید  لاـس  جـنپ  هک  منامیـشپ  یلیخ  یلیخ  مدرک  جاودزا  یگلاـس  هدزوـن  رد  نم  هک  مییوـگ  یم  اـه  هاگـشناد 
هدیـشرت درم  یگلاس  یـس  یگلاس ، تشه  تسیب و  رد  دـینکن  جاودزا  رید  ردـق  نیا  .تسا  یبوخ  زیچ  ردـق  نیا  جاودزا  هک  متـسناد 

یم درد  هچ  هب  یهدب  بآ  لگ  نیا  هب  ییایب  دش  هدرمژپ  لگ  هک  نیا  زا  دعب  .دنروخ  یم  درد  هچ  هب  رگید  هدـش ، هدیـشرت  نز  هدـش ،
هک مدـید  دوـب  مه  پیت  شوـخ  دـش  هاگـشناد  دراو  نم  رـسپ  هک  یتـقو  تفگ : یم  ناتـسود  زا  یکی  .دراد  یتـقو  يزیچ  ره  دروـخ ،

ملاس و حیحـص و  گنـشق و  هالک  کی  مدوخ  نم  دـنراذگب  هالک  شرـس  نارگید  هک  نیا  زا  لبق  متفگ  .دـنتفرگ  ار  شرود  اهرتخد 
دنشکب شداسف  هب  هک  دنریگن  ار  شرود  بابان  ياهرتخد  ردق  نیا  هک  مریگ  یم  رـسمه  شیارب  مدوخ  .مراذگ  یم  شرـس  هب  یعرش 

.دنشکب شداسف  هب  مراذگن  مهدب و  شرهوش  دوز  مه  ار  رتخد  نیا  سکع  رب  ای 
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جاودزا بسانم  نس  نامز و 

لوسر ای  درک : ضرع  دش و  بایفرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ادخ  ربمایپ  تمدخ  لیئربج  میراد  تیاور 
هویم لثم  رـسپ  رتخد و  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تسا ؟ بوخ  كرتشم  یگدـنز  جاودزا و  وت  تما  يارب  تقو  هچ  هک  دـیناد  یم  هللا 
ادـج تخرد  زا  ار  هویم  نیا  رگا  تسا  هدـیبسچ  تخرد  هب  تفـس  تسا  لاـک  هدیـسرن و  زونه  یتقو  تخرد  هویم  دـننام  یم  تخرد 

نس و هب  دنراد  تالکشم  دنتسه  ماخ  دننک و  هرادا  ار  یگدنز  دنناوت  یمن  زونه  هک  يدارفا  يدرک  ملظ  تخرد  هویم و  قح  رد  ینک 
زا ار  نیا  دنتـسه  ماخ  زونه  رـسپ  رتخد و  نیا  رگا  .دنک  یم  قرف  اهرهـش  اهاج و  طئارـش و  تیعقوم و  هب  تبـسن  هتبلا  تسین  مه  لاس 

دبات یم  دیـشروخ  دنک  یم  شبارخ  دروخ  یم  نآ  هب  داب  تسا  شتقو  رگید  دیـسر  هک  هویم  نیا  اما  ینک  ادج  دـیابن  شردام  ردـپ و 
ار هویم  ندیسر  تقو  رد  .دوش  یم  بارخو  هدیشرت  دوش  یم  هویم  نیا  ینیچن  رگا  .دنک  یم  شبارخ  نامز  طیحم و  دنک  یم  شبارخ 

طیحم طیحم ، یلیخ  دینکب  ناشیارب  يراک  کی  دنور  یم  هاگـشناد  هک  اهرـسپ  رتخد و  نیا  تبـسن  ینک و  شیادج  تخرد  زا  دـیاب 
زاب وجشناد  ياهرتخد  متفرگ  نز  مرـسپ  يارب  هک  نیا  زا  دعب  تفگ : یم  ام  تسود  نیمه  دیناد  یم  رتهب  ناتدوخ  امـش  .تسا  یبارخ 
نیا تسا  نم  مناخ  نیا  یلیکو  ادخ  تفگ : سالک ، رس  هاگشناد  درب  تفرگ  ار  شمناخ  تسد  مرسپ  دندرک  یمن  لو  ار  ام  رـسپ  مه 
یک .دریگب  رتکچوک  ای  شناهد  هزادـنا  هب  يا  همقل  کی  هک  تسا  بوخ  ناسنا  .دـیرادرب  ام  رـس  زا  تسد  تسا  شیدزمان  هقلح  مه 

اب مور  یم  موشب  هداوناخ  نآ  رکون  ًالـصا  منامب ، شندرک  جرخ  رد  هک  منک  تلـصو  يدـنمتورث  هداوناخ  کی  اـب  مورب  نم  هک  هتفگ 
اه نآ  اب  نتفر  ياپ  هب  اپ  یگدـنز و  ناوت  مناوتب  هک  منک  یم  تلـصو  تناید  قالخا و  اب  اما  رت  نییاپ  ای  مدوخ  لثم  يا  هداوناخ  کـی 
رد شاک  يا  دـنک ، یگدـنز  يرجأتـسم  هناخ  رد  دـیایب  ـالاح  هدرک  یگدـنز  یهفرم  هداوناـخ  کـی  رد  هک  يرتخد  .مشاـب  هتـشاد  ار 

.میداد یم  شوگ  ار  ادخ  فرح  میدش  یم  تسرپادخ  راب  کی  نام  یگدنز 
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؟ دندرک جاودزا  روط  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .مینکب  یمالـسا  تسرد و  جاودزا  اما  هدش  شرافـس  یلیخ  جاودزا 
.دنتشاد یگناگی  تبحم و  افص و  حلص و  اما  يا ، هداس  یگدنز  هچ  دندرک ؟ جاودزا  روط  هچ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

ناوج يدرک ؟ جاودزا  ناوج  يا  دندومرف : ترضح  .دمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مردپ  تمدخ  یناوج  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدآ هک  يزامن  تعکر  ود  ارچ  .مشاب  هدرکن  جاودزا  یلو  دـشاب  نم  لام  ایند  همه  مرادـن  تسود  نم  دـندومرف : ترـضح  هن ، تفگ :

رد تسا  رادرسمه  مدآ  رد  هک  یشمارآ  نآ  نوچ  دناوخ  یم  رـسمه  یب  مدآ  هک  یتعکر  داتفه  زا  تسا  لضفا  دناوخ  یم  رادرـسمه 
شرگید فصن  نآ  هک  دهاوخب  ادخ  زا  دنک ، یم  لماک  ار  شنید  فصن  دنک  یم  جاودزا  هک  یـسک  دومرف : .تسین  رـسمه  یب  مدآ 

رظن زا  هک  دنتسه  اه  هداوناخ  ردق  نیا  .نک  باختنا  رسمه  ورب  دومرفو : داد  ناوج  نیا  هب  یلوپ  کی  رقاب  ماما  دعب  .دنک  لماک  مه  ار 
زا رادقم  کی  دییایب  میشابن  زپ  هفایق و  ياهدیق  نیا  زا  رادقم  کی  دنزاسب ، دنراد  قالخا  نید و  اما  دنـشاب  فیعـض  یمک  دیاش  یلام 

.دیوش یم  تحار  ردق  هچ  دینزب  نوریب  اهدیق  نیا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بوبحم  زیچ  هس  نانز  رطع و  زامن و 

حتفلاوبا « ) هاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  ُءاَسِّنلا َو  ُبیِّطلا َو  ٌثاََـلث  ْمُکاَْـینُد  ْنِم  ََّیلِإ  َبِّبُح  : » دـندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
باختنا ار  نانز  رطع و  زاـمن و  امـش  ياـیند  زا  تسا  هدـش  نم  بوبحم  زیچ  هس  امـش  ياـیند  زا  /ص:31 .) رهاوجلا ندعم  یکجارک /

يادخ دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یفاک  تیاور  کی  نیمه  ام  ربمایپ  تمظع  رد  تسا  لک  لقع  ام  ربمایپ  .مدرک 
ار شئزج  کی  هدرک و  تمحرم  ربمایپ  هب  ار  شءزج  هن  دون و  لقع  مسق  دـص  نیا  زا  هک  هدرک  قلخ  لـقع  تمـسق  ءزج  دـص  لاـعتم 
ار شئزج  هن  دون و  ینعی  دـش  یم  مه  سکعرب  تیاور  نیا  رگا  .تسا  هدرک  میـسقت  هدرک  قلخ  هک  یناسنا  اهدرایلیم  قلخ ، مامت  نیب 
هک دـیوگ  یم  تیاور  نیا  یلو  .دوب  رتالاب  همه  رب  ربارب  اهدرایلیم  ربمایپ  مه  زاب  داد  یم  ربمایپ  هب  ار  نآ  ءزج  کـی  داد و  یم  قلخ  هب 

.دنداد ربمایپ  هب  ار  شئزج  هن  دون و  دنوادخ 
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نم هب  ادخ  نوچ  دوب  هدش  روک  شرمع  رخآ  لاس  تفه  تسیب و  درک  توف  دوب  هیولع  نم  مناخ  هک  دـندومرف : یم  هیوبیـس  هللا  تیآ 
هک دوب  نیا  نم  رکذ  ماـمت  .مدرک  ار  هناـخ  ياـهراک  متـسب و  رمک  لاـس  تفه  تسیب و  تسا  بجاو  تمناـخ  مارتحا  هک  دـیوگ  یم 

ناسحا و ماـمت  دـننز  یم  شتآ  ار  ناـشیاه  باوث  ماـمت  قالخادـب  ياـه  مدآ  یلو  .مربن  نیب  زا  یقالخادـب  اـب  ار  میاـه  باوث  ایادـخ 
يا هک  متـساوخ  ادخ  زا  نم  تفگ : یم  .ناسرم  رـش  نک و  فطل  تسین  يدیما  وت  ریخ  هب  ار  ام  تفگ : .دـنرب  یم  نیب  زا  ار  ناشتبحم 
نآ دیامرف : یم  نآرق  رد  ادـخ  .مراذـگن  شرـس  تنم  منکن  بابک  ار  شرگج  منزن  شتآ  ار  هیولع  نیا  لد  نم  هک  نک  مکمک  ادـخ 

ناتیاه باوث  .دننک  یم  لطاب  ار  ناشلامعا  همه  دنراذگ  یم  تنم  کی  دـعب  دـننک  یم  یبوخ  ناشناتـسد  ریز  ای  هداوناخ  هب  هک  ییاه 
لاـس تفه  تسیب و  تـفگ  (. 264 هرقبلا : « ) يذَْألا ِّنَْملِاب َو  ْمُِکتاقَدَـص  اُولِْطُبتـال   » .دـینکن لـطاب  ندرک  تیذا  نتـشاذگ و  تنم  اـب  ار 

.منک یم  تاریخ  متسه  شدای  هب  مه  نآلا  تفر  ایند  زا  مناخ  نیا  هک  نیا  ات  مدرک  یقالخا  شوخ  تبحم و 

رگیدمه شمارآ  هیام  رهوش  نز و 

يدـج ار  زامن  هللا  ءاش  نا  .مدرک  باختنا  ار  نانز  رطع و  زامن و  امـش  ياـیند  زا  دـیامرف : یم  تسا  لـک  لـقع  هک  يربماـیپ  یهجوتم 
یکی تسا  نید  ساسا  تسا  نید  نوتـس  زامن  .میراد  راک  یلیخ  ادـخ  نیا  اب  ام  .درب  یم  تقو  هقیقد  هد  دـیناوخب  تقو  لوا  .دـیریگب 
ناوناب موس  و.تسا  شوخ  يوب  نودب  زامن  ربارب  داتفه  رطع  اب  زامن  تعکر  ود  باوث  دـهد  یم  شمارآ  ردـق  هچ  شوخ  يوب  رطع و 

شمناـخ و هب  شتبحم  رد  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  داـیز  شناـمیا  یـسک  چـیه  هک  میراد  تیاور  اـم  .مراد  تسود  ار  اـه  مناـخ  ینعی 
، دوش یم  رتشیب  شمناخ  هب  شتبحم  هک  نیا  رگم  دـنک  یمن  لوبق  رتشیب  ار  تیب  لها  ام  تیالو  یـسک  .دوش  یم  هفاضا  شیاه  مرحم 

ناتسود اب  یلیخ  ار  تیاور  نیا  دندرک  باختنا  ار  هنیزگ  هس  نیا  ایند  تانـسح  نایم  رد  ام  ربمایپ  ارچ  .دوش  یم  رتفیطل  شحور  نوچ 
يات هس  ره  نیا  هک  دوب  نیا  دیبسچ  هدنب  لد  هب  رتشیب  هک  یفرح  هتبلا  .دـنز  یم  لک  لقع  ار  فرح  نیا  میدرک  نییاپ  الاب و  دـیتاسا  و 

.دندروآ یم  شمارآ  اه  نیا 
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ریگب وضو  ورب  دمآ  شیپ  یلکشم  يراتفرگ و  تقو  ره  (. 45: هرقبلا « ) َنیعِشاْخلا یَلَع  َّالِإ  ٌهَریبََکل  اهَّنِإ  ِهالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب َو  اُونیعَتْسا  َو   »
هیلع نینموملاریما  یتقو  هک  میراد  تیاور  یتح  .دور  یم  نیب  زا  اه  بارطضا  اه و  لوه  نآ  ردق  هچ  نیبب  ناوخب  زامن  بلق  روضح  اب 

رد اهراک  همه  یتسه  ادخ  رضحم  رد  .دروآ  یم  شمارآ  تنوکـس و  زامن  .درب  یم  هانپ  زامن  هب  دش  یم  شیارب  يدمآ  شیپ  مالـسلا 
شا همه  هک  دشاب  ییاج  کی  رگا  دنک  یم  دب  ار  مدآ  لاح  ردق  هچ  دـب  يوب  دـیدید  مه  شوخ  يوب  نیا  دروم  رد  .تسادـخ  تسد 
.دهد یم  شمارآ  مه  رـسمه  يوب  .دهد  یم  شمارآ  شوخ  يوب  نآ  سکعرب  دهد ، یم  تسد  یگدرـسفا  مدآ  هب  دشاب  روجان  يوب 

(. 21 مورلا : اْهَیلِإ ( » اُونُکْسَِتل  »

- یهاـشمرخ نیدـلاءاهب  « ) میئل اـّلإ  ّنهناـها  اـم  میرک و  اـّلإ  ّنهمرکأ  اـم  » .مینادـب ردـق  دنتـسه  رگیدـمه  شمارآ  هلیـسو  رهوش  نز و 
یمن مارکا  ار  اه  مناخ  یـسک  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  (. 430 /ص : یبرع نتم  / ربمایپ مایپ  / يراصنادوعـسم

رـسمه رداـم و  هب  دـنراد  نید  دـنراد ، ناـمیا  دـنلقاع  هک  ییاـه  مدآ  میرک ، تیـصخشاب و  راوگرزب و  مدآ  اـّلا  دـنک  یمن  بدا  دـنک 
یتح .دشاب  تسپ  مدآ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  ناشرازآ  تیذا و  دـنک  یمن  تناها  دـنک ، یمن  دـنلب  تسد  یـسک  نزردام  رهاوخو و 

دیروایب هنومن  کی  امـش  اما  دندوب  ناشلتاق  ناشیاه  مناخ  هک  دندوب  ناشیاه  یـضعب  ام  نامربمایپ  زا  ای  ام  ناماما  دـشاب  دـب  مناخ  رگا 
هیطع تسادخ  هداد  نیا  .دندرک  یم  ناشتبحم  شا  همه  دنـشاب  هدرک  رهق  دنـشاب  هدز  ناشـشوگ  وت  دنـشاب  هدرک  تیذا  ار  اه  نیا  هک 

.دیشاب هتشاد  لمحت  دیشاب  هتشاد  ربص  دنک  ناحتما  ار  امش  دهاوخ  یم  هلیسو  نیا  اب  ادخ  تسادخ 
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  تبیصم  رکذ 

البرک و يوزرآ  نازیزع  زا  یلیخ  .مینک  هناور  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اقآ  يافـص  اب  مرح  هب  ار  نامیاه  لد  اـج  نیمه  زا 
نامه هک  هتـشاذگ  ینیزگیاج  لاعتم  يادـخ  یلو  دـنرادن  ار  شتاـناکما  دـنرادن  ار  شلوپ  دـنرادن  ار  شقیفوت  دـنراد  هیروس  هکم و 
رتالاب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  زا  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  مردپ  ترایز  هک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  .دراد  ار  تاکرب 

.تسه اجنآ  مه  هکم  تسه  اجنآ  مه  البرک  تسا  مهم  یلیخ  تسا  مهم  دیامرف  یم  مالسلا  هیلع  ماما  .تسا 

متفر دهشم  متخورف  ار  ما  یگدنز  تایرورض  زا  رادقم  کی  متشادن  لوپ  مورب  دهشم  متساوخ  یم  هک  تفگ : یم  ناتـسود  زا  یکی   
؟ دیدوب هتفر  هکم  دـیدش  فرـشم  هکم  امـش  هک  میدـید  باوخ  ام  اقآ  جاح  دـنتفگ  ناملحم  دارفا  هچوک و  رـس  لاقب  متـشگرب  یتقو 

.مدوب هتفر  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  ترایز  هن ، متفگ :

رد دنهد و  یم  وا  هب  ار  هدش  لوبق  جح  تشه  داتفه و  باوث  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  یـسک  هک  تسه  تیاور  رد 
.تسا هدروآ  اج  هب  هدش  لوبق  جح  رازه  داتفه  هک  نیا  لثم  هک  تسه  يرگید  تیاور 

هرطق دسرب  وا  هب  امرس  امرگ و  دورب و  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مردپ  ترایز  هب  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  داوج  ماما 
هجرد میراد  تیاور  .دنک  یم  مارح  منهج  شتآ  رب  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تکرب  هب  ار  ندب  نآ  ادخ  دروخب  وا  هب  ناراب 

.تسا رتشیب  مه  ناشدزم  ءاطع و  تسارتشیب  نیرئاز  همه  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ربق  نیرئاز 
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هک دـید  باوخ  ار  ناشیا  مق  ياملع  زا  یکی  درک  توف  هک  یتقو  دـش  یم  فرـشم  متـشه  ماـما  تراـیز  هب  یلیخ  يرئاـح ، هللا  تیآ   
مدرک توف  نم  هک  یتقو  : تفگ ربخ ؟ هچ  يرئاح  ياقآ  هک  درک  لاؤس  .تسا  یتشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  رد  تسا  بوخ  یلیخ  شیاج 

هاگیاج هک  مدید  تقو  کی  تفرگ  رارق  ییاهنت  رد  نم  حور  هک  یتبرغ  رد  دنتخادناربق  هلاچ  رد  دندرک و  اهر  ار  نم  همه  مدش  اهنت 
هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  اقآ  مدـید  تفر  رانک  يا  هدرپ  کی  تقو  کی  دـمآ  نییاپ  يرون  کی  نامـسآ  زا  دـش و  زاب  نم  ربق  نم ،

رادید هب  مه  نم  يدمآ  نم  ترایز  هب  هبترم  داتفه  يدمآ  نم  ترایز  هب  تبرغ  رد  وت  ینالف  دندومرف : .دندمآ  نم  ندـید  هب  مالـسلا 
دراو مریگ و  یم  ار  مرئاز  تسد  نم  .منک  یم  يریگتـسد  میآ و  یم  كانرطخ  عقوم  هس  نم  .تسا  شلوا  راب  نیا  دـمآ و  مهاوخ  وت 

.منک یم  تشهب 

دنیایب تراـیز  تساوخ  یم  ناـشلد  یلیخ  ناـشرفن  ود  دـنیایب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  تراـیز  دـندرک  تکرح  دادـغب  زا  رفن  دـنچ 
منهج شتآ  زا  همان  ناما  اقآ  .دیناسرب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  ار  ام  مالـس  دـنتفگ  دادـغب  هزاورد  مد  دـنیایب  دنتـسناوتن 

: دنتفگ .دنداد  اه  نآ  هب  همان  ات  تفه  دندوب  رفن  جنپ  ًالثم  مه  اه  نیا  دنداد و  دنتشون و  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  رئاز  يارب 
دیناسرب مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  هب  ار  ام  مالـس  هک  دنتفگ  دادغب  هزاورد  مد  هک  يرفن  ود  نآ  دندومرف : .میرفن  جنپ  ام  اقآ 

.دنتشاد ار  نم  ترایز  يوزرآ 

نیا دـندومرف : دـیهد ؟ یمن  اه  مداخ  هب  ارچ  دـیهد  یم  همان  ناتراوز  هب  دیـشک  یم  تمحز  امـش  ارچ  اقآ  دـنتفگ : يرگید  ییاج  رد   
متـشه ماما  .دـندرک  لمحت  ار  هار  ینیگنـس  تمحز و  رود  ار  زا  دـندماین  هک  نم  ياه  مداـخ  رطاـخ  هب  دـندمآ  نم  رطاـخ  هب  اـهرئاز 
هنیدـم رد.دوب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـنناوخب  هضور  شیارب  تشاد  تسود  شتاـیح  ناـمز  رد  هک  یماـما  نآ  دـننک  یمن  ناـمیاهر 
تنمیم رفاسم  رـس  تشپ  هیرگ  اقآ  دـنتفگ.دینک : هیرگ  میارب  مراد  تسود  دومرف : دوب  هلاس  راهچ  شداوج  درک  عمج  ار  شا  هداوناخ 

یم اه  ماما  هب  هک  یمس  ًالومعم  .تسا  نم  رخآ  رفس  رفـس ، نیا  یلو  دشاب  هتـشاد  تشگرب  دیما  هک  يرفاسم  نآ  هلب  دندومرف : .درادن 
اقآ هک  دنداد  یمـس  هچ  اقآ  هب  حبـص  لوا  مناد  یمن  اما  دنک  رثا  هک  دیـشک  یم  روط  یهاگ  زور  لهچ  هتفه ، کی  زور ، دنچ  دـنداد 

 ، مالسلا هیلع  اضر  ماما  لد  زا  ناما  .دندش  دیهش  رهظ  زا  لبق  دش و  مومسم 
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تشاد رسپ  يور  ندید  دیما  _ت              شاد رظن  بناج  ره  هب  نتفر  مد 

مناگدید رون  بلق و  رورس  _م                نا مارآ ج_ يا ت_ق_ي  _ي  ك_ج_يا

درک ردپ  یب  هنیدم  ردنا  ار  وت  درک                   رگج  نینوخ  افج  رهز  ارم 

شفسوی دید  درک  زاب  ار  شیاه  مشچ  تقو  کی  اما  دنک  یم  هلان  دچیپ و  یم  دوخ  هب  هدیزگ  رام  لثم  اقآ  مدید  دیوگ  یم  تلص  ابا 
هعطق هعطق  شناوج  ندب  دید  .دمآ  رـسپ  نیلاب  هب  هدید  غاد  ردپ  دیایب  ردپ  نیلاب  هب  رـسپ  هک  نیا  ضوع  البرک  رد  اما  دـمآ  شنیلاب  هب 

بکرلا عم  ییالوم / هللا  تزع  « ) افعلا كدعب  ایندلا  یلع   » یلع دز  ادـص  تشاذـگ و  مالـسلا  هیلع  ربکا  یلع  تروص  هب  تروص  تسا 
(. 355 ص : ینیسحلا ج 4 /

یجاودزا ياه  شسرپ 

یجاودزا ياه  شسرپ 

جاودزا رد  ندوب  وفک  مه  لادتعا و  تیاعر 

شتالیـصحت دشاب ، ییاذک  تیعقوم  دشاب ، ییاذـک  شا  هداوناخ  دـشاب ، ییاذـک  رتخد  .میریگ  یم  الاب  ار  جاودزا  طیارـش  ام  ًالومعم 
یم اقآ  نیا  ای  .دور  یمن  نییاپ  نامیولگ  زا  ای  دنک  یم  نام  هفخ  هزادنا  زا  شیب  همقل  .دشاب  ییاذک  رهوش  سکعرب  ای  دشاب ، ییاذـک 
یم هناخ  نآ  لیلذ  دوش و  یم  راد  لوپ  هناخ  سورع  يرتخد  ای  دوش  یم  هناخ  نآ  رکون  دنک  یم  جاودزا  رادلوپ  هداوناخ  کی  اب  دور 

.دورب تسا  رت  نیئاپ  يرادقم  کی  ای  بسانم  وا  اب  شطیارش  هک  يدروم  لابند  دیاب  مدآ  .دوش 

جاودزا يارب  هناریگ  تخس  تاموسر  اه و  هیرهم 

؟ منک راک  هچ  هتشذگ  مه  مجاودزا  نس  مراد و  لاس  یس  لاؤس :

ینیب یم.دنوش  هتسکش  دیاب  اه  مسر  اه و  مسلط  هنوگ  نیا  هناریگ و  تخس  طیارش  نیگنس ، دقع  دیرخ  نیگنس ، ياه  هیرهم  باوج :
جرخ رادقم  کی  درادن  نیشام  تسین  دنمتورث  الاح  دراد  بسانم  لغـش  قالخا و  نید و  تسا  یبوخ  دروم  هک  تسه  یمناخ  ای  اقآ 

ات هدراهچ  زا  هیرهم  رگا  دنناوخ  یم  هک  ییاهدقع  يربهر  مظعم  ماقم.مینک  شلوبق  میریگب  تحار  مینک  مک  ار  ییاذک  ياهدیرخ  و 
مناخ هک  دهد  یم  رازآ  ار  مناخ  ردق  نآ  دشاب  نیگنـس  هیرهم  هچ  رگا  دشابن  بوخ  رادنید و  رگا  درم.دنناوخ  یمن  دشاب  رتشیب  هکس 
نید دض  هک  یموسر  تاداع و  رادقم  کی  دنک  یمن  لح  ار  ام  لکـشم  نیگنـس  هیرهم  .دوشب  دازآ  مناج  مشخب  یم  ار  مرهم  دیوگب 
هیقب هیرهم  ناج  اباب  دنداد  ماغیپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  هک  دوب  مهرد  دصناپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هیرهم  .مینکـشب  تسا 
مردپ تما  ناراکهانگ  تعافـش  نم  هیرهم  تفگ : یهاوخ ؟ یم  هچ  دومرف : ربمایپ  تسیچ ؟ اه  مناخ  هیقب  اب  نم  قرف  تسا  مهرد  مه 

: دندومرف یبالود  ياقآ  .داد  رارق  ربمایپ  تما  ناراکهانگ  تعافش  هزاجا  ار  شا  هیرهم  دش و  لزان  دنوادخ  فرط  زا  يدنس  هک  دشاب 
ندمت گنهرف و  هرذ  کی  طقف  دنراد و  هناخ  دنتسه ، تسود  رهوش  دنراد ، تفع  دنراد ، لامج  هک  دنتسه  ییاه  مناخ  اه  اتسور  رد 

مناـخ اتـسور  زا  ورب  مییوـگب  یکی  هب  رگا  .دـنریگ  یم  داـی  هاـم  شـش  ضرع  رد  مه  ار  نیا  هک  دنتـسین  دـلب  ار  نیـشنب  اـمرفب  يرهش 
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.؟؟!! مریگب ییاتسور  مناخ  نم  دیوگ : یم  ریگب  ییاتسور 
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جاودزا يارب  ندرک  هراختسا 

نادنچ نم  یلو  دش ، دنمقالع  نم  هب  ما  هلاخرـسپ  شیپ  لاس  هس  .متـسه  هلاس  هدجیه  يرتخد  نم  هک  دوب  هتـشون  همان  يرتخد  لاؤس :
دمآ دب  مدرک  هراختسا  یتقو  یلو  تسا  بسانم  یگدنز  يارب  مدید  دندمآ و  يراگتساوخ  هب  ناشیا  هک  نیا  ات  .متـشادن  هقالع  وا  هب 

هب هرابود  ما  هلاخرـسپ  هک  یتروص  رد  تسیچ ؟ نم  لکـشم  دروم  رد  امـش  رظن  دندیـشک  رانک  دنتـشاد  داـقتعا  نوچ  نم  هداوناـخ  و 
؟ منک راک  هچ  دندمآ  نم  يراگتساوخ 

زاسراک یلیخ  تسه  ماوع  نیب  رد  هک  نتـسشن  لد  هب  .تسا  نیفرط  یبلق  شریذـپ  تسا  مهم  جاودزا  رد  هک  یلئاسم  زا  یکی  باوج :
ار نیا  یمناخ  یلو  درادـن  هفاـیق  یلیخ  ییاـقآ  .دنیـشن  یم  فرط  لد  هب  یلو  دـشاب  هتـشادن  هفاـیق  یلیخ  یمناـخ  تسا  نکمم  .تسا 

.دراد تسود 

ورب لد  وت  ینالف  تسورب  لد  وت  ینالف  تسا  خـلت  شتـشوگ  ینـالف  تسا  نیریـش  شتـشوگ  ینـالف  هک  تسه  اـه  یمق  نیب  يریبعت 
رگیدمه لد  هب  دندید ، ًالبق  ای  دـننیب  یم  ار  رگیدـمه  یـسک  ره  هلاخ و  رتخد  ومع و  رتخد  اقآ ، مناخ و  نیا  هک  لوا  تاقالم  .تسین 

.دنک یمن  در  دوش  یمن  زئمشم  ناسنا  لد  دیآ  یم  تبحم  نآ  دیآ  یم  رهم  نآ  .دننیشن  یمن  ای  دننیشن  یم 

یـسک اب  دهاوخ  یم  مدآ  دـندومرف : مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هب  ناشیاه  تیـصو  رد  مه  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
لمع تسـشن  ناتلد  هب  دیدرک  تاقالم  یـسک  اب  رگا  دندومرف : دنکب  باختنا  يراکمه  دشاب  هتـشاد  یلغـش  دـنکب  راک  دوش  کیرش 
ناتلد هب  دیدوب و  تسود  قیفر و  مه  اب  لاس  دنچ  هک  نیا  لثم  دیدید  ار  نیا  ات  یلو  دیناد  یمن  ار  شا  هقباس  دیدیدن  وا  زا  مه  یبوخ 

لیم هرذ  کی  هک  ردق  نیمه  .دریگب  اج  رگیدمه  لد  رد  نیفرط  رهم  ینعی  تسا  یبوخ  هلاوح  .دینک  لوبق  دـیریذپب و  ار  نیا  تسـشن 
دندرک هراشا  مناخ  نیا  هک  یلکشم.دنک  یم  روج  ادخ  ار  هیقب  دشاب  دنسپ  تبغر و  و 
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رگا مینکن ؟ ای  مینکب  هراختـسا  دـننک  یم  لاؤس  مه  داـیز  هک  تسا  هدـمآ  شیپ  اـه  یلیخ  يارب  هک  تسا  جاودزا  تالـضعم  زا  یکی 
، تسه طیارش  ینعی  درادن  هراختسا  هب  جایتحا  ًالصا  دندنسپ  یم  ار  رگیدمه  اه  هداوناخ  دیدنسپ ، یم  ار  شطیارـش  هک  يدروم  کی 

ییاقآ نم  رـسمه  هک  اه  يزاورپ  دـنلب  الاب و  ياهاوه  نیا  .دـیآ  یمن  شیپ  سک  چـیه  يارب  عماج  لـماک و  طیارـش  .تسه  زیچ  همه 
طیارش .دیراذگب  رانک  ار  اه  نیا  دشاب  هتشاد  یچ  یچ و  دشاب ، هتشاد  نیشام  دشاب ، هتشاد  هناخ  دشاب ، الاب  شقوقح  هک  پیت ، شوخ 

.دیهد رارق  كالم  ار  اه  یبوخ  یعامتجا و  تیعقوم  اوقت ، تناید ، یقالخا ،

یبوخ رگید  نیا  .تسایهم  طیارـش  دـصرد  هاجنپ  يالاب  ینعی  دـشاب  بلاغ  شیاه  يدـب  رب  شیاـه  یبوخ  یـسک  رگا  میراد  ثیدـح 
.دور یم  روط  نیا  رخآ  ات  دش  نیگنس  هک  وزارت  هفک  کی  تسا  بلاغ  شیاه 

همئا .دـیآ  یمن  ریگ  بیع  یب  تسود  دـینام  یم  تسود  نودـب  دـیدرگن  بیع  یب  ملاع  بیع و  یب  تسود  بیع و  یب  رـسمه  لاـبند 
طیارـش یـسک  رگا  سپ  .دینام  یم  لمع  یب  دیـشابن  صلاخ  دص  رد  دص  ایر و  نودب  لمع  ماجنا  لابند  دـنیامرف : یم  مالـسلا  مهیلع 

هچ دناد  یمن  تسا و  جـیگ  مدآ  تسا و   50 هک 50 ،  ییاج  ینعی  تسا  ریحت  دراوم  يارب  هراختـسا  دـینک  شلوبق  تشاد  ار  جاودزا 
نیا تسین  مه  شطیارـش  دـنرادن  تسود  رگا  اما  تسین  مزال  هراختـسا  دـنراد  تسود  ار  رگیدـمه  مناخ  اقآ و  نیا  رگا  سپ  .دـنکب 

رد هک  يولوم  لوق  هب  دوش  یم  شقـشاع  دـنیب  یم  ار  يرتـخد  دوش  یم  سوـبوتا  راوـس  دراد  ناـبایخ  رد  ًـالثم  .تسا  يرگید  فرح 
: دیوگ یم  يونثم 
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دوب یگنن  تبقاع  دوبن ، قشع  دوب            یگنر  یپ  زک  ییاه  قشع 

ییاه قشع  .میوگ  یمن  ار  اه  قشع  عون  نیا  .دـنرذگ  دوز  یتالایخ  گنراگنر و  ياه  قشع  اه  نیا  تسه  یـسنج  تـالیامت  اـه  نیا 
تبحم و رگا  اما  .میوگ  یمن  میوشب  رگید  یکی  هاوخرطاخ  دعب  زور  اقآ و  نیا  هاوخرطاخ  زور  کی  هک  تسا  سوه  اوه و  يور  هک 

دنک یم  هراشا  يونثم  رگید  ياج  رد  يولوم  یعقاو  تبحم  قشع و  نآ  هب  تسا  مهم  طیارـش  زا  یکی  هک  دشاب  حیحـص  نتـسشن  لد 
هک

تسربهر رس  نادب  ار  ام  تبقاع  تسرس           ناز  رگ  رس و  نیز  رگ  یقشاع 

یلـصا و طرـش  تناید  قالخا و  .تسا  تناید  يرگید  قالخا و  یکی  هدـش  هراشا  نآ  هب  ام  تاـیاور  رد  هک  جاودزا  یلـصا  طـیارش 
دشاب هدیدن  رتخد  الاح  هب  ات  هک  دشاب  بیجن  رـسپ  کی  رگا  صوصخب  تفر  يراگتـساوخ  هک  راک  لوا  فرط  هک  نیا  هن  .دنا  یعطق 

.تسین تسرد  نتسشن  لد  هب  نیا  دیبسچ ، ملد  هب  دیوگب  لوا  يراگتساوخ  رد 

جاودزا رد  تیقفوم  مدع 

ار بوخ  یلیخ  دارفا  زا  یضعب  سپ  هدوب  هابتـشا  راک  زا  ییاج  کی  دشن  قفوم  شجاودزا  رد  هک  یـسک  دییامرف  یم  هک  امـش  لاؤس :
؟ تسا هنوگچ  نیا  سپ  دنا  هدرک  دشر  رایسب  قفومان  جاودزا  نامه  اب  یلو  تسین  قفوم  رهاظ  هب  ناشجاودزا  هک  مینیب  یم 

یم هچ  شا  هجیتن  الاح  اما  مینکب  فیدر  ار  اهراک  طیارـش و  مامت  هرواشم و  قیقحت و  لکوت ، لسوت و  اعد ، دیاب  جاودزا  رد  باوج :
یم دشر  نیا  ایآ  اما  دنک  یم  ادخ  هب  لکوت  دشاپ  یم  رذب  هدز  مخش  ار  نیمز  هک  يزرواشک  کی  لثم  .تسین  ام  تسد  هجیتن  دوش ؟

.تسین ام  تسد  مه  یشخب  تسام  تسد  شمهم  شخب  ینعی  هن ؟ ای  دیآ  یم  ناراب  ایآ  هن ؟ ای  دنک 
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یمناخ ًالثم.میدید  یلیخ  قفومان  ياه  جاودزا  دروم  نیا  زا  میدرکن  یـسررب  میدرکن  قیقحت  هک  میرـصقم  نامدوخ  ام  عقوم  یـضعب 
قوذ سب  زا  ام  .مراد  لغـش  مه  اـت  هس  ود ، مراد  كردـم  اـت  هس  ود ، نم  هک  تفگ : دـمآ  يراگتـساوخ  هب  هک  نم  رهوش  تفگ : یم 

رد .تسا  تسرد  ناشراک  اـه  نیا  میدرک  رکف  دوب  هدـمآ  ناـشهارمه  دوب  یناـحور  مه  اـقآ  نیا  ردارب  ًـالثم  میدرکن  قیقحت  میدرک 
و.میهدب ماجنا  ار  راک  طیارـش  مینکب  تروشم  قیقحت و  دـیاب  .دوب  یکلا  شیاه  كردـم  دوب  زاب  هقح  مه  یلیخ  اقآ  نیا  هک  یتروص 

.میشاب یضار  میلست و  دوب  هچ  ره  رگید  نآ  دوش  یم  هچ  هجیتن  هک  نیا  اما 

.دندوب رازآ  مدرم  دنتشاد  ییاهرسمه  مه  ام  ءایلوا  ام  ياه  ماما 

رد ناـشیا  لاـمک  دــشر و  یلو  داد  یم  هجنکــش  درک  یم  تـیذا  ار  ناـشیا  یلیخ  هـک  تـشاد  يرــسمه  راوـگرزب  ياـملع  زا  یکی 
اقآ نیا  نآلا  هک  میناد  یمن  دوش  یم  هچ  شا  هدـنیآ  میناد  یمن  هک  ام  .میهدـب  ماجنا  ار  نام  هفیظو  دـیاب  ام  .دوب  ناشیا  اب  يراـگزاس 

اجنآ دمآ  شیپ  هچ  ره  مینک  ادخ  هب  لکوت  .میراپـسب  ادخ  هب  ار  هدنیآ  دوش ؟ یم  هچ  دعب  تسا  باجح  اب  یلیخ  مناخ  نیا  نیدـتم و 
زا ریغ  هب  يدروم  چـیه  منک  یمن  رکف  .تسا  نیا  رد  مه  ام  یگدـنزاس  مینک  رکـش  مه  ار  ادـخ  .میهدـب  قفو  ار  نامدوخ  دـیاب  رگید 

اهیلع ارهز  ترـضح  اب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  مالـسلا و  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  اب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
دح رد  ای  موصعم  اـت  ود  ره  .دـشاب  یلکـشم  یب  دروم  دنتـشادن  مهاـب  یلکـشم  چـیه  دـندوب و  ملاـع  رد  ییانثتـسا  دراوم  هک  مالـسلا 

ییاهزیچ ای  یتایقالخا  ای  ییاه  يدنسپان  ای  ییوگموگب  کی  نیئاپ  ات  الاب  ياه  هدر  نآ  زا  ّالا  دنتـشادن و  لکـشم  هک  دندوب  تمـصع 
.میشاب یضار  میلست و  دیاب  ام  تسه  اه  جوز  نیب  تسه  دنشاب  دروخن  مه  هب  هک 
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نارتخد تخب  نتسب  یسیون و  اعد 

ردـقچ اه  نیا  دـننک  یم  یـسیون  اعد  هدـش ، وداج  هدـش ، هتـسب  تتخب  دـنیوگ  یم  اه  تقو  یـضعب  هک  اه  لبنج  وداج  نیا  زا  لاؤس :
؟ تسین ای  تسا  تسرد  دراد ؟ تحص 

نیا هب  ار  نارگید  ای  دـشاب  يداو  نیا  رد  یـسک  رگا  .تسا  مارح  ياه  لغـش  ءزج  نتـسب  مسلط  هتـشرف و  نج و  ریخـست  ًالک  باوج :
حیحـص تسا  ماهوا  تسا  تالایخ  ًارثکا  متـسب  ار  فرط  تخب  دنیوگ  یم  هک  ییاه  نیا  رثکا  .تسا  ناهارمگ  زا  دنک  دومنهر  يداو 

نکمم.دشاب هدـش  هدز  فرط  لد  دـشاب  هدـناوخ  يدرو  ییاعد ، ای  دراذـگب  ریثأت  فرط  هیحور  رد  دـناوتب  یکی  تسا  نکمم  .تسین 
مه هب  یهاگتـسد  مد و  دریگب  لوپ  يرگوداج  رحاس و  .میراد  ار  رحـس  نالطب  ياعد  هتبلا  دـشاب  تسرد  لبنج  وداج و  ییاـج  تسا 

نالطب رد  هک  ییاهاعد  هقدص و  اعد و  اب  مه  نیا  هک  دشاب  تسا  نکمم  یـصاخ  دروم  .تسین  روط  نیا  ددـنبب  ار  یـسک  تخب  دـنزب 
.تسه هیعدا  بتک  حیتافم و  رد  ضیوعت  رحس و  نالطب  ياعد  .دوش  یم  هتشادرب  تسا  رحس 

رسپ رتخد و  ندرک  تبحص 

امـش اب  هسلج  دنچ  مهاوخ  یم  طقف  مرادـن  تمحازم  دـصق  دـیوگ  یم  يرگید  لحم  ای  هاگـشناد  رد  يرـسپ  دوش  یم  یهاگ  لاؤس :
؟ هن ای  مینک  لوبق  .متسرفب  يراگتساوخ  يارب  ار  هداوناخ  دناوخ  مه  اب  نامیاهرایعم  رگا  منک  تبحص 

کی رد  درم  نز و  عامتجا  هک  دیناد  یم  .درادن  یلاکـشا  چیه  طیارـش  تیاعر  اب  دـنراد  ار  جاودزا  طیارـش  نیفرط  ًاعقاو  رگا  باوج :
شدوخ دیابن  ناوج  دنک ، یم  داجیا  جوم  ناطیش  نوچ  تسا  هریبک  هانگ  دشاب  هتشادن  یهار  دشابن و  يرگید  سک  هک  تولخ  ییاج 
مطیارش نم  دیوگب : لباقم  فرط  هب  دوش  یم  لیماف  دوش  یم  انـشآ  يا  هداوناخ  هچ  اب  دنادب  دیاب  مدآ  .دهدب  رارق  هانگ  ضرعم  رد  ار 

تفگ و .دوشن  یشالتم  یگدنز  دقع  يادرف  ات  دنیوگب  مه  يارب  ار  اه  بیع  تانسحم و  .دیئوگب  ار  ناتطیارش  مه  امـش  میوگ  یم  ار 
دقع يادرف  ات  تسا  بوخ  هن ، ای  دندنـسپ  یم  ار  رگیدمه  تایحور  دننیبب  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  جاودزا  دـصق  هک  یجوز  ود  يوگ 

.دروخن مه  هب  ناشیگدنز 
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یمن زونه  دـنک و  تبحـص  جاودزا  لابق  رد  نکاس  هب  ادـتبا  یمناخ  رتخد  اب  دـهاوخ  یم  يرـسپ  اقآ  راک  هاگـشناد و  طـیحم  رد  رگا 
کی هک  تولخ  نیا  رد  هک  هدش  هدید  ًاتدمع  دنرادن  لوبق  ار  رگیدمه  اه  هداوناخ  ای  دنیایب  يراگتـسوخ  هب  شردام  ردـپ و  دـهاوخ 

ود نیا  هک  نیا  زا  لبق  .دراد  هبلغ  یتخانـش  ياضف  رب  یفطاع  ياضف  دنک  یم  تبحـص  ناوج  رتخد  کی  اب  طیارـش  نآ  اب  ناوج  رـسپ 
مه هب  هک  دنـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  دصرد  دون  رد  دننک و  یم  ادیپ  هقلع  یگتـسباو و  ساسحا و  کی  دنـسانشب  ار  رگیدمه  دـنهاوخب 

لوبق شردپ  هک  دناد  یم  یلو  تسا  عناق  رتخد  هک  دیآ  یم  شیپ  يا  هلئسم  دننک  یم  تبحص  مه  اب  هک  طیارـش  نیا  رد  .دنروخ  یم 
دنتسشن سلجم  هس  هاگشناد  طیحم  رد  دش و  داجیا  یتولخ  رگا  هک  تسین  روط  نیا  رسپ  رتخد و  کی  یفطاع  ياضف  یلو  .دنک  یمن 

هتشاد داریا  هچ  ره  مه  ناشفرط  ًاقافتا.دننک  یظفاحادخ  مه  اب  میروخ و  یمن  مه  هب  ام  هک  دنسرب  هجیتن  نیا  هب  دندرک  تبحص  مه  اب 
هنیمز تقو  نآ  .دـنوش  یم  هتـسباو  هک  تسا  يروج  کی  ناشتلاح  یلو  دـننز  یمن  ًارهاظ  مه  یفطاع  ياـه  فرح  دـننیب  یمن  دـشاب 

دندیدنسپ و ار  طیارش  تیعقوم و  هک  تسا  نیا  دعب  لصفم  ياه  تبحص  .تسا  یتخانـش  ياضف  زا  رتشیب  بتارم  هب  یتخانـش  ياطخ 
دیاب ًامتح  عقوم  نیا  رد  هک  دـنراذگب  ار  اـه  نیا  دـقع و  هماـنرب  دـننزب و  ار  رخآ  فرح  دـنورب  دـنهاوخ  یم  دـندرک و  يراگتـساوخ 

یم ار  ناش  هداوناخ  دندنـسپ ، یم  بوخ  ار  فرط  دـننیبب  دـشاب  کحم  دـیاب  لوا  هلحرم  رد  یلو  دـننزب  فرح  لصفم  مه  اب  دننیـشنب 
.تسا رتشیب  شتینما  دشاب  مه  هطساو  اب  رگا  درادن  یلاکشا  لوا  هقیقد  دنچ  رد  هن ، ای  دندنسپ 
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رتخد نس  زا  رسپ  نس  ندوب  مک 

؟ دراد لاکشا  دنیوگب  هک  دراد  ینآرق  ییاور و  هبنج  ایآ  دشاب  رتخد  زا  رتمک  جاودزا  عقوم  رد  رسپ  نس  رگا  لاؤس :

ناشتیعقوم قالخا و  نید و  هک  نیا  ندوب و  نأش  مه  ندوب و  وفک  مه  هب  .تسا  هدـشن  هراشا  دایز  تایاور  رد  لاـس  نس و  هب  باوج :
رتهب دـشاب  رت  گرزب  لاس  هس  ود  یکی  درم  یلو  تسا  هدـشن  هراشا  لاس  نس و  هب  تایاور  رد  ّالا  .تسا و  هدـش  هراشا  دروخب  مه  هب 
لهچ هک  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  جاودزا  لثم  هدوب  مه  درم  زا  شیب  شنـس  مناخ  یهاگ  تسین  اه  نیا  یلـصا  طیارـش  .تسا 

.درادن يداریا  اه  نیا  دوب  شلاس  مّلس 25  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ام  ربمایپ  دوب و  شلاس 

نارگید تلاخد  مک و  هیرهم 

یم تخـس  ردق  نآ  ندادن  هزاجا  نیا  دنهد  یمن  هزاجا  کیدزن  لیماف  ردام و  ردپ و  یلو  دریگب  مک  هیرهم  دهاوخ  یم  رتخد  لاؤس :
؟ مینک راک  هچ  دراوم  نیا  رد  دروخ  یم  مه  هب  هیضق  لصا  هک  دوش 

ناگرزب اب  هک  نیا  ای  .دـینک  تبحـص  ناتیاهردـپ  اب  .دـنهدن  تلاخد  داـیز  ار  لـیماف  ياـه  گرزب  دـننک  یعـس  رـسپ  رتخد و  باوج :
دنام یم  رتخد  دیریگ  یم  تخس  ردق  نیا  .دنز  یم  هبرـض  رتخد  هیحور  هب  اه  نیا  دنیوگ  یم  اه  سانـشراک  دینکب  تروشم  ناترهش 

یناسک زا  ای  .تسا  رتهب  مینک  عناق  ار  اهردام  ردـپ و  تبحم  تمیالم و  اب  میناوتب  رگا  .دـنکب  جاودزا  رگید  لاس  هد  دـیاب  مه  رـسپ  و 
.دننک عناق  دننک و  تبحص  اه  نآ  اب  دنیایب  میهاوخب  دنراد  ذوفن  نامردپ  رد  هک 
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ناشیا تمدـخ  هدـنب  .درک  توف  ناشدوخ  نامز  اهرـسپ  زا  یکی  هک  دنتـشاد  رـسپ  ات  ود  رتخد و  ات  تشه  ینیدـلا  ءاهب  ياـقآ  موحرم 
رمـشاک زا  ار  ما  هداوناخ  مهاوخ  یم  مرمـشاک  لها  نم  دیـسر  یم  اقآ  تمدـخ  دایز  امـش  اقآ  جاـح  تفگ : نم  هب  يا  هبلط  هک  مدوب 

مدمآ رتدوز  زامن  زا  لبق  ادرف  دنریذپ ؟ یم  دینیبب  دینکب  تبحـص  اقآ  اب  امـش  .مروایب  ینیدـلا  ءاهب  ياقآ  رتخد  زا  يراگتـساوخ  يارب 
يارب ار  شا  هداوناـخ  دـهاوخ  یم  رمـشاک  لـها  هبلط  کـی  تسا  رارق  نیا  زا  ناـیرج  اـقآ  متفگ : متـسشن  اـقآ  تمدـخ  دوب  اـهنت  اـقآ 
رواشم ناونع  هب  مینک  یمن  تلاخد  نامیاه  هچب  راک  رد  ام  دندومرف : دندرک و  یثکم  لمأت و  کی  .دروایب  ناترتخد  زا  يراگتـساوخ 

اب ات  دـندومرف  ناشرـسمه  هب  ناشیا  .دـنک  باختنا  دـیاب  رتخد  دوخ  .تسا  رـسپ  ای  رتخد  اب  باختنا  قح  ینعی  .مینک  یم  تلاخد  طقف 
هب تسا و  شجاودزا  عـقوم  نـآلا  هک  يرتـخد  نیمه  دـندومرف : دـعب  هن ؟ اـی  دندنـسپ  یم  اـه  نآ  دـننیبب  دـننکب  یتروـشم  ناـشرتخد 

راکیب ار  ناناوج  اه  مناخ  نیا  .میداتفا  روکنک  كردـم  سناسیل و  زپ و  لابند  اهام   ) .دـفاب یم  یلاق  هناخ  رد  دـندمآ  شیراگتـساوخ 
مه ار  شزاهج  هدرک  یفاب  یلاق  نوچ  دـندومرف : ناشیا  تساـه ) مناـخ  لاـم  اـه  يروکنک  شریذـپ  دـصرد  داـتفه  تصـش ، دـندرک 
نیا درک  تیبرت  هچب  تسرد  دـشاب و  بوخ  ناـسنا  یگدـنز  رگا  .دـهد  یم  نم  هب  دروآ  یم  ار  شـسمخ  .تسا  هدرک  هیهت  شدوـخ 

.دوش یم  روط 

تایونعم رد  تفرشیپ  يارب  جاودزا 

كولـس ریـس و  ندش و  لماک  جاودزا  زا  رتخد  فده  رگا  دیریگب  ناهد  زا  رتکچوک  هزادنا و  همقل  دـیا  هتفگ  امـش  اقآ  جاح  لاؤس :
ات هک  یسک  ینعی  دنک  رتکیدزن  ادخ  هب  برقت  یهلا و  تیدوبع  هب  ار  وا  هک  دتسرفب  وا  يارب  ار  یسک  دهاوخب  ادخ  زا  دشاب و  يونعم 

؟ تسا ناهد  زا  رت  گرزب  يا  همقل  هتساوخ  نیا  ایآ  .دناسرب  مه  ار  شرسمه  دناوتب  دشاب و  هتفر  شدوخ  ار  ریسم  نیا  يدودح 
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الاب رایـسب  شا  يونعم  طیارـش  هک  ییاقآ  يونعم  لئاسم  رد  اما  .دوب  مروظنم  يدام  لـئاسم  رد  مدرک  ضرع  نم  هک  يا  همقل  باوج :
مکحم شیاپ  ریز  تسا و  نئمطم  شدوخ  زا  دـنک و  کمک  مه  نارگید  هب  شتاـیونعم  راـتفر و  قـالخا و  اـب  دـناوت  یم  یلو  تسین 

رد ار  اه  نآ  حیحـص  تاغیلبت  تبحم و  اب  مناوت  یم  نم  دیوگ  یم  درم  نیا  یلو  دنتـسین  یبهذم  یلیخ  هک  يا  هداوناخ  زا  دیایب  تسا 
.درادن یبیع  دوشن  قرغ  مه  شدوخ  دهدب  تاجن  دورب  هک  دشابن  يروط  مزاسب و  ار  اه  نآ  مناوت  یم  منک و  دراو  لئاسم  نیا 

ییوشانز یگدنز  رد  مهافت  مدع 

تالکـشم درادن و  تسود  ار  شنز  دـنیب  یم  مه  درم  .درادـن  تسود  ار  شرهوش  دـنیب  یم  یمناخ  تفرگ و  تروص  یجاودزا  رگا 
درم .تسین  موصعم  سک  چیه  دنک ؟ راک  هچ  دیاب  مناخ  نیا  دـنک  یم  یقالخادـب  لباقم  فرط  ردام  ردـپ و  ًالثم  تسه  مه  يرگید 
یب الاح  هدوب  باجح  اب  مناخ  ای  هدـش  بارخ  الاح  هدوب  یبوخ  مدآ  لوا  .تسا  هدـش  داتعم  ًادـعب  هدوبن  داتعم  جاودزا  عقوم  مه  اـمش 

هتـشادن تلاخد  مه  شدوخ  هن  اـی  دوب  شدوخ  دروآ  تسد  هک  دـش  ینارحب  راـچد  ناـسنا  جاودزا  زا  دـعب  رگا  .تسا  هدـش  باـجح 
.دزوسب دزاسب و  دیاب  جاودزا  هلأسم  رد  دوب  ردق  اضق و  تسد 

هک تشاد  مه  ییاهرـسمه  اـما  تشاد  مالـسلا  اـهیلع  هجیدـخ  لـثم  يرـسمه  تسا  تسرد  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یّلـص  اـم  ربماـیپ 
.دنتشک دندرک و  شمومسم 

هک دش  يرـسمه  راچد  ناسنا  رگا  .دنداد  یم  شرازآ  مه  یلیخ  دندرک و  مومـسم  ار  ربمایپ  نز  ود  نآ  دـیوگ : یم  یـسلجم  موحرم 
دیایب هاتوک  دنک ، ارادم  لمحت و  ربص و  دراذگب  مامت  گنس  ردق  هچ  ره  اج  نیا  درادن  يراگزاس  شطیارش  اب  هتـساوخان  ای  هتـساوخ 

وا نوچ  دنک  یم  امش  هب  ملظ  هک  یسک  دشابن  گرزب  دندومرف : مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .دنک  یم  دشر 
یتشهب ياذغ  دراد  میوش  یم  شروبص  گنس  ام  دنک و  یم  تیذا  ار  ام  هک  یـسک  .دنک  یم  شالت  شدوخ  دوبمک  امـش و  دشر  رد 

بیع نودب  يدرم  چیه  .مینک  ارادم  لهاج  اب  هک  تسا  نیا  رد  دـشر  .دزوس  یم  شتآ  هروک  ریز  دراد  شدوخ  وا  دزپ و  یم  ام  يارب 
اه یبوخ  میزاسب  دیاب  دراد  بیع  ات  ود  مه  ممناخ  مراد  بیع  ات  هس  هدنب  .مینک  رادم  دیاب  تسین  بیع  نودب  مه  یمناخ  چیه  تسین 

.تسه مه  اه  لاکشا  و 
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درادـن ناکما  ای  تسا  لاحم  ای  فرط  ود  يارب  یگدـنز  تسه و  نارحب  ًاعقاو  هک  ییاج  يارب  تسا  هنیزگ  نیرخآ  ییادـج  قـالط و 
ناسنا دشر  ثعاب  تسا  رتهب  یلیخ  دنک  لمحت  دناوتب  ناسنا  رگا  .تسا  رخآ  هنیزگ  قالط  .دنز  یم  ار  رخآ  فرح  قالط  رگید  اجنآ 

.دوش یم 

رسمه اب  ندومن  ارادم  تبحم و 

رسمه اب  ندومن  ارادم  تبحم و 

رسمه رازآ  لمحت 

یم لمحت  يراصنا  ياقآ  موحرم  یلو  .دز  یم  کتک  مه  یهاگ  .درک  یم  تیذا  یلیخ  ار  ناشیا  يراصنا ، ياقآ  موحرم  لوا  رـسمه 
ات دزادـنیب  شرهوش  ندرگ  ار  شدوخ  نوـخ  هک  دوـب  هدروـخ  مس  تین  نیا  هب  هبترم  کـی  .تشاد  یناور  تلاـح  رادـقم  کـی  .درک 

موحرم یلو  دنربب ، ار  ناشرهاوخ  دندمآ  راب  دنچ  هک  دندوب  تحاران  يردق  هب  ناشیا  مناخ  ياهردارب.دننک  نادنز  ای  مادعا  ار  ناشیا 
.دنکن لمحت  ار  وا  یـسک  دیاش  نم  زا  ریغ.دننک  یم  شتیذا  دننک و  یمن  ادا  ار  شقح  نوچ  مراذگ ؛ یمن  نم  دندومرف : یم  يراصنا 

کتک اقآ  جاح  لوق  هب  .درک  یم  دروخرب  ناشیا  اب  تفطالم  یمرن و  اب  یلیخ  هصالخ  .تسا  میرک  مه  ادخ  مینک ، یم  لمحت  ربص و 
هک منک  یم  سح  دـنیآ ، یم  اـم  هسلج  هب  هک  دارفا  یخرب  دومرف : یم  .دوش  یم  تفلک  تسوپ  يوق.دوش و  یم  بوـخ  ناـسنا  روـخ 

سب زا  .دنرادن  یلکـشم  چـیه  هک  دـنهد  یم  ناشن  يروط  ار  ناشرهاظ  گنـشق  یلو  دـننک ، یم  تیذا  یلیخ  ار  اه  نآ  ناشیاه  مناخ 
یم دشر  وا  هب  اج  نیمه  زا  مه  ادخ  .دـهد  یمن  ناشن  چـیه  تسا ، هدـش  بوخ  شتمیالم  ربص و  تسا ، هدـش  مکحم  شروخ  کتک 

.دهد
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يراب ره  رد  دنک ، ربص  شرـسمه  تیذا  رب  یـسک  رگا  هک  تسا  هدـش  لقن  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
ِْقلُخ ِءوُس  یلَع  َرَبَص  ْنَم  » .دنک یم  تبث  شلمع  همان  رد  ار  بویا  ترـضح  ربص  باوث  دنوادخ  دنک ، یم  ربص  شرـسمه  تیذا  رب  هک 

(1 «.) ِِهئالَب یلَع  َبوُّیَا  یطْعَا  ام  ُْلثِم  ِباوَّثلا  َنِم  اْهیَلَع  ُِربْصَی  ٍهَّرَم  ِّلُِکب    ُ هّللا ُهاطْعَا  ًاباِستِْحا  ِِهتَأْرما 

یم تحار  دعب  تسا ، تخـس  شلوا.دوش  بوخ  شروخ  کتک  ات  دنک  لمحت  رادـقم  کی  دـیاب  ناسنا  طقف  .تسا  دـشر  یلیخ  نیا 
دوب شرسمه  دای  هب  درک و  یم  اعد  ناشیا  بترم  درک ، توف  يراصنا  ياقآ  مناخ  یتقو  دندرک : یم  لقن  يوضر  ياقآ  موحرم  .دوش 

.دشابن راتفرگ  فرط  نآ  ایادخ ، هک 

يدب ربارب  رد  یبوخ   

ات دوب  هدش  هتـشون  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  ریـشمش  هضبق  يور  هک  تسا  يا  هلمج  قادصم  نیا  تسا ! بیجع  یلیخ 
: داد نامرف  تلصخ  راهچ  هب  ار  شربمایپ  دنوادخ  .دشاب  رکذتم  روآدای و  هشیمه 

دنویپ تسا ، هدیرب  وت  زا  هک  یسک  اب  ( 2 (؛» َْکَیِلا َءاسَا  ْنَم  یلإ  ْنِسْحَا  َکَمَرَح َو  ْنَم  ِطْعَا  َکَمَلَظ َو  ْنَّمَع  ُفْعا  َکَعَطَق َو  ْنَم  ْلِـص  »
یـسک هب  و  نک ؛ اطع  تسا ، هدرک  مورحم  ار  وت  هک  یـسک  هب  و  شخبب ؛ تسا ، هدرک  متـس  وت  هب  هک  ار  یـسک  نک ؛ رارقرب  طابترا  و 

.نک یکین  تسا ، هدرک  يدب  وت  اب  هک 

.تسین رنه  ندرک  یبوخ  اه  بوخ  اب  .تسا  زیچ  راهچ  نیا  قالخا ، مراکم  .مینک  يوریپ  راوگرزب  نآ  زا  دـیاب  نآرق ، نامرف  هب  زین  ام 
لیماف غارـس  هب  رگا  میدرک ، یبوخ  اه  يدب  لباقم  رد  رگا  .دننک  یم  رکـشت  دنهد و  یم  ناکت  مد  ینک ، تبحم  مه  تاناویح  هب  رگا 

.تسا رنه  میتفر ، تسا  هدرک  تشپ  ام  هب  هک  یقیفر  و 
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عطق تقیفر  اب  (3 (؛» َرَفَک ْنِا  ًاقیدَص َو  ْعَطْقَتال  : » دـیامرف یم  ترـضح  .دوب  هدـنهد  ناکت  نم  يارب  هک  مدـید  نینمؤملاریما  زا  یتیاور   
.دوش رفاک  دنچ  ره  نکن ، هطبار 

نان و وا  اب  هک  یـسک  قیدص و  قیفر و  اب  دیامرف : یم  ترـضح  ینیب ! یم  رتهب  رتالاب و  نیا  زا  ییافو  نآ ، هدـنیوگ  مالک و  نیا  نابرق 
زا .ناسرب  ریخ  وا  هب  .دنک  شتیادـه  ادـخ  هک  نک  اعد  وا  يارب  .نکن  هطبار  عطق  دـش ، مه  رفاک  رگا  يا ، هدـش  قیفر  هدروخ و  کمن 
ای هدشن ، دنلب  ام  ياپ  يولج  ای  هتفرگن ، ناملیوحت  ای  هداد ، رید  ار  ام  مالس  باوج  اقآ  نیا  هک  نیا  زا  یهاگ  ام  .میرادن  رتالاب  هک  رفک 
ام .میشورف  یم  يزیشپ  هب  مینک و  یم  اهر  ار  وا  تسا ، هدرکن  یظفاحادخ  ام  اب  دورب ، ترفاسم  هب  هتـساوخ  یم  ای  هدماین ، ام  ندید  هب 

! دیامرف یم  هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  مییوگ ، یم  هچ 

ُفْعا َو   » .نک رارقرب  طابترا  اه  نآ  اب  .دـنا  هدرک  تشپ  هطبار و  عطق  هک  یناسک  يارب  راذـگب  ار  تراـک  ًالـصا  َکَـعَطَق ؛» ْنَم  ْلِـص  »
، تسا هتفگ  ازـسان  تسا ، هداد  شحف  اقآ  نیا  ًالـصا  رتالاب ، هکلب  .شخبب  تسا ، هدرک  ملظ  امـش  هب  هک  مه  ار  یـسک  َکَمَلَظ ؛» ْنَّمَع 

: يدعس لوق  هب  .سوبب  ریگب و  لغب  رد  ار  وا  ربب ، شا  هناخ  رد  نک و  تسرد  شآ 

اسَأ ْنَم  یِلا  نِسْحَا  يدرم  رگا  ازج  دشاب  لهس  يدب  ار  يدب 

یبوخ اه  بوخ  اب  یلو  .دیآ  یم  اجنیا  مه  تین  صولخ  .دراذـگب  مامت  گنـس  دـنک و  یبوخ  اهدـب  اب  ناسنا  هک  تساجنیا  رنه  ینعی 
مه امـش  هدرک ، مالـس  وا  .يا  هداد  باوـج  مه  امـش  تسا ، هدرک  یبوـخ  وا  .تسوا  راـک  لـمعلا  سکع  .تـسا  یـضرق  وـلپ  ندرک ،

.تسین رنه  نیا  ات ، هن  دون و  وا  هب  دنهد ، یم  باوث  کی  امش  هب  هزات  .یهد  یم  ار  شباوج 
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تبحم زا  راشرس   

هب اهنت  هن  .تشاد  تبحم  یلیخ  نامردام  ام و  هب  ناشیا  هک  تسا  هدـمآ  ناـشرتخد  لوق  زا  ینادـمه  يراـصنا  هّللا  تیآ  تـالاوحا  رد 
یم ریـس  ار  تاناویح  مکـش  لوا  ناشیا  .میتشاد  يدنفـسوگ  هناخ  رد  دـیوگ : یم.تشاد  تبحم  زین  ملاع  تارذ  هب  هکلب  هناـخ ، دارفا 

هب ام  تقو  نآ  دـننک ، یم  تبحم  مه  تاناویح  هب  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  .دـندروخ  یم  اذـغ  دنتـسشن و  یم  ناشدوخ  دـعب  دـندرک و 
.مینکن تبحم  تسا ، رت  کیدزن  ام  هب  همه  زا  هک  یسک  ناسنا و 

هدرم اه  نیا  ردام  دومرف : .دنا  سجن  اه  نیا  اقآ ، : میتفگ .دروآ  هناخ  هب  گس  هلوت  ات  ود  اقآ  تقو  کی  هک  دنک  یم  لقن  ناشیا  رتخد 
ره تفرگ و  ریـش  هشیـش  اه  نیا  يارب  اقآ  دیوگ : یم  .مدروآ  هناخ  هب  دنوش ، یم  فلت  دنا و  هدـنام  بحاص  یب  هک  مدـید  نم  .تسا 
رب ار  نیمز  نامـسآ و  ياهرد  هک  تسا  تمحر  نیمه  .دـنوش  گرزب  اـت  داد  یم  اـه  نآ  هب  تخیر و  یم  هشیـش  لـخاد  ار  ریـش  زور 

.دنک یم  زاب  ناسنا  يور 

هار عنام  رسمه ، رازآ   

یمن تبحص  دایز  تاسلج  رد  ناشیا  .درک  یم  فرطرب  ار  دارفا  عناوم  هک  دوب  نیا  ینادمه  يراصنا  هّللا  تیآ  مهم  ياهراک  زا  یکی 
هک یحور  هبذـج  ذوفن و  نآ  اب  دنتـسشن و  یم  .دوب  تبحم  سنا و  تاسلج  ناشیا  تاسلج  دـندومرف : یم  یبالود  ياـقآ  جاـح  .درک 
امش رگا  ًالثم  هک  دنداد  یم  رکذت  هیانک  هراشا و  اب  یضعب  هب  مه  یهاگ  .دندرک  یم  فرطرب  اقفر  هسلج و  لها  زا  ار  عناوم  دنتـشاد ،

.تسا بوخ  ینکب  ار  راک  نیا 
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کی ناشیا  .دنک  يریگتسد  ناشیا  زا  ات  دوب  هدش  بایفرش  ناشیا  تمدخ  هب  نارهت  ریهاشم  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  ناشیا  تالاح  رد 
رد ار  تمناـخ  .ینک  یم  ملظ  هک  تسا  نیا  وت  باـجح  .ینک  یم  تیذا  یلیخ  ار  تدوخ  مناـخ  امـش  دوب : هدوـمرف  هدرک و  یهجوـت 

.دوب هدرک  رثا  رایسب  سانشرس  صخش  نآ  رد  فرح  نیا  .تسا  نیا  وت  عنام  .دوش  تسرد  تراک  ات  نکن  رازآ  تیذا و  هناخ 

.دـسوب یم  ار  شمناخ  تسد  دوش و  یم  مخ  درک ، یم  شمناخ  قح  رد  ًالبق  هک  یتیذا  رازآ و  ياـج  هب  ددرگ و  یمرب  نارهت  هب  يو 
ار راک  نیا  ّرـس  تسا ! هدش  تبحم  اب  ردـقچ  درم  نیا  هک  دوش  یم  بجعتم  شمناخ  .دوب  هدرکن  اهراک  نیا  زا  شرمع  رد  هک  یـسک 
اقآ نیا  دوب : هدیـسرپ  .دـندرک  ار  امـش  شرافـس  ناشیا  .مدیـسر  نادـمه  رد  ییاـقآ  تمدـخ  نم  : دـیوگ یم  .دـسرپ  یم  شرهوش  زا 
زا ود  ره  درب و  یم  يراصنا  ياـقآ  ترـضح  شیپ  ار  وا  دـنک و  یم  راداو  ار  شرهوش  هصـالخ  .مورب  وا  شیپ  دـیاب  مه  نم  تسیک ؟

.دننک یم  هدافتسا  ناشیا 

هک تسا  نیا  مه  نز  کـی  تزع  لاـمک و  .دـنک  یـضار  ار  شرداـم  ردـپ و  مناـخ و  هک  تسا  نـیا  درم  کـی  رنه  لاـمک و  تزع و 
یعیفش نز  يارب  ( 4 (؛» اهِجْوَز اضِر  ْنِم  اهِّبَر  َْدنِع  ُحَْجنَأ  ِهَأْرَْمِلل  َعیفَش  ال  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  یـضار  ار  شرهوش 

.تسین شرسمه  تیاضر  يدونشخ و  زا  رت  شخب  تاجن  شراگدرورپ ، هاگشیپ  رد 

زیمآ رهم  هاگن   

یـضار اه  نآ  زا  مه  ادخ  ًاعطق  هک  دننادب  دندرک ، هاگن  رگیدـکی  هب  تبحم  دـید  هب  دـندرک و  یـضار  ار  رگیدـمه  رهوش  نز و  رگا 
هک یماگنه  ( 5 (؛» ِهَمْحَّرلا َرَظَن  اـمِْهَیِلا  یلاـعَت  ُهّللا  َرَظَن  ِْهَیلإ  ْترَظَن  ِِهتَأَْرما َو  َیلإ  َرَظَن  اِذا  َلُـجَّرلا  َّنِا  : » تسا هدـمآ  مه  تیاور  رد  .تسا 

رهم و رظن  هب  ود  ره  هب  دـنوادخ  درگنب ، تمحر  رهم و  رظن  هب  وا  هـب  زین  شرـسمه  درگنب و  تـبحم  رهم و  رظن  هـب  شرـسمه  هـب  درم 
.درگن یم  تمحر 
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هدمآ تیاور  رد  مه  نیا  ربارب  رد  .دنا  ملاع  ياه  بوخ  همه  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ادخ و  اه  نآ  یموس  دوش ، یکی  هک  لد  ات  ود 
ار شناج  دـشخبب و  ار  شرهم  دوش  روبجم  شرـسمه  ات  دـنک  تیذا  ار  شرـسمه  ردـق  نآ  هک  يدرم  نآ  زا  ربمغیپ  ادـخ و  هک  تسا 

(6) .تسا رازیب  دوش  تحار  رهوش  نیا  تسد  زا  دنک و  دازآ 

ِءاسِّنِلل َو ِِهبَـضَغَک  ْیَِـشب ٍء  ُبِضْغَی  ال    َ هّللا َّنِا  : » تسا هدمآ  نینچ  هدنهد  ناکت  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا   
.دوش یمن  كانبضغ  يزیچ  رطاخ  هب  دوش ، یم  كانبضغ  ناکدوک  نانز و  رطاخ  هب  هک  ردق  نآ  دنوادخ  دیدرت  یب  ( 7 (؛» ِناْیبِّصلا

دنیشنب دورب ، يا  هشوگ  ناسنا  هک  تسین  نیا  كولس  ریس و  يانعم  .تساج  نیمه  دنک ، یم  بضغ  دنوادخ  هک  ییاج  نیرتشیب  ینعی 
هک تسا  نیا  مه  مناخ  لامک  .دراد  هگن  یضار  ار  شا  هچب  نز و  هک  تسا  نیا  رد  درم  فرش  لامک و  .دناوخب  اعد  دیوگب و  رکذ  و 

.دوش یم  ادخ  فطل  رون و  طبهم  اجنآ  دندش ، یضار  مه  اب  ات  ود  نیا  رگا.دراد  هگن  یضار  ار  شرهوش 

ادخ تمحر  عطق  هقرفت و   

رگیدـکی زا  نآ  رد  رهوش  نز و  هک  يا  هناـخ  رد  هک  مساـسح  رهوش  نز و  نیب  هقرفت  هب  ردـق  نآ  دـندومرف : یم  یبـالود  اـقآ  جاـح 
رازیب تحاراـن و  مه  زا  یتـقو  اـت  ار  رهوش  نز و  نآ  هکئـالم  تسا و  عطق  ادـخ  تمحر  نوچ  مباوخب ؛ مناوـت  یمن  دنتـسه ، یـضاران 

نم دندومرف : یم  .دبات  یم  اه  نآ  رس  رب  ادخ  تمحر  رون و  دنتسه ، هناگی  یتقو  .دنیوج  یم  يربت  نانآ  زا  دننک و  یم  تنعل  دنتسه ،
.دننک یتشآ  حلص و  مه  اب  هک  نیا  رگم  مباوخب ، مه  مناوت  یمن  مباوخ و  یمن  هناخ  نآ  رد 
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هک یتقو  اـت  دوب : هدومرف  وا  رهوش  هب  اـقآ  جاـح  .دریگ  یمن  لـیوحت  ارم  مرهوش  هک  دوب  هدرک  تیاکـش  اـقآ  جاـح  تمدـخ  یمناـخ 
.يرادن هار  نم  شیپ  نم و  بلق  رد  مهد و  یمن  هار  ار  وت  نم  دوشن ، یضار  وت  زا  تمناخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  دینیبب  .دینیبب  ثیدح  نیمه  رد  ار  ندرک  یگدـنز  بدا  .دـیریگب  دای  اسک  ثیدـح  زا  ار  بدا  دـندومرف : یم 
.یئاول بحاص  یخا ، یضوح ، بحاص  متما ، عفاش  ممشچ ، ینشور  ملد ، هویم  : دننک یم  باطخ  تبحم  رهم و  اب  رگیدکی  هب  هنوگچ 

! یگنشق ریباعت  هچ 

مالسلا اهیلع  همطاف  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  هریس   

ْلُخُْدا ُّیلَع ، ای  : » دندومرف مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  جاودزا  بش  رد  ادخ  ربمایپ  تسا : هدمآ  تیاور  رد 
ارادم قفر و  تبحم و  تفاطل و  اب  ترسمه  اب  وش و  قاتا  لخاد  یلع ! ای  یّنِم ؛» ٌهَعَْضب  َهَمِطاف  َّنِاَف  اِهب  ْقَفْراَو  َِکتَجْوَِزب  ْفُْطلا  َکَْتَیب َو 

نینمؤملاریما .دـشاب  مکاح  تبحم  تمیالم و  افـص و  حلـص و  هراومه  امـش  نایم  ینعی  .تسا  نم  نت  هراپ  همطاـف  هک  نک ؛ دروخ  رب 
رمع رخآ  ات  دنگوس  ادـخ  هب  ( 8 (؛» َّلَج َّزَع َو    ُ هّللا اَهَـضَبَق  یّتَح  ٍْرمأ  یلَع  اُهتْهَرَکَا  اُهْتبَـضْغَا َو ال  ام  ِهّللاَوَف  : » دـندومرف مه  مالـسلا  هیلع 

.مدرکن رابجا  راداو و  يراک  رب  ار  وا  هاگ  چیه  مدرکن و  نیگمشخ  تحاران و  ار  وا  هاگ  چیه 

نمؤم یگتسکش   

مکاح نآ  ياج  هب  ار  یمرن  افـص و  تیمیمـص و  تشاذگ و  رانک  ار  نآ  دیاب  .تسا  يدـب  رایـسب  زیچ  تینانا ، ییوگروز و  مکحت و 
: دیوگ یم  انالوم  .درک 

تسا یبوخ  نمؤم  تسکِشا  رد  کیل  تسا  یبولغم  نانمؤم  ناشن  دوخ 
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یم .دنتـسکش  یم  ار  ناـشدوخ  بترم  هک  دـندید  یم  هچ  تسکـش  نـیا  رد  اـه  نآ  لاـثما  ینادـمه و  يراـصنا  هـّللا  تـیآ  موـحرم   
مولظم بولغم و  ییایب و  هاتوک  ینکـشب و  ار  تدوخ  اجنیا  هچ  ره  ! تسا مهم  نآ  دهاوخ ، یم  هچ  ادـخ  اما  دـنهدب ، قالط  دنتـسناوت 

.وشن ملاظ  اما  تسا ، بوخ  يوش ،

ندرک دیاب  رایتخا  ندز  مک  رد  ندروخ  دیاب  زاب  وچ  ینز  هک  یمخز 

: دیوگ یم  انالوم  .دننز  یم  وت  هب  هک  نزب  مک  ینزب ، یتساوخ  مه  رگا  نزن ، ًالوا 

یتسیِاَن ربارب  رد  دیآ  هچ  ره  یتسین  روز  ردق  ینادب  رگ 

یتسین دیناد  یمن  .ییآ  یم  هاتوک  ینک و  یمن  تمواقم  نارگید  يدب  لباقم  رد  رگید  تسا ، دایز  شروز  ردـقچ  یتسین  ینادـب  رگا 
شباوج مه  امش  داد ، شحف  امش  هب  یسک  رگا  دومرف : یم  یبالود  اقآ  جاح  ! دهد یم  دشر  امش  هب  ردقچ  تسا ، دایز  شروز  ردقچ 
توکـس رگا  اـما  .يرادـن  روز  ًالـصا  .یتفر  رد  هروک  زا  دوز  .ینک  تمواـقم  یتـسناوتن  .تسا  مک  تروز  دوش  یم  مولعم  يداد ، ار 

.تسا دایز  تروز  دوش  یم  مولعم  يدرک ،

یهلا ردـق  اضق و  میلـست  تائالتبا ، ربارب  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لـثم  سک  چـیه  .دـش  میلـست  دـیاب  دـنوادخ  تاـئالتبا  ربارب  رد 
! تسا هدیباوخ  تردق  ردقچ  نیا ، رد  دناد  یم  ادخ  .دندشن 

تسا یبوخ  نمؤم  تسکِشا  رد  کیل  تسا  یبولغم  نانمؤم  ناشن  دوخ 

نیمه تفگن و  يزیچ  دید و  رازآ  یلیخ  شمناخ  ردام  زا  دادح  موحرم  دنیوگ : یم  .تسا  بوخ  ینکـشب ، ار  تدوخ  یناوتب  هچره 
.دش زاغآ  وا  يارب  اج  نیمه  زا  تفرعم ، دیحوت و  تمحر و  رد  دشر  ینعی  .دش  یباب  حتف  بجوم  وا  يارب 

14715 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4449 

http://www.ghaemiyeh.com


دادح موحرم  تمظع   

ررکم .دوب  يا  هتسجرب  گرزب و  هتخپ و  صخش  دادح  ياقآ  هک  دندرک  یم  لقن  نم  يارب  دنک ! تمحر  ار  يریمـشک  هّللا  تیآ  ادخ 
هب زامن  يارب  دجسم  رد  دندمآ و  یم  فجن  هب  ناشیا  مه  یهاگ  .مدرک  یم  هدافتـسا  ناشیا  رـضحم  زا  متفر و  یم  البرک  هب  فجن  زا 

عقوم نامه  مدید  زامن  زا  دـعب  .مدرک  بجعت  .هدـش  هتـشاذگ  نم  شود  يور  یهوک  مدـید  زامن  طسو  يزور.دـندرک  یم  ادـتقا  نم 
.دیشاب هتشادن  یساره  اهدروخرب  نیا  زا  هاگ  چیه  دندومرف : یم  نم  هب  .دنا  هدرک  ادتقا  نم  هب  دادح  ياقآ 

منم تملظ و  تیناسفن و  شدوجو  همه  ! دوب کیرات  یلیخ  .دمآ  دادح  ياقآ  تمدخ  یصخش  دندومرف : یم  يریمـشک  ياقآ  موحرم 
ُمیحَْجلا اَِذا  َو  : » دـنتفگ دـندرک و  نم  هب  یهاگن  دادـح  ياقآ  .درک  یجاّرو  هب  عورـش  .درک  یم  اـعدا  دوجو و  راـهظا  یلیخ  .دوب  منم 

یم دنلب  شا  هلان  منهج  دنزادنا ، یم  منهج  لخاد  یتقو  ار  یـضعب  .دندناوخ  یم  نآرق  زا  ییاه  هیآ  اج  هب  تبـسانم و  هب  ( 9 «.) ْتَرِّعُس
؟ تسیک رگید  نیا  ایادخ ، دیوگ : یم  دوش و 

زا یکانتـشحو  يادص  دنوش ، هدنکفا  شتآ  رد  هک  یماگنه  ( 10 (؛» ِْظیَْغلا َنِم  ُزَّیَمَت  ُداکَت  ُرُوفَت  َیِه  ًاقیهَش َو  اَهل  اوُعِمَـس  اهیف  اوُْقُلا  اذا  »ِ
.دوش هراپ  هراپ  بضغ  تدش  زا  خزود )  ) تسا کیدزن  .دشوج  یم  هتسویپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنونش و  یم  نآ 

! دنروآ یم  رد  مه  ار  منهج  هلان  هک  دنتسه  هچ  اه  یضعب  دینیبب   

ًالصا .دوب  یبسانمان  درف  .دوب  ام  لزنم  رد  مه  یسک  .دندش  ام  نامهم  دندمآ و  فجن  هب  البرک  زا  دادح  موحرم  يزور  دندومرف : یم 
ار وا  یتقو  دادـح  ياقآ  متفگ : دوخ  شیپ  .میلا » تسا  یباذـع  سنجان  تبحـص  ار  حور   » .تشادـن يراگزاس  ناشیا  اـم و  هیحور  اـب 

متـسد زا  زیزع  نامهیم  نیا  هک  مدوب  نیا  نارگن  .اقآ  نیا  ياج  ای  تسا  نم  ياج  ای  دیوگ : یم  دور و  یم  دوش و  یم  دنلب  دوز  دنیبب ،
ِیف ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  ام  اّمَا  ًءافُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَاَف  : » دندناوخ ار  هیآ  نیا  دندرک و  یمـسبت  مدوب ، رکف  رد  هک  روط  نامه  .دورن 

.دنام یم  نیمز  رد  دناسر ، یم  دوس  مدرم  هب  هچنآ  یلو  دنوش ، یم  باترپ  نوریب  هب  بآ  يور  ياه  فک  اما  ( 11 (؛» ِضْرالا
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یم درد  هب  هک  تسا  بآ  دـنام  یم  یقاب  هچنآ  .دور  یم  نیب  زا  دوش و  یم  مامت  هک  تسا  یباـبح  بآ  يور  فک  روخن ، هصغ  ینعی 
.درادن یتابث  رارق و  هدش و  هدنکرب  نیمز  يور  زا  (12 (؛» ٍرارَق ْنِم  اَهل  ام  ِضْرْالا  ِقْوَف  ْنِم  ْتَُّثتُْجا   » هک هثیبخ  هرجش  دننام  .دروخ 

مارآ مبلق  تفگ : نم  هب  ار  نیا  دادـح  موحرم  یتقو  .دـنام  یم  تسا و  تباث  قح  .يوش  ریگرد  دایز  وا  اب  تسین  مزال  .دور  یم  لطاب 
زا رگید  تعاس  ود  ما و  هتفرگ  تیلب  دـییوگب  ینالف  هب  تفگ : دز و  ار  هناخ  رد  رفن  کی  هک  دوب  هتـشذگن  هقیقد  دـنچ  ًاقافتا  .تفرگ 

.میدنام ام  تفر و  درک و  عمج  ار  شکاس  يروف  مه  وا  .مینک  یم  زاورپ  دادغب 

يونعم شیاشگ 

: دومرف یم  دادح  موحرم  هک  دـنا  هتـشون  .درک  یم  هجنکـش  تیذا و  فلتخم  ياه  هناهب  هب  دوب ؛ اغوغ  یلیخ  دادـح  موحرم  نز  ردام 
هناخ زا  ار  ام  تساوخ  یم  دوب و  هدـش  تحاراـن  یلیخ  اـم  تسد  زا  اـم  نز  رداـم  هک  داـتفا  هناـخ  رد  یقاـفتا  هچ  مناد  یمن  راـب  کـی 

نم هب  یبیجع  يونعم  تلاح  راـشف  جوا  ناـمه  رد  دومرف : یم  .دوب  اـه  يراـتفرگ  راـشف و  رقف و  جوا  رد  ًاقافتا.دـنک  نوریب  ناـمدوخ 
مندب متسه و  يزیچ  مدوخ  .تسا  هدش  ادج  مه  زا  نم  ندب  حور و  هک  مدید  .دنیوگ  یم  هک  يدرجت  تلاح  نیمه  ینعی  .داد  تسد 
میارب هک  دوب  یگداوناخ  ياهراشف  نیمه  زا  .دروخ  یم  نم  ندب  هب  اه  تیذا  رازآ و  اهالب و  مامت  اه و  هاریب  دـب و  همه  .يرگید  زیچ 

.دش هدوشگ  میور  هب  انعم  ملاع  زا  ییاه  هچیرد  دش و  یباب  حتف 
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زا يرایسب  .دور  یم  نیب  زا  اه  توخن  اهداب و  دزیر و  یم  اه  نیعت  ناهانگ و  اه  کتک  نیا  اب  دندومرف : یم  یبالود  اقآ  جاح  موحرم 
تماقتسا نیمه  رثا  رب  هدوب و  اه  تماقتسا  ربص و  نیمه  رد  ناشکولس  ًالصا  .دنا  هدیسر  ییاج  هب  اهربص  نیمه  رثا  رب  ناگرزب  ایبنا و 

تسا هدش  زاب  ناشیور  هب  اهرد  اه 

اهدرم نیرتهب 

اهدرم نیرتهب 

؛» ِهَمْحَّرلا َرَظَن  امِْهَیلإ  یلاعَت  هّللاَرَظَن  ِْهَیلإ  ْتَرَظَن  ِِهتَأَْرما َو  َ_ي  ِلا َرَظَن  اِذا  َلُجَّرلا  ّنِا   : » دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ 

هب ود  ره  هب  دـنوادخ  درگنب ، تمحر  رهم و  رظن  هب  وا  هب  زین  شرـسمه  درگنب و  تمحر  رهم و  رظن  هب  شرـسمه  هب  درم  هک  یماـگنه 
.درگن یم  تمحر  رهم و  رظن 

اهرکذ نیرت  عماج 

رکذ نیا  رد  .اعد  مه  تسا و  لسوت  مه  تسا ، رکذ  مه  دـشاب ؛ تاولـص  رکذ  زا  رتهب  رت و  لماک  رت و  عماج  يرکذ  منک  یمن  ناـمگ 
.میرب یم  ار  ربمایپ  مان  راب  ود 

نازیم رد  هعبرا  تاحیبست  زا  رت  نیگنـس  .تسا  يدـنلب  رکذ  ُرَبْکَا ) هّللا   ُهّللا َو  ّـِالا  َهِلا  ـال  ِهّللُدْـمَْحلا َو  ِهّللا َو  َناْحبُـس   ) هعبرا تاـحیبست 
رکذ راهچ  نآ  عماج  ینعی  دراد ؛ ار  رکذ  راـهچ  نآ  باوث  تاولـص  رکذ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  یلو  .دوش  یمن  هداـهن  تانـسح 

، دنک عمج  اج  کی  رد  ار  رکذ  راهچ  ره  باوث  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  .تسا  لیلهت  مه  حـیبست و  مه  دـیمحت ، مه  ریبکت ، مه  تسا ؛
(1) .دتسرفب تاولص  وا  لآ  دمحم و  رب 

مالسلا اهیلع  همطاف  هاگدید  زا  نادرم  نیرتهب 

هک دنتسه  یناسک  امـش  نیرتهب  ( 2 (؛» ْمِِهئاِسِنل ْمُهُمَرْکَا  ُُهبِکانَم َو  ْمُُکنَْیلَأ  ْمُکُراـیِخ  : » تسا هدـش  تیاور  نینچ  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا 
.دننک یم  مارتحا  میرکت و  ار  ناشنانز  همه  زا  شیب  تسا و  رت  مرن  ناشیاه  هناش 
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.تسا مرن  ناشیاه  هناش  هک  دنتـسه  یناسک  اهدرم  نیرتهب  تسا ، ملاع  نانز  نیرتهب  دوخ  هک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هاگدید  زا 
ار ناشیاه  هناش  .دنریگ  یمن  هفایق  .دـنرادن  ریبکت  رورغ و  .دنتـسین  نشخ  دـنت و  .دـنراد  میالم  يدروخرب  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  نیا 
(3 (؛ ِهَکیرَْعلا ُنَِّیل  : » دـیامرف یم  نامیا  لها  تافـص  رامـش  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـنراذگ  یمن  الاب  هچقاـت  .دـنریگ  یمن  ـالاب 

.تسا هدرک  دُرب  دریگب ، نییاپ  تسد  ار  دوخ  هچ  ره  ناسنا  .تسا » مرن  شیاه  هناش  نمؤم 

هتخود دنوادخ  هک  یسابل 

دب ای  دشاب  بوخ  ام  فرط  هک  نیا  هب  ام  .دندوب  التبم  هدـنهد  رازآ  ياهرـسمه  هب  ناحتما  نادـیم  رد  ایبنا ، ریغ  ایبنا و  زا  یهلا ، يایلوا 
ناحتما و هلیسو  ناشیاه  بوخ  .دب  ای  دشاب  بوخ  تسامش ؛ ناحتما  هلیسو  تسا ، هدیرب  امش  يارب  دنوادخ  هک  ار  نآ  .میرادن  يراک 

.روط نیمه  مه  ناشیاهدب  دنتسه و  ام  دشر 

دزن یضاق  موحرم  نادرگاش  زا  یکی  دومرف : یم  ناشیا  .دوب  هیلع  هللا  ناوضر  یضاق  ياقآ  موحرم  نادرگاش  زا  يوضر  ياقآ  موحرم 
.درک هیالگ  یلیخ  دنک و  یم  تمحازم  دنک ، یم  تیذا  دریگ ، یم  هناهب  بترم  : تفگ .درک  تیاکش  یلیخ  شمناخ  زا  دمآ و  ناشیا 

رب ربص  رثا  رب.دنک  یمن  اهر  دنکن ، مدآ  ار  امـش  ات  .تسامـش  ندرک  مدآ  رومأم  امـش  مناخ  دندومرف : دندرک و  یلمأت  یـضاق  موحرم 
.دیسر يدنلب  ياهاج  هب  مه  لئاسم  نیا 

فرح اب  یهاگ  دنیـشن ، یم  شیاج  رـس  رقف  اب  سفن  نیا  یهاگ  .دـناشن  شیاـج  رـس  ار  نآ  دـیاب  تسا ، رگناـیغط  اـه  سفن  زا  یخرب 
ْنَا یغْطََیل  َناْسنالا  َّنِا  : » تسا ناسنا  تعیبط  نیا  .تسا  یبیجع  رگنایغط  دوش ، اهر  رگا  هنرگ  .رسمه و  اب  یهاگ  الب و  اب  یهاگ  مدرم ،

.دنک یم  نایغط  دنیبب ، زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیا  زا  ناسنا  نامگ  یب  ( 4 (؛» ینْغَتْسا ُهأ  َر 
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دنک سح  هک  رادـقم  نیمه  .دـشاب  هدیـسرن  مه  يزاین  یب  انغ و  هب  دـنچ  ره  دـنک ، یم  نایغط  تسا ، زاین  یب  دـنیبب  هک  نیمه  ناـسنا 
یم دـشر  زیچ  هچ  هلیـسو  هب  میناد  یمن  تسیچ ! ام  درد  يوراد  میناد  یمن  ام  .دوش  یم  عورـش  شا  يرگ  یغاـی  تسا ، زاـب  شیولج 

.دشاب تائالتبا  نیمه  رد  ام  دشر  دیاش  .مینک 

رت و گنشق  رتهب و  همه  زا  تسا ، هدیرب  وت  يارب  هک  ار  نآ  دنوادخ  مناخ ، ناسنا و  اهدرایلیم  نایم  زا  دندومرف : یم  یبالود  اقآ  جاح 
هب دوش ، روج  نآ  ریغ  مه  رگا  .دوش  یمن  روج  نیمز  رد  دروخن ، مقر  نامـسآ  رد  ات  اه  هلاوح.تسا  نامـسآ  زا  داـقعنا  .تسا  رتاـبیز 

.دروخ یم  مه 

ینیشن نونجم  هدید  رب  رگا 

ار يزیچ  .نک  حالـصا  ار  تدید  لامب و  ار  تیاه  مشچ  گنـشق  ینیب ، یم  یتشز  تمناخ  ای  دنزرف  رد  یتقو  کی  رگا  دندومرف : یم 
.تسوت نامشچ  رد  لاکشا  .تسا  گنشق  تسا ، هدرک  قلخ  ادخ  هک  ار  يزیچ  .تسا  گنشق  تسا ، هداد  دنوادخ  هک 

؟ يدـش یلیل  زیچ  هچ  قشاـع  دـنتفگ : نونجم  هب  .تسا  هدوب  اـبیز  یلیخ  نوـنجم  مشچ  رد  یلو  هتـشادن ، یهجوـت  لـباق  لاـمج  یلیل   
مـشچ نیا  زا  دـنتفگ : یم  متـسه ، شنامـشچ  قشاـع  تفگ : یم  رگا  .تخاـب  یم  تفگ ، یم  هـچ  ره  نـیا  زا  ریغ.یلیل  یلیل ، تـفگ :

ار شدوخ  نم  تفگ : یم  نونجم.تسه  مه  نآ  زا  رتابیز  دنتفگ : یم  متـسه ، شناوربا  قشاع  تفگ : یم  رگا  .تسه  مه  رت  گنـشق 
.منیب یم  یگنشق  طقف  نم  تفگ : یم  تروص ؟ كورچ  نیچ و  نیا  اب  دنتفگ : یم  .مهاوخ  یم 

ینیبن یلیل  یبوخ  زا  ریغ  هب  ینیشن                  نونجم  هدید  رب  رگا 
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ربمایپ .مینیبب  ییابیز  ار  همه  ات  مینک  نشور  دوخ  دوجو  رد  ار  ییادخ  رون  دیاب  .تسا  ییابیز  همه  مینک ، هاگن  ییادخ  دید  هب  رگا  ام 
ترضح نآ  هب  دندوب و  هدیشک  فص  فرط  ود  .دوب  یتخـس  يالتبا  .دندرک  حورجم  فئاط  رد  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ 
یبـیجع ياـعد  داد و  هیکت  راوید  هب  .دیـشک  يراـنک  هب  ار  دوخ  تمحز  هب  .دوب  يراـج  نوخ  ترـضح  ياـهاپ  زا  .دـندز  یم  گـنس 

: دناوخ

ِروِنب ُذوعَأ  ِیل ، ُعَسْوَا  َیِه  َُکتیفاع  ْنِکلَو  یلابُا  ـالَف  ٌبَضَغ  َّیَلَع  َکـِب  ْنُکَت  َْمل  ْنِا...یتَلیح  َهَِّلق  یتَُّوق َو  َفْعَـض  اوکْـشَا  َکـَْیلإ  َّمهّللَا  »
ََکل ْنِکل  َکُطَخَـس ، َّیَلَع  ُّلِحَی  ْوَا  َُکبَـضَغ  یل  َلِْزنَی  ْنَا  ْنِم  ِهَرِخآْالاَو  اْینُّدـلا  ُْرمَا  ِْهیَلَع  َحَلَـص  ُتاُملُّظلا و  َُهل  ْتَقَرْـشأ  يذَّلا  َکِـهْجَو 
رگا نیا  دوجو  اب  ...منک  یم  تیاکش  وت  هب  ما  یگراچیب  فعـض و  زا  ادنوادخ ! (5 (؛» َِکب ِّالا  َهَُّوق  َلْوَح َو ال  یـضَْرت َو ال  یّتَح  یْبتُْعلا 

رد تاـملظ  هک  مرب  یم  هاـنپ  وت  هجو  روـن  هب  .تسا  رت  شخب  شیاـشگ  نم  يارب  وـت  تیفاـع  اـما  .تسین  یکاـب  يریگن ، مشخ  نم  رب 
ای دـیآ ، دورف  نم  رب  وـت  بضغ  هک  نیا  زا  مرب  یم  هاـنپ  وـت  هجو  روـن  هـب  .دـش  حالـصا  وا  رب  ترخآ  اـیند و  رما  دیـشخرد و  شربارب 

دوجو وت  هیحان  زا  زج  ییورین  شبنج و  يدرگ و  دونـشخ  نم  زا  ات  تسوت  يارب  شنزرـس  باتع و  اـما  .ددرگ  مزـال  نم  رب  تمـشخ 
.درادن

ره ایند  ياهالب  یـشاب ! تحاران  نم  زا  وت  ادابم  ایادخ ، دیوگ : یم  .تسا  یبوخ  رایـسب  ياعد  یلو  تسا ، یطخ  دنچ  ياعد  کی  نیا 
ار هکم  نیکرشم  ای  هصفح و  هشیاع ، هدب ؛ ماجنا  یهاوخ  یم  یباتع  ره  .شاب  یضار  نم  زا  وت  طقف  دزیرب ، نم  رـس  رب  دهاوخ  یم  هچ 
اضق و لباقم  رد  دیاب  ناسنا  اجنیا  رد  .تسین  یکاب  یشاب  یضار  وت  رگا  .دننک  یلاخ  مرس  رب  هبمکش  نک ، طلـسم  نم  رب  یهاوخ  یم 

رخآ رد  .منک  یم  لوبق  نم  يوش  یضار  ینکب و  هک  یباتع  ره  ینعی  یْبتُْعلا ؛» ََکل  : » دزادنیب گنل  دشاب و  میلست  ادخ  تیـشم  ردق و 
مامت میدرک ، ادیپ  ار  هجو  رون  ام  رگا.تسا  یمهم  رایـسب  بلطم  نیا  .دوش و  یم  ابیز  همه  منک ، هاگن  وت  دید  زا  رگا  نم  دـیوگ : یم 

.دوش یم  ابیز  اه  یتشز  مامت  دوش و  یم  نیریش  اهالب  مامت  .دوش  یم  نشور  اه  یکیرات 
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تشون دیاب  رز  بآ  اب  نخس  نیا  تشونرس                    ددرگنرب  رس  دور  رگ 

تشون دب  دهاوخن  تسا و  سیونشوخ  تسا           يرگید  تسد  هب  ام  تشونرس 

یم نیریـش  ثداوح ، تاردـقم و  همه  دـنک ، یمن  ریدـقت  ییابیز  حالـص و  ریخ و  زج  تسوا و  تسد  هب  تاردـقم  همه  مینادـب  رگا 
تائالتبا همه  نآ  اب  مالسلا ،  امهیلع  ارهز  همطافو  نینمؤملاریما  هدش  تیبرت  مشاه و  ینب  هلیقع  مالـسلا ،  اهیلع  بنیز  ترـضح  .دوش 

يزیچ ییابیز  زج  ( 6 (؛» ًالیمَج ِّالا  ُْتیَأَر  ام  : » دومرف دایز  نبا  سلجم  رد  دوب ، لمحت  لباق  ریغ  نارگید  يارب  هک  نیگمهس  بئاصم  و 
.مدیدن

دش دهاوخ  هچرگ  دوشن  دوش  دوش  دش              دب  دشن  وکن  مراک  هک  لولم  مین 

تسوا هدارا  دور  یم  ام  رس  رب  هچ  ره  هک  تسود           ترضح  ناتسآ  ام و  تدارا  رس 

ادخ هب  داریا 

، دوش در  دـمآ  .تشادـن  مه  يریگمـشچ  رهاظ  دوب و  دـق  هاتوک  ربمایپ ) رـسمه   ) هصفح تسا :  هدرک  لقن  شبیتاکم  رد  هّللادـبع  الم 
نیا طسوت  ربمایپ  رازآ  تیذا و  هدـمع  دوبن و  یبوخ  رـسمه  هک  نیا  اب  .تسا  يا  هفایق  هچ  نیا  ًالثم  هک  درک  رخـسمت  هراشا  هب  هشیاع 
یم هّللادـبع  ـالم  .دوش  یمن  كاـپ  مه  اـیرد  ياـه  بآ  اـب  هک  يدرک  یهاـنگ  دومرف : .دـش  تحاراـن  یلیخ  ربـمغیپ  یلو  دوب ، رفن  ود 

.تسا هدرک  داریا  تقلخ  هب  ادخ و  هب  نوچ  دیامرف :

هب ای  ینک  یم  داریا  نم  هب  تفگ : یتشز ؟ ردـقچ  وت  تفگ : وا  هب  یکی  .تشادـن  باذـج  يرهاظ  هفایق و  میکح ، نامقل  دـنیوگ : یم 
یتسه قلاخ  هک  ییادـخ  نآ  هب  رگا  .ما و  هدرکن  تسرد  ار  مدوخ  نم  ینک ، یم  داریا  نم  هب  رگا  .تسا  هدرک  تسرد  ارم  هک  یـسک 

هب تقیقح  رد  مینک ، داریا  طخ  کی  شقن و  کی  هب  رگا  ام  .يدز  یتشز  دـب و  یلیخ  فرح  ینک ، یم  داریا  تسا  میکح  قالخ و  و 
.میا هدرک  داریا  طاطخ  شاقن و 
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تشاد راگرپ  شدرگ  رد  بجع  شقن  همه  نیاک  مینک  ناشفا  ناج  شاقن  نآ  ِکلِک  رب  ات  زیخ 

ینامسآ هاگن 

هک نک  هاگن  اه  هدیدپ  هب  دید  نیا  زا  .دوش  یم  لگ  اهراخ  همه  ینعی  .دنز  یم  ظفاح  هک  تسا  یفرح  نیمه  َکِهْجَو ،» ِروِنب   » يانعم
هک دید  نیا  زا  .تسادخ  هداد  يزاسب ، وا  اب  دیاب  .تسا  هداد  رارق  وت  تفج  وت و  رـسمه  ار  نیا  ادخ  .تسا  هدرک  تسرد  ار  نآ  ادـخ 

.نک هاگن  الاب  زا  یسر ، یمن  مه  اج  چیه  هب  .تسا  مهرد  غولش و  نییاپ  زا  .نیبب  الاب  زا  .نک  هاگن  تسادخ ، هداد 

نم .دـندز  مه  هب  مسورع  اب  ممناخ  .دـش  اوعد  ام  هناخ  رد  یتقو  کی  تفگ : یم  دوب  مه  كولـس  ریـس و  لـها  هک  ناـگرزب  زا  یکی 
درک و نم  هب  یهاگن  دـمآ و  یناوج  کی  هبترم  کی  .مدوب  رکپ  یلیخ  .متـسشن  ور  هدایپ  رانک  متفر  منامب ، هناـخ  رد  متـسناوتن  رگید 
زا رگا  اما  ! اهارچ زا  تسا  رپ  .تسا  ترثک  ملاع  .ینیب  یم  هک  تسا  نیمه  نییاپ  .الاب  ورب  تسا ، غولـش  یلیخ  نییاپ  اقآ  جاـح  تفگ :

(7 «) .ًالیمج ِّالا  ُْتیأَر  ام  « » .ْتَقَرْشَا يذَّلا  َکِهْجَو  ِروِنب  ُذوُعَا   » .تسا تسرد  زیچ  همه  ینک ، هاگن  الاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ارچ  .دشاب  روط  نیمه  دیاب  .تسا  هدیباوخ  فطل  ریخ و  اهالب  مامت  رد  هک  دنیب  یم  هاگن  نیا  اب  ناسنا 
زا ناسنا  رگا  .دسرب  هجو  رون  هب  ینعی  دسرب ؛ ماقم  نیا  هب  هک  نیا  زج  دشچ ، یمن  ار  نامیا  معط  یـسک  تشادـن ؟ ضارتعا  هاگ  چـیه 

، تسا هداد  رارق  نم  رانک  رد  ادخ  هک  ار  رسمه  .تسا  هداد  ادخ  دیوگ : یم  دش ، قلخ  نیرتدب  ام  رظن  رد  هک  ار  یسک  دنک ، هاگن  الاب 
مه هجیدـخ و  ترـضح  لثم  دنتـشاد  ار  شبوخ  مه  ادـخ ، ربمایپ.تسا  نم  شیامزآ  ناحتما و  هلیـسو  شدـب _  هچ  شبوخ و  هچ  _ 

ِروِنب ُذوُعَا  : » دنتشاد داقتعا  اعد  نیا  هب  نوچ  دندوب ؛ یضار  دنتـشادن و  تیاکـش  هیالگ و  چیه  ارچ  اما  .هصفح  هشیاع و  لثم  ار  شدب 
.درک هاگن  دید  نیا  اب  دیاب  ِهَرِخْالا ؛» اینُّدلا َو  ُْرمَا  ِْهیَلَع  َحَلَص  ُتاُملُّظلا َو  َُهل  ْتَقَرْشَا  يذَّلا  َکِهْجَو 
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ادخ ياه  هداد  ياضما 

دید زا  نک ؛ هاگن  بوخ  يدـید ، تقیفر  رد  ای  تا و  هچب  تدوخ و  رد  یتشز  یتقو  کی  رگا  دومرف : یم  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم 
.تسا هدرک  تسرد  یلگ  بوخ  .تسوا  نابغاب  عراز و  .تسابیز  گنـشق و  بوخ و  تسا ، هداد  ادـخ  هک  ار  نآ  .نک  هاگن  ییادـخ 

.دنا هدرکن  اضما  ار  تیجوز  نیا  زونه  یلو  دنا ، هدرک  جاودزا  تسا  لاس  تسیب  هد ، یـضعب  : دـندومرف یم  .نک  اضما  شاب و  یـضار 
یم ار  فرح  نیا  مناخ  ای  .میتفرگ  ام  دوب  هچ  نیا  دـیوگ : یم  .دـنا  هدرکن  اضما  بلق  رد  یلو  دـنا ، هدرک  اضما  ار  هماندـقع  رهاـظ  هب 

شیاه بوخ  مه  .يوش  تحار  ات  نک  دـییأت  اضما و  تسا ، هدـیرب  تیارب  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  .يوش  یم  تحار  نک ، اضما  .دـنز 
.دنا هدوب  التبم  ود  ره  هب  یهاگ  ادخ  يایلوا  .شیاهدب  مه  تسادخ و  فطل 

تسا هدوشگن  رایتخا  رد  وت  نم و  رب  هک  اشگب  هرگ  نیبج  زو  هدب  هداد  هب  اضر 

نانز کین  ياه  تلصخ 

نانز کین  ياه  تلصخ 

َْمل ًهَّوُهَزَم  ُهَأْرَْملا  َْتناک  اذِاف  ُلُْخبلا  ُْنبُْجلا َو  ُوْهَّزلا َو  : ِلاجِّرلا ِلاصِخ  ُرارِش  ِءاسِّنلا  ِلاصِخ  ُرایِخ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ياه تلصخ  (1 (؛» اَهل ُضَْرُعی  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ْنِم  ْتَقَرَف  ًهَنابَج  َْتناک  اِذا  اِهْلَعب َو  َلام  اَهلام َو  ْتَظِفَح  ًهَلیَخب  َْتناک  اِذا  اهِـسْفَن َو  ْنِم  ْنَّکَُمت 

ار هناگیب  دشاب ، ربکتم  ینز  هاگ  ره  .لخب  سرت و  ربکت ، زا :) دنا  ترابع  اه  تلـصخ  نیا   ) تسا نادرم  دب  ياه  تلـصخ  نانز ، کین 
وا يوربآ  هب  هک  يزیچ  ره  زا  دشاب ، وسرت  رگا  و  دنک ؛ یم  ظفح  ار  شرـسمه  دوخ و  لام  دشاب ، لیخب  رگا  و  دهد ؛ یمن  هار  دوخ  هب 

.دریگ یم  هلصاف  دسرت و  یم  دنزب ، همدص 
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مرحمان ربارب  رد  ربکت  فلا )

مهم ياه  تلـصخ  زا  تسا و  يدب  رایـسب  تلـصخ  ربکت  دنچ  ره  .دـشاب  هتـشاد  ربکت  تلاح  مرحمان  هناگیب و  درم  ربارب  رد  دـیاب  نز 
وا يارب  نوچ  تسا ؛ بوخ  نامرحمان  ربارب  رد  نز  يارب  تلصخ  نیا  اما  تسا ، هدش  نیربکتسملا  ماما  هب  ریبعت  وا  زا  هک  تسا  ناطیش 

ربارب رد  اما  .دنک  دروخرب  نیگنس  دیاب  .دهدن  هار  وا  هب  دنک و  دروخرب  يدج  مرحمان  هناگیب و  ربارب  رد  دیاب  نز.دروآ  یم  تینوصم 
.ددنب راک  هب  ار  عضاوت  تفطالم و  تمیالم و  تیاهن  دیاب  دوخ  رهوش 

لخب ب )

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  .تسا  يدب  زیچ  لخب  .تسا  لخب  تسا ، هدیدنسپ  نانز  يارب  هک  يدنسپان  ياه  تلـصخ  رگید  زا 
هک تسا  يراسفا  نیا  تساه و  بیع  همه  عماج  لخب  (2 (؛» ٍءوس ِّلُک  یِلا  ِِهب  ُداُقی  ٌمامِز  َوُه  ِبُویُْعلا َو  يِواسَِمل  ٌعِماج  ُلُْخْبلا  : » دندومرف

.دناشک یم  يدب  ره  يوس  هب  ار  ناسنا 

بش لوا  زا  هک  مدید  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  : تسا هدمآ  يا  هدنهد  ناکت  بیجع و  تیاور  رد  تسا ! دنسپان  دب و  ردق  نیا  لخب 
نآ هب  رادـب »! ظوفحم  مسفن  لخب  زا  ارم  ایادـخ ، یـسْفَن ؛» َّحُـش  یِنق  َّمُهّللَا  : » تفگ یم  درک و  یم  فاوط  ادـخ  هناخ  رود  حبـص  هب  ات 
هّللا َّنِا  ِسْفَّنلا  ِّحُش  ْنِم  ُّدَشَا  ْیَش ٍء  ُّيَا  َو  : » دومرف مدینـشن ! امـش  زا  رگید  ياعد  اعد ، نیا  زج  هب  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  ترـضح 
لخب زا  هک  یناسک  و  دیامرف : یم  دنوادخ  .تسا  سفن  لخب  زا  رتدب  زیچ  هچ  َنوُِحْلفُْملا ؛» ُمُه  َِکئلوُاَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  : » ُلوُقَی  

(3 «) .دنا ناراگتسر  دننامب ، نوصم  سفن 

ادخ ربمایپ  .تسا  گرزب  ناهانگ  همه  أشنم  لخب.تسا  هدش  بکترم  یگرزب  هانگ  دزروب ، لخب  شیوربآ  ملع و  لام و  زا  رگا  ناسنا 
.دزاس یمن  دوبان  ار  نامیا  لخب  دننامه  يزیچ  ( 4 (؛» ٌءْیَش ِّحُّشلا  َقْحَم  َنامیإلا  َقَحَم  ام  : » دندومرف
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نامهم هک  دـندوب  يا  هیرق  نکاس  اه  نآ  نوچ  .درک  التبم  طاول  عینـش  لمع  هب  ار  اه  نآ  دـناشک و  اـجنیا  هب  لـخب  نیمه  ار  طول  موق 
دننکن و يراد  هرفـس  هک  نیا  رطاخ  هب  دعب  .تشاد  یناوارف  تاکرب  تاریخ و  اه  نآ  يارب  دندرک و  یم  يراد  هرفـس  دمآ و  یم  دایز 

(5) .دنداد یم  ماجنا  ار  تشز  لمع  نیا  دیاین ، نامهیم 

دیاب درم  دـنیوگ : یم  هک  تسا  یبوخ  لثملا  برـض  .تسا  بوخ  اه  مناخ  يارب  دراد ، هک  ییاه  يدـب  اه و  یتشز  مامت  اب  لـخب  نیا 
رد یهاـگ  اـم  .دور  یم  تـسد  زا  تـسا  هناـخ  رد  هـچ  ره  دنــشخبب ، دـنزیرب و  ود  ره  نز  درم و  رگا  .دـنک  عـمج  دــیاب  نز  دزیرب و 

.میوش یم  طیرفت  طارفا و  راتفرگ  نامیاهراک 

، میتـشاد وتپ  اـت  ود  اـم  دـنرادن ، وتپ  اـه  هدز  هلزلز  نیا  دـنتفگ  نویزیولت  ویدار و  رد  سب  زا  هک  درک  یم  تیاکـش  نم  شیپ  یمناـخ 
.میزادنیب هچب  يور  میتشادن  وتپ  نوچ  دروخ ، امرس  بش  ما  هچب  داتسرف و  اه  هدز  هلزلز  يارب  ار  ود  ره  مرهوش 

.دور یم  تسه  هناخ  رد  هچ  ره  دریگن ، ار  شیولج  نز  دنشاب و  هدنهد  ود  ره  نز  درم و  رگا  .تسا  بوخ  اجب  مه ، ششخب  قافنا و 
تحاران یلیخ  دـنوش ، یم  امـش  قافنا  عنام  اه  مناخ  رگا  .دـنک  ظفح  ار  شرـسمه  لام  ات  دـشاب  هتـشاد  لـخب  رادـقم  کـی  دـیاب  نز 

.تسا تایاور  قباطم  نیا  .دیوشن 

سرت ج )

کی اه  مناـخ  رگا  نیارباـنب  .تسا  سرت  ْنبُج و  تسا ، بوخ  اـه  مناـخ  رد  اـما  تسا ، دـب  اـهدرم  رد  دـندومرف  هک  يرگید  تلـصخ 
يراتفرگ دـنزب و  نوریب  هناخ  زا  بش  فصن  بش و  دوب  نکمم  دوبن ، سرت  نز  رد  رگا  .دـینکن  تمالم  ار  اه  نآ  دنـسرت  یم  يردـق 

.دیایب شیپ  رگید  ياه 
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تایحور كرد 

هداد رارق  تیباذـج  شـشک و  وا  رد  دـنوادخ  تسادـخ ، لاـمج  رهظم  نز  .تسا  هدرک  روـج  تفج و  مه  هب  ار  هـتخت  رد و  دـنوادخ 
رد اـم  گرزب  تالکـشم  زا  یکی  .دـنک  كرد  ار  شمناـخ  درم  هک  تسا  نیا  مهم  .تسا  هداد  ساـسح  فـیطل و  حور  وا  هب  .تـسا 
مک تاعقوت  زا  يرایسب  دشاب ، هتشاد  دوجو  كرد  نیا  رگا  .دننک  یمن  كرد  ار  رگیدمه  تایحور  درم  نز و  هک  تسا  نیا  هداوناخ 

.مینک یمن  كرد  ار  اه  هچب  ام  رتشیب  ًالثم  .ددرگ  یم  عفر  تالکشم  دوش و  یم 

نیمه میدوب ، هچب  هک  مه  ام  دوخ  .دشاب  هتشاد  راک  زیچ  همه  هب  دنک و  غولش  دنک ، يزاب  دهاوخ  یم  شلد  هک  دراد  يا  هیحور  هچب 
.نیشنب اج  کی  نکن ، غولش  نکن ، يزاب  مییوگ ، یم  هچب  هب  بترم  اذل  .تسا  هتفر  نامدای  میا و  هدش  گرزب  نآلا  .میدوب  روط 

ایبنا هک  یسک  تخیر ، یم  رپ  شیارب  لیئربج  هک  یسک.دندرک  یم  يزاب  اه  هچب  اب  ناشدوخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
یم يزاب  اه  هچب  اب  تسـشن و  یم  دوب ، وا  اب  تاقالم  لامج و  قاتـشم  ادخ  دنتـشاد و  ار  شرادید  هظحل  کی  يوزرآ  یهلا  يایلوا  و 

تایحور .دننک  كرد  ار  اهدرم  دیاب  مه  اه  مناخ  .درک  كرد  ار  اه  مناخ  فطاوع  ساسحا و  دیاب  .درک  كرد  ار  اه  هچب  دـیاب.درک 
.دننک سح  ار  نانآ 

هب هللا  همحر  لـحار  ماـما  ياـه  همان.دـهد  یم  یگدـنز  طاـشن  دـیما و  وا  هب  تبحم  راـهظا  .تـسا  شیوـخ  رـسمه  تـبحم  هنـشت  نز 
مه تبحم  رگا  .دنا  هتفر  یم  هقدـص  نابرق  هدرک و  یم  تبحم  راهظا  ناشرـسمه  هب  هنوگچ  ماما  دـینیبب  دـینک ، هعلاطم  ار  ناشرـسمه 

.دیآ یم  مه  تبحم  تبحم ، راهظا  نامه  اب  ینیب  یم  هبترم  کی  دشاب ، مک  فیعض و 
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یهلا تّیشم  میلست 

.ترخآ رد  مه  يراد و  لکشم  ایند  رد  مه  ینکن ، اضما  رگا  .دینک  اضما  ناتبلق  اب  دیاب  تسا ، هدیرب  امش  يارب  دنوادخ  هک  ار  یسابل 

ینادب دیاب  .تسا  هدرک  وت  بیـصن  ار  يرـسمه  ادخ  ناسنا  اهدرایلیم  نایم  رد  دومرف : یم  دنک ! تمحر  ار  یبالود  اقآ  جاح  دـنوادخ 
.دیا هتفرگ  داریا  ادخ  زا  عقاو  رد  نوچ  دینکن ؛ هیالگ  هاگ  چیه  .تسوت  يارب  رسمه  نیرت  بسانم  وا  هک 

يراک دش و  یمن  شاک  يا  تفگ ، یمن  دوب ، هدش  هک  ار  يراک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ینعی میدرک ؛ جاودزا  مناخ  نیا  اب  هک  میدرک  هابتشا  ام  دنیوگب : هک  دشن  راب  کی  (6) .دش یم  شاک  يا  تفگ  یمن  دوب ، هدشن  هک  ار 

ای درک ، مرن  هجنپ  تسد و  ناوت  یمن  ادخ  تیـشم  اب  .شدب  هچ  شبوخ و  هچ  دندرک ؛ یم  ارادم  وا  اب  دنتـسناد و  یم  ادخ  هداد  ار  نآ 
.درک ارچ  نوچ و 

تسا نیا  تحلصم  هک  هد  اضق  تسد  هب  نانع  تسا             نیب  تحلصم  تسد  رد  هن  راک  نانع 

ام َّنَا  َمَْلعَی  یّتَح  ِنامیِءْالا  َمْعَط  مُک )  ) ُدَـحَا ُدِـجَیال  :» دـندومرف ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  نیمه  لماک  نامیا  ًالـصا 
هدیـسر وا  هب  هچنآ  دنادب  هک  نآ  ات  دشچن  ار  نامیا  هزم  امـش  زا  کی  چـیه  (7 (؛» ُهَبیـُصِیل ْنُکَی  َْمل  ُهَأَطْخَا  ام  ُهَئِطُْخِیل َو  ْنُکَی  َْمل  َُهباـصَا 

.دسرب وا  هب  هک  دوبن  نکمم  تسا ، هتشذگ  وا  زا  هچنآ  .دسرن و  وا  هب  درذگب و  وا  زا  هک  دوبن  نکمم  تسا ،

يزیچ .تسا و  هدشن  اطخ  هک  ینادب  دیاب  یـشوخان ، ای  یـشوخ  يدب ، ای  یبوخ  تسا ، هدیـسر  ناسنا  هب  هدش و  بیـصن  هچ  ره  ینعی 
تامدقم همه  تساوخ و  یم  یلیخ  ناتلد  دیتفر و  دروم  کی  يارب  رگا  ًالثم.تسا  هدوبن  امش  تمسق  تسا ، هدیـسرن  امـش  هب  هک  مه 

(8 (؛» ِهلاِعف ِّلُک  یف  ُدوُمْحَْملا  َْتنَا  ُهّللَا  ای   » .تسا ینامـسآ  رما  کی  جاودزا  .دیوشن  رکپ  تقو  چـیه  دروخ ، مه  هب  یلو  دـش ، ایهم  مه 
! يا هدوتس  تیاهراک  همه  رد  وت  ادخ ، يا 
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رسمه باختنا  رد  لسوت  لکوت و 

نیـشام و هناخ و  .تساجنیا  دننک  لکوت  ادـخ  رب  دـیاب  ًادـج  هک  ییاهاج  زا  دـنریگ ، یم  جاودزا  هب  میمـصت  هک  یناسک  مدـقتعم  نم 
.تسا مهم  یلیخ  .درک  ضوع  ناوتب  یتحار  هب  هک  تسین  يزیچ  نیا  یلو  درک ، ضوع  ناوت  یم  تحار  ار  هناخ  لئاسو 

هچب .دراد  یگدنز  رد  یساسا  یلیخ  شقن  رـسمه  نوچ  .تسا  رـسمه  باختنا  دبلط ، یم  لکوت  لسوت و  اعد و  یلیخ  هک  ییاهاج  زا 
.تسامش رانک  رد  روگ  بل  ات  امش  رسمه  یلو  دننک ، یم  جاودزا  دنور و  یم  هاگشناد  هب  دعب  .دنتسه  ام  نامهم  لاس  هدزناپ  ای  هد  اه 

میهد ماجنا  ار  اه  قیقحت  مامت  .مینکب  ار  نامدوخ  راک  دیاب  .تسامش  دشر  رد  یمهم  لماع  تسامـش و  هب  هدیبسچ  امـش و  ریز  سابل 
ادخ هک  نآ  اه  طایتحا  همه  اب  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  .میـشاب  هدرک  فالخ  راک  هک  دوشن  ثعاب  نام  لمع  ات  میورب  شیپ  طایتحا  اب  و 

اب .تسادخ  ياطع  تسا ، هدیرب  ادخ  هچنآ  .شاب  میلست  وشن و  رکپ  دشن  رگا.تسا  ینامسآ  داقعنا  .دوش  یم  ام  بیـصن  تسا ، هدیرب 
.شاب هتشاد  تبحم  زاسب و  نک و  ارادم  وا 

نایملاع 1 يوگلا  همطاف  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  لئاضف 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

تسا نیدرورف  ترسح  تجرف  راهب  هک  تسا                              نیگنس  ملد  يور  رب  وت  غاد  نانچ  نآ 

تسا نیرید  یمغ  وت  قارف  درد  هّصق ي  تسا                    نرق  نیدنچ  هصغ ي  نیا  هن ،  لاسما  ضحم 

تسا نیا  مراهب  تسا  راهب  فرح  اجک  ره  تس                             هضور  رد  مندش  افوکش  بان  هظحل ي 
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تسا نیریش  نآ  يروش  همه ي  دوجو  اب  نآ                     یتسمرس  هک  تس  یبان  هداب ي  نوچ  کشا ،

تسا نیگنر  هیمطاف  مغ  یهایس  اب  مبلق                                      مسابل ، لاسما  همه  فالخ  رب 

تسا نیگنهآ  همطاف  ای  همغن ي  زا  میان  شزاغآ                              زا  هک  لاسما  دوش  یلاس  هچ  هو !

ینابایب دّمحم 

وا ياپ  يافش  يردهز و  نب  رفعج  فرشت 

شگرزبردام .دزیخرب  اج  زا  دوبن  رداق  هک  يروط  هب  دش , التبم  جلف  هب  يردهز ,  نب  رفعج  خی  ش_ دـیوگ : یم  یقیابق  نمحرلادـبع 
.دیدن يا  هدیاف  چیه  یلو  دش , لسوتم  تاجلاعم  عاونا  هب  خی ,  رد ش_ تو پ_ زا ف_ دعب 

ماقم و هب  ار  خیـش  دنتفگ : شگرزب  ردام  هب  اذل  دیـشخبن , يدوس  مه  زاب  دـندرک , هجلاعم  يدـیدم  تدـم  .دـندروآ  ار  دادـغب  يابطا 
ترـضح دشخب و ب_ل_ك_ه  ییاهر  الب  نیا  زا  ار  وا  یلاعت  قح  دـیاش  ناباوخبو  ربب  هلح  رد  ع )   ) رمالا بحاص  ترـضح  هب  ق_

خیـش گرزب  ردام  .دوش  بوخ  شـضرم  لکـش ,  نیا  هب  دـنیامرف و  یتمحرم  رظن  وا  هب  دـنیامن و  روبع  اج  نآ  زا  (ع )  رمالا بحاـص 
زا ار  خیـش  ع )   ) رمالا بحاص  ترـضح  اج  نآ  رد  .درب  فیرـش  ناکم  نآ  هب  ار  وا  درک و  هجوت  عوضوم  نیا  هب  يردهز ,  نب  رفعج 

نایم هزجعم ,  نیا  ندینـش  زا  دعب  دیوگ : یم  هیـضق )  لقان   ) یقیابق نامحرلادبع  .دندومن  عفترم  وا  زا  ار  جـلف  دـندرک و  دـنلب  شیاج 
هک تشاد  يا  هناخ  وا  میوشن .  ادج  رگیدکی  زا  هاگ  چـی  طابترا ه_ تدـشزا  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دـش , داجیا  یتقافر  وا  نم و 
وا مدیسرپ .  رفعج  خیش  زا  ار  هیض  مدو ق_ .دندش م_ن خ_ یم  عمج  رهـش  ناگرزب  دالوا  ناناوج و  هلح و  ياهتیـصخش  , اج نآ  رد 
هک دیـسر  اج  نیا  هب  ات  درک  لقن  ار  ناـیرج  هیقب  .د و  _ ند ناو ش_ _ نم ن_تا ضرم  هجلاـعم  زا  ءاـبطا  مدوب و  جولفم  نم  تفگ : 
دنچ نم ,  يالوم  مدرک :  ضرع.زیخرب  دندومرف : نم  هب  دوب  هدـیناباوخ  ماقم  رد  ارم  ما  هدـج  هک  یلاح  نآ  رد  ع )   ) تجح ترـضح 

_ت_ي قو.دـندرک کـمک  نتــساخرب  رد  ارم  .ادـخ و  نذا  هـب  زیخرب  دــندومرف : مرادــن .  ار  نتــساخرب  تردــق  هـک  تـسا  لاـس 
هکت ار  میاهـسابل  كربت ,  يارب  .دنـشکبارم  دوب  کیدزن  دندروآ و  موجه  مدرم  مدـیدن و  دوخ  رد  ار  جـلف  رثا  مدـش ,  ب_ل_ن_د 

ناشدوخ يارب  ار  ناشیاهسابل  متفر و  دوخ  هناخ  هب  مه  دعب  .دندیناشوپ  نم  نت  هب  ار  دوخ  ياهسابل  نآ  ياج  هب  دندرب و  هدرک و  هکت 
مداتسرف   ,
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 : نایملاع يوگلا  مالس   اهیلع  همطاف 

: اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  ندوب  وگلا  صوصخ  رد  تایاور  زا  هدافتسا  یگنوگچ 

: تسا هدمآ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  تایاور و  رد  لوا :  همدقم 

.نیقدحم هشرعب  مکلعجف  اراونأ ، هللا  مکقلخ 

هقیدـص ترـضح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  ار ، مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم نیا 14  دنوادخ 
لوغـشم یهلإ  شرع  درگادرگ  رد  نـیمز ، نامـسآ و  شنیرفآ  زا  لـبق  دـیرفآ و  روـن  زا  ار  شدـنزرف  و 11  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هرهاـط

.دندوب یهلإ  حیبست  سیدقت و 

: مود همدقم 

زا هدوب و  مّهفت  مهیفت و  باب  زا  دنا ، هدرک  لقن  ام  يارب  ناشدوخ  عیفر  ماقم  هاگیاج و  زا  مالسلا ) مهیلع   ) همئا هک  یتایاور  زا  یضعب 
عبانم رد  هک  یتیاور  ود  هب  یلو  .تسا  هدوب  مهلوقع » ردـقب  سانلا  مّلکن  ایبنألا  رـشاعم  نحن   » و مهلوقع » ردـق  یلع  سانلا  مّلک   » باـب
مهیلع  ) همئا دزن  رد  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هرهاط هقیدص  ترـضح  عیفر  هاگیاج  هب  تایاور ، نیا  هلیـسو  هب  ات  مینک  یم  هراشا  هدمآ  هعیش 

: میوش فقاو  مالسلا )

: لوا تیاور 

قئالخ رب  یهلإ  ياه  تجح  ام  .انیلع  هجح  همطاف  هقلخ و  یلع  هللا  ججح  نحن  دـیامرف : یم  تیاور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما 
ص 235 ج 13 ، نایبلا ، بیطأ  ریسفت  .تسا  ام  رب  تجح  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  میتسه و 

راتفر رادرک و  راـتفگ و  مه  اـم  دـنا ، هداد  رارق  دوخ  يارب  هوسأ  وگلا و  ار  اـم  راـتفر  رادرک و  راـتفگ و  مدرم ، هک  هنوگ  ناـمه  ینعی 
.میا هداد  رارق  هوسأ  وگلا و  دوخ  يارب  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح 
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: مود تیاور 

تسا هعیش  یملع  ياه  هناوتسا  زا  هعیش و  گرزب  ءاملع  زا  هک  يرجه ) يافوتم 460  ( ) هر  ) یسوط خیش  موحرم  يرگید ، تیاور  رد 
دـلج 53، راونألا ، راحب  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم  هحفـص 286 و  هبیغلا ، باـتک  رد  دوش ، یم  ریبـعت  هفئاـطلا  خیـش  هب  وا  زا  و 

: دیامرف یم  هک  ءادفلا ) همدقم  بارتل  انحاورأ   ) رصع یلو  ترضح  اقآ  زا  دننک  یم  لقن  هحفص 180 

.تسا هنسح  هوسأ  نم  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  رتخد  .هنسح  هوسأ  یل  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  هنبإ  یف  و 

.تسا یعیفر  هاگیاج  مالسلا ) مهیلع   ) همئا دزن  رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  نخس  نامه  هنیمز ، نیا  رد  نخس  نیرتهب  تسا و  دایز  یلیخ  نتفگ  يارب  نخس  اجنیا  رد  هتبلا 
: تسا هداد  رارق  ناشدوخ  نت  هراپ  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  هک  هدمآ  ینس  هعیش و  تایاور  رد  هک 

.ینم هعضب  همطاف 

ص 141 ج 7 ، يروباشینلا ، جاجح  نب  ملسمل  ملسم  حیحص  ص 210 _  ج 4 ، يراخبلا ، لیعامسا  نب  دمحمل  يراخبلا  حیحص 

رظن زا  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  هک  دننک  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  نارگید  یبطرق و  ماما  دننام  تنـس  لهأ  ناگرزب 
اه یـضعب  یتح  .تلاسر  توبن و  زا  ریغ  تسا ؛ هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکم یبن  گنـس  مه  زارط و  مه  تعفر ، ماـقم و  تمـصع و 

: دنیوگ یم  یبطرق  دننام 

همطاف ترـضح  ماقم  هک  دوش  یم  تباث  تیاور  نیا  اب  هدوب ، ربماـیپ  یبن و  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) میرم ترـضح  هک  میوش  لـئاق  اـم  رگا 
.تسا رتالاب  مه  اهیلع ) هللا  مالس   ) میرم ترضح  زا  اهیلع ) هللا  مالس  )
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.ینبضغأ اهبضغأ  نمف  ینم ، هعضب  همطاف  تیاور : نیا  اب  مه  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن   

ص 210 ج 4 ، يراخبلا ، لیعامسا  نب  دمحمل  يراخبلا  حیحص 

.اهاذآ ام  ینیذؤی  ینم  هعضب ، همطاف  امنإ  دندومرف : مرکا  لوسر  ای 

ص 141 ج 7 ، يروباشینلا ، جاجح  نب  ملسمل  ملسم  حیحص 

مه شلیلد  دنوش و  یم  فارحنا  تتـشت و  هقرفت و  راچد  شتمأ  هک  تسناد  یم  ار  شدوخ  زا  دعب  تاقافتا  هک  داد  ناشن  تایاور  نیا 
: تسا ثیدح  نیا 

.هدحاو هقرف  الإ  رانلا  یف  اهلک  هقرف ، نیعبس  ثالث و  یلع  یتمأ  قرتفت 

ص 134 ج 4 ، يذمرتلا ، ننس 

یلو .دـندرک  یفرعم  لطاب  قح و  كالم  وگلا و  یمالـسا ، تمأ  يارب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  لـیلد ، نیمه  هب  و 
.دنربب يا  هرهب  دنتسناوتن  لطاب  قح و  كالم  نیا  زا  دنتشادن و  يریذپوگلا  وگلا ، نیا  زا  مدرم  هنافسأتم 

تسردان هابتشا و  ًالماک  نیا  تسا و   وگلا  یمالسا  تمأ  نانز  يارب  طقف  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  دنیوگ  یم  یـضعب 
.نادرم يارب  مه  نانز و  يارب  مه  تسا ؛ وگلا  همه  يارب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  تسا و 

؟ هنوگچ

 : تیالو زا  عافد  -1

دوش یم  تیالو  میرح  عفادم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکم یبن  تلحر  زا  دعب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  هک  مینیب  یم 
همه .دنک  یم  عافد  تسا _  مالسا  ساسا  هک  تیالو _  زا  سفن  نیرخآ  ات  شناوت و  مامت  اب  دتسیا و  یم  تیالو  نیفلاخم  ربارب  رد  و 

نیفلاخم ربارب  رد  ترضح  نآ  .دنشاب  هتشاد  يریذپوگلا  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هرهاط هقیدص  ترـضح  شور  نیا  زا  دیاب  نانز  نادرم و 
رئاج و نامکاح  ربارب  رد  مه  ام  اذل  .دنک  یمن  توکس  دننک ، یم  زارد  دوخ  میلگ  زا  ار  اپ  هک  یناسک  ربارب  رد  دنیشن و  یمن  تکاس 

هللا مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  دـننام  دـنا ، هدرک  يزیر  هیاپ  متـس  ملظ و  روحم  رب  ار  دوخ  تموکح  هک  ییاهنآ  ّدبتـسم و  ملاظ و 
.مینیشن یمن  تکاس  میتسیا و  یم  اهیلع )
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 : جاودزا -2

هعماج نیا  رد  ات  دننک  شالت  دیاب  دننک ، یم  تدارا  راهظا  دـنراد و  ناشیا  هب  قشع  دنتـسه و  ترـضح  نآ  وریپ  هک  ینارتخد  نانز و 
همطاف ترـضح  هتفر ، يدام  یـسایس و  يداصتقا و  لئاسم  يور  ام  هعماج  ياه  كـالم  هک  يرابودـنب  یب  داـسف و  ّرـش و  زا  ّولمم  ي 

یم وا  زا  هک  یلاؤس  نیلوا  دیآ ، یم  يرتخد  کی  يراگتـساوخ  هب  یـسک  یتقو  .دـنهد  رارق  دوخ  يوگلا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز
مالس  ) ءارهز همطاف  ترضح  زا  یتقو  هک  دنشاب  هتشاد  تقد  دیاب  یلو  .دننک  یم  لاؤس  وا  دمآرد  هناخ و  نیـشام و  لغـش و  زا  دننک ،

هتـشاد و يددعتم  ناراگتـساوخ  هک  نیا  اب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  .دشاب  ینابز  طقف  دیابن  دـننز ، یم  مَد  اهیلع ) هللا 
هنیس رب  ّدر  تسد  یلو  دندرک ، يراگتساوخ  وا  زا  نامز  نآ  یمان  گرزب و  ناراد  هیامرس  یمالسا و  هعماج  هتـسجرب  ياه  تیـصخش 

.دوب هعماج  دارفا  نیرتریقف  ءزج  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  درک ، جاودزا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  اب  یتقو  دز و  همه 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دوخ  هک  تسا  هدمآ  هعیش  تنس و  لهأ  عبانم  رد 

راهنلاب انحضان  هیلع  فلعن  لیللاب و  هیلع  مانن  شبک  دلج  ریغ  شارف  اهل  یل و  ام  و  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تنب  همطاف  تجوزت 
.اهریغ مداخ  یل  ام  و 

بش هک  دوب  یچوق  تسوپ  کی  طقف  ام  یگدنز  رد  هک  یلاح  رد  مدرک ، جاودزا  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم رتخد  همطاف  اب  نم 
.میتشادن يرازگ  تمدخ  چیه  دروخ و  یم  مه  رتش  میتخیر و  یم  فلع  نآ  يور  میدیباوخ و  یم  نآ  يور  رب  ار 

نب دـمحمل  يربکلا  تاقبطلا  ص 682 _  ج 13 ، يدـنهلا ، یقتملل  لامعلا  زنک  ص 322 _  ج 76 ، یـسلجملا ، همالعلل  راونألا  راحب 
ص 399 ج 3 ، ریثألا ، نبإل  خیراتلا  یف  لماکلا  ص 376 _  ج 42 ، رکاسع ، نبإل  قشمد  هنیدم  خیرات  ص 22 _  ج 8 ، دعس ،

14734 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4468 

http://www.ghaemiyeh.com


 : یگدنز -3

هنوگ همطاف  .تسین  راعـش  نتفگ و  اب  نتـساوخ ، همطاـف  دـننز ، یم  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاـف  ترـضح  قشع  زا  مَد  هک  یناـنز 
يریذپوگلا نامه  ندرک ، يراد  هچب  هنوگ  همطاف  ندرک و  يرادرهوش  هنوگ  همطاف  ندرک و  جاودزا  هنوگ  همطاف  ندرک و  یگدـنز 

.تسا اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح  زا 

رد هر )  ) یسلجم همالع  موحرم  ار  ییابیز  تیاور  اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  يرادرـسمه  اب  هطبار  رد  هک  تسا  بیجع 
: دنک یم  لقن  هحفص 30  دلج 41 ، راونألا ، راحب 

راهان يارب  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  هب  دش و  هناخ  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  دوبن و  هناخ  رد  يزیچ 
.منک هیهت  ییاذـغ  اه  هچب  امـش و  يارب  نم  هک  میرادـن  هناخ  رد  يزیچ  دومرف : اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  میراد ؟ هچ 

؟ منک هیهت  اذغ  لئاسو  نم  هک  یتفگن  نم  هب  ارچ  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ 

.هیلع ردقت  ام ال  کفلکأ  نأ  یهلإ  نم  ییحتسأل  ینإ  نسحلا ! ابأ  ای  تلاقف :

.یشابن نآ  رب  رداق  هک  مهاوخب  ار  يزیچ  وت  زا  هک  منک  یم  ءایح  میادخ  زا  نم  دومرف : اهیلع ) هللا  مالس   ) ءارهز همطاف  ترضح 

تساوخرد وا  زا  دشابن ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریمأ  تردق  ناوت و  رد  نآ  ندرک  مهارف  دیاش  هک  ار  ییاذغ  داوم  نامه  یتح  ینعی 
.درکن

دننک یم  راداو  ار  دوخ  رهوش  دـنراد ، ار  زیچ  نالف  هک  دـننیب  یم  ار  لیماف  هیاسمه و  نانز  یمـشچ ، مه  مشچ و  رطاخ  هب  هک  یناـنز 
هللا مالـس   ) ءارهز همطاـف  ترـضح  زا  يریذـپوگلا  دـنک ، هیهت  اـهنآ  يارب  ار  هلیـسو  نآ  اـت  دورب  نارگید  تنم  ماو و  ضرق و  ریز  هک 

رد تسا  ردقچ  توافت  دـینیبب  .دـنیآ  یم  باسح  ياپ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  وا و  تمایق ، يادرف  دـنرادن و  اهیلع )
یگدنز دنراد !؟ دوخ  رهوش  زا  یتسردان  تاعقوت  نینچ  نیا  هک  ینانز  زا  هتـسد  نیا  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  ترـضح  نایم 

ءارهز همطاف  ترضح  زا  يریذپوگلا  هک  دنتـسه  مه  یعدم  دننک و  یم  لیدبت  نازوس  منهج  هب  ار  دشاب  تشهب  زا  یغاب  دیاب  هک  يا 
!؟ دنراد اهیلع ) هللا  مالس  )
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: رسمه ندرکن  نیگمشخ  - 4

هیلع  ) نینمؤـملا ریمأ  هک  دـنک  یم  لـقن  هحفـص 134  دـلج 43 ، راونـألا ، راـحب  رد  يرگید  تیاور  رد  هر )  ) یـسلجم همـالع  موحرم 
: دیامرف یم  دروخ و  یم  مسق  ار  دنوادخ  مالسلا )

.ارمأ یل  تصع  ینتبضغأ و ال  و ال  هللاوف ... !

.تسا هدرکن  ینامرفان  ارم  رمأ  تسا و  هدرکن  ینابصع  كانبضغ و  ارم  مه  راب  کی  تدم ، نیا  لوط  رد  همطاف  مسق ! ادخ  هب 

: میراد تیاور  رد  مینک ؟ هچ  اهنآ  ربارب  رد  دنتسه ، قالخا  دب  هک  نادرم  زا  یضعب  دنیوگب  نانز  زا  یضعب  اسب  هچ  هتبلا 

رـسمه شاداپ  وا  هب  تمایق  يادرف  دـنوادخ  دـیاشگن ، تیاکـش  هب  بل  دـنک و  ربص  شرهوش  يرادان  رقف و  دـب و  قالخا  رب  ینز  رگا 
اهربص نیا  تسا و  هتفرگ  رظن  رد  تمایق  زور  رد  وا  يارب  یگرزب  تاجرد  دـهد و  یم  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) هیـسآ ترـضح  نوعرف ،

.تسا ناهانگ  ششخب  ثعاب 

ربمایپ هک  میراد  تیاور  رد  .دنراذگب  دوخ  میلگ  زا  رتارف  ار  اپ  نادرم  زا  یـضعب  هک  دوشن  ثعاب  نیا  هک  مینک  ضرع  مه  ار  نیا  هتبلا 
: دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا

.نایبصلا ءاسنلل و  هبضغک  ئشل  بضغی  سیل  لجو  زع  هللا  نإ 

.دوش یمن  كانبضغ  ناکدوک  نانز و  قح  رد  ملظ  دننامه  يزیچ  چیه  يارب  لجوزع  دنوادخ  و 

50 ص   ج 6 ، ینیلکلا ، خیشلل  یفاکلا 

دنتفرگ مد  ملاع  لها  مامت  ارهزلا                همطاف  ای  کیلع  مالسلا   

ام هناخ ي  يراگزور  يزور  هک  دنتفرگ                 مغ  ام  هناخ ي  لاح  هب 

داب لد  رد  هلان  هداتفا  نونک  دنتفرگ              مه  ار  نآ  تشاد  ییافص 

یهایس نآ  رد  دش  هچ  یناد  یمن  داد              رس  هلان  مه  نامسآ  یتح  و 
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هتفرگ وس  نیک  یلیس  شمشچ  ز  داتفا               هچوک  نیب  هک  مدید  مدوخ 

رداچ ریز  ردام  هک  مدید  مدوخ  هتفرگ               ور  مه  یلع  زا  یتح  هک 

هتفرگ ولهپ  رب  تسد  یتسد  ود 

، دـسیونب وا  ماـن  هب  ار  كدـف  دنـس  هک  دـش  روـبجم  اـهیلع ،)  هللا  مالـس  ) همطاـف ترـضح  ياـه  لالدتـسا  ربارب  رد  لوا ، هفیلخ  یتـقو 
تـسد زین  (ع ) یبتجم نسح  ماما  .درک  تکرح  لزنم  يوس  هب  دوب ، رکبوبا  هتـشون  تسد  هک  دنـس  نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  (س ) ارهز

اب تشگ ، موسوم  مشاه  ینب  هچوک  سپـس  مشاه و  ینب  هّلحم  هب  اه  دعب  هک  یناکم  رد  لزنم ، یکیدزن  رد  هک  تشاد  ردام  تسد  رد 
رد .تفگ  رمع  هب  ار  كدف  دنس  نتشون  يارجام  (س ،) همطاف دیآ ؟ یم  اجک  زا  دیسرپ : ترـضح  زا  رمع  .دش  وربور  باّطخ  نب  رمع 

ندرک دوبان  يارب  عقاو  رد  یلو  ندید  يارب  رهاظ  رد  ار  دوب  كدف  دنس  عقاو  رد  هک  رکبوبا  هتشون  تسد  ات  تساوخ  رمع  ماگنه  نیا 
رابجا اب  درک ، یم  هاگن  نآ  هب  هک  یلاح  رد  ار  همان  نآ  رمع  نایم ، نیا  رد  دهدن و  سپ  ار  نآ  (س ) همطاف هک  دوب  یعیبط  .دناتسب  نآ 
.دومن هراپ  تفرگ و  رابجا  هب  ار  همان  نآ  دیبوک و  (س ) همطاف هنیس  هب  تسد  اب  دیدحلا ، یبا  نبا  حیرصت  رب  انب  تفرگ و  ترـضح  زا 

.دومن نیرفن  ار  مود  هفیلخ  ترضح ، هک  دوب  نانچ  ماگنه  نآ  رد  (س ) همطاف ندروخ  نیمز  تبیصم  تّدش 

! اهّقح هبولسملا  هرهطضملا  همولظملا  اهتیا  ای  کیلع  هللا  یلص 

(13  ) یهلا ناربمایپ 

هتکن جنپ  صصقلا و  نسحا 

صصقلا نسحا 

ناتـساد هک  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  حرطم  فسوی  هکرابم  هروس  رد  زومآدـنپ ، لئاسم  نیرت  میظع  یتیبرت و  تاکن  نیرتراوتـسا 
.تسا هدرک  ریبعت  صصقلا » نسحا   » هب ناتساد  نیا  زا  یلو  تسا ، هدومرف  نایب  دیجم  نآرق  رد  ار  یناوارف  یقیقح  ياه 
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(1)« ِبْبلَْألا ِیلوُِال  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََقل  : » دیامرف یم  ناتساد  نایاپ  رد 

تمظع ناتـساد  نیا  يردق  هب  ینعی  تسا ؛ نادـنمدرخ  يارب  یمهم  دـنپ  دنتـسه ، حرطم  هروس  نیا  رد  هک  ییاه  هرهچ  ناتـساد و  نیا 
غولب هب  ار  نآ  هداد ، دـشر  ار  امـش  لقع  مهاوخ  یم  تسا و  درخ  لقع و  زغم ، نابحاص  اـب  ناتـساد  نیا  رد  نم  فرح  يور  هک  دراد 

.دنک نشور  ار  امش  یگدنز  ریسم  تمایق  ات  هک  منک  لیدبت  امش  يارب  یمیظع  نکفارون  هب  مناسرب و 

هارمه یلو  تسا ، حرطم  هیآ  کی  رد  هصالخ  یلیخ  هک  یباوخ  .دنک  یم  عورش  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  باوخ  زا  ار  ناتساد 
.تسا ینافرع  یتیبرت و  يداقتعا ، هتکن  جنپ  يواح  هفیرش  هیآ  .هدنزومآ  رایسب  تاکن  اب 

بناج زا  یتراشب  سنوی :  هکرابم  هروس  ریبعت  هب  هک  تسا  ملاع  ناکاپ  يارب  اه  باوخ  هنوگ  نیا  باوخ  قیرط  زا  تیادـه  لوا : هتکن 
باوخ هنوگ  نیا  اب  دهد و  یم  ناشن  نانآ  هب  يرادیب ، ملاع  دننام  باوخ ، ملاع  رد  ار  ناکاپ  هدنیآ  ادـخ  .تسا  نانآ  يارب  راگدرورپ 

هب زین  نامیا  قیرط  زا  دننک و  ّیط  ار  ییادخ  هار  يرادیاپ  تمواقم و  تماقتسا ، ربص ، اب  هک  دهد  یم  رارق  یتلاح  رد  ار  اهنآ  بلق  اه ،
.دیسر دیهاوخ  هدش ، هداد  ناشن  امش  هب  هک  هچنآ  هب  هک  دهد  یم  نیقی  اهنآ 

هنالداع و هنامیکح ، هناملاع ، میمـصت  دریگ ، یم  میمـصت  شکاپ  ناگدنب  يارب  یتقو  .درادن  دوجو  یللخ  چیه  ادخ ، هدارا  راک و  رد 
نآ هب  ندیسر  يارب  هک  دناد  یم  تسا ، ّقح  ترضح  رظن  دروم  هک  یسک  نآ  یلو  دهد ، یم  قّقحت  ار  میمـصت  نآ  تسا و  هناقـشاع 

.دنکن زاب  تیاکش  هب  بل  دوشن و  هتسخ  دورن ، رد  هروک  زا  دنک و  لّمحت  ار  یتائالتبا  هلسلس  دیاب  العا ، دصقم 
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، تفگ ردپ  يارب  ار  شباوخ  یتقو  تسا : هدمآ  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هچنانچ  راگزور  جنر  درد و  لمحت  يارب  یگدامآ  مّود : هتکن 
بوقعی ترـضح  یلو  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هدـنیآ  تاجرد  هدـنهد  ناشن  یلاـع و  تبثم ، باوخ  باوخ ، هک  نیا  اـب 
تائالتبا زا  ینیگنس  راب  هک  يراچان  دنا ، هداد  هئارا  وت  هب  هک  هچ  نآ  هب  ندیسر  يارب  تفگ : شدنزرف  هب  دیـشک و  هآ  مالـسلا ) هیلع  )

ياه شیامزآ  يارب  ار  ناشنادـنزرف  هک  دـهد  یم  دای  اهردـپ  هب  زین  فرح  نیا  دوخ  .ینک  لمحت  ار  قح  ترـضح  ياـه  شیاـمزآ  و 
یگدنز هداج  هراومه  تسین و  یمئاد  یگـشیمه و  شمارآ ، هافر و  یـشوخ ، هک  دـنهد  دای  اهنآ  هب  دـنهدب و  یحور  یگدامآ  یهلا ،

.دراد تبیصم  شیامزآ و  التبا ، یتخس ،

عنام روما  نیا  هک  دیـشاب  رادیب  نادنزرف ! یلو  تسا ، دایز  هزره  دارفا  نمـشد و  راد ، هنیک  دوسح ، ناسنا  یگدنز ، ریـسم  رد  نینچمه 
.دشابن تسا ، هدش  هداد  رارق  امش  يارب  ادخ  ملع  رد  هک  یتاماقم  يارب  امش  تاکرح  زا 

.داد رادشه  شدنزرف  هب  دینـش ، ار  باوخ  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  هک  نیا  زا  دعب  يدـنزرف  ردـپ و  هطبار  نیرتهب  موس : هتکن 
، دوخ يارب  ار  ردپ  نیا  ًاعقاو  تشاد و  لماک  نانیمطا  ردـپ ، یهاگآ  ملع و  توبن ، تریـصب ، هب  هک  دوب  يدـنزرف  زین  دـنزرف  نیا  هتبلا 
يدرگاـش و هطبار  ساـسحا  نآ ، زا  رت  يوق  تشاد ، يردـپ  يدـنزرف و  هطبار  ساـسحا  هک  نیا  رب  هوـالع  .تسناد  یم  یقیقح  یبرم 

ناشدـنزرف رد  ساسحا  ود  نیا  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ناشدوخ  يارب  هناـخ  رد  یتیعقوم  نینچ  دـنناوتب  ناردـپ  رگا  هک  تشاد  یملعم 
نیا هب  اه  هچب  .دوشن  عطق  دنامب و  هدنز  نانآ  يارب  هک  يدرگاش  يداتـسا و  ساسحا  مه  يردپ و  يدنزرف و  ساسحا  مه  دـنک ؛ راک 

؟ تسا هدرک  راک  هچ  ام  يارب  رگم  تسین ، ردپ  ام ، ردپ  هک  دنسرن  هطقن 
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، دننادب دوخ  نمشد  ار  وا  دنشاب و  توافت  یب  ردپ  هب  تبـسن  مینیبب و  ار  وا  هک  میهاوخ  یمن  دیآ و  یمن  نامـشوخ  ردپ  زا  دنیوگب : ای 
هیقب رد  هکلب  مالـسلا ،) هیلع   ) فسوی ترـضح  رد  اـهنت  هن  هک  دوب  هدرک  يراـک  هناـخ  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  یلو 

( مالسلا هیلع   ) فسوی ترـضح  رد  هطبار  نیا  هتبلا  یمّلعم ، يدرگاش و  هطبار  مه  دوب و  هدنز  يدنزرف  ردپ و  هطبار  مه  زین ، نادنزرف 
دادن هزاجا  تشاذگ و  مدق  ییانیب  اب  یگدنز  هار  رد  لوا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هک  دوب  نیا  شتلع  .دوب  رت  هدـنز  یلیخ 

.دیایب دیدپ  یباجح  تقیقح  نیا  وا و  نیب  هک 

كاپ یلیخ  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  .دنهد  یم  هئارا  ناکاپ  هنوگ  نیا  هب  ار  باوخ  مک  نینـس  رد  یکاپ  ناکما  مراهچ : هتکن 
تسیب هب  کیدزن  دینک ، تقد  ار  هروس  نیا  امـش  رگا  هتبلا  .تسا  هدرک  ریبعت  قیّدص »  » هب وا  زا  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  ییاج  ات  دوب ،
تثعب زور  زین  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هتبلا.دنک  یم  نایب  یگلاس  هد  نس  رد  ( مالـسلا هیلع  ) فسوی ترـضح  يارب  ار  يونعم  ماقم 

ترـضح ، دروآ نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  هک  نانز  زا  سک  نیلوا  دنا :  هتـشون  تایاور  همه  .دـندوب  هلاس  هدزیـس  ربمایپ 
یم ناوجون  دنیوگ و  یمن  درم  ار  هلاس  هدزیـس  هچب  هک  نیا  اب  مالـسلا -) هیلع   ) نینمؤملاریما نادرم  زا  دوب و  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ

.دوب لماک  لجر  نس ، نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یلو  دنیوگ -

.شتوهش هن  دشاب ، هدیسر  غولب  هب  شلقع  هک  یسک  تسا ؟ یسک  هچ  لماک  لجر 

یط ار  مکـش  توهـش و  نامه  هار  دـنا و  هدـش  غلاب  توهـش  رد  طقف  دنتـسین و  يرکف  غلاب  زونه  یلو  دـنراد ، لاس  تصـش  اه  یلیخ 
.دننارذگب شوخ  دنهاوخ  یم  دندرک و 
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.تسا یلقع  تعاطتسا  تسا ، حرطم  مالسا  رد  هک  یتعاطتسا  نوچ  دناد ؛ یمن  غلاب  ار  اهنآ  مالسا  یلو  دنراد ، لاس  داتفه  ای  تصش 

.دوبن هچب  .دوب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  دروآ ، نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  هک  يدرم  نیلوا 

لوبق هک  دـننک  یم  هماقا  ار  يدایز  لیالد  هن ؟ اـی  تسا  لوبق  هلاـس  هدزیـس  لـفط  ناـمیا  هک  تسا  ثحب  ّیبص  زا  ناـمیا  لوبق  لـیالد 
(1)« اِیبَص َمْکُْحلا  ُهْنیَتاَء  َو  : » دش لیان  توبن  ماقم  هب  هک  دوب  هلاس  جنپ  مالسلا ) هیلع  ) ییحی ترضح  هک  نیا  یکی  تسا ؛

یلقع دشر  يردق  هب  ای  .میدرک  تمحرم  وا  هب  ار  توبن  ماقم  ام  هک  تشاد  یلقع  تقایل  يردـق  هب  هلاس  جـنپ  هچب  .هچب  ینعی  ّیبص » »
(2)« اِیبَن ِینَلَعَج  َبتِْکلا َو  َِینیَتاَء  ِهَّللا  ُْدبَع  ّینِإ  : » دومرف نیطسلف  نایدوهی  هب  دمآ ، ایند  هب  ات  هک  دوب  الاب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح 

نآ .داد  دـنهاوخ  رارق  هک  نیا  هن  دـنداد ، رارق  ربمغیپ  ارم  مدـمآ و  ایند  رد  مدـش و  ربمغیپ  نم  درک ؛ رکذ  یـضام  لعف  اـب  ار  ینلعج » »
اب اجنامه  دروآ ، یم  دوجو  هب  مالسلا ) اهیلع   ) میرم ترضح  محر  رد  ردپ ، نتشاد  نودب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  هک  یسک 

نیب مدآ  ًاّیبن و  تنک  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دـنک  یم  باختنا  توبن  ماقم  هب  ار  وا  دریگ و  یم  سامت  یحو  اب  وا 
.تسا ناسنا  تاماقم  نیا  .مدش  یبن  نم  دنک ، قلخ  ار  ناسنا  هک  تشادن  انب  زونه  ادخ   (3)« نیطلا ءاملا و 

، دشاب یلقع  غولب  رد  هک  یسک  دوب و  یلقع  غولب  رد  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  یمـسج  غولب  رب  مدقم  یلقع ، غولب  مجنپ : هتکن 
رت يوق  رادـقم  ره  هتـشر ، ود  نیا  .دنتـسه  قح  ترـضح  ناسنا و  نیب  لاـصتا  هتـشر  ود  بلق  لـقع و  نوچ  تسه ؛ زین  یبلق  غولب  رد 

.دوب دهاوخ  رت  يوق  راگدرورپ  زا  شتاضویف  یگدنریگ  دشاب ،
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كالول يابق  وت  ِرب  بیز  كرمأل  رسفا  ترس  رب  يا  كاپ             ملاع  هدید  وت  یکاپ ز  كاخ  هّطخ  وت  هر  كاخ  يا 

هتخاس هچ  هدرک و  راک  هچ  تقلخ  نیا  رد  هک  دناد  یم  ادخ  .تسین  ناسنا  ماقم  زا  رتزیگنا  تفگـش  يزیچ  ملاع  نیا  رد  مسق  ادخ  هب 
هداد تسد  زا  هانگ  گنـس  اب  ار  دوخ  تاماقم  مدرم  هک  دندرک  یم  هاگن  تقو  ره  ایبنا  .تسا  هداد  دوجوم  نیا  هب  یتیفرظ  هچ  تسا و 

هک ییاج  ات  دننادرگرب ، دوخ  یعقاو  ماقم  نآ  هب  ار  ناسنا  ات  دندروخ  یم  صرح  .دندروخ  یم  یلد  نوخ  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  دـنا ،
زا وت  .يودـب  رـشب  تیادـه  لابند  هب  نداد  ناج  ّدـح  رـس  ات  هک  يرادـن  هفیظو  وت  دـیوگ : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  ادـخ 

دوجوم هچ  ار  اه  نیا  ادـخ  هک  دـش  یم  ریگ  سفن  درک ، یم  هاگن  ار  راـکهانگ  مدرم  ناـشیا  نوچ  يراذـگ ؟ یم  هیاـم  يراد  تناـج 
.دنروآ یمرد  دوخ  رس  هب  ییالب  هچ  ناشدوخ  تسد  اب  اه  نیا  هتخاس و  یشزرااب 

« ینکـش دهع   » يانعم هب  هک  تسا  ثکن »  » زا ریغ  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یتغل  دـنا ، هدـش  سکن »  » راچد مدرم  دـندید  یم 
قامعا فرط  تعرـس ، هب  رـس ، اـب  هدرک ، سکعرب  ار  تکرح  دـنورب ، ّقح  ترـضح  بناـج  هب  هک  نیا  ياـج  هب  ینعی  سکن »  » .تسا

.دندیمهف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ اما  دنور ، یم  دنراد  اجک  هک  دندیمهف  یمن  مدرم  .دننک  یم  تکرح  مّنهج 

یلست ار  وا  ًارارک  ادخ  .دنهدب  ناج  دنتساوخ  یم  هک  دندش  یم  ریگولگ  هّصغ  زا  نانچ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  ادخ  تیلست 
یم وت   (1)« َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ُءآَـشَی َو  نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َْتبَبْحَأ َو  ْنَم  يِدـْهَتَال  َکَّنِإ  : » هک دـش  لزاـن  يا  هیآ  رخآ  اـت  داد  یم 

ُغلَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَم  َو  : » هکلب ما ، هدادن  رارق  وت  تسد  رد  يرابجا و  ار  تیاده  نم  نم ! بیبح  اما  ینک ، تیادـه  ار  همه  یهاوخ 
(2)« ُنِیبُْملا
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َْسِئبَـف اَهَنْوَلْـصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْـسَح  : » دـندرکن لوبق  رگا  »(1) و  ٍباَـم ُنْسُح  ْمَُهل َو  َیبوُـط  : » دـندرک لوـبق  رگا  وـگب ، مدرم  هب  طـقف  وـت 
(2)« ُریِصَْملا

نآ جیاتن  بلق و  هناگ  هس  عضو 

هدزایند بلق  - 1

: تسا نآرق  هاگن  نیمه  .ینک  یم  ررـض  دـش ، فوطعم  ایند  هب  طقف  بلق ، قیرط  زا  وت  هاگن  يدرپس و  ایند  هب  طـقف  ار  لد  هک  یناـمز 
هک يدز  رهم  دوـخ  یگدـنز  يور  نآرق : ریبـعت  هب  هک  يدـش  راـچد  ییرکف  دـیدش  فارحنا  نینچ  هـب   (3)« اَْینُّدـلا اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  »

میوش و یم  دوبان  میریم و  یم  اـیند  نیمه  رد  میریم ، یم  هک  یتقو   (4)« ُرْهَّدلا اَّلِإ  آَنُِکلُْهی  اَم  َو  : » تسین ایند  یگدنز  نیا  زج  ییگدـنز 
توهـش باوخ و  كاروخ ، دروخ و  رازبا ، ایند ، نیمه  طقف  یگدـنز  دـییوگب : هک  دـیداد  لد  اـیند  هب  هنوگ  نیا  رگا  .دوش  یم  ماـمت 

.ینک یم  ررض  تسا ،

زا یتشاذگن  يدیشک و  ایند  بوچراچ  رد  ار  لد  یتقو  تسوت : لد  تیعقاو ، همه  یتسین ، ندب  طقف  هک  وت  یتسه ؟ یسک  هچ  تدوخ 
يرادقم زاب  يدرک ، ررـض  هک  يدیمهف  يدش و  رادیب  اجنیا  رگا  يررـض ؟ هچ  .دنک  یم  ررـض  لد  نآ  دورب ، نوریب  اضف  هریاد و  نیا 

.تسین ناربج  لباق  يررض  چیه  رگید  اجنآ  دیشک ، فرط  نآ  هب  تفرگ و  ار  تنابیرگ  گرم  رگا  اما  .تسا  ناربج  لباق 

یترخآ بلق  - 2

شیب يزور  دـنچ  تسا و  یتقوم  ایند  نیا  یگدـنز  هک  يدـیمهف  نآرق ، تایآ  نتفای  ایبنا و  فرح  هب  نداد  شوگ  هعلاطم ، اب  رگا  اـما 
ترخآ يارب  ار  تمغ  ّمه و  همه  مینک ؛ فرـصم  میروایب و  تسد  هب  لالح  زا  ـالوم  حرط  اـب  قباـطم  دـیاب  ار  هزور  دـنچ  نیا  تسین ،

: دنراد تشهب  رد  ار  اه  تمعن  نیا  ترخآ  رد  ناکاپ  هک  دهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  ترخآ  نآرق ، نوچ  يراذگب ؛
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.دوش یم  فرص  ترخآ  يارب  وت  يورین  هاگ  نآ   (1) ُرْهنَْألا » اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتنَج  ْمَُهل  َّنَأ  »

كاپ بیط و  بلق  - 3

: یتفگ يداد ، لدبحاص  تسد  هب  يدرب و  نوریب  ترخآ  ایند و  زا  ار  تلد  رگا 

لیوحت ار  ام  لد  يا ، هراک  همه  وت  میتسه و  هراک  چـیه  ام  ییوت ، زین  شرخآ  لوا و  بحاص  یتخاس و  وت  هک  يا  هناـخ  نم ! بوبحم 
.دوش هزیکاپ  هللا  يوسام  زا  دیاب  لد  نوچ  ریگب ؛

بحاص مدوخ  رگید  نم  ینک ، رایتخا  نم  يارب  وت  هک  ناسرب  ییاج  هب  ارم  دـنیامرف : یم  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
.ینک باختنا  نم  ياج  هب  وت  مهاوخ ، یم  ار  نآ  ای  نیا  میوگن  .مشابن  رایتخا 

، تسا لئاق  شزرا  یلیخ  نآ  يارب  ادخ  هک  رحـس  تولخ  رد  دنوش ، رادیب  هناخ  لها  هک  نیا  زا  لبق  میوش ، یم  رادیب  هاگرحـس  یتقو 
همه زا  هک  ما  هتشاذگ  یـشاداپ  نانیا  يارب  هدومرف : هدز و  فرح  راب  نیدنچ  نازیخرحـس  ِرحـس  زا  نآرق  رد  .میهاوخب  ادخ  زا  ار  نیا 

هک درادن  ربخ  یسک   (2)« َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءآَزَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  نّم  مَُهل  َیِفْخُأ  آَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَلَف  : » دـناد یمن  سک  چـیه  تسا و  یفخم 
.ما هدرک  ررقم  یشاداپ  هچ  نازیخرحس  يارب  نم 

ادخ .ریگب  رایتخا  رد  ارم  لد  وت  ما ، هراک  چیه  نم  ایادـخ ! وگب : راپـسب ، شبحاص  هب  ار  لد  ایلوا ، ایبنا و  دـننام  رحـس ، تولخ  نآ  رد 
.دندیسر تیالو  هب  اه  ییادگ  نیمه  زا  ادخ  يایلوا  مامت  .دهد  یم  شوگ 

رد ار  ملاع  نیا  رد  هیام  نیرتالاب  مزیر ؟ یم  يزیچ  هچ  یصخش  نینچ  لد  رد  یناد  یم  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هب 
وت دیوگ : یم  دراد  وا  نوچ  منک ؛ یم  نوزفا  زور  وا  رب  ار  مدوخ  اب  تاجانم  تذل  هک  تسا  مدوخ  هب  قشع  نآ  مزیر و  یم  فرظ  نیا 

.ربب ارم  لد 
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يور و یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هدایپ  هشیمه  دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) میرم نب  یسیع  ترضح  هب  ادخ  رما  هب  بیط  ياهلد  میلـست 
ادـخ زا  مشک  یم  تلاجخ  نم  دومرف : .دـهدب  وت  هب  یبکرم  هاوخب  راـگدرورپ  زا  تمظع ، نیا  اـب  وت  .يوش  یم  بکرم  راوس  یهاـگ 

.مهاوخ یمن  يزیچ  متسه ، میلست  طقف  نم  دهاوخ ، یم  وا  هچ  ره  .مریگب  رارق  وا  تمدخ  رد  هک  مهاوخب  ار  يزیچ 

ار باوخ  تراشب و  نیا  لوا  بلق ، نیا  رد  ادخ  دوب و  هداد  ادخ  تسد  هب  ار  بلق  یلقع ، غولب  نآ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح 
راسکاخ وت  ربارب  رد  هراتـس  هدزای  هاـم و  دیـشروخ ، هک  تسا  وت  راـظتنا  رد  يا  هدـنیآ  نینچ  فسوی ! يا  هک  درک  هئارا  وا  هب  .تخیر 

.دنتسه

یهام ات  دوب  هام  زا  وت  کُلم  نیرتمک  لد  يا  دشخبب  رقف  تنطلس  ترگ 

.تسوت اب  زین  نم  رایتخا  باختنا و  ییوت و  مزیچ  همه  مرادن ، يزیچ  چیه  ینعی  ییادگ ؛ تنطلس  ینعی  رقف ؛ تنطلس 

هب ار  كدف  دودح  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  دیشرلا  نوراه  يزور  وا  رایتخا  رد  ادخ  کُلم  نداد  رارق 
ات دنک  یم  عولط  باتفآ  هک  ییاج  زا  كدف  دودـح  دومرف : دـنهد ، سپ  امـش  هب  ات  مهد  روتـسد  هنیدـم  رادـنامرف  هب  هک  دـییوگب  نم 

هتـسجرب ياـه  هرهچ  نمؤم و  ناـناوج  زا  یلیخ.تسا  یکلم  هچ  هک  يرادـن  ربـخ  ار  اـم  کـُلم  وت  .دـنک  یم  بورغ  هک  تسا  ییاـج 
هب ام  ات  دییامرفب  هزاجا  دیهدب ، رهوش  ار  ناتراوگرزب  رتخد  دـیهاوخ  یم  رگا  دـنداد : ماغیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  هنیدـم ،

.نم هن  دنک ، باختنا  داماد  نم  يارب  دیاب  وا  .تسادخ  اب  مرتخد  يراگتساوخ  هزاجا  دومرف : ترضح  .مییایب  يراگتساوخ 
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دهاش ار  اه  نیا  لیفارـسا ، لیئاکیم و  لیئربج ، روضح  اب  یـسلجم  رد  نم  هللا ! لوسر  ای  دیامرف : یم  ادـخ  درک : ضرع  دـمآ ، لییربج 
.ما هدرک  دقع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  مدوخ  هک  متفرگ  دقع 

رایتخا نابحاص  اب  ندروخ  دنویپ 

یهاوخ رسمه  - 1

لاح نآ  زا  ارم  وا  هن ، تفگ : تسا ؟ وت  دـننام  زین  ترـسمه  ایآ  متفگ : .يرآ  تفگ : يدرک ؟ جاودزا  ایآ  متفگ : یلاـباال  یـصخش  هب 
ردـپ و رداـم ، تفگ : داد ؟ وـت  هب  ار  نز  نیا  یـسک  هچ  مـتفگ : .مدرک  ادـیپ  راـقو  مارآ و  درک ، سمخ  هزور و  زاـمن ، لـها  .دروآرد 

یـسک اقآ ! متفگ : متفر ، مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مرح  هب  مدوخ  دننک ، ادیپ  میارب  يرـسمه  نینچ  دنتـسناوت  یمن  هک  منارهاوخ 
.دنداد نم  هب  ترضح  هطساو  هب  ار  رسمه  نیا  .مهاوخ  یم  امش  زا  نم  دریگب ، بوخ  رسمه  نم  يارب  هک  تسین 

جاودزا تیب و  لها  هب  يراپس  لد  - 2

یم یجراخ  رتخد  طقف  تفگ : ردـپ  هب  .مریگب  یـسورع  وت  يارب  مهاوخ  یم  تفگ : دوخ  جراـخ  رد  هدـناوخ  سرد  رـسپ  هب  يرجاـت 
ای یجراخ ، رتخد  ای  تفگ : رـسپ  .تسه  یبوخ  یلیخ  ياـهرتخد  نارجاـت  ياـه  هداوناـخ  ماوقا و  ناـیم  رد  ناریا ، رد  تفگ : .مهاوخ 

.دندوب نارگن  ردام  ردپ و  هام ، دنچ  .منک  یمن  جاودزا 

نم رـسپ  نیلوا  نیا  میتسه و  زامن  لها  یگمه  متـسه ، ینیدـتم  هداوناخ  نم  هک  تفگ  ار  لکـشم  نیا  شیاقفر  زا  یکی  هب  رجاـت  نیا 
وا ربب ، رتکد  هب  ار  ترـسپ  : تفگ وا.مهاوخ  یم  یجراخ  نز  طـقف  دـیوگ : یم  ، تسا هدرک  ادـیپ  ار  فارحنا  نیا  ارچ  مناد  یمن  ، تسا
وا هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  راذـگب  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  نآ  مراد و  غارـس  نم  زین  ار  شرتکد  .تسا  هدـش  یناور 

تسا و مرح  یبوررابغ  ادرف  تفگ : دوب ، قیفر  رجات  نیا  اب  مرح  ياه  کیشک  زا  یکی  .میتفر  میتفرگ و  طیلب  تفگ : یم  .دهد  تهج 
، تابن یبور ، رابغ  زا  دـعب  .دـییایب  مریگ ، یم  تراک  ترـسپ  وت و  يارب  میربب ، دوخ  اب  ار  رفن  دـنچ  میراد  قح  اـم  .تسا  تولخ  مرح 

.مریگ یم  وت  يارب  زین  ار  نآ  دننک ، یم  میسقت  ار  مرح  يور  زا  زبس  هچراپ  رّهطم و  ربق  يور  زا  كّربت  درگ 
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هلاچم یکچوک  ذغاک  درگ ، نیا  نایم  دـندروآ ، ار  مرح  درگ  يرادـقم  تابن و  زبس ، هچراپ  دـش ، مامت  یبور  رابغ  .میتفر  تفگ : یم 
نم عنام  اهنت  اما  متسه ، هرهچ  شوخ  هملپید و  نم  هللا ! لوسر  نبای  تسا : هتـشون  هلاس  هدجه  يرتخد  دید  درک ، زاب  مرـسپ  .دوب  هدش 

رگ هتفر  نوـچ  یلو  تـسا ، یبدا  اـب  موـلظم و  ردـپ  مراد ، تـسود  ار  مردـپ  .تـسا  مردـپ  لغـش  جاودزا ، رد  هناـمز  هرود و  نـیا  رد 
نم جاودزا  يارب  امش  منامب ؟ دیاب  نم  .دنک  هیهت  دناوت  یمن  هیزیهج  مردپ  .دنک  جاودزا  نم  اب  هک  دیآ  یمن  یـسک  تسا ، يرادرهش 

.دینک يرکف 

هلحم رد  رتخد  هناخ  .میورب  دشاب ، تفگ : ردپ  .منیبب  مهاوخ  یم  ار  تسا  ذغاک  نیا  رد  شسردآ  هک  يرتخد  نیا  تفگ : ردپ  هب  رسپ 
هب يرتخد  امـش  میتفگ : .میتفر  هناخ  نورد  دندرک ، زاب  ار  رد  میدز ، رد  .دوب  کچوک  یلگ  یتشخ و  ياه  هناخ  نیا  زا  عیبر ، هجاوخ 

يارب ارامش  رتخد  دندرک ، لوبق  اررگیدمه  رگا  ، دنک تبحـص  امـش  رتخد  اب  دورب  ، نیبب ارم  رـسپ.میا  هدمآ  نارهت  زا  ام.دیراد  مان  نیا 
؟ تسا هتفگن  بیبط  هب  ار  دوخ  درد  رتخد  رگم  .تسا  هداتسرف  امش  يارب  ار  داماد  نیا  فوئر  ماما.مریگب  مرسپ 

اجک ار  فرح  هک  دـهد  یم  داـی  اـم  هب  دز ؟ یـسک  هچ  هب  ار  شفرح  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  اـه  هرگ  یعقاو  ناگدـننک  زاـب 
یفرح ره  یسک  ره  اب  .درک  زاب  دوش  یمن  اج  همه  ار  لد  هرفس  .دینک  زاب  ار  دوخ  لد  هرفس  هک  دینکن  لد  درد  یـسک  ره  دزن  دیربب ؟

نم بناج  زا  اـه  نیا  .دـییوگب  اـه  نیا  هب  ار  دوخ  درد  هک  هدومرف  تسا و  هتـشاذگ  اـم  راـنک  رد  ار  ییاـه  تمعن  هچ  ادـخ  .دـینزن  ار 
.دننک زاب  ار  امش  یگدنز  هرگ  دنرادرب و  امش  شود  يور  زا  ار  جنر  راب  دننک و  اود  ار  اهدرد  هک  دنرومأم 
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تتسه دیما  زینراز  راوخ و  ِنم  هب  یهلا  فطل  میا  هتسکشلد  ام  هتسکشلد ، يریذپ  یم  رومیا  هتسخ  تخس  ام  هتـسخ ، يریذپ  یم  رگ 
رد مبـش  دـیامن  حبـص  دـنک  فطلنبل  نیریـش  یقاس  نآ  ِیم  زا  دـنک  شوخ  ارم  راک  تبقاعدـنک  شوهم  ربلد  نآ  رظن  کـی  راـی  قشع 

ارم هایس  ماش  ینک  حبصارم  هانگ  تسود  يا  رذگ  رد  تسوکن  ار  یهنگرپ  نینچ  فطلتسود ، فطل  مهنگ  زا  درذگ 

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  يارب 

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  يارب 

زا یکی  تبیغ ، هکلب  .تسین  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترـضح  مالـسا و  نید  هب  صتخم  تبیغ ، هک  دشاب  بلاج  ناتیارب  دیاش 
ای ناشتجح و  ندیـسر  زا  شیپ  اهتما ، بلغا  .تسا  هدرک  ردـقم  شیوخ  ياـهتجح  ءاـیبنا و  زا  يرایـسب  يارب  هک  تسا  یهلا  ياـهتنس 

.دنا هدرک  هبرجت  ار  تبیغ  نانآ ، اب  یگدنز  نارود  رد  یتح 

تسا یهلا  تنـس  کی  تبیغ ، هک  میزادرپ  یم  نیا  هب  هلاقم ، نیا  رد  دش ، زاغآ  نامز  هچ  زا  تسیچ و  تبیغ  هک  میتفگ  نیا ، زا  شیپ 
.دنا هدنام  تبیغ  رد  یتدم  اهنآ ، يایصوا  ناربمایپ و  رتشیب  هکلب  تسین ؛ ءادفلا ) هل  انحاورا   ) رمالا بحاص  ترضح  هب  صتخم  و 

تمحر زا  ندـنام  رود   » يانعم هب  تبیغ  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  .تسین  تجح » نتـشادن  روهظ   » يانعم هب  هشیمه  تبیغ ، ياـنعم  هتبلا 
یم رت  نشور  دـیآ  یم  همادا  رد  هک  یتاحیـضوت  اـب  میهاـفم  نیا  .تسا  هدوـب  تداعـس » شمارآ و  هب  ندیـسر  رد  ریخاـت   » و تـجح »

.ددرگ

سنوی نامیلـس ، رـضخ ، طول ، لیعامـسا ، میهاربا ، حـلاص ، دوه ، سیردا ، حون ، مدآ ، ترـضح  اـهنآ ، يایـصوا  ناربماـیپ و  ناـیم  رد 
مزعلاولوا ناربمایپ  تبیغ  هب  ام  دادعت ، نیا  زا  .دنا  هدوب  بیاغ  یتدم  ...و  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولص   ) دمحم ترضح  و  مالـسلا ) مهیلع  )

.مینک یم  هراشا 
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ع)  ) حون ترضح  تبیغ 

تقاط تخـس و  نارود  لطاب ، هورگ  دندوب و  هدرک  ییارآ  فص  مه  يور  هب  ور  لطاب  قح و  هورگ  ود  ع ،)  ) حون ترـضح  نامز  رد 
ناگداون زا  ثیـش  نادنزرف  لطاب ، هورگ  دندوب و  ع )  ) حون ترـضح  ناوریپ  قح ، هورگ  .دندوب  هدرک  داجیا  قح  هورگ  يارب  ییاسرف 

.لیباق

جرف و يوزرآ  رد  يدیدم  تدـم  دـندوب و  یتخـس  جـنر و  رد  مدرم  هک  دوب  تروص  نیا  هب  تبیغ  حون ، ترـضح  يربمایپ  نامز  رد 
.دننک هبرجت  ار  یگدوسآ  ناشنانمشد ، يدوبان  اب  ات   دندوب  هدنام  شیاشگ 

نامه رد  ( 1  ) .دندروآ نامیا  وا  هب  رفن  اهنت 80  نیب  نیا  رد  درک و  یم  تیاده  ار  دوخ  موق  لاس  حون 950  ترضح  هک  دینادن  دیاش 
یم عقاو  متـش  برـض و  دروم  لیباق  ناوریپ  تسد  هب  ردقنآ  ترـضح ، هک  دوب  يدـح  هب  ناشیا  رازآ  ریقحت و  تدـش  لوا ، لاس  یس 

يارب هرابود  دـمآ ، یم  شوه  هب  هک  ینامز  دوب و  يراـج  شـشوگ  زا  نوخ  هکیلاـح  رد  داـتفا  یم  نیمز  رب  شوهیب  زور  هس  هک  دـش 
(2  ) .تساخ یم  اپ  هب  اهنآ  تیاده 

زا رفن  هس  سامتلا  هب  دنک و  نیرفن  ار  شموق  ات  درب  اعد  هب  تسد  ع )  ) حون ترـضح  تیعـضو ، نیا  زا  لاس  دصیـس  تشذـگ  زا  دـعب 
دندرک یم  سامتلا  وا  هب  حون ، ترـضح  ناوریپ  هک  ناشن  نآ  هب  ناشن  ( 3  ) .تخادنا بقع  ار  نیرفن  نیا  رگید  لاس  دصیـس  کیالم ،
تیاده رفن  نیا 80  دنوادخ  نآ ، زا  دعب  .تشذگ  لاس  دصهن  هک  دندنام  راظتنا  نیا  رد  ردقنآ  دهد و  نایاپ  نانآ  ياه  یتخس  هب  هک 

.دندنادرگرب يور  ع ،)  ) حون ترضح  زا  اهنآ  زا  يا  هدع  داد و  رارق  شیامزآ  دروم  ار ، هتفای 
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ار شیاشگ  رد  لیجعت  دنوادخ ، زا  دشاپب  مه  زا  کچوک  هورگ  نیمه  دسرن  جرف  رگا  دیسرت  یم  هک  حون  ترضح  دش ، نینچ  یتقو 
(4  ) .داتفا هلصاف  لاس   50 حون ، ترضح  نامز  فورعم  نافوط  ات  اعد  تباجتسا  زا  .دومن  تباجا  دنوادخ  تساوخ و 

یتخـس رد  هکلب  دشابن ، رهاظ  ناشتجح  هک  دوبن  هنوگنیا  اهنآ  تبیغ  .دندنام  تبیغ  رد  لاس   950 ع ،)  ) حون ترضح  ناوریپ  نیاربانب 
.دندوب شیاشگ  ناهاوخ  تدم ، نیا  رد  دندرک و  یم  یگدنز  ترارم  و 

ع)  ) میهاربا ترضح  تبیغ 

يارب تبیغ ، هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نایب  .دـش  زاغآ  دوب ، شردام  مکـش  رد  هک  ینارود  ناـمه  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  تبیغ 
تجح نامز ، ناـمه  زا  ینعی  دوب  تبیغ  رد  هفطن  داـقعنا  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  مییوگ  یم  رگا  دراد و  موهفم  اـنعم و  یهلا  تجح 

.دندش مورحم  ناشیا  دوجو  ضیف  زا  هظحل  نامه  زا  مدرم ، نیاربانب  .نانآ  هب  ادخ  تمحر  ضیف و  هطساو ي  دوب و  مدرم  رب  ادخ 

روط هب  ار  تبیغ  نیا  زاـغآ  ناتـساد  اـّما  .دـندوب  مورحم  تجح ، روهظ  زا  مدرم  هک  دوب  تروص  نیا  هب  ع ،)  ) میهاربا ترـضح  تبیغ 
.مینک یم  نایب  رصتخم 

ار نانز  هک  داد  روتـسد  نیاربانب  .دیمهفن  ار  وا  تاجن  اّما  دراذگ  یم  اپ  نیمز  هب  یتجح  هک  دـیمهف  شیوخ  نامجنم  کمک  هب  دورمن 
تشاد و هگن  رود  هلباق  مشچ  زا  ار  ع )  ) میهاربا ترـضح  دنوادخ ، .دنناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  نادنزرف  دـننک و  هنیاعم  ادـج و  نادرم  زا 

یم شتسش  تشگنا  زا  هک  يریش  زا  راغ  نآ  رد  ترـضح  درب و  يراغ  هب  ار  وا  شردام  دلوت ، زا  سپ  .دش  دلوتم  ناشیا  بیترت  نیدب 
دمآ و یم  نوریب  راغ  زا  تدـم  نیا  رد  ترـضح ، .تشگ  لدـبم  ریلد  یناوج  هب  تفای و  دـشر  بیترت  نیدـب  درک و  یم  هیذـغت  دـمآ 

لوا تبیغ  نارود  تدم ، نیا  .دوب  ناشردام  دوب ، ربخاب  ناشیا  دوجو  زا  هک  یسک  اهنت  درک و  یم  تیاده  ار  مدرم  راکشآ  هنایفخم و 
(5  ) .دوب ع )  ) میهاربا ترضح 
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ع)  ) میهاربا ترـضح  رب  شتآ  تخادنا و  شتآ  هب  اهتب  نتـسکش  مرج  هب  ار  ناشیا  دورمن ، هک  دـش  زاغآ  ینامز  زا  ناشیا  مود  تبیغ 
نآ زا  سپ  ( 6  ) .دـش زاـغآ  ترـضح  تبیغ  نیمود  بیترت  نیدـب  درک و  نوریب  رهـش  زا  ار  ترـضح  دورمن ، نـیا  زا  سپ  .دـش  درس 

ترضح نآ  رظتنم  هک  دش  یم  رهاظ  یناسک  رب  اهنت  ترضح  نآ  .تخانش  یمن  ار  ناشیا  یسک  دنتشگ و  یم  رهش  هب  رهش  ترـضح ،
ندـید زج  ییاعد  لاس  هس  هک  درک  دای  دـباع  يایرام  زا  ناوت  یم  هنومن  يارب  .دـندوب  هدرک  اعد  ناشیا  ندـید  يارب  اـهلاس  دـندوب و 

(7  ) .دیورگ ترضح  نآ  نید  هب  دش ، ترضح  نآ  ندید  هب  قفوم  یتقو  هرخالاب  تشادن و  ع )  ) میهاربا ترضح 

ع)  ) یسوم ترضح  تبیغ 

هرابرد شناردارب ) ینعی   ) لیئارسا ینب  هب  دوب و  هداد  هدعو  ناشیا  ندمآ  هب  ع )  ) فسوی ترضح  (ع ،) یسوم ترضح  روهظ  زا  شیپ 
.دوب هتخاس  ناشربخاب  ع )   ) یسوم ترضح  ياه  هناشن  زا  دوب و  هداد  رادشه  روهظ  هب  یهتنم  تخس  نارود  ي 

.دنتخادنا یتخس  جنر و  رد  ار  اهنآ  دندش و  طلـسم  اهنآ  رب  هنعارف  دوبن و  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يرهاظ  تجح  چیه  لاس ، دصراهچ 
رد رگید  لاس  دش 50  رارق  داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  یهاتوک  تدم  يارب  طقف  ع )  ) یـسوم ترـضح  تدم ، نیا  تشذـگ  زا  سپ 

.تفای لیلقت  زور  دنچ  هب  دش و  هاتوک  تدم  نیا  لیئارسا ، ینب  رایسب  ياعد  رثا  رد  .دنامب  یقاب  تبیغ  نارود 

ورف لین  ماک  هب  هشیمه  يارب  ناینوعرف  دـنبای و  تاجن  ناشیا  تسد  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  موق  ات  دیـشک  لوط  لاس  نآ 40  زا  سپ 
(8  ) .دنور
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ع)  ) یسیع ترضح  تبیغ 

، نایدوهی يزور  هنابـش  بیقعت  رطاخ  هب  زین  نیا  زا  شیپ  اـّما  دوش  یم  بوسحم  ناـشیا  تبیغ  یعون  هب  ع ،)  ) یـسیع ترـضح  جورع 
نودب یهاگ  ع ،)  ) یسیع ترضح  لاس ، هدزاود  .دوب  يرابجا  يدیعبت  هب  موکحم  ددرگب و  اهرهـش  رد  مئاد  هک  دوب  روبجم  ترـضح 

(9  ) .تخادرپ یم  ادخ  نید  غیلبت  هب  اهرهش  رد  تفر و  یم  نانآ  نایم  زا  نویراوح ، روضح 

هرابرد دنداد و  ار  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ياه  هناشن  دندرک و  عمج  ار  دوخ  نارای  ناشیا ، ترـضح ، جورع  زا  شیپ  زور  لهچ 
هب هک  دنا  یناسک  دنتسه ، قح  ریـسم  رد  هک  یموق  اهنت  دش و  دنهاوخ  هارمگ  نارگید  : »... دندومرف ناشیا  .دندرک  شرافـس  ناشیا  ي 
وا هب  دمآ و  مهاوخ  دورف  نامـسآ  زا  دـنک  روهظ  جـع )  ) دـمحم لآ  مئاق  هک  هاگنآ  زین  نم  دـنروآ و  یم  نامیا  ص ،)  ) یبرع دـمحم 

(10 « ) .دوش یم  یکی  ناشنید  درک و  دنهاوخ  تعباتم  نم  زا  اراصن  ادوهی و  عیمج  تشاد و  مهاوخ  نامیا 

درب و ورف  دوخ  رد  ار  ناـشیا  يربا  درک و  دوعـص  نامـسآ  هب  نوـیراوح  مشچ  لـباقم  رد  ترـضح  زور ، لـهچ  نیا  تشذـگ  زا  سپ 
.درک ناهنپ 

.تسا هتفای  همادا  زورما  ات  ع ،)  ) یسیع ترضح  تبیغ  نیاربانب 

( هلآ هیلع و  هللا  تاولص   ) دمحم ترضح  تبیغ 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنتشاد  يددعتم  ياهتبیغ  زین  ص )  ) مرکا لوسر 

، ترضح تبیغ  نیلوا 

یهلا نید  هب  ار  دوـخ  ناـکیدزن  ناـشیوخ و  ترـضح  نارود ، نـیا  رد  ( 11  ) .دیـشک لوط  لاـس  هس  هک  دوب  هناـیفخم  توـعد  نارود 
.دومن توعد 

، تبیغ نیمود 

نید غیلبت  هک  دـش  عورـش  ینامز  زا  ارجام  .دـندوب  هدـش  یفخم  بلاط ، یبا  بعـش  رد  لاس  هس  ترـضح  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم 
دید زا  ترـضح  نامز ، نیا  رد  .دـنتفرگ  ص )  ) دـمحم ترـضح  لتق  هب  میمـصت  هکم ، نارفاـک  شیرق و  نارـس  دـش و  ینلع  مالـسا ،

ناشیا يارب  ع ،)  ) بلاطوبا ترضح  و  س )  ) هجیدخ ترـضح  تدم ، نیا  رد  تفرگ و  هانپ  يا  هرد  رد  دش و  ناهنپ  شیوخ  نانمـشد 
، دـش یم  مهتم  یناملـسم  هب  سک  ره  رگید ، فرط  زا  .دـندناسر  یم  نانآ  هب  هنایفخم  دـندرک و  یم  هیهت  اذـغ  بآ و  ناشناهارمه  و 

دیسر نایاپ  هب  یتخس  نارود  ع ،)  ) بلاطوبا ترـضح  ياهتبقارم  لاس  هس  زا  سپ  .دندروآ  یمرد  شراگزور  زا  رامد  نارفاک ، طسوت 
(12  ) .دنیایب نوریب  هرد  زا  دنتسناوت  ترضح  و 
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(13  ) .دنناد یم  ناشیا  تبیغ  قیداصم  زا  زین  ار  ناشیا  جارعم  هعقاو ي  هنیدم و  هب  هکم  زا  ص )  ) مرکا لوسر  ترجه  املع ، زا  یخرب 

رد هک  تسا  یلاوس  تسیچ ؟ تبیغ  لیلد  اّما  .تسین  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هب  صتخم  تبیغ  دـیدرک ، هدـهاشم  هک  نانچ  نیارباـنب 
.هللا ءاش  نا  میهد ؛ یم  خساپ  نآ  هب  دعب  هلاقم ي 

mastoor.ir: عبنم

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  ره 

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  ره 

نیرت تخس  رد  هک  میتسه  اهنارود  راصعا و  مامت  ياهناسنا  نیرت  تخبدب  هک  مییوگب  نامدوخ  هب  تاقوا ، یضعب  ام ، زا  یضعب  دیاش 
نآ داد : تحـص  هلمج  نیا  زا  یمین  مییوگب  میناوت  یم  خیرات  هعلاطم ي  اب  .مینک  یم  یگدنز  دنوادخ ، تجح  تبیغ  ینعی  تیعقوم ،

یتبیغ اهتما  مامت  يارب  هک  روط  ناـمه  هک  مینادـب  تسین  دـب  اـّما  .دوش  یم  رـشب  یگدـنز  نارود  نیرت  تخـس  هب  طوبرم  هک  یـشخب 
رد ناشدوخ ، هرود ي  طیارش  نیرت  تخـس  رد  تعاس  نیدنچ  هدش  یتح  اهزور و  اه ، هام  اهلاس ، اهتما ، یگمه  تسا ، هتـشاد  دوجو 

.دنا هدوب  دوخ  یجنم  راظتنا 

ترضح یسوم ، ترضح  فسوی ، ترضح  طول ، ترضح  لیعامسا ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  سیردا ، ترـضح  دوه ، ترـضح 
اب ات  دندوب  هدنام  دوخ  نارظتنم  هار  هب  مشچ  يراگزور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  یتح  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) یـسیع

.دنیایب نوریب  تبیغ  زا  حیحص  راظتنا 

شخب تاجن  تبثم و  راظتنا 

اعد ع :)  ) سیردا ترضح  موق  . 1

دش ببس  یبن ، نیا  نیرفن  .دنتفر  رهـش  زا  دندرک و  نیرفن  ار  اهنآ  دندوب ، هدید  ناشموق  زا  هک  يرازآ  تلع  هب  ع )  ) سیردا ترـضح 
مدرم لاـس ، تسیب  نیا  نتـشذگ  زا  سپ  .دوش  مکاـح  رهـش  رد  یگنـسرگ  یطحق و  دـننیبن و  ار  ناراـب  گـنر  لاـس  تسیب  مدرم  هک 

دنتشادرب اعد  هب  تسد  اهنآ ، یگمه  سپ  .دیشخب  دهاوخن  ار  اهنآ  دنوادخ  يراز ، عرضت و  یهلا و  هاگرد  هب  اعد  اب  زج  هک  دنتفایرد 
رد اعد  اهنآ و  ندیشخب  اب  ع )  ) سیردا ترضح  درک و  مرن  ار  ع )  ) سیردا ترـضح  لد  نانآ ، ياعد  هطـساو ي  هب  میحر  دنوادخ  و 

(1  ) .دنادرگزاب نانآ  هب  ار  تکرب  تمعن و  رگید  راب  ناشقح ،
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دیما راظتنا و  ع :)  ) فسوی ترضح  موق  . 2

نآ یعقاو  رظتنم  هناگی  هک  ارچ  دشابن ، حیحص  ناشتبیغ  نارود  رد  (ع ،) فسوی ترـضح  يارب  موق ، هملک ي  ندرب  راک  هب  دیاش  هتبلا 
راک اطخ  نارظتنم  ار  اهنآ  ناوت  یم  عومجم  رد  اّما  .دندوب  هتفر  اطخ  هار  هب  نایناعنک ، یقاب  دـندوب و  ع )  ) بوقعی ترـضح  ترـضح ،

.دناوخ هرود )! نیمه  نارظتنم  هیبش  )

راظتنا ع ،)  ) فسوی تشگزاب  ندوب و  هدنز  هب  نامیا  دینادرگ ، ع )  ) فسوی ترـضح  رادـید  قیال  ار  ع )  ) بوقعی ترـضح  هک  هچنآ 
وا ع ،)  ) فسوی ترضح  مالعا  زا  شیپ  ع ،)  ) فسوی ناردارب  هک  یلاح  رد  .دوب  ترضح  نآ  قارف  رد  یبات  یب  يراودیما و  اب  هارمه 

هدنز دندرک ) یم  یگدنز  رـصم  نادـنز و  هاچ ، رد  فسوی  ترـضح  هک  ییاهلاس  نامه  ینعی   ) شتبیغ تدـم  رد  دـنا و  هتخانـشن  ار 
(2  ) .دندرک یم  راکنا  ار  وا  ندوب 

لیئارسا ینب  موق  . 3

تمعن رکش  یسانشردق و  ع :)  ) یسوم ترضح  راظتنا  رد 

هدیشک یتخس  زا  یکی  دندش ، راتفرگ  رصم  رد  ع )  ) فسوی ترضح  زا  سپ  هک  لیئارسا ، ینب  نامه  ینعی  ع ،)  ) یسوم ترضح  موق 
ربخ اهنآ  هب  هکنیا  ات  دندوب  ع )  ) یسوم ترضح  راظتنا  رد  نایرصم ، هجنکش ي  ریز  رد  لاس  اهنآ 400  .دندوب  نیمز  يور  ماوقا  نیرت 
لاس شتدم 50  دوب  رارق  هک  دـش  داجیا  يا  هزات  ياه  یتخـس  بیاصم و  تدـم ، نیا  زا  دـعب  هزات  .دـش  دـلوتم  نات  یجنم  هک  دیـسر 

.دشاب

: تسا یندناوخ  جرف  ندیسر  اه و  یتخس  نیا  ندش  هاتوک  يارجام 

شروهظ رد  دهاوخب  وا  زا  دبایب و  دناوخب و  ار  ع )  ) نارمع سیوم  ات  دنداتـسرف  ارحـص  هب  ار  دوخ  ناملاع  زا  یکی  لیئارـسا ، ینب  موق 
لاس روهظ 10  هک  داد  هدعو  وا  هب  ترـضح  تفای و  ار  ع )  ) یـسوم ترـضح  رایـسب ، يراز  عرـضت و  زا  سپ  ملاع ، نآ  .دنک  لیجعت 

نآ رطاخ  هب  هک  درک  هراشا  یلاعت ، دنوادخ  هاگنآ  دمحلا هللا » : » دنتفگ دندرک و  رکـش  یگمه  تفگ ، مدرم  هب  ملاع  یتقو  .داتفا  ولج 
.دیناسر لاس  هب 30  ار  یتخس  تدم  دمح ،
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لاس هب 20  تبیغ  تدم  هک  دیناسر  اهنآ  هب  دنوادخ  سپ  تسادخ » زا  یتمعن  ره  : » دـنتفگ بلطم ، نیا  ندـیمهف  اب  لیئارـسا ، ینب  موق 
قیرط زا  ناشیا  و  ع )  ) یسوم ترـضح  قیرط  زا  ملاع ، نآ  هک  ییاج  ات  دندیزرو  رارـصا  دنوادخ  رکـش  رد  لیئارـسا  ینب  موق  .دیـسر 
نخـس نیا  نتفگ  لاح  رد  ملاع  نآ  .مداد » هزاجا  ناشیا  جرف  هب  هک  دینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  : » هک دـناسر  ماغیپ  نانآ  هب  دـنوادخ 

(3  ) .دش لصاح  روهظ  دنتفر و  لیئارسا  ینب  يوس  هب  نانز  مدق  ع )  ) یسوم ترضح  هک  دوب 

رافغتسا هبوت و  ع :)  ) سنوی ترضح  موق  . 4

رطاـخ هب  دـید ، یم  ار  موـق  نیا  رد  لوـحت  ياـه  هنیمز  دـنوادخ ، هـک  ییاـجنآ  زا  اـّما  .درک  نـیرفن  ار  شموـق  ع )  ) سنوـی ترـضح 
.درک یهام  مکش  يالتبم  ار  وا  نیرفن ، رد  سنوی  ترضح  یگدزباتش 

باذـع بضغ و  داب  هک  نیمه  .دـندز  یعمج  هتـسد  يا  هبوت  هب  تسد  باذـع ، ندـمآ  دورف  هناتـسآ ي  رد  ع )  ) سنوی ترـضح  موق 
هاگنآ .دـندیبلط  شزرمآ  دـنوادخ  زا  نانک  هیرگ  دـندمآ و  رهـش  لخاد  هب  همه  ناکدوک  نانز و  نادرم و  تفرگ ، ندـیزو  دـنوادخ 

.ددرگزاب شموق  يوس  هب  هک  درک  رما  ع )  ) سنوی ترضح  هب  دنوادخ 

ياج هب  ار  دنوادخ  دمح  هراومه  دندشن و  نامیا  رد  یتسـس  راتفرگ  زگره  كانلوه ، يارجام  نیا  زا  سپ  ع ،)  ) سنوی ترـضح  موق 
(4  ) .دنتسناد ار  ع )  ) سنوی ترضح  ردق  هدروآ و 

جرف هب  نیقی  ع :)  ) یبن لایناد  راظتنا  رد  لیئارسا  ینب  موق  . 5

ار ناشیا  دندش و  نامیشپ  یتدم ، زا  سپ  اّما  .دنتـسشن  وا  ندرم  راظتنا  رد  دنتخادنا و  یهاچ  رد  ار  ع )  ) یبن لایناد  لیئارـسا ، ینب  موق 
دندیشک و نییاپ  تخت  زا  جرف ، هب  دیما  اب  ار  نارگمتس  دوخ ، ربهر  هب  دامتعا  اب  سپس  .دندرک  دوخ  ياورنامرف  دروآ و  نوریب  هاچ  زا 

(5  ) .دندنام مدق  تباث  وا  تیالو  رب  نانچمه  ع ،)  ) ریزع ترضح  نامز  ات 
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دیسرن تاجن  هب  ناشتسد  هک  یماوقا 

، دراوم یخرب  رد  ای  دیـسرن و  یجنم  هب  زگره  ناشتـسد  نامیا ، یتسـس  يراد و  نید  رد  یهاتوک  اب  هک  یماوقا  دـندوب  اهتما ، نایم  رد 
.دیماجنین جرف  هب  ناشراک 

اهر يا  هشوگ  هب  ار  راظتنا  جرف و  يارب  اعد  دندش و  دیماان  اراکشآ  ناشیا ، هلاس ي  دنچ  تبیغ  زا  سپ  ع ،)  ) دوه ترضح  موق  فلا )
.وا باذع  راتفرگ  دندش و  دنوادخ  تبوقع  راوازـس  دندوب  هتـشگ  بلق  تواسق  راچد  هک  اهنآ  .دـندز  يرگنایغط  هب  تسد  دـندرک و 

(6)

میهاربا ترـضح  درگ  زگره  رایـسب ، ناهانگ  باکترا  رطاخ  هب  دـندش و  نایدورمن  دورمن و  راـتفرگ  ع ،)  ) میهاربا ترـضح  موق  ب )
(7  ) .دنتشگن عمج  (ع )

طول ترضح  نوچ  يروبص  ربمایپ  نتشاد  تمعن  زا  نآ ، زا  ندرکن  هبوت  و  طاول ، هانگ  ماجنا  رطاخ  هب  زین  ع )  ) طول ترـضح  موق  ج )
(8  ) .درب نیب  زا  ار  موق  نآ  ناراکهانگ  دنوادخ ، باذع  دنتشگ و  مورحم  (ع )

زگره میریگن و  تربـع  ناینیـشیپ  زا  هک  رگا  میتخبدـب  اـّما  .يرآ  میرظتنم ؛ میتـبیغ و  نارود  رد  مییوگب : هنوگنیا  میناوتب  دـیاش  لاـح 
...دسرن ع )  ) ارهز يدهم  نماد  هب  نامتسد 

mastoor.ir: عبنم

سر 10 باحصا  ربمایپ  ناتساد 

يا 10 هقیقد  جنپ  ربنم  سر .  باحصا  ربمایپ  ناتساد 

داتفا ّسَر  باحصا  هاچ  رد  هک  يربمایپ 

نینچ هب  شموق  ار  وا  .دوب  هدمآ  راتفرگ  بآرپ  همشچ ي  هنایم ي  رد  یهاچ  رد  هتسب  تسد  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) ادخ ّیبن 
اتـسور هدزاود  مدرم  دوخ  .دنابنجب  ییاپ  تسد و  تسناوت  یمن  هک  دوب  کیراب  گنت و  ردـقنآ  هاچ ، .دـندوب  هدرک  راچد  يراگزور 

، همـشچ نایرج  موادم  دروخرب  زا  هاچ  کیرات  هریت و  نورد  الاح  .دـندوب  هدـناشوپ  ار  شرـس  دـندوب و  هتخاس  ار  یگنـس  توبات  نآ 
(1) .دندوب هتشاذگ  ربق  رد  هدنز  هدنز  ار  وا  ییوگ  هک  دوب  هدش  بوطرم  درس و  نانچنآ 
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هب نانز  مدـق  بش ، توکـس  رد  (ع ) ادـخ ّیبن  هک  نامز  نامه  .دوب  هدـش  عورـش  تخرد » هاش   » ندـش کشخ  زا  تانایرج  نیا  ماـمت 
زا نازیوآ  تارهاوج  اه و  نامسیر  تسیرگن : روشرپ  نشج  زا  هدنام  یقاب  تارثا  هب  مومغم  هتفرگ و  لد  .دش  کیدزن  ربونص  تخرد 
هب تسد  نیگمغ ، ربمایپ  دنتـشادن ؟ رطاخ  رد  ار  اتکی  هناگی ي  يادخ  رگم  رخآ  .بارـش  یلاخ  ياه  ماج  هتخوس ، نایاپراچ  تخرد ،

هدرکن يراک  بیذکت ، زا  ریغ  هب  وت ، ناگدنب  نیا  هک  یناد  یم  وت  ایادخ  : » درک تساوخرد  اناوت  دنوادخ  هب  ور  دروآ و  الاب  نامـسآ 
یمن نانآ  هب  تخرد  نآ  زا  یتعفنم  ررض و  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ یم  لوغشم  تخرد  شتسرپ  هب  حبص ، زور  ره  دنرفاک و  وت  هب  دنا و 

(2 !«) نک کشخ  ار  اهنآ  تخرد  هدب و  ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  تنطلس  تردق و  اهلاراب ! .دسر 

هک ییوگزردنا  نامه  تسا ؛ (ع ) یبن بوقعی  هداون ي  وا ، هک  دنتسناد  یم  همه  .تفرگ  الاب  اتـسور  هدزاود  نایم  اوعد  هک  دش  نیمه 
نارـس .دوب  وا  راـک  تخرد  نتخوـس  سپ  .درک  یم  ناـشرود  سیلبا  شتـسرپ  زا  تفگ و  یم  ناـنآ  هب  ناطیـش  بیرف  زا  زور  بش و 

میروایب نامیا  وا  هب  دیاب  سپ  .دناکشخب  ار  تخرد  هاش  هتسناوت  هک  تسادخ  ربمایپ  ًامتح  دنتفگ ، یم  يا  هّدع  دندش : هتسد  ود  لیابق 
دندش دّحتم  لیابق  نارـس  هک  دش  نیمه  و  میریگ ! یم  هدیدان  ار  وا  يادخ  سپ  هدرک ، نیهوت  نامیادخ  هب  دنتفگ : يرگید  هّدع ي  و 

(3) .دنناسرب لتق  هب  ار  وا  هک 

تشاد متح  .تفر  نامسآ  هب  شا  هلان  دیچیپ و  شندب  رـساترس  رد  درد  .داد  یناکت  هاچ  رد  ار  شدوبک  هتفوک و  ندب  (ع ،) ادخ ربمایپ 
هلان ي .دناتسب  نادرمان  نیا  زا  ار  شداد  شدنوادخ  هک  تشاد  دیما  نآ  زا  شیب  .دندینش  یم  ار  وا  ياه  هلان  يادص  رهش  درمان  مدرم 
رب نم ، هب  سپ  .مرب  یم  هک  یجنر  یتخس  ارم و  ناکم  یگنت  ینیب  یم  وت  نم ! يادخ  يا  : » دیچیپ یم  رهش  رد  حبص  ات  شزیگنا  نزح 

(4 !«) نکم ریخأت  میاعد  تباجا  رد  اهلاراب  ناتسب ! ار  مناج  رتدوز  هچ  ره  نک و  محر  نم  یگراچیب  ندب و  فعض 
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ّسر باحصا  گرزب  هانگ 

بیترت نیدب  دوب و  هتفیرف  ار  اهنآ  ناطیش  دنتسیز و  یم  نیمز  قرشم  رد  هک  دندوب  یموق  ّسر ، باحـصا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ره دندوب و  هدیزگ  انکس  اتسور  رد 12  هک  دندوب  هلیبق   12 موق ، نیا  .دندرک  یم  ینابرق  شیارب  دندیتسرپ و  یم  ار  يربونص  تخرد 

(5) .دندرک یم  رازگرب  تخرد  يارب  ینشج  اهاتسور ، زا  یکی  رد  هام 

هنایم ي رد  یهاچ  نایم  رد  ار  ناشموق  مولظم  ربماـیپ  اـهنآ  هک  دـش  روهـشم  ندرک » نفد  ّسر =  » هب رطاـخ  نیا  هب  ّسر  باحـصا  ماـن 
نیا رطاخ  هب  ناشرب ، گرب و  یب  هتخوس و  تخرد  هک  دنتـشاد  دیما  لاح  نیع  رد  دورب و  ایند  زا  هدـنز  هدـنز  ات  دـندرک  نفد  همـشچ 

(6 !) دنک محر  اهنآ  هب  دشخبب و  ار  اهنآ  گرزب ، ینابرق 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) لیئربج شهاگرد  نیما  هب  باطخ  دنوادخ  دیشک ، دنوادخ  تّجح  نتشک  هب  اهنآ  راک  یتقو 

هب هک  تساهلاس  .دنناما  رد  نم  مشخ  زا  هک  دندرک  نامگ  درک و  رورغم  ار  تمعن  رفاک  ناگدـنب  نیا  نم ، ملح  یناوارف  لیئربج ! يا  »
دنراد شیوخ  نامگ  رد  ای  .دنروایب   بات  ار  نم  مشخ  دنناوت  یم  دننک  یم  نامگ  دنتـشک و  ارم  ربمغیپ  دنلوغـشم و   نم  ریغ  تدابع 
یمن هار  دوخ  هب  یسرت  نم  باذع  زا  دنک و  یم  ار  نم  ینامرفان  هک  یـسک  زا  نم  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتفر  نوریب  نم  تردق  دی  زا  هک 

(7 «) .منادرگ یم  نایناهج  تربع  ار  اهنیا  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  .مریگ  یم  ماقتنا  دهد ،

.دزوس یم  شتآ  رد  هدنُک  هک  دنتخوس  نانچنآ  دیراب و  شتآ  اهنآ  رب  نامسآ  نیمز و  زا  دنوادخ  دیع ، زور  حبص  رد  بیترت ، نیدب 
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سر 9 باحصا  ناتساد 

يا 9 هقیقد  جنپ  ربنم  سر  باحصا  ناتساد 

ّسَر ناتسرپ  تخرد 

زور ره  .دروآ  یم  رد  تکرح  هب  مدرم  هدز ي  رحـس  نامـشچ  لباقم  رد  ار  شیاه  هخاش  .دوب  هدرک  هنال  ربونـص  تخرد  رد  سیلبا ،
هدش هدرتسگ  اتسور  زا 12  یکی  رد  هک  تخرد  ربتـس  ياه  هخاش  زا  یکی  يدـنلب  رب  ات  داتـسرف  یم  ار  شبیرف  رپ  نادرگاـش  زا  یکی 

، هدروخ بیرف  اـتکی ، دـنوادخ  شتـسرپ  ياـج  هب  مدرم ، هک  دوب  هنوگ  نیمه  .دـنهدب  نیغورد  ياـه  هدـعو  مدرم  هب  دننیـشنب و  دوب ،
کی رد  هاـم  ره  دـندیمان و  یم  تخرد » هاـش   » ار تـخرد  اتـسور ، هدزاود  مدرم   ( 1  ) .دـندیتسرپ یم  ار  ربونـص  تخرد  هناروکروک 

نیدنچ ات  دندوب و  توعد  نآ  هب  رگید  ياتـسور  مدرم 11  هک  ینـشج  .دش  یم  رازگرب  هِد  رد  ینـشج  دش و  یم  مالعا  دیع  اتـسور ،
(2) .دش یمن  عطق  ترشع  یبرطم و  شون و  شیع و  طاسب  زور ،

ياـهدایرف هـب  هّجوـت  یب  مدرم ، درک و  دـهاوخن  مـحر  اـهنآ  رب  دـننکن ، یناـبرق  شیارب  رگا  هـک  دوـب  هدـناوخ  ناشــشوگ  رد  سیلبا ،
، شتآ .دـنتخورفا  یم  گرزب  یـشتآ  تخرد ، ياپ  شیپ  رد  دـندمآ و  یم  هورگ  هورگ  سیلبا ، ناـمرف  رد  هدرب  ورف  رـس  ناـشربمایپ ،

هدجـس اتـسور ، هدزاود  مدرم  هک  دوب  ماگنه  نیمه  .تفرگ  یم  ارف  ار  نامـسآ  نآ ، دود  دـنازوس و  یم  دوخ  رد  ار  ینابرق  ناـیاپراچ 
هناکدوک ییادص  اب  سیلبا  هاگنآ  .دهدب  تکرب  ناش  یگدنز  هب  هک  دنتساوخ  یم  وا  زا  نانک  هبال  دنداتفا و  یم  تخرد  ياپ  هب  نانک 

(3) .تساخ یمرب  اوه  هب  یلاحشوخ  ياهدایرف  ادص ، نیا  زا  دعب  و  مدیشخب »! ار  امش  دشاب  : » دز یم  دایرف  تخرد  لد  زا 
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ار تینما  هک  تشاذـگ  یم  ّتنم  ناـنآ  هب  يزور  .دروآ  یم  دورف  هـیرق  هدزاود  مدرم  رب  يا  هنوـگ  هـب  زور  ره  ار  دوـخ  يزاـب  سیلبا ،
ره ربخ  ، یب  مدرم  .تشاد  دهاوخرب  نیمز  زا  ار  ناش  همه  هک  درک  یم  یلاشوپ  ياهدیدهت  يزور  تسا و  هدروآ  ناغمرا  هب  ناشیارب 

محر اـهنآ  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ربونـص  تخرد  زا  يراز ، عّرـضت و  اـب  دـندرک و  یم  رارقرب  ینـشج  اتـسور ، هدزاود  زا  یکی  رد  هاـم 
همشچ ي غارس  ساوح  یب  دیابن  مه  نایاپراچ  یّتح  تشادن ؛ دیشون ، یم  نآ  زا  تخرد  هک  يا  همشچ  زا  ندیشون  ّقح  یسک  .دروآ 

ناشربمایپ زور ، ره  هک  یلاح  رد  دندوب ؛ هدش  ناطیش  هدرب ي  دندیشون و  یم  اهاتسور  رانک  ياه  هبآ  لِگ  زا  همه  دنتفر ؛ یم  تخرد 
(4) .ناشدناوخ یم  ارف  هناگی  دنوادخ  شتسرپ  هب  دروآ و  یم  ناشدای  هب  ار  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن ياسوم  ياه  هدعو 

بیغ زا  یـشتآ  هک  ییوگ  دش ؛ کشخ  ًامامت  تخرد ، ادخ ، ّیبن  ياعد  هب  .تشاذگ  فعـض  هب  ور  سیلبا ، بیرف  زور ، کی  هرخالاب 
...دنناسرب لتق  هب  ار  ناشربمایپ  هک  دندش  دّحتم  اتـسور ، هدزاود  یمامت  هاگنآ  .دشاب  هدنازوس  ار  شرب  گرب و  یمامت  دـشاب و  هدـمآ 

(5)

ّسر باحصا 

نامیلـس يربماـیپ  هوکـشاب  نارود  زا  سپ  اـهنآ ، یگدـنز  ناـمز  دنتـسیز ؛ یم  نیمز  قرـشم  رد  هک  دـندوب  یماوقا  زا  ّسَر ، باحـصا 
(6) .دوب (ع ) یبن

.دندوب هدنارورپ  ار  ربونص  تخرد  زا  گرزب  يا  هخاش  اهاتسور ، نیا  زا  مادک  ره  رد  دنتشاد و  رایتخا  رد  ار  اتـسور  هدزاود  موق ، نیا 
ياون ندینـش  زا  سپ  اتـسور  مدرم  زور ، نآ  رد  دـش و  یم  رازگرب  تخرد » هاش   » يادـخ يارب  يدـیع  اهاتـسور ، زا  یکی  رد  هاـم  ره 

(7) .دندنارذگ یم  وحن  نیمه  هب  زور  نیدنچ  ات  دندرک و  یمن  يراذگورف  یهانگ  چیه  ماجنا  زا  ناطیش ،
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هاچ رد  هک  يربمایپ  رون : نایاوشیپ  رد  هک   ) ار ناشموق  ربمایپ  دـندنام و  یقاب  ناشدوخ  رفک  رد  يداـیز  تّدـم  موق ، نیا  هکنآ  زا  سپ 
لیئربج هک  داد  نامرف  تفرگ و  مشخ  اهنآ  رب  دـنوادخ  دـندناسر ، لـتق  هب  میا ) هتخادرپ  ناـشیا  لـتق  هوحن ي  هب  داـتفا  ّسر  باحـصا 

.دنک لزان  نانآ  رب  تخس  یباذع  مالسلا ،) هیلع  ) نیما

هب عورـش  خرـس  يداب  دـندوب ، هدـمآ  درگ  مه  رود  تخرد  هاش  دایعا  زا  یکی  يارب  مدرم  یتقو  هک  دوب  تروص  نیا  هب  اـهنآ  باذـع 
، دنتـشاد تسد  رد  ربونـص  بوچ  زا  یتاعطق  یگمه  هک  نانآ  تفرگ و  ندیراب  شتآ  ناشرـس  رب  نامـسآ  نیمز و  زا  درک و  ندـیزو 

(8) .دنامن یقاب  نانآ  زا  يرثا  دنتخوس و 

دنوادـخ هکنآ  اب  هک  یماوقا  .تسا  هدرک  دای  دـندش  دوبان  دـنوادخ  طسوت  هک  یباحـصا  ناونع  هب  ناـنآ  زا  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
دنوادخ .دندمآ  راتفرگ  سیلبا  ماد  هب  دـندرک و  یهّجوت  یب  دوخ  ربمایپ  نخـس  هب  داد ، رادـشه  نانآ  هب  داتـسرف و  یناربمایپ  ناشیارب 

: دیامرف یم  ماوقا  همه ي  اب  تّجح  مامتا  هرابرد ي  میرک 

هب ود  ره  : » میتفگ سپ  .میدینادرگ  (ش ) رایتسد وا  هارمه  ار  نوراه  شردارب  و  میدرک ، اطع  ینامسآ ) ) باتک یسوم  هب  ام ) ) نیقی هب  »
هک هاگنآ  ار  حون  موق  .میدومن و  كاله  یتخـس  هب  ار  نانآ  ام )  ) سپ .دـیورب » دـنتفرگ ، غورد  هب  ار  اـم  ياـه  هناـشن  هک  یموق  يوس 

یباذع ناراکمتـس  يارب  میدینادرگ و  یتربع  مدرم  همه ي )  ) يارب ار  نانآ  و  میتخاس ، ناشقرغ  دـندرک ، بیذـکت  ار  ادـخ ) ) ناربمایپ
كـاله  ) ار اـه ) تعاـمج   ) نیا ناـیم  يرایـسب  ِياـه  لـسن  ّسَر و  ِباحـصا  ناـیدومث و  ناـیداع و  زین )  ) .مـیا و هدرک  هداـمآ  دردرپ 

(9 «) ...میدرک ربز  ریز و  ار  همه  میدز و  اهلَثَم  نانآ  همه ي  يارب  و  میدرک .)
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یلیئارسا 8 ینب  ناتسرپ  لعب 

یلیئارسا ینب  ناتسرپ  لعب 

يزاـب و ره  زا  ناـشیارب  میلـشروا »  » گرزب نهاـک  نخـس  نتـشاد  ساـپ  ییوـگ  .دـندرک  یم  عـمج  مزیه  تیّدـج  اـب  هّچبرــسپ  دـنچ 
( مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن يایمرا  ياهرادشه  هک  یلاح  رد  رهـش  نانز  زا  يا  هّدع  .دوب  رت  یتایح  رت و  مهم  يا  یـشوگیزاب 
اب اه » نامسآ  يادخ   » دبعم رانک  رد  رتوس ، نآ  مه  نادرم  .دنتخپ  یم  نان  یکرتشم  رونت  رود  دندیدنخ ، یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار 

يادـخ دـننازوسب و  نآ  رد  ار  دوخ  ياه  ینابرق  ایادـه و  ات  دـنتخورفا  یم  گرزب  یـشتآ  دـندرک ، یم  عمج  اه  هّچبرـسپ  هک  یمزیه 
(1) .دننادرگ رورسم  داش و  ار  اه  نامسآ 

لتق انز و  بکترم  دینک ، یم  يدزد  .دیا  هتسب  دیما  هیاپ ، یب  غورد و  نانخس  هب  امـش  : »... هک دز  یم  دایرف  (ع ) یبن يایمرا  دوب  اهتّدم 
مان هب  هک  يا  هناخ  هب  دعب  دیتسرپ و  یم  ار  هناگیب  نایادخ  دینازوس و  یم  روخب  لعب  تب  يارب  دیروخ ، یم  مسق  غورد  هب  دیوش ، یم 

ناتتـشز ياهراک  قرغ  دیدرگ و  یمزاب  میناما و  نما و  رد  ام  دییوگ : یم  دیتسیا و  یم  نم  روضح  رد  هدمآ ، تسا ، هدش  هدـیمان  نم 
یم خـساپ  و  ( 2 «) .منیب یم  دـینک ، یم  نآ  رد  هچنآ  ره  تسا ؟ نادزد  هنایـشآ  دراد ، دوـخ  رب  ارم  ماـن  هـک  يا  هناـخ  رگم  دـیوش ؛ یم 

میهاوخ لاـبند  ار  دوخ  لاـیما  درک و  میهاوـخ  یگدـنز  دـهاوخ  یم  ناـملد  هک  روـط  ره  اـم  هدـم ! تمحز  ار  دوـخ  هدوـهیب  : » دـینش
(3 «) .دومن

هدرک زارد  شتآ  لباقم  ار  شیاپ  دوب و  هتسشن  دوخ  ییالط  ناشنرهاوج  تخت  رب  میلـشروا ، هاشداپ  .دوب  هدیـسر  ارف  نشج  زور  الاح 
شدنوادخ يوس  زا  (ع ) یبن يایمرا  دنتفگ  دنداد و  وا  تسد  يراموط  .دسرن  وا  هب  يدنزگ  میلـشروا ، ياه  هچوک  يامرـس  زا  ات  دوب 

.دناوخب ار  همان  یشنم  هک  درک  هراشا  تسد  اب  هاشداپ ، .تسا  هتشون  نآ  رد  ییاهرادشه 
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مامت هکنآ  ات  تخادنا  یم  شتآ  رد  دیرب و  یم  وقاچ  اب  هاشداپ  دش ، یم  مامت  هک  هّکت  ره  .درک  ندناوخ  هب  عورـش  دنلب  دـنلب  یـشنم ،
(4) .تخادنا شتآ  رد  ار  زیمآرادشه  راموط 

ياـه هاـگن  یتقو  .دوب  هاـشداپ  شنکاو  زا  ندیـسر  ربخ  رظتنم  یتاـجن ، هنزور ي  دـیما  هب  (ع ) یبـن ياـیمرا  یناتـسمز ، خاـک  زا  نوریب 
: درک دایرف  ار  شنانخس  نیرخآ  درک و  رهش  هب  ار  شتشپ  دید ، ار  یشنم  زیمآریقحت 

(5 ( »؟ درک دیهاوخ  هچ  تقو  نآ  .تسا  هدنامن  امش  يدوبان  هب  يزیچ  هک  دینادب  »

...دیسر شوگ  هب  لباب  نارواگنج  ياهروپیش  هرعن ي  رهش ، ياه  هزاورد  زا  هک  تشذگن  يزیچ  تفر و  رهش  زا  یهلا ، ربهر 

رّصَنلا ُتخُب  هلمح ي  زا  شیپ  لیئارسا  ینب  تیعضو 

ارچ دنا ؛ هتشاذگ  اپریز  لبق  اهتّدم  ار  وا  اب  ینمشد  ياهزرم  ًامتح  دندرگ ، یم  هبترمدنلب  دنوادخ  باذع  ّقحتـسم  یمدرم  موق و  یتقو 
.درک دهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  مدرم ، ندنام  یقاب  هب  يدیما  كدنا  اب  هک  تسا  میلح  روبص و  نانچنآ  دنوادخ  هک 

هناراک هانگ  یگدنز  رـصنتخب ، هلمح ي  زا  شیپ  اهتّدم  لیئارـسا ، ینب  مدرم  تسا ، هدمآ  لیجنا »  » رد یبن » يایمرا   » باتک رد  هچنانچ 
، تسرپ تب  مدرم ، هک  تسادـیپ  یبوخ  هب  باتک  نیا  رد  (ع ) یبن يایمرا  ياه  هظعوم  زا  .دـندوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يزیمآ  كرـش  و 
دندوب و هدش  ادیپ  میلشروا  رد  يرایسب  نیغورد  ناربمایپ  نآ  رب  هوالع  .دندوب  هدش  ناهانگ  رگید  عاونا  ایر و  بارـش و  لها  راکانز ،

ینشور هب  یبن ، يایمرا  باتک  رد  نآ ، رب  هوالع  .دندرک  یم  بلاغ  مدرم  هب  دنوادخ  نانخس  ناونع  هب  ار  دوخ  نانخس  یبیرف ، ماوع  اب 
زا یخرب  هک  یلاح  رد  دـندوب ؛ هتفرگ  شیپ  رد  ار  يا  هنایارگ  فارـسا  یتـالّمجت و  یگدـنز  مدرم ، ناربهر  ناـگرزب و  هک  تسادـیپ 

دنوادـخ هب  لماک  روط  هب  مدرم  هکنیا  هب  دـیراذگب  ار  لماوع  نیا  یمامت  .دـنداد  یم  ناج  یگنـسرگ  رقف و  زا  رهـش  رد  يداـع  مدرم 
(6) .دندرب یم  شیپ  ار  دوخ  راک  وداج  رحس و  اب  هک  دنداد  یم  ینانهاک  هب  شوگ  دندیزرو و  یم  رفک  وا  ربمایپ  اتکی و 
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(ع) یبن يایمرا  ناتساد  زا  ینالوط  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هچنانچ  .تسا  هدش  سکعنم  زین  ام  تایاور  رد  نانخـس  نیا 
رهـش نآ  اـیمرا ! يا  : » داد (ع ) اـیمرا ترـضح  هـب  يرادـشه  نـینچ  دـنوادخ  هـک  دـنا  هدوـمرف  نآ  زا  یـشخب  رد  دـنا و  هـتفگ  نـخس 
نید رییغت  ناهانگ و  باکترا   اب  هک  دـندوب  اجنآ  نکاس  لیئارـسا ، ینب  نامه  روگنا ، ناـتخرد  تسا و  سّدـقملا » تیب  (، » هدـیزگرب )

ار اهنآ  هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  سپ  .دنتـشگ  هفولع ) یعون   ) بونرُخ تخرد  دننام  دندش و  رفاک  دندرک و  لّدـبم  ارم  تمعن  نم ،
دنـشکب و ار  اهنآ  ات  منک  یم  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  مناگدـنب  نیرتدـب  ًامتح  دـنتفارد و  تریح  هب  نادنمـشناد  هک  منک  ناـحتما  ییـالب  اـب 

سّدقم گنس  هدومن و  ناریو  دندرک ، یم  راختفا  نآ  هب  هک  ار  یسّدقملا  تیب  دننک و  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دننکشب و  ار  ناشمیرح 
(7 «) .دنزادنایب اه  هلابز  نایم  لاس  دص  تّدم  ار 

، باذع نیا  اب  دیـسرارف و  رـصنتخب )  ) دوب لباب  هاشداپ  هک  دـساف  يدرم  نتخاس  ّطلـسم  اب  دـنوادخ ، باذـع  هدـعو ي  بیترت ، نیدـب 
.تشگ نانآ  زورما  داسف  زاس  ببس  هک  يرصع  .دش  زاغآ  لیئارسا  ینب  خیرات  رد  یشاپورف  یگدنکارپ و  زا  رپ  ینارود 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، تخب 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، تخب 

هب وس  نیا  زا  ناوج ، ریپ و  درم و  نز و  .تشاد  زیگنا  تشحو  یـساکعنا  میلـشروا ،»  » ياه هچوک  یمامت  رد  رـصَُّنتُخب  هرعن ي  يادص 
هب لیئارسا  ینب  ناراکمتس  دوب ؛ نوخ  شتآ و  هچراپکی  رهـش  .دننامب  ناما  رد  اه  « یلباب  » رگتراغ رکـشل  غیت  زا  ات  دندیود  یم  وس  نآ 

شنتفر زا  شیپ  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن يایمرا  هک  روطنامه  (  1) .دندش یم  تازاجم  ناهج ، درمان  نیرتراکمتس  تسد 
رب رصنتخب ، ( 3 ،) لباب رفاک  هاشداپ  ریشمش  رد  یهلا ، باذع  و  ( 2) دوبن میلشروا  رد  (ع ) ایمرا الاح  .دوب  هداد  رادشه  مدرم  هب  رهـش ، زا 

.دنازوس یم  تفوک و  یم  لیئارسا  ینب  رس 
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یم ییامندوخ  رهش  هاگنادیم  رد  هک  دش  هریخ  خرس  يا  هپت  هب  تشادرب و  ندیشک  هرعن  زا  تسد  يا  هظحل  رهش ، نادیم  رد  رصنتخب ،
نیا : » داد خساپ  وا  هب  یسک  و  تسیچ »؟ نیا  : » دیسرپ همیـسارس  .تسا  دولآ  نوخ  یکاخ ، هّپت ي  هک  دید  تفر ، هک  رت  کیدزن  .درک 

زا دنزیر ، یم  كاخ  هطقن  نآ  رب  ردقچ  ره  زور  نآ  زا  تخیر و  نیمز  رب  (ع ) یبن يایحی  هدـش ي   هدـیرب  رـس  نوخ  هک  تسا  ییاج 
(4 «) .دیآ یم  الاب  دشوج و  یم  نوخ  نآ 

خاروس هب  دوخ  هدیـشک ي  کلف  هب  رـس  ياه  هناخ  زا  رخاف  ياه  سابل  اـب  هک  یمدرم  .درک  لیئارـسا  ینب  مدرم  هب  یهاـگن  رـصنتخب ،
زا ردقنآ  : » دز هرعن  دناخرچ و  تفرگ و  الاب  ار  شریـشمش  .تفرگ  ار  شدوجو  نانآ  زا  رّفنت  دیوج و  ار  شبل  .دندرب  یم  هانپ  یـشوم 
یم میلـشروا  ياـه  هچوـک  رد  هک  یتاـناویح  یّتـح  .ار  همه  تـشُک ؛ و  ( 5 !«) دتـسیاب نوـخ  نیا  شـشوج  هک  مشک  یم  لیئارـسا  ینب 

.دیشوج یم  نانچمه  نوخ  .دنتخیرگ 

وا هب  ار  ینزریپ  هناخ ي  و  دنا »؟ هدنام  نالتاق  نآ  زا  يا  هدنامزاب  : » دز دایرف  دـیکچ ، یم  نیمز  رب  نوخ  شریـشمش ، زا  هک  رـصنتخب ،
.داتـسیا شـشوج  زا  نوخ  .تشُک  دیـشک و  نوریب  هناخ  زا  دوب  ییحی  لتق  دهاش  هک  ار  هدیکورچ  هزوجع ي  رـصنتخب ، .دـنداد  ناشن 

(6) .دوب (ع ) ییحی نالتاق  هدنامزاب ي  نیرخآ  نزریپ ،

يوـس هب  شیپ  : » دز داـیرف  راـتفرگ و  ریـسا و  یمینو  هداـتفا  كاـخ  رب  هتـشک و  یمین  .درک  لیئارـسا  ینب  هب  یهاـگن  رـصّنتخب  هاـگنآ 
(7 !«) لباب

لاعتم دنوادخ  تّنس  ملاظ ، زا  ملاظ  ماقتنا 

یخرب .دنتـشگ  وحم  نیمز  زا  دندش و  تازاجم  دنوادخ  طسوت  يریذپان ، حالـصا  دـح و  زا  شیب  یـشکرس  رطاخ  هب  یفلتخم ، ماوقا 
نازوس کشخ و  داب  اب  (ع ) دوه ترضح  زابجل  موق  نوچمه  يا  هّدع  دندش ؛ قرغ  لیـس  رد  (ع ،) حون ترـضح  نامرفان  موق  نوچمه 

ناشدوخ نامز  ناملاظ  تسد  هب  زین  یخرب  ماوقا ، نایم  رد  .شتآ  گنـس و  اب  (ع ،) یبن طول  شکرـس  دـساف و  موق  دـننام  يا  هّدـع  و 
: دندومرف یندناوخ  ّمهم و  یتیاور  رد  مالسا ) هیلع  ) رقاب ماما  هچنانچ  .تسا  لاعتم  دنوادخ  ياه  ّتنس  زا  زین  شور  نیا  .دندش  دوبان 
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َو : » هدومرف هک  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  .رگید و  یملاظ  هب  رگم  هدیـشکن ، ماـقتنا  یملاـظ  چـیه  زا  ّلـج  زع و  يادـخ  »
یخرب تسرپرـس  دـندروآ ، یم  تسد  هب  هچنآ  رفیک )  ) هب ار  ناراکمتـس  زا  یخرب  هنوگ  نیا  و  ًاـضَْعب ؛ َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَـک 

(8 «) .مینادرگ یم  رگید 

هانگ و عاونا  هب  یگدولآ  اهتب ، رگید  لعب و  شتـسرپ  یهابت ، داسف و  اهنرق  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  دش  ببـس  هک  دوب  يزیچ  ّتنـس ، نیا 
رصنتخب بیرخت  هرابرد ي  تایاور  رد  هک  يروط  هب  .دنوش  تازاجم  رـصنتخب  تسد  هب  شنامز  تّجح  ّیبن و  زا  ینامرفان  تیاهن  رد 

اهنآ رب  رـصّنتخب  نینچمه «  و  ( 9 «) دندش ماع  لتق  رـصنتخب  تسد  هب  لیئارـسا  ینب  ناناوج  زا  رفن   35000  » هک دنا  هتشون  میلـشروا  رد 
یم ریــسا  ار  ناشنادـنزرف  دوـب و  اـهنآ  ناـیرارف  يوـج  تـسج و  رد  تـشک و  یم  تفاـی ، یم  هـک  ار  ناـشیا  مادـک  ره  دــش و  هریچ 

(10 «) ...درک

رد وا  .تخورف  یم  مزیه  یگدـنز ، نارذـگ  يارب  لـباب  رهـش  رد  هک  دوـب  ریقف  يرـسپ  دـشاب ، لـباب  هاـشداپ  هـکنآ  زا  شیپ  رـصنتخب ،
دنک یم  هلمح  میلـشروا  هب  هک  یماگنه  داد  لوق  تشگ و  ربخ  اب  دوخ  تشونرـس  زا  درک و  تاقالم  (ع ) یبن يایمرا  اـب  شا  یکدوک 

یهاشداپ هب  درک و  عمج  ینارادـفرط  دـش و  گرزب  رـصنتخب  هک  یتقو  بیترت ، نیدـب  .دـهدب  ناما  شناهارمه  و  (ع ) یبن ياـیمرا  هب 
هاگنآ .دنوش  جراخ  رهش  زا  شا  هداوناخ  و  (ع ) ایمرا ترضح  داد  هزاجا  راک ، زاغآ  نامه  رد  درک و  هلمح  سّدقملا » تیب  » هب دیـسر ،

(11) .دومن تراغ  لتق و  هب  عورش  دش و  رهش  دراو 

مالسلا 6 هیلع  ایمرا  ترضح  ناتساد 

مالسلا هیلع  ایمرا  ترضح  ناتساد 
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لیئارسا ینب  رادشه  رومأم  (ع ،) ایمرا

هکنآ همه  زا  رت  مهم  دندینـش و  یمن  ار  وا  نانخـس  دندید ، یمن  ار  اه  هناشن  دندوب ؛ هدـش  مه  روک  هک  رَک  طقف  هن  رهـش  مامت  ییوگ 
ياه هچوک  مالسلا ،) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن يایمرا  .دننک  رواب  ار  ناشیادخ  نانخـس  هک  دوب  هدنامن  ناشدوجو  رد  يرواب  رگید 

یـشوگ مشچ و  دنک و  دنلب  رـس  یـسک  هکلب  داد ؛ یم  يزردـنا  تفای ، یم  یعمج  اجک  ره  درک و  یم  یط  نانز  مدـق  ار  میلـشروا » »
(1) .دوبن رهش  رد  یتسرپادخ  اّما  دشاب ؛ هتشاد  وا  نانخس  كرد  يارب 

يا دومرف : میادخ  : » هک دناسر  ناشـشوگ  هب  ار  دنوادخ  رادـشه  .دـندوب  هدـیمان  رهـش  ناملاع  ار  دوخ  هک  تفر  ینانآ  غارـس  هب  رخآ 
(3 «) .دروآ دهاوخ  رب  رس  ( 2) هفولع روگنا ، ناتخرد  ياج  هب  ما ، هدیزگرب  اهرهش  همه ي  نایم  زا  ار  نآ  نم  هک  يرهش  نیا  رد  ایمرا !

تیادـه دـیما  هنزور ي  اـهنت  تفگ ، یم  رگا  دـیاش  .تفگن  ینخـس  دوخ  زا  (ع ) اـیمرا دندیـسرپ ، (ع ) اـیمرا زا  ار  نآ  ياـنعم  یتقو  و 
زا هدز  تشحو  (ع ،) ایمرا دومرف و  یحو  وا  هب  ار  شنخـس  يانعم  دـنوادخ  ات  تفرگ  هزور  زور  تفه  .دـشیم  هتـسب  روک و  ناـشنتفای 

: تفاتش نایامن  ˚ ملاع غارس  هب  دنوادخ ، رادشه 

باکترا اب  هک  دندوب  اجنآ  نکاس  لیئارسا ، ینب  نامه  روگنا ، ناتخرد  تسا و  سّدقملا » تیب  ، » رهش نآ  ایمرا ! يا  : » دومرف دنوادخ  »
اب ار  اهنآ  هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  سپ  .دنتـشگ  هفولع  دـننام  دـندش و  رفاک  دـندرک و  لّدـبم  ارم  تمعن  نم ، نید  رییغت  ناهانگ و 

دنـشکب و ار  اـهنآ  اـت  منک  یم  ّطلـسم  اـهنآ  رب  ار  مناگدـنب  نیرتدـب  ًاـعطق  دـنتفارد و  تریح  هب  نادنمـشناد  هک  منک  ناـحتما  ییـالب 
سّدقم گنس  هدومن و  ناریو  دندرک ، یم  راختفا  نآ  هب  هک  ار  یسّدقملا  تیب  دننک و  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دننکشب و  ار  ناشمیرح 

(4 «) .دنزادنیب اه  هلابز  نایم  لاس  دص  تّدم  ار 
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رد هک  ییاهباتک  زا  ار  ناشرـس  یّتح  ناـش ، یخرب  .تخاـسن  هدز  تشحو  ار  اـملع  دـناسرت ، ار  (ع ) یبن ياـیمرا  هک  هنوگنآ  رادـشه ،
یلیئارـسا ینب  داریا  دـنچ  دندیـسرپ و  هدوهیب  لاؤس  دـنچ  یخرب ، دـنزادنیب و  (ع ) ایمرا هب  یهاگن  مین  ات  دـندرکن  دـنلب  دوب ، ناشتـسد 

.دنا هدرک  شا  هلاوح 

هدعو نانآ  دوب : هداس  .دـناسرت  یمن  ار  نانآ  یکانلوه ، ربخ  نینچ  هک  تسیچ  رد  وا  اب  نانید  یب  نیا  توافت  هک  دـیمهف  یم  (ع ) ایمرا
هک دوب  اهتّدم  دنـشاب ! هتـشاد  رواب  ار  ادخ  نانخـس  هک  دندوبن  تسرپادخ  اهنآ  ًالـصا  .دنتـشادن  رواب  ار  وگتـسار  دـنوادخ  نیتسار  ي 

نانمشد رهـش  هک  دوب  اهلاس  الاح  دنوادخ ! هدیزگرب ي  رهـش  سّدقملا ! تیب  ( 5) .دندوب سدّقملا » تیب   » نایادـخ لعب »  » و كودرم » »
.دوب هتشگ  دنوادخ 

.تفرگ دوب ، سّدـقملا  تیب  رگناریو  هک  يرگمتـس  نآ  یناشن  درک و  شیاـتکی  دـنوادخ  هب  ور  میلـشروا ، نارفاـک  زا  رازیب  (ع ) اـیمرا
(6) .تفرگ لباب »  » زا تسیاب  یم  ار  وا  غارس  تسا و  رّصنتُخب »  » شمان هک  دومرف  شیادخ 

نانخــس هـک  یلاـح  رد  .درک  كرت  ار  رهــش  تـفرگ و  تـسد  هـب  ار  شبکرم  راـسفا  تـشادرب و  ار  شکچوـک  هلوـک ي  (ع ) اــیمرا
گنج رد  ار  ناشیا  سپ  .یطحق  هن  دوش و  یم  گنج  هن  هک  دنیوگیم  اهنآ  ایمرا ! يا  : » دوب هتـشگ  زادنا  نینط  شلد  رد  شراگدرورپ 

رد ناشیاه  شعن  دش و  دنهاوخ  هتـشک  نینچ  دنهد ، یم  شوگ  اه  ییوگـشیپ  نیا  هب  هک  موق  نیا  تخاس و  مهاوخ  كاله  یطحق  و 
(7 «) ...دنک نفد  ار  اه  هزانج  ات  دنام  دهاوخن  یقاب  یسک  داتفا و  دهاوخ  میلشروا »  » ياه هچوک 

رصنتخب دورو  رادشه  و  (ع ) یبن يایمرا 

هناتسآ ي رد  یهلا ، روبص  ربمایپ  نیا  .دروآرد  ادص  هب  میلشروا »  » هتفر ي باوخ  هب  ياه  هچوک  رد  ار  رطخ  ياهگنز  (ع ) یبن يایمرا 
زا لـبق  اهتّدـم  ناـشیا  .داد  رادـشه  مدرم  هب  ار  سّدـقملا  تیب  یـشاپورف  لیئارـسا و  ینب  یگدـنکارپ  میلـشروا ، هب  رـصنتخب  هلمح ي 

ترـضح تلحر  زا  لاس  اه  هد  تشذـگ  اب  هک  یلیئارـسا  ینب  .دوب  لیئارـسا  ینب  موق  هدـنهدرادشه ي  (ع ،) یـسیع ترـضح  تلاـسر 
دندوب و هداهن  رانک  ار  تاروت »  » تامیلعت و  (ع ) نارمع نب  یسوم  نیمارف  هناگی ، يادخ  میلـشروا ، رهـش  هب  دورو  و  (ع ) نون نب  عشوی 

(8) .دنتشگ قرغ  یکانتشحو  داسف  رد  نانهاک  نامرف  زا  تعاطا  يرگوداج و  هب  ندش  لوغشم  اب 
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دوب و ضیرم  یکدوک  نامز  نآ  رد  وا  .دنتفای  ار  رصنتخب  میلـشروا ، زا  جورخ  زا  سپ  (ع ) ایمرا ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
نتفای دوبهب  رد  (ع ) یبن يایمرا  ترـضح  نامز ، نامه  رد  ( 9) .تخورف یم  رهـش  رد  درک و  یم  عمج  مزیه  یگدنز  ندـنارذگ  يارب 

رد هچنانچ  .دریگب  يا  همان  ناما  شناوریپ  كدـنا  شدوخ و  يارب  دـناوتب  يارجام  نیا  ياهتنا  رد  اـت  درک  کـمک  وا  هب  شا  يراـمیب 
جراخ رهـش  زا  شناوریپ  هداوناخ و  اب  (ع ) ایمرا ترـضح  هک  دـش  ببـس  همان  ناما  نیمه  داد ، میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  ياـه  تمـسق 

(10) .دندش هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  رصنتخب  طسوت  مدرم ، یقاب  دنوش و 

مالسلا هیلع  ربمایپ  يایمرا  ناتساد 

ناگدرُم رهش  بیرغ  ربمایپ  (ع ،) ایمرا

ياه غاب  زا  .تسنام  یم  گرگ  هزوز ي  هب  شیاوآ  دـیچیپ و  یم  اـه  هناـخ  ناریو  یلاـخ و  وت  ياـه  نوتـس  ناـیم  ناـنک ، وهوه  داـب ،
.دوب هدنام  نوخ  هریت ي  ّدر  اجنآ  اجنیا و  رهـش ، ياه  نابایخ  رب  دوب و  هدنامن  یقاب  هتخوس  کشخ و  فلع  يا  هتـسد  زج  میلـشروا » »

، اه هار  رذگ  رد  ناتخرد و  هتـسکش ي  هنت ي  رب  اه ، ماب  يدنلب  رب  نیمز ، يور  اج  همه  .دوب  هدش  لیئارـسا  ینب  ناتـسروگ  میلـشروا ،
هزانج نفد  يارب  یـسک  هکنآ  یب  دوب ؛ هتخیر  نیمز  رب  ناکدوک  نادرم و  نانز و  ناشیرپ  هتخیر و  مه  رد  هدـش و  هتـشپ  ياـه  هزاـنج 

(1) .دشاب هدنام  هتسخ  هدیسوپ و  ياه 

كاپان هدش و  بکترم  يرایسب  ناهانگ  میلشروا  : »» دناوخ رهش  ناگدرم  يارب  كانمغ  یظعو  مالسلا ،) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) ایمرا
دلانیم و وا  .دناهدید  ار  وا  يراوخ  یگنهرب و  اریز  دننکیم ؛ شریقحت  کنیا  دندرکیم ، میرکت  ار  وا  هک  یناسک  مامت  .تسا  هدـیدرگ 

ناهگان دیشیدنین و  دوخ  تبقاع  هب  وا  .درکن  ییانتعا  وا  اّما  دوب ؛ میلشروا  نماد  رب  یگنن  هّکل ي  .دناشوپیم  ار  دوخ  هرهچ ي  مرش ، زا 
(2 «) .دهد یّلست  ار  وا  هک  تسین  یسک  کنیا  .درک  طوقس 
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نم هب  یهاگن  دـینکیمن ؟ هاگن  نم  هب  ارچ  دـیرذگیم ! مرانک  زا  هک  یناـسک  يا  : »» دز داـیرف  داتـسیا و  رهـش  كورتم  نادـیم  رد  هگنآ 
ار يدرم  دـسج  هک  یغـالک  زا  ار  شیور  یگدروخ ، مه  هب  لد  اـب  و  ( 3 (»؟ دراد دوجو  نم  مغ  نوچمه  یمغ  ایآ  دـینیبب  دـیزادنیب و 

.دش یم  اه  برقع  زا  یکی  مهس  شندب  زا  هّکت  ره  هک  داتفا  ینز  هب  شمشچ  دنادرگرب و  درک ، یم  خاروس 

»؟ دنیآ یم  درگ  تمایق  رد  هرابود  رهش  نیا  هدش ي  هکت  هکت  هدیسوپ و  ناگدُرم  هنوگچ  : » دیسرپ نیگمغ  هدز و  تریح  (ع ) ایمرا

(4) .تفر ورف  هلاس  دص  یباوخ  هب  میلشروا  ناگدُرم  رانک  رد  (ع ) ایمرا و  ناریمب » ار  وا  : » درک دایرف  نامسآ  رد  یشورس 

لیئارسا ینب  راکهانگ  موق  ندش  هدنز 

هتفرگ تراسا  هب  دندوب ، هدنام  یقاب  هک  ییاهنآ  دندش و  ماع  لتق  لیئارسا  ینب  مدرم  زا  یخرب  میلشروا ، هب  رـصنتخب  هلمح ي  زا  سپ 
هب هرابود  رهـش ، ندـش  كورتم  زا  سپ  دوب و  هدرک  كرت  ار  رهـش  رـصنتخب  هلمح ي  ماـگنه  رد  (ع ،) یبن ياـیمرا  ترـضح  .دـندش 

(5) .تشگزاب میلشروا 

نآ دش و  هدناریم  دنوادخ  طسوت  دنوش »؟ یم  هدنز  ناگدرم  هنوگچ   » شـسرپ زا  سپ  (ع ) ایمرا ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
زا ابیز  یتیاور  رد  .دـشاب  نایناهج  مامت  يارب  یتربع  شروآ ، تفگـش  يارجاـم  اـت  دـش  هدـنز  هراـبود  لاـس  دـص  زا  سپ  ادـخ ، ّیبن 

، بیترت نیدب  .دوب  ناشیا  مشچ  دش ، هدنز  (ع ) یبن يایمرا  ندب  زا  هک  یشخب  نیتسخن  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح 
تیاور نیمه  رد  نینچمه  .تساخرب  اج  زا  هدنزرس  غالا ، تسویپ و  مه  هب  شبکرم  هدیسوپ ي  ياه  ناوختسا  هنوگچ  هک  دید  ناشیا 

(6) .دنادرگ هدنز  ار  ناگدرم  رهش  (ع ) یبن يایمرا  ياعد  هب  دروآ و  محر  لیئارسا  ینب  رب  دنوادخ  نآ ، زا  دعب  هک  تسا  هدمآ 
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ترـضح ندـش  هدـنز  يارجاـم  هب  هیبش  رایـسب  دـنچ  ره  (ع ) یبـن ياـیمرا  ترـضح  ندـش  هدـنز  يارجاـم  هک  تسا  ینتفگ  هتکن  نیا 
(7) .تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هناگادج  روط  هب  تایاور  رد  اّما  تسا ، (ع ) ریزع

نادـنزرف زا  یـشخب  دـندوب ،) هدـش  هتـشک  رـصنتخب  طسوت  هک  ینانامه  ، ) میلـشروا رد  نایلیئارـسا  ینب  ندـش  هدـنز  اب  بیترت ، نیدـب 
یگدنز دندنام و  لباب  رد  رصنتخب ، تردق  طوقس  زا  دعب  يرگید  هّدع ي  دنتفرگ و  رس  زا  يا  هرابود  یگدنز  میلـشروا  رد  لیئارـسا 

.دنتفرگ رس  زا  ار  يرگید  هناکرشم ي 

مالسلا 4 هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  ناتساد 

مالسلا هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  ناتساد 

ینب ِنایامن  ˚ ِملاع شوگ  رد  مالسلا ،) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) حیسم یـسیع  تدالو  زا  .داد  یم  نالوج  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  سیلبا ،
هکلب تسین ؛ اتکی  راگدرورپ  تردق  هناشن ي  اهیلع ،) هللا  مالـس  ) سّدـقم میرم  ياسآ  هزجعم  يروآ  دـنزرف  هک  دـناوخ  یم  یلیئارـسا 
هدـش نیا  سیلبا ، تاروتـسد  زا  لیئارـسا  ینب  ياملع  ینامرف  هب  شوگ  هجیتن ي  ( 1 !) تسا (ع ) یبن يایرکز  زیگناداسف  لمع  لـصاح 

هب دنـشکب و  ار  وا  ات  دـنتخادرپ  یم  یهلا  موصعم  ربمایپ  بیقعت  هب  رهـش  هب  رهـش  هچوک و  هب  هچوک  یلیئارـسا ، ینب  ناهارمگ  هک  دوب 
(2) .دنناسرب تازاجم  ّدشا 

هب يروش  و  ار »! راکهانگ  نیا  دـیریگب  : » دز یم  دایرف  ناهارمگ  نانادان و  نایم  رد  سیلبا  .تخیرگ  مدرم  ناـیم  زا  (ع ) یبن ياـّیرکز 
ناشمـشچ لباقم  زا  ادخ  ربمایپ  ناهگان ، دـندرک و  بیقعت  تخرد  رپ  یناکم  ات  ار  (ع ) یبن ياّیرکز  مدرم ، .تخادـنا  یم  رارـشا  ناج 

.دش ناهنپ 

هدز نوریب  هچراپ ي  تشگنا  اب  دنارذگ و  رظن  زا  ار  ناتخرد  داتفا و  هار  (ع ) یبن يایرکز  نوخ  هب  ناصیرح  نایم  رد  گرزب ، نمـشد 
(3 !«) هدش ناهنپ  یتخرد  نایم  ایرکز  : » تفرگ جوا  همزمز  و  تسوا »! سابل  نیا  : » تفگ داد و  ناشن  ار  یتخرد  زا 

14851 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4505 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاج ات  بجو  هب  بجو  تخرد  تمـسق  نیرت  نیئاپ  زا  ات  دش  مخ  دنادرگ و  تخرد  نیئاپ  ات  الاب  زا  شا  هدز  نونج  نامـشچ  سیلبا ،
تخرد : » داد یناطیش  ینامرف  دز و  تخرد  هنت ي  زا  یشخب  هب  ار  شـسوحنم  ناتـشگنا  .دنزب  نیمخت  دوب ، (ع ) یبن يایرکز  بلق  هک 

(4 «) .دیربب اجنیا  زا  ار 

اهر لگنج  نایم  ار  دولآ  نوخ  تخرد  هاگنآ  .دندرک  هکت  ود  شا  ینایم  رهوگ  اب  ار  تخرد  دندروآ و  هّرا  .دـندرک  هلمح  نایـشحو 
ناـیم رد  دـشاب ، هدرک  یمرج  هکنآ  یب  ادـخ ، هاـنگ  یب  ربماـیپ  .تـخیرگ  هناـیم  زا  سیلبا  دـندش و  هدـنکارپ  ( 5) ناگدازانز .دندرک 

...دنام ياج  رب  اهنت  دولآ و  نوخ  لگنج ،

(ع) یبن يایرکز  لتق  لماع  نوعلم ، سیلبا 

یکیرات نایاوشیپ  رد  هک  يا  یگژیو  .تسا  یـشک » ربمایپ  ، » تسا هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  لیئارـسا  ینب  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
: دراد دوجو  (ع ) ایرکز ترضح  هنادرمناوجان ي  لتق  ناتساد  رد  مهم  هتکن ي  هس  .دش  دیهاوخ  انشآ  نآ  اب  رتشیب  هدنیآ 

لّوا

نم .مدیشک  ار  ییحی  لتق  هشقن ي  نم  : »... درک فیصوت  نینچ  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماما  هب  دوخ  یفرعم  رد  نوعلم  سیلبا  - 
هک تسا  يداسف  ایبنا ، لتق  موش  هشقن ي  ًالّوا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ادـخ ، نمـشد  نیا  نخـس  زا  ( 6 «) ...مدـش هّرا  اب  اّیرکز  لتق  ببس 

.دندز تسد  نآ  هب  ناطیش ، نامرف  اب  لیئارسا  ینب 

مود

داسف رگناشن  لتق ، نیمه  هک  ( 7 «) .انز دالوا  رگم  ماما  ای  ربمغیپ  نتشک  هب  دنوش  یمن  یضار   »... هک تسا  هدمآ  نایعیـش  تایاور  رد  - 
.تسا ع )  ) یسیع ترضح  روهظ  زا  شیپ  اهنآ  ياملع  لیئارسا و  ینب  يالاب 

موس

، دنوادخ فطل  هب  (ع ) ایرکز ترـضح  هک  هدمآ  تسا ، هدش  هراشا  (ع ) اّیرکز ترـضح  زوسناج  تداهـش  هب  هک  یتیاور  نمـض  رد  - 
، یهلا نابرهم  ربمایپ  ندیـشکن  جـنر  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  اـّما  ( 8) .دندرکن ساسحا  يدرد  تخرد ، ندش  هدـیرب  ماگنه  رد 

.دهاک یمن  هارمگ  نایلیئارسا  ینب  لمع  یتشز  زا  يزیچ 
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« ...ءایبنا نادنزرف  ایبنا و  هدش ي  لامیاپ  نوخ  زا  هدنریگ  ماقتنا  تساجک  (9 (؛ ءایبنالا ءانبا  ءایبنألا و  لوحذب  بلاط  نیأ  »

هتکن جنپ  صصقلا و  نسحا 

صصقلا نسحا 

ناتـساد هک  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  حرطم  فسوی  هکرابم  هروس  رد  زومآدـنپ ، لئاسم  نیرت  میظع  یتیبرت و  تاکن  نیرتراوتـسا 
.تسا هدرک  ریبعت  صصقلا » نسحا   » هب ناتساد  نیا  زا  یلو  تسا ، هدومرف  نایب  دیجم  نآرق  رد  ار  یناوارف  یقیقح  ياه 

(1)« ِبْبلَْألا ِیلوُِال  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََقل  : » دیامرف یم  ناتساد  نایاپ  رد 

تمظع ناتـساد  نیا  يردق  هب  ینعی  تسا ؛ نادـنمدرخ  يارب  یمهم  دـنپ  دنتـسه ، حرطم  هروس  نیا  رد  هک  ییاه  هرهچ  ناتـساد و  نیا 
غولب هب  ار  نآ  هداد ، دـشر  ار  امـش  لقع  مهاوخ  یم  تسا و  درخ  لقع و  زغم ، نابحاص  اـب  ناتـساد  نیا  رد  نم  فرح  يور  هک  دراد 

.دنک نشور  ار  امش  یگدنز  ریسم  تمایق  ات  هک  منک  لیدبت  امش  يارب  یمیظع  نکفارون  هب  مناسرب و 

هارمه یلو  تسا ، حرطم  هیآ  کی  رد  هصالخ  یلیخ  هک  یباوخ  .دنک  یم  عورش  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  باوخ  زا  ار  ناتساد 
.تسا ینافرع  یتیبرت و  يداقتعا ، هتکن  جنپ  يواح  هفیرش  هیآ  .هدنزومآ  رایسب  تاکن  اب 

بناج زا  یتراشب  سنوی :  هکرابم  هروس  ریبعت  هب  هک  تسا  ملاع  ناکاپ  يارب  اه  باوخ  هنوگ  نیا  باوخ  قیرط  زا  تیادـه  لوا : هتکن 
باوخ هنوگ  نیا  اب  دهد و  یم  ناشن  نانآ  هب  يرادیب ، ملاع  دننام  باوخ ، ملاع  رد  ار  ناکاپ  هدنیآ  ادـخ  .تسا  نانآ  يارب  راگدرورپ 

هب زین  نامیا  قیرط  زا  دننک و  ّیط  ار  ییادخ  هار  يرادیاپ  تمواقم و  تماقتسا ، ربص ، اب  هک  دهد  یم  رارق  یتلاح  رد  ار  اهنآ  بلق  اه ،
.دیسر دیهاوخ  هدش ، هداد  ناشن  امش  هب  هک  هچنآ  هب  هک  دهد  یم  نیقی  اهنآ 
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هنالداع و هنامیکح ، هناملاع ، میمـصت  دریگ ، یم  میمـصت  شکاپ  ناگدنب  يارب  یتقو  .درادن  دوجو  یللخ  چیه  ادخ ، هدارا  راک و  رد 
نآ هب  ندیسر  يارب  هک  دناد  یم  تسا ، ّقح  ترضح  رظن  دروم  هک  یسک  نآ  یلو  دهد ، یم  قّقحت  ار  میمـصت  نآ  تسا و  هناقـشاع 

.دنکن زاب  تیاکش  هب  بل  دوشن و  هتسخ  دورن ، رد  هروک  زا  دنک و  لّمحت  ار  یتائالتبا  هلسلس  دیاب  العا ، دصقم 

، تفگ ردپ  يارب  ار  شباوخ  یتقو  تسا : هدمآ  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هچنانچ  راگزور  جنر  درد و  لمحت  يارب  یگدامآ  مّود : هتکن 
بوقعی ترـضح  یلو  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هدـنیآ  تاجرد  هدـنهد  ناشن  یلاـع و  تبثم ، باوخ  باوخ ، هک  نیا  اـب 
تائالتبا زا  ینیگنس  راب  هک  يراچان  دنا ، هداد  هئارا  وت  هب  هک  هچ  نآ  هب  ندیسر  يارب  تفگ : شدنزرف  هب  دیـشک و  هآ  مالـسلا ) هیلع  )

ياه شیامزآ  يارب  ار  ناشنادـنزرف  هک  دـهد  یم  دای  اهردـپ  هب  زین  فرح  نیا  دوخ  .ینک  لمحت  ار  قح  ترـضح  ياـه  شیاـمزآ  و 
یگدنز هداج  هراومه  تسین و  یمئاد  یگـشیمه و  شمارآ ، هافر و  یـشوخ ، هک  دـنهد  دای  اهنآ  هب  دـنهدب و  یحور  یگدامآ  یهلا ،

.دراد تبیصم  شیامزآ و  التبا ، یتخس ،

عنام روما  نیا  هک  دیـشاب  رادیب  نادنزرف ! یلو  تسا ، دایز  هزره  دارفا  نمـشد و  راد ، هنیک  دوسح ، ناسنا  یگدنز ، ریـسم  رد  نینچمه 
.دشابن تسا ، هدش  هداد  رارق  امش  يارب  ادخ  ملع  رد  هک  یتاماقم  يارب  امش  تاکرح  زا 

.داد رادشه  شدنزرف  هب  دینـش ، ار  باوخ  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  هک  نیا  زا  دعب  يدـنزرف  ردـپ و  هطبار  نیرتهب  موس : هتکن 
، دوخ يارب  ار  ردپ  نیا  ًاعقاو  تشاد و  لماک  نانیمطا  ردـپ ، یهاگآ  ملع و  توبن ، تریـصب ، هب  هک  دوب  يدـنزرف  زین  دـنزرف  نیا  هتبلا 
يدرگاـش و هطبار  ساـسحا  نآ ، زا  رت  يوق  تشاد ، يردـپ  يدـنزرف و  هطبار  ساـسحا  هک  نیا  رب  هوـالع  .تسناد  یم  یقیقح  یبرم 

ناشدـنزرف رد  ساسحا  ود  نیا  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ناشدوخ  يارب  هناـخ  رد  یتیعقوم  نینچ  دـنناوتب  ناردـپ  رگا  هک  تشاد  یملعم 
نیا هب  اه  هچب  .دوشن  عطق  دنامب و  هدنز  نانآ  يارب  هک  يدرگاش  يداتـسا و  ساسحا  مه  يردپ و  يدنزرف و  ساسحا  مه  دـنک ؛ راک 

؟ تسا هدرک  راک  هچ  ام  يارب  رگم  تسین ، ردپ  ام ، ردپ  هک  دنسرن  هطقن 
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، دننادب دوخ  نمشد  ار  وا  دنشاب و  توافت  یب  ردپ  هب  تبـسن  مینیبب و  ار  وا  هک  میهاوخ  یمن  دیآ و  یمن  نامـشوخ  ردپ  زا  دنیوگب : ای 
هیقب رد  هکلب  مالـسلا ،) هیلع   ) فسوی ترـضح  رد  اـهنت  هن  هک  دوب  هدرک  يراـک  هناـخ  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  یلو 

( مالسلا هیلع   ) فسوی ترـضح  رد  هطبار  نیا  هتبلا  یمّلعم ، يدرگاش و  هطبار  مه  دوب و  هدنز  يدنزرف  ردپ و  هطبار  مه  زین ، نادنزرف 
دادن هزاجا  تشاذگ و  مدق  ییانیب  اب  یگدنز  هار  رد  لوا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هک  دوب  نیا  شتلع  .دوب  رت  هدـنز  یلیخ 

.دیایب دیدپ  یباجح  تقیقح  نیا  وا و  نیب  هک 

كاپ یلیخ  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  .دنهد  یم  هئارا  ناکاپ  هنوگ  نیا  هب  ار  باوخ  مک  نینـس  رد  یکاپ  ناکما  مراهچ : هتکن 
تسیب هب  کیدزن  دینک ، تقد  ار  هروس  نیا  امـش  رگا  هتبلا  .تسا  هدرک  ریبعت  قیّدص »  » هب وا  زا  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  ییاج  ات  دوب ،
تثعب زور  زین  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هتبلا.دنک  یم  نایب  یگلاس  هد  نس  رد  ( مالـسلا هیلع  ) فسوی ترـضح  يارب  ار  يونعم  ماقم 

ترـضح ، دروآ نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  هک  نانز  زا  سک  نیلوا  دنا :  هتـشون  تایاور  همه  .دـندوب  هلاس  هدزیـس  ربمایپ 
یم ناوجون  دنیوگ و  یمن  درم  ار  هلاس  هدزیـس  هچب  هک  نیا  اب  مالـسلا -) هیلع   ) نینمؤملاریما نادرم  زا  دوب و  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ

.دوب لماک  لجر  نس ، نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یلو  دنیوگ -

.شتوهش هن  دشاب ، هدیسر  غولب  هب  شلقع  هک  یسک  تسا ؟ یسک  هچ  لماک  لجر 

یط ار  مکـش  توهـش و  نامه  هار  دـنا و  هدـش  غلاب  توهـش  رد  طقف  دنتـسین و  يرکف  غلاب  زونه  یلو  دـنراد ، لاس  تصـش  اه  یلیخ 
.دننارذگب شوخ  دنهاوخ  یم  دندرک و 
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.تسا یلقع  تعاطتسا  تسا ، حرطم  مالسا  رد  هک  یتعاطتسا  نوچ  دناد ؛ یمن  غلاب  ار  اهنآ  مالسا  یلو  دنراد ، لاس  داتفه  ای  تصش 

.دوبن هچب  .دوب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  دروآ ، نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  هک  يدرم  نیلوا 

لوبق هک  دـننک  یم  هماقا  ار  يدایز  لیالد  هن ؟ اـی  تسا  لوبق  هلاـس  هدزیـس  لـفط  ناـمیا  هک  تسا  ثحب  ّیبص  زا  ناـمیا  لوبق  لـیالد 
(1)« اِیبَص َمْکُْحلا  ُهْنیَتاَء  َو  : » دش لیان  توبن  ماقم  هب  هک  دوب  هلاس  جنپ  مالسلا ) هیلع  ) ییحی ترضح  هک  نیا  یکی  تسا ؛

یلقع دشر  يردق  هب  ای  .میدرک  تمحرم  وا  هب  ار  توبن  ماقم  ام  هک  تشاد  یلقع  تقایل  يردـق  هب  هلاس  جـنپ  هچب  .هچب  ینعی  ّیبص » »
(2)« اِیبَن ِینَلَعَج  َبتِْکلا َو  َِینیَتاَء  ِهَّللا  ُْدبَع  ّینِإ  : » دومرف نیطسلف  نایدوهی  هب  دمآ ، ایند  هب  ات  هک  دوب  الاب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح 

نآ .داد  دـنهاوخ  رارق  هک  نیا  هن  دـنداد ، رارق  ربمغیپ  ارم  مدـمآ و  ایند  رد  مدـش و  ربمغیپ  نم  درک ؛ رکذ  یـضام  لعف  اـب  ار  ینلعج » »
اب اجنامه  دروآ ، یم  دوجو  هب  مالسلا ) اهیلع   ) میرم ترضح  محر  رد  ردپ ، نتشاد  نودب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  هک  یسک 

نیب مدآ  ًاّیبن و  تنک  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دـنک  یم  باختنا  توبن  ماقم  هب  ار  وا  دریگ و  یم  سامت  یحو  اب  وا 
.تسا ناسنا  تاماقم  نیا  .مدش  یبن  نم  دنک ، قلخ  ار  ناسنا  هک  تشادن  انب  زونه  ادخ   (3)« نیطلا ءاملا و 

، دشاب یلقع  غولب  رد  هک  یسک  دوب و  یلقع  غولب  رد  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  یمـسج  غولب  رب  مدقم  یلقع ، غولب  مجنپ : هتکن 
رت يوق  رادـقم  ره  هتـشر ، ود  نیا  .دنتـسه  قح  ترـضح  ناسنا و  نیب  لاـصتا  هتـشر  ود  بلق  لـقع و  نوچ  تسه ؛ زین  یبلق  غولب  رد 

.دوب دهاوخ  رت  يوق  راگدرورپ  زا  شتاضویف  یگدنریگ  دشاب ،
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كالول يابق  وت  ِرب  بیز  كرمأل  رسفا  ترس  رب  يا  كاپ             ملاع  هدید  وت  یکاپ ز  كاخ  هّطخ  وت  هر  كاخ  يا 

هتخاس هچ  هدرک و  راک  هچ  تقلخ  نیا  رد  هک  دناد  یم  ادخ  .تسین  ناسنا  ماقم  زا  رتزیگنا  تفگـش  يزیچ  ملاع  نیا  رد  مسق  ادخ  هب 
هداد تسد  زا  هانگ  گنـس  اب  ار  دوخ  تاماقم  مدرم  هک  دندرک  یم  هاگن  تقو  ره  ایبنا  .تسا  هداد  دوجوم  نیا  هب  یتیفرظ  هچ  تسا و 

هک ییاج  ات  دننادرگرب ، دوخ  یعقاو  ماقم  نآ  هب  ار  ناسنا  ات  دندروخ  یم  صرح  .دندروخ  یم  یلد  نوخ  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  دـنا ،
زا وت  .يودـب  رـشب  تیادـه  لابند  هب  نداد  ناج  ّدـح  رـس  ات  هک  يرادـن  هفیظو  وت  دـیوگ : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  ادـخ 

دوجوم هچ  ار  اه  نیا  ادـخ  هک  دـش  یم  ریگ  سفن  درک ، یم  هاگن  ار  راـکهانگ  مدرم  ناـشیا  نوچ  يراذـگ ؟ یم  هیاـم  يراد  تناـج 
.دنروآ یمرد  دوخ  رس  هب  ییالب  هچ  ناشدوخ  تسد  اب  اه  نیا  هتخاس و  یشزرااب 

« ینکـش دهع   » يانعم هب  هک  تسا  ثکن »  » زا ریغ  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یتغل  دـنا ، هدـش  سکن »  » راچد مدرم  دـندید  یم 
قامعا فرط  تعرـس ، هب  رـس ، اـب  هدرک ، سکعرب  ار  تکرح  دـنورب ، ّقح  ترـضح  بناـج  هب  هک  نیا  ياـج  هب  ینعی  سکن »  » .تسا

.دندیمهف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ اما  دنور ، یم  دنراد  اجک  هک  دندیمهف  یمن  مدرم  .دننک  یم  تکرح  مّنهج 

یلست ار  وا  ًارارک  ادخ  .دنهدب  ناج  دنتساوخ  یم  هک  دندش  یم  ریگولگ  هّصغ  زا  نانچ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  ادخ  تیلست 
یم وت   (1)« َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ُءآَـشَی َو  نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َْتبَبْحَأ َو  ْنَم  يِدـْهَتَال  َکَّنِإ  : » هک دـش  لزاـن  يا  هیآ  رخآ  اـت  داد  یم 

ُغلَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَم  َو  : » هکلب ما ، هدادن  رارق  وت  تسد  رد  يرابجا و  ار  تیاده  نم  نم ! بیبح  اما  ینک ، تیادـه  ار  همه  یهاوخ 
(2)« ُنِیبُْملا
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َْسِئبَـف اَهَنْوَلْـصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْـسَح  : » دـندرکن لوبق  رگا  »(1) و  ٍباَـم ُنْسُح  ْمَُهل َو  َیبوُـط  : » دـندرک لوـبق  رگا  وـگب ، مدرم  هب  طـقف  وـت 
(2)« ُریِصَْملا

نآ جیاتن  بلق و  هناگ  هس  عضو 

هدزایند بلق  - 1

: تسا نآرق  هاگن  نیمه  .ینک  یم  ررـض  دـش ، فوطعم  ایند  هب  طقف  بلق ، قیرط  زا  وت  هاگن  يدرپس و  ایند  هب  طـقف  ار  لد  هک  یناـمز 
هک يدز  رهم  دوـخ  یگدـنز  يور  نآرق : ریبـعت  هب  هک  يدـش  راـچد  ییرکف  دـیدش  فارحنا  نینچ  هـب   (3)« اَْینُّدـلا اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  »

میوش و یم  دوبان  میریم و  یم  اـیند  نیمه  رد  میریم ، یم  هک  یتقو   (4)« ُرْهَّدلا اَّلِإ  آَنُِکلُْهی  اَم  َو  : » تسین ایند  یگدنز  نیا  زج  ییگدـنز 
توهـش باوخ و  كاروخ ، دروخ و  رازبا ، ایند ، نیمه  طقف  یگدـنز  دـییوگب : هک  دـیداد  لد  اـیند  هب  هنوگ  نیا  رگا  .دوش  یم  ماـمت 

.ینک یم  ررض  تسا ،

زا یتشاذگن  يدیشک و  ایند  بوچراچ  رد  ار  لد  یتقو  تسوت : لد  تیعقاو ، همه  یتسین ، ندب  طقف  هک  وت  یتسه ؟ یسک  هچ  تدوخ 
يرادقم زاب  يدرک ، ررـض  هک  يدیمهف  يدش و  رادیب  اجنیا  رگا  يررـض ؟ هچ  .دنک  یم  ررـض  لد  نآ  دورب ، نوریب  اضف  هریاد و  نیا 

.تسین ناربج  لباق  يررض  چیه  رگید  اجنآ  دیشک ، فرط  نآ  هب  تفرگ و  ار  تنابیرگ  گرم  رگا  اما  .تسا  ناربج  لباق 

یترخآ بلق  - 2

شیب يزور  دـنچ  تسا و  یتقوم  ایند  نیا  یگدـنز  هک  يدـیمهف  نآرق ، تایآ  نتفای  ایبنا و  فرح  هب  نداد  شوگ  هعلاطم ، اب  رگا  اـما 
ترخآ يارب  ار  تمغ  ّمه و  همه  مینک ؛ فرـصم  میروایب و  تسد  هب  لالح  زا  ـالوم  حرط  اـب  قباـطم  دـیاب  ار  هزور  دـنچ  نیا  تسین ،

: دنراد تشهب  رد  ار  اه  تمعن  نیا  ترخآ  رد  ناکاپ  هک  دهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  ترخآ  نآرق ، نوچ  يراذگب ؛
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.دوش یم  فرص  ترخآ  يارب  وت  يورین  هاگ  نآ   (1) ُرْهنَْألا » اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتنَج  ْمَُهل  َّنَأ  »

كاپ بیط و  بلق  - 3

: یتفگ يداد ، لدبحاص  تسد  هب  يدرب و  نوریب  ترخآ  ایند و  زا  ار  تلد  رگا 

لیوحت ار  ام  لد  يا ، هراک  همه  وت  میتسه و  هراک  چـیه  ام  ییوت ، زین  شرخآ  لوا و  بحاص  یتخاس و  وت  هک  يا  هناـخ  نم ! بوبحم 
.دوش هزیکاپ  هللا  يوسام  زا  دیاب  لد  نوچ  ریگب ؛

بحاص مدوخ  رگید  نم  ینک ، رایتخا  نم  يارب  وت  هک  ناسرب  ییاج  هب  ارم  دـنیامرف : یم  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
.ینک باختنا  نم  ياج  هب  وت  مهاوخ ، یم  ار  نآ  ای  نیا  میوگن  .مشابن  رایتخا 

، تسا لئاق  شزرا  یلیخ  نآ  يارب  ادخ  هک  رحـس  تولخ  رد  دنوش ، رادیب  هناخ  لها  هک  نیا  زا  لبق  میوش ، یم  رادیب  هاگرحـس  یتقو 
همه زا  هک  ما  هتشاذگ  یـشاداپ  نانیا  يارب  هدومرف : هدز و  فرح  راب  نیدنچ  نازیخرحـس  ِرحـس  زا  نآرق  رد  .میهاوخب  ادخ  زا  ار  نیا 

هک درادن  ربخ  یسک   (2)« َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءآَزَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  نّم  مَُهل  َیِفْخُأ  آَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَلَف  : » دـناد یمن  سک  چـیه  تسا و  یفخم 
.ما هدرک  ررقم  یشاداپ  هچ  نازیخرحس  يارب  نم 

ادخ .ریگب  رایتخا  رد  ارم  لد  وت  ما ، هراک  چیه  نم  ایادـخ ! وگب : راپـسب ، شبحاص  هب  ار  لد  ایلوا ، ایبنا و  دـننام  رحـس ، تولخ  نآ  رد 
.دندیسر تیالو  هب  اه  ییادگ  نیمه  زا  ادخ  يایلوا  مامت  .دهد  یم  شوگ 

رد ار  ملاع  نیا  رد  هیام  نیرتالاب  مزیر ؟ یم  يزیچ  هچ  یصخش  نینچ  لد  رد  یناد  یم  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هب 
وت دیوگ : یم  دراد  وا  نوچ  منک ؛ یم  نوزفا  زور  وا  رب  ار  مدوخ  اب  تاجانم  تذل  هک  تسا  مدوخ  هب  قشع  نآ  مزیر و  یم  فرظ  نیا 

.ربب ارم  لد 
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يور و یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هدایپ  هشیمه  دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) میرم نب  یسیع  ترضح  هب  ادخ  رما  هب  بیط  ياهلد  میلـست 
ادـخ زا  مشک  یم  تلاجخ  نم  دومرف : .دـهدب  وت  هب  یبکرم  هاوخب  راـگدرورپ  زا  تمظع ، نیا  اـب  وت  .يوش  یم  بکرم  راوس  یهاـگ 

.مهاوخ یمن  يزیچ  متسه ، میلست  طقف  نم  دهاوخ ، یم  وا  هچ  ره  .مریگب  رارق  وا  تمدخ  رد  هک  مهاوخب  ار  يزیچ 

ار باوخ  تراشب و  نیا  لوا  بلق ، نیا  رد  ادخ  دوب و  هداد  ادخ  تسد  هب  ار  بلق  یلقع ، غولب  نآ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح 
راسکاخ وت  ربارب  رد  هراتـس  هدزای  هاـم و  دیـشروخ ، هک  تسا  وت  راـظتنا  رد  يا  هدـنیآ  نینچ  فسوی ! يا  هک  درک  هئارا  وا  هب  .تخیر 

.دنتسه

یهام ات  دوب  هام  زا  وت  کُلم  نیرتمک  لد  يا  دشخبب  رقف  تنطلس  ترگ 

.تسوت اب  زین  نم  رایتخا  باختنا و  ییوت و  مزیچ  همه  مرادن ، يزیچ  چیه  ینعی  ییادگ ؛ تنطلس  ینعی  رقف ؛ تنطلس 

هب ار  كدف  دودح  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  دیشرلا  نوراه  يزور  وا  رایتخا  رد  ادخ  کُلم  نداد  رارق 
ات دنک  یم  عولط  باتفآ  هک  ییاج  زا  كدف  دودـح  دومرف : دـنهد ، سپ  امـش  هب  ات  مهد  روتـسد  هنیدـم  رادـنامرف  هب  هک  دـییوگب  نم 

هتـسجرب ياـه  هرهچ  نمؤم و  ناـناوج  زا  یلیخ.تسا  یکلم  هچ  هک  يرادـن  ربـخ  ار  اـم  کـُلم  وت  .دـنک  یم  بورغ  هک  تسا  ییاـج 
هب ام  ات  دییامرفب  هزاجا  دیهدب ، رهوش  ار  ناتراوگرزب  رتخد  دـیهاوخ  یم  رگا  دـنداد : ماغیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  هنیدـم ،

.نم هن  دنک ، باختنا  داماد  نم  يارب  دیاب  وا  .تسادخ  اب  مرتخد  يراگتساوخ  هزاجا  دومرف : ترضح  .مییایب  يراگتساوخ 
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دهاش ار  اه  نیا  لیفارـسا ، لیئاکیم و  لیئربج ، روضح  اب  یـسلجم  رد  نم  هللا ! لوسر  ای  دیامرف : یم  ادـخ  درک : ضرع  دـمآ ، لییربج 
.ما هدرک  دقع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  مدوخ  هک  متفرگ  دقع 

رایتخا نابحاص  اب  ندروخ  دنویپ 

یهاوخ رسمه  - 1

لاح نآ  زا  ارم  وا  هن ، تفگ : تسا ؟ وت  دـننام  زین  ترـسمه  ایآ  متفگ : .يرآ  تفگ : يدرک ؟ جاودزا  ایآ  متفگ : یلاـباال  یـصخش  هب 
ردـپ و رداـم ، تفگ : داد ؟ وـت  هب  ار  نز  نیا  یـسک  هچ  مـتفگ : .مدرک  ادـیپ  راـقو  مارآ و  درک ، سمخ  هزور و  زاـمن ، لـها  .دروآرد 

یـسک اقآ ! متفگ : متفر ، مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مرح  هب  مدوخ  دننک ، ادیپ  میارب  يرـسمه  نینچ  دنتـسناوت  یمن  هک  منارهاوخ 
.دنداد نم  هب  ترضح  هطساو  هب  ار  رسمه  نیا  .مهاوخ  یم  امش  زا  نم  دریگب ، بوخ  رسمه  نم  يارب  هک  تسین 

جاودزا تیب و  لها  هب  يراپس  لد  - 2

یم یجراخ  رتخد  طقف  تفگ : ردـپ  هب  .مریگب  یـسورع  وت  يارب  مهاوخ  یم  تفگ : دوخ  جراـخ  رد  هدـناوخ  سرد  رـسپ  هب  يرجاـت 
ای یجراخ ، رتخد  ای  تفگ : رـسپ  .تسه  یبوخ  یلیخ  ياـهرتخد  نارجاـت  ياـه  هداوناـخ  ماوقا و  ناـیم  رد  ناریا ، رد  تفگ : .مهاوخ 

.دندوب نارگن  ردام  ردپ و  هام ، دنچ  .منک  یمن  جاودزا 

نم رـسپ  نیلوا  نیا  میتسه و  زامن  لها  یگمه  متـسه ، ینیدـتم  هداوناخ  نم  هک  تفگ  ار  لکـشم  نیا  شیاقفر  زا  یکی  هب  رجاـت  نیا 
وا ربب ، رتکد  هب  ار  ترـسپ  : تفگ وا.مهاوخ  یم  یجراخ  نز  طـقف  دـیوگ : یم  ، تسا هدرک  ادـیپ  ار  فارحنا  نیا  ارچ  مناد  یمن  ، تسا
وا هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  راذـگب  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  نآ  مراد و  غارـس  نم  زین  ار  شرتکد  .تسا  هدـش  یناور 

تسا و مرح  یبوررابغ  ادرف  تفگ : دوب ، قیفر  رجات  نیا  اب  مرح  ياه  کیشک  زا  یکی  .میتفر  میتفرگ و  طیلب  تفگ : یم  .دهد  تهج 
، تابن یبور ، رابغ  زا  دـعب  .دـییایب  مریگ ، یم  تراک  ترـسپ  وت و  يارب  میربب ، دوخ  اب  ار  رفن  دـنچ  میراد  قح  اـم  .تسا  تولخ  مرح 

.مریگ یم  وت  يارب  زین  ار  نآ  دننک ، یم  میسقت  ار  مرح  يور  زا  زبس  هچراپ  رّهطم و  ربق  يور  زا  كّربت  درگ 
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هلاچم یکچوک  ذغاک  درگ ، نیا  نایم  دـندروآ ، ار  مرح  درگ  يرادـقم  تابن و  زبس ، هچراپ  دـش ، مامت  یبور  رابغ  .میتفر  تفگ : یم 
نم عنام  اهنت  اما  متسه ، هرهچ  شوخ  هملپید و  نم  هللا ! لوسر  نبای  تسا : هتـشون  هلاس  هدجه  يرتخد  دید  درک ، زاب  مرـسپ  .دوب  هدش 

رگ هتفر  نوـچ  یلو  تـسا ، یبدا  اـب  موـلظم و  ردـپ  مراد ، تـسود  ار  مردـپ  .تـسا  مردـپ  لغـش  جاودزا ، رد  هناـمز  هرود و  نـیا  رد 
نم جاودزا  يارب  امش  منامب ؟ دیاب  نم  .دنک  هیهت  دناوت  یمن  هیزیهج  مردپ  .دنک  جاودزا  نم  اب  هک  دیآ  یمن  یـسک  تسا ، يرادرهش 

.دینک يرکف 

هلحم رد  رتخد  هناخ  .میورب  دشاب ، تفگ : ردپ  .منیبب  مهاوخ  یم  ار  تسا  ذغاک  نیا  رد  شسردآ  هک  يرتخد  نیا  تفگ : ردپ  هب  رسپ 
هب يرتخد  امـش  میتفگ : .میتفر  هناخ  نورد  دندرک ، زاب  ار  رد  میدز ، رد  .دوب  کچوک  یلگ  یتشخ و  ياه  هناخ  نیا  زا  عیبر ، هجاوخ 

يارب ارامش  رتخد  دندرک ، لوبق  اررگیدمه  رگا  ، دنک تبحـص  امـش  رتخد  اب  دورب  ، نیبب ارم  رـسپ.میا  هدمآ  نارهت  زا  ام.دیراد  مان  نیا 
؟ تسا هتفگن  بیبط  هب  ار  دوخ  درد  رتخد  رگم  .تسا  هداتسرف  امش  يارب  ار  داماد  نیا  فوئر  ماما.مریگب  مرسپ 

اجک ار  فرح  هک  دـهد  یم  داـی  اـم  هب  دز ؟ یـسک  هچ  هب  ار  شفرح  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  اـه  هرگ  یعقاو  ناگدـننک  زاـب 
یفرح ره  یسک  ره  اب  .درک  زاب  دوش  یمن  اج  همه  ار  لد  هرفس  .دینک  زاب  ار  دوخ  لد  هرفس  هک  دینکن  لد  درد  یـسک  ره  دزن  دیربب ؟

نم بناج  زا  اـه  نیا  .دـییوگب  اـه  نیا  هب  ار  دوخ  درد  هک  هدومرف  تسا و  هتـشاذگ  اـم  راـنک  رد  ار  ییاـه  تمعن  هچ  ادـخ  .دـینزن  ار 
.دننک زاب  ار  امش  یگدنز  هرگ  دنرادرب و  امش  شود  يور  زا  ار  جنر  راب  دننک و  اود  ار  اهدرد  هک  دنرومأم 
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تتسه دیما  زینراز  راوخ و  ِنم  هب  یهلا  فطل  میا  هتسکشلد  ام  هتسکشلد ، يریذپ  یم  رومیا  هتسخ  تخس  ام  هتـسخ ، يریذپ  یم  رگ 
رد مبـش  دـیامن  حبـص  دـنک  فطلنبل  نیریـش  یقاس  نآ  ِیم  زا  دـنک  شوخ  ارم  راک  تبقاعدـنک  شوهم  ربلد  نآ  رظن  کـی  راـی  قشع 

ارم هایس  ماش  ینک  حبصارم  هانگ  تسود  يا  رذگ  رد  تسوکن  ار  یهنگرپ  نینچ  فطلتسود ، فطل  مهنگ  زا  درذگ 

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  يارب 

تشاد دوجو  یتبیغ  نارود  اهتما ، همه ي  يارب 

زا یکی  تبیغ ، هکلب  .تسین  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترـضح  مالـسا و  نید  هب  صتخم  تبیغ ، هک  دشاب  بلاج  ناتیارب  دیاش 
ای ناشتجح و  ندیـسر  زا  شیپ  اهتما ، بلغا  .تسا  هدرک  ردـقم  شیوخ  ياـهتجح  ءاـیبنا و  زا  يرایـسب  يارب  هک  تسا  یهلا  ياـهتنس 

.دنا هدرک  هبرجت  ار  تبیغ  نانآ ، اب  یگدنز  نارود  رد  یتح 

تسا یهلا  تنـس  کی  تبیغ ، هک  میزادرپ  یم  نیا  هب  هلاقم ، نیا  رد  دش ، زاغآ  نامز  هچ  زا  تسیچ و  تبیغ  هک  میتفگ  نیا ، زا  شیپ 
.دنا هدنام  تبیغ  رد  یتدم  اهنآ ، يایصوا  ناربمایپ و  رتشیب  هکلب  تسین ؛ ءادفلا ) هل  انحاورا   ) رمالا بحاص  ترضح  هب  صتخم  و 

تمحر زا  ندـنام  رود   » يانعم هب  تبیغ  دراوم ، یخرب  رد  هکلب  .تسین  تجح » نتـشادن  روهظ   » يانعم هب  هشیمه  تبیغ ، ياـنعم  هتبلا 
یم رت  نشور  دـیآ  یم  همادا  رد  هک  یتاحیـضوت  اـب  میهاـفم  نیا  .تسا  هدوـب  تداعـس » شمارآ و  هب  ندیـسر  رد  ریخاـت   » و تـجح »

.ددرگ

سنوی نامیلـس ، رـضخ ، طول ، لیعامـسا ، میهاربا ، حـلاص ، دوه ، سیردا ، حون ، مدآ ، ترـضح  اـهنآ ، يایـصوا  ناربماـیپ و  ناـیم  رد 
مزعلاولوا ناربمایپ  تبیغ  هب  ام  دادعت ، نیا  زا  .دنا  هدوب  بیاغ  یتدم  ...و  هلآ ) هیلع و  هللا  تاولص   ) دمحم ترضح  و  مالـسلا ) مهیلع  )

.مینک یم  هراشا 
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ع)  ) حون ترضح  تبیغ 

تقاط تخـس و  نارود  لطاب ، هورگ  دندوب و  هدرک  ییارآ  فص  مه  يور  هب  ور  لطاب  قح و  هورگ  ود  ع ،)  ) حون ترـضح  نامز  رد 
ناگداون زا  ثیـش  نادنزرف  لطاب ، هورگ  دندوب و  ع )  ) حون ترـضح  ناوریپ  قح ، هورگ  .دندوب  هدرک  داجیا  قح  هورگ  يارب  ییاسرف 

.لیباق

جرف و يوزرآ  رد  يدیدم  تدـم  دـندوب و  یتخـس  جـنر و  رد  مدرم  هک  دوب  تروص  نیا  هب  تبیغ  حون ، ترـضح  يربمایپ  نامز  رد 
.دننک هبرجت  ار  یگدوسآ  ناشنانمشد ، يدوبان  اب  ات   دندوب  هدنام  شیاشگ 

نامه رد  ( 1  ) .دندروآ نامیا  وا  هب  رفن  اهنت 80  نیب  نیا  رد  درک و  یم  تیاده  ار  دوخ  موق  لاس  حون 950  ترضح  هک  دینادن  دیاش 
یم عقاو  متـش  برـض و  دروم  لیباق  ناوریپ  تسد  هب  ردقنآ  ترـضح ، هک  دوب  يدـح  هب  ناشیا  رازآ  ریقحت و  تدـش  لوا ، لاس  یس 

يارب هرابود  دـمآ ، یم  شوه  هب  هک  ینامز  دوب و  يراـج  شـشوگ  زا  نوخ  هکیلاـح  رد  داـتفا  یم  نیمز  رب  شوهیب  زور  هس  هک  دـش 
(2  ) .تساخ یم  اپ  هب  اهنآ  تیاده 

زا رفن  هس  سامتلا  هب  دنک و  نیرفن  ار  شموق  ات  درب  اعد  هب  تسد  ع )  ) حون ترـضح  تیعـضو ، نیا  زا  لاس  دصیـس  تشذـگ  زا  دـعب 
دندرک یم  سامتلا  وا  هب  حون ، ترـضح  ناوریپ  هک  ناشن  نآ  هب  ناشن  ( 3  ) .تخادنا بقع  ار  نیرفن  نیا  رگید  لاس  دصیـس  کیالم ،
تیاده رفن  نیا 80  دنوادخ  نآ ، زا  دعب  .تشذگ  لاس  دصهن  هک  دندنام  راظتنا  نیا  رد  ردقنآ  دهد و  نایاپ  نانآ  ياه  یتخس  هب  هک 

.دندنادرگرب يور  ع ،)  ) حون ترضح  زا  اهنآ  زا  يا  هدع  داد و  رارق  شیامزآ  دروم  ار ، هتفای 
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ار شیاشگ  رد  لیجعت  دنوادخ ، زا  دشاپب  مه  زا  کچوک  هورگ  نیمه  دسرن  جرف  رگا  دیسرت  یم  هک  حون  ترضح  دش ، نینچ  یتقو 
(4  ) .داتفا هلصاف  لاس   50 حون ، ترضح  نامز  فورعم  نافوط  ات  اعد  تباجتسا  زا  .دومن  تباجا  دنوادخ  تساوخ و 

یتخـس رد  هکلب  دشابن ، رهاظ  ناشتجح  هک  دوبن  هنوگنیا  اهنآ  تبیغ  .دندنام  تبیغ  رد  لاس   950 ع ،)  ) حون ترضح  ناوریپ  نیاربانب 
.دندوب شیاشگ  ناهاوخ  تدم ، نیا  رد  دندرک و  یم  یگدنز  ترارم  و 

ع)  ) میهاربا ترضح  تبیغ 

يارب تبیغ ، هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  نایب  .دـش  زاغآ  دوب ، شردام  مکـش  رد  هک  ینارود  ناـمه  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  تبیغ 
تجح نامز ، ناـمه  زا  ینعی  دوب  تبیغ  رد  هفطن  داـقعنا  زا  ع )  ) میهاربا ترـضح  مییوگ  یم  رگا  دراد و  موهفم  اـنعم و  یهلا  تجح 

.دندش مورحم  ناشیا  دوجو  ضیف  زا  هظحل  نامه  زا  مدرم ، نیاربانب  .نانآ  هب  ادخ  تمحر  ضیف و  هطساو ي  دوب و  مدرم  رب  ادخ 

روط هب  ار  تبیغ  نیا  زاـغآ  ناتـساد  اـّما  .دـندوب  مورحم  تجح ، روهظ  زا  مدرم  هک  دوب  تروص  نیا  هب  ع ،)  ) میهاربا ترـضح  تبیغ 
.مینک یم  نایب  رصتخم 

ار نانز  هک  داد  روتـسد  نیاربانب  .دیمهفن  ار  وا  تاجن  اّما  دراذگ  یم  اپ  نیمز  هب  یتجح  هک  دـیمهف  شیوخ  نامجنم  کمک  هب  دورمن 
تشاد و هگن  رود  هلباق  مشچ  زا  ار  ع )  ) میهاربا ترـضح  دنوادخ ، .دنناسرب  لتق  هب  ار  اهنآ  نادنزرف  دـننک و  هنیاعم  ادـج و  نادرم  زا 

یم شتسش  تشگنا  زا  هک  يریش  زا  راغ  نآ  رد  ترـضح  درب و  يراغ  هب  ار  وا  شردام  دلوت ، زا  سپ  .دش  دلوتم  ناشیا  بیترت  نیدب 
دمآ و یم  نوریب  راغ  زا  تدـم  نیا  رد  ترـضح ، .تشگ  لدـبم  ریلد  یناوج  هب  تفای و  دـشر  بیترت  نیدـب  درک و  یم  هیذـغت  دـمآ 

لوا تبیغ  نارود  تدم ، نیا  .دوب  ناشردام  دوب ، ربخاب  ناشیا  دوجو  زا  هک  یسک  اهنت  درک و  یم  تیاده  ار  مدرم  راکشآ  هنایفخم و 
(5  ) .دوب ع )  ) میهاربا ترضح 
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ع)  ) میهاربا ترـضح  رب  شتآ  تخادنا و  شتآ  هب  اهتب  نتـسکش  مرج  هب  ار  ناشیا  دورمن ، هک  دـش  زاغآ  ینامز  زا  ناشیا  مود  تبیغ 
نآ زا  سپ  ( 6  ) .دـش زاـغآ  ترـضح  تبیغ  نیمود  بیترت  نیدـب  درک و  نوریب  رهـش  زا  ار  ترـضح  دورمن ، نـیا  زا  سپ  .دـش  درس 

ترضح نآ  رظتنم  هک  دش  یم  رهاظ  یناسک  رب  اهنت  ترضح  نآ  .تخانش  یمن  ار  ناشیا  یسک  دنتشگ و  یم  رهش  هب  رهش  ترـضح ،
ندـید زج  ییاعد  لاس  هس  هک  درک  دای  دـباع  يایرام  زا  ناوت  یم  هنومن  يارب  .دـندوب  هدرک  اعد  ناشیا  ندـید  يارب  اـهلاس  دـندوب و 

(7  ) .دیورگ ترضح  نآ  نید  هب  دش ، ترضح  نآ  ندید  هب  قفوم  یتقو  هرخالاب  تشادن و  ع )  ) میهاربا ترضح 

ع)  ) یسوم ترضح  تبیغ 

هرابرد شناردارب ) ینعی   ) لیئارسا ینب  هب  دوب و  هداد  هدعو  ناشیا  ندمآ  هب  ع )  ) فسوی ترضح  (ع ،) یسوم ترضح  روهظ  زا  شیپ 
.دوب هتخاس  ناشربخاب  ع )   ) یسوم ترضح  ياه  هناشن  زا  دوب و  هداد  رادشه  روهظ  هب  یهتنم  تخس  نارود  ي 

.دنتخادنا یتخس  جنر و  رد  ار  اهنآ  دندش و  طلـسم  اهنآ  رب  هنعارف  دوبن و  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يرهاظ  تجح  چیه  لاس ، دصراهچ 
رد رگید  لاس  دش 50  رارق  داد و  ناشن  اهنآ  هب  ار  دوخ  یهاتوک  تدم  يارب  طقف  ع )  ) یـسوم ترـضح  تدم ، نیا  تشذـگ  زا  سپ 

.تفای لیلقت  زور  دنچ  هب  دش و  هاتوک  تدم  نیا  لیئارسا ، ینب  رایسب  ياعد  رثا  رد  .دنامب  یقاب  تبیغ  نارود 

ورف لین  ماک  هب  هشیمه  يارب  ناینوعرف  دـنبای و  تاجن  ناشیا  تسد  هب  ع )  ) یـسوم ترـضح  موق  ات  دیـشک  لوط  لاس  نآ 40  زا  سپ 
(8  ) .دنور
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ع)  ) یسیع ترضح  تبیغ 

، نایدوهی يزور  هنابـش  بیقعت  رطاخ  هب  زین  نیا  زا  شیپ  اـّما  دوش  یم  بوسحم  ناـشیا  تبیغ  یعون  هب  ع ،)  ) یـسیع ترـضح  جورع 
نودب یهاگ  ع ،)  ) یسیع ترضح  لاس ، هدزاود  .دوب  يرابجا  يدیعبت  هب  موکحم  ددرگب و  اهرهـش  رد  مئاد  هک  دوب  روبجم  ترـضح 

(9  ) .تخادرپ یم  ادخ  نید  غیلبت  هب  اهرهش  رد  تفر و  یم  نانآ  نایم  زا  نویراوح ، روضح 

هرابرد دنداد و  ار  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ياه  هناشن  دندرک و  عمج  ار  دوخ  نارای  ناشیا ، ترـضح ، جورع  زا  شیپ  زور  لهچ 
هب هک  دنا  یناسک  دنتسه ، قح  ریـسم  رد  هک  یموق  اهنت  دش و  دنهاوخ  هارمگ  نارگید  : »... دندومرف ناشیا  .دندرک  شرافـس  ناشیا  ي 
وا هب  دمآ و  مهاوخ  دورف  نامـسآ  زا  دـنک  روهظ  جـع )  ) دـمحم لآ  مئاق  هک  هاگنآ  زین  نم  دـنروآ و  یم  نامیا  ص ،)  ) یبرع دـمحم 

(10 « ) .دوش یم  یکی  ناشنید  درک و  دنهاوخ  تعباتم  نم  زا  اراصن  ادوهی و  عیمج  تشاد و  مهاوخ  نامیا 

درب و ورف  دوخ  رد  ار  ناـشیا  يربا  درک و  دوعـص  نامـسآ  هب  نوـیراوح  مشچ  لـباقم  رد  ترـضح  زور ، لـهچ  نیا  تشذـگ  زا  سپ 
.درک ناهنپ 

.تسا هتفای  همادا  زورما  ات  ع ،)  ) یسیع ترضح  تبیغ  نیاربانب 

( هلآ هیلع و  هللا  تاولص   ) دمحم ترضح  تبیغ 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دنتشاد  يددعتم  ياهتبیغ  زین  ص )  ) مرکا لوسر 

تبیغ نیلوا 

نید هب  ار  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  ترـضح  نارود ، نیا  رد  ( 11  ) .دیشک لوط  لاس  هس  هک  دوب  هنایفخم  توعد  نارود  ترـضح ،
.دومن توعد  یهلا 

، تبیغ نیمود 

نید غیلبت  هک  دـش  عورـش  ینامز  زا  ارجام  .دـندوب  هدـش  یفخم  بلاط ، یبا  بعـش  رد  لاس  هس  ترـضح  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم 
دید زا  ترـضح  نامز ، نیا  رد  .دـنتفرگ  ص )  ) دـمحم ترـضح  لتق  هب  میمـصت  هکم ، نارفاـک  شیرق و  نارـس  دـش و  ینلع  مالـسا ،

ناشیا يارب  ع ،)  ) بلاطوبا ترضح  و  س )  ) هجیدخ ترـضح  تدم ، نیا  رد  تفرگ و  هانپ  يا  هرد  رد  دش و  ناهنپ  شیوخ  نانمـشد 
، دـش یم  مهتم  یناملـسم  هب  سک  ره  رگید ، فرط  زا  .دـندناسر  یم  نانآ  هب  هنایفخم  دـندرک و  یم  هیهت  اذـغ  بآ و  ناشناهارمه  و 

دیسر نایاپ  هب  یتخس  نارود  ع ،)  ) بلاطوبا ترـضح  ياهتبقارم  لاس  هس  زا  سپ  .دندروآ  یمرد  شراگزور  زا  رامد  نارفاک ، طسوت 
(12  ) .دنیایب نوریب  هرد  زا  دنتسناوت  ترضح  و 
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(13  ) .دنناد یم  ناشیا  تبیغ  قیداصم  زا  زین  ار  ناشیا  جارعم  هعقاو ي  هنیدم و  هب  هکم  زا  ص )  ) مرکا لوسر  ترجه  املع ، زا  یخرب 

رد هک  تسا  یلاوس  تسیچ ؟ تبیغ  لیلد  اّما  .تسین  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هب  صتخم  تبیغ  دـیدرک ، هدـهاشم  هک  نانچ  نیارباـنب 
.هللا ءاش  نا  میهد ؛ یم  خساپ  نآ  هب  دعب  هلاقم ي 

mastoor.ir: عبنم

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  ره 

؟ تفای ار  شا  یجنم  هنوگچ  موق  ره 

نیرت تخس  رد  هک  میتسه  اهنارود  راصعا و  مامت  ياهناسنا  نیرت  تخبدب  هک  مییوگب  نامدوخ  هب  تاقوا ، یضعب  ام ، زا  یضعب  دیاش 
نآ داد : تحـص  هلمج  نیا  زا  یمین  مییوگب  میناوت  یم  خیرات  هعلاطم ي  اب  .مینک  یم  یگدنز  دنوادخ ، تجح  تبیغ  ینعی  تیعقوم ،

یتبیغ اهتما  مامت  يارب  هک  روط  ناـمه  هک  مینادـب  تسین  دـب  اـّما  .دوش  یم  رـشب  یگدـنز  نارود  نیرت  تخـس  هب  طوبرم  هک  یـشخب 
رد ناشدوخ ، هرود ي  طیارش  نیرت  تخـس  رد  تعاس  نیدنچ  هدش  یتح  اهزور و  اه ، هام  اهلاس ، اهتما ، یگمه  تسا ، هتـشاد  دوجو 

.دنا هدوب  دوخ  یجنم  راظتنا 

ترضح یسوم ، ترضح  فسوی ، ترضح  طول ، ترضح  لیعامسا ، ترـضح  میهاربا ، ترـضح  سیردا ، ترـضح  دوه ، ترـضح 
اب ات  دندوب  هدنام  دوخ  نارظتنم  هار  هب  مشچ  يراگزور  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  یتح  و  مالـسلا ،) مهیلع   ) یـسیع

.دنیایب نوریب  تبیغ  زا  حیحص  راظتنا 

شخب تاجن  تبثم و  راظتنا 

اعد ع :)  ) سیردا ترضح  موق  . 1

دش ببس  یبن ، نیا  نیرفن  .دنتفر  رهـش  زا  دندرک و  نیرفن  ار  اهنآ  دندوب ، هدید  ناشموق  زا  هک  يرازآ  تلع  هب  ع )  ) سیردا ترـضح 
مدرم لاـس ، تسیب  نیا  نتـشذگ  زا  سپ  .دوش  مکاـح  رهـش  رد  یگنـسرگ  یطحق و  دـننیبن و  ار  ناراـب  گـنر  لاـس  تسیب  مدرم  هک 

دنتشادرب اعد  هب  تسد  اهنآ ، یگمه  سپ  .دیشخب  دهاوخن  ار  اهنآ  دنوادخ  يراز ، عرضت و  یهلا و  هاگرد  هب  اعد  اب  زج  هک  دنتفایرد 
رد اعد  اهنآ و  ندیشخب  اب  ع )  ) سیردا ترضح  درک و  مرن  ار  ع )  ) سیردا ترـضح  لد  نانآ ، ياعد  هطـساو ي  هب  میحر  دنوادخ  و 

(1  ) .دنادرگزاب نانآ  هب  ار  تکرب  تمعن و  رگید  راب  ناشقح ،

14868 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4522 

http://www.ghaemiyeh.com


دیما راظتنا و  ع :)  ) فسوی ترضح  موق  . 2

نآ یعقاو  رظتنم  هناگی  هک  ارچ  دشابن ، حیحص  ناشتبیغ  نارود  رد  (ع ،) فسوی ترـضح  يارب  موق ، هملک ي  ندرب  راک  هب  دیاش  هتبلا 
راک اطخ  نارظتنم  ار  اهنآ  ناوت  یم  عومجم  رد  اّما  .دندوب  هتفر  اطخ  هار  هب  نایناعنک ، یقاب  دـندوب و  ع )  ) بوقعی ترـضح  ترـضح ،

.دناوخ هرود )! نیمه  نارظتنم  هیبش  )

راظتنا ع ،)  ) فسوی تشگزاب  ندوب و  هدنز  هب  نامیا  دینادرگ ، ع )  ) فسوی ترـضح  رادـید  قیال  ار  ع )  ) بوقعی ترـضح  هک  هچنآ 
وا ع ،)  ) فسوی ترضح  مالعا  زا  شیپ  ع ،)  ) فسوی ناردارب  هک  یلاح  رد  .دوب  ترضح  نآ  قارف  رد  یبات  یب  يراودیما و  اب  هارمه 

هدنز دندرک ) یم  یگدنز  رـصم  نادـنز و  هاچ ، رد  فسوی  ترـضح  هک  ییاهلاس  نامه  ینعی   ) شتبیغ تدـم  رد  دـنا و  هتخانـشن  ار 
(2  ) .دندرک یم  راکنا  ار  وا  ندوب 

تمعن رکش  یسانشردق و  ع :)  ) یسوم ترضح  راظتنا  رد  لیئارسا  ینب  موق  . 3

هدیشک یتخس  زا  یکی  دندش ، راتفرگ  رصم  رد  ع )  ) فسوی ترضح  زا  سپ  هک  لیئارسا ، ینب  نامه  ینعی  ع ،)  ) یسوم ترضح  موق 
ربخ اهنآ  هب  هکنیا  ات  دندوب  ع )  ) یسوم ترضح  راظتنا  رد  نایرصم ، هجنکش ي  ریز  رد  لاس  اهنآ 400  .دندوب  نیمز  يور  ماوقا  نیرت 
لاس شتدم 50  دوب  رارق  هک  دـش  داجیا  يا  هزات  ياه  یتخـس  بیاصم و  تدـم ، نیا  زا  دـعب  هزات  .دـش  دـلوتم  نات  یجنم  هک  دیـسر 

.دشاب

: تسا یندناوخ  جرف  ندیسر  اه و  یتخس  نیا  ندش  هاتوک  يارجام 

شروهظ رد  دهاوخب  وا  زا  دبایب و  دناوخب و  ار  ع )  ) نارمع سیوم  ات  دنداتـسرف  ارحـص  هب  ار  دوخ  ناملاع  زا  یکی  لیئارـسا ، ینب  موق 
لاس روهظ 10  هک  داد  هدعو  وا  هب  ترـضح  تفای و  ار  ع )  ) یـسوم ترـضح  رایـسب ، يراز  عرـضت و  زا  سپ  ملاع ، نآ  .دنک  لیجعت 

نآ رطاخ  هب  هک  درک  هراشا  یلاعت ، دنوادخ  هاگنآ  دمحلا هللا » : » دنتفگ دندرک و  رکـش  یگمه  تفگ ، مدرم  هب  ملاع  یتقو  .داتفا  ولج 
.دیناسر لاس  هب 30  ار  یتخس  تدم  دمح ،
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لاس هب 20  تبیغ  تدم  هک  دیناسر  اهنآ  هب  دنوادخ  سپ  تسادخ » زا  یتمعن  ره  : » دـنتفگ بلطم ، نیا  ندـیمهف  اب  لیئارـسا ، ینب  موق 
قیرط زا  ناشیا  و  ع )  ) یسوم ترـضح  قیرط  زا  ملاع ، نآ  هک  ییاج  ات  دندیزرو  رارـصا  دنوادخ  رکـش  رد  لیئارـسا  ینب  موق  .دیـسر 
نخـس نیا  نتفگ  لاح  رد  ملاع  نآ  .مداد » هزاجا  ناشیا  جرف  هب  هک  دینکن  تکرح  دوخ  ياج  زا  : » هک دـناسر  ماغیپ  نانآ  هب  دـنوادخ 

(3  ) .دش لصاح  روهظ  دنتفر و  لیئارسا  ینب  يوس  هب  نانز  مدق  ع )  ) یسوم ترضح  هک  دوب 

رافغتسا هبوت و  ع :)  ) سنوی ترضح  موق  . 4

رطاـخ هب  دـید ، یم  ار  موـق  نیا  رد  لوـحت  ياـه  هنیمز  دـنوادخ ، هـک  ییاـجنآ  زا  اـّما  .درک  نـیرفن  ار  شموـق  ع )  ) سنوـی ترـضح 
.درک یهام  مکش  يالتبم  ار  وا  نیرفن ، رد  سنوی  ترضح  یگدزباتش 

باذـع بضغ و  داب  هک  نیمه  .دـندز  یعمج  هتـسد  يا  هبوت  هب  تسد  باذـع ، ندـمآ  دورف  هناتـسآ ي  رد  ع )  ) سنوی ترـضح  موق 
هاگنآ .دـندیبلط  شزرمآ  دـنوادخ  زا  نانک  هیرگ  دـندمآ و  رهـش  لخاد  هب  همه  ناکدوک  نانز و  نادرم و  تفرگ ، ندـیزو  دـنوادخ 

.ددرگزاب شموق  يوس  هب  هک  درک  رما  ع )  ) سنوی ترضح  هب  دنوادخ 

ياج هب  ار  دنوادخ  دمح  هراومه  دندشن و  نامیا  رد  یتسـس  راتفرگ  زگره  كانلوه ، يارجام  نیا  زا  سپ  ع ،)  ) سنوی ترـضح  موق 
(4  ) .دنتسناد ار  ع )  ) سنوی ترضح  ردق  هدروآ و 

لیئارسا ینب  موق  . 5

جرف هب  نیقی  ع :)  ) یبن لایناد  راظتنا  رد 

ار ناشیا  دندش و  نامیشپ  یتدم ، زا  سپ  اّما  .دنتـسشن  وا  ندرم  راظتنا  رد  دنتخادنا و  یهاچ  رد  ار  ع )  ) یبن لایناد  لیئارـسا ، ینب  موق 
دندیشک و نییاپ  تخت  زا  جرف ، هب  دیما  اب  ار  نارگمتس  دوخ ، ربهر  هب  دامتعا  اب  سپس  .دندرک  دوخ  ياورنامرف  دروآ و  نوریب  هاچ  زا 

(5  ) .دندنام مدق  تباث  وا  تیالو  رب  نانچمه  ع ،)  ) ریزع ترضح  نامز  ات 
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دیسرن تاجن  هب  ناشتسد  هک  یماوقا 

، دراوم یخرب  رد  ای  دیـسرن و  یجنم  هب  زگره  ناشتـسد  نامیا ، یتسـس  يراد و  نید  رد  یهاتوک  اب  هک  یماوقا  دـندوب  اهتما ، نایم  رد 
.دیماجنین جرف  هب  ناشراک 

اهر يا  هشوگ  هب  ار  راظتنا  جرف و  يارب  اعد  دندش و  دیماان  اراکشآ  ناشیا ، هلاس ي  دنچ  تبیغ  زا  سپ  ع ،)  ) دوه ترضح  موق  فلا )
.وا باذع  راتفرگ  دندش و  دنوادخ  تبوقع  راوازـس  دندوب  هتـشگ  بلق  تواسق  راچد  هک  اهنآ  .دـندز  يرگنایغط  هب  تسد  دـندرک و 

(6)

میهاربا ترـضح  درگ  زگره  رایـسب ، ناهانگ  باکترا  رطاخ  هب  دـندش و  نایدورمن  دورمن و  راـتفرگ  ع ،)  ) میهاربا ترـضح  موق  ب )
(7  ) .دنتشگن عمج  (ع )

طول ترضح  نوچ  يروبص  ربمایپ  نتشاد  تمعن  زا  نآ ، زا  ندرکن  هبوت  و  طاول ، هانگ  ماجنا  رطاخ  هب  زین  ع )  ) طول ترـضح  موق  ج )
(8  ) .درب نیب  زا  ار  موق  نآ  ناراکهانگ  دنوادخ ، باذع  دنتشگ و  مورحم  (ع )

زگره میریگن و  تربـع  ناینیـشیپ  زا  هک  رگا  میتخبدـب  اـّما  .يرآ  میرظتنم ؛ میتـبیغ و  نارود  رد  مییوگب : هنوگنیا  میناوتب  دـیاش  لاـح 
...دسرن ع )  ) ارهز يدهم  نماد  هب  نامتسد 

mastoor.ir: عبنم

سر 10 باحصا  ربمایپ  ناتساد 

يا 10 هقیقد  جنپ  ربنم  سر .  باحصا  ربمایپ  ناتساد 

داتفا ّسَر  باحصا  هاچ  رد  هک  يربمایپ 

نینچ هب  شموق  ار  وا  .دوب  هدمآ  راتفرگ  بآرپ  همشچ ي  هنایم ي  رد  یهاچ  رد  هتسب  تسد  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) ادخ ّیبن 
اتـسور هدزاود  مدرم  دوخ  .دنابنجب  ییاپ  تسد و  تسناوت  یمن  هک  دوب  کیراب  گنت و  ردـقنآ  هاچ ، .دـندوب  هدرک  راچد  يراگزور 

، همـشچ نایرج  موادم  دروخرب  زا  هاچ  کیرات  هریت و  نورد  الاح  .دـندوب  هدـناشوپ  ار  شرـس  دـندوب و  هتخاس  ار  یگنـس  توبات  نآ 
(1) .دندوب هتشاذگ  ربق  رد  هدنز  هدنز  ار  وا  ییوگ  هک  دوب  هدش  بوطرم  درس و  نانچنآ 
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هب نانز  مدـق  بش ، توکـس  رد  (ع ) ادـخ ّیبن  هک  نامز  نامه  .دوب  هدـش  عورـش  تخرد » هاش   » ندـش کشخ  زا  تانایرج  نیا  ماـمت 
زا نازیوآ  تارهاوج  اه و  نامسیر  تسیرگن : روشرپ  نشج  زا  هدنام  یقاب  تارثا  هب  مومغم  هتفرگ و  لد  .دش  کیدزن  ربونص  تخرد 
هب تسد  نیگمغ ، ربمایپ  دنتـشادن ؟ رطاخ  رد  ار  اتکی  هناگی ي  يادخ  رگم  رخآ  .بارـش  یلاخ  ياه  ماج  هتخوس ، نایاپراچ  تخرد ،

هدرکن يراک  بیذکت ، زا  ریغ  هب  وت ، ناگدنب  نیا  هک  یناد  یم  وت  ایادخ  : » درک تساوخرد  اناوت  دنوادخ  هب  ور  دروآ و  الاب  نامـسآ 
یمن نانآ  هب  تخرد  نآ  زا  یتعفنم  ررض و  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ یم  لوغشم  تخرد  شتسرپ  هب  حبص ، زور  ره  دنرفاک و  وت  هب  دنا و 

(2 !«) نک کشخ  ار  اهنآ  تخرد  هدب و  ناشن  نانآ  هب  ار  دوخ  تنطلس  تردق و  اهلاراب ! .دسر 

هک ییوگزردنا  نامه  تسا ؛ (ع ) یبن بوقعی  هداون ي  وا ، هک  دنتسناد  یم  همه  .تفرگ  الاب  اتـسور  هدزاود  نایم  اوعد  هک  دش  نیمه 
نارـس .دوب  وا  راـک  تخرد  نتخوـس  سپ  .درک  یم  ناـشرود  سیلبا  شتـسرپ  زا  تفگ و  یم  ناـنآ  هب  ناطیـش  بیرف  زا  زور  بش و 

میروایب نامیا  وا  هب  دیاب  سپ  .دناکشخب  ار  تخرد  هاش  هتسناوت  هک  تسادخ  ربمایپ  ًامتح  دنتفگ ، یم  يا  هّدع  دندش : هتسد  ود  لیابق 
دندش دّحتم  لیابق  نارـس  هک  دش  نیمه  و  میریگ ! یم  هدیدان  ار  وا  يادخ  سپ  هدرک ، نیهوت  نامیادخ  هب  دنتفگ : يرگید  هّدع ي  و 

(3) .دنناسرب لتق  هب  ار  وا  هک 

تشاد متح  .تفر  نامسآ  هب  شا  هلان  دیچیپ و  شندب  رـساترس  رد  درد  .داد  یناکت  هاچ  رد  ار  شدوبک  هتفوک و  ندب  (ع ،) ادخ ربمایپ 
هلان ي .دناتسب  نادرمان  نیا  زا  ار  شداد  شدنوادخ  هک  تشاد  دیما  نآ  زا  شیب  .دندینش  یم  ار  وا  ياه  هلان  يادص  رهش  درمان  مدرم 
رب نم ، هب  سپ  .مرب  یم  هک  یجنر  یتخس  ارم و  ناکم  یگنت  ینیب  یم  وت  نم ! يادخ  يا  : » دیچیپ یم  رهش  رد  حبص  ات  شزیگنا  نزح 

(4 !«) نکم ریخأت  میاعد  تباجا  رد  اهلاراب  ناتسب ! ار  مناج  رتدوز  هچ  ره  نک و  محر  نم  یگراچیب  ندب و  فعض 
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ّسر باحصا  گرزب  هانگ 

بیترت نیدب  دوب و  هتفیرف  ار  اهنآ  ناطیش  دنتسیز و  یم  نیمز  قرشم  رد  هک  دندوب  یموق  ّسر ، باحـصا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ره دندوب و  هدیزگ  انکس  اتسور  رد 12  هک  دندوب  هلیبق   12 موق ، نیا  .دندرک  یم  ینابرق  شیارب  دندیتسرپ و  یم  ار  يربونص  تخرد 

(5) .دندرک یم  رازگرب  تخرد  يارب  ینشج  اهاتسور ، زا  یکی  رد  هام 

هنایم ي رد  یهاچ  نایم  رد  ار  ناشموق  مولظم  ربماـیپ  اـهنآ  هک  دـش  روهـشم  ندرک » نفد  ّسر =  » هب رطاـخ  نیا  هب  ّسر  باحـصا  ماـن 
نیا رطاخ  هب  ناشرب ، گرب و  یب  هتخوس و  تخرد  هک  دنتـشاد  دیما  لاح  نیع  رد  دورب و  ایند  زا  هدـنز  هدـنز  ات  دـندرک  نفد  همـشچ 

(6 !) دنک محر  اهنآ  هب  دشخبب و  ار  اهنآ  گرزب ، ینابرق 

: دومرف مالسلا ) هیلع  ) لیئربج شهاگرد  نیما  هب  باطخ  دنوادخ  دیشک ، دنوادخ  تّجح  نتشک  هب  اهنآ  راک  یتقو 

هب هک  تساهلاس  .دنناما  رد  نم  مشخ  زا  هک  دندرک  نامگ  درک و  رورغم  ار  تمعن  رفاک  ناگدـنب  نیا  نم ، ملح  یناوارف  لیئربج ! يا  »
دنراد شیوخ  نامگ  رد  ای  .دنروایب   بات  ار  نم  مشخ  دنناوت  یم  دننک  یم  نامگ  دنتـشک و  ارم  ربمغیپ  دنلوغـشم و   نم  ریغ  تدابع 
یمن هار  دوخ  هب  یسرت  نم  باذع  زا  دنک و  یم  ار  نم  ینامرفان  هک  یـسک  زا  نم  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتفر  نوریب  نم  تردق  دی  زا  هک 

(7 «) .منادرگ یم  نایناهج  تربع  ار  اهنیا  هک  دنگوس  مدوخ  لالج  تّزع و  هب  .مریگ  یم  ماقتنا  دهد ،

.دزوس یم  شتآ  رد  هدنُک  هک  دنتخوس  نانچنآ  دیراب و  شتآ  اهنآ  رب  نامسآ  نیمز و  زا  دنوادخ  دیع ، زور  حبص  رد  بیترت ، نیدب 
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سر 9 باحصا  ناتساد 

يا 9 هقیقد  جنپ  ربنم  سر  باحصا  ناتساد 

ّسَر ناتسرپ  تخرد 

زور ره  .دروآ  یم  رد  تکرح  هب  مدرم  هدز ي  رحـس  نامـشچ  لباقم  رد  ار  شیاه  هخاش  .دوب  هدرک  هنال  ربونـص  تخرد  رد  سیلبا ،
هدش هدرتسگ  اتسور  زا 12  یکی  رد  هک  تخرد  ربتـس  ياه  هخاش  زا  یکی  يدـنلب  رب  ات  داتـسرف  یم  ار  شبیرف  رپ  نادرگاـش  زا  یکی 

، هدروخ بیرف  اـتکی ، دـنوادخ  شتـسرپ  ياـج  هب  مدرم ، هک  دوب  هنوگ  نیمه  .دـنهدب  نیغورد  ياـه  هدـعو  مدرم  هب  دننیـشنب و  دوب ،
کی رد  هاـم  ره  دـندیمان و  یم  تخرد » هاـش   » ار تـخرد  اتـسور ، هدزاود  مدرم   ( 1  ) .دـندیتسرپ یم  ار  ربونـص  تخرد  هناروکروک 

نیدنچ ات  دندوب و  توعد  نآ  هب  رگید  ياتـسور  مدرم 11  هک  ینـشج  .دش  یم  رازگرب  هِد  رد  ینـشج  دش و  یم  مالعا  دیع  اتـسور ،
(2) .دش یمن  عطق  ترشع  یبرطم و  شون و  شیع و  طاسب  زور ،

ياـهدایرف هـب  هّجوـت  یب  مدرم ، درک و  دـهاوخن  مـحر  اـهنآ  رب  دـننکن ، یناـبرق  شیارب  رگا  هـک  دوـب  هدـناوخ  ناشــشوگ  رد  سیلبا ،
، شتآ .دـنتخورفا  یم  گرزب  یـشتآ  تخرد ، ياپ  شیپ  رد  دـندمآ و  یم  هورگ  هورگ  سیلبا ، ناـمرف  رد  هدرب  ورف  رـس  ناـشربمایپ ،

هدجـس اتـسور ، هدزاود  مدرم  هک  دوب  ماگنه  نیمه  .تفرگ  یم  ارف  ار  نامـسآ  نآ ، دود  دـنازوس و  یم  دوخ  رد  ار  ینابرق  ناـیاپراچ 
هناکدوک ییادص  اب  سیلبا  هاگنآ  .دهدب  تکرب  ناش  یگدنز  هب  هک  دنتساوخ  یم  وا  زا  نانک  هبال  دنداتفا و  یم  تخرد  ياپ  هب  نانک 

(3) .تساخ یمرب  اوه  هب  یلاحشوخ  ياهدایرف  ادص ، نیا  زا  دعب  و  مدیشخب »! ار  امش  دشاب  : » دز یم  دایرف  تخرد  لد  زا 
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ار تینما  هک  تشاذـگ  یم  ّتنم  ناـنآ  هب  يزور  .دروآ  یم  دورف  هـیرق  هدزاود  مدرم  رب  يا  هنوـگ  هـب  زور  ره  ار  دوـخ  يزاـب  سیلبا ،
ره ربخ  ، یب  مدرم  .تشاد  دهاوخرب  نیمز  زا  ار  ناش  همه  هک  درک  یم  یلاشوپ  ياهدیدهت  يزور  تسا و  هدروآ  ناغمرا  هب  ناشیارب 

محر اـهنآ  هب  هک  دنتـساوخ  یم  ربونـص  تخرد  زا  يراز ، عّرـضت و  اـب  دـندرک و  یم  رارقرب  ینـشج  اتـسور ، هدزاود  زا  یکی  رد  هاـم 
همشچ ي غارس  ساوح  یب  دیابن  مه  نایاپراچ  یّتح  تشادن ؛ دیشون ، یم  نآ  زا  تخرد  هک  يا  همشچ  زا  ندیشون  ّقح  یسک  .دروآ 

ناشربمایپ زور ، ره  هک  یلاح  رد  دندوب ؛ هدش  ناطیش  هدرب ي  دندیشون و  یم  اهاتسور  رانک  ياه  هبآ  لِگ  زا  همه  دنتفر ؛ یم  تخرد 
(4) .ناشدناوخ یم  ارف  هناگی  دنوادخ  شتسرپ  هب  دروآ و  یم  ناشدای  هب  ار  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن ياسوم  ياه  هدعو 

بیغ زا  یـشتآ  هک  ییوگ  دش ؛ کشخ  ًامامت  تخرد ، ادخ ، ّیبن  ياعد  هب  .تشاذگ  فعـض  هب  ور  سیلبا ، بیرف  زور ، کی  هرخالاب 
...دنناسرب لتق  هب  ار  ناشربمایپ  هک  دندش  دّحتم  اتـسور ، هدزاود  یمامت  هاگنآ  .دشاب  هدنازوس  ار  شرب  گرب و  یمامت  دـشاب و  هدـمآ 

(5)

ّسر باحصا 

نامیلـس يربماـیپ  هوکـشاب  نارود  زا  سپ  اـهنآ ، یگدـنز  ناـمز  دنتـسیز ؛ یم  نیمز  قرـشم  رد  هک  دـندوب  یماوقا  زا  ّسَر ، باحـصا 
(6) .دوب (ع ) یبن

.دندوب هدنارورپ  ار  ربونص  تخرد  زا  گرزب  يا  هخاش  اهاتسور ، نیا  زا  مادک  ره  رد  دنتشاد و  رایتخا  رد  ار  اتـسور  هدزاود  موق ، نیا 
ياون ندینـش  زا  سپ  اتـسور  مدرم  زور ، نآ  رد  دـش و  یم  رازگرب  تخرد » هاش   » يادـخ يارب  يدـیع  اهاتـسور ، زا  یکی  رد  هاـم  ره 

(7) .دندنارذگ یم  وحن  نیمه  هب  زور  نیدنچ  ات  دندرک و  یمن  يراذگورف  یهانگ  چیه  ماجنا  زا  ناطیش ،
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هاچ رد  هک  يربمایپ  رون : نایاوشیپ  رد  هک   ) ار ناشموق  ربمایپ  دـندنام و  یقاب  ناشدوخ  رفک  رد  يداـیز  تّدـم  موق ، نیا  هکنآ  زا  سپ 
لیئربج هک  داد  نامرف  تفرگ و  مشخ  اهنآ  رب  دـنوادخ  دـندناسر ، لـتق  هب  میا ) هتخادرپ  ناـشیا  لـتق  هوحن ي  هب  داـتفا  ّسر  باحـصا 

.دنک لزان  نانآ  رب  تخس  یباذع  مالسلا ،) هیلع  ) نیما

هب عورـش  خرـس  يداب  دـندوب ، هدـمآ  درگ  مه  رود  تخرد  هاش  دایعا  زا  یکی  يارب  مدرم  یتقو  هک  دوب  تروص  نیا  هب  اـهنآ  باذـع 
، دنتـشاد تسد  رد  ربونـص  بوچ  زا  یتاعطق  یگمه  هک  نانآ  تفرگ و  ندیراب  شتآ  ناشرـس  رب  نامـسآ  نیمز و  زا  درک و  ندـیزو 

(8) .دنامن یقاب  نانآ  زا  يرثا  دنتخوس و 

دنوادـخ هکنآ  اب  هک  یماوقا  .تسا  هدرک  دای  دـندش  دوبان  دـنوادخ  طسوت  هک  یباحـصا  ناونع  هب  ناـنآ  زا  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ 
دنوادخ .دندمآ  راتفرگ  سیلبا  ماد  هب  دـندرک و  یهّجوت  یب  دوخ  ربمایپ  نخـس  هب  داد ، رادـشه  نانآ  هب  داتـسرف و  یناربمایپ  ناشیارب 

: دیامرف یم  ماوقا  همه ي  اب  تّجح  مامتا  هرابرد ي  میرک 

هب ود  ره  : » میتفگ سپ  .میدینادرگ  (ش ) رایتسد وا  هارمه  ار  نوراه  شردارب  و  میدرک ، اطع  ینامسآ ) ) باتک یسوم  هب  ام ) ) نیقی هب  »
هک هاگنآ  ار  حون  موق  .میدومن و  كاله  یتخـس  هب  ار  نانآ  ام )  ) سپ .دـیورب » دـنتفرگ ، غورد  هب  ار  اـم  ياـه  هناـشن  هک  یموق  يوس 

یباذع ناراکمتـس  يارب  میدینادرگ و  یتربع  مدرم  همه ي )  ) يارب ار  نانآ  و  میتخاس ، ناشقرغ  دـندرک ، بیذـکت  ار  ادـخ ) ) ناربمایپ
كـاله  ) ار اـه ) تعاـمج   ) نیا ناـیم  يرایـسب  ِياـه  لـسن  ّسَر و  ِباحـصا  ناـیدومث و  ناـیداع و  زین )  ) .مـیا و هدرک  هداـمآ  دردرپ 

(9 «) ...میدرک ربز  ریز و  ار  همه  میدز و  اهلَثَم  نانآ  همه ي  يارب  و  میدرک .)
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یلیئارسا 8 ینب  ناتسرپ  لعب 

یلیئارسا ینب  ناتسرپ  لعب 

يزاـب و ره  زا  ناـشیارب  میلـشروا »  » گرزب نهاـک  نخـس  نتـشاد  ساـپ  ییوـگ  .دـندرک  یم  عـمج  مزیه  تیّدـج  اـب  هّچبرــسپ  دـنچ 
( مالسلا هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن يایمرا  ياهرادشه  هک  یلاح  رد  رهـش  نانز  زا  يا  هّدع  .دوب  رت  یتایح  رت و  مهم  يا  یـشوگیزاب 
اب اه » نامسآ  يادخ   » دبعم رانک  رد  رتوس ، نآ  مه  نادرم  .دنتخپ  یم  نان  یکرتشم  رونت  رود  دندیدنخ ، یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار 

يادـخ دـننازوسب و  نآ  رد  ار  دوخ  ياه  ینابرق  ایادـه و  ات  دـنتخورفا  یم  گرزب  یـشتآ  دـندرک ، یم  عمج  اه  هّچبرـسپ  هک  یمزیه 
(1) .دننادرگ رورسم  داش و  ار  اه  نامسآ 

لتق انز و  بکترم  دینک ، یم  يدزد  .دیا  هتسب  دیما  هیاپ ، یب  غورد و  نانخس  هب  امـش  : »... هک دز  یم  دایرف  (ع ) یبن يایمرا  دوب  اهتّدم 
مان هب  هک  يا  هناخ  هب  دعب  دیتسرپ و  یم  ار  هناگیب  نایادخ  دینازوس و  یم  روخب  لعب  تب  يارب  دیروخ ، یم  مسق  غورد  هب  دیوش ، یم 

ناتتـشز ياهراک  قرغ  دیدرگ و  یمزاب  میناما و  نما و  رد  ام  دییوگ : یم  دیتسیا و  یم  نم  روضح  رد  هدمآ ، تسا ، هدش  هدـیمان  نم 
یم خـساپ  و  ( 2 «) .منیب یم  دـینک ، یم  نآ  رد  هچنآ  ره  تسا ؟ نادزد  هنایـشآ  دراد ، دوـخ  رب  ارم  ماـن  هـک  يا  هناـخ  رگم  دـیوش ؛ یم 

میهاوخ لاـبند  ار  دوخ  لاـیما  درک و  میهاوـخ  یگدـنز  دـهاوخ  یم  ناـملد  هک  روـط  ره  اـم  هدـم ! تمحز  ار  دوـخ  هدوـهیب  : » دـینش
(3 «) .دومن

هدرک زارد  شتآ  لباقم  ار  شیاپ  دوب و  هتسشن  دوخ  ییالط  ناشنرهاوج  تخت  رب  میلـشروا ، هاشداپ  .دوب  هدیـسر  ارف  نشج  زور  الاح 
شدنوادخ يوس  زا  (ع ) یبن يایمرا  دنتفگ  دنداد و  وا  تسد  يراموط  .دسرن  وا  هب  يدنزگ  میلـشروا ، ياه  هچوک  يامرـس  زا  ات  دوب 

.دناوخب ار  همان  یشنم  هک  درک  هراشا  تسد  اب  هاشداپ ، .تسا  هتشون  نآ  رد  ییاهرادشه 
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مامت هکنآ  ات  تخادنا  یم  شتآ  رد  دیرب و  یم  وقاچ  اب  هاشداپ  دش ، یم  مامت  هک  هّکت  ره  .درک  ندناوخ  هب  عورـش  دنلب  دـنلب  یـشنم ،
(4) .تخادنا شتآ  رد  ار  زیمآرادشه  راموط 

ياـه هاـگن  یتقو  .دوب  هاـشداپ  شنکاو  زا  ندیـسر  ربخ  رظتنم  یتاـجن ، هنزور ي  دـیما  هب  (ع ) یبـن ياـیمرا  یناتـسمز ، خاـک  زا  نوریب 
: درک دایرف  ار  شنانخس  نیرخآ  درک و  رهش  هب  ار  شتشپ  دید ، ار  یشنم  زیمآریقحت 

(5 ( »؟ درک دیهاوخ  هچ  تقو  نآ  .تسا  هدنامن  امش  يدوبان  هب  يزیچ  هک  دینادب  »

...دیسر شوگ  هب  لباب  نارواگنج  ياهروپیش  هرعن ي  رهش ، ياه  هزاورد  زا  هک  تشذگن  يزیچ  تفر و  رهش  زا  یهلا ، ربهر 

رّصَنلا ُتخُب  هلمح ي  زا  شیپ  لیئارسا  ینب  تیعضو 

ارچ دنا ؛ هتشاذگ  اپریز  لبق  اهتّدم  ار  وا  اب  ینمشد  ياهزرم  ًامتح  دندرگ ، یم  هبترمدنلب  دنوادخ  باذع  ّقحتـسم  یمدرم  موق و  یتقو 
.درک دهاوخن  تازاجم  ار  اهنآ  مدرم ، ندنام  یقاب  هب  يدیما  كدنا  اب  هک  تسا  میلح  روبص و  نانچنآ  دنوادخ  هک 

هناراک هانگ  یگدنز  رـصنتخب ، هلمح ي  زا  شیپ  اهتّدم  لیئارـسا ، ینب  مدرم  تسا ، هدمآ  لیجنا »  » رد یبن » يایمرا   » باتک رد  هچنانچ 
، تسرپ تب  مدرم ، هک  تسادـیپ  یبوخ  هب  باتک  نیا  رد  (ع ) یبن يایمرا  ياه  هظعوم  زا  .دـندوب  هتفرگ  شیپ  رد  ار  يزیمآ  كرـش  و 
دندوب و هدش  ادیپ  میلشروا  رد  يرایسب  نیغورد  ناربمایپ  نآ  رب  هوالع  .دندوب  هدش  ناهانگ  رگید  عاونا  ایر و  بارـش و  لها  راکانز ،

ینشور هب  یبن ، يایمرا  باتک  رد  نآ ، رب  هوالع  .دندرک  یم  بلاغ  مدرم  هب  دنوادخ  نانخس  ناونع  هب  ار  دوخ  نانخس  یبیرف ، ماوع  اب 
زا یخرب  هک  یلاح  رد  دـندوب ؛ هتفرگ  شیپ  رد  ار  يا  هنایارگ  فارـسا  یتـالّمجت و  یگدـنز  مدرم ، ناربهر  ناـگرزب و  هک  تسادـیپ 

دنوادـخ هب  لماک  روط  هب  مدرم  هکنیا  هب  دـیراذگب  ار  لماوع  نیا  یمامت  .دـنداد  یم  ناج  یگنـسرگ  رقف و  زا  رهـش  رد  يداـع  مدرم 
(6) .دندرب یم  شیپ  ار  دوخ  راک  وداج  رحس و  اب  هک  دنداد  یم  ینانهاک  هب  شوگ  دندیزرو و  یم  رفک  وا  ربمایپ  اتکی و 
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(ع) یبن يایمرا  ناتساد  زا  ینالوط  یتیاور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هچنانچ  .تسا  هدش  سکعنم  زین  ام  تایاور  رد  نانخـس  نیا 
رهـش نآ  اـیمرا ! يا  : » داد (ع ) اـیمرا ترـضح  هـب  يرادـشه  نـینچ  دـنوادخ  هـک  دـنا  هدوـمرف  نآ  زا  یـشخب  رد  دـنا و  هـتفگ  نـخس 
نید رییغت  ناهانگ و  باکترا   اب  هک  دـندوب  اجنآ  نکاس  لیئارـسا ، ینب  نامه  روگنا ، ناـتخرد  تسا و  سّدـقملا » تیب  (، » هدـیزگرب )

ار اهنآ  هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  سپ  .دنتـشگ  هفولع ) یعون   ) بونرُخ تخرد  دننام  دندش و  رفاک  دندرک و  لّدـبم  ارم  تمعن  نم ،
دنـشکب و ار  اهنآ  ات  منک  یم  ّطلـسم  اهنآ  رب  ار  مناگدـنب  نیرتدـب  ًامتح  دـنتفارد و  تریح  هب  نادنمـشناد  هک  منک  ناـحتما  ییـالب  اـب 

سّدقم گنس  هدومن و  ناریو  دندرک ، یم  راختفا  نآ  هب  هک  ار  یسّدقملا  تیب  دننک و  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دننکشب و  ار  ناشمیرح 
(7 «) .دنزادنایب اه  هلابز  نایم  لاس  دص  تّدم  ار 

، باذع نیا  اب  دیـسرارف و  رـصنتخب )  ) دوب لباب  هاشداپ  هک  دـساف  يدرم  نتخاس  ّطلـسم  اب  دـنوادخ ، باذـع  هدـعو ي  بیترت ، نیدـب 
.تشگ نانآ  زورما  داسف  زاس  ببس  هک  يرصع  .دش  زاغآ  لیئارسا  ینب  خیرات  رد  یشاپورف  یگدنکارپ و  زا  رپ  ینارود 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، تخب 

سّدقملا تیب  رگناریو  رصنلا ، تخب 

هب وس  نیا  زا  ناوج ، ریپ و  درم و  نز و  .تشاد  زیگنا  تشحو  یـساکعنا  میلـشروا ،»  » ياه هچوک  یمامت  رد  رـصَُّنتُخب  هرعن ي  يادص 
هب لیئارسا  ینب  ناراکمتس  دوب ؛ نوخ  شتآ و  هچراپکی  رهـش  .دننامب  ناما  رد  اه  « یلباب  » رگتراغ رکـشل  غیت  زا  ات  دندیود  یم  وس  نآ 

شنتفر زا  شیپ  مالسلا ) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن يایمرا  هک  روطنامه  (  1) .دندش یم  تازاجم  ناهج ، درمان  نیرتراکمتس  تسد 
رب رصنتخب ، ( 3 ،) لباب رفاک  هاشداپ  ریشمش  رد  یهلا ، باذع  و  ( 2) دوبن میلشروا  رد  (ع ) ایمرا الاح  .دوب  هداد  رادشه  مدرم  هب  رهـش ، زا 

.دنازوس یم  تفوک و  یم  لیئارسا  ینب  رس 
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یم ییامندوخ  رهش  هاگنادیم  رد  هک  دش  هریخ  خرس  يا  هپت  هب  تشادرب و  ندیشک  هرعن  زا  تسد  يا  هظحل  رهش ، نادیم  رد  رصنتخب ،
نیا : » داد خساپ  وا  هب  یسک  و  تسیچ »؟ نیا  : » دیسرپ همیـسارس  .تسا  دولآ  نوخ  یکاخ ، هّپت ي  هک  دید  تفر ، هک  رت  کیدزن  .درک 

زا دنزیر ، یم  كاخ  هطقن  نآ  رب  ردقچ  ره  زور  نآ  زا  تخیر و  نیمز  رب  (ع ) یبن يایحی  هدـش ي   هدـیرب  رـس  نوخ  هک  تسا  ییاج 
(4 «) .دیآ یم  الاب  دشوج و  یم  نوخ  نآ 

خاروس هب  دوخ  هدیـشک ي  کلف  هب  رـس  ياه  هناخ  زا  رخاف  ياه  سابل  اـب  هک  یمدرم  .درک  لیئارـسا  ینب  مدرم  هب  یهاـگن  رـصنتخب ،
زا ردقنآ  : » دز هرعن  دناخرچ و  تفرگ و  الاب  ار  شریـشمش  .تفرگ  ار  شدوجو  نانآ  زا  رّفنت  دیوج و  ار  شبل  .دندرب  یم  هانپ  یـشوم 
یم میلـشروا  ياـه  هچوـک  رد  هک  یتاـناویح  یّتـح  .ار  همه  تـشُک ؛ و  ( 5 !«) دتـسیاب نوـخ  نیا  شـشوج  هک  مشک  یم  لیئارـسا  ینب 

.دیشوج یم  نانچمه  نوخ  .دنتخیرگ 

وا هب  ار  ینزریپ  هناخ ي  و  دنا »؟ هدنام  نالتاق  نآ  زا  يا  هدنامزاب  : » دز دایرف  دـیکچ ، یم  نیمز  رب  نوخ  شریـشمش ، زا  هک  رـصنتخب ،
.داتـسیا شـشوج  زا  نوخ  .تشُک  دیـشک و  نوریب  هناخ  زا  دوب  ییحی  لتق  دهاش  هک  ار  هدیکورچ  هزوجع ي  رـصنتخب ، .دـنداد  ناشن 

(6) .دوب (ع ) ییحی نالتاق  هدنامزاب ي  نیرخآ  نزریپ ،

يوـس هب  شیپ  : » دز داـیرف  راـتفرگ و  ریـسا و  یمینو  هداـتفا  كاـخ  رب  هتـشک و  یمین  .درک  لیئارـسا  ینب  هب  یهاـگن  رـصّنتخب  هاـگنآ 
(7 !«) لباب

لاعتم دنوادخ  تّنس  ملاظ ، زا  ملاظ  ماقتنا 

یخرب .دنتـشگ  وحم  نیمز  زا  دندش و  تازاجم  دنوادخ  طسوت  يریذپان ، حالـصا  دـح و  زا  شیب  یـشکرس  رطاخ  هب  یفلتخم ، ماوقا 
نازوس کشخ و  داب  اب  (ع ) دوه ترضح  زابجل  موق  نوچمه  يا  هّدع  دندش ؛ قرغ  لیـس  رد  (ع ،) حون ترـضح  نامرفان  موق  نوچمه 

ناشدوخ نامز  ناملاظ  تسد  هب  زین  یخرب  ماوقا ، نایم  رد  .شتآ  گنـس و  اب  (ع ،) یبن طول  شکرـس  دـساف و  موق  دـننام  يا  هّدـع  و 
: دندومرف یندناوخ  ّمهم و  یتیاور  رد  مالسا ) هیلع  ) رقاب ماما  هچنانچ  .تسا  لاعتم  دنوادخ  ياه  ّتنس  زا  زین  شور  نیا  .دندش  دوبان 
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َو : » هدومرف هک  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  .رگید و  یملاظ  هب  رگم  هدیـشکن ، ماـقتنا  یملاـظ  چـیه  زا  ّلـج  زع و  يادـخ  »
یخرب تسرپرـس  دـندروآ ، یم  تسد  هب  هچنآ  رفیک )  ) هب ار  ناراکمتـس  زا  یخرب  هنوگ  نیا  و  ًاـضَْعب ؛ َنیِِملاَّظلا  َضَْعب  یِّلَُون  َِکلذَـک 

(8 «) .مینادرگ یم  رگید 

هانگ و عاونا  هب  یگدولآ  اهتب ، رگید  لعب و  شتـسرپ  یهابت ، داسف و  اهنرق  زا  سپ  لیئارـسا  ینب  دش  ببـس  هک  دوب  يزیچ  ّتنـس ، نیا 
رصنتخب بیرخت  هرابرد ي  تایاور  رد  هک  يروط  هب  .دنوش  تازاجم  رـصنتخب  تسد  هب  شنامز  تّجح  ّیبن و  زا  ینامرفان  تیاهن  رد 

اهنآ رب  رـصّنتخب  نینچمه «  و  ( 9 «) دندش ماع  لتق  رـصنتخب  تسد  هب  لیئارـسا  ینب  ناناوج  زا  رفن   35000  » هک دنا  هتشون  میلـشروا  رد 
یم ریــسا  ار  ناشنادـنزرف  دوـب و  اـهنآ  ناـیرارف  يوـج  تـسج و  رد  تـشک و  یم  تفاـی ، یم  هـک  ار  ناـشیا  مادـک  ره  دــش و  هریچ 

(10 «) ...درک

رد وا  .تخورف  یم  مزیه  یگدـنز ، نارذـگ  يارب  لـباب  رهـش  رد  هک  دوـب  ریقف  يرـسپ  دـشاب ، لـباب  هاـشداپ  هـکنآ  زا  شیپ  رـصنتخب ،
دنک یم  هلمح  میلـشروا  هب  هک  یماگنه  داد  لوق  تشگ و  ربخ  اب  دوخ  تشونرـس  زا  درک و  تاقالم  (ع ) یبن يایمرا  اـب  شا  یکدوک 

یهاشداپ هب  درک و  عمج  ینارادـفرط  دـش و  گرزب  رـصنتخب  هک  یتقو  بیترت ، نیدـب  .دـهدب  ناما  شناهارمه  و  (ع ) یبن ياـیمرا  هب 
هاگنآ .دنوش  جراخ  رهش  زا  شا  هداوناخ  و  (ع ) ایمرا ترضح  داد  هزاجا  راک ، زاغآ  نامه  رد  درک و  هلمح  سّدقملا » تیب  » هب دیـسر ،

(11) .دومن تراغ  لتق و  هب  عورش  دش و  رهش  دراو 

مالسلا 6 هیلع  ایمرا  ترضح  ناتساد 

مالسلا هیلع  ایمرا  ترضح  ناتساد 
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لیئارسا ینب  رادشه  رومأم  (ع ،) ایمرا

هکنآ همه  زا  رت  مهم  دندینـش و  یمن  ار  وا  نانخـس  دندید ، یمن  ار  اه  هناشن  دندوب ؛ هدـش  مه  روک  هک  رَک  طقف  هن  رهـش  مامت  ییوگ 
ياه هچوک  مالسلا ،) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) یبن يایمرا  .دننک  رواب  ار  ناشیادخ  نانخـس  هک  دوب  هدنامن  ناشدوجو  رد  يرواب  رگید 

یـشوگ مشچ و  دنک و  دنلب  رـس  یـسک  هکلب  داد ؛ یم  يزردـنا  تفای ، یم  یعمج  اجک  ره  درک و  یم  یط  نانز  مدـق  ار  میلـشروا » »
(1) .دوبن رهش  رد  یتسرپادخ  اّما  دشاب ؛ هتشاد  وا  نانخس  كرد  يارب 

يا دومرف : میادخ  : » هک دناسر  ناشـشوگ  هب  ار  دنوادخ  رادـشه  .دـندوب  هدـیمان  رهـش  ناملاع  ار  دوخ  هک  تفر  ینانآ  غارـس  هب  رخآ 
(3 «) .دروآ دهاوخ  رب  رس  ( 2) هفولع روگنا ، ناتخرد  ياج  هب  ما ، هدیزگرب  اهرهش  همه ي  نایم  زا  ار  نآ  نم  هک  يرهش  نیا  رد  ایمرا !

تیادـه دـیما  هنزور ي  اـهنت  تفگ ، یم  رگا  دـیاش  .تفگن  ینخـس  دوخ  زا  (ع ) اـیمرا دندیـسرپ ، (ع ) اـیمرا زا  ار  نآ  ياـنعم  یتقو  و 
زا هدز  تشحو  (ع ،) ایمرا دومرف و  یحو  وا  هب  ار  شنخـس  يانعم  دـنوادخ  ات  تفرگ  هزور  زور  تفه  .دـشیم  هتـسب  روک و  ناـشنتفای 

: تفاتش نایامن  ˚ ملاع غارس  هب  دنوادخ ، رادشه 

باکترا اب  هک  دندوب  اجنآ  نکاس  لیئارسا ، ینب  نامه  روگنا ، ناتخرد  تسا و  سّدقملا » تیب  ، » رهش نآ  ایمرا ! يا  : » دومرف دنوادخ  »
اب ار  اهنآ  هک  مروخ  یم  دنگوس  نم  سپ  .دنتـشگ  هفولع  دـننام  دـندش و  رفاک  دـندرک و  لّدـبم  ارم  تمعن  نم ، نید  رییغت  ناهانگ و 

دنـشکب و ار  اـهنآ  اـت  منک  یم  ّطلـسم  اـهنآ  رب  ار  مناگدـنب  نیرتدـب  ًاـعطق  دـنتفارد و  تریح  هب  نادنمـشناد  هک  منک  ناـحتما  ییـالب 
سّدقم گنس  هدومن و  ناریو  دندرک ، یم  راختفا  نآ  هب  هک  ار  یسّدقملا  تیب  دننک و  ناریو  ار  ناشیاه  هناخ  دننکشب و  ار  ناشمیرح 

(4 «) .دنزادنیب اه  هلابز  نایم  لاس  دص  تّدم  ار 
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رد هک  ییاهباتک  زا  ار  ناشرـس  یّتح  ناـش ، یخرب  .تخاـسن  هدز  تشحو  ار  اـملع  دـناسرت ، ار  (ع ) یبن ياـیمرا  هک  هنوگنآ  رادـشه ،
یلیئارـسا ینب  داریا  دـنچ  دندیـسرپ و  هدوهیب  لاؤس  دـنچ  یخرب ، دـنزادنیب و  (ع ) ایمرا هب  یهاگن  مین  ات  دـندرکن  دـنلب  دوب ، ناشتـسد 

.دنا هدرک  شا  هلاوح 

هدعو نانآ  دوب : هداس  .دـناسرت  یمن  ار  نانآ  یکانلوه ، ربخ  نینچ  هک  تسیچ  رد  وا  اب  نانید  یب  نیا  توافت  هک  دـیمهف  یم  (ع ) ایمرا
هک دوب  اهتّدم  دنـشاب ! هتـشاد  رواب  ار  ادخ  نانخـس  هک  دندوبن  تسرپادخ  اهنآ  ًالـصا  .دنتـشادن  رواب  ار  وگتـسار  دـنوادخ  نیتسار  ي 

نانمشد رهـش  هک  دوب  اهلاس  الاح  دنوادخ ! هدیزگرب ي  رهـش  سّدقملا ! تیب  ( 5) .دندوب سدّقملا » تیب   » نایادـخ لعب »  » و كودرم » »
.دوب هتشگ  دنوادخ 

.تفرگ دوب ، سّدـقملا  تیب  رگناریو  هک  يرگمتـس  نآ  یناشن  درک و  شیاـتکی  دـنوادخ  هب  ور  میلـشروا ، نارفاـک  زا  رازیب  (ع ) اـیمرا
(6) .تفرگ لباب »  » زا تسیاب  یم  ار  وا  غارس  تسا و  رّصنتُخب »  » شمان هک  دومرف  شیادخ 

نانخــس هـک  یلاـح  رد  .درک  كرت  ار  رهــش  تـفرگ و  تـسد  هـب  ار  شبکرم  راـسفا  تـشادرب و  ار  شکچوـک  هلوـک ي  (ع ) اــیمرا
گنج رد  ار  ناشیا  سپ  .یطحق  هن  دوش و  یم  گنج  هن  هک  دنیوگیم  اهنآ  ایمرا ! يا  : » دوب هتـشگ  زادنا  نینط  شلد  رد  شراگدرورپ 

رد ناشیاه  شعن  دش و  دنهاوخ  هتـشک  نینچ  دنهد ، یم  شوگ  اه  ییوگـشیپ  نیا  هب  هک  موق  نیا  تخاس و  مهاوخ  كاله  یطحق  و 
(7 «) ...دنک نفد  ار  اه  هزانج  ات  دنام  دهاوخن  یقاب  یسک  داتفا و  دهاوخ  میلشروا »  » ياه هچوک 

رصنتخب دورو  رادشه  و  (ع ) یبن يایمرا 

هناتسآ ي رد  یهلا ، روبص  ربمایپ  نیا  .دروآرد  ادص  هب  میلشروا »  » هتفر ي باوخ  هب  ياه  هچوک  رد  ار  رطخ  ياهگنز  (ع ) یبن يایمرا 
زا لـبق  اهتّدـم  ناـشیا  .داد  رادـشه  مدرم  هب  ار  سّدـقملا  تیب  یـشاپورف  لیئارـسا و  ینب  یگدـنکارپ  میلـشروا ، هب  رـصنتخب  هلمح ي 

ترـضح تلحر  زا  لاس  اه  هد  تشذـگ  اب  هک  یلیئارـسا  ینب  .دوب  لیئارـسا  ینب  موق  هدـنهدرادشه ي  (ع ،) یـسیع ترـضح  تلاـسر 
دندوب و هداهن  رانک  ار  تاروت »  » تامیلعت و  (ع ) نارمع نب  یسوم  نیمارف  هناگی ، يادخ  میلـشروا ، رهـش  هب  دورو  و  (ع ) نون نب  عشوی 

(8) .دنتشگ قرغ  یکانتشحو  داسف  رد  نانهاک  نامرف  زا  تعاطا  يرگوداج و  هب  ندش  لوغشم  اب 
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دوب و ضیرم  یکدوک  نامز  نآ  رد  وا  .دنتفای  ار  رصنتخب  میلـشروا ، زا  جورخ  زا  سپ  (ع ) ایمرا ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
نتفای دوبهب  رد  (ع ) یبن يایمرا  ترـضح  نامز ، نامه  رد  ( 9) .تخورف یم  رهـش  رد  درک و  یم  عمج  مزیه  یگدنز  ندـنارذگ  يارب 

رد هچنانچ  .دریگب  يا  همان  ناما  شناوریپ  كدـنا  شدوخ و  يارب  دـناوتب  يارجام  نیا  ياهتنا  رد  اـت  درک  کـمک  وا  هب  شا  يراـمیب 
جراخ رهـش  زا  شناوریپ  هداوناخ و  اب  (ع ) ایمرا ترـضح  هک  دـش  ببـس  همان  ناما  نیمه  داد ، میهاوخ  حیـضوت  هدـنیآ  ياـه  تمـسق 

(10) .دندش هدیشک  نوخ  كاخ و  هب  رصنتخب  طسوت  مدرم ، یقاب  دنوش و 

مالسلا هیلع  ربمایپ  يایمرا  ناتساد 

ناگدرُم رهش  بیرغ  ربمایپ  (ع ،) ایمرا

ياه غاب  زا  .تسنام  یم  گرگ  هزوز ي  هب  شیاوآ  دـیچیپ و  یم  اـه  هناـخ  ناریو  یلاـخ و  وت  ياـه  نوتـس  ناـیم  ناـنک ، وهوه  داـب ،
.دوب هدنام  نوخ  هریت ي  ّدر  اجنآ  اجنیا و  رهـش ، ياه  نابایخ  رب  دوب و  هدنامن  یقاب  هتخوس  کشخ و  فلع  يا  هتـسد  زج  میلـشروا » »

، اه هار  رذگ  رد  ناتخرد و  هتـسکش ي  هنت ي  رب  اه ، ماب  يدنلب  رب  نیمز ، يور  اج  همه  .دوب  هدش  لیئارـسا  ینب  ناتـسروگ  میلـشروا ،
هزانج نفد  يارب  یـسک  هکنآ  یب  دوب ؛ هتخیر  نیمز  رب  ناکدوک  نادرم و  نانز و  ناشیرپ  هتخیر و  مه  رد  هدـش و  هتـشپ  ياـه  هزاـنج 

(1) .دشاب هدنام  هتسخ  هدیسوپ و  ياه 

كاپان هدش و  بکترم  يرایسب  ناهانگ  میلشروا  : »» دناوخ رهش  ناگدرم  يارب  كانمغ  یظعو  مالسلا ،) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) ایمرا
دلانیم و وا  .دناهدید  ار  وا  يراوخ  یگنهرب و  اریز  دننکیم ؛ شریقحت  کنیا  دندرکیم ، میرکت  ار  وا  هک  یناسک  مامت  .تسا  هدـیدرگ 

ناهگان دیشیدنین و  دوخ  تبقاع  هب  وا  .درکن  ییانتعا  وا  اّما  دوب ؛ میلشروا  نماد  رب  یگنن  هّکل ي  .دناشوپیم  ار  دوخ  هرهچ ي  مرش ، زا 
(2 «) .دهد یّلست  ار  وا  هک  تسین  یسک  کنیا  .درک  طوقس 
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نم هب  یهاگن  دـینکیمن ؟ هاگن  نم  هب  ارچ  دـیرذگیم ! مرانک  زا  هک  یناـسک  يا  : »» دز داـیرف  داتـسیا و  رهـش  كورتم  نادـیم  رد  هگنآ 
ار يدرم  دـسج  هک  یغـالک  زا  ار  شیور  یگدروخ ، مه  هب  لد  اـب  و  ( 3 (»؟ دراد دوجو  نم  مغ  نوچمه  یمغ  ایآ  دـینیبب  دـیزادنیب و 

.دش یم  اه  برقع  زا  یکی  مهس  شندب  زا  هّکت  ره  هک  داتفا  ینز  هب  شمشچ  دنادرگرب و  درک ، یم  خاروس 

»؟ دنیآ یم  درگ  تمایق  رد  هرابود  رهش  نیا  هدش ي  هکت  هکت  هدیسوپ و  ناگدُرم  هنوگچ  : » دیسرپ نیگمغ  هدز و  تریح  (ع ) ایمرا

(4) .تفر ورف  هلاس  دص  یباوخ  هب  میلشروا  ناگدُرم  رانک  رد  (ع ) ایمرا و  ناریمب » ار  وا  : » درک دایرف  نامسآ  رد  یشورس 

لیئارسا ینب  راکهانگ  موق  ندش  هدنز 

هتفرگ تراسا  هب  دندوب ، هدنام  یقاب  هک  ییاهنآ  دندش و  ماع  لتق  لیئارسا  ینب  مدرم  زا  یخرب  میلشروا ، هب  رـصنتخب  هلمح ي  زا  سپ 
هب هرابود  رهـش ، ندـش  كورتم  زا  سپ  دوب و  هدرک  كرت  ار  رهـش  رـصنتخب  هلمح ي  ماـگنه  رد  (ع ،) یبن ياـیمرا  ترـضح  .دـندش 

(5) .تشگزاب میلشروا 

نآ دش و  هدناریم  دنوادخ  طسوت  دنوش »؟ یم  هدنز  ناگدرم  هنوگچ   » شـسرپ زا  سپ  (ع ) ایمرا ترـضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
زا ابیز  یتیاور  رد  .دـشاب  نایناهج  مامت  يارب  یتربع  شروآ ، تفگـش  يارجاـم  اـت  دـش  هدـنز  هراـبود  لاـس  دـص  زا  سپ  ادـخ ، ّیبن 

، بیترت نیدب  .دوب  ناشیا  مشچ  دش ، هدنز  (ع ) یبن يایمرا  ندب  زا  هک  یشخب  نیتسخن  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح 
تیاور نیمه  رد  نینچمه  .تساخرب  اج  زا  هدنزرس  غالا ، تسویپ و  مه  هب  شبکرم  هدیسوپ ي  ياه  ناوختسا  هنوگچ  هک  دید  ناشیا 

(6) .دنادرگ هدنز  ار  ناگدرم  رهش  (ع ) یبن يایمرا  ياعد  هب  دروآ و  محر  لیئارسا  ینب  رب  دنوادخ  نآ ، زا  دعب  هک  تسا  هدمآ 
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ترـضح ندـش  هدـنز  يارجاـم  هب  هیبش  رایـسب  دـنچ  ره  (ع ) یبـن ياـیمرا  ترـضح  ندـش  هدـنز  يارجاـم  هک  تسا  ینتفگ  هتکن  نیا 
(7) .تسا هدش  هراشا  نآ  هب  هناگادج  روط  هب  تایاور  رد  اّما  تسا ، (ع ) ریزع

نادـنزرف زا  یـشخب  دـندوب ،) هدـش  هتـشک  رـصنتخب  طسوت  هک  ینانامه  ، ) میلـشروا رد  نایلیئارـسا  ینب  ندـش  هدـنز  اب  بیترت ، نیدـب 
یگدنز دندنام و  لباب  رد  رصنتخب ، تردق  طوقس  زا  دعب  يرگید  هّدع ي  دنتفرگ و  رس  زا  يا  هرابود  یگدنز  میلـشروا  رد  لیئارـسا 

.دنتفرگ رس  زا  ار  يرگید  هناکرشم ي 

مالسلا 4 هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  ناتساد 

مالسلا هیلع  ایرکز  ترضح  نیلتاق  ناتساد 

ینب ِنایامن  ˚ ِملاع شوگ  رد  مالسلا ،) هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  ) حیسم یـسیع  تدالو  زا  .داد  یم  نالوج  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  سیلبا ،
هکلب تسین ؛ اتکی  راگدرورپ  تردق  هناشن ي  اهیلع ،) هللا  مالـس  ) سّدـقم میرم  ياسآ  هزجعم  يروآ  دـنزرف  هک  دـناوخ  یم  یلیئارـسا 
هدـش نیا  سیلبا ، تاروتـسد  زا  لیئارـسا  ینب  ياملع  ینامرف  هب  شوگ  هجیتن ي  ( 1 !) تسا (ع ) یبن يایرکز  زیگناداسف  لمع  لـصاح 

هب دنـشکب و  ار  وا  ات  دـنتخادرپ  یم  یهلا  موصعم  ربمایپ  بیقعت  هب  رهـش  هب  رهـش  هچوک و  هب  هچوک  یلیئارـسا ، ینب  ناهارمگ  هک  دوب 
(2) .دنناسرب تازاجم  ّدشا 

هب يروش  و  ار »! راکهانگ  نیا  دـیریگب  : » دز یم  دایرف  ناهارمگ  نانادان و  نایم  رد  سیلبا  .تخیرگ  مدرم  ناـیم  زا  (ع ) یبن ياـّیرکز 
ناشمـشچ لباقم  زا  ادخ  ربمایپ  ناهگان ، دـندرک و  بیقعت  تخرد  رپ  یناکم  ات  ار  (ع ) یبن ياّیرکز  مدرم ، .تخادـنا  یم  رارـشا  ناج 

.دش ناهنپ 

هدز نوریب  هچراپ ي  تشگنا  اب  دنارذگ و  رظن  زا  ار  ناتخرد  داتفا و  هار  (ع ) یبن يایرکز  نوخ  هب  ناصیرح  نایم  رد  گرزب ، نمـشد 
(3 !«) هدش ناهنپ  یتخرد  نایم  ایرکز  : » تفرگ جوا  همزمز  و  تسوا »! سابل  نیا  : » تفگ داد و  ناشن  ار  یتخرد  زا 
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ییاج ات  بجو  هب  بجو  تخرد  تمـسق  نیرت  نیئاپ  زا  ات  دش  مخ  دنادرگ و  تخرد  نیئاپ  ات  الاب  زا  شا  هدز  نونج  نامـشچ  سیلبا ،
تخرد : » داد یناطیش  ینامرف  دز و  تخرد  هنت ي  زا  یشخب  هب  ار  شـسوحنم  ناتـشگنا  .دنزب  نیمخت  دوب ، (ع ) یبن يایرکز  بلق  هک 

(4 «) .دیربب اجنیا  زا  ار 

اهر لگنج  نایم  ار  دولآ  نوخ  تخرد  هاگنآ  .دندرک  هکت  ود  شا  ینایم  رهوگ  اب  ار  تخرد  دندروآ و  هّرا  .دـندرک  هلمح  نایـشحو 
ناـیم رد  دـشاب ، هدرک  یمرج  هکنآ  یب  ادـخ ، هاـنگ  یب  ربماـیپ  .تـخیرگ  هناـیم  زا  سیلبا  دـندش و  هدـنکارپ  ( 5) ناگدازانز .دندرک 

...دنام ياج  رب  اهنت  دولآ و  نوخ  لگنج ،

(ع) یبن يایرکز  لتق  لماع  نوعلم ، سیلبا 

یکیرات نایاوشیپ  رد  هک  يا  یگژیو  .تسا  یـشک » ربمایپ  ، » تسا هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  لیئارـسا  ینب  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
: دراد دوجو  (ع ) ایرکز ترضح  هنادرمناوجان ي  لتق  ناتساد  رد  مهم  هتکن ي  هس  .دش  دیهاوخ  انشآ  نآ  اب  رتشیب  هدنیآ 

لّوا

نم .مدیـشک  ار  ییحی  لتق  هشقن ي  نم  : »... درک فیـصوت  نینچ  ار  دوخ  مالـسلا ) هیلع  ) يداه ماـما  هب  دوخ  یفرعم  رد  نوعلم  سیلبا 
هک تسا  يداسف  ایبنا ، لتق  موش  هشقن ي  ًالّوا  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  ادـخ ، نمـشد  نیا  نخـس  زا  ( 6 «) ...مدـش هّرا  اب  اّیرکز  لتق  ببس 

.دندز تسد  نآ  هب  ناطیش ، نامرف  اب  لیئارسا  ینب 

مود

داسف رگناشن  لـتق ، نیمه  هک  ( 7 «) .انز دالوا  رگم  ماما  ای  ربمغیپ  نتـشک  هب  دنوش  یمن  یـضار   »... هک تسا  هدمآ  نایعیـش  تایاور  رد 
.تسا ع )  ) یسیع ترضح  روهظ  زا  شیپ  اهنآ  ياملع  لیئارسا و  ینب  يالاب 

موس

رد دنوادخ ، فطل  هب  (ع ) ایرکز ترضح  هک  هدمآ  تسا ، هدش  هراشا  (ع ) اّیرکز ترضح  زوسناج  تداهـش  هب  هک  یتیاور  نمـض  رد 
يزیچ یهلا ، نابرهم  ربمایپ  ندیشکن  جنر  هک  تسا  هّجوت  لباق  هتکن  نیا  اّما  ( 8) .دندرکن ساسحا  يدرد  تخرد ، ندش  هدیرب  ماگنه 

.دهاک یمن  هارمگ  نایلیئارسا  ینب  لمع  یتشز  زا 
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« ...ءایبنا نادنزرف  ایبنا و  هدش ي  لامیاپ  نوخ  زا  هدنریگ  ماقتنا  تساجک  (9 (؛ ءایبنالا ءانبا  ءایبنألا و  لوحذب  بلاط  نیأ  »

(7  ) زامن

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

؛ تسا هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ود ، نآ  نایم  طابترا  زا  نخـس  زامن و  رانک  رد  تاکز  رکذ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تاملک  رد 
: مینک یم  رورم  ار  اهنآ  زا  یخرب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  یفلتخم  ریباعت  اب  روکذم  ثیداحا  رد  هلئسم  نیا  هتبلا 

تسا هدمآ  عوضوم  نیا  رد  لماک  عماج و  یتیاور  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم   ) (1) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد   - 1
: مینک یم  میدقت  ار  نآ  همجرت  هک 

اب ار  زاـمن  دـهدب و  قحتـسم  هب  ار  دوخ ) لاـم   ) تاـکز سک  ره  دومرف : نآ ) هراـبرد  ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپ  تاـکز ؛ اـما  »...
تمایق زور  رد  دنکن ، قحلم  دنک ، لطاب  ار  ود  نآ  هک  ناهانگ  زا  يزیچ  تاکز ) زامن و   ) ود نیا  هب  دروآ و  اج  هب  شطیارش  دودح و 

ات ار  وا  یتشهب  میـسن  هک  نیا  ات  دـنروخ  یم  هطبغ  وا  لاح  هب  تمایق  تاصرع  رد  نیرـضاح  مامت  هک  دوش  یم  رـشحم  دراو  یلاح  رد 
تـسود ار  اهنآ  صخـش  نیا  هک  ترـضح -  نآ  نیرهاط  نیبیط و  نادناخ  دمحم و  رـضحم  هب  تشهب ، ياهرالات  اه و  هفرغ  نیرتالاب 

.درب یم  الاب  هتشاد -  یم 

دور یمن  نامسآ  هب  دوش و  یم  هتشاد  هاگن  شزامن  دروآ ، اج  هب  ار  شزامن  یل )  ) دزروب و لخب  شلام  تاکز  هب  تبسن  هک  سک  ره 
دیآ یم  رد  شزامن  لمح  يارب  اهبـسا  نیرتراوهار  تروص  هب  تاکز ، نآ  داد ، ار  تاکز  رگا  سپ  دـیایب ، شلام  تاکز  هک  یتقو  ات 

: دیامرف یم  صخش ) نآ  هب  باطخ   ) لجوزع دنوادخ  سپ  دنک ؛ یم  لمح  درب و  یم  دوخ  اب  شرع  قاس  ات  ار  زامن  و 
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تسار و نآ و  همه  دش ، یهتنم  نآ  هب  وت  نتخات  هک  اجک  ره  ات  سپ  زاتب  نآ  رد  تمایق  زور  ات  نک و  ریس  بکرم ) نیا  اب   ) تشهب رد 
شَرپ و ره  اب  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  زور  ره  رد  هک  يروط  هب  دـنک  یم  نتخاـت  هب  عورـش  بسا  نآ  سپ  تسوت ؛ يارب  نآ  پچ 

.دوش یم  یهتنم  دهاوخ  یم  یلاعت  دنوادخ  هک  ییاج  هب  هک  نیا  ات  دنک  یم  یط  ار  لاس  کی  تفاسم  شهج 

، نآ ریز  نآ و  يـالاب  نآ و  تشپ  نآ و  لـباقم  نآ و  پچ  نآ و  تسار  تهج  زا  رادـقم  نآ  لـثم  هدـش و  یط  رادـقم  نآ  همه  سپ 
ار شزامن  هک  هکئالم  هب   ) دوش یم  رما  دنکن ، تخادرپ  ار  نآ  دزروب و  لخب  شتاکز  هب  تبـسن  رگا  یل )  ) .تسا و صخـش  نآ  يارب 

یم ار  هنهک  سابل  هک  نانچمه  دوش  یم  هدـیچیپ  مه  رد  شزامن  دوش و  یم  هدـنادرگرب  صخـش  نآ  هب  زاـمن  سپ   ( دـننادرگرب وا  هب 
یم تدرد  هچ  هب  تاـکز  نودـب  زاـمن  نیا  ادـخ ! هدـنب  يا  دوـش : یم  هتفگ   ( وا هب   ) دـننز و یم  درف  نآ  تروـص  هـب  ار  نآ  دـنچیپ و 

!« دروخ

هب اجنیا  رد  هک  تسا  هدـش  ریبعت  صقان  ای  لوبقم  ریغ  زامن  هب  دـشابن  تاکز  شهارمه  هب  هک  يزاـمن  زا  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد   - 2
.میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  تیاور  دنچ  لقن 

لوا تیاور 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

(1)« امهنیب اوقّرَُفت  الف  امُهَعمَج  دق  لجوزع  هللا  ّناف  امُهَعَمجَی  یتح  هاکزلا  يّدُؤی  ٍلجر ال  َهالص  ّلجوزع  ُهللا  ُلَبقَی  «ال 

عمج ار  ود  نآ  دنوادخ  اریز  دنک ؛ عمج  ود  نآ  نایم  هک  یتقو  ات  دنک  یمن  لوبق  دهدن  تاکز  هک  ار  یـسک  زامن  لجوزع  دـنوادخ  »
« .دیزادنیم ییادج  ود  نآ  نایم  سپ  تسا ، هدرک 
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مود تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما 

(1)« ...هتالص هنم  لَبُقت  مل  ّكَُزی  مل  یّلص و  نمَف  هاکزلا ، هالصلاب و  َرَمأ  يرخا ؛ ٌهثالث  اهب  ٍنورقم  هثالثب  َرَمَا  لجوزع  هللا  ّنا  »

مه رانک  رد   ) تاکز زامن و  هب  تسا ، نیرق  هتـسویپ و  يرگید  زیچ  اب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  هداد  ناـمرف  زیچ  هس  هب  لـجوزع  يادـخ  »
« ...تسین هتفریذپ  شزامن  دهدن  تاکز  دناوخب و  زامن  هک  یسک  سپ  داد  نامرف  (

موس تیاور 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2)« هل َعرو  نَمل ال  هاکز  هل و ال  هاکز  نَمل ال  هالص  «ال 

« .تسین هتفریذپ  شتاکز  دشاب  هتشادن  عرو  هک  یسک  تسا و  لصاح  یب  شزامن  دهدن  تاکز  هک  یسک  »

.دجسم زا  تاکز  یب  رازگزامن  جارخا   - 3

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اندجـسم ال نم  اوجرخا  لاقف : رفن  َهسمخ  َجرخأ  یتح  نالف  ای  ُمق  نالف  ای  ُمق  لاق  ذا  دجـسملا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیب  »
(3)« نوّکزت متنا ال  هنم و  اّولَُصت 

نیا ات  وش ! دنلب  نالف  يا  وش ! دنلب  نالف  يا  دومرف : رفن  دنچ  هب  باطخ  هک  تشاد  روضح  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »
« .دیهد یمن  تاکز  امش  اریز  دیناوخن ؛ زامن  نآ  رد  دیور و  نوریب  ام  دجسم  زا  دومرف : سپس  .درک  نوریب  دجسم  زا  ار  رفن  جنپ  هک 

نیا اریز  دوش ؛ درط  نیملـسم  تاعامتجا  زا  دـیاب  دـشابن  تاکز  لها  هک  يرازگزامن  هک  درک  تیاور  زا  ار  هدافتـسا  نیا  ناوتب  دـیاش 
.تسا ّرضم  نیملسم  عامتجا  يارب  دراد و  حیحصان  یشور  صقان و  ینید  صخش 

14890 ص :

ص 2183. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  ص 6 ؛  ج 8 ، ثیداحالا ، عماج  ( 30 - 1
ص 2183. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  ( 31 - 2

ص 7. ج 8 ، ثیداحالا ، عماج  ( 32 - 3

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4544 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4128_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4128_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4128_3
http://www.ghaemiyeh.com


دنویپ نیا  دنیآرب 

مه تاکز  سپ  تسا  نید  نوتـس  زامن  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هداد  رارق  زامن  نیرق  لدِع و  ار  تاکز  میرک  نآرق  هک  نیا   - 1
ببـس زین  تاکز  تسا  هللا  یلا  برقت  هلیـسو  زاـمن  رگا  تسا و  نینچ  مه  تاـکز  تسا ، لاـمعا  نیرتهب  زاـمن  رگا  تسا ؛ نید  نوتس 

(1) .تسا برقت 

یم تیاکح  مالـسا  رد  يداصتقا  یگدنز  يدابع و  یگدـنز  نیب  قیمع  طابترا  زا  تایاور  تایآ و  رد  تاکز  زامن و  یگتـسویپ   - 2
(2) .دراد ناسنا  یحور  لماکت  رد  ییالاو  شقن  لام  ششخب  قافنا و  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  زین  دنک و 

یگدـنز .دراد  دوجو  هعماج  زا  رقف  يدوبان  روظنم  هب  لام  لذـب  ادـخ و  تدابع  هللا و  یلا  برقت  نیب  مکحتـسم  يوق و  یطاـبترا   - 3
نامیا دوش و  یم  لوبق  تاکز  اب  زامن  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسین ؛ ادج  رگیدمه  زا  نآ  ءازجا  هک  تسا  يا  هچراپکی  یگدنز  یمالسا 

راگدرورپ ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  نینمؤم  هک  نانچمه  یلاـعت ، يادـخ  هب  ناـمیا  سپ  دوش ؛ یم  هتخانـش  تاـکز  ندرک  ادا  اـب  نیقی  و 
یم توعد  نیمورحم  هب  یگدیـسر  رقف و  اب  هزرابم  هب  ار  نانآ  هنوگ  نامه  هب  دـناوخ ، یم  ارف  عّرـضت  دوجـس و  عوکر و  اـب  ناـیناهج 

(3) .دنک

تاکز تخادرپ  هب  ادـخ  تیاضر  بلج  يارب  دـناوتب  سک  ره  تسا و  یلام  تدابع  کـی  تاـکز  یحور و  تداـبع  کـی  زاـمن   - 4
(4) .دوب دهاوخ  ناسآ  يرما  وا  يارب  ادخ  هار  رد  نتشذگ  دوخ  زا  دوش ؛ قفوم 

یمیمـص هناقـشاع و  یطابترا  ادـخ  اب  مه  تسا  هتـسیاش  ناملـسم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ناـیب  تاـکز ، زاـمن و  نکر  ود  رب  هیکت   - 5
نامورحم رکف  هب  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  یلام  بحتـسم  بجاو و  فیاـظو  هدوبن و  تواـفت  یب  مدرم  اـب  هطبار  رد  مه  دـشاب و  هتـشاد 

.دشاب هعماج 
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ماگ نیلوا  تقیقح  رد  ود  نیا  تسا و  هدـش  هدرمـشرب  صـالخا  ناـمیا و  کـحم  ناونع  هب  تاـکز  تخادرپ  زاـمن و  هماـقا  نآرق  رد 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دنا  هدش  یفرعم  نید  هب  يرادافو 

عوکر ناگدـننک  عوکر  هارمه  دـیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن   » (1)« نیعکارلا عم  اوعکرا  هوکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اوـمیقأ  «و 
« .دینک

.تسا مسج  دادما  اب  هارمه  حور  زاورپ  تسادخ و  قلخ  هب  هجوت  اب  هارمه  ادخ  دای  هک  دوش  یم  نشور  سپ 

هدرب زا  رـس  دوب و  دهاوخ  رامعتـسا  تنم و  اب  هارمه  هنرگو  تسا ؛ دیفم  دشاب  ادـخ  اب  هطبار  زامن و  اب  هارمه  نامورحم  هب  کمک  رگا 
(2) .دروآ دهاوخ  رد  یشک 

: هلمج زا  تسا ، دوجوم  مه  زامن  رد  هک  دراد  دوجو  يرارسا  تاکز »  » رد  - 6

؛ دوش یم  اعد  نیملسم  همه  نانآ و  يارب  زامن  رد  دوش ؛ یم  يدام  کمک  نیمورحم  ارقف و  هب  تاکز  رد  .فلا 

؛ وا بلق  زامن  رد  دوش ؛ یم  هزیکاپ  ناسنا  لام  تاکز ، رد  .ب 

؛ تسا یندب  یناج و  رکش  زامن ، هماقا  تسا ؛ یلام  رکش  تاکز  تخادرپ  .ج 

؛ دوش یم  بوکرس  ّربکت  تفص  زامن  ندناوخ  اب  دوش ؛ یم  رود  ناسنا  زا  لخب  تفص  تاکز ، نداد  اب  .د 

؛ تسا لامعا  همه  ظفاح  زامن  تسا ؛ لام  ظفاح  تاکز  ه . 

؛ تسا نادباع  هیامرس  زامن  تسا ؛ ناریقف  هیامرس  تاکز  .و 

(3) .تسا رایسب  ياهشاداپ  لابند  هب  مه  رازگزامن  دوش ، دایز  دنک و  تکرب  شلام  دراد  تسود  هدنهد  تاکز  .ي 

یم کَلَم  باب  هب  ار  وت  زامن  ینعی  هیلع ؛» کلخدـت  هقدـصلا  کـلملا و  باـب  کـغلبت  هولـصلا   » هک دـنا  هتفگ  نارّـسفم  زا  یخرب   - 7
(4) .تسا کَلَم  رب  ندش  دراو  ببس  تاکز  دناسر و 

14892 ص :

هیآ 43. ( 2  ) هرقب هروس  ( 37 - 1
ص 182. ج 1 ، رون ، ریسفت  ( 38 - 2

ص 160. یملید ، نیسح  زامن ، هرابرد  هتکن  کی  رازه و  ( 39 - 3
ص 252. ج 1 ، يدبیملا ، نیدلا  دیشر  لضفلاوبا  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  ( 40 - 4
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نوچمه يدیاوف  دوخ  اب  هک  اجنآ  زا  اما  دراد  يدام  هبنج  رهاظ  رد  تسا و  یلام  یتدابع  تاکز ، هچ  رگا  تفگ  دیاب  يدـنب  عمج  رد 
هنیمز ندرک  مهارف  ناهانگ ، شزرمآ  یهلا و  بضغ  ندـناشن  ورف  یهلا ، تمحر  بلج  هللا و  یلا  برقت  لـخب ، تشز  تفـص  ناـمرد 
یمهم رایـسب  شقن  ندوب ، يدام  نیع  رد  تاکز  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دراد  هارمه  هب  ار  زامن  یلوبق  ًاصوصخ  اعد و  تباجتـسا 

.دراد نمؤم  حور  یلاعت  رد 

افیا یبوخ  هب  ار  یگدننک  لیمکت  شقن  دـناوت  یم  تسا  یحور  ياه  هدـننک  شیالاپ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  زامن  رانک  رد  ور  نیا  زا 
.دنام دهاوخ  زاب  یلاعت  دشر و  زا  ناملسم  کی  حور  نازیم  هچ  هب  تاکز  نودب  هک  درک  روصت  ناوت  یم  یتحار  هب  سکعلاب  دنک و 

؟ تسیک هدنهد  تاکز  رازگزامن  نیرترب   - 8

هک میربب  مان  یـسک  زا  دیاب  میربب ، مان  هدـنهد  تاکز  رازگزامن  نیرترب  ناونع  هب  تیـصخش  کی  زا  میهاوخب  رگا  مالـسا  خـیرات  رد 
عوکر رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  يرآ ! دـیمان ؛ نینمؤم  ّیلو  ار  وا  دوتـس و  ار  وا  نداد  تاکز  دـنوادخ ،

رد هیآ  نیا  و  درک ؛ دایرف  ار  قلخ  هب  هجوت  قلاخ و  هب  هجوت  یگشیمه  یگتسویپ  دوخ  لمع  اب  درکن و  تلفغ  تاکز  نداد  زا  شزامن 
: هک دیدرگ  لزان  شترضح  نأش 

(1)« نوعکار مه  هوکّزلا و  نُوتؤی  هولصلا و  نوُمیُقی  نیذلا  اونمآ  نیّذلا  ُهلوسر و  ُهّللا و  مکّیلو  امنا  »

عوکر لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  زامن  هک  یناسک  نامه  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دـشاب و  یم  وا  ربمایپ  ادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  »
« .دنهد یم  تاکز 

هک نیا  ؛(2) و  دـنرادن ار  مدرم  رب  يربهر  تیالو و  قح  دنتـسین  تاکز  زامن و  لها  هک  یناسک  هک ، تسا  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  ماـیپ 
.تسین ادج  زامن  زا  زگره  تاکز 

14893 ص :

هیآ 55. ( 5  ) هدئام هروس  ( 41 - 1
ص 118. ج 3 ، رون ، ریسفت  ( 42 - 2
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(. هَّدِر باحصا   ) نرازگزامن نیرتدب   - 9

.دندش فورعم  هّدر » باحـصا   » هب دترم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  یهورگ  هک  میناوخ  یم  مالـسا  خـیرات  رد 
یمالـسا تموـکح  نیلماـع  نارومأـم و  هـب  تاـکز  نداد  زا  هـک  دـندوب  دـسا » ینب   » و ناـفطغ » «، » ّیط ینب   » فـیاوط زا  یعمج  اـهنآ 

.دنتشارفارب تفلاخم  مچرپ  لمع  نیا  اب  دندرک و  يراددوخ 

هیآ 150 قادصم  هب  دنتـشادن و  لوبق  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  ناونع  هب  ار  تاکز  اما  دندوبن ، تموکح  دـص  رد  دـص  فلاخم  اهنآ 
میناوخ یم  زامن  ینعی  انلاوما ؛ » بَصُغی  الف  هوکزلا  اما  یّلـصنف و  هالـصلا  اما  : » دنتفگ یم  ضعبب ،» ُرُفکن  ضعبب و  نمؤن  : » ءاسن هروس 

.ددرگ بصغ  ناملاوما  میهد  یمن  هزاجا  هن ، تاکز  یلو 

دـنزیخرب و راکیپ  هب  دـترم  هورگ  نیا  اب  دـنتفرگ  میمـصت  دنتـسناد  یم  دادـترا  ار  اـهنآ  لـمع  نیا  هک  ناناملـسم  تعدـب ، نیا  یپ  رد 
(1) .دندیبوک مه  رد  ار  اهنآ  دندیگنج و  نانآ  اب  ماجنارس 

نآرق رد  زامن  تاکز و  ياهتهابش 

؛(2) تسا هدوب  یهلا  ءایصوا  ناربمایپ و  هریس  زامن ، دننامه  تاکز   - 1

؛(3) تسا هتشاد  دوجو  نایدا  همه  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 2

؛(4) تسا ناهانگ  شزرمآ  ببس  زامن ، دننامه  تاکز   - 3

؛(5) تسا هللادنع  میظع  رجا  هدنراد  یپ  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 4

؛(6) تسا نیقی  لها  ياه  هناشن  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 5

14894 ص :

ص 217. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( 43 - 1
هیآ 5. ( 98  ) هنّیب هروس  هیآ 55 ؛  ( 5  ) هدئام هروس  ك.ر : ( 44 - 2

هیآ 73. ( 21  ) ءایبنا هروس  ك.ر : ( 45 - 3
هیآ 12. ( 5  ) هدئام هروس  ك.ر : ( 46 - 4

هیآ 162. ( 4  ) ءاسن هروس  تایآ 110 و 277 ؛  ( 2  ) هرقب هروس  ك.ر : ( 47 - 5
هیآ 4. ( 31  ) نامقل هروس  ك.ر : ( 48 - 6
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؛(1) تسا يراگتسر  ببس  نیتسار و  نانمؤم  ياه  هناشن  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 6

(2) .تسا ینید  تّوخا  يردارب و  طرش  زامن ، دننامه  تاکز   - 7

تایاور رد  زامن  تاکز و  ياهتهابش 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  .تسا  مالسا  نید  ناکرا  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 1

زامن رب  تسا ؛ هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا  »(3)« هیالولا موصلا و  ّجحلا و  هوکزلا و  هالّصلا و  یلع  ءایشا ؛ هسمخ  یلع  ُمالسالا  َیُنب  »
« .تیالو هزور و  جح و  تاکز و  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  زامن ، دننامه  تاکز   - 2

« .درب یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  تاکز   » (4)« بونذلا ُبهُذت  هوکّزلا  »

: دومرف زامن  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

« .دزیر یم  ورف  ناتخرد  گرب  شزیر  دننام  ار  ناهانگ  زامن   » (5)« قرولا ّتح  بونذلا  ُّتَحََتل  اّهنا  »

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  رفک  بجوم  زامن ، كرت  دننامه  تاکز  كرت   - 3

تسوا تسد  هب  دمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق   » (6)« هللااب كرـشم  الا  هلام  هاکز  نم  ًائیـش  دحا  هللا  ناخ  ام  هدیب  دّمحم  سفن  يّذلاو  »
« .ادخ هب  كرشم  رگم  درکن  تنایخ  دنوادخ  هب  شلام  تاکز  زا  يزیچ  رد  سک  چیه 

: دومرف زین 

« .تسا زامن  كرت  رفک ، هدنب و  نیب  هلصاف  »(7)« هالصلا كرت  رفکلا  نیب  دبعلا و  نیب  »

: تسا هدمآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا  ابیز  یتیاور  رد  .دراد  یپ  رد  ار  حور  یکاپ  شیالاپ و  زامن ، دننامه  تاکز   - 4

14895 ص :

.4 هیآ 1 -  ( 23  ) نونمؤم هروس  ك.ر : ( 49 - 1

تایآ 11 و 71. ( 9  ) هبوت هروس  ك.ر : ( 50 - 2
ص 234. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 51 - 3
ص 332. ج 68 ، راونالاراحب ، ( 52 - 4

هبطخ 199. هغالبلا ، جهن  ( 53 - 5
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ص 29. ج 96 ، راونالاراحب ، ( 54 - 6
ص 202. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 55 - 7
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(1)« قزّرلا یف  ءامن  سفنلل و  هیکزت  هوکزلا  ربکلا و  نم  ًاهیزنت  هالصلا  كرّشلا و  َنِم  مکل  ًاریهطت  َنامیالا  َلَعَجَف  »

حور و یگزیکاپ  يارب  ار  تاکز  ربکت و  زا  امـش  ندش  رود  يارب  ار  زامن  كرـش و  زا  امـش  ندش  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  »
« .داد رارق  قزر  شیازفا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تبقاع  ءوس  هدنراد  یپ  رد  زامن ، كرت  نوچمه  تاکز  كرت   - 5

(2)« ًاینارصن وأ  ًاّیدوهی  ءاش  نا  تُمَیلَف  هوکّزلا  نِم  ًاطاریق  َعَنَم  نَم  »

دریمب مالـسا ) زا  ریغ  ینید  رب   ) دیاب سپ  دـهدن  ار  شلام  تاکز  وج ) ددـع  نزو 4  مه  ًابیرقت   ) طاریق کـی  هزادـنا  هب  هک  سک  ره  »
« .اراصن ای  دوهی  نید ) رب   ) هاوخ

: تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زامن  هرابرد  یتیاور  رد 

دنک كرت  ار  زامن  هک  یسک  « » ًاّیـسوجم وأ  ًاینارـصن  وأ  ًایدوهی  ُتومیأ  یلابا  الف  اهباقع  ُفاخی  اهباوث و ال  ُوجرَی  هولـص ال  َكََرت  نَم  »
ای ینارـصن  ای  دریمب  يدوهی  وا  هک  درادـن  تیمها  نم  يارب  دـسرت  یم  نآ  باذـع  زا  هن  دراد و  نآ  شاداـپ  هب  دـیما  هن  هک  یلاـح  رد 

« .یسوجم

: تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .تسا  رثؤم  ناطیش  يدوبان  ندرک و  دیماان  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 6

« .دنکش یم  ار  وا  رمک  هقدص  دنک و  یم  هایس  ور  ار  ناطیش  زامن ، «  » هَرهَظ ُرسکت  ُهقدّصلا  ناطیشلا و  َهجو  ُّدِوسَت  ُهالّصلا  »

تیاور نیا  رد  ناطیـش  ندروآرد  زجع  هب  يدوبان و  رد  تاکز  شقن  تسا  تاکز  هقدـص ، زراب  قیداصم  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا راکشآ 

14896 ص :

ص 134. ج 1 ، جاجتحالا ، ( 56 - 1
ص 505. ج 3 ، یفاک ، عورف  ( 57 - 2
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نآرق رد  تاکز  زامن و  دنویپ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  دنویپ 

نخس یهلا  بجاو  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  زا  يرایسب  رد  تسا و  هدش  رکذ  هیآ  رد 32  تاکز  هژاو  میرک  نآرق  رد 
نیا رد  هچنآ.دراد  مالـسا  یتیبرت  یگنهرف و  يداصتقا ، همانرب  رد  تاکز  یتایح  تیمها  زا  تیاکح  یگمه  هک  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب 

تسا هدش  رکذ  هالص »  » هژاو رانک  رد  تاکز »  » هژاو هدش ، دای  هیآ  زا 32  هیآ  رد 27  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  هجوت  تقد و  لباق  نایم 
و

.دوش یم  هدید  یگتسویپ  نیا  زین  تایاور  رد 

دنویپ یگنوگچ  تایاور ، تایآ و  کمک  اب  میهد و  رارق  یلامجا  لیلحت  یسررب و  دروم  ار  یگتسویپ  نیا  هک  مینآ  رب  راتفگ  نیا  رد 
.مینک نییبت  ار  نآ  تمکح  زامن و  اب  تاکز 

.مینک يا  هراشا  قباس  نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ  هچخیرات  هب  تسا  مزال  زاغآ  رد 

قباس نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

دیکأت یگتـسویپ  نیا  رب  زین  قباس  نایدا  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  حرطم  مالـسا  نیبم  نید  رد  اهنت  زامن ، اـب  تاـکز  یگتـسویپ  رب  دـیکأت 
.تسا تابثا  لباق  اعدم  نیا  یبوخ  هب  لیذ  تایآ  هب  یهاگن  اب  .تسا  هدش  حرطم  زامن ، هضیرف  رانک  رد  تاکز  هضیرف  هدش و 

: ءایبنا كرابم  هروس  ات 73  تایآ 71   - 1

همئا مهانلعج  نیحلاص و  انلعج  ًالُک  هلفان و  بوقعی  قاحـسا و  ُهل  انبهَو  نیملاـعلل و  اـهیف  اـنکراب  یتلا  ضرـالا  یلا  ًاـطول  هاـنیّجن و  «و 
« نیدباع انل  اوناک  هوکزلا و  ءاتیا  هولصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوأ  انرمأب و  نودهی 

قاحـسا و میدـیناهر و  میدوب ، هداهن  تکرب  نآ  رد  نایناهج  يارب  هک  ینیمزرـس  نآ  يوس  هب  نتفر ) يارب   ) ار طول  و  میهاربا )  ) وا «و 
نامرف هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  میداد و  رارق  ناگتسیاش  زا  ار  همه  میدوشخب و  وا  هب  نوزفا  یتمعن ) ناونع  هب   ) ار بوقعی 

ام هدنتسرپ  نانآ  میدرک و  یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  ناشیا  هب  و  دندرک ، یم  تیاده  ام 
« .دندوب
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، میهاربا طول ، نوچ  یگرزب  ناربمایپ  همانرب  رد  یتیادـه  ياه  همانرب  زا  زامن  رانک  رد  تاکز  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  قوف  تاـیآ 
هب ار  زامن  هماقا  تاکز و  يادا  یهلا  روتـسد  هک  دـنا  هدوب  رومأم  ادـخ  يوس  زا  نانآ  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  بوقعی  و  قاحـسا ،

.دنیامن غالبا  ادخ  ناگدنب 

: میرم كرابم  هروس  تایآ 30 و 31   - 2

« ًاّیح ُتمُد  ام  هوکزلا  هولّصلاب و  یناصوأ  ُتنک و  ام  نیأ  ًاکرابم  ینَلَعَج  ًاّیبن و  ینَلَعَج  باتکلا و  َیناتاء  هللادبع  ّینا  لاق  »

تکرب اب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  تسا و  هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  ادخ ، هدنب  منم  تفگ : هراوهگ ) رد  یـسیع  ترـضح  »)
« .تسا هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هتخاس و 

: میرم كرابم  هروس  تایآ 54 و 55   - 3

« ًاّیضرم ّهبر  دنع  ناک  هوکّزلا و  هولّصلاب و  هلهأ  ُُرمأی  ناک  ًاّیبن و  ًالوسر  ناک  دعولا و  َقداص  َناک  ّهنا  لیعامسا  باتکلا  یف  رُکذا  «و 

نامرف تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  نادناخ  دوب و  ربمایپ  يا  هداتسرف  هدعو و  تسرد  وا  هک  اریز  نک ؛ دای  لیعامـسا  زا  باتک  نیا  رد  «و 
(2).113 ص 110 -  ج 4 ، یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  مینست ، ریسفت  ( 5(1)« .دوب راتفر )  ) هدیدنسپ شراگدرورپ  دزن  هراومه  داد و  یم 

نآرق رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

ریـسفت حرـش و  هب  تایآ ، یناشن  رکذ  زا  سپ  اـج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  هیآ   27 دـش ، هتفگ  هک  نانچ  میرک  نآرق  رد 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  زا  یخرب 
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هروس 55 ؛  هیآ 12 ، هدئام  هروس  162 ؛  هیآ 77 ، ءاسن  هروس  277 ؛  ، 177 ، 110 ، 83 هیآ 43 ، هرقب  هروس  زا : دنترابع  هدـش  دای  تایآ 
هروس هیآ 4 ؛  نونمؤم  هروس  78 ؛  هیآ 41 ، جح  هروس  هیآ 73 ؛  ءایبنا  هروس  55 ؛  هیآ 31 ، میرم  هروـس  71 ؛  ، 18 ، 11 هیآ 5 ، هبوت 

؛  هیآ 20 لمزم  هروس  هیآ 13 ؛  هلداـجم  هروس  هیآ 33 ؛  بازحا  هروـس  هیآ 4 ؛  ناـمقل  هروس  هیآ 3 ؛  لـمن  هروس  56 ؛  هیآ 37 ، رون 
هیآ 5. هنّیب  هروس 

ود نیا  نیب  قیمع  يدـنویپ  دوجو  رب  تلالد  هک  تسا  هدـمآ  هالـص »  » هژاو رانک  رد  تاکز »  » هژاو فیرـش  تایآ  نیا  زا  کـی  ره  رد 
.دراد نیکر  نکر 

: تسخن هیآ 

(1)« ٌریصب نولمعت  امب  هللا  ّنا  هللادنع  ُهودجت  ٍریخ  نِم  مکسفنال  اومّدُقت  ام  هوکزلا و  اوتآ  هولّصلا و  اومیقا  «و 

يرآ تفای ، دـهاوخ  زاب  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف ، شیپ  زا  شیوخ  يارب  هک  یکین  هنوگره  و  دـیهدب ؛ تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن  «و 
« تسانیب دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

دنک و یم  داجیا  ادخ  ناسنا و  نیب  یمکحم  هطبار  هک  زامن  دروم  رد  یکی  دهد ؛ یم  هدنزاس  مهم و  روتـسد  ود  نانمؤم  هب  هیآ ، نیا  »
اریز تسا ؛ مزال  رگیدکی ) رانک  رد   ) نمشد رب  ندش  زوریپ  يارب  ود  ره  نیا  تسا و  یعامتجا  ياهیگتـسبمه  زمر  هک  تاکز  يرگید 

(2)« .دوش یم  دنمورین  نانمؤم  مسج  حور و  مهم ، ود  نیا  اب 
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: مود هیآ 

(1)« نیعکارلا َعَم  اوعکرا  هوکزلا و  اُوتاء  هولصلا و  اومیقا  «و 

« .دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  دیهدب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  «و 

: تسا هدش  هراشا  هتکن  دنچ  هب  قوف  فیرش  هیآ  لیذ  مینست »  » گنس نارگ  ریسفت  رد 

عفترم یعامتجا و  بجاو  نیا  ياـیحا  هب  رکذـت  يارب  تاـکز ، تخادرپ  هب  رما  رد  اُوتآ "  " عمج ریبعت  و  ءاـتیا "  " ناونع دربراـک   - 1»
تسا يرشب  ناج  يالتعا  حور و  تراهط  لیصحت  تاکز ، باجیا  زا  لیصا  دوصقم  هتبلا  .تسا  هعماج  حطس  رد  یمومع  رقف  نتخاس 

.تسادخ رودقم  یبوخ  هب  نادنمتسم ، هنیزه  نیمأت  هنرگ  و 

" هولصلا اومیقا  و  : " دنک یم  هراشا  تسالوم  دبع و  هطبار  هلیسو  نیرتهب  نامیا و  يدابع  هولج  نیلوا  هک  زامن  هب  تسخن  هیآ ، نیا  رد 
اُوتاء و  : " دنک یم  رما  دشاب  یم  ادخ  قلخ  اب  دبع  هطبار  ببس  تسا و  مالـسا  یعامتجا  یلام و  بجاو  نیرترب  هک  تاکز  هب  سپـس  و 

". هوکّزلا

هب ّقلختم  دـقتعم و  حور ، ینعی  تسا ؛ یلعف  نسُح  یلعاف و  نسُح  نیب  ملاس  عمج  رد  میرک ، نآرق  رظنم  زا  ناـسنا  یعقاو  لاـمک   - 2
هب تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  دوش  یم  داـی  حـلاص » لـمع  ناـمیا و   » هب یهاـگ  ملاـس ، عمج  نیا  زا  .لاـثتما  هب  لاغتـشا  ندـب  قـالخا و 

زامن و زا  نامیا ، رکذ  زا  دعب  یهاگ  و  تسا ؛ هدش  نایب  داعم  نیریـش  شاداپ  هب  لین  خـلت و  رفیک  زا  ییاهر  يارب  مزال  طرـش  تروص 
.دیآ یم  نایم  هب  نخس  تسا  حلاص  لمع  هنومن  نیرت  صخاش  هک  تاکز 

رثآم یهلا و  فراعم  هب  نامیا  ینعی  یلعاـف ؛ نسُح  هب  بیغرت  زا  سپ  هک  تسا  خنـس  نیمه  زا  تسا  حرطم  ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ 
نادنمتـسم اب  يداصتقا  طاـبترا  قیثوت  و  زاـمن )  ) ادـخ اـب  یلمع  دـنویپ  میکحت  ینعی  یلعف  نسُح  هب  قیوشت  هیآ 42 -  رد  ینامـسآ - 

(5) .دراد نآ  دننام  تعامج و  زامن  رد  یمالسا  تما  هوکش  تدحو و  ظفح  و  تاکز ) )
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رارقرب طابترا  معنُم  يادـخ  اب  زامن  ییاپرب  اب  هک  يرازگ  زاـمن  هک  تسور  نیا  زا  زاـمن  هب  ناـمرف  زا  سپ  تاـکز  يادا  هب  ناـمرف   - 3
زا نانآ و  تالکشم  عفر  قلخ ، زا  تلفغ  مدع  همزال  دوش ؛ یمن  لفاغ  دنتـسه  هللا » لایع   » هک ادخ  قلخ  زا  تسج ، برقت  وا  هب  درک و 

(1) .دوش یم  عفر  یلام  ياهقافنا  تاکز و  تخادرپ  اب  هک  تسا  يداصتقا  يدام و  ياهزاین  رقف و  ندرک  فرطرب  هلمج 

ِیگتسویپ یبوخ  هب  تیاور  حرش  رد  هک  تسا  هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  طوبرم  یتیاور  فیرـش ، ریـسفت  نیا  رد  ییاور  ثحب  رد   - 4
: تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  زامن  اب  تاکز 

لبُقت مـل  ّكَُزی  مـل  یّلــص و  نـمف  هوـکزلا  هولـّـصلاب و  َرَمَا  هثـالث ، اـهب  ُنرقی  ٍهثـالثب  َرَمَا  لــجوزع  هللا  ّنا  مالــسلا : هیلعاــضرلا  نـع  »
(2)« ...ُهتالص

ره سپ  هدرک ، تاکز  زامن و  هب  رما  تسا : هدومرف  رما  تساـهنآ -  لدِـع  نیرق و  رگید  زیچ  هس  هک  زیچ -  هس  هب  لـجوزع  دـنوادخ  »
« ...دوش یمن  لوبق  شزامن  دهدن  تاکز  دناوخب و  زامن  سک 

یعضو طابترا  چیه  تسا و  لقتـسم  بجاو  تاکز ، زامن و  زا  مادک  ره  يدروم  ییزج و  ياهثحب  ظاحل  زا  هچ  رگا  هک  نیا  حیـضوت 
رـصانع نیب  ینتـسسگان  دنویپ  مالـسا و  بتکم  تدـحو  يرگن و  عماج  رظن  زا  یلو  تسین ، رارقرب  اهنآ  نیب  داسف  تحـص و  ظاحل  زا 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اریز  تسا ؛ رارقرب  قیرع  قیمع و  طابترا  یمالـسا  لیـصا  ناکرا  ریاس  تاکز و  زامن و  نیب  نید ، يروحم 
تاکز يرگید  زامن و  ناکرا ، نآ  زا  یکی  تسا و  ددـعتم  ياـه  هیاـپ  ياراد  هک  تسناد  یـصوصرم  ناـینب  نوچمه  ار  مالـسا  هلآو ،

ِموص تیبلا و  ّجح  هوکّزلا و  ءاتیا  هولّـصلا و  ماقا  هللا و  ُلوسر  ًادمحم  ّنأ  هّللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  سمَخ ، یلع  ُمالـسالا  َیُنب  : » تسا
»(3)؛ ناضمر
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تاکز نداد  زامن و  هماقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  تلاسر  هللا و  یگناگی  رب  نداد  یهاوگ  تسا : هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  »
«. ناضمر هزور  ادخ و  هناخ  جح  و 

تـسد زا  ار  نیتسار  مالـسا  تاکز ، كرات  هجیتن  رد  تسا ؛ مالـسا  ياه  هیاـپ  زا  یکی  ندرک  ناریو  هلزنم  هب  تاـکز  كرت  نیا  رباـنب 
(1)« .تسین لماک  لوبقم  یسک  نینچ  زامن  هداد و 

: موس هیآ 

َساـّنلا َنوَشخَی  مهنم  ٌقیرف  اذا  ُلاـتقلا  ُمهیلع  َبتُک  اّـملف  هاـکّزلا  اوتاء  هولّـصلا و  اومیقأ  مکَیدـیأ و  اوُّفُک  مَُهل  َلـیق  نیذـلا  یلا  ََرت  ملأ  »
(2)« ...ًهَیشَخ َّدَشأ  وأ  هّللا  هیشخک 

نیمه یل )  ) و دیهدب ، تاکز  دینک و  اپرب  ار  زامن  دیرادب و  گنج ) زا   ) تسد ًالعف ) : ) دـش هتفگ  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  »
تخـس یـسرت  ای  ادخ  زا  سرت  دننام  دندیـسرت  هکم ) ناکرـشم  مدرم =(  زا  نانآ  زا  یهورگ  هاگان  هب  دـش ، ررقم  نانآ  رب  رازراک  هک 

« ....رت

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

هدـش رکذ  تاکز  زامن و  هلئـسم  اهنت  یمالـسا  تاروتـسد  مامت  نایم  زا  ارچ  هک  دـیآ  شیپ  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  هرابرد  »
؟ تسین اهنیا  هب  رصحنم  مالسا  تاروتسد  هک  یلاح  رد  تسا 

ناناملـسم هب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیا  ربانب  تسادخ ؛ قلخ  اب  دـنویپ  زمر  تاکز  ادـخ و  اب  دـنویپ  زمر  زامن  هک  مییوگ  یم  خـساپ  رد 
هدامآ ار  شیوخ  عامتجا  دوخ و  ناج  مسج و  ادخ ، ناگدنب  اب  مکحم  دنویپ  دنوادخ و  اب  مکحم  دنویپ  يرارقرب  اب  هدش  هداد  روتسد 

ياهدنویپ نودب  دارفا و  یمسج  یحور و  ياهیگدامآ  نودب  يداهج  ره  ًاملسم  دننک و  يزاسدوخ  حالطـصا ، هب  دننک و  داهج  يارب 
.تسا تسکش  هب  موکحم  یعامتجا  مکحم 
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ص 128. ج 4 ، مینست ، ریسفت  ( 9 - 1
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زا يراکادف و  هنوگره  هدامآ  دهد و  یم  شرورپ  ار  شیوخ  هیحور  مکحم و  ار  دوخ  نامیا  ادـخ  اب  شیاین  زامن و  وترپ  رد  ناملـسم 
هناوتـشپ کی  تاکز  هک  یگنج -  رازبا  هدومزآ و  تارفن  هیهت  هدش و  رپ  یعامتجا  ياهفاکـش  تاکز  اب  دوش و  یم  یگتـشذگ  دوخ 

دنهاوخ نمـشد  اب  هزرابم  يارب  یفاک  یگدامآ  داهج  نامرف  رودص  ماگنه  هب  دبای و  یم  دوبهب  دـشاب -  یم  اهنآ  هیهت  يارب  يداصتقا 
(1)« .تشاد

: مراهچ هیآ 

اوماقأ اوبات و  ناف  ٍدصرَم  ّلک  مَُهل  اودُعقا  مُهوُرُصحا و  مهوذُخ و  مهوُمتدجَو و  ُثیح  نیکرـشملا  اُوُلتقاف  مُرُحلا  ُرُهـشالا  َخَلَـسنا  اذاف  »
(2)« ٌمیحر ٌروفغ  هللا  ّنا  مهلیبس  اّولَخف  هوکّزلا  اُوتاء  هولّصلا و 

ره رد  دیروآرد و  هرصاحم  هب  دینک و  ریگتسد  ار  نانآ  دیـشُکب و  دیتفای  اجک  ره  ار  ناکرـشم  دش ، يرپس  مارح  ياه  هام  نوچ  سپ  »
هک دـینادرگ ، هداشگ  ناشیارب  هار  دـنداد ، تاکز  دنتـشاد و  اپ  رب  زامن  دـندرک و  هبوت  رگا  سپ  دینیـشنب ؛ نانآ  نیمک  هب  یهاـگنیمک 

« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ 

رد تسا ؟ مالـسا  طرـش  تاکز  زامن و  ایآ  هک  تسا  هدش  حرطم  هیآ  تبـسانم  هب  لاوئـس  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد 
: تسا هدمآ  لاوئس  نیا  هب  خساپ 

نیمه هب  تسا و  مزال  زین  تاکز  زامن و  ءادا  ناتـسرپ  تب  هبوت  لوبق  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  رظن  يادتبا  رد  قوف  تایآ  زا  »
.دنا هتفرگ  رفک  رب  لیلد  ار  زامن  كرت  تنس  لها  ياهقف  یخرب  لیلد 

هب كوکشم  مالسا ، ياعدا  هک  يدراوم  مامت  رد  هک  دشاب  نآ  یمالسا ، گرزب  روتسد  ود  نیا  رکذ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  قح  یلو 
هناشن ناونع  هب  ار  یمالسا  گرزب  هفیظو  ود  نیا  ماجنا  دوب -  نینچ  ًابلاغ  زور  نآ  ناتـسرپ  تب  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دسرب -  رظن 

نآ هب  دـنریذپب و  یهلا  نوناق  ود  ناونع  هب  ار  تاـکز  زاـمن و  اـهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  نیا  اـی  و  دـنهد ، رارق  اـهنآ  مالـسا  يارب 
زامن كرت  اب  اهنت  هک  میراد  ناوارف  لیالد  اریز  دشاب ؛ روصق  اهنآ  راک  رد  لمع  رظن  زا  دنچ  ره  دنـسانشب ، تیمـسر  هب  دنهن و  ندرگ 

.تسا صقان  رایسب  وا  مالسا  دنچ  ره  دریگ ، یمن  رارق  رافک  فص  رد  ناسنا  تاکز  ای  و 
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(1)« .دوب دهاوخ  رفک  ببس  دشاب  یمالسا  تموکح  دض  رب  مایق  ناونع  هب  تاکز  كرت  رگا  هتبلا 

: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  هیآ  نیا  مایپ  زین  رون  ریسفت  رد 

(2)« .تسا تاکز  زامن و  یعقاو ، هبوت  هناشن  تسا و  نامیا  كرش ، زا  هبوت  »

: مجنپ هیآ 

(3)« نوملعی موقل  تایالا  لّصَُفن  نیدلا و  یف  مُکناوخاف  هوکزلا  اوتاء  هولصلا و  اوماقأ  اوبات و  ناف  »

يارب ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنـشاب و  یم  امـش  ینید  ناردارب  تروص  نیا  رد  دـنهد ، تاکز  دـنراد و  اپرب  زاـمن  دـننک و  هبوت  رگا  سپ  »
« .مینک یم  نایب  لیصفت  هب  دنناد  یم  هک  یهورگ 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  نازیملا »  » ریسفت رد 

افتکا هبوت  فرـص  هب  تهج  نیمه  هب  دـندرگرب و  وا  تایآ  ادـخ و  هب  ناـمیا  يوس  هب  هک  تسا  نیا  قایـس ، تلـالد  هب  هبوت ، زا  دارم  »
هعماج ناکرا  نیرت  يوق  زا  هک  ار  تاکز  نینچ  مه  ادـخ و  تدابع  رهاظم  نیرت  نشور  زا  هک  ار  زاـمن  نتـشاد  اـپ  هب  هلئـسم  هدرکن و 

ادـخ تاـیآ  هب  ناـمیا  تیماـمت  رد  هک  ینید  فیاـظو  همه  هب  هراـشا  هنوـمن و  ناوـنع  هب  ار  ود  نیا  درک و  هفاـضا  نآ  هب  تـسا  ینید 
(4)« .درک رکذ  دنراد  تلاخد 

: تسا هدش  نایب  ییاهمایپ  هیآ  نیا  يارب  زین  رون  ریسفت  رد 

؛ دنتسین ام  ینید  ناردارب  دنتاکز ، زامن و  كرات  هک  نانآ   - » 1

؛ تسا تاکز  زامن و  ینید ، تّوخا  هریاد  هب  دورو  طرش   - 2

(5)« .دنبای یم  ناناملسم  اب  ربارب  قوقح  تاکز ، زامن و  هبوت و  هیاس  رد  دندوب ، لتقلا  بجاو  زورید  ات  هک  نانآ   - 3
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: مشش هیآ 

نم اونوکی  نأ  کئلوأ  یـسعف  هللا  الا  شخی  مل  هوکّزلا و  یتاء  هولّـصلا و  ماقأ  رخالا و  مویلا  هللااـب و  َنَماء  نَم  هللا  دـجاسم  ُرُمعی  اـّمنا  »
(1)« نیدتهملا

ادخ زا  زج  هداد و  تاکز  هتـشاد و  اپرب  زامن  هدروآ و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دننک  یم  دابآ  یناسک  اهنت  ار  ادخ  دـجاسم  »
« .دنشاب ناگتفای  هار  زا  نانیا  هک  تسا  دیما  سپ  دنا ، هدیسرتن 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

لامعا اب  هکلب  دـشابن ، اعدا  هلحرم  رد  اهنت  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  صخـش  نآ  ناـمیا  ینعی  هیآ  نیا  رد  هوکزلا  یتآ  هولـصلا و  ماـقأ  »
ار تاکز  ادخ و  قلخ  اب  شدنویپ  مه  دهد و  ماجنا  یتسرد  هب  ار  زامن  دشاب و  مکحم  ادخ  اب  شدنویپ  مه  دـنک ؛ دـییأت  ار  نآ  شکاپ 

(2)« .دزادرپب

: متفه هیآ 

نوعیُطی هوکّزلا و  نوتُؤی  هولصلا و  نومیُقی  رکنملا و  نع  نوَهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوأ  مهُـضعب  ُتانمؤملا  نونمؤملا و  «و 
(3)« میکح زیزع  هللا  نا  هللا  ُمُهُمَحرَیَس  کئلوأ  هلوسر  هللا و 

ار زامن  دنراد و  یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  و  دنراد ، یم  او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  هک  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  «و 
دهاوخ رارق  ناشتمحر  لومـشم  يدوز  هب  ادخ  هک  دـننانآ  .دـنرب  یم  نامرف  شربمایپ  ادـخ و  زا  دـنهد و  یم  تاکز  دـننک و  یم  اپرب 

« .تسا میکح  اناوت و  ادخ  هک  داد ،

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

ار ادـخ  هک  ناقفانم  فالخ  رب  نینمؤم  هک  دـنک  یم  نایب  هتخادرپ و  ناقفانم  اـب  هسیاـقم  رد  نینمؤم  ياـه  هناـشن  رکذ  هب  هیآ  نیا  رد  »
هار رد  ار  شیوخ  لاوما  زا  یـشخب  دنتـسه ، لیخب  يدارفا  هک  ناقفانم  فالخ  رب  و  دـنراد " یم  اپرب  ار  زامن  ، " دـندوب هدرک  شومارف 

(4) ".« دنزادرپ یم  ار  شیوخ  لاوما  تاکز  و   " دنهد یم  ادخ 
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: متشه هیآ 

(1)« ًاّیح ُتمُد  ام  هوکّزلا  هولّصلاب و  یناصوأ  ُتنُک و  ام  نیأ  ًاکرابُم  ینلعج  «و 

هدرک شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هتخاس و  تکرب  اب  ارم  ادـخ )  ) مشاب هک  اج  ره  دومرف ): هراوهگ  رد  یـسیع  ترـضح   ) «و
« .تسا

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

تیمها ببـس  هب  نیا  دـنک و  یم  هیکت  تاکز  زامن و  هب  راگدرورپ  هیـصوت  رب  اه ، همانرب  مامت  ناـیم  زا  یـسیع  ترـضح  هیآ  نیا  رد  »
رد ناوت  یم  ار  یبهذـم  ياه  همانرب  همه  رظن  کی  زا  تسا و  قلخ  قلاخ و  اب  طابترا  زمر  ود  نیا  هک  تسا  همانرب  ود  نیا  هداـعلا  قوف 

(2)« .دنک یم  صخشم  قلاخ  اب  ار  ناسنا  دنویپ  یشخب  قلخ و  اب  ار  ناسنا  دنویپ  اهنآ  زا  یشخب  هک  ارچ  درک ؛ هصالخ  نآ 

: مهن هیآ 

(3)« راصبالا ُبولقلا و  هیف  ُّبلقتت  ًاموی  نوفاخی  هوکّزلا  ءاتیا  هولّصلا و  ِماقا  هللا و  ِرکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  »

زا و  دراد ، یمن  لوغـشم  دوخ  هب  تاکز ، نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  ادـخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  »
« .دنساره یم  دوش  یم  ور  ریز و  نآ  رد  اه  هدید  اهلد و  هک  يزور 

: تسا هتشون  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

یگدنز رد  هک  هدرک  رومأم  اهنآ  هب  ار  ناگدنب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هحلاص  لامعا  همه  ندروآ  تاکز ، ءاتیا  زامن و  هماقا  زا  دارم  »
هب تبـسن  ار  وا  فیاظو  تاکز  ءاتیا  دـنک و  یم  لّثمم  ار  ناحبـس  يادـخ  يارب  تیدوبع  فیاظو  زامن ، هماقا  دـنهد ؛ ماجنا  ناـشیایند 

(4)« .دنتسه ینکر  دوخ  باب  رد  کی  ره  تاکز  زامن و  نوچ  دزاس ؛ یم  لّثمم  قلخ 

14906 ص :
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: مهد هیآ 

(1)« نومحُرت مکّلعل  لوسّرلا  اوعیطأ  هوکّزلا و  اوتاء  هولّصلا و  اومیقأ  «و 

« .دیریگ رارق  تمحر  دروم  ات  دیرب  نامرف  ار  ادخ )  ) ربمایپ دیهدب و  ار  تاکز  دینک و  اپرب  ار  زامن  «و 

: تسا هتشون  هیآ  نیا  هرابرد  ییابطابط  همالع 

فیلاکت نایم  رد  فیلکت  ود  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک  يروآدای  ار  تاکز  زاـمن و  اـهنت  فیلاـکت )  ) فیاـظو همه  ناـیم  زا  رگا  »
(2)« .تسا نکر  هلزنم  هب  قلخ  ادخ و  هب  هعجار 

هراشا

بسانت هب  ًایناث  دراد ؛ دوجو  قیمع  يا  هطبار  تاکز  زامن و  نیب  ًالوا  هک  دیدرگ  مولعم  دش  رکذ  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هجیتن هدافتـسا و  لباق  مادـک  ره  ياهیگژیو  زا  يا  یگژیو  هضیرف و  ود  نیا  نیب  یگتـسبمه  زا  يدـُعب  هیآ ، ره  لوزن  نأـش  عوضوم و 

.تسا يریگ 

زامن هماقا  داتس  تیاس  : عبنم

زامن تیمها 

زامن تیمها 

مـساقلا یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملا  ءاـیبنألا و  دیـس  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مایق یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعلا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا و  ملسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

.نیدلا موی 

ًاِّیلَو َو ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاَّـسلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِِهئاـبآ  یلَع  ِهیَلع و  َُکتاوَلَـص  نَسَحلا  ِنب  ِهَجُحلا  ِِیلَِول  َکـّ ْنُک  َّمُهَّللا  میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
.الیِوَط اَهِیف  ُهَعتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَحًاْنیَع  اًلِیلَدَو َو  ًارِصاَن  ًاِدئاَق َو  ًاِظفاَح َو 

رهد نامولظم  رای  يدهم  تسیک  رهق                   ران  رهم و  رون  يدهم  تسیک 

نایم رد  نآرق  ریشمش  نیرخآ  مایتلا                   ار  لد  مخز  يدهم  تسیک 
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لزا زا  شئایصوالا  متخ  هدناوخ  لزی                مل  تاذ  هک  نآ  يدهم  تسیک 

رشب لک  یجنم  يدهم  تسیک  رشع                  یناث  تجح  يدهم  تسیک 

همطاف يوزرآ  يدهم  تسیک  همه                     ناج  ۀلبق  يدهم  تسیک 

لیلخ راک  وا  زا  دیآ  ربت  یب  لیلذ                    شدیحوت  دزن  رد  نارگ  تب 

دنک یم  احیسم  راک  هگن  یب  دنک                  یم  یسوم  زاجعا  اصع  یب 

تعامج زامن  راظتنا  هب  هتسب  فص  تیعمج  زا  رپ  دجسم  نحص  دجسم و  ياضف  مامت  دید  دش  هلهـس  دجـسم  دراو  مولعلا  رحب  همالع 
.دوب ندناوخ  زامن  نتسشن  يارب  ییاج  کی  لابند  هب  تفر  یم  هار  فوفص  نایم  دنتسه 

.تسشن دمآ  نیشنب  اجنیا  ایب  مولعلا  رحب  دیس  دز ؛ ادص  ار  وا  یبرع  کی   

؟ اجنیا هدمآ  تیعمج  همه  نیا  هک  تسیک ؟ تعامج  ماما  برع  نیا  زا  درک  لاؤس  مولعلا  رحب   

ره دعب  هب  خیرات  نیا  زا  مولعلا  رحب  همالع  دز  ادص  مسانـشب  دیاب  اجک  زا  تفگ  ار  تنامز  ماما  یتخانـشن  مولعلا  رحب  همالع  دز  ادص   
.مدناوخ زامن  همطاف  رسپ  رس  تشپ  هکنآ  لاح  مشاب و  هدیدن  هچ  يارب  وگب  يدید  ار  تنامز  ماما  درک  لاؤس  وت  زا  سک 

.دنناوخب زامن  ترس  تشپ  ناناملسم  نایعیش و  همه  دایب  زور  کی  هللا  ءاش  نا  نامز  ماما  میرب  تندناوخ  زامن  نابرق 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای   

هیآ 200) نارمع  لآ  هروس   ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

همطاف تیب  لها  همیرک  ترضح  تاداس  همع  شنیرهاط ؛ دادجا  يرکـسعلا و  نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگـشیپ  هب  هیده 
.دینک متخ  یلج  تاولص  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم
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، يدـهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  رـضاح و  عمج  هب  نیبوسنم  دـیلقت ، عجارم  ءاملع ، ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
متخ ینیـسح  تاولـص  کی  نامیاه  ضیرم  يافـش  ناتفیرـش و  هداوناخ  نوتدوخ و  یتمالـس  بـالقنا ، مظعم  ربهر  عجارم ، یتمـالس 

.دینک

، ایند رد  ریخ  هب  تبقاع  دوشب ، ریخ  هب  تبقاع  ناسنا  هکنیا  يارب  متـسیود  هیآ  رخآ ؛ هیآ  دراد ، هیآ  تسیود  نارمع ؛ لآ  هکرابم  هروس 
تـسه نامیا  لها  هب  هیآ  باطخ  ًالوا  دـهد  یم  لمعلا  روتـسد  راهچ  ترخآ ، رد  ریخ  هب  تبقاـع  نتفر ، اـیند  زا  تقو  ریخ  هب  تبقاـع 

لها درد  هب  لمعلا  روتـسد  نیا  نوچ  اونمآ ، نیذـلا  اهیا  ای  دـیوگ ، یمن  سانلا  اهیا  ای  تسین ، سان  ریاس  اه و  ناملـسم  ریاس  اب  يراک 
: هداد لمعلاروتسد  اونمآ ، نیذلا  اهیا  ای  تسا  صاخ  باطخ  هیآ ، باطخ  دروخ ، یم  نامیا 

، ربصا لوا : روتسد 

، اورباص مود : روتسد 

، اوطبار موس : روتسد 

، هللا اوقتا  و  مراهچ : روتسد 

.نوحلفت مکلعل  يریخ  هب  تبقاع  يارب   

، ار هیآ  نیا  دننک  یم  انعم  رگید  يروج  دنتسه  ادج  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  هک  ییاهنآ  تیب ، لها  زا  ياه  هدیرب 

تارضح رضحم  رد  هک  ام  اما  نیمه  دیشاب  هتشاد  اوقت  دیشاب  طابترا  رد  رگیدمه  اب  دیشاب  هتشاد  لمحت  اوربصا ، دیشاب ، هتـشاد  ربص   
میـسر یم  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رـضحم  هب  یتقو  هللا  ءاشنا  ترخآ  اـیند و  رد  ضیف  بسک  يارب  میتسه  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم

.دییامرفب ام  يارب  ار  هیآ  نیا  هللا  لوسر  نبای  مینک  یم  لاؤس 

اورباص هیآ و  نیا  رد  دـهد  یم  انعم  کی  اوربصا  اما  تسه  ربص  زا  ود  ره  اورباص ؛ اوربصا و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.رگید يانعم  کی 
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تابجاو رد  شاب  هتـشاد  ربص  تامرحم  تابجاو و  رد  تامرحم  تابجاو و  ینعی  ضئارف  ضئارفلا ؛ یلع  اوربصا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   
تسه ریسدرس  قطانم  هک  ییاهاجنآ  زیربت  لثم  لیبدرا ، لثم  يا  هطقن  کی  رد  دیور  یم  ًالثم  دینک  یم  رفس  اجنیا  زا  ناتـسمز  لد  رد 

زامن ندش و  هدایپ  نیـشام  زا  امرـس  لد  نآ  رد  حبـص  زامن  يارب  دتـسیا  یم  تسه  هچ  ره  سوبوتا ، هیلقن و  ۀلیـسو  نیا  الاح  فرب ، و 
.دشاب هتشاد  ربص  دیاب  ناسنا  دهاوخ  یم  ربص  درس  ياوه  نآ  رد  ندناوخ  حبص 

، حبص زامن  زا  لبق  تعاس  ود  ای  کی  يدمآ  رفس  زا   

یم دـنلب  ناتـسبات  يامرگ  لد  امرگ ، شوج  رد  دـهاوخ  یم  ربص  يوشب  دـنلب  حبـص  زامن  تقو  الاح  يدـیباوخ ، باتفآ  عولط  زا  لبق 
هاجنپ يالاب  دوش  یم  ادـیپ  ییاوه  بآ و  ییاج ، کی  اهاجنآ  نامرک  بونج  یبونج ، ياـه  ناتـسا  هب  ًـالثم  هب  رفـس  يور  یم  يدوش 

.دهاوخ یم  ربص  نتفرگ  هزور  اجنآ  هجرد ،

لحم دریگب  دـهاوخ  یم  مه  هزور  بوـخ  تسه ، بساـک  تسه ، زرواـشک  هـجرد  هاـجنپ  يـالاب  دنتـسه  اـهاجنآ  هـک  ینازیزع  نآ   
.دهاوخ یم  لمحت  دهاوخ ، یم  ربص  ًاعقاو  دورب  مه  شیعارز  نیمز  يور  دورب  مه  شبسک 

دوش یم  جح  مایا   

ار تفاوط  اجنآ  نک  درُخ  ناوختـسا  تیعمج  نآ  رد  مارحلادجـسم  فاوط  رد  مارحلادجـسم  رد  هکم  يورب  يوشب  دـنلب  بجاو  جـح 
مجنپ کی  یهاوخ  یم  الاح  دوش  یم  بجاو  تیارب  سمخ  یلام  تهج  زا  دـهاوخ  یم  ربص  یهدـب  ماجنا  ار  تلامعا  یهدـب ، ماـجنا 

.تسه لوپ  تسه ، یلام  هلئسم  دهاوخ  یم  ربص  دینکب  مالسلا )  هیلع   ) نامز ماما  میدقت  ینک  باسح  یهاوخ  یم  ار  تلام 
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، بجاو لئاسم 

نآ فرط و  نیا  زا  الاح  تسه ، زورون  تالیطعت  مایا  رگیدمه  رود  دنتـسشن  يدادعت  کی  دهاوخ  یم  ربص  روطنیمه  مه  شتامرحم 
یم ربص  موشن  عمج  نیا  ثحب  دراو  هلوقم و  نیا  دراو  نم  هدرکان  ییادخ  دنوشب  تبیغ  هلوقم  کی  دراو  هعفدکی  دـنیوگ  یم  فرط 
امـش هدرک  یباجح  دب  يرادقم  کی  هدرکان  ییادخ  یمناخ  کی  مور  یم  هار  رازاب  هچوک و  رد  منک  عافد  ای  منک  توکـس  دـهاوخ 

.دهاوخ یم  ربص  ینکن  هاگن  يزادنایب  نییاپ  ار  تمشچ  ینک  رصب  ضغ  ار  تمشچ  مرحمان  هب  دینکن  هاگن  دیهاوخب 

، ضئارفلا یلع  اوربصا   

 . یشاب هتشاد  لمحت  دیاب  دهاوخ  یم  ربص  تامرحم  تابجاو و  رد  تسه  ضئارف  رد  دیامرف : یم  قداص  ماما  لوا  روتسد 

: مود روتسد 

لمحت نوتنانمشد  لباقم  رد  مکَّودع  اورباص  و  دیامرف : یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  اما  تسه  ربص  زا  شا  هدام  اورباص  اورباص ، و 
عافد لاس  تشه  ًاعقاو  ناریا  مدرم  هلوقم  نیا  رد  هک  دشاب  یکیزیف  یکاخ و  یبآ و  نانمـشد  الاح  دیهد  جرخ  هب  ربص  دیـشاب   هتـشاد 

اورباص نمـشد و  لباقم  رد  تمواقم  هلئـسم  رد  ناریا  فیرـش  مدرم  دـنرادن  هنومن  تسیلاع  ًاعقاو  تسیلاع  رایـسب  ناشزایتما  سدـقم 
، میرادن نمشد  مک  میراد  نمشد  ام  يرکف ، یلقع و  يا و  هشیدنا  یگنهرف و  نمشد  هلئسم  رد  دراد  مه  یکیزیف  ریغ  هلوقم  مکَّودع 

تقو یهاگ  دینک  یم  هدهاشم  امش  هک  يرگید  ياه  هکبش  اه و  یسراف  هراوهام ؛ فلتخم  ياه  هکبش  تنرتنیا ، فلتخم  ياه  تیاس 
تیب و لها  نآرق و  هعیـش و  هیلع  هک  یتاهبـش  لباقم  رد  اه  ناسنا  اهنیا  بوخ  دیناوخ  یم  اهربخ  رد  امـش  هب  دـنهد  یم  یـشرازگ  اه 

باسح هب  نیا  لباقم  رد  دـشاب  مواقم  ار  شدوخ  دـنک  هنیـسکاو  دـنیبب  ار  اهنیا  ناسنا  دـننک ، یم  داریا  اه  تقو  یهاگ  ادـخ  مالـسا و 
.دهاوخ یم  ربص  كاپان  ياه  هشیدنا 
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يا هراوهام  یتنرتنیا ، ههبـش  ات  ود  لباقم  رد  شاب  هتـشاد  لمحت  نیبب ، ار  تاهبـش  خساپ  شلباقم  رد  دـینیب  یم  ار  يا  همانرب  کی  رگا 
دراد یخـساپ  شدوخ  يارب  تنـس  نآرق و  باتک  رد  یمالـسا  هعماج  رد  يا  ههبـش  ره  شاـب  يوق  دـشاب   مکحم  دوشن ، مخ  تیوناز 

.دشاب خساپ  یب  تسین  روطنیا 

، هیآ لمعلاروتسد  ات  ود  مه  نیا  مکَّودع  اورباص  ضئارف و  رد  اوربصا   

مکلعل هللا  وقتاو  وطبار  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   » دـیدرک ظفح  ای  دـیتسه  ظفح  همه  هللا  ءاشنا  تسا  یهاـتوک  يا  هیآ 
« نوحلفت

محر هلص  دیـشاب ، هتـشاد  محر  هلـص  ینعی  طقف  هن  اوطبار  دومرف : قداص  ماما  موس  لمعلاروتـسد  يوشب ، ریخ  هب  تبقاع  یهاوخ  یم   
رد مد  اه  تقو  یهاگ  مالـسب » ول  مکماحرا و  اولـص   » دـنزب يرـس  شماحرا  هب  زورون  تالیطعت  مایا  رد  ناسنا  تسه ، یبوخ  روتـسد 
یف دیزف   » ناسنا رمع  هب  تسه  محر  هلص  شدوخ  يورن  هک  مه  لخاد  ینکب  یمالـس  کی  يور  یم  زورون  مایا  رد  مه  تماوقا  هناخ 

تـسه يا  هلوقم  کی  نآ  دـیآ  یم  یگدـنز  رد  تکرب  دوش  یم  ینالوط  ناسنا  رمع  رمعلا " یف   " دوش یم  دایز  ناـسنا  قزر  قزرلا »
.دراد شیارب  قداص  ماما  يرگید  روتسد  کی  اوطبار  اما  دینک  محر  هلص  بوخ  رایسب 

طابترا رد  ناتتمعن  یلو  نامز  ماما  اب  دیـشاب  طابترا  رد  ناتنامز  ماما  اـب  مکماـما  اوطبار  دـندومرف و  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح   
 . منک یم  ضرع  نم  ار  شقیداصم  زا  ات  دنچ  الاح  مشاب  طابترا  رد  منامز  ماما  اب  روط  هچ  دیشاب 

ماما رکف  هب  دـشاب  نامز  ماما  دای  هب  شتاعاس  رد  شزور  هنابـش  رد  شا  هتفه  مایا  رد  هک  نیمه  ناسنا  هاـتوک  تقو  سلجم و   نیا  رد 
یم نامز  ماما  يارب  اعد  شزامن  تونق  رد  دناوخب  زامن  زامن ، تقو  دوش  یم  دنلب  هدرک  لمع  ار  اوطبار  قیداصم  زا  یکی  دـشاب  نامز 
تین هب  ار  شا  هقدـص  نامز ، ماما  يارب  اعد  دـهدب  هقدـص  دـهاوخ  یم  دـنک  یم  نامز  ماما  يارب  اعد  هتـسشن  یلفحم  رد  ییاج  دـنک 

.اوطبار اهنیا  دهدب  نامز  ماما  یتمالس 
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صاخ طابترا  بجوم  نیا  مهدب  ماجنا  نم  یتقو  هک  تسه  لمع  ات  دنچ  تسه  ترایز  ات  دنچ  تساعد  ات  دنچ  تسه  زیچ  دنچ  الاح 
هتفه ره  موش  یمن  شندناوخ  هب  قفوم  زور  ره  رگا  الاح  تسا  ءاملع  هیصوت  هک  ییاه  ترایز  زا  یکی  نامز  ماما  نم و  نیب  دوش  یم 

 . تسا هریبک  هعماج  ترایز  یگدنز  رد  هام  ره  یلو  موش  یمن 

هریبک هعماج  ترایز 

دیهد یم  ترایز  نیا  رد  نامز  ماما  هب  هک  ییاه  مالـس  دوش  یم  داجیا  نامز  ماما  امـش و  نیب  یطابترا  لپ  کـی  دـیناوخ  یم  یتقو  ار 
 . هدیسر ام  هب  امش  هلیسو  هب  زیچ  همه  تسامش  لام  زیچ  همه  ًالصا  ثیغلا  » لزنی  مکب  متخی ، مکب  هللا و  حتف  مکب  »

لوا یسلجم  همالع  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

يرکسع ماما  مرح  رد  ارماس  رد  دش  نامز  ماما  رضحم  بایفرش  یتقو  هفـشاکم  ای  فرـشت  نآ  رد  هک  یتقو  یـسلجم  یقت  دمحم  الم 
ردپ ترایز  لوغشم  دنداتـسیا  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مدید  منک  ترایز  مهدب  مالـس  مدش  دراو  هلبق  باب  زا  تفگ  مالـسلا ) هیلع  )

 . ندناوخ ار  هریبک  هعماج  ترایز  مدرک  عورش  هاگادخان  دیوگ  یم  دنتسه  ناشراوگرزب 

، دیامرف یم  یـسلجم  موحرم  دنتخیر  یم  کشا  دندومرف و  یم  عامتـسا  دنداد  یم  شوگ  ار  هریبک  هعماج  ترایز  نیا  مه  نامز  ماما 
متفر مدق  دنچ  ایب  ولج  یـسلجم  دندومرف  مداد  ار  مخـساپ  نامز  ماما  رـضحم  هب  مدرک  مالـس  دش  مامت  نم  هعماج  ترایز  دیامرف  یم 

دمحم دندومرف  ترضح  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  يارب  موشب  لئاق  میرح  دوشن  اقآ  رـضحم  هب  بدا  هئاسا  متفگ  مداتـسیا 
مدوخ ولج  متفر  ولج  ایب  تسالوم  رما  لاثتما  رد  بدا  دومرف  دوشب  بدا  هئاسا  مدیسرت  مداتسیا  زاب  رتولج  متفر  ولج  ایب  یـسلجم  یقت 
نیمز زا  ار  نم  دندیشک  نم  رس  يور  یتسد  اقآ  مدیسوب  ار  ترضح  كرابم  تسد  ار  ترضح  وناز  الوم  اه ي  مدق  يور  متخادنا  ار 

.هریبک هعماج  ترایز  تسا  یترایز  بجع  یسلجم  یقت  دمحم  ّالم  دندومرف : دندرک  دنلب 
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نیمه رگید  یکی  نامز  ماما  اب  تسا  یطابترا  لپ  هریبک  هعماـج  تراـیز  دـنداد  داـی  اـم  هب  يداـه  ترـضح  امـش  دـج  اـقآ  هلب  متفگ   
ماما ءزج  ءزج  هب  نیسای  لآ  ترایز  دنناوخ  یم  زور  ره  دنقفوم  اه  یـضعب  ای  هعمج  ياهزور  رد  امـش  هک  تسه  نیـسای  لآ  ترایز 

« دعقت نیح  کیلع  مالسلا  موقت ، نیح  کیلع  مالـسلا   » دیهد یم  مالـس  یتقو  تسا  بجاو  شباوج  مه  مالـس  مینک  یم  مالـس  نامز 
تکرب و بجوم  امش  يارب  ترضح  خساپ  نآ  دنهد  یم  امش  مالس  هب  نامز  ماما  هک  یخساپ  دیهد  یم  مالس  ار  نامز  ماما  ءزج  ءزج 

.دننک یم  تهاگن  ترضح  تسه  یتمالس 

دیوگ یم  یناشاک  مالسالا  هدیرف   

درک یم  هاگن  نامسآ  رد  ار  یقفا  دناوخ  یم  ار  نیسای  لآ  تشاد  یناتسهوک  هللا  تیآ  مدوب  یناتسهوک  هللا  تیآ  مداتـسا  رـضحم  رد 
دیوگ یم  دهد  یم  شوگ  یناتسهوک  نیسای  لآ  هب  دراد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مدید   . مدرک هاگن  ار  مداتـسا  هاگن  قفا  تفگ  یم 
نیسای لآ  هک  دندوب  نامز  ماما  ترضح  نآ  اقآ  متفگ  شدعب  یناتسهوک  موحرم  اب  مدرک  یم  همرمز  ار  اه  مالس  مدرک  هاگن  مه  نم 

؟ دنداد یم  شوگ  ار  امش 

امـش هب  ار  شتجح  هک  دید  وت  رد  ار  تقایل  ادخ  تتداعـس  هب  اشوخ  یناشاک  مالـسالا  هدیرف  دـندومرف  یناتـسهوک  هللا  تیآ  موحرم   
.دنک یم  تهاگن  نامز  ماما  یناوخ  یم  یتقو  ار  نیسای  لآ  داد  ناشن 

؛ اه ترایز  زا  یکی 

هب ینعی  ناوخب  مه  نم  تین  هب  ار  اروشاع  ترایز  ناوخب  یناهفصا  يوسوم  دومرف : یناهفصا  يوسوم  موحرم  هب  تساروشاع  ترایز 
ياعد دراد  تسود  مالـسلا )  هیلع   ) نامز ماما  هک  ییاهاعد  زا  یکی  دراد  تسود  ار  ترایز  نیا  ترـضح  ناوخب  تنامز  ماما  تباـین 

.هعمج حبص  تسا  هبدن 
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دنک تمحر  ادخ 

رـضحم دش  فرـشم  شیپ  هتفه  دنچ  یناوج  کی  دنومرف : یم  نامز  نآ  فیرـشلا ) هماقم  هللا  یلعا   ) تجهب يامظع  هللا  تیآ  موحرم 
هب نامز  ماما  دندوب  هدرک  دیکأت  هبدن ، ياعد  .دوشن  شومارف  هبدن  اعد  دندوب : هدومرف  ناوج  نآ  هب  ترضح  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما 

نسحلا نب  هجحلا  کیلو  لک  مهللا  تسه ؛  یتمالس  ياعد  نیا  دراد  شهب  هقالع  یلیخ  نامز  ماما  هک  ییاهاعد  زا  یکی  هبدن  ياعد 
.دراد تسود  یلیخ  ترضح  ار  اعد  نیا  میتسه  ظفح  مه  همه  تساعد ، نیا  ... 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  موحرم    

یکی .دـناوخ  یم  ار  اعد  نیا  شزامن  تونق  رد  کیلو ...  لک  مهللا  ياعد  هب  دوب  هداد  رییغت  ار  شزامن  تونق  ياعد  نیا  ینامز  کی 
اقآ دـیناوخ  یم  نوتزامن  تونق  رد  ار  نامز  ماـما  اـقآ  یتمالـس  ياـعد  دـیداد  رییغت  ار  نوتاـعد  اـقآ  دوب  هدرک  لاؤس  شنادرگاـش  زا 

یتقو تسه  یعیبط  ناوخب ، تزامن  تونق  رد  ار  اعد  نیا  دییوگب  اضر  اقآ  جاح  هب  دنداد  ماغیپ  نم  يارب  ترـضح  هک : دندوب  هدومرف 
.هدب شهب  یتمالس  ملاس ، ار  متمعن  یلو  ایادخ  دییوگ  یم  دینک  یم  اعد  نامز  ماما  یتمالس  يارب  امش 

هب ار  امـش  ادـخ  اقآ  دـییوگ  یم  رفن  کی  هب  دـیوش  یم  در  نابایخ  رد  امـش  دـینک  یم  اـعد   امـش  یتمالـس  يارب  ددرگ  یم  رب  مه  وا 
.تسه یعیبط  دراد ، هگن  ملاس  مه  ار  امش  ادخ  دیوگ  یم  ددرگ  یم  رب  مه  وا  بوخ  درادب  تمالس 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  ياعد  نآ 

زامن تونق  رد  زامن  زا  دعب  هراومه  اذل  تسه و  باجتسم  نامز  ماما  ياعد  باجتسم  ياعد  تسه ؛ باجتسم  نآ  امش ؛ یتمالس  يارب 
رد ناوخب  دیور  یم  دیراد  هک  روطنیمه  ار  اعد  نیا  لوا  تکرح ، نامرف ؛ تشپ  دیتسـشن  لر  تشپ  دیوشب  نیـشام  راوس  دـیهاوخ  یم 

 . تسه نامز  ماما  یتمالس  يارب  اعد  دراد  تسود  یلیخ  نامز  ماما  ار  اعد   نیا  زامن  زا  دعب  زامن  زا  لبق  تزامن  تونق 
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تامس ياعد  یکی 

هداد رارق  نامز  ماما  ناروای  ءزج  هللا  ءاشنا  دناوخب  زامن  دعب  حبص  ره  سک  ره  هک  تسا  دهع  ياعد  یکی  .دراد  تسود  یلیخ  تسه 
.دوش یم 

 

تسه منامز  ماما  نم و  نیب  یطابترا  لپ  هک  یلئاسم  زا  یکی 

تقو لوا  ار  نوتزامن  تایآ ، تایاور و  ثحب  زا  ریغ  نوتزامن  دنیوگ  : یم  قالخا  ملع  ءاملع  .تقو  لوا  زامن  تسه ، تقو  لوا  زامن 
یتقو دور  یم  الاب  عیرـس  اقآ  زامن  دناوخ ؛ یم  هک  تقو  لوا  زامن  نامز  ماما  هللا  تجح  دوش  یم  تقو  لوا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دیناوخب 
یمن هداتسرف  سپ  امش  زامن  نامز  ماما  زامن  تکرب  هب  دور  یم  الاب  نامز  ماما  زامن  اب  مه  امـش  زامن  يدناوخ  ار  تتقو  لوا  زامن  امش 

رد ار  تافرشت  دندید  زامن  لاح  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  دییامرفب  هظحالم  امـش  تافرـشت  زا  يرایـسب  رد  ددرگ  یمن  رب  دوش 
تسا یتافرشت  تافرـشت ، زا  يرایـسب  دینیبب  رگا  ار  تافرـشت  اجنآ  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  اقآ  موحرم  دینیبب  ناسحلا  يرقبع  باتک 

رد نامز  ماما  هک  يراک  لوا  اذـلدراد  هقالع  یلیخ  زامن  هب  دراد  تسود  یلیخ  ار  زامن  ماما  ندـناوخ ، زامن  لاح  رد  ار  نامز  ماما  هک 
هیقب اذه  دعب  نینمؤم » متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب   » دنک یم  یفرعم  ار  وا  لیئربج  هک  شدوخ  یفرعم  زا  دـعب  دـنک  یم  مارحلا  دجـسم 

، هوفلاخت هوعبتاف و ال  هللا ، هیقب  نیا  هللا 

تسد مه  تیریدم  كالم  نیا  هالـصلا »  ماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  تسا «  زامن  هماقا  دنک  یم  یفرعم  زا  دعب  هک  يراک  لوا 
دینیبب دیوگ  یم  دهد  یم  ام  تسد  كالم  کی  نآرق  دشاب  یقفوم  ریدم  هشاب ، تموکح  بحاص  دـهاوخب  یـسک  کی  دـهد  یم  ام 

نیا مامت  دیوگ  یم  هماقا  لیئاکیم  دیوگ ، یم  ناذا  لیئربج  هالصلا ، مقا  دوش  یم  مکاح  ات  نوچ  ارچ ؟ تسه  یقفوم  ریدم  نامز  ماما 
.دنناوخ یم  زامن  نامز  ماما  رس  تشپ  همه  نینمؤم  هکئالم  اب  رفن  هدزیس  دصیس و 
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هماقا ناربمایپ  ترـضح  رـس  تشپ  هک  سدـقملا  تیب  رد  دوب  مرکا  ربمغیپ  زامن  یکی  هنادواج  يراگدای و  میتشاد  زاـمن  اـت  دـنچ  اـم   
هب هک  دوب  يراگدای  زامن  نیا  یهلا  ءایبنأ  نیمومأم  تسابینألا ، متاخ  تعامج  ماما  تفگ ، هماقا  لیئاکیم  تفگ ، ناذا  لیئربج  دندرک ؛

دنتشاد تساوخرد  ات  هس  ای  ود  ادخ  زا  ناربمغیپ  دوب  ناربمایپ  دوخ  تساوخرد 

_ دننک ترایز  ار  ربمغیپ  _ 1 

، دشن رارکت  مه  رگید  هک  دوب  يراگدای  زامن  کی  نیا  دنناوخب ، زامن  ترضح  رس  تشپ  . 2

نامـسآ رد  دوب  مرکا  ربمغیپ  زامن  يراـگدای  زاـمن  کـی  نیمز » نامـسآ و  دوخ  هب  دـنیبن  نینچ  یمزب  تسه  ناـهج  اـت  رگد  تفگ «:  
، تسین ینیمز  ربمغیپ  ربمغیپ ؛  نیا  هک  هکئالم  دوخ  تساوخرد  هب  مه  نآ  دـندوب  اه  نامـسآ  ياه  هکئالم  مامت  نیمومأم ؛ هک  مراهچ 

.دورب الاب  ربمغیپ  هک  دروآ  شیپ  ادخ  ار  جارعم  هلئسم  اذل  ار و  مرکا  ربمغیپ  مینیبب  مه  ام  بوخ  تسه  مه  ینامسآ  ربمغیپ 

 

ربمغیپ جارعم  هلئسم 

هعجارم مجن  هروس  لوا و  هیآ  ءارـسا  هروس  يادتبا  رد  دراد  ییاور  دنـس  هد  زا  شیب  دراد  ییاور  دنـس  ات  هد  دراد ، ینآرق  دنـس  ات  ود 
دشن رارکت  رگید  هک  تسه  يراگدای  زامن  نیمود  مه  نآ  ینآرق ، دنس  تسه  ربمغیپ  جارعم  دنس  دییامرف ،

3

يراگدای موس  زامن  .

سابل مامت  هک  یعـضو  وا  اب  دناوخب  زامن  مه  ءادهـشلادیس  گنج  لاح  رد  اروشاع ، زور  رد  تسه  ءادهـشلادیس  سدـقم  دوجو  زامن 
تعامج هب  مه  دـناوخب  تقو  لوا  مه  دـناوخب  زامن  مه  تسا  هدروآ  ار  ناحورجم  مه  تسه  حورجم  ماـما  دوخ  مه  ترـضح  ياـه 

هب مه  ناوخب  تقو  رس  مه  ناوخب  زامن  مه  زیزع  ناوج  هک  هعیـش  يارب  تسا  یـسرد  کی  دهدب  دیهـش  زامن  نیا  يارب  مه  دناوخب و 
دشن رارکت  رگید  هک  دوب  يراگدای  موس  زامن  نیا  درب  یم  الاب  ادخ  ار  زامن  نیا  تعامج  هب  تقو  رس  میناوخب  زامن  ناوخب   تعامج 
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4

.

مراهچ زامن 

زامن ات  راهچ  زامن ؛ ات  راهچ  نیا  روهظ  هعمج  حبص  زور  رد  تسه  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  زامن  دوب ؛ دهاوخ  هنادواج  هک  يراگدای 
هنماد شاوی  شاوی  منک  ضرع  تیاور  ات  هس  ای  ود  تسه ، نیریـش  یلیخ  شندناوخ  تقو  لوا  زامن  تسه ، تبث  خیرات  رد  يراگدای 

.منک عمج  ار  ضئارع 

دیتفر دیتسه  تشگزاب  رفـس  زا  مرکم  راوز  زا  یـضعب  دیاش  الاح  دیور  یم  شترایز  هب  امـش  همه  هک  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح 
ام همه  هب  ار  تخانش  اب  ترایز  قیفوت  هللا  ءاشنا  ادخ  دیتسه  تفر  رفس  رد  ای  ار  مالسلا )  هیلع   ) ججحلا نماث  ترضح  دیدرک  ترایز 

هیلع  ) اضر ماما  همه ، بالط و  دـیتاسا و  نایوجـشناد و  همه  هجوت  لباق  تشون  یم  تشاد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـنک ، اطع 
تـسه رتمهم  میـسیون  یم  ام  هک  یبلاطم  همه  زا  مالـسلا ) هیلع  اضر (  ماـما  بلطم  نیا  دـسیون  یم  یبلطم  کـی  دراد  یتقو  مالـسلا )

هیلع  ) اضر ماما  زامن  ای  تسا  رت  مهم  نیا  مناوخب  زامن  دـعب  دوشب  مامت  نیا  ـالاح  بوخ  متـسه  نتـشون  لوغـشم  نم  اـه  تقو  یهاـگ 
الاح طخ ، نیا  الاح  هملک ، نیا  الاح  دوشب  مامت  نیا  الاح  ًالـصا  تخادنا  ار  ملق  دش  دنلب  ناذا  يادص  ات  تشون  یم  تشاد  مالـسلا ) 

.تخادنا ار  ملق  ًادبا  هحفص ، نیا 

 

دیوگ یم  هشیاع 

يادص تفر  دش  اپ  دسانـش ، یمن  ار  نم  راگنا  ًالـصا  ینفرعی ، مل  هَّناک  دش  دنلب  ناذا  يادـص  ات  تفگ  یم  نخـس  نم  اب  مرکا  ربمغیپ 
.ناذا ناذا ،

: دیوگ یم  سابع  نبا 

نامـسآ هب  هاگن  اقآ  متفگ  دنک  یم  نامـسآ  هب  هاگن  یه  اقآ  مدید  تقو  کی  دز  یم  ریـشمش  تشاد  نینمؤملاریما  نیفـص  گنج  رد 
گنج لد  رد  اجنیا  اـقآ  متفگ  هن ، اـی  تسا  هدـش  زاـمن  تقو  منیب  یم  مهاوخ  یم  ساـبع  نبا  دومرف : ترـضح  یچ ؟ يارب  دـینک  یم 

کی تیوه  مچرپ  ًالصا  لمع ، نیرت  مهم  زامن  تسه ، زامن  يارب  مه  ام  گنج  نیا  هن  دومرف  اقآ  دیروخ ، یم  ریشمش  دشابن  تساوح 
یم ار  شـصرق  دیوگب  دنک  یخوش  اه  تقو  یهاگ  دناوخن  ادرف  دـناوخب  زورما  دـناوخب ، نک  تفـس  نک  لش  تسه ، زامن  ناملـسم ؛

.ًادبا مینک  یم  عورش  رگید  هام  زا  الاح  ًادعب  الاح  مروخ 

14918 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4573 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ شیاج  رس  هک  هعیـش  تسه ، ناملـسم  کی  تیوه  مچرپ  نک  هاگن  شزامن  هب  دیـسانشب  ار  ناملـسم  ناسنا  کی  یهاوخ  یم  رگا 
نِا زامن ، لوا  هتفرگ  رارق  نید  عورف  رد  اذل  تسه  لمع  نیرت  مهم  زامن  دناوخب ، شبادآ  اب  دناوخب  تعامج  هب  دناوخب  دیاب  تقو  رس 

، تَّدُر نِا  اهاوس و  ام  َِلُبق  تَِلُبق 

مدرک تسرد  هسردم  مدرک  تسرد  هاگنامرد  نم  متخاس  ناتـسرامیب  نم  متـسه  یتأیه  نم  دـیوگ   یم  فرط  اه  تقو  یـضعب  الاح 
، دوش یمن  بوخ  تسین  زامن  لها  هن  ، دنیوگ  یم  دناوخ ؟ یم  زامن  اقآ  الاح  بوخ 

تراک نیا  هک  دیامرفب  امش  همانیهاوگ ، دنیوگب  امـش  هب  دننک  فقوتم  وتنیـشام  دنرادب  نوتهگن  یهار  سیلپ  کی  رد  امـش  رگا  نوچ 
اقآ دیوگ  یم  روشک ، ترازو  تراک  نیا  اقآ  دـییوگب  بیبج  رد  دـینک  تسد  امـش  یگدـننار  همانیهاوگ  اقآ  دـیوگ  یم  ییوجـشناد 
زا ولیک  ود  اقآ  رگا  دیوگ  یم  تسه  يدنم  نوناق  رسفا  هک  رسفا  نآ  نالف ، هاگشناد  تراک  نیا  هیملع ، هزوح  تراک  نیا  همانیهاوگ ،

يولبات زا  دعب  تسه  روطنیمه  مه  تمایق  رد  .دیوشب  در  مراذـگ  یمن  دـیدن  ار  تا  همانیهاوگ  ات  دـیراذگب  نم  يولج  اه  تراک  نیا 
ات هک  ییاه  بش  نیا  دـنیوگ  یم  دـنراد  یم  شهگن  اجنآ  فرط  الاح  تسه  زامن  فقوم  فقوم ؛ نیلوا  تیب ، لـها  تیـالو  هیـالولا ؛

دنیوگ یم  نم ، نتخاس  ناتـسرامیب  نیا  يدناوخ  زامن  تسادج ، شباسح  نآ  زامن ، دـنیوگ  یم  مدز ، هنیـس  نیـسح  ماما  يارب  حـبص 
دنیوگ یم  هسردـم  نیا  یتسیزهب  هب  کمک  نیا  دادـما  هتیمک  هب  کمک  نیا   وش ، در  هدـب  ار  تزامن  همانیهاوگ  زامن ، هچرتفد  زاـمن ،

اه یـضعب  اذل  دیراد و  لکـشم  دـیدناوخن  دـییامرفب  دـیدناوخ  زامن  ام »...  لبق  تلبق  نا   » درادـن هدـیاف  اه  تراک  نیا  زا  ولیک  هد  اقآ 
.تسه زامن  ناشرخآ  لوا و  فرح 
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يزیربت یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  اقآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

 . يروطنیا ندرم  تفر  ایند  زا  ربکا  هللا  تفگ  زامن  داتسیا  دمآ  تفرگ  وضو  دوب  زامن  لاح  رد  شندرم 

يراسناوخ دمحا  دیس  اقآ  هللا  تیآ  موحرم 

ار شزامن  شا  هلاس  دون  رمع  همه  هبترم  هس  اما  درک  رمع  لاس  دون  دـمحا  دیـس  اقآ  موحرم  دـینک  یم  تراـیز  تساـج  نیمه  شربق 
.دناوخ زامن  لاس  داتفه  تسیود و  دناوخ  زامن  لاس  داتفه  تسیود و  ینعی  درک  رارکت 

 

تسه شلاس  هاجنپ  اه  یضعب  الاح 

مالـسا اعدا  هک  ناملـسم  کی  يارب  تسه  دب  یلیخ  نیا  هدرک  عورـش  ار  شزامن  هزات  تسه  لاس  هد  دـینیب  یم  تسه  شلاس  تصش 
ياـپ دـناوخن ، بوخ  دـنک ، شبارخ  دـنک ، شعیاـض  دـناوخن  تقو  هب  دـنکن ، تیاـعر  ار  یمالـسا  روتـسد  نیرت  مهم  نیلوا و  دـنکب 

یم زامن  تعکر  ود  اـما  تسین  مهم  شیارب  دـنیبب  ملیف  دـنیبب ، لایرـس  تعاـسود ، تعاـس ، کـی  ربص  اـب  یلیخ  دنیـشن  یم  نویزیولت 
دراد یچ  تسین ، همجرت  لباق  ًاعقاو  دنک  یم  ادا  هک  یظافلا  اه  تقو  یهاگ  هک  دنز  یم  زامن  نیا  هت  رـس و  زا  ردقنآ  دناوخب  دـهاوخ 

، يراسناوخ ياقآ  دمحا  دیـس  اقآ  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  مه  دـعب  دـندناوخ  يروطنیا  ار  زامن  اه  یـضعب  زامن ، رد  دـیوگ  یم 
تیصو شرسپ  هب  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  مه  دعب  دناوخ  یم  زامن  اجنآ  هللا  زیزع  دیس  جاح  دجـسم  رد  دنتـسه  اه  ینارهت  الاح 

نم لام  هناخ  زا  یچیه  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  تسه ، دجـسم  لاـم  مه  هناـخ  نیا  مرادـن  اـهنیا  هزاـغم و  لوپ و  غاـب و  نم  تفگ  درک 
نم مشچ  رون  زامن  ینیع ، هرق  دیامرف : یم  ربمغیپ  دـنناوخب ، زامن  نم  يارب  دـیهدب  مه  نیا  تسه  نم  لام  طقف  نم  زامناج  نیا  تسین 

، نم مشچ  رون  تسه ،
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تفرگ یم  رارق  بارحم  رد  یتقو  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز اذلف 

دنک یم  نشور  ار  اه  نامـسآ  هک  تسه  یناشفا  رون  لباق  زامن  درک  یم  نشور  شزامن  اب  ار  اه  نامـسآ  ءامـسلا ، لـهأل  اـهرون  رهظ 
.ندناوخ زامن 

، ارهزلا همطاف  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا  دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

« ناج ارهز   » تیادف نم  دمحا  هتفگ  يا  دورد  تیانث  قح  صاخ  رکذ  يا  مالس 

ییارهز وت  ییارهز  وت  اهاط  وت  ینیسای  وت  ینآرق  وت 

ینیملاعلل تمحر  دیما  ینیتملا  لبح  مکحم  لبح  وت  ارهز  وت 

تزامن رب  دراد  هیرخف  ادخ  تلالج ، دنموربآ  ناماما 

هدید هب  مکاخ  يا  فیح  تیارس  تناج » یب  یب  »

هدید هک  شتآ  هلعش  تشهب و 

دزوسب تنج  رد  روح  هدید  هک 

دزورف رب  تنج  غاب  هدید  هک 

دمآ یمن  نوریب  هناخ  زا  یب  یب  تداهش  زا  دعب  يزور  دنچ  نینمؤملاریما 

یم هیرگ  ياه  ياه  دراد  نمیا  ما  دید  لزنم  تشگرب  اقآ  یتقو  زور  کی  دندروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  اقآ  دندمآ  اهنیا  ناملـس ، دادقم ،
؟ نمیا ما  ارچ  دومرف  اقآ  راذگن ، اهنت  ارهز  يا  هچب  اب  ار  نم  هگید  اقآ  دز  ادص  دنک 

رداچ دود  یم  یکی  ردام ، هداجس  دروآ  یم  ار  ردام  زامناج  دود  یم  یکی  دیرب  یم  فیرشت  نوریب  امـش  هک  نیمه  اقآ  درک  ضرع   
اجنیا منک  مارآ  ار  ارهز  ياـه  هچب  مناوـت  یمن  دوـش  یم  ازع  هضور و  سلجم  دـنناوخ  یم  زاـمن  رداـم  لـثم  دروآ  یم  ار  رداـم  زاـمن 

 . دنک یم  تسرد  هناخ  ازع  ردام  هداجس 

هللا یلـص  همع ،؟ تسیک  ةراپ  هراپ  ندـب  نیا  ؟  نَم شعن  اذـه  یتَمع  ، یتَمع اباب ، ندـب  رانک  دـمآ  هنیکـس  یتقو  ـالبرک  دزوسب  اـه  لد 
.هللادبعابا ای  مولظم  ای  کیلع 
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، زرمایب شخبب و  ار  ام  ۀمه  ارهز  قح  هب  هللا ، ای  مظعألا  کمسب  كوعدن  کلئسن و 

، ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب   

، امرف تمحرم  افش  ار  نوماضیرم   

، امرفب تتمحر  قیرغ  ار  نامتاوما  ءادهش  ماما ،

تیب لها  همیرک  ربق  راوز  سلجم ، نیا  مرتحم  راضح  نارازگتمدخ ، سیماون ، اهناوج ، ام ، مظعم  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک   
، امرفب تظفاحم  ار  همه 

، نادرگرب ناشدوخ  هب  ار  نانمشد  رش   

، امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و   

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  امرفب ، دنم  هرهب  تیب  لها  همیرک  ترضح  تعافش  زا  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد 

زامن رد  بلق  روضح 

زامن رد  بلق  روضح 

 / یــسلجم « ) َبَـطَْحلا ُراَّنلا  ُلُـکَْأت  اَـمَک  ِتاَـئِّیَّسلا  ُلُـکَْأت  ٍِبلاَـط  ِیبَأ  ِنـْب  ِِّیلَع  ُّبُـح  ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  لاــق  »
(. /ج27/ص:136 راونألاراحب

دوب یلع  دو  نامز ب_ دو و  نیمز ب_ شقن  ات  دوب  یلع  دوب  ناهج  دنویپ  تروص  ات 

دوب یل  دو ع_ مر و ج_ اخ و ك_ ناطلسدوب س_ یلع  دوب  یصو  یلو و  هک  یهاش 

دوب یل  دو ع_ __ ك ح_م_ل_ه ب_گ_ش __ _ه ي بدنکربربیخ هعلقرد  هک  یئاشگ  هعلق  نآ 

دوب یل  دو ع_ _ لاین هچ  _ نپ نا  _ هج نا  ردسفن خ_ عمط  ره  _ بز _ه  كروالد ي_ر  __ نآ ش

دوب یلعدوتسبو  تمصع  تفص  شدرکنآرق  همهرداد  هک خ_ نآرق  فشاک  نآ 

دوب یلع  دوجوم  همه  رد  نیق  يور ي_ زا  مدید  مدرک و  رظن  قافآ  رد  هک  نانچ 

دوب یلع  دو  دشاب و ت_ا ب_ یلع  تس  ات ه_ تسا  نیا  هنرفک  نخس  دشابنرفک  نیا 

دوب یلع  دو  _ منب هک  زیربت  قح  _ لا سمشناه  _ نپزو اد  _ یپز هلمج  ناهج  ود  رس 
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هلا ر  __ زا س هگآ  س  __ ار ك_ه ن_ش_د ك _ يز هاگآ  یلع ك_س  رس  زا  دش  _ي ن_ مور
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زامن رد  بلق  روضح  شمارآ و  تیمها 

پچ زامن  .دندزد  یم  ناشزامن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اه ، نآ  نیرتدزد  .دنا  هدش  مه  دزد  هب  ریبعت  هک  دنلیخب  اه  ناسنازا  هتـسد  دنچ 
شمارآ اب  دیایب  دنکن  رارف  دناوخار  زامن  یتقو  دیایب ، دجـسم  رتدوز  یمک  دـشاب  هتـشاد  شمارآ  مکی  مدآ  .دـنناوخ  یم  یچیق  ردـنا 

یم رهم  هب  شیناشیپ  هک  دناوخ  یم  عیرس  ردق  نیا  دناوخ  یم  زامن  ربمایپ  دجـسم  رد  یـسک  .دناوخب  تیحتو  یبحتـسم  زامن  دنیـشنب 
.مناد یمن  تفگ  یم  یک  ار  شرکذ  الاح  دش  یم  دنلب  دروخ 

تـسرد یمک  .تسا  هتفرن  ایند  زا  نم  نید  هب  دورب  ایند  زا  زامن  نیا  اب  ناوخ  زاـمن  نیا  رگا  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ 
کی دـنکن  يرو  هی  دـهدب  ماجنا  ادـخ  اب  دـهاوخ  یم  هک  يراک  مدآ  تدابع  رد  اصوصخم  .میربب  الاب  ارراک  تیفیک  .میهدـب  ماـجنا 

ار بجاو  ياهزامن  نیمه  دندوب : هدومرف  ییابطابط  همالع  داتـسا  یـضاق ; همالع  .دشاب  بلق  روضحو  هجوت  اب  شمارآ و  اب  يرادـقم 
یفاک بجاو  زامن  نیمه  .دسرب  دهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هبو  قیاقحو  تالامک  مامت  هب  مهد  یم  لوق  نم  دـناوخب  تسرد  یـسک  رگا 

.دشاب شک  شیپ  ینالوط  ياهرکذو  تابحتسم  الاح  تسا 

همه دوشب  بارخ  نیا  رگا  دوش و  یم  تسرد  زیچ  همه  دوشب  تسرد  زامن  رگا  دندومرف : هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
تـسرد ار  زامن  یـسک  رگا  دـندومرف : یـضاق ; ياقآ  .تسادـخ  هدـنب و  نیب  طابترا  زاـمن  نوچ  .دوش  یم  بارخ  مهرگید  ياـهزیچ 

.دوش یم  تسرد  شیاهراک  مامت  مراذگ  یم  ورگ  ار  مشیر  نم  دناوخب 

رگا میـسرب  میراد  وزرآ  رمع  کی  میـسرب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  و  جـع ) ) نامز ماما  تمدـخ  راب  کی  يزور  ام  رگا  الثم 
نیا زا  ینعی  .دورب  جارعم  دسرب  هک  نیا  طرـشب  درادن ، رثا  دسرب  ادخ  تمدخ  هبترم  جنپ  مدآ  يزور  میوش  یم  بلقنم  ردقچ  میـسرب 
لوا دناوخن  تقو  لوا  زامن  دراد ، دیدش  یگنـسرگ  دراد  یـضیرم  ای  دراد  لوپ  صرح  یـسک  میراد  تیاور  .دوشب  هدـنک  یمک  ایند 
زامن دعب  دنکب  راطفا  دورب  لوا  نیا  تسا  هدنشک  دیدش  فعض  اما  دراد  تلیـضف  یلیخ  تقو  لوا  زامن  .دنک  تحار  ار  شدوخ  دورب 

، ردـپ ساوح  یهاگ  اه  هچب  بوخ  میدرب  یم  زامن  ار  اه  هچب  ام  یهاگ  .ییاـیب  شمارآ  اـب  دراد  تسود  ادـخ  تسین  يروط  .دـناوخب 
اه هچب  نیا  هب  تسه  يزیچ  یکفپ  يزک ، دـمک  نیارد  دـینیبب  دـیورب  دـندومرف : یم  ینیدـلااهب ; هللا  تیآ  دـننک  یم  ترپ  ار  اهردام 

ورب لوا  يراکهدبرگا  دـنتفگ  یتح  .دـنروخ  یم  ار  ام  ياهزامن  اه  نیا  الا  دـنوشب و  مارآ  دوشب  مرگ  ناشرـس  اه  نیا  ینعی  .دـیهدب 
لوق هب  .مینک  هدایپ  مینک  لمع  رگا  تسا  یبوخ  نید  اـم  نید  یلیخ  .وگب  ربکا  هللا  تحار  لاـیخ  اـب  نک  ادا  ار  تنید  هدـب  ار  تیهدـب 

: دیوگ یم  سمش 
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دیآ یم  راو  ناملسم  نم  رای  مرش  زا  رفک  هک  دیریگ            رسز  یناملسم  ناناملسم 

ناـملد رد  ار  ناـموخ  یهاـگ  اـم  .موشب  لوا  هجرد  ناملـسم  هک  مراد  وزرآ  هدـنب  ادـج  .میوش  یم  بوخ  یلیخ  میوشب  ناملـسم  رگا 
.میوش یم  هچ  نیبـب  دـنراذگب  ار  اـم  ناـحتما  ردرگا  تساربـخ  هچ  .میناد  یم  هچو  میناد  یم  یهللا  بزح  میناد  یم  رذوبا  ناـملس و 

.تساهانگ نیرتالاب  میراد  هک  ییاعدا  نیا  الصا  .تسا  تسرد  ناملمع  مادک 

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .میربب  هانپ  ادخ  هب  دروخ  یمرب  ام  هب  یمهف  یمن  وت  دیوگب  ای  دنز  یم  یفرح  کی  ام  هب  یسک  عقوم  کی 
تعکر ود  تسا  مهم  ردق  نیا  ینعی  .درب  یم  تشهب  ار  وا  ادخ  دناوخب  صلاخ  زامن  تعکر  ود  یـسک  رگا  دیامرف : یم  راحبلا  هنیفس 

هتبلا .دریمب  دیاب  ای  دباوخب  دیاب  ای  مدآ  زامن  رد  هک  دندومرف : یم  یبالود  ياقآ  جاح  موحرم  .دشاب  هدـش  هدـناوخ  هجوتاب  هک  يزامن 
یم یتقو  هک  روط  نامه  مدآ  هک  دوب  نیا  ناـشروظنم  دـناوخب  دـناوت  یمن  زاـمن  دـباوخب  هک  یمدآ  هک  تسین  تسرد  يرهاـظ  ینعم 

زا ینعی  دشاب  باوخ  .درادن  رثا  دننک  فیرعت  دنیوگب  دب  دنهدب ، شحف  دندزدب  دنربب ، ار  شلاوما  همه  دوش  یم  لفاغ  ایند  زا  دباوخ 
هار هدرم  هب  سک  ره  دنتفگ : یم  هک  میراد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هرابرد  .تسایلوا  لام  رگید  نیا  هک  دریمب  ای  دوشب  لفاغ  ایند 

میلـست ینعی  دشاب  لاسغ  تسد  رد  هدرم  لثم  ادخ  شیپ  نموم  هک  نیا  ای  .دنک  هاگن  یلع  ترـضح  هب  دـنک  هاگن  دـهاوخ  یم  هدـنور 
نییاپ الاب و  همه  نیا  هک  يا  هدرم  دینیبب  دیورب  نفد  عقوم  ای  هناخ  لاسغ  دیورب  دنریم  یم  هک  دارفا  یهاگ  دـیدید  ار  هدرم  .تسادـخ 

نآ فرط و  نیا  رگید  یکی  دـیاب  ار  شیاـپ  تسد و  هداـتفا ، روط  نیمه  دـیآ  یمن  رد  شـسفن  ـالاح  تشاد  هجروو  هجرو  دـیرپ  یم 
روط نامه  دناخرچ  یم  اروا  یلوم  هک  روط  ره  دشاب  میلـست  ینعی  دشاب  لاسغ  تسد  رد  هدرم  لثم  ادخ  لباقم  رد  نموم  .دنک  فرط 
شا ینعم  کی  دیاش  ص:254 .)  / ج66  / راونألاراحب یسلجم / «) اوتومت نأ  لبق  اوتوم   » .دهاوخ یم  شدوخ  هک  يروط  نآ  هن  دخرچب 

ياهریبعت الاح  (. 208 هرقبلا :  ًهَّفاَک ( » ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا   » .دیوشب میلست  ینعی  دنناریمب  ار  امش  هک  نآ  زا  لبق  دیریمب  هک  دشاب  نیا  مه 
، ناـمنطاب ناـمرهاظ ، ناـمدوجو ، نامـسفن ، ناـمتوق ، .میرادـن  يزیچ  ناـمدوخ  زا  هک  اـم  میتسه  مه  هدرم  اـعقاو  یلو  هدـمآ  فلتخم 

.میتسه یسک  ام  هک  مینک  یم  رکف  تسا  هتـشاذگ  زاب  ار  نامتـسدو  هدادام  هب  يرایتخا  کی  ادخ  الاح  .تسادخ  زا  نامرخآ  ناملوا ،
شوماخ دـمهف  یم  مه  نآلا  نیمه  تسا  فراع  هک  ینآ  الاو  .دـنک  یم  شوماـخ  ار  شلیتیف  دـنک  یم  شعطق  دـهاوخب  مه  تقو  ره 

ُْتُبت : » تفگو دیمهف  مه  نوعرف  عقوم  نآ  .درادن  هدیاف  عقوم  نآ  دـنناد  یم  همه  رگید  ندرم  مد  یهتنم  تسوا ، زا  اه  ینـشور  تسا 
زا یلیخ  تقو  ره  نم  دندومرف : یم  دنتـشاد  يا  هلمج  ییاقآ  جاح  .دنتفرگ  نجل  ار  شناهد  تشادن  هدـیاف  یلو  (. 18 ءاسنلا : َنْآلا ( »

(. 1 ناسنإلا : « ) ًاروُکْذَم ًاْئیَش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا  َنِم  ٌنیح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه   » .مریم یم  ترچ  کی  مور  یم  موش  یم  هتسخ  ایند 
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ردق نیا  .يور  یم  یتسین  مه  دعب  لاس  دنچ  رگید  يدوبن  يدوب ، اجک  لبق  لاس  تسیود  يدوب  اجک  لبق  لاس  دص  دـیوگ : یم  ادـخ 
نیا میرادن ، مه  شرخآ  میتشادن  میتشاد ؟ مسر  مسا و  ناونع و  میتشاد  ماقم  میتشاد  تورث  لبق  لاس  دص  ام  رگم  میشاب  هتشادن  اعدا 

تـسین مه  شلوا  تسین  شرخآ  میتـسه  یک  هک  میهدـب  ناـشن  ار  ناـمدوخ  هک  دنتـشاذگ  زاـب  ار  نامتـسد  زور  هس  ود  کـی  طـسو 
هب يا  هبلط  ياقآ  .دینکب  هثحابم  دینک  هعلاطم  منک  یم  شرافـس  تسا  هدنهد  ناکت  یلیخ  هغالبلا  جـهن  تالمج  .تسین  مه  شطـسو 

تفگ .دوش  یم  عمج  دوش  یم  کشخ  ذـغاک  ور  دـنزیرب  هک  بآ  همه  شیاه  قرو  مراد  هغـالبلا  جـهن  کـی  نم  هک  دومرف  یم  نم 
جهن سب  زا  تفگ : ارچ ؟ متفگ : .دـنراذگب  ربـق  رد  نم  هارمه  ار  نیا  مدرک  تیـصو  ممناـخ  هب  تسا  يروـط  نـیا  نـم  هغـالبلا  جـهن 

.دهد یم  ناکت  یلیخ  شتالمج  دهد  یم  ناکت  یلیخ  .مدرک  هیرگ  مدناوخ  هغالبلا 

ندوب یهلا  رما  میلست  ناسنا و 

مدآ دنزرف  (. 17/109  / هغالبلا جهن  حرش  یلزتعم / دیدحلا  یبا  نبا  « ) رخفلا مدآ و  نبال  امف  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
هفطن زا  نامندب  رگم  .تسا  سجنو  فیثکو  يوب  دب  هدـنهج  بآ  کی  هک  تسا  هفطن  شلوا  راک ، هچ  زپ  نتفرگ و  دوخ  رخف و  اب  ار 

دوجوم چیه  هک  دراد  يدنگ  يوب  ردق  نآ  ناسنا  هفیج  .تسا  نفعتم  هفیج  مه  شرخآ  .تسا  هدـش  تسرد  هفطن  هرذ  کی  زا  تسین 
رد دـنامب و  زور  ود  دازیمدآ  اـما  .دـنرادن  وـب  ردـق  نآ  دـنریم  یمرگید  تاـناویح  دریم  یم  دـتفا  یم  هدـنرپ  یهاـگ  .درادــن  يرگید 

شدنگ يوب  هک  دیدنبب  بوخ  ار  شیاه  خاروس  دنیوگ  یم  شنراذگ  یم  هک  مه  ربق  .دننک  رارف  دیاب  هلحم  مامت  دنراذگن  هناخدرس 
ولج .تسا  هدیدنگ  هدرم  مه  شرخآ  مدآ  .تسا  هدـیدنگ  بآ  امـش  لوا  ینک  یم  رخافت  هچ  هب  دـیامرف : یم  ترـضح  .دـیاین  نوریب 

ترس هک  تسا  رتهب  راک ؟ هچ  رخف  اب  ار  وت  يراد ؟ هچ  وت  سپ  يریگب  یناوت  یمن  ار  تررضو  عفن  ولج  يریگب  یناوت  یمن  ار  گرم 
.یشاب کچوک  یشاب ، میلستو  يروایب  نییاپ  ار 
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ادخ هب  ندش  لصو  ادخ و  ریغ  زا  ندیرب  ینعی  زامن ؛

دندایز بوخ  ياه  مدآ  ایند  رد  میلابن  نامدوخ  هب  ردق  نیا  تفگ : یم  درک  یم  تبحص  نویزولت  رد  نارهت  نایاقآ  زا  نایمشاه  ياقآ 
یلزنا ردنب  ءاقفر  ات  دنچ  اب  تفگ : یم  ناشیا  .دنتسه  يرانک  هشوگره و  رد  یسابل  ره  اب  دنتـسه  یلو  دنتـسه  دایز  ردق  نآ  هن ، ینعی 
.تسه یتولو  یتشم  شاد  مدآ  کی  يا  هناخ  هوهق  کیرد  اج  نیا  اقآ  جاح  دنتفگ : نم  هب  اج  نآ  میتفر  ینارنخس  يارب  هاگـشناد  هب 

یلع .تسا  لد  لاح و  لها  دنتفگ : یم  یلو  .دروخ  یمن  هللا  ءایلوا  هب  شفایق  هصالخ  .تسا  لیبس  یلع  مه  شمسا  تسا  هلاس  داتشه 
نیمات ایرد  نیا  رد  يریگ  یهام  زا  مه  نامیگدنز  .درک  توف  هک  متـشاد  میرک  مان  هب  يردـپ  نم  تفگ : یم  هک  دوب  يدرمریپ  لیبس 

رد .میتفرگ  یم  یهام  میتفر  یم  ایرد  مردپ  اب  میدش  یم  شراوس  میتشاد  یملب  .تشاد  هک  مردـپ  دالوا  ات  دـنچو  مدوب  نم  .دـش  یم 
.دش یم  نیمات  یشورف  یهام  نیا  زا  ام  هداوناخ  جرخ  .تخورف  یم  وا  داد  یم  وا  هب  ار  اه  یهام  مردپ  دوب  یـشورف  یهام  یلزنا  ردنب 

.دماین نامریگ  یهام  میدـش  لطعم  میدـش  لو  هچ  ره  بورغ  ات  میتخادـنا  روت  میتفر  ایرد  مردـپ  اب  دوب  ناضمر  هام  زور  کی  تفگ :
مه مود  زور  میتخادـنا  روت  میتفر  مود  زور  .میدروخ  ینان  کی  هصالخ  هن ، میتفگ : دـیدروآ ؟ يزیچ  تفگ : ناـمردام  میدـمآ  بش 
زور .تسا  هتفرگ  ار  ام  مه  فعـض  تسا  ناضمر  هام  الاح  .دشن  ادیپ  میتفگ : دیدروآ ؟ يزیچ  تفگ : نامردام  .میتشگرب  دشن  يربخ 

وا زا  دندمآ  یم  اه  يرتشم  دوب  ام  فرط  هک  كامـس  میرک  .میدرکن  ادـیپ  يزیچ  میدرک  رو  نآ  رو  نیا  هچ  ره  میتفر  ایرد  مه  موس 
ام ردام  هب  دـمآ  دـش  نارگن  میدـماین  ام  هک  تسازور  ود  دـید  میدرک  یم  نیمات  ام  ار  شیاه  یهاـم  زا  یـشخب  دنتـساوخ  یم  یهاـم 
ود دوب  هتفگ  مردام  هدرواین ؟ یهام  ارچ  سپ  دوب  هتفگ  میرک  .تسا  هتفر  يریگ  یهاـم  دوب  هتفگ  تساـجک ؟ میرک  ترهوش  تفگ :

بورغ تشاد  باتفآ  مدوب  مردپ  هارمه  مه  نم  تفگ : یم  .تسا  هدـماین  شریگ  یهام  هتخادـنا  ماد  هتخادـنا ، روت  هچ  ره  ادـخ  زور 
شورف یهاـم  تـسارظتنم ، هداوناـخ  زور  هـس  نـک  باـسح  امـش  ـالاح  .متـشاد  فعـض  مـه  نـم  دوـب  زور  ياـهرخآ  ینعی  درک  یم 

شمـشچ تسیچ ؟ نیبب  تفگ : مردپ  دیآ  یم  دراد  يزیچ  مدید  رود  زا  تقو  کی  هصالخ  .مینک  یم  ادـیپ  یلاح  هچ  ام  تسارظتنم ،
بانج تفگو : دمآ  ولج  .تسا  كامـس  میرک  میدید  دـمآ  کیدزن  ملب  نیا  .تسا  ملب  منامگ  هب  متفگ  فعـض  زا  .دـید  یمن  بوخ 

دیروخب ار  راطفا  تفگ : دوب  هدروآ  نامیارب  اذغ  فرظ  اتود  روخن  هصغ  یلیخ  تفگ : هن ، تفگ : مردپ  هدـماین ؟ تریگ  یهام  میرک 
مداد مردپ  هب  ات  تفگ : یم  .مداد  مردـپ  هب  مه  اررگید  فرظ  متفرگ و  ار  ولپ  فرظ  مدـش  لاحـشوخ  یلیخ  نم  .دوش  یم  هچ  مینیبب 

هک هدیـسر  اجنیا  هب  میرک  نیاراک  میرک ، يادـخ  يا  تفگ : .درک  ترپ  ایردرد  تفرگ و  ار  فرظ  نیا  دـش  تحاران  یلیخ  نم  ردـپ 
یم یهدـب ؟ ار  نم  يزور  یناوت  یمن  وت  یهد ، یم  ار  میزور  كامـس  میرک  قیرط  زا  مه  دـعب  يدرک  فـالا  اـیرد  رد  ار  وا  زور  هس 

ار ام  راک  میرک  يادخ  هک  میوگب  ادرف  زا  دوشب  هدیرب  وت  زا  مدیما  نم  موشب  تسرپ  تب  نم  ینکب  صخـش  هب  هتـسباو  ار  نم  یهاوخ 
ار شورف  یهام  میرک  ياذغ  نم  ایادـخ  تفگ : .تسه  وا  هب  مدـیما  دـعب  هب  نیا  زا  تسا  شورف  یهام  میرک  کی  دـنک  یمن  تسرد 

شـضغب ندرک و  هیرگ  درک  عورـشو  دـش  تحاراـن  یلیخ  مهاوـخ  یم  وـت  زا  نم  ایادـخ  تفگ : .درک  ترپ  اـیرد  ردو  مهاوـخ  یمن 
نیا هب  اقآ  جاح  تفگ : یم  نم  همامع  هب  دز  یم  تسد  درک  لصو  ادـخ  هبو  دـیرب  صخـش  هب  ار  شدامتعا  نوچ  تفگ : یم  .دـیکرت 

یهام هچ  ره  میدرک  دیـص  یهام  لاس  تفه  هزدنا  هب  دز  یم  جوم  ایرد  ور  یهام  مسق  تدج  نیا  هب  دوب  هداس  ردق  نیا  ینعی  تدج 
نیا هب  مربب  میرک  يوت  زا  يدـناسر  ییاج  هب  ار  نم  راک  ایادـخ  تفگ : میرک  هب  میوگ  یم  هچ  یهجوتم  .دـش  یمن  مامت  میتفرگ  یم 

.دش هچ  دیرب  ادخ  ریغ  زا  نیبب  .مهاوخ  یم  اروت  نم  مهاوخ  یمن  ار  نیا  نم  منزب  دنویپ  كامس  میرک 
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همه اضف و  همه  نم  مسق  تدج  هب  ینالف  تفگ : یم  هلاس  داتشه  درمریپ  .میوشب  لصو  وا  هب  میربب  ادخ  ریغ  زا  ام  هک  نیا  ینعی  زامن 
ایرد مامت  دوشب  لصو  میـس  دنزب  فرح  ادخ  اب  هلمج  کی  دیاین  شریگ  یهام  زور  هس  مدآ  .مدید  نوچ  منیب  یم  ادـخ  زا  رپ  ار  ملاع 

.دوش یم  یهام  رپ 

ادیپ رگا  دنور  یمروز  هب  مه  شراب  کی  دورب  مامح  هب  دورب  بآ  رهن  ردراب  جـنپ  يزور  هک  میرادـن  ار  یـسک  دـندومرف : تایاوررد 
تداع .تسا  نتفرگ  شود  شیانعم  زامن  دنام ؟ یم  فیثک  مدآ  ندب  دنام  یم  فیثک  مدآ  سابل  دریگب  شود  هبترم  جـنپ  مدآ  .دوشب 

هک يزامن  ام  .میهاوخ  یمن  ار  زامن  نیا  .دهد  یم  نوریب  یتعکر  راهچ  کی  رهظ  رس  دنا  هناخراک  لثم  اه  یـضعب  .دشابن  مسر  دشابن 
یم اذـغ  ینیـشن  یم  ءاهتـشا  اب  هرفـس  رـس  روطچ  .مورب  تنابرق  ینعی  زامن  ینـالف  تفگ : یم  دـمحا  لـک  .میهاوخ  یم  دـشاب  جارعم 

ینیدـلااهب ياقآ  موحرم  .ینک  یم  فیکو  تبیجرد  يراذـگ ، یم  ار  اه  لوپ  روطچ  یـسوب ، یم  تبحم  اب  ار  تا  هچب  روطچ  ، يروخ
قاتا زا  ار  شیاه  هچب  دش  یم  هک  بش  دوبن  کناب  قودنـص و  واگ  مه  عقوم  نآ  دوب  هدز  مه  هب  یلیخ  هلپ  لوپ و  یـسک  دومرف : یم 

یم درک  یم  فیک  یلیخ  دز  یم  کتلغ  دز  یم  کتفج  اه  نیا  يور  دـعب  درک  یم  نهپ  قاـتا  فک  ار  اـه  لوپ  نیاو  درک  یم  نوریب 
.دنام یم  اه  نیا  دیریم و  یم  امش  دوش  یم  باجتسم  تاعد  میتفگ : .دینامب  امش  مریمب و  نم  هک  یهلا  تفگ :

هللا همحر  یمشاه  نسحلا  وبا  اقآ  زا  یتیاکح 
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شلوحت ءاشنم  دوبن  كولـس  ریـس و  لئاسم و  نیا  لـها  ینعم و  لـها  دوب  رازاـب  بساـک  هداز و  رجاـت  شلوا  یمـشاه  نسحلاوبا  اـقآ 
نیا هک  یتقو  .دوب  اهرتوبک  قشاع  یلیخ  دوب  يراهق  زاب  رتوبک  کی  ام  یگیاسمه  رد  دـنیوگ  یم  ناشیا  .دوب  زاـبرتوبک  کـی  فرح 

دندرک هرداصم  ار  شیاهرتوبک  دـندمآ  ینابرهـشزا  دـندرک  تیاکـش  اه  هیاسمه  هصـالخ  .درک  یم  فیک  دـنتفر  یم  ـالاب  اـهرتوبک 
باوـخ شا  همه  مه  نادـنز  رد  .دـیرخ  یم  رتوـبک  رازاـب ، تـفر  یم  لوا  دـمآ  یم  رد  هـک  نادـنز  زا  .دـندرک  نادـنز  مـه  شدوـخ 

موس و راب  نادنز  شندرب  یم  دندرک  یم  تیاکـش  اه  هیاسمه  یتدـم  زا  دـعب  هرابود  .درک  یم  لاح  رتوبک  اب  الـصا  دـید ، یمرتوبک 
وا هب  مدوب  ناوج  میدوب  شا  هیاسمه  ام  دـیامرف : یم  نسحلاوبا  اـقآ  .دـیرخ  یم  رتوبک  لوا  دـمآ  یم  نوریب  نادـنز  زا  ینعی  مراـهچ ،
یم تفگ : .نک  لو  اهرتوبک  نیا  دراد  يدح  مه  يزاب  رتوبک  .تسا  سب  رگید  ینک  یمن  ءایح  یشک  یمن  تلاجخ  وت  ینالف  متفگ :

ترضح اب  منک  یم  قشع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  نم  متفگ ؟ دنکب ؟ قشع  يزیچ  اب  دیاب  رـشب  ینک  یم  قشع  هچ  اب  منیبب  مهاوخ 
یلیـس ات  دـنچ  یتفر ؟ نادـنز  زاب  دـنچ  یلع  ترـضح  يارب  .نزن  هقحو  کلک  زاب  هقح  ورب  تفگ : .منک  یم  قشع  مالـسلا  هیلع  یلع 

مناج منک  یم  قشع  اهرتوبک  اب  نم  شکب  تلاجخ  ورب  دنبن  یلاخ  ینز  یم  فال  یهد  یم  راعـش  يدینـش ؟ فرح  اتدـنچ  يدروخ ؟
ماما يارب  زاب  هقحورب  یتسه ؟ يروط  نیمه  مه  وت  .منک  یم  اهرتوبک  يادـف  مراد  هچ  ره  مهد  یم  ار  میتسه  ار ، ملاـم  ار ، موربآ  ار ،
ارام همه  .تسین  مولعم  تسیک  تسد  هب  اـم  تیادـه  میناد  یمن  .دز  مشیتآ  شفرح  تفگ : یتسه ؟ يروط  نیا  ناـمز  ماـما  نیـسح و 

بلقنم ار  ام  یلزنا  ردنب  لیبس  یلع  ای  زاب  رتوبک  کی  تسا  نکمم  هنای  دـنک  تیادـه  یهللا  هیآ  ای  یناحور  ظعاو  کی  تسا  نکمم 
مدرک اهر  ار  همه  ردام و  ردپ و  متسب  ار  رفس  راب  دوبن  یناحور  ظعاو و  الصا  ام  هداوناخ  رد  تفگ : یم  یمشاه  نسحلاوبا  اقآ  .دنک 

ترـضح مدنام  اجنآ  تفگ : .موشب  امـش  قشاع  مهاوخ  یم  منامب  بقع  مهاوخ  یمن  زاب  رتوبک  کی  زا  نم  اقآ  متفگ : .متفر  فجنو 
.دیناوخب ناگرزب  ياه  هتفگان  باتک  نیا  زا  ار  یمشاه  نسحلا  وبا  اقآ  تالاح  .متـشگرب  ناریا  هب  متـسب و  ار  مراب  درک  یتیانع  نم  هب 

دیسیونب ار  ظفاح  رعش  نیا  نم  ربق  گنس  يور  هک  دوب  هتشون 
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یت هاگرا ه_س_ زا ك_ دو  هد م_ق_ص_ _ ناو _ خاندیآرس ناه  _ جراک يزور  هنروو  _ق ش_ شاع

تسه بیبط  هنرگو  تسیندرد  هجاوخ  يا  درکنرظن  شلاح  بر  ای  هک  دش  هک  قشاع 

.وشب ادخ  همئا و  ربمایپ و  نامز و  ماما  قشاع  دنتسه  همه  هک  هداوناخو  لوپ  قشاع  وش ، یعقاو  قشاع 

.دوب يا  هداس  درگاش  .مسرب  نامز  ماما  تمدخ  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  نم  اقآ  درک  ضرعو  دمآ  شداتسا  تمدخ  یسک  دنیوگ : یم 
هس ود  .دروخ  روش  بآ  اب  روش  ياذغ  تفر  مه  نیا  .روخب  روش  بآ  روخب ، روش  ياذغ  دعب  هب  نیا  زا  درادن  یبیع  تفگ : شداتـسا 

: تفگ ینیب ؟ یم  هچ  باوخ  رد  تفگ : يرادـیب ، هن  باوخرد و  هن  مدـیدن  الـصا  ار  نامز  ماـما  نم  اـقآ  تفگ : تشگرب و  دـعب  زور 
داتـسا .دروآ  یم  شتا  شا  همه  روش  بآ  هدروخ و  یم  روش  بآ  نوچ  .منیب  یم  ار  خـی  بآ  بآ و  باوخ  دـسر  یم  اکتم  ور  مرس 

بـش و تـقو  ره  ورب  ـالاح  .تـسا  بآ  تیرادــیب  باوـخ و  تـسا  هدــش  بآ  تزور  بـش و  يدــش  بآ  قشاـع  نـآلا  وـت  تـفگ :
.دیآ یم  شیاود  دیایب  درد  .يا  هدش  نامز  ماما  قشاع  تقو  نآ  دش  نامز  ماما  تیرادیب  باوخ و  ، تزور

ینامداشزین مغام  هررد  هک  اتفگ  ینامداشز  رتشوخ  وت  مغ  ارم  متفگ 

هشوگ رد  سنوم  ما  وت  دای  يو  يرامیبرتسبرد  نامرد  ماوتدرد  يا 

ناضمر موس  تسیب و  بش  تیمها 

کی .تسا  موس  تسیب و  بش  یعقاو  ردـق  بش  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  تسا  یـساسح  بش  .تسا  موس  تسیب و  بش  بشما 
تالکـشم تشاد  دنفـسوگ  .میایب  هنیدـم  مناوت  یم  بش  کی  طقف  لاس  کی  رد  نم  اقآ  تفگ : هللا ...  یلـص  ربماـیپ  هب  یناـبایب  مدآ 

هگن رادـیب  ار  اه  هچب  مکی  تسیب و  مهدزون و  بش  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  .اـیب  موس  تسیب و  بش  دـندومرف : ترـضح  .تشاد 
ماما .دـنراد  ناشهگنرادـیب  هک  دـندز  یم  ناشتروص  هب  بآ  مه  بش  دـیباوخب  زور  دـنتفگ : یم  موس  تسیب و  بش  اما  دنتـشاد  یمن 

دجـسم هب  دیرادرب  ار  مرتسب  دندومرف : دندوب  باوختخررد  ضیرم و  موس  تسیب و  بش  اما  دـندرکن  ار  راک  نیا  مهدزون  بش  مشش 
.دیربب
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اعطق .مینک  یمرازگرب  زور  هن  تسیب و  هب  ار  ناضمر  هام  شا  همه  لاس  هدزناپ  نالا  ام  یلو  تسازور  یـس  ناضمر  هام  اـه  لاـس  رثکا 
زور ود  اهروشک  یـضعب  .دـنرتولج  ام  زا  زور  کی  ناـضمر ، هاـم  روشک  اـت  ود  تسیب و  نـآلا  میبقع  زور  کـی  اـم  اـه  لاـس  یـضعب 

رس و هب  ردق  ریغ  بش  میدیباوخ  میتفرگ  ردق  بش  ام  هک  تسا  نیا  ام  لکـشم  دشاب  زور  هن  تسیب و  هشیمه  هک  دوش  یمن  .دنرتولج 
بـش هک  تسین  مهم  ردق  نآ  رطف  دـیع  الاح  .دوش  یم  ادـیپ  لکـشم  شرخآ  یهاگ  مه  نامرطف  دـیع  هللا ، ای  کب  میتفگ : میدز  هنیس 

ادخ ربمایپ  .تسا  تشهب  لها  مسق  ادخب  دناوخبار  توبکنع  مور و  هروس  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  مهم  ردـق 
میـس ور  دیراذگب  ار  رخآ  ههد  نآ  ینعی  لماک  فاکتعا  .دنتفر  یم  دجـسم  هبو  دـندرک  یم  عمج  ار  ناشباوختخر  ناضمر  رخآ  ههد 

دینک رپ  ار  ناتیاه  يرتاب  لاس  کی  هزادنا  هب  ورخآ 

مالسلا هیلع  نینموملاریما  تبیصمرکذ 

یتسرپرس میتی  ياه  هچب  .تسا  هدش  میتی  هعیـش  هکلب  هفوک ، مدرم  .میورب  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقآ  هناخ  رد  تیب ، لها  هناخ  رد 
.تسا هدش  دیهـش  دندرب  یم  ءارقف  هناخرد  تفرگ و  یم  شدوخ  شود  هب  امرخ  نان و  هک  یتیـصخش  .دنزب  رـس  اه  نآ  هب  هک  دنرادن 

زا ار  نم  داد  ایادخ  تفگ : یم  .دنک  یم  شنیرفن  یمناخ  دندید  هک  دـنتفر  یم  دنتـشاد  7 ریما ترـضح  دیامرف : یم  هک  تسا  یتیاور 
ههبج رد  نم  رهوش  تفگ : .تسا  هدرک  امـش  هب  یملظ  هچ  یلعرگم  دـندومرف : ترـضح  دـندش  تحاران  یلیخ  ترـضح  .ریگب  یلع 

يرادقم کی  لزنم  دندمآ  دش  تحاران  ردق  نیا  ترـضح  .مسرب  اه  نیا  هب  مناوت  یمن  مراد  میتی  هچب  ات  دـنچ  نم  تسا  هدـش  هتـشک 
مرتراوازس نم  دندومرف : .متسه  امش  مالغ  نم  اقآ  متفگ : .دنتشاذگ  ناشدوخ  لوک  يور  مدید  دیوگ  یمربنق  .دنتشادرب  امرخ  درآ و 

هگن ار  اه  هچب  نمو  نک  تسرد  اه  هچب  يارب  نان  امـش  ای  دندومرفو : مناخ  نآ  هناخ  رد  دندمآ  .منک  لمح  ار  اه  نیا  دیاب  مدوخ  نم 
لثم ترـضح  دیوگ  یم  ربنق  .منک  هیهت  نان  مناوت  یم  رتهب  نم  اقآ  درک  ضرع  .منک  تسرد  نان  نم  رادهگن  ار  اه  هچب  امـش  ای  مراد 

رد نیا  اقآ  هک  مدرک  ضرع  .دنوشب  داش  دندنخب  میتی  ياه  هچب  نیا  ات  دـندروآ  یم  رد  دنفـسوگ  يادـصو  دـنتفر  یم  هار  دنفـسوگ 
یم .دوشب  داـش  ناـشلد  مهاوخ  یم  هتـسشن ، ناـشیور  هب  یمیتی  درگ  یمیتی ، مغ  دـندومرف : .ینکب  ار  راـک  نیا  هک  تسین  امـش  ناـش 
معط یلع  دندرب  یم  شتآ  کیدزن  ار  ناشتروص  ورونت  رانک  دـندمآ  یم  اقآ  دـندرک  لقن  مه  اه  یـضعب  .دـنوشب  لاحـشوخ  مهاوخ 

کیلع مالسلا  تفگ : دوشب  در  دمآ  يا  هیاسمه  .يدش  لفاغ  يا  هویب  نز  زا  ارچ  يدش ، لفاغ  میتی  ياه  هچب  زا  ارچ  شچب ، ار  شتآ 
وت قح  رد  رگا  دـندومرف : اـقآ  .تسا  نینموملاریما  اـقآ  نیا  هک  دـیمهف  مناـخ  نیا  .دـینک  یم  راـک  هچ  اـج  نیا  امـش  نینموملاریما  اـی 

ترـضح رخآ ، ياهزور  دنتـشون  اما  .مینک  یمن  كرد  ام  درک  یگدـنز  روج  هچ  دوب  یماما  هچ  .نک  لـالح  ار  نم  مدرک  یهاـتوک 
.مراد امـش  زا  یلاوئـس  کی  نم  ناج  اباب  درک  ضرع  نینموملاریما  هب  .درک  یم  هیرگ  دوب  هتـسشن  نینموملاریما  اقآ  رتسب  راـنک  بنیز 
کی هک  هدومرف  مدـج  .تسا  هدرک  لقن  نم  يارب  ییاـه  ربخ  کـی  ربماـیپ  مدـج  زا  نمیا  ما  ناـج  اـباب  درک  ضرع  .دـییامرفب  تفگ :

یم ریـسا  ار  ام  دنوش  یم  دیهـش  منازیزعو  مردارب  .دمآ  دـهاوخ  شیپ  البرک  رد  یثداوح  .تفر  میهاوخ  البرک  منیـسح  اب  نم  يزور 
کی نم  یلو  .تسا  هتفگ  تسرد  دومرف : اـقآ  دوش ؟ یم  ینعی  يزیچ  نیچمه  هن ؟ اـی  تسا  تسار  ربخ  نیا  منیبـب  مهاوخ  یم  .دـننک 

اما .دنیابرب  ار  امش  تسا  کیدزن  دنتفرگ  ار  امـش  رود  مرحمان  ياهدرم  .دننک  یم  ریـسا  ار  امـش  نایفوک  نیمه  هک  منیب  یم  ار  يزور 
هزاورد مد  يزور  کی  اما  دونشب  تشادن  تقاط  يربک  بنیز  ترضح  مه  دیاش  .دندومرفن  ترضح  ار  شیاه  تمـسق  یـضعب  دیاش 

َهَُّوق َال  َلْوَح َو  َال   » ...هللادبع ابا  هدیرب  رس  ننیبب  دننک  الاب  رس  تقو  کی  هدش ، هچ  ایادخ  دننک  یم  هراشا  الاب  هب  تشگنا  اب  مدرم  هفوک 
« ِهَّللِاب اَّلِإ 
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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یگدنز  زا  یتاکن 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  یگدنز  زا  یتاکن 

: لوا هتکن 

: هجوت اب  زامن 

دریگب و ار  وا  تساوخ  یم  سابع  ینب  تموکح  .دوب  یبتکم  .دوب  یبهذم  یسامح و  ياهرعش  شیاهرعش ، هک  دوب  یسک  کی  لبعد 
زور کی  یگراوآ ! لاس  تسیب  میتشاد ؟ ییارعش  هچ  لاس ، تسیب  .دوب  يرارف  ششود و  يور  شراد  بوچ  لاس  .دنک 20  شمادعا 

: تفگ .داد  دنک و  ار  شنهاریپ  .مهدب  وت  هب  هزیاج  کی  مهاوخ  یم  نم  دومرف : اضر  ماما 

.رادهگن بوخ  ار  نهاریپ  نیا  « ِصیِمَْقلا اَذَِهب  ْظِفَتْحا  »

4ص 99)  / /ج هعیشلا لیاسو  « ) هَْلَیل ٍي َْفلَأ  ِهِیف  ُْتیَّلَص  ْدَقَف  »

، یبش ره  رد  و 

ٍهَعْکَر » َْفلَأ  »

نهاریپ نیا  رد  زامن  تعکر  نویلیم  کی  رازه ، رازه  .مدـناوخ  زامن  تعکر  رازه  یبش  ره  مدـناوخ و  زاـمن  نهاریپ  نیا  اـب  بش  رازه 
دنلب ار  تتـسد  دیراد  تأرج  امـش  .دوش  یمن  ادـیپ  اه  تعکر  نآ  زا  یکی  ام  لاس  داتـشه  لک  رد  هک  یتعکر  نویلیم  کی  .مدـناوخ 

نآ زا  یکی  ام  لاس  داتـشه  هک  هجوت  اب  زامن  تعکر  نویلیم  کی  مدـناوخ ؟ هجوت  اب  زامن  تعکر  کی  مرمع  رد  نم  ییوگب : ینک و 
: دومرف و  يرعاش ! نینچ  کی  هب  ینهاریپ  نینچ  کی  ششخب  .درادن  ار  اه  تعکر 

4ص 99)  / /ج هعیشلا لیاسو  « ) ثیِدَْحلا هَْمتَخ ٍي  َْفلَأ  َنآْرُْقلا  ِهِیف  ُتْمَتَخ  «َو 

.مدرک متخ  نآرق  مه  راب  رازه 

: مود هتکن 

: نآرق متخ 
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متخ کی  زور  هس  ره  .میوگ  یمن  ار  رمع  همه ي  نم  الاح  ناشرمع  همه ي  رد  مه  دیاش  لقادح ، ناشرمع  زا  یـشخب  رد  اضر  ماما 
لزاـن اـجک  رد  هیآ  نیا  هک  منک  یم  رکف  يا  هیآ  ره  رد  یهتنم  .منک  نآرق  متخ  رتدوز  مناوـت  یم  نم  تـفگ : یم  .دـندرک  یم  نآرق 

؟ دش یمن  هتـسخ  مناوخ ، یم  نآرق  تاهجوت  نیا  اب  نوچ  یعوضوم ؟ هچ  رد  یبطاخم و  هچ  هب  یناکم ؟ هچ  رد  ینامز ؟ هچ  رد  دش ؟
زا .دوش  یمن  هتسخ  انش  زا  یهام  .میوش  یم  هتـسخ  میناوخ  یم  نآرق  هحفـص  کی  هک  میتسه  ام  .دوش  یمن  هتـسخ  انـش  زا  یهام  هن !

.تسا ع )  ) اضر ماما  تداهش  دیونش  یم  ار  ثحب  هک  یمایا  .دیونشب  اضر  ماما 
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: موس هتکن 

: تقو لوا  زامن 

نآرق رد  هقرف  دـنچ  مسا  .تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسا  نیئباص »  » نامه یباص  یئباص ! نارمع  .دوب  یباـصورمع »  » ماـن هب  یـصخش 
هرـصب زاوها و  تمـسق  رد  ناریا  رد  مه  نآلا  .تسه  مه  نیئباص  .تسه  اراـصن  .تسه  سوجم  .تسا  نآرق  رد  شمـسا  دوهی  .تسا 

زا یـضعب  اب  ییحی ، ترـضح  اب  ناش  هطبار  .دشاب  هناخدور  رانک  رد  دیاب  ناش  یگدنز  اهنیا  یّبُص » : » دـنیوگ یم  هک  دنتـسه  نیئباص 
.درک یم  ثحب  اضر  ماما  اب  يوق ! یلیخ  مه  دوب و  دنمـشناد  مه  .دوب  یئباص » نارمع   » ناـشربهر .دـنراد  یبادآ  مسارم و  اـه ، هراـتس 

10ص 313)  / /ج راونالاراحب « ) ِیْبلَق َّقَر  ْدَقَف  : » تفگ ثحب  طسو  رد  بوخ 

اب قح  مدـیمهف  الاح  .ییوگ  یم  تسرد  الاح  تفگ : اضر  ماما  هب  اه  ثحب  زا  یکی  رد  .تفر  یمن  راب  ریز  .تسا  هدـش  مرن  ملد  نآلا 
هسلج ي هسلج ، نیا  اضر ! ماما  دـنتفگ : زامن ! میورب  دومرف : اـضر  ماـما  .دـش  دـنلب  ناذا  يادـص  .هدـش  مرن  ملد  تفگ : اـت  .تساـمش 

همه دوش  ناملـسم  نیا  رگا  .تسا  هقرف  کی  ربهر  .تسا  خـیرات  هسلج ي  نیرتمهم  نیا  .زادـنایب  بقع  ار  تزامن  الاح  .تسا  یمهم 
یم هچ  .میدرگ  یمرب  میناوخ و  یم  زاـمن  دومرف : دـیزادنایب ، بقع  هقیقد  دـنچ  ار  ناـتزامن  ـالاح  امـش  .دـنوش  یم  ناملـسم  هقرف  ي 

؟ دیوگ یم  ام  هب  هچ  اهنیا  .درک  لیطعت  تقو  لوا  زامن  يارب  اضر  ماما  ار  خیرات  تاسلج  نیرتمهم  میمهف ؟

: مراهچ هتکن 

یعقاوریغ نایعیش  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دروخرب 

ینامز نآ  .دندمآ  اضر  ماما  تمدخ  نایعیش  زا  یعمج  .درک  یم  دروخرب  دنتشادن  تیعقاو  دنداد و  یم  زپ  هک  ییاه  مدآ  اب  اضر  ماما 
هکنیا نمـض  اهنیا  بوخ  .میتسه  هعیـش  ام  دـنتفگ : .دـندوب  هدـمآ  اضر  ماما  تمدـخ  رود  ياه  هار  زا  .دوب  ناسارخ  رد  اضر  ماما  هک 
نابرد نآ  هب  .دادن  هار  ار  اهنآ  اضر  ماما  دـندمآ ، راب  ود  زور  ره  دـندنام و  ناسارخ  رد  هام  کی  .دـندوب  مه  راکهانگ  دـندوب ، هعیش 

ام اب  اضر  ماما  میدوب و  ناسارخ  دهـشم ، هام  کی  ام  مییوگب : میورب  .میدـمآ  رود  هار  زا  میتسه  هعیـش  ام  وگب : اضر  ماـما  هب  دـنتفگ :
، تسا هام  کی  اقآ  دـنتفگ : .دـییایب  تفگ : زور  یـس  زا  دـعب  بوخ ، یلیخ  دومرف : اضر  ماما  تسا ! اـم  گـنن  نیا  .تشادـن  تاـقالم 

یم ار  يراکفالخ  نیا  اما  .میتسه  هعیـش  دییوگ : یم  امـش  تفگ : .دـیدادن  هار  ار  ام  امـش  میدـمآ  راب  تصـش  .میدـمآ  رابود  يزور 
؟ متسه هعیش  نم  دیوگب : یسکره  دوش  یم  رگم  .دینک  یم  ار  راک  نیا  .دینک  یم  ار  راک  نیا  .دینک 
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: میا هنوگچ  فقو  اب 

یهدـب هراـجا  یتـساوخ  یم  دوب ، تدوخ  يارب  ناـکد  نیا  رگا  یـسابع  ترـضح  .دـهد  یمن  ار  فقو  قح  هتـسشن و  یفقو  نیمز  رد 
هدب يزیچ  کی  دیهدب ، ریقف  هب  يزیچ  کی  دیهاوخ  یم  دیوگ : یم  نآرق  .تسا  يزیچ  بوخ  مه  نادـجو  يداد ؟ یم  هراجا  ردـقچ 

دنداد یم  وت  هب  ار  ساـبل  نیا  يدوب  ریقف  تدوخ  رگا  یهد ، یم  ریقف  هب  هک  یـسابل  نیا  .یتفرگ  یم  يدوب ، ریقف  مه  تدوخ  رگا  هک 
؟ یتفرگ یم 

(267/ هرقب « ) هیذِخِآب ُْمتَْسل  «َو 

.یتفرگ یمن  يدوب  تدوخ  رگا  دیوگ : یم  نآرق 

(267/ هرقب « ) اوُضِمُْغت ْنَأ  َّالِإ  »

یم ردـقنیا  یهدـب ، یتساوخ  یم  دوب  تدوخ  هزاغم ي  یهد ، یم  هراجا  ردـقنیا  هک  يا  هزاـغم  نیا  رگا  ًانادـجو  .ینک  ضاـمغا  رگم 
: دومرف اضر  ماما  .تسا  ام  ناهانگ  رطاخ  هب  ام  تالکـشم  زا  يرایـسب  .تسا  یگنرز  نکن  رکف  مه  دـعب  تساـجک ؟ فاـصنا  يداد ؟

یم ترذـعم  بوخ  دـنتفگ : اه  نیا  ناتنابز ، ناـتلمع ، ناـترکف ، ناـت ، همقل  .دـیتسه  راـکهانگ  یلو  متـسه ، هعیـش  دـییوگ : یم  اـمش 
: تفگ شنابرد  هب  اضر  ماما  دعب  .مینکن  ار  راک  نیا  میهد  یم  لوق  .مینک  یمن  ار  راک  نیا  رگید  دـنتفگ : .دـندرک  رافغتـسا  .میهاوخ 

لخاد ورب و  نوریب  راب  تصش  امش  بوخ ، یلیخ  تفگ : راب ! تصش  رابود ، يزور  زور ، یس  اقآ  تفگ : دندمآ ؟ اهنیا  تسا  راب  دنچ 
امش هب  اضر  ماما  هللا ! همحر ي  مکیلع و  مالس  تفگ : دعب  تفر و  نوریب  یه  راب  تصـش  .ناسرب  ارم  مالـس  نک و  مالـس  اهنیا  هب  .ایب 

دندوب و هدمآ  اهنیا  هک  يراب  تصش  ینعی  .دناسر  مالـس  امـش  هب  اضر  ماما  هللا ! همحر ي  مکیلع و  مالـس  تفر  هرابود  .دناسر  مالس 
یتیبرت هتکن ي  ردقچ  .ناسرب  مه  ارم  مالس  نک و  مالس  وش و  دراو  اهنیا  رب  تفگ : شنابرد  هب  راب  تصش  اضر  ماما  دندوب ، هتـشگرب 

.مینک یهاوخرذع  دیاب  میدناجنر  ار  یسک  ام  رگا  هک  دراد ؟
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: ماما یهاوخرذع 

زا مه  وت  هک  مدز  یفرح  اج  نالف  رد  دومرف : .تساوخ  ار  نم  ماما  تفگ : نم  هب  رابکی  .دنک  تمحر  ار  یـشلما  ینابر  هللا  تیآ  ادـخ 
ناشیا ماما  دعب  .دروخ  یم  ناشیا  هب  مه  نآ  شکرت  کی  هک  تفر  يرشت  کی  ماما  .دوب  ناتـسداد  ناشیا  .يدروخ  هبرـض  نم  فرح 

نیا نم  لاح  نیع  رد  تفگ : .میتسه  امش  صلخم  ام  .منک  یم  شهاوخ  اقآ  تفگ : دیشخبب ! ارم  امش  هک  دوب  هتفگ  دوب و  هتـساوخ  ار 
.دروخ مه  وت  هب  نآ  شکرت  متفگ ، هک  ار  هملک 

.دمهف یمن  .دمهف  یمن  دنک  یم  یناهانگ  کی  ناسنا  اه  تقو  یهاگ 

94ص 183)  / /ج راونالاراحب « ) ِیلْهَِجب َُکْتیَصَع  »

رد اه  هچب  یهاگ  مدز ، یلثم  تقو  کـی  .میدرک  هچ  میمهف  یمن  اـه  تقو  یهاـگ  دـشابن  ادـخ  وفع  رگا  .شخبب  ار  اـم  ایادـخ  ینعی 
نامپوت میدرک  یم  يزاب  میتشاد  ام  دیـشخبب  اقآ ! جاح  دننز  یم  ار  رد  .دتفا  یم  اه  هیاسمه  هناخ ي  رد  پوت  دـننک  یم  يزاب  هچوک 

هدرک هچ  میوگب  یهاوخ  یم  ایب ! دیوگ : یم  .داتفا  شپوت  دـنک ، یم  رکف  نیا  .هدـب  ام  هب  ار  پوت  تمحز  یب  .داتفا  امـش  هناخ ي  رد 
نیا .دوب  هدیباوخ  هلاس  هس  رتخد  نم  کچوک  هچب ي  هشیش  ياپ  .تخیر  قاتا  رد  تسکش و  هشیش  .دروخ  هشیـش  هب  داتفا  پوت  يا ؟
رتخد تشونرـس  .تسه  اه  هیخب  ياـج  دوش  مه  گرزب  نیا  میدرک و  هیخب  میدرب  .درک  هراـپ  ارم  هلاـس ي  هس  هچب ي  تروص  هشیش 

یم يراک  کی  هک  اه  تقو  یلیخ  هدـب ! ار  پوت  دیـشخبب  .میتخادـنا  پوت  کی  مینک  یم  رکف  ام  .تا . .  يزاب  پوت  نیا  اب  وت  ار  نم 
رینپ بآ  .تسا  يرادرهـش  يارب  تخرد  نیا  بوخ  .میزیر  یم  تخرد  ياپ  ار  رینپ  بآ  روطنیمه  .میا  هدرک  هچ  دناد  یم  ادـخ  مینک 

ار شیاه  لاغـشآ  مینک و  یم  وراج  روطنیمه  .يا . .  هجدوب  هچ  اب  تخرد  نیا  .دـنک  یم  کشخ  ار  تخرد  کمن  بآ  .دراد  کمن 
.دتـسیا یم  بآ  دـیآ  یم  ناراب  دـعب  .دوش  یم  هتفرگ  يوج  نیا  بوخ  .میزیر  یم  يوج  رد  تسا  داـیز  هچره  .میزیر  یم  يوج  رد 

زا ار  رفن  دنچ  دجـسم  يوگدنلب  .میدرک  يرادازع  روطنیمه  .میدرک  یئرمان  ناهانگ  هچ  دناد  یم  ادـخ  يررـض ؟ هچ  .دوش  یم  لیس 
؟ تسا هدرک  رادیب  باوخ 
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ماما زا  راک  کی  مه  نیا  .نک  مالـس  غالبا  ورب  وت  الاح  میدادن ، هار  ار  اهنآ  ام  دندمآ و  اهنیا  هک  ییاهراب  دادـعت  هب  دومرف : اضر  ماما 
( . ع  ) اضر

: مشش هتکن 

اه نامسآ  روما  زا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  یهاگآ  ملع و 

.تسا ع )  ) اضر ماما  مودق  رطاخ  هب  هک  دنتفگ  یم  .دماین  ناراب  یتدم  دش ، دهعیلو  ع )  ) اضر ماما  .رگید  يا  هرطاخ  ع ، )  ) اضر ماما 

(18/ سی « ) مُِکب انْرَّیَطَت  اَّنِإ  »

.دندروخرب لکشم  نیا  هب  ًالثم  هک  تسا  ربمغیپ  مدق  نیا  دنتفگ : یم  .دندز  یم  دب  لاف  اهربمغیپ  هب  تبسن  دیوگ : یم  نآرق  رد 

(19/ سی « ) ْمُکَعَّم مُکِرئاَط  ْاُولاَق  »

کی تفگ : اضر  ماما  هب  نومأم  .دیآ  یمن  ناراب  هدش ، دهعیلو  اضر  ماما  دنتفگ : .دنتـسین  سحن  ایبنا  .تسا  ناتدوخ  زا  یـسحن  ریخن !
نینمؤملاریما ربمغیپ و  .مدـید  باوخ  ار  مدـج  تفگ : هبنـشود ؟ ارچ  تفگ : نومأـم  هبنـشود ! دومرف : اـضر  ماـما  .ناوخب  ناراـب  زاـمن 

یـشوخ مدرم  دمآ ، يربا  کی  اضر ، ماما  اب  دـنتفر  مه  مدرم  دـناوخب ، زامن  نوریب  تفر  هبنـشود  بوخ  .ناوخب  زامن  هبنـشود  دومرف :
مدرم زاـب  .دـمآ  رگید  ربا  کـی  .تسا  اـج  نـالف  هقطنم ي  يارب  ًـالثم  ربا  نیا  .تسین  امـش  يارب  ربا  نیا  .دـینک  ربـص  دومرف : دـندرک 
نـالف يارب  نیا  هقطنم ، نـالف  يارب  نیا  .تسین  امـش  يارب  نیا  دوـمرف : اـضر  ماـما  .دـش  در  ربا  هعطق  هد  .مه . .  نیا  دوـمرف : دـنتفگ ،
دیورب مارآ  .دـیودن  دومرف : هناخ ! میودـب  دـنتفگ : .تسامـش  هقطنم ي  يارب  نیا  دومرف : یمهدزای  ربا  هقطنم ، نالف  يارب  نیا  هقطنم ،
هقطنم مادـک  يارب  مشـش  ربا  نیا  هک  دـناد  یم  ار  اهربا  اضر  ماما  هکنیا  دـینیبب  .دوش  یم  عورـش  ناراـب  دیدیـسر ، هناـخ  هب  همه  یتقو 

.دینکن بجعت  ار  اهنیا  تسین ، يزیچ  .تسا  هقطنم  مادک  يارب  متفه  ربا  نیا  .تسا 
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: نامیلس دهده 

؟ تسیچ تفگ : دیدج ! تاعالطا  تفگ : يدوبن ؟ يدوب  اجک  تفگ : نامیلس  .دمآ  نامیلس  دزن  .دوب  هدنرپ  کی  دهده 

(22/ لمن « ) طُِحت َْمل  اِمب  ُتْطَحَأ  »

مدرم هـک  مدرک ، یم  زاورپ  يا  هـقطنم  رد  تـفگ : هـچ ؟ تـفگ : .یناد  یمن  یتـسه  نامیلـس  هـک  مـه  وـت  هـک  مراد  هطاـحا  يزیچ  رب 
مناخ نیا  .دوب  مناخ  ناشهاشداپ  .دندوب  تسرپ  دیشروخ 

(23/ لمن « ) ٌمیظَع ٌشْرَع  اَهل  «َو 

یتـسرپ دیـشروخ  هک  دـمهف  یم  دـهده  ینعی  .تسا  نآرق  هیآ ي  دـیمهف ؟ یم  هچ  نیا  زا  هچ ؟ ینعی  .دوـب  هتـسشن  یگرزب  تـخت  رب 
.تسا تخت  تسا ، شیاپ  ریز  هک  مه  نیا  .تسا و  هاشداپ  مناخ  نیا  .تسا و  فالخ  یتسرپ  دیشروخ  .تسا و  كرش 

« ٌمیظَع ٌشْرَع  اَهل  «َو 

نامیلس هب  دیاب  .دیوگب  یسک  هچ  هب  دیاب  ار  فارحنا  نیا  تسا ، فارحنا  تسا ، دیحوت  تسا ، كرش  هکنیا  هب  دراد  ملع  دهده  ینعی 
الاح دراد ، تایئزج  هب  ملع  دیوگ : یم  نآرق  ار  دهده  کی  یتقو  .تسا  میظع  تخت  نیا  .تسا  هاشداپ  نیا  .تسا  مناخ  نیا  .دیوگب 

؟ میراد یبجعت  هچ  ام  تسا ؟ هقطنم  مادک  يارب  متفه  هعطق ي  تسا ؟ هقطنم  مادک  يارب  مشـش  هعطق ي  نیا  هک  درادن  ملع  اضر  ماما 
.دنهدب شوگ  دهاوخ  یم  ملد  الاح  رگید  نیا  هک  .میوگب  اضر  ماما  زا  رگید  ینیریش  کی  بوخ 

: یتفرعم ياه  هقلح 

، تسه اضر  ماما  مرح  رد  یتفرعم  ياه  هقلح  .تسا  هدش  راک  نیا  ع )  ) اضر ماما  مرح  رد  هتبلا  ع ، )  ) اضر ماما  هکربتم و  عاقب  نیا  رد 
هدرک يراک  نینچ  کی  مه  مق  تاغیلبت  رتفد  .دنراد  هک  یفلتخم  ياهلاؤس  اهراوز  و  دننیشن ، یم  یلضاف  ياه  هبلط  .تسا  یبوخ  راک 

، یهقف یخیرات ، یمالک ، يداصتقا ، یـسایس ، تـالاؤس  تـالاؤس ، مقر  همه  هب  خـساپ  هتفرگ ، ار  دنمـشناد  هبلط ي  اـت  تسیود  .تسا 
ياج هب  ام  .دـشاب  سانـش  مالـسا  دـیاب  نامیاه  هعقب  مامت  رد  ام  .تسا  یبوخ  راک  نیا  هدرک ، مالعا  تاغیلبت  رتفد  نفلت  هرامـش  کـی 

ات هسردم  ياه  هچب  .دهدب  تالاؤس  هب  خساپ  دنمـشناد  نیا  هک  .میروایب  اجنیا  ار  دنمـشناد  کی  مینک ، ضوع  رتسول  یـشاک و  هکنیا 
.دنورب دنیایب ، اهنآ  دوش و  هداد  هیدـه  اهنآ  هب  هدازماما  زا  .دـنورب  دـنیایب و  هدازماما  نیا  هب  اه  هچب  همه  رتمولیک ، کی  ات  رتم ، دـصناپ 

ادیپ اجک  زا  نیا  سابع ! هاش  يرامعم  یمالسا  يراک  یشاک  دنیوگ : یم  هکنیا  ممهف  یمن  نم  .تسین  يراک  یشاک  هب  هدازماما  ءایحا 
یخیم یخیس و  یفوک و  طخ  ياج  هب  هتوب ، لگ و  ياج  هب  اقآ  هن  هدوب ؟ سابع  هاش  نامز  ياه  يراک  یشاک  ام  نید  رهظم  هک  دش 
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: متفه هتکن 

دجاسم يانب  نارمع  رانک  رد  دجاسم  یگنهرف  نارمع 

رگید .راهچ  هس و  هس ، ود و  ود ، کی و  کش  زامن ، تایکـش  هتـشون ، شراوید  هب  مدـید  .دـمآ  مشوخ  یلیخ  متفر  دجـسم  کی  نم 
ار اضر  ماما  تاملک  ام  دجسم ، بادآ  تعامج ، ماما  طیارـش  .تسا  مک  ای  تسین  زاین  دروم  اهنآ  نوچ  .دوب  هتـشونن  ار  اه  کش  یقاب 

.میظعلادبع مرح  رد  مینزب  ار  میظعلادبع  ترـضح  تاملک  .مینزب  ار  هموصعم  ترـضح  تاملک  .مینزب  هتوب  لگ و  ضوع  راوید  يور 
.میراذگب ار  نیسح  ماما  تاملک  میزاس ، یم  نیسح  ماما  يارب  میزاس ، یم  ملسم  ترضح  يارب  حیرض  .مینکب  يراکتبا  راک  کی 

هلذلا ي» نم  تاهیه  »

زا ینز  یم  هک  یفرح  نیا  اضر  ماما  يا  دـییوگب : نم  هب  مهد  یم  ناکت  هک  ار  مبل  دومرف : اضر  ماما  دز ؟ فرح  ردـقچ  نیـسح  ماـما 
.تسا مهم  یلیخ  نیا  .تسا  نآرق  شا  هشیر  .تسا  نآرق  شا  هشیر  نم  تاملک  مامت  منک  تباث  نم  ات  تسا  هیآ  مادک 

6ص 217)  / /ج هعیشلا لیاسو  «) نآْرُْقلا َنِم  ٍتاَعاَِزْتنا  ُُهلُّثَمَت  ُُهباَوَج َو  ُهُّلُک َو  ُهُماَلَک  َناَک  «َو 

.دشاب ینآرق  تکلمم  دیاب  ام  تکلمم  .دز  یم  فرح  نآرق  زا  دز  یم  فرح  هچره  اضر  ماما  ینعی 

: راک ینعی 5  نآرق 

(، 20/ لمزم « ) اُؤَْرقاَف ، » تئارق

(4/ لمزم « ) نآْرُْقلا لِّتَر   » لیترت

(82/ اسن « ) نوُرَّبَدَتَی الَف  َأ   » ربدت

.لمع

غالبا

ياه مدآ  یلو  .تسا  یتمعن  کی  مه  نآرق  ظفح  تسا ، بوخ  ششوه  یسک  رگا  تسا ، بوخ  شـشوه  یـسک  هتبلا  .نارگید  غیلبت 
ًالثم .دننک  ظفح  ار  يا  هملک  دنچ  تارابع  دننک ، ظفح  نآرق  اه  هچب  میهاوخ  یم  رگا  .هن  طسوتم 
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(83/ هرقب «) انْسُح ِساَّنِلل  اُولُوق  »

.دینزب فرح  بوخ  مدرم  اب 

(83/ هرقب « ) اناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  «َو 

: نآرق ظفح 

هلاس راهچ  هچب ي  نیا  هب  ار  يا  هیآ  هقیلـس  یب  یبرم  نیا  مدـید  .میداتـسرف  نآرق  ظفح  يارب  دوب  شلاـس  راـهچ  مراد ، هون  کـی  نم 
.دنتسین ظفح  مه  دیلقت  عجارم  هک  هتفگ 

(3/ هدئام « ) ُُعبَّسلا َلَکَأ  ام  هَحیطَّنلا ُي َو  هَیِّدَرَتُْملا ُي َو  هَذُوقْوَْملا ُي َو  «َو 

ریـش هچب ي  کی  رگا  امـش  .دـنک  رظن  دـیدجت  شخم  رد  ملعم  نیا  بوخ  .تسا  هداد  هلاس  راهچ  هچب ي  دای  ار  اـه  هیآ  نیرت  تخس 
هک يا  هجدوب  نا  .میراد  هقیلـس  لکـشم  اه  تقو  یهاگ  ام  .دوش  یم  هفخ  بوخ  يزادـنایب  شیور  یـسرک  فاحل  دزرل ، یم  هراوخ 

يدرک نآرق  ظفح  جرخ  ناموت  نویلیم  دنچ  امش  .دنهدب  باوج  دیاب  تمایق  زور  .دنکب  مه  ربدت  جرخ  دنک ، یم  نآرق  جرخ  فاقوا 
يزیچ کی  دینیبب  .دشابن  دیوجت  میوگ  یمن  .دشابن  ظفح  میوگ  یمن  يدرک ؟ نآرق  زغم  جرخ  نویلیم  دـنچ  تسا ؟ نآرق  تسوپ  هک 

دوش زبس  یهاوخ  یم  مه  رگا  .دوش  یمن  زبس  يراـکب  مه  ار  همخت  تسوپ  .دوش  یمن  زبـس  يراـکب  ار  همخت  زغم  .میوگب  امـش  يارب 
ای میدیسر  تسوپ  هب  ام  .نآرق  زغم  نآرق و  تسوپ  .دوش  یمن  زبس  شتـسوپ  ای  يراکب  ار  همخت  زغم  امـش  .دشاب  شزغم  اب  همخت  دیاب 

لـئاسر و میراد ، هزوـح  رد  مدآ  اـهرازه  نـآلا  اـم  تسا ؟ اـت  دـنچ  نآرق  رـسفم  تسا ؟ اـت  دـنچ  ناریا  رد  نآرق  ظـفاح  نـآلا  زغم ؟ هب 
کی .دشاب  هدرک  هثحابم  ار  ریـسفت  ات  ود  دینک  ادیپ  ار  رفن  هاجنپ  امـش  اما  .دنناوخب  دیاب  ار  اهنآ  هتبلا  تسا ، هدناوخ  هیافک  بساکم و 

مه رابکی  بوخ  دـندمآ ، للملا  نیب  نایراق  لـلملا و  نیب  نیظفاـح  راـب  تسیب  رگا  .دوش  زغم  جرخ  دـیاب  فاـقوا  هجدوب ي  يرادـقم 
هسلج لاس  ره  نایراق  یلو  دنتشادن ؟ هسلج  لاس  یس  نیا  رد  ناریا  رد  للملا  نیب  نیرـسفم  لاح  هب  ات  ارچ  .دنیایب  للملا  نیب  نیرـسفم 

.تسا نآ  زا  رت  مهم  ربدت  و  ربدت ، مه  توالت  دیوجت و  مه  زغم ، مه  تسوپ  مه  نطاب ، مه  رهاظ و  مه  .ياه . .  هجدوب  .دنراد 
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.تسشن یم  ریصح  يور  اه  ناتسبات  اضر  ماما 

: مالسلا هیلع  اضر  ماما  مظن 

کی .دشاب  میظنت  رصع ، زامن  يارب  رهظ ، زامن  يارب  حبـص ، زامن  يارب  كاوسم  دوب  هتـشون  یکی  .تشاد  كاوسم   5 اضر ، ماما  مظن 
ات جنپ  رگا  یـسک  .ینک  یم  اپ  بوانتلا  یلع  هرخالاب  هن ، دومرف : تسا ؟ فارـسا  مراد  شفک  تفج  دـنچ  نم  اقآ  تفگ : دـمآ  یـسک 
زا یسک  رگا  اما  .دزادنایب  رود  ار  شفک  مدآ  هک  تسا  نیا  فارسا  .تسین  فارسا  نیا  .دشوپ  یم  ار  یکی  زور  ره  یلو  دراد  شفک 
مه دـیاش  .دـیوگب  ار  شراک  تقد  تساوخ  یم  اضر  ماما  مه  دـیاش  .تسین  فارـسا  نآ  دـنک ، یم  هدافتـسا  دراد  هک  ییاهزیچ  همه 

.دنک یم  هچ  اضر  ماما  هک  میمهف  یمن  .میمهف  یمن  ار  ییاهزیچ  کی  ام  .مناد  یمن  تسا ، رگید  زیچ 

: نامهیم اب 

ام دومرف : تفرگ و  شیپ  ار  شتـسد  اضر  ماما  دنک ، تسرد  ار  غارچ  هلیتف ي  دـنک ، زارد  ار  شتـسد  دـمآ  اضر  ماما  هناخ ي  نامهم 
نیا دـیوگب : نامهم  هب  دـعب  دربب ، ار  نامهم  مدآ  هک  تسا  نیا  يدرمان  افج و  تمالع  .میـشک  یمن  راـک  هناـخ  رد  ناـمهم  زا  تیبلها 

.دنک راک  هناخ  رد  دیابن  نامهم  .نکب  ار  راک 

: اه هدرب  اب 

یم اذـغ  دـیراد  رگا  ایب ، متفگ : مداتـسیا  امـش  رـس  يالاب  یتح  و  مدز ، ادـص  ار  امـش  تقوکی  رگا  دومرف : شیاه  هدرب  هب  اـضر  ماـما 
یعمج ًامتح  مناد  یمن  .دنهدب  شوگ  ام  هعماج ي  ناریدم  میوگب  يزیچ  کی  .دیورب  دیوش  ریـس  .دیوش  دنلب  متـسین  یـضار  دیروخ 
.دندوب هک  اهنیا  هک  میدشن  غلاب  زونه  ام  .تسا  تشز  ُهَّللا ! » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ! » اضر ماما  تیریدم  اب  ام  تیریدم  هسیاقم  .دنتـسه  ناریدـم  زا 

! میمهف یمن 
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: متشه هتکن 

نافیعض ناگدرب و  هب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تیانع 

اب مهاوخ  یم  نم  .دـنیایب  هرفـس  رـس  اه  هدرب  همه ي  .تسا  رخآ  راهان  نیا  دومرف : اضر  ماما  .دوب  رخآ  ياهتعاس  .دوب  رخآ  ياـهزور 
! هایـس مالغ  کی  .متـسه  وت  هدرب ي  نم  رخآ  .سرپن  نم  زا  اقآ  تفگ : .درک  یم  تروشم  شا  هدرب  اب  اضر  ماما  .مروخب  اذغ  اه  هدرب 

.اضر ماما  تیریدم  نیا  بوخ  دزادناین ؟ ام  نهذ  هب  هک  دزادنایب  وت  نهذ  هب  يزیچ  کی  ادخ  دراد  یلاکشا  دومرف :

: یکیتسالپ تیریدم 

نآ قاتا ، نیا  .دـندرب  قاتا  نآ  هب  قاتا  نیا  زا  ار  ام  .وگب  قالخا  سرد  کی  اـقآ  دـنتفگ : .ـالاب  ياـهاج  زا  یکی  رد  دـندرب  مه  ار  نم 
دض دیدمآ  اجنیا  هک  نیمه  متفگ : .وگب  یقالخا  ثیدح  ات  ود  دنتفگ : .دنتسه  نارس  نیا  زا  رفن  شش  جنپ ، کی  مدید  هرخالاب  قاتا ،

ات ود  .تسین  هک  گنج  هشقن ي  .تسین  هک  يرـس  هنامرحم  ياه  فرح  دراد ؟ يزاب  کشوم  میاق  قداـصلا  لاـق  رگم  .تسا  قـالخا 
هسلج ي ًالثم  دیاب  دیراد  تیریدـم  هک  الاح  دـینک  یم  رکف  امـش  .دـنهدب  شوگ  مه  هیقب  دـیناوخب  دجـسم  رد  دـیورب  تسا  ثیدـح 

ياه تیریدم  اهنیا  یچ ، نفلت  یچ و  نیشام  دیاب  ًامتح  مینک  یم  رکف  هک  ام  ياه  تیریدم  نیا  .دشاب  هژیو  هسلج ي  مه  نات  هظعوم 
.دنرادن نامتسود  مه  مدرم  اذل  .تسا و  یلایخ  یکیتسالپ ،

: رخآ زور  ياذغ 

اه هدرب  اب  هشیمه  نم  دـشاب  تفگ : اه ! هدرب  اب  اقآ  دـنتفگ : .مروخب  امـش  اب  ار  اذـغ  نیرخآ  مهاوخ  یم  تسا ، رخآ  ياـهزور  دومرف :
.تشاد هگن  ار  شدوخ  اضر  ماما  یه  .دوش  یم  هفالک  دراد  و  هدش ، مومسم  اضر  ماما  هک  دنتـسناد  یمن  مه  اه  هدرب  .مروخ  یم  اذغ 

تفر و يرخآ  ات  دنتفر ، یکی  یکی  .تفگن  چیه  تخوس و  مه  اضر  ماما  .دیشک  لوط  هسلج  یلیخ  دازآ ! روطنیمه  دنخب ، وگب ، یه 
یلو متخوس ! تسا  تقو  یلیخ  تفگ : تسا ؟ تدم  هچ  دنتفگ : متخوس ! تفگ : دش ؟ هچ  دنتفگ : دیتلغ ، دیتلغ ، دیتلغ ، تسب ، ار  رد 

اه هدرب  ناهد  هب  اذغ  یلو  مزوسب ، مداد  صیخشت  دبسچ ! یمن  اه  هدرب  ناهد  هب  اذغ  متخوس ، میوگب : اه  هدرب  يوربور  رگا  مدید  نم 
ام هک  ییاهنیا  .تسین  تسین ، اهنیا  مناد ، یمن  تیریدم ، سناسیل  قوف  مناد  یمن  تیریدـم ، يارتکد  ًالـصا  ریدـم ، مادـک  .دوشن  خـلت 
ام رـسپ  هب  ار  ام  گرم  ربخ  رگا  .میراد  ام  ار  تیریدـم  ياـه  كردـم  نیرتـالاب  .تسا  رگید  زیچ  تیریدـم  ًالـصا  .تسین  مییوگ  یم 
هک تسادیپ  نیا  چیه ! .تسه  همه  يارب  گرم  ِ.ا . .  درم ! یتئارق  درم ! یتئارق  وگب : نآلا  امـش  تیریدم ، يارتکد  هدـنب  ًالثم  دـنیوگب ،

گنهرس نیا  يارب  دش ، داماد  تفر و  ناگداپ  زا  يزابرس  رگا  هک  تسا  قفوم  یگنهرس  .مدوبن  قفوم  مدوب  تضهن  رد  هک  یلاس  یس 
ناگداپ رد  رگا  .ییایب  نم  یـسورع  رد  مهاوخ  یم  مراد  تتـسود  ینعی  .ایب  نم  یـسورع  مدـش  داماد  هک  .دتـسرفب  یـسورع  تراـک 

تیبوبحم رب  لیلد  نیا  سرت ، زا  نداد  بدا  .تسا  هدروخ  تسکـش  گنهرـس  تسادیپ  دندرک ، رارف  ناگداپ  زا  نوریب  دندرک ، نینچ 
تیریدـم .دوبن  یمقر  نیا  اضر  ماـما  .دـنک  یم  رهق  مهدـن  ار  شقوقح  .دور  یم  نم  ناـبرق  تسا ، نم  ریگب  قوقح  نوچ  نیا  .تسین 

.تسا رگید  زیچ  مالسا 
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( زامن نتشاد  اپرب  میرک 4( نآرق  رد  میکح  نامقل  هناگهد  ياه  تمکح 

هراشا

يدراهتشا يدمحم  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  هدنسیون :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

: نامقل تحیصن  نیموس  عوضوم :

: دنک یم  نایب  هنوگ  نیا  ار  شرسپ  هب  دوخ  تحیصن  نیموس  نامقل 

(1 «. ) راد اپرب  ار  زامن  ناج ! رسپ  يا  هالصلا ؛ مقا  ینب  ای  »

یسانشادخ و هلاسم  ینعی  نید ، ياه  هیاپ  نایب  زا  سپ  نامقل  دوب ، یسرباسح  داعم و  ءدبم و  یسانشادخ و  نوماریپ  لبق  تحیصن  ود 
یـسر باسح  داعم و  ءدـبم و  یلمع  يرکف و  نابهگن  هک  یلمع  همانرب  نیرت  مهم  رکذ  هب  تمایق ، باتک  باـسح و  هب  هجوت  داـعم و 

.دزادرپ یم  زامن  نتشاد  اپرب  هماقا و  هکلب  زامن ، ماجنا  هن  مه  نآ  هتخادرپ ، زامن  هلاسم  ینعی  تسا 

هب ار  ناسنا  یـسانشادخ ، وترپ  رد  و  تسا ، قلاخ  اب  ناسنا  دـنویپ  هلیـسو  نیرت  مهم  يزور  هنابـش  فلتخم  ياه  تقو  رد  زامن  هک  ارچ 
هطبار نیا  رد  يرگ  باسح  هجوت و  میقتسم و  طارص  یگشیمه  نیرمت  نیقلت و  دزادنا و  یم  نیدلا » موی  کلم   » ازج زور  داعم و  دای 

.دشاب یم 

؟ هماقا ای  ندناوخ 

هماقا هلاسم  هدومن  هجوت  نآ  هب  ناـمقل  هک  یمهم  هتکن  یلو  تسا ، ثحب  لـباق  دوش و  یم  حرطم  ینوگاـنوگ  لـیاسم  زاـمن ، نوماریپ 
تروص هب  داد و  ماجنا  راو  یطوط  دیابن  ار  زامن  هک  تسا  بلطم  نیا  رگ  نایب  و  هدـش ، هتفرگ  مایق  هژاو  زا  لصا  رد  هماقا  تسا ، زامن 

يدرف و یگدـنز  نتم  رد  ناور و  حور و  رد  ار  نآ  میهافم  دـیاب  هکلب  تشادـنپ ، يداع  يدرف و  تداع  کی  کشخ و  تدابع  کـی 
.دروآرد زازتها  هب  هراومه  ار  زامن  مچرپ  و  تخاس ، راوتسا  یعامتجا 
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زامن نوماریپ  بلطم  هس 

زامن تیمها  - 1

.تسا هدش  دای  نآ  زا  راد  ینعم  فلتخم و  تاریبعت  اب  مالسا  رد  نآ ، تیمها  نداد  ناشن  يارب  هک  دراد  تیمها  يردق  هب  زامن 

، هدش یفرعم  نید  دامع  دومع و  ناونع  هب  یهاگ 

: دومرف ع )  ) رقاب ماما  هک  نانچ 

(2 « ) تسا نید  نوتس  زامن  نیدلا ؛ دومع  هالصلا  »

: دومرف ص )  ) ربمایپ و 

(3 «. ) تسا نید  هاگ  هیکت  زامن  نیدلا ؛ دامع  هالصلا  »

: همیخ نوتس  نید و  دومع 

: دنک یم  نییبت  نینچ  ار  بلطم  نیا  شرسپ ، هب  دوخ  ياهزردنا  زا  یکی  رد  نامقل 

؛ طاطسف دومع  لثمک  هللا  نید  یف  اهلثم  امناف  هالصلا  مقا  ینب  ای  »

، دشاب اجرباپ  راوتسا و  همیخ ، نوتس  رگا  تسا ، همیخ  نوتس  دننام  ادخ  نید  هب  تبـسن  زامن  لثم  هک  ارچ  راد ، اپرب  ار  زامن  مرـسپ ! يا 
يا هدیاف  همیخ ، هیاس  اه و  بانط  اه و  خیم  داتفا ، ای  دش  هتـسکش  نوتـس  رگا  یلو  دنام ، یم  راوتـسا  شا ، هیاس  اه و  خیم  اه و  بانط 

(4 «. ) تشاد دهاوخن 

: لمع نیرترب 

، تسا هدش  یفرعم  لمع  نیرترب  ناونع  هب  زامن  یهاگ  و 

: دومرف ع )  ) قداص ماما  هک  نانچ 

(5 «. ) مناد یمن  زامن  نیا  زا  رترب  ار  يزیچ  چیه  یسانشادخ ، زا  دعب  هولصلا ؛ هذه  نم  لضفا  هفرعملا  دعب  ائیش  ملعا  ام  »

رد هک  نانچ  هدـش ، دای  هدـش ) هداد  رارق  و  عضو ، ادـخ  فرط  زا  هک  يا  هماـنرب  نیرترب   ) عوضوم نیرتهب  ناونع  هب  زاـمن  زا  یناـمز  و 
: دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  تسیچ ؟ زامن  درک : ضرع  ص )  ) ربمایپ هب  رذوبا  هدمآ ، تیاور 

(6 «. ) تسا عوضوم  نیرتهب  زامن  عوضوم ؛ ریخ 
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: مالسا تروص  رس و 

: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  نانچ  هدش ، دای  مالسا  تروص  رس و  ناونع  هب  زامن  زا  یهاگ  و 

«. تسا مالسا  همشچرس  زامن  هک  ارچ  دشاب ، زامن  هب  وت  مامتها  تمه و  نیرتشیب  دیاب  ؛ مالـسالا سار  اهناف  هالـصلا  کمه  رثکا  نکیل  »
(7)

(8 «. ) تسا زامن  مالسا ، نید  تروص  تسه و  یتروص  يزیچ  ره  يارب  : » دومرف ع )  ) قداص ماما  و 

: رگید ریباعت 

: هک نیا  دننام  هدش  ع )  ) نیموصعم نابز  زا  یمالسا  تایاور  رد  زین  يرگید  تاریبعت  -1

، تسا نمؤم  جارعم  زامن  -2

، تسا ادخ  هب  نمؤم  شخب  برقت  زامن  -3

، تسا ادخ  يدونشخ  هیام  زامن  -4

، تسا لمعلاریخ  زامن  -5

، تسا وا  مشچ  رون  و  ص )  ) ربمایپ لد  بوبحم  زامن  -6

، تسا اه  یگدولآ  رگوشتسش  رهن  زامن  -7

.تسا ناهانگ  هرافک  زامن  -8

، دراد زامن  یلوبق  هب  یگتسب  لامعا  یلوبق  -9

 . .. دوش و یم  لاؤس  تمایق  رد  نآ  زا  هک  تسا  یعوضوم  نیتسخن  زامن  -10

: همانرب نیرت  نهک 

روظنم دراد .  دوجو  نونکات  و  تسا ، هتـشاد  دوجو  رـشب  تقلخ  زاغآ  زا  هک  تسا  يدابع  هماـنرب  نیرت  نهک  هک  نیا  زاـمن  تیمها  زا 
.تسا هتشاد  توافت  فلتخم  ياهرصع  رد  نآ  یگنوگچ  هچرگ  هتشاد ، دوجو  زامن  لصا  هک  تسا  نیا 

: لوا دروم 

، تشاذـگ دوب ) فلع  بآ و  یب  نابایب  تقو  نآ  هک   ) هکم رد  ار  وا  ردام  لیعامـسا و  هک  نآ  زا  سپ  دـیحوت ، نامرهق  لـیلخ  میهاربا 
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؛ متخاس
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(9 «. ) دنراد اپرب  ار  زامن  ات  هالصلا ؛ اومیقیل  »

: مود دروم 

یم اعد  نینچ  هدومرف ، تیاـنع  وا  هب  ار  لیعامـسا  قاحـسا و  يریپ ، نس  رد  هک  یهلا  هاـگرد  زا  يرازگـساپس  زا  سپ  رگید  دروم  رد 
: دنک

(10 «. ) امرف نینچ  زین  منادنزرف  زا  هد و  رارق  زامن  هدننک  اپرب  ارم  اراگدرورپ ! ؛ یتیرذ نمو  هالصلا  میقم  ینلعجا  بر  »

.تسا زامن  يراداپرب  شا  هتساوخ  نیتسخن  رایسب ، ياه  هتساوخ  نایم  رد  ع )  ) میهاربا دینک ، یم  هظحالم  هک  نانچ 

: موس دروم 

: دیامرف یم  ع )  ) لیعامسا دیجمت  ماقم  رد  دنوادخ  زین 

(11 «. ) داد یم  نامرف  زامن  هب  ار  شا  هداوناخ  هراومه  لیعامسا  ؛ هالصلاب هلها  رمای  ناکو  »

: مراهچ دروم 

هدروآ و نایم  هب  زامن  زا  نخس  دوخ ، توبن  تیدوبع و  نایب  زا  سپ  دوشگ ، نخس  هب  بل  هراوهگ  رد  هک  یتقو  ع )  ) یـسیع ترـضح 
: دیوگ یم 

(12 «. ) دومرف هیصوت  زامن  هب  ارم  دنوادخ  هالصلاب ؛ یناصواو  »

: روتسد نیرت  تیمها  اب 

هک اجنآ  ات  تسا  یهلا  تعاطا  نیرتالاب  و  تسا ، هداد  رشب  هب  دنوادخ  هک  تسا  يروتـسد  نیرت  تیمها  اب  زامن  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
: دومرف ع )  ) قداص ماما 

شاداپ و و  نیمز ، رد  یهلا  تمدـخ  ینعی  ادـخ  تعاطا  هالـصلا ؛ لدـعی  هتمدـخ  نم  یـش ء  سیلف  ضرالا ، یف  هتمدـخ  هللا  هعاط  نا  »
(13 «. ) دنک یمن  يربارب  زامن  اب  ادخ ، هب  تبسن  یتمدخ  چیه  تمظع 

؟ ندناوخ زامن  زا  تیفاعم 

هب هنیدم  رد  فئاط »  » هلیبق زا  یگدنیامن  هب  یط »  » هفیاط ترجه ، مهن  لاس  رد  هدـمآ : ص )  ) ربمایپ ناشخرد  هریـس  رد  هک  نیا  بلاج 
زامن زا  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  طورـشم  دندرگ  میلـست  دندش  رـضاح  هرکاذـم  زا  سپ  دندیـسر ، ص )  ) ادـخ لوسر  روضح 

: دومرف درک و  در  ار  داهن  شیپ  نیا  تیعطاق  لامک  اب  ص )  ) ربمایپ دراد ، فاعم 
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(14 «. ) درادن تکرب  ریخ و  دشابن ، زامن  نآ  رد  هک  ینید  ؛ هعم هولص  نید ال  یف  ریخ  «ال 

.تسا ص )  ) مالسا ربمایپ  مالسا و  هاگدید  زا  زامن  تیمها  رگنایب  ساسح ، تیعقوم  هب  هجوت  اب  دوخ  ياج  رد  زین  نیا 

زامن راثآ  هفسلف و  هب  هجوت  - 2

شهج شزیگنا و  مایق و  دیاب  زامن  رد  هک  تسا  نآ  رگنایب  ریبعت  نیا  تسا ، زامن  يراداپرب  هماقا و  تسا  مهم  هچنآ  هک  دش  رکذ  البق 
یتروص رد  دراد ، تیمها  همه  نآ  زامن  رگا  و  دـناد ، یم  یقیقح  لوبقم و  زامن  ار  يزامن  نینچ  دـنوادخ  دـشاب ، یعاـمتجا  يدرف و 

، دوش اه  ینارگن  عفد  عفر و  يارب  مکحم  هیکت  و  ددرگ ، یلعا  توکلم  رد  نمؤم  جارعم  دوش ، نید  نابهگن  نوتـس و  اـعقاو  هک  تسا 
، تسا لامک  تحص و  طیارش  ياراد  يزامن  نینچ 

: نآ زغم  ای  زامن  تلکسا 

افوکـش یگدنز  رد  تخومآ و  زامن  یلاع  بتکم  زا  و  تسناد ، ار  نآ  رارـسا  بادآ و  درک ، وجتـسج  نآ  راثآ  زا  دیاب  ار  لماک  زامن 
مایقزامن زغم  یلو  تسا ، زامن  تسوپ  يرهاظ ، دوعق  مایق و  هب  افتکا  تسا ، زامن  نطاب  حور و  هکلب  تسین  زامن  تلکـسا  فدـه  درک ،

زامن ياهزار  هفـسلف و  هب  مینیب  یم  مینک  یم  هاـگن  تاـیاور  نآرق و  هب  زاـمن  اـب  هطبار  رد  هک  یتقو  اـم  تسا ، زاـمن  ینطاـب  شزیخ  و 
: میناوخ یم  نآرق  رد  الثم  تسا .  اهزار  هفسلف و  نآ  رطاخ  هب  لماک  زامن  هک  میمهف  یم  دنا ، هدرک  هراشا  حیرصت و 

؛ ربکا هللا  رکذلو  رکنملاو  ءاشحفلا  نع  یهنت  هالصلا  نا  هالصلا  مقاو  »

(15 «. ) تسا رترب  رتالاب و  مه  نآ  زا  ادخ  دای  رکذ و  و  دراد ، یم  زاب  هانگ  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  هک  راد  اپرب  ار  زامن 
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: میناوخ یم  رگید  هیآ  رد  و 

(16 «. ) راد اپ  هب  نم  دای  يارب  ار  زامن  يرکذل ؛ هالصلا  مقاو  »

: زامن گرزب  زار 

كاپ همشچرس  و  ادخ ، اب  هطبار  دنویپ و  بجوم  ادخ  دای  نیمه  هک  تسا ، ناور  حور و  رد  ادخ  دای  ندرک  هنیداهن  زامن  گرزب  زار   
ار ادـخ  دای  رتالاب  نآ  زا  و  دراد ، یم  زاب  ناهانگ  اه و  یتشز  زا  ار  ناسنا  زامن  نینچ  .تسا  تالامک  اـه و  شزرا  باـستکا  يزاـس و 

شنت اه و  هغدغد  عفر  شمارآ و  بجوم  ادـخ  دای  .دزاس  یم  راکـشآ  افوکـش و  ناسنا  دوجو  رد  تسا  اه  شزرا  بسک  بجوم  هک 
.تسا يزاس  هب  يزاسزاب و  يزاسدوخ و  دای  و  اهرفیکو ، اه  شاداپ  دای  تقیقح  رد  ادخ  دای  تسا ، اه 

: لفاغ ناسنا 

دهاوخ ترخآ  رد  يروک  و  ایند ، رد  راوگان  تخـس و  یگدنز  یـسک  نینچ  رفیک  و  تسا ، نارـسخ  رد  لفاغ ، ناسنا  نآرق ، ساسارب 
هب و  تخبشوخ ، نارسخ ، ياج  هب  ار  ناسنا  دیوش ، یم  ناسنا  یگدنز  زا  ار  موش  راثآ  نیا  تسا  ادخ  دای  بجوم  هک  زامن  ( 17  ) .دش

.دنک یم  انیب  يروک ، ياج 

: ناهانگ همه  أشنم 

یتوکلم يونعم و  تاضویف  زا  يرود  تافارحنا و  ناهانگ و  عاونا  اشنم  هک  تسا  وا  ندوب  صیرح  ناـسنا  دوجو  یفنم  زئارغ  زا  یکی 
زا ار  لماکت  هار  رس  عنام  گنس  نیا  و  دنک ، یم  دوبان  ار  ناسنا  صرح  تیعوله و  هک  تسا  یتیصاخ  ياراد  حیحص  زامن  ددرگ ، یم 
یب دسر ، وا  هب  يدب  هک  یماگنه  هدـش ، هدـیرفآ  صیرح  عوله و  ناسنا ، : » دـیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  .دراد  یمرب  وا  تکرح  ریـسم 

«. دنهد یم  ماجنا  بترم  ار  اهزامن  هک  نانآ  نارازگزامن ، رگم  دوش ، یم  نارگید  عنام  دسرب  وا  هب  یبوخ  هک  یتقو  و  دـنک ، یم  یبات 
(18)
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: نانس نبدمحم  ثیدح 

دروم رد  ع )  ) اضر ترـضح  مدیـسرپ ، زامن ) هفـسلف  هرابرد  هلمج  زا  ( ) ع  ) اضر ماما  ترـضح  زا  یلئاسم  دیوگ : یم  نانـس  نبدمحم 
: هک تسا  نآ  زامن  عیرشت  تلع  دومرف : نینچ  زامن  راثآ  هفسلف و 

.ینک رارقا  ادخ  تیبوبر  هب  - 1

.يزاس رود  ادخ  كاپ  تاذ  زا  ار  اتمه  کیرش و  - 2

.یتسیاب ادخ  هاگشیپ  رد  عضاوت  تیاهن  یگراچیب و  یکچوک و  لامک  اب  - 3

.ییامن ششخب  ياضاقت  هدرک و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  - 4

.يراذگب نیمز  هب  ار  دوخ  یناشیپ  راگدرورپ ، میظعت  يارب  زور  همه  - 5

هدودز تلد  هحفـص  زا  یتسم  رورغ و  تلفغ و  يراک و  شومارف  رابغ  درگ و  هک  يروط  هب  یـشاب  ادخ  دای  رد  رایـشه و  هراومه  - 6
.دوش

.يدرگ یهلا  هاگرد  زا  ایند  نید و  بهاوم  شیازفا  ناهاوخ  عوشخ  تیاهن  رد  - 7

زا ار  ناـسنا  ادـخ  داـی  نیمه  و  دـش ، دـهاوخ  ربدـم  راگدـیرفآ  ندرکن  شومارف  بجوم  زاـمن ، وـترپ  رد  ادـخ  رکذ  رد  تموادـم  - 8
(19 «. ) دزاس یم  رود  داسف  هنوگره  ناهانگ و  زا  ار  وا  و  دراد ، یم  زاب  رورغ  یشکرس و 

: دومرف ص )  ) مرکا لوسر  هک  تسا  ناشخرد  راثآ  نیا  هب  هجوت  اب 

(20 «. ) تسا یناطیش  ياه  شروی  ربارب  رد  یمکحم  ژد  زامن  ناطیشلا ؛ تاوطس  نم  نصح  هولصلا  »

: يرتشوش هللادبع  خیش  تالاح 

هماقا يارب  دنسیون : یم  یسلجم  همالع  رصع  هتسجرب  ياملع  زا  ق ) يافوتم 1021 ه .   ) يرتشوش هللادبع  خیش  ینابر  ملاع  تالاح  رد 
زامن لوغـشم  هعمج  ماما  ناونع  هب  وا  دوب ، یتخـس  يرامیب  راچد  شدـنزرف  اریز  دوب ، ناـشیرپ  رایـسب  دـش ، دجـسم  دراو  هعمج  زاـمن 

: دیسر نوقفانم )  9  ) هیآ نیا  هب  دناوخ  دمح ) زا  دعب  مود  تعکر  رد   ) ار نوقفانم  هروس  هک  یماگنه  دش ، هعمج 
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لفاغ ادـخ  دای  زا  ار  امـش  ناتنادـنزرف ، لاوما و  نامیا ! اب  دارفا  يا  ؛ هللا رکذ  نع  مکدالوا  الو  مکلاوما  مکهلت  اونمآ ال  نیذـلا  اهیا  اـی  »
«. دنکن

یضعب زامن  زا  دعب  تسا ) زیاج  زامن  رد  عیـسو  تقو  رد  نآرق  تایآ  رارکت  هک  نیا  هب  هجوت  اب   ) درک رارکت  ار  هیآ  نیمه  راب  نیدنچ 
هیآ نیا  هب  هک  یماـگنه  نم  تسا ، يرتـسب  تخـس  يراـمیب  رثا  رب  مدـنزرف  : » دومرف دـندرک ، لاؤـس  رارکت  نیا  تلع  زا  ناـهارمه  زا 
دای هدـمآ ) هیآ  نیا  رد  هک   ) ادـخ دای  اب  نانچ  نآ  متـساخرب ، دوخ  سفن  اب  هزرابم  هب  نآ  رارکت  اب  و  مداتفا ، مدـنزرف  داـی  هب  مدیـسر ،

هک دوب  هاگ  نآ  متـسین ، لفاغ  ادخ  زا  نم  و  تسا ، نم  ربارب  رد  شا  هزانج  هدرم و  مدنزرف  مدرک  ضرف  هک  مدودز  ملد  زا  ار  نارگید 
(21  ) .مدرکن رارکت  ار  هیآ  رگید 

زامن یلوبق  رارسا و  رد  رت  شیب  یلمات  - 3

نامه زامن  یلوبق  تسا ، زامن  یلوبق  هلاـسم  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  اـعطق  زاـمن ، هژیو  هب  تاداـبع  همه  رد  هک  یمهم  لـئاسم  زا 
یم یلک  روط  هب  نآرق  دراد ، يزاس  هب  يزاس و  كاپ  رد  زامن  ریثات  هزادـنا  هب  یگتـسب  زامن  یلوبق  هزادـنا  و  تسا ، زامن  لامک  طرش 

: دیامرف

، دولآ هانگ  لامعا  ینعی  ( 22 «. ) دنز رـس  راکزیهرپ  دارفا  زا  هک  دریذـپ  یم  ار  یلامعا  نآ  دـنوادخ  اعطق  نیقتملا ؛ نم  هللا  لبقتی  امنا  »
.دوش یمن  هتفریذپ 

: هدنهد رادشه  نخس 

یتح دنوادخ  یلو  درذگ ، یم  یناسنا  یگدـنز  زا  لاس  هاجنپ  هاگ  : » دـیامرف یم  يا  هدـنهد  رادـشه  نخـس  کی  رد  ع )  ) قداص ماما 
: دومرف سپس  نیا »؟ زا  رت  تخس  يزیچ  هچ  دنک ، یمن  لوبق  ار  وا  زامن  کی 
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یکبس اب  هک  یلمع  ددرگ  لوبق  هنوگچ  سپ  هتـسیاش ، کین و  لمع  رگم  دوش  یمن  لوبق  هب ؛ فختـسی  ام  فیکف  نسحلا  الا  لبقیال  »
(23 ( »؟ ددرگ ماجنا  تراقح  و 

: زامن یلوبق  ندیمهف  هار 

يراذگریثات هب  دیاب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نیا  هب  خساپ  هن ؟ ای  هدش  لوبق  ام  زامن  میمهفب  اجک  زا  هک  دوش  لاؤس  اجنیا  رد  تسا  نکمم 
یـسک : » دومرف ع )  ) قداص ماما  ساسا  نیمه  رب  .تسا  هدـش  لوبق  هدراذـگ ، ریثات  هک  هزادـنا  ره  هب  درک ، هجوت  يزاس  كاپ  رد  زامن 
ناهانگ اه و  یتشز  زا  ار  وا  شزامن ، ایآ  هک  درگنب  دـیاب  هن ، ای  هدـش  لوبق  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شزاـمن  هک  دـنادب  دراد  تسود  هک 

(24 «. ) دوش یم  لوبق  شزامن  هتشادزاب ، هک  رادقم  نامه  هب  تسا ؟ هتشادزاب 

: لاثم کی 

 . دش دهاوخ  اوتحم  یب  لطاب و  ام  یعس  هنرگو  مینک ، رکف  نآ  شریذپ  یلوبق و  هب  دیاب  زامن  رد  لامعا و  همه  رد  ام  هک  نیا  هجیتن 

زمرق و هک  تسا  نیا  شفده  همه  دـهد ، یم  نآ  يارب  یفازگ  لوپ  و  دـنک ، یم  يرادـیرخ  گرزب  هناودـنه  یـصخش  لاثم  ناونع  هب 
نآ ات  دشکب  تمحز  دیاب  هزات  و  هدش ، فلت  شا  هیامرـس  یعـس و  و  هدشن ، لوبق  دمآرد ، لاک  دیرب و  ار  نآ  رگا  لاح  دشاب ، نیریش 

.دزیرب یناد  هلابز  هب  دربب و  ار  نیگنس  هناودنه 

ینیب زغم  ات  نک  تسوپ  زا  رذگ  ینیب              زغن  ات  نک  زغن  ار  رظن 

زامن یلوبق  رد  بلق  روضح  عوشخ و  شقن 

نراقم یتامدقم و  طیارـش  زا  زامن  تحـص  طیارـش  دـیاب  هک : نآ  خـساپ  ددرگ ؟ یهلا  هاگرد  لوبق  ام  زامن  هک  مینک  هچ  دنـسرپ : یم 
: زا دنترابع  لامک  طیارش  تسج ، هرهب  زین  لامک  طیارش  زا  زین  و  درک ، تیاعر  ار  زامن 
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.تیالو - 1

.بلق روضح  عوشخ و  - 2

.زامن ياوتحم  رد  قمعت  رکفت و  - 3

.سدقم ناکم  رد  زامن  - 4

(. تسا شخب  رثا  دشاب ، ع )  ) نیسح ماما  تبرت  زا  رگا  هک   ) زامن رهم  - 5

.تقو لوا  رد  زامن  - 6

.زامن رد  ادخ  فوخ  زا  هیرگ  - 7

.زامن بادآ  تیاعر  - 8

.ادخ رکذ  ینیریش  بسک  - 9

.هانگ هنوگره  زا  زیهرپ  يارب  يریگ  میمصت  - 10

.یصلاخان ایر و  بیاوش  هنوگره  زا  بلق  يرادهگن  - 11

.ادخ هب  یگتسویپ  ایند و  تاقلعت  زا  یگدیرب  - 12

: زامن رد  عوضخ  هدننک  تیوقت 

بلق روضح  عوشخ و  هدـننک  تیوقت  رگید  طیارـش  هچرگ  دراد ، يرتشیب  شقن  بلق ، روضح  عوشخ و  هلاسم  طیارـش ، نیا  ناـیم  رد 
.دنتسه

! مینک تیاعر  ار  زامن  رد  عوشخ  بلق و  روضح  ات  مینک  هچ  هک  تسا  نیا  مهم 

: دیوگ یم  تسا ، هدز  یلاثم  اجنیا  رد  یناشاک  ضیف  گرزب  ققحم 

رد دوش ، زامن  لوغشم  هتسشن ، ار  ناهد  زونه  و  دشاب ، شناهد  رد  ینیریـش  نآ  يایاقب  و  دروخب ، نیریـش  ياذغ  ییوناب  ای  يدرم  رگا 
سگم هب  برع  تغل  رد  دـنک ، یم  در  ار  سگم  رـس ، نداد  ناکت  اب  ای  تسد  اب  وا  دـیآ ، یم  وا  ناـهد  غارـس  سگم  کـی  ناـیم  نیا 

دراد یتفـص  نینچ  سگم  تشگزاب ، یلو  درک ، در  ار  وا  ینعی  هدـش ، هتفرگ  بآ  بذ و  هژاو  ود  زا  هملک  نیا  دـنیوگ .  یم  باـبذ » »
همه رد  رازگزاـمن  صخـش  نیا  ددرگ ، یم  زاـب  رگید  سگم  دـنچ  اـب  هوـالع  هب  دوـش ، یم  رت  صیرح  ینک  یم  در  ار  وا  یتـقو  هـک 

وا هب  دیدرگ ! ؟ فرـص  ینکارپ  سگم  رد  هک  دش ، يزامن  هچ  نیا  دیوگ  یم  دعب  تسا ، لوغـشم  ینکارپ  سگم  هب  شزامن  تاعکر 
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تناهد ارچ  تسا ، ایند  هب  یگتسبلد  عمط و  نامه  ینیریـش ، نآ  يایاقب  رثا  رب  وت  ناهد  تسا ، ایند  تاقلعت  اه  سگم  نیا  تفگ : دیاب 
 . یناوخب بلق  روضح  اب  عوشخ و  اب  زامن  یناوتب  هجیتن  رد  دنرادرب ؟ وت  ناج  زا  تسد  تاقلعت  نآ  ات  یتسشن ، ار 
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: ایند ياه  یگتسبلد 

زامن رد  عوشخ  بلق و  روضح  بسک  يارب  ار  هار  دنک ، دازآ  تیدام  ایند و  ياه  یگتـسبلد  زا  ار  دوخ  دناوتب  رازگزامن  رگا  نیاربانب 
زا يرادـقم  زاغآ  رد  .تسا  شخبرثا  رایـسب  تفـص  نیا  يرادـهگن  يارب  زین  بلق  روضح  ظفح  رد  تبقارم  هتبلا  .تسا  هدومن  فاص 
هک تسا  نآ  دـیما  دـهد ، همادا  نیرمت  هیاس  رد  نآ  تیوقت  اب  دـنک و  رتشیب  ار  دوخ  تبقارم  مک  مک  دـناوخب ، بلق  روضح  اب  ار  زامن 

.ددرگ لیان  يراشرس  تاقیفوت  هب  اتسار  نیا  رد 

بلق روضح  یب  تعامج  زامن  هب  نامز  ماما  ییانتعا  یب 

یم بلج  تسا  جع )  ) رصع یلو  ترـضح  هب  بوسنم  هک  ریز  يابیز  يارجام  هب  ار  امـش  رظن  بلق ، روضح  اب  هطبار  رد  لیمکت  يارب 
: مینک

یم هداعلا  قوف  ياوقت  یکاپ و  هب  ار  وا  همه  دوب ، هتـسجرب  نایاسراپ  لصاو و  نافراع  ینابر و  ياملع  زا  یفجن  رفعج  خیـش  هللا  تیآ 
رـضح رفـس و  رد  رفعج ، خیـش  هللا  تیآ  اب  اه  لاس  نم  : » دـیوگ یفجن  یـضترم  دیـس  قثوم  هتـسراو و  ملاع  هک  اـج  نآ  اـت  دـنتخانش 
یفجن رفعج  خیـش  هللا  تیآ  زا  هتـسراو  ملاع  نیمه  .مدـیدن  وا  زا  شزغل  راب  کی  یتح  ینید  رظن  زا  متـشاد ، هدوارم  هدوب و  نیـشنمه 

مدرم دیدش  مارتحا  دروم  هک  فرشا  فجن  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  میدوب ، هفوک  دجـسم  رد  یتعامج  اب  يزور  تفگ : هک  درک  لقن 
، تشاد روضح  اجنآ  رد  دوب ،

یم ناذا  نذؤم  دش ، تعامج  زامن  هماقا  يارب  هدامآ  تفر و  دجسم  بارحم  هب  یفجن  هتسجرب  ملاع  نآ  دیـسر ، ارف  برغم  زامن  تقو 
، دوش عورش  زامن  ات  دندوب  هتسشن  لوا و . . .  فص  رد  دندوب و  هتفرگ  وضو  يا  هدع  دندوب و  نتفرگ  وضو  لوغشم  يا  هدع  تفگ ،
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رارق يدوگ  رد  یلو  دوب ، يراج  بآ  یکدـنا  يا  هبورخم  تانق  زا  هر )  ) هورع نب  یناه  رهطم  دـقرم  هیحان  زا  هفوک  دجـسم  طایح  رد 
مدـید مریگب  وضو  ات  متفر  اجنآ  هب  نم  دریگب ، وضو  اجنآ  رد  تسناوت  یمن  رفن  کی  زج  هک  دوب  گنت  يروط  هب  نآ  لـحم  تشاد و 

شیوضو رتدوز  وا  هک  متشاد ، هلجع  نم  دریگ ، یم  وضو  هنینامط  راقو و  لامک  اب  هتـسشن و  اجنآ  رد  دنمهوکـش  ینارون و  یـصخش 
رد هوک  لثم  نانچمه  ینارون  صخـش  نآ  مدـید  یلو  مسرب ، تعامج  زامن  هب  مزاسب و  وضو  ات  دـسرب ، نم  هب  تبون  دـنک و  ماـمت  ار 

هماقا یفجن  گرزب  خیش  هلیسو  هب  هک  هفوک  دجـسم  تعامج  رد  دهاوخ  یمن  درادن و  تعامج  زامن  هب  انتعا  ییوگ  و  هداتـسیا ، اجنآ 
تعاـمج زاـمن  رد  تکرـش  هدارا  امـش  رگم  : » متفگ ینارون  صخـش  نآ  هب  مدرواـین و  تقاـط  ماجنارـس  دـیامن ، تکرـش  دوـش ، یم 

.دنک باتش  نتفرگ  وضو  رد  متساوخ  یم  نخس  نیا  اب  دیرادن »؟

نزرا هب  هتـسباو  خیـش  هدش ) هفوک  دجـسم  تعامج  ماما  هک   ) خیـش نآ  اریز  ینیخدـلا ؛ خیـشلا  هنال  : » دومرف ارچ ؟ متفگ : هن .  دومرف :
، دش مامت  شیوضو  ات  مدرک  فقوت  دراد ؟ يروظنم  هچ  هلمج  نیا  زا  هک  متسنادن  مدیمهفن ، ار  ینارون  صخش  نآ  نخس  نم  تسا .»

زامن هتفر  دجـسم  هب  سپـس  متخاس و  وضو  متفر و  وضو  لحم  نآ  هب  .مدیدن  ار  وا  رگید  و  تفر ، دـمآ و  نوریب  وضو  لحم  نآ  زا  و 
تعاـمج ماـما  دزن  دوب ، هتفرگارف  ار  مبلق  رـسارس  یناروـن  صخـش  نآ  هوکـش  هک  یلاـح  رد  مدرم ، نتفر  زاـمن و  زا  سپ  و  مدـناوخ ،

، مدرک فیرعت  وا  يارب  مدوب  هدید  هدینش و  ینارون  صخش  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  و  متفر ، دجسم 
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ترـضح امـش  : » دومرف درک و  نم  هب  ور  هاگنآ  تفر ، ورف  هاکناج  هودـنا  مغ و  رد  دـش و  بلقنم  مراـتفگ  ندینـش  اـب  تعاـمج  ماـما 
نم هک  نادب  درادن ، ربخ  نآ  هب  ادخ  زج  سک  چـیه  هک  هداد  ربخ  يزیچ  زا  وا  دـیا ، هتخانـشن  ار  وا  یلو  دـیا ، هدـید  ار  جـع )  ) تجح

و ، ) تسا رطخ  رد  هیداب ، بارعا  دمآ  تفر و  رطاخ  هب  تعارز  لحم  ما ، هتـشاک  هفوک  هبحر  زیخ  بآ  رانک  رد  نزرا  يرادقم  لاسما 
مرکف مدش ، زامن  لوغـشم  متـساخرب و  تعامج  زامن  يارب  هک  یتقو  نونکا  دـننک ) لیم  فیح و  ارم  تعارز  اهنآ ، دراد  دایز  لامتحا 

یم ریـس  هعرزم  رد  محور  رکف و  نطاب  رد  یلو  مدـناوخ  یم  زامن  رهاـظ  رد  دوش ؟ یم  هچ  اـهنآ  ماجنارـس  هک  دـش  اـه  نزرا  هجوتم 
زامن هتسب ، اه  نزرا  هب  لد  درادن و  بلق  روضح  هک  ییاقآ  نیا  رـس  تشپ  نم  دومرف : جع ) تجح  ترـضح   ) اقآ نآ  ور  نیا  زا  درک ،

(25  ) .مناوخ یمن 

اه تشون  یپ 

هیآ 17. نامقل ، (. 1)

ص 266. ج 3 ، یفاک ، عورف  ینیلک ، ثدحم  (. 2)

ثیدح 18869. لامعلازنک ، (. 3)

ص 227. ج 82 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  (. 4)

ص 264. ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 5)

ص 70. ج 77 ، راحب ، (. 6)

ص 127. نامه ، (. 7)

ص 310. ج 82 ، راحب ، (. 8)

هیآ 37. میهاربا ، (. 9)

هیآ 40. نامه ، (. 10)

هیآ 55. میرم ، (. 11)

هیآ 31. نامه ، (. 12)

ص 219. ج 82 ، راحب ، (. 13)

ص 243. ج 3 ، یبلح ، هریس  (. 14)
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هیآ 45. توبکنع ، (. 15)

هیآ 14. هط ، (. 16)

هیآ 24. هط  هیآ 9 ، نوقفانم ، (. 17)
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ات 24. تایآ 19  جراعم  (. 18)

ص 4. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 19)

ص 166. ج 2 ، لامجاقآ ، ررغ  حرش  (. 20)

ص 131. ج 2 ، راحبلاهنیفس ، (. 21)

هیآ 27. هدئام ، (. 22)

ص 269. ج 3 ، یفاک ، عورف  (. 23)

ص 285. ج 8 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، همالع  (. 24)

ص 63 و 64. ج 2 ، مق ، نیب  قح  رشن  بصانلا ، مازلا  يدزی ، یلع  خیش  جاح  همالع  (. 25)

ناضمر 17 كرابم  هام  ياهیگژیو 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تدابع  نیرتالاب  زامن 

روهشلا و نم  هاوس  امف  هضیرف  نیعبـس  يدا  نم  باوث  هل  ناک  اضرف  هیف  يدا  نم  رانلا و  نم  هءارب  هل  هللا  بتک  هالـصب  هیف  عوطت  نم  و 
 ، نآرقلا متخ  نم  رجا  لثم  هل  ناـک  نآرقلا  نم  هیآ  هیف  ـالت  نم  نیزاوملا و  فخت  موی  هنازیم  هللا  لـقث  یلع  هالـصلا  نم  هیف  رثکا  نم 

؛  روهشلا نم  هریغ  یف 

.دسیون و یم  وا  يارب  ار  شتآ  زا  يدازآ  تارب  ملاع ،  دنوادخ ، دناوخب ، یبحتسم  زامن ، ناضمر  كرابم  هام  رد  سک  ره  مدرم !  يا 
سک ره  دوب و  دهاوخ  وا  يارب  ناضمر  هام  زا  ریغ  رد  بجاو  زامن  داتفه  باوث  دروآ ، اج  هب  بجاو  زامن  ناضمر ،  هام  رد  سک ،  ره 

نیگنـس دـشاب ، کبـس  نارگید  نازیم  هک  يزور  رد  ار  وا  لاـمعا  نازیم  دـنوادخ  دتـسرفب ، تاولـص  داـیز ، نم  رب  ناـضمر ،  هاـم  رد 
هاـم نیا  زا  ریغ  رد  ار  نآرق  ماـمت  هک  یـسک  باوث  دـنک ، توـالت  ناـضمر ،  هاـم  رد  ار  نآرق  هیآ  کـی  سک ،  ره  .دوـمن و  دـهاوخ 

.دش دهاوخ  هداد  وا  هب  دناوخب ،
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يدمع كرت  تسین ،  یهلا  سدـقا  تاذ  هب  برقت  بجوم  زامن ، هزادـنا  هب  یتدابع  چـیه  و  تسا ،  زامن  مالـسا ،  رد  تدابع  نیرتالاب 
، دش لوبق  شزامن  رگا  تسا .  زامن  دهد ، سپ  ار  نآ  یسرباسح  دیاب  ناسنا  تمایق ،  زور  هک  يزیچ  نیلوا  تسا و  رفک  بجوم  نآ ، 

ؤم جارعم  زامن  تسا ،  سدـقم  نید  ساسا  هیاپ و  زامن  .دوش  یم  در  شلامعا  هیلک  هن ،  رگا  دوش و  یم  یگدیـسر  وا  لامعا  یقاـب  هب 
.ددرگ یم  ناهانگ  زا  ناسنا  يوشتسش  بجوم  راب ، جنپ  زور  هنابش  يراج ،  يرهن  دننامه  تسا و  نم 

باتک لوا  رد  یفجن -  نسح  دـمحم  خیـش  رهاوج -  بحاص  موحرم  هک  تسا  یتاـیاور  نومـضم  دـش ، ناـیب  هک  بلاـطم  نیا  ماـمت 
 . تسا هدومرف  هراشا  نآ  هب  دوخ ، هالص 

نامیا تمالع  هلفان 

 ، هلفان تعکر  راهچ  یـس و  بجاو و  تعکر  هدـفه  .دـناوخب  زامن  تعکر  کی  هام و  هاجنپ  زور  هنابـش  هک  تسا  نآ  نم  ؤم  تمالع 
 . میناوخب هام  نیا  رد  لقاال  میناوخ ،  یمن  هلفان ،  زامن  كرابم ،  هام  زا  ریغ  رد  رگا  دییایب 

زامن هلفان  .دوش و  یم  هدـناوخ  ناذا  زا  دـعب  رهظ و  زامن  زا  شیپ  هک  تسا  تعکر  ود  ات  راـهچ  ینعی  تعکر  تشه  رهظ ، زاـمن  هلفاـن 
زامن زا  دـعب  تسا و  تعکر  راـهچ  برغم ،  زاـمن  هلفاـن  دوش و  یم  هدـناوخ  رـصع ، زاـمن  زا  شیپ  هک  تسا  تعکر  تشه  زین  رـصع 
زامن هلفان  دوش و  یم  باسح  تعکر  کی  هک  هریت )  و   ) مان هب  تسا  هتـسشن  تعکر  ود  ءاشع  زاـمن  هلفاـن  دوش و  یم  هدـناوخ  برغم 

زا دعب  تعکر  ود  اب  هک  تسا  تعکر  تشه  مه  بش  زامن  هلفان  دوش و  یم  هدـناوخ  حبـص  زامن  زا  لبق  تسا و  تعکر  ود  زین  حـبص 
داد لوط  ار  نآ  تونق  تسا  بحتـسم  رتو ، زامن  رد  .دشاب  یم  تعکر  هدزای  اعمج  رتو  مان  هب  رگید  تعکر  کی  عفـش و  مان  هب  نآ ، 

رانلا نم  کب  ذئاعلا  ماقم  اذه  هبترم  تفه  تفگ و  وفعلا  هبترم  دصیـس  دومن و  رافغتـسا  هبترم  داتفه  درک و  اعد  نم  ؤم  لهچ  يارب  و 
 . میراد ار  بش  زامن  باوث  درادن و  یلاکـشا  چیه  دوشن  هدناوخ  رگا  ینعی  تسا .  بابحتـسا  رد  بابحتـسا  مامت  اهنیا  دـنامن ، هتفگان 

.دیرب یم  ار  بش  زامن  باوث  دیناوخب  هتسشن  یتح  هنینءامط و  نودب  هروس و  نودب  تعکر  هدزای  رگا  یتح 
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یقاب رد  دیناوخ ، یمن  رگا  هک  بش  زامن  صوصخ  هب  دـیوش  هلفان  ندـناوخرب  قیوشت  ات  مناوخب  يارب  تیاور  دـنچ  تسا  متـسیب  زور 
میناوخب نامرمع  یقبام  هشیمه و  يارب  هک  مینک  تداع  هللا  ءاش  نا  میناوخب و  كرابم  هام  هدنام 

 : هک دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدنس  هب  یقرب  نساحم  زا  راونالاراحب ، رد 

هلفانلاب یلا  بتحیل  هنا  هیلع و  هتـضرتفا  امم  یلا  بحا  یـشب ء  يدبع  یلا  ببحت  ام  یلاعت  هللا  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
یتلا هلجر  اهب و  شطبی  یتلا  هدی  هب و  قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرـصب  هب و  عمـسی  يذلا  هعمـس  تنک  هتببحا  اذاف  هبحا  یتح 

 . هیطعا ینلءاس  اذا  هتبجا و  یناعد  اذا  اهب  یشمی 

هدومن بجاو  مناگدنب  رب  هک  یتابجاو  ماجنا  هزادنا  هب  يزیچ  چیه  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
مه نم  هک  دوش  یم  تسود  نم  اب  نانچنآ  هلفاـن ،  زاـمن  ندـناوخ  اـب  ما  هدـنب  هک  یتسرد  هب  دوش  یمن  نم  اـب  اـهنآ  یتسود  ببـس  ما 
موش یم  شمشچ  دننامه ، و  دونش ، یم  نآ  اب  هک  موش  یم  وا  شوگ  دننامه ، متـشاد ،  تسود  ار  وا  یتقو  و  موش .  یم  وا  رادتـسود 
یم هار  نآ  اب  هک  شیاپ  دنک و  یم  راک  نآ  اب  هک  شتـسد  دـننامه  دـنز و  یم  فرح  نآ  اب  هک  شنابز  دـننامه  دـنیب و  یم  نآ  اب  هک 
یم هدروآرب  دنک ، نم  زا  یـشهاوخ  رگا  میوگ و  یم  شخـساپ  دـناوخب ، ارم  رگا  هک  دوش  یم  ییادـخ  ما  هدـنب  نانچنآ  يرآ ،  .دور 

 . مزاس
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: دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا .  رتراکشآ  همه  زا  یلوا  هک  دنک  یم  رکذ  انعم  راهچ  ثیدح ،  نیا  يارب  یسلجم  موحرم 

دنک و یم  شومارف  ار  دوخ  میمصت  هدارا و  هک  دوش  یم  زیزع  شدزن  رد  ادخ  دوش و  یم  ییادخ  قالخا  هب  قلختم  نانچنآ  ادخ  هدنب 
، دونـش یمن  زیچ  چیه  .دنیبب و  دراد  تسود  ادخ  زا  هچنآ  رگم  دنیب  یمن  هجیتن  رد  دیامن و  یم  رظن  فرـص  یناسفن  ياه  هتـساوخ  زا 
وا هک  یهار  زج  دور  یمن  یهار  .ددرگ و  ادـخ  هب  شا  یکیدزن  بجوم  هچنآ  زج  دـنک  یمن  يراک  ادـخ و  ياضر  تساوخ و  هب  زج 

.دهاوخب

بش  هلفان  يورخا  شاداپ 

 ، تسا مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ثیدح  نیا  قادصم  نیرت  نشور  دنمجرا  نارورس 

: دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  یلفون  دمحم  نب  یلع  زا  يدنس  هب  عیارشلا  للع  زا  راونالاراحب ، رد  هک  تسا  يرگید  تیاور 

ءامسلا باوبا  یلاعت  هللا  رمءایف  هردص  یلع  هنقذ  عقو  دق  الامـش و  انیمی و  ساعنلا  هب  لیمیف  لیللا  یف  موقیل  دبعلا  نا  لوقی  هتعمـس  لاق 
وا هل  هرفغا  ابنذ  لاصخ  ثالثل  ینم  ایجار  هیلع  ضرتفا  مل  امب  یلا  برقتلا  یف  هبیـصی  ام  يدبع  یلا  اورظنا  هکئالملا  لوقی  مث  حـتفنتف 

 . هل نهتعمج  دق  ینا  یتکئالم  اودهشا  هیف  هدیزا  اقزروا  هل  اهددجا  هبوت 

هب باوخ  تلاسک  زا  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  رادیب  بش  رخآ  ادخ  هدنب  یهاگ  هک  یتسرد  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش 
یم رما  یلاعت  يادخ  ماگنه ،  نیا  رد  سپ  دنابسچ ، یم  هنیس  هب  ار  شا  هناچ  هدرک و  مخ  ار  شرـس  ای  دوش و  یم  مخ  تسار  پچ و 

بجاو وا  رب  ار  بش  زامن  هک  نآ  اب  دینک ، هاگن  نم  هدنب  هب  دـیامرف : یم  ناگتـشرف  هب  سپـس  دوش ، یم  زاب  نامـسآ  ياهرد  ات  دـنک ،
: دهاوخ یم  نم  زا  ار  هتـساوخ  هس  نیا  زا  یکی  تسا و  هدومن  راداو  یتمحز  هچ  هب  ار  دوخ  نم ،  هب  برقت  ببـس  هب  یلو  ما ،  هدومنن 

امـش ناگتـشرف !  يا  دـهاوخ  یم  يرتشیب  يزور  هک  نآ  ای  دـنک و  رارقرب  هطبار  نم  اب  هدومن  هبوت  دـیدجت  ای  مزرمایب و  ار  وا  هانگ  ای 
 . مدیشخب وا  هب  ار  تهج  هس  ره  دیشاب  دهاش 
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: دنک یم  لقن  سابع  نبا  زا  يدنس  هب  قودص  سلاجم  زا  راونالاراحب ، رد  نینچمه 

هللا یلص  اغباس و  اءوضو  اضوتف  اصلخم  ماق هللا  هما  وا  دبع  نم  لیللا  هالـص  قزر  نمف  ثیدح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ام فص  لک  یف  هکئالملا  نم  فوفـص  هعـست  هفلخ  یلاعت  هللا  لعج  هعماد  نیع  عشاخ و  ندـب  و  میلـس ،  بلق  هقداص و  هینب  لـجوزع 

 . تاجرد مهددعب  هل  لجوزع  هللا  بتک  غرف  اذاف  لاق  برغملاب  رخالا  قرشملا و  یف  فص  لک  یفرط  دحا  هللا  الا  مهددع  یصحیال 

دزیخرب و باوخ  زا  بش  رخآ  صالخا  اب  و  نز -  ای  درم  دنک -  ادـیپ  بش  زامن  ندـناوخ  قیفوت  هک  يا  هدـنب  ره  دومرف : ادـخ  لوسر 
هن وا  رس  تشپ  یلاعت  يادخ  دناوخب ، زامن  راب  کشا  یمـشچ  عوشخ و  اب  یندب  ملاس و  یبلق  كاپ و  تین  اب  دریگب و  یلماک  يوضو 

يرگید قرشم و  رد  فص  فرط  کی  درامشب ؟ دناوت  یمن  سک  چیه  ادخ  زا  ریغ  ار  یفـص  ره  ددع  هک  دهد  یم  رارق  هتـشرف  فص 
.دوش یم  هتشون  هجرد  وا  يارب  اه  هتشرف  مامت  ددع  هب  دش ، غراف  زامن  زا  هک  یماگنه  سپ  تسا ،  برغم  رد 

امـش نم و  هب  ادـخ  دراد  ار  نآ  شزرا  افاصنا  تسا و  داـیز  یلیخ  زین  شرجا  شاداـپ و  یلو  تسا  لکـشم  شطیارـش  هچرگ  ناردارب 
.دیامرف تمحرم  قیفوت 

بش هلفان  يویند  شاداپ 

رامع نب  هیواعم  زا  يدنـس  هب  قودص ،  لامعالا  باوث  زا  راونالاراحب ، نآ ،  ییایند  رجا  اما  یترخآ و  باوث  رجا و  هب  طوبرم  اه  نیا   
: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  زا 
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؛  رصبلا ولجت  مهلاب و  بهذت  نیدلا و  یصفت  قزرلا و  ردت  حیرلا و  بیطت  قلخلا و  نسحت  هجولا و  نسحت  لیللا  هالص  لاق 

دـنک و یم  دایز  ار  قزر  هزیکاپ و  ار  شیوب  بوخ و  ار  وا  قلخ  وکن و  ار  ناسنا  يور  بش ،  زاـمن  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.ددرگیم مشچ  رون  يدایز  ثعاب  هودنا و  مغ و  ندش  فرطرب  ضرق و  ندش  ادا  بجوم 

 : هک دنک  یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يدنس  هب  لامعالا ،  باوث  زا  راونالاراحب  يرگید  تیاور 

هیلع هللادـبعوبا  هل  لاقف  عوجلا  وکـشی  نا  داک  تیح  هیاکـشلا  یف  طرفءاف  هجاحلا  هیلا  اکـشف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  یلا  لجر  ءاج 
عوجی لیللاب و  یلـصی  هنا  معز  نم  بذک  لاقف  هباحـصا  یلا  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  تفتلاف  معن  لجرلا  لاقف  یلـصتا  اذـه  ای  مالـسلا 

؛  راهنلا توق  لیللا  هالص  نمض  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  راهنلاب 

تفگ هکنآ  یتح   ) تفگ دـب  رایـسب  دوخ  لاح  زا  درک و  یتسدـگنت  رقف و  راهظا  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  یـصخش 
: داد خـساپ  صخـش  نآ  تفگ :  يوار  یناوخ ؟  یم  بش  زامن  وت  منیبب  دومرف : وا  هب  ترـضح  ما )  هدروخن  اذـغ  ما و  هنـسرگ  نونکا 

هنسرگ زور  دناوخ و  یم  بش  زامن  هک  دنک  لایخ  سک  ره  دندومرف : باحصا و  هب  دندرک  ور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپ  يرآ ، 
.دهدب ار  زور  يزور  قزر و  بش ،  زامن  ربارب  رد  هک  هدومرف  تنامض  لاعتم  دنوادخ  اریز  دیوگ : یم  غورد  وا  دشاب ،

مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اه  ناسنا  نیرتدباع 

رد سک  چـیه  هک  تسا  نشور  همه  رب  منک  یم  ضرع  ادـتبا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ياهزامن  تدابع و  غارـس  میورب  نونکا  مه 
هدومن مسق  هس  ار  تدابع  هغالبلا  جهن  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  اریز  دیسر  دهاوخن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تین  صولخ  تدابع و 

: دیامرف یم  هک  اجنآ  تسا  مسق  نیرتهب  ياراد  دوخ ، هک  یلاح  رد 
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هدابع کلتف  ارکـش  هللا  اودبع  اموق  نا  دـیبعلا و  هدابع  کلتف  هبهر  هللا  اودـبع  اموق  نا  راجتلا و  تدابع  کلتف  هبغر  هللا  اودـبع  اموق  نا 
رارحالا

یهورگ و  تسا .  ناناگرزاب  راجت و  تدابع  عون ،  نیا  هک  دـننک  یم  تدابع  شاداپ ،  باوث و  هب  ندیـسر ،  يارب  ار  ادـخ  یهورگ ، 
رطاخ هب  ار  ادخ  یهورگ  و  تسا ،  ناگدرب  تدابع  تدابع ،  عون  نیا  دننک و  یم  تدابع  رفیک ، باذـع و  زا  سرت  تهج  هب  ار  ادـخ 

 . تسا نادرم  دازآ  تدابع  تدابع ،  عون  نیا  هک  دننک  یم  تدابع  شیاه  تمعن  زا  يرازگرکش 

: دیامرف یم  يرگید  ياج  رد 

؛  کتدبعف هدابعلل  الها  کتدجو  نکلو  کباوث  یف  اعمطال  کباقع و  نم  افوخ  کتدبع  ام  یهلا 

تاذ هک  متفایرد  هکلب  منک ،  یمن  تدابع  شاداپ  باوث و  هب  ندیـسر  تهج  هب  رفیک و  باقع و  زا  سرت  رطاخ  هب  ار  وت  اراـگدرورپ !
 . منک یم  تدابع  ار  وت  نیاربانب  تسا ،  شتسرپ  راوازس  تسدقم 

حیحـص تدابع ،  مسق  هس  ره  هک  دنامن ، هتفگان  تسوا .  دـنزرف  هدزای  نینم و  ؤملاریما  الوم  هب  صتخم  تین ،  صولخ  نیا  ناردارب ! 
 . میراد ار  لوا  مسق  ود  نآ  اهام  رثکا  تسا و  رون  یلع  رون  موس  مسق  یلو  دشاب ، یم  هفیظو  ماجنا  و  تسا ، 

یفاک زا  راونالاراحب  رد  هلمج  زا  دناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  کی  زور ، هنابش  رد  ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  دنچ  رد 
 : مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  زا  ریصب  یبا  زا  يدنس  هب  دنک  یم  لقن 

رخآ رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هعکر  فلا  هلیل  موی و  لک  یف  یلصی  هرمع  رخآ  یف  ایلع  نا  لاق : 
.دناوخ یم  زامن  تعکر  رازه  يزور  هنابش  شرمع ، 
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 : هک هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نینچمه 

هل تناک  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملا  رما  لـعفی  ناـک  اـمک  هعکر  فلا  هلیللا  مویلا و  یف  یلـصی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناـک  لاـق 
؛  نیفکر هلخن  لک  دنع  ناک  هلخن و  هئاسمخ 

 : هک شردام  زا  هریغملا  نب  نامیلس  زا  يدنس  هب  دنک : یم  لقن  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  زا  و 

؛  هلک لیللا  ییحی  ءاوس  لاوش  ناضمر و  تلاقف :  ناضمر  رهش  یف  یلع  هولص  نع  مالسلا  هیلع  یلع  هیرس  دیعس  ما  تلئس 

 : تفگ وا  دـناوخ ؟ یم  زامن  رادـقم  هچ  هنوگچ و  ناـضمر  هاـم  رد  نینم  ؤملاریما  هک  مدیـسرپ  دیعـس -  ما  نینم - ،  ؤملاریما  زینک  زا 
.دنارذگ یم  ندناوخ  زامن  هب  ار  بش  مامت  وا  تشادن ؛  یقرف  ترضح  لاوش  ناضمر و 

 : یلاکب فون  زا  يدنس  هب  تسا  هدش  دراو  نومضم  نیمه  زین  هغالبلا  جهن  رد  دنک و  یم  لقن  لاصخ  زا  نینچمه 

لاق نآرقلا :  اولتی  ءامسلا و  یلا  رظنیف  هعاس  دعب  هعاس  جرخی  هلک و  لیللا  یلصی  ناکف  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دنع  هلیل  تب  لاق : 
یبوط فون !  ای  لاق  نینم !  ؤملاریما  ای  يرصبب  کقمرا  قمار  تلقف  قمار ؟  ما  تنا  دقارا  فونای  یل  لاقف  لیللا  نم  ءده  دعب  یبرمف  : 

ءاعدلا اراعـش و  نآرقلا  ابیط و  اهءام  اشارف و  اهبارت  اطاسب و  ضرالا  اوذختا  نیذـلا  کئلوا  هرخالا  یف  نیبغارلا  ایندـلا  یف  نیدـهازلل 
لیئارـسا نیب  نم  ءالملل  لق  میرم :  نب  یـسیع  یلا  یحوا  لجوزع  هللا  نا  میرم  نب  یـسیع  جاهنم  یلع  اضرق  ایندلا  نم  اوضرق  اراثد و 

هوعد مکنم  دـحال  بیجتـسم  ریغ  ینا  اوملعا  مهل :  لق  هیقن و  فکاو  هعـشاخ ،  راصبا  هرهاـط و  بولقب  ـالا  یتویب  نم  اـتیب  اولخدـیال 
 . هملظم هلبق  یقلخ  نم  دحالو 
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زاـمن هب  ار  بش  ماـمت  ترـضح  مدـید  مدوب .  رادـیب  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تمدـخ  رد  حبـص  اـت  بش  کـی  دـیوگ : یم  فوـن 
توکـس هک  نآ  زا  سپ  تفگ :  وا  .درک  یم  توـالت  نآرق  دومن و  یم  نامـسآ  هب  هاـگن  تفر و  یم  نوریب  تعاـس  ره  و  دـینارذگ ،

نینم ؤملاریما  ای  مرادیب  متفگ :  رادیب ؟ ای  یباوخ  فون !  يا  دومرف : تشذگ و  مرانک  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دش ، ریگارف  بش 
نیمز هک  ییاهنآ   . دنتسب لد  ترخآ  هب  و  دندیرب ، ایند  زا  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  فون !  يا  دومرف : تسا .  امش  هب  الماک  مهجوت  و  ! 

دنداد و رارق  دوخ  راعـش  ار  اعد  سابل و  تنیز و  ار  نآرق  كاروخ و  نیرتهب  ار  نآ  بآ  زادناریز و  ار  شکاخ  شرف و  دوخ  يارب  ار 
هب هک  درک  باطخ  یـسیع  هب  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسرد  هب  .دـیرب  لد  مالـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  هک  دـندنک  لد  اـیند  زا  ناـنچ 
هک وگب : نانآ  هب  و  هزیکاپ ،  تسد  و  رابکشا ، مشچ  و  كاپ ،  لد  اب  زج  دنوشن ، دراو  يا  هناخ  چیه  هب  وگب : لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ 

 . منک یمن  باجتسم  ار  تسا  هدرک  متس  مناگدنب  هب  هک  يدرف  ياعد  نم  هک  یتسرد  هب  دننادب 

ینیما همالع  خساپ  هیمیت و  نبا  تالاکشا 

لیاـضف هراـبرد  هک  ریدـغلا  باـتک  رد  مالـسلا -  هیلع  نینم  ؤملاریما  قشاـع  وج و  ادـخ  درم  نآ  هرـس -  سدـق  ینیما  همـالع  موحرم 
داجـس ماـما  نیـسح و  ماـما  نـینم و  ؤـملاریما  ندـناوخ  زاـمن  تـعکر  رازه  عوـضوم  دـنک ، یم  ثـحب  مالــسلا  هـیلع  نـینم  ؤـملاریما 

: دیامرف یم  ترضح ،  نآ  ضرالا  یط  ثحب  زا  دعب  هدرک و  نایب  ار  مالسلاامهیلع 
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تروص نیا  هب  .دومن  تلیضف  نیا  رد  یشارت  لاکشا  هب  عورش  دش و  ادیپ  يا  هیمیت  نبا  هک  نیا  ات  هدوب ،  نآ  رب  نیملسم  هدیقع  اهلاس 
عوضخ و فالخرب  و  ندناوخ ،  دنت  بجوم  و  تسین ،  نکمم  الصا  تسا و  يوبن  تنس  فالخ  ندناوخ  زامن  تعکر  رازه  یبش  هک 

تعکر کی  رد  ار  نآرق  مامت  درک و  یم  حبص  تدابع  هب  ار  بش  مامت  زین  نامثع  هک )  هتفگ  شمالک  رخآ  رد  و   ) .دشاب یم  عوشخ 
 . هدناوخ یم  زامن 

: دسیون یم  هداد و  نکش  نادند  خساپ  وا  تالاکشا  هب  همالع  سپس 

تادابع هقف و  نوئش  هب  يوبن و  تنس  هب  هیمیت  نبا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  تنـس  فالخ  ندناوخ ،  زامن  دایز  دوب  هتفگ  هک  نیا  اما 
لوسر هماع  قرط  زا  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  نیدنچ  رد  هچنانچ  تسا ؛  زامن  اهراک  تادابع و  نیرتهب  اریز  تسا ؛  انـشآان  رایـسب 

 : تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

؛ رثکتسیلف رثکتسی  نا  عاطتسا  نمف  عوضوم ؛  ریخ  هولصلا 

دناوخب سپ  دناوخب ، دناوت  یم  رتشیب  ناسنا  هچره  تسا  زامن  عوضوم  نیرتهب 

ياه هلفان  اهنآ  هب  هک  ببس  نودب  هلفان  یلو  دنیوگ  یم  راد  ببـس  هلفان  ار  بحتـسم  ياهزامن  تعکر  راهچ  یـس و  هک  دنامن  هتفگان 
نیا رد  دوب و  دـهاوخ  تیدـحا  تاذ  هب  برقت  بجوم  عراش و  بولطم  اعطق  اهنیا  ریغ  یبحتـسم  ياـهزامن  ینعی  دوش  یم  هتفگ  هئتبم 

 . تسین یکش  چیه  رما 

مان و  دندرک ، یم  حبـص  تدابع  هب  ار  بش  مامت  يدایز  هدـع  هک  دـنک  یم  لقن  ینـس  ناردارب  باتک  زا  ینیما ،  همالع  موحرم  سپس 
اب ار  بلاطم  نیا  مامت  وا  .دـنا  هدـناوخ  یم  زامن  تعکر  رازه  یبش  ره  ای  يزور  هنابـش  دـنا : هتفگ  هک  دـنک  یم  رکذ  ار  هرفن  هدراهچ 

 . تسا هدومرف  نایب  هحفص  هرامش  كردم و  رکذ 
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موحرم .دناوخ  زور  هنابـش  ای  بش  کی  رد  ار  زامن  تعکر  رازه  هک  تسین  نکمم  دوب : هتفگ  هک  هیمیت  نبا  لاکـشا  نیا  دروم  رد  اما 
لاعتم يادخ  هب  سنا  زا  یحور  تلاسک  تدابع و  رد  نتشادن  طاشن  هتسخ و  عبط  زا  یشان  لاکـشا  نیا  دهد : یم  خساپ  ینیما  همالع 

.دناد یم  يداع  يرما  ار  زامن  تعکر  رازه  تسا ،  هدیشچ  ار  تدابع  تذل  ینیریش و  هک  یسک  یلو  تسا 

: دنا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  ییاه  هنومن  دعب  و 

هملک رازه  هس  داتشه و  زامن ، تعکر  رازه  ره  هک  دنک  یم  باسح  اقیقد  هک  نیا  ات  دنا ، هتـشاد  زور  رد  دور  رکذ و  نارازه  يدارفا ، 
رازه و جـنپ  زاـمن ، تعکر  رازه  تاـملک  دادـعت  هک  هنوگناـمه  تسا .  تعکر  رازه  زا  رتـشیب  بتارم  هب  هدـش ،  هتفگ  راـکذا  تسا و 

تسا هملک  راهچ  یس  دصهن و  رازه و  تفه  داتفه و  فیرـش  نآرق  تاملک  اریز  تسا ؛  رتشیب  نآرق  تاملک  زا  هملک  تفه  هاجنپ و 
ره رد  هک  هدوب  اشع  زا  دعب  ای  هدوب  اشع  برغم و  نیب  ایآ  الاح   ) هدومن یم  نآرق  متخ  تعکر ،  کی  رد  نامثع ،  هک  هتفگ  شدوخ  و 

نینچمه دـنا و  هدومن  یم  نآرق ،  متخ  تعکر ،  کـی  رد  دـنا : هتفگ  هک  درب  یم  ار  رگید  ناـسک  ماـن  زین  و  تسین )  نکمم  تروـص 
هتشاد نآرق  متخ  کی  يزور  هنابـش  هک  درب  یم  مان  ار  رفن  هد  دنا و  هدناوخ  نآرق  متخ  کی  زور  ره  رد  هک  درب  یم  مان  ار  رفن  هدزناپ 

یم متخ  ود  بش ،  ره  رد  هک  درب  یم  مان  ار  رفن  دـنچ  دـنا و  هتـشاد  نآرق  متخ  ود  يزور  هنابـش  هک  درب  یم  ماـن  ار  رفن  تشه  دـنا و 
ای نآرق و  متخ  تشه  ای  دـنا و  هتـشاد  نآرق  متخ  راـهچ  زور ، ره  رد  ار  رفن  ود  متخ و  هس  يزور  هنابـش  هک  رفن  جـنپ  دـنا و  هدـناوخ 

.رتشیب
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: دیامرف یم  شمالک  رخآ  رد  وا 

هلطابلا ماهوالا  دی  اهتبتک  فلسلا  تالبع  زخ  نیلوالا و  ریطاسا  الا  یه  نا  ینیمالا :  لاق 

ایلوا هب  تبون  یلو  هدوب  روک  رک و  اجنیا  تسا و  هدینشن  هدیدن و  ایوگ  ای  هدوب ،  هیمیت  نیا  مشچ  يولج  تافرخزم ،  نیا  همه  يرآ ، 
راکـشآ هنوگچ  ضغب  هنیک و  سپ  دنزن ؟ فرح  دنیبب و  ار  داجـس  ماما  نینم و  ؤملاریما  زامن  دوش  یم  رگم  .دیپط  نامـسآ  دیـسر  وچ 

 . تسا اوه  ود  ماب و  کی  نامه  نیا  دوش ؟

رخآ تاظحل  رد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  تدابع  زامن و 

نب دمحم  زا  همیدق  بتک  یضعب  زا  ار  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  تداهـش  باب  رد  یلـصفم  تیاور  نمـض  رد  راونالاراحب  باتک  رد 
: دیوگ یم  وا  هک  دنک  یم  لقن  هفینح 

تیـصو و ام  هب  بترم  دـناوخ و  هتـسشن  زاـمن  بش  نآ  و  دوب ، هدرک  رثا  ترـضح  نآ  ياـه  مدـق  اـت  مس  ناـضمر ،  هاـم  متـسیب  بش 
مالـس دندش و  یم  دراو  نانآ  .داد  دورو  هزاجا  مدرم ،  هب  دـش ، حبـص  نوچ  .داد  یم  شدوخ  تداهـش  زا  ربخ  دومرف و  یم  شرافس 

 . مورب امـش  نایم  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دینک ، لاوس  نم  زا  مدرم !  يا  دومرف : سپ  .داد  یم  ار  اهنآ  مالـس  خساپ  ترـضح  دندرک و  یم 
نآ لاح  تیاعر  رطاخ  هب  دندرک و  هیرگ  ادیدش  مدرم  سپ  دراد  ناتماما  هک  یتبیصم  درد و  ببس  هب  دینک ؛ کبـس  ار  اهـشسرپ  یلو 

.دندرکن لاوس  ترضح  هک 

ترضح تبیصم  رد  فسءات  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نینم و  ؤملاریما  زا  دیجمت  رد  يراعـشا  دش و  دنلب  اج  زا  يدع  نبرجح  سپ 
زا يرود  تئارب و  هب  ار  وت  هک  یماگنه  رجح ! يا  دومرف : درک و  هاگن  وا  هب  ترضح  راعشا ، ندینـش  زا  سپ  .دناوخ  وا  لتاق  رب  نعل  و 

هلعـش دننک و  هکت  هکت  ریـشمش  اب  ارم  رگا  نینم !  ؤملاریما  ای  دنگوس  ادـخ  هب  درک : ضرع  ییوگیم ؟  هچ  تقو  نآ  رد  دـنناوخب ، نم 
يا دومرف : ترـضح  میوج ،  یمن  يربت  وت  زا  یلو  مریذـپ ؛  یم  ار  اهنیا  هنیآ  ره  دـنزادنیب ، نآ  رد  ارم  دـننک و  نشور  ار  شتآ  ياـه 

! . دیامرف تمحرم  ربمغیپ  تیب  لها  زا  وکین  شاداپ  ار  وت  ادخ  يوش و  يریخ  ره  هب  قفوم  رجح !
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نوعلم مجلم  نبا  دای  هب  ماگنه  نیا  رد  دیماشآ  تفرگ و  ترضح  .دندروآ  يریش  فرظ  سپ  تسه ؟  ریش  ایآ  دومرف : ترـضح  سپ 
امـش ریـسا  يارب  مدروخ و  ار  ریـش  مامت  نم  دینادب  ارودقم ) ردق  هللا  رما  ناک  و  : ) دومرف سپ  تشاذـگن .  ریـش  وا  يارب  ارچ  هک  داتفا 
ریـش زین  مجلم  نبا  يارب  سپ  .دیربب  ریـش  وا  يارب  ادخ  هب  ار  امـش  منادنزرف !  يا  دوب  ایند  زا  نم  قزر  نیرخآ  نیا  متـشاذگن ،  يزیچ 

.دروخ زین  وا  دندرب و 

مالسلا هیلع  نانمؤمریما  تیصو 

 . منک لقن  امش  يارب  ار  اهنآ  زا  یکی  دنا  هتشون  ندروخ  تبرض  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیم  ؤملاریما  زا  تیصو  هس 

: دومرف شتداهش  زا  لبق  یمک  ترضح  نآ  دیوگ : یم  هدروآ و  ار  ترضح  نآ  تیصو  هغالبلا  جهن  رد  هللا  همحر  یضر  دیس 

سمالاب انا  مذ  مکالخ  نیدومعلا و  نیذه  اومیقا  هتنس  اوعیضت  الف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ائیش و  هللااب  اوکرـشتال  نا  مکل  یتیـصو 
هنـسح مکل  وه  هبرق و  یل  اوفعلاف  فعا  نا  یئاعیم و  ءانفلاف  نفا  نا  یمد و  اناف  قبا  نا  مکقراـفم  اذـع  مکل و  هربع  مویلا  مکبحاـص و 

دجو بلاط  درو و  براقک  الا  تنکام  هترکنا و  علاط  الو  هتهرک  دراو  توملا  نم  ینءاجف  ام  هللا  مکل و  هللارفغی  نا  نوبحت  الا  اوفعاف 
 . راربالل ریخ  هللادنع  ام  و 

منک یم  ار  ادخ  لوسر  شرافس  امـش  هب  نینچمه  دیهدن و  رارق  کیرـش  ادخ  يارب  ار  يزیچ  چیه  هک  تسا  نیا  امـش  هب  نم  تیـصو 
.دوب دهاوخن  امش  رب  یشنزرس  چیه  تروص  نیا  رد  دیراد  اپرب  ار  مهم  نوتس  ود  نیا  دننکن و  عیاض  ار  شتنس  هک 
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يزور نینچ  زین  امـش  هک   . ) متـسه تربع  دنپ و  امـش  يارب  تداهـش  رتسب  رد  زورما ، مدوب و  امـش  نیـشنمه  بحاص و  زورید  ات  نم 
گرم هدعو  نم  هب  مریمب ،  رگا  متـسه و  مدوخ  نوخ  بحاص  مدوخ  هک  منامب  هدنز  رگا  تفر .  مهاوخ  امـش  نایم  زا  ادرف  و  دیراد )
تسود ایآ  دینک ؟ وفع  سپ  تسا .  يراکوکین  امش  يارب  برقت و  ببـس  نم ،  يارب  وفع  سپ  منک ،  وفع  مشخبب و  رگا  هدش و  هداد 

نم متـسین .  تحاران  نآ  زا  تسا  هدمآ  نم  غارـس  هب  یناهگان  گرم  هک  نیا  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  دزرمایب ؟ ار  امـش  ادـخ  هک  دـیرادن 
هللادنع ام  و   ) ما هتفای  ار  ما  هدش  مگ  نونکا  دنک و  ادیپ  ار  نآ  دشاب و  هتـشگ  بآ  لابند  رات  بش  رد  هک  منام  یم  یـسک  لثم  تسرد 

 . تسا رترب  رتهب و  يزیچ  ره  زا  تسه  نابوخ  يارب  ادخ  دزن  رد  هک  ییاه  تمعن  نآ  راربالل ) ریخ 

تسا  زاب  مه  دیما  مشچ  یلع  هب  اج  نیا 

 . تسا هتشون  رهطم  مرح  برد  بوچ  راهچ  رد  راعشا  نیا  فجن .  میورب  هفوک  زا  کنیا 

تسا زاون  هدنب  هشداپ  نآ  هگرد  نیا  تسا                        زاب  همه  دیما  مشچ  یلع ،  هب  اج  نیا 

تسا زامن  تسا و  فاوط  هب  اج  نیا  رد  هبعک  دص  یناهج                                    لها  زامن  هبعک  يوس  دنرآ 

تسا زارف  تسا و  بیشن  هار  نیا  رد  هک  سب  زا  گنل                                    درخ  ياپ  شتفرعم  هر  هب  ددرگ 

تسا زادگ  زوس و  رد  هک  دیشروخ  لعشم  نیا  تسوا                               مرتحم  مرح  عمش  هلعش ز  کی 
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تسا زار  فشاک  یلع  تسا و  زار  همه  نآرق  نک                                      یلع  تیعبت ز  نآرق !  عبات  يا 

تسا زاجم  هک  ینولس  راهظا  هب  هدرپ  یب  ملاع                                     ود  رارسا  ملاع  دوب  هک  وا  زج 

تسا زاب  هدبعش  هکرعم  رگید  عامجا ،  شدرگ                      هب  هلمج  نابلط  قح  قح و  تسا  اجنیا 

تسا زارط  شرع  هگراب  نیا  رد  هدوساک  دای                                     دنکن  ناوضر  هضور  زا  رگید  مدآ 

تداهش  رتسب  رد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما 

.دیشون دنداد و  دیبلط  ریش  .دندوب  شتیب  لها  .دندوب  شرود  باحصا  تداهـش ،  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  دندینـش  ناردارب 
یلیخ هک  بنیز  ترضح  مناد  یمن  یلو  تسناد  یم  ار  نانآ  هدنیآ  اهنآ و  کی  کی  لاح  ترـضح  نآ  .دوب  رـضاح  دیبلط ؛ یم  بآ 

تسیب و تسرد  ینعی  هن  ای  دراد  يرجه  لاس 61  مرحم  مهدزای  زور  اروشاع و  زور  زا  ربخ  دنک  یم  هلان  هیرگ و  دـنک ، یم  یبات  یب 
دسج هب  شمشچ  اروشاع  رصع  یلو  دنیب ؛ یمن  ردپ  قرف  رب  رتشیب  يراک  رث و  ؤم  هچ  رگا  مخز -  کی  زورما  يرآ  .رگید  لاس  کی 

موی .دوب  ربمایپ  هنیس  يور  شیاج  هک  تسا  نیـسح  نامه  نیا  منیب !  یم  هچ  ایادخ  داتفا  ردارب  سابل  نودب  هعطق و  هعطق  رـس و  نودب 
همه هب  دهد و  شرارق  باطخ  فرط  هک  تسا  هللا  لوسر  دوخ  همه  زا  رتهب  دید  اذل  يرثلا .  ثدج  یلع  موی  یفطصملا و  ردص  یلع 

هت زا  هنیدم و  فرط  دینادرگرب  ور  تسا  ادخ  لوسر  مشچ  رون  تسا ،  هداتفا  لاح  نیا  هب  دیا و  هتشک  هک  ینیـسح  نیا  دنامهفب  مدرم 
: دز هلان  رگج 
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ءادرلا همامعلا و  بولسم  ءاضقلا ، نم  سءارلا  ذوذجم  ءاضعالا  عطقم  ءامدلاب  لمرم  کنیسح  اذه  هللا  لوسر  ای 

داتف نامز  اما  فیرش  رکیپ  رب  نایم                  نآ  رد  ارهز  رتخد  مشچ  هاگان 

داتف ناهج  رد  وا  زا  شتآ  هکنانچ  دز  رس  وا                    زا  نیسح  اذه  هلان  رایتخا  یب 

لوسرلااهیا ای  هک  هنیدم  رد  درک  ور  لوتبلا                 هعضب  نآ  هلگ  رپ  نابز  اب  سپ 

تسوت نیسح  نوخ  رد  هدز  اپ  تسد و  دیص  نیو  تسوت       نیسح  نوماه  هب  هداتف  هتشک  نیا 

تسوت نیسح  نوزفا  شنت  رب  هراتس  زا  مخز  تسه       هک  نوخ  يایرد  هب  هداتف  یهام  نیا 

تسوت نیسح  نودرگ  هب  هدناسر ،  نیمز  زا  دود  یگنشت             زوسناج  شتآ  زک  رت  لخن  نیو 

تسوت نیسح  نوحیج  هدش ،  نیمز  وا  نوخ  زک  تارف               زا  عونمم  هداتف  بل  کشخ  نیا 

میظعلا یلعلا  هللاابالا  هوقالو  لوحال 

(3  ) تاکز

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

تایاور رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

؛ تسا هدمآ  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  ود ، نآ  نایم  طابترا  زا  نخـس  زامن و  رانک  رد  تاکز  رکذ  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  تاملک  رد 
: مینک یم  رورم  ار  اهنآ  زا  یخرب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  یفلتخم  ریباعت  اب  روکذم  ثیداحا  رد  هلئسم  نیا  هتبلا 

تسا هدمآ  عوضوم  نیا  رد  لماک  عماج و  یتیاور  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم   ) (1) میهاربا نب  یلع  ریسفت  رد   - 1
: مینک یم  میدقت  ار  نآ  همجرت  هک 

اب ار  زاـمن  دـهدب و  قحتـسم  هب  ار  دوخ ) لاـم   ) تاـکز سک  ره  دومرف : نآ ) هراـبرد  ) هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سپ  تاـکز ؛ اـما  »...
تمایق زور  رد  دنکن ، قحلم  دنک ، لطاب  ار  ود  نآ  هک  ناهانگ  زا  يزیچ  تاکز ) زامن و   ) ود نیا  هب  دروآ و  اج  هب  شطیارش  دودح و 

ات ار  وا  یتشهب  میـسن  هک  نیا  ات  دـنروخ  یم  هطبغ  وا  لاح  هب  تمایق  تاصرع  رد  نیرـضاح  مامت  هک  دوش  یم  رـشحم  دراو  یلاح  رد 
تـسود ار  اهنآ  صخـش  نیا  هک  ترـضح -  نآ  نیرهاط  نیبیط و  نادناخ  دمحم و  رـضحم  هب  تشهب ، ياهرالات  اه و  هفرغ  نیرتالاب 

.درب یم  الاب  هتشاد -  یم 
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دور یمن  نامسآ  هب  دوش و  یم  هتشاد  هاگن  شزامن  دروآ ، اج  هب  ار  شزامن  یل )  ) دزروب و لخب  شلام  تاکز  هب  تبسن  هک  سک  ره 
دیآ یم  رد  شزامن  لمح  يارب  اهبـسا  نیرتراوهار  تروص  هب  تاکز ، نآ  داد ، ار  تاکز  رگا  سپ  دـیایب ، شلام  تاکز  هک  یتقو  ات 

: دیامرف یم  صخش ) نآ  هب  باطخ   ) لجوزع دنوادخ  سپ  دنک ؛ یم  لمح  درب و  یم  دوخ  اب  شرع  قاس  ات  ار  زامن  و 

تسار و نآ و  همه  دش ، یهتنم  نآ  هب  وت  نتخات  هک  اجک  ره  ات  سپ  زاتب  نآ  رد  تمایق  زور  ات  نک و  ریس  بکرم ) نیا  اب   ) تشهب رد 
شَرپ و ره  اب  ندز  مه  هب  مشچ  کـی  رد  زور  ره  رد  هک  يروط  هب  دـنک  یم  نتخاـت  هب  عورـش  بسا  نآ  سپ  تسوت ؛ يارب  نآ  پچ 

.دوش یم  یهتنم  دهاوخ  یم  یلاعت  دنوادخ  هک  ییاج  هب  هک  نیا  ات  دنک  یم  یط  ار  لاس  کی  تفاسم  شهج 

، نآ ریز  نآ و  يـالاب  نآ و  تشپ  نآ و  لـباقم  نآ و  پچ  نآ و  تسار  تهج  زا  رادـقم  نآ  لـثم  هدـش و  یط  رادـقم  نآ  همه  سپ 
ار شزامن  هک  هکئالم  هب   ) دوش یم  رما  دنکن ، تخادرپ  ار  نآ  دزروب و  لخب  شتاکز  هب  تبـسن  رگا  یل )  ) .تسا و صخـش  نآ  يارب 

یم ار  هنهک  سابل  هک  نانچمه  دوش  یم  هدـیچیپ  مه  رد  شزامن  دوش و  یم  هدـنادرگرب  صخـش  نآ  هب  زاـمن  سپ   ( دـننادرگرب وا  هب 
یم تدرد  هچ  هب  تاـکز  نودـب  زاـمن  نیا  ادـخ ! هدـنب  يا  دوـش : یم  هتفگ   ( وا هب   ) دـننز و یم  درف  نآ  تروـص  هـب  ار  نآ  دـنچیپ و 

!« دروخ

هب اجنیا  رد  هک  تسا  هدـش  ریبعت  صقان  ای  لوبقم  ریغ  زامن  هب  دـشابن  تاکز  شهارمه  هب  هک  يزاـمن  زا  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  رد   - 2
.میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  تیاور  دنچ  لقن 
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: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لوا : تیاور 

(1)« امهنیب اوقّرَُفت  الف  امُهَعمَج  دق  لجوزع  هللا  ّناف  امُهَعَمجَی  یتح  هاکزلا  يّدُؤی  ٍلجر ال  َهالص  ّلجوزع  ُهللا  ُلَبقَی  «ال 

عمج ار  ود  نآ  دنوادخ  اریز  دنک ؛ عمج  ود  نآ  نایم  هک  یتقو  ات  دنک  یمن  لوبق  دهدن  تاکز  هک  ار  یـسک  زامن  لجوزع  دـنوادخ  »
« .دیزادنیم ییادج  ود  نآ  نایم  سپ  تسا ، هدرک 

: دومرف مالسلا  هیلعاضر  ماما  مود : تیاور 

(2)« ...هتالص هنم  لَبُقت  مل  ّكَُزی  مل  یّلص و  نمَف  هاکزلا ، هالصلاب و  َرَمأ  يرخا ؛ ٌهثالث  اهب  ٍنورقم  هثالثب  َرَمَا  لجوزع  هللا  ّنا  »

مه رانک  رد   ) تاکز زامن و  هب  تسا ، نیرق  هتـسویپ و  يرگید  زیچ  اب  اـهنآ  زا  کـی  ره  هک  هداد  ناـمرف  زیچ  هس  هب  لـجوزع  يادـخ  »
« ...تسین هتفریذپ  شزامن  دهدن  تاکز  دناوخب و  زامن  هک  یسک  سپ  داد  نامرف  (

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس : تیاور 

(3)« هل َعرو  نَمل ال  هاکز  هل و ال  هاکز  نَمل ال  هالص  «ال 

« .تسین هتفریذپ  شتاکز  دشاب  هتشادن  عرو  هک  یسک  تسا و  لصاح  یب  شزامن  دهدن  تاکز  هک  یسک  »

.دجسم زا  تاکز  یب  رازگزامن  جارخا   - 3

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اندجـسم ال نم  اوجرخا  لاقف : رفن  َهسمخ  َجرخأ  یتح  نالف  ای  ُمق  نالف  ای  ُمق  لاق  ذا  دجـسملا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انیب  »
(4)« نوّکزت متنا ال  هنم و  اّولَُصت 
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ص 137. يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  هالصلا ، ( 29 - 1
ص 2183. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  ص 6 ؛  ج 8 ، ثیداحالا ، عماج  ( 30 - 2

ص 2183. ج 5 ، همکحلا ، نازیم  ( 31 - 3
ص 7. ج 8 ، ثیداحالا ، عماج  ( 32 - 4
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نیا ات  وش ! دنلب  نالف  يا  وش ! دنلب  نالف  يا  دومرف : رفن  دنچ  هب  باطخ  هک  تشاد  روضح  دجسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  »
« .دیهد یمن  تاکز  امش  اریز  دیناوخن ؛ زامن  نآ  رد  دیور و  نوریب  ام  دجسم  زا  دومرف : سپس  .درک  نوریب  دجسم  زا  ار  رفن  جنپ  هک 

نیا اریز  دوش ؛ درط  نیملـسم  تاعامتجا  زا  دـیاب  دـشابن  تاکز  لها  هک  يرازگزامن  هک  درک  تیاور  زا  ار  هدافتـسا  نیا  ناوتب  دـیاش 
.تسا ّرضم  نیملسم  عامتجا  يارب  دراد و  حیحصان  یشور  صقان و  ینید  صخش 

دنویپ نیا  دنیآرب 

مه تاکز  سپ  تسا  نید  نوتـس  زامن  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا  هداد  رارق  زامن  نیرق  لدِع و  ار  تاکز  میرک  نآرق  هک  نیا   - 1
ببـس زین  تاکز  تسا  هللا  یلا  برقت  هلیـسو  زاـمن  رگا  تسا و  نینچ  مه  تاـکز  تسا ، لاـمعا  نیرتهب  زاـمن  رگا  تسا ؛ نید  نوتس 

(1) .تسا برقت 

یم تیاکح  مالـسا  رد  يداصتقا  یگدنز  يدابع و  یگدـنز  نیب  قیمع  طابترا  زا  تایاور  تایآ و  رد  تاکز  زامن و  یگتـسویپ   - 2
(2) .دراد ناسنا  یحور  لماکت  رد  ییالاو  شقن  لام  ششخب  قافنا و  هک  دراد  نیا  زا  تیاکح  زین  دنک و 

یگدـنز .دراد  دوجو  هعماج  زا  رقف  يدوبان  روظنم  هب  لام  لذـب  ادـخ و  تدابع  هللا و  یلا  برقت  نیب  مکحتـسم  يوق و  یطاـبترا   - 3
نامیا دوش و  یم  لوبق  تاکز  اب  زامن  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسین ؛ ادج  رگیدمه  زا  نآ  ءازجا  هک  تسا  يا  هچراپکی  یگدنز  یمالسا 

راگدرورپ ربارب  رد  عوضخ  هب  ار  نینمؤم  هک  نانچمه  یلاـعت ، يادـخ  هب  ناـمیا  سپ  دوش ؛ یم  هتخانـش  تاـکز  ندرک  ادا  اـب  نیقی  و 
یم توعد  نیمورحم  هب  یگدیـسر  رقف و  اب  هزرابم  هب  ار  نانآ  هنوگ  نامه  هب  دـناوخ ، یم  ارف  عّرـضت  دوجـس و  عوکر و  اـب  ناـیناهج 

(3) .دنک
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ص 245 و 246. ج 6 ، هایحلا ، ك.ر : ( 33 - 1
.نامه ( 34 - 2
.نامه ( 35 - 3
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تاکز تخادرپ  هب  ادـخ  تیاضر  بلج  يارب  دـناوتب  سک  ره  تسا و  یلام  تدابع  کـی  تاـکز  یحور و  تداـبع  کـی  زاـمن   - 4
(1) .دوب دهاوخ  ناسآ  يرما  وا  يارب  ادخ  هار  رد  نتشذگ  دوخ  زا  دوش ؛ قفوم 

یمیمـص هناقـشاع و  یطابترا  ادـخ  اب  مه  تسا  هتـسیاش  ناملـسم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  ناـیب  تاـکز ، زاـمن و  نکر  ود  رب  هیکت   - 5
نامورحم رکف  هب  دـهد و  ماجنا  ار  دوخ  یلام  بحتـسم  بجاو و  فیاـظو  هدوبن و  تواـفت  یب  مدرم  اـب  هطبار  رد  مه  دـشاب و  هتـشاد 

.دشاب هعماج 

ماگ نیلوا  تقیقح  رد  ود  نیا  تسا و  هدـش  هدرمـشرب  صـالخا  ناـمیا و  کـحم  ناونع  هب  تاـکز  تخادرپ  زاـمن و  هماـقا  نآرق  رد 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دنا  هدش  یفرعم  نید  هب  يرادافو 

عوکر ناگدـننک  عوکر  هارمه  دـیزادرپب و  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن   » (2)« نیعکارلا عم  اوعکرا  هوکزلا و  اوتآ  هالـصلا و  اوـمیقأ  «و 
« .دینک

.تسا مسج  دادما  اب  هارمه  حور  زاورپ  تسادخ و  قلخ  هب  هجوت  اب  هارمه  ادخ  دای  هک  دوش  یم  نشور  سپ 

هدرب زا  رـس  دوب و  دهاوخ  رامعتـسا  تنم و  اب  هارمه  هنرگو  تسا ؛ دیفم  دشاب  ادـخ  اب  هطبار  زامن و  اب  هارمه  نامورحم  هب  کمک  رگا 
(3) .دروآ دهاوخ  رد  یشک 

: هلمج زا  تسا ، دوجوم  مه  زامن  رد  هک  دراد  دوجو  يرارسا  تاکز »  » رد  - 6

؛ دوش یم  اعد  نیملسم  همه  نانآ و  يارب  زامن  رد  دوش ؛ یم  يدام  کمک  نیمورحم  ارقف و  هب  تاکز  رد  .فلا 

؛ وا بلق  زامن  رد  دوش ؛ یم  هزیکاپ  ناسنا  لام  تاکز ، رد  .ب 

14973 ص :

ص 175. ج 1 ، فشاک ، ریسفت  ( 36 - 1
هیآ 43. ( 2  ) هرقب هروس  ( 37 - 2

ص 182. ج 1 ، رون ، ریسفت  ( 38 - 3
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؛ تسا یندب  یناج و  رکش  زامن ، هماقا  تسا ؛ یلام  رکش  تاکز  تخادرپ  .ج 

؛ دوش یم  بوکرس  ّربکت  تفص  زامن  ندناوخ  اب  دوش ؛ یم  رود  ناسنا  زا  لخب  تفص  تاکز ، نداد  اب  .د 

؛ تسا لامعا  همه  ظفاح  زامن  تسا ؛ لام  ظفاح  تاکز  ه . 

؛ تسا نادباع  هیامرس  زامن  تسا ؛ ناریقف  هیامرس  تاکز  .و 

(1) .تسا رایسب  ياهشاداپ  لابند  هب  مه  رازگزامن  دوش ، دایز  دنک و  تکرب  شلام  دراد  تسود  هدنهد  تاکز  .ي 

یم کَلَم  باب  هب  ار  وت  زامن  ینعی  هیلع ؛» کلخدـت  هقدـصلا  کـلملا و  باـب  کـغلبت  هولـصلا   » هک دـنا  هتفگ  نارّـسفم  زا  یخرب   - 7
(2) .تسا کَلَم  رب  ندش  دراو  ببس  تاکز  دناسر و 

نوچمه يدیاوف  دوخ  اب  هک  اجنآ  زا  اما  دراد  يدام  هبنج  رهاظ  رد  تسا و  یلام  یتدابع  تاکز ، هچ  رگا  تفگ  دیاب  يدـنب  عمج  رد 
هنیمز ندرک  مهارف  ناهانگ ، شزرمآ  یهلا و  بضغ  ندـناشن  ورف  یهلا ، تمحر  بلج  هللا و  یلا  برقت  لـخب ، تشز  تفـص  ناـمرد 
یمهم رایـسب  شقن  ندوب ، يدام  نیع  رد  تاکز  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  دراد  هارمه  هب  ار  زامن  یلوبق  ًاصوصخ  اعد و  تباجتـسا 

.دراد نمؤم  حور  یلاعت  رد 

افیا یبوخ  هب  ار  یگدننک  لیمکت  شقن  دـناوت  یم  تسا  یحور  ياه  هدـننک  شیالاپ  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  زامن  رانک  رد  ور  نیا  زا 
.دنام دهاوخ  زاب  یلاعت  دشر و  زا  ناملسم  کی  حور  نازیم  هچ  هب  تاکز  نودب  هک  درک  روصت  ناوت  یم  یتحار  هب  سکعلاب  دنک و 

؟ تسیک هدنهد  تاکز  رازگزامن  نیرترب   - 8

14974 ص :

ص 160. یملید ، نیسح  زامن ، هرابرد  هتکن  کی  رازه و  ( 39 - 1
ص 252. ج 1 ، يدبیملا ، نیدلا  دیشر  لضفلاوبا  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  ریسفت  ( 40 - 2
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هک میربب  مان  یـسک  زا  دیاب  میربب ، مان  هدـنهد  تاکز  رازگزامن  نیرترب  ناونع  هب  تیـصخش  کی  زا  میهاوخب  رگا  مالـسا  خـیرات  رد 
عوکر رد  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤمریما  يرآ ! دـیمان ؛ نینمؤم  ّیلو  ار  وا  دوتـس و  ار  وا  نداد  تاکز  دـنوادخ ،

رد هیآ  نیا  و  درک ؛ دایرف  ار  قلخ  هب  هجوت  قلاخ و  هب  هجوت  یگشیمه  یگتسویپ  دوخ  لمع  اب  درکن و  تلفغ  تاکز  نداد  زا  شزامن 
: هک دیدرگ  لزان  شترضح  نأش 

(1)« نوعکار مه  هوکّزلا و  نُوتؤی  هولصلا و  نوُمیُقی  نیذلا  اونمآ  نیّذلا  ُهلوسر و  ُهّللا و  مکّیلو  امنا  »

عوکر لاح  رد  دنراد و  یم  اپرب  زامن  هک  یناسک  نامه  دـنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دـشاب و  یم  وا  ربمایپ  ادـخ و  اهنت  امـش ، ّیلو  »
« .دنهد یم  تاکز 

هک نیا  ؛(2) و  دـنرادن ار  مدرم  رب  يربهر  تیالو و  قح  دنتـسین  تاکز  زامن و  لها  هک  یناسک  هک ، تسا  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  ماـیپ 
.تسین ادج  زامن  زا  زگره  تاکز 

(. هَّدِر باحصا   ) نرازگزامن نیرتدب   - 9

.دندش فورعم  هّدر » باحـصا   » هب دترم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  دـعب  یهورگ  هک  میناوخ  یم  مالـسا  خـیرات  رد 
یمالـسا تموـکح  نیلماـع  نارومأـم و  هـب  تاـکز  نداد  زا  هـک  دـندوب  دـسا » ینب   » و ناـفطغ » «، » ّیط ینب   » فـیاوط زا  یعمج  اـهنآ 

.دنتشارفارب تفلاخم  مچرپ  لمع  نیا  اب  دندرک و  يراددوخ 

هیآ 150 قادصم  هب  دنتـشادن و  لوبق  مالـسا  ماکحا  زا  یمکح  ناونع  هب  ار  تاکز  اما  دندوبن ، تموکح  دـص  رد  دـص  فلاخم  اهنآ 
میناوخ یم  زامن  ینعی  انلاوما ؛ » بَصُغی  الف  هوکزلا  اما  یّلـصنف و  هالـصلا  اما  : » دنتفگ یم  ضعبب ،» ُرُفکن  ضعبب و  نمؤن  : » ءاسن هروس 

.ددرگ بصغ  ناملاوما  میهد  یمن  هزاجا  هن ، تاکز  یلو 

14975 ص :

هیآ 55. ( 5  ) هدئام هروس  ( 41 - 1
ص 118. ج 3 ، رون ، ریسفت  ( 42 - 2
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دـنزیخرب و راکیپ  هب  دـترم  هورگ  نیا  اب  دـنتفرگ  میمـصت  دنتـسناد  یم  دادـترا  ار  اـهنآ  لـمع  نیا  هک  ناناملـسم  تعدـب ، نیا  یپ  رد 
(1) .دندیبوک مه  رد  ار  اهنآ  دندیگنج و  نانآ  اب  ماجنارس 

نآرق رد  زامن  تاکز و  ياهتهابش 

؛(2) تسا هدوب  یهلا  ءایصوا  ناربمایپ و  هریس  زامن ، دننامه  تاکز   - 1

؛(3) تسا هتشاد  دوجو  نایدا  همه  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 2

؛(4) تسا ناهانگ  شزرمآ  ببس  زامن ، دننامه  تاکز   - 3

؛(5) تسا هللادنع  میظع  رجا  هدنراد  یپ  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 4

؛(6) تسا نیقی  لها  ياه  هناشن  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 5

؛(7) تسا يراگتسر  ببس  نیتسار و  نانمؤم  ياه  هناشن  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 6

(8) .تسا ینید  تّوخا  يردارب و  طرش  زامن ، دننامه  تاکز   - 7

تایاور رد  زامن  تاکز و  ياهتهابش 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  .تسا  مالسا  نید  ناکرا  زا  زامن ، دننامه  تاکز   - 1

زامن رب  تسا ؛ هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا  »(9)« هیالولا موصلا و  ّجحلا و  هوکزلا و  هالّصلا و  یلع  ءایشا ؛ هسمخ  یلع  ُمالسالا  َیُنب  »
« .تیالو هزور و  جح و  تاکز و  و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  زامن ، دننامه  تاکز   - 2

14976 ص :

ص 217. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : ( 43 - 1
هیآ 5. ( 98  ) هنّیب هروس  هیآ 55 ؛  ( 5  ) هدئام هروس  ك.ر : ( 44 - 2

هیآ 73. ( 21  ) ءایبنا هروس  ك.ر : ( 45 - 3
هیآ 12. ( 5  ) هدئام هروس  ك.ر : ( 46 - 4

هیآ 162. ( 4  ) ءاسن هروس  تایآ 110 و 277 ؛  ( 2  ) هرقب هروس  ك.ر : ( 47 - 5
هیآ 4. ( 31  ) نامقل هروس  ك.ر : ( 48 - 6

.4 هیآ 1 -  ( 23  ) نونمؤم هروس  ك.ر : ( 49 - 7
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تایآ 11 و 71. ( 9  ) هبوت هروس  ك.ر : ( 50 - 8
ص 234. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 51 - 9
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« .درب یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  تاکز   » (1)« بونذلا ُبهُذت  هوکّزلا  »

: دومرف زامن  هرابرد  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما 

« .دزیر یم  ورف  ناتخرد  گرب  شزیر  دننام  ار  ناهانگ  زامن   » (2)« قرولا ّتح  بونذلا  ُّتَحََتل  اّهنا  »

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  رفک  بجوم  زامن ، كرت  دننامه  تاکز  كرت   - 3

تسوا تسد  هب  دمحم  ناج  هک  یـسک  هب  مسق   » (3)« هللااب كرـشم  الا  هلام  هاکز  نم  ًائیـش  دحا  هللا  ناخ  ام  هدیب  دّمحم  سفن  يّذلاو  »
« .ادخ هب  كرشم  رگم  درکن  تنایخ  دنوادخ  هب  شلام  تاکز  زا  يزیچ  رد  سک  چیه 

: دومرف زین 

« .تسا زامن  كرت  رفک ، هدنب و  نیب  هلصاف  »(4)« هالصلا كرت  رفکلا  نیب  دبعلا و  نیب  »

: تسا هدمآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  زا  ابیز  یتیاور  رد  .دراد  یپ  رد  ار  حور  یکاپ  شیالاپ و  زامن ، دننامه  تاکز   - 4

(5)« قزّرلا یف  ءامن  سفنلل و  هیکزت  هوکزلا  ربکلا و  نم  ًاهیزنت  هالصلا  كرّشلا و  َنِم  مکل  ًاریهطت  َنامیالا  َلَعَجَف  »

حور و یگزیکاپ  يارب  ار  تاکز  ربکت و  زا  امـش  ندش  رود  يارب  ار  زامن  كرـش و  زا  امـش  ندش  كاپ  يارب  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  »
« .داد رارق  قزر  شیازفا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  تبقاع  ءوس  هدنراد  یپ  رد  زامن ، كرت  نوچمه  تاکز  كرت   - 5

(6)« ًاینارصن وأ  ًاّیدوهی  ءاش  نا  تُمَیلَف  هوکّزلا  نِم  ًاطاریق  َعَنَم  نَم  »

دریمب مالـسا ) زا  ریغ  ینید  رب   ) دیاب سپ  دـهدن  ار  شلام  تاکز  وج ) ددـع  نزو 4  مه  ًابیرقت   ) طاریق کـی  هزادـنا  هب  هک  سک  ره  »
« .اراصن ای  دوهی  نید ) رب   ) هاوخ

14977 ص :

ص 332. ج 68 ، راونالاراحب ، ( 52 - 1
هبطخ 199. هغالبلا ، جهن  ( 53 - 2

ص 29. ج 96 ، راونالاراحب ، ( 54 - 3
ص 202. ج 82 ، راونالاراحب ، ( 55 - 4

ص 134. ج 1 ، جاجتحالا ، ( 56 - 5
ص 505. ج 3 ، یفاک ، عورف  ( 57 - 6
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: تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زامن  هرابرد  یتیاور  رد 

دنک كرت  ار  زامن  هک  یسک  « » ًاّیـسوجم وأ  ًاینارـصن  وأ  ًایدوهی  ُتومیأ  یلابا  الف  اهباقع  ُفاخی  اهباوث و ال  ُوجرَی  هولـص ال  َكََرت  نَم  »
ای ینارـصن  ای  دریمب  يدوهی  وا  هک  درادـن  تیمها  نم  يارب  دـسرت  یم  نآ  باذـع  زا  هن  دراد و  نآ  شاداـپ  هب  دـیما  هن  هک  یلاـح  رد 

« .یسوجم

: تسا هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  .تسا  رثؤم  ناطیش  يدوبان  ندرک و  دیماان  رد  زامن ، دننامه  تاکز   - 6

« .دنکش یم  ار  وا  رمک  هقدص  دنک و  یم  هایس  ور  ار  ناطیش  زامن ، «  » هَرهَظ ُرسکت  ُهقدّصلا  ناطیشلا و  َهجو  ُّدِوسَت  ُهالّصلا  »

تیاور نیا  رد  ناطیـش  ندروآرد  زجع  هب  يدوبان و  رد  تاکز  شقن  تسا  تاکز  هقدـص ، زراب  قیداصم  زا  یکی  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا راکشآ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  دنویپ 

نآرق رد  تاکز  زامن و  دنویپ 

نخس یهلا  بجاو  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  زا  يرایسب  رد  تسا و  هدش  رکذ  هیآ  رد 32  تاکز  هژاو  میرک  نآرق  رد 
نیا رد  هچنآ.دراد  مالـسا  یتیبرت  یگنهرف و  يداصتقا ، همانرب  رد  تاکز  یتایح  تیمها  زا  تیاکح  یگمه  هک  تسا  هدـمآ  ناـیم  هب 

تسا هدش  رکذ  هالص »  » هژاو رانک  رد  تاکز »  » هژاو هدش ، دای  هیآ  زا 32  هیآ  رد 27  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  هجوت  تقد و  لباق  نایم 
و

.دوش یم  هدید  یگتسویپ  نیا  زین  تایاور  رد 

دنویپ یگنوگچ  تایاور ، تایآ و  کمک  اب  میهد و  رارق  یلامجا  لیلحت  یسررب و  دروم  ار  یگتسویپ  نیا  هک  مینآ  رب  راتفگ  نیا  رد 
.مینک نییبت  ار  نآ  تمکح  زامن و  اب  تاکز 
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.مینک يا  هراشا  قباس  نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ  هچخیرات  هب  تسا  مزال  زاغآ  رد 

قباس نایدا  رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

دیکأت یگتـسویپ  نیا  رب  زین  قباس  نایدا  رد  هکلب  تسا ، هدوبن  حرطم  مالـسا  نیبم  نید  رد  اهنت  زامن ، اـب  تاـکز  یگتـسویپ  رب  دـیکأت 
.تسا تابثا  لباق  اعدم  نیا  یبوخ  هب  لیذ  تایآ  هب  یهاگن  اب  .تسا  هدش  حرطم  زامن ، هضیرف  رانک  رد  تاکز  هضیرف  هدش و 

: ءایبنا كرابم  هروس  ات 73  تایآ 71   - 1

همئا مهانلعج  نیحلاص و  انلعج  ًالُک  هلفان و  بوقعی  قاحـسا و  ُهل  انبهَو  نیملاـعلل و  اـهیف  اـنکراب  یتلا  ضرـالا  یلا  ًاـطول  هاـنیّجن و  «و 
« نیدباع انل  اوناک  هوکزلا و  ءاتیا  هولصلا و  ماقا  تاریخلا و  لعف  مهیلا  انیحوأ  انرمأب و  نودهی 

قاحـسا و میدـیناهر و  میدوب ، هداهن  تکرب  نآ  رد  نایناهج  يارب  هک  ینیمزرـس  نآ  يوس  هب  نتفر ) يارب   ) ار طول  و  میهاربا )  ) وا «و 
نامرف هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  نانآ  میداد و  رارق  ناگتسیاش  زا  ار  همه  میدوشخب و  وا  هب  نوزفا  یتمعن ) ناونع  هب   ) ار بوقعی 

ام هدنتسرپ  نانآ  میدرک و  یحو  ار  تاکز  نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  کین و  ياهراک  نداد  ماجنا  ناشیا  هب  و  دندرک ، یم  تیاده  ام 
« .دندوب

، میهاربا طول ، نوچ  یگرزب  ناربمایپ  همانرب  رد  یتیادـه  ياه  همانرب  زا  زامن  رانک  رد  تاکز  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  قوف  تاـیآ 
هب ار  زامن  هماقا  تاکز و  يادا  یهلا  روتـسد  هک  دـنا  هدوب  رومأم  ادـخ  يوس  زا  نانآ  تسا و  هدوب  مالـسلا  مهیلع  بوقعی  و  قاحـسا ،

.دنیامن غالبا  ادخ  ناگدنب 

: میرم كرابم  هروس  تایآ 30 و 31   - 2
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« ًاّیح ُتمُد  ام  هوکزلا  هولّصلاب و  یناصوأ  ُتنک و  ام  نیأ  ًاکرابم  ینَلَعَج  ًاّیبن و  ینَلَعَج  باتکلا و  َیناتاء  هللادبع  ّینا  لاق  »

تکرب اب  ارم  مشاب  هک  اج  ره  تسا و  هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  ادخ ، هدنب  منم  تفگ : هراوهگ ) رد  یـسیع  ترـضح  »)
« .تسا هدرک  شرافس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هتخاس و 

: میرم كرابم  هروس  تایآ 54 و 55   - 3

« ًاّیضرم ّهبر  دنع  ناک  هوکّزلا و  هولّصلاب و  هلهأ  ُُرمأی  ناک  ًاّیبن و  ًالوسر  ناک  دعولا و  َقداص  َناک  ّهنا  لیعامسا  باتکلا  یف  رُکذا  «و 

نامرف تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  نادناخ  دوب و  ربمایپ  يا  هداتسرف  هدعو و  تسرد  وا  هک  اریز  نک ؛ دای  لیعامـسا  زا  باتک  نیا  رد  «و 
(2).113 ص 110 -  ج 4 ، یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  مینست ، ریسفت  ( 5(1)« .دوب راتفر )  ) هدیدنسپ شراگدرورپ  دزن  هراومه  داد و  یم 

نآرق رد  زامن  اب  تاکز  یگتسویپ 

ریـسفت حرـش و  هب  تایآ ، یناشن  رکذ  زا  سپ  اـج  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  هیآ   27 دـش ، هتفگ  هک  نانچ  میرک  نآرق  رد 
.تخادرپ میهاوخ  اهنآ  زا  یخرب 

هروس 55 ؛  هیآ 12 ، هدئام  هروس  162 ؛  هیآ 77 ، ءاسن  هروس  277 ؛  ، 177 ، 110 ، 83 هیآ 43 ، هرقب  هروس  زا : دنترابع  هدـش  دای  تایآ 
هروس هیآ 4 ؛  نونمؤم  هروس  78 ؛  هیآ 41 ، جح  هروس  هیآ 73 ؛  ءایبنا  هروس  55 ؛  هیآ 31 ، میرم  هروـس  71 ؛  ، 18 ، 11 هیآ 5 ، هبوت 

؛  هیآ 20 لمزم  هروس  هیآ 13 ؛  هلداـجم  هروس  هیآ 33 ؛  بازحا  هروـس  هیآ 4 ؛  ناـمقل  هروس  هیآ 3 ؛  لـمن  هروس  56 ؛  هیآ 37 ، رون 
هیآ 5. هنّیب  هروس 

14980 ص :
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هیآ 5. ( 98  ) هنّیب هروس  هیآ 12 ؛  - 2
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ود نیا  نیب  قیمع  يدـنویپ  دوجو  رب  تلالد  هک  تسا  هدـمآ  هالـص »  » هژاو رانک  رد  تاکز »  » هژاو فیرـش  تایآ  نیا  زا  کـی  ره  رد 
.دراد نیکر  نکر 

: تسخن هیآ 

(1)« ٌریصب نولمعت  امب  هللا  ّنا  هللادنع  ُهودجت  ٍریخ  نِم  مکسفنال  اومّدُقت  ام  هوکزلا و  اوتآ  هولّصلا و  اومیقا  «و 

يرآ تفای ، دـهاوخ  زاب  ادـخ  دزن  ار  نآ  دـیتسرف ، شیپ  زا  شیوخ  يارب  هک  یکین  هنوگره  و  دـیهدب ؛ تاکز  دـیراد و  اپ  هب  زامن  «و 
« تسانیب دینک  یم  هچنآ  هب  ادخ 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

دنک و یم  داجیا  ادخ  ناسنا و  نیب  یمکحم  هطبار  هک  زامن  دروم  رد  یکی  دهد ؛ یم  هدنزاس  مهم و  روتـسد  ود  نانمؤم  هب  هیآ ، نیا  »
اریز تسا ؛ مزال  رگیدکی ) رانک  رد   ) نمشد رب  ندش  زوریپ  يارب  ود  ره  نیا  تسا و  یعامتجا  ياهیگتـسبمه  زمر  هک  تاکز  يرگید 

(2)« .دوش یم  دنمورین  نانمؤم  مسج  حور و  مهم ، ود  نیا  اب 

: مود هیآ 

(3)« نیعکارلا َعَم  اوعکرا  هوکزلا و  اُوتاء  هولصلا و  اومیقا  «و 

« .دینک عوکر  ناگدننک  عوکر  اب  دیهدب و  ار  تاکز  دیراد و  اپرب  ار  زامن  «و 

: تسا هدش  هراشا  هتکن  دنچ  هب  قوف  فیرش  هیآ  لیذ  مینست »  » گنس نارگ  ریسفت  رد 

عفترم یعامتجا و  بجاو  نیا  ياـیحا  هب  رکذـت  يارب  تاـکز ، تخادرپ  هب  رما  رد  اُوتآ "  " عمج ریبعت  و  ءاـتیا "  " ناونع دربراـک   - 1»
تسا يرشب  ناج  يالتعا  حور و  تراهط  لیصحت  تاکز ، باجیا  زا  لیصا  دوصقم  هتبلا  .تسا  هعماج  حطس  رد  یمومع  رقف  نتخاس 

.تسادخ رودقم  یبوخ  هب  نادنمتسم ، هنیزه  نیمأت  هنرگ  و 
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" هولصلا اومیقا  و  : " دنک یم  هراشا  تسالوم  دبع و  هطبار  هلیسو  نیرتهب  نامیا و  يدابع  هولج  نیلوا  هک  زامن  هب  تسخن  هیآ ، نیا  رد 
اُوتاء و  : " دنک یم  رما  دشاب  یم  ادخ  قلخ  اب  دبع  هطبار  ببس  تسا و  مالـسا  یعامتجا  یلام و  بجاو  نیرترب  هک  تاکز  هب  سپـس  و 

". هوکّزلا

هب ّقلختم  دـقتعم و  حور ، ینعی  تسا ؛ یلعف  نسُح  یلعاف و  نسُح  نیب  ملاس  عمج  رد  میرک ، نآرق  رظنم  زا  ناـسنا  یعقاو  لاـمک   - 2
هب تایآ  زا  يرایـسب  رد  هک  دوش  یم  داـی  حـلاص » لـمع  ناـمیا و   » هب یهاـگ  ملاـس ، عمج  نیا  زا  .لاـثتما  هب  لاغتـشا  ندـب  قـالخا و 

زامن و زا  نامیا ، رکذ  زا  دعب  یهاگ  و  تسا ؛ هدش  نایب  داعم  نیریـش  شاداپ  هب  لین  خـلت و  رفیک  زا  ییاهر  يارب  مزال  طرـش  تروص 
.دیآ یم  نایم  هب  نخس  تسا  حلاص  لمع  هنومن  نیرت  صخاش  هک  تاکز 

رثآم یهلا و  فراعم  هب  نامیا  ینعی  یلعاـف ؛ نسُح  هب  بیغرت  زا  سپ  هک  تسا  خنـس  نیمه  زا  تسا  حرطم  ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنآ 
نادنمتـسم اب  يداصتقا  طاـبترا  قیثوت  و  زاـمن )  ) ادـخ اـب  یلمع  دـنویپ  میکحت  ینعی  یلعف  نسُح  هب  قیوشت  هیآ 42 -  رد  ینامـسآ - 

(5) .دراد نآ  دننام  تعامج و  زامن  رد  یمالسا  تما  هوکش  تدحو و  ظفح  و  تاکز ) )

رارقرب طابترا  معنُم  يادـخ  اب  زامن  ییاپرب  اب  هک  يرازگ  زاـمن  هک  تسور  نیا  زا  زاـمن  هب  ناـمرف  زا  سپ  تاـکز  يادا  هب  ناـمرف   - 3
زا نانآ و  تالکشم  عفر  قلخ ، زا  تلفغ  مدع  همزال  دوش ؛ یمن  لفاغ  دنتـسه  هللا » لایع   » هک ادخ  قلخ  زا  تسج ، برقت  وا  هب  درک و 

(1) .دوش یم  عفر  یلام  ياهقافنا  تاکز و  تخادرپ  اب  هک  تسا  يداصتقا  يدام و  ياهزاین  رقف و  ندرک  فرطرب  هلمج 
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ِیگتسویپ یبوخ  هب  تیاور  حرش  رد  هک  تسا  هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  هب  طوبرم  یتیاور  فیرـش ، ریـسفت  نیا  رد  ییاور  ثحب  رد   - 4
: تسا هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  زامن  اب  تاکز 

لبُقت مـل  ّكَُزی  مـل  یّلــص و  نـمف  هوـکزلا  هولـّـصلاب و  َرَمَا  هثـالث ، اـهب  ُنرقی  ٍهثـالثب  َرَمَا  لــجوزع  هللا  ّنا  مالــسلا : هیلعاــضرلا  نـع  »
(1)« ...ُهتالص

ره سپ  هدرک ، تاکز  زامن و  هب  رما  تسا : هدومرف  رما  تساـهنآ -  لدِـع  نیرق و  رگید  زیچ  هس  هک  زیچ -  هس  هب  لـجوزع  دـنوادخ  »
« ...دوش یمن  لوبق  شزامن  دهدن  تاکز  دناوخب و  زامن  سک 

یعضو طابترا  چیه  تسا و  لقتـسم  بجاو  تاکز ، زامن و  زا  مادک  ره  يدروم  ییزج و  ياهثحب  ظاحل  زا  هچ  رگا  هک  نیا  حیـضوت 
رـصانع نیب  ینتـسسگان  دنویپ  مالـسا و  بتکم  تدـحو  يرگن و  عماج  رظن  زا  یلو  تسین ، رارقرب  اهنآ  نیب  داسف  تحـص و  ظاحل  زا 

هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اریز  تسا ؛ رارقرب  قیرع  قیمع و  طابترا  یمالـسا  لیـصا  ناکرا  ریاس  تاکز و  زامن و  نیب  نید ، يروحم 
تاکز يرگید  زامن و  ناکرا ، نآ  زا  یکی  تسا و  ددـعتم  ياـه  هیاـپ  ياراد  هک  تسناد  یـصوصرم  ناـینب  نوچمه  ار  مالـسا  هلآو ،

ِموص تیبلا و  ّجح  هوکّزلا و  ءاتیا  هولّـصلا و  ماقا  هللا و  ُلوسر  ًادمحم  ّنأ  هّللا و  الا  هلا  نا ال  هداهـش  سمَخ ، یلع  ُمالـسالا  َیُنب  : » تسا
»(2)؛ ناضمر

تاکز نداد  زامن و  هماقا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  تلاسر  هللا و  یگناگی  رب  نداد  یهاوگ  تسا : هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالـسا  »
«. ناضمر هزور  ادخ و  هناخ  جح  و 

تـسد زا  ار  نیتسار  مالـسا  تاکز ، كرات  هجیتن  رد  تسا ؛ مالـسا  ياه  هیاـپ  زا  یکی  ندرک  ناریو  هلزنم  هب  تاـکز  كرت  نیا  رباـنب 
(3)« .تسین لماک  لوبقم  یسک  نینچ  زامن  هداد و 
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: موس هیآ 

َساـّنلا َنوَشخَی  مهنم  ٌقیرف  اذا  ُلاـتقلا  ُمهیلع  َبتُک  اّـملف  هاـکّزلا  اوتاء  هولّـصلا و  اومیقأ  مکَیدـیأ و  اوُّفُک  مَُهل  َلـیق  نیذـلا  یلا  ََرت  ملأ  »
(1)« ...ًهَیشَخ َّدَشأ  وأ  هّللا  هیشخک 

نیمه یل )  ) و دیهدب ، تاکز  دینک و  اپرب  ار  زامن  دیرادب و  گنج ) زا   ) تسد ًالعف ) : ) دـش هتفگ  نانآ  هب  هک  ار  یناسک  يدـیدن  ایآ  »
تخـس یـسرت  ای  ادخ  زا  سرت  دننام  دندیـسرت  هکم ) ناکرـشم  مدرم =(  زا  نانآ  زا  یهورگ  هاگان  هب  دـش ، ررقم  نانآ  رب  رازراک  هک 

« ....رت

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

هدـش رکذ  تاکز  زامن و  هلئـسم  اهنت  یمالـسا  تاروتـسد  مامت  نایم  زا  ارچ  هک  دـیآ  شیپ  لاوئـس  نیا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  هرابرد  »
؟ تسین اهنیا  هب  رصحنم  مالسا  تاروتسد  هک  یلاح  رد  تسا 

ناناملـسم هب  هک  تسا  نیا  روظنم  نیا  ربانب  تسادخ ؛ قلخ  اب  دـنویپ  زمر  تاکز  ادـخ و  اب  دـنویپ  زمر  زامن  هک  مییوگ  یم  خـساپ  رد 
هدامآ ار  شیوخ  عامتجا  دوخ و  ناج  مسج و  ادخ ، ناگدنب  اب  مکحم  دنویپ  دنوادخ و  اب  مکحم  دنویپ  يرارقرب  اب  هدش  هداد  روتسد 

ياهدنویپ نودب  دارفا و  یمسج  یحور و  ياهیگدامآ  نودب  يداهج  ره  ًاملسم  دننک و  يزاسدوخ  حالطـصا ، هب  دننک و  داهج  يارب 
.تسا تسکش  هب  موکحم  یعامتجا  مکحم 

زا يراکادف و  هنوگره  هدامآ  دهد و  یم  شرورپ  ار  شیوخ  هیحور  مکحم و  ار  دوخ  نامیا  ادـخ  اب  شیاین  زامن و  وترپ  رد  ناملـسم 
هناوتـشپ کی  تاکز  هک  یگنج -  رازبا  هدومزآ و  تارفن  هیهت  هدش و  رپ  یعامتجا  ياهفاکـش  تاکز  اب  دوش و  یم  یگتـشذگ  دوخ 

دنهاوخ نمـشد  اب  هزرابم  يارب  یفاک  یگدامآ  داهج  نامرف  رودص  ماگنه  هب  دبای و  یم  دوبهب  دـشاب -  یم  اهنآ  هیهت  يارب  يداصتقا 
(2)« .تشاد
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: مراهچ هیآ 

اوماقأ اوبات و  ناف  ٍدصرَم  ّلک  مَُهل  اودُعقا  مُهوُرُصحا و  مهوذُخ و  مهوُمتدجَو و  ُثیح  نیکرـشملا  اُوُلتقاف  مُرُحلا  ُرُهـشالا  َخَلَـسنا  اذاف  »
(1)« ٌمیحر ٌروفغ  هللا  ّنا  مهلیبس  اّولَخف  هوکّزلا  اُوتاء  هولّصلا و 

ره رد  دیروآرد و  هرصاحم  هب  دینک و  ریگتسد  ار  نانآ  دیـشُکب و  دیتفای  اجک  ره  ار  ناکرـشم  دش ، يرپس  مارح  ياه  هام  نوچ  سپ  »
هک دـینادرگ ، هداشگ  ناشیارب  هار  دـنداد ، تاکز  دنتـشاد و  اپ  رب  زامن  دـندرک و  هبوت  رگا  سپ  دینیـشنب ؛ نانآ  نیمک  هب  یهاـگنیمک 

« .تسا نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ 

رد تسا ؟ مالـسا  طرـش  تاکز  زامن و  ایآ  هک  تسا  هدش  حرطم  هیآ  تبـسانم  هب  لاوئـس  نیا  فیرـش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  رد 
: تسا هدمآ  لاوئس  نیا  هب  خساپ 

نیمه هب  تسا و  مزال  زین  تاکز  زامن و  ءادا  ناتـسرپ  تب  هبوت  لوبق  يارب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  رظن  يادتبا  رد  قوف  تایآ  زا  »
.دنا هتفرگ  رفک  رب  لیلد  ار  زامن  كرت  تنس  لها  ياهقف  یخرب  لیلد 

هب كوکشم  مالسا ، ياعدا  هک  يدراوم  مامت  رد  هک  دشاب  نآ  یمالسا ، گرزب  روتسد  ود  نیا  رکذ  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  قح  یلو 
هناشن ناونع  هب  ار  یمالسا  گرزب  هفیظو  ود  نیا  ماجنا  دوب -  نینچ  ًابلاغ  زور  نآ  ناتـسرپ  تب  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  دسرب -  رظن 

نآ هب  دـنریذپب و  یهلا  نوناق  ود  ناونع  هب  ار  تاـکز  زاـمن و  اـهنآ  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  نیا  اـی  و  دـنهد ، رارق  اـهنآ  مالـسا  يارب 
زامن كرت  اب  اهنت  هک  میراد  ناوارف  لیالد  اریز  دشاب ؛ روصق  اهنآ  راک  رد  لمع  رظن  زا  دنچ  ره  دنـسانشب ، تیمـسر  هب  دنهن و  ندرگ 

.تسا صقان  رایسب  وا  مالسا  دنچ  ره  دریگ ، یمن  رارق  رافک  فص  رد  ناسنا  تاکز  ای  و 
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(1)« .دوب دهاوخ  رفک  ببس  دشاب  یمالسا  تموکح  دض  رب  مایق  ناونع  هب  تاکز  كرت  رگا  هتبلا 

: تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  هیآ  نیا  مایپ  زین  رون  ریسفت  رد 

(2)« .تسا تاکز  زامن و  یعقاو ، هبوت  هناشن  تسا و  نامیا  كرش ، زا  هبوت  »

: مجنپ هیآ 

(3)« نوملعی موقل  تایالا  لّصَُفن  نیدلا و  یف  مُکناوخاف  هوکزلا  اوتاء  هولصلا و  اوماقأ  اوبات و  ناف  »

يارب ار  دوخ )  ) تایآ ام  دنـشاب و  یم  امـش  ینید  ناردارب  تروص  نیا  رد  دـنهد ، تاکز  دـنراد و  اپرب  زاـمن  دـننک و  هبوت  رگا  سپ  »
« .مینک یم  نایب  لیصفت  هب  دنناد  یم  هک  یهورگ 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  نازیملا »  » ریسفت رد 

افتکا هبوت  فرـص  هب  تهج  نیمه  هب  دـندرگرب و  وا  تایآ  ادـخ و  هب  ناـمیا  يوس  هب  هک  تسا  نیا  قایـس ، تلـالد  هب  هبوت ، زا  دارم  »
هعماج ناکرا  نیرت  يوق  زا  هک  ار  تاکز  نینچ  مه  ادـخ و  تدابع  رهاظم  نیرت  نشور  زا  هک  ار  زاـمن  نتـشاد  اـپ  هب  هلئـسم  هدرکن و 

ادـخ تاـیآ  هب  ناـمیا  تیماـمت  رد  هک  ینید  فیاـظو  همه  هب  هراـشا  هنوـمن و  ناوـنع  هب  ار  ود  نیا  درک و  هفاـضا  نآ  هب  تـسا  ینید 
(4)« .درک رکذ  دنراد  تلاخد 

: تسا هدش  نایب  ییاهمایپ  هیآ  نیا  يارب  زین  رون  ریسفت  رد 

؛ دنتسین ام  ینید  ناردارب  دنتاکز ، زامن و  كرات  هک  نانآ   - » 1

؛ تسا تاکز  زامن و  ینید ، تّوخا  هریاد  هب  دورو  طرش   - 2

(5)« .دنبای یم  ناناملسم  اب  ربارب  قوقح  تاکز ، زامن و  هبوت و  هیاس  رد  دندوب ، لتقلا  بجاو  زورید  ات  هک  نانآ   - 3

14986 ص :

ص 294. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ( 13 - 1
ص 11. ج 5 ، رون ، ریسفت  ( 14 - 2

هیآ 11. ( 9  ) هبوت هروس  ( 15 - 3
ص 243. ج 9 ، مجرتم ،)  ) نازیملا ریسفت  ( 16 - 4

ص 16. ج 5 ، رون ، ریسفت  ( 17 - 5
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: مشش هیآ 

نم اونوکی  نأ  کئلوأ  یـسعف  هللا  الا  شخی  مل  هوکّزلا و  یتاء  هولّـصلا و  ماقأ  رخالا و  مویلا  هللااـب و  َنَماء  نَم  هللا  دـجاسم  ُرُمعی  اـّمنا  »
(1)« نیدتهملا

ادخ زا  زج  هداد و  تاکز  هتـشاد و  اپرب  زامن  هدروآ و  نامیا  نیـسپاو  زور  ادخ و  هب  هک  دننک  یم  دابآ  یناسک  اهنت  ار  ادخ  دـجاسم  »
« .دنشاب ناگتفای  هار  زا  نانیا  هک  تسا  دیما  سپ  دنا ، هدیسرتن 

: تسا هدمآ  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریسفت  رد 

لامعا اب  هکلب  دـشابن ، اعدا  هلحرم  رد  اهنت  تماـیق  زور  ادـخ و  هب  صخـش  نآ  ناـمیا  ینعی  هیآ  نیا  رد  هوکزلا  یتآ  هولـصلا و  ماـقأ  »
ار تاکز  ادخ و  قلخ  اب  شدنویپ  مه  دهد و  ماجنا  یتسرد  هب  ار  زامن  دشاب و  مکحم  ادخ  اب  شدنویپ  مه  دـنک ؛ دـییأت  ار  نآ  شکاپ 

(2)« .دزادرپب

: متفه هیآ 

نوعیُطی هوکّزلا و  نوتُؤی  هولصلا و  نومیُقی  رکنملا و  نع  نوَهنی  فورعملاب و  نورمأی  ضعب  ءایلوأ  مهُـضعب  ُتانمؤملا  نونمؤملا و  «و 
(3)« میکح زیزع  هللا  نا  هللا  ُمُهُمَحرَیَس  کئلوأ  هلوسر  هللا و 

ار زامن  دنراد و  یم  زاب  دنسپان  ياهراک  زا  و  دنراد ، یم  او  هدیدنسپ  ياهراک  هب  هک  دنرگیدکی ، ناتسود  نامیا ، اب  نانز  نادرم و  «و 
دهاوخ رارق  ناشتمحر  لومـشم  يدوز  هب  ادخ  هک  دـننانآ  .دـنرب  یم  نامرف  شربمایپ  ادـخ و  زا  دـنهد و  یم  تاکز  دـننک و  یم  اپرب 

« .تسا میکح  اناوت و  ادخ  هک  داد ،

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

ار ادـخ  هک  ناقفانم  فالخ  رب  نینمؤم  هک  دـنک  یم  نایب  هتخادرپ و  ناقفانم  اـب  هسیاـقم  رد  نینمؤم  ياـه  هناـشن  رکذ  هب  هیآ  نیا  رد  »
هار رد  ار  شیوخ  لاوما  زا  یـشخب  دنتـسه ، لیخب  يدارفا  هک  ناقفانم  فالخ  رب  و  دـنراد " یم  اپرب  ار  زامن  ، " دـندوب هدرک  شومارف 

(4) ".« دنزادرپ یم  ار  شیوخ  لاوما  تاکز  و   " دنهد یم  ادخ 

14987 ص :

هیآ 18. ( 9  ) هبوت هروس  ( 18 - 1
ص 351. ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ( 19 - 2

هیآ 71. ( 9  ) هبوت هروس  ( 20 - 3
ص 37. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  ( 21 - 4
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: متشه هیآ 

(1)« ًاّیح ُتمُد  ام  هوکّزلا  هولّصلاب و  یناصوأ  ُتنُک و  ام  نیأ  ًاکرابُم  ینلعج  «و 

هدرک شرافـس  تاکز  زامن و  هب  ما  هدنز  ات  هتخاس و  تکرب  اب  ارم  ادـخ )  ) مشاب هک  اج  ره  دومرف ): هراوهگ  رد  یـسیع  ترـضح   ) «و
« .تسا

: تسا هدمآ  هنومن  ریسفت  رد 

تیمها ببـس  هب  نیا  دـنک و  یم  هیکت  تاکز  زامن و  هب  راگدرورپ  هیـصوت  رب  اه ، همانرب  مامت  ناـیم  زا  یـسیع  ترـضح  هیآ  نیا  رد  »
رد ناوت  یم  ار  یبهذـم  ياه  همانرب  همه  رظن  کی  زا  تسا و  قلخ  قلاخ و  اب  طابترا  زمر  ود  نیا  هک  تسا  همانرب  ود  نیا  هداـعلا  قوف 

(2)« .دنک یم  صخشم  قلاخ  اب  ار  ناسنا  دنویپ  یشخب  قلخ و  اب  ار  ناسنا  دنویپ  اهنآ  زا  یشخب  هک  ارچ  درک ؛ هصالخ  نآ 

: مهن هیآ 

(3)« راصبالا ُبولقلا و  هیف  ُّبلقتت  ًاموی  نوفاخی  هوکّزلا  ءاتیا  هولّصلا و  ِماقا  هللا و  ِرکذ  نع  عیب  هراجت و ال  مهیهلت  لاجر ال  »

زا و  دراد ، یمن  لوغـشم  دوخ  هب  تاکز ، نداد  زامن و  نتـشاد  اپ  رب  ادـخ و  دای  زا  ار  نانآ  يدتـس  داد و  هن  تراجت و  هن  هک  ینادرم  »
« .دنساره یم  دوش  یم  ور  ریز و  نآ  رد  اه  هدید  اهلد و  هک  يزور 

: تسا هتشون  فیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

یگدنز رد  هک  هدرک  رومأم  اهنآ  هب  ار  ناگدنب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  هحلاص  لامعا  همه  ندروآ  تاکز ، ءاتیا  زامن و  هماقا  زا  دارم  »
هب تبـسن  ار  وا  فیاظو  تاکز  ءاتیا  دـنک و  یم  لّثمم  ار  ناحبـس  يادـخ  يارب  تیدوبع  فیاظو  زامن ، هماقا  دـنهد ؛ ماجنا  ناـشیایند 

(4)« .دنتسه ینکر  دوخ  باب  رد  کی  ره  تاکز  زامن و  نوچ  دزاس ؛ یم  لّثمم  قلخ 

14988 ص :

هیآ 31. ( 19  ) میرم هروس  ( 22 - 1
ص 55. ،ج 13 ، هنومن ریسفت  ( 23 - 2

هیآ 37. ( 24  ) رون هروس  ( 24 - 3
ص 180. ج 15 ، نازیملا ، همجرت  ( 25 - 4
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: مهد هیآ 

(1)« نومحُرت مکّلعل  لوسّرلا  اوعیطأ  هوکّزلا و  اوتاء  هولّصلا و  اومیقأ  «و 

« .دیریگ رارق  تمحر  دروم  ات  دیرب  نامرف  ار  ادخ )  ) ربمایپ دیهدب و  ار  تاکز  دینک و  اپرب  ار  زامن  «و 

: تسا هتشون  هیآ  نیا  هرابرد  ییابطابط  همالع 

فیلاکت نایم  رد  فیلکت  ود  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  هدرک  يروآدای  ار  تاکز  زاـمن و  اـهنت  فیلاـکت )  ) فیاـظو همه  ناـیم  زا  رگا  »
(2)« .تسا نکر  هلزنم  هب  قلخ  ادخ و  هب  هعجار 

هراشا

بسانت هب  ًایناث  دراد ؛ دوجو  قیمع  يا  هطبار  تاکز  زامن و  نیب  ًالوا  هک  دیدرگ  مولعم  دش  رکذ  تایآ  نیا  ریسفت  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
هجیتن هدافتـسا و  لباق  مادـک  ره  ياهیگژیو  زا  يا  یگژیو  هضیرف و  ود  نیا  نیب  یگتـسبمه  زا  يدـُعب  هیآ ، ره  لوزن  نأـش  عوضوم و 

.تسا يریگ 

زامن هماقا  داتس  تیاس  : عبنم

؟ تسیچ تاکز 

؟ تسیچ تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ  و  تسیچ ؟ تاکز 

؟ سمخ هب  ات  هدش  دیکأت  تاکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ 

لیلد نیا  هب  ایآ  دراد ؟ يرت  یمومع  طیارـش  هک  سمخ  هب  ات  هدـش  دـیکأت  تاـکز  هب  رتشیب  نآرق  رد  ارچ  تسا ؟ اـنعم  هچ  هب  تاـکز 
، ناـمز نآ  رد  مییوگب  رگا  دراد ؟ يرگید  لـیلد  اـیآ  میتـسناد ؟ یم  لاـح  هب  اـت  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  يزیچ  تاـکز  ياـنعم  هک  تسا 
رد رگا  ایآ  دور ! یم  نیب  زا  تسا  اه  نارود  یمامت  يارب  نآرق  تایآ  هک  تقیقح  نیا  سپ  هدوب ، رت  یمومع  سمخ  هب  تبسن  تاکز 

یمن تاکز  عوکر  لاح  رد  هک  یناـسک  سپ  دـهد ، یم  تاـکز  عوکر  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک  یعقاو  نمؤم   » دوش یم  ناـیب  نآرق 
هک هدوب  یلام  نامه  ییادـها  رتشگنا  نآ  هک  دوش  یم  صخـشم  اجک  زا  دنتـسین ؟ نمؤم  (ع ) یلع ترـضح  زج  هب  همه  ینعی  دـنهد ؛»

نامه ًاقیقد  روطچ  سپ  دوش ، تخادرپ  دعب  هبساحم و  دیاب  میـسانش ، یم  ام  هک  ییانعم  نآ  هب  تاکز  هک  یلاح  رد  هتفرگ  مان  تاکز 
.دیهد خساپ  عجرم  كردم و  لیلد و  اب  ًافطل  تسا ؟ هدشن  نآ  زا  یتمسق  ای  سمخ  ارچ  تسا ؟ هدش  لام  تاکز  رتشگنا ،

14989 ص :

هیآ 56. ( 24  ) رون هروس  ( 26 - 1
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ص 223. ج 15 ، نازیملا ، همجرت  ( 27 - 2
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: خساپ

هملک  (1) .دوـش یم  لـصاح  يورخا  يوـیند و  ياـهزیچ  رد  یهلا  تکرب  زا  هک  تسا  يّوـمن  دـشر و  ياـنعم  هب  هاـکز »  » هملک لـصا 
رد هک  تسا  لیلد  نیا  هب  .دوش  یم  قالطا  دـهد ، یم  ارقف  هب  دـنک و  یم  جراخ  دوخ  لام  زا  نمؤم  ناسنا  هک  یهلا  مهـس  هب  تاکز » »

دوش و یم  هدننک  تخادرپ  حور  یکاپ  هیکزت و  بجوم  ای  دراد ، تاکرب  تاریخ و  اب  هارمه  لام  شیازفا  دـشر و  دـیما  نآ ، تخادرپ 
: تسا هدـمآ  انعم  ود  هب  تغل ، رد  تاکز » ، » نیاربانب  (2) .دراد دوجو  تاکز  تخادرپ  رد  هدـیاف  ود  ره  اریز  تسا ؛ هبنج  ود  ره  زا  اـی 

(3) .یکاپ يرگید  ّومن و  دشر و  یکی 

تاکز .تسا  نتفرگ  هزور  داهج و  ندـب ؛ تاکز  : » دـیامرف یم  (ع ) یلع ماما  .دراد  یتاکز  يزیچ  ره  ماع ، يوغل و  ياـنعم  ساـسا  رب 
، نیگهودنا دارفا  تاجن  تردق ؛ هطلس و  تاکز  .دوب  دهاوخ  تمصع  تفع و  ییابیز ؛ لامج و  تاکز  شـشخب ، لذب و  ماقم ؛ هاج و 

ناسحا يزوریپ ؛ تاکز  راگدرورپ و  تعاطا  رد  شـشوک  یتمالـس ؛ تحـص و  تاکز  .تسا  هّللا  لیبس  یف  داهج  تعاجـش ؛ تاـکز 
(4) «. ...تسا فاصنا  تردق ؛ تاکز  ینک ...  راداو  نآ  ماجنا  هب  ار  دوخ  یهد و  رشن  ار  نآ  هک  تسا  نآ  ملع  تاکز  .دوب  دهاوخ 

14990 ص :

، ملعلاراد ص 380 ، ناندـع ، ناوفـص  يدواد ، قیقحت : نآرقلا ، بیرغ  یف  تادرفملا  دـمحم ، نب  نیـسح  یناهفـصا ، بغار  (. 1 - ) 1
.ق 1412 لوا ، پاچ  توریب ، قشمد ، هیماشلا ، رادلا 

ص 381. نامه ، (. 2 - ) 2
، موس پاچ  توریب ، عیزوتلا ، رـشنلا و  هعاـبطلل و  رکفلا  راد  ص 358 ، ج 14 ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نب  دـمحم  روظنم ، نبا  (. 3 - ) 3

.ق 1414
، لوا پاـچ  مق ، (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  ص 46 ، ج 7 ، لئاسملا ، طبنتـسم  لئاسولا و  كردتـسم  نیـسح ، يرون ، ثدـحم  (. 4 - ) 4
، ثیدحلا راد  ص 275 ، نیسح ، يدنجریب ، ینسح  ححصم : ققحم و  ظعاوملا ، مکحلا و  نویع  یلع ، یطساو ، یثیل  ك.ر : 1408ق ؛

.ش 1376 لوا ، پاچ  مق ،
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نآرق رد  تاکز 

اب هطبار  هدش و  لصاح  زامن  قیرط  زا  لاعتم  دـنوادخ  اب  هطبار  هک  تسا  نآ  ناشن  هالـص »  » رانک رد  تاکز »  » ندـمآ میرک ؛ نآرق  رد 
نآرق تایآ  رد  زاـمن  اریز  تسا ؛ اـهنآ  هژیو  تیمها  تهج  هب  ود  نیا  یهارمه  .دوش  یم  رارقرب  تاـکز  يادا  هار  زا  دـنوادخ  قولخم 
رایـسب یعامتجا و ...  يداصتقا و  دُعب  رد  مالـسا  نید  رد  زین  تاکز  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  هاگیاج  زا  یمالـسا  تایاور  میرک و 

.تسا مالسا  سدقم  نید  يرگن  هبناج  همه  مالسا و  تیعماج  هناشن  زامن  رانک  رد  تاکز  رکذ  دراد و  تیمها 

هکلب تسین ؛ یهقف  یحالطـصا  بجاو  تاکز  هب  طوبرم  همه  هدـمآ ، میرک  نآرق  رد  تاکز  هرابرد  هک  یتایآ  تشاد  هجوت  دـیاب  اما 
هقدـص قافنا و  يانعم  هب  تاـکز   (1)، بجاو تاکز  دـننام  تسا ؛ هدـش  رکذ  فلتخم  نیوانع  اب  هارمه  توافتم و  یناـعم  اـب  تاـکز 

ای بـجاو  زا  مـعا  لاـم -  تاــکز  دروـم  رد  تاــکز  هـب  طوـبرم  تاــیآ  رثـکا  هـچرگا    (3) .یکاـپ ياـنعم  هب  تاـکز   (2)، یبحتسم
.تسا  (4)- بحتسم

14991 ص :

، ناربمایپ و  ینامـسآ ،)  ) باتک و  ناگتـشرف ، و  زیخاتـسر ، زور  و  ادخ ، هب  هک  تسا  یـسک  راکوکین ) و   ) یکین : » 177 هرقب ، (. 5 - ) 1
هار و رد  ناگدـناماو  نانیکـسم و  ناـمیتی و  نادـنواشیوخ و  هب  دراد ، نآ  هب  هک  يا  هقـالع  همه  اـب  ار ، دوـخ )  ) لاـم هدروآ و  ناـمیا 

یماگنه هب   - دوخ دهع  هب  هک  یناسک  نینچمه )  ) دزادرپ و یم  ار  تاکز  دراد و  یم  اپرب  ار  زامن  دـنک  یم  قافنا  ناگدرب ، نالئاس و 
یناسک اهنیا  دنهد  یم  جرخ  هب  تماقتـسا  گنج ، نادیم  رد  اه و  يرامیب  اه و  تیمورحم  ربارب  رد  دننک و  یم  افو  دنتـسب - دـهع  هک 

اهنآ لاوما  زا  : » 103 هبوت ، ناراکزیهرپ ؛»! دنتـسه  اهنیا  و  تسا ) گنهامه  ناشداقتعا  اب  ناشراتفگ   ) دنیوگ و یم  تسار  هک  دنتـسه 
اعد اهنآ  هب  تاکز )، نتفرگ  ماگنه  هب  و( یهد ! شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ ، ۀلیـسو  هب  ات  ریگب ، تاـکز ) ناونع  هب  ) يا هقدـص 

!«. تساناد اونش و  دنوادخ  و  تساهنآ ؛ شمارآ  ۀیام  وت ، ياعد  هک  نک ؛
نینچ هک  یناسک  تسا و ) تکرب  هیام   ) دیبلط یم  ار  ادـخ  ياضر  اهنت  دـیزادرپ و  یم  تاکز  ناونع  هب  ار  هچنآ  : » 39 مور ، (. 6 - ) 2

دمحم دیـس  ییابطابط ، دوش ؛ یم  لـماش  ار  يا  هقدـص  هنوگ  ره  هیآ  نیا  رد  تاـکز  زا  روظنم  دـنفعاضم .» شاداـپ  ياراد  دـننک  یم 
.ق 1417 مجنپ ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ص 185 ، ج 16 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ،

، میرم دـهدب ؛»! ود  نآ  هب  رت  تبحماب  رت و  كاپ  يدـنزرف  وا ، ياج  هب  ناشراگدرورپ  هک  میتساوخ  ور ، نیا  زا  : » 81 فهک ، (. 7 - ) 3
«. دوب راگزیهرپ  وا  و  ناج !) لد و   ) یکاپ و  میدیشخب ، وا  هب  دوخ  هیحان  زا  یتّبحم  تمحر و  و  : » 13

لاؤس 9422. بحتسم ،» بجاو و  تاکز  ّقلعت  دراوم  : » ك.ر (. 8 - ) 4
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تاکز صوصخ  رد  هن  هتفر ، یم  راک  هب  لام ) قاـفنا   ) يوغل ياـنعم  رد  تاـکز »  » مالـسا ردـص  رد  هک  تشاد  رظن  رد  دـیاب  نینچمه 
َهاکَّزلا َو َنُوتُْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  هر ) ) ییاـبطابط همـالع  .بجاو 

هدـش لزان  (ع ) یلع ماما  نأش  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  ننـست ، لها  عبانم  هعیـش و  عبانم  زا  يددـعتم  تایاور  ساسا  رب   ) (1) ؛» َنوُعِکار ْمُه 
یمن نهذ  هب  هقدـص  هدـش و  بجاو  تاکز  هب  فرـصنم  نهذ  دوش  یم  هتفگ  تاکز  یتقو  زورما  دـینیب  یم  رگا  : » دـیوگ یم  تسا ،)

لاس دنچ  رازه و  تدم  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هکلب  دشابن ، تاکز  هقدص ، برع  تغل  بسح  رب  هک  تسا  تهج  نیا  زا  هن  دـیآ ،
يانعم نامه  هب  تاکز  مالسا  ردص  رد  هنرگ  و  دنا ، هدرب  راک  هب  بجاو  رد  ار  تاکز  ناناملـسم  هعرـشتم و  مالـسا ، رمع  زا  هتـشذگ 

.یبحتسم قافنا  هقدص و  و  یهقف ،) بجاو  تاکز   ) نآ حلطصم  يانعم  زا  تسا  معا  تاکز ، يوغل  يانعم  .تسا و  هدوب  دوخ  يوغل 

نامه تسا ، نآ  فدارم  ادـخ و  هار  رد  لام  قافنا  يانعم  هب  دریگ ، رارق  زامن  راـنک  رد  رگا  ًاـصوصخم  تغل ، رد  تاـکز  تقیقح  رد 
رد هک  هیآ  نیا  دننام  دوش ، یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دـننک  یم  تیاکح  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  لاوحا  هک  یتایآ  زا  بلطم  نیمه  هک  روط 
هب عجار  »(2) و  ِهاکَّزلا َءاتیِإ  ِهالَّصلا َو  َماقِإ  ِتاْریَْخلا َو  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأ  َو  :» دـیامرف یم  بوقعی  قاحـسا و  میهاربا و  ترـضح  هراـب 
رد (ع ) یـسیع ترـضح  هرابرد  »(3) و  ایِـضْرَم ِهِّبَر  َدـْنِع  َناک  ِهاکَّزلا َو  ِهالَّصلِاب َو  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَـی  َناـک  َو  :» دـیامرف یم  لیعامـسا  ترـضح 

لیعامسا و بوقعی و  میهاربا و  تعیرش  رد  هک  تسادیپ  هتفگان   (4) «. ایَح ُْتمُد  ام  ِهاکَّزلا  ِهالَّصلِاب َو  ِیناصْوَأ  َو  : » دیامرف یم  هراوهگ 
(5) .دوبن تسا  مالسا  رد  هک  ییانعم  نآ  هب  تاکز  (ع ) یسیع

14992 ص :

، دنراد یم  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دنا  هدروآ  نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امش ، ّیلو  تسرپرس و  : » 55 هدئام ، (. 9 - ) 1
«. دنهد یم  تاکز  عوکر ، لاح  رد  و 

«. ار نداد  تاکز  ندناوخ و  زامن  کین و  ياهراک  نانآ  هب  میدرک  یحو  ام  : » 73 ءایبنا ، (. 10 - ) 2
هدیدنـسپ دـنوادخ  دزن  رد  درک و  یم  هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ار  دوخ  لها  هراومه  هک  دوب  ناـنچ  لیعامـسا  : » 55 میرم ، (. 11 - ) 3

«. دوب
«. منکن كرت  ار  تاکز  زامن و  ما  هدنز  ات  هک  داد  روتسد  نم  هب  نم  يادخ  و  : » 31 میرم ، (. 12 - ) 4

، مجنپ پاـچ  مق ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتفد  ص 10 ، ج 6 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  نیـسح ، دـمحم  دیـس  ییاـبطابط ، (. 13 - ) 5
.ق 1417
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ْمُه ِهَرِخآـْلِاب  ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنوـُتُْؤی  ـال  َنیِذَّلا   » (1) و «، یَّلَـصَف ِهِّبَر  َمْـسا  َرَکَذ  یَّکََزت َو  ْنَـم  َحَْـلفَأ  ْدَـق  : » میناوـخ یم  نآرق  رد  نـینچمه 
لیاوا رد  هک  ییاه  هروس  ًاـصوصخم  یکم و  ياـه  هروس  رد  هک  يرگید  تاـیآ  »(3) و  َنُولِعاف ِهاـکَّزِلل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو   » (2) و «، َنوُِرفاک

فورعم و يانعم  هب  تاکز  ًالوصا  هک  دـندش  لزان  یتقو  اه  هروس  نیا  هچ  .نآ  لاثما  و  هدجـس » مح   » هروس دـننام  هدـش  لزاـن  تثعب 
، دنا هدیمهف  یم  يزیچ  تسا ، تایآ  نیا  رد  هک  یتاکز  هملک  زا  زور  نآ  ناناملـسم  دـبال  و  دوب ، هدـشن  بجاو  زونه  یهقف  حلطـصم 

تلالد  (4)« ْمَُهل ٌنَکَـس  َکَتالَـص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  اِهب َو  ْمِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُـخ  : » تاکز هب  طوبرم  هیآ  نیا  هکلب 
نوچ و  تسا ، هقدـص  هک  دـنا  هتفگ  تاکز  ار  نآ  تهج  نیا  زا  و  تسا ، هقدـص  قیداـصم  زا  یکی  حلطـصم  تاـکز  هک  نیا  رب  دراد 

(5) .تسا ندرک  كاپ  يانعم  هب  هیکزت و  زا  مه  تاکز  تسا ، هدننک  كاپ  هقدص 

بوجو دراوم  صخـشم  روط  هب  اما  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  یلام  بجاو  کی  ناونع  هب  تاکز  تخادرپ  هک  نیا  اـب  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدش  نایب  تایاور  رد  نآ  بوجو  دراوم  تسا و  هدشن  نّیعم  نآ 

سمخ اب  تاکز  هسیاقم 

، یلام فیاظو  نیا  يادا  .تسا  ناناملـسم  يداصتقا  فیلاکت  زا  بحتـسم ، بجاو و  ياـه  قاـفنا  رگید  سمخ و  تاـکز و  تخادرپ 
ره اما  .دنراد  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  هعماج و  دارفا  نایم  تورث  لیدعت  عیزوت و  رد  یمهم  شقن  یقالخا ، هدـنزاس  راثآ  رب  نوزفا 

.دنراد توافت  مه  اب  فرصم  بوجو و  طیارش  ّقلعت ، دراوم  تهج  زا  تاکز  سمخ و  زا  مادک 

14993 ص :

«. درازگ زامن  هداتفا  شیادخ  دای  هب  هدرک و  هیکزت  هک  نآ  تفای  يراگتسر  قیقحت  هب  : » 15 یلعا ، (. 14 - ) 1
«. دنرکنم ار  ترخآ  و  دنزادرپ ، یمن  ار  تاکز  هک  نانآ  : » 7 تلصف ، (. 15 - ) 2

«. دنهد یم  ماجنا  ار  تاکز  روتسد  هک  ییاهنآ  : » 4 نونمؤم ، (. 16 - ) 3
.103 هبوت ، (. 17 - ) 4

.11 ص 10 –  ج 6 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  (. 18 - ) 5
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هک یصاخ  طورـش  اب  دوخ  جراخم  رب  دازام  دمآرد و  زا  دیاب  هک  ناسنا  لاوما  مجنپ  کی  زا  تسا  ترابع  سمخ » « ؛ یمالـسا هقف  رد 
زا نادنمتـسم  ات  هداد  رارق  (ع ) موصعم ماما  و  (ص ) مرکا ربمایپ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یّقح  نآ  دوش و  تخادرپ  هدـش ، نایب  هقف  رد 

: دوش یم  میـسقت  مسق  ود  هب  سمخ  .دـننک  نیمأت  نآ  اب  ار  دوخ  ياه  يدـنمزاین  فرـصم و  تاکز  ياج  هب  ناراوگرزب  نآ  نادـناخ 
مهس نآ ، رگید  مین  ددرگ و  هنیزه  ناناملـسم  مالـسا و  حلاصم  رد  یمالـسا  مکاح  طسوت  دیاب  هک  تسا  (ع ) ماما مهـس  نآ ، زا  یمین 

(2) .دریگ یم  ّقلعت  هژیو  طیارش  اب  يدراوم  هب  سمخ   (1) .تسا تاداس 

دریگ و یم  قلعت  هعماج  دنم  تورث  ّینغ و  دارفا  یخرب  لاوما  زا  یشخب  هب  هک  یبجاو  ّقح  زا : تسا  ترابع  تاکز  یمالـسا ، هقف  رد 
ات  ) لخب صرح و  دننام  یتشز  تافـص  زا  تاکز ، نداد  اب  اینغا   (3) .دوش تخادرپ  یمومع  حلاصم  رد  فرـص  يارب  ارقف  عفن  هب  دیاب 

، اهقف هاگدید  زا  نینچمه  .درک  دهاوخ  ّومن  دـشر و  يورخا ، يویند و  تکرب  ریخ و  اب  زین  ناشلاوما  دـندرگ و  یم  كاپ  يا ) هزادـنا 
(4) .تسا مالسا  سدقم  نید  ناکرا  تایرورض و  زا  تاکز  بوجو  لصا 

14994 ص :

لاؤس 690. عجارم ،» ةزاجا  سمخ و  تخادرپ  « ؛ لاؤس 8419 (ع ،») ماما مهس  : » ك.ر (. 19 - ) 1
لاؤس 19664. نآ ،» قلعت  دراوم  سمخ و  یتسیچ  : » ك.ر (. 20 - ) 2

.ات یب  ان ، یب  اج ، یب  ، 281 ص 280 –  هقفلا ، تاحلطصم  یلع ، ازریم  ینیکشم ، ك.ر : (. 21 - ) 3
ثدحم ات  ؛ یب  لوا ، پاچ  مق ، (ع ،) تیبلا لآ  هسسؤم  ، 8 ص 7 –  ج 5 ، ءاهقفلا ، هرکذت  فسوی ، نب  نسح  یّلح ، همالع  (. 22 - ) 4

دبع دیـس  مرقم ، یقت ، دـمحم  یناوریا ، ححـصم : ققحم و  هرهاطلا ، هرتعلا  ماکحأ  یف  هرـضانلا  قئادـحلا  دـمحا ، نب  فسوی  ینارحب ،
هسسؤم ص 311 ، ج 1 ، هلیـسولا ، ریرحت  ینیمخ ، ماـما  1405ق ؛ لوا ، پاچ  مق ، یمالـسا ، تاراـشتنا  رتفد  ص 8 ، ج 12 ، قازرلا ،
ترضح رتفد  تاراشتنا  ص 351 ، ج 1 ، نیحلاصلا ، جاهنم  یلع ، دیس  یناتسیس ، ینیسح  ات ؛ یب  لوا ، پاچ  مق ، ملعلا ، راد  تاعوبطم 

.ق 1417 مجنپ ، پاچ  مق ، یناتسیس ، هللا  هیآ 
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تاکز راثآ 

ره تسا  مالـسا  ُلپ  تاکز ، : » دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  لقن  هب  (ع ) یلع ماما  هک  نیا  دـننام  تسا ؛ يدایز  راثآ  ياراد  تاـکز 
ورف ار  راگدرورپ  مشخ  تاکز  و  دوش ، یم  ینادـنز  ُلپ  نآ  ریز  رد  دزادرپن  ار  نآ  سک  ره  هدرک و  روبع  ُلپ  زا  دزادرپب  ار  نآ  سک 

(1) «. دناشن یم 

هجیتن

تاکز يانعم  . 1

عبنم ود  نیا  زا  مادـکره  اما  .تسین  رتشیب  زیچ  کی  سمخ  يانعم  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرتسگ  نآرق  همیرک  تاـیآ  رد  هتفر  راـک  هب 
رد بجاو و  يدراوم  رد  ییاه  تعفنم  اـه و  تحلـصم  ساـسا  رب  دـنراد و  ار  شیوخ  هاـگیاج  یمالـسا  هعماـج  يداـبع  يداـصتقا و 

.دنتسه بحتسم  يدراوم 

تاکز تایآ  ترثک  تلع  هرابرد  . 2

رب يرتشیب  دیکأت  اذل  تسا ؛ رتشیب  سمخ  هب  تبسن  تاکز  فرـصم  دراوم  تفگ : ناوت  یم  سمخ ، هب  تبـسن  بحتـسم - بجاو و  –

رد و   ) یمالسا هعماج  دارفا  مامت  لماش  نآ ، فرـصم  هریاد  هک  تسا  یمکح  تاکز ، اریز  تسا ؛ هدش  نآ  تخادرپ  تاکز و  هلئـسم 
فرصم لومش  هریاد  یلو  ( 24 ،) دوش یم  مه  تاداس  لماش  یبحتسم  تاقدص  قافنا و  یتح  تسا و  ناناملـسم ) ریغ  دراوم  زا  یخرب 

یم مارح  مشاه  ینب  يارب  هک  بجاو  تاکز  لباقم  رد  هکلب  دوش ، یمن  یمالـسا  هعماـج  دارفا  همه  لـماش  تسا و  رتدودـحم  سمخ 
صوصخم نآ  زا  یمهس  زین  دراد و  صاصتخا  نانآ  نادنمتسم  ارقف و  يارب  نآ  زا  یشخب  دنرادن ، ار  نآ  زا  هدافتسا  قح  اهنآ  دشاب و 

( جع ) يدهم ماما  تیاضر  هک  يداصتقا  کمک  ره  هعماج و  تاجایتحا  عفر  رد  طیارـش  عماج  هیقف  تبیغ  رـصع  رد  هک  تسا  (ع ) ماما
.دنک یم  فرصم  تسا ، نآ  رد 
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.دینک هعلاطم  ار  لاؤس 931  زامن ،» لاح  رد  (ع ) یلع ترضح  نداد  تاکز  ( » (ع یلع ماما  نداد  تاکز  هب  طوبرم  شخب  هرابرد 

islamquest.net: عبنم

(13  ) صالخا

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  صالخا  تفص  - مرحم مجنپ 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  صالخا  تفص 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعل  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطلا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

درادن تیاهاپ  ّدر  زا  ناشن  درادن             تیاج  زا  یهاگآ  ملد 

اقآ

درادن تیاشامت  بات  یسک  بوخ      يا  منادیم  دب  ایند  نیا  رد 

.وگب میارب  نامز  ماما  رضحم  هب  ار  تتافرشت  نآ  زا  یکی  همالع  دومرف  ازریم  دوب  هتسشن  یمق  يازریم  رانک  مولعلا  رحب  همالع 

نشور دجسم  ناتسبش  مدید  اما  دوبن  دجسم  طایح  رد  یسک  دوب  یناراب  اوه  هلهس  دجـسم  متفر  بش  کی  یمق  يازریم  دندومرف  اقآ 
هداتـسیا و نسحلا  نب  تجح  بارحم  رد  مدید  مدرک  یهاگن  کی  مدیدن  ار  یـسک  متفر  ناتـسبش  رد  مد  یتقو  تسا  رون  زا  رپ  تسا 

.اقآ تدناوخ  زامن  نابرق  .دنناوخیم  زامن 

مدق دنچ  اباب ، ایب  ولج  مولعلا  رحب  دومرف  دندومرف ، تیانع  باوج  مدرک  مالس  دش  مامت  اقآ  زامن  مدش  شلامج  وحم  مداتسیا  دیوگیم 
رحب دومرف  .مداتـسیا  هشن  بدا  هئاـسا  متفگ  متفر  رتولج  رگید  رادـقم  کـی  اـیب  رتولج  مولعلا  رحب  يدـهم  دیـس  دومرف  مداتـسیا  متفر 

ار نم  يوزاب  تسد و  شیاهمدـق  يور  متخادـنا  ار  مدوخ  بارحم  رانک  متفر  متفر و  اباب ، اـیب  تسا  ـالوم  رما  لاـثتما  رد  بدا  مولعلا 
نیا رد  بشما  اما  مینیبب  ار  تلامج  میرادن  تقایل  هک  ام  اقآ  دنتـشاذگ  شکرابم  هنیـس  يور  ار  نم  رـس  ندرک  مدنلب  نیمز  زا  نتفرگ 

، نک ام  هب  یهاگن  کی  سلجم 
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نسحلا نبای  نسحلا ، نبای   ، نسحلا نبای   ، نسحلا نبای   

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجا  و  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
ربهر عجارم ، یتمالـس  جع ) ) يدـهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  و  سلجم ، لها  نارازگتمدـخ  نایناب و  زا  ناگتـشذگ 

ینیسح تاولص  کی  یهلا  تاکرب  ناراب و  لوزن  ناتیاه و  ضیرم  يافش  نات و  فیرـش  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالـس  بالقنا ، مظعم 
.دینک متخ 

 

.مینک ناتمیدقت  بش  دنچ  نیا  رد  ار  ادهشلا  دیس  یلاع  رایسب  تافص  زا  ات  جنپ  میدرک  هدعو 

مه تداهش  زا  دعب  هدرک و  یفرعمءایبنا  همه  هب  تفص  نیا  اب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  لاعتم  دنوادخ  هک  یتافـص  زا  رگید  یکی 
( مالسلا هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  صالخا  تفـص  دندرک  نایب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  ار  تفـص  نیا  لحارم  مامت  نیموصعم  همئا 

.تسا

؟ تسیچ صالخا  فیرعت  ًالوا 

نم کیرش  ار  رگید  یکی  دیهدب و  ماجنا  ار  یلمع  تسه  رارق  رگا  دیوگیم  ادخ  دشاب  هتشادن  یطاق  لمع  ندوب  كاپ  ینعی  صالخا 
وا يارب  ار  لمع  لک  .دیوگیم  ادخ  متـسه  یبوخ  کیرـش  یلیخ  .وا  هب  مهدیم  ار  دوخ  هیمهـس  متـسه  یبوخ  کیرـش  نم  دیهد  رارق 

« يِراَرْسَأ ْنِم  ٌّرِس  ُصاَلْخِْإلا   » تسا یسدق  ثیدح  تسا  یتیاور  کی  رد  دهدیمن  یسک  ره  هب  ادخ  ار  صالخا  تفـص  نیا  .هدب  ماجنا 
نیا هناشن  يدرک  ادیپ  تدوخ  دوجو  رد  ار  صالخا  نیا  رگا  تسا  نم  رارسا  زا  يرـس  کی  صالخا  ص249 ) ج67 ، راونالا ، راحب  )

.مهدیم وا  هب  ار  تفص  نیا  مشاب  هتشاد  تسود  هک  ار  یسک  ره  هک  دیوگیم  تیاور  نیمه  رد  دراد  تسود  ار  امش  ادخ  هک  تسا 
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، تسایمیک لثم  صالخا 

ار یشزرا  یب  سم  هکیت  کی  امش  دینزب ، یلمع  ره  هب  ار  صالخا  .دوشیم  شزرااب  دوشیم و  الط  دینزب  سم  هب  رگا  هب  امـش  ار  ایمیک 
ار صالخا  ار  لمع  نیرتزیر  لـمع  نیرتکچوک  .دوشیم  شزرااـب  دـش  ـالط  هک  یتقو  دوشیم  ـالط  نزب  شهب  اـیمیک  رادرب و  نیمز  زا 

.الط دوشیم  نزب  شهب 

ات سلجم  لوا  زا  هک  دـیوگیم  اه  یـسلجم  نیا  زا  یکی  سلجم  رد  ندوب  هتفر  ناوج  ات  ود  اه ، تسا  بیجع  یلیخ  صالخا  اـب  لـمع 
مه شدعب  میدش  تحاران  مه  ام  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  سلجم  رد  دندزیم  دنخبل  مه  یهاگ  ندز و  فرح  مه  اب  ات  ود  نیا  رخآ 

( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  دندش  سلجم  دراو  مشاه  ینب  رمق  و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  مدید  باوخ  بش  .دنتفر  ندروخ و  ماش 
نیا مسا  هب  نتشون ، یماسا  هب  درک  عورش  مشاه  ینب  رمق  .سیونب  ار  اه  یـسلجم  ءاضعا  مدرم ، یماسا  ناج  سابع  دندومرف  سابع  هب 
يوت ًالـصا  دنتفگ و  شمه  سلجم  رخآ  ات  لوا  زا  اقآ  تفگ  یتشونن ، ارچ  ناج  سابع  دومرف  ماما  .تشونن  ار  مسا  دیـسر  هک  رفن  ود 

.دندوبن سلجم 

نک ربص  تفگ  شقیفر  هب  نیا  يروطنیمه  دوب  یکبلعن  ناکتـسا و  ات  دنچ  سلجم  رد  مد  دـنورب  هک  دنتـساوخ  اما  تسرد  دومرف  اقآ 
.رادازع ناونع  هب  ار  رفن  ود  نیا  مسا  .هروخن  شهب  یسک  ياپ  هک  رانک  مراذگب  ار  اهنیا  نم 

رانک ار  اه  ناکتـسا  نیا  رگید  يزیچ  رطاخ  هب  نوچ  اما  تسین  يزیچ  نتـشاذگ  راـنک  ار  ناکتـسا  اـت  دـنچ  تسا  لـیلق  لـمع  دـینیبب   
.سیونب دینک  راک  هچ  ار  اهنیا  یماسا  دیوگیم  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  دوب ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  رطاخ  هب  دنتشاذگن 
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.شاب هتشاد  صالخا  ینکب  یهاوخیم  تیحیصن  هحیصن » ٍصلخا   » دشاب اهراک  همه  رد  دیاب  صالخا 

، دهاوخیم صالخا  ینکب  یهاوخیم  هبوت  هبوتلا ، صلخا  دهاوخیم ، صالخا  تیحیصن  لمع  لمعلا ، صلخا   

.شاب هتشاد  صالخا  يریگیم  دای  ملع  ملعلا ، صلخا   

هللا تیآ  دندومرفیم  یناگیاپلگ  یفاص  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ار  هر ) ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دـنک  تمحر  ادـخ   
شوت صالخا  ادخ و  يارب  مه  مملع   . مدـناوخن سرد  تیعجرم  يارب  مه  هظحل  کی  تعاس و  کی  نم  دومرف : زور  کی  يدرجورب 

.تسا هدوبن  ادخ  ریغ  يارب  مه  مملع  لیصحت  هظحل  کی  هدوب 

.تسا هدوهیب  وغل و  صالخا  نودب  لمع  میراد  ثیدح 

يرادـقم نآ  ِهِیف » َِصلْخُأ  اَـم  اَّلِإ   » تسا هدوهیب  لـمع  ماـمت  ص155 ) ملکلا ، رردو  مکحلا  ررغ  فینـصت  « ) ٌءاَبَه ُهُّلُک  ُلَـمَْعلا   » دـینیبب  
.تسا صالخا  نآ  رد  هک  یلمع 

نیا الاح  .فرط  نآ  هب  نادـیم  فرط  نیا  زا  دـنوریم  شلابند  مین  تعاس و  کی  دـننکیم ، يزاب  نآ  اب  ناـناوج  هک  یلاـبتوف  پوت  نیا 
پوت نیا  داـب  ماـمت  نک  ورف  شهب  نزوس  کـی  ار  پوت  نیا  هراد  شزرا  یلیخ  هشاـب  میت  مادـک  تسد  هراد  شزرا  ردـقنیا  هک  پوت 

.دوشیم هدوهیب  يزاب  لک  دوشیم  یلاخ  شداب  دوشیم  یلاخ 

نیا يوت  نک  ورف  هزوس  کی  اما  ناضمر  هام  بش  ماـعطا  تسا  مهم  یلیخ  هداد  ماـعطا  مه  راـب  کـی  یگرزب  نیا  هب  لـمع  نیا  ماـمت 
.دوشیم یلاخ  اهماعطا  نیا  مامت  داب  اهماعطا 

 / رمز « ) ًاِصلُْخم َهَّللا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتِْرمُأ  یِّنِإ   » تسا نیا  شاهیآ  تسا  هتـساوخ  صالخا  مه  مرکا  ربمغیپ  زا  یتح  لمع  همه  رد  صـالخا 
.مشچ متفگ  مه  نم  دشاب  هتشاد  صالخا  دیاب  تلمع  نیرتزیر  هدرک  فیلکت  ار  نم  ادخ  دیامرفیم  ربمغیپ  ( 11
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« اَّنِم ْلَّبَقَت  اـنَّبَر   » دـیوگیم شرخآ  ( 127 هرقب /  « ) ُلیعامْـسِإ ِْتیَْبلا َو  َنِم  َدِـعاوَْقلا   » هک دزاـسیم  يا  هناـخ  ناـمحرلا  لـیلخ  میهاربا  رگا 
ملاع مامت  زا  مدرم  همه  دوشیم  هبعک  هناخ  نیمه  رطاخ  هب  دوبن  شلخاد  وت  زا  ریغ  يزیچ  چیه  میتخاس  هک  ار  ياهناخ  ینادیم  تدوخ 

صالخا ربمغیپ  يارب  صالخا  .دوب  بارخ  الاح  ات  هناخ  دوب  صالخا  مدع  رگا  رادقم  کی  .دننک  فاوط  دنخرچیم ، شرود  هب  دیآیم 
.مدرم يارب 

کی سلجم  يوت  دندروآ  دیهـش  ات  ود  متفر  ربنم  دوب  یـسلجم  کی  ناشاک  مایب  هکنیا  زا  لبق  میوگب  ار  شیاه  هناشن  زا  ات  دنچ  الاح 
.دیدرک يرادازع  بوخ  زورما  مدینش  دیتسه  هتسخ  مه  امش  تسا و  هتسخ  میادص  مه  رادقم 

.هللا ءاشنا  مینک  بدا  ضرع  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  رهاظم و  نب  بیبح  مرح  رد  يزور  نیچمه  لثم  هک  مراودیما 

مه امـش  مروآ  یمن  مدوخ  يور  هب  نم  اما  .نم  مه  دـیا  هتـسخ  امـش  مه  .رهاـظم  نب  بیبح  ربق  راـنک  دـیرب  امـش  همه  لاـس  رخآ  اـت 
.دینک شوگ  دیرواین و 

 

؟ تسیچ صالخا  ياه  هناشن 

هدایپ يروطچ  نیـسح  ار  اهتمالع  نیا  هک  میوگب  مه  البرک  رد  میوگب  ار  شیاهتمالع  مهاوخیم  نم  دراد  تمـالع  اـت  دـنچ  صـالخا 
: درک

درادن رثا  ندش  دایز  مک و  صلخم  ناسنا  يارب  . 1

دیابن دیآیم  تئیه  هک  یناسنا  .تسا  مهم  تیفیک  تسین  تیمک  ددعت و  ًالـصا  تسا  صلخم  دشاب  مک  لمع  تسا  صلخم  دـشاب  مک 
ناتتئیه امـش  دراد و  رتشیب  تیعمج  تساج و  نالف  رد  نامتئیه  ام  تسا  رهـش  نییاپ  ای  تسا  رهـش  الاب  تئیه  نـالف  دـنک  قرف  شیارب 

امـش حادـم  نارنخـس و  زا  ندرک  توعد  هرهچ  نامتئیه  ام  .دـنهدیمن  امـش  زا  دـنهدیم  ماش  بش  ره  نامتئیه  اـم  دراد  تیعمج  رتمک 
رتغولـش و مادک  ادبا  تیعمج  ندش  دایز  ندوب و  مک  .دوریم  ظفاح  ادخ  دوشیم  هچ  صالخا  طسو  دمآ  اهنیا  رگا  ...دـیدرکن  توعد 

تفگ دنتقفر  همه  هدنام  رفن  ود  داتفه و  اقآ  دیورب  نات  همه  دندومرف  درادن  یقرف  چیه  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  يارب  رتتولخ  مادک 
ناسنا يارب  ًالـصا  دادـعت  .دـییایب  ماش  دـنیوگیم  اهنیا  هب  دـننکیم  شوماخ  ار  اهغارچ  اروشاع  بش  .دـنرب  دـنوریم  رگا  مه  اهنیا  هشاـب 

.اههناشن زا  یکی  نیا  .ادبا  تسین  كالم  صلخم 
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دهدیم ماجنا  ار  یصلاخ  لمع  ناسنا  رگا  . 2

کنات پوت و  اب  دوشیم  رگم  دنتفگیم  ماما  هب  یه  بالقنا  نامز  هک  يدارفا  لک  .دراذگیمن  رثا  شور  دنک  شتمالم  هک  مه  یسک  ره 
هنیدم رد  داتفا  هار  هک  هنیدم  هکم و  زا  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  .دارفا  تمالم  .رادرب  تسد  هللا  حور  دیس  اقآ  تاج  رس  نیـشب  اباب 

طقف هک  هلمج  کی  .تبحص  تمالم  یه  البرک  دوخ  ات  نوریب و  دمآ  هکم  وت  هار  ریـسم  رد  دندرک  تبحـص  شاهاب  دندرک  شتمالم 
نم يارب  اهنیا  تمالم  .شاب  هتـشادن  سرت  یـسرتیم  .فختال  هیفنح  دمحم  هدومرف  تسادخ  يارب  راک  وت  هدومرف  هیفنح  دمحم  يارب 

.چیه

.دراذگیمن قرف  دارفا  نیا  هب  صلخم  مدآ  . 3

.تسه نم  قیفر  هرادا  وت  اقآ  نیا  .تسین  ام  تئیه  ءزج  هن  اقآ  نیا  تسام  تئیه  وت  اـقآ  نیا  تسا  صلخم  هک  یـسک  دراذـگیمن  قرف 
.مینکن اقآ  نیا  يارب  هتسشن  زیم  تشپ  مینک  يزاب  یتراپ  اقآ  نیا  يارب  .تسین  نم  قیفر  اقآ  نیا 

.دشاب هتشاد  تیارب  یقرف  چیه  دیابن  هبیرغ  نآ  اب  تقیفر  ياقآ  نیا  دیصلخم  رگا 

یقرف دوب  دیفس  هک  یسک  اب  دوب  هایس  شگنر  هک  یـسک  .درک  هدایپ  يروطچ  البرک  رد  ار  هیـضق  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس   
هک ینآ  دوب  هدنب  هک  ینآ  اب  دوب  دازآ  هک  ینآ  دوب  زابرس  هک  ینآ  اب  بیبح  لثم  رح  لثم  دوب  رکشل  رالاس  ریما و  هک  یـسک  .تشادن 

ریما و  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  تسود  لاـس  ياـهلاس  زا  بیبـح  لـثم  دوبن  نمـشد  ًـالبق  هک  ینآ  رح  لـثم  دوب  شنمـشد  شلبق 
ار همه  .تشادـن  یقرف  چـیه  صالخ  لمع و ا  ماـقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  شیپ  اـهنیا  همه  نیب  مالـسلا .) هیلع   ) نینمؤملا

.درک كاپ  ار  ناشنامشچ  یناشیپ و  ياه  نوخ  ار  همه  درک  شزاون  ار  همه  تفرگ و  نماد  هب  ار  شرس 
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يرگید تسه و  دنمتورث  یکی  نیا  .تداماد  نآ  داماد و  نیا  نیب  اقآ  .دیآیم  مه  یگدنز  هلحرم  رد  اهنیا  همه  .میراذگب  دـیابن  قرف   
هولج رادقم  کی  تسورع  نیا  .دیراذگب  دیابن  قرف  درادن  یکی  نآ  تسابیز و  رادقم  کی  ترتخد  نیا  .دـیراذگب  قرف  دـیابن  .ریقف 

صالخا.دیراذگب قرف  دیابن  دنکیمن  وا  دراذگیم  تناهد  هب  تسد  يرادـقم  کی  تردارب  نیا  .دـیراذگب  قرف  دـیابن  درادـن  وا  دراد 
موس .دشاب  هتـشاد  صالخا  راذگن  رتشیب  هرتشیب  تتدارا  يولج  یه  دیهدب  ینامهم  لزنم و  رد  دینک  توعد  ار  همه  دـشاب  رارق  یتقو 

.دراذگیمن قرف  دارفا  نیب  صلخم  مدآ 

دشاب ادخ  يارب  طقف  . 4

سگم هناد  کـی  امـش  تسه  رپ  مه  یلیخ  نتـشاذگ  اـجنیا  هک  یبآ  ناوـیل  نیا  يوـت  ٍهرذ  لاـقثم  می  دراـیلیم  کـی  ٍهرذ  لاـقثم  کـی 
تسین رـضاح  یـسک  اما  تسا  دایز  بآ  درادن  ینزو  تسه  سگم  زا  هدروخ  کی  اقآ  زادنایب  سگم  ییاچ  ناکتـسا  يوت  دیزادنایب 

.دروخب

يزیمت و درپیم  شـصولخ  نآ  رد  یتخادـنا  سگم  کـی  اـما  گرزب  صلاـخ و  یلمع  رگا  تسه  روط  نیمه  مه  لـمع  رد  صـالخا 
.دوریم شا  یکاپ  تفاظن و 

دیهـش دومرف  اقآ  .دش  دیهـش  هللا  یبن  ای  دندرک  ضرع  دندمآ  دش ، دیهـش  یـسک  ههبج  رد  .منزب  لاثم  خیرات  تایاور و  زا  لاثم : کی 
نآلا تفگ  صخش  نیا  بسا  يارب  هدرک  عمط  اقآ  نیا  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  نآلا  .تسین  هن  دومرف  .دندش  دیهـش  اقآ  دنتفگ  .تسین 

ار شمسا  دش  هتشک  تفر  غالا  ای  بسا و  تین  هب  دش  راوس  مریگیم  تیمینغ  ار  شغالا  ای  بسا  شمشکیم و  شبـسا  رطاخ  هب  موریم 
.رخ هتشک  .رامحلا  لیتق  نتشاذگ 

تردق و رطاخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  .دشاب  دیاب  ادخ  ًافرص  طقف  رطاخ  هب  .تسین  صالخا  .تفر  یچ  رطاخ  هب  هک  يا  هتشک   
ار یساسا  فرح  بل و  فرح  هشیمه  رخآ  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  فرح  نیرخآ  مامت  مامت  تفرن ، لوپ  رطاخ  هب  تفرن  تنطلس 

.شمه صالخا  ونشب  ار  رخآ  فرح  و  كاضرب » ًاضر  یهلا   » تفگ شهب  هظحل  نیرخآ 
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دنکیمن قرف  راک  عون  صلخم  يارب  . 5

سلجم وت  ای  دشاب  رازگتمدـخ  ای  یناب  ای  نک  شفک  ياپ  ای  گید  ياپ  ای  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  سلجم  هناخ  رادـبآ  وت  الاح 
.تسین شیارب  یقرف  چیه  .شیارب  دنکیمن  یقرف  دشاب  هتسشن 

یخوش تشاد  ات  دنچ  دندرکیم و  زیت  ریشمش  تشاد  ات  راهچ  دناوخیم  زامن  تشاد  یکی  درکیمن  قرف  شیارب  اهنیا  مه  اروشاع  بش   
دنکیمن قرف  ددنخب  دنک و  یخوش  ای  دـنک  زیت  ریـشمش  دـنکیمن  قرف  اهراک  نیا  همه  صالخا  تسا و  نیـسح  همیخ  نوچ  دـندرکیم 

دیدزاب و کی  مناوتیم  طقف  نم  مریگب  نان  نم  دـهاوخیم  نان  هناخ  رد  ردام  دـیوگیم  نم  هب  الاح  .هنکن  قرف  تارب  راک  عون  .صالخا 
.دنک قرف  تیارب  دیابن  راک  عون  مریگب  نون  دیابن  هک  نم  مهدب  یلوپ  کی  ردام و  زا  منک  تاقالم 

.نارگید حدم  نتشادن  راظتنا  . 6

یسک بخ  موشیم  هتشک  موریم  ام  هک  الاح  هک  دوبن  رظتنم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  .دنکب  نامفیرعت  یـسک  میـشاب  رظتنم  دیابن  ام 
هک یسک  رگا  .تسین  لوقعم  ًالصا  دنک  شفیرعت  یسک  ات  دهدب  ار  شا  یتسه  همه  رفن  کی  تسین  لوقعم  رخآ  دنک  فیرعت  تسه 

.ار نارگید  حدم  دونشب  هک  دشاب  دهاوخیم  دهدب  ماجنا  يراک  رگا  دهدیم  ماجنا  راک  ییایر 

ِصاَلْخِْإلا ِهَّیِقیِقَح  َّقَح  ٌْدبَع  َغََلب  اَم  َو  دراد ) تیعقاو  کی  يزیچ  ره   ) ًهَقیِقَح ٍّقَح  ِّلُِکل  َّنِإ  ، » دوریم هراد  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما 
تفیرعت دیاین  تشوخ  هک  تسا  نیا  صالخا  تقیقح  ص11 ) راونالا ، تاکشم  « ) هَّللا ِلَمَع  ْنِم  ْیَـش ٍء  یَلَع  َدَمُْحی  ْنَأ  َّبُِحی  َال  یَّتَح 

نهذ رد  تیاور  ناتـساد و  یه  .دوش  مامت  ات  میوگب  دیاب  مه  رگید  تمالع  ات  دنچ  .تسین  تقو  تسا  دایز  نهذ  رد  قیداصم  .دـننک 
.تسین تقو  نوچ  دوش  یمن  دنکیم  روطخ 
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رطاخ هب  دنزیم  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هبرض  کی  .دوب  رتشیب  هبرض  کی  رگم  قدنخ  گنج  رد  دوب  هبرض  کی  دینک  هاگن  امش 
ار تمایق  ات  سنا  نج و  تدابع  وزارت و  هفک  کی  رد  دراذگیم  ادخ  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هبرـض  نیا  .شرپ  رپ  رپ  صالخا 

.اه یلیخ  .تساهنیا  زا  رتنیگنس  هبرض  نیا  دیوگیم  هفک  هگید  فرط  رد  دراذگیم 

همه اه  نکاعد  ياهاعد  مامت  اه  ناوخترایز  ترایز  هرمع و  جـح  مامت  اهریگهزور  هزور  ماـمت  اـهناوخ  بشزاـمن  بش  زاـمن  ماـمت   
موی یلع  هبرـض   » قدـنخ زور  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هبرـض  کی  هفک ، کی  رد  راذـگب  ار  همه  ءایبنا  ایـصوا و  ءایلوا و  زا  اهنیا 

؟ هدرک راک  هچ  ص78 ) ج2 ، بولقلا ، داشرا  « ) نیلقثلا هدابع  نم  لضفأ  فرط ) نیا  دیراذگب   ) قدنخلا

اقآ تفگ  تشونیم  تشاد  هک  یبتاک  ياـقآ  نآ  دنتـشونیم  شیارب  دنتـشاد  مرکا  ربمغیپ  هیبیدـح  حلـص  رد  هک  يا  هماـن  نآ  ربکا  هللا   
.هللا دبع  سیونب  نک  شکاپ  ار  (ص ) هللا لوسر  نآ  دومرف  ارچ ، اقآ  نک ، ربص  نک  ربص  دندومرف  اقآ  (ص ») هللا لوسر  دمحم   » متشون
.درک شحرطم  مه  ادـخ  درک  كاپ  ار  شدوخ  ربمغیپ  هَّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم   » دـش لزان  هیآ  درک  ادـخ  لوسر  ار  صالخا  اب  راک  نیا  ات 

.میراذگب میناوتیمن  نامدوخ  مسا  يور  اپ  هک  تسا  نیا  ناملکشم  ام  .یشیم  حرطم  نک  كاپ  ار  تدوخ  .دیدید  ار  صالخا 

.دراد تأرج  صلخم  مدآ  . 7

ریما هک  یتـیبملا  هـلیل  دـییوگب  امـش  تسـالیواو ، شتعاجـش  تسـالیواو ، شتأرج  تـسا  صلخم  نوـچ  تـسا  داـیز  یلیخ  شتأرج 
همه دوشیم  دراو  هک  ینانمـشد  نیا  مامت  کیرات  قاتا  هدوبن  پمال  عقوم  نآ  کیرات  هدـیباوخ  ربمغیپ  ياـج  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا
هرب اهریشمش  رتسب  ياپ  دندیسر  هکنیا  درجم  هب  دنتفر  دندش  مسق  مه  همه  ینابـصع  نمـشد و  همه  دراد  باقن  همه  هنهرب و  ریـشمش 

.دوش فالخ  دهدیمن  لامتحا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  دصرد  کی  .مامت  نییاپ  دایب  الاب و 
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دندز اجرد  لیئاکیم  لیئربج و  دینکیمن  دینکیم ، ار  راک  نیا  دیشاب  امـش  دراد  تأرج  یلیخ  اما  .مامت  ندش  هتـشک  نتفر  دیوگیم  اقآ   
توخا دقع  امش  نیب  لیئاکیم  لیئربج و  درک  باطخ  ادخ  دوب  هدیباوخ  رتسب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هک  ياهظحل  نامه  رد 

، هن ینک ؟ لیئاکیم  يادف  ار  تناج  يرضاح  وت  لیئربج  دینک  يرگید  يادف  ار  ناتناج  دیرـضاح  ناتمادک  الاح  .لوبق  لوبق ؟ ما  هتـسب 
؟ تسا بوخ  لیئربج  لیئاکیم  ياقآ  .هن  اما  مراد  شتسود  ار  لیئاکیم 

.هن هن  ینک ؟ ادف  شیارب  ار  تناج  يرضاح  ناتیارب  متسب  مه  توخا  دقع  تسا  یحو  نیما  هلب   

هنوگ چیه  هدـیباوخ و  مربمغیپ  رتسب  رد  دـینک  هاگن  قح  هب  هفیلخ  یفطـصم  یـصو  دـینک  هاگن  نیمز  يور  دـیرب  الاح  دیـسر  باطخ 
.لمع رد  صالخا  نیبب  ار  تأرج  درادن  یسرت 

اقآ دـنتفگ  شهب  اقآ  لباقم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دیدیـسرت ، یمن  دایب  صالخا  رگا  الاب  دوریم  تتأرج  دـمآ  هک  صـالخا   
تافـص زا  یکی  هلب  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  دراد  تأرج  یلیخ  هشاـب ، تفگ  تـسه ؟  فرط  نآ  تـیعمج  رازه  یـس  زا  شیب 
.میوگب ناـتیارب  ار  شیرادـقم  کـی  اروشاـع  بش  دـش  تقو  رگا  .میوگب  ناـتیارب  بش  کـی  رد  دوشیمن  فـیح  هک  تسا  تعاـجش 

نیا مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  درکیم  هلمح  یتقو  دیناوخب  ار  نارگید  خیراوتلا و  خسان  يدوعـسم و  خیرات  دوب  الیواو  شتعاجش 
تفریم دادیم  ناشلوه  درکیم  در  دوب  ناشهاگتماقا  هک  ییاجنآ  ناشهاگهمیخ  زا  دناشکیم  درکیم  قرفتم  اهنابایب  هب  دـناریم  ار  رکـشل 

شهب اما  شتعاجش  همه  نیا  اب  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  نیا  الاح  مالـسلا .) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  تشک  ار  رازه  دنچ  بقع  نآ 
.دیورب امش  دناهدمآ  نم  يارب  اهنآ  ًالصا  هشاب  تنشکیم ، .هشاب  دیوگیم  رازه  هس  یس و  دنیوگیم 

15005 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4671 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوشیمن یگنر  صلخم  مدآ  . 8

اهنیا نایم  زا  دنکیم  روبع  نوخ  تشوگ و  تسوپ و  نایم  زا  هک  يریش  .دینکیم  لیم  امـش  هک  يریـش  دنامیم  ریـش  لثم  دیوگیم  نآرق 
هعماج نایم  زا  صلخم  مدآ  کی  .لفط  نیا  يارب  دیآیم  نوریب  دیفـس  هتفرگن  گنر  دیآیم  نوریب  ردام  هنیـس  زا  یتقو  اما  دـنکیم  روبع 

.دیآیم نوریب  دیفس  افصم و  ریش  لثم  صلاخ  ناسنا  نیا  اما  دننکیم  هلمح  شهب  فرط  همه  زا  عامتجا  ياهتفاثک  نیا  مامت  دنک  روبع 

هتفرگ لاچخی  کی  مرهاوخ  هتفرگ  دـیاس  ياب  ياس  شچب  يارب  مرهاوخ  الاح  هنکن  یمـشچمه  مشچ و  هنکن  هاـگن  رگا  مناـخ  کـی 
زا ادـبا  هتفرگ  ار  یهافر  تالیکـشت  نالف  منادـیمن  میریگن ، میناوتیمن  هک  ام  .هرایب  ار  لاچخی  نیا  دـنکب  دـیاب  هزانج  عییـشت  رفن  شش 
ور هشاب  دیوگیم  تسا  صلخم  هک  یناسنا  هشب  در  هک  ناوختسا  تسوپ و  تشوگ و  نوخ و  ياه  یمـشچمه  مشچ و  نیا  مامت  نایم 

.دیآیم نوریب  دیفس 

.درادن ازج  يارب  یسک  زا  عقوت  صلاخ  مدآ  . 9

.دینک تمحرم  یتاولص  .دیآیم  ناشزا  يراک  ناشمادک  دنتسه  اجنیا  هک  اهنیا  دنتفگ  دراد ؟ عقوت  یک  زا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 

نمشد رکشل  تیعمج  رازه  دنچ  یس و  هک  ییاهنآ  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  دریگب  یک  زا  ازج  درادن  عقوت  یـسک  زا  صلاخ  مدآ 
.ازج یک  زا  دنوشیم  هتشک  یگمه  دنتسه و  رفن  هک 72  مه  اهنیا  دنتسه 

مادعا مکح  نوعرف و  داد  لیکـشت  یماظن  ياروش  هک  یتقو  .دنکیم  شگنر  رپ  نآرق  رد  ادـخ  نداد  بآ  کی  اهتقو  یهاگ  اقآ  نیبب   
.نیدم دمآ  رـصم  زا  درک  رارف  یـسوم  دـیوگیم  نآرق  ( 21 صـصق /  « ) ُبَّقَرَتَی ًاِفئاخ  اـْهنِم  َجَرَخَف   » درک رداـص  ار  نارمع  نب  یـسوم 

ياهمشچ کی  رس  دمآ  شاوی  شاوی  هنسرگ  هتفوک و  هتسخ و  دش  نیدم  هزاورد  دراو  دمآ  یتقو  تساجنآ  بیعـش  تساجک ؟ نیدم 
كوت کت و  دنفسوگ  ات  دنچ  اب  هشوگ  نآ  رتخد  ات  ود  اما  دنهدیم  بآ  تبون  هب  تبون  ار  شنادنفـسوگ  هداتـسیا  ناوج  ات  دنچ  دید 

باجح و رطاخ  هب  مه  اهنآ  دنهدیمن  هار  اهنیا  دش  هجوتم  امش .  نم و  لوق  هب  هفالک  هنسرگ و  هتفوک و  هتـسخ و  مه  یـسوم  هداتـسیا 
 / صصق « ) امَُهل یقَسَف   » .هلب دنتفگ  .دیهدب  بآ  دیهاوخیم  ار  نادنفـسوگ  نیا  تفگ  ریز  رـس  ولج  دمآ  .لطعم  هداتـسیاو  اجنآ  تفع 

(24
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کی نآرق  .تمالـس  هب  تفگ  درب و  دعب  داد و  بآ  همـشچ  بل  دروآ  تفرگ  اهمناخ  نیا  زا  ار  دنفـسوگ  ات  دنچ  نیا  دیوگیم  نآرق   
دیرب دراد  ینایرج  هتسخ ، تسشن  ياهیاس  کی  ریز  دمآ  داد  بآ  هک  دعب  ِّلِّظلا » َیلِإ  یَّلََوت  َُّمث  امَُهل  یقَـسَف   » ار يروط  نیا  نداد  بآ 

.دیناوخب

اهنآ هیک  نوتاباب  دیوگیمن  دهاوخیمن  یـسک  زا  ازج  دـهاوخیمن  رتخد  ود  نیا  زا  ازج  دـنکیم  شگنررپ  ادـخ  نیبب  نداد  بآ  کی  اما 
عقوت نودب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  یک ، زا  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  .دهاوخیمن  هیارک  .تسا  بیعـش  ام  ياباب  دنتفگ  دندمآ 

.درک راک 

.تسادخ لام  تزع  دراد  رواب  صلخم  مدآ  . 10

مه .اـت  ود  نیا  ( 165 هرقب /  « ) ًاـعیمَج ِهَِّلل  َهَّوُْقلا  َّنَأ  ( » 65 سنوی /  « ) ًاعیمَج ِهَِّلل  َهَّزِْعلا  َّنِإ   » میرادـن نآرق  رد  رتشیب  ًاـعیمج  اـت  هس  اـت  ود 
تـسا ینتـسکش  شدوخ  تسا  یندش  مخ  شدوخ  دیوشیم  تسار  مخ و  ارچ  دیتسه ؟ یچ  لابند  .تزع  مه  تسادخ  تسد  تردـق 

.؟ دیوشیم مخ  شیارب  ارچ 

.درادن بارطضا  صلاخ  ناسنا  . 11

بش .دوب  هتسشن  تفس  اقآ  دندیزرلیم  دیب  لثم  دنتشاد  نارهت  دندربیم  ار  ماما  هک  يزابرس  ات  هس  ود  .هسرتیمن  تسین  برطـضم  ًالـصا 
ماما هقیقد  .دوـشیمن 5  مه  هقیقد  تسه 5  طـخ  هس  ود  هـقیقد  دعب 5  دنتفرن  دـیرب  دیـشاپ  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اروشاع 
طسو .دراد  ینارنخس  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هقیقد  .تسا 6-5  گنشق  یلیخ  دینک  شوگ  .دراد  ینارنخس  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح

هب هدـب  شوگ  ًادـعب  الاح  تفگ  تفرگ  ار  یلغب  تسد  ریـشب  دوریم  راجنلک  شایتسد  لغب  اب  ریـشب  دـید  درک  هاگن  هی  هلمج   6  - نیا 5
؟ هدش یچ  هن  دومرف  اقآ  .تسین  يزیچ  تفگ  ریشب  اباب ؟ یچ  هلب ، تفگ  ریشب  تفگ  اقآ  .اقآ 
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یچ يدینش  میرادن  ربخ  میتسشن و  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  تمدخ  الاح  هک  ام  ریشب  تفگ  نم  هب  نم  یتسد  لغب  نیا  اقآ  تفگ   
؟ هدش

اقآ تفگ  يراد ؟ رسپ  ات  دنچ  ریشب  هک  دندومرف  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  اقآ  .دنتفرگ  يریسا  هب  رارشا  ار  ترسپ  تفگ  .هن  تفگ   
.نک دازآ  ار  ترسپ  ورب  وش  دنلب  ریشب  دومرف  اقآ  هناد ؟ کی  نیمه 

راظتنا مشچ  تسه  رظتنم  مه  شردام  نک  دازآ  ار  ترـسپ  هدب  لوپ  ورب  مهدـیم  تهب  لوپ  تفگ  اقآ  .موریمن  الـصا  مورب  اقآ  تفگ   
.اجک مورب  موریمن  تفگ  تسه ؟

مامت رگا  مسق  تدوخ  هب  تفگ  .لخاد  مربب  ار  امـش  ات  متـسیایم  تشهب  رد  مد  مسق  ادـخ  هب  ریـشب  تفگ  درک  تحار  ار  شلایخ  اـقآ 
تباکر هب  میآیم  هرابود  دنک  هدنز  ارم  ادـخ  هرابود  دـننک  هعطق  هعطق  ار  نم  هک  البرک  هدـنرد  رازه  دـنچ  یـس و  نیا  ناگدـنرد  نیا 
.شردام شیپ  دوریم  دنک  شدازآ  مه  رگا  میریم  ادرف  میرب  میهاوخیم  زورما  نیمه  مدوخ ، شیپ  دایم  هشب  هتشک  رگا  مرسپ  .مرب  اجک 

.شیاج زا  دروخن  ناکت  بارطضا  ارچ 

دیوگیم هک.تسادهشلا  دیـس  ياهتجح  مامتا  اهنیا  دینکن  هاگن  البرک ، مایا  رد  ار  شتاظحل  نیرت  مارآ  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس   
دادعت کی  رگا  هک  دنک  تجح  مامتا  دهاوخیم  .دنورن  منهج  اهنیا  هک  دهاوخیم  هراد  بارطـضا  هکنیا  هن  دیـشکن  .ار  نم  دیـشکن  اباب 

.درادن یبارطضا  هچ  ینعی  بارطضا  .دنورب  ای  فرط  نیا  دایب  دراد  دوجو  كاپ  كاپ و  همین 

ربکا یلع  تفگ  هدب  ناذا  دمآ  ات  نذؤم  دوشیم  دنلب  حبص  مارآ  یلیخ  سکلیر  یلیخ  اهیزورما  لوق  هب  حبـص  دینک  هاگن  نیمه  يارب   
اقآ یشزرل  یشیوشت  میبرطضم  میراد  یبارطضا  میـشاب  اهام  رگا  الاح  دش  هک  رهظ  .داد  ناذا  ربکا  یلع  .هدب  ناذاوت  حبـص  زورما  اباب 
دیس مه  ار  هماقا  تفگ  هک  ناذا  .دیگب  ناذا  تفگ  هن  .ناوخب  زامن  يدنت  دهاوخیمن  ناذا  الاح  .نتفگ  ناذا  .دیوگب  ناذا  نذؤم  دومرف 
زامن نیا  رس  .دیوگیم  مه  هماقا  دیوگیم  ناذا  دناوخ  یم  تعامج  هب  دناوخیم  تقو  رس  دناوخیم  زامن  .تفگ  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا

هللا ربکا  هللا  دـیوگب  ناذا  نذؤم  دـندزدب و  هزاغم  رد  ار  ما  هخرچود  رگا  نم  .دـیراد  غارـس  رتالاب  نیا  زا  شمارآ  .دـهدیم  هتـشک  مه 
الاح ات  رهظ  زا  ياو  يا  مییوگیم  رهظ  زا  دعب  تعاس 5  رهظ  زا  دعب  ات  دوریم  تسد  زا  نم  شمارآ  دنا  هدیدزد  ار  نم  هخرچود  .ربکا 

.دنکیم راک  هچ  نیبب  ار  صالخا  .تساجک  هب  ات  ياجک  زا  هر  توافت  نیبب  .مدوب  ما  هخرچود  لابند  میدناوخن  زامن 
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.دنکیمن راک  كردم  يارب  صالخا  اب  ناسنا  . 12

راک ادخ  يارب  نوعرف  نز  ( 11 میرحت /  « ) َنْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ًالَثَم  ُهَّللا  َبَرَـض   » دنکیم شاولح  اولح  ار  لاثم  هناد  کی  نآرق 
دناوتیم مه  نز  کی  هن  اهامـش  هینکن  رکف  اهدرم  ایآ  دیوگیم  نآرق  رد  دنکیم  شلثملا  برـض  ادخ  .دـهاوخیمن  مه  كردـم  دـنکیم 

.هگید نوعرف  تسادخ  نز  ناشدوخ  ریبعت  هب  هاشداپ  نز  .صالخا  رد  دشاب  ماما  هوسا و  دناوتیم  مه  نز  کی  .دشاب  وگلا 

متفگ نآلا  هگید  دشابن  كردم  يارب 

تسه باتک  تسه  هاگـشناد  تسه  داتـسا  هبنـش  زور  زا  ادرف  زا  یلاعت  همـسب  دننک  مالعا  ام  ياه  هاگـشناد  اه و  هزوح  رد  رگا  الاح 
.تسین كردم  تسه  سرد 

.تسین كردم  يارب  دنوریم ؟ سرد  رس  شاتدنچ  هبلط  رازه  دنچ  وجشناد و  رفن  نویلیم  دنچ  رفن  رازه  دنچ  نیا  زا 

یلیخ هزیگنا  .دراد  هزیگنا  صلخم  مدآ  .مناوخب  هضور  دعب  میوگب  مه  شرخآ  .درکن  راک  كردم  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما   
.تسا مهم 

نیا هب  دنروایم  بآ  ناویل  کی  دنا  هتسشن  مه  رانک  رفن  هس  ییادخ  هزیگنا  ییادخ ، هزیگنا  هتسشن ، مه  رانک  رفن  هس  دینیبب  لاثم  کی   
دییامرفب اقآ  دیوگیم  یموس  مرادن ، لیم  بآ  دیوگیم  دییامرفب  دییوگیم  یمود  هدرک ، رهق  .مینیبب  ورب  هگیم  .بآ  دـییامرفب  دـییوگیم 

یموس .درادن  لیم  یمود  .تسا  رهق  یلوا  .ندروخن  بآ  رفن  هس  .تسا  رتهنـشت  نم  زا  یمراهچ  یمراهچ ، هب  هدـب  ورب  دـیوگیم  بآ ،
.تسا رگید  یکی  ندرک  ریس  هک  تسا  نیا  شاهزیگنا 

َو  » دـشاب هتـشاد  هزیگنا  هزیگنا ، .مه  یتکرح  چـیه  هدروخن و  بآ  ات  هس  .چـیه  ود  نآ  اـما  مسیونیم  باوث  ار  نیا  دـیوگیم  دـنوادخ   
ریبعت هب  .دـنک  داجیا  شدوخ  يارب  هزیگنا  يروج  همه  ادـخ  هار  وت  ص64 ) داعملا ، داز   / لیمک ياعد  « ) ًادَمْرَـس َِکتَمْدِـخ  ِیف  ِیلاَح 
حارج دوشیم  یکی  .دنهدیم  شلوپ  لحم  باصق  دوشیم  یکی  .دننکیم  شنادنز  لحم  تال  دوشیم  یکی  دننزیم ، وقاچ  رفن  هس  اهیضعب 

.وقاچ ات  هس  .دنوشیم  شنویدم  دنوشیم و  شرکون  مه  دنهدیم  شلوپ  مه  هک 
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اهنیا اباب  دیوگیم  دندوبن  ینیدیب  مدآ  ًالبق  اهریما  دندمآ  البرک  هک  ییاهنیا  دسیونیم  شباتک  ردار  يا  هرمک  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 
.دندوب مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  نارادنامرف  نارادناتسا و  ناهدنامرف و  ناشیاهیضعب 

.تسا یلع  نیفص  پچ  حانج  هدنامرف  یعبر  نب  ثبش   

.تسا نیفص  زابناج  نیمه  نوعلم  رمش  نیمه 

هدایپ نیسح  هب  اهزادنا  گنس  هدنامرف  دوشیم  مه  نآ  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  میقتـسم  لتاق  دیآ  یم  نیا  .دوشیم  بارخ  هزیگنا 
(. مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  هب  دنزیم  گنس  هک  ییاه 

رد مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیـس  صالخا  اب  راک  کی  رطاخ  هب  زور  هب  زور  ادخ  هک  دناشکیم  اجک  هب  ار  ناسنا  دنکیم و  هچ  صالخا 
ات اروشاع  حبص  زا  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  مایق  تعاس   5 لاس 4 -  تسیود  لاس و  دص  هن  تعاس  ای 5   4 تعاس ، ای 5  هلصاف 4 

صالخا نیا  دـنکیم  شرترپ  مه  زور  هب  زور  درذـگب  مه  لاس  اهنویلیم  هک  دـنکیم  راک  هچ  زامن  زا  دـعب  تعاس  هس  ود  زاـمن  زا  دـعب 
.تسا مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس 

لیقع نب  ملسم  ای  کیلع  مالسلا   

هکنیا رطاخ  هب  یکی  .مراد  شتسود  تهج  ود  هب  ار  ملسم  نم  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دومرف  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما 
دیـس هقالع  دروم  ملـسم  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  هقالع  دروم  لیقع  .دراد  صـالخا  هکنیا  رطاـخ  هب  یکی  تسا  لـیقع  رـسپ 

.تسادهشلا

نیـسح ریفـس  ملـسم  .شدوخ  رطاخ  هب  یکی  تسه  بلاـطوبا  رـسپ  نوچ  یکی  مراد  تسود  تهج  ود  هب  ار  لـیقع  نم  دومرف  ربمغیپ 
دیـس رکف  هب  یه  دـندرک  یلاـخ  ار  شرـس  تشپ  هک  یتعاـس  نآ  زا  .تسین  لـفاغ  نیـسح  داـی  زا  هظحل  کـی  اـما  هدـمآ  هفوک  تسا 
ناج نیسح  هدب  ربخ  نیسح  هب  یکی  دیوگیم  دنزیم  ریشمش  هک  مدق  هب  مدق  .این  هفوک  نیـسح  دیوگیم  دنکیم  همزمز  یه  تسادهـشلا 

هک یتقو  تسا  نیـسح  دای  هب  دوریم  ولج  هک  مدـق  هب  مدـق  .راـین  هفوک  ار  تتیب  لـها  ییاـیب  یهاوخیم  رگا  دـیگب  نیـسح  هب  اـین  هفوک 
نیا وت  .دـشیم  نوخ  زا  رپ  فرظ  دـندوب  هدرک  یمخز  ار  شنادـند  ناـبل و  هروخب  تسنوتن  دـندروآ  شیارب  بآ  دـندرک  شریگتـسد 

دندرک شریگتسد  ار  ملسم  دنتفگ  مدرم  .هنـشت  بل  مه  نیـسح  هکنیا  يارب  دروخب  بآ  تسناوتن  ملـسم  .هدرک  نیـسح  هب  ادتقا  لمع 
دنرظتنم هرامالا  راد  راوید  نییاپ  هدع  کی  .دننکیم  شنادنز  تسا  نیسح  هدنیامن  ملسم  دنتفگ  اهیـضعب  دنکیم  شدازآ  تسا  نامهم 

دیگب همه  .نیمز  يور  هرامالا  راد  يالاب  زا  يرـس  یب  یندب  کی  ندید  تقو  کی  دندوب  رظتنم  هک  روج  نیمه  دوشیم  ربخ  هچ  ننیبب 
نیسح اینیسح  اینیسح  ای 
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هللا ای  هللا  ای  مظعالا  کمسب  كوعدنو  کلئسن  هللا  دبع  ابا  ای  مولظم  ای  کیلع  هللا  یلص 

زرمایب شخبب و  ار  ام  ایادخ 

ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب 

امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و  لیقع  نب  ملسم  قح  هب 

امرفب تظفاحم  سلجم  مرتحم  راضح  نارازگ ، تمدخ  سیماون ، اه ، ناوج  ام ، زیزع  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک 

امرف تتمحر  قیرغ  ار  نامتاوما  ادهش ، ماما ، اراگدرورپ 

نادرگرب ناشدوخ  هب  ار  نانشمد  رش 

نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب 

یگدنب رد  صالخا  هب  ندیسر  هار  اهنت 

یگدنب رد  صالخا  هب  ندیسر  هار  اهنت 

نعللا نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  لـص  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  مئادلا 

ریذـن و هنم  مکل  یننإ  هللا  ّالا  اودـبعت  اـّلَا   (1) ریبخ میکح  ندـل  نم  تلّـصف  َُّمث  ُُهتاـیآ ، تمکحأ  ٌباـتک  رلا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
ّینِإَف اوَّلوت  نِا  هَلـضف َو  ٍلـضف  يذ  َّلُـک  ِتُوی  یّمـسم َو  ٍلـجا  یلا  انـسح  ًاـعاتم  مکعّتمی  هیلا ، اوبوت  مث  مکبر  اورفغَتـسا  نأ  (2) َو  ریشب

«(4) ٌریِدَق َیش ٍء  ُلک  َیلَع  َوُه  ُمکُعِجْرَم َو  ِهَّللا  َیلِإ   (3) ریبک ٍموی  َباذع  مکیلع  فاخَأ 

هبوتو رافغتسا  هجیتن  هنسح ، عاتم 

توعد نآ  هب  ار  ام  ءایبنا  هک  يدیحوت  نآ  .تسا  تقیقح  نیا  لیصفت  یقب  ام  دوش و  یم  هصالخ  دیحوت  رد  یهلا  یحو  قیاقح  مامت 
.دیتسرپن و ار  لاعتم  يادخ  ریغ  هک  منک  یم  راذنا  ار  امش  ریشب ،» ریذن و  هنم  مکل  یننإ  هللا ، ّالا  اودبعت  الأ  : » هک تسا  نیا  دندرک ، یم 
هب هیلإ ،» اوبوت   » دـعب و  .دینک 2 - رافغتسا  ریغ  تدابع  زا  مکبر ،» اورفغتـسا  - » 1 دیهد : ماجنا  راک  ود  .دـیتسه  كرـش  هب  يالتبم  رگا 

رگا هک  دیـشابن  نارگن  انـسح ،» ًاعاتم  مکعتمی   » .دیوش یم  عتمتم  مه  ایند  رد  دـینک ، ار  راک  نیا  رگا  هک  .دـینک  عوجر  لاعتم  يادـخ 
تب ههلآ و  نیا  زا  امـش  هک  هچنآ  .تسین  روط  نیا  .دور  یم  تسد  زا  ناتتاناکما  دینام و  یم  اهنت  دیتفرگ ، هلـصاف  اه  تب  نیا  زا  نالا 
.دنک یم  عتمتم  ایند  نیمه  رد  ار  امـش  لاعتم  يادخ  دیروآ ، ادخ  هب  ور  رگا  دینک ، یم  لابند  دیا ، هداد  رارق  ادـخ  کیرـش  هک  ییاه 

.تسا هنسح  عاتم  دهد ، یم  هک  مه  یعاتم  .دیدرگ  یمنرب  یلاخ  تسد 
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یلامث هزمحوبا  ياعد   – 67 ص : ج 1 ، همیدقلا ،) ط -   ) لامعألا لابقإ  ( 1 - ) 1
195 ص : ج 1 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ( 2 - ) 2
166 ص : ج 2 ، هیمالسإلا ،) ط -   ) یفاکلا ( 3 - ) 3

16 ص : صنلا ، قودصلل ،) یلامألا ( ( 4 - ) 4
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نآرق رد  هللا » اّلا  اودبعت  «ال  زا يرگید  ریباعت 

اّمنأ ََّیلإ ، یحوی  مکلثم  ٌرـشب  انأ  اّمنإ  لق  : » تسا نیا  ریبعت  یهاگ  .تسا  هدرک  نایب  فلتخم  ریباعت  اب  ار  هللا » ّالا  اودـبعت  ال   » زارف نآرق 
مه نآ  .دوش  یم  یحو  نم  هب  هک  توافت  نیا  اب  مدـش ، هدـیرفآ  رـشب  بلاـق  رد  نم  وگب  مدرم  نیا  هب  اـم ، ربمغیپ  دـحاو ،» ٌهلإ  مکهلإ 
امـش هلا  تسا : نیمه  نم  یحو  دومرف  .تسا  هدـش  هداد  حیـضوت  تایاور  نآرق و  رد  (ص ) مرکا یبن  یحو  نیا  هک  تمظع ، اب  یحو 

.تسین رتشیب  هلا  کی  .دینکن  اپ  تسد و  هلا  ناتدوخ  يارب  .تسا  دحاو  هلا 

هنم مکل  ّینإ   » .دینک رارف  یلاعت  كرابت و  هللا  تمس  هب  ناتدوخ  ههلآ  نآ  زا  ( 50/ تایراذ «) هللا یلإ  اورّفف  : » تسا نیا  ریبعت  مه  یهاگ 
امـش هب  نم  .دـینکن  ذـخا  يرگید  هلا  یلاعت ، كراـبت و  هللا  اـب  نیبم ،» ریذـن  هنم  مکل  ینإ  رخآ ، اـهلا  هللا  عم  اولعجت  ـال  و  نیبم ، ریذـن 

یم ادخ  ریغ  هب  ور  ناسنا  هک  تسا  هملک  کی  نیمه  رد  جنر  باذع و  همه  دیوش ، یم  بذعم  دیوش ، یم  راتفرگ  مهد ، یم  رادـشه 
هلا زا  دیاب  ناسنا  هک  تسنیا  تاجن  هار  تسیچ ؟ تاجن  هار  .دتـسرپ  یم  ار  ادخ  ریغ  نآرق  ریبعت  هب  .دریگ  یم  هلا  ار  ادـخ  ریغ  دروآ و 

.دنک رارف  لاعتم  يادخ  تمس  هب  شدوخ 

(ص) ربمغیپ تمظع  ماقم و  زا  تلفغ 

هک يربمغیپ  نیا  يورب ، یهلا  برق  ات  وا  اب  دوش  یم  هک  يربمغیپ  نآ  هک  تسنیا  تساه ، ناسنا  اـم  ياـه  تلفغ  ءزج  هک  یمهم  هتکن 
نیا تسین ، مرتحم  ندـب  نیا  هکنیا  هن  .تسین  مینیب  یم  ام  هک  یندـب  نیا  طـقف  یفاکـشب ، ینک و  قرخ  ار  بجح  همه  وا  اـب  دوش  یم 

ار اه  باـجح  هک  یـسک  نآ  .تسین  ندـب  نیا  طـقف  یلو  .تسا  هداـعلا  قوف  مه  ناشمـسج  (ص ) ربمغیپ .تسا  هداـعلا  قوف  مه  ندـب 
ترایز هک  تسا  یـسک  میور  یم  شلابند  هب  ام  هک  یماـما  نآ  .تسا  ربمغیپ  نیا  تسا ، هدـمآ  اـیند  ملاـع  تمـس  هب  دـعب  هتفاـکش و 

وا اب  دناوت  یم  دسانـش ، یم  ار  ماما  ناسنا  هک  يا  هزادـنا  هب  .تسا  ماما  نآ  فصو  زا  یـشخب  نآ ، میناوخ و  یم  شقح  رد  ار  هعماج 
.دورب ار  ادخ  هار 
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؟ میتسه ام  یتایآ  نینچ  بطاخم  ایآ 

هبوت هک  مینک  یم  تدابع  ار  ادخ  ریغ  ام  رگم  میتسه ؟ ام  تایآ  نیا  بطاخم  رگم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  اجنیا  رد  هک  یلاوس 
هزادنا هب  ام  تسا ، نیا  خساپ  .تساه  تسرپ  تب  نیکرشم و  هب  طوبرم  تسین ، ام  هب  طوبرم  هک  هیآ  نیا  میروایب ؟ ادخ  هب  ور  مینک و 

ادـخ هزادـنا  نامه  هب  تسا ، هدیـسر  ام  بلق  هب  رون  نآ  هک  يا  هزادـنا  هب  میا ، هتفرگ  رارق  (ص ) مرکا یبن  تیـالو  راونا  تحت  هک  يا 
، دـشابن یهلا  هدارا  رگا  مییوگ  یم  همه  دـنا ؟ هراک  هچ  امـش  فارطا  تاناکما  نیا  هک  دـننک  لاوس  اـم  همه  زا  رگا  .میا  هدـش  تسرپ 
هب هداس  مه  نیا  هک  .هللا  دـمحلا  میناد ، یمن  دوخ  هلا  ار  اهنیا  ام  انعم  کی  هب  نیاربانب  .میناد  یم  ار  نیا  ام  همه  .دـنا  هراک  چـیه  اـهنیا 

یـصالخا دیحوت و  اجک  ره  هللا ،» َفِرُع  اِنب  هللا ، َِدبُع  اِنب   » .تسا هدـیبات  ام  بلق  هب  هک  تسا  (ص ) مرکا یبن  وترپ  .تسا  هدـماین  تسد 
یتح .تسا  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  زا  دنتسه ، دیحوت  رون  هب  ینارون  ءایبنا ، رگا  یتح  .تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعـش  تسه ،

.تسا (ص ) مرکا یبن  رون  وترپ  عاعش و  تسا ، ینارون  هک  مه  ناشیا  تویب 

« ضرالا تاومسلا و  رون  هللا   » زارف هب  دانتسا  اب  هللا » اّلا  اودبعت  ال   » حیضوت

سدقم دوجو  ریبعت  هب  .تسادخ  اه  ینیمز  اهیتاوامس و  رون  دومرف  .تسا  هدش  هداد  حیـضوت  یبوخ  هب  رون  هیآ  رد  اودبعت » ال   » يانعم
رد .دنوش  یم  تیاده  یهلا  رون  اب  اهینیمز  اهیتاوامس و  ضرالا ،» یف  نَم  يدُه  تاومسلا و  یف  نَم  يدُه  (: » (ع اضرلا یسوم  نب  یلع 
هب ارم  وت  متخانش ، وت  اب  ار  وت  نم  ( 1 «) کیلإ ینَتوَعَد  کیلع و  ینَتَللَد  تنأ  کتفَرَع و  کب  : » دیا هدـناوخ  هزمح  وبا  ياعد  رد  رحس ،

.يدرک تلالد  تدوخ  يوس  هب  ارم  وت  يدرک ، توعد  تدوخ  يوس 
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یلا ًایعاد  ، » دنک یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  ام  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  رگا  .تسوا  زا  همه  دنتـسه ، هللا » یلا  ًایعاد   » ءایبنا رگا 
رون هللا   » نامه نیا  .تسا  ملاع  هدـننک  نشور  غارچ  ًاعقاو  تسا و  هللا  یلا  یعاد  هللا ، نذاب  نوچ  ( 46/ بازحا «) ًارینم ًاجارس  هنذاب و  هللا 

رد تسا ، یعاد  رگا  ترضح  .دنک  تیاده  دناوت  یمن  لاعتم  يادخ  ضرع  رد  یسک  هک  نیا  رگید  هتکن  .تسا  ضرالا » تاومسلا و 
، ناـشتدابع ناـشدوجو ، دـننک و  یم  توعد  رگا  هادـف ، اـنحاورا  ادهـشلا  دیـس  (ع .) ادهـشلا دیـس  روط  نیمه  .تسا  هللا » یعاد   » عقاو
رد .دـننک  یمن  توعد  هک  ایند  هب  .دـننک  یمن  توعد  هک  دوخ  هب  .تسا  هللا  یلا  اه  توعد  نیا  همه  تسا ، توعد  همه  ناشیاروشاع 

نیا وگب  مدرم  هب  ( 108/ فسوی «) ینَعَبَّتا ِنَم  انأ و  هریـصب  یلع  هللا  یلإ  اوعدأ  یلیبس ، هذه  لق  : » هدمآ روط  نیا  فسوی  هکرابم  هروس 
اهنآ دنتسه ، (ع ) همئا هک  دنراد  یمرب  مدق  نم  لابند  هک  مه  ییاهنآ  نم ، طقف  هن  .منک  یم  توعد  ادخ  تمـس  هب  طقف  تسا ، نم  هار 

.تسه ادخ  تلالد  تلالد ، نیا  .دننک  یم  هللا  یلا  توعد  طقف  مه 

یلیخ هک  .تسا  (ع ) تیب لها  تمظع  نیا  دـنک و  یم  تلالد  (ع ) تیب لها  قیرط  زا  دـنک ، تلـالد  دـهاوخ  یم  یتقو  لاـعتم  يادـخ 
هللا ّنکل  تیَمَر و  ِذا  َتیَمَر  اـم  َو  : » دـیامرف یم  (ص ) ربـمغیپ هب  لاـعتم  يادـخ  هک  .تسا  نیمه  ماـقم ، نیرتـمهم  .تـسا  یمهم  ماـقم 

یبیجع ریبعت  یلیخ  .يدوبن  امـش  يدرک ، یم  ترپ  نمـشد  تمـس  هب  ار  اـه  هزیرگنـس  امـش  هک  تقونآ  اـم ، ربـمغیپ  ( 17/ لافنا «) یمَر
.تسا نیمه  دـنک ، یم  يراک  ره  (ص ) ربمغیپ نیا  .تسین  (ص ) ربمغیپ صاخ  راک  نآ  رد  طقف  نیا  .تسا  یبیجع  ماقم  یلیخ  .تسا 

، تسا یعاد  رگا  نیاربانب  .تسا  یهلا  شیاهراک  همه  ندـیباوخ و  ندروخ و  .تسا  نیمه  مه  شقطن  ( 3/ مجن «) يوهلا ِنَع  ُقِطنَی  ام  »
ینعی ( 35/ رون «) هوکـشمک هرون  ُلَثَم  ضرالا ، تاومـسلا و  رون  هللا   » .تسا یهلا  تیادـه  غارچ  تسا ، غارچ  رگا  .تسا  هللا  یلا  یعاد 
دوجو نیا  تسا ، هدرک  نشور  ار  تانئاک  هک  یهلا  رون  همه  .تسا  (ص ) ربمغیپ نیا  ادـخ  رون  لَـثَم  یلو  تسا  ادـخ  زا  اهتیادـه  همه 

.تسا سدقم 
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نشور غارچ  کی  نادغارچ  نیا  رد  .تسا  نادغارچ  لثم  هک  .دهد  یم  حیـضوت  ار  لَثَم  نیا  رون  هیآ  رد  هوکـشمک و ،»...  هرون  ُلَثَم  »
رد هک  ییاهغارچ  رون .» یلَع  ٌرون   » هب دسر  یم  ات  دـنک  یم  هیذـغت  نوتیز  تخرد  کی  زا  .دراد  ظفاحم  بابح  کی  غارچ  نیا  .تسا 
رب تسا  یغارچ  یماما  ره  ( 2 «) همطاف ِدلُو  نِم  مامإ  دـعب  ٌمامإ  : » دومرف .تسا  رون » یلع  ٌرون  ، » دـنوش یم  نشور  (ص ) مرکا یبن  وترپ 

توعد نایرج  .دنک  یم  تیاده  رون  نیا  هب  دریگب  قلعت  شتیشم  هک  ار  یناسک  لاعتم  يادخ  ءاشی ،» نم  هرونل  هللا  يدهی   » .غارچ زارف 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  هیآ  نیا  رد  یهلا 

ضرع تهج  مدرک ، رارکت  ار  نیا  .تسا  اه  هناخ  نیا  رد  رکذ  تعفر و  هزاجا  هک  تسا ، ییاه  هناخ  کی  رد  رون  نیا  دیامرف  یم  دعب 
، اه هناخ  نیا  ریغ  رد  .تسه و  ادـخ  تدابع  دـیحوت و  ادـخ و  رـضحم  رد  روضح  تعفر و  رکذ و  هزاجا  اـه  هناـخ  نیا  رد  هتکن ، نیا 

َنذأ ٍتویب  یف  : » دومرف هک  تسنیا  .تسا  هللا  رکذ  مه  شباوخ  دـمآ ، هناخ  نیا  رد  یـسک  رگا  یلو  .تسین  هللا  رکذ  مه ، هزور  زامن و 
ار وا  ماش  حبص و  دنوش ، یم  تویب  نیا  دراو  هک  یناسک  و  ( 36/ رون «) لاصألا ِّوُدُغلاب َو  اهیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمسا ، اهیف  َرَکُذی  َعَفُرت و  نأ  ُهللا 

.دننک یم  حیبست 

ره (، 37/ رون «) ُراصبالا ُبولُقلا َو  ِهیف  ُبَّلَقَتَت  ًاموی  َنوفاخَی  ِهوکَّزلا ، ِءآتیا  ِهولّصلا و  ِماِقا  ِهللا و  ِرکِذ  نَع  ٌعَیب  ٌهراِجت َو ال  مِهیهُلت  ٌلاجِر ال  »
هک .تسا  هنوگنیا  دـعب  هجرد  رد  مه  نموم  یلو  .دنتـسه  (ع ) همئا لاجر ، نیا  لصا  هتبلا  .دوش  یم  روطنیا  دـمآ ، هناخ  نیا  رد  یـسک 
زا شیور  دوش ، یمن  بجوم  ندروخ  نیا  .تسا  ادخ  هب  شیور  تسه ، هک  مه  ندروخ  لوغـشم  .دنک  یمن  لفاغ  ار  وا  یتراجت  چیه 
دنک یم  تراجت  دومرف  .ددرگ  یمنرب  هناختراجت  تمس  هب  هلبق  زا  شیور  دنک ، یم  تراجت  مه  یتقو  .ددرگرب  هرفـس  فرط  هب  ادخ 

شالت رد  مئاد  هن ، .دـنک  یم  تسرد  تولخ  طقف  دـشاب ، رکاذ  هکنیا  يارب  دـنک و  یمن  تراجت  هکنیا  هن  دوش ، یمن  لـفاغ  رکذ  زا  و 
شدوجو رب  (ص ) مرکا یبن  رون  دوش و  یم  تویب  دراو  هکیسک  .دنتسه  تویب  یف  نوچ  .تسا  هللا  رکذ  نع  مه  شـشالت  یلو  تسا ،

تیالو هللا ، هغبص  نیا  دومرف  ( 138/ هرقب «) هغبص هللا  نم  ُنسحأ  نَم  َو   » .دنک یم  ادیپ  هللا  هغبص  دش ، نشور  یهلا  رون  هب  رگا  دبات ، یم 
.تسا
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(ع) نینمؤملاریما زا  یعاعش  هعیش ،

نـشور ار  وا  دیبات و  وا  هب  شتیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  راونا  تفرگ و  رارق  (ع ) نینموملاریما تیالو  تحت  هک  یـسک 
یمن ار  ادـخ  ریغ  ًالـصا  .تسین  كرـش  یکیراـت و  رد  .تسا  نشور  شدوجو  همه  مدآ  نیا  .غارچ  دوش  یم  شدوـخ  مدآ  نیا  درک ،

(ع) نینموملاریما تیالو  هک  دوش ، یم  ادیپ  شبلق  رد  نامیا  رون  وترپ  یتقو  نموم  دومرف  .دـنک  یمن  زاب  باسح  ادـخ  ریغ  يارب  دـنیب ،
سمـشلا عاعـش  نم  هللا  حوِرب  ًـالاّصتإ  ُّدَـشَا  نموـملا  حور  َّنإ   » .دـیایب شدوـجو  رد  (ع ) نینموـملاریما عاعـش  تسا ، ناـمیا  ناـمه  هک 

.تسا رتدیدش  دیشروخ  هب  دیشروخ  عاعش  لاصتا  زا  دنتـسه ، (ع ) نینمؤملاریما هک  یهلا  حور  هب  شلاصتا  نموم  حور  ( 3 «) سمشلاب
یتح شحور ، شّرـس ، شدوجو ، همه  هک  یـسک  ینعی  هعیـش  ًالـصا  هک  هدمآ  تیاور  رد  هک  .دوش  یم  ماما  عاعـش  دش  روطنیا  یتقو 

زا دیـشروخ ، نیا  زا  يوترپ  کی  دش  شدوخ  دـش ، روطنیا  یتقو  ( 4 «) اِنتَنیط ِلِضاف  نِم  اوِقلخ  انتَعیش   » .دوش یم  ماما  عاعـش  شمـسج 
.نادغارچ دوش  یم  شبلق  تقونآ  یهلا ، هوکشم  نیا  زا  یهلا ، لَثَم  نیا 

سک ره  .تسین و  هناخ  نیا  رد  هک  مه  دیـشروخ  دوخ  .تسا  نشور  هناخ  نیا  تسه و  هناخ  نیا  رد  دیـشروخ  زا  يوترپ  کـی  نـالا 
هنوگنیا نموم  .تسه  هناـخ  نیا  رد  دیـشروخ  زا  يوترپ  تسا و  هدرک  عولط  دیـشروخ  نوچ  .تسا  نشور  دوش ، یم  هناـخ  دراو  مه 

.تسا (ع ) نینموملاریما ناـمیا ، هملک  نوچ  .نموم  دوش  یم  دـیآ ، یم  ناـسنا  دوجو  رد  (ع ) نینموملاریما زا  يوـترپ  کـی  .دوـش  یم 
هدرک نیئزت  ناتیاهبلق  رد  و  هداد ، رارق  امـش  بوبحم  ار  نامیا  لاـعتم  يادـخ  ( 7/ تارجح «) مکبولق یف  ُهنَّیَز  ناـمیالا و  مکیلإ  َبِّبَح  »

هب اه  هناخ  نیا  وترپ  دـش و  اه  هناخ  نیا  دراو  یـسک  رگا  (ص .) هللا لوسر  سدـقم  دوجو  ینعی  (ع ، ) نینموملاریما ینعی  نامیا  .تسا 
هللااب لوغـشم  هشیمه  دنک ، یمن  لفاغ  ار  وا  یتراجت  چیه  رگید  دش ، روطنیا  یتقو  .غارچ  دوش  یم  ینارون ، دوش  یم  شدوخ  دیبات ، وا 

هزادنا هب  ام  .دتـسرپ  یمن  ار  ادخ  ریغ  هللا ،» الإ  اودبعت  ال  : » دوش یم  ( 23/ جراعم «) نوُِمئاد ْمِِهتالَـص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلا  دوش « : یم  .تسا 
هناـخ رد  ناـمیاپ  کـی  رگا  .میوـش  اـه  هناـخ  نیا  دراو  هـک  مـینک  یم  ادـیپ  هار  دـیحوت  رد  صـالخا  یگدـنب و  رد  صـالخا  هـب  يا 
اجنآ ناملد  هت  زا  یناهنپ  ياه  هگر  کی  رگا  .میتسه  كرـشم  هزادنا ، نامه  هب  هیواعم ، هناخ  رد  نامیاپ  کی  دوب و  (ع ) نینموملاریما

وت دندومرف  ترضح  .داد  هیارک  نوراه  هب  ار  شرتش  لامج ، ناوفص  .متسین  روطنیا  نم  ییوگب  دوش  یمن  .دوش  یم  لکشم  راک  دوب ،
: دومرف ترضح  .اقآ  ارچ  تفگ  دهدب ؟ ار  وت  لوپ  دنامب و  هدنز  دهاوخ ، یمن  تلد  یهد ، یم  هیارک  دیـشرلا  نوراه  هب  ار  ترتش  هک 

.يوش یم  کیرش  هزادنا  نیمه  هب 
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رافک يدام  ندمت  هب  تبسن  قلعت 

دراو یعامتجا  یگدنز  رد  دیابن  یگدنب  دـنیوگ  یم  دـنلب  يادـص  اب  دـننک ، یم  راکنا  ار  ادـخ  ًانلع  هک  ناهج  رد  رافک  يدام  ندـمت 
لابند تسین ؟ اهنآ  ندمت  لابند  هب  ناملد  ام  ایآ  دندرک ، راتفرگ  ار  ام  دندرک و  تسرد  یناطیـش  ندـمت  .دـننک  یمن  مه  ناهنپ  دوش ،

، دـندرک یم  یگدـنز  مق  نیمه  رد  هک  لـبق  نرق  ود  ياهناملـسم  لـبق ، نرق  ود  مدرم  ینعی  میتـسین ؟ ناـشعاتم  نیـشام و  هناـخراک و 
هدرک داجیا  نامیارب  رافک  هک  میتسه  یتاقلعت  نیا  راتفرگ  همه  ای  میتسه  دازآ  اهنآ  لثم  ام  تسا ؟ یکی  نـالا  اـب  ناشیگدـنز  طـیارش 
مچرپ هک  یسک  تسا ، ادخ  رکنم  هک  ییاکیرمآ  .تسا  دیحوت  رد  كرش  تیالو و  رد  كرش  .یفخ  ول  تسا و  هللااب  كرش  نیا  دنا ؟
مالـسا اب  هک  دیوگ  یم  دنلب  يادص  اب  درادن ، یخوش  ًالـصا  دیوگ و  یم  مه  ًاحیرـص  تسا ، هدرک  دـنلب  ملاع  رد  ار  مالـسا  اب  گنج 
رارقرب ام  یگدنز  نیا  ات  دننامب  اپ  رـس  اهنیا  هک  دهاوخ  یمن  ناملد  ام  ایآ  دنتـسه ، مالـسا  اب  براحم  هک  رافک  نیا  دـگنج ، یم  دراد 

دیزی هیواعم و  رگم  تسا ؟ هتـسب  اهدجـسم  اکیرمآ  رد  رگم  ناوخن ؟ زامن  دیوگ  یم  اکیرمآ  رگم  .میناوخ  یم  مه  زامن  الاح  دـشاب ؟
یتقو .دنک  یم  یمنهج  ار  ناسنا  ناسنا ، دوجو  رد  یناهنپ  هگر  کی  هزادنا  هب  ندوب  دـیزی  تیالو  ریز  یلو  دنتـسب ؟ یم  ار  اهدجـسم 

(81/ دوه «) دَحَا مُکنِم  تِفَتلَی  َو ال   » .دیورب نوریب  رهش  نیا  زا  دومرف : طول  ترضح  هب  دنوادخ  دوش ، لزان  باذع  طول  موق  رب  دش  انب 
.دینکن تافتلا  ًالصا  دینکن ، هاگن  هکنیا  هن  هدنام ، ناتردارب  رگا  یتح  ناتتورث ، ناتلام ، .دیشاب  هتـشادن  ناترـس  تشپ  هب  یتافتلا  ًالـصا 

هدرک عمج  ار  لاملا  تیب  هیواعم  نامز ، نآ  .دریگ  یم  مه  ار  امـش  باذع  نیا  دـینک  تافتلا  رگا  نوچ  .دـیورب  دـینکب و  ار  ناتدوجو 
یم مه  ار  نامزامن  مینک ، یم  برچ  یلیبس  کی  اجنآ  میور  یم  تسا ، بوخ  عضو  یلیخ  دنتفگ  یم  ماش  مدرم  .دوب  تیفارشا  دوب و 

تفگ وا  هب  دش  یم  رگید  تفر ، یم  اهنآ  رتچ  ریز  یـسک  رگا  ًاعقاو  .ناوخن  زامن  دیوگ  یمن  هک  دیزی  میریگ ! یم  مه  هزور  میناوخ ،
نالف رد  دننک و  یگدنز  رافک  رتچ  ریز  دنناوت  یم  هک  یناسک  هک  دنتفگ  یم  روطنیا  میتشاد ، يداتـسا  دنک ، تمحر  ادخ  ناملـسم !؟
ناسنا دوش  یم  روطچ  دنا ؟ هدرب  عیشت  زا  ییوب  ایآ  میتسه ، هعیش  ام  دنیوگب  دنریگب و  الاب  ار  ناشرـس  دنـشاب و  روشک  نالف  روشک و 

رگم .دور  یم  رافک  طیلب  ریز  ناسنا  هک  دوش  یم  روطنیا  بوخ  .تسین  يدب  زیچ  ندـمت  نیا  دـیوگب  دـشاب و  (ع ) نینموملاریما هعیش 
.دنک یم  اهنآ  ریسا  ار  ام  هک  تسه  ام  تاقلعت  نیا  دوش ؟ یم  عقاو  ناسنا  رب  هنوگچ  رافک  تیالو 
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یگدنب رد  صالخا  هب  ندیسر  هار  اهنت 

همه هکیروط  هب  .دوش  تویب  نیا  دراو  دوجو  همه  اب  ناسنا  هک  تسنیا  نآ  .درادـن و  رتشیب  هار  کی  یگدـنب  رد  صـالخا  هب  ندیـسر 
ُهُماَلَک ٌرُون َو  ُهُْملِع  ٌرُون َو  ُهُجَرْخَم  ٌرُون َو  ُُهلَخْدَـم  ِروُّنلا  َنِم  ٍهَسْمَخ  ِیف  ُبَّلَقَتَی  ُنِمْؤُْملا  .دوش «  (ع ) نینموملاریما رون  هب  ینارون  شدوجو 

، شهار شندز ، فرح  شملع ، شجورخ ، شدورو ، تسا ، یناروـن  شدوـجو  همه  نموـم   (1)« ِروُّنلا َیلِإ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ُهُرَْظنَم  ٌروـُن َو 
يزیچ شدوخ  زا  دـنک ، یم  تکرح  (ع ) نینموـملا ریما  عاعـش  رد  ینعی  تسا ، روـن  .تسا  هتفرگ  ار  وا  (ع ) نینموـملاریما عاعـش  ینعی 
.تسا یهلا  رون  و  (ص ) مرکا یبـن  روـن  هب  یناروـن  .تسا  هللا  روـن  .درادـن  شدوـخ  زا  يزیچ  (ع ) نینموـملاریما هک  روـطنیمه  .درادـن 
هزادـنا هب  هتبلا  .دوشب  (ص ) مرکا یبن  رون  لَثَم  دـیاب  مه  نموم  تسا ، یهلا  رون  لَثَم  (ص ،) متاـخ لوسر  سدـقم  دوجو  هک  روطنیمه 

.شدوخ

زا نیا  .هار  نیا  زا  رگم  دسر ، یمن  ادـخ  هب  يربمغیپ  چـیه  .تسا  لثمم  مسجم و  (ص ) مرکا یبن  دوجو  رد  یهلا ، تیادـه  راونا  همه 
رد يدیدرت  چـیه  .دـندرک  یم  شمجر  دـمآ ، یمن  ربمغیپ  نیا  هار  زا  رگا  لیلخ  میهاربا  یتح  .تسا  (ع ) تیب لها  فراعم  تامّلـسم 

ماما میهاربا  ترـضح  دومرف  ( 124/ هرقب «) امامِإ ِساَّنِلل  َکـُلِعاج  یِّنِإ  َلاـق  َّنُهَّمَتَأَـف  ٍتاـِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  .تسین «  رما  نیا 
: دومرف هچ ؟ ینعی  تاملک  نیا  هک  دـندرک  لاوس  .داتـسیا  رخآ  ات  ترـضح  درک و  ناحتما  یتاملک  هب  ار  وا  لاعتم  يادـخ  نوچ  دـش ،

باـتف تاـملک  ّیبر  نم  مدآ  یّقَلَتَف   » .درک عوجر  تاـملک  نآ  هب  دـنک ، هبوـت  تساوـخ  یم  یتـقو  مدآ  ترـضح  هک  یتاـملک  ناـمه 
لاعتم يادخ  درک و  یقلت  مدآ  ترـضح  درک ، هضرعار  هبیط  هسمخ  تیالو  لاعتم  دـنوادخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  تاملک  ( 37/ هرقب «) هیلع

درک و لوبق  ار  همه  جـع )  ) نامز ماما  ات  .دـیمهف  ار  ادـخ  دـهع  ینعی  هچ ؟ ینعی  درک ، مامت  میهاربا  ترـضح  .درک  لوبق  ار  شا  هبوت 
.تسا هدش  ماما  روطنیا  هدش ، ماما  رگا  مه  لیلخ  میهاربا  ینعی  .دش  ماما 
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« هللا هفرعم  نآرق و   » تعسو

شا هناخ  .تسا  (ص ) مرکا یبن  لیذ  تسا ، دیحوت  يداو  رد  يرگید  سک  ره  .تسادـخ و  رون  لَثَم  (ص ،) مرکا یبن  سدـقم  دوجو 
، دوـش یم  توـیب  نیا  دراو  یتـقو  نموـم  .تسا  (ص ) مرکا یبـن  توـیب  ناـشتویب ، مه  (ع ) همئا اذـل  .تسا  (ص ) مرکا یبـن  هناـخ  مه 
زا رگا  هک  منک  یم  ناتراذنا  نم  دیامرف ، یم  هک  تسنیا  .تسا  دیحوت  قح و  ترـضح  روضح  همه  شباتک و ...  شرازاب ، شـسرد ،

تـسا يزیچ  زا  رت  ینالوط  یلیخ  هار  .تسا  جنر  تسا ، باذع  تسا ، مهوت  ادخ  ریغ  .دیوش  یم  بذعم  دیوش ، جراخ  دـیحوت  يداو 
هدروآ (ص ) مرکا یبن  هک  يدیحوت  .تسا  رت  عیـسو  رت و  قیمع  رت ، نیگنر  نیا  زا  یلیخ  هللا  هفرعم  نآرق و  نیا  .مینک  یم  رکف  ام  هک 

ياه هدـکتب  رد  نانچمه  اـم  هدروآ و  ار  دـیحوت  نیا  (ص ) ربمغیپ نیا  هک  تسا  یتفگـش  یلیخ  نیا  .تسا و  رتـالاب  نیا  زا  یلیخ  دـنا 
یلیخ منیب  یم  منک ، یم  یبایزرا  ار  مدوخ  هک  نم  یلو  میتسین ، روطنیا  هک  ام  دیوگب  یسک  تسا  نکمم  .مینک  یم  یگدنز  نامدوخ 
هدشن شعاعش  همه  اب  (ص ) مرکا یبن  رون  هب  ینارون  ام  دوجو  همه  یلو  تسه ، ام  رد  ترـضح  زا  يوترپ  کی  هللا  دمحلا  .میراتفرگ 

.تسا

همه اب  دیشروخ  نیا  دیاب  دوش ، رهاظ  امش  رد  (ص ) مرکا یبن  ینارون  تافـص  همه  دیاب  دندومرف : لهج  لقع و  ثیدح  رد  ترـضح 
.میورب نوریب  توغاط  ءایلوا  ناطیش و  تفص  همه 75  زا  میشاب و  هتشاد  ار  ترضح  ینارون  تفـص  دیاب 75  دباتب ، امش  رب  شا  هعـشا 

رون هک  تسا  يا  هناخ  نیا  (ع ،) نینموملاریما هناخ  رد  میدمآ  اوق  همه  اب  یتقو  .دوش  یم  تیاده  دوجو  همه  میدمآ ، اوق  همه  اب  تقو 
یمن يراک  هکیتروص  رد  .دور  یم  الاب  مه  وا  تفر  الاب  هک  امیپاوه  .دوش  یم  امیپاوه  راوس  هکیـسک  لـثم  .تسا  نآ  رد  تعفر  هللا و 

یم ار  امش  ام  دیراذگب ، ام  تسد  رد  ار  ناتتـسد  امـش  ینعی  هللا » دبع  انب   » .دنک یم  زاورپ  یلو  تسا ، هتـسشن  امیپاوه  رد  طقف  دنک و 
یبـن زج  يدـید  یتفاکـش و  ار  شرـس  نطاـب و  رهاـظ و  ناـسنا ، دوجو  اوق و  ماـمت  رگا  .دـینک  لوـبق  ار  اـم  تیـالو  طـقف  امـش  .میرب 

هزادـنا هب  ترـضح  تافـص  اوق و  همه  .دـنک  یم  هجوت  امـش  هب  دوجو  همه  اـب  مه  ترـضح  تسین ، يزیچ  شتیب  لـها  و  (ص ) مرکا
دیـشروخ مه  هیاسمه  .تسین  دیـشروخ  همه  هک  دبات  یم  نم  هناخ  رد  هک  يدیـشروخ  رون  نیا  .دنک  یم  ادـیپ  روهظ  ام  رد  نامدوخ 

یبـن سدـقم  دوـجو  .تسا  میظع  یلیخ  روـن  نیا  .دـنهدب  يرگید  هب  اـت  دـننک ، یمن  مـک  مـه  اـم  زا  .دراد  مـه  رگید  هیاـسمه  .دراد 
.دباتب يرگید  هب  ات  تسا  هتشاذگن  مک  مه  یسک  زا  هدیبات و  ایلوا  ایبنا و  همه  هناخ  رب  تسادخ  رون  لَثَم  هک  (ص ) مرکا
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دنوادخ تیبوبحم  ماقم  هب  ندیسر  یگنوگچ   

ار امـش  ادخ  هک  مرب  یم  ییاج  ات  ار  امـش  نم  دـیوشب ، نم  عبت  رگا  ( 31/ نارمع لآ  «) هللا ُمُکِببُحی  ینوعّبتاـف  هللا  نّوبحت  متنک  نإ  لـُق  »
تبحم يداو  رد  تسا ، هللا  بیبح  ربمغیپ  نیا  .عبت  دوشب  همه  ناتّرس  ناتنابز ، ناتبلق ، ناتشوگ ، ناتمـشچ ، ناتدوجو ،  .درادب  تسود 

طرـش هب  .دیـسر  یم  ادخ  تیبوبحم  ماقم  هب  .دراد  یم  تسود  ار  امـش  ادخ  دـعب  دـهد و  یم  ریـس  عبت  هب  مه  ار  امـش  دور ، یم  شیپ 
یلا ُکَلُسی  مکب   » .دور یم  ناوضر  ماقم  ات  دش ، (ع ) نینموملاریما و  (ص ) مرکا یبن  عبت  یسک  رگا  .دیوشب  (ص ) مرکا یبن  عبت  هکنیا 
یلیخ نیا  .ناوضر  ماقم  ات  ینعی  دراد ، یم  تسود  ار  هدـنب  ادـخ  دوش ، یم  یـضار  وا  زا  ادـخ  هک  دور  یم  یماـقم  اـت   (1)« ناوضّرلا

ار هدـنب  ادـخ  هکنیا  یلو  .تسا  لامج  لامک و  همه  بحاص  وا  نوچ  تسا ، یعیبط  میراد ، یم  تسود  ار  ادـخ  اـم  رگا  تسا  بیجع 
نآ دیناد  یم   (3)« رتولا ّبحی  رتو و  هللا  ّنإ   » .دراد تسود  ار  ربمغیپ  نیا  ادخ   (2)« هلهأ وه و  ِالا  َبیبح  ال  « ؟ هچ ینعی  درادب ، تسود 

ار نیا  .تسا  (ع ) تیب لها  ّرـس  نیا  هدحاو ،» مکتنیط  مکرون و  مکحاورأ و  نأ  « ؟ تسیچ دراد  یم  تسود  لاعتم  يادخ  هک  يدحاو 
عبت رگا  یلو  .دـسر  یم  مه  ام  هب  تیبوبحم  نامه  میرادـن و  ناـمدوخ  زا  يزیچ  دـش ، عبت  اـم  دوجو  رگا  .دراد  یم  تسود  دـنوادخ 

.میتسه نوریب  دیحوت  يداو  زا  .میتسه و  نامدوخ  ام ، دوجو  رد  دشن ،
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طقف هـن ، درادـب ، تـسود  مـه  ار  (ع ) نینموـملاریما هـکنیا  هـن  (ع .) نینموـملاریما رتـچ  ریز  دــیایب  دوـجو  هـمه  اـب  ینعی  اودــبعت » ـال  »
يداو كرـش و  يداو  ندرک ، هاگن  کی  هزادنا  هب  یتح  (ع ،) نینموملاریما تیالو  نوریب  یفرط  زا  .درادب  تسود  ار  (ع ) نینموملاریما

، لـکوت لـهاو  دـباتب  ناـسنا  دوجو  هب  (ص ) مرکا یبـن  هک  دوش  یم  عقاو  نیا  هب  دـیحوت  هک  روـط  نیمه  رگید  ریبـعت  هب  .تسا  هفیقس 
هک تسا  نیا  هب  مه  كرش  دوش ، ادیپ  تدوجو  رد  ینارون  تفص  نآ 75  يوشب و  هللا  یف  تبغر  صالخا ، نامیا ، اضر ، ربص ، نیقی ،

.دیآ یم  اهنآ  یتسرپ  تب  تملظ و  كرش و  دورب ، توغاط  ءایلوا  تیالو  يداو  رد  رگا  ناسنا 

ایند قرب  قرز و  هب  ام  جایتحا  مدع 

َّنَّدُمَت َو ال  .تسین «  يربخ  .دشاب  ریغ  تسد  هب  ناممشچ  دیابن  ًالصا  .میهدب  رارق  کیرـش  ار  يزیچ  (ع ) نینموملاریما تیالو  اب  دیابن 
نیا .تسین  اهنآ  تسد  يزیچ  .دـیزودن  تسا  رافک  تسد  هک  ییاـه  قرب  قرز و  هب  ار  ناتمـشچ  ( 131/ هط «) ِهب انْعَّتَم  ام  یلِإ  َکـْیَْنیَع 
دهد یم  روتـسد  لاعتم  يادخ  هکنیا  سپ  .تسا  رتهب  یلیخ  دـسر ، یم  (ع ) نینموملاریما هناخ  زا  هک  راگدرورپ  قزر  .تسا  اهنآ  هنتف 

تـسد هب  یهاگن  ًاقلطم  .دـیراذگن  نوریب  (ص ) مرکا یبن  و  (ع ) نینموملاریما هناخ  زا  ار  ناتیاپ  ًاـقلطم  ینعی  هللا ،» ـالا  اودـبعت  اـّلا   » هک
قحتسم هک  دندرک  يراک  اروشاع ، دعب  صوصخب  هفیقـس  باحـصا  .دیـشاب  هتـشادن  ناشقرب  قرز و  توغاط و  ءایلوا  تیالو  رافک و 

رافک يروطارپما  نیا  .دندرک  اپ  هب  ییایند  اهنآ  دعب  .دیتسه  یمنهج  دیـشاب ، هتـشاد  تافتلا  اهنآ  هب  يا  هرذ  .دندش  یهلا  باذـع  همه 
تیـالو زا  تشاد ، تاـفتلا  اـهنیا  هب  يا  هرذ  یـسک  رگا  .تسا  هیواـعم  يروطارپـما  هـمادا  .تـسا  هفیقـس  هـمادا  دـینیب ، یم  زورما  هـک 

رادروخرب تاناکما  نیا  زا  ام  دادـجا  رگم  .میتسین  جاتحم  اهنیا  هب  ام  تسا و  ایند  قرب  قرز و  اهنیا  .دـیآ  یم  نوریب  (ع ) نینموملاریما
رتشوخ مه  یلیخ  .دـندرک  یم  یگدـنز  رتبوخ  یلیخ  مه  اـم  زا  .تسا  هدوب  نیـشام  نیا  هن  هدوب و  ینیبروت  هن  هدوب ، یقرب  هن  دـندوب ؟

زا همه  یلو  هدوب ، رت  گنت  ام  زا  ناش  یگدنز  رهاظ  هکنیا  اب  ام  ناردپ  .دندوب  رت  شوخ  ام  زا  اهنآ  هک  دـنناد  یم  ار  نیا  همه  .دـندوب 
، اهنآ زا  تاجن  سپ  .دـیزودن  میدرک ، عتمتم  ار  اهنیا  هک  ایند  ياه  هولج  نیا  هب  ار  ناتمـشچ  َکیَنیَع ،» َنَّدُـمَت  ـال   » .دـندوب رتشوخ  اـم 

لد ادـخ  ریغ  هب  دیـسرتن ، ادـخ  ریغ  زا  ینعی  رگید  ریبعت  هب  .دوشب  صلاخ  ناـتدوجو  همه  ینعی  هللا » اـّلا  اودـبعت  ـال   » و هللا » یلإ  اورّفف  »
؟ میسرت یمن  ادخ  ریغ  زا  میئوگب  میناوت  یم  ام  ایآ  .دیدنبن 
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مئاد رارطضا  تلاح  ینعی  صالخا 

تـسنیا لاوس  لاح  .توغاط  ءایلوا  سیلبا و  تدابع  ای  هللا و  تدابع  ای  .مینک  یم  تدابع  میراد  مئاد  تسا ، تدابع  اـم  یگدـنز  همه 
كرش (ع ) نینموملا ریما  رون  وترپ  رد  هللا  دمحلا  هتبلا  .ناوارف  هلب  میراد ؟ ادخ  ریغ  يا  ههلآ  میرادن ؟ ای  میراد  ادخ  ریغ  تدابع  ام  ایآ 

هب ار  شدوـخ  یــسک  رگا  .مـینک  ادـیپ  تاـجن  دـیاب  یفخ  كرــش  نـیا  زا  .تـسا  یفخ  كرــش  نامیاهکرــش  هـمه  میرادــن ؛ یلج 
، دشابن دـشاب و  ملاع  همه  هک  ییاهدـحوم  نآ  زا  .دوش  یم  دـحوم  .دـنک  یم  ناملـس  ار  وا  (ع ) نینموملاریما درپس ، (ع ) نینموملاریما

دیاـب ناـسنا  هک  تسا  نیا  .تسا  دـیحوت  ماـقم  تسا ، نیا  درک  تفاـیرد  (ع ) نینموملاریما زا  دـیاب  هک  يزیچ  نآ  .تسا  ربارب  وا  يارب 
، دـش روطنیا  رگا  .دـشاب  یمئاد  ام  رد  دـیاب  دـنز ، یم  لاثم  نآرق  هک  یقیرغ  تلاـح  نآ  .دوش  رقتـسم  شدوجو  رد  ناـمیا  دـیحوت و 

قیرغ نآ  تلاح  نامتلاح ، تسا ، مارآ  مه  نیمز  میتسـشن ، هک  نیمز  يور  ام  رگا  .میتسین  صلاـخ  دـشن ، یمئاد  رگا  .میتسه  صلاـخ 
تلاح نامدوجو  همه  اب  میدید ، ار  ادخ  ماودلا  یلع  میدوب ، لاعتم  يادـخ  هب  رطـضم  ماودـلا  یلع  ینعی  .صالخا  دوش  یم  نیا  دوب ،

.صالخا دوش  یم  نیا  میتشاد ، رارطضا 

دیاب دیحوت ، ماقم  هب  ندیـسر  .دوش  یم  ادیپ  شلد  رد  كرـش  ات  رازه  تشاذگ ، نوریب  (ع ) نینموملاریما هناخ  زا  ار  شیاپ  رگا  ناسنا 
؟ تسیچ هبوت  رافغتـسا و  نیا  .مینک  هبوت  .مینک  رافغتـسا  دیاب  مینک ؟ هچ  میدـش ، كرـش  راچد  هک  ام  لاح  .دـشاب  دـیحوت  مّلعم  لیذ 

تیالو يداو  رد  مدآ  ترضح  .دشاب  هتشاد  هریبک  هانگ  یـسک  هک  تسین  مزال  .تسا  فیطل  هبوت  .تسا  تیالو  دیحوت و  رما  رد  هبوت 
.تسا هدرک  هیرگ  لاس  دعب 200  هدرک و  یلوا  كرت 
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« ...ینصح بلاطیبا  نب  یلع  هیالو  « ، » ...ینصح هللا  اّلا  هلا  هملک ال  »

چیه دش ، نصح  نیا  دراو  دش ، دـیحوت  يداو  نیا  دراو  سک  ره  .تسادـخ  نصح  دـیحوت  يداو   (1)« ...ینـصح هللا  ّالا  هلا  هملک ال  »
یلو .تسا  نئمطم  مارآ و  ِمارآ  دزرل ، یم  نیمز  هک  مه  تماـیق  زور  .تسا  نمیا  يداو  رد  ینعی  یباذَـع ،» نِم  َنِمَأ  ، » درادـن یباذـع 

نیمه .تسا  تحار  شلایخ  تسا ، مرگ  شا  هناخزپشآ  نشور و  شروامـس  هک  یتقو  ات  .تسین  روطنیا  دشن ، دیحوت  يداو  دراو  رگا 
لوپ .تسا  برطـضم  .تسا  هتـشاذگ  نوریب  دیحوت  يداو  زا  ار  شیاپ  نوچ  دراد ، مه  قح  .دسرت  یم  دش ، مامت  شروامـس  تفن  هک 

هللا اـّلا  هلا  ـال  هملک  : » تـسین شیب  هـملک  کـی  نوـچ  .دـتفیب  يرگید  قاـفتا  تـسین  مزـال  .تـسا  برطـضم  دوـش ، یم  ماـمت  شبیج 
ریبعت هب  .تسا  ام  یفخ  ياه  كرـش  اهنیا  دـیروخ ؟ یم  هصغ  هدـش ، مامت  هک  الاح  هک  دوب  امـش  هاگ  هیکت  لوپ  نیارگم  ...ینـصح .»

هجو تسا ، هللا  بیبح  .تسا  هللا  باب  (ع ) نینموملاریما .تسا  تیالو  يداو  دیحوت ، يداو  ...ینـصح ،» بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » رگید
.تسا هللا  دی  تسا ، هللا 

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  تمظع و 

(ص) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  تمظع و 

لاس هام  يد  خیرات 7  هب  هک  دـشاب  یم  لاس 92  رفص  هام  رخآ  ههد ي  رد  يرقابریم  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  ینارنخـس  نتم  نیا 
دوجو هک  دـندومرف  لفاون  برق  ثیدـح  هب  عجار  یتاحیـضوت  هئارا  اب  هسلج  نیا  رد  ناشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  مق  رد  یتاـیه  رد   92

نیا لماک  قادـصم  دـنا و  هدیـسر  ادـخ  تبحم  ماقم  هب  دنتـسه ، تاـنئاک  هطـساو  ادـخ و  تیـشم  فرظ  هک  (ص ) هللا لوسر  سدـقم 
شدوخ تمحر  رس  زا  لاعتم  يادخ  هک  دندومرف  ربمایپ  هداعلا  قوف  ماقم  تلیضف و  زا  تیاور  ود  هب  هراشا  اب  سپـس  .دنتـسه  ثیدح 

(. (ع همئا نینمؤـملاریما و  يرگید  نآرق و  یکی  درک  وا  هارمه  شدوـخ  بیغ  هنازخ  زا  شزرا  اـب  زیچ  ود  داتـسرف و  ار  يربماـیپ  نینچ 
ناهج رد  رفک  تنطیـش  هفیقـس و  باحـصا  سیلبا و  طاسب  دوش و  یم  بلاغ  اهتیالو  همه  رب  نینمؤملاریما  تیالو  هک  دندوزفا  ناشیا 
ربمایپ رون  ناشیا  درک و  دهاوخ  یلجت  هادف  انحاورا  نامز  ماما  سدقم  دوجو  رد  ربمایپ  تقیقح  تسا و  ندرک  بورغ  لاح  رد  زورما 

.دننک یم  عطاس  ملاع  رد  ار 
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لاعتم يادخ  قلطم  دبع  (ص ،) هللا لوسر  سدقم  دوجو  صالخا  تمظع و 

يِذَّلا ُهَناَِسل  ِِهب َو  ُرِْصُبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  ِِهب َو  ُعَمْـسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  ناونع  ینارون  ثیدح  رد 
يادخ هب  تابجاو  رثا  رد  هدنب  هک  دنا  هدرک  لقن  هعیش  ینس و  نیقیرف ، ار  لفاون  برق  ثیدح  نیا   (1)« اَِهب ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَی  ِِهب َو  ُقِْطنَی 

هب مه  تابحتـسم  لفاون و  اب  رگا  .دسر  یم  لفاون  هب  تبون  هاگنآ  دروآ ، تسد  هب  ار  ضئارف  برق  همه  رگا  .دوش  یم  کیدزن  لاعتم 
هدنب لاعتم  يادخ  رگا  دوش و  یم  نم  بوبحم  مراد و  یم  تسود  ار  وا  نم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  دـش ، کیدزن  لاعتم  يادـخ 

تیشم هدارا و  تحت  شدوجو  همه  دوش و  یم  یلاخ  شدوخ  زا  رگید  دش ، يراج  وا  دوجو  رد  یهلا  تبحم  تشاد و  تسود  ار  يا 
هک تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  هتبلا  تسین ؛ وا  ناـبز  رگید  ناـبز ، تـسین ؛ وا  شوـگ  رگید  شوـگ ، نـیا  .دریگ  یم  رارق  لاـعتم  يادـخ 

شیاهراک همه  تسا ، تیالو  تحت  هک  دریگ  یم  رارق  یماـقم  رد  دـبع  یلو  تسین ، روطنیا  دـنک  یم  لولح  هدـنب  رد  لاـعتم  يادـخ 
ناـبز و مشچ و  مراد و  یم  تسود  ار  وا  مه  نم  دیـسر  نم  تبحم  ماـقم  هب  وا  یتـقو  تببحا » ینبحا  اذاـف   » .تـسا ییادـخ  ياـهراک 

قلطم دـبع  هک  تسا  (ص ) هللا لوسر  سدـقم  دوجو  دـشاب  هدروآ  تسد  هب  ار  ماـقم  نیا  رفن  کـی  رگا  .موش  یم  وا  تسد  شوـگ و 
.دشاب هدش  توف  سدقم  دوجو  نیا  زا  هک  تسین  يا  هلفان  چیه  هضیرف و  چیه  .تسادخ 
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هک دـندوب  یماـقم  کـی  رد  لیئارـسا  ینب  ناربماـیپ  زا  یخرب  هک  درک  لاوس  روـطنیا  (ع ) نینموـملاریما زا  يدوـهی  یملاـع  تیاور  رد 
هدرک رخسم  دواد  ترـضح  يارب  ار  اه  هوک  ام  ( 79/ ءایبنا «) هعم َنْحِّبَُـسی  َلاَبِْجلا  َدُواَد  َعَم  اَنْرَّخَـس  َو  : » دیامرف یم  اهنآ  هرابرد  دنوادخ 

هسیاقم لباق  دندومرف  ترضح  تسا ؟ هداد  هچ  امش  ربمایپ  هب  ادخ  دنتفگ ؛ یم  حیبست  دوواد  ترـضح  حیبست  هارمه  هکیروطب  میدوب ،
اَْنلَزنَأ اَم  هط  : » دومرف یم  لاـعتم  يادـخ  هک  درک  یم  تداـبع  ار  ادـخ  يروط  دـشاب  هدرک  ـالوا  كرت  هکنیا  نودـب  اـم  ربماـیپ  تسین ،

بش لاس  هد  ربمایپ  دومرف  .دیزادنیب  تمحز  هب  ردقنیا  ار  ناتدوخ  ات  میدرکن  لزان  امش  رب  ار  نآرق  ام  ( 2/ هط «) یَقْشَِتل َنآْرُْقلا  َْکیَلَع 
مامز و دـیتسه ، تبوقع  زا  نومام  رگید  هک  امـش  اقآ  دـنتفگ  وا  هب  یتقو  درک ، یم  تدابع  داتـسیا و  یم  شدوخ  ياه  هجنپ  يور  اه 

سدـقم دوجو  نیا  مشابن ؟ ادـخ  رکاش  هدـنب  ایآ   (1)« اروُکَـش ًادـْبَع  ُنوُکَأ  اَلَف  َأ  : » دومرف تسامـش ، تسد  رد  منهج  تشهب و  راـیتخا 
اَم ِتاَواَمَّسلا َو  ِیف  اَم  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  : » دنیوگب حیبست  وا  اب  تانئاک  همه  هک  دسرب  یماقم  هب  هک  تسا  یعیبط  دندرک و  یم  تدابع  روطنیا 

ایبنا ملعم  تسا ، لـک  ملعم  وا  تسا ، (ص ) مرکا یبـن  حبیـست  اـب  دـنیوگ ، یم  حـیبست  تاـنئاک  همه  رگا  ینعی  ( 1/ هعمج «) ِضْرَْألا ِیف 
وا عبت  هب  ملاع  همه  .تسا  كاپ  تابن  دامج و  باسح  رگید  دـنا ، هتفرگ  دای  ربمایپ  زا  ار  حـیبست  هکئالم  ملاع  رگا  تیاور  قبط  .تسا 
اب دوش  یم  یگدنب  لاعتم  يادخ  رگا  تسوا ، هطساو  هب  هدش  هتخانش  لاعتم  يادخ  رگا  هللا » فرع  انب  هللا  دبع  انب  : » دنیوگ یم  حیبست 

نیا رگید  دنک و  یم  ادیپ  روضح  وا  ياوق  همه  رد  لاعتم  يادخ  دش  ادخ  بوبحم  رگا  هدنب  .تسا  سدـقم  دوجو  نیا  یگدـنب  ضیف 
َهَّللا َّنِـکل  َتـْیَمَر َو  ْذِإ  َتـْیَمَر  اـم  َو  دوـش « : یم  ریبـعت  روـطنیا  نآرق  رداذـل  هـب .»...  عمــسی  يذــلا  عمــس  تـنک  : » تـسین وا  زا  اوـق 

، دیدرک یم  باترپ  نمشد  فرط  هب  ار  اه  هزیر  گنس  گنج  رد  دیدرک و  یم  درط  ار  نمـشد  امـش  هک  یعقوم  نآ  ( 17/ لافنا «) یمَر
ياهراک همه  تسا ، یماقم  نینچ  رد  (ص ) ربمایپ یمر .» هللا  نکل  و  : » داد یم  ماجنا  ادـخ  هکلب  دـیداد ، یمن  ماـجنا  ار  راـک  نیا  اـمش 

دوخ هدارا  تحت  رگید  و  ترـشاعم و  ...  ندـیباوخ ، ندروخ ، اذـغ  ندـیباوخ ، تسا : هلوقم  نیا  زا  سدـقم  دوجو  نیا  تشرد  زیر و 
تادوجوم تقلخ  ریسم  رد  زیچ  تفه  هک  تسه  تایاور  رد  هک  یهلا  تیـشم  همه  تسا و  یهلا  تیـشم  هتکن  هک  تسا  نیا  .دنتـسین 

همه یتقو  تهج  نیمه  هب  تسادخ و  تیشم  فرظ  سدقم  دوجو  نیا  .تسا  تیـشم  همه  لوا  ملع و ....  اضق و  ردق ، تیـشم ، تسا 
، تانئاک همه  تقلخ  زاغآرـس  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  تیـشم  لحم  دوش ، یم  قلخ  سدـقم  دوجو  نیا  ریـسم  زا  دوش  یم  قلخ  ملاع 

.تسا تانئاک  همه  هطساو  اذل  .دریگ  یم  قلعت  یهلا  تیشم  هدارا و  .تسا  شتیشم  يدوجوم ، ره  تقلخ  هلحرم  نیلوا 
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یهلا تیشم  لحم  (ص ،) ربمایپ تلیضف  رد  یتیاور 

، تسین یندـناوخ  همدـقم  یب  تایاور  نیا  زا  یلیخ  منک ، یم  هراشا  طقف  (ص ) ربمایپ تلیـضف  رد  (ع ) نینموملاریما زا  تیاور  کی  هب 
َقَلَخ اَّمَلَف  : » دندومرف نینمؤملا  ریما  هک  هدش  لقن  راحب  رد  .دوشب  زاب  ییاضف  هکنیا  باب  زا  طقف  دـنهدب ، ناگرزب  ار  تیاور  نیا  حرش 

ِْهَیلِإ َو ُرُْظنَی  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  ُّقَْحلا  ُهُدَـمْحَی َو  ُهُحِّبَُـسی َو  ًاِفقاَو  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِيَدَـی  َْنَیب  ٍماَـع  َْفلَأ  َیَِقب  ٍدَّمَُحم ص  اَـنِِّیبَن  َرُون  َیلاَـعَت  ُهَّللا 
ْنَم ُُهْتبَبْحَأ َو  َکَّبَحَأ  ْنَم  َكاَْلفَْألا  ُْتقَلَخ  اَم  َكَالَْول  ِیلاَلَج  ِیتَّزِع َو  یِْقلَخ َو  ْنِم  ِیتَرَیِخ  َْتنَأ  ُدـیِرُْملا َو  ُداَرُْملا َو  َْتنَأ  يِدـْبَع  اَی  ُلوُقَی 

دیرفآ شدوخ  رون  زا  ار  ربمایپ  نیا  لاعتم  يادخ  ینعی   اباَجِح » َرَشَع  ْیَْنثا  ُْهنِم  ُهَّللا  َقَلَخَف  ُهُعاَعُش  َعَفَتْرا  ُهُرُون َو  ََألْأَلَتَف  ُُهتْـضَْغبَأ  َکَضَْغبَأ 
تاکن ثیدح  نیا  رد  یلو  تسا  هدش  هدـیرفآ  یهلا  رون  زا  باجح  نودـب  سدـقم  دوجو  نیا  هک  میراد  دایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  )

مینک یم  روصت  اـم  هک  ییاـهنامز  لاـس  رازه  نیا  زا  دوـصقم  هک  دوـب  هداتـسیا  لاـس  رازه  (ص ) هللا لوـسر  روـن  نیا  و  تسا ) یفیطل 
تدابع یتقو  درک ، یم  رظن  وا  هب  لاح  نیا  رد  لاعتم  يادخ  .درک و  یم  تدابع  ار  ادـخ  درک ، یم  دـمح  حـیبست و  ار  ادـخ  .تسین و 

روطچ لاح  .تسا  نیمه  زین  كالفالا » تقلخ  اـمل  كـالول   » ینعم یتسه ، وت  یهلا  دارم  دـیرملا » دارملا و  تنا  : » دومرف یم  درک  یم 
همـشچرس وت  هکنیا  مه  هتفرگ و  قلعت  وت  هب  طقف  یهلا  هدارا  مه  دـیرملا » دارملا و  تنا  «  !؟ دـشاب لاعتم  يادـخ  دارم  ربمایپ  دوش  یم 
تاـقولخم همه  زا  .تسا  تیـشم  لـحم  ینعم  ناـمه  نیا  تسامـش ، هدارا  ریـسم  زا  تسا  نیا  زا  دـعب  هـچره  ینعی  .تـسا  ادـخ  هدارا 

هکنیا لثم  دنا  هدـش  هدـیرفآ  وت  يارب  اهنیا  .مدـیرفآ  یمن  ار  تانئاک  يدوبن  وت  رگا  مدوخ  لالج  تزع و  هب  یتسه ، وت  نم  هدـیزگرب 
هدیرفآ ام  يارب  ار  دننک  یم  شالت  ام  ندب  رد  هک  يا  هدنز  تادوجوم  اهدرایلیم  نیا  تسد و  نابز و  شوگ و  مشچ و  لاعتم  يادـخ 

يا هرکیپ  تانئاک  .دش  یمن  هدـیرفآ  تانئاک  دـیدوبن  مه  امـش  رگا  .درک  یمن  قلخ  ار  مسج  نیا  لاعتم  يادـخ  دوبن  حور  نیا  رگا  و 
هدافتـسا مه  رگید  تانایب  زا  بلطم  نیا  .مراد  یم  تسود  ار  وا  نم  درادب  تسود  ار  وت  هک  ره  هتببحا » کبحا  نم   » .امـش يارب  تسا 

ار ربمایپ  نیا  هک  يا  هزادـنا  هب  تادوجوم  یقبام  تسادـخ و  بیبح  وا  تسین ، (ص ) مرکا یبن  زج  قح  ترـضح  بیبح  هک  دوش  یم 
نم درادب  ضوغبم  ار  وت  هک  ره  هتضغبا » کضغبا  نم  و   » .دنوش یم  ادخ  بوبحم  دراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  ادخ  دنراد  یم  تسود 

ار ترـضح  لاـعتم  يادـخ  یتقو  هک  دـهدیم  همادا  دـعب  .تسا  یهلا  ضغب  بح و  رادـم  سدـقم  دوجو  نیا  مراد ، یم  ضوغبم  ار  وا 
.درک ادیپ  عافترا  ترضح  رون  عاعش  درک و  یلجت  ترضح  رون  داد  رارق  شدوخ  تیانع  دروم 
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اهنت تسا و  تاقولخم  قح و  ترـضح  نیب  هک  تسا  ییاـهباجح  هک  دـیرفآ  باـجح  ناشیا 12  سدـقم  دوجو  رون  زا  لاعتم  يادـخ 
، تردـق باـجح  درب : یم  ماـن  ار  اـهباجح  سپـس  .تسا  سدـقم  دوجو  نیا  دوخ  هدرک  ریـس  ار  بجح  ملاوـع و  نیا  همه  هک  یـسک 

لاعتم يادخ  دومرف  دعب  .تعافـش  تداعـس و  تعفر ، باجح  دعب  تلزنم و  ایربک ، توبن ، تمحر ، توربج ، تبیه ، تزع ، تمظع ،
رازه لوا 12  باجح  رد  ترـضح  .نک  ریـس  وش و  دراو  ما  هدرک  قلخ  نم  هک  ملاوع  نیا  کـت  کـت  هب  هک  داد  روتـسد  ترـضح  هب 
لاعتم يادخ  دندومرف  ترـضح  دعب  دندرک ؛ ریـس  یهلا  بجح  نیا  رد  دنا و  هدرک  فقوت  لاس و ...  رازه  مود 12  باجح  رد  لاس ،

اهایرد و نیا  رد  یهلا  مولع  تسناد ، یمن  لاعتم  يادخ  زج  هک  دوب  یمولع  يرحب  ره  رد  هک  دیرفآ  رحب ) ) ایرد ربمایپ 20  نیا  رون  زا 
دنتخادنا و راب  دندمآ و  دورف  ترضح  اهنیا  کی  کی  رد  .دوشب  لزان  اهایرد  نیا  رد  هک  داد  روتسد  ربمایپ  نیا  هب  دش و  يراج  راحب 
، دـنیامرف یم  (ع ) نینموملاریما ار  بلاطم  نیا  تسا ، هدوب  هچ  اهنیا  هک  تسا  نوریب  ام  مهف  زا  هتبلا  .دنتـشاد  مولع  راحب  نیا  رد  يریس 

مب ریز و  هتخاس ، ار  یمیظع  يانب  کی  يرامعم  کی  هک  تسا  یـسک  لثم  ام  لثم  .تسا  روطنیا  هشیمه  دـننک  یم  ثحب  ناشیا  یتقو 
حرـش ياج  اجنآ  دـنک  یم  ندز  فرح  هب  عورـش  یتقو  .میا  هداتـسیا  انب  نیا  رانک  انیبان  ياه  مدآ  کی  مه  اـم  دـناد و  یم  ار  اـنب  نیا 
بوخ رگا  .دـنریگ  یم  ار  تتـسد  مک  مک  دـعب  دـیوگ  یم  هج  مینیبب  مینک و  عمـس  ءاقلا  دـیاب  طقف  اجنآ  تسین ، اه  فرح  نیا  نداد 

یم ار  انب  نامتخاس و  ناسنا  هک  دننک  یم  نشور  ار  یغارچ  کی  مک  مک  ینک و  یم  سمل  ار  راوید  رد و  نیا  دنرب  یم  يداد  شوگ 
ءاقلا بوخ  دـیاب  داد ، حرـش  ار  ترـضح  فرح  دوش  یمن  یلیخ  میتسه ، روطنیا  (ع ) نینموملاریما ياهتبحـص  هب  تبـسن  مه  ام  .دـنیب 

دعب دنک ، یم  سمل  ار  اهاضف  دنرب  یم  ار  ناسنا  مک  مک  دعب  درک  عمـس  ءاقلا  دـیاب  دـنز  یم  فرح  دـنیب و  یم  ترـضح  .درک  عمس 
.دنیب یم  ار  دنا  هدومرف  نایب  هک  یقیاقح  نآ  دوش و  یم  زاب  ناسنا  مشچ  مک  مک 
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نیا زا  دـندش  راحب  نیا  دراو  ترـضح  هصـالخ  دـنا ، هتفگ  نخـس  هچ  زا  ترـضح  میمهف  یمن  اـم  .تسا  هنوگنیا  مه  تیاور  نیا  رد 
َدِّیَس اَی  ِیبِیبَح َو  اَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِرُْحبَْألا  ِرِخآ  ْنِم  َجَرَخ  اَّمَلَف  : » داد رارق  باطخ  دروم  ار  وا  لاعتم  يادخ  سپـس  دندمآ  نوریب  اهایرد 
َهَئاِم اَهُدَدَع  َناَک  ٌتاَرَطَق  ُْهنِم  ْتَرَطَقَف  َماَق  َُّمث  ًادِجاَس  ُروُّنلا  َّرَخَف  ِرَشْحَْملا  َمْوَی  ُعیِفَّشلا  َْتنَأ  ِیلُـسُر  َرِخآ  اَی  ِیتاَقُولْخَم َو  َلَّوَأ  اَی  ِیلُـسُر َو 
َلْوَح ُفوُطَت  ْتَراَص  ُراَْونَْألا  ِتَلَماَکَت  اَّمَلَف  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ًاِّیبَن  ِهِرُون  ْنِم  ٍهَرْطَق  ِّلُک  ْنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َقَلَخَف  ٍهَرْطَق  َْفلَأ  َنیِرْـشِع  ًهََعبْرَأ َو  ٍْفلَأ َو 

وت تسد  هب  تمایق  زور  ملاع  همه  ءاـیبنا ، همه  رخآ  لوا و  يا  ینعی   (1)« ماَرَْحلا ِهَّللا  ِْتَیب  َلْوَح  ُجاَّجُْحلا  ُفوُطَت  اَـمَک  ٍدَّمَُحم ص  ِرُون 
دیحوت ملعم  امـش  رگید  ملاوع  ایند و  رد  هک  روط  نیمه  .دنوش  یم  دیحوت  يداو  تشهب و  دراو  وت  تسد  اب  دـننک و  یم  ادـیپ  تاجن 

لاعتم يادـخ  لباقم  رد  سدـقم  دوجو  نیا  .دوش  یم  هدوشگ  امـش  اـب  يدـیحوت  تاـماقم  تشهب و  ياـهرد  مه  تماـیق  رد  دـیدوب ،
رخآ لوا و  یتسه ، نم  لسر  دیس  هک  درک  اطع  ترـضح  هب  ار  تاماقم  نیا  لاعتم  يادخ  یتقو  .داد  ماجنا  مات  هدجـس  درک و  عضاوت 
دنهد یم  ام  هب  ار  یتمعن  نیرتمک  یتقو  هک  تسا  نیا  رد  ام  اب  ترـضح  قرف  .دـندرک  مات  هدجـس  ناشیا  یتسه ، اـیبنا  عیفـش  ءاـیبنا و 
لاعتم يادخ  لباقم  رد  وا  دنتـشاذگ و  ترـضح  تسد  ریز  ار  تانئاک  دـنوادخ  یلو  میوش  یم  تمعن  هب  لوغـشم  تمعن و  هب  رورغم 

نیا هک  دـش  حـشرتم  ناـشیا  سدـقم  دوـجو  زا  یتارطق  دنتـساخرب  هدجـس  زا  یتـقو  ترـضح  هک  دوـب  يروـط  هدجـس  .درک  هدـجس 
نیا دندرک ، یم  ینیگنـس  قرع  ترـضح  دمآ  یم  ترـضح  هب  یحو  یتقو  هک  هدمآ  تایاور  رد  .تسا  تدابع  ینیگنـس  هدـنهدناشن 
نیا زا  هرطق  رازه  هک 124  دش  يراج  ترـضح  سدقم  دوجو  زا  قرع  ای  کشا  دـننام  یتارطق  هک  دوب  هوکـش  اب  ردـقنآ  مه  هدـجس 
راونا نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  رت  فیطل  هتکن   دیرفآ ؛ ار  يربمایپ  سدقم  دوجو  نیا  رون  زا  هرطق  ره  زا  .دش و  حـشرتم  سدـقم  دوجو 

یم فاوـط  ربماـیپ  نیا  رود  ربماـیپ  رازه  رون 124  دـنخرچ ، یم  هللا  تیب  لوح  جاـجح  هک  روط  ناـمه  دندیـسر  ناـشدوخ  لاـمک  هب 
.دنتسه ام  هب  لیامتم  اذل  دیرفآ و  ام  مسج  زا  ار  ایبنا  رون  لاعتم  يادخ  دومرف : هک  یتایاور  نآ  ینعم  تسا  نیا  .دندرک 
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رود تروصنیا  ریغ  رد  .تسا  يرگید  زیچ  هبعک  نیا  حور  تسا و  مسج  میخرچب ، نآ  رود  میتسه  رومام  ام  هک  يا  هبعک  نیا  ـالوصا 
ُْنبا اَنَأ  یًنِم  َهَّکَم َو  ُْنبا  اَنَأ  : » دومرف (ع ) داجس ماما  .تسا  ترـضح  مارتحا  هب  تسه  هک  یتاماقم  همه  .درادن  ییانعم  ندیخرچ  گنس 
ریغ رد  تسا  (ص ) مرکا یبـن  هبعک  نطاـب  هکم ؟ دـنورب  مدرم  هچ  يارب  ـالاو  تـسا  مرکا  یبـن  عاعـش  هـکم  نطاـب   (1)« اَـفَّصلا َهَوْرَم َو 
درک ضرع  هدمآ ، روطنیا  یتیاور  رد  .تسوا  رخآ  لوا و  دننک !؟ فاوط  هبعک  رود  دـنورب و  هکم  مدرم  تشاد  یهجو  هچ  تروصنیا 
هبعک حور و  رومعملا  تیب  اـیوگ  .تسا  رومعملا  تیب  زا  یعاعـش  نیا  دومرف  ترـضح  دراد ؟ هشوـگ  تسا و 4  یعلـض  هبعک 4  ارچ 

ره تسا و  ناویح  تاناویح ، مسج  تسا و  مدآ  مدآ ، مسج  هکنیا  لثم  دنـشاب ، هتـشاد  بسانت  مه  اب  دیاب  حور  دـسج و  .تسا  دـسج 
یم دساف  ياه  حور  هک  ییاه  حور  اذل  .تسا  ناشحور  اب  بسانتم  ناشمـسج  ناگدـنرد  ناگدـنرچ و  ناگدـنزخ ، هلمج  زا  یناویح 

ِروُّصلا ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  : » هیآ نیا  لیذ  .دنیآ  یم  تاناویح  بلاق  رد  تمایق  رد  اهنیا  دومرف  .دوش  یم  ضوع  ناشمـسج  تمایق  رد  دنوش 
.دنتـسه تاناویح  زا  یکی  هفایق  رد  مادـک  ره  دـنیآ و  یم  رـشحم  رد  نم  تما  زا  هتـسد  هد  دومرف  تیاور  رد  ( 18/ أبن «) ًاجاْوفَأ َنُوتْأَتَف 

حور رگا  اذـل  دراد  بسانت  شحور  اب  ناسنا  مسج  نوچ  دـنوش  یم  رهاظ  ناویح  نالف  هفاـیق  رد  دنتـسه  هاـنگ  نیا  لـها  هک  ییاـهنآ 
.تسا تاناویح  مسج  هللااب  ذوعن  دراد  تمایق  رد  ناسنا  هک  یمسج  اذل  دنک ، یم  ضوع  مه  مسج  لاعتم  يادخ  دش ، دساف 
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تیب اـقآ  تفگ  .تسا  هکئـالم  هبعک  دـننک ، یم  فاوط  اـجنآ  هکئـالم  هک  تسا  رومعملا  تیب  شحور  دراد ، یحور  کـی  مه  هبعک 
هک ناسنا  حور  لثم  تسین ، روط  نیا  شیاه  هشوگ  هبعک  ياه  علض  لثم  رومعملا  تیب  علـض  هتبلا  تسا ؟ یعلـض  راهچ  ارچ  رومعملا 
یم قـلعت  مشچ و ...  اـپ و  تسد و  هب  بلق و  هب  یکی  زغم و  هب  اوـق  نیا  زا  یکی  دراد ، ییاوـق  داـعبا و  تسا و  شمـسج  اـب  بساـنتم 

؟ دوـش یم  لیدـبت  هبعک  هب  دوـش  یم  دـسج  یتـقو  هک  دراد  هناـگراهچ  داـعبا  تسا و  یعلـضراهچ  ارچ  روـمعملا  تیب  تـفگ  .دریگ 
نوچ تسا ، شرع  يذاحم  رومعملا  تیب  .دراد  دوجو  يرتالاب  حور  کی  تسا و  مسج  شدوخ  مه  رومعملا  تیب  دندومرف  ترـضح 
تیب رود  هب  ینعی  شرع  مسج  رود  هکئـالم  سپ  .تسا  شرع  نآ  يارب  مـسج  مـه  روـمعملا  تـیب  تـسا ، يدـعب  راـهچ  یهلا  شرع 

دومرف تسا ؟ یعلـض  راـهچ  شرع  ارچ  درک  ضرع  .میخرچ  یم  هبعک  رود  ینعی  شرع  ِمسج  ِمسج  رود  اـم  دـنخرچ و  یم  رومعملا 
«. ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  هللا و ال  دمحلا  هللا و  ناحبـس  : » تسا دـیحوت  نکر  راهچ  لماح  یهلا  شرع  تسا و  ات  راهچ  یهلا  ناکرا  نوچ 

مالـسا میظع  قلخ  دومرف  میظع » قلخ  یلعل  کنا  ، » تسا هدـش  ریبعت  (ص ) مرکا یبن  قلخ  هب  مالـسا  دـیحوت و  ناکرا  تایاور  رد  هک 
یبن میظع  قلخ  شرع  حور  ینعی  تسا ؛ یعلض  راهچ  شرع  تسا و  ات  راهچ  مالسا  ناکرا  تسا و  (ص ) مرکا یبن  قلخ  مالسا  تسا ،
هبعک مینک ، فاوط  هبعک  رود  دـیاب  ملاع  نیا  رد  ام  دـندرک  یم  فاوط  ربمایپ  رون  رود  ناشدوخ  ملاع  رد  ایبنا  سپ  .تسا  (ص ) مرکا

رومعملا تیب  مسج  مه  هبعک  تسا ؛ شرع  مسج  رومعملا  تیب  تسا و  ترضح  مسج  هلزنم  هب  شرع  تسا ، ربمایپ  مسج  مسج  مسج 
فاوط هبعک  رود  دیاب  ام  هبعک  هدش  هدمآ  دورف  مه  ربمایپ  میدمآ  دورف  یتقو  میدمآ ، دورف  ردقنیا  میدمآ  هک  نیمز  نیا  رد  ام  .تسا 

.دننک یم  فاوط  تسا  ربمایپ  مسج  مسج  هک  رومعملا  تیب  رود  هکئالم  دندرک و  یم  فاوط  ربمایپ  رون  رود  ایبنا  .مینک 
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ادخ بیغ  هنازخ  زا  رهوگ  ود  اب  هارمه  (ص ) ربمایپ لاسرا 

نیا تسوا و  تسد  تسد ، تسوا ؛ راک  راک ، الوا  تسا  هداتـسرف  ار  ربماـیپ  نیا  سدـقم و  دوجو  نیا  لاـعتم  يادـخ  هلوسر » لـسرا  »
تیرومام قلطم  دبع  نیا  هب  لاعتم  يادخ  قحلا » نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا   » .تسا قلطم  دـبع  هکلب  درادـن  شدوخ  زا  چـیه  ربمایپ 

.تسا هدرک  لـسرم  ار  وا  هداتـسرف و  ار  تسا  ملاـع  همه  هب  اـیبنا و  همه  هب  لوسر  هک  یلوسر  نیا  ربماـیپ و  نیا  دـنوادخ  تسا ، هداد 
ار تمظع  نیا  اب  ربمایپ  دـنوادخ  تسا ، یمهم  هتکن  یلیخ  تسا ؟ هدرک  وا  هارمه  يزیچ  هچ  هداتـسرف و  هچ  يارب  ار  ربماـیپ  نیا  لاـح 

لاعتم يادـخ  دوخ  هراک  همه  ینعی  تسوا  دوخ  راک  تسادـخ ، تمحر  تبحم و  هدـنهدناشن  نیا  .دـیایب  اه  هدـنب  غارـس  ات  هداتـسرف 
هک باتک  کی  قحلا ،» نید   » يرگید و  يدـه »  » یکی درک ، وا  هارمه  زیچ  ود  داتـسرف و  ار  يربماـیپ  نینچ  شدوخ  تمحر  زا  تسا ،

اهرهوگ نیا  داتـسرف و  (ص ) ربمایپ نیا  اب  ار  رهوگ  ود  نیا  .دـشاب  یم  (ع ) همئا و  (ع ) نینموملاریما هک  قحلا  نید  کـی  تسا و  نآرق 
رد دنتسین ، ملاع   نیا  سنج  زا  ود  نیا  الصا  (ع .) نینموملاریما هن  تسایند و  نیا  سنج  زا  نآرق  هن  دندوب ، ادخ  بیغ  هنازخ  يارب  مه 

اجک ار  ام  ایادخ  هک  دندش  قلعتم  یهلا  شرع  هب  دتـسرفب ، تساوخ  یم  ار  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  لاعتم  يادـخ  یتقو  دومرف  تیاور 
ترـضح یتقو  تسا  هدـنز  دوجوم  کی  نآرق  میوشب ؟ نیـشنمه  تیـصعم  لها  اب  میورب  تسین ، ایند  ملاع  رد  اـم  ياـج  یتسرف ؟ یم 

، دیآ یم  نینموم  تروص  رد  دـیآ ، یم  یفلتخم  ياه  تروص  رد  نآرق  دـیامرف  یم  دـنک ، یم  نایب  ار  تمایق  زور  رد  نآرق  تاروطت 
یهلا شرع  ياـپ  دـیآ  یم  دـعب  اـیبنا ؛ همه  زا  لـضفا  دـیآ ، یم  اـیبنا  تروص  رد  ادهـش ؛ همه  زا  لـضفا  دـیآ ، یم  ادهـش  تروص  رد 

ار نآ  لاعتم  يادخ  دوش ، نیشنمه  ایند  نیا  رد  ام  اب  هک  تسین  ام  خنس  زا  تسا و  هدنز  یقیقح  دوجوم  کی  نآرق  .دنک  یم  تعافش 
یمن ربمایپ  نیا  رگا  هدـمآ و  ربمایپ  هک  تسنیا  دـیایب ، ایند  نیا  رد  نآرق  نیا  دوش  یم  بجوم  هک  يزیچ  اـهنت  .داتـسرف  ربمغیپ  نیا  اـب 

یــشوخلد دـمآ ، یمن  اـیند  رد  نینموـملا  ریما  هـک  دـمآ  یمن  ربماـیپ  نـیا  رگا  دـمآ ؛ یمن  اـیند  رد  ادـخ  بـیغ  هـنازخ  رُد  نـیا  دـمآ 
يور هب  ریدـغ  زور  رد  ار  شتیالو  ياهرد  مه  دـعب  دروآ  شدوخ  اـب  ار  سدـقم  دوجو  نیا  ربماـیپ  .تسا  ربماـیپ  نیا  هب  نینموملاریما 

اب ار  رهوگ  ود  نیا  دنوادخ  انید » مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : » دومرف درک و  زاب  ملاع 
ام یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینإ  : » تشاذـگ یقاب  ار  رهوگ  ود  نیا  ربماـیپ  هک  تسنیا  بیجع  درک و  هارمه  ربماـیپ  نیا 
زا نوریب  تسه  یهارمگ  ره  .دیوش  یمن  هارمگ  يا  هظحل  دـیرادنرب ، رهوگ  ود  نیا  زا  تسد  رگا  ادـبا » اولزت   نل  امهب  متکـسمت  نإ 

.تسا ادخ  تمحر  تیاده و  رون و  يداو  نآرق ، يداو  نینموملاریما و  يداو  .تسا  (ع ) نینموملاریما نآرق و  يداو 
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یلع هرهظیل  : » دـنک یم  رد  هب  نادـیم  زا  ار  اـبقر  همه  هک  تسا  يرهوگ  مداد ، ربماـیپ  نیا  هب  نم  هک  يرهوگ  نیا  هک  دومرف  مه  دـعب 
همادا توغاط و  ءایلوا  هفیقس و  تسا  تسرد  .دوش  یم  بلاغ  اه  تیالو  همه  رب  (ع ) نینموملاریما تیالو  دیـشابن  نارگن  هلک .» نیدلا 

نا : » تسا ینالوج  کی  تسین ، چیه  شیاه  یگدیچیپ  همه  اب  دـینیب  یم  ناهج  رد  زورما  امـش  هک  يرفک  تنطیـش و  طاسب  نیا  اهنآ 
ثوعبم مرکا  یبن  سدـقم  دوجو  یتقو  دومرف  ترـضح  هک  هدـمآ  هعـصاق  هبطخ  رد  هک  هلمج  نیا  يانعم  هلود » قحلل  هلوج و  لطابلل 
دوجوم یلیخ  ناطیش  دش ، دنلب  ناطیش  دایرف  دروآ  یحو  دمآ و  لیئربج  یتقو  ناطیـشلا » هنر  تعمـس  ، » مدوب ءارح  راغ  رد  نم  دندش 
شزامن تعکر  ود  یترخآ ، ای  تسا  ییایند  شناـمز  تسین  مولعم  هک  یتداـبع  لاـس  رازه  شـش  تسین  يا  هداـس  زیچ  تسا ، یبیجع 

شتسد اهزیچ  یلیخ  دراد ، یشرف  شرع و  دراد ، اوق  یلیخ  ناطیش  .تسین  يداع  ياهزیچ  اهنیا  تسا ؛ هدیـشک  لوط  لاس  رازه  راهچ 
جوف حور  هکئالم و  دوش و  یم  لزان  ماما  رب  توکلم  ملاع  هک  ردـق  بش  دومرف  .تسین  شتـسد  زیچ  چـیه  لاـح  نیع  رد  هتبلا  تسه 
.دراد یباتک  باـسح و  شدوخ  يارب  ناطیـش  دـنوش ، یم  عمج  سیلبا  درگ  بش  نآ  مه  نیطایـش  دـنیآ ، یم  ترـضح  رـضحم  جوف 

ماما اب  ات  تسا  یلماک  روحم  شدوخ  هک  دنک  یم  لایخ  ناطیـش  دومرف  هک  دنرب  یم  دنروآ و  یم  ربخ  دنور و  یم  دنیآ و  یم  ردقنآ 
هدش لقن  .تسین  شتسد  يزیچ  هک  دمهف  یم  دش  هجاوم  تقیقح  نآ  اب  یتقو  تسین ، شتـسد  زیچ  چیه  هک  دمهف  یمن  دوشن  هجاوم 

همالع هب  شرذگ  يزور  ندرک ، داجیا  بیرف  دوب  هدرک  عورـش  دوب و  هدمآ  ناتـسودنه  زا  یـضاترم  ییابطابط  همالع  نامز  هک  تسا 
لافغا ار  ادخ  ناگدنب  دراد و  يزیچ  اعقاو  دنک  یم  لایخ  سیلبا  .درک  رارف  درک و  عمج  ار  شطاسب  هک  دـندروآ  شرـس  يراک  داتفا 

اعقاو دنکن  دروخرب  ماما  هب  ات  تسا  يا  هراک  اعقاو  دنک  یم  لایخ  هک  دنک  یم  دمآ  تفر و  ردقنآ  بش  نآ  ناطیـش  دومرف  .دـنک  یم 
هب مدینش ؛ ار  ناطیش  هلان  يادص  نم  ناطیشلا » هنر  تعمـس  : » دومرف ترـضح  دراد  یهاگتـسد  ناطیـش  .دیآ  یم  شرواب  مه  شدوخ 

ُعَمْسَت َکَّنِإ   » ینیب یم  وت  منیب  یم  نم  هچ  ره  يونش و  یم  مونش  یم  هچ  ره  نم  دندومرف  ربمایپ  دوب ؟ هچ  نیا  مدرک  ضرع  ترـضح 
يادص نیا  دومرف  دعب  .درادن  توبن  تسین و  ربمایپ  طقف  .تسا  یبیجع  ماقم  یلیخ   (1)« ِیبَِنب َتَْسل  َکَّنَأ  اَّلِإ  يَرَأ  اَم  يََرت  ُعَمْسَأ َو  اَم 
یلاؤس اجنیا  لاح  .دش  مامت  راک  هک  دش  دنلب  شدایرف  دتـسرپب  ار  یـسک  دش  سویام  رگید  مدـش  ثوعبم  نم  یتقو  دوب ، ناطیـش  هلان 
.تسا ندرک  بورغ  لاح  رد  ناطیـش  تسا و  ادص  رـس و  شا  همه  اهنیا  تسا ؟ ییاغوغ  هچ  اهنیا  تسا ، ربخ  هچ  نالا  سپ  هک  تسا 

نآ زا  لاس  رـضاح 1400  لاح  رد  .تسا  هدـش  عمج  شطاـسب  دورب ، دـیاب  وا  رگید  درک  عولط  هک  ربماـیپ  نیا  دـناد  یم  مه  شدوخ 
و لاس   رگید 1400  هدیشک  لوط  لاس  رازه  راهچ  شزامن  تعکر  ود  و  هتـشاد   تدابع  لاس  رازه  شـش  هکیـسک  .درذگ  یم  نامز 

دتسرپ یمن  ار  وا  یسک  دناد  یم  دش ، سویام  رگید  ناطیـش  مدمآ  هک  نم  دومرف  (ص ) ربمایپ .دیآ  یمن  باسح  هب  يزیچ  اهنامز  نیا 
.تسا سیلبا  رخآ  ياهشالت  رگید  اهنیا  و 

15032 ص :

301 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( 5 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4699 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4270_1
http://www.ghaemiyeh.com


( جع ) نامز ماما  رد  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  تقیقح  یلجت 

ربمایپ نیا  تقیقح  .دنک  یم  مه  یلجت  دنک و  یلجت  ملاع  رد  ربمایپ  نیا  تقیقح  دیاب  نوکرشملا » هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  »
اَذِإ ِراَهَّنلاَو  :  » تسا نآرق  تایآ  نومـضم  نیا  .دـنک  یم  عطاس  ملاع  رد  ار  ترـضح  رون  ناـمز  ماـما  دـنکیم و  یلجت  ناـمز  ماـما  رد 
نآ ات  دهد و  یم  یلجت  ملاع  رد  ار  یقیقح  سمـش  نیا  سدـقم و  دوجو  نیا  رون  دـننک  یم  روهظ  ترـضح  یتقو  ( 3/ سمش «) اَهیَّلَج

ربمایپ نیا  دمهفب  تعجر  هرود  رد  ددرگرب و  دیاب  مه  ناملس  یتح  .دروآ  هچ  شدوخ  اب  دوب و  هک  ربمایپ  نیا  دمهف  یمن  ناسنا  نامز 
دوش یم  نشور  ملاع  دـنک  یم  ادـیپ  یلجت  هادـف  انحورا  ناـمز  ماـما  سدـقم  دوجو  رد  مرکا  یبن  سدـقم  دوجو  یتقو  .دـندروآ  هچ 

وا هب  ادخ  هدروآ و  هچ  ربمایپ  نیا  میمهف  یمن  الصا  ام  تسا و  باجح  هدرپ و  رد  نید  نالا  .ددرگ  یمرب  مه  ناملس  ترضح  تقونآ 
دنمهف یم  هک  تسا  نامز  نیا  رد  نوچ  دـندرگ  یمرب  مه  دـندوب  هار   لها  هک  ییاهنآ  روهظ  نامز  .تسا  هدـمآ  هچ  يارب  هداد و  هچ 

کی دـش ، رهاظ  هدروآ  شدوخ  اب  ترـضح  هک  یتیالو  نیا  نید و  نیا  یتقو  هلک » نیدـلا  یلع  هرهظیل   » .تسا هدروآ  هچ  ربماـیپ  نیا 
َکَّبَر َو  ْرِذـنَأَف    ُْمق  ُرِّثَّدُْـملا *  اَهُّیَأ  اَی  : » تسا هدـش  ریـسفت  ترـضح  تعجر  هب  ررکم  تایآ  نیا  تایاور  رد  .دـنک  یم  رهطم  ار  ملاع 
راذنا .تسا  تعجر  رد  مایق  روظنم  دومرف  دیزیخرب ، ام  ربمایپ  ( 1/ رثدم «) ُِرثْکَتْسَت ُننْمَت  َال  َو  ْرُجْهاَف *  َزْجُّرلا  َو  ْرِّهَطَف *  ََکباَِیثَو  رِّبَکَف * 

؛ شاپب اهلد  نیا  رب  ار  تدوخ  تفرعم  نآ  زا  يدرگ  ناشنب و  مدرم  بولق  رد  ار  یهلا  يایربک  ینعی  نک  ریبکت  ار  تراگدرورپ  نک و 
( هفیقس باحصا   ) كرش نارس  دنک و  یم  كاپ  ار  اه  كرش  دیآ  یم  یتقو  ترضح  .نک  رود  ار  اه  یگدولآ  نک و  ریهطت  ار  تتما 

دنتـسه مه  نالا  هتبلا  .دریگ  یم  رارق  ناشیا  شـشوپ  تحت  ملاع  همه  دوش  یم  يراـج  ملاـع  همه  رب  شتنم  تقونآ  .دـنک  یم  رود  ار 
.دنک یم  ادیپ  روهظ  نامز  نآ  رد  یلو 
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هزور 12 بوجو  هفسلف 

هراشا

یکل يروس  نیسح  : هدنسیون

هزور بوجو  هفسلف 

: همدقم

ءایبنا هلیسو  هب  ار  لطاب  قح و  هار  هدرک و  راذگاو  وا  هب  ار  رـش  ریخ و  باختنا  رایتخا  هدیرفآ ، راتخم  دازآ و  ار  ناسنا  میکح  دنوادخ 
 . تسا هدومن  نشور  نییعت و  وا  يارب 

شیوخ نادـجو  ترطف و  يادـن  هب  عقاو  رد  دـنا ، هتفریذـپ  ار  یلاعت  قح  نیمارف  زا  هتفرگ  ماهلا  یگدـنز  حیحـص  طیارـش  هک  یناسک 
، تسا ماـعنا  میاـهب و  تشرـس  يوخ و  هک  قلطم  يدازآ  زا  ار  دوـخ  دـنا و  هدوـمن  تیعبت  اـیبنا  لیـصا  بتکم  زا  هداد و  تبثم  خـساپ 

اودـبعتال نا  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دـهعا  ملا   " هماندـهع ياپ  دـندرگ و  یم  یهلا  فیلاکت  تلیـضف  فرـش و  هب  رختفم  هتـشاد و  رذـحرب 
.دنشاب یم  راد  افو  نآ  هب  هدرک و  اضما  ار   1" میقتسم طارص  اذه  ینودبعا  نا  نیبم و  ّودع  مکل  هنا  ناطیشلا 

و دنا ، ینامسآ  فیلاکت  هب  فلکم  تسرپادخ و  هک  دنتسه  یناگدنب  طقف  هدازآ  ياهناسنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا 
ایند تداعس  نماض  هک  مالسا  نیبم  نید  یلاعتم  یقرتم و  ياه  همانرب  زا  یکی  .دنشاب  یم  مورحم  تیناسنا  تفارـش  تلیـضف و  زا  هیقب 

.تسا هزور  دشاب ، یم  مسج  تشادهب  قالخا و  سفن و  هیکزت  ترخآ و  و 

بجاو نآ  رب  هضیرف  کـی  ناونع  هب  ار  هزور  داـهن و  ّتنم  شیوـخ  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یهلا  گرزب  تبهوـم  کـی  هزور 
ياهاوه لرتنک  نآ و  تیبرت  سفن و  حالصا  رد  هزور  .تسا  رگنایصع  سفن  هدننک  بوکرـس  هانگ و  زا  هدنرادزاب  لماع  هزور  .دومن 

دنتفا و یم  وپاکت  هب  ناناملـسم  ناضمر  كرابم  هام  ندش  کیدزن  اب  .دراد  يا  هدننک  نییعت  یـساسا و  شقن  یناویح  زیارغ  یناسفن و 
هام نیا  زا  ار  هدافتـسا  تیاـهن  هک  دـنراد  تسود  همه  دـننک و  یم  هداـمآ  ادـخ  یناـمهم  نیا  یهلا و  هضیرف  نیا  ماـجنا  يارب  ار  دوخ 

.دنربب تکرب  ضیفرپ و 

15034 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4701 

http://www.ghaemiyeh.com


: هزور بوجو  هفسلف  دعب  راهچ 

راهچ زا  هزور  بوجو  هفـسلف  مالـسلا _  مهیلع  تیب _  لها  ینارون  تایاور  تایآ و  زا  هدافتـسا  اب  رتشیب ، هجوت  یهاـگآ و  تهج  هب 
.دوش یم  هداد   رارق  یسررب  ثحب و  دروم  لیذ  حرش  هب  دُعب 

: یناحور يونعم و  دعُب  _ 1

ثحب و لباق  تهج  ود  زا  هزور  بوجو  هفـسلف  ِیقالخا  یناحور و  يونعم و  دـعب  دوش ، یم  هدافتـسا  تایاور  تاـیآ و  زا  هچنآ  قبط 
: تسا قیقحت 

: اوقت فلا )

لصا هکلب  اهتدابع ، یضعب  عیرشت  فده  .تسا  هدش  یفرعم  ماکحا  عیرـشت  فده  یقالخا و  لیـصا  شزرا  ناونع  هب  مالـسا  رد  اوقت 
.دنوش اوقتاب  لامعا  نآ  ماجنا  اب  مدرم  هک  هدوب  نیا  تدابع 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 

هزور دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا    2" نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  "
.دیوش راگزیهرپ  دیاش  دش ، بجاو  دندوب  امش  زا  لبق  هک  یناسک  رب  هکنانچ  هدش ، بجاو  امش  رب 

.دنک یم  نایب  نوقتت " مکّلعل   " اب اوتحمرپ  رایسب  اما  هاتوک  هلمج  کی  رد  ار  زاس  ناسنا  تدابع  نیا  هفسلف  هفیرش ، هیآ  نیا 

اوقت حور  شرورپ 

ینوگانوگ داعبا  هزور  .تسا  ناسنا  یگدنز  داعبا  همه  اه و  هنیمز  مامت  رد  يراگزیهرپ  اوقت و  حور  شرورپ  رد  يرثؤم  لماع  هزور ،
.دنک یم  لیدـعت  ار  وا  زیارغ  يوق و  ار  ناسنا  هدارا  حور و  هزور  .تسا  نآ  یتیبرت  یقالخا و  يونعم و  دـُعب  رتمهم ، همه  زا  هک  دراد 

دنک تباث  ًالمع  و  دشوپب ، مشچ  یـسنج  تذل  نینچمه  بآ و  اذغ و  زا  یگنـشت  یگنـسرگ و  دوجو  اب  هزور  لاح  رد  دیاب  راد  هزور 
اهـسوه و رب  و  دریگ ، تسد  هب  ار  شکرـس  سفن  ماـمز  دـناوت  یم  وا  هکلب  تسین ، فـلع  لبطـصا و  دـنبرد  ناوـیح  نوـچمه  وا  هـک 

.تسا نآ  یناحور  يونعم و  رثا  نیمه  هزور  هفسلف  نیرتگرزب  تقیقح ، ردددرگ  ّطلسم  دوخ  تاوهش 
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: لاثم

یناتخرد دـننام  .دـنور  یم  اهنآ  غارـس  هب  هنـسرگ  هنـشت و  هظحل  ره  و  دـنراد ، رایتخا  رد  ار  اهیندیـشون  اهاذـغ و  عاونا  هک  ییاهناسنا 
دنچ رگا  دـنا ، ماود  مک  تمواقم و  مک  رایـسب  هدرورپزان ، ناتخرد  نیا  دـنیور ، یم  اهرهن  بل  رب  غاب  ياـهراوید  هاـنپ  رد  هک  دنتـسه 

اهنابایب اههوک و  لد  رد  اه  هرخـص  يالبال  زا  هک  یناتخرد  اما  دنکـشخ ؛ یم  دنوش و  یم  هدرمژپ  دوش ، عطق  اهنآ  ياپ  زا  بآ  يزور 
عاونا اب  و  تسا ، ناتـسمز  يامرـس  و  نازوس ، باتفآ  و  تخـس ، ياهنافوط  تیلوفط  نامه  زا  ناـشیاه  هخاـش  رگـشزاون  دـنیور و  یم 

! دنناج تخس  شوک و  تخس  تماقتسارپ و  ماوداب و  مکحم و  دننابیرگ ، هب  تسد  اهتیمورحم 

هزرابم ناوت  هدارا و  تردق  تمواقم و  وا  هب  تقوم  ياهتیدودحم  اب  و  دـهد ، یم  ماجنا  ار  لمع  نیمه  ناسنا  ناج  حور و  اب  زین  هزور 
3 .دشاپ یم  افص  رون و  ناسنا  بلق  رب  دنک ، یم  لرتنک  ار  یشکرس  زیارغ  نوچ  و  دشخب ، یم  تخس  ثداوح  اب 

مهم رایسب  تدابع 

مالـسا سدـقم  عراش  هک  تیفیک  ناـمه  اـب  صوصخم و  طیارـش  بادآ و  اـب  رگا  هک  تسا  يدنمـشزرا  مهم و  رایـسب  تداـبع  هزور 
قالخا ناهانگ و  زا  سفن  هیلخت  هلحرم  رد  هزور  .دراد  یناوارف  ریثأت  سفن  بیهذـت  هیکزت و  يزاسدوخ و  رد  دریگ ، ماـجنا  هتـساوخ 

هراما سفن  ناهانگ ، كرت  هلیـسو  هب  راد  هزور  .دراد  یـساسا  شقن  یناسنا  يونعم و  دشر  لماکت و  يارب  نآ  نتخاس  هدامآ  تشز و 
؛ تسا سفن  تضایر  هانگ و  كرت  نیرمت  نارود  کی  يراد  هزور  مایا  .دـهد  یم  رارق  شیوخ  رایتخا  رد  هدومن و  لرتنک  راـهم و  ار 

.تسا يرادهگن  دوخ  نیرمت  سفن و  اب  داهج  نارود 
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زین ندیماشآ  ندروخ و  دننام  عورشم  ذئاذل  زا  دزاس ، یم  كاپ  اهیگدولآ  ناهانگ و  زا  ار  سفن  هکنیا  رب  والع  ناسنا  نارود ، نیا  رد 
هب هّجوت  نطاب و  يافص  بجوم  یگنـسرگ  اریز  دهد ؛ یم  تینارون  افـص و  شیوخ  سفن  هب  هلیـسو ، نیدب  دیامن و  یم  یـشوپ  مشچ 

.درادن ار  لاح  نآ  هدعم  ندوب  ُرپ  لاح  رد  هک  تسا  رادروخرب  یشوخ  لاح  زا  ابلاغ  یگنسرگ  لاح  رد  ناسنا  .ددرگ  یم  ادخ 

: يروخرپ تمذم 

ار تاجانم  اعد و  لاح  اعون  رپ  مکـش  اب  ناسنا  اریز  دـیامن ، یم  هیـصوت  يروخ  مک  هب  ار  ناسنا  هدومن و  تمذـم  ار  يروخرپ  مالـسا 
.دشچب ار  تاجانم  تدابع و  تذل  دناوت  یم  رتهب  یگنسرگ ، لاح  رد  درادن و 

امـش بلق  رد  تفرعم  رون  هک  دینکن  يروخرپ   4" مکبولق نم  هفرعملا  رون  یفطیف  اوعبـشت  ال  :" هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا _  لوسر  لاق 
.ددرگ یم  شوماخ 

نتـسکش سفن و  هب  کمک  نیرتهب  یگنـسرگ   5" عّوجتلا اهتداع  رـسک  سفنلا و  رـسا  یلع  نوعلا  معن   _:" مالـسلا هیلع  یلع _  لاـق 
.دشاب یم  وا  ياه  تداع 

: دومرف (ص ) ادخ لوسر  هب  جارعم  بش  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هدرک  تیاور  مالسلا _  هیلع  یلع _  نینمؤملاریما 

هدیاف اراگدرورپ ! درک : ضرع  (ص ) ادخ لوسر  .يدیشچ  یم  ار  اهنآ  راثآ  تولخ و  توکس و  یگنسرگ و  ینیریش  شاک  دمحا ، ای 
رد هکنیا  زا  یکاـب  یب  قح و  راـتفگ  یجرخ و  مک  میاد و  نزح  نم و  هب  برقت  بلق و  ظـفح  تمکح و  دومرف : تسیچ ؟ یگنـسرگ 

6 .یتخس رد  ای  دشاب  شیاشگ 

: یئابطابط همالع  نایب 

دنک یم  هدافا  نینچ  هیفاو ، تانایب  مالـسا و  هیلاع  میلاعت  دـیامرف : یم  نوقّتت " مکّلعل  هفیرـش .."  هیآ  ریـسفت  لیذ  رد  ییابطابط  همّالع 
.تسا اّربم  يزاین  صقن و  هنوگ  ره  زا  و  دشاب ، هتشاد  يزیچ  هب  زاین  جایتحا و  هک  تسا  نیا  زا  هّزنم  راگدرورپ  سدق  تحاس  هک 
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: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  .دنا  نینچ  زین  ناهانگ  هکنانچ  ادخ ، هن  دش ، دهاوخ  هدنب  هجوتم  اهنت  شرثا  تادابع ، سپ 

هدرک دوخ  هب  زاب  دینک  يدـب  رگا  دـیا و  هدرک  یکین  دوخ  هب  دـیدرک  یکین  رگا   7" اهلف متأسأ  نا  مکسفنال و  متنسحا  متنـسحا  نا  "
: درادن یتسدیهت  زاین و  زج  ینأش  هک  دوش  یم  ناسنا  دوخ  دیاع  تیصعم ، ای  تعاطا  راثآ  سپ  .دیا 

.تسا زاین  یب  ادخ  دییادخ و  هب  دنمزاین  امش  مدرم ، يا   8" ینغلا وه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  سانلا  اهیا  ای  "

هکنیا هن  دـیوش ، راـگزیهرپ  امـش  هک  تسا  نیا  يارب  مـکح ، نـیا  عیرـشت  ینعی  نوـقّتت " مـکّلعل  : " دـیامرف یم  هزور  صوـصخ  رد  و 
.دشاب دنمزاین  امش  نتفرگ  هزور  هب  راگدرورپ 

: اوقت نتفای  دیما 

رگا هک  دـبای  یم  دوخ  ترطف  رد  ار  بلطم  نیا  ناسنا  نوچ  تسین ، کش  ياج  تشاد  ناوت  یم  اوقت  نتفاـی  دـیما  هزور  زا  هکنیا  اـما 
، دیامیپب ار  يونعم  ءاقترا  تاجرد  دسرب و  تیناحور  لامک و  هبترم  هب  دنک و  ادـیپ  طابترا  سدـق  تراهط و  ملاع  اب  دـهاوخب  یـسک 
هک دراذگن  دریگب و  ار  شکرس  سفن  يولج  و  دزیهرپب ، ینارتوهش  يرابو و  دنب  یب  زا  هک  تسا  نیا  تسا  مزال  وا  رب  هک  يزیچ  لوا 

نتفر ورف  یگتـسبلد و  زاو  دنامب  دهاوخ  یم  هک  اج  ره  رد  دورب و  دهاوخ  یم  هک  وس  ره  هب  هتخیـسگ  راسفا  تعیبط  عبط و  نیمز  رد 
هار زا  اوـقت  نیا  دـنیزگ ، يرود  دراد ، یم  زاـب  ادـخ  زا  ار  وا  هک  زیچ  ره  زا  هصـالخ  .دـنک و  هزنم  ار  دوـخ  يداـم  تاـیح  رهاـظم  رد 
رد هک  تسا  نیا  تسا  بسانم  مدرم  مومع  لاح  اـب  هچنآ  و  دـیآ ، یم  تسد  هب  یناـسفن  ياـهاوه  زا  يرود  تاوهـش و  زا  يراددوخ 

نیا هطـساو  هب  ات  دـننک ، يراددوخ  مه  عورـشم  ياهتوهـش  زا  یـسنج  لیامت  ندـیماشآ و  ندروخ و  دـننام  ناگمه ، زاـین  دروم  روما 
اریز دـنیوجب ، برقت  راگدرورپ  يوس  هب  دـنیامن و  يراددوخ  زین  عورـشمان  ياهتوهـش  زا  دـنناوتب  دوش و  تیوقت  ناـش  هدارا  نیرمت ،
یم يرادربناـمرف  تعاـطا و  رتـهب  مارح  عورـشم و  ریغ  روما  رد  درک ، تباـجا  ار  ادـخ  توـعد  حاـبم  عورـشم و  روـما  رد  هک  یـسک 

9" .دیامن
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: هانگ كرت  تلاح  همادا 

هام زا  دعب  دناوت  یم  دنک ، یم  بانتجا  تشز  قالخا  هانگ و  باکترا  زا  هام  کی  نیا  رد  دریگ و  یم  هزور  ار  ناضمر  هام  هک  یـسک 
.دهد همادا  ار  هانگ  كرت  لاح  نیمه  زین  ناضمر  كرابم 

رکف و زا  دوش و  یم  كاپ  یلقیص و  راد  هزور  بلق  ناهانگ ، كرت  عورـشم و  ذیاذل  كرت  هطـساو  هب  نآ  رد  هک  تسا  یتدابع  هزور 
.ددرگ یم  غراف  ادخ  ریغ  رکذ 

فاطلا لومشم  یلاح  نینچ  رد  .دنک  یم  ادیپ  دادعتسا  هللا  ءاقل  یبوبر و  تاذ  تاضافا  تافارشا و  هضافتسا  يارب  ناسنا  هلیسو ، نیدب 
سفن هک  هدمآ  ثیداحا  رد  تهج ، نیمه  هب  .ددرگ  یم  لئان  قح  برق  هب  یهلا  ياه  هبذج  اب  دریگ و  یم  رارق  يدـنوادخ  تایانع  و 

.دراد تدابع  باوث  راد  هزور  باوخ  ندیشک و 

یقالخا يایاجس  هب  یبایتسد 

مزلتسم یناسنا  ياهتلـصخ  یقالخا و  يایاجـس  هب  یبایتسد  .تسا  اوقت  هب  ندیـسر  تسا ، مالـسا  ماکحا  زا  هک  هزور  هفـسلف  نیرتمهم 
ییاه هبذاج  تالیامت و  زا  ار  ناسنا  هزور _  ندوب  تدابع  زا  رظن  فرص  یگنسرگ _  اریز  تسا ، یهلا  بجاو  مکح  نیا  نتشاد  اپرب 

نیرترب اوقت  بیترت  نیدـب  .دـنک  یم  هدـنز  وا  رد  ار  یناـسنا  يوخ  قلُخ و  دراد و  یم  زاـب  دـشک ، یم  ههاریب  یـشکرس و  هب  ار  وا  هک 
.تسا هتخاسدوخ  ناسنا  یگژیو 

: دیامرف یم  نینچ  اوقت  دروم  رد  مالسلا _  هیلع  یلع _  نینمؤملاریما 

مکسفنا و سند  روهط  مکرودص و  داسف  حالص  مکداسجا و  ضرم  ءافش  مکتدئفا و  یمع  رـصب  مکبولق و  ءاد  ءاود  هللا  يوقت  ّناف  "

10" مکتملظ داوس  ءایض  مکشأج و  نما  مکراصبا و  ءاشغ  ءالج 

هنیس داسف  هدننک  حالصا  اهندب و  يرامیب  شخبافش  اهلد و  يروک  رگنشور  امـش و  ياهبلق  يرامیب  شخبافـش  يوراد  اوقت  هک  انامه 
هدـننک نشور  ینورد و  ياه  بارطـضا  شخب  شمارآ  ناگدـید و  ياه  هدرپ  هدـنهد  الج  سفن و  ياـهیگدولآ  هدـننک  كاـپ  اـه و 

.دشاب یم  امش  ياه  یکیرات 
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: ناگدنب صالخا  شیامزآ  ب )

زا شناد  تمکح و  ددرگ و  یم  یهلا  رون  شبات  زکرم  بلق  صالخا ، رثا  رد  .تسا  يونعم  لماکت  لـحارم  نیرت  یلاـع  زا  صـالخا 
.دوش یم  يراج  نابز  رب  بلق 

صالخا نآ  هلیـسو  هب  ات  درک  بجاو  ار  هزور  دـنوادخ   11" قلخلا صالخال  ًءالتبا  مایـصلا  هللا  ضرف   _ :" مالـسلا هیلع  یلع _  لاـق 
.دیامزایب ار  مدرم 

: دیامرف یم  كدف  رما  هرابرد  اهیلع _  هللا  مالس  ارهز _  ترضح  هبطخ  رد  و 

.درک بجاو  صالخا  تیبثت  يارب  ار  هزور  دنوادخ   12" صالخالل اتیبثت  مایصلا  هللا  ضرف  "... 

، دـشاب ناگدـنب  صالخا  رطاخ  هب  هزور  بوجو  هکنیا  .دراد  یـصاخ  هطبار  صـالخا  اـب  هزور  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا 
هب مزلم  ار  شدوخ  یـصاخ  ناـمز  رد  دـنک و  یم  زیهرپ  یناـسفن  تـالیامت  زا  هک  یناـسنا  .تسا  صـالخا  نتـشاد  تیمها  زا  یکاـح 

يونعم شزرا  نآ  دشابن ، صالخا  اب  هارمه  شلامعا  رگا  هام ، کی  تدـم  رد  مه  نآ  دـنک ، یم  یقالخا  یهقف و  تاروتـسد  تیاعر 
.تشاد دهاوخن  ار  صاخ 

ياضر يارب  طقف  شلامعا  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  صالخا  دـیاب  دـنک ، یم  لمحت  ار  هزور  تالکـشم  اه و  یتخـس  هک  یناسنا  نیاربانب 
.دشاب دنوادخ 

صالخا نودب  لمع 

ادخ بولطم  هک  دراد  تلیـضف  تیمها و  ردق  نآ  هک  يا  هزور  یتح  تسا ، شزرا  دـقاف  صالخا  نودـب  لمع  هک  میراد  تایاور  رد 
مهد یم  ار  نآ  شاداپ  نم  دیامرف : یم  شدوخ  دنوادخ  تسا و 

13" هب يزجا  انا  یل و  موصلا  "

.دشاب یم  تدابع  هرمث  صالخا   14" هدابعلا هرمث  صالخالا   _:" مالسلا هیلع  یلع _  لاق 

رود هب  ییامندوخ  یهاوخ و  دوخ  ایر و  هنوگره  زا  هک  ددرگ  یم  لامک  برق و  ببـس  دوش و  یم  عقاو  دنوادخ  لوبق  دروم  یتدابع 
لمع دشاب ، رتشیب  صالخا  هچره  .تسا  صالخا  هب  لمع  شزرا  یلوبق و  رایعم  كالم و  .دریگ  ماجنا  ادخ  يارب  طقف  طقف و  دشاب و 

هام تداـبع  رد  تسناوت  یـسک  رگا  .تسا  صـالخا  دوب ، هزور  هفـسلف  هک  اوقت  هب  ندیـسر  طرـش  عقاو ، رد  .دوب  دـهاوخ  رتلماـک  زین 
.تسا هدیدرگ  لیان  یقالخا  يونعم و  تاماقم  یهلا و  برق  ماقم  هبو  هدش  یلاعت  قح  یعقاو  نامهم  دشاب ، هتشاد  صالخا  ناضمر 
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تمایق روآدای  يورخا : دعُب  _ 2

هک یناسنا  ینعی  تسا ؛ تمایق  زور  يروآدای  نامه  هک  تسا  نآ  يورخا  دعب  تسا ، ثحب  لباق  هک  هزور  بوجو  هفـسلف  دعب  نیمود 
.دروآ و یم  دای  هب  ار ، تمایق  زور  یگنـشت  یگنـسرگ و  دـیامن ، یم  لمحت  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و  دریگ و  یم  هزور  اـیند  نیا  رد 

دنک هظعوم  ار  دوخ  دهد و  ماجنا  هجوت  اب  ار  شلامعا  ناسنا  رگا  .دراذـگ  یم  ییازـسب  رثا  وا  لامعا  شنم و  راتفر ، رد  هجوت ، نیمه 
.دیدرگ دهاوخ  رادروخرب  يرتشیب  باوث  رجا و  زا  دش و  دهاوخ  رت  قلختم  رت و  عضاوتم  دراد ، شیپ  رد  یقیقد  یسر  باسح  هک 

: مالسلا هیلع  اضرلا _  لاق 

انیکتسم ًالیلذ  اعشاخ  مئاصلا  نوکیلو  هرخآلا ، رقف  یلع  اولدتسیلف  ، شطعلاو عوجلا  ملا  اوفرعی  یکل  لیق  موصلاب ؟ اورما  ملف  لاق : ناف  "

نوکیلو تاوهـشلا  نع  راسکنالا  نم  هیف  ام  عم  باوثلا  بجوتـسیف  شطعلاو ، عوجلا  نم  هباصا  ام  یلع  ارباص  اـفراع  ابـستحم  اروجأـم 
رقفلا لها  یلع  کلذ  غلبم  هدـش  اوفرعیل  لجالا و  یف  مهل  ًـالیلذ  مهفلک و  اـم  ءادا  یلع  مهل  اـضئار  ،و  لـجاعلا یف  مهل  اـظعاو  کـلذ 

15" مهلاوما یف  مهل  هللا  ضرتفا  ام  مهیلا  اودؤیف  ایندلا ، یف  هنکسملاو 

داز یب  رقف و  هب  یپ  هار  نیا  زا  و  دننادب ، ار  یگنشت  یگنـسرگ و  درد  هک  تسا  نآ  خساپ  تسا ؟ هدش  بجاو  هزور  ارچ  دنـسرپب  رگا 
دنک و ینتورف  هدمآ  شیپ  شیارب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هک  یتحاران  رثا  رب  راد  هزور   هکنیا  يارب  و  دـنربب ، ترخآ  ندوب  هشوت  و 
و نآ ، رب  دنک  تمواقم  يرادیاپ و  دسانـشب و  ار و  شیوخ  راک  دروآ  باسح  هب  دربب و  رجا  ات  دهد  ناشن  يدنمزاین  دنک و  یکچوک 

بجوم هکنیا  و  اهاوه ، لرتنک  تاوهـش و  ناـیغط  زا  يریگولج  لـیبق  زا  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  اـب  دوش ، رجا  قحتـسم  تاـهج  نیا  زا 
، رگید ملاع  رد  اهنآ  يارب  دشاب  ییامنهار  و  فیلاکت ، ماجنا  يارب  دـشاب  ینیرمت  و  ایند ، نیا  رد  اهنآ  يارب  دـشاب  يا  هظعوم  تربع و 

هدرک بجاو  ناتسدیهت  نیکاسم و  يارب  ناشلاوما  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  و  ایند ، رد  ار  نایاونیب  ارقف و  تالکشم  تدش  دنـسانشب  و 
.دننک ادا 
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: يورخا دعب  رب  هوالع 

یگنشت یگنسرگ و  يروآدای  هک  يورخا  دعب  رب  هوالع  دندومن ؛ نایب  ار  هزور  بوجو  هفـسلف  (ع ) اضر ماما  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
دعب تمـسق  رد  هک  تسا  یعاـمتجا  دـعب  هب  طوبرم  نیا  هک  تشاد  دوجو  مه  ناـیاونیب  ارقف و  تالکـشم  هب  هجوت  دوـب ، تماـیق  زور 

.دش دهاوخ  ثحب  نآ  نوماریپ 

: دیامرف یم  نینچ  ع )  ) اضر ماما  رگید  ییاج  رد 

یگنـسرگ و ات  دـندش  رما  هزور  ماجنا  هب  مدرم  16" هرخآلا رقف  یلع  اولدتـسیف  شطعلاو  عوجلا  ملا  اوفرعی  یکل  موصلاـب  اورما  اـمنا  "

.دننک كرد  ار  ترخآ  یگراچیب  رقف و  نآ  هطساو  هب  دنمهفب و  ار  یگنشت 

: دیامرف یم  هینابعش  هبطخ  رد  (ص ) مرکا ربمایپ 

یگنـسرگ و ناتیراد ، هزور  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  دـیروآ  دای  "17 و  هشطع هماـیقلا و  موی  عوج  مکـشطع  مکعوـجب و  اورکذ  "و 
.ار تمایق  زور  ياه  یگنشت 

نآ هکنیا  دوب و  هزور  یگنـشت  یگنـسرگ و  هار  زا  ترخآ  هب  هجوت  يروآداـی و  دـش ، هدافتـسا  باـب  نیا  تاـیاور  عوـمجم  زا  هچنآ 
.دنکب تمایق  زور  تالکشم  رقف و  هب  هجوت  ماگنه  نیا  رد  دنک ، یم  لمحت  ار  تالکشم  اهیتخس و  هزور  اب  هک  یناسنا 

: یعامتجا دعُب   _ 3

یعامتجا تلادع  يرارقرب  هار  رد  یماگ 

دارفا نآ ، ماجنا  اب  هک  تسا  عامتجا  دارفا  نایم  رد  يربارب  تاواسم و  سرد  کی  هزور  .تسین  هدیشوپ  یـسک  رب  هزور  یعامتجا  دعب 
یم دوخ  يزور  هنابش  ياذغ  رد  ییوج  هفرص  اب  دنبای و  یمرد  سوسحم  روط  هب  ار  عامتجا  نامورحم  ناگنسرگ و  عضو  مه  نکمتم 

.دنباتشب اهنآ  کمک  هب  دنناوت 

هبنج هلأسم  نیا  رگا  یلو  تخاس ، ناگنـسرگ  لاـح  هجوتم  ار  ناریـس  ناـمورحم ، ناگنـسرگ و  لاـح  فیـصوت  اـب  تسا  نکمم  هتبلا 
، دهد یم  یسح  گنر  یعامتجا  مهم  عوضوم  نیا  هب  هزور  دراد ، يرگید  رثا  دریگب  دوخ  هب  ینیع  یسح و 
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: دومرف (ع ) ماما دیسرپ ، هزور  عیرشت  تلع  زا  مکح  نب  ماشه  هک  هدش  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یفورعم  ثیدح  رد   

دارا اـملک  ینغلا  ّنا  ،و  ریقفلا محریف  عوجلا  ّسم  دـجیل  نکی  مل  ینغلا  ّنا  کـلذ  ریقفلاو و  ینغلا  هب  يوتـسیل  مایـصلا  هللا  ضرف  اـمنا  "

18" عئاجلا محری  فیعضلا و  یلع  قریل  ، ملالاو عوجلا  ّسم  ینغلا  قیذی  نا  و  هقلخ ، نیب  يوتسی  نا  یلاعت  هللا  داراف  هیلع ، ردق  ائیش 

یگنـسرگ معط  ینغ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  و  ددرگ ، رارقرب  تاواسم  ینغ  ریقف و  نایم  هک  تسا  هدـش  بجاو  لیلد  نیا  هب  هزور 
ناگدنب نایم  دهاوخ  یم  ادخ  تسا ؛ مهارف  ناشیارب  دنهاوخب  هچره  ًالومعم  ءاینغا  هک  ارچ  دنک ، قح  يادا  ریقف  هب  تبسن  دشچب و  ار 

.دننک محر  ناگنسرگ  نافیعض و  هب  ات  دناشچب  اینغا  هب  ار  جنر  درد و  یگنسرگ و  معط  و  دشاب ، تاواسم  دوخ 

: مود تیاور 

ینغلا دجیل  : باوجلا یف  دروف  موصلا ؟ ّلجوّزع  هللا  ضرف  مل  : مالسلا هیلع  يرکسعلا  دمحم  یبا  یلا  تبتک  :" لاق دمحم  نب  هزمح  نع 
19" ریقفلا یلع  ّنمیف  عوجلا  ّسم 

باوج رد  تسا ؟ هدرک  بجاو  ار  هزور  لجوزع  دنوادخ  ارچ  متـشون : يرکـسع  دـمحم  یبا  هب  تفگ : هک  تسا  دـمحم  نب  هزمح  زا 
.دنک ناسحا  ریقف  هب  دشچب و  ار  یگنسرگ  لاح  ینغ  ات  دمآ : نآ 

: موس تیاور 

یلاعت هللا  ضرف  ّیلا : بتکف  موصلا ؟ هللا  ضرف  مل  هلاسأ  (ع :) نسحلا دـمحم  یبا  یلا  تبتک  :" لاـق هزمح  نب  دـمحم  نب  رفعج  انثدـح 
20" ریقفلا یلع  ونحیل  عوجلا  ضضم  ینغلا  دجیل  موصلا 

ار هزور  دنوادخ  ارچ  هک  مدیسرپ  وا  زا  متـشون : ع )  ) نسحلا دمحم  یبا  هب  تفگ : ام  اب  ییوگ  تفگ و  رد  هزمح  نب  دمحم  نب  رفعج 
.دزرو رهم  ریقف  رب  ات  دشچب  ار  یگنسرگ  سح  ینغ  ات  درک  بجاو  ار  هزور  یلاعت  دنوادخ  تشون : میارب  درک ؟ بجاو 
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: تایاور زا  هدافتسا 

ناسنا ات  تسا  یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  هار  رد  یماگ  هزور ، بوجو  لیالد  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  عومجم  زا 
.دـیامنب ارقف  هب  یکمک  دـنک و  كرد  ار  ناـیاونیب  ناـمورحم و  یگراـچیب  رقف و  یگنـسرگ و  درد  نتفرگ  هزور  اـب  دـنمتورث  ینغ و 

بوخ ردقچ  .دنـشاب  یم  دنمتورث  ینغ و  هک  يدارفا  دنتـسین  مک  دنتـسه و  جاتحم  ریقف و  هنـسرگ و  هک  يدارفا  دنتـسه  دایز  ردـقچ 
یعامتجا تلادـع  يرارقرب  هار  رد  یماگ  دنـشاب و  ارقف  ناـمورحم و  رکف  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  دـنمتورث ، ياـهناسنا  هک  تسا 

هزور لاس  رد  ار  زور  دـنچ  ناهج ، دـنمتورث  ياهروشک  رگا  یتسار  .دـنیامن  کمک  اهنآ  هب  دراد ، ناـکما  هک  رادـقم  ره  دـنرادرب و 
!؟ تشاد دهاوخ  دوجو  ناهج  رد  هنسرگ  همه  نیا  مه  زاب  دنشچب ، ار  یگنسرگ  معط  دنرادب و 

: ینامسج دعُب  _ 4

مسج یتمالس  تحص و 

زا يرایـسب  لماع  .تسا  هدیـسر  تابثا  هب  اـهیرامیب  ناـمرد  رد  كاـسما "  " ياـسآ هزجعم  رثا  میدـق ، بط  نینچمه  زورما و  بط  رد 
طاقن رد  محازم  ياـهیبرچ  تروص  هب  هدـشن  بذـج  یفاـضا  داوم  نوچ  تسا ؛ فلتخم  ياهاذـغ  ندروخ  رد  يور  هداـیز  اـهیرامیب ،

ینفعتم ياهرازنجل  عقاو  رد  ندب  تالـضع  يالبال  رد  یفاضا  داوم  نیا  دنام ، یم  یقاب  نوخرد  یفاضا  دنق  یبرچ و  ای  ندب ، فلتخم 
قیرط زا  اهرازنجل  نیا  ندرک  دوبان  اهیرامیب ، نیا  اـب  هزراـبم  هار  نیرتهب  دنتـسه ، ینوفع  ياـهیرامیب  اـهبورکیم و  عاونا  شرورپ  يارب 

.تسا هزور  كاسما و 

.دنک یم  یناکت  هناخ  ار  ندب  عقاو  رد  دنازوس و  یم  ار  ندب  هدشن  بذج  یفاضا و  داوم  اه و  هلابز  هزور 

: شراوگ هاگتسد  تحارتسا 

هب لاس  مامت  رد  هاگتسد  نیا  هک  اجنآ  زا  .دشاب  یم  نآ  سیورس  يارب  يرثؤم  لماع  یشراوگ و  هاگتسد  يارب  تحارتسا  یعون  هزور 
راطفا ماگنه  هب  مالسا ، روتسد  قبط  راد  هزور  صخش  تسا  یهیدب  .تسا  مزال  نآ  يارب  تحارتسا  نیا  تسا ، راک  لوغشم  میاد  روط 

رب هجیتن  تسا  نکمم  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگب ! لماک  هجیتن  یتشادهب  رثا  نیا  زا  ات  دنک ، يور  هدایز  طارفا و  اذغ  رد  دیابن  رحس  و 
.دوش سکع 
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.دیوش ملاس  ات  دیریگب  هزور   21" اوحصت اوموص  :" دیامرف یم  (ص ) ربمایپ یفورعم  ثیدح  رد 

كاسما اهدرد و  مامت  هناخ  هدـعم  " ءاد لک  سأر  هیمحلا  ءاد و  لک  تیب  هدـعملاو  :" دـیامرف یم  (ص ) مرکا ربمایپ  رگید  ییاج  رد  و 
.تساهوراد نیرتالاب 

تحـص ظفح  يارب  لاس  رد  هزور  هام و  کی  اصوصخم  تسا ، هدعم  تحارتساو  مسج  تشادهب  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هزور  نیاربانب ،
.تسا دیفم  رایسب  دراد  يروخرپ  هب  تداع  هک  یسک  ندب  یتمالس  و 

: نادنمشناد هیرظن 

" نیروفوس یسکلا  - " 1

، اـه هدور  فعـض  ینوخ ، مک  ناـمرد  يارب  يا  هژیو  هدـیاف  هزور ، قیرط  زا  ناـمرد  : " دـسیون یم  دوخ  باـتک  رد  یـسور  دنمـشناد 
...و دنق  ضرم  مشچ ، ياهیرامیب  ءاقـستسا ، سرقن ، مسیتامور ، زوریلکـسا ، لس ، یلخاد ، یجراخ و  ياهلمد  نمزم ، طیـسب و  باهتلا 

ای ناـسنا و  مسج  لوصا  هب  طوـبرم  هک  ییاـهیرامیب  هکلب  درادـن ، قوـف  ياـهیرامیب  هب  صاـصتخا  كاـسما ، قـیرط  زا  هجلاـعم  .دراد 
22" .دشخب یم  افش  زین  ار  نوعاط ، لس و  سیلفس ، ، ناطرس دننامه : هدش ، هتخیمآ  مسج  ياهلولس 

: دیوگ یم  مور  نادنمشناد  زا  یکی  -2

لاس دـص  راـهچ  رازه و  دودـح  رد  ار  نخـس  نیا  و  .تسا " نتفرگ  هزور  زین  ناـمرد  نیتسخن  يروخرپ و  هب  طوبرم  يراـمیب  نیلوا  "

ءاد لک  تیب  هدـعملا   " فورعم هلمج  نامه  نآ  و  داد ، رارق  اـیند  مدرم  همه  راـیتخا  رد  یحو  زا  ماـهلا  اـب  مالـسا ، گرزب  ربهر  شیپ 
.تسا اهناسنا  هیذغت  مسج و  تشادهب  لمعلاروتسد  نیرتهب  هک  دشاب  یم  ءاودلا " یه  هیمحلاو 

: دسیون یم  ییاکیرما  ولراک " " رتکد -3

، دنتـسه دشر  لاح  رد  اهبورکیم  دسر ، یم  نت  هب  اذغ  هک  یمادام  اریز  دنک ، زیهرپ  اذـغ  زا  یتدـم  لاس  ره  رد  دـیاب  رامیب  صخـش  "

، هدرک بجاو  مالسا  هک  يا  هزور  : " دیازفا یم  سپـس  .دنور " یم  فعـض  هب  ور  اهبورکیم  دنک ، یم  زیهرپ  اذغ  زا  هک  یماگنه  یلو 
23" .دشاب یم  نت  یتمالس  نماض  نیرتگرزب 
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ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  نایب 

: دیامرف یم  هک  هدش  لقن  (ص ) ربمایپ زا  یثیدح  یبنلا " بط   " باتک رد 

" ءاملا هیلع  رثک  اذا  عرزلاک  تومی  بلقلا  ناف  بارشلاو  ماعطلا  هرثکب  بلقلا  اوتیمتال  "

یتعارز لثم  دریم ، یم  تسا ) تاعیام  اذغ و  زا  رپ  شا  هدعم  هک  یسک   ) بلق اریز  دیشُکن ، ندیشون  دایدزا  ندروخدایز و  اب  ار  ناتبلق 
.دوش یم  بارخ  دشاب  دایز  دح  زا  شبآ  هاگره  هک 

تمـسق رد  هک  يروط  نامه  هتبلا  دـشاب ؛  مسج  یتمالـس  هزور  بوجو  ياهتلع  زا  یکی  دـیاش  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  بلاطم  زا 
یقالخا يایاجس  يونعم و  تالامک  هب  ندیسر  سفن و  بیذهت  اوقت و  لوصح  نامه  هزور  دوجو  هفسلف  نیرتمهم  دش ، هتفگ  تسخن 

تسا یمسج  تمالس  تحـص و  تامدقم ، نآ  زا  یکی  هک  تسا  مزال  یتامدقم  العا ، هبترم  نیا  هب  ندیـسر  يارب  عقاو ، رد  هک  تسا 
.تسا هتشاد  هتکن  نیا  هب  هجوت  مالسا  هک 

: اهیقرواپ

.60 هیآ 61 _  سی ،  . 1

هیآ 183. هرقب ،  . 2

ص624. ج1 ، هنومن ، ریسفت   . 3

ص81. ج3 ، كردتسم ، زا  لقن  هب   . 4

.نامه  . 5

ص209. ینیما ، هللا  هیآ  هتشون  سفن ،) بیذهت   ) يزاسدوخ  . 6

.11 هیآ ءارسا ،  . 7

.15 هیآ رطاف ،  . 8

ص9. ج3 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت   . 9

.198 هبطخ هغالبلا ، جهن   . 10

تمکح 252. نامه ،  . 11

ص368. ج93 ، راحب ،  . 12
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ص292. ج7 ، هعیشلا ، لیاسو   . 13

ص17. مکحلا ، ررغ   . 14

.q.369ص ج93 ، راحب ،  . 15

ص43. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم   . 16
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ص230. ج1 ، رابخالا ، نویع  ص356و  ج96 ، راحب ،  . 17

ص371. ،ج93 ، راحب ص3 و 4 ؛ موص ، باتک  لوا  باب  ج7 ، هعیشلا ، لیاسو   . 18

.نامه  . 19

ص339. نامه ،  . 20

ص633. ج1 ، هنومن ، ریسفت  ص255 و  ج96 ، نامه ،  . 21

ص632. نامه ،  . 22

.85 ص86 _  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور   . 23

: عبانم

.60 هیآ 61 _  سی ،  . 1

هیآ 183. هرقب ،  . 2

ص624. ج1 ، هنومن ، ریسفت   . 3

ص81. ج3 ، كردتسم ، زا  لقن  هب   . 4

ص209. ینیما ، هللا  هیآ  هتشون  سفن ،) بیذهت   ) يزاسدوخ . 5

ص9. ج3 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  .6

ص368. ج93 ، راحب ، . 7

ص292. ج7 ، هعیشلا ، لیاسو  . 8

ص17. مکحلا ، ررغ  . 9

ص369. ج93 ، راحب ، .10

ص43. ج2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 11

ص230. ج1 ، رابخالا ، نویع  ص356و  ج96 ، راحب ، .12
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ص371. ،ج93 ، راحب ص3 و 4 ؛ موص ، باتک  لوا  باب  ج7 ، هعیشلا ، لیاسو  . 13

. 85 ص86 _  مسج ، حور و  ياهیرامیب  نامرد  هزور  . 14

( ینتورف عضاوت و   ) میرک 7 نآرق  رد  میکح  نامقل  هناگهد  ياه  تمکح 

هراشا

يدراهتشا يدمحم  دمحم  نیملسملا  مالسالا و  تجح  هدنسیون :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

ینتورف عضاوت و 

ردام ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا ،  ینتورف  عضاوت و  تیاعر  هلاسم  شرـسپ ، هب  نامقل  دنمـشزرا  زردـنا  و  هنامیکح ، تحیـصن  نیمتفه 
مدرم زا  ییانتعا  یب  اب  مرسپ ! ...سانلل ; كدخ  رعصت  و ال  : » دومرف نینچ  شرـسپ  هب  نامقل  دیمان ، تالامک  هنیجنگ  دیلک  اه و  شزرا 

.شاب نتورف  عضاوتم و  ینعی  ( 1 « ) نادرگم يور 
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نآ ماسقا  عضاوت و  ینعم 

 

و دوش ، یم  ریبعت  لمح  عضو  هب  نانز  نامیاز  هب  ور  نیا  زا  هدـش ، هتفرگ  تسا  نداهنورف  ینعم  هب  هک  عضو  هژاو  زا  لـصا  رد  عضاوت 
ینتورف و دهد ، رارق  دوخ  تیعقوم  زا  رت  نییاپ  ادخ  قلخ  ادخ و  ربارب  رد  ار  دوخ  دیاب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یقالخا  رظن  زا  نآ  موهفم 

یلمع يرکف و  تافارحنا  هیاپ  هیام و  و  هلیذر ، تافص  زا  هک  تسا  یـشورفرخف  ییامن و  گرزب  ربکت و  نآ  دض  و  دنک ، یحور  ورف 
.تسا تشز  رایسب 

دروم شزرا و  دض  هک  تسین  دوخ  نداد  ناشن  لیلذ  يراوخ و  ینعم  هب  عضاوت  تفگ -  میهاوخ  هک  نانچ  تشاد -  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.دوش یم  رکذ  هکنانچ  دشاب  یم  شهوکن 

، اهنآ زا  ندش  ادج  ترـشاعم و  ماگنه  و  تسا ، دروخرب  شوخ  ور ، شوخ  مدرم ، ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  عضاوت  ياه  هناشن  زا 
ترودک هنیک و  بجوم  هک  ییانتعا  یب  يور  زا  هن  تسا ، زیمآ  تبحم  شییادج  و  دوش ، یم  ادج  ای  ور  هبور  ریذپ  لد  زاب و  يور  اب 

.تسا یگتفیش  دوخ  ربکت و  تشز  تلصخ  ياه  هناشن  زا  و  هدش ،

، تسا راکـشآ  يرامیب  عون  کی  ناـسنا  رد  عضاوت  دـض  يرادرک  زورب  و  ندرکن ، عضاوت  هک  تسا  نیا  هب  هراـشا  رعـصتال »  » هب ریبعت 
تسا يرامیب  عون  کی  تغل  رد  رعص  و  هدش ، هتفرگ  رعص  هژاو  زا  لصا  رد  هدمآ  رینملا  حابـصم  همانتغل  رد  هک  نانچ  رعـصت  هک  ارچ 

.دنک یم  جک  ار  دوخ  ندرگ  يرامیب ، نآ  رثا  رب  رتش  نآ  و  دوش ، یم  التبم  نآ  هب  يرتش  هک 

عـضاوت .دشاب  یم  ینورد  يافـص  مدع  يرامیب و  رگنایب  هک  تسا ، راکـشآ  يرامیب  عون  کی  عضاوت  میرح  زا  ندـش  جراخ  نیاربانب 
عـضاوتلا : » دـیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما  الثم  درک ، تیاعر  عقوم  هب  تخانـش و  ار  اهنآ  دـیاب  تسا ، فلتخم  تاجرد  اـه و  هناـشن  ياراد 

زا رتـمک  هب  هک  تسا  نآ  عـضاوت  اـقحم ; تنک  نا  ءارملا و  كرتـت  نا  و  تیقل ، نـم  یلع  ملـست  نا  و  هفرـش ، نود  سلجملاـب  اـضرلا 
رج و زا  اهوگتفگ  رد  و  يریگ ، یـشیپ  ندرک  مالـس  رد  یـسک ، اب  تاقالم  ماگنه  ینک و  تعاـنق  سلجم  رد  دوخ  هتـسیاش  هاـگیاج 

(2 « ) .دشاب وت  اب  قح  هچرگ  ینک  زیهرپ  ثحب 
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یم باسح  هب  عضاوتم  ناونع  هب  دنک  تیاعر  ار  نآ  یسک  رگا  هک  تسیچ  عضاوت  زرم  دح و  دیسرپ : ع )  ) اضر ترضح  زا  یـصخش 
ار دوخ  سفن  تیعقوم  ناسنا  هک  تسا  نیا  تاجرد  نآ  زا  یکی  تسا ، یتاجرد  ياراد  عضاوت  : » دومرف خساپ  رد  ترـضح  نآ  دیآ ؟
زا هاگره  ددنـسپ ، یم  دوخ  يارب  هک  ددنـسپب  ار  نامه  نارگید  يارب  و  دـهد ، رارق  هاگیاج  ناـمه  رد  ملاـس  بلق  اـب  ار  نآ  و  دـنادب ،

، دـهد رارق  وفع  دروم  ار  اهنآ  و  درذـگب ، مدرم  ناـهانگ  زا  درب ، ورف  ار  دوخ  مشخ  دـهد ، خـساپ  یکین  اـب  ار  نآ  دـید ، يدـب  یـسک 
(3 « ) .دراد تسود  ار  ناراکوکین  دنوادخ 

 

یم راکـشآ  راتفگ  رادرک و  راتفر و  رد  نآ  ياه  هناشن  هک  تسا  ینورد  لوقعم  عوضخ  عوشخ و  تلاح  کـی  عضاوت  هک  نیا  هجیتن 
نیزاوـم ساـسارب  ار  دوـخ  لـمع ، رد  دـناوتب  یلو  دـسرن ، تلاـح  نیا  هلحرم  هب  یحور  رظن  زا  ناـسنا  تسا ، نکمم  یهاـگ  .دوـش و 

.تسا عضاوتم  المع  یسک  نینچ  دزاس ، گنهامه  عضاوت ،

عضاوت ماسقا 

 

: تسا مسق  ود  رب  عضاوت  یلک  روط  هب  هک  تشاد  هجوت  دیاب 

.دوش یم  ادخ  ءایلوا  ناماما و  ناربمایپ و  ربارب  رد  عضاوت  ادخ ، نوناق  قح و  ربارب  رد  عضاوت ، لماش  هک  ادخ  ربارب  رد  عضاوت  - 1

، ادخ ربارب  رد  عضاوت  هک  تسا  نشور  .و ..  راکمه  داتساو ، ملعم  ردام ، وردپ  هیاسمه ، تسود ، زا  مدرم ، اب  ترـشاعم  رد  عضاوت  - 2
رد عضاوت  .تسا  یشکرس  هانگ و  نیرت  گرزب  ادخ ، ربارب  رد  ربکت  نآ ، دض  هک  نانچ  تسا ، عضاوت  هجرد  نیرت  مهم  نیرت و  یلاع 

نامرف ربارب  رد  میلست  تیاهن  نآ  هناشن  تسا ، یهلا  برق  ماقم  هب  یبایهار  تفرعم و  حیحـص و  داقتعا  و  قیمع ، نامیا  ءزج  ادخربارب ،
نداتفا نوچمه  ار  دوخ  ناسنا  هک  يا  هنوگ  هب  دـشاب ، یم  وا  تمظع  ربارب  رد  عوضخ  عوشخ و  لاـمک  و  وا ، زا  تعاـطاو  ادـخ  ياـه 
هتشادن قح  ربارب  رد  ارچ  نوچ و  هنوگ  چیه  و  دنادب ، رفـص  چیه و  ار  دوخ  درگنب و  یهلا  قلطم  تاذ  رد  يانف  سونایقا ، رد  يا  هرطق 

: رعاش لوق  هب  هک  دشاب  يدح  رد  ادخ ، هب  شلاصتا  و  درادرب ، ماگ  یهلا  ياضر  ریسم  رد  و  دهاوخب ، وا  يارب  ار  زیچ  همه  دشاب ،
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تسا دازآ  ناهج  ودره  زا  وت  يوک  مالغ  تسا                ینغتسم  دلخ  تشه  زا  وت  قشع  ریسا 

عـضاوتم ادـخ  تمظع  ربارب  رد  نانچ  نآ  تسا ، یتسه  لک  قیالخ  و  اه ، ناسنا  نیرتریظن  یب  نیرت و  گرزب  هک  ص )  ) مالـسا ربمایپ 
یمرب ار  مادـک  مدومن ، ریخم  تلاـسر  یگدـنب و  اـی  تلاـسر  یهاـشداپ و  نیب  ار  وت  دـش ; باـطخ  وا  هب  ادـخ  يوس  زا  یتقو  هک  دوب 

(4  ) ار تلاسر  یگدنب و  درک : ضرع  ترضح  نآ  ینیزگ ؟

 

هللااعـضاوتم هیلا  هللا  هضبق  یتح  ایبن  لج  زع و  هللا  هثعب  ذنم  ائکتم  هللا  لوسر  لکا  ام  : » دومرف ص )  ) ربمایپ فصو  رد  ع )  ) قداص ماما  و 
رد عضاوت  تیاعر  يارب  تلحر  ماگنه  ات  دـش ، تلاسر  هب  ثوعبم  ادـخ  فرط  زا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  هک  ماـگنه  نآ  زا  لـج ;  زع و 

« .دروخن اذغ  يزیچ ، رب  هیکت  لاح  رد  زگره  ادخ  هاگشیپ 

اجنآ زا  هک  ییوناب  درک ، یم  وگتفگ  اهنآ  اب  اهنآ  زا  یکی  نوچ  دوب ، هتـسشن  كاخ  يور  ناگدرب  زا  یهورگ  اب  ترـضح  نآ  يزور 
وت  ) يا هدـش  اذـغ  مه  نیـشنمه و  ناگدرب  اـب  يا و  هتـسشن  كاـخ  يور  ارچ  دـمحم ! يا  : » تفگ ضارتعا  ناونع  هب  درک ، یم  روبع 

هدنب يا ، هدنب  مادک  وت ، رب  ياو  ینم ; دبعا  دبع  يا  کحیو  : » دومرف خساپ  رد  ترضح  نآ  ...ینیشنب ) ناگرزب  اب  دیاب  یتسه ، ربمغیپ 
(5 « ) .تسا نم  زا  رت 

و ص )  ) ربمایپ عوشخ  تیاهن  اب  ینالوط  ياه  هدجس  و  هناعـضاوتم ، میهافم  زا  رپ  اوتحمرپ و  ياهاعد  هناصلخم ، هناعـشاخ و  ياهزامن 
یفاک ینعم  نیا  كرد  يارب  دنزومایب ، ام  هب  ار  ادـخ  ربارب  رد  عضاوت  تیاهن  سرد  نیرت  یلاع  هک  تسا  یفاک  مادـک  ره  ع )  ) ناماما
ارهز ترضح  .مییامن  تفایرد  ار  ادخ  ربارب  رد  عضاوت  تقیقح  نآ ، ياهزارف  هعلاطم  اب  و  مینزب ، قرو  ار  هیداجـس  هفیحـص  هک  تسا 

! ایادـخ یـسفن ; یف  کناش  مظع  یـسفن و  یف  یـسفن  للذ  مهللا  : » دـنک یم  ضرع  نینچ  ادـخ  هب  دوخ ، ياـهاعد  زا  يزارف  رد  (س )
(6 « ) .نادرگ گرزب  مدزن  رد  ار  تدوخ  ماقم  و  نک ، کچوک  مدوخ  دزن  رد  ار  مدوخ 
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، تسا یگدـنز  رد  ناشخرد  راثآ  ياراد  و  هدوب ، یقالخا  يالاو  ياه  شزرا  زا  هک  تسا  عضاوت  رگید  مسق  نارگید  ربارب  رد  عضاوت 
یمدآ دراذگن  هک  یسفن ، هتسکش  زا  تسا  ترابع  عضاوت  : » دسیون یم  نینچ  عضاوت  هنوگ  نیا  فیرعت  رد  یقارن  همالع  گرزب  هیقف 

(7 « ) .دنک یم  ناشیا  مارکا  نارگید و  میظعت  رب  تلالد  هک  تسا  يدنچ  راتفگ  رادرک و  نآ  همزال  و  دنیبب ، يرگید  زا  رتالاب  ار  دوخ 

و ماقم ، تعفر  شمارآ و  راقو و  بجوم  و  الاو ، ياه  ناسنا  تنیز  و  تمارک ، تفارش و  هیام  و  اه ، شزرا  رـشن  بجوم  تلـصخ  نیا 
سیلبا ياه  گنرین  ربارب  رد  دنمورین  هحلسا  هدوب و  تمعنروفو  یتمالسو ، یتسود  و  ناور ، حور و  رد  تمکح  ياه  همشچ  ششوج 

نیا رگنایب  هدـش  لقن  ع )  ) ناماما و  ص )  ) ربمایپ زا  هک  يددـعتم  تایاور  هک  نانچ  دـشاب ، یم  تیارد  لقع و  شیازفا  ثعاـب  تسا و 
(8  ) .تسا بلطم 

رد ناـمقل  تسا ، هدومن  شرافـس  نآ  هب  صوصخ  هب  هک  تسا ، نارگید  هب  تبـسن  عضاوت  روکذـم ، هیآ  رد  ناـمقل  نخـس  زا  فدـه 
: تسا نیا  شرـسپ  هب  وا  ياهزردـنا  زا  هلمج  زا  درک ، یم  شرافـس  تلـصخ  نیا  هب  ار  شدـنزرف  ررکم  روط  هب  زین  دوخ  رگید  راتفگ 

(9 « ) .يدرگ اه  ناسنا  نیرتدنمدرخ  ات  نک ، عضاوت  قح  ربارب  رد  سانلا ;  لقعا  نکت  قحلل  عضاوت  »

دـشاب و هتـشاد  اه  شزرا  هب  تبـسن  يدـیلک  شقن  دـناوت  یم  میتفگ  هک  نانچ  و  تسا ، اه  یکین  نزخم  عضاوت  هک  نآ  نخـس  هاتوک 
: دومرف ع )  ) یلع ماما  هک  نانچ  ددرگ ، لیاضف  ردام 

(10 « ) .دوش یم  مظنم  و  دبای ، یم  ناماس  یگدنز  فلتخم  روما  ینتورف ، عضاوت و  اب  رومالا ; مظتنت  حانجلا  ضفخب  »

: دنک یم  فیرعت  نینچ  ار  ناربمایپ  يراتفگ ، رد  (ع ) یلع نانمؤمریما 
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و مههوـجو ، بارتـلا  یف  اورفعو  مهدودـخ ، ضرـالاب  اوقـصلاف  عـضاوتلا ، مـهل  یــضر  و  رباـکتلا ، مـهیلا  هرک  هناحبــس  هـنکل  و  »... 
ناـشیا رب  ار  ینتورف  عضاوت و  و  تسا ، هدرمـش  روفنم  ناربماـیپ  همه  يارب  ار  ندـیزرو  ربـکت  دـنوادخ  نینمؤملل ;  مهتحنجااوـضفخ 

یم نانمؤم  يارب  ار  نتـشیوخ  لابورپ  و  دـندییاس ، یم  كاخ  رب  ار  اه  تروص  و  دـندراذگ ، یم  نیمز  رب  ار  اه  هنوگ  اهنآ  هدیدنـسپ ،
(11 « ) .دندینارتسگ

: دیامرف یم  تادابع  هفسلف  نایب  رد  رگید  دروم  رد  و 

نم نوتملاب  نوطبلا  قوحلو  ارغاصت ، ضرالاب  حراوجلا  مئارک  قاصتلاو  اعضاوت ، بارتلاب  هوجولا  قاتع  ریفعت  نم  کلذ  یف  امل  و  »... 
نداهن و  تسا ، عضاوت  بجوم  زامن ، هدجـس  رد  كاخ  رب  تسا  تروص  ياهاج  نیرتهب  هک  یناشیپ  ندییاس  یهگناو  اللذت ; مایـصلا 

(12 « ) .تسا ینتورف  ثعاب  هزور  رثا  رب  تشپ  هب  مکش  ندیبسچ  و  یکچوک ، هناشن  لیلد و  نیمز  رب  ندب  شزرا  رپ  ياضعا 

معط و ياراد  هک  تسا  لماک  یتقو  تسا ، سانـش  ادـخ  هدـنب  ره  یندـشن  ییادـج  ياه  یگژیو  زا  هک  ادـخ  تداـبع  یلک  روط  هب  و 
ار يزایتما  نینچ  ادخ ، ربارب  رد  عضاوت  تلصخ  دنک ، یگتسخ  ساسحا  هک  نیا  هن  دربب ، تذل  نآ  زا  هدننک  تدابع  و  دشاب ، ینیریش 

ینیریـش توـالح و  ارچ  نم  : » دومرف باحـصا  هب  ص )  ) ادـخ لوسر  يزور  هدـش  تیاور  هک  ناـنچ  داد ، دـهاوخ  هدـننک  تداـبع  هب 
عضاوت و عضاوتلا ; : » دومرف خساپ  رد  ص )  ) ربمایپ تسیچ ؟ رد  تدابع  ینیریـش  دـندرک : ضرع  اهنآ  منیب »؟ یمن  امـش  رد  ار  تدابع 

(13 « ) .دش دهاوخ  تدابع  تذل  ینیریش و  بسک  بجوم  ینتورف 

قلمت يریذپ و  تلذ  عضاوت و  نیب  قرف 

 

و تساهنآ ، ندرک  ینعم  تسرد  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  اـه  شزرا  دـض  اـه و  شزرا  همه  رد  هک  یمهم  تاـعوضوم  زا  یکی 
الثم هدـش ، يدوـخریغ  يدوـخ و  هیحاـن  زا  فـیرحت  ثعاـب  مهم  هلاـسم  نیا  هب  یـضعب  هجوـت  مدـع  تسا ، طـیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ 
زرم اتسار  نیا  رد  دروآ ، یم  نوریب  ملظ  لمحت  زجع و  زا  رس  یعقاو ، ینعم  دض  رب  تسرد  هک  هدش  ینعم  يا  هنوگ  هب  ربص  تلـصخ 

تواخس و لخب ، تعانق و  یتسرپ ، ایند  تسایـس و  ربکتو ، تزع  نیب  زرم  دننام  تسا  کیراب  رایـسب  لیاذر  لیاضف و  زا  یـضعب  نیب 
هطباض ...و  عضاوت  تلذ و  زیارغ ، لیطعت  كرتو و  تفع  ایند ، كرت  دهز و  یکاب ، یب  تعاجش و  نابز ، لرتنک  توکـس و  فارـسا ،

ياج هب  دنکن و  لخب  تعانق  مان  هب  و  دزرونربکت ، تزع ، ياج  هب  یـسک  ات  دـنوش ، هتخانـش  زین  اهزرم  ات  تخانـش  دـیاب  ار  اهرایعم  و 
یقالخا و فاصوا  زا  يرایـسب  هک  ارچ  تشاد ، اهانثتـسا  هب  هجوت  دیاب  نینچمه  .دهدنرد و  نت  قلمت  هب  ای  يراوخ  تلذ و  هب  عضاوت ،

بجاو ملاظ ) تسد  زا  مولظم  ظـفح  يارب   ) غورد مسق  یتح  یهاـگ  یلو  تسا  مارح  غورد  ـالثم  دنتـسه ، انثتـسا  ياراد  ناـهانگ  اـی 
یفنم و دراوم ، زا  یضعب  رد  تسرد  ینعم  هب  عضاوت  نیمه  یلو  تسا ، کین  تلصخ  عضاوت  هچ  رگ  ثحب ، دروم  هلاسم  رد  .تسا و 
ات نمشد ، ربارب  رد  نمؤم  زابرس  هنارورغم  نتفر  هار  و  نمـشد ، اب  گنج  هنحـص  دننام  تسا ، بوخ  ربکت ، نآ  ياج  هب  و  تسا ، اجبان 

هویـش زا  ص )  ) ادـخ لوسر  ياضما  يراصنا و  هناجدوبا  دروم  رد  بلطم  نیا  هک  نانچ  .ددرگ  نمـشد  بلق  رد  ینکفا  بعر  بجوم 
(14  ) تسا هدمآ  دحا ، گنج  هقطنم  رد  نمشد  ربارب  رد  وا  نتفر  هار 
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زا هک  یسولپاچ  قلمت و  ای  يراوخ و  تلذ و  ثعاب  عضاوت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هک  نیا  نآ  میدرگ و  یم  زاب  بلطم  لصا  هب  کنیا 
هک تسا  نیا  عضاوت  تقیقح  دـننک  روصت  یـضعب  الثم  دوشن ، ماجنا  شزرا  ناونع  هب  شزرا  دـض  و  ددرگن ، تسا  هدـیهوکن  تافص 

ادـیپ نظءوس  وا  هب  تبـسن  و  دـتفیب ، مدرم  مشچ  زا  ات  دـهد  ماجنا  یلاـمعا  و  دـنک ، رادـقم  یب  راوخ و  مدرم  ربارب  رد  ار  دوخ  ناـسنا 
.تسا هدش  لقن  هیفوص  زا  یضعب  تالاح  رد  هک  هنوگ  نآ  دننک ،

ضیف گرزب  ملاع  .دـیامن  لامیاپ  ار  دوخ  یناسنا  تمارک  و  دـنک ، ریقحت  ار  دوخ  عضاوت  ماـن  هب  یـسک  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  مالـسا 
طـسو دح  عضاوت  و  تسا ، طیرفت  طارفا و  فرط  ود  ياراد  یقالخا  تافـص  ریاس  دننام  عضاوت  : » دـسیون یم  اتـسار  نیا  رد  یناشاک 
ندرک یکچوک  نامه  تسا ، هدیدنـسپ  عضاوت ، ناونع  هب  هچنآ  تسا ، یتسپ ) تلذ و  شریذپ   ) طیرفت و  ربکت )  ) طارفا نیب  دـح  نآ ،

، تسا ربکتم  دزادنا ، رس  تشپ  ار  اهنآ  دیوج و  يرترب  دوخ  لاثما  رب  دراد  یعس  هک  یسک  لاثم : ناونع  هب  تسا ، تلذ  شریذپ  نودب 
ياج زا  دنمـشناد  دوش ، دراو  یگرزب  دنمـشناد  رب  يزود  هراپ  رگا  یلو  تسا ، عضاوتم  دـهدرارق ، اـهنآ  زا  دـعب  ار  دوخ  هک  یـسک  و 
کی هکلب  تسین ، عضاوت  شور ، نیا  دـنک ، تفج  وا  ياـپ  شیپ  درادرب و  ار  وا  شفک  و  دـناشنب ، دوخ  ياـج  رب  ار  وا  دزیخرب و  دوخ 

(15  ) .تسا هدیهوکن  للذت  عون 

: دومرف ص )  ) مرکا لوسر  تسا ، هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  ع )  ) ناماما و  ص )  ) ربمایپ راتفگ  رد  یمالسا  تایاور  رد 

تـسد هب  رطاـخ  هب  وا  ربارب  رد  دـیایب و  يدـنمتورث  دزن  هک  یـسک  هنید ;  اـثلث  بهذ  هیدـی  یف  اـم  بلط  هل  عشختف  هرـسیماذ  یتا  نم  »
زین ع )  ) یلع ناـنمؤمریما  زا  بلطم  نیا  ریظن  ( 16 « ) .دور یم  نیب  زا  شنید  موس  ود  دـنک ، ینتورف  تسا ، وا  راـیتخا  رد  هچنآ  ندروآ 

(17  ) تسا هدش  لقن 
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هب وا  هقالع  لیم و  هک  تسا  تشز  ینامیااب  ناسنا  يارب  ردـقچ  هلذـت ;  هبغر  هل  نوکت  نا  نمؤملاب  حـبقا  ام  : » دومرف ع )  ) قداص ماـما 
(18 !« ) دناشکب يراوخ  تلذ و  هب  ار  وا  يزیچ 

رد هابتـشا  رثا  رب  یـضعب  یهاگ  و  تسا ، زآ  صرح و  عمط و  هدییاز  ابلاغ  هک  تسا  یتسپ  يریذپ و  تلذ  عون  کی  یـسولپاچو  قلمت 
تسا یتافص  نیرت  تشز  زا  ییانثتسا -  دراوم  رد  زج  قلمت -  هک  نیا  اب  دنهد ، یم  ماجنا  شزرا  کی  ناونع  هب  ار  نآ  عضاوت ، ینعم 

.دنز یم  ناسنا  تمارک  هب  يدیدش  هبرض  هک 

قلمت و یگتـسیاش ، دـح  زا  شیب  ندوتـس  حدـم و  قلم ; قاقحتـسالا  نم  رثکاب  ءاـنثلا  : » دـیامرف یم  ینخـس  رد  ع )  ) یلع ناـنمؤمریما 
شنرک وا  دزن  دح  زا  شیب  ای  و  دننک ، یم  فیرعت  دح  زا  شیب  ار  یضعب  عضاوت ، ناونع  هب  يدارفا  اسب  هچ  و  ( 19 « ) .تسا یسولپاچ 

.تسا هدش  یهن  تدش  هب  مالسا  رد  هک  تسا  يراتفر  يراتفگ و  قلمت  نامه  هویش ، نیا  دنیامن ، یم 

نامیااب ناسنا  قالخا  زا  يزرو  دـسح  قلمت و  ملعلا ; بلط  یف  الا  دـسحلا  قلمتلا و ال  نمؤملا  قالخا  نم  سیل  : » دومرف ص )  ) ربماـیپ
(20 « ) .شناد ملع و  لیصحت  هار  رد  رگم  تسین ،

 

ردپ تسد  ندیسوب  زج  تسین  اور  زین  یسوب  تسد  تایاور  زا  يا  هراپ  قبط  و  تسا ، هدش  یهن  یسوباپ  زا  مالسا  رد  ساسا  نیمه  رب 
زا ار  دوخ  رـسمه  تسد  يدرم  ندیـسوب  و  مارتـحا ، يور  زا  ینید  ربـهر  داتـسا و  ملعم و  تسد  ندیـسوب  و  تبحم ، يور  زا  رداـم  و 

 . تبحم يور  زا  ار  شلاسدرخ  دنزرف  تسد  و  توهش ، يور 

سپس .داد  نم  هب  ار  شتسد  .مسوبب  ات  هدب  نم  هب  ار  تتـسد  مدرک : ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  تفگ  بوقعی  نب  سنوی  هدش : تیاور 
ترضح ار ، تیاهاپ  مدرک  ضرع  سپس  مدیسوب ، نم  دروآ و  شیپ  ار  شرس  ترضح  ار ، ترس  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  ماما  هب 

ندیـسوب زا  سپ  ینعی   ) .تسا هدنام  يزیچ  ایآ  دومرف : راب  هس  و  يرذـگباپ ) ندیـسوب  زا  هک   ) ار وت  مهد  یم  دـنگوس  دومرف : راب  هس 
(21 ( ) تسین ندیسوب  هتسیاش  يرگید  وضع  رسو ، تسد 
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نآ تاجرد  عضاوت و  هناشن  دنچ 

رظن هک  هدـش  هراشا  عضاوت  حیحـص  ياه  هویـش  زا  یـشخب  هب  نآ ، ياه  هناشن  عضاوت و  نوماریپ  ع )  ) ناماماو ص )  ) ربماـیپ راـتفگ  زا 
زا زیهرپ  ندرک ، مالـس  دـنلب  مالـس و  رد  نتفرگ  یـشیپ  سلاجم ، نییاـپ  تمـسق  رد  نتـسشن  دـننام : مینک ;  یم  بلج  نآ  هب  ار  اـمش 

مدـقم ریقف ، دـنمتورث و  هب  مارتـحا  رد  يواـست  تیاـعر  وا ، زا  نارگید  فیرعت  نتـشادن  تسودو  دوخ ، ندرکن  فیرعت  ییاـمندوخ ،
...و ییادج  ماگنه  دارفا  ندرک  هقردب  و  دوخ ، رب  سلاجم  رد  نتسشن  ردو  هار  ریسم  ردو  زامن  فص  رد  نارگید  نتشاد 

.دراد نوزفا  شاداپ  دنشاب ، یم  رت  نییاپ  هجرد  رد  هک  يدارفا  هب  دنتسه ، رترب  هجرد  ياراد  هک  نانآ  عضاوت  يارب  زین  و 

رد نادـنمتورث  ینتورف  عضاوت و  تسا  بوخ  هچ  هللادـنع ; امل  ابلط  ءارقفلل  ءاـینغالا  عضاوت  نسحا  اـم  : » دومرف ع )  ) یلع ناـنمؤمریما 
(22 « ) .یهلا شاداپ  هب  ندیسر  يارب  ارقف ، ربارب 

 

اه تشون  یپ 
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ص 176. راونالاراحب ج 78 ، ص 341 ; رینملا ، حابصملا  ( 2

ص 124. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 3

ص 382. ج 18 ، راونالاراحب ، ( 4

ص 100و101. رصبلا ، لحک  یمق ، ثدحم  ( 5

ص 333. ج 1 ، داشرا ، پاچ  هعیشلا ، نایعاو  نامه ، ( 6

ص 300. هداعسلا ، جارعم  ( 7

ات 509. ص 500  ج 6 ، همکحلا ، نازیم  يدراهتشا ، يدمحمدمحم  ( 8

ص 136. ج 1 ، راونالاراحب ، ( 9

ص 335. ج 1 ، يراصنا ، یلعدمحم  همجرت  مکحلاررغ  ( 10

هبطخ 192. هغالبلا ، جهن  ( 11
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 . نامه ( 12

ص 166. مارو ،) هعومجم   ) رطاوخلا هیبنت  ( 13

ص 71. ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  ص 9 ; ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 14
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ص 271. ج 6 ، ءاضیبلا ، هجحملا  زا  سابتقا  ( 15

ص 169. ج 73 ، راونالاراحب ، ( 16

تمکح 228. هغالبلا ، جهن  ( 17

ص 320. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 18

تمکح 347. هغالبلا ، جهن  ( 19

ثیدح 29364. لامعلازنک ، ( 20

ص 185. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 21

تمکح 406. هغالبلا ، جهن  ( 22

ثیدح 5737. لامعلازنک ، ( 23

( متشه تمسق   ) صالخا ثحب 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

 ... نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

رکف تین و  رد  صالخا 

ار شرف  تسا ، گنـشق  هناخ  نیا  تسا ، بوخ  نامتخاس  نیا  دیوگ  یم  الثم  بوخ  هرابرد  ایند  .تسا  یمهم  ثحب  کی  تین  رکف و   
، تسا یچ  طاطخ  نیا  هدنزاس و  نیا  هدنفاب و  نیا  تین  الاح  اما  تسا ، یبوخ  طخ  طخ ، دنا ، هتخود  بوخ  ار  سابل  دنا ، هتفاب  بوخ 

 . .درادن شتین  هب  يراک  هدناوخ ، سرد  یتین  هچ  هب  الاح  تسا  تسیب  شا  هرمن  دیوگ  یم  درادن ، تین  هب  يراک 

تسا راک  زا  رت  مهم  هزیگنا  لوا : بلطم 

هیدـه میهاوخ  یم  نامیگدـنز  زاغآ  دـیوگ  یم  هدروآ ، شیارب  داماد  هک  ییالط  هقلح  سورع  دهـشم ، دـندوب  داماد  سورع و  کی   
لوا سورع  اما  .تسین  مهم  یلیخ  شتمیق  يدزمان  هقلح  نیا  حیرـض ، يوت  دزادـنا  یم  ار  شا  يدزمان  هقلح  نیا  اـضر ، ماـما  هب  مینک 

.تسا مهم  شا  هزیگنا  نآ  دنک ، یم  لد  اضر  ماما  قشع  هب  شا  يدزمان  هقلح  زا  شا  یگدنز 
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یم شکاپ  دـینز  یم  تسد  یه  ار  كاخ  مرگ  کی  نیا  امـش  نم ، سابل  يور  دنیـشن ، یم  نم  يابع  يور  كاـخ  مرگ  کـی  دـینیبب 
، امش نابرق  مرکشتم ، متسه ، امش  صلخم  مدیسوب ، ار  امـش  تسد  میوگ  یم  امـش  هب  نم  اما  درادن ، یـشزرا  كاخ  مرگ  کی  دینک ،

یکاخ دیاب  نم  يابع  ارچ  هک  تخوس  تلد  هک  تسا  تلد  زوس  يارب  تسین ، كاخ  مرگ  کی  يارب  رکـشت  ار ، نم  يدرک  هدـنمرش 
.دشاب
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هقیقد کی  دیاش  نم  نداد  لُه  کی  مهد ، یم  شلُه  موش  یم  هدایپ  نم  دراد ، لُه  هب  يزاین  کی  يوج ، يوت  دتفا  یم  امـش  نیـشام   
رد راب  کی  ییوگ  یم  تسا ؟ یک  نیا  دـنیوگ  یم  مکیلع ، مالـس  ییوگ  یم  يدـید  ار  نم  یتقو  لاس  تصـش  امـش  اما  دـشکن ، مه 

، ینک باسح  مه  ناموت  یتعاس 2000  رگا  وگب  هقیقد  کی  تسین ، رتشیب  هقیقد  کی  .داد  لُه  ار  نم  نیشام  دش  هدایپ  يا  هداج  کی 
نم هب  لاس  داتـشه  .دراد  یناسنا  خرن  اما  درادـن ، یلوپ  خرن  هقیقد  کی  راز ، تشه  یهاش ، هد  راز و  تفه  الثم  دوش  یم  هقیقد  کـی 

.هقیقد کی  رطاخ  هب  يراذگ  یم  مارتحا 

دنچ شحف  کی  هدرکان ، يادـخ  یهد  یم  شحف  کی  امـش  مهد ، یم  شحف  کی  نم  هیناث  کی  .تسا  روط  نیمه  مه  شـسکعرب   
.متفا یم  شحف  نآ  ِدای  منیب  یم  ار  امش  نم  لاس  داتفه  اما  دشک ، یمن  لوط  رتشیب  هیناث 

، تسا دـنچ  شا  هرمن  هدـناوخ ، هحفـص  دـنچ  هدرک ، راـک  تعاـس  دـنچ  هک  درک ، باـسح  یتعاـس  يرتـم و  دـیابن  ار  زیچ  همه  سپ   
تسا مهم  اه  تین  اهرکف ، اه ، هزیگنا  درک ، تمیق  دیابن  ولیک  رتم و  اب  ار  اهزیچ  همه  ینعی  دزرا ، یم  دنچ  رگم  تسا ، دنچ  شلدعم 

لمع کی  رد  توافتم  ياه  هزیگنا  نایم  هسیاقم  مود :  بلطم 

ار بآ  دنتسه  رهق  نم  اب  نوچ  میرهق ، وت  اب  ام  دنیوگ  یم  دنروخ  یمن  لوا  هورگ  منک ، یم  فراعت  رفن  هس  هب  ار  بآ  ناویل  کی  نم 
؟ ارچ رگید  امـش  مییوگ  یم  دنروخ  یمن  موس  هورگ  میرادن ، لیم  ام  دنیوگ  یم  دـنروخ  یمن  مود  هورگ  .دـنریگ  یمن  نم  ِتسد  زا 

نوچ دـیوگ  یم  دروخ  یمن  هس  درادـن ، لیم  دروخ  یمن  ود  هدرک ، رهق  دروخ  یمن  کـی  .تسا  رت  هنـشت  مراـهچ  هورگ  دـنیوگ  یم 
یکی .هزیگنا  ارچ ؟ .هس  هورگ  داب  هدـنز  هس ؟ هورگ  داب  هدـنز  ای  ود  داب  هدـنز  ای  کی  داب  هدـنز  .مروخ  یمن  نم  تسا  رت  هنـشت  راهچ 

هب دیوگ  یم  تسا ، مهم  موس  هزیگنا  نآ  تسین ، مهم  درادـن ، لیم  هک  تسا  نیا  شا  هزیگنا  یکی  .تسین  مهم  تسا ، رهق  شا  هزیگنا 
.تسا رت  هنشت  یمراهچ  هک  دوب  نیا  وت  هزیگنا  دیوگ  یم  دروخن ؟ لیلد  هچ 
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شکوقاچ هزیگنا  نوچ  دـنهد ، یم  لوپ  حارج  هب  دـنریگ ، یم  لوپ  شکوقاـچ  زا  دـننک ، یم  هراـپ  مکـش  ود  ره  حارج  شکوقاـچ و 
.تسا مهم  هزیگنا  یلیخ  .تسا  یتمالس  حارج  کشزپ  هزیگنا  دوب ، نتشک 

رگا تقونآ  .تسا  یبوـخ  یلیخ  ثحب  .تسا  یچ  ناـتتین  تسا ، یچ  ناـترکف  تسا ؟ یچ  راـک  هزیگنا  دـیدناوخ  ؟ سرد  ارچ  امـش   
هدب مقیفوت  ایادخ  دیوگ  یم  تسه  هلمج  کی  لیمک  ياعد  رد  .دـشاب  تدابع  لاح  رد  دـناوت  یم  ًامئاد  دـشاب ، بوخ  شرکف  ناسنا 

هـشیمه مشاب ، ادـخ  تمدـخ  رد  نم  هشیمه  ینعی  .تسا  لیمک  ياعد  رد  هلمج  نیا  ( 709/ لابقا « ) ادمرـس کتمدخ  یف  یلاح  و   » هک
؟ مناوخب زامن  هشیمه  ینعی  مشاب  ادخ  تمدخ  رد 

یم نان  ام  هب  یک  سپ  دنزامن ، رد  مئاد  بوخ  تسین ؟ يرگید  راک  رگم  دناوخب ؟ زامن  امئاد  ینعی  دـنزامن ، رد  مئاد  هک  نانآ  اشوخ 
ناشیاهراک همه  ینعی  دنتـسه ، زاـمن  رـس  مئاد  ینعی  هن  دـنزامن  رد  مئاد  نیا  دـنک ؟ لـح  ار  تکلمم  تالکـشم  یک  میروخب ؟ دـهد 

، مکیلع مالـس  دنک ، یم  هک  مه  مالـس  دنک ، یم  هک  مه  راک  دناوخ ، یم  ادـخ  يارب  دـناوخ  یم  هک  مه  سرد  دراد ، ییادـخ  گنر 
دراد روز  هکنیا  رطاخب  ای  تسا  رادلوپ  هکنیا  رطاخب  ای  ملعم ، زا  میریگب  بوخ  هرمن  کی  هکنیا  رطاخب  هن  دنک ، یم  مالـس  ادـخ  يارب 

، مکیلع مالس  تسا ، یک  نیا  مناد  یمن  مور  یم  هار  هچوک  رد  تسا ، یک  نیا  مناد  یمن  الـصا  نم  هکنیا ، رطاخب  ای  هکنیا ، رطاخب  ای 
.تسا رنه  يدرک  مالس  سانشان  هب  رگا  تسین ، مهم  هک  يدرک  مالس  وا  هب  یتخانش  ار  یسک  ره  رگا 

دنک یم  تدابع  ار  اهراک  همه  ییادخ ، هزیگنا  موس : بلطم 

رتشیب تدابع  ینالوط  ياه  نامز  زا  رکف  تعاس  کی  .دوش  یم  ادخ  يارب  اهراک  مامت  دـشاب ، بوخ  شا  هزیگنا  ناسنا  رگا  تقو  نآ 
لوپ هچره  دنیوگ  یم  نوچ  نامتخاس ، حارط  سدنهم  هب  دنهد  یم  ار  نامتخاس  لوپ  زا  یشخب  نالا  دینیبب  .دشاب  يرکف  هچ  ات  تسا ،

دنیوگب رگا  هک  میراد  ییاـه  هناـخ  اـم  الـصا  .تسا  رتشیب  ناـمتخاس  شزرا  نیا  دـشاب ، رتـهب  هچره  هشقن  میهدـب  رتـشیب  سدـنهم  هب 
.تسا ینالف  شسدنهم  رگا  دنیوگ  یم  تسا ، رتشیب  هناخ  خرن  سدنهم ، یحارط  رطاخب  تسا ، ینالف  شسدنهم 
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ِراک ناتسودنه  رد  یکی  الثم  يوش ؟ کیرش  مدرم  همه  ریخ  لمع  رد  یناوت  یم  یتسشن  اجنیا  هک  امـش  لاؤس : نامرکف ، ياه  هقیقد   
یتـسه ياـهریخ  همه  رد  یناوت  یم  یتسـشن ، ناریا  هشوـگ  نیا  امـش  يزلاـم ، يزنودـنا ، رد  یکی  اـکیرمآ ، رد  یکی  دـنک ، یم  ریخ 

؟ روطچ .هلب  يوش ؟ کیرش 

ریخ ياهراک  رد  نارگید  ندرک  کیرش  مراهچ :  بلطم 

يارب ییوگ  یم  تقو  کی  یهدب ، هقدـص  یهاوخ  یم  حبـص  .يوشیم  کیرـش  اهریخ  همه  رد  نک ، ضوع  ار  تتین  رکف و  هزیگنا و 
، تسا رتـهب  هدروخ  کـی  ملیماـف ، مدوخ و  یتمالـس  يارب  ییوگ  یم  تقو  کـی  تسا ، درف  دـش  هک  مدوخ  مدوخ ، مدوخ ، یتمـالس 

الب عفد  نیمز ، هرک  مدرم  همه  یتمالس  يارب  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ناج  یتمالـس  يارب  ییوگ  یم  تقو  کی  مدرم ، همه  مدوخ و 
لوپ ترکف ، هزیگنا و  نیا  اب  نیا ، یتسه ، تادوجوم  مامت  زا  الب  عفد  تسا ، يراصحنا  مدوخ ، زا  الب  عفد  امـش  رکف  يدوجوم ، ره  زا 

يزادـنا یم  هک  یلوپ  رتشیب ، ای  رتمک  ناموت  دـص  تسا ، ناموت  هاجنپ  لوپ  زادـنیب ، يزادـنا  یم  هک  یغلبم  نامه  دـنک ، یمن  قرف  مه 
زا ـالب  عفد  نیمز ، هرک  مدرم  همه  یتمالـس  اـی  تسا  تدوخ  یتمالـس  تا  هزیگنا  تسا ؟ یچ  تا  هزیگنا  لوـپ  نیا  تشپ  تسین ، مهم 

.دنکن طوقس  مه  امیپاوه  ای  دوشن  قرغ  مه  یتشک  ای  دوشن  پچ  نامنیشام  اه ؟ هدرم  اه و  هدنز  زا  الب  عفد  ای  تساه  هدنز 

.تشاد دیاب  هک  ار  ملپید  بخ  ام  یناوخ ؟ یم  سرد  ارچ  .شاب  بظاوم  سپ  .یشاب  کیرـش  اهریخ  همه  رد  یناوت  یم  تتین  اب  امـش   
، مادختـسا شدعب ، بخ  تفرگ ، یکردم  کی  دیاب  شدعب ، بخ  تفر ، دیاب  مه  هاگـشناد  رخآ  بخ  روکنک ، شدعب  دیـشخبب  بخ 

نیا نفلت ، نیـشام ، هناخ ، نکـسم ، كاـشوپ ، كاروخ ، ینعی  یگدـنز ، دوش  یم  شرخآ  مینکب ، یگدـنز  کـی  بخ  شدـعب ، بخ 
رد نیا  تقو  چیه  ممادختسا ، مدوخ و  دعب  مهاگشناد ، مدوخ و  دعب  ما ، هرمن  مدوخ و  لوا  مشاب  مدوخ  تین  رگا  ینعی  تسا ، تبقاع 

، دور یمن  نوریب  مدوخ  زا  لاس  لوط 60 
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.دنک یم  اعد  ار  شنانمشد  یتح  ریِقَف » َّلُک  ِنْغَأ  َّمُهَّللا  ، » دینیبب ار  ماما  .رکف  اما 

هب داجـس  ماما  تشاد ، زابرـس  اهزرم  ِبل  تشک ، ار  نیـسح  ماما  هک  یتموکح  نیمه  دنتـشک ، ار  نیـسح  ماما  ـالبرک  دـنتفر  يا  هدـع 
اعد یک  هب  داجس  ماما  يا.دنتسه  زرم  ِبل  هک  ییاهنآ  نانابزرم ، هب  داجس  ماما  ياعد  .دنک  یم  اعد  دنتـسه ، زرم  بل  هک  ییاهزابرس 

ار میاباب  دمآ  هک  نامه  تسا ؟ یک  هیما  ینب  دنتـسه ، هیما  ینب  ریگب  قوقح  دنتـسه ؟ یک  ریگب  قوقح  نانابزرم  نانابزرم ، ینک ؟ یم 
ار میاـباب  هلب ، ینک ؟ یم  اـعد  اـهورین  نآ  هب  زرم ، ِبل  هتـشاذگ  ورین  نـالا  تشک و  ار  تیاـباب  هک  یتموکح  هب  وت  ـالبرک ، رد  تشک 

تموکح تموکح ، هک  دـشاب  نیا  زا  رتالاب  نامرکف ، دـیاب  ام  و  هداتـسیا ، اجنآ  یمالـسا  تموکح  زرم  ًـالعف  یلو  درک ، طـلغ  تشک 
.دوش ظفح  دیاب  یمالسا  روشک  زرم  اما  تسا ، لطاب 

شزرا یلیخ  نیا  تسا ، یبوخ  رـسپ  یلیخ  نیا  دراد ؟ شزرا  یک  دنیوگ  یم  نالا  .تسا  ردقچ  امـش  شزرا  اقآ  .دشاب  الاب  دیاب  رکف   
یلو دـشاب  هدزناـش  شا  هرمن  یـسک  تسا  نکمم  .ریخن  .تسا  تسیب  شیاـه  هرمن  همه  دـیوگ  یم  تسا ، یچ  مییوگ  یم  هوا ، دراد ،

یگدـنز هکنیا  يارب  دریگب  تسیب  تسا  نکمم  ینعی  ...شرکف  اـما  دـشاب  تسیب  شا  هرمن  یـسک  تسا  نکمم  دـشاب ، تسیب  شرکف 
.تسا ایند  همه  هب  یناسر  ریخ  شفده  یلو  دریگب  هدزناش  تسا  نکمم  تسا ، کچوک  نیا  دنک ، نیمأت  ار  شدوخ 

مور یم  نم  ناـج ، ردـپ  وـگب  ار  تا  هیاـسمه  درمریپ  نزریپ ، کـی  يریگب ، ناـن  يور  یم  .میناـسرب  ریخ  مینک  يراـک  کـی  میئاـیب   
نان کی  یئاونان  مور  یم  هک  زور  ره  نم  میراذـگب  رارق  کی  یهاوخ  یم  الـصا  مریگب ؟ وت  يارب  مه  نان  کی  یهاوخ  یم  یئاوناـن ،

ار گنـس  وـت  تسا  تسرد  اـباب  روـک ! شمـشچ  هچ  نم  هـب  دـیناسرب ، ریخ  الـصا  .هدـب  ار  شلوـپ  مـه  دـعب  مریگ ، یم  وـت  يارب  مـه 
اقآ مشرکون ؟ نم  رگم  رادرب ، ار  گنـس  نیا  امـش  .دناکرتب  تسا  نکمم  ار  کیتسال  کی  هداج  رد  گنـس  نیا  العف  یلو  یتخادنین ،

.ناسرب ریخ  یتسین ، شرکون 

15060 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4731 

http://www.ghaemiyeh.com


ناشیاهاعد همه  رد  تسا  نآرق  هیآ  تسا ، نیا  دنتـسه  ظفح  اه  یناریا  همه  هک  ییاعد  دنتـسه ، ظفح  اه  یناریا  همه  تسا  اعد  کی 
: دنیوگ یم  دنناوخ ، یم 

(201/ هرقب « ) ًهَنَسَح اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر  »

دیوگ یم  ادخ  .هدب  ریخ  ام  هب  ایند  رد  ایادخ  .ریخ  ینعی  ًهَنَـسَح » ، » هنـسح ایند  رد  هدـب ، ام  هب  ینعی  اَِنتآ » ، » ایادـخ ینعی  اَنَّبَر » ، » ایادـخ
؟ یک هب  یناد  یم  اما  مهد ، یم  مشچ ،

(30/ لحن « ) ٌهَنَسَح اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  اُونَسْحَأ  َنیِذَِّلل   »

هب یهتنم  ٌهَنَـسَح » اَْینُّدلا  ِیف   » دیوگ یم  ادخ  ٌهَنَـسَح » اَْینُّدلا  ِیف   » ییوگ یمن  رگم  ایند ، نیا  رد  دنناسرب  ریخ  مدرم  هب  هک  یناسک  يارب   
بوخ تا  هرمن  .یناسرب  ریخ  نارگید  هب  دـیاب  مه  وت  دـهدب ، ریخ  وت  هب  ادـخ  یهاوخ  یم  رگا  ینعی  اُونَـسْحَأ » َنیِذَِّلل  « ؟ مهد یم  یک 

، هدش فیعـض  هدـناوخن  الاح  اباب  .دـناوخب  ار  شیاهـسرد  روک ، شمـشچ  .منک  تکمک  ایب  وگب  تسا ، فیعـض  تیومعرـسپ  تسا ،
، روک شمـشچ  هدرواین ، ار  شراکدوخ  الاح  مه  نیا  دراد ، راکدوخ  ات  ود  يدرک ، یـسرد  کمک  رگا  .نک  شکمک  نک ، شکمک 

ایند رد  هک  وت  یهد ، یمن  ار  تراکدوخ  هک  وت  .نادرگرب  نم  هب  دـعب  سیونب  ایب  مراد ، راکدوخ  کی  نم  ناجاقآ  اباب ، .هناخ  زا  روایب 
؟ يداد ماجنا  هنسح  تدوخ  وت  بوخ  ًهَنَسَح » اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتآ  اَنَّبَر   » ییوگ یم  دعب  ینک ، یمن  ناسحا  راکدوخ  کی  اُونَسْحَأ »  » زا

ادخ دزن  رد  اعد  تباجتسا  طرش  مجنپ : بلطم 

 : هتفگن ادخ  رگم  دنیوگ : یم  اه  یضعب 

؟ دوش یمن  باجتسم  ام  ياهاعد  ارچ  سپ  منک ، یم  باجتسم  دینک  اعد  (  60/ رفاغ « ) ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا   »

: دیامرفیم نآرق 

(24/ لافنا « ) ْمُکاَعَد اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْسا  »

توـعد ینعی  اُوبیِجَتْـسا ،» ، » يراـک هب  درک  توـعد  ار  امـش  ربـمغیپ  رگا  ینعی  تسا ، نآرق  هیآ  نیا  اُوبیِجَتْـسا »  » هک دـیامرف  یم  نآرق 
، دینک تباجتسا  ار  ربمغیپ 
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.میهد یم  تبثم  باوج  ام  دینک  اعد  مه  امش  دیهدب ، تبثم  باوج  امش  مدرم  میراد  هیآ  کی  نآرق ، رد  میراد  هیآ  ات  ود   

؟ دهدب ار  امش  باوج  ادخ  دیراد  عقوت  تقونآ  دیهد ، یمن  ار  ادخ  باوج  امش  نکب ، يراک  کی  دیوگ  یم  امش  هب  هک  ادخ 

دشن ، باجتسم  مدرک  اعد  نم  منک ، یم  باجتسم  نم  دینک  اعد  ْمَُکل » ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا   » هتفگ ادخ  دیوگ :  یم 

مه وت  هدـب ، شوگ  وـت  منز  یم  فرح  نم  ینعی  اُوبیِجَتْـسا »  » هتفگ مه  ْمَُکل ،» ْبِجَتْـسَأ   » هتفگ مه  ادـخ  هدزن ، هک  فرح  کـی  ادـخ   
.تسا  هفرط  ود  .مهد  یم  شوگ  نم  ینز  یم  فرح 

: هفرطود تایآ  .مناوخب  هفرط  ود  هیآ  ات  دنچ   

، دینک افو  نم  دهع  هب  امش  ( 40/ هرقب « ) يِدْهَِعب اُوفْوَأ  - » 1 

.منک یم  افو  امش  دهع  هب  مه  نم  ْمُکِدْهَِعب » ِفوُأ   »

ار نمؤم  متفگ  روـخن ، تسا  مارح  همقل  نیا  متفگ  يدـناوخن ، ناوـخب ، زاـمن  متفگ  نم  يداد ، شحف  بوـخ  هدـن ، شحف  متفگ  نم   
، ییوگ یم  کلتم  یهاوخ  یم  هکره  هب  تحار  یتفگ ، کلتم  کی  يدیسر  هک  ره  هب  ینک  فیک  تدوخ  هکنیا  يارب  نکن ، هرخسم 

الاـح یتـخیر ، وربآ  بوـخ  يزیر ، یم  ار  یـسک  يوربآ  یهاوـخ  یم  هچره  تحار  یهد ، یم  شحف  یهاوـخ  یم  هک  ره  هب  تحار 
.دنک یم  افو  دینک ، افو  .دنزیر  یم  ار  تیوربآ 

، ار ادخ  دینک  ترصن  امش  رگا  ( 7/ دمحم « ) َهَّللا اوُرُصنَت  ْنِإ  -» 2

.دنک یم  ترصن  ار  امش  مه  ادخ  ْمُکْرُصنَی »  »

.دنک یم  تا  هپچ  مه  ادخ  يدش  هپچ  ( 5/ فص « ) ُهَّللا َغاَزَأ  اوُغاَز  - » 3

.متسه امش  ِدای  مه  نم  دیشاب ، نم  دای  امش  « مکرکذا ینورکذا  -» 4

(. 60/ رفاغ « ) ْبِجَتْسَأ «، » اُوبیِجَتْسا -» 5

، وج وج ز  دیورب ، مدنگ  زا  مدنگ 

.یسرب قرش  هب  یهاوخ  یم  یتفر  برغ  ریسم  یسرب ، برغ  هب  یهاوخ  یم  یتفر  قرش  ریسم  يرادرب ؟ یهاوخ  یم  هک  یتشاک  یچ 
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نانآ شاداپ  رفیک و  رد  تکرش  نارگید ، راک  هب  تیاضر  مشش : بلطم 

هتیمک ولا ، يراد ، هک  لوپ  دـشک ، یمن  رگید  تزغم  ای  هتـشذگ  تنـس  زا  يدـش  ریپ  يدـش ، ریپ  ای  یناوخب  سرد  دـشک  یمن  تخم   
هچب نیا  زا  ات  هس  ات  ود  تسا ، بوخ  ما  یلام  عضو  اـما  مرادـن  ار  شلاـح  رگید  دـشک ، یمن  مخم  مدـش  ریپ  مدوخ  رگید  نم  دادـما ،

رتویپماک و ناشیارب  درادـن  لوپ  هاگـشناد ، دتـسرفب  ار  اهنیا  درادـن  لوپ  ناشیاباب  یلو  تسا  بوخ  ناشـشوه  هک  ریقف  مورحم و  ياه 
اجنیا دنیایب  .دنوش  داوساب  اجنیا  دنورب  لاس  جنپ  ات  موش  یم  یناب  نم  ار  ریقف  ياه  ناوج  نیا  زا  ات  جنپ  دنک ، تسرد  اهنیا  هناخباتک و 

ات جنپ  رگا  یلو  دـیتسه  ریپ  امـش  .مهد  یم  ار  ناش  یجرخ  ناشلوپ و  مسوبب ، مه  ار  ناشیور  منکب ، مه  یـسرپلاوحا  اهنآ  اب  منیبب  نم 
.تسا کیرش  نآ  رد  دورب ، هار  شا  هناخ  زا  درادن  لاح  هک  مه  يدرمریپ  نیا  دش ، هفاضا  یمالسا  يروهمج  هب  رتکد  سدنهم و 

وراد دنز ، یم  لوپمآ  دننک ، یم  هجلاعم  دننک ، یم  هنیاعم  ار  نم  دـنیآ  یم  کشزپ  نز و  لوپمآ  نیا  موش ، یم  ضیرم  متفا  یم  هدـنب 
، تسا کیرش  نم  ِراک  رد  مه  نز  لوپمآ  نآ  مناوخب ، هچره  رمع  رخآ  ات  مدش  بوخ  یتقو  موش ، یم  بوخ  نم  دهد ، یم  نامرد  و 

.دشابن لوپ  شتین  هک  یطرش  هب 

ایند بسک  هن  ادخ ، يارب  راک  متفه : بلطم 

هب مسق  نآرق  نیا  هب  اما  مدروخ  بآ  دیدید ، اجنیا ، مدمآ  هدنب  دـینیبب  دـیریگب ، مه  لوپ  دـشاب ، ادـخ  ناترکف  دـینک ، راک  ادـخ  يارب 
.دینکن بآ  تین  اما  دیروخب  بآ  اجنیا ، مدماین  بآ  تین 

یم دیریگن ، لوپ  میوگ  یمن  .تسین  نژیسکا  ناتتین  مادک  چیه  اما  دینک ، یم  هدافتسا  نژیـسکا  زا  نات  همه  دیا  هتـسشن  اجنیا  هک  امش 
.دشابن لوپ  ناتتین  میوگ 
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.دنک زاب  ار  مامح  رد  مدرم  لکـشم  ّلح  يارب  دنراد ، زاین  مدرم  منک  یم  زاب  ار  مامح  دیوگب  دـنک  یم  زاب  ار  مامح  ِرد  یمامح  کی   
مدرم مه  زاب  دورب  مدرم  لکشم  ّلح  يارب  دنهد ، یم  لوپ  مدرم  دورب  لوپ  يارب  دنک ، یمن  مه  یقرف  دنهد ، یم  مه  لوپ  مدرم  بوخ 

لوپ ندروآ  تسد  هب  تدصق  نوچ  اما  یتشاد ، باوث  دوب ، مدرم  لکـشم  ّلح  تدـصق  رگا  وت  هتفر ، شبیج  زا  طقف  دـنهد ، یم  لوپ 
.يدش مورحم  باوث  زا  دوب 

هب منک ، تمدخ  هعماج  هب  مملع  اب  ات  مناوخ  یم  سرد  نم  ِمیِحَّرلا ،» ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمْسِِاب  ، » دشاب نیا  ناتتین  دـیناوخ  یم  سرد  هک  امش 
مدرم دـنهدن ، اـی  دـنهدب  يأر  نم  هب  مدرم  يوـشب ؟ لـیکو  يوـش ؟ روـهمج  سیئر  مدرم ؟ زا  يریگب  يأر  هک  ینک  تمدـخ  هعماـج 

.دوشب یضار  مدرم  قلاخ  ات  منک  تمدخ  مدرم  هب  مهاوخ  یم  نم  دنتسه ، ادخ  ناگدنب 

کی ها ، دنیوگ  یم  دُرم ، ینالف   دنیوگ  یم  یتقو  شقوف  دنشاب ، یضار  نم  زا  مدرم  الثم  الاح  تسین ، شتسد  يراک  مدرم  تیاضر   
هک دش  بوخ  تفگ  دنهاوخ  ای  ها ، تفگ  دنهاوخ  مدرم  ینعی  .دُرم  هک  كرد  هب  تفگ  دنهاوخ  دنشابن  مه  یضار  تفگ ، دنهاوخ  ها 

: مناوخب نآرق  .تسا  رتهب  ادخ  ياضر  یلو  تسا  بوخ  درادن ، شزرا  مه  یلیخ  مدرم  تیاضر  .دُرم 

هچ دیایب ، ناتشوخ  نم  زا  امـش  الثم  الاح  .تسا  رتالاب  ینعی  ربکا  تسا ، ربکا  ادخ  تیاضر  ینعی  ( 72/ هبوت « ) ُرَبْکَأ ِهَّللا  ْنِم  ٌناَوْضِرَو  »
دیامرفیم :  نآرق  دز ، دیهاوخ  فک  کی  دینک ؟ یم 

، شورفن ادخ  ریغ  هب  ار  تدوخ  ادخ ، وگب  ( 91/ ماعنا « ) ْمُهْرَذ َُّمث  ُهَّللا  ُْلق   »

یم توس  هب  دنرخ ، یم  فک  اب  مدرم  درخ ، یم  تشهب  اب  ادخ  یهتنم  دنا ، يرتشم  ود  ره  مدرم  ادخ و  ( 111/ هبوت « ) يَرَتْشا َهَّللا  َّنِإ   »
.دیشورفن ار  ناتدوخ  .داب  هدرم  دنیوگ  یم  ادرف  داب ، هدنز  دنیوگ  یم  زورما  دنرخ ،
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ار بقل  نیا  ارچ  دیناد  یم  غالا ، هار  هتشک  ینعی  رامحلا » لیتق  ، » مناوخب ار  شا  یبرع  رخ ، هار  دیهـش  دنتفگ  دش ، هتـشک  یـسک  کی   
تفر مرادرب ، تمینغ  هب  ار  شغالا  شمـشکب  مورب  یغالا ، هچ  هب  تفگ  دراد ، یبوخ  غـالا  ینـالف  دـید  دوب  ههبج  رد  نوچ  تفرگ ؟

.غالا ِدیهش  اما  دش ، دیهش  تشک ، ار  نیا  وا  دریگب ، ار  شغالا  هک  دشکب  ار  نیا 

ادخ يارب  یضعب  .ترخآ  زا  مه  دنا ، هدنام  ایند  زا  مه  دریگ ، یم  ار  اهنیا  مه  سیلپ  دنسرب ، لوپ  هب  دننک  يدزد  دنور  یم  اه  یـضعب 
.دوش یم  نیمأت  مه  ناشیایند  دنراد ، ار  ترخآ  مه  دننک ، یم  راک 

تسا مهم  سیردت  رد  تین  متشه :  بلطم 

هت رـس و  ملعم  کـی  دریگ  ، یم  هک  يرـصتخم  قوـقح  يارب  دـهد  یم  سرد  تقو  کـی  ملعم  تسا ، روـط  نیمه  مه  مـلعم  بوـخ ؛
یملعم .تسا  رتشیب  شقوقح  هک  تایناخد  هرادا  دورب  رگا  نیا  دزرا ؟ یم  ناموت  دص  دنچ  نیا  اما  تسا ، ناموت  دـص  دـنچ  شقوقح 

ملع رخآ  اهزغم ، هب  دناسر  یم  ملع  دنک ؟ یم  هچ  یملعم  اه ، هیر  هب  دناسر  یم  دود  دـنک ؟ یم  هچ  یناد  یم  تایناخد  تسا ، شزرا 
سرد لوپ  يارب  تسا  شزرا  ردـقنیا  تلغـش  هک  امـش  تقونآ  دراد ، شزرا  تلغـش  اجک ، یناسرب  هیر  هب  دود  اـجک ، یناـسرب  زغم  هب 

اما دیریگب ، لوپ  دیریگن ، لوپ  هک  تسین  نیا  شیانعم  ادخ  يارب  دنیوگ  یم  هکنیا  .ریگب  مه  ار  تقوقح  هدب ، سرد  ادـخ  يارب  هدـن ،
.دشاب ییادخ  صالخا و  اب  هزیگنا  رکف و 

یناوج  هیامرس  رد  تین  مهن :  بلطم 

ناناوج جرب ، هعرزم و  لوپ و  رالد و  دـنراد و  هکـس  اهرجات  دنتـسین ، اـهرجات  راد  هیامرـس  هداد ، ناـناوج  هب  ادـخ  يا  هیامرـس  کـی   
، يراد رمع  لاس  تصـش  یگلاس  داتـشه  ات  تسا ، تلاس  هدـفه  تسا ، تلاـس  هدزناـش  امـش  هکنیا  يارب  ارچ ؟ دنتـسه ، راد  هیامرـس   

یم اهریخ  همه  رد  دشاب ، بوخ  تتین  دشاب ، بوخ  نات  هزیگنا  دـشاب ، بوخ  ناترکف  ناترمع ، رگا  تسا ، رمع  لاس  تصـش  هیامرس 
روکنک رد  ایادخ  وگن  ینک ، یم  اعد  هک  حبـص  .دسرب  همه  هب  تریخ  اما  یتسه  هسردم  کی  رد  ولو  دینک ، يراذگ  هیامرـس  دـیناوت 

دبعا و كایا  : » وگن انیلع » مالسلا  : » وگب ّیلع » مالـسلا   » دیوگ یمن  زامن  .ریگب  دای  زامن  زا  ام ، وگب  نم ، وگن  .میوشب  وگب  موش ، لوبق 
راگنا یناوخ  یم  زامن  هک  مه  یکی  ُُدبْعَن » َكاَّیِإ   » .ریغلا عم  ملکتم  ( 5/ دمح « ) ُُدبْعَن َكاَّیِإ   » وگب يروحم ، کت  ردقچ  نیعتسا » كایا 

َطاَرِّصلا اَنِدْها  «، » اَنِدْها  » وگب یندـها » : » وگن میتسه ، مه  اب  همه  (. 5/ دمح « ) ُنیِعَتْـسَن َكاَّیِإَو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  ، » یتسه نیمز  هرک  هدنیامن 
، نم ینعی  ین » ، » ام ینعی  اَن » «، » اَنِدْها (، » 6/ دمح « ) َمیِقَتْسُْملا
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، یمومع ینک  یم  اعد   

، یمومع یهد  یم  هقدص   

، ریگب مه  تا  هیاسمه  يارب  يریگ  یم  نان   

.يدعب نیشام  ردپ  شیپ  تشذگ ، هک  ام  نیشام  وگن  رادرب ، يدید  نابایخ  رد  مه  گنس   

دای درگاش  هب  يدلب  يزیچ  کی  رگا  دینکب ، یـسرد  کمک  لاس  رخآ  دندش ، دیدجت  نارگید  هک  كرد  هب  میدش ، لوبق  هک  ام  وگن 
، هدب

، راخ نتشادرب  ات  گنس  کی  نتشادرب  ات  ریپ ، هیاسمه  يارب  نان  هناد  کی  ات  هتفرگ  راکدوخ  هناد  کی  زا 

کیزیف و ینعی  دندناوخ ، ار  یگدنز  سرد  ام  هاگـشناد  ناتـسریبد و  رگا  .دشاب  مه  اب  دیاب  یگدـنب  سرد  اب  یگدـنز  سرد  تقونآ   
.دعب دشاب  دنیوگ  یم  دنیآ ، یمن  هدع  کی  هناخزامن  تقونآ  سالک ، ِرس  دنیآ  یم  همه  یمیش 

مدرم ندرک  نارابمب  يارب  دنک  یم  تسرد  فا 16  .اکیرمآ  میوش  یم  شرخآ  نیئاپ ، داتفا  یگدنب  سرد  الاب ، تفر  یگدـنز  سرد 
، نیئاپ دـمآ  اوقت  تفر ، الاب  ملع  داتفا ، نیئاپ  یگدـنب  سرد  اما  تفر  الاب  یگدـنز  سرد  رگا  لیئارـسا ، هب  اما  دـنک  یم  کمک  .نانبل 

، نامتیانج میوشب  رتداوساب  هچره  ینعی  تسا ، تیانج  نیا 

، دش گرزب  شلاب  کی  هدـنرپ  کی  رگا  دـشاب ، دـیاب  ( 164/ نارمع لآ  « ) ْمُهُمِّلَُعیَو ْمِهیِّکَُزی  ، » اوقت ملع و  یگدـنب ، یگدـنز و  دـیاب   
.دنک یم  طوقس  کچوک ، شلاب  کی 

( متفه تمسق   ) صالخا ثحب 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

 ... نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

دوب صالخا  اب  هطبار  رد  ام  ثحب 

؟  ادخ تیاضر  ای  مدرم  تیاضر 

یم دنرادن  ادخ  هب  راک  هک  دنتـسه  يدارفا  اما  تسادخ   ياضر  يارب  مدرم  هب  تمدخ  شفده  دـنک  یم  راک  مدرم  يارب  مدآ  یهاگ 
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ادخ ياضر  هب  يراک  نم  تسه  مه  هانگ  تسین  ای  تسه  یـضار  ادخ  الاح  مینکب  ار  راک  نیا  هک  دـیآ  یم  ناشـشوخ  مدرم  دـنیوگ 
تسا مدرم  كالم  مرادن 

15066 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4738 

http://www.ghaemiyeh.com


دراد رگا  نیدنچ  مدرم ، رکشت 

دنهد یم  دزم  دنهد  صیخشت  ار  راک  یبوخ  رگا  لوا  :

یبوخ يراک  ار  امـش  راک  نیا  تسا  نکمم  ای  دهدن   صیخـشت  ار  شا  یبوخ  ناشیا  اما  دشاب  بوخ  یلیخ  يراک  کی  تسا  نکمم   
یمن اذـلو  دـناد  یمن  یبوخ  زیچ  ار  تاوارک  هللا  تیآ  ًالـصا  نیا  هللا  تیآ  کی  شیپ  ربب  تاورک  کـی  امـش  ًـالثم  دـنهدن  صیخـشت 

يولهپ يربب  یشارت  تروص  نیشام  کی  درادن  یشزرا  هللا  تیآ  يارب  تاورک  نوچ  دنکن  درد  امش  تسد  مرکشتم  یلیخ  اقآ  دیوگ 
تسین تسیلابتوف  تسا  عطق  شیاپ  هک  یسک  يولهپ  يربب  لابتوف  پوت  کی  نزریپ  کی 

دنوشب هاگآ  راک  زا  مدرم  رگا  مود   :

یم رب  ارنآ  تسا  رایخ  تسوپ  کی  ینیب  یم  يورب  ییآ  یم  امـش  دـنوش  یمن  ربخاب  مدرم  اما  ینک  یم  بوخ  راک  امـش  اـهتقو  یلیخ 
.دننک یمن  رکشت  دیدن  نوچ  دیدن  ار  امش  راک  هچوک  نآ  يوت  یسک  اما  دتفین  یسک  هک  هلابز  لطس  يوت  يزادنا  یم  يراد 

دنشاب هتشاد  تسود  دنهاوخب و  ار  یبوخ  نآ  صیخشت ،  زا  دعب  رگا  موس : 

دهاوخ یمن  دونـش  یم  ار  ناذا  يادص  هولـصلا  تماق  دق  دـیوگ  یم  یه   . دـنهاوخ یمن  اما  دـنهدب  صیخـشت  ار  یبوخ  تسا  نکمم 
.دریگب دای  ار  سرد  دهاوخ  یمن  نیا  دهد  یم  سرد  ملعم  دجسم ، دورب 

دهد شاداپ  دناوتب  رگا  مراهچ : 

، تسین شبیج  لوپ  دهدب  هزیاج  دهاوخ  یم  یلو  دناد  یم  مه  دمهف و  یم  مه  دنیب  یم  ار  یبوخ  راک  یسک  کی  تسا  نکمم 

رفوش کی  هب  متشاد  راک  نابایخ  نآ  رخآ  نم  دوب  هلوچ  هلاچ  مه  یلیخ  دوبن  تلافسآ  ینابایخ  هت  میدوب  يرهـش  کی  يوت  تقوکی  )
هلجع نم  اقآ  متفگ  تسین ، تلافـسآ  تسا  یکاخ  دراد  هلوچ  هلاچ  نابایخ  نآ  اقآ  تفگ  نابایخ ، نآ  رخآ  ربب  ار  نم  متفگ  یـسکات 
نامز تسین  مبیج  لوپ  مدید  ندـش  هدایپ  عقوم  اجنآ  متفر  مدـش  راوس  وش ، راوس  تفگ  مهد  یم  وت  هب  یهاوخ  یم  یچ  ره  ورب  مراد 
دوبن مدای  هک  دناد  یم  ادخ  اقآ  متفگ  منک  شا  هرخـسم  ما  هتـساوخ  نم  هک  تفگ  دـهاوخ  میوگب  وا  هب  الاح  رگا  متفگ  دوب  توغاط 

ار نم  هبترم  ود  مریگ  یم  وا  زا  لوپ  مراد  قیفر  کی  اجنآ  تلافـسآ  يوت  ربب  هبترم  ود  ار  نم  نک  راـک  کـی  ـالاح  تسین  مبیج  لوپ 
ینک ساـمتلا  دـعب  دـشابن  تقیفر  اـجنآ  يربب  نم  هک  مسرت  یم  زاـب  نوچ  ینک ! ؟ لو  ار  نم  دوش  یم  خیـش  اـقآ  تفگ  اـجنیا  رواـیب 

( .دناوت یمن  یلو  دهاوخ  یم  دوش  یم  روطنیا  یهاگ  اجنیا ، مروایب 
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میدید ام  دننک  رـضاح  ار  ناشیاه  هیارک  نایاقآ  تفگ  رفوش  میدیـشوپ  ون  ياهـسابل  توغاط  نامز  نارهت  میئایب  میدش  سوبوتا  راوس 
تفگ نک ، هدایپ  ار  نم  هدننار  ياقآ  متفگ  هدننار  هب  ون ، سابل  نیا  يوت  میراذگب  هک  میا  هتشادن  رب  لوپ  اما  میا  هدیشوپ  ون  سابل  هک 

نامهم بوخ  یلیخ  تفگ  تسین  لوپ  دریگب  هیارک  هدـمآ  الاح  ما  هدرواین  لوپ  اما  نارهت  يارب  ما  هدیـشوپ  ون  ساـبل  نم  متفگ  ارچ ؟
کی دـشاب  تفگ  هدـب  نم  هب  نارهت  یجرخ  يارب  لوپ  مه  هدروـخ  کـی  تسا  ما  یتخبدـب  لوا  هزاـت  نارهت  نم  هن  متفگ  نیـشنب  نم 

.دناوت یمن  اما  دهاوخ  یم  مدآ  تقوکی  .مدنادرگرب  ًادعب  هتبلا  نارهت  یجرخ  يارب  میتفرگ  رفوش  زا  لوپ  مه  هدروخ 

.دراد دوجو  رکشت  عنام  یهاگ  - 5 

رطاخب دـنک  يدوسح  شا  یتسد  لغب  هک  دـسرت  یم  دراد و   عناـم  دـنک  رکـشت  دـهاوخ  یم  دـنیب  یم  ار  یبوخ  مدآ  اـهتقو  یهاـگ    
یم هاش  زا  نوچ  اما  دـندوب  ینیمخ  ماما  اب  هاش  نامز  اه  یلیخ  دـسرت ، یم  یهاگ  .دـنک  یمن  رکـشت  مه  ناشیا  زا  یکی  نآ  تداـسح 

.دندرک یمن  راهظا  ار  ناش  هقالع  دندیسرت 

.دشاب قیقد  مدرم  باسح  رکشت  يارب  رگا  - 6 

تقو ردقچ  یـشاقن  نیا  تسا  هدیـشک  تمحز  ردقچ  فقـس  نیا  اما  دـنیب  یم  ار  يزیچ  کی  ًالثم  تسین  قیقد  ناشباسح  مدرم  رخآ 
نیا تعاس  دنچ  امش  ردام  رهاوخ  رگا  اما  يور  یم  يروخ و  یم  تشوگبآ  هناخ  ییآ  یم  امش  هکنیا  لثم  .هدش . .  فرص  نآ  يور 

.تسین ادیپ  هتسش  ار  اهفرظ  هدرک  كاپ  ار  يزبس  جنرب و  سدع و 

ام هک  ینان  نیا  رد  هورگ  هاجنپ  تسیود و  زا  شیب  نیمه ؟ تخپ ، مه  اونان  هدرک و  دیلوت  زرواشک  مدنگ  هیچ ؟ مدـنگ  میئوگ  یم  ام   
.میمهف یم  ار  ات  ود  ام  یهتنم  دننک  یم  راک  میروخ  یم 
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 . دنشاب لداع  فصنم و  رگا  - 7 

راک دنکب  یبوخ  راک  سک  ره  دنـشابن  لداع  رگا  هنرگو  دنـشاب  لداع  هک  دـنهد  یم  ار  مدآ  دزم  یطرـش  هب  مدرم  دنـشاب ، لداع  رگا 
، هچ ام  هب  اباب  نک  لو  دنیوگ  یم  دنکب  يدب 

ریگ ادیوه  درک  رارف  هک  هاش  دوب  هاش  نامز  ریزو  تسخن  ادـیوه  دنـشاب  هتـشادن  افو  تسا  نکمم  یهاگ  دنـشاب  هتـشاد  افو  رگا  هزات   
لغب نم  تفگ  یم  تفگ ، یم  هاگـشناد  دیتاسا  زا  یکی  ارنیا  نزب  يراد  یفرح  دنتفگ  دننک  مادـعا  ار  وا  دنتـساوخ  یم  هک  یبش  درک 

رد شدوخ  دربن  شدوخ  اب  ار  نم  اـما  درب  شدوخ  اـب  مه  ار  شدوخ  گـس  هاـش  ِهِا ! تسا  راـکتیانج  هاـش  تفگ  یم  هک  مدوب  ادـیوه 
رادافو مادـص  هب  مادـص  يارزو  مادـص  يارجام  رد  .ادـیوه . .  هب  هاش  یتح  دنتـسین  رادافو  مدرم  ینعی  مداتفا  امـش  ریگ  نم  اـما  تفر 

.دندوبن

دننکن ینمشد  درف  اب  رگا  -8

دیامرف یم  نآرق   

67/ فرخزلا َنیِقَّتُْملا » اَّلِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  »

یناسک مامت  دنتـسه  دبا  ات  دنا  هدش  تسود  مه  اب  يوقت  ساسارب  هک  يدارفا  طقف  دنوش  یم  نمـشد  مه  اب  تقوکی  اه  تسود  مامت   
ییاهزیچ مامت  دنک  یم  رهق  سیوندوخ  کی  اب  دوش  یم  قیفر  راکدوخ  کی  اب  دننک  یم  رهق  هدولاف  اب  دـنوش  یم  قیفر  ینتـسب  اب  هک 

 . . .تیدام ساسارب  هک 

ود ره  ادخ  میراد  ثیدح  لوپ  رطاخب  ای  لکش  رطاخ  هب  جاودزا  رد  تفرگ  ار  يرتخد  یسک  رگا  .رـسمه . .  باختنا  رد  میراد  یتح 
یم هاگن  ناـبایخ  يوت  راـبکی  دوش  یم  مک  شا  هقـالع  درم  اـی  ددرگ  یم  رب  شلکـش  دوش  یم  ضیرم  رتخد  ینعی  دریگ  یم  وا  زا  ار 

یلاق نیا  دنک  یم  هاگن  ای  دوش  یم  مک  شدوخ  مناخ  هب  تبسن  شا  هقالع  رگید  تسا  رت  گنـشق  شدوخ  مناخ  زا  نیا  دنیب  یم  دنک 
وت ادـگ ، اباب  ورب  دـیوگ  یم  دراد  ینویلیم  ود  یلاق  تفرگ  رتخد  کی  شیومع  رـسپ  دـنیب  یم  دـعب  تسا  شا  هیزاهج  ینویلیم  کـی 
دوش یم  اجباج  تروص  یخرـس  درک  جاودزا  تروص  یخرـس  یلاق و  مشپ  ساسارب  یـسک  رگا  ینعی  داد  ینویلیم  کی  یلاق  تاـباب 
کی دـشابن  ادـخ  ساسارب  هقالع  رگا  دـیامرف  یم  هک  تسا  نآرق  هیآ  نیا  اوه  يور  دور  یم  اه  هقالع  دوش  یم  اجباج  مه  یلاق  مشپ 

.دشاب ادیوه  هاش و  ولو  دوش  یم  نمشد  ینامز 
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تسا زیچان  دودحم و  تنم و  اب  یعطقم و  رکشت  مدرم  رکشت 

وت يارب  توس  کی  يدام  تسا  يدزم  مدرم  دزم  دـنهد  یم  يدزم  هچ  اهرگا  همه  اب  هزات  دـش  عمج  اهرگا  رگا  رگا ، تشم  کـی  اـب 
يارب مدآ  هک  دزرا  یم  الاح  تسا  مدرم  دزم  نیا  تنم ، اب  یناف ، يدام ، يا ، هظحل  دنهد  یم  وت  هب  هکـس  کی  يا ؛  هظحل  دنـشک  یم 
يارب رگا  اما  تنم ، اب  هارمه  يا  هظحل  يدام  دزم  دنهد  یم  دزم  کی  رگا  ات  دـنچ  اب  ینک  راک  مدرم  يارب  رگا  دـناوخب ؟ سرد  مدرم 

؟ هیچ ادخ  يارب  ندرک  راک  تازایتما  ینک ، راک  ادخ 

ادخ يارب  راک  ِتازایتما   

، دشاب تین  اب  مینکن و  لمع  هچرگ  دهد  یم  دزم  ادخ  - 1

39/ مجنلا یَعَس » اَم  اَّلِإ  ِناَسنِْإِلل  َْسَیل  ْنَأَو   »

تزامن هک  دوبن  زامن  شیپ  دجسم  یتفر  يدرک  ار  تدوخ  یعـس  امـش  دوشب ، راک  هچ  الاح  يراد  دزم  ینکب  ار  تدوخ  یعـس  ینعی   
دزم نم  يدرک  راک  رگا  هتفگن  ادـخ  لمع ) ام  الا  ناـسنالل  سیل   ) تفگ یم  دوب  نیا  ریغ  رگا  ینعی  يراد  تعاـمج  باوث  یناوخب  ار 

دوشن هچ  دوشب و  لمع  هچ  نیا  الاح  مهد  یم  دزم  يدرک  شالت  رگا  دیوگ  یم  مهد  یم 

دهدیم شاداپ  ادخ  ریخ ،  راک  هب  تیاضر  اب  یتح  -  2 

ایادخ هک  ییوگ  یم  امـش  اما  مناوخ  یم  ثیدح  نم   دیتسه  یـضار  شراک  هب  امـش  اما  هدرک  راک  رگید  یکی  يا  هدرکن  راک  امـش   
هک نیمه  دنک  لمع  مه  شدوخ  دناوخ  یم  هک  ییاه  ثیدـح  هدـب  وا  هب  قیفوت  ایادـخ  دـناوخب ، ثیدـح  هک  نک  ظفح  ار  خیـش  نیا 

یتسه کیرش  نم  باوث  رد  مه  امش  مناوخب  ثیدح  نم  یتسه  یضار 

، يرب یم  ار  ناذا  باوث  مه  امش  ییوگ  یم  هک  نیرفآ  کی  نیرفآ  ییوگ  یم  دیوگ  یم  ناذا  یسک  کی   
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 . . .راک هب  یتسه  یضار  هک  نیمه  يوش  یم  لاحشوخ  دهد  یم  اذغ  دهد  یم  يراطفا  یسک  کی   

دهدیم لک  شاداپ  ندش  کیرش  اب  یتح  -  3 

دهد یم  ار  همه  باوث  ادخ  یکیرش  دنرخ  یم  دنفـسوگ  کی  دنوش  یم  رفن  دص  یـشکب  يرخب و  دنفـسوگ  يرادن  لوپ  نابرق  دیع   
.دهد یم  دنفسوگ  کی  باوث  همه  هب  ادخ  دنک  میسقت  ار  باوث  هکنیا  هن 

تسا دیفم  مه  نآ  مک  ادخ  يارب  راک  یتح  - 4 

7/ هلزلزلا هَرَی » اًْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاَْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  »

ناهد روگنا  هناد  کی  یتح  يراذگب  کشجنگ  کی  ناهد  روگنا  هناد  کی  رگا  ینعی  دهد  یم  باوث  ادـخ  ینکب  راک  مه  هرذ  کی 
دوش یم  تحاران  يدروآ  هناد  کی  یتفر  امـش  روایب  روگنا  ولیک  کـی  دـنتفگ  وت  هب  رگا  هن ، قلخ  اـما  يراد  باوث  يراذـگب  تاـباب 

.دنک یم  لوبق  مه  ار  مک  سنج  قلاخ  اما  دنک  یمن  لوبق  ار  مک  سنج  قلخ  ینعی 

ترخآ مه  ایند  مه  دنوادخ ، اما  ایند ، رد  مدرم  شاداپ  - 5 

یم دالوا  هک  یبوخ  ياهراک  مامت  میراد  ثیدـح  دـنک  یم  تیبرت  ار  یحلاص  دالوا  کی  دریم  یم  ناـسنا  گرم ، زا  دـعب  يارب  یتح 
ردام و بوخ  دناوخن  دناوخن  دناوخ  دناوخ  زامن  نکن  رارصا  دنیوگ  یم  هک  ییاهردام  الاح  دنهد  یم  ردام  ردپ و  هب  ار  شباوث  دنک 

.دوش یمن  شتمایق  هریخذ  نیا  دیآ  یم  راب  هولصلا   كرات  هچب  کی  دنشاب  توافت  یب  ناش  هچب  زامن  هب  تبسن  هک  يردپ 

دیامرف یم  نآرق   

223/ هرقبلا ْمُکِسُفنَِأل » اُومِّدَقَو  »

، اجنآ تسرفب  يزیچ  کی  ربق  يوت  يورب  هکنآ  زا  لبق  ینعی  نک ، هریخذ  تتمایق  يارب  ار  يزیچ  کی  ینعی   

يراد ارنآ  باوث  وت  دنناوخ  یم  مه  گرم  زا  دعب  یتشون  یبوخ  باتک  رگا  ًالثم 
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 . . .يا هدرک  یتمدخ  کی  يا ، هداج  یهاچ ، یتانق ، يا ، هعرزم  يا  هتشاک  یتخرد 

قیرط زا  دـنهد  یم  ار  شباوث  مه  ملعم  هب  دـنکب  يریخ  راک  ره  درگاش  نآ  يدرک  تیبرت  ار  يدرگاـش  رگا  درگاـش ، قیرط  زا  یتح   
 . . .ار یبوخ  طخ  کی  هنسح  تنس  کی 

يا هدروآ  دوجوب  ار  یبادآ  کی  يا  هدرک  بیوصت  ار  ینوناق  کی  يا  هدرک  زاب  ار  یهار  کی  ینعی 

هزات تسا  کیرـش  ناشباوث  رد  نذؤم  نآ  دجـسم  دـنیآ  یم  وا  يادـص  اب  هک  یناسک  ماـمت  دـیوگ  یم  ناذا  هک  یـسک  میراد  اذـلو   
تسا قیقد  باسح  ادخ  باسح 

« ٍهَرْخَص ِیف  ْنُکَتَف  » 

مروآ یم  نوریب  دشاب  اههوک  يالبال  بوخ  راک  رگا   

16/ نامقل ِضْرَْألا » ِیف  ْوَأ  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  ْوَأ  »

زا یلیخ  مدرم  مشک  یم  تسام  زا  ار  وم  تسا  قیقد  نم  باسح  ینعی  مروآ  یم  نوریب  ارنآ  نیمز  قمع  رد  ای  دـشاب  اهنامـسآ  رد  اـی   
.دنرادن ربخ  ًالصا  مینک  یم  ام  هک  ار  ییاهراک 

ار تخت  رود  مدـید  اجنآ  متفر  مدوب  هدـیرخ  زگ  هبعج  ود  یکی  مه  نم  دوب  غولـش  تخت  رود  يرامیب  تدایع  متفر  تفگ  یم  یکی   
ات ود  ام  بجع  میتفگ  نوریب  میدمآ  دـیمهفن  رامیب  دوب  غولـش  نوچ  رامیب  تخت  لغب  دـمک  رانک  متـشاذگ  ار  زگ  مه  نم  دـنا  هتفرگ 

دوب نیا  نم  ضرغ  دوبن  ادـخ  نم  ضرغ  نوچ  تفگ  یم  تفر  متـسد  زا  تفگ  یم  تسا  ام  لام  دـیمهفن  رامیب  یلو  میداد  زگ  هبعج 
هک مه  ادخ  قلخ  دوبن  ادخ  متین  هک  ادخ  يارب  ادخ  قلخ  هن  مراد  ار  ادخ  هن  تفر  متـسد  زا  یچیه  دیمهفن  مه  رامیب  دمهفب  رامیب  هک 

.دیمهفن

 

، دهد یم  تنم  یب  دنوادخ  - 7

، يونعم مه  تسا  يدام  مه  ادخ  رجا  تقونآ  -  8
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دیوگ یم  شرخآ  دور  یم  روطنیمه  ییاهرحن  هچ  ییاه  خاک  هچ  ییاه  غاب  هچ  هک  دراد  ییاه  هیآ  نآرق  يوت  دنوادخ 

تسا یضار  وت  زا  مه  ادخ  ینعی    72/ هبوتلا ُرَبْکَأ » ِهَّللا  ْنِم  ٌناَوْضِرَو   »

مـشوخ وت  زا  نم  مراد  تسود  ار  وت  نم  دیوگ  یم  دـعب  دـهد  یم  ناسنا  هب  ربهر  ای  روهمج  سیئر  ار  سیوندوخ  کی  تقوکی  رخآ 
 . . .مراد تسود  ار  وت  نم  دیوگب  مدآ  هب  هک  مه  نیا  تسا  شزرا  کی  سیوندوخ  نیا  دیآ  یم 

دنک یم  مالس  ناسنا  هب  دنوادخ  ًالصا 

يونعم مه  تسا  يدام  مه  تماـیق  ياـهرجا  ینعی  دـنک  یم  مالـس  امـش  هب  میحر  راـگدرورپ    58/ سی ٍمیِحَر » ٍّبَر  ْنِم  اـًلْوَق  ٌماَلَـس   »
.تسا

دنچ دوب ، قیقد  رگا  دوبن ، عنام  رگا  دنتسناوت ، رگا  دنتـساوخ ، رگا  دندیمهف ، رگا  دنداد ، صیخـشت  رگا  هک  مینک  راک  مدرم  يارب  ایآ 
لمع رگا  یتح  هک  مینک  راک  ییادخ  يارب  ای  دـننک  یم  يدام  کمک  کی  رگا  ات  هدزاود  هد  اب  هک  مینکب  راک  یمدرم  يارب  دـش ؟ ات 

دنتـسه نیـصلخم  هدنرب  .دهد  یم  شاداپ  گرم  زا  دعب  یتح  میداد ، ماجنا  یمک  لمع  رگا  یتح  میدوب ، یـضار  ًابلق  رگا  یتح  دشن ،
؟ نیصلخم ریغ  ای  دننک  یم  راک  ادخ  يارب  هک 

راک شزرا  رد  طیارش  نامز و  شقن 

درب یم  الاب  ار  راک  نامز  ناوت ، ینعی  بیرض  میوگ  یم  نم  درب  یم  الاب  ار  ادخ  يارب  راک  بیرض  ییاهزیچ  کی   

قرف نامز  دنک  یم  قرف  ناتـسمز  رد  نداد  کنخ  بآ  اب  نداد  ناتـسبات  رد  کنخ  بآ  .اب . .  دنک  یم  قرف  هنـشت  هب  نداد  بآ  ًالثم   
دنک یم 

نامز درادـن  يا  هدـیاف  رگید  هاـش  رب  گرم  ییوگ  یم  هاـش  ربق  رـس  يور  یم  تقوکی  هاـش  رب  گرم  ییوگ  یم  هاـش  يولج  راـبکی   
درب یم  الاب  نیئاپ و  ار  راک  شزرا 
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تسا مهم  نآ  دودبع  نب  رمع  لباقم  رد  دز  مالسلا ) هیلع  ) یلع ماما  قدنخ  زور  هک  يریشمش  نآ  قدنخلا ) موی  یلع  _ه  برـض ) اذلو
.تسا مهم  راک  رد  نامز  رصنع  ینعی   3/ ردقلا ٍرْهَش » ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  »

میراد ثیدح  دشاب  هتشاد  زاین  تدوخ  لیماف  یلو  ارقف  هب  یهدب  لوپ  امش  رگا  تسا ، مهم  راک  رد  فطاوع    

( جاتحم محر  وذ  ه و  __ قدص (ال 

هدب لیماف  هب  لوا  درادن  یشزرا  یهد  یم  نارگید  هب  هک  يا  هقدص  دنتسه  جاتحم  تیاه  لیماف  رگا   

؟ میهدب یچ  َنوُقِفُنی » اَذاَم   » دندرک یم  لاوس   

هب تبون  دـنراد  زاین  تردام  ردـپ و  اـت  ناـتردام  ردـپ و  لوا   215/ هرقبلا ِْنیَدـِلاَْوِللَف »  » لوا یلو  دـیهدب  دـیناوت  یم  يزیچ  ره  دومرف   
.دسر یمن  نارگید 

قح تب ، رب  گرم  نیکرشم  رب  گرم  تسا  يدنت  هروس  یلیخ  هبوت  هروس  یسایس ، طیارش  درب  یم  الاب  ار  راک  بیرـض  هک  ییاهزیچ 
هیلع هللا  یلص  ) لوسر ترضح  دش  لزان  هک  تئارب  هروس  اذلو  تسین  یـسک  ره  راک  ندناوخ  ار  هروس  نآ  دنیایب  اهتـسرپ  تب  دنرادن 

یموس یمود و  هب  یتسین  شلها  مه  وت  تفگ  رگید  یسک  کی  هب  داد  ناوخب  ورب  تفگ  رفن  کی  هب  داد  ار  هروس  نیا  ملـس ) هلآ و  و 
 . . .اهتقو یهاگ  یسایس  طیارش  ینعی  تسا  یلع  ترضح  راک  راک  نیا  تفگ  شرخآ  داد  مه 

تسین مهم  نیا  ارقف  هب  دهد  یم  دیآ  یم  دایز  مدآ  ياذغ  اهتقو  یهاگ  يداصتقا ، طیارش 

9/ رشحلا ٌهَصاَصَخ » ْمِِهب  َناَک  َْولَو   »

تـسود ارنآ  گنر  ارقف  هب  یهدب  تسا  داشگ  ارقف  هب  یهد  یم  تسا  گنت  تسابل  رگا  یـشاب  هتـشاد  زاین  تدوخ  هک  تسا  نیا  مهم 
یتشاد تسود  ار  يزیچ  کی  رگا  هن ، ارقف  هب  یهدب  يرادن 
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92/ نارمع لآ  َنوُّبُِحت » اَّمِم  اوُقِْفُنت  یَّتَح  َِّرْبلا  اُولاَنَت  َْنل  »

ار هزاغم  يدینـش  ار  ناذا  يادـص  دوب و  زاب  هزاغم  رگا  يداصتقا ، طیارـش  تسا  مهم  ریقف  هب  يداد  یتشاد  تسود  ار  يزیچ  کی  رگا 
.تسا مهم  یتسب 

اعد تباجتسا  رد  طیارش  شقن 

لد نتسکش 

دراد رثا  شراک  يور  تسکش  شلد  یتقو  مدآ   

38/ نارمع لآ  اَّیِرَکَز » اَعَد  َِکلاَنُه   »

تسین اه  هویم  نیا  لصف  نالا  رخآ  تفگ  تسه  وا  رانک  مه  ییاه  هویم  کی  دناوخ و  یم  زامن  دراد  میرم  هک  دید  ایرکز  ترضح 

« اَذَه َِکل  یَّنَأ   »

اه هویم  نیا  دومرف  تسین  اه  هویم  نیا  لصف  هیچ ؟ اه  هویم  نیا   

37/ نارمع لآ  ِهَّللا » ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق   »

وربآ میرم  لثم  یهدب  هچب  کی  مه  ام  هب  دوش  یم  ایادخ  تفگ  دوب  هدش  درمریپ  ایرکز  تقونآ  دـیآ  یم  ادـخ  فرط  زا  اه  هویم  نیا 
دش ییحی  ردپ  ایرکز  دش  یسیع  ردام  وا  تسا  یسیع  لثم  ییحی  تقونآ  داد  ییحی  ایرکز  هب  ادخ  تقونآ  میشاب  هتشاد 

.تسا مهم  یلیخ  اهنیا  دراد  ریثات  نیا  دوش  یم  ریقحت  مدآ  اهتقو  یهاگ  ًالصا  دراد  رثا  زوس  نآ  دزوس  یم  لد  اهتقو  یهاگ  ینعی   

ناتساد

یم هار  الود  الود  درمریپ  نیا  دـید  دوب  هتفرگ  نان  یکگنـس  ییاونان  زا  يا  هزره  هچب  کی  تفر ، یم  هار  ـالود  ـالود  يدرمریپ  کـی 
مه نیا  درمریپ  نیا  _ۀ  قـی يوـت  تخادـنا  تفرگ  ار  غاد  ياـه  نش  نیا  زا  یکی  تسه  کگنـس  ناـن  هب  هک  ییاـه  نـش  نـیا  زا  دور 
نیا نوچ  يادـنازوس  ار  نم  نوچ  دوش  جـلف  تتـسد  تفگ  دراذـگ  یم  شرـس  هب  رـس  هک  تسا  يرـسپ  کی  دـید  تشگرب  تخوس 

درمریپ نیا  يولهپ  دندمآ  تشادن  يا  هراچ  دـندرب  يرتکد  ره  دـش  جـلف  شتـسد  هچب  درک  اعد  هآ  نآ  اب  هآ و  نآ  اب  تخوس  درمریپ 
دوش بوخ  هک  نک  اعد  ار  وا  دـنتفگ  مدیـشخب  ار  وا  نم  بوخ  یلیخ  تفگ  نک  لالح  ار  وا  درک  یگچب  دوب  مهفن  دوب  هچب  نیا  هک 
دینک ربص  دیاب  دنازوس  ار  نم  نش  نیا  مدرک  اعد  هک  یتقو  نآ  نوچ  دـشاب  رگید  نش  دـیاب  منک  اعد  هک  متـساوخ  یم  رگا  هن  تفگ 

هب هک  تسه  خن  نآ  تسا ، خن  کی  سانکـسا  يوت  .ار . .  اعد  لد  زوس  نآ  دزوسب  ملد  رگید  رابکی  هک  منک  ادیپ  یلاح  کی  نم  هک 
قلاخ و نیب  هطبار  خن  صالخا  خن  دشاب  یخن  کی  ناگدننک  اعد  نیا  يوت  رگا  دننک  یم  اعد  هک  ییاهنیا  دهد  یم  شزرا  سانکـسا 

.تسا مهم  خن  نآ  درادن  یشزرا  دشاب  هتشادن  خن  هک  یسانکسا  دشابن  خن  نآ  رگا  اما  دوش  یم  باجتسم  اعد  قولخم 
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58/ میرم ایُِکبَو » اًدَّجُس  »

هک دوب  يدب  فرح  مدرک  هانگ  نم  ارچ  ایادخ  دـیوگ  یم  ددـنب  یم  ار  رد  قاتا  يوت  دور  یم  دـنک  یم  فالخ  کی  ناسنا  تقوکی   
يور دـیآ  یم  شکـشا  ناوج  هک  يا  هظحل  نآ  دوش  یم  يراج  شکـشا  دوش  یم  تحاراـن  اـت  مداد  ماـجنا  هک  دوب  يدـب  راـک  مدز 

رثا زور  دراد  رثا  تالاح  ردام  ردپ و  لوا  دراد  رثا  لیماف  سپ  دراد  رثا  اعد  رد  تالاح  ینعی  دوش  یم  باجتـسم  دـنک  اعد  شتروص 
.دراد رثا  نامز  دراد  رثا  نیمز  دراد  رثا  بش  دراد 

، یسایس طیارش   

، الط رب  گرم  خاک ، رب  گرم  تفگ  اما  دوب  خاک  يوت  نوعرف  نز  دوب ؟ یک  نوعرف  نز  دیریگب ، دای  نوعرف  نز  زا  دیوگ  یم  نآرق   
مراد یتموکح  هچ  دیناد  یم  تفگ  یم  نوعرف  ارچ ؟ تموکح ، رب  گرم  جرب ، رب  گرم 

51/ فرخزلا ِیتَْحت » ْنِم  يِرَْجت  ُراَْهنَْألا  ِهِذَهَو  َرْصِم  ُْکُلم  ِیل  َْسَیلَأ  »

نز یلو  دروخ  یم  بات  دراد  نم  غاـب  يوت  اـهرحن  اـه و  هناـخدور  هک  دـیناد  یمن  تسا  نم  تسد  رـصم  کـلم  هک  دـینیب  یمن  اـیآ 
داـی مناـخ  نیا  زا  دـیوگ  یم  نآرق  تقونآ  مهاوخ  یمن  نم  تسا  ینوعرف  میژر  رگا  مهاوخ  یمن  ار  اـهنیا  نم  ایادـخ  تفگ  نوـعرف 

دیریگب

11/ میرحتلا َنْوَعِْرف » َهَأَْرِما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًالثم  ُهَّللا  َبَرَضَو  »

دشن بذج  دوب  خاک  يوت  هک  دیریگب  دای  مناخ  نیا  زا 

وا هب  دشن  بذج  دوب  خاک  يوت  تسا  هنومن  نیا  درک  ظفح  ار  شدوخ  نیا  اما  دوب  اهتذل  مامت  اهرسپ و  اهرتخد و  شرب  رود و  مامت  )
رگا دشن  بذج  تموکح  دشن  بذج  الط  دشن  بذج  دـنداد  لوپ  وا  هب  دـشن  بذـج  دـندرک  شدـیدهت  دـشن  بذـج  دـندرک  نفلت 

دشن بذج  یلو  دید  ار  ییابیز  دید و  ار  تایدام  همه  هک  تسا  یسک  نوعرف  نز  تقونآ  نوعرف  نز  يوش  یم  يدشن  بذج 
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« َنْوَعِْرف َهَأَْرِما  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ًالثم  ُهَّللا  َبَرَضَو  »

دای مناخ  نیا  زا  هتفگ  نانز  نادرم و  هب  نوعرف ، نز  تسا ؟ یک  دیریگب  دای  نیا  زا  نینموم  يا  هتفگ  هدز  لثم  کی  نینموم  يارب  ادخ 
.دیریگب دای  نیا  زا  دشن  بذج  اما  دوب  اهتذل  دوب  اه  ییابیز  شرود  ات  رود  مناخ  تسا ؟ هراکچ  مناخ  نیا  رگم  دیریگب 

یم ادـخ  تقونآ  فسوی  يوش  یم  نوعرف  نز  يوش  یم  تقونآ  يدرک  ظـفح  ار  تدوـخ  دوـب  مه  هطبار  یتـشاد  توهـش  وـت  رگا    
هـصق تسا  فسوی  لام  فسوی  هصق  هک  دـینکن  رکف  میداد  وت  هب  ییاهزیچ  کی  یتشاد  هگن  ار  تدوخ  وت  دوب و  هاـنگ  نوچ  دـیوگ 

دیوگ یم  ادخ  دوش  یم  مامت  هک  فسوی 

22/ فسوی َنِینِسْحُْملا » يِزَْجن  َِکلَذَکَو   »

کی اـباب  .مارح . .  همقل  لـالح و  همقل  طـباور  رد  يرـسپ  يرتخد و  طـباور  رد  دـنک  ظـفح  ار  شدوخ  فسوی  لـثم  سک  ره  ینعی 
هک دینکن  رکف  دیامرف  یم  نآرق  منک ) یمن  تسا  هانگ  یلو  تسا  نیریش  یلیخ  مروخ  یمن  تسا  مارح  تسا  هزمـشوخ  یلیخ  يزیچ 

میهاوخ مه  وا  هب  میدرک  فسوی  هب  هک  یفطل  نآ  تشاد  هگن  ار  شدوخ  دیـسر و  مارح  هب  فسوی  لـثم  سک  ره  دوب  یکی  فـسوی 
.درک

( مشش تمسق   ) صالخا ثحب 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 ... نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

 ... نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

راک ماجنا  زا  ناسنا  فده   

لـصا هک  راک  هشال ي  راک ، کیزیف  .مینیب  یمن  ار  راک  هشال ي  ینعی  .میتسه  فدـه  هب  دـقتعم  ام  تسیچ ؟ اهراک  زا  ناـسنا  فدـه 
.مینیب یم  ار  راک  تین  هکلب  تسین ، 

هشال سران ؟ ای  تسا  هدیسر  هناودنه  نیا  ینیبب  یهاوخ  یم  .ینیب  یمن  ار  هناودنه  لکیه  يرخب ، هناودنه  یهاوخ  یم  هک  امش   : لاثم
گرزب بیـس  اـه ، هویم  زا  یـضعب  لـثم  .تسا  گرزب  هشـال  اـه  تقو  یهاـگ  .ینیبـب  ار  شا  هزم  یهاوخ  یم  ینیب ، یمن  ار  هزبرخ  ي 

، تسا هتخوس  شمیـس  اما  تسا ، گرزب  پمال  اه  تقو  یهاگ  ...نآ  تسین  مهم  هشال  .درادـن  بآ  یلو  تسا  گرزب  لاقترپ  تسا ،
میـس کچوک  پمال  نیمه  اما  تسا ، کـچوک  پمـال  یهاـگ  .دوش  یمن  نشور  تسا ، گرزب  پمـال  هکنیا  اـب  ینز  یم  چیپرـس  هب 

.دوش یم  نشور  ینک  یم  لصو  قرب  هب  اذلو  .دراد 
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نـشور دورب  هکم  راب  دص  یـسک  تسا  نکمم  هن ؟ ای  يدش  نشور  وگب  امـش  متفگ : یتفر ؟ هکم  هب  رفـس  دنچ  دیـسرپ  نم  زا  یـسک 
مک رگا  راک  .دوش  نشور  دشاب ، شلوا  رفس  یسک  تسا  نکمم  .دوش  یمن  نشور  دننز  یم  چیپرس  هب  یه  .هتخوس  پمال  لثم  دوشن 

.دوش یم  لوبق  دشاب  صلاخ  دشاب 

صالخا تاکرب  رثا و 

خزرب ملاع  رد  نادیهش  يارب  هژیو  تایح  -1 

: دیامرف یم  نآرق  .تسا  خزرب  رد  صالخا  رثا  یکی   

(169/ نارمع لآ  « ) ٌءایْحَأ َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال   »

یکین هب  شمان  دـننک  رکف  یـضعب  تسا  نکمم  ار  یح »  » نیا یهتنم  ٌءایْحَأ » َْلب   » .دـنا هدرم  دـندش ، دیهـش  هک  ییاـهنآ  دـینکن  رکف    
.تسا ندرب 

دنربن ییوکن  هب  شمان  هک  تسا  نآ  هدرم  زگره                      دریمن  مانوکن  درم  ایدعس 

ار شمان  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  میهاربا  ترـضح  .تسا  شزرا  کی  .تسا  مهم  مه  بوخ  مان  هتبلا  هک  تسا  يدعـس  تشادرب  نیا 
.دنربب یکین  هب 

.دوش یم  هداد  قزر  ًالصا  َنُوقَزُْری »  » .تسا هتفگ  يدعس  هک  یکین  هب  شمان  مینک ، یم  شمسا  هب  نابایخ  کی  هکنیا  هن   

مه هـب  ینعی  رگید ، ياـج  رد  ( 170/ نارمع لآ  « ) نوُرِْـشبَتْسَی : » دـیوگ یم  رگید  ياج  نوقَزُری » : » دـیوگ یم  رگید  هیآ ي  کـی  رد   
.دنتسه داش  حرف ، ( 170/ نارمع لآ  « ) نیحِرَف ، » دننک یم  شب  شوخ و 

ندز پگ  هک  هچوـک  .تسین  قزر  هک  هچوـک  اـما  .دـننکب  نم  مسا  هب  مه  ار  هچوـک  اـت  ود  مریمب ، هدـنب  تسا  نکمم  هلب ، وـکین  ماـن 
.تسا ام  گرزبردپ  مسا  هب  هچوک  نیا  هلب  هک  دـنوش  یم  لاحـشوخ  اه  ثراو  .درادـن  يداش  هک  دـننک  نم  مسا  هب  ار  هچوک  .تسین 
شیاه لیماف  .دوش  یمن  داش  فرط  نآ  ینکب  یـسک  کـی  مسا  هب  مه  هچوک  اـت  دـص  امـش  .تسا  داـش  دیهـش  دوخ  دـیوگ : یم  هن ،

ماما هب  ام  رطاخ  نیمه  هب  نیحِرَف » «،» نوُرِْـشبَتْسَی «،» َنُوقَزُْری «،» ٌءایْحَأ  » .دندرک ینادردق  مدرم  بوخ  دنیوگ : یم  .دـنوش  یم  لاحـشوخ 
، هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسلا   » .میهدب نیسح  ماما  هب  مالس  کی  .تسا  هدنز  .دونـش  یم  ار  ادص  نیـسح  ماما  .میهد  یم  مالـس  نیـسح 

« هتاکرب هللا و  همحر  کیلع و  مالسلا 
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دینک یم  امش  هک  یمالـس  دنیوگ : یم  قمحا ! تفگ : اه  یباهو  هب  قمحا ، تفگن : يدحا  هب  شرمع  رد  ماما  قمحا ، ياه  یباهو  نیا 
ٌمالَـس « !؟ دنک یم  مالـس  ادخ  ارچ  سپ  تسا ، هدرم  رگا  مییوگ : یم  هللا ؟» لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  : » دـییوگ یم  ارچ  .تسا  هدرم  هب 

یم مالـس  حون  هب  هچ  يارب  دییوگب : ادخ  هب  .دنک  یم  مالـس  حون  هب  ادـخ  .تسا  نآرق  هیآ ي  ( 79/ تافاص « ) َنیَملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع 
هیآ ( 109/ تافاص « ) َمیهاْربِإ یلَع  ٌمالَـس   » .تسا نآرق  هیآ  ( 120/ تافاص « ) َنوُراه یـسُوم َو  یلَع  ٌمالَـس  ! » تفر دـش  مامت  درم  ینک 

هدـنز یطرـش  هب  یهتنم  .تسا  هدـنز  هب  ندرک  مالـس  .تسادـخ  دـنک  یم  مالـس  دـناوخ و  یم  همانترایز  هک  یـسک  لوا  .تسا  نآرق 
.دشاب ادخ  هار  رد  ِهَّللا » ِلیبَس  یف  اُوِلُتق   » هک دنتسه 

رت شیب  شاداپ  رت ، شیب  صالخا  هچره  - 2

ناتساد :

فجن هبلط ي  یمک  تدـم  کی  نم  .جـیریوط  مان  هب  تسا  يا  هقطنم  کـی  یخـسرف  راـهچ  هس  ـالبرک  رد  درکیم :  فیرعت  يا  هبلط 
هـشیر تأیه  نیا  دنتفگ : هیچ ؟ متفگ : .جیریوط  تأیه  لابقتـسا  دـنور  یم  همه  هک  مدـید  .مدوب  البرک  نم  اروشاع  ات  ود  یکی  مدوب ،

، دراد یمرب  ار  شا  همامع  درمریپ ، دـهتجم  دـنراد ، یمرب  ار  ناش  همامع  هک  ینیدـهتجم  مدـید  مشچ  ات  ود  نیمه  اـب  مدوخ  نم  .دراد 
هب نآلا  هک  ییاه  نآ  زا  .دور  یم  تأیه  بقع  دنز و  یم  شرـس  هب  دـنک ، یم  زاب  ار  شیاه  همکد  مه  ار  شنهاریپ  دوش ، یم  هنهرباپ 
هک تسا  یتأیه  هچ  نیا  رگم  متفگ : .دز  یم  هنیس  دش و  یم  تخل  .تسا  یندم  هللا  تیآ  بارحم  دیهـش  هللا  تیآ  تسا ، مدای  یبوخ 

گنف گند و  دیدیمهف ؟ ار  شصالخا  اجک  زا  ًالثم  میتفگ : .دنتسه  صلخم  اهنیا  دنتفگ : .دننز  یم  هنیس  دنوش  یم  تخل  اه  هللا  تیآ 
.دنک یمن  یطرش  چیه  .درادن 

ناتساد  :  

يزاـمن هچ  زاـمن  تعکر  ود  نیا  دـنتفگ : وا  هب  .دـیباوخ  یم  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  دـباوخب  تساوخ  یم  یتـقو  دوـب  ینزریپ 
؟ یباوخ یم  یناوخ و  یم  هک  تسیچ  تعکر  ود  نیا  .یتعکر  کی  کی  یتعکر ، ود  ات  جـنپ  .تسا  تعکر  هدزاـی  بش  زاـمن  تسا ؟

تخـس ربق  لوا  بش  رخآ  تفگ : .دـنریمب  بوخ  دـنتفگ : .دـندرم  هدـع  کی  هدوب  ادـخ  زور  زورما  مناد  یم  طقف  مناد ، یمن  تفگ :
هکره ایادخ ، میوگ : یم  مناوخ  یم  زامن  تعکر  ود  هدرم ، اجک  یـسک  هچ  مناد  یمن  نم  تفگ : .دشاب  تخـس  بوخ  میتفگ : .تسا 

یم .هن  تسا ؟ راـک  هفاـضا  نیا  دـینیبب  .نک  شمحر  ایادـخ  .تسا  تخـس  ربق  لوا  بش  تسا ، شربـق  لوا  بش  بشما ، هدرم ، زورما 
.مناد یمن  برغ ؟ ای  تسا  قرش  .هن  تسا ؟ شا  هیاسمه  .هن  هدرک ؟ رذن  .هن  دراد ؟ تیرومأم  .هن  تسا ؟ شلیماف  هن ، ار ؟ فرط  دسانش 
لوا بش  يارب  دزوس  یم  شلد  طقف  .صلخم  دـنیوگ  یم  ار  نیا  هدوب ، يا  هجهل  مه  هدوب ، يرهـشمه  .مناد  یمن  ناوج ؟ ای  هدوب  ریپ 

، تسا نییاـپ  هلحم ي  تسا ، مجع  تسا ، برع  تسا ، سراـف  تسا ، كرت  .درادـن  هجهل  هب  راـک  ًالـصا  .تسا  هدرم  هک  یـسک  يربق 
.درادن اهنیا  زا  مادک  چیه  هب  راک  ًالصا  تسا ، وا  مان  هب  تسا ، وا  مان  هب  تسا ، الاب  هلحم ي 
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========================

شنارای اب  مالسلا ) هیلعنیسح  ماما  نخس  نیرخآ   

.دـندمآ نم  يارب  اهنیا  دومرف : درک  شوماخ  ار  اه  غارچ  هک  اروشاع  بش  نیـسح  ماما  اذـل  .دوب و  صالخا  دوب  مهم  البرک  رد  هچنآ 
یم هک  یـسک  ات  دینک  شوماخ  مه  ار  اه  غارچ  .دینکن  ریگ  یـسیاوردور  رد  .دورب  دورب ، دـهاوخ  یم  سکره  متـشادرب  ار  متعیب  نم 

یـسیاوردور تسین ، لوپ  تسین ، تسپ  .دشاب  صلاخ  دص  رد  دص  دـیایب  دـهاوخ  یم  سکره  .دـشکن  تلاجخ  نم  زا  دورب  دـهاوخ 
دنتفگ مه  ییاهزیچ  کی  .دنتفرن  یلو  .دیورب  دینک و  هدافتسا  تسا ، یکیرات  .دنیب  یمن  ار  امش  یـسک  .دیتسین  نیبرود  تشپ  تسین ،

هدنز هک  مورب  نم  میهدب ؟ هچ  ار  تدج  باوج  مینک  اهر  ار  وت  .مینک  اهر  ار  وت  وت ! يادف  نامناج  راب  رازه  .دش  تبث  خـیرات  رد  هک 
مدآ منک ؟ اهر  ار  نیسح  تسا ؟ یگدنز  نیا  مروخب ؟ رگید  جنرب  ینیمز و  بیس  ولیک  هس  ود  مروخب ؟ بآ  رگید  رتیل  هس  ود  منامب ؟
رثا .صالخا  سانـشن ! .مسانـش  یمن  ار  وا  دـشابن ! .تسین  ام  هلحم ي  .دـینک  جرخ  لوپ  تسا  مزـال  هک  ییاـج  کـی  ...صلخم  ياـه 

، خزرب رد  صالخا 

«. نیحِرَف «،» نوُرِْشبَتْسَی «،» َنُوقَزُْری «،» ٌءایْحَأ  » مه خزرب  رد  دشاب  هللا  لیبس  یف  یسک  رگا   

ارچ .دورب  تشهب  لاس  هاجنپ  بوخ  هدرک ، راک  لاس  هاجنپ  بوخ  .دننام  یم  تشهب  رد  هشیمه  اه  یتشهب  ارچ  .دولخ  رد  صالخا  رثا 
ناشرمع هچرگ  اذـلو  .دـننکب  ریخ  راک  دنـشاب  هدـنز  ات  دوب  نیا  ناش  تین  اهنیا  نوچ  دـیامرف : یم  ماما  اهیف ؟» َنیدـِلاخ  : » هتفگ نآرق 

.دوب نیا  ناش  تین  نوچ  .دهد  یم  دزم  اهنیا  هب  خیرات  رخآ  ات  ادخ  اما  دوب  دودحم 

؟ ینک یم  مالس  رفن  دنچ  هب  بش  ات  حبص  زا  ًالثم  .نک  لرتنک  ار  اه  مالـس  زور  کی  هن  ای  يراد  صالخا  ینیبب  یهاوخ  یم  رگا  امش 
تگرزبردـپ هک  مه  نیا  .دوب  هلحم  هللا  تیآ  هک  مه  نیا  .دوب  رجات  هک  مه  وا  .دـندوب  لک  ریدـم  هک  اـت  تفه  نیا  بوخ  .رفن  هب 42 

ار ام  هناخ ي  تشپ  زور  ره  .نک  مالس  رگتفر  کی  هب  دور  یم  دیآ و  یم  لاس  يدرک ؟ مالـس  يرادرهـش  رگتفر  کی  هب  ًالـصا  .دوب 
؟ میدرک مالس  مانمگ  رگراک  کی  هب  .تسا  یسک  هچ  میناد  یمن  .دنک  یم  وراج 
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مانمگ مدآ  کی  رگا  اما  .میهد  یم  وا  هب  بوخ  ياذـغ  کی  دـمآ  سانـشرس  مدآ  کی  رگا  نامیاه  يرادازع  رد  اه  تقو  یهاـگ  اـم 
کی شدزن  کچوک  گرزب و  .دنک  یمن  قرف  ام  يارب  سک  چیه  ورب  ! دش ، مامت  اذغ  مییوگ : یم  مه  دـعب  .تسیاب  نوریب  ورب  دوب ،
یمن قرف  هوک  خیم و  مشچ  يارب  ینعی  .دنیب  یم  مه  ار  هوک  دنیب و  یم  ار  خیم  مشچ  .دـشاب  مشچ  لثم  تسا  بوخ  مدآ  .دـشاب  روط 

.دنک یمن  قرف  .دنک  نینچ  ار  خیم  دنک ، نینچ  ار  هوک  هک  تسین  روطنیا  .دنک 

صالخا هیاس ي  رد  شمارآ ، هب  ندیسر  بارطضا و  زا  يرود  - 3

، میراد نامهم  کی  دنیوگب : مناخ  کی  هب  نیبب  .درادن  بارطضا  سرتسا و  .دراد  زکرمت  مدآ  هک  تسا  نیا  صالخا  تاکرب  زا  یکی 
ًالصا نیا  .دنهاوخ  یم  اذغ  مقر  .میراد 32  نامهم  ات   32 دنتفگ : رگا  اما  مشچ ! يور  شمدق  دـیوگ : یم  .دروخ  یم  پوس  مه  نیا 
یضار دوز  مه  .تسا  اتکی  ادخ  ینعی  ( 1/ صالخا « ) ٌدَحَأ ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » .تسا یکی  مه  ادخ  .دوش  یمن  ًالصا  .دنک  هچ  دوش  یم  جیگ 

صالخا هک  ییاهنآ  اما  درک ، یضار  دوش  یم  دوز  ار  ادخ  دیوگ : یم  دوش ، یم  یضار  دوز  تسا  یکی  اضرلا .» عیرـس  ای   » .دوش یم 
، دننک یـضار  ار  فلتخم  دارفا  دنهاوخ  یم  دنک ، یـضار  ار  همه   دهاوخیم  وا  مه  و  دـننک ، یـضار  ار  وا  دـنهاوخ  یم  همه  دـنرادن ،

.دنراد سرتسا  اذلو  .دنوش  یمن  یضار  اجکی  مه  همه 

.یتسه زاین  یب  نارگید  زا  یشاب  صلخم  وت  رگا  میراد  ثیدح 

هوجولا کیفکی   » .نکب راک  رفن  کـی  يارب  وت  دـحاولا » هجول  لـمعا  ( » 91/ ماعنا « ) مُهْرَذ َُّمث  ُهَّللا  ُِلق   » ناـمه دـحاولا » هجول  لـمعا   »
.مراد فلاخم  تشم  کی  یهتنم  .منک  یم  ار  راک  نیا  وت  ياضر  يارب  نم  يراد ، لوبق  وت  ار  راـک  نیا  نوچ  نم  ایادـخ  وگب : اـهلک »

.تسا مهم  یلیخ  نیا  .نک  تسرد  ار  نافلاخم  تدوخ 
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کی ماما  .ار  ام  دننک  یم  نارابمب  .میتسین  رتشیب  هعیش  ات  دنچ  ام  اقآ  تفگ : .تفر  ماما  تمدخ  دمآ و  ناریا  هب  هللا  رـصن  نسح  دیـس   
زا یعمج  ياه  ناوج  هدع  کی  تفر  یتقو  هللا ! رـصن  نسح  دیـس  راعـش  دش  تمواقم  راعـش  .دـینک  تمواقم  دومرف : درک  رکف  هظحل 
هب .مدینـش  املع  زا  یکی  زا  زورما  دـنتفگ ؟ یم  هچ  نآ  هب  دـیناد  یم  درک  تسرد  ار  تمواقم  بزح  .درک  عمج  ار  نانبل  ياـه  ناوج 

رازه هچب ، ات  دص  دینک ؟ هچ  دیهاوخ  یم  هچب  ات  هاجنپ  لیئارـسا ، اکیرمآ و  تردـق  لباقم  رد  امـش  اه ! هناوید  بزح  دـنتفگ : یم  نآ 
: ییوگ یم  ات  نآلا  اما  هناوید ! دنتفگ : یم  ًالـصا  دینک ؟ هچ  اکیرمآ  تردـق  لباقم  رد  دـیهاوخ  یم  هچب  ات  رازه  دـص  ات ، رازه  هد  ات ،

.تفرگ ماهلا  ار  اهنیا  ماما  زا  هللا  رصن  نسح  دیس  دنهاوخن  ای  دنهاوخب  .تسا  تمواقم  هعیش  مرآ  هعیش ،

رـس نیا  اما  دور ، یم  ین  يور  نم  رـس  .مور  یمن  روز  راب  ریز  مور ، یم  بسا  مس  ریز  تفگ : .تفرگ  ماهلا  نیـسح  ماما  زا  مه  ماـما 
يور ارم  هراوخریـش ي  هچب ي  .دوش  خاروس  نم  تزع  مراذگ  یمن  .دینک  خاروس  خاروس  ار  نم  ندب  .دوش  یمن  مخ  سکان  يولج 
ماما .دوب  تمواقم  یلیخ  .دوب  روطنیمه  مه  شرهاوخ  تمواقم ! نیا  زا  ربکا  هللا  .میوگ  یمن  هلب  امش  هب  دینک ، هراپ  ار  شیولگ  تسد 
ناذا دـهاوخ  یمن  الاح  تسا ، بحتـسم  ناذا  اباب  .تشذـگن  مه  شتابحتـسم  زا  چـیه ، تشذـگن  هک  شزامن  زا  اروشاع  زور  نیـسح 

مه .دشاب  هماقا  مه  دشاب ، ناذا  دیاب  مه  .ناوخب  همیخ  رد  ورب  اباب  .یناوخب  تعامج  دهاوخ  یمن  الاح  .تسا  بحتـسم  هماقا  .ییوگب 
.تشاد اپ  هب  ار  زامن  /ج4/ص570 ) یفاک « ) َهاَلَّصلا َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  : » دیوگب ات  دشاب  همیخ  زا  نوریب  مه  .دشاب  ریـشمش  يولج 

.درذگن شبش  زامن  زا  دنوش  مه  هکت  هکت  .دشاب  روطنیا  دیاب  مه  ینیسح  رادازع 
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صلخم دارفا  ترخآ  ایند و  روما  تیافک  - 4

مه نیا  .دـنک  یم  لح  ار  وت  يایند  ترخآ و  ياهراک  ادـخ  ینک  راک  ادـخ  يارب  رگا  دـیوگ : یم  هک  تسا  نیا  صالخا  تاـکرب  زا 
.تسا مهم 

هقیقد ود  يور ؟ یم  اجک  وگب : نیا  هب  دیوگ  یم  اه  هتشرف  هب  ادخ  دنور  یم  عیرـس  دنناوخ  یم  زامن  هک  ییاهنیا  میراد  ثیدح  کی   
؟ يور یم  اجک  .تسا  نم  تسد  یگدنز  اباب  .یتسیا  یم  کیفارت  فص  رد  يود  یم  ینک  یمن  اعد 

.تسا نیا  ثیدح 

/ج15/ص172) هعیشلا لیاسو  « ) ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْشت  َال  ُهَُدبْعَت َو  ْنَأ  َْکیَلَع  ُرَبْکَْألا  ِهَّللا  ُّقَح  »

.درادن يزیچ  ادخ  رانک  .یشاب  صلخم  هک  تسا  نیا  ادخ  قح 

، يدش ادخ  صلاخ  هدنب ي  تسب  رد  رگا  صاَلْخِِإب » َِکلَذ  َْتلَعَف  اَذِإَف   »

.دنک یم  نیمأت  ار  تترخآ  ایند و  .دنک  یم  نیمأت  ار  تترخآ  ایند و  ادخ  هَرِخْآلا » اَْینُّدلا َو  َْرمَأ  َکَیِفْکَی  ْنَأ  ِهِسْفَن  یَلَع  ََکل  َلَعَج  »

هچ تسناد  یمن  سابع  هاش  تخاس ، سابع  هاش  هک  ییارـسناوراک  اما  .دهد  یم  باوج  ار  شدوخ  تمایق  هدرک  يراکره  سابع  هاش 
دهاوخ یم  سکره  دوسب ؟ یسک  هچ  .نک  مالس  يدیسر  ناملسم  هب  .تسا  یسک  هچ  میمهفب  تسین  مزال  ام  .دور  یم  نآ  رد  یسک 

.مینک یمن  مالس  وا  هب  دشابن ، نامنهذ  رد  هدنورپ  کی  شیارب  میسانشن ، ار  یسک  ات  ام  .دشاب 

صالخا اب  نازیم  ینیگنس  -5

/ج92/ص414) راونالاراحب « ) هَقِداَّصلا ُهَّیِّنلا  اَّلِإ  ِناَزیِْملا  ِیف  ُلُْقثَی  اَم  »

میراد يدایز  تایآ  نآرق  رد  لمع  نازیم   

(9/ فارعا « ) ُهنیزاوَم ْتَّفَخ  ْنَم  َو  ( » 8/ فارعا « ) ُهنیزاوَم ْتَلُقَث  ْنَمَف  »

راک یتقو  .دنک  یمن  صالخا  زا  رت  نیگنس  ار  ناسنا  نازیم  يزیچ  چیه  .تسا  کبس  اه  یضعب  نازیم  .تسا  نیگنس  اه  یضعب  نازیم 
.دراد شزرا  دشاب  صلاخ 
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صلخم دارفا  دزن  رد  ایند  ندوب  شزرا  یب  - 6

.تسا کچوک  وا  دزن  ایند  صلخم  مدآ 

/ج67/ص240) راونالاراحب « ) هَناَِسل اَِهب  َقَْطنَأ  ِِهْبلَق َو  ِیف  َهَمْکِحلا  َتَْبثَأ  اَهَءاَوَد َو  اَهَءاَد َو  ُهَرََّصب  اَْینُّدلا َو  ِیف  ُهَّللا  ُهَدَّهَز  »

.تسین يزیچ  .دنک  یم  کچوک  شیارب  ار  ایند  ادخ  .درادن  شزرا  وا  دزن  ایند  دنکب  راک  ادخ  يارب  دشاب  صلخم  رگا  یسک 

اه توغاط  هب  ار  ناشصصخت  راکتبا و  اما  رکتبم  صصختم ، .دنتـسه  داوساب  مه  یلیخ  دنتـسه  يدارفا  .دروآ  ار  نیـصصختم  نوعرف 
هک يراد  يراکتبا  صـصخت و  رگا  اـما  .دـنک  هلماـعم  یـسک  هچ  اـب  دـمهفب  هک  تسا  یـسک  هبخن  .دنتـسین  هبخن  اـهنیا  .دنـشورف  یم 

شا صصخت  ار ، شناج  دمهفب  مدآ  هک  تسا  یسک  نآ  هبخن  يدرک ؟ زیت  ار  یسک  هچ  ریـشمش  یتخورف ، توغاط  هب  ار  تصـصخت 
رد رگم  .میراد  ایند  رد  شورف  دوخ  هبخن ي  یلیخ  ام  دراذـگ ؟ یم  یـسک  هچ  رایتخا  رد  ار ، شراکتبا  ار ، شتامحز  ار ، شداوس  ار ،

هبخن اهروشک  همه ي  دراد ؟ مک  رگم  اداـناک  تسا ؟ مک  اـپورا  رد  رگم  تسا ؟ مک  نپاژ  رد  رگم  تسا ؟ مک  رکتبم  هبخن و  اـکیرمآ 
.دنتخاب دندرک ؟ هلماعم  یسک  هچ  اب  ار  ناشصصخت  یهتنم  .دنراد 

نم هب  تفگ : هدش ؟ هچ  دـنتفگ : دـنتفرگ و  ار  شیولج  .متخاب  متخاب ، متخاب ، متخاب ، تفگ : یم  دز و  یم  شرـس  رد  یلیخ  رفن  کی 
هزیاـج قشع  هب  .متـسه  هبخن  ندز  ریـشمش  يراوس و  بسا  رد  مه  نم  .يریگ  یم  هزیاـج  شکب  ار  نیـسح  ماـما  ـالبرک  ورب  دـنتفگ :

جرخ مهرد  هد  .مدرک  مبسا  جرخ  مهرد  هد  .دنداد  نم  هب  مهرد  شش  الاح  متـشگرب ، متـشک و  ار  نیـسح  ماما  متفر  دیزی  زا  نتفرگ 
.دنتخاب اه  یلیخ  ...نم  ترخآ  مه  متشک و  ار  نیسح  ماما  مه  .تسا  مهرد  شش  نم  هزیاج ي  اما  مدوب ، هدرک  مریشمش  بسا و 
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نیا .دنتـسه  يرکف  نشور  رتخد  دـننکن  رکف  اهرتخد  نیا  دـنهد ، یم  ناشن  اهرـسپ  هب  دـننک و  یم  شیارآ  ار  ناشدوخ  هک  ینارتخد 
؟ دـنک یم  شوخ  ار  یـسک  هچ  لد  دـنک ؟ یم  شوخ  ار  یـسک  هچ  لد  باجح  نیا  دنـشورف ؟ یم  يزیچ  هچ  هب  ار  ناشدوخ  اهرتخد 
هک تشاذـگن  وت  لحم  رگا  ناوج  نیا  يدرک  بذـج  ار  یناوج  مشچ  ینک ؟ یم  هلماـعم  یـسک  هچ  اـب  ار  تدوخ  شـشوپ ، مقر  نیا 
وت اب  درک و  تبحم  امـش  هب  یناوج  رگا  .تشاذـگن  وت  لـحم  ناوج  يداد و  تسد  زا  ار  تترخآ  (. 11/ جح « ) هَرِخْآلا اْینُّدلا َو  َرِسَخ  »

هطبار کی  رگا  الاح  هرخالاب  مناد  یمن  لیابوم و  سا و  ما  سا  کی  دـیتفر و  مه  رانک  زا  مه  رگید  راب  ود  کی  دز و  يدـنخبل  کـی 
رارق رطخ  ضرعم  رد  نم  تفع  متخاب ! متخاب ، ییوگ : یم  ینز و  یم  ترـس  رد  دعب  .دنز  یم  تلوگ  ناوج  نیا  زاب  يدرک ، ادیپ  مه 
غورد همه  دوب  هداد  نم  هب  هک  ییاـه  لوق  .تفرگ  ار  رگید  رفن  کـی  تفر و  مه  ناوج  تفرگ و  رارق  رطخ  ضرعم  رد  منید  .تفرگ 

امش يارب  يزیچ  کی  .دشورفب  دیزی  هب  ار  شدوخ  هک  تسین  یسک  طقف  دیزی  رکـشل  .دینکن  شیارآ  اه  هزره  يارب  ار  ناتدوخ  .دوب 
.میوگب

سپ ( 6/ سان « ) ِساَّنلا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  « ؟ تسا مادـک  نآرق  هملک ي  نیرخآ  هچ ؟ ینعی  سان  .ساـن  تسا ؟ مادـک  نآرق  هروس ي  نیرخآ 
اوقت و لـقع و  ملع و  قـالخا و  خزرب و  تماـیق و  نامـسآ و  نیمز و  زا  ینعی  .تسا  ساـن  رخآ  فرح  .تسا  ساـن  نآرق  رخآ  هملک 

نِم ِساَّنلا ، َِهلِإ  ِساَّنلا ، ِِکلَم  ، ِساَّنلا   ِ ّبَِرب ُذوُعَأ  ُْلق   » مرب یم  هانپ  نم  دیوگ : یم  هک  تسا  نیا  شرخآ  هملک ي  همه  ماکحا  روتسد و 
فرح همه  نآرق  همه ي  ِساَّنلا .» ِهَّنِْجلا َو  َنـِم  : » دـیوگ یم  مـه  شرخآ  ِساَّنلا » ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْـسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنخلا ، ِساَوْـسَْولا  ِّرَش 
ِِکلَم ِساَّنلا ،   ِ ّبَِرب ُذوُعَأ  ُْلق   » بانط کی  .بانط  اـت  هس  مه  نیا  .مرب  یم  هاـنپ  دـیوگ : یم  شرخآ  هملک ي  دـنز ، یم  هک  ار  شیاـه 

، ِساَّنلا   ِ ّبَِرب ُذوُعَأ  ُْلق   » ینعی .مدرم  رـش  زا  ِساَّنلا .» ِهَّنِْجلا َو  َنِم  : » دیوگ یم  دوش ، یم  لصو  مه  هب  بانط  هس  نیا  ِساَّنلا » َِهلِإ  ِساَّنلا ،
فرح ِساَّنلا !» ِهَّنِْجلا َو  َنِم   » .نوریب ایب  مدرم  رـش  زا  ریگب و  ار  تتـسد  دـیوگ : یم  ادـخ  تافـص  زا  ات  هس  اب  ِساَّنلا » َِهلِإ  ِساَّنلا ، ِِکلَم 

، دب قیفر  رطخ  دب ، قیفر  رطخ  هک  تسا  نیا  نآرق  رخآ 
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ارچ دهد ؟ یمن  ام  ناشن  ار  فا 16  يامیپاوه  ارچ  تشاذـگن ؟ ام  يارب  ار  يا  هتـسه  يژرنا  ملیف  ارچ  دراد  تسود  ار  ام  رگا  اکیرمآ   
مه امش  دوخ  رگا  هزات  .تسا  ام  لوا  نمشد  اکیرمآ  دمهفب  رسپ  رتخد و  هچب و  کی  تسین  یفاک  دهد ؟ یم  ام  ناشن  سکس  سکع 
مه نامدوخ  .چیه  دهد ، یمن  ام  هب  هک  شدوخ  يدیمهف ؟ ارچ  دـنز  یم  غیج  وا  دـیتخاس ، امیپاوه  دـینک ، فشک  ار  يا  هتـسه  يژرنا 
هب اه  یـضعب  .دنتخورف  تاغیلبت  اب  ار  ناشدوخ  .میـشاب  بظاوم  دیاب  .تسا  اکیرمآ  ام  کی  هرامـش  نمـشد  .تسا  تحاران  وا  میزاسب 

.دندروخ لوگ  تسایس  رطاخ 

البرک يارجام  رد  مالسلا ) هیلعیلع  ماما  نافلاخم  شقن   

يا هرمک  لیلخ  ازریم  موحرم  ناشیا  .میوگب  خیرات  دهتجم  دـیاب  خـیرات ، دـهتجم  ینعی  .دـنک  تمحر  ار  ققحم  ياملع  زا  یکی  ادـخ 
بلطم اه  باتک  زا  یکی  رد  هتـشون ، يدایز  ياه  باتک  هتـشون ، یباتک  کی  .دوب  خیرات  دـهتجم  ینعی  دوب  ققحم  .دوب  هللا  تیآ  .دوب 
یناسک نآ  اهنیا  .دنتشک  ار  نیـسح  ماما  دندش و  عمج  البرک  هک  ییاهنیا  تسا  هتـشون  .مدیدن  رگید  ياج  ار  نیا  نم  هتـشون ، یمهم 

هک ییاه  کناب  يارجام  نیمه  لثم  .دنداد  بآ  لگ  هتـسد  .دندوب  یتکلمم  لوئـسم  .دـندوب  رادناتـسا  نینمؤملاریما  نامز  هک  دـندوب 
، هنایشان هدرک ، هدافتسا  ءوس  رادناتسا  ياقآ  نیا  دید  نینمؤملاریما  .رگید  یضعب  دندرک  یتلفغ  یضعب و  دندرک ، یتیانج  .تسه  نآلا 
زا ناـشیا  تـشاد  یمرب  ار  وا  هـک  يرادناتــسا  زا  .تـشاد  یمرب  يرادناتــسا  زا  ار  نـیا  نینمؤـملاریما  هدرک  ار  راـک  نـیا  يدــمع  اـی 

؟ دنتفرگ ار  تسپ  نم  زا  ارچ  هک  .دش  یم  تحاران  نینمؤملاریما 

البرک دندرک و  عمج  دوب  یتاناکما  ره  اب  ار  تیعمج  تفر  البرک  نیسح  ماما  یتقو  .دندز  یم  یسایس  رتفد  هفوک  رد  دندمآ  یم  اهنیا 
ارچ .میراد  ار  تردپ  هنیک ي  ینعی  کیبال » ًاضغب   » .میرادـن يا  هلأسم  وت  اب  ام  ناج  نیـسح  دـنتفگ : نیـسح  ماما  هب  اذـل  دنداتـسرف و 
لک ریدم  مدوب ، لیکو  مدوب ، ریزو  مدوب ، رتفد  سیئر  هکنیا  زا  ارم  وت  ردپ  ارچ  درک ؟ فذح  يرادناتـسا  زا  ار  نم  ردپ  یلع ، تردـپ 

.مریگ یم  وت  زا  ار  تردـپ  ماقتنا  نم  درک  لزع  ارم  ردـپ  تردـپ ، هک  ـالاح  ...مناد  یمن  یگ ، هعمج  ماـما  زا  ارم  ارچ  تشادرب ؟ مدوب 
.تسا نیا  یسایس  تسپ  دینیبب  ینعی 
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.دـینز یم  بسچ  کی  دـش  نوخ  تسد  تشپ  رگا  دوش ، یم  نوخ  ناتتـسد  یهاگ  امـش  .دوش  یم  لکـشم  دبـسچب  اـیند  هب  رگا  مدآ 
اب تسد  تشپ  زا  بسچ  ینکب ، ار  بسچ  یهاوخ  یم  یتقو  یتدم  زا  دعب  .دینز  یم  اجنیا  مه  بسچ  کی  دش  نوخ  مه  تسد  فک 

نوچ تسد  فک  یلو  .دنک  یم  زیو  زیج و  دننکب  ار  وا  یتقو  دبـسچب  ایند  هب  یتقو  مدآ  .هدیبسچ  وم  هب  نوچ  دوش ، یم  دنلب  لکـشم 
، یهد یم  ار  تموکح  ینعی  َکـْلُْملا » ِیتُْؤت  ، » یهد یم  ینعی  یتُؤت » «، » ُءاـشَت ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتُْؤت  : » دـیوگ یم  نآرق  اذـلو  .درادـن  وم 

ذخأـت و  : » دـیوگب هکنیا  ضوع  ذـخأت » و  : » دـیوگ یمن  دـعب  .یهد  یم  تموکح  یهاوخ  یم  سکره  هب  ُءاـشَت » ْنَم  َکـْلُْملا  ِیتْؤـُت  »
نتفرگ ...دییوگب  تسیچ ؟ نداد  لباقم  رد  دـینیبب  رخآ  ( 26/ نارمع لآ  « ) ُءاشَت ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  : » دـیوگ یم  ُءاشَت » ْنَمم  کلملا 

: دیوگ یم  .يریگ  یم  یهد ، یم  «. کلملا ذخأت  «، » َْکلُْملا ِیتُْؤت  «. » ذخأت : » دـیوگب دـیاب  .يریگ  یم  یهد ، یم  دـیوگب : دـیاب  .تسا 
تشوگ زا  یهاوخ  یم  هک  ار  دنفسوگ  تسوپ  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .ینک  یم  دیوگ : یم  ریگ ، یم  ياج  هب  .ینک  یم  تسوپ  یهد ، یم 

.یهد یم  یهاوخب ، سکره  هب  ار  تموکح  ایادخ  دیوگ : یم  .ندنک  تسوپ  ینعی  عزن  عزن » : » دنیوگ یم  هدیبسچ  نوچ  ینک ، ادـج 
.تسا لکشم  یلیخ  .تسا  لکشم  یلیخ  نتفرگ  سپ  ینعی  .ینک  یم  تسوپ  یهاوخب  ار  سکره  و 

يدرواین بوخ  يدرواین ، يأر  اقآ  .دنک  یم  اتدوک  ...هوا  .دنریگ  یم  یسک  زا  ار  یلغش  کی  .دنریگ  یم  یسک  زا  ار  يا  همانرب  کی 
هک يدـشن  مدـشن ، روـهمج  سیئر  .يدـشن  هک  يدـشن  .مدـشن  سلجم  هدـنیامن ي  تسا ؟ یکی  نیمه  ادـخ  هار  رگم  .يدرواـین  هـک 

دینک تیبرت  ار  ناتدوخ  يروط  دیوگ : یم  نارق  .يدشن 

(23/ دیدح « ) مُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  ال   »

وت اب  مدرم  ریخن  یلاعت  همـساب  .دنتـسه  نم  اب  مدرم  .دـیوشن  داش  دـنداد ، مُکاتآ » اِمب  اوُحَْرفَت  ال   » .دـینک تیبرت  ار  ناـتدوخ  روط  نیا   
تشپ امش  هب  ایند   رگا  دینکن  مه  هتکس  .درک  امش  هب  ور  ایند  رگا  دیوشن  تسم  .دنوش  یم  ادج  وت  زا  يورب  جک  هدرخ  کی  .دنتـسین 

لوپ دتسیا و  یم  تمسق  کی  زور  کی  .دریگ  یم  لوپ  دتسیا ، یم  تمـسق  کی  زور  کی  کناب  دنمراک  کناب ، دنمراک  لثم  .درک 
مدآ .تسا  هملک  نیمه  رد  دـهز  .دـنک  یم  هتکـس  دـهد  یم  هک  يزور  نآ  هن  دوش و  یم  داش  دریگ  یم  هک  يزور  نآ  هن  .دـهد  یم 

.تسا کچوک  شدزن  ایند  .تسا  مهم  یلیخ  .دشن  دشن  دش  دش ، .دنک  یمن  شیارب  یقرف  صلخم 
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یتوغاط ياه  ماظن  ظفح  رد  ناصصختم  شقن 

: تفگ دنک  یم  يربمغیپ  ياعدا  یسوم  دید  یتقو  نوعرف 

(37/ ارعش « ) ٍمیلَع ٍراَّحَس  ِّلُِکب  »

رحـس و ناترحـس ، اب  ناتغوبن ، اب  امـش  مهاوخ  یم  تفگ : ربکا ! هللا  .دندش  عمج  غباون  همه ي  .دیروایب  ار  رحـس  غباون  نیـصصختم و 
هک دنتفگ  اهنیا  .دیزیرب  ار  یسوم  يوربآ  دینک ، وداج 

(41/ ارعش « ) اًرْجََأل اََنل  َّنئ  َأ   »

؟ یهد یم  ام  هب  لوپ  هکس و  میزیرب ، ار  یسوم  يوربآ  وداج  رحس و  اب  ام  رگا  یهد ؟ یم  دزم  ام  هب  یهد ؟ یم  رجا  ام  هب  ایآ  ارجال » »

(42/ ارعش « ) ْمَعَن َلاَق  »

؟ هیچ دزم  هیچ ؟ لوپ  .هلب  تفگ :  

(42/ ارعش « ) َنِیبَّرَقُْملا َنِمَّل  اًذِإ  ْمُکَّنِإ  »

تعاس ًالثم  دندوب ؟ لوپ  لابند  یک  اهنیا  هیچ ؟ لوپ  .دییایب  خاک  رد  فاص  مهد  یم  زبس  تراک  ًالـصا  .دـیوش  یم  نیبرقم  زج  امـش   
.دندش عمج  نادیم  رد  اهرحاس  دعب  . 8

ورحس دنتخادنا ، ار  ناشیاصع  بانط و  لوا  اهنیا  .دیهاوخ  یم  مادکره  تفگ : لوا ؟ یسوم  ای  لوا  ام  دنتفگ : .دندش  عمج  نادیم  رد 
ار همه  وراج  لثم  شنابز  .داد  تروق  ار  رحـس  رازبا  نیا  همه ي  دش  اهدژا  تخادنا ، ار  اصع  یـسوم  دعب  .دنداد  ماجنا  ار  ناشیوداج 
هک مدرک  عمج  ار  اه  هغبان  امـش  نم  تفگ : .تسا  هزجعم  .یچیه  تفگ : هچ ؟ تفگ : .دـندرک  هدجـس  همه  داد  تروق  ات  .داد  تروق 
اه هغبان  هب  مایپ  .میراذگ  یمن  توغاط  رایتخا  رد  ار  نامـصصخت  .میتسین  شورفدوخ  اما  میتسه  هغبان  ام  دنتفگ : .دیـشاب  نم  رادـفرط 

یغوبن هچ  وت  تسا ؟ رتشیب  شرالد  اجنآ  تسا  ربخ  هچ  ینک ؟ یم  راـک  هناـگیب  روشک  کـی  يارب  يور  یم  ًـالثم  یتسه  هغباـن  .دراد 
: تفگ نوعرف  .رت  هفرم  یگدـنز  هدرخ  کی  ای  الاح  رطاـخ  يارب  دـشورفب ، ار  شا  صـصخت  دـشورفب ، ار  شدوخ  هک  یـسک  يراد ؟

.منک یم  ناتنازیوآ  امرخ  تخرد  هخاش ي  هب  .منک  یم  نات  هکت  هکت 
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(49/ ارعش « ) نَعِّطَقَُأل »

منک یم  عطق  ار  ناتتسد  اپ و  .ار  ناتیاپ  ُمکَلُجْرَأ » َو  ، » ار ناتیاه  تسد  ْمُکَیِْدیَأ »  » .منک یم  نات  هعطق  هعطق 

پچ تسد  پچ ، ياپ  اب  تسار  تسد  .دیورب  هار  هک  منک  یمن  عطق  ار  تسد  ات  ود  .دیورب  زیخ  هنیس  هک  منک  یمن  عطق  ار  اپ  ات  ود    
: دنتفگ .دیوش  جلف  جلف  ات  مشک  یم  يردبرض  .تسار  ياپ  اب 

(72/ هط « ) ْضقاَف »

.یتسین یسک  وت  .دننک  هکت  هکت  ار  ام  هدب  روتسد  .نک  تواضق  ینعی 

(72/ هط « ) اْینُّدلا َهایَْحلا  ِهِذه  یضْقَت  امَّنِإ   »

يزیچ اـیند  تفگ : تعاـس 9  دوب ، هکـس  رجا و  رظتنم  تعاـس 8  دـینیبب  .تسین  يزیچ  هک  مه  اـیند  يراد ، روز  اـیند  نیا  رد  طـقف  وت 
.تسین

« اْینُّدلا َهایَْحلا  ِهِذه  یضْقَت  امَّنِإ  »

؟ تسیک ناسنا 

.دیآ یم  تریگ  لوپ  ییوگ  یم  غورد  کی  ...رد  ام  ماش  ات  حبص  .دنام  لاغز  هب  یهایس  ور  .دنتفر  مه  اه  يدیزی  دنتفر و  اه  ینیسح 
هتشاد اوقت  .دیآ  یم  تریگ  لوپ  ینک ، يرادربهالک  ینک ، یـشورف  مک  ینک ، سالتخا  کی  .تسا  مک  تدمآرد  ییوگ  یم  تسار 

یم شتآ  ار  شا  یگدنز  دنک ، یم  عمج  لوپ  مارح  اب  هک  مه  یـسک  نآ  .تسا  قزر  نماض  ادخ  یلو  .دـیآ  یمن  تریگ  لوپ  یـشاب 
یم ناربج  ینعی  رابج  .تسا  رابج  ادخ  مسا  .منک  یم  ناربج  تسا ، مک  مه  ناتدـمآرد  رگا  دیـشاب  هتـشاد  اوقت  رگا  هتفگ  یلو  .دـنز 
راک مناوت  یمن  ناشیا  اب  رگید  نم  اقآ  دنتفگ : دندمآ  نم  دزن  يدارفا  .شاب  شاب ، تفگ  ناشیا  الاح  میدرک ، راک  ادـخ  يارب  ام  .منک 
مناد یمن  نم  .شاب  درگرـس  هتفگ : هدمآ  هک  اقآ  نیا  .هدوب  یگنهرـس  مناد  یمن  متـسپ  نم  رخآ  دـیوگ : یم  ارچ ؟ میوگ : یم  .منکب 

، دوب گرزب  متسپ  اج  نالف 
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ربمغیپ و شود  ینعی  كاضرب » ًاضر  : » تفگ مه  بسا  مس  ریز  .متسه  یضار  تفگ  ربمغیپ  شود  يور  نیـسح ، ماما  ینعی  صالخا   
یم درک ، مارتحا  داـماد  رداـم  سورع و  رداـم  رگا  میور ، یم  يراگتـساوخ  یتـقو  اـم  اـما  .درکن  رثا  نیـسح  ماـما  حور  رد  بسا  مس 

.دـنروخ یمن  درد  هب  اـهنیا  ریخن ، دوب ، گـنرمک  شتبرـش  مک  کـی  ـالاح  یلیخ ! .تسا  تفرعم  اـب  یلیخ  تسا  یبوخ  رتخد  مییوگ :
یگدنز تبرـش  کی  اب  ینعی  .تسا  هتفرگن  لیوحت  ار  رـسپ  ردام  بوخ  رتخد  ردام  الاح  ًالثم  هکنیا  رطاخ  هب  دنام  یم  هناخ  رد  رتخد 

.تسا هدرک  ریگ  نآ  رد  رانا  هتسه ي  تسا  کچوک  ام  حور  هدور ي  .نوریب  ورب  اهنیا  زا  ینعی  صالخا  .مینز  یم  شتآ  ار  اه 

( مراهچ تمسق   ) صالخا ثحب 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   

 ... نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

 ... نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

تسا ترخآ  ایند و  رد  ثحب  نیرتمهم  صالخا  ثحب  هک  دش  ضرع 

یم فرـصم  اه  بآ  مادـک  اما  تسا ، یلیخ  بآ  .بآ  لثم  دراد  صالخا  ثحب  شندـش  لوبق  اما  درک  دوش  یم  یلیخ  راـک  اـیند  رد 
اذغ میهد ، یم  ولپ  میهد ، یم  جرخ  تسیچ ؟ شـصالخا  هناشن ي  ام  يرادازع  ؟ دوش یم  هنـشت  ياه  هدعم  دراو  اه  بآ  مادـک  دوش ؟

.مینک یم  ام  هک  ییاهراک  ام ، تالیصحت  ام ، ياهزامن  ام ، ياه  يرادازع  مینز ، یم  هنیس  مینز ، یم  ریجنز  میهد ، یم 

درادن یتوافت  راک  عون  صلخم ، يارب  بلطم :

 ، دایز ای  دشاب  مک  دشاب  يراک  هچ  دـنک  یمن  قرف  دـنک  یم  راک  ادـخ  يارب  یتقو  مدآ  .دور  یمن  ردـه  شراک  چـیه  صلخم  مدآ    
 .... دنوشن و ای  دنوشب  هاگآ  مدرم  دندنسپن ،  ای  دندنسپب  مدرم 

هکنیا يارب  ارچ ؟ .دـندناوخ  یم  بش  زامن  مه  هدـع  کی  و  دـندیدنخ ، یم  دـندرک و  یم  یخوش  همیخ  رد  هدـع  کی  اروشاـع  بش 
تسا یفاک  لمع  يارب  تسا   نآ  رد  صالخا  تسا  نیسح  هار  هار ، یتقو 

حادم هب  .هقیقد  تسیب  ای  دشاب  هقیقد  هد  تربنم  .تأیه  هت  ای  دشاب  تأیه  رس  تسین  مهم  رگید  تسا ، نیـسح  ماما  همیخ  همیخ ، یتقو   
؟ هچوک نآ  زا  اـی  میتـفر  هچوک  نیا  زا  هقیقد ؟ هاـجنپ  اـی  دـنداد  تقو  هقیقد  یـس  ظـعاو  هب  هقیقد ؟ یـس  اـی  دـنداد  تقو  هقیقد  تسیب 

.میتسین اهنیا  رکف  رگید  ًالصا  دراد ؟ هغیت  ات  یس  ای  دراد  هغیت  ات  هس  ام  تاملَع 
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: ، دیامرفیم نآرق  تسادخ  شرکف  دور  یمن  رو  اهزیچ  نیا  هب  صلخم  مدآ 

(91/ ماعنا « ) ْمُهْرَذ َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  »

ام تأیه  .زیرب  رود  رگید  ار  اـه  یقاـب  ْمُهْرَذ » َُّمث  ، » ادـخ وگب  ُهَّللا » ِلـُق  « ؟ هچ ینعی  لـُق » : » دـیوگ یم  .تسا  نیا  شمرآ  صلخم  مدآ 
.دیشابن اهنیا  رکف  ًالصا  تسا ؟ یسک  هچ  تأیه  سیئر  .میراذگ  یم  راب  گید  ات  دنچ  .تساجک  شرس  کی  تساجک ، شرس  کی 

، دندمآ ههبج  رد  ادخ  يارب  هک  ییاهنیا  دیوگ : یم.تسا  هبوت  هروس ي  رد  میراد  هیآ  کی  نآرق  رد 

.تسا رجا  دسر  یم  اه  نآ  هب  یگنشت  (  120/ هبوت « ) ٌأَمَظ ْمُُهبیُصی  «ال 

اهرسدرد اه و  یخلت  بَصَن » «َو ال 

.تسا رجا  یگنسرگ  هَصَمْخَم » »

.تسا رجا  اهرونام  اه و  تکرح  ًائِطْوَم » َنُؤَطَی  «َو ال 

تسین یچیه  دسرب ، اهنیا  هب  نمشد  فرط  زا  هچره  ْالیَن » ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  «ال 

« ِحلاص ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  َّالِإ  »

، دنز یم  یجیپرآ  دنک ، یم  كاپ  هپل  دنک ، ییاونان  دنزب ، سکاو  ار  شـشفک  شندـیباوخ ، تفر ، ههبج  ادـخ  يارب  یتقو  مدآ  ینعی   
تـسا زیمت  هک  رختـسا  تسا  زیمت  هک  یبآ  لثم  .دـنک  یمن  قرف  رگید  تسا  صلخم  یتقو  دـنک  یم  يراکره  دـنک ، یم  در  کشوم 

.دراد تذل  يورب  هجریش  اجره  امش 

: صالخا تمالع 

.دنادیم راک  عون  همه  يارب  ار  شاداپ  - 1 

رازه جـنپ  ای  دنتـسه  رفن  هاجنپ  نم  ربنم  ياپ  تسین  مهم  مشاب  صلخم  رگا  نم.تسیک  زپشآ  هچب  تسیک و  زپشآرـس  هک  تسین  مهم   
، یگنشت أمظ » ! » راک عون  همه  .تسا  راک  همه  يارب  شاداپ  .تسا  نیا  صلخم  تمالع  .دندرکن  فیرعت  ای  دندرک  فیرعت  مدرم  .رفن 
زا یتخـس  ره  ینعی  ْالیَن » ٍّوُدَع  ْنِم  َنُولانَی  ال   » اه تکرح  .دـشاب  هللا  لیبس  یف  هک  یطرـش  هب  یگنـسرگ ، هصمخم » ، » رـسدرد بَصَن » »

.دوش یم  هتشون  حلاص  لمع  ناشیارب  ِحلاص » ٌلَمَع  ِِهب  ْمَُهل  َِبتُک  ، » دنشچب نمشد 
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دراد یمرب  هک  یمدق  ره  محر  هلص ي  دور  یم  شمدق ، ره  .تسا  رجا  کی  دراد  یمرب  هک  یمدق  ره  دناوخب ، سرد  ادخ  يارب  مدآ   
.دوش یمن  مارح  شزیچ  چیه  .تسا  رجا  کی 

دنکیمن دوخ  ياه  هتساوخ  رب  يراشفاپ  -  2

یم روکنک  دش  .مورب  روکنک  دیاب  ًامتح  نم  دیوگ : یمن  .درادن  دوخ  تشونرس  يارب  يرارصا  .درادن   صاخ  تشونرس  رب  يرارصا   
تابـصعت نیا  .دینکن  رارـصا  .اعد  سامتلا  دماین  مشچ ، يور  دمآ  مینک ، یم  توعد  ام  هن ! دوشب ، دیاب  ًامتح  .رگید  راک  دشن  میور و 

.دینکن رارصا  .دشاب  فلا  دیاب  فلا  متفگ  نم  .دوشب  میوگ  یم  نم  هچنآ  مهاوخ  یم  .تسین  ادخ  هک  تسادیپ 

: دیامرف یم  نآرق 

هتشک ادخ  هار  رد  ای  مُّتُم » ْوَأ  ، » دیدش هتـشک  ادخ  هار  رد  ِهَّللا » ِلیبَس  یف  ُْمْتِلُتق  ( » 157/ نارمع لآ  « ) مُّتُم ْوَأ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ُْمْتِلُتق  ِْنَئل  «َو 
« ِهَّللا َنِم  ٌهَرِفْغََمل  ! » تسین مهم  .دیتفر  ایند  زا  دیدشن ،

! مدشن مدشن ، .مدش  مدش ، هیقف  مناوخ  یم  سرد  نم 

يروخ و یم  تدوخ  .دندماین  دندماین  یتخپ ، ادخ  يارب  دنکـشب ؟ ارچ  اباب  تسد ! نیا  دنکـشب  ...هَا  .دیآ  یمن  نامهم  يزپ  یم  اذـغ   
؟ ینز یم  ترـس  رب  ارچ  .مینک  نامرـس  رب  یکاخ  هچ  دماین ، حادم  .دورب  هک  ًامتح  دیایب و  هک  ًامتح  .دینکن  رارـصا  .يراد  مه  شباوث 

.منک جاودزا  رـسپ  نیا  اب  دیاب  ًامتح  .منک  جاودزا  رتخد  نیا  اب  دیاب  ًامتح  نم  .دینکن  يزیچ  هب  رارـصا  نیـسح ! ای  وگب  تدوخ  دماین ،
.تسا یضار  ادخ  هچره  یچیه ! یچیه  دیاب  ًامتح  .دشاب  روطنیا  نم  لغش  دیاب  ًامتح 

.دنک یم  ادیپ  تأرج  صلخم  مدآ  - 3

ار شفرح  كر  .نک  اهر  ار  یقاب  ادخ و  وگب  ْمُهْرَذ » َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  : » میتفگ نوچ  .درادـن  یـسیاوردور  یـسک  اب  .دراد  تأرج  صلخم   
.وگب وا  هب  درک  فالخ  .وگب  وا  هب  درک  فالخ  ارچ ، .دز  فرح  وا  اب  دوش  یمن  ناشیا  هن ! دیوگ : یمن  .دنز  یم 
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.دوش یمن  یگنر  صلخم  مدآ  - 4

: هتفگ ریش  هب  نآرق 

(66/ لحن « ) اِصلاخ ًانََبل  »

صلخم مدآ  .نوخ  گنر  هن  دراد و  نهپ  يوب  هن  دوش  یم  در  نوخ  نهپ و  يال  هب  زا ال  ریـش  تسا ؟ صلاخ  ارچ  .تسا  صلاخ  ریـش   
الاب هلحم  ای  تسا  نییاپ  هلحم  .تسا  داسک  ای  دراد  يرتشم  .دوشن  یگنر  دوش  در  یـسایس  طوطخ  نیا  يال  هب  ـال  زا  هک  تسا  یـسک 
یم دـنتفرگن ؟ شلیوحت  ای  دـنتفرگ  شلیوحت  رازاب  هعرزم و  هسردـم و  هاگـشناد و  نیا  رد  دجـسم و  نیا  رد  تأیه و  نیا  رد  تسا ؟

! ندشن یگنر  .دنتفرگن  دنتفرگن ، .دنتفرگ  دنتفرگ ، لیوحت  الاح  هضور  میتفر  ام  ادخ  يارب  دیوگ :

ار نارگید  هن  دنادیم  رّصقم  ار  دوخ  صلخم  - 5

میراد ثیدح  .دناد  یم  رصقم  ار  شدوخ  صلخم  مدآ   

/ج69/ص300) راونالاراحب « ) دَجَو ٍدوُهْجَم  ِّلُک  ِلَْذب  َدَْعب  ًارِّصَقُم  ُهَسْفَن  يَأَر  َو   »

تمحز یلیخ  نم  ًاعقاو  تساوخ ، یم  رگید  زیچ  ادـخ  دـیاش  دـنیوگ : یم  مه  زاب  اما  دـننک  یم  ار  ناشـشالت  مامت  هک  یناـسک  ینعی 
.مناد یم  رصقم  ار  مدوخ  نم  دهاوخ ، یم  ار  رگید  زیچ  ادخ  ای  دهاوخ  یم  ار  نیا  ادخ  اما  مدیشک 

« ءاَیِّرلا َنِم  ُصاَلَْخلا  َُهل  یَجُْری  ْنَّمِم  : » میوگ یم 

قح نم  .مدرک  لمع  ما  هفیظو  هب  نم  هن  دننک  یم  رکف  دننک  یم  يراک  کی  ات  هک  ییاه  مدآ  .دشاب  صلاخ  نیا  هک  تسه  دـیما  نیا 
.مداد ماجنا  ار  ما  يرـسمه  قح  نم  ؟ یـشاب هدرک  یهاتوک  تا  هچب  تیبرت  رد  يداد  یمن  لامتحا  اجک ؟ زا  .مداد  ماـجنا  ار  ما  يردـپ 

؟ يدرک یهاتوک  ترسمه  هب  تبسن  امش  یهد  یمن  لامتحا 

تعکر ود  میداد ؟ ماجنا  ار  زامن  قح  هک  دیوگب  دناوتب  هک  تسا  یـسک  هچ  .مداد  ماجنا  ار  شقح  نم  دیوگب : دنکن  رکف  سک  چیه   
ار شدوخ  یـسک  رگا  تسیچ ؟ ام  هفیظو ي  میناد  یمن  ام  نازابناج ، قح  ادهـش ، قح  ههبج ، قح  هزور ، قح  يدـناوخ ؟ هجوتاب  زامن 
رد داب  هدرخ  کی  تسادیپ  نیا  مدرک ، لمع  ما  هفیظو  هب  نم  دیوگب : رگا  اما  .تسا  کیدزن  صالخا  هب  میراد  ثیدح  دنادب  رـصقم 

رگا دومرف : شا  همان  تیـصو  رد  ناشیا  .میرادن  تسود  ینیمخ  ماما  هزادنا ي  هب  ار  یـسک  جـع )  ) نامز ماما  زا  دـعب  ام  .تسا  شرس 
روصق دیوگ : یم  ینیمخ  ماما  .مهاوخ  یم  ترذعم  مه  زیزع  تلم  زا  منک و  یم  یهاوخرذع  ادخ  زا  ما ، هدرک  يریـصقت  ای  يروصق 

! ریصقت ای 
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یلیخ مناخ ، ای  رتخد  ای  الاح  يرتخد  کـی  مدـید  مدرک  زاـب  ار  رد  اـت  .متـشاد  راـک  متفر ، یـسیئر  کـی  قاـتا  رد  نم   : تفگیم یکی 
: تفگ یتـسه ؟ مرحم  مناـخ  نیا  اـب  امـش  متفگ : متفر  سیئر  قاـتا  لـخاد  ! یلکـش هـچ  ...هوا  مدرک ، زاـب  ار  رد  اـت  .تـسا  لگـشوخ 

.میتسه یهللا  بزح  اـم  رخآ  تفگ : .تسا  هتـسب  مه  رد  یتـسه و  قاـتا  کـی  رد  وت  ییاـبیز  نیا  هب  رتـخد  کـی  اـب  روطچ  متفگ : ! هن
یلع ای  دنتفگ : .درک  یمن  مالـس  ناوج  ياه  نز  هب  ریما  ترـضح  .تسا  عمج  ترطاخ  تدوخ  هب  ردـقنیا  هک  تلاح  هب  اشوخ  متفگ :

یم .متسه  ناوج  لاس  یس  نم  .دوب  رتگرزب  نم  زا  لاس  یس  ادخ  لوسر  تفگ : ینک ؟ یمن  مالس  ارچ  وت  دنک  یم  مالس  ادخ  لوسر 
عمج ترطاخ  وت  دزرل ، یم  یلع  لد  متفگ : .دزرلب  یلع  لد  دـهدب ، نم  هب  یمرگ  باوج  کـی  منک  مالـس  ناوج  نز  کـی  هب  مسرت 

.دنناد یم  رت  یهللا  بزح  نینمؤملاریما  زا  ار  ناشدوخ  اه  یضعب  .تسا 

دنکیم ور  ار  اه  ناسنا  نطاب  زورب  زور  تمایق ،

: دنیوگب هک  یتفر  ههبج  وت  وگغورد ، دنیوگ : یم  اه  هتـشرف  ادخ و  .میدوب  ههبج  ام  دـنیوگ  : یم  يدارفا  تمایق  زور  میراد  ثیدـح 
لوپ .ییوگ  یم  غورد  دنیوگ : یم  اه  هتـشرف  ادـخ و  .میدرک  جرخ  لوپ  ادـخ ، هار  رد  ام  دـنیوگ : یم  يا  هدـع  .تسا  عاجـش  ینالف 

یم نآرق  .ییوگ  یم  غورد  دـنیوگ : یم  اه  هتـشرف  ادـخ و  .میدوب  نآرق  يراق  اـم  دـنیوگ : یم  يا  هدـع  .یهدـب  زپ  اـت  يدرک  جرخ 
؟ دوش یم  لوبق  يزیچ  هچ  .دوش  یم  در  زرم  زا  يزیچ  هچ  میناد   یمن  ام  .تسا  بوخ  شتوص  ینالف  دنیوگب : ات  يدناوخ 

هک دنسیون  یم  همان  کی  .دوش  یم  دجسم  دراو  رگید  ياقآ  کی  متسه ، ربنم  يور  نم  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  صالخا  هملک ي 
فرح مک  هقیقد  دـنچ  کی  دوش  یم  رگا  .تسا  یبوخ  ياه  ثحب  مه  شیاـه  ثحب  هدـش ، دراو  مرتحم  یناـحور  نیا  اـقآ ؛  باـنج 

.مراد صالخا  هک  دوش  یم  مولعم  دروخنرب  نم  هب  رگا  .مینک  هدافتسا  مه  ناشیا  زا  ام  هک  دینک  هاتوک  ار  نات  ینارنخس  دینزب ،
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بوخ مه  وا  هدمآ و  یـسک  کی  شا  هعمج  زامن  ياپ  دـید  يرئاح  هللا  تیآ  .دـهدب  افـش  ار  زاریـش  لبق  هعمج ي  ماما  ادـخ  هللاءاشنا 
مکیلع و مالـسلاو  .اـقآ  نیا  فقو  مه  مود  هبطخ ي  اوـقت و  هب  منک  یم  شرافـس  ار  امـش  مود  هبطخ ي  اـما  تفگ : .دـنز  یم  فرح 

نیا زا  ًامتح  میراد  يرارصا  هچ  .درذگب  تحار  .تسا  نیا  صلخم   . درک افتکا  لقادح  هب  .دناوخن  ار  مود  هبطخ ي  ًالـصا  هللا ! همحر 
.میراد رارصا  هچ  .ورب  نابایخ  نیا  زا  تسا  نابایخ  نیا  رد  نیسح  ماما  رگم  .میورب  نابایخ 

هک يراسناوخ  یمظعلا  هللا  تیآ  مدینش  یلیخ ! .دراد  شزرا  نیسح  ماما  يارب  کشا  یلیخ  .دشاب  نیـسح  ماما  نأش  رد  دیاب  يرادازع 
همان تیصو  رد  .نارهت  رازاب  رد  يراسناوخ  دمحا  دیـس  هللا  تیآ  نیقتملا ، عجرم  هک : دومرف  شا  هرابرد  ماما  تسا و  دیلقت  عجارم  زا 
چیه هب  متخیر  تیب  لها  يارب  هک  یکـشا  زج  متمایق  يارب  اما  مداد  سرد  مدـناوخ و  سرد  لاس  دون  داتـشه ، دودـح  دوب  هتـشون  شا 
نامه هب  یلو  .ناـشلاح  هب  اـشوخ  اـهرادازع ، اـه ، يربنم  اـه ، حادـم  لاـح  هب  اـشوخ  .دراد  شزرا  يرادازع  یلیخ  .مرادـن  دـیما  زییچ 

.دیشاب بظاوم  .تسا  رتشیب  مه  شدزد  دشاب  رتنارگ  الط  هچره  دراد  شزرا  هک  يرادقم 

: صالخا عناوم   

یتسرپاوه - 1

/ص306) مکحلاررغ « ) يوهلا هبلغی  نم  صالخإلا  عیطتسی  فیک  : » دومرف نینمؤملاریما  یتسرپاوه ، یکی  صالخا ، عناوم 

تـسود نم  دـیوگ : یم  .تسا  شـسوه  يوه و  لابند  نیا  نوچ  دـشاب  صلخم  دـناوت  یمن  تسا  بلاغ  شـسوه  يوه و  هک  یـسک 
کی .دـندرک  یم  هیرگ  ردـقچ  مدرم  دـناد  یم  ادـخ  تفگ ، یم  هداس  هلمج  کی  یـسک  کی  یهاگ  اـه   میدـق  ! مراد تسود  .مراد 

ریـصح رد  ار  ماما  ینعی  .دوبن  ایروب  ریغ  هب  نفک  ...نیـسح  البرک  رگم ز  ...نیـسح  ـالبرک  رگم ز  تفگ : یم  دـش  یم  دـنلب  يدرمریپ 
یمن هیرگ  یـسک  اما  .تسا  متیر  زا  رپ  اهرعـش  نآلا  .تشادن  متیر  مه  یلیخ  دوبن ؟ ریـصح  زا  ریغ  البرک  رد  .دـندرک  نفد  دنتـشاذگ 

ياهرعش اهرعـش ، یـضعب  .تسا  صقر  ياهرعـش  اهرعـش ، یـضعب  هچ ؟ ینعی  رخآ  .تسا  نومک  تدق  .تسا  گنـشق  تمـشچ  .دنک 
.دوش صلخم  مدآ  دراذگ  یمن  یتسرپاوه  .تسین  نیسح  ماما  نأش  رد  هک  تسا  ییاهرعش  یلو  تسین  صقر 
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اهوزرآ - 2

/ص155) مکحلاررغ « ) لامعألا کل  صلخت  لامآلا  للق  »

.موش نانچ  موش ، نینچ  .موش  نینچ  مهاوخ  یم  نم  مشاب ، نینچ  مهاوخ  یم  نم  .یشاب  صلخم  یناوت  یمن  یشاب ، هتـشاد  وزرآ  رگا 
، دنـسیون یم  مه  هلاسر  دنوش ، یم  دهتجم  میراد  ار  اه  یلیخ  ام  .دشن  دشن  دش ، دش  یهدب ، ماجنا  تسا  یـضار  ار  راک  نیا  ادخ  اباب 

تـسود ادخ  بوخ  یلیخ  دیوگ : یم  .هتخابن  لاح  نیع  رد  اما  دـنک  یمن  دـیلقت  وا  زا  مدرم  ینعی  .دنـسر  یمن  تیعجرم  هجرد  هب  اما 
.میتشون مه  هلاـسر  ـالاح  منکب ، راـک  لوصا  هقف و  رد  نم  تشاد  تسود  مشکب ، تمحز  نم  تشاد  تسود  .منک  قیقحت  نم  تشاد 

.دندشن  دندشن ، مه  نم  دلقم  الاح 

مهس ام  ار  لوپ  نیا  اقآ  هک  دندرک  طرش  کی  نیگنـس ! لوپ  .دندروآ  لوپ  راجت  زا  یـضعب  ینارکنل  لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  تمدخ 
نیگنس لوپ  یلیخ  .دیورب  دیرادرب  ار  ناتلوپ  منک  یمن  لوبق  ار  طرش  نیا  نم  دومرف : ...هک  یطرش  هب  میهد  یم  امش  هب  سمخ  ماما و 

.لوپ يارب  دروخب  هصغ  هک  تسین  روطنیا  ینعی  مدش ! تحار  رتهب  هچ  هک  دوب  هتفگ  شا  هدازاقآ  هب  ناشیا  دندرب  یتقو  دوب ،

الاح هتـشاد ، شدـمآرد  درایلیم  دـص  دوش  یم  مولعم  .سمخ  ناموت  درایلیم  تسیب  يربهر .  مظعم  ماقم  رتفد  هب  ینیگنـس  لوپ  کـی 
هک ًادـعب  یلو  .تسین  دزد  هللاءاـشنا  تسا و  ناملـسم  يدروآ ؟ اـجک  زا  دـنک  یمن  یـسراو  عجرم  بوخ  .مناد  یمن  هدوب  هچ  شلغش 
ام يارب  ار  راک  نالف  اجک  متسه ، ینیدتم  مدآ  نم  هک  دیسیونب  همان  کی  امش  اقآ  تفگ : دمآ  زور  دنچ  زا  دعب  داد ، ار  درایلیم  تسیب 

مریگب و سمخ  تسین  انب  نم  .دورب   دـیهدب  وا  هب  ار  درایلیم  تسیب  .دورب  دـیهدب  وا  هب  ار  درایلیم  تسیب  هک  دومرف  عجرم  .دـنک  لـح 
ادخ يارب  دیهدب ؟ بآ  ار  لگ  هتـسد  نالف  اج  نالف  هک  مسیونب  یـسک  هچ  هب  همان  دعب  مریگب و  سمخ  .منک  يزاب  یتراپ  امـش  يارب 

.هدن یهاوخ  یمن  هدب و  یهاوخ  یم 
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(2  ) تشهب

؟ دنک یم  هچ  دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  ناسنا 

هراشا

یتاـکن هب  رمز »  » هروس ات 22  تایآ 19  ریـسفت  رد  ( 93/8/19  ) دوـخ هتـشذگ  زور  ریـسفت  سرد  هسلج  رد  یلمآ  يداوـج  هللا  تـیآ 
.تسا هدرک  هراشا  تشهب  هرابرد 

هب ناسنا  حور  یتقو  .مینک  حیرـشت  ار  نوکـس  تابث و  نیب  قرف  دـیاب  تالاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  : » درک نایب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 
« .دنوش هتسخ  دنهاوخب  دنشاب و  نکاس  هک  دنرادن  نامز  نیمز و  هک  دننام 4=2×2  ینیناوق  ملع و  دننام  دسر  یم  تابث  ماقم 

.دیناوخ یم  همادا  رد  ار  يو  نانخس  هصالخ 

یخرب رد  دـنرب  یم  تشهب  هب  ار  ناـنموم  هک  تسا  هدـمآ  تاریبعت  زا  یخرب  رد  دراد  دوجو  نتفر  تشهب  دروم  رد  یفلتخم  ریباـعت  * 
نیمه مه  هفرغ  دروم  رد  تسا  توافتم  رگید  مه  اب  ریبعت  ود  نیا  تساه  نآ  يارب  تشهب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  تاریبعت  زا  رگید 

نآ يارب  اـه  هفرغ  نتـسه و  اـه  هفرغ  نیا  بحاـص  یخرب  اـما  دـننک  یم  اـه  هفرغ  نیا  دراو  ار  یخرب  هـکنیا  ینعی  تـسا  حرطم  اـنعم 
.تساه

ایند نایرج  دـننام  تشهب  نایرج  هک  دـنک  یم  نایب  دـنک و  یم  لـقن  یتیاور  هیآ  نیا  لـیذ  ناـیبلا  عمجم  رد  مالـسالا  نیما  موحرم  * 
اج ره  ینعی  تسا  سکع  نایرج  تشهب  رد  .دـننز  یم  همیخ  دـندش و  یم  عمج  اجنآ  اه  ناسنا  دوب  رحن  همـشچ و  اـج  ره  هک  تسین 

.دشوج یم  رحن  همشچ و  دننک  هدارا  اه  یتشهب  اج  ره  رگید  ترابع  هب  .دشوج  یم  رحن  همشچ و  تسا  ناسنا 

؟ دنک یم  هچ  دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  ناسنا  هک  تسا  حرطم  یلاوس  اجنیا  رد  لاح  * 

هب میناوت  یمن  میوش  لئاق  قرف  میناوتن  نوکـس  تابث و  نیب  هک  ینامز  ات  ام  دروخ ؟ یم  دروخ و  یم  شا  همه  ینعی  تسین  هک  باوخ 
دوش لاؤس  يدام  مسج  ره  ای  يریش  هار  ای  یسمش  هموظنم  دیشروخ ، نیمز ، رمع  دروم  رد  ام  زا  رگا  .میهد  خساپ  تالاؤس  هنوگ  نیا 
یم تاشیامزآ  اب  دنوش  یم  متخ  ییاج  هب  دنا و  هدش  زاغآ  ییاج  زا  دـنا و  هدام  اه  نیا  لاح  ره  هب  هک  ارچ  میهدـب  خـساپ  میناوت  یم 

.میهد خساپ  لاؤس  نیا  هب  میناوت  یم  هنوگچ  تسا  ردقچ  رمع 4=2×2  دوش  لاؤس  یسک  زا  رگا  اما  .داد  صیخـشت  ار  ناشرمع  ناوت 
يزیچ نآ  اما  دوش  یمن  هتسخ  تسا  تباث  هک  يزیچ  نآ  هک  ارچ  دنتسه  نکاس  هک  اه  نآ  فالخ  رب  تسا  تباث  نیا  هک  مینادب  دیاب 

.نکمتم هن  تسا و  نمزتم  هن  دراد  یمن  رب  هام  لاس و  اه  نآ  لاثما  تیلع و  دننام  ینیناوق  .دوش  یم  هتسخ  تسا  نکاس  هک 
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رارق هلحرم  نآ  رد  حور  ینعی  تسا  نیمه  رارقلا » راد   » نیکمن ریبـعت  دوش و  یم  تباـث  هک  دـسر  یم  يا  هئـشن  هب  تشهب  رد  حور  * 
هتـسخ هک  تسا  نکاس  هک  ارچ  .دوش  یمن  حرطم  ًالـصا  لاؤس  نیا  رگید  میتشاذگ  قرف  تابث  نوکـس و  نیب  ام  یتقو  دینک  یم  ادـیپ 
.مینک یم  لوبق  ار  اه  نآ  ام  دـنا و  هدرک  نایب  ام  هب  تیب  لها  هک  تسا  یلئاسم  اه  نیا  هرخـالاب  دوش  یمن  هتـسخ  تباـث  اـما  دوش  یم 

.تسا و یـضار  تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  رب  دنک و  یمن  عمط  زیچ  چیه  هب  ًالـصا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  اجنا  رد  ناسنا 
زور کی  اجنآ  هک  ارچ  تسا  باذع  لوا  دشاب  اجنآ  رد  وزرآ  عمط و  هچنانچ  رگا  .تسا  تحار  هشیمه  دـنک  یمن  عمط  ناسنا  نوچ 
دنیبب ار  شدوخ  زا  رترب  ناسنا  رگا  .مدوب  وا  ماقم  رد  نم  شاک  يا  دـیوگ  یم  دـنیب و  یم  ار  شدوخ  زا  رترب  هشیمه  تسین  زور  ود  و 

.تسا یباذع  کی  نیا  دشکب  یهآ  و 

انغفش عبنم :

ناضمر 19 كرابم  هام  ياهیگژیو 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تسا  زاب  تشهب  ياهرد  ناضمر ،  هام  رد 

نا مکبر  اولءاـساف  هقلغم  نارینلا  باوبا  مکیلع و  اـهقلغیال  نا  مکبر  اولءاـساف  هحتفم  رهـشلا  اذـه  یف  ناـنجلا  باوبا  نا  ساـنلا !  اـهیا 
مکیلع اهطلسیال  نا  مکبر  اولءاساف  هلولغم  نیطایشلا  مکیلع و  اهحتفیال 

زین .ددـنبن و  امـش  يور  رب  ار  نآ  هک  دـیهاوخب  ناتراگدرورپ  زا  سپ  تسا  زاب  هاـم  نیا  رد  تشهب  ياـهرد  هک  یتسرد  هب  مدرم !  يا 
زا سپ  دـنریجنز  لغ و  رد  نیطایـش ؛  نینچمه  ددرگن  زاب  امـش  يور  هب  هک  دـیهاوخب  دـنوادخ ، زا  سپ  تسا ؛  هتـسب  شتآ  ياـهرد 

.دنکن طلسم  امش  رب  ار  اهنآ  هک  دیهاوخب  راگدرورپ 
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، هتکن

فلتخم ياه  هناهب  هب  هام ،  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تسا  زاب  ناضمر ،  هام  رد  تشهب  ياهرد  هک  نیا  زا  دارم 
ار نانآ  محر ...  هلـص  نداد ،  هقدص  نآرق ،  تئارق  ندناوخ ،  زامن  نتفرگ ،  هزور  نوچ  یلامعا  ربارب  رد  و  دزرمآ ، یم  ار  ناگدـنب  ، 
رد نیطایـش  هک  نیا  زا  روظنم  .دـهد  یم  تاجن  منهج  شتآ  زا  ار  نانآ  فلتخم  ياه  هناـهب  هب  نینچمه  .دـنک و  یم  تشهب  قحتـسم 

صخش نآ  لوق  هب  هک  نآ  رگم  دنوش ، یم  هانگ  بکترم  و  دنروخ ، یم  ار  وا  لوگ  مدرم  رتمک  هام ،  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دنریجنز ،
يرطاب ام  نامز  رد  نامز  راد  يرطاب  ياه  تعاس  لثم  اب  دـشاب  هدرک  كوک  ناضمر ،  هام  زا  شیپ  كوک ،  هتفه  تعاس  لثم  فیرظ 

.دشاب هتشاذگ 

 . تسین اهنت  نتساوخ  هب  و  دروآ ، تسد  هب  لمع  اب  ار  روصق  روح و  تشهب و  دیاب  هرخالاب ، 

درک راک  هک  ردارب  ناج  تفرگ  نآ  دزم  دوش                 یمن  رسیم  جنگ  جنر  هدرب  ان 

( نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  ولانت  نل  )

ار دوخ  ياهزیچ  نیرتراد  تسود  نیرتهب و  زا  هک  نآ  رگم  دیـسر ، یمن  تشهب  هب  تسا  هدـش  ریـسفت  هک  یبوخ  رب و  هب  زگره  ینعی 
دینک قافنا  ادخ  هار  رد 

تسا هدومرف  لقن  ار  تایاور  تایآ و  نآ  زا  یتمسق  ص 71  ج 8 ، راونالاراحب ، رد  یسلجم  موحرم 

نآ ياهتمعن  تشهب و  فصو  تایآ 

انقزر يذلا  اذـه  اولاق  اقزر  هرمث  نم  اهنم  اوقزر  املک  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهل  نا  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نیذـلا  رـشب  و 
 . نودلاخ اهیف  مه  هرهطم و  جاوزا  اهیف  مهل  اهبابشتم و  هب  وتا  لبق و  نم 
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رد هک  تسا  يزبسرس  ياه  غاب  اه  نآ  يارب  هک  نیا  رب  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  و  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  هدب  تراشب  و 
يزور نیا ،  زا  شیپ  ام  دـنیوگ : یم  دوش ، هداد  يزور  نانآ  هب  نآ  ياـه  هویم  زا  تقو  ره  تسا و  يراـج  اـهرهن  نآ ،  ناـتخرد  ریز 

 . هدوب نآ  ریظن  هیبش و  یلو  میدوب ،  هدش  هداد 

هک یماگنه  یلو  هریغ  رانا و  لاقترپ و  بیـس و  لثم  تسا ،  ییایند  ياه  هویم  نامه ،  نیا  هک  دـننک  یم  لایخ  نینم  ؤم  اـج  نآ  ینعی 
.دشاب نآ  اهباشتم  هب  اوتءا  زا و  دارم  هک  نآ  ای  تسا و  يرایسب  توافت  ییایند  ياه  هویم  اه و  هویم  نیا  نیب  دننیب  یم  دنروخ  یم 

یم ار  هویم  همه  هزم  تشهب ،  رد  يا  هویم  ره  دومرف : یم  فجن  رد  ریـسفت  سرد  رد  یندـم  هللادـسا  دیـس  جاح  دیهـش  داتـسا  موحرم 
روج همه  ییوگ  یلو  يروخ ،  یم  هویم  کی  ینعی  .امرخ  مه  ریجنا  مه  ران  مه  لاقترپ و  مه  دراد ، بیس  هزم  مه  بیس ،  الثم  دهد ،

يا هدروخ  ار  هویم 

يربخ لوب  ساـفن و  ضیح و  زا  رگید  هک  تسا  هزیکاـپ  كاـپ و  نارـسمه  تشهب  رد  ناـنم  ؤم  يارب  ینعی  هرهطم  جاوزا  اـهیف  مهل  و 
تسین

.دنتسه اج  نآ  دبالا ، یلا  هشیمه و  يارب  ینعی  .نودلاخ  اهیف  مه  و 

 . نیقتملل تدعا  ضرالا  تاوامسلا و  اهضرع  هنج  مکبر و  نم  هرفغم  یلا  اوعراس  و  . 

يارب تسا و  نیمز  و  اهنامـسآ ، مامت  هزادـنا  هب  نآ  ضرع  هک  یتشهب  دـیریگب ، یـشیپ ،  مه  زا  راـگدرورپ ، ترفغم  هب  ندیـسر  يارب 
 . تسا هدش  ایهم  ناراگزیهرپ 
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: دنک یم  لقن  لوق  هس  ضرع  يانعم  رد  یسلجم  موحرم 

ادخ سپ  دشاب ، نامسآ  نیمز و  هزادنا  هب  ضرع ،  رگا  دوش ، هدیمهف  هاوخان  هاوخ  هک  لوط  ربارب  رد  یحالطـصا  ضرع  نامه ،  لوا :
تسا ردقچ  نآ  لوط  دناد  یم 

؛ دراد ار  اه  نامسآ  نیمز و  مامت  شزرا  تشهب  يرازگ ،  تمیق  ضرف و  ملاع  رد  ینعی  تمیق  شزرا و  انعم  هب  مود :

 . تسا نیمه  روهشم  رهاظ و  هک  دشاب  تحاسم  انعم  هب  موس :

الظ مهلخدن  هرهطم و  جاوزا  اهیف  مهلادبا  اهیف  نیدلاخ  راهنالا  اهتحت  نم  يرجت  تانج  مهلخدنس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  و 
 . الیلظ

هک مینک ،  یم  لخاد  ییاه  تشهب  رد  ار  نانآ  ام  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  و  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دـیامرف : یم  دـنوادخ 
تـسا دنلب  ناتخرد  اج  نآ  رد  .دـنراد و  كاپ  ینارـسمه  و  دـننام ، یم  هشیمه  اج  نآ  رد  نانآ  تسا و  يراج  ییاهرهن  نآ ،  ریز  رد 

.دنراد یگشیمه  يا  هیاس  هک 

یبقع مهل  کئلوا  هئیـسلا  هنـسحلاب  ؤردی ن  هینالع و  ارـس و  مهانقزر  امم  اوقفنا  هالـصلا و  اوماقا  مهبر و  هجو  ءاغتبا  اوربص  نیذـلا  و 
امب مکیلع  مالس  باب  لک  نم  مهیلع  نولخدی  هکئالملا  مهتایرذ و  مهجاوزا و  مهئابآ و  نم  حلص  نم  اهنولخدی و  ندع  تانج  رادلا 

 . رادلا یبقع  معنف  متربص 

راکـشآ ناهن و  رد  میداد ،  يزور ،  نانآ  هب  هچ  نآ  زا  و  دنتـشاداپ ، رب  ار  زاـمن  دـندرک و  ربص  ناـشراگدرورپ  رطاـخ  هب  هک  ناـنآ  و 
اه نآ  رد  هک  یگشیمه  ییاه  تشهب  تسا .  ترخآ  يارس  تبقاع  ناشیا ،  يارب  دنداد ، خساپ  یبوخ  هب  ار  اه  يدب  و  دندومن ، قافنا 
رب ناشیا ،  رب  هکیالم  و  ناشنادـنزرف .  ناشنارـسمه و  ناشناردـپ و  زا  دـشاب  هتـسیاش  سک  ره  مه  و  ناشدوخ ،  مه  دـنوش ؛ یم  دراو 

، دیواج يارـس  نآ  تبقاع ،  سپ  دیدرک ، ربص  هچ  نآ  ببـس  هب  امـش ! رب  مالـس  دنیوگ :) یم  و   ) دنوش یم  دراو  يرد  ره  زا  ناشیا ، 
 . تسا بوخ  هچ 
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دراد ؟ دوجو  زین  نونکا  تشهب  ایآ 

نآ ناکم  تسا ،  تبثم  خـساپ  رگا  تسا و  هدومرف  قلخ  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ  و  دراد ؟ دوجو  تشهب  رـضاح  لاح  رد  نونکا و  اـیآ 
؟  تساجک

 ( نیقتملل تدعا  : ) دیامرف یم  هک  اج  نآ  لثم  دراد  تلالد  نینچ  نیا  رابخا  تایآ و  رهاظ 

ار نآ  دنوادخ ، و  دراد ، دوجو  نونکا  تشهب  سپ  دنراد  ار  هدـیقع  نیمه  املع ، رثکاو  تسا  هدروآ  یـضام  هغیـص  هب  ار  ندـش  ایهم  )
 . تسا هدرک  قلخ 

اه و هراتس  اه و  ناشکهک  نامسآ و  رگم  میا ؟  هدیمهف  ار  ادخ  تاقولخم  همه  زار  زمر و  ام  رگم  تسا  اجک  رد  تشهب  هک  نیا  اما  و 
!؟  میا هتشگ  ار  نارک  یب  ياضف 

تانئاک  تایصوصخ  زا  يا  همش 

 : تسا هدمآ  ریما  گنهرف  باتک  رد 

دـنوش و یم  هدـناوخ ،  يربا ،  ای  یباحـس ،  ناگراتـس  مینیب ،  یم  ربا  تروص  هب  ام  هک  یتشرد  زیر و  صخـشمان  ناگراتـس  هعومجم 
.دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  نویلیم  هاجنپ  دوش ، یم  هدید  ینونک  ياهپوکسلت  اب  هک  اهنآ  نیرتکیدزن 

 . رتمولیک نویلیم  تشه  درایلیم و  تصش  دص و  راهچ  نویلیم و  هن  اب 360800000000/9  تسا  يواسم  يرون ،  لاس 

رد 403/384 هکی  لاـح  رد  دراد  هلـصاف  زا  يروـن  هیناـث  مهد  ود  هیناـث و  ود  تـسا ،  نـیمز  راوـید  هـب  راوـید  هیاـسمه  هـک  هاـم  هرک 
یلیخ رگید  تانیاک  هب  تبـسن  هک  دیـشروخ  هرک  و  نارهت ،  اـت  مق  هلـصاف  ربارب  رازه  هس  دودـح  رد  ینعی  دراد  رارق  نیمز  يرتمولیک 

ام یتقو  ینعی  دراد  هلصاف  ام  اب  يرون ،  هقیقد  تشه  دودح  و  تسا ،  نیمز  رازه  دصراهچ  نویلیم و  کی  نآ  مجح  تسا ،  کچوک 
رد هک  یلاح  رد  .دسر  یم  ام  هب  شرون  نالا  تسا و  هدرک  عولط  نآ  زا  رتولج  هقیقد  تشه  عقاو  رد  دنک ، یم  عولط  دراد  مینیب ،  یم 
هک دراد  دوجو  یتارک  هک  تسا  هدش  فشک  نالا  هکلب  دراد  هلـصاف  نیمز  اب  رتمولیک  رازه  دصناپ  نویلیم و  هن  لهچ و  دص و  دودح 

.دراد هلصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  اهدرایلیم ،
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، دیشروخ هب  ود  ره  دنورب ، دیشروخ  هرک  فرط  هب  دنراد  هک  يا  هلـصاف  نیمه  اب  نیمز ،  هرک  اب  نیمز  اضرف  رگا  هک  تسا  رکذ  لباق 
.دننک یم  دروخرب 

ناگراتس اهدرایلیم  دیشروخ و  درایلیم  هس  لماش  میا و  هدیمان  يریش ،  هار  ای  ناشکهک ،  ار  نآ  ام  هک  لکش  يربا  ناگراتس ،  يرآ ، 
تـسا هدـش  هدـید  زین  رگید  ياه  ناشکهک  نونک  ات  دراد و  رارق  نیمز  زا  يرون ،  لاس  رازه  کـی  هلـصاف  رد  تسا ،  رگید  تارک  و 

، دوش رت  يوق  رشب  ياه  پوکـسلت  اه و  هاگتـسد  هچره  دراد و  هلـصاف  نیمز  زا  يرون  لاس  درایلیم  هدجه  هک  هدش  هدید  يا  هراتـس  )
.دید دهاوخ  ار  يرترود  ياه  هلصاف 

اب هک  تسا  اهس  هراتس  اه  هراتس  نیرتکچوک  تسا :  هدومرف  يرتشوش  ،  رفعج  خیش  جاح  موحرم  ناضمر  هام ،  ربانم  ياه  هتـشون  رد 
تسا نیمز  هرک  ربارب  هدراهچ  هراتس  نامه  دراد  رارق  شعنلا  تانب  ياه  هراتس  کیدزن  و  دوش ، یم  هدید  تمحز  هب  يرت  يوق  مشچ 

.

 : هک تسا  هدمآ  ریبک  ریما  گنهرف  باتک  رد  و 

يرون لاس  مهد  تفه  لاس و  راهچ  هک  تسا  افلا  مان  هب  سروطنق )   ) یبونج یکلف  تروص  زا  يا  هراتس  نیمز ،  هب  هراتس  نیرتکیدزن 
رازه و ود  رد  افلآ  هراتـس  میـشکب .  نیمز  يرتم  یتناـس  کـی  ار  دیـشروخ ، اـضرف  يا ،  هشقن  يور  رگا  ینعی  دراد ؛ هلـصاف  نیمز  زا 

شوـگ رگا  نینکاـس  يارب  ییوـیدار  جاوـما  هلیـسو  هب  نیمز ،  زا  یماـیپ  دوـشب ، رگا  دراد و  رارق  هشقن  نآ  رد  نیمز ،  يرتـم  دـصناپ 
.دینش دهاوخ  لاس  تشه  ات  راهچ  زا  ساپ  ار  ام  مایپ  دشاب ، اجنآ  رد  ییاونش 
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تـشهب میناد ،  یمن  هک  میمهف  یم  درب و  میهاوخ  یپ  اه  نآ  قلاخ  تمظع  و  تانیاک ،  تمظع  هب  بلاطم ،  نیا  رد  تقد  اـب  نونکا ، 
هک دراد  راـیتخا  رد  يرـصق  تشهب ،  رد  ینم ،  ؤم  ره  دراد ، یتحاـسم  تمظع و  تعـسو و  هچ  تسا و  هتفرگ  رارق  اـجک  رد  منهج  و 

! دناوت یم  دنک  توعد  ار  تشهب  لها  مامت  دهاوخب  رگا 

: دینک تقد  هفیرش  هیآ  نیا  هب  الاح 

 . نوملعیال سانلا  رثکا  نکل  و  سانلا ،  قلخ  نم  ربکا  ضرالا  تاوامسلا و  هللا  قلخل 

.دنناد یمن  مدرم ،  زا  یلیخ  یلو  تسا ؛  مدرم  تقلخ  زا  رتمهم  نیمز ،  اه و  نامسآ  تقلخ  هنیآ ،  ره 

: دیامرف یم  ناسنا ،  تقلخ  يرابرد ،  هک  یلاحرد 

 (. نیقلاخلا نسحا  هللا  كرابتف  )

نآ  ياهتمعن  تشهب و  فصو  تایاور 

 : منک یم  لقن  ناتیارب  نآ  تامعن  تشهب و  فصو  رد  ار  یتایاور  کنیا 

 : تسا هدمآ  نینچ  ریصب  یبا  زا  يدنس  هب  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  راونالاراحب ، رد 

ماع فلا  هریسم  نم  اهحیر  دجوت  هنجلا  نا  دمحم  ابا  ای  لاقف  ینقوش  هللا  لوسر  نبا  ای  كادف  تلعج  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق 
هنجلا لها  رسیا  نا  یش ء و  هدنع  امم  صقنیال  ابارـش و  اماعط و  مهعـسول  سنالا  نجلا  نالقثلا  هب  لزنا  ول  الزنم  هنجلا  لها  یندا  نا  و 

اذاف هللا  ءاش  ام  رامثلا  راهنالا  و  مدـخلا ،  جاوزالا و  نم  اهیف  يار  نهاـندا  لـخد  اذاـف  قئادـح  ثـالث  هل  عفریف  هنجلا  لخدـی  نم  هلزنم 
نا یلعل  لوقیف  هذـه  ینطعا  بر  اـی  لوقیف  یلوـالا  یف  سیل  اـم  اـهیفف  هیناـثلا  هقیدـحلا  یلا  کـسءار  عفرا  هل  لـیق  هدـمح  هللارکش و 

هنجلا باب  هل  اوحتفا  لاقیف  لاق  هدـمح  هللارکـش و  هترـسم  تمظع  اهلخد و  وه  اذاف  هذـه  هذـه  بر  لوقیف  اهریغ  ینتلءاـس  اـهکتیطعا 
هنجلا و ینلخدا  بر  لوقیف  نارینلا  نم  لوقیف  لبق  امیف  ناک  ام  فاعضا  يری  دلخلا و  نم  باب  هل  حتف  دق  اذاف  کسءار  عفرا  هل  لاقیو 

اذا تاتبان  راوج  اهیتفاخ  یف  ارهن  هنجلا  یف  نا  دـمحم  ابا  اـی  لاـق  یندز  كادـف  تلعج  هل  تلق  تیکبف  ریـصبوبا  لاـق  راـنلا  نم  ینجنا 
 . يرخا اهناکم  هللا  تبنا  اهعلق و  هتبجعا  هیراجب  نم  ؤملارم 
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دمحم ابا  ای  دییامرفب ، قیوشت  ارم  هللا  لوسر  نبای  موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  ریـصبوبا 
تشهب لها  هب  هک  یلزنم  نیرتمک  و  دوش ، یم  مامـشتسا  لاس  رازه  هلـصاف  زا  تشهب  يوب  هک  یتسرد  هب  تسا )  هدوب  ریـصبوبا  هینک  )

 ، ناشیا يارب  یندیـشون  اذـغ و  دراد و  ار  ناـنآ  ياـج  دـنوش ، دراو  نآ  رب  سنا  نج و  ماـمت  رگا  هک  تسا  يروط  هب  دوش ، یم  هداد 
یتقو هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هداد  تشهب  لها  هب  هک  یلزنم  نیرت  هداس  هک  یتسرد  هب  و  دوش ، یمن  مک  نآ  زا  چیه  و  تسه ،  مهارف 

 ، ناراک تمدخ  نارـسمه و  دـنیب ، یم  دوش ، یم  لوا  غاب  دراو  یتقو  سپ  .دریگ  یم  رارق  وا  رایتخا  رد  غاب  هس  دوش  یم  دراو  نم  ؤم 
سپ دوش : یم  هتفگ  وا  هب  دروآ ، یم  اـج  هب  ار  ادـخ  رکـش  ماـگنه ،  نیا  رد  سپ  هروج .  همه  ياـه  هویم  يراـج ،  ياـهرهن  هداـمآ ، 

: دنک یم  ضرع  دوبن ، لوا  غاب  رد  هک  تسه  ییاهزیچ  اج  نآ  دنیب  یم  دـنک و  یم  هاگن  زین  وا  نک !  دـنلب  مود  غاب  فرط  هب  ار  ترس 
.امرفب اطع  نم  هب  ار  یکی  نیا  اراگدرورپ !

 . نیمه طقف  هن  اراگدرورپ ! دنک : یم  ضرع  یهاوخب ،  يرگید  غاب  مه  زاب  دیاش  مهدب ،  ار  نیا  رگا  نم !  هدنب  دیامرف : یم  دنوادخ ،
و دینک ، زاب  وا  يور  هب  ار  تشهب  رد  نونکا  دـسر : یم  باطخ  دروآ ، یم  اج  هب  ار  یهلا  رکـش  دـمح و  دوش و  یم  لخاد  یتقو  سپ 
هک دـنیب  یم  ییاهزیچ  اج  نآ  رد  دوش و  یم  زاـب  وا  يور  هب  دـلخ ، تشهب  رد  تقو  نیا  رد  سپ  نک  دـنلب  ار  ترـس  دوش ، یم  هتفگ 

لها ار  وا  هک  دروآ  یم  اج  هب  ار  ادخ  ساپس  دوش و  یم  ربارب  دنچ  وا  یلاحـشوخ  سپ  .دوب  هدید  البق  هک  تسا  هچ  نآ  ربارب  نیدنچ 
دییامرفب مه  زاـب  مدرگ  تناـبرق  مدرک :  ضرع  متـسیرگ و  سپ  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  داد ، تاـجن  منهج  شتآ  زا  داد و  رارق  تشهب 

هک یماگنه  دنراد  رارق  ناگزیـشود ،  نارتخد و  نآ  فارطا  هک  تسا  يرهن  تشهب  رد  هک  یتسرد  هب  دـمحم ! ابا  ای  دومرف : ترـضح 
ار يرگید  وا  ياج  هب  اددجم  دـنوادخ ، دراد و  یم  رب  ار  وا  دـیآ ، یم  شـشوخ  نانآ  زا  یکی  زا  درذـگ و  یم  اه  نآ  رانک  زا  نم  ؤم 

.دهد یم  رارق 
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 . تسا ناراد  هزور  امش  شاداپ  انمض  هک  تشهب -  فصو  رد  يرگید  تیاور 

: دروآ یم  نینچ  شدج  زا  لقن  هب  شردپ  زا  یلع  نب  دیز  زا  يدنس  هب  قودص  خیش  یلاما  زا  راونالاراحب 

همجلم هجرسم  قلب  لیخ  اهلفسا  نم  للحلا و  اهالعا  نم  جرخی  هرجـشل  هنجلا  یف  نا  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  لاق 
كدابعب غلب  ام  انبر  ای  مهنم  لفـسا  نیذـلا  لوقیف  ؤاش ا  ثیح  هنجلا  یف  مهب  ریطتف  هللا  ءایلوا  اهبکریف  لوبتـالو  ثورتـال  هحنجا  تاوذ 

ودـعلا و نودـهاجی  نولکءاـیال و  راـهنلا و  نوموصی  نوماـنیال و  لـیللا و  نوموقی  اوناـک  مهنا  هلـالج  لـج  هللا  لوـقیف  همارکلا  هذـه 
 . نولخبیالو نوقدصتی  نونبجیال و 

تمـسق زا  و  دیآ ، یم  نوریب  رویز  رز و  نآ  يالاب  زا  هک  تسه  یتخرد  تشهب  رد  هک  یتسرد  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
یم لوب  هن  دنراد و  نهپ  هن  دنراد ، لاب  و  دنا ، هدامآ  نیز  ماجل و  اب  هک  یلاح  رد  هایس ،  دیفـس و  اپ  تسد و  قلبا  ياهبـسا  نآ ،  نییاپ 

نیئاپ هجرد  رد  هک  یناسک  سپ  .دننک  یم  زاورپ  تشهب  رد  دنهاوخب ، هک  اج  ره  و  دنوش ، یم  اهنآ  رب  راوس  ادخ ، يایلوا  سپ  .دننک 
هب ار  اه  بش  نانیا  دیامرف : یم  دنوادخ  سپ  دنا ؟ هدیـسر  تمارک  نیا  هب  ببـس  هچ  هب  وت  ناگدنب  نیا  اراگدرورپ ! دنیوگ : یم  دـنرت 

، دندرک یم  داهج  ادخ  نانمـشد  اب  و  دندروخ ، یمن  يزیچ  و  دنتفرگ ، یم  هزور  اهزور  و  دندیباوخ ، یمن  و  دندینارذگ ، یم  تدابع 
.دندیزرو یمن  لخب  و  دندومن ، یم  ادخ  هار  رد  ششخب  لذب و  هقدص و  و  دنتشادن ، یسرت  و 
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هک تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باحـصا  ضعب  زا  یـسیع  نب  نامثع  زا  يدنـس  هب  لامعالا  باوث  زا  راونالاراحب ، رد 
: دومرف ترضح 

اوفرـشا هنجلا  لها  ای  دانم  يدان  رانلا  لها  هنجلا و  لها  نکـس  اذاـف  ـالزنم  راـنلا  یف  ـالزنم و  هنجلا  یف  هل  لـعج  ـالا  اـقلخ  هللا  قلخ  اـم 
تام ادحا  نا  اولف  لاق  اهومتلخد  مکبر  متیـصع  ول  یتلا  مکلزانم  هذه  مهل  لاقی  مث  رانلا  یف  مهلزانم  مهل  عفرت  رانلا و  یلع  نوفرـشیف 

یلا اورظناف  مکس  ؤر  اوعفرا  رانلا  لها  رـشعم  ای  نودانی  مث  باذعلا  نم  مهنع  فرـص  امل  احرف  مویلا  کلذ  یف  هنجلا  لها  تامل  احرف 
متعطا ول  یتلا  مکلزانم  هذـه  مهل  لاـقیف  میعنلا  نم  اـهیف  اـم  هنجلا و  یف  مهلزاـنم  یلا  نورظنیف  مهـس  ؤر  نوعفریف  هنجلا  یف  مکلزاـنم 

کلذ ءالوه و  لزانم  ءالوه  لزانم  ءالوه  ثرویف  انزح  مویلا  کلذ  رانلا  لها  تاـمل  اـنزح  تاـم  ادـحا  نا  اولف  لاـق  اـهومتلخد  مکبر 
 . نودلاخلا اهیف  مه  سودرفلا  نوثری  نیذلا  نوثراولا  مه  کئلوا  لجوزع  هللا  لوق 

شتآ رد  یلزنم  تشهب و  رد  یلزنم  هک  نآ  زج  تسا  هدیرفاین  ار  یقولخم  چیه  لاعتم ،  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
لها يا  دـنک : یم  ادـن  يداـنم  دـندش ، نکاـس  منهج  لـها  و  تشهب ،  رد  تشهب  لـها  هک  یماـگنه  سپ  تسا .  هدرک  قلخ  وا  يارب 

هب سپـس  دوش ، یم  راکـشآ  ناشیا  يارب  منهج  رد  نانآ  لزانم  دـنوش و  یم  شتآ ،  رب  رگ  هراظن  زین  اهنآ  سپ  .دـینک  هجوت  تشهب ! 
.دوب امـش  ياج  اجنیا  دیتشاد  راگدرورپ  زا  یچیپرـس  دیدوب و  هدرک  تیـصعم  رگا  هک  تسا  امـش  لزانم  اه  نیا  دوش : یم  هتفگ  اهنآ 
تهج هب  دندرم ؛ یم  دندرک و  یم  هتکس  هداعلا ،  قوف  یلاحـشوخ  رثا  رد  تشهب ،  لها  هنیآ ،  ره  .دوب  راک  رد  یندرم ،  زور  نآ  رگا 

 . تسا هدش  هتشادرب  ناشیا ،  زا  اه  باذع  هک  نآ 
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هاگن دننک و  یم  دنلب  ار  اهرس  سپ  .دینک  هاگن  تشهب  رد  دوخ  لزانم  هب  و  دینک ، دنلب  ار  اهرـس  شتآ !  لها  يا  دسر : یم  ادن  سپس 
هک تسا  امـش  ياه  هناخ  اه  نیا  يرآ ،  دوش : یم  هتفگ  نانآ  سپ  دنیب ، یم  ار  تسه ،  اج  نآ  رد  هک  اه  تمعن  همه  نآ  دننک و  یم 
ره دوب ، راک  رد  یندرم  رگا  دومرف : ترـضح  .دوب  اج  نیا  امـش  ياج  دـیدوب ، هدومن  يوریپ  تعاطا و  ناتراگدرورپ  زا  اـیند  رد  رگا 

تشهب لها  هب  تشهب ،  رد  ار  یمنهج  ياه  هناخ  دنوادخ ، سپ  .دندرم  یم  هصغ ،  زا  و  دندرک ، یم  قد  زور  نآ  رد  منهج  لها  هنیآ 
( دوش باذع  رب  دیزم  هک  دهد ( یم  منهج  لها  هب  منهج  رد  ار  ياه  یتشهب  ياه  هناخ  و 

 . نودلاخ اهیف  مه  سودرفلا  نوثری  نیذلا  نوثراولا  مه  کئلوا  هفیرش  هیآ  ریسفت  تسا  نیمه  و 

منهج  فصو  تایاور  تایآ و 

.دوشیم هتسب  نآ  ياهرد  ناضمر ،  هام  رد  هک  میوگب  منهج  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  اما  و 

کی تایآ و  زا  یـضعب  طقف  نم  تسا .  هدومرف  لقن  ار  ثیدح  هیآ و  اهدـص  رانلا ، باب  راونالاراحب ، رد  هللا  همحر  یـسلجم  موحرم 
ار نایعیش  همه  امش و  نم و  هک  مهد  یم  مسق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ار  دنوادخ  منک و  یم  نایب  ار  ثیدح 

.دهدب تاجن  منهج  تاکرد  شتآ و  باذع  زا 

: دیامرف یم  میرک  نآرق ،  رد  لاعتم  دنوادخ 

نوخرطـصی مه  روفک و  لک  يزجن  کلذـک  اهباذـع  نم  مهنع  ففخیـالو  اوتومیف  مهیلع  یـضقیال  منهج  راـن  مهل  اورفک  نیذـلا  و 
نم نیملاظلل  امل  اوقوذف  ریذنلا  مکءاج  رکذـت و  نم  هیف  رکذـتی  ام  مک  رمعن  مل  وا  لمعن  انک  يذـلا  ریغ  احلاص  لمعن  انجرخا  انبراهیف 

 . ریصن
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یم مک  يزیچ  ناشباذـع  زا  هن  و  دـنریم ، یم  دوش و  یم  مامت  ناشراک ،  هن  تسا :  منهج  رد  نانآ  ياج  دـنا ، هدوب  رفاـک  هک  یناـسک 
هک دـنامب  هناـخ  نیا  رد  راـب  نیا   ، ) میهد یم  رفیک  ازج و  نینچ  نیا  ار  يرفاـک  ساپـسان و  ره  يرآ  و  دـنوش ) تحار  ـالثم  و   ) دوـش
یم ماجنا  حـلاص  لمع  رگید  میدرک )  طلغ   ) .دروایب نوریب  منهج  نیا  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! هک  دنـشک  یم  هحیـص  زین  ناـشیا  دـنامب )

؟  میدادن امـش  هب  ینالوط  رمع  میدادن و  تلهم  امـش  هب  ایند  رد  ام  رگم  دسر ) یم  باطخ   . ) میدرک یم  لمع  هچ  نآ  زا  ریغ  میهد ، 
نیا دیـشچب ، سپ  میدـناسرتن ؟  يزور  نینچ  زا  ار  امـش  و  میداتـسرفن ،  یناربمایپ  ام  رگم  و  تفرگ .  یم  دـنپ  دوب  دـنپ  لها  سک  ره 

 (. تسین ریبدت  ار  هدرک  دوخ   ) دیرادن یسرداد ،  هراچ و  چیه  هک  یلاح  رد  ار  اهباذع 

یم لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  تباث  نبورمع  زا  يدنـس  هب  قودص ،  یلاما  زا  راونالاراحب ، ثیداحا ؛  اما  تایآ و  نیا 
 : هک دنک 

یـضقیال موقب  ورمع  ای  کنظ  امف  باذعلا .  میلا ،  نم  نوقلی  امم  بائذلا  بالکلا و  يواعتی ،  امک  اهیف ، نوواعتی  رانلا ، لها  نا  لاق : 
نیمدان اهیف  نیئـساخ  مههوجو  هدوسم  یمع  مکب  مص  مهراصبا  هلیلک  عایج  اهیف  شاطع  اهباذـع  نم  مهنع  ففخیالو  اوتومیف  مهیلع 

نولکءاـی و موـقزلا  نم  نوبرـشی و  میمحلا  نم  نورجـسی و  راـنلا  یف  مهنع و  ففخیـالو  باذـعلا  نـم  نوجریـالف  مـهیلع  بوـضغم 
عم مهوجو  یلع  نوحبـسی  راـنلا  یف  مهف  نومحریـال  دادـشلا ، ظـالغلا  هکئـالملا  نوبرـضی و  عماـقملاب  نوـمطحی و  راـنلا  بیبـالکب 
لاح هذـه  مهل ،  ضقت  مل  هجاح ،  اولءاس  نا  و  مهل ،  بجتـسی  مل  اوعد  نا  نوفدـصی  لالغالا  و  لاکنالا ،  یف  و  نونرقی ،  نیطایـشلا 

 . رانلا لخد  نم 
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دننامه دنـشک ، یم  هک  یباذـع  ببـس  هب  شتآ  لها  هک  یتسرد  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  دـیوگ : یم  تباـث  نبورمع 
هن و  دوش ، مامت  راک  ات  دنراد ، یندرم  هن  هک  یهورگ  تسیچ ؟  دارفا  نیا  هرابرد  وت  رظن  ورمع ! يا  .دنـشک  یم  هزوز  گرگ  گس و 
 . تسا هایس  ناشیاه  تروص  .دنا  لال  روک  رک و  رون و  مک  ناشمشچ  دنا ، هنسرگ  دنا ، هنشت  .دوش  یم  هداد  فیفخت  نانآ  باذع  رد 
رد دنرادن  یفیفخت  و  دوش ، یمن  نانآ  هب  باذع  زا  یمحر  چیه  دنا و  هتفرگ  رارق  بضغ  دروم  و  دـنا ، نامیـشپ  و  دـنا ،  هدـش  هدـنار 

نانآ هب  دننکش  یم  ار  نانآ  ياپ  تسد و  منهج  ياه  گس  .دنروخ  یم  موقز  زا  دنماشآ و  یم  روش  مرگ  بآ  زا  دنزوس و  یم  شتآ 
.دـنراتفرگ ریجنز  لغ و  رد  هک ،  یلاح  رد  .دـنا  نیـشن  مه  نیطایـش  اب  و  دـنوش ، یم  هدیـشک  شتآ  رد  تروص  اب  اـهنآ  سپ  دـنرادن 

ره لاح  عضو و  نیا  يرآ  درادن  یهجوت  نانآ  هب  یـسک  دـنهاوخب ، يزیچ  رگا  .دـسر  یمن  ناشدایرف ،  هب  یـسک  دـننزیم ، داد  هچره 
.دوش شتآ  لخاد  هک  تسا  یسک 

خزود  تشهب و  هدننک  میسقت  مالسلا  هیلع  یلع 

زور رد  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  تسا  هدش  روآدای  نآ  رد  و  هدومن ،  زاب  یباب  شیوخ ،  ردقنارگ ، باتک  رد  یسلجم ،  موحرم 
زا روبع  هزاجا  هک  تسوا  .دتـسرف و  یم  منهج  ای  تشهب  هب  دـهاوخب ، هک  ار  سک  ره  دـنک و  یم  میـسقت  ار  منهج  تشهب و  تمایق ، 

 . منک یم  لقن  ناتیارب  كربت  تهج  ار  اهنآ  زا  يدادعت  هک  دنک  یم  رکذ  تیاور  ود  یس و  هراب ،  نیا  رد  دهد و  یم  ار  طارص 
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 : تفگ هک  تسا  هدش  لقن  نارهم  نب  هعامس  زا  يدنس  هب  عیارشلا  للع  زا 

نع کلم  هنیمی و  نع  کلم  موقی  لجر  هیلع  فقی  قئالخلا  عیمج  هاری  ربنم  عضو  همایقلا  موی  ناـک  ذا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاـق 
 . ءاش نم  اهلخدی  رانلا  بحاص  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اذه  قئالخلا  رشعم  رشعم  ای  هنییمی  نع  نیذلا  يدانیف  هراسی 

یم ار  نآ  رـشحم  لها  مامت  هک  دوش  یم  هداد  رارق  يربنم  دسر ، یم  ادرف  تمایق ،  زور  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ سپ  تسوا ،  پچ  فرط  هتـشرف  کـی  وا و  تسار  فرط  هتـشرف  کـی  هک  یلاـح  رد  دریگ  یم  رارق  ربـنم  نآ  يور  يدرم  .دـننیب 

لخاد دهاوخب ، وا  هک  ار  سک  ره  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  درم ، نیا  رـشحم ! لها  يا  دهد : یم  ادن  تسا  تسار  فرط  هک  يا  هتـشرف 
رایتخا بحاص  هک  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  رشحم ! لها  يا  دهد  یم  ادن  تسا  پچ  فرط  هک  يا  هتشرف  نآ  دیامن و  یم  تشهب ، 

.درب یم  منهج )   ) شتآ لخاد  دهاوخب  هک  ار  سک  ره  تسا ؛  شتآ 

: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يدنس  هب  خیش ،  یلاما  زا  يرگید  تیاور 

یلا رانلا  هنجلا و  حیتافم  لجوزع  قلاخلا  عفد  قئالخلا  باسح  نم  هللا  غرفو  همایقلا  موی  ناک  ذا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
باب نم  یتیب و  لها  یتعیش و  اهنم  نیعبـس  نم  لخدی  اباب  نیعبـس  يدحا و  هنجلل  نا  هللا  یلع و  لاق  مکحا  کل  لوقاف  کیلا  اهعفداف 

 . سانلا رئاس  دحاو 
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لاـعتم قلاـخ  دوش ، غراـف  قیـالخ  باـسح  زا  دـنوادخ  دوـش و  تماـیق  زور  هک  یماـگنه  دوـمرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 
 : میوگ یم  وت  هب  مهد و  یم  بلاـطیبا )  نب  یلع   ) وت تسد  هب  ار  نآ  یلع !  يا  مه  نم  و  دـهد ، نم  هب  ار  منهج  تشهب و  ياهدـیلک 

داتفه زا  هک  دراد ، رد  کی  داتفه و  تشهب ،  یتسار  هب  دـنگوس ! ادـخ  هب  دومرف : نینم  ؤملاریما  نک .  مکح  یهاوخ  یم  هک  هنوگ  ره 
 . مدرم هیقب  رگید ، رد  کی  زا  و  دنوش ، یم  لخاد  متیب  لها  نم و  نایعیش ،  نآ  رد 

: دیامرف یم  ترضح  تیاور  نیدنچ  رد  نینچمه 

 . منک یم  میسقت  ار  منهج  تشهب و  ادخ  فرط  زا  نم  ؛ رانلا هنجلا و  نیب  هللا  میسق  انا 

 ... نم يارب  نیا  وت  يارب  نیا  نم ،  يارب  یکی  نیا  وت ، يارب  یکی  نیا  میوگ :  یم  منهج  هب  دیامرف : یم  تیاور  کی  رد  و 

مالسلا  هیلع  نانم  ؤم  ریما  هب  لسوت  رکذ 

نک و تعافش  مه  ار  ام  میهد  یم  مسق  تمولظم  نسحم  نیسح و  نسح و  رهطا و  همطاف  ناج  هب  ار  وت  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  ای 
ام نیلاب  رب  راضتحا  لاح  نامه  زا  میراد ،  عقوت  هکلب  میزرو  یم  قشع  امـش  هب  بلق  میمـص  زا  یلو  میراـک  هنگ  هچرگ  ربب  تشهب  هب 

 ، يدومرف ینادمه  ثراح  هب  دوخ  هک  نانچ  یشاب ،  رضاح 

ای هللا  یلا  کب  انلـسوت  انعفـشتسا و  انهجوت و  انا  لوتبلا  جوز  ای  لوسرلا و  اـخا  اـی  بلاـط  یبا  نبا  یلع  اـی  نینم  ؤملاریما  اـی  اـنالوم  اـی 
 . هللادنع انل  عفشا  هللادنع  اهیجو 
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 : تسا هدورس  شوخ  هچ  برع  نابز  نیریش  رعاش 

البق قفانم  وا  نم  ؤم  نم  ینری                             تمی  نم  نادمه  راح  ای 

العف ام  همسا و  هتعنب و  هفرعا                                     هفرط و  ینفرعی 

اللز الو  هرثع  فخت  الف  ینفرعت                                طارصلا  دنع  تنا  و 

الجرلا یبیرقتال  هیرذ  ضرعلل                              فقوت  نیح  رانلا  لوقا 

الصتم یصولا  لبحب  البح  هل                                         نا  هیبرقتال  هیرذ 

السعلا هوالحلا  یف  هفلاخت  امظ                                یلع  دراب  نم  کیقسا 

 . الثم هل  هبوجعا  مث  مک  بجع                                     ثراحل  یلع  لوق 

تسا لجا  زا  دعب  ندید  نیا  دنیب و  نم  يور  دیاب                         ددنبب  تخر  انف  راد  نیز  هک  ره 

تسا لمع  نیهر  هوحن ،  نیا  هب  ود ، نآ  ندید  نشخ                  مصخ  مرگن ،  مسبتم  ار  ناتسود 

تسا للز  نآ ال  هک  فوخ  امنم  شزغل  سپ ز  طارص             دزن  یسرب  نوچ  ارم ، وت  یسانش  یم 

تسا لمع  ضرع  هصرع  ار  وت  هک  یماقم  رد  راذگب                            ار  وا  مه  خزود  شتآ  رب  رما 

تسا لعف  ام  يو و  مان  تفص و  رب  انشآ  یلع                   هک  میوگب  داتفا  نم  هب  شهاگن  وچ 
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تسا لصتم  یلع  لبح  اب  هک  تسا  ینامسیر  وا                            فک  ردنا  هک  دییوپم  دیراذگاو و 

تسا لحم  نیا  نم  یهارمه  عقوم  تمیوگ  لاح          نآ  رد  شطع  يزوس ز  يدرگ و  نوچ  هنشت 

تسا لسع  ییامنب  روصت  یشونب و  ات  تمهد                          یلالز  اراوگ و  نیریش و  بآ 

تسا لمجو  مالک  میظنت  توهبم ز  لقع  اما                          الوم  هتفگ  نیا  رد  دیدرت  تسین 

 . تسا لمع  نسح  کشخ ز  رجش  نیا  روراب  دوب                               رابرهگ  زورما  وت  عبط  يوریپ 

 . میظعلا یلعلا  هللاابالا  هوقال  لوحال و 

 

(85  ) قالخا

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

؟ تشاد یبقانم  لئاضف و  هچ  و  دوب ؟ هک  (ع ) یبتجم نسح  ماما 

(1) .تسا تشهب  ناناوج  رورس  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  دنزرف  نسح ، ماما 

رهـش رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر ، كرابم  هاـم  همین  بش  رد  (ع ) نسح ماـما   (3)، تنس لها  (2) و  هعیش نیب  روهـشم  تیاور  هب  انب 
رکذ نابعش  هام  ار  ترـضح  نآ  تدالو  نامز  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  مه  یفیعـض  ياه  لقن  هتبلا  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  هنیدم 

.دشاب هدش  هابتشا  نیسح  ماما  تدالو  خیرات  اب  خیرات  نیا  دیاش   (4) .دنک یم 

15235 ص :

.ش 1365 مراهچ ، پاچ  هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نارهت ، ص 39 ، ج 6 ، ماکحألا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، خیش  (. 1 - ) 1
، لوا پاچ  دیفم ، خیـش  هرگنک  مق ، ص 5 ، ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  دمحم ، نب  دـمحم  دـیفم ، خیـش  (. 2 - ) 2
1417ق؛ لوا ، پاچ  (ع ،) تیبلا لآ  هسـسؤم  مق ، ص 402 ، ج 1 ، يدـهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، 1413ق ؛

.ق 1412 لّوا ، پاچ  یملعا ، توریب ، ص 25 ، (ع ،) نسحلا حلص  یضار ، خیش  نیسای ، لآ 
، لوا پاـچ  هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، ص 60 ، ج 2 ، هباحـصلا ، زییمت  یف  هباصالا  یلع ، نب  دـمحا  ینالقـسع ، رجح  نبا  (. 3 - ) 3
، مود پاـچ  هیملعلا ، بـتکلا  راد  توریب ، ص 226 ، ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نب  دـمحم  يدـقاو ، بتاک  دعـس  نبا  1415ق ؛

پاچ یضرلا ، فیرـشلا  تاروشنم  مق ، ص 176 ، همئألا ، صئاصخ  رکذ  یف  همـألا  نم  صاوخلا  هرکذـت  يزوج ، نب  طبـس  1418ق ؛
.ق    1418 لوا ،

ص 60. ج 2 ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصإلا  اهنم ؛» نابعش  یف  لیق  و  : » تسا هدرک  لقن  نینچ  ار  لوق  نیا  ینالقسع  رجح  نبا  (. 4 - ) 4
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شتدالو زور  نیمتفه  رد   (2) .داد (ع ) نسح ماما  هب  (ص ) مرکا ربماـیپ  ار  هینک  نیا  دـنا : هتفگ  یخرب   (1) .تسا دـمحم  وبا  شا  هینک 
دروآ ردپ  تمدخ  دوب –  هدروآ  ربمایپ  يارب  لیئربج  هک  یتشهب  ریرح  زا  يا  هچراپ  رد  ار –  نسح  ماما  هقادـنق  (س ) همطاف ترـضح 

(3) .داهن يو  رب  ار  نسح  مان  (ص ) ربمایپ و 

(4) .یقت یبتجم و  یکز ، دّیس ، زا : دنترابع  ترضح  نآ  ياه  بقل 

(ع) یلع زا  دـعب  تماما  هک  ینامز  .تشاد  لاس  تشه  ای  هام ، دـنچ  لاس و  تفه  (ع ) نسح ماما  (ص ،) ربمایپ یتوکلم  لاحترا  ماگنه 
(5) .دوب هلاس   37 دیسر ، ناشیا  هب 

(6) «. دوب يرجه  لهچ  لاس  ناضمر  هعمج 21  زور  یبتجم  ماما  تماما )  ) تعیب نامز  : » دیوگ یم  داشرا  باتک  رد  دیفم  خیش 

سپ  (7) .دش اضما  همان  حلـص  هیواعم  وا و  نیب  ق  _. لاس 41 ه رد  دیماجنا و  لوط  هب  زور  هس  هام و  شـش  ترـضح  نآ  تماما  تدم 
(8) .دوب نکاس  اج  نآ  رد  ار  شفیرش  رمع  رخآ  لاس  هد  تدم  دومن و  تعجارم  هنیدم  هب  (ع ) نسح ماما  حلص ، يارجا  زا 

لاس رفص  ،(9) و 28  لوالا عیبر  مجنپ  دوش ؛ یم  هدید  رظن  فالتخا  یمالـسا  عبانم  رد  (ع ) یبتجم نسح  ماما  تداهـش  خیرات  هرابرد 
.تسا مود  لوق  نامه  روهشم  هک   (10) يرجه هاجنپ 

15236 ص :

ص 5. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 5 - ) 1
.ق 1403 فراعتلا ، راد  توریب ، ص 567 ، ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  یلماع ، نیما  (. 6 - ) 2

ص 5 . ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 7 - ) 3
.ق 1379 لوا ، پاچ  همالع ، تاراشتنا  مق ، ص 29 ، ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نبا  (. 8 - ) 4

ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 9 - ) 5
ص 9. ج 2 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  (. 10 - ) 6

ص 402. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 11 - ) 7
ص 403. نامه ، (. 12 - ) 8

پاچ باتکلا ، راد  مق ، ص 115 ، فارشألا ، بحب  فاحتإلا  نیدلا ، لامج  يواربش ، ص 354 ؛ ج 10 ، يربکلا ، تاقبطلا  (. 13 - ) 9
.ق 1423 لّوا ،

دمحم ریغص ، یلمآ  يربط  1422ق ؛ لوا ، پاچ  يراـقلا ، راد  توریب ، ص 82 ، دیلاوملا ، جات  نسح ، نب  لضف  یـسربط ، (. 14 - ) 10
ص 486، ج 1 ، همئألا ، هفرعم  یف  همغلا  فشک  یلبرا ، ثدحم  1413ق ؛ لوا ، پاچ  تثعب ، مق ، ص 159 ، همامالا ، لئالد  ریرج ، نب 

ص 576. ج 1 ، هعیشلا ، نایعأ  1421ق ؛ لوا ، پاچ  یضرلا ، تاروشنم  مق ،
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گنرین هسیـسد و  اب  هثداح  نیا   (1) .دیسر تداهـش  هب  مس  قیرط  زا  يدنک ) ثعـشا  رتخد   ) هدعج شرـسمه  تسد  هب  (ع ) نسح ماما 
رادید هب  شرسمه  تسد  هب  رهز  ندیـشون  اب  (ع ) ماما ماجنارـس  .تفریذپ  تروص  هیواعم  نب  دیزی  شرـسپ  اب  جاودزا  هدعو  هیواعم و 

ناتـسربق رد  دسا  تنب  همطاف  ناشگرزب  ردام  هربقم  رانک  رد  ار  شردارب  نفک ، لسغ و  مسارم  زا  سپ  (ع ) نیـسح ماما  تفاتـش و  قح 
(2) .درپس كاخ  هب  عیقب 

(ع) نسح ماما  بقانم  لئاضف و 

: تسا نینچ  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یبقانم  لیاضف و  (ع ) یبتجم نسح  ماما  هرابرد  ناسیون  خیرات 

ماما هب  دروآ ، ایند  هب  ار  (ع ) نسح ماما  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  دیوگ : یم  هللادبع  نب  رباج  دنوادخ  يوس  زا  نسح  ماما  يراذگ  مان  . 1
ماما هقادنق  مریگ .» یمن  شیپ  ادخ  ربمایپ  رب  دـنزرف  نیا  يراذـگ  مان  رد  نم  : » دومرف (ع ) یلع نک .» باختنا  مان  شیارب  : » تفگ (ع ) یلع
يادخ رب  يراذگ  مان  نیا  رد  : » دومرف ربمایپ  .نک  باختنا  مان  شیارب  هللا ! لوسر  ای  دـنتفگ : دـندروآ و  (ص ) هللا لوسر  تمدـخ  ار  نسح 

هب و  وگب ، کیربت  ورب ، يو  بناج  هب  دش ، دنزرف  بحاص  (ص ) دمحم هک  داتسرف  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  يادخ  سپ  مریگ .» یمن  تقبس  لاعتم 
دلوت دمآ ، دورف  (ص ) ربمایپ رب  لیئربج  .راذگب  يو  رب  ار  نوراه  دنزرف  مان  سپ  تسا ، یسوم  هب  تبسن  نوراه  لثم  وت  هب  تبسن  یلع  هک  وگب  وا 

«. نک يراذگ  مان  نوراه  رـسپ  مسا  هب  ار  همطاف  دولوم  مان  : » دومرف لاعتم  يادخ  تفگ : تفگ و  کیربت  يو  رب  دنوادخ  بناج  زا  ار  دـنزرف 
ار وا  : » تفگ باوج  رد  لیئربج  سپ  تسا »! یبرع  ام  نابز  : » دومرف (ص ) ربمایپ .ربش  تفگ : لیئربج  تسیچ »؟ نوراه  رسپ  مان  : » دومرف ربمایپ 

(17) .دیزگرب شیارب  ار  نسح  مان  ربمایپ  و  راذگب » مان  نسح 

15237 ص :

لاؤس 4733. هدعج ،» و  (ع ) نسح ماما  : » ك.ر (. 15 - ) 1
ص 414. ج 1 ، يدهلا ، مالعأب  يرولا  مالعإ  (. 16 - ) 2
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تشهب ناناوج  رورس  نسح ؛ ماما  . 2

هاـگن یلع  نب  نسح  هرهچ  هـب  سپ  دـنیبب ، ار  تـشهب  ناـناوج  رورـس  تساوـخ  سک  ره  : » دـنک یم  لـقن  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا  رباـج 
(1) «. دنک

ادخ لوسر  تبیه  نسح ، ماما  تهبا  تبیه و  . 3

(ع) نیـسح نسح و  شرـسپ  ود  اـب  همطاـف  ترـضح  دـنک : یم  لـقن  عفار ، یبا  رتخد  بنیز  شا  هدـج  زا  شردـپ ، زا  یعفار  یلع  نبا 
(ص) ربمایپ زومایب ،» ار  ود  نآ  راگدای  ثرا و  هب  يزیچ  سپ  دنتسه ، تنارـسپ  ود  نیا  : » دومرف و  دیـسر ...  (ص ) ادخ لوسر  تمدخ 

نیا دـّیؤم  تسا .» نم  تعاجـش  شـشخب و  دوـج و  ياراد  نیـسح  اـما  .دراد  ارم  تهبا  تبیه و  نسح ، : » دوـمرف اـهنآ  هراـبرد  نـینچ 
هدیسرن یلع  نب  نسح  هب  (ص ) ادخ لوسر  زا  دعب  تفارـش  رد  یـسک  تسا ؛ هدرک  لقن  قاحـسا  نب  دمحم  هک  تسا  یتیاور  تیاور ،

شناـهارمه زا  تفر  یم  هداـیپ  دـمآ و  نییاـپ  شبکرَم  زا  نسح  ماـما  هک  مدوب  دـهاش  دوخ  هکم  ریـسم  رد  نم  دـیوگ  یم  يو  .تسا 
(2) .تفر یم  هار  ترضح  رانک  رد  دش و  هدایپ  مه  صاقو  یبا  نب  دعس  یتح  دش ، هدایپ  شبکرم  زا  زین  وا  هک  نیا  رگم  دنامن ، یسک 

ادخ لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یبتجم ؛ ماما  . 4

(3) .دوبن یلع  نب  نسح  دننام  هللا  لوسر  هب  تهابش  رد  یسک  تسا : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا 

یبتجم ماما  هب  تبسن  ادخ  لوسر  ياه  تبحم  زاربا  نیرتدیدش  . 5

، دـمآ نوریب  هناخ  زا  ترـضح  نآ  مدـیبوک ، ار  (ص ) ادـخ لوسر  هناخ  رد  یتجاح ، رطاخ  هب  اه  بش  زا  یبش  دـیوگ : دـیز  نب  هماسا 
یمن ار  نآ  مان  هک  دوب  هدـیچیپ  دوخ  رب  يزیچ  مدـید  ار  شترـضح  لاح  نآ  رد  تخاس ؛ هدروآرب  ار  متجاح  ربمایپ  متفگ و  ار  مزاـین 
لغب رد  ار  نیـسح  نسح و  مدـید  درک ، زاب  ار  دوخ  سابل  (ص ) ادـخ لوسر  دراد ؟ ماـن  هچ  ساـبل  نیا  هللا ! لوسر  اـی  متفگ : متـسناد !
رادب تسود  وت  مراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  نم  ایادخ ! دنـشاب ! یم  مرتخد  دنزرف  نم و  دنزرف  دـنزرف ، ود  نیا  : » دومرف سپـس  تشاد ،

(4) «. دشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  یسکره 

15238 ص :

.نامه (. 18 - ) 1
ص 412. نامه ، (. 19 - ) 2

.ق 1403 مود ، پاچ  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، ص 338 ، ج 43 ، راونألاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، (. 20 - ) 3
، رصم ، 657 ص 656 –  ج 5 ، يذمرتلا ، ننـس  یـسیع ، نب  دمحم  يذـمرت ، ص 382 ؛ ج 3 ، (ع ،) بلاـط یبأ  لآ  بقاـنم  (. 21 - ) 4

.ق                        1395 مود ، پاچ  یبلحلا ، یبابلا  یفطصم  هعبطم  هبتکم و  هکرش 
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وا نم  ایادخ ! : » دومرف یم  هک  یلاح  رد  دوب ، هللا  لوسر  شود  رب  نسح  هک  مدید  نم  تسا ؛ هدمآ  بزاع  نب  ءاَرب  زا  رگید  یتیاور  رد 
(1) «. رادب تسود  ار  وا  زین  وت  مراد ، یم  تسود  ار  نسح ) )

نسح ماما  تدابع  دهز و  . 6

یم هدایپ  ياپ  اب  دش ، یم  جح  مزاع  هک  ینامز  دوب و  شنامز  مدرم  نیرت  تلیـضف  اب  نیرتدهاز و  نیرتدـباع ، (ع ؛) یبتجم نسح  ماما 
، داتفا یم  تمایق  ربق و  داـی  هب  هک  یماـگنه  تسیرگ و  یم  درک  یم  گرم  داـی  هک  یناـمز  نسح  ماـما  .هنهرب  اـپ  مه  یهاـگ  تفر و 

(2) .دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا 

ادخ هار  رد  ششخب  لذب و  . 7

؛ تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  ناوارف  تاـیاور  .دوب  فورعم  تلـصخ  نیا  هب  مدرم  ناـیم  رد  دوب و  شـشخب  دوج و  لـها  (ع ) یبتجم ماـما 
هار رد  ار  شا  یگدـنز  مامت  راب  ود  (ع ) نسح ماما  : » دـنک یم  لقن  ءایلوالا » هیلح   » زا راونالا » راحب   » باـتک بحاـص  یـسلجم  همـالع 

(3) «. درک میسقت  نادنمتسم  نیب  ادخ 

ارقف هب  تبسن  تبحم  عضاوت و  . 8

لاح رد  (ع ) نسح ماما  دـنک : یم  لقن  يدـهم  نبا  زا  راصبالا » ههزن   » باتک بّدؤم و  دـمحا  زا  نونفلا »  » باـتک زا  بوشآ  رهـش  نبا 
لوغـشم تسا و  اهنآ  هرفـس  رد  هدـش  دروخ  ِکشخ  ِنان  يرادـقم  دـنا و  هتـسشن  نیمز  رب  ارقف  زا  يا  هدـع  دـید  دوب ، ییاج  زا  رذـگ 

نآ زا  تسشن و  ناشرانک  رد  دش  هدایپ  بکرم  زا  ترضح  دنک ، لیم  کشخ  نان  نآ  زا  دندرک  توعد  ترضح  زا  دنتـسه ، ندروخ 
اهنآ زا  (ع ) یبتجم ماما  اذغ  زا  سپ  دندش ، ریس  دندروخ و  نآ  زا  همه  هک  دش  دایز  ردق  نآ  نان  ماما  دوجو  تکرب  هب  درک ، لیم  نان 

(4) .دومن ییاریذپ  نانآ  زا  دوخ  لزنم  رد  درک و  توعد 

15239 ص :

حیحـص () (ص هللا لوسر  یلإ  لدعلا  نع  لدـعلا  لقنب  رـصتخملا  حیحـصلا  دنـسملا  جاجح ، نب  ملـسم  يروباشین ، يریـشق  (. 22 - ) 1
.ات یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالا  راد  توریب ، ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ،)

.ش 1376 مشش ، پاچ  یچباتک ، نارهت ، ص 178 ، یلامألا ، یلع ، نب  دمحم  قودص ، خیش  (. 23 - ) 2
ص 339  . ج 43 ، راونألاراحب ، (. 24 - ) 3

ص 23 . ج 4 ، (ع ،) بلاط یبأ  لآ  بقانم  (. 25 - ) 4
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هب (1) و  تـسا نوارف  هدـش ، دراو  یبتجم  ماما  تیب و  لها  بقانم  لیاضف و  هراـبرد  هک  نآرق  هیآ  اـه  هد  تاـیاور و  هنوگ  نیا  هباـشم 
زا ترضح  نآ  هک  سب  رادقم  نیمه  (ع ) نسح ماما  تیـصخش  تلیـضف و  هرابرد  .مینک  یم  افتکا  ترـضح  نآ  هرابرد  رادقم  نیمه 
هک تسا  یناسک  زا  ،(2) و  دـینادرگ رهطم  كاپ و  ار  نانآ  هدرک و  رود  نانآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  یناسک  تسا ، (ع ) تیب لها 

.درک هلهابم  نارجن  ياراصن  اب  نانآ  قافتا  هب  (ص ) ادخ لوسر 

islamquest.net: عبنم

نآرق مرکا و  ربمایپ 

نآرق مرکا و  ربمایپ 

؟ دوب هنوگچ  ربمایپ  قالخا  دندیسرپ : هشیاع  زا 

: داد خساپ 

يدوجو یقالخا و  یتفرعم ، تمظع  لامک و  مالـسا و  ربمایپ  يدعب  دـنچ  عماج و  تیـصخش  .دوب » نآرق  (ص ،) ربمایپ يوخ  قلخ و  »
راگدـنام ییوگلا  تجح و  نایمدآ ، نایم  رد  لماک » ناسنا   » مات قلطم و  دامن  ناونع  هب  هک  تسا  قطاـن  مسجم و  نآرق  راوگرزب ، نآ 

.دشاب یم 

نآرق رگا  .تسا  ادـخ  ینیوکت  مـالک  مظعـالا و  هللا  هملک  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تسا ، قح  ترـضح  یعیرـشت  مـالک  میرک ، نآرق  رگا 
ياه هیال  نوطب و  نآرق  رگا  .تسا  هنادواـج  ینیع و  یتقیقح  زین  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یگـشیمه ، هنادواـج و  قیاـقح  اـب  تسا  یباـتک 

زین ص )  ) مرکا ربمایپ  دـشاب ، هتـشاد  رارمتـسا  دـیاب  قیاقح  نآ  فشک  يارب  شالت  هک  دراد  يا  هدرتسگ  قیمع و  یقادـصم  ییانعم و 
، هریـس قمع  هب  یباـیتسد  ناـشیا و  تیـصخش  فلتخم  داـعبا  تخانـش  هک  یناـسنا ، ینیع و  تسا  یتقیقح  یندـشن و  ماـمت  يا  هریخذ 

لماکت دبای و  یمن  نایاپ  زگره  نآرق  هب  تیرـشب  زاین  رگا  .تسا  دنمزاین  رمتـسم  يداهتجا  داهج و  هب  ترـضح  نآ  تنـس  كولس و 
زورما و ناسنا  زاین  دزاس ، یم  نوزفازور  هک  دـهد  یمن  شهاک  اهنت  هن  میرک  نآرق  قیاـقح  هب  ار  وا  زاـین  ناـسنا ، یعاـمتجا  یملع و 

ینامـسآ بتک  متاخ  نآرق  نایدا و  متاخ  مالـسا  رگا  تسا و  ریذپان  نایاپ  ناشیا  ياه  هزومآ  اه و  سرد  و  (ص ) مرکا ربمایپ  هب  ادرف 
تـسا یهلا  ضیف  لوزن  يدـبا  هطـساو  مظعالا و  هللا  هفیلخ  وا  .تسا  یناسنا  لامک  عیفر  هلق  ءایبنلا و  متاـخ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تسا ،

هنیآ ص )  ) مرکا ربمایپ  تسا و  ص )  ) يدـمحم رون  تقیقح  بوتکم  هخـسن  میرک  نآرق  نیملاعلل .» همحر  ـالا  كانلـسرا  اـم  و  : » هک
.مدآ ملاع و  رب  لاعتم  دنوادخ  قلطم  رون  قح و  يانسح  تافص  يامن  مامت 

15240 ص :

، هیمالسا نارهت ، هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  یـضترم ، دیـس  يدابآزوریف ، دینک : هعجارم  باتک  نیا  هب  هراب  نیارد  (. 26 - ) 1
.ق 1392 مود ، پاچ 

لاؤس 1504. ریهطت ،» هیآ  : » ك.ر زین  و  33 ؛ بازحا ، (. 27 - ) 2
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هظعوم هب  رشب  زاین 

هراشا

یلیلخ یقتدمحم  هدنسیون :

هظعوم هب  رشب  زاین 

ِمیِحّرلا ِنمحّرلا  ِهللا  ِمِسب 

میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال 

ِغِّلَبُم ِهِّرِـس َو  ِِظفاَح  َو  ِهِّیِفَـص ، ِِهبِیبَح َو  ِِهلوُسَر َو  ِهللا َو  ِدـبَع  یلَع  ُمالَّسلا  ُهالَّصلاَو ُو  َنیِعَمجَا ، ِِقئَالَخلا  ئِراب  َنیَِملاَـعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدـمَحلَا 
.َنیِموُصعَملا َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ملس َو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ِمِساَقلا  ِیبَأ  اَنالوَم  اَنِِّیبَن َو  اَنِدِّیَس َو  ِِهتالاَسِر 

َوُه َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َکِّبَر  ِلیبَس  یلِإ  ُعُدا  : » میرکلا هباتک  یف  میکحلا  لاق  دعب  اما   
(1)« َنیدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ِِهلیبَس َو  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ 

هیآ نیا  زا  هنـسح ، هظعوم  و  نقتم -  یلقع  لـیلد  ینعی  تمکح  اـب  ناوخب  تراـگدرورپ  يوس  هب  ار  مدرم  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق 
تشونرس هک  تحیـصن  ظعو و  اسب  هچ  دشاب ، تحیـصن  ظعو و  نینمؤم  نیب  رد  دیاب  دراد  هظعوم  هب  زاین  رـشب  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

، دوـب دـهاوخ  ملاـس  هعماـج  یناـسنا و  هعماـج  کـی  هعماـج  نآ  دـشاب  هظعوـم  هعماـج  نـیب  رد  رگا  دــهد ، یم  ریغت  ار  ناـسنا  کـی 
تلد مدنزرف   (2)« هظعوملاب کبلق  یحأ  َّینب  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

.نک ایحا  هظعوم  هلیسو  هب  ار 

دـشاب گرزب  ًاّنـس  تیعقوم و  ماقم و  ياراد  یناسنا  ًامتح  هدـننک  هظعوم  تسین  مزـال  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  زا 
هک دوش  یم  گرزب  ناسنا  هشیدـنا  رکف و  رد  ینوگرگد  ثعاب  کچوک  ناسنا  کی  هکلب  يداـع  ناـسنا  کـی  هظعوم  اـسب  هچ  هکلب 

: منک یم  ضرع  ناراوگرزب  امش  تمدخ  ار  یناتساد  میراد ، دایز  خیرات  رد  ار  نآ  يا  هنومن 
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ناتساد

یئاقشق ناخریگناهج  یگدنز  عیاقو  زا  یکی 

قالیی ناهفصا  فارطا  رد  دز و  یم  روبمت )  ) امش ام و  حالطصا  هب  دوب ، نز  رات  برطم و  درف  یناوج  نینس  رد  ییاقشق  ناخریگناهج 
شرات میس  ات  تشگ  یم  یشورف  رات  هزاغم  لابند  ناهفصا  رهـش  لخاد  دمآ  دش  هراپ  شرات  میـس  زور  کی  دز ، یم  رات  تفر  یم  اه 

رات ای  هناخ و  برطم  فارطا  نیا  رد  اـیآ  هک  درک  لاؤس  وا  زا  دـید  ار  يزود  هنیپ  ردـص  هیملع  هسردـم  راـنک  دـمآ  دـنک ، تسرد  ار 
منک تسرد  مهاوخ  یم  هدش  هراپ  مرات  میس  تفگ  باوج  رد  ناوج  نیا  راکیچ ؟ یهاوخ  یم  تفگ  زود  هنیپ  يراد  غارـس  ار  شورف 
ادخ زا  یهاوخ  یم  ردقچ  نک ، تسرد  ار  تلد  رات  میس  ربب و  ناوج  يا  تفگ  درک و  هظعوم  ار  وا  هلمج  کی  زود  هنیپ  درم  نیا  اما 

ریگناهج وش ، هسردم  نیا  دراو  ورب  تفگ  باوج  رد  زود  هنیپ  منک ؟ تسرد  ار  ملد  رات  میس  مربب  اجک  تفگ  ناوج  نآ  یـشاب ، رود 
مهاوخ یم  نم  هک  نومـضم  نیا  هب  تشون  ردپ  يارب  همان  درک و  رثا  وا  رب  هسردم  ياوه  لاح و  دش  ردص  هسردـم  لخاد  تقو  ناخ 

درخ دـبوک و  یم  نیمز  هب  ار  شرات  شابن ، شرظتنم  مدرگ ، یمنرب  هناخ  دوشن  تسرد  ملد  رات  میـس  ات  منک  تسرد  ار  ملد  راـت  میس 
یم تحیصن  ظعو و  هلمج  کی  اب  نز  رات  ناوج  نیا  هکنیا  ات  ملع  لیصحت  یگبلط و  ثحب  سرد و  هب  دنک  یم  عورـش  دعب  دنک  یم 
دیـس هللا  تیآ  موحرم  داتـسا  يدرجورب و  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  داتـسا  ییاقـشق  ناـخ  ریگناـهج  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  دوش 

(1) .یناگیاپلگ نیدلا  لامج 
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یسدق ثیدح 

ُمُکَّنَّرُغَت َال  َنِیثاَلَّثلا  َءاَْنبَأ  اَی  َو  اوُدِـهَتْجا *  اوُّدِـج َو  َنیِرْـشِْعلا  َءاَْنبَأ  اَی  يِداَُـنی  ٍهَْلَیل  ِّلُـک  ِیف  ُلِْزنَی  ًاـکَلَم  َقَلَخ  َیلاَـعَت  َهَّللا  َّنِإ  ُِیبَّنلا  َلاَـق  «َو 
ُهُداَصَح َنآ  ٌعْرَز  َنیِّتِّسلا  َءاَْنبَأ  اَی  َو  ُریِذَّنلا *  ُمُکاَتَأ  َنیِـسْمَْخلا  َءاَْنبَأ  اَی  َو  ْمُکِّبَر *  ِءاَِقِلل  ُْمتْدَدْعَأ  اَذ  اَم  َنیَِعبْرَْألا  َءاَْنبَأ  اَی  َو  اْینُّدلا *  ُهایَْحلا 

(1)« .َنُوِلفاَغ ُْمْتنَأ  ُهَعاَّسلا َو  ُمُْکتَتَأ  َنِیناَمَّثلا  َءاَْنبَأ  اَی  َو  اُوبیِجَأَف *  ْمَُکل  َيِدُون  َنیِْعبَّسلا  َءاَْنبَأ  اَی  َو  * 

: تسا هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  هک  یسدق  ثیدح 

يا اوُدِهَتْجا » اوُّدِج َو  َنیِرْشِْعلا  َءاَْنبَأ  اَی  : » دنیامرف یم  رـشب و  دالوا  يارب  دننک  یم  ادن  نامـسآ  زا  یهلا  ناگتـشرف  بش  ره  هک  نیا  - 1
رتکد و هک  ییاهنآ  دـنا  هدـش  تیعقوم  ماقم  ياراد  هک  ییاـه  ناـسنا  هک  نوچ  دـینک ، شـالت  شـشوک و  اـیند  هلاـس  تسیب  نادـنزرف 
یتخس و نتفرگ و  دای  لامک  ندناوخ و  سرد  لمحت  ناوج  دوب ، یناوج  نینس  رد  شـشوک  شالت و  رثا  رب  دندش  دهتجم  سدنهم و 

اذـلف دوش ، یم  یـشومارف  نایـسن و  ضرم  راـچد  درذـگ  یم  ناـسنا  یناوج  یتـقو  تسه ، لاـعف  ناوج  دادعتـسا  دراد ، ار  تالکـشم 
تمدخ ادخ و  هار  رد  شالت  ششوک و  نیا  هلب  دینک ، شالت  ششوک و  ایند  هلاس  تسیب  نادنزرف  يا  هک  دننک  یم  باطخ  ناگتشرف 

رد شالت  راک  ای  دوش و  دساف  شناوج  تکلمم  کی  رگا  تسه  تکلمم  نآ  ناوج  يورین  تکلمم  کی  هیامرس  دشاب ، ادخ  قلخ  هب 
ناتسناغفا ام  مولظم  روشک  زورما  فسألا  عم  اما  تسا ، هدرم  روشک  کی  هکلب  فیعـض  روشک  کی  روشک  نآ  رگید  دنکن  شروشک 
ياهروشک هراوآ  ریـسا و  ام  زیزع  ناناوج  هکنیا  هلمج  زا  تسا ، هدمآ  راب  هب  روشک  نیا  رب  دایز  تالکـشم  ینما  ان  گنج و  هد  هس  اب 

نینـس هب  یتقو  اما  دنتـسه  ردام  ردپ و  لفکت  تحت  رظن و  ریز  ناتـسناغفا  دـنراد  تبقارم  هب  زاین  هک  ینامز  ات  دنتـسه  اپورا  هیاسمه و 
یناوج هرمث  ییاپورا و  هیاسمه و  ياهروشک  دنور  یم  دننک  شالت  راک و  دـهج و  دـیاب  عقوم  نآ  هک  دنـسر  یم  یناوج  یناوجون و 
هدـنام بقع  صخـش  نآ  دـشابن  ییاپورا  روشک  تیعبات  رد  شدـنزرف  کی  یـصخش  رگا  فسألا  عم  زورما  هک  دور  یم  ردـه  ناـش 
شیوخ نادـنزرف  لاـبق  رد  امـش  ناردـپ  يا  امـش ، دـنزرف  هدـنیآ  هب  تبـسن  منک  یم  رطخ  ساـسحا  نم  ناردـپ  دوـش ؟!! یم  باـسح 

زا ار  ناشدـیاقع  نید و  تیاهن  رد  دـنوش و  هناگیب  ياهروشک  ریـسا  امـش  زیزع  ناناوجون  ناناوج و  نیا  دـیراذگن  دـیراد  تیلوئـسم 
.دنهدب تسد 
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ناتساد

هدوب یچ  امش  تیقفوم  يونعم و  دشر  لماع  هک  دندوب  هدرک  يا  هبحاصم  مق  ياملع  زا  یکی  اب  اودهتجا » اودج و  نیرـشعلا  ءانبأ  ای  »
یناتسرهش رد  دنداد :  حیـضوت  نینچ  دش و  نم  یقرت  دشر و  ببـس  یناوج ، نس  رد  هانگ  كرت  کی  دومرف  باوج  رد  ناشیا  تسا ،

خی اج  همه  امرس  تدش  زا  هک  یلاح  رد  مدوب  هتـسشن  دوخ  هرجح  رد  بش  کی  دوب -  درـس  رایـسب  شیاوه  و  مدوب -  اجنآ  لها  هک 
ناـمه فارطا  ياهاتــسور  زا  یکی  لـها  ینز  مدـید  مدرک ، زاـب  ار  برد  یتـقو  دــندز ، ارم  هرجح  قاـتا و  برد  ناـهگان  دوـب ، هدز 

ار میاهلوپ  هتفر ، ام  ياتـسور  ياهروتوم  ام  حالطـصا  هب  ياه  نیـشام  متـسه  اتـسور  نالف  لها  نم  : » تفگ یلحم  نابز  هب  ناتـسرهش 
لحم بالط  هسردـم  ناکم  نیا  نوچ  مسانـش  یمن  ار  یـسک  مه  اجنیا  مورب ، هناخرفاسم  بشما  هک  مرادـن  یلوپ  ًـالعف  مدرک و  جرخ 
ناهگ ان  تسـشن ، هرجح  هشوگ  دـمآ ، لخاد ، ایب  متفگ  وا  هب  مناـمب  امـش  هرجح  رد  ار  بشما  دـیهد  هزاـجا  رگا  ما  هدـمآ  تسا  ینما 
حبـص ات  ار  درـس  بش  نآ  متفر و  سردـم  هب  مدـش  نوریب  هرجح  زا  مدـنکفا ، شود  رب  ار  میابع  ًاروف  دومن ، لـیوست  هب  عورـش  مسفن 
حبـص ماگنه  دشابن ، میالوم  تیاضر  دروم  هک  مشاب  هتـشاد  يرظن  هاگن و  ادابم  ات  مدنام  هسردم  سردم  رد  هدننک  مرگ  مزاول  نودب 

داتـسا هچ  ره  هک  مدش  هجوتم  هک  دوب  هاگ  نآ  متفر  داتـسا  دزن  ثحب  سرد و  يارب  مدش  ایهم  هتفر » نز  نآ  مدید  مدمآ  هرجح  تقو 
(1) .داد یناوج  نارود  هانگ  كرت  نامه  زا  داد  نم  هب  هچ  ره  هصالخ  ددنب ، یم  شقن  مبلق  رد  هنیآ  لثم  دیوگ  یم 

15244 ص :
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، دنکن رورغم  ایند  ار  امش  ایند  هلاس  یس  نادنزرف  يا  اْینُّدلا » ُهایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  َال  َنِیثاَلَّثلا  َءاَْنبَأ  اَی  : » دنیامرف یم  یهلا  ناگتشرف  مه  زاب  - 2
، تسه تردق  تالامک و  جوا  رد  نوچ  دنک ، یم  يزاورپ  دنلب  ساسحا  رورغ و  ساسحا  دسر  یم  یگلاس  یـس  نس  رد  ناسنا  یتقو 

نیا ادرف  دیتسین ، هلاس  یس  هشیمه  دهدن  بیرف  ار  امش  ایند  دیشاب  بظاوم  هلاس  یس  نادنزرف  يا  دننک  یم  باطخ  یهلا  ناگتشرف  اما 
.دیهد یم  تسد  زا  امش  ار  تردق  نیا  یباداش و 

َال ِْتقَّوَشَت  ََّیلِإ  ْمَأ  ِتْضَّرَعَت  ِیب  یِّنَع َأ  ِْکَیلِإ  اَْینُد  اَی  اَْینُد  اَـی  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  باـطخ  اـیند  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
ْنِم ِهآ  ٌریِقَح  ُِکْلمَأ  ٌریِـسَی َو  ِكُرَطَخ  ٌریِـصَق َو  ِکُْشیَعَف  اَهِیف  ِیل  َهَعْجَر  َال  ًاثاََلث  ُِکتْقَّلَط  ْدَق  ِکِیف  ِیل  َهَجاَح  َال  يِْریَغ  يِّرُغ  ُِکنیِح  َناَح 

هک مدومن  اهر  قالط  هس  هب  ار  وت  نم  هدـب  بیرف  ار  نارگید  ورب  اـیند ! يا   (1)« ِدِرْوَْملا ِمَظِع  ِرَفَّسلا َو  ِدـُْعب  ِقیِرَّطلا َو  ِلوُـط  ِداَّزلا َو  ِهَِّلق 
.هارمه یمک  هار و  يرود  هشوت ، داز و  یمک  زا  هآ ! یهد  بیرف  ارم  هک  یتسه  نآ  زا  رتکچوک  وت  تسین ، نآ  رد  مه  یتشگزاب 

تاقالم يارب  اـیند  هلاـس  لـهچ  نادـنزرف  يا  ْمُکِّبَر » ِءاَِـقِلل  ُْمتْدَدـْعَأ  اَذ  اَـم  َنیَِعبْرَأـْلا  َءاَْـنبَأ  اَـی   » دـننک یم  باـطخ  یهلا  ناگتـشرف  - 3
نارود یگلاـس و  یـس  یگلاـس و  تسیب  نارود  رگید  دیـشاب  ترخآ  رفـس  هداـمآ  مک  مک  ینعی  دـیدرک ، هداـمآ  هـچ  تراـگدرورپ 

رفـس يارب  دیدرک ، هدامآ  یچ  شیوخ  ترخآ  ناهج  يارب  اه  هلاس  لهچ  يا  تشذگ ، یباداش  تردق و  نارود  شالت و  شـشوک و 
تلاح هب  اشوخ  دیدرک  فرـصم  ادـخ  ياضر  يارب  دـیدرک و  يروآ  عمج  لوپ  رگا  دـیدرک ، باختنا  قیفر  هنوگچ  شیوخ  ینالوط 

ات لوپ  هصـالخ  تسه ، نیگنـس  امـش  تیلوئـسم  دـیدرکن ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  دـیدرک و  عمج  لوپ  رگا  اـما  تسه ، یبوخ  قیفر  هک 
حلاص لامعا  دراذگ  یمن  اهنت  ار  وت  تمایق  زور  ات  هک  یقیفر  اما  تسوت ، قیفر  ناتـسربق  ات  دـنزرف  نز  تسوت و  قیفر  گرم  تاظحل 

.تسه

15245 ص :
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نس هب  وا  اریز  دیریگب  تخـس  وا  رب   (1)« هیلع ادّدش  اظّلغ و  : » دیامرف یم  ناگتـشرف  هب  دنوادخ  دـش  لماک  ناسنا  یگلاس  لهچ  تقو 
.هدیسر یگلاس  لهچ 

هب هک  یسک   (2)« یـصع دقف  اصعلا  ذخأی  مل  هنـس و  نیعبرا  غلب  نم  ، » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  ثیدح  رد 
.هدومن تیصعم  دریگن ، اصع  دسرب و  یگلاس  لهچ  نس 

ناسنا و لقع  تایاور  قبط  هک  دـنا : هدومرف  تسا و  هداد  حرـش  ار  روکذـم  ثیدـح  ناشقالخا  سرد  رد  هیلع  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 
تیصعم بکترم  دریگن ، تسد  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  ییاصع  هچ  نیا  اما  دوش  یم  لماک  یگلاس ، لهچ  نس  رد  وا  ینامـسج  ياوق 

؟ دوش یم 

یگدنز و همانرب  دـیاب  يدیـسر  یگلاس  لهچ  نس  هب  هک  درف  يا  ینعی :  تسا  طایتحا  ياصع  ءاصع  نیا  زا  روظنم  : » دـندومرف ناشیا 
«. يوشن هانگ  تیصعم و  بکترم  ات  دشاب  هناطاتحم  وت  زیچ  همه 

هیلع هللا  همحر  يرفعج  همالع  زا  بیجع  ناتساد 

هجوت و لها  رکفلا و  مئاد  هبقارملا ، مئاد  رکذلا ، مئاد  هک  متشاد  یناقلاط  یضترم  خیش  مان  هب  يداتسا  فجن ، رد  : » دیامرف یم  ناشیا 
شور فالخ  رب  هدرک و  عمج  دوخ  هرجح  رد  ار  بالط  مدـید  بش  کـی  تشاد ، تنوکـس  فجن  سرادـم  زا  یکی  رد  دوب و  اـنعم 

ربخ هچ  بشما  داتـسا ! مدرک  ضرع  درک ، یم  میـسقت  بالط  نیب  هدـیرخ و  لـقن  درک ، یم  حازم  دـیدنخ و  یم  شدوخ ، یگـشیمه 
وا زا  ًادـعب  هک  تفگ  وا  هب  یبلطم  تساوخ و  ار  هسردـم  مداخ  مداتـسا  سپـس  تسا و  قح  ياقل  لاـصو و  بش  بشما  دومرف  تسا ؟

وضو یهاوخ  یم  یتقو  حبص  ادرف  تفگ : میارب  خیش  موحرم  هک  داد  حیضوت  وا  دومرف ؟ هچ  امـش  هب  یـضترم  خیـش  هک  مدرک  لاؤس 
(3) .دش نینچ  شیادرف  هلب  ینک ،» یمن  رواب  هک  یلاح  رد  ییآ  یم  وت  تسا  هدومن  توف  یضترم  خیش  ایب  دنیوگ : یم  وت  هب  يریگب 
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هدامآ دیـشاب ، گرم  هدامآ  ایند  هلاس  هاجنپ  نادـنزرف  يا  ُریِذَّنلا » ُمُکاَتَأ  َنیِـسْمَْخلا  َءاَْنبَأ  اَی  : » دـننک یم  باـطخ  ناگتـشرف  مه  زاـب  - 4
.تشذگ امش  یناوج  دیشاب  ترخآ  رفس  هب  نتفر 

راهب هلب  تسا ، هدیـسر  امـش  ورد  عقوم  ایند ، هلاس  تصـش  نادنزرف  يا  ُهُداَصَح » َنآ  ٌعْرَز  َنیِّتِّسلا  َءاَْنبَأ  اَی  : » دـننک یم  باطخ  دـعب  - 5
تصش يا  هک  دننک  یم  باطخ  یهلا  ناگتـشرف  لاح  تسا ، ورد  اهگرب و  ندش  درز  لصف  زییاپ  یلو  تسا ، توارط  یباداش و  لصف 

، تسا هدیسر  ارف  امش  زییاپ  لصف  اه  هلاس 

تباجا دنا  هدز  ادـص  ار  امـش  ایند ! هلاس  داتفه  نادـنزرف  يا  دـننک : یم  ادـن  ناگتـشرف  نآ  اُوبیِجَأَف .» ْمَُکل  َيِدُون  َنیِْعبَّسلا  َءاَْنبَأ  اَی  - » 6
.دینک

.دیتسه لفاغ  امش  تسا و  هدیسرارف  امش  گرم  ایند ! هلاس  داتشه  نادنزرف  يآ  َنُوِلفاَغ .» ُْمْتنَأ  ُهَعاَّسلا َو  ُمُْکتَتَأ  َنِیناَمَّثلا  َءاَْنبَأ  اَی   - » 7

رفـس يارب  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  عومجم  زا  دراد و  یبلاج  ماـیپ  فلتخم  نینـس  زا  کـی  ره  يارب  یـسدق  ثیدـح  نیا  هجیتن  رد 
زاسراک ام  يارب  تمایق  خزرب و  ملاع  رد  گرم ، زا  سپ  هک  ییاه  هشوت  زا  یکی  تشاد  هجوت  دیاب  دومن و  ایهم  یگرب  زاس و  ترخآ 

تیب لها  هب  لسوت  رطاخ  هب  امـش  ام و  همه  هک  تسه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتبحم  دـشاب ، ام  جرخ  رفـس  عاتم و  زج  دـیاب  تسا و 
تاجن ثعاب  دوش و  ام  هار  غارچ  تمایق ، ربق و  رد  لسوت  نیا  دیاش  ات  میدومن  اهر  ار  شالت  راک و  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و 

.دوش یهلا  باذع  زا  ام 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت 

هک داد  روتسد  نوعلم  دعس  رمع  دندیـسر ، تداهـش  هب  راصنا  ناوعا و  مشاه و  ینب  ناناوج  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  زا  دعب 
شتآ ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگ  همیخ  دندرکن ، محر  مه  هچب  نز و  هب  ناملاظ  نآ  دننزب  شتآ  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگ  همیخ 

ای درک  ضرع  مالـسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  شا  هدازردارب  رانک  دمآ  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  دـش  رو  هلعـش  شتآ  دـندز 
هدـنامن یقاب  هار  رگید  بنیز  ناج  همع  رارفلاب » نکیلع  یتمع  اـی  : » دومرف باوج  رد  ترـضح  تسیچ ؟ هفیظو  وگب  ـالاح  هللا  تجح 

.دینک رارف  نابایب  فرط  هب  همه  شتآ  ياه  هلعش  رگید  فرط  نمشد و  رکشل  فرط  کی  تسا ،

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4800 

http://www.ghaemiyeh.com


miu.ac.ir عبنم :

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد  سالک 

هراشا

ینیسح  داوج  دیس  هدنسیون :

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد و  سالک 

یگنهرف نامجاهم  نارگرامعتسا و  شالت  عیشت ، هعماج  صوصخلا  یلع  یمالسا و  ياهروشک  اصوصخم  ناهج ، رساترس  رد  هزورما 
هب هجیتن  رد  دـنهد و  قوس  ینید  یب  يراب و  دـنب و  یب  هب  هار  نیا  زا  ار  هعماج  دـنور و  هناشن  ار  ناوناـب  تفع  اـیح و  هک  تسا  نآ  رب 

تفع و ایح ، دیاب  دننک ، دوبان  دنهاوخب  ار  عیشت  بهذم  نید و  رگا  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  اهنآ  هک  ارچ  دنـسرب ؛ دوخ  یناطیـش  عماطم 
عمج ار  شیوخ  طاسب  مه  نید  دـش ؛ بوکدـگل  نآ  رد  تفع  تسبرب و  تخر  اـیح  هعماـج  زا  هاـگره  دـنربب .  نیب  زا  ار  ینمادـکاپ 

.درک دهاوخ 

1« تسا ایح  نید  سابل  نیرتوکین  ءایحلا ؛ نیدلا  سبالم  نسحا  : » دیامرف یم  ییابیز  هب  مالسلا  هیلع  یلع 
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2« درادن ایح  هک  سک  نآ  يارب  تسین  ینامیا  هل ؛ ءایح  نمل ال  نامیا  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هخاش کی  رب  مه  اب  نامیا  ایح و  هبحاص ؛ هعبت  امهدـحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  نانورقم  نامیالاو  ءایحلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
3« دنک تیعبت  وا  زا  زین  يرگید  دورب ، ود  نآ  زا  یکی  هاگره  سپ  دنا ، هتفرگ  رارق 

نمل ءایح  ال  : » دومرف تخومآ -  وا  بتکم  رد  ار  ایح  مالسلا ، اهیلع  بنیز  هک  سک  نآ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  همه ، زا  رتابیز  و 
5 درادن .» مه  ایح  درادن ، نید  هک  نآ  4 ؛  هل نید  ال 

 . دراد دوـجو  یگنتاـگنت  هطبار  اـیح ؛ دوـجو  هعماـج و  رد  نید  يراگدـنام  نیب  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هـب  قوـف  تاـیاور  زا 
هب يا ، هراوهام  ياه  همانرب   » هک دـننک  یم  ءاقلا  هنوگ  نیا  ور  نیا  زا  دـنا ، هتفایرد  ار  همزالم  هطبار و  نیا  یبوخب  یگنهرف ، نامجاهم 
رد هک  تساوخ  دـنهاوخ  ار  ییابیز  ياهـسابل  امّلـسم  یناریا  ياـه  هچب  دـننک ; یم  لـمع  يرثؤم  رایـسب  یـشروش  يورین  کـی  هباـثم 

«. دننیب یم  ینویزیولت  ياهوش 

، لذـتبم ياه  ملیف  اه و  سابل  هدـننز ، ياهراتفر  نیگآرهز ، ياه  ملق  اب  روشک  لخاد  رد  یناـهج  رابکتـسا  ناراداوه  رگید ، فرط  زا 
.دنناسر یم  يرای  ار  رامعتسا  تفع ، ایح و  يدوبان  رد 

اهیلع هیضرم  ارهز  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ینمادکاپ ، یکاپ و  نابزرم  تفع ، ایح و  يوناب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 
دوشگ ناهج  هب  هدید  یکاپ ، ایح و  هاگتساوخ  هرونم ، هنیدم  رد  ترجه  مشـش  ای  مجنپ  لاس  یلوالا ، يدامج  مجنپ  زور  رد  مالـسلا ؛

. 

زا هاتوک  تدـم  نیمه  رد  یکاپ  ایح و  زا  اـهبنارگ  ییاـه  هشوت  هر  یلو  داد ، تسد  زا  یگلاـس  جـنپ  رد  ار  شراوگرزب  رداـم  دـنچره 
نیرت و مهم  کش  یب  دش و  لمحتم  یناوارف  ياه  جـنر  تالکـشم و  شیوخ ، تکرباب  یگدـنز  نارود  رد  تفرگ .  ارف  ردام  بتکم 
ایح و سرد  يرابدرب ; يروبص و  رانک  رد  خلت ، ثداوح  اهیتخـس و  نیا  مامت  رد  دوب ؛ تراسا  ناتـساد  البرک و  هعقاو  نآ ، نیرت  خلت 

6 .تخومآ همه  هب  ار  تفع 
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مالسلا اهیلع  بنیز  يایح  زا  ییاه  هنومن 

: تفع ایح و  تیب  دنزرف   . 1

بوخ تافص  زا  یـشخب  هک  تسا  هدش  تباث  ینـشور  هب  هزورما  .تسین  ریذپدیدرت  ناسنا  رادرک  راتفر و  رد  هداوناخ  تثارو و  ریثات 
امومع دندش ، دلوتم  نآ  رد  ناربمایپ  هک  ییاه  هداوناخ  تهج  نیمه  هب  دـنوش و  یم  لقتنم  یلـسن  هب  یلـسن  زا  تثارو ، هار  زا  دـب ، و 

هب ایح  زا  يراع  كاپان و  ياه  هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نانز  اب  جاودزا  زا  زین  یمالسا  عبانم  رد  تهج  نیمه  هب  دندوب ، لیـصا  كاپ و 
هب حیحـص  تیبرت  اـب  تـالامک ، لـیاضف و  زا  یـشخب  اریز  تسا ; حرطم  تیبرت  تثارو ، راـنک  رد  تـسا .  هدـش  یهن  دـنا  هدـمآ  راـب 

.دوش یم  لقتنم  نادنزرف 

نآ همان  ترایز  رد  هکنانچ  تشاد ؛ دوجو  شیوخ  دح  نیرتالاب  رد  تیبرت ) تثارو و   ) لماع ود  نیا  مالسلا  اهیلع  بنیز  یگدنز  رد 
«. دیشون ریش  نامیا  ناتسپ  زا  هک  یسک  رب  مالس  نامیالا ؛ نابلب  تعضر  نم  یلع  مالسلا  : » میناوخ یم  راوگرزب  يوناب 

تسادخ نوخ  اب  هتخیمآ  شنوخ  تسایح        نامیا و  رس  هب  ات  اپ  هک  نآ 

تساوقت یکاپ ، تمصع و  رهظم  تسالببرک              رفسمه  ار  قشع 

دشاب ارهز  ردیح و  هداز  دشاب                   يربک  بنیز  نیقی  هب 

تماما و دـهم  توبن ، شوغآ  رد  دـمآ و  ایند  هب  موصعم  ردام  ردـپ و  زا  تیالو ، یحو و  هناخ  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  يرآ !
زا دیشون و  ریـش  مالـسلا » اهیلع  ارهز  همطاف   » یتسه ناهج  موصعم  ردام  هناگی  زا  دومن و  امن  وشن و  یهلا  یحو  لوزن  زکرم  تیالو و 
رد یگراوخریـش  نارود  اب  نامز  مه  تفرگ و  ارف  ار  تفوطع  تماهـش و  ایح ، تفع ، ردام ؛ رهم  رپ  شوغآ  رد  یگراوخریـش  يادتبا 

شراوگرزب ردارب  ود  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینعی  تیناسنا ؛ ناهج  ناداتسا  نیرتگرزب  رـضحم 
.تفای تیبرت  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 
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مالـسلا هیلع  یلع  یگیاسمه  رد  هنیدم ، رد  اهتدم  : » دنک یم  لقن  نینچ  تسا ، ثیدح  نایوار  گرزب و  ياملع  زا  هک  ینزام » ییحی  »
یتح تشاد ، تنوکـس  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز »  » هک دوب  یلزنم  رانک  رد  نم  لزنم  مدرک ؛ یم  یگدنز  هلحم  کی  رد 

لد رد  دورب ، شراوگرزب  دج  ترایز  هب  تساوخ  یم  هاگره  وا  دینـشن ، ار  وا  يادص  دیدن و  ار  بنیز  ترـضح  یـسک  مه ، راب  کی 
.دـندوب وا  فارطا  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شناردارب  شیپ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هک  یلاـح  رد  تفر ؛ یم  بش 

ار ربق  فارطا  نشور  ياه  عمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندیسر ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرش  ربق  کیدزن  هب  یتقو 
صخش یلا  دحا  رظنی  نا  یشخا  : » دومرف ترضح  درک ، لاؤس  ار  راک  نیا  تلع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زور  کی  .درک  یم  شوماخ 

7 «. دنیبب ار  بنیز  ترهاوخ  یسک  هک  مسرت  یم  نآ  زا  بنیز ؛ کتخا 

اهتیبرتب اوماق  نیذلا  مه  ءابعلا  باحصا  هسمخلاف  : » تسا ابع  لآ  نت  جنپ  هدش  تیبرت  مالسلا  اهیلع  بنیز  يدقن »  رفعج  خیش   » لوق هب 
دـندرامگ و تمه  بنیز  بیذـهت  يزاس و  گنهرف  تیبرت و  هب  ابع  لآ  نت  جـنپ  نیملعمو ؛ نیبدؤم  مهب  كافکو  اهبیذـهتو  اهفیقثتو 

8 «. دنشاب راگزومآ  هدننک و  بدا  اهنآ  هک  سب  نیمه 

نارتخد هدرک و  شیارآ  نارـسمه  اب  نادرم  هک  مینیب  یم  يولع ، هعیـش  هعماج  رد  ارچ  و  ایح !؟ ياه  ینابزرم  نیا  هتفر  اجک  یتسار  و 
!؟ دنوش یم  رهاظ  اه و . . .  نابایخ  اه و  كراپ  رد  باجح ، زا  هرهب  یب 

یناوج زاغآ  رد  ایح   . 2
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  یناوج  زاغآ  رد  بنیز  : » دیوگ یم  نینچ  تنس ، لها  قیقحت  لها  هدنـسیون و  يوناب  یطاشلا »  تنب  هشئاع   » رتکد
ام .درک  یم  یگدـنز  هتـسبور  هناخ و  رد  وا  هک  اریز  دـننک ؛ یم  يراددوخ  تاقوا  نیا  رد  بنیز  هراسخر  فصو  زا  یخیراـت  عجارم 

دـیآ و یم  نوریب  هناـخ  زا  بنیز  خـیرات ، نیا  زا  لاـس  اـه  هد  نتـشذگ  زا  سپ  یلو  میرگنب ، ار  يو  هدرپ  تـشپ  زا  رگم  میناوـت  یمن 
9 «. دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  وا  البرک  زادگناج  تبیصم 

لاجرلا نیری  نا ال  ءاسنلل  ریخ  : » هک تسا  هدرک  هیصوت  همطاف  شردام  تسا و  هدش  نآ  زا  عنام  وا  يایح  هک  ارچ  هدیدن ، ار  وا  خیرات 
10 «. دننیبن ار  اهنآ  زین )  ) نادرم و  دننیبن ، ار  نادرم  نانآ  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب  لاجرلا ؛ نهاری  الو 

هیلع نیسح  دنیبب » ریسا  ار  اهنآ  هک  هتساوخ  ادخ  هک  یتسار  هب  ایابـس ; نهاری  نا  ءاش  هللا  نا   » هک دوبن  ینامـسآ  یهلا و  روتـسد  رگا  و 
 . دربب هارمه  هب  البرک  رفس  رد  ار  رهاوخ  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  مالسلا 

نیسح دراد  اور  یک  ار  یتمرح  یب  نیا  هنرو  بیغ        رس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندرب 

هنیدم زا  تکرح  ماگنه  ایح  هوکش  شیامن   . 3

بجر هام  ياه  بش  زا  بش  نآ  .دـش  هناور  هکم  يوس  هب  لالج  هوکـش و  مامت  اب  ایح  ناوراک  هک  دروآ  یم  داـی  هب  ار  یبش  هنیدـم ،
دیـس همه  سار  رد  مشاه و  ینب  ناـناوج  ار  تفع  و  اـیح »  » يوناـب ود  هک  یلاـح  رد  تفر ؛ نوریب  هنیدـم  زا  لـلجم  یناوراـک  هک  دوب 

، یخیرات يا  هعطق  رد  .دندوب  هدومن  هطاحا  تشهب  لها  ناناوج 
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: دنک یم  لقن  نینچ  يوار 

روتـسد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقو  نیا  رد  .دندوب  هدش  تنیز  جابید  و  مشیربا )  ) ریرح ياه  هچراپ  اب  هک  مدـید  ار  لمحم  لهچ  »
لزنم زا  یناوج  ناهگان  هک  مدرک  یم  هراظن  نم  لاح  نیا  رد  سپ  دـنیامن ، اه  لمحم  رب  راوس  ار  دوخ  مرحم  ياه  نز  مشاه  ینب  داد 

یم دیشخرد و  یم  هام  دننام  شتروص  دوب و  یتمالع  وا  هنوگ  رب  تشاد و  يدنلب  تماق  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح 
زا يایح  رثا  رب  ناشناماد  هک  یلاح  رد  دـندش ، جراخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناخ  زا  نز  ود  هاگ  نآ  دـیور و  راـنک  مشاـه  ینب  دومرف :

شیپ اه  لـمحم  زا  یکی  يوس  هب  ناوج  نآ  سپ  .دـندوب  هدومن  هطاـحا  ناـشنازینک  ار  ود  نآ  رود  دـش و  یم  هدیـشک  نیمز  هب  مدرم 
!؟ دنتسیک وناب  ود  نآ  مدیسرپ ؛ یضعب  زا  نم  دومن .  راوس  لمحم  رب  تفرگ و  ار  اهنآ  يوزاب  داد و  رارق  هیکت  ار  دوخ  يوناز  تفر و 

ناوج نیا  متفگ : سپ  مالـسلا .  هیلع  نینمؤملاریما  نارتـخد  موـثلک ؛ ما  يرگید  مالـسلا و  اـهیلع  بنیز  اـهنآ  زا  یکی  دـنداد : باوـج 
لاثما ایوگ  هک  مدید  ار  ریغص  رتخد  ود  سپس  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  سابع  مشاه ، ینب  رمق  وا  دش : هتفگ  تسیک !؟

 . مدیـسرپ رتخد  ود  نآ  مسا )  ) زا سپ  .دومن  راوس  موثلک  ما  مارمه  ار  يرگید  بنیز و  هارمه  ار  یکی  سپ  .تسا  هدشن  هدیرفآ  اهنآ 
.دنشاب یم  نیسح  نارتخد  همطاف ; يرگید  هنیکس و  یکی  دش : هتفگ 

ینب رمق  سابع ، تساجک  داد : ادن  مالسلا  هیلع  نیـسح  دندش و  راوس  تناتم  ایح و  تمظع و  تلالج و  نیمه  هب  ناوناب  هیقب  هاگ  نآ 
راوس نآ  رب  ترضح  هاگنآ  درک .  رضاح  ار  اقآ  بسا  روایب ؛ ار  مبسا  دومرف : نم ! ياقآ  يا  کیبل ، کیبل ، درک : ضرع  سابع  مشاه !

11 .تفگ كرت  ار  هنیدم  تباجن  تناتم و  تفع ، ایح ، ناوراک  ناسنیدب  دش و 
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! تفع ایح و  يادف  تالآرویز   . 4

 . دوب هاکناج  خلت و  یتاظحل  دندرب .  موجه  اه  همیخ  يوس  هب  ماش  هفوک و  نایهاپس  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهسابل  تراغ  زا  سپ 
ایح ياه  همیخ  نابساپ  وس  کی  زا  هک  ارچ  درک ؛ یم  ساسحا  ار  هنایشحو  مجاهت  نیا  تارطاخم  یخلت و  همه ، زا  شیب  يربک  بنیز 
یم ار  نایفوک  يوخ  شنم و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  تشاد .  هدـهع  هب  ار  شنامز  ماما  ناج  ظفح  رگید  فرط  زا  دوب و  تفع  و 

: دومرف دعـس  رمع  هب  باطخ  هدرک  عمج  ار  نانز  تالآرویز  مامت  اهنآ ، ندـمآ  زا  لبق  ناوناب و  يایح  تفع و  ظـفح  يارب  تخاـنش ،
امـش هب  تسا  تالآ  رویز  بابـسا و  هچنآ  دوخ  راد ! زاب  اه  همیخ  تراغ  رد  باتـش  لیجعت و  زا  ار  دوخ  نایهاپـس  دعـس ! نب  رمع  يا 

(. دنیشنب يرابغ  تباجن  ایح و  تماق  رب  و   ) دوش زارد  ادخ  لوسر  نادناخ  يوس  هب  نامرحمان  تسد  ادابم  .منک  یم  راذگاو 

دـش و عمج  یلحم  رد  دوب  ماما  راگدای  هک  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ياه  هراوشوگ  یتح  تالآرویز ، لـیاسو و  یماـمت 
لیاسو دراد ; لیم  سک  ره  دز : دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  عاجـش  رتخد  دندرک ، عامتجا  يا  هشوگ  رد  ناکدوک  نانز و  هک  نآ  زا  سپ 

12  . . . .«. دندرک تراغ  دوب  هچره  دندمآ و  شیپ  يا  هدع  درادرب ! ار  تالآرویز  و 

: اهایح یب  رب  ایح  يوناب  دایرف   . 5

دندرک یم  اشامت  ار  ناریسا  دندرب ، یم  دایز  نب  هللادیبع  يوس  هب  ار  تلاسر  نادناخ  هک  یلاح  رد  مدرم  دش ، هفوک  دراو  ایح  ناوراک 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  مرح  یلا  اورظنت  نا  هلوسرو  هللا  نم  نویحتـست  اما  هفوکلا ، لها  ای  : » دش دنلب  ایح  يوناب  يادص  هظحل  نیا  رد  . 

13 «. دیا هتخود  مشچ  ربمایپ  هداوناخ  هب  هک  دینک  یمن  مرش  وا  هداتسرف  ادخ و  زا  هفوک ! مدرم  يا  هلآ ؛
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: هفوک هرامالاراد  رد  ایح  یلجت   . 6

ار هناخ  نیا  همه  وا  هک  ارچ  تسب ؛ ار  شیولگ  هار  ضغب  دیـسر ، هرامالاراد  هب  یتقو  تراـسا ، نارود  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز 
رد کشا  دوب .  هتخاسرپ  ار  ناهج  دننام  یب  یتمظع  اب  یلع ، شردـپ  مسا  هک  يراگزور  دوب ، بنیز  هناخ  يزور  اجنیا  تخانـش ، یم 
رد دایز  نبا  هللا  دیبع  دید  دیـسر و  یگرزب  قاتا  هب  مد  نآ  رد  دنک .  شراوخ  هیرگ  ادابم  درک ، يراددوخ  یلو  دز ، هقلح  شناگدید 

.درک یم  ییاریذپ  نانامهیم  زا  تسشن و  یم  اجنآ  رد  شردپ  هک  هتسشن  ییاج 

نآ نودب  تشاذگ و  شیامن  هصرع  هب  ار  ایح  دـندوب ، هتفرگ  ار  شرود  شنازینک  نت و  رب  ار  شیاه  سابل  نیرت  شزرا  یب  هک  بنیز 
، ایح مرش ، ار  وا  دوجو  ياپارس  هک  یلاح  رد  تسشن  يا  هشوگ  رد  سانشان  تروص  هب  دنک ، ییانتعا  راوخ  نوخ  شکرس  ریما  هب  هک 

14 .دوب هدرک  هطاحا  یکاپ  تباجن و 

نبا دصق  هب  ترـضح  ملع  فرط ، کی  زا  بنیز  تباجن  ایح و  درک ) رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ( ؟ تسیک نز  نیا  دیـسرپ : دایز  نبا 
شین اب  نوعلم  دایز  نبا  هک  اجنآ  ات  .دهدب  ار  وا  باوج  بنیز  دادـن  هزاجا  رگید ، فرط  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریقحت  يارب  دایز 

ردارب و اب  ار  ادـخ  راک  کتیب   لهاو  کیخاب  هللا  عنـص  تیار  فیک  : » تفگ وا  ندرزآ  يارب  دیـشاپ و  بنیز  مخز  هب  کـمن  شناـبز 
15 .»؟ یتفای هنوگچ  تا  هداوناخ 

وا یبلق  ياضر  ایح و  زا  هک  یـشمارآ  اـب  ترـضح  .تشاد  وا  ياـیح  لاـمک  رد  هشیر  هک  داد  اـبیز  رایـسب  یلو  هاـتوک ، یباوج  بنیز 
16 «. مدیدن يزیچ  ییابیز  زج  الیمج ؛ الا  تیار  ام  : » دومرف ار  یندنامدای  هب  هلمج  نآ  تشاد  تیاکح 
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ییایح یب  اب  ایح  لباقت  جوا  دیزی ; سلجم   . 7

نارتخد هب  نایسلجم  دننک .  دراو  ار  ناریسا  هک  داد  روتسد  هاگ  نآ  دوب ، هدرک  توعد  ار  یجراخ  يارفـس  ماش و  لها  ناگرزب  دیزی ،
.دوب هدیدن  ار  نانآ  راسخر  يا  هناگیب  دنتشاد و  رارق  مارتحا  تزع و  هدرپ  سپ  رد  زورید  ات  هک  دندرک ؛ یم  هاگن  ربمایپ  نامدود  و 

یلو دنداهن ، مه  رب  مشچ  تلاجخ  مرـش و  زا  همه  دندروآ ، رطاخ  هب  ار  نامدود  نیا  يدنمجرا  يراوگرزب و  نیوعدـم ؛ هک  یماگنه 
اب تسیرگن و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاف  هب  هدمآرد  هقدح  زا  ینامـشچ  اب  ییور ، خرـس  یماش  دـنمونت  درم  عمج ، نآ  رد 

.درب هانپ  بنیز  شا  همع  هب  نازرل  ناساره و  همطاف  .دعلبب  ار  وا  تساوخ  یم  دوخ  هنادنمزآ  ياه  هاگن 

، دیزرل یم  تشحو  زا  هک  یتلاح  رد  همطاف  شخبب ! نم  هب  ار  هزیشود  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دیزی  هب  تساخرب و  یماش  كدرم 
یقح نینچ  وت  هن  يدرک ! یگیامورف  يدرب و  غورد  نامگ  : » دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  بنیز  .تفرگ  ار  بنیز  شا  همع  نماد 

مالـسلا اهیلع  بنیز  هکنآ  ات  دش ، لدب  در و  مالـسلا  اهیلع  بنیز  وا و  نیب  ینانخـس  تشگ و  نیگمـشخ  دـیزی   17 !« دـیزی هن  يراد و 
شیپ هک  تنامگ  هب  یناشک  یم  وس  ره  هب  ناریسا  دننام  ار  ام  يا و  هتفرگ  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  رـساترس  هک  نونکا  دومرف :

!؟ تسا تلزنم  فرش و  وت  يارب  یتسپ و  ام  يارب  ادخ 

کقوسو کئاماو  كرئارح  كریدخت  ءاقلطلا  نبای  لدعلا  نما  : » هک دمآ  دورف  یمرش  یب  همـسجم  قرف  رب  ایح  نینهآ  دایرف  هاگ  نآ 
نهف رشتسی  دلب  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  اودحت  نههوجو  تیدباو  نهروتـس  تکته  دق  آیابـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب 
یمح نهتامح  نم  الو  یلو  نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلاو ، یندلاو  دـیعبلاو  بیرقلا  نههوجو  حفـصتیو  لقانملاو  لهانملا  لها 

18 فیکو
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ار ادخ  لوسر  نیـشن ) هدرپ   ) نارتخد یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  ایآ   19 ناگدش دازآ  رسپ  يا 
يرهش زا  ار  نانآ  نانمشد ، ات  يزاس  نایامن  ار  اهنآ  تروص  يردب و  ار  اهنآ  يوربآ  هدرپ  ینادرگب !!؟ ) رهـش  هب  رهـش  و   ) ینک ریـسا 

زا هک  یلاح  رد  دننک ، ناشیاشامت  هیامورف  فیرـش و  و  رود ، کیدزن و  دـنزودب و  اهنآ  هب  مشچ  بیرغ  یموب و  و  دـنربب ، يرهـش  هب 
يزوسلد هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  .دشابن  يراکددم  نانآ  ناگدننک  يرای  زا  و  دشابن ، ناشهارمه  يا  هدننک  يرای  اهنآ  نادرم 

« دییور ادهش  نوخ  زا  وا  تشوگ  دیوج و  ار  ادخ  نادرم  كاپ  رگج  شردام )  ) هک یسک 

دوب دنپ  نارازهدص  تمالک  ره  دوب               دنب  رد  وت  مصخ  تراسا ؟ وک 

ریز و هب  رس  نانچ  دوب ، اجنآ  رد  سک  ره  دنکفا و  ریز  هب  رس  دیزی  دش  ثعاب  بنیز ، يایح  درد و  اپارس  نانخس  تفرگ ، مارآ  بنیز 
ار هچنآ  دیزی » نز   » رماع و هللادبع  رتخد  هدنه  هک  دننک  یم  لقن  .تسا  هدنکفا  هیاس  همه  رـس  رب  گرم  غرم  ییوگ  هک  دـش  شوماخ 
وا رـس  رب  ییاـیح  یب  يدرماـن و  همه  نآ  زا  تفر و  سلجم  نورد  هب  هدرک و  باـقن  ار  نـهاریپ  دینـش ، داد  خر  شرهوـش  سلجم  رد 

20 .دیشک دایرف 

يایح تمرح و  و  دنا ، هدیشوپ  دیزی  نانز  هک  تسا  نیا  تسا  هدرزآ  تخـس  نآ  زا  دنک و  یم  حیرـصت  نآ  هب  بنیز  هک  یمهم  هتکن 
رد ناریـسا  خاـک و  رد  وت  ناـنز  دـیوگ  یمن  تهج  نیمه  هب  ناـمرحمان ، دـید  ضرعم  رد  تیب  لـها  ناـنز  وا و  یلو  ظوـفحم ، اـهنآ 

دناوت یم  دوخ  نیا  هک  دراد  رارصا  ایح  تمرح و  ظفح  باجح و  رب  اهنت  اهنت و  هکلب  دنا ، هنسرگ  ناریـسا  ریـس و  وت  نانز  ای  دنخوک 
رب و  دـنراد ، ساـپ  ار  شیوـخ  تمرح  میرح  ظـفح و  ار  اـیح  زرم  لاـح  ره  رد  هـک  دـشاب  اـم  هعماـج  ناوناـب  يارب  سرد  نیرتـگرزب 

.دنشاب ریسا  دنب و  رد  رگا  یتح  دنشابن ، تکاس  یلاح  چیه  رد  اهنآ  لباقم  رد  دننزب و  دایرف  تفع  ایح و  زرم  نامجاهم 

15257 ص :
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بنیز يایح  دروآ  تسد  ینمادکاپ ، تفع و   . 8

هب وـس ، کـی  زا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  .تسا  ناـنآ  يارب  رهوـگ  نیرت  تمیق  نارگ  ناـنز و  تنیز  نیرت  هدـنزارب  ینمادـکاپ ؛ تفع و 
فعف ردـق  نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  اـم  : » دومرف هک  اـجنآ  تخومآ ؛ ردـپ  بتکم  رد  ار  تفع  سرد  ییاـبیز 

یم تفع  اما  دراد ، تردق  هک  تسین  یـسک  زا  رتشیب  شرجا  ادخ ، هار  رد  دیهـش  دهاجم  هکئالملا ؛ نم  اکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکی 
21 «. دشاب ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  فیفع  ناسنا  هک  تسا  کیدزن  دزرو ،

دمآ یپ  هرمث و  نیرتزراب  هک  ارچ  دشاب ؛ ینمادکاپ  تفع و  جوا  رد  هک  دیبلط  یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  یتاذ  يایح  رگید ، فرط  زا  و 
22 «. تسا ایح  مرش و  ینمادکاپ  تفع و  تلع  ایحلا ؛ هفعلا  ببس  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  تسا .  ینمادکاپ  تفع و  ایح ؛

23 «. دوب دهاوخ  ینمادکاپ  تفع و  دشاب ، ایح  هک  هزادنا  ره  هب  هفعلا ؛ نوکت  ءایحلا  ردق  یلع  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 

هب طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح  ار ، شیوخ  تفع  وا  اـت  دـش  ثعاـب  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  یتاذ  ياـیح  و  یگداوناـخ ، تیبرت 
یهو : » دنا هتشون  نیخروم  درشف .  یم  ياپ  شیوخ  تفع  رب  تخس  ماش ، ات  البرک  ریـسم  رد  تراسا و  نارود  رد  وا  دراذگ .  شیامن 

24 «. دوب هدش  هتفرگ  وا  زا  شیرسور  نوچ  دناشوپ ، یم  شتسد  اب  ار  دوخ  تروص  وا  اهنم ؛ ذخا  اهعانق  نال  اهفکب  اههجو  رتست 

هدـش زین  حورجم  هار  نآ  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  زابرـس  ینامز  هک  ار -  رمـش  ماش ، هب  دورو  ماـگنه  هک  تسوا  تفع  هناـشن  نیا 
تـساوخ وا  زا  درک و  راضحا  ددرگ -  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  لتاق  هک  هدـناشک  اجنآ  هب  ار  وا  اه  ییایح  یب  اه و  یکاپان  یلو  دوب ،

اهنز نیب  زا  زین  ار  ادهش  ياهرس  دیامن و  ماش  دراو  رهش  برد  نیرت  تولخ  زا  ار  ارـسا  ناوراک  تفع ، ایح و  دنلب  زرم  ظفح  يارب  هک 
زا ار  ناریـسا  درک و  لـمع  ترـضح  نآ  شیاـمرف  سکع  هتخاـب  ار  نید  هجیتن  رد  هداد و  تسد  زا  اـیح  نوعلم  نآ  یلو  دربـب ، نوریب 

 . داد ياج  ارسا  نیب  زین  ار  ادهش  رس  دومن و  دراو  تاعاس » برد   » ینعی رهش ; هزاورد  نیرت  تیعمج  رپ  نیرت و  غولش 
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مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  .دوب  هتفرگ  ار  دوخ  يور  هدیـشکرسرب و  هنهک  يرداچ  هک  مدید  ار  موثلک ) ما  ایو   ) بنیز دیوگ : یم  يوار 
زا اـم  هک  دربـب  رتوـلج  یمک  ار  ماـما  رـس  اـت  زادرپـب  راد  هزین  نیا  هب  يزیچ  یناوـت  یم  رگا  دوـمرف : یباحـص  دـعاس  نب  لهـس  هـب  زین 

، دوش رود  ناوناب  زا  ات  مدرک  تخادرپ  راد  هزین  هب  مهرد  دـصکی  متفر و  دـیوگ : یم  لهـس  میتسه .  تیذا  تمحز و  رد  ناـیچاشامت 
25 .دندرب دیزی  دزن  ار  اهرس  ات  دوب  لاونم  نیدب  راک 

ءایح

هراشا

يدومحم یلع  هدنسیون  : 

 

ایح

تاـعوضوم هلمج  زا  دـشاب و  یم  تـلجخ  يراسمرـش و  ینعم  هـب  (1) و  اه یتـشز  زا  تسا  سفن  يراددوـخ  ینعم  هب  تـغل  رد  اـیح 
دوش رهاظ  ناسنا  رب  رما  نآ  تحابق  هک  يرما  زا  تسا  سفن  رثأت  رگید  ریبعت  هب   (2)، تسا هدش  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یقالخا 

(3) .ددرگ لمع  نآ  زا  وا ، راجزنا  ثعاب  و 

ياهرادرک نداد  ماجنا  هک  درگنب  ناسنا  نوچ  دیآ ، یم  رامش  هب  تفع  سنج  هناگ  هدزاود  عاونا  زا  یکی  قالخا ، ملع  حالطصا  رد    
(4) .دنک یم  تمه  اهرادرک  نآ  كرت  هب  ددرگ  یم  وا  شهوکن  بجوم  اوران  ياهراک  هب  نتخادرپ  تشز و 

15259 ص :

ص 573. ج1 ، مود ، ، 1375 يوضترم ، نارهت ، يورسخ ، اضرمالغ  همجرت   تادرفم ، یناهفصا ؛ بغار  ( . 1 - ) 1
ص 969. ج 1 ، لوا ، ، 1371 دیهان ، ناتسود و  نارهت ، یهوژپ ، نآرق  نآرق ، ۀمان  شناد  نیدلاءاهب ؛ یهاشمرخ ، ( . 2 - ) 2

ص 101. ج 2 ، لوا ، ، 1376 ات ، یب  مق ، ییاجر ، يدهم  قیقحت  هایحلا ، نیع  رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( . 3 - ) 3
، یبحم دیعس  دیهش  نارهت ، عیـشت ، فراعملا  هریاد  یناخ ؛ نارماک  یهاشرف و  نیدلاءاهب  دمحا و  يداوج ، دیـس  جاح  ردص  ( . 4 - ) 4

ص 583. ج 6 ، لوا ، ، 1376

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4812 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4376_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4376_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4376_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4376_4
http://www.ghaemiyeh.com


رد اما  تسا  وکین  یناسنا  ره  يارب  ایح  دروآ ، ناـبز  رب  درذـگ  یم  شبلق  زا  هک  ار  يزیچ  ره  ناـسنا  هک  دوش  یم  نآ  زا  عناـم  اـیح     
کی نانز و  نآ  زا  نآ ، تمـسق  ُهن  هک  تسا  هدش  میـسقت  تمـسق  هد  هب  ایح  تایاور ، رد  اذـل  دـشاب ، یم  رت  هدـنبیز  رتوکین و  ناوناب 

(1) .تسا هدش  هدرمش  نادرم  نآ  زا  تمسق 

تبیغ اذل  دنرادن و  یتیصخش  مارتحا و  وربآ و  مالـسا  رظن  زا  دنوش  یم  هانگ  بکترم  ماع  ألم  رد  هدیرد و  ار  ایح  ةدرپ  هک  یناسک    
(2) .تسا هدش  هدرمش  زیاج  يدارفا  نینچ 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

(3)  « ُهَفِْرعَْملاو ُدیحّْوَتلا  ُهُرِکُنی  ٍءیَش  َّلُک  َْریَغ  ُتُّبَثَّتلا  ُهریسفت  ِنامیْالا و  ُرْدَص  ُهرُهَوج  ٌرون  ُءایَْحلَا  »

تسا راگزاسان  تفرعم  دیحوت و  اب  هچنآ  ره  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  مرش  يانعم  تسا ، نامیا  ۀنیـس  نآ  رهوگ  هک  تسا  يرون  مرـش  »
« .ینک يراد  نتشیوخ 

: دنا هتسناد  هنوگ  ود  ار  ایح  قالخا  ياملع   

شزیمآ زا  تلجخ  ندش و  نایرع  زا  يراسمرش  لثم  تسا  هدش  هداهن  ناسنا  داهن  تشرـس و  رد  هک  تسا  ییایح  یناسفن  ینامیا : یناسفن و  -1
.مدرم نایم 

ینامیا ءایح  -2

لولعم تامرحم  زا  زیهرپ  نیاربانب  دراد ، زاب  دولآ  هانگ  ياهرادرک  نداد  ماجنا  زا  ادخ  زا  سرت  ببـس  هب  ار  نمؤم  هک  تسا  یتلـصخ 
(8) .تسا ینامیا  ءایح 

: نآرق رد  ایح   

نارتخد دوب  هدیـسر  نیدـم  هاچ  رانک  هب  هنـسرگ  هتـسخ و  رود  هار  زا  هتفای و  اـهر  نوعرف  ملظ  لاـگنچ  زا  ع )  ) یـسوم هک  یناـمز      
باریـس ار  اهنآ  نادنفـسوگ  بآولد  اب  ع )  ) یـسوم ترـضح  دنا ، هدمآ  اجنآ  هب  نادنفـسوگ  ندرک  باریـس  يارب  هک  دید  ار  بیعش 

: دیامرف یم  نآرق  نآ  لابند  هب   (4)، درک

15260 ص :

ص 1360. ج 3 ، ، 1377 ثیدحلا ، راد  مق ، یخیش ، اضر  دیمح  همجرت  همکحلا ، نازیم  دمحم ؛ يرهش ، ير  يدمحم  ( . 5 - ) 1
.نامه ( . 6 - ) 2

ص 1352. نامه ، ( . 7 - ) 3
ج لوا ، ، 1372 يوضر ، سدق  ناتسآ  رشن  داینب  دهشم ، هنومن ، ریسفت  ساسا  رب  تاغل  ریسفت  حرش و  رفعج ؛ يرادمتعیرـش ، ( . 9 - ) 4

ص 644. ، 1
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اب هک  یلاح  رد  دمآ  وا  غارـس  هب  نز ، ود  نآ  زا  یکی  ناهگان   » (1)« ...َكوُعْدَی ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاَق  ءاَیِْحتْسا  یَلَع  یِشْمَت  اَمُهاَدْحِإ  ُْهتءاَجَف  » 
« ...دنک یم  توعد  وت  زا  مردپ  تفگ : تشاد  یم  رب  ماگ  ایح  تیاهن 

توعد وت  زا  مردپ  تفگ : ار  هلمج  نیا  اهنت  دمآ  یسوم  غارس  هب  یتقو  دراد  مرش  هناگیب  ناوج  کی  اب  نتفگ  نخـس  زا  هک  دوب  ادیپ   
(2) .دهد وت  هب  يدیشک  نوریب  هاچ  زا  ام ، نادنفسوگ  يارب  هک  ار  یبآ  دزم  شاداپ و  ات  دنک  یم 

ار ایح  ناتساد  نیا  رد   ) (3) .دوب ادـیپ  شنتفر  هار  زرط  زا  تباـجن  تفع و  هک  تسا  نیا  هدوب ، ایحتـسا  رب  وا  نتفر  هار  هکنیا  زا  دارم    
رد ناملـسم  نانز  يارب  ینآرق  ياـهیوگلا  نیرتهب  زا  یکی  بیعـش  نارتخد  درک و  میـسقت  راـتفر  ياـیح  راـتفگ و  ياـیح  هب  ناوت  یم 

( .دنشاب نامرحمان  اب  دروخرب 

هشپ و دـننام ) یکچوک  ًارهاظ  تادوجوم   ) هب هک  نیا  زا  دـنوادخ   » (4)« ...اَهَقْوَف اَمَف  ًهَضوَُعب  اَّم  ًالَثَم  َبِرْـضَی  نَأ  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا َال  َّنِإ  » 
« ...دنک یمن  مرش  دنزب  لاثم  نآ ، زا  رتمک  یتح 

، تسا نایعدـم  فعـض  نایب  ریقحت و  ماقم  رد  هاگ  تقیقح ، مسجت  يارب  تسا  يا  هلیـسو  لاـثم  دـشاب و  دوصقم  قفاوم  دـیاب  لاـثم    
(5) .دنک باختنا  ندز  لاثم  يارب  ار  یفیعض  دوجوم  اهنآ  فعض  نداد  ناشن  يارب  هک  دنک  یم  باجیا  نخس  ِتغالب 

15261 ص :

(. دشاب یم  يزاریش  مراکم  هللااهیآ  زا  تایآ  همجرت  ، ) 25/ صصق ( . 10 - ) 1
ص 58. مهن ج 16 ، ، 1371 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ؛ رصان و  يزاریش ، مراکم  ( . 11 - ) 2

يدمحم 1363، تاراشتنا  نوناک  نارهت ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت  نازیملا ، ریسفت  نیـسح ؛ دمحم  یئابطابط ، ( . 12 - ) 3
ص 41. ج 31 ، موس ،

.26/ هرقب ( . 13 - ) 4
ص 146. ج 1 ، نیشیپ ، هنومن ، ریسفت  ( . 14 - ) 5
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زا یلو  دـیامن : یم  تحاران  ار  ربمایپ  لـمع ، نیا   »... (1)« ...ِّقَْحلا َنِم  ِییْحَتْـسَی  َال  ُهَّللاَو  ْمُکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناَـک  ْمُِکلَذ  َّنِإ  »
« ...درادن مرش  قح ، نایب )  ) زا دنوادخ  اما  دیوگ ) یمن  يزیچ  و   ) دنک یم  مرش  امش 

یم اذغ  دـندمآ و  یم  هتـسد  هتـسد  مدرم  داد ، یلـصفم  ًاتبـسن  ۀـمیلو  درک  جاودزا  شحج " تنب  بنیز   " اب (ص ) ربمایپ هک  یماگنه   
دندش و وگتفگ  لوغشم  دندنام و  ص )  ) ربمایپ قاطا  رد  نانچمه  رفن  هس  ینامهم  نایاپ  زا  دعب  دندش ، یم  جراخ  قاطا  زا  دندروخ و 

نیا لوزن  يارب  درک ، میهفت  اهنآ  هب  لئاسم  نیا  اب  دروخرب  رد  ار  مزال  تاروتـسد  دش و  لزان  قوف  ۀیآ  دیماجنا ، لوط  هب  اهنآ  نانخس 
رد قـح  ناـیب  زا  زین  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هتبلا  تسا ) هیآ  نیا  رگید  ياهتمـسق  هب  رظاـن  هک   ) (2) .دراد دوـجو  زین  يرگید  تاـیاور  هیآ 
هک درک  یم  باجیا  یقالخا  لوصا  یـصخش  دروم  نیا  رد  اما  درک  یمن  ابا  چـیه  تشادـن  یـصوصخ  یـصخش و  ۀـبنج  هک  يدراوم 

(3) .دزادرپن دوخ  زا  عافد  هب  ص )  ) ربمایپ

: مومذم ءایح   

ار شا  یملع  تالکشم  دسرپب ، ار  دوخ  یعرش  لئاسم  دوش  یمن  رضاح  یتح  هک  يدح  رد  دشک  یم  تلاجخ  رایـسب  ناسنا  یهاگ    
(4) .تسین قالخا  عرش و  دیئأت  دروم  ایح  هنوگ  نیا  ًاعطق  دنک ، یم  مرش  یقح  نتفگ  زا  ای  دنک  یم  كرت  ار  یتدابع  ای  دزاس  حرطم 

« .دوش شناد  مک  دشاب ، ور  مک  سک  ره   « » ُهُْملِع َّقَر  ُهُهْجَو  َّقَر  ْنَم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ترضح 

.53/ بازحا ( . 15 - ) 1
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ص 400. ج 17 ، نیشیپ ، هنومن ، ریسفت  ( . 17 - ) 3
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(11  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(11  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

؛ میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ؛ ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1)« َهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  لاق : مالسلا ) هیلعقداصلا  ِنع  َيِوُر  »

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

ءاـیح ثحب  رد  نم  .تسا  ییاـیحیب  جـیورت  اـم  هعماـج  تالکـشم  نیرتـگرزب  زا  یکی  مدرک  ضرع  دوـب ، ءاـیح  هـب  عـجار  اـم  ثـحب 
يدربراک رظن  زا  ییابیز و  رظن  زا  یتلیضف ، یشزرا و  رظن  زا  هطبار  هس  رد  ار  ءایح  هتشذگ  هسلج  رد  مدرک و  ضرع  مه  ار  یتامیسقت 

.میدرک میسقت  هعماج  رد 

مومذم حودمم و  يایح 

يرگید يدنبمیـسقت  کی  راصتخا  روط  هب  تسا ، ءاـیح  ثحبم  هسلج  نیرخآ  هسلج  نیا  نوچ  اـّما  تسا ، یلّـصفم  ثحب  ءاـیح  ثحب 
شیاتـس يایح  دننکیم ؛ حرطم  مومذم  يایح  حودـمم و  يایح  ناونع  تحت  ار  نآ  قالخا  ياملع  هک  منکیم  حرطم  ار  ءایح  هب  عجار 
مومذـم ءایح  میتشاد ، ءایح  هب  عجار  ام  هک  ینایب  نآ  اـب  دوشیم  روطهچ  تسیچ ؟ نیا  ـالاح  .تسا  هدـش  شهوکن  هک  ییاـیح  هدـش و 

؟ دشاب

« هّیناسنا هزیرغ   » نیّهلأتملاردـص ریبعت  هب  تسا و  ناسنا  تاّصتخم  زا  هّیهلا و  بهاوم  زا  یکی  ءاـیح  .منک  ضرع  ار  یبلطم  ًاتمّدـقم  نم 
هّیهلا تبهوم  نیا  .دـنکیم  ءایح  ناسنا  اّما  دـننکیمن ، ءایح  تاناویح  .تسا  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  ِزاـیتمالا » هب  اـم   » ءاـیح نیا  تسا و 

رد ای  دـشاب  یلمع  لقع  اب  طابترا  رد  لمع  یتشز  الاح  تسا ؛ تشز  لمع  اب  طابترا  رد  حور ، يارب  یتلاح  هدوب و  ناـسنا  صوصخم 
رِسکنُم لِعفنُم و  حور  هک  دوشیم  بجوم  تلاح  نیا  .دنکیمن  یقرف  دشاب ، یعرش  ِحُبق  ای  دشاب  یلقع  ِحُبق  حُبق ، دشاب ، عرـش  اب  طابترا 

تلاح نیمه  زاب  تسا ، هدش  راک  نآ  بکترم  ناسنا  مه  رگا  .دراد  تشز  لمع  نآ  هب  تبسن  یگدنرادزاب  شقن  تلاح  نیا  دوشیم و 
حیبق لمع  باکترا  عنام  هک  ییانعم  هب  رثا  .دننکیم  يدنبمیـسقت  ار  ءایح  هک  تسا  رثا  رظن  زا  دـنکن و  رارکت  رگید  هک  دوشیم  بجوم 

.تسا كرت  لعف و  هطبار  ود  ره  رد  دشاب ؛ نَسَح  لمع  كرت  عنام  سکع ، رب  ای  دوش 
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« نامیا سفن و  تّوق   » ءایح هشیر 

دعب منکیم و  ضرع  ار  یبلطم  یبای ، هشیر  رظن  زا  نآلا  .میراد  مومذـم  يایح  حودـمم و  يایح  ءایح ، هلأسم  باب  رد  نامتایاور  رد  ام 
دوش و یمن  هدولآ  تشز  لـمع  هب  ناشتـسد  دنتـسه و  ءاـیح  لـها  هک  یناـسک  .مهدـیم  حیـضوت  ار  يدنبمیـسقت  نیا  موـشیم و  دراو 
رد .دـنراد  ینامیا  یناسنا و  تّوق  دوشیم ، کین  لمع  كرت  عناـم  اـی  حـیبق  لـمع  ماـجنا  عناـم  تلاـح ، نیا  ینعی  دـننکیم ، يراددوخ 

.میراد یعرش  حبق  کی  میراد و  یلقع  حبق  کی  ام  هک  میتفگ  مه  حبق  اب  طابترا 

زا نیا  نوـچ  تسا ، وا  ِیناـسنا  حور  تّوـق  رطاـخ  هب  دـهدیمن  ماـجنا  یلقع  حـبق  یـسک  هکنیا  تسیچ ؟ یلقع  حـیابق  زا  ءاـیح  هـشیر 
دُعب هک  تسا  نیا  زا  فشاک  ءایح  نیا  .تسا  شاـیناسنا  دـُعب  ياـنعم  هب  سفن  اـجنیا  سفن ، ِتّوق  دـنیوگیم : .تسا  ناـسنا  ِتاّـصتخم 

زا تیاکح  ود  ره  .دراد  ینامیا  تّوق  صخـش ، هک  تسا  نیا  زا  فشاک  ءایح  نیا  یعرـش ، حـبق  اب  طاـبترا  رد  .تسا  يوق  شاـیناسنا 
تشز لمع  هب  شتـسد  صخـش ، دوشیم  بجوم  هک  تسا  ات  ود  نیا  .ینامیا  دُعب  تّوق  یکی  یناسنا و  ِحور  تّوق  یکی  دنکیم ؛ تّوق 

.دوشن هدولآ 

« نامیا سفن و  فعض   » ییایحیب هشیر 

رد هچ  هانگ ، ینعی  یعرش ، حبق  هچ  یناسنا و  حبق  هچ  دوشیم ، هدولآ  حیبق  لمع  هب  ناشتـسد  دنتـسه و  یلابُاال  هک  یناسک  لباقم ، رد 
یناسنا دـُعب  رظن  زا  ای  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  فشاـک  ییاـیحیب  نیا  بجاو ، كرت  اـب  طاـبترا  رد  هچ  مارح و  باـکترا  اـب  طاـبترا 

.میدرک مه  یبایهشیر  میتفگ و  ار  اهنیا  همه  .دراد  فعض  ینامیا  رظن  زا  ای  دراد ، فعض 
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اهرگ یلاباال  طیحم  رد  ندش  امن  تشگنا  زا  ءایح 

حیبق لمع  هب  هدولآ  ناشتسد  دنریگیم ، رارق  یطیارش  ای  اه  طیحم  رد  یتقو  هک  دنتسه  ییاهناسنا  میوریم ؛ يدنبمیسقت  نآ  غارس  الاح 
.دنکیمن یقرف  یناسنا  ای  یعرـش  رظن  زا  دنوشیم  بکترم  ار  یعرـشریغ  لمع  ای  دـننکیم  كرت  ار  یبجاو  دـییامرفب  ضرف  ای  دوشیم و 

صخـش نیا  .دوشیم  بکترم  ار  فـالخ  دریگ ، یم  رارق  یلاـبُاال  ِیفرع  ِطـیحم  رد  یتقو  تسا ، حـیبق  تشز و  كرت ، هچ  لـعف و  هچ 
.دوشیم حیبق  لمع  بکترم  دراد ، فعض  شاینامیا  دُعب  یناسنا و  دُعب  نوچ 

یفرع حماست  يانعم 

یم تلاجخ  هک  مدوب  ییاج  دیوگیم : يدـناوخن ؟ ار  تزامن  ارچ  ینالف  یـسرپب  وا  زا  رگا  یفرع .» حـماست   » مییوگیم تلاح  نیا  هب  ام 
راک نیا  يدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  ینالف ! مییوگ : یم  هکنیا  ای  يزیچ ؟ هچ  زا  یـسک ؟ هچ  زا  يدیـشک ؟ یم  تلاجخ  .مدیـشک 

بکترم دوشیم  بجوم  یلابُاال ، ِیفرع  طیحم  طیارـش  .مدشیم  امنتـشگنا  عمج  نیا  رد  مدرکیمن ، رگا  بوخ  دـیوگیم : دوب ! مارح  هک 
.دنکیم فرصم  ار  ءایح  اجنیا  رد  مدیشک ! تلاجخ  دیوگیم : ارچ ؟ یسرپیم : وا  زا  هک  مه  دعب  .دوش  بجاو  كرت  ای  حیبق  لعف 

تّوق يایح  فعض و  يایح 

ءایح نیا  فرع  رد  نوچ  دناهدرک ، ثحب  حودمم  يایح  نیمه  روحم  رب  ام  تایاور  رد  اذل  تسا ، حودـمم  شایعقاو ، يانعم  هب  ءایح 
هک ار  یتایاور  هک  متفگ  نیا  يارب  ار  همدقم  نیا  نم  .دناهدرک  مه  ار  مومذم  حودمم و  يایح  ِيدنبمیـسقت  نیا  هتبلا  .تسا  لوادـتم 

ُفْعَّضلا ُْهنِمَف  ِْنیَهْجَو  یَلَع  ُءاَیَْحلا  : » دومرف ترضح  هک  دراد  مالسلا ) هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دوش  صخـشم  شیانعم  مناوخیم ،
نآ مسق  کـی  دـنکیم و  فعـض  زا  فشک  ءاـیح  زا  مسق  کـی  .دوـشیم  نشور  یلیخ  رگید  متفگ  هک  ياهمّدـقم  نیا  اـب  ٌهَّوـُق ،» ُْهنِم  َو 
هک دوشیم  نشور  ًابیرقت  رگید  تیاور  يانعم  ـالاح   (1)« ٌناَمیِإ ٌماَلْـسِإ َو  َو  ، » دنکیم ینامیا  دُعب  رد  یناسنا و  دـُعب  رد  تّوق  زا  فشک 

.دندرک یبایهشیر  ار  نیا  ترضح 
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قمُح يایح  لقع و  يایح 

ُءاَیَحَف ٍقْمُح  ُءاَیَح  ٍلْقَع َو  ُءاَیَح  ِناَءاَیَح  ُءاَیَْحلا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر لاـق  : » دـندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 
ییایح نآ  تسا و  ملع  يایح  تسا ، یناسنا  ِیحور  تردق  شاهناوتشپ  هک  ییایح  نآ   (1)« ُلْهَْجلا َوُه  ِقْمُْحلا  ُءاَیَح  ُْملِْعلا َو  َوُه  ِلْقَْعلا 

.تسا لهج  قمُح و  تسا ، ینامیا  یناسنا و  فعض  شاهناوتشپ  هک 

! وش تعامج  گنر  مه  اوسر ، يوشن  یهاوخ 

تـسد ناشیور  هک  مینیبیم  ار  يدراوم  تایاور  رد  ام  .تسین  لماک  يدودـح  اـت  مثحب  هتبلا  میوگب ، ار  يدنبمیـسقت  نیا  متـساوخ  نم 
نیا دـنیوگیم : هک  میراد  يدّدـعتم  دراوم  اـم  .ینکیم  ریبعت  تلاـجخ »  » هب اـه  نآ  زا  وت  هک  تسا  مومذـم  ياـیح  اـهنیا  هک  دـنراذگیم 

، مشکیم تلاجخ  دیوگیم : دـنکیمن و  لمع  ار  یبجاو  یـسک  رگا  .تامّرحم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  نیمه  لثم  هچ ؟ ینعی  تلاجخ 
یحیحـص فرح  وش ،» تعاـمج  گـنرمه  اوسر  يوشن  یهاوخ   » هلمج نیا  ًالـصا  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  .دوشیم  بکترم  مارح  لـمع 

هچ زا  .میوگیمن  مدوـخ  زا  ار  یفرح  چـیه  نم  .دوـب  تیاور  رد  هک  تسا  یقمُح  ياـیح  ناـمه  نیا  دراد ! يّدـح  مه  تقاـمح  تسا ؟
.منکیم ضرع  ار  دراوم  نآ  زا  دروم  هس  ود  نم  الاح  شکب ! تلاجخ  ادخ  زا  ورب  يدیشک ؟ تلاجخ  یسک 

قمُح يایح  فلتخم  دراوم 

« ندرک لاؤس   » رد ءایح  .1

ام .تسا  قمُح  يایح  نیا  .مسرپب  هک  مشکیم  تلاجخ  دـیوگیم : ارچ ؟ .دوش  هاگآ  هک  دـسرپب  دوریمن  دـنادیمن و  ار  يزیچ  رفن ، کـی 
َال ِِهب َو  َیِهاَُبِتل  َال  ِِهب َو  َِیئاَُرِتل  ٍثاَلَِثل  َْملِْعلا  ُِبلْطَت  َال  ِناَمْعُّنلا ! َْنبا  اَی  : » دندومرف هک  میراد  هیلعهللاتاولص ) ) قداص ماما  زا  تیاور  کی  رد 

.ینک هلداجم  مدرم  اب  ای  یهدب  ُزپ  يوش ، امنتشگنا  هکنیا  ورن ! ملع  نتفرگ  دای  مّلعت و  لابند  زیچ  هس  نیا  يارب  َيِراَُمِتل »
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ِیف ٍهَبْغَر  ! » نکن اهر  ار  نتفرگ  دای  زین  تهج  هس  يارب   (1)« ساَّنلا َنِم  ٍءاَیِْحتْسا  ِْملِْعلا َو  ِیف  ٍهَداَهَز  ِلْهَْجلا َو  ِیف  ٍهَبْغَر  ٍثاَلَِثل  ُهْعَدَت  َال  «َو 
نیا .تسا  رتهب  منادن  دوشیم ؟ هچ  منادـب  رگا  الاح  دـیوگیم : يریگب ؟ دای  يوریمن  ارچ  مییوگیم : ینعی  ینادان ؛ یتسود  کی : ِلْهَْجلا »

«. ِْملِْعلا ِیف  ٍهَداَهَز  : » دـنیوگیم ار  نیا  تسا ، سب  منادـیم  هک  ردـقنیمه  ینعی  ِْملِْعلا » ِیف  ٍهَداَـهَز  : » ود ِلـْهَْجلا .» ِیف  ٍهَبْغَر  : » دـنیوگیم ار 
یعرش هلأسم  دورب  دشکیم  تلاجخ  .دسرپب  دورب  دشکیم  تلاجخ  ساَّنلا » َنِم  ٍءاَیِْحتْـسا  َو  ، » تسا موس  دروم  نیا  هب  طوبرم  نم  ثحب 

.مشکیم تلاجخ  دیوگیم : درف  هک  تسین  ءایح  ًالصا  نیا  .تسا  مومذم  تسا و  قمُح  يایح  ءایح ، نیا  .دسرپب  ار 

« منادیمن  » نتفگ رد  ءایح  . 2

فیرظ ردـقهچ  ام  تاـیاور  دـینیبب  .منادـیمن  دـیوگب  هک  دـشکیم  تلاـجخ  نوچ  منادـیمن ، هک  دـیوگیمن  دـنادیمن و  ار  يزیچ  مود ؛
(2)« ملعأ ـال  لوقی  نأ  ملعی  ـال  اـمع  لئـس  اذإ  دـحأ  نییحتـسی  ـال  : » دـندومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  یتیاور  .دـننکیم  دروخرب 

يزیچ رگا  ینعی  تیاور  نـیا   (3)« هملعتی نأ  یـشلا ء  ملعی  مل  اذإ  دحأ  نییحتـسی  و ال   » .منادـیمن وگب  ینادـیمن ؟ اقآ ! شکن  تلاجخ 
.سرپب ورب  شکن ، تلاجخ  ینادیمن ،

تفگ نم  هب  وا  میوگیمن ، ار  شاهلحم  .تسا  هدرک  توف  هک  درک  لقن  نم  يارب  یـصخش  ار  نیا  هک  مداتفا  ياهیـضق  دای  نآلا  نیمه 
زا .دندرک  بدا  مه  یلیخ  ناشیا  .مدرک  مالس  .مدرک  دروخرب  نارهت  روهـشم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  هب  یمومع  ياج  کی  رد  نم 

تلاجخ مه  چـیه  تسین ! مدای  ریـش  لثم  تفگ : درک و  دـنلب  ار  شرـس  درک ، يرکف  ناشیا  .مدرک  لاؤس  یعرـش  هلأسم  کـی  ناـشیا 
« ملعأ لوقی ال  نأ  ملعی  امع ال  لئـس  اذإ  دـحأ  نییحتـسی  ال   » .دوب مه  نارهت  ياملع  ملعأ  زا  ناشیا  تفگ : دوشیم  هک  نیا  اـب  دیـشکن ،

.درادن تلاجخ  هک  منادیمن »  » نتفگ
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« قح نخس  نتفگ   » رد ءایح  . 3

هک تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  تیاور  .تسا  هناـقمحا  ياـیح  زین  ینکن  زاربا  یـشکیم ، تلاـجخ  نوچ  ینادـیم و  ار  قـح  هک  ییاـجنآ 
.تسا یقمحا  مدآ  منزب ، ار  قح  فرح  هک  مدیشک  تلاجخ  دیوگب  یسک  رگا   (1) «، قمحأ وهف  قحلا  لوق  نم  ایحتسا  نم  : » دندومرف

! تسا يریبعت  هچ  دینک  هاگن 

ادخ .تسا  نآرق  هیآ  نیا   (2)« قَْحلا َنِم  ییْحَتْـسَی  ُهَّللا ال  َو   » .میوگب راوتـسرهف  ار  اهنیا  هک  مرادن  نیا  زج  ياهراچ  نم  هسلج  نیا  رد 
.دنکیمن ءایح  قح  نایب  زا 

هک مشاب  هتفگ  مه  ار  نیا  .مرادن  تصرف  مه  نم  تسا و  یلّصفم  ثحب  ّالا  میوگب و  راوتسرهف  ار  يدنبمیسقت  نیا  هک  دوب  نیا  مضرغ 
.تسیچ شاهـشیر  هک  متفگ  مه  ياهـشیر  رظن  زا  تسا و  اـم  یقـالخا  ثحاـبم  رد  مه  تسا و  اـم  تاـیاور  رد  مه  يدنبمیـسقت  نیا 

زا یناسنا و  دُعب  رظن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  یعرـش ، حبق  اب  هطبار  رد  هچ  یلقع و  حبق  اب  هطبار  رد  هچ  دنتـسه ، ءایح  لها  هک  ییاهنآ 
دنناوتیمن دـنریگیم و  رارق  ییایحیب  يداو  رد  دـنراد ، یناسنا  يورین  فعـض  ای  ینامیا  فعـض  هک  یناسک  دنتـسه و  يوق  ینامیا  رظن 

.دنوشیم رَدهدرپ  هعماج  رد  دننک و  يرادهدرپ 

ییایحیب جیورت  ّلح  هار 

زا رّرکم  ءایح  ثحب  نیا  رد  تسا .» ییایحیب  جـیورت  ام  هعماج  گرزب  تالکـشم  زا  یکی   » هک منکیم  ضرع  ار  ریبعت  نیا  ًاصوصخ  و 
زیچ کی  هلأسم  نیا  .دشاب  هدمآ  نیمه  مه  اهامش  زا  يرایسب  نهذ  رد  دیاش  تسیچ ؟ لکـشم  نیا  لحهار  هک  تسا  هدش  یلاؤس  نم 

.تسا اهنآ  اب  مه  قح  متسین  فاصنایب  ییوگیمن ؟ ار  نآ  ّلح  هار  یلو  ییوگیم  ار  لکشم  ارچ  تفگ : .تسه  مه  يّداع 
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ییایحیب شرتسگ  ياه  هویش 

ییایح یب  جیورت  .1

جیورت تروص  هب  ییایحیب  جیورت  یهاگ  دراد ، ریوصت  ود  ییایحیب  جیورت  .موشیم  لکشم  ّلح  هار  دراو  دعب  میوگب  ار  ياهمّدقم  نم 
ام هعماج  رد  ییایحیب  عون  نیا  جّورم  هک  یـصخاش  درف  .تسا  يراتفر  يراـتفگ و  يرادـید ، هطبار  هس  رد  حـیبق  لاـمعا  اـه و  یتشز 

لّمأت نم  فرح  رد  مه  یـسک  ًارهاظ  .دننکیم  يردهدرپ  يراتفر  هچ  يراتفگ و  هچ  يرادـید ، رظن  زا  هچ  هک  دنتـسه  اههناسر  تسا ،
.دنتسه ییایحیب  جّورم  هعماج  رد  اههناسر  هک  درادن 

ییایح یب  ربارب  رد  توکس  . 2

هعماج رد  هک  یتشز  لمع  اب  دننکیم و  توکـس  هکلب  دننک ، یمن  جیورت  ار  تشز  لامعا  ینعی  دـننک ، یمن  ییایح  یب  جـیورت  یهاگ 
دُعب رد  تشز  لمع  ره  اب  دـنراد  ّتیلوئـسم  هعماج  رد  هک  یناسک  .تسا  ییاـیح  یب  جـیورت  مه  نیا  .دـننکیمن  دروخرب  دوشیم ، عقاو 
ینعی .دـنا  هداد  جـیورت  ار  ییایح  یب  مه  اه  نیا  دـننکن ، لمع  ناش  هفیظو  هب  رگا  دـننک ، دروخرب  هک  يراـتفر  يراـتفگ و  يرادـید ،

زا ار  اهنیا  نم  هک  دینک  تقد  .تسا  عون  ود  جیورت  سپ  .تسا  ییایحیب  جیورت  تشز ، راک  ماجنا  يارب  هعماج  رد  نادیم  نتشاذگزاب 
.مدرک ادج  مه 

: تسا تموکح  ياضف  طیحم ، راهچ  رب  مکاح  مجنپ  ياضف 

شور یلغش ، یتقافر و  یـشزومآ ، یگداوناخ ، طیحم  راهچ  رد  اهناسنا  هک  مدرک  ضرع  دوب ، ّتیبرت  دروم  رد  هتـشذگ  رد  نم  ثحب 
.تسا طیحم  راهچ  نآ  رب  مکاح  مجنپ ، ياضف  نیا  هک  میراد  یمجنپ  ياضف  ام  متفگ  هک  متـشاد  يریبعت  اجنآ  رد  .دـنریگیم  يراتفر 
طیحم راهچ  ره  رب  مکاح  هک  مجنپ  ياضف  اّما  دنشاب ، هتشاد  یگدنزاس  شقن  یلغش  یتقافر و  یشزومآ ، یگداوناخ ، طیحم  رگا  ًالثم 

.دنک یثنخ  ار  اه  نآ  تامحز  مامت  دناوت  یم  تسا 
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رگا یتح  دوریم ؛ یگدنزاس  تمـس  هب  هعماج » حطـس  ، » تشاد یگدنزاس  شقن  تسا ، طیحم  راهچ  رب  مکاح  هک  یمجنپ  ياضف  رگا 
فیعـضت اهاضف  نیا  یگدـنزاس  شقن  تشاد ، یبیرخت  شقن  اـضف  نآ  رگا  اـّما  .دـشاب  هتـشاد  یبیرخت  شقن  اـهطیحم  نیا  زا  یـضعب 

هـسلج نیا  رد  زورما  هک  یثحب  اب  ار  ثحب  نیا  نم  .ما  هدرک  قباس  رد  نم  هک  هدوب  ییاـه  ثحب  اـه  نیا  .دوریم  نیب  زا  هکلب  دوشیم و 
الاح .موش  ءایح  ثحب  دراو  ّتیبرت  ثحب  زا  مروبجم  مرادـن و  ياهراچ  رگید  نم  .دوش  نشور  هلأسم  لح  هار  ات  منکیم  قیفلت  متفگ ،

.منکیم لصّتم  مه  هب  ار  ات  ود  نیا 

هعماج رد  ییایحیب  حالصا  ّلح  هار 

نامکاح هک  تسا  نیا  ّلح  هار  تسیچ ؟ دراد ، دوجو  هعماج  حطـس  رد  هک  لکـشم  نیا  ّلح  هار  .میورب  لکـشم  لح  هار  غارـس  الاح 
مجنپ و ياضف  ثحب  رد  مه  لکـشم  دنـشاب ، حلاص  دارفا  اهنیا  رگا  .دنـشاب  ّتیحالـص  ياراد  مجنپ ، ياضف  ناگدنزاس  ینعی  هعماج ،

.دوشیم ّلح  لّوا ، طیحم  راهچ  یگدنزاس  شقن  رد  مه 

نالوئسم حالصا  ناهیقف و  حالصا 

تیاور کی  لّوا  نم  .دـید  دـهاوخ  حالـص  يور  هعماج  دـنوش ، حالـصا  اـه  نیا  رگا  دنتـسه ، زاـساضف  هک  دناهتـسد  ود  هعماـج  رد 
ِناَْفنِص ملسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر لاق  : » دندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  تیاور  .مهد  یم  حیضوت  ار  بلطم  دعب  مناوخیم و 

تّما هعماج و  دنشاب ، هتسیاش  حلاص و  رگا  هک  دنتـسه  نم  تّما  زا  هورگ  ود  دندومرف : ترـضح  ِیتَّمُأ » ْتَحَلَـص  اَحَلَـص  اَذِإ  ِیتَّمُأ  ْنِم 
َلوُسَر اَی  َلِیق  ، » دوریم داسف  هب  ور  مه  هعماج  دنشاب ، دساف  هورگ  ود  نیا  رگا  ِیتَّمُأ » ْتَدَسَف  اَدَسَف  اَذِإ  َو  ، » دوریم حالـص  هب  ور  مه  نم 

(1)« ُءاَرَمُْألا ُءاَهَقُْفلا َو  َلاَق  « ؟ دنتـسه یناسک  هچ  دییامرفیم ، هک  فنـص  ود  هورگ و  ود  نیا  هک  دندرک  لاؤس  ربمغیپ  زا  اَمُه » ْنَم  ِهَّللا َو 
روما مامز  هک  یناسک  ینعی  ارَُما  مه  مود  هتـسد  دننادیم و  ار  هّیعرـش  ماکحا  فراعم و  هک  ینادنمـشناد  املع و  ینعی  اهقف  لّوا  هتـسد 

.دنتسه دنراد ، تسد  رد  ار  هعماج  ییارجا 
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نآ يارجا  نید و  نییبت  ارما : اهقف و  هفیظو 

حلاص هک  نیا  يانعم  .دوشیم  حلاص  مه  هعماج  دندش ، حـلاص  رگا  اهنیا  .تسا  ییارجا  روما  ارَُما  راک  تسا و  یگنهرف  روما  اهقف  راک 
هفیظو .دـننک  لمع  تسا ، هدرک  لّوحم  اه  نآ  هب  دـنوادخ  هک  يا  هفیظو  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ دـندش ، دـساف  ای  دـندش 

اهدیاب و دـنیوگب ، ار  هّیهلا  فراعم  دـننک ، نییبت  ار  هّیعرـش  ماکحا  دـنیایب  دـیاب  اه  نیا  ینعی  تسا ، یگنهرف  هفیظو  کی  اهقف  املع و 
ماکحا ندرک  هدایپ  اهنیا  هفیظو  تسیچ ؟ ارَُما  هفیظو  .تسا  اـهقف  هفیظو  نیا  .دـننک  ناـیب  مدرم  يارب  هداـس  یلیخ  ریبعت  هب  ار  اهدـیابن 

.دننک ارجا  ار  هیعرش  ماکحا  دیاب  اهنیا  .دنتسه  ییارجا  لوئسم  اهنیا  نوچ  تسا ، هعماج  حطس  رد  هّیعرش 

! تسا ییایح  یب  جیورت  توکس » »

رگا دـنراد ، ار  یهلا  ماکحا  شزومآ  نید و  غیلبت  هفیظو  هک  ینید  ناملاع  اهقف و  هک  منک  ضرع  ار  هتکن  نیا  مهاوخیم  اـجنیا  رد  نم 
ار ماکحا  يارجا  هفیظو  هک  یتموکح  روما  نالوئـسم  نایرجم و  ای  دننک ، توکـس  دوش ، یم  هعماج  رد  هک  ییاه  ییایح  یب  ربارب  رد 

رگا .تسا  ییایحیب  جیورت  ناشتوکس  نیمه  دننکن ، يراک  دتفا ، یم  قاّفتا  هعماج  حطس  رد  هک  ییاه  ییایح  یب  ربارب  رد  رگا  دنراد ،
يارب يراک  دنراذگب و  تسد  يور  تسد  دنراد ، ییارجا  هفیظو  هک  یناسک  دـنیوگن و  يزیچ  اهقف  دـنوش و  فرحنم  هعماج  مدرم و 

(1) .دننک جیورت  ار  ییایحیب  ناشدوخ  هللااب  ذوعن  هکنیا  هب  دسر  هچ  .تسا  ییایحیب  جیورت  شدوخ  نیا  دننکن ، هعماج  حالصا 

دننک راک  مه  شوداشود  دیاب  ارما  اهقف و 

شوداشود دـیاب  ییارجا  راک  یگنهرف و  راک  .دـننک  راک  مه  اب  يزاوم  دـیاب  دنـشاب ، ادـج  رگیدـکی  زا  ارما  اهقف و  هک  تسین  روطنیا 
، دـننکن لمع  ارَُما  فرطنیا  زا  دنـشکب و  داد  اهقف  هچره  .تسا  هدـیافیب  دوشن ، ییارجا  راک  اّما  دوش ، یگنهرف  راک  رگا  ّالاو  دور  ولج 

.میوگیم ار  بلاطم  نیا  نم  دیتساوخ ، ار  هعماج  لکشم  ّلح  هار  امش  زا  یخرب  نوچ  .درادن  ياهدیاف 
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! تسا قساف  دنکن ، لمع  شایعرش  هفیظو  هب  سک  ره 

هفیظو هب  یـسک  رگا  هک  میراد  ماکحا  باب  رد  اـم  .درادـن  یگزاـت  یمالـسا  هعماـج  يارب  تبیـصم  نیا  هک  دـینادب  مه  ار  نیا  ًاـنمض 
« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  « ؟ تسیچ تابجاو  ّمها  .میورب  تابجاو  ّمها  غارـس  .تسا  هدـش  مارح  بکترم  درکن ، لمع  شایعرش 

ياهفیظو هطبار  نیا  رد  هک  یسک  نآ  ینعی  دنکن ، لمع  هعماج  حطس  رد  تابجاو  ّمها  نیا  هب  یـسک  رگا  .دیدینـش  هک  یبتارم  نآ  اب 
صخـش نیا  تسا ؛ یعرـش  هلأسم  اهنیا  همه  تسا ، نشور  یلیخ  میوگیم  هک  نیا  .تسا  قساف  دـنکن ، لـمع  هفیظو  نیا  هب  رگا  دراد ،

.دش عورش  یمالسا  هعماج  رد  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  مالسا  ردص  زا  گرزب  تبیصم  نیا  .تسا  قساف 

حالصلارهاظ قاّسف  يراد  مامز  مالسا ، یخیرات  تبیصم 

روما مامز  اهنیا  .تفر  داسف  هب  ور  یمالـسا  هعماج  دـنتفرگ و  تسد  هب  هعماج  حطـس  رد  ار  ییارجا  روما  ماـمز  حالـصلارهاظ ، قاُّـسف 
نیا یعقاو  تبیـصم  .تفر  داسف  هب  ور  زور ، هب  زور  هعماج  دندرکن ، لمع  یهلا  هفیظو  هب  نوچ  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  هعماج  ییارجا 
یب ءایر و  یب  رگا  نم  ریبعت  هب  .دـندروخیمن  بیرف  مه  مدرم  دوبن ، يدایز  لکـشم  دـندوبن  حالـصلارهاظ  یلو  دـندوب  قساف  رگا  .دوب 

یمن اه  نیا  غارـس  مدرم  دـندوب ، لهاک  یعرـش  فیاظو  رد  یلو  دـندوب  افـصاب  رگا  .دـمآ  یمن  راب  هب  تبیـصم  همه  نیا  دـندوب  نید 
.تسین حالصلارهاظ  هک  تسا  یقساف  زا  رتالاب  حالصلارهاظ » قساف   » تبیصم .دنتفر 

.دوش حالـصا  هعماـج  اـت  دـنوش  حالـصا  دـیاب  نازاـساضف  تسیچ ؟ لـح  هار  .میوگب  ار  لکـشم  لـح  هار  متـساوخ  يدودـح  اـت  نم 
همه تسا و  یلالدتـسا  میوگیم ، هک  ییاهنیا  .دـینیبیم  هک  تسا  نیمه  هعماج  عضو  اـّلاو  دـننک  لـمع  ناـشفیاظو  هب  دـیاب  نازاـساضف 
نیا زا  رتـهب  رگید  .تسا  نیا  شهار  .مدـناوخ  تیاور  مه  نم  تسیچ ، ّلـح  هار  دـیدرک  لاؤـس  .مدـمآ  شیپ  متفگ و  مـه  ار  لـیالد 

؟ دیهاوخیم
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! دهد یمن  باوج  ییارجا  راک  نودب  یگنهرف ، راک 

.دـنورب ولج  گنهامه  دـیاب  اهنیا  .دوشیمن  حالـصا  هعماج  درادـن و  يرثا  چـیه  دوشن ، ارجا  ات  دـنک ، یگنهرف  راک  هچ  ره  ینید  ملاع 
حالصا لباق  ارما  رگا  هک  متفگ  مدش و  مجنپ  ياضف  دراو  ءایح  ثحب  نیا  رد  نم  .میرادن  نیا  زج  یهار  ام  دنوش ، حالـصا  دیاب  اهنیا 

.دنراد ار  ماکحا  ندرک  هدایپ  يارب  یساسا  شقن  اه  نیا  نوچ  .درک  حالصا  ار  اهنآ  دیاب  دنتسه ،

! تسا ییارگ  تّینهذ  ارجا  نودب  یگنهرف ، راک 

همه متفگ و  هطبار  هس  رد  ار  يردهدرپ  .دوش  لمع  هعماج  حطـس  رد  ماکحا  هک  تسا  نیا  مهم  دروخیم ؟ درد  هچ  هب  ییارگ  ّتینهذ 
حالصاراک دندوبن ، اه  حالصلارهاظ  نیا  رگا  متفگ  .تسا  هدوب  نیمه  مالسا  ردص  زا  ام  گرزب  تبیصم  متفگ  مدرک و  ثحب  مه  ار 

.دهد تاجن  ار  هعماج  هللاءاشنا  ادخ  .دنا  هدرک  هدیچیپ  ار  لکشم  اه  حالصلا  رهاظ  نیا  .دوب  رتناسآ  هعماج 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(10  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(10  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

نیَملاعلا ِّبَر  هِلل  ُدمَحلَا  میحَّرلا ؛ ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  میجَّرلا ؛ ِناطیَشلا  َنِم  هللاِاب  ُذُوعَا  »

« نیعَمجَا مِِهئادعَا  یلَع  هللا  ُهَنَعل  نیرِهاطلا َو  َنیِبیَطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَلَص  َو 

(1)« َهل َءایَح  نَِمل ال  َنامیا  ال  : » لاق مالسلا  هیلع  ِقِداّصلا  نَع  يَوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

اه تبسانم  هب  هتشذگ  رد  .تسا  ییایح  یب  جیورت  ام  هعماج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  مدرک  ضرع  .دوب  ءایح  هب  عجار  ام  ثحب 
دـهاش و هب  تبـسن  ءایح  اب  طابترا  رد  ام  يدـنب  میـسقت  نیرخآ  هلمج  زا  میتفگ ؛ ءایح  يارب  ییاه  يدـنب  میـسقت  نوگانوگ ، طباور  و 
، هکئالملا نم  ءایح  کی  میراد ، سفنلا  نم  ءایح  کی  میراد ، قلخلا  نم  ءایح  کی  ام  مدرک  ضرع  اذل  تسا ؛ ناسنا  حیبق  ِلمع  رظان 

هرابرد لبق  هسلج  رد  یّتح  ما و  هداد  حیضوت  يرـصتخم  ار  اهنیا  هتـشذگ  رد  .میراد  هللا  نم  ءایح  مه  یکی  هللا و  ءایلوا  نم  ءایح  کی 
همه میتفگ ، ءایح  يارب  هک  يا  هناگ  جـنپ  ماسقا  نیا  .مدـناوخ  مه  ار  شتایاور  مداد و  حیـضوت  يدودـح  اـت  هللا  نم  ءاـیح  یگنوگچ 

.دوب ام  تایاور  زا  هتفرگرب 
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؛ هس تسا ؟ رتابیز  اهنیا  زا  کی  مادک  ییابیز  رظن  زا  ود ؛ تسا ؟ رت  شزرا  اب  اهنیا  زا  کی  مادک  کی ؛ .تسا  حرطم  لاؤس  دـنچ  الاح 
؟ تسا رت  يدربراک  اهنیا  زا  کی  مادک  هعماج ، حطس  رد  دربراک  رظن  زا 

ءایح نیرت  شزرا  اب 

، هللا نم  ءایح  سفنلا ، نم  ءایح  قلخلا ، نم  ءایح  زا  کی  مادـک  ام ، فراعم  رد  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  .میورب  اهنیا  شزرا  غارـس  لّوا 
ءایح باب  رد  میتفگ : ام  هک  منک  یم  يروآدای  ار  يا  هلأسم  ًاتمدقم  موش ، ثحب  دراو  هکنیا  زا  لبق  تسا ؟ رت  شزرا  اب  یشزرا  رظن  زا 

یشان ِحُبق  لمع و  ود ؛ لمع ، ِلماع  کی ؛ تسا : حرطم  هتکن  هس  تسا ، حیبق  ِلمع  اب  طبر  رد  حور  لاعفنا  راسکنا و  تلاح  نامه  هک 
حبق مه  ام  زین ، حبق  دروم  رد  .دراد  دوجو  ءایح  هلأسم  باب  رد  اهنیا  .دـنک  یم  دوهـش  ار  حـیبق  لمع  هک  يدـهاش  نآ  هس ؛ لمع و  زا 

.میراد هعرشتم  حبق  ینعی  یفرع  حبق  مه  میراد و  یعرش  حبق  مه  میراد ، یلقع 

بیاغ دهاش  زا  ءایح 

لمع نآ  هک  يدهاش  دوش و  رداص  ناسنا  زا  یحیبق  لمع  هللاابذوعن  رگا  .میور  یم  لّوا  ثحب  غارـس  هب  هاتوک ، همّدقم  نیا  هب  هّجوت  اب 
.تسا اهایح  نیرت  شزرااب  لضفا و  ءایح  نیا  دوش ، لعفنم  ناسنا  ًادـعب  دـشاب و  دوهـشم  ریغ  ینوریب و  يدـهاش  دـنک ، یم  دوهـش  ار 

تسا هاگآ  نم  لاوحا  رب  وا  یلو  منیب  یم  ار  وا  دوهش  هن  مراد و  وا  هب  تبسن  يرهاظ  دوهش  هن  نم  هک  يدهاش  هب  تبـسن  يایح  ینعی 
هن منیب و  یم  ار  وا  هن  نوچ  تسا  اهایح  نیرت  تلیـضف  اب  نیا  منک  ءاـیح  يدـهاش  نینچ  زا  رگا  .تسا  اـیح  نیرتـالاب  دـنیب ، یم  ارم  و 

فالخ بکترم  نیمه  رطاخ  هب  دراد و  یهاگآ  نم  لامعا  رب  ینوریب ، دـهاش  نآ  هک  ما  هدرک  كرد  طقف  هکلب  منیب ، یم  ار  شندـید 
.موش یمن  حیبق  لمع  و 
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دنوادخ زا  يایح 

لمع ًاتلفغ  هللاابذوعن  رگا  ای  دوش ، لعفنم  هطبار  نیا  رد  یلو  دهد  ماجنا  دوهشم  ِریغ  ِینوریب  ِدهاش  دزن  یحیبق  لعف  دهاوخب  ناسنا  رگا 
نآ ناسنا  نوچ  .تسا  اهایح  لضفا  ءایح  نیا  دوش ، تشز  لمع  نآ  رارکت  عنام  تلاح  نیمه  دوش و  لعفنم  دعب  دهد و  ماجنا  یحیبق 
دهد ماجنا  یلمع  هک  نیا  زا  دراد و  یهاگآ  شلامعا  رب  وا  هک  دنک  یم  كاردا  یلو  دنیب ، یمن  مه  ار  وا  ندید  دـنیب ، یمن  ار  دـهاش 

ءایَحلا ُلَضفَا  : » میراد مالّسلا ) هیلع  ) یلع زا  تیاور  رد  ام  .تسا  اهایح  نیرت  شزرا  اب  مسق ، نیا  .دنک  یم  مرش  تسا ، حیبق  وا  دزن  هک 
رد صوصخ  هب  دـشکب ؛ تلاجخ  ادـخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایح  ِدرف  نیرت  دنمـشزرا  نیرت و  تلیـضف  اـب   (1)« هللا َنِم  َكؤایِحتِسا 

.منک كرت  نآ  مشکب و  تلاجخ  تسا ، حیبق  ملامعا  دهاش  دزن  هک  یلعف  نآ  زا  نم  ینعی  ءایح  .ناهانگ  یصاعم و  اب  طابترا 

درب یم  نیب  زا  ار  تشز  لامعا  ءوس  رثا  ءایح 

راثآ زا  .منک  یمن  رارکت  ار  نآ  ما ، هدـناوخ  ًالبق  ار  تیاور  نیا  نوچ  الاح  .تسا  يراـثآ  ياراد  اـیح ، نیا  دوخ  میراد  تیاور  رد  اـم 
تـسا نیا  مهد ، یمن  ماجنا  ار  لعف  نآ  مشک ، یم  تلاجخ  ادـخ  زا  هکنیا  يارب  تسا و  حـیبق  هللا  دـنع  یلعف  موش  یم  هّجوتم  هک  نیا 

رـس نم  زا  یتشز  لمع  رگا  .درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  ءوس  ِرثا  ءایح  نیا  دوب ، هدـش  رداص  نم  زا  یحیبق  لعف  ًاـتلفغ  هتـشذگ ، رد  رگا  هک 
يرایسب دوش  یم  بجوم  هللا  نم  ءایح  نیمه  مشک ، یم  تلاجخ  ادخ  زا  ما و  هدش  هّجوتم  الاح  هدوبن و  هللا  دنع  یضرم  هک  تسا  هدز 

.دورب نیب  زا  نآ  ءوس  ِرثا  ینعی  دوش ، وحم  نم  هتشذگ  ياهاطخ  نآ  زا 
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دنک یم  وحم  ار  ناهانگ » دوخ   » و رثا »  » ءایح

زا ءاـیح  .تسا  ییاـبیز  ریبعت  هچ   (1)« اـیاطَخلا َنِم  ًاریثَک  ُوحمَی  هللا  َنِم  ءاـیَحلَا  : » دـندومرف هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  یتیاور  رد 
یگبلط رظن  زا  .تسا  تیاور  زا  تشادرب  کی  نیا  هتبلا  .دوش  فرطرب  ناسنا  زا  ناهانگ  زا  يرایـسب  ءوس  راثآ  دوش  یم  بجوم  ادخ ،

دنک مرـش  ادخ  زا  ناسنا  هک  نیمه  ینعی  دوش ، یم  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  ام  ریبعت  هب  .درک  انعم  ار  نیا  ناوت  یم  مه  رگید  روط  کی 
يولج هدنیآ  رد  ینعی  ًاریثَک » ُوحمَی   » مود تشادرب  قبط  .دوشن  هانگ  هب  هدولآ  وا  تسد  هدـنیآ  رد  هک  دوش  یم  بجوم  دـنکن ، هانگ  و 

نآ تیاور  رهاظ  یلو  مینکب ، مه  ار  تشادرب  نیا  تیاور ، نیا  زا  میناوتب  ام  اسب  هچ  .دنک  یم  وحم  دریگ و  یم  ار  ناهانگ  زا  يرایسب 
.دوب

ءایح نیرتابیز 

، دـنک یم  ءایح  تسا  دوهـشم  ریغ  هک  ینورد  يدـهاش  زا  ناسنا  هک  ییاجنآ  ماسقا ، نیا  نیب  رد  میور ، یم  ءایح  ماسقا  ییاـبیز  غارس 
.تسین یندش  ادج  ًالـصا  تسا و  ناسنا  هارمه  هکلب  تسین ، وا  ناسنا و  ِنیب  یّتیریغ  تسا و  ینورد  دهاش  .تسا  ءایح  مسق  نیرتابیز 

.تسا سفنلا  نم  ءایح  ءایح ، مسق  نیرتابیز 

تّیناسنا دوجو  ینعی  سفنلا  نم  ءایح 

نآ هتـسناوتن  یناویح  ياوق  زونه  .دـنک  یم  راک  شا  یلمع  لقع  هتـشاد و  ّتیناسنا  زونه  ناسنا  تسا  نآ  زا  فشاک  ایح ، زا  مسق  نیا 
تـشز لامعا  باکترا  عنام  هک  يروط  هب  دراد ، دوجو  یلمع  لقع  زونه  .دنک  وحم  تسا ، هداهن  وا  رد  هک  ار  يا  هّیناسنا  هّیهلا  هعیدو 

.دوش یم 

! دنک یم  ءایح  شدوخ  زا  ناسنا » »

هک منک  يراک  هک  مشک  یم  تلاجخ  مدوخ  زا  .تسین  ادـخ  تبحـص  رگید  اجنیا  مشک ؛ یم  تلاـجخ  مدوخ  ینعی  سفنلا  نم  ءاـیح 
هارمه هشیمه  وا  هک  مناد  یم  منک و  یم  كاردا  ملامعا ، هب  تبسن  ار  وا  دوهش  نم  نوچ  .دشاب  ادخ  لباقم  رد  یگدنکفارـس  بجوم 

نسُح و ِكاردا  هک  یلمع  لقع  زونه  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  .منک  یم  مرـش  مشک و  یم  تلاجخ  تسین ، نم  زا  يادـج  تسا ، نم 
هک نیا  ینعی  سفن ، زا  يایح  میوگ ، یم  حیرـص  نم  .تسا  هدشن  خسم  هدوب و  ناسنا  زونه  .تسه  شدوخ  ياجرـس  دـنک ، یم  حـُبق 

، ءایح ِماسقا  ِنیب  رد  نیا  .دوش  یم  شرـس  لمع  حـبق  نسح و  اذـل  دراد ؛ ّتیناسنا  زا  يا  هرهب  زونه  تسا و  هدـشن  ناویح  زونه  ناسنا 
.تسا ءایح  نیرتابیز 
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لضفا يایح  ابیز و  يایح  قرف 

رد یتّیریغ  اجنیا  یلو  دوب ، ناسنا  دـهاش و  نیب  ّتیریغ  یلبق  .دـنک  یم  قرف  یلبق  اب  نیا  .نیرت  تلیـضف  اب  هن  تسا  نیرتابیز  ءایح  نیا 
، منیب یمن  ار  دهاش  نم  یلّوا  رد  .شا  ییابیز  نیا  دوب و  رتشیب  ششزرا  تلیـضف و  اذل  نآ  .تسا  نم  هارمه  هشیمه  سفن  .تسین  راک 
تسا و نم  هارمه  هشیمه  هک  سفن  اـجنیا  اـجنیا ، اـّما  .دراد  شزرا  رایـسب  تسا و  داـیز  یلیخ  ءاـیح  سپ  منیب ، یمن  مـه  ار  وا  ندـید 
( مالّـسلا هیلع  ) یلع .تسا  نیا  تیاور  رد  ریبـعت  اذـل  تسا ؛ ءاـیح  نیرتاـبیز  یلو  درادـن  شزرا  ردـق  نآ  تسین  وا  نم و  نـیب  تـّیریغ 

.ینک ءایح  دوخ  نورد  دوخ و  شیپ  زا  هک  تسا  یئایح  نآ  اهایح  نیرتابیز   (1)« کِسفَن نِم  َكؤایِحتِسا  ءایَحلا  ُنَسحَا  : » دندومرف

تسا دوخ  زا  مرش  ءایح ، تیاهن 

ُۀَیاغ : » میراد مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  تیاور  رد  ًالثم  .دراد  دوجو  تایاور  رد  هک  میراد  هطبار  نیا  رد  ینوگانوگ  تاریبعت  ام 
ماجنا ار  نآ  دـنک و  ءایح  حـیبق  لمع  ربارب  رد  شدوخ  زا  صخـش  هک  تسا  نیا  ءایح  تیاهن   (2)« هِسفَن نِم  ُءرَملا  َییحَتـسَی  نأ  ءایَحلا 

.تسا هدشن  جراخ  ّتیناسنا  ِيداو  زا  زونه  دوش و  یم  شرس  حبق  نسح و  وا  یلمع  ِلقع  زونه  ینعی  هِسفَن » نِم   » ریبعت نیا  .دهدن 

تسا ءایح  هب  تّیناسنا  مامت 

زا هک  تسا  نـیا  تّورم  ماـمت   (3)« کِـسفَن نِم  ییحَتـسَت  نَأ  هَّوُرُملا  ِماـمَت  نِم  : » دـندومرف رگید  تیاور  کـی  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
زا یکی  هک  تسا  يدرم  ناوج  نامه  تّورم ، مییوگ : یم  مینک و  یم  ریبعت  يدرم » ناوج   » هب تّورم  زا  یهاگ  ام  .ینک  ءایح  تدوخ 

شدوخ زا  هک  یـسک  دیامرف : یم  تیاور  حیـضوت ، نیا  اب  سپ  درم .» ناوج   » تفگ دوش  یمن  ناویح  هب  .تسا  یناسنا  ياه  تلـصخ 
.تسا هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیناسنا  تلصخ  زونه  دنک ، یم  ءایح 
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رگید ءایح  نیا  .دـنک  ءایح  دوخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایح  ماسقا  نیرتابیز  ییابیز ، هک  تسا  اـنعم  نیا  دـیؤم  تاـیاور  نیا  همه ي 
هدشن جراخ  ّتیناسنا  يداو  زا  زونه  درف  هک  تسا  نیا  هناشن  تسا و  شوج  دوخ  نوچ  تسا  ابیز  مه  یلیخ  درادن ، مه  یلیمحت  هبنج 

.تسا

ءایح نیرتدربراکرپ 

يرتشیب دربراک  ماسقا  همه  زا  هک  یئایح  تسا ؟ ءایح  مسق  مادک  تسا ، مهم  مه  رایسب  هک  هعماج  حطـس  رد  دربراک  ِرظن  زا  موس ، اما 
یم ار  وا  مراد  مه  نم  تسا و  دوهـشم  ًارهاظ  هک  تسا  يدـهاش  ثحب  رگید  اجنیا  نوچ  ارچ ؟ .تسا  قلخ  زا  ءاـیح  دراد ، هعماـج  رد 

(1) .تسین رگید  ماسقا  لثم  .منیب  یم  ار  نیا  مراد  يرهاظ  ِسح  هب  .دنیب  یم  ارم  وا  هک  منیب 

ادخ دوخ و  زا  يایح  يانبریز  مدرم  زا  يایح 

ياهتنا تسا و  قلخلا  نم  ءایح  ءایح ، ماسقا  يرت  ییادتبا  ینعی  .تسا  ءایح  عون  نیمه  ءایح  ماسقا  نیرت  ییادتبا  يدـنب ، هجرد  رظن  زا 
هیقب دوب ، ءایح  نیا  رگا  هک  .تسا  قلخلا  نم  ءایح  ناسنا  رد  ءایح  يانبریز  هک  تسه  بلطم  نیا  یلو  .تسا  هللا  نم  ياـیح  نآ ، نیرت 

ماسقا نیا  زا  کی  چیه  زا  رگید  هک  دینادب  دشابن  نیا  رگا  .دـیایب  نیا  رـس  تشپ  دریگب و  لکـش  ناسنا  نورد  رد  هناد  هناد  دـناوت  یم 
چیه .دراد  هللا  نم  يایح  هن  دراد و  سفنلا  نم  ءایح  هن  دراد ، هکئالملا  نم  ءاـیح  هن  دراد ، هللاءاـیلوا  نم  ءاـیح  هن  .تسین  يربخ  اـیح ،

.درادن رگید  زیچ 

 ...! ینک یمن  ءایح  ینیب  یم  يراد  ار  وا  هک  یسک  زا  یتقو 

مدرم زا  زیهرپ  یسک  رگا   (2)  «َ هَّللا ِقَّتَی  َْمل  ِساَّنلا  َهوُجُو  ِقَّتَی  َْمل  ْنَم  : » دنیامرف یم  يرکـسع  نسح  ماما  .منک  یم  ضرع  ار  نآ  تهج 
دنیب یم  شرـس  مشچ  نیا  اب  شدوخ  دراد  ار  مدرم  وا  نوچ  .درادن  ادخ  زا  زیهرپ  رگید  دننیب ، یم  ار  وا  دنراد  اهنآ  هک  دـشاب  هتـشادن 

!؟ دوش یمن  هدید  رس  مشچ  نیا  اب  هک  دنک  یم  ءایح  ییادخ  زا  ایآ  دنک  یمن  ایح  اهنآ  زا  یتقو  دننیب ؛ یم  ار  شیاهاک  دنراد  اهنآ  هک 
سانلا َنِم  ِیحَتسَی  َمل  نَم  : » دومرف مالّـسلا ) هیلع  ) یلع .تسا  لهـس  شیارب  ندرکن  ادخ  هظحالم  دنک ، یمن  ار  نیا  هظحالم  هک  یتقو 

هناد هناد  نیا  اجنیا  .دـشک  یمن  تلاجخ  ادـخ  زا  دـشکن ، تلاـجخ  مدرم  زا  هک  سک  ره  تسا ؛ نشور  یلیخ  (3)« هللا َنِم  ِیحَتسَی  َمل 
اهنآ نیرترش  رارـشا ، نیب  رد   (4)« ِساّنلا َنِم  ِیحَتسَیال  نَم  رارـشَالا  ُّرَـش  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  ترـضح  مناوخ ؛ یم  ار  تایاور 

.دشک یمن  تلاجخ  مدرم  زا  هک  تسا  یمدآ  نینچ  کی 
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تسا ادیپ  هاگن  مشچ و  رد  ءایح » »

ام یتقو  نوچ  دوب  ءایحاب  ینالف  دـنیوگ  یم  ًالثم  .تسا  مشچ  هب  ءاـیح  مییوگ : یم  هک  میراد  یفرُع  تـالماعت  رد  يا  هلمج  کـی  اـم 
نیا اب  يرگید  هک  دنیبب  یـسک  رگا  .تخادـنا  یم  نیمز  هب  ار  شهاگن  مشچ و  دروآ و  یم  نیئاپ  ار  شرـس  میدـمآ ، یم  میتفر و  یم 

بلطم نیا  دراد ؟ وا  زا  يراظتنا  هچ  رگید  دـشک  یمن  تلاجخ  ًالـصا  دـهد و  یم  همادا  شراک  هب  یلو  دـنک  یم  هاگن  وا  هب  دراد  هک 
َْتبَلَط اَذِإ  ُرِّسَیُم  اَی  : » دومرف رِّسَیُم  دوخ  مداخ  هب  ترـضح  هک  میراد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تیاور  کـی  .تسا  تاـیاور  زا  ذـّختم 
تراک نکن ، هعجارم  وا  هب  بش  یتشاد  یسک  زا  يا  هتـساوخ  رگا   (1)« هْجَْولا ِیف  َءاَیَْحلا  َّنِإَف  ِراَهَّنلِاب  اَْهُبلْطا  ِْلیَّللِاب َو  اَْهُبلْطَت  اَلَف  ًهَجاَـح 

(2) .دشاب یم  تسا » مشچ  هب  ءایح   » ریبعت نامه  قباطم  تیاور  نیا  .تسا  تروص  رد  ءایح  نوچ  هدب ! ماجنا  زور  رد  ار 

ییانبریز يایح 

هک مدرک  يریبعت  ثحب  يادتبا  رد  نم  .تسا  هدـش  باسح  مالـسا  رد  ام  ماکحا  فراعم و  ردـقچ  هک  دـینیبب  دـینک ! تقد  امـش  الاح 
ییایح یب  .تسا  حور  يور  يارب  یـششوپ  ءایح  هک  ما  هداد  حیـضوت  ما و  هدش  دراو  ثحب  رد  نم  .يراد  هدرپ  زا  تسا  ترابع  ءایح 

دوش و یم  عورـش  اجنیا  زا  ءایح  ماـسقا  رگید  تسا و  مدرم  زا  ياـیح  نیمه  ءاـیح ، مسق  نیلّوا  هک  میتفگ  مه  نـآلا  .تسا  يرد  هدرپ 
مه ءایح  ماسقا  رگید  دورب ، نیب  زا  نیا  دوش  انب  رگا  هک  تسا  هعماج  حطـس  رد  یعاـمتجا  طـباور  هب  طوبرم  ءاـیح  نیا  .دور  یم  ولج 

.دننک یمن  ادیپ  مه  شیادیپ  هنیمز  یتح  هتفر و  نیب  زا  هعماج  رد 
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یمومع يایح  نماض  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ییایح یب  جیورت  ام  هعماج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی   » هک میوگ  یم  مدوخ  ياه  ثحب  لّوا  رد  نم  هک  يا  هلمج  نیا  دینیبب  الاح 
هب رما  تابجاو ، ِّمها  زا  مالـسا ، رد  دـینیب  یم  امـش  هک  نیا  .تسا  يرد » هدرپ   » هعماـج حطـس  رد  اـم  یلـصا  لکـشم  هچ ! ینعی  تسا »

هدرپ نیا  رگا  نوـچ  .دـنکن  ادـیپ  جاور  يرد  هدرپ  هعماـج  رد  دـهاوخ  یم  مالـسا  هک  تسا  نیا  يارب  تـسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 
انب هک  یتقو  .دوش  یمن  دنب  گنس  يور  گنـس  رگید  دشکن ، تلاجخ  يرگید  زا  یـسک  ینعی  دوش ، هتـسکش  هعماج  حطـس  رد  ءایح 

اب هک  مدوخ ، زا  نم  یتقو  هللا _  نیب  ینیب و  مشک _ ؟ یم  تلاجخ  هّیعرش  ماکحا  ماجنا  رد  ادخ  زا  ایآ  مشکن ، تلاجخ  وت  زا  نم  دش 
هب تبسن  همه  نیا  مالسا  رد  هک  نیا  مشاب ؟ هتـشاد  یتسیاب  رد  ور  وت  اب  هک  تسا  نکمم  ایآ  مشکن  تلاجخ  متـسه ، ینامدوخ  مدوخ 

.تسا نیمه  يارب  هدش ، دیکأت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ءایح نودب  هعماج  ریس 

رگید دور و  یم  تیناوـیح  تمـس  هب  زور  ره  هک  دوـش  یم  تسرد  يا  هعماـج  کـی  دوـش ، هدـیرد  هعماـج  حطـس  رد  هدرپ  نـیا  رگا 
.دوش یمن  شرس  حُبق  یسک  رگید  .دور  یم  يا  هعماج  نینچ  زا  مه  ّتیناسنا  یّتح  هکلب  ّتیهلا ، هن  .دوش  یم  مامت  ّتیناسنا 

دوخ فادها  هب  نمشد  ندیسر  هار 

یمالـسا هعماج  هب  ندز  هبرـض  هار  هک  دنا  هدیمهف  بوخ  ار  هلأسم  تهج ، نیا  زا  مه  مالـسا  نانمـشد  هک  مهدب  رکذت  ار  نیا  نم  اذل 
اب دهاوخب  هک  تسین  ور  هب  ور  ناسنا  اب  نمشد  رگید  اجنآ  .دنا  هدیـسر  دوخ  فادها  هب  اهنآ  دوشب ، نیا  رگا  .تسا  ییایح  یب  جیورت 

دنتـسه و ناویح  هعماج ، يایح  یب  دارفا  نوچ  .تسا  تحار  رایـسب  شراک  تسا و  فرط  ناویح ، يرـس  کی  اب  هکلب  .دـگنجب  اـهنآ 
اهنیا هچ ؟! ینعی  دنمهف  یم  سومان  دننک ؟! یم  فرـش  ساسحا  يدارفا  نینچ  .دنک  عافد  ناشنید  زا  دهاوخب  هک  دنتـسین  ناسنا  رگید 

.دنتسین ناسنا  رگید 
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نید زا  عافد  تریغ و  همزال  ءایح » »

دشن و يربخ  نیا  زا  یتقو  رگید  .دشاب  دیاب  هللا  نم  ءایح  .دشاب  هتـشاد  ءایح  زا  يا  هدرپ  هک  دنک ، یم  عافد  تیناسنا  نید و  زا  یـسک 
رد .دننک  ادیپ  هطاحا  هعماج  نآ  رب  دناوت  یم  یتحار  هب  نمشد  دنتشاد ، یگدنز  تاناویح  ِلثم  دندیـشکن ، تلاجخ  رگیدمه  زا  مدرم 

نینچ .دـشاب  هتـشاد  ءایح  هک  دراد  تریغ  یـسک  هک  میتفگ  تریغ  ثحب  رد  نوچ  .تسین  مه  يدـنمتریغ  زا  يربخ  رگید  هعماج  نیا 
.دنرادن يزیچ  چیه  .دنراد  یهلا  ءایح  هن  یناسنا و  تریغ  هن  دنراد ، ینید  تریغ  هن  يدارفا 

ییایح یب  زاس  هنیمز  یتوافت » یب  »

رد ءایح  دییوگ : یم  تقو  کی  .دوب  دهاوخن  یناسنا  هعماج  رگید  دنک ، ادیپ  جـیورت  انعم  نیا  هللاابذوعن  رگا  هک  مدرک  ضرع  نم  اذـل 
مه يرد  هدرپ  تسین ، هک  يراد  هدرپ  .دراد  دوجو  ییاح  یب  جیورت  هعماج  رد  دـییوگ : یم  تقو  کی  یلو  دوش  یمن  جـیورت  هعماج 

قرف جیورت ، اب  یتوافت  یب  .دراد  جاور  يرد  هدرپ  هکلب  دوش ، یمن  هداد  ّتیمها  يراد  هدرپ  هب  هک  نیا  هن  دنک ؛ یم  ادیپ  جـیورت  دراد 
یب تلاح  دزگ ، یمن  مه  شکک  دـنک و  یم  هاگن  یتشز ، راک  هب  هک  یـسک  ًـالثم  .تسا  يرد  هدرپ  ِزاـس  هنیمز  یتواـفت ، یب  .دـنراد 

.تسا هدرک  يرد  هدرپ  دوش ، یم  مارح  بکترم  هک  رفن  کی  اّما  .دراد  یتوافت 

تسا يراد  هدرپ  رکنم ، زا  یهن 

، رکنم زا  یهن  .دـنک  یم  يراد  هدرپ  دراد  ینعی  نیا  هدـن ! ماجنا  ار  تشز  لـمع  ینعی  نکن ! يرد  هدرپ  ییوگ : یم  وا  هب  یـسک  یتقو 
ام .دوش  يراد  هدرپ  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  يارب  مریگب ، ار  شیولج  دـیاب  منیب  یم  ار  تشز  راـک  یتقو  نم  هکنیا  .تسا  يراد  هدرپ 

نآلا هک  دراد  مه  يرگید  ماسقا  ءایح  هتبلا  .تسا  هعماـج  رد  يرد  هدرپ  زاـس  هنیمز  راـک ، نیا  نوچ  يریگ ،» شیپ   » هب مینک  یم  ریبعت 
.موش یمن  اهنآ  دراو 

15281 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4835 

http://www.ghaemiyeh.com


www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(9  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

ار ءایح  هتشذگ  تاسلج  رد  ام  .تسا  ییایحیب  جیورت  ام  هعماج  تالکشم  نیرتگرزب  زا  یکی  دش  هتفگ  دوب و  ءایح  هب  عجار  ام  ثحب 
میراد قلخلا » نمایح   » ام میتفگ  دننکیم و  دوهش  ار  ناسنا  لامعا  هک  دوب  ینادهاش  هب  تبسن  يدنب  میـسقت  کی  .میدرک  يدنبمیـسقت 

نم ءایح   » هتـشذگ هسلج  رد  نم  هللا .» نم  ءایح   » هرخألاب و  هللاءایلوا » نم  ءایح  ، » میراد هکئالملا » نم  ءایح  ، » میراد سفنلا » نم  ءایح  »
.مدناوخ هطبار  نیا  رد  مه  ار  يدّدعتم  تایاور  مدرک و  ضرع  ار  هللا »

هللا نم  ءایح  تّیصوصخ 

دیق نیا  .تسا  ءاـیح » قـح   » هلأـسم مه  نآو  تسا  هدـش  حرطم  هللا » نم  ءاـیح   » هب تبـسن  دـیق  کـی  هـک  مینیبـیم  تاـیاور  رد  اـم  اـّما 
هن سفنلا » نم  ءایح   » هن قلخلا » نم  ءایح   » هرابرد هن  .تسا  هدشن  رکذ  ءایح  رگید  ماسقا  دروم  رد  تسا و  ادـخ  زا  ءایح  هب  صوصخم 

تایاور رد  هک  مینیبیم  هللا » نم  ءایح   » باب رد  ام  یلو  مدرک ، ثحب  ار  اهنیا  همه  نم  هللا .» ءایلوا  نم  ءایح   » هن و  هکئـالملا » نم  ءاـیح  »
.تسا ءایحلا » قح  هللا  نم  ءایح   » مه نآ  دراد و  دوجو  یفاضا  هلمج  کی 

دنوادخ زا  يایح  يانعم 

لوــسر نــع  َيوُر   » دراد یتــیاور  رد  .دراد  هــتکن  یلو  مدـــناوخ  ار  اــهنیا  مــه  ًــالبق  هــک  مناوــخیم  ار  تــیاور  ود  نــم  ـــالاح 
ُهَّللا َمِحَر   » تسه مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  یتیاور  تیاور ، کـی  نیا  ( 2 «) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  : لاق ملسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللا

.تسا هدمآ  ّبر »  » زا ءایح  یمود  رد  هدش و  حرطم  هللا »  » زا ءایح  یلّوا  رد  ( 3 «) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْسا  ًاْدبَع 
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ادخ زا  ندرک  ءایح  تّلع 

نیا نوماریپ  یبلاطم  .تسیچ  ءایح  نیا  ّتلع  هک  مدرک  تبحـص  هللا » نم  ءایح   » اـب طاـبترا  رد  لّـصفم  روط  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  نم 
نیرت کیدزن  وا  هک  تسا  وا  یکیدزن  بُرق و  رگید  لیلد  تسا ، یلاعت  هللا  ینعی  رظان  تمظع  رطاخ  هب  ءایح  لیلد  کی  هک  دش  هتفگ 

هب تبـسن  تادوجوم  نیرتهاگآ  وا  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  ءایح  هک  میتشاد  تایاور  رد  مه  ار  نیا  یتح  تسا و  ناـسنا  هب  تادوجوم 
.مداد حیضوت  مدناوخ و  ار  تایاور  نیا  همه  نم  .تسا  ناسنا  لاعفا 

.تسا هاگآ  ام  زیچ  همه  هب  ادخ 

زا دینک  مرش  .تسا  هدش  حرطم  یلاعت  هللا  زا  ءایح  ءایحلا » قح  هللا  نم  اویحتسا  : » دندوب هدومرف  ترضح  لّوا  تیاور  رد  اجنیا ، رد  اما 
تبسن دنوادخ  هّیملع  هطاحا  هلأسم  هب  هراشا  اسب  هچ  دراد ، هللا » نم   » نوچ اجنیا  رد  تسا ! ادخ  زا  ءایح  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  ادخ 

َهَّللا َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ  تـشاد « : هفیرـش  هـیآ  نآ  رد  .دـنادیم  ار  زیچ  هـمه  وا  هـکنیا  ینعی  هـّیملع ، هطاـحا  .تـسا  وا  لاـمعا  ناـسنا و  هـب 
.دشاب هتشاد  هجوت  هیآ  نیا  هب  هک  دهاوخب  تیاور  نیا  دیاش  .مدرک  هراشا  هیآ  نیا  هب  هتشذگ  هسلج  رد  نم  هتبلا  (4 (»!؟ يرَی

تسا ام  هدنهد  شرورپ  ادخ 

هک ياـّیبرم  ناـسنا  هدـنهد .» شرورپ   » ینعی تغل  رظن  زا  بر  ِءاَـیَْحلا » َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  « ؛ دراد ّبر »  » هملک یمود 
یـسررب ار  شلامعا  مامت  مه  ّیبرم  دنکیم ، ادیپ  شرورپ  شا  یبرم  ناماد  رد  درف  نوچ  .دـهدیم  شرورپ  یلفط  دـننام  ار  وا  هک  دراد 

رظن ریز  دـنکیم ، ّتیبرت  دراد  هک  ار  یـسک  تاکرح  ماـمت  هک  تسا  روطنیا  ّیبرم  ًالـصا  .دراد  رظن  ریز  ار  شتاـکرح  ماـمت  دـنکیم و 
نیا ناماد  رد  دراد  ّهنأـک  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  ّیبرم  دـنوادخ  ینعی  تسا ، هدرک  ّبر »  » هب ریبعت  ترـضح  تیاور  نیا  رد  اذـل  .دراد 
راـک هک  شکب  تلاـجخ  ّیبرم  نیا  زا  ناـسنا  يا  سپ  .تسا  ّیبرم  رظن  ریز  شلاـمعا  تاـکرح و  ماـمت  اذـل  دوـش ، یم  ّتیبرت  ّیبرم ،

.دوب هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  يریبعت  هرابرد  رصتخم  حیضوت  کی  نیا  .تسا  ءایح  قح  نیا  ینک ! تشز 
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دنوادخ زا  ءایح  قح  يانعم 

نم ثحب  نوچ  .دنا  هدومرف  نییبت  نینمؤم ، زا  نیطسوتم  يارب  ار  ءایح » قح   » اهنآ رد  نیموصعم  تارـضح  هک  میراد  تیاور  ود  ام  اّما 
اجنیا .موش  یمن  یلاـع  ثحاـبم  نآ  دراو  ما  هداد  ماـجنا  یلاـعت  هللا  یلا  كولـس  لزاـنم  رد  ار  ءاـیح  ثحب  نم  تسین و  یتفرعم  ثحب 

مرـش ادخ  زا  طسوتم ، نمؤم  ناسنا  راوازـس  هکنیا  ءایح و  قح  هک  میوگیم  دـعب  مناوخیم  ار  تیاور  ود  نیا  نم  .تسا  یتیبرت  نامثحب 
.هچ ینعی  تسا ، ادخ  زا  ندرک  مرش  راوازس  هک  روطنآ  دنک 

ربمغیپ مالک  رد  دنوادخ  زا  نیطسوتم  يایح  قح 

هلمج نیا  ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  لاق : ملسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللا لوسر  نع  َيوُر  « ؛ تسا مالـسا  یمارگربمغیپ  زا  لّوا  تیاور 
: درک ضرع  ربمغیپ  هب  یسک  ِهَّللا »! َلوُسَر  اَی  َلیِقَف   » .تسا ندرک  ءایح  راوازـس  هک  روطنآ  ادخ  زا  دینک  ءایح  .دوب  مه  لبق  تایاور  رد 
؟ تسا وا  زا  ندرک  مرـش  راوازـس  هک  دنک  یم  مرـش  روطنآ  ادخ  زا  یـسک  هچ  ِءاَیَْحلا »؟ َّقَح  ِهَّللا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ْنَم  َو  ! » ادخ لوسر  يا 

هنوگنیا دیاب  دـنک ، یم  مرـش  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  ادـخ  زا  هک  یـسک  ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اَیْحَتْـسا  ِنَم  : » دومرف ترـضح  َلاَقَف »: »
َِرباَقَْملا َو یَْـسنَی  اـَل  يَوَط َو  اَـم  َنْطَْبلا َو  يَوَح َو  اَـم  َْسأَّرلا َو  ُظَـفْحَی  اَِـهتَنیِز َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف  : » دـشاب

ایند زا  دیاب  دشاب ، شنامشچ  يولج  گرم  هشیمه  دیاب  یمدآ  نینچ  .نتفگ  ار  مدآ  نآ  تاّیصوصخ  درک  عورـش  ترـضح  ( 5 «) یَِلْبلا
.دیامن تظافح  ار  شکاروخ  مکش و  نینچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  رس و  دنک ، يرود  شیاه  ییابیز  و 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  مالک  رد  تاّیصوصخ  نامه 
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تیاور زا  مود ، تیاور  اسب  هچ  تسا و  یکی  مه  اب  اـهنیا  ریبعت  .منک  یم  زاـب  ار  تیاور  ود  عومجم  دـعب  مناوخیم  مه  ار  مود  تیاور 
تمحر ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُهَّللا  َمِحَر  مالـسلاهیلع :) ) لاق  » .تسا مالـسلا ) هیلعمتفه  ماما  زا  تیاور  .دشاب  هدش  هتفرگ  لّوا 

َتْوَْملا َو َرَکَذ  یَعَو َو  اَم  َنْطَْبلا َو  يَوَح َو  اَم  َْسأَّرلا َو  َظـِفَحَف   » .دـنک یم  مرـش  تسا ، راوازـس  هکروطنآ  ادـخ  زا  هک  یـسک  رب  ادـخ 
لبق تیاور  رد  هک  تـسا  یتاراـبع  ناـمه  تـالمج  نـیا  ( 6 «) ِتاَوَهَّشلاـِب ٌهَفوـُفْحَم  َراَّنلا  ِهِراـَـکَْملِاب َو  ٌهَفوـُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ  َمـِلَع  یَِلْبلا َو 
یم عمج  نآ  رد  هچنآ  مکش و  نینچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  رـس و  سپ  هدروآ ، اج  هب  ار  ءایح  قح  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادخ.دوب 
هدش هدیچیپ  اه  یتخس  رد  تشهب  یشوخ  هک  دناد  یم  دنک ، یم  دای  ار  نآ  زا  سپ  ياه  یتخـس  گرم و  دیامن ، یم  تبقارم  ار  دوش 

.تسا ناهانگ  اه و  تّذل  زغم  مّنهج  شتآ  و 

« تسا رس  رد  هچنآ  رس و   » يانعم

لامعا اب  طابترا  رد  ءایح  ثحب  .مهد  یم  حیـضوت  ار  اهنیا  مناوتب  هک  يرادقم  هب  نم  الاح  .دنکیم  ریـسفت  ار  ءایح  قح  تیاور  ود  نیا 
رد هک  میراد  یحراوج  ینوریب و  لامعا  خنـس  کی  ناملامعا ، هب  تبـسن  اـم  .تسا  تشز  حـیبق ، لـمع  هب  تبـسن  ندرک  مرـش  تسا ،

ینعی يوه  يَوَح » اَم  َْسأَّرلا َو  ُظَفْحَی  َو   » دنک ظفح  ار  دوخ  رس  دیامرف : یم  ادتبا  رد  ترضح  .تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  لّوا  تیاور ،
هک رکفت  نوچ  دینکن ! هابتشا  اه ! تسین  روظنم  رکف  زغم و  دراد ؟ رب  رد  هچ  ناتیاهرـس  منیبب ، دییوگب  الاح  .دراد  رب  رد  رـس  هک  هچنآ 

.تسا وت  لکش  نابز و  شوگ ، مشچ ، نآو  دنز  یم  رس  وا  زا  لمع  هک  تسا  يزیچ  نآ  روظنم  تسین ! یحراوج  لامعا 
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نابز شوگ و  مشچ ، ظفح  يانعم 

لکـش ینعی  نک ، ظفح  ار  ترـس  اذل  .دوشیم  ثحب  يراتفر  يراتفگ و  يرادید ، هطبار  هس  رد  ءایح  هک  متفگ  نم  دـشاب  ناتدای  رگا 
دوش یم  دایز  یلیخ  مینک  زاب  ار  بلطم  میهاوخب  رگا  نک ! ظفح  ار  تنابز  تشوگ و  نک ! ظفح  ار  تمـشچ  نک ! ظفح  ار  تتروص 

.تسا نشور  ًالماک  بلطم  یلو 

! نیبن ار  مارح  ینعی  مشچ  ظفح 

ثحب مه  ما و  هتفگ  ار  حـبق  ثحب  مه  نکن ! هاگن  تسا ، حـیبق  عرـش  رظن  زا  ینعی  تسا  مارح  هک  يزیچ  رب  هکنیا  ینعی  مشچ ، ظـفح 
.ار یعرش 

! ونشن ار  هانگ  ینعی  شوگ  ظفح 

، میوگیم ار  یقیـسوم  طقف  نم  نکن  لایخ  دشاب ؛ دهاوخ  یم  هچره  الاح  هدم ! شوگ  تسا  مّرحم  هک  یگنهآ  هب  ینعی ، شوگ  ظفح 
قیرط زا  اهنیا  همه  راد ! هاگن  اهنیا  زا  ار  تشوگ  رخآ ؛ ات  ورب  ...و  ازسان  تسا ، حیبق  مه  تمهت  ندینـش  تسا ، مارح  مه  تبیغ  ندینش 

.دراد یعرش  حُبق  .تسا  حیبق  تشز و  لمع  نیا  .یهدیم  ماجنا  تشز  لمع  کی  يراد  شوگ  هار  زا  .تسا  شوگ 

! اشگم هانگ  هب  بل  ینعی  نابز  ظفح 

هچ و  تسا ، مّرحم  هک  ییاهراک  همه  و  ندز ، تمهت  ندرک ، تبیغ  دـشاب ، هچ  ره  تشز ، راتفگ  يارب  ار  تناـبز  ینعی ، ناـبز  ظـفح 
هـس ام  هک  متفگ  هتـشذگ  تاسلج  رد  نم  ربن ! راک  هب  دراد ، حبق  مه  هعرـشتم  طیحم  رد  یتح  دراد و  یلقع  حبق  اهنیا  زا  يرایـسب  اسب 

اَم َْسأَّرلا َو  ُظَفْحَی  َو   » .تسا حرطم  هعّرشتم  نینّیدتم و  نایم  رد  هک  یحبق  ینعی  هعّرشتم  فرع  یلقع و  یعرـش ، حبق  میراد : حُبق  عون 
.دنک ظفح  ار  رس  ياضعا  رس و  يَوَح »
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! شاب تا  هفایق  بقارم  ینعی  رس  ظفح 

مه ابیز  سپ  تسا ، مارح  هفایق  نیا  تسا ، حیبق  مارح  يوشیم ! یهلا  مارح  بکترم  نآ  اب  ینکیم و  تسرد  يا  هفایق  لکش و  هچ  نیبب 
تشز و لامعا  اهنیا  زا  هک  شاب  بقارم  ار  تا  هفایق  دوخ  هچ  ناـبز و  هچ  مشچ ، هلأـسم  هچ  شوگ ، هلأـسم  هچ  .تسا  تشز  تسین و 

.دوشن رداص  اهنآ  زا  حیبق  هک  نک  تظفاحم  اهنیا  زا  .دنزیم  رس  حیبق 

زورما هعماج  داسف  هار 

، دـیامرف یم  حرطم  ار  دوشیم  ماجنا  ناسنا  رـس  هلیـسو  هب  هک  یتامرحم  دـشکیم و  شیپ  ار  هلأسم  نیا  لّوا  ادـتبا و  رد  ترـضح  هکنیا 
زا زین  هعماج  دریگیم و  تأشن  هیحان  نیمه  زا  حـئابق  تامرحم و  زا  يرایـسب  .تسا  ّرثؤم  اهنیا  زا  تظاـفح  ردـقچ  هک  دوش  یم  مولعم 

ناهانگ زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  نیمه  نامهعماج  گرزب  تالکشم  زا  میوگیم  نم  هک  نیا  .دسریم  داسف  هب  هیحان  نیمه 
قح دیدیمهف  الاح  دیشکب ! تلاجخ  ادخ  زا  .یـشوگ  هچ  یمـشچ و  هچ  یفرح و  هچ  یلکـش ، هانگ  هچ  دوش ؛ یم  ماجنا  هار  نیمه  زا 

؟ هچ ینعی  ءایح 

اذغ مکش و  زا  ظفح 

ار دوشیم  عمج  مکـش  رد  هچنآ  مکـش و  دروآ ، یم  اج  هب  ار  ءایح  قح  هک  ءایح  اب  ناسنا  یَعَو » اَم  َنْطَْبلا َو  َو  : » دراد تیاور  همادا  رد 
تـسد هب  لام  هک  نزن  يرد  ره  هب  نک ! ءایح  ادخ  زا  .تسا  حرطم  يراوخ  مدرم  لام  يراوخمارح و  هلأسم  اجنیا  .دـنک  یم  ظفح  زین 

رمخ ندروخ  تسین ، يروخمارح  اهنت  مّرحم  الاح  یشکیمن !؟ تلاجخ  ًالـصا  تسا ! روطنیا  هک  یمکـش  هب  تنعل  يروخب ! يروایب و 
دراد و یلقع  حبق  مه  تسا ، حیبق  ًاعرش  مه  يراوخ  مدرم  لام  .دنتسه  مارح  تهج  نیا  زا  ود  ره  تسا و  مدرم  لام  ندروخ  لثم  مه 

.دننزیم فرح  يدُعب  هس  دنراد  ترضح  .دنراد  حبق  هک  دنتسه  روط  نیا  حئابق  هعومجم  .دراد  مه  یفرع  حبق  یتح 
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تسا ناناملسم  اب  نخس  يور 

رد ترـضح  اَِهتَنیِز » اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف   » هک نیا  هلأسم  .تسه  مه  يرگید  تاکن  تیاور  ود  نیا  رد  دـعب 
بلاطم نیا  هک  میوگب  لمجم  روط  هب  .منک  زاب  دایز  ار  ثحب  مسریمن  نم  هتبلا  .دراذـگیم  تسد  ساّسح  هطقن  کی  يور  رب  زارف  نیا 
تبحص اهنیا  هب  عجار  میراد  ام  .مینمؤم  ناملسم و  ام  دنیوگیم  هک  یناسک  .دنتسه  داعم  أدبم و  هب  دقتعم  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم 

هچ یلقع و  هچ  تشز ، لمع  یلمع ، حـئابق  مییوگ : یم  یتقو  اذـل  تسین ! هک  نیدـحلم  اهتـسینومک و  هب  عجار  ثحب  اـّلا  مینک و  یم 
یم هدنمرـش  دـنیبیم ، ار  لـمع  نآ  دراد  هک  يرگید  اـی  شدوخ  دـعب  دوش ، یم  بکترم  ناـسنا  هک  يراـک  .تسا  رظن  دروـم  یعرش ،

هک تسا  نکمم  نارگید  ـالاح  .تسا  تشز  هاـنگ  ینعی  نـیا  .دـننک  یم  مرـش  هاـنگ  ندـید  زا  ناناملـسم  .تـسا  حـیبق  لـمع  ددرگ ،
.لاعتم يادخ  دوخ  ای  ادخ ، يایلوا  ای  دنشاب  ناگتشرف 

تشز لامعا  هرهچ  تروص و 

نیب زا  دـهد ، یم  ماجنا  ناسنا  هک  یلمع  چـیه  .تسین  ینتفر  نیب  زا  انعم ، کی  هب  لامعا  هک  میراد  لامعا  همه  باب  رد  ثحب  کی  ام 
نوچ ام  .دراد  مه  نّفعت  يوب  یتح  دراد ، تروص  طقف  هک  نیا  هن  .مینیبیمن  ار  نآ  ام  هک  دـنراد  یتوکلم  تروص  کی  اـهنیا  .دوریمن 

شدوخ هب  رفن  کی  هک  ینلکدا  .دراد  يدب  رایسب  يوب  لامعا  یضعب  ّالاو  میونـشیمن ، ار  شیوب  تسا ، هداتفین  راک  هب  نامینورد  هّماش 
کی طقف  نم  .دیآیم  رد  شدنگ  يوب  يدُرم  هک  یتقو  دراد ! نفعت  يوب  ردقچ  ینادب  رگا  دهدب ، شوخ  يوب  مرحمان  شیپ  هک  دنزیم 

.مدز لاثم 
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هانگ باکترا  هنحص  لامعا و  تروص 

لمع ناگدننیب  .لمع  ناگدننیب  ینعی  دوهش ، .لمع  تروص  ثحب  کی  میراد و  دوهـش  ثحب  کی  ام  .دراد  یتوکلم  تروص  لامعا 
مورب و یفخم  ياج  کی  رد  هللااـب _ ذوعن  نم _  اـسب  هچ  .تسا  ادـخ  دوخ  تسین ، روط  نیا  یهاـگ  دنتـسه و  تاـقولخم  تقو  کـی 
هک دنتـسه  یناگدننیب  هک  نادب  .دنیبب  ارم  هک  تسین  ياهدننیب  اجنیا  هک  منک  لایخ  مه  دـعب  دـشابن ، اجنآ  سکچیه  هک  منک  ییاطخ 

لمع تروص  .دـش  دـهاوخ  رهاظ  ییاج  رد  وت ، تشز  یناهنپ  لامعا  نیا  رگید  یفرط  زا  .دـننیبیم  ار  وت  اهنآ  یلو  ینیبیمن  ار  اـهنآ  وت 
.دش دهاوخ  رهاظ  يا ، هدش  بتکرم  نادهاش  رظنم  یئرم و  رد  هک  یتشز 

؟ دید یهاوخ  ار  تلمع  تروص  اجک 

یعقوم تسا !؟ هدش  مامت  ًاعقاو  ایآ  هتـشذگ ، هتفر و  هدـش ، مامت  رگید  راک  نآ  مدرک  لایخ  هک  نیمه  دـنیبیم ؟ ار  شلمع  اجک  ناسنا 
رطاخ هب  ای  يداد ، ماجنا  تتوهش  هوق  رس  زا  هک  یتشز  لمع  هچ  دید ؛ یهاوخ  ار  تتشز  لامعا  یفخم  نادهاش  وت  هک  دیـسر  دهاوخ 

یهاوخ یعقوم  هچ  .ار  تلمع  نادهاش  مه  دید و  یهاوخ  ار  تلمع  مه  يا ! هدش  بکترم  ار  راک  نیا  مهو  رـس  زا  ای  هدوب و  تبـضغ 
یگدنمرـش و ياـج  اـجنآ  رگید  درادـن !؟ يدوـس  ینامیـشپ  رگید  يا و  هداد  ماـجنا  اـهنآ  رظنم  یئرم و  رد  تیاـهراک  نیا  هـک  دـید 

.تسا اتلاجخاو 

نیبزیر نیبزیت و  مشچ 

باـجح هک  یعقوم  نآ  يوشیم ؟ نیبزیت  عقوم  هچ  ینادـیم  ( 7 «) ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف   » دراد هفیرـش  هیآ  رد 
َمْوَْیلا َكُرَـصَبَف   » .دوـشیم نیبزیت  تمـشچ  زور  نآ  دـتفا ، یم  تنامـشچ  زا  هدرپ  و  َكَءاـطِغ » َکـْنَع  انْفَـشَکَف  دوریم « ، راـنک  ّتیّداـم 

ياو دننیبیم ! ار  وت  لمع  دنراد  هک  ینیبیم  ار  نادهاش  همه  دوشیم و  مّسجم  تلامعا  مامت  .نیبزیر  مه  يوش و  یم  نیبزیت  مه  ٌدـیدَح »
؟ یناملسم وت  ایآ  تلاح ! هب 
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! دشاب تنامشچ  يولج  گرم 

ِیف ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف  : » دومرف لّوا  تیاور  دـنکیم ؟ ءاـیح  ًاـقح  دـنوادخ ، زا  یـسک  هچ  هک  تشاد  تیاور  رد  هک  نیا 
نیا یَِلْبلا » َتْوَْملا َو  َرَکَذ  َو   » تشاد مود  تیاور  مریمیم ! نم  هک  سیونب  تمـشچ  يولج  يریم ، یم  هک  دورن  تدای  اَِـهتَنیِز » اَْینُّدـلا َو 

.تسا نامه  مه  شیانعم  دوب ، نامه  هک  شتوم  تسا ، مه  لثم  ات  ود 

دسوپ یم  تندب  نیمه  ینعی  هانگ ، رازبا 

هئـشن نیا  زا  هک  دورن  تدای  .تسین  وت  رایتخا  رد  دبا  ات  هک  نادب  يداد ، ماجنا  ار  اهیتشز  نیا  اهنآ  اب  یتفرگ و  راک  هب  هک  يرازبا  نیا 
هدیـسوپ مه  تلمع  ایآ  اّما  دوشیم ، هدیـسوپ  رازبا  نیا  ماـمت  .تسا  یگدیـسوپ  مه  ـالب  تسا ، خزرب  هئـشن  ربق  .يوریم  خزرب  هئـشن  هب 

!؟ درک یهاوخ  هچ  اجنآ  تلامعا ! ناهاوگ  تلامعا و  تحور ، یتسه و  وت  اجنآ  رد  .دنکیم  هولج  اجنآ  رد  لمع  هزات  هن  دوشیم ؟

تشز لامعا  زا  يرود  يوزرآ 

.دندش علّطم  نم  حئابق  رب  رگید  هئشن  رد  یلو  دندوبن  علّطم  نم  حئابق  زا  هک  دندوب  يرایـسب  اسب  هچ  .تسا  رتشیب  مه  شتحیـضف  اجنآ 
نایم شاک  يا  دیوگ : یم  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسا  هیآ  نیا  ( 8 «) ِْنیَقِرْشَْملا َدُْعب  َکَْنَیب  یْنَیب َو  َْتَیل  ای  دیوگیم « : ناسنا  هک  تسا  اجنآ 

! دش یمن  يزیروربآ  هک  دوب  هلصاف  ردقنآ  ملمع  نم و 

! يریم یم  هک  دورن  تدای  ینعی  ءایح  قح 

ندـب و نیا  هک  نادـب  .دوب  دـهاوخ  تحور  هارمه  لامعا  يوریم و  هئـشن  نیا  زا  يریمیم ، دورن  تدای  هک  تسا  نیا  ءایح  قح  ياـنعم 
ار حـئابق  نیا  تنابز ، مشچ و  شوگ ، اب  یهد ، یم  ماـجنا  تشز  راـک  اـهنآ  اـب  وت  یلو  تسا  لگـشوخ  يرادـید ، رظن  زا  هک  تلکیه 
و نیبزیر ، نیبزیت و  ینیبیم ، بوخ  ار  لـمع  مه  .تسه  لـمع  اـّما  دور ، یم  هک  تسا  رازبا  اـهنیا  .دوشیم  هدیـسوپ  يوش ، یم  بکترم 
زا .تسا  انعم  نیا  هب  ءایح  قح  .تسا  اتحیضفاو  هک  تسا  اجنآ  .ینیبیم  ار  تلمع  ناگدننکرادید  ینیب ، یم  ار  نادهاش  ناهاوگ و  مه 

! نک مرش  وا  زا  تسا  راوازس  هک  روطنآ  شکب ! تلاجخ  ادخ 
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تسا یتسود  ایند  اه  یمرش  یب  همه  هشیر 

هچ .تسا  اه  یتشز  همه  أشنم  نیا  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  َو  : » دـیامرف یم  ار  حـئابق  باکترا  تهج  هک  دراد  یبلطم  همادا  رد  هتبلا 
هقـالع و تسیچ ؟ شأـشنم  ینادـیم  يدرک ؟ ار  اـهراک  نـیا  ارچ  يدرک ؟ یمرـشیب  ردـقنیا  يدـش و  هدیـشک  يداو  نـیا  هـب  هـک  دـش 

.یتفر تشز  ياهراک  غارس  هب  یتشاذگ و  رانک  ار  ایح  هک  تسا  نیمه  يارب  ایند ، ياهرویز  تنیز و  ایند و  هب  یگتسبلد 

تسین هسیاقم  لباق  ایند  یگدنمرش  اب  ترخآ  یگدنمرش 

.ددنبیمن ایند  ياه  تنیز  ایند و  هب  لد  دشکیم ، تلاجخ  تسا ، راوازس  هک  روطنآ  ادخ  زا  هک  یـسک  نآ  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَهْزَْیل  «َو 
.دربیم شدوخ  هارمه  ار  حئابق  تفر ، یتقو  .دوریم  دراذگیم و  ار  اهزیچ  نیا  یسک  ره  .دشکیم  تسد  اهزیچ  نیا  زا  دراد و  روعـش  وا 

نآ .تسا  ایند  یگدنمرش  زا  ریغ  اجنآ  یگدنمرش  .دریگیم  رارق  نارگید  رظنم  یئرم و  رد  دنکیم و  روهظ  زورب و  اهنیا  هک  تسا  اجنآ 
.تسا راک  هشیر  هب  هراشا  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَهْزَْیل  َو   » .ددنب یمن  لد  نآ  ياه  تنیز  ایند و  هب  تسا  ادخ  زا  تلاجخ  لها  هک  یسک 

تاوهش اب  مّنهج  تسا و  هدش  هدیچیپ  اه  یتخس  اب  تشهب 

! یشکب یتخـس  دیاب  يورب ، تشهب  یهاوخب  رگا  ِهِراَکَْملِاب » ٌهَفوُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ   » هک دنادیم  مدآ  نیا  هک  دراد  مه  يدعب  تیاور  رد  هلب 
رّفنتم دراد و  تهارک  نآ  زا  سفن  دهاوخیمن ، ار  نآ  مهو  بضغ و  توهـش ، هک  تسا  ییاهزیچ  هب  هدـیچیپ  فوفحم و  تشهب  نوچ 

تـسرد مّنهج  .تسا  اـهزیچ  نیا  هب  فوـفحم  تشهب  .تـسا  رازیب  لـمع  نـیا  زا  سفن  ياوـه  مـه  تـسا ، رفنتم  توهـش  مـه  .تـسا 
.دهاوخیم تبضغ  تتوهش و  هک  ییاهزیچ  دهاوخیم ، تلد  هک  ییاهزیچ  نآ  ینعی  .تسا  تاوهش  هب  فوفحم  شسکعرب 
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تایاور بلاطم  يدنب  عمج 

شقن یحراوج ، لامعا  صوصخ  هب  حـیبق ، لاعفا  هانگ و  باکترا  هلأسم  باب  رد  هک  ار  یتاّیـصوصخ  ماـمت  ترـضح  هکنیا  هصـالخ 
، دـنراد هّجوت  تاکن  نیا  هب  هک  ییاهمدآ  نینچ  هک  دـهدیم  رکذـت  مه  رخآ  رد  .دـنکیم  یبایهـشیر  هدرک و  حرطم  ار  دـنراد  یـساسا 

دننادیم هک  یناسک  دنورب ، دنراذگب و  دیاب  ار  زیچ  همه  دننادیم  هک  یناسک  .دوشیمن  رداص  اهنآ  زا  حـیابق  نیا  هدـشن و  هانگ  بکترم 
لمع نآ ، زا  دعب  ياتحیضفاو  دنامیم و  لمع  دوریم ، رگید  هئشن  هب  هئشن  نیا  زا  ناسنا  دنناد  یم  هک  یناسک  دوشیم ، هدیسوپ  ندب  نیا 

روط نامه  دننک ، یم  ءایح  ادـخ  زا  دارفا  نیا  تسا ، شیپ  رد  منهج  مه  راک  رخآ  رد  تمایق و  ربق و  نیگنـس  ياهییاوسر  دـنام و  یم 
.تسا وا  زا  ندرک  ءایح  راوازس  هک 

ینعی اهفیک ! نیمه  تاوهـش و  نیمه  هب  تسا  فوفحم  منهج  هک  نادب  يدرب ؟ تّذـل  يدرک و  فیک  ایند  رد  هک  يا  هدرک  لایخ  ایآ 
.تسا مّنهج  هب  نداتفا  ثعاب  دهدیم ، ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  ياهحیبق  ياهلمع  نیمه 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(8  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(8  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا  و 

(1) «. َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

زا لبق  هچ  ینعی  دراد ؛ یم  زاب  تشز  لامعا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هّیناسنا  هزیرغ  یهلا و  هعیدو  نآ  ءایح  .دوب  ایح »  » دروم رد  ام  ثحب 
لمع کی  اب  یتقو  حور  هک  انعم  نیا  هب  .دراد  یگدنرادزاب  شقن  ءایح  لمع ، زا  دـعب  هچ  دـنک و  یم  ریوصت  ار  لمع  ناسنا  هک  لمع 

وا یگدـنرادزاب  بجوم  تلاـح  نیمه  دوشیم و  رـسکنم  لـعفنم و  دـنکیم ، ریوصت  ار  تشز  لـمع  هک  یتقو  دوش و  یم  وربور  تشز 
.دوشیم ادیپ  تشز  لمع  نآ  رارکت  هب  تبسن  یگدنرادزاب  تلاح  نیا  مه ، لمع  زا  دعب  تسا و 
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، دراد رظان  هب  تبـسن  ناسنا  هک  ییایح  هک  میتفگ  میدرک و  رظان  اب  طبر  رد  ءایح  هب  عجار  يدنب  میـسقت  کی  ام  هتـشذگ  تاسلج  رد 
رومأم هک  یناگتـشرف  ینعی  دـشاب ؛ یم  هکئالملا » نم  ءایح   » یهاگ هدوب و  سفنلا » نم  ءایح   » یهاگ تسا ، قلخلا » نم  ءاـیح   » یهاـگ

« هللا نم  ءایح   » نآ عون  نیمجنپ  .مدرک  ثحب  ار  نآ  هتـشذگ  هسلج  هک  تسا  هللا » ءایلوا  نم  ءایح   » یهاگ .دنتـسه  ناسنا  لامعا  طبض 
.ندرک مرش  ندیشک و  تلاجخ  ادخ  زا  ینعی  تسا ،

ام ثحب  نـآلا  مدرک و  ثحب  ار  نیا  ًـالبق  نم  نوچ  موشیمن ، نآ  دراو  نم  هک  میراد  یتـفرعم  ثحب  کـی  اـم  هللا » نم  ءاـیح   » باـب رد 
ینعی .دـنیامرفیم  حرطم  نوگانوگ  طباور  رد  ار  هللا » نم  ءایح   » هک میراد  يدّدـعتم  تایاور  اـم  یتیبرت ، ثحب  دروم  رد  .تسا  یتیبرت 

.دشاب هتشاد  ءایح  طباور  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  ناسنا  هک  نیا 

! دنیب یم  ادخ  . 1

هک دیآیم  شمرـش  نیا  زا  قلخلا » نم  ءایح   » رد ناسنا  .دننکیم  حرطم  ار  دنوادخ » ندوب  رظان  لصا   » هک تسه  تایاور  زا  هتـسد  کی 
دـننیبیم و ار  وا  هک  یناگتـشرف  هاگدـید  رد  دـشاب ، رتالاب  شتفرعم  هّرذ  کی  رگا  الاح  .دـهد  ماـجنا  ریغ  هاگدـید  رد  ار  تشز  لـمع 

دنوادخ هک  دننکیم  حرطم  هطبار  نیمه  رد  ار  هللا » نم  ءایح  ، » تایاور لّوا  هتـسد  .دنکیم  ءایح  زین  دننکیم ، طبـض  تبث و  ار  شلامعا 
! دیایب تمرش  ادخ  زا  دیاب  ینکیم  هک  ار  راک  نیا  یتسه ، ادخ  هاگدید  رد  وت  تسا ، رظان  وت  لامعا  هب 

! نکن تیصعم  شکب و  تلاجخ  ادخ  زا 

ترــضح زا  لّوا  تـیاور  .دراد  نآرق  تاـیآ  هـب  هراـشا  مـه  ناشیاهیــضعب  هـک  مناوـخیم  تـیاور  دـنچ  هنوـمن  ناوـنع  هـب  نـم  ـالاح 
اناوت وت  رب  وا  نوچ  شاب ، هتـشاد  میب  ادـخ  زا  کیلع » هتردـقل  لج  زع و  هللا  فخ  : » دـیامرفیم هک  تسا  هیلعهللاتاولـص ) ) نیدـباعلانیز
هدعو هک  یباذـع  زا  یناوتیم  نکن  لایخ  نکن ! تیـصعم  شکب و  تلاجخ  ینک ، رارف  ادـخ  گنچ  زا  یناوتب  هک  تسین  روطنیا  تسا !
هراشا تیاور  نیا  .تسا  کیدزن  وت  هب  نوچ  شکب ، تلاجخ  ادـخ  زا   (1)« کنم هبرقل  هنم  حتـسا  و   » دراد دعب  .ینک  رارف  تسا  هدرک 

.تسا رظان  ادخ  هک  تسا  انعم  نیمه  هب 
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 ...! نم یلو  ینیب  یمن  ارم  وت 

َو : » دـیامرفیم ًالثم  دراد ، یکیدزن  بُرق و  هب  هراشا  مه  يرگید  تاـیآ  رد   (1)« يَرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ   » دـیامرفیم مه  هفیرـش  هیآ  رد 
زا رت  کیدزن  وا  هب  ام  یلو  دینیبیمن  اهامش   (3)« َنوُرِْصُبت ْنِکل ال  ْمُْکنِم َو  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو   » ای  (2)« يرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 

.ینکیم يراد  راک  هچ  هک  منیبیم  هک  نم  یلو  ینیبیمن  ارم  تسا و  روک  تنطاب  مشچ  یتسه و  روک  وت  .میتسه  امش 

ادخ هدنب  نیرت  بوبحم  دیدش  هیرگ 

نیا رگم  دیهد  ماجنا  امش  هک  تسین  يراکچیه   (4)« ًادوُهُش ْمُْکیَلَع  اَّنُک  َّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال   » تسه ياهیآ  رد  سنوی  هروس  رد 
میوگب ار  نیا  یلو  منک ، يریسفت  ثحب  مهاوخیمن  نم  .مینیبیم  میراد  ام  تسا و  ام  رظنم  یَئرم و  رد  ناتیاهراک  .مینیبیم  ار  نآ  ام  هک 

دوهـش هک  مسریم  دـعب  نم  .دریگیم  ار  تاینوریب  لامعا  مه  دریگیم و  ار  تاینورد  لامعا  مه  ینعی  دراد ، قالطا  اجنیا  رد  لمع »  » هک
.درادن انثتـسا  ٍلمع » نم  ام   » .دنیب یم  ادخ  دهد ، ماجنا  وا  هک  ار  هچره  .دریگیم  ار  وا  نلع  مه  دریگیم و  رب  رد  ار  ناسنا  ّرـس  مه  ادخ 

.دریگیم ار  همه 

ربمغیپ  (5)« ادـیدش ًءاکب  یکب  هیآلا  هذـه  أرق  اذا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللاالوسر ناک   » هک تسا  هک  دـمآ  یتیاور  هیآ  نیا  لیذ  رد 
رد تیاور  زا  هتـسد  کـی  اـهنیا  .تسا  نشور  یلیخ  شدوخ  هیآ  نیا  .درکیم  هیرگ  تّدـش  هب  دیـسریم ، هیآ  نیا  تئارق  هب  یتقو  مرکا 

ینورد ینامیا و  ياههـشیر  مه  دراد و  يداـقتعا  ياـههبنج  دراد و  هراـشا  مه  تاـیآ  هب  مدرک  ضرع  هک  تسا  هللا » نم  ءاـیح   » باـب
.دراد
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! دنیب یم  ار  تنَلَع  ّرِس و  ادخ  . 2

هیآ قالطا  زا  مدرک و  هراشا  نآ  هب  نآلا  مه  نم  هک  دنکیم  هراشا  دـنوادخ  بُرق  یگنوگچ  هب  هک  دنتـسه  یتایاور  رگید  هتـسد  کی 
یسک اجنآ  هچ ؟ افخ  رد  یلو  دشاب ، مدرم  رظنم  رد  هک  تسا  ییاج  رد  مدرم  زا  ءایح  .درادن  نلع  ّرـس و  دنوادخ  بُرق  .متفرگ  ار  نآ 

( مالـسلا هیلعمتفه  ماما  زا  تیاور  دـینکن ! هابتـشا  .تسین  قلخلا » نم  ءایح   » لثم وا  زا  يایح  دـینکن ! هابتـشا  ادـخ ، باب  رد  اـما  .تسین 
تلاجخ ناتّرـس  رد  ادـخ  زا  .تسا  نشور  یلیخ   (1)« مُِکتَِیناَلَع ِیف  ِساَّنلا  َنِم  َنُویْحَتْـسَت  اَمَک  ْمُکِِرئاَرَـس  ِیف  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْـساَف   » تسا
.دیشاب روط  نیمه  مه  ادخ  ربارب  رد  دینک ، یمن  مدرم  يولج  ار  راک  همه  دیشک ! یم  تلاجخ  مدرم  زا  نلع  رد  هک  روطنامه  دیشکب ،

ءایح لیلد  وا » یهارمه   » و رظان » یگرزب  »

هک دنراد  تهج  ود  ناشدوخ  اهنیا  .مدرک  يدنبهتسد  نم  هک  دنتسه  اهنیا  یلاعت » هللا  نم  ءایح   » باب رد  مه  تایاور  زا  ياهتسد  کی 
رد ام  .تسا  ناسنا  اب  ادـخ  دروخرب  هوحن  اب  طابترا  رد  ود ، تسا و  ناسنا  دزن  ادـخ  هاگیاج  اب  طابترا  رد  کی ، تسا ؛ لّصفم  شثحب 

بلطم حطـس  منک و  یم  هداس  ریبعت  نم  .تسا  فلتخم  دارفا  اب  بسانتم  قلخلا » نم  ءایح   » میراذـگیم قرف  اه  ناسنا  نایم  لامعا  باب 
.مینیبیمن ناشیارب  یّمهم  دایز  هاگیاج  نوچ  .مینک  یمن  مرش  یلیخ  ناشهاگیاج ، رطاخ  هب  اهیضعب  زا  ام  ًالثم  مروآ ؛ یم  نییاپ  ار 

هک میهد  ماجنا  ییاهراک  اسب  هچ  هللااب _ ذوعن  ، _ میرادـن یتسیاب  رد  ور  وا  يولج  نوچ  الاح  .تسا  ینامدوخ  ینالف  مییوگ  یم  ًـالثم 
یتسیاب رد  ور  وا  اب  ام  هک  دـشاب  رـضاح  یگرزب  صخـش  رگا  میهد و  ماجنا  ار  اهراک  نآ  همه  يولج  میتسین  رـضاح  هدوبن و  تسرد 

.تسا رظان  هب  تبسن  هدوب و  ءایح  هب  طوبرم  شاهمه  اهنیا  .منکیمن  ار  راک  نیا  میشاب  هتشاد 
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هب ناممـشچ  تاقوا  یهاگ  اهنت  هک  یـسک  ًالثم  .تسا  وا  اب  دروخرب  رطاخ  هب  هکلب  تسین  هاگیاج  رطاخ  هب  ءاـیح  رگید  دروم  رد  اـّما 
زا مدآ  .دراد  قرف  دتفایم ، شمـشچ  رد  ناممـشچ  مینکیم ، دروخرب  وا  اب  بش  ره  زور و  ره  هک  یـسک  اب  مینیبیم ، ار  وا  دـتفایم و  مه 

رگید دـتفاین و  وا  شیپ  مه  ناـمهالک  دـیاش  شراـک ! لاـبند  تفر  ینـالف  مییوگب : دـیاش  یلّوا  دروم  رد  .دـشکیم  تلاـجخ  درف  نیا 
قرف رفن  ود  نیا  نایم  ام  .دنک  یم  مرـش  وا  زا  ناسنا  دـنک و  یم  قرف  تسا ، مدآ  هارمه  هشیمه  هک  یـسک  اّما  مینیبن و ...  ار  رگیدـمه 

.میراذگیم

دنوادخ زا  ءایح  ةوحن 

نیا زا  دروخرب ، رظن  زا  مه  هاگیاج و  رظن  زا  مه  دـنوادخ ، زا  ناگدـنب  ياـیح  هک  تسا  حرطم  هلأـسم  نیا  اـم  ِتاـیاور  زا  یـشخب  رد 
.تسا نییاپ  یلیخ  ناشحطـس  هللااب _ ذوعن   _ هک یناسک  هن  دنراد ، یگتـسیاش  امـش  شیپ  هک  یناسک  هاگیاج  دننام  ینعی  .دشاب  خـنس 

ور هب  ور  یگرزب  دارفا  اب  یتقو  هک  میتسه  هنوگنیا  مه  ام  دوخ  .دـشاب  هتـسیاش  دارفا  هاگیاج  هب  هاگن  دـننام  ادـخ ، هاگیاج  هب  ناتهاگن 
! دنزب رس  ام  زا  یفالخ  ًاهابتشا  یتح  تقو  کی  دنکن  هک  مینکیم ، روج  عمج و  ار  نامدوخ  میوشیم ،

دنکیم مرش  وا  زا  مدآ  .دوش  یم  رتشیب  تبقارم  یلیخ  دشاب ، هتشاد  راک  رـس و  وا  اب  مدآ  زور  ره  مه  دعب  دوب و  هتـسیاش  درف  رگا  لاح 
( : ملـسوهلآوهیلعهللایلص ) هللاالوسر لاق  « ؛ دراد هک  مرکا  ربمغیپ  زا  میراد  یتیاور  کـی  رد  .دـنک  وا  رظنم  یَئرم و  رد  يدـب  لـمع  هک 

هراشا بلطم  کی  هب  یلّوا  هک  تسا  هتـشاذگ  مه  رانک  ار  هملک  ود  ترـضح   (1)« ِکناَریِج یِِحلاَص  ْنِم  َكَءاَیِْحتْسا  ِهَّللا  َنِم  ِیْحَتْـسا 
هک ياهیاسمه  زا  هک  روطناـمه  شکب ، تلاـجخ  ادـخ  زا  دـیامرف : یم  ناـشیا  .دـنک  یم  ناـیب  ار  يرگید  بلطم  مه  یمود  هتـشاد و 

! یشک یم  تلاجخ  تسا  ناگتسیاش  زا  دراد و  وت  دزن  یعیفر  هاگیاج 
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یهاگ هن ! .درادـن  انعم  وا  زا  ءایح  درادـن و  یهاگیاج  اذـل  تسا ؛ شدوخ  زا  رتدـب  هللااب _ ذوعن   _ هک دراد  ياـهیاسمه  ناـسنا  یهاـگ 
، بش ره  زور و  ره  تسا و  هیاسمه  هک  حلاص  ناسنا  کی  .تسا  ناکین  احلص و  زا  تسا ، ياهتـسیاش  گرزب و  مدآ  هیاسمه ، تاقوا 

؟! دنک یم  ءایح  وا  زا  هنوگچ  ناسنا  دتفایم ، شمشچ  هب  ممشچ 

تاهتـسیاش هیاسمه  زا  هک  روطنامه  .میـشکب  تلاـجخ  ادـخ  زا  اـم  دـیاش  اـت  تسا  هدروآ  نییاـپ  ار  بلطم  حطـس  ردـق  هچ  ترـضح 
طقف ترـضح  هک  تسین  روطنیا  هتبلا  شکب ! تلاجخ  مه  ادـخ  زا  یهدـیمن ، ماجنا  ار  يراک  ره  وا  يور  يولج  یـشکیم و  تلاـجخ 

.موریم شیپ  ماگ  هب  ماگ  روطنیمه  نم  دراد و  همادا  بلطم  هن  دیشکب ! تلاجخ  ادخ  زا  دنیامرفب 

ءایح عون  نیرتالاب 

 _ هطبار نیا  رد  لقتسم  ثحب  کی  نوچ  میوگیم ، ًادعب  ار  اهنآ  هک  دننکیم  نایب  ار  هللا » نم  ءایح   » ِیـشزرا شقن  تایاور  زا  ياهتـسد 
لـضفأ  » هک تسه  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  ًالثم  هک  تسا  یـشزرا  هلأـسم  نیمه  هب  عجار  يدنبمیـسقت  کـی  .تشاد  مهاوخ  هللاءاـش _  نا 

.میوگ یم  ًادعب  ار  شیارچ  .تسا  دنوادخ  زا  يایح  اهایح  نیرتتلیضف  اب   (1)« هللا نم  كؤایحتسا  ءایحلا 

دنوادخ زا  يایح  رثا 

ءایحلا : » دندومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلعیلع  زا  تیاور  .دنک  یم  نایب  ار  هللا » نم  ءایح   » رب ّبترتم  رثا  هک  تسه  تایاور  زا  هتـسد  کی 
يدنبهتـسد طقف  متـساوخ  نآلا  نم  .مهد  یم  حیـضوت  ًادعب  نم  هک  دـهاوخیم  حیـضوت  مه  نیا   (2)« اـیاطخلا نم  ًاریثک  وحمی  هللا  نم 

.میوگب ار  تایاور 

دنوادخ زا  ءایح  قح 

هدّدـعتم تایاور  رد  ام  هک  میآـیم  مدوخ  ثحب  غارـس  ـالاح  .مدرک  حرطم  هتـشذگ  هسلج  رخآ  رد  هک  یبلطم  يارب  دوب  همدـقم  اـهنیا 
! دینک ءایح  تسا ، ءایح  قح  هک  هنوگنآ  دـنوادخ  زا  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  تیاور  نیا   (3)« ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتسا   » هک میراد 

؟ هچ ینعی  ادخ  زا  ءایح  قح 
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رذـیبا هب  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  تیاور  ای   (1)« ءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
َنِم ِیْحَتْسا  َو   » هک دوب  نیا  نآ ، نیرخآ  هک  نک  راک  هس  سپ  ترـضح : دعب  ْمَعَن » ! ُْتلُقَف : َهَّنَْجلا ؟ َلُخْدَت  ْنَأ  ُّبُِحت  ٍّرَذَابَأ َأ  اَی  : » دومرف

بحی مکلک  أ  : » دندیسرپ ترضح  هک  تشاد  ار  بلطم  نیمه  يرگید  صخـش  هک  دوب  يرگید  تیاور  نینچمه   (2)« ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا 
دوب نیا  بلطم  نیموس  دندومرف و  دوب  رذیبا  تیاور  رد  هک  ار  یبلاطم  نامه  مه  ترـضح  هللا »! لوسر  ای  معن  اولاق : هنجلا ؟ لخدی  نأ 

؟ تسیچ نیا  زا  روظنم  .تسا  هدمآ  یقح  کی  اه  تیاور  نیا  همه  رد   (3)« ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتسا  و   » هک

نآ اب  تسا ، راوازـس  هک  روطنآ  اـیح ، قح  هک  دـینک  تقد  ـالاح   (4) .هچ ینعی  ءاـیح  قح  هک  دـیمهفب  اـت  متفگ  ار  تامّدـقم  نیا  نم 
.میوریم شیپ  دروم  هب  دروم  نآلا  ام  .هچ  ینعی  متفگ  هک  یتامّدقم 

! تسین هدیشوپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  يرظان  دنوادخ ،

وا زا  رتکیدزن  هک  تسا  نم  هب  یکیدزن  وا  .دوشیمن  ادج  نم  زا  هاگ  چـیه  ینعی  تسا ؛ یندـشن  ادـج  هک  تسا  يرظان  دـنوادخ  کی ؛
زا دراد ؛ هطاحا  نم  دوجو  رشارش  مامت  هب  .تسین  وا  زا  رتعلّطم  هک  تسا  نم  رب  یعلّطم  .تسین  وا  زا  رتگرزب  هک  تسا  یگرزب  .تسین 

.درادن انعم  وا  يارب  نلع  ّرس و  هک  تسا  یعلطم  .نوریب  نورد و 
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کی میراد و  هّیعرـش  حئابق  کی  میراد ، هّیلقع  حئابق  کی  ام  لامعا ، دوخ  هب  تبـسن  يدنبمیـسقت  کی  رد  هک  مسریم  هللاءاش  نا  ًادعب 
تسا یعرش  ماکحا  هب  طوبرم  هّیعرش  تسا ، یلمع  لقع  هب  طوبرم  هّیلقع  حیابق  .تسا  ادج  زیچ  هس  اهنیا  .میراد  هعرشتم  هّیفرع  حئابق 

.دننادیم تشز  ار  راک  نیا  اهنآ  هک  تسا  نّیدتم  دارفا  هب  طوبرم  هعرشتم  ۀّیفرع  و 

اه یتشز  مامت  زا  ءایح  ینعی  ءایح  قح 

هتـشاد یعرـش  حُبق  هچ  دشاب ، هتـشاد  یلقع  حُبق  تلمع  هچ  .دـشکب  تلاجخ  ادـخ  زا  هطبار  هس  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایح  قح 
تبسن مییوگب  قلطم  روط  هب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  روطنیا  ءایح  قح  هرخألاب  دشاب و  هتشاد  هعرشتم  طیحم  رد  یفرع  حُبق  هچ  دشاب ،

.تسا حئابق » عیمج   » هب

نیمه تامّدقم  نیا  هجیتن  .میشاب  هتـشاد  ءایح  دنوادخ  زا  روط  نیا  دیاب  متفگ  نم  هک  یتامّدقم  نیا  اب  هک  میتسه  يروطنیمه  ام  دوخ 
ءایح قح  یمهفب  ات  دراد ، یتعسو  هچ  ادخ  ندوب  رظان  ینیبب  دیاب  هک  تسا  نیا  هدمع  .مدرکن  لیمحت  مدوخ  زا  ار  یبلطم  نم  .دوشیم 

.تسا ءایح  فالخ  رب  دنزب ، رس  ناسنا  زا  ینوریب  هچ  ینورد و  هچ  طیحم ، هس  نیا  هب  تبسن  یحیبق  تکرح  ره  تسیچ ؟

! دنک یمن  مه  هانگ » رکف   » یتح ءایحاب  ناسنا 

هیآ .درادن  ینورد  ینوریب و  رگید  دنوادخ  يارب  لمع ، نوچ  نکن ! مه  تیـصعم  رکف  یتح  هدن ! ماجنا  نک ! مرـش  نک ! ءایح  ادخ  زا 
رد نم  نوچ  دوب و  ءایح » قح   » همّدـقم همه  اـهنیا  .مینکیم  دوهـش  ار  نآ  اـم  هک  تسین  یلمع  چـیه  هک  دورن  تداـی  .مدـناوخ  ار  شا 

.متفگ ار  اهنیا  منک  یم  تبحص  ءایح  قح  هرابرد  ًادعب  هک  متفگ  هتشذگ  هسلج 

15299 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4853 

http://www.ghaemiyeh.com


یم نینچ  نیا  نآرق  تایآ  متفگن ، مدوخ  زا  نم  .تسا  هللا  مالک  تسین ، نم  فرح  نیا  یـشاب ! هتـشاد  لوبق  ار  ییادخ  نینچ  دـیاب  وت 
یم شدوخ  ياج  رد  هک  تسا  يرگید  ثحب  شدوخ  نآ  .مدرکن  یتفرعم  ثحب  هک  متفگ  نم  هزات  .تسین  مه  راـکنا  لـباق  دـیوگ و 

.دنوش هّجوتم  همه  هک  مدرک  یفرع  یتیبرت و  ثحب  کی  .دوب  یفرع  یلیخ  ام  ثحب  ...و  دراد  یتاجرد  مییوگ 

راوازـس سکره  .متفگ  هک  بلطم  نیا  ینعی  تسا ! راوازـس  هک  روطنآ  دیـشکب  تلاجخ  ادخ  زا  دیامرف : یم  هدّدـعتم  تایاور  هک  نیا 
رد هک  تسا  نیا  دـشکب  تلاجخ  ادـخ  زا  ناسنا  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  .تسا  ندیـشک  تلاـجخ  روطکی  ندرک و  مرـش  عون  کـی 

.دهدن ماجنا  ار  یحیبق  لمع  عون  ره  نوگانوگ  طباور 

ربمغیپ ردـق  هچ  دـینیبب  دـننک ! هعجارم  دـنورب  دنتـسه  شلها  هک  ییاهنآ  تیاور ، ود  هن  تیاور  کی  هن  ءایحلا » قح  هللا  نم  اویحتـسا  »
هللا نم  اویحتسا   » .متفگ هتـشذگ  هسلج  رد  ار  اهنیا  همه  نم  یمومع ! هچ  یـصخش و  ياههبنج  هچ  .تسا  هدرک  دیکأت  نآ  يور  مرکا 

« ءایحلا قح 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(7  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(7  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا  و 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

، يرادـید هطبار  هس  رد  ییایحیب  جـیورت  هلأسم  ام  هعماـج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  مدرک   ضرع  .دوب  اـیح »  » هب عجار  اـم  ثحب 
.دیسر ءایح  اب  طابترا  رد  یتامیسقت  هب  ام  ثحب  هتشذگ  هسلج  .تسا  يراتفر  يراتفگ و 
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رد ءایح  دهد و  ماجنا  یـسک  هاگدـید  رظنم و  یَئرم ، رد  ار  یتشز  لمع  هللااب - ذوعن   - ناسنا هک  دوب  نیا  طابترا  رد  يدنبمیـسقت  کی 
.تسا ینورد  یگدنمرش  حور و  راسکنا  حور ، ندش  لِعفنُم  يانعم  هب  اجنآ 

ءایح  » هب نآ  زا  هک  صخش  دوخ  لثم  ییاهناسنا  زا  تسا  ترابع  ریغ  تقو  کی  دوش ، ماجنا  ریغ  رظنم  هاگدید و  رد  یتشز  لمع  رگا 
، دننکیم ریبعت  قلخلا » نم 

دوخ رظنم  یئرم و  رد  تسین ؛ دشاب ، رگید  ناسنا  کی  رظنم  رد  هک  انعم  نیا  هب  ریغ »  » هک تسا  نآ  مود ؛ مسق  .میتشاد  مه  تیاور  رد 
مه ار  اهنیا  تیاور  هتشذگ  هسلج  .دننکیم  ریبعت  سفنلا » نم  ءایح   » هب نآ  زا  هک  دشاب  راک  هدنهد  ماجنا  صخش  دوخ  هاگدید  ناسنا ،
نیا مدیـشک »! تلاجخ  مدوخ  زا  مدوخ  : » مییوگیم هک  تسه  مه  ام  هّیفرع  تارواـحم  وزج  یتح  .مدرک  هراـشا  راوتـسرهف  تروص  هب 

.تسین ياهدیچیپ  هلأسم 

.مینیبیمن ار  وا  ام  هک  تسه  یـسک  رظنم  یئرم و  رد  ام  لامعا  ینعی  .دشابن  يرهاظ  دوهـشم  ِریغ  ریغ ، اّما  تسا  ریغ  هاگدـید  رد  موس ؛
ياعدا دنتـسه ، یهلا  یحو  داـعم و  أدـبم و  هب  دـقتعم  هک  یناـسک  متفگ  مدرک و  حرطم  مه  ار  هفیرـش  هیآ  میراد ، ناـمتایاور  رد  اـم 

ود یناسنا  ره  يارب  هک  تسا  نآرق  حیرـص  .دـننک  ءایح  اهنآ  زا  هدرک و  هجوت  نارظان  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم ، نامیا  مالـسا و  نّیدـت و 
ار لامعا  هک  دنتـسه  اهنیا  ام  ریبعت  هب  دننکیم و  تیؤر  دـننیبیم و  ار  ام  تسار ، تمـس  یکی  پچ و  تمـس  یکی  تسا ، رومأم  هتـشرف 

همه هتـشذگ  هسلج  .تسا  اهنآ  زا  ءایح  ءایح ، مسق  کی  .دریگیم  رارق  اهنآ  رظنم  یئرم و  رد  تشز  لمع  سپ  دننکیم ، طبـض  تبث و 
.منکیمن رارکت  رگید  مدناوخ ، مه  ار  شتیاور  مدناوخ و  مه  ار  هیآ  متفگ ، ار 
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: ادخ يایلوا  زا  ءایح 

، مدناوخن رتشیب  مه  تیاور  کی  ًارهاظ  مدرک و  ياهراشا  مسق  نیا  هب  هتـشذگ  هسلج  رخآ  .تسا  هللا » ءایلوا  نم  ءایح   » هلأسم مراهچ ؛
هب روجنیمه  نم  .تسا  هللا » نم  ءایح  « ؛ مجنپ .موشیم  دراو  دنتساوخ  نم  زا  نوچ  .مهد  حیضوت  رتشیب  ار  نیا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  یلو 

«. ءایلوالا نم  ءایح  «، » هکئالملا نم  ءایح  «، » سفنلا نم  ءایح  «، » قلخلا نم  ءایح   » .مدمآ راوتسرهف  بیترت 

طقف هتشذگ  هسلج  نم  هک  میراد  رایسب  تایاور  رد  مه  میراد و  هفیرـش  هیآ  رد  مه  میراد ، نامفراعم  رد  ام  هک  هللا » ءایلوا  نم  ءایح  »
لامعا اب  طبر  رد  هک  میراد  ياهیآ  نآرق  رد  ام  .دوب  تیاور  نومـضم  اـهنآ  همه  هک  متفگ  هلمج  دـنچ  مه  دـعب  مدرک ، هراـشا  نآ  هب 
َنوُّدَُرتَس َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  : » دیامرف یم  هفیرش  هیآ  .مدناوخ  ار  نآ  هتشذگ  هسلج  رد  هک  تسا 

وگب هتبلا  وگب ، هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  هب  باـطخ  .تسا  نشور  هیآ  همجرت  ( 2 «) نُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ 
دینادـب اّما  دـینکب ، دـیهاوخیم  هچره  وگب ، همه  هب  تسین ، اهفرح  نیا  قفانم و  نمؤم و  زا  تبحـص  اجنیا  رد  رگید  وگب ، همه  هب  ینعی 

امـش يدوز  هب  و  ِهَداهَّشلا » ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو   » دراد دعب  .دننیبیم  ار  امـش  لامعا  نینمؤم  ربمغیپ و  دـنوادخ و  يدوز  هب  هک 
، دـیداد ماـجنا  هک  هچنآ  هب  سپ  نوـُلَمْعَت » ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُـنیَف   » .تسا راکـشآ  ناـهنپ و  ياـناد  هک  دـیدرگیمرب  يدـنوادخ  يوـس  هـب 

.دنکیم ناتهاگآ 

شخب ود  هفیرـش  هیآ  نیا  .میوـگیم  تسه  مثحب  هب  طوـبرم  هک  ار  هچنآ  نم  دـینک ، ّتقد  ار  نیا  یلو  میوـگب  ریـسفت  مهاوـخیمن  نم 
ار نیا  اّما  دینکب ، دینکب  دیهاوخیم  يراک  ره  دیورب  تسا ، ایند  هب  طوبرم  لّوا  شخب  .دراد  مود  شخب  کی  لّوا و  شخب  کی  دراد ؛

.تسا تمایق  هب  طوبرم  مود  شخب  .تسا  ایند  يارب  نیا  دننیبیم ، نینمؤم  مه  ادخ و  ربمغیپ  مه  ادخ ، مه  دینادب 
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دوشیم هضرع  ربمایپ  هب  زور  ره  ناملامعا 

ماما زا  ریـصبوبا  .مناوخیم  ار  اهنیا  زا  یـضعب  نم  الاح  میراد ، رایـسب  تایاور  انعم  نیمه  هب  عجار  هفیرـش  هیآ  لـیذ  رد  لّوا  شخب  رد 
دراد دعب  .دوشیم  هضرع  ربمغیپ  هب  لامعا  ینعی  ِهَّللا » ِلوُسَر  یَلَع  ُلاَمْعَْألا  ُضَْرُعت  : » دومرف ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا ) هیلعقداص 

.تشز راک  ینعی  راّجف  بوخ و  راک  ینعی  راربا  شراّجف ، شراربا و  حبـص ، زور  ره  اَـهُراَُّجف » اَـهُراَْربَأ َو  ٍحاَبَـص  َّلُـک  ِداَـبِْعلا  ُلاَـمْعَأ  »
الاح ( 3 «) َتَکَس و   » دراد دعب  ُُهلوُسَر » ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  َیلاَعَت  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  : » دومرف ترضح  دعب  .دیزیهرپب  اَهوُرَذْحاَف » »

.دنتفگن ار  نونمؤملا »  » ترضح هک  تسا  هتکن  نیا  رد 

دننیب یم  ار  ناملامعا  مه  همئا 

َابَأ َّنإ  مالسلا ) هیلعهللادبع  یبأل  ُتلق  لاق : : » دنکیم لقن  ریـصبوبا  مه  زاب  هک  تسا  نیا  ریظن  ًابیرقت  مه  نآ  میراد ، رگید  تیاور  کی 
َّلُک ِِهتَّمُأ  ُلاَمْعَأ  ِْهیَلَع  ُضَْرُعت  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  : » دـیوگیم روجنیا  باطخ  رمع  هک  متفگ  ترـضح  هب  نم  دـیوگیم  ُلوُقَی » َناَـک  ِباَّطَْخلا 

يروطنیا دومرف : ترـضح  اَذَـکَه » َْسَیل  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ، » دـننکیم هضرع  ربمغیپ  هب  اههبنـشجنپ  ار  ادـخ  ناگدـنب  لاـمعا  ٍسیِمَخ »
اُولَمْعا ِلـُق  َّلَـج َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  اوُرَذْـحاَف َو  اَـهُراَُّجف  اَـهُراَْربَأ َو  ٍحاَبَـص  َّلُـک  ِِهتَّمُأ  ُلاَـمْعَأ  ِْهیَلَع  ُضَْرُعت  ِهَّللا  َلوُـسَر  َّنَِکل  َو   » .تسین
ریـسفت رد  متفگ ، هتـشذگ  هسلج  نم  ( 4 «) هَِّمئَْألا یَنَع  اَمَّنِإ  : » دـیوگیم ریـصبوبا  اـجنیا  دـعب  َنُونِمْؤُْملا » ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف 

هک متفگ  مدرک و  ثحب  هک  مه  ار  ادـخ  ياـیلوا  .دنتـسه  همئا  نوـنمؤم  زا  دارم  هک  دـنکیم  لـقن  میهاربا  نب  یلع  زا  هک  تسا  یفاـص 
نم مالـسلامهیلع .) ) نیرهاط همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  تسا  ترابع  ادخ  يایلوا  هیآ ، رظن  زا  دوشیم ، هضرع  مه  ادـخ  يایلوا  رب  ام  لامعا 

رد ار  اـهنیا  هللاءاـشنا  هک  میوـگیم  ار  اـهنیا  همه  نم  .تسا  یکچوـک  ثحب  ثحب ، نیا  دـینکن  لاـیخ  هک  نـیا  يارب  میوـگیم  ار  اـهنیا 
.دینک طبض  تبث و  رگید  ياهاج  يارب  ناتیاهنهذ 
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!؟ ینکیم تحاران  ار  ربمایپ  تهانگ  اب  ارچ 

ور ترضح  ِهَّللا »!؟ َلوُسَر  َنوُءوُسَت  ْمَُکل  اَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلعهللادبع  یبا  نع  : » دنکیم لقن  هک  تسا  هعامُـس  زا  یتیاور 
هب دنکیم  ترضح  هک  یباطخ  نوچ  دندوب ، هتـسشن  یتّیعمج  هک  دوش  یم  مولعم  دینکیم ؟ تحاران  ار  ربمغیپ  اهامـش  ارچ  تفگ : درک 
»؟ ُهُؤوُسَن َْفیَک  : » تفگ دـش  دـنلب  یکی  ٌلُـجَر » َلاَـقَف  « ؟ دـینکیم تیذا  ار  ربـمغیپ  ردـقنیا  اهامـش  هچ  يارب  مکل .» اـم  ، » دـنکیم عمج 
هب امش  لامعا  دینادیمن  امـش  ِْهیَلَع » ُضَْرُعت  ْمَُکلاَمْعَأ  َّنَأ  « ؟ دینادیمن امـش  َنوُمَْلعَت » اَم  َلاَقَف َأ  « ؟ مینکیم تیذا  ار  ترـضح  ام  يروطچ 
اَلَف  » .دوش یم  تحاراـن  َکـِلَذ » ُهَءاَـس   » دـیا هدرک  تیـصعم  امـش  هک  دـنیبیم  یتقو  ًهَیِـصْعَم » اَـهِیف  يَأَر  اَذِإَـف  « ؟ دوش یم  هضرع  ربمغیپ 

ار ربمغیپ  دنیکن ، تیـصعم  دینک ، تعاطا  وا  زا  ینعی  .دـینک  شلاحـشوخ  ( 5 «) ُهوُّرُـس َو   » .دـینکن تیذا  ار  ربمغیپ  ِهَّللا » َلوُسَر  اوُءوُسَت 
.دینکن تیذا 

دوشیم هضرع  زین  همئا  هب  زور  ره  ناملامعا 

، داّیَز نابا  نب  هللادبع  .تسا  تیاور  نتم  همه  میوگیم  هک  ییاهنیا  متفگ  .مدناوخن  تیاور  اّما  مدرک ، هراشا  اهنیا  هب  نم  هتشذگ  هسلج 
مالـسلا هیلعاَضِّرِلل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا  هیلعاَضِّرلا  َْدنِع  ًانیِکَم  َناَک  : » دـنکیم لقن  ناشیا  تشاد ، یهاگیاج  مالـسلا ) هیلعمتـشه  ماما  شیپ 

يارب تفگ : اعد »! سامتلا  : » دـنیوگیم دـیدید  دـینک ! اعد  ماهچب  نز و  نم و  يارب  اقآ  متفگ : ترـضح  هب  ِیْتَیب » ِلـْهَِأل  ِیل َو  َهَّللا  ُعْدا 
ٍمْوَی َو ِّلُک  ِیف  َّیَلَع  ُضَْرُعَتل  ْمَُکلاَمْعَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  « ؟ منکیمن ار  راک  نیا  نم  ُلَْـعفَأ » ُتَْسل  َلاَـقَف َأ َو  ! » دـینک اـعد  ماـهچب  نز و  مدوخ و 

.دوشیم هضرع  نم  هب  همه  بش  حبص و  دینکیم  تاهچب  نز و  وت و  هک  ییاهراک  مامت  ٍهَْلَیل »

نامهچب نز و  نامدوخ و  يراک  ره  هک  میتسنادـیمن  الاح  اـت  اـم  دـش ، بیرغ  بیجع  یلیخ  متفگ  ملد  رد  َکـِلَذ » ُتْمَظْعَتْـساَف  َلاَـق  »
نم ینطاب  لمع  نامه  .دناوخ  ار  منهذ  اجنامه  تشذگ ، منهذ  رد  هک  نیمه  دیوگیم : دـننک ! یم  هضرع  اقآ  تمدـخ  ار  همه  مینکیم 
ُهَّللا يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  « ؟ یناوخیمن نآرق  وت  دومرف : ترـضح  َّلَج » َّزَع َو  ِهَّللا  َباَـتِک  ُأَْرقَت  اَـم  ِیل َأ  َلاَـقَف   » .دـید مه  ار  نم  ینهذ  و 

تنهذ رد  هک  نیمه  هک  داد  ناـشن  وا  هب  ًـالمع  اـجنامه  .تسا  نآرق  هیآ  نتم  یناوخیمن ؟ نآرق  وت  ( 6 «) نُونِمْؤُْملا ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو 
تایآ و زا  نشور  یلیخ  هتسد  کی  اهنیا  یناوخیمن ؟ نآرق  وت  رگم  تفگ : ترضح  هلـصافالب  دمآ  منهذ  رد  ات  .مداد  ار  تباوج  دمآ 

.دوب تایاور 
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لمع شرازگ  هن  ربمایپ  هب  لمع » ِدوخ  هضرع  »

: دـنکیم لقن  مالـسلا ) هیلعمتـشه  ماما  زا  ار  نآ  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  یفاص  ریـسفت  رد  تیاور  دـینک ؛ شوگ  ار  تیاور  نیا  الاح 
ُلَمَْعلا ِهِِّیبَن  یَلَع  َضَْرُعی  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ِیْحَتْـسَْیلَف  اوُرَذْـحاَف  اَهَراَُّجف  اَهَراَْربَأ َو  ٍحاَبَـص  َّلُک  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُضَْرُعت  ِداَبِْعلا  َلاَمْعَأ  َّنِإ  َلاق  »

هیآ و ثحب  نیا  ياـهلوارق  شیپ  تیاور ، نیا  اـّما  دوـب ، تیاور  کـی  .مدروآ  ءاـیح  ثحب  ناوـنع  هب  هک  دوـب  یتـیاور  نیا  (7 «) حِیبَْقلا
(8) .تسا تایاور 

ار ام  لامعا  دنتـسه  رومأم  اههتـشرف  هک  تسه  تقو  کی  تسا ؟ تایاور  هیآ و  رد  اهنیا  زا  کی  مادک  مینیبب  منکیم  ریـسفت  ات  ود  نم 
هب دـنربیم  دنـسیونیم و  دـننکیم ، شرازگ  هک  نیا  لثم  دروخیم ، هطـساو  کی  اقآ  عالّطا  نم و  تشز  لمع  نیب  اـجنیا  دـننک ، شرازگ 

نیا مینیبیم ، ار  وت  راک  ِدوخ  ام  .دـنیوگیم  ار  نیا  تایاور  مه  هیآ و  مه  دـنربیم ، ار  لمع  دوخ  هک  تسه  تقو  کـی  .دـنهدیم  ربماـیپ 
.تسا یّمهم  هلأسم  یلیخ 

هدمآ نیا  مه  تایاور  مامت  رد  دننکیم ، شرازگ  اهنآ  يارب  هکنیا  هن  دننیبیم ، ار  تلمع  همئا  ربمغیپ و  ادخ ، ُهللا » يرَیَـسَف  اولَمعا  ُلق  «َو 
نیا درف ، نهذ  رد  هک  نیمه  مینیبیم ، ار  امـش  لامعا  ام  تفگ : وا  هب  ماما  مالـسلاهیلع ،) ) متـشه ماـما  شیپ  دـمآ  هک  مه  ناـمه  .تسا 

.مدید نآلا  نیمه  تشذگ ، وت  نهذ  رد  هک  يزیچ  نآ  .مدید  ار  وت  نهذ  نم  هک  دنامهف  وا  هب  ماما  دمآ ، بیجع  یلیخ  هلأسم 

! نک ءایح  نامز  ماما  زا  وگ و ...  غورد  باجح ، یب 

تدوخ يارب  تسا  ياهفایق  هچ  نیا  تسا ؛ نیا  ملاؤس  نم  الاح  .دـننیبیم  يراتفر  يراتفگ و  يرادـید ، دـعب  رد  ار  ام  لامعا  همئا  سپ 
مرحمان درم  رانک  دـنیبیم ، ار  تلکیه  نیا  دراد  هیلعهللاتاولـص ) ) نامز ماـما  يدرک ؟ یلاـیخ  هچ  وت  میوگیم ، ار  اـهنز  يدرک ؟ تسرد 

! ایحیب .دنیبیم  ار  تلکیه  دراد  درَم  .يوریم  يراد 
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دونشب ار  وت  فرح  عمتـسم  هک  نآ  زا  لبق  دونـشیم ! دراد  ار  تغورد  ییوگیم ، غورد  يراد  هک  عقوم  نآ  ینزیم ، يراد  هک  ییاهفرح 
هک یعورشمان  طباور  نیا  ینکیم ، يراد  هک  ییاهراک  مامت  .دیدیشکیم  تلاجخ  هن  رگ  دنتفگن و  ار  ناتفراعم  اهامـش  هب  دونـشیم ! وا 

يایلوا زا  .دننیبیم  ار  اهراک  نیا  همه  هیلعهللاتاولص ) ) نامز ماما  ات  هتفرگ  ربمغیپ  زا  .دونـشیم  ار  همه  دنیبیم و  ار  همه  تسا ، هعماج  رد 
هک ییاهنآ  .مدوبن  مه  ریـسفت  لابند  هک  نیا  اب  مداد  مه  يریـسفت  تاعالطا  .تایاور  مه  مدـناوخ و  هیآ  مه  نم  ینکیمن ؟ ءایح  ادـخ 

.دنک راکنا  دننیبیم ، ار  زیچ  همه  همئا  ربمایپ و  هک  ار  هتکن  نیا  دناوتیمن  یسک  .دننیبب  دنورب  دنتسه  شلها 

!؟ يریگتسد عقوت  يرازآ و  ربمایپ 

ارچ دیـشکب ! تلاجخ  تفگ : اهنآ  هب  دـیاب  دـنهدیمن ؟ ار  مباوج  همئا  ارچ  دـنیوگیم : یـضعب  .میوگب  ياهتکن  مهاوخیم  اـجنیا  رد  نم 
یلیخ يراد !؟ یعّقوت  هچ  تیاهراک  نیا  اب  تیاهفرح و  نیا  اب  تاهفایق ، نیا  اب  نک ! ءایح  شکب ! تلاجخ  دنکیمن ؟ رثا  نم  تالّـسوت 

مه ات  ود  یکی  .نک  ءایح  اهنیا  زا  لقاّدح  ینکیمن ، ءایح  مدرم  زا  ینک ، یمن  ءایح  تدوخ  زا  .دنتسه  گرزب  یلیخ  ًاعقاو  دنتـسه ، اقآ 
مادم دریگب ، ار  تتـسد  ربمغیپ  یهاوخیم  دعب  یهدیم ، جنر  ربمغیپ  هب  بش  ره  زور و  ره  .میراد  باب  نیا  رد  يدایز  تایاور  دنتـسین ،

؟ یناوخیم جرف  ياعد  مادم  یناوخیم ؟ لسوت  ياعد  مادم  ینکیم ، لّسوت 

مدرم يولج  تسا ؟ ناهنپ  اهنیا  زا  تیاهراک  يدرک  لایخ  تسا ؟ اجک  راک  هرگ  دیمهفب  دیناوت  یم  دینک ، رکف  دینیـشنب  دیورب  بشما 
وا ینکیم ، يراکبیرف  يراد  ینکیم ، يراکایر  يراد  ییوگیم ؟ غورد  يراد  هک  دـمهفیمن  مه  وا  ایآ  اـّما  يریگ  یم  يراد  نید  هفاـیق 

.يراذگب هالک  یناوتیمن  هک  اقآ  رس  یتشاذگ ، هالک  نم  رس  نک  ضرف  دمهفیمن ؟
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! تسا ءایح  قح  هک  روطنآ  نک  ءایح  ادخ  زا 

تقو کی  تسا ، دـحاو  صخـش  هاگدـید  رد  ییوگیم  تقو  کی  تسا ، ددـعتم  دارفا  هاگدـید  رد  هللا ،» ءاـیلوا  نم  ءاـیح   » نم رظن  هب 
، تسین ات  ود  یکی و  تسا ، ادـخ  يایلوا  هاگدـید  ییوگیم  تقو  کی  ینکیم ، حرطم  ییآیم  ار  اـهنیا  تسا ، مدوخ  هاگدـید  ییوگیم 

.تسا ددعتم 

نیا رد  اـیح ، ماـسقا  باـب  رد  ینعی  .میراد  زین  یلاـعت » هللا  نم  ءاـیح  ، » میوـگب متـساوخ  مدوـب  هدرک  هدـعو  مدوـب و  هداد  لوـق  نوـچ 
رد یبلطم  هک  مناوخیم  تیاور  ات  دنچ  نم  .میراد  هددعتم  تایاور  .تسا  ادخ  زا  ءایح  مجنپ  مسق  دشاب ، هاگدید  رد  هک  يدنبمیـسقت 

لاـق : » دـندومرف هک  تسا  مرکا  ربـمغیپ  زا  یتـیاور  .مییوـگیم  داد  يرمع  داد و  قـیفوت  ادـخ  رگا  دـعب  هسلج  هللاءاـشنا  هک  تـسه  نآ 
زا يرگید  تیاور  .تسا  ءایح  قح  هک  روطنآ  دینک  ءایح  ادخ  زا  ( 9 «،) ءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  ملسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر

شراگدرورپ زا  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادخ  ( 10 «،) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  : » دندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ 
.تسا ءایح  قح  هک  روطنآ  دنکیم  ءایح 

تشهب دورو  ادخ و  زا  ءایح 

دهاوخیم تلد  دنتفگ : رذوبا  هب  ِیبَأ » َكاَِدف  ْمَعَن  ُْتُلق  َهَّنَْجلا ؟ َلُخْدَت  ْنَأ  ُّبُِحت  َأ  : » دـندومرف رذـیبا  هب  ترـضح  هک  تسه  یتیاور  رد 
َبُْصن َتْوَْملا  ِلَعْجا  َو   » .نک هاتوک  ار  تیاهوزرآ  ِلَمَْألا » َنِم  ْرِْـصقاَف  َلاَق  « ؟ دهاوخیمن شلد  یـسک  هچ  .هلب  تفگ : يورب ؟ تشهب  هب 

ار ءایح  قح  ادـخ  زا  ( 11 «) ءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  ِحَتْـسا  َو   » .يریم یم  هک  دورن  تداـی  شاـب ، هتـشاد  رظن  رد  هشیمه  ار  گرم  َکـْیَْنیَع »
.تسا رذیبا  يارب  طقف  اجنیا  شاب ، هتشاد 

تـشهب دراو  هک  دـیراد  تسود  اهامـش  همه  ایآ  هنجلا » لخدـی  نأ  بحی  مکلک  أ  لاق : : » دـندومرف هک  تسه  رگید  تیاور  کـی  رد 
هاتوک ار  ناتیاهوزرآ  لمألا » نم  اورـصق  لاق   » .دراد مکُّلک  نوچ  دوب ، یمومع  دـندومرف  هک  یباطخ  هللا » لوسر  ای  معن  اولاق  « ؟ دـیوش

و  » .دـیریمیم هک  دورن  ناتدای  .دـیراد  هگن  طبـض  تبث و  ناتیاهمـشچ  شیپ  هشیمه  ار  گرم  مکراـصبأ » نیب  مکلاـجآ  اوتبث  و   » دـینک
يور هدنیآ  هسلج  هللاءاشنإ  الاح  .تسا  راوازـس  ندرک  مرـش  ادخ  زا  هک  روطنآ  دینک  مرـش  ادخ  زا  ( 12 «) ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتـسا 
یثحب شدوخ  نیا  هچ ؟ ینعی  دنک ، مرـش  ادـخ  زا  ناسنا  تسا ، راوازـس  هک  روطنآ  هچ ؟ ینعی  ادـخ  زا  ءایح  قح  هک  منکیم  هیکت  نیا 
یثحب شدوخ  نیا  ینک ، مرـش  ادـخ  زا  تسا  راوازـس  هک  يروجنآ  نک  مرـش  ادـخ  زا  هک  تشاد  تاـیاور  نیا  ماـمت  رد  نوچ  تسا ،

.تسا
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www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(9  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

ار ءایح  هتشذگ  تاسلج  رد  ام  .تسا  ییایحیب  جیورت  ام  هعماج  تالکشم  نیرتگرزب  زا  یکی  دش  هتفگ  دوب و  ءایح  هب  عجار  ام  ثحب 
میراد قلخلا » نمایح   » ام میتفگ  دننکیم و  دوهش  ار  ناسنا  لامعا  هک  دوب  ینادهاش  هب  تبسن  يدنب  میـسقت  کی  .میدرک  يدنبمیـسقت 

نم ءایح   » هتـشذگ هسلج  رد  نم  هللا .» نم  ءایح   » هرخألاب و  هللاءایلوا » نم  ءایح  ، » میراد هکئالملا » نم  ءایح  ، » میراد سفنلا » نم  ءایح  »
.مدناوخ هطبار  نیا  رد  مه  ار  يدّدعتم  تایاور  مدرک و  ضرع  ار  هللا »

هللا نم  ءایح  تّیصوصخ 

دیق نیا  .تسا  ءاـیح » قـح   » هلأـسم مه  نآو  تسا  هدـش  حرطم  هللا » نم  ءاـیح   » هب تبـسن  دـیق  کـی  هـک  مینیبـیم  تاـیاور  رد  اـم  اـّما 
هن سفنلا » نم  ءایح   » هن قلخلا » نم  ءایح   » هرابرد هن  .تسا  هدشن  رکذ  ءایح  رگید  ماسقا  دروم  رد  تسا و  ادـخ  زا  ءایح  هب  صوصخم 

تایاور رد  هک  مینیبیم  هللا » نم  ءایح   » باب رد  ام  یلو  مدرک ، ثحب  ار  اهنیا  همه  نم  هللا .» ءایلوا  نم  ءایح   » هن و  هکئـالملا » نم  ءاـیح  »
.تسا ءایحلا » قح  هللا  نم  ءایح   » مه نآ  دراد و  دوجو  یفاضا  هلمج  کی 

دنوادخ زا  يایح  يانعم 

لوــسر نــع  َيوُر   » دراد یتــیاور  رد  .دراد  هــتکن  یلو  مدـــناوخ  ار  اــهنیا  مــه  ًــالبق  هــک  مناوــخیم  ار  تــیاور  ود  نــم  ـــالاح 
ُهَّللا َمِحَر   » تسه مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  یتیاور  تیاور ، کـی  نیا  ( 2 «) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  : لاق ملسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللا

.تسا هدمآ  ّبر »  » زا ءایح  یمود  رد  هدش و  حرطم  هللا »  » زا ءایح  یلّوا  رد  ( 3 «) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْسا  ًاْدبَع 
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ادخ زا  ندرک  ءایح  تّلع 

نیا نوماریپ  یبلاطم  .تسیچ  ءایح  نیا  ّتلع  هک  مدرک  تبحـص  هللا » نم  ءایح   » اـب طاـبترا  رد  لّـصفم  روط  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  نم 
نیرت کیدزن  وا  هک  تسا  وا  یکیدزن  بُرق و  رگید  لیلد  تسا ، یلاعت  هللا  ینعی  رظان  تمظع  رطاخ  هب  ءایح  لیلد  کی  هک  دش  هتفگ 

هب تبـسن  تادوجوم  نیرتهاگآ  وا  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  ءایح  هک  میتشاد  تایاور  رد  مه  ار  نیا  یتح  تسا و  ناـسنا  هب  تادوجوم 
.مداد حیضوت  مدناوخ و  ار  تایاور  نیا  همه  نم  .تسا  ناسنا  لاعفا 

.تسا هاگآ  ام  زیچ  همه  هب  ادخ 

زا دینک  مرش  .تسا  هدش  حرطم  یلاعت  هللا  زا  ءایح  ءایحلا » قح  هللا  نم  اویحتسا  : » دندوب هدومرف  ترضح  لّوا  تیاور  رد  اجنیا ، رد  اما 
تبسن دنوادخ  هّیملع  هطاحا  هلأسم  هب  هراشا  اسب  هچ  دراد ، هللا » نم   » نوچ اجنیا  رد  تسا ! ادخ  زا  ءایح  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  ادخ 

َهَّللا َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ  تـشاد « : هفیرـش  هـیآ  نآ  رد  .دـنادیم  ار  زیچ  هـمه  وا  هـکنیا  ینعی  هـّیملع ، هطاـحا  .تـسا  وا  لاـمعا  ناـسنا و  هـب 
.دشاب هتشاد  هجوت  هیآ  نیا  هب  هک  دهاوخب  تیاور  نیا  دیاش  .مدرک  هراشا  هیآ  نیا  هب  هتشذگ  هسلج  رد  نم  هتبلا  (4 (»!؟ يرَی

تسا ام  هدنهد  شرورپ  ادخ 

هک ياـّیبرم  ناـسنا  هدـنهد .» شرورپ   » ینعی تغل  رظن  زا  بر  ِءاَـیَْحلا » َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  « ؛ دراد ّبر »  » هملک یمود 
یـسررب ار  شلامعا  مامت  مه  ّیبرم  دنکیم ، ادیپ  شرورپ  شا  یبرم  ناماد  رد  درف  نوچ  .دـهدیم  شرورپ  یلفط  دـننام  ار  وا  هک  دراد 

رظن ریز  دـنکیم ، ّتیبرت  دراد  هک  ار  یـسک  تاکرح  ماـمت  هک  تسا  روطنیا  ّیبرم  ًالـصا  .دراد  رظن  ریز  ار  شتاـکرح  ماـمت  دـنکیم و 
نیا ناماد  رد  دراد  ّهنأـک  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  ّیبرم  دـنوادخ  ینعی  تسا ، هدرک  ّبر »  » هب ریبعت  ترـضح  تیاور  نیا  رد  اذـل  .دراد 
راـک هک  شکب  تلاـجخ  ّیبرم  نیا  زا  ناـسنا  يا  سپ  .تسا  ّیبرم  رظن  ریز  شلاـمعا  تاـکرح و  ماـمت  اذـل  دوـش ، یم  ّتیبرت  ّیبرم ،

.دوب هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  يریبعت  هرابرد  رصتخم  حیضوت  کی  نیا  .تسا  ءایح  قح  نیا  ینک ! تشز 
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دنوادخ زا  ءایح  قح  يانعم 

نم ثحب  نوچ  .دنا  هدومرف  نییبت  نینمؤم ، زا  نیطسوتم  يارب  ار  ءایح » قح   » اهنآ رد  نیموصعم  تارـضح  هک  میراد  تیاور  ود  ام  اّما 
اجنیا .موش  یمن  یلاـع  ثحاـبم  نآ  دراو  ما  هداد  ماـجنا  یلاـعت  هللا  یلا  كولـس  لزاـنم  رد  ار  ءاـیح  ثحب  نم  تسین و  یتفرعم  ثحب 

مرـش ادخ  زا  طسوتم ، نمؤم  ناسنا  راوازـس  هکنیا  ءایح و  قح  هک  میوگیم  دـعب  مناوخیم  ار  تیاور  ود  نیا  نم  .تسا  یتیبرت  نامثحب 
.هچ ینعی  تسا ، ادخ  زا  ندرک  مرش  راوازس  هک  روطنآ  دنک 

ربمغیپ مالک  رد  دنوادخ  زا  نیطسوتم  يایح  قح 

هلمج نیا  ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  لاق : ملسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللا لوسر  نع  َيوُر  « ؛ تسا مالـسا  یمارگربمغیپ  زا  لّوا  تیاور 
: درک ضرع  ربمغیپ  هب  یسک  ِهَّللا »! َلوُسَر  اَی  َلیِقَف   » .تسا ندرک  ءایح  راوازـس  هک  روطنآ  ادخ  زا  دینک  ءایح  .دوب  مه  لبق  تایاور  رد 
؟ تسا وا  زا  ندرک  مرـش  راوازـس  هک  دنک  یم  مرـش  روطنآ  ادخ  زا  یـسک  هچ  ِءاَیَْحلا »؟ َّقَح  ِهَّللا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ْنَم  َو  ! » ادخ لوسر  يا 

هنوگنیا دیاب  دـنک ، یم  مرـش  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  ادـخ  زا  هک  یـسک  ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اَیْحَتْـسا  ِنَم  : » دومرف ترـضح  َلاَقَف »: »
َِرباَقَْملا َو یَْـسنَی  اـَل  يَوَط َو  اَـم  َنْطَْبلا َو  يَوَح َو  اَـم  َْسأَّرلا َو  ُظَـفْحَی  اَِـهتَنیِز َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف  : » دـشاب

ایند زا  دیاب  دشاب ، شنامشچ  يولج  گرم  هشیمه  دیاب  یمدآ  نینچ  .نتفگ  ار  مدآ  نآ  تاّیصوصخ  درک  عورـش  ترـضح  ( 5 «) یَِلْبلا
.دیامن تظافح  ار  شکاروخ  مکش و  نینچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  رس و  دنک ، يرود  شیاه  ییابیز  و 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  مالک  رد  تاّیصوصخ  نامه 

15357 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4864 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاور زا  مود ، تیاور  اسب  هچ  تسا و  یکی  مه  اب  اـهنیا  ریبعت  .منک  یم  زاـب  ار  تیاور  ود  عومجم  دـعب  مناوخیم  مه  ار  مود  تیاور 
تمحر ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُهَّللا  َمِحَر  مالـسلاهیلع :) ) لاق  » .تسا مالـسلا ) هیلعمتفه  ماما  زا  تیاور  .دشاب  هدش  هتفرگ  لّوا 

َتْوَْملا َو َرَکَذ  یَعَو َو  اَم  َنْطَْبلا َو  يَوَح َو  اَم  َْسأَّرلا َو  َظـِفَحَف   » .دـنک یم  مرـش  تسا ، راوازـس  هکروطنآ  ادـخ  زا  هک  یـسک  رب  ادـخ 
لبق تیاور  رد  هک  تـسا  یتاراـبع  ناـمه  تـالمج  نـیا  ( 6 «) ِتاَوَهَّشلاـِب ٌهَفوـُفْحَم  َراَّنلا  ِهِراـَـکَْملِاب َو  ٌهَفوـُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ  َمـِلَع  یَِلْبلا َو 
یم عمج  نآ  رد  هچنآ  مکش و  نینچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  رـس و  سپ  هدروآ ، اج  هب  ار  ءایح  قح  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادخ.دوب 
هدش هدیچیپ  اه  یتخس  رد  تشهب  یشوخ  هک  دناد  یم  دنک ، یم  دای  ار  نآ  زا  سپ  ياه  یتخـس  گرم و  دیامن ، یم  تبقارم  ار  دوش 

.تسا ناهانگ  اه و  تّذل  زغم  مّنهج  شتآ  و 

« تسا رس  رد  هچنآ  رس و   » يانعم

لامعا اب  طابترا  رد  ءایح  ثحب  .مهد  یم  حیـضوت  ار  اهنیا  مناوتب  هک  يرادقم  هب  نم  الاح  .دنکیم  ریـسفت  ار  ءایح  قح  تیاور  ود  نیا 
رد هک  میراد  یحراوج  ینوریب و  لامعا  خنـس  کی  ناملامعا ، هب  تبـسن  اـم  .تسا  تشز  حـیبق ، لـمع  هب  تبـسن  ندرک  مرـش  تسا ،

ینعی يوه  يَوَح » اَم  َْسأَّرلا َو  ُظَفْحَی  َو   » دنک ظفح  ار  دوخ  رس  دیامرف : یم  ادتبا  رد  ترضح  .تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  لّوا  تیاور ،
هک رکفت  نوچ  دینکن ! هابتشا  اه ! تسین  روظنم  رکف  زغم و  دراد ؟ رب  رد  هچ  ناتیاهرـس  منیبب ، دییوگب  الاح  .دراد  رب  رد  رـس  هک  هچنآ 

.تسا وت  لکش  نابز و  شوگ ، مشچ ، نآو  دنز  یم  رس  وا  زا  لمع  هک  تسا  يزیچ  نآ  روظنم  تسین ! یحراوج  لامعا 
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نابز شوگ و  مشچ ، ظفح  يانعم 

لکـش ینعی  نک ، ظفح  ار  ترـس  اذل  .دوشیم  ثحب  يراتفر  يراتفگ و  يرادید ، هطبار  هس  رد  ءایح  هک  متفگ  نم  دـشاب  ناتدای  رگا 
دوش یم  دایز  یلیخ  مینک  زاب  ار  بلطم  میهاوخب  رگا  نک ! ظفح  ار  تنابز  تشوگ و  نک ! ظفح  ار  تمـشچ  نک ! ظفح  ار  تتروص 

.تسا نشور  ًالماک  بلطم  یلو 

! نیبن ار  مارح  ینعی  مشچ  ظفح 

ثحب مه  ما و  هتفگ  ار  حـبق  ثحب  مه  نکن ! هاگن  تسا ، حـیبق  عرـش  رظن  زا  ینعی  تسا  مارح  هک  يزیچ  رب  هکنیا  ینعی  مشچ ، ظـفح 
.ار یعرش 

! ونشن ار  هانگ  ینعی  شوگ  ظفح 

، میوگیم ار  یقیـسوم  طقف  نم  نکن  لایخ  دشاب ؛ دهاوخ  یم  هچره  الاح  هدم ! شوگ  تسا  مّرحم  هک  یگنهآ  هب  ینعی ، شوگ  ظفح 
قیرط زا  اهنیا  همه  راد ! هاگن  اهنیا  زا  ار  تشوگ  رخآ ؛ ات  ورب  ...و  ازسان  تسا ، حیبق  مه  تمهت  ندینـش  تسا ، مارح  مه  تبیغ  ندینش 

.دراد یعرش  حُبق  .تسا  حیبق  تشز و  لمع  نیا  .یهدیم  ماجنا  تشز  لمع  کی  يراد  شوگ  هار  زا  .تسا  شوگ 

! اشگم هانگ  هب  بل  ینعی  نابز  ظفح 

هچ و  تسا ، مّرحم  هک  ییاهراک  همه  و  ندز ، تمهت  ندرک ، تبیغ  دـشاب ، هچ  ره  تشز ، راتفگ  يارب  ار  تناـبز  ینعی ، ناـبز  ظـفح 
هـس ام  هک  متفگ  هتـشذگ  تاسلج  رد  نم  ربن ! راک  هب  دراد ، حبق  مه  هعرـشتم  طیحم  رد  یتح  دراد و  یلقع  حبق  اهنیا  زا  يرایـسب  اسب 

اَم َْسأَّرلا َو  ُظَفْحَی  َو   » .تسا حرطم  هعّرشتم  نینّیدتم و  نایم  رد  هک  یحبق  ینعی  هعّرشتم  فرع  یلقع و  یعرـش ، حبق  میراد : حُبق  عون 
.دنک ظفح  ار  رس  ياضعا  رس و  يَوَح »
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! شاب تا  هفایق  بقارم  ینعی  رس  ظفح 

مه ابیز  سپ  تسا ، مارح  هفایق  نیا  تسا ، حیبق  مارح  يوشیم ! یهلا  مارح  بکترم  نآ  اب  ینکیم و  تسرد  يا  هفایق  لکش و  هچ  نیبب 
تشز و لامعا  اهنیا  زا  هک  شاب  بقارم  ار  تا  هفایق  دوخ  هچ  ناـبز و  هچ  مشچ ، هلأـسم  هچ  شوگ ، هلأـسم  هچ  .تسا  تشز  تسین و 

.دوشن رداص  اهنآ  زا  حیبق  هک  نک  تظفاحم  اهنیا  زا  .دنزیم  رس  حیبق 

زورما هعماج  داسف  هار 

، دـیامرف یم  حرطم  ار  دوشیم  ماجنا  ناسنا  رـس  هلیـسو  هب  هک  یتامرحم  دـشکیم و  شیپ  ار  هلأسم  نیا  لّوا  ادـتبا و  رد  ترـضح  هکنیا 
زا زین  هعماج  دریگیم و  تأشن  هیحان  نیمه  زا  حـئابق  تامرحم و  زا  يرایـسب  .تسا  ّرثؤم  اهنیا  زا  تظاـفح  ردـقچ  هک  دوش  یم  مولعم 

ناهانگ زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  نیمه  نامهعماج  گرزب  تالکشم  زا  میوگیم  نم  هک  نیا  .دسریم  داسف  هب  هیحان  نیمه 
قح دیدیمهف  الاح  دیشکب ! تلاجخ  ادخ  زا  .یـشوگ  هچ  یمـشچ و  هچ  یفرح و  هچ  یلکـش ، هانگ  هچ  دوش ؛ یم  ماجنا  هار  نیمه  زا 

؟ هچ ینعی  ءایح 

اذغ مکش و  زا  ظفح 

ار دوشیم  عمج  مکـش  رد  هچنآ  مکـش و  دروآ ، یم  اج  هب  ار  ءایح  قح  هک  ءایح  اب  ناسنا  یَعَو » اَم  َنْطَْبلا َو  َو  : » دراد تیاور  همادا  رد 
تـسد هب  لام  هک  نزن  يرد  ره  هب  نک ! ءایح  ادخ  زا  .تسا  حرطم  يراوخ  مدرم  لام  يراوخمارح و  هلأسم  اجنیا  .دـنک  یم  ظفح  زین 

رمخ ندروخ  تسین ، يروخمارح  اهنت  مّرحم  الاح  یشکیمن !؟ تلاجخ  ًالـصا  تسا ! روطنیا  هک  یمکـش  هب  تنعل  يروخب ! يروایب و 
دراد و یلقع  حبق  مه  تسا ، حیبق  ًاعرش  مه  يراوخ  مدرم  لام  .دنتسه  مارح  تهج  نیا  زا  ود  ره  تسا و  مدرم  لام  ندروخ  لثم  مه 

.دننزیم فرح  يدُعب  هس  دنراد  ترضح  .دنراد  حبق  هک  دنتسه  روط  نیا  حئابق  هعومجم  .دراد  مه  یفرع  حبق  یتح 
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تسا ناناملسم  اب  نخس  يور 

رد ترـضح  اَِهتَنیِز » اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف   » هک نیا  هلأسم  .تسه  مه  يرگید  تاکن  تیاور  ود  نیا  رد  دـعب 
بلاطم نیا  هک  میوگب  لمجم  روط  هب  .منک  زاب  دایز  ار  ثحب  مسریمن  نم  هتبلا  .دراذـگیم  تسد  ساّسح  هطقن  کی  يور  رب  زارف  نیا 
تبحص اهنیا  هب  عجار  میراد  ام  .مینمؤم  ناملسم و  ام  دنیوگیم  هک  یناسک  .دنتسه  داعم  أدبم و  هب  دقتعم  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم 

هچ یلقع و  هچ  تشز ، لمع  یلمع ، حـئابق  مییوگ : یم  یتقو  اذـل  تسین ! هک  نیدـحلم  اهتـسینومک و  هب  عجار  ثحب  اـّلا  مینک و  یم 
یم هدنمرـش  دـنیبیم ، ار  لـمع  نآ  دراد  هک  يرگید  اـی  شدوخ  دـعب  دوش ، یم  بکترم  ناـسنا  هک  يراـک  .تسا  رظن  دروـم  یعرش ،

هک تسا  نکمم  نارگید  ـالاح  .تسا  تشز  هاـنگ  ینعی  نـیا  .دـننک  یم  مرـش  هاـنگ  ندـید  زا  ناناملـسم  .تـسا  حـیبق  لـمع  ددرگ ،
.لاعتم يادخ  دوخ  ای  ادخ ، يایلوا  ای  دنشاب  ناگتشرف 

تشز لامعا  هرهچ  تروص و 

نیب زا  دـهد ، یم  ماجنا  ناسنا  هک  یلمع  چـیه  .تسین  ینتفر  نیب  زا  انعم ، کی  هب  لامعا  هک  میراد  لامعا  همه  باب  رد  ثحب  کی  ام 
نوچ ام  .دراد  مه  نّفعت  يوب  یتح  دراد ، تروص  طقف  هک  نیا  هن  .مینیبیمن  ار  نآ  ام  هک  دـنراد  یتوکلم  تروص  کی  اـهنیا  .دوریمن 

شدوخ هب  رفن  کی  هک  ینلکدا  .دراد  يدب  رایسب  يوب  لامعا  یضعب  ّالاو  میونـشیمن ، ار  شیوب  تسا ، هداتفین  راک  هب  نامینورد  هّماش 
کی طقف  نم  .دیآیم  رد  شدنگ  يوب  يدُرم  هک  یتقو  دراد ! نفعت  يوب  ردقچ  ینادب  رگا  دهدب ، شوخ  يوب  مرحمان  شیپ  هک  دنزیم 

.مدز لاثم 
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هانگ باکترا  هنحص  لامعا و  تروص 

لمع ناگدننیب  .لمع  ناگدننیب  ینعی  دوهش ، .لمع  تروص  ثحب  کی  میراد و  دوهـش  ثحب  کی  ام  .دراد  یتوکلم  تروص  لامعا 
مورب و یفخم  ياج  کی  رد  هللااـب _ ذوعن  نم _  اـسب  هچ  .تسا  ادـخ  دوخ  تسین ، روط  نیا  یهاـگ  دنتـسه و  تاـقولخم  تقو  کـی 
هک دنتـسه  یناگدننیب  هک  نادب  .دنیبب  ارم  هک  تسین  ياهدننیب  اجنیا  هک  منک  لایخ  مه  دـعب  دـشابن ، اجنآ  سکچیه  هک  منک  ییاطخ 

لمع تروص  .دـش  دـهاوخ  رهاظ  ییاج  رد  وت ، تشز  یناهنپ  لامعا  نیا  رگید  یفرط  زا  .دـننیبیم  ار  وت  اهنآ  یلو  ینیبیمن  ار  اـهنآ  وت 
.دش دهاوخ  رهاظ  يا ، هدش  بتکرم  نادهاش  رظنم  یئرم و  رد  هک  یتشز 

؟ دید یهاوخ  ار  تلمع  تروص  اجک 

یعقوم تسا !؟ هدش  مامت  ًاعقاو  ایآ  هتـشذگ ، هتفر و  هدـش ، مامت  رگید  راک  نآ  مدرک  لایخ  هک  نیمه  دـنیبیم ؟ ار  شلمع  اجک  ناسنا 
رطاخ هب  ای  يداد ، ماجنا  تتوهش  هوق  رس  زا  هک  یتشز  لمع  هچ  دید ؛ یهاوخ  ار  تتشز  لامعا  یفخم  نادهاش  وت  هک  دیـسر  دهاوخ 

یهاوخ یعقوم  هچ  .ار  تلمع  نادهاش  مه  دید و  یهاوخ  ار  تلمع  مه  يا ! هدش  بکترم  ار  راک  نیا  مهو  رـس  زا  ای  هدوب و  تبـضغ 
یگدنمرـش و ياـج  اـجنآ  رگید  درادـن !؟ يدوـس  ینامیـشپ  رگید  يا و  هداد  ماـجنا  اـهنآ  رظنم  یئرم و  رد  تیاـهراک  نیا  هـک  دـید 

.تسا اتلاجخاو 

نیبزیر نیبزیت و  مشچ 

باـجح هک  یعقوم  نآ  يوشیم ؟ نیبزیت  عقوم  هچ  ینادـیم  ( 7 «) ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف   » دراد هفیرـش  هیآ  رد 
َمْوَْیلا َكُرَـصَبَف   » .دوـشیم نیبزیت  تمـشچ  زور  نآ  دـتفا ، یم  تنامـشچ  زا  هدرپ  و  َكَءاـطِغ » َکـْنَع  انْفَـشَکَف  دوریم « ، راـنک  ّتیّداـم 

ياو دننیبیم ! ار  وت  لمع  دنراد  هک  ینیبیم  ار  نادهاش  همه  دوشیم و  مّسجم  تلامعا  مامت  .نیبزیر  مه  يوش و  یم  نیبزیت  مه  ٌدـیدَح »
؟ یناملسم وت  ایآ  تلاح ! هب 

15362 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4869 

http://www.ghaemiyeh.com


! دشاب تنامشچ  يولج  گرم 

ِیف ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف  : » دومرف لّوا  تیاور  دـنکیم ؟ ءاـیح  ًاـقح  دـنوادخ ، زا  یـسک  هچ  هک  تشاد  تیاور  رد  هک  نیا 
نیا یَِلْبلا » َتْوَْملا َو  َرَکَذ  َو   » تشاد مود  تیاور  مریمیم ! نم  هک  سیونب  تمـشچ  يولج  يریم ، یم  هک  دورن  تدای  اَِـهتَنیِز » اَْینُّدـلا َو 

.تسا نامه  مه  شیانعم  دوب ، نامه  هک  شتوم  تسا ، مه  لثم  ات  ود 

دسوپ یم  تندب  نیمه  ینعی  هانگ ، رازبا 

هئـشن نیا  زا  هک  دورن  تدای  .تسین  وت  رایتخا  رد  دبا  ات  هک  نادب  يداد ، ماجنا  ار  اهیتشز  نیا  اهنآ  اب  یتفرگ و  راک  هب  هک  يرازبا  نیا 
هدیـسوپ مه  تلمع  ایآ  اّما  دوشیم ، هدیـسوپ  رازبا  نیا  ماـمت  .تسا  یگدیـسوپ  مه  ـالب  تسا ، خزرب  هئـشن  ربق  .يوریم  خزرب  هئـشن  هب 

!؟ درک یهاوخ  هچ  اجنآ  تلامعا ! ناهاوگ  تلامعا و  تحور ، یتسه و  وت  اجنآ  رد  .دنکیم  هولج  اجنآ  رد  لمع  هزات  هن  دوشیم ؟

تشز لامعا  زا  يرود  يوزرآ 

.دندش علّطم  نم  حئابق  رب  رگید  هئشن  رد  یلو  دندوبن  علّطم  نم  حئابق  زا  هک  دندوب  يرایـسب  اسب  هچ  .تسا  رتشیب  مه  شتحیـضف  اجنآ 
نایم شاک  يا  دیوگ : یم  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسا  هیآ  نیا  ( 8 «) ِْنیَقِرْشَْملا َدُْعب  َکَْنَیب  یْنَیب َو  َْتَیل  ای  دیوگیم « : ناسنا  هک  تسا  اجنآ 

! دش یمن  يزیروربآ  هک  دوب  هلصاف  ردقنآ  ملمع  نم و 

! يریم یم  هک  دورن  تدای  ینعی  ءایح  قح 

ندـب و نیا  هک  نادـب  .دوب  دـهاوخ  تحور  هارمه  لامعا  يوریم و  هئـشن  نیا  زا  يریمیم ، دورن  تدای  هک  تسا  نیا  ءایح  قح  ياـنعم 
ار حـئابق  نیا  تنابز ، مشچ و  شوگ ، اب  یهد ، یم  ماـجنا  تشز  راـک  اـهنآ  اـب  وت  یلو  تسا  لگـشوخ  يرادـید ، رظن  زا  هک  تلکیه 
و نیبزیر ، نیبزیت و  ینیبیم ، بوخ  ار  لـمع  مه  .تسه  لـمع  اـّما  دور ، یم  هک  تسا  رازبا  اـهنیا  .دوشیم  هدیـسوپ  يوش ، یم  بکترم 
زا .تسا  انعم  نیا  هب  ءایح  قح  .تسا  اتحیضفاو  هک  تسا  اجنآ  .ینیبیم  ار  تلمع  ناگدننکرادید  ینیب ، یم  ار  نادهاش  ناهاوگ و  مه 

! نک مرش  وا  زا  تسا  راوازس  هک  روطنآ  شکب ! تلاجخ  ادخ 
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تسا یتسود  ایند  اه  یمرش  یب  همه  هشیر 

هچ .تسا  اه  یتشز  همه  أشنم  نیا  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  َو  : » دـیامرف یم  ار  حـئابق  باکترا  تهج  هک  دراد  یبلطم  همادا  رد  هتبلا 
هقـالع و تسیچ ؟ شأـشنم  ینادـیم  يدرک ؟ ار  اـهراک  نـیا  ارچ  يدرک ؟ یمرـشیب  ردـقنیا  يدـش و  هدیـشک  يداو  نـیا  هـب  هـک  دـش 

.یتفر تشز  ياهراک  غارس  هب  یتشاذگ و  رانک  ار  ایح  هک  تسا  نیمه  يارب  ایند ، ياهرویز  تنیز و  ایند و  هب  یگتسبلد 

تسین هسیاقم  لباق  ایند  یگدنمرش  اب  ترخآ  یگدنمرش 

.ددنبیمن ایند  ياه  تنیز  ایند و  هب  لد  دشکیم ، تلاجخ  تسا ، راوازس  هک  روطنآ  ادخ  زا  هک  یـسک  نآ  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَهْزَْیل  «َو 
.دربیم شدوخ  هارمه  ار  حئابق  تفر ، یتقو  .دوریم  دراذگیم و  ار  اهزیچ  نیا  یسک  ره  .دشکیم  تسد  اهزیچ  نیا  زا  دراد و  روعـش  وا 

نآ .تسا  ایند  یگدنمرش  زا  ریغ  اجنآ  یگدنمرش  .دریگیم  رارق  نارگید  رظنم  یئرم و  رد  دنکیم و  روهظ  زورب و  اهنیا  هک  تسا  اجنآ 
.تسا راک  هشیر  هب  هراشا  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَهْزَْیل  َو   » .ددنب یمن  لد  نآ  ياه  تنیز  ایند و  هب  تسا  ادخ  زا  تلاجخ  لها  هک  یسک 

تاوهش اب  مّنهج  تسا و  هدش  هدیچیپ  اه  یتخس  اب  تشهب 

! یشکب یتخـس  دیاب  يورب ، تشهب  یهاوخب  رگا  ِهِراَکَْملِاب » ٌهَفوُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ   » هک دنادیم  مدآ  نیا  هک  دراد  مه  يدعب  تیاور  رد  هلب 
رّفنتم دراد و  تهارک  نآ  زا  سفن  دهاوخیمن ، ار  نآ  مهو  بضغ و  توهـش ، هک  تسا  ییاهزیچ  هب  هدـیچیپ  فوفحم و  تشهب  نوچ 

تـسرد مّنهج  .تسا  اـهزیچ  نیا  هب  فوـفحم  تشهب  .تـسا  رازیب  لـمع  نـیا  زا  سفن  ياوـه  مـه  تـسا ، رفنتم  توهـش  مـه  .تـسا 
.دهاوخیم تبضغ  تتوهش و  هک  ییاهزیچ  دهاوخیم ، تلد  هک  ییاهزیچ  نآ  ینعی  .تسا  تاوهش  هب  فوفحم  شسکعرب 
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تایاور بلاطم  يدنب  عمج 

شقن یحراوج ، لامعا  صوصخ  هب  حـیبق ، لاعفا  هانگ و  باکترا  هلأسم  باب  رد  هک  ار  یتاّیـصوصخ  ماـمت  ترـضح  هکنیا  هصـالخ 
، دـنراد هّجوت  تاکن  نیا  هب  هک  ییاهمدآ  نینچ  هک  دـهدیم  رکذـت  مه  رخآ  رد  .دـنکیم  یبایهـشیر  هدرک و  حرطم  ار  دـنراد  یـساسا 

دننادیم هک  یناسک  دنورب ، دنراذگب و  دیاب  ار  زیچ  همه  دننادیم  هک  یناسک  .دوشیمن  رداص  اهنآ  زا  حـیابق  نیا  هدـشن و  هانگ  بکترم 
لمع نآ ، زا  دعب  ياتحیضفاو  دنامیم و  لمع  دوریم ، رگید  هئشن  هب  هئشن  نیا  زا  ناسنا  دنناد  یم  هک  یناسک  دوشیم ، هدیسوپ  ندب  نیا 

روط نامه  دننک ، یم  ءایح  ادـخ  زا  دارفا  نیا  تسا ، شیپ  رد  منهج  مه  راک  رخآ  رد  تمایق و  ربق و  نیگنـس  ياهییاوسر  دـنام و  یم 
.تسا وا  زا  ندرک  ءایح  راوازس  هک 

ینعی اهفیک ! نیمه  تاوهـش و  نیمه  هب  تسا  فوفحم  منهج  هک  نادب  يدرب ؟ تّذـل  يدرک و  فیک  ایند  رد  هک  يا  هدرک  لایخ  ایآ 
.تسا مّنهج  هب  نداتفا  ثعاب  دهدیم ، ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  ياهحیبق  ياهلمع  نیمه 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(10  ) نابز ناهانگ  تافآ و 

نارگید 2 دوخ و  يوربآ  ظفح 

2 نارگید دوخ و  يوربآ  ظفح 

: هیآ

(12/ تارجح اوُسَّسََجت (   ٌْمثِإ َو ال  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

رد  ) زگره تـسا و  هاـنگ  اـه  ناـمگ  زا  یــضعب  هـک  ارچ  دـیزیهرپب ، اـه  ناـمگ  زا  يرایــسب  زا  دــیا ! هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا 
.دینکن سّسجت  نارگیدراک )

.تسا سومان  ضرِع و  فرش ، هاج ، ردق ، رابتعا ، يانعم  هب  وربآ  وربآ :  هژاو 

 

: هاتوک حیضوت 

هن دـشابدوخ ، ینامیا  ِناردارب  ِتّزع  شیوخ و  ِتّزع  ِبقارم  هراومه  هک  تسا  نیا  یناسنا  ره  ِینید  ِفیاظو  زا  ددـعتم  تاـیاور  قبط 
.دناسرب بیسآ  دوخ  ینید  ِناردارب  ِيوربآ  هب  هن  دوش و  شدوخ  ِّتلذ  هیام  هک  درادرب  یمدق 

دهاـش هس  رگا  یّتـح  و  تسا ، هدرک  رّرقم  دـهاش  راـهچ  اـنز ، تاـبثا  يارب  مالـسا  هک ، سب  نیمه  نارگید  يوربآ  ظـفح  تیمها  رد 
صخـش يوربآ  دـیابن  دراد  ناـکما  اـت  هکارچ  دـنروخ ، یم  قاّلـش  هس  ره  دوشن  ادـیپ  تداهـش  يارب  یمراـهچ  رفن  دـنهد و  یهاوـگ 
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وربآ و  ساسا ، یب  ياه  هدینـش  لقن  اب  مینکن و  غاد  ار  تاعیاش  رازاب  .تسا  یفاک  دـهاش  ود  لـتق ، تاـبثا  يارب  یلو  دورب  راـکهانگ 
.تسا یگرزب  هانگ  نآ  هب  ندز  همطل  مرتحم و  نموم ، درم  نز و  يوربآ  .میربن  نیب  زا  ار  دارفا  قوقح 

یقالخا دض  لیاسم  ، زین ایبنا  هداوناخ  رد  هک  ارچ  .مینک  ادـج  اهنآ  ناکیدزن  هداوناخ و  باسح  زا  ار  یبهذـم  ياه  ّتیـصخش  ِباسح 
رود سلاجم و  رد  مینکن و  وگزاب  يدردمه  يزوسلد و  هناهب ي  هب  ار  مدرم  بویع  .تسا  هدوب  نادنزرف  نایم  هلیح  دسح و  نوچمه 

.بیاغ صخش  اصوصخ  دورب  نیب  زا  یصخش  يوربآ  تمهت  تبیغ و  رب  هوالع  میهدن  هزاجا  اه  ینیشن  مه 
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: ثیدح

ِِهتَیَالَو ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأ  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  ْنِم  َطُقْسَِیل  ِِهتَءوُُرم  َمْدَه  ُهَْنیَش َو  اَِهب  ُدیُِری  ًهَیاَوِر  ٍنِمُوم  یَلَع  يَوَر  ْنَم  مالـسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 
ج2) یفاکلا /  ) .ُناَْطیَّشلا ُُهلَبْقَی  اَلَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَیَالَو  َیلِإ 

ار شا  یگنادرم  ندرب  نیب  زا  وا و  ییاوسر  نآ  زا  دـیوگب و  نخـس  ینموم  ناـیز  هب  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
.دریذپ یمن  ار  وا  مه  ناطیش  یلو  دزادنا  یم  ناطیش  تیالو  هب  شدوخ  تیالو  زا  ار  وا  دنوادخ  دتفیب ، نامدرم  مشچ  زا  ات  دهاوخب 

 

: ناتساد

بـالقنا ءادهـش  زا  یکی  تشاد  راـهظا  تسا  هدوـب  هتاـکرب ) تماد   ) يداوـج هللا  هیآ  درگاـش  هک  ناهفـصا  هاگـشناد  دـیتاسازا  یکی 
هتخاس لطاب  ار  نآ  هدیشک و  ردبرض  نآ  يور  مدید  دنداد  متسد  هب  ار  ما  همان  تئارب  تفگ  مدید ، باوخ  رد  ار  یمالـسا  يروهمج 

زا تهج  یب  ار  یمناخ  يدوب  شرورپ  شزومآرد و  هک  یعقوم  امش  دنتفگ  تسا ؟ هدروخ  نالطب  ردبرض  تبـسانم  هچ  هب  متفگ  دنا ،
نآزا لالحتـسا  هرابرد ي  هک  تساوخ  نم  زا  تسا و  هتخاس  لـطاب  ار  امـش  هماـن  تئارب  هک  تسا  هملظم  نیاو  يدرک  راـنک  رب  راـک 
میدرک راهظا  ار  بلطم  میتفر و  مناخ  نآ  غارس  هب  مه  اب  متفر و  دیهش  نآ  ردارب  غارس  هب  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  .منک  شالت  مناخ 

یم امـش  هب  ار  وا  لاوما  فصن  میتـفگ  موـش  یمن  یـضار  نم  درک  هراـچیب  ارم  درب و  نیب  زا  ارم  يوربآ  تیثـیحوا و  تفگ  مناـخ  نآ 
.دشن یضار  وش  یضار  میهد 

يوربآ زیرم  ریمب و  یگنشت  زا  زاب          يوج  هب  دیاین  هک  وربآ  تسا  یبآ 

( هیداجسلا هفیحصلا   ) ِراَْتقِْإلِاب یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو  ِراَسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   
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راوخ کبـس و  یتسدـگنت  اب  مدرم  دزن  ار  متلزنم  ردـق و  و  اـمرف ! ظـفح  ناـسآ  لهـس و  تشیعم  اـب  هعماـج  رد  ارم  ِيوربآ  اـهلا ! راـب   
! نادرگم

 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يراد  وربآ  زا  يا  هنومن 

 

: ناتساد هصالخ 

.درف نآ  تیثیح  ناش و  ظفح  اب  هدنام  هار  رد  صخش  هب  ماما  کمک 

: لماک نتم 

نآ زا  دنتـشاد و  روضح  سلجم  رد  يرایـسب  ّتیعمج  مدوـب و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  سلجم  رد  دـیوگ : یم  هزمح  نب  عـسی 
نایم نیا  رد  دنداد ، یم  ار  اهنآ  خساپ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دندیسرپ و  یم  مارح  لالح و  ماکحا  زا  دندرک و  یم  لاؤس  ترـضح 

ناتـسود زا  نم  دومن : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) متـشه ِماما  هب  درک و  مالـس  دش و  سلجم  دراو  نوگمدنگ  تماق و  دـنلب  يدرم  ناهگان 
، دراد ناکما  رگا  .مسرب  منطو  هب  ات  مرادن  هار  یجرخ  دش و  مامت  ملوپ  جح ، رفس  رد  .متسه  امش  كاپ  دادجا  ردپ و  ناتسود  امش و 
هب هچ  نآ  مدیـسر ، نطو  هب  یتقو  تسا  هدومن  رادروخرب  شیاهتمعن  زا  ارم  دـنوادخ  .مسرب  منطو  هب  اـت  دـیهدب  نم  هب  ار  هار  یجرخ 

.متسین هقدص  قحتسم  مدوخ  نوچ  مهد ، یم  هقدص  امش  بناج  زا  ار  نآ  لداعم  دیا  هداد  نم 

ياهلاؤس خساپ  هب  درک و  مدرم  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپـس  .دنک  فطل  وت  هب  ادخ  نیـشنب ، دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
هیلع  ) ماما .میدنام  ماما  تمدـخ  رد  همیثخ  يرفعج و  نامیلـس  نم و  رفاسم و  درم  نآ  اهنت  دـنتفر و  همه  مدرم  سپـس  .تخادرپ  اهنآ 

هتـشاد مّدـقم  ام  رب  ار  امـش  نذا  رما و  دـنوادخ  درک : ضرع  نامیلـس  مورب ؟ نوردـنا  هناخ  هب  دـیهد  یم  هزاجا  دومرف : ام  هب  مالـسلا )
یناـسارخ رفاـسم  درم  نآ  : » دوـمرف رد  تشپ  زا  تشگزاـب و  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  دـش و  يا  هرجح  دراو  تساـخرب و  ترـضح  .تسا 

درک و زارد  رفاسم  يوس  هب  ار  شتـسد  رد  يالاب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .متـسه » اج  نیا  : » تفگ تساـخرب و  یناـسارخ  تساـجک »؟
هیحان زا  تسین  مزال  رگید  .دـشاب  تدوخ  لام  غلبم  نیا  نک و  نیمأت  نآ  اـب  ار  دوخ  ِهار  ِیجرخ  ریگب و  ار  راـنید  رادـقم  نیا  : » دومرف

.منیبب ار  وت  نم  هن  ینیبب و  ارم  وت  هن  هک  ورب  یهدب ، هقدص  ار  نآ  لداعم  نم ،
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ینابرهم يدرک و  اطع  هک  مدرگ  تیادـف  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هب  نامیلـس  .تفر  تفرگ و  ار  لوپ  یناـسارخ  رفاـسم 
رد مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  يدومن !؟ روتسم  ار  دوخ  رد  تشپ  يدادن و  ناشن  ار  دوخ  رفاسم  هب  نداد  لوپ  ماگنه  ارچ  یلو  يدومرف ،
زا مرگنب ، وا  هرهچ  رد  ار  لاؤس  یگدنمرـش  هک  مدیـسرت  نآ  زا  هَتجاح  ییاَـضَِقل  ِهِهْجَو  یف  ِلاوُّسلا  لذ  يرَا  نَا  هَفاَـخَم  دومرف : خـساپ 

.مروآرب ار  شتجاح  هک  ور  نیا 

ناشیوربآ ظفح  نارگید و  هب  کمک 

 

: ناتساد هصالخ 

شیوربآ ظفح  کمک و  رطاخ  هب  هدنشورف  زا  بوغرمان  يوهاک  ندیرخ 

: لماک نتم 

همّالع ِنافرع  ِداتسا   ) یضاق یلعازریم  جاح  موحرم  مدید  مدوب ، هتفر  یشورف  يزبس  هزاغم  هب  يزور  تفگ : هک  هدش  لقن  يا  هبلط  زا   
نشخ هدیـسالپ و  ِياهوهاک  لومعم  ِفالخ  رب  یلو  دشاب ، یم  وهاک  ِندرک  ادج  لوغـشم  هدش و  مخ  ناگرزب ) زا  یلیخ  ییابطابط و 

: دندومرف هللا  همحر  یضاق  ِموحرم  .مدومن  لاؤس  ار  يّداع  ِریغ  راک  نیا  ِّتلع  متفر و  وا  ِلابند  هب  دیرخ ، زا  دعب  .دراد  یم  رب  ار 

تّزع و ات  مهدـب  وا  هب  ضوع  الب  يزیچ  مهاوخ  یمن  نوچ  نم  تسا و  یجاتحم  فیرـش و  ِناـسنا  هدنـشورف  ِدرم  نیا  نم ! ناـج  اـقآ 
يارب تیاهن  رد  درادن و  يرادیرخ  هک  ییاهوهاک  نیا  زا  دنکن  تداع  ضوع  الب  کمک  هب  هک  نیا  يارب  زین  دوش و  لامیاپ  وا  ِفرش 
يارب نمض  رد  .مشاب  هدومن  يو  هب  یکمک  هلیسو  نیدب  مه  هدرک و  يریگولج  وا  ِررـض  زا  مه  ات  مراد  یم  رب  تسا  ررـض  هدنـشورف 

.تفلک هدیسالپ و  يوهاک  ای  میروخب  كزان  فیطل و  ِيوهاک  هک  درادن  یقرف  مه  ام 

 

( قح ناسل   ) غیلبت یصصخت  تیاس  زا  هتفرگرب 
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نارگید 1 دوخ و  يوربآ  ظفح 

1 نارگید دوخ و  يوربآ  ظفح 

: هیآ

(112/ ءاسن  ) اًنِیبُّم اًْمثِإَو  اًناَتُْهب  َلَمَتْحا  ِدَقَف  اًئیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  اًْمثِإ  ْوَأ  ًهَئیِطَخ  ْبِسْکَی  نَمَو 

.تسا هداد   ماجنا  ار  يراکشآ  هانگ  ناتهب و  دنکفیب  یهانگ  یب  ندرگ  هب  ار  نآ  دوش و  بکترم  ار  یهانگ  ای  اطخ  سک  ره 

 

: هاتوک حیضوت 

هنافـساتم تسوا  هیامرـس ي  مامت  یتخـس و  شالت و  ، یگدـنز رمع  کی  لوصحم  درف  کـی  يوربآ.تسا  یمهم  هلئـسم  وربآ  هلئـسم 
.میروآ یم  ار  صاخشا  مسا  یتحار  هب  تسا و  نازرا  مدرم  يوربآ  یلو  تسا  هدش  نارگ  تشوگ  هپل و  دوخن و  هک  مینیب  یم  یهاگ 

.تسا وا  ّتیصخش  تایح  هیام  زین  ناسنا  يوربآ  تسا  تایح  هیام  بآ  هک  روطنامه 

یم بارـش  همه  دـینکن  رکف  .دنتـسه  ناـبز  یمنهج  اـه ، یمنهج  بلغا  میراد  تیاور  .دـشخب  یمن  ار  زیر  وربآ  صخـش  هاـنگ  ادـخ 
دجـسم يدوب ! تئیه  هشیمه  هک  وت  اقآ  يا  ، منهج دـنروآ  یم  ار  سدـقم  نموم  تشم  کی  .دـنور  یم  الاب  مدرم  راوید  زا  دـنروخ و 

.دنرب یم  وربآ  اه  سدقم  اه و  يدجسم  اه ، یتئیه  ام  نامز  رد  نالا  .دنرب  یم  وربآ  دننیشن  یم  تعامج  فوفص  يوت  هلب  يدوب !

رتـالاب زین  هبعک  مارتحا  زا  نموم  مارتحا  هبعکلا : نم  همرح  مظعا  نموملا.تسا  مارح  یلمع  هریبک و  ناـهانگ  زا  نمؤم  يوربآ  نتخیر 
یم هدیـشوپ  زین  هکئالم  زا  ار  نموم  ناسنا  ياهاطخ  تاقوا ، يا  هراپ  رد  دنوادخ  هک  دراد  تیمها  يردقب  نموم  يوربآ  ظفح  .تسا 

.مینک تیاعر  ار  وا  قوقح  هتخانش و  ار  یهلا  دودح  ام  هک  تسا  یماگنه  نیا  هتبلا  .دراد 

ییادـگ و راک ، زا  رارف  اـجبان و  عقوت  نتفر ، ییاـج  توعد  یب  هدـقع ، ، رخاـفت فّلکت و  فارـسا ، يرگ ، یفارـشا  لوق ، هب  ییاـفو  یب 
لباقم رد  .دشاب و  یم  ییوربآ  یب  لماوع  زا  نظ  ءوس   ، تداسح  ، ماقتنا  ، غورد  ، ینیب رترب  دوخ   ، تمهت ، لدج یفرح و  رپ   ، رقف راهظا 

.دوش یم  يدنموربآ  ثعاب  اوقت  بدا و  توکس و  تواخس ، 
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: ثیدح

ِیف َْول  ُهْحَـضْفَی َو  ِِهتاَرَثَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ْنَم  ِِهتاَرَثَع َو  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ِهیِخَأ  ِتاَرَثَـع  َعَّبَتَت  ْنَم  َّنِإَـف  َنِینِمْؤُْملا  ِتاَرَثَـع  اُوُبلْطَت  اـَل  ص :)  ) هللا لوسر  لاـق 
/ج4) یفاک   ) ِِهْتَیب ِفْوَج 

دنوادـخ دـنک ، وجتـسج  ار  شردارب  ياهـشزغل  هـک  ره  اریز  دـینکن ، وجتـسج  ار  نـینم  ؤـم  ياهــشزغل  دـندومرف : ص )  ) مرکاربـمغیپ
شا هناخ  نورد  رد  هچ  رگ  دزاس  شیاوسر  دـنک  لاـبند  ار  _ش  ياهـشز _ غل دـنوادخ  ار  هک  و ه_ر  دـنک ، لاـبند  ار  شیا  _ هشز _ غل

.دشاب

.ِملسُملا  ِلُجَّرلا  ُضرِع  ابِّرلا  َیبرَا  َّنِا  ُهَُّما َو  ُلُجَّرلا  َحِکنَی  نَا  ُلثِم  اهُرَسیَا  ًاباب  َنوعبَس  ٌهَثالَث َو  ابِّرلا  دندومرف : مه  و 

يوربآ هب  زواجت  اهابر  همه  زا  رتدـب  دـنک و  انز  دوخ  ردام  اب  یـسک  هک  تسنانچ  همه  زا  رتناسآ  تسا و  مسق  هس  داـتفه و  اـبر  ینعی 
.تسا ناملسم 

: ناتساد

زا دوب و  دنموربآ  یـصخش  درم  نآ  .داتـسرف  يدرم  ِيارب  امرخ  راب ) جـنپ  دودـح   ) قَسَو جـنپ  رادـقم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمِریما 
ِيارب ارچ  درکن ، کمک  ِياضاقت  هک  درم  نآ  : » تفگ مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوب  اجنآ  رد  یصخش  درک ، یمن  کمک  ِياضاقت  یسک 

نم دنکن ، دایز  ام  هعماج  رد  ار  وت  ِلاثما  دنوادخ  دومرف : وا  هب  ترضح  .دوب » یفاک  وا  ِيارب  قَسَو  کی  هوالع  هب  يداتـسرف ؟ امرخ  وا 
هکلب ما ، هدادن  وا  هب  يزیچ  مهدـب ، وا  هب  وا  ِلاؤس  زا  سپ  تسا ، وا  ِتجاح  ِدروم  هک  ار  هچنآ  نم  رگا  يزرو ، یم  لخب  وت  مهد ، یم 

شَیوربآ هک  ما  هدرک  راداو  ار  وا  تقیقح  رد  دـنک ، لاؤس  وا  اـت  منک  ربـص  رگا  اریز  .ما  هداد  وا  هب  هداد ، نم  هب  هک  ار  ییوربآ  ِتمیق 
ج2) هعیّشلا ، لئاسو   ) .دییاس یم  كاخ  هب  نم ، ِيادخ  دوخ و  ِيادخ  ِشتسرپ  تدابع و  ِماگنه  رد  هک  ار  ییور  نآ  دهدب ، نم  هب  ار 
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نانموم يوربآ 

: ناتساد هصالخ 

.دورن یسک  يوربآ  ناش ، توف  زا  سپ  ات  دندرب  نیب  زا  ار  يدانسا  یتئارق ، ياقآ 

: لماک نتم 

زا یعالطا  نم  زا  ریغ  سک  چـیه  نمـض  رد  تخیر ، یم  شیوربآ  دـش  یم  اشفا  رگا  هک  دوب  نم  تسد  یـصخش  هنامرحم ي  دانـسا 
دانـسا اذل  .تخیر  دهاوخ  ینمؤم  يوربآ  داتفا و  دهاوخ  يدارفا  تسد  قاروا  نیا  مریمب ، نم  رگا  هک  مدرک  رکف  یبش  .تشادـن  اهنآ 

.ادابم زور  يارب  دنتسه ، دانسا  يروآ  عمج  لابند  یضعب  هنافساتم  اّما  .مدرک  وحم  ار 

یتشهب - یتئارق تارطاخ 

 

( مالّسلا هیلع  نیسح (  ماما  مرک 

: ناتساد هصالخ 

زا هورگ  هس  هب  زج  ار  تا  هتـساوخ  زیرمار و  دوخ  يوربآ  هک  دومرف  درک  ناشیا  هب  زاین  راهظا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . نکم نایب  اه  ناسنا 

: لماک نتم 

.دومن تجاح  راهظا  دیسر و  مالّسلا ) هیلع  نیـسح (  ماما  روضح  هب  راصنا ، زا  يدرم  دسیون : یم  لوقعلا  فحت  رد  یناّرح  هبیـش  نبا   
نم هب  سیونب و  يا  هعقر  رد  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  زیرم و  تزاـین  ناـیب  يارب  ار  دوـخ  يوربآ  يراـصنا ، ردارب  يا  دوـمرف «: وا  هب  ماـما 
نم هللادـبعابا :! يا  تشون «: يراصنا  درم  .دـش » یهاوخ  دونـشخ  وت  دروآ و  مهاوخرب  ار  وت  هتـساوخ  مامت  نم  هللا  ءاـشنا  .نک  میلـست 

تلهم نم  هب  دـهاوخب  وا  زا  امـش  تسا  نکمم  رگا  .دـنک  یم  هبلاطم  نم  زا  هتـسویپ  وا  مراکهدـب و  سک  نالف  هب  رانید  دـصناپ  غلبم 
يا هسیک  دندش و  هناخ  لخاد  همان  ندناوخ  ضحم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  .مزادربپ » ار  نآ  سپـس  مبایب و  یلام  ییاناوت  يردق  ات  دـهد 

هرادا يارب  رگید  رانید  دصناپ  یهدب و  تخادرپ  يارب  نآ  رانید  دصناپ  دـندومرف «: دـنداد و  يو  هب  هتـشادرب ، رانید  رازه  يواح  لوپ 
ياراد هک  یـسک  درمناوج و  رادـنید ، ناسنا  امنم : راـهظا  رفن  هس  يارب  زج  ار  دوخ  تجاـح  هاـگ  چـیه  يراـصنا ، ردارب  يا  .تشیعم 

مرش شیگنادرم  زا  درمناوج  ناسنا  اّما  دزاس ؛ یم  هدروآرب  ار  وت  هتساوخ  شنید  رطاخ  هب  رادنید  درف  اّما  .دشاب  یگداوناخ  تیصخش 
ار دوخ  يوربآ  تبغر ، يور  زا  وت  هک  دناد  یم  دراد ، یگداوناخ  تیصخش  هک  یـسک  اّما  دراذگب و و  باوج  یب  ار  وت  هک  دنک  یم 

« .دیامن یم  فرطرب  ار  وت  زاین  دنک و  یم  ظفح  ار  وت  يوربآ  اذل  یهد ، یمن  تسد  زا  زاین  راهظا  يارب 
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يدمحم ع -)  ) نیسح ماما  تامارک  عبنم :

ءایح یب  ةدنیامن 

: ناتساد هصالخ 

.دوب هدرب  لاؤس  ریز  ار  تاباختنا  تحص  ، ندشن باختنا  رطاخ  هب  نوچ  دادن  يأر  دوخ  بوبحم  ةدنیامن  هب  یتئارق  ياقآ 

: لماک نتم 

تبون رد  هکنیا  زا  سپ  نوـچ  مهد ، یمن  يأر  وا  هب  رگید  اـّما  مداد ، يأر  وا  هب  لّوا  تبوـن  رد  متـشاد و  هقـالع  یلیخ  يا  هدـنیامن  هب 
یب ار  يأر  اه  نویلیم  .شدوخ  يوربآ  يارب  دـش  رـضاح  ینعی  دوبن ! دازآ  تاـباختنا  تفگ : ییاـیح  یب  لاـمک  اـب  درواـین ، يأر  مّود 

! دنک رابتعا 

( یتئارق مالسالا  هجح  )

راکاطخ يوربآ  ظفح 

: ناتساد هصالخ 

 . تفای ار  دوخ  هدش  مگ  باتک  شداتسا  هیصوت  هب  لمع  اب  لیصحت ،  مایا  رد  یناهفصا  یلعنسح  خیش 

: لماک نتم 

تناما هب  یباتک  مدوب ، لیصحت  لوغـشم  هک  یناوج  ماّیا  رد  دندومرف : هیلع ، هللا  همحر  یناهفـصا  یلعنـسح  خیـش  جاح  مردپ ، موحرم 
نآ بحاص  تسا  نکمم  هدـش و  مگ  تسا  هدوب  تناـما  نم  دزن  یباـتک  مدرک : ضرع  مداتـسا  تمدـخ  .دـش  دوقفم  هک  دوب  نم  دزن 

لمع رگا  هک  مهد  یم  وت  هب  يروتـسد  دندومرف : مداتـسا  .مهدب  سپ  ار  باتک  مهاوخ  یمن  هک  دنک  لایخ  دـننکن و  لوبق  ارم  ياعدا 
ریز رد  روبزم  باتک  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  بش  مدرک و  لـمع  مداتـسا  روتـسد  هب  .دـید  یهاوخ  باوخ  رد  ار  باـتک  ياـج  ینک 

ناشیا .مدرک  ضرع  مداتـسا  تمدـخ  ار  دوخ  ياـیؤر  حبـص  ماـگنه  .تسا  هسردـم  ياـهقاطا  زا  یکی  رد  اـه  هبلط  زا  یکی  ياـهباتک 
شیوربآ هک  نکم  راهظا  یسک  هب  اّما  رادرب ، ار  باتک  ورب و  شقاطا  هب  دش ، جراخ  قاطا  زا  هبلط  نآ  تقو  ره  شاب  بقارم  دندومرف :

.مدرک نانچنآ  زین  نم  و  دزیرن ،
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يدادقم اهناشن - یب  زا  ناشن  عبنم :

مدرم يوربآ  ظفح  هرابرد  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  رکذت 

: ناتساد هصالخ 

.توکس دیس  زار  مدرم و  يوربآ  ندرب  زا  ناشیا  یهن  ینیدلا و  ءاهب  هللا  تیآ  زا  يا  هرطاخ 

: لماک نتم 

قرف عاضوا  نداد  سپ  باسح  تمایق و  زور  ترخآ و  ملاع  توکلم و  رد  اما  دشاب  تیمها  یب  دـیاش  ام  رظن  رد  هک  تسه  ییاهزیچ 
همه تسا ) هللا  شرع  نمؤم  بلق  هک  دشابن  ارچو   ) تسا رتالاب  هبعک  زا  شتمرح  هک  تسا  نمؤم  يوربآ  ضرع و  اهنآ  زا  یکی  .دراد 

ییاجباج و يارب  .میراد  ار  هاگآ  نمـشد  ای  دوسح و  ای  هدروخ و  بیرف  لهاج و  دارفا  طسوت  ندش  وربآ  یب  تمهت و  خـلت  هبرجت  ام 
میهد و یم  یکیزیف ) رورت  فرـص  هن  تیـصخش  رورت   ) لتق هب  مکح  ناـسآ  مینک ،  یم  تسرد  فرح  تحار  لوئـسم  کـی  لزع  اـی 
" هآ  " هک میناد  یمن  میرادـنربخ و  نمؤم  لد  نتـسکش  مرج  ینیگنـس  زا  .میناوـخ  یم  ...و  دزد  تسد و  جـک  كردـم  یب  ار  یـسک 

امرـسرب هچ  سیطانغم  نآ  ادخ و  یهارمه  نیا  و  مهبولق ) هرـسکنملادنع  انا   ) تسا ناگتـسکشلد  اب  مه  ادـخ  .تسا  الب "  " سیطانغم
فرح تحار  مینک و  هشیپ  طایتحا  اـهنآ  يوربآ  ینعی  ناـنمؤم  ضارعا  درومرد  تسبوخ  سب ! دـناد و  ادـخ  دروآ  دـهاوخ  هدروآ و 

.ناتهب تمهت و  هب  دسر  هچ  مینکن  تبیغو  مینزن 

توکس  دیس  هبتر  ماقم و  زار  اقآ  متفگ  مدیسر  ینیدلااهب  هللا  تیآ  تمدخ  هک  هدش  لقن  این  یمطاف  داتسا  زا 
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( قح ناسل  ) غیلبت یصصخت  تیاس  زا  هتفرگرب 

ربن ! ار  یسک  يوربآ 

اب امش  .دوش  ظفح  درف  يوربآ  دهاوخ  یم  مالسا  نم  زیزع  .دنرب  یم  وربآ  اه  سدقم  اه و  يدجسم  اه ، یتئیه  یتح  ام  نامز  رد  نالا 
.منهج دنور  یم  ناشنابز  اب  اه  یضعب  هک  دینک  تقد  يراد ؟ لکشم  نیا 

یم الاب  مدرم  راوید  زا  دنروخ و  یم  بارـش  همه  دینکن  رکف  .دنتـسه  نابز  یمنهج  اه ، یمنهج  بلغا  دـیامرف  یم  هک  میراد  تیاور 
تعامج فوفـص  يوت  هلب  يدوب ! دجـسم  يدوب ! تئیه  هشیمه  هک  وت  اقآ  يا  منهج ،  دنروآ  یم  ار  سدقم  نموم  تشم  کی  .دنور 

.دنرب یم  وربآ  دننیشن  یم 

.یتسه وگغورد  ییوگب ؛ يونش  یم  هک  ار  هچ  ره  رگا  دیامرف : یم  ینادمه  ثراح  هب  نینمؤملاریما 

نآ ناهانگ  نابز و  تردق  تمعن و 

هراشا

هر ینک  يودهم  هللا  تیآ  موحرم  هدنسیون :
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نآ ناهانگ  نابز و  تردق  تمعن و 

 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِیف ِهَّللا  ِهَّیَِقب  اَمَّیِـس  نیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهْتَیب  ِلـْهأ  یَلَع  ٍدَّمَُحم َو  مِساَـقلا  ِیبأ  اـنِِّیبَن  انِدِّیَـس و  یَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َنیَِملاـْعلا َو  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  »
«. َنیِضَرَْألا

ناهانگ زا  اه  نآ  زا  يرایسب  تسا و  دایز  تسا  نابز  هب  طوبرم  هک  یناهانگ  هریغص ، هریبک و  ناهانگ  دوب ، ناهانگ  هرابرد ي  ثحب   
نابز ناهانگ  نیا  هرابرد ي  اه ، نیا  لاثما  غورد و  ندرک ، هرخسم  نداد ، شحف  نتفگ ، ازـسان  تمهت ، تبیغ ، هلمج ؛ زا  .تسا  هریبک 

هانگ و تیـصعم و  رظن  زا  مه  تسا و  ناوارف  ّتیمک  رظن  زا  مه  نابز  ناهانگ  هک  نیا  ّتلع  هب  تسا ، هدش  هتـشون  يدایز  ياه  باتک 
ثحب مینیب  یم  دنتـشون  خیرات  ریـسم  رد  قالخا  ياملع  هک  یبتک  رد  مه  ام و  ثیداحا  رد  مه  تسا ، ّبترتم  اه  نآ  رب  هک  يدب  راثآ 

، تسا هدش  دایز 

هک دنک  یم  رکذ  ار  نایب  هلئـسم ي  ناسنا  تقلخ  زا  دعب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  ادخ  ياه  تمعن  زا  مالک  نابز و  هک  نیا  اب 
 (1)« َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا *  َقَلَخ  َنآْرُْقلا *  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا *  »

: نابز تمعن  مدقت 

ینایحو یهلا و  میلاعت  فراـعم و  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  هک  دوش ، یم  رکذ  نمحرلا  هروس ي  رد  تقلخ  زا  لـبق  نآرق  میلعت  لّوا  هک 
َمَّلَع  » تهج نیمه  هب  دراد و  میدـقت  هبتر  رظن  زا  یلو  دـشابن  مّدـقم  یناـمز  رظن  زا  تسا  نکمم  تسا ، تقلخ  رب  مّدـقم  هـبتر  رظن  زا 

، دشاب نایب  ياراد  هک  یناسنا  دعب  ناسنا و  شنیرفآ  تقلخ و  َناْسنِْإلا » َقَلَخ   » دعب دنک ، یم  رکذ  لّوا  ار  َنآْرُْقلا »

: نابز تقلخ  لیلد 
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، دنکب نایب  ار  دوخ  ریمّضلا  یف  ام  دناوتب  -1

نارگید هب  ای  رگیدـکی  هب  ًالامجا  ار  دوخ  دـصاقم  مه  تاناویح  تسا ، روعـش  لقع و  ياراد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رب  لـیلد  ناـیب  نیا 
ار دوخ  ياه  هتساوخ  نآ  ییاهادص  اب  مه  تاناویح  هرخالاب  دنراد  یتاوصا  دنراد ، ییاهادص  ماهبا ، تروص  هب  یلو  دننک  یم  مالعا 

هدـمآ دـیجم  نآرق  رد  قطن  هژاو ي  مالک  یّتح  اه  نآ  هرابرد ي  نارگید ، اب  یّتح  ای  دوخ  ناسنج  مه  اـب  اـی  دـننک  یم  ناـیب  ًـالامجا 
ام و ربمایپ  هرابرد ي  دنتسناد و  یم  ءایبنا  زا  يرایسب  .تسناد  یم  ار  ناگدنرپ  قطنم  نامیلس  ترضح  هک  ناگدنرپ  قطنم  ریط ، قطنم 

، ریط قطنم  هدش  قطن  ریبعت  اه  نیا  هرابرد ي  دندیمهف ، یم  ار  ناگدنرپ  نابز  مه  اه  نآ  هک  هدمآ  لئاسم  نیا  مه  ام  هّمئا ي 

دشاب دهاش  تمایق  زور  دناوتب  - 2

، دوش یم  هتفگ  ناسنا  هیلع  تداهش  ماقم  رد  ناسنا  ياپ  ناسنا ، مشچ  ناسنا ، تسد  تمایق  زوررد  هک  ینایب  هرابرد ي  قطن  یّتح 

 (1)« ْمُُهلُجْرَأ ْمِهیْدیَأ َو  ْمُُهتَنِْسلَأ َو  ْمِْهیَلَع  ُدَهْشَت  َمْوَی   » هک هدش  هتفگ  قطن  هملک ي   

مدرک ار  هانگ  نیا  نم  هک  دراد  ینیوکت  تبحـص  نابز  نیا  دوخ  ینعی  راتفگ  اب  هک  نیا  يانعم  هب  هن  دـهد  یم  تداهـش  اه  نآ  ناـبز 
اه ناسنا  دعب  دهد ، یم  تداهـش  ناسنا  هیلع  ناسنا  ياپ  ناسنا ، تسد  دـنکب ، راکنا  دـهاوخب  يرایتخا  نابز  تسا  نکمم  هک  نیا  ولو 

(2)« اْنیَلَع ُْمتْدِهَش  َِمل   » هک دوخ  نابز  تسد و  اپ و  هب  دننک  یم  باطخ 

قطن هب  هدروآ  نابز  هب  ار  ام  ادخ  دنیوگ  یم  اه  نآ  ْیَش ٍء » َّلُک  َقَْطنَأ  يذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  « ؟ دیداد اَمِهیَلَع »  » هب تداهـش  امـش  ارچ   
نآرق .دننک  یم  یتبحـص  دنراد  یقطن  مه  راوید  رد و  یّتح  هدروآ ، قطن  هب  مه  ار  ام  هدروآ  قطن  هب  ار  همه  هک  ییادـخ  نآ  هدروآ ،
َهَیْرَْقلا ِلَئْس  َو  تسا «  َهَیْرَْقلا » ِلَئْس  َو   » ثحب اج  نآ  رد  مالّسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  نایرج  نیمه  رد  َهَیْرَْقلا » ِلَئْـس  َو  : » دیامرف یم 

(3)« اهیف اْنلَْبقَأ  یتَّلا  َریْعلا  اهیف َو  اَّنُک  یتَّلا 
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میدرک یم  تکرح  اه  نآ  اب  ام  هک  يا  هلفاق  نآ  زا  دیسرپب ، میدوب  اج  نآ  ام  هک  يا  هیرق  زا  دنیوگ  یم  دنوش  یم  مهتم  یتقو  اه  نآ   
، دینک لاؤس  اه  نآ  زا 

مه راوید  رد و  دراد ، دوخ  يارب  ینابز  کی  يدوجوم  ره  دـنیوگ و  یم  ار  لئاسم  دوخ  ینابز  یب  نابز  اب  دوخ ، نابز  اـب  مه  اـه  نآ   
، دننک یم  تبحص  همه 

 (1)« َهل ِضْرَْألا  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ِهَِّلل  ُحِّبَُسی  : » دیامرف یم  مه  نآرق 

 (2)« ْمُهَحیبْسَت َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو   » درک حیبست  ار  ادخ  دوجو  ملاع  همه ي  و 

، دیمهف یمن  ار  اه  نآ  حیبست  امش 

ناسنا : يارب  طقف  نایب  ماما  تادوجوم  همه  يارب  قطن 

زا نایب  تسین ، ناـیب  هملک ي  رگید  ياـه  نآ  هراـبرد ي  تسا ، ناـسنا  يارب  ناـیب  اـّما  تسا  همه  يارب  تبحـص  قطن و  هملک ي  سپ 
هلمج نتـشادن  ماهبا  ندوب و  راکـشآ  نیا  درادن ، یماهبا  چیه  تسا و  راکـشآ  هک  ینابز  ینعی  تسا ، ندوب  راکـشآ  نییبت و  هملک ي 

، منک یم  يدنب  هلمج  منک ، یم  روصت  ًالبق  نم  هک  تسا  يرّکفت  کی  دریگب ، تقبس  وا  رب  یلبق  رّکفت  دشاب ، هتشاد  همّدقم  هک  يدنب 

: ندرک تبحص  بوخ 

مه رتهب  مشیدنیب  رتهب  هچره  منک و  یم  بترم  ار  نآ  ربخ  ادـتبم و  ار  اه  هلمج  نیا  دـعب  منک  یم  رکف  میوگب  مهاوخ  یم  هک  یلئاسم 
رکف دهد  یم  ناشن  دننک  یم  تبحـص  جلجلم  هک  یناسک  تسا ، ندرک  رکف  بوخ  لیلد  ندرک  تبحـص  بوخ  اذل  میوگ  یم  نخس 

دنناوت یمن  ار  دوخ  بلاطم  دننک ، تبحـص  دـنناوت  یمن  بوخ  دـنراد  يرامیب  رادـقم  کی  هک  ییاه  ناسنا  تسا ، رت  فیعـض  اه  نآ 
لـقع و هناـشن ي  تسا ، رّکفت  هناـشن ي  تسا ، مه  ینورد  لـئاسم  هناـشن ي  یلو  تسا  اـه  تمعن  زا  یکی  ناـیب  نـیا  دوـخ  دـنیوگب ،

تـسا یتسردان  ریبعت  اه  نآ  ریبعت  تسا ، قطان  ناوَیَح  ای  تسا  قطان  ناویح  ناسنا  دنتفگ  دـندمآ  ام  يامکح  هک  نیا  تسا و  هشیدـنا 
وذ یناویح  ناسنا  دیوگ ، یمن  ناسنا  هب  طقف  ار  قطان  هملک ي  نآرق  نوچ  نایب ، وذ  تسا  یناویح  دنیوگب  دیاب  قطان ، دنیوگ  یم  هک 

ناویح نآ  تسا  قطان  ناسنا  لصف  مییوگب  ام  رگا  دنتسه ، قطان  مه  اه  نآ  یلو  دشاب  هتشاد  توافت  رگید  تاناویح  اب  هک  تسا  نایب 
ُهَمَّلَع  » مه نآرق  هک  تسا  ندوب  نایب  وذ  قطن  تسا  ناسنا  هب  رـصحنم  هک  يزیچ  نآ  اـّما  تسا  قطاـن  مه  هدـنرپ  تسا ، قطاـن  زاـب  مه 

تسین اه  نآ  رد  هک  تسا  ناسنا  يارب  یسفن  یحور و  يزغم و  ینورد و  دادعتـسا  کی  زا  فشاک  نایب  نیا  دنک ، یم  رکذ  ار  َنایَْبلا »
ملع و همه  نیا  دنکب و  لقتنم  نارگید  هب  ار  دوخ  تامولعم  دناوت  یم  دنک ، یم  یّقرت  نایب  نیمه  هلیـسو ي  هب  هک  تسا  ناسنا  اذـل  و 

ناینیـشیپ هک  هدش  ادیپ  نایب  هلیـسو ي  هب  رتشیب  هدش  ادـیپ  تیرـشب  رد  هک  ییاه  تفرـشیپ  اه و  یّقرت  نیا  همه ي  براجت و  باتک و 
؟ دندرک تیاده  ار  مدرم  يزیچ  هچ  اب  ادخ  ناربمغیپ  دندرک ، نایب  دندمآ  ءایبنا  دندرک ، نایب  ناگدنیآ  يارب 
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: هلحرم نیلوا  نایب 

ییاـفک تاـبجاو  هلمج  زا  مّلعت  میلعت و  نید  رد  تسا ، ناـیب  اـب  نآ  هلحرم ي  نیلّوا  تـسا  مزـال  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رگا 
تسا و ییاـفک  بجاو  مولع  زا  یـضعب  رد  تسا ، بجاو  همه  يارب  هک  ینید  فراـعم  رد  تسا ، ینیع  بجاو  مه  یتمـسق  رد  تسا ،
دناد و یم  ناسنا  يایازم  زا  نآرق  ار  ملع  هک  نیا  رب  هوالع  ملع  زا  ریغ  دنک ، یم  هیکت  نآ  يور  زاب  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  میلعت 

(1)« َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َنوُمَْلعَی َو  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  : » دیامرف یم 

، دنک یم  هیکت  رتشیب  میلعت  يور  نآرق  اّما  دنتسین ، يواسم  دنناد  یمن  هک  اه  نآ  اب  دنناد  یم  هک  اه  نآ   

ْأَْرقا َو  » تسا َمَّلَع »  » ثحب روهـشم  رظن  قبط  قلع  هروس ي  دوش  یم  لزان  ربمایپ  رب  هک  يا  هروس  نیلّوا  اـی  ربماـیپ  رب  هک  يا  هیآ  نیلّوا   
دنوادـخ تیانع  ینعی  دروآ  یم  لیـضفت  هغیـص ي  دروآ ، یم  مرکا  دـنوادخ  میلعت ، هراـبرد ي  ِمَلَْقلاـِب ِ»  َمَّلَع  يذَّلا  ُمَرْکَأـْلا *  َکُّبَر 

هلیـسو ي هب  هداد  میلعت  ناسنا  هب  هک  تسا  مرکا  یلو  هدـیرفآ  ار  ناـسنا  هدرک  تمارک  دـنوادخ  تسا ، تقلخ  زا  شیب  میلعت  هراـبرد 
، ملق

، دنک یم  راختفا  دوخ  ندوب  مّلعم  هب  ًالصا  ادخ 

یمّلعم لغش  دنک و  یم  راختفا  دوخ  ندوب  مّلعم  نیا  رد  دنوادخ  یلو  درادن  یموهفم  راختفا  ادخ  يارب  هّتبلا  هک  هدنب  ماوع و  ریبعت  هب 
ندوب مّلعم  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  يارب  یتقیقح  کی  تسا و  یتفص  کی  تسین ، لغش  مه  زاب  هّتبلا  ادخ  يارب 

( هیلع هللا  ناوضر   ) ماما لوق  هب  و 

؛ دنک یم  راختفا  هدنب  ریبعت  هب  زاب  یلاع  تافص  ناونع  هب  دوخ  يارب  زیچ  ود  هب  دنوادخ 
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لوا

دیدج نأش  ادـخ  زور  ره  ( 8 «) ٍنْأَش یف  َوُه  ٍمْوَی  َّلُک   » دـنک یم  داـیز  راـک  تسا ، لاّـعف  دـنوادخ  هک  ٌلاَّعَف »  » هک تسا  راـک  هلئـسم ي 
يدیدج زیچ  ره  زیچ ، نآ  نیع  يانعم  هب  رارکت  دوش ، یمن  رارکت  ادخ  راک  تقو  چیه  تسا ،

اقب ردنا  ندش  ون  نیا  زا  لفاغ  ام             ایند و  دوش  یم  ون   نامز  ره 

تسا ادخ  ياهراک  اه  نیا  تسا ، تکرح  لماکت و  ریـسم  رد  هشیمه  ملاع  هک  نآ  لاح  تسا و  اقب  ریـسم  رد  ملاع  مینک  یم  لایخ  ام 
تسا لاّعف  ادخ  مه  تسا ، لاّعف  ادخ  هک 

مود 

مه درادـن و  تسود  ار  راکیب  هدـنب ي  ادـخ  درادـن ، تسود  ار  يراکیب  دراد و  صاـخ  هّجوت  راـک  هب  مه  دـنوادخ  تسا ، مّلعم  ادـخ 
میظع رایسب  راک  ندوب  مّلعم  نیاربانب  تسا  مّدقم  مّلعتم  رب  مّلعم  تسا ، یمّلعتم  زا  رتالاب  یمّلعم  میلعت ، یب  ملع و  یب  هدنب ي  زا  نینچ 

، تسا مهم  یملع  ره  يارب  میلعت  دنک و  یم  هیکت  نآ  يور  نآرق  هک  تسا  یگرزب  و 

: رگید مولع  رب  ینید  مولع  فراعم و  مدقت 

يارب تسا  رازبا  هلیـسو و  هطـساو و  موـلع  همه ي  نوـچ  تسا  موـلع  همه ي  زا  رت  مهم  ییاـغ  یفدـه و  ینید و  فراـعم  موـلع  هّتبلا 
نیع رد  تسا ، مّدقم  مولع  همه ي  رب  ینافرع  یتفرعم و  یقیقح و  ملع  ینید و  ملع  تهج  نیمه  هب  یلـصا و  فراعم  نآ  هب  ندیـسر 

، تسا بجاو  مه  مولع  همه ي  هک  لاح 

: نید ءاملع  هب  یتمهت 

ملع يایند  ایند  هک  الاح  هک  دنیوگ  یم  دننک  یم  لاکشا  ام  هب  اه  یـضعب  یهاگ  هک  متفگ  ار  هلمج  نیا  هاگـشناد  دیتاسا  نیب  رد  نم 
، دـینک یم  مولع  همه ي  زا  ثحب  مادـم  ینید  ناگدـنیامن  نویناحور و  نیمّمعم و  امـش  دـنور ، یم  رتشیب  ملع  يوس  هب  مدرم  هدـش و 

فرح نیا  متفگ  تسا ، نیا  ملع  دـیتفگ  یم  دـیدوب و  هتـسب  دوخ  يور  هب  ار  هزوح  ِرد  میدـق  رد  هدوـب ، هزوـح  يارب  امـش  ملع  طـقف 
دـصیس رازه و  يارب  هک  ار  ام  ینید  یهقف و  ياه  باتک  رگا  امـش  تسا ، ام  فراـعم  اـم و  هقف  اـملع و  هب  یتمهت  نیا  تسین ، تسرد 

، تسا لبق  لاس  تسیود  لاس ،
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زا دنتـشون ، ام  ياملع  هک  ثیدـح  بتک  زا  ریغ  هدـش  هتـشون  ًامـسر  اه  باتک  هک  تبیغ  نامز  زا  ًابیرقت  تسا  لبق  لاـس  دـص  رازه و   
بسک و باب  رد  یتقو  دینیبب  نارگید  یّلح و  هماّلع ي  گرزب و  ياملع  قودص و  موحرم  هتفرگ و  دیفم  خیش  هتفرگ و  یـسوط  خیش 

هدرم هک  یملع  ره  دـنیوگ  یم  تسا ، مولعلا  قلطم  تسا و  ملع  مّلعت  میلعت و  دـنیوگ  یم  ار  بجاو  ياهراک  زا  یکی  دنـسر  یم  راک 
داهتجا هّتبلا  دیریگب  دای  دیاب  ار  ینید  فراعم  یلاعبانج  تسین ، ییافک  بجاو  ینید  مولع  رد  تسا ، ییافک  بجاو  تسا ، يرشب  زاین 

، دنریگب دای  دیاب  همه  تسا ، بجاو  همه  يارب  ینید  لئاسم  نتفرگ  دای  یلو  تسا  ییافک  بجاو 

ملع نالف  دنهد ، یم  ماجنا  نارگید  رگا  دیریگب  دای  تسین  مزال  ار  تعنص  نالف  امـش  اّما  مهاوخ  یمن  ًالثم  هدنب  هک  تفگ  دوش  یمن 
، دنهد یم  ماجنا  نارگید  رگا  تسین  مزال  ار  یعیبط 

همه نایبلاب ، ّالا  دوش  یمن  ًالومعم  اه  نیا  تسا و  ییافک  بجاو  ای  تسا  ینیع  ای  تاـبجاو  زا  مّلعت  میلعت و  اـم  نید  رد  لاـح  ّيا  یَلَع 
مه ملیف  نداد  ناشن  اب  دـنک ، یم  هیکت  مه  ملق  هب  نآرق  تسا ، مه  ملق  اب  هّتبلا  ار  اه  نیا  دـیاب  نایب  اب  هک  تسا  نیا  يارب  تامّدـقم  ي 
نیا تسا ، ّتیمها  نیا  اـب  هک  یناـیب  نیا  دـنک ، یم  هیکت  نآ  يور  نآرق  تسا و  ناـیب  نآ  لـصا  تسا ، ناـیب  مهم  اـّما  تـسا  نـکمم 

دنیوگ یم  کلذ  عم  یلو  دراد ، ّتیمها  رایـسب  ینید  گنهرف  رظن  زا  نید  رظن  زا  نایب  دینادب  هک  مدرک  ضرع  نیا  يارب  ار  تامّدـقم 
، تسا رتهب  ندرک  تبحص  زا  توکس  تسا ، قطن  زا  رتهب  توکس 

: ناسنا ندوب  یفخم 

.دوش یم  یفخم  دوخ  نابز  ریز  ناسنا   (1)« ِِهناَِسل َتَْحت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَْملا  : » دیامرف یم  نینمؤملا  ریما 
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دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب           هتفگن  نخس  درم  ات 

دنزب فرح  دیابن  هدرکن  رکف  مدآ  ات  مد        ، راتفگ  هب  لّمأت  یب  نزم   

 (1)« ِِهْبلَق َءاَرَو  ِِلقاَْعلا  ُناَِسل  »

سپ دنکب  تبحـص  دـعب  دـنک  راک  لّوا  بلق  هشیدـنا ، لّقعت و  لقع و  زکرم  رّکفت ، زکرم  ینعی  بلق  تسا ، وا  بلق  تشپ  لقاع  ناسل 
ثحب تسا  یّتح  هک  مه  ییاهاعد  هیعدا و  تایآ و  تاـیاور و  زا  دنتـشاد ، مّدـقم  ار  تمـص  توکـس و  دـندرک و  لرتنک  ار  تبحص 
یفرح رپ  دینک ، تبحـص  رتمک  دـنیوگ  یم  دراد  نایب  هک  یتّیمها  همه ي  اب  دـندرک ، قیوشت  یلیخ  ار  ندرک  تبحـص  مک  هرابرد ي 
ناسنا دنکب ، یبوخ  ياهراک  رایسب  دنک ، نایب  ار  یقیاقح  دناوت  یم  نایب  اب  هک  لاح  نیع  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نیا  دینکن ،

دهدب تاجن  کلذ  لاثما  نایب و  اب  ار  ییاه  تکلمم  ، دهدب تاجن  ار  ییاه 

: نابز لرتنک 

دایز رمع  هک  تسین  ییاهزیچ  زا  نیا  دیراد ، هبرجت  مه  امـش  دوخ  تسا ، تخـس  نابز  لرتنک  نوچ  دـشاب  عمج  وا  ساوح  دـیاب  یلو 
، دیدرک تبحص  ردقچ  دینیبب  دیسیونب  يرتفد  کی  رد  دینک ، لرتنک  ار  دوخ  ياه  تبحـص  بش  رخآ  رد  ار  زور  کی  امـش  دهاوخب ،

امـش دوخ  تقو  نآ  دینک  باسح  ار  هام  کی  هتفه ، کی  زور ، کی  رگا  دیدرک ، تبحـص  دب  ردقچ  دیدرک و  تبحـص  بوخردقچ 
دهاوخ و یم  لرتنک  دنتشون ، باتک  نابز  ياه  تفآ  ثحب  اذل  تسا ، یلکـشم  راک  تسا و  تخـس  یلیخ  نابز  لرتنک  هک  دیمهف  یم 

دراد تیاور  تسا و  مزال  لرتنک  نیا  تسا ، یبوخ  زیچ  رایسب  هک  نخس  لصا  ّالا 

: ءاضعا همه  سامتلا 

زا دـهاوخ  یم  دوش  یم  رادـیب  باوخ  زا  هک  حبـص  مدآ  هک  دـندرک  یم  ریبعت  ناشیا  دـندومرف  یم  مه  ناهرب  ياقآ  موحرم  ام  داتـسا 
دورب راک  رس  دیایب و  نوریب  لزنم 
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، يزادنین تمحز  هب  ار  ام  ادخ  هب  ار  وت  دنیوگ  یم  هدـنب  ریبعت  هب  الاح  دـنیوگ  یم  دـننک ، یم  سامتلا  نابز  هب  ندـب  ياضعا  همه ي   
، دوش یم  لح  ام  تالکشم  زا  يرایسب  ینک  لرتنک  ار  دوخ  رادقم  کی  وت  رگا 

، داب رب  دهد  یم  زبس  رس  خرس  نابز 

یم ار  یفرح  مدآ  هدشن ، لرتنک  هک  تسا  نابز  نیمه  زا  یـشان  اه  یتخبدب  اه ، گنج  اهراتـشک ، یّتح  اه ، عازن  اهاوعد ، زا  يرایـسب 
لرتنک ار  دوخ  ياه  فرح  رگا  تسا ، نابز  رطاخ  هب  زاب  دـننک  یم  اوعد  مه  اب  مه  رهوش  نز و  گرزب ، کـچوک و  ياـهاوعد  دـنز 

هب اهاوعد  بلاغ  هداوناخ  ياه  هاگداد  دینیبب  دیورب  اه  هاگداد  رد  دوش ، یمن  اوعد  ردق  نیا  دننک  تبحـص  دیاب  هک  روط  نآ  دـننک و 
تـسا نیا  ًابلاغ  درک ، ینابزدـب  وا  داد ، شحف  نم  هب  وا  درک ، نیهوت  نم  هب  وا  تفگ ، نم  هب  نینچ  وا  دـیوگ  یم  تسا ، ناـبز  رطاـخ 

هک یناسک  لاح  هب  اشوخ  درک ، لرتنک  دیاب  ار  نایب  نابز و  لاح  ّيا  یَلَع  .دـشاب  نآ  رانک  رد  تسا  نکمم  مه  يرگید  ياهزیچ  هّتبلا 
، دنراد لرتنک 

، دننزب فرح  تعاس  کی  ییاج  کی  رد  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دننز ، یمن  فرح  دایز  دنراد  لرتنک  هک  یناسک   

نابز لرتنک  يوگلا  ماما 

روط نیمه  دندرک ، یم  تبحص  رتمک  میتسـشن  یم  هک  یـصوصخ  سلاجم  رد  ماما  میریگب ، وگلا  میهاوخب  رگا  دوب  يروط  نیا  ماما 
تعاس کی  دننک  تبحـص  اکیرمآ  هیلع  رب  ربنم  يور  دنتفر  یم  یتقو  اّما  دنداد ، یم  باوج  میدرک  یم  یلاؤس  دـندرک ، یم  توکس 

تعاجش و اب  دنلب و  نانچ  ماما  سرد  رد  توکـس ، رگید  ياهاج  رد  اّما  تفگ ، دیاب  اج  نآ  دنتـسناد  یم  هک  نیا  يارب  دندز  یم  داد 
ار اهدرگاش  نآ  هک  دوب  ماما  نایب  نآ  همه  دوب ، رورپدرگاش  ماـما  دوب ، بلاـج  یلیخ  ماـما  سرد  دـندرک ، یم  تبحـص  یلاـع  یلیخ 

نیا مهم  ماما  نیمه  اّما  دوخ  نایب  اب  درک  داجیا  لّوحت  ایند  رد  داد ، تکرح  ماما  ار  ییایند  کـی  هکلب  ار  یتکلمم  کـی  داد ، شرورپ 
یـضعب تسا  مهم  نیا  دنکب ، لرتنک  دناوتب  دنکب ، توکـس  یعقاوم  رد  دنکب و  نایب  ار  لئاسم  روط  نیا  عقاوم  نآ  رد  ناسنا  هک  تسا 

مینکب ّتقد  یلیخ  دیاب  امـش  نم و  دنیوگ  یم  روط  نیمه  دنیوگ ، یم  دب  فرح  مه  دـنیوگ  یم  بوخ  فرح  مه  دـنرادن  لرتنک  اه 
، مینکب توکس  هک  هن  رگا  مینزب  بوخ  فرح  کی  هشیمه  هک 
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: همداخ هضف 

، دـنتخادنا لاغـشآ  فرظ  رد  ار  نیا  دـندرک  یم  وراج  هّضف  دـعب  دـندوب و  هتـشون  يذـغاک  يور  ارهز  ترـضح  هک  تسا  يا  هلمج   
؟ تساجک ذغاک  نیا  دنتفگ : تسین ، دندید  دندمآ  نآ  لابند  هب  ترضح 

رد یلیخ  مناد ، یمن  هتشادن  ای  هتـشاد  داوس  یلو  هدوب  نآرق  ظفاح  هّضف  هّتبلا  متخادنا ، اه  لاغـشآ  رد  دوب  يذغاک  کی  تفگ : هّضف   
یم تسد  زا  ار  نیـسح  نسح و  رگا  تسا  نیا  ریبعت  نکب ، ادیپ  ار  نآ  دندومرف : ترـضح  دنتـشادن ، نتـشون  ندـناوخ و  داوس  میدـق 

تسا نیا  نآ  هلمج ي  کی  هک  مراد  ربمغیپ  زا  هک  تسا  يا  هتشون  نیا  یلو  مدش ، یمن  تحاران  ردق  نیا  مداد 

 (1)« ْتُکْسَِیل ْوَأ  ًاْریَخ  ْلُقَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  »

دهاوخ یم  هک  مدآ  دعب  دنکب ، توکس  هن  رگا  دنزب ، بوخ  فرح  دیاب  ًاْریَخ » ْلُقَْیلَف   » دراد نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یـسک  ره 
اّما دشابن  مارح  دشاب  مه  حابم  تسا  نکمم  الاح  توکس ، تسین  رگا  تسا ، ریخ  دیوگ  یم  هک  یمالک  نیا  دنیبب  دیاب  دنکب  تبحص 

، دنزب ار  یفرح  مدآ  دراد  یموزل  هچ 

: روپیش خیش  تیاکح 

تقو نآ  درک ، یم  یخوش  دوب  کقلد  نوچ  دندید ، ار  وا  باوخ  گرم  زا  دعب  دوب  هاش  نیدلارصان  کقلد  هک  روپیـش  خیـش  دنتفگ 
یم اه  يرابرد  هدرک و  یم  یخوش  کقلد  دنتـشاد  کقلد  اه  نآ  دنک ، مرگرـس  ار  مدرم  هک  دوبن  رگید  ياهزیچ  نویزیولت و  هک  اه 
همه میدوب  هدرک  یخوش  هچره  ام  هک  میوگب  امـش  هب  ردق  نیمه  تفگ : تسا ، ربخ  هچ  ایند  نآ  هک  دـندید  ار  وا  باوخ  دـندیدنخ ،
یلیخ نیا  دنـسیون ، یم  دننک ، یم  باسح  هن  تفر ، میدرک  یخوش  میتفگ  هک  نیمه  دینکن  لایخ  تسا  مهم  یلیخ  دنتفرگ ، يدج  ار 

، مینک لرتنک  ار  دوخ  نابز  هک  دهدب  قیفوت  ام  همه ي  هب  ادخ  هک  میتسه  راودیما  تسا  مهم 
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: دینکن شومارف 

« ْتُکْسَِیل ْوَأ  ًاْریَخ  ْلُقَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  : » دندومرف ارهز  ترضح  هک  دینکن  شومارف  ار  ترابع  نیا  سپ 

، تسا رما  مال  اب  ْتُکْسَِیل » ْوَأ   » دشاب تکاس  ای  دنزب  بوخ  فرح 

، دنکب توکس  هک  تسا  بجاو  ینعی   

، تسا تبیغ  ناهانگ  زا  یکی 

نآرق هّیرخـس  هرابرد ي  غورد ، هرابرد ي  تبیغ ، هرابرد ي  صوصخ  هب  نآرق  رد  ثیداحا و  رد  تسا و  یگرزب  هاـنگ  رایـسب  تبیغ 
: دندومرف هک  تسا  غورد  یکی  هدرک ، هیکت  اه  نیا  يور  صوصخ  هب  نآرق  هک  تسا  یگرزب  یلیخ  ناهانگ  زا  هک  هدرک  هیکت  یلیخ 

، تسا قافن  تمالع  غورد  نوچ  دیوگ  یمن  غورد  نمؤم  بِذکَی » َال  ُنِمؤُملأ  »

؟ تسا قافن  تمالع  ارچ 

، تسا ات  ود  تسا  وا  نطاب  رد  هک  هچنآ  اب  دیوگ  یم  دراد  تسا و  وا  نابز  رهاظ  هک  هچنآ  دـیوگ  یم  غورد  هک  یناسنا  هک  نیا  يارب 
، تسا روط  نیا  میوگ  یم  یلو  تسین  روط  نیا  مناد  یم  تسا ، انعم  نیمه  هب  غورد  تسین  روط  نیا  هک  مناد  یم  دوخ  نطاـب  رد  نم 

تـسا يرهاظ  هرهچ  کی  تسین ، روط  نیا  هیـضق  هک  تسا  نم  یبلق  هرهچ ي  کی  متـسه ، هرهچ  ود  دوش  یم  قفانم  مراد  نـآلا  سپ 
تسا قافن  تمالع  نیا  تسا ، يروط  نیا  دنیوگ  یم  هک 

؛ تسا زیچ  هس  قافن  تمالع  دنتفگ  اذل 

، دیوگ یم  غورد  دنک  یم  هک  تبحص  ...اذإ »  » ای قطن » اذإ   » یکی

دنک یم  فّلخت  دنک  یم  هدعو  رگا 

، دنک یم  تنایخ  دنرپسب  وا  هب  یتناما  رگا  و 

بتارم اه  نیا  هّتبلا  کفا  غورد ، ارتفا ، هدرک ، هیکت  نآ  يور  یلیخ  نآرق  هک  تسا  اه  نآ  زا  یکی  غورد  .تسا  قافن  تمالع  هس  نیا 
، دنتشون بذِک  یهاگ  مه  اعد  ياه  باتک  رد  تسین ، برع  تغل  رد  بذِک  هّتبلا  میراد ، بِذَک  مه  میراد ، کفا  مه  ام  تسا ، غورد 

، دنک ّتقد  دنک و  عمج  ار  دوخ  ساوح  دیاب  مدآ  هک  تسا  ییاهزیچ  اه  نیا  دوش و  یم  بِذَک  یبرع  رد  تسا  یسراف  بذِک 
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هک دنک  یم  رکذ  یتامّدقم  اب  صوصخ  هب  هیآ ي  کی  نآرق  هک  تسا  تبیغ  یکی  اه  نیا  رد  مهم   

َلُکْأَی ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  ًاضَْعب َأ  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  اوُسَّسََجت َو ال  ـال  ٌْمثِإ َو  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  »
(1)« ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیخَأ  َمَْحل 

ار تبیغ  زا  ندرک  رارف  هار  مه  دنک ، یم  رکذ  ار  تبیغ  هب  ءالتبا  للع  مه  دنک ، یم  رکذ  ار  تبیغ  تمرح  هفـسلف ي  مه  هیآ  نیا  هک   
رکذ ار  تبیغ  یخزرب  تروص  مه  دیوش و  یم  التبم  هنوگچ  دینکب  رگا  دینک ، راک  هچ  دینکن  تبیغ  دیهاوخب  رگا  هک  دـنک  یم  رکذ 

، دوش یم  هچ  خزرب  ینطاب  تروص  ًالصا  هک  دنک  یم  رکذ  حضاو  تروص  نیا  هب  یخزرب  تروص  دروم  رد  نآرق  اج  همه  دنک ، یم 
، دوش یم  تمایق  زور  لئاسم  دننک  یم  لایخ  اه  یضعب  دیآ ، یم  رد  تمایق  زور  هن  دیآ ، یم  رد  یلکش  هچ  هب  تبیغ  نیا  ینعی 

: ناملس رس  تشپ  تبیغ 

نآ لّوا  دومرف : ترـضح  دندمآ  ربمایپ  تمدـخ  دـندرک ، تبیغ  ناملـس  رـس  تشپ  دـندمآ  رفن  ود  ای  دوب  هدرک  تبیغ  هک  یمناخ  نآ 
، میتسه هزور  ام  میدروخن  يزیچ  ام  دنتفگ : دینک ، تبحص  دعب  دینک  یق  دیدروخ  هک  ییاهزیچ 

نآ هک  دیدروخ  يزیچ  ینعی  دیدرک  ار  رگید  ياه  مناخ  نآ  تبیغ  امش  هک  دنتفگ  اه  مناخ  نآ  هب  دیدرک ، ار  ناملـس  تبیغ  دومرف :  
نآ سک  همه  تسا  یخزرب  تروص  نیا  دنتخادنا ، نوریب  ار  هدش  هدیوج  تشوگ  کی  هک  هدوب  نیا  وا  مّسجت  مه  دـعب  تسا ، لطاب 

ینعی دروخب ، ار  دوخ  نمؤم  ردارب  تشوگ  مدآ  هک  تسا  یخزرب  تروص  نیا  .داد  ناشن  اه  نآ  هب  دید و  یم  ربمغیپ  دندید ، یمن  ار 
هک دراد  یخزرب  تروص  کی  هک  هدش  ثحب  روط  نیا  تبیغ  هرابرد ي  ٍلاح  ّيا  یَلَع  دروخب ، دنک  هّکت  هّکت  ار  وا  ندب 
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« ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  «َأ 

، دراد نآرق  هک  تسا  ینایب  نیا 

تبیغ هرابرد ي 

یم دـیوشب  بیاغ  سالک  رد  ًـالثم  امـش  ندـش ، بیاـغ  ینعی  تبیِغ  تبیِغ ، میراد و  تبیغ  میوگ ، یم  تبیغ  نم  هک  تبیغ  ظـفل  اـّما 
روضح امش  يا  هسلج  رد  ای  دیآ  یمن  درگاش  دیآ ، یمن  داتـسا  ندش ، بیاغ  ینعی  تبیِغ  نیا  دراد ، تبیِغ  تعاس  کی  ینالف  دنیوگ 

؟ تسیچ تبیغ  يانعم  فیرعت  رظن  زا  اّما  تسا و  یظفل  ظفلت  نیا  تسا ، تنیز  نزو  رب  تبیغ  اّما  دوش ، یم  تبیِغ  نیا  دینک  یمن  ادیپ 

 (1)« ُهَرْکَی اَِمب  َكاَخَأ  َكُرْکِذ   » دراد ثیدح  کی 

نایب نیا  هب  نیا  دییوگب ، يزیچ  امش  هک  دوش  یم  تحاران  نیا  زا  درادن ، تسود  هک  ییوگب  يزیچ  دوخ  نمؤم  ردارب  رس  تشپ  ینعی 
َكُرْکِذ  » هتشون درادن ، وا  رس  تشپ  ثیدح  ترابع  ریبعت  نوچ  درادن ، مه  وا  رس  تشپ  یّتح  تبیغ  يارب  دوش  یم  یماع  يانعم  کی 

لماش ینزب  یفرح  کی  رگا  مه  وا  روضح  رد  سپ  دـشاب ، هتـشادن  تسود  وت  نمؤم  ردارب  هک  ییوگب  يزیچ  کی  ُهَرْکَی » اَِمب  َكاَخَأ 
، دوش یم  لماش  ار  اه  نیا  همه ي  دوش ، یم  مه  هرخـسم  لماش  دوش ، یم  ناتهب  لماش  دوش ، یم  ییوج  بیع  لماش  دوش ، یم  ازـسان 

تحاران وا  هک  دـییوگب  هّتبلا  وا  هرابرد  يزیچ  اـّما  ُهَرْکَی » اَِـمب  َكاَـخَأ  َكُرْکِذ   » دوش یم  دـینکب  هرخـسم  ار  وا  دوخ  ردارب  روضح  رد 
، هدرک ادیپ  یصاخ  موهفم  کی  حالطصا  رد  تبیغ  یلو  دوشب ،

: ناهانگ ندوبن  ناسکی 

نیا نتفگ  غورد  ندرک ، تبیغ  ندز ، تمهت  ندز ، ناـتهب  ندرک ، هرخـسم  دنتـسه  مارح  هک  یلاـح  نـیع  رد  مادـک  ره  ناـهانگ  نـیا 
صاخ و يانعم  هب  تبیغ  تسا ، مارح  اه  نآ  همه ي  هک  نیا  اـب  تسین  هجرد  کـی  رد  دراد ، تاـجرد  اـّما  تسا  هاـنگ  همه  تاـملک 

دراد تیاور  نوچ  تسا ، رتدب  اه  نیا  همه ي  زا  یحالطصا 
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، تسا دب  یلیخ  نیا  (1)« ِءاَنِّزلا َنِم  ُّدَشَأ  ُهَبیِْغلا  »

نکمم یهاگ  تاوهش  يور  زا  الاح  هدرک  انز  هک  یسک  دراد  ثیدح  رد  تسا ، رتدب  تبیغ  زا  هک  تسا  گرزب  رایسب  ناهانگ  زا  انز 
هدیاف هللا » ُرِفغَتـسأ   » میوگب روط  نیمه  تبیغ  دروم  رد  اّما  دوش ، یم  مامت  دننزب  دح  ار  وا  ای  دـنکب  هبوت  مه  دـعب  دـنکب  ییاطخ  تسا 

نینمؤم تسین ، یفاک  نیا  هَیلإ » َبُوتأ  یِّبَر َو  َهللا  ُرِفغَتـسأ   » ییوگب يدـش  نامیـشپ  دـعب  يدرک  تبیغ  یـسک  رـس  تشپ  امـش  درادـن ،
ای هدوب  تبیغ  نیا  ًالّوا  میوگ  یم  نم  میدرک ، ار  امـش  تبیغ  ام  شخبب ، ار  ام  اقآ  جاح  دـنیوگ  یم  دـننیب  یم  ار  هدـنب  تاقوا  یـضعب 

کی دوخ  لایخ  هب  تسین ، ام  رد  ًالـصا  هک  دـییوگ  یم  ییاهزیچ  کی  دـینز ، یم  تمهت  ام  رـس  تشپ  تاـقوا  زا  یلیخ  نوچ  تمهت 
ًاعقاو يدرک  تبیغ  متفگ  دـیآ ، یم  شیپ  هنافـسأتم  اه  ثحب  نیا  ام  تکلمم  رد  یـسایس  لئاسم  رد  مه  رتشیب  سپ  دـیتفگ ، ییاهزیچ 

؟ یتسه نامیشپ  الاح 

کی ام  رـس  تشپ  يور  یم  هرابود  نک ، لالح  ار  ام  اقآ  جاح  يروآ  یم  رد  يزاب  سّدقم  ینیب  یم  ار  هدنب  ارچ  يدشن  نامیـشپ  رگا 
رگید یکی  رـس  تشپ  اـی  دـشاب  نم  رـس  تشپ  تبیغ  دـنک  یمن  قرف  ییوگ ، یم  مه  رگید  یکی  رـس  تشپ  اـی  ییوگ  یم  رگید  زیچ 

زا میدیشخب ، دیتسه  نامیـشپ  ًاعقاو  رگا  میوگ  یم  اهردارب  هب  دینکن ، تبیغ  رگید  دیراذگب  انب  دیاب  دیتسه  هبوت  لها  امـش  رگا  دشاب ،
، متسین یضار  مه  نم  تسین ، یضار  مه  ادخ  دیتسین  نامیشپ  ًاعقاو  رگا  اّما  رت  لالح  ردام  ریش 

؛ تسا هانگ  ود  تبیغ 

، تسا ادخ  روتسد  هانگ  کی 

، تسا نمؤم  ردارب  قح  مه  هانگ  کی 
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؛ دراد دُعب  ود  دراد ، هبنج  ود 

، دراد یهلا  دُعب  کی  دراد ، یصخش  دُعب  کی 

، دشک یم  مدآ  دنک و  یم  یتالابم  یب  یگدننار  رد  حالطصا  هب  هک  یـسک  کی  تسا ، روط  نیمه  مه  یعامتجا  ناهانگ  رد  نیاربانب 
وا زاب  هداد  هید  هک  یسک  هاگداد  رد  یلو  تسین ، دمع   لتق  دنیوگ  یم  دوش ، یم  مامت  دیهدب  هید  دنیوگ  یم  رهاظ  بسح  هب  هچرگ 

لتق هدمآ  شیپ  ینایرج  هدوبن ، یتالابم  یب  مدآ  نیا  هدش  عقاو  يدایز  یلیخ  هابتـشا  دننیبب  دـشاب  یمدآ  کی  رگم  دـننک ، یمن  اهر  ار 
، دورب نادنز  دیاب  میشخبب ، میناوت  یمن  ار  یمومع  مرج  نیا  دیوگ  یم  هاگداد  دشاب  تالابم  یب  یسک  رگا  یلو  هدش ، عقاو 

، میدرب ار  مدرم  يوربآ  میدـمآ  هک  میراد  یمومع  مرج  کی  تسا ، روط  نیمه  مه  تبیغ  رد  دـنکن ، اـهراک  نیا  زا  رگید  دوشب  هیبنت 
هزات ینک ، رافغتسا  يورب  دیاب  هزات  متسه  یضار  تفگ  رگا  صخش  نآ  رگا  تسا  یصخش  مه  یکی  میتشاذگ ، اپ  ریز  ار  ادخ  مکح 

، دزرمایب ار  امش  ادخ  هک  یهاوخب  ادخ  زا  يورب  دیاب 

تسا یصاخ  هانگ  کی  تبیغ 

وا هک  دز  یفرح  نمؤم  ردارب  رـس  تشپ  یـسک  رگا  دنیوگ  یم  هک  دندرک  اهقف  نآ  ماکحا  رطاخ  هب  یـصاخ  فیرعت  کی  رظن  نیا  زا 
نیا رگا  ای  دشابن  ییوج  بیع  ماقم  رد  رگا  دـنکب ، نایب  ار  بلاطم  نیا  ییوج  بیع  ماقم  رد  تسا و  یـضاران  وا  دـنکب و  تحاران  ار 

، تسا تبیغ  مه  اج  نیا  يوغل  رظن  زا  تسین ، تبیغ  هک  نیا  هن  تسین  تبیغ  مییوگب  هک  نیا  تسین ، تبیغ  اج  نیا  دـشاب  ینلع  هاـنگ 
دیتسین ییوج  بیع  ماقم  رد  امـش  تسا ، تبیغ  مه  زاب  دـینزب  ار  اه  فرح  نیا  وا  هرابرد ي  امـش  دـنک  یم  مه  ینلع  هانگ  هک  یـسک 

، تسا تبیغ  دینزب  وا  هرابرد ي  یفرح  کی 
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، دوبن ینلع  وا  هانگ  رگا  دوبن ، یـضار  وا  رگا  دـیدوب ، ییوج  بیع  ماقم  رد  رگا  تسین ، تسا  اذـک  تبیغ  يارب  هک  یهانگ  نآ  اهتنم   
یصاخ يانعم  حلطصم  تبیغ  نآ  هک  دیآ  یم  نیا  يارب  اهدیق  نیا  دنروآ ، یم  وا  يارب  ار  اهدیق  نیا  دوب  ینید  ردارب  دوب ، نمؤم  رگا 
توافت توافت ، نیا  موهفم  یلو  تسا  توافتم  اه  نآ  دندرک  رکذ  تبیغ  يارب  اهقف  هک  یفیراعت  هچرگ  متـشون  اج  نیا  رد  اذل  دراد ،

، تسین تبیغ  ّتیهام  رد 

هانگ ار  تمسق  نآ  هک  یناسک  درادن ، ای  دراد  هانگ  ایآ  هک  تسا  رظن  فالتخا  نوچ  دراوم  زا  یضعب  اهتنم  تسا  مولعم  تبیغ  يانعم 
، تسین تبیغ  دنتفگ  دنتسناد  یمن 

کی دراد ، یثحب  دوخ  نیا  هن ؟ ای  تسا  زیاج  ایآ  دنیوگب  ییاهزیچ  کی  وا  رس  تشپ  تسین  ناملـسم  هک  یـسک  رفاک  هرابرد ي  ًالثم 
؟ هن ای  مینک  تبیغ  وا  رس  تشپ  میناوت  یم  ایآ  مینک ، باسح  نمؤم  ار  وا  انعم  نآ  هب  تسین  هعیش  هک  یّنس 

، تسین تبیغ  اج  نیا  دنیوگ  یم  دوش  یم  دنیوگ  یم  هک  یناسک  دوش ، یمن  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  دوش ، یم  دـنیوگ  یم  اه  یـضعب 
یفرح وا  رـس  تشپ  هرخالاب  تسین ، قداص  اج  نیا  رد  تبیغ  يوغل  موهفم  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  تسین  تبیغ  دـنیوگ  یم  هک  نیا 

رد اـج  نیا  رد  اذـل  تسین  تبیغ  مییوـگب  رگا  تسین  مارح  ینعی  تسین  تـبیغ  هدـش ، تحاراـن  مـه  وا  تـسا ، یـضاران  مـه  وا  يدز 
ادـیپ توافت  تبیغ  ّتیهام  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نیا  دـیدید  املع  اهقف و  تانایب  اه و  فیرعت  رد  فـالتخا  رگا  هک  متـشون  فیرعت 
نمؤم دیشابن ، دیشاب  ییوج  بیع  ماقم  رد  الاح  دشابن ، یضار  دینزب  یفرح  کی  یسک  رـس  تشپ  امـش  هک  تسا  نیمه  تبیغ  هدرک ،
يارب دییوگب ، ار  تبیغ  نیا  امـش  تروشم  يارب  دـشابن ، دـشاب  قسف  هب  رهاظتم  دـشابن ، ناملـسم  دـشاب  ناملـسم  دـشابن ، نمؤم  دـشاب 

يدراوم اهتنم  تسا  تبیغ  اه  نیا  همه ي  دیـشاب ، هدرک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  دیـشاب ، هدرک  ار  تبیغ  نیا  یهاوخریخ 
یتبیغ نآ  تبیغ  هراـبرد ي  یلک  حیـضوت  نیا  دـشاب ، هورکم  تسا  نکمم  مه  يدراوم  تسا ، زیاـج  مه  يدراوم  تسا ، مارح  نآ  زا 

بیع ماـقم  رد  هک  هعیـش  نمؤم  دـینزب ، ییوج  بیع  ماـقم  رد  یفرح  نمؤـم  ردارب  رـس  تشپ  تفگ  دوـش  یم  ًـالامجا  تسا  مارح  هک 
ناهانگ ياه  مارح  نامه  زا  تسا  مارح  نیا  تسا ، تبیغ  اـج  نیا  دـیتسین  حالـصا  ماـقم  رد  مه  امـش  دـشابن و  یـضار  وا  هک  ییوج 

نیا همه ي  ندرک ، ریقحت  نداد ، شحف  ندرک ، نیهوت  ندز ، تمهت  ندرک ، هرخسم  الاح  ّالا  دینک و  ّتقد  امـش  دیاب  هک  تسا  هریبک 
، تسین تبیغ  قادصم  یلو  تسا  مارح  ياهزیچ  اه 
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: ندرک هرخسم   

َو ال  » میراد هیآ  ًاحیرـص  هرخـسم  هرابرد ي  ریبعت  نآرق  نوچ  دراد ، هانگ  مه  نیا  ینایب  کی  اـب  دـینکب  هرخـسم  ار  نمؤم  ردارب  کـی 
امـش هک  اه  نیا  ْمُْهنِم » ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یـسَع   » اه نآ  دیاش  دنرادن ، قح  اه  نز  زا  هن  اهدرم و  زا  هن  دـندومرف  هک   (1)« ٍءاِسن ْنِم  ٌءاِسن 
عون کی  ندرک  هرخـسم  دنـشاب ، رت  مرتحم  ادخ  شیپ  دنـشاب ، امـش  زا  رتهب  اه  نآ  دیاش  دینک  یم  ریقحت  دینک و  یم  هرخـسم  دـیراد 

، رگید تیعمج  هب  یتیعمج  رگید ، هفیاـط ي  هب  يا  هفیاـط  ٍمْوَق » ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ـال   » هک هدرکن  مه  نمؤم  ریبعت  اـج  نیا  تسا ، نیهوت 
دیشاب ندرک  هرخسم  لها  دیابن  نینمؤم  امش  دیوگ  یم  یلو  َنینِمؤُملا » َنِم  ٌمْوَق   » هک هدومرفن  رگید  مدآ  هب  یمدآ 

: نداد شحف 

اُونوُکَت َال  : » دومرف ترـضح  دـندرک  یم  ّبس  دـنداد ، یم  شحف  اـه  نآ  تسا ، مه  هغـالبلا  جـهن  رد  هیواـعم  ناـمز  رد  نینمؤملا  ریما 
هلئسم الاح  دیشاب ، قطنم  لها  امش  دنهد ، یم  شحف  دنرادن ، قطنم  تسا  نیمه  اه  نآ  راک  دیـشابن ، شاّحف  اه  نآ  لثم  امـش  نِیباَّبَس »

نعل تسا ، اعد  کی  نک ، رود  دوخ  تمحر  زا  ار  اه  نیا  ایادـخ  هک  نیا  ینعی  نعل  تسین ، شحف  نعل  تسا ، رگید  زیچ  کی  نعل  ي 
اه نیا  هب  هیبش  ییاهزیچ  ای  نالف  ردام  نالف ، ردپ  مییوگب  میهدـب  شحف  ام  هک  نیا  اّما  تسا ، رگید  ثحب  کی  نآ  تسا  نیرفن  کی 

نیهوـت ندرک ، هرخـسم  تسا ، مارح  اـه  نیا  همه ي  دـهد ، یمن  شحف  ینعی  تسین  باّبـس  دـیامرف : یم  نمؤـم  دوـش ، یم  هتفگ  هک 
.تسا مارح  اه  نیا  مامت  مدرم  ندرک  ءاذیا  ندرک ، ریقحت  ندرک ،

: تارکنم ءاشحف و  هعاشا 

، دنـسیون یم  ییاهزیچ  کی  دارفا  رـس  تشپ  یهاگ  اـه  هماـنزور  نیا  رد  دـشابن ، تبیغ  قادـصم  تسا  نکمم  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی 
ار رـسپ  نالف  دـندرب ، ار  رتخد  نالف  هک  دوش  یم  هتـشون  اه  هماـنزور  رد  هک  ییاـهربخ  نیمه  یّتح  هدرک  ار  اـهراک  نآ  تسا  نکمم 

، دنوش رادیب  مدرم  دیاش  هک  تسا  نیا  يارب  دیاش  دراوم  یضعب  رد  هک  نیا  ياهنم  اه  نیا  دندرب ،
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درادن ای  دراد  رثا  هک  تسا  یثحب  نآ  هک  دـننک  ظفح  ار  دوخ  ياهرـسپ  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  ياهرتخد  دـشاب ، عمج  اه  نآ  ساوح   
هک تسا  اشحف  هعاشا ي  دنکـش ، یم  ار  ناهانگ  میرح  نیا  اریز  تسین ، یبوخ  راـک  نآرق  رظن  زا  تارکنم  اـشحف و  نیا  نتـشون  یلو 

! بجع دنیوگب  دننک  تواضق  همه  دـعب  دنـسیونب ، همانزور  رد  دـندرک  فالخ  نابایب  نالف  هشوگ ، نالف  رهـش ، نالف  رد  رفن  ود  ًالثم 
ام یبوخ  نیا  هب  ناوج  اهرازه  دننکب ، ار  راک  نیا  رفن  هد  دیاش  الاح  تفر ، نیب  زا  مالسا  ًالصا  دش ، مامت  هدرکن  يراک  بالقنا  رگید 

هاگـشناد رد  بوخ  ياه  ناوج  ردق  نیا  دییوگب  دیـسیونب ، مه  ار  اه  نیا  دنتـسه ، یبوخ  نیا  هب  اه  نیا  دیوگ  یمن  سک  چـیه  میراد 
نیا تسین  یبوخ  راک  نیا  رهاظ  بسح  هب  دور ، یم  اه  هناسر  رد  اه  نیا  دـندرک  يراک  ییاج  ای  یهاگـشناد  رد  رفن  ود  الاح  میراد ،

تسا نیا  هیآ  دندرک ، هعاشا  ار  دب  ياهراک  ینعی  تسا ، اشحف  هعاشا ي  اه 

 (1)« اُونَمآ َنیذَّلا  ِیف  ُهَشِحاْفلا  َعیشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیذَّلا  َّنِإ  »

دنیوگب ردـق  نیا  تسین  بوخ  دنکـش ، یم  ار  هانگ  میرح  نیا  دوشب ، عیاش  مدرم  نیب  رد  تارکنم  اشحف و  دـنراد  تسود  هک  یناسک 
، درک يراک  نینچ  ینالف  درک ، هانگ  ینالف 

: نداد دب  تبسن 

، تسین بلاج  اه  نآ  زا  یضعب  ًاعقاو  یتاباختنا  غیلبت  رطاخ  يارب  مه  یضعب  تاباختنا و  نیمه  رد  دوش  یم  هداد  هک  ییاه  تبسن  نیا 
ار اه  فرح  نیا  میبوکب  ار  یکی  تاباختنا  رد  میهاوخب  الاح  دننک  ، رکذ  مه  ار  یفخم  ياه  بیع  دـنیایب  مادـم  هک  تسین  هدیدنـسپ 
هب دیایب و  نادیم  هب  روط  نیا  مدآ  تسین  بوخ  ًالصا  هک  دراد  یعرش  لاکشا  کی  دراد ؛ لاکـشا  ود  اه  نیا  تسین ، بوخ  نیا  مینزب 

.دنک نیهوت  نارگید 
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رد اه  نیا  دعب  يربب ، شیپ  ار  دوخ  يادیدناک  یهاوخ  یم  عضو  نیا  اب  امش  هک  تفگ  دهاوخ  امش  بیقر  هک  تسا  نیا  مود  لاکـشا 
، دوش یم  حرطم  ایند 

اه نیا  هک  دوش  یم  حرطم  جراخو  لخاد  مدرم  ياه  يرواد  رد  اه ، لیلحت  رد  اه ، تواـضق  رد  دـعب  دوش ، یم  حرطم  اـه  هناـسر  رد 
یباسح درم  امـش  رگا  متفگ  نم  دـینزب ، یباسح  فرح  دـیتسه  یباسح  درم  رگا  دـننک ، یم  جراخ  نادـیم  زا  روط  نیا  ار  دوخ  بیقر 

بارخ ار  نارگید  مینک ، یم  ار  بوخ  ياهراک  مییایب  رگا  ام  تسا ، نیا  ام  ياه  همانرب  دییوگب  دـییوگب ، ار  دوخ  ياه  همانرب  دـیتسه 
راک هچ  اه  نآ  میناد  یمن  میتسین  اپورا  رد  هک  ام  دشاب ، روط  نیا  یمالـسا  يروهمج  رد  دـیابن  ًاعقاو  ناسنا  تسین ، یبوخ  راک  ندرک 

، میراد تایونعم  هب  داقتعا  میتسه و  دقتعم  میتسه و  ناملسم  ام  دننک  یم 

سیئر اـه  فرح  نیا  اـب  روز و  اـب  نم  هک  تسین  نیا  هب  دـنامب  یقاـب  دـهاوخب  یمالـسا  يروهمج  رگا  میراد ، داـقتعا  تاـّیقالخا  هب   
، دندمآ يدایز  هدع  لاح  هب  ات  مالسا  ردص  زا  دندرک  تموکح  اه  یلیخ  مالسا  مان  هب  دراد ، یمن  هگن  ار  مالسا  نیا  موشب ، روهمج 

؟ درک شوگ  ار  وا  فرح  دیاب  متسه  هفیلخ  نم  تفگ  دمآ  مسا  هب  رگم  سک  ره  متسه ، هللا  لوسر  ۀفیلخ  نم  تفگ : یم  مه  هیواعم 

، دندمآ هّیما  ینب  دشن ، یمالسا  هک  نیا  متسه ، هللا  لوسر  هفیلخ ي  نم  تفگ : یم  هک  دیزی 

هک دنتشاد  هّتبلا  هک  ییاه  توافت  اب  لمأت  هیف  اه  نیا  همه ي  دندمآ ، اه  يوفـص  دندمآ ، راجاق  دندمآ ، نیطالـس  دندمآ ، سابع  ینب 
قیاقح نآ  دـنک ، یم  ظفح  ار  مالـسا  هک  يزیچ  نآ  کـلذ  عم  یلو  دـندرک  اـه  ناملـسم  هب  يداـیز  تامدـخ  مه  اـه  نآ  زا  یـضعب 
هللاءاش نإ  ار  ییاه  تیلوئسم  دیتساوخ  رگا  دیوشب ، هدامآ  هدنیآ  يارب  امش  همه ي  هک  میراودیما  تسا ، یمالـسا  قالخا  یمالـسا و 

هب دیهاوخب  اّما  دیهدب  ماجنا  دیدیـسر  رگا  مینک ، یمن  فالخ  راک  اه  تیلوئـسم  هب  ندیـسر  يارب  ام  هک  دینک  دهع  ادـخ  اب  دـیریذپب 
.دنک ریخ  هب  ار  امش  همه ي  تبقاع  ادخ  تسین ، بوخ  دیسرب  لاجنج  راج و  نتفگ و  غورد  اب  یتسپ  ماقم و  کی 
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« ُُهتاَکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَّسلا  «َو 

( يا هقیقد  جنپ  ربنم  ناهد ( مهم  رازفا  تخس 

ناهد مهم  رازفا  تخس 

: اهتمعن نیرتگرزب  زا  یکی 

نایبلا هملع  ، ناسنا قلخ  ، نآرقلا ملع  نمحرلا 

« تخومآ نابز  وا  هب.دیرفآ  ار  ناسنا.داد  شزومآ  ار  نآرق  نامحر  دنوادخ 

.تسا نایب  نتفگ و  نخس  تمعن  ، هدش اطع  ناسنا  هب  نابز  هطساو ي  هب  هک  دنوادخ  تامعن  نیرتگرزب  زا  یکی 

یم هدومن و  رکذ  ار  نآ  ، ناسنا تقلخ  نآرق  میلعت  ندش  رکذتم  زا  سپ  دـنوادخ  هک  سب  نامه  یمدآ  هژیو  تلـصخ  نیا  تیمها  رد 
نایبلا هملع  دیامرف :

 : یحو غالبا  لوزن و  رد  نابز  شقن 

هدادن رارق  هطساو  مالک  زج  ار  يزیچ  دوخ  یناهنپ  مولع  راهظا  قیاقح و  نایب  رارـسا و  فشک  تهج  شناربمایپ  دوخ و  نایم  دنوادخ 
، تسا هتفرگ  تروص  مالک  هلیسو ي  هب  بلاطم  میهفت  یحو و  و 

.درادن دوجو  تلاسر  غالبا  يارب  نخس  زج  يا  هلیسو  زین  مدرم  ناربمایپ و  نایم  هک  نانچ 

: هنامز ود  هلیسو 

: لوا تلاح 

یم كاپ  تکرـش  رفک و  تثابخ  يدـیلپ و  زا  وا  ناربمایپ  تلاسر  دـنوادخ و  تینادـحو  هب  رارقا  اـب  ناـسنا  هک  تسا  ناـبز  هلیـسو  هب 
.ددرگ

دزادرپ یم  وا  نید  غیلبت  هب 

.دزاس یم  نونمهر  تسار  هار  هب  ار  نارگید  و 

، دنک یم  نیبلا  تاذ  حالصا 

...و دیامن  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

: دنا هدومرف  ( نابز ) اب طابترا  رد  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح 
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لاـح نیع  رد  رت و  هنؤـم  مک  رت و  تمحز  مـک  یتداـبع  دـنز  یمرـس  ناـسنا  حراوـج  ءاـضعا و  زا  هـک  یتاـعاط  تاداـبع و  ناـیم  رد 
، درادن دوجو  نخس  زا  ادخ  دزن  رتاهبنارگ 

: مود تلاح 
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، دیوگب رفک  دیآرد و  ناکرشم  هگرج  هب  نآ  اب  دناوت  یم 

، دیامن يزیگنا  هنتف 

دنک هارمگ  ار  نارگید 

ددرگ داسف  جیورت  بجوم  و 

: نیرت تشز  نیرتهب و 

يریگراکب اب  تسا  تدابع  نیرت  فیرظ  هلیـسو و  نیرتهب  وا  ياه  تمعن  شرتسگ  تمحر و  نایب  دصق  هب  ادخ و  ياضر  يارب  مالک   
درادرب يرثؤم  ياه  ماگ  نارگید  دوخ و  تداعس  تهج  رد  دناوت  یم  نآ  حیحص 

نخـس زا  رت  هدـننک  تحاراـن  رت و  هدـیهوکن  مدرم  شیپ  رت و  کـیدزن  رفیک  هب  رت و  نیگنـس  دـنوادخ  دزن  یهاـنگ  چـیه  نینچمه  و 
دهد قوس  يدوبان  كاله و  هطرو ي  هب  ار  نارگید  دوخ و  باوصان  ياه  هار  رد  نآ  ندروآرد  تمدخ  هب  اب  .تسین  »

هناخ ناهنپ 

لقع و نازیم  ددرگ و  یم  نشور  ناگمه  يارب  وا  ینورد  تالیامت  دراد و  یمرب  هدرپ  دوخ  بلق  تانوکم  زا  یمدآ  ، نتفگ نخـس  اـب 
.دوش یم  راکشآ  وا  مهف 

دیدپ ام  رب  دش  هناخ  نحص  ِّرِس   دیشک              مهرد  ار  هدرپ  يداب  هک  نوچ 

تسا مدژک  رام و  هلمج  ای  رز  جنگ  تسا                 مدنگ  ای  رهگ  هناخ  نآ  ردناک 

نابساپ یب  رز  جنگ  دوبن  هکنآز  نارک               رب  يرام  تسا و  جنگ  وا  رد  ای 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  (ع) یلع ترضح 

« .دوشن هتخانش  دیوگن  نخس  ات  ) تسا ناهنپ  نابز  ریز  رد  درم  هناسل  تحت  ءوبخم  ءرملا   

: تسا هدومرف  يرگید  ياج  رد  و 

«. تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  درم  هک  دیوش  هتخانش  ات  دییوگب  نخس  هناسل  تحت  ءوبخم  ءرملا  ، اوفرعت اوملکت   

یتشز رادزار  ، هتسب نابز  اریز  تسا ، هتـسیاش  شنتفگن  نادان  لهاج و  ،و  ددرگن ادیوه  ناشردق  دنیوگن  ات  نادنمـشناد  نادنمدرخ و  )
« .دشاب یم  اه  ییاوسر  اه و 
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: تسا هدورس  نینچ  هنیمز  نیا  رد  يونثم  رد  يولوم 

ناج هاگرد  رب  تسا  هدرپ  نابز  نیا  نابز            ریز  رد  تسا  یفخم  یمدآ 

نابز هانگ  راهچ 

: نابز هانگ  راهچ 

دهدیم ماجنا  نابز  هک  یناهانگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

چیه تسا و  وضع  نیرت  تمحز  یب  نابز  یلو  دراد  تمحز  يراک  ره  .دوش  یم  رداص  هانگ  تسیب  نابز  زا  هک  هتفگ  یناـشاک  ضیف 
هتفهن شرنه  بیع و  دـشاب ، هتفگن  نخـس  درم  ات  .تسا  ناهنپ  شنابز  تشپ  ناـسنا   : میراد .دروآ  یم  درد  یلو  دریگ  یمن  درد  تقو 

یم رتشیب  شرثا  دوشب  هاتوک  هعمج  زامن  ياـه  هبطخ  رگا  .دـنک   لرتنک  ار  شناـبز  هک  تسا  نیا  رد  ناـسنا  تحلـصم  میراد : .دـشاب 
ود دـنوادخ   ، میراد هعمج  زاـمن  رد  هبطخ  اـتود  نوچ  دوـمرف :  ماـما  .تسا  تعکر  ود  هعمج  زاـمن  ارچ  هک  دندیـسرپ  ماـما  زا  .دوـش 

.دیاین راشف  مدرم  هب  هک  تسا  هدرک  مک  ار  زامن  تعکر 

: زا دنترابع  نابز  ناهانگ 

 . تبیغ -1

ار یفرح  فرط  يولج  رد  رگا  .دیـشاب  هتفگ  مه  شدوخ  هب  رگا  یتح  دوش  یم  باسح  تبیغ  نیا  ، دینزب ار  یفرح  یـسک  تشپ  یتقو 
.دینزب ار  فرح  نآ  مه  شرس  تشپ  هک  تسین  يزوجم  نیا  یلو  تسا  بوخ  دیا  هدز 

.اجیب توکس  ینعی  تداهش  نامتک  -2

عطق شنان  مییوگب  ام  رگا  تسام و  لیماف  وا  .درادن  یطبر  ام  هب  دییوگ : یم  یلو  دشورف  یمردخم  داوم  فرط  هک  دـیناد  یم  یهاگ 
.تسا هدرک  هانگ  مه  وا  دنزن  ار  قح  فرح  یسک  رگا  دنا ؟ هدش  داتعم  رفن  دنچ  ردخمداوم  نیا  اب  دیناد  یم  .دوش  یم 
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لطاب : غورد و  فرح  -3

همه ي رگا   . تسا حیحـص   : دییوگ یم  امـش  دـنز و  یم  یلطاب  فرح  يدرف  یهاگ  .میراد  هیآ  ینیچ  نخـس  دروم  رد  ملق  هروس  رد 
هک تسا  نیا  شیاـنعم  هکلب  دنتـسه  رثکا  مادـک  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  تروشم  .دوش  یمن  قح  لـطاب  دـنهدب  يار  لـطاب  هب  مدرم 

.تسین تیناقح  رب  لیلد  تیرثکا  سپ  .نک  ادج  لطاب  زا  ار  قح  فرح  ینعی  .دیآ  یمروش  زا  تروشم  .دنتسهرتهب  مادک 

راگیس هک  يرفن  دیاب  دنتـسه  يراگیـس  رفن  راهچ  نوچ  کیتارکومد  هاگن  اب  دنتـسه  يراگیـس  رفن  راهچ  .دنتـسه  رفن  جنپ  یقاتا  رد 
ام يارب  سپ  .دـنورب  نوریب  رفن  راهچ  نآ  دـیاب  تسا  ملاس  ياوه  اب  قح  نوچ  هک  دـیوگ  یم  مالـسا  اـما  .دـننک  نوریب  ار  دـشک  یمن 

همه تقو  کـی  .میراد  رـالاس  قح  اـم   ، میرادـن يرـالاس  نز  يرـالاس و  درم  مالـسا  رد  .دراد  راـیعم  شدوخ  قح  .تسا  قح  راـیعم 
هابتـشا ار  يدرف  الثم  دشاب  مه  یقح  لطاب  هعومجم ي  رد  هک  تسا  نکمم   . دنیوگ یم  هابتـشا  همه  تقو  کی  دنیوگ و  یم  تسرد 
يرگید هب  مه  وا  دیآ  یم  راشف  مولظم  هب  یتقو  ینعی  دـشاب  مه  ملاظ  یلو  دـشاب  مولظم  يدرف  هک  تسا  نکمم  .دنـشاب  هدرک  نادـنز 

يدرف یهاگ  .تسا  نابز  ناهانگ  زا  رگید  یکی  مه  تعدـب  .تسا  هانگ  همه  تجاجل  تنوشخ و   ، لـطاب اـب  یهارمه  .دـنک  یم  ملظ 
هتـشاد ار  راک  نیا  صـصخت  هکنیا  نودب  میهد  یم  تسرد  طلغ و  مکح  تحار  یلیخ  ام  .تسا  تسرد  تزامن  هللاءاشنا  دـیوگ : یم 

؟ يوش یم  بوخ  هللاءاشنا   ، روخب ار  اه  صرق  نیا  هک  دییوگ  یم  رامیب  هب  امش  ایآ  .میشاب 

هچب مشچ  يولج  رد  يردام  ردپ و  رگا  هک  میراد  .تسین  تسرد  نیا  دمهف ، یمن  تسا و  هچب  نیا  هک  دنیوگ  یم  هرفـس  رـس  یهاگ 
رثا هاگن  سپ  .دیآ  یم  راب  هدـننکانز  دـشاب  رـسپ  رگا  راکانز و  دـشاب  رتخد  هچب  رگا  دـنک ، یـسنج  شزیمآ  تسا  هراوهگ  رد  هک  يا 
الا دمهف و  یم  هدرم  یتح  دییوگب ؟ ناذا  وا  تسار  شوگ  رد   ، دمآ ایند  هب  دازون  یتقو  دنیوگ : یم  روطچ  دمهف  یمن  هچب  رگا  .دراد 
هک دیوگ  یم  نآرق  .مراد  لوبق  ار  نآرق  ربمایپ و  ادخ و   : وگب دمآ  هتشرف  رگا  ونشب ، هک  دنیوگ  یم  هدرم  هب  .دندرک  یمن  نیقلت  وا  هب 

.میشوماخ ام  نامرحمان  ام  شاب   ، میا شوخ  میاریصب و  میا و  عیمس  ام  .یمهف  یمن  وت  دیوگ ، یم  حیبست  یتسه 
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دیامرف یم  دوش و  یم  زاب  هدنورپ  تمایق  زور  رد  .دنـسیون  یم  بیقر  دیتع و  هتـشرف  ود  دروخ  یم  ناکت  بل  یتقو   : دیامرف یم  نآرق 
يا هدـنورپ  هچ  نیا  دـیوگ : یم  دـنک  یم  زاب  ار  هدـنورپ  یتقو  ناسنا  .دـنک  یم  رارقا  ناسنا  مینک و  راکچ  ار  وت  وگب  ناوخب  تدوخ  :

.تسا هتشون  ار  تشرد  زیر و  تسا ؟

فرح زا  لبق  هک  تسا  نیا  ام  یلصا  لکـشم  .میدوب  نام  ياه  فرح  بظاوم  الا   ِ میناد و یمن  نامدوخ  لامعاوزج  ار  ندز  فرح  ام 
یم يدوخ  یب  فرح  مه  ام  دـننز ، یم  یفرح  کی  همه  مینیب  یم  ینعی  .مینامن  بقع  هلفاـق  زا  میهاوخ  یم  اـم  .مینک  یمن  رکف  ندز 

.مینز

.تسا قافن  نابز  رگید  ناهانگ  زا  -4

ربـخ تشون : رتـفد  ياـضعا  زا  یکی  .دوب  اـه  هللا  تیآ  زا  یکی  دـیرم  دُرم و  يدرمریپ  .تسین  ناـملد  رد  هک  مینز  یم  ار  یفرح  ینعی 
تفگ .دنک  اضما  ار  هتـشون  نیا  تساوخ  یم  اقآ  یتقو  .دنتفگ  تیلـست  .دـندش و  تحاران  تدـشب  ناشیا  میداد  هللا  تیآ  هب  ار  توف 

لثم مه  نتـشون  غورد  .تسا  هدوب  شا  یعیبـط  رمع  نیا  دـنا و  هدرک  توـف  یگلاـس  نس 95  رد  ناشیا  .مدـشن  تحاران  تدـشب  نم  :
اقآ .مدـشن  مه  تحاران  نم   : تفگ اقآ  .دـندش  تحاران  اقآ  دنتـشون  دـندرک و  ضوع  ار  مدـش  تحاراـن  تدـشب  .تسا  نتفگ  غورد 
دنک مالس  نم  هب  دیاب  وا  هک  مییوگ  یم  مینک و  یم  يزابجل  ام  یهاگ  .دهدب  ربص  امش  هب  دنک و  تمحر  ار  وا  ادخ  دیـسیونب : تفگ 
یم یفرح  رهوش  ردام  یهاگ  .دیهدب  ماجنا  هقیقد  هد  ضرعرد  ار  راک  دیناوت  یم  امش  یهاگ  .دیـسیونب  نم  يارب  دیاب  هرادا  سیئر  ای 

.دروخن مهب  نات  یگدنز  ات  دیهدب  تروق  ار  فرح  نآ  امش  دنز 
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.دنک یم  نییاپ  الاب و  ار  هلئسم  نارازه  فرح  کی  تاقوا  یهاگ 

شرـسپ هک  دوب  شدای  رمع  رخآ  ات  ردام  نیا  .ار  سورع  ای  يراد  تسود  رتشیب  ارم  هک  دیـسرپ  شرـسپ  زا  یـسورع  بش  رد  يرداـم 
یم هنتف  اه  باوج  تسا و  دوخ  یب  تالاوس  تاقوا  یهاگ  دیـسرپ ؟ یم  ار  لاوس  نیا  رداـم  ارچ  .دراد  تسود  رتشیب  ار  سورع  هتفگ 

یـسوم هک  تساوخ  یم  الثم  (؟ تساجک نم  ردپ  هک  دیـسرپ  یـسوم  ترـضح  زا  نوعرف  .داد  باوج  دیابن  ار  تالاوس  همه ي  .دوش 
هچ ام   : تفگ نیاربانب  تسا  هنتف  نآ  رد  دهدب  باوج  لاوس  نیا  هب  دهاوخب  رگا  هک  دید  یـسوم  تسا ) هایـس  وت  ردپ  راگزور  دیوگب 

ار نم  كاواس   ، هاش میژر  رد  .داد  باوج  ار  تالاوس  همه ي  دیابن  سپ  .دنتـسه  اجک  اهنآ  هک  دناد  یم  ادخ  .میراد  وت  ردـپ  هب  راک 
نکمم اریز  .میهدن  لوق  دوز  مینک  یعس  .هدب  یفنم  باوج  یلو  ورب   : دنتفگ نم  هب  ریخ ؟ ای  مورب  هک  مدیسرپ  اه  هچب  زا  .درک  راضحا 

.تسین ام  تسد  زیچ  همه  نوچ  .دوشن  یلمع  ام  ياه  لوق  هک  تسا 

يدـنوخآ لاـبند  ار  وا  هک  دوب  هابتـشا  تراـک  دـنتفگ  دـندرک و  خـیبوت  ار  وا  اـه  یلیخ  مدـش  هبلط  نم  یتقو  دوب و  يرازاـب  نم  ردـپ 
میراد اریز  .مورب  هکم  هب  نم  هک  داتـسرف  یلوپ  مردـپ  مدوب  فجن  رد  نم  یتقو  .يداتـسرف  یم  تراجت  لاـبند  ار  وا  دـیاب  يداتـسرف ،
.دیشک یم  لوط  دایز  نیـشام  اب  رفـس  اریز  میدرب  یم  رفـس  هب  نامدوخ  هارمه  کشخ  نان  ام  .دوش  یمن  ریقف  دورب  هکم  هب  هک  یـسک 
هنسرگ دراد  نان  ات  لهچ  هک  یسک  متفگ  مدوخ  اب  یلو  مرخب  ماش  يارب  مه  نان  کی  متـساوخ  مدیرخ  یم  نان  ات  لهچ  متـشاد  یتقو 

یتقو .دوشب  کشخ  هک  متـشاذگ  یلغب  قاتارد  ار  اه  نان  .مروخب  اذـغ  ناونعب  ار  اه  ناـن  زا  یکی  متـساوخ  بش  ناـمه  .دـباوخ  یمن 
نان يرادقم  رگید  ياه  قاتا  زا  .مدوب  هنـسرگ  متـشادن و  ماش  .دوب  هتفر  هتـسب و  ار  رد  قاتا  بحاص  مرادرب  ماش  يارب  ینان  متـساوخ 
ادخ .مباوخ  یمن  هنـسرگ  مراد  نان  ات  لهچ  هک  الاح  متفگ  هک  دوب  نم  هابتـشا  هک  متفگ  مدوخ  اب  .مدروخ  متفرگ و  هدـنام  کشخ و 

.منامب هنسرگ  نان ، ات  لهچ  نتشاد  اب  نم  هک  تساوخ 
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قیقد تابـساحم  اریز  .تسین  ادخ  هب  يزاین  سپ  دنیـشن  یم  تعاس  نالف  امیپاوه  هک  دهد  یم  ناشن  رتویپماک  رد  هک  مییوگب  دیابن  ام 
رتویپماک کی  هک  راب  هرت  نادـیم  رد  یهاگ  دوش و  یم  مگ  نهآ  یتشک  کی  رتویپماک  ات  رازهود  اب  يا  هناخترازو  رد  یهاگ  .تسین 

.دوش یمن  مگ  مه  ینیمز  بیس  ینوگ  کی  یتح  دنرادن  مه 

مه ار  امـش  لمع  راثآ  ام  دیامرف : یم  نآرق  .دوش  یم  تبث  ییاج  رد  تسام و  لامعا  وزج  مینز  یم  هک  ییاه  فرح  مینادـب  دـیاب  ام 
یناریا دروم  رد  مینز ، یم  فرح  تحار  یلیخ  ام  .مینک  یم  ضوع  ار  یتشونرـس  یلو  میوگ  یم  هملک  کی  ام  یهاـگ  .میـسیون  یم 

رترطخرپ اضعا  همه  زا  یلو  تسارتکچوک  ندـب  ياضعا  همه ي  زا  نابز  .مینز  یم  فرح  تحار  ...و  اه  یناشاک  اه ، ییاکیرما  اـه ،
.تسا

نابز ناهانگ 

نابز ناهانگ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 . . .نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

عنم ار  دیهش  فرح  مدرم ، نخـس  عطق  اجیب ، یـسوساج  ییوگ ، هوای  تمهت ، ناتهب و  ییوگرپ ، یـسولپاچ ، .تسا  دایز  نابز  ناهانگ 
ندز فرح  هرخـسم ، اجیب ، لاؤس  ندز ، فرح  دـب  ینیچ ، نخـس  شحف ، نیرفن ، تنم ، هنعط ، شین و  اوجن ، ای  یـشوگ  گنت  ندرک ،

ياعدا ندز و  فال  لطاب ، جـیورت  نامتک ، هب  رهاظت  کیکـشت ، ههبـش و  ءاقلا  یـشورف ، رخف  رقف ، راهظا  لادـج ، تناها ، ملع ، نودـب 
 ... تئارب و اجبان ، کیربت  بویع ، نایب  ندز ، فرح  دنلب  اهدوبمک ، نایب  اجیب ، يرگاشفا  اجیب ، داقتنا  اجیب ، شرافس  اجیب ،

.رهوش نز و  نیب  .همه  همه و  داوس و  یب  دنمشناد و  .تسا  یمومع  زیچ  کی  نیا  و 

.دوش یم  خلت  هتفه  دنچ  دیوگ ، یم  يزیچ  کی  رهوش 
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.دوش یم  نافوط  یگدنز  رد  دنک  یم  يراک  کی  نز 

.تسا یمهم  هلأسم  نابز  هلأسم 

 . تسا یمومع  يالب  کی  نوچ  نیاربانب 

توکس نتفگ و  نخس  - 1

.دنک یم  یشالتم  مه  زا  ار  اه  هداوناخ  ياه  هشیر  مامت  لمع  رظن  زا  اما  تسا  یکبآ  رایسب  ثحب 

.ددرگ یم  فرط  ره  هب  تحار  یلیخ  نابز 

، تسا مرن  تشوگ 

.درادن جرخ 

.درادن تمحز 

.درادن ندرک  ضوع  هدند 

.دهاوخ یم  یشالت  کی  ینک  ضوع  یهاوخب  ار  نیشام  هدند  رگا 

.دراد دوس  عفن و  ددرگ  یم  فرط  ره  هب  تسا و  مرن  هک  يرادقم  نیمه 

، اذغ ندیعلب  رد  ًالثم 

، ناهد ندرک  زیمت  رد 

.دراد یساسا  شقن  ندز ، فرح  رد 

.دروآ یم  هارمه  هب  ار  یگرزب  ياه  هنتف  هچ  کچوک  نابز  نیا  تسا و  دایز  رایسب  نابز  نیا  رطخ  یلو 

نیدلاو هب  یمارتحا  یب  نامرجم و  قیوشت  - 2

.تسا ینابز  کمک  قیوشت و  هلأسم  نابز  ناهانگ  زا  یکی 

نم « ) ِهَّللا هَمْحَر ِي  ْنِم  ٌسِیآ  ٌبوـُتْکَم  ِْهیَْنیَع  َْنَیب  هَماَـیِْقلا ِي َو  َمْوَـی  َءاَـج  هَِـملَک ٍي  ِرْطَِـشب  ٍنِمْؤـُم  یَلَع  َناَـعَأ  ْنَـم  ( :» ع  ) ُقِداَّصلا َلاَـق 
4 ص 94)  / ج هیقفلا / هرضحیال 
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كون کی  اب  رگا  نیرفآ  دنکن ، درد  ناتتسد  ییوگ  یم  هک  نیا  نمض  .ینک  یم  دییأت  تنابز  رس  اب  امش  دوش و  یم  یتیانج  یسک  هب 
ْنِم ٌسِیآ   » .تسا هدـش  تبث  نیا  شیناشیپ  يور  دـمآ  یتقو  تماـیق  زور  دومرف : ع )  ) قداـص ماـما  میدرک  قیدـصت  ار  یهاـنگ  ناـبز 

.دوش یمن  ناشیا  لماش  ادخ  تمحر  ینعی  ِهَّللا » هَمْحَر ِي 
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مه وت  دیوگ  یم  تسیچ ؟ نیا  دیوگ  یم  دـنک و  یم  هاگن  ناسنا  .ناسنا  هنیـس  يور  دزیر  یم  ینوخ  هرطق  تمایق  زور  میراد  تیاور 
نیا .یتسناوت  تنابز  اب  لاح  ره  هب  .یتفگ  کیربت  همانزور  رد  .يدوب و  یـضار  دش  هک  ییاجبان  مادـعا  نیمه  رد  تقیدـصت  کی  اب 

.وت مهس  مه 

.میراد دایز  تایآ  تیاور و  ردام : ردپ و  هب  تبسن  ینابز  دب 

(23/ ءارسا « ) ٍّفُأ امَُهل  ْلُقَت  الَف  »

یم یچیق  تسه  ات  ود  نیا  نیب  هک  یتبحم  تیـالو و  نآ  دـنیوگب  فا  دـننزب و  رـشت  مه  هب  ناـسنا  اـت  ود  رگا  یتح  دومرف : ع )  ) ماـما
.دینکن رتالاب  ار  ناتیادص  و  عونمم ، ردام  ردپ و  هب  نتفگ  فا  دندز ، کتک  ًانایحا  ردام  ردپ و  رگا  دومرف : ع )  ) ماما .دوش 

اه يدب  رکنم و  هب  رما  - 3

رتـخد هب  رداـم  ینعی  .میرادـن  رکنم  هب  رما  اـما  میراد  فورعم  هب  رما  مالـسا  رد  اـم  .تسا  رکنم  هب  رما  هلأـسم  رگید  ناـهانگ  زا  یکی 
: دیامرف یم  نآرق  رکنم  هب  رما  .یناوخب  زامن  دهاوخ  یمن  .رادرب  ار  تباجح  هک  دهد  یم  روتسد  شکچوک 

(67/ هبوت « ) ِفوُْرعَْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِرَْکنُْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ٍضَْعب  ْنِم  ْمُهُضَْعب  ُتاِقفانُْملا  َنوُِقفانُْملا َو  »

نم .هغبان  ياهدادعتسا  صوصخلاب  .دنک  یم  توعد  داسف  تمس  هب  ار  فرط  ینعی  .دنک  یم  رکنم  هب  رما  .دنراد  دنویپ  مه  اب  نیقفانم 
هدرک داتعم  ار  اهنآ  دنتسه و  يزاتمم  هقبط  کی  رد  .دنتسه  الاب  هدر  ياه  مدآ  اهنآ  زا  يرایسب  مدید  اهداتعم  ندید  نادنز  مدوب  هتفر 

.دنا

عطق باتک  ملع و  هزرابم و  زا  ام  یناریا  ناوج  هک  نیا  طرش  هب  دنهدب  هراوهام  هاگتـسد  کی  یناریا  ناوج  ره  هب  هک  دنتـسه  رـضاح 
.دوشب
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: دیوگ یم  نآرق 

َمَّنَهَج یلِإ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنُوبَْلُغی َو  َُّمث  هَرْسَح ًي  ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  اهَنوُقِْفُنیَسَف  ِهَّللا  ِلیبَس  ْنَع  اوُّدُصَِیل  ْمَُهلاْومَأ  َنوُقِْفُنی  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّنِإ  »
(36/ لافنا « ) َنوُرَشُْحی

: دیوگ یم  نآرق  .دنریگب  ار  ادخ  هار  يولج  هک  نیا  ات  .ناشیاهلوپ  دننک  یم  قافنا 

ناریا رد  ار  ادخ  هار  ات  داد  لوپ  ردقچ  مادص  هب  تیوک  ًالثم  .دوب  ترـسح  اهلوپ  همه  اما  دـندرک  قافنا  هَرْـسَح ًي » ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث  »
هَرْسَح ًي» ْمِْهیَلَع  ُنوُکَت  َُّمث   » اما .درک  تیوقت  ار  هاش  اکیرمآ  .دنکشب 

.تسا یگنشق  هیآ  رشح  هروس  لوا  هیآ 

َنِم ْمُُهنوُصُح  ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  اوُجُرْخَی َو  ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ام  ِرْـشَْحلا  ِلَّوَأـِل  ْمِهِراـیِد  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َجَرْخَأ  يذَّلا  َوُه  »
ِیلوُأ اـی  اوُِربَتْعاَـف  َنینِمْؤُْـملا  يِدـْیَأ  ْمِهیدـْیَِأب َو  ْمُهَتوـُُیب  َنوـُبِرُْخی  َبْعُّرلا  ُمِِهبوـُُلق  یف  َفَذَـق  اُوبِـسَتْحَی َو  َْمل  ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـتَأَف  ِهَّللا 

(2/ رشح « ) ِراْصبَْألا

.درک نوریب  ناش  هناخ  زا  ار  رفک  لها  هک  تسا  یتردق  دنوادخ 

.دنور نوریب  ار  اهنیا  هک  دیدرک  یمن  نامگ  امش  اوُجُرْخَی » ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  ام  »

رهق ُهَّللا » ُمُهاتَأَف   » اما .دنک  نوریب  ار  اهنآ  دناوت  یمن  یتردق  چـیه  هک  دـندرک  یم  رکف  مه  ناشدوخ  ْمُُهنوُصُح » ْمُُهتَِعنام  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  «َو 
.تخیر اهنآ  رس  رب  ادخ 

.دش مکاح  ناشدوجو  رد  سرت  بعر و  دندرک و  یمن  باسح  هک  یهار  زا  اُوبِسَتْحَی » َْمل  ُْثیَح  ْنِم  »

ناشدوخ هک  يراثآ  .دندرک  هبنپ  ار  ناشدوخ  تفاب  .دندرک  زیر  زیر  ناشدوخ  تسد  اب  ار  ناشدوخ  دانسا  ْمِهیْدیَِأب » ْمُهَتُوُیب  َنُوبِرُْخی  »
.دندرک بارخ  ناشدوخ  تسد  اب  ناشدوخ  دنتشاد ، یناگیاب 

.دیآ یم  ادخ  رهق  دیدرک  یمن  رکف  هک  یهار  زا  دنک ، هدارا  ادخ  رگا  دیریگب  تربع  ِراْصبَْألا » ِیلوُأ  ای  اوُِربَتْعاَف  َنینِمْؤُْملا  يِْدیَأ  «َو 
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نآرق .ماگ  هب  ماگ  تسایـس  مانب  دراد  تسایـس  کی  ناطیـش  .دراد  مدق  هب  مدق  رکنم  هب  رما  هک  میوگب  دـیاب  ار  نیا  هتبلا  .رکنم  هب  رما 
: دیوگ یم 

.ورن ناطیش  ماگ  لابند  (168/ هرقب « ) ِناْطیَّشلا ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  «َو ال 

مدش یم  لوا  درگاش  ناتـسا  نالف  رد  لاس  ره  نم  تفگ : هدش ؟ یچ  متفگ  .درک  هیرگ  نم و  دزن  دـمآ   یناوج  يولهپ  هاش  نامز  رد 
دـش یم  لوا  درگاش  لاس  ره  هک  یـسک  .موش  یم  رجفنم  هصغ  زا  مراد  نم  .ما  هدرک  طوقـس  نم  لاـسما  یلو  مدوب  حرطم  هشیمه  و 
نهذ رد  يرگید  هقالع  اهزیچ و  يرـسکی  لابند  درب  ار  نم  مک  مک  هصالخ  متـشاد و  یقیفر  تفگ : هچ ؟ يارب  .درک  طوقـس  لاـسما 
یمن راک  مرکف  اما  تسا  باتک  يور  ممـشچ  اذـل  دـش و  مکاح  نم  رب  يرگید  قشع  لیـصحت  هب  قشع  ياـج  هب  .دروآ  دوجو  هب  نم 

وا تسد  مه  ادخ  دنک  یم  هک  يراک  نیا  زا  دوب  تحاران  نوچ  وا  .مدرک و  تبحـص  وا  اب  رادقم  کی  درک و  هیرگ  رادقم  کی  .دنک 
تـشاذگن دیـسر و  تداهـش  هجرد  هب  مه  هرخالاب  درک و  هقطنم  رد  یبوخ  يراکنیریـش  دش و  ههبج  دراو  بالقنا  زا  دعب  .تفرگ  ار 

.دشاب بظاوم  دیاب  یلیخ  مدآ  .دش  لئان  تداهش  هجرد  هب  دوش و  انف  توهش  رد  هک 

ندرک نیرفن  نارگید و  یهارمگ  فارحنا و  - 4

: لالضا

: دیوگ یم  نآرق  .سکع  ملیف ، دورس ، باتک ، اب  .ندرک  فرحنم  ینعی  .تسا  لالضا  مه  ناهانگ  زا  یکی 

.نک ربارب  ود  ار  دارفا  نیا  باذع  ایادخ  دنیوگ  یم  .دننک  یم  نیرفن  دنا ، هدش  هارمگ  هک  ییاه  مدآ  يرسکی  تمایق  زور 
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(38/ فارعا « ) انوُّلَضَأ ِءالُؤه  »

هک نیا  يارب  تسا  هلبود  مه  امـش  دوخ  يارب  .نک  هلبود  ار  ناشباذع  ایادخ  .دندرک  فرحنم  ار  ام  .دندرک  لالـضا  ار  ام  اهنیا  ایادخ 
.دیورب شلابند  دیابن 

نید هب  درک  عورـش  درواـیب  تسد  هب  لوپ  دورب و  هک  نیا  ضوع  دوب  هدـش  لوپ  یب  نوچ  .دوب  هدـش  لوپ  یب  زور  کـی  يدرم  کـی 
هک نیا  يارب  دنوش  یم  کقلد  ًالثم  دنوش  یم  لوپ  یب  یتقو  هک  دنتسه  يدارفا  .درک  فرحنم  ار  مدرم  زا  هدع  کی  ندرک و  یـشارت 
.ما هدش  لوپ  یب  هدنب  ع )  ) قداص ماما  يا  تفگ : دـمآ  ناشیا  .دـنز  یم  يراک  همه  هب  تسد  .دـنهدب  وا  هب  لوپ  دـنوش و  عمج  مدرم 

هچ دـیاب  متـسه  نامیـشپ  نم  الاح  .ما  هدرک  فرحنم  ار  مدرم  زا  يرـس  کی  ما و  هدز  دـب  ياهراک  يرـس  کی  هب  تسد  بسک  يارب 
.ما هدرک  هارمگ  ار  امش  نم  هک  ییوگب  اهنآ  هب  دیاب  يا  هدرک  هارمگ  هک  يدارفا  مامت  دومرف : ع )  ) ماما منک ؟ راک 

رگید هتفه  دیاب  دیوگب  هابتشا  ار  يزیچ  کی  رگا  يدنوخآ  کی  ًالثم  .هن  نیا  اما  دوش  یم  هدیـشخب  هبوت  رافغتـسا و  اب  اهراک  یـضعب 
.تسا يرکف  فارحنا  هلأسم  هلأسم  نوچ  .ما  هتفگ  طلغ  سانلا  اهیا  دیوگب 

« . ُمَلْظَأ : » دیوگ یم  ددزدب  ار  مدرم  رکف  هک  یسک  اما  ملاظ  دیوگ  یم  تسا  دزد  هک  یسک  هب  ادخ 

وا زا  یـسک  هچ  دنکب  فارحنا  يراذگ  تعدب  يزاس ، نید  ادخ ، رب  هک  یـسک  ( 144/ ماعنا « ) ًابِذَـک ِهَّللا  یَلَع  يرَْتفا  ِنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  »
.تسا دزد  نیرتگرزب  .تسا  رت  ملاظ 

.تسا نیرفن  هلأسم  ناهانگ  زا  یکی 

: دومرف ربمغیپ  .دننک  یم  نیرفن  رایسب  .تسین  مک  ام  هعماج  رد  نیرفن  هنافسأتم 
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ثوعبم ار  نم  دنوادخ  .تسا  هتشک  ار  وا  راگنا  دنک  نیرفن  یسک  هب  رگا  یسک  ص 223) هقرهملا ي / مراوصلا  « ) َِهْلتَقَک ِنِمؤُملا  ُنَْعل  »
.منکب تنعل  ار  یسک  هدرکن 

مه ناـتدوخ  هب  دومرف  ربمغیپ  یتـح  .دوش  یمن  عیفـش  تماـیق  زور  نیا  دوشب ، سونأـم  نیرفن  تنعل و  شحف و  اـب  شناـبز  هک  یـسک 
یم دارفا  یـضعب  .دینکن  نیرفن  ناتلام  هب  ناتیاه  هچب  هب  دینکن  نیرفن  ناتدوخ  هب  ییوگ ؟ یم  ارچ  .دـهدب  مگرم  ادـخ  .دـینکن  نیرفن 

.تسین دب  هک  هیامرس  هیامرس ، نیا  هب  گرم  دنیوگ 

، قیفر باختنا  .تسا  ام  ياه  باختنا  رد  يدب  طقف  میتسین ، سحن  نامدوخ  تسین ، سحن  هچب  تسین ، سحن  لام  تسین ، سحن  زور 
.تسا نامدوخ  تسد  اه  بیع  همه  .رسمه  باختنا 

.دوش یم  رقف  راچد  دنک  نیرفن  شیاه  هچب  هب  یسک  رگا  دومرف : ع )  ) قداص ماما 

ص 89) یعادلای / هدع  « ) َْرقَْفلا هللا  ُهَثَرْوَأ  ِهِْدلُو  یَلَع  اَعَد  ٍلُجَر  اَمُّیَأ  ( :» ع  ) ُقِداَّصلا َلاَق 

.تسا رقف  ببس  هچب  هب  نیرفن  رقف 

هانگ يرگ  هطساو  تعافش و  اجبان و  تواضق  - 5

.تسا بوخ  مقر  کی  منهج  دنور  یم  مقر  هس  .میراد  مقر  راهچ  یضاق  .تسا  اجبان  تواضق  ناهانگ ، زا  یکی 

: تواضق عاونا 

.دنک یم  مه  تواضق  درادن  ربخ  .دیوگ  یم  يرو  يرد  دناد و  یمن  .دیوگ  یم  جک  دناد و  یمن  - 1

.دنک یم  تواضق  جک  دناد و  یم  - 2

تسرد و دنک  یم  يراک  کی  اما  تسین  دلب  يرامعم  هک  یـسک  لثم  دور  یم  منهج  مه  نیا  .دیوگ  یم  حیحـص  یلو  دناد  یمن  - 3
.دنتسه خزود  لها  مقر  هس  نیا  .بوخ 

.تسا تشهب  لها  یضاق  کی  طقف 
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.درادن مک  ینامیا  رظن  زا  مه  تسا و  لماک  شراک  ینف  رظن  زا  مه  ینعی  .دنک  یم  تواضق  حیحص  دناد و  یم  هک  نآ  -4

سیونب 29 ار  نیا  متفگ  متفر  تفگ  یم  نارهترد  شیپ  زور  دـنچ  .دـش  دـلوتم  هچب  رهم  مشـش  .مدرب  تذـل  رایـسب  امام ، کی  زا  نم 
مک یـسک  نینچمه  کی  .مسیون  یمن  غورد  تفگ : کـشزپ  مناـخ  نیا  .دـتفین  بقع  لاـس  کـی  هسردـم  رد  هک  نیا  يارب  رویرهش 

.دنتسه یعقاو  نمؤم  اهنیا  .دنتسه  ریذپانذوفن  اهنیا  .دنتسه  زیزع  اهنیا  .تسا 

قبط نم  وگب  تفگ : .میوگ  یمن  غورد  نم  تفگ  .طـخ  رد  میرب  یم  ار  تموکح  ییوـگب ، غورد  رگا  دـنتفگ : ع )  ) نینمؤـملاریما هب 
مراد لوبق  ار  ادخ  نامرف  نم  تفگ : .دنا  هدرک  مود  لوا و  هفیلخ  هک  یتکرح  قبط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمغیپ  تنـس  ادخ و  باتک 
غالا اب  مریگب ؟ هزور  غورد  اـب  دومرف : .مرادـن  لوبق  ار  مود  لوا و  هفیلخ  تکرح  اـما  مراد  لوبق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تنس 

.منک یمن  ار  راک  نیا  مورب ؟ هکم  هب  يدزد 

شدلوت زور  هک  يا  هچب  اما  دتفا  یم  ولج  لاس  کی  شا  هچب  درک  رویرهش  ار 29  رهم  مشش  غورد  اب  یسک  رگا  دننادب  ام  مدرم  هتبلا 
.دنام یم  روکنک  تشپ  لاس  دش 5  غورد  ساسا  رب 

دننک یم  یعس  هک  دنتسه  ییاه  مدآ  ردقنآ  تسا و  ناشهن  ورگ  ناشتشه  دنراد و  مک  هشیمه  غورد  اب  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  ردقنآ 
نیمه هَّللا » یَلَع  ُْتلَّکَوت   » .دـنک یم  تسرد  ار  ناـشیاهراک  ادـخ  دوـخ  (. 20/ سبع « ) ُهَرَّسَی َلـیبَّسلا  َُّمث   » ادـخ دوخ  دـنیوگن و  غورد 

.دننک یم  راذگاو  ادخ  هب  ار  ناشیاهراک  .تسا 
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يوـت زادـنیب  فـت  اـجنامه  متفگ  غورد  نم  يدـید  رگا  يدـیرخ  دـنچ  ار  سنج  نیا  تفگ : دـمآ  يرتـشم  رگا  تفگ  شدرگاـش  هب 
.دنک یگدنز  غورد  نودب  هک  دش  هلب  .میوگن  غورد  منک  یعس  مهاوخ  یم  نم  .منک  یم  تنوریب  يدش  تکاس  رگا  نم و  تروص 

: دیامرف یم  .میراد  هیآ  کی  .تعافش  ینعی  یلالد  .میراد  هیآ  ات  ود  نآرق  رد  یلالد  هرابرد  .تسا  یلالد  ناهانگ  زا  یکی 

(85/ ءاسن « ) اْهنِم ٌلْفِک  َُهل  ْنُکَی  هَئِّیَس ًي  هَعافَش ًي  ْعَفْشَی  ْنَم  اْهنِم َو  ٌبیصَن  َُهل  ْنُکَی  هَنَسَح ًي  هَعافَش ًي  ْعَفْشَی  ْنَم  »

کی دـنور  یم  رفن  ود  ًالثم  .میراد  يدایز  تایآ  یلالد  دروم  رد  .دـنکب  دـب  یلالد  هک  یـسک  .دـنکب  بوخ  یلـالد  هک  یـسک  یکی 
دعب رفن  نیبب و  تفگ  هک  یـسک  نآ  میراد  ثیدح  .نک  هاگن  .نیبب  دیوگ  یم  دید و  یکی  .تسا  نابایخ  فرط  نآ  باجح  دب  رتخد 

.لالد هانگ  یکی  شدوخ  هانگ  یکی  .دوش  یم  باسح  هلبود  دنک  یم  یمود  هک  یهانگ  دید 

نارگید ندرک  هرخسم  - 6

.دننک یم  شکبسو  دننک  یم  هرخسم  ار  یسک  کی  ینعی  .تسا  وجه  نابز  ناهانگ  کی 

ع)  ) نینمؤملا ریما  .دـننک  یم  هرخـسم  و  شدـق ، شتـسد ، شغامد ، ًالثم  دـشاب  هتـشاد  صقن  کی  هک  دـننک  یم  ادـیپ  ار  یـسک  کی 
درک یم  لزه  ار  یسک  سک  ره  دومرف : تسا و  یکی  ناشناهانگ  دنک  یم  کقلد  هک  یـسک  اب  دنیبب  يزاب  کقلد  هک  یـسک  دومرف :

.دز یم  شقالش  ع )  ) یلع ماما 

.درک هرخسم  دیابن  ار  هچب  یتح  دنتسه  مرتحم  مدرم  يوربآ 

.دش سجن  ص )  ) ربمغیپ سابل  .درک  راردا  هچب  نیا  .دیوگب  ناذا  .دراذگب  مان  شیارب  هک  ص )  ) ربمغیپ تسد  دـنداد  ار  يا  هچب  کی 
.ینزب داد  یتشاد  یقح  هچ  وت  .میوش  یم  دوشب  سجن  يدز ؟ نویش  یتشاد  یقح  هچ  تفگ  ص )  ) ربمغیپ .دز  نویش  کی  ردام 
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.دنسرتن وا  زا  .دنشاب  ناما  رد  شنابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  ناملسم  میراد  ثیدح  تسیک ؟ ناملسم 

.تسا هدش  شرافس  رایسب  توکس  هرابرد  .مینک  یم  تبحص  توکس  دروم  رد  هدرخ  کی  الاح  بوخ 

توکس شزرا  تیمها و  - 7

( : ع  ) یلع لاق  .مدید  دیدحلا  یبا  نبا  زا  ار  ثیدح  نیا 

10ص 136)  / /ج هغالبلا جهن  حرش  « ) یقو دقف  هقلقل  هبذبذ و  هبقبق و  رش  یقو  نم  »

.مکش بقبق :

.توهش بذبذ :

.نابز قلقل :

 . . .رد ای  دننک  یم  طوقس  مکش  رد  ای  مدرم  ینعی  .تسا  تاجن  لها  نیا  دوش  ظفح  نابز  توهش و  مکش و  رش  زا  دناوتب  یسک  رگا 

یم .تسا  ینامهم  بشما  یلع  دـنتفگ  یم  .تفر  یم  دـعب  دروخ  یم  اذـغ  هناـخ  تفر  یم  دـندرک ، یم  ناـمهم  ار  ع )  ) نینمؤملاریما
ینامهم مور  یم  یتقو  هک  مروخ  یم  يزیچ  کی  هناخ  مور  یم  .مورب  ینامهم  هب  مکش  يارب  مسرت  یم  .ما . . .  هنـسرگ  نوچ  تفگ 

.دشاب ادخ  يارب  ینامهم  هک  مروخ  یم  اذغ  نم  .مورب  ینامهم  هب  ادخ  ياضر  يارب 

تـسا نکمم  .دراد  يرکف  دـشر  هک  تسا  یـسک  میکح  .تسا  دـلب  ار  تاعالطا  هک  تسا  یـسک  ملاع  تسیچ ؟ میکح  ملاع و  قرف 
.دشاب هتشادن  مه  نتشون  ندناوخ و  داوس 

یکی .دـندرک  یم  تبحـص  دـندوب و  هتـسشن  مه  اب  همه  سراف ، زا  یکی  نیچ ، زا  یکی  دـنه ، زا  یکی  مور ، زا  یکی  میکح  ات  راـهچ 
مدزن هک  ییاهاج  نم  تفگ : یکی  .ما  هتفگن  ارچ  هک  ما  هدشن  نامیشپ  اما  ما  هتفگ  الاح  ات  هک  ما  هدش  نامیـشپ  الاح  ات  نم  هک  تفگ 

ناـمدوخ هب  رگا  مینز  یم  هک  اـه  فرح  نیا  تفگ : یکی  .متـسه  فرح  ریـسا  نم  مدز  فرح  هـک  ییاـهاج  تـسا  نـم  ریـسا  فرح 
ناشن اهنیا  همه  .تسین و  ناربج  لباق  هتفگ  .تسا  ناربج  لباق  هتفگن  تفگ : مه  یکی  .درادـن  مه  یعفن  اما  مینک  یمن  ررـض  ددرگرب 

.تسا توکس  هدنهد 
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( : ع  ) ُقِداَّصلا َلاَق 

ِّبَّرلا َو ُءاَضِر  ِهِیف  هَرِخآـْلا ِي َو  اَْینُّدـلا َو  َنِم  هَحاَر ٍي  ِّلُـک  ُحاَـتْفِم  َوُه  ِِهب َو  ُمَلَْقلا  َّفَج  َقَبَـس َو  اَـم  ِِقئاَـقَِحب  نیِقِّقَحُْملا  ُراَعِـش  ُتْمَّصلا  »
ِسْفَّنلا هَضاَیِر ُي  يَوَْهلا َو  ُلْزَع  ُهَعَم  ِملاَْعِلل َو  ًاْنیَز  ِلِهاَْجلا َو  یَلَع  ًاْرتِس  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ْدَـق  َِللَّزلا  اَیاَطَْخلا َو  َنِم  ُنْوَّصلا  ِباَـسِْحلا َو  ُفیِفَْخت 

(. ص 101 هعیرشلا ي / حابصم  « ) ُفْرَّظلا هَّوُرُْملا ُي َو  ُفاَفَْعلا َو  ِْبلَْقلا َو  هَوْسَق ِي  ُلاَوَز  هَداَبِْعلا ِي َو  هَواَلَح ُي  َو 

.دنز یم  فرح  مک  هک  تسا  ققحم  مدآ  هناشن  توکس  نیِقِّقَحُْملا » ُراَعِش  ُتْمَّصلا  »

.تسا یتحار  ره  دیلک  هَحاَر ٍي » ِّلُک  ُحاَتْفِم  »

.تسا ندز  فرح  مک  رد  ادخ  تیاضر  ِّبَّرلا » ُءاَضِر  »

.تسا هداس  ناشباسح  تمایق  زور  دننز  یم  فرح  مک  هک  ییاه  مدآ  ِباَسِْحلا » ُفیِفَْخت  »

.دنک یم  یطاق  نآ  اب  ار  يزیچ  کی  دریگ و  یم  ار  یقح  کی  مدآ  اه  تقو  یهاگ 

يور زا  منک و  یم  تشاددای  ار  تیاهفرح  اقآ ؛ تفگ  .تشون  یم  ار  شیاـهفرح  مه  رفن  کـی  درک  یم  ینارنخـس  ع )  ) نینمؤملاریما
: دومرف .منک  یم  ینارنخس  نآ 

1 ص 171)  / ج جاجتحا / «) هَّمُْألا ي ِهِذَه  ُّيِِرماَس  اَذَه  »

هلاسوگ .درک  یم  یطاق  شدوخ  رنه  اب  تفرگ  یم  ار  الط  مه  يرماس  نوچ  .درک  یم  تسرد  هلاـسوگ  هک  یتسه  يرماـس  ناـمه  وت 
ربمغیپ ياهیراگدای  زا  .اه  ثیدـح  زا  ینعی  يریگ  یم  لوسر  ياـهرثا  زا  وت  .درک  یتسرپ  هلاـسوگ  هب  توعد  ار  مدرم  درک و  تسرد 

.دوش یم  يزیچ  کی  ینک و  یم  طولخم  تدوخ  سوه  يوه و  اب  ار  ییاهزیچ  يریگ و  یم  ار  ییاهزیچ  (ص )
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توکس

.لهاج هدنناشوپ  ِلِهاَْجلا » یَلَع  ًاْرتِس  »

.تسا يزاسدوخ  ِسْفَّنلا » هَضاَیِر ُي  »

مدآ .نزن  فرح  زاـمن  زا  لـبق  تعاـس  کـی  تعاـس  مین  لـقاال  یناوخب  لاـح  اـب  ار  تزاـمن  یهاوخ  یم  رگا  هَداَـبِْعلا ِي » هَواَـلَح ُي  »
.دور یم  نیب  زا  شیشوهزیت  .درب  یمن  ار  تدابع  تذل  فرحرپ 

.امرفب ظفح  فارحنا  شزغل و  ره  زا  ار  ام  سومان  ار  ام  لسن  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  ار  وت  ایادخ 

نابز تافآ  مئارج و 

نابز تافآ  مئارج و 

تایآ  

تسا دودحم  تیصعم  هانگ و  رظن  زا  ناسنا  ءاضعا  ریاس 

دهد یم  ماجنا  یفلتخم  ناهانگ  هک  نابز  رگم 

ثیدح 5081) هحاصفلا  جهن  « ) هناسل نم  مدآ  نبا  ایاطخ  رثکا  نا  : » دیامرف یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اذل 

.تسا هدرمش  نابز  يارب  ار  هانگ  دودح 20  یناشاک  ضیف  موحرم 

: تبیغ  - 1 

 . دنکن تبیغ  ار  يرگید  امش  زا  کی  چیه    12 تارجح ، ًاضعب » مکضعب  بتغی  «و ال 

: تداهش نامتک   - 2 

 . دینکن نامتک  ار  تداهش   283 هرقب ، هداهشلا » اومتکت  «و ال 

: ینیچ نخس   - 3 

 . دنک یم  دشودمآ  ینیچ  نخس  هب  تسا و  وجبیع  رایسب  هک  یسک   11 ملق ، میمنب » ءاّشم  زّامه 

: لطاب اب  یهارمه   - 4 

 . میدوب ادص  مه  نیشنمه و  لطاب  لها  اب  هتسویپ  و  رثدم 45   نیضئاخلا » عم  ضوخن  اّنک  «و 
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: تعدب  - 5 

رب هک  یغورد  رطاـخ  هـب   116 لحن ، بذـکلا » هَّللا  یلع  اورتفتل  مارح  اذـه  لالح و  اذـه  بذـکلا  مکتنـسلا  فصت  اـمل  اولوقت  ـال  «و 
 . دیدنبب ارتفا  ادخ  رب  ات  مارح  نآ  تسا و  لالح  نیا  دییوگن  دوش  یم  يراج  ناتنابز 
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: قافن  - 6 

 . دنرادن لد  رد  هک  دنیوگ  یم  يزیچ  نابز  هب  اهنآ  حتف 11  مهبولق » یف  سیل  ام  مهتنسلاب  نولوقی  »

: ءازهتسا  - 7 

دیاش دننک  هرخسم  ار  رگید  یهورگ  امـش  نادرم  زا  یهورگ  دیابن   11 تارجح ، مهنم » ًاریخ  اونوکی  نا  یسع  موق  نم  موق  رخـسی  «ال 
 . دنشاب رتهب  اهنیا  زا  اهنآ 

: یئوگغورد  - 8 

 . دنرادن نامیا  ادخ  تایآ  هب  هک  دندنب  یم  غورد  یناسک  اهنت   105 لحن ، هللا » تایاب  نونمؤی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا  »

: یئوجبیع  - 9 

 . يا هدننک  هرخسم  يوجبیع  ره  رب  ياو   1 هزمه ، هزمل » هزمه  ّلکل  لیو  »

 

ءانغ  - 10

هلداجمو ءارم   - 11

شحف  - 13

ّرس ءاشفا   - 14

اج یب  حدم   - 15

اج یب  ّمذ   - 16

یعرش دح  زا  جراخ  حازم   - 17

اج یب  نانخس   - 18

هزادنا ّدح و  زا  شیب  نانخس   - 19

.نیرفآ تموصخ  نانخس   - 20

تایاور

ییاسانش هلیسو ي  نابز   - 1
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 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

.تسا ناهنپ  شنابز  ریز  رد  ناسنا  تیـصخش  اریز  دـیوش  هتخانـش  ات  دـییوگب  نخـس  هناسل .» تحت  ءوبخم  ءرملا  ناـف  اوفرعت  اوملکت  »
تمکح 392) / هغالبلا جهن  )

لقع نازیم  نابز   - 2 

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

 . دوش یم  لالدتـسا  ناسنا  لقع  نازیم  رب  دوش  یم  يراج  نابز  رب  هک  هچنآ  هب  هناسل .» یلع  يرجی  امب  ءرما  لـک  لـقع  یلع  لدتـسی  »
(10957 مکحلا /  ررغ  )

لقع تمالس  لماع  نابز   - 3 
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 : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

«. هناسل میقتسی  یتح  هبلق  میقتسی  هبلق و ال  میقتسی  یتح  دبع  نامیا  میقتسی  «ال 

 . دوش تسرد  ناسنا  نابز  هکنآ  رگم  دوش  یمن  تسرد  وا  بلق  دوش و  تسرد  وا  بلق  هکنآ  زج  دوش  یمن  تسرد  يا  هدـنب  ناـمیا   
(24925 لامعلا /  زنک  )

لقاع نابز   - 4 

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

جهن  . ) تـسوا ناـبز  تـشپ  قـمحا  بـلق  تـسوا و  بـلق  تـشپ  لـقاع  ناـبز  هناـسلءارو .» قمحـالا  بـلقو  هـبلق  ءارو  لـقاعلا  ناــسل  »
تمکح 40) / هغالبلا

اه يدب  اه و  یبوخ  دیلک  نابز   - 5 

 : مالسلا هیلعرقابلا  لاق 

«. هتّضف هبهذ و  یلع  متخی  امک  هناسل  یلع  متخی  نا  نمؤملل  یغبنیف  ّرش  ریخ و  لک  حاتفم  ناسللا  اذه  ّنا  »

ظفح ار  شنابز   ) دراذـگب رهم  شنابز  رب  هک  نمؤم  يارب  تسا  هتـسیاش  سپ  تسا ، يدـب  یبوخ و  ره  دـیلک  نابز  نیا  هک  یتسرد  هب 
.دنک یم  يرادهگن  ار  دوخ  هرقن  الط و  هک  يروطنامه  دنک )

(298 لوقعلا /  فحت  )

نابز ظفح  راثآ   - 6 

؛ یتمالس فلا - 

 : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

(68/286/ راحب  . ) تسا نابز  يرادهگن  رد  ناسنا  تمالس  ناسللا .» ظفح  یف  ناسنالا  همالس  »

؛ نتشیوخ زا  میرکت  ب - 

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

ررغ 8005)  . ) تسا هتشاد  یمارگ  ار  دوخ  سفن  دنک  ظفح  ار  شنابز  هک  یسک  «. هسفن مرکا  هناسل  ظفح  نم  »

؛ تاجن ج - 
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 : مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

(405 لامعالا /  باوث   . ) تسا نابز  يرادهگن  رد  نمؤم  تاجن  هناسل .» ظفح  یف  نمؤملا  هاجن  »
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؛ بیع ندناشوپ  د - 

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(405/ لامعالا باوث   .) دناشوپ یم  ار  وا  بیع  دنوادخ  دنک ، ظفح  ار  شنابز  هک  یسک  «. هتروع هَّللارتس  هناسل  ظفح  نم  »

؛ مدرم نایم  تزع  ه - 

 : مالسلا هیلعاضرلا  لاق 

(175  / 2 یفاک /   .) یسرب تّزع  هب  ات  نک  يرادهگن  ار  تنابز  ّزعت .» کناسل  ظفحا  »

؛ ناطیش رب  طلست  و - 

 : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

ناطیـش رب  هلیـسو  نیدـب  هک  بوخ  نخـس  زا  رگم  نک  لرتنک  ار  تنابز  ناطیـشلا .» بلغت  کلذـب  ّکناف  ریخ  نم  ّالا  کـناسل  نزخا  »
(195  / 5 ءاضیبلا /  هجحم   .) يوش یم  ّطلسم 

نابز تارطخ   - 7 

؛ يزیرنوخ فلا - 

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

(6928 مکحلا /  ررغ   . ) تسا هدش  هتخیر  نابز  رطاخ  هب  هک  ییاه  نوخ  هزادنا  هچ  «. مف هکفس  مد  نم  مک  »

؛ تکاله  ب - 

 : مالسلا هیلع  یلع  لاق 

مکحلا 6929) ررغ   . ) دنا هدش  دوبان  نابز  رطاخ  هب  هک  ییاه  ناسنا  هزادنا  هچ  «. ناسل هکلها  ناسنا  نم  مک  »

؛ تبیصم جنر و  ج - 

 : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

(286  / 68 راحب /   . ) تسوا نابز  رطاخ  هب  ناسنا  يراتفرگ  ناسللا .» نم  ناسنالا  ءالب  »

؛ منهج شتآ  د - 
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 : ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

«. هب یلوا  رانلا  تناک  هبونذ  ترثک  نم  هبونذ و  ترثک  هطقس  رثک  نم  هطقس و  رثک  همالک  رثک  نم  »

هک یـسک  دوش و  یم  دایز  وا  ناهانگ  دوش  دایز  وا  طوقـس  هک  یـسک  دوش و  یم  داـیز  وا  طوقـس  دوش ، داـیز  وا  نخـس  هک  یـسک   
(196  / 5 ءاضیبلاهجحم /  .) تسا رتراوازس  وا  يارب  شتآ  دوش  دایز  وا  ناهانگ 
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هراشا

.دوب ماما  مزالم  هراومه  هک  تشاد  یتسود  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دمآ یم  شرس  تشپ  هک  تشاد  یمالغ  وا  دنتفر و  یم  رازاب  رد  ماما  اب  يزور 

، هبترم هس  ات  دیدن  ار  مالغ  درک  بقع  هب  هاگن  صخش  نآ 

: دندومرف دندش و  تحاران  ترضح  داد  اوران  تبسن  وا  هب  دید  ار  وا  هک  مراهچ  راب 

«. عرو کل  سیل  اذاف  ًاعرو  کل  ّنا  يرا  تنک  دق  هّما  فذقت  هَّللا  ناحبس  »

نم زا  نیا  رب  انب  دـنراد ، یجاودزا  دوخ  يارب  یموق  ره  یناد  یمن  ایآ  دومرف  : ترـضح  .تسا  كرـشم  شرداـم  تفگ : صخـش  نآ 
.دورب هار  صخش  نآ  اب  ماما  مدیدن  رگید  دیوگ : يوار  .وش  رود 

(324  / 2 یفاک / )

نابز باب  رد  یبلاطم 

هراشا

 : دیوگ یم  نابز  هرابرد  ییانعمرپ  هلمج  نمض  نیدلا »  مولع  ءایحا  باتک «  رد  یلازغ »  یلازغ «  زا  یمالک  نابز  باب  رد  یبلاطم 

 « . تسا گرزب  رایسب  شهانگ  تدابع و  یلو  مک  كدنا و  شنزو  هک  تسیوضع  نابز  ُهُمَرَحَو «.  ُُهتَعاط  ٌِمیْظَعَو  ُهُمْرِج  ٌْریِغَص  ُهَّنِاَف 

يریـصقت یب  ناج  لام و  ای  دزیرب ،  ار  یهانگ  یب  ناسنا  هلاس  هاجنپ  يوربآ  دراد  تردـق  غورد ،  کی  ای  اجبان ،  تمهت  کی  اب  نابز 
 . دهد داب  رب  ار 

نابز لوصحم  تفر ،  مدرم  لام  ناج و  وربآ و  رب  ناریا ، رد  ییاکیرمآ  توغاط  تینما  نامزاس  ندوب  اپرب  لوط  رد  هک  یتایانج  مامت 
 . نابز گرزب  هانگ  میظع و  مرج  تسا  نیا  يرآ ! دوب ،  فیثک  كاواس  نارودزم 

رطخ زا  ار  ینمؤم  ضرع  لام و  و  دـنک ،  ظفح  ار  یناملـسم  يوربآ  هدومن ،  حالـصا  ار  رفن  ود  نیب  یهلا  راتفگ  اب  دـناوت  یم  نابز  و 
 . وا گرزب  تعاط  تسا  نیا  يرآ !  دناهرب 

 « نابز هرابرد «  نید  ناگرزب  یلو  دـشاب ;  اه  ناطیـش  ناطیـش و  يارب  يا  هلیـسو  دـناوت  یم  ناسنا  ياضعا  زا  کی  ره  هک  یلاـح  رد 
 : دنا هدومرف 
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 « . تسا ناسنا  یهارمگ  رد  ناطیش  يارب  هلیسو  نیرتگرزب  نابز  ِناْسنْالا «.  ِءاْوِفتْسا  یف  ِناْطیَّشلا  َِهلآ  ُمَظْعَا  ُهَّنِاَو 

ادخ هب  نامیا  دنک و  یم  نایب  حورشم  لصفم و  روط  هب  ار  نابز  ياه  نایز  عفانم و  هک  تسا  مالـسا  سانـش  ناسنا  بتکم  نیا  يرآ ! 
 . دهد یم  رارق  تائیس  زا  شندنام  كاپ  و  تانسح ،  هب  نابز  ندش  هتسارآ  نماض  ار  تمایق  و 

یعس هدرک و  ظفح  یگدولآ  زا  ار  شنابز  ازج ،  زور  هب  نامیا  ادخ و  زا  فوخ  يوقت و  دنبرمک  اب  مالسا  رد  نمؤم  اوقت  ریگ  تعرس 
اب وکین  مالک  ییادـخ و  راتفگ  یناـمیا و  لـئاسم  يارجا  زج  و  هتفرگ ،  رارق  ادـخ  هار  رد  مئاد  روط  هب  ساـسح  وضع  نیا  دـنک ،  یم 

 . دشاب هتشادن  يا  همانرب  مدرم 

 : میناوخ یم  نینچ  نابز  باب  رد  نیدباعلا »  جاهنم  تمیق «  رپ  باتک  رد 

داـسف ناـیغط و  ءاـضعا و  زا  تسیوـضع  نیرت  شکرـس  وا  هک  يروآدـیق ، طبـض و  رد  يراد و  هگن  ناـبز  هک  ردارب  يا  داـب  وـت  رب  » 
 (. 61 نیدباعلا :  جاهنم   «) تسا رتشیب  وا  ناودع  و 

هتکن ود 

: لوا هتکن 

 : متفگ هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  تفگ  هک  تسا  تیاور  هللا »  دبع  نب  نایفس  زا « 

 (. 10/27 دیدحلا :  یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   ) ِهِسْفَن ِناِسِلب  َذَخَاَو  اذه  َلاقَف  َّیَلَع  ُُهفاَخت  ام  ُفَوْخَا  ام 

 « . تفرگ تسد  اب  دوخ  نابز  نیا و  دومرف :  یسرت ؟ یم  رتشیب  نم  رب  زیچ  هچ  زا  ادخ !  لوسر  يا  » 

: مود هتکن 

تـسناوت یم  تخـس  يامرگ  رد  ار  هزور  جـنر  هک  متفاـی  هنوگ  نیا  ار  دوخ  سفن  تفگ :  هک  دـندرک  لـقن  دـیبع »  نب  سنوی  زا «  و 
 . درک تسناوت  یمن  دیآ  یمن  راک  هب  هک  يا  هملک  كرت  اما  دیشک ; 

نابز ظفح  راثآ 

 : لوا رثا 

دنیوگ دنیرگب و  وا  نابز  دزن  هب  وا  ياضعا  مامت  دزیخرب ،  دادماب  مدآ  ینب  نوچ  هک :  تسا  هدرک  تیاور  يرْدُـخ »  دیعـسوبا  هچنآ « 
 ، میوش ژک  اـم  يور  ژک  وت  رگا  میوش و  تسار  همه  اـم  یـشاب  تسار  وت  رگا  هک  یـشاب  تسار  هک  مهد  یم  دـنگوس  ار  وـت  ادـخ  هب 

ینعم نیا  دـکؤم  و  نالذـخ ،  هب  هچ  قـیفوت و  هب  هچ  دـنک ،  یم  رثا  یمدآ  ياـضعا  رد  ناـبز  قـطن  هک  تسا  نآ  هناـشن  نیا  ياـنعم  و 
نخـس هک  نادب  ینیب  نامرح  يزور  رد  یتسـس و  نت  رد  یتواسق و  دوخ  لد  رد  نوچ  تفگ :  هک  تسا  رانید »  نب  کلام  تیاکح « 

 . یشاب هتفگ  هدوهیب 
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 : مود رثا 

نادب تقو  دـشاب و  وغل  یلاعت ،  يادـخ  رکذ  ریغ  هب  دروآ ،  نابز  رب  یمدآ  هک  ینخـس  نیرتشیب  هک  ینک ،  شیوخ  تقو  ظفح  هکنآ 
 . ددرگ عیاض 

هب يور  سپ  دـنا ؟ هداهن  انب  نیا  هک  تسا  زور  دـنچ  هک  دیـسرپ  دـندوب ،  هتخاسون  هک  تشذـگ  يا  هفرغ  هب  نانـس »  یبا  نب  ناسح  » 
هزور لاـس  کـی  اـب  ار  سفن  و  ینک ؟ یم  اـنعم  یب  لاوئـس  ارچ  راـکچ ،  نیا  هب  ار  وـت  رورغم !  سفن  يا  تـفگ :  درک و  دوـخ  سفن 

 . درک تبوقع  نتفرگ 

: ناتساد

زا یکی  هرابرد  یهقف  هلئـسم  کی  رد  ثحب  ماـگنه  رد  زور  کـی  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  گرزب ،  هیقف  دـنیوگ :  یم 
يادخ اب  هاگنآ  درک ،  ییوجلد  وا  زا  تخس  تساوخ و  ار  وا  سرد  زا  سپ  تفگ ،  وا  هب  يدنت  نخس  دش و  ینابصع  دوخ  نادرگاش 
نوصم هشیمه  يارب  یلمع  نانچ  زا  هزور ،  لاس  کی  اب  سفن  ندـش  همیرج  اب  ات  دریگب  هزور  مامت  لاس  کـی  هک  تسب  ناـمیپ  دوخ 

 . دنامب

 : موس رثا 

هدوهیب نخـس  دـتفا و  نامدرم  تبیغ  رد  راچان  هب  دـیوگ ،  رایـسب  نخـس  درادـن و  هگن  ناـبز  هک  ره  هک  تسا  هحلاـص  لاـمعا  ظـفح 
شیوخ تانسح  یقینجنم  اب  هک  تسا  یسک  نوچ  هدننک ،  تبیغ  لَثَم  دنا :  هتفگ  هک  هدننک  كاله  تسا  يا  هقعاص  دوخ  تبیغ ،  و 

 . ددرگ یلاخ  یهت و  تانسح  زا  رگید  و  دزادنارد ،  برغ  قرش و  هب  ار 

هک مدینش  تفگ :  داتسرف و  وا  دزن  بطر  یقبط  فراع  نآ  درک .  ار  وت  تبیغ  سک  نالف  دنتفگ :  افرع  زا  یکی  هب  هک  دننک  یم  لقن 
 . مشاب هدرک  یفالت  ار  نآ  هک  متساوخ  يداتسرف ،  نم  دزن  هیده  هب  ار  دوخ  تانسح  وت 

 : مراهچ رثا 

تـسین ییادـخ  هک  يراـتفگ  زا  ناـبز  ندرک  ظـفح  رگید  ریبعت  هب  و  تسا ،  اـیند  ياـه  تفآ  زا  تمالـس  نآ  كرت  هک  نخـس  كرت 
 . دراد یپ  زا  هبرض  و 
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 . دنکشن تیاه  نادند  ات  وگم  نخس  نابز  اب  دنیوگ :  یم  ناگرزب 

 . دورن تسد  زا  تتمیق  ردق و  ات  نکم ،  نهپ  ار  نابز  هرفس  هتفگ :  يرگید  و 

مرس يزب  ات  ترس  مّربب  مردنا           جنر  هب  تتسد  انابز ز 

 : مجنپ رثا 

رگا حابم ،  ای  دـشاب  مارح  نخـس  ای  ییوگ  هچنآ  هک  نادـب  میوگب :  هتکن  کی  باب  نیا  رد  تسا و  نآ  تبقاـعو  ترخآ  تاـفآ  رکذ 
هللا تاولص  ادخ  لوسر  هک :  تسا  ثیدح  رد  هک  يرادن  نآ  تقاط  هک  تسا  نآ  ریز  رد  يادخ  باذع  دوخ  روظحم ،  دشاب و  مارح 

 : هک دومرف  هیلع  همالس  و 

یناسک تفگ :  دنتـسیک ؟ ناـشیا  لـیئربج  يا  متفگ :  دـندروخ  یم  رادرم  هک  مدـید  ار  یموق  دـندرب ،  نامـسآ  هب  ارم  هک  بش  نآ  » 
 « . دنروخ ناگدرم  تشوگ  هک  دنتسه 

وت خزود  ناگـس  هک  ردم  دوخ  نابز  هب  ار  نامدرم  و  راد ،  هدیرب  ملع  نابلاط  نآرق و  هب  هلمح  زا  ار  دوخ  نابز  دـنتفگ :  ار  ذاعم »  و « 
 . دنردب ار 

 : دیوگ یم  هبالقوبا »  » 

 « . تسا مارح  هک  تسا  نخس  نیا  دنیبن  تسار  هار  ارف  ات  يده ،  زا  تسا  لد  یبارخ  ندرک  تبیغ  رد  » 

حابم نانخس  راثآ 

 : لوا رثا 

ناشیا دراد و  مرش  ناشیا  زا  هک  تسا  نآ  لقاع  مدرم  قح  دشابن .  يریخ  هدیاف و  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  نیبتاکلا  مارک  ندرک  لوغـشم 
 : دناجنرن ار 

نتـشون يارب  نآ (  دزن  هکنیا  زج  دـیوگ  یمن  ناـبز  هب  ار  ینخـس  چـیه   .» 18 هروس ق   ٌدـِیتَع )  ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  َّالِإ  لْوَق  نِم  ُظـِْفلَی  اَـم  ) 
 « . تسا هدامآ  ینابهگن    ( شظفح و 

: مود رثا 

 . دسرتب یلاعت  يادخ  زا  دنک و  رذح  نیا  زا  دیاب  هدنب  سپ  هدوهیب .  زره و  وغل و  زا  رپ  یلاعت ،  يادخ  دزن  همان  نداتسرف 

 ، یتسرف یم  یلاعت  يادخ  دزن  هب  يا  هتـشون  درم !  يا  تفگ :  ار  وا  تفگ ،  ازـسان  ینخـس  و  تسیرگن ،  يرگید  هب  یکی  دنا :  هتفگ 
 . نآ رد  یسیون  یم  هچ  هک  نادب 
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: موس رثا 

 ، عطقنم تشهب  زا  یگنشت ،  یگنسرگ ،  یگنهرب ،  سرت ،  جنر ،  اب  نامدرم  ربارب  رد  لجوزع  يادخ  دزن  تمایق  زور  رد  نآ  ندناوخ 
 . سوبحم تمعن  زا 

 : مراهچ رثا 

 : دنا هتفگ  دش .  عطقنم  تجح  و  یتفگ ؟  ببس  هچ  هب  و  یتفگ ؟  ارچ  هک :  دح ،  یب  خیبوت  تمالم و 

 « . تسا ینالوط  نآ  باسح  هک  وگم  قح  زا  هفاضا  نخس  ُلوُطَی « .  ُُهباسِح  َّنِاَف  َلوُضُْفلاَو  َكاِّیا 

حرـش هب  تافآ  زا  کی  ره  روحم  رد  و  دـنا ،  هدرمـش  دروم  تسیب  رد  ار  نابز  تافآ  یقالخا  مهم  ياه  باتک  نابز  كانرطخ  تافآ 
 : مینک یم  راذگاو  هعلاطم  هب  ار  نآ  لیصفت  هدرک و  ءافتکا  هناگ  تسیب  نیوانع  رکذ  هب  لاقم  نیا  رد  دنا .  هدرک  مادقا  هلئسم  طسب  و 

 . درادن هدنونش  يارب  تعفنم  دوس و  هک  يزیچ  رد  نتفگ ،  نخس  _ 1

 . دوش نارگید  تمحز  جنر و  ثعاب  هک ،  يدح  رد  نتفگ  يدایز  هفاضا و  _ 2

 . نتفگ لطاب  _ 3

 . ندرک هلداجم  ءارم و  _ 4

نداد ناشن  يارب  ندرک  ییامنرنه  رگید :  ریبعت  هب  دنک .  هدافتـسا  راتفگ  زا  دناوتن  عمتـسم  هک  يدح  رد  نتفگ ،  قلغم  هدـیچیپ و  _ 5
 . شیوخ یملع  تیصخش 

 . ییوگ دب  ازسان و  شحف و  _ 6

 . مدرم ندرک  تنعل  اج  یب  _ 7

 . انغ _ 8

 . یخوش _ 9

 . مدرم ندرک  ءازهتسا  هرخسم و  _ 10

 . دنک ینمشد  داجیا  مدرم  رد  هک  یتروص  هب  نتفگ  نخس  _ 11

 . مدرم رارسا  ندرک  شاف  _ 12
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 . غورد هدعو  _ 13

 . غورد _ 14

 . تبیغ _ 15

 . یمامن ینیچ و  نخس  _ 16

 . ندوب هنابز  ود  _ 17

 . ییوگ قلمت  ای  اج  یب  حدم  دیجمت و  فیرعت و  _ 18

 . دروم یب  لاوئس  _ 19

 . تمهت _ 20

 : دینک هجوت  تیاور  دنچ  هب  کنیا  قوف  هناگ  تسیب  دراوم  تسرهف  رکذ  زا  سپ  نابز  باب  رد  یتایاور 
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 : دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا 

 : دنک یم  راکشآ  ار  نآ  نابز  هک  تسا  تلصخ  هد  ناسنا  رد  » 

هلیسو هب  هک  تسا  یقطان   _ 3 دهد .  یم  هلـصیف  اهاوعد  هب  هک  تسا  یمکاح   _ 2 دهد .  یم  ربخ  نورد  زا  هک  تسا  يدـهاش   _ 1
ءایشا نآ  اب  هک  تسا  يا  هدننک  فیصوت   _ 5 دوش .  یم  فرطرب  یلکشم  نآ  اب  هک  تسا  يا  هطساو   _ 4 دوش .  یم  هداد  خساپ  نآ 

 _ 8 دراد .  یمزاـب  یتشز  زا  هک  تسا  ییوگزردـنا   _ 7 دـهد .  یم  ناـمرف  یکین  هب  هک  تسا  یهدـنامرف   _ 6 دـنوش .  یم  هتخانش 
 _ 10 دوش .  یم  فرطرب  اـه  هنیک  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يرـضاح   _ 9 دهد .  یم  نیکـست  ار  اه  مغ  هک  تسا  يا  هدـنهد  تیلـست 

 « درب یم  تذل  نآ  هلیسو  هب  اه  شوگ  هک  تسا  ییابرلد 

 . ثیدح 1 باب 14   ، 74/282 راونالا :  راحب   ; 92 لوقعلا :  فحت  ثیدح 4 ;  مالسلا ، ) هیلع   ) نینمؤملاریمأل هبطخ   ، 8/20 یفاک : 

ُُهناِسل َْمیِقَتْسَی  یّتَح  ُُهْبلَق  ُْمیِقَتْسَی  الَو  ُُهْبلَق  َْمیِقَتْسَی  یّتح  ْدبَع  ُناْمِیا  ُْمیِقتْسَی  ال  ( : هلآو هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق  نامیا  نابز و 

 « . دوش تسرد  شنابز  هکنآ  ات  دوشن  تسرد  شلد  و  دوش ،  تسرد  شلد  هکنآ  ات  دوشن  تسرد  يا  هدنب  چیه  نامیا  » 

 . ثیدح 71 باب 78 ،   ، 68/299 راونالا :  راحب   ; 13 ثیدح 10121 _  باب 103 ،   ، 9/31 لئاسولا :  كردتسم   

ِساّنلاب ُِّرْبلاَو  اَهل  ًهَدـئاف  یتَّلا ال  ِلوُضُْفلا  ُكَْرتَو  َْریَْخلا  ُهُدـیْوعَتَو  انَْخلا  ِنَع  ُهُمارِْکا  ِناـسِّللا  ُّقَح  ( : مالـسلا هیلع   ) داجـسلا لاـق  ناـبز  قح 
ْمِهِیف ِلْوَْقلا  ُنْسُحَو 

مدرم هب  یکین  هدوهیب و  ياه  ییوگ  هدایز  نتشاذگورف  ره  یبوخ و  هب  شنداد  تداع  ییوگتشز و  زا  نآ  نتتـشاد  هّزنم  نابز ،  قح  » 
 « . تسا نانآ  هرابرد  نتفگ  بوخ  و 

 . ثیدح 41 باب 78 ،   ، 68/286 راونالا :  راحب  ثیدح 3214 ;  قوقحلا ،  باب    2/618 هیقفلا :  هرضحی  نم ال 
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ناِسل ْنِم  نْجِـس  ِلوُِطب  یلْوَا  َءْیَـش  الَف  َکَسْفَن ،  يدُریَو  َکَْسبَح  َلیُطی  نَا  َْلبَق  َکَناِسل  ْسِبِْحا  ( : مالـسلا هیلع   ) یلع لاق  نابز  سبح 
ِباوَْجلا َیِلا  ُعَّرَسَتَیَو  ِباوَّصلا  ِنَع  ُلِدْعَی 

هداج زا  هک  ینابز  هزدنا  هب  زیچ  چیه  اریز  نک ;  ینادنز  ار  وا  دنکفارد ،  تکاله  ینالوط و  نادنز  هب  ار  وت  تنابز  هک  نآ  زا  شیپ  » 
 « . تسین ینالوط  نادنز  راوازس  دباتش ،  یم  نداد  باوج  هب  دوش و  یم  فرحنم  باوص 

 . ثیدح 4180  ، 2437 مکحلا :  ررغ 

نابز تافآ 

نابز تافآ 

.دنک  یم  لقن  ار  هانگ  تسیب  اجنآ  رد  ناشیا  نابز ،) ناهانگ  ) ناسللا تافآ  مانب  دراد  یثحب  ءاضیبلا  هجحم  باتک  رد  یناشاک  ضیف 

دنا هتـشون  یباتک  ناهفـصا  ياملع  زا  یکی  .دندرک  ات  یـس  ار  هانگ  تسیب  نیا  دندرک و  رکف  دنا  هتـشون  ار  یباتک  مق  ياملع  زا  یکی 
یلیخ نامیارب  ندز  فرح  اـم  .دوش  یم  طوبرم  ناـبز  هب  ناـهانگ  رتشیب  يوحن  هب  تفگ  دوش  یم  دـنا و  هدرک  اـت  ار 190  ات  نیا 30 

.تسا ناسآ 

زا یکی  رگا  ناملـسم  دوش  یم  سجن  كاپ  ندز  فرح  اب  .دوش  یم  كاـپ  هَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ْنَأ  ُدَهْـشَأ   » دـیوگب رگا  تسا  سجن  رفاـک 
.دوش یم  رفاک  دوشب ، رکنم  ار  نید  تایرورض 

.دنوش  یم  لالح  يدناوخ  هک  ار  ناش  هغیص  دنمارح  مه  هب  رسپ  رتخد و  دوش  یم  لیدبت  لالح  هب  مارح  ندز ، فرح  اب 

یم ادـیپ  تاجن  دـنک و  یم  هبوت  رافغتـسا ، فرح  نتفگ  اب  راکهانگ  .دـنک  لیدـبت  تشهب  هب  ار  منهج  دـناوت  یم  مدآ  ندز  فرح  اـب 
.دوش یم  رهم  رهق ، دوش  یم  رهق  رهم ، .دنک 

یم تفگ  هملک  کی  مرهوش  ردام  دـیوگ  یم  دـینک  وجتـسج  ار  شا  هشیر  هک  تسا  ییوشانز  تافالتخا  ردـقچ  هک  دـناد  یم  ادـخ 
.مریگب  ماقتنا  مهاوخ  یم  تفگ  یسک  هچ  هب  ار  نیا  منیبب  مهاوخ 
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.دیآ  یم  شیپ  یبزح  یهورگ  ياه  هنتف  ای  زوسنامناخ  ياهگنج  هملک  کی  رطخ  هب  یهاگ   

.تسا مهم  یلیخ  نابز  هلأسم 

: تسا رتهب  نداد  لوپ  زا  ندز  فرح  یهاگ  دیوگ : یم  نآرق 

263/ هرقب ًيذَأ » اهُعَْبتَی  ٍهَقَدَص  ْنِم  ٌْریَخ  ٌهَرِفْغَم  ٌفوُْرعَم َو  ٌلْوَق  »

ام هنافسأتم  .تسا و  رتهب  نداد  لوپ  زا  ینکب  مرگ  مالـس  .ینک  کمک  دهاوخ  یمن  يراذگب  تنم  دعب  ینک  کمک  یهاوخ  یم  رگا 
.مینز یم  فرح  دب  یلیخ 

رد میهاوـخ  یم  رگا  .میراد  هنیمز  نیا  رد  هیآ  اـههد  تساـهراک  نیرت  تخـس  اـما  تساـهثحب  نیرت  یلوـمعم  مینزب ؟ فرح  هنوـگچ 
.دییوگب نیرفآ  تنسحا  ابحرم  دینک  قیوشت  دوش  دایز  اه  یبوخ  هعماج 

ار رفن  کی  ای  درب و  الاب  ار  رفن  کی  تیصخش  ندز  فرح  اب  ناوت  یم  .تسکش  دوش  یم  فرح  اب  دینکـشب  ار  رفن  کی  دیهاوخ  یم 
ان هب  شکب  داد  روتـسد  یـسک  رگا  یمالـسا  هقف  رد  ًالثم  .دورب  دـبا  سبح  هب  دـناوت  یم  یقوقح  رظن  زا  فرح  هملک  کی  اب  .دـیبوک 

.درک ینادنز  رمع  رخآ  ات  دیاب  ار  هدنهد  روتسد  تشک  دیاب  ار  لتاق  قح ،

.منهج  هملک  کی  اب  تشهب  هملک  کی  اب  رفک  هملک  کی  اب  مالسا  هملک  کی  اب 

دوش یم  نامز  ره  درادن  جرخ  درادن  یگنـشق  تسا  نتفر  هار  زا  ریغ  درادـن  درد  هک  لوا  تساهوضع  همه  فالخ  رب  نابز  نیا  رخآ   
.دشاب  هک  اج  ره  .دناوت  یم  نابز  اما  دنک  هانگ  دناوت  یمن  مشچ  یکیرات  رد 

اهنت دشاب  هلیـسو  دشاب  ییانـشور  دشاب  ناکم  دشاب  لوپ  دشاب  اج  ًالثم  دهاوخ  یم  طرـش  کی  ینک  هانگ  یهاوخب  هک  يوضع  ره  اب   
.تسا  نابز  اب  هانگ  درادن  ینامز  جرخ و  چیه  هک  يزیچ 

ثحب دراو  میهاوخ  یم  نیا  زا  دـعب  ام  الاح  .تسا  نابز  طسوت  مه  تدابع  نیرتشیب  سکع  رب  مینز ، یم  فرح  تحار  ردـقچ  اـم   و 
.میوشب  نابز  ناهانگ 
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: نابز تافآ   

.تسا ندز  فرح  لیلد  یب  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 1 

.وگن یناد  یمن  هک  ار  يزیچ  دیوگ  یم  نآرق   36/ ءارسا ٌْملِع » ِِهب  ََکل  َْسَیل  ام  ُفْقَت  «َو ال 

.مناد یمن  مدیمهفن  دیوگب  دننک  یم  لاوس  کشزپ  زا 

.دنیوگ یم  یکلا  روطنیمه  دنرادن  ملع  اهمدآ  تشم  کی  . 116 ماعنا / َنوُصُرْخَی » َّالِإ  ْمُه  ْنِإ  َّنَّظلا َو  َّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  »

ص 205) ج 1 ، نساحملا ، « ) ضْرَْألا ِءاَمَّسلا َو  ُهَِکئاَلَم  ُْهتَنََعل  ٍْملِع  ِْریَِغب  َساَّنلا  یَْتفَأ  ْنَم  : » ِهَّللا ص ُلوُسَر  َلاَق 

سپ .دننک  یم  نیرفن  نامـسآ  نیمز و  ياه  هتـشرف  مامت  دـهدب ، اوتف  تسین ، دـهتجم  هک  يدـنوخآ  درادـن  تاعالطا  هک  یـسک  رگا 
.تسا  ناهانگ  زا  یکی  ملع  نودب  ندز  فرح 

تسا هرخسم  هانگ  ام  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  -- 2

اه یمود  سالک  دنناوت  یم  دنتسه  مجنپ  سالک  نوچ  دننک  یم  لایخ  دندشن  تیبرت  هک  ییاهنآ  دننک  یم  هرخـسم  ار  رگیدمه  همه 
.ردپ . . .  ار و  بساک  رجات  ای  دننک  هرخسم  ار  یناتسریبد  دناوت  یم  وجشناد  دننک  هرخسم  ار 

لوسر رگا  دشخب  یمن  رافغتسا  اب  ادخ  هک  تسا  ناهانگ  زا  یضعب  دشخب  یم  ادخ  دنک  رافغتـسا  هبترم  کی  دنکب و  مدآ  یهانگ  ره 
نیا ادخ  مه  زاب  دنک  رافغتسا  راب  داتفه  مه  مرکا  لوسر  دنک و  هرخسم  ار  ینمؤم  یسک  رگا  اما  .دشخب  یم  ادخ  دنک  رافغتـسا  مرکا 

.دشخب یمن  ار  هانگ 

.دینکن هرخسم   11/ تارجح ٍمْوَق » ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  «ال 

.دشاب وت  زا  رتهب  ینک  یم  هرخسم  هک  ار  یسک  نآ  دیاش  .یناد  یم  رتهب  ار  تدوخ  وت  هک  تسا  نیا  هرخسم  هشیر  دیوگ : یم  نآرق 

بوخ میدنخ  یم  ام  دنزب  فرح  تسین  دلب  یسک  کی  یهاگ  .دینکن  هرخسم  ار  رگیدمه  اه  مناخ   11/ تارجح ٍءاِسن » ْنِم  ٌءاِسن  «َو ال 
؟ هدش یچ  رگم  الاح  دنزب  فرح  دناوت  یمن 
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.دوب هرخسم  ماش  دوب  نوخ  البرک  نوچ  تشذگ  رتدب  نم  هب  البرک  زا  ماش  دومرف : (س ) بنیز ترضح 

تاسدقم نید و  ) ارم رفن  راهچ  نیا  دومرف  ارچ ؟ دننک  مادعا  ار  رفن  راهچ  دومرف  اما  دیـشخب  ار  همه  تفرگ  ار  هکم  ربمغیپ  هک  يزور 
.دندرک یم  هرخسم  ارم )

دسر یم  تسا  گنشق  شنیشام  .دیشخبن  ار  نک  هرخسم  اما  دیشخب  ار  تسرپ  تب  یمومع  وفع  زور  رد  ربمغیپ  تسا  یهانگ  هرخسم 
.دیوگ  یم  کلتم  گنشق ، ریغ  نیشام  کی  هب 

58/ هدئام َنُولِقْعَی » ٌمْوَق ال  ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  : » دیوگ یم  نآرق 

اجنآ دنوش  یم  هرخـسم  دنراد  دیحوت  ياه  هناشن  یهلا و  تیآ  دیدید  ییاج  کی  رد  رگا  .درادـن  لقع  دـنک  یم  هرخـسم  هک  یمدآ 
هدش نیهوت  .ادخ . .  یلو  ادخ  درم  هب  هسلج  نیا  رد  دشاب  یمهم  هسلج  اج  نآ  هچ  رگ  دیرادن  ار  هسلج  نآ  رد  نتـسشن  قح  دینیـشنن 

.تسا عونمم  اجنیا  رد  نتسشن  تسا و 

نتسشن دوش  یم  نیهوت  نادرم  ادخ  ادخ و  تایآ  هب  ییاج  رد  دیدینش  رگ   140/ ءاسن اِهب » ُأَزْهَتُْسی  اِهب َو  ُرَفُْکی  ِهَّللا  ِتایآ  ُْمتْعِمَس  اذِإ  »
.تسا  عونمم  اجنآ  رد 

یم کلتم  نیـسح  ماما  هب  البرک  رد  رفن  جـنپ  .دـندرک  مایق  ریـشمش  اب  مه  وا  نیفلاخم  درک و  مایق  ریـشمش  اب  ـالبرک  رد  نیـسح  ماـما 
تفر یم  نمـشد  ریـشمش  يولج  نیـسح  ماما  ینعی  .دنداتفا  اجنامه  اهنآ  درک و  نیرفن  ار  رفن  جنپ  نیا  نیـسح  ماما  تقو  نآ  دـنتفگ 

اه همیخ  هب  تساوخ  نمـشد  رگا  هک  دوب  مزیه  اهنیا  لخاد  دوب و  هدش  هدنک  يدوگ  نیـسح  ماما  همیخ  تشپ  تفر  یمن  شین  يولج 
.دوش  کیدزن  همیخ  هب  دناوتن  نمشد  ات  دنزب  شتآ  ار  اهنیا  دنک  هلمح 

لثم يدرک  نشور  شتآ  دوز  يور  یم  ادرف  منهج ، شتآ  يارب  يراد  هلجع  نیـسح  تفگ : نیـسح  ماما  هب  دیزی  نارادفرط  زا  یکی   
.داتفا  لادوگ  نامه  رد  اجنآ  وا  درک و  شنیرفن  اجنامه  نیسح  ماما  يا  هدش  منهج  گنتلد  هکنیا 
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.میا هدز  شین  ام  ردقچ  دناد  یم  ادخ  دزرمایب  ار  ام  همه ي  ادخ 

1/ هزمه ٍهَزَُمل » ٍهَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  »

 . . . .يدز دنخبل  دوب  هراپ  شفیک  يدز  دنخبل  دوب  هراپ  ششفک  دننز  یم  شین  هک  ییاهنآ  هب  ياو 

.میدز  نامرمع  رد  اهدنخبل  نیا  زا  ردقچ  نیبب  نک  رکف  امش  الاح 

یئابطابط  همالع 

داتـسا دندوب  هتـسشن  سرد  رـس  فرـشا  فجن  رد  .هدب  رکذت  نم  هب  يدـید  یبیع  نم  زا  رگا  دوب  هتفگ  شتـسود  هب  ییابطابط  همالع 
دوش یمن  .يدز  دـنخبل  ارچ  تفگ  وا  هب  شتـسود  یکی  نآ  يروف  دز  يدـنخبل  بالط  زا  یکی  دـندوب  هتـسشن  بالط  داد  یم  سرد 

.دیدنخ  یسک  ره  هب  فاص 

یم ههبج  يارب  نم  مه  ار  نیا  تفگ  دروآ  امرخ  هناد  ات  دـنچ  یـسک  کی  .نـالک  نـالک  ياـهلوپ  دـندرک  یم  عمج  ههبج  يارب  لوپ 
.هدنخ ریز  دندز  ههبج  هب  کمک  يارب  هدروآ  امرخ  ات  دنچ  دندید  ات  مهد 

79/ هبوت ِتاقَدَّصلا » ِیف  َنینِمْؤُْملا  َنِم  َنیعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیذَّلا  »

.دوب هداتسرف  سلف  هس  ود  مه  ینزریپ  کی  اضر  ماما  تمدخ  دندوب  هدروآ  لوپ  ینوگ  کی  دیدنخ  دوب  مک  شلوپ  هکنیا  رطاخب 

.دیهدب ار  سلف  هس  ود  نامه  مهاوخ  یمن  ار  لوپ  ینوگ  دومرف  اضر ع  ماما 

ترضح .ینک  یم  هتسخ  ار  تدوخ  ردقچ  یـشک  یم  تمحز  یلیخ  يزادنا  یم  رـسدرد  هب  ار  تدوخ  یلیخ  دنتفگ : نیموملاریما  هب 
ات يرطـس  کی  ثیدـح  کی  رد  .درک  رارکت  هرابود  .هن  ای  تسا  هدـش  لوبق  میاـهراک  زا  یکی  یتح  مناد  یمن  هک  مسق  هَّللاو  دومرف :

.دنک  یم  قرف  ام  اب  اهنآ  ندروخ  مسق  رخآ  دروخب  مسق  راب  ود  (ع ) یلع ترضح  مدوب  هدیدن  الاح 
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مسق اما  مهد  یم  ار  مهرد  رازه  تفگ 400  یهدب  مهرد  رازه  دیاب 400  الا  روخب و  مسق  دـنتفگ : (ع ) قداص ماما  هب  ارجام  کی  رد 
.دننک  یمن  جرخ  دوز  هب  دوز  دراد و  جرخ  دراد و  راب  ادخ  ءایلوا  مسق  .غورد  مسق  هب  دسرب  هچ  مروخ  یمن  مه  تسار 

ماب تشپ  يور  هتفر  رسپ  نیا  رگا  تخبدب  وگن  یتح  ینک  نیهوت  وا  هب  يرادن  قح  .نکن  شا  هرخسم  اما  نزب  قالـش  ار  راکانز  یتح   
.يدرک  یم  يزابرتوبک  مه  وت  دوب  مه  وت  هلک  يوت  تسه  وا  هلک  يوت  هک  یقشع  نآ  رگا  ترس  يوت  كاخ  وگن  دنک  يزابرتوبک 

دینزب قالش  ار  زواجتم  دینکب  تحیـصن  ار  راتفرگ  .تسا  هدش  راکهانگ  هک  هدش  راتفرگ  نیا  .تسا  هدش  داتعم  هک  هدش  راتفرگ  نیا   
ار یـسک  میـشاب  بظاوم  دـیاب  .دوش  یمن  شومارف  نابز  شین  اما  دوش  یم  شومارف  اه  يراک  کـتک  یهاـگ  .دـینزن  وا  هب  شین  یلو 

.مینکن هرخسم 

رذوبا تفگ  .دش  تحاران  یلیخ  ربمغیپ  تسا  هایس  تردام  ورب  ص 60 ) دهزلا ، «) ِءاَدْوَّسلا َْنبا  اَی  : » تفگ يدرم  کی  هب  يرافغ  رذوبا 
هب ار  شتروص  ردقنآ  تشاذـگ و  كاخ  يور  ار  شتروص  گرزب  یباحـص  نآ  .مدرک  هابتـشا  دیـشخبب  تفگ  رذوبا  یتفگ ؟ هچ  وت 

.دندرک یم  يزاس  دوخ  .تمدیشخب  تفگ  ربمغیپ  هک  دیلام  كاخ 

رتخد نیا  اهنامهم و  يولج  صوصخب  دنک  یم  راپ  تل و  ار  شرتخد  ردام  یهاگ  .دنزب  شین  شنز  هب  مدآ  هک  دوش  یم  تحار  رگم 
تفع رتخد  تسا  یبوخ  تیعقوم  دـنیب  یم  مه  ردام  نیا  دـنزب  یفرح  رداـم  هب  دـناوت  یمن  اـهنامهم  يولج  دـنک و  یم  ضوع  گـنر 

.دزمایب  ار  اهردپ  ادخ  دزرمایب  ار  اهردام  ادخ  .ددنب  یم  رابگر  هب  ردام  دهد و  یم  ناشن 
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: ثحب رج و  لادج و  - 3 

.میهدب ششک  ار  ثحب  ات  دینیشنب  هک  دیوگ  یم  ودینک  ثحب  رج و  هک  دنک  یم  یحو  شدوخ  ناتسود  هب  ناطیش  دیوگ : یم  نآرق 

.دننکن دوخیب  ياهزیچ  رس  ثحب  رج و  هک  وگب  نم  نارای  هب  دومرف : ینسح  میظعلادبع  هب  (ع ) اضر ماما 

/8 و3 جح ٍْملِع » ِْریَِغب  ِهَّللا  ِیف  ُلِداُجی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  «َو 

.دننارذگ  یم  ثحب  رج و  رد  ار  ناشرمع  مدرم  زا  یضعب  هک  دیامرف  یم  نآرق  ياج  ود  رد 

22/ فهک ْمُُهْبلَک » ْمُهُِعبار  ٌهَثالَث  َنُولوُقَیَس  : » دیوگ یم  هک  میراد  هیآ  کی 

ياجب دنتشاد  يا  یگنادرم  هچ  یتامارک و  هچ  فهک  باحصا  نیا  دنیوگب  دننیـشنب و  هکنیا  ياجب  دیوگ  یم  دنک و  یم  داقتنا  نآرق 
داتـسا نزو  رـس  و  تسولیک ؟ دنچ  داتـسا  دنیوگب  نادرگاش  دهد  یم  سرد  دراد  داتـسا  هکنیا  لثم  دننک ، لابند  ار  اهنیا  فده  هکنیا 

هک ییاهتعاس  دوش : یم  زاب  ناـتیورب  رمع  راون  تماـیق  زور  میراد  ثیدـح  .تسا  يرتم  اـی  تسا  ییولیک  ملعم  هگم  اـباب  دـننزب  هنوچ 
.تسا  فصو  لباق  ریغ  هک  دیراد  یترسح  هآ و  دیتفگ  يرب  يرد 

تـسرد لگ  برت  نیا  زا  دوش  یم  هقیقد  تسیب  هرفـس  رـس  دروایب  تسام  دـهاوخ  یم  مناخ  .دوش  یم  فلت  نانچ  رمع  اهتقو  یهاگ   
نیـشنب و تسا  هدروآ  داب  ار  ترمع  وت  هگم  دروخ  یم  مه  هب  نیا  رگید  هقیقد  کی  اباب  دنک  یم  هلال  لگ  لکـش  ار  عانعن  دنک و  یم 

.نک هعلاطم  هحفص  کی 

.دینکن مارح  ار  ناترمع 

ریز دـننَک و  یم  هاچ  ات  دـنچ  اهزرواشک  نیا  دـیدرک  هچ  ار  ناـترمع  تاـظحل  هک  دـننک  یم  لاؤس  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  تیاور 
هب تانق  بآ  هک  دنک  تبقارم  دیاب  زرواشک  .دـنناسر  یم  هعرزم  هب  ار  بآ  نیا  دـعب  تانق  دوشیم  دـننک و  یم  لصو  مه  هب  ار  اههاچ 

.دسر یمن  هعرزم  هب  نآ  زا  يزیچ  دورب  رده  بآ  رگا  .دورن  رده  بآ  دورب و  هعرزم 
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نامتزع .تسا  هدش  دایز  نامرالد  تفن و  یمالـسا  يروهمج  رد  مه  ًاریخا  داتـسا  باتک  ردام  ردـپ  .دـیراد  اههاچ  نیا  زا  یلیخ  امش 
.ینک یم  فلت  ار  رمع  نیا  یناوج  نیا  تسین  فیح  دندش  میلست  ام  نانمشد  دش  نارگ  نامتفن  دش  دازآ  نامیاهریسا  تسا  هتفر  الاب 

.تسارقف راهظا  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 4

.تسا ینغ  وا  هک  دـننک  لاـیخ  هک  دـنک  یگدـنز  يروج  نمؤم   273/ هرقب فُّفَعَّتلا » َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِـهاْجلا  ُمُُهبَـسْحَی  : » دـیوگ یم  نآرق 
.دینکن  ادخ  ریغ  يولهپ  زجع  راهظا 

.تسا يرگاشفا  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 5

.دییوگن  هک  تسا  رتهب  سپ  .دهد  یم  لوپ  امش  هب  یسک  رگم  تسا  مک  ام  قوقح  دییوگب  امش  رگا  الاح 

اشفا دیاب  اجنیا  تسا  نامرف  تشپ  تسم  هدننار  کی  تسا  رطخ  رد  هعماج  تقو  کی  تسا  روج  ود  يرگاشفا  هتبلا  اجبان : يرگاشفا   
.مرب  یم  ار  وا  يوربآ  منزب  نیمز  ار  مبیقر  هکنیا  يارب  نم  هن  تقو  کی  دیوشن  راوس  تسا ، تسم  هدننار  مدرم  ياهآ  .درک 

تسا ندز  فرح  دب  نابز  ناهانگ  زا  یکی  - 6

.83/ هرقب ًانْسُح » ِساَّنِلل  اُولُوق  َو  : » دیوگ یم  نآرق 

اَهُّیَأ ای  : » دیوگ یم  دنز  یم  فرح  ام  اب  یتقو  نآرق  .دنزب  ادص  بدؤم  ار  وا  دیاب  دـناوخب  سرد  بوخ  شدرگاش  تساوخ  رگا  ملعم 
« اُونَمآ َنیذَّلا 

باوج بوخ  اـت  دـینزب  فرح  بدوم  ص 436 ) مکحلاررغ ، «) باوجلا لـیمج  اوعمـست  باـطخلا  یف  اولمجأ  : » َنِینِمْؤُْملا ع ُریِمَأ  َلاَـق 
.دیونشب

درب یم  نیب  زا  ار  يردارب  ندز  فرح  دـب  ص 223 ) مکحلاررغ ، «) هوخألا دسفی  ردـقلاب و  يرزی  قطنملا  ءوس  : » َنِینِمْؤُْملا ع ُریِمَأ  َلاَق 
.دروآ یم  دوجو  هب  هنیک  دنک و  یم  مک  ار  ناسنا  تلزنم  ردق  و 
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یتقو رایـشزومآ  دیوگ  یم  ینک  یم  یـسررب  یتقو  دماین  مناخ  کی  هک  مینیب  یم  تقو  کی  يزومآ  داوس  تضهن  ياهـسالک  رد  ام 
.تسا  نیرفآ  لکشم  اهضیعبت  اهدروخرب و  یهاگ  یلاخ  همطاف  تفگ  نم  هب  مناخ  همطاف  تفگ  وا  هب  دنک  بیاغ  رضاح و  تساوخ 

نیا .منکب  ار  شفیرعت  نم  دنک  یم  ار  متبیغ  یـسک  ره  هک  منک  تیبرت  ار  مدوخ  يروج  هک  ارم  هدب  قیفوت  دیوگ  یم  (ع ) داجـس ماما 
.تسا  گرزب  حور 

شاداپ ار  زادنا  خولک  وگن : .دهد  یم  بوخ  باوج  وت  هب  وا  ینز  یم  وا  هب  شین  یتقو  هک  تسا  نیا  نمؤم  تمالع  دـیوگ  یم  نآرق 
.تسا  گنس 

.میریگن  ماقتنا 

( ناولهپ دَوُب  متسر  هک  منآ  نم  ) تسا نابز  ناهانگ  زا  رگید  یکی  یشورفرخف  - 7

تزع و ادخ  دییوگ  یم  هینابعش  تاجانم  رد  ص 685 ) لامعألا ، لابقإ  « ) يِّرُض یِعْفَن َو  یِـصْقَن َو  ِیتَداَیِز َو  َكِْریَغ  ِدَِیب  َال  َكِدَِیب  «َو 
.دینکن راختفا  سپ  .تسوت  تسد  نم  تلذ 

.دهدب زپ  هک  یـسک  تسا  قمحا  ردقچ  ص 311 ) مکحلاررغ ، « ) رخفلا نم  مظعأ  قمح  ال  : » َنِینِمْؤُْملا ع ُریِمَأ  َلاَـق  دـیوگ : یم  ماـما 
هدیرخ نموت  ار 100  هچراپ  اقآ  .تسین  نداد  زپ  زا  رتالاب  یتقامح 

.نم . . .  هناخ  نم  نیشام  .نموت  دیوگ 200  یم  تسا   

یم فـال  ربماـیپ  هب  مدرم  .میرواـیب  ار  تاـیآ  نیمه  لـثم  میتسناوت  یم  میتـساوخ  یم  رگا  مه  اـم   32/ لافنا اذـه » َْلثِم  اْنلَُقل  ُءاـشَن  َْول  »
.دندز 

ییانشور رد  یکیرات  رد  هنیزه  نودب  جرخ  نودب  مدآ  هک  تسا  یهانگ  نابز  هانگ  دنز و  یم  شتآ  ار  شدوخ  تانسح  نابز  اب  مدآ 
.دهد  ماجنا  دناوت  یم  .و . . .  هعماج  ییاهنت ، کچوک ، زور ، بش ، رد 

.تسا  كانرطخ  یلو  کچوک ، نابز   
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« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

( يا هقیقد  هد  ربنم  نابز ( هانگ  داتفه 

هراشا

ُهَمَّلَع ناـسنالا  قلخ  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  :» دـیامرف یم  هدومرف و  هراـشا  ناـبز  تمعن  هب  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  ناـبز !  هاـنگ  داـتفه 
1« َنایَْبلا

میهافم لاقتنا  مهافت و  داجیا  دننک و  یم  رارقرب  يرکف  طابترا  رگیدکی  اب  نآ  کمک  هب  مدرم  هک  تسا  يا  هلیـسو  نیرت  هدمع  نابز 
.تسوا لقع  يوزارت  ناسنا و  تیصخش  فرعم  شزرا و  كالم  نابز  هلمج  کی  رد  .دریگ  یم  تروص  نابز  قیرط  زا 

؛2 هناسل تحت  ءوبخم  ُءرملا  :» دیامرف یم  مالسلا _  هیلع  یلع _  ترضح 

ار اهنآ  دـیاب  هک  دراد  زین  یتافآ  دـسافم و  دوش  یم  رکذ  شیارب  هک  يدـئاوف  مامت  اب  نابز  تسوا » ناـبز  یپ  رد  سک  ره  تیـصخش 
.دیزرو بانتجا  يریگشیپ و  تافآ  نآ  هب  ءالتبا  زا  نابز ، لرتنک  اب  ات  تخانش 

: نآرق رد 

و دنشاب ، رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دیاش  دنک ، هرخسم  ار  رگید  موق  یموق  دیابن  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  تسا : هدمآ  میرک  نآرق  رد 
تـشز ياهبقل  رگیدمه  هب  و  دـیریگم ، بیع  رگیدـکی  زا.دنـشاب  رتهب  اهنیا  زا  اهنآ  دـیاش  دـننک ، هرخـسم  ار  رگید  نانز  ینانز  دـیابن 

3« .دنراکمتس دوخ  نانآ  درکن  هبوت  هک  ره  .نامیا و  زا  سپ  تشز  مان  تسا  هدیدنسپان  هچ  دیهدم ،

.ییوجبیع يوگدب  ره  رب  ياو  دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  دنوادخ 

4 .ٍهَزَمُّل » ٍهَزَمُه  ِّلُکِّل  ٌْلیَو  » 

؟  تسیچ رد  تاجن  هار 

هک تسوا  کف  ود  نایم  هچنآ  تظفاحم  دوش  دهعتم  هک  ره  : » دومرف هلآ _  هیلع و  هللا  یلص  لوسر _  ترضح  هک  میراد  یتیاور  رد 
5« .موش یم  دهعتم  ار  تشهب  وا  يارب  زا  نم  تسوا ، ياپ  ود  نایم  هچنآ  و  دشاب ، نابز 
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6 .راد هاگن  ار  دوخ  نابز  دومرف : تسیچ ؟ تاجن  هار  هک : درک  ضرع  ترضح  نآ  هب  یصخش 

نامدرم هک  يزیچ  رتشیب  دومرف  نیا و  دومرف : تفرگ و  ار  وا  نابز  دوش ؟ هدیـسرت  نم  رب  رتشیب  زیچ  هچ  زا  هک : درک  ضرع  يرگید  و 
7 .توهش تسا و  نابز  دنک  یم  منهج  لخاد  ار 

تسد هب  دنمدوس  یئاوقت  دنکن  ظفح  ار  شنابز  يا  هدنب  منک  یمن  رواب  دنگوس ، ادخ  هب  :» دیامرف یم  مالسلا _  هیلع  یلع _  ترضح 
8« .دروآ

یم هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  اجنیا  رد  هک  .دـنور » یم  منهج  هب  نابز  تفآ  هانگ و  رطاـخ  هب  مدرم  نیرتشیب  : » دـیامرف یم  مرکا  ربماـیپ 
9 .مینک

نعل و مانشد 9 . .نمؤم 8 . رارسا  ءاشفا  .فذق 7 . .ءارتفا 6 . ناتهب و  .ینابز 5 . ود  .غورد 4 . .همیمن 3 . .تبیغ 2 . . 1 نابز :  ناهانگ 
ءارم و .هدـنخ 16 . حازم و  ترثک  .انغ 15 . .بضغ 14 . راهظا  .حدم 13 . .ءازهتسا 12 . هیرخُس و  .تتامش 11 . نعط و  .نیرفن 10 .

ریغ .ندش 22 . ادـخ  رکنم  .هدـیاف 21 . یب  ملکت  .ملع 20 . نودـب  ملکت  .هلکـشم 19 . روما  زا  ماوع  لاؤس  . 18 .تموصخ .لادج 17 .
راهظا .ندرک 27. هوکش  ادخ  زا  .تمعن 26 . نارفک  .ادخ 25 . تایآ  بیذکت  .ادخ 24 . هب  نتسب  غورد  .ندرک 23 . شتسرپ  ار  ادخ 
ياعدا .ادخ 31 . هب  یتلادع  یب  تبسن  .نداد 30 . ادخ  هب  دنزرف  تبسن  .نداد 29 . مانشد  دنوادخ  هب  .دنوادخ 28 . زا  ندرک  يدیماان 

رد ندرک  ارچ  نوچ و  .ندرک 35 . نیرفن  .نارگمتس 34 . يارب  ریخ  ياعد  .ندرک 33 . اجیب  تساوخرد  ادخ  زا  .ندرک 32 . یئادخ 
تلاسر رکنم  .ندرک 38 . یتسود  راهظا  ادخ  نانمشد  اب  .هدوب 37 . یضار  نیسح  ماما  لتق  هب  هک  ندرک  مهتم  ار  ادخ  .ادخ 36 . راک 

يارب .نتفرگ 42 . بیع  ماما  نخـس  زا  .ندرک 41 . شاف  ار  موصعم  ناـماما  رارـسا  .ندـناوخ 40 . نونجم  ار  ربمایپ  .ندش 39 . ربمایپ 
ماکحا .نتـسناد 45 . لالح  ار  ادخ  مارح  مارح و  ار  ادخ  لالح  .ندرک 44 . تماما  ياعدا  .ندرک 43 . نییعت  تقو  نامز  ماـما  روهظ 

زیزع ار  قساف  .ندرک 49 . راوخ  ار  نمؤـم  .نآرق 48 . ندرک  يأر  هب  ریـسفت  .نداد 47 . تداهـش  قحان  هب  .ندیجنـس 46 . سایق  اب  ار 
ُفا ردام  ردـپ و  هب  .نتفگ 53 . نارگید  هـب  ار  دوـخ  زار  .ندرک 52 . یتسدـگنت  رقف و  راهظا  .ندـناسرت 51 . ار  نمؤم  .ندرمش 50 .

.ندناوخ تشز  باقلا  اب  ار  نانمؤم  .ندرک 57 . قیوشت  ار  راکفالخ  .نداد 56 . یسک  هب  انز  تبسن  .ندرک 55 . یئوجبیع  .نتفگ 54 .
مرحمان نز  اب  .نتفگ 62 . نامرحمان  هب  ار  نانز  کین  تافص  .نداد 61 . غورد  هدعو  .ندروخ 60 . هطبغ  نارگید  لانم  لام و  هب  . 59

ییوگشیپ و .ندرک 66 . عطق  ار  دوخ  ناملسم  ردارب  نخس  .ناملاظ 65 . ملظ  يارب  یشارترذع  .ندز 64 . دب  لاف  .ندرک 63 . یخوش 
ادخ تیفیک  رد  .نتسناد 70 . ادخ  رما  ار  نیطالـس  رما  .ندرک 69 . يزور  بسک  نآرق  ندـناوخ  اب  .ندیشک 68 . ّتنم  .تناهک 67 .

10 .نتفگ نخس 
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(5  ) نیدلاو هب  مارتحا 

( موس تمسق   ) نیدلاو هب  ناسحا 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

… نیملاعلا بر  هللادمحلا 

… نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

----------------------------------------------------------

ییاجک منادیمن  یئام ،  اب  یئام و  زا  رود  ییاجک ...  منادیمن  ییارآ ،  ملاع  باتفآ   

ییاجک منادیمن  ییاوآ ، مه  نم  اب  نم  شیپ  ییاجک ...  منادیمن  ییاهنت ،  یعمج و  لد  رد 

؟ ار نسحلاوب  رازم  ای  تقوش ،  هب  مدرگ  ار  هبعک 

------------------------------------------------------------

؟  یک ات  راوید  رد و  نیب  زا  دیآ  ارهز  هآ  یک ... ؟ ات  راب  رهوگ  کشا  زا  دوب  رپ  هعیش  مشچ 

؟ یک ات  راز  دیرگ  مالسا  یمولظم  رب  هعیش  یک ... ؟ ات  رابنوخ  بل  زا  ین  رس  رب  تدج  توص 

؟ یک ات  هاچ  ردنا  فسوی  یک ؟ ات  هللا  هجو  رجه  یک ... ؟ ات  هام  هدرپ  تشپ  یک ، ؟ ات  هآ  ار  اه  هنیس 

ار نحم  کشا  تمثیم  ناگدید  زا  نک  كاپ 

-------------------------------------------------------------

: فرشت

دنلب مود  تعکر  دهـشت  زا  دعب  هک  درک  دصق  یتقو  میدناوخ  زامن  نییرکـسع  مرح  رد  مولعلارحب  همالع  اب  دـیامرف : یم  یمق  يازریم 
نآ تلع  میدرک و  بجعت  ام  همه  دـش   ماـمت  زاـمن  یتقو   دـش  دـنلب  سپـس  درک  ثکم  یمک  هک  دـمآ  دوجوب  وا  يارب  یتلاـح  دوش 

تاداس زا  یکی  دش  هدامآ  اذغ  هرفس  لزنم و  هب  میتشگرب  هکنیا  ات  دنک  لاوئس  هک  درکیمن  تأرج  ام  زا  یـسک  میدیمهفن و  ار  ثکم 
همـالع سپ  .يرتـکیدزن  اـمزا  وت  متفگ  نم  منک  لاوئـس  ثکم  نآ  دروم  رد  ناـشیا  زا  هک  درک  هراـشا  نم  هب  دوب  سلجم  نآ  رد  هک 

؟ دینک یم  وگتفگ  يزیچ  هچ  دروم  رد  دومرف  دش و  نم  هجوتم 
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ار دوب  هدـمآ  دوجوب  امـش  يارب  زامن  رد  هک  یتلاح  نآ  زار  دـنهاوخیم  اهنآ  متفگ  نیاربانب  دوب  همه  زا  رتشیب  نم  تأرج  همه  نیب  رد 
يور هدهاشم  زا  ثکم  تلاح  دش  دراو  شراوگرزب  ردـپ  هب  ندرک  مالـس  يارب  يدـهم  ترـضح  هک  یتسردـب  دومرف  دیـس  دـنمهفب 

.دنتفر نوریب  دندش و  جراخ  هکرابم  هضور  زا  هکنیا  ات  داد  تسد  نم  هب  ترضح  نآ  ینارون 

( بقاثلا مجن  ) 

-----------------------------------------------------------

اورقو : ) دـندومرف هینابعـش  هبطخ  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  دـش  ضرع  دوب  نیدـلاو  هب  ناسحا  اب  هطبار  رد  ام  ثحب 
مارتحا بدا و  لامک  نیدلاو  هب  تبـسن  اهناوج  اصوصخم  اهناسنا  هنافـسأتم   دنتـسه و  نیدلاو  نآ  لمکا  متا و  قادصم  هک  مکرابک )

.دنرادن ار 

.تسا هدومرف  ناسحا  هب  شرافس  هروس  راهچ  رد  میرک  نآرق 

هیآ 83 هرقب  هروس 

هیآ 36 ءاسن  هروس 

هیآ 151 ماعنا  هروس 

23 هیآ ءارسا  هروس 

------------------------------------------------

.دنادیم فنص  ود  نیدلاو  اب  دروخرب  رد  ار  اه  ناسنا  میرک  نارق 

.دنا بدؤم  دنراد و  مارکا  ناسحا و  نیدلاو  هب  تبسن  هکنانآ  لوا  فنص 

.دنتسه بدا  یب  نیدلاو  هب  تبسن  هکنانآ  مود  فنص 

 . تسا رکذت  تیصو و  هیصوت و  هژاو  اب   لوا  فنص  اب  نآرق  باطخ 

هیآ 15 فاقحا  هروس  اناسحا –  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو   و 

هیآ 8 توبکنع  هروس  انسح –  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و 

 . تسا فیطل  میالم و  هژاو  تیصو  رکذت و  هیصوت و 
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---------------------------------------------------

 : دوشیم لمع  دراو  تواضق  مکح و  هژاو  اب  میرک  نآرق  دنتسه  بدا  یب  هک  مود  فنص  دروم  رد  اما 
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: دیامرفیم هیآ 23  ءارسا  هکرابم  هروس  رد 

اناسحا نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعتال  نا  کبر  یضقو 

.دینک ناسحا  نیدلاو  هب  دیتسرپن و  ار  وا  زا  ریغ  هک  دومن  تواضق  مکح و  دنوادخ 

: تاکن

ایوگ تسا  هاگداد  هب  طوبرم  دـشابیم  مکحم  یعطق و  ناـمرف  رما و  ياـنعم   هب  تسا و  رما ) زا ( يرتدـکؤم  موهفم  تواـضق  هژاو  - 1
.تسا دنوادخ  مکاح  یضاق و  لاح  دنا و  هدرک  یبدا  یب  نیدلاو  هب  تبسن  دنا و  هدرک  فلخت  نادنزرف 

تـسا مهم  دـیحوت  هلأسم  هک  هزادـنا  نامه  هب  هک  تسا  مولعم  تسا  هداد  رارق  دـیحوت  هلأسم  راـنک  ار  نیدـلاو  هب  ناـسحا  هلأـسم  - 2
.تسا مهم  مه  نیدلاو  هب  ناسحا 

.دنوش ناسحا  دیاب  دنکیمن  یقرف  .رفاک  ای  دنشاب  ناملسم  نیدلاو  تسا  هدمآ  قلطم  تروص  هب  ناسحا  - 3

.دناسریم ار  رتشیب  دیکأت  ناسحا  ندوب  هرکن  - 4

----------------------------------------

: دهدیم دای  نیدلاو  سدقم  تحاس  هب  نابدا  یب  هب  ار  بدا  هس  هیآ 23 ) ءارسا  هروس   ) هفیرش هیآ  نیا  رد 

امهرهنت الو  فا –  امهل  لقت  الف  يراتفگ : بدا  - 1

.تسا هژاو  نیرت  فیفخ  فا  هژاو  نزب ، دایرف  داد و  هن  وگب و  فا  هن  شاب  بدؤم  راتفگ  رد 

دیوگیم هتخادنا و  ریزب  ار  رـس  اذل  دنزب  یفرح  دهاوخ  یمن  دـنکیم و  هظحالم  ردـپ  دـنکیم  تنطیـش  نامهیم  لباقم  رد  هچب  یهاگ   )
( فوا

درب راکب  نیدلاو  يارب  یسک  درادن  قح  اما  تسا  نیرت  فیفخ  هچرگا  هژاو  نیا 

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

قوقعلا یندا  نم  وه  هنع و  یهنا  فا  نم  یندا  وه  ائیش  هللا  ملع  ول   

یمارتحا و یب  لقادـح  تسا و  یتحاران  راـهظا  نیرتمک  فا  ینعی   ) درک یم  یهن  نآ  زا  ادـخ  تشاد  دوجو  فا  زا  رتمک  يزیچ  رگا 
هنومن ریسفت  تسا ) یبدا  یب 
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اما دـنرادن  وا  رب  یـصوصخ  قوقحو  قح  چـیه  هک  ینارگید  دـهدیم  هولج  بدؤم  ار  دوخ  دراذـگیم و  سالک  نارگید  اب  راـتفگ  رد 
.دنکیم باتع  باطخ و  تشز  تشرد و  ياه  هژاو  اب  دنراد  وا  ندرگ  هب  قح  هک  ار  نیدلاو 

----------------------------------------------------

همحرلا نم  لذلا  حانج  امهل  ضفخاو  يراتفر : بدا  - 2

بدا لامک  عضاوت و  تبحم و  هب  دیاب  نیدلاو  یگدنز  روما  همه  رد  هک  دیامنیم  راتفر  رد  بدا  شرافـس  ءارـسا  هروس  هیآ  نیمه  رد 
.درک راتفر 

.دوب مق  ماما  دجسم  تعامج  ماما  هک  دهاز  هللا  تیآ  موحرم   دنک  تمحر  ادخ  يراتفر : یبدا  یب  زا  یناتساد 

مسریم وا  هب  منکیم و  ییاریذپ  وا  زا  تسا و  نم  لزنم  مردام  تسا  هام  تشه  نالا  دینک  مکمک  اقآ  درک  ضرع  دمآ  وا  دزن  یـصخش 
.دنک یمن  کمکرما  نیارد  مردارب  یلو 

؟ ینکیمن کمک  ردام  هب  یگدیسر  رد  ار  تردارب  ارچ  دومرف : وا  هب  شردارب و  لابند  داتسرف  دهاز  موحرم 

مردپ میتخادنا  هعرق  مه  نیب  نیدلاو  هب  یگدیـسر  يارب  مردارب  نیا  نم و  دوب  هدـنز  مردـپ  شیپ  هام  تشه  درک  ضرع  صخـش  نآ 
رگید ردام  یگدیـسر  درک  توف  مردـپ  هام  ود  زا  دـعب  دوب  بوخ  نم  سناش  بخ  دیـسر  مردارب  نیا  هب  مرداـم  داـتفا  نم  هب  هعرقرد 

؟  هچ نم  هب  درادن  سناش  مردارب  نیا  رگا  درادن  نم  هب  یطابترا 

.دنک کمک  دنتساوخ  وا  زا  دندرک و  تحیصن  ار  وا  دهاز  موحرم 

---------------------------------------

: يراتفر بدا  زا  رگید  ناتساد 

؟ دیدیسر ماقم  نیا  هب  دیدرک  هچ  امش  دندرک  لاوئس  ناشیا  زا  ار ، یشعرم  یفجن  نیدلا  باهش  دیس  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ   
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.دوب مردپ  ياعد  کی  زا  فاطلا  نیا  همه  دندومرف : ناشیا 

.دنروایب فیرشت  راهان  يارب  نک  ربخ  ار  تردپ  ورب  ناجردام  نیدلا ،  باهش  دیس  دومرف  نم  هب  دوب  هدرک  هدامآ  اذغ  مردام  يزور 

( یفجن یشعرم  دومحم  دیس   ) مردپ قاتا  رد  تشپ  مدمآ  نم 

ار مرداـم  رما  هک  منزن  ادـص  تسا  زاـن  باوخ  هک  منزب  ادـص  ار  وا  منک  هچ  ایادـخ  تسا  باوـخ  مدـید  مدرک  هاـگن  هشیـش  تشپ  زا 
اب دوش و  کیرحت  وا  هک  مدیـشکیم   اباب  ياپ  فک  ار  متروص  اباب و  ياپ  نییاپ  مدـمآ  مدـش  دراو  ادـصیب  طایتحا و  اب  مدرکن  تعاطا 

.ندز ادص  اب  هن  دوش  رادیب  وا  شیاپ  فک  هب  متروص  شزاون 

.دییامرفب تسا  هدامآ  اذغ  هلب .  مدرک  ضرع  اباب .؟  ییوت  نیدلا  باهش  دیس  دومرف : دز  يدنخبل  درک  زاب  ار  شنامشچ 

نک باریس  تیب  لها  مولع  زا  ارم  نیدلا  باهش  دیس  ایادخ  هک  دندرک  اعد  دندرک و  دنلب  تسد  دنتسشن و  دندش  دنلب   

نیمآ یهلا  متفگ  مه  نم   

------------------------------------------

درکیم لقن  یمناخ  دـننزیم ؟ کتک  ار  نانآ  ای  دـننکیم  شاـخرپ  نیدـلاو  هب  هکلب  دـننک  یمن  بدا  اـهنت  هن  یخرب  تسا  هنوگچ  لاـح 
کتک ارم  دیرخ  سابل و  نتـسش  اذغ و  زا  يا  هناهب  كدنا  هب  مریگن  رارق  شاخرپ  باتع و  دروم  منادنزرف  تسد  زا  هک  تسین  يزور 

.هدرک روک  ارم  تسار  مشچ  مرسپ  اقآ  جاح  تفگیم  دعب  دننزیم 

-----------------------------------------

ثحب دروم  هیآ  نیمه  رد  هاوخن .  يزیچ  رمع  لوط  یتمالس و  یکین و  ریخ و  زج  شاب و  بدؤم  نیدلاو  باب  رد  زین  وت  بلق  رد  یبلق : بدا  - 3
کی طقف  هکلب  یبلطب  ار  نانآ  گرم  ای  ینک  نیرفن  ادابم  ییوگب  نخـس  نیدلاو  دروم  رد  مه  تبلق  رد  ادخ  اب  یتساوخ  رگا  دـیامرفیم  نآرق 

 : هک تسا  هلمج  نیا  مهنآ  ییوگب  نخس  نیدلاو  دروم  رد  نم  اب  يراد  قح  هلمج 
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اریغص ینایبر  امک  امهمحرا  بر   

.دندرک محر  نم  هب  نانآ  هک  هنوگنامه  نک  محر  نانآ  هب  ایادخ 

: ناتساد

کی هزاغم  هک  دوب  هدرک  باسح  ارم  لاوما  مامت  هگرب  کی  يور  رب  متـسشن  مرـسپ  هعلاطم  زیم  تشپ  مدـمآ  هناخ  هب  تفگیم  یبساک 
.....و ناموت  درایلیم  کی  غاب  .ناموت  درایلیم  کی  هناخ  .ناموت  درایلیم  کی  هزاغم  لخاد  سانجا  .ناموت  درایلیم 

رد دوب  هدرک  میـسقت  شرهاوخ  ردارب و  دوخ و  نیب  ار  یقابلا  دـعب  دوب  هدرک  مک  ار  نآ  ضراوع  تایلام و  دـعب  دوب  هدز  عمج  سپس 
: هک دوب  هتشون  يا  هلمج  مه  رخآ 

دسریم نم  هب  درایلیم  ود  صلاخ  دریگب  ار  ندوک  فرخ و  ریپ  نیا  ناج  دیایب  داتسرف  یم  ار  لیئارزع  درکیم و  فطل  دنوادخ  رگا 

-------------------------------------------

گرم يوزرآ  هک  تسا  یفاصنا  یب  تیاهن  نیا  دـنیامنیم  ار  وترمع  لوط  یتمالـس و  يوزرآ  تدـلوت  يادـتبا  زا  دوخ  بلق  رد  نانآ 
ینکب ار  نانآ 

--------------------------------------------

: لسوت کی 

تربع يارب  یخیرات  راثآ  ناکین و  مان  املع و  تباـتک  فیلأـت و  دـننام  دـینک  ظـفح  ارنآ  راـثآ  هک   ار  قئاـقح  یخرب  هدـش  شراـفس 
.نتفرگ

اب شنادنزرف  ناکدوک و  هکنیا  يارب  دنوریم  ایند  زا  يردام  ای  ردپ  هک  یتقو  دـننام  دـیرادرب  نایم  زا  ار  راثآ  دـنیوگ  یم  ار  یخرب  اما 
دینک ناهنپ  ار  ناشراثآ  دنیوگیم  دوشن  هزات  ناشغاد  دزوسن و  ناشلد  راثآ  ندید 

ردام زامناج  بنیز  دیوریم  نوریب  هناخ  زا  امش  یتقو  اباب  درک  ضرع  اباب  رـضحم  دمآ  نیـسح  ماما  دش  لزنم  دراو  نینمؤملاریما  یتقو 
دزیریم کشا  دناوخیم و  زامن  ردام  دننام  دنک  یم  رس  هب  ار  ردام  رداچ  دروایم  ار 
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...هللادبعابا ای  کمویک  مویال  دندرکیم  هیرگ  دندیدیم و  ار  ردام  راثآ 

...دندید ین  يالاب  ار  هدیرب  رس  لزنم  لهچ  هک  نیسح  لاسدرخ  ياه  هچب  هب  تشذگ  هچ 

...دندرکیم تکاس  ار  نانآ  هنایزات  اب  شزاون  ضوع  دندرکیم  هیرگ  یتقو  دندز  هجض  و 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

( مود تمسق   ) ردام ماقم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول   نک  مهللا 

يراد اود  ما  هتسخ  لد  ياهدرد  هب  يراد                             اج  هتسکش  بلق  هشوگ  هب  هک  وت 

يراد اونیب  دبع  نیا  هب  فطل  زونه  منادیمن                                    مزوسیم و  وت  قشع  غادز 

يراد اجک  رد  اج  وگ  نک و  يا  هراشا  مدش                                  راید  ره  یهار  وت  لصو  هار  هب 

يراد افص  ناکم  نوک و  تعسو  هب  هک  وت  هد                              یئافص  لد  هب  یتسه  ملاع  يافص 

يراد ایمیک  زیگنا  لد  هاگن  هک  وت  نک                                یهاگن  دوخ  ياپ  فک  ریز  كاخ  هب 

يراد افش  دوخ  هارمه  هب  هک  یتدایع  نالد                          هتسخ  بیبط  يا  ماوت  قشع  ضیرم 

(: مالسلا هیلع   ) نامز ماما  رضحم  هب  فرشت  کی 

مدرک تماقا  هرونم  هنیدم  رد  یتدم  مدیشک  يدایز  تمحز  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  رضحم  هب  ندیسر  يارب  دیوگ : یلباک  دیعـسوبا 
رگا تسا  ایرص  مانب  لحم  نالف  رد  ترضح  تفگ : نم  هب  وا  مدش  انـشآ  دوب  مشاه  ینب  زا  هک  یـضیرع  دمحم  نبا  ییحی  اب  اجنآ  رد 

 . ورب اجنآ  هب  ینک  ترایز  ار  ترضح  یهاوخب 

نوریب یمالغ  متسشن  راظتنا  هب  هناخ  نآ  رد  مد  مدیـسر  يا  هناخ  هب  مدمآ  .هدش  هداد  سردآ  نامه  هب  مدرک  تکرح  ایرـص  فرط  هب 
هب هکنیا  ات  متفریذپن  درک  رارـصا  ردقره  منک  ترایز  ار  هناخ  نیا  بحاص  ات  موریمن  متفگ : درک  یهن  اجنآ  نتـسشن  زا  ارم  ادتبا  دـمآ 

هناخ طسو  رد  هک  مدرک  ترایز  ار  میالوم  مدـش  هناخ  لخاد  یتقو  .وش  لخاد  درک  هراشا  نم  هب  دـمآ و  نوریب  تفر و  هناـخ  لـخاد 
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.دندناوخ ارم  دنتخانشیم  طقف  لباک  رد  هک  نم  یلحم  مسا  اب  دندومرف و  تیانع  ارم  مالس  خساپ  مدرک  مالس  ترضحنآ  هب  دنا  هتسشن 
هناخ نآ  یلو  مدمآ  شترایز  دیما  هب  دعب  لاس  مدش  صخرم  متفرگ و  ناشکرابم  تسد  زا  ار  مرفس  یجرخ  ترضح ، ترایز  زا  دعب 

.مدیدن ار  یسک  دوب و  یلاخ 
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هب زور  هب  زور  ریگن و  ام  زا  ار  یجرخ  نیا  تسا  هدومرف  ام  يزور  ادخ  هک  تسوت  تبحم  ام  ترخآ  ایند و  رفس  یجرخ  نسحلا  نبای 
ازفیب نآ 

ناسحلا ص50) يرقبع   ) نامزلا بحاص  ای  نامزلا .  بحاص  ای 

.دوب ردام  ماقم  اب  هطبار  رد  ام  ثحب 

رتالاب ردام  ماقم  هک  ددرگیم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  دـش  ضرع  ردـپ ؟ ماقم  ای  تسا  رتالاب  رداـم  ماـقم  اـیآ  هک   دوب  نیا  لاوئس 
روضح میدـقت  ار  یـضئارع  رما  نیا  دـهاش  ناونعب  رگید  یتایاور  زا  هدافتـسا  اب  زین  سلجم  نیا  رد  دـش  هراـشا  تیاور  دـنچ  هب  تسا 

: مینکیم

: لوا بلطم 

یلمع چیه  اب  تسا و  ردپ  قح  زا  رت  نیگنس  وا  قح  دوشیم و  قح  بحاص  هدیشک  هک  یناوارف  ياهجنر  تامحز و  لیلدب  ردام  هکنیا 
.درک ادا  لامک  مامت و  ار  وا  قح  ناوتیمن  ایند  رد 

تیاور کی  هب  دارفا  زا  هتسد  نیا  هب  خساپ  رد  دننک  ادا  ردام  قح  دنناوتیم  مارتح  ناسحا و ا  یگدیـسر و  یمک  اب  دننکیم  رکف  یخرب 
: مینکیم هراشا 

رد ار  مرکا  لوسر  دوب  هتفرگ  شود  رب  ار  شردام  دوب و  هبعک  هناخ  فاوط  لوغشم  يدرم  هک : دنکیم  لقن  دوخ  ریـسفت  رد  بطق  دیـس  تیاور :
تـسرد اذغ  مدوخ  تسا  لیلع  ضیرم و  تسا  لاس  دنچ  تسا  مردام  نیا  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  .کیدزن  دمآ  درک  هدـهاشم  لاح  نامه 

يارب جح  هب  ندمآ  تقو  مه  لاسما  منکیم  تمدخ  وا  هب  میوشیم و  ار  شیاه  سابل  .مهدیم  وشتسش  ار  وا  مدوخ  مراذگیم  وا  ناهد  رد  منکیم و 
مد ار  بکرم  مدیشکیم  ار  مردام  بکرم  هدایپ  دوخ  مدرک و  مدوخ  بکرم  راوس  ار  وا  متشادن  رتشیب  بکرم  کی  درک  رارصا  نم  هارمه  هب  ندمآ 

؟  ما هدومن  ادا  ار  وا  قح  ایآ  مهدیم  فاوط  متفرگ و  شود  هب  ار  مردام  متشاذگ  مارحلادجسم  رد 
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.تسه مه  شدایز  یتح  هلب  دیامرفب : مرکا  لوسر  تشاد  عقوت 

.دنکیمن لمح  عضو  ماگنه  هب  ار  وا  ياه  هلان  زا  یکی  ناربج  یتح  .هن  دندومرف : ترضح  اما 

؟ تسا هدرکن  ار  هلان  کی  ناربج  روطچ  دنکیم  تمدخ  وا  هب  دراد  اه  لاس  دیوگب   یسک  دیاش 

دییامرف : تیانع  لیلد  ود  هب  دراد ، یلئالد 

اما دوب  هقالع  يور  زا  دیناباوخ  یم  دادیم و  ریش  هفطاع  ایند  کی  اب  درکیم و  کشخ  رت و  ار  وا  درکیم  تمدخ  شدنزرف  هب  ردام  رگا  لوا :  لیلد 
رابجا اجک و  هقالع  .دسرت  یم  مدرم  فرح  زا  ای  درادن  رگید  یسک  ای  دنک  تمدخ  شردام  هب  تسا  روبجم  تسا  رابجا  يور  زا  دنزرف  تامدخ 

؟ اجک يرابجا  تدابع  اجک و  قشع  اب  تدابع  اجک . 

هیرگ ملد  زیزع  دوشب  تادف  ردام  دیوگ  یم  مادم  تسوا  ییادف  زاب  اه  یگتـسخ  همه  زا  دعب  درکیم  تمدخ  شدنزرف  هب  ردام  رگا  مود : لیلد 
.نکن

ناج تسرفب و  ار  لیئارزع  ایادخ  هک  دیامن  یم  ار   وا  گرم  ياضاقت  ندش  هتـسخ  زا  دعب  دنکیم  تمدخ  ردام  هب  رگا  دنزرف  نیا  اما 
.مدش هتسخ  دریگب  ار  نز  ریپ  نیا 

.ددرگ یم  باجتسم  رتدوز  ردام  ياعد  مود : بلطم 

اعد تیارب  تردام  هک  دندومرف  رما  دارفا  يراتفرگ  عفر  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  هدش  هراشا  ددـعتم  تایاور  رد 
انـشآ هب  قیفر  هب  لاقب  هب  هیاسمه  هب  دیوگیم  اعد  سامتلا  همه  هب  دوشیم  داجیا  یلکـشم  شیارب  یـصخش  یتقو  ام  هعماج  رد  اما  دنک 
ياعد اب  ارم  لکشم  ادخ  ات  دینک  اعد  نم  يارب  ناج  ردام  دیوگب  شردام  هب  هک  دنادیم  راع  دوخ  يارب  هکنیا  لثم  هک  شردام  زا  ریغ 

دیامرف لح  امش 
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دننام ناشتردق  زین  نانآ  هک  دوریم  سیون  اعد  ریگ و  لاف  غارس  دنک  هدافتسا  لکشم  لح  يارب  ردام  ياعد  زا  هکنیا  ياج  هب  هکنیا  ای 
.دندومرف یم  اعد  نتشون  هب  رما  ددعتم  دراوم  لکشم  لح  يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  الا  تسین و  زاسراک  ردام  ياعد 

: ردام ياعد  تباجتسا  هنومن  کی 

ار يربمایپ  سردآ  تشاد  عقوت  دیاش  ( ؟ تسا یسک  هچ  تشهب  رد  نم  نیشنمه  درک  لاوئس  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم
( دهدب وا  هب 

تخورف و ار  اـه  تشوگ  باـصق  ناوج  دـمآ  تفرگ  ار  سردآ  لیئارـسا .  ینب  هلحم  نـالف  رد  تسا  یباـصق  ناوـج  دیـسر : باـطخ 
طسو زا  ار  یلیبنز  دید  دمآ  ناوج  لزنم  هب  وا  اب  درک و  مالس  دمآ و  ولج  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم دورب  هک  تشادرب  تشوگ  يرادقم 
دوبن موهفم  هک  درک  ییاعد  نزریپ  نآ  دـعب  داد و  اذـغار  وا  دومن و  یگدیـسر  هب  درک و  جراخ  نآ  زا  ار  ینزریپ  دروآ و  نییاپ  قاتا 

ار وا  تـسا  مرداـم  درک : ضرع  تـسیک ؟ نـیا  درک : لاوئـس  ناوـج  زا  مالـسلا ) هـیلع   ) یـسوم تشاذـگ  لـیبنز  لـخاد  ار  وا  هراـبود 
اعد کی  منکیم  یگدیـسر  ار  وا  یتقو  ما  هتـشاذگ  لیبنز  نیا  لخاد  ار  وا  دـشاب  ناما  رد  ناگدـنزگ  زا  هکنیا  يارب  منکیم  یگدیـسر 

 : دیوگیم درک : ضرع  دنکیم ؟ ییاعد  هچ  وا  دومرف : ترضح   . تسا شوخ  شیاعد  نیا  هب  ملد  هک  دنکیم 

هتجرد هتبق و  یف  یسوم  سیلج  کلعج  کل و  هللارفغ 

دهد رارق  یسوم  نیشنمه  ار  وت  دزرمایب و  ار  وت  ادخ 

.تسا ردام  ياعد  کی  ندومن  باجتسم  رطاخب  ینیشنمه  نیا  هک  دیمهف  مالسلا ) هیلع   ) یسوم

.تسا نیگمهس  نیگنس و  رایسب  ردام  نیرفن  موس : بلطم 

15967 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4961 

http://www.ghaemiyeh.com


هابتـشا نانیا  اما  تسین  رگراک  شنیرفن  ددرگیم و  وا  نیرفن  زا  عنام  وا  ریـش  تسین و  اریگ  ردام  نیرفن  هک  تسا  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد 
.دراد يوق  ییاریگ  ردام  نیرفن  مه  تسا  باجتسم  ردام  ياعد  مه  دننکیم 

: دییامرف هجوت  تیاور  نیا  هب   

هب دیامرفیم : دناسریم  مالـس  ادخ  هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  دش  لزان  لیئربج  دـندوب  دجـسم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
لوسر مهد  رارق  دوخ  ترفغم  فطل و  دروم  ار  عیقب  رد  هتفخ  ناناملـسم  ماـمت  امـش  ياهمدـق  تکرب  هب  مهاوخ  یم  نم  دـیورب  عـیقب 

ترفغم بلط  رکذ و  اب  روبق  نایم  دندمآ و  عیقب  هب  دندمآ  یم  ترضح  لابند  هب  مه  يا  هدع  دنداتفا  هار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا
.يربق کی  هب  دندیسر  هک  دندرکیم  روبع 

، درک رییغت  ترضح  گنر  دنتفگ  رکذ  دنداتسیا  ربق  رانک  ترضح 

دنزیم : دایرف  ربق ، نیا  رد  تسا  یناوج  دومرف : ترضح  هدش ؟ هچ  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع 

هللا لوسر  ای  نامالا  نامالا  ران ،  يراسی  نع  ران ،  ینیمی  نع  ران ،  یتحت  ران ،  یقوف 

مداـیرف هب  هللا  لوـسر  اـی  تسا  شتآ  مپچ  تمـس  تسا ، شتآ  متـسار  تمـس  تسا ،  شتآ  میاـهاپ  نییاـپ  تسا ، شتآ  مرـس  يـالاب 
هدرم تمـسق  نیا  سک  ره  دینک  ربخ  دومرف : ترـضح  .هن  دندرک : ضرع  دیـسانش ؟ یمن  ار  ربق  نیا  نابحاص  دومرف : ترـضح  سرب ،
ربمایپ هب  ربق و  رانک  دـمآ  دـمآ و  نانز  اصع  ینزریپ  هکنیا  ات  داتـسیا  ربق  رانک  سک  ره  دـندرک  ربخ  ار  هنیدـم  مدرم  دـیایب  هدرک  نفد 

.داتسیا درک و  مالس 

: هک درک  نیرفن  تسا و  مرسپ  ربق  درک : ضرع  تسیک ؟ ربق  نیا  ردام ، دومرف : ترضح 
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نک دایز  ار  شباذع  هظحل  هب  هظحل  ایادخ 

.دزیم کتک  ارم  درک  تیذا  ارم  یلیخ  درک : ضرع  ینکیم ؟ نیرفن  ار  تناوج  ارچ  ردام  دومرف : ترضح 

.درک نیرفن  زاب  درک  متیذا  یلیخ  دزیم  یلیس  ارم  نوچ  مناوتیمن  درک : ضرع  .رذگب  وا  زا  ایب  دندومرف : اقآ 

ار شناوج  يادص  نم  دهدب  رارق  ربق  يور  ار  ششوگ  وگب : ردام  نیا  هب  دیامرفیم : ادخ  هللا ، لوسر  ای  درک : ضرع  دش  لزان  لیئربج 
.درذگب ات   مناسرب  ششوگ  هب 

هلان يادص  تشاذگ  ربق  يور  ار  شوگ  یتقو  دنکیم  هلان  دراد  نیبب  هدـب  رارق  تناوج  ربق  يور  ار  دوخ  شوگ  ردام  دومرف : ترـضح 
اب هللا  لوسر  ای  درک : ضرع  نازیر  کشا  نانک و  هیرگ  اما  درکدنلب  ربق  يور  زا  ار  رس  ردام  تساوخیم ، ناما  هک  دینشیم  ار  شدنزرف 

مدیشخب  ار  وا  نم  درک  تیذا  ارم  یلیخ  هکنیا 

نیرفن اب  ناوج  نیا   دوب  انب  یک  ات  دندوب  هدرواین  فیرشت  عیقب  هب  زور  نآ  مرکا  لوسر  رگا  لاح  تسا  ردام  نیرفن  تبقاع  نیا  هتکن :
دزوسب ربق  رد  ردام 

.دوش یمن  در  تسا و  اریگ  ردام  نیرفن  سپ 

.دش هزانج  عییشت  همطاف  دنچ  هنیدم  رد  لسوت :

ياهنز دندومرف  روتسد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ردام  مالـسلا ) اهیلع   ) دسا تنب  همطاف  لوا :
.دومرف تکرش  هزانج  عییشت  رد  مرکا  لوسر  دوخ  دندرک  هدامآ  ربق  عیقب  رد  هنیدم  نادرم  دندرک و  زیهجت  ار  وا  ندب  هنیدم 

اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  مود :

؟ اجک همطاف  نآ  اجک و  همطاف  نیا  عییشت  اما 

دندرک عییشت  هنابش  ار  ارهز  همطاف  اما  دندرک  عییشت  زور  ار  دسا  تنب  همطاف 
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هلان اب  ردام  یب  هچب  راهچ  دادقم و  رذابا و  ناملس و  دننام  رفن  دنچ  ار  ارهز  همطاف  دندرک  عییشت  هنیدم  مدرم  مامت  ار  دسا  تنب  همطاف 
...هاما او 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

( لوا تمسق   ) ردام ماقم 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

.دریگیمن افص  لد  نیا  وت  دای  نودب  .دریگیمن                      ار  وت  زج  یسک  غارس  ملد 

.دریگیمن افش  مراگن  لصو  هب  زج  هک  .تسا                رامیب  هشیمه  نم  لد  رجه ، دردز 

.دریگیمن ادگ  غارس  میرک  رگم  .میرک                   روپ  میرک و  یتسه  همطاف  زیزع 

.دریگیمن ءایض  تیاعد  رون  ریغ  هب  .اطخ                    هانگ و  تملظ  زا  دش  هایس  ملد 

.دریگیمن انشآ  بیرغ  لاح  هک  رگم  .تسه                  یئانشآ  وت  زج  ارم  هن  مبیرغ و 

: فیرشلا هجرف  یلاعت  جع هللا  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  کی 

هب زین  نم  تفر و  نوریب  فجن  رهش  هزاورد  زا  مولعلارحب  دیس  مداتـسا  یبش  دومرف : یلماع  داوج  دیـس  همارکلا  حاتفم  باتک  بحاص 
تشاد ییوگتفگ  نامز  ماما  اب  هتفر و  رمالا  بحاص  رـضح ت  ماقم  هب  بانج  نآ  میدید   ، میدش هفوک  دجـسم  دراو  ات  متفر  وا  لابند 

دوشب و همطاف  رـسپ  اب  نخـس  مه  دـناوتب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  .دومرف  تیانع  باوج  ترـضح  دیـسرپ  یتـالاؤس  ترـضح  نآ  زا 
ناسحلا ص 40) يرقبع   ) .ددرگ ناکما  ملاع  دبس  رس  لگ  اب  نیشنمه 

هب تشادگرزبو  متخ  سلاجم  رد  اصوصخم  دنهدیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ینارنخـس  تهج  زیزع  بالط  الومعم  هک  ییاهثحب  زا  یکی 
 . تسا ردام  ماقم  ثحب  هنمؤم  ناردام  زا  ردام  کی  تشذگرد  تبسانم 
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؟ ردپ ماقم  ای  تسا  رتالاب  ردام  ماقم  دراد ؟ یماقم  هچ  ردام  لاوئس : 

دیامرفیم  ود  ره  يارب  ار  مارکا  شرافس  دیایم  نایم  هب  مارکا  ناسحا و  زا  نخس  یتقو  میرک  نآرق  رد 

انسح هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و 

اناسحا هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و 

اناسحا نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعتال  نا  کبر  یضق  و 

ینک بدا  ودره  هب  يراد  هفیظو  تسا  هدومرف  نایب  ود  ره  يارب  مارکا  بوجو  هک  دیدومرف  هجوت 

: دیامنیم حرطم  ار  ردام  ثحب  دیایم  نایم  هب  ود  نیا  تامحز  زا  نخس  هک  یتقو  اما 

 .... اهرک هتعضو  اهرک و  هما  هتلمح  اناسحا  هیدلاوب  ناسنالا  انیصو  و 

تقـشم و جـنر و  تدـشدروآ  ایند  هب  ار  وا  ناوارف  تقـشم  درک و  لمح  جـنر  اب  ار  وا  ردام  اـما  دـنکیم  ود  ره  يارب  ناـسحا  هیـصوت 
ارهش نوثالث  هلاصف  هلمح و  دوب و  هام  یس  ات  وا  تامحز 

تسا رتالاب  ردام  ماقم  میرک  نارق  رظن  زا  سپ 

: تسا رتالاب  ردام  ماقم  زین  تایاور  رظن  زا   

لوا ثیدح 

ربا  نم  درک  ضرع  دیسر  مرکا  لوسر  رضحم  یناوج   

کما دومرف  ترضح  منک  یکین  یسک  هچ  هب 

تردام . 

مراهچ راب  يارب  دندومرف  ار  خساپ  نامه  ربمایپ  زاب  درک  لاوئـس  راب  نیموس  دینـش  مرکا  لوسر  زا  ار  خساپ  نامه  درک  لاوئـس  هرابود 
درک رارکت  ار  لاوئس  هک 

كابا دومرف  ترضح 

تردپ .  . 

ردپ يارب  تمسق  کی  تسا و  ردام  يارب  تمسق  هس  مینک  تمسق  راهچ  ار  ناسحا  رب و  رگا  دوشیم  مولعم 
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مود ثیدح 

دننک اعد  دنتسناوت  یم  مرکا  لوسر  مه  دومن .  دوخ  يراتفرگ  عفر  يارب  اعد  تساوخرد  دیسر و  مرکا  لوسر  رضحم  راتفرگ  یناوج 
يراتفرگ ره  هک  دـننک  نشور  اه  هدـنیآ  يارب  ار  هار  دـنهاوخیم  مرکا  لوسر  اما  دـشیم  باجتـسم  وا  ياـعد  دومرفیم  اـعد  رگا  مه  و 

تسا  لکشم  لح  يارب  یلصا  دک  کی  دمهفب  ار  دوخ  هفیظو 
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اعد تیارب  وگب  تردام  هب  ورب  دندومرف  زاب  دییامرفب .  اعد  امـش  درک  ضرع  دنک .  اعد  تیارب  وگب  تردام  هب  ورب  دندومرف  ترـضح 
دنک اعد  تیارب  وگب  تردام  هب  ورب  دومرف  ترضح  درک  مرکا  لوسر  زا  اعد  تساوخرد  اددجم  دنک 

دنک اعد  تارب  وگب  تاباب  هب  ورب  دومرف  ترضح  هتفر .  ایند  زا  مردام  درک  ضرع 

ردام ياعد  تشاد  ردام  دوب و  هدـنز  شردام  رگا  اما  دومرف  مرکا  لوسر  دورب  دوش و  صخرم  ترـضح  رـضحم  زا  تساوخرب  ناوج 
.دش یم  باجتسم  رتدوز 

.تسا رادروخرب  يرتالاو  ماقم  زا  ردام  تسا  مولعم  ردام  ياعد  تباجتسا  تیاور  نیا  زا 

مرداـم ماـقم  زا  مراد  هچره  نم  تسا و  نم  زا  دراد  هچ  ره  تعنـص  يژولونکت و  زا  ناـهج  دـیوگیم : تسا  قرب  عرتـخم  هک  نوسیدا 
.تسا

.تسا ردام  ماقم  زا  دنراد  هچره  نایملاع  ینعی  دراد  موهفم  کی  نوسیدا  مالک  نیا 

: تسا ردپ  شقن  زا  رت  ساسح  ردام  شقن 

ناکتو دـنکیم   لوحتم  ار  ملاع  تسد  کی  اب  اما  دـهدیم  ناکت  دـنابنج و  یم  ار  هراوهگ  تسد  کی  اب  ردام  دـیامرفیم  انیـس  یلعوبا 
 . ار یملاظ  تسا  نکمم  دهدب  لیوحت  يدنمشناد  تسا  نکمم  دهدیم 

ناتساد  

شردام هزانج  عییـشت  رد  .تسا  داهتجا  يارب  یقرت  نابدرن  وا  باـتک  ود  هک  ار   يراـصنا  ياـضترم  خیـش  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
مدرم دینکیم  هیرگ  ردقنیا  دشابن  بوخ  دیاش  دـیدیلقت  عجرم  امـش  اقآ  دـندرک  ضرع  دـندمآ  درکیم  هیرگ  تخیریم و  کشا  یلیخ 

دننیبیم

.منکن هیرگ  هتفر  ایند  زا  مردام  دندومرف  اقآ 

منکن هیرگ  هتفر  ایند  زا  مردام  منکن ؟ هیرگ  ارچ  .دشیمن  اضترم  خیش  يراصنا ،  ياضترم  دوبن  ردام  نیا  تامحز  رگا 
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موس ثیدح 

مهدیم ماجنا  ار  تادابع  مراد  داهج  جح  سمخ و  هزور و  زامن و  نم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دیـسر  مرکا  لوسر  رـضحم  یـصخش 
سوبب  ار  تردام  ياپ  وشب  مخ  ورب  دومرف  مرکا  لوسر  مسوبب  ار  تشهب ) رد  هنشاپ   ) تشهب رد  هبوچ  راهچ  هک  منک  هچ 

 . سوبب ار  وا  ربق  وا  ياپ  تین  هب  ورب  دومرف  ربمایپ  اما  دندوب ) ردپ  مسا  رظتنم  همه   ) تسا هتفر  ایند  زا  مردام  درک : ضرع 

سیونب ربق  تروص  نآ  يور  ار  تردام  مان  زاسب و  يربق  تروص  ورب  دومرف  ترـضح  تسین  مولعم  هدش و  فاص  وا  ربق  درک  ضرع 
سوبب  ارنآ  ردام  ربق  تین  هب  و 

دوب ردام  هب  شرافس  همه  اما  دیایب  ردپ  مان  دندوب  رظتنم  نیرضاح  هلحرم  ره  رد 

دیناوخیم تیاور  رد  هکنیا  اذل 

تاهمالا  مادقا  تحت  هنجلا 

هنجلا  ضایر  نم  هضور  تاهمالا  مادقا  تحت 

ياپ ریز  تشهب  يورب  تشهب  یهاوخیم  رگا  وت  ینعی  نیا  دندومرف  ماما  ترضح  تسا  مولعم  هکنیا  دوریم  تشهب  ردام  هکنیا  ینعی  هن 
شراتفر بظاوم  دنکیم و  ناسحا  ردام  هب  تبـسن  تسا  ردام  سوباپ  هک  یـسک  تسا  مولعم  بخ  شاب  ردام  سوباپ  ینعی  تسا  ردام 

تسا  ردام  رضحم  رد 

تسا رتالاب  ردام  ماقم  تسا  مولعم  تیاور  هس  نیا  زا 

: لسوت

هچره هنیدـم  رد  ردام  یب  هچب  راهچ  درکیم  هلان  درکیم  هیرگ  دـنلب  دـنلب  ردام  هزانج  عییـشت  رد  يراـصنا  خیـش  تسـالاب  رداـم  ماـقم 
دونشن ار  امش  يادص  یـسک  دینک  هیرگ  هتـسهآ  اه  هچب  تفگیم  الوم .  فرط  زا  دمایم  ناملـس  دننک  دنلب  هیرگ  هب  ادص  دنتـساوخیم 

هاما او  دنتفگیم  طقف 
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درک مرس  رب  متام  تخر  یلفط  هب  درک          مرس  رب  یکاخ  هچ  يدید  کلف 

درک مردام  یب  اه  هچوک  نایم  هریغم                   تسد  دنکشب  یهلا 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

( مکرابک اورقو   ) هینابعش هبطخ  رد  اهرتگرزب  هب  مارتحا 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

؟ يراد روبع  دصق  هچوک  ریسم  زا  یک  يراد …  رونز  یمجح  تهاگن  رد  هکنآ  يا 

يراد رون  يایرد  تباجح  رد  هکنآ  يا  یباتب ...  مبش  رب  ات  مدنام ، راظتنا  مشچ 

يراد روبص  یمشچ  میاهمشچ  سکعرب  مهاگن ... ؟ ینک  یم  یک  مهانگ ، رد  قرغ  نم 

؟ يراد روهظ  دصق  ممشچ ، يارس  رد  یک  تیور ...  غورف  بش  کی  مدوب ، هدید  باوخ  رد 

: فرشت کی 

ًالصا یلو  دومن ؛ هجلاعم  لاس  نیدنچ  دوب و  هدش  التبم  کیتایس ، سرقن ، تلاسک  هب  یتدم  فیرشلا  ،) هرس  سدق   ) یناهجریم همالع 
رهش جراخ  رد  هک  يا  هدازماما  ترایز  هب  ارم  دندمآ  ناتـسود  زا  یـضعب  دومرف : یم  ناشیا  دوخ  هکنیا  ات  دوب ، هدشن  لصاح  يدوبهب 

تسا و رود  يردـق  هار  دـنتفگ : .مور  یم  هناـخدور  هب  ریهطت  يارب  متفگ : نم  دـندرب  تسا  میهاربا » هدازماـما   » هب فورعم  ناـچوق و 
ناهگان مدومن  وضو  دـیدجت  مدیـسر و  هناخدور  هب  ات  متفر  و  مور » یم  هتـسهآ  هتـسهآ  : » متفگ .تسا  لکـشم  امـش ، ياپ  درد  يارب 

هدرکن هجلاعم  ار  دوخ  ياپ  زونه  یتسه ، اود  اعد و  لها  هکنیا  اب  امـش  یناهجریم ! ياقآ  دومرف : درک و  مالـس  دمآ و  یـصخش  مدید 
.تسا هدشن  هک  نونکات  متفگ : يا !؟

نم تسد  زا  ار  اصع  مزیخرب ، اصع  کمک  اب  هشیمه  دـننام  متـساوخ  .يدـش  بوخ  زیخرب  دومرف : دنتـسشن  نم  راـنک  دـندمآ و  سپ 
ضرع ناشیا   هب  .تشادن  درد  میاپ  ًادبا  رگید  مداتسیا و  متـساخرب  تسا ؛ ملاس  میاپ  مدید  .تخادنا  هناخدور  فرط  نآ  هب  تفرگ و 

اصع اقآ  دنتفگ : دندیسر و  اقفر  عقوم  نیمه  رد  .تفر  و  تشاد ؛ یهاوخن  ارم  سردآ  وت  دومرف : مسرب ؟ امش  تمدخ  اجک  نم  مدرک 
.دنتفاین وا  زا  يرثا  دندرک ، صحفت  هچ  ره  دیبایرد ! ار  اقآ  متفگ : وک ؟
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نآ لـمکا  متا و  قادـصم  هک  هدومرف  اـهرتگرزب  هب  مارکا  هب  شرافـس  هینابعـش  هبطخ  رد  ملـس ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
.مینک یم  نایب  ار  یتاکن  هک  تسا  هدومرف  نایب  یتاروتسد  زین  میرک  نآرق  رد  دنتسه  نیدلاو 

هکلب هدرکن  حرطم  تاـبجاو  رگید  هزور و  زاـمن و  ثـحب  دـیحوت  راـنک  تـسا  هداد  رارق  دـیحوت  راـنک  ار  رداـم  ردـپ و  هـب  یکین  - 1
: تسا نیدلاو  ثحب  هلصافالب 

هیآ 83) هرقب ، هروس  « ) اناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  َهَّللا َو  َّالِإ  َنوُُدبْعَت  «ال 

 ( هیآ 23 ءارسا ، هروس  « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ُهاَّیِإ َو  َّالِإ  اوُُدبْعَت  َّالَأ  َّکُبَر  یضَق  «َو 

ار نیدلاو  هب  مارکا  هلأسم  و  هب ) كرشی  نا  رفغی  ال   ) تسین ششخب  لباق  تسا و  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  ادخ  هب  كرش  هک  اجنآ  زا  - 2
 : دراد رارق  ناهانگ  نیرتگرزب  رامش  رد  ادخ  هب  كرش  زا  دعب  نیدلاو  قوقع  هک   تسا  مولعم  هدش   رکذتم  نآ  رانک 

هیآ 36) ءاسن ، هروس  « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْشت  َهَّللا َو ال  اوُُدبْعا  َو   »

هیآ 151) ماعنا ، هروس  « ) ًاناسْحِإ ِْنیَِدلاْولِاب  ًاْئیَش َو  ِِهب  اوُکِرُْشت  َّالَأ  »

مارتحا بدا و  دیاب  نادنزرف  هب  تیبرت  بادآ  نیرت  هیلوا  زا  ینعی  تسا  نادنزرف  هب  تاشرافـس  نیلوا  فیدر  رد  نیدلاو  هب  مارتحا  - 3
نیمز يور  زین  میلاعت  هیقب  الاو  دـنکیم  نیکمت  وا  ياـه  هیـصوت  تاروتـسد و  لـباقم  رد  درک  بدا  یتقو  داد  داـی  وا  هب  ار  نیدـلاو  هب 

: تسین لئاق  یشزرا  شنیدلاو  يارب  هک  ارچ  دنامیم 

هیآ 14،13) نامقل ، هروس  « ) ِْهیَِدلاِوب َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  ٌمیِظَع َو  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای  »

نیرت بجاو  هک  دوش  یم  مولعم  مه  فرط  نآ  زا  دنکیم  نیدـلاو  هب  هیـصوت  مه  دـنکیم  ندـشن  كرـشم  هب  هیـصوت  مه  قوف  هیآ  رد 
.تسا ردام  ردپ و  هب  ناسحا  اه  بجاو 
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تسا هدرب  مان  هنومن  ناونعب  ناشنیدلاو  هب  مارکا  تعاطا و  رد  ار  یخرب  هدومرف و  ار  نیدلاو  هیصوت  زین  شئایبنا  هب  لاعتم  دنوادخ  - 4
: دنریگب سرد  ءایبنا  نیا  زا  نیدلاو  هب  ناسحا  رد  تیرشب  هک 

: دیامرف یم  مالسلا _  هیلع  ییحی _  دروم  رد  دنوادخ 

هیآ 14 ) میرم ، هروس  « ) ِْهیَِدلاِوب اًَّرب  «َو 

.درکیم یکین  شنیدلاو  هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) ییحی

.دیامرفیم ناونع  نیدلاو  هب  یکین  ار  لئاضف  مامت  دبسرس  لگ  اما  دیامرف  نایب  تسناوتیم  تالامک  لئاضف و  یلیخ  ترضح  نآ  زا 

: دیامرف یم  یسیع  دروم  رد   و 

هیآ 32) میرم ، هروس  « ) اًّیِقَش ًاراَّبَج  ِیْنلَعْجَی  َْمل  ِیتَِدلاِوب َو  اًَّرب  «َو 

.تسا هدادن  رارق  یقش  رابج و  تسا و  هداد  رارق  راکوکین  مردام  هب  تبسن  ارم  دنوادخ  »

ناتساد

: دوخ یئاضر  ردام  هب  تبسن  مرکا  لوسر  یکین 

دوب هتسشن  نآ  يور  دوب و  هدومرف  نهپ  یشرف  ترـضح : نآ  يزور  .دوب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مالـسا ربمایپ  تثعب  زاغآ  ياه  لاس 
وا تساخرب و  وا ، ياه  ینابرهم  دای  هب  هلآ _  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ _  دمآ ، ترـضح  نآ  روضح  هب  همیلح  رهوش  عقوم  نیا  رد  هک 

همیلح شردام  هک  دیشکن  یلوط  دناشن  نآ  يور  ار  دوخ  یعاضر  ردپ  درتسگ و  ار  دوخ  شرف  زا  يا  هشوگ  درک و  يدایز  مارتحا  ار 
.درک دوخ  یعاضر  رداـم  هب  یناوارف  تبحم  دـیناشن و  نآ  يور  ار  وا  درک و  نهپ  وا  يارب  ار  شرف  رگید  هشوگ  ترـضح  دـش ، دراو 

.( ص 47 ناتسود ج 3 ، ناتساد  )

هداد رارق  باطخ  ار  ملاع  ياهناسنا  همه  هکلب  هدومرفن  ناناملـسم  هب  طقف  ار  نیدلاو  هب  تبـسن  مارکا  هب  شرافـس  میرک  نآرق  رد  - 5
نیدـلاو هب  دـیاب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و   ) اهناسنا مامت  ینعی  نیدـلاو  فرط  رد  هن  دراد  رارق  باـطخ  فرط  رد  هن  مالـسا  دـیق  تسا 

 ( دننک مارتحا  ناملسم  ریغ  ناملسم و 
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.( هیآ 8 ، توبکنع هروس  « ) ًانْسُح ِْهیَِدلاِوب  َناْسنِْإلا  اَْنیَّصَو  «َو 

نادـنزرف هب  تبـسن  نیدـلاو  هب  اّما  تسا  هدـمآ  رداـم  ردـپ و  قوقح  ناـسحا و  تیاـعر  رب  دـیکأت  يداـیز  تاـیآ  میرک  نآرق  رد  - 6
هب مه  نیا  .دوب  تیلهاـج  رـصع  رد  تشز  و  موش   تداـع  کـی  هک  نادـنزرف  نتـشک  زا  یهن  دروم  رد  رگم  دوش  یم  رتمک  شراـفس 
هک یلاح  رد  دـننک  شومارف  ار  دوخ  نادـنزرف  تسا  نکمم  رتمک  ناشدـنمورین  فطاوع   مکح  هب  رداـم  ردـپ و  هک  تسا  نآ  رطاـخ 

ص 41) هنومن ج 17 ، ریسفت   ) .دننک شومارف  يریپ  نارود  رد  ًاصوصخم  ار  دوخ  ردام  ردپ و  نادنزرف  هک  دتفا  یم  قافتا   دایز 

: تسا هداد  رارق  ادخ  رکش  فیدر  مه  ار   نیدلاو  رکش  میرک   نآرق  رد  - 7

هیآ 14) نامقل ، هروس  « ) َْکیَِدلاِول ِیل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  »

دنوادخ و رکش  هیآ  نیا  رد  دوش  یم  هظحالم  هک  روط  نامه  روآ » اج  هب  رکش  شردام  ردپ و  نم و  يارب  هک  مدرک ) هیصوت  وا  هب    )
شدوخ و زا  يراذگرکش  هب  هدومرف  رما  ادخ  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  .دنا  هتفرگ  رارق  فیدر  کی  رد  نیدلاو  زا  رکـشت 
، لوا پاچ  یمالسالا ، مالعالا  بتکم  رـشان  ، ) همکحلا  ) .دنک یمن  مه  ار  ادخ  دنکن  رکـش  ار  نیدلاو  یـسک  رگا  سپ  نیدلاو ، يارب 

.( 709 ج 10 ، ( 1363

( ینیب ناسحا  ات  نک  ناسحا  : ) هدنزومآ سرد  کی 

عمج مه  رود  ماـش  ندروـخ  يارب  بـش  ره  هداوناـخ  ياـضعا  درکیم  یگدـنز  شا  هلاـسراهچ  هوـن ي  سورع و  رـسپ و  اـب  يدرمریپ 
یم نیمز  يور  تخاـس و  یم  لکـشم  شیارب  اـبیرقت  ار  اذـغ  ندروخ  شنامـشچ  فعـض  گرزبردـپ و  نازرل  ناتـسد  اـما  ، دـندشیم

نز و سپ  ” درک گرزبردـپ  يارب  يرکف  دـیاب  تفگ ” : رـسپ  .دـندش  هفالک  شاـپ  تخیر و  همه  نآ  زا  شـسورع  رـسپ و  ، . دـنتخیر
هک یلاـح  رد  ، دروخیم ار  شیاذـغ  ییاـهنت  هب  درمریپ  اـجنآ  رد.دـنداد  رارق  یکچوک  زیم  قاـتا  زا  يا  هشوگ  رد  درمریپ ، يارب  رهوش 
يا هساک  رد  الاح  دوب  هتـسکشار  فرظ  ود  یکی  درمریپ  هک  اجنآ  زا  دـندربیم و  تذـل  ناشیاذـغ  زا  زیم  رـس  هداوناـخ  ياـضعا  ریاـس 

شیاذغ ییاهنت  رد  هک  نانچ  مه  دندش  یم  هجوتم  تقو  نآ  داتفا و  یم  درمریپ  هب  ناشمـشچ  اهنآ  هاگهگ  .دندادیم  اذغ  وا  هب  یبوچ 
دوب يا  هدنزگ  دنت و  ياهرکذت  دندروآ  یم  نابز  هب  سورع  رسپ و  نیا  هک  يزیچ  اهنت  اما.تسا  کشا  زا  رپ  شنامشچ  دروخ  یم  ار 
بـش کی.دوب  اهراتفر  نآ  مامت  دهاش  توکـس  رد  نانآ   هلاسراهچ  كدوک  .دـندادیم  وا  هب  اذـغ  نتخیر  ای  لاگنچ  نداتفا  عقوم  هک 

 ، مرسپ دیسرپ ” : وا  زا  ینابرهم  اب.دوب  هتخیر  نیمز  يور  هک  دید  یبوچ  ياه  هکت  اب  يزاب  مرگرس  ار  شرـسپ  ناوج  درم  ماش  زا  لبق 
نامام وت و  هب  نوا  اب  مدـش  گرزب  یتقو  ات  کچوک ،  یبوچ  هساک  کی  داد : باوج  تمیالم  اب  مه  كرـسپ  يزاسیم ”؟  یچ  يراد 

دنب ناشنابز  هک  داد  ناکت  ار  شردام  ردپ و  نانچ  نآ  كدوک  نخـس  نیا  .داد  همادا  شراک  هب  دز و  يدـنخبل  دـعب  و  مهدـب ”.  اذـغ 
.درب ماش  زیم  تمس  هب  ار  وا  ینابرهم  اب  تفرگ و  ار  ردپ  تسد  ناوج  درم  بش  نآ  .دش  يراج  ناشنامشچزا  کشا  سپس  دمآ و 
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چیه نم  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : دیسر و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تمدخ  يدرم  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
زا کی  چیه  ایآ  دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  منک ؟ هبوت  مناوت  یم  ایآ  مشاب  هدادن  ماجنا  هک  هدنامن  یتشز  راک 

ربمایپ داتفا  هار  وا  یتقو  .يوش  هدـیزرمآ  ات  نک  یکین  وا  هب  ورب  دومرف : ترـضح  .مردـپ  یلب ،  تفگ : ؟ دنتـسه هدـنز  ترداـم  ردـپ و 
رتدوز درک  یم  یکین  وا  هب  دوـب و  هدـنز  شرداـم  رگا  ینعی  دوـب  هدـنز  شرداـم  شاـک  يا  دوـمرف : ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  )

.( ص 131 لوا ، دلج  هریبک ، ناهانگ   ) .دش یم  هدیزرمآ 

: نیسح ماما  هب  لسوت 

نیسح تالبرک  قشاع  متقشاع  ینودیم  نیسح ...  تارب  هنزیم  رپ  ملد  غرم  ادخ  هب 

نیسح تارکون  فص  زا  ینک  مادج  هنکن  یئوت ...  مبابرا  متفگ  متفر  اجکره  ادخ  هب 

.ناشتافو زا  دعب  مه  درک  ناسحا  نانآ  هب  دیاب  تایح  نامز  رد  مه  تسین  نانآ  تایح  نامز  هب  طوبرم  طقف  نیدلاو  هب  ناسحا 

ناشتافو تداهـش و  زا  دعب  مینک  ناسحا  نانآ  هب  دیاب  ناشتایح  نامز  رد  دنتما  نیا  ردپ  مالـسلاامهیلع )  ) مرکا لوسر  نینمؤملاریما و 
زیزع و يارب  هیرگ  مه  یکی  تسا  نانآ  تاروتسد  هب  لمع  راوگرزب  ود  نیا  هب  ناسحا  ياههار  زا  یکی  مینک  ناسحا  نانآ  هبدیاب  زین 

هیلع  ) نیـسح ماما  رب  هیرگ  هک  دـنکیم  لقن  صئاصخ  رد  يرتشوش  رفعج  خیـش  موحرم  هچنانچ  تسا  نیـسح  ماما  ناـنآ  هشوگرگج 
احاسم و احابص و  کیلع  نبدنالو  دنکیم  هیرگ  ترضح  نآ  يارب  ماش  حبـص و  ره  نامز  ماما  تسا  تما  نیدلاو  هب  ناسحا  مالـسلا )

.منکیم هیرگ  وت  تبیصم  يارب  ماشو  حبص  ره  راوگرزب  دج  يا  امد  عومدلا  لدب  کیلع  نیکبال 
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نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

( مود ربنم   ) نیدلاو هب  مارتحا 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

منک ادص  نم  ار  وت  هنیس  زوسز  یک  ات  منک ...  اعد  تیور  ندید  يارب  یک  ات 

منک ایتوت  اروت  ياپ  كاخ  هدید  رب  یهن ...  مرس  رب  مدقو  یهن  یتنم  رگ 

منک انشآ  وت  هب  هدید  هک  هدب  منذا  نامزلا ...  بحاص  نامز  رصع و  بیرغ  یتسه 

منک ادخ  يوس  هب  شیوخ  تسد  ود  یک  ات  زیزع ...  يا  وت  لامج  رون  روهظ  رهب 

منک ادف  ار  ناج  وت  يامن  ور  هب  اناج  ارم ...  تندید  دوش  بیصن  رگ  هرظن  کی 

فرشت کی 

نامز ماما  سدقم  رـضحم  هب  مدرکیم  اعد  متفریم  سدقم  دهـشم  هب  مدوب  ترفاسم  رد  دنک  یم  لقن  هدـس ي  یلع  دیـس  جاح  موحرم 
هیمستلا هلیل  رد  ار  ترضح  رضحم  هب  فرشت  هدعو  هک  دیسر  مشوگ  هب  یبیغ  يادص  کی  اهتقو  نامه  موش  بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  )

تذل شنانخس  زا  هک  دومرف  تبحـص  نم  اب  یتدم  دمآ و  متدایع  هب  یـصخش  مدش   ضیرم  دابآ  نوتاخ  لزنمرد  تعجارم  رد  دنداد 
اجنیا یـسک  دـنتفگ  متفرگ  منایفارطا  زا  ار  اقآ  نآ  غارـس  شنتفر  زا  سپ  داد  افـش  هدـعو  نم  هب  تیاهن  رد  دیـسرپ و  ملاح  زا  مدربیم 

.دوب بش  نامه  بشما  دوبن  تاقالم  هدعو  هیمستلا  هلیل  رگم  دومرف  هک  مدینش  ار  یبیغ  يادص  نامه  زاب  تسا  هدماین 

هب ناسحا  تاکرب  زا  يدادعت  هب  سلجم  نیا  رد  تسا  نیدـلاو  هب  مارتحا  اهناسنا  نایم  رد  مهم  روما  نیرت  بجاو  زا  یکی  دـش  ضرع 
.مینکیم هراشا  ندش  قاع  یبدا و  یب  تارضم  زا  يدادعت  نیدلاو و 
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: نیدلاو هب  ناسحا  تاکرب 

.تسا تدابع  نانآ  تروص  هب  ندرک  هاگن  - 1

هدابع امهل  ابح  هیدلاو  یلا  دلولا  رظن  ملسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 

.تسا تدابع  قشع  تبحم و  يور  زا  نیدلاو  تروص  هب  ندرک  هاگن  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر 

ناتساد

دندرک توعد  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  رـضحم  هب  فرـشت  هب  ار  وا  تافرع   رد  یتقو  هر  ینیدلاءاهب  اضر  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم   
يالاب ترـضح  نینزان  دوجو  مدز  الاب  ار  مایخ  هدرپ  یتقو  دـنکیم  لـقن  دـندرک  ییاـمنهار  ار  وا  ترـضح  همیخ  هب  درک و  تکرح  و 

متخانـشیمن ار  یخرب  متخانـشیم  ار  یخرب  دندوب  نیحلاص  املع و  زا  يدادـعت  ترـضح  نوماریپ  دـندوب و  هدومرف  لوزن  لالجا  همیخ 
ترضح نانخس  لالخ  رد  دمآ  نایم  هب  اهنخـس  متـسشن  .دییامرفب  هک  دندومرف  هراشا  دندومرف و  تیانع  خساپ  ترـضح  مدرک  مالس 

میدیـسرپ ماوق  يدهم  جاح  زا  میتفر  نارهت  میتشگرب و  هکم  زا  ات  تشذگ  تاقالم  نیا  .ما  یـضار  ماوق  يدهم  جاح  زا  نم  دـندومرف 
دیاش مرادـن   یلباق  حـلاص  لمع  مرادـن  يریخ  راک  تفگ  درک و  هیرگ  تسا  یـضار  وت  زا  نامز  ماـما   هک  يدرک  راـک  هچ  امـش  هک 

.تسا هدومن  یضار  نم  زا  ار  ترضح  مردام  زا  نم  هلاس  دنچ  یگدیسر 

: لبق هسلج  ثیدح  دوشیم : هانگ  ششخب  هبوت و  یلوبق  بجوم  - 2

؟ هبوت نم  یل  لهف  ُُهتلِمَع ،  دق  الا  حیبق  لمع  نم  ام  هللا ،  لوسر  ای  لاقف : یبنلا ، یلا  ءاج  لجر 

.ُهربَف بَهذاف   لاق : یبا .  لاق : یح ؟  دحا  کیدلاو  نم  لهف  هللا  : لوسر  هل  لاقف 

.تسا لامعا  نیرتهب  نیدلاو  هب  ناسحا  - 3
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هللا لیبس  یف  داهجلا  هرمعلا و  جحلا و  موصلا و  هالصلا و  نم  لضفا  نیدلاولا  ُرب  ملس  :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر   لاق 

: ددرگ یم  لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  عیفر  هاگیاج  لیصحت  بجوم  - 4

 : هک دنک  یم  لقن  ار  یتیاور  راحب ص 66  لوا  دلج  رد  یسلجم  موحرم 

رثا رب  هک  دید  یهلا  شرع  هیاس  رد  ار  يدرم  لاح  نیا  رد  دوب  ادخ  اب  زاین  زار و  تاجانم و  لوغـشم  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم ترـضح 
هدش و هدنکفا  وا  رب  وت  شرع  هیاس  هک  تسیک  درم  نیا  ایادخ  درک  لاوئـس  ادـخ  زا  تسا  هتفرگ  ياج  شرع  هیاس  ریز  ماقم  تمـضع 

: دوب تلصخ  ود  ياراد  درم  نیا  دیسر  باطخ  تسا ؟ هدش  یمظع   تمعن  نیا   لومشم 

.درک یم  یکین  نیدلاو  هب  تبسن  لوا :

.تفر یمن  هار  مدرم   نیب  ناونع  نیدب  دوبن و  نیچ  نخس  مود :

.دروآ یم  ناغمرا  هب  ار  نانآ  باجتسم  ياعد  زا  ندش  دنم  هرهب  - 5

.تسایبنا ياعد  دننام  نیدلاو  ياعد  دنیامنیم  یهلا  ءایبنا  ار  اعد  نیرتهب  ِهتَّمُأل  ِیبَّنلا  ِءاعُدَک  ِهَِدلَِول  ِدلاولا  ُءاعُد 

: نیدلاو هب  یمارتحا  یب  تارضم 

: دوش یم  هاتوک  ناسنا  رمع  - 1

قداص ماما  درک  یم  تکرح  شردپ  زا  رتولج  یمارتحا  یب  تمرح و  کته  باب  زا  هک  دـندید  ار  یناوج  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
زا تردپ  ياپ  زا  رتولج  مدق  هس  مسق  ادخ  هب  دومرف : وا  هب  ترـضح  دیـسر  اقآ  رـضحم  یتقو  .اجنیا  ایب  رـسپ  دندومرف  مالـسلا ) هیلع  )

.درک مک  ار  ترمع  زا  لاس  یس  لاعتم  دنوادخ  یتفر  یئانتعا  یب  یبدا و  یب  باب 

: تسین لوبق  وا  زامن  - 2

هدرک ملظ  وا  هب  ود  نآ  هکنیا  ولو  دـنک  هاـگن  نیهوت  یبدا و  یب  يور  زا  دوخ  نیدـلاو  هب  یـسک  دوـمرف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
.تسین لوبق  دنزرف  نیا  زامن  دنشاب 

15981 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4977 

http://www.ghaemiyeh.com


هتالص هل  هللا  لبقی  مل  ناملاظ  امه  تقام و  رظن  هیوبا  یلا  رظن  نم 

: هدش بکترم  ار  هریبک  هانگ  نیدلاو  هب  یمارتحا  یب   - 3

یفاک ج2 ص 281)  ) تسا نیدلاو  قاع  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  دندومرف  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

نیدلاولا قوقع  .......و و  میظعلا  هللااب  كرشلا  ادمعتم و  سفنلا  لتق  اهنم   : هعبس رئابکلا  لوقی 

.تسا هدش  هداد  رارق  سفن  لتق  ادخ و  هب  كرش  رانک  رد  نیدلاو  قاع  زین  اجنیا 

ددرگ  : یم  ناسنا  يراوخ  بجوم  - 4

: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) يداه ماما 

هلِّذلا یلا  يّدَؤُی  هَّلِقلا َو  ُبِّقَعُی  قوقعلا   

راحب ج 74 ص 84)  ) تسا ندش  لیلذ  ندروآ و  مک  ندش  قاع  رس  تشپ 

.دور تشهب  هب  دسر  هچ  ات  دنک  یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  - 5

یمن مامشتسا  ار  وب  نیا  فنـص  کی  طقف  دسریم  ماشم  هب  لاس  دصناپ  تفاسم  زا  تشهب  يوب  دیامرف  یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.نیدلاو قاع  دومرف  دننایک : هتسد  نآ  مدرک  ضرع  دننک  یمن  سح  دننک و 

هیدلاول قاعلا  لاق  مه : نم  تلق و   

: دوش یمن  هتفریذپ  نیدلاو  قاع  زا  یلمع  چیه  - 6

)؟ دیهشلا یقیدص  نیا   ) تساجک شیاج  دش  دیهش  هک  نم  تسود  درک  ضرع  ادخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) یسوم

.تسا منهج  رد  رانلا ) یف  : ) دیسر باطخ 

درک لاوئس  دنوادخ  زا  ار  وا  نتفر  منهج  لیلد  درک و  بجعت   

.مریذپ یمن  وا  زا  یلمع  چیه  ائیش ) هنم  ُلَبقَا  مل   ) تسا نیدلاو  قاع  هک  یسک  دوب و  نیدلاو  قاع  وا  دیسر  باطخ   

: تیدحا ترضح  هیحان  زا  وا  ناهانگ  شزرمآ  مدع  - 7

کل    رفغا  یناف ال  تئش  ام  لمعا  قاعلل  لاُقی  ملس  :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق 
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راحب ج 74 ص 80)  ) .مشخب یمن  ار  وت  ناهانگ  يدب  ماجنا  يراک  ره   دوش  یم  هتفگ  نیدلاو  قاع  هب 

: دوش یم  ناسنا  زا  یتیاضران    بجوم  یمارتحا   یب  یبدا و  یب  - 8

یئاور : ناتساد 

نم اب  مردام  مدـمآ  دوخ  لزنم  هب  مدـش و  صخرم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  روضح  زا  تقو  رید  بش  دـیوگیم  مزهم  نبا  میهاربا 
قداص ماما   تمدـخ  مدـناوخ و  ار  زامن  دـش  حبـص  مدرک .  يدـنت  وا  هب  تبـسن  نم  دـش و  وگم  وگب  وا  نم و  ناـیم  درکیم  یگدـنز 

: دومرف نم  هب  همدقم  نودب  ترضح  مدش  دراو  یتقو  مدیسر 

يدوـب و هتفرگ  مارآ  نآ  رد  هک  دوـب  یلزنم  وا  مکـش  هک  ینادـیمن  رگم  يدرک ؟ ییوگتـشرد  ترداـم  هـب  تـشید  ارچ  مزهم  اـبا  يا 
؟ يدیشون یم  نآ  زا  هک  دوب  یفرظ  شا  هنیس  يدیباوخیم و  نآ  رد  هک  دوب  يا  هراوهگ  شنماد 

؟ يدرک یتشرد  وا  اب  ارچ  سپ  دومرف  یلب .  مدرک  ضرع 

ردام هب  لسوت  کی 

دندز ادخ  ریش  هناخ  برد  هب  شتآ  دندز ...  اپ  تشپ  قح  هفیحص  رب  هکنانآ 

دندز یفطصم  ندب  رب  هنایزات  سپ  ادخ ...  ربمغیپ  نت  هراپ  دوب  هک  ارهز 

دندز ءاسنلاریخ  هتسکش  هنیس  رب  مرگ ...  ياه  هلعش  زا  دش  خرس  هک  يرد  خیم 

دندز ارچ  ار  ام  ردام  هچوک  نیب  رد  دیهد ...  ادن  ارهز  هرارذ  يا  دیزیخ 

دندز اجک  ردام  هب  لفط  مشچ  شیپ  رد  وگب ...  دوخ  وت  هریغم  داب  هتسکش  تتسد 

راتفر دـب  تردام  اب  ارچ  هک  تفرگ  رارق  ترـضح  باتع  دروم  درک و  یتشرد  ردام  هب  طقف  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هباحـص  نیا 
.يدرک
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نم یطرق  رثتنا  یتح  هدیب ، ینبرضیف  دیامرفیم  شدوخ  هللاو ، هن  دندرک  دنلب  ادص  طقف  ایآ  هچوک .  نایم  ردام  کی  اب  دندرک  هچ  تما 
رب تلالد  هلمج  نیا  دزیم  ارم  تشاد  ینعی  ینبرـضیف  دیـشاپ ، مه  زا  ما  هراوشوگ  هک  دزیم  ارم  شتـسد  اـب  يردـق  هب  یمود  نآ  ینذا ،

...دزیم ارم  یپ  رد  یپ  بترم و  ینعی  دراد  رارمتسا 

یلیس و هب  ار  شرتخد  مه  البرک  دنتسب  یلیس  هب  ار  ردام  اجنیا  دوب ، هتسب  یلیـس  هب  ارم  حالطـصا   هب  ینعی  ماوخیم  ترذعم  هللا  هیقب  ای 
...دنتسب هنایزات 

...دنزیم ار  ما  همع  دنراد  وشاپ  اباب  اباب  دز  ادص 

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

(8  ) قلخ نسح 

مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يرابدربو  ملح 

( مالسلا هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  يرابدرب  ملح و 

دسرن ام  راک  راکنا  نخس  نیارد  اروت  دسرن  امرای  هب  سک  افوو  قلخ  نسح  هب 

دسرن ام  زایب  سک  تحالم  نسح و  هب  دنا  هدما  هولج  هب  ناشورف  نسح  هجرکا 

دسرن امرایع  بحا  هک ص_ هب س_ یک  د ي_ __ نرا _ن_تا  رازا ك_ئا راز ن_ق_د ب_ه ب_ ه_

دسرن ام  راذگ  قح  تهج  کی  رای  هب  زار  مرحم  چیه  هک  نیرید  تبحص  قح  هب 

_د سر رواد م_ا ن_ _ي_ مار _ طا _م_ن ب_شا ك_ه ب_د ب_خ_ يا _ج  نر نادو م_ _ج ح_س_ نرز الد 

_د سرن ام  راذگهرزا  ير  _ طاخ راب  ار غ_ سک  يوش  هر  كاخرگ  هک  يزب  نانچ 

تاولص رکذ  تاکرب 

هراـب نیا  رد  تیاور  نیدـنچ  هک  .تسا  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  تسا  هداـعلا  قوف  یلیخ  شباوث  هک  ییاـهرکذ  نآ  زا  یکی 
نیگنس هک  دوش  یمن  هتـشاذگ  يزیچ  لامعا  يوزارت  هفک  رد  هک  هعبرا  تاحیبست  اهرکذ  نیرتهب  هک  تسا  نیا  شتیاور  کی  .میراد 

دمح هروس  شلـصا  مراهچو  موس  تعکر  دیناد  یم  .دریگ  یم  مراهچ  موس و  تعکر  ار  دمح  ياج  هک  .دشاب  هعبرا  تاحیبست  زا  رت 
رد مه  یکی  دز  هرعن  ناطیش  اج  دنچ  هک  میراد  تیاور  ام  .دناوخ  یم  ار  هعبرا  تاحیبست  دناوخب  ار  هروس  تسناوتن  هک  یـسک  .تسا 

تسا باتکلا  ما  .دش  لزان  دمح  هروس  هک  یعقوم  رد  یکیو  دش  دلوتم  جع ) ) نامز ماما  هک  یعقوم  رد  یکی  .تساربمایپ  تثعب  عقوم 
رت نیگنس  لامعا  نازیم  رد  يزیچ  .دوش  یم  هراچیب  مه  ناطیـش  .دننک  یم  ادیپ  تاجن  همه  دنبـسچب  نآرق  دمح و  هب  مدرم  رگا  ینعی 

ار ( 1  «.) ُرَبْکَأ ُهَّللا  ُهَّللا َو  الِإ  ََهلِإ  ِهَِّلل َو ال  ُدْـمَْحلا  ِهَّللا َو  َناَْحبُـس  » حـیبست راهچ  ياج  هک  تسا  ینوجعم  اـیآ  .تسین  هعبرا  تاـحیبست  زا 
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.تسا تاولص  نآ  نوجعم  هلب  دومرف : ترضح  دریگب ؟
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هقالع ادـخ  ریخ  يزیچ  هب  رگا  ینعی  هللا  الا  هلا  تسا ال  صاوخ  لام  هللا  الا  هلا  رکذ ال  تاولـص  رکذ  اب  هللا  الا  هلا  رکذ ال  راثآ  توافت 
ینیگنـس رکذ  .دوشب  صلاخ  هک  دـنهد  یم  الب  دـنهد  یم  شراشف  .تسکـش  ار  نوریب  نورد و  ياه  تب  دـیاب  .دوشب  عطق  دـیاب  دراد 

یمار تیاهادخ  تیب  لها  يروج  کی  هدرخ  هدرخ  .تسا  ندیرب  رس  هبنپ  اب  تاولـص  یلو  دنک  یم  ار  راک  نامه  مه  تاولـص  .تسا 
زا هک  ییاه  قرب  نیا  دـیدید  .دوشب  لـماک  شدـیحوت  داـیز ، تمحز  وراـشف  نودـب  دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  .دـیاین  تدرد  هک  دـننز 
هب دـننک و  یم  تسیب  تسیود و  دـننک و  یم  فیعظ  ار  قرب  دـنراذگ  یم  هک  ییاه  سنارت  اب  اما  تسا  يوق  یلیخ  دـیآ  یم  هاگورین 

ماما دیآ  یم  ادخ  فرط  زامه  ضیف  نآ  .دنزوس  یم  اه  غارچ  همه  دنتسرفب  میقتسم  ار  هاگورین  قرب  نامه  رگا  .دنتـسرف  یم  اه  هناخ 
رد دـهاوخ  یم  یـسک  رگا  .میوش  یم  نوغاد  الاو  دـنکن  نوغاد  دریگن  قرب  هعفد  کیات  نییاپ ، شنرآ  یم  یه  اه  طسو  نیا  ام  ياه 

میراد تیاور  .دوش  یم  تابحتسم  زا  یلیخ  نیزگیاج  تاولص  دتـسرفب و  دایز  ار  تاولـص  رکذ  دوشب  دیهـش  مرن  مرن  هبنپ  اب  ادخ  هار 
رارکت ار  تاولـص  رکذ  دومرف : ماما  .میوگب  رکذ  دایز  مناوت  یمن  یلو  متـشاد  دایز  لامعا  مهاوخ  یم  دیـسرپ  ماما  باحـصا  زا  یکی 

هک تسا  نیا  رـشب  عبط  دـسر  یم  نامتـسد  هب  نازرا  تفم و  هک  یتمعن  نآ  اما  .تسا  رتشیب  اه  نآ  همه  زا  رکذ  نیا  باوث  هک  .دـینک 
هیامرس شیاباب  مه  يا  هچب  اما  .دناد  یم  ار  شردق  ردقچ  یناد  یم  هدیسر ، یتورث  هب  نادندو  گنچ  اب  الثم  .دناد ي  یمن  ار  شردق 

یتقو .دوبرارسا  ءزج  هتـشذگ  ياهتما  رد  تاولـص  .درب  یم  داب  ار  هدروآ  داب  .دنک  یم  لیم  فیح و  ار  همه  هچب  .تسا  هدرم  هدوبراد 
.دندرک یم  هدافتسا  مظعا  مسا  نیا  زا  ناشلکشم  عفر  ارب  دندرک  یم  ریگ 
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بشزامن تاکرب 

.تسا تعفنم  يدیسر  تعفنم  زا  ردق  هچره  هب  یسرب  یتسناوتن  تعفنم  همه  زیچ و  همه  هب  رگا  دیوگ : یم  هک  تسه  یلثم  برع  رد 
ار رتو  زاـمن  شرخآ  تعکر  یناوـت ، یمن  رگا  اـی  .ناوـخب  ار  شرخآ  تعکر  هس  یناوـخب  بش  زاـمن  تعکر  هدزاـی  یناوـت  یمن  رگا 

يرادـن ار  شلاح  تسا  بحتـسم  اه  نیا  ندرک ، اعد  ار  نموم  ات  لهچو  ندرک  اعد  ار  نموم  ات  داـتفه  وفعلا و  هبترم  دصیـس  .ناوخب 
(. 2 «) ِراَّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  » وگب

مالسا رد  محر  هلص  تیمها 

لصا ینیب  یم  .دننک  یم  يراک  هدرخ  کی  ناشراک  رانک  یلو  دننک  یم  يراذگ  هیامرس  اج  کی  ار  ناش  هیامرـس ا  لصا  اه  یـضعب 
نامراک رانک  مییایب  .دریگ  یم  شراک  دراذـگ  یم  اـج  نآ  رد  ار  تکرب  ادـخ  داد  یم  ماـجنا  هک  يراـک  هدرخ  یلو  دریگ  یمن  راـک 

ِیف َلَـصَو  ْنَم  «َو  دـندرک شرافـس  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  یلیخ  لـیماف  هراـبرد  .میـشاب  هتـشاد  يراـک  هدرخ  کـی 
هب ار  وا  ادخ  دنکب  محر  هلـص  هام  نیا  رد  سک  ره  دیریگب  رارق  تمحر  دروم  دیهاوخ  یمن  ( 3 «.) ِِهتَمْحَِرب ُهَّللا  ُهَلَصَو  ُهَمِحَررهشلااذه 

راـنک ار  ناـم  تینم  نیا  .تسا  هدرکن  یظفاـح  ادـخ  امـشزا  تسا  هتفر  جـح  یلیماـف  کـی  ـالاح  .دـنک  یم  لـصو  شدوـخ  تـمحر 
.میوشب مدآ  دریمب ، نامتینم  نیا  هک  مینزب  هیمالعا  مه  راب  کی  .میراذگب 

هک یسک  اب  دیامرف : یم  ناشدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  .میراذگب  رانک  ار  رورغ  مییایب  .دوش  یمن  باجتـسم  محر  عطاق  ياعد 
نآرق ترـس  ییایب  دجـسم  .تسا  هدرک  تنعل  ار  محر  عطاق  ادـخ  نآرق  ياج  هس  رد  .نکن  مه  تقاـفر  هدرک  هطبار  عطق  شلیماـف  اـب 
لوبق یهد  یم  ماـجنا  هک  یلاـمعا  درذـگب  زور  هس  ینک و  رهق  ینموم  اـب  میراد  ثیدـح  .تسا  هدرک  تتنعل  نآرق  ناـمه  يراذـگب ،
وگب یفرح ، اـقآ  وگبو  نزب  یگنز  راذـگب  اـپ  ریز  ار  تسفن  .یتـسه  ینوریب  مالـسا  زا  امـش  (. 4 «) ِماَلْـسِْإلا َنِم  ِْنیَجِراَخ  اَناَک   » .تسین

(5 «. ) ُهَتَمْحَر ُْهنَع  ُهَّللا  َعَطَق  رهـشلا  اذه  ِیف  َعَطَق  ْنَم  َو   » .دنک یم  زاب  امـش  يوس  هب  ار  شنارکیب  تمحر  ادـخ  .دیـشخبب  هدـش  ییوگم 
.منک یم  عطق  تزا  ار  متمحر  نم  ینک  عطق  تمحر  اب  رگا  دیوگ  یم  ادخ 
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یتسه ملاع  یعقاو  ياه  ناسنا  موصعم ، هدراهچ 

: دوب هتفگ  ناوج  .منکن  نامگ  دندومرف : یم  اقآ  .موشب  مدآ  نم  دینک  اعد  تفگ  اقآ  هب  .دوب  هدمآ  ینیدلا  ءاهب  ياقآ  تمدـخ  یناوج 
: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  یفاک  هضور  رد  تیاور  ثیدح  نیا  مدـید  اقافتا  .دوشب  دـیاش  دومرف : اقآ  .موش  یم  مدآ  هیبش 

مدآ هیبش  .دنتسین  مدآ  الصا  ام  نانمشد  دنتسه و  مدآ  هیبش  ام  نایعیـش  .دننتـسه  موصعم  هدراهچ  یعقاو ، ناسنا  میتسه  ام  یعقاو  مدآ 
.تسا مهم  یلیخ  مه  ندوب 

اه تبیـصم  هدـمع  مهدزای  بش  زا  اعقاو  .دوب  بلقنم  شلاح  یلیخ  مهدزاـی  بش  مق  رد  هللا  همحر  يدـهاز  لـضفلاوبا  ازریم  موحرم 
وب بوخ  رگا  مناوخب  هضور  نم  بشما  دـهاوخ  یمن  مدرم  تفگ : یم  .دوب  هدـش  بلقنم  شلاح  ربنمزا  دـعب  ناـشیا  .دوش  یم  عورش 

يدنفرت بجع  اقآ  دیوگ  یم  يا  هبلط  هچب  .دوش  یم  بلقنم  سلجم  هیرگ و  ریز  دـننز  یم  مدرم  اقآ  .دـیآ  یم  یگتخوس  يوب  دـینک 
هب مدرم  دیوگ  یم  مهدزای  بش  دوبن  دـلب  هک  هضور  ییاتـسور ، رد  دور  یم  .مینک  ارجا  ار  دـنفرت  نیا  میتفر  غیلبت  رگا  مه  ام  .دـندز 
یم مه  هب  سلجم  هصـالخ  .تخوس  ما  هناـخ  تفگ : رگید  یکی  .تخوس  منادـهاک  تفگ : یکی  .دـیآ  یم  یگتخوس  يوـب  مناـمگ 

.تسا مهم  یلیخ  نیا  .ییوگب  اجک  ییوگب  روج  هچو  ییوگب  هچ  الاح  .دروخ 

دنتشاد کشا  هچ  ره  اه  نیا  اقآ  دنتفگ : .دمآ  ربنم  يدیس  کی  رهظ  .دوب  هسلج  رهظ  ات  حبصزا  دوب  یمهم  یلیخ  هسلج  هاشنامرک  رد 
هدش مامت  ناشکـشا  رگید  هللا  قلخ  درادن  هدیاف  دید  تفگ : هضور  یمکی  ربنم  تفر  .مریگ  یم  کشا  اه  نیا  زا  نم  تفگ : .دنتخیر 

دروخب و ناتـشوگ  هب  نم  هضور  نیا  رگا  الا  دیایب و  رد  ناتکـشا  هک  مناوخب  مهاوخ  یم  يا  هضور  تساروشاع  زورما  تفگ : .تسا 
یم ناشیناشیپ  هب  همه  نییاپ ، تفر  اهرـس  همه  هک  دوب  هتفگن  ار  هضور  زونه  دیوگ  یم  .دیتسه  هداز  مارح  مسق  مدج  هب  دینکن  هیرگ 

.دندز
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شقیوشت درک  یم  رکف  مه  حادم  هب ، هب  تفگ : یم  دوب و  هتـسشنربنمرانک  مه  یکی  .درک  یحادم  هب  عورـش  یحادـم  ءایحا  بش  رد 
ایبلوز دراد  هتـسشن  ربنم  ياپ  هناوید  کی  دندید  دـندرک  نشور  ار  اه  غارچ  هک  نیا  زا  دـعب  .دروآ  یم  رد  رتشیب  ار  شروش  دـنک  یم 

.هب هب  دیوگ : یم  دروخ و  یم 

یم هیرگزوس  ناج  روط  نیا  اقآ  نیا  ارچ  دندیـسرپ  یکیزا  سلجم  زا  دـعب  .درک  یم  هیرگ  زوس  ناج  یلیخ  هضور  سلجمرد  ییاقآ 
.تسا شکچ  رطاخ  هب  هدروخ  تشگرب  شکچ  تسا  یتدم  ادخ  هدنب  نیا  دنتفگ : دنک ؟

دناوخ یم  هضور  هک  اقآ  .میورب  هضور  ایب  تسه  يا  هضور  سلجم  تفگ : مهوا  .دش  یناحور  کی  نامهم  دـمآ  مق  ییاقآ  دنتـشون 
هب یلیخ  ار  ءاـنما  تئیه  صخـش ، نیا  هیرگ  درد ، بحاـص  هآ  زا  ناـما  تفگ : ناوـخ  هضور  .درک  هیرگ  هصـالخ  دیـشک و  هرعن  نیا 

ار اقآ  نیا  مه  رگید  ياـه  بش  دـنک  یم  مرگ  ار  سلجم  بوخ  یلیخ  نیا  هک  دـنتفگ : دـمآ  ناشـشوخ  ءاـنما  تئیه  .تخادـنا  هیرگ 
هیرگ البرک  يارب  الاح  دنتفگ : .مرفاسم  نم  تفگ : .دیروایب  فیرشت  مه  رگید  ياه  بش  هک  دنتفگ : اقآ  نیا  هب  دنتفر  .مینکب  توعد 

هار هلگ  ولج  متـشاد  یبوخ  یلیخ  زب  کی  منک  یم  یناپوچ  مناپوچ  نم  مادـک ، چـیه  يارب  هن  تفگ : نامز ؟ ماما  يارب  اـی  يدرک  یم 
دنچ .مدرک  هیرگ  زور  دـنچ  نم  .درک  فلت  ار  زب  نیا  درک  هلمح  یگرگ  .دوب  هلگ  يوربآ  الـصا  تشاد  یگرزب  ياه  خاش  تفر  یم 
مزب داـی  نم  دوب  نم  زب  هیبش  شیاـه  شیر  مدـید  درک  عورـش  ار  هضور  هک  اـقآ  مدوب  هدرک  شومارف  ار  تبیـصم  نیا  دوب  شیپ  لاـس 

.مدرک یم  هیرگ  مزب  يارب  مداتفا 
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لامعا ماجنا  رد  تاین  راثآ 

باوث زا  .مینک  راک  هچ  دـینکن  شومارف  دراد  باوث  ردـقچ  .دـنلبنت  یلیخ  هک  ییاه  نآ  يارب  رتو  زامن  تعکر  ود  اـشع  زاـمن  زا  دـعب 
ار شتین  لقادـح  یهدـب  ماجنا  یتسناوتن  مه  رگا  .هدـب  ماجنا  یناوت  یم  هک  ردـق  هچ  ره  هک  تسا  نیا  شهار  کی  .میناـمن  بقعاـه 

گنج زادـعب  یـصخش  .مهدـب  ماجنا  متـسناوت  یم  ار  لامعا  نالف  شاک  يا  .مناوخب  متـسناوت  یم  ار  ءاعد  نالف  نم  شاـک  يا  .نکب 
اقآ .درک  یم  کـمک  ارامـش  دوـب  گـنج  نیا  رد  مـه  مردارب  شاـک  يا  یلع  اـی  درک  ضرع  مالـسلا  هـیلع  نینمموـملاریما  هـب  لـمج 

اب ناشتین  لد و  هک  یناسک  مه  وت و  ردارب  دومرف : اقآ  هلب ، درک : ضرع  تساماب ؟ شتبحم  لیم و  تسام  اـب  شتین  تردارب  دـندومرف :
رد البرک  يادهـش  باوث  یهاوخ  یم  دومرف : شنارایزا  یکی  هب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  .دنکیرـش  ام  اب  باوث  نیا  رد  همه  هدوب ، ام 

ُهَتْرَکَذ اَم  یَتَم  ْلُقَف  ِْنیَسُْحلا ع  َعَم  َدِهُْشتْسا  ِنَِمل  اَم  َْلثِم  ِباَوَّثلا  َنِم  ََکل  َنوُکَت  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ٍبِیبَش  َْنبا  اَی   » .دوشب تبث  تلامعا  همان 
هن يدیشک ، یگنشت  هن  .مدوب  امش  اب  مه  نم  شاک  يا  وگب  ینک  یم  البرک  يادهـش  دای  (. 6 «) ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ای 
امش هب  ار  اه  نآ  باوث  ادخ  .مدوب  امـش  اب  مه  نم  شاک  يا  ییوگ  یم  یـشک  یم  هآ  طقف  هدش ، دیهـش  تیاه  هچب  هن  يدش ، هتـشک 

.دنک عمج  ار  اه  باوث  همه  دناوت  یم  تین  اب  ناسنا  .تسا  يا  هدرتسگ  ثحب  کی  شدوخ  تین  سپ  .دنک  یم  تیانع  مه 

اه ناسنا  تاجن  طرش  يرادم  تیالو 

طایخ یلع  بجر  خیـش  نادرگاش  زا  هک  دوب  نادیم  هلاچ  ياه  تال  زا  .دز  یم  یگنـشق  فرح  دمحا  لک  موحرم  دنک  تمحر  ادـخ 
هک دندومرف : هدنب  هب  .دمآ  ناششوخ  یلیخ  دندرب  ینوردنا  ار  ناشیا  اقآ  مدرب ، ینیدلاءاهب  ياقآ  تمدخ  ار  ناشیا  راب  دنچ  هدنب  .دش 

تـساوخ یم  ار  یـسک  اقآ  الومعم  .دمآ  مشوخ  یلیخ  ناشیا  زا  دش  دراو  هک  هینیـسح  رد  زا  دندومرف : اقآ  .سیونب  ار  ناشیا  تاملک 
یکی .دنتـشاد  تاقالم  مه  رگید  هسلج  دنچ  .دیایب  ینوردنا  لخاد  دنتفگ  ناشیا  هب  یلو  درک  یم  ییاریذپ  هینیـسح  رد  دنک  ییاریذپ 
نامز ماـما  تسد  نیا  .مییآ  یم  رد  راـک  زا  ریبز  هحلط و  همه  دـشابن  نامرـس  ـالاب  یلوم  تسد  رگا  تفگ : یم  دوب  نیا  شتاـملک  زا 

زا دریگب و  ام  زا  ار  شفطل  ادخان  نآ  رگا  .تسا  هتشاد  هگن  هدرک و  دنب  ار  ام  هک  تسا  نامرس  يور  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
.دور یم  بآ  ریز  شرس  دشاب  هک  سک  ره  دنک  نامیدایپ  یتشک 
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یچیه تفگ : دینک ؟ یم  راک  هچ  امش  اقآ  جاح  میتفگ : .تشاد  هچب  مه  ات  هدراهچ  .تشاد  یلیخ  هفـشاکم  باوخ و  دمحا  ییالبرک 
یلیخ اه  هچب  نیا  زا  یکی  .دـندرک  یم  غولـش  اه  هچب  نیا  زا  یـضعب  تفگ : .میرادـن  هک  رگید  راک  میتخادـنا  هار  يدـیلوت  هناخ  رد 
یلوـم مدــید  شمنزب  مدرک  دــنلب  تـسد  دز  یبدا  یب  ياــه  فرح  یلیخ  رگید  مدرک  ربـص  یه  مدرک  ربــص  نـم  یه  درک  غوـلش 

هچ ادخ  میـشاب  بظاوم  .منز  یم  ینزب  رگا  دمحا  لک  تفگ : یم  تسا  هدرک  دنلب  مرـس  يالاب  ار  شتـسد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
.مینک لمحت  ار  نامیاه  تسد  ریز  مه  ام  .دنک  یم  لمحت  ار  ام  روط 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  يرابدرب  ملح و 

کی هللااشنا  .دوب  قلخ  نسح  مه  یکی  يراب و  درب  ملح و  یکی  .دنتشاد  زورب  یلیخ  هک  هتـشاد  تفـص  ات  ود  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
هب رومام  اج  نیا  اقآ  اما  درک  یم  تناها  اقآ  هب  بیطخ  دنتـسشن  یماش  بیطخ  ربنم  ياپ  اقآ  .دننک  تیانع  ام  هب  ترـضح  ملح  زا  هرذ 

یمالغ ترـضح  .دـندوب  يراوتـسا  تمواقم و  هوک  .تسا  هدرک  ربص  هدـید  یلاس  درخ  نس  رد  هک  ار  شردام  بئاصم  .تسا  لمحت 
َنیمِظاْکلا «َو  دـناوخ ار  نارق  هیآ  نیا  يروف  دوب  گنرز  مالغ  نیا  دـننک  شبیداـت  دنتـساوخ  یم  یلوم  .درک  یبدا  یب  مـالغ  .دنتـشاد 

یمن مشخ  هک  دومرف : ماما  .دنرب  یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  ادخ  بوخ  ناگدنب  (. 7  «) َنینِسْحُْملا ُّبُِحی  ُهَّللا  ِساَّنلا َو  ِنَع  َنیفاْعلا  َْظیَْغلا َو 
مدرک دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  هک  دوـمرف : ترـضح  .دراد  تسود  ار  نینـسحم  ادـخ  دـننک و  یم  وـفع  مشخ  ندرب  ورف  زا  دـعب  .منک 

زا ناورم  دنیوگ  یم  .دـنکراتفر  هنوگ  نیا  دـنکب  تناها  یـسک  .تسا  رمقلا  قش  اهراک  نیا  .مدرک  نیعم  تیارب  مه  قوقح  رباربودو 
: تفگ يدرک ؟ تیذا  ار  اقآ  یلیخ  هک  وت  دـنتفگ : .درک  تکرـش  اقآ  هزانج  عییـشت  رد  یلو  .درک  تیذا  ار  اقآ  یلیخ  هک  دوب  یناـسک 

یلو داد  یم  رازآ  تیذا و  ار  ترـضح  ردـق  نیا  .دوب  رتگرزب  اه  هوک  زا  وا  يرابدرب  ملح و  هک  مدرک  تکرـش  یـسک  عییـشت  رد  نم 
یلاس دنتشاد  هناخ  نامهم  هک  دوب  نیا  ترضح  ياهراک  زا  یکی  .دوب  يرابدرب  تواخـس و  ملح و  رهظم  .درک  یمن  نیرفن  ترـضح 

.دنتشاد ماش  وراهن  هام  هدزاود 
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هدـنب ات  یـس  اب  ربارب  ماعطا  یتیاورربانب  .تسا  یقیفوت  کی  شدوخ  ماعطا  نیا  اعقاو  دـنراد  هناخ  نامهم  مه  مق  رد  ناـیاقآ  زا  یـضعب 
دمآ یم  یسک  ره  هصالخ  يا ، هدرک  مگ  هار  هنیدم ، دمآیم  سک  ره  دننک  یم  نهپ  رفس  دنراد  اه  برع  مه  نآلا  .تسا  ندرک  دازآ 

نـسح ماما  هناخ  مرادـن ؟ یلوپ  موربهک  تسین  ییاج  تفگ : .دوب  يریقف  مدآ  یلیخ  .دوب  هدـمآ  هنیدـم  یمدآ  هک  میراد  تیاور  رد  . 
کی .دـندرک  یم  اشامت  مه  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دروخ  اهتـشا  اب  هدامآ و  هرفـس  هب  دیـسر  دـمآ  .دـندرک  یفرعم  ار  مالـسلا  هیلع 

نم هک  دیناد  یمن  امـش  اقآ  تفگ : ینک ؟ یم  ار  راک  نیا  ارچ  هک  دندومرف : درک و  مسبت  ترـضح  .تخیر  یم  شبیج  رد  مه  رادقم 
يارب تسارت ، تشز  یکی  زا  یکی  هک  هداد  نم  هب  رتخد  ات  تشه  ادخ  .دنتـسین  هک  ماه  هچب  نز و  هناخ  مدیـشک  ییاه  یگنـشگ  هچ 

یم کمک  وت  هب  نم  هک  دندومرف : ترـضح  .دنکب  مک  ارام  جرخ  دریگب  ار  اه  نیا  دـیآیمن  مه  یباسح  درم  کی  .مرب  یم  مه  اه  نآ 
ام هب  ادخ  .دندوب  تیب  لها  میرک  .دـندوب  یبیجع  راد  هرفـس  اقآ  .يزیرب  تبیج  رد  دـهاوخ  یمن  الاح  .یـسرب  مه  اه  نآ  هب  هک  .منک 

.دوشب لاحشوخ  مه  شلدرد  دینـش و  ار  نامهم  ياپ  يادص  یـسک  رگا  میراد  ثیدح  .دهدب  ار  ندرک  ینامهمو  ماعطا  دهدب  قیفوت 
یخوش مدآ  هناخ  بحاص  میدوب  نامهم  ییاج  کی  ام  .دزرمآ  یم  ادخ  دشاب  هتشاد  هانگ  نامـسآ  هقبط  تفه  ات  دیامرف : یم  تیاور 

یناـمهم تفگ : یم  .دـنک  یم  هفخار  مدآ  دورن  نوریب  دـیآ و  رگا  تسا  سفن  نوچ  مه  یلو  تسا  زیزع  هچ  رگ  ناـمهم  تفگ : دوب 
میـشکب يا  هلیح  میتفگ  .دندش  هتـسخ  هچب  نز و  تشادن  نتفر  دـصق  هک  نیا  لثم  .دورب  درک  یمن  لو  دوب  نامهمزور  هد  دوب  هدـمآ 

گنفت کی  نم  تفگ : .مهد  یم  تدای  تهب  نم  تفگ : هیاسمه  میراد ؟ یلکـشم  نیچمه  ام  اقآ  متفگ : هیاـسمه  هب  متفر  مدوبن  دـلب 
هچ دـیوگ  یم  دروخ  یم  ناکت  هعفد  کـی  تناـمهم  نیـشنب  تناـمهم  يولهپ  مه  وت  .منک  یم  لو  ریت  کـی  راوید  ور  مور  یم  مراد 
نام هناخ  هک  هدیمهف  .دـنک  صاصق  دـهاوخ  یم  منامگ  هب  میتشک  ار  نام  هیاسمه  نامهم  کی  لبق  تقو  دـنچ  شتـسار  وگب  هدـش ؟

.تسا نامهم 
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تقو دنچ  ام  .شاب  تحار  امـش  یچیه  تفگ : هدـش ؟ هچ  :آ  تفگ نامهم  .درک  لو  ریت  کی  هیاسمه  تسـشن  نامهم  رانک  دـمآ  نیا 
.تسب ار  شکاس  يروف  نیا  .دنک  ناربج  هداتفا  رکف  هب  منامگ  هب  میتشک  ار  نام  هیاسمه  نامهم  میدرک  لو  یهابتـشا  يریت  کی  لبق 

نم یشکب  ات  هد  رگا  تفگ : نامهم  .میـشک  یم  ار  شنامهم  ات  هد  ام  دشکب  نامهم  کی  ام  زا  رگا  شاب ، اقآ  هن  تفگ : هناخ  بحاص 
اب .دیـشاب  هتـشاد  اقآ  قالخا  اقآ ، ملح  زا  مالـسلا ،  هیلع  نسح  ماما  تواخـس  زا  يا  هرذ  کی  .درکرارف  واعد  سامتلا  موش  یمن  هدنز 

(8 «. ) ِهَّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  َال   » .دیشاب نابرهم  قالخا و  شوخ  ناتداوناخ 

 

ص:505  ..... ریبکتلا لیلهتلا و  حیبستلا و  باب  /2/506/ یفاک خیش  / یفاکلا ( . 1)

201 هرقبلا :  ( . 2)

303: ص....هدابعلا یف  داهتجالا  بابحتسا  دکأت  باب  - 10/313/18/ یلماعرح خیش  / هعیشلا لئاسو  ( . 3)

344 ص :  هرجهلا .....  باب  /2/345/ یمق سابع  خیش  / یفاکلا ( . 4)

303: ص...هدابعلا یف  داهتجالا  بابحتسا  دکأت  باب  - 18 / 10/313/ یلماعرح خیش  / هعیشلا لئاسو  ( . 5)

ص:130  .... نورشعلا عباسلا و  سلجملا  / 130/ قودص خیش  / قودصلا یلامأ  ( . 6)

230: ص....وظعالا هللا  مسا  نم  همئألا ع  یطعأ  ام  باب  /1/230/ ینیلک خیش  / یفاکلا ( . 8)134 نارمع :  لآ  ( . 7)

(rcb.ir  ) غیلبت ههوژپ  : عبنم

محر هلص  و  ع )  ) تیب لها  اب  دنویپ 

دننام ردام و  ای  ردپ  فرط  زا  ای  تبـسن  هطـساو  هب  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  محر ، تبارق  يدنواشیوخ و  ع )  ) تیب لها  اب  دنویپ 
اه نآ  دننام  هدازرهاوخ و  هداز و  ردارب  ییاد ، هلاخ و  همع و  ومع و  هب  ناوت  یم  ناشیوخ  قیداصم  زا  .دـشاب  کیدزن  صخـش  هب  نآ 

(1  ) .درک هراشا 
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دنویپ نیا  دنتـسه و  ع )  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ نادـنزرف  انعم  کی  هب  نانموم  همه  یمالـسا ، ینآرق و  ياـه  هزومآ  ساـسا  رب  هتبلا 
ع)  ) یلع نانمومریما  و  ص )  ) ربمایپ تایاور ، رد  ور  نیا  زا  .تسا  رگید  یببس  یبسن و  تبارق  تبـسن و  هنوگ  ره  زا  رت  يوق  یـشیوخ 

: دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ .دنا  هدش  هتسناد  تما  ناردپ 

(2  ) .میتسه تما  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  هَّمُْألا ؛ ِهِذَه  اََوبَأ  ِیلَع  اَنَأ َو 

نانآ تبحم  لاصتا و  شیوخ  یببـس  یبسن و  ناشیوخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  نموم  ره  يریـسفت ، تایاور  ینآرق و  ياه  هزومآ  ساـسا  رب 
رب ور ، نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  ع )  ) شتیب لها  و  ص )  ) ربماـیپ هب  تبـسن  يدـیدش  تبحم  راوتـسا و  دـنویپدیاب  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار 

تاولـص ای  ناشرهطم و  روبق  ای  ناـشیا و  تراـیز  هلمج  زا  نوگاـنوگ  لاکـشا  اـب  میروآ و  اـج  هب  ار  ناـنآ  هلـص  هراومه  هک  تساـم 
ع)  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ اب  ار  دوخ  هلـص  هک  یناسک  .میراد  مکحتـسم  ار  دـنویپ  هدرک و  ظفح  ار  طابترا  نیا  نانآ ، رب  نداتـسرف 
هلص و هب  دنوادخ  ار  هچنآ  و  َلَصوی ؛ نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقیَو   » قیداصم زا  دنریگ و  یم  رارق  یهلا  مشخ  دروم  دنـشاب ، هدرک  عطق 
( تایآ نامه   ) .دنتسه یخزود  نوعلم و  راکنایز و  ياه  ناسنا  نآرق  رظن  زا  هک  دنوش  یم  ( 3 « ) دنلسگ یم  هداد  نامرف  نادب  نتسویپ 

هیآ 65 رد  بلطم  نیا  هب  دـنوادخ  هکنانچ  تسا ؛ ناشیا  هب  تاولـص  نداتـسرف  ع )  ) تیب لها  اب  محر  هلـص  ياـه  شور  نیرت  مهم  زا 
ناونع هب  ناـنآ  زا  تعاـطا  تبحم و  تدوم ، زاربا  میرکت و  ناـشیا و  روبق  تراـیز  ساـسا  نیمه  رب  .تسا  هداد  ناـمرف  بازحا  هروس 

(5  ) .دسر یم  نموم  تما  هب  نآ  هرهب  دوس و  هک  تسا  یتلاسر  دزم  نیا  هک  ارچ  (4 ( ؛ تسا بجاو  مزال و  یهلا ، يایلوا 
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یـسرتسد رگا  تسا و  ص )  ) هللا لوسر  و  ع )  ) ناماما روبق  و  جـع )  ) نامز ماما  ترایز  تسا  نانموم  رب  هک  یفیلکت  نیتسخن  نیاربانب ،
محر هلص  عطق  رورش  زا  داد و  ماجنا  ار  محر  هلص  ترایز و  نیا  ناوت  یم  رود  هار  زا  مالس  ضرع  تاولص و  اب  تسین  ناشیا  روبق  هب 

یم ع )  ) تیب لها  ترایز  دصق  هب  نانآ  روبق  ناگداز و  ماما  ترایز  هتبلا  .دـیآ  یم  بلطم  همادا  رد  نآ  زا  یـشخب  هک  دـنام  ناما  رد 
هک تسا  رتهب  یببـس  یبسن و  ناشیوخ  زا  دیدزاب  دید و  ترایز و  زا  شیپ  اذل  .دزاس  هدروآ  رب  ار  یهلا  مکح  نیا  زا  يا  هشوگ  دناوت 

.تفر ءافرش  تاداس و  زا  نانآ  نابوسنم  و  ع )  ) تیب لها  ترایز  هبو  هداد  ماجنا  ار  یهلا  مکح 

ناـگدازماما و و  ع )  ) تیب لـها  روبق  تراـیز  هب  داـیعا  رد  هک  دراد  دوجو  وکین  تنـس  هیور و  نیا  یمالـسا  یناریا  گـنهرف  رد  هتبلا 
.دنروآ یم  اجب  ار  یببس  یبسن و  ینوخ و  ناشیوخ  ترایز  سپس  دنور و  یم  تاداس 

ربمایپ اب  ناسنا  تبـسن  تسا و  ع )  ) تیب لها  اب  یعقاو  محر  هلـص  دـش ، هتفگ  هکنانچ  ناشیوخ   زا  دـیدزاب  دـید و  محر و  هلـص  راثآ 
زا هدرک و  ظفح  ار  نآ  هدش  یلکش  ره  هب  دیاب  هک  تسا  یشیوخ  دنویپ  نیرتراگدنام  نیرت و  لماک  نیرتهب و  ع )  ) تیب لها  و  (ص )

هرابرد رما  نیا  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  يرایـسب  دـیاوف  راـثآ و  بجوم  محر  هلـص  هک  دوش  یم  هتفگ  رگا  سپ  .درب  هرهب  نآ  دـیاوف 
ناوت یم  نیارب  انب  .دوب  دـهاوخ  راذـگ  ریثات  ص )  ) ربمایپ اب  طابترا  نیمه  عبت  هب  نارگید  رد  هدوب و  لصا  ع )  ) تیب لها  اب  محر  هلص 

.تسا ع )  ) تیب لها  اب  محر  هلص  زا  یباتزاب  نآ  راثآ  زا  يدنم  هرهب  یبسن و  ناشیوخ  اب  محر  هلص  هک  تفگ 
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ریخ و لها  زا  دنتـسه و  راگزور  نادـب  زا  ام  ناشیوخ  هک  دیـسرن  تیـساوسو  نیا  هب  ناشیوخ  زا  محر  هلـص  رد  هک  تسا  تایاور  رد 
:: دومرف ع )  ) قداص ماما  .دنتسین  یبوخ 

، دنک یم  ینالوط  ار  اه  رمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  محر ، هلـص  ٍرایْخَا ؛ َریَغ  اهلهَا  َناک  ْنِا  ِرامْعألا َو  یف  ُدـیَزت  َرایِّدـلا َو  ُرُمْعَت  ِمِحَّرلا  هَلِص 
(6  ) .دنشابن یبوخ  نامدرم  ناگدننک  محر  هلص  دنچ  ره 

.میـشاب هتـشادن  يرازآ  مدرم  هک  تسا  نیا  محر  هلـص  زا  قادصم  نیرتمک  میهد و  ماجنا  ار  محر  هلـص  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  سپ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  قداص ع  ماما  .میناسرن  زین  يرش  مک  تسد  دسر  یمن  يرگید  هب  يریخ  ام  زا  رگا  ینعی 

(7  ) .تسا نادنواشیوخ  تیذا  رازآ و  زا  يراددوخ  محر ، هلص  نیرتهب  اْهنَع ؛ يذألا  ُّفک  ُمِحَّرلا  ِِهب  ُلَصوی  ام  ُلَْضفأ 

: دوش یم  هراشا  محر  هلص  تاکرب  راثآ و  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

؛ ِلَجَألا ِیف  ٌهَأَسنَم  ِلهَألا ، ِیف  ٌهَّبَحَم  ِلاملا ، ِیف  هارثَم  َِهبارَقلا  ُهَلِص  : دیامرف یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  رمع  شیازفا  . 1

یعامتجا يدوجوم  ناسنا  هک  تسین  یکـش  ( 8  ) .تسا لَـجَا  رد  ریخأـت  و  نادـناخ ، رد  یتسود  ییاراد ، شیازفا  بجوم  محر ، هلص 
هب يرهاظ  دـمآ  تفر و  نیمه.دوش  یم  هودـنا  مغ و  زا  ییاهر  هیحور و  تیوقت  بجوم  ناشیوخ  اـب  هژیو  هب  اـه  دـمآ  تفر و  تسا ،
اریز دوش ؛ یم  تسارمع  شهاـک  اـه  نآ  هجیتن  هک  اـه  بارطـضا  هودـنا و  مغ و  تالکـشم و  زا  يرایـسب  هیلخت  بجوم  یعیبط  روط 

دیدشت و ار  اه  يرامیب  هدش و  ناسنا  تردق  ناوت و  نتفر  نایم  زا  بجوم  هدرک و  تیذا  ار  ناسنا  یمسج  راشف  زا  شیب  یحور  راشف 
یم ربارب  ود  زین  اه  يرامیب  ربارب  رد  ناسنا  تردـق  هدـش و  تیوقت  ناسنا  هیحور  دـش  رایـسب  دـمآ ، تفر و  رگا  اما  .دـنک  یم  تیوقت 

.میریگن رظن  رد  ار  يدامارف  يونعم و  ببس  رگا  یتح  تسا  یعیبط  یتح  لکش  هب  رمع  شیازفا  محر  هلص  راثآ  زا  نیاربانب ، .دوش 

15995 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 4993 

http://www.ghaemiyeh.com


انامه : » دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دومن  لقن  شردـپ  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسح  زا  لقن  هب  یـشایعلا  ریـسفت  رد 
هـس یـس و  ات  ار  لاس  هس  نآ  دنوادخ ، هاگ  نآ  .تسا  هدنامن  یقاب  شرمع  زا  لاس  هس  زج  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  محر  هلـص  يدرف 
نآ ، دنوادخ هاگنآ  .تسا  هدنام  یقاب  لاس  هس  یـس و  شرمع  زا  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  محر  عطق  يدرف  زین  .دـهد  یم  شیازفا  لاس 

«. دهد یم  شهاکرتمک  ای  لاس  هس  هب  ار  لاس  هس  یس و 

، باتک لصا  هّتبلا  دراذگ و  یم  یقاب  ای  دنک  یم  وحم  دهاوخب ، ار  هچنآ  ادـخ  : » درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هتـسویپ  ع )  ) قداص ماما 
(9 «. ) تسوا دزن 

: دیامرف یم  زین  ع )  ) یلع نانمومریما 

(10  ) .دهد یم  دشر  ار  اه  ییاراد  شیازفا و  ار  اه  رمع  محر ، هلص  ؛ َلاومَألا یِّمَُنتو  َلاجآلا ، ُعِّسَُوت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

شیازفا لجا و  ریخأت  ثعاب  محر ، هلـص  اریز  دینک ؛ محر  هلـص  ؛ ِدَدَـعلا ِیف  هَدایِزو  ِلَجَألا ، ِیف  هَأَسنَم  اه  ِتَلِـص  یفَف  مکَماحرأ ، اولِص 
(11  ) .دوش یم  رمع  ياه  لاس 

نیا هب  .تسا  ییاراد  تورث و  شیازفا  محر ، هلـص  راثآ  زا  یکی  هک  دـش  هتـسناد  ص )  ) ربماـیپ تیاور  زا  تورث  ییاراد و  شیازفا  . 2
شیازفا ناسنا  ییاراد  تورث و  هک  دوش  یم  بجوم  یلو  تسا ، رب  هنیزه  یتح  ریگ و  تقو  رهاظ  هب  دنچ  ره  اه  دمآ  تفر و  هک  انعم 

نطاب رد  یلو  تسا  تیکلم  کلم و  زا  لام  جارخا  رهاـظ  هب  هک  تسناد  تاـکز  مکح  دـننام  ار  هلاـسم  نیا  مکح  ناوتب  دـیاش  دـبای ؛
دنمتورث اراد و  اـت  دـیهد  تاـکز  دـیتسه  ریقف  رگا  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  .دوش  یم  لاـم  رد  تکرب  دـشر و  ومن و  بجوم 

.دشاب هتشاد  قدص  دناوت  یم  دوش  یم  تخادرپ  نآ  يارب  هک  ییاه  هنیزه  محر و  هلص  هرابرد  انعم  نیمه  .دیوش 
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: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 

دیاب دنک ، یم  شلاحشوخ  يزور ، رد  يدایز  لَجَا و  رد  ریخأت  هک  ره  هَمِحَر ؛ لِصیلَف  ِقزِّرلا ، ِیف  هَدایِّزلاَو  ِلَجَألا ، ِیف  ُءاسَّنلا  ُهَّرَس  نَم 
(12  ) .دیامن محر  هلص 

: دیامرف یم  زین  ع )  ) یلع نانمومریما 

؛ ِلَجَألا ِیف  ٌهَأَسنَمو  ِلاملا ، ِیف  هارثَم  اه  َّنِإَف  ِمِحَّرلا  هَلِصو  ..ِِهلوسَرو .  ِهّللِاب  ُنامیِإلا  َنولِّسَوَتُملا  ِِهب  ُلَّسَوَتی  ام  َلَضفأ  َّنإ 

هلص اریز  تسا ؛ محر  هلص  و  ..شربمایپ .  ادخ و  هب  نامیا  دنوش ، یم  لّسوتم  اه  نآ  هب  ناگدنیوج  لّسوت  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  انامه 
(13  ) .تسا لَجَا  رد  ریخأت  ییاراد و  یناوارف  هیام  محر ،

رادـشه هیبـنت و  يوـیند و  تازاـجم  ناـهانگ و  و  ( 14  ) یهلا ناـحتما  نوـمزآ و  نوـچ  یللع  هب  یگدـنز  رد  اـه  ناـسنا  ـالب  عـفد  . 3
ناریزع گرم  يرامیب ، رقف ، یگنسرگ و  ینماان ، سرت و  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنوش  یم  اه  تبیصم  اه و  الب  عاونا  راتفرگ  يدنوادخ ،

هلـص اب  دوش ، هلباقم  عفد و  دورو ، زا  شیپ  دیاین و  یـسک  رـس  رب  اه  الب  نیا  هکنیا  يارب  تسا ؛ نآ  دننام  وضع و  صقن  نادـنزرف و  و 
.داد ماجنا  ار  راک  نیا  ناوت  یم  محر 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) رقاب ماما 

؛ ِلَجَألا ِیف  ُئِسُنتو  َباسِحلا  ُرِّسُیتو  يولَبلا  ُعَفدَتو  َلاومَألا  یِّمَُنتو  َلامعَألا  یکَُزت  ِماحرَألا  هَلِص 

دنادرگ و یم  ناسآ  ار  باسح  دـنک و  یم  عفد  ار  اه  الب  دـهد و  یم  دـشر  ار  اه  ییاراد  دـیامن و  یم  هزیکاپ  ار  اه  لمع  محر ، هلص 
(15  ) .دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  لَجَا 

راوآ یـسک  رـس  رب  اه  تمقن  هک  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  يریگولج  ار  روآ  تمقن  دـماشیپ  ره  محر ، هلـص  نینچمه  تمقن  عفد  . 4
: دومرف ع )  ) یلع ماما  .دوش 
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(16  ) .درب یم  نیب  زا  ار  اه  یتخس  دنک و  یم  ناوارف  ار  اه  تمعن  محر ، هلص  ِنلا ؛ َمَقّ ُعَفْدَت  ِنلا َو  َمَعّ ُّرُِدت  ِمِحَّرلا  هَلِص 

يریگ تخـس  یـسرباسح  ماگنه  ترخآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  محر ، هلـص  راثآ  تاکرب و  رگید  زا  ترخآ  باـسح  یناـسآ  . 5
دنم هرهب  نانآ  تعافـش  تبحم و  زا  ناشیا ، ترایز  نداتـسرف و  تاولـص  و  ع )  ) تیب لها  اب  هژیو  هب  محر  هلـص  تلع  هب  دـنک و  یمن 
یمن نوریب  تسام  زا  ار  وم  مدرم  ریبعت  هب  دـنک و  یمن  يریگ  تخـس  دریگ و  یم  ناـسآ  يو  رب  ار  باـسح  دـنوادخ  دـش و  دـهاوخ 

.دشک

(17 « ) َباسِحلا ُرِّسُیتو  تسا «  هدومرف  هک  دروآ  تسد  هب  ناوت  یم  ع )  ) رقاب ماما  تیاور  زا  ار  بلطم  نیا 

لها اب  هچ  طابترا  یتقو  اریز  درک ؛ تفایرد  ناوت  یم  ار  نآ  راثآ  زین  ایند  نیمه  رد  هکلب  درادن ، تمایق  هب  صاصتخا  یناسآ  نیا  هتبلا 
یمن تخـس  وا  اب  مدرم  دریگ و  یم  اج  اه  لد  رد  ناشیا  تبحم  تفرگ ، تروص  محر  هلـص  دـش و  دایز  یبسن  ناشیوخ  اـی  ع )  ) تیب

(18  ) .دنک یم  حالصا  ار  قلخ  وا و  نایم  زین  ادخ  هداد و  ماجنا  ادخ  دوخ و  نایم  حالصا  هک  ارچ  دنریگ ؛

تسا و دنوادخ  رایتخا  رد  تابثا  وحم و  هک  هدومرف  دعر  هروس  هیآ 39  ساسا  رب  ص )  ) ربمایپ هکنانچ  تداعس  هب  تواقش  لیدبت  . 6
: دنک یم  لیدبت  تداعس  یتخبشوخ و  هب  ار  يریدقت  یتخبدب  تواقش و 

؛» ِباَتْکلا ُّمُأ  ُهَدنِع  ُِتْبثی َو  ُءاَشی َو  اَم  ُهَّللا  ْاوُحْمی  »

هب تسد  لـعف ، ماـقم  رد  دـنوادخ  دروآ و  دـیدپ  رییغت  نیا  يارب  ار  يرتـسب  دـناوت  یم  هک  تسا  یلماوـع  لـلع و  زا  یکی  محر  هلص 
یتایح یـساسا و  رایـسب  مهم و  رثا  نیا  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ .دهد  رییغت  ار  ریدقت  دیامن و  تابثا  وحم و  دنز و  رییغت  ءادب و  لیدـبت و 

: دیامرف یم  محر  هلص 
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ِ؛ ءوُّسلا َعِراصَم  یقَت  ِرْمُْعلا َو  ِیف  ُدیَزتَو  ًهَداعَس  َءاقِّشلا  ُلِّوَُحت  ِمِحَّرلا  هَلِصَو  ِنیَِدلاْولا  ُِّرب  ِفوْرعَْملا َو  ُعانِطْصاَو  اههْجَو  یلَع  ُهَقَدَّصلَا 

زا داـیز و  ار  رمع  لیدـبت و  یتخبـشوخ  هـب  ار  یتخبدـب  مـحر ، هلـص  رداـم و  ردـپ و  هـب  یکین  يراـکوکین ، تـسرد ، اـجب و  هقدـص 
(19  ) .دنک یم  يریگولج  دب  ياهدماشیپ 

هدـش نایب  اه  نآ  يارب  يراثآ  لامعا ، تنازو  هب  هجوت  اب  تایاور  رد  .تسا  صاخ  يراثآ  ياراد  یلمع  ره  هنـسح  راـهچ  تسیب و  . 7
ص)  ) ربماـیپ .تسا  يرایـسب  شزرا  تنازو و  ياراد  لاـمعا  زا  یخرب  ناـیم  رد  محر  هلـص  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تاـیاور  زا  .تـسا 

: دومرف

؛ َنیرْشِع هََعبْرَِاب َو  ِمِحَّرلا  ُهَلِص  َنیرْشِِعب َو  ِناوْخِْالا  هَلِص  َرْشَع َو  َهِینامَِثب  ُضْرَْقلا  هَرْشَِعب َو  هَقَدَّصلَا 

.دراد هنسح  راهچ  تسیب و  محر ، هلص  هنسح و  تسیب  ینید ،)  ) ناردارب اب  هطبار  هنسح ، هدجه  نداد ، ضرق  هنـسح ، هد  نداد ، هقدص 
(20)

ماما .درب  یم  نایم  زا  مه  ار  ینمـشد  توادـع و  هنوگ  ره  ، تسا تبحم  بلج  بجوم  محر  هلـص  هک  يروط  نامه  ییادز  نمـشد  . 8
: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع

(21  ) .درب یم  نیب  زا  ار  ینمشد  تسا و  روآ  ّتبحم  محر ، هلص  َّوُدَعلا ؛ ُِتبکَتَو  َهَّبَحَْملا  ُبِجوت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص 

یم نایم  زا  لماک  روط  هبار  نآ  ریثات  دیادز و  یم  ار  ناهانگ  دنک و  یم  لمع  ناهانگ  هرافک  ناونع  هب  محر  هلـص  ناهانگ  هرافک  . 9
: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما.درب 

بوبحم ار  دوخ  دـینک و  كاپ  ار  دوخ  ناهانگ  محر ، هلـص  هقدـص و  اـب  ؛ ِمِحَّرلا هَلِـص  ِهَقَدَّـصلِاب َو  ْمّکِبَر  یِلا  اوبَّبََحتَو  ْمَکبونُذ  اورِّفک 
(22  ) .دینادرگ ناتراگدرورپ 

هب نآ  میلعت  راشتنا و  ملع  تاکز  هنومن  ناونع  هب  .دوش  ادا  تسیاب  یم  هک  تسا  تاکز  يزیچ  ره  يارب  شیاسآ  هاـفر و  تاـکز  . 10
هب محر  هلص  صخش  هک  تسا  نیا  هافر  شیاسآ و  تاکز  نینچمه  .تسا  نآ  دننام  نتفرگ و  هزور  یتمالـس ، تاکز  .تسا  نارگید 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  .دش  دهاوخ  بلس  وا  زا  شیاسآ  هافر و  تاکز ، هدننک  كرت  ناونع  هب  هنرگو  دروآ  اج 
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(23  ) .تسا محر  هلص  ناگیاسمه و  اب  یکین  هافر ، ِتاکز  ؛ ِماحرَالا هَلِص  ِناریْجلا َو  ُِّرب  ِراسْیلا  هوکَز 

اریز دوشن ؛ داجیا  يریخات  دـسرب و  رتشیب  هچ  ره  تعرـس  اب  ناسنا  هب  ریخ  هک  دوش  یم  بجوم  محر  هلـص  یباـیریخ  رد  تعرـس  . 11
نآ تکرب  ریخ و  راثآ  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  محر  هلـص  یلو  دـسر  یم  ناسنا  هب  ریخات  اب  نآ  تاکرب  راثآ و  اه  راـک  زا  یخرب 

.دوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ناسنا  دسر و  یم  ناسنا  هب  تعرس  هب 

: دیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما 

(24  ) .دوش یم  ناسنا  بیصن  يریخ  راک  ره  زا  رت  عیرس  محر ، هلص  باوث  ؛ ِمِحَّرلا هَلِص  ًاباَوث  ِریَْخلا  َلَجْعَا  َّنِا 

تسا نآ  هانگ  زا  تمصع  هب  یبای  تسد  ياه  هار  زا  .دبای  تسد  تمصع  زا  يا  هبترم  هب  دراد  تسود  یناسنا  ره  یبای  تمـصع  . 12
یم قداص ع  ماما  .دـبای  تسد  یتمـصع  نینچ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  محر  هلـص  اریز  دزرو ، مامتها  محر  هلـص  هب  ناسنا  هک 

: دیامرف

ناهانگ باکترازا  ناسآ و  ار  تمایق )  ) باسح یکین ، محر و  هلـص  ِبونُّذـلا ؛ َنِم  ِنامِـصْعیَو  َباسِحلا  ِنانِّوَهَیل  َِّربلاَو  ِمِحَّرلا  هَلِـص  َّنِا 
(25  ) .دنک یم  يریگولج 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  .تسا  نسح  قلخ  یقالخا و  شوخ  هب  ناسنا  یبای  تسد  محر ، هلص  رگید  راثآ  زا  یقالخا  شوخ  . 13

، قالخا شوخ  ار  ناسنا  محر ، هلص  ؛ ِلَجَالا ِیف  ُئِْسُنتَو  ِقْزِّرلا  ِیف  ُدیَزتَو  َسْفَّنلا  ُبیُطتَو  َّفکلا  ُحِمُْـست  َُقلُْخلا َو  ُنِّسَُحت  ِماحرَالا  هَلِص 
(26  ) .دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  گرم  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  دیامن و  یم  ناج  هزیکاپ  تواخس و  اب 

رهش ینادابآ  ییافوکش و  بجوم  دوش ، یم  لماش  زین  ار  ینامیا  ناردارب  هک  نآ  ماع  يانعم  رد  هژیو  هب  محر  هلص  اهرهش  يدابآ  . 14
: دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ .دوش  یم  اه 
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، یگیاسمه شوخ  یقـالخا و  شوخ  محر ، هلـص  ِراـمْعَالا ؛ ِیف  َنادـیزی  َرایّدـلا َو  ِنارُمْعی  ِراوَْجلا  ُنْسُح  ِْقلُْخلا َو  ُنْسُح  ِمِحَّرلا َو  هَلِص 
(27  ) .دنک یم  دایز  ار  اه  رمع  دابآ و  ار  اه  رهش 

محر هلص  دوش ، دنم  هرهب  هدیدنسپ  تیصوصخ  نیا  راثآ  زا  هتـشاد و  ار  نامیرک  قالخا  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  نامیرک  قالخا  . 15
: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  .تسا  نامیرک  قالخا  زا  هک  دروآ  اج  هب 

(28  ) .تسا ناراوگرزب  ياه  تلصخ  نیرتهب  زا  محر ، هلص  ؛ ِمارکلا ِمیِش  ِلَْضفَا  ْنِم  ِماحْرَالا  هَلِص 

یم دـنیآ و  یم  اه  تمعنور  نیا  زا  تسین ؛ رادـیاپ  يزیچ  چـیه  تسا و  لوحت  رییغت و  ياج  ایند  هک  تسین  یکـش  تمعن  ظـفح  . 16
.دشاب هتشاد  محر  هلص  دنک  ظفح  ار  اه  تمعن  دهاوخب  یسک  رگا  .دنوش  یم  لیدبت  زین  تمقن  هب  هاگ  دنور و 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما 

(29  ) .تسا محر  هلص  رد  اه  تمعن  ظفاح  نابهگن و  ؛ ِمِحَّرلا ِهَلِص  یف  ِنلا  ِمَعّ هَسارِح 

یم راک  هب  رـش  مارح و  رد  ار  لام  هک  دـتفا  یم  تما  نادـب  تسد  هب  جراخ  ناکین  تسد  زا  لام  نیا  دوش  محر  هلـص  كرت  رگا  هتبلا 
.دننک یم  بلس  هعماج  زا  ار  شمارآ  شیاسآ و  دنرب و 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما 

" .دریگ یم  رارق  رورـش  دارفا  تسد  رد  اه  تورث  دننک ، محر  عطق  مدرم  هاگره  ؛ ِرارْـشْألا يدیأ  یف  ُلاْومْألا  ِتَلِعُج  َماحرْألا  اوُعَّطَق  اِذا 
(30)

تانسح نازیم 

تانسح نازیم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

: دنک یم  نیگنس  ار  تانسح  نازیم  زیچ  دنچ 

؛ دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  دایز  - 1
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: دندومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  تاولص  رب  تموادم  ترثک و  مه  ناضمر  كرابم  هام  مهم  لامعا  زا  یکی 

.(1)« نیزاوملا ففخت  موی  هنازیم  هللا  لقث  یلع  هالصلا  نم  هیف  رثکأ  نم  »

دهاوخ نیگنس  ار  وا  تانسح  نازیم  لاعتم  دنوادخ  دتـسرفب  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  دایز  ناضمر  كرابم  هام  رد  یـسک  رگا 
رگا یلو  دوب ، دـهاوخ  مئاد  یـشوخ  رد  دوش  نیگنـس  شتانـسح  نازیم  یـسک  رگا  .تسا  کبـس  تانـسح  نازیم  هک  يزور  رد  درک 
ینعی .دور  یم  نییاپ  رخآ  ات  دشاب  نیگنس  هک  شفرطره  .تسا  منهج  شتآ  شهاگیاج  دشاب  کبس  شتانـسح  نازیم  هدرکن  يادخ 

.میوش یم  تشهب  لها  ًامتح  دشاب  دصرد  نامیاه 51  یبوخ  رگا 

، هعبرا تاحیبست  - 2

«. ربکا هللا  هللا و  الا  هلا  دمحلا هللا و ال  هللا و  ناحبس  »

؛ دوش یمن  هداهن  هعبرا  تاحیبست  زا  رت  نیگنس  يزیچ  تانسح  نازیم  رد  میراد  ثیدح 

، هدیدنسپ قالخا  یقالخا و  شوخ  - 3

زا یقالخا  شوخ  .دشاب  تشذگ  اب  قالخا و  شوخ  ورـشوخ و  دشاب ، دروخرب  شوخ  شناکیدزن  اب  شلیماف ، اب  شناگتـسب ، اب  ناسنا 
نم دیوگ  یمن  .تسا  هدـمآ  قالخا  رطاخ  هب  ام  ربمایپ  ًالـصا  .تسا  رت  بجاو  يرگید  يزیچره  زا  تاکز و  سمخ و  هزور و  زامن و 

تسا و تابجاو  ءزج  قالخا  .منک  لماک  ار  قالخا  مراکم  ات  ما  هدـمآ  نم  دـیامرف  یم  منک  تسرد  ریگ  هزور  ناوخزامن و  ما  هدـمآ 
: دندومرف مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  .تسا  هریبک  ناهانگ  نیرتدب  ءزج  مه  یقالخادب 

.(2)« نَسَْحلا ُُقلُْخلا  ِنَسَْحلا  َنَسْحَأ  َّنِإ  »
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میدنام و یمن  بقع  ردـق  نیا  میدوب  اه  نیرتهب  لابند  رگا  ام  .دـشاب  هتـشاد  یبوخ  قالخا  ناسنا  هک  تسا  نیا  اه  یبوخ  نیرت  بوخ 
یلیخ میدوب  اه  نیرترب  لابند  نامیاه  باختنا  اـه و  شنیزگ  رد  اـم  رگا  .دوب  اـه  نیرتهب  لاـبند  دـیاب  زیچ  همه  رد  .میدز  یمن  اـجرد 

میتسه هک  نامه  هب  مینک  یم  هدنسب  ای  مینک  یم  درگ  بقع  ای  ام  .میدرک  یم  تفرشیپ 

ربمایپ تیالو  تبحم و  - 4

.تسا رت  مهم  همه  زا  هک  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  و 

مه ار  وا  نم  دراد  تسود  ار  نسح  ماما  هک  سکره  مراد و  تسود  ار  نسح  نم  ایادخ  دـندومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ 
دنک یم  شربمایپ  ادخ و  بوبحم  ار  امش  ماما  هدزاود  تبحم  دیوشب  شربمایپ  ادخ و  بوبحم  دیهاوخ  یم  رگا  .مراد  تسود 

یناسنا لاح  ندش  مولعم  یگلاس و  لهچ  تیمها 

.(1)« هرش هریخ  بلغی  مل  نیعبرألا و  غلب  نم  »

دشک و یم  شتروص  رس و  رب  تسد  دیآ  یم  ناطیش  دشن  بلاغ  شیاه  يدب  رب  شیاه  یبوخ  دیسر و  یگلاس  نس 40  هب  یسک  رگا 
لاس ریز 18  .تسا  رت  تـحار  لاـس  ریز 40  تسا  لکـشم  رگید  ینعی  .يوـش  یمن  راگتـسر  رگید  وـت  تناـبرق  هب  مردـپ  دـیوگ  یم 

رد 40 .دنریگ  یم  تخس  رادقم  کی  الاب  هب  زا 40  اما  دوش  یم  هدیشخب  زاب  ناهانگ  ات 40  زا 18  دوش ، یم  هدیشخب  رتدوز  ناهانگ 
دنشاب بلاغ  تیدام  اه و  يدب  رب  تیونعم  اه و  یبوخ  دیاب  یگلاس 
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ترخآ ایند و  ّداضت 

ادج رگید  نز  زا  دورب  نز  کی  فرط  هب  هک  ردق  ره  درم  .دننام  یم  ووه  لثم  ترخآ  ایند و  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
هک ردقچ  ره  .ترخآ  قشاع  مه  دشاب و  ایند  قشاع  مه  مدآ  هک  دوش  یمن  دننیبب ! دـنناوت  یمن  ار  رگید  مه  تقو  چـیه  اهووه  هدـش !

مادکره فرط  هب  هک  اهووه  لثم  يا ، هدز  تیایند  زا  یـشاب  ترخآ  قشاع  ردقچره  .يا  هدز  تترخآ  زا  یـشاب  هتـشاد  ایند  هب  هقالع 
هجوت رتشیب  ترخآ  هب  رگا  هک  میراد  ثیدح  .دنک  هجوت  رتشیب  ترخآ  هب  ناسنا  هک  تسا  رتهب  .دوش  یم  تحاران  يرگید  يورب  هک 

.دنک یم  تسرد  مه  ار  تیایند  ادخ  ینک 

.(1)« ُهاْینُد َْرمَأ  َُهل  ُهَّللا  َحَلْصَأ  ِِهتَرِخآ  َْرمَأ  َحَلْصَأ  ْنَم  »

یم رود  برغم  زا  يورب  قرـشم  فرط  ردـقچره  .تـسا  برغم  قرـشم و  لـثم  ترخآ  اـیند و  دـیامرف : یم  ترـضح  رگید  لاـثم  رد 
دوش یمن  عمج  لد  کی  رد  ترخآ  ایند و  تبحم  .يوش  یم  رود  قرشم  زا  يورب  برغم  فرط  ردقچ  ره  يوش ،

ییایند تالکشم  تحلصم  تمکح و  ندیسر ، ادخ  هب 

ای دوش  دنلب  ناش  بیجی  نمأ  دهاوخ  یم  ای  تسا  حالـص  ای  تسا  تحلـصم  ای  هک  دهد  یم  ریگ  شیاه  هدنب  هب  ادخ  اه  تقو  یـضعب 
یلیخ .مروخ  یم  تدرد  هب  نم  دـنروخ  یمن  تدرد  هب  نارگید  دـیوگب  دـهدب و  ناشن  دـهاوخ  یم  ار  شدوخ  ای  دـنکب  ناشرطـضم 

: يونثم لوق  هب  .تسه  تالکشم  نیا  رد  اه  تمکح  اه و  تحلصم 

راکش ریش  وا  میگنل و  يوهآ  رای                     تسب  ار  اه  هار  ناقیفر  يا 

16004 ص :

ص:483 - ... 483/89  / یضر دیس  / هغالبلا جهن  (. 4 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5002 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4547_1
http://www.ghaemiyeh.com


یم یهاگ  .دنک  تسرد  ار  تیاهراک  دناوت  یمن  دروخ و  یمن  تدرد  هب  سک  چیه  نم  زج  دیوگب  دهاوخ  یم  ددـنب و  یم  ار  اه  هار 
.دنک دنلب  ار  تا  هلان  دهاوخ 

تسوت يراز  سفن  کی  يادف  نینوک  تسوت      يراوخ  زا  هن  دنا  هدادن  تایند 

تسوت يراز  تبحم  ارم  هک  اریز  من         _ کن _ت  باجا ین  اعد ك_ دن  ه_ر چ_

هک ماقم  لوپ و  نوچ  دـنک  یم  تباجا  رید  ای  دـنک  یمن  تباجا  ار  ناش  ییایند  ياهاعد  دراد  ناش  تسود  یلیخ  هک  ار  یناسک  ادـخ 
یم .دنناوخب  لیمک  هبدن و  ياعد  دنیوگب و  بیجی » نمأ  ، » دنورب دجـسم  دننک  یمن  تقو  رگید  دـننک  یم  شومارف  ار  ادـخ  دـنریگب 

ثیدح نمؤم ! سفن  کی  يادف  ملاع  همه   ) .مهدب وت  هب  تفخ  مهاوخ  یمن  ما  هدادن  ایند  وت  هب  نم  رگا  اوقت  اب  يا  نمؤم ، يا  دـیوگ 
کشا و اه و  هیرگ  اه و  هلان  نیا  ادـخ  .يا ) هدرکن  ادا  ار  شقح  يراذـگب  نمؤم  ناهد  رد  ینک و  همقل  کی  ار  ایند  همه  رگا  میراد 

.دراد تسود  ار  وت  هآ 

هب ار  ایند  رد  تقو  کی  دنـسرتب  دننز  یم  ارم  هناخ  رد  یلیخ  ییایند  تاجاح  يارب  هک  ییاه  هدنب  نآ  دیامرف : یم  ادخ  میراد  تیاور 
گرزب يادخ  نم  تفگ  دیـسر  هک  ماقم  لوپ و  ایند و  هب  تشادن  زیچ  چیه  شلوا  نوعرف  .دندرگنرب  هک  دنورب  منک  یم  زاب  ناشیور 

یم گنج  رـس  مه  ادخ  اب  .میوش  یم  ریگرد  مه  ادخ  اب  ام  دنک  زاب  ام  يور  هب  ار  ایند  رد  ادخ  رگا  .درک  ییادخ  ياعدا  متـسه ! امش 
.میراذگ

یتمکح امتح  .تسا  تیانع  نیا  تسا  فطل  نیا  میتسه  راشف  رد  رادقم  کی  ددـنب و  یم  ار  ایند  رد  رگا  هک  منک  ضرع  مهاوخ  یم 
شا هچب  هب  دناوت  یم  دهاوخب  مه  هچره  دراد  زیچ  همه  ماقم و  تردق و  لوپ و  میراد  ینابرهم  ردپ  ام  .تسا  تحلصم  تسه ، شرد 

یم .تسا  رت  نابرهم  یلیخ  ردام  کی  ردـپ و  کی  زا  ادـخ  .تسین  شتحلـصم  تسین ، شحالـص  نوچ  دـهد  یمن  یهاگ  اـما  دـهدب 
فرط نآ  فرط و  نیا  .دوب  مه  هنـسرگ  تشادـن  يزیچ  .دوب  هدروآ  راشف  وا  هب  یلیخ  تکالف  رقف و  دوب  ییادـخ  هدـنب  کی  دـنیوگ 

رگا تسه  درآ  رادقم  کی  مرادن  يزیچ  هک  نم  تفگ : .نک  مکمک  ما  هراچ  یب  نم  تفگ : نابایسآ  هب  دیسر  یبایسآ  کی  هب  تفر 
درآ رادـقم  کی  تنهاریپ  رد  نم  نزب  هرگ  ریگب  الاب  ار  تنهاریپ  هچراـپ  نیا  تفگ : نابایـسآ  .هدـب  بوخ  تفگ  .مهدـب  یهاوخ  یم 
تفر یم  تشاد  هک  روطنامه  .دز  هرگ  تخیر و  ار  درآ  درک و  دنلب  ار  شنهاریپ  هصالخ  .روخب  زپب  نان  نک  تسرد  ریمخ  ورب  مزیرب 

درک یم  هلان  هک  روط  نامه  .هداتفا  ام  راک  هب  هرگ  .نک  زاب  ار  ام  راک  هرگ  نک ، لح  ار  ام  لکشم  ایادخ  هک  درک  یم  لد  درد  ادخ  اب 
هرگ نآ  اب  هرگ  نیا  قرف  يدرک  ییادخ  همه  نیا  ایادـخ  تفگ : دروخرب  شهب  یلیخ  نیمز ! تخیر  اهدرآ  دـش و  زاب  شنهاریپ  هرگ 

! نک زاب  مراک  زا  هرگ  متفگ  نک ! زاب  ار  هرگ  نیا  متفگن  هک  نم  تسیچ ؟ یناد  یمن  ار 
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ناسنا يراگتسر  رد  نتشاد  بوخ  تسود  تیمها 

داتـسا کی  ددرگب  ار  ایند  دشکب  تمحز  هصغ و  جنر و  لاس  یسک 40  رگا  دندومرف : تجهب ) هللا  تیآ  داتسا   ) یـضاق ياقآ  موحرم 
تـسود زا  رت  يوق  يزیچ  میراد  ثیدح  نوچ  تسا  تسرد  فرح  نیا  .تسا  هدرکن  ررـض  چـیه  دـنک  ادـیپ  بوخ  تسود  ای  لماک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  .دینادب  ردق  یلیخ  ار  نیا  تسین  بوخ 

.(1)« ناَوْخِْإلا ِباَِستْکا  ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  ُزَجْعَأ  »

يرادرب ار  نوتس  رگا  تسا  نوتـس  لثم  بوخ  تسود  .دنرادن  بوخ  تسود  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  نیرتزجاع  نیرت و  هضرع  یب 
یم همدا  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .تسه  يرـشق  ره  رد  شغ  لغ و  یب  كاـپ و  لـالز و  فاـص و  ياـه  مدآ  .دـیآ  یم  نییاـپ 

: دیامرف

.دهدب تسد  زا  تفم  دشاب و  هتشاد  بوخ  تسود  هک  تسه  یسک  رت  هدز  تکالف  رت و  هراچیب  مه  نآ  زا  و 

، دنک یم  ناوخزامن  ار  مدآ  بوخ  تسود  .راد  شهگن  نادند  گنچ و  اب  هدناسر  بوخ  تسود  هدرک و  نهپ  ار  هرفس  ادخ  هک  الاح 
، شراتفر دنک  یم  ادیپ  هقالع  یلیخ  یسک  هب  یـسک  یتقو  دیا  هدید  .درب  یم  دناشک و  یم  ریخ  هار  هب  ار  امـش  دنک ، یم  ناوخ  نآرق 
رما و ار  ناتیاه  هچب  امش  دهاوخ  یمن  میوگ  یم  اهردام  ردپ و  هب  یهاگ  نم  دوش ؟ یم  وا  لثم  شرادرک  شندز ، فرح  شنتفر ، هار 

اهدب اب  دوش و  یم  بوخ  دنیـشنب  اه  بوخ  اب  .دنـشاب  هتـشاد  بوخ  قیفر  بوخ و  تسود  ات  هس  ود ، دیـشاب  بظاوم  طقف  دینکب  یهن 
یم زامن  اب  دنیشنب  ناوخزامن  اب  .دوش  یم  زامن  یب  دینیـشنب  زامن  یب  اب  .دوش  یم  يراگیـس  دنیـشنب  يراگیـس  اب  .دوش  یم  دب  دنیـشنب 

.دیریگب رامآ  اه  نادنز  رد  دیورب  امش  .دوش 
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نیا .دنزب  فرح  اه  نآ  اب  دشک  یم  تلاجخ  مدآ  .تسا  یلیخ  ناوج  نادنز  رد  هنافسأتم  ما  هتفر  ینارنخس  يارب  نادنز  هب  یهاگ  نم 
.ناشتدیـشک ههاریب  هب  بابان  قیفر  اما  دـنبوخ ، مه  ناـشیاه  هداوناـخ  اـه  یلیخ  نادـنز ؟ هشوگ  هتفر  ارچ  هلاـس   20 هلاـس ، ناوج 18 

هچره دینک و  رارف  دـب  ناتـسود  زا  دـیناوت  یم  هچره  .تسا  رتدـب  مه  هدـنرد  گنلپ  گرگ و  شتآ و  رهز و  مس و  زا  بابان  تسود 
الثم .تسالاب  شقفا  داتـسا  نوچ  .تسا  رتشیب  شرثا  مه  داتـسا  زا  بوخ  تسود  مدقتعم  نم  .دـینک  ادـیپ  بوخ  تسود  دـیراد  ناوت 
مامت ناتیاه  فرح  ینزب  فرح  تعاـس  مین  هملک ، يورب 3-2  دهـشم  ات  اجنیا  زا  تسا  نکمم  تملعم  تگرزبردپ ، تردـپ ، اب  امش 

یفطـصم دمحم  ترـضح  .تسیکی  ناتیاه  قفا  نوچ  دینز  یم  فرح  اه  تعاس  ناتیقفر  اب  یلو  .دنک  یم  قرف  اه  قفا  نوچ  دوش  یم 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.(1)« ناَمیِْإلا ِبَعُش  ِمَظْعَأ  ْنِم  ِهَّللا  ِیف  ِنِمْؤُْمِلل  ِنِمْؤُْملا  ُّدُو  »

کی لثم  يزیچ  چـیه  .تسا  ناـمیا  زیواتـسد  نیرت  مکحم  ینعی  .تسا  ناـمیا  ياـه  هبعـش  نیرتگرزب  زا  نمؤم  کـی  نتـشاد  تسود 
رد رگیدمه  يارب  بوخ  ناتـسود  ناتیاقفر ، ناتیاه ، هچب  ناتدوخ ، .دهد  یمن  تاجن  اه  هاگترپ  اه و  هکلهم  زا  ار  مدآ  بوخ  تسود 
ریز امـش  یتقو  دنتـسه  یمکحم  ياهژد  نوچمه  مه  اه  تئیه  .دیوش  یم  رپس  اه  یتشز  اه و  يدب  یگنهرف و  تامجاهت  همه  لباقم 

همیخ نآ  ریز  بوخ  ناتـسود  ًامتح  و  دیورن ! رگید  ياج  .دننک  یم  ظفح  ار  امـش  ًامتح  دیور  یم  ارهز  ترـضح  نیـسح ، ماما  همیخ 
هب رتشیب  ریخ  دارفا  .دیـشاب  دـحتم  مه  اب  .دـینادب  ار  ناتیاه  تئیه  ناتدوخ و  ردـق  .دـینام  یم  ظوفحم  اـهرطخ  زا  یلیخ  زا  .دـنیآ  یم 
ریخ دارفا  دنتـسه  یلحم  ره  رد  ًامتح  رادلوپ  ریخ و  دارفا  .دنـشاب  هنابیرغ  ردـق  نیا  دـیابن  اهدجـسم  .دنـسرب  اه  ناوج  نیا  ياه  تئیه 

دننکب بترم  ار  دجاسم  دیاب 
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مالسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ششخب  تواخس و 

یلیخ هک  راگنا  ندروخ ، هب  درک  عورـش  دمآ  دوب  روخرپ  مه  یلیخ  هک  یبرع  کی  زور  کی  دنتـشاد  هرفـس  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
شهاگن ترضح  .درک  یم  میاق  دوب و  هتفرگ  یفرظ  کی  تخیر  یم  شبیج  رد  یکشاوی  دروخ  یم  هک  اذغ  .دوب  هدیشک  یگنسرگ 

.مراد رتخد  ات  هناخ 8  رد  نم  ناج  اقآ  تفگ : .يربب  هک  مهد  یم  نم  یهاوخ  یم  رگا  ینک ؟ یم  هریخذ  ارچ  هک  دـندومرف  دـندرک و 
دندرک و یمسبت  ترضح  .مهدب  ار  ناشجرخ  مناوت  یم  مه  نم  دوش  مک  ام  جرخ  هک  دریگ  یمن  ار  اه  نیا  یـسک  دنتـشز و  ات  ره 8 

.دربب شیاه  هچب  يارب  هک  دنداد  ییایاده  مه  دنداد و  اذـغ  مه  ترـضح  .يربب  مه  اه  نآ  يارب  هک  مهد  یم  نم  روخب  وت  دـندومرف 
ماما تمارک  .داد  یم  ار  شیکی  تشاد  نهاریپ  اـت  ود  رگا  .درک  میـسقت  ءارقف  اـب  ار  شلاوما  راـب  هس  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 

دوج و تمارک و  ملح و  قالخا و  زا  هرذ  کی  لاعتم  يادـخ  هللا  ءاشنا  .تسه  دزنابز  شیرابدرب  ربص و  شملح ، مالـسلا  هیلع  نسح 
هام ره  تفگ  یم  تسین  بوخ  دایز  شعـضو  مه  شدوخ  هک  یحادـم  ناوج  کی  .دـهدب  ام  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شـشخب 
نان رینپ ، نان ، پوس ، تشروخ ، ولپ ، .دـنهد  یم  اذـغ  مقر  هس  ود ، دـننک و  یم  سامتلا  دـنیآ  یم  ریخ  ياه  یناـب  میزادـنا  یم  هرفس 
هناخ رد  دـعب  دـهد و  یم  يراـطفا  رفن  هب 400-300  هعفد  ره  مدآ  نیا  .تسا  مهم  تـمه  تـسین ، مـهم  داـیز  شلوـپ  .غاد  کـگنس 

ار مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  يوخ  قلخ و  تواخس و  زا  نزوس  رـس  کی  هرذ ، کی  مییایب  .دنهد  یم  دنروآ  یم  مه  اه  هیاسمه 
.میهد شرورپ  نامدوجو  رد 
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قلخ نسح 

قلخ نسح 

قلخ نسح  تاکرب  یعرف : عوضوم 

شوخ سکره  (1 «) ًاـقاَلْخَأ ْمُُکنَـسْحَأ  هَرِخآـْلا  ِیف  اَّنِم  ْمَُکبَْرقَأ  اَـنَیلِإ َو  ْمُکَّبَحَأ  َّنِإ  : » دـیامرف یم  : لاـق ملـسو ، هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نع 
لاس لهچ  ام  ربمایپ  .تسا  رت  کیدزن  ملاع  ياهدب  هب  تسا ، رت  قالخادب  سکره  تسا ، رت  کیدزن  همئا  ربمایپ و  هب  تسا  رت  قالخا 
.دوب شیربمایپ  نارود  لاـس  هس  تسیب و  .تشادـن  یفنم  هرمن  کـی  ربماـیپ  زا  یـسک  دـندرک ، یگدـنز  مدرم  نیب  رد  يداـع  روط  هب 

.مناسرب مامتا  هب  ار  یقالخا  ياـه  تمارک  مدـش  ثوعبم  نم  طـقف  طـقف و  ینعی  (. 2 «) قاَلْخَْألا َمِراَکَم  َمِّمَتُِأل  ُْتثُِعب  اَمَّنِإ  : » دـنا هدومرف 
ْرِفْغَتْـسا ْمُْهنَع َو  ُفْعاَف  َِکلْوَح  ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َْتِنل  ِهَّللا  َنِم  هَمْحَر  اِمبَف   » .تسا قالخا  ربمایپ  ام  ربماـیپ 

دنت يدوب ، نشخ  وت  رگا  ربمایپ  يا  .يدـش  میالم  يدـش ، مرن  میداد ، رارق  وت  رد  ادـخ  زا  ینابرهم  یتمحر ، کی  ربمایپ  يا  (. 3 «) ْمَُهل
.میربمایپ قالخا  نویدم  ام  .دش  یمن  ناملسم  رفن  کی  .دندش  یم  هدنکارپ  ترود  زا  همه  يدوب ،

هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  یقالخا  شوخ 

، داد یم  وب  شندب  هک  لهاج  ینابایب ، برع  کی  .دوب  هداعلا  قوف  یلیخ  ربمایپ ، لمحت  ربمایپ ، يارادم  ربمایپ ، ربص  ربمایپ ، ملح  ًاعقاو 
دنت ینابصع و  ربمایپ  اما  .تحار  یلیخ  .دنز  یم  ادص  ار  شا  هلاخرـسپ  ًالثم  هک  نیا  لثم  .درب  یم  ار  ربمایپ  مسا  راوید  تشپ  دمآ  یم 

دایرف دینزن ، داد  هک  دش  لزان  هیآ  .دننکب  اج  زا  ار  رد  دنتـساوخ  یم  هک  نیا  لثم  دندز  یم  مکحم  ار  ربمایپ  رد  يردق  هب  .دندش  یمن 
دایرف داد و  ربمایپ  مالک  زا  رتـالاب  (4 «) ِیبَّنلا ِتْوَص  َقْوَف  ْمُکَتاوْصَأ  اوُعَفَْرت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  » .دینزن ادـص  مسا  هب  ار  ربمایپ  دـینزن ،

یم ییاریذپ  شزا  زاب  شوغآ  اب  ربمایپ  دمآ ، یم  هدولآ ، شندب  دوب ، نادان  دوب ، لهاج  دوب ، گنهرف  یب  هک  یبرع  زا  ام  ربمایپ  .دینزن 
همه ءایبنا ، همه  .دش  دراو  تفرگ  هزاجا  توملا  کلم  دنریگ ، یم  هزاجا  .دنرادن  هار  اجنآ  اه  هتـشرف  لیئربج و  هک  يربمایپ  .دـندرک 
دعب درک  یم  تبحـص  ربمایپ  اب  دمآ  یم  .تسا  میالم  ردـقچ  لهاج  هدـنب  کی  لباقم  رد  ربمایپ  نیا  اما  .دـنربمایپ  هتـسب  تسد  ناماما 

.دیباوخ یم  درک  یم  زارد  ار  شیاپ  تشاذگ  یم  ربمایپ  يوناز  يور  ار  شرس  ربکا ! هللا  .ما  هتسخ  نم  اقآ  تفگ  یم 
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نارنخس .دنـشاب  هتـشاد  تسود  ار  اقآ  مه  مدرم  .دشاب  نابرهم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  اه  مومأم  دیاب  تعامج  ماما  میراد : ثیدح  ام 
دردب ینارنخس  هضور و  نآ  الا  و  دیشاب ، هتشاد  تسود  ار  نارنخس  مه  امش  .دشاب  امش  زوسلد  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  اه  امـش  دیاب 

.دور یمن  الاب  دجسم  فقس  زا  ناشزامن  دنشاب  هتشادن  تسود  ار  رگیدمه  رگا  مومأم  ماما و  .دروخ  یمن 

ناگرزب یقالخا  شوخ 

، دوب میالم  مرن و  دنک  شینابـصع  دنک ، شدـنت  درک ، یم  شالت  مه  ردـقچ  ره  یـسک  رگا  هیلع ، هللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم 
.دش یمن  ینابصع 

ریقف دیـس  کی  دورب ، دجـسم  هب  تساوخ  یم  زور  کی  .دوب  دیلقت  عجارم  زا  گرزب و  ياملع  زا  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیـش  موحرم 
مهارمه لوپ  نآلا  اما  مشچ ؛ دشاب  دـیوگ : یم  اقآ  .نک  مکمک  دـیوگ : یم  اقآ  هب  تالکـشم  راشف  یگنت و  رثا  رب  يراتفرگ  قحتـسم 

یم اقآ  تروص  هب  فت  دوش ، یم  دنت  اقآ  اب  دیهد ؟ یمن  ارم  قح  ارچ  اقآ  دیوگ : یم  .مهدب  مرتفد  ایب  الثم  هک  دهد  یم  هدعو  .تسین 
كربت تفگ  شتروص ، هب  دـیلام  ار  دیـس  ناهد  بآ  .تسا  یگرزب  تراسج  یلیخ  دـیلقت ، عجرم  کی  تروص  هب  ناـهد  بآ  .دـنک 

امـش هب  دوبن  مهارمه  لوپ  نم  دیـشخبب  .منک  یم  لح  ار  تلکـشم  زامن  زا  دـعب  نم  دجـسم ، ایب  زامن  زا  دـعب  هللا  ءاـشنا  تفگ : .تسا 
نیا .مراد  امـش  زا  اضاقت  کی  زورما  نم  مدرم  تفگ : دش ، دنلب  ءاطغلا  فشاک  هللا  تیآ  زامن  زا  دعب  دنتخادنا ، ناهد  بآ  اقآ.مهدـب 

کمک دـهاوخ  یم  ار  رفعج  خیـش  يوربآ  سکره  .منک  ادـیپ  وربآ  شدـج  شیپ  مهاوخ  یم  نم  تسا ، ربمایپ  دالوا  تسا ، دیـس  اقآ 
تفگ دیـس  نیا  هب  دروآ  .درک  عمج  یباسح  لوپ  کی  تشگ ، اه  فص  رد  هللا  تیآ  دوخ.میهدـب  ییایادـه  کی  اقآ  نیا  هب  ام  دـنک 

.داد شهب  ار  اهلوپ  درک ، یهاوخرذع  وا  زا  .مناسرب  امش  هب  دوز  متسناوتن  نم  دینک ، لالح  ارم  دیشخبب ، ارم  اقآ 
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توبن ماقم  هب  هک  تسا  کیدزن  تسا  میلح  هک  یمدآ  دیامرف : یم  هیلع  هللا  مالـس  نینمؤملا  ریما  (. 5 «) ًاِیبَن َنوُکی  ْنَأ  ُمِیلَْحلا  َداَک  ْدَقَف  »
.دسرب

راوس سرد  زا  دـعب  .دـندش  دـنت  یمک  هبلط  کی  هب  ناشیا  عقوم  کی  دـنیوگ : یم  .دوب  بیجع  شقالخا  يدرجورب  هللا  تیآ  موحرم 
زا ایند  نایعیش  مامت  ینعی  هدوب ، عجرم  کت  يدرجورب  هللا  تیآ  .دندروآ  رد  هبلط  نآ  لد  زا  .دنتفر و  هبلط  نآ  لزنم  دندش ، هکـشرد 

هکنیا يارب  يدرجورب  هللا  تیآ  دـنا : هتـشون  .دـنتفر  یم  ناشیا  سرد  عجارم ، یناگیاپلگ ، هللا  تیآ  ماـما ،  .دـندرک  یم  دـیلقت  ناـشیا 
.دوش یم  بجاو  ینکب  یعرش  رذن.دوب  دیلقت  عجرم  .مریگب  هزور  لاس  کی  مدش ، ینابصع  نم  رگا  هک  .دندرک  رذن  دنوشن  ینابصع 
هزور دـیاب  رگید  هام  هدزای  دودـح  تسا ، مارح  شنتفرگ  هزور  هک  مه  رطف  دـیع  ناـبرق و  دـیع  تسادـخ ، هاـم  هک  ناـضمر  هاـم  ریغ 

.دریگب

.یهدب ریقف  هب  لوپ  يرادقم  يدرک  ادیپ  ساوسو  ینعی  يدرک  رارکت  ار  زامن  وضو و  الثم  رگا  دننک  رذن  دـنراد  ساوسو  هک  یناسک 
.ینک یمن  رارکت  رگید 

لهاج ياهبرع  اب  ربمایپ  راتفر 

، هدروآ یم  مه  ار  ربمایپ  مسا  ربمایپ ، يا  .دنک  یم  زارد  ار  شیاهاپ  ربمایپ ، يوناز  يور  دراذگ  یم  ار  شرـس  دـیآ  یم  ینابایب  برع 
يور رـس  بوخ ، ياـج  هدرخ ، هدرخ  نیا  ءاـیبنا ، هصق  ناربماـیپ ، هصق  .دـندرک  نتفگ ، هصق  هب  عورـش  ترـضح  .وـگب  هصق  نم  يارب 

نیا .تسادـخ  رانک  شمـسا  هک  تسا  ربمایپ  نیا  .دوشن  تیذا  نیا  هک  دـنز  یم  داب  ربمایپ  تسا ، مرگ  اوه  .درب  شباوخ  ربمایپ  يوناز 
ریـشمش هک  یتقو  .هدوب  نشخ  ربمایپ  نیا  دنیوگ : یم  هک  ار  یناسک  دـنک  تنعل  ادـخ  تقونآ  .دریگ  یم  دراد  ار  ایند  هک  تسا  ربمایپ 

هب هلمح  اه  گنج  مامت  .دـینکب  یـسررب  ار  ربمایپ  ياه  گنج  امـش  .تسین  تنوشخ  هک  عافد  نیا  .دـنک  یم  عافد  دنـشکب  دـندروآ ،
.دوب ربمایپ 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  هاگدید  زا  اهدرم  نیرتهب 

مهمرکأ هبکانم و  مکنیلأ  مکرایخ  : » دـندومرف دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اهدرم  نیرتهب  هک  دـندرک  لاؤس  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  زا 
رتشیب همه  زا  ناشنارـسمه  هب  تبـسن  .دـنرت و  قالخا  شوخ  دـنرت ، میالم  دـنرت ، مرن  هک  دنتـسه  ییاهنآ  اهدرم  نیرتهب  (. 6 «) مهئاسنل

قالخا هدوب ، ینابرهم  ناش  بتکم تیب  لها  هدوب ، بوخ  قالخا  شبتکم  ام  ربمایپ  .دنتـسه  اه  درم  نیرتهب  اهنیا  .دـنراذگ  یم  مارتحا 
.تسا هدوب  تمحر  هدوب ،

شتما هب  تبسن  ربمایپ  ینابرهم 

ای تفگ : دمآ  لیئربج  .دوش  ادج  دـنک ، تقرافم  ناشندـب  زا  حور  تسا  کیدزن  .رخآ  ياه  هظحل  نآ  ناشتداهـش  عقوم  رد  ام  ربمایپ 
امش هکنیا  يارب  میا  هدرک  هدامآ  ار  تشهب  دنا  هدمآ  لابقتسا  هب  ناگتشرف  تسا ، زاب  نامـسآ  ياهرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

؟ دنکب حور  ضبق  لیئارزع  هک  دیراد  یگدامآ  .دیروایب  فیرشت 

؟ دیا هدروآ  یتراشب  هچ  نم  تما  ناراک  هانگ  يارب  هک  دییوگب  نم  هب  .دنک  یمن  داش  ارم  لد  اهربخ  نیا  دندومرف : ترضح 

َفْوََسل َو   » .هتـشاذگ امـش  رایتخا  رد  ار  قلطم  تعافـش  لاعتم  يادـخ  درک : ضرع  لـیئربج  .مروخ  یم  ار  متما  ناراـکهنگ  هصغ  نم 
لوبق نم  ینکب  تعافـش  ار  سک  ره.يوش  یـضار  ات  مشخب  یم  يردق  هب  وت  رطاخ  هب  دیامرف : یم  ادخ  (. 7 «) یضْرَتَف َکُّبَر  َکیطْعی 

.تسا نیملاعلل  همحر  ام  ربمایپ  .مراد 

شومارف ار  شفـسوی  بوقعی  ترـضح  لثم  یناربمایپ  یتح  دـنیآ ، یم  رد  وناز  هب  همه  دوش  یم  رهاـظ  منهج  لوه  یتقو  تماـیق  زور 
تاجن ار  ام  ادخ  .سرب  ام  دایرف  هب  ایادخ  .دنیوگ  یم  اسفناو  اسفن  او  همه  .دنک  یم  شومارف  ار  شدنزرف  میهاربا  ترـضح  .دنک  یم 

ایادخ .سرب  نم  تما  داد  هب  ادخ  .اتما  او  اتما  او  اتما  او  دـیامرف : یم  تمایق  راشف  جوا  رد  هک  يربمایپ  نآ  نابرق  هب  ام  همه  ناج  .هدـب 
؟ تشادن تسود  ار  شتیب  لها  دوش  یم  تشادن ؟ تسود  ار  ربمایپ  نیا  دوش  یم  ایآ.بایرد  ارم  تما 
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اهیلع هللا  مالس  ارهز  ترضح  تبیصم : رکذ 

ینیما همـالع  موحرم  و  سوواـط ، نب  دیـس  موـحرم  .دـنام  نیمز  يور  ربماـیپ  هزاـنج  زور  هس  .دـنک  تنعل  ار  لدروـک  نیقفاـنم  ادـخ 
یلـص هللا  لوسر  ندب  .دش  ماجنا  زور  هس  نیمه  رد  شدنزرف  نتـشک  هناخ و  هب  هلمح  و  ارهز ، ترـضح  رب  هک  یتایانج  هک  دـندقتعم 

دندرک هلمح  شرتخد  هناخ  یحو و  هناخ  هب  .دوب  نیمز  يور  یلغب  هناخ  هلآ  هیلع و  هللا 

دندوشگ تتیب  رد  شتآ  اب  هک  دندومن                يدردمه  وت  اب  وکین  هچ 

هدید هک  شتآ  هلعش  تشهب و  هدید               هب  مکاخ  يا  تنج  تیارس 

دزورفرب تنج  غاب  هدید  هک  دزوسب                   شتآ  رد  روح  هدید  هک 

: ناج ( اهیلع هللا  یلص   ) همطاف

زوسناج دایرف  نآ  وت  زا  دینشب  هک  وزر             نآ  هتشک  دش  یضترم  منامگ 

.دیراذگب مارتحا  دییوگب  تیلست  .دیربب  شا  هناخ  رد  دینک ، تسرد  اذغ  تسا ، نیا  مالـسا  روتـسد  دنیب ، یم  تبیـصم  یـسک  الومعم 
اذغ هیهت  لوغـشم  رگم  دنتـسین ، هدز  تبیـصم  اهنیا  رگم  .هدش  دـنلب  ارهز  هناخ  زا  دود  دـندید.تسا  نیمز  يور  ربمایپ  ندـب  زونه  اما 

، ار نیقفانم  دـنک  تنعل  ادـخ  دـنا ، هدز  شتآ  ار  اهیلع  هللا  یلـص  ارهز  هیلع و  هللا  یلـص  یلع  هناخ  رد  دـننیبب  دـنیایب  یتقو  اما  دـندش ،
.دنداد ماجنا  ار  تیانج  نآ  دنهدب  یلست  يرادلد و  هک  نیا  ضوع 

نیمه .دنک  یمن  زاب  ار  هناخ  رد  یب  یب  دندید  دندمآ  .دوب  ربص  هب  رومأم  ادخ  ربمایپ  ادخ و  تیصو  قبط  هیلع  هللا  یلص  نینمؤملاریما 
هلان تقو  کی  .درک  یم  تراسج  بیجنان  .دنک  یم  تمواقم  یب  یب  دـندید  دـندرک  هچره  .هدـش  ماجنا  تیانج  نیا  هک  هدوب  اهزور 

اهراتفرگ همه  .دننک  یم  دنراد  راک  هچ  تا  هبیبح  اب  نیبب  زیخرب  ناج  اباب  دندز  ادص  .دش  دـنلب  راوید  رد و  نیب  اهیلع  هللا  یلـص  ارهز 
.درک ایح  مرش و  .دزن  ادص  ار  الوم  مناخ  یلو  تسا  هناخ  رد  نینمؤملاریما  .دننز  یم  ادص  ار  هیلع  هللا  یلـص  یلع  الوم  تالکـشم  رد 

.دنتشک ار  منسحم  ادخ  هب  .بایرد  ارم  هضف  دز  ادص 
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دندرک اضما  ندز  رغصا  هب  ریت  دنس  دندرک                اشامت  هک  نانآ  نسحم و  دش  هتشک 

هللااب الا  هوقالو  لوحال 

یقالخا شوخ 

یقالخا شوخ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  دای  تولص و 

(. 14،15 یلعألا : هروس  « ) َیلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َیکََزت َو  نَم  َحَْلفَأ  ْدَق  »

هیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  اقآ  .درک  ادخ  دای  هک  یسک  دش  راگتـسر  .داد ) تاکز  ای   ) درک كاپ  ار  شدوخ  هک  یـسک  دش  راگتـسر 
ادخ دای  دش و  راگتسر  هک  یسک  ینعی  دندرک  ضرع  باحصا  دینک ؟ یم  ینعم  هچ  ار  « َیلَصَف » نیا دندرک  لاوئس  باحصا  زا  مالسلا 

ره ناسنا  هک  نیا  .تسا  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  هیآ ، نیا  روظنم  هن ، دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما.دـناوخ  زاـمن  درک و 
.دییوگب تاولص  رکذ  دیدرک  ادخ  دای  تقو  ره  دوش  یم  اما  تسا  یلکشم  قاش و  راک  دناوخب  زامن  هظحل  نامه  درک  ادخ  دای  تقو 

هب دـیروایب و  ار  ربماـیپ  مسا  تسا  بجاو  ص:459 .) ج5 / هعیـشلا / لئاسو  یلماع / رح  خیـش  :« ) ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ْدَهْـشا   » راـنک اذـل  و 
مان .دنکب  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  رارقا  دیاب  دـشاب  یعقاو  نمؤم  دـهاوخ  یم  سک  ره  .دـیهدب و  تداهـش  شتلاسر 

دیایب ادخ  هعلق  لخاد  هک  یسک  ره  تسا و  یمکحم  هعلق  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » هک روط  نامه  .تسا  ُهَّللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » رانک تیب  لها  ربمایپ و 
یم ادخ  (. 356 ص : ج5 / لئاسولا / كردتسم  يرون / ثدحم  « ) ِیباَذَع َنِمَأ  ِینْصِح  َلَخَد  ْنَم  ِینْـصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال   » .تسا ناما  رد 

ناما رد  نم  باذـع  زا  دوشب  دراو  تیب  لها  تیالو  تحت  سک  ره  تسا و  نم  مکحم  هعلق  مه  بلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  دـیامرف :
دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولـص  هک  دنکن  شومارف  ادـخ  دای  رانک  دـنک  یم  ادـخ  دای  تقو  ره  اذلف.دنتـسین  مه  زا  ادـج  اه  نیا  .تسا 

.دتسرفب
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مالسا نید  رد  یقالخا  شوخ  تواخس و  تیمها 

یقالخادب لخب و  تفص  ود  (. 35 ص : ج9 / هعیشلا / لئاسو  یلماعرح / خیش  « ) ُِقلُْخلا ُءوُس  ُلُْخْبلا َو  ٍِملْسُم  ِیف  ِناَعِمَتَْجت  َال  ِناَتَلْـصَخ  »
تالکشم همه  دیراذگب  هک  اجک  ره  ار  تفـص  ود  نیا  .تسا  یقالخا  شوخ  تواخـس و  نمؤم  تمالع  .دنوش  یمن  عمج  نمؤم  رد 

هداوناخ دشابن  یـسک  رد  تفـص  ود  نیا  رگا  یلو.دنرادن  لکـشم  مه  شا  هعومجم  ریز  دشاب  قالخا  شوخ  سک  ره  .دوش  یم  لح 
.دنشاپ یم  مه  زا  یقالخا  دب  رثا  رب  اه  هداوناخ  یلیخ  .دنوش  یم  تیذا  شا  هعومجم  ریز  شا ،

.دـنک یم  تیذا  ار  نم  ممناخ  هک  سب  زا  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  اقآ  میتفگ.درک  یم  هیرگ  راهب  ربا  لثم  يا  هلاس  داـتفه  ياـقآ 
یلو دـنتفا  یم  هیرگ  هب  دوز  تسا  تسد  مد  ناش  هیرگ  اه  مناـخ  .تسا  رادریگ  یلیخ  شراـک  دوش  یم  مولعم  دـتفیب  هیرگ  هب  يدرم 

اه مناخ  نوچ  تسا  نایاقآ  زا  رتشیب  ًالومعم  اه  مناـخ  رمع  هک  دـندرک  قیقحت  نادنمـشناد  .دـننک  یمن  زیررـس  يدوز  نیا  هب  اـهدرم 
دنراد یم  هگن  دنراد  یم  هگن  ار  ناشیاه  فرح  نایاقآ  یلو  .دننک  یم  وگزاب  نارگید  هب  ًالومعم  .دـنراد  یمن  هگن  ار  ناشیاه  هدـقع 

.دننک یم  هتکس  هعفد  کی  دوش  یم  عمج  هک  نیا  ات 

/ یلماعرح خیـش  « ) ِِهلْهَِأل ْمُکُْریَخ  ًاـُقلُخ َو  ْمُُکنَـسْحَأ  ِهَماَـیِْقلا  َمْوَی  ًاـِسلْجَم  یِّنِم  ْمُُکبَْرقَأ  : » دـندومرف مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربماـیپ 
هداوناخ اب  بوخ  دروخرب  قالخا و  رظن  زا  اهامـش  نیرتهب  نم  هب  امـش  نیرت  کیدزن  تماـیق  زور  (. 153 ص : ج12 / هعیشلا / لئاسو 

یناشیپ و .دندرک  یم  تدابع  یلیخ  مه  جراوخ  مجلم و  نبا  .تسا  یبحتـسم  هزور  زامن و  زا  رتهب  بوخ  قالخا  سپ  .دیتسه  ناتیاه 
تدابع یلیخ  تیب  لـها  نانمـشد  .تسا  شخب  رمث  بوخ  قـالخا  تواخـس و  تیـالو و  اـب  تداـبع  .دـندوب  هتـسب  هنیپ  ناـشیاهوناز 

.دنناوخ یم  نآرق  ءزج  کی  ناشزامن  رد  .دننک  یم  تدابع  هنوگچ  دینیب  یم  دیورب  هکم  مه  نآلا  .دنتشاد 
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رتهب یلیخ  مینزب  فرح  مک  .تسا  نابز  لام  يدوخ  یب  ياهزیچ  هعیاـش و  تبیغ و  رثکا  هنافـسأتم  .دـننز  یم  فرح  یلیخ  اـه  مناـخ 
همئألا رابخأ  رردـل  هعماجلا  راونألا  راحب  یـسلجم / « ) ماَلَْکلا َصَقَن  ُلـْقَْعلا  َّمَت  اَذِإ  :» دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  .تسا 
دوشب رتمک  فرح  هک  ردـق  هچ  ره  دوش و  یم  رتمک  ناسنا  فرح  دوشب  رت  لـماک  لـقع  هک  ردـق  هچ  ره  (. 106 ص : ج 1 / راهطألا /

توکس انامه  ص:3 .) ج2 / یفاـکلا / ینیلک / خیـش  « ) ِهَمْکِْحلا ِباَْوبَأ  ْنِم  ٌباـَب  َتْمَّصلا  َّنِإ  » .دوش یم  ءاـقلا  ناـسنا  هب  تمکح  رتشیب 
.دنا هشیدنا  رکف و  لها  دنتسه  فرح  مک  هک  ییاه  مدآ  .تسا  تمکح  ياهرد  زا  يرد 

ِلْهَأ ْنِم  َیِه  اَهِیف  َْریَخ  َال  َلاَقَف  اَِهناَِسِلب  اَهَناَریِج  يِذُْؤت  ُِقلُْخلا  ُهَئِّیَـس  َیِه  َْلیَّللا َو  ُموُقَت  َراَهَّنلا َو  ُموُصَت  َهَناَُـلف  َّنِإ   » دـندرک لاؤس  ربماـیپ  زا 
هشیمه مه  اهزور  .دنک  یم  تدابع  حبص  ات  بش  ره  هک  تسه  یمناخ  هللا  لوسر  ای  (. 394 ص : /ج 68 / راونألاراحب یسلجم / « ) ِراَّنلا

يریخ چیه  دومرف : ترـضح  .دهد  یم  رازآ  ار  شیاه  هیاسمه  .تسا  قالخادب  هناخ  رد  هک  تسا  نیا  شلاکـشا  اما  .دریگ  یم  هزور 
تـسا یمناخ  هللا  لوسر  ای  هک  دـندرک  لاؤس  شلباقم  رد  .تسین  یبوخ  ریخ و  مناخ  نیا  رد  مه  نزوس  رـس  کی  ینعی  .تسین  وا  رد 

لها وا  دومرف : ترضح  تسا ؟ هنوگچ  مناخ  نیا  تسا  قالخا  شوخ  دنک و  یم  يرادرهوش  دهد و  یم  ماجنا  ار  شتابجاو  طقف  هک 
مدآ هبوت  ادخ.تسین  لوبق  قالخادب  هبوت  هک  دـنیوگ  یم  تایاور  رد  هک  تسا  مهم  ردـق  نیا  .تسا  مهم  یلیخ  قالخا.تسا  تشهب 
دعب ییوگب و  هللارفغتـسا  دومرف : .دـنک  یمن  لوبق  ار  قالخادـب  هبوت  ادـخ  ارچ  هللا  لوسر  اـی  دندیـسرپ  .دـنک  یمن  لوبق  ار  قالخادـب 

.دوش یم  ینابصع  هرابود  هظحل  دنچ  زا  دعب  هللارفغتسا  دیوگ  یم  دوش  یم  ینابصع  یتقو.دراد  هدیاف  هچ  یتفیب  هانگ  رد  هرابود 
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نارگید اب  بسانم  دروخرب  یقالخا و  شوخ 

همالع .تسا  هدرک  هناخ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  شلد  رد  نوچ  دوش  یمن  ینابصع  تقو  چیه  ییابطابط  همالع  لثم  یـسک 
زا شیب  هک  يا  هناخ  تفگ  یم  .دیـشک  یم  هناـخ  راوید  رد و  هب  تسد  دـمآ و  یم  یعقرب  موحرم  لزنم  هب  هک  دوب  یـسک  ییاـبطابط 

مالـسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح  رد  دمآ  یم  .دنهد  یم  تعافـش  مه  هناخ  نآ  ياهرجآ  هدـش  یناوخ  هضور  نآ  رد  لاس  دـص 
.دیلام یم  شتروص  رس و  هب  ار  مرح  ياه  هچقات  ياهرابغ  درگ و  یهاگ  .دیلام  یم  نحص  راوید  رد و  هب  ار  شدوخ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  همالع  موحرم  رد  هک  یعـضاوت  یلو  مدید  دایز  داتـسا  نم  تفگ : یم  هدش  لقن  يرهطم  دیهـش  زا 
نیا دـنکن  دـب  ار  شلاح  دـنکن ، رورغم  ار  وا  شملع  هک  یملاع  .مدـید  رتمک  نارگید  رد  تشاد  ناشیا  هک  یتیالو  یقالخا و  مدـید ،
ماما « ) ُهُعَْفنَی َال  ُهَعَم  ُهُْملِع  ُُهلْهَج َو  ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاَع  َّبُر  : » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح.تسا  ملاع  ًاعقاو 
نـآلا هک  یناـگرزب  زا  یلیخ  .تسا  هدروآ  رد  اـپ  زا  ار  وا  شیمهفن  لـهج و  هک  یملاـع  اـسب  هچ  (. 487 ص : هغالبلا / جـهن  یلع 7 / 

.دندوب همالع  درگاش  دنتسه 

ار نتشون  سرد و  همالع  دندش  ضیرم  نامردام  یمایا  رد  هک  دیـسر  یم  ردام  هداوناخ و  هب  يردق  هب  مردپ  دیوگ : یم  همالع  دنزرف 
نیا تفگ : یم  همالع  .دیراد  ملعت  میلعت و  لئاسم  .دیراد  ملع  ثحب و  سرد و  امش  اقآ  دنتفگ  یم  .دندیـسر  ناشیا  هب  درک و  لیطعت 
یم نم  هب  یلو  دـیوگب  امـش  هب  دوشن  شیور  هک  دـشاب  هتـشاد  يراـک  ناـتردام  دـیاش  تفگ : یم  اـم  هب  .دراد  قح  نم  ندرگ  مناـخ 

.دیوگ
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یم يزور  هنابـش  تدابع  جراوخ  داد  یم  تاجن  تدابع  رگا  .دـهد  یم  تاجن  تیـالو  تعاـطا و  دـهد  یمن  تاـجن  ار  مدآ  تداـبع 
.دش هدنار  یهلا  هاگرد  زا  درکن و  تعاطا  یلو  درک  تدابع  لاس  رازه  شش  ناطیش  .دندرک 

مهاوخ یم  نم  هک  دیوگ  یم  اقآ  دنتسه  رظتنم  دنا  هتسشن  هنسرگ  ات  دنچ  راطفا  عقوم  ینیب  یم  .میـشابن  تسرپ  تداع  تسرپ و  سفن 
.میتسرپ سفن  تسرپ و  تداع  نامرثکا  ام  .تسا  هتساوخن  امش  زا  ار  تقو  لوا  زامن  نیا  ادخ  .مناوخب  تقو  لوا  زامن 

دـش رید  دیایب  دوز  تسناوتن  دش  يدمآ  شیپ  يزور  کی  .دمآ  یم  تعامج  زامن  لاس  یـس  يدـباع  درک  یم  لقن  بیغتـسد  دـیهش 
شزامن لاس  یـس  هک  درک  ساسحا  .دننز  یم  دنخزوپ  دننک و  یم  شهاگن  پچ  پچ  دنراد  همه  دـید  .داتـسیا  رخآ  فص  رد  تفر 

.درک اضق  ار  شلاس  یس  زامن  .تسا  هدوب  ایر 

جح يارب  میراد  تسود  دـندز  گـنز  يربهر  مظعم  ماـقم  رتـفد  زا  .دوب  هدـش  ضیرم  نم  مناـخ  تفگ  یم  یجناـیم  يدـمحا  ياـقآ 
، هن متفگ : .میریگ  یم  راتـسرپ  دـنتفگ.تسا : ضیرم  نم  مناـخ  متفگ : ییآ ؟ یمن  ارچ  دـنتفگ : .میآ  یمن  نم  متفگ : .دـییایب  بـجاو 

جح نارازه  باوث  اهراک  نیا  لباقم  رد  ادخ  یهاگ  .دنرادن  نارگید  دراد  درم  هک  یتمحرم  .دروآ  یمن  اج  هب  ار  رهوش  راک  راتـسرپ 
دراد ار  وضو  عقوم  ناهد  هب  نتخیر  بآ  ياعد  هک  دید  دوب  رظتنم  رد  نوریب  مه  یسک  کی  دوب  هتفر  ییوشتـسد  یـسک  .دهد  یم  ار 

يدرک مگ  اعد  خاروس  کیل  يدرک  رب  زا  بوخ  اعد  : تفگ .دناوخ  یم  ییوشتسد  رد 

لوغشم دوب و  ریپ  نم  ردپ  هک  دنک  یم  لقن  همالع  موحرم  رتخد  .دندرک  مگ  ار  شیاج  یلو  دندرک  رب  زا  ار  اعد  مه  اه  یـضعب  الاح 
یم ییاریذپ  نم  زا  دمآ  یم  ملابقتـسا  هب  میاباب  میدمآ  یم  مردـپ  هناخ  هب  یتقو.متـشاد  هچب  رهوش و  مدوب  گرزب  نم  .دوب  شتافیلأت 
یم بدا  اب  وناز  ود  نم  لباقم  .دروآ  یم  هویم  ییاچ و  .متـسه  همالع  .مراد  ثحب  سرد و  نم  هک  تفگ  یمن  .دروآ  یمییاـچ  .درک 

.یتسه هیولع  هدیس  امش  ًامود  .دیتسه  نم  نامهم  نآلا  امش  ًالوا  تفگ : یم  ما ، هناخ  بحاص  مدوخ  نم  اباب  متفگ  یم  .تسشن 

16018 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5016 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ایآ  .دراد  یلکشم  هچ  دنیبب  دراد  یمن  هگن  یسک  دوش  بارخ  هداج  رانک  شنیـشام  یـسک  نآلا  .تسا  نتفگ  زا  رتهب  ندرک  لمع 
تـسا نیا  مهم  تسین  مهم  دایز  ندوب  قالخا  شوخ  هناخ  نوریب  هتبلا  .تسا  رتهب  ربنم  اهدص  زا  یلمع  راک  هن ؟ ای  دنک  یکمک  دناوت 

.دیشاب قالخا  شوخ  هناخ  لخاد  رد  هک 

دجـسم و نم  رهوش  نیا  تفگ  یم  شمناخ  .درم  درک و  قد  شمناـخ  هک  درک  تیذا  ار  شمناـخ  دوب و  قالخادـب  ردـق  نآ  ییاـقآ 
داد و هناخ  رد  یلو  .تسا  یسراف  ناملـس  رتشا و  کلام  دیوگ  یم  دنیبب  ار  نیا  یـسک  نوریب  .دوش  یمن  كرت  شا  هسلج  تعامج و 

ایب ینک  هاگن  ار  مسجم  رمش  یهاوخ  یم  رگا  .دنک  یم  رهق  مه  رس  تشپ  زور  دنچ  یهاگ  .دروآ  یم  رد  ار  نامردپ  شرهق  شحف و 
.نک هاگن  نیا  هب  هناخ  رد 

هداوناخ اب  یقالخادب  بقاوع  راثآ و 

دعس .دراد  ربق  راشف  یقالخا  دب  زاب  یشاب  دهاجم  یشاب ، دیهش  ردپ  یـشاب ، دباع  هک  مه  ردق  هچ  ره  .تسا  هدمآ  قالخا  يارب  ربمایپ 
بصغ يولج  يدوب  هدنز  وت  رگا  دومرف  شتداهش  زا  دعب  ربمایپ  .دوب  رادم  تیالو  لوا.دوب  رکـشل  رادرـس  هدنمزر و  نیرتهب  ذاعم  نب 

/ج21/ راونألاراحب یسلجم / «) یَسُوم ِمْوَق  ِلْجِعَک  ِماَلْـسِْإلا  ِهَْضَیب  ِیف  ُُهبْـصَن  ُداَُری  يِذَّلا  َلْجِْعلا  َْتفَفََکل  َتیَِقب  َْول   » .یتفرگ یم  ار  تیالو 
یم دـنک  اپ  هب  تما  نیا  يرماس  تسا  رارق  هک  يا  هلاسوگ  نآ  يولج  يدوب  هدـنز  وت  رگا  دعـس  يا  دـندومرف : ترـضح  (. 257 ص :

نوعرف هلاسوگ و  يرماس و  یـسوم  ترـضح  رگا  .تسه  مه  تما  نیا  رد  دوب  قباس  ياه  تما  رد  هک  ییاهدـمآ  شیپ  همه  .یتفرگ 
ذاعم نب  دعس  هزانج  عییشت  رد  شفک  ابع و  نودب  مه  ربمایپ  دوخ  لیئاکیم و  لیئربج و  هتـشرف و  رازه  دون  .دراد  مه  تما  نیا  تشاد 

لح ار  دارفا  یقالخادب  زا  یلکـشم  چیه  رادازع  تلاح   ) .درک تکرـش  دعـس  هزانج  عییـشت  رد  ملاع  تیـصخش  لوا  .دـندرک  تکرش 
تـشهب هب  ترـسپ  یناد  یم  اجک  زا  .شاب  تکاس  دومرف : ربمایپ  .داب  اراوگ  وت  رب  تشهب  مرـسپ  تفگ : دعـس  بانج  ردام  .دنک ) یمن 

رد هتفرن ، تشهب  هن  دندومرف : ربمایپ  تسا ؟ هتفرن  تشهب  هب  ییادخ  تافیرـشت  همه  نیا  اب  نم  رـسپ  اقآ  تفگ : دعـس  ردام  .تسا  هتفر 
.دوب قالخادب  هناخ  رد  يرادقم  کی  هک  نیا  رطاخ  هب  .تسا  باذع  رد  خزرب  ربق و  ملاع 
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هغالبلا جهن  يایرد  اب  ار  نم  هک  یسک  دیوگ  یم  يرهطم  دیهش  .تشاد  يزاریش  ياقآ  یلع  ازریم  جاح  مان  هب  يداتسا  يرهطم  دیهش 
؟ یتحاران ارچ  اقآ  متفگ : .تسا  نارگن  داتـسا  مدید  متفر  سرد  رـس  هک  راب  کی  دیوگ  یم  يرهطم  دیهـش  .دندوب  ناشیا  درک  انـشآ 
رد تسا  تسرد  ناشراک  هک  ییاـه  نآ   ) .متفر اـیند  زا  هک  مدـید  باوخ  .تسا  هدرک  نارگن  ار  نم  هک  مدـید  یباوخ  بشید  تفگ :

، يوق گرزب و  یلیخ  گس  هن   ) یگس دنتـشاذگ  ربق  رد  هک  ار  نم  .دننک ) یم  ناشرادیب  .دنهد  یم  اه  نآ  هب  ییاهرادشه  ایند  نیمه 
ملاع رد  تفگ  .دـندوب  مه  ناوخ  هضور  ناشیا  نوچ  .مدوب  تحران  یلیخ  نم  .درک  هلمح  نم  هب  کچوک ) ياـه  گـس  نیا  زا  هکلب 
مدرک هثاغتسا.دییامرف  يرظن  دینک  یفطل  متسه  امش  رکون  نم  هللادبعابا  ای  متفگ  .مدرک  ادیپ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  لسوت  خزرب 

اقآ متفگ  .مدـش  رادـیب  باوخ  زا  عقوم  نیا  رد.تفر  راـنک  گـس  دـندز و  گـس  نیا  هب  یبیهن  دـندمآ و  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  اـقآ 
مروآ و یم  شوج  .درب ) یم  نیب  زا  ار  مدآ  ياه  باوث  مامت  شدایز  دایز ، هن   ) یمک کی  هناـخ  رد  یهاـگ  تفگ : تسیچ ؟ شریبعت 

.منک یم  رارقرب  لماک  سب  شتآ  دعب  هب  نیا  زا  رگید  تفگ  .موش  یم  ینابصع 

يزاریش يازریم  موحرم  قح  رد  یجابید  ياقآ  هقداص  يایور 

ربنم يارب  جرک  فارطا  هب  .مدرک  یم  تکرـش  يزاریـش  ياقآ  یلع  ازریم  موحرم  هغالبلا  جهن  سرد  رد  نم  تفگ  یم  یجابید  ياقآ 
ربمایپ دنتفگ : هربخ ؟ هچ  متفگ : .دـنروآ  یم  موجه  ییاج  کی  هب  مه  ناهفـصا  مدرم  مدـمآ و  ناهفـصا  هب  مدـید  باوخ  بش  .متفر 

نینمؤملاریما ربمایپ و  ترایز  هب  مدرم  .دندمآ  يزاریش  ازریم  جاح  ندید  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلص 
هدیباوخ يزاریش  ياقآ  مدید  .مدش  دوب  يزاریش  ياقآ  هک  یقاتا  لخاد  متفر  متفاکـش  ار  تیعمج  مدش  لاحـشوخ  مه  نم  .دنتفر  یم 

همئا هک  میراد  ناوارف  تاـیاور  .دـنا  هتـسشن  نینمؤـملاریما  شرگید  فرط  رد  ربماـیپ و  شفرط  کـی  رد  .تسا  نداد  ناـج  لاـح  رد 
ازریم جاح  مدید  .دنوش  یم  رـضاح  ناشنیلاب  رب  ربمایپ  یلع و  ترـضح  هک  نیا  رگم  دنریم  یمن  ام  ناتـسود  دندومرف : مالـسلا  مهیلع 
.تسا تسرد  مدرک  لوبق  ار  شا  همه  هک  دومرف  مه  ریما  ترضح  .دیوگ  یم  ترضح  يارب  یکی  یکی  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  دراد 

یتقو ناشیا  .هدـب  یجابید  هب  هک  دـندرک  هراشا  منک ؟ راک  هچ  هدـمآ  هفاضا  تاهوجو  رادـقم  کی  نینمؤملاریما  ای  تفگ  ازریم  جاح 
هب درک  عورش  يزاریش  ياقآ  .دنتفرگ  اقآ  لغب  رد  ار  ناشیا  دندمآ و  ولج  ریما  ترضح  دنداد  لیوحت  ار  ناشیاه  باتک  باسح و  هک 

، ندرک هیرگ  راز  راز  يدعس و  راعشا  ندناوخ 
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مشاب وت  يوک  هک خ_كا  ناج  مهد  _د  یما نادب  مشاب                        وت  يوزرآ  رد  مریمب  هک  سفن  نآ  رد 

مشاب وت  يوگ  تفگ و  هب  مزیخ  وت  يوجتسج  هب  مرآ                   هک س_ر ز خ_كا ب_ر  تمایق  حبص  تقو  هب 

.متشگرب مق  هب  زور  دنچ  زا  دعب  تفگ  یم  یجابید  ياقآ  .تفر  ایند  زا  یلوم  شوغآ  رد  درک و  یم  هیرگ  دناوخ و  یم  ار  راعشا  نیا 
یهاوخ یمن  دوش  یم  ماـمت  دراد  متخ  اـقآ  جاـح  تفگ : دـمآ  رفن  کـی  هک  مدوب  هیـضیف  رد  .دوب  هتفر  مداـی  مدوب  هدـید  هک  یباوخ 

تعاس و نامه  اقیقد  مدید  .دندرک  توف  يزاریـش  ياقآ  لبق  هتفه  کی  .يرادن  ربخ  رگم  تفگ : تسیک ؟ متخ  متفگ  ینک ؟ تکرش 
، ندرک هیرگ  هب  درک  عورش  راهب  ربا  لثم  اقآ  مدید  تقو  هی  .مدرک  لقن  هللا  تیآ  يارب  ار  مباوخ  هیـضیف  مدمآ  .مدید  مباوخ  هک  یبش 

.دنیآ یم  مه  ام  ندید  هب  نینمؤملاریما  ایآ  نم ، لاح  هب  ياو  دنتفگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  شنتسویپ  ّرح و  ندرک  هبوت 

.داد لیوحت  نمشد  تسد  هب  درک و  ریگتسد  ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  تیب و  لها  .دوب  فلاخم  رکـشل  رد  رمع  کی  ّرح  بانج 
؟ یگنجب یهاوخ  یم  تفگ : دعس  نب  رمع  هب  دمآ  .دشکب  اجنیا  هب  راک  هک  درک  یمن  رکف  هدرک ، هابتشا  دید  رخآ  هظحل  نآ  رد  یلو 

ینامرهق عاجش و  مدآ  وت  متفگ : .دزرل  یم  ّرح  ندب  هک  مدید  دیوگ  یم  دوب  ّرح  رانک  هک  یـصخش  .مگنجب  مهاوخ  یم  هرآ ، تفگ :
ار تشهب  ات  مسق  ادـخ  هب  منیب و  یم  منهج  تشهب و  نیب  ار  مدوخ  مسق  ادـخ  هب  تفگ : .یـسرتب  رفن  داـتفه  زا  مدرک  یمن  رکف  يدوب 

.دوب هتفرگ  هنوراو  ار  شرپس  اما  .تفر  مالسلا  هیلع  هللادبعابا  فرط  هب  دز و  شبسا  هب  یبیهن  .متسیا  یمن  زاب  منکن  رایتخا  مرخن و 
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میا هدمآ  هانپ  هب  اجنیا  هثداح  دب  زا  میا  هدمآ  هاج  تمشح و  یپ  هن  اج  نیدب  ام 

امـش و لد  هک  مناـمه  نم  ناـج  اـقآ  درک  ضرع  مدرک ؟ راـک  هچ  نم  تفگ  یم  .درک  یم  هـیرگ  دوـب و  تحاراـن  یلیخ  ّرح  باـنج 
زا یـضعب  رد  .تسا  لوبق  وت  هبوت  هلب ، دومرف : درواـین  شیور  هب  چـیه  اـقآ  تسا ؟ لوـبق  نم  هبوـت  اـیآ  .مدروآ  درد  هب  ار  ناتنادـنزرف 

دیهدب هزاجا  اقآ  درک  ضرع  .ریگب  الاب  ار  ترس  يدش  ینیسح  هک  وت  دومرف : تسا  هدنمرش  یلیخ  ّرح  هک  دید  اقآ  هک  دنتشون  لتاقم 
هب ایآ  .تسا  لالح  تاناویح  رافک و  رب  بآ  نیا  مدرم  يا  تفگ : رکـشل  ولج  دـمآ  .منکب  امـش  يادـف  ار  مناج  موشن و  هدایپ  نم  هک 

تسد درکن  رثا  دید  .دیهد  یمن  بآ  تسا  دنلب  ناش  شطعلا  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ربمایپ  ياه  هچب 
ار شنامشچ  دش  یم  جراخ  شندب  زا  ناج  هک  رخآ  هظحل  اما  .دش  دیهـش  دناسر و  تکاله  هب  ار  يا  هدع  .دیگنج  درب و  ریـشمش  هب 

مان هدازآ  ار  وت  تردام  هک  روط  نامه  یتسه  هدازآ  وت  : دومرف ترـضح  .تسا  شرـس  يالاب  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  هک  دـید  درک  زاب 
ضرع .دندرک  ناشزاون  .دنتـسب  ار  رح  یناشیپ  ناشلامتـسد  اب  تسا  هتـشادرب  فاکـش  رح  یناشیپ  دـید  اقآ  دـنیوگ  یم  یـضعب  .داهن 

هب یسک  دزوس  یم  یگنشت  زا  مرگج  هک  دیدز  ادص  هچ  ره  هاگلتق  يدوگ  رد  ناتدوخ  اما  دیدمآ  ّرح  نیلاب  رب  امش  هللادبعابا  ای  مینک 
دماین ناتنیلاب 

ناضمر 14 كرابم  هام  ياهیگژیو 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ناتسدریز اب  يراتفر  شوخ  ناضمر و  هام 

هباسح هیلع  هللا  ففخ  هنیمی  تکلم  امع  رهشلا  اذه  یف  ففخ  نم  و 

هاقلی موی  هبضغ  هنع  هللا  فک  هرش  هیف  فک  نم  و 

هاقلی موی  هللا  همرکا  امیتی  هیف  مرکا  نم  و 

زور لاعتم ،  يادخ  دنکن ، يریگتخس  دریگب و  ناسآ  دوخ  ناتسد  ریز  هدرب و  هب  تبـسن  ناضمر  هام  رد  سک  ره  نامدرم !  هورگ  يا 
زور ار  دوخ  بضغ  مشخ و  دـنوادخ  دـسرن ، يرگید  هب  شرازآ  هام  نیا  رد  سک  ره  و  تفرگ .  دـهاوخ  ناسآ  ار  شباـسح  تماـیق 

.تشاد دهاوخ  زاب  وا  زا  تمایق 

زا روظنم  یلو  تسا  نامالغ -  نازینک و  ینعی  ناگدرب -  هب  طوبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  تیاور ،  نیا  رد  هچرگ 
شوخ مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تایصوصخ  زا  یکی  .دشاب  یم  تسا ،  ناسنا  رب  نامرف  يوحن  هب  هک  سک  ره  ناتسدریز و  مامت  نآ 
دیرخ رز  هدرب  ام  نامز  رد  هک  ادـخ  رکـش   ) تسا هدوب  ناگدرب  هب  تبـسن  هژیو  هب  اه  نآ  رب  نتفرگ  ناسآ  ناتـسدریز و  اـب  يراـتفر ، 

 (. میدومن یم  يراتفر  هچ  نانآ  اب  میدمآ و  یم  نوریب  نآ  زا  هنوگچ  هک  دوب  یناحتما  دوخ  مه  نیا  هنرگ  تسین و  مالغ  زینک و 

 : تفگ هک  تسا  هدمآ  نینچ  نالجع  نب  دمحم  زا  يدنس  هب  لابقا  باتک  رد  مالسلا   هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  تالاح  رد 

زینک و چیه  دش ، یم  ناضمر  هام  هک  یماگنه  مالسلاامهیلع -  نیسحلا  نب  یلع  مدج -  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش ، 
یمن هیبنت  چـیه  داد و  ماجنا  هچ  زور ، نالف  رد  زینک  نالف  ای  دـبع  نالف  تشون ،  یم  دـندرک ، یم  یهاـنگ  رگا  دز و  یمن  ار  یمـالغ 

: دومرف یم  دروآ ، یم  نوریب  ار  هتشون  نآ  سپـس  دومن ، یم  عمج  ار  اه  نآ  همه  ترـضح  دیـسر ، ارف  هام  رخآ  بش  هک  نیا  ات  دومن 
ار اهنآ  یکی  یکی  هللا !  لوسر  نباـی  هلب ،  تفگ :  یم  مدرکن ؟  بیدءاـت  ار  وت  يدرک و  هچ  زور  نـالف  هک  دـیآ  یم  تداـی  ینـالف ! 

دنلب يادـص  اب  دومرف : یم  داتـسیا و  یم  طـسو  رد  دـش و  یم  دـنلب  اـج  زا  سپـس  تفرگ .  یم  رارقا  ناـشیا  زا  درک و  یم  يروآداـی 
تـشدادای وت  هک  هنوگ  نامه  هدومن ،  شرامـش  ار  همه  يا ،  هدومن  لمع  هچ  نآ  تراگدرورپ  امامت  نیـسحلا !  نب  یلع  يا  دییوگب :

يا هدومن 
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اندج امک و  ارـضاح  هیدل  تملع  املک  دـجت  اهاصحا و  الا  تیقا  امم  هریبکال ،  هریغـص و  رداغیال  قحلاب ،  کیلع  قطنی  باتک  هیدـلو 
ارضاح کیدل  انلمع  املک 

هنوگ نامه  تفای ،  یهاوخ  ار  اهنآ  مامت  درادرب و  رد  ار  لامعا  گرزب  کچوک و  هک  تسه  يا  هتـشون  قح  هب  دـنوادخ  دزن  ینعی ؛ 
 . مدیدید رضاح  امش  دزن  ار  دوخ  لامعا  هک 

ام زا  نیـسحلا  نب  یلع  يا  يا  هدومرف  وفع  هب  شرافـس  دوخ  هک  هنوگنامه  امرف ، رظنفرـص  نک و  وفع  ار  وا  گرزب !  يادـخ  يا  سپ 
دزن رد  ار  دوخ  ریقح  هاـگیاج  رواـیب  رطاـخ  هب  نیـسحلا !  نب  یلع  يا  دـیامن ، محر  وـت  رب  دـنک و  وـفع  ار  وـت  ادـخ  اـت  اـمرف  رظنفرص 
(. ابیسح هللااب  یفک  و   ) دروآ دهاوخ  تمایق  زور  ار  نآ  دنک و  یمن  متس  یسک  هب  یلدرخ  هزادنا  هب  هک  تلداع  میکح و  راگدرورپ 

 : تفگ یم  درک و  یم  هیرگ  هداتسیا و  نامالغ  نیب  رد  نینچ  نیا  ترضح  يرآ 

وت اریز  رذگب ، مه  وت  متشذگ ،  دنا ، هدومن  متـس  نم  هب  هک  یناسک  زا  نم  ایادخ ! يا :  هدومرف  تشذگ  وفع و  هب  رما  تدوخ  ایادخ !
رد نانیکسم  نایادگ و  ام  ایادخ ! مینادرگنرب .  مورحم  نام  هناخ  رد  زا  ار  یـسک  يا  هدومرف  دوخ  وت  ایادخ ! ینتـشذگ .  هب  رتراوازس 
یم ور  نازینک  نامالغ و  هب  ترـضح  هک  اج  نآ  ات  نادرگن .  رب  یلاخ  تسد  ار  اـم  ایادـخ ! میا .  هدروآ  هاـنپ  وت  هب  میتسه و  وت  هناـخ 

! الوم يا  يا ،  هدومنن  يدب  ام  هب  هک  وت  دنتفگ : یم  همه  دیرذگ ؟ یم  نم  زا  امـش  ایآ  متـشذگ .  امـش  همه  زا  نم  دومرف : یم  درک و 
: دییوگب همه  دومرف : یم  سپ 
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! انع یفع  امک  نیسحلا  نب  یلع  نع  فعا  مهللا 

اهنآ داد  تاجن  یگدرب  زا  ار  ام  هک  هنوگنامه  هدـب ،  تاجن  شتآ  زا  ار  وا  درک و  وفع  ام  زا  وا  هک  هنوگناـمه  نک  وفع  ار  وا  ایادـخ !
 : تفگ یم  ترضح  ودنتفگ  یم  زین 

نیملاعلا بر  نیمآ  مهللا 

یم زاین  یب  ار  ناشیا  دهد و  یم  هزیاج  ار  همه  ترـضح  دش ، یم  رطف  دیع  زور  نوچ  .دـیدازآ و  نات  همه  دـیورب  دومرف : یم  دـعب  و 
.دنشابن جاتحم  یسک  هب  هک  دومن ،

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 

رد یلاعت ،  يادـخ  تفگ :  یم  نینچ  و  دومرف ، یم  دازآ  ار  رفن  تسیب  شیب ،  مک و  ناضمر ،  هام  رخآ  بش  رد  ترـضح  هلاـس  همه 
هزادـنا هب  هام ،  رخآ  بش  رد  دـهد و  یم  تاجن  شتآ  زا  ار  ناراکهانگ  زا  رازه  رازهداتفه  راـطفا  ماـگنه  ناـضمر ،  هاـم  زا  بش  ره 

وا ات  مدومن ،  دازآ  ایند  رد  یگدرب  زا  هک  ار  یناگدنب  دنیبب  ادخ  مهاوخ  یم  نم  دـهد و  یم  تاجن  هدومن ،  دازآ  هعمج  ره  رد  هچنآ 
 . تشاد یمن  هگن  لاس  کی  زا  شیب  ار  یمداخ  چیه  ترضح  نآ  دهد و  تاجن  شتآ  زا  ارم  زین 

خـساپ ار  متـس  دریگب و  ماقتنا  دـناوتب  هکنیا  اب  یـسک  هک  تسا  لکـشم  یلو  تسین  ماقتنا  رد  هک  تسا  یتذـل  وفع  رد  افاصنا  ناردارب 
 . میریگب وگلا  ناراوگرزب  نیا  زا  دییایب  درذگب ، ادخ  يارب  دهد ،

 : هدش لقن  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  یثیدح  رد 

 . مهنم نوکی  نا  کشوا  الا  موقب  هبشت  نم  لق  هناف  ملحتف  امیلح  نکت  مل  نا 
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یم اـه  نآ  زا  مک  مک  دـیامنب ، یهورگ  هیبـش  ار  دوخ  يدرف  رگا  اریز  نک ،  يراـبدرب  ملح و  هب  راداو  ار  دوـخ  یـشابن ،  راـبدرب  رگا 
.دوش

مالسلا هیلع  داجس  ماما  لیاضف  زا  يا  همش 

تسا و ترضح  نآ  دوخ  هژیو  طقف  هک  مینک  یم  يدرک  لمع  هب  دروخرب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  راتفر  رد  ثحب  دروم  عوضوم  رد 
 : هک دنک  یم  لقن  بوشآ  رهش  نیا  بقانم  زا  راحب  هک  یتیاور  هب  دینک  شوگ  تسین ،  هتخاس  سک  ره  زا 

هب یـشکرس  يارب  ترـضح  .دزاسب  شیارب  یقاطا  تشاد ،  هک  یغاب  رد  اـت  دوب  هدومرف  رومءاـم  ار  دوخ  ناـمالغ  زا  یکی  ترـضح ، 
دوز یلو  دز ، مالغ  هب  هنایزات  کی  دش و  تحاران  ترـضح  تسا .  هدرک  فارـسا  هدومن و  بارخ  ار  نامتخاس  دـید  تفر ،  وا  غارس 

هنایزات نامه  تسوا و  رظتنم  سابل  نودب  ترضح  دید  دمآ  مالغ  .داتسرف  مالغ  لابند  هب  ار  یـسک  دمآ ، لزنم  هب  نوچ  .دش  نامیـشپ 
مالغ هب  ار  هنایزات  ترـضح  سپ  .دیـسرت  دنک و  هیبنت  رت  شیب  ار  وا  دراد  میمـصت  ترـضح  هک  درک  لایخ  تسا ،  هتفرگ  تسد  هب  ار 
مـالغ نک !  صاـصق  هناـیزات  نیمه  اـب  نونکا  دوب ، هدـشن  نینچ  نونک  اـت  تفرگ و  تروص  یهابتـشا  مدز و  ار  وت  نم  دوـمرف : داد و 

ار امـش  نم  هنوگچ  متبوـقع .  راوازـس  دـینک و  هیبـنت  ارم  دـیهاوخ  یم  مدرک  رکف  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نب  اـی  تفگ : 
هب منک  یتراسج  نینچ  نم  رگا  داب ! هدـیرب  متـسد  تفگ :  مالغ  ینک .  صاصق  دـیاب  وت  وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  منک ؟  صاـصق 
دنک یمن  صاصق  وا  هک  دید  ترضح  نوچ  سپ  .درک  یم  شنزرس  ار  دوخ  راکنا و  مالغ  زا  رارصا و  ترضح  زا  مرب !  یم  هانپ  ادخ 

 . تمالس هب  ورب  مدیشخب ،  وت  دوخ  هب  ار  غاب  تسا  نینچ  هک  الاح  دومرف :
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: هتکن

رکف هب  دیاب  هک  نیا  تسا و  نامناهانگ  هب  ام  نداد  هجوت  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  راتفگ  راتفر و  نیا  هک  میناد  یم  همه 
هدزن رـس  وا  زا  یهانگ  هدوب و  موصعم  ترـضح  نآ  هنرگو  درک ؛ دـهاوخ  هچ  ام  اب  ادـخ  میا و  هدرک  هچ  هک  میـشاب  نامدوخ  باسح 

نادـنزرف و نارگراـک و  دـیراد  روـضح  هـک  امـش  زا  يرایـسب  مـناد  یم  یلو  تـسین  زینک  مـالغ و  اـم  ناـمز  رد  مدرک  ضرع  تـسا 
یم ادا  بوخ  ار  نانآ  قح  دیقالخا ، دب  دـیریگ ، یم  تخـس  ایآ  دـینک ، یم  راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  دـینیبب  دـیراد  تسد  ریز  نادرگاش 

؟  هن ای  دینک 

راتفر نانآ  اب  دننک  راتفر  امـش  اب  مدرم  دیراد  عقوت  هک  عون  ره  هب  دیـسر ، یمن  نانآ  هب  دینک و  یم  قوقح  عییـضت  هدرکان  يادخ  ای  و 
.دنک باسح  امش  اب  تمایق  زور  ادخ  دیراودیما  هک  هنوگ  نامه  هب  دینک 

 : میناوخ یم  تسا -  نیریش  رایسب  هک  تونق -  ياعد  رد 

میرک و يا  تتلادع  ياضتقم  هب  نک و  راتفر  مرک  لضف و  ياضتقم  هب  ام  اب  ایادخ ! ؛ میرک ای  کل  دعب  انلماعتال  کلضفب و  انلماع  انبر 
.راوگرزب

یتاهابتـشا ناهانگ و  رایـسب  هچ  دوب  دـهاوخ  راز  نامراک  میروآ و  یم  مک  یلیخ  دـنک  راتفر  ام  اب  شلدـع  اـب  دـشاب ، رارق  رگا  لاـح 
هللارفغتسا مینک .  رـس  هب  یکاخ  هچ  دوش ، یگدیـسر  نآ  هب  دشاب  رارق  رگا  میا  هدرک  شومارف  میرادن و  رطاخ  هب  چیه  هک  میا  هتـشاد 

 . هیلا بوتا  یبر و 

يدید میدرک  هنگ  هچ  ره  ام  هک  يدیرفآ                      ار  ام  وت  ادنوادخ !
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يدیدن يدید  رتش  رذگب ، امز  تراچ             تسه و  قح  هب  ادنوادخ !

اهلها و اهنم  ضوعف  یـسنیال  يذـلا  کملع  ماـنتال و  یتلا  کـینعب  نهلک  نهتیـسن و  دـق  تاـعبت  نهتظفح و  دـق  تاـعبت  یلع  مهللا و 
! اهلقث ینع  فخ  اهرزو و  ینع  ططحا 

مامت ایادخ ! ما  هدرک  شومارف  ار  یضعب  مراد و  رطاخ  هب  ار  یضعب  هجیتن  راثآ و  هک  ما  هداد  ماجنا  هتـشذگ  رد  ییاهراک  اراگدرورپ !
زگره هک  یشناد  دراد  ياج  وت  شناد  ملع و  رد  دور و  یمن  باوخ  هب  زگره  هک  یمـشچ  تسا .  وت  مشچ  ربارب  رد  رظن و  ریز  اه  نآ 

نآ ینیگنس  رذگرد و  نم  زا  نک و  یـشوپ  مشچ  اه  يدب  زا  یلو  امرف ! تمحرم  نم  هب  ار  اه  یبوخ  شاداپ  ایادخ ! درادن  یـشومارف 
.رادب مشود  زا  ار  اه 

: دنا هدروآ  باسح  يارب  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  دنک  یم  مسجم  ار  يراکهنگ  لاح  اعد ، نیمه  زا  يرگید  زارف  رد 

هنم هب  ملعا  تنا  ام  هرـس  نم  ثبا  اللذتم و  کتزعل  هسءار  اطءاط  اعـشختم و  ضرالا ،  یلا  هرـصب  ضمغ  اعرـضت و  کیدی  نیب  لثمف 
کمکح یف  هحضف  ام  حیبق  کملع و  یف  هب  عقو  ام  میظع  نم  کب  ثاغتسا  اعوشخ و  اهل  یـصحا  تنا  ام  هبونذ  نم  ددع  اعوضخ و 

هنع و توفع  نا  كوفع  مظعتـسیال  هتبقاع و  نا  کلدع  یهلاای !  رکنیال  تمزلف ،  اهتاعبت  تماقا  تبهذـف و  اهتاذـل  تربدا  بونذ  نم 
هتمحر

هب مشچ  عوشخ ،  تدش  زا  هک  یلاح  رد  دنروآ ؛ یم  یکچوک  عوضخ و  لامک  اب  یهلا ،  لدع  رضحم  رد  ار  يراکهانگ  تمایق  زور 
افخ و رد  هچره  هدـش ،  دوخ  هتـشذگ  تالاح و  مامت  هجوتم  لاح  نآ  رد  تسا .  هتفرگ  نییاـپ  تلذ  هناـشن  هب  ار  رـس  هتخود و  نیمز 
 ، هدـش شا  یگدنکفارـس  بجوـم  هک  ار  ناـهانگ  کـی  کـی  تسا و  ملاـع  اـه  نآ  هب  وا  رـضاح و  شرظن  رد  هداد ،  ماـجنا  یناـهنپ 
 ، هدش یئاوسر  بجوم  هچ  نآ  هب  ار  ادخ  دبلط و  یم  کمک  وا  زاو  دنک  یم  هلان  ادـخ  هاگرد  هب  ماگنه ،  نآ  رد  .دـنک  یم  شرامش 

نینچ رد  رگا  یهلا !  ای  تسا .  دوجوم  اهنآ  رفیک  راثآ و  یلو  هدـش  مامت  اه  نآ  ياـه  یـشوخ  هک  یناـهانگ  ناـمه  .دـنیب  یم  هاـگآ 
تشذگ و ربارب  رد  راک  نیا  یـشخبب ،  ینک و  وفع  ار  وا  رگا  یلو  دوب  دهاوخن  وت  تلادع  رکنم  یهد ،  رفیک  باذـع و  ار  وا  یعـضو 

 . تسین يزیچ  وت  یگرزب 
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تمایق زور  رد  باسح  یتخس  تقد و 

لقن یفاک  زا  راحبلا  هنیفـس  رد  دیـشاب  هدینـش  ار  لیذ  تیاور  نیا  دیاش  منک  تبحـص  یمک  تمایق  زور  یـسرباسح  هب  عجار  ناردارب 
: دنک یم 

نحن هللا  لوسر  ای  ولاقف  بطحب  اوتئا  هباحـصال  لاقف  ءاعرق  ضراب  لزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا  هیلع  هللادبعوبا  لاق 
هللا لوسر  لاقف  ضعب  یلع  هضعب  هیدـی  نیب  اومر  یتح  هب  ؤاجف ا  هیلع  ردـق  امب  ناسنا  لک  تءایلف  لاق  بطح  نم  اهبام  ءاعرق  ضراـب 
لک مهراثآ و  اومدق و  ام  بتکی  اهبلاط  نا  الا و  ابلاط  یـش ء  لکل  ناف  بونذلا  نم  تارقحملا  مکایا و  لاق  مث  بونذلا  عمتجت  اذکه 

نیبم ماما  یف  هانیصحا  یش ء 

فلع و نودـب  کشخ و  تشد  رد  اهترفاسم  زا  یکی  رد  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یهایگ نودب  نیمزرس  اجنیا  هللا !  لوسر  ای  دنتفگ : باحصا  دینک ! عمج  مزیه  يرادقم  دومرف : باحـصا  هب  سپ  .دندش  دراو  یهایگ 

هکت هک  دیشکن  یلوط  دندرک  وجتسج  هب  عورـش  باحـصا  .دنک  ادیپ  دناوت  یم  هچره  سک  ره  دومرف : میروایب ؟  اجک  زا  مزیه  تسا 
کی ترضح  ماگنه ،  نیا  رد  .دیدرگ  هتشابنا  مه  يور  مزیه  راب  کی  دش و  هتخیر  ترـضح  يولج  رد  فلع  کشخ و  بوچ  ياه 

یم هاـنگ  راـب  کـی  دوش و  یم  عمج  مه  يور  کـچوک  هاـنگ  نینچ  نیا  يرآ  دومرف : داد و  اـه  نآ  هب  از  تربـع  هدـنزومآ و  سرد 
کبـس و هک  یناهانگ  زا  باحـصا !  يا  دومرف : سپـس  .دوش  عمج  مزیه  رادـقم  نیا  هک  دـیدرک  یمن  رکف  لوا  هاگن  رد  امـش  .ددرگ 
هچ نآ  مامت  هدنسیون ،  نآ  هک  یتسرد  هب  دراد و  يا  هدنـسیون  يدرف ،  ره  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیزیهرپب و  دوش ، ضرف  کچوک 

.درک میهاوخ  شرامش  راکشآ  یباتک  رد  ار  امش  راتفر  همه  ام  دیامرف : یم  نآرق  رد  دنوادخ  .دیامن  یم  تشاددای  دیهد  ماجنا  ار 
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: دسیون یم  سابع  خیش  جاح  موحرم  تیاور ،  نیا  لقن  زا  سپ 

هک همص  دنزرف  هبوث  مان  هب  دوب  یصخش  هک  نیا  نآ  منک و  نایب  هدومرف  لقن  یئاهب ،  خیـش  هک  ار  یناتـساد  تسا ؛  بسانم  اجنیا ، رد 
دید دومن  یـسررب  ار  دوخ  رمع  زور ، کی  هکنیا  ات  دیـسر ، یم  دوخ  باسح  هب  تاقوا  رتشیب  رد  دوب و  شدوخ  راتفر  بظاوم  هشیمه 

يزور رگا  اسفناو ، تفگ :  تسا .  زور  دـصناپ  رازه و  کی  تسیب و  دـید ، درک ، باسح  ار  نآ  ياهزور  سپ  هتـشذگ  لاس  تصش 
ناج هب  ناج  دز و  يا  هحیـص  سپ  تسا ،  طبـض  ما  هدنورپ  رد  نالا  هانگ  دصناپ  رازه و  کی  تسیب و  اعمج  مشاب ،  هدرک  هانگ  کی 

.دومن میلست  نیرفآ 

فیلکت غولب و  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  مییوگب  تسا .  لاس  جـنپ  داـتفه و  دودـح  اـم  فراـعتم  رمع  هک  مینک  باـسح  نینچ  نیا  دـییایب 
کی تسیب و  تسا  زور  تصش  دصیس و  یلاس  ره  هک  تصش  دیس و  رد  تصـش  برـض  لاح  دنام و  یم  یقاب  لاس  تصـش  تسا ؛ 

مرحمان هب  هاگن  کی  میشاب ،  هدرک  تبیغ  کی  میشاب  هتفگ  غورد  کی  يزور  هدرکان ،  يادخ  رگا  نونکا  دوش  یم  دصـشش  رازه و 
هانگ دصـشش  رازه و  کی  تسیب و  اعمج  تسا  ام  سلجم  لها  بسانم  اه  نآ  ماجنا  لامتحا  هک  ناهانگ  نیا  لاثما  و  میـشاب ،  هدومن 

 : مییوگب دیاب  هک  دیدید  الاح  میا ،  هداد  ماجنا 

!؟  میرک ای  کلدعب  انلماعتال  کلضفب و  انلماع  انبر 

تمایق زور  یسرباسح 

مدینش و یفسلف  ياقآ  بانج  ریظن  مک  بیطخ  مظعم و  دنمشناد  ینار  نخـس  رد  ییاز  تشحو  هدنهد و  ناکت  ثیدح  کی  نازیزع ! 
يارب ار  نآ  مدرک ؛  ادـیپ  تسا )  یلوا  رداصم  هربتعم و  بتک  زا  هک   ) میلید بولقلا  داشرا  باـتک  رد  داـیز ، يوجتـسج  صحفت و  اـب 

 . میشاب دوخ  رکف  هب  دیاش  هک  نآ  ات  منک  یم  نایب  ار  شا  همجرت  منک و  یم  لقن  امش 
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ذئموی بالا  ناـف  باذـعلا  میلا  باـسحلا و  هقد  هماـیقلا و  اونیاـع  اذا  قئـالخلا  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  حیحـصلا  ربخلا  یفف 
مکحلا و مکلعا  کیـسکا و  يدـک و  نم  کـمعطا  کیذـعا و  کـبرا و  مل  ایندـلا  راد  یف  کـل  تنک  ینب  يا  لوقیف  هدـلوب  قـلعتی 

یـسفن یلع  کترثآ  یتایح و  یف  کتجوز  یلع  کیلع و  تقفنا  یموق و  نم  همیرک  کجوزا  باتکلا و  تایآ  کـسردا  بادـالا و 
یتانـسح و یلع  یتائیـس  تحجر  تفخ و  دق  نازیم  نا  ینب  ای  لوقیف  کتجاح  امف  یبا  ای  تلق  امیف  تقدص  لوقیف  یتافو  دـعب  یلامب 
تنا و ال هتفخ  امم  فاخا  یبا  تبا  ای  هللا  دـلولا ال و  لوقیف  لاق  هرطخ  میظعلا  مویلا  اذـه  یف  ینازیم  اهب  هفک  جاتحی  هکئـالملا  تلاـق 

یقلت مالا  لیق  کلذـکو  ایندـلا  راد  یف  هیلا  يدـسا  ناک  ام  یلع  امدان  ایکاب  بالا  هنع  بهذـیف  لاق  ائیـش  یتانـسح  نم  کیطعا  قیطا 
هاما ای  لب  لوقیف  ءاقـس  کل  ییدث  نکی  ملا  لوقتف  هاما  ای  یلب  لوقیف  ءاعو  کل  ینطب  نکی  ملا  ینب  ای  لوقتف  مویلا  کلذ  یف  اهددـلو 
کلذ هیکاب و  هنع  عجرتف  یسفنب  لوغـشم  یناف  هاما  ای  ینع  کیلا  لوقیف  ادحاو  ابنذ  ینع  لمحت  نا  دیراف  ینتلقثا  یبونذ  نا  هل  لوقتف 

 ( نولءاستی ذئموی و  مهنیب  باسنا  الف   ) یلاعت هلوق  لیوءات 

دـندید و ار  یـسرباسح  تقد  دـندرک و  هدـهاشم  ار  تمایق  زور  مدرم  هک  یماـگنه  اـنامه  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
نم هکنیا  هن  رگم  مدنزرف !  دیوگ : یم  دوش و  یم  رـسپ  ناماد  هب  تسد  ردپ  يزور ،  نینچ  رد  سپ  دـندش ، هجوتم  ار  باذـع  یتخس 

مداد و دای  موسر  بادآ و  مدرک و  هیهت  ساـبل  مدرک و  تیبرت  مداد و  كاروخ  اذـغ و  نیرتهب  ار  وت  هن  رگم  مدوب ؟  وت  ردـپ  اـیند  رد 
تا یسورع  رد  ار  دوخ  جنر  تسد  زا  رایسب  هچ  مدرک و  تداماد  متخومآ و  نآرق  مداد و  دای  نتشون  ندناوخ و  مداتـسرف و  هسردم 

هچره ناج !  ردپ  دیوگ : یم  رـسپ  سپ  متـشاذگ ؟  ثرا  هب  وت  يارب  ار  متورث  ییاراد و  متـشاد و  مدقم  مدوخرب  ار  وت  مدرک و  جرخ 
 ، نیگنس مناهانگ  تسا و  کبس  یمک  ما ،  هنسح  لامعا  يوزارت  مرـسپ !  دیوگ : یم  يراد ؟  يزاین  هچ  نونکا  تسا ؛  تسار  یتفگ 

هنسح کی  مراد  انمت  وت  زا  نونکا  .دوش  رتدایز  تیاه  يدب  هب  تبسن  ات  دوش  هدوزفا  تانسح  رب  هنسح  کی  دیاب  دنا : هتفگ  اه  هتـشرف 
 . منک یمن  يراـک  نینچ  زگره  هللاوـال !  دـیوگ : یم  خـساپ  رـسپ  .دوش  رت  نیگنـس  متانـسح  رطخ ، رپ  زور  نیا  رد  اـت  یـشخبب  نم  هب 

رسپ زا  نایرگ  مشچ  اب  ردپ  سپ  مهد .  یمن  وت  هب  يزیچ  چیه  يراتفرگ و  نآ  هب  وت  هک  مسرت  یم  يزیچ  نامه  زا  مه  نم  ناجردپ ! 
.دش لمحتم  هدوهیب  جنر  جرخ و  وا  يارب  دیشک و  تمحز  وا  يارب  همه  نیا  ایند  رد  ارچ  هک  تسا  نامیشپ  دوشیم و  ادج 
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ار وت  هام  هن  هکنیا  هن  رگم  مدنزرف !  دیوگ : یم  دسر و  یم  دنزرف  هب  ردام  زور  نآ  رد  دومرف : ربمایپ  .ردام  هب  تبـسن  تسا  نینچمه  و 
وت زا  هدومن ،  ینیگنـس  مناهانگ  نونکا  بوخ  .ردام  هلب  مداد ؟  ریـش  مناج  هریـش  زا  ار  هک  وت  نیا  هن  رگم  مدنارورپ ؟  دوخ  مکـش  رد 

مـشچ اب  هراچیب  ردام  سپ  متـسه .  راتفرگ  دوخ  نم  .وش  رود  نم  زا  ردام ! دـیوگ : یم  خـساپ  يرادرب .  نم  زا  هانگ  کی  مهاوخ  یم 
ياه تبـسن  دوش  یم  هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  دومرف : هک  هفیرـش  هیآ  لیوءات  تسا ،  نیمه  و  دوش ، یم  ادج  شدنزرف  زا  نایرگ 

.دور یم  نیب  زا  یلیماف 

: دنیوگ یم  همه  دیامرف : یم  نایاپ  رد  دنک و  یم  نایب  رهوش  هب  تبسن  ار  سامتلا  نیمه  ریظن  تیاور  نآ  تیاور  رد  سپس 

 . هینغی نءاش  ذئموی  مهنم  يرما  لکل  هینب  هتبحاص و  هیبا و  هما و  هیخا و  نم  ءرملا  رفی  موی  یلاعت  لاق  امک  یسفن ،  یسفن 

مالسلا هیلع  رغصا  یلع  هب  لسوت  رکذ 

هللا هلعجال  راهنلا و  لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبعاباای و  کیلع  مالـسلا 
نیسحلا باحصا  یلعو  نیسحلا  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  مکترایزل  ینم  دهعلا  رخا 

هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  تسا و  دمحم  تعافش  هب  نامدیما  مامت  هکلب  میدنبب  دیما  میشاب و  عمج  رطاخ  دوش  یمن  ناملامعا  هب  يرآ 
مهاوخ یم  هبنـش  جنپ  زورما  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  تیاده  هار  غارچ  تما  تاجن  یتشک  صوصخب  هلآ و  و 

 . ما هدشن  ترضح  نآ  هب  لسوتم  نونکات  هام  لوا  زا  موش  رغصا  یلع  جئاوحلا  باب  هب  لسوتم 
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یهورگ یموق و  چیه  دزن  یبهذم و  چیه  رد  نوچ  تسا  رغصا  یلع  تداهش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیمولظم  لیلد  نیرتهب  ناردارب 
لوق هب  دوش  كاله  یگنـشت  زا  تشاذـگ  هن  داد و  بآ  وا  هب  دـیاب  لقادـح  تسین  گنج  فرط  درادـن و  ریـصقت  راوخریـش  كدوک 

ایند همه  هک  تسا  نآ  ياضما  هب  دنس  رابتعا  مامت  دیناد  یم  هچنانچ  ادهشلادیس  تمولظم  رب  دش  يدنس  رغصا  یلع  تداهـش  یـضعب 
هضور یلع  دمحم  خیش  جاح  موحرم  دنک  تمحر  ادخ  .دنـشاب  هک  یمارم  ره  نید و  ره  بهذم و  ره  زا  دنرادن ؛ لوبق  ار  ءاضما  نیا 

 : تفگ دروآ و  يریش  فرظ  یحیسم  درم  نآ  اهزور  زا  یکی  .دوب  فرشا  فجن  رد  هک  دوب  يا  هلاس  دص  درمریپ  ار  یناسارخ  ناوخ 
وا هب  هتشادن  بآ  شردپ  هدش و  دیهش  هتشاد و  يراوخریش  كدوک  دیا ، هتفرگ  ازع  سلجم  وا  يارب  امش  هک  یسک  نیا  ما  هدینش  نم 

.دهدب هک  هتشادن  ریش  مه  شردام  دهدب ،

 . میوگب يا  هتکن   

دروایب و ار  رغصا  یلع  دش  رضاح  روط  هچ  یگنادرم ،  تیمح و  و  تماما ،  تریغ  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دسرپب  يدرف  دیاش 
هب تسا و  راک  رد  لفط  ناج  ياپ  هک  تسا  نیا  خساپ  دنزب ؟ ور  اه  نآ  هب  دـهاوخب و  بآ  میئل  نید و  یب  ترطف و  تسپ  دارفا  نآ  زا 

بلط دـیاب  تجح  مامتا  يارب  وا  .دوب  نیا  زین  نیـسح  ماما  یلقع  یعرـش و  هفیظو  درک و  شالت  وا  ناج  يارب  دـیاب  نکمم  هلیـسو  ره 
اهدعب یـسک  دوش و  تباث  تمایق  زور  ات  ترـضح  تیمولظم  دـندادن  رگا  و  هداد ،  تاجن  ار  كدوک  ناج  هک  دـنداد  رگا  دـنک  بآ 

.دریمب یگنشت  زا  هچب  تشاذگ  ارچ  دنداد ، یم  بآ  دروآ  یم  رگا  اسب  هچ  درواین  ارچ  دیوگن 
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!؟ اناشطع یظلتی  فیک  هنورت  اما  عیضرلااذه ،  اومحراف  ینومحرت ،  مل  نا  موق !  ای 

دروآ یم  نوریب  ار  دوخ  نابز  یگنشت  زا  هنوگچ  دینیب  یمن  رگم  دینک ، محر  راوخریش  نیا  هب  دینک  یمن  محر  نم  هب  رگا  مدرم !  يا 
.درب یم  ناهد  هب  و 

ششوپور هتشگ  شیابع  یهام ،  خر  رب  يربا  وچ  ششوغآ                      رد  رغصا  یلع  نادیم و  هب  دمآ  نیسح 

ششومارف ردام  هدش  رگید ، ردپ  شوغآ  رد  یبآ                          یبز  دلان  یمن  يریش ،  یب  دیرگ ز  یکن 

ششوماخ کشخ  نابل  دنادرگ  بوطرم  ات  هک  یمارآ                               هب  درآ  نورب  یهاگ  ار  شیوخ  نابز 

ششوه همه  ربص و  همه  هدرب  البرک  ياوه  نوزحم                     وا  تام  هاگن  نوخرپ ،  لد  گنر و  یب  شبل 

ششود رب  هتشگ  مه  شرس  یبآ ،  یب  يریش و  یب  ز  اهتیاکح                                لد  زوس  دیوگ ز  وا  شوماخ  بل 

ششوغآ رد  رغصا  یلع  نوخ و  رد  هقرغ  اپ  ارس  دمآ                           نیسح  دمآ  نورب  مد ،  نآ  راظتنا  زا  بابر 

 . تسا نیریش  تبل  هچ  هو  مرسپ ،  اباب  ناج  تفگ                          رغصا و  یلع  ناشطع  بل  رب  دز  هسوب 

میظعلا یلعلا  هللاابالا  هوقال  لوحال و 

( لوا تمسق  قلخ (  نسح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  دمحلا هللا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

دشابن رای  ار  وت  هک  لد  نآ  ره  تسین  لد  دشابن                   رادلد  ربلد و  ارم  وت  زا  ریغ 

دشابن راوخمغ  وت  رجه  مغز  رتهب  مبیصن             هدیدرگ  وت  رجه  مغ  هک  مداش 

دشابن ران  رد  وت  قشع  یگدنزوس  میوگ         مزاسیم و  مزوسیم و  وت  قشع  زا 
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دشابن رامیب  وت  قشع  مغ  رامیب  ددرگن                  وت  ضیرم  هک  ره  دوب  رامیب 

دشابن راک  ترد  یئادگز  رتهب  مرمع                 هیامرس  وت  یئادگ  هدیدرگ 

: فیرشلا هجرف  یلاعت  جع هللا  مظعالا  هللااهیقب  ترضح  رضحم  هب  فرشت  کی 

دیس هاگان  هک  مدوب  هتسشن  هرجح  رد  ییا  هعمج  زور  مدشیم  فرـشم  هلهـس  دجـسم  هب  نم  دیوگیم :  یناهفـصا  دمحا  دیـس  موحرم   
نآ رد  دنتخادنا  يرظن  دوب  هرجح  هشوگ  رد  هچنآ  هب  دندوب  هدیـشوپ  يزمرق  يابع  رخاف و  يابق  ناشیا  دندش ، لخاد  يرقوم  ممعم و 

نامزلا بحاص  زا  تباین  هب  حبـص  زور  ره  وت  دـنکیم  نیمأت  ار  وت  يویند  زاین  اهنیا  دـندومرف :  دوب  یـشرف  فرظ و  باـتک و  يدادـعت 
لوپ يرادقم  سپـس  یـشابن  يدحا  هب  جاتحم  الـصا  هک   ریگب  ار  نآ  متـسرفیم  یجرخ  وت  يارب  هنایهام  نم  ناوخب و  اروشاع  ترایز 

متـشادن تردق  نم  هک  یلاح  رد  دنداتفا  هار  هب  دجـسم  رد  فرط  هب  دعب   . تسا یفاک  وت  هام  کی  يارب  غلبم  نیا  دندومرف :  و  دنداد  
هک نیا  لـثم  دـنتفر ، نوریب  هک  نـیمه  .متـسناوتن  مـنک  یتبحـص  متـساوخ  هـچ   ره  دوـب و  هدـمآ  دـنب  مـه  مناـبز  مزیخرب  ،  نـیمز  زا 

یلو مدش  جراخ  دجـسم  زا  متـساخرب و  مدرک  ادـیپ  یتردـق  دـش و  زاب  ناشی  نتفر ا  اب  هک  دوب  هدـش  هتـسب  نم  هب  نینهآ  ییاهریجنز 
ناسحلا ص 179) يرقبع   ) .مدیدن اقآ  زا   يرثا  مدرک  وجتسج  ردقره 

دییامرفیم توعد  دوخ  رکذ  سلاجم  رد  ار  ام  دییامرفیم و  ام  هب  هک  تسامش  تیانع  کی  ام  هام  ره  یجرخ  ناجاقآ  نسحلا ، نبای 

: قلخ نسح 

میظع قلخ  یلعل  کنا  میکحلا   هللا  لاق 

تسا قلخ  نسح  تسا  تایقالخا  همه  هب  دورو  هاگرذگ  هک  یقالخا  مهم  رایسب  ثحابم  زا  یکی 
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.تسا هدش  انعم  یقالخا  شوخ  شوخ و  قالخا  یقلخ و  شوخ  يانعم  هب  قلخ  نسح  ادخهد  گنهرف  رد 

.ناسنا  تایحور  نطاب و  يانعم  هب  لعفلاءاف  مض  هب  قلُخ  کی  میراد  وا  مسج  ناسنا و  رهاظ  يانعم  هب  لعفلا  ءاف  حتف  هب  قلَخ  کی  ام 

حور رگا  تسابیز و  وا  قلَخ  دنیوگیم  دشاب  هتـشاد  ابیز  یمادـنا  وم  تروص و  دـشاب  ابیز  یـصخش  ینامـسج  يرهاظ و  هفایق  رد  رگا 
تسابیز وا  قلُخ  دنیوگیم  دشاب  هنسح  قالخا  هلیمج و  تافص  هب  فصتم  یناسنا 

: دیوگیم ظفاح 

دوشن ناشیرپ  وت  زا  ام  رطاخ  رگد  ات  ار              وت  يوخ  مبلطیم  ادخز  یقلُخ  نسُح 

اب كرد  لباق  نطاب  قلُخ  تسا و  مشچ  هب  تیؤر  لباق  رهاـظ  قلَخ  اـما  دـنا  یکی  لـصا  رد  قلُخ  قلَخ و  دـیوگیم : شباـتک  رد  بغار 
.تسا تریصب 

قلُخلا صخ  رـصبلاب و  هکردـملا  روصلا  لاکـشالا و  تائیهلاب و  قلَخلا  صخ  نکل  دـحاو .  لـصالا  یف  قلُخلا  قلَخلا و  بغارلا : لاـق 
.هریصبلاب هکردملا  ایاجسلا  يوقلاب و 

: یمالسا تایاور  رد  ناسنا  رد  یقالخا  شوخ  دئاوف 

: دنکیم بآ  ار  هانگ  قلخ  نسح  - 1

َقلُخ ناف  نَسَحلا ،  قلُخ  یلا  جاـتحملا  هنا  ملعل  قلُخلا  نسُح  یف  هل  اـم  لـجرلا  ملع  ول  لاـق : ملـس :) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا نع 
 . حلملا ءاملا  بیذی  امک  بونذلا  بیذی  نَسَحلا 

 ، بآ هک  هنوگنامه  دنکیم  بآ  ار  هانگ  بوخ  قالخا  نوچ  دراد  نآ  هب  زاین  هک  دمهفیم  ار ،  شوخ  قالخا  دـئاوف  دـنادب  ناسنا  رگا 
راحب ج 71 ص 395)  ) .دنکیم بآ  ار  کمن 

تسا یقالخا  شوخ  ناسنا  رد  هانگ  هدننک  بآ  ششخب و  لماوع  زا  یکی  سپ 
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.تسا ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  تاجن  بجوم  قالخا  شوخ  - 2

.تسین لوسر  ادخ و  مدرم و  هقالع  دنسپ و  دروم  ینامز  یناکم و  چیه  رد  قالخا  دب  ناسنا 

ناتساد :

ار ربمایپ  نتشک  دصق  براحم ك  رفن  هس  گنج  هب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  ملس ، ) هلآو و  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
هتـشاد ار  رفن  رازه  تردـق  وا  شدوخ  لوق  هب  هک  دنتـشک  هلباقم  کی  رد  ار  ناشیا  زا  رفن  کی  مالـسلا  هیلع  یلع  دنداتـسرف  دنتـشاد   
نامیا ای  دندومرف  ترـضح  دندروآ .  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  رـضحم  هب  دنتفرگ  ریـسا  ار  موس  مود و  رفن  تسا . 

نیا دـیامرفیم  دـناسریم  مالـس  ادـخ  دیـشکن  ار  رفن  کی  نیا  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دـش  لزان  لیئربج  دـیوشیم  هتـشک  ای  دـیروایب 
عنم رفن  کـی  نآ  نتـشک  زا  دومرف و  ناـیب  ار  ربخ  نیا  مرکا  ربماـیپ  تسا  تواخـس  اـب  تسا و  قـالخا  شوخ  هفئاـط  نیب  رد  صخش 

تـسود ار  تواخـس  یقالخا و  شوخ  تفـص  ود  نیا  دنوادخ  هک  دندینـش  ربمغیپ  زا  ار  مالک  نیا  یتقو  یبرح  نمـشد  نیا  دندومرف 
لها تخاس و  يراج  ناـبز  هب  ار  نیتداهـش  دروآ و  ناـمیا  زین  وا  تسادـخ  تبحم  دروم  دـشاب  تفـص  ود  نیا  ياراد  هک  ره  دراد و 

.دش تاجن 

: ددرگ یم  ناسنا  رد  مالسا  نید  ندش  لماک  ببس  یقالخا  شوخ  - 3

یلاح رد  دوشیم و  هدیشخب  شناهانگ  لماک و  شنامیا  دشاب  هتـشاد  تلـصخ  راهچ  سکره  دنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
.تسا دونشخ  یضار و  وا  زا  ادخ  هک  دنکیم  تاقالم  ار  لاعتم  دنوادخ 

.دیامن تمدخ  مدرم  هب  تبسن  یتشاد  مشچ  عقوت و  نودب  دناوتب  هک  يروط  هب  یهلا  ياوقت  يرادهگن و  دوخ  لوا : 
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.یگدنز دراوم  مامت  رد  مدرم  هب  تبسن  تقادص  یئوگ و  تسار  مود :

.یفرع یعرش و  ياه  یتشز  مامت  هب  تبسن  ینمادکاپ  ایح و  موس :

.دوخ لایع  لها و  اب  يدروخرب  شوخ  یقالخا و  شوخ  مراهچ :

راونالاراحب ج 66 ص 385 ح 48

(: مالسلا هیلع   ) نیسحلا نبا  یلع  لاق 

 . ضار هنع  وه  هبر و  یقل  هبونذ و  تصحم  همالسا و  لمک  هیف  نک  نم  عبرا   

هلها عم  هقلخ  نسحو  سانلا   دنع  هللا و  دنع  حیبق  لک  نم  ءایحتسالا  سانلا و  عم  هناسل  قدص  سانلل و  هسفن  یلع  لعجی  امب  ءاقو هللا   

.تسا نمؤم  هب  ادخ  فرط  زا  ترخآ  ایند و  ریخ  نیرتهب  - 4

: لاق مالسلا ) هیلع   ) رفعج یبا  نع 

: هربنم یلع  وه  و  لاق : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  نا  مالسلا ، ) هیلع   ) یلع باتک  یف  اندجو   

بایتغا نع  فکلا  هقلخ و  نسح  هل و  هئاجر  هللااب و  هنظ  نسحب  الا  هرخالا  ایندـلا و  ریخ  طق  نمؤم  یطعا  ام  وه ،   ـالا  هلا  ـال  يذـلاو   
 ..... نینمؤملا

ایند و رد  زیچ  چیه  هک   دندروخ  مسق  ربنم  يور  مرکا  لوسر   مدید  یلع  مدج  ياه  هتـشون  رد  دندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
دشاب هتشاد  ار  تافص  نیا  هکنیا  رگم  هدشن  اطع  نمؤم  هب  ریخ  ناونعب  ترخآ 

 ... ودنک نینمؤم  تبیغ  زا  يراددوخ  و  دشاب ،  قالخا  شوخ  دشاب ، هتشاد  دنوادخ  هب  دیما  دشاب ، هتشاد  دنوادخ  هب  نظ  نسح 

 . هللااب نظ  نسح  باب  یفاک ج 2 ص 72  لوصا 

ییابطابط همالع  .تسا  هدرک  هناخ  نینموملاریما  تیالو  شلد  رد  نوچ  دوش  یمن  ینابـصع  تقو  چـیه  ییابطابط  همالع  لـثم  یـسک 
رد لاس  دص  زا  شیب  هک  يا  هناخ  تفگ  یم  .دیشک  یم  هناخ  راوید  رد و  هب  تسد  دمآ و  یم  یعقرب  موحرم  لزنم  هب  هک  دوب  یـسک 
رد هب  ار  شدوخ  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  مرح  رد  دمآ  یم  .دنهد  یم  تعافش  مه  هناخ  نآ  ياهرجآ  هدش  یناوخ  هضور  نآ 
یم هدش  لقن  يرهطم  دیهـش  زا  .دیلام  یم  شتروص  ورـس  هب  ار  مرح  ياه  هچقات  ياهرابغ  درگ و  یهاگ  .دـیلام  یم  نحـص  راوید  و 

رد تشاد  ناشیا  هک  یتیالو  یقالخا و  مدید ، تیب  لها  هب  تبـسن  همالع  موحرم  رد  هک  یعـضاوت  یلو  مدـید  دایز  داتـسا  نم  تفگ :
.تسا ملاع  اعقاو  نیا  دوشن ) قالخا  دب  ) دنکن دب  ار  شلاح  دنکن ، رورغم  ار  وا  شملع  هک  یملاع  .مدید  رتمک  نارگید 
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(. 487 ص : هغالبلا / جهن  ُهُعَْفنَی ( » َال  ُهَعَم  ُهُْملِع  ُُهلْهَج َو  ُهَلَتَق  ْدَق  ٍِملاَع  َّبُر  :  » دیامرف یم  هغالبلا  جهن  رد  نینموملاریما  ترضح   

دنزرف .دـندوب  همالع  درگاش  دنتـسه  نآلا  هک  یناـگرزب  زا  یلیخ  .تسا  هدروآ  رد  اـپ  زا  ار  وا  شیمهفن  لـهج و  هک  یملاـع  اـسب  هچ 
رد يردق  هب  مردپ  دیوگ : یم  همالع 

دوب قالخا  شوخ  هناخ 

یم .دندیسر  ناشیا  هب  درک و  لیطعت  ار  نتـشون  سرد و  همالع  دندش  ضیرم  نامردام  یمایا  رد  هک  دیـسر  یم  ردام  هداوناخ و  هب  و 
یم ام  هب  .دراد  قح  نم  ندرگ  مناخ  نیا  تفگ : یم  همالع  .دیراد  ملعت  میلعت و  لئاسم  .دیراد  ملع  ثحب و  سرد و  امـش  اقآ  دنتفگ 

.دیوگ یم  نم  هب  یلو  دیوگب  امش  هب  دوشن  شیور  هک  دشاب  هتشاد  يراک  ناتردام  دیاش  تفگ :

 : لسوت

هللادبع ابا  ای  کیلع  مالسلا 

دنتشون هلان  یلع  نبا  نیسح  مان  رب  دنتشرسب           اوح  مدآ و  لگ  هک  يزور 

دنتشهب لها  زا  هفیاط  نیا  هک  هللاو  شنانک            هیرگ  تفص  رد  یبن  دومرف 

صخش نیا  دوشیم و  رطضم  راتفرگ و  یتقو  هتشادن  شمارم  وا و  اب  يراک  تقو  چیه  دیوگیمن و  نخس  یـسک  اب  یتقو  ناسنا  الومعم 
هاگن هداتـسیا  بجعت  اب  هدـشن  ادـج  شنیـسح  زا  یکدوک  زا  هک  یمناخ  نک  کمک  هک  دـنکیم  باطخ  زین  وا  هب  تسا  فارطا  نامه 

: دز دایرف  هتفگن  نخس  دعس  رمع  اب  الصا  هک  یصخش  هدش  راتفرگ  هدش  رطضم  دنتخیر   شنیسح  رس  رب  رکشل  همه  دید  دنکیم 

مهیلا رظنت  تنا  هللادبعوبا و  لتُقیا  دعس   نبای  کهیو 

؟ ینک یم  هاگن  يداتسیا و  دنکش  یم  دنراد  ار  نیسح  دعس  رسپ  وت  رب  ياو 
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نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

( مود تمسق  ) قلخ نسح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

مریمب رابرگد  هدنز  ینک  دنچره  مریمب              راز  تمدق  ریز  هب  هک  مهاوخ 

مریمب رایسب  ندنک  ناج  هب  هک  یهاوخ  يزیرن               دوز  ارم  نوخ  ارچ  هک  مناد 

مریمب رادید  ترسح  رد  هک  دنسپم  مرادن                 وت  يور  ندیدان  تقاط  نم 

مریمب راوید  هیاس  رد  هک  هب  نآ  هدیسر              ماب  بل  هب  متایح  دیشروخ 

: فرشت

ناشیا زا  یکی  هب  تبون  هکنآ  ات  دننک  ینامهیم  ار  نینمؤم  زا  یعمج  تبون  هب  دنتفرگ  میمصت  ریخا  ياهلاس  رد  نیرحب  لها  زا  یضعب 
صخش نآ  دید و  ار  یصخش  هاگان  تفر  ارحص  فرط  هب  بش  اذل  دش  كانهودنا  نیگمغ و  صخـش  نیا  تشادن  يزیچ  هک  دیـسر 

نآ دهدب  وت  هب  دوب  هدرک  رذن  ام  يارب  هک  یفرـشا  هدزاود  دیوگ  یم  نسحلا  نبا  دمحم  وگب  وا  هب  ورب و  رجات  نالف  دزن  دومرف : وا  هب 
تفگ وا  هب  رجات  دناسر  وا  هب  اقآ  فرط   زا  ار  ماغیپ  تفر و  رجات  دزن  درم  نآ  نک  جرخ  دوخ  ینامهیم  رد  ریگب و  وا  زا  ار  اه  یفرشا 
رجاـت .هن  تفگ : یتخانـش ؟ ار  وا  تفگ : رجاـت  .يرآ  داد : باوج  ینیرحب  درم  دومرف ؟ وت  هب  بلطم  نیا  شدوخ  نسحلا  نبا  دـمحم  :

نآ مدوب  هدادن  ربخ  یسک  هب  مدوب و  هدرک  رذن  وا  يارب  ار  اه  یفرشا  نیا  نم  هدوب و  نسحلا  نبا  هجح  نامز  ماما  وا  دز  ادص  ینیرحب 
شیارب ار  یفرـشا  دـنچ  تساوخ  ینیرحب  درم  نآ  زا  .تفگ  اعد  سامتلا  درک و  مارتحا  وا  هب  رجات  تفرگ  ار  اه  یفرـشا  ینیرحب  درم 
ینامهیم نآ  رد  تفرگ و  ار  اهلوپ  ینیرحب  درم  .دـهد  رارق  تکرب  بجوم  دوخ  یگدـنز  نایم  رد  ار  اـقآ  لوبقم  لوپ  اـت  دـنک  ضوع 

ناسحلا ص218) يرقبع   ) .درک جرخ 
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قلخ نسُح 

.ترخآ رد  مه  ایند و  رد  مه  دراد  يدئاوف  یقالخا  شوخ  دش  ضرع  دوب  شوخ  قالخا  اب  هطبار  رد  ام  ثحب 

 : ایند رد  اما 

.تسا مدرم  ضوغبم  قالخا  دب  ناسنا  اما  دنک  یم  بوبحم  مدرم  نایم  ار  ناسنا  - 1

: ناتساد

زا یتقو  دننک  یم  لقن  دوب  هدرک  يدنت  يرادقم  يا  هبلط  اب  دوب و  هدش  ینابـصع  دوخ  سرد  رد  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 
هب دیسوب و  ار  وا  درک  یهاوخرذع  وا  زا  دیسر  اقآ  رضحم  هب  یتقو  دراد  راک  امش  اب  اقآ  هک  دندز  ادص  ار  هبلط  دمآ  نییاپ  سرد  ربنم 
یم یقـالخا  دـب  رادـقم  نیمه   يارب  هک  شخبب  ار  يدرجورب  نیـسح  نک و  لوـبق  ار  هیدـه  نیا  دـندومرف  دـنداد و  هیدـه  ییاـبع  وا 

.مریگب هزور  لاسکی  تسیاب 

.دننک یم  نعل  نیرفن و  قالخا  دب  ناسنا  هب  یهاگ  .دنتسه و  قالخا  شوخ  ناسنا  يوگاعد  مدرم  - 2

: ناتساد

يرادقم تفر  یم  هلجع  اب  مق  هیداجس  هلحم  رد  ینیدلاءاهب  اضر  اقآ  جاح  هللا  تیآ  موحرم  تعامج  زامن  رد  تکرش  يارب  یـصخش 
زا رپ  لادوگ  رد  یـسکات  خرچ  نداتفا  اب  دوب  روبع  لاح  رد  یـسکات  نیـشام  کی  دوب  هدش  عمج  اه  لادوگ  اه و  هلاچ  رد  ناراب  بآ 
هب دعب  يرخ ؟ رگم  هک  داد  رارق  باطخ  دروم  ار  هدننار  یقالخادب  تینابصع و  اب  تخیر  صخش  نیا  سابل  هب  هلاچ  بآ  ناراب ،  بآ 
رس اقآ  .دیوگب  هللا  لبقت  هک  دیسر  اقآ  رضحم  یگشیمه  مسر  قبط  دش  مامت  هک  زامن  دناسر  اقآ  زامن  هب  ار  دوخ  داد و  همادا  دوخ  هار 

؟ یتفگ یمن  یسکات  هدننار  نآ  هب  ار  هلمج  نآ  يدرک و  یمن  یقالخادب  هک  دش  یم  هچ  دندومرف  دنتشاذگ  وا  شوگ  رد 
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.دنرادن يدامتعا  چیه  قلخ  دب  ناسنا  هب  .دننک و  یم  دامتعا  قالخا  شوخ  ناسنا  هب  مدرم  - 3

 . دشاب یم  ملاع  نابوخ  لفاحم  رد  قلخ   شوخ  رکذ  هشیمه  - 4

.درادن وا  اب  ترشاعم  هب  یلیم  سکچیه  هک  قالخا  دب  ناسنا  فالخ  هب  دننک  یم  ترشاعم  قالخا  شوخ   ناسنا  اب  مدرم  - 5

شغارـس وا  یقالخادـب  رطاخ  هب  دـتفیب  قالخادـب  هزاغم  رد  ناشهالک  رگا  دـننک و  یم  دتـس  داد و  قالخا  شوخ  ناسنا  اب  مدرم  - 6
 . دنور یمن 

وا یقالخادب  رطاخ  هب  هک  قالخادـب  ناسنا  فالخ  هب  دوش  یم  قالخا  شوخ  نادـنزرف  جاودزا  يروف  جاور  ثعاب  یقلخ  شوخ  - 7
.دراد یقالخادب  ردپ  دنیوگ  یم  .دریگ  یم  رتخد  وا  زا  هن  دهد  یم  رتخد  شرسپ ،  هب  هن  یسک 

.دوش یم  ناسنا  لایع  لها و  یگدنز  شمارآ  ثعاب  یقالخا  شوخ  - 8

.درادن ینارگن  بارطضا و   چیه  دراد و  شمارآ  هشیمه  قالخا  شوخ  ناسنا  - 9

 . قالخادب هن  تسا  قالخا  شوخ  ناسنا  هب  تدعاسم  هب  مدرم  لیامت  تالکشم  رد  - 10

.تسا یعامتجا  تازایتما  زا  مورحم  قالخادب  اما  دوش  یم  مهارف  هعماج  رد  تالیهست  زا  يرایسب  قالخا  شوخ  ناسنا  يارب  -11

.تسین قفوم  نادنزرف  تیبرت  رد  دراد و  لآدیا  ریغ  ینادنزرف  قالخادب  تسا و  رثؤم  حلاص  نادنزرف  تیبرت  رد  یقلخ  شوخ  - 12

: یقالخا شوخ  يورخا  دئاوف  اما 

(. دش هراشا  لبق  هسلج  رد   ) دنک یم  بوذ  ار  هانگ  - 1

(. دش نایب   ) ددرگ یم  صخش  مالسا  نامیا و  ندش  لماک  بجوم  - 2

(. دش هراشا   ) تسا نمؤم  هب  ادخ  فرط  زا  ترخآ  ایند و  ریخ  نیرتهب  - 3

(. تشذگ لبق  هسلج  تسادخ (  بوبحم  یقلخ  شوخ  - 4

: تسا یقالخا  شوخ  تمایق  نازیم  رد  هنزو  نیرتهب  - 5
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تمایق زور  .قلخلا  نسح  نم  لضفا  همایقلا  موی  ءيرمإ  نازیم  یف  عضوی  ام  دـنیامرف : یم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر 
.تسا هنزو  نیرتهب  یقالخا  شوخ 

یفاک ج2)  )

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسادخ : دزن  لمع  نیرتبوبحم  نیرت و  مدقم  ضئارف  زا  سپ  - 6

ص226)  ، ج 15 راحب ،   ) .هقلخب سانلا  عسی  نا  نم  هللا  یلا  بحا  ضئارفلا  دعب  لمعب  لجوزع  هللا  یلع  نمؤملا  مدقی  ام 

: درب یم  ار  دهاجم  باوث  قالخا  شوخ  - 7

شوخ ناسنا  هب  دنهد  یم  ههبج  رد  ادخ  هار  رد  دهاجم  هب  ماش  حبـص و  رد  هک  یباوث  نامه  دـنیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
 . دوش یم  اطع  قالخا 

ج 15 راحب ،  ) .ُحوُرَی وُدـغَی و  هللا  لیبس  یف  دـهاجملا  یطعی  امک  قلخلا  نسح  یلع  باوثلا  نم  دـبعلا  یطعیل   یلاعت  كراـبت و  هللا  نإ 
ص 226)

: دوش یم  تشهب  رد  لوخد  بجوم  یقالخا  شوخ  - 8

.منهج رد  قالخادب  ناسنا  تسا و  تشهب  رد  کش  نودب  قالخا  شوخ  ناسنا  دندومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

.هلاحمال رانلا  یف  قلخلاءوس  نإف  قلخلاءوس  مکایا و  .هلاحمال و  هنجلا  یف  قلخلا  نسح  ناف  قلخلا  نسحب  مکیلع 

ص324) ج11 ، لئاسو ،  )

یسکان سب  دوب  سَک ، دشاب  هچرگ  یسک              رد  دشابن  یم  را  قلخ  نسح 

وکن قلخ  زا  هب  تیلها  چیه  وجتسج                        ناهج  رد  مدیدن  نم 

: هتکن

ار یـصخش  قالخا  نازیم  دـیهاوخ  یم  رگا  تسوا  هداوناخ  شلها و  نایم  رد  ادـتبا  قالخادـب  ناـسنا  زا  تشز  قـالخا  روهظ  زورب و 
.دننک نشور  ار  امش  هک  دنتسین  شلایع  لها و  زا  رتهب  ییوزارت  چیه  دیجنسب 

و هن ؟ اـی  دراد  تلوبق  ترـسمه  نیبـب  قـالخا ، دـب  اـی  یقـالخا  شوخ  یمهفب  یهاوخ  یم  رگا  تفگ : یم  حازم  هب  ناتـسود  زا  یکی 
؟ هن ای  دناوخ  یم  زامن  امش  رس  تشپ  ینیبب  هک  تسا  نیا  هب  مه  تیلوبقم  ندیمهف 
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.دوخ هداوناخ  اب  اصوصخم  هدوب  دزنابز  شوخ  قالخا  رد  یتشهب  مولظم  دیهش  موحرم  دننک  یم  لقن 

طایح و لخاد  دـمآ  یم  دـش  یم  هدامآ  درک  یم  تفج  ار  گرزب  کچوک و  ياهـشفک  دورب  نوریب  هداوناـخ  اـب  تساوخ  یم  یتقو 
هداوناخ دـنوش و  یم  نتفر  نوریب  يایهم  رتدوز  نایاقآ  الومعم  نوچ  دـنوشب  هدامآ  ناشتیب  لها  ات  نداد  بآ  ار  اهلگ  درک  یم  عورش 

 . دراد یلطعم  درادرب  ار  نادنزرف  دوخ و  تاموزلم  بابسا و  ات 

یگدیسر هب  ار  دوخ  دوخ ، هداوناخ  رتشیب  شمارآ  يارب  هکلب  دیوش  یم  هدامآ  رید  ارچ  هک  درک  یمن  یقالخادب  دزیمن و  دایرف  ناشیا 
.دندز یم  اهنآ  هب  نداد  بآ  اهلگ و  هب 

: لسوت

دـننک و یم  رود  ربق  رانک  زا  ای  ناشزیزع  هزانج  رانک  زا  یمارآ  هب  مارتحا و  شوخ و  قالخا  اـب   ار  رادازع  هداوناـخ  هک  تسا  موسرم 
لها و دندرک  راتفر  يرگید  روط  البرک  اما  دننک   يدنت  یقالخادـب و  رادازع  اب  هک  هدـیدن  یـسک  دـنیامن  یم  يرابدرب  ربص و  هب  رما 

دوبک ار  اهندـب  دـندز و  هنایزات  ار  همه  هک  يروط  هب  دـندرک  رود  اهندـب  رانک  زا  ین  بعک  قالـش و  هنایزات و  اب  ار  هللادـبع  یبا  لایع 
.دندرک

نیملاظلا موقلا  یلع  هللا  تنعل  الا 

(8  ) ناسنا بلق 

هتکن جنپ  صصقلا و  نسحا 

صصقلا نسحا 

ناتـساد هک  نیا  اب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  حرطم  فسوی  هکرابم  هروس  رد  زومآدـنپ ، لئاسم  نیرت  میظع  یتیبرت و  تاکن  نیرتراوتـسا 
.تسا هدرک  ریبعت  صصقلا » نسحا   » هب ناتساد  نیا  زا  یلو  تسا ، هدومرف  نایب  دیجم  نآرق  رد  ار  یناوارف  یقیقح  ياه 

(1)« ِبْبلَْألا ِیلوُِال  ٌهَْربِع  ْمِهِصَصَق  ِیف  َناَک  ْدََقل  : » دیامرف یم  ناتساد  نایاپ  رد 

تمظع ناتـساد  نیا  يردق  هب  ینعی  تسا ؛ نادـنمدرخ  يارب  یمهم  دـنپ  دنتـسه ، حرطم  هروس  نیا  رد  هک  ییاه  هرهچ  ناتـساد و  نیا 
غولب هب  ار  نآ  هداد ، دـشر  ار  امـش  لقع  مهاوخ  یم  تسا و  درخ  لقع و  زغم ، نابحاص  اـب  ناتـساد  نیا  رد  نم  فرح  يور  هک  دراد 

.دنک نشور  ار  امش  یگدنز  ریسم  تمایق  ات  هک  منک  لیدبت  امش  يارب  یمیظع  نکفارون  هب  مناسرب و 
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هارمه یلو  تسا ، حرطم  هیآ  کی  رد  هصالخ  یلیخ  هک  یباوخ  .دنک  یم  عورش  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترضح  باوخ  زا  ار  ناتساد 
.تسا ینافرع  یتیبرت و  يداقتعا ، هتکن  جنپ  يواح  هفیرش  هیآ  .هدنزومآ  رایسب  تاکن  اب 

بناج زا  یتراشب  سنوی :  هکرابم  هروس  ریبعت  هب  هک  تسا  ملاع  ناکاپ  يارب  اه  باوخ  هنوگ  نیا  باوخ  قیرط  زا  تیادـه  لوا : هتکن 
باوخ هنوگ  نیا  اب  دهد و  یم  ناشن  نانآ  هب  يرادیب ، ملاع  دننام  باوخ ، ملاع  رد  ار  ناکاپ  هدنیآ  ادـخ  .تسا  نانآ  يارب  راگدرورپ 

هب زین  نامیا  قیرط  زا  دننک و  ّیط  ار  ییادخ  هار  يرادیاپ  تمواقم و  تماقتسا ، ربص ، اب  هک  دهد  یم  رارق  یتلاح  رد  ار  اهنآ  بلق  اه ،
.دیسر دیهاوخ  هدش ، هداد  ناشن  امش  هب  هک  هچنآ  هب  هک  دهد  یم  نیقی  اهنآ 

هنالداع و هنامیکح ، هناملاع ، میمـصت  دریگ ، یم  میمـصت  شکاپ  ناگدنب  يارب  یتقو  .درادن  دوجو  یللخ  چیه  ادخ ، هدارا  راک و  رد 
نآ هب  ندیسر  يارب  هک  دناد  یم  تسا ، ّقح  ترضح  رظن  دروم  هک  یسک  نآ  یلو  دهد ، یم  قّقحت  ار  میمـصت  نآ  تسا و  هناقـشاع 

.دنکن زاب  تیاکش  هب  بل  دوشن و  هتسخ  دورن ، رد  هروک  زا  دنک و  لّمحت  ار  یتائالتبا  هلسلس  دیاب  العا ، دصقم 

، تفگ ردپ  يارب  ار  شباوخ  یتقو  تسا : هدمآ  اه  باتک  زا  یضعب  رد  هچنانچ  راگزور  جنر  درد و  لمحت  يارب  یگدامآ  مّود : هتکن 
بوقعی ترـضح  یلو  دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هدـنیآ  تاجرد  هدـنهد  ناشن  یلاـع و  تبثم ، باوخ  باوخ ، هک  نیا  اـب 
تائالتبا زا  ینیگنس  راب  هک  يراچان  دنا ، هداد  هئارا  وت  هب  هک  هچ  نآ  هب  ندیسر  يارب  تفگ : شدنزرف  هب  دیـشک و  هآ  مالـسلا ) هیلع  )

ياه شیامزآ  يارب  ار  ناشنادـنزرف  هک  دـهد  یم  دای  اهردـپ  هب  زین  فرح  نیا  دوخ  .ینک  لمحت  ار  قح  ترـضح  ياـه  شیاـمزآ  و 
یگدنز هداج  هراومه  تسین و  یمئاد  یگـشیمه و  شمارآ ، هافر و  یـشوخ ، هک  دـنهد  دای  اهنآ  هب  دـنهدب و  یحور  یگدامآ  یهلا ،

.دراد تبیصم  شیامزآ و  التبا ، یتخس ،
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عنام روما  نیا  هک  دیـشاب  رادیب  نادنزرف ! یلو  تسا ، دایز  هزره  دارفا  نمـشد و  راد ، هنیک  دوسح ، ناسنا  یگدنز ، ریـسم  رد  نینچمه 
.دشابن تسا ، هدش  هداد  رارق  امش  يارب  ادخ  ملع  رد  هک  یتاماقم  يارب  امش  تاکرح  زا 

.داد رادشه  شدنزرف  هب  دینـش ، ار  باوخ  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  هک  نیا  زا  دعب  يدـنزرف  ردـپ و  هطبار  نیرتهب  موس : هتکن 
، دوخ يارب  ار  ردپ  نیا  ًاعقاو  تشاد و  لماک  نانیمطا  ردـپ ، یهاگآ  ملع و  توبن ، تریـصب ، هب  هک  دوب  يدـنزرف  زین  دـنزرف  نیا  هتبلا 
يدرگاـش و هطبار  ساـسحا  نآ ، زا  رت  يوق  تشاد ، يردـپ  يدـنزرف و  هطبار  ساـسحا  هک  نیا  رب  هوـالع  .تسناد  یم  یقیقح  یبرم 

ناشدـنزرف رد  ساسحا  ود  نیا  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ناشدوخ  يارب  هناـخ  رد  یتیعقوم  نینچ  دـنناوتب  ناردـپ  رگا  هک  تشاد  یملعم 
نیا هب  اه  هچب  .دوشن  عطق  دنامب و  هدنز  نانآ  يارب  هک  يدرگاش  يداتـسا و  ساسحا  مه  يردپ و  يدنزرف و  ساسحا  مه  دـنک ؛ راک 

؟ تسا هدرک  راک  هچ  ام  يارب  رگم  تسین ، ردپ  ام ، ردپ  هک  دنسرن  هطقن 

، دننادب دوخ  نمشد  ار  وا  دنشاب و  توافت  یب  ردپ  هب  تبـسن  مینیبب و  ار  وا  هک  میهاوخ  یمن  دیآ و  یمن  نامـشوخ  ردپ  زا  دنیوگب : ای 
هیقب رد  هکلب  مالـسلا ،) هیلع   ) فسوی ترـضح  رد  اـهنت  هن  هک  دوب  هدرک  يراـک  هناـخ  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع   ) بوقعی ترـضح  یلو 

( مالسلا هیلع   ) فسوی ترـضح  رد  هطبار  نیا  هتبلا  یمّلعم ، يدرگاش و  هطبار  مه  دوب و  هدنز  يدنزرف  ردپ و  هطبار  مه  زین ، نادنزرف 
دادن هزاجا  تشاذگ و  مدق  ییانیب  اب  یگدنز  هار  رد  لوا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  هک  دوب  نیا  شتلع  .دوب  رت  هدـنز  یلیخ 

.دیایب دیدپ  یباجح  تقیقح  نیا  وا و  نیب  هک 
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كاپ یلیخ  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  .دنهد  یم  هئارا  ناکاپ  هنوگ  نیا  هب  ار  باوخ  مک  نینـس  رد  یکاپ  ناکما  مراهچ : هتکن 
تسیب هب  کیدزن  دینک ، تقد  ار  هروس  نیا  امـش  رگا  هتبلا  .تسا  هدرک  ریبعت  قیّدص »  » هب وا  زا  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  ییاج  ات  دوب ،
تثعب زور  زین  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هتبلا.دنک  یم  نایب  یگلاس  هد  نس  رد  ( مالـسلا هیلع  ) فسوی ترـضح  يارب  ار  يونعم  ماقم 

ترـضح ، دروآ نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  هک  نانز  زا  سک  نیلوا  دنا :  هتـشون  تایاور  همه  .دـندوب  هلاس  هدزیـس  ربمایپ 
یم ناوجون  دنیوگ و  یمن  درم  ار  هلاس  هدزیـس  هچب  هک  نیا  اب  مالـسلا -) هیلع   ) نینمؤملاریما نادرم  زا  دوب و  مالـسلا ) اهیلع   ) هجیدخ

.دوب لماک  لجر  نس ، نآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یلو  دنیوگ -

.شتوهش هن  دشاب ، هدیسر  غولب  هب  شلقع  هک  یسک  تسا ؟ یسک  هچ  لماک  لجر 

یط ار  مکـش  توهـش و  نامه  هار  دـنا و  هدـش  غلاب  توهـش  رد  طقف  دنتـسین و  يرکف  غلاب  زونه  یلو  دـنراد ، لاس  تصـش  اه  یلیخ 
.دننارذگب شوخ  دنهاوخ  یم  دندرک و 

.تسا یلقع  تعاطتسا  تسا ، حرطم  مالسا  رد  هک  یتعاطتسا  نوچ  دناد ؛ یمن  غلاب  ار  اهنآ  مالسا  یلو  دنراد ، لاس  داتفه  ای  تصش 

.دوبن هچب  .دوب  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ترضح  دروآ ، نامیا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ هب  هک  يدرم  نیلوا 

لوبق هک  دـننک  یم  هماقا  ار  يدایز  لیالد  هن ؟ اـی  تسا  لوبق  هلاـس  هدزیـس  لـفط  ناـمیا  هک  تسا  ثحب  ّیبص  زا  ناـمیا  لوبق  لـیالد 
(1)« اِیبَص َمْکُْحلا  ُهْنیَتاَء  َو  : » دش لیان  توبن  ماقم  هب  هک  دوب  هلاس  جنپ  مالسلا ) هیلع  ) ییحی ترضح  هک  نیا  یکی  تسا ؛
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یلقع دشر  يردق  هب  ای  .میدرک  تمحرم  وا  هب  ار  توبن  ماقم  ام  هک  تشاد  یلقع  تقایل  يردـق  هب  هلاس  جـنپ  هچب  .هچب  ینعی  ّیبص » »
(1)« اِیبَن ِینَلَعَج  َبتِْکلا َو  َِینیَتاَء  ِهَّللا  ُْدبَع  ّینِإ  : » دومرف نیطسلف  نایدوهی  هب  دمآ ، ایند  هب  ات  هک  دوب  الاب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح 

نآ .داد  دـنهاوخ  رارق  هک  نیا  هن  دـنداد ، رارق  ربمغیپ  ارم  مدـمآ و  ایند  رد  مدـش و  ربمغیپ  نم  درک ؛ رکذ  یـضام  لعف  اـب  ار  ینلعج » »
اب اجنامه  دروآ ، یم  دوجو  هب  مالسلا ) اهیلع   ) میرم ترضح  محر  رد  ردپ ، نتشاد  نودب  ار  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترضح  هک  یسک 

نیب مدآ  ًاّیبن و  تنک  : » دـنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  .دـنک  یم  باختنا  توبن  ماقم  هب  ار  وا  دریگ و  یم  سامت  یحو  اب  وا 
.تسا ناسنا  تاماقم  نیا  .مدش  یبن  نم  دنک ، قلخ  ار  ناسنا  هک  تشادن  انب  زونه  ادخ   (2)« نیطلا ءاملا و 

، دشاب یلقع  غولب  رد  هک  یسک  دوب و  یلقع  غولب  رد  مالسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  یمـسج  غولب  رب  مدقم  یلقع ، غولب  مجنپ : هتکن 
رت يوق  رادـقم  ره  هتـشر ، ود  نیا  .دنتـسه  قح  ترـضح  ناسنا و  نیب  لاـصتا  هتـشر  ود  بلق  لـقع و  نوچ  تسه ؛ زین  یبلق  غولب  رد 

.دوب دهاوخ  رت  يوق  راگدرورپ  زا  شتاضویف  یگدنریگ  دشاب ،

كالول يابق  وت  ِرب  بیز  كرمأل  رسفا  ترس  رب  يا  كاپ             ملاع  هدید  وت  یکاپ ز  كاخ  هّطخ  وت  هر  كاخ  يا 

هتخاس هچ  هدرک و  راک  هچ  تقلخ  نیا  رد  هک  دناد  یم  ادخ  .تسین  ناسنا  ماقم  زا  رتزیگنا  تفگـش  يزیچ  ملاع  نیا  رد  مسق  ادخ  هب 
هداد تسد  زا  هانگ  گنـس  اب  ار  دوخ  تاماقم  مدرم  هک  دندرک  یم  هاگن  تقو  ره  ایبنا  .تسا  هداد  دوجوم  نیا  هب  یتیفرظ  هچ  تسا و 

هک ییاج  ات  دننادرگرب ، دوخ  یعقاو  ماقم  نآ  هب  ار  ناسنا  ات  دندروخ  یم  صرح  .دندروخ  یم  یلد  نوخ  هچ  هک  دناد  یم  ادخ  دـنا ،
زا وت  .يودـب  رـشب  تیادـه  لابند  هب  نداد  ناج  ّدـح  رـس  ات  هک  يرادـن  هفیظو  وت  دـیوگ : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  ادـخ 

دوجوم هچ  ار  اه  نیا  ادـخ  هک  دـش  یم  ریگ  سفن  درک ، یم  هاگن  ار  راـکهانگ  مدرم  ناـشیا  نوچ  يراذـگ ؟ یم  هیاـم  يراد  تناـج 
.دنروآ یمرد  دوخ  رس  هب  ییالب  هچ  ناشدوخ  تسد  اب  اه  نیا  هتخاس و  یشزرااب 
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« ینکـش دهع   » يانعم هب  هک  تسا  ثکن »  » زا ریغ  تسا و  هدـمآ  نآرق  رد  هک  تسا  یتغل  دـنا ، هدـش  سکن »  » راچد مدرم  دـندید  یم 
قامعا فرط  تعرـس ، هب  رـس ، اـب  هدرک ، سکعرب  ار  تکرح  دـنورب ، ّقح  ترـضح  بناـج  هب  هک  نیا  ياـج  هب  ینعی  سکن »  » .تسا

.دندیمهف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ اما  دنور ، یم  دنراد  اجک  هک  دندیمهف  یمن  مدرم  .دننک  یم  تکرح  مّنهج 

یلست ار  وا  ًارارک  ادخ  .دنهدب  ناج  دنتساوخ  یم  هک  دندش  یم  ریگولگ  هّصغ  زا  نانچ  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  ادخ  تیلست 
یم وت   (1)« َنیِدَـتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  ُءآَـشَی َو  نَم  يِدـْهَی  َهَّللا  َّنِکل  َْتبَبْحَأ َو  ْنَم  يِدـْهَتَال  َکَّنِإ  : » هک دـش  لزاـن  يا  هیآ  رخآ  اـت  داد  یم 

ُغلَْبلا اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَم  َو  : » هکلب ما ، هدادن  رارق  وت  تسد  رد  يرابجا و  ار  تیاده  نم  نم ! بیبح  اما  ینک ، تیادـه  ار  همه  یهاوخ 
(2)« ُنِیبُْملا

َْسِئبَـف اَهَنْوَلْـصَی  ُمَّنَهَج  ْمُُهبْـسَح  : » دـندرکن لوبق  رگا  »(3) و  ٍباَـم ُنْسُح  ْمَُهل َو  َیبوُـط  : » دـندرک لوـبق  رگا  وـگب ، مدرم  هب  طـقف  وـت 
(4)« ُریِصَْملا

نآ جیاتن  بلق و  هناگ  هس  عضو 

هدزایند بلق  - 1

: تسا نآرق  هاگن  نیمه  .ینک  یم  ررـض  دـش ، فوطعم  ایند  هب  طقف  بلق ، قیرط  زا  وت  هاگن  يدرپس و  ایند  هب  طـقف  ار  لد  هک  یناـمز 
هک يدز  رهم  دوـخ  یگدـنز  يور  نآرق : ریبـعت  هب  هک  يدـش  راـچد  ییرکف  دـیدش  فارحنا  نینچ  هـب   (5)« اَْینُّدـلا اَُنتاَیَح  اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  »

میوش و یم  دوبان  میریم و  یم  اـیند  نیمه  رد  میریم ، یم  هک  یتقو   (6)« ُرْهَّدلا اَّلِإ  آَنُِکلُْهی  اَم  َو  : » تسین ایند  یگدنز  نیا  زج  ییگدـنز 
توهـش باوخ و  كاروخ ، دروخ و  رازبا ، ایند ، نیمه  طقف  یگدـنز  دـییوگب : هک  دـیداد  لد  اـیند  هب  هنوگ  نیا  رگا  .دوش  یم  ماـمت 

.ینک یم  ررض  تسا ،
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زا یتشاذگن  يدیشک و  ایند  بوچراچ  رد  ار  لد  یتقو  تسوت : لد  تیعقاو ، همه  یتسین ، ندب  طقف  هک  وت  یتسه ؟ یسک  هچ  تدوخ 
يرادقم زاب  يدرک ، ررـض  هک  يدیمهف  يدش و  رادیب  اجنیا  رگا  يررـض ؟ هچ  .دنک  یم  ررـض  لد  نآ  دورب ، نوریب  اضف  هریاد و  نیا 

.تسین ناربج  لباق  يررض  چیه  رگید  اجنآ  دیشک ، فرط  نآ  هب  تفرگ و  ار  تنابیرگ  گرم  رگا  اما  .تسا  ناربج  لباق 

یترخآ بلق  - 2

شیب يزور  دـنچ  تسا و  یتقوم  ایند  نیا  یگدـنز  هک  يدـیمهف  نآرق ، تایآ  نتفای  ایبنا و  فرح  هب  نداد  شوگ  هعلاطم ، اب  رگا  اـما 
ترخآ يارب  ار  تمغ  ّمه و  همه  مینک ؛ فرـصم  میروایب و  تسد  هب  لالح  زا  ـالوم  حرط  اـب  قباـطم  دـیاب  ار  هزور  دـنچ  نیا  تسین ،

: دنراد تشهب  رد  ار  اه  تمعن  نیا  ترخآ  رد  ناکاپ  هک  دهد  یم  ناشن  وت  هب  ار  ترخآ  نآرق ، نوچ  يراذگب ؛

.دوش یم  فرص  ترخآ  يارب  وت  يورین  هاگ  نآ   (1) ُرْهنَْألا » اَِهتَْحت  نِم  يِرَْجت  ٍتنَج  ْمَُهل  َّنَأ  »

كاپ بیط و  بلق  - 3

: یتفگ يداد ، لدبحاص  تسد  هب  يدرب و  نوریب  ترخآ  ایند و  زا  ار  تلد  رگا 

لیوحت ار  ام  لد  يا ، هراک  همه  وت  میتسه و  هراک  چـیه  ام  ییوت ، زین  شرخآ  لوا و  بحاص  یتخاس و  وت  هک  يا  هناـخ  نم ! بوبحم 
.دوش هزیکاپ  هللا  يوسام  زا  دیاب  لد  نوچ  ریگب ؛

بحاص مدوخ  رگید  نم  ینک ، رایتخا  نم  يارب  وت  هک  ناسرب  ییاج  هب  ارم  دـنیامرف : یم  هفرع  ياعد  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 
.ینک باختنا  نم  ياج  هب  وت  مهاوخ ، یم  ار  نآ  ای  نیا  میوگن  .مشابن  رایتخا 

16050 ص :

25 هرقب : ( . 11 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5048 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4593_1
http://www.ghaemiyeh.com


، تسا لئاق  شزرا  یلیخ  نآ  يارب  ادخ  هک  رحـس  تولخ  رد  دنوش ، رادیب  هناخ  لها  هک  نیا  زا  لبق  میوش ، یم  رادیب  هاگرحـس  یتقو 
همه زا  هک  ما  هتشاذگ  یـشاداپ  نانیا  يارب  هدومرف : هدز و  فرح  راب  نیدنچ  نازیخرحـس  ِرحـس  زا  نآرق  رد  .میهاوخب  ادخ  زا  ار  نیا 

هک درادن  ربخ  یسک   (1)« َنُولَمْعَی اُوناَک  اَِمب  ًءآَزَج  ٍُنیْعَأ  ِهَُّرق  نّم  مَُهل  َیِفْخُأ  آَّم  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  اَلَف  : » دـناد یمن  سک  چـیه  تسا و  یفخم 
.ما هدرک  ررقم  یشاداپ  هچ  نازیخرحس  يارب  نم 

ادخ .ریگب  رایتخا  رد  ارم  لد  وت  ما ، هراک  چیه  نم  ایادـخ ! وگب : راپـسب ، شبحاص  هب  ار  لد  ایلوا ، ایبنا و  دـننام  رحـس ، تولخ  نآ  رد 
.دندیسر تیالو  هب  اه  ییادگ  نیمه  زا  ادخ  يایلوا  مامت  .دهد  یم  شوگ 

رد ار  ملاع  نیا  رد  هیام  نیرتالاب  مزیر ؟ یم  يزیچ  هچ  یصخش  نینچ  لد  رد  یناد  یم  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  هب 
وت دیوگ : یم  دراد  وا  نوچ  منک ؛ یم  نوزفا  زور  وا  رب  ار  مدوخ  اب  تاجانم  تذل  هک  تسا  مدوخ  هب  قشع  نآ  مزیر و  یم  فرظ  نیا 

.ربب ارم  لد 

يور و یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  هدایپ  هشیمه  دنتفگ : مالسلا ) هیلع   ) میرم نب  یسیع  ترضح  هب  ادخ  رما  هب  بیط  ياهلد  میلـست 
ادـخ زا  مشک  یم  تلاجخ  نم  دومرف : .دـهدب  وت  هب  یبکرم  هاوخب  راـگدرورپ  زا  تمظع ، نیا  اـب  وت  .يوش  یم  بکرم  راوس  یهاـگ 

.مهاوخ یمن  يزیچ  متسه ، میلست  طقف  نم  دهاوخ ، یم  وا  هچ  ره  .مریگب  رارق  وا  تمدخ  رد  هک  مهاوخب  ار  يزیچ 

ار باوخ  تراشب و  نیا  لوا  بلق ، نیا  رد  ادخ  دوب و  هداد  ادخ  تسد  هب  ار  بلق  یلقع ، غولب  نآ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح 
راسکاخ وت  ربارب  رد  هراتـس  هدزای  هاـم و  دیـشروخ ، هک  تسا  وت  راـظتنا  رد  يا  هدـنیآ  نینچ  فسوی ! يا  هک  درک  هئارا  وا  هب  .تخیر 

.دنتسه
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یهام ات  دوب  هام  زا  وت  کُلم  نیرتمک  لد  يا  دشخبب  رقف  تنطلس  ترگ 

.تسوت اب  زین  نم  رایتخا  باختنا و  ییوت و  مزیچ  همه  مرادن ، يزیچ  چیه  ینعی  ییادگ ؛ تنطلس  ینعی  رقف ؛ تنطلس 

هب ار  كدف  دودح  درک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هب  دیشرلا  نوراه  يزور  وا  رایتخا  رد  ادخ  کُلم  نداد  رارق 
ات دنک  یم  عولط  باتفآ  هک  ییاج  زا  كدف  دودـح  دومرف : دـنهد ، سپ  امـش  هب  ات  مهد  روتـسد  هنیدـم  رادـنامرف  هب  هک  دـییوگب  نم 

هتـسجرب ياـه  هرهچ  نمؤم و  ناـناوج  زا  یلیخ.تسا  یکلم  هچ  هک  يرادـن  ربـخ  ار  اـم  کـُلم  وت  .دـنک  یم  بورغ  هک  تسا  ییاـج 
هب ام  ات  دییامرفب  هزاجا  دیهدب ، رهوش  ار  ناتراوگرزب  رتخد  دـیهاوخ  یم  رگا  دـنداد : ماغیپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هب  هنیدـم ،

.نم هن  دنک ، باختنا  داماد  نم  يارب  دیاب  وا  .تسادخ  اب  مرتخد  يراگتساوخ  هزاجا  دومرف : ترضح  .مییایب  يراگتساوخ 

دهاش ار  اه  نیا  لیفارـسا ، لیئاکیم و  لیئربج ، روضح  اب  یـسلجم  رد  نم  هللا ! لوسر  ای  دیامرف : یم  ادـخ  درک : ضرع  دـمآ ، لییربج 
.ما هدرک  دقع  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  يارب  ار  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح  مدوخ  هک  متفرگ  دقع 

رایتخا نابحاص  اب  ندروخ  دنویپ 

یهاوخ رسمه  - 1

لاح نآ  زا  ارم  وا  هن ، تفگ : تسا ؟ وت  دـننام  زین  ترـسمه  ایآ  متفگ : .يرآ  تفگ : يدرک ؟ جاودزا  ایآ  متفگ : یلاـباال  یـصخش  هب 
ردـپ و رداـم ، تفگ : داد ؟ وـت  هب  ار  نز  نیا  یـسک  هچ  مـتفگ : .مدرک  ادـیپ  راـقو  مارآ و  درک ، سمخ  هزور و  زاـمن ، لـها  .دروآرد 

یـسک اقآ ! متفگ : متفر ، مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  مرح  هب  مدوخ  دننک ، ادیپ  میارب  يرـسمه  نینچ  دنتـسناوت  یمن  هک  منارهاوخ 
.دنداد نم  هب  ترضح  هطساو  هب  ار  رسمه  نیا  .مهاوخ  یم  امش  زا  نم  دریگب ، بوخ  رسمه  نم  يارب  هک  تسین 
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جاودزا تیب و  لها  هب  يراپس  لد  - 2

یم یجراخ  رتخد  طقف  تفگ : ردـپ  هب  .مریگب  یـسورع  وت  يارب  مهاوخ  یم  تفگ : دوخ  جراـخ  رد  هدـناوخ  سرد  رـسپ  هب  يرجاـت 
ای یجراخ ، رتخد  ای  تفگ : رـسپ  .تسه  یبوخ  یلیخ  ياـهرتخد  نارجاـت  ياـه  هداوناـخ  ماوقا و  ناـیم  رد  ناریا ، رد  تفگ : .مهاوخ 

.دندوب نارگن  ردام  ردپ و  هام ، دنچ  .منک  یمن  جاودزا 

نم رـسپ  نیلوا  نیا  میتسه و  زامن  لها  یگمه  متـسه ، ینیدـتم  هداوناخ  نم  هک  تفگ  ار  لکـشم  نیا  شیاقفر  زا  یکی  هب  رجاـت  نیا 
وا ربب ، رتکد  هب  ار  ترـسپ  : تفگ وا.مهاوخ  یم  یجراخ  نز  طـقف  دـیوگ : یم  ، تسا هدرک  ادـیپ  ار  فارحنا  نیا  ارچ  مناد  یمن  ، تسا
وا هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  راذـگب  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  نآ  مراد و  غارـس  نم  زین  ار  شرتکد  .تسا  هدـش  یناور 

تسا و مرح  یبوررابغ  ادرف  تفگ : دوب ، قیفر  رجات  نیا  اب  مرح  ياه  کیشک  زا  یکی  .میتفر  میتفرگ و  طیلب  تفگ : یم  .دهد  تهج 
، تابن یبور ، رابغ  زا  دـعب  .دـییایب  مریگ ، یم  تراک  ترـسپ  وت و  يارب  میربب ، دوخ  اب  ار  رفن  دـنچ  میراد  قح  اـم  .تسا  تولخ  مرح 

.مریگ یم  وت  يارب  زین  ار  نآ  دننک ، یم  میسقت  ار  مرح  يور  زا  زبس  هچراپ  رّهطم و  ربق  يور  زا  كّربت  درگ 

هلاچم یکچوک  ذغاک  درگ ، نیا  نایم  دـندروآ ، ار  مرح  درگ  يرادـقم  تابن و  زبس ، هچراپ  دـش ، مامت  یبور  رابغ  .میتفر  تفگ : یم 
نم عنام  اهنت  اما  متسه ، هرهچ  شوخ  هملپید و  نم  هللا ! لوسر  نبای  تسا : هتـشون  هلاس  هدجه  يرتخد  دید  درک ، زاب  مرـسپ  .دوب  هدش 

رگ هتفر  نوـچ  یلو  تـسا ، یبدا  اـب  موـلظم و  ردـپ  مراد ، تـسود  ار  مردـپ  .تـسا  مردـپ  لغـش  جاودزا ، رد  هناـمز  هرود و  نـیا  رد 
نم جاودزا  يارب  امش  منامب ؟ دیاب  نم  .دنک  هیهت  دناوت  یمن  هیزیهج  مردپ  .دنک  جاودزا  نم  اب  هک  دیآ  یمن  یـسک  تسا ، يرادرهش 

.دینک يرکف 
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هلحم رد  رتخد  هناخ  .میورب  دشاب ، تفگ : ردپ  .منیبب  مهاوخ  یم  ار  تسا  ذغاک  نیا  رد  شسردآ  هک  يرتخد  نیا  تفگ : ردپ  هب  رسپ 
هب يرتخد  امـش  میتفگ : .میتفر  هناخ  نورد  دندرک ، زاب  ار  رد  میدز ، رد  .دوب  کچوک  یلگ  یتشخ و  ياه  هناخ  نیا  زا  عیبر ، هجاوخ 

يارب ارامش  رتخد  دندرک ، لوبق  اررگیدمه  رگا  ، دنک تبحـص  امـش  رتخد  اب  دورب  ، نیبب ارم  رـسپ.میا  هدمآ  نارهت  زا  ام.دیراد  مان  نیا 
؟ تسا هتفگن  بیبط  هب  ار  دوخ  درد  رتخد  رگم  .تسا  هداتسرف  امش  يارب  ار  داماد  نیا  فوئر  ماما.مریگب  مرسپ 

اجک ار  فرح  هک  دـهد  یم  داـی  اـم  هب  دز ؟ یـسک  هچ  هب  ار  شفرح  مالـسلا ) هیلع   ) فسوی ترـضح  اـه  هرگ  یعقاو  ناگدـننک  زاـب 
یفرح ره  یسک  ره  اب  .درک  زاب  دوش  یمن  اج  همه  ار  لد  هرفس  .دینک  زاب  ار  دوخ  لد  هرفس  هک  دینکن  لد  درد  یـسک  ره  دزن  دیربب ؟

نم بناج  زا  اـه  نیا  .دـییوگب  اـه  نیا  هب  ار  دوخ  درد  هک  هدومرف  تسا و  هتـشاذگ  اـم  راـنک  رد  ار  ییاـه  تمعن  هچ  ادـخ  .دـینزن  ار 
.دننک زاب  ار  امش  یگدنز  هرگ  دنرادرب و  امش  شود  يور  زا  ار  جنر  راب  دننک و  اود  ار  اهدرد  هک  دنرومأم 

تتسه دیما  زینراز  راوخ و  ِنم  هب  یهلا  فطل  میا  هتسکشلد  ام  هتسکشلد ، يریذپ  یم  رومیا  هتسخ  تخس  ام  هتـسخ ، يریذپ  یم  رگ 
رد مبـش  دـیامن  حبـص  دـنک  فطلنبل  نیریـش  یقاس  نآ  ِیم  زا  دـنک  شوخ  ارم  راک  تبقاعدـنک  شوهم  ربلد  نآ  رظن  کـی  راـی  قشع 

ارم هایس  ماش  ینک  حبصارم  هانگ  تسود  يا  رذگ  رد  تسوکن  ار  یهنگرپ  نینچ  فطلتسود ، فطل  مهنگ  زا  درذگ 
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بلق بدا 

بلق ریهطت  هیکزت و  ياه  هار 

بدا ار  شحراوج  اضعا و  سفن ، بلق ، لقع ، ینعی  شایدوجو ؛ داعبا  مامت  دیاب  ناسنا  .دوب  تیبرت  بیدأت و  هلأسم  هب  عجار  ام  ثحب 
َکَْبلَق ِّكَز  دیامرفیم « : تیاور  رد  .تسا  هدمآ  مه  تایاور  رد  عوضوم  نیا  هک  دیسر  بلق  بدا  هب  ام  ثحب  هتشذگ  هسلج  رد  .دنک 
ریهطت هب  نطاب ، رـس و  ریهطت  هک  مدوب ، هدناوخ  يرگید  تیاور  ًالبق  نم  .تسا  ددـعتم  تایاور  . 1« بَطَْحلِاب ُراَّنلا  یَّکَُذی  اَمَک  ِبَدَْألِاب 

.تسا بلق 

سفن هیکزت  بلق و  ریهطت 

هیکزت باب  رد  ثحب  کـی  تسا و  بلق  ریهطت  باـب  رد  ثحب  کـی  منک ؛ یم  ضرع  هصـالخ  روط  هب  ار  بلطم  اـت  ود  اـجنیا  رد  نم 
ار نآ  دراد  هفیظو  مه  دـنک و  كاـپ  ار  شلد  دراد  هفیظو  مه  ناـسنا ، .دـشر  لـماش  مه  دوـش و  یم  ریهطت  لـماش  مه  هیکزت ، .سفن 

.دهدب دشر 

! تسا بدا  یب  دشاب  هدشن  ریهطت  هک  یبلق 

یـسانشزرم و زا  ترابع  یهلا ، بدا  هک  میتفگ  تیبرت  بدا و  باب  رد  ام  .تسا  بداـیب  تسا  هدـشن  ریهطت  هک  یبلق  ریهطت ، باـب  رد 
هار رد  ار  شیورین  ناسنا  ینعی ؛ هصالخ  روط  هب  يرادزرم  یسانشزرم و  .میدرک  هدافتسا  مه  تیاور  زا  باب  نیا  رد  .تسا  يرادزرم 
هک یهلا ، تاروتسد  رماوا و  نتسب  راک  هب  ینعی  يرادزرم  .ادخ  تاروتسد  یهلا و  رماوا  ینعی  یسانشزرم  .دنک  فرصم  یهلا  ياضر 
هار رد  دراد ، شایدوجو  داعبا  زا  يدُعب  ره  رد  هک  ییورین  رگا  ناسنا ، هک  تسا  نیا  ثحب  هصالخ  .تسا  يرادزرم  رد  ورین  فرـصم 
دُعب نآ  دـنک  فرـصم  یهلا  ياـضر  ریغ  هار  رد  رگا  تـسا و  هدرک  بّدؤـم  ار  شا  يدوـجو  دـُعب  نآ  دـنک ، فرــصم  ادـخ  ياـضر 

.تسا بدایب  شایدوجو 
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بدا یب  بلق  بدااب ، بلق 

رگا .دـشکیم  راک  وا  زا  ناـسنا  هک  تسیچ  رد  بلق  ییاراـک  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  .تسا  ناـسنا  يدوجو  داـعبا  زا  دـُعب  کـی  بلق ،
بلق نآ  دوبن ، ادـخ  ياضر  هار  رد  رگا  اـّما  .بدااـب  دوشیم  بلق  نآ  دوب ، ادـخ  ياـضر  هار  رد  دیـشک ، بلق  زا  ناـسنا  هک  ار  يراـک 

.منک ثحب  مهاوخ  یمن  رگید  مدرک و  ثحب  لّصفم  بلق  باب  رد  نم  .بدایب  دوشیم 

! دنتسه ادخ  فورظ  اه  بلق 

نیمه هک  میراد  هدّدعتم  تایاور  بلق  هب  عجار  ام  .تسا  نآ  فورظم  اب  طبر  رد  فرظ  نیا  یبدا  یب  بدا و  تسا و  فرظ  کی  بلق 
زا رگید  یتـیاور  رد   . 2« هاَعْوَأ اَهُْریَخَف   » .دنتـسه فورظ  اهلد  نیا  ٌهَیِعْوَأ ؛» َبُولُْقلا  ِهِذَـه  َّنِإ  : » دـیامرفیم مالـسلا ) هیلعیلع  .تسا  ریبعت 
رد بولقلا ؛» اهیف  الا  یناوا  ضرالا  یف  یلاـعت  نا هللا  ملـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  لاـق  : » دـندومرف هک  تسه  مرکا  ربمغیپ 

شفورظم تسیک و  يارب  فرظ  نیا  هک  تسا  نیا  رد  تبحـص  .تسا  اـهلد  زا  تراـبع  هک  دراد  دوـجو  ییاـهفرظ  ادـخ  يارب  نـیمز ،
؟ تسیچ

! تسا ادخ  سومان  هللا و  مرح  یلاعت ، قح  راد  یهلا ، ّبح  نزخم  بلق ؛

فرظ نیا  بلق ، باب  رد  .موش  یم  در  منک و  یم  هراشا  طـقف  موش ، شدراو  مهاوخ  یمن  نم  تسا  یلّـصفم  ثحب  بلق ، ثحب  نوچ 
زا یهاگ  یهلا .» ّبح  نزخم  ، » تسا یهلا  ّبح  شفورظم  هک  تسا  ینزخم  بلق ، دنیوگ : یم  .دننکیم  ریبعت  نوگانوگ  لاکـشا  هب  ار 
رد .دـننک  یم  ریبـعت  یلاـعت » قح  مرح   » هب تیاور  رد  یلاـعت .» قح  تیب   » هب یهاـگ  .دـننک  یم  ریبـبعت  یلاـعت » قح  راد   » هب فرظ  نیا 
هللا ناوضر  ) ام داتـسا  .ار  فورظم  مه  دیوگ و  یم  ار  فرظ  مه  »3 ؛  ِهَّللا َْریَغ  ِهَّللا  َمَرَح  ْنِکُْـست  اَلَف  ِهَّللا  ُمَرَح  ُْبلَْقلا  « ؛ هک تسا  یتیاور 

.تسا یهلا  سومان  لد  بلق و  هک  دوب  نیا  بلق  زا  ناشریبعت  هیلع ،) یلاعت 
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بلق ندرک  بدا 

یب دوش ، نیزگیاج  نآ  رد  ادخ  ریغ  ّبح  رگا  دشاب ، یهلا  ّبح  دیاب  شفورظم  هک  فرظ  نیا  دـنیوگ : یم  .تسا  یگتـسبلد  لد  راک 
ّبح هک  دوب  نیا  دـش ، یم  فرـصم  دوب ، یهلا  ياضر  دروم  هک  هار ، نآ  رد  دـیاب  دوب و  فرظ  نآ  اب  بساـنتم  هک  هچنآ  .تسا  بدا 

نک بدا  ار  دوخ  بلق  هک  تسه  تایاور  رد  هک  یبلطم  نیا  اذل  .ادخ  ریغ  ّبح  هن  دش  یم  نیزگیاج  دـمآ و  یم  فرظ  نیا  رد  ادـخ 
.بلق بدا  دنیوگ : یم  نیا  هب  .ادخ  ریغ  هب  ّبح  زا  بلق  ندرک  كاپ  ینعی  تسا ، شریهطت  هب  بلق  بدا  دنیوگ : یم  هکنیا  و 

! تسا بدا  یب  هزره و  دنک ، ادیپ  ّقلعت  ادخ  ریغ  هب  هک  یلد 

رد هک  یلد  .تسا  بلق  يرگهزره  نیا  تسا و  بدایب  هزره و  یبلق  دـنک ، ادـیپ  ّقلعت  ادـخ  ریغ  يزیچ  هب  نآ ، ره  زور و  ره  هک  یلد 
.تسا یهلا  بدا  هب  بّدؤم  بلق  لد و  نیا  دهد ، یمن  هار  دوخ  رد  ار  ادخ  هب  ّبح  ریغ  تسا و  اجرباپ  خسار و  ادخ ، هب  یگتسب  لد 

! تسا رامیب  بدا ، یب  بلق 

یلد .تسا  ادخ  هب  ّبح  رایعم  رامیب ، لد  مادک  تسا و  ملاس  لد  مادک  هک  بلق ، يرامیب  بلق و  تمالس  باب  رد  ام ، فراعم  رد  اذل 
.تسا ضیرم  بلق  نیا  دشاب ، هدش  ایند  هب  هتـسبلد  دشاب و  هدرک  خوسر  ایند  هب  ّبح  لد ، نآ  رد  ینعی  دـشاب ، هتفرگ  ّقلعت  ایند  هب  هک 

.دنتسه رامیب  اهبدا  یب  .تسا  رامیب  بدا ، یب  نیا  میوگ : یم  مه  شا  يرامیب  رد  تسا ، بدا  یب  متفگ :

تسا تمالس  دشاب  ادخ  ياضر  هار  رد  هک  لد  نآ 

رطاخ هب  مه  ار  اه  نآ  هک  ادخ  يایلوا  یلاعت و  هللا  هب  لد ، نیا  ینعی  دشاب ، هدرک  فرصم  یهلا  ياضر  هار  رد  ار  شیورین  هک  لد  نآ 
.تسا تمالس  لد  نیا  دشاب ، هدرک  ادیپ  ّقلعت  دراد ، تسود  ادخ 

16057 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5055 

http://www.ghaemiyeh.com


! دروخ یم  درد  هب  ملاس  بلق  طقف  تمایق ، رد 

هن هک  تسا  يزور  تمایق ، »4 ؛  ٍمیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  َنُوَنب ،  ٌلام َو ال  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   » مناوخ یم  ار  یتیاور  هنومن  يارب  نم  ـالاح 
.دروخیم وا  درد  هب  هک  تسا  تمالس  لد  هکلب  دروخیمن  ناسنا  درد  هب  يرگید ، زیچ  هن  دنزرف و  هن  لوپ ،

؟ تسا یبلق  هچ  ملاس  بلق 

5« اَْینُّدلا ِّبُح  ْنِم  َِملَس  يِذَّلا  ُْبلَْقلا  َوُه  : » دومرف ترضح  هک  تسا  لوقنم  هیآ  نیمه  لیذ  رد  هیلع ) هللا  تاولص  ) قداص ماما  زا  تیاور 
هک بلق  بدا  اب  طبر  رد  نیا  دنک ، خوسر  نآ  رد  ایند  هب  ّبح  دراذگن  دشاب و  تمالس  ایند  هب  ّبح  زا  هک  تسا  یبلق  نآ  میلـس  بلق 

.تسا بلق  ریهطت  نامه 

دنتسه دشر  لباق  ناسنا  يدوجو  داعبا  همه 

دـشر هک  انعم  نیا  هب  .تسا  بلق  لد و  دشر  هلأسم  نآ  تسا و  حرطم  مه  تایاور  رد  هک  تسه  هطبار  نیمه  رد  يرگید  ثحب  کی 
لباق یگمه  تسا ، داعبا  هّیقب  زا  ادج  ثکن  دشر و  دنور  رظن  زا  هک  وا  يّدام  دُعب  زا  ریغ  ناسنا ، يدوجو  داعبا  .تسا  زیچ  هچ  هب  بلق 

.دنتسه دشر  لباق  مه  سفن  یّتح  لقع و  .دنتسه  دشر 

رت گرزب  فرظ  رت ، گرزب  فورظم  هچره 

.رتکچوک مه  فرظ  رتکچوک ، فورظم  هچره  رتگرزب و  مه  فرظ  رتگرزب ، فورظم  هچره  .میتفگ  ام  هک  تسا  نیمه  هب  بلق  دشر 
هب لد ، ّقلعت  رگا  اّما  .دوشیم  دودـحم  مه  بلق  دـشاب ، دودـحم  زیچ  کـی  هب  لد  ّقلعت  رگا  تسا ، یتسود  بح و  بلق  ِفورظم  نوچ 

.دوش یم  تیاهن  یب  مه  بلق  دشر  دشاب ، دودحمان  زیچ  کی 
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تسا ادخ  هب  بح  بلق  فورظم 

ار ّتیّدام  ياه  شک  طخ  تقو  کـی  .تسا  دودـحمان  مه  وا  هب  ّبح  سپ  تسا  دودـحمان  ادـخ  .تسا  ادـخ  هب  ّبح  بلق ، فورظم 
اب طبر  رد  یهاگ  بلق ، دشر  نیا  .تسا  ادخ  هب  ّقلعت  تّدـش  هب  دـشر ، تّدـش  ینعی  .تسا  فعـض  تّدـش و  ثحب  .دـیراذگن  طسو 

.لامعا اب  طبر  رد  یهاگ  تسا و  تالاح 

تالاح اب  طبر  رد  بلق  دشر 

ملع و روحم  رب  هک  تسا  ینورد  تلاح  کی  تیشخ  هیشخلاب ؛» کبلق  بِّدأ  مالـسلا ) هیلعیـسیعل  یلاعت  هللا  لاق   » هک تسه  تیاور  رد 
»6؛ هیشخلاب کبلق  بدأ   » .دننکیم ریبعت  تیشخ  ار  دوش  یم  یشان  ادخ  تمظع  كرد  زا  هک  یفوخ  نآ  اسب  هچ  .تسا  راوتسا  تفرعم 

.تسا تالاح  اب  طبر  رد 

لامعا اب  طبر  رد  بلق  دشر 

 » دوب هدـنز  هک  یتقو  َّیَح ؛»  اَذِإَف  .دریمیم «  دوشیم و  هدـنز  بلق  ُتوُمَی ؛» اَیْحَی َو  َْبلَْقلا  َّنِإ  « ؛ تسا مالـسلا ) هیلعقداص  ماما  زا  تیاور 
بلق رگا  .یهد  ماجنا  یتسه  روبجم  دـهاوخن  هچ  دـهاوخب و  تلد  هچ  ار  بجاو  لمع  .نک  بدا  تاّبحتـسم  اب  ار  نآ  ِعُّوَطَّتلِاب » ُْهبِّدَأَف 
َتاَـم اَذِإ  َو   » .بحتـسم لـمع  ینعی  یهد ، هعـسوت  ار  نآ  هک  ینک  بدا  یلمع  اـب  ار  تبلق  یناوـت  یم  هک  تسا  ییاـج  دوـب ، لاـحرس 
ینورد دشر  تسا ، تلاسک  يور  زا  هک  یّبحتـسم  نآ  .هدب  ماجنا  ار  تتابجاو  طقف  تسا ، هدرم  تبلق  رگا  »7 ؛  ِِضئاَرَْفلا یَلَع  ُهْرُْصقاَف 

.دروآ یمن 

دندوب تدابع  قشاع  ادخ  يایلوا 

هک تسا  نیا  .دندرک  یمن  ادیپ  یگدز  تدابع ، زا  هاگ  چیه  اهنآ  .دنتشاد  ار  شور  نیمه  ناشدوخ  لامعا  اب  طبر  رد  مه  ادخ  يایلوا 
هیلعرقاب ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  نم  مشچ  رون  زامن   8« ِهاَلَّصلا ِیف  ِیْنیَع  ُهَُّرق  « ؛ مرکا ربمغیپ  زا  .دندوب  تدابع  قشاع  اه  نآ  دـینیب  یم 

نینمؤملاریما هب  عجار  ار  تاریبعت  نیا  »9 ؛  ٍهَعْکَر َْفلَأ  ِهَْلیَّللا  ِمْوَْیلا َو  ِیف  یِّلَُصی  ِْنیَسُْحلا ع  ُْنب  ُِّیلَع  َناَک  « ؛ هک تسا  هدش  لقن  مالسلا )
دیوگ یم  ترضح  هک  تسا  مالسلا ) هیلعنسح  ماما  زا  تیاور  .دنتفرگ  یم  مه  ورین  ّهنأک  دندش ، یمن  هتسخ  اهنیا  هکنیا  هن  .میراد  مه 

هک یتاریبعت  نیا  ای  .دوب  تدابع  لوغشم  حبص  ات  دش و  تدابع  زامن و  هب  لوغشم  داتـسیا و  بارحم  رد  مردام  مدید  دوب ، هعمج  بش 
.درک یمن  ساـسحا  درک ، یم  مرو  ترـضح  ياـهاپ  هک  داتـسیا ، یم  تداـبع  هب  يردـق  هب  هک  تسا  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز هب  عجار 
دشر ناش  يارب  لامعا  نیا  دندرک و  یم  هیذغت  لامعا  تالاح و  زا  ار  دوب  ادخ  هب  ّبح  زا  ولمم  لد  يارب  هک  ار  يدشر  ادخ ، يایلوا 

.تشاد يدوعص 
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میلس بلق 

؟ تسیچ میلس  بلق  زا  روظنم 

 : یلامجا خساپ 

.تسا ینطاب  يرهاظ و  تافآ  زا  ندوب  رود  يانعم  هب  تمالس "  " و ملس "  " زا میلس "  " هژاو

وا زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  ار  ادـخ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  دومرف : هژاو  نیا  زا  روظنم  نایب  رد  ع )  ) قداص ماما 
.دشابن نآ  رد 

؛ دراد هراشا  هلئسم  نیا  داعبا  زا  یکی  هب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  نایب  يددعتم  ياهریـسفت  میلـس " بلق   " يارب نآرق  نارـسفم   
، یبلق ای   .دشاب و  قافن  هنیک و  یصاعم و  زا  صلاخ  هک  تسا  یبلق  ای  .دشاب  كرش  زا  كاپ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  هک : نیا  ریظن 

! دشابن نآ  رد  ادخ  زج  هک  یبلق ، هرخالاب  .تسا و  اهاطخ  همه  همشچرس  ایند  بح  هک  دشاب  یهت  ایند  قشع  زا  هک 

: یلیصفت خساپ 
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رود يانعم  هب  تمالس "  " و ملس "  " زا میلس  هژاو  .تسا  اوتحم  اب  ابیز و  رایسب  هک  تسا  میلس " بلق   " میرک نآرق  ياه  هژاو  زا  یکی 
(1) .تسا ینطاب  يرهاظ و  تافآ  زا  ندوب 

ُهَّبَر َو یَْقلی  يِذَّلا  ُمِیلَّسلا  ُْبلَْقلا  : " دـیامرف یم  هک  اج  نآ  دومرف ، ناـیب  ع )  ) قداـص ماـما  ار  میلـس " بلق   " يارب ریـسفت  نیرت  بلاـج   
.دشابن نآ  رد  وا  زج  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دنک ، تاقالم  ار  ادخ  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق   (2) ُهاَوِس ؛" ٌدَحَأ  ِهِیف  َسَیل 
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ْنِم ِْبلَْقلا  ُهَمالَـس  َّنَِأل  ِمِیلَّسلا ، ِْبلَْقلا  ُبِحاص  ِهَقِداّصلا  ِهیِّنلا  ُبِحاص  : " تسا هدـمآ  ع )  ) ماـمه ماـما  ناـمه  زا  يرگید  تیاور  رد  زین   
هک ارچ  تسا ؛ میلـس  بلق  بحاـص  دراد ، یقداـص  تین  هـک  یـسک   (1) ؛" اـهِّلُک ِرُومُـالا  ِیف  ِهِّلل  َهیِّنلا  ِصِیلْخَِتب  ِتاروُذْـحَْملا  ِسِجاوَه 

، ار صلاخ  كاپ و  تین  نابحاص  ع ،)  ) قداص ماما  نیاربانب ، .دـنک  یم  صلاخ  زیچ  همه  رد  ار  تین  کش ، كرـش و  زا  بلق  تمالس 
.دناد یم  میلس  بلق  بحاص 

" ءارعـش  " هروس رد  هک  نانچ  هدرمـش ، تمایق  زور  تاجن  هیامرـس  اهنت  ار  نآ  دیجم  نآرق  هک  سب  نیمه  میلـس  بلق  تیمها  هرابرد   
(2) ؛" ٍمیلَس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  َّالِإ  َنُوَنب * ٌلام َو ال  ُعَْفنی  َمْوی ال  : " میناوخ یم 

islamquest.net  : عبنم

میلس بلق 

؟ تسیچ میلس  بلق  زا  روظنم  شسرپ : 

: خساپ

رود يداـقتعا ، یقـالخا و  فارحنا  يراـمیب و  هنوگ  ره  زا  هک  یبلق  ینعی  دراد  ینـشور  موهفم  تسا  تمالـس »  » هداـم زا  هک  میلـس » »
.دشاب

يرامیب عون  کی  اهنآ  ياـه  لد  رد  : » ًاـضَرَم ُهّللا  ُمُهَدازَف  ٌضَرَم  ْمِِهبُوُلق  ِیف  دـیوگ : یم  ناـقفانم  هراـبرد  نآرق  هک : تسا  نیا  هن  رگم 
(3) «!. دیازفا یم  يرامیب  نیا  رب  ادخ  ناشتجاجل  رثا  رب  تسا و 

: هدش یفرعم  یبوخ  هب  میلس » بلق   » ینعم رپ  ثیدح  دنچ  رد 

: ٌِطقاس َوُهَف  ٌّکَش  ْوَأ  ٌكْرِـش  ِْهِیف  ْبلَق  ُّلُک  َو  میناوخ : یم  ثحب ، دروم  هیآ  لیذ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  زا  یثیدـح  رد  فلا _ 
«. تسا شزرا  یب  دنک و  یم  طوقس  بلق  نآ  تسا  یکش  كرش و  نآ  رد  هک  یبلق  ره  »
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ُّبُح هک : ارچ  دـناشک ; یم  هاـنگ  فارحنا و  ره  هب  ار  ناـسنا  یتسرپ ، اـیند  و  يداـم ، دـیدش  قئـالع  میناد  یم  رگید ، یئوس  زا  ب _ 
«. تسا یهانگ  ره  همشچرس  ایند  هب  قشع  : » هَْئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدلا 

لیذ رد  يرگید  ثیدـح  رد  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، ایند » بح   » زا یلاخ  هک  تسا  یبلق  میلـس ، بلق  اذـل  و 
«. دشاب ملاس  ایند  قشع  زا  هک  تسا  یبلق  نیا  : » اْینُّدلا ِّبُح  ْنِم  َِملَس  يِذَّلا  ُْبلَْقلا  َوُه  دومرف : هیآ  نیمه 

يراـگزیهرپ ناـهج  نآ  يارب  هشوت  نیرتهب  هک  دـیریگرب  هشوت  : » يْوقَّتلا ِداّزلا  َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوََزت  َو  هرقب :»  » هروس هیآ 197  هب  هجوت  اـب 
.ددرگ یهلا  ياوقت  همشچرس  تمالس  رثا  رب  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  دوش : یم  نشور  تسا »

یلاؤس خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  هنوگنآ  دشابن ، نآ  رد  ادخ  زج  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  هک : نیا  نخس  نیرخآ  ج _ 
: دومرف هیآ ، نیا  نوماریپ 

نآ رد  وا  زا  ریغ  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادـخ  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  : » ُهاَوِس ٌدَـحَأ  ِهِیف  َْسَیل  ُهَّبَر َو  یَْقلَی  يِذَّلا  ُمِیلَّسلا  ُْبلَْقلا 
«. دشابن

تسا ادیپ  هتفگان 

.تسا یمدآ  ناج  حور و  دراوم  هنوگ  نیا  رد  بلق »  » زا روظنم 

هدمآ یناوارف  بلاطم  تافآ ، نیا  اب  هزرابم  هار  دوش و  یم  دراو  نآ  رب  هک  یتافآ  و  نآ ، تمالس  بلق و  نوماریپ  یمالسا  تایاور  رد 
یقالخا یتدیقع و  يرکف ، يانب  ریز  هب  زیچ ، ره  زا  لبق  مالسا  هک : تسا  راکشآ  ًالماک  یمالـسا  قطنم  نیا  اهنآ  عومجم  زا  هک  تسا 

.تسا نآ  زا  یباتزاب  ناسنا  یلمع  ياه  همانرب  یمامت  هک  ارچ  دهد ; یم  تیمها 
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مامت هیذـغت  هک  ارچ  تسا ; ءاضعا  همه  يرامیب  ببـس  نآ ، يرامیب  و  مسج ، تمالـس  لماع  يرهاظ ، بلق  تمالـس  هک  هنوگ  ناـمه 
، هنوگ نیمه  دوش ، یم  هداتـسرف  نت  روشک  طاـقن  ماـمت  هب  بلق  کـمک  هب  هک  دریگ  یم  ماـجنا  ینوـخ  هلیـسو  هب  ندـب  ياـه  لوـلس 

.قالخا هدیقع و  داسف  تمالس و  زا  تسا  یباتزاب  هولج و  ناسنا  یگدنز  ياه  همانرب  داسف  تمالس و 

میهد یم  نایاپ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  ینخس  اب  ار  ثحب  نیا 

نآ رب  رهُم  هک  یبلق  - 3 .تسا هنوراو  هک  یبلق  - 2 .تسا نامیا  قافن و  نآ  رد  هک  یبلق  - 1: تسا هنوگ  راهچ  اه  بلق  دومرف : هک  اجنآ 
(. ادخ ریغ  زا   ) یلاخ تسا و  ینارون  هک  یبلق  و  - 4 .دوش یمن  دراو  نآ  رب  یقح  چیه  هدروخ ،

ربص و دسر ، وا  هب  یتبیصم  هاگ  ره  و  دیوگ ، یم  رکـش  دشخب  وا  هب  یتمعن  ادخ  هاگ  ره  تسا ، نمؤم  بلق  ینارون  بلق  دوزفا : سپس 
ْنَّمَأ يدْهَأ  ِهِهْجَو  یلَع  ًاّبِکُم  یِـشْمَی  ْنَمَفَأ  هدومرف : دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  ناکرـشم  بلق  هنوراو  بلق  اما  دنک ، یم  یئابیکش 

: میِقَتْسُم طارِص  یلَع  ًاّیِوَس  یِشْمَی 

یمرب ماـگ  میقتـسم  طارـص  رب  تماـق  تسار  هک  یـسک  اـی  تسا  رت  هتفاـی  تیادـه  دور  یم  هار  نیمز  رب  تروـص  هب  هک  یـسک  اـیآ  »
(2 (!؟» دراد

عبات دنریگ ، رارق  قح  طیحم  رد  رگا  دنتوافت ، یب  لطاب  قح و  ربارب  رد  هک  تسا  یناسک  بلق  تسا  قافن  نامیا و  نآ  رد  هک  یبلق  اما 
.دننک یم  ادیپ  لطاب  هب  شیارگ  دنشاب  لطاب  طیحم  رد  رگا  دنوش و  یم  قح 

( 3 «.) تسا ناقفانم  بلق  هدروخ ، رهُم  بلق  اما  و 

: تشون یپ 

.دیایب ادخ  دزن  كرش  زا  هتسر  یبلق  اب  هک  سک  نآ  رگم  نادنزرف ، هن  دهد و  یم  دوس  لام  هن  هک  يزور   makarem.ir عبنم :
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: دراد هراشا  هلئسم  نیا  داعبا  زا  یکی  هب  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  نایب  يددعتم  ياهریسفت  میلس " بلق   " يارب زین  نآرق  نارسفم   

.دشاب كرش  زا  كاپ  هک  تسا  یبلق  میلس ، بلق  . 1

.دشاب قافن  هنیک و  یصاعم و  زا  صلاخ  هک  تسا  یبلق  . 2

.تسا اهاطخ  همه  همشچرس  ایند  بح  هک  دشاب  یهت  ایند  قشع  زا  هک  یبلق ، . 3

! دشابن نآ  رد  ادخ  زج  هک  یبلق ، هرخالاب  و  . 4

ره زا  یتمالس  دوش ، یم  حرطم  قلطم  روط  هب  تمالـس  هک  یماگنه  و  تسا ، تمالـس "  " هدام زا  میلـس " ، " دش نایب  هک  هنوگ  نامه 
.دوش یم  لماش  ار  يداقتعا  یقالخا و  يرامیب  هنوگ 

، یبلط تردق  سفن ، ياوه  ریظن  يروما ؛ هکارچ  تسا ؛ یلاخ  ییادخ  ریغ  روما  زا  شبلق  زین  ایند  نیا  رد  میلس  بلق  بحاص  نیاربانب ،
.درادن میلس  بلق  اب  یبسانت  هنوگ  چیه  یقالخا و ...  ياه  يراجنهان  یهاوخ ، هدایز 

زکرمت هجوت و  نوناک  ایند  رد  هتخاس و  رود  دوخ  زا  ار  ییادخ  ریغ  ياه  یگتسباو  عیمج  هک  تسا  یبلق  میلـس  بلق  هک  نیا  هصالخ 
ایادخ کیلا ؛" عاطقنالا  لامک  یل  به  یهلا  : " میناوخ یم  اعد  رد  هک  هنوگ  نآ  تسا ، هداد  رارق  یلاعت  كرابت و  يادـخ  رب  ار  دوخ 

.امرف اطع  نم  هب  ار  تدوخ  يوس  هب  نتسسگ  ندیرب و  لامک 

.دینک هعجارم  بیغتسد  دیهش  رثا  میلس ، بلق  باتک  هب  رتشیب  ییانشآ  يارب 

نآرق رد  بلق  هملک  موهفم 

نآرق رد  بلق  هملک  موهفم 

؟ تسیچ نآ  یناعم  و  هدمآ ، ییاه  هروس  هچ  رد  راب و  دنچ  نآرق  رد  بلق  هملک ي 

یلامجا خساپ 

دیدرت یب  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نینچ  تسا ، هتفر  راـک  هب  نآ  هباـشم  یناـعم  بلق و  موهفم  نآرق ، رد  هک  يدراوم  ماـمت  یـسررب  اـب 
دروم رد  اـما  .تسا  هدـش  لامعتـسا  ناـسنا  سفن » حور و   » ینعی يونعم ، یناـحور و  بلق  دروم  رد  تاـیآ ، یخرب  رد  بلق ،»  » موهفم
هدـش هدرب  مان  یناسنا  تاساسحا  فطاوع و  يارب  یهاگیاج  نینچمه  رکفت و  لقعت و  لحم  ناونع  هب  بلق  زا  هاگ  هک  يرگید  تایآ 

.تسا ینامسج  بلق  نآرق ، دوصقم  هک  دومن  تابثا  تیعطاق  اب  ناوت  یمن  تسا ،
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زکرم ار  باصعا  زغم و  هک  يزورما  یکـشزپ  رظن  فالخ  رب  هک  دنا  هدومن  اعدا  نارکفتم  نادنمـشیدنا و  یخرب  هچرگا  تقیقح ، رد 
ار يا  هیرظن  نینچ  زین  انیس  یلعوب  وطسرا و  دننام  هفسالف  یخرب  و  تسا ؛ اهنآ  یمامت  زکرم  بلق  درمـش ، یم  تاساسحا  تاکاردا و 

.درادن دوجو  یعطق  لیالد  نآرق ، هب  يا  هیرظن  نینچ  نداد  تبسن  رد  اما  دنا ، هدرک  نایب 

یلیصفت خساپ 

تبـسن نآ  هب  تاساسحا  فطاوع و  كرد  ناـمیا ، رکفت ، ریظن  یمیهاـفم ؛ هتفر ، راـک  هب  نآرق  رد  بلق  هملک  هک  يددـعتم  دراوم  رد 
رد هک  يربونـص  بلق   » ینعی ینامـسج  بلق  اب  یتیخنـس  چیه  میهافم  نیا  هک  دومن  اعدا  ناوتب  دـیاش  دراوم  نیا  رد  .تسا  هدـش  هداد 

بلق میدق ، ناینانوی  نایمور و  زا  يرایـسب  دننام  هب  زین  نآرق  میوش ، یعدـم  هک  نیا  ای  .دـنرادن  تسا ،» هتفرگ  رارق  هنیـس  پچ  هشوگ 
رد عماج  یقیقحت  دـنمزاین  ود ، نیا  زا  کی  ره  تابثا  .درمـش  یم  تاساسحا  فطاوع و  زکرم  لـقعت و  رکفت ، هاـگرارق  ار  ینامـسج 

.تسا تایاور  نآرق و  رد  فلتخم  تالامعتسا  تغل و  ياه  باتک 

رظن دروم  زین  ار  ردص  سفن و  داؤف ، دننام  ییاه ؛ هژاو  دیاب  بلق  قیقد  موهفم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
.تشاد

« داؤف  » و بلق »  » هژاو ي یسانش  موهفم 

« برعلا ناسل   » ربتعم ياه  همان  تغل  رد  ( 1) .تسا رایـسب  نآ  ینوگرگد  ّبلقت و  هک  دوش  یم  هتفگ  بلق  ناسنا  بلق  هب  تهج  نیا  زا 
یم راک  هب  زین  لقع  يانعم  هب  تسا ، ندب  زا  يوضع  مان  یبرع  نابز  رد  هک  يروط  نامه  بلق  هژاو  تسا : هدمآ  رینملا » حابصملا   » و
ْنَِمل يرْکَِذل  َِکلذ  یف  َّنِإ   » هیآ ي يانعم  رد  برع ) نابز  فورعم  سانـش  تغل   ) ءاّرف دیوگ : یم  برعلا  ناسل  رد  روظنمنبا  ( 2) .دور

هب بلق  یبرع  نابز  رد  دـیوگ : یم  انعم  نیا  حیـضوت  رد  ءارف  تسا ؛ لـقع  ياـنعم  هب  هیآ  نیا  رد  بلق  دـیوگ : یم  ( 3 «،) ْبلَق َُهل  َناک 
هب بلق  اه  لاثم  نیا  مامت  رد  هک  کبلق »؟ بهذ  نیأ  «، » کعم کـُبلق  اـم  «، » ٌبلق کـل  اـم   » دـننام دور ؛ یم  راـک  هب  زین  لـقع  ياـنعم 

(4 (.»؟ تسا هتفر  اجک  وت  لقع  «، » تسین وت  اب  وت  لقع  «، » تسین یلقع  وت  يارب   » ینعی تسا ؛ لقع  يانعم 
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.دوش یم  هتفگ  زیچ  نآ  بلق  يزیچ ، ره  فیرـش  صلاخ و  دـُعب  هب  دـنیوگ : یم  هغللا » سیئاقم   » رد سراف  نبا  و  هیاهنلا »  » رد ریثا  نبا 
.تفگ بلق  ناوت  یم  تسا ، ناسنا  تقیقح  فیرش و  صلاخ ، دُعب  هک  مه  ناسنا  حور  سفن و  هب  سپ  ( 5)

زین يوفطصم  همّالع  نینچمه  ( 6) .دور یم  راک  هب  زین  حور  يانعم  هب  بلق  هژاو  تسا : هدـمآ  نآرقلا » ظافلا  تادرفم   » هماـن تغل  رد 
یناحور بلق  .تسا 2 . يربونـص  بلق  نامه  هک  يرهاظ  يّداـم  بلق  . 1 تسا : بلق  ود  ياراد  یناـسنا  ره  دـیوگ : یم  قیقحتلا »  » رد

(7) .تسا ناسنا  تقیقح  هک  ینطاب 

یعون نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، بلق  اب  فدارتم  ییانعم  هک  دنداقتعا  نیا  رب  سانـش  تغل  ناملاع  رثکا  زین  داؤف »  » هژاو دروم  رد 
(8) .تسا هتفرگ  ياج  زین  يزوسلد  یگتخوس و  زا 

« ردص  » هژاو ي یسانش  موهفم 

يانعم هب  هک  تسا  هدمآ  ءیـش » لک  مّدـقم  یلعأ   » يانعم هب  ردـص  هژاو  سورعلا » جات   » و نیعلا » «، » برعلا ناسل   » ياه همان  تغل  رد 
ردص نآ  هب  تسا ، ندب  يولج  يالاب  تمـسق  رد  زین  ناسنا  هنیـس  هک  اج  نآ  زا  و  ( 9) .تسا يزیچ  ره  يولج  تمسق  زا  الاب  تمـسق 

(10) .دوش یم  هتفگ 

لّوا رمألا ؛» ردص  ، » هزین يالاب  هانقلا ؛» ردص  : » دومن هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  انعم  نیا  رد  ردـص  هژاو  رگید  ياهدربراک  هلمج  زا 
.اپ هنیس  مدقلا » ردص   » و سلجم ، يالاب  تمسق  سلجملا ؛» ردص  ، » زور لّوا  راهنلا ؛» ردص  ، » راک

دروم رد  ردـص  نیاربانب  تسا ؛ زیچ  نآ  اب  بسانتم  يزیچ  ره  رد  ردـص  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  دراوم  نیا  هظحـالم  اـب  سپ 
بلق هک  يروط  نامه  تسا : هدـمآ  قیقحتلا »  » رد هک  دـشاب  یناحور  ردـص  يانعم  هب  نآ و  اب  بساـنتم  یتسیاـب  حور  ياـنعم  هب  بلق 

یگدـنز زکرم  زین ، یناـحور  بلق  دریگ ، یم  رب  رد  ار  نآ  یقودنـص  دـننام  هنیـس ) ) ردـص تـسا و  ینامـسج  یگدـنز  زکرم  يّداـم ،
(11) .دریگ یم  رب  رد  ار  نآ  هک  تسا  يا  هبترم  یناحور  ردص  تسا و  یناحور 
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تایاور نآرق و  رد  بلق »  » لامعتسا

تغل و رد  بلق  هک  دـش  نشور  بلق  هژاو ي  یـسانش  موـهفم  رد  .تـسا  هدـش  رکذ  مـیرک  نآرق  رد  راـب  زا 100  شیب  بـلق  هژاو ي 
.دور یم  راک  هب  حور  و  هکردم ) سفن  ) لقع يانعم  هب  مه  يربونص و  بلق  يانعم  هب  مه  برع  لامعتسا 

هب نایانـشآ  يارب  هک  تسا  یموهفم  تروص  ره  رد  زاـجم ، تقیقح و  وحن  هب  هچ  دـشاب و  یظفل  كرتـشم  وحن  هب  هچ  لامعتـسا  نیا 
.درادن دوجو  یناعم  نیا  لامعتسا  رد  ییاطخ  دوب و  هدش  هتخانش  زین  نآرق  لوزن  ماگنه  هب  یتح  یبرع ، نابز 

ردـص بلق و  هک  یتایاور  تایآ و  رد  هک  درک  هّجوت  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  دـیاب  تایاور ، تایآ و  رد  بلق  يانعم  یـسررب  زا  لبق 
؛ دومن همجرت  ار  ردص  بلق ، يانعم  اب  بسانتم  سپس  داد و  صیخشت  اه  هنیرق  کمک  هب  ار  بلق  يانعم  دیاب  لّوا  دنا ، هدمآ  مه  رانک 

داد رارق  يا  هنیرق  ار  ردص  هک  نیا  و  تسا ، زیچ  نآ  اب  بسانتم  يزیچ  ره  رد  ردـص  هک  دـش  رکذ  ردـص  یـسانش  موهفم  رد  هک  ارچ 
.تسا یتسردان  هابتشا و  راک  تسا ، يربونص  بلق  بلق ، زا  روظنم  دش : لئاق  هک  نیا  يارب 

: دومن يدنب  هتسد  دراوم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  نآرق  رد  بلق  موهفم  لامعتسا 

هب تسا ، نایب  هلیـسو  هک  ناهد  ندـید و  هلیـسو  هک  مشچ  ندینـش و  هلیـسو  هک  شوگ  دـننام  رگید ؛ ياضعا  رانک  رد  هک  يوضع  . 1
رد ایآ  ( » 12) .دوش یم  لـقعت  نآ  هلیـسو  هب  هاـگ  دوش و  یم  هدز  رهم  نآ  رب  هاـگ  .تسا  هدـمآ  مهف  كرد و  يارب  يا  هلیـسو  ناوـنع 

(13 «.) ...دنشیدنیب نآ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  ییاه  لد  ات  دنا ، هدرکن  شدرگ  نیمز 
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بلاطم نیا  رد  ْبلَق ؛» َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َِکلذ  یف  َّنِإ  : » میناوخ یم  ق »  » هروس هیآ 37  رد  هک  نانچ  كرد ، لقع و  ياـنعم  هب  . 2
.دنشاب هتشاد  كرد  لقع و  يورین  هک  نانآ  يارب  تسا  يروآدای  رکذت و 

هک یماگنه  رِجانَْحلا ؛» ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ُراْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  : » تسا هدمآ  هیآ 10  بازحا  هروس  رد  هک  نانچ  ناسنا ، ناج  يانعم  هب  . 3
(14) .دوب هدیسر  بل  هب  اه  ناج  هدنام و  ورف  تشحو  زا  اه  مشچ 

یگدنب شتـسرپ و  زا  زین  هاگ  دروآ و  یم  نامیا  هاگ  ( 15) .تسا باختنا  يدازآ  لمع و  تردـق  ياراد  هک  ناسنا  سفن  يانعم  هب  . 4
ناونع هب  دوش ، یم  رـضاح  دوخ  راگدرورپ  دزن  رد  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  اـب  هک  ار  یبلق  نآرق  ( 16) .دوش یم  راک  هنگ  هدز ، زاـبرس 

(17) .درب یم  مان  بینم » بلق   » و میلس » بلق  »

هاوخ دشاب و  یفارحنا  دساف و  يداقتعا  هاوخ  ( 18) .تسا هتفای  رارقتـسا  نآ  رد  ناسنا  داقتعا  رظن و  هک  تسا  یفرظ  بلق  انعم  نیا  رد 
(19) .تسا هدش  هدرمش  رفک  نامیا و  رارقتسا  یلصا  لحم  ناونع  هب  بلق  تقیقح  رد  .یگدنب  ياتسار  رد  حیحص و  يداقتعا 

(20 «.) تسا هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادخ ، نامرف  هب  لیئربج )  ) وا هک  ارچ  « ؛ یحو لوزن  لحم  . 5

هب عوشخ و ...  عوضخ و  شمارآ ، کش ، ترـسح ، بعر ، هنیک ، تلفغ ، تواسق ، یـضیرم ، هک  يزیچ  فطاوع ، زکرم  ياـنعم  هب  . 6
رگا َکـِلْوَح ...؛» ْنِم  اوُّضَْفنَـال  ِْبلَْقلا  َظـیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  َو  : » میناوـخ یم  هیآ 159  نارمع  لآ  هروـس  رد  .دوـش  یم  هداد  تبـسن  نآ 

(21) .دندش یم  هدنکارپ  تفارطا  زا  يدوب  لدگنس 

هدـنکارپ اهنآ  ياهرظن  يأر و  هک  یلاح  رد  يرادـنپ ، یم  دـّحتم  ار  اهنآ  یَّتَش ؛» ْمُُهبُوُلق  ًاعیمَج َو  ْمُُهبَـسَْحت  : » رظن يأر و  يانعم  هب  . 7
(22) .تسا
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اریز تسین ؛ ینامسج  بلق  دراوم ، یمامت  رد  بلق  زا  دوصقم  هک  میبای  یم  رد  نآرق ، رد  یناعم  نیا  زا  یخرب  نتفرگ  رارق  مه  رانک  اب 
هب یمدآ  ناـج  نینچمه   » و یحو » لوزن  لـحم  «، » ناـمیا رفک و  يارب  یهاـگیاج  ندوب  «، » لـمع رد  راـیتخا   » ِمیهاـفم زا  کـی  ره  رد 

اهنت نیاربانب ، .درک  روصت  هنیـس  پچ  تمـس  رد  هتفرگ  رارق  ینامـسج  بلق  يارب  ار  یهیجوت  لباق  ياـنعم  ناوت  یمن  گرم ،» ماـگنه 
هب زین  حور  ینطاب و  بلق  يانعم  هب  نآرق ، رد  بلق  نامگ  یب  ینعی  تسا ؛ ناسنا  حور »  » نامه دـشاب ، اهنآ  عماج  دـناوتب  هک  یموهفم 

.تسا هتفر  راک 

يربونـص وضع  هک  تسا  مولعم  و  داد ؛ دانتـسا  وا  هب  ار  باوث  هاـنگ و  ناوـت  یم  هک  هتـسناد  يزیچ  زا  تراـبع  ار  بلق  هرقب  هروـس  رد 
راتفر داقتعا و  زا  هک  هچنآ  نامیا و  رفک و  هاگیاج  دروم  رد  .تسا  یمدآ  سفن  ناج و  نامه  نآ  زا  دارم  سپ  دنک ، یمن  هانگ  لکش 

هک دمآ  یم  مزال  نینچ  دوب  هنوگ  نیا  رگا  .دشاب  ینامـسج  بلق  دناوت  یمن  بلق ، زا  دوصقم  هک  تسا  حضاو  دریگ ، یم  قلعت  نآ  هب 
هک تسا  نآ  رگناشن  اه  ناسنا  رد  یتیصخش  تباث  نم »  » کی دوجو  .دبای  رییغت  زین  وا  دیاقع  یمامت  رفاک  اب  نمؤم  کی  بلق  دنویپ  اب 

.تسا اه  ناسنا  حور  یناسنا ، هدارا  تاداقتعا و  یلصا  هاگیاج 

ناسنا ینامـسج  بلق  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ هجو » نم  صوصخ  مومع و   » یناحور ینامـسج و  بلق  تمالـس  يرامیب و  نیب  هطبار 
بلق تسا  نکمم  دشاب و  هتـشادن  تمالـس  زا  يا  هرهب  وا  یناحور  بلق  يو ، يراک  هبت  ای  رفک  رثا  رب  یلو  دـشاب ، تمالـس  لامک  رد 

«. دمآ شراگدرورپ  هاگـشیپ  هب  میلـس  بلق  اب  هک  ار  یماگنه  : » دشاب ملاس  وا  یناحور  بلق  یلو  دـشاب  رامیب  نمؤم ، ِناسنا  ینامـسج 
هک ینمؤم  دننام  ملاس ؛ بلق  ود  ره  ای  تسا و  التبم  یبلق  يرامیب  هب  هک  يرفاک  دـننام  تسا ؛ رامیب  بلق  ود  ره  یهاگ  هک  نانچ  ( 23)

(24) .تسا دنم  هرهب  زین  یمسج  بلق  تمالس  زا 
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هچنآ بلق  اریز  تسناد ؛ یهلا  یحو  لوزن  يارب  یلحم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  ینامـسج  بلق  ناوت  یمن  زین ، یحو  لوزن  لحم  دروم  رد 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  ییابطابط  همالع  .تسا  هریغ  شوگ و  مشچ و  زا  ندـب ، ياضعا  تاودا و  هلیـسو  هب  دـنک ، یم  كرد  هک  ار 
رب ار  نآ  نیمالا  حور  : " دومرفن دروآ و  نایم  هب  ار  بلق  ياپ  ( 25 "،) َِکْبلَق یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   " هلمج رد  هک  نیا  هجو  دیاش  »
هک يزیچ  نآ  ترـضح  نآ  زا  و  هدرک ؟ یم  یقلت  ار  لزان  نآرق  یحو و  هنوگچ  ادـخ  لوسر  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  درک ،" لزان  وت 

.دوش یم  هتسب  راک  هب  یئزج  روما  رد  هک  شا ، يرهاظ  ساوح  ریاس  ای  وا ، تسد  ًالثم  هن  هدوب ، وا  سفن  هتفرگ  یم  حور  زا  ار  یحو 

ییاـنیب و سح  ود  هک  نیا  نودـب  اـما  دینـش ، یم  مه  دـید و  یم  مه  دـش ، یم  یحو  يو  هب  هک  یماـگنه  رد  (ص ) ادـخ لوسر  سپ 
ءاحر  » هب ار  نآ  هک  داد  یم  تسد  ترضح  نآ  هب  یـشوهیب  هیبش  یتلاح  هک  هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچمه  دتفیب ، راک  هب  شا  ییاونش 

یم ار  یحو  هتـشرف  میونـش ، یم  ار  شیادـص  مینیب و  یم  ار  یـصخش  ام  هک  روط  نامه  ترـضح  نآ  سپ  .دـندوب  هداهن  مان  یحولا »
.دریگ راک  هب  ام  نوچ  ار  دوخ  يدام  ییاونش  ییانیب و  ساوح  هک  نیا  نودب  اما  دینش ، یم  ار  شیادص  دید و 

مدرم ریاس  وا و  نایم  هدینـش  یم  هدید و  یم  هچنآ  یتسیاب  دوب ، یم  ام  ندینـش  ندید و  نیع  یحو  لاح  رد  شندینـش  ندید و  رگا  و 
هدرک و بیذکت  ار  انعم  نیا  یعطق ، لقن  هک  نآ  لاح  دنونـشب ، ار  شیادص  دننیبب و  ار  یحو  هتـشرف  مه  شباحـصا  دـشاب و  كرتشم 

يزیچ چیه  دنا  هدوب  شنوماریپ  هک  یتیعمج  هداد و  تسد  يو  هب  تیعمج  نیب  رد  هک  هداد  غارس  بانج  نآ  زا  يرایـسب  یحو  تلاح 
(26 «.) تسا هدش  یم  ءاقلا  يو  هب  هک  ینخس  يادص  هن  یصخش و  هن  ییاپ ، يادص  هن  دندرک ، یمن  ساسحا 
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لزان وت  رب  ار  ینامـسآ ) ) باتک نیا  هک  تسا  یـسک  وا  : » تسا هدش  لزان  ربمایپ  دوخ  رب  نآرق  هک  تسا  هدش  ریبعت  نینچ  یهاگ  هتبلا 
هاگ زین ، هنیکـس  شمارآ و  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هتفرگ  تروص  یحو  لازنا  ربماـیپ  بلق  رب  هک  تسا  هدـش  ریبعت  هاـگ  و  ( 27 «.) درک

دزاس یم  نشور  هک  تسا  ینئارق  دراوم  نیا  همه  و  اهنآ ؛ بلق  رب  هاگ  و  ( 28) .تسا هدش  هداد  رارق  اه  ناسنا  دوخ  رب  هک  هدش  ناونع 
: دننام تسا ؛ هدـمآ  رفک  نامیا و  رد  اه  ناسنا  هبـساحم  رایعم  هاگ  زین  ردـص »  » دروم رد  .تسا  یمدآ  ناج » حور و  ، » بلق زا  دوصقم 
سفن و ناونع  هب  نیا  زا  هاگ  و  ( 29 «.) دناد یم  ار  نآ  دنوادخ  دینک ، راکشآ  ای  دیراد  ناهنپ  تسا ، امش  ياه  هنیـس  رد  ار  هچنآ  رگا  »

یم هبـساحم  نآ ، قبط  رب  ار  امـش  دنوادخ  ناهنپ ، ای  دیزاس  راکـشآ  دـیراد ، ناتـسفن  رد  ار  هچنآ  رگا  : » تسا هدـش  ریبعت  یمدآ  ناج 
(30 «.) دنک

هوالع میریگ ؛ یم  رظن  رد  حور  يانعم  هب  هدش ، یفرعم  رّکفت  هاگیاج  هک  ار  یبلق  مینک و  یم  هدافتسا  شور  نیمه  زا  زین  تایاور  رد 
: دنا هتفرگ  هکردم ) سفن  ) لقع يانعم  هب  ار  بلق  تحارص  هب  تایاور  زا  یضعب  هک  نیا  رب 

رد یلاعت  يادـخ  یتسار  هب  ماشه  يا  : » تسا هدـش  لقن  (ع ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  زا  لهجلا  لـقعلا و  باـتک  یفاـک ، لوصا  رد 
(31 «.) دراد لقع  ینعی  دراد ، یلد  هک  یسک  يارب  تسا  يروآ  دای نآرق  نیا  رد  یتسار  هب  : » دیامرف یم  دوخ  باتک 

ندـب .دـیرفآ و  هدـیرفآ ، ار  ام  هچنآ  زا  ار  ام  نایعیـش  ياه  لد  دـیرفآ و  نییلع  یلعأ  زا  ار  اـم  ادـخ  اـنامه  : » دومرف یم  (ع ) رقاـب ماـما 
هدـش هدـیرفآ  میا ، هدـش  هدـیرفآ  ام  هچنآ  زا  اریز  تسا ؛ هجوتم  امب  نایعیـش  ياه  لد  ور  نیا  زا  دـیرفآ ؛ شنیئاپ  هجرد  زا  ار  ناشیاه 
بلق هک  رگید  هباشم  ثیداحا  زا  يرایسب  .تسا و  هتفرگ  رارق  اه  ناسنا  مسج  ندب و  لباقم  هطقن  رد  بولق  تیاور  نیا  رد  ( 32 «.) دنا

(33) .تسا هدرک  میسقت  فلتخم  هتسد  دنچ  هب  هتسناد و  توافتم  ار  ناقفانم  نانمؤم و  نارفاک و 
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.میامن شتسرپ  منیب  یمن  هک  ار  يزیچ  ایآ  دومرف : باوج  رد  (ع ) ماما ینیب !؟ یم  ار  تیادخ  وت  ایآ  هک  دش  لاؤس  زین  (ع ) یلع ماما  زا 
ِِقئاَقَِحب ُبُولُْقلا  ُهُکِرْدـُت  ْنَِکل  ِناَیِْعلا َو  ِهَدَـهاَشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهُکِرْدـُت  اـَل  : » هک دـش  يراـج  شکراـبم  ناـبز  رب  راگدـنام  هلمج  نیا  سپس 

یمن سح  هب  تسین  هدام  نوچ  ادـخ  تسا و  سوسحم  يرـصب  كاردا  ّقلعتم  اریز  دوش ؛ یمن  لئان  وا  كرد  هب  مشچ  ( 34 (؛» نامیالا
.تسا یقیقح  نامیا  قیرط  لد و  ِهار  نآ  دراد و  وا  اب  ندش  هجاوم  يارب  رگید  یهار  ناسنا  اما  .دیآ 

؟ دشاب ینامسج  بلق  تایاور ، نآرق و  رد  بلق  زا  دوصقم  دراد  ناکما  ایآ 

نآرق و رد  بلق ، زا  دوـصقم  هک  دـنا  هتفرگ  هجیتـن  نینچ  دـنا ، هتـشاد  راـیتخا  رد  هک  ینئارق  هطـساو  هب  یمالـسا  نادنمـشیدنا  یخرب 
عبنم نینچمه  رکفت و  لقعت و  زکرم  ار  ینامـسج  بلق  میدـق ، مور  نانوی و  هفـسالف  یخرب  دـننام  هب  و  تسا ؛ ینامـسج  بلق  تایاور 
فرط زا  تسا  نکمم  لـقعت ، رازبا  اـی  لـقعت  ناونع  هب  زغم  حرط  هک  دـنا  هدوـمن  اـعدا  نینچ  اـهنآ  ( 35) .دنا هتـسناد  یناسنا  فطاوع 
نایدا فرط  زا  لقعت ، تیزکرم  ناونع  هب  بلق  ندوب  حرطم  دـشاب و  هتفاـی  هار  یناـسنا  گـنهرف  هنحـص  هب  یعیبط  مولع  نادنمـشیدنا 

(36) .یهلا

نآرق و رد  بلق  هملک  هک  يدراوم  ماـمت  رد   - ینامـسج بلق  يارب  ار  یهیجوت  لـباق  ياـنعم  ناوت  یمن  دـش  ناـیب  هنوـگ  ناـمه  هتبلا 
هک نیا  اما  .تسا  هتفر  راک  هب  زین  حور  ینطاب و  بلق  ياـنعم  هب  نآرق ، رد  بلق  ناـمگ  یب  .دومن  روصت  تسا - هتفر  راـک  هب  تاـیاور 
: درب مان  نینچ  ناوت  یم  نئارق  نآ  هلمج  زا  .تسا  یفلتخم  نئارق  دنمزاین  دشاب ، هتفر  راک  هب  زین  دوخ  ینامسج  يانعم  نامه  اب  بلق 

ردـص و رد  نآ  هاگیاج  نایب  اب  تسا و  هدـمآ  مشچ  شوگ و  دـننام  رگید ؛ یـسح  ياضعا  رانک  رد  تاـیآ  یخرب  رد  داؤف  بلق و  . 1
(37) .تسا ینامسج  بلق  دوصقم  هک  دنک  یم  حیرصت  ندب ، لخاد 
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اهنآ یـسح  ینامـسج و  موهفم  زین ، ردـص  مشچ و  شوگ و  زا  دوصقم  زین ، دراوم  نیا  رد  هک  تفگ  نینچ  ناوـت  یم  خـساپ  رد  هتبلا 
نیب رد  هک  روـط  ناـمه  ( 38) .دوـش یم  هدافتـسا  سفن  حور و  كاردا  يارب  هک  تسا  يرازبا  ساوـح و  نآ  دوـصقم ، هـکلب  تـسین ،

ود نیمه  زین ، ینطاـب  یکاردا  ياـضعا  نیب  رد  تسا ، حرطم  رتشیب  رگید  نیواـنع  زا  رـصب  عمـس و  ناونع  يرهاـظ ، یکاردا  ياـضعا 
(39) .تسا رت  حرطم  نیوانع  رگید  زا  ناونع 

شوگ و امـش  يارب  دیمد و  يو  رد  شیوخ  حور  زا  تخاس و  نوزوم  ار  وا  مادنا )  ) سپـس : » تسا هدـمآ  هدجـس  هروس  هیآ 9  رد  . 2
هدـمآ حور  خـفن  زا  سپ  هدـئفا »  » هملک اج  نیا  رد  دـیروآ .» یم  اجب  ار  وا  ياه  تمعن  رکـش  رتمک  اـّما  داد ، رارق  اـه  لد  اـه و  مشچ 

.دشاب حور  دوخ  نآ  زا  دارم  دناوت  یمن  سپ  دنا ، هدش  رکذ  مه  ضرع  رد  ود  نیا  و  تسا ،

لاح ( 40 ،) تسا هدش  نایب  زین  نانمؤم  ریغ  نابز  زا  تسا ، مهف  يریذـپ و  ریثأت  زا  مدـع  زا  هیانک  هک  شـشوپ ، رد  بلق  نتفرگ  رارق  . 3
.تسین تباث  دشاب ، رکفت  لقعت و  زکرم  ناونع  هب  سفن  حور و  بلق ، زا  دوصقم  هک  نیا  هب  اهنآ  داقتعا  هک  نآ 

وت نانخـس  و   ) تسا فالغ  رد  ام  ياه  لد  هک  ناشراتفگ  : »... تسا هدـمآ  نینچ  ءاسن  هروس  هیآ 155  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
دنهاوـخن ناـمیا  اـهنآ  ور  نیا  زا  هدز ، تواقـش )  ) رهم نآ  رب  ناـشرفک  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هکلب  تسین ،) نینچ  نکل  دـنمهف ، یمن  ار 

اب زاغآ  زا  اریز  میرادن ؛ یهانگ  میمهف ، یمن  ار  امش  نانخس  هک  نیا  زا  ام  دنیوگب : دنتساوخ  یم  نآرق  لوزن  رصع  دوهی  ایوگ  دروآ .»
هکلب هدوبن ، نینچ  شنیرفآ  لصا  رد  نانآ  بولق  هک  دهد  یم  خساپ  نانآ  هب  دنوادخ  میا و  هدـش  قلخ  هدـش  فالغ  هتـسب و  ياه  لد 

یهایـس زور  نینچ  هب  ار  نانآ  اه  ینکـش  نامیپ  اـه و  بیذـکت  و  ْمِهِْرفُِکب » ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْلـَب  : » تسا اـهنآ  درط  نعل و  ببـس  ناـنآ  رفک 
(41) .تسا هدش  راتفرگ  یتخس  تواسق و  هب  هتفرگ ، رارق  باجح  رتس و  رد  ناشیاه  لد  دنمهف و  یمن  ار  یهلا  تایآ  هک  هدناشن 
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نیرت بیجع  هک  هدـش  هتخیوآ  یتشوگ  هعطق  ناـسنا ، گرهاـش  هب  : » دـنیامرف یم  هغـالبلا  جـهن  زا  یتمکح  رد  (ع ) یلع ترـضح  . 4
هدیشک ریوصت  هب  یبوخ  هب  ار  بلق  ندوب  ینامسج  نخس  نیا  رد  (ع) ماما ( 42 «.) ...تسا بلق  نآ  تسوا و  دوجو  رد  هک  تسا  يزیچ 

(43) .دنا

ماـما زا  رمع  نب  لـضفم  هک  یفورعم  ثیدـح  زا  ییاـه  هشوـگ  رد  هچناـنچ  .تسا  هدـش  هراـشا  بلطم  نـیا  رب  ثیداـحا  یخرب  رد  . 5
هک یلقع  هلیسو  هب  هک  تسا  هدش  نایب  يوضع  ناونع  هب  بلق  دوش ، یم  هتخانش  لضفم » دیحوت   » مان هب  دنک و  یم  تیاور  (ع ) قداص

(44) .تسا وا  یسح  ياضعا  رب  طلسم  ناسنا و  مسج  ربدم  دنک ؛ یم  رکفت  تسا  نآ  رد 

یم هک  (ص ) ادخ لوسر  زا  مدینـش  دیوگ : یم  ریـشب  نامعن  : » تسا هدش  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدح  نآ  هباشم  هنومن 
زین ندب  رئاس  دشاب  رامیب  نآ  رگا  ملاس و  زین  ندب  رئاس  دشاب  ملاس  حیحـص و  نآ  رگا  هک  تسا  یتشوگ  هراپ  یمدآ  ندـب  رد  دومرف :

(45 «.) تسا بلق  نآ  دوب و  دهاوخ  دساف  رامیب و 

يدام ردص و  ندوب  ینامسج  زا  یکاح  هک  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  ریسافت  رد  یثیدح  زین  كَرْدَص » ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ   » هیآ لیذ  و 
(46) .تسا ردص  حرش  نداد  هولج 

تایآ و نیا  تسا ، هتفر  راک  هب  یناحور  بلق  ای  حور  يانعم  هب  تایاور  نآرق و  رد  بلق  دندقتعم ، هک  ینادنمشیدنا  نارـسفم و  مامت 
ریـسفت رد  .دـنا  هتـشگ  هارمه  ینینچ  نیا  ینئارق  اب  زاجم  دـیکأت  بلطم و  رب  ریرقت  تهج  اهنت  و  دـنناد ؛ یم  زاجم  ار  هباـشم  ثیداـحا 
دنوادـخ هک  نیا   » اما تسا و  یناـسنا  سفن  بلق ، زا  دوصقم  هک  تسا ، هدـش  هراـشا  ( 47) بازحا هروس  هیآ 4  لـیذ  نازیملا  فیرش 

«. تسا روک  تسا  اه  هنیـس  رد  هک  ییاه  لد  نکیل   » هیآ رد  هچناـنچ  تسا ، بلطم  ریرقت  دـیکأت و  تهج  شنورد » رد   » تسا هدومرف 
هتفر راک  هب  زین  يرگید  زاـجم  مـالک  رد  هتبلا  تسا ؛ تبـسن  زاـجم  باـب  زا  بلق ، يارب  یهاـگیاج  ناونع  هب  هنیـس  نداد  رارق  و  ( 48)

(49 «.) تسا سفن  نامه  ینعی  بلق  هب  لقع  تبسن  نآ  و  تسا ،

16074 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5073 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما .تسا  یناسنا  سفن  حور و  دوصقم  حوضو  هب  هک  نآ  لاح  تسا ، هدش  ندوب  ینامـسج  هب  یتاراشا  یهاگ  زین  تایاور  دروم  رد 
هک  ) ار نیا  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  تشوگ ؛ هعطق  کی  دـننام  تسین ، رفک  نامیا و  زا  کی ) چـیه   ) نآ رد  لد  یهاگ  : » دومرف (ع ) رقاب

(50 (.»)؟ تسا هدرکن  كرد  و   ) هتفاین متفگ )

هجیتن

رد اما  .تسا  هتفر  راک  هب  ناسنا  سفن  حور و  يانعم  هب  بلق  نآرق ، تایآ  یخرب  رد  نامگ  یب  هک  دـش  نشور  میدرک ، نایب  هچنآ  زا 
هدرب مان  یناـسنا  تاـساسحا  فطاوع و  يارب  یهاـگیاج  نینچمه  رکفت و  لـقعت و  لـحم  ناونع  هب  بلق  زا  هک  يرگید  تاـیآ  دروم 

نیا رد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ینامـسج  بلق  ای  یناحور  بلق  زا  کی  مادـک  دوصقم  هک  دومن  تابثا  تیعطاـق  اـب  ناوت  یمن  تسا ، هدـش 
.تسا روصتم  توافتم  هاگدید  ود  دروم 

لوا هاگدید  . 1

نارـسفم یخرب  هچنانچ  .تسا  هتفر  راک  هب  ناسنا  سفن  یناحور و  بلق  يانعم  هب  نآرق  یمامت  رد  بلق »  » میوش یعدـم  هک  تسا  نآ 
نانآ ( 51) .دنا هدرب  لیوأت  هتـسناد و  زاجم  دنا ، هدرک  هماقا  نافلاخم  هک  ار  ینئارق  دنا و  هدومن  حیرـصت  هیرظن  نیا  رب  نادنمـشیدنا  و 

نآ هب  ار  روعـش  كاردا و  هک  ناسنا  زا  تسا  یتقیقح  نآ  هتفر ، راک  هب  هک  اج  ره  یلاعت  يادخ  مالک  رد  بلق  زا  دوصقم  : » دـندقتعم
«. تسا یمدآ  ندب  هسیئر  ياضعا  زا  یکی  و  تسا ، هتفرگ  رارق  هنیـس  پچ  تمـس  رد  هک  لکـش  يربونـص  بلق  هن  دنهد ، یم  تبـسن 

(52)

ینامـسج بلق  يرامیب  تمالـس و  .ندـب  رد  نوخ  هدـننادرگ  وضع  هن  تسا ، حور  ینعی  یهلا ، هفیطل  ناـمه  نآرق ، رد  بلق  زا  دارم  »
تمالـس زا  یناسنا  تسا  نکمم  درادـن ؛ یناحور  بلق  يرامیب  تمالـس و  اـب  یطاـبترا  تسا و  یکـشزپ  شناد  هدودـحم  رد  ناـسنا ،

الَف : » دشاب رامیب  وا  یناحور  بلق  هجیتن  رد  دنک و  راهم  مرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  هاگن  دناوتن  اما  دشاب ، رادوخرب  ینامسج  بلق  لماک 
(54 (، ) 53 «.) ضَرَم ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت 
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بلق و  تسا ، ندـب  ياـه  مادـنا  زا  یکی  هک  لکـش ، يربونـص  ینامـسج  بلق  تسا : بلق  هنوـگود  ياراد  ناـسنا  لاـح ) ره  هب  سپ  )
ار بلق  هک  یکرچ  و  نیر »  » زا ای  دراد ، بلق  ندـش  عوبطم »  » و موتخم »  » زا نخـس  هک  یتایآ  همه  رد  میرک  نآرق  .يونعم  یناحور و 
« فرص  » و نانک »  » و فالغ »  » و لفق »  » هرابرد ای  دیوگ ، یم  نخس  دنک ، یم  روتسم  ار  نآ  هنوگ  هنییآ  فافـش و  هرهچ  دناشوپ و  یم 

(55 «.) ینامسج هن  تسا ، یناحور  بلق  دارم ، دزومآ ، یم  رشب  هب  ار  یفراعم  نآ  تواسق »  » و

مود هاگدید  . 2

نیمه تسا ، هدش  هدرمش  تاساسحا  فطاوع و  زکرم  هدش و  هداد  تبـسن  نآ  هب  رکفت  لقعت و  هک  يدراوم  رد  ار  بلق  هک  تسا  نآ 
هفسالف یلو  دناد ، یم  ندب  یلک  يامنهار  ار  باصعا  زغم و  هزورما  یکشزپ  هچرگا  .میریگب  رظن  رد  لکش  يربونص  ینامـسج  بلق 

تفرـشیپ اب  اهدعب و  دـیاش  و  ( 56) دـنا هتـسناد  ینوریب  ياـه  هتفاـی  كاردا  تیادـه و  زکرم  ار  بلق  انیـس  یلعوب  وطـسرا و  ریظن  يا ؛
زغم نیا  هک  تسا  یهیدـب  مینادـب ، فطاوع  تاساسحا و  زکرم  زین  ار  زغم  رگا  یتح  هتبلا  .دـیآ  تسد  هب  اددـجم  هجیتن  نیمه  شناد ،
هدش هتفریذپ  هاگدـید  اب  یتح  ار  بلق  ساسا ، نیا  رب  تشاد و  دـهاوخن  ار  یلمعلا  سکع  لمع و  چـیه  ییاناوت  بلق ، ینابیتشپ  اب  زج 

.دروآ  رامش  هب  ناسنا  ياه  يریگ  میمصت  زکرم  ناوت  یم  میقتسم  ریغ  تروص  هب  زین  زورما 

( میلس بلق   ) يودهم هعماج  ات  ینیسح  تضهن  زا 

هراشا

ظعاو یقداص  اضریلع  هدنسیون :

( میلس بلق   ) يودهم هعماج  ات  ینیسح  تضهن  زا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.تسا ناشلد  بلق و  يریذپرثا  یکاپ و  مالسلا ، هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  يزابرـس  هار  رد  اروشاع  نازاس  هسامح  ياه  یگژیو  زا 
ماـما هک  ییاـج  اـت  تسا  هدـش  هنوراو  هتفرگ و  رارق  دوخ  سکع  تهج  رد  یمالـسا  هعماـج  ياـهراجنه  اـه و  شزرا  هک  یناـمز  رد 

: دیامرف یم  هراشا  نآ  هب  البرک  هب  دورو  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 
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اه طیحم  زا  اه  یکین  راکشآ و  اه  یتشز  هدیدرگ ، نوگرگد  نامز  عاضوا  ًادج   (1) اهفورعم » ربدا  ترکنت و  تریغت و  دق  ایندلا  ّنإ  »
.تسا هتسبرب  تخر 

: دنک یم  وگزاب  روط  نیا  ار  هعماج  عضو  دسیون  یم  هرصب  مدرم  هب  هک  يا  همان  رد  ای  و 

.تسا هتفرگ  تعدب  ار  نآ  ياج  هتفر و  نایم  زا  ربمایپ  تنس   (2) تییحا » دق  هعدبلا  تیما و  دق  هنسلا  نا  »

هب ار  تقیقح  هار  مالک و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحصا  دنا ، هدش  هناگ  یب  قح  هب  تبسن  مدرم  رثکا  هک  یطیارش  نینچ  رد  مه  زاب 
.دنریگ یم  رارق  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  رانک  رد  دنریذپ و  یم  لد  ناج و 

نایم نیا  رد  اما  داد ، ناشن  ار  تسرد  هار  تفگ و  نخـس  نوگانوگ  قیرط  هب  يرایـسب  دارفا  اب  اروشاع  زور  رد  ریـسم و  لوط  رد  ماما 
ریذـپرثا كاپ و  یلد  میلـس و  بلق  ياراد  نوچ  ارچ ؟ .دـنتفرگ  رارق  یقیقح  مالـسا  ادـخ و  ریـسم  رد  نایوگ  کـیبل  نت  ود  داـتفه و 

.دندوب

دننام یم  مالسلا  هیلع  نیسح  اب  نالد  كاپ 

مـالعا يداـیز  هدـع ي  تفرگ ، ياـج  ـالبرک  رد  هک  یناـمز  اـت  دوـمن ، جورخ  مزع  هک  هنیدـم  زا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ترـضح 
ملسم تداهـش  ربخ  یتقو  .دنتفر  دندیـشک و  تسد  فلتخم ، ياه  هناهب  هب  نوگانوگ و  عقاوم  رد  اما  دندومن ، شیرای  يارب  یگدامآ 

ماما .دنوش  عمج  مه  رود  دندوب ، ناشیا  اب  هک  یناسک  همه  داد ، روتسد  ترضح  دیسر ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شوگ  هب  لیقع  نب 
: دومرف نانآ  یگمه  هب  دومن  علطم  ار  مدرم  نایفوک ، ینکشدهع  ملسم و  تداهش  زا  هک  نآ  زا  دعب 
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تسین و وا  رب  یکاب  ددرگزاب  دـهاوخ  یم  هک  سکره  سپ   (1) مامذ » هیلع  سیل  جرح  ِریغ  فرصنیلف ، فارـصنالا  مکنم  بحا  نمف  »
.تسین شندرگ  رب  ام  زا  يدهع  همذ و 

زا تیامح  هب  تورث ، تردق و  تموکح ، ایند و  عمط  هب  دیاش  هک  یناسک  هب  دنتساوخ  راتفگ ، راک و  نیا  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس 
.تسا ادخ  هب  ندیسر  تداهش و  هار  تسین ، ایند  هب  ندیسر  هار  ام ، هار  دننامهفب  دنتساخرب ، ماما 

: تفای نایاپ  ماما  نخس  هک  نیا  ضحم  هب  اذل 

.دنتفر ییوس ) هب  کی  ره  تسار (  پچ و  هب  هدش و  هدنکارپ  وا  رانک  زا  مدرم   (2) ًالامش » ًانیمی و  اوذخا  هنع و  سانلا  قرفتف  »

زا يا  هدـع  هکلب  دـندوب ، هدرکن  یهارمه  هار ، لوا  زا  یگمه  دنتـساوخرب ، ناشنامز  ماما  يراـی  هب  ـالبرک  رد  هک  یناـسک  ور ، نیا  زا 
انـشآ وا  فدـه  هار و  ماما و  اب  هک  یتقو  اروشاع ، زور  یتح  ـالبرک و  رد  یـضعب  ریـسم و  لوط  رد  يدارفا  هکم ، رد  یهورگ  هنیدـم ،

هب دـننک و  باختنا  ار  تسرد  هار  دـنیایب و  دوخ  هب  هظحل  کی  نانآ  هک  دوش  یم  ببـس  یلماع  هچ  .دـندش  شرواـی  هارمه و  دـندش ،
یم عوقو  هب  هک  ار  یثداوح  ماما و  نانخس  هک  تسا  ناشلد  بلق و  يریذپرثا  تمالـس و  دنبای ؟ تسد  ترخآ  ایند و  رد  يدنمتداعس 

.دوش یم  اه  یبوخ  تقیقح و  يوس  هب  نانآ  شیارگ  رییغت و  ببس  دراذگ و  یم  رثا  اه  نآ  رب  ددنویپ ،
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ترخآ هیامرس  میلس  بلق 

نآ هب  عجار  يرایسب  تاشرافس  دنهد و  یم  یناوارف  تیمها  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  هک  یمهم  لیاسم  زا  یکی 
.تسا لد  یکاپ  بلق و  تمالس  ثحب  دننک ، یم 

یفرعم میلـس  بلق  ار  دراد  يرایـسب  دوس  عفن و  ناسنا  يارب  هک  تمایق ، يادرف  نادواج  ياه  هیامرـس  زا  یکی  ءارعـش  هروس  رد  نآرق 
: دیامن یم 

اهنت دشخبن و  دوس  ناسنا  لاح  هب  چیه  نادنزرف ، لام و  هک  يزور  نآ   (1) ٍمیلس » ٍبلقب  هللا  یتا  نم  الإ  نونب *  ٌلام و ال  ُعفنی  َموی ال  »
.دیآ ادخ  هاگشیپ  هب  ملاس  لد  بلق و  اب  هک  درب  دوس  سک  نآ 

مـشش ماما  هدومرف ي  هب  اریز  .دهد  یم  رارق  یبایزرا  دروم  دنک و  یم  هاگن  ناسنا  لد  بلق و  هب  یلاعت  يراب  دـنوادخ  رـشحم  يادرف 
.تسا یلدگنس  تواسق و  لحم  ای  تسا و  صالخا  یکاپ و  تقر و  هاگیاج  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  ام  لد  بلق و 

.تسا لد  رد  بلق  ّتقر  تواسق و  هاگیاج   (2) بلقلا » یف  هقرلا  هوسقلا و  عضوم  »

تواقش ببس  بلق  تواسق 

یناسک .تسین  راذگریثأت  نانآ  رب  زیچ  چیه  دنا و  هدش  یلدگنس  تواسق و  راچد  لد ، بلق و  ندوب  رامیب  لیلد  هب  البرک  رد  یهورگ 
یمن يرثا  نیرت  کـچوک  ناـشبولق  رب  تیمولظم  نیا  یتـح  دـننک و  یمن  محر  شا  هدیکـشخ  ناـبل  هراوخریـش و  لـفط  هب  یتـح  هک 

هنایزات و اب  رازآ  تیذا و  تناها ، تراغ و  دروم  ار  نانآ  دـننک و  یمن  محر  تسرپرـس  یب  ناـکدوک  ناـنز و  هب  هک  يدارفا  دراذـگ ،
رد اما  .دنداد  خساپ  رخـسمت  تراسج و  اب  تفگ  نخـس  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  هچره  هک  ینالدگنـس  .دـنهد  یم  رارق  ...و  یلیس 

هقرج تصرف و  نیرت  کچوک  هب  قح  ربارب  رد  ریذپریثأت ، یبلق  كاپ و  یلد  ندوب  اراد  لیلد  هب  هک  دنتـسه ، مه  یناسک  رگید  فرط 
.دنراذگ یم  میقتسم  طارص  رد  ياپ  دننک و  یم  رییغت  يا 
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ریذپرثا بلق  درواتسد  يدنمتداعس 

رکـشل ود  نایم  هب  تفرگ و  هزاجا  ماما  زا  .دومن  هبوت  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  يوس  هب  هک  نآ  زا  سپ  یحایر  دـیزی  نبرح 
! دنک هیرگ  دنیشنب و  ناتیازع  هب  ردام  هفوک ، مدرم  يا  دز : دایرف  هفوک  نایهاپس  هب  ور  هدمآ و 

ار ادخ  هتسیاش ي  حلاص و  هدنب ي  نیا  ایآ  هنود » مکسفنا  اولتاق  مکنا  متمعز  هومتملسا و  مکاتأ  اذا  یتح  حلاصلا  دبعلا  اذه  متوعدا  »
زا تسد  دیگنج ، دیهاوخ  شنانمشد  اب  وا  يرای  رد  دیتفگ  یم  هک  امش  دمآ ، امش  يوس  هب  هک  لاح  دیدومن و  توعد  دوخ  يوس  هب 

؟ دیتشادرب شیرای 

زا هدافتسا  قح  ارحص  تاناویح  دنماشآ و  یم  سوجم  يراصن و  دوهی و  هک  ار  یتارف  بآ  دینک ؟ یم  هچ  دییایب ، ناتدوخ  هب  نایفوک 
: هک ییاج  ات  دیا  هتسب  وا  نادناخ  مالسلااهیلع و  همطاف  رسپ  يور  هب  دنراد ، ار  نآ 

.تسا هتخادنا  یشوهیب  لاح  هب  ار  نانآ  یگنشت   (1) شطعلا » مهعرص  دق  »

، دـیزی تفگ : دوخ  اب  تفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  رـصاهم  نب  دایز  نب  دـیزی  مان  هب  هفوک  نایرکـشل  زا  یکی  دـش ، مامت  هک  رح  نانخس 
هاگن مینک ، نینچ  وا  اب  لاح  هک  تسین  يزاون  نامهم  مسر  نیا  میدرک ، توعد  ار  وا  میتشون و  همان  اـم  .دـنز  یم  یتسرد  فرح  رح ،

.تسا ربمایپ  هون  باکر  رد  رگید و  يوس  رد  الاح  اما  دوب ، هفوک  رکشل  وزج  ترانک  رد  رح  شیپ  هظحل ي  دنچ  ات  نک ،

ءادهـشلادیس مایخ  هب  ار  دوخ  دز و  بسا  هب  باکر  تفرگ ، ار  دوخ  میمـصت  تخاس ، بلقنم  ار  دایز  نب  دیزی  لد  بلق و  رح  نانخس 
؟ ینک یم  ملوبق  مدمآ ، اما  مدمآ  رید  هللادبعابا  ای  درک : ضرع  دناسر ، مالسلا  هیلع 
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: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  دمآ  نادیم  هب  هک  ینامز  درک و  لابقتسا  وا  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ما هدیزگ  يرود  دعس  نبا  زا  و  منیسح ...  روای  نم  ایادخ   (1) رجاهم » كِرات  دعس  نبال  و  رصان ...  نیسحلل  ینإ  ِبر  ای  »

یهلا تمحر  هیاس  ریز  رد  نالد  كاپ 

نارمع نب  یـسوم  ترـضح  یتقو  هک  دنتـسه ، یناسک  نامه  نانیا  دندوب ، یلد  بلق و  نینچ  ياراد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  نارای 
رد تسین ، وت  تمحر  فطل و  هیاس ي  زج  يا ، هیاس  هک  تمایق  يادرف  یناسک  هچ  ایادخ  درک : لاؤس  دوخ  راگدرورپ  زا  مالسلا  هیلع 

؟ دنریگ یم  رارق  وت  شرع  هیاس ي  ریز 

.دنراد كاپ  یلد  بلق و  هک  ینانآ   (2) مهبولق » هرهاطلا  هیلإ : هللا  یحوأف  »

نادیواج تایح  نانآ  دندرکن  ضوع  يرگید  زیچ  چـیه  اب  ار  تیعقوم  نیا  دـنتفرگ و  رارق  شیوخ  نامز  ماما  هیاس ي  رد  هک  یناسک 
ریذپ و نایاپ  تورث  تردق و  ایند و  یناف  یگدنز  اب  ار  قح  هار  ندومیپ  ندش و  تیاده  نامز ، ماما  باکر  ادخ و  هار  رد  تداهـش  و 

.دندنام راوتسا  شیوخ  دصقم  فده و  رد  دوخ  فاص  كاپ و  لد  هطساو  هب  هکلب  دندرکن  ضوع  یکیرات  یهارمگ و 

: دیامرف یم  دارفا  هنوگنیا  فیصوت  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

يدهلا رداب  هرما و  داه  هعاط  هرصب و  نم  رصبب  همالسلا  لیبس  باصأ  هیدری و  نم  بنجت  هیدهی و  نم  عاطا  ٍمیلـس  بلق  يذل  یبوطف  »
لاح هب  اشوخ   (3) لیبسلا » جـهن  يدـه  ِقیرطلا و  یلع  میُقا  دـقف  هبوحلا  طاما  هبوتلا و  حتفتـسا  هبابـسا و  عطقت  هباوبا و  قلغت  نا  لـبق 

نادرم ییامنهار  اب  .دـنیزگ  یم  يرود  هدـننک  هارمگ  ناطیـش  زا  دـنک ، یم  تعاطا  ار  رگتیادـه  يادـخ  دراد ، ملاس  یبلق  هک  یـسک 
دوش و هتـسب  اهرد  هک  نآ  زا  شیپ  يراگتـسر  هار  هب  دزادرپب و  شرگتیادـه  تعاطا  هب  هدیـسر و  تمالـس  هار  هب  یهاـگآ ، اـب  یهلا ،

قح هار  هب  هداتـسیا و  تسار  هار  هب  يدرف  نینچ  سپ  درب ، نـیب  زا  ار  ناـهانگ  دـیاشگب و  ار  هبوـت  رد  دباتـشب ، ددرگ ، عـطق  شلیاـسو 
.تسا هدش  تیاده 
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لد دیپس  اما  هرهچ  هایس 

هب کی  هب  کی  ترـضح  باحـصا  دـید  یتقو  اروشاع  زور  دوب ، هدـمآ  ـالبرک  هب  ماـما  هارمه  هب  هک  دوب  يا  هرهچ  هایـس  مـالغ  نوج 
تمحرم و زا  هللادبعابا  تساوخ ، گنج  نذا  دیـسر و  ماما  رـضحم  .دـننک  یم  راثن  ار  شیوخ  ناج  ادـخ  هار  رد  دـنور و  یم  نادـیم 

.هدب تاجن  ار  تدوخ  ورب  يدازآ ، وت  نوج  دومرف : فطل 

مالـسلا هیلع  ءادهـشلادیس  ياه  مدـق  يور  ار  شدوخ  نوج  .دـشورفب  يروآ  گـنن  تلذ  هب  ار  یتداعـس  نینچ  ناـسنا  دوش  یم  رگم 
زور هک  الاح  تسا ، يرادافو  زور  هک  الاح  ما ، هدوب  وت  مرک  هرفـس ي  راوخ  هزیر  هافر  شیاسآ و  رد  نم  اقآ  درک : ضرع  تخادنا و 

؟ مورب هچ  لابند  هب  مورب ؟ اجک  مورب ؟ منک و  اهر  ار  وت  نمشد ، همه  نیا  نایم  رد  تسا  يدنلبرس  ناحتما و 

هیلع نیسح  هک  شاب  هتشادن  عقوت  نوج  تفگ : یم  دیتلغ  یم  نوخ  هب  داتفا و  نیمز  يور  یتقو  درک ، ینایامن  گنج  دمآ و  نادیم  هب 
هیلع هللادبعابا  ناهگان  اما  اجک ، ریهز  ریرب و  بیبح و  اجک ، وت  یتسه ، وبدب  يور و  هایس  یمالغ  وت  دریگب  نماد  هب  ار  وت  رـس  مالـسلا 

: دومرف تشاذگ و  نوج  هایس  يور  رب  تروص  تفرگ و  نماد  هب  ار  شرس  مالسلا 

ار شندب  دیفـس و  ار  شیور  ایادـخ  دـمحم » لآ  دـمحم و  نیب  هنیب و  فرع  راربالا و  عم  هرـشحا  هحیر و  بیط  ههجو و  ضیب  مهللا  »
هدب (1). رارق  رتشیب  ییانشآ  دمحم  لآ  دمحم و  وا و  نایم  نادرگ و  شروشحم  ناکین  راربا و  اب  نادرگ و  وبشوخ 
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تسام لد  ادخ  يارب  كالم 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اذل 

یلاعت كرابت و  دنوادخ   (1) مکلامعا » مکبولق و  یلإ  رظنی  نکلو  مکلاوما  یلإ  مکروص و ال  یلإ  رظنی  یلاـعت ال  كراـبت و  َهللا  نإ  »
.درگن یم  امش  ياهراک  اه و  لد  هب  هکلب  درگن  یمن  امش  ياه  ییاراد  اه و  هرهچ  هب 

هک ییاهزیچ  نیا  دـنک و  یمن  هاگن  ناملغـش  ماقم و  تورث و  تردـق و  هب  ای  نامتروص و  ییابیز  یتشز و  هفاـیق و  هب  اـم  راـگدرورپ 
تقد هکم  رد  ادخ  هناخ  هب  دیوش  یم  فرشم  یتقو  امـش  .دنیآ  یمن  باسح  هب  ترخآ  رد  دنا ، هدش  نازیم  كالم و  ایند  رد  ام  يارب 
مامت دیاب  دوش  هکم  دراو  دـهاوخ  یم  هک  سکره  هکلب  دوش  دراو  دوخ  سابل  اب  هکم  هب  دورو  عقوم  درادـن  قح  یـسک  چـیه  دـینک ،

، لکـش کی  همه  دـنک ، افتکا  دیفـس  هفحلم ي  ای  هلوح و  ات  ود  هب  شا  ییاراد  مامت  زا  دراذـگب و  رانک  ار  اه  باعل  گنر و  ساـبل و 
سابل و اب  یماظن  رادرـس  هدـنامرف و  نآ  هن  موش  مرُحم  مناوت  یم  میابق  ابع و  اب  یناحور  ِنم  هن  .دـنور  یم  ادـخ  هناخ  هب  گـنر  کـی 

سابل هک  يریقف  صخـش  نآ  هن  دوش و  دراو  دـناوت  یم  یناموت  رازه  دـص  دـنچ  سابل  اب  دـنمتورث  درف  کـی  هن  شا ، یماـظن  مرفینوی 
ات میریگ ، یم  رارق  ادخ  هناخ  رد  يرهاظ  لکـش  کی  هب  میتسه ، هک  یلام  تیعـضو  ماقم و  ناونع و  ره  اب  همه  هکلب  دراد ، یـسردنم 

ام و لد  بلق و  وا  شیپ  يرترب  كالم  هک  میتسه  هدـنب  طقف  طقف و  دـنوادخ  ربارب  رد  میتسه و  نامدوخ  يارب  میتسه  هچ  ره  مینادـب 
.تسا نامراتفر  لامعا و 
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اروشاع تضهن  البرک و  هعقاو  رد  ناگمه  يارب  يربارب ، ياه  تصرف  .تسا  لد  يریذـپرثا  یکاپ و  بلق و  تواسق  هنحـص ي  البرک 
بلق ندوب  اراد  لیلد  هب  یهورگ  دـندنام و  زاب  قح  هار  زا  لد ، رد  تواسق  دوجو  عوشخ و  مدـع  رطاخ  هب  يا  هدـع  اـما  هدـمآ ، شیپ 

.دندرک ادیپ  هار  تاجرد  بتارم و  نیرتالاب  هب  كاپ ، یلد  میلس و 

؟ تسیچ میلس  بلق  هب  یبایتسد  هار 

یلد میلـس و  یبلق  میناوت  یم  هنوگچ  اـم  دروآ ؟ تسدـب  ار  تلـصخ  نیا  دوش  یم  هنوگچ  هک  درک  هجوت  عوضوم  نیا  هب  دـیاب  لاـح 
یم کیبل  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ارهز  فسوی  يادـن  هب  هک  میـشاب  یناسک  وزج  اـت  میـشاب ، هتـشاد  كاـپ 

؟ دننک یم  یگداتسیا  وا  هار  رد  دنیوگ و 

یتسود ایند  زا  زیهرپ  - 1

ملاس یتسود  ایند  زا  هک  تسا  یبلق  ملاس ، بلق   (1) ایندلا » بح  نم  ملسی  يذلا  میلسلا  بلقلا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.دشاب

نانخـس اب  مدرم  رثکا  .تسا  ایند  هب  هقالع  قشع و  زا  زیهرپ  دوش ، یم  ریذپرثا  لد  ملاس و  بلق  ندرک  ادیپ  ببـس  هک  یلماوع  زا  یکی 
هنوگره ایند و  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالـسا و  نیا  هک  دننک  یم  نامگ  دنا ، هدینـش  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  هک  ینوگانوگ 

.دنتسه فلاخم  نآ  زا  ندرب  هرهب 

؟ تسا فلاخم  يرادایند  اب  مالسا  ایآ 

نآ رد  ار  ام  دومن و  قلخ  ار  نآ  دـنوادخ  ارچ  سپ  دوب ، دنـسپان  دـب و  ایند  رگا  هک  دـیآ  یم  شیپ  ام  زا  يرایـسب  نهذ  رد  لاؤس  نیا 
ًاـساسا و  تسین ، فلاخم  هاگ  چیه  نآ  رد  یگدنز  ایند و  اب  مالـسا  نیبم  نید  مینادب  دـیاب  هک  یلاح  رد  مینک ؟ یگدـنز  هک  داد  رارق 

.دومن یمن  قلخ  ار  نآ  دنوادخ  دوب ، دب  ایند  رگا 
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.دندرک یم  دروخرب  تدش  هب  دنا  هدیشک  نآ  رد  دوجوم  تامعن  ایند و  زا  تسد  هک  یناسک  اب  زین  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

نان هب  اذـغ  زا  دـشوپ و  یم  نشخ  ربز و  ياه  سابل  هدرک ، اـیند  كرت  داـیز  نب  مصاـع  ماـن  هب  یـصخش  دـنداد  ربخ  نینمؤملاریما  هب 
، دـش فرـشم  ماما  رـضحم  هب  یتقو  مصاع  .دـیروایب  نم  دزن  ار  وا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تسا  هدرک  افتکا  یکـشخ 

: دندومرف یتحاران  اب  ترضح 

ضرالا و  : » لوقی هللا  سیل  وأ  اهنم ؟ كذخا  هرکی  وه  تابیطلا و  کل  لحا  هللا  يرتأ  كدلو ؟ تمحر  امأ  کلهأ ؟ نم  تییحتسا  اما  »
َهللا لاق  دـق  لاقملاب و  اهلاذـتبا  نم  هیلإ  بحأ  لاعفلاب  هللا  معن  لاذـتبال  هللاابف   (1) مامکالا » ُتاذ  ُلخنلا  ٌههکاف و  اهیف  ماـنالل * اهعـضو 

هک ینک  یم  لاـیخ  اـیآ  يدرکن ؟ محر  تنادـنزرف  هـب  يدیـشکن ؟ تلاـجخ  ترـسمه  زا   (2) ثّدـحف » ّکبر  ِهمعنب  اـما  و   » لـجوزع
هک نیا  هن  رگم  ینک ؟ هدافتـسا  اه  نآ  زا  هک  درادـن  تسود  لاـح ، نیا  اـب  هتـشاد ، اور  وت  رب  ار  هزیکاـپ  لـالح و  ياـهزیچ  دـنوادخ ،
هب سپ  تسا » شـشوپ  اب  يامرخ  لخن و  نوگانوگ و  ياه  هویم  نآ  رد  هک  داد  رارق  یگدنز  يارب  ار  ینیمز  و  : » دیامرف یم  دـنوادخ 

هدومرف دنوادخ  .تسا  راتفگ  رد  اه  نآ  نایب  زا  رت  بوبحم  وا  دزن  دنوادخ ، ياه  تمعن  زا  یلمع  يرادرب  هرهب  هک  دـنگوس  دـنوادخ 
.(3) نک » وگزاب  ار  تراگدرورپ  تمعن  و  : » تسا

یم ینایب  رد  متفه  ماما  هک  تسا  دنـسپان  يدـح  هب  دراد  دوجو  نآ  رد  هک  یهلا  بهاوم  یگدـنز و  زا  ندـنادرگ  يور  اـیند و  كرت 
: دیامرف
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.دنک اهر  شنید  رطاخ  هب  ار  شیایند  هک  یسک  تسین  ام  زا   (1) هنیدل » هایند  كرت  نم  انم  سیل  »

فسوی دنک ، یم  تموکح  دواد  نب  نامیلس  دنا ، هدومن  یگدنز  دنا و  هدمآ  ادخ  ربمایپ  رازه  راهچ  تسیب و  دصکی و  ایند  نیمه  رد 
.دنک یم  تراجت  دنک ، یم  تدابع  دباوخ ، یم  دروخ ، یم  اذغ  دهد ، یم  هداوناخ  لیکشت  ادخ  لوسر  دوش ، یم  رـصم  زیزع  قیدص 
جهن رد  مالـسلا  هیلع  یلع  یتـبغر  یب  زا  ررکم  رد  ررکم  اـم  ارچ  دوـش ؟ یم  ییوگدـب  نآ  هب  هقـالع ي  اـیند و  زا  ردـق  نیا  ارچ  سپ 

؟ میناوخ یم  هغالبلا 

ایند زا  يرو  هرهب  يارب  مالسا  رایعم 

رد هک  میزادرپب  نآ  نوماریپ  لئاسم  ایند و  هب  يدح  ات  هک  تسا  بلطم  نیا  رد  هصالخ  ناش  نخـس  مامت  نآ  نایاوشیپ  مالـسا و  نید 
هار زا  هن  اما  میربب  هرهب  نآ  بهاوم  ایند و  زا  .دزاسن  ناریو  ار  نامترخآ  هک  مینک  دابآ  ییاج  ات  ار  ایند  .دشاب  ادخ  تعاطا  بوچراچ 

.مارح هار  زا  هن  مدرم ، هب  ملظ  هار  زا  هن  هانگ ،

هک ییاج  ات  دهد ، رارق  عاعشلا  تحت  ار  هدنب  داقتعا  نامیا و  هک  تسا  دنسپان  دب و  ییایند  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مالـسا و  رظن  زا 
.دوش ادخ  اب  ینمشد  ینامرفان و  درف و  کی  تاداقتعا  نتفر  نیب  زا  ببس  نآ  هب  ندیسر  ایند و  هب  هقالع  قشع و 

رازه دنچ  ندروآ  تسدب  يارب  دوش ، دراو  میگدـنز  رد  مارح  لام  هک  تمیق  نیا  هب  یتح  دوش  بوخ  ما  یلام  عضو  مهاوخب  نم  رگا 
ار ترخآ  رد  دوخ  نادـیواج  هدـنیآ ي  مشاب ، رـضاح  يویند  نوگانوگ  لئاسم  هب  ندیـسر  يارب  دوش ، اضق  مزامن  رتشیب  دوس  ناموت 

.تسا هتفرگن  رارق  شهوکن  دروم  نآ  هب  نتخادرپ  یتسودایند و  هنوگ  نیا  دشابن ، ایند  زج  یفده  مرمع  مامت  رد  منک ، بارخ 
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مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لباقم  دـش  رـضاح  ير ، ینارمکح  یـسرک  رب  نتـسشن  يارب  ییایند ، تموکح  هب  ندیـسر  يارب  دعـس  رمع 
دایرف البرک  رد  دنک  لیمکت  ار  دوخ  راک  هک  نآ  يارب  مه  دـعب  دـناسرب و  تداهـش  هب  ار  شنارای  وا و  عضو  نیرت  عیجف  هب  دتـسیاب و 

: دنزب

.دنازاتب بسا  نیسح  ندب  رب  دوش و  بلطواد  هک  تسیک   (1) هرهظ »؟ لیخلا  یطاویف  مالسلا  هیلع  نیسحلل  بدنتی  نم  »

: دیامرف یم  یتسودایند  هب  عجار  مالسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 

.تسا یتسودایند  هریبک ، هانگ  نیرتگرزب   (2) ایندلا » بح  رئابکلا  ربکا  »

: دیامرف یم  ترضح  نوچ  تسا  نینچ  نیا  یتسودایند  ارچ 

.تسا یهانگ  ره  زاغآ  تیصعم و  ره  هشیر  یتسودایند   (3) بنذ » لک  لوا  هیصعم و  لک  لصا  ایندلا  بح  »

یگدنز رد  ایند  نید و  زرم 

هک دندز  يرایسب  تایانج  ناهانگ و  هب  تسد  نآ  ریذپ  لاوز  تورث  تردق و  ایند و  یناف  یگدنز  يارب  هک  يرامش  یب  دارفا  اسب  هچ 
.تسالبرک نینوخ  هعقاو  نآ  صخشم  هنومن ي 

روما هب  ناسنا  مه  هک  نیا  دننک ، یم  هیصوت  شیوخ  ناوریپ  هب  ار  ترخآ  اب  مأوت  يایند  یگدنز  ام ، نایاوشیپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
ترخآ دـیواج  یگدـنز  يارب  ادـخ ، دای  اب  هک  نآ  مه  دـیامن و  شالت  نآ  نوگانوگ  ياه  هصرع  رد  دـنک و  یگدیـسر  دوخ  يایند 

.دهد ماجنا  يراک  درادرب و  یمدق 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اذل 

تزرُحا کنیدل  ًاعبت  كایند  تلعج  نإ  نیرـساخلا  نم  هرخالا  یف  تنک  كایند و  کنید و  تکلهأ  كانیدل  ًاعبت  کنید  تلعج  نإ  »
رد يا و  هدرب  نیب  زا  ار  ود  ره  تیاـیند  نید و  ینک ، اـیند  عباـت  ار  تنید  رگا   (4) نیزئافلا » نم  هرخالا  یف  تنک  كایند و  کـنید و 
رد يا و  هدروآ  تسد  هب  ار  ود  ره  تیاـیند  نـید و  ینک ، تـنید  عباـت  ار  دوـخ  ياـیند  رگا  اـما  دوـب ، یهاوـخ  ناراـکنایز  زا  ترخآ 

.دوب یهاوخ  ناراگتسر  زا  ترخآ 

16087 ص :

ص 180. فوهل ، ص 169 ، ج2 ، دیفم ، داشرا  . 18 - 1
.6074 لامعلازنک ، . 19 - 2

ص 122. ج2 ، رطاوخلا ، هیبنت  . 20 - 3
.3750 مکحلاررغ ، . 21 - 4
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نارگید هب  تبسن  یهاوخریخ  - 2

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نانمؤم يارب  هک  ینامز  رگم  دـش ، دـهاوخن  ملاـس  وت  يارب  تلد   (1) کسفنل » بحت  ام  نینمؤملل  بحت  یتح  کبلق  کل  ملـسی  ـال  »
.يدنسپ یم  دوخ  يارب  هک  يدنسپ  نامه 

نم هب  مه  نارگید  نم ، يارب  تسا  بوـخ  هچ  ره  هکلب  .تسین  شعفاـنم  دوـخ و  رکف  هب  طـقف  تـسا ، میلـس  بـلق  ياراد  هـک  یـسک 
رهاوخ ردارب و  اب  تساوخ  شلد  هک  يروط  ره  اما  دـنک  بلط  یکین  یبوخ و  نارگید  زا  ناسنا  رگید ، یتلاح  رد  اـی  .دنتـسین  طوبرم 
تافـص هنوگ  نیا  زا  دشاب  اراد  ار  ادـخ  تیانع  دروم  میلـس و  بلق  تمایق  يادرف  دـهاوخ  یم  هک  یناسنا  .دـنک  راتفر  دوخ  ناملـسم 

هک دونـشب  رگا  .دننک  دروخرب  وا  اب  نارگید  دراد ، تسود  تسا و  عقوتم  هک  دنک  یم  راتفر  نارگید  اب  يروط  هکلب  .دـنک  یم  يرود 
دمهفب رگا  .دـنرازیب  راـک  نیا  زا  زین  نارگید  هک  دـنادب  سپ  دوـش ؟ یم  تحاراـن  دـنا ، هدرک  ار  شا  ییوگدـب  تـبیغ و  یـسلجم  رد 

یـشورف و مک  زا  مه  نارگید  دـنادب  سپ  دوش ؟ یم  تحاراـن  تسا ، رت  نارگ  اـی  تسا  رتمک  شا  یعقاو  نزو  زا  هدـیرخ ، ار  یـسنج 
دشاب هتشاد  نیقی  سپ  دروخ ؟ یمرب  شتریغ  هب  تسه ، شسیماون  لابند  هب  یمشچ  دوش ، هجوتم  رگا  .دیآ  یم  ناشدب  یشورف  نارگ 

.دنهد یم  تیمها  دوخ  سیماون  تمرح  ظفح  هب  زین  نارگید  هک 

شیپ یبسانم  تیعقوم  تصرف و  کی  رگا  .دنک  میهـس  نآ  رد  زین  ار  نارگید  دنک  یعـس  دراد ، دوجو  یبوخ  ریخ و  رگا  لباقم  هطقن 
.دیامنن غیرد  ار  تصرف  نآ  دنک ، هارمه  دوخ  اب  زین  ار  نارگید  دناوت  یم  و  هدمآ ،

16088 ص :

ص 8. ج78 ، راونالاراحب ، . 22 - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نارای  یهاوخریخ 

هار نیا  هک  لاح  اما  دومن ، ماما  يوس  هب  رفـس  مزع  دش ، ربخاب  البرک  رد  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  روضح  زا  یتقو  رهاظم  نب  بیبح 
.درکن دوخ  هب  رصحنم  ار  نآ  تسا ، هدش  هدرتسگ  شیارب  تداعس 

مالـس و تسا  هداتـسیا  يراطع  هزاغم ي  يولج  هجـسوع  نب  ملـسم  شا  یمیدـق  تسود  دـید  دـش ، هفوک  رازاب  دراو  اهزور  زا  یکی 
مرخب و انح  ات  ما  هدمآ  هدش ، دیفس  منساحم  يرادقم  بیبح  تفگ : ینک ؟ یم  هچ  اج  نیا  ملسم  دیسرپ : بیبح  دندرک و  یسرپلاوحا 

یفرعم وت  هب  یباضخ  یهاوخ  یم  مزیزع ، تسود  تفگ : تخادـنا و  هجـسوع  نب  ملـسم  هب  یهاگن  رهاـظم  نب  بیبح  .منک  باـضخ 
همطاف رسپ  البرک و  میورب  ایب  تفگ : بیبح  یباضخ ؟ هچ  دیسرپ : بجعت  اب  ملـسم  .دوش  تترخآ  ایند و  يدنمتداعـس  ثعاب  هک  منک 
.ددرگ ترخآ  ایند و  رد  نامیوربآ  بجوم  دوش و  باضخ  نامرس  نوخ  هب  نامنساحم  شباکر  رد  ات  مینک  يرای  مالـسلا  اهیلع  ارهز 

(1)

اهراک رد  صالخا  - 3

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هک تـسا  یلد  ملاـس  لد   (2) طـقاس » وـهف  کـش  وا  كرـش  هیف  بلق  لـک  هاوـس و  دـحا  هیف  سیل  هبر و  یقلی  يذـلا  میلـسلا  بلقلا  »
طحنم دـشاب  کش  ای  كرـش  نآ  رد  هک  یلد  ره  دـشاب و  هتـشادن  دوخ  رد  وا  زج  يدـحا  هک  دـنک  رادـید  یلاح  رد  ار  شراگدرورپ 

.تسا

دای هب  دنوادخ و  يارب  ناشراتفر  لامعا و  مامت  هک  نیا  دشاب ، ادخ  دای  زا  ولمم  ناشدوجو  هک  دنراد  ملاس  یبلق  ریذپرثا و  لد  يدارفا 
اهراک و رد  نم  هک  نیا  هن  دنـشاب ، هتـشادن  ادـخ  زج  یتین  فدـه و  دوخ  ياهراتفر  اهراک و  مامت  رد  هک  یناسک  دریذـپ ، تروص  وا 

يارب ادخ و  رطاخ  هب  ار  راک  نیا  نم  میوگب : مهد و  رارق  کیرش  مه  ار  صخـش  نالف  دنوادخ ، رانک  رد  مهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا 
.مداد ماجنا  ینالف 

16089 ص :

ص 362. مایالا ، عیاقو  ص 119 ، ج2 ، ءاجیهلا ، ناسرف  . 23 - 1
ص 16. ج2 ، یفاک ، . 24 - 2
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صالخا تفآ  ءایر 

يارب طقف  هللا » هجول  ًاصلاخ   » تسه زامن  لوغشم  یسک  کی  .تسین  ادخ  يارب  نتفرگ  کیرش  ایر و  لها  دراد  میلس  بلق  هک  یناسنا 
وا دوشب و  دراو  رد  زا  دراد  نآ  هب  يراک  هک  یناگرا  هرادا و  نالف  لوئـسم  ای  شا  هیاسمه  ای  قیفر  مود ، تعکر  رد  دـناوخ  یم  ادـخ 

يارب تعکر  کی  ینعی  يزامن  هچ  هب  هب  دیوگب  دربب و  تذل  دیایب و  شـشوخ  ینالف  هک  مناوخب  يزامن  کی  دـیوگب : شدوخ  اب  مه 
.داد رارق  کیرش  ادخ  اب  مه  ار  نارگید  زامن  نیا  رد  نارگید  يارب  تعکر  کی  ادخ ،

نم يرب » هنم  انأف   » دیامن کیرش  نآ  رد  نم  اب  ار  یسک  دهد و  ماجنا  يراک  سک  ره  مکیرش ، نیرتزاین  یب  نم  دیامرف : یم  دنوادخ 
تسا (1). هداد  رارق  نم  کیرش  هک  دشاب  یسک  يارب  راک  نآ  مرازیب ، راک  نآ  زا 

: دنهد یم  رارق  باطخ  دروم  هنوگ  نیا  ار  راکایر  تمایق  زور  رد  دیامرف : یم  مرکا  لوسر  اذل 

يا راکبیرف ! يا  راکبان ! يا   (2) هل » لمعت  تنک  نمم  كرجا  ذـخف  بهذا  كرجا  لطب  کلمع و  لض  یئارم  ای  رداغ ! ای  رجاـف ! اـی  »
.ریگب يدرک  یم  راک  وا  رطاخ  هب  هک  سک  نامه  زا  ار  دوخ  دزم  ورب و  تفر  نیب  زا  تشاداپ  دش و  عیاض  تلمع  راکایر 

ایر نامه  ای  یفخ  كرـش  دربب  نیب  زا  ار  نآ  دـنزب و  هبرـض  تسا  نکمم  یناـسنا  ره  داـقتعا  ناـمیا و  هشیر ي  هب  هک  یتاـفآ  زا  یکی 
.نارگید دـیجمت  فیرعت و  يارب  هکلب  ادـخ  يارب  هن  اما  دـهد ، ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  تاداـبع  لاـمعا و  ناـسنا  هک  نیا  .تسا 

دننک و مالعا  ای  دننک  رکشت  وا  زا  نارگید  دراد  عقوت  اما  دهد  یم  ماجنا  راک  دنک ، یم  جرخ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  سلجم  يارب 
وا هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـنوادخ و  دـیاب  دـناد  یمن  هک  یلاح  رد  تسا ، هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  بشما  ینالف  هک  دـننادب  همه 

.مدرم هن  دنهد  شاداپ  دننک و  تیانع 

16090 ص :

ص 203. یعادلا ، هدع  . 25 - 1
ص 318. دیرملا ، هینم  . 26 - 2
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.تسا نآ  بقاوع  يراکایر و  هب  ندیدرگ  التبم  مالسا ، تما  هدنیآ ي  هب  عجار  ربمایپ  ياه  ینارگن  زا  یکی  لیلد  نیمه  هب 

؟ هللا لوسر  ای  رغصالا  كرشلا  ام  اولاق و  رغصالا ، كرشلا  مکیلع  فاخأ  ام  فوخأ  نإ  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  تسا ، کچوک  كرـش  زا  امـش  يارب  نم  ینارگن  نیرتشیب   (1) ءایرلا » لاق :

.ایر دندومرف : تسیچ ؟ کچوک  كرش 

مالسلا هیلع  هللادبعابا  باحصا  يراوتسا  لماع  صولخ 

دای زا  هظحل  کی  ناشلد  نوچ  تسا ، ریذـپرثا  یلد  میلـس و  بلق  ناشبوخ  تایـصوصخ  زا  یکی  رگا  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  نارای 
مامت دنتـسین و  نارگید  نتفگ  هب  هب  فیرعت و  لابند  هب  يا  هرذ  نیاربانب  .دنرادن  یهلا  تیاضر  بسک  زج  یفده  تسین و  یلاخ  ادـخ 

.تسا فوطعم  دوبعم  يدونشخ  بسک  هناصلاخ و  هفیظو  ماجنا  رب  ناش  نهذ 

اما دنتـسناد  یم  لطاب  روحم  رب  ار  نانآ  و  قحرب ، ار  دوخ  هفوک  رکـشل  .دـنداد  یم  رارق  تناها  نعط و  دروم  ار  ناـنآ  ـالبرک  رد  همه 
هداد تسد  زا  ار  دوخ  لد  بلق و  يریذـپرثا  یناسک  رگا  .درک  یمن  داجیا  نانآ  نیتسار  داقتعا  رد  یللخ  اهدروخرب  اـه و  فرح  نیا 

لد بلق و  هطـساو ي  هب  اما  دنرادن  رارق  ریـسم  رد  هک  نآ  اب  هک  دنراد  دوجو  يدارفا  لباقم  رد  دـنا  هدـش  هدیـشک  طاطحنا  هب  دـنا و 
.دندرگ یم  لئان  تداعس  هار  هب  شیوخ  ریذپریثأت  هدنز و 

16091 ص :

: مق یشهوژپ ،) ینارنخـس   10  ) يودـهم هعماج  ینیـسح ، تضهن  اـضریلع ، ظـعاو ، یقداـص  عبنم : ص 214 . یعادـلا ، هدـع  . 27 - 1
harfeakhar.com زا لقن  هب  زیئاپ 1389   . لوا  پاچ  يدعس ، باتک  تاراشتنا 
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دنوادخ 22 تیاضر  ماقم 

دنوادخ تیاضر  ماقم 

دوخ دوجو  قمع  زا  هاگ  میرب ، یم  راکب  زین  دوخ  یعقاوم  رد  میونـش و  یم  ار  نآ  داـیز  اـم  هک  يا  هلمج  ادـخ " ياـضر  هب  میـضار  "

ام لد  رد  ماگنه  نیا  رد  ادـخ  ياضر  هب  تسین  یـضار  الـصا  ام  لد  تسا و  نابز  هب  طقف  هاگ  هدـمآ و  شیپ  هچنآ  هب  میتسه  یـضار 
 . تسا غورد  کی  نیا  میروآ و  یم  نابز  هب  ار  هلمج  نیا  تساغوغ و 

ریـسم نیا  رد  هک  ینانآ  تداعـس  هب  اشوخ  تسا و  ینافرع  یقالخا و  عیفر  رایـسب  تاماقم  زا  دهاوخ  یم  ادخ  هچنآ  هب  تیاضر  ماقم 
 . دشک یم  هنابز  ناشدوجو  رد  راگدرورپ  قوش  دننک و  یم  تکرح 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  .دراد  یقیمع  هطبار  سفن  نانیمطا  ثحبم  اب  ناسنا  تیاضر  عوضوم 

سفن يا  رجف ؛ ) هروـس  - 27-30 « ) ِیتَّنَج ِیلُخْداَویِداَبِع  ِیف  ِیلُخْداَف  ًهَّیِـضْرَّم   ًهَیِـضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ  یِعِجْرا  ُهَِّنئَمْطُْملا  ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اَـی  » 
تشهب هب  وش و  نم  ناگدنب  لخاد  سپ  تسا  یـضار  وت  زا  وا  یـضار و  وا  زا  وت  هک  یلاح  رد  درگزاب  تراگدرورپ  يوس  هب  هنئمطم 

.يآرد نم 

یم اضر  ماقم  هب  ناسنا  هاگنآ  تسا و  هنئمطم  سفن  ندروآ  تسدـب  لولعم  ناسنا  ادـخ و  نایم  هفرطود  تیاـضر  هب  لوصو  نیارباـنب 
ریـسم رد  یمدآ  هک  دوش  یم  لـصاح  یتـقو  ناـنیمطا  نیا  .دـبای  اـقترا  هنئمطم  سفن  هبترم  هب  هماول  هراـما و  سفن  هبترم  زا  هک  دـسر 

تخانش ینیقی و  شتاداقتعا  هک  دوش  نئمطم  ینعی  دسرب  نانیمطا  هب  یلمع  رظن  زا  هچ  يرظن و  ياه  تخانش  رد  هچ  شیوخ  لماکت 
هنیمز نانیمطا  نیا  .تسا  هتفرگ  لکـش  دـنوادخ  تیاضر  تساوخ و  قباطم  الماک  شا  تیـصخش  راتفر و  قالخا و  یقیقح و  شیاه 

.تسا اضر  ماقم  هب  لوصو 

16092 ص :
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زا لد  رد  ناـبز و  اـب  دـیآ 1 ؛ یمن  شدـب  یهلا  ریدـقت  اضق و  زا  درف  هکنیا  تسادـخ و  تساوخ  هب  يدونـشخ  ندوب ، یـضار  ياـنعم 
یماکحا کت  کت  هب  تبسن  تسا  قح  ياضر  هب  یضار  هک  یسک  .دشاب  هتشادن  یتیاکش  هلگ و  چیه  هدوب و  یـضار  یهلا  تاردقم 

.دشاب یهلا  ماکحا  هب  لماع  زین  لمع  رد  ات  دنک  یم  شالت  اذل  تسا ،  یضار  لد  هت  زا  هدومرف  شزیزع  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ  هک 

زا یکی  هب  هللااب –  ذوعن  هک -  یسک  .وا  تاردقم  وا و  هدارا  یلاعت و  قح  زا  هدنب  يدونـشخ  ینعی  اضر  دنیامرف : یم  هر )  ) ینیمخ ماما 
ریغ ماکحا  زا  یکی  هک  دهاوخب  ای  دراد  لد  رد  هیمالسا  ماکحا  زا  یکی  زا  یترودک  ای  دراد  یضارتعا  بلق  نطاب  رد  یمالسا  ماکحا 
نیا دناوتن  تسین و  مالسا  نید  هب  یـضار  نیا  روط  نآ  هن  دوب  روط  نیا  ییاذک  مکح  نیا  شاک  هک  دیوگب  ای  دشاب  تسه  هک  نیا  زا 

.دنکب 2 ار  بذاک  ياوعد 

: میرمش یمرب  ار  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  ییاه  هناشن  ياراد  نوگانوگ  داعبا  رد  ادخ  ياضر  هب  یضار  ناسنا  کی  اعطق 

نیا تیمها  .تسوا  ياضر  هزیگنا  هب  ادخ  ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  هدافتسا و  ادخ  ياضرب  یـضار  درف  يراتفر  ياه  هناشن  زا  یکی  
يارب اه  تمعن  نیا  هکنآ  لاح  دـیامن  مورحم  یهلا  ياه  تمعن  زا  دـهز ، هناهب  هب  ار  دوخ  دـیابن  ناـسنا  اریز  تسا  داـیز  رایـسب  دروم 

تسا هدش  هدیرفآ  نینمؤم 

يداقتعا ياه  هناشن  فلا - 

رب شیاهراک  همه  هک  دـنادب  میکح  ار  ادـخ  دوخ ،  رواب  داقتعا و  رد  هک  تسا  نآ  دـسرب  تیاضر  ماـقم  هب  ناـسنا  هکنیا  ياـنبم  - 1 
يارب ار  هنیزگ  نیرتهب  هشیمه  دهاوخ و  یم  ار  شناگدنب  ریخ  امئاد  هک  ینابرهم  يادخ  ینعی  تسا  تمحر  تمکح و  لدع ،  ساسا 

نیا رد  .دشاب 3  هتـشاد  مه  رواب  بلطم  نیا  هب  و  یلاعفا )  دیحوت  ) دنادب ملاع  هراک  همه  ار  ادـخ  نینچمه  - 2 دنک ؛ یم  باختنا  اهنآ 
.دوش یم  لیدبت  یضار  درف  کی  هب  تروص 
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اه هناشن  نیمه  رد  دنتسین و  ناسکی  دارفا  همه  هک  دینک  تقد  هتبلا  .دنریگ  یم  تأشن  ام  ياهرواب  زا  اتدمع  ام  ياهراتفر  دینک : هجوت 
رد دنا و  یعقاو  ناسانشادخ  هک  دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رد  بلطم  نیا  يالعا  دح  دنتسه ، نوگانوگ  بتارم  ياراد  مه 

ماما تاملک  رد  ار  نآ  ياه  هنومن  دـیناوت  یم  امـش  دـنوش و  یمن  لفاغ  داـقتعا  نیا  زا  گرزب  رایـسب  ياـه  تبیـصم  یتح  لاـح  همه 
.دینیبب اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح 

يراتفر يرکف و  ياه  هناشن  ب - 

تـسد زا  هچنآ  هب  ینعی  تسا  دهز  نتـشاد  دنک  یم  زورب  وا  یگدنز  لمع و  رد  هک  یـضار  درف  يرکف  يداقتعا و  ياه  هناشن  زا  - 1
تمعن يویند و  روما  يارب  لباقم ، رد  دوش و  یمن  هدرسفا  دیماان و  دنک و  یمن  سوسفا  راهظا  دسر  یم  وا  هب  هک  یتبیصم  ای  دهد  یم 

4  . دوش یمن  هدز  تهب  لاحشوخ و  نآ  ياه 

رطاخ  شمارآ  -  2

سفن 5 هب  دامتعا  - 3

 6 لوسر   ادخ و  مکح  میلست  -  4

.دوش یم  نآ  میلست  تسادخ  مکح  نوچ  دریذپ و  یم  زاب  يور  اب  ار  نآ  دوش  مکح  وا  هیلع  دنچ  ره  ادخ ، مکح  هب  یضار  درف  - 5

دزرو یمن  عمط  تقو  چیه  درف  نیا  - 6

؛  دنک 7 یمن  تداسح  -7 

دروخ یمن  يزور  هصغ  - 8 

تسا 8 ششوک  شالت و  لها  -  9

.تسا 9 ادخ  ياه  تمعن  رازگ  رکش  هشیمه  - 10

ریغ رد  هک  نآ  تسا  رادروخرب  يا  هداعلا  قوف  تیمها  زا  اـه  ناـسنا  اـب  لـماعت  دروخرب و  رد  هک  درف  نیا  ياـه  هناـشن  رگید  زا  - 11
دوش یمن  نیگمشخ  ادخ  ياضر 

درادیم تسود  ادخ  ياضر  يارب  - 12

ناتفـص ناطیـش  ياه  ماد  زا  ار  ناسنا  یناوج  نارود  رد  اـصوصخم  یگژیو  نیا   10 .دنک یم  باختنا  تسود  ادـخ  ياضر  يارب  -13
.دوش یم  درف  يارب  رتالاب  نینس  رد  يرایسب  تاکرب  ثعاب  نآ  هب  لمع  دنک و  یم  ظفح 
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دنک 12 یم  لمحت  دنشاب  گرزب  دنچ  ره  ار  اه  يراتفرگ  اه و  یتخـس  وا  .تسا 11  یـضار  درف  ياه  هناشن  زا  ربص  ندرک  هشیپ  -14
.میدرک نایب  یلاثم  هناشن  نیا  يارب 

یم تسد  زا  هچنآ  هب  ینعی  تسا  دهز  نتـشاد  دنک  یم  زورب  وا  یگدنز  لمع و  رد  هک  یـضار  درف  يرکف  يداقتعا و  ياه  هناشن  زا   
تمعن يویند و  روما  يارب  لباقم ، رد  دوش و  یمن  هدرـسفا  دیماان و  دـنک و  یمن  سوسفا  راهظا  دـسر  یم  وا  هب  هک  یتبیـصم  ای  دـهد 

دوش یمن  هدز  تهب  لاحشوخ و  نآ  ياه 

هک تسا  هتـسیاش  ریخ و  لامعا  نداد  ماجنا  هب  هجوت  يراتفر  هزوح  رد  یـضار  درف  مهم  ياه  هناـشن  زا  - 1 يراتفر   ياه  هناـشن  ج - 
.دروآ 13 یم  تسد  هب  زین  ار  دنوادخ  تیاضر  درف  نیا  اهنآ  ماجنا  اب  هتبلا 

رایسب دروم  نیا  تیمها  .تسوا  ياضر  هزیگنا  هب  ادخ  ياه  تمعن  زا  يدنم  هرهب  هدافتـسا و  وا  يراتفر  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی  - 2
هدیرفآ نینمؤم  يارب  اه  تمعن  نیا  هکنآ  لاح  دیامن  مورحم  یهلا  ياه  تمعن  زا  دهز ، هناهب  هب  ار  دوخ  دـیابن  ناسنا  اریز  تسا  دایز 

.تسا 14 هدش 

.تساهنآ 15 يراتفر  میالع  زا  زین  رکشت  عقوت  یتح  تشاد و  مشچ  چیه  نودب  ادخ  هار  رد  قافنا  - 3

وا دصقم  16و  دهد یم  ماـجنا  صـالخا  اـب  ار  دوخ  لاـمعا  همه  هک  تسا  نآ  یـضار  درف  ياـهراتفر  رد  كرتشم  هطقن  دـینک : هجوت 
.تسادخ

: تیاضر دنلب  ماقم 

دهد یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  وا  ترخآ  ایند و  هک  تسا  هدش  يدنلب  رایسب  ماقم  بحاص  دشاب  ادخ  ياضق  اضر و  هب  یضار  هک  یسک 
.ددرگ یم  صخاش  مدرم  نایم  رد  و 

: ناتساد

رارف اه  هپت  تمـس  هب  زرواـشک  بسا  زور  کـی  درکیم .  هدافتـسا  هعرزم  راـک  تشک و  رد  نآ  زا  هک  تشاد  يریپ  بسا  يزرواـشک 
 . دنتخادرپ وا  اب  يدردمه  هب  شا  یسناش  دب  رطاخ  هب  دندش و  عمج  وا  هناخ ي  رد  اه  هیاسمه  درک . 
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.دنادیم ادخ  طقف  یسناش  شوخ  مه  دیاش  هدوب و  یسناش  دب  نیا  دیاش  تفگ : اهنآ  هب  زرواشک 

شوخ تباب  وا  هب  هدـکهد  مدرم  راب  نیا  تشگزاب .  اه  هپت  يوس  نآ  زا  یـشحو  بسا  هلگ  کی  اب  زرواـشک  بسا  دـعب ،  هتفه  کـی 
 . دنتفگ کیربت  شا  یسناش 

.دنادیم ادخ  طقفیسناش  دب  دیاش  هدوب و  یسناش  شوخ  نیا  دیاش  تفگ :  زرواشک 

شیاپ داتفا و  نیمز  هب  اه  بسا  زا  یکی  تشپ  زا  دوب ،  یـشحو  ياـه  بسا  ندرک  مار  لاـح  رد  زرواـشک  رـسپ  یتقو  زور  نآ  يادرف 
 . یتسه یسناش  دب  مدآ  هچ  دنتفگ :  وا  هب  دندمآ ،  زرواشک  رسپ  تدایع  يارب  اه  هیاسمه  یتقو  راب  نیا  تسکش . 

.دنادیم ادخ  طقف  یسناش ،  شوخ  مه  دیاش  هدوب و  یسناش  دب  نیا  دیاش  داد :  باوج  مه  زاب  زرواشک 

هک زرواشک  رـسپ  زج  هب  دندرب ،  دوخ  اب  گنج  رد  تمدخ  يارب  ار  ناناوج  همه  دندمآ و  هدکهد  هب  شترا  نازابرـس  دعب  زور  دـنچ 
هدوب و یـسناش  شوخ  نیا  دـیاش  میناد  یمن  مه  ام  تفگ ،  یم  تسار  زرواشک  دـنتفگ :  دوخ  اب  مدرم  راب  نیا  دوب .  هتـسکش  شیاـپ 

.دنادیم ادخ  طقف  یسناش  دب  دیاش 

میرک 17 نآرق  رد  بلق 

میرک نآرق  رد  بلق 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

تبـسن نآ  هب  تاساسحا  فطاوع و  كرد  ناـمیا ، رکفت ، ریظن  یمیهاـفم ؛ هتفر ، راـک  هب  نآرق  رد  بلق  هملک  هک  يددـعتم  دراوم  رد 
رد هک  يربونـص  بلق   » ینعی ینامـسج  بلق  اب  یتیخنـس  چیه  میهافم  نیا  هک  دومن  اعدا  ناوتب  دـیاش  دراوم  نیا  رد  .تسا  هدـش  هداد 

بلق میدق ، ناینانوی  نایمور و  زا  يرایـسب  دننام  هب  زین  نآرق  میوش ، یعدـم  هک  نیا  ای  .دـنرادن  تسا ،» هتفرگ  رارق  هنیـس  پچ  هشوگ 
رد عماج  یقیقحت  دـنمزاین  ود ، نیا  زا  کی  ره  تابثا  .درمـش  یم  تاساسحا  فطاوع و  زکرم  لـقعت و  رکفت ، هاـگرارق  ار  ینامـسج 

.تسا تایاور  نآرق و  رد  فلتخم  تالامعتسا  تغل و  ياه  باتک 
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رظن دروم  زین  ار  ردص  سفن و  داؤف ، دننام  ییاه ؛ هژاو  دیاب  بلق  قیقد  موهفم  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  هب  هجوت 
.تشاد

 ( داؤف بلق و   ) هژاو ي یسانش  موهفم 

« برعلا ناسل   » ربتعم ياه  همان  تغل  رد   (1) .تسا رایـسب  نآ  ینوگرگد  ّبلقت و  هک  دوش  یم  هتفگ  بلق  ناسنا  بلق  هب  تهج  نیا  زا 
: تسا هدمآ  رینملا » حابصملا   » و

ناـسل رد  روظنمنبا   (2) .دور یم راـک  هب  زین  لـقع  ياـنعم  هب  تسا ، ندـب  زا  يوضع  ماـن  یبرع  ناـبز  رد  هک  يروط  ناـمه  بلق  هژاو 
یم  (3) «، ْبلَق َُهل  َناـک  ْنَِمل  يرْکِذـَل  َکـِلذ  یف  َّنِإ   » هیآ ي ياـنعم  رد  برع ) ناـبز  فورعم  سانـش  تـغل   ) ءاّرف دـیوگ : یم  برعلا 

: دیوگ

؛ دور یم  راک  هب  زین  لقع  يانعم  هب  بلق  یبرع  نابز  رد  دـیوگ : یم  انعم  نیا  حیـضوت  رد  ءارف  تسا ؛ لقع  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  بلق 
وت يارب   » ینعی تسا ؛ لقع  يانعم  هب  بلق  اه  لاثم  نیا  مامت  رد  هک  کبلق »؟ بهذ  نیأ  «، » کـعم کـُبلق  اـم  «، » ٌبلق کـل  اـم   » دـننام

(4) .»؟ تسا هتفر  اجک  وت  لقع  «، » تسین وت  اب  وت  لقع  «، » تسین یلقع 

یم  هتفگ  زیچ  نآ  بلق  يزیچ ، ره  فیرـش  صلاـخ و  دـُعب  هب  دـنیوگ : یم  هغللا » سیئاـقم   » رد سراـف  نبا  و  هیاـهنلا »  » رد ریثا  نـبا 
.تفگ بلق  ناوت  یم  تسا ، ناسنا  تقیقح  فیرش و  صلاخ ، دُعب  هک  مه  ناسنا  حور  سفن و  هب  سپ   (5) .دوش
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.ق 1409 مق ، ترجه ، رشن 

، دمحم نب  دـمحا  یمویف ، 1404ق ؛ توریب ، رکفلا ، راد  ص 687 ، ج 1 ، برعلا ، ناـسل  مرکم ، نـب  دـمحم  روـظنم ، نـبا  ( . 2 - ) 2
.ق 1414 مق ، هرجهلا ، راد  هسسوم  ص 512 ، ج 2 ، رینملا ، حابصملا 

.37 ق ، ( . 3 - ) 3
، توریب رکفلا ، راد  ص 336 ، ج 2 ، سوماقلا ، رهاوج  نم  سورعلا  جات  یـضترم ، دـمحم  يدـیبز ، ناـمه ؛ برعلا ، ناـسل  ( . 4 - ) 4

.ق 1414
كرابم يرزج ، ریثا  نبا  1404ق ؛ مق ، یمالسالا ، مالعالا  بتکم  ص 17 ، ج 5 ، هغللا ، سییاقملا  مجعم  سراف ، نب  دـمحا  ( . 5 - ) 5

.ش 1367 مق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  ص 96 ، ج 4 ، رثالا ، ثیدحلا و  بیرغ  یف  هیاهنلا  دمحم ، نب 
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زین يوفطصم  همّالع  نینچمه   (1) .دور یم  راک  هب  زین  حور  يانعم  هب  بلق  هژاو  تسا : هدـمآ  نآرقلا » ظافلا  تادرفم   » هماـن تغل  رد 
: تسا بلق  ود  ياراد  یناسنا  ره  دیوگ : یم  قیقحتلا »  » رد

.تسا يربونص  بلق  نامه  هک  يرهاظ  يّدام  بلق  . 1

(2) .تسا ناسنا  تقیقح  هک  ینطاب  یناحور  بلق  . 2

یعون نآ  رد  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، بلق  اب  فدارتم  ییانعم  هک  دنداقتعا  نیا  رب  سانـش  تغل  ناملاع  رثکا  زین  داؤف »  » هژاو دروم  رد 
(3) .تسا هتفرگ  ياج  زین  يزوسلد  یگتخوس و  زا 

( ردص  ) هژاو ي یسانش  موهفم 

يانعم هب  هک  تسا  هدمآ  ءیـش » لک  مّدـقم  یلعأ   » يانعم هب  ردـص  هژاو  سورعلا » جات   » و نیعلا » «، » برعلا ناسل   » ياه همان  تغل  رد 
ردص نآ  هب  تسا ، ندب  يولج  يالاب  تمـسق  رد  زین  ناسنا  هنیـس  هک  اج  نآ  زا  (4) و  .تسا يزیچ  ره  يولج  تمسق  زا  الاب  تمـسق 

(5) .دوش یم  هتفگ 

لّوا رمألا ؛» ردص  ، » هزین يالاب  هانقلا ؛» ردص  : » دومن هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  انعم  نیا  رد  ردـص  هژاو  رگید  ياهدربراک  هلمج  زا 
.اپ هنیس  مدقلا » ردص   » و سلجم ، يالاب  تمسق  سلجملا ؛» ردص  ، » زور لّوا  راهنلا ؛» ردص  ، » راک

16098 ص :

، قـشمد توریب –  هیماــشلا ، راد  مـلقلا –  راد  ص 682 ، نآرقلا ، ظاـفلا  تادرفم  دـمحم ، نـب  نیـسح  یناهفـصا ، بـغار  ( . 6 - ) 1
.ق 1412

، نارهت یمالـسا ، داـشرا  گـنهرف و  ترازو  ص 304 ، ج 9 ، مـیرکلا ، نآرقلا  تاـملک  یف  قـیقحتلا  نـسح ، يوفطــصم ، ( . 7 - ) 2
.ش 1368

ص 155. ج 5 ، سورعلا ،  جات  ص 328 ؛ ج 3 ، برعلا ، ناسل  ص 646 ؛ نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  ( . 8 - ) 3
ص 180. ج 7 ، سورعلا ، جات  ص 94 ؛ ج 7 ، نیعلا ، باتک  ص 445 ؛ ج 4 ، برعلا ، ناسل  ( . 9 - ) 4

ص دنا ؛ هتفرگ  هراعتسا  هنیـس  يانعم  هب  ردص  نیمه  زا  ار ، زیچ  ره  مدقم  يانعم  هب  ردص  هک  تسا  هدمآ  تادرفم  رد  هتبلا  ( . 10 - ) 5
.477

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5097 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4641_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4641_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4641_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4641_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4641_5
http://www.ghaemiyeh.com


دروم رد  ردـص  نیاربانب  تسا ؛ زیچ  نآ  اب  بسانتم  يزیچ  ره  رد  ردـص  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  دراوم  نیا  هظحـالم  اـب  سپ 
بلق هک  يروط  نامه  تسا : هدـمآ  قیقحتلا »  » رد هک  دـشاب  یناحور  ردـص  يانعم  هب  نآ و  اب  بساـنتم  یتسیاـب  حور  ياـنعم  هب  بلق 

یگدـنز زکرم  زین ، یناـحور  بلق  دریگ ، یم  رب  رد  ار  نآ  یقودنـص  دـننام  هنیـس ) ) ردـص تـسا و  ینامـسج  یگدـنز  زکرم  يّداـم ،
(1) .دریگ یم  رب  رد  ار  نآ  هک  تسا  يا  هبترم  یناحور  ردص  تسا و  یناحور 

تایاور نآرق و  رد  بلق )  ) لامعتسا

.تسا هدش  رکذ  میرک  نآرق  رد  راب  زا 100  شیب  بلق  هژاو ي 

ياـنعم هب  مه  يربونـص و  بلق  ياـنعم  هـب  مـه  برع  لامعتـسا  تـغل و  رد  بـلق  هـک  دـش  نـشور  بـلق  هژاو ي  یـسانش  موـهفم  رد 
.دور یم  راک  هب  حور  و  هکردم ) سفن  ) لقع

هب نایانـشآ  يارب  هک  تسا  یموهفم  تروص  ره  رد  زاـجم ، تقیقح و  وحن  هب  هچ  دـشاب و  یظفل  كرتـشم  وحن  هب  هچ  لامعتـسا  نیا 
.درادن دوجو  یناعم  نیا  لامعتسا  رد  ییاطخ  دوب و  هدش  هتخانش  زین  نآرق  لوزن  ماگنه  هب  یتح  یبرع ، نابز 

ردـص بلق و  هک  یتایاور  تایآ و  رد  هک  درک  هّجوت  مهم  رایـسب  هتکن  نیا  هب  دـیاب  تایاور ، تایآ و  رد  بلق  يانعم  یـسررب  زا  لبق 
؛ دومن همجرت  ار  ردص  بلق ، يانعم  اب  بسانتم  سپس  داد و  صیخشت  اه  هنیرق  کمک  هب  ار  بلق  يانعم  دیاب  لّوا  دنا ، هدمآ  مه  رانک 

داد رارق  يا  هنیرق  ار  ردص  هک  نیا  و  تسا ، زیچ  نآ  اب  بسانتم  يزیچ  ره  رد  ردـص  هک  دـش  رکذ  ردـص  یـسانش  موهفم  رد  هک  ارچ 
.تسا یتسردان  هابتشا و  راک  تسا ، يربونص  بلق  بلق ، زا  روظنم  دش : لئاق  هک  نیا  يارب 

16099 ص :

ص 20. ج 6 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ( . 11 - ) 1
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نآرق رد  بلق  موهفم  لامعتسا 

: دومن يدنب  هتسد  دراوم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  نآرق  رد  بلق  موهفم  لامعتسا 

؛ رگید ياضعا  رانک  رد  هک  يوضع  . 1

هدمآ مهف  كرد و  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  تسا ، نایب  هلیسو  هک  ناهد  ندید و  هلیسو  هک  مشچ  ندینـش و  هلیـسو  هک  شوگ  دننام 
هتـشاد ییاه  لد  ات  دـنا ، هدرکن  شدرگ  نیمز  رد  ایآ   » (1) .دوش یم  لقعت  نآ  هلیـسو  هب  هاـگ  دوش و  یم  هدز  رهم  نآ  رب  هاـگ  .تسا 

(2) «. ...دنشیدنیب نآ  اب  هک  دنشاب 

، كرد لقع و  يانعم  هب  . 2

: میناوخ یم  ق »  » هروس هیآ 37  رد  هک  نانچ 

.دنشاب هتشاد  كرد  لقع و  يورین  هک  نانآ  يارب  تسا  يروآدای  رکذت و  بلاطم  نیا  رد  ؛» ْبلَق َُهل  َناک  ْنَِمل  يرْکَِذل  َِکلذ  یف  َّنِإ  »

، ناسنا ناج  يانعم  هب  . 3

: تسا هدمآ  هیآ 10  بازحا  هروس  رد  هک  نانچ 

(3) .دوب هدیسر  بل  هب  اه  ناج  هدنام و  ورف  تشحو  زا  اه  مشچ  هک  یماگنه  ؛» رِجانَْحلا ُبُولُْقلا  ِتَغََلب  ُراْصبَْألا َو  ِتَغاز  ْذِإ  »

16100 ص :

دنراد ییاه  لد  اهنآ  میدیرفآ ، خزود  يارب  ار  سنا  نج و  زا  يرایسب  هورگ  نیقی ، هب  : » 179 فارعا ، 46 ؛ ماعنا ، 7 ؛ هرقب ، ( . 12 - ) 1
نوچمه اهنآ  دنونـش  یمن  نآ  اب  هک  ییاه  شوگ  دننیب و  یمن  نآ  اب  هک  ینامـشچ  دـنمهف و  یمن  و ) دـننک ، یمن  هشیدـنا   ) نآ اب  هک 

رد اـضعا  همه ي  رب  رهم  و  8 ؛) هبوت ،  ) رد ناهد  بلق و  نتفرگ  رارق  مه  رانک  دـننالفاغ ؛» ناـمه  ناـنیا  رت ! هارمگ  هکلب  دـننایاپراهچ ،
هدش هراشا  ( 23 هیثاج ، 46 و  ءارسا ،  ) رد نامشچ  رب  یباجح  هدرپ و  شوگ و  رب  ینیگنس  بلق و  رب  یـششوپ  دوجو  هب  و  108 ؛ لحن ،

.تسا
.46 جح ، ( . 13 - ) 2

یمامت دـسر و  یم  هاگولگ  هب  اه  لد  تشحو  تّدـش  زا  هک  یماگنه  ناسرتب ، کیدزن  زور  زا  ار  اهنآ  و  : » 18 رفاغ ، رد  و  ( . 14 - ) 3
«. ددرگ یم  هودنا  زا  ّولمم  اهنآ  دوجو 
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.تسا باختنا  يدازآ  لمع و  تردق  ياراد  هک  ناسنا  سفن  يانعم  هب  . 4

(2) .دوش یم  راک  هنگ  هدز ، زابرس  یگدنب  شتسرپ و  زا  زین  هاگ  دروآ و  یم  نامیا  هاگ   (1)

یم ماـن  بینم » بلق   » و میلـس » بلق   » ناونع هب  دوش ، یم  رـضاح  دوخ  راـگدرورپ  دزن  رد  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  اـب  هک  ار  یبلق  نآرق 
(3) .درب

هاوخ دشاب و  یفارحنا  دـساف و  يداقتعا  هاوخ   (4) .تسا هتفای  رارقتـسا  نآ  رد  ناسنا  داقتعا  رظن و  هک  تسا  یفرظ  بلق  اـنعم  نیا  رد 
(5) .تسا هدش  هدرمش  رفک  نامیا و  رارقتسا  یلصا  لحم  ناونع  هب  بلق  تقیقح  رد  .یگدنب  ياتسار  رد  حیحص و  يداقتعا 

(6) «. تسا هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآرق  ادخ ، نامرف  هب  لیئربج )  ) وا هک  ارچ  « ؛ یحو لوزن  لحم  . 5

هب عوشخ و ...  عوضخ و  شمارآ ، کش ، ترـسح ، بعر ، هنیک ، تلفغ ، تواسق ، یـضیرم ، هک  يزیچ  فطاوع ، زکرم  ياـنعم  هب  . 6
: میناوخ یم  هیآ 159  نارمع  لآ  هروس  رد  .دوش  یم  هداد  تبسن  نآ 

16101 ص :

«. دنک یم  هذخاؤم  تسا ، هدروآ  مهارف  دمع ) يور  زا   ) ناتیاه لد  هچنادب  ار  امش  یلو  : » 225 هرقب ، ( . 15 - ) 1
«. تسا راک  هانگ  شبلق  دنک ، نامتک  ار  نآ  سک  ره  و  دینکن ! نامتک  ار  تداهش  و  : » 283 هرقب ، ( . 16 - ) 2

ناهن رد  هک  نآ  : » 33 ق ، 84 ؛) تافاص ،  ) رد نآ  هباشم  و  دیآ ؛» ادخ  هاگشیپ  هب  میلس  بلق  اب  هک  یسک  رگم  : » 89 ءارعش ، ( . 17 - ) 3
رد راـگنز  نیر و  هب  و  ( 63 نونمؤم ،  ) رد يربخ  یب  تلفغ و  هب  هچنانچ  دـیآ .» زاب )  ) راک هبوت  یلد  اـب  دـسرتب و  هدنـشخب  يادـخ  زا 

.تسا هدش  هراشا  نانمؤم  ریغ  دروم  رد  ( 14 نیففطم ، )
.64 هبوت ، 7 ؛ نارمع ، لآ  204 ؛ هرقب ، ( . 18 - ) 4

، دیا هدرواین  نامیا  امش  : » وگب میا » هدروآ  نامیا  : » دنتفگ نیشن  هیداب  ياه  برع  : » 14 تارجح ، 41 ؛ هدئام ، 22 ؛ هلداجم ، ( . 19 - ) 5
«. تسا هدشن  امش  بلق  دراو  نامیا  زونه  اّما  میا ، هدروآ  مالسا  دییوگب  یلو 

.194-193 ءارعش ، 97 ؛ هرقب ، ( . 20 - ) 6
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...؛» َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظیلَغ  اظَف  َْتنُک  َْول  «َو 

(1) .دندش یم  هدنکارپ  تفارطا  زا  يدوب  لدگنس  رگا 

: رظن يأر و  يانعم  هب  . 7

؛» یَّتَش ْمُُهبُوُلق  ًاعیمَج َو  ْمُُهبَسَْحت  »

(2) .تسا هدنکارپ  اهنآ  ياهرظن  يأر و  هک  یلاح  رد  يرادنپ ، یم  دّحتم  ار  اهنآ 

اریز تسین ؛ ینامسج  بلق  دراوم ، یمامت  رد  بلق  زا  دوصقم  هک  میبای  یم  رد  نآرق ، رد  یناعم  نیا  زا  یخرب  نتفرگ  رارق  مه  رانک  اب 
هب یمدآ  ناـج  نینچمه   » و یحو » لوزن  لـحم  «، » ناـمیا رفک و  يارب  یهاـگیاج  ندوب  «، » لـمع رد  راـیتخا   » ِمیهاـفم زا  کـی  ره  رد 

اهنت نیاربانب ، .درک  روصت  هنیـس  پچ  تمـس  رد  هتفرگ  رارق  ینامـسج  بلق  يارب  ار  یهیجوت  لباق  ياـنعم  ناوت  یمن  گرم ،» ماـگنه 
هب زین  حور  ینطاب و  بلق  يانعم  هب  نآرق ، رد  بلق  نامگ  یب  ینعی  تسا ؛ ناسنا  حور »  » نامه دـشاب ، اهنآ  عماج  دـناوتب  هک  یموهفم 

.تسا هتفر  راک 

يربونـص وضع  هک  تسا  مولعم  و  داد ؛ دانتـسا  وا  هب  ار  باوث  هاـنگ و  ناوـت  یم  هک  هتـسناد  يزیچ  زا  تراـبع  ار  بلق  هرقب  هروـس  رد 
راتفر داقتعا و  زا  هک  هچنآ  نامیا و  رفک و  هاگیاج  دروم  رد  .تسا  یمدآ  سفن  ناج و  نامه  نآ  زا  دارم  سپ  دنک ، یمن  هانگ  لکش 

هک دمآ  یم  مزال  نینچ  دوب  هنوگ  نیا  رگا  .دشاب  ینامـسج  بلق  دناوت  یمن  بلق ، زا  دوصقم  هک  تسا  حضاو  دریگ ، یم  قلعت  نآ  هب 
هک تسا  نآ  رگناشن  اه  ناسنا  رد  یتیصخش  تباث  نم »  » کی دوجو  .دبای  رییغت  زین  وا  دیاقع  یمامت  رفاک  اب  نمؤم  کی  بلق  دنویپ  اب 

.تسا اه  ناسنا  حور  یناسنا ، هدارا  تاداقتعا و  یلصا  هاگیاج 

16102 ص :

93 و 260؛ هرقب ، ،28 ؛ دـعر  ) رد نانیمطا  شمارآ و  74 ؛) هرقب ،  ) رد تواـسق  52 ؛) هدئام ، 10 و  هرقب ،  ) رد ضرم  دـننام  ( . 21 - ) 1
، نارمع لآ   ) رد یلد  گنس  تواسق و  156 ؛) نارمع ، لآ   ) رد ترسح  8 ؛) تاعزان ، 151 ؛ نارمع ، لآ   ) رد سرت  بعر و  4 ؛) حتف ،
16 و دیدح ،  ) رد عوشخ  عوضخ و  45 و 110 ؛) هبوت ،  ) رد کش  60 ؛) هبوت ، 63 و  لافنا ،  ) رد بولق  نیب  تفلا  13 ؛) هدئام ، 159 و 

(. 29 دمحم ،  ) رد هنیک  45 ؛) رمز ،  ) رد زازئمشا  60 ؛) نونموم ،  ) رد دنوادخ  زا  عرو  سرت و  54 ؛) جح ،
.118 هرقب ، 14 ؛ رشح ، ( . 22 - ) 2
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ناسنا ینامـسج  بلق  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ هجو » نم  صوصخ  مومع و   » یناحور ینامـسج و  بلق  تمالـس  يرامیب و  نیب  هطبار 
بلق تسا  نکمم  دشاب و  هتـشادن  تمالـس  زا  يا  هرهب  وا  یناحور  بلق  يو ، يراک  هبت  ای  رفک  رثا  رب  یلو  دـشاب ، تمالـس  لامک  رد 

شراـگدرورپ هاگـشیپ  هب  میلـس  بلق  اـب  هک  ار  یماـگنه  : » دـشاب ملاـس  وا  یناـحور  بلق  یلو  دـشاب  راـمیب  نمؤـم ، ِناـسنا  ینامـسج 
ینمؤم دننام  ملاس ؛ بلق  ود  ره  ای  تسا و  التبم  یبلق  يرامیب  هب  هک  يرفاک  دننام  تسا ؛ رامیب  بلق  ود  ره  یهاگ  هک  نانچ   (1) «. دمآ

(2) .تسا دنم  هرهب  زین  یمسج  بلق  تمالس  زا  هک 

: یئابطابط همالع  رظن 

هچنآ بلق  اریز  تسناد ؛ یهلا  یحو  لوزن  يارب  یلحم  ار  (ص ) مرکا ربمایپ  ینامـسج  بلق  ناوت  یمن  زین ، یحو  لوزن  لحم  دروم  رد 
: دیوگ یم  دروم  نیا  رد  ییابطابط  همالع  .تسا  هریغ  شوگ و  مشچ و  زا  ندـب ، ياضعا  تاودا و  هلیـسو  هب  دـنک ، یم  كرد  هک  ار 
رب ار  نآ  نیمالا  حور  : " دومرفن دروآ و  نایم  هب  ار  بلق  ياـپ   (3) "، َِکْبلَق یلَع  ُنیِمَْألا  ُحوُّرلا  ِِهب  َلََزن   " هلمج رد  هک  نیا  هجو  دـیاش  »
هک يزیچ  نآ  ترـضح  نآ  زا  و  هدرک ؟ یم  یقلت  ار  لزان  نآرق  یحو و  هنوگچ  ادـخ  لوسر  هک  دـشاب  نیا  هب  هراشا  درک ،" لزان  وت 

.دوش یم  هتسب  راک  هب  یئزج  روما  رد  هک  شا ، يرهاظ  ساوح  ریاس  ای  وا ، تسد  ًالثم  هن  هدوب ، وا  سفن  هتفرگ  یم  حور  زا  ار  یحو 

ییاـنیب و سح  ود  هک  نیا  نودـب  اـما  دینـش ، یم  مه  دـید و  یم  مه  دـش ، یم  یحو  يو  هب  هک  یماـگنه  رد  (ص ) ادـخ لوسر  سپ 
ءاحر  » هب ار  نآ  هک  داد  یم  تسد  ترضح  نآ  هب  یـشوهیب  هیبش  یتلاح  هک  هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچمه  دتفیب ، راک  هب  شا  ییاونش 

یم ار  یحو  هتـشرف  میونـش ، یم  ار  شیادـص  مینیب و  یم  ار  یـصخش  ام  هک  روط  نامه  ترـضح  نآ  سپ  .دـندوب  هداهن  مان  یحولا »
.دریگ راک  هب  ام  نوچ  ار  دوخ  يدام  ییاونش  ییانیب و  ساوح  هک  نیا  نودب  اما  دینش ، یم  ار  شیادص  دید و 

16103 ص :

.84 تافاص ، ( . 23 - ) 1
.ش 1389 مق ، ءارسا ، ص 227 ، ج 2 ، میرک ، نآرق  ریسفت  مینست  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  ( . 24 - ) 2

193 و 194. ءارعش ، ( . 25 - ) 3
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مدرم ریاس  وا و  نایم  هدینـش  یم  هدید و  یم  هچنآ  یتسیاب  دوب ، یم  ام  ندینـش  ندید و  نیع  یحو  لاح  رد  شندینـش  ندید و  رگا  و 
هدرک و بیذکت  ار  انعم  نیا  یعطق ، لقن  هک  نآ  لاح  دنونـشب ، ار  شیادص  دننیبب و  ار  یحو  هتـشرف  مه  شباحـصا  دـشاب و  كرتشم 

يزیچ چیه  دنا  هدوب  شنوماریپ  هک  یتیعمج  هداد و  تسد  يو  هب  تیعمج  نیب  رد  هک  هداد  غارس  بانج  نآ  زا  يرایـسب  یحو  تلاح 
(1) «. تسا هدش  یم  ءاقلا  يو  هب  هک  ینخس  يادص  هن  یصخش و  هن  ییاپ ، يادص  هن  دندرک ، یمن  ساسحا 

لزان وت  رب  ار  ینامـسآ ) ) باتک نیا  هک  تسا  یـسک  وا  : » تسا هدش  لزان  ربمایپ  دوخ  رب  نآرق  هک  تسا  هدش  ریبعت  نینچ  یهاگ  هتبلا 
(2) «. درک

هدـش ناونع  هاگ  زین ، هنیکـس  شمارآ و  هک  هنوگ  نامه  .تسا  هتفرگ  تروص  یحو  لازنا  ربمایپ  بلق  رب  هک  تسا  هدـش  ریبعت  هاـگ  و 
2) .تسا هدش  هداد  رارق  اه  ناسنا  دوخ  رب  هک 

دروم رد  .تسا  یمدآ  ناـج » حور و  ، » بلق زا  دوصقم  دزاـس  یم  نشور  هک  تسا  ینئارق  دراوم  نیا  همه  و  اـهنآ ؛ بلق  رب  هاـگ  و  ( 8
ای دیراد  ناهنپ  تسا ، امش  ياه  هنیـس  رد  ار  هچنآ  رگا  : » دننام تسا ؛ هدمآ  رفک  نامیا و  رد  اه  ناسنا  هبـساحم  رایعم  هاگ  زین  ردص » »

2 «.) دناد یم  ار  نآ  دنوادخ  دینک ، راکشآ 

دنوادخ ناهنپ ، ای  دیزاس  راکـشآ  دیراد ، ناتـسفن  رد  ار  هچنآ  رگا  : » تسا هدـش  ریبعت  یمدآ  ناج  سفن و  ناونع  هب  نیا  زا  هاگ  و  ( 9
(3) «. دنک یم  هبساحم  نآ ، قبط  رب  ار  امش 

16104 ص :

.ق 1417 مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ص 317 و 318 ، ج 15 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  ییابطابط ، ( . 26 - ) 1
.7 نارمع ، لآ  ( . 27 - ) 2

.284 هرقب ، ( . 30 - ) 3
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رکفت هاگیاج 

هوالع میریگ ؛ یم  رظن  رد  حور  يانعم  هب  هدش ، یفرعم  رّکفت  هاگیاج  هک  ار  یبلق  مینک و  یم  هدافتسا  شور  نیمه  زا  زین  تایاور  رد 
: دنا هتفرگ  هکردم ) سفن  ) لقع يانعم  هب  ار  بلق  تحارص  هب  تایاور  زا  یضعب  هک  نیا  رب 

: تسا هدش  لقن  (ع ) رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  لهجلا  لقعلا و  باتک  یفاک ، لوصا  رد  -1

، دراد یلد  هک  یـسک  يارب  تسا  يروآ  دای نآرق  نیا  رد  یتسار  هب  : » دـیامرف یم  دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادـخ  یتسار  هب  ماـشه  يا  »
(1) «. دراد لقع  ینعی 

: دومرف یم  (ع ) رقاب ماما  -2

شنیئاپ هجرد  زا  ار  ناشیاه  ندب  .دیرفآ و  هدـیرفآ ، ار  ام  هچنآ  زا  ار  ام  نایعیـش  ياه  لد  دـیرفآ و  نییلع  یلعأ  زا  ار  ام  ادـخ  انامه  »
«. دنا هدش  هدیرفآ  میا ، هدش  هدیرفآ  ام  هچنآ  زا  اریز  تسا ؛ هجوتم  امب  نایعیش  ياه  لد  ور  نیا  زا  دیرفآ ؛

بلق هک  رگید  هباـشم  ثیداـحا  زا  يرایـسب  .تسا و  هتفرگ  رارق  اـه  ناـسنا  مسج  ندـب و  لـباقم  هطقن  رد  بوـلق  تیاور  نیا  رد   (2)
(3) .تسا هدرک  میسقت  فلتخم  هتسد  دنچ  هب  هتسناد و  توافتم  ار  ناقفانم  نانمؤم و  نارفاک و 

: دومرف باوج  رد  (ع ) ماما ینیب !؟ یم  ار  تیادخ  وت  ایآ  هک  دش  لاؤس  زین  (ع ) یلع ماما  زا  -3

: هک دش  يراج  شکرابم  نابز  رب  راگدنام  هلمج  نیا  سپس  .میامن  شتسرپ  منیب  یمن  هک  ار  يزیچ  ایآ   

(4) ؛» نامیالا ِِقئاَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُهُکِرُْدت  ْنَِکل  ِناَیِْعلا َو  ِهَدَهاَشُِمب  ُنُویُْعلا  ُهُکِرُْدت  َال  : »

16105 ص :

.ق 1407 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلا  راد  ص 16 ، ج 1 ، يدنوخآ ، يرافغ و  قیقحت ، یفاک ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، ( . 31 - ) 1
ص 390. ج 1 ، یفاک ، ( . 32 - ) 2

 ...«. هعبرا بولقلا  نإ  ، » ح 2 ص 422 ، ج 2 ، یفاک ، ( . 33 - ) 3
.ق 1414 مق ، ترجه ، خ 179 ، ص 258 ، حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( . 34 - ) 4
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ناسنا اما  .دیآ  یمن  سح  هب  تسین  هدام  نوچ  ادـخ  تسا و  سوسحم  يرـصب  كاردا  ّقلعتم  اریز  دوش ؛ یمن  لئان  وا  كرد  هب  مشچ 
.تسا یقیقح  نامیا  قیرط  لد و  ِهار  نآ  دراد و  وا  اب  ندش  هجاوم  يارب  رگید  یهار 

؟ تسا ینامسج  بلق  تایاور ،  نآرق و  رد  بلق  زا  دوصقم  دراد  ناکما  ایآ 

نآرق و رد  بلق ، زا  دوـصقم  هک  دـنا  هتفرگ  هجیتـن  نینچ  دـنا ، هتـشاد  راـیتخا  رد  هک  ینئارق  هطـساو  هب  یمالـسا  نادنمـشیدنا  یخرب 
عبنم نینچمه  رکفت و  لقعت و  زکرم  ار  ینامـسج  بلق  میدـق ، مور  نانوی و  هفـسالف  یخرب  دـننام  هب  و  تسا ؛ ینامـسج  بلق  تایاور 
فرط زا  تسا  نکمم  لـقعت ، رازبا  اـی  لـقعت  ناوـنع  هب  زغم  حرط  هک  دـنا  هدوـمن  اـعدا  نـینچ  اـهنآ   (1) .دنا هتـسناد  یناسنا  فطاوع 
نایدا فرط  زا  لقعت ، تیزکرم  ناونع  هب  بلق  ندوب  حرطم  دـشاب و  هتفاـی  هار  یناـسنا  گـنهرف  هنحـص  هب  یعیبط  مولع  نادنمـشیدنا 

(2) .یهلا

16106 ص :

بتکلا راد  ص 138 ، ج 1 ، يرابلادبع ، هیطع ، قیقحت ، میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  یف  یناعملا  حور  دومحم ، دیـس  یـسولآ ، ( . 35 - ) 1
، نارهت هیمالـسإلا ، بتکلا  راد  بلق ،"  " هشیر لیذ  ص 30 ، ج 6 ، نآرق ، سوماق  ربکا ، یلع  دیس  یـشرق ، 1415ق ، توریب ، هیملعلا ،

.ق 1412
دیس ییابطابط ، 1420ق ؛ مق ، تثعب ، داینب  ص 48 ، ج 1 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نمحرلا  ءالآ  داوج ، دـمحم  یفجن ، یغالب  ( . 36 - ) 2

رب هلئسم  نیا  حرط  اب  دنا  هتـساوخ  یخرب  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا  هرامش 13 . راهب 1376 ، تانیب ، هلجم  نآرق ،» رد  بلق   » هلاـقم نسح ،
هفیظو و بلق  و  دـنک ؛ یم  ساـسحا  كرد و  زغم  اـب  ناـسنا  میناد  یم  هزورما  هک  دـنا  هدرک  اـعدا  نـینچ  دـننک و  دراو  هشدـخ  نآرق 
ار بلق  قیرط  نامه  هب  زین  تشاد ) دوجو  هابتـشا  رواب  نآ  هک  تسا  هدش  لزان  ینامز  رد  هک   ) نآرق اما  .درادن  نایم  نیا  رد  يدربراک 

رواب رب  هن  دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  یطلغ  رواب  هن  هجو  چیه  هب  نآرق  هک  تسا  نشور  خـساپ  ار .) زغم  هن   ) درادـنپ یم  لقعت »  » هاگیاج
هزورما هک  نیا  اما  .تسا و  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  هلئسم  نیا  و  تسا ؛ نوصم  هابتـشا  اطخ و  هنوگره  زا  دزرو و  یم  رارـصا  یطلغ 

مولع تفرـشیپ  رت و  قیمع  قیقحت  دـنمزاین  دـشاب و  یمن  زین  یکـشزپ  رد  يا  هدـش  تباث  رما  دـشاب ، زغم  اب  ساـسحا  كرد و  یماـمت 
.تسا یکشزپ 
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نآرق و رد  بلق  هملک  هک  يدراوم  ماـمت  رد   - ینامـسج بلق  يارب  ار  یهیجوت  لـباق  ياـنعم  ناوت  یمن  دـش  ناـیب  هنوـگ  ناـمه  هتبلا 
.تسا هتفر  راک  هب  زین  حور  ینطاب و  بلق  يانعم  هب  نآرق ، رد  بلق  نامگ  یب  .دومن  روصت  تسا - هتفر  راک  هب  تایاور 

: ینامسج يانعم  هب  بلق 

ناوت یم  نئارق  نآ  هلمج  زا  .تسا  یفلتخم  نئارق  دـنمزاین  دـشاب ، هتفر  راک  هب  زین  دوخ  ینامـسج  ياـنعم  ناـمه  اـب  بلق  هک  نیا  اـما 
: درب مان  نینچ 

؛ رگید یسح  ياضعا  رانک  رد  تایآ  یخرب  رد  داؤف  بلق و  . 1

(1) .تسا ینامسج  بلق  دوصقم  هک  دنک  یم  حیرصت  ندب ، لخاد  ردص و  رد  نآ  هاگیاج  نایب  اب  تسا و  هدمآ  مشچ  شوگ و  دننام 

اهنآ یـسح  ینامـسج و  موهفم  زین ، ردـص  مشچ و  شوگ و  زا  دوصقم  زین ، دراوم  نیا  رد  هک  تفگ  نینچ  ناوـت  یم  خـساپ  رد  هتبلا 
ياضعا نیب  رد  هک  روط  نامه  (2) .دوش یم  هدافتسا  سفن  حور و  كاردا  يارب  هک  تسا  يرازبا  ساوح و  نآ  دوصقم ، هکلب  تسین ،

زا ناونع  ود  نیمه  زین ، ینطاب  یکاردا  ياـضعا  نیب  رد  تسا ، حرطم  رتشیب  رگید  نیواـنع  زا  رـصب  عمـس و  ناونع  يرهاـظ ، یکاردا 
(3) .تسا رت  حرطم  نیوانع  رگید 

16107 ص :

شنورد رد  لد  ود  سک  چــیه  يارب  دــنوادخ  « ؛) 46 جـح ، «، ) دوـش یم  روـک  تسا  اـه  هنیـس  رد  هک  ییاـه  لد  هـکلب  ( . » 37 - ) 1
(. 4 بازحا ، «، ) هدیرفاین

تیارب ار  تا  هنیـس  اـم  اـیآ  : » تسین مرکا  ربماـیپ  ینامـسج  هنیـس  حارـشنا ، هروـس  هـیآ 1  رد  ردــص  زا  دوـصقم  هچناـنچ  ( . 38 - ) 2
عبط متخ و  هب  ریبعت  یتقو  زین  رصب  عمـس و  دروم  رد  .رگید  يدراوم  25 و  هط ، 13 و  ءارعش ، 22 و  رمز ، رد  نینچمه  و  میدوشگن ؛»؟

هباشم دراوم  23 و  هیثاج ، دـننام  .درادـن  دوجو  نانمؤم  رافک و  مشچ  شوگ و  نیب  يرهاظ  قرف  چـیه  دوش ، یم  اـهنآ  رب  ندز ) رهم  )
ياهریبعت عبط ،»  » و متخ »  » رب نوزفا  نادناعم ، نارفاک و  ياه  لد  ندوب  هتـسب  يریذپان و  تیاده  زا  میرک  نآرق  رد  .تشذـگ  هک  نآ 

«: ْنیَر (، » فلغ انبولق  اولاقو  «: ) فالغ (، » هّنِکأ مهبولق  یلع  انلعج  ّانإ  «: ) نانَک (، » مهبولق هللا  فرص  «: ) فْرَص « ؛ تسا هدش  زین  يرگید 
)و مکبولق تسق  ّمث  «: ) تواسق (، » مهراصبأو مهتدـئفأ  ّبلقنو  «: ) بیلقت (، » اهلافقأ بولق  یلع  مأ  «: ) لفق (، » مهبولق یلع  نار  لب  اّلک  )

(. ضرم مهبولق  یف  «: ) ضرم »
ص 242. ج 2 ، مینست ، ریسفت  ( . 39 - ) 3
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: تسا هدمآ  هدجس  هروس  هیآ 9  رد  . 2

رتمک اّما  داد ، رارق  اـه  لد  اـه و  مشچ  شوگ و  امـش  يارب  دـیمد و  يو  رد  شیوخ  حور  زا  تخاـس و  نوزوم  ار  وا  مادـنا )  ) سپـس »
هدش رکذ  مه  ضرع  رد  ود  نیا  و  تسا ، هدمآ  حور  خـفن  زا  سپ  هدـئفا »  » هملک اج  نیا  رد  دـیروآ .» یم  اجب  ار  وا  ياه  تمعن  رکش 

.دشاب حور  دوخ  نآ  زا  دارم  دناوت  یمن  سپ  دنا ،

، ششوپ رد  بلق  نتفرگ  رارق  . 3

هک نیا  هب  اهنآ  داـقتعا  هک  نآ  لاـح   (1)، تسا هدـش  نایب  زین  نانمؤم  ریغ  ناـبز  زا  تسا ، مهف  يریذـپ و  ریثأـت  زا  مدـع  زا  هیاـنک  هک 
.تسین تباث  دشاب ، رکفت  لقعت و  زکرم  ناونع  هب  سفن  حور و  بلق ، زا  دوصقم 

وت نانخـس  و   ) تسا فالغ  رد  ام  ياه  لد  هک  ناشراتفگ  : »... تسا هدـمآ  نینچ  ءاسن  هروس  هیآ 155  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
دنهاوـخن ناـمیا  اـهنآ  ور  نیا  زا  هدز ، تواقـش )  ) رهم نآ  رب  ناـشرفک  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هکلب  تسین ،) نینچ  نکل  دـنمهف ، یمن  ار 

اب زاغآ  زا  اریز  میرادن ؛ یهانگ  میمهف ، یمن  ار  امش  نانخس  هک  نیا  زا  ام  دنیوگب : دنتساوخ  یم  نآرق  لوزن  رصع  دوهی  ایوگ  دروآ .»
هکلب هدوبن ، نینچ  شنیرفآ  لصا  رد  نانآ  بولق  هک  دهد  یم  خساپ  نانآ  هب  دنوادخ  میا و  هدـش  قلخ  هدـش  فالغ  هتـسب و  ياه  لد 

یهایـس زور  نینچ  هب  ار  نانآ  اه  ینکـش  نامیپ  اـه و  بیذـکت  و  ْمِهِْرفُِکب » ُهَّللا  ُمُهَنََعل  ْلـَب  : » تسا اـهنآ  درط  نعل و  ببـس  ناـنآ  رفک 
(2) .تسا هدش  راتفرگ  یتخس  تواسق و  هب  هتفرگ ، رارق  باجح  رتس و  رد  ناشیاه  لد  دنمهف و  یمن  ار  یهلا  تایآ  هک  هدناشن 

16108 ص :

5؛ تلصف ، 153 ؛ ءاسن ، 88 ؛ هرقب ، ( . 40 - ) 1
ص 460. ج 5 ، مینست ، ریسفت  ( . 41 - ) 2
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: دنیامرف یم  هغالبلا  جهن  زا  یتمکح  رد  (ع ) یلع ترضح  . 4

(1) «. ...تسا بلق  نآ  تسوا و  دوـجو  رد  هک  تسا  يزیچ  نـیرت  بـیجع  هـک  هدـش  هـتخیوآ  یتـشوگ  هـعطق  ناـسنا ، گرهاـش  هـب  »
(2) .دنا هدیشک  ریوصت  هب  یبوخ  هب  ار  بلق  ندوب  ینامسج  نخس  نیا  رد  (ع) ماما

.تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  رب  ثیداحا  یخرب  رد  . 5

هتخانـش لضفم » دیحوت   » مان هب  دنک و  یم  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  هک  یفورعم  ثیدح  زا  ییاه  هشوگ  رد  هچنانچ 
رب طلـسم  ناسنا و  مسج  ربدم  دنک ؛ یم  رکفت  تسا  نآ  رد  هک  یلقع  هلیـسو  هب  هک  تسا  هدش  نایب  يوضع  ناونع  هب  بلق  دوش ، یم 

(3) .تسا وا  یسح  ياضعا 

یم هک  (ص ) ادخ لوسر  زا  مدینـش  دیوگ : یم  ریـشب  نامعن  : » تسا هدش  لقن  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  هک  تسا  یثیدح  نآ  هباشم  هنومن 
زین ندب  رئاس  دشاب  رامیب  نآ  رگا  ملاس و  زین  ندب  رئاس  دشاب  ملاس  حیحـص و  نآ  رگا  هک  تسا  یتشوگ  هراپ  یمدآ  ندـب  رد  دومرف :

(4) «. تسا بلق  نآ  دوب و  دهاوخ  دساف  رامیب و 

16109 ص :

تمکح 108. ص 488 ، حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( . 42 - ) 1
و اـه ) گر   ) طاـین هب  يا  هراـشا  چـیه  تسا و  هدـمآ  زین  رگید  ییاور  ربـتعم  بتک  رد  ترـضح  مـالک  نـیا  هباـشم  هـتبلا  ( . 43 - ) 2
، مق يرواد ، یشورفباتک  ص 109 ، ج 1 ، عئارـشلا ، للع  یلع ، هیوباب ، نبا  ص 21 ؛ ج 8 ، یفاک ، .تسا  هدشن  تشوگ ) هعطق  ) هغـضم

.ق 1413 مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  ص 301 ، ج 1 ، دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرإلا  دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، 1385ش ؛
.ق 1403 توریب ، ثارتلا ، ءایحا  راد  ص 163 و 169 ، ج 3 ، راونالا ، راحب  رقاب ، دمحم  یسلجم ، ( . 44 - ) 3

.ش 1362 مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  ص 31 ، ج 1 ، ربکا ، یلع  يرافغ ، حیحصت ، لاصخلا ، یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  ( . 45 - ) 4
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يدام ردص و  ندوب  ینامسج  زا  یکاح  هک  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  ریسافت  رد  یثیدح  زین  كَرْدَص » ََکل  ْحَرْـشَن  َْمل  َأ   » هیآ لیذ  و 
(1) .تسا ردص  حرش  نداد  هولج 

: نارسفم هیرظن 

تایآ و نیا  تسا ، هتفر  راک  هب  یناحور  بلق  ای  حور  يانعم  هب  تایاور  نآرق و  رد  بلق  دندقتعم ، هک  ینادنمشیدنا  نارـسفم و  مامت 
ریـسفت رد  .دـنا  هتـشگ  هارمه  ینینچ  نیا  ینئارق  اب  زاجم  دـیکأت  بلطم و  رب  ریرقت  تهج  اهنت  و  دـنناد ؛ یم  زاجم  ار  هباـشم  ثیداـحا 
دنوادـخ هک  نیا   » اـما تسا و  یناـسنا  سفن  بلق ، زا  دوـصقم  هک  تسا ، هدـش  هراـشا   (2) بازحا هروس  هیآ 4  لـیذ  نازیملا  فیرش 

روـک تسا  اـه  هنیـس  رد  هک  ییاـه  لد  نـکیل   » هـیآ رد  هچناـنچ  تـسا ، بـلطم  ریرقت  دـیکأت و  تـهج  شنورد » رد   » تـسا هدوـمرف 
هتفر راک  هب  زین  يرگید  زاجم  مالک  رد  هتبلا  تسا ؛ تبسن  زاجم  باب  زا  بلق ، يارب  یهاگیاج  ناونع  هب  هنیس  نداد  رارق  (3) و  «. تسا

(4) «. تسا سفن  نامه  ینعی  بلق  هب  لقع  تبسن  نآ  و  تسا ،

16110 ص :

رد ییابطابط  همـالع  1404ق ؛ مق ، یـشعرم ، هللا  تیآ  هناـخباتک  ص 363 ، ج 6 ، روثنملا ، ردـلا  نیدـلا ، لالج  یطویـس ، ( . 46 - ) 1
ینالوط ییاه  ثحب  یمالـسا  نادنمـشناد  و  دراد ، لیثمت  هبنج  هصق  نیا  لاکـشا  نودـب  لاـح  ره  هب  و  : » دـیوگ یم  تیاور  نیا  دروم 
دروخرب کی  يدام و  نایرج  کی  نایرج  هک  تسا  رادـنپ  نیا  ساسا  رب  اه  ثحب  نیا  همه  هک  دـنا  هدرک  تایاور  نیا  داـفم  نوماریپ 
يراددوخ هوجو  نآ  لـقن  زا  دوب  لـطاب  ثحب  ساـسا  لـصا و  نوچ  هک  دـنا  هدرک  رکذ  ار  یهوـجو  تهج  نیمه  هب  و  هدوـب ، يداـم 

ص 317 و 318. ج 20 ، نازیملا ، میدرک .»
«. تسا هدادن  رارق  شنورد  رد  لد  ات  ود  يدرم  چیه  يارب  دنوادخ  ( . » 47 - ) 2

.46 جح ، ( . 48 - ) 3
ص 274. ج 16 ، نازیملا ، ( . 49 - ) 4
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ماما .تسا  یناسنا  سفن  حور و  دوصقم  حوضو  هب  هک  نآ  لاح  تسا ، هدش  ندوب  ینامـسج  هب  یتاراشا  یهاگ  زین  تایاور  دروم  رد 
هک  ) ار نیا  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  تشوگ ؛ هعطق  کی  دـننام  تسین ، رفک  نامیا و  زا  کی ) چـیه   ) نآ رد  لد  یهاگ  : » دومرف (ع ) رقاب

(1) .»)؟ تسا هدرکن  كرد  و   ) هتفاین متفگ )

: هجیتن

رد اما  .تسا  هتفر  راک  هب  ناسنا  سفن  حور و  يانعم  هب  بلق  نآرق ، تایآ  یخرب  رد  نامگ  یب  هک  دـش  نشور  میدرک ، نایب  هچنآ  زا 
هدرب مان  یناـسنا  تاـساسحا  فطاوع و  يارب  یهاـگیاج  نینچمه  رکفت و  لـقعت و  لـحم  ناونع  هب  بلق  زا  هک  يرگید  تاـیآ  دروم 

نیا رد  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ینامـسج  بلق  ای  یناحور  بلق  زا  کی  مادـک  دوصقم  هک  دومن  تابثا  تیعطاـق  اـب  ناوت  یمن  تسا ، هدـش 
.تسا روصتم  توافتم  هاگدید  ود  دروم 

هچنانچ .تسا  هتفر  راک  هب  ناسنا  سفن  یناحور و  بلق  يانعم  هب  نآرق  یمامت  رد  بلق »  » میوش یعدم  هک  تسا  نآ  لوا  هاگدـید  . 1
هدرب لیوأت  هتسناد و  زاجم  دنا ، هدرک  هماقا  نافلاخم  هک  ار  ینئارق  دنا و  هدومن  حیرـصت  هیرظن  نیا  رب  نادنمـشیدنا  نارـسفم و  یخرب 

كاردا و هک  ناسنا  زا  تسا  یتقیقح  نآ  هتفر ، راک  هب  هک  اج  ره  یلاـعت  يادـخ  مـالک  رد  بلق  زا  دوصقم  : » دـندقتعم ناـنآ   (2) .دنا
ندب هسیئر  ياضعا  زا  یکی  و  تسا ، هتفرگ  رارق  هنیس  پچ  تمس  رد  هک  لکـش  يربونـص  بلق  هن  دنهد ، یم  تبـسن  نآ  هب  ار  روعش 

(3) «. تسا یمدآ 

16111 ص :

ص 420. ج 2 ، یفاک ، (. 50 - ) 1
ج هنایب ، نآرقلا و  بارعإ  نیدلا ، ییحم  شیورد ، ك.ر : دنا ؛ هدومن  ذاختا  ار  رظن  نیمه  یخرب  زین  تنس  لها  نارـسفم  زا  ( . 51 - ) 2

.ق 1415 هیروس ، داشرالا ، راد  ص 598 و 599 ، ، 7
ص 317. ج 15 ، نازیملا ، ( . 52 - ) 3
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ینامـسج بلق  يرامیب  تمالـس و  .ندـب  رد  نوخ  هدـننادرگ  وضع  هن  تسا ، حور  ینعی  یهلا ، هفیطل  ناـمه  نآرق ، رد  بلق  زا  دارم  »
تمالـس زا  یناسنا  تسا  نکمم  درادـن ؛ یناحور  بلق  يرامیب  تمالـس و  اـب  یطاـبترا  تسا و  یکـشزپ  شناد  هدودـحم  رد  ناـسنا ،

الَف : » دشاب رامیب  وا  یناحور  بلق  هجیتن  رد  دنک و  راهم  مرحمان  ربارب  رد  ار  دوخ  هاگن  دناوتن  اما  دشاب ، رادوخرب  ینامسج  بلق  لماک 
(2) ، (1) «. ضَرَم ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت 

بلق و  تسا ، ندـب  ياـه  مادـنا  زا  یکی  هک  لکـش ، يربونـص  ینامـسج  بلق  تسا : بلق  هنوـگود  ياراد  ناـسنا  لاـح ) ره  هب  سپ  )
ار بلق  هک  یکرچ  و  نیر »  » زا ای  دراد ، بلق  ندـش  عوبطم »  » و موتخم »  » زا نخـس  هک  یتایآ  همه  رد  میرک  نآرق  .يونعم  یناحور و 
« فرص  » و نانک »  » و فالغ »  » و لفق »  » هرابرد ای  دیوگ ، یم  نخس  دنک ، یم  روتسم  ار  نآ  هنوگ  هنییآ  فافـش و  هرهچ  دناشوپ و  یم 

(3) «. ینامسج هن  تسا ، یناحور  بلق  دارم ، دزومآ ، یم  رشب  هب  ار  یفراعم  نآ  تواسق »  » و

هدرمـش تاساسحا  فطاوع و  زکرم  هدـش و  هداد  تبـسن  نآ  هب  رکفت  لقعت و  هک  يدراوم  رد  ار  بلق  هک  تسا  نآ  مود  هاگدـید  . 2
یم ندب  یلک  يامنهار  ار  باصعا  زغم و  هزورما  یکشزپ  هچرگا  .میریگب  رظن  رد  لکش  يربونـص  ینامـسج  بلق  نیمه  تسا ، هدش 

اهدعب و دیاش  (4) و  دنا هتسناد  ینوریب  ياه  هتفای  كاردا  تیاده و  زکرم  ار  بلق  انیس  یلعوب  وطسرا و  ریظن  يا ؛ هفـسالف  یلو  دناد ،
هک تسا  یهیدب  مینادب ، فطاوع  تاساسحا و  زکرم  زین  ار  زغم  رگا  یتح  هتبلا  .دیآ  تسد  هب  اددجم  هجیتن  نیمه  شناد ، تفرشیپ  اب 

هاگدـید اـب  یتح  ار  بلق  ساـسا ، نیا  رب  تشاد و  دـهاوخن  ار  یلمعلا  سکع  لـمع و  چـیه  ییاـناوت  بلق ، یناـبیتشپ  اـب  زج  زغم  نیا 
.دروآ رامش  هب  ناسنا  ياه  يریگ  میمصت  زکرم  ناوت  یم  میقتسم  ریغ  تروص  هب  زین  زورما  هدش  هتفریذپ 

16112 ص :

.32 بازحا ، ( . 53 - ) 1
ص 251. ج 1 ، مینست ، ( . 54 - ) 2
ص 227. ج 2 ، نامه ، ( . 55 - ) 3
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ناسنا 16 بلق  فلتخم  تالاح 

ناسنا بلق  فلتخم  تالاح 

باتک نیا  رد  .دننک  یم  لقن  هعیرشلا  حابصم  فیرش  باتک  زا  (ع ) همئا ثیداحا  ناونع  هب  ار  يدراوم  ضر ) ) یـسلجم همالع  موحرم 
: دندومرف هک  میروخ  یمرب  (ع ) قداص ماما  زا  یثیدح  هب  ینارون 

ِهَّللا َو ِنَع  یَـضِّرلا  ِیف  ِْبلَْقلا  ُحـْتَف  َیلاَـعَت َو  ِهَّللا  ِرْکِذ  ِیف  ِْبلَْقلا  ُْعفَرَف  ٍْفقَو  ٍضْفَخ َو  ٍحـْتَف َو  ٍْعفَر َو  ٍعاَْونَأ  ِهََعبْرَأ  یَلَع  ِبوـُلُْقلا  ُباَرْعِإ 
َیلاَعَت (1) ِهَّللا  ِنَع  ِهَْلفَْغلا  ِیف  ِْبلَْقلا  ُْفقَو  ِهَّللا َو  ِْریَِغب  ِلاَِغتْشِالا  ِیف  ِْبلَْقلا  ُضْفَخ 

عوفرم هملک  رخآ  یهاگ  .دـنیوگ  یم  بارعا  اـهنآ  هب  هک  دـنریگ  یم  ناـشدوخ  هب  یفلتخم  ياـه  تلاـح  تاـملک  برع  تاـیبدا  رد 
صخـشم ار  نآ  ینعم  هملک ، فلتخم  تالاح  نیا  .دراد  فقو  مه  یهاگ  تسا و  ضوفخم  رورجم و  یهاگ  حوتفم و  یهاـگ  تسا ،

تالاح بارعا و  هطـساو  هب  هملک  کی  یهاـگ  .تسین  داـیز  یـسراف  رد  دوش و  یم  هدـید  رتشیب  یبرع  ناـبز  رد  نیا  هتبلا  .دـننک  یم 
.دنک یم  تیاکح  هملک  يانعم  زا  هملک  رخآ  بارعا  نیا  تسا و  هملک  کی  نامه  رهاظ  بسح  هب  شرخآ ،

تـالاح هداد ، اـه  ناـسنا  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  یبـلق  تسیچ ؟ نآ  هاـگیاج  و  دراد ؟ ییاـنعم  هـچ  هـلمج  نـیا  رد  بـلق )  ) هـملک نـیا 
ياه تلاح  نیا  بولق ، بارعا  زا  دوصقم  دـیاش  .دـنک  یم  تیاکح  بلق  نیا  هاگیاج  تقیقح و  زا  تالاح  نیا  هک  دراد  ینوگاـنوگ 

.دنک یم  ادیپ  لاعتم  يادخ  اب  طابترا  رد  بلق  هک  دشاب  یفلتخم 

بلق هناگراهچ  ياه  تلاح 

: دندومرف ترضح 

 . َیلاَعَت ِهَّللا  ِرْکِذ  ِیف  ِْبلَْقلا  ُْعفَرَف  ٍْفقَو  َو 
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، دنک یم  ادیپ  عفر  تلاح  دوب ، قح  ترضح  هجوتم  رگا  بلق  .تسا  لاعتم  يادخ  هب  هجوت  رد  بلق  عفر  تلاح 

ِهَّللا ِنَع  یَضِّرلا  ِیف  ِْبلَْقلا  ُْحتَفَو 

هک یبلق  .تسا  لاعتم  يادخ  زا  ندوب  یـضار  رد  بلق ، ندرک  ادـیپ  تعـسو  بلق و  ياه  هچیرد  ندـش  زاب  شیاشگ و  حـتف و  تلاح 
تسا حوتفم  بلق  تسادخ ، زا  یضار 

.ِهَّللا ِْریَِغب  ِلاَِغتْشِالا  ِیف  ِْبلَْقلا  ُضْفَخ  َو 

.دوش لوغشم  لاعتم  يادخ  ریغ  هب  بلق  هک  تسه  نیا  رد  بلق  نداتفا  ورف 

 ، ِهَّللا ِنَع  ِهَْلفَْغلا  ِیف  ِْبلَْقلا  ُْفقَو  َو 

.تسا لاعتم  يادخ  زا  تلفغ  لاح  رد  دندومرف : .درادن  دشر  بلق  تلاح ، نیا  رد  .تسا  بلق  فقوت  بلق ، تلاح  نیمراهچ 

دوس ناسنا  يارب  دیاب  هراومه  هک  هداد  ناسنا  هب  لاعتم  يادخ  هک  يا  هیامرـس  .دوش  یم  فقوتم  دوب ، لاعتم  يادخ  زا  لفاغ  بلق  رگا 
.دنک یم  طوقس  تشاد  لاغتشا  ادخ  ریغ  هب  رگا  دشاب  روآ 

اه باجح  عفر  بجوم  لاعتم  يادخ  رکذ 

درف نیا  يوس  هب  اهرد  دوب ، یـضار  لاعتم  يادخ  ییادخ  هب  دیـسر و  مه  اضر  ماقم  هب  ناسنا  قح ، ترـضح  هب  هجوت  نیا  زا  دعب  رگا 
: دندومرف ار  انعم  نیا  دنداد و  حیضوت  ترضح  يدعب  زارف  رد  .دوش  یم  هدوشگ 

َِکلَذ (1) ِْلبَق  ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َناَک  ٍباَجِح  ُّلُک  َعَفَتْرا  ًاِصلاَخ  ِمیِظْعَّتلِاب  َهَّللا  َرَکَذ  اَذِإ  َْدبَْعلا  َّن  َأیََرت  َال  َأ 

يادـخ لوغـشم  یبلق  رگا  .تسا   ییاه  باجح  لاعتم ، يادـخ  ناـسنا و  بلق  نیب  ینعی  تسا ؛ بلق  عفر  بجوم  لاـعتم  يادـخ  رکذ 
هراومه ینعی  درک ، یم  دای  ار  یهلا  تمظع  ًاِصلاَخ (2)  ِمیِظْعَّتلِاب  َهَّللا  َرَکَذ  اَذِإ  یگژیو  ود  اب  تشاد  ار  لاعتم  يادخ  دای  دـش و  لاعتم 

همه رقف  شدوخ  رقف  طقف  هن  ار و  شدوخ  يرادن  رقف و  یکچوک و  دوب و  شدوخ  تراقح  قح و  ترـضح  تمظع  هجوتم  بلق  نیا 
.دشاب صالخا  اب  هارمه  هکنیا  طرش  هب  تسا  بوجح  عفر  بجوم  میظعت ، هب  رکذ  نیا  دش ،  رکذتم  لاعتم  يادخ  لباقم  رد  ار  ملاع 
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.دناشوپب ار  لاعتم  يادخ  دناوت  یمن  يزیچ  .تسین  لاعتم  يادخ  باجح  ادخ  ، ناسنا و  نیب  باجح 

ُنِطاْبلا (1) ُرِهاَّظلا َو  ُرِخْآلا َو  ُلَّوَْألا َو  َوُه 

باجح دناوتب  يزیچ  هک  تسین  هنوگ  نیا  نیاربانب ، .تسا  لاعتم  يادـخ  هب  زیچ  همه  روهظ  .تسا  رترهاظ  زیچ  همه  زا  لاعتم  يادـخ 
.دوش ادخ 

میناوخ یم  قودـص  دـیحوت  باتک  تایاور  رد  .تسا  شنیرفآ  ادـخ  ، ناسنا و  نیب  باـجح  هک   تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد 
، دودـحم تسا و  قولخم  نوچ  قولخم  دـنیرفآ ، یم  ار  قولخم  لاعتم  يادـخ  هک  نیمه  .مهایا  هقلخ  قولخم و  ادـخ و  نیب  باـجح 

.درادن قلطم  تقیقح  هب  یهار  تسا و  بوجحم 

تادابع نیرت  گرزب  رکذ ،

یم رکذ  دارفا  یضعب  الثم  دوش .  یم  شومارف  یلاعت  قح  هب  هجوت  لصا  دنک و  یم  ادیپ  تیعوضوم  لاعتم  يادخ  رکذ  تاقوا  یهاگ 
، تسا يریخ  باب  اجک  ره  هک  هدوب  نیا  شـشالت  هشیمه  ناطیـش  .دننک  هفـشاکم  هک  دنیوگ  یم  رکذ  دننک ، ادیپ  تردق  هک  دـنیوگ 

گرزب یتدابع  هک  رکذ -  ریـسم  نیمه  زا  دارفا  زا  يرایـسب  ًاتعیبط  .دـهد و  هولج  طلغ  ار  ریخ  هار  نیا  دـنک و  ذوفن  ریخ  باـب  نآ  رد 
.دندرک یم  طوقس  تسا - 

؛ تسا رکذ  مه  زامن  نطاب  یتح  .تسا  تادابع  مظعا  زا  رکذ  .تسا  رکذ  تدابع  دراوم  زا  یکی 

يرْکِِذل (2) َهالَّصلا  ِِمقَأ 

.شدوخ رکذ  يارب  زج  تسا ، هداد  رارق  يدـح  يزیچ  ره  يارب  لاعتم  يادـخ  میناوخ : یم  ینارون  تیاور  رد  .تسا  یگرزب  تداـبع 
: هدومرف

ًاریثَک (3) ًارْکِذ  َهَّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 
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رد .دوب  لوغشم  ادخ  رکذ  هب  شنابز  مئاد  نم  راوگرزب  ردپ  دندومرف : تیاور  نیا  ساسارب  ع )  ) قداص ماما  .دیشاب  ادخ  دای  هب  رایـسب 
.تفگ یم  رکذ  درک ، یم  تبحص  یسک  اب  یتقو  تفگ  یم  رکذ  دوب و  هتسشن  هرفس  رس  تفر  یم  هار  هچوک 

نابز ترـضح ، ریبعت  هب  تسا و  لوغـشم  ادـخ  رکذ  هب  ناشنابز  امئاد  ینعی  دـنراد ؛ ار  تلاح  نیمه  یهاگ  مه  اهقف  املع و  زا  یـضعب 
رگا دوب ، هناخ  رد  یـسک  ره  دندرک  یم  رادیب  نیعولطلا  نیب  ار  ام  نامردپ ، .تفگ  یم  رکذ  دوب و  هدـیبسچ  شماک  هب  مئاد  نم  ردـپ 

.دندش یم  نتفگ  رکذ  هب  لوغشم  دیاب  دندوبن ، دلب  مه  نآرق  رگا  دش و  یم  نآرق  توالت  لوغشم  دیاب  دوب ، دلب  نآرق 

ادخ رکذ  نآرق و  توالت  راثآ 

هناخ رد  رگا  دندومرف : دراد ؟ يراثآ  هچ  دشاب ، نآرق  توالت  يا  هناخ  رد  رگا  هک  دـندرک  نایب  ار  نآرق  توالت  تاکرب  راثآ و  دـعب 
ار هناخ  نآ  تینارون  تقیقح و  .دشاب  توکلم  هدهاشم  لها  یسک  هکنیا  طرش  هب  .تسا  ینارون  هناخ  نیا  ًالوا  دوش  توالت  نآرق  يا 

.دندنب یمرب  تخر  هناخ  نیا  زا  نیطایش  .دنیب  یم 

ًاِصلاَخ (1). ِمیِظْعَّتلِاب  َهَّللا  َرَکَذ  اَذِإ  َْدبَْعلا  َّنَأ  يََرت  َال  َأ 

يادـخ لـباقم  رد  ار  تقلخ  هاگتـسد  همه  تراـقح  یکچوک و  دوب و  قح  ترـضح  تمظع  زا  ندرک  داـی  لوغـشم  مئاد  یـسک  رگا 
هجرد بلق  دوخ  رگید  ریبعت  هب  .دـنوش  یم  هتـشادرب  لاـعتم  يادـخ  وا و  بلق  نیب  اـه   باـجح  مک  مک  داد ، رارق  هجوت  دروم  لاـعتم 

هطـساو رگید  بولق  .درب  مان  ناوت  یم  ار  ع )  ) نیموصعم بولق  تاجرد ، نیرت  لماک  رد  دـننک ؛ یم  قرف  بولق  .دور  یم  ـالاب  هجرد 
رگا دـندومرف : ترـضح  .دـنوش  یم  هتـشادرب  عناوم  نیا  دوش ، ادـیپ  اهنآ  رد  یهلا  تمظع  هب  هجوت  هک  ینازیم  هب  دـنهاوخ ، یم  ییاه 

.دراذگ یم  رس  تشپ  ار  لحارم  .دنک  یم  یط  ار  تاجرد  دور و  یم  الاب  بلق  دوش  هجوت  بوخ 
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(1) َِکلَذ ِْلبَق  ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  َناَک  ٍباَجِح  ُّلُک  َعَفَتْرا 

دنک یم  ادیپ  روهظ  .دوش  یم  رهاظ  نمؤم  بلق  رد  لاعتم  يادخ  تمظع  دوش و  یم  هتشادرب  اه  باجح  اجیردت 

مهنیعا (2). یف  هنود  ام  رغصف  مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع 

ادیپ تمظع  ناشناج  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نیقتم  دـنیامرف : یم  دـنک ، یم  فیـصوت  ار  نیقتم  یتقو  ع )  ) نینموملاریما
همه اب  ملاـع  نیا  .دـیآ  یمن  ناشمـشچ  هب  رگید  تسا و  هداـتفا  ناشمـشچ  زا  یقباـم  دـننیب و  یم  ار  ادـخ  تمظع  اـهنآ  .تسا  هدرک 

.دیآ یمن  باسح  هب  لاعتم  يادخ  تمظع  ربارب  رد  یگرزب  تمظع و 

هطساو نودب  تفرعم  تفایرد 

شدوخ بلق  اب  هدینـش و  ار  یبلطم  يوار  کی  ینعی  دسرب ؛  ام  هب  ات  دنک  یم  روبع  بلق  نابز و  اه  هد  زا  دـسر ، یم  ام  هب  هک  یتفرعم 
همشچرس زا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  یسک  راک  یهاگ  یلو  تسا .  هدیسر  ام  هب  هطـساو  نیدنچ  زا  دعب  دنک و  یم  نایب  هدرک و  كرد 

شهاوخ ترـضح  زا  نم  دومرف : یم  يراوگرزب  .دـنک  یم  تفایرد  ار  فراعم  ع )  ) قداـص ماـما  سدـقم  دوجو  دوخ  زا  .دـشون  یم 
قیاقح یهاگ  .دوش  یم  باجتسم  اعد  نیا  هک  تفگ  یم  وا  .دنکب و  اطع  نم  هب  هطساو  یب  ع )  ) قداص ماما  سدقم  دوجو  هک  مدرک 

.دنک یم  تفایرد  (ع ) قداص ماما  سدقم  دوجو  ضیف  همشچرس  زا  هطساو  نودب  ار 

یـضاق هللا  تیآ  موحرم  درگاش  هک  ضر ) ) ییابطابط همـالع  ردارب  یهلا  ياـقآ  ناـمراوگزب  داتـسا  زا  نم  تفگ : یم  دـیتاسا  زا  یکی 
مه ام  زا  دینک ، یم  ادیپ  فرشت  ناتداتسا  تمدخ  یهاگ  امـش  هک  مدوب  هدرک  تساوخرد  یـضاق  ياقآ  موحرم  تافو  زا  دعب  دندوب ،
مه یمهم  زیچ  دش و  ادیپ  یئزج  ترودک  ما  هداوناخ  نم و  نیب  تخادرپ : يا  هرطاخ  رکذ  هب  سپـس  .دیهاوخب  يددم  دـینک و  يدای 

تمدـخ نم  ینـالف ! دومرف : نم  هب  ناـشیا  .متفر  یهلا  ياـقآ  موحرم  دزن  هب  زیربت و  مدـناسر  ار  مدوخ  .مدرک  یگنتلد  ساـسحا  .دوبن 
تحاران ار  شا  هداوناخ  هکیلاح  رد  دـشاب  ام  هارمه  دـهاوخ  یم  روطچ  ینالف  هک  دومرف  نم  هب  ناشیا  مدوب  هک  یـضاق  ياقآ  موحرم 

!؟ تسا هدرک 
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نمؤم یتقو  تسا ؟ هنوگچ  ع )  ) قداص ماما  سدـقم  دوجو  تسا ، يروجنیا  یـضاق  ياقآ  موحرم  لـثم  یتقو  دومرف : یم  ناـشیا  دـعب 
، دـبای هار  مه  دارفا  هناخ  تولخ  هب  دـنهد  یم  هزاـجا  وا  هب  دوش و  یم  هتـشادرب  شیاـه  باـجح  هنوگنیا  هک  دوش  یم  ینارون  ردـقنآ 

؟ تسا هنوگچ  موصعم 

رد ام  مینک ؟ یمن  اعد  امـش  يارب  ام  رگم  دومرف : ترـضح  .دینک  اعد  نام  هداوناخ  ام و  يارب  درک : ضرع  ع )  ) اضر ماما  هب  یـصخش 
.میرظان امش  لمع  رب  ام  میتسه ، امش  دای 

َنُونِمْؤُْملا (1) ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق 

.دنیب یم  ادخ  دینادب  دیهد ، یم  ماجنا  يراک  ره 

یفْخَأ (2) َّرِّسلا َو  ُمَْلعَی 

نونمؤم نیموصعم ، تاده  همئا  ام  .تسا  ع )  ) نینمؤملاریما نونمؤم  دومرف : .دننیب  یم  مه  نونمؤم  دنیب و  یم  شلوسر  دنیب ، یم  ادخ 
اهراوگرزب نآ  تاـضویف  ۀـمه  هطـساو  دـسر  یم  ملاـع  همه  هب  مرکا  یبن  زا  هک  يراونا  نآ  یهاـگ  .مییامـش  لـمع  دـهاش  میتسه و 

وا و نیب  ياه  باجح  دیدرگ ، رهاظ  شبلق  رد  یهلا  تمظع  رکذ  ماقم  ینعی  دـش ؛ ؛(3)  ِمیِظْعَّتلِاب َهَّللا  َرَکَذ  بحاص  یسک  رگا  .دنتسه 
.دنوش یم  هتشادرب  لاعتم  يادخ 

بلق حور و  رب  مسج  ریثات 

دیاب بلق  هدجس  ینعی  .دنک  یلجت  مسج  رب  دیاب  زین  حور  تلاح  فرط  نآ  زا  .دراذگ  یم  رثا  حور  رب  مسج  تلاح  هک   تسناد  دیاب 
لاعتم يادـخ  لباقم  رد  عوشخ  نیا  لصاح  .دـنک  ادـیپ  روهظ  ناسنا  يرهاظ  عضاوت  رد  ناسنا  عضاوت  عوضخ و  رد  ناـسنا  مسج  رد 
يارب يزیچ  لاعتم  يادـخ  لباقم  رد  هدجـس  اب  .دزوس  یم  شا  هشیر  ربکت  نیا  .تسین  نمؤم  رد  يربکت  چـیه  .تسا  ماـت  عضاوت  مه 

دور و یم  الاب  دنک و  یم  ادیپ  تعفر  یتلاح  رد  بلق  .دنیب  یم  ار  ادخ  اج  همه  .دـنک  یـشورف  رخف  دـهاوخب  ات  دـنام  یمن  یقاب  دـبع 
.دراذگ یم  رس  تشپ  ار  رون  ياه  باجح  ًاتعیبط 
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بلق شیاشگ  زمر  اضر ، تلاح 

رثا رد  نیا  دوش و   یم  حوـتفم  حرـشنم و  دـنک و  یم  ادـیپ  تعـسو  بلق  هک  دـهد  یم  تسد  بلق  هب  یتـقو  طاـشن  تجهب و  تلاـح 
طاشن و بعر و  لاعتم  يادـخ  هک  هدـمآ  تیاور  رد  .دـش  دـهاوخ  هدـید  نآ  رد  طاـشن  تحار و  دوب ، یـضار  یبلق  رگا  .تساـضر  
دوش و یم  حوتفم  دـنک و  یم  ادـیپ  شیاشگ  شبلق  دـش ، اضر  ماقم  بحاص  یـسک  رگا  .تسا  هداد  رارق  نیقتم  ياضر  رد  ار  یتحار 
زا لاعتم  يادخ  تیبوبر  زا  ملاع  رد  لاعتم  يادـخ  لعف  رد  مئاد  ینعی  هللااب ؛ تجهب  رورـس و  مه  نآ  تسا ؛ تجهب  رورـس و  رد  قرغ 

.درب یم  تذل  لاعتم  يادخ  ییادخ 

ترـضح سپـس  .تسا  هدش  لوغـشم  ادخ  ریغ  هب  هک  تسا  یبلق  ضوفخم ، بلق  .تسا  لاعتم  يادـخ  ریغ  هب  لاغتـشا  ضفخ ، تلاح 
: دینیب یم  هک  تسا  نیا  مه  شتمالع  هک  دندومرف 

ِهِیف َْسَیل  ٍواَخ  ٍباَرَخ  ٍْتیَبَک  ًاِملْظُم  ًاضِفَْخنُم  َباَنَأ  َِکلَذ َو  َدـَْعب  َهَّللا  َرَکَذ  اَذِإ  ُهُدَِـجت  َْفیَک  اَْینُّدـلا  ِباَبْـسَأ  ْنِم  ْیَِـشب  ُُهْبلَق  َلَغَتْـشا  اَذِإ  َو 
(1) ٌِسنُْؤم َال  ٌناَرْمُع َو 

.دور یم  ایند  زا  ریغ  هب  لاغتشا  نیمه  اب  یهاگ  هدش  لاعتم  يادخ  ریغ  هب  لوغشم  هک  یناسنا 

اما .دبای  یم  نایاپ  وا  تبرغ  دنیآ و  یم  وا  بلق  هب  یهلا  راونا  دش ، هتشادرب  شباجح  ایند  نیا  رد  رگا  تسا  بیرغ  ایند  نیا  رد  ناسنا 
رـسیم قح  ترـضح  روضح  اب  بلق  ینادابآ  .دنام   یم  سنوم  یب  بیرغ و  ایند  رد  بلق  نیا  دشن ، سونأم  لاعتم  يادخ  اب  ناسنا  رگا 

هدش و ناریو  هناخ  نیا  ردقچ  هک  دمهف  یم  تقو  نآ  دیایب  ادخ  يوس  هب  تفرگ  میمصت  رگا  تسایند  لوغـشم  هک  یناسنا  .دوش  یم 
: تساهنت بیرغ و  ردقچ 
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َكَدَجَو (1). ْنَم  َدَقَف  يِذَّلا  اَم  َكَدَقَف َو  ْنَم  َدَجَو  اَذ  اَم 

ار يزیچ  هچ  درک ، ادیپ  ار  وت  هک  نآ  درک و  ادیپ  ار  يزیچ  هچ  درکن ، ادیپ  ار  وت  هک  یـسک  نآ  ایادخ  دـیامرف : یم  ع )  ) ءادهـشلادیس
یم ناریو  هناخ  نیا  دـشن ، سونأم  لاعتم  يادـخ  هب  ناسنا  رگا  .دـنا  هدـیرفاین  ادـخ  ریغ  اـب  سنا  يارب  ار  ناـسنا  .تسا  هداد  تسد  زا 

.دوش

ناسنا بلق  یکیرات  بجوم  لاعتم ، يادخ  زا  تلفغ 

ِهَّللا (2) ِرْکِذ  ْنَع  َلَفَغ  اَذِإ  َو 

دهاوخ ساسحا  ار  ادخ  تمظع  دنک و  یم  یلجت  شبلق  رد  یهلا  تمظع  راونا  تسا ، لاعتم  يادخ  میظعت  لوغشم  ناسنا  هک  یمادام 
راونا تمظع و  روضح  .دش  دهاوخ  هتـشادرب  وا  زا  یهلا  تمظع  رون  دوش  ، یم  زاغآ  ادخ   تمظع  زا  تلفغ  هک  يا  هظحل  زا  درک و 

زا اه  باجح  عفر  بلق و  رد  یهلا  تمظع  راونا  ناـیرج  ریـسم  هجوت  نیا  .تسا  قح  ترـضح  هجوتم  بلق ، هجوت  رکذ و  نیا  تمظع 
.تسا بلق  يارب  ییاه  شیاشگ  بلق و 

 : دندومرف تسیچ ؟ هدننک  دوعص  نیا  ياه  یگژیو  دید  دیاب  لاح  .تسا  نتفر  الاب  لاح  رد  مئاد  درک  ادیپ  عفر  تلاح  بلق  رگا 

ُهَماَلَع ُنیِقَْیلا َو  ُقْدِّصلا َو  ُلُّکَوَّتلا َو  َءاَیْشَأ  ُهَثاََلث  ِْحتَْفلا  ُهَماَلَع  ِقْوَّشلا َو  ُماَوَد  ِهََفلاَخُْملا َو  ُدْقَف  ِهَقَفاَوُْملا َو  ُدوُجُو  َءاَیْـشَأ  ُهَثاََلث  ِْعفَّرلا  ُهَماَلَعَف 
ِهَیِصْعَْملا (3) ِهَراَرَم  ُمَدَع  ِهَعاَّطلا َو  ِهَواَلَح  ُلاَوَز  َءاَیْشَأ  ُهَثاََلث  ِْفقَْولا  ُهَماَلَع  ُصْرِْحلا َو  ُءاَیِّرلا َو  ُبْجُْعلا َو  َءاَیْشَأ  ُهَثاََلث  ِضْفَْخلا 
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تقفاوم ادخ  تساوخ  اب  هک  تسا  نیا  شا  یگژیو  دـنک ، یم  ادـیپ  یلجت  نآ  رد  یهلا  تمظع  تسا و  لاعتم  يادـخ  هب  ور  هک  یبلق 
.دوش یمن  جراخ  ادخ  تساوخ  زا  دنک و  یم  ادیپ 

كرت وا  زا  يا  هظحل  زین  یهلا  تابجاو  .دنک  یم  لمع  ادـخ  تیـشم  اب  قفاوم  لاوحا  همه  رد  هک  تسا  یبلق  نتفر ، الاب  لاح  رد  بلق 
یم كرت  وا  زا  فیلاـکت  تسین و  تاـبجاو  لوغـشم  یبلق  رگا  .دـنک  یمن  كرت  بلق  نیا  دراد ، یم  تسود  ادـخ  هچنآ  .دـنوش  یمن 

ادخ و ناسنا  درک ، یلجت  یبلق  رد  یهلا  تمظع  راونا  یتقو  .تسین  يدیـشر  بلق  .درادن  يدشر  تعفر و  بلق  نیا  دنادب  دـیاب  دوش ،
فقوتم یبلق  رگا  .تسا  بلق  فقوت  ندوب و  بوجحم  لیلد  هب  تفلاخم  نیا  .دنک  تفلاخم  ادخ  اب  دناوت  یمن  دنیب و  یم  ار  شتمظع 

: دوش یم  ادیپ  نآ  رد  تمالع  هس  دوبن ، ادخ  هب  ور  دش و 

لوا مدق  رد  طوقس  نیا  رد  دنک  یم  طوقـس  دوش و  یم  لاعتم  يادخ  ریغ  هب  لوغـشم  دوش و  یم  لفاغ  ادخ  زا  هک  یبلق  بجع  :  - 1
اما تسا ، چوپ  چیه و  دمهف  یم  دنیب و  یم  ار  ادـخ  تمظع  .دـنیب  یمن  ار  شدوخ  تسالاب ، هب  ور  هک  یبلق  دـنیب ، یم  ار  دوخ  هشیمه 
هک مدوب  نم  .دـنیب  یم  ار  شدوخ  لوا ، مدـق  رد  بلق  نیا  .هدـنادرگرب  ادـخ  زا  ار  دوخ  يور  تسا  ندرک  طوقـس  لاـح  رد  هک  یبلق 

ملاع هک  مدوب  نم  مدرک ، يریگتـسد  هک  مدوب  نم  مدناوخ ، بش  زامن  هک  مدوب  نم  .دنیب  یم  ار  دوخ  شتدابع  رد  یتح  .مدرک  نینچ 
.مدش

زا هن  .دوش  یم  یکی  شیارب  تعاط  تیـصعم و  تفرن ، ادخ  هب  ور  دـش و  فقوتم  یبلق  رگا  تعاط : تیـصعم و  ندوب  توافت  یب   - 2
.تذل تعاط  زا  هن  درب و  یم  جنر  تیصعم 
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هار رد  هک  یبلق  .دمهفب  ار  ادخ  مارح  لالح و  دناوت  یمن  دوش و  یم  هبتـشم  شیارب  مارح  لالح و  : ادـخ مارح  لالح و  رد  کش   - 3
زا لفاغ  هک  یبلق  سکعرب  .دنک  یمن  کش  شیگدـنز  رد  .دراد  یمرب  نآ  زا  ار  اه  کش  نیا  لاعتم  يادـخ  دـنک ، یم  تکرح  ادـخ 

دمهفب دناوت  یمن  .طلغ  ای  تسا  تسرد  دـناد  یمن  درادرب  ، دـهاوخ  یم  هک  یمدـق  ره  .دراد  کش  زیچ  همه  هب  تسا  لاعتم  يادـخ 
؟ تساجک تملظ  طیحم  دراذگ ؟ یم  رون  يداو  رد  اپ  اجک  تساجک ؟ نینمؤملاریما  تیالو  طیحم 

یتقو .دوش  یم  یلوتـسم  بلق  رد  یهلا  ّبح  دوش و  یم  ضوع  بلق  لیم  تهج  درک ، تکرح  لاعتم  يادخ  يوس  هب  بلق  یتقو  یلو 
هک تسا  یتالاح  نیا  .دسانش  یم  زین  ار  ادخ  ضوبغم  دسانش و  یم  ار  ادخ  بوبحم  ناسنا  تفرگ ، ياج  بلق  رد  لاعتم  يادخ  بح 

.دهد یم  بلق  هب  لاعتم  يادخ 

رگا یلو  .دراد  ترفن  اه  یجک  اه و  يدـب  زا  دـمهف و  یم  ار  اه  یتسار  اـه و  یبوخ  هک  تسا  ییوزارت  نازیم و  لوقاـش ، دـننام  بلق 
؛ دـمهفب ار  ادـخ  ياضر  دـناوت  یمن  تریح ، بحاص  کش و  .يدـب  زا  ترفن  هن  دراد و  یبوخ  هب  لیم  هن  بلق  نیا  دـش ، اـیند  هجوتم 

.دمهفب دهاوخ  یمن  نوچ 

(1) ٌدیدََشل یباذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  ْمُکَّنَدیزََأل َو  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

يادخ دوب ، ادخ  تمظع  تلالج و  رکذ  هب  لوغـشم  هراومه  درک و  رکـش  ناسنا  رگا  داد و  ار  میظع  هیامرـس  نیا  لاعتم  يادخ  یتقو 
.دراد یمرب  ار  اه  باجح  همه  مک  مک  لاعتم 

قولخم هب  لاغتشا  اب  قلاخ  هب  لاغتشا  تذل  توافت 

16122 ص :

  7 میهاربإ :  ( . 17 - ) 1
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چیه شدوخ  نطاب  رد  تسا و  دودـحم  الوا  اه  تذـل  نیا  .دراد  توافت  قولخم  هب  لاغتـشا  زا  تذـل  اب  لاعتم ، يادـخ  تدابع  تذـل 
هب دـیاش  تیاور  نیا  .تسه  ناشنطاب  رد  یخلت  کی  مه  لـالح  ياـه  تذـل  یتح  .دـشابن  یخلت  شنطب  رد  هک  تسین  ییاـیند  تذـل 

: دراد هراشا  عوضوم  نیمه 

ٌباَقِع (1) اَهُماَرَح  ٌباَسِح َو  اَُهلاَلَح  اَْینُّدلا  َلاَقَف 

.دـننک زاب  باسح  مه  ایند  لالح  يارب  دنـشوک  یم  دـنباتک ، باسح و  لها  هک  ییاهنآ  سپـس  .دراد  باـسح  مه  شلـالح  اـیند  نیا 
یم لوغـشم  ادخ  لالح  هب  هک  مه  یعقوم  .میـشاب   لوغـشم  راذگب  هدرک  لالح  ادـخ  هک  الاح  دـنیوگ  یمن  تسادـخ و  اب  ناشباسح 
دنم هرهب  شلالح  زا  ناسنا  هک  دراد  یم  تسود  لاعتم  يادخ  هدیرفآ و  ار  تمعن  نیا  ادـخ  نوچ  تسا ؛ هللااب  لاغتـشا  عقاو  رد  دـنوش 

.دوش

دیوش یم  ام  ناـمهم  یتقو  .دـیروخب  بوخ  میراد  تسود  دـییآ  یم  اـم  ياـه  هناـخ  رد  یتقو  دـندومرف : هک  میناوخ  یم  تاـیاور  رد 
ملاـع همه  هک  دـبای  یمرد  دوش و  یم  لاـعتم  يادـخ  هجوتم  دـش ، دراو  یهلا  تشهب  هب  یتقو  ناـسنا  .دـیروخب  بوخ  میراد  تسود 
لالح زا  هدافتـسا  اذل  .دننک  هدافتـسا  بوخ  اه  تمعن  نیا  زا  هک  دراد  تسود  لاعتم  يادخ  دمهف  یم  تقو  نآ  .تسادـخ  میعنلاراد 

.دوش یمن  نمؤم  باجح  دروآ و  یم  دشر  نمؤم  يارب  مه  ادخ 

تدابع نطاب 

ِتاَوَهَّشلِاب (2) ٌهَفوُفْحَم  َراَّنلا  ِهِراَکَْملِاب َو  ٌهَفوُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ 

نطاب هب  تسناوت   یـسک  رگا  .تسا  نآ  جارعم  .تسا  لاعتم  يادـخ  تشهب  شنطاـب  زاـمن  تسا ؛ هنوگ  نیا  تداـبع  اـب  تشهب  هطبار 
.دوش یم  طاشن  تذل و  رد  قرغ  دنک ، ادیپ  هار  تدابع 

16123 ص :

ص 453. لمعلا ...  هبساحم  باب  ص 459 ، ج2 ، ینیلک ، خیش  یفاکلا ، ( . 18 - ) 1
ص 1. ءایحلا ...  بابحتسا  باب  - 93 ص 464 ، يرون ج 8 ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  ( . 19 - ) 2
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ار نم  دومرف : یم  لالب  هب  .دسانش  یمن  ار  ام  ایوگ  هک  دش  یم  دنلب  ام  نایم  زا  يروج  ترضح   زامن ، ماگنه  میناوخ : یم  تیاور  رد 
.راذگب تحار 

شزامن دوب ، تلفغ  لها  دوبن و  هللا  رکذ  لها  رگا  .دـشچ  یم  ار  تدابع  تذـل  تقو  نآ  دـنهدب ، هار  تادابع  نطاـب  هب  ار  یـسک  رگا 
تذل .درب  یمن  تذل  تعاط  زا  تسین  ادخ  هب  ور  هک  یمدآ  .دـنک  یم  رارق  یب  ار  ناسنا  یهلا  قایتشا  اما  .دوش  یم  تلفغ  رـس  زا  مه 

یم ادیپ  هار  تدابع  نطاب  هب  تدابع  رهاظ  زا  دوب ، قح  ترضح  هب  لوغشم  ناسنا  رگا  .دوش  یم  هتشادرب  تسا  فقوتم  هک  یناسنا  رد 
.دنیب یم  ار  ملاع  توکلم  هدرک ، ادیپ  تعفر  شبلق  هک  ینموم  .دبای  یم  تعفر  دنک و 

: دومرف لاعتم  يادخ 

(1) َنیِرفاْکلِاب ٌهَطیحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو 

نطاب دورب و  رانک  باجح  رگا  .تسا  ذیذل  ردـقچ  دـنیوگ  یم  دـننیب  یم  ار  ماعط  رهاظ  نوچ  یلو  دـنا ؛ منهج  رد  نارفاک  مه  نونکا 
.تسا نوخ  كرچ و  هک  دنبای  یمرد  دننیبب  ار  ماعط  نیا 

تبیصم رکذ 

ُهَلَعَج ُراَهَّنلا َو ال  ُْلیَّللا َو  َیَِقب  ُتیَِقب َو  اَم  اَدبَأ  ِهَّللا  ُمالَـس  یِّنِم  َْکیَلَع  َِکئاَنِِفب  ْتَّلَح  ِیتَّلا  ِحاَوْرَْألا  یَلَع  ِهَّللا َو  ِدـْبَع  َابَأ  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا 
ِباَحْصَأ یَلَع  َو  ِْنیَسُْحلا )  ِدالْوَأ  یَلَع  َو    ) ِْنیَـسُْحلا ِْنب  ِِّیلَع  یَلَع  ِْنیَـسُْحلا َو  یَلَع  ُمالَّسلا  َِکتَراَیِِزل )   ) ْمُِکتَراَیِِزل یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُهَّللا 

(2) .ِْنیَسُْحلا

.تسا هدوب  ع )  ) ربکا یلع  ترضح  شدیشر  ناوج  تبیصم  اروشاع  زور  رد  ع )  ) ءادهشلا دیـس  ياه  تبیـصم  نیرت  نیگنـس  زا  یکی 
يرگید سک  يارب  هک  یلاح  رد  درک  يرادازع  ربکا  یلع  يارب  اراکـشآ  گنج  نادـیم  رد  ترـضح  دـندرک  لقن  لتاقم  هک  يروطب 

دورب نادیم  هب  تساوخ  یم  یتقو  .هدشن  لقن  يرادازع  نینچ  نیا 

16124 ص :

  54 توبکنعلا :  ( . 20 - ) 1
458 ص :   .... تسا هفورعم  ءاروشاع  ترایز  لوأ  /1/458/ یمق سابع  خیش  / نانجلا حیتافم  ( . 21 - ) 2
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ْهنِم (1) ٍسیآ  َرَظَن  ِْهَیلا  َرَظَن 

نیـسح ماما  تفر و  یم  نادیم  فرط  هب  ور  .داتفا  هار  هب  شدیـشر  ناوج  نیا  لابندب  .تخادنا  یلع  يالاب  دـق و  هب  يا  هناسویأم  هاگن 
یم هاگن  ناوج  نیا  يالاب  دـق و  هب  دـش ، یم  گنت  ربمغیپ  يارب  ناملد  تقو  ره  يدـهاش  وت  ایادـخ ! .درک  یم  تکرح  شرـس  لابند 

.میدرک

(2) ههجو ! یلإ  انرظن  کلوسر  هجو  یلإ  انقتشا  اذإ  اّنک 

.دوب ءایبنا  هیبش  شزیچ  همه  ایادخ ! .شیرهاظ  لامج  امیس و  شراتفگ ، شملع ، شمهف ، .دوب  امش  ربمغیپ  لثم  شزیچ  همه  ایادخ !

َنیَملاْعلا (3) یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْصا  َهَّللا  َّنِإ 

رب هچ  دنمهف  یم  هچ  نارگید  یهاگآ ، نم  ياه  هصغ  زا  وت  ایادخ ! .تسیک  ربکا  یلع  ینادیم  وت  .دوب  وت  ياه  هدیزگرب  ءزج  ایادـخ !
، دمآ نادیم  زا  یلع  يادص  یتقو  سپ  هتشذگ ، نیسح  ماما 

(4) .َمالَّسلا یّنِم  َکیَلَع  اَتبا  ای 

شیاهتسد دش ، ندیگنج  زا  ناوتان  رگید  یتقو  دمآ ، نادیم  فرط  هب  تعرـس  اب  دش ، نوگرگد  نیـسح  ماما  لاح  دندرک  لقن  لتاقم 
رکـشل فرط  هب  دـش  هچ  دـنادرگرب  اه  همیخ  فرط  هب  ار  ترـضح  هکنیا  ياج  هب  هدـید  میلعت  بسا  نیا  تخادـنا  بسا  ندرگ  هب  ار 

: درک تکرح  نمشد 

(5)! ًابرإ ًابرإ  مهفایسأب  هوعّطقف 

16125 ص :

ص:855  .... یناوخ هضور  رنه  / - 855/ ناگدنسیون زا  یعمج  / تالاقم ( . 22 - ) 1
355 ص :  مالسلا .....  هیلع  ربکألا  یلع  لتقم  /359/ ییالوم هللا  تزع  (/ ج 4  ) ینیسحلا بکرلا  عم  ( . 23 - ) 2

نارمع 33. لآ  ( . 24 - ) 3
ص 271. (ع ... ) ربکا یلع  ص 272 ، یسبط ، نیدلا  مجن  خیش  ج 2 ، (ع ،) نیسح ماما  مایق  ياه  هنیمز  ( . 25 - ) 4

ص 355. مالسلا ...  هیلع  ربکألا  یلع  لتقم  ص 361 ، ییالوم ، هللا  تزع  ینیسحلا ج 4 ، بکرلا  عم  ( . 26 - ) 5

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4668_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4668_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4668_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4668_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4668_5
http://www.ghaemiyeh.com


رد دنلب  دنلب  .دمآ  یلع  دـسج  رانک  ات  اهوناز  اب  .دـندوب  هدرک  هعطق  هعطق  ار  وا  رگید  هک  یلع  نیلاب  رب  دیـسر  نیـسح  ماما  یتقو  سپ 
: تشاذگ یلع  تروص  هب  تروص  دش  مخ  دندید  .مرسپ  يدلو  يدلو  درک : هیرگ  نمشد  رکشل  لباقم 

(1) .افعلا كدعب  ایندلا  یلع 

: دومرف یتشاذگ  اهنت  ارم  یتفر  وت  دومرفن  ار و  شناوج  درک  مارتحا  دعب 

اهدئادشو (2) اهّمغو  ایندلا  ّمه  نم  تحرتسا  دقف  تنأ  اّمأ  يدلو ! ای 

یم ادص  دندید  ناهگان  .هدش  اهنت  ایند  رد  وت  زا  دعب  تردـپ  رگید  یلو  مرـسپ ، ملاحـشوخ  .يدـش  تحار  ایند  ۀـصغ  مغ و  زا  یتفر 
.دیناسر همیخ  رد  رب  ار  یلع  دییایب ، مشاه  ینب  ناناوج  دنز ،

هتاکرب هللا و  همحر  هللا و  هیقب  ای  کیلع  مالسلا 

(1  ) ربکت عضاوت و 

( ینتورف عضاوت و  ) مشش ربنم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  لئاضف 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  یقالخا  لیاضف 

یسردایرف عضاوت و  : مشش ربنم 

خیبوـت ار  عوـضوم  نیا  هب  یهجوـت  یب  دـیجم ، نآرق  .تسا  ناـنآ  میرکت  و  نادـنمزاین » یـسردایرف  ، » ینید مهم  تاروتـسد  زا  یکی   
.دیامن (3) (4) یم  یفرعم  رگمتس  ارگایند و  رصانع  ار  نافلختم  هدومن ،

«. دینک ینیشنمه  نانآ  اب  هتشاد ، تسود  ار  نادنمزاین  : » دیامرف یم  زین  مالسا ، ربمایپ 

(5) مهوسلاجو )» ءارقفلا  اوبحا  )»

یم ینید  ریغ  يدام و  گنهرف  هب  ار  امـش  رگنایغط ، نارگناوت  اب  تسلاجم  ییارگاـیند و  هب  شیارگ  دـهد : یم  رادـشه  ترـضح  نآ 
دناشک

(7) (6) هانغ .)» هاغطا  ینغ  لک  لاق : یتوملا ؟ نم  هللا :  لوسر  ای  لیق : یتوملا ! هسلاجمو  مکایا  )»

16126 ص :

نامه ( . 27 - ) 1
ص 25. داعملا ....  أدبملا و  ص 27 ، یثدحم ، داوج  خیشلا  اروشاع ، غالب  ( . 28 - ) 2
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.   52 هیآ ، 6 هروس / ماعنا - 71 - 3
.   28 هیآ ، 18 هروس / فهک - 72 - 4

ص469. ج6 ، لامعلازنک ، - 73 - 5
ص32. ج2 ، رطاوخلا ، هیبنت  - 74 - 6

ح2429   . ص404 ، ج1 ، همکحلا ، نازیم  يرهش ، ير  - 75 - 7
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هناخ و هب  وا  .دوب  نادنمدرد  ارقف و  تمدخ  رد  بدا  عضاوت و  مامت  اب  ثیداحا ، تایآ و  نیا  زا  ماهلا  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 
افص دروخ و  یم  اذغ  نانآ  اب  تسشن و  یم  ناشرانک  رد  دومن ، یم  فرطرب  ار  نانآ  لکـشم  درک ، یم  یـشکرس  نادنمدرد  یگدنز 
یم نانآ  اب  طابترا  رد  ار  ناضمر  كرابم  هام  هضیرف  رد  یگنشت  یگنسرگ و  ندیشچ  يراد و  هزور  هفسلف  میرک ، ماما  نآ  .درک  یم 

دنتفیب نادنمتسم  رکف  هب  نارگناوت  هک  تسناد 

یلع لـضفلاب  دوـعیف  عوـجلا ، سم  ینغلا  دـجیل  مالّـسلا :  هیلع  لاـقف  موـصلا ؟ هدـبع  یلع  لـجوزع  هللا  ضرتـفا  مل  نیـسحلا : لئـس  )»
(1) نیکاسملا .)»

ماما یسردایرف  عضاوت و  زا  ییاه  هنومن 

: میامن یم  میدقت  زیزع  ناگدنناوخ  امش  تمدخ  هب  ار  هنیمز  نیا  رد  یخیرات  دراوم  زا  يا  هنومن  کنیا 

لوا دروم   

تشروخ یب  کشخ و  نان  ندروخ  هب  هدش ، عمج  مه  رود  هک  دید  ار  هنیدم  نادنمزاین  زا  یهورگ  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يزور   
ادـخ : » نتفگ اـب  یلع  نب  نیـسح  .ددـنویپب  ناـنآ  عمج  هب  دنتـساوخ  رورـس  نآ  زا  ارقف  یـسرپ ، لاوحا  مالـس و  زا  دـعب  .دـنا  لوغـشم 

«، درادن تسود  ار  نیربکتم 

(2) نیربکتسملا )» بحی  هنا ال  )»

افـص و عضاوت و  ماـمت  اـب  هدوـمن ، توـعد  شلزنم  هب  ار  همه  سپـس  دـش و  تبحـص  ندروـخ و  لوغـشم  تسـشن و  ناـنآ  عـمج  رد 
.دنیامنن (3) (4) هقیاضم  دنراد ، ناوت  رد  هچ  ره  تساوخ  شا  هداوناخ  زا  دومن و  ییاریذپ  نانآ  زا  تیمیمص 

هیلع نیـسح  ماما   (5) هتخادرپ ، نانآ  حدم  هب  دـیجم  نآرق  هک  دنـشاب  یم  هفـص »  » باحـصا هب  فورعم  هنیدـم ، نادـنمزاین  هورگ  نیا 
.تسا (6) هدرک  تمدخ  ناشیا  هب  هناعضاوتم  زین  مالّسلا 
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مود دروم 

ماما قشاع  شباـبرا  دـننام  يو  .دـمآ  یم  رامـش  هب  اـقیرفآ  ناتـسوپ  هایـس  زا  يداژن  رظن  زا  هک  نوج »  » ماـن هب  تشاد  یمـالغ  رذاـبا ،  
! دیدرگ يراکادف  يزابناج و  هدامآ  دش و  رضاح  البرک  رد  هرخالاب  .دوب  ریظن  مک  افو  افص و  رد  و  نیسح ،

.مدوب امش  اب  یشوخ  مایا  رد  نم  ربمایپ ! رسپ  يا  تفگ : وا  یلو  دهدن ؛ نتـشک  هب  ار  شدوخ  تساوخ  وا  زا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
بسح و بولطمان ، مندب  يوب  تسا ، هایس  متروص  گنر  هچرگا  زگره ! مراذگ ؟ اهنت  ار  امش  يراتفرگ  تاظحل  رد  تسا  راوازس  ایآ 

افو مامت  اب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دیسر  تداهش  هب  نوج »  » ماجنارـس .مرادن  رب  تسد  تا  يرای  زا  زگره  یلو  بسانمان ، نم  بسن 
کی يارب  داد  ناشن  تفرگ و  نماد  هب  ار  وا  رس  ربکا » یلع   » شدنزرف دننام  درک و  كاپ  شراسخر  زا  نوخ  دمآ ، شنیلاب  هب  افـص  و 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  هاگ  نآ  .تسا  لئاق  مارتحا  هدنز  تیصخش  اب  ناسنا  کی  نوچمه  هدرم ، مالغ 

مکحتـسم ربمایپ  تیب  لها  اب  ار  شدنویپ  هدومن و  روشحم  ناکین  اب  ار  وا  راد ، رطعم  ار  شندـب  يوب  ابیز ، ار  نوج »  » هرهچ ادـنوادخ !
امرف

(1) راهطالا .)» هلآو  دمحم  نیبو  هنیب  فرعو  راربالا ، عم  هرشحاو  هحیر ، بیطو  ههجو ، ضیب  مهللا  )»

موس دروم   

نیـسح ماما  رـضحم  رد  نانک  شدرگ  باتفآ ، بورغ  کیدزن  هفرع »  » زور دـیوگ : یم  مداخ ) قورـسم   ) تیب لها  ناقـشاع  زا  یکی   
.دنشاب یم  اعد  نآرق و  ندناوخ  لوغشم  هتفرگ ، ار  ترضح  رود  هک  مدید  ار  ناتـسود  نارای و  زا  یعمج  .مدش  رـضاح  مالّـسلا  هیلع 
ناگدید زا  مشچ  ياه  کشا  .دوب  شیالآ  یب  هداس و  یلیخ  دش ؛ یمن  هدـید  نآ  رد  زورما  ياهاذـغ  زا  يزیچ  دوب و  زاب  راطفا  هرفس 

...و (2) مدمآ  نوریب  مدیسرپ و  ترضح  نآ  زا  یعرش  هلاسم  دنچ  دوب ! يراج  شنارای  نیسح و 
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ثحب هجیتن   

ماجنا هنامرتحم  ار  شا  یعامتجا  یمدرم و  تامدخ  دوب ، عضاوتم  رایسب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  میریگ  یم  هجیتن  ثحب  نیا  زا   
....و تشاذگ  راگدای  هب  یعامتجا  سرد  ناونع  هب  شناوریپ  هب  ار  هریس  نیا  تشاد و  تسود  ار  نادنمزاین  ارقف و  داد ، یم 

هدیچرب عامتجا  رد  هجومان  یتاقبط  هلـصاف  ددرگ ، یم  مهارف  مدرم  فلتخم  راشقا  نیب  مکحتـسم  دنویپ  دوش ، لمع  هریـس  نیا  هب  رگا 
ادـیپ يرتشیب  تیمیمـص  افـص و  امرفراک ، رگراک و  ورهار ، ربهر و  مومام ، ماما و  تیعر ، باـبرا و  تلم ، تلود و  طـباور  دوش ، یم 

.دوش یم  رثا  یب  دوخ  يدوخ  هب  فلتخم  ياه  تیمومسم  نانمشد و  مجاهت  هناگیب ، ذوفن  تروص ، نآ  رد  دنک و  یم 

مرتحم ار  يریقف  هک  یـسک  هدومن و  یمارتحا  یب  ادخ  هب  دنک ، یمارتحا  یب  ار  يریقف  سک  ره  دیامرف : یم  مالـسا ، ربمایپ  ور ، نیا  زا 
دریگ یم  رارق  يدنوادخ  تیاضر  دروم  تمایق  زور  درادب ،

(1) ضار .)» هنع  وهو  همایقلا  موی  هللا  یقل  املسم  اریقف  مرکا  نمو  هللا ، قحب  فختسا  دقف  ملسم ، ریقفب  فختسا  نم  )»

حور ات  دییامن  ترـشاعم  رتشیب  دنمزاین ، دـمآرد و  مک  تاقبط  اب  دـیامرف : یم  ینورد  شمارآ  يارب  زین  مالّـسلا  هیلع  نانمؤمریما  الوم 
ددرگ رت  نوزفا  ناتشمارآ  يرازگساپس و 

(2) ارکش .)» ددزت  ءارقفلا  سلاج  )»

(1  ) محر هلص 

محر هلص  و  ع )  ) تیب لها  اب  دنویپ 

دننام ردام و  ای  ردپ  فرط  زا  ای  تبـسن  هطـساو  هب  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  محر ، تبارق  يدنواشیوخ و  ع )  ) تیب لها  اب  دنویپ 
اه نآ  دننام  هدازرهاوخ و  هداز و  ردارب  ییاد ، هلاخ و  همع و  ومع و  هب  ناوت  یم  ناشیوخ  قیداصم  زا  .دـشاب  کیدزن  صخـش  هب  نآ 

(1  ) .درک هراشا 
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دنویپ نیا  دنتـسه و  ع )  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ نادـنزرف  انعم  کی  هب  نانموم  همه  یمالـسا ، ینآرق و  ياـه  هزومآ  ساـسا  رب  هتبلا 
ع)  ) یلع نانمومریما  و  ص )  ) ربمایپ تایاور ، رد  ور  نیا  زا  .تسا  رگید  یببس  یبسن و  تبارق  تبـسن و  هنوگ  ره  زا  رت  يوق  یـشیوخ 

: دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ .دنا  هدش  هتسناد  تما  ناردپ 

(2  ) .میتسه تما  نیا  ردپ  ود  یلع  نم و  هَّمُْألا ؛ ِهِذَه  اََوبَأ  ِیلَع  اَنَأ َو 

نانآ تبحم  لاصتا و  شیوخ  یببـس  یبسن و  ناشیوخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  نموم  ره  يریـسفت ، تایاور  ینآرق و  ياه  هزومآ  ساـسا  رب 
رب ور ، نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  ع )  ) شتیب لها  و  ص )  ) ربماـیپ هب  تبـسن  يدـیدش  تبحم  راوتـسا و  دـنویپدیاب  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار 

تاولـص ای  ناشرهطم و  روبق  ای  ناـشیا و  تراـیز  هلمج  زا  نوگاـنوگ  لاکـشا  اـب  میروآ و  اـج  هب  ار  ناـنآ  هلـص  هراومه  هک  تساـم 
ع)  ) تیب لها  و  ص )  ) ربمایپ اب  ار  دوخ  هلـص  هک  یناسک  .میراد  مکحتـسم  ار  دـنویپ  هدرک و  ظفح  ار  طابترا  نیا  نانآ ، رب  نداتـسرف 
هلص و هب  دنوادخ  ار  هچنآ  و  َلَصوی ؛ نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقیَو   » قیداصم زا  دنریگ و  یم  رارق  یهلا  مشخ  دروم  دنـشاب ، هدرک  عطق 
( تایآ نامه   ) .دنتسه یخزود  نوعلم و  راکنایز و  ياه  ناسنا  نآرق  رظن  زا  هک  دنوش  یم  ( 3 « ) دنلسگ یم  هداد  نامرف  نادب  نتسویپ 

هیآ 65 رد  بلطم  نیا  هب  دـنوادخ  هکنانچ  تسا ؛ ناشیا  هب  تاولـص  نداتـسرف  ع )  ) تیب لها  اب  محر  هلـص  ياـه  شور  نیرت  مهم  زا 
ناونع هب  ناـنآ  زا  تعاـطا  تبحم و  تدوم ، زاربا  میرکت و  ناـشیا و  روبق  تراـیز  ساـسا  نیمه  رب  .تسا  هداد  ناـمرف  بازحا  هروس 

(5  ) .دسر یم  نموم  تما  هب  نآ  هرهب  دوس و  هک  تسا  یتلاسر  دزم  نیا  هک  ارچ  (4 ( ؛ تسا بجاو  مزال و  یهلا ، يایلوا 
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یـسرتسد رگا  تسا و  ص )  ) هللا لوسر  و  ع )  ) ناماما روبق  و  جـع )  ) نامز ماما  ترایز  تسا  نانموم  رب  هک  یفیلکت  نیتسخن  نیاربانب ،
محر هلص  عطق  رورش  زا  داد و  ماجنا  ار  محر  هلص  ترایز و  نیا  ناوت  یم  رود  هار  زا  مالس  ضرع  تاولص و  اب  تسین  ناشیا  روبق  هب 

یم ع )  ) تیب لها  ترایز  دصق  هب  نانآ  روبق  ناگداز و  ماما  ترایز  هتبلا  .دـیآ  یم  بلطم  همادا  رد  نآ  زا  یـشخب  هک  دـنام  ناما  رد 
هک تسا  رتهب  یببـس  یبسن و  ناشیوخ  زا  دیدزاب  دید و  ترایز و  زا  شیپ  اذل  .دزاس  هدروآ  رب  ار  یهلا  مکح  نیا  زا  يا  هشوگ  دناوت 

.تفر ءافرش  تاداس و  زا  نانآ  نابوسنم  و  ع )  ) تیب لها  ترایز  هبو  هداد  ماجنا  ار  یهلا  مکح 

ناـگدازماما و و  ع )  ) تیب لـها  روبق  تراـیز  هب  داـیعا  رد  هک  دراد  دوجو  وکین  تنـس  هیور و  نیا  یمالـسا  یناریا  گـنهرف  رد  هتبلا 
.دنروآ یم  اجب  ار  یببس  یبسن و  ینوخ و  ناشیوخ  ترایز  سپس  دنور و  یم  تاداس 

ربمایپ اب  ناسنا  تبـسن  تسا و  ع )  ) تیب لها  اب  یعقاو  محر  هلـص  دـش ، هتفگ  هکنانچ  ناشیوخ   زا  دـیدزاب  دـید و  محر و  هلـص  راثآ 
زا هدرک و  ظفح  ار  نآ  هدش  یلکش  ره  هب  دیاب  هک  تسا  یشیوخ  دنویپ  نیرتراگدنام  نیرت و  لماک  نیرتهب و  ع )  ) تیب لها  و  (ص )

هرابرد رما  نیا  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  يرایـسب  دـیاوف  راـثآ و  بجوم  محر  هلـص  هک  دوش  یم  هتفگ  رگا  سپ  .درب  هرهب  نآ  دـیاوف 
ناوت یم  نیارب  انب  .دوب  دـهاوخ  راذـگ  ریثات  ص )  ) ربمایپ اب  طابترا  نیمه  عبت  هب  نارگید  رد  هدوب و  لصا  ع )  ) تیب لها  اب  محر  هلص 

.تسا ع )  ) تیب لها  اب  محر  هلص  زا  یباتزاب  نآ  راثآ  زا  يدنم  هرهب  یبسن و  ناشیوخ  اب  محر  هلص  هک  تفگ 
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ریخ و لها  زا  دنتـسه و  راگزور  نادـب  زا  ام  ناشیوخ  هک  دیـسرن  تیـساوسو  نیا  هب  ناشیوخ  زا  محر  هلـص  رد  هک  تسا  تایاور  رد 
:: دومرف ع )  ) قداص ماما  .دنتسین  یبوخ 

، دنک یم  ینالوط  ار  اه  رمع  دابآ و  ار  اه  هناخ  محر ، هلـص  ٍرایْخَا ؛ َریَغ  اهلهَا  َناک  ْنِا  ِرامْعألا َو  یف  ُدـیَزت  َرایِّدـلا َو  ُرُمْعَت  ِمِحَّرلا  هَلِص 
(6  ) .دنشابن یبوخ  نامدرم  ناگدننک  محر  هلص  دنچ  ره 

.میـشاب هتـشادن  يرازآ  مدرم  هک  تسا  نیا  محر  هلـص  زا  قادصم  نیرتمک  میهد و  ماجنا  ار  محر  هلـص  هک  تسا  نیا  ام  هفیظو  سپ 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  قداص ع  ماما  .میناسرن  زین  يرش  مک  تسد  دسر  یمن  يرگید  هب  يریخ  ام  زا  رگا  ینعی 

(7  ) .تسا نادنواشیوخ  تیذا  رازآ و  زا  يراددوخ  محر ، هلص  نیرتهب  اْهنَع ؛ يذألا  ُّفک  ُمِحَّرلا  ِِهب  ُلَصوی  ام  ُلَْضفأ 

: دوش یم  هراشا  محر  هلص  تاکرب  راثآ و  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد 

؛ ِلَجَألا ِیف  ٌهَأَسنَم  ِلهَألا ، ِیف  ٌهَّبَحَم  ِلاملا ، ِیف  هارثَم  َِهبارَقلا  ُهَلِص  : دیامرف یم  ص )  ) ادخ ربمایپ  رمع  شیازفا  . 1

یعامتجا يدوجوم  ناسنا  هک  تسین  یکـش  ( 8  ) .تسا لَـجَا  رد  ریخأـت  و  نادـناخ ، رد  یتسود  ییاراد ، شیازفا  بجوم  محر ، هلص 
هب يرهاظ  دـمآ  تفر و  نیمه.دوش  یم  هودـنا  مغ و  زا  ییاهر  هیحور و  تیوقت  بجوم  ناشیوخ  اـب  هژیو  هب  اـه  دـمآ  تفر و  تسا ،
اریز دوش ؛ یم  تسارمع  شهاـک  اـه  نآ  هجیتن  هک  اـه  بارطـضا  هودـنا و  مغ و  تالکـشم و  زا  يرایـسب  هیلخت  بجوم  یعیبط  روط 

دیدشت و ار  اه  يرامیب  هدش و  ناسنا  تردق  ناوت و  نتفر  نایم  زا  بجوم  هدرک و  تیذا  ار  ناسنا  یمسج  راشف  زا  شیب  یحور  راشف 
یم ربارب  ود  زین  اه  يرامیب  ربارب  رد  ناسنا  تردـق  هدـش و  تیوقت  ناسنا  هیحور  دـش  رایـسب  دـمآ ، تفر و  رگا  اما  .دـنک  یم  تیوقت 

.میریگن رظن  رد  ار  يدامارف  يونعم و  ببس  رگا  یتح  تسا  یعیبط  یتح  لکش  هب  رمع  شیازفا  محر  هلص  راثآ  زا  نیاربانب ، .دوش 
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انامه : » دومرف ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  دومن  لقن  شردـپ  زا  ع )  ) قداص ماما  زا  یلع  نب  دـیز  نب  نیـسح  زا  لقن  هب  یـشایعلا  ریـسفت  رد 
هـس یـس و  ات  ار  لاس  هس  نآ  دنوادخ ، هاگ  نآ  .تسا  هدنامن  یقاب  شرمع  زا  لاس  هس  زج  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم  محر  هلـص  يدرف 
نآ ، دنوادخ هاگنآ  .تسا  هدنام  یقاب  لاس  هس  یـس و  شرمع  زا  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  محر  عطق  يدرف  زین  .دـهد  یم  شیازفا  لاس 

«. دهد یم  شهاکرتمک  ای  لاس  هس  هب  ار  لاس  هس  یس و 

، باتک لصا  هّتبلا  دراذگ و  یم  یقاب  ای  دنک  یم  وحم  دهاوخب ، ار  هچنآ  ادـخ  : » درک یم  توالت  ار  هیآ  نیا  هتـسویپ  ع )  ) قداص ماما 
(9 «. ) تسوا دزن 

: دیامرف یم  زین  ع )  ) یلع نانمومریما 

(10  ) .دهد یم  دشر  ار  اه  ییاراد  شیازفا و  ار  اه  رمع  محر ، هلص  ؛ َلاومَألا یِّمَُنتو  َلاجآلا ، ُعِّسَُوت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

شیازفا لجا و  ریخأت  ثعاب  محر ، هلـص  اریز  دینک ؛ محر  هلـص  ؛ ِدَدَـعلا ِیف  هَدایِزو  ِلَجَألا ، ِیف  هَأَسنَم  اه  ِتَلِـص  یفَف  مکَماحرأ ، اولِص 
(11  ) .دوش یم  رمع  ياه  لاس 

نیا هب  .تسا  ییاراد  تورث و  شیازفا  محر ، هلـص  راثآ  زا  یکی  هک  دـش  هتـسناد  ص )  ) ربماـیپ تیاور  زا  تورث  ییاراد و  شیازفا  . 2
شیازفا ناسنا  ییاراد  تورث و  هک  دوش  یم  بجوم  یلو  تسا ، رب  هنیزه  یتح  ریگ و  تقو  رهاظ  هب  دنچ  ره  اه  دمآ  تفر و  هک  انعم 

نطاب رد  یلو  تسا  تیکلم  کلم و  زا  لام  جارخا  رهاـظ  هب  هک  تسناد  تاـکز  مکح  دـننام  ار  هلاـسم  نیا  مکح  ناوتب  دـیاش  دـبای ؛
دنمتورث اراد و  اـت  دـیهد  تاـکز  دـیتسه  ریقف  رگا  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یخرب  رد  .دوش  یم  لاـم  رد  تکرب  دـشر و  ومن و  بجوم 

.دشاب هتشاد  قدص  دناوت  یم  دوش  یم  تخادرپ  نآ  يارب  هک  ییاه  هنیزه  محر و  هلص  هرابرد  انعم  نیمه  .دیوش 
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: دیامرف یم  رگید  ییاج  رد  ص )  ) ادخ ربمایپ 

دیاب دنک ، یم  شلاحشوخ  يزور ، رد  يدایز  لَجَا و  رد  ریخأت  هک  ره  هَمِحَر ؛ لِصیلَف  ِقزِّرلا ، ِیف  هَدایِّزلاَو  ِلَجَألا ، ِیف  ُءاسَّنلا  ُهَّرَس  نَم 
(12  ) .دیامن محر  هلص 

: دیامرف یم  زین  ع )  ) یلع نانمومریما 

؛ ِلَجَألا ِیف  ٌهَأَسنَمو  ِلاملا ، ِیف  هارثَم  اه  َّنِإَف  ِمِحَّرلا  هَلِصو  ..ِِهلوسَرو .  ِهّللِاب  ُنامیِإلا  َنولِّسَوَتُملا  ِِهب  ُلَّسَوَتی  ام  َلَضفأ  َّنإ 

هلص اریز  تسا ؛ محر  هلص  و  ..شربمایپ .  ادخ و  هب  نامیا  دنوش ، یم  لّسوتم  اه  نآ  هب  ناگدنیوج  لّسوت  هک  ییاهزیچ  نیرتهب  انامه 
(13  ) .تسا لَجَا  رد  ریخأت  ییاراد و  یناوارف  هیام  محر ،

رادـشه هیبـنت و  يوـیند و  تازاـجم  ناـهانگ و  و  ( 14  ) یهلا ناـحتما  نوـمزآ و  نوـچ  یللع  هب  یگدـنز  رد  اـه  ناـسنا  ـالب  عـفد  . 3
ناریزع گرم  يرامیب ، رقف ، یگنسرگ و  ینماان ، سرت و  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دنوش  یم  اه  تبیصم  اه و  الب  عاونا  راتفرگ  يدنوادخ ،

هلـص اب  دوش ، هلباقم  عفد و  دورو ، زا  شیپ  دیاین و  یـسک  رـس  رب  اه  الب  نیا  هکنیا  يارب  تسا ؛ نآ  دننام  وضع و  صقن  نادـنزرف و  و 
.داد ماجنا  ار  راک  نیا  ناوت  یم  محر 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  ع )  ) رقاب ماما 

؛ ِلَجَألا ِیف  ُئِسُنتو  َباسِحلا  ُرِّسُیتو  يولَبلا  ُعَفدَتو  َلاومَألا  یِّمَُنتو  َلامعَألا  یکَُزت  ِماحرَألا  هَلِص 

دنادرگ و یم  ناسآ  ار  باسح  دـنک و  یم  عفد  ار  اه  الب  دـهد و  یم  دـشر  ار  اه  ییاراد  دـیامن و  یم  هزیکاپ  ار  اه  لمع  محر ، هلص 
(15  ) .دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  لَجَا 

راوآ یـسک  رـس  رب  اه  تمقن  هک  دراذـگ  یمن  دـنک و  یم  يریگولج  ار  روآ  تمقن  دـماشیپ  ره  محر ، هلـص  نینچمه  تمقن  عفد  . 4
: دومرف ع )  ) یلع ماما  .دوش 
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(16  ) .درب یم  نیب  زا  ار  اه  یتخس  دنک و  یم  ناوارف  ار  اه  تمعن  محر ، هلص  ِنلا ؛ َمَقّ ُعَفْدَت  ِنلا َو  َمَعّ ُّرُِدت  ِمِحَّرلا  هَلِص 

يریگ تخـس  یـسرباسح  ماگنه  ترخآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  محر ، هلـص  راثآ  تاکرب و  رگید  زا  ترخآ  باـسح  یناـسآ  . 5
دنم هرهب  نانآ  تعافـش  تبحم و  زا  ناشیا ، ترایز  نداتـسرف و  تاولـص  و  ع )  ) تیب لها  اب  هژیو  هب  محر  هلـص  تلع  هب  دـنک و  یمن 
یمن نوریب  تسام  زا  ار  وم  مدرم  ریبعت  هب  دـنک و  یمن  يریگ  تخـس  دریگ و  یم  ناـسآ  يو  رب  ار  باـسح  دـنوادخ  دـش و  دـهاوخ 

.دشک

(17 « ) َباسِحلا ُرِّسُیتو  تسا «  هدومرف  هک  دروآ  تسد  هب  ناوت  یم  ع )  ) رقاب ماما  تیاور  زا  ار  بلطم  نیا 

لها اب  هچ  طابترا  یتقو  اریز  درک ؛ تفایرد  ناوت  یم  ار  نآ  راثآ  زین  ایند  نیمه  رد  هکلب  درادن ، تمایق  هب  صاصتخا  یناسآ  نیا  هتبلا 
یمن تخـس  وا  اب  مدرم  دریگ و  یم  اج  اه  لد  رد  ناشیا  تبحم  تفرگ ، تروص  محر  هلـص  دـش و  دایز  یبسن  ناشیوخ  اـی  ع )  ) تیب

(18  ) .دنک یم  حالصا  ار  قلخ  وا و  نایم  زین  ادخ  هداد و  ماجنا  ادخ  دوخ و  نایم  حالصا  هک  ارچ  دنریگ ؛

تسا و دنوادخ  رایتخا  رد  تابثا  وحم و  هک  هدومرف  دعر  هروس  هیآ 39  ساسا  رب  ص )  ) ربمایپ هکنانچ  تداعس  هب  تواقش  لیدبت  . 6
: دنک یم  لیدبت  تداعس  یتخبشوخ و  هب  ار  يریدقت  یتخبدب  تواقش و 

؛» ِباَتْکلا ُّمُأ  ُهَدنِع  ُِتْبثی َو  ُءاَشی َو  اَم  ُهَّللا  ْاوُحْمی  »

هب تسد  لـعف ، ماـقم  رد  دـنوادخ  دروآ و  دـیدپ  رییغت  نیا  يارب  ار  يرتـسب  دـناوت  یم  هک  تسا  یلماوـع  لـلع و  زا  یکی  محر  هلص 
یتایح یـساسا و  رایـسب  مهم و  رثا  نیا  هراب  رد  ص )  ) ربمایپ .دهد  رییغت  ار  ریدقت  دیامن و  تابثا  وحم و  دنز و  رییغت  ءادب و  لیدـبت و 

: دیامرف یم  محر  هلص 
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ِ؛ ءوُّسلا َعِراصَم  یقَت  ِرْمُْعلا َو  ِیف  ُدیَزتَو  ًهَداعَس  َءاقِّشلا  ُلِّوَُحت  ِمِحَّرلا  هَلِصَو  ِنیَِدلاْولا  ُِّرب  ِفوْرعَْملا َو  ُعانِطْصاَو  اههْجَو  یلَع  ُهَقَدَّصلَا 

زا داـیز و  ار  رمع  لیدـبت و  یتخبـشوخ  هـب  ار  یتخبدـب  مـحر ، هلـص  رداـم و  ردـپ و  هـب  یکین  يراـکوکین ، تـسرد ، اـجب و  هقدـص 
(19  ) .دنک یم  يریگولج  دب  ياهدماشیپ 

هدـش نایب  اه  نآ  يارب  يراثآ  لامعا ، تنازو  هب  هجوت  اب  تایاور  رد  .تسا  صاخ  يراثآ  ياراد  یلمع  ره  هنـسح  راـهچ  تسیب و  . 7
ص)  ) ربماـیپ .تسا  يرایـسب  شزرا  تنازو و  ياراد  لاـمعا  زا  یخرب  ناـیم  رد  محر  هلـص  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تاـیاور  زا  .تـسا 

: دومرف

؛ َنیرْشِع هََعبْرَِاب َو  ِمِحَّرلا  ُهَلِص  َنیرْشِِعب َو  ِناوْخِْالا  هَلِص  َرْشَع َو  َهِینامَِثب  ُضْرَْقلا  هَرْشَِعب َو  هَقَدَّصلَا 

.دراد هنسح  راهچ  تسیب و  محر ، هلص  هنسح و  تسیب  ینید ،)  ) ناردارب اب  هطبار  هنسح ، هدجه  نداد ، ضرق  هنـسح ، هد  نداد ، هقدص 
(20)

ماما .درب  یم  نایم  زا  مه  ار  ینمـشد  توادـع و  هنوگ  ره  ، تسا تبحم  بلج  بجوم  محر  هلـص  هک  يروط  نامه  ییادز  نمـشد  . 8
: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ع )  ) یلع

(21  ) .درب یم  نیب  زا  ار  ینمشد  تسا و  روآ  ّتبحم  محر ، هلص  َّوُدَعلا ؛ ُِتبکَتَو  َهَّبَحَْملا  ُبِجوت  ِمِحَّرلا  ُهَلِص 

یم نایم  زا  لماک  روط  هبار  نآ  ریثات  دیادز و  یم  ار  ناهانگ  دنک و  یم  لمع  ناهانگ  هرافک  ناونع  هب  محر  هلـص  ناهانگ  هرافک  . 9
: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما.درب 

بوبحم ار  دوخ  دـینک و  كاپ  ار  دوخ  ناهانگ  محر ، هلـص  هقدـص و  اـب  ؛ ِمِحَّرلا هَلِـص  ِهَقَدَّـصلِاب َو  ْمّکِبَر  یِلا  اوبَّبََحتَو  ْمَکبونُذ  اورِّفک 
(22  ) .دینادرگ ناتراگدرورپ 

هب نآ  میلعت  راشتنا و  ملع  تاکز  هنومن  ناونع  هب  .دوش  ادا  تسیاب  یم  هک  تسا  تاکز  يزیچ  ره  يارب  شیاسآ  هاـفر و  تاـکز  . 10
هب محر  هلص  صخش  هک  تسا  نیا  هافر  شیاسآ و  تاکز  نینچمه  .تسا  نآ  دننام  نتفرگ و  هزور  یتمالـس ، تاکز  .تسا  نارگید 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  .دش  دهاوخ  بلس  وا  زا  شیاسآ  هافر و  تاکز ، هدننک  كرت  ناونع  هب  هنرگو  دروآ  اج 
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(23  ) .تسا محر  هلص  ناگیاسمه و  اب  یکین  هافر ، ِتاکز  ؛ ِماحرَالا هَلِص  ِناریْجلا َو  ُِّرب  ِراسْیلا  هوکَز 

اریز دوشن ؛ داجیا  يریخات  دـسرب و  رتشیب  هچ  ره  تعرـس  اب  ناسنا  هب  ریخ  هک  دوش  یم  بجوم  محر  هلـص  یباـیریخ  رد  تعرـس  . 11
نآ تکرب  ریخ و  راثآ  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  محر  هلـص  یلو  دـسر  یم  ناسنا  هب  ریخات  اب  نآ  تاکرب  راثآ و  اه  راـک  زا  یخرب 

.دوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ناسنا  دسر و  یم  ناسنا  هب  تعرس  هب 

: دیامرف یم  ع )  ) رقاب ماما 

(24  ) .دوش یم  ناسنا  بیصن  يریخ  راک  ره  زا  رت  عیرس  محر ، هلص  باوث  ؛ ِمِحَّرلا هَلِص  ًاباَوث  ِریَْخلا  َلَجْعَا  َّنِا 

تسا نآ  هانگ  زا  تمصع  هب  یبای  تسد  ياه  هار  زا  .دبای  تسد  تمصع  زا  يا  هبترم  هب  دراد  تسود  یناسنا  ره  یبای  تمـصع  . 12
یم قداص ع  ماما  .دـبای  تسد  یتمـصع  نینچ  هب  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  محر  هلـص  اریز  دزرو ، مامتها  محر  هلـص  هب  ناسنا  هک 

: دیامرف

ناهانگ باکترازا  ناسآ و  ار  تمایق )  ) باسح یکین ، محر و  هلـص  ِبونُّذـلا ؛ َنِم  ِنامِـصْعیَو  َباسِحلا  ِنانِّوَهَیل  َِّربلاَو  ِمِحَّرلا  هَلِـص  َّنِا 
(25  ) .دنک یم  يریگولج 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  .تسا  نسح  قلخ  یقالخا و  شوخ  هب  ناسنا  یبای  تسد  محر ، هلص  رگید  راثآ  زا  یقالخا  شوخ  . 13

، قالخا شوخ  ار  ناسنا  محر ، هلص  ؛ ِلَجَالا ِیف  ُئِْسُنتَو  ِقْزِّرلا  ِیف  ُدیَزتَو  َسْفَّنلا  ُبیُطتَو  َّفکلا  ُحِمُْـست  َُقلُْخلا َو  ُنِّسَُحت  ِماحرَالا  هَلِص 
(26  ) .دزادنا یم  ریخأت  هب  ار  گرم  دنک و  یم  دایز  ار  يزور  دیامن و  یم  ناج  هزیکاپ  تواخس و  اب 

رهش ینادابآ  ییافوکش و  بجوم  دوش ، یم  لماش  زین  ار  ینامیا  ناردارب  هک  نآ  ماع  يانعم  رد  هژیو  هب  محر  هلص  اهرهش  يدابآ  . 14
: دیامرف یم  ص )  ) ربمایپ .دوش  یم  اه 
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، یگیاسمه شوخ  یقـالخا و  شوخ  محر ، هلـص  ِراـمْعَالا ؛ ِیف  َنادـیزی  َرایّدـلا َو  ِنارُمْعی  ِراوَْجلا  ُنْسُح  ِْقلُْخلا َو  ُنْسُح  ِمِحَّرلا َو  هَلِص 
(27  ) .دنک یم  دایز  ار  اه  رمع  دابآ و  ار  اه  رهش 

محر هلص  دوش ، دنم  هرهب  هدیدنسپ  تیصوصخ  نیا  راثآ  زا  هتـشاد و  ار  نامیرک  قالخا  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  نامیرک  قالخا  . 15
: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  .تسا  نامیرک  قالخا  زا  هک  دروآ  اج  هب 

(28  ) .تسا ناراوگرزب  ياه  تلصخ  نیرتهب  زا  محر ، هلص  ؛ ِمارکلا ِمیِش  ِلَْضفَا  ْنِم  ِماحْرَالا  هَلِص 

یم دـنیآ و  یم  اه  تمعنور  نیا  زا  تسین ؛ رادـیاپ  يزیچ  چـیه  تسا و  لوحت  رییغت و  ياج  ایند  هک  تسین  یکـش  تمعن  ظـفح  . 16
.دشاب هتشاد  محر  هلص  دنک  ظفح  ار  اه  تمعن  دهاوخب  یسک  رگا  .دنوش  یم  لیدبت  زین  تمقن  هب  هاگ  دنور و 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما 

(29  ) .تسا محر  هلص  رد  اه  تمعن  ظفاح  نابهگن و  ؛ ِمِحَّرلا ِهَلِص  یف  ِنلا  ِمَعّ هَسارِح 

یم راک  هب  رـش  مارح و  رد  ار  لام  هک  دـتفا  یم  تما  نادـب  تسد  هب  جراخ  ناکین  تسد  زا  لام  نیا  دوش  محر  هلـص  كرت  رگا  هتبلا 
.دننک یم  بلس  هعماج  زا  ار  شمارآ  شیاسآ و  دنرب و 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما 

" .دریگ یم  رارق  رورـش  دارفا  تسد  رد  اه  تورث  دننک ، محر  عطق  مدرم  هاگره  ؛ ِرارْـشْألا يدیأ  یف  ُلاْومْألا  ِتَلِعُج  َماحرْألا  اوُعَّطَق  اِذا 
(30)

(13  ) ایح

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد  سالک 

هراشا

ینیسح  داوج  دیس  هدنسیون :

ام هعماج  يارب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تفع  ءایح و  سرد و  سالک 
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یگنهرف نامجاهم  نارگرامعتسا و  شالت  عیشت ، هعماج  صوصخلا  یلع  یمالسا و  ياهروشک  اصوصخم  ناهج ، رساترس  رد  هزورما 
هب هجیتن  رد  دـنهد و  قوس  ینید  یب  يراب و  دـنب و  یب  هب  هار  نیا  زا  ار  هعماج  دـنور و  هناشن  ار  ناوناـب  تفع  اـیح و  هک  تسا  نآ  رب 

تفع و ایح ، دیاب  دننک ، دوبان  دنهاوخب  ار  عیشت  بهذم  نید و  رگا  دنا  هتفایرد  یبوخ  هب  اهنآ  هک  ارچ  دنـسرب ؛ دوخ  یناطیـش  عماطم 
عمج ار  شیوخ  طاسب  مه  نید  دـش ؛ بوکدـگل  نآ  رد  تفع  تسبرب و  تخر  اـیح  هعماـج  زا  هاـگره  دـنربب .  نیب  زا  ار  ینمادـکاپ 

.درک دهاوخ 

1« تسا ایح  نید  سابل  نیرتوکین  ءایحلا ؛ نیدلا  سبالم  نسحا  : » دیامرف یم  ییابیز  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

2« درادن ایح  هک  سک  نآ  يارب  تسین  ینامیا  هل ؛ ءایح  نمل ال  نامیا  ال  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هخاش کی  رب  مه  اب  نامیا  ایح و  هبحاص ؛ هعبت  امهدـحا  بهذ  اذاف  نرق  یف  نانورقم  نامیالاو  ءایحلا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
3« دنک تیعبت  وا  زا  زین  يرگید  دورب ، ود  نآ  زا  یکی  هاگره  سپ  دنا ، هتفرگ  رارق 

نمل ءایح  ال  : » دومرف تخومآ -  وا  بتکم  رد  ار  ایح  مالسلا ، اهیلع  بنیز  هک  سک  نآ  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  همه ، زا  رتابیز  و 
5 درادن .» مه  ایح  درادن ، نید  هک  نآ  4 ؛  هل نید  ال 

 . دراد دوـجو  یگنتاـگنت  هطبار  اـیح ؛ دوـجو  هعماـج و  رد  نید  يراگدـنام  نیب  هـک  دوـش  یم  هدافتـسا  یبوـخ  هـب  قوـف  تاـیاور  زا 
هب يا ، هراوهام  ياه  همانرب   » هک دـننک  یم  ءاقلا  هنوگ  نیا  ور  نیا  زا  دـنا ، هتفایرد  ار  همزالم  هطبار و  نیا  یبوخب  یگنهرف ، نامجاهم 
رد هک  تساوخ  دـنهاوخ  ار  ییابیز  ياهـسابل  امّلـسم  یناریا  ياـه  هچب  دـننک ; یم  لـمع  يرثؤم  رایـسب  یـشروش  يورین  کـی  هباـثم 

«. دننیب یم  ینویزیولت  ياهوش 
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، لذـتبم ياه  ملیف  اه و  سابل  هدـننز ، ياهراتفر  نیگآرهز ، ياه  ملق  اب  روشک  لخاد  رد  یناـهج  رابکتـسا  ناراداوه  رگید ، فرط  زا 
.دنناسر یم  يرای  ار  رامعتسا  تفع ، ایح و  يدوبان  رد 

اهیلع هیضرم  ارهز  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رتخد  ینمادکاپ ، یکاپ و  نابزرم  تفع ، ایح و  يوناب  اهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح 
دوشگ ناهج  هب  هدید  یکاپ ، ایح و  هاگتساوخ  هرونم ، هنیدم  رد  ترجه  مشـش  ای  مجنپ  لاس  یلوالا ، يدامج  مجنپ  زور  رد  مالـسلا ؛

. 

زا هاتوک  تدـم  نیمه  رد  یکاپ  ایح و  زا  اـهبنارگ  ییاـه  هشوت  هر  یلو  داد ، تسد  زا  یگلاـس  جـنپ  رد  ار  شراوگرزب  رداـم  دـنچره 
نیرت و مهم  کش  یب  دش و  لمحتم  یناوارف  ياه  جـنر  تالکـشم و  شیوخ ، تکرباب  یگدـنز  نارود  رد  تفرگ .  ارف  ردام  بتکم 
ایح و سرد  يرابدرب ; يروبص و  رانک  رد  خلت ، ثداوح  اهیتخـس و  نیا  مامت  رد  دوب ؛ تراسا  ناتـساد  البرک و  هعقاو  نآ ، نیرت  خلت 

6 .تخومآ همه  هب  ار  تفع 

مالسلا اهیلع  بنیز  يایح  زا  ییاه  هنومن 

: تفع ایح و  تیب  دنزرف   . 1

بوخ تافص  زا  یـشخب  هک  تسا  هدش  تباث  ینـشور  هب  هزورما  .تسین  ریذپدیدرت  ناسنا  رادرک  راتفر و  رد  هداوناخ  تثارو و  ریثات 
امومع دندش ، دلوتم  نآ  رد  ناربمایپ  هک  ییاه  هداوناخ  تهج  نیمه  هب  دـنوش و  یم  لقتنم  یلـسن  هب  یلـسن  زا  تثارو ، هار  زا  دـب ، و 

هب ایح  زا  يراع  كاپان و  ياه  هداوناخ  رد  هک  ییابیز  نانز  اب  جاودزا  زا  زین  یمالسا  عبانم  رد  تهج  نیمه  هب  دندوب ، لیـصا  كاپ و 
هب حیحـص  تیبرت  اـب  تـالامک ، لـیاضف و  زا  یـشخب  اریز  تسا ; حرطم  تیبرت  تثارو ، راـنک  رد  تـسا .  هدـش  یهن  دـنا  هدـمآ  راـب 

.دوش یم  لقتنم  نادنزرف 
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نآ همان  ترایز  رد  هکنانچ  تشاد ؛ دوجو  شیوخ  دح  نیرتالاب  رد  تیبرت ) تثارو و   ) لماع ود  نیا  مالسلا  اهیلع  بنیز  یگدنز  رد 
«. دیشون ریش  نامیا  ناتسپ  زا  هک  یسک  رب  مالس  نامیالا ؛ نابلب  تعضر  نم  یلع  مالسلا  : » میناوخ یم  راوگرزب  يوناب 

تسادخ نوخ  اب  هتخیمآ  شنوخ  تسایح        نامیا و  رس  هب  ات  اپ  هک  نآ 

تساوقت یکاپ ، تمصع و  رهظم  تسالببرک              رفسمه  ار  قشع 

دشاب ارهز  ردیح و  هداز  دشاب                   يربک  بنیز  نیقی  هب 

تماما و دـهم  توبن ، شوغآ  رد  دـمآ و  ایند  هب  موصعم  ردام  ردـپ و  زا  تیالو ، یحو و  هناخ  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  يرآ !
زا دیشون و  ریـش  مالـسلا » اهیلع  ارهز  همطاف   » یتسه ناهج  موصعم  ردام  هناگی  زا  دومن و  امن  وشن و  یهلا  یحو  لوزن  زکرم  تیالو و 
رد یگراوخریـش  نارود  اب  نامز  مه  تفرگ و  ارف  ار  تفوطع  تماهـش و  ایح ، تفع ، ردام ؛ رهم  رپ  شوغآ  رد  یگراوخریـش  يادتبا 

شراوگرزب ردارب  ود  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینعی  تیناسنا ؛ ناهج  ناداتسا  نیرتگرزب  رـضحم 
.تفای تیبرت  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

مالـسلا هیلع  یلع  یگیاسمه  رد  هنیدم ، رد  اهتدم  : » دنک یم  لقن  نینچ  تسا ، ثیدح  نایوار  گرزب و  ياملع  زا  هک  ینزام » ییحی  »
یتح تشاد ، تنوکـس  اجنآ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  بنیز »  » هک دوب  یلزنم  رانک  رد  نم  لزنم  مدرک ؛ یم  یگدنز  هلحم  کی  رد 

لد رد  دورب ، شراوگرزب  دج  ترایز  هب  تساوخ  یم  هاگره  وا  دینـشن ، ار  وا  يادص  دیدن و  ار  بنیز  ترـضح  یـسک  مه ، راب  کی 
.دـندوب وا  فارطا  رد  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شناردارب  شیپ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هک  یلاـح  رد  تفر ؛ یم  بش 

ار ربق  فارطا  نشور  ياه  عمش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دندیسر ، یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیرش  ربق  کیدزن  هب  یتقو 
صخش یلا  دحا  رظنی  نا  یشخا  : » دومرف ترضح  درک ، لاؤس  ار  راک  نیا  تلع  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زور  کی  .درک  یم  شوماخ 

7 «. دنیبب ار  بنیز  ترهاوخ  یسک  هک  مسرت  یم  نآ  زا  بنیز ؛ کتخا 
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اهتیبرتب اوماق  نیذلا  مه  ءابعلا  باحصا  هسمخلاف  : » تسا ابع  لآ  نت  جنپ  هدش  تیبرت  مالسلا  اهیلع  بنیز  يدقن »  رفعج  خیش   » لوق هب 
دـندرامگ و تمه  بنیز  بیذـهت  يزاس و  گنهرف  تیبرت و  هب  ابع  لآ  نت  جـنپ  نیملعمو ؛ نیبدؤم  مهب  كافکو  اهبیذـهتو  اهفیقثتو 

8 «. دنشاب راگزومآ  هدننک و  بدا  اهنآ  هک  سب  نیمه 

نارتخد هدرک و  شیارآ  نارـسمه  اب  نادرم  هک  مینیب  یم  يولع ، هعیـش  هعماج  رد  ارچ  و  ایح !؟ ياه  ینابزرم  نیا  هتفر  اجک  یتسار  و 
!؟ دنوش یم  رهاظ  اه و . . .  نابایخ  اه و  كراپ  رد  باجح ، زا  هرهب  یب 

یناوج زاغآ  رد  ایح   . 2

؟ تسا هدوب  هنوگچ  یناوج  زاغآ  رد  بنیز  : » دیوگ یم  نینچ  تنس ، لها  قیقحت  لها  هدنـسیون و  يوناب  یطاشلا »  تنب  هشئاع   » رتکد
ام .درک  یم  یگدـنز  هتـسبور  هناخ و  رد  وا  هک  اریز  دـننک ؛ یم  يراددوخ  تاقوا  نیا  رد  بنیز  هراسخر  فصو  زا  یخیراـت  عجارم 

دـیآ و یم  نوریب  هناـخ  زا  بنیز  خـیرات ، نیا  زا  لاـس  اـه  هد  نتـشذگ  زا  سپ  یلو  میرگنب ، ار  يو  هدرپ  تـشپ  زا  رگم  میناوـت  یمن 
9 «. دهد یم  ناشن  ام  هب  ار  وا  البرک  زادگناج  تبیصم 

لاجرلا نیری  نا ال  ءاسنلل  ریخ  : » هک تسا  هدرک  هیصوت  همطاف  شردام  تسا و  هدش  نآ  زا  عنام  وا  يایح  هک  ارچ  هدیدن ، ار  وا  خیرات 
10 «. دننیبن ار  اهنآ  زین )  ) نادرم و  دننیبن ، ار  نادرم  نانآ  هک  تسا  رتهب  نانز  يارب  لاجرلا ؛ نهاری  الو 

هیلع نیسح  دنیبب » ریسا  ار  اهنآ  هک  هتساوخ  ادخ  هک  یتسار  هب  ایابـس ; نهاری  نا  ءاش  هللا  نا   » هک دوبن  ینامـسآ  یهلا و  روتـسد  رگا  و 
 . دربب هارمه  هب  البرک  رفس  رد  ار  رهاوخ  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  زگره  مالسلا 
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نیسح دراد  اور  یک  ار  یتمرح  یب  نیا  هنرو  بیغ        رس  دوب و  روتسد  مرح  لها  ندرب 

هنیدم زا  تکرح  ماگنه  ایح  هوکش  شیامن   . 3

بجر هام  ياه  بش  زا  بش  نآ  .دـش  هناور  هکم  يوس  هب  لالج  هوکـش و  مامت  اب  ایح  ناوراک  هک  دروآ  یم  داـی  هب  ار  یبش  هنیدـم ،
دیـس همه  سار  رد  مشاه و  ینب  ناـناوج  ار  تفع  و  اـیح »  » يوناـب ود  هک  یلاـح  رد  تفر ؛ نوریب  هنیدـم  زا  لـلجم  یناوراـک  هک  دوب 

، یخیرات يا  هعطق  رد  .دندوب  هدومن  هطاحا  تشهب  لها  ناناوج 

: دنک یم  لقن  نینچ  يوار 

روتـسد مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تقو  نیا  رد  .دندوب  هدش  تنیز  جابید  و  مشیربا )  ) ریرح ياه  هچراپ  اب  هک  مدـید  ار  لمحم  لهچ  »
لزنم زا  یناوج  ناهگان  هک  مدرک  یم  هراظن  نم  لاح  نیا  رد  سپ  دـنیامن ، اه  لمحم  رب  راوس  ار  دوخ  مرحم  ياه  نز  مشاه  ینب  داد 

یم دیشخرد و  یم  هام  دننام  شتروص  دوب و  یتمالع  وا  هنوگ  رب  تشاد و  يدنلب  تماق  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  نیسح 
زا يایح  رثا  رب  ناشناماد  هک  یلاح  رد  دـندش ، جراخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هناخ  زا  نز  ود  هاگ  نآ  دـیور و  راـنک  مشاـه  ینب  دومرف :

شیپ اه  لـمحم  زا  یکی  يوس  هب  ناوج  نآ  سپ  .دـندوب  هدومن  هطاـحا  ناـشنازینک  ار  ود  نآ  رود  دـش و  یم  هدیـشک  نیمز  هب  مدرم 
!؟ دنتسیک وناب  ود  نآ  مدیسرپ ؛ یضعب  زا  نم  دومن .  راوس  لمحم  رب  تفرگ و  ار  اهنآ  يوزاب  داد و  رارق  هیکت  ار  دوخ  يوناز  تفر و 

ناوج نیا  متفگ : سپ  مالـسلا .  هیلع  نینمؤملاریما  نارتـخد  موـثلک ؛ ما  يرگید  مالـسلا و  اـهیلع  بنیز  اـهنآ  زا  یکی  دـنداد : باوـج 
لاثما ایوگ  هک  مدید  ار  ریغص  رتخد  ود  سپس  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنزرف  سابع  مشاه ، ینب  رمق  وا  دش : هتفگ  تسیک !؟

 . مدیـسرپ رتخد  ود  نآ  مسا )  ) زا سپ  .دومن  راوس  موثلک  ما  مارمه  ار  يرگید  بنیز و  هارمه  ار  یکی  سپ  .تسا  هدشن  هدیرفآ  اهنآ 
.دنشاب یم  نیسح  نارتخد  همطاف ; يرگید  هنیکس و  یکی  دش : هتفگ 
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ینب رمق  سابع ، تساجک  داد : ادن  مالسلا  هیلع  نیـسح  دندش و  راوس  تناتم  ایح و  تمظع و  تلالج و  نیمه  هب  ناوناب  هیقب  هاگ  نآ 
راوس نآ  رب  ترضح  هاگنآ  درک .  رضاح  ار  اقآ  بسا  روایب ؛ ار  مبسا  دومرف : نم ! ياقآ  يا  کیبل ، کیبل ، درک : ضرع  سابع  مشاه !

11 .تفگ كرت  ار  هنیدم  تباجن  تناتم و  تفع ، ایح ، ناوراک  ناسنیدب  دش و 

! تفع ایح و  يادف  تالآرویز   . 4

 . دوب هاکناج  خلت و  یتاظحل  دندرب .  موجه  اه  همیخ  يوس  هب  ماش  هفوک و  نایهاپس  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ياهسابل  تراغ  زا  سپ 
ایح ياه  همیخ  نابساپ  وس  کی  زا  هک  ارچ  درک ؛ یم  ساسحا  ار  هنایشحو  مجاهت  نیا  تارطاخم  یخلت و  همه ، زا  شیب  يربک  بنیز 
یم ار  نایفوک  يوخ  شنم و  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  رتخد  تشاد .  هدـهع  هب  ار  شنامز  ماما  ناج  ظفح  رگید  فرط  زا  دوب و  تفع  و 

: دومرف دعـس  رمع  هب  باطخ  هدرک  عمج  ار  نانز  تالآرویز  مامت  اهنآ ، ندـمآ  زا  لبق  ناوناب و  يایح  تفع و  ظـفح  يارب  تخاـنش ،
امـش هب  تسا  تالآ  رویز  بابـسا و  هچنآ  دوخ  راد ! زاب  اه  همیخ  تراغ  رد  باتـش  لیجعت و  زا  ار  دوخ  نایهاپـس  دعـس ! نب  رمع  يا 

(. دنیشنب يرابغ  تباجن  ایح و  تماق  رب  و   ) دوش زارد  ادخ  لوسر  نادناخ  يوس  هب  نامرحمان  تسد  ادابم  .منک  یم  راذگاو 

دـش و عمج  یلحم  رد  دوب  ماما  راگدای  هک  زین  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  ياه  هراوشوگ  یتح  تالآرویز ، لـیاسو و  یماـمت 
لیاسو دراد ; لیم  سک  ره  دز : دایرف  مالـسلا  هیلع  یلع  عاجـش  رتخد  دندرک ، عامتجا  يا  هشوگ  رد  ناکدوک  نانز و  هک  نآ  زا  سپ 

12  . . . .«. دندرک تراغ  دوب  هچره  دندمآ و  شیپ  يا  هدع  درادرب ! ار  تالآرویز  و 
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: اهایح یب  رب  ایح  يوناب  دایرف   . 5

دندرک یم  اشامت  ار  ناریسا  دندرب ، یم  دایز  نب  هللادیبع  يوس  هب  ار  تلاسر  نادناخ  هک  یلاح  رد  مدرم  دش ، هفوک  دراو  ایح  ناوراک 
هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  مرح  یلا  اورظنت  نا  هلوسرو  هللا  نم  نویحتـست  اما  هفوکلا ، لها  ای  : » دش دنلب  ایح  يوناب  يادص  هظحل  نیا  رد  . 

13 «. دیا هتخود  مشچ  ربمایپ  هداوناخ  هب  هک  دینک  یمن  مرش  وا  هداتسرف  ادخ و  زا  هفوک ! مدرم  يا  هلآ ؛

: هفوک هرامالاراد  رد  ایح  یلجت   . 6

ار هناخ  نیا  همه  وا  هک  ارچ  تسب ؛ ار  شیولگ  هار  ضغب  دیـسر ، هرامالاراد  هب  یتقو  تراـسا ، نارود  رد  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز 
رد کشا  دوب .  هتخاسرپ  ار  ناهج  دننام  یب  یتمظع  اب  یلع ، شردـپ  مسا  هک  يراگزور  دوب ، بنیز  هناخ  يزور  اجنیا  تخانـش ، یم 
رد دایز  نبا  هللا  دیبع  دید  دیـسر و  یگرزب  قاتا  هب  مد  نآ  رد  دنک .  شراوخ  هیرگ  ادابم  درک ، يراددوخ  یلو  دز ، هقلح  شناگدید 

.درک یم  ییاریذپ  نانامهیم  زا  تسشن و  یم  اجنآ  رد  شردپ  هک  هتسشن  ییاج 

نآ نودب  تشاذگ و  شیامن  هصرع  هب  ار  ایح  دـندوب ، هتفرگ  ار  شرود  شنازینک  نت و  رب  ار  شیاه  سابل  نیرت  شزرا  یب  هک  بنیز 
، ایح مرش ، ار  وا  دوجو  ياپارس  هک  یلاح  رد  تسشن  يا  هشوگ  رد  سانشان  تروص  هب  دنک ، ییانتعا  راوخ  نوخ  شکرس  ریما  هب  هک 

14 .دوب هدرک  هطاحا  یکاپ  تباجن و 

نبا دصق  هب  ترـضح  ملع  فرط ، کی  زا  بنیز  تباجن  ایح و  درک ) رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ( ؟ تسیک نز  نیا  دیـسرپ : دایز  نبا 
شین اب  نوعلم  دایز  نبا  هک  اجنآ  ات  .دهدب  ار  وا  باوج  بنیز  دادـن  هزاجا  رگید ، فرط  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریقحت  يارب  دایز 

ردارب و اب  ار  ادـخ  راک  کتیب   لهاو  کیخاب  هللا  عنـص  تیار  فیک  : » تفگ وا  ندرزآ  يارب  دیـشاپ و  بنیز  مخز  هب  کـمن  شناـبز 
15 .»؟ یتفای هنوگچ  تا  هداوناخ 
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وا یبلق  ياضر  ایح و  زا  هک  یـشمارآ  اـب  ترـضح  .تشاد  وا  ياـیح  لاـمک  رد  هشیر  هک  داد  اـبیز  رایـسب  یلو  هاـتوک ، یباوج  بنیز 
16 «. مدیدن يزیچ  ییابیز  زج  الیمج ؛ الا  تیار  ام  : » دومرف ار  یندنامدای  هب  هلمج  نآ  تشاد  تیاکح 

ییایح یب  اب  ایح  لباقت  جوا  دیزی ; سلجم   . 7

نارتخد هب  نایسلجم  دننک .  دراو  ار  ناریسا  هک  داد  روتسد  هاگ  نآ  دوب ، هدرک  توعد  ار  یجراخ  يارفـس  ماش و  لها  ناگرزب  دیزی ،
.دوب هدیدن  ار  نانآ  راسخر  يا  هناگیب  دنتشاد و  رارق  مارتحا  تزع و  هدرپ  سپ  رد  زورید  ات  هک  دندرک ؛ یم  هاگن  ربمایپ  نامدود  و 

یلو دنداهن ، مه  رب  مشچ  تلاجخ  مرـش و  زا  همه  دندروآ ، رطاخ  هب  ار  نامدود  نیا  يدنمجرا  يراوگرزب و  نیوعدـم ؛ هک  یماگنه 
اب تسیرگن و  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  رتخد  همطاف  هب  هدمآرد  هقدح  زا  ینامـشچ  اب  ییور ، خرـس  یماش  دـنمونت  درم  عمج ، نآ  رد 

.درب هانپ  بنیز  شا  همع  هب  نازرل  ناساره و  همطاف  .دعلبب  ار  وا  تساوخ  یم  دوخ  هنادنمزآ  ياه  هاگن 

، دیزرل یم  تشحو  زا  هک  یتلاح  رد  همطاف  شخبب ! نم  هب  ار  هزیشود  نیا  نینمؤملاریما ! ای  تفگ : دیزی  هب  تساخرب و  یماش  كدرم 
یقح نینچ  وت  هن  يدرک ! یگیامورف  يدرب و  غورد  نامگ  : » دومرف تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  بنیز  .تفرگ  ار  بنیز  شا  همع  نماد 

مالـسلا اهیلع  بنیز  هکنآ  ات  دش ، لدب  در و  مالـسلا  اهیلع  بنیز  وا و  نیب  ینانخـس  تشگ و  نیگمـشخ  دـیزی   17 !« دـیزی هن  يراد و 
شیپ هک  تنامگ  هب  یناشک  یم  وس  ره  هب  ناریسا  دننام  ار  ام  يا و  هتفرگ  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ  نیمز و  رـساترس  هک  نونکا  دومرف :

!؟ تسا تلزنم  فرش و  وت  يارب  یتسپ و  ام  يارب  ادخ 
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کقوسو کئاماو  كرئارح  كریدخت  ءاقلطلا  نبای  لدعلا  نما  : » هک دمآ  دورف  یمرش  یب  همـسجم  قرف  رب  ایح  نینهآ  دایرف  هاگ  نآ 
نهف رشتسی  دلب  یلا  دلب  نم  ءادعالا  نهب  اودحت  نههوجو  تیدباو  نهروتـس  تکته  دق  آیابـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب 
یمح نهتامح  نم  الو  یلو  نهلاجر  نم  نهعم  سیل  فیرـشلاو ، یندلاو  دـیعبلاو  بیرقلا  نههوجو  حفـصتیو  لقانملاو  لهانملا  لها 

18 فیکو

ار ادخ  لوسر  نیـشن ) هدرپ   ) نارتخد یناشنب و  هدرپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  وت  هک  تسا  تلادـع  زا  ایآ   19 ناگدش دازآ  رسپ  يا 
يرهش زا  ار  نانآ  نانمشد ، ات  يزاس  نایامن  ار  اهنآ  تروص  يردب و  ار  اهنآ  يوربآ  هدرپ  ینادرگب !!؟ ) رهـش  هب  رهـش  و   ) ینک ریـسا 

زا هک  یلاح  رد  دننک ، ناشیاشامت  هیامورف  فیرـش و  و  رود ، کیدزن و  دـنزودب و  اهنآ  هب  مشچ  بیرغ  یموب و  و  دـنربب ، يرهـش  هب 
يزوسلد هب  تسب  دیما  ناوت  یم  هنوگچ  .دشابن  يراکددم  نانآ  ناگدننک  يرای  زا  و  دشابن ، ناشهارمه  يا  هدننک  يرای  اهنآ  نادرم 

« دییور ادهش  نوخ  زا  وا  تشوگ  دیوج و  ار  ادخ  نادرم  كاپ  رگج  شردام )  ) هک یسک 

دوب دنپ  نارازهدص  تمالک  ره  دوب               دنب  رد  وت  مصخ  تراسا ؟ وک 

ریز و هب  رس  نانچ  دوب ، اجنآ  رد  سک  ره  دنکفا و  ریز  هب  رس  دیزی  دش  ثعاب  بنیز ، يایح  درد و  اپارس  نانخس  تفرگ ، مارآ  بنیز 
ار هچنآ  دیزی » نز   » رماع و هللادبع  رتخد  هدنه  هک  دننک  یم  لقن  .تسا  هدنکفا  هیاس  همه  رـس  رب  گرم  غرم  ییوگ  هک  دـش  شوماخ 
وا رـس  رب  ییاـیح  یب  يدرماـن و  همه  نآ  زا  تفر و  سلجم  نورد  هب  هدرک و  باـقن  ار  نـهاریپ  دینـش ، داد  خر  شرهوـش  سلجم  رد 

20 .دیشک دایرف 
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يایح تمرح و  و  دنا ، هدیشوپ  دیزی  نانز  هک  تسا  نیا  تسا  هدرزآ  تخـس  نآ  زا  دنک و  یم  حیرـصت  نآ  هب  بنیز  هک  یمهم  هتکن 
رد ناریـسا  خاـک و  رد  وت  ناـنز  دـیوگ  یمن  تهج  نیمه  هب  ناـمرحمان ، دـید  ضرعم  رد  تیب  لـها  ناـنز  وا و  یلو  ظوـفحم ، اـهنآ 

دناوت یم  دوخ  نیا  هک  دراد  رارصا  ایح  تمرح و  ظفح  باجح و  رب  اهنت  اهنت و  هکلب  دنا ، هنسرگ  ناریـسا  ریـس و  وت  نانز  ای  دنخوک 
رب و  دـنراد ، ساـپ  ار  شیوـخ  تمرح  میرح  ظـفح و  ار  اـیح  زرم  لاـح  ره  رد  هـک  دـشاب  اـم  هعماـج  ناوناـب  يارب  سرد  نیرتـگرزب 

.دنشاب ریسا  دنب و  رد  رگا  یتح  دنشابن ، تکاس  یلاح  چیه  رد  اهنآ  لباقم  رد  دننزب و  دایرف  تفع  ایح و  زرم  نامجاهم 

بنیز يایح  دروآ  تسد  ینمادکاپ ، تفع و   . 8

هب وـس ، کـی  زا  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  .تسا  ناـنآ  يارب  رهوـگ  نیرت  تمیق  نارگ  ناـنز و  تنیز  نیرت  هدـنزارب  ینمادـکاپ ؛ تفع و 
فعف ردـق  نمم  ارجا  مظعاب  هللا  لیبس  یف  دیهـشلا  دـهاجملا  اـم  : » دومرف هک  اـجنآ  تخومآ ؛ ردـپ  بتکم  رد  ار  تفع  سرد  ییاـبیز 

یم تفع  اما  دراد ، تردق  هک  تسین  یـسک  زا  رتشیب  شرجا  ادخ ، هار  رد  دیهـش  دهاجم  هکئالملا ؛ نم  اکلم  نوکی  نا  فیفعلا  داکی 
21 «. دشاب ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  فیفع  ناسنا  هک  تسا  کیدزن  دزرو ،

دمآ یپ  هرمث و  نیرتزراب  هک  ارچ  دشاب ؛ ینمادکاپ  تفع و  جوا  رد  هک  دیبلط  یم  مالسلا  اهیلع  بنیز  یتاذ  يایح  رگید ، فرط  زا  و 
22 «. تسا ایح  مرش و  ینمادکاپ  تفع و  تلع  ایحلا ؛ هفعلا  ببس  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هک  نانچ  تسا .  ینمادکاپ  تفع و  ایح ؛
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23 «. دوب دهاوخ  ینمادکاپ  تفع و  دشاب ، ایح  هک  هزادنا  ره  هب  هفعلا ؛ نوکت  ءایحلا  ردق  یلع  : » دومرف رگید  ياج  رد  و 

هب طیارـش  نیرت  تخـس  رد  یتح  ار ، شیوخ  تفع  وا  اـت  دـش  ثعاـب  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  یتاذ  ياـیح  و  یگداوناـخ ، تیبرت 
یهو : » دنا هتشون  نیخروم  درشف .  یم  ياپ  شیوخ  تفع  رب  تخس  ماش ، ات  البرک  ریـسم  رد  تراسا و  نارود  رد  وا  دراذگ .  شیامن 

24 «. دوب هدش  هتفرگ  وا  زا  شیرسور  نوچ  دناشوپ ، یم  شتسد  اب  ار  دوخ  تروص  وا  اهنم ؛ ذخا  اهعانق  نال  اهفکب  اههجو  رتست 

هدـش زین  حورجم  هار  نآ  رد  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  زابرـس  ینامز  هک  ار -  رمـش  ماش ، هب  دورو  ماـگنه  هک  تسوا  تفع  هناـشن  نیا 
تـساوخ وا  زا  درک و  راضحا  ددرگ -  مالـسلا  هیلع  یلع  دنزرف  لتاق  هک  هدـناشک  اجنآ  هب  ار  وا  اه  ییایح  یب  اه و  یکاپان  یلو  دوب ،

اهنز نیب  زا  زین  ار  ادهش  ياهرس  دیامن و  ماش  دراو  رهش  برد  نیرت  تولخ  زا  ار  ارـسا  ناوراک  تفع ، ایح و  دنلب  زرم  ظفح  يارب  هک 
زا ار  ناریـسا  درک و  لـمع  ترـضح  نآ  شیاـمرف  سکع  هتخاـب  ار  نید  هجیتن  رد  هداد و  تسد  زا  اـیح  نوعلم  نآ  یلو  دربـب ، نوریب 

 . داد ياج  ارسا  نیب  زین  ار  ادهش  رس  دومن و  دراو  تاعاس » برد   » ینعی رهش ; هزاورد  نیرت  تیعمج  رپ  نیرت و  غولش 

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  .دوب  هتفرگ  ار  دوخ  يور  هدیـشکرسرب و  هنهک  يرداچ  هک  مدید  ار  موثلک ) ما  ایو   ) بنیز دیوگ : یم  يوار 
زا اـم  هک  دربـب  رتوـلج  یمک  ار  ماـما  رـس  اـت  زادرپـب  راد  هزین  نیا  هب  يزیچ  یناوـت  یم  رگا  دوـمرف : یباحـص  دـعاس  نب  لهـس  هـب  زین 

، دوش رود  ناوناب  زا  ات  مدرک  تخادرپ  راد  هزین  هب  مهرد  دـصکی  متفر و  دـیوگ : یم  لهـس  میتسه .  تیذا  تمحز و  رد  ناـیچاشامت 
25 .دندرب دیزی  دزن  ار  اهرس  ات  دوب  لاونم  نیدب  راک 

16149 ص :
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ءایح

هراشا

يدومحم یلع  هدنسیون  : 

 

ایح

تاـعوضوم هلمج  زا  دـشاب و  یم  تـلجخ  يراسمرـش و  ینعم  هـب  (1) و  اه یتـشز  زا  تسا  سفن  يراددوـخ  ینعم  هب  تـغل  رد  اـیح 
دوش رهاظ  ناسنا  رب  رما  نآ  تحابق  هک  يرما  زا  تسا  سفن  رثأت  رگید  ریبعت  هب   (2)، تسا هدش  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک  تسا  یقالخا 

(3) .ددرگ لمع  نآ  زا  وا ، راجزنا  ثعاب  و 

ياهرادرک نداد  ماجنا  هک  درگنب  ناسنا  نوچ  دیآ ، یم  رامش  هب  تفع  سنج  هناگ  هدزاود  عاونا  زا  یکی  قالخا ، ملع  حالطصا  رد    
(4) .دنک یم  تمه  اهرادرک  نآ  كرت  هب  ددرگ  یم  وا  شهوکن  بجوم  اوران  ياهراک  هب  نتخادرپ  تشز و 

رد اما  تسا  وکین  یناسنا  ره  يارب  ایح  دروآ ، ناـبز  رب  درذـگ  یم  شبلق  زا  هک  ار  يزیچ  ره  ناـسنا  هک  دوش  یم  نآ  زا  عناـم  اـیح     
کی نانز و  نآ  زا  نآ ، تمـسق  ُهن  هک  تسا  هدش  میـسقت  تمـسق  هد  هب  ایح  تایاور ، رد  اذـل  دـشاب ، یم  رت  هدـنبیز  رتوکین و  ناوناب 

(5) .تسا هدش  هدرمش  نادرم  نآ  زا  تمسق 

16150 ص :

ص 573. ج1 ، مود ، ، 1375 يوضترم ، نارهت ، يورسخ ، اضرمالغ  همجرت   تادرفم ، یناهفصا ؛ بغار  ( . 1 - ) 1
ص 969. ج 1 ، لوا ، ، 1371 دیهان ، ناتسود و  نارهت ، یهوژپ ، نآرق  نآرق ، ۀمان  شناد  نیدلاءاهب ؛ یهاشمرخ ، ( . 2 - ) 2

ص 101. ج 2 ، لوا ، ، 1376 ات ، یب  مق ، ییاجر ، يدهم  قیقحت  هایحلا ، نیع  رقاب ؛ دمحم  یسلجم ، ( . 3 - ) 3
، یبحم دیعس  دیهش  نارهت ، عیـشت ، فراعملا  هریاد  یناخ ؛ نارماک  یهاشرف و  نیدلاءاهب  دمحا و  يداوج ، دیـس  جاح  ردص  ( . 4 - ) 4

ص 583. ج 6 ، لوا ، ، 1376
ص 1360. ج 3 ، ، 1377 ثیدحلا ، راد  مق ، یخیش ، اضر  دیمح  همجرت  همکحلا ، نازیم  دمحم ؛ يرهش ، ير  يدمحم  ( . 5 - ) 5
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تبیغ اذل  دنرادن و  یتیصخش  مارتحا و  وربآ و  مالـسا  رظن  زا  دنوش  یم  هانگ  بکترم  ماع  ألم  رد  هدیرد و  ار  ایح  ةدرپ  هک  یناسک    
(1) .تسا هدش  هدرمش  زیاج  يدارفا  نینچ 

: دیامرف یم  ع )  ) قداص ماما 

(2)  « ُهَفِْرعَْملاو ُدیحّْوَتلا  ُهُرِکُنی  ٍءیَش  َّلُک  َْریَغ  ُتُّبَثَّتلا  ُهریسفت  ِنامیْالا و  ُرْدَص  ُهرُهَوج  ٌرون  ُءایَْحلَا  »

تسا راگزاسان  تفرعم  دیحوت و  اب  هچنآ  ره  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  مرش  يانعم  تسا ، نامیا  ۀنیـس  نآ  رهوگ  هک  تسا  يرون  مرـش  »
« .ینک يراد  نتشیوخ 

: دنا هتسناد  هنوگ  ود  ار  ایح  قالخا  ياملع   

شزیمآ زا  تلجخ  ندش و  نایرع  زا  يراسمرش  لثم  تسا  هدش  هداهن  ناسنا  داهن  تشرـس و  رد  هک  تسا  ییایح  یناسفن  ینامیا : یناسفن و  -1
.مدرم نایم 

تامرحم زا  زیهرپ  نیاربانب  دراد ، زاب  دولآ  هانگ  ياهرادرک  نداد  ماجنا  زا  ادخ  زا  سرت  ببس  هب  ار  نمؤم  هک  تسا  یتلصخ  ینامیا : ءایح  -2
(8) .تسا ینامیا  ءایح  لولعم 

: نآرق رد  ایح   

نارتخد دوب  هدیـسر  نیدـم  هاچ  رانک  هب  هنـسرگ  هتـسخ و  رود  هار  زا  هتفای و  اـهر  نوعرف  ملظ  لاـگنچ  زا  ع )  ) یـسوم هک  یناـمز      
باریـس ار  اهنآ  نادنفـسوگ  بآولد  اب  ع )  ) یـسوم ترـضح  دنا ، هدمآ  اجنآ  هب  نادنفـسوگ  ندرک  باریـس  يارب  هک  دید  ار  بیعش 

: دیامرف یم  نآرق  نآ  لابند  هب   (3)، درک

اب هک  یلاح  رد  دمآ  وا  غارـس  هب  نز ، ود  نآ  زا  یکی  ناهگان   » (4)« ...َكوُعْدَی ِیبَأ  َّنِإ  َْتلاَق  ءاَیِْحتْسا  یَلَع  یِشْمَت  اَمُهاَدْحِإ  ُْهتءاَجَف  » 
« ...دنک یم  توعد  وت  زا  مردپ  تفگ : تشاد  یم  رب  ماگ  ایح  تیاهن 

16151 ص :

.نامه ( . 6 - ) 1
ص 1352. نامه ، ( . 7 - ) 2

ج لوا ، ، 1372 يوضر ، سدق  ناتسآ  رشن  داینب  دهشم ، هنومن ، ریسفت  ساسا  رب  تاغل  ریسفت  حرش و  رفعج ؛ يرادمتعیرـش ، ( . 9 - ) 3
ص 644. ، 1

(. دشاب یم  يزاریش  مراکم  هللااهیآ  زا  تایآ  همجرت  ، ) 25/ صصق ( . 10 - ) 4
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توعد وت  زا  مردپ  تفگ : ار  هلمج  نیا  اهنت  دمآ  یسوم  غارس  هب  یتقو  دراد  مرش  هناگیب  ناوج  کی  اب  نتفگ  نخـس  زا  هک  دوب  ادیپ   
(1) .دهد وت  هب  يدیشک  نوریب  هاچ  زا  ام ، نادنفسوگ  يارب  هک  ار  یبآ  دزم  شاداپ و  ات  دنک  یم 

ار ایح  ناتساد  نیا  رد   ) (2) .دوب ادـیپ  شنتفر  هار  زرط  زا  تباـجن  تفع و  هک  تسا  نیا  هدوب ، ایحتـسا  رب  وا  نتفر  هار  هکنیا  زا  دارم    
رد ناملـسم  نانز  يارب  ینآرق  ياـهیوگلا  نیرتهب  زا  یکی  بیعـش  نارتخد  درک و  میـسقت  راـتفر  ياـیح  راـتفگ و  ياـیح  هب  ناوت  یم 

( .دنشاب نامرحمان  اب  دروخرب 

هشپ و دـننام ) یکچوک  ًارهاظ  تادوجوم   ) هب هک  نیا  زا  دـنوادخ   » (3)« ...اَهَقْوَف اَمَف  ًهَضوَُعب  اَّم  ًالَثَم  َبِرْـضَی  نَأ  ِییْحَتْـسَی  َهَّللا َال  َّنِإ  » 
« ...دنک یمن  مرش  دنزب  لاثم  نآ ، زا  رتمک  یتح 

، تسا نایعدـم  فعـض  نایب  ریقحت و  ماقم  رد  هاگ  تقیقح ، مسجت  يارب  تسا  يا  هلیـسو  لاـثم  دـشاب و  دوصقم  قفاوم  دـیاب  لاـثم    
(4) .دنک باختنا  ندز  لاثم  يارب  ار  یفیعض  دوجوم  اهنآ  فعض  نداد  ناشن  يارب  هک  دنک  یم  باجیا  نخس  ِتغالب 

زا یلو  دـیامن : یم  تحاران  ار  ربمایپ  لـمع ، نیا   »... (5)« ...ِّقَْحلا َنِم  ِییْحَتْـسَی  َال  ُهَّللاَو  ْمُکنِم  ِییْحَتْـسَیَف  َِّیبَّنلا  يِذُْؤی  َناَـک  ْمُِکلَذ  َّنِإ  »
« ...درادن مرش  قح ، نایب )  ) زا دنوادخ  اما  دیوگ ) یمن  يزیچ  و   ) دنک یم  مرش  امش 

16152 ص :

ص 58. مهن ج 16 ، ، 1371 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  ناراکمه ؛ رصان و  يزاریش ، مراکم  ( . 11 - ) 1
يدمحم 1363، تاراشتنا  نوناک  نارهت ، ینادمه ، يوسوم  رقاب  دمحم  همجرت  نازیملا ، ریسفت  نیـسح ؛ دمحم  یئابطابط ، ( . 12 - ) 2

ص 41. ج 31 ، موس ،
.26/ هرقب ( . 13 - ) 3

ص 146. ج 1 ، نیشیپ ، هنومن ، ریسفت  ( . 14 - ) 4
.53/ بازحا ( . 15 - ) 5
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یم اذغ  دـندمآ و  یم  هتـسد  هتـسد  مدرم  داد ، یلـصفم  ًاتبـسن  ۀـمیلو  درک  جاودزا  شحج " تنب  بنیز   " اب (ص ) ربمایپ هک  یماگنه   
دندش و وگتفگ  لوغشم  دندنام و  ص )  ) ربمایپ قاطا  رد  نانچمه  رفن  هس  ینامهم  نایاپ  زا  دعب  دندش ، یم  جراخ  قاطا  زا  دندروخ و 

نیا لوزن  يارب  درک ، میهفت  اهنآ  هب  لئاسم  نیا  اب  دروخرب  رد  ار  مزال  تاروتـسد  دش و  لزان  قوف  ۀیآ  دیماجنا ، لوط  هب  اهنآ  نانخس 
رد قـح  ناـیب  زا  زین  ص )  ) ادـخ ربماـیپ  هتبلا  تسا ) هیآ  نیا  رگید  ياهتمـسق  هب  رظاـن  هک   ) (1) .دراد دوـجو  زین  يرگید  تاـیاور  هیآ 
هک درک  یم  باجیا  یقالخا  لوصا  یـصخش  دروم  نیا  رد  اما  درک  یمن  ابا  چـیه  تشادـن  یـصوصخ  یـصخش و  ۀـبنج  هک  يدراوم 

(2) .دزادرپن دوخ  زا  عافد  هب  ص )  ) ربمایپ

: مومذم ءایح   

ار شا  یملع  تالکشم  دسرپب ، ار  دوخ  یعرش  لئاسم  دوش  یمن  رضاح  یتح  هک  يدح  رد  دشک  یم  تلاجخ  رایـسب  ناسنا  یهاگ    
(3) .تسین قالخا  عرش و  دیئأت  دروم  ایح  هنوگ  نیا  ًاعطق  دنک ، یم  مرش  یقح  نتفگ  زا  ای  دنک  یم  كرت  ار  یتدابع  ای  دزاس  حرطم 

(4)« .دوش شناد  مک  دشاب ، ور  مک  سک  ره   « » ُهُْملِع َّقَر  ُهُهْجَو  َّقَر  ْنَم  : » دیامرف یم  ع )  ) قداص ترضح 

(4  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(4  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

تسا نآ  ندش » ءایحاب   » هب هعماج » ندش  یمالسا  »

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

نوگانوگ طباور  رد  ییایحیب  جاور  هلأسم  نیمه  ام ، هعماج  یـساسا  تالکـشم  زا  یکی  مدرک  ضرع  .دوب  ءاـیح »  » هب عجار  اـم  ثحب 
تشز و لامعا  زا  ناسنا  هدـنرادزاب  هک  تسا  یناسنا  زیارغ  زا  يا  هزیرغ  ءاـیح  هک  دـش  هتفگ  .تسا  يرادینـش  يراـتفگ و  يرادـید ،
زا تیاور  .مدناوخ  هطبار  نیا  رد  مه  یتایاور  مدرک و  حرطم  ار  ءایح  یلمع و  لقع  نیب  هطبار  هتـشذگ  هسلج  رخآ  رد  .دشابیم  حـیبق 

(2 «،) مهایحا سانلا  لقعا  : » دندومرف هک  دوب  مالسلا ) هیلعیلع 

مدرک حرطم  تسا ، ءایح  اب  هطبار  مه  نیا  هک  ار  هیعرـش  لامعا  اـب  حـُبق  نسُح و  هطبار  دـعب  .تسا  اـهنآ  نیرتاـیحاب  مدرم ، نیرتلقاـع 
یّمها تحلـصم  رگا  .تسا  حُبق  نسُح و  نامه  هدـسفم  تحلـصم و  تسا ، دـسافم  حـلاصم و  روحم  رب  ام  هیعرـش  ماکحا  هک  متفگو 
هتـشذگ هسلج  رخآ  .دیآیم  تمرح  مکح  دشاب  همزلم  هدـسفم  هدـسفم ، رگا  دوشیم و  بجاو  لمع  نآ  دـیآیم و  یمازلا  مکح  دـشاب ،

اب میقتـسم  هطبار  اذـل  تسا ؛ روحم  نیمه  رب  مه  ام  هیعرـش  ماکحا  تسا و  حـُبق  نسُح و  نامه  هدـسفم  تحلـصم و  هک  مدرک  ضرع 
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.مهدیم حیضوت  ناتیارب  هک  دراد  ءایح 

دراد هجرد  حبق  نسح و 

اب لمع  کی  ییابیز  هک  تسین  یکـش  نیا  رد  .مییوگیم  لامعا  ای  ماکحا  اهنآ  هب  هک  تسا  اهدـیابن  اهدـیاب و  هب  تبـسن  حـُبق  نسُح و 
، تسا ابیز  هک  دنیبیم  مه  ار  رگید  لمع  کی  تسا ، ابیز  لمع  کی  هک  دـنکیم  كرد  ناسنا  دوخ  .تسین  يواسم  رگید  لمع  ییابیز 

.تسا حبق  نسح و  بتارم  نیا  دنکیم ، هسیاقم  مه  اب  ار  ود  نیا  اّما 
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لتق تسا ، تشز  ریغ  تروص  هب  ندز  یلیـس  .تسا  رتتـشز  لمع  کی  تسا ، تشز  لمع  کی  تسا ، روطنیمه  مه  لاـمعا  حـُبق  دـعب 
.تسا بتارم  ياراد  حُبق  نسُح و  دنیوگیم : اذل  .هن  دنتسه ؟ يواسم  ود  نیا  ایآ  اّما  تسا ، تشز  مه 

اههدسفم اهتحلصم و  بتارم  زا  ماکحا  تیعبت 

هک تسا  يّدـج  یمازلا و  مکح  دـشاب ، همزلم  تحلـصم  رگا  تسا ، حـبق  نسح و  روحم  رب  نوچ  تسا  اهدـیابن  دـیاب و  هک  ام  ماکحا 
شلها هک  ییاهنآ  دراد ، بتارم  هدسفم  تحلـصم و  نیا  .یهد  ماجنا  دیابن  دـشاب ، دایز  هدـسفم  فرط  نآ  زا  رگا  .ینک  كرت  دـیابن 
ناحجر لمع  ماجنا  هک  تسا  ییاجنآ  بحتـسم  میراد ، بحتـسم  ماکحا  فرط  نآ  زا  میراد و  بجاو  ماـکحا  اـم  دـنمهفیم ، دنتـسه 

راک نیا  دـنیوگیم : اذـل  دوشیم ، ناسنا  بیـصن  يزیچ  کی  نداد  ماجنا  رد  دـنکیم ؛ قرف  شندادـن  ماـجنا  اـب  نداد  ماـجنا  ینعی  دراد ،
تاهورکم باب  رد  .یهد  ماجنا  ار  راک  نآ  ًامتح  دشاب ، مزال  هک  تسین  ياهزادنا  هب  ینعی  تسین  همزلم  تحلصم ، اّما  دراد ؛ ناحجر 

هشیمه تسا ، اهحُبق » اهنسُح و   » و اههدسفم » اهتحلصم و   » روحم رب  مالسا  تعیرـش  رد  اهدیابن  اهدیاب و  مامت  اذل  .تسا  روطنیمه  مه 
.تسا روطنیا 

تسا يرطف  يرما  مِعنُم  رکش 

رما کی  هک  میراد  یثحب  مِعنُم  رکـش  باب  رد  ام  .منک  ثحب  اضف  نیا  رد  ار  ءاـیح  مهاوخیم  مدـمآ ، هیعرـش  ماـکحا  غارـس  نم  نوچ 
نآ زا  هک  دنکیم  اضتقا  ّتیناسنا  درک ، یناسحا  درک ، یتبحم  مدآ  هب  یسک  رگا  ینعی  تسا ، ناسنا  تایرطف  نامه  زا  ( 3) .تسا يرطف 

یبلق ِرکـش  دراد ، یعاونا  رکـش  .دشاب  هدش  خسم  یـصخش  هکنیا  رگم  دـشاب ، راکنا  لباق  هک  تسین  يزیچ  بلطم ، نیا  .مینک  رکـشت 
ناسحا هدـنب  ناسنا  ( 4 «.) ناـسحالا دـیبع  ناـسنالا   » هک تسا  هدـمآ  ریبعت  نیا  تاـیاور  رد  یتـح  .میراد  یلمع  میراد ، یناـبز  میراد ،

.تسا
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ناملـسم دننادیم ، نّیدتم  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  .میدش  هیعرـش  ماکحا  دراو  نوچ  مینکیم ، ثحب  تعیرـش  هقطنم  رد  میراد  نآلا  ام 
ام رایتخا  رد  هک  ییاهتمعن  مامت  هک  دنتـسه  یعدم  هک  ییاهنیا  میتسه ، داعم  أدبم و  هب  دقتعم  ام  دنیوگیم  دـننادیم و  نمؤم  دـننادیم ،

زیارغ ءزج  یلمع  لقع  .تسا  اهنیا  هب  طوبرم  هیعرـش ، ماکحا  هرابرد  ثحب  تسا ، هداد  ام  هب  ادخ  ( 5) لصفنم هچ  لصتم و  هچ  تسا 
.دیامن رکشت  يوحن  هب  تسا ، هدرک  یکین  وا  هب  هک  یسک  زا  ناسنا  هک  دنکیم  اضتقا  لقع  نیا  تسا ، تایرطف  و 

دنادیم مزال  ار  رکشت  یلمع ، لقع 

شیپ یطیارـش  کی  منک ، ناربج  ار  نآ  تقو  کی  هک  متـسه  نیا  ددـص  رد  نم  درک ، یتبحم  داد و  نم  هب  ییوداک  یـسک  رگا  ًالثم 
نیا مینکیم ، ریبـعت  تاـفاکم »  » هب نآ  زا  هک  منک  ناربـج  مناوتب  اـت  دوش  مهارف  ياـهنیمز  مهدـب ، ار  وا  تبحم  باوج  مناوتب  هک  دـیایب 

ًاترطف مدوخ  .دـهد  رکذـت  نم  هب  يرگید  هک  تسین  یجاـیتحا  چـیه  تسا ، نم  نورد  زا  دـیوگیم ؟ نم  هب  یـسک  هچ  ار  ناربـج  موزل 
.تسا یکین  یکین ، باوج  هک  دیوگیم  نم  نورد  دوخ  تسا ، نم  ینورد  اهنیا  مامت  تسا ، یلمع  لقع  همه  اهنیا  .متسه  روطنیا 

ءایح دشکیم ، تلاجخ  دنکیم ، حیبقت  لقع  اجنیا  دهد ، يدـب  اب  ار  یکین  باوج  ینعی  دـنک ، لمع  سکع  رب  دـهاوخب  یـسک  رگا  اّما 
، تسا هدرک  تبحم  وت  هب  همه  نیا  ینالف  هک  یـشکیمن  تلاجخ  میوگیم : مدوخ  هب  مدوخ  دیوگب ، نم  هب  یـسک  تسین  مزال  دنکیم ،

!؟ یهدیم ازس  يروطنیا  ینکیم و  راتفر  وا  اب  يروطنیا  وت  لاح 

!« تسا هداد  ام  هب  زیچ  همه  هک  یسک  ياههتساوخ  ماجنا   » ینعی يرادنید 
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ناـسنا نادـجو  اـهنیا ، همه  هورکم  مارح و  بحتـسم ، بجاو ، ینعی  یمازلا ، ریغ  یمازلا و  زا  معا  هیعرـش ، ماـکحا  هـب  لـمع  باـب  رد 
سپ تسا ، هتـساوخ  ار  یلمع  وـت  زا  ـالاح  تسا  هدرک  تبحم  همه  نیا  تسا ، هداد  تمعن  همه  نیا  وـت  هـب  هـک  یمِعنُم  نآ  دـیوگیم :
کی شتـساوخرد  دـهاوخیم  ـالاح  .یهد  تبثم  باوـج  وا  یهن  رما و  هـب  هـک  دـشاب  نـیا  ترکـشت  دـیاب  هدـب ! ار  وا  ناـسحا  باوـج 

نم يارب  ار  راک  نیا  مهاوخیم ، وت  زا  ار  راک  نیا  نم  دـیوگیم : الوم  ًالثم  .دـنکیمن  یقرف  چـیه  نیا  دـشاب ، یفنم  اـی  تبثم  تساوخرد 
شهوکن ار  وت  تنورد  ینکن  ار  راک  نآ  وت  رگا  لاـح  نک ! زاـب  نم  راـک  زا  وت  مه  ار  هرگ  نیا  مدرک ، زاـب  تراـک  زا  هرگ  نم  نکب !

؟ تسا يدروخرب  هچ  نیا  دیوگیم : وت  هب  تنورد  يوشیمن ؟ رفنتم  تدوخ  زا  تدوخ  يوشیمن ؟ رجزنم  يوشیمن ؟ لعفنم  ایآ  .دـنکیم 
؟ ینکیمن ءایح 

تسا ءایح  ماکحا » همه   » هب لمع  هناوتشپ 

، تسا حـیبق  لقع  دزن  مارح ، لمع  .تسا  حـیبق  لمع  اب  طبر  رد  لاـعفنا  تسا ، سفنلا » راـسکنا   » ءاـیح مدرک : ضرع  متاریبعت  رد  نم 
تـسا ءایح  هزیرغ  نامه  دـنک ، لمع  بجاو  هب  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک  تسا  ءایح  هزیرغ  ینعی  .تسا  حـیبق  لـقع  دزن  بجاو  كرت 

.دراد يدنبهجرد  بلطم  نیا  هتبلا  .دنک  كرت  ار  مارح  دوشیم  بجوم  هک 

هدنـسب بجاو  هب  طقف  تسا  رتمک  شئایح  یکی  بحتـسم ، هب  مه  دنکیم و  لمع  بجاو  هب  مه  نیا  تسا  رتشیب  یلیخ  شئایح  یـسک 
فرط ياهیکین  اهوداک و  دـهاوخیم  ًاعقاو  هکنیا  اـی  تسا  یلیخب  صخـش  اـیآ  هک  دراد  یگتـسب  درف  هب  هک  تسا  نیا  روظنم  .دـنکیم 

.تسا ءایح  ماکحا  هب  لمع  هناوتشپ  .تسا  نیمه  مه  هورکم  مارح و  باب  رد  .دنک  ناربج  ار  لباقم 
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! نک ءایح  ادخ  زا 

ءایح ادخ  زا  مییوگیم : هک  تسا  ام  نابز  رد  مه  یهاگ  .تسا  یلاعت » هللا  نم  ءایح   » زا ثحب  اجنآ  .مدشن  دراویتفرعم  دُعب  رد  نم  الاح 
ترابع اهدیابن  اهدیاب و  ام ، هیعرـش  ماکحا  مامت  هناوتـشپ  اذل  .مینکیم  نامدوخ  ام  هک  تسا  يریبعت  نیا  شکب ! تلاجخ  ادخ  زا  نک !

ام فراعم  رد  هک  هچنآ  بسح  رب  مهاوخیم  میوگیم  هک  ار  ییاهنیا  نم  .موریم  شغارـس  هب  مثحب  رخآ  نم  الاح  .تسا  ءایح  نیمه  زا 
.مشاب هدرک  ثحب  تسا 

تسا يریخ  ره  دیلک  ءایح 

« ریخ ّلک  ُحاـتفم  ُءاـیحلا  : » دـیامرفیم تسا ، اـبیز  مه  یلیخ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  یتیاور  رد  میراد ، تاـیاور  رد  ار  ریبعت  نیا 
هبلط نم  .تسا  ریخ  مارح  كرت  تسا ، ریخ  بحتسم  تسا ، ریخ  بجاو  .تسا  ءایح  شدیلک  دنزب  رـس  وت  زا  هک  یکین  لمع  ره  ینعی 

یناسفن مراد  نم  تسا ، يدوجو  رما  سفن  ّفک  .تسا  سفن  ّفک  كرت ، ریخ ، هن  تسا ، یمدـع  هبنج  كرت  دـیوگن  یـسک  متـسه ،
؟ تسا مارح  ینعی  دـماین  بجاو  مکح  يزیچ  کـی  يور  رگا  .یمدـع  هن  تسا  يدوـجو  رما  يراددوـخ  يریگوـلج و  .منکیم  ثحب 

.تسین روطنیا  ریخ !

ِّلُک َیلِإ  ٌبَبَـس  ُءاَیَْحلا  : » دیامرفیم هک  تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  يرگید  تیاور  .تسا  يریخ  ره  دـیلک  ءایح  ریخ » لک  حاتفم  ءایحلا  »
مرکلا و مامت  ءاـیحلا  : » دـیامرفیم هک  تسا  يرگید  تیاور  .دـهدیم  ماـجنا  ناـسنا  هک  تسا  یکین  لـمع  ره  ببـس  ءاـیح  ( 6 «) لیِمَج

مزیریم یبلاق  کی  رد  نم  هک  تسا  ام  فراعم  ءزج  همه  اهنیا  .متفگ  میراد  يددعتم  تایاور  هک  تسا  نیا  مضرغ  ( 7 «.) میشلا نسحا 
ام هک  یناهانگ  نآ  مامت  ياـنب  ریز  تسا و  ءاـیح  میهدـیم  ماـجنا  اـم  هک  يریخ  لاـمعا  ماـمت  هناوتـشپ  .مروآـیم  نییاـپ  ار  شحطـس  و 

.تسا ءایح  تاعاطا  مامت  يانب  ریز  فرط ، نیا  زا  تسا ، سکع  تسرد  الاح  .تسا  تحاقو  تسا ، ییایحیب  مینکیم ،
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تسا ایح  هنسح  تاکلم  أشنم 

َّنِإ ُدُواَد  اَی  مالسلاهیلع :)  ) هللادبعابا لاق  : » دیوگیم مالسلا ) هیلعقداص  ماما  زا  دنکیم  لقن  ناحرس  نب  دواد  ار  نیا  هک  تسا  یتیاور  رد 
ار هطبار  لوا  ترـضح  دـنراد ، هطبار  مه  اـب  دوشیم  ادـیپ  ناـسنا  رد  هک  ییاـبیز  لاـصخ  نیا  ٍضْعَِبب »  ٌدَّیَقُم  اَهُـضَْعب  ِمِراَـکَْملا  َلاَـصِخ 

هلب ( 8 «) ِهِدِّیَس ِیف  ُنوُکَی  َال  ِْدبَْعلا َو  ِیف  ُنوُکَی  ِِهْنبا َو  ِیف  ُنوُکَی  َال  ِلُجَّرلا َو  ِیف  ُنوُکَی  تسا « ؛ هدرک  میـسقت  دنوادخ  ار  نیا  دیامرفیم ،
نم الاح  هک  هکلم  ینعی  لاصخ  .تسا  هدرک  نییعت  ادخ  ار  شنتشادن  نتشاد و  .دشاب  هتـشادن  یکی  دشاب و  هتـشاد  یکی  تسا  نکمم 

َّنُهُسْأَر و   » دراد تیاور  رخآ  نوچ  دریگیم ، تأشن  ءایح  زا  ییوگ  تسار  دوخ  ییوگتـسار ، لّوا ، ِثیِدَْحلا » ُقْدِص   » .مهدیم حیـضوت 
.مسرب رخآ  هب  ات  مناوخب  مهاوخیم  نم  نوچ  ءاَیَْحلا »

« ادخ ریغ  زا  يدیماان  رد  یتسار   « و راتفگ » رد  یتسار   » ءاشنم ءایح 

ور شدض  هب  دیآیم  شدب  هک  يزیچ  ره  زا  مدآ  دوشیم ؟ هچ  شاهجیتن  .نک  ءایح  تسا  حیبق  تسا ، تشز  غورد  دیوگیم  یلمع  لقع 
غورد هک  مدرک  كرد  یتـقو  دـناشکیم ، ییوگتـسار  هب  ار  نم  غورد  حـُبق  .دـنکیم  ور  شدـض  هب  هک  تسا  نیا  شاـیلومعم  .دـنکیم 

« ِسْأَْیلا ُقْدِص  َثیدَحلا َو  ُقدِص   » .میوگیمن غورد  منکیم و  ءایح  تسا ، تشز 

تـسا عرـشتم  تسا ، یعدم  هک  شایگدنز  رد  مدآ  ینعی  .مورب  موش و  در  ياهراشا  مروبجم  نم  دراد ، ثحب  اهنیا  زا  مادک  ره  نوچ 
ار تسایر  لوپ و  ینیبیم  هک  ار  شلد  هت  دعب  دـنزیم  اهفرح  نیا  زا  تسا ، وا  بابـسالا  ببـسم  تسا ، ادـخ  تسد  روما  همه  دـیوگیم :

یلا عاطقنا  ینعی  سأی »  » .تسا یظفل  اهنیا  .تسا  هدیربن  لد  اهنیا  زا  تسا ، تسایر  اهلوپ و  هب  شدیما  مامت  .دنادیم  بابـسالا  ببـسم 
.دشاب ادخ  تدیما  مامت  وت  دیاب  .هللا 
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یلا عاطقنا  ینعی  تسا  مراکم  زا  مه  سأی  تسا ، قالخا  مراکم  زا  ثیدح  قدص  .دیوگیم  ار  سأی  غورد ، دعب  هلـصافالب  تیاور  رد 
.ددنبیمن تسایر  لوپ و  هب  دیما  تسا  تناید  هب  یعدم  هک  یسک  وش ! تناید  هب  یعدم  دعب  دنبن و  تسایر  لوپ و  هب  دیما  لوا  .هللا 

« ندرک ناربج   » و ندیشخب »  » ءاشنم ءایح 

دوـخ ینک ، شدر  ینکن و  کـمک  اـّما  ینک ، شکمک  یناوـتیم  يراد ، نکمت  تسا  هدرک  هـعجارم  وـت  هـب  یـسک  « ِلـِئاَّسلا ُءاَـطْعِإ  «َو 
رد نم  هک  ِِعئاَنَّصلِاب »  ُهاَفاَکُْملا  َو   » .ینک کمک  وا  هب  هک  دوشیم  هناوتـشپ  ءایح  نامه  زاب  .تسا  حیبق  وت  لمع  نیا  دیوگیم  وت  نادجو 

.تسا ناسحا  ناسحا  باوج  تسا ، تبحم  تبحم  باوج  تسا ، هدرک  تبحم  .مدز  لاثم  ار  نیا  مثحب 

 ... و محر » هلص  «، » يراد تناما   » ءاشنم ءایح 

.نک ءایح  تسا ، حـیبق  دـیوگیم  ناسنا  یلمع  لقع  هک  تسا  اجنیمه  زاب  .تسا  حـیبق  تسا ، تشز  تناما  رد  تنایخ  ِهَناَـمَْألا » ُءاَدَأ  «َو 
.تسا تشز  دنواشیوخ  زا  ندیرب  .ُربن  دنواشیوخ  زا  ِمِحَّرلا » ُهَلِـص  َو   » .دنکیم نایب  يرگید  زا  سپ  یکی  دـیآیم  يروجنیمه  ترـضح 

يَِرق َو   » .تسین یبوخ  راک  هیاسمه  ندرک  تیذا  دـیوگیم  نادـجو  ًاعقاو  .هیاـسمه  هب  ندرک  یکین  ِبِحاَّصلا » ِراَْـجلا َو  َیلِإ  ُدُّدَوَّتلا  «َو 
.دوشیم تحاران  ندرکن ، ییاریذپ  وا  زا  نامهم و  هب  ندرک  ییانتعا  یب  زا  مدآ  نادجو  ِْفیَّضلا »

تسا ءایح »  » کین لاصخ  همه  دمآرس 

، درادـن یمازلا  هبنج  هک  ار  ییاهنآ  هچ  دراد و  یمازلا  ياههبنج  هک  ار  ییاهنآ  هچ  دـنکیم  نایب  ار  کین  لاصخ  کـت  کـت  ترـضح 
اهنیا همه  هناوتشپ  نوچ  تسا ، ءایح  شدمآرس  ُءایَحلا » َّنُهُسأَر  َو  : » دیامرفیم دعب  دنزیم ، لاثم  دیامرفیم و  ناحرس  نب  دواد  هب  ار  همه 

.تسا ءایح 
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ُهَْفأَّرلا َو ُنیِّللا َو  ُْهنِم  ُبَّعَشَتَیَف  ُءاَیَْحلا  اَّمَأ  َو  ملسوهلآوهیلعهللالص :) ) هللا لوسر  لاق  : » دندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  تیاور 
.دریگیم همـشچرس  ءایح  زا  اـهیبوخ  همه  ینعی  ( 9 «) هَحاَـمَّسلا ُهَشاَـشَْبلا َو  ِّرَّشلا َو  ُباَِـنتْجا  ُهَماَـلَّسلا َو  ِهَِیناَـلَْعلا َو  ِّرِّسلا َو  ِیف  ِهَِّلل  ُهَبَقاَرُْملا 

ماکحا هب  لمع  باب  رد  فرط  نآ  زا  .تسا  هعماج  رد  یـصاعم  اهیراکفالخ و  مامت  هناوتـشپ  یمرـش  یب  تحاقو ، .مه  لباقم  تسرد 
.تسا ءایح  شاهناوتشپ  هیعرش 

تسا نآ  ندش » ءایحاب   » هب هعماج » ندش  یمالسا  »

نورد زا  زیچ  همه  ینک ، تیوقت  ار  ءایح  دیاب  .ار  ییایح  یب  هن  درک  تیوقت  ار  ءایح  دیاب  دشاب  یمالـسا  دهاوخب  ياهعماج  کی  رگا 
.تسا ییایحیب  جیورت  ام  هعماج  تالکشم  نیرتگرزب  زا  هک  میوگب  متساوخ  ار  نیا  نم  .دیآیم  رد  ءایح  نیا 

« عرو اوقت و   » اب ءایح »  » هطبار

نیب هطبار  الاح  .میآیم  ولج  کیـسالک  دـینک  هاگن  متفگ ، مه  ار  هیعرـش  ماکحا  ءایح و  نیب  هطبار  متفگ ، ار  لـقع  ءاـیح و  نیب  هطبار 
عرو ییوگیم  تقو  کی  عرو ، اوقت و  نیب  هطبار  .دـیآیم  الاب  مه  لمع  حطـس  دور ، الاب  ءاـیح  حطـس  هچ  ره  .میوگیم  ار  اوقت  ءاـیح و 

مه تاهبتـشم  زا  زیهرپ  عرو  تسا ، تامرحم  زا  زیهرپ  اوقت  .تسا  ات  ود  هن  ییوگیم  تقو  کـی  تسا ، یکی  تسا ، اوقت  اـب  شودـمه 
.مروخیمن تسا  لالح  ممهفن  ات  لالح  ای  تسا  مارح  اذغ  نیا  منادیمن  .دوشیم  كرت  مه  هبتشم  تفر ، الاب  ءایح  حطـس  هچره  .تسه 

کی عرو  ءاـیح و  اوقت ، ءاـیح و  هطبار  .منزیمن  فرح  تسا ، لـالح  اـی  تسا  مارح  فرح  نیا  منادـیمن  .مشکیم  مه  هبتـشم  زا  تسد 
.تسا میقتسم  هطبار 

ياـههبنج عرو  .دوشیم  مک  مه  عرو  دـش  مک  هک  ءاـیح  ( 10 «) ُهُعَرَو َلَق  ُُهئاـیَح  َّلَـق  نَم  : » دومرف مالـسلا ) هیلعیلع  هک  دراد  یتیاور  رد 
.مدنبب ار  مثحب  هک  مهدب  حیضوت  ار  نیا  نم  الاح  دوب  لاصخ  ریبعت  قداص  ماما  تیاور  رد  .تسا  یلمع 

16223 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5161 

http://www.ghaemiyeh.com


یناسنا تاکلم  عیمج  هناوتشپ  ءایح ، ییاراک 

ًالبق نم  .دوشیم  لصاح  لاعفا  هب  لمع  ترثک  رثا  رب  تاکلم  .تسا  هنـسح  تاـکلم  تسا ، یناـسنا  لـیاضف  تاـکلم و  عیمج  هناوتـشپ 
هدشن هکلم  هک  يزیچ  نآ  یهدیم ، ماجنا  یناسآ  هب  رگید  دش  هک  هکلم  .دوشیم  هکلم  يداد  ماجنا  ررکم  ار  يراک  متفگ ، میاهثحبرد 

، رمتسم نامیا  میتفگ  .دنتسه  رّرکت  رثا  رب  تاکلم  .درادن  تیارب  یتخـس  چیه  هدش  هکلم  ندناوخ  زامن  .تسا  تخـس  شماجنا  تسا ،
ءایح نیمه  .ینک  بوخ  لمع  وت  دوشیم  بجوم  هک  تسا  ءایح  نیمه  .دـنیامرفیم  لاصخ  هب  ریبعت  ماما  .تسا  زاـس  اوقت  رّرکم  لـمع 
يانب ریز  هک  تسا و  ءاـیح  هنـسح  تاـکلم  ياـنبریز  .دوشیم  تاـهکلم  نیا  يرادرب و  تشز  لـمع  زا  تسد  دوشیم  بجوم  هک  تسا 

.تسا ییایحیب  تسا  هئیس  تاکلم 

هدرک حرطم  ار  ءایح  هدمآ  مالسا  هک  نیا  میسریم  هجیتن  نیا  هب  ام  ( 11) .تسا هیونعم  هنسح  تاکلم  زا  عرو  ُهُعَرَو » َلَق  ُُهئایَح  َّلَق  نَم  »
.تسا وت  يایح  رد  ناویحاب  وت  قرف  .دراد  يزاس  ناسنا  يارب  ییانب  ریز  شقن  کی  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسا ،

( اهیلع هللا  مالس  ) ءارهز ترضح  تبیصم  رکذ 

ینلسغ : » درک تیصو  مالسلا ) هیلعیلع  هب  اهیلع ،) هللا  مالس  ) ارهز هک  میراد  تایاور  رد  ام  .مورب  ملـسوت  غارـس  مهاوخیم  .اعد  سامتلا 
هک درک  تیصو  درپس و  مه  ءامسا  هب  مدید  تیاور  رد  نم  .نکن  ربخ  مه  ار  یـسک  نک و  زیهجت  بش  ار  نم  لیللاب » یننفک  لیللاب و 

یلیخ راک ، نیا  دوخ  .منک  زیهجت  ار  ارهز  هک  مدش  لفکتم  مدمآ  ًاصخـش  مدوخ  دیوگیم  مالـسلا ) هیلعیلع  .نک  کمک  ار  یلع  ایب  وت 
.دنک نفد  دنک ، نفک  دهدب ، لسغ  عضو  نآ  اب  ار  شناوج  رسمه  دهاوخب  یسک  تسا ؛ یلکشم  راک 
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مه نم  تخیریم  بآ  ءامـسا  .مدادـیم  لسغ  نهاریپ  ریز  زا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز نم  هک  نیا  هب  دومرف  ترـضح  دراد  تیاور  رد 
مراک یتقو  ادرلا » دقعا  نع  تممح  املف  : » دیوگیم دـعب  .میوگیمن  رتشیب  هلمج  دـنچ  .مرذـگیم  تایـصوصخ  زا  الاح  مدادـیم ، لسغ 

ياههچب مکما » نم  اودوزت  اوملح  نیسح  ای  نسح  ای  هضف  ای  بنیز  ای  موثلک  ما  ای  تیدان   » مدنبب ار  ارهز  نفک  دنب  متـساوخ  دش  مامت 
.تشهب رد  رگم  دینیبیمن  ار  ردام  رگید  امش  هنجلا » یف  اقللا  قارفلا و  اذه  و   » دیریگرب هشوت  ردام  زا  دییایب  هک  مدز  ادص  ار  ارهز 

.دنودیم يروجنیمه  هچب و  ات  ود  نیا  دنیوگیم  یتالمج  .دنتفگیم  اترـسحاو »  » دندمآیم نیـسح  نسح و  دندمآ ، اههچب  نیا  دـیوگیم 
هاوگ ار  ادخ  نم  دیوگیم  مالـسلا ) هیلعیلع  هللا » دهـشا  ینأ   » تسا نیا  تیاور  نتم  .دنتخادنا  ردام  نیا  ندب  يور  ار  ناشدوخ  دـندمآ 
یلا امهتمذـف   » دروآ نوریب  نفک  زا  ار  تسد  دز ، ياـهلان  ناـنچ  ارهز  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  اهیدـی » تدـم  ّتنأ و  دـق  اـهنا   » .مریگیم
اهنیا یلع  ای  داد  ادن  يدانم  هک  دوب  اجنیا  دیوگیم  .مارآ  یلیخ  اّما  دنابسچ  شاهنیس  هب  درک  لغب  ار  رـسپ  ات  ود  نیا  ینعی  ایلم » اهردص 

.دنداتفا هیرگ  هب  اهنامسآ  هکئالم  رادرب ، ار 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(5  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(5  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعأ 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

يرادید و هطبار  هس  رد  ییایحیب  جـیورت  ام  هعماج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  مدرک  ضرع  .دوب  ایح »  » عوضوم هب  عجار  ام  ثحب 
زا یگدنرادزاب  شقن  تسا و  ناسنا  هب  طوبرم  يزیرغ و  رما  کی  ءایح  هک  هلأسم  نیا  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  .تسا  يراتفر  يراتفگ و 

ءایح اوقت و  ءایح و  لقع ، ءایح و  نیب  هطبار  مه  هسلج  رخآ  رد  .مدرک  هراشا  دراد ، هّیهلا  تامرحم  تشز و  هحیبق و  لامعا  خنس  کی 
.مدرک حرطم  ار  عرو  و 
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« نامیا  » و ایح »  » هطبار

ماــما زا  هـسلج  دــنچ  نـیا  رد  مـثحب  لّوا  هـک  یتــیاور  مــنک ، ثــحب  ار  ناــمیا  ءاــیح و  نــیب  هــطبار  مهاوــخیم  هــسلج  نــیا  رد 
نیا .تسا  نامیا  يور  رب  ءایح  شقن  هب  طوبرم  َُهل ،» َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  اـَل  : » دـندومرف ترـضح  هک  مناوخیم  هیلعهللاتاولـص ) ) قداـص

زا یکی  هک  دـنکیم  حرطم  ار  نامیا  ءایح و  هطبار  هک  میراد  يدّدـعتم  تایاور  اـم  .تسا  هسلج  نیا  ثحب  عوضوم  يردـق  اـت  بلطم ،
لاـق : » دـندومرف ترــضح  هـک  تـسا  مرکا  ربـمغیپ  زا  یتـیاور  رد  .مـنکیم  حرطم  مـثحب  ره  لّوا  رد  هـک  تـسا  یتـیاور  نـیمه  اـهنآ 
تسا مالسلا ) (2 «.) هباسح الا  ام  دحا  یلاعت  هللا  لبقی  ۀنرق ال  یف  ناکیرـش  ناوخأ  لمعلا  نامیإلا و  ملـسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر

: دندومرف هک 

هک تسا  نامه  نیا  .دوریم  مه  نامیا  تفر ، ءایح  رگا  دور ، (3 «،) ُُهبِحاَص ُهَِعبَت  اَمُهُدَحَأ  َبَهَذ  اَذِإَف  ٍنَرَق  ِیف  ِناَنوُْرقَم  ُناَمیِْإلا  ُءاَیَْحلا َو  »
يدّدعتم ياه  (4 «) هنامیا یلع  ٌلیلد  لـجرلا  ءاـیح  ةرثک  : » دـندومرف هک  میراد  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  يرگید  تیاور  .مناوخیم  مثحب  لّوا 

مه نآ  دـنراد ، مه  اـب  ود  نیا  هک  تسا  ياـهطبار  ناـمیا و  يور  رب  ءاـیح  شقن  اـم  ثحب  .متفگ  ار  اـهنیا  هنومن  ناونع  هب  نم  میراد ،
دورب یکی  رگا  دنتـسه ، مه  هارمه  هتـشر و  کـی  رد  ءاـیح  ناـمیا و  ینعی  تیاور  .دوریم  مه  يرگید  تفر ، یکی  رگا  هک  ياـهطبار 

هیلع ) رقاب ماما  زا  یتیاور  .دنتسه  نامسیر  کی  رد  نم  ریبعت  هب  هک  دنتسه  ردارب  ود  لثم  لمع  نامیا و  یم  مه  يرگید 

نامیا سابل  ءایح » »

لاـق : » دـندومرف ترـضح  مناوـخیم ؛ مرکا  ربـمغیپ  زا  تیاور  ود  نم  .دـننکیم  ناـیب  ساـبل  ناوـنع  تـحت  ار  اـیح »  » شقن تاـیاور  رد 
.دیامرف (5 «) ءاَیَْحلا ُهُساَِبل  ٌناَیْرُع َو  ُناَمیِْإلا  ملسوهلآوهیلعهللالص :) ) هللاالوسر

ثحب ترضح  .دننک  (6 «) ءاَیَْحلا ُهُساَِبلَف  ٌناَیْرُع  ُماَلْـسِْإلا  ملـسوهلآوهیلعهللالص :) ) هللاالوسر لاق  : » دـیامرفیم ترـضح  رگید  یتیاور  رد 
؟ تسا یـشقن  هچ  ندب  يارب  سابل  شقن  مینکیم ؛ لاؤس  کی  ام  .تسا  ءایح  نآ  سابل  تسا و  تخل  نامیا  .دننکیم  حرطم  ار  ینایرع 

.تسا یتظافح  شقن 
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«. نایرع  » دـیامرفیم نوچ  تسا ، تنیز  يارب  هک  سابل  يور  سابل  هن  نک ، باسح  ار  تخل  مدآ  .تسین  ییابیز  يارب  طـقف  هک  ساـبل 
ینعی تسا ، یتظافح  شقن  سابل  شقن  .دنکیم  تظفاحم  امرس  زا  ار  وا  سابل ، ًالثم  .دشوپیم  سابل  تافآ  زا  تظافح  يارب  تخل  مدآ 

یگبلط ياهثحب  اهنیا  دینک  ّتقد  بوخ  .تسا  نایرع  تیاور  ود  ره  رد  ریبعت  نوچ  تسا ؛ یتظافح  راک  ندـب  اب  طابترا  رد  سابل  راک 
.تسا ّتیفیک  ثحب  .ینک  ظفح  ءایح  اب  دیاب  ینک  ظفح  ار  نآ  یهاوخب  رگا  تسا ، تخل  نامیا  .منکیم  هک  تسا 

نیا تسا ، هتفر  مه  يرگید  دورب ، یکی  رگا  دنتـسه ، مه  مزالم  ءایح  نامیا و  هک  لّوا  .موریم  شیپ  ماگ  هب  ماگ  مراد  نم  دینک  هّجوت 
نیا لثم  دیوگیم  دوریم ؟ مه  نامیا  دورب  نآ  رگا  هک  تسا  هنوگچ  دراد ؟ یـشقن  هچ  ءایح  هک  تسا  نیا  مود  بلطم  .دوب  لّوا  بلطم 

، دریمیم دتفایم  مه  دعب  دروخیم  امرس  دشابن  سابل  دنکیم ، ظفح  ار  نآ  سابل  تسا ، شسابل  مه  ءایح  تسا و  تخل  نامیا  هک  دنامیم 
.تفر دش  مامت 

تسا لمع  نامه  نامیا ،

ًالـصا هک  متفگ  ار  بلطم  نیا  اجنآ  .مدرک  حرطم  ار  اوقت  نامیا و  نیب  هطبار  هتـشذگ  هسلج  .موشیم  تظافح  ّتیفیک  دراو  نم  ـالاح 
يولج دنکیم ، سفن  ّفک  دنکیم و  كرت  هک  ار  يرـش  لامعا  نینچمه  دهدیم و  ماجنا  هک  یکین  لامعا  ناسنا ، لامعا  مامت  يانبریز 

ریخ راک  دـنکن و  تشز  راک  هک  دوشیم  بجوم  ءایح  .دوب  ءایح  اهنیا  ماـمت  ياـنبریز  دـنکن ، تشز  دـب و  راـک  هک  دریگیم  ار  شدوخ 
لمع بجوم  هک  دوب  نیا  ءایح  شقن  .میورب  نامیا  لمع و  هطبار  غارـس  دـیاب  .منکیمن  رارکت  رگید  مدـناوخ ، مه  ار  شتایاور  دـنک ،

.دوب لامعا  يانبریز  دشیم و 
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دُعب رد  ریگب ، یهاوخیم  هچره  ار  نامیا  الاح  .تسین  يربخ  نامیا  زا  دـشابن ، لمع  رگا  هک  میراد  یتایاور  لمع  نامیا و  باـب  رد  اـم 
قرف نم  يارب  تهج  نیا  رد  ییوگب  یهاوخیم  يزیچ  ره  ادخ ، هب  یگتـسبلد  ییوگیم  شایبلق  دـُعب  رد  تاداقتعا ، ییوگیم  شاینالقع 

ام یجراخ  لامعا  هب  نامیا  نیا  ظفح  دـشاب ، ادـخ  هب  یگتـسبلد  هچ  دـشاب و  تاداقتعا  هچ  دـشاب ، دـهاوخیم  هچره  ناـمیا  دـنکیمن ،
وه نامیالا  : » دـنیوگیم دـننکیم ، لاؤس  نامیا  دروم  رد  مالـسلامهیلع ) ) تارـضح زا  یتقو  هک  میراد  تایاور  رد  یتح  دراد ؛ یگتـسب 

گنتاگنت هطبار  کی  نامیا  لمع و  نیب  هک  دنیوگب  ار  نامیا  يور  لمع  شقن  دنهاوخیم  ینعی  .تسا  لمع  نامیا ، دنیوگ : (7 «) لمعلا
.تسا

ءایح .تسا  لمع  هطساو  هب  شقن  نیا  میوگب ، ار  نامیا  يور  رب  ءایح  شقن  یگنوگچ  متساوخیم  .تسا  لمع  ِدلوم  انعم  کی  هب  ءایح 
تاداقتعا نآ  دوش ، ظفح  ادخ  هب  یگتـسبلد  نآ  دریگب و  ار  ّرـش  لامعا  يولج  دوش و  رداص  ریخ  لامعا  ناسنا  زا  هک  دوشیم  بجوم 

.دوب ام  تایاور  رد  ریبعت  نیا  هک  دوریم  نیب  زا  دوش و  (8 «) ًارُوْثنَم ًءابَه   » لامعا نآ  دشابن ، یگتسبلد  داقتعا و  نیا  رگا  هک  دوش  ظفح 

تسا هراّما  سفن  ندرک  طّلسم  ییایحیب 

ریغ رد  دـنزیم ، رـس  یتشز  لـمع  ناـسنا  زا  ًاـتلفغ  هک  تسا  ءاـیح  اـب  هطبار  رد  یبـلطم  شدوخ  نیا  .میورب  ناـسنا  نورد  غارـس  ـالاح 
رـس لمع ، زا  دعب  هک  مدرک  حرطم  لقع  ءایح و  هطبار  رد  نم  .دنتـسه  يروطنیا  مه  نینمؤم  زا  نیطـسوتم  تسا ، يروطنیا  نیموصعم 
نیب زا  یّلک  روط  هب  زونه  ششوپ  نیا  هک  دوشیم  مولعم  اجنیا  دوشیم ، هدنمرش  دوشیم ، لعَفنُم  دوشیم ، تحاران  شدوخ  دمآ  هک  لقع 

.تسا هتفرن  نیب  زا  اّما  تسا  هدروخ  هبرض  تسا ، هتفرن 
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هدیرد هدرپ  نیا  دنک ، تشز  راک  ماجنا  هب  عورـش  بترم  صخـش  ینعی  دنک  ادـیپ  موادـت  نیارگا  تسا ، یهاگ  نیا  نم ، ریبعت  هب  هتبلا 
نیب زا  هماّول  سفن  ینآرق  ریبعت  هب  تسا ، یتـلفغ  هلحرم  نآ  رد  اـم  ثحب  .دوشیم  خـسم  ناـسنا  دوریم و  نیب  زا  یّلک  روط  هب  دوشیم و 

شـشنزرس تسه ، شداـهن  رد  زونه  هماّول  سفن  درک ، شهوکن  ار  شدوـخ  دـش و  نامیـشپ  دـعب  درک ، تشز  راـک  رگا  .تسا  هتفرن 
« ءوـس هب  هراـّما  سفن   » هک تسا  اـجنیا  تفر ، نیب  زا  ءاـیح  هدرپ  نیا  یّلک  روـط  هب  هک  يروـط  هب  دـش  رارکت  هک  یتـقو  یلو  دـنکیم ،

.دنکیم ادیپ  لماک  هطلس  دوشیم ، نورد  رد  اوق  لک  هدنامرف 

رد مه  تایاور  .تفر  نیب  زا  یهلا  دُعب  تفر ، نیب  زا  دش و  بوکرس  یلمع  لقع  نوچ  تسین ، ناسنا  یعقاو  رظن  زا  صخش  نیا  رگید 
، دوش اهنآ  هئیس  تاکلم  وزج  هک  يروط  هب  دنشخب  موادت  تشز  ياهراک  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  تسین ، اهیفداصت  اهیهاگ و  دروم 

.تسا هراک  همه  ءوسلاب  هراّما  سفن  نورد ، رد  هک  تسا  اجنیا 

! نک یهاوخ  هچره  شاب و  ءایحیب 

مه اب  هملک  کی  رد  طقف  دـننکیم و  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  نآ  هّصاخ  مه  هّماع و  مه  مناوخیم  هک  یتیاور  نیا  .مناوخب  تیاور  دـنچ 
نع : » دــندومرف هـک  مالــسلا ) هیلعمتــشه  ماــما  زا  تـسا  یتــیاور  رد  .دــنرادن  یتواــفت  چــیه  اــنعم  رظن  زا  هــک  دــنراد  تواــفت 

اَم ْعَنْصاَف  ِیْحَتْسَت  َْمل  اَذِإ  ِساَّنلا  ُلْوَق  اَّلِإ  ِءاَِیْبنَْألا  ِلاَْثمَأ  ْنِم  َْقبَی  َْمل  لاق : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) هللاالوسر َّنأ  مالـسلامهیلع ) ) هئابآ
لاثم زا  دومرف : ترضح  .نکب  یهاوخیم  يراک  ره  تفر  نیب  زا  ءایح  یتقو  هک  تسا  نیا  دندزیم ، ایبنا  هک  یناگمه  ياه  (9 «،) ْتئِش
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: دومرف ربمایپ  هک  دننکیم  لقن  روطنیا  هّماع 

ِیبَأ ْنَع  (10 «) تئـش ام  عنـصاف  یحتـست  مل  اذإ  یلوألا  هوبنلا  مالک  نم  سانلا  كردأ  امم  نإ  ملـسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر لاق  »
ینب اهایح  (11 «،) َهَّیَمُأ ِیَنب  ِیف  اَهَّنِإ  اَمَأ  َلاَق  َْتئِـش َو  اَم  ْلَمْعاَف  ِحَتْـسَت  َْمل  اَذِإ  ٌهَِملَک  اَّلِإ  ِءاَِیْبنَْألا ع  ِلاَْثمَأ  ْنِم  َیَِقب  اَم  ََلاَق  ُهَّنَأ  ِلَّوَْألا  ِنَسَْحلا 
طقف اجنیا  رد  .دندرک  هچ  هیما  ینب  هک  دینادیم  خـیرات  قبط  .میتشادـن  اهنآ  زا  رتراکتیانج  نوچ  میرادـن  اهنآ  زا  رتایحیب  دنتـسه ، هّیما 

.دهدیم انعم  کی  مه  ود  ره  هک  تسا  لمعاف »  » و عنصاف »  » رد توافت 

: » دندومرف ماما  هک  میراد  يرگید  تیاور  رد 

تسا سفن  راسفا  ءایح » »

نم حتـست  مل  اذا  : » هک دـنکیم  حرطم  ار  تیاور  هب  عجار  روهـشم  ياـنعم  نآ  اـجنیا  رد  هیلعیلاـعتهللاناوضر ) ) نیهلأتملاردـص موـحرم 
تفر ءایح  یتقو  هک  تسا  ءوسلاب  هراّما  سفن  نامه  نیا  اهضارغا » نم  کسفن  هب  کثدحی  ام  لعفاف  هلعفت  امم  رانلا  یشخت  مل  بیعلا 
هچره کسفن » هب  کثدحی  ام  لعفاف   » .تسه هچ  مه  منهج  هک  دمهفیمن  دوشیمن ، شرس  مه  ادخ  رگید  دوشیمن ، شرـس  بیع  رگید 

.یهدیم شوگ  ار  شیاههتساوخ  اهضارغا » نم   » دیوگیم وت  ءوسلاب  هراّما  سفن  نورد ، زا  هک 

لثم ءایح  دیامرفیم  دراد و  یهیبشت  ناشیا  دعب  .يدشن  دازآ  رگید  ینعی  تسا ، دیدهت  خیبوت و  شیانعم  رما ، ظفل  هک  دیامرفیم  ناشیا 
نیا لهج  لقع و  دونج  ثحب  لیذ  رد  ناشیا  نوچ  دـنکن ؛ ترارـش  ناویح  اـت  دـنکیم  يریگولج  هک  دـنامیم  ناویح  ناـهد  رب  راـسفا 
نیا ناهد  هب  يراسفا  دراد ، ار  سفن  رب  ماجل  شقن  ءایح  تسا ، ءاـیح  لـباقم  میتفگ  مه  اـم  هک  علُخ  دـیامرفیم  دـیامرفیم ، ار  بلاـطم 

.دـنوشیم دازآ  ناطیـش  ناویح و  نیا  دوش ، هتخیـسگ  راـسفا  صخـش  هک  دـش  اـنب  یتـقو  .تسا  مهو  بضغ و  توهـش ، سفن ، ناویح 
.تسا نیا  شیانعم  تئش » ام  لمعاف  »
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، دوریم مه  ناـمیا  دورب ، ءاـیح  رگا  .ینکیم  تیاـنج  مقر  همه  یهدـیم ، ماـجنا  دـیوگیم  تاـینورد  ناطیـش  تاـینورد ، ناوـیح  هچره 
یتقو .دشکیم  اجک  هب  راک  هک  منکیم  ضرع  دعب  مییوگیم و  میراد  هک  تسا  یتاّیعقاو  نیا  دـینکن ، هاگن  ار  رهاظ  .دوریم  مه  ّتیناسنا 

.تسا یناسنا  ياههبنج  يارب  ششوپ  هک  روطنامه  تسا ، نامیا  يارب  یششوپ  ءایح  نوچ  دوریم ؛ تیناسنا  نامیا و  تفر ، ءایح  هک 

يدوحج رفک  ات  ییایح  یب  زا 

هدیـشک راکنا  رفک و  يداو  ینعی  زیچ ، نیرتکانرطخ  هب  ناـسنا  هکلب  دوریم ، ناـمیا  اـهنت  هن  هللااـب  ذوعن  هک  منک  ضرع  امـش  هب  ار  نیا 
: دـنیوگیم نیا  هب  دـنکیم ، راکنا  زاب  لاح  نیع  رد  دریگیم ؛ مه  ار  شنماد  دـسافم  باب  رد  اـهتّیعقاو  یتح  دـنیبیم ، ار  اـهتّیعقاو  .دوشیم 
نیبُم َو ٌرْحِـس  اذـه  اُولاـق  ًهَرِْـصبُم  اـُنتایآ  ْمُْهتَءاـج  اَّمَلَف  : » هک دراد  روطنیا  نوعرف  موق  دوحج  رفک  باـب  رد  هفیرـش  هیآ  .يدوحج  رفک 
ام .دنتشاد  نیقی  هک  نیا  اب  ْمُهُـسُْفنَأ » اْهتَنَْقیَتْسا  َو   » .تسا يدوحج  رفک  نیا  تسا ؛ رحِـس  دنتفگ  اّما  تسا ، هزجعم  دندید  اِهب » اوُدَحَج 

اُولُع ًاْملُظ َو   » .تسا هزجعم  نیا  هک  دنتـشاد  نیقی  ینعی  .دروآیم  ولج  مه  ار  نیقی  نیبب  نامیا ، میتفگیم  نآلا  ات  میرادـن ، نیقی  زا  رتالاب 
.تسین یلومعم  رفک  دروآیم  هک  يرفک  فرط  نآ  زا  دور ، (12 «.) نیدِسْفُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف 

؟! هنوداش ای  توراب 

، ًاقباس هک  دومرفیم  منکیم ، لقن  ناشیا  زا  مراد  نم  دندرکیم ، لقن  ار  ياهیضق  دوحج  رفک  باب  رد  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما ام  داتسا 
رد دندرکیم ، لمح  اهاپراهچ  نیا  اب  دوبن ، نیشام  هک  اهعقوم  نآ  دوب ، عونمم  رهـش  هب  اهاتـسور  زا  توراب  لمح  شیپ  لاس  دص  ًالثم 

، دـندرکیم لـمح  يزیچ  هک  ار  يدارفا  يولج  دـندمآیم  اـهنیا  .دـنتفگیم  هینما  اـهنآ  هب  هک  دوـب  يرمرادـناژ  ياههاگـساپ  مه  هار  نیب 
توراب ياههناد  هب  هیبش  هنوداش  .هنوداش  تفگ : تسیچ ؟ تَراب  دندرک  لاؤس  دنتفرگ ، ار  یصخش  يولج  دومرفیم : ناشیا  .دنتفرگیم 

.تسا هنوداش  تفگ : زاب  تسیچ ؟ نیا  تفگ : .تسا  توراب  دش  مولعم  درک و  شَراب  لخاد  تشاد  هک  ياهلیسو  نآ  دعب  .تسا 
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یب شیر  هب  ار  اهشیر  نیا  نم  هتبلا  دیدید ؟ ار  اهکباتا  نیا  امش  دنتشاد ، مه  يدنلب  ياهشیر  دنتشاد  شیر  هک  دوب  موسرم  اهعقوم  نآ 
شتـسد فک  اهتوراب  نآ  زا  دروآ ، ولج  ار  شتـسد  روایب ، ولج  ار  تتـسد  تفگ  .میراد  دایز  هشیر  یب  شیر  اـم  منکیم ، ریبعت  هشیر 

شتآ اهتوراب  دز ، اـهنیا  هب  دروآ  رد  ار  تیربک  درک ، شبیج  رد  تسد  .هنوداـش  تفگ  تسیچ ؟ تفگ  شـشیر  ریز  تفرگ  تخیر ،
.تسا هنوداش  متفگن  تفگ : درک  نتخوس  هب  عورش  شیاهشیر  مامت  تفرگ ،

راک نیا  ایند  هب  ّبح  .دنکیم  راکنا  مه  زاب  هدش ، شریگنماد  تیعقاو  .يدوحج  رفک  دنیوگیم  نیا  هب  .درک  لقن  ام  يارب  ار  نیا  ناشیا 
.دنکیم ار 

! دننکیمن لوبق  ار  ناشهابتشا  نالوئسم  زا  یخرب 

، تسا ییایحیب  جـیورت  اـم  هعماـج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  متفگیم  مه  مثحب  لّوا  مدرکیم و  ضرع  نم  هک  ار  یتاریبعت  نیا 
اهنآ هب  یتقو  دنتـسه ، دوحج  رفک  هب  التبم  دـنراد ، ار  هعماج  یمالـسا  هفیظو  هک  یناسک  نآ  زا  یـضعب  .دوب  نیمه  شتاـهج  زا  یکی 

ناشدوخ ریگنماد  مه  یهاگ  .دننیبیم  ار  شدسافم  هک  نیا  اب  تسا ، هنوداش  متفگن  دنیوگیم : دننک ، لوبق  دـنهاوخیمن  یهدـیم  رکذـت 
هک نیا  اب  .دنک  (13 «) ٍهَئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اَْینُّدلا  ُّبُح   » .دننک لوبق  دراذـگیمن  لام  هب  ّبح  ترهـش ، ّبح  تسایر ، ّبح  اّما  تسا ، هدـش 

یمن لوبق  دراد ، نیقی 

! دوشیم خسم  ءایحیب 

ءایح نوچ  غورد ، غورد ، دنکیم ؟ ادیپ  جاور  هچ  دینیبب  دییایب  مه  فرط  نآزا  .متفگیمن  تهج  یب  مدرکیم  ضرع  هک  ار  ییاهنیا  نم 
رفک هب  یتح  درادن و  نامیا  دشاب ، هتشادن  ءایح  یسک  رگا  .تسا  ییایحیب  همه  أدبم  هک  ...و  ّقلمت  هعدُخ ، يراکبیرف ، غورد ، .تسین 

.تسا نیمه  ام  هعماج  اب  طابترا  رد  مهم  رایـسب  تارطخ  زا  اذـل  دوشیم ؛ خـسم  عون  کی  هک  منکیم  ریبعت  نم  .دوشیم  هدیـشک  دوحج 
شیاج رـس  يدوز  هب  يدرک  لایخ  تفر  ءایح  یتقو  درک ؟ حالـصا  ار  اهنیا  یگداس  هب  دوشیم  رگم  دـیریگن ، کچوک  ار  اـهزیچ  نیا 

.دوریم جیردت  هب  دیآیم ؟
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یهاوخب رگا  اّما  مه  يور  يزیریم  زور  دـنچ  ضرع  رد  امـش  ار  ناـمتخاس  کـی  .تسا  لکـشم  نتخاـس  تسا ، ناـسآ  ندرک  بارخ 
نیمه ام  هعماج  گرزب  تالکـشم  زا  متفگیم  هک  دوب  هدش  باسح  مدزیم  هک  ییاهفرح  نم  .دـشکیم  لوط  لاس  دـنچ  یهاگ  يزاسب 

.دوشیم هتخاس  نمؤم  مه  دوشیم و  هتخاس  ناسنا  مه  تقو  نآ  دنک ، میکحت  ار  ءایح  ناسنا  هک  دوب  نیا  ددص  رد  دیاب  .تسا 

لسوت رکذ 

( اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز هب  بشما  مدـمآ ، متـشاد  دـیما  یلیخ  نم  .تسا  ام  هسلج  رخآ  بش  بشما ، .مورب  ملـسوت  غارـس  .اعد  سامتلا 
متفگ تسا  دهاش  ادـخ  .دـنراد  تجاح  همه  اجنیا  دـندمآ  هک  مه  ییاهنیا  منادـیم  .نکن  در  یلاخ  تسد  ار  ام  بشما  مدرک : ضرع 

.نادرگن رب  یلاخ  تسد  دندمآ ، هک  ار  یعمج  همه  مدوخ و 

هللا مالـس  ) ارهز رکیپ  رب  ِْنیَتَعْکَر » یَّلَـص  َُّمث  اَْهیَلَع  یَّلَـصَف  ، » تشاذـگ نیمز  يور  ار  ارهز  هزانج  مالـسلا ) هیلعیلع  دـسیونیم : یـسلجم 
، دنک نفد  ار  ارهز  دناوتیمن  دید  هولصلا » ربصلاب و  اونیعتسا   » .دناوخ زامن  تعکر  ود  زاب  دش  مامت  هک  شزامن  اّما  دناوخ ، زامن  اهیلع )

ِهِذَه يَداَنَف   » .درک دنلب  اهنامـسآ  هب  ور  ار  شیاهتـسد  ات  ود  ِءاَمَّسلا » َیلِإ  ِْهیَدَی  َعَفَر  َو   » .تفرگ کمک  زامن  زا  تفرگ ، کمک  ادخ  زا 
.درک ادیپ  ناوت  هک  دوب  اجنیا  ( 14 «) روُّنلا َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  اَهَتْجَرْخَأ   » .اهتسا همطاف  نیا  تفگ : دنلب  يادص  اب  ُهَمِطاَف » َکِِّیبَن  ُْتِنب 

مالـس ربمغیپ  هب  دراد  اجنیا  هللاالوسر » ای  کیلع  مالـسلا  : » دـیوگیم دـندید  تقو  کی  درک ، ربق  دراو  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ندـب 
کی هک  دننکیم  لقن  روطنیا  .منکیم  مالـس  وت  هب  همطاف  فرط  زا  منکیم ، مالـس  مدوخ  فرط  زا  كراوج » یف  هلزان  کتنب  و   » دهدیم

هک یتناما  هللاالوسر  ای  هنیهرلا » تذخا  هعیدو و  عجرتسا  دقلف   » تفگ درک  ور  .دریگب  ار  ارهز  رکیپ  هدمآ  تسد  ات  ود  دـید  یلع  تقو 
نم یتناما  ایآ  شتروص ، نم  یتناما  ایآ  شتـسد ، نم  یتناما  ایآ  دـیوگب  ربمغیپ  تشاد  اـج  دـنیوگیم  .مدـنادرگرب  وت  هب  يداد  نم  هب 

؟ دوب هتسکش  ولهپ 
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www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(6  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(6  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

يراتفگ و  يرادید ،  هطبار  هس  رد  ییایحیب  جـیورت  ام  هعماج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  دـش  هتفگ  دوب ، ایح »  » هب عجار  ام  ثحب 
یعامتجا يدرف و  نوگانوگ  طباور  رد  تسا و  ناسنا  يارب  یناسنا  هزیرغ  یهلا و  تبهوم  کی  اـیح  هک  مدرک  ضرع  .تسا  يراـتفر 

ایح و هطبار  زین  هتشذگ  هسلج  .مدرک  حرطم  ار  اوقت  ایح و  هطبار  لقع و  ایح و  هطبار  هتشذگ  تاسلج  رد  .دراد  یگرزب  رایـسب  شقن 
.مدرک ثحب  ار  نامیا 

رظان لمع ، لماع ، ایح ؛ يدنبمیسقت 

هچ هک  منک  ضرع  ار  بلطم  نیا  ًاتمّدـقم  .تسا  یماسقا  ياراد  نوگانوگ  طباور  رد  ایح  میوشیم ؛ ایح  يدنبمیـسقت  ثحب  دراو  الاح 
ینورد لاعفنا  نآ  زا  تسا  ترابع  ایح  هک  میتفگ  ام  دیآیم ؛ تسد  هب  يدنبمیـسقت  نیا  دندوب ، هدرک  ایح  زا  هک  مه  ییاهفیرعت  زا  اسب 

.دوشیم ریبعت  سفن » راسکنا   » ای سفن » لاعفنا   » هب تلاح  نآ  زا  دوشیم و  ادیپ  دنزیم ، رس  وا  زا  هک  یتشز  لمع  اب  طبر  رد  هک  ناسنا 

تشز و هک  یلمع  دنزیم ، رس  وا  زا  یلمع  هک  تسه  یصخش  ینعی  .رظان  کی  میراد و  لمع  کی  میراد ، لماع  کی  ایح  باب  رد  ام 
.دـهدیم تسد  رظان  نآ  اب  طبر  رد  لماع  هب  لاعفنا ، تلاح  نیا  .دراد  تراـظن  لـمع  نآ  هب  هک  تسه  يرظاـن  مه  دـعب  تسا و  حـیبق 

هک یحیبق  لمع  نآ  اب  طـبر  رد  لـماع  نآ  شهوکن  شنزرـس و  بجوم  رظاـن  نیا  هک  دنتـشاد  ناـشیاهفیرعت  رد  مه  قـالخا  ياـملع 
.دوشیم تسا ، هداد  ماجنا 
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ار وا  لمع  هک  تسا  رظان  هلأسم  موس ؛ تشز و  لمع  ود ؛ دنزیم ، رس  وا  زا  یتشز  لمع  هک  یـصخش  کی ؛ میراد : زیچ  هس  ام  نیاربانب 
.دوشیم رسکنم  لعفنم و  هک  تسا  دهاش  دوهش  نآ  اب  طبر  رد  نیا  دنکیم و  هراظن 

رظان عاونا 

يرظان دنیوگیم  مود ، صخـش  حالطـصا  هب  ینعی  رظان ، باب  رد  .دراد  دوجو  رظان  هب  تبـسن  ایح  باب  رد  يدنبمیـسقت  کی  اجنیا  رد 
مه رظان  دوخ  دنیبیم و  جراخ  رد  ار  لمع  سفن  دراد ، يرهاظ » دوهش   » يرهاظ رظن  زا  هک  تسا  يرظان  تقو  کی  دنکیم ، دوهـش  هک 

رظنم یئرم و  رد  دهدیم  ماجنا  ار  حیبق  راک  دراد  هک  یـصخش  ینعی  .دنکیم  دوهـش  دنیبیم و  ار  وا  لماع  هک  يروط  هب  تسا ، دوهـشم 
.دنیبیم هیرهاظ  تیؤر  هب  لماع  نیا  مه  ار  رگید  صخش  نآ  هک  تسا  يرگید  صخش 

شدوهـش رهاظ  رظن  زا  دـهدیم ، ماجنا  ارحیبق  لمع  دراد  هک  یـسک  نآ  لماع ، اّما  تسا  ینوریب  رظاـن ، نیا  هک  تسه  تقو  کـی  اـّما 
حیبق لمع  تسا و  رظان  هک  یـسک  نآ  هن ، هک  تسه  تقو  کی  .دنیبیم  ار  لمع  مه  لماع و  مه  وا  یلو  دنیبیمن  ار  وا  لماع  دـنکیمن ،

.موشیم اهنیا  همه  دراو  نم  الاح  .تسا  ینورد  تسین ، ینوریب  دنکیم ، دوهش  ار 

نم هک  تسا  ینوریب  هکنیا ، رگید  .دشاب  یقت  نیسح و  نسح و  لثم  هک  تسین  روطنیا  تسا ، ینورد  تسین ، ینوریب  رظان  هکنیا  یکی 
میراد مه  مسق  کی  .منیبیمن  ار  وا  نم  اّما  دنیبیم  ، ار  نم  راک  نم و  هک  تسا  ینوریب  هکنیا  يرگید  منیبیم و  ار  وا  زین  نم  دـنیبیم و  ار 

.منکیم ثحب  میآیم و  ولج  راوتسرهف  ار  اهنیا  الاح  .منکیم  ضرع  دعب  هک  تسا  اهنیا  همه  قوفام  هک 
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دوهشم ینوریب و  رظان  .1

تـسا یـصخاش  درف  نیا  .دـنیبیم  يرهاظ  تیؤر  هب  ار  نم  مه  وا  منیبیم و  ار  وا  نم  تسا و  ینوریب  رظان  هک  تسا  ییاجنآ  رد  هلأـسم 
کی مه  دـهاش  تسا و  ناسنا  کی  لـماع  .دریگیم  تروص  یلمع  مدرم  رظنم  یئرم و  رد  ینعی  مینکیم ، حرطم  اـیح  باـب  رد  اـم  هک 

.دنزیم رس  یسک  زا  حیبق  لمع  دنیبیم  دراد  هک  تسا  رگید  ناسنا 

هزیرغ هّیهلا ، یتبهوم  رما  نآ  ینعی  دـشاب ، هدـشن  خـسم  ّتیناسنا  رظن  زا  زونه  دـهدیم  ماجنا  ار  حـیبق  راک  دراد  هک  یـصخش  نیا  رگا 
دراد شدوخ ، لثم  یـصخش  هاگدید  رد  هک  دوشیم  لعفنم  هدنمرـش و  دشاب ، هتفرن  نیب  زا  تسا  هداد  رارق  وا  داهن  رد  ادخ  هک  هّیناسنا 
اجنیا رد  ام  تسا ، لمع  زا  دـعب  تقو  کی  تسا ، لمع  نیح  تقو  کی  لاـعفنا  متفگ  مه  ًـالبق  .دـهد  یم  ماـجنا  ار  تشز  لـمع  نیا 

شدوخ دعب  دنزب  رـس  یـصخش  زا  یحیبق  لمع  ًاتلفغ  تسا  نکمم  هک  مدرک  ثحب  مه  ار  شلمع  زا  دـعب  نم  نوچ  میرادـن  یلکـشم 
! منکیمن مه  رارکت  و  متفگ !؟ ار  اهنیا  ارچ  هک  دوش  لعفنم  نامیشپ و 

دنکن ایح  مدرم  زا  هک  تسا  یسک  رارشا  نیرتدب 

نیا هب  عجار  یلّـصفم  ًاتبـسن  ثحب  دـعب  مناوخیم ، هنومن  ناونع  هب  ار  یکی  نم  تسا  ددـعتم  تاـیاور  نوـچ  میراد ، ناـمتایاور  رد  اـم 
میهاوخب رگا  ینعی  ( 2 «) سانلا نم  ییحتسی  نم ال  رارـشألا  رـش  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  تیاور  .میراد  هلأسم 

مدرم زا  هک  تسا  یصخش  نآ  ترارش  رظن  زا  اهنآ  نیرتهتسجرب  رد  دنتسه ، رارشا  هتـسد  کی  مییوگب  مینک و  يدنبهتـسد  ار  اهناسنا 
؛ دشکن تلاجخ 
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.تسا حـیبق  لعف  رظان  اب  طابترا  رد  ایح  ماسقا  زا  مسق  کی  نیا  سانلا .» نم  ءایح  «، » قلخلا نم  ءایح   » دـننکیم ریبعت  حالطـصا  رد  اذـل 
زا اهنیا  منکیم ، ثحب  دعب  ار  شدوهـشم  ریغ  منیبیم ، ار  وا  تسا و  دوهـشم  نم  شیپ  هک  ینوریب  هتبلا  ینورد ، هن  دوب  ینوریب  مسق  نیا 

.مینکیم حرطم  هک  دراد  یثحب  يدربراک  رظن 

سفنلا نم  ءایح  ینورد ؛ رظان  . 2

رد ار  اهنیا  نم  هک  تسه  مه  ام  یفرع  تارواحم  رد  یتح  .دشاب  ینورد  دشابن ، ینوریب  رظان  دـهاش و  کی  مود  صخـش  هکنیا  مود ؛
ناسنا .تسا  مهو  يرظن و  یلمع و  لقع  بضغ و  توهـش و  ياوق  زا  ياهعومجم  ناـسنا  میتفگ  اـم  .مزیریم  ناـمدوخ  یتیاور  بلاـق 

زا هک  یحیبق  رما  .تسه  مه  ام  یفرع  تارواحم  رد  یتح  نیا  متفگ  نم  هک  دـشکیم  تلاجخ  شدوخ  زا  شدوخ  هک  تسا  يروطنیا 
.متفگ ایح  ثحب  نیمه  رد  ار  اهنیا  نم  .تسا  هماّول  سفن  نامه  نیا  .دنکیم  شهوکن  ار  وا  شلقع  دـمآ ، لقع  رـس  دـعب  دز و  رـس  وا 

.دنکیم شنزرس  ار  شدوخ  شدوخ 

هک تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  تیاور  .تسا  ام  فراعم  شاهمه  میوگیم  هک  ییاهنیا  .تسا  سفنلا » نم  ءایح   » هک میراد  ییایح  ام  اذل 
نیا يدرم  (4 «) کسفن نم  ییحتـست  نأ  هءورملا  ماـمت  نم  : » دـیامرفیم هک  تسا  (3 «) نامیإلا هرمث  هسفن  نم  لجرلا  ءاـیح  : » دـندومرف

نأ ءایحلا  هیاغ  (5 «) کسفن نم  كؤایحتسا  ءایحلا  نسحأ  : » دنیامرفیم هک  تسا  نیا  ریبعت  یتح  .یـشکب  تلاجخ  تدوخ  زا  هک  تسا 
تدوخ زا  تدوخ  هک  تسا  نیا  اهایح  نیرتابیز  .دناهتفرگ  تایاور  نیا  زا  ار  سفن  زا  ایح  حالطصا  هک  ( 6 «) هسفن نم  ءرملا  ییحتسی 

زا ناـسنا  هک  تسا  نیا  ناـمیا  هرمث  ناوج  ماـمت  دـندومرف « : هک  تسا  يرگید  ریبـعت  ًـالثم  میراد  تیاور  داـیز  اـم  .یـشکب  تلاـجخ 
يرگید تیاور  .دنک  ایح  شدوخ 
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یفالخ ناسنا  .دوب  رتهتـسجرب  متفگ  نم  هک  اهنیا  .تسا  سفنلا » نم  ایح  « ؛ مود مسق  تسا و  قلخلا » نم   » مدرم زا  اـیح  لّوا  مسق  سپ 
تلاجخ مدوخ  زا  مدوخ  نم  اّما  متسه  مدوخ  تسین  یسک  ای  دوشیم  هدنمرـش  ناسنا  دنیب و  یم  ار  وا  تسا  هداتـسیا  يرگید  دنکیم و 

«. سفنلا نم  ایح   » دنیوگیم نیا  هب  .مدشن  خسم  زونه  هک  یتقو  ات  هتبلا  مشکیم ،

دوهشم ریغ  ینوریب و  رظان  .3

منکیم كاردا  ار  مدوخ  مدوخ  هکنیا  دنیبیم و  ارم  تسا و  هداتـسیا  یـصخش  هک  لّوا  مسق  ود  كاردا  .میوریم  ماسقا  هیقب  غارـس  الاح 
اهفرح نیا  زا  يروایب ، ناـمیا  داـقتعا و  نآ  هب  هک  تسین  مزـال  اـجنیا  رگید ؛ ریبعت  هب  .تسا  فراـعتم  اـهنیا  نوچ  تسا ، نشور  یلیخ 

نآ رد  .درادـن  یگدـیچیپ  نآ  رد  ًارهاـظ  يرگنیم ، ملاـمعا  هـب  هـک  منیبـیم  ار  وـت  اـی  مـنکیم  كرد  ار  مدوـخ  مدوـخ  تـسین ، يربـخ 
میوریم .تسه  مه  ناـمدوخ  یفرع  تارواـحم  وزج  نیا  .مشکیم  تلاـجخ  مه  مدوخ  زا  مشکیم ، تلاـجخ  وـت  زا  .درادـن  یگدـیچیپ 

ثحب ثحب ، اجنیا  .تسا  يداقتعا  هبنج  رگید  نیا  .تسین  نم  دوهـشم  يرهاظ  دوهـش  رظن  زا  رظان ، ینعی  مود ، صخـش  هک  ییاـجنآ 
.تسا ینامیا 

دنتسه ام  لامعا  رظان  هتشرف  ود  ·  

مالک هک  مراد  داقتعا  نآرق  هب  نم  دیوگیم  هک  یسک  متسه ، نمؤم  تسا  یعدم  هک  یـسک  متـسه ، ناملـسم  تسا  یعدم  هک  یـسک 
«، دیتَع ٌبیقَر  ِْهیَدـَل  َّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  ٌدـیعَق ؛  ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإا  : » میراد ار  هیآ  نیا  نآرق  رد  تسا ، هللا 

یکی تسار ، فرط  یکی  دریگیم ، ارف  ار  ناسنا  هتـشرف  ات  ود  ینعی  .تسار  یکی  پچ و  یکی  دش  اجنیا  رظان  ات  ود  سپ  دنـسیون ، (7)
یم ار  اهنآ  ینکب  هچره  ییوگب و  هچره  هک  دنتسه  بظاوم  دنتسه ، اّیهم  هدامآ و  ینانابهاگن  پچ ، فرط 
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ام ریبـعت  هب  اـهنیا  .دـننکیمن  مه  راذـگورف  ار  يزیچ  چـیه  ًالـصا  دـنزیریمن ، نوریب  ناـشنهذ  زا  ار  زیچ  چـیه  اـهنیا  دـیامرفیم  مه  دـعب 
نیا رد  هک  نیا  يارب  .دنسیونب  دننیبب و  ار  راک  دیاب  دنراگنیمن ، دننیبن  ات  دنراد و  ناسنا  رب  هطاحا  اهنیا  دنتسه ، لامعا  تبث  ياهرومأم 

.مدناوخ ار  هیآ  نیا  دینکن  ياههبش 

! دیشک تلاجخ  دیاب  اههتشرف  نیا  زا 

نم ییحتـسی  امک  هعم  ِنیَذلا  هیکلم  نم  مکدحا  ییحتـسیل  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللاالوسر لاق  : » دـیامرفیم ربمایپ  هک  تسا  یتیاور 
تلاجخ دنتـسه  امـش  اب  هک  ییاههتـشرف  اـت  ود  نیا  زا  دومرف : مرکا  ربمغیپ  راـهنلا » لـیللاب و  هعم  اـمه  هناریج و  نم  نیحلاـص  نیلجر 

.دورب ناتیوربآ  دنکن  هک  دیشکیم  تلاجخ  دیراد و  یتسیابردور  اهنآ  اب  هک  اههیاسمه  زا  هتسیاش  مدآ  ات  ود  زا  هک  روطنامه  دیـشکب 
نیا زا  دننکیمن ، ناتیاهر  زور  بش و  هتـشرف  ود  نیا  راهنلا » لیلاب و  هعم  امه  و   » .دیراد تسار  هیاسمه  مه  دیراد و  پچ  هیاسمه  مه 

.دیشکب تلاجخ  ات  ود 

، دنیبیم ار  نم  لمع  دراد  مراد ، رظان  .دیامرفیم  مه  شدوخ  هب  عجار  هک  تسه  مه  رذیبا  هب  ربمغیپ  ياهتیـصو  زا  میراد ، دایز  تیاور 
نآرق زا  رتـالاب  رگید  اـم  مدروآ و  تـیاور  دـعب  مدروآ ، نآرق  زا  لوا  .دــسیونیم  دراد  ار  هـمه  میوـگیم  هـچره  مـنکیم و  يراـک  ره 
دهاش هتشرف  ود  نیا  .دننکیم  طبـض  تبث و  دننیبیم و  دنتـسه ، تهارمه  دننکیمن و  تیاهر  هتـشرف  ود  نیا  هک  دیوگیم  نآرق  میرادن ،

.شکب تلاجخ  اهنیا  زا  هک  دیوگیم  مه  تیاور  رد  دنتسه ، لمع  لماع و 

تسا ام  لامعا  رظان  مه  ربمایپ  ·

میدز ار  شلاثم  کی  نآلا  ات  .دراد  مه  رگید  قیداصم  منکیمن ، تیؤر  رهاـظ  هب  ار  نآ  نم  تسین و  نم  دوهـشم  دـهاش ، هک  مسق  نیا 
اسب هچ  .مدیدیم  مه  ار  ات  ود  نیا  مدوبن  نطاب  روک  رگا  متسه ، نطاب  روک  تسا ، هتـسب  مه  مایتوکلم  مشچ  منیبیمن ، ار  هتـشرف  ود  هک 

.مدیشکیم تلاجخ  مدیدیم  رگا 
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هک دراد  تایاور  زا  یـضعب  رد  موشیم ؛ در  منکیم و  هراشا  کی  نآلا  ماهدرک و  حرطم  هتـشذگ  ار  ثحب  نیا  نم  هک  میراد  یثحب  اـم 
هضرع یتقو  هک  دیآیم  شیپ  نیا  اجنیا  رد  .دوشیم  هضرع  مرکا  ربمغیپ  هب  زور  ره  دننک ، یم  طبـض  تبث و  اههتـشرف  نیا  هک  ام  لامعا 

اهنیا همه  رد  دـنربیم ؟ ار  لمع  دوخ  ای  دـسریم  اقآ  هب  ربخ  مدرک ، يراک  نینچ  ًالثم  هک  دـنیبیم  اقآ  هک  دـنربیم  ار  هتـشون  اـیآ  دوشیم ،
علطم نم  راک  زا  ناشیا  ربمغیپ و  لثم  یـصخش  هب  دنهدیم  دنربیم  دعب  دنـسیونیم و  منکیم  مراد  هک  يراک  منادب  نم  رگا  .تسا  ثحب 

، تسا لـمع  رب  عـالطا  اـهنیا  دوشیم ؟ هچ  دـننکیم ، هضرع  مرکا  ربـمغیپ  هب  ار  لـمع  سفن  دـنربیم ، ار  راـک  دوخ  هن ، هکنیا  اـی  دوشیم ؛
ناونع تحت  همه  اهنیا  تسین ، يرهاظ  ِيدوهـش  تقو  کی  تسا و  يرهاظ  يدوهـش  عالطا  عالطا ، تقو  کی  تسا  نیا  رد  تبحص 

.تسا عالطا 

! شکب تلاجخ  ربمایپ  زا 

ٍحاَبَـص َّلُک  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُضَْرُعت  ِداَبِْعلا  َلاَـمْعَأ  َّنِإ  مالـسلا ) هیلعلاـق  : » دـندومرف هک  تسا  هیلعهللاتاولـص ) ) قداـص ماـما  زا  یتیاور   
تیاور نیا  يدودح  ات  هک  نیا  يارب  .دنهدب  هللا  (8 «) حِیبَْقلا ُلَمَْعلا  ِهِِّیبَن  یَلَع  َضَْرُعی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ِیْحَتْـسَْیلَف  اوُرَذْحاَف  اَهَراَُّجف  اَهَراَْربَأ َو 
َنوُّدَُرتَس َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  : » دـیامرفیم هک  مناوخیم  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  مشاـب ، هدرک  تیبثت  ار 

، ادخ ار  وت  لمع  نیا  هک  نادب  ار  نیا  اّما  نکب ، ینکب  یهاوخیم  يراک  ره  ( 9 «) َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ 
لوسر اقآ  ناشن  دنربب  ار  تتشز  لمع  دنکن  تقو  کی  هک  نک  ایح  شکب ، تلاجخ  .دننیبیم  نینمؤم  ربمغیپ و 
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ام لامعا  رب  يرگید  رظان  همئا » ·»

َنُونِمْؤُْملا َو  لاقف : هیآلا  هذه  نع  مالسلا ) هیلعقداصلا  ِلئُـس  : » دندومرف هک  مالـسلا ) هیلعقداص  ماما  زا  میراد  یتیاور  هیآ  لیذ  رد  اجنیا 
يراد تناهانگ  نیا  اب  نکن ، هانگ  هک  میراد  يدایز  تایاور  ام  .دننیبیم  مه  همئا  دـندش ، رتشیب  نادـهاش  تفر ، رتالاب  ( 10 «) هَِّمئَْألا ُمُه 

.دنیبیم دراد  وا  نکن ! تیذا  ار  هیلعهللاتاولص ) ) نامز ماما  .دنیبیم  نوچ  ینکیم ، تیذا  ار  ربمغیپ 

.موریم ادخ  غارس  دعب  ( 11 «،) يرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ   » تسا ادج  وا  .متفرن  ادخ  غارس  زونه 

! دیرازاین تیصعم  اب  ار  نامز  ماما 

اجنیا ام  هک  دنتـسه  ییاهرظان  اهمود و  صخـش  اهنیا  همئا .» زا  ایح  ربمغیپ ، زا  ایح  ناگتـشرف ، زا  ءایح  سفن ، زا  ءاـیح  قلخ ، زا  ءاـیح  »
نیا دراو  مهاوخیمن  نم  .دـنوشیمن  علطم  اهنیا  ینکن  لایخ  .تسه  نامفراعم  رد  اـهنیا  میوگیمن ، مدوخ  زا  نم  .مینک  تسرد  میناوتیم 

دنروآیم یتقو  .دینکن  تیذا  ناتیاهتیـصعم  نیا  اب  ار  ام  دنیوگیم  هک  میراد  هددعتم  تایاور  .مدرک  ثحب  ار  نیا  ًالبق  نوچ  موش  ثحب 
متفگ نم  .تسا  ياهشیر  ثحب  کی  تسا ، یثحب  هچ  ایح  دینادیمن  امش  .دینک  تیذا  ار  ام  هک  دینکن  يراک  مینیبیم ، ار  اهامـش  عضو 

! دنکیم هچ  یمرشیب  دینیبب  امش  فرط  نآ  زا  تسا ، ییانب  ریز  شایگدنزاس  شقن  هچ  شایبیرخت و  شقن  هچ  ناسنا  يارب  ایح 

رظان نیرتالاب  ادخ  · 

هک ییوگیم  تسار  رگا  .مراد  لوبق  ار  نآرق  مناملسم ، منمؤم ، نم  ییوگیم  غورد  سپ  دنیبیمن ؟ یسک  یتسه  تولخ  رد  يدرک  رکف 
هلحرم .متفگ  هک  دوب  نییاپ  لحارم  هزات  اـهنیا  .تسا  نلع  هشیمه  وت  يارب  يرادـن ، نلع  ّرـس و  وت  یتسین ، اـهنت  تقو  چـیه  یناملـسم 

.تسا هَداهَّشلا » ِْبیَْغلا َو  ِملاع   » وا .دنیبیم  ار  وت  دراد  وا  دراد ، هطاحا  تدوجو  مامت  رب  هک  يدوجوم  نآ  هک  تسا  نآ  رتالاب 
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ُنَْحن َو  : » دیوگیم شلّوا  دنک  ریبعت  ار  ناگتـشرف  هلأسم  دهاوخیم  هک  یتقو  تسا  ابیز  ردق  هچ  هک  دـینک  تقد  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  لّوا 
رتکیدزن وت  هب  ندرگ  گر  زا  نم  دیوگیم  لّوا  ( 12 «) ٌدیعَق ِلامِّشلا  ِنَع  ِنیمَْیلا َو  ِنَع  ِنایِّقَلَتُْملا  یَّقَلَتَی  ْذِإ  دیرَْولا ؛  ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ 

نم قلخلا ، نم  ایح   » .منک حرطم  مهاوخیمن  اجنیا  مدرک و  حرطم  ار  نیا  یتفرعم  ثحابم  رد  .تسا  هللا » نم  ایح   » ایح نیا  مسا  .متـسه 
رد تسا ، ادخرـضحم  ملاع  : » دومرف هک  مداتفا  هیلعیلاعتهللاناوضر » ) ماما هلمج  نیا  داـی  .تسا  اـم  فراـعم  همه  اـهنیا  هللا » نم  سفنلا ،

.دیهدن ماجنا  تشز  لمع  .یتسه  وا  روضح  رد  یلو  ینیبیمن  ار  وا  وت  .تسا  هتفگ  ابیز  ردق  هچ  دینکن ،» هانگ  ادخ  رضحم 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(7  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(7  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا  و 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

، يرادـید هطبار  هس  رد  ییایحیب  جـیورت  هلأسم  ام  هعماـج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  مدرک   ضرع  .دوب  اـیح »  » هب عجار  اـم  ثحب 
.دیسر ءایح  اب  طابترا  رد  یتامیسقت  هب  ام  ثحب  هتشذگ  هسلج  .تسا  يراتفر  يراتفگ و 
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رد ءایح  دهد و  ماجنا  یـسک  هاگدـید  رظنم و  یَئرم ، رد  ار  یتشز  لمع  هللااب - ذوعن   - ناسنا هک  دوب  نیا  طابترا  رد  يدنبمیـسقت  کی 
.تسا ینورد  یگدنمرش  حور و  راسکنا  حور ، ندش  لِعفنُم  يانعم  هب  اجنآ 

ءایح  » هب نآ  زا  هک  صخش  دوخ  لثم  ییاهناسنا  زا  تسا  ترابع  ریغ  تقو  کی  دوش ، ماجنا  ریغ  رظنم  هاگدید و  رد  یتشز  لمع  رگا 
، دننکیم ریبعت  قلخلا » نم 

دوخ رظنم  یئرم و  رد  تسین ؛ دشاب ، رگید  ناسنا  کی  رظنم  رد  هک  انعم  نیا  هب  ریغ »  » هک تسا  نآ  مود ؛ مسق  .میتشاد  مه  تیاور  رد 
مه ار  اهنیا  تیاور  هتشذگ  هسلج  .دننکیم  ریبعت  سفنلا » نم  ءایح   » هب نآ  زا  هک  دشاب  راک  هدنهد  ماجنا  صخش  دوخ  هاگدید  ناسنا ،
نیا مدیـشک »! تلاجخ  مدوخ  زا  مدوخ  : » مییوگیم هک  تسه  مه  ام  هّیفرع  تارواـحم  وزج  یتح  .مدرک  هراـشا  راوتـسرهف  تروص  هب 

.تسین ياهدیچیپ  هلأسم 

.مینیبیمن ار  وا  ام  هک  تسه  یـسک  رظنم  یئرم و  رد  ام  لامعا  ینعی  .دشابن  يرهاظ  دوهـشم  ِریغ  ریغ ، اّما  تسا  ریغ  هاگدـید  رد  موس ؛
ياعدا دنتـسه ، یهلا  یحو  داـعم و  أدـبم و  هب  دـقتعم  هک  یناـسک  متفگ  مدرک و  حرطم  مه  ار  هفیرـش  هیآ  میراد ، ناـمتایاور  رد  اـم 

ود یناسنا  ره  يارب  هک  تسا  نآرق  حیرـص  .دـننک  ءایح  اهنآ  زا  هدرک و  هجوت  نارظان  نیا  هب  دـیاب  دـننکیم ، نامیا  مالـسا و  نّیدـت و 
ار لامعا  هک  دنتـسه  اهنیا  ام  ریبعت  هب  دننکیم و  تیؤر  دـننیبیم و  ار  ام  تسار ، تمـس  یکی  پچ و  تمـس  یکی  تسا ، رومأم  هتـشرف 

همه هتـشذگ  هسلج  .تسا  اهنآ  زا  ءایح  ءایح ، مسق  کی  .دریگیم  رارق  اهنآ  رظنم  یئرم و  رد  تشز  لمع  سپ  دننکیم ، طبـض  تبث و 
.منکیمن رارکت  رگید  مدناوخ ، مه  ار  شتیاور  مدناوخ و  مه  ار  هیآ  متفگ ، ار 
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: ادخ يایلوا  زا  ءایح 

، مدناوخن رتشیب  مه  تیاور  کی  ًارهاظ  مدرک و  ياهراشا  مسق  نیا  هب  هتـشذگ  هسلج  رخآ  .تسا  هللا » ءایلوا  نم  ءایح   » هلأسم مراهچ ؛
هب روجنیمه  نم  .تسا  هللا » نم  ءایح  « ؛ مجنپ .موشیم  دراو  دنتساوخ  نم  زا  نوچ  .مهد  حیضوت  رتشیب  ار  نیا  هک  دنتـساوخ  نم  زا  یلو 

«. ءایلوالا نم  ءایح  «، » هکئالملا نم  ءایح  «، » سفنلا نم  ءایح  «، » قلخلا نم  ءایح   » .مدمآ راوتسرهف  بیترت 

طقف هتشذگ  هسلج  نم  هک  میراد  رایسب  تایاور  رد  مه  میراد و  هفیرـش  هیآ  رد  مه  میراد ، نامفراعم  رد  ام  هک  هللا » ءایلوا  نم  ءایح  »
لامعا اب  طبر  رد  هک  میراد  ياهیآ  نآرق  رد  ام  .دوب  تیاور  نومـضم  اـهنآ  همه  هک  متفگ  هلمج  دـنچ  مه  دـعب  مدرک ، هراـشا  نآ  هب 
َنوُّدَُرتَس َنُونِمْؤُْملا َو  ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  : » دیامرف یم  هفیرش  هیآ  .مدناوخ  ار  نآ  هتشذگ  هسلج  رد  هک  تسا 

وگب هتبلا  وگب ، هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  هب  باـطخ  .تسا  نشور  هیآ  همجرت  ( 2 «) نُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب  ْمُُکئِّبَُنیَف  ِهَداهَّشلا  ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ 
دینادـب اّما  دـینکب ، دـیهاوخیم  هچره  وگب ، همه  هب  تسین ، اهفرح  نیا  قفانم و  نمؤم و  زا  تبحـص  اجنیا  رد  رگید  وگب ، همه  هب  ینعی 

امـش يدوز  هب  و  ِهَداهَّشلا » ِْبیَْغلا َو  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو   » دراد دعب  .دننیبیم  ار  امـش  لامعا  نینمؤم  ربمغیپ و  دـنوادخ و  يدوز  هب  هک 
، دـیداد ماـجنا  هک  هچنآ  هب  سپ  نوـُلَمْعَت » ُْمْتنُک  اـِمب  ْمُُکئِّبَُـنیَف   » .تسا راکـشآ  ناـهنپ و  ياـناد  هک  دـیدرگیمرب  يدـنوادخ  يوـس  هـب 

.دنکیم ناتهاگآ 

شخب ود  هفیرـش  هیآ  نیا  .میوـگیم  تسه  مثحب  هب  طوـبرم  هک  ار  هچنآ  نم  دـینک ، ّتقد  ار  نیا  یلو  میوـگب  ریـسفت  مهاوـخیمن  نم 
ار نیا  اّما  دینکب ، دینکب  دیهاوخیم  يراک  ره  دیورب  تسا ، ایند  هب  طوبرم  لّوا  شخب  .دراد  مود  شخب  کی  لّوا و  شخب  کی  دراد ؛

.تسا تمایق  هب  طوبرم  مود  شخب  .تسا  ایند  يارب  نیا  دننیبیم ، نینمؤم  مه  ادخ و  ربمغیپ  مه  ادخ ، مه  دینادب 
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دوشیم هضرع  ربمایپ  هب  زور  ره  ناملامعا 

ماما زا  ریـصبوبا  .مناوخیم  ار  اهنیا  زا  یـضعب  نم  الاح  میراد ، رایـسب  تایاور  انعم  نیمه  هب  عجار  هفیرـش  هیآ  لـیذ  رد  لّوا  شخب  رد 
دراد دعب  .دوشیم  هضرع  ربمغیپ  هب  لامعا  ینعی  ِهَّللا » ِلوُسَر  یَلَع  ُلاَمْعَْألا  ُضَْرُعت  : » دومرف ترضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا ) هیلعقداص 

.تشز راک  ینعی  راّجف  بوخ و  راک  ینعی  راربا  شراّجف ، شراربا و  حبـص ، زور  ره  اَـهُراَُّجف » اَـهُراَْربَأ َو  ٍحاَبَـص  َّلُـک  ِداَـبِْعلا  ُلاَـمْعَأ  »
الاح ( 3 «) َتَکَس و   » دراد دعب  ُُهلوُسَر » ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَسَف  اُولَمْعا  َیلاَعَت  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  َو  : » دومرف ترضح  دعب  .دیزیهرپب  اَهوُرَذْحاَف » »

.دنتفگن ار  نونمؤملا »  » ترضح هک  تسا  هتکن  نیا  رد 

دننیب یم  ار  ناملامعا  مه  همئا 

َابَأ َّنإ  مالسلا ) هیلعهللادبع  یبأل  ُتلق  لاق : : » دنکیم لقن  ریـصبوبا  مه  زاب  هک  تسا  نیا  ریظن  ًابیرقت  مه  نآ  میراد ، رگید  تیاور  کی 
َّلُک ِِهتَّمُأ  ُلاَمْعَأ  ِْهیَلَع  ُضَْرُعت  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  : » دـیوگیم روجنیا  باطخ  رمع  هک  متفگ  ترـضح  هب  نم  دـیوگیم  ُلوُقَی » َناَـک  ِباَّطَْخلا 

يروطنیا دومرف : ترـضح  اَذَـکَه » َْسَیل  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  ، » دـننکیم هضرع  ربمغیپ  هب  اههبنـشجنپ  ار  ادـخ  ناگدـنب  لاـمعا  ٍسیِمَخ »
اُولَمْعا ِلـُق  َّلَـج َو  َّزَع  ِهَّللا  ُلْوَق  َوُه  اوُرَذْـحاَف َو  اَـهُراَُّجف  اَـهُراَْربَأ َو  ٍحاَبَـص  َّلُـک  ِِهتَّمُأ  ُلاَـمْعَأ  ِْهیَلَع  ُضَْرُعت  ِهَّللا  َلوُـسَر  َّنَِکل  َو   » .تسین
ریـسفت رد  متفگ ، هتـشذگ  هسلج  نم  ( 4 «) هَِّمئَْألا یَنَع  اَمَّنِإ  : » دـیوگیم ریـصبوبا  اـجنیا  دـعب  َنُونِمْؤُْملا » ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهَّللا  يَرَیَـسَف 

هک متفگ  مدرک و  ثحب  هک  مه  ار  ادـخ  ياـیلوا  .دنتـسه  همئا  نوـنمؤم  زا  دارم  هک  دـنکیم  لـقن  میهاربا  نب  یلع  زا  هک  تسا  یفاـص 
نم مالـسلامهیلع .) ) نیرهاط همئا  مرکا و  ربمایپ  زا  تسا  ترابع  ادخ  يایلوا  هیآ ، رظن  زا  دوشیم ، هضرع  مه  ادـخ  يایلوا  رب  ام  لامعا 

رد ار  اـهنیا  هللاءاـشنا  هک  میوـگیم  ار  اـهنیا  همه  نم  .تسا  یکچوـک  ثحب  ثحب ، نیا  دـینکن  لاـیخ  هک  نـیا  يارب  میوـگیم  ار  اـهنیا 
.دینک طبض  تبث و  رگید  ياهاج  يارب  ناتیاهنهذ 
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!؟ ینکیم تحاران  ار  ربمایپ  تهانگ  اب  ارچ 

ور ترضح  ِهَّللا »!؟ َلوُسَر  َنوُءوُسَت  ْمَُکل  اَم  ُلوُقَی  ُُهتْعِمَس  َلاَق  مالـسلا ) هیلعهللادبع  یبا  نع  : » دنکیم لقن  هک  تسا  هعامُـس  زا  یتیاور 
هب دنکیم  ترضح  هک  یباطخ  نوچ  دندوب ، هتـسشن  یتّیعمج  هک  دوش  یم  مولعم  دینکیم ؟ تحاران  ار  ربمغیپ  اهامـش  ارچ  تفگ : درک 
»؟ ُهُؤوُسَن َْفیَک  : » تفگ دـش  دـنلب  یکی  ٌلُـجَر » َلاَـقَف  « ؟ دـینکیم تیذا  ار  ربـمغیپ  ردـقنیا  اهامـش  هچ  يارب  مکل .» اـم  ، » دـنکیم عمج 
هب امش  لامعا  دینادیمن  امـش  ِْهیَلَع » ُضَْرُعت  ْمَُکلاَمْعَأ  َّنَأ  « ؟ دینادیمن امـش  َنوُمَْلعَت » اَم  َلاَقَف َأ  « ؟ مینکیم تیذا  ار  ترـضح  ام  يروطچ 
اَلَف  » .دوش یم  تحاراـن  َکـِلَذ » ُهَءاَـس   » دـیا هدرک  تیـصعم  امـش  هک  دـنیبیم  یتقو  ًهَیِـصْعَم » اَـهِیف  يَأَر  اَذِإَـف  « ؟ دوش یم  هضرع  ربمغیپ 

ار ربمغیپ  دنیکن ، تیـصعم  دینک ، تعاطا  وا  زا  ینعی  .دـینک  شلاحـشوخ  ( 5 «) ُهوُّرُـس َو   » .دـینکن تیذا  ار  ربمغیپ  ِهَّللا » َلوُسَر  اوُءوُسَت 
.دینکن تیذا 

دوشیم هضرع  زین  همئا  هب  زور  ره  ناملامعا 

، داّیَز نابا  نب  هللادبع  .تسا  تیاور  نتم  همه  میوگیم  هک  ییاهنیا  متفگ  .مدناوخن  تیاور  اّما  مدرک ، هراشا  اهنیا  هب  نم  هتشذگ  هسلج 
مالـسلا هیلعاَضِّرِلل  ُْتُلق  َلاَق  مالـسلا  هیلعاَضِّرلا  َْدنِع  ًانیِکَم  َناَک  : » دـنکیم لقن  ناشیا  تشاد ، یهاگیاج  مالـسلا ) هیلعمتـشه  ماما  شیپ 

يارب تفگ : اعد »! سامتلا  : » دـنیوگیم دـیدید  دـینک ! اعد  ماهچب  نز و  نم و  يارب  اقآ  متفگ : ترـضح  هب  ِیْتَیب » ِلـْهَِأل  ِیل َو  َهَّللا  ُعْدا 
ٍمْوَی َو ِّلُک  ِیف  َّیَلَع  ُضَْرُعَتل  ْمَُکلاَمْعَأ  َّنِإ  ِهَّللا  َو  « ؟ منکیمن ار  راک  نیا  نم  ُلَْـعفَأ » ُتَْسل  َلاَـقَف َأ َو  ! » دـینک اـعد  ماـهچب  نز و  مدوخ و 

.دوشیم هضرع  نم  هب  همه  بش  حبص و  دینکیم  تاهچب  نز و  وت و  هک  ییاهراک  مامت  ٍهَْلَیل »

نامهچب نز و  نامدوخ و  يراک  ره  هک  میتسنادـیمن  الاح  اـت  اـم  دـش ، بیرغ  بیجع  یلیخ  متفگ  ملد  رد  َکـِلَذ » ُتْمَظْعَتْـساَف  َلاَـق  »
نم ینطاب  لمع  نامه  .دناوخ  ار  منهذ  اجنامه  تشذگ ، منهذ  رد  هک  نیمه  دیوگیم : دـننک ! یم  هضرع  اقآ  تمدـخ  ار  همه  مینکیم 
ُهَّللا يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  « ؟ یناوخیمن نآرق  وت  دومرف : ترـضح  َّلَج » َّزَع َو  ِهَّللا  َباَـتِک  ُأَْرقَت  اَـم  ِیل َأ  َلاَـقَف   » .دـید مه  ار  نم  ینهذ  و 

تنهذ رد  هک  نیمه  هک  داد  ناـشن  وا  هب  ًـالمع  اـجنامه  .تسا  نآرق  هیآ  نتم  یناوخیمن ؟ نآرق  وت  ( 6 «) نُونِمْؤُْملا ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو 
تایآ و زا  نشور  یلیخ  هتسد  کی  اهنیا  یناوخیمن ؟ نآرق  وت  رگم  تفگ : ترضح  هلـصافالب  دمآ  منهذ  رد  ات  .مداد  ار  تباوج  دمآ 

.دوب تایاور 
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لمع شرازگ  هن  ربمایپ  هب  لمع » ِدوخ  هضرع  »

: دـنکیم لقن  مالـسلا ) هیلعمتـشه  ماما  زا  ار  نآ  میهاربا  نب  یلع  هک  تسا  یفاص  ریـسفت  رد  تیاور  دـینک ؛ شوگ  ار  تیاور  نیا  الاح 
ُلَمَْعلا ِهِِّیبَن  یَلَع  َضَْرُعی  ْنَأ  ْمُکُدَـحَأ  ِیْحَتْـسَْیلَف  اوُرَذْـحاَف  اَهَراَُّجف  اَهَراَْربَأ َو  ٍحاَبَـص  َّلُک  ِهَّللا  ِلوُسَر  یَلَع  ُضَْرُعت  ِداَبِْعلا  َلاَمْعَأ  َّنِإ  َلاق  »

هیآ و ثحب  نیا  ياـهلوارق  شیپ  تیاور ، نیا  اـّما  دوـب ، تیاور  کـی  .مدروآ  ءاـیح  ثحب  ناوـنع  هب  هک  دوـب  یتـیاور  نیا  (7 «) حِیبَْقلا
(8) .تسا تایاور 

ار ام  لامعا  دنتـسه  رومأم  اههتـشرف  هک  تسه  تقو  کی  تسا ؟ تایاور  هیآ و  رد  اهنیا  زا  کی  مادک  مینیبب  منکیم  ریـسفت  ات  ود  نم 
هب دـنربیم  دنـسیونیم و  دـننکیم ، شرازگ  هک  نیا  لثم  دروخیم ، هطـساو  کی  اقآ  عالّطا  نم و  تشز  لمع  نیب  اـجنیا  دـننک ، شرازگ 

نیا مینیبیم ، ار  وت  راک  ِدوخ  ام  .دـنیوگیم  ار  نیا  تایاور  مه  هیآ و  مه  دـنربیم ، ار  لمع  دوخ  هک  تسه  تقو  کـی  .دـنهدیم  ربماـیپ 
.تسا یّمهم  هلأسم  یلیخ 

هدمآ نیا  مه  تایاور  مامت  رد  دننکیم ، شرازگ  اهنآ  يارب  هکنیا  هن  دننیبیم ، ار  تلمع  همئا  ربمغیپ و  ادخ ، ُهللا » يرَیَـسَف  اولَمعا  ُلق  «َو 
نیا درف ، نهذ  رد  هک  نیمه  مینیبیم ، ار  امـش  لامعا  ام  تفگ : وا  هب  ماما  مالـسلاهیلع ،) ) متـشه ماـما  شیپ  دـمآ  هک  مه  ناـمه  .تسا 

.مدید نآلا  نیمه  تشذگ ، وت  نهذ  رد  هک  يزیچ  نآ  .مدید  ار  وت  نهذ  نم  هک  دنامهف  وا  هب  ماما  دمآ ، بیجع  یلیخ  هلأسم 

! نک ءایح  نامز  ماما  زا  وگ و ...  غورد  باجح ، یب 

تدوخ يارب  تسا  ياهفایق  هچ  نیا  تسا ؛ نیا  ملاؤس  نم  الاح  .دـننیبیم  يراتفر  يراتفگ و  يرادـید ، دـعب  رد  ار  ام  لامعا  همئا  سپ 
مرحمان درم  رانک  دـنیبیم ، ار  تلکیه  نیا  دراد  هیلعهللاتاولـص ) ) نامز ماـما  يدرک ؟ یلاـیخ  هچ  وت  میوگیم ، ار  اـهنز  يدرک ؟ تسرد 

! ایحیب .دنیبیم  ار  تلکیه  دراد  درَم  .يوریم  يراد 
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دونشب ار  وت  فرح  عمتـسم  هک  نآ  زا  لبق  دونـشیم ! دراد  ار  تغورد  ییوگیم ، غورد  يراد  هک  عقوم  نآ  ینزیم ، يراد  هک  ییاهفرح 
هک یعورشمان  طباور  نیا  ینکیم ، يراد  هک  ییاهراک  مامت  .دیدیشکیم  تلاجخ  هن  رگ  دنتفگن و  ار  ناتفراعم  اهامـش  هب  دونـشیم ! وا 

يایلوا زا  .دننیبیم  ار  اهراک  نیا  همه  هیلعهللاتاولص ) ) نامز ماما  ات  هتفرگ  ربمغیپ  زا  .دونـشیم  ار  همه  دنیبیم و  ار  همه  تسا ، هعماج  رد 
هک ییاهنآ  .مدوبن  مه  ریـسفت  لابند  هک  نیا  اب  مداد  مه  يریـسفت  تاعالطا  .تایاور  مه  مدـناوخ و  هیآ  مه  نم  ینکیمن ؟ ءایح  ادـخ 

.دنک راکنا  دننیبیم ، ار  زیچ  همه  همئا  ربمایپ و  هک  ار  هتکن  نیا  دناوتیمن  یسک  .دننیبب  دنورب  دنتسه  شلها 

!؟ يریگتسد عقوت  يرازآ و  ربمایپ 

ارچ دیـشکب ! تلاجخ  تفگ : اهنآ  هب  دـیاب  دـنهدیمن ؟ ار  مباوج  همئا  ارچ  دـنیوگیم : یـضعب  .میوگب  ياهتکن  مهاوخیم  اـجنیا  رد  نم 
یلیخ يراد !؟ یعّقوت  هچ  تیاهراک  نیا  اب  تیاهفرح و  نیا  اب  تاهفایق ، نیا  اب  نک ! ءایح  شکب ! تلاجخ  دنکیمن ؟ رثا  نم  تالّـسوت 

مه ات  ود  یکی  .نک  ءایح  اهنیا  زا  لقاّدح  ینکیمن ، ءایح  مدرم  زا  ینک ، یمن  ءایح  تدوخ  زا  .دنتسه  گرزب  یلیخ  ًاعقاو  دنتـسه ، اقآ 
مادم دریگب ، ار  تتـسد  ربمغیپ  یهاوخیم  دعب  یهدیم ، جنر  ربمغیپ  هب  بش  ره  زور و  ره  .میراد  باب  نیا  رد  يدایز  تایاور  دنتـسین ،

؟ یناوخیم جرف  ياعد  مادم  یناوخیم ؟ لسوت  ياعد  مادم  ینکیم ، لّسوت 

مدرم يولج  تسا ؟ ناهنپ  اهنیا  زا  تیاهراک  يدرک  لایخ  تسا ؟ اجک  راک  هرگ  دیمهفب  دیناوت  یم  دینک ، رکف  دینیـشنب  دیورب  بشما 
وا ینکیم ، يراکبیرف  يراد  ینکیم ، يراکایر  يراد  ییوگیم ؟ غورد  يراد  هک  دـمهفیمن  مه  وا  ایآ  اـّما  يریگ  یم  يراد  نید  هفاـیق 

.يراذگب هالک  یناوتیمن  هک  اقآ  رس  یتشاذگ ، هالک  نم  رس  نک  ضرف  دمهفیمن ؟
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! تسا ءایح  قح  هک  روطنآ  نک  ءایح  ادخ  زا 

تقو کی  تسا ، دـحاو  صخـش  هاگدـید  رد  ییوگیم  تقو  کی  تسا ، ددـعتم  دارفا  هاگدـید  رد  هللا ،» ءاـیلوا  نم  ءاـیح   » نم رظن  هب 
، تسین ات  ود  یکی و  تسا ، ادـخ  يایلوا  هاگدـید  ییوگیم  تقو  کی  ینکیم ، حرطم  ییآیم  ار  اـهنیا  تسا ، مدوخ  هاگدـید  ییوگیم 

.تسا ددعتم 

نیا رد  اـیح ، ماـسقا  باـب  رد  ینعی  .میراد  زین  یلاـعت » هللا  نم  ءاـیح  ، » میوـگب متـساوخ  مدوـب  هدرک  هدـعو  مدوـب و  هداد  لوـق  نوـچ 
رد یبلطم  هک  مناوخیم  تیاور  ات  دنچ  نم  .میراد  هددعتم  تایاور  .تسا  ادخ  زا  ءایح  مجنپ  مسق  دشاب ، هاگدید  رد  هک  يدنبمیـسقت 

لاـق : » دـندومرف هک  تسا  مرکا  ربـمغیپ  زا  یتـیاور  .مییوـگیم  داد  يرمع  داد و  قـیفوت  ادـخ  رگا  دـعب  هسلج  هللاءاـشنا  هک  تـسه  نآ 
زا يرگید  تیاور  .تسا  ءایح  قح  هک  روطنآ  دینک  ءایح  ادخ  زا  ( 9 «،) ءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  ملسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر

شراگدرورپ زا  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادخ  ( 10 «،) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  : » دندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ 
.تسا ءایح  قح  هک  روطنآ  دنکیم  ءایح 

تشهب دورو  ادخ و  زا  ءایح 

دهاوخیم تلد  دنتفگ : رذوبا  هب  ِیبَأ » َكاَِدف  ْمَعَن  ُْتُلق  َهَّنَْجلا ؟ َلُخْدَت  ْنَأ  ُّبُِحت  َأ  : » دـندومرف رذـیبا  هب  ترـضح  هک  تسه  یتیاور  رد 
َبُْصن َتْوَْملا  ِلَعْجا  َو   » .نک هاتوک  ار  تیاهوزرآ  ِلَمَْألا » َنِم  ْرِْـصقاَف  َلاَق  « ؟ دهاوخیمن شلد  یـسک  هچ  .هلب  تفگ : يورب ؟ تشهب  هب 

ار ءایح  قح  ادـخ  زا  ( 11 «) ءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  ِحَتْـسا  َو   » .يریم یم  هک  دورن  تداـی  شاـب ، هتـشاد  رظن  رد  هشیمه  ار  گرم  َکـْیَْنیَع »
.تسا رذیبا  يارب  طقف  اجنیا  شاب ، هتشاد 

تـشهب دراو  هک  دـیراد  تسود  اهامـش  همه  ایآ  هنجلا » لخدـی  نأ  بحی  مکلک  أ  لاق : : » دـندومرف هک  تسه  رگید  تیاور  کـی  رد 
هاتوک ار  ناتیاهوزرآ  لمألا » نم  اورـصق  لاق   » .دراد مکُّلک  نوچ  دوب ، یمومع  دـندومرف  هک  یباطخ  هللا » لوسر  ای  معن  اولاق  « ؟ دـیوش

و  » .دـیریمیم هک  دورن  ناتدای  .دـیراد  هگن  طبـض  تبث و  ناتیاهمـشچ  شیپ  هشیمه  ار  گرم  مکراـصبأ » نیب  مکلاـجآ  اوتبث  و   » دـینک
يور هدنیآ  هسلج  هللاءاشنإ  الاح  .تسا  راوازـس  ندرک  مرـش  ادخ  زا  هک  روطنآ  دینک  مرـش  ادخ  زا  ( 12 «) ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتـسا 
یثحب شدوخ  نیا  هچ ؟ ینعی  دنک ، مرـش  ادـخ  زا  ناسنا  تسا ، راوازـس  هک  روطنآ  هچ ؟ ینعی  ادـخ  زا  ءایح  قح  هک  منکیم  هیکت  نیا 
یثحب شدوخ  نیا  ینک ، مرـش  ادـخ  زا  تسا  راوازـس  هک  يروجنآ  نک  مرـش  ادـخ  زا  هک  تشاد  تاـیاور  نیا  ماـمت  رد  نوچ  تسا ،

.تسا
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www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(8  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(8  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا  و 

(1) «. َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

زا لبق  هچ  ینعی  دراد ؛ یم  زاب  تشز  لامعا  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  هّیناسنا  هزیرغ  یهلا و  هعیدو  نآ  ءایح  .دوب  ایح »  » دروم رد  ام  ثحب 
لمع کی  اب  یتقو  حور  هک  انعم  نیا  هب  .دراد  یگدنرادزاب  شقن  ءایح  لمع ، زا  دـعب  هچ  دـنک و  یم  ریوصت  ار  لمع  ناسنا  هک  لمع 

وا یگدـنرادزاب  بجوم  تلاـح  نیمه  دوشیم و  رـسکنم  لـعفنم و  دـنکیم ، ریوصت  ار  تشز  لـمع  هک  یتقو  دوش و  یم  وربور  تشز 
.دوشیم ادیپ  تشز  لمع  نآ  رارکت  هب  تبسن  یگدنرادزاب  تلاح  نیا  مه ، لمع  زا  دعب  تسا و 
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، دراد رظان  هب  تبـسن  ناسنا  هک  ییایح  هک  میتفگ  میدرک و  رظان  اب  طبر  رد  ءایح  هب  عجار  يدنب  میـسقت  کی  ام  هتـشذگ  تاسلج  رد 
رومأم هک  یناگتـشرف  ینعی  دـشاب ؛ یم  هکئالملا » نم  ءایح   » یهاگ هدوب و  سفنلا » نم  ءایح   » یهاگ تسا ، قلخلا » نم  ءاـیح   » یهاـگ

« هللا نم  ءایح   » نآ عون  نیمجنپ  .مدرک  ثحب  ار  نآ  هتـشذگ  هسلج  هک  تسا  هللا » ءایلوا  نم  ءایح   » یهاگ .دنتـسه  ناسنا  لامعا  طبض 
.ندرک مرش  ندیشک و  تلاجخ  ادخ  زا  ینعی  تسا ،

ام ثحب  نـآلا  مدرک و  ثحب  ار  نیا  ًـالبق  نم  نوچ  موشیمن ، نآ  دراو  نم  هک  میراد  یتـفرعم  ثحب  کـی  اـم  هللا » نم  ءاـیح   » باـب رد 
ینعی .دـنیامرفیم  حرطم  نوگانوگ  طباور  رد  ار  هللا » نم  ءایح   » هک میراد  يدّدـعتم  تایاور  اـم  یتیبرت ، ثحب  دروم  رد  .تسا  یتیبرت 

.دشاب هتشاد  ءایح  طباور  نیا  هب  هجوت  اب  دیاب  ناسنا  هک  نیا 

! دنیب یم  ادخ  . 1

هک دیآیم  شمرـش  نیا  زا  قلخلا » نم  ءایح   » رد ناسنا  .دننکیم  حرطم  ار  دنوادخ » ندوب  رظان  لصا   » هک تسه  تایاور  زا  هتـسد  کی 
دـننیبیم و ار  وا  هک  یناگتـشرف  هاگدـید  رد  دـشاب ، رتالاب  شتفرعم  هّرذ  کی  رگا  الاح  .دـهد  ماـجنا  ریغ  هاگدـید  رد  ار  تشز  لـمع 

دنوادخ هک  دننکیم  حرطم  هطبار  نیمه  رد  ار  هللا » نم  ءایح  ، » تایاور لّوا  هتـسد  .دنکیم  ءایح  زین  دننکیم ، طبـض  تبث و  ار  شلامعا 
! دیایب تمرش  ادخ  زا  دیاب  ینکیم  هک  ار  راک  نیا  یتسه ، ادخ  هاگدید  رد  وت  تسا ، رظان  وت  لامعا  هب 

! نکن تیصعم  شکب و  تلاجخ  ادخ  زا 

ترــضح زا  لّوا  تـیاور  .دراد  نآرق  تاـیآ  هـب  هراـشا  مـه  ناشیاهیــضعب  هـک  مناوـخیم  تـیاور  دـنچ  هنوـمن  ناوـنع  هـب  نـم  ـالاح 
اناوت وت  رب  وا  نوچ  شاب ، هتـشاد  میب  ادـخ  زا  کیلع » هتردـقل  لج  زع و  هللا  فخ  : » دـیامرفیم هک  تسا  هیلعهللاتاولـص ) ) نیدـباعلانیز
هدعو هک  یباذـع  زا  یناوتیم  نکن  لایخ  نکن ! تیـصعم  شکب و  تلاجخ  ینک ، رارف  ادـخ  گنچ  زا  یناوتب  هک  تسین  روطنیا  تسا !
هراشا تیاور  نیا  .تسا  کیدزن  وت  هب  نوچ  شکب ، تلاجخ  ادـخ  زا   (1)« کنم هبرقل  هنم  حتـسا  و   » دراد دعب  .ینک  رارف  تسا  هدرک 

.تسا رظان  ادخ  هک  تسا  انعم  نیمه  هب 
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 ...! نم یلو  ینیب  یمن  ارم  وت 

َو : » دـیامرفیم ًالثم  دراد ، یکیدزن  بُرق و  هب  هراشا  مه  يرگید  تاـیآ  رد   (1)« يَرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ   » دـیامرفیم مه  هفیرـش  هیآ  رد 
زا رت  کیدزن  وا  هب  ام  یلو  دینیبیمن  اهامش   (3)« َنوُرِْصُبت ْنِکل ال  ْمُْکنِم َو  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو   » ای  (2)« يرَْولا ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن 

.ینکیم يراد  راک  هچ  هک  منیبیم  هک  نم  یلو  ینیبیمن  ارم  تسا و  روک  تنطاب  مشچ  یتسه و  روک  وت  .میتسه  امش 

ادخ هدنب  نیرت  بوبحم  دیدش  هیرگ 

نیا رگم  دیهد  ماجنا  امش  هک  تسین  يراکچیه   (4)« ًادوُهُش ْمُْکیَلَع  اَّنُک  َّالِإ  ٍلَمَع  ْنِم  َنُولَمْعَت  َو ال   » تسه ياهیآ  رد  سنوی  هروس  رد 
میوگب ار  نیا  یلو  منک ، يریسفت  ثحب  مهاوخیمن  نم  .مینیبیم  میراد  ام  تسا و  ام  رظنم  یَئرم و  رد  ناتیاهراک  .مینیبیم  ار  نآ  ام  هک 

دوهـش هک  مسریم  دـعب  نم  .دریگیم  ار  تاینوریب  لامعا  مه  دریگیم و  ار  تاینورد  لامعا  مه  ینعی  دراد ، قالطا  اجنیا  رد  لمع »  » هک
.درادن انثتـسا  ٍلمع » نم  ام   » .دنیب یم  ادخ  دهد ، ماجنا  وا  هک  ار  هچره  .دریگیم  ار  وا  نلع  مه  دریگیم و  رب  رد  ار  ناسنا  ّرـس  مه  ادخ 

.دریگیم ار  همه 

ربمغیپ  (5)« ادـیدش ًءاکب  یکب  هیآلا  هذـه  أرق  اذا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللاالوسر ناک   » هک تسا  هک  دـمآ  یتیاور  هیآ  نیا  لیذ  رد 
رد تیاور  زا  هتـسد  کـی  اـهنیا  .تسا  نشور  یلیخ  شدوخ  هیآ  نیا  .درکیم  هیرگ  تّدـش  هب  دیـسریم ، هیآ  نیا  تئارق  هب  یتقو  مرکا 

ینورد ینامیا و  ياههـشیر  مه  دراد و  يداـقتعا  ياـههبنج  دراد و  هراـشا  مه  تاـیآ  هب  مدرک  ضرع  هک  تسا  هللا » نم  ءاـیح   » باـب
.دراد
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! دنیب یم  ار  تنَلَع  ّرِس و  ادخ  . 2

هیآ قالطا  زا  مدرک و  هراشا  نآ  هب  نآلا  مه  نم  هک  دنکیم  هراشا  دـنوادخ  بُرق  یگنوگچ  هب  هک  دنتـسه  یتایاور  رگید  هتـسد  کی 
یسک اجنآ  هچ ؟ افخ  رد  یلو  دشاب ، مدرم  رظنم  رد  هک  تسا  ییاج  رد  مدرم  زا  ءایح  .درادن  نلع  ّرـس و  دنوادخ  بُرق  .متفرگ  ار  نآ 

( مالـسلا هیلعمتفه  ماما  زا  تیاور  دـینکن ! هابتـشا  .تسین  قلخلا » نم  ءایح   » لثم وا  زا  يایح  دـینکن ! هابتـشا  ادـخ ، باب  رد  اـما  .تسین 
تلاجخ ناتّرـس  رد  ادـخ  زا  .تسا  نشور  یلیخ   (1)« مُِکتَِیناَلَع ِیف  ِساَّنلا  َنِم  َنُویْحَتْـسَت  اَمَک  ْمُکِِرئاَرَـس  ِیف  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْـساَف   » تسا
.دیشاب روط  نیمه  مه  ادخ  ربارب  رد  دینک ، یمن  مدرم  يولج  ار  راک  همه  دیشک ! یم  تلاجخ  مدرم  زا  نلع  رد  هک  روطنامه  دیشکب ،

ءایح لیلد  وا » یهارمه   » و رظان » یگرزب  »

هک دنراد  تهج  ود  ناشدوخ  اهنیا  .مدرک  يدنبهتسد  نم  هک  دنتسه  اهنیا  یلاعت » هللا  نم  ءایح   » باب رد  مه  تایاور  زا  ياهتسد  کی 
رد ام  .تسا  ناسنا  اب  ادـخ  دروخرب  هوحن  اب  طابترا  رد  ود ، تسا و  ناسنا  دزن  ادـخ  هاگیاج  اب  طابترا  رد  کی ، تسا ؛ لّصفم  شثحب 

بلطم حطـس  منک و  یم  هداس  ریبعت  نم  .تسا  فلتخم  دارفا  اب  بسانتم  قلخلا » نم  ءایح   » میراذـگیم قرف  اه  ناسنا  نایم  لامعا  باب 
.مینیبیمن ناشیارب  یّمهم  دایز  هاگیاج  نوچ  .مینک  یمن  مرش  یلیخ  ناشهاگیاج ، رطاخ  هب  اهیضعب  زا  ام  ًالثم  مروآ ؛ یم  نییاپ  ار 

هک میهد  ماجنا  ییاهراک  اسب  هچ  هللااب _ ذوعن  ، _ میرادـن یتسیاب  رد  ور  وا  يولج  نوچ  الاح  .تسا  ینامدوخ  ینالف  مییوگ  یم  ًـالثم 
یتسیاب رد  ور  وا  اب  ام  هک  دـشاب  رـضاح  یگرزب  صخـش  رگا  میهد و  ماجنا  ار  اهراک  نآ  همه  يولج  میتسین  رـضاح  هدوبن و  تسرد 

.تسا رظان  هب  تبسن  هدوب و  ءایح  هب  طوبرم  شاهمه  اهنیا  .منکیمن  ار  راک  نیا  میشاب  هتشاد 
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هب ناممـشچ  تاقوا  یهاگ  اهنت  هک  یـسک  ًالثم  .تسا  وا  اب  دروخرب  رطاخ  هب  هکلب  تسین  هاگیاج  رطاخ  هب  ءاـیح  رگید  دروم  رد  اـّما 
زا مدآ  .دراد  قرف  دتفایم ، شمـشچ  رد  ناممـشچ  مینکیم ، دروخرب  وا  اب  بش  ره  زور و  ره  هک  یـسک  اب  مینیبیم ، ار  وا  دـتفایم و  مه 

رگید دـتفاین و  وا  شیپ  مه  ناـمهالک  دـیاش  شراـک ! لاـبند  تفر  ینـالف  مییوگب : دـیاش  یلّوا  دروم  رد  .دـشکیم  تلاـجخ  درف  نیا 
قرف رفن  ود  نیا  نایم  ام  .دنک  یم  مرـش  وا  زا  ناسنا  دـنک و  یم  قرف  تسا ، مدآ  هارمه  هشیمه  هک  یـسک  اّما  مینیبن و ...  ار  رگیدـمه 

.میراذگیم

دنوادخ زا  ءایح  ةوحن 

نیا زا  دروخرب ، رظن  زا  مه  هاگیاج و  رظن  زا  مه  دـنوادخ ، زا  ناگدـنب  ياـیح  هک  تسا  حرطم  هلأـسم  نیا  اـم  ِتاـیاور  زا  یـشخب  رد 
.تسا نییاپ  یلیخ  ناشحطـس  هللااب _ ذوعن   _ هک یناسک  هن  دنراد ، یگتـسیاش  امـش  شیپ  هک  یناسک  هاگیاج  دننام  ینعی  .دشاب  خـنس 

ور هب  ور  یگرزب  دارفا  اب  یتقو  هک  میتسه  هنوگنیا  مه  ام  دوخ  .دـشاب  هتـسیاش  دارفا  هاگیاج  هب  هاگن  دـننام  ادـخ ، هاگیاج  هب  ناتهاگن 
! دنزب رس  ام  زا  یفالخ  ًاهابتشا  یتح  تقو  کی  دنکن  هک  مینکیم ، روج  عمج و  ار  نامدوخ  میوشیم ،

دنکیم مرش  وا  زا  مدآ  .دوش  یم  رتشیب  تبقارم  یلیخ  دشاب ، هتشاد  راک  رـس و  وا  اب  مدآ  زور  ره  مه  دعب  دوب و  هتـسیاش  درف  رگا  لاح 
( : ملـسوهلآوهیلعهللایلص ) هللاالوسر لاق  « ؛ دراد هک  مرکا  ربمغیپ  زا  میراد  یتیاور  کـی  رد  .دـنک  وا  رظنم  یَئرم و  رد  يدـب  لـمع  هک 

هراشا بلطم  کی  هب  یلّوا  هک  تسا  هتـشاذگ  مه  رانک  ار  هملک  ود  ترـضح   (1)« ِکناَریِج یِِحلاَص  ْنِم  َكَءاَیِْحتْسا  ِهَّللا  َنِم  ِیْحَتْـسا 
هک ياهیاسمه  زا  هک  روطناـمه  شکب ، تلاـجخ  ادـخ  زا  دـیامرف : یم  ناـشیا  .دـنک  یم  ناـیب  ار  يرگید  بلطم  مه  یمود  هتـشاد و 

! یشک یم  تلاجخ  تسا  ناگتسیاش  زا  دراد و  وت  دزن  یعیفر  هاگیاج 
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یهاگ هن ! .درادـن  انعم  وا  زا  ءایح  درادـن و  یهاگیاج  اذـل  تسا ؛ شدوخ  زا  رتدـب  هللااب _ ذوعن   _ هک دراد  ياـهیاسمه  ناـسنا  یهاـگ 
، بش ره  زور و  ره  تسا و  هیاسمه  هک  حلاص  ناسنا  کی  .تسا  ناکین  احلص و  زا  تسا ، ياهتـسیاش  گرزب و  مدآ  هیاسمه ، تاقوا 

؟! دنک یم  ءایح  وا  زا  هنوگچ  ناسنا  دتفایم ، شمشچ  هب  ممشچ 

تاهتـسیاش هیاسمه  زا  هک  روطنامه  .میـشکب  تلاـجخ  ادـخ  زا  اـم  دـیاش  اـت  تسا  هدروآ  نییاـپ  ار  بلطم  حطـس  ردـق  هچ  ترـضح 
طقف ترـضح  هک  تسین  روطنیا  هتبلا  شکب ! تلاجخ  مه  ادـخ  زا  یهدـیمن ، ماجنا  ار  يراک  ره  وا  يور  يولج  یـشکیم و  تلاـجخ 

.موریم شیپ  ماگ  هب  ماگ  روطنیمه  نم  دراد و  همادا  بلطم  هن  دیشکب ! تلاجخ  ادخ  زا  دنیامرفب 

ءایح عون  نیرتالاب 

 _ هطبار نیا  رد  لقتسم  ثحب  کی  نوچ  میوگیم ، ًادعب  ار  اهنآ  هک  دننکیم  نایب  ار  هللا » نم  ءایح   » ِیـشزرا شقن  تایاور  زا  ياهتـسد 
لـضفأ  » هک تسه  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  ًالثم  هک  تسا  یـشزرا  هلأـسم  نیمه  هب  عجار  يدنبمیـسقت  کـی  .تشاد  مهاوخ  هللاءاـش _  نا 

.میوگ یم  ًادعب  ار  شیارچ  .تسا  دنوادخ  زا  يایح  اهایح  نیرتتلیضف  اب   (1)« هللا نم  كؤایحتسا  ءایحلا 

دنوادخ زا  يایح  رثا 

ءایحلا : » دندومرف هک  تسا  مالسلا ) هیلعیلع  زا  تیاور  .دنک  یم  نایب  ار  هللا » نم  ءایح   » رب ّبترتم  رثا  هک  تسه  تایاور  زا  هتـسد  کی 
يدنبهتـسد طقف  متـساوخ  نآلا  نم  .مهد  یم  حیـضوت  ًادعب  نم  هک  دـهاوخیم  حیـضوت  مه  نیا   (2)« اـیاطخلا نم  ًاریثک  وحمی  هللا  نم 

.میوگب ار  تایاور 

دنوادخ زا  ءایح  قح 

هدّدـعتم تایاور  رد  ام  هک  میآـیم  مدوخ  ثحب  غارـس  ـالاح  .مدرک  حرطم  هتـشذگ  هسلج  رخآ  رد  هک  یبلطم  يارب  دوب  همدـقم  اـهنیا 
! دینک ءایح  تسا ، ءایح  قح  هک  هنوگنآ  دـنوادخ  زا  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  تیاور  نیا   (3)« ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتسا   » هک میراد 

؟ هچ ینعی  ادخ  زا  ءایح  قح 
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رذـیبا هب  هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  تیاور  ای   (1)« ءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
َنِم ِیْحَتْسا  َو   » هک دوب  نیا  نآ ، نیرخآ  هک  نک  راک  هس  سپ  ترـضح : دعب  ْمَعَن » ! ُْتلُقَف : َهَّنَْجلا ؟ َلُخْدَت  ْنَأ  ُّبُِحت  ٍّرَذَابَأ َأ  اَی  : » دومرف

بحی مکلک  أ  : » دندیسرپ ترضح  هک  تشاد  ار  بلطم  نیمه  يرگید  صخـش  هک  دوب  يرگید  تیاور  نینچمه   (2)« ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا 
دوب نیا  بلطم  نیموس  دندومرف و  دوب  رذیبا  تیاور  رد  هک  ار  یبلاطم  نامه  مه  ترـضح  هللا »! لوسر  ای  معن  اولاق : هنجلا ؟ لخدی  نأ 

؟ تسیچ نیا  زا  روظنم  .تسا  هدمآ  یقح  کی  اه  تیاور  نیا  همه  رد   (3)« ءایحلا قح  هللا  نم  اویحتسا  و   » هک

نآ اب  تسا ، راوازـس  هک  روطنآ  اـیح ، قح  هک  دـینک  تقد  ـالاح   (4) .هچ ینعی  ءاـیح  قح  هک  دـیمهفب  اـت  متفگ  ار  تامّدـقم  نیا  نم 
.میوریم شیپ  دروم  هب  دروم  نآلا  ام  .هچ  ینعی  متفگ  هک  یتامّدقم 

! تسین هدیشوپ  وا  زا  زیچ  چیه  هک  يرظان  دنوادخ ،

وا زا  رتکیدزن  هک  تسا  نم  هب  یکیدزن  وا  .دوشیمن  ادج  نم  زا  هاگ  چـیه  ینعی  تسا ؛ یندـشن  ادـج  هک  تسا  يرظان  دـنوادخ  کی ؛
زا دراد ؛ هطاحا  نم  دوجو  رشارش  مامت  هب  .تسین  وا  زا  رتعلّطم  هک  تسا  نم  رب  یعلّطم  .تسین  وا  زا  رتگرزب  هک  تسا  یگرزب  .تسین 

.درادن انعم  وا  يارب  نلع  ّرس و  هک  تسا  یعلطم  .نوریب  نورد و 
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هللا ءاش  نا  اهنآ  اب  ار  ثحب  مدوب  هدـنز  رگا  موش و  یم  دراو  دـعب  مه  نم  تسیچ و  ءایح  قح  هک  میراد  تیاور  رد  اـم  هتبلا  (. 16 - ) 4
متفگ هک  ار  یتامدـقم  نیا  ساـسا  رب  ار  بلطم  نـآلا  یلو  دـندرک  نییبت  اـم  يارب  ار  ءاـیح  قح  هک  میراد  تیاور  ود  .مهدـیم  قیبـطت 

.مهد یم  حیضوت 
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کی میراد و  هّیعرـش  حئابق  کی  میراد ، هّیلقع  حئابق  کی  ام  لامعا ، دوخ  هب  تبـسن  يدنبمیـسقت  کی  رد  هک  مسریم  هللاءاش  نا  ًادعب 
تسا یعرش  ماکحا  هب  طوبرم  هّیعرش  تسا ، یلمع  لقع  هب  طوبرم  هّیلقع  حیابق  .تسا  ادج  زیچ  هس  اهنیا  .میراد  هعرشتم  هّیفرع  حئابق 

.دننادیم تشز  ار  راک  نیا  اهنآ  هک  تسا  نّیدتم  دارفا  هب  طوبرم  هعرشتم  ۀّیفرع  و 

اه یتشز  مامت  زا  ءایح  ینعی  ءایح  قح 

هتـشاد یعرـش  حُبق  هچ  دشاب ، هتـشاد  یلقع  حُبق  تلمع  هچ  .دـشکب  تلاجخ  ادـخ  زا  هطبار  هس  ره  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایح  قح 
تبسن مییوگب  قلطم  روط  هب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  روطنیا  ءایح  قح  هرخألاب  دشاب و  هتشاد  هعرشتم  طیحم  رد  یفرع  حُبق  هچ  دشاب ،

.تسا حئابق » عیمج   » هب

نیمه تامّدقم  نیا  هجیتن  .میشاب  هتـشاد  ءایح  دنوادخ  زا  روط  نیا  دیاب  متفگ  نم  هک  یتامّدقم  نیا  اب  هک  میتسه  يروطنیمه  ام  دوخ 
ءایح قح  یمهفب  ات  دراد ، یتعسو  هچ  ادخ  ندوب  رظان  ینیبب  دیاب  هک  تسا  نیا  هدمع  .مدرکن  لیمحت  مدوخ  زا  ار  یبلطم  نم  .دوشیم 

.تسا ءایح  فالخ  رب  دنزب ، رس  ناسنا  زا  ینوریب  هچ  ینورد و  هچ  طیحم ، هس  نیا  هب  تبسن  یحیبق  تکرح  ره  تسیچ ؟

! دنک یمن  مه  هانگ » رکف   » یتح ءایحاب  ناسنا 

هیآ .درادن  ینورد  ینوریب و  رگید  دنوادخ  يارب  لمع ، نوچ  نکن ! مه  تیـصعم  رکف  یتح  هدن ! ماجنا  نک ! مرـش  نک ! ءایح  ادخ  زا 
رد نم  نوچ  دوب و  ءایح » قح   » همّدـقم همه  اـهنیا  .مینکیم  دوهـش  ار  نآ  اـم  هک  تسین  یلمع  چـیه  هک  دورن  تداـی  .مدـناوخ  ار  شا 

.متفگ ار  اهنیا  منک  یم  تبحص  ءایح  قح  هرابرد  ًادعب  هک  متفگ  هتشذگ  هسلج 
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یم نینچ  نیا  نآرق  تایآ  متفگن ، مدوخ  زا  نم  .تسا  هللا  مالک  تسین ، نم  فرح  نیا  یـشاب ! هتـشاد  لوبق  ار  ییادخ  نینچ  دـیاب  وت 
یم شدوخ  ياج  رد  هک  تسا  يرگید  ثحب  شدوخ  نآ  .مدرکن  یتفرعم  ثحب  هک  متفگ  نم  هزات  .تسین  مه  راـکنا  لـباق  دـیوگ و 

.دنوش هّجوتم  همه  هک  مدرک  یفرع  یتیبرت و  ثحب  کی  .دوب  یفرع  یلیخ  ام  ثحب  ...و  دراد  یتاجرد  مییوگ 

راوازـس سکره  .متفگ  هک  بلطم  نیا  ینعی  تسا ! راوازـس  هک  روطنآ  دیـشکب  تلاجخ  ادخ  زا  دیامرف : یم  هدّدـعتم  تایاور  هک  نیا 
رد هک  تسا  نیا  دـشکب  تلاجخ  ادـخ  زا  ناسنا  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  .تسا  ندیـشک  تلاـجخ  روطکی  ندرک و  مرـش  عون  کـی 

.دهدن ماجنا  ار  یحیبق  لمع  عون  ره  نوگانوگ  طباور 

ربمغیپ ردـق  هچ  دـینیبب  دـننک ! هعجارم  دـنورب  دنتـسه  شلها  هک  ییاهنآ  تیاور ، ود  هن  تیاور  کی  هن  ءایحلا » قح  هللا  نم  اویحتـسا  »
هللا نم  اویحتسا   » .متفگ هتـشذگ  هسلج  رد  ار  اهنیا  همه  نم  یمومع ! هچ  یـصخش و  ياههبنج  هچ  .تسا  هدرک  دیکأت  نآ  يور  مرکا 

« ءایحلا قح 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(9  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(9  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

، میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  ۀنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1 «.) َُهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  : » لاق مالسلا ) هیلعقداصلا  نع  َيوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

ار ءایح  هتشذگ  تاسلج  رد  ام  .تسا  ییایحیب  جیورت  ام  هعماج  تالکشم  نیرتگرزب  زا  یکی  دش  هتفگ  دوب و  ءایح  هب  عجار  ام  ثحب 
میراد قلخلا » نمایح   » ام میتفگ  دننکیم و  دوهش  ار  ناسنا  لامعا  هک  دوب  ینادهاش  هب  تبسن  يدنب  میـسقت  کی  .میدرک  يدنبمیـسقت 

نم ءایح   » هتـشذگ هسلج  رد  نم  هللا .» نم  ءایح   » هرخألاب و  هللاءایلوا » نم  ءایح  ، » میراد هکئالملا » نم  ءایح  ، » میراد سفنلا » نم  ءایح  »
.مدناوخ هطبار  نیا  رد  مه  ار  يدّدعتم  تایاور  مدرک و  ضرع  ار  هللا »

هللا نم  ءایح  تّیصوصخ 

دیق نیا  .تسا  ءاـیح » قـح   » هلأـسم مه  نآو  تسا  هدـش  حرطم  هللا » نم  ءاـیح   » هب تبـسن  دـیق  کـی  هـک  مینیبـیم  تاـیاور  رد  اـم  اـّما 
هن سفنلا » نم  ءایح   » هن قلخلا » نم  ءایح   » هرابرد هن  .تسا  هدشن  رکذ  ءایح  رگید  ماسقا  دروم  رد  تسا و  ادـخ  زا  ءایح  هب  صوصخم 

تایاور رد  هک  مینیبیم  هللا » نم  ءایح   » باب رد  ام  یلو  مدرک ، ثحب  ار  اهنیا  همه  نم  هللا .» ءایلوا  نم  ءایح   » هن و  هکئـالملا » نم  ءاـیح  »
.تسا ءایحلا » قح  هللا  نم  ءایح   » مه نآ  دراد و  دوجو  یفاضا  هلمج  کی 
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دنوادخ زا  يایح  يانعم 

لوــسر نــع  َيوُر   » دراد یتــیاور  رد  .دراد  هــتکن  یلو  مدـــناوخ  ار  اــهنیا  مــه  ًــالبق  هــک  مناوــخیم  ار  تــیاور  ود  نــم  ـــالاح 
ُهَّللا َمِحَر   » تسه مرکا  ربمغیپ  زا  يرگید  یتیاور  تیاور ، کـی  نیا  ( 2 «) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  : لاق ملسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللا

.تسا هدمآ  ّبر »  » زا ءایح  یمود  رد  هدش و  حرطم  هللا »  » زا ءایح  یلّوا  رد  ( 3 «) ِءاَیَْحلا َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْسا  ًاْدبَع 
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ادخ زا  ندرک  ءایح  تّلع 

نیا نوماریپ  یبلاطم  .تسیچ  ءایح  نیا  ّتلع  هک  مدرک  تبحـص  هللا » نم  ءایح   » اـب طاـبترا  رد  لّـصفم  روط  هب  هتـشذگ  هسلج  رد  نم 
نیرت کیدزن  وا  هک  تسا  وا  یکیدزن  بُرق و  رگید  لیلد  تسا ، یلاعت  هللا  ینعی  رظان  تمظع  رطاخ  هب  ءایح  لیلد  کی  هک  دش  هتفگ 

هب تبـسن  تادوجوم  نیرتهاگآ  وا  هک  دـشاب  نیا  رطاخ  هب  ءایح  هک  میتشاد  تایاور  رد  مه  ار  نیا  یتح  تسا و  ناـسنا  هب  تادوجوم 
.مداد حیضوت  مدناوخ و  ار  تایاور  نیا  همه  نم  .تسا  ناسنا  لاعفا 

.تسا هاگآ  ام  زیچ  همه  هب  ادخ 

زا دینک  مرش  .تسا  هدش  حرطم  یلاعت  هللا  زا  ءایح  ءایحلا » قح  هللا  نم  اویحتسا  : » دندوب هدومرف  ترضح  لّوا  تیاور  رد  اجنیا ، رد  اما 
تبسن دنوادخ  هّیملع  هطاحا  هلأسم  هب  هراشا  اسب  هچ  دراد ، هللا » نم   » نوچ اجنیا  رد  تسا ! ادخ  زا  ءایح  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  ادخ 

َهَّللا َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  َأ  تـشاد « : هفیرـش  هـیآ  نآ  رد  .دـنادیم  ار  زیچ  هـمه  وا  هـکنیا  ینعی  هـّیملع ، هطاـحا  .تـسا  وا  لاـمعا  ناـسنا و  هـب 
.دشاب هتشاد  هجوت  هیآ  نیا  هب  هک  دهاوخب  تیاور  نیا  دیاش  .مدرک  هراشا  هیآ  نیا  هب  هتشذگ  هسلج  رد  نم  هتبلا  (4 (»!؟ يرَی

تسا ام  هدنهد  شرورپ  ادخ 

هک ياـّیبرم  ناـسنا  هدـنهد .» شرورپ   » ینعی تغل  رظن  زا  بر  ِءاَـیَْحلا » َّقَح  ِهِّبَر  ْنِم  اَیْحَتْـسا  ًادـْبَع  ُهَّللا  َمِحَر  « ؛ دراد ّبر »  » هملک یمود 
یـسررب ار  شلامعا  مامت  مه  ّیبرم  دنکیم ، ادیپ  شرورپ  شا  یبرم  ناماد  رد  درف  نوچ  .دـهدیم  شرورپ  یلفط  دـننام  ار  وا  هک  دراد 

رظن ریز  دـنکیم ، ّتیبرت  دراد  هک  ار  یـسک  تاکرح  ماـمت  هک  تسا  روطنیا  ّیبرم  ًالـصا  .دراد  رظن  ریز  ار  شتاـکرح  ماـمت  دـنکیم و 
نیا ناماد  رد  دراد  ّهنأـک  ناـسنا  تسا و  ناـسنا  ّیبرم  دـنوادخ  ینعی  تسا ، هدرک  ّبر »  » هب ریبعت  ترـضح  تیاور  نیا  رد  اذـل  .دراد 
راـک هک  شکب  تلاـجخ  ّیبرم  نیا  زا  ناـسنا  يا  سپ  .تسا  ّیبرم  رظن  ریز  شلاـمعا  تاـکرح و  ماـمت  اذـل  دوـش ، یم  ّتیبرت  ّیبرم ،

.دوب هدمآ  تیاور  نیا  رد  هک  يریبعت  هرابرد  رصتخم  حیضوت  کی  نیا  .تسا  ءایح  قح  نیا  ینک ! تشز 
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دنوادخ زا  ءایح  قح  يانعم 

نم ثحب  نوچ  .دنا  هدومرف  نییبت  نینمؤم ، زا  نیطسوتم  يارب  ار  ءایح » قح   » اهنآ رد  نیموصعم  تارـضح  هک  میراد  تیاور  ود  ام  اّما 
اجنیا .موش  یمن  یلاـع  ثحاـبم  نآ  دراو  ما  هداد  ماـجنا  یلاـعت  هللا  یلا  كولـس  لزاـنم  رد  ار  ءاـیح  ثحب  نم  تسین و  یتفرعم  ثحب 

مرـش ادخ  زا  طسوتم ، نمؤم  ناسنا  راوازـس  هکنیا  ءایح و  قح  هک  میوگیم  دـعب  مناوخیم  ار  تیاور  ود  نیا  نم  .تسا  یتیبرت  نامثحب 
.هچ ینعی  تسا ، ادخ  زا  ندرک  مرش  راوازس  هک  روطنآ  دنک 

ربمغیپ مالک  رد  دنوادخ  زا  نیطسوتم  يایح  قح 

هلمج نیا  ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اُویْحَتْسا  لاق : ملسوهلآوهیلعهللایلص ) ) هللا لوسر  نع  َيوُر  « ؛ تسا مالـسا  یمارگربمغیپ  زا  لّوا  تیاور 
: درک ضرع  ربمغیپ  هب  یسک  ِهَّللا »! َلوُسَر  اَی  َلیِقَف   » .تسا ندرک  ءایح  راوازـس  هک  روطنآ  ادخ  زا  دینک  ءایح  .دوب  مه  لبق  تایاور  رد 
؟ تسا وا  زا  ندرک  مرـش  راوازـس  هک  دنک  یم  مرـش  روطنآ  ادخ  زا  یـسک  هچ  ِءاَیَْحلا »؟ َّقَح  ِهَّللا  َنِم  ِییْحَتْـسَی  ْنَم  َو  ! » ادخ لوسر  يا 

هنوگنیا دیاب  دـنک ، یم  مرـش  تسا  راوازـس  هک  روطنآ  ادـخ  زا  هک  یـسک  ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اَیْحَتْـسا  ِنَم  : » دومرف ترـضح  َلاَقَف »: »
َِرباَقَْملا َو یَْـسنَی  اـَل  يَوَط َو  اَـم  َنْطَْبلا َو  يَوَح َو  اَـم  َْسأَّرلا َو  ُظَـفْحَی  اَِـهتَنیِز َو  اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف  : » دـشاب

ایند زا  دیاب  دشاب ، شنامشچ  يولج  گرم  هشیمه  دیاب  یمدآ  نینچ  .نتفگ  ار  مدآ  نآ  تاّیصوصخ  درک  عورـش  ترـضح  ( 5 «) یَِلْبلا
.دیامن تظافح  ار  شکاروخ  مکش و  نینچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  رس و  دنک ، يرود  شیاه  ییابیز  و 

( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  مالک  رد  تاّیصوصخ  نامه 
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تیاور زا  مود ، تیاور  اسب  هچ  تسا و  یکی  مه  اب  اـهنیا  ریبعت  .منک  یم  زاـب  ار  تیاور  ود  عومجم  دـعب  مناوخیم  مه  ار  مود  تیاور 
تمحر ِءاَیَْحلا » َّقَح  ِهَّللا  َنِم  اَیْحَتْسا  ِنَم  ُهَّللا  َمِحَر  مالـسلاهیلع :) ) لاق  » .تسا مالـسلا ) هیلعمتفه  ماما  زا  تیاور  .دشاب  هدش  هتفرگ  لّوا 

َتْوَْملا َو َرَکَذ  یَعَو َو  اَم  َنْطَْبلا َو  يَوَح َو  اَم  َْسأَّرلا َو  َظـِفَحَف   » .دـنک یم  مرـش  تسا ، راوازـس  هکروطنآ  ادـخ  زا  هک  یـسک  رب  ادـخ 
لبق تیاور  رد  هک  تـسا  یتاراـبع  ناـمه  تـالمج  نـیا  ( 6 «) ِتاَوَهَّشلاـِب ٌهَفوـُفْحَم  َراَّنلا  ِهِراـَـکَْملِاب َو  ٌهَفوـُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ  َمـِلَع  یَِلْبلا َو 
یم عمج  نآ  رد  هچنآ  مکش و  نینچمه  تسا ، نآ  رد  هچنآ  رـس و  سپ  هدروآ ، اج  هب  ار  ءایح  قح  هک  یـسک  دنک  تمحر  ادخ.دوب 
هدش هدیچیپ  اه  یتخس  رد  تشهب  یشوخ  هک  دناد  یم  دنک ، یم  دای  ار  نآ  زا  سپ  ياه  یتخـس  گرم و  دیامن ، یم  تبقارم  ار  دوش 

.تسا ناهانگ  اه و  تّذل  زغم  مّنهج  شتآ  و 

« تسا رس  رد  هچنآ  رس و   » يانعم

لامعا اب  طابترا  رد  ءایح  ثحب  .مهد  یم  حیـضوت  ار  اهنیا  مناوتب  هک  يرادقم  هب  نم  الاح  .دنکیم  ریـسفت  ار  ءایح  قح  تیاور  ود  نیا 
رد هک  میراد  یحراوج  ینوریب و  لامعا  خنـس  کی  ناملامعا ، هب  تبـسن  اـم  .تسا  تشز  حـیبق ، لـمع  هب  تبـسن  ندرک  مرـش  تسا ،

ینعی يوه  يَوَح » اَم  َْسأَّرلا َو  ُظَفْحَی  َو   » دنک ظفح  ار  دوخ  رس  دیامرف : یم  ادتبا  رد  ترضح  .تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  لّوا  تیاور ،
هک رکفت  نوچ  دینکن ! هابتشا  اه ! تسین  روظنم  رکف  زغم و  دراد ؟ رب  رد  هچ  ناتیاهرـس  منیبب ، دییوگب  الاح  .دراد  رب  رد  رـس  هک  هچنآ 

.تسا وت  لکش  نابز و  شوگ ، مشچ ، نآو  دنز  یم  رس  وا  زا  لمع  هک  تسا  يزیچ  نآ  روظنم  تسین ! یحراوج  لامعا 
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نابز شوگ و  مشچ ، ظفح  يانعم 

لکـش ینعی  نک ، ظفح  ار  ترـس  اذل  .دوشیم  ثحب  يراتفر  يراتفگ و  يرادید ، هطبار  هس  رد  ءایح  هک  متفگ  نم  دـشاب  ناتدای  رگا 
دوش یم  دایز  یلیخ  مینک  زاب  ار  بلطم  میهاوخب  رگا  نک ! ظفح  ار  تنابز  تشوگ و  نک ! ظفح  ار  تمـشچ  نک ! ظفح  ار  تتروص 

.تسا نشور  ًالماک  بلطم  یلو 

! نیبن ار  مارح  ینعی  مشچ  ظفح 

ثحب مه  ما و  هتفگ  ار  حـبق  ثحب  مه  نکن ! هاگن  تسا ، حـیبق  عرـش  رظن  زا  ینعی  تسا  مارح  هک  يزیچ  رب  هکنیا  ینعی  مشچ ، ظـفح 
.ار یعرش 

! ونشن ار  هانگ  ینعی  شوگ  ظفح 

، میوگیم ار  یقیـسوم  طقف  نم  نکن  لایخ  دشاب ؛ دهاوخ  یم  هچره  الاح  هدم ! شوگ  تسا  مّرحم  هک  یگنهآ  هب  ینعی ، شوگ  ظفح 
قیرط زا  اهنیا  همه  راد ! هاگن  اهنیا  زا  ار  تشوگ  رخآ ؛ ات  ورب  ...و  ازسان  تسا ، حیبق  مه  تمهت  ندینـش  تسا ، مارح  مه  تبیغ  ندینش 

.دراد یعرش  حُبق  .تسا  حیبق  تشز و  لمع  نیا  .یهدیم  ماجنا  تشز  لمع  کی  يراد  شوگ  هار  زا  .تسا  شوگ 

! اشگم هانگ  هب  بل  ینعی  نابز  ظفح 

هچ و  تسا ، مّرحم  هک  ییاهراک  همه  و  ندز ، تمهت  ندرک ، تبیغ  دـشاب ، هچ  ره  تشز ، راتفگ  يارب  ار  تناـبز  ینعی ، ناـبز  ظـفح 
هـس ام  هک  متفگ  هتـشذگ  تاسلج  رد  نم  ربن ! راک  هب  دراد ، حبق  مه  هعرـشتم  طیحم  رد  یتح  دراد و  یلقع  حبق  اهنیا  زا  يرایـسب  اسب 

اَم َْسأَّرلا َو  ُظَفْحَی  َو   » .تسا حرطم  هعّرشتم  نینّیدتم و  نایم  رد  هک  یحبق  ینعی  هعّرشتم  فرع  یلقع و  یعرـش ، حبق  میراد : حُبق  عون 
.دنک ظفح  ار  رس  ياضعا  رس و  يَوَح »
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! شاب تا  هفایق  بقارم  ینعی  رس  ظفح 

مه ابیز  سپ  تسا ، مارح  هفایق  نیا  تسا ، حیبق  مارح  يوشیم ! یهلا  مارح  بکترم  نآ  اب  ینکیم و  تسرد  يا  هفایق  لکش و  هچ  نیبب 
تشز و لامعا  اهنیا  زا  هک  شاب  بقارم  ار  تا  هفایق  دوخ  هچ  ناـبز و  هچ  مشچ ، هلأـسم  هچ  شوگ ، هلأـسم  هچ  .تسا  تشز  تسین و 

.دوشن رداص  اهنآ  زا  حیبق  هک  نک  تظفاحم  اهنیا  زا  .دنزیم  رس  حیبق 

زورما هعماج  داسف  هار 

، دـیامرف یم  حرطم  ار  دوشیم  ماجنا  ناسنا  رـس  هلیـسو  هب  هک  یتامرحم  دـشکیم و  شیپ  ار  هلأسم  نیا  لّوا  ادـتبا و  رد  ترـضح  هکنیا 
زا زین  هعماج  دریگیم و  تأشن  هیحان  نیمه  زا  حـئابق  تامرحم و  زا  يرایـسب  .تسا  ّرثؤم  اهنیا  زا  تظاـفح  ردـقچ  هک  دوش  یم  مولعم 

ناهانگ زا  يرایسب  هک  تسا  نیا  يارب  تسا  نیمه  نامهعماج  گرزب  تالکشم  زا  میوگیم  نم  هک  نیا  .دسریم  داسف  هب  هیحان  نیمه 
قح دیدیمهف  الاح  دیشکب ! تلاجخ  ادخ  زا  .یـشوگ  هچ  یمـشچ و  هچ  یفرح و  هچ  یلکـش ، هانگ  هچ  دوش ؛ یم  ماجنا  هار  نیمه  زا 

؟ هچ ینعی  ءایح 

اذغ مکش و  زا  ظفح 

ار دوشیم  عمج  مکـش  رد  هچنآ  مکـش و  دروآ ، یم  اج  هب  ار  ءایح  قح  هک  ءایح  اب  ناسنا  یَعَو » اَم  َنْطَْبلا َو  َو  : » دراد تیاور  همادا  رد 
تـسد هب  لام  هک  نزن  يرد  ره  هب  نک ! ءایح  ادخ  زا  .تسا  حرطم  يراوخ  مدرم  لام  يراوخمارح و  هلأسم  اجنیا  .دـنک  یم  ظفح  زین 

رمخ ندروخ  تسین ، يروخمارح  اهنت  مّرحم  الاح  یشکیمن !؟ تلاجخ  ًالـصا  تسا ! روطنیا  هک  یمکـش  هب  تنعل  يروخب ! يروایب و 
دراد و یلقع  حبق  مه  تسا ، حیبق  ًاعرش  مه  يراوخ  مدرم  لام  .دنتسه  مارح  تهج  نیا  زا  ود  ره  تسا و  مدرم  لام  ندروخ  لثم  مه 

.دننزیم فرح  يدُعب  هس  دنراد  ترضح  .دنراد  حبق  هک  دنتسه  روط  نیا  حئابق  هعومجم  .دراد  مه  یفرع  حبق  یتح 
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تسا ناناملسم  اب  نخس  يور 

رد ترـضح  اَِهتَنیِز » اَْینُّدـلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف   » هک نیا  هلأسم  .تسه  مه  يرگید  تاکن  تیاور  ود  نیا  رد  دـعب 
بلاطم نیا  هک  میوگب  لمجم  روط  هب  .منک  زاب  دایز  ار  ثحب  مسریمن  نم  هتبلا  .دراذـگیم  تسد  ساّسح  هطقن  کی  يور  رب  زارف  نیا 
تبحص اهنیا  هب  عجار  میراد  ام  .مینمؤم  ناملسم و  ام  دنیوگیم  هک  یناسک  .دنتسه  داعم  أدبم و  هب  دقتعم  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم 

هچ یلقع و  هچ  تشز ، لمع  یلمع ، حـئابق  مییوگ : یم  یتقو  اذـل  تسین ! هک  نیدـحلم  اهتـسینومک و  هب  عجار  ثحب  اـّلا  مینک و  یم 
یم هدنمرـش  دـنیبیم ، ار  لـمع  نآ  دراد  هک  يرگید  اـی  شدوخ  دـعب  دوش ، یم  بکترم  ناـسنا  هک  يراـک  .تسا  رظن  دروـم  یعرش ،

هک تسا  نکمم  نارگید  ـالاح  .تسا  تشز  هاـنگ  ینعی  نـیا  .دـننک  یم  مرـش  هاـنگ  ندـید  زا  ناناملـسم  .تـسا  حـیبق  لـمع  ددرگ ،
.لاعتم يادخ  دوخ  ای  ادخ ، يایلوا  ای  دنشاب  ناگتشرف 

تشز لامعا  هرهچ  تروص و 

نیب زا  دـهد ، یم  ماجنا  ناسنا  هک  یلمع  چـیه  .تسین  ینتفر  نیب  زا  انعم ، کی  هب  لامعا  هک  میراد  لامعا  همه  باب  رد  ثحب  کی  ام 
نوچ ام  .دراد  مه  نّفعت  يوب  یتح  دراد ، تروص  طقف  هک  نیا  هن  .مینیبیمن  ار  نآ  ام  هک  دـنراد  یتوکلم  تروص  کی  اـهنیا  .دوریمن 

شدوخ هب  رفن  کی  هک  ینلکدا  .دراد  يدب  رایسب  يوب  لامعا  یضعب  ّالاو  میونـشیمن ، ار  شیوب  تسا ، هداتفین  راک  هب  نامینورد  هّماش 
کی طقف  نم  .دیآیم  رد  شدنگ  يوب  يدُرم  هک  یتقو  دراد ! نفعت  يوب  ردقچ  ینادب  رگا  دهدب ، شوخ  يوب  مرحمان  شیپ  هک  دنزیم 

.مدز لاثم 
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هانگ باکترا  هنحص  لامعا و  تروص 

لمع ناگدننیب  .لمع  ناگدننیب  ینعی  دوهش ، .لمع  تروص  ثحب  کی  میراد و  دوهـش  ثحب  کی  ام  .دراد  یتوکلم  تروص  لامعا 
مورب و یفخم  ياج  کی  رد  هللااـب _ ذوعن  نم _  اـسب  هچ  .تسا  ادـخ  دوخ  تسین ، روط  نیا  یهاـگ  دنتـسه و  تاـقولخم  تقو  کـی 
هک دنتـسه  یناگدننیب  هک  نادب  .دنیبب  ارم  هک  تسین  ياهدننیب  اجنیا  هک  منک  لایخ  مه  دـعب  دـشابن ، اجنآ  سکچیه  هک  منک  ییاطخ 

لمع تروص  .دـش  دـهاوخ  رهاظ  ییاج  رد  وت ، تشز  یناهنپ  لامعا  نیا  رگید  یفرط  زا  .دـننیبیم  ار  وت  اهنآ  یلو  ینیبیمن  ار  اـهنآ  وت 
.دش دهاوخ  رهاظ  يا ، هدش  بتکرم  نادهاش  رظنم  یئرم و  رد  هک  یتشز 

؟ دید یهاوخ  ار  تلمع  تروص  اجک 

یعقوم تسا !؟ هدش  مامت  ًاعقاو  ایآ  هتـشذگ ، هتفر و  هدـش ، مامت  رگید  راک  نآ  مدرک  لایخ  هک  نیمه  دـنیبیم ؟ ار  شلمع  اجک  ناسنا 
رطاخ هب  ای  يداد ، ماجنا  تتوهش  هوق  رس  زا  هک  یتشز  لمع  هچ  دید ؛ یهاوخ  ار  تتشز  لامعا  یفخم  نادهاش  وت  هک  دیـسر  دهاوخ 

یهاوخ یعقوم  هچ  .ار  تلمع  نادهاش  مه  دید و  یهاوخ  ار  تلمع  مه  يا ! هدش  بکترم  ار  راک  نیا  مهو  رـس  زا  ای  هدوب و  تبـضغ 
یگدنمرـش و ياـج  اـجنآ  رگید  درادـن !؟ يدوـس  ینامیـشپ  رگید  يا و  هداد  ماـجنا  اـهنآ  رظنم  یئرم و  رد  تیاـهراک  نیا  هـک  دـید 

.تسا اتلاجخاو 

نیبزیر نیبزیت و  مشچ 

باـجح هک  یعقوم  نآ  يوشیم ؟ نیبزیت  عقوم  هچ  ینادـیم  ( 7 «) ٌدیدَح َمْوَْیلا  َكُرَصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف   » دراد هفیرـش  هیآ  رد 
َمْوَْیلا َكُرَـصَبَف   » .دوـشیم نیبزیت  تمـشچ  زور  نآ  دـتفا ، یم  تنامـشچ  زا  هدرپ  و  َكَءاـطِغ » َکـْنَع  انْفَـشَکَف  دوریم « ، راـنک  ّتیّداـم 

ياو دننیبیم ! ار  وت  لمع  دنراد  هک  ینیبیم  ار  نادهاش  همه  دوشیم و  مّسجم  تلامعا  مامت  .نیبزیر  مه  يوش و  یم  نیبزیت  مه  ٌدـیدَح »
؟ یناملسم وت  ایآ  تلاح ! هب 
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! دشاب تنامشچ  يولج  گرم 

ِیف ْدَـهْزَْیل  ِْهیَْنیَع َو  َْنَیب  ُهَلَجَأ  ُْبتْکَْیلَف  : » دومرف لّوا  تیاور  دـنکیم ؟ ءاـیح  ًاـقح  دـنوادخ ، زا  یـسک  هچ  هک  تشاد  تیاور  رد  هک  نیا 
نیا یَِلْبلا » َتْوَْملا َو  َرَکَذ  َو   » تشاد مود  تیاور  مریمیم ! نم  هک  سیونب  تمـشچ  يولج  يریم ، یم  هک  دورن  تدای  اَِـهتَنیِز » اَْینُّدـلا َو 

.تسا نامه  مه  شیانعم  دوب ، نامه  هک  شتوم  تسا ، مه  لثم  ات  ود 

دسوپ یم  تندب  نیمه  ینعی  هانگ ، رازبا 

هئـشن نیا  زا  هک  دورن  تدای  .تسین  وت  رایتخا  رد  دبا  ات  هک  نادب  يداد ، ماجنا  ار  اهیتشز  نیا  اهنآ  اب  یتفرگ و  راک  هب  هک  يرازبا  نیا 
هدیـسوپ مه  تلمع  ایآ  اّما  دوشیم ، هدیـسوپ  رازبا  نیا  ماـمت  .تسا  یگدیـسوپ  مه  ـالب  تسا ، خزرب  هئـشن  ربق  .يوریم  خزرب  هئـشن  هب 

!؟ درک یهاوخ  هچ  اجنآ  تلامعا ! ناهاوگ  تلامعا و  تحور ، یتسه و  وت  اجنآ  رد  .دنکیم  هولج  اجنآ  رد  لمع  هزات  هن  دوشیم ؟

تشز لامعا  زا  يرود  يوزرآ 

.دندش علّطم  نم  حئابق  رب  رگید  هئشن  رد  یلو  دندوبن  علّطم  نم  حئابق  زا  هک  دندوب  يرایـسب  اسب  هچ  .تسا  رتشیب  مه  شتحیـضف  اجنآ 
نایم شاک  يا  دیوگ : یم  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسا  هیآ  نیا  ( 8 «) ِْنیَقِرْشَْملا َدُْعب  َکَْنَیب  یْنَیب َو  َْتَیل  ای  دیوگیم « : ناسنا  هک  تسا  اجنآ 

! دش یمن  يزیروربآ  هک  دوب  هلصاف  ردقنآ  ملمع  نم و 

! يریم یم  هک  دورن  تدای  ینعی  ءایح  قح 

ندـب و نیا  هک  نادـب  .دوب  دـهاوخ  تحور  هارمه  لامعا  يوریم و  هئـشن  نیا  زا  يریمیم ، دورن  تدای  هک  تسا  نیا  ءایح  قح  ياـنعم 
ار حـئابق  نیا  تنابز ، مشچ و  شوگ ، اب  یهد ، یم  ماـجنا  تشز  راـک  اـهنآ  اـب  وت  یلو  تسا  لگـشوخ  يرادـید ، رظن  زا  هک  تلکیه 
و نیبزیر ، نیبزیت و  ینیبیم ، بوخ  ار  لـمع  مه  .تسه  لـمع  اـّما  دور ، یم  هک  تسا  رازبا  اـهنیا  .دوشیم  هدیـسوپ  يوش ، یم  بکترم 
زا .تسا  انعم  نیا  هب  ءایح  قح  .تسا  اتحیضفاو  هک  تسا  اجنآ  .ینیبیم  ار  تلمع  ناگدننکرادید  ینیب ، یم  ار  نادهاش  ناهاوگ و  مه 

! نک مرش  وا  زا  تسا  راوازس  هک  روطنآ  شکب ! تلاجخ  ادخ 
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تسا یتسود  ایند  اه  یمرش  یب  همه  هشیر 

هچ .تسا  اه  یتشز  همه  أشنم  نیا  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَـهْزَْیل  َو  : » دـیامرف یم  ار  حـئابق  باکترا  تهج  هک  دراد  یبلطم  همادا  رد  هتبلا 
هقـالع و تسیچ ؟ شأـشنم  ینادـیم  يدرک ؟ ار  اـهراک  نـیا  ارچ  يدرک ؟ یمرـشیب  ردـقنیا  يدـش و  هدیـشک  يداو  نـیا  هـب  هـک  دـش 

.یتفر تشز  ياهراک  غارس  هب  یتشاذگ و  رانک  ار  ایح  هک  تسا  نیمه  يارب  ایند ، ياهرویز  تنیز و  ایند و  هب  یگتسبلد 

تسین هسیاقم  لباق  ایند  یگدنمرش  اب  ترخآ  یگدنمرش 

.ددنبیمن ایند  ياه  تنیز  ایند و  هب  لد  دشکیم ، تلاجخ  تسا ، راوازس  هک  روطنآ  ادخ  زا  هک  یـسک  نآ  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَهْزَْیل  «َو 
.دربیم شدوخ  هارمه  ار  حئابق  تفر ، یتقو  .دوریم  دراذگیم و  ار  اهزیچ  نیا  یسک  ره  .دشکیم  تسد  اهزیچ  نیا  زا  دراد و  روعـش  وا 

نآ .تسا  ایند  یگدنمرش  زا  ریغ  اجنآ  یگدنمرش  .دریگیم  رارق  نارگید  رظنم  یئرم و  رد  دنکیم و  روهظ  زورب و  اهنیا  هک  تسا  اجنآ 
.تسا راک  هشیر  هب  هراشا  اَِهتَنیِز » اَْینُّدلا َو  ِیف  ْدَهْزَْیل  َو   » .ددنب یمن  لد  نآ  ياه  تنیز  ایند و  هب  تسا  ادخ  زا  تلاجخ  لها  هک  یسک 

تاوهش اب  مّنهج  تسا و  هدش  هدیچیپ  اه  یتخس  اب  تشهب 

! یشکب یتخـس  دیاب  يورب ، تشهب  یهاوخب  رگا  ِهِراَکَْملِاب » ٌهَفوُفْحَم  َهَّنَْجلا  َّنَأ   » هک دنادیم  مدآ  نیا  هک  دراد  مه  يدعب  تیاور  رد  هلب 
رّفنتم دراد و  تهارک  نآ  زا  سفن  دهاوخیمن ، ار  نآ  مهو  بضغ و  توهـش ، هک  تسا  ییاهزیچ  هب  هدـیچیپ  فوفحم و  تشهب  نوچ 

تـسرد مّنهج  .تسا  اـهزیچ  نیا  هب  فوـفحم  تشهب  .تـسا  رازیب  لـمع  نـیا  زا  سفن  ياوـه  مـه  تـسا ، رفنتم  توهـش  مـه  .تـسا 
.دهاوخیم تبضغ  تتوهش و  هک  ییاهزیچ  دهاوخیم ، تلد  هک  ییاهزیچ  نآ  ینعی  .تسا  تاوهش  هب  فوفحم  شسکعرب 
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تایاور بلاطم  يدنب  عمج 

شقن یحراوج ، لامعا  صوصخ  هب  حـیبق ، لاعفا  هانگ و  باکترا  هلأسم  باب  رد  هک  ار  یتاّیـصوصخ  ماـمت  ترـضح  هکنیا  هصـالخ 
، دـنراد هّجوت  تاکن  نیا  هب  هک  ییاهمدآ  نینچ  هک  دـهدیم  رکذـت  مه  رخآ  رد  .دـنکیم  یبایهـشیر  هدرک و  حرطم  ار  دـنراد  یـساسا 

دننادیم هک  یناسک  دنورب ، دنراذگب و  دیاب  ار  زیچ  همه  دننادیم  هک  یناسک  .دوشیمن  رداص  اهنآ  زا  حـیابق  نیا  هدـشن و  هانگ  بکترم 
لمع نآ ، زا  دعب  ياتحیضفاو  دنامیم و  لمع  دوریم ، رگید  هئشن  هب  هئشن  نیا  زا  ناسنا  دنناد  یم  هک  یناسک  دوشیم ، هدیسوپ  ندب  نیا 

روط نامه  دننک ، یم  ءایح  ادـخ  زا  دارفا  نیا  تسا ، شیپ  رد  منهج  مه  راک  رخآ  رد  تمایق و  ربق و  نیگنـس  ياهییاوسر  دـنام و  یم 
.تسا وا  زا  ندرک  ءایح  راوازس  هک 

ینعی اهفیک ! نیمه  تاوهـش و  نیمه  هب  تسا  فوفحم  منهج  هک  نادب  يدرب ؟ تّذـل  يدرک و  فیک  ایند  رد  هک  يا  هدرک  لایخ  ایآ 
.تسا مّنهج  هب  نداتفا  ثعاب  دهدیم ، ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  ياهحیبق  ياهلمع  نیمه 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(10  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(10  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

نیَملاعلا ِّبَر  هِلل  ُدمَحلَا  میحَّرلا ؛ ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِسب  میجَّرلا ؛ ِناطیَشلا  َنِم  هللاِاب  ُذُوعَا  »

« نیعَمجَا مِِهئادعَا  یلَع  هللا  ُهَنَعل  نیرِهاطلا َو  َنیِبیَطلا  ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَلَص  َو 

(1)« َهل َءایَح  نَِمل ال  َنامیا  ال  : » لاق مالسلا  هیلع  ِقِداّصلا  نَع  يَوُر 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

اه تبسانم  هب  هتشذگ  رد  .تسا  ییایح  یب  جیورت  ام  هعماج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  مدرک  ضرع  .دوب  ءایح  هب  عجار  ام  ثحب 
دـهاش و هب  تبـسن  ءایح  اب  طابترا  رد  ام  يدـنب  میـسقت  نیرخآ  هلمج  زا  میتفگ ؛ ءایح  يارب  ییاه  يدـنب  میـسقت  نوگانوگ ، طباور  و 
، هکئالملا نم  ءایح  کی  میراد ، سفنلا  نم  ءایح  کی  میراد ، قلخلا  نم  ءایح  کی  ام  مدرک  ضرع  اذل  تسا ؛ ناسنا  حیبق  ِلمع  رظان 

هرابرد لبق  هسلج  رد  یّتح  ما و  هداد  حیضوت  يرـصتخم  ار  اهنیا  هتـشذگ  رد  .میراد  هللا  نم  ءایح  مه  یکی  هللا و  ءایلوا  نم  ءایح  کی 
همه میتفگ ، ءایح  يارب  هک  يا  هناگ  جـنپ  ماسقا  نیا  .مدـناوخ  مه  ار  شتایاور  مداد و  حیـضوت  يدودـح  اـت  هللا  نم  ءاـیح  یگنوگچ 

.دوب ام  تایاور  زا  هتفرگرب 
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؛ هس تسا ؟ رتابیز  اهنیا  زا  کی  مادک  ییابیز  رظن  زا  ود ؛ تسا ؟ رت  شزرا  اب  اهنیا  زا  کی  مادک  کی ؛ .تسا  حرطم  لاؤس  دـنچ  الاح 
؟ تسا رت  يدربراک  اهنیا  زا  کی  مادک  هعماج ، حطس  رد  دربراک  رظن  زا 

ءایح نیرت  شزرا  اب 

، هللا نم  ءایح  سفنلا ، نم  ءایح  قلخلا ، نم  ءایح  زا  کی  مادـک  ام ، فراعم  رد  هک  تسا  نیا  رد  ثحب  .میورب  اهنیا  شزرا  غارـس  لّوا 
ءایح باب  رد  میتفگ : ام  هک  منک  یم  يروآدای  ار  يا  هلأسم  ًاتمدقم  موش ، ثحب  دراو  هکنیا  زا  لبق  تسا ؟ رت  شزرا  اب  یشزرا  رظن  زا 

یشان ِحُبق  لمع و  ود ؛ لمع ، ِلماع  کی ؛ تسا : حرطم  هتکن  هس  تسا ، حیبق  ِلمع  اب  طبر  رد  حور  لاعفنا  راسکنا و  تلاح  نامه  هک 
حبق مه  ام  زین ، حبق  دروم  رد  .دراد  دوجو  ءایح  هلأسم  باب  رد  اهنیا  .دـنک  یم  دوهـش  ار  حـیبق  لمع  هک  يدـهاش  نآ  هس ؛ لمع و  زا 

.میراد هعرشتم  حبق  ینعی  یفرع  حبق  مه  میراد و  یعرش  حبق  مه  میراد ، یلقع 

بیاغ دهاش  زا  ءایح 

لمع نآ  هک  يدهاش  دوش و  رداص  ناسنا  زا  یحیبق  لمع  هللاابذوعن  رگا  .میور  یم  لّوا  ثحب  غارـس  هب  هاتوک ، همّدقم  نیا  هب  هّجوت  اب 
.تسا اهایح  نیرت  شزرااب  لضفا و  ءایح  نیا  دوش ، لعفنم  ناسنا  ًادـعب  دـشاب و  دوهـشم  ریغ  ینوریب و  يدـهاش  دـنک ، یم  دوهـش  ار 

تسا هاگآ  نم  لاوحا  رب  وا  یلو  منیب  یم  ار  وا  دوهش  هن  مراد و  وا  هب  تبسن  يرهاظ  دوهش  هن  نم  هک  يدهاش  هب  تبـسن  يایح  ینعی 
هن منیب و  یم  ار  وا  هن  نوچ  تسا  اهایح  نیرت  تلیـضف  اب  نیا  منک  ءاـیح  يدـهاش  نینچ  زا  رگا  .تسا  اـیح  نیرتـالاب  دـنیب ، یم  ارم  و 

فالخ بکترم  نیمه  رطاخ  هب  دراد و  یهاگآ  نم  لامعا  رب  ینوریب ، دـهاش  نآ  هک  ما  هدرک  كرد  طقف  هکلب  منیب ، یم  ار  شندـید 
.موش یمن  حیبق  لمع  و 
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دنوادخ زا  يایح 

لمع ًاتلفغ  هللاابذوعن  رگا  ای  دوش ، لعفنم  هطبار  نیا  رد  یلو  دهد  ماجنا  دوهشم  ِریغ  ِینوریب  ِدهاش  دزن  یحیبق  لعف  دهاوخب  ناسنا  رگا 
نآ ناسنا  نوچ  .تسا  اهایح  لضفا  ءایح  نیا  دوش ، تشز  لمع  نآ  رارکت  عنام  تلاح  نیمه  دوش و  لعفنم  دعب  دهد و  ماجنا  یحیبق 
دهد ماجنا  یلمع  هک  نیا  زا  دراد و  یهاگآ  شلامعا  رب  وا  هک  دنک  یم  كاردا  یلو  دنیب ، یمن  مه  ار  وا  ندید  دـنیب ، یمن  ار  دـهاش 

ءایَحلا ُلَضفَا  : » میراد مالّسلا ) هیلع  ) یلع زا  تیاور  رد  ام  .تسا  اهایح  نیرت  شزرا  اب  مسق ، نیا  .دنک  یم  مرش  تسا ، حیبق  وا  دزن  هک 
رد صوصخ  هب  دـشکب ؛ تلاجخ  ادـخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایح  ِدرف  نیرت  دنمـشزرا  نیرت و  تلیـضف  اـب   (1)« هللا َنِم  َكؤایِحتِسا 

.منک كرت  نآ  مشکب و  تلاجخ  تسا ، حیبق  ملامعا  دهاش  دزن  هک  یلعف  نآ  زا  نم  ینعی  ءایح  .ناهانگ  یصاعم و  اب  طابترا 

درب یم  نیب  زا  ار  تشز  لامعا  ءوس  رثا  ءایح 

راثآ زا  .منک  یمن  رارکت  ار  نآ  ما ، هدـناوخ  ًالبق  ار  تیاور  نیا  نوچ  الاح  .تسا  يراـثآ  ياراد  اـیح ، نیا  دوخ  میراد  تیاور  رد  اـم 
تـسا نیا  مهد ، یمن  ماجنا  ار  لعف  نآ  مشک ، یم  تلاجخ  ادـخ  زا  هکنیا  يارب  تسا و  حـیبق  هللا  دـنع  یلعف  موش  یم  هّجوتم  هک  نیا 

رـس نم  زا  یتشز  لمع  رگا  .درب  یم  نیب  زا  ار  نآ  ءوس  ِرثا  ءایح  نیا  دوب ، هدـش  رداص  نم  زا  یحیبق  لعف  ًاـتلفغ  هتـشذگ ، رد  رگا  هک 
يرایسب دوش  یم  بجوم  هللا  نم  ءایح  نیمه  مشک ، یم  تلاجخ  ادخ  زا  ما و  هدش  هّجوتم  الاح  هدوبن و  هللا  دنع  یضرم  هک  تسا  هدز 

.دورب نیب  زا  نآ  ءوس  ِرثا  ینعی  دوش ، وحم  نم  هتشذگ  ياهاطخ  نآ  زا 
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دنک یم  وحم  ار  ناهانگ » دوخ   » و رثا »  » ءایح

زا ءاـیح  .تسا  ییاـبیز  ریبعت  هچ   (1)« اـیاطَخلا َنِم  ًاریثَک  ُوحمَی  هللا  َنِم  ءاـیَحلَا  : » دـندومرف هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  یتیاور  رد 
یگبلط رظن  زا  .تسا  تیاور  زا  تشادرب  کی  نیا  هتبلا  .دوش  فرطرب  ناسنا  زا  ناهانگ  زا  يرایـسب  ءوس  راثآ  دوش  یم  بجوم  ادخ ،

دنک مرـش  ادخ  زا  ناسنا  هک  نیمه  ینعی  دوش ، یم  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  ام  ریبعت  هب  .درک  انعم  ار  نیا  ناوت  یم  مه  رگید  روط  کی 
يولج هدنیآ  رد  ینعی  ًاریثَک » ُوحمَی   » مود تشادرب  قبط  .دوشن  هانگ  هب  هدولآ  وا  تسد  هدـنیآ  رد  هک  دوش  یم  بجوم  دـنکن ، هانگ  و 

نآ تیاور  رهاظ  یلو  مینکب ، مه  ار  تشادرب  نیا  تیاور ، نیا  زا  میناوتب  ام  اسب  هچ  .دنک  یم  وحم  دریگ و  یم  ار  ناهانگ  زا  يرایسب 
.دوب

ءایح نیرتابیز 

، دـنک یم  ءایح  تسا  دوهـشم  ریغ  هک  ینورد  يدـهاش  زا  ناسنا  هک  ییاجنآ  ماسقا ، نیا  نیب  رد  میور ، یم  ءایح  ماسقا  ییاـبیز  غارس 
.تسین یندش  ادج  ًالـصا  تسا و  ناسنا  هارمه  هکلب  تسین ، وا  ناسنا و  ِنیب  یّتیریغ  تسا و  ینورد  دهاش  .تسا  ءایح  مسق  نیرتابیز 

.تسا سفنلا  نم  ءایح  ءایح ، مسق  نیرتابیز 

تّیناسنا دوجو  ینعی  سفنلا  نم  ءایح 

نآ هتـسناوتن  یناویح  ياوق  زونه  .دـنک  یم  راک  شا  یلمع  لقع  هتـشاد و  ّتیناسنا  زونه  ناسنا  تسا  نآ  زا  فشاک  ایح ، زا  مسق  نیا 
تـشز لامعا  باکترا  عنام  هک  يروط  هب  دراد ، دوجو  یلمع  لقع  زونه  .دنک  وحم  تسا ، هداهن  وا  رد  هک  ار  يا  هّیناسنا  هّیهلا  هعیدو 

.دوش یم 

! دنک یم  ءایح  شدوخ  زا  ناسنا » »

هک منک  يراک  هک  مشک  یم  تلاجخ  مدوخ  زا  .تسین  ادـخ  تبحـص  رگید  اجنیا  مشک ؛ یم  تلاـجخ  مدوخ  ینعی  سفنلا  نم  ءاـیح 
هارمه هشیمه  وا  هک  مناد  یم  منک و  یم  كاردا  ملامعا ، هب  تبسن  ار  وا  دوهش  نم  نوچ  .دشاب  ادخ  لباقم  رد  یگدنکفارـس  بجوم 

نسُح و ِكاردا  هک  یلمع  لقع  زونه  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  .منک  یم  مرـش  مشک و  یم  تلاجخ  تسین ، نم  زا  يادـج  تسا ، نم 
هک نیا  ینعی  سفن ، زا  يایح  میوگ ، یم  حیرـص  نم  .تسا  هدشن  خسم  هدوب و  ناسنا  زونه  .تسه  شدوخ  ياجرـس  دـنک ، یم  حـُبق 

، ءایح ِماسقا  ِنیب  رد  نیا  .دوش  یم  شرـس  لمع  حـبق  نسح و  اذـل  دراد ؛ ّتیناسنا  زا  يا  هرهب  زونه  تسا و  هدـشن  ناویح  زونه  ناسنا 
.تسا ءایح  نیرتابیز 
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لضفا يایح  ابیز و  يایح  قرف 

رد یتّیریغ  اجنیا  یلو  دوب ، ناسنا  دـهاش و  نیب  ّتیریغ  یلبق  .دـنک  یم  قرف  یلبق  اب  نیا  .نیرت  تلیـضف  اب  هن  تسا  نیرتابیز  ءایح  نیا 
، منیب یمن  ار  دهاش  نم  یلّوا  رد  .شا  ییابیز  نیا  دوب و  رتشیب  ششزرا  تلیـضف و  اذل  نآ  .تسا  نم  هارمه  هشیمه  سفن  .تسین  راک 
تسا و نم  هارمه  هشیمه  هک  سفن  اـجنیا  اـجنیا ، اـّما  .دراد  شزرا  رایـسب  تسا و  داـیز  یلیخ  ءاـیح  سپ  منیب ، یمن  مـه  ار  وا  ندـید 
( مالّـسلا هیلع  ) یلع .تسا  نیا  تیاور  رد  ریبـعت  اذـل  تسا ؛ ءاـیح  نیرتاـبیز  یلو  درادـن  شزرا  ردـق  نآ  تسین  وا  نم و  نـیب  تـّیریغ 

.ینک ءایح  دوخ  نورد  دوخ و  شیپ  زا  هک  تسا  یئایح  نآ  اهایح  نیرتابیز   (1)« کِسفَن نِم  َكؤایِحتِسا  ءایَحلا  ُنَسحَا  : » دندومرف

تسا دوخ  زا  مرش  ءایح ، تیاهن 

ُۀَیاغ : » میراد مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  يرگید  تیاور  رد  ًالثم  .دراد  دوجو  تایاور  رد  هک  میراد  هطبار  نیا  رد  ینوگانوگ  تاریبعت  ام 
ماجنا ار  نآ  دـنک و  ءایح  حـیبق  لمع  ربارب  رد  شدوخ  زا  صخـش  هک  تسا  نیا  ءایح  تیاهن   (2)« هِسفَن نِم  ُءرَملا  َییحَتـسَی  نأ  ءایَحلا 

.تسا هدشن  جراخ  ّتیناسنا  ِيداو  زا  زونه  دوش و  یم  شرس  حبق  نسح و  وا  یلمع  ِلقع  زونه  ینعی  هِسفَن » نِم   » ریبعت نیا  .دهدن 

تسا ءایح  هب  تّیناسنا  مامت 

زا هک  تسا  نـیا  تّورم  ماـمت   (3)« کِـسفَن نِم  ییحَتـسَت  نَأ  هَّوُرُملا  ِماـمَت  نِم  : » دـندومرف رگید  تیاور  کـی  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
زا یکی  هک  تسا  يدرم  ناوج  نامه  تّورم ، مییوگ : یم  مینک و  یم  ریبعت  يدرم » ناوج   » هب تّورم  زا  یهاگ  ام  .ینک  ءایح  تدوخ 

شدوخ زا  هک  یـسک  دیامرف : یم  تیاور  حیـضوت ، نیا  اب  سپ  درم .» ناوج   » تفگ دوش  یمن  ناویح  هب  .تسا  یناسنا  ياه  تلـصخ 
.تسا هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  ّتیناسنا  تلصخ  زونه  دنک ، یم  ءایح 
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رگید ءایح  نیا  .دـنک  ءایح  دوخ  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ءایح  ماسقا  نیرتابیز  ییابیز ، هک  تسا  اـنعم  نیا  دـیؤم  تاـیاور  نیا  همه ي 
هدشن جراخ  ّتیناسنا  يداو  زا  زونه  درف  هک  تسا  نیا  هناشن  تسا و  شوج  دوخ  نوچ  تسا  ابیز  مه  یلیخ  درادن ، مه  یلیمحت  هبنج 

.تسا

ءایح نیرتدربراکرپ 

يرتشیب دربراک  ماسقا  همه  زا  هک  یئایح  تسا ؟ ءایح  مسق  مادک  تسا ، مهم  مه  رایسب  هک  هعماج  حطـس  رد  دربراک  ِرظن  زا  موس ، اما 
یم ار  وا  مراد  مه  نم  تسا و  دوهـشم  ًارهاظ  هک  تسا  يدـهاش  ثحب  رگید  اجنیا  نوچ  ارچ ؟ .تسا  قلخ  زا  ءاـیح  دراد ، هعماـج  رد 

(1) .تسین رگید  ماسقا  لثم  .منیب  یم  ار  نیا  مراد  يرهاظ  ِسح  هب  .دنیب  یم  ارم  وا  هک  منیب 

ادخ دوخ و  زا  يایح  يانبریز  مدرم  زا  يایح 

ياهتنا تسا و  قلخلا  نم  ءایح  ءایح ، ماسقا  يرت  ییادتبا  ینعی  .تسا  ءایح  عون  نیمه  ءایح  ماسقا  نیرت  ییادتبا  يدـنب ، هجرد  رظن  زا 
هیقب دوب ، ءایح  نیا  رگا  هک  .تسا  قلخلا  نم  ءایح  ناسنا  رد  ءایح  يانبریز  هک  تسه  بلطم  نیا  یلو  .تسا  هللا  نم  ياـیح  نآ ، نیرت 

ماسقا نیا  زا  کی  چیه  زا  رگید  هک  دینادب  دشابن  نیا  رگا  .دـیایب  نیا  رـس  تشپ  دریگب و  لکـش  ناسنا  نورد  رد  هناد  هناد  دـناوت  یم 
چیه .دراد  هللا  نم  يایح  هن  دراد و  سفنلا  نم  ءایح  هن  دراد ، هکئالملا  نم  ءاـیح  هن  دراد ، هللاءاـیلوا  نم  ءاـیح  هن  .تسین  يربخ  اـیح ،

.درادن رگید  زیچ 

 ...! ینک یمن  ءایح  ینیب  یم  يراد  ار  وا  هک  یسک  زا  یتقو 

مدرم زا  زیهرپ  یسک  رگا   (2)  «َ هَّللا ِقَّتَی  َْمل  ِساَّنلا  َهوُجُو  ِقَّتَی  َْمل  ْنَم  : » دنیامرف یم  يرکـسع  نسح  ماما  .منک  یم  ضرع  ار  نآ  تهج 
دنیب یم  شرـس  مشچ  نیا  اب  شدوخ  دراد  ار  مدرم  وا  نوچ  .درادن  ادخ  زا  زیهرپ  رگید  دننیب ، یم  ار  وا  دنراد  اهنآ  هک  دـشاب  هتـشادن 

!؟ دوش یمن  هدید  رس  مشچ  نیا  اب  هک  دنک  یم  ءایح  ییادخ  زا  ایآ  دنک  یمن  ایح  اهنآ  زا  یتقو  دننیب ؛ یم  ار  شیاهاک  دنراد  اهنآ  هک 
سانلا َنِم  ِیحَتسَی  َمل  نَم  : » دومرف مالّـسلا ) هیلع  ) یلع .تسا  لهـس  شیارب  ندرکن  ادخ  هظحالم  دنک ، یمن  ار  نیا  هظحالم  هک  یتقو 

هناد هناد  نیا  اجنیا  .دـشک  یمن  تلاجخ  ادـخ  زا  دـشکن ، تلاـجخ  مدرم  زا  هک  سک  ره  تسا ؛ نشور  یلیخ  (3)« هللا َنِم  ِیحَتسَی  َمل 
اهنآ نیرترش  رارـشا ، نیب  رد   (4)« ِساّنلا َنِم  ِیحَتسَیال  نَم  رارـشَالا  ُّرَـش  : » دیوگ یم  رگید  ياج  رد  ترـضح  مناوخ ؛ یم  ار  تایاور 

.دشک یمن  تلاجخ  مدرم  زا  هک  تسا  یمدآ  نینچ  کی 
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تسا ادیپ  هاگن  مشچ و  رد  ءایح » »

ام یتقو  نوچ  دوب  ءایحاب  ینالف  دـنیوگ  یم  ًالثم  .تسا  مشچ  هب  ءاـیح  مییوگ : یم  هک  میراد  یفرُع  تـالماعت  رد  يا  هلمج  کـی  اـم 
نیا اب  يرگید  هک  دنیبب  یـسک  رگا  .تخادـنا  یم  نیمز  هب  ار  شهاگن  مشچ و  دروآ و  یم  نیئاپ  ار  شرـس  میدـمآ ، یم  میتفر و  یم 

بلطم نیا  دراد ؟ وا  زا  يراظتنا  هچ  رگید  دـشک  یمن  تلاجخ  ًالـصا  دـهد و  یم  همادا  شراک  هب  یلو  دـنک  یم  هاگن  وا  هب  دراد  هک 
َْتبَلَط اَذِإ  ُرِّسَیُم  اَی  : » دومرف رِّسَیُم  دوخ  مداخ  هب  ترـضح  هک  میراد  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تیاور  کـی  .تسا  تاـیاور  زا  ذـّختم 
تراک نکن ، هعجارم  وا  هب  بش  یتشاد  یسک  زا  يا  هتـساوخ  رگا   (1)« هْجَْولا ِیف  َءاَیَْحلا  َّنِإَف  ِراَهَّنلِاب  اَْهُبلْطا  ِْلیَّللِاب َو  اَْهُبلْطَت  اَلَف  ًهَجاَـح 

(2) .دشاب یم  تسا » مشچ  هب  ءایح   » ریبعت نامه  قباطم  تیاور  نیا  .تسا  تروص  رد  ءایح  نوچ  هدب ! ماجنا  زور  رد  ار 

ییانبریز يایح 

هک مدرک  يریبعت  ثحب  يادتبا  رد  نم  .تسا  هدـش  باسح  مالـسا  رد  ام  ماکحا  فراعم و  ردـقچ  هک  دـینیبب  دـینک ! تقد  امـش  الاح 
ییایح یب  .تسا  حور  يور  يارب  یـششوپ  ءایح  هک  ما  هداد  حیـضوت  ما و  هدش  دراو  ثحب  رد  نم  .يراد  هدرپ  زا  تسا  ترابع  ءایح 

دوش و یم  عورـش  اجنیا  زا  ءایح  ماـسقا  رگید  تسا و  مدرم  زا  ياـیح  نیمه  ءاـیح ، مسق  نیلّوا  هک  میتفگ  مه  نـآلا  .تسا  يرد  هدرپ 
مه ءایح  ماسقا  رگید  دورب ، نیب  زا  نیا  دوش  انب  رگا  هک  تسا  هعماج  حطـس  رد  یعاـمتجا  طـباور  هب  طوبرم  ءاـیح  نیا  .دور  یم  ولج 

.دننک یمن  ادیپ  مه  شیادیپ  هنیمز  یتح  هتفر و  نیب  زا  هعماج  رد 
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یمومع يایح  نماض  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ییایح یب  جیورت  ام  هعماج  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی   » هک میوگ  یم  مدوخ  ياه  ثحب  لّوا  رد  نم  هک  يا  هلمج  نیا  دینیبب  الاح 
هب رما  تابجاو ، ِّمها  زا  مالـسا ، رد  دـینیب  یم  امـش  هک  نیا  .تسا  يرد » هدرپ   » هعماـج حطـس  رد  اـم  یلـصا  لکـشم  هچ ! ینعی  تسا »

هدرپ نیا  رگا  نوـچ  .دـنکن  ادـیپ  جاور  يرد  هدرپ  هعماـج  رد  دـهاوخ  یم  مالـسا  هک  تسا  نیا  يارب  تـسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 
انب هک  یتقو  .دوش  یمن  دنب  گنس  يور  گنـس  رگید  دشکن ، تلاجخ  يرگید  زا  یـسک  ینعی  دوش ، هتـسکش  هعماج  حطـس  رد  ءایح 

اب هک  مدوخ ، زا  نم  یتقو  هللا _  نیب  ینیب و  مشک _ ؟ یم  تلاجخ  هّیعرش  ماکحا  ماجنا  رد  ادخ  زا  ایآ  مشکن ، تلاجخ  وت  زا  نم  دش 
هب تبسن  همه  نیا  مالسا  رد  هک  نیا  مشاب ؟ هتـشاد  یتسیاب  رد  ور  وت  اب  هک  تسا  نکمم  ایآ  مشکن  تلاجخ  متـسه ، ینامدوخ  مدوخ 

.تسا نیمه  يارب  هدش ، دیکأت  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ءایح نودب  هعماج  ریس 

رگید دور و  یم  تیناوـیح  تمـس  هب  زور  ره  هک  دوـش  یم  تسرد  يا  هعماـج  کـی  دوـش ، هدـیرد  هعماـج  حطـس  رد  هدرپ  نـیا  رگا 
.دوش یمن  شرس  حُبق  یسک  رگید  .دور  یم  يا  هعماج  نینچ  زا  مه  ّتیناسنا  یّتح  هکلب  ّتیهلا ، هن  .دوش  یم  مامت  ّتیناسنا 

دوخ فادها  هب  نمشد  ندیسر  هار 

یمالـسا هعماج  هب  ندز  هبرـض  هار  هک  دنا  هدیمهف  بوخ  ار  هلأسم  تهج ، نیا  زا  مه  مالـسا  نانمـشد  هک  مهدب  رکذت  ار  نیا  نم  اذل 
اب دهاوخب  هک  تسین  ور  هب  ور  ناسنا  اب  نمشد  رگید  اجنآ  .دنا  هدیـسر  دوخ  فادها  هب  اهنآ  دوشب ، نیا  رگا  .تسا  ییایح  یب  جیورت 

دنتـسه و ناویح  هعماج ، يایح  یب  دارفا  نوچ  .تسا  تحار  رایـسب  شراک  تسا و  فرط  ناویح ، يرـس  کی  اب  هکلب  .دـگنجب  اـهنآ 
اهنیا هچ ؟! ینعی  دنمهف  یم  سومان  دننک ؟! یم  فرـش  ساسحا  يدارفا  نینچ  .دنک  عافد  ناشنید  زا  دهاوخب  هک  دنتـسین  ناسنا  رگید 

.دنتسین ناسنا  رگید 
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نید زا  عافد  تریغ و  همزال  ءایح » »

دشن و يربخ  نیا  زا  یتقو  رگید  .دشاب  دیاب  هللا  نم  ءایح  .دشاب  هتـشاد  ءایح  زا  يا  هدرپ  هک  دنک ، یم  عافد  تیناسنا  نید و  زا  یـسک 
رد .دننک  ادیپ  هطاحا  هعماج  نآ  رب  دناوت  یم  یتحار  هب  نمشد  دنتشاد ، یگدنز  تاناویح  ِلثم  دندیـشکن ، تلاجخ  رگیدمه  زا  مدرم 

نینچ .دـشاب  هتـشاد  ءایح  هک  دراد  تریغ  یـسک  هک  میتفگ  تریغ  ثحب  رد  نوچ  .تسین  مه  يدـنمتریغ  زا  يربخ  رگید  هعماج  نیا 
.دنرادن يزیچ  چیه  .دنراد  یهلا  ءایح  هن  یناسنا و  تریغ  هن  دنراد ، ینید  تریغ  هن  يدارفا 

ییایح یب  زاس  هنیمز  یتوافت » یب  »

رد ءایح  دییوگ : یم  تقو  کی  .دوب  دهاوخن  یناسنا  هعماج  رگید  دنک ، ادیپ  جـیورت  انعم  نیا  هللاابذوعن  رگا  هک  مدرک  ضرع  نم  اذـل 
مه يرد  هدرپ  تسین ، هک  يراد  هدرپ  .دراد  دوجو  ییاح  یب  جیورت  هعماج  رد  دـییوگ : یم  تقو  کی  یلو  دوش  یمن  جـیورت  هعماج 

قرف جیورت ، اب  یتوافت  یب  .دراد  جاور  يرد  هدرپ  هکلب  دوش ، یمن  هداد  ّتیمها  يراد  هدرپ  هب  هک  نیا  هن  دنک ؛ یم  ادیپ  جـیورت  دراد 
یب تلاح  دزگ ، یمن  مه  شکک  دـنک و  یم  هاگن  یتشز ، راک  هب  هک  یـسک  ًـالثم  .تسا  يرد  هدرپ  ِزاـس  هنیمز  یتواـفت ، یب  .دـنراد 

.تسا هدرک  يرد  هدرپ  دوش ، یم  مارح  بکترم  هک  رفن  کی  اّما  .دراد  یتوافت 

تسا يراد  هدرپ  رکنم ، زا  یهن 

، رکنم زا  یهن  .دـنک  یم  يراد  هدرپ  دراد  ینعی  نیا  هدـن ! ماجنا  ار  تشز  لـمع  ینعی  نکن ! يرد  هدرپ  ییوگ : یم  وا  هب  یـسک  یتقو 
ام .دوش  يراد  هدرپ  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  يارب  مریگب ، ار  شیولج  دـیاب  منیب  یم  ار  تشز  راـک  یتقو  نم  هکنیا  .تسا  يراد  هدرپ 

نآلا هک  دراد  مه  يرگید  ماسقا  ءایح  هتبلا  .تسا  هعماـج  رد  يرد  هدرپ  زاـس  هنیمز  راـک ، نیا  نوچ  يریگ ،» شیپ   » هب مینک  یم  ریبعت 
.موش یمن  اهنآ  دراو 
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www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(11  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

(11  ) یتیبرت دعب  رد  ءایح 

؛ میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ؛ ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 
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.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  دمحلاو هللا 

(1)« َهل َءاَیَح  َال  ْنَِمل  َناَمیِإ  َال  لاق : مالسلا ) هیلعقداصلا  ِنع  َيِوُر  »

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

ءاـیح ثحب  رد  نم  .تسا  ییاـیحیب  جـیورت  اـم  هعماـج  تالکـشم  نیرتـگرزب  زا  یکی  مدرک  ضرع  دوـب ، ءاـیح  هـب  عـجار  اـم  ثـحب 
يدربراک رظن  زا  ییابیز و  رظن  زا  یتلیضف ، یشزرا و  رظن  زا  هطبار  هس  رد  ار  ءایح  هتشذگ  هسلج  رد  مدرک و  ضرع  مه  ار  یتامیسقت 

.میدرک میسقت  هعماج  رد 

مومذم حودمم و  يایح 

يرگید يدنبمیـسقت  کی  راصتخا  روط  هب  تسا ، ءاـیح  ثحبم  هسلج  نیرخآ  هسلج  نیا  نوچ  اـّما  تسا ، یلّـصفم  ثحب  ءاـیح  ثحب 
شیاتـس يایح  دننکیم ؛ حرطم  مومذم  يایح  حودـمم و  يایح  ناونع  تحت  ار  نآ  قالخا  ياملع  هک  منکیم  حرطم  ار  ءایح  هب  عجار 
مومذـم ءایح  میتشاد ، ءایح  هب  عجار  ام  هک  ینایب  نآ  اـب  دوشیم  روطهچ  تسیچ ؟ نیا  ـالاح  .تسا  هدـش  شهوکن  هک  ییاـیح  هدـش و 

؟ دشاب

« هّیناسنا هزیرغ   » نیّهلأتملاردـص ریبعت  هب  تسا و  ناسنا  تاّصتخم  زا  هّیهلا و  بهاوم  زا  یکی  ءاـیح  .منک  ضرع  ار  یبلطم  ًاتمّدـقم  نم 
هّیهلا تبهوم  نیا  .دـنکیم  ءایح  ناسنا  اّما  دـننکیمن ، ءایح  تاناویح  .تسا  تاناویح  ریاس  زا  ناسنا  ِزاـیتمالا » هب  اـم   » ءاـیح نیا  تسا و 

رد ای  دـشاب  یلمع  لقع  اب  طابترا  رد  لمع  یتشز  الاح  تسا ؛ تشز  لمع  اب  طابترا  رد  حور ، يارب  یتلاح  هدوب و  ناـسنا  صوصخم 
رِسکنُم لِعفنُم و  حور  هک  دوشیم  بجوم  تلاح  نیا  .دنکیمن  یقرف  دشاب ، یعرش  ِحُبق  ای  دشاب  یلقع  ِحُبق  حُبق ، دشاب ، عرـش  اب  طابترا 

تلاح نیمه  زاب  تسا ، هدش  راک  نآ  بکترم  ناسنا  مه  رگا  .دراد  تشز  لمع  نآ  هب  تبسن  یگدنرادزاب  شقن  تلاح  نیا  دوشیم و 
حیبق لمع  باکترا  عنام  هک  ییانعم  هب  رثا  .دننکیم  يدنبمیـسقت  ار  ءایح  هک  تسا  رثا  رظن  زا  دـنکن و  رارکت  رگید  هک  دوشیم  بجوم 

.تسا كرت  لعف و  هطبار  ود  ره  رد  دشاب ؛ نَسَح  لمع  كرت  عنام  سکع ، رب  ای  دوش 
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« نامیا سفن و  تّوق   » ءایح هشیر 

دعب منکیم و  ضرع  ار  یبلطم  یبای ، هشیر  رظن  زا  نآلا  .میراد  مومذـم  يایح  حودـمم و  يایح  ءایح ، هلأسم  باب  رد  نامتایاور  رد  ام 
دوش و یمن  هدولآ  تشز  لـمع  هب  ناشتـسد  دنتـسه و  ءاـیح  لـها  هک  یناـسک  .مهدـیم  حیـضوت  ار  يدنبمیـسقت  نیا  موـشیم و  دراو 
رد .دـنراد  ینامیا  یناسنا و  تّوق  دوشیم ، کین  لمع  كرت  عناـم  اـی  حـیبق  لـمع  ماـجنا  عناـم  تلاـح ، نیا  ینعی  دـننکیم ، يراددوخ 

.میراد یعرش  حبق  کی  میراد و  یلقع  حبق  کی  ام  هک  میتفگ  مه  حبق  اب  طابترا 

زا نیا  نوـچ  تسا ، وا  ِیناـسنا  حور  تّوـق  رطاـخ  هب  دـهدیمن  ماـجنا  یلقع  حـبق  یـسک  هکنیا  تسیچ ؟ یلقع  حـیابق  زا  ءاـیح  هـشیر 
دُعب هک  تسا  نیا  زا  فشاک  ءایح  نیا  .تسا  شاـیناسنا  دـُعب  ياـنعم  هب  سفن  اـجنیا  سفن ، ِتّوق  دـنیوگیم : .تسا  ناـسنا  ِتاّـصتخم 

زا تیاکح  ود  ره  .دراد  ینامیا  تّوق  صخـش ، هک  تسا  نیا  زا  فشاک  ءایح  نیا  یعرـش ، حـبق  اب  طاـبترا  رد  .تسا  يوق  شاـیناسنا 
تشز لمع  هب  شتـسد  صخـش ، دوشیم  بجوم  هک  تسا  ات  ود  نیا  .ینامیا  دُعب  تّوق  یکی  یناسنا و  ِحور  تّوق  یکی  دنکیم ؛ تّوق 

.دوشن هدولآ 

« نامیا سفن و  فعض   » ییایحیب هشیر 

رد هچ  هانگ ، ینعی  یعرش ، حبق  هچ  یناسنا و  حبق  هچ  دوشیم ، هدولآ  حیبق  لمع  هب  ناشتـسد  دنتـسه و  یلابُاال  هک  یناسک  لباقم ، رد 
یناسنا دـُعب  رظن  زا  ای  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  فشاـک  ییاـیحیب  نیا  بجاو ، كرت  اـب  طاـبترا  رد  هچ  مارح و  باـکترا  اـب  طاـبترا 

.میدرک مه  یبایهشیر  میتفگ و  ار  اهنیا  همه  .دراد  فعض  ینامیا  رظن  زا  ای  دراد ، فعض 
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اهرگ یلاباال  طیحم  رد  ندش  امن  تشگنا  زا  ءایح 

حیبق لمع  هب  هدولآ  ناشتسد  دنریگیم ، رارق  یطیارش  ای  اه  طیحم  رد  یتقو  هک  دنتسه  ییاهناسنا  میوریم ؛ يدنبمیسقت  نآ  غارس  الاح 
.دنکیمن یقرف  یناسنا  ای  یعرـش  رظن  زا  دنوشیم  بکترم  ار  یعرـشریغ  لمع  ای  دـننکیم  كرت  ار  یبجاو  دـییامرفب  ضرف  ای  دوشیم و 

صخـش نیا  .دوشیم  بکترم  ار  فـالخ  دریگ ، یم  رارق  یلاـبُاال  ِیفرع  ِطـیحم  رد  یتقو  تسا ، حـیبق  تشز و  كرت ، هچ  لـعف و  هچ 
.دوشیم حیبق  لمع  بکترم  دراد ، فعض  شاینامیا  دُعب  یناسنا و  دُعب  نوچ 

یفرع حماست  يانعم 

یم تلاجخ  هک  مدوب  ییاج  دیوگیم : يدـناوخن ؟ ار  تزامن  ارچ  ینالف  یـسرپب  وا  زا  رگا  یفرع .» حـماست   » مییوگیم تلاح  نیا  هب  ام 
راک نیا  يدرک ؟ هک  دوب  يراک  هچ  نیا  ینالف ! مییوگ : یم  هکنیا  ای  يزیچ ؟ هچ  زا  یـسک ؟ هچ  زا  يدیـشک ؟ یم  تلاجخ  .مدیـشک 

بکترم دوشیم  بجوم  یلابُاال ، ِیفرع  طیحم  طیارـش  .مدشیم  امنتـشگنا  عمج  نیا  رد  مدرکیمن ، رگا  بوخ  دـیوگیم : دوب ! مارح  هک 
.دنکیم فرصم  ار  ءایح  اجنیا  رد  مدیشک ! تلاجخ  دیوگیم : ارچ ؟ یسرپیم : وا  زا  هک  مه  دعب  .دوش  بجاو  كرت  ای  حیبق  لعف 

تّوق يایح  فعض و  يایح 

ءایح نیا  فرع  رد  نوچ  دناهدرک ، ثحب  حودمم  يایح  نیمه  روحم  رب  ام  تایاور  رد  اذل  تسا ، حودـمم  شایعقاو ، يانعم  هب  ءایح 
هک ار  یتایاور  هک  متفگ  نیا  يارب  ار  همدقم  نیا  نم  .دناهدرک  مه  ار  مومذم  حودمم و  يایح  ِيدنبمیـسقت  نیا  هتبلا  .تسا  لوادـتم 

ُفْعَّضلا ُْهنِمَف  ِْنیَهْجَو  یَلَع  ُءاَیَْحلا  : » دومرف ترضح  هک  دراد  مالسلا ) هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دوش  صخـشم  شیانعم  مناوخیم ،
نآ مسق  کـی  دـنکیم و  فعـض  زا  فشک  ءاـیح  زا  مسق  کـی  .دوـشیم  نشور  یلیخ  رگید  متفگ  هک  ياهمّدـقم  نیا  اـب  ٌهَّوـُق ،» ُْهنِم  َو 
هک دوشیم  نشور  ًابیرقت  رگید  تیاور  يانعم  ـالاح   (1)« ٌناَمیِإ ٌماَلْـسِإ َو  َو  ، » دنکیم ینامیا  دُعب  رد  یناسنا و  دـُعب  رد  تّوق  زا  فشک 

.دندرک یبایهشیر  ار  نیا  ترضح 

16156 ص :

ص334 ج68 ، راونألاراحب ، ( . 2 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5219 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4760_1
http://www.ghaemiyeh.com


قمُح يایح  لقع و  يایح 

ُءاَیَحَف ٍقْمُح  ُءاَیَح  ٍلْقَع َو  ُءاَیَح  ِناَءاَیَح  ُءاَیَْحلا  ملـسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر لاـق  : » دـندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد 
ییایح نآ  تسا و  ملع  يایح  تسا ، یناسنا  ِیحور  تردق  شاهناوتشپ  هک  ییایح  نآ   (1)« ُلْهَْجلا َوُه  ِقْمُْحلا  ُءاَیَح  ُْملِْعلا َو  َوُه  ِلْقَْعلا 

.تسا لهج  قمُح و  تسا ، ینامیا  یناسنا و  فعض  شاهناوتشپ  هک 

! وش تعامج  گنر  مه  اوسر ، يوشن  یهاوخ 

تـسد ناشیور  هک  مینیبیم  ار  يدراوم  تایاور  رد  ام  .تسین  لماک  يدودـح  اـت  مثحب  هتبلا  میوگب ، ار  يدنبمیـسقت  نیا  متـساوخ  نم 
نیا دـنیوگیم : هک  میراد  يدّدـعتم  دراوم  اـم  .ینکیم  ریبعت  تلاـجخ »  » هب اـه  نآ  زا  وت  هک  تسا  مومذـم  ياـیح  اـهنیا  هک  دـنراذگیم 

، مشکیم تلاجخ  دیوگیم : دـنکیمن و  لمع  ار  یبجاو  یـسک  رگا  .تامّرحم  كرت  تابجاو و  هب  لمع  نیمه  لثم  هچ ؟ ینعی  تلاجخ 
یحیحـص فرح  وش ،» تعاـمج  گـنرمه  اوسر  يوشن  یهاوخ   » هلمج نیا  ًالـصا  مسق  ادـخ  هب  ار  امـش  .دوشیم  بکترم  مارح  لـمع 

هچ زا  .میوگیمن  مدوـخ  زا  ار  یفرح  چـیه  نم  .دوـب  تیاور  رد  هک  تسا  یقمُح  ياـیح  ناـمه  نیا  دراد ! يّدـح  مه  تقاـمح  تسا ؟
.منکیم ضرع  ار  دراوم  نآ  زا  دروم  هس  ود  نم  الاح  شکب ! تلاجخ  ادخ  زا  ورب  يدیشک ؟ تلاجخ  یسک 

قمُح يایح  فلتخم  دراوم 

« ندرک لاؤس   » رد ءایح  .1

ام .تسا  قمُح  يایح  نیا  .مسرپب  هک  مشکیم  تلاجخ  دـیوگیم : ارچ ؟ .دوش  هاگآ  هک  دـسرپب  دوریمن  دـنادیمن و  ار  يزیچ  رفن ، کـی 
َال ِِهب َو  َیِهاَُبِتل  َال  ِِهب َو  َِیئاَُرِتل  ٍثاَلَِثل  َْملِْعلا  ُِبلْطَت  َال  ِناَمْعُّنلا ! َْنبا  اَی  : » دندومرف هک  میراد  هیلعهللاتاولص ) ) قداص ماما  زا  تیاور  کی  رد 

.ینک هلداجم  مدرم  اب  ای  یهدب  ُزپ  يوش ، امنتشگنا  هکنیا  ورن ! ملع  نتفرگ  دای  مّلعت و  لابند  زیچ  هس  نیا  يارب  َيِراَُمِتل »
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ِیف ٍهَبْغَر  ! » نکن اهر  ار  نتفرگ  دای  زین  تهج  هس  يارب   (1)« ساَّنلا َنِم  ٍءاَیِْحتْسا  ِْملِْعلا َو  ِیف  ٍهَداَهَز  ِلْهَْجلا َو  ِیف  ٍهَبْغَر  ٍثاَلَِثل  ُهْعَدَت  َال  «َو 
نیا .تسا  رتهب  منادن  دوشیم ؟ هچ  منادـب  رگا  الاح  دـیوگیم : يریگب ؟ دای  يوریمن  ارچ  مییوگیم : ینعی  ینادان ؛ یتسود  کی : ِلْهَْجلا »

«. ِْملِْعلا ِیف  ٍهَداَهَز  : » دـنیوگیم ار  نیا  تسا ، سب  منادـیم  هک  ردـقنیمه  ینعی  ِْملِْعلا » ِیف  ٍهَداَـهَز  : » ود ِلـْهَْجلا .» ِیف  ٍهَبْغَر  : » دـنیوگیم ار 
یعرش هلأسم  دورب  دشکیم  تلاجخ  .دسرپب  دورب  دشکیم  تلاجخ  ساَّنلا » َنِم  ٍءاَیِْحتْـسا  َو  ، » تسا موس  دروم  نیا  هب  طوبرم  نم  ثحب 

.مشکیم تلاجخ  دیوگیم : درف  هک  تسین  ءایح  ًالصا  نیا  .تسا  مومذم  تسا و  قمُح  يایح  ءایح ، نیا  .دسرپب  ار 

« منادیمن  » نتفگ رد  ءایح  . 2

فیرظ ردـقهچ  ام  تاـیاور  دـینیبب  .منادـیمن  دـیوگب  هک  دـشکیم  تلاـجخ  نوچ  منادـیمن ، هک  دـیوگیمن  دـنادیمن و  ار  يزیچ  مود ؛
(2)« ملعأ ـال  لوقی  نأ  ملعی  ـال  اـمع  لئـس  اذإ  دـحأ  نییحتـسی  ـال  : » دـندومرف هک  تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  یتیاور  .دـننکیم  دروخرب 

يزیچ رگا  ینعی  تیاور  نـیا   (3)« هملعتی نأ  یـشلا ء  ملعی  مل  اذإ  دحأ  نییحتـسی  و ال   » .منادـیمن وگب  ینادـیمن ؟ اقآ ! شکن  تلاجخ 
.سرپب ورب  شکن ، تلاجخ  ینادیمن ،

تفگ نم  هب  وا  میوگیمن ، ار  شاهلحم  .تسا  هدرک  توف  هک  درک  لقن  نم  يارب  یـصخش  ار  نیا  هک  مداتفا  ياهیـضق  دای  نآلا  نیمه 
زا .دندرک  بدا  مه  یلیخ  ناشیا  .مدرک  مالس  .مدرک  دروخرب  نارهت  روهـشم  گرزب و  ياملع  زا  یکی  هب  یمومع  ياج  کی  رد  نم 

تلاجخ مه  چـیه  تسین ! مدای  ریـش  لثم  تفگ : درک و  دـنلب  ار  شرـس  درک ، يرکف  ناشیا  .مدرک  لاؤس  یعرـش  هلأسم  کـی  ناـشیا 
« ملعأ لوقی ال  نأ  ملعی  امع ال  لئـس  اذإ  دـحأ  نییحتـسی  ال   » .دوب مه  نارهت  ياملع  ملعأ  زا  ناشیا  تفگ : دوشیم  هک  نیا  اـب  دیـشکن ،

.درادن تلاجخ  هک  منادیمن »  » نتفگ
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« قح نخس  نتفگ   » رد ءایح  . 3

هک تسا  مالـسلا ) هیلعیلع  زا  تیاور  .تسا  هناـقمحا  ياـیح  زین  ینکن  زاربا  یـشکیم ، تلاـجخ  نوچ  ینادـیم و  ار  قـح  هک  ییاـجنآ 
.تسا یقمحا  مدآ  منزب ، ار  قح  فرح  هک  مدیشک  تلاجخ  دیوگب  یسک  رگا   (1) «، قمحأ وهف  قحلا  لوق  نم  ایحتسا  نم  : » دندومرف

! تسا يریبعت  هچ  دینک  هاگن 

ادخ .تسا  نآرق  هیآ  نیا   (2)« قَْحلا َنِم  ییْحَتْـسَی  ُهَّللا ال  َو   » .میوگب راوتـسرهف  ار  اهنیا  هک  مرادن  نیا  زج  ياهراچ  نم  هسلج  نیا  رد 
.دنکیمن ءایح  قح  نایب  زا 

هک مشاب  هتفگ  مه  ار  نیا  .مرادن  تصرف  مه  نم  تسا و  یلّصفم  ثحب  ّالا  میوگب و  راوتسرهف  ار  يدنبمیسقت  نیا  هک  دوب  نیا  مضرغ 
.تسیچ شاهـشیر  هک  متفگ  مه  ياهـشیر  رظن  زا  تسا و  اـم  یقـالخا  ثحاـبم  رد  مه  تسا و  اـم  تاـیاور  رد  مه  يدنبمیـسقت  نیا 

زا یناسنا و  دُعب  رظن  زا  هک  دنتـسه  یناسک  یعرـش ، حبق  اب  هطبار  رد  هچ  یلقع و  حبق  اب  هطبار  رد  هچ  دنتـسه ، ءایح  لها  هک  ییاهنآ 
دنناوتیمن دـنریگیم و  رارق  ییایحیب  يداو  رد  دـنراد ، یناسنا  يورین  فعـض  ای  ینامیا  فعـض  هک  یناسک  دنتـسه و  يوق  ینامیا  رظن 

.دنوشیم رَدهدرپ  هعماج  رد  دننک و  يرادهدرپ 

ییایحیب جیورت  ّلح  هار 

زا رّرکم  ءایح  ثحب  نیا  رد  تسا .» ییایحیب  جـیورت  ام  هعماج  گرزب  تالکـشم  زا  یکی   » هک منکیم  ضرع  ار  ریبعت  نیا  ًاصوصخ  و 
زیچ کی  هلأسم  نیا  .دشاب  هدمآ  نیمه  مه  اهامش  زا  يرایسب  نهذ  رد  دیاش  تسیچ ؟ لکـشم  نیا  لحهار  هک  تسا  هدش  یلاؤس  نم 

.تسا اهنآ  اب  مه  قح  متسین  فاصنایب  ییوگیمن ؟ ار  نآ  ّلح  هار  یلو  ییوگیم  ار  لکشم  ارچ  تفگ : .تسه  مه  يّداع 
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ییایحیب شرتسگ  ياه  هویش 

ییایح یب  جیورت  .1

جیورت تروص  هب  ییایحیب  جیورت  یهاگ  دراد ، ریوصت  ود  ییایحیب  جیورت  .موشیم  لکشم  ّلح  هار  دراو  دعب  میوگب  ار  ياهمّدقم  نم 
ام هعماج  رد  ییایحیب  عون  نیا  جّورم  هک  یـصخاش  درف  .تسا  يراتفر  يراـتفگ و  يرادـید ، هطبار  هس  رد  حـیبق  لاـمعا  اـه و  یتشز 

لّمأت نم  فرح  رد  مه  یـسک  ًارهاظ  .دننکیم  يردهدرپ  يراتفر  هچ  يراتفگ و  هچ  يرادـید ، رظن  زا  هچ  هک  دنتـسه  اههناسر  تسا ،
.دنتسه ییایحیب  جّورم  هعماج  رد  اههناسر  هک  درادن 

ییایح یب  ربارب  رد  توکس  . 2

هعماج رد  هک  یتشز  لمع  اب  دننکیم و  توکـس  هکلب  دننک ، یمن  جیورت  ار  تشز  لامعا  ینعی  دـننک ، یمن  ییایح  یب  جـیورت  یهاگ 
دُعب رد  تشز  لمع  ره  اب  دـنراد  ّتیلوئـسم  هعماج  رد  هک  یناسک  .تسا  ییاـیح  یب  جـیورت  مه  نیا  .دـننکیمن  دروخرب  دوشیم ، عقاو 
ینعی .دـنا  هداد  جـیورت  ار  ییایح  یب  مه  اه  نیا  دـننکن ، لمع  ناش  هفیظو  هب  رگا  دـننک ، دروخرب  هک  يراـتفر  يراـتفگ و  يرادـید ،

زا ار  اهنیا  نم  هک  دینک  تقد  .تسا  عون  ود  جیورت  سپ  .تسا  ییایحیب  جیورت  تشز ، راک  ماجنا  يارب  هعماج  رد  نادیم  نتشاذگزاب 
.مدرک ادج  مه 

: تسا تموکح  ياضف  طیحم ، راهچ  رب  مکاح  مجنپ  ياضف 

شور یلغش ، یتقافر و  یـشزومآ ، یگداوناخ ، طیحم  راهچ  رد  اهناسنا  هک  مدرک  ضرع  دوب ، ّتیبرت  دروم  رد  هتـشذگ  رد  نم  ثحب 
.تسا طیحم  راهچ  نآ  رب  مکاح  مجنپ ، ياضف  نیا  هک  میراد  یمجنپ  ياضف  ام  متفگ  هک  متـشاد  يریبعت  اجنآ  رد  .دـنریگیم  يراتفر 
طیحم راهچ  ره  رب  مکاح  هک  مجنپ  ياضف  اّما  دنشاب ، هتشاد  یگدنزاس  شقن  یلغش  یتقافر و  یشزومآ ، یگداوناخ ، طیحم  رگا  ًالثم 

.دنک یثنخ  ار  اه  نآ  تامحز  مامت  دناوت  یم  تسا 
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رگا یتح  دوریم ؛ یگدنزاس  تمـس  هب  هعماج » حطـس  ، » تشاد یگدنزاس  شقن  تسا ، طیحم  راهچ  رب  مکاح  هک  یمجنپ  ياضف  رگا 
فیعـضت اهاضف  نیا  یگدـنزاس  شقن  تشاد ، یبیرخت  شقن  اـضف  نآ  رگا  اـّما  .دـشاب  هتـشاد  یبیرخت  شقن  اـهطیحم  نیا  زا  یـضعب 

هـسلج نیا  رد  زورما  هک  یثحب  اب  ار  ثحب  نیا  نم  .ما  هدرک  قباس  رد  نم  هک  هدوب  ییاـه  ثحب  اـه  نیا  .دوریم  نیب  زا  هکلب  دوشیم و 
الاح .موش  ءایح  ثحب  دراو  ّتیبرت  ثحب  زا  مروبجم  مرادـن و  ياهراچ  رگید  نم  .دوش  نشور  هلأسم  لح  هار  ات  منکیم  قیفلت  متفگ ،

.منکیم لصّتم  مه  هب  ار  ات  ود  نیا 

هعماج رد  ییایحیب  حالصا  ّلح  هار 

نامکاح هک  تسا  نیا  ّلح  هار  تسیچ ؟ دراد ، دوجو  هعماج  حطـس  رد  هک  لکـشم  نیا  ّلح  هار  .میورب  لکـشم  لح  هار  غارـس  الاح 
مجنپ و ياضف  ثحب  رد  مه  لکـشم  دنـشاب ، حلاص  دارفا  اهنیا  رگا  .دنـشاب  ّتیحالـص  ياراد  مجنپ ، ياضف  ناگدنزاس  ینعی  هعماج ،

.دوشیم ّلح  لّوا ، طیحم  راهچ  یگدنزاس  شقن  رد  مه 

نالوئسم حالصا  ناهیقف و  حالصا 

تیاور کی  لّوا  نم  .دـید  دـهاوخ  حالـص  يور  هعماج  دـنوش ، حالـصا  اـه  نیا  رگا  دنتـسه ، زاـساضف  هک  دناهتـسد  ود  هعماـج  رد 
ِناَْفنِص ملسوهلآوهیلعهللایلص :) ) هللاالوسر لاق  : » دندومرف هک  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  تیاور  .مهد  یم  حیضوت  ار  بلطم  دعب  مناوخیم و 

تّما هعماج و  دنشاب ، هتسیاش  حلاص و  رگا  هک  دنتـسه  نم  تّما  زا  هورگ  ود  دندومرف : ترـضح  ِیتَّمُأ » ْتَحَلَـص  اَحَلَـص  اَذِإ  ِیتَّمُأ  ْنِم 
َلوُسَر اَی  َلِیق  ، » دوریم داسف  هب  ور  مه  هعماج  دنشاب ، دساف  هورگ  ود  نیا  رگا  ِیتَّمُأ » ْتَدَسَف  اَدَسَف  اَذِإ  َو  ، » دوریم حالـص  هب  ور  مه  نم 

(1)« ُءاَرَمُْألا ُءاَهَقُْفلا َو  َلاَق  « ؟ دنتـسه یناسک  هچ  دییامرفیم ، هک  فنـص  ود  هورگ و  ود  نیا  هک  دندرک  لاؤس  ربمغیپ  زا  اَمُه » ْنَم  ِهَّللا َو 
روما مامز  هک  یناسک  ینعی  ارَُما  مه  مود  هتـسد  دننادیم و  ار  هّیعرـش  ماکحا  فراعم و  هک  ینادنمـشناد  املع و  ینعی  اهقف  لّوا  هتـسد 

.دنتسه دنراد ، تسد  رد  ار  هعماج  ییارجا 
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نآ يارجا  نید و  نییبت  ارما : اهقف و  هفیظو 

حلاص هک  نیا  يانعم  .دوشیم  حلاص  مه  هعماج  دندش ، حـلاص  رگا  اهنیا  .تسا  ییارجا  روما  ارَُما  راک  تسا و  یگنهرف  روما  اهقف  راک 
هفیظو .دـننک  لمع  تسا ، هدرک  لّوحم  اه  نآ  هب  دـنوادخ  هک  يا  هفیظو  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ دـندش ، دـساف  ای  دـندش 

اهدیاب و دـنیوگب ، ار  هّیهلا  فراعم  دـننک ، نییبت  ار  هّیعرـش  ماکحا  دـنیایب  دـیاب  اه  نیا  ینعی  تسا ، یگنهرف  هفیظو  کی  اهقف  املع و 
ماکحا ندرک  هدایپ  اهنیا  هفیظو  تسیچ ؟ ارَُما  هفیظو  .تسا  اـهقف  هفیظو  نیا  .دـننک  ناـیب  مدرم  يارب  هداـس  یلیخ  ریبعت  هب  ار  اهدـیابن 

.دننک ارجا  ار  هیعرش  ماکحا  دیاب  اهنیا  .دنتسه  ییارجا  لوئسم  اهنیا  نوچ  تسا ، هعماج  حطس  رد  هّیعرش 

! تسا ییایح  یب  جیورت  توکس » »

رگا دـنراد ، ار  یهلا  ماکحا  شزومآ  نید و  غیلبت  هفیظو  هک  ینید  ناملاع  اهقف و  هک  منک  ضرع  ار  هتکن  نیا  مهاوخیم  اـجنیا  رد  نم 
ار ماکحا  يارجا  هفیظو  هک  یتموکح  روما  نالوئـسم  نایرجم و  ای  دننک ، توکـس  دوش ، یم  هعماج  رد  هک  ییاه  ییایح  یب  ربارب  رد 

رگا .تسا  ییایحیب  جیورت  ناشتوکس  نیمه  دننکن ، يراک  دتفا ، یم  قاّفتا  هعماج  حطس  رد  هک  ییاه  ییایح  یب  ربارب  رد  رگا  دنراد ،
يارب يراک  دنراذگب و  تسد  يور  تسد  دنراد ، ییارجا  هفیظو  هک  یناسک  دـنیوگن و  يزیچ  اهقف  دـنوش و  فرحنم  هعماج  مدرم و 

(1) .دننک جیورت  ار  ییایحیب  ناشدوخ  هللااب  ذوعن  هکنیا  هب  دسر  هچ  .تسا  ییایحیب  جیورت  شدوخ  نیا  دننکن ، هعماج  حالصا 

دننک راک  مه  شوداشود  دیاب  ارما  اهقف و 

شوداشود دـیاب  ییارجا  راک  یگنهرف و  راک  .دـننک  راک  مه  اب  يزاوم  دـیاب  دنـشاب ، ادـج  رگیدـکی  زا  ارما  اهقف و  هک  تسین  روطنیا 
، دـننکن لمع  ارَُما  فرطنیا  زا  دنـشکب و  داد  اهقف  هچره  .تسا  هدـیافیب  دوشن ، ییارجا  راک  اّما  دوش ، یگنهرف  راک  رگا  ّالاو  دور  ولج 

.میوگیم ار  بلاطم  نیا  نم  دیتساوخ ، ار  هعماج  لکشم  ّلح  هار  امش  زا  یخرب  نوچ  .درادن  ياهدیاف 
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! تسا قساف  دنکن ، لمع  شایعرش  هفیظو  هب  سک  ره 

هفیظو هب  یـسک  رگا  هک  میراد  ماکحا  باب  رد  اـم  .درادـن  یگزاـت  یمالـسا  هعماـج  يارب  تبیـصم  نیا  هک  دـینادب  مه  ار  نیا  ًاـنمض 
« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  « ؟ تسیچ تابجاو  ّمها  .میورب  تابجاو  ّمها  غارـس  .تسا  هدـش  مارح  بکترم  درکن ، لمع  شایعرش 

ياهفیظو هطبار  نیا  رد  هک  یسک  نآ  ینعی  دنکن ، لمع  هعماج  حطس  رد  تابجاو  ّمها  نیا  هب  یـسک  رگا  .دیدینـش  هک  یبتارم  نآ  اب 
صخـش نیا  تسا ؛ یعرـش  هلأسم  اهنیا  همه  تسا ، نشور  یلیخ  میوگیم  هک  نیا  .تسا  قساف  دـنکن ، لـمع  هفیظو  نیا  هب  رگا  دراد ،

.دش عورش  یمالسا  هعماج  رد  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب  مالسا  ردص  زا  گرزب  تبیصم  نیا  .تسا  قساف 

حالصلارهاظ قاّسف  يراد  مامز  مالسا ، یخیرات  تبیصم 

روما مامز  اهنیا  .تفر  داسف  هب  ور  یمالـسا  هعماج  دـنتفرگ و  تسد  هب  هعماج  حطـس  رد  ار  ییارجا  روما  ماـمز  حالـصلارهاظ ، قاُّـسف 
نیا یعقاو  تبیـصم  .تفر  داسف  هب  ور  زور ، هب  زور  هعماج  دندرکن ، لمع  یهلا  هفیظو  هب  نوچ  دـنتفرگ و  تسد  هب  ار  هعماج  ییارجا 
یب ءایر و  یب  رگا  نم  ریبعت  هب  .دـندروخیمن  بیرف  مه  مدرم  دوبن ، يدایز  لکـشم  دـندوبن  حالـصلارهاظ  یلو  دـندوب  قساف  رگا  .دوب 

یمن اه  نیا  غارـس  مدرم  دـندوب ، لهاک  یعرـش  فیاظو  رد  یلو  دـندوب  افـصاب  رگا  .دـمآ  یمن  راب  هب  تبیـصم  همه  نیا  دـندوب  نید 
.تسین حالصلارهاظ  هک  تسا  یقساف  زا  رتالاب  حالصلارهاظ » قساف   » تبیصم .دنتفر 

.دوش حالـصا  هعماـج  اـت  دـنوش  حالـصا  دـیاب  نازاـساضف  تسیچ ؟ لـح  هار  .میوگب  ار  لکـشم  لـح  هار  متـساوخ  يدودـح  اـت  نم 
همه تسا و  یلالدتـسا  میوگیم ، هک  ییاهنیا  .دـینیبیم  هک  تسا  نیمه  هعماج  عضو  اـّلاو  دـننک  لـمع  ناـشفیاظو  هب  دـیاب  نازاـساضف 
نیا زا  رتـهب  رگید  .تسا  نیا  شهار  .مدـناوخ  تیاور  مه  نم  تسیچ ، ّلـح  هار  دـیدرک  لاؤـس  .مدـمآ  شیپ  متفگ و  مـه  ار  لـیالد 

؟ دیهاوخیم

16163 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5226 

http://www.ghaemiyeh.com


! دهد یمن  باوج  ییارجا  راک  نودب  یگنهرف ، راک 

.دـنورب ولج  گنهامه  دـیاب  اهنیا  .دوشیمن  حالـصا  هعماج  درادـن و  يرثا  چـیه  دوشن ، ارجا  ات  دـنک ، یگنهرف  راک  هچ  ره  ینید  ملاع 
حالصا لباق  ارما  رگا  هک  متفگ  مدش و  مجنپ  ياضف  دراو  ءایح  ثحب  نیا  رد  نم  .میرادن  نیا  زج  یهار  ام  دنوش ، حالـصا  دیاب  اهنیا 

.دنراد ار  ماکحا  ندرک  هدایپ  يارب  یساسا  شقن  اه  نیا  نوچ  .درک  حالصا  ار  اهنآ  دیاب  دنتسه ،

! تسا ییارگ  تّینهذ  ارجا  نودب  یگنهرف ، راک 

همه متفگ و  هطبار  هس  رد  ار  يردهدرپ  .دوش  لمع  هعماج  حطـس  رد  ماکحا  هک  تسا  نیا  مهم  دروخیم ؟ درد  هچ  هب  ییارگ  ّتینهذ 
حالصاراک دندوبن ، اه  حالصلارهاظ  نیا  رگا  متفگ  .تسا  هدوب  نیمه  مالسا  ردص  زا  ام  گرزب  تبیصم  متفگ  مدرک و  ثحب  مه  ار 

.دهد تاجن  ار  هعماج  هللاءاشنا  ادخ  .دنا  هدرک  هدیچیپ  ار  لکشم  اه  حالصلا  رهاظ  نیا  .دوب  رتناسآ  هعماج 

www.mojtabatehrani.ir عبنم :

(3  ) باجح

(2) جارعم ثیدح  رد  یباجح  دب  بقاوع  ثیدح و  نآرق و  رظنم  زا  نانز  ششوپ  باجح و 

(2) جارعم ثیدح  رد  یباجح  دب  بقاوع  ثیدح و  نآرق و  رظنم  زا  نانز  ششوپ  باجح و 

؟ دنتسه مرحم  نز  هب  یناسک  هچ 

؟ دنمرحم نز  هب  یناسک  هچ  الاح 

« نهتنیز نیدبی  «و ال 

رگم دنهد  ناشن  دیابن  یـسک  هب  ار  هدـننک  کیرحت  رایـسب  گنراگنر  ياه  سابل  هنیـس ، ییابیز  ندرگ ، ییابیز  هرهچ ، ییابیز  نانز ،
.تسین هدننک  کیرحت  اه  نآ  يارب  هک  رفن  هدزاود  يارب 
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تسا مرحم  وا  هب  هک  وا  رهوش  نهتلوعبل » ّالإ  نهتنیز  نیدبی  و ال  .» 1

دنمرحم نز  هب  شگرزب  ردپ  ردپ و  وا ، گرزب  ناردپ  نهئابأ » وأ  .» 2

دشاب یم  مرحم  وا  هب  مه  رهوش  ردپ  نهتلوعب » ءابأ  وأ  .» 3

دنمرحم وا  هب  دنتسه  رهوش  زا  هک  وا  دوخ  نارسپ  نهئانبأ » وأ  .» 4

دنمرحم زین  اه  نآ  هتشادرگید ، نز  زا  رسپ  درم  نآ  هک  هدرک  جاودزا  يدرم  اب  رگا  نهتلوعب » ءانبأ  وأ  .» 5

دنمرحم وا  هب  نز  ناردارب  نهناوخإ » وأ  .» 6

دوش یم  اه  نآ  ۀمع  وا  هک  دنمرحم  وا  هب  نز  ردارب  نارسپ  نهناوخإ » ینب  وأ  .» 7

تسا مرحم  شرهاوخ  نارسپ  هب  نهتاوخأ » ینب  وأ  .» 8

تسا مرحم  مه  ناملسم  نمؤم و  نانز  هب  نهئاسن » وأ  .» 9

ۀلزنم هب  دـیرخ  نامه  هک  درادـن  دوجو  رگید  نالا  هک  تسا  مرحم  هدـیرخ ، دوخ  لوپ  اـب  هک  یمـالغ  هب  نهناـمیا » تکلم  اـم  وأ  .» 10
تسا تیمرحم 

بیجع یلیخ  دـیامرف ، یم  قح  ترـضح  هکنیا  .دـنک  یم  راک  هناـخ  رد  هک  يرکون  لاـجرلا   » نم  هبرـإلا  یلوا  ریغ  نیعباـتلا  وأ  .» 11
تسا

هب نز  نیا  دراذگب ، دـناوت  یمن  درم  نز و  نیب  یقرف  دوش و  یمن  داجیا  وا  توهـش  رد  یناجیه  درم  نیا  هبرإلا » یلوا  ریغ  نیعباتلا  وأ  »
.تسا مرحم  دنک  یم  راک  لزنم  رد  هک  يدرم  نینچ 

رـسپ الثم  تسا  هدرکن  روهظ  وا  رد  زونه  یـسنج  ةزیرغ  لیم و  هک  يا  هچب  هب  ءاـسنلا » تراوع  یلع  اورهظی  مل  نیذـلا  لـفطلا  وأ  .» 12
نز هب  هچب  نیا  دـیایب  شـشوخ  دوش  یم  هدز  شندـب  هب  تسد  یتقو  هک  هلاس  شـشو  جـنپ  ۀـچب  یلو  دـشاب ، هلاس  راهچ  اـی  هس  ۀـچب 

تسا مرحمان 

مهد یمن  هزاجا  نز  هب  « نبرضی «و ال 

« نهتنیز نم  نیفخی  ام  ملعیل  نهلجراب  »
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دندینـش ار  اـپ  يادـص  یتقو  .دـنک  شزاون  ار  نادرم  شوگ  دـهدب و  ییاـبیز  يادـص  شفک  نتفر ، هار  لاـح  رد  هک  دـشوپب  یـشفک 
، دیآ یم  دراد  وگنلا  دنب و  ندرگ  دنبتسد و  شفک و  يادص  رس و  نتفر ، هار  لکـش  نیا  هب  هک  دننیبب  دننک و  اشامت  ار  وا  دندرگرب و 

.دننک یم  نز  نآ  ةرابرد  هدولآ  رکف  نارازه  نادرم  تقو  نآ 

نآرق رد  نارسپ  نارتخد و  طابترا  مکح 

رد هک  تسا  مارح  نآرق  مکح  هب  تسا  هدـش  يداع  نامز  نیا  رد  برغ  گنهرف  قبط  رب  هک  نانز  نارتخد و  اب  عورـشمان  طاـبترا  اـما 
.تسا هدومن  مارح  ار  یناهنپ  طباور  رسپ و  رتخد و  طابترا  جنپ   ۀیآ  هدئام  ةروس  جنپ و  تسیب و  ۀیآ  ءاسن  ةروس 

، دـننک یمن  تاعارم  ار  اوقت  دـننک ، یمن  تیاعر  ار  یهلا  ياه  هماـنرب  زا  یلیخ  هیآ و  ود  نیا  روتـسد  هک  ییاـه  مناـخ  دروم  رد  اـما   
.دنراد مه  يرگید  ياهراک  یگدنز  رد  دننک و  یم  در  ار  هیآ  ود  نیا  روتسد  دننک ، یمن  تاعارم  ار  ششوپ 

نانز باذع  هرابرد  جارعم  ثیدح 

(ع) اضرلا رابخأ  نویع  هعیش ، ياملع  لک  لوبقم  تمظعاب و  رایسب  باتک  رد  تیاور  نتم  .منک  یم  لقن  ار  یمهم  رایـسب  تیاور  کی 
گرزب ملاع  رابخألا  یلائل  باتک  رد  یـسلجم و  موحرم  راونـالاراحب  رد  و  هر ) ) قودـص خیـش  ریظن  مک  ملاـع  كراـبم  دوجو  هتـشون 

.تسا هدمآ  مه  یناکرسیوت  موحرم 

لهس مان  هب  هعیش  نایوار  زا  یکی  زا  يدسا  دنک ، یم  لقن  يدسا  مان  هب  هعیش  درم  کی  زا  قاّرو  دنک ، یم  لقن  قاّرو  زا  قودص  خیش 
زا ناشیا  و  (ع ) اضر ماـما  زا  (ع ) داوج ماـما  و  (ع ) داوج ماـما  زا  ینـسح  میظعلادـبع  ینـسح و  میظعلادـبع  زا  لهـس  دـنک و  یم  لـقن 

: دیامرف یم  (ع ) نینمؤملاریما هک  دنک  یم  لقن  نینچ  شناردپ 
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(« (ص هللا لوسر  یلع  همطاف  انأ و  تلخد  »

ترـضح زا  دـنا  هدرک  لـقن  ار  نآ  ماـما : هـُن  زا  ثیدـح  ناـیوار  .میدیـسر  (ص ) مرکا ربـمغیپ  تمدـخ  مرــسمه  (س ) همطاـف نـم و   
هتفگ شیوخ  نامز  مدرم  هب  یماما  ره  (ع ) یلع ماما  ات  میظعلادبع 

« ادیدش ًءاکب  یکبی  هتدجوف  »

ثعاب يزیچ  هچ  هللا  لوسر  ای  دنوش  تیادف  مردام  ردـپ و  دـیوگ : یم  (ع ) نینمؤملاریما .درک  یم  هیرگ  یتخـس  هب  (ص ) مرکا ربمغیپ 
هک مدـید  ییاهزیچ  دـندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یبش  یلع  ای  دومرف : (ص ) مرکا ربمغیپ  دـینک ؟ یم  یتخـس  ۀـیرگ  نینچ  امـش  هک  هدـش 

، دش مامت  نارگ  متما  تخس  باذع  یلیخ  نم  رب  یلومعم ، باذع  هن  مدید  یتخـس  باذع  رد  ار  متما  نانز  نم  .میوگ  یم  امـش  يارب 
.تخادنا هیرگ  هب  ارم  اه  نآ  باذع  یتخس 

اب هک  مدـید  ار  یمناخ  .دوب  ندیـشوج  لاح  رد  شزغم  هک  دوب  هدـش  هتـسب  منهج  راوید  هب  رـس  يوم  اـب  هک  مدـید  ار  یمناـخ  دومرف :
مدید ار  یمناخ  .دوب  هدش  هتخیوآ  هنیس  اب  هک  مدید  ار  یمناخ  .دنتخیر  یم  شقلح  رد  منهج  شوج  بآ  دوب و  هدش  هتخیوآ  شنابز 

ار یمناخ  .تشگ  یم  جراخ  شناـهد  زا  دـش و  یم  دراو  شندـب  ریز  زا  شتآ  دروخ و  یم  دـنک و  یم  ار  شدوخ  ندـب  تشوگ  هک 
لال رک و  روک ، هک  مدید  ار  یمناخ  .دندوب  هدیبسچ  شندب  هب  برقع  رام و  دـندوب و  هتـسب  مه  هب  ار  شتـسد  شیاپ و  ود  هک  مدـید 

.دوـب هدـش  هدـیرب  هدـیرب  منهج  مازج  صرب و  ضرم  زا  شندـب  تخیر و  یم  نوریب  وا  ینیب  زا  شزغم  هـک  شتآ  زا  یتوباـت  رد  دوـب 
زا شتآ  دـش و  یم  عطق  شندـب  تشوگ  هک  مدـید  ار  یمناخ  .دوب  هدـش  هتخیوآ  شتآ  زا  يرونت  رد  اـپ  ود  هب  هک  مدـید  ار  یمناـخ 

شتروص زا  منهج  شتآ  هک  مدـید  ار  یمناخ  .دـندنک  یم  ار  شتـشوگ  منهج  یچیق  اب  درک و  یم  هلمح  وا  هب  شرـس  تشپ  شیپ و 
ندب نوچمه  شندب  كوخ و  نوچ  شرـس  هک  مدـید  ار  یمناخ  .دروخ  یم  ار  دوخ  ةدور  هدـعم و  نیـشتآ  تسد  اب  تفر و  یم  الاب 

زا دراو و  ندب  ریز  زا  شتآ  گس و  تروص  نوچ  شتروص  هک  مدید  ار  یمناخ  .دوب  هتفرگ  ارف  ار  وا  باذع  گنر  اه  نویلیم  غالا و 
.دندز یم  شرس  رب  نیشتآ  ياهزرگ  اب  کئالم  دش و  یم  جراخ  شناهد 

16315 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5230 

http://www.ghaemiyeh.com


هدب ربخ  نم  هب  ردپ  نم ، مشچ  رون  نم ، بیبح  درک : ضرع  دش و  نخس  دراو  (س ) ارهز ترضح  (ص ،) مرکا ربمغیپ  نانخـس  زا  دعب 
.تسا هدرک  طلـسم  اه  نآ  رب  ار  ییاـه  باذـع  نینچ  دـنوادخ  هک  تسا  هدوب  هچ  ناـشتداع  شور و  هدوب و  هچ  اـه  نز  نیا  راـک  هک 

مرتخد دومرف  (ص ) مالسا ربمغیپ 

دـننیبب و دنتـسناوت  یم  ار  شرـس  يوم  تحار  یلیخ  اهدرم  ۀـمه  هک  دوب  یمناخ  دـندوب  هتخیوآ  منهج  راوید  هب  رـس  يوم  اـب  هک  نآ 
لد مئاد  شیاه  ییوگ  تشز  شنابز و  اب  لیلد  یب  قحان و  هب  هک  دوب  ینز  دندوب  هتخیوآ  شنابز  اب  هک  ینز  .تسا  هتـشادن  یـششوپ 

.دز یم  شتآ  ار  شرهوش 

دـباوخب و مه  وا  رانک  هتـشاذگ  یمن  هداد و  یمن  باوج  ار  شرهوش  یـسنج  زاین  هک  دوب  یمناخ  دوب  نازیوآ  هنیـس  اب  هک  یمناخ  اما 
ره رد  .تسا  هتـشاد  يدرـس  جازم  ای  هدرک و  یم  رود  ار  درم  مناوخب و  بش  زامن  هتفگ  یم  هک  هدوب  سدـقم  یلیخ  نز  نآ  هچ  لاح 

.دوش و یم  نازیوآ  منهج  رد  هنیس  یگدمآرب  هب  دنک  مورحم  یسنج  زئارغ  زا  ار  شرهوش  هک  ینز  هدومرف  (ص) مرکا ربمغیپ  تروص 
تقو کی  لاح  دوش ، یم  جراخ  هناخ  زا  رهوش  ةزاجا  یعرـش و  تلع  نودـب  هک  تسا  ینز  دوش  یم  هتخیوآ  اپ  ود  اب  هک  یمناخ  اما 

نوریب دهاوخ  یم  نز  تقو  کی  اما  درادـن  یبیع  نیا  دور ، یم  دجـسم  ات  تعاس   کی  دراد ، مارح  لالح و  یهلا  لئاسم  هب  زاین  نز 
.تسا هانگ  نیا  دوش  یم  لامیاپ  درم  ةزیرغ  قح  دورب و 

شدوخ نوریب  رد  هک  دیشوپ  یم  ار  یسابل  دیسر و  یم  دوخ  هب  لزنم  رد  دروخ ، یم  شتآ  نآ  رد  ار   شندب  تشوگ  هک  یمناخ  اما 
.دشاب هتشاد  هطبار  يدرم  اب  هک  نیا  هن  دهد  هئارا  اه  مشچ  هب  ار 
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اضعا و تفاظن  نودـب  هک  هدوب  یمناخ  دـندوب  هدـیبسچ  وا  هب  اـه  برقع  اـهرام و  دوب و  هدـش  هتـسب  شیاـپ  تسد و  هک  یمناـخ  اـما 
کبـس ار  زامن  هدرک و  یمن  لسغ  هناهام  تداع  تبانج و  زا  هدرک و  یم  نت  كاپان  سجن و  ياه  ساـبل  هتفرگ و  یم  وضو  حراوج 

.تسا هدرمش  یم 

هک هتـسناد  یمن  مه  رهوش  هتخادـنا و  شرهوش  ندرگ  هدروآ و  ایند  هب  هچب  انز  زا  هک  دوب  ینز  دوب ، لال  رک و  روک و  هک  یمناخ  اما 
.تسا هتشاد  عورشمان  طابترارمعرخآ  ات  تسین و  شدوخ  نآ  زا  هچب 

هب ار  دوخ  يرگید  هلیسو  ای  همان و  اب   هک  دوب  یمناخ  دندرک  یم  یچیق  ار  شتشوگ  هکئالم  منهج  نیـشتآ  یچیق  اب  هک  یمناخ  اما  و 
نز نآ  دروخ ، یم  ار  شا  هدور  هدعم و  دوب و  شتآ  زا  رپ  شندـب  شتروص و  هک  یمناخ  اما  .تسا  هدرک  یم  هضرع  مرحمان  نادرم 

.درک یم  یلالد  تفر و  یمن  شغارس  یسک  دوب و  هدش  ریپ  وا  دوخ  هک  دوب  مرحمان  درم  نز و  نیب  لالد 

یم مه  ناج  هب  ار  اه  رهوش  نز و  درک و  یم  نشور  فالتخا  شتآ  هک  دوب  ینز  دوب  غـالا  شندـب  كوخ و  شرـس  هک  یمناـخ  اـما 
.تفگ یم  غورد  تخیر و  یم  مه  هب  ار  هداوناخ  شمارآ  تخادنا و 

سلجم رد  هدوب  هنانز  رتسکرا  ربهر  دز  یم  نوریب  شناهد  زا  دـش و  یم  لخاد  وا  نییاپ  زا  شتآ  دوب و  گس  شتروص  هک  ینز  اـما   
نیا هتفرگ  راک  هب  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  یتغل  اما  هدوبن ، نویزیولت  ویدار و  (ص ) مرکا ربمغیپ  ناـمز  رد  .درک  یم  یگدـنناوخ  نادرم 

: تسا

هدوب اه  هاگـشیامن  اه و  نلاس  رد  رتسکرا  ربهر  مه  دندرک و  یم  تکرـش  دندمآ  یم  نادرم  هک  هدوب  هدنناوخ  مه  ًهنیق » تناک  اّهنإف  »
.تسا
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ییاـه نآ  زا  دـیناوخ و  یم  ار  لـئاسم  نیا  هک  ییاـه  مناـخ  .دـنک  هیرگ  راز  راز  ناـنز  نینچ  يارب  هک  هتـشاد  قح  (ص ) مرکا ربمغیپ 
دنیوگ یم  (س ) همطاف (ع)و  یلع هک  دیا  هدنازوس  نانچ  ار  (ص ) مرکا ربمغیپ  لد  هک  دیا  هدرک  هچ  هدش  هتفگ  ثیدح  رد  هک  دیتسه 

.درک یم  هیرگ  دیدش  دنلب و  دنلب  (ص ) ربمغیپ

لاس هس  تسیب و  رد  (ص ) مرکا ربمغیپ  هک  میوگ  یم  باجح  یب  ياه  مناـخ  امـش  هب  .ما  هدـناوخ  ار  (ص ) مالـسا ربماـیپ  خـیرات  نم 
.دینازوسن ار  شلد  دینکن و  ملظ  وا  هب  رگید  امش  دندرک  یملظ  عون  ره  وا  هب  هنیدم  هکم و  مدرم 

نیسح دومرف : دینک ؟ یم  هیرگ  ردق  نیا  ارچ  ادخ ! لوسر  يا  هک  دندیسرپ  ترضح  زا  زور  کی  هک  دوب  نیا  ناشیا  رگید  ۀیرگ  کی 
يارب و  (ع ) نسح تردارب  (س ،) ارهز تردام  و  (ع ) یلع تردپ  يارب  نم  زا  دـعب  هک  میوگ  یم  یـسرپ  یم  نم  زا  هک  الاح  (ع ) ناج

.دنروآ یم  ناترس  هب  اهالب  دیآ و  یم  شیپ  یبیجع  ثداوح  تدوخ 

امش ۀمه  نم  زا  دعب  مدرم  نیا  اما  دیوش  نفد  نم  رانک  رد  دیتفر  ایند  زا  مادک  ره  اهامـش  دهاوخ  یم  ملد  یلیخ  نم  (ع ) ناج نیـسح 
قرف هک  منیب  یم  بارحم  منیب و  یم  راوید  رد و  نیب  ار  ترداـم  ياـه  هیرگ  هک  یلاـح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  .دـننک  یم  رود  نم  زا  ار 
نیح رد  هک  دنهد  یم  رارق  ریت  هلمح و  دروم  نم  ربق  رانک  رد  ار  (ع ) نسح تردارب  ندب  دوش و  یم  هتفاکـش  نآ  رد  (ع ) یلع تردـپ 

رد (ع ) ناج نیسح  .تسین   وت  زور  نوچمه  يزور  (ع ) نیـسح ای  هللادبع  » ابأ  ای  کمویک  موی  ال  : » دومرف (ع ) نیـسح ماما  هب  تداهش 
.دوب دهاوخن  وت  زور  نوچمه  يزور  چیه  تمایق  زور  ات  ملاع  ۀمه 
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مالسا هیلع  اضر  ماما  مالک  رد  باجحو  فافع 

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  مالک  رد  باجح  فافع و 

مکح حیرـشت  تسا و  حرطم  ام  یمالـسا  هعماـج  رد  هزورما  هک  تسا  یتاـعوضوم  نیرت  مهم  زا  یمالـسا  باـجح  شـشوپ و  هفـسلف 
هیلع متشه  ماما  تدالو  هناتسآ  رد  ام  ببس  نیا  هب  .تسا  يرورض  یمارگ  ناغلبم  مامت  يارب  نآ  تاهبش  هب  خساپ  باجح و  یمالـسا 

: میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هنامیکح  نخس  ود  حرش  هبمالسلا 

باجح فافع و  هفسلف 

زا يزارف  رد  هک  دنتـشاد  لاسرا  میارب  يا  همان  نم ، تالاؤس  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  دیوگ : یم  نانـس  نب  دّمحم 
دندوب هدومرف  نآ 

ِداَسَْفلا َو َیِلا  ُجِییْهَّتلا  اوُعْدَی  اَم  ِلاَجِّرلا َو  ِجِییْهَت  ْنِم  ِهِیف  اَِمل  ِءاَسِّنلا  َنِم  َّنِهِْریَغ  ِجاَوْزْألِاب َو  ِتَابوُجْحَْملا  ِءاَسِّنلا  ِروُعُـش  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َمِّرُح  : »
َنوُجْرَی َال  ِیتاَّللا  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُدِـعاَوَْقلا  َیلاَعَت َو  ُهللا  َلاَق  يِذَّلا  اَّلِإ  َروُعُّشلا  َهَبْـشأ  اَم  َِکلَذَـک  َو  ُلُمْجَی )  ) ُلِمْحَی َال  ُّلِحَی َو  َال  اَمِیف  ِلوُخُّدـلا 

(1 « ) .َّنِِهْلثِم ِروُعُش  َیلِإ  ِرَظَّنلِاب  َسَأب  َال  ِباَْبلِْجلا َو  َْریَغ  َّنَُهباَِیث  َنْعَضَی  ْنأ  ٌحاَنُج  َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاَِکن 

، جـییهت .دـنک و  یم  کـیرحت  جـییهت و  ار  درم  هاـگن ، نیا  اریز  تسا ؛ مارح  رادرهوشریغو ، رادرهوش  ناـنز  ياـهوم  هب  ندرک  هاـگن  »
هب درم  هاگن  هک  ، ) وم ریغ  هب  هاگن  مکح  تسا  نینچمه  دناشک و  یم  هدیدنـسپان  لامعا  مارح و  رد  ندش  لخاد  داسف و  هب  ار  صخش 

: تسا هدومرف  هدرک و ) انثتسا  ار  نآ  نآرق ، رد   ) یلاعت قح  هک  يدروم  رد  رگم  تسین )، لالح  اهنآ 

؛) ٌحاَنُج َّنِْهیَلَع  َْسیَلَف  ًاحاَِکن  َنوُجْرَی  َال  ِیتاَّللا  ِءاَسِّنلا  َنِم  ُدِعاَوَْقلا  (َو 

نیمز رب  رداچ  زا  ریغ  ار  ناشیاهـسابل  هک  تسین  یکاب  دـنرادن  جاودزا  دـیما  هتـسشنزاب ، تداع  تدالو و  زا  هک  هدروخلاـس  ناـنز  رب  »
« .دوش هاگن  نانز  نیا  لثم  ياهوم  هب  هک  درادن  یلاکشا  دنراذگب و 
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فافع باجح و  هب  نانز  بیغرت  لماع 

باضخ دراد و  هتسارآ  يرهاظ  ترـضح ، هک  دش  هجوتم  يو  .دش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  هب  مهج  نب  نسح  يزور 
: دومرف ماما  دیا »؟ هدرک  باضخ  : » دیسرپ بجعت  اب  .تسا  هدرک  مه  ( 2)

ِهَِئیْهَّتلا ِیف  َهَأْرَْملا  ِینْعَی  اَْهنِم  يََرت  ْنَأ  ُّبُِحت  يِذَّلا  َْلثِم  َْکنِم  يََرت  ْنَأ  ُّبُِحت  اَهَّنِإ  ًارْجََأل  َِکلَذ  ِیف  َّنَأ  َتِْملَع  اَـمَأ  ِمَتَْکلا  ِءاَّنِْحلاـِب َو  ْمَعَن  »
(3 ( ؛ َّنِهِجاَوْزَأ ِهَِئیْهَت  ُهَِّلق  اَّلِإ  َّنُهَجَرْخَأ  اَم  ِروُجُْفلا  َیلِإ  ِفاَفَْعلا  َنِم  ٌءاَِسن  َنْجَرَخ  ْدََقل  َو 

دراد تسود  وت  رـسمه  هکنآ  هلمج  زا  دراد ؛ ناوارف  يدوس  راک ، نیا  هک  یناد  یمن  رگم  ما ؛ هدرک  باضخ  لین  گرب  اـنح و  اـب  هلب ،
دنتفر نوریب  تفع ، هریاد  زا  هتـشذگ ) ماوقا  رد   ) ینانز و  ینیبب ، وا  رد  يراد  تسود  وت  هک  دنیبب  ار  یگتـسارآ  ییابیز و  نامه  وت  رد 

« .دوخ شیارآ  هب  ناشنارهوش  یهجوت  مک  لیلد  هب  رگم  دندشن ، نینچ  .دندش و  دساف  و 

: دومرف هراب  نیمه  رد  يرگید  نخس  ردمالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

(4 ( ؛ َّنِهِجاَوْزَأ ِهَِئیْهَت  ُهَِّلق  اَّلِإ  َّنُهَجَرْخَأ  اَم  ِروُجُْفلا  َیلِإ  ِفاَفَْعلا  َنِم  َنْجَرَخ  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  َءاَِسن  َّنَأ  »

« .دوخ تفاظن  شیارآ و  هب  نارهوش  یهجوت  مک  لیلد  هب  رگم  دندشن  نینچ  و  دندش ، دساف  دنتفر و  نوریب  تفع  زا  دوهی  نانز 

: دومرف زین  و 

(5 ( ؛ اَْهنِم یِهَتْشَت  يِذَّلا  َْلثِم  َْکنِم  یِهَتْشَت  اَهَّنِإ  َلاَق  «َو 

« .يراد عقوت  وا  زا  وت  هک  دهاوخ  یم  ار  نامه  وت  زا  ترسمه 

.تسا داسف  ياه  هنیمز  فذح  باجح ، نتسناد  يرورض  زا  نید  فده  هک  دوش  یم  مولعم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نخـس  هب  هجوت  اب 
یسنج تمالس  زا  هعماج  هنرگو  دهد ؛ رارق  هداوناخ  مرگ  نوناک  هب  رصحنم  ار  دوخ  یسنج  لئاسم  ناملسم ، نز  درم و  دیاب  نینچمه 

.دوب دهاوخن  رادروخرب 
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باجح ياهدرواتسد  نیرت  مهم 

یناور شمارآ  . 1

فیلکت نادرم ، يارب  مه  نانز و  يارب  مه  هراب ، نیا  رد  تسا و  هدیـشیدنا  یـسنج  هزیرغ  ندرک  مار  لیدـعت و  يارب  يریبادـت  مالـسا 
: تسا ندرک  هاگن  هب  طوبرم  درم ، نز و  يارب  كرتشم  هفیظو  کی  .تسا  هدرک  نیعم 

(6 ( ؛)....  َّنُهَجوُُرف َنْظَفْحَی  َّنِهِراْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق  ْمُهَجوُُرف ....  اوُظَفْحَی  ْمِهِراْصبَأ َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  )

هک وگب  مه  نمؤـم  ناـنز  هب  .دـننک و  ظـفح  مارح ) زا   ) ار دوـخ  جورف  دـندنبب و  مرحماـن ) زا   ) ار ناشیاهمـشچ  هک  وـگب  نینمؤـم  هب  »
مرحمان درم  نز و  هک  تسا  نآ  روتـسد ، نیا  هصـالخ  .دـنراد » هگن  مارح ) زا   ) ار ناـشجورف  دـندنبب و  مرحماـن ) زا   ) ار ناشیاهمـشچ 

تذل دصق  هب  دیابن  دنزودب ، رگیدکی  هب  توهـش  زا  ّولمم  ياه  هاگن  دیابن  دننک ، ینارچ  مشچ  دیابن  دـنوش ، هریخ  رگیدـکی  هب  دـیابن 
هناگیب نادرم  زا  ار  دوخ  ندـب  هک  تسا  نیا  نآ ، تسا و  هدومرف  ررقم  نانز  صاـخ  مه  هفیظو  کـی  .دـننک  هاـگن  رگیدـکی  هب  ندرب 

کیرحت بابسا  هک  دننکن  يراک  يا ، هناهب  گنر و  لکـش ، چیه  اب  دنزادرپن ، ییابرلد  يرگ و  هولج  هب  عامتجا  رد  دنراد و  هدیـشوپ 
.دننک مهارف  ار  هناگیب  نادرم 

تسا و یصاخ  دح  هب  دودحم  رشب ، حور  يریذپ  کیرحت  مینک  نامگ  هک  تسا  هابتشا  .تسا  ریذپ  کیرحت  هداعلا  قوف  رـشب ، حور 
.تـسناد درم  نز و  یناور  یحور و  شمارآ  مـهم  لــماوع  زا  یکی  ناوــت ، یم  ار  باــجح  هجیتــن ، رد  .دریگ  یم  مارآ  سپ ، نآ  زا 

یم دـناد و  یم  هداوناخ  مرگ  نوناک  رد  نیجوز  راصحنا  رد  ار  یبلق  هنیکـس  یناور و  یحور و  شمارآ  فیرـش ، نآرق  هک  ناـنچمه 
: دیامرف

« .دیتسه نانز  ششوپ  امش  امش و  ششوپ  نانز  (» 7 ( ؛) نَُهل ٌساِبل  ُْمْتنَأ  ْمَُکل َو  ٌساِبل  َّنُه  )
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یگداوناخ دنویپ  ماکحتسا  . 2

رد تسا و  دـیفم  هداوناخ  نوناـک  يارب  دوش  نیجوز  هطبار  تیمیمـص  یگداوناـخ و  دـنویپ  میکحت  ثعاـب  هک  يزیچ  ره  کـش ، یب 
یگدنز لاح  هب  دوش  نانآ  يدرـسلد  نیجوز و  طباور  یتسـس  ثعاب  هچنآ  سکعرب ، دوش ؛ لوذبم  شـشوک  رثکادح  دیاب  نآ  داجیا 

رد یگداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياهذاذـتلا  تاعاتمتـسا و  نتفای  صاصتخا  .درک  هزرابم  نآ  اب  دـیاب  تسا و  راب  نایز  یگداوناخ ،
.دوش یم  رگیدکی  هب  نیجوز  رت  شیب  لاصتا  ثعاب  دزاس و  یم  مکحم  ار  رهوش  نز و  دنویپ  عورشم ، جاودزا  رداک 

، رگید مهم  هلئسم 

نیمأت .تسا  هداوناخ  نوناک  رد  لماک  داحتا  یگناـگی و  نتخاـس  رارقرب  نیجوز و  نیب  فطاوع  نیرت  یمیمـص  نیرت و  كاـپ  داـجیا 
نز هب  مشچ  درم  دنـشوپب ، مشچ  ینوناـق  نارـسمه  اـی  رـسمه  ریغ  زا  عاتمتـسا  هنوگره  زا  نیجوز  هک  تسا  نکمم  یتقو  فدـه ، نیا 

یسنج یبایماک  عون  ره  تیعونمم  لصا  دشابن و  دوخ  رهوش  زج  یسک  هجوت  بلج  کیرحت و  ددصرد  زین  نز  دشاب و  هتشادن  رگید 
.تسا رسیم  فافع ، باجح و  ینآرق  لصا  تیاعر  اب  مهم  نیا  دوش و  تیاعر  مه  جاودزا  زا  لبق  یتح  هداوناخ  بوچراچ  ریغ  رد 

عامتجا يراوتسا  . 3

ندرک جلف  ثعاب  هچنآ  تسین ، يداصتقا  ای  یعامتجا  ای  یگنهرف  تیلاعف  هنوگ  چـیه  عنام  نیّفک ، هجو و  يانثتـسا  هب  ندـب  ندـناشوپ 
.تسا یناوهش  ياه  ییوجتذل  هب  راک  طیحم  ندرک  هدولآ  تسا  عامتجا  يورین 

چیه دنناشوپب و  ار  دوخ  ندب  نارتخد  دنناوخب  سرد  طیحم  کی  رد  ای  دـننک و  لیـصحت  يا  هناگادـج  طیحم  رد  يرتخد  رـسپ و  ایآ 
، يرسپ ره  رانک  هک  یتقو  ای  دنهد  یم  شوگ  داتسا  نخس  هب  دننک و  یم  رکف  دنناوخ و  یم  سرد  رتهب  دنشاب  هتشادن  یـشیارآ  هنوگ 
كّرحم و ياه  هفایق  اب  هناخراک و ...  هرادا ، رازاب ، نابایخ ، رد  يدرم  رگا  ایآ  دشاب ؟ هتسشن  هاتوک  نماد  اب  هدرک  شیارآ  رتخد  کی 
؟ دوشن ور  هبور  يرظانم  نینچ  اـب  هک  یطیحم  رد  اـی  دوش  یم  تیلاـعف  راـک و  مرگرـس  رتهب  دـشاب  هجاوم  هدرک  شیارآ  ناـنز  جـّیهم 
دش و دهاوخن  لزلزتم  زگره  دوب و  دهاوخ  اجرباپ  راوتـسا و  هعماج  دوش ، تیاعر  الماک  هتفرگ و  يدج  باجح ، هلئـسم  رگا  نیاربانب 

.درک دنهاوخ  لمع  دوخ  تلاسر  اه و  تیلوئسم  هب  رطاخ  شمارآ  اب  درم  نز و 

16322 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5237 

http://www.ghaemiyeh.com


نز مارتحا  ظفح  . 4

قیرط زا  نز  یلو  درادـن ؛ تمواـقم  تردـق  درم ، ربارب  رد  دروـم  ود  نـیا  رد  نز  دراد و  قّوـفت  نز  رب  يرکف  ینامـسج و  رظن  زا  درم 
يزومرم لیاسو  زا  یکی  درم  دوخ و  ناـیم  نز ، نتـشاد  هگن  میرح  .تسا  هدرک  تباـث  درم  رب  ار  دوخ  قّوفت  هشیمه  یبلق ، یفطاـع و 

.تسا هدرک  هدافتسا  نآ  زا  درم  ربارب  رد  دوخ  تیعقوم  ماقم و  ظفح  يارب  نز  هک  تسا  هدوب 

رتراقواب و رت ، نیتم  هزادنا  ره  نز ، هک  تسا  هدرک  دیکأت  هژیو  هب  دنک ؛ هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  هک  تسا  هدرک  قیوشت  ار  نز  مالـسا ،
.دوش یم  هدوزفا  شمارتحا  رب  دراذگن ، درم  يارب  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنک و  تکرح  رت  فیفع 

: دیامرف یم  دنناشوپب ، ار  دوخ  نانز  دنک  یم  هیصوت  هکنآ  زا  سپ  بازحا  هروس  تایآ  رد 

؛) ْنیَذُْؤی الَف  َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  )

هتخانـش فافع  هب  هکنیا  يارب  باجح _  تیاـعر  ینعی  .دـنریگن » رارق  ّتیذا  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنیا  هب  تسا  رت  کـیدزن  نیا  »
عنام اهنآ ، تمـشح  نتفرگ و  هلـصاف  هجیتن ، رد  تسا و  رتهب  دنهد _  یمن  رارق  هناگیب  نادرم  رایتخا  رد  ار  دوخ  دوش  مولعم  دـنوش و 

(8  ) .دوش یم  نارسوه  رسکبس و  دارفا  تمحازم 

مهیلع تیب  لها  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا  عامتجا  رد  نز  تیـصخش  تزع و  ظفح  یمالـسا ، باـجح  تیاـعر  رگید  هرهب  سپ 
یم ار  لـیلجت  تیاـهن  فاـفع ، باـجح و  نارادـساپ  زا  دـنا و  هدرک  یم  شـالت  هراوـمه  ینآرق ، لـصا  نیا  زا  يرادـساپ  رد  مالـسلا 

.میناوخ یم  مه  اب  لیذ  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  دندومرف :

، مرحمان ادابم  تسا ، هدـماین  نوریب  هناخ  زا  لاس  تفه  يولهپ ) ناخاضر   ) یباجح یب  هرود  رد  هک  تسا  ییوناب  نیا ، دـندومرف : دـعب 
!« دنیبب ار  وا 
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باجح

باجح

.تسا باجح  هعیش  لئاسم  زا  یکی 

؟ دراد یشقن  هچ  تسیچ و  باجح 

؟ دراد يزایتما  هچ  دش  باجح  اب  یمناخ  رگا 

؟ تسیچ هعماج  هداوناخ و  رب  یباجح  دب  راثآ 

اه مناخ  هب  ار  رون  هروس  دـیامرف : یم  تیاور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و  باـجح  اـب  هطبار   رد  رون  هروس  زا  یتاـیآ 
طباور رد  یقالخا  فیرظ  تاکن  .تسا  هدرک  ناـیب  ار  اـه  مناـخ  فیاـظو  حرـش  زا  يرایـسب  دـنوادخ  هروس  نیا  رد  .دـیهد  شزومآ 

.تسا هدش  نایب  هروس  نیا  رد  ...و  یعامتجا  طباور  یگداوناخ و 

: دیامرف یم  نایب  ار  یتاروتسد  اهنز  اهدرم و  هب  تبسن  دنوادخ  هروس  نیا  هیآ 30 و 31   ود  رد   

 (1) .نوُعَنْصَی اَِمب  ُرِیبَخ  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهل  َیکْزَأ  َِکلاَذ  ْمُهَجوُُرف  ْاوُظَفَحی  ْمِهِراَْصبَأ َو  ْنِم  ْاوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْملِّل  ُلق 

دیراد نید  رگا  دیتسه  نمؤم  رگا  وگب  نمؤم  نادرم  هب  ام  لوسر  دیامرف : یم  ادخ 

ْمِهِراَْصبَأ ْنِم  ْاوُّضُغَی 

.نکفیب ورف  ار  تنامشچ  داتفا  مارح  هب  تنامشچ  ًارهق  رگا  نکن  هاگن  رگید  داتفا  مارح  هنحص  هب  امش  مشچ  رگا 

، ْمُهَجوُُرف ْاوُظَفحَی  َو 

ار ناتدوخ  يرگید  دینکن و  هاگن  امش  کی  تسه  هیآ  نیا  رد  رگید  هتکن  ود  .دیناشوپب  نارگید  مارح  ياههاگن  زا  ار  ناتدوخ  جورف 
.دننزن دید  امش  هب  نارگید  ات  دیناشوپب 

هک شناوج  ولج  يوشرهاظ  ترهوش  ولج  رد  هداد  هزاجا  مالـسا  هک  یـششوپ  اب  دنک و  یمن  ار  یمالـسا  نیزاوم  تیاعر  هک  یمناخ 
یـشخب .دهد   یم  لیوحت  هعماج  هب  هدولآ  ار  وا  ینز و  یم  هناخ  رد  ار  وا  یگدولآ  تراتـسا  يوش ، یم  رهاظ  تسا  توهـش  جوا  رد 

زاس هنیمز  هعماج  رد  یقالخا  لـئاسم  ندرکن  تیاـعر  نیا  تاـعبت  تاـقوا  یهاـگ  .دروخ  یم  مقر  اـه  هداوناـخ  رد  یقـالخا  داـسف  زا 
.مینز یم  مقر  ار  هداوناخ  رد  یگرزب  ناهانگ  دسافم و 
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: دیامرف یم  قداص  ماما 

َال َو  ِهیِخَأ - ِجْرَف  َیلِإ  َرُْظنَی  ْنَأ  ٍنِمُْؤم  ٍلُجَِرل  ُّلِحَی  اَلَف  ِرَظَّنلا  َنِم  اَهَّنِإَف  َهَیْآلا  ِهِذَـه  اَّلِإ  اَنِّزلا - َنِم  َیِهَف  ِجوُرُْفلا  ِرْکِذ  ِیف  ِنآْرُْقلا  ِیف  ٍهَیآ  ُّلُک 
 (1) .اَِهتْخُأ ِجْرَف  َیلِإ  َرُْظنَت  ْنَأ  ِهَأْرَْمِلل  ُّلِحَی 

: دیامرف یم  قداص  ماما 

هیآ نیا  رد  اما  .تسا  دیشاب ، هتشادن  عورـشمان  طابترا  دینکن ، انز  ینعی  تفع  یفانم  ثحب  هدمآ  جورف  مسا  هیآ  رد  اجک  ره  نآرق  رد 
هاـگن مارح  هب  هن  هدـن ، رارق  نارگید  مارح  هاـگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  نمؤم  درم  يا  هک  تسا  نیا  نآ  زا  روظنم  هدـمآ  جورف  ثحب  هک 

.دننکب تهاگن  مارح  هب  راذگب  هن  نک و 

دندیسرپ یمیکح  زا 

دینیبب دیاب  هلب  تفگ : دلوت ؟ زا  لبق  لاس  هد  دنتفگ  دندرک  بجعت  .دلوت  زا  لبق  لاس  هد  زا  تفگ : ؟ درک تیبرت  دیاب  یک  زا  ار  دـنزرف 
؟ يور یم  یسلجم  هچ  رد  دیراد ؟ تساخرب  تسشن و  یناسک  هچ  اب  دیروخ ؟ یم  دیراد  يزیچ  هچ 

دنتفگ يراصنا  خیش  ردام  هب 

اب اریز    متـشاد ، وا  زا  يرتشیب  راـظتنا  نم  تسین  يزیچ  هکنیا  تفگ : تسا ؛ مالـسا  ملاـع  گرزب  يراـصنا  یـضترم  خیـش  تدـنزرف 
لرتنک ار  مطباور  كاروخ و  مندـش  هلماح  زا   شیپ  متـشاد ، راظتنا  وا  زا  اـهنیا  زا  شیب  یلیخ  مدرک  دـنزرف  نیا  يارب  نم  هک  يراـک 

وضو و اب  هتـسویپ  مدوب  سونأم  نآرق  اب  ًامئاد  .مدروخن  ار  سک  ره  كاروخ  متـسشنن ، يا  هرفـس  ره  ياپ  مدـش  هلماـح  یتقو  مدرک  ،
.مدوب تراهط 

: دیامرف یم  نآرق 

هب دیابن  نمؤم  نانز  دیامرف  یم  همادا   رد  .دیهدن  رارق  نارگید  مارح  ضرعم  رد  ار  دوخ  مه  دـینکن و  هاگن  مارح  هب  مه  نمؤم  نادرم 
فـالخ نیا  نکن  هاـگن  وت  ینک ، یم  هاـگن  وـت  ارچ  تسا  كاـپ  ملد  .دـیهدن  رارق  مارح  هاـگن  رظنم  رد  ار  دوـخ  دـینک و  هاـگن  مارح 

.تسا نآرق  گنهرف 
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رود دندز  یم  هرگ  دندروآ و  یم  رس  تشپ  زا  دندیشوپ  یم  هک  ار  ناشیرسور  هنیدم  رد  نانز  هک  تسا  هدمآ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد 
هنیدم ياه  هچوک  زا  یکی  رد  راصنا  زا  یناوج  دیامرف : یم  رقاب  ماما  دـش  یم  ادـیپ  ناشیوم  اهـشوگ و  زا  يرادـقم  ًاتعیبط  ناشندرگ ،

ناوج درک  یم  هاگن  مناخ  نیا  هب  روط  نیمه  داتفا  مناـخ  نیا  هب  ناوج  مشچ   دوب ، تیعـضو  نیمه  اـب  ناوج  یمناـخ  هک  دـش  یم  در 
هک درک  یم  هاـگن  شرـس  تشپ  هب  ناوـج  درم  تفر  یم  هک  روـطنیمه  تـفر  یم  تـشاد  مناـخ  نـیا  اـت  درک  یم  هاـگن  روـط  نـیمه 

شا هنیس  سابل و  دش و  يراج  نوخ  دروخ و  كاچ  شتروص  دوب و  هدش  هتشاذگ  راوید  رد  هک  یناوختسا  يزیت  هب  دروخ  شتروص 
.درک فیرعت  ناشیا  يارب  ار  ارجام  دیسر و  ربمایپ  تمدخ  هب  تیعضو  نامه  اب  دمآ  دوخ  هب  هعفد  کی  دش و  نوخ  زا  رپ 

.دیتسه یتمالس  لابند  هک  تسا  نیا  لیلد  نتـشاد  درد  تسا ؛ ندش  بوخ  يارب  مدق  کی  دوخ  نیا  تسا  ضیرم  دمهفب  ناسنا  هکنیا 
.دش لزان  هیآ  نیا  درک و  فیرعت  ربمغیپ  يارب  ار  ارجام  .مینک  نامرد  ار  نآ  دیاب  میدرک  ادیپ  حور  درد  رگا 

دیامرف یم  یئابطابط  همالع 

دینکن هاـگن  دـیامرف  یم  دـیدنبب ، ار  ناتیاهمـشچ  دـیامرف  یمن  نآرق  نتـسب ، ینعی  ضمغ  رـصب ، ضمغ  رـصب و  ضغ  نیب  تسا  قرف 
مه ار  ناتدوخ  ینعی  رصب  ضغ  نک و  هاگن  رگید  تهج  هب  دینک و  فرحنم  مارح  هنحص  ندید  زا  ار  اهمشچ  دینکفا  ورف  ار  اهمـشچ 

.دینک لرتنک  نارگید  مارح  هاگن  زا 

.درک هزرابم  تلع  اب  دیاب  .دنک  یم  هزرابم  هانگ  هشیر  اب  هانگ  اب  هزرابم  يارب  مالسا 
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 : دیامرف یم  یئابطابط  همالع 

دوـش و داـجیا  نهذ  رد  يا  ههبـش  دـیاش  تسه ؟ مشچ  ثـحب  ارچ  دـینکفیب ؟ ورف  ار  اهمـشچ  دـیامرف  یم  هـیآ  نـیا  رد  دـنوادخ  ارچ 
ود نآرق  .دینکن  تبحـص  هک  تسا  هدومرفن  نآرق  درادن  یلاکـشا  هک  ندز  نفلت  یلو  مینک  یمن  هاگن  مرحمان  هب  هدش   هتفگ  دنیوگب 

: هدومرف نایب  ار  هتکن 

.دیهدن رارق  مارح  شیامن  ضرعم  رد  ار  ناتدوخ  ود  دینکفا و  ورف  ار  اهمشچ  کی 

دیامرف یم  همالع 

.تسا هدشن  دای  اهنآ  زا  هیآ  رد  تسا و  مارح  ًاعطق  هک  اهنیا  ددنخب ، دیوگب و  مرحمان  اب  دنبب و  ار  اهمشچ  ناسنا  دوش  یم 

: دیامرف یم  ییابیز  هلمج  همالع 

.تسا مشچ  رشب  تافارحنا  هدمع  لماع 

: دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  هب 

.تسا هدز  مقر  امش  يارب  ار  تسامش  حالص  هچنآ  دیشاب  بقارم  تس  امش  بیبط  نیرتهب  ادخ  مدرم 

، يراـتفگ ياـهیگدولآ  اـه ، ینارـسوه  دـننام  دـنک  یم  لرتنک  ار  ناـهانگ  زا  يرایـسب  مشچ  لرتـنک  دوخ  دـینک ، لرتـنک  ار  اهمـشچ 
.دروخ یم  بلق  هب  قیقد  ریت   نیا  هک  تسا  ناطیش  یمس  ریت  مارح  هب  هاگن  دیامرف : یم  ربمایپ  ور  نیا  زا  يراتفر ، ياه  یگدولآ 

 (1) .ِهْبلَق ِیف  ُهَتَواَلَح  ُدِجَی  ًاناَمیِإ  ُهاَطْعَأ  ِهَّللا  َنِم  ًافْوَخ  اَهَکََرت  ْنَمَف  َسِیْلبِإ  ِماَهِس  ْنِم  ٌموُمْسَم  ٌمْهَس  ُرَظَّنلا   

.تسا هدرک  نشور  ناطیش  يارب  ار  زبس ي  غارچ  درک  هاگن  یسک  رگا 

؟ دینکن هاگن  مارح  هب  هدرک ؟ دیابن  دیاب و  ردق  نیا  مالـسا  ارچ  تسا  هداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ادخ  هک  تسا  يا  هعومجم  ندـب  ياضعا 
؟ مینک لمع  میناوت  یمن  دهاوخ  یم  هک  هنوگ  ره  ام  ارچ  ... 
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.تس ام  دزن  رد   یتناما  مشچ  مینادب  دیاب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

میراد مه  تیاور  یتسبورف  ار  تمشچ  داتفا  ییاج  هب  ترظن  رگا  ًارهق  ینعی  تس  وت  رایتخا  رد  لوا  هاگن 

ِهْبلَق ِیف  ُهَتَواَلَح  ُدِجَی 

.دوش یم  نشور  ناتبلق  ینعی  دینک  یم  ساسحا  ناتبلق  رد  ار  نامیا  نیا  توالح 

.تس وت  هیلع  رب  مود  رظن  اما  تسا  ترایتخا  رد  لوا  رظن 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

زورما هک  یتالـضعم  زا  یکی  .تکاله  شدـمایپ  تیاهن  و  تسا ، ترـسح  مارح  هب  هاگن  تافاکم  لقادـح  يدرک  مارح  هب  هاـگن  رگا 
ار هبرض  دنیآ و  یم  نوریب  دب  عضو  اب  ناشدوخ  هک  دنتسه  يراد  رهوش  ياه  مناخ  نیمه  تسا  هدرک  دایز  ار   هعماج  رد  قالط  رامآ 
اقآ .هلجح  هب  دورب  دـهاوخ  یم  هک  یـسورع  لثم  نوریب  تسا  هناخ  زپشآ  کی  لثم  هناخ  رد  مناخ  .دـننز  یم  دوخ  هداوناخ  نوناک  هب 

تبحم هفطاع و  نیا  درادن  یهجوت  چیه  نم  ربارب  رد  یلو  دسر  یم  شدوخ  هب  ردق  نیا  نتفر  نوریب  يارب  ارچ  نم  مناخ  دـیوگ ، یم 
رگید ياه  هداوناخ  هب  ردـق  هچ  هعماج  رد  دور  یم  نوریب  عضو  نیا  اـب  یتقو  دـنک  یم  لزلزتم  ار  یگداوناـخ  داـینب  دـنک ، یم  مک  ار 

.دناسر یم  بیسآ 

دیامرف یم  نآرق 

هدن رارق  مارح  هاگن  ضرعم  رد  ار  تدوخ  مه  وت  نکفاورف و  ار  تنامشچ  مه  وت  ناملسم  نز 

(1) .َّنِهِراْصبَأ ْنِم  َنْضُضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ُْلق 

یبوخ یگدنز  امـش  هک  دنک  یم  امـش  يادف  ار  دوخ  دراد  مالـسا  .دوش  هدناشک  یهابت  هب  ناوج  کی  یگدـنز  دـهاوخ  یمن  مالـسا 
: تفگ شدنزرف  هب  نامقل  .دهاوخ  یم  هنسح  يایند  لوا  دنوادخ  ترخآ ، هن  تسا  رتهب  یگدنز  يارب  همه  ینید  ماکحا  دیشاب  هتشاد 
یگدـنز و رد  ار  ادـخ  ینک  شوـمارف  دـیابن  هک  يزیچ  ود  یگدـنز  رد  نکن  شوـمارف  ار  زیچ  ود  نـک و  شوـمارف  ار  زیچ  ود  مرـسپ 
هب ار  تدوخ  تامدـخ  يرگید  تدوخ و  قح  رد  مدرم  ياهیدـب  ینک  شومارف  دـیاب  هک  يزیچ  ود  .نکن  شوـمارف  ار  ندرم  يرگید 

اریز ینزن  اج  رد  ات  نک  شومارف  نارگید 
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.الیکَو     ِهَّللِاب  یفَک  َو 

(15  ) ربص

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  ربص  تفص   - مرحم مراهچ 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  ربص  تفص 

میجرلا نیعلا  ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هلآو و هیلع  هللا  یلـص  ) دمحم مساقلا  یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملاو  ءایبنالا  دیـس  یلع  مالـسلاو  هالـصلا  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 
.نیدلا موی  مایق  یلا  نالا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعل  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نبیطلا  ملس )

ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

وت يابرلد  خر  هدیدن  ما  هدید  رگ 

نامز ماما 

وت يابرلد  خر  هدیدن  ماهد  يد  رگ 

وت ياوه  رد  نم  هنیس  هب  دنز  رپ  لد 

اقآ

منز اه  هسوب  ار  وت  ياپ  ياج  هک  مهاوخ 

وت ياج  تسا  یفخم  هک  فیح  رازه  اما 

نامز ماما 

شخبب افص  ار  ناج  نک و  مخر  رب  هولج  کی 

شخبب افص  ار  ناج  نک و  مخر  رب  هولج  کی 

وت يافص  زا  يافص  هبعک  تفای  هکنآ  يا 
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نامز ماما 

دیپس شا  هدید  دش  وت  راظتنا  بوقعی ز 

وت يادف  يرصم  فسوی  رازه  دص  يا 

اقآ

تساجک رد  يامنب  هنیدم و  ایب  لوا 

وت يالتبم  مغ  ردام  ربق  هتشگ  مگ 

وت يالتبم  مغ  ردام  ربق  هتشگ  مگ 

 

یتمـس هب  اقآ  دنیبیم  دعب  دنکیم  ترایز  ار  شدج  ربق  هنیدم  دیآیم  زامن  تعیب و  ماجنا  زا  دعب  هکم  دـیآیم  لوا  دـیامرفیم  ینیما  همالع 
؟ تسا يربق  هچ  تساجک  اجنیا  اقآ  تسشن  يربق  کی  رانک  درک  تکرح 
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.تسا همطاف  مردام  ربق  اجنیا  دیامرفیم 

.نسحلا نبای  نسحلا ، نبای  نسحلا ، نبای  نسحلا ، نبای   ، نسحلا نبای   

(200 نارمع /  لآ  « ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   »

.دینک متخ  لیلج  تاولص  شنیرهاط  دادجاو  جع ) ) يرکسعلا نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگشیپ  هب  هیده 

، ناـتدوخ ناگتـشذگ  رـضاح ، عمج  هب  نیبوسنم  دـیتاسا ، نیریخ ، ناـگرزب و  اـملع و  دـیلقت ، عجارم  ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
ربهر عجارم ، یتمالـس  جـع ) ) يدـهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  و  سلجم ، نیا  نارازگتمدـخ  نایناب و  زا  ناگتـشذگ 

.دینک متخ  ینیسح  تاولص  کی  ناتیاه  ضیرم  يافش  نات و  فیرش  هداوناخ  ناتدوخ و  یتمالس  مظعم ،

 

( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  تافص  نیرت  یلاع  زا  یکی 

نیمود بشما  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  میدرک ، ناترـضحم  میدقت  یـضیارع  یط  ردـق  بش  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دـیس 
 . مینک میدقت  هللا  ءاشنا  قیاقد  نیا  رد  تایآ  تایاور و  هاگدید  زا  تمظعاب  سلجم  نیا  رد  ار  تفص 

یمود تفص 

يواسم ءایبنا  همه  رد  تفـص  نیا  نازیم  ات  دنـشاب  هتـشاد  ار  تفـص  نیا  دـیاب  یهلا  ناربماـیپ  ماـمت  تسا  ءاـیبنا  همه  تثعب  طرـش  هک 
ءادهشلا دیس  ( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  سدقم  دوجو  رد  تفص  نیا  هتساوخ ، وا  زا  ار  نآ  یلعا  دح  مرکا  ربمغیپ  هک  یتفص  .تسین 

نیا رد  اما  دندرکن ، بجعت  يربمغیپ  چیه  يارب  تفص  نیا  رد  هکئالم  دینک  هاگن  تایاور  رد  امش  هک  دیسر  يدح  هب  مالـسلا ) هیلع  )
.دندرک بجعت  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  مالسلا ،) هیلع   ) ءادهشلا دیس  زا  تفص 

ج98، راونـالا ، راـحب  124 ؛  - ص121 رئازلا ، حابـصم  « ) ضرـالاو تاومـسلا  هکئـالم  كربـص  نم  تبجع  دـقل   » تـسا نـیا  تـیاور 
ص240)
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.تشاداو بجعت  هب  ار  هکئالم  مامت  نیسح  ربص  تفص 

اُولوُأ َرَبَص  امَکِْربْصاَف   » دشاب رتشیب  همه  زا  وت  ربص  دیاب  دیوگیم  شربمغیپ  هب  هراد  مه  دایز  مک و  دشاب  دیاب  ءایبنا  همه  رد  تفص  نیا 
ص17) ج2 ، یفاک ، « ) ِلُسُّرلا َنِم  ِمْزَْعلا 

رما نیـشام  نیا  روتوم  میدز  لاثم  بشید  هک  هیلقن  هلیـسو  کی  رگا  میوگب : لاثم  کی  بلاق  رد  نم  ءایبنا  مامت  ربص  هچ  وت  ربص  هچ   
هلیسو هب  دیسریم  یعنام  کی  هب  هک  یتقو  .تسا  ربص  نیشام  نیا  نامرف  تسا  اوقت  نیـشام  نیا  زمرت  دشاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

هگن ار  وت  اوقت  زمرت  دیدش  ههجاوم  رگا  .دیوشن  نآ  اب  ههجاوم  هک  دینک  روبع  يوحن  هب  هورکم  تدش و  الب و  نیا  رانک  زا  نامرف  نیا 
.درادن هدیاف  دشاب  هتشادن  نامرف  هک  يا  هیلقن  هلیسو  .دراد 

 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  لاثم  کی 

ندب مسج و  دینیبب  ار  یمدآ  مسج  نیا  : دیامرفیم لاثم  کی  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .موشب  شقیداصم  دراو  دعب  میوگب  ناتیارب 
یندب کی  رگا  دیامرفیم  دعب  ص184 ) هعیرشلا ، حابصم  « ) ِدَسَْجلا َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِناَمیِْإلا  َنِم  ُْربَّصلا  ، » تسا ربص  وا  رس  تسا ، نامیا  وا 
.درادن نامیا  دشاب  هتـشادن  ربص  یـسک  ص95 ) ج68 ، راونالا ، راحب  « ) َُهل َناَمیِإ  َال  َُهل  َْربَص  اـَل  ْنَمَف   » .درادـن هدـیاف  دـشاب  هتـشادن  رس 
نمؤـم ناـسنا  زا  ار  ربـص  نیا  تاـیاور  تاـیآ و  نآرق و  یگدـنز  لـحارم  ماـمت  رد  تسا ، ربـص  وا  سأر  نمؤـم  ناـسنا  کـی  ناـمیا 

تعاطا و رد  ربص  تیصعم ، رد  ربص  تبیصم ، رد  ربص  الب ، رد  ربص  هانگ ، هب  ندیسر  رد  ربص  تدابع ، رد  ربص  دینیبب  الاح  .دهاوخیم 
.دنزیم رود  تفص  نیا  یگدنز  مامت  رد 
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هیلع  ) ءادهـشلا دیـس  يروطچ  ار  اـهربص  نیا  رخآ  هظحل  اـت  درک  تکرح  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  هک  هنیدـم  زا  : میوگیم ـالاح 
، تسا تدابع  رد  ربص  یهاگ  .درکیم  هیصوت  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ( مالسلا

اوُِرباص َو اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » متـسیود رخآ  هیآ  .دراد  هیآ  نارمع 200  لآ  هکراـبم  هروس  نارمع ، لآ  هروس  هیآ  نیرخآ 
« َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو 

.هیآ ات  داتفه  تسا  هدش  هدافتسا  نآرق  رد  هژاو  نیا  زا  هبترم  داتفه 

هار سیلپ  زا  لبق  حبص  زامن  دیوشیم  دراو  لیبدرا  درس  ناتسمز  رد  امـش  .تسا  تدابع  رد  ربص  دیامرفیم  قداص  ماما  یلوا  ربص  نیا   
ربص دهاوخیم  ربص  نیا  دیناوخب  زامن  امرس  نآ  يوت  دیریگب و  وضو  دیوش  هدایپ  الاح  امرس  فرب و  نآ  يوت  دیوشیم  هدایپ  نیشام  زا 

تدابع ربص  دهاوخیم  ربص  اجنآ  دیهدب  ماجنا  گنـشق  ار  فاوط  دـیورب  اجنآ  عتمت  جـح  نکدرخ  ناوختـسا  تیعمج  رد  .تدابع  رد 
رد نیا  الاح  تداـبع  رد  ربص  دـهاوخیم  ربص  دـهاوخیمن ؟ دـهاوخیم  ربص  نتفرگ  هزور  ناـمرک  بونج  هجرد  ياـمرگ 56  رد  .تسا 

ناوخب زامن  میالم  ینوخیم  زامن  دـنت  دـنت  ارچ  شاب  هتـشاد  ربص  بوخ  دـیناوخب  زاـمن  یهاوخیم  دراد  تیارـس  يداـبع  لـحارم  همه 
رد ربص  يرادن ؟ ربص  یسریم  هک  تدابع  هب  اما  ینیشیم  هلصوح  اب  دراد  لایرـس  ملیف و  لابتوف و  ینیـشیم  نویزیولت  ياپ  یتقو  روطچ 

.تدابع

.تسا نمشد  لباقم  رد  ربص  تاقوا  یهاگ 

کیزیف زا  مه  مکودـع » اورباصو   » .شاب هتـشاد  ربص  نمـشد  لباقم  رد  دـیامرفیم  قداـص  ماـما  رد  مود  اورباـص  اوُِرباـص » اوُِربْصا َو  »
ادیپ دورو  دمآ  یتقو  يدرک  نوریب  كاخ  زا  ار  نمشد  هک  روجنیمه  .رکف  نید و  داقتعا  زا  مه  دینک  عافد  ناتروشک  كاخ  روشک و 

لباقم رد  مکودـع » ورباصو   » .نکب يراک  کی  یعنام  يدـس  مه  اـجنیا  ياـهراوهام  ياـهلاناک  اـههراوهام و  اـهتیاس و  طـسوت  درک 
.نمشد لباقم  رد  ربص  دنکن  مخ  نید  لباقم  رد  ار  تیاهوناز  یتنرتنیا  ههبش  ات  راهچ  دوشن  مخ  تیاهوناز  نمشد 
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.تسا رقف  لباقم  رد  ربص  یهاگ 

! يرادن ربص  ارچ  شاب  هتشاد  ربص  دورب  مارح  هرفس  هب  تتسد  يریقف ، نییاپ  رادقم  کی  یگدنز  عضو  الاح  هک  درادن  یلیلد  اقآ 

ار رد  دندز ، رد  .دماین  شریگ  اذغ  شرسمه  شرتخد  شرـسپ  شدوخ  دوب  هدماین  شریگ  اذغ  زور  دنچ  دوب  هناخ  رد  قیدص  رذ  یبا   
ریما تفگ  .دییامرفب  مالـسلا ، کیلعو  مکیلع ، مالـس  .تسه  شتـسد  یفرـشا  هسیک  کی  تسا و  نامثع  رومأم  دـید  دـندرک  زاب  هک 
هلمج کی  .دنداد  هیده  امش  يارب  ار  اهیفرشا  هسیک  نیا  نینمؤملا  ریما  هدب ، امـش  یلام  عضو  تفگ  دوب  تریخ  رکذ  نامثع  نینمؤملا 

دیورب منهج  دـیناوتیم  هک  اهامـش  وـگب  شدوـخ  هب  هدـب  ار  اهیفرـشا  هسیک  نیا  ورب  تفگ  .رقف  لـباقم  رد  دراد  ربـص  اـما  هریقف  تفگ 
.مرادن ار  منهج  هب  نتفر  ناوت  بات و  هک  نم  شدیروخب  مه  ناتدوخ 

کی اب  اهنت  کت و  دورب  ایند  زا  شرسپ  دورب  ایند  زا  تلاسک  یگنسرگ و  زا  رسمه  مود  لوا و  زور  هذبر  هب  دوش  دیعبت  دوشیم  رضاح 
.دورب مارح  هرفس  هب  شتسد  رقف  رطاخ  هب  تسین  رضاح  اما  هذبر ، فلع  بآ و  یب  نابایب  رد  رتخد 

ارچ دراد  جرخ  دوریم  هاگشناد  رـسپ  دهاوخیم  زاهج  رتخد  تسین  بوخ  یلام  عضو  بخ  يریگیم  هوشر  ارچ  اقآ  .دشاب  هتـشاد  ربص   
تکلمم عضو  اقآ  .يروخیم  یهدـیم و  ردـه  ار  لاملا  تیب  يراد  ارچ  ینیگنـس  جرخ  هگیم  يروخیم ؟ اـبر  يراد  ارچ  .دـیرادن  ربص 

.دنکیم هیجوت  هروخیم و  .تسا  بارخ  داصتقا  عضو  .تسا  بارخ 

تسا رقف  لباقم  رد  ربص  یهاگ 

رقف اهالب  زا  یکی  تسا  هدـیچیپ  الب  هب  اـیند  ص348 ) هغالبلا ، جـهن  « ) ٌهَفوُفْحَم ِءاَلَْبلِاب  ٌراَد   » اـیند دـشاب  ریقف  هک  سک  ره  تسین  رارق  . 
.شاب هتشاد  ربص  رقف  اب  ار  یسک  دنکیم  ناحتما  تورث  اب  ار  یسک  کی  لاعتم  دنوادخ  .شیامزآ  ینعی  الب  تسا 
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تسا نارگید  یقالخادب  لباقم  رد  ربص  یهاگ 

مالـس باوج  .شهیجوت  مه  نیا  تسا  کیلع  مالـس  باوج  میهدب  شحف  مه  ام  داد  شحف  تسین  رارق  تسا  قالخادب  یـسک  یتقو 
« ًامالَـس اُولاـق  َنُولِهاـْجلا  ُمُهَبَطاـخ  اذِإ   » تسین شحف  شحف  باوج  دـیوگیم  نآرق  .تسین  شحف  هک  شحف  باوج  یلو  تسا  مـالس 

(. 63 ناقرف /  )

ینیدلاءاهب اضر  اقآ  جاح  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

اـضر اقآ  جاح  موحرم  .تشاد  هقالع  ار  اهیناشاک  هب  ینعی  دـمآیم  دایز  مه  امـش  ناـشاک  مه  تشاد  داـیز  هقـالع  یلیخ  اـهیمق  هب  مه 
ار اقآ  تسد  هللا  لبقت  تفگیم  دـمآیم  زامن  زا  دـعب  هبـسک  زا  یکی  دـناوخیم  زامن  اقآ  رـس  تشپ  هک  تشاد  يدـیرم  کی  ینیدـلاءاهب 

عمج مه  بآ  مق  هیداجـس  هچوک  اه ، هچوک  زا  یکی  هلاچ  يوت  دوب  هدـمآ  ناراب  اشع  برغم و  زاـمن  بش  کـی  .تفریم  دیـسوبیم و 
داتفا شخرچ  دمآ  یسکات  کی  اضر  اقآ  جاح  هینیسح  دیایب  دمآ  نیچمه  شنت  راولـش  تک و  هتفرگ و  وضو  ادخ  هدنب  نیا  دوب  هدش 

اقآ تفگ  مه  وا  .يرخ  رگم  تفگ  درک  یسکات  هدننار  هب  يدنت  هاگن  هی  .ادخ  هدنب  نیا  راولش  تک و  يور  دیشاپ  ار  اهبآ  هلاچ  يوت 
هگب هسوبب و  ار  اقآ  تسد  بارحم  وت  دمآ  زامن  زا  دعب  دناوخ  زامن  اقآ  اضر  جاح  رـس  تشپ  دمآ  تفر  دـش  در  .میدـیمهفن  دیـشخبب 

.یتفگیمن ار  هلمج  نآ  یسکات  هدننار  هب  يدرکیم و  ربص  دشیم  روطچ  دومرف  ششوگ  وت  تشاذگ  رس  اقآ  جاح  هتسهآ  .هللا  لبقت 

تیذا امش  رسمه  هچ  ره  هگید  يرادن ، ربص  مدرک  هچ  مدرک و  نوریب  مدز  کتک  تسا  قالخادب  مرسمه  تسا  قالخادب  ممناخ  اقآ 
زا ار  شرـسمه  ربمغیپ  حون  يدـید  اجک  امـش  اما  هک  لضف  ما  هدـعج و  زا  رتشیب  هک  ربمغیپ  حون  رـسمه  طول و  رـسمه  زا  رتشیب  دـنک 

 . ربص امش  دیرادن  دنک ، نوریب  شلزنم  زا  دنزب و  ار  هدعج  یبتجم  ماما  يدید  اجک  دنک  نوریب  لزنم 

16334 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5251 

http://www.ghaemiyeh.com


یلازغ دمحم  ماما  ار  تیاور  نیا 

دیـشکیم دایرف  وا  .ینزیم  داد  ارچ  شاب  مارآ  دومرفیم  ربمغیپ  دزیم  داد  هشیاـع  دوب  هتـسشن  مرکا  ربمغیپ  دراد  مولعلا  ءاـیحا  باـتک  رد 
؟ هنزیم داد  ارچ  ربخ  هچ  اقآ  ضرع  دش  دراو  رد  زا  شاباب  .هرادن  ندز  داد  شاب  مارآ  دومرفیم  ربمغیپ 

میوگیم اهنآ  نابز  زا  هعیش  هن  دنکیم  لقن  تنـس  لها  ار  تیاور  دینیبب  .میوگب  نم  ای  هدش  هچ  ییوگیم  وت  دومرف  هشیاع  هب  دومرف  اقآ 
« ِهَّللا ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُمُعَْزت  يِذَّلا  َْتنَأ  : » تفگ .رفک  تفگ  ياهلمج  کی  .میوگب  نم  اـی  هدـش  هچ  ییوگیم  وت  .مولعلا  ءاـیحا  باـتک  رد 

تفگ ربمغیپ  یلو  دز  شتروص  هب  یلیـس  کی  شاـباب  ...ربمغیپ  ینعی  .وگب  يربمغیپ  ینکیم  لاـیخ  هک  وت  ص187 ) قودص ، یلاما ، )
؟ ینزیم ارچ 

درادرب ار  نادـمچ  كاس و  فیک و  زور  ره  دـشاب  هتـشاد  ربص  تسا  قالخادـب  شرهوش  تسه  یمناخ  .یقالخادـب  لباقم  رد  ربص   
نیا تباب  تسا  ناحتما  هیقالخادـب  کی  شدوخ  اه  یقالخا  دـب  لباقم  رد  وت  ربص  .شاب  هتـشاد  ربص  .هک  دوشیمن  شاـباب  هناـخ  دورب 

.تسا دایز  شقیداصم  .ینابزدب  یقالخا و  دب  لباقم  رد  ربص  .دهدیم  ریخ  ازج و  امش  هب  دراد  ادخ  مه  تربص 

.تسا تیصعم  لباقم  رد  ربص  یهاگ 

.دنکن هانگ  دشاب  روبص  دسرب  تیصعم  هب  مدآ  .تسا  تخس  یلیخ  شمسق  نیا  دیامرفیم  نینمؤملا  ریما 

تیالو هاش  اقآ 

هدرک تمسق  هس  ار  ربص 

.تبیصم رد  ربص  تیصعم  رد  ربص  تعاطا  رد  ربص 

هناخ ره  رد  امش  تسا  اهیرامیب  رد  ربص  تقو  کی  .دهدب  ماجنا  دیسر  هک  هانگ  هب  ناسنا  .تسا  تخس  یلیخ  شمسق  نیا  دومرف  دعب 
ینالوط رمع  میدق  مدرم  تسین  میدق  لثم  هتفرگ  ارف  ار  رـشب  یگدنز  همه  هک  ملاسان  ياهاذـغ  ییایمیـش  ياهاذـغ  نیا  تکرب  هب  يا 

دیس ملاس  لاس ، ای 60  ای 50  دننکیم 40  رمع  مه  هک  رادقم  نیمه  هدش  مک  ناشیاهرمع  الاح  دـندرکیم  یگدـنز  مه  ملاس  دنتـشاد 
یکی  ، شرتـخد یکی  تـسا ، ضیرم  شرـسمه  یکی  ناـشیاه  هناـخ  رد  دـنراد  ضیرم  بـخ  دـننکیم ، رمع  مالـسلا ) هـیلع   ) ءادهـشلا
.شاب هتشاد  ربص  نک  ادخ  رکـش  یتسه  ضیرم  ای  يراد  ضیرم  .شاب  هتـشاد  ربص  دیوگیم  .تسا  ضیرم  شدوخ  مه  یکی  شرـسپ ،

دهدـیم تهب  تشهب  رد  ادـخ  یتاجرد  يوشیمن  هجوتم  مه  تدوخ  يرامیب  نیا  رطاخ  هب  دـهدیم  تهب  ادـخ  ار  يرامیب  کی  یهاـگ 
.یشاب هتشاد  ربص  رگا 
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رهـش زا  تفر  ایند  زا  هک  مه  یتقو  دوب  دزی  ناجرزت  لها  هک  يدزی  اضرمالغ  جاح  موحرم  .يدزی  اضرمالغ  جاح  دنک  تمحر  ادـخ   
دیـسمرح رانک  هدوب  هدـمآ  یتقو  دـندرک  مارتحا  مه  یلیخ  دـندرک و  هزانج  عییـشت  اهاتـسور  نیا  مامت  ناشدوخ  ياتـسور  نآ  ات  دزی 

يرخآ زور  عادو  ترایز  رد  دیوگیم  شدرگاش  .ترایز  اجنآ  مالسلا ) هیلع  ) اضرلا یسوم  نبا  یلع  ترضح  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا
یتسد تفگ و  يا  هلمج  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  مرح  هب  درک  یهجوت  مدید  نوریب  دیایب  مرح  زا  دـنک و  یظفاحادـخ  تساوخیم  هک 

هک ترایز  .مهاوخیمن  مهاوخیمن  تفگ  ناشدوخ  يدزی  هجهل  اب  هعفد  هس  هبترم  کی  دـعب  دـنزیم  فرح  رفن  کی  اب  راگنا  داد  ناکت 
راضتحا لاح  رد  مک  مک  شرتسب  رانک  مدمآ  عقوم  کی  هک  تشذگ  ات  .تفگن  مدرک  يراک  ره  .مهاوخیمن  یچ  اقآ  متفگ  دش  مامت 

نآ يوریم ، ایند  زا  يراد  هک  نآلا  منک  شهاوخ  دوشیم  متفگ  .هلب  تفگ  يونـشیم ؟ ار  نم  يادـص  اـضرمالغ  خیـش  جاـح  متفگ  دوب 
نم مخز  نیا  تفگ  .مهاوخیمن  یتفگ  هبترم  هس  هک  یتفرگ  باوج  هچ  یتفگ و  یچ  اقآ  هب  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماـما  مرح  راـنک  زور 

باـطخ نوریب  میاـیب  مرح  زا  متـساوخ  هک  ياـهظحل  نآ  مدـشیم  تیذا  وضو  تقو  دـمآیم  كرچ  هبآـنوخ و  تشاد  یتحارج  مخز و 
رد وت  ربص  تحارج و  نیا  رطاخ  هب  ادخ  اضرمالغ  خیش  جاح  دومرف  نم  هب  هفشاکم  ملاع  رد  اقآ  .نک  بوخ  ار  متـسد  نیا  اقآ  مدرک 

مهاوخیمن مهاوخیمن  متفگ  اـقآ  هب  هبترم  هس  منم  تارب  منک  شبوخ  هدرک ، نیعم  تیارب  تشهب  رد  ياـهجرد  کـی  ربـص  نیا  لـباقم 
.مهاوخیمن

 

.تسا يرامیب  لباقم  رد  ربص  یهاگ 

رَِـشب َنیِرباَّصلا ، َعَم  َنیِرباَّصلا ، ُبُِحی   » دـنکیم شاولح  اولح  ادـخ  ار  رباـص  ناـسنا  نیا  و  ٌهَفوـُفْحَم » ِءاَـلَْبلِاب  ٌراَد   » دـهدیم ـالب  نمؤـم  هب 
ٌهَبیصُم ْمُْهَتباصَأ  اذِإ  َنیذَّلا  « ؟ ایک َنیِرباَّصلا  رَِـشبو  .مهدیم  شتراشب  مه  مراد  شتـسود  مه  متـسه  شاهاب  نم  دیوگیم  مه  َنیِرباَّصلا »

« َنوُعِجار ِْهَیلِإ  اَّنِإ  ِهَِّلل َو  اَّنِإ  اُولاق 
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.تسا تالکشم  لباقم  رد  ربص  یهاگ  . 

، تسا تموکح  کی  لباقم  رد  ربص  یهاگ 

ناشن شدوخ  زا  ربص  اجنیا  ندرک  هجنکـش  نیا  دوشیم  هجنکـش  ندوب  قح  يونـش و  قح  ییوگ و  قح  رطاخ  هب  دنتفرگ  ار  یـصخش 
.دوریمن او  دوز  دهدیم 

هتـشون هدینـش و  قداص  ماما  بل  ود  زا  ثیدح  رازه  جنپ  زا  شیب  .تسه  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  نادرگاش  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم 
ماکحا رد  لالدتـسا  رد  یهاگ  زورما  ءاهقف  هک  تسا  یـسک  ریمع  یبا  نب  دـمحم  شتفرگ  یقناود  روصنم  تسا  قداص  ماما  درگاش 

؟ هیچ مکح  نیا  لیلد  اقآ  .دیلقت  عجارم  .دننکیم  لقن  ریمع  یبا  زا  ار  قداص  ماما  ثیداحا  ناش  هیعرش 

.قداص ماما  زا  ریمع  یبا  نب  دمحم  ثیدح  دیوگیم 

.دـنهدب دای  ام  هب  ار  ماکحا  هک  دیـسریمن  اـم  ياـهقف  تسد  هک  زورما  دادـیم  ول  رگا  تساـجک ؟ ثیداـحا  نیا  تفگ  یقناود  روصنم 
گ راک ؟ هچ  یهاوخیم  ار  ثیداحا  تفگ  ریمع  یبا  نب  دمحم 

.مهدـیمن وت  هب  ار  قداص  ماما  ثیداحا  نم  نزب  تفگ  .منزیم  تا  هنایزات  ریمع  یبا  نب  دـمحم  تفگ  .منک  تدازآ  ات  نم  هب  هدـب  تف 
زابرـس هب  دندرک  هنهرب  ار  شندب  شدیناباوخب  تفگ  .زگره  مهدب  وت  هب  قداص  ماما  كرابم  بل  ود  زا  ما  هتـشون  ثیدـح  رازه  جـنپ 
اهامـش نم و  ار  اـت  ود  یکی  رگا  هک  تفر  شوـه  زا  دـندز  هناـیزات  اـت  دـص  ندز  هب  دـندرک  عورـش  .نزب  رادراـخ  هناـیزات  اـیب  تفگ 

تفگ .وش  صخرم  هدـب  ار  قداص  ماما  ثیداحا  ریمع  یبا  نب  دـمحم  دـنتفگ  دـمآ  شوه  هب  یتقو  .دـشیم  یچ  دوبن  مولعم  مدروخیم 
دـش شوهیب  هرابود  دندز و  مه  رگید  يات  دص  نزب و  تفگ  .منزیم  تفگ  ....هلب  ار  هنایزات  ات  دص  مهدب  ار  ثیداحا  متـساوخیم  رگا 

نزب و تفگ  منزیم  دنتفگ  مهدیمن  تفگ  هدب  ار  ثیداحا  نکن  تجامـس  ردقنیا  ریمع  یبا  نب  دمحم  دـنتفگ  دـندروآ  شـشوه  هب  و 
وت دشیم  دنلب  تشوگ  تسوپ و  نیا  دندرکیم  دنلب  دندزیم و  شتـشپ  هبهک  ياهنایزات  ره  اب  دیوگیم  يوار  .دندز  مه  رگید  يات  دـص 

لیوحت ار  قداص  ماما  ثیداحا  درک و  ربص  اما  دیسر  تداهش  هب  دروخ و  رادراخ  هنایزات  رازه  ریمع  یبا  نب  دمحم  زور  نآ  .نامسآ 
.تسه يدایز  ياه  هنومن.شاب  هتشاد  ربص  .دادن  یقناود  روصنم 
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؟ تسیک رگم  رامت  مثیم 

مثیم دومرف  .داد  شناشن  اقآ  هک  یلخن  نامه  رـس  دزیمن  شراد  هگید  تشادـیم  رب  یلع  زا  تسد  تفریم  راب  ریز  رگا  هک  يرامت  مثیم 
لخن نیا  هب  ار  وت  هک  ینامز  نآ  .دـننکیم  تنازیوآ  دـننکیم  تراد  لـخن  نیا  رـس  ار  امـش  هشب  گرزب  رگا  ینیبیم ، ار  لـخن  هچب  نیا 

بآ لخن  نیا  هب  دمآیم  زور  ره  دش  لاحـشوخ  یلیخ  هلب  دومرف  اقآ  تسامـش  ییوگ  قح  رد  اقآ  تفگ  يراد ؟ یتلاح  هچ  الاب  دنتـسب 
قح مرج  هب  دندروآرد  ناشموقلح  زا  ناشنابز  دندرک و  ربص  لخن  يالاب  اه  مثیم  يوشیم ؟ گرزب  یک  مرب  تنابرق  تفگ  یم  دادـیم 

.یلع ییوگ 

لیمک تفگ  درک  عطق  ار  شماوقا  هیمهس  یفقث  فسوی  نب  جاجح  هک  یتقو  دیناوخیم  ار  شیاعد  هک  هلاس  دنچ  درم 90 و  ریپ  لیمک 
رطاخ هب  هداد  دای  ام  هب  یلع  ام  يالوم  تسین  فاصنا  يروطنیا  دید  لیمک  .دوش  لصو  ار  امش  هریج  هیمهـس و  ات  دیهدب  شلیوحت  ار 
امـش تفگ  هلب  تفگ  جاجح  تسه  ناتریما  تفگ  دوب  هداتـسیا  زابرـس  جاجح  خاک  رد  دمآ  نانز  اصع  دتفاین  تمحز  هب  یـسک  امش 
نیا .هدمآ  لیمک  وگب  ورب  هن  تفگ  هدب  تریخ  ادـخ  ورب  وت  یلمیک  هدـش ، ناهنپ  هنال  ات  هاجنپ  لیمک  دـیدنخ  .هدـمآ  لیمک  وگب  ورب 

لیمک هک  دـیوگیم  هدـمآ  اصع  اب  يدرمریپ  کی  تفگ  .دوشب  یکج  کی  هدـنخب و  مه  وا  اـت  دـیوگب  جاـجح  هب  دـمآیم  دـیدنخ  یم 
.دـشکن رجز  يرگید  یـسک  اما  دـننکب  ربص  الب  رد  رـضاح  دـنا  هدـش  تیبرت  يروطنیا  یلع  نادرگاش  .تسه  شدوخ  تفگ  .تسه 

.درک ربص  .درک  ربص  اما  دندرک  ادج  شندب  زا  رس  دندروآ  ار  لیمک 
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رد ربص  دوب  تدابع  رد  ربص  .دش  هدایپ  ربص  قیداصم  مامت  البرک  دینک  هاگن  امش  .تسا  نآ  زا  یکی  تبیصم  رد  تسا  دایز  قیداصم 
نیب هاگـشیامن  کی  البرک  .دـش  هدایپ  البرک  رد  شاهمه  دوب  تبیـصم  رد  ربص  .دوب  البرک  رد  يراـمیب  رد  ربص  دوب  يزیچ  یب  رقف و 

.دنیبیم الب  کی  دنیبیم  تبیصم  کی  تبیصم  رد  یهاگ  .داتفا  قافتا  البرک  رد  شماسقا  عاونا و  .دوب  نارباص  یللملا 

هب ار  ملاوما  هک  تشاذگ  اضر  ماما  ارچ  تفگ  هدرب  ار  شلاوما  هدـمآ  دزد  دوب  هدـید  تشگرب  یتقو  ترایز  دهـشم  هتفر  ییاقآ  کی 
هیلع  ) ءادهشلا دیس  ( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  مرح  هدمآ  هک  یسک  لثم  .دش  كرت  مه  شزامن  موریمن و  دهـشم  هگید  .دربب  تقرس 

ار شیاه  لوپ  دنک  دیرخ  نوریب  دمآ  یتقو  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ربق  ترایز  دوب  هتفر  مالـسلا )
بظاوم یتساوخ  مالـسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  بخ  نربب  ار  میاـهلوپ  یتشاذـگ  ارچ  هک  ادهـشلا  دیـس  هب  درکیم  ضارتعا  دـندیدزد 

.یشاب

( تاولص  ) .میوگب راو  تسرهف  یلیخ  دینیبب  البرک  رد  ربص  ماسقا  عاونا و  تبیصم  رد  ربص 

ورن دـنیوگیم  اه  قدزرف  یچ  ره  منکیم  ربص  ادـخ  تاشیامزآ  هب  ءـالب » یلع  ربصن  : » دـیامرفیم دـنک  تکرح  هکم  زا  دـهاوخیم  یتقو 
لزان الب  تسد  هب  هنـشد  کلم  رازه  راهچ  هکئالم  هفیاط  .کی  نیا  ءالب » یلع  ربصن  : » دـیامرفیم اقآ  .ورن  نوریب  هکم  زا  نکن  تکرح 

يوربا مخ  اقآ  دنیآ  یم  ناجلا  ینب  هفئاط  دهدیمن  هزاجا  دننکیم و  ربص  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  دننک 
.دهدیمن هزاجا  منکیم  ربص  دیامرفیم  اقآ  مینکیم  دوبان  ار  اهنیا  همه  وت 

« ٌهَرَْطنَق اَّلِإ  ُتْوَْملا  اَمَف  ِماَرِْکلا  ِیَنب  ًاْربَص   » دیامرفیم دنکیمن  نیرفن  اقآ  دوخ  هگید   
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ص154) ج6 ، راونالا ، راحب  )

.دنکیم ربص  هب  رما  .مامت  لپ  فرط  نآ  دنامیم  لپ  کی  لثم  گرم  نیا  تداهش  نیا  دینک  ربص  امش  همه 

نعط فیـسلا و  دـح  یلع  ربصی  مکنم  ناک  نمف  سانلا  اهیأ  : » دـیامرفیم اقآ  دـتفایم  قاـفتا  یتقو  اروشاـع  حبـص  بش و  اـه  هدـنمزر   
هک امـش  زا  مادـک  ره  ج44،ص374 ) راونـالاراحب ، ص 163 ؛ مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح ماما  لاح  حرـش  رکاسع  نبا  خـیرات  « ) هنـسالا

« انعم مقیلف   » .داتـسیاو دنکیم  لمحت  ار  اههزین  طسوت  ندش  خاروس  نیا  دنکیم و  لمحت  ار  ریـشمش  ياهمخز  نیا  تسا  دایز  ناتربص 
زامن اروشاع  رهظ  اجک ؟ هگید  .دـنکیم  ربص  هب  رما  اجنیا  رد  .ددرگرب  اج  نیمه  زا  الاو  انع » فرـصنیلف  ـالا  و   » دـیایب اـم  اـب  دوش  دـنلب 

رمع نب  دلاخ  نیا  هک  .دیشاب  هتشاد  ربص  مه  دیشاب  هتشاد  اوقت  مه  اوربصاو » هللا  اوقتاف   » دنکیم توعد  ربص  هب  ار  همه  دوشیم  هدناوخ 
: تفگیم دزیم  ریشمش  تشاد  هک  روطنیمه  درک  شزجر  ار  مالسلا ) هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  ( مالـسلا هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  فیـصوت  نیا 
هک نیمه  مینکیم  ربص  اهریشمش  اههزین و  نیا  رب  مینکیم  ربص  مدرم  يآ  هنجلا » لوخدلا  یلع  ربص  هنـسالا  یلع  فایـسا  یلع  نربص  »

.تفگ ادهشلا  دیس 

دیامرفیم ربکا  یلع  هب 

.یتسه تدـج  رانک  فرط  نآ  ینک  ربص  هگید  رادـقم  کی  الیلق  ربصا  ینب  اـی  دـیوگیم  مساـق  هب  .شاـب  هتـشاد  ربص  یبیبح  اـی  ربصا 
« هللا ءاضق  یلع  يربصاف   » دیامرفیم مه  هنیکس  عادو  رد  دیـشاب  هتـشاد  ربص  یتیب » لها  ای  اربص   » دیامرفیم شتیبلها  هب  تاعاس  نیرخآ 

.تسرد .شاب  هتشاد  ربص  هنیکس  مرتخد 

اجنیا ربص  هولج  تساـجنیا  ربص  نیرتمهم  .کـئاضق  یلع  اربـص  دـیوگیم  تشاذـگ  ار  شتروص  یناـشیپ و  نیا  هک  مه  كاـخ  يور 
بجعتم نیمز  اهنامسآ و  هکئالم  مامت  نیـسح  ربص  زا  ضرالاو » تاومـسلا  هکئالم  كربص  نم  تبجع  دقل   » نیمه يارب  تسالبرک 

!! هیک هگید  اقآ  نیا  دندش 
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ربص یگدنز  رد  ربص  بسک  رد  ربص  .میریگب  سرد  مییآیم  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ( مالسلا هیلع   ) ءادهـشلا دیـس  سلجم  وت  سپ 
یـسک .دراد  هشیر  اج  همه  ربص  دـینیبب  دـهاوخیم  یـسک  يوریم  نابایخ  رد  يراد  .تبیـصم  رد  ربص  تیـصعم  دزن  ربص  لیـصحت  رد 

.نک ربص  ینزیم  دایرف  يراذگیم  قوب  يور  تسد  ینزیم  داد  هک  هربخ  هچ  دنزب  رود  راذگب  نک  ربص  بخ  دنزب  رود  دهاوخیم 

نامربص .شاب  هتشاد  ربص  دنکیم  هدایپ  ار  يرفاسم  کی  هراد  هداتسیاو  ییاج  دب  ياقآ  کی  ینیبیم  تنیشام  اب  یـشیم  در  يراد  ییاج 
.یگدنز ياهروحم  همه  رد  دشاب  یسرد  دیاب  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیس  تفص  نیا  هدش  مک 

هللا دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

تسین مک  منهجز  شباذع  وت  یب  تنج  تسین            مغ  زج  ارم  وت  یب  ناهج  ود  ره  يداش 

ناج نیسح 

تسین مهرم  نیا  زا  هب  ار  تنت  تاحارج  هک  مد                        ره  مزیر  وت  حورجم  رکیپ  رب  کشا 

اقآ

تسین ملاع  همه  هب  یلاخ  وت  قشع  زا  ییاج  دناد                    یم  ادخ  قلخ  مه  دناد و  ادخ  مه 

، دراد نیسح  رکذ  یتسه  ملاوع  همه  .تسا  نیسح  رکذ  تسا  نیـسح  سلجم  يور  یم  اج  ره  تسا ، نیـسح  مچرپ  يور  یم  اج  ره 
اما دنازرل  ار  هللا  دبع  یبا  ياه  هچب  لد  نیا  زا  لبق  هک  يدیهـش  .يدازآ  وت  دومرف  نیـسح  هک  يدیهـش  ندـب  رانک  ندرب  ار  امـش  همه 

یمن اه  همیخ  کیدزن  ارچ  دور  یمن  ارچ  هدرک  مخ  ار  رـس  یتلاح  کی  اب  هنهرب  ياپ  تخادنا  ندرگ  هب  ار  اه  همکچ  نیا  دـمآ  یتقو 
هچب لد  نیا  لبق  ات  هکنیا  يارب  مورب  نادیم  هب  هدب  هزاجا  تسا  لوبق  نم  هبوت  رگا  اقآ  دنک  یم  لیجعت  هکنیا  دراد  لیلد  ات  دنچ  دوش ،

.مدرگرب اج  نیمه  زا  راذگب  ماین  کیدزن  راذگب  اقآ  دیوگ  یم  .هزرلب  ناشلد  نیبب  زاب  اه  هچب  دسرت  یم  رح  هدـنازرل  ار  نیـسح  ياه 
رح دراد  یقرف  اما  تفرگ  نماد  هب  ار  رس  مه  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  ( مالسلا هیلع   ) ءادهشلا دیـس  دمآ  مه  داتفا  نیمز  يور  یتقو 

مینک یم  باطخ  رگید  يادهـش  اب  رح  دراد  قرف  اما  تفرگ  نماد  هب  ار  شرـس  تداهـش  زا  لبق  نیـسح  ماما  هدمآ  ءادهـش  همه  يارب 
، درکن ادـج  وت  ندـب  زا  رـس  یـسک  هگید  تفرگ  نماد  هب  تشادرب  نیمز  يور  زا  ار  ترـس  هللا  دـبع  یبا  یحایر  دـیزی  نب  رح  بانج 

.ادج ندب  زا  رس  مه  درک  یم  تاجانم  دوب  نیمز  يور  رس  مه  هک  نیـسح  تبابرا  يارب  دزوسب  اهلد  دندرب  ار  تندب  دندمآ  وت  هفیاط 
نیسح ای  نیسح  ای  نیسح  ای  دیگب  یگمه 
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زامن تیمها 

زامن تیمها 

مـساقلا یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملا  ءاـیبنألا و  دیـس  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مایق یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعلا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا و  ملسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

.نیدلا موی 

ًاِّیلَو َو ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاَّـسلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِِهئاـبآ  یلَع  ِهیَلع و  َُکتاوَلَـص  نَسَحلا  ِنب  ِهَجُحلا  ِِیلَِول  َکـّ ْنُک  َّمُهَّللا  میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
.الیِوَط اَهِیف  ُهَعتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَحًاْنیَع  اًلِیلَدَو َو  ًارِصاَن  ًاِدئاَق َو  ًاِظفاَح َو 

رهد نامولظم  رای  يدهم  تسیک  رهق                   ران  رهم و  رون  يدهم  تسیک 

نایم رد  نآرق  ریشمش  نیرخآ  مایتلا                   ار  لد  مخز  يدهم  تسیک 

لزا زا  شئایصوالا  متخ  هدناوخ  لزی                مل  تاذ  هک  نآ  يدهم  تسیک 

رشب لک  یجنم  يدهم  تسیک  رشع                  یناث  تجح  يدهم  تسیک 

همطاف يوزرآ  يدهم  تسیک  همه                     ناج  ۀلبق  يدهم  تسیک 

لیلخ راک  وا  زا  دیآ  ربت  یب  لیلذ                    شدیحوت  دزن  رد  نارگ  تب 

دنک یم  احیسم  راک  هگن  یب  دنک                  یم  یسوم  زاجعا  اصع  یب 

تعامج زامن  راظتنا  هب  هتسب  فص  تیعمج  زا  رپ  دجسم  نحص  دجسم و  ياضف  مامت  دید  دش  هلهـس  دجـسم  دراو  مولعلا  رحب  همالع 
.دوب ندناوخ  زامن  نتسشن  يارب  ییاج  کی  لابند  هب  تفر  یم  هار  فوفص  نایم  دنتسه 

.تسشن دمآ  نیشنب  اجنیا  ایب  مولعلا  رحب  دیس  دز ؛ ادص  ار  وا  یبرع  کی   

؟ اجنیا هدمآ  تیعمج  همه  نیا  هک  تسیک ؟ تعامج  ماما  برع  نیا  زا  درک  لاؤس  مولعلا  رحب   
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ره دعب  هب  خیرات  نیا  زا  مولعلا  رحب  همالع  دز  ادص  مسانـشب  دیاب  اجک  زا  تفگ  ار  تنامز  ماما  یتخانـشن  مولعلا  رحب  همالع  دز  ادص   
.مدناوخ زامن  همطاف  رسپ  رس  تشپ  هکنآ  لاح  مشاب و  هدیدن  هچ  يارب  وگب  يدید  ار  تنامز  ماما  درک  لاؤس  وت  زا  سک 

.دنناوخب زامن  ترس  تشپ  ناناملسم  نایعیش و  همه  دایب  زور  کی  هللا  ءاش  نا  نامز  ماما  میرب  تندناوخ  زامن  نابرق 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای   

هیآ 200) نارمع  لآ  هروس   ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

همطاف تیب  لها  همیرک  ترضح  تاداس  همع  شنیرهاط ؛ دادجا  يرکـسعلا و  نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگـشیپ  هب  هیده 
.دینک متخ  یلج  تاولص  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم

، يدـهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  رـضاح و  عمج  هب  نیبوسنم  دـیلقت ، عجارم  ءاملع ، ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
متخ ینیـسح  تاولـص  کی  نامیاه  ضیرم  يافـش  ناتفیرـش و  هداوناخ  نوتدوخ و  یتمالـس  بـالقنا ، مظعم  ربهر  عجارم ، یتمـالس 

.دینک

، ایند رد  ریخ  هب  تبقاع  دوشب ، ریخ  هب  تبقاع  ناسنا  هکنیا  يارب  متـسیود  هیآ  رخآ ؛ هیآ  دراد ، هیآ  تسیود  نارمع ؛ لآ  هکرابم  هروس 
تـسه نامیا  لها  هب  هیآ  باطخ  ًالوا  دـهد  یم  لمعلا  روتـسد  راهچ  ترخآ ، رد  ریخ  هب  تبقاـع  نتفر ، اـیند  زا  تقو  ریخ  هب  تبقاـع 

لها درد  هب  لمعلا  روتـسد  نیا  نوچ  اونمآ ، نیذـلا  اهیا  ای  دـیوگ ، یمن  سانلا  اهیا  ای  تسین ، سان  ریاس  اه و  ناملـسم  ریاس  اب  يراک 
: هداد لمعلاروتسد  اونمآ ، نیذلا  اهیا  ای  تسا  صاخ  باطخ  هیآ ، باطخ  دروخ ، یم  نامیا 
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، ربصا لوا : روتسد 

، اورباص مود : روتسد 

، اوطبار موس : روتسد 

، هللا اوقتا  و  مراهچ : روتسد 

.نوحلفت مکلعل  يریخ  هب  تبقاع  يارب   

، ار هیآ  نیا  دننک  یم  انعم  رگید  يروج  دنتسه  ادج  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  هک  ییاهنآ  تیب ، لها  زا  ياه  هدیرب 

تارضح رضحم  رد  هک  ام  اما  نیمه  دیشاب  هتشاد  اوقت  دیشاب  طابترا  رد  رگیدمه  اب  دیشاب  هتشاد  لمحت  اوربصا ، دیشاب ، هتـشاد  ربص   
میـسر یم  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رـضحم  هب  یتقو  هللا  ءاشنا  ترخآ  اـیند و  رد  ضیف  بسک  يارب  میتسه  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم

.دییامرفب ام  يارب  ار  هیآ  نیا  هللا  لوسر  نبای  مینک  یم  لاؤس 

اورباص هیآ و  نیا  رد  دـهد  یم  انعم  کی  اوربصا  اما  تسه  ربص  زا  ود  ره  اورباص ؛ اوربصا و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.رگید يانعم  کی 

تابجاو رد  شاب  هتـشاد  ربص  تامرحم  تابجاو و  رد  تامرحم  تابجاو و  ینعی  ضئارف  ضئارفلا ؛ یلع  اوربصا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   
تسه ریسدرس  قطانم  هک  ییاهاجنآ  زیربت  لثم  لیبدرا ، لثم  يا  هطقن  کی  رد  دیور  یم  ًالثم  دینک  یم  رفس  اجنیا  زا  ناتـسمز  لد  رد 

زامن ندش و  هدایپ  نیـشام  زا  امرـس  لد  نآ  رد  حبـص  زامن  يارب  دتـسیا  یم  تسه  هچ  ره  سوبوتا ، هیلقن و  ۀلیـسو  نیا  الاح  فرب ، و 
.دشاب هتشاد  ربص  دیاب  ناسنا  دهاوخ  یم  ربص  درس  ياوه  نآ  رد  ندناوخ  حبص 

يدمآ رفس  زا   

شوج رد  دهاوخ  یم  ربص  يوشب  دنلب  حبـص  زامن  تقو  الاح  يدـیباوخ ، باتفآ  عولط  زا  لبق  حبـص ، زامن  زا  لبق  تعاس  ود  ای  کی 
بآ و ییاج ، کی  اهاجنآ  نامرک  بونج  یبونج ، ياه  ناتسا  هب  ًالثم  هب  رفـس  يور  یم  يدوش  یم  دنلب  ناتـسبات  يامرگ  لد  امرگ ،

.دهاوخ یم  ربص  نتفرگ  هزور  اجنآ  هجرد ، هاجنپ  يالاب  دوش  یم  ادیپ  ییاوه 
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لحم دریگب  دـهاوخ  یم  مه  هزور  بوـخ  تسه ، بساـک  تسه ، زرواـشک  هـجرد  هاـجنپ  يـالاب  دنتـسه  اـهاجنآ  هـک  ینازیزع  نآ   
.دهاوخ یم  لمحت  دهاوخ ، یم  ربص  ًاعقاو  دورب  مه  شیعارز  نیمز  يور  دورب  مه  شبسک 

دوش یم  جح  مایا   

ار تفاوط  اجنآ  نک  درُخ  ناوختـسا  تیعمج  نآ  رد  مارحلادجـسم  فاوط  رد  مارحلادجـسم  رد  هکم  يورب  يوشب  دـنلب  بجاو  جـح 
مجنپ کی  یهاوخ  یم  الاح  دوش  یم  بجاو  تیارب  سمخ  یلام  تهج  زا  دـهاوخ  یم  ربص  یهدـب  ماجنا  ار  تلامعا  یهدـب ، ماـجنا 

.تسه لوپ  تسه ، یلام  هلئسم  دهاوخ  یم  ربص  دینکب  مالسلا )  هیلع   ) نامز ماما  میدقت  ینک  باسح  یهاوخ  یم  ار  تلام 

بجاو لئاسم 

نآ فرط و  نیا  زا  الاح  تسه ، زورون  تالیطعت  مایا  رگیدمه  رود  دنتـسشن  يدادعت  کی  دهاوخ  یم  ربص  روطنیمه  مه  شتامرحم 
یم ربص  موشن  عمج  نیا  ثحب  دراو  هلوقم و  نیا  دراو  نم  هدرکان  ییادخ  دنوشب  تبیغ  هلوقم  کی  دراو  هعفدکی  دـنیوگ  یم  فرط 
امـش هدرک  یباجح  دب  يرادقم  کی  هدرکان  ییادخ  یمناخ  کی  مور  یم  هار  رازاب  هچوک و  رد  منک  عافد  ای  منک  توکـس  دـهاوخ 

.دهاوخ یم  ربص  ینکن  هاگن  يزادنایب  نییاپ  ار  تمشچ  ینک  رصب  ضغ  ار  تمشچ  مرحمان  هب  دینکن  هاگن  دیهاوخب 

، ضئارفلا یلع  اوربصا   

 . یشاب هتشاد  لمحت  دیاب  دهاوخ  یم  ربص  تامرحم  تابجاو و  رد  تسه  ضئارف  رد  دیامرف : یم  قداص  ماما  لوا  روتسد 

: مود روتسد 

لمحت نوتنانمشد  لباقم  رد  مکَّودع  اورباص  و  دیامرف : یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  اما  تسه  ربص  زا  شا  هدام  اورباص  اورباص ، و 
عافد لاس  تشه  ًاعقاو  ناریا  مدرم  هلوقم  نیا  رد  هک  دشاب  یکیزیف  یکاخ و  یبآ و  نانمـشد  الاح  دیهد  جرخ  هب  ربص  دیـشاب   هتـشاد 

اورباص نمـشد و  لباقم  رد  تمواقم  هلئـسم  رد  ناریا  فیرـش  مدرم  دـنرادن  هنومن  تسیلاع  ًاعقاو  تسیلاع  رایـسب  ناشزایتما  سدـقم 
، میرادن نمشد  مک  میراد  نمشد  ام  يرکف ، یلقع و  يا و  هشیدنا  یگنهرف و  نمشد  هلئسم  رد  دراد  مه  یکیزیف  ریغ  هلوقم  مکَّودع 

تقو یهاگ  دینک  یم  هدهاشم  امش  هک  يرگید  ياه  هکبش  اه و  یسراف  هراوهام ؛ فلتخم  ياه  هکبش  تنرتنیا ، فلتخم  ياه  تیاس 
تیب و لها  نآرق و  هعیـش و  هیلع  هک  یتاهبـش  لباقم  رد  اه  ناسنا  اهنیا  بوخ  دیناوخ  یم  اهربخ  رد  امـش  هب  دـنهد  یم  یـشرازگ  اه 

باسح هب  نیا  لباقم  رد  دـشاب  مواقم  ار  شدوخ  دـنک  هنیـسکاو  دـنیبب  ار  اهنیا  ناسنا  دـننک ، یم  داریا  اه  تقو  یهاگ  ادـخ  مالـسا و 
.دهاوخ یم  ربص  كاپان  ياه  هشیدنا 
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يا هراوهام  یتنرتنیا ، ههبـش  ات  ود  لباقم  رد  شاب  هتـشاد  لمحت  نیبب ، ار  تاهبـش  خساپ  شلباقم  رد  دـینیب  یم  ار  يا  همانرب  کی  رگا 
دراد یخـساپ  شدوخ  يارب  تنـس  نآرق و  باتک  رد  یمالـسا  هعماج  رد  يا  ههبـش  ره  شاـب  يوق  دـشاب   مکحم  دوشن ، مخ  تیوناز 

.دشاب خساپ  یب  تسین  روطنیا 

، هیآ لمعلاروتسد  ات  ود  مه  نیا  مکَّودع  اورباص  ضئارف و  رد  اوربصا   

مکلعل هللا  وقتاو  وطبار  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   » دـیدرک ظفح  ای  دـیتسه  ظفح  همه  هللا  ءاشنا  تسا  یهاـتوک  يا  هیآ 
« نوحلفت

محر هلص  دیـشاب ، هتـشاد  محر  هلـص  ینعی  طقف  هن  اوطبار  دومرف : قداص  ماما  موس  لمعلاروتـسد  يوشب ، ریخ  هب  تبقاع  یهاوخ  یم   
رد مد  اه  تقو  یهاگ  مالـسب » ول  مکماحرا و  اولـص   » دـنزب يرـس  شماحرا  هب  زورون  تالیطعت  مایا  رد  ناسنا  تسه ، یبوخ  روتـسد 
یف دیزف   » ناسنا رمع  هب  تسه  محر  هلص  شدوخ  يورن  هک  مه  لخاد  ینکب  یمالـس  کی  يور  یم  زورون  مایا  رد  مه  تماوقا  هناخ 

تـسه يا  هلوقم  کی  نآ  دـیآ  یم  یگدـنز  رد  تکرب  دوش  یم  ینالوط  ناسنا  رمع  رمعلا " یف   " دوش یم  دایز  ناـسنا  قزر  قزرلا »
.دراد شیارب  قداص  ماما  يرگید  روتسد  کی  اوطبار  اما  دینک  محر  هلص  بوخ  رایسب 

طابترا رد  ناتتمعن  یلو  نامز  ماما  اب  دیـشاب  طابترا  رد  ناتنامز  ماما  اـب  مکماـما  اوطبار  دـندومرف و  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح   
 . منک یم  ضرع  نم  ار  شقیداصم  زا  ات  دنچ  الاح  مشاب  طابترا  رد  منامز  ماما  اب  روط  هچ  دیشاب 

ماما رکف  هب  دـشاب  نامز  ماما  دای  هب  شتاعاس  رد  شزور  هنابـش  رد  شا  هتفه  مایا  رد  هک  نیمه  ناسنا  هاـتوک  تقو  سلجم و   نیا  رد 
یم نامز  ماما  يارب  اعد  شزامن  تونق  رد  دناوخب  زامن  زامن ، تقو  دوش  یم  دنلب  هدرک  لمع  ار  اوطبار  قیداصم  زا  یکی  دـشاب  نامز 
تین هب  ار  شا  هقدـص  نامز ، ماما  يارب  اعد  دـهدب  هقدـص  دـهاوخ  یم  دـنک  یم  نامز  ماما  يارب  اعد  هتـسشن  یلفحم  رد  ییاج  دـنک 

.اوطبار اهنیا  دهدب  نامز  ماما  یتمالس 
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صاخ طابترا  بجوم  نیا  مهدب  ماجنا  نم  یتقو  هک  تسه  لمع  ات  دنچ  تسه  ترایز  ات  دنچ  تساعد  ات  دنچ  تسه  زیچ  دنچ  الاح 
هتفه ره  موش  یمن  شندناوخ  هب  قفوم  زور  ره  رگا  الاح  تسا  ءاملع  هیصوت  هک  ییاه  ترایز  زا  یکی  نامز  ماما  نم و  نیب  دوش  یم 

 . تسا هریبک  هعماج  ترایز  یگدنز  رد  هام  ره  یلو  موش  یمن 

هریبک هعماج  ترایز 

دیهد یم  ترایز  نیا  رد  نامز  ماما  هب  هک  ییاه  مالـس  دوش  یم  داجیا  نامز  ماما  امـش و  نیب  یطابترا  لپ  کـی  دـیناوخ  یم  یتقو  ار 
 . هدیسر ام  هب  امش  هلیسو  هب  زیچ  همه  تسامش  لام  زیچ  همه  ًالصا  ثیغلا  » لزنی  مکب  متخی ، مکب  هللا و  حتف  مکب  »

لوا یسلجم  همالع  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

يرکسع ماما  مرح  رد  ارماس  رد  دش  نامز  ماما  رضحم  بایفرش  یتقو  هفـشاکم  ای  فرـشت  نآ  رد  هک  یتقو  یـسلجم  یقت  دمحم  الم 
ردپ ترایز  لوغشم  دنداتـسیا  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مدید  منک  ترایز  مهدب  مالـس  مدش  دراو  هلبق  باب  زا  تفگ  مالـسلا ) هیلع  )

 . ندناوخ ار  هریبک  هعماج  ترایز  مدرک  عورش  هاگادخان  دیوگ  یم  دنتسه  ناشراوگرزب 

، دیامرف یم  یـسلجم  موحرم  دنتخیر  یم  کشا  دندومرف و  یم  عامتـسا  دنداد  یم  شوگ  ار  هریبک  هعماج  ترایز  نیا  مه  نامز  ماما 
متفر مدق  دنچ  ایب  ولج  یـسلجم  دندومرف  مداد  ار  مخـساپ  نامز  ماما  رـضحم  هب  مدرک  مالـس  دش  مامت  نم  هعماج  ترایز  دیامرف  یم 

دمحم دندومرف  ترضح  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  يارب  موشب  لئاق  میرح  دوشن  اقآ  رـضحم  هب  بدا  هئاسا  متفگ  مداتـسیا 
مدوخ ولج  متفر  ولج  ایب  تسالوم  رما  لاثتما  رد  بدا  دومرف  دوشب  بدا  هئاسا  مدیسرت  مداتسیا  زاب  رتولج  متفر  ولج  ایب  یـسلجم  یقت 
نیمز زا  ار  نم  دندیشک  نم  رس  يور  یتسد  اقآ  مدیسوب  ار  ترضح  كرابم  تسد  ار  ترضح  وناز  الوم  اه ي  مدق  يور  متخادنا  ار 

.هریبک هعماج  ترایز  تسا  یترایز  بجع  یسلجم  یقت  دمحم  ّالم  دندومرف : دندرک  دنلب 
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نیمه رگید  یکی  نامز  ماما  اب  تسا  یطابترا  لپ  هریبک  هعماـج  تراـیز  دـنداد  داـی  اـم  هب  يداـه  ترـضح  امـش  دـج  اـقآ  هلب  متفگ   
ماما ءزج  ءزج  هب  نیسای  لآ  ترایز  دنناوخ  یم  زور  ره  دنقفوم  اه  یـضعب  ای  هعمج  ياهزور  رد  امـش  هک  تسه  نیـسای  لآ  ترایز 

« دعقت نیح  کیلع  مالسلا  موقت ، نیح  کیلع  مالـسلا   » دیهد یم  مالـس  یتقو  تسا  بجاو  شباوج  مه  مالـس  مینک  یم  مالـس  نامز 
تکرب و بجوم  امش  يارب  ترضح  خساپ  نآ  دنهد  یم  امش  مالس  هب  نامز  ماما  هک  یخساپ  دیهد  یم  مالس  ار  نامز  ماما  ءزج  ءزج 

.دننک یم  تهاگن  ترضح  تسه  یتمالس 

دیوگ یم  یناشاک  مالسالا  هدیرف   

درک یم  هاگن  نامسآ  رد  ار  یقفا  دناوخ  یم  ار  نیسای  لآ  تشاد  یناتسهوک  هللا  تیآ  مدوب  یناتسهوک  هللا  تیآ  مداتـسا  رـضحم  رد 
دیوگ یم  دهد  یم  شوگ  یناتسهوک  نیسای  لآ  هب  دراد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مدید   . مدرک هاگن  ار  مداتـسا  هاگن  قفا  تفگ  یم 
نیسای لآ  هک  دندوب  نامز  ماما  ترضح  نآ  اقآ  متفگ  شدعب  یناتسهوک  موحرم  اب  مدرک  یم  همرمز  ار  اه  مالس  مدرک  هاگن  مه  نم 

؟ دنداد یم  شوگ  ار  امش 

امـش هب  ار  شتجح  هک  دید  وت  رد  ار  تقایل  ادخ  تتداعـس  هب  اشوخ  یناشاک  مالـسالا  هدیرف  دـندومرف  یناتـسهوک  هللا  تیآ  موحرم   
.دنک یم  تهاگن  نامز  ماما  یناوخ  یم  یتقو  ار  نیسای  لآ  داد  ناشن 

؛ اه ترایز  زا  یکی 

هب ینعی  ناوخب  مه  نم  تین  هب  ار  اروشاع  ترایز  ناوخب  یناهفصا  يوسوم  دومرف : یناهفصا  يوسوم  موحرم  هب  تساروشاع  ترایز 
ياعد دراد  تسود  مالـسلا )  هیلع   ) نامز ماما  هک  ییاهاعد  زا  یکی  دراد  تسود  ار  ترایز  نیا  ترـضح  ناوخب  تنامز  ماما  تباـین 

.هعمج حبص  تسا  هبدن 
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( فیرشلا هماقم  هللا  یلعا   ) تجهب يامظع  هللا  تیآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

هدومرف ناوج  نآ  هب  ترـضح  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  رـضحم  دـش  فرـشم  شیپ  هتفه  دـنچ  یناوج  کـی  دـنومرف : یم  ناـمز  نآ 
یلیخ نامز  ماما  هک  ییاهاعد  زا  یکی  هبدـن  ياعد  هب  نامز  ماما  دـندوب  هدرک  دـیکأت  هبدـن ، ياعد  .دوشن  شومارف  هبدـن  اعد  دـندوب :

ار اعد  نیا  میتسه  ظفح  مه  همه  تساعد ، نیا  نسحلا ...  نب  هجحلا  کیلو  لک  مهللا  تسه ؛  یتمالس  ياعد  نیا  دراد  شهب  هقالع 
.دراد تسود  یلیخ  ترضح 

ینامز کی  ینیدلا  ءاهب  هللا  تیآ  موحرم    

زا یکی  .دـناوخ  یم  ار  اـعد  نیا  شزاـمن  توـنق  رد  کـیلو ...  لـک  مـهللا  ياـعد  هـب  دوـب  هداد  رییغت  ار  شزاـمن  توـنق  ياـعد  نـیا 
هدومرف اقآ  دیناوخ  یم  نوتزامن  تونق  رد  ار  نامز  ماما  اقآ  یتمالـس  ياعد  دـیداد  رییغت  ار  نوتاعد  اقآ  دوب  هدرک  لاؤس  شنادرگاش 

امـش یتقو  تسه  یعیبط  ناوخب ، تزامن  تونق  رد  ار  اعد  نیا  دـییوگب  اضر  اقآ  جاح  هب  دـنداد  ماغیپ  نم  يارب  ترـضح  هک : دـندوب 
.هدب شهب  یتمالس  ملاس ، ار  متمعن  یلو  ایادخ  دییوگ  یم  دینک  یم  اعد  نامز  ماما  یتمالس  يارب 

هب ار  امـش  ادـخ  اقآ  دـییوگ  یم  رفن  کی  هب  دـیوش  یم  در  نابایخ  رد  امـش  دـینک  یم  اـعد   امـش  یتمالـس  يارب  ددرگ  یم  رب  مه  وا 
.تسه یعیبط  دراد ، هگن  ملاس  مه  ار  امش  ادخ  دیوگ  یم  ددرگ  یم  رب  مه  وا  بوخ  درادب  تمالس 

؛ امش یتمالس  يارب  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ياعد  نآ 

راوس دیهاوخ  یم  زامن  تونق  رد  زامن  زا  دعب  هراومه  اذل  تسه و  باجتسم  نامز  ماما  ياعد  باجتـسم  ياعد  تسه ؛ باجتـسم  نآ 
لبق تزامن  تونق  رد  ناوخب  دیور  یم  دیراد  هک  روطنیمه  ار  اعد  نیا  لوا  تکرح ، نامرف ؛ تشپ  دیتسـشن  لر  تشپ  دیوشب  نیـشام 

 . تسه نامز  ماما  یتمالس  يارب  اعد  دراد  تسود  یلیخ  نامز  ماما  ار  اعد   نیا  زامن  زا  دعب  زامن  زا 
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.دراد تسود  یلیخ  تسه  تامس  ياعد  یکی 

.دوش یم  هداد  رارق  نامز  ماما  ناروای  ءزج  هللا  ءاشنا  دناوخب  زامن  دعب  حبص  ره  سک  ره  هک  تسا  دهع  ياعد  یکی 

 

تسه منامز  ماما  نم و  نیب  یطابترا  لپ  هک  یلئاسم  زا  یکی 

تقو لوا  ار  نوتزامن  تایآ ، تایاور و  ثحب  زا  ریغ  نوتزامن  دنیوگ  : یم  قالخا  ملع  ءاملع  .تقو  لوا  زامن  تسه ، تقو  لوا  زامن 
یتقو دور  یم  الاب  عیرـس  اقآ  زامن  دناوخ ؛ یم  هک  تقو  لوا  زامن  نامز  ماما  هللا  تجح  دوش  یم  تقو  لوا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دیناوخب 
یمن هداتسرف  سپ  امش  زامن  نامز  ماما  زامن  تکرب  هب  دور  یم  الاب  نامز  ماما  زامن  اب  مه  امـش  زامن  يدناوخ  ار  تتقو  لوا  زامن  امش 

رد ار  تافرشت  دندید  زامن  لاح  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  دییامرفب  هظحالم  امـش  تافرـشت  زا  يرایـسب  رد  ددرگ  یمن  رب  دوش 
تسا یتافرشت  تافرـشت ، زا  يرایـسب  دینیبب  رگا  ار  تافرـشت  اجنآ  يدنواهن  ربکا  یلع  خیـش  اقآ  موحرم  دینیبب  ناسحلا  يرقبع  باتک 

رد نامز  ماما  هک  يراک  لوا  اذـلدراد  هقالع  یلیخ  زامن  هب  دراد  تسود  یلیخ  ار  زامن  ماما  ندـناوخ ، زامن  لاح  رد  ار  نامز  ماما  هک 
هیقب اذه  دعب  نینمؤم » متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب   » دنک یم  یفرعم  ار  وا  لیئربج  هک  شدوخ  یفرعم  زا  دـعب  دـنک  یم  مارحلا  دجـسم 

، هوفلاخت هوعبتاف و ال  هللا ، هیقب  نیا  هللا 

تسد مه  تیریدم  كالم  نیا  هالـصلا »  ماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  تسا «  زامن  هماقا  دنک  یم  یفرعم  زا  دعب  هک  يراک  لوا 
دینیبب دیوگ  یم  دهد  یم  ام  تسد  كالم  کی  نآرق  دشاب  یقفوم  ریدم  هشاب ، تموکح  بحاص  دـهاوخب  یـسک  کی  دـهد  یم  ام 

نیا مامت  دیوگ  یم  هماقا  لیئاکیم  دیوگ ، یم  ناذا  لیئربج  هالصلا ، مقا  دوش  یم  مکاح  ات  نوچ  ارچ ؟ تسه  یقفوم  ریدم  نامز  ماما 
.دنناوخ یم  زامن  نامز  ماما  رس  تشپ  همه  نینمؤم  هکئالم  اب  رفن  هدزیس  دصیس و 
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هماقا ناربمایپ  ترـضح  رـس  تشپ  هک  سدـقملا  تیب  رد  دوب  مرکا  ربمغیپ  زامن  یکی  هنادواج  يراگدای و  میتشاد  زاـمن  اـت  دـنچ  اـم   
هب هک  دوب  يراگدای  زامن  نیا  یهلا  ءایبنأ  نیمومأم  تسابینألا ، متاخ  تعامج  ماما  تفگ ، هماقا  لیئاکیم  تفگ ، ناذا  لیئربج  دندرک ؛

دنتشاد تساوخرد  ات  هس  ای  ود  ادخ  زا  ناربمغیپ  دوب  ناربمایپ  دوخ  تساوخرد 

_ دننک ترایز  ار  ربمغیپ  _ 1 

، دشن رارکت  مه  رگید  هک  دوب  يراگدای  زامن  کی  نیا  دنناوخب ، زامن  ترضح  رس  تشپ  . 2

نامـسآ رد  دوب  مرکا  ربمغیپ  زامن  يراـگدای  زاـمن  کـی  نیمز » نامـسآ و  دوخ  هب  دـنیبن  نینچ  یمزب  تسه  ناـهج  اـت  رگد  تفگ «:  
، تسین ینیمز  ربمغیپ  ربمغیپ ؛  نیا  هک  هکئالم  دوخ  تساوخرد  هب  مه  نآ  دـندوب  اه  نامـسآ  ياه  هکئالم  مامت  نیمومأم ؛ هک  مراهچ 

.دورب الاب  ربمغیپ  هک  دروآ  شیپ  ادخ  ار  جارعم  هلئسم  اذل  ار و  مرکا  ربمغیپ  مینیبب  مه  ام  بوخ  تسه  مه  ینامسآ  ربمغیپ 

 

، دراد ینآرق  دنس  ات  ود  ربمغیپ  جارعم  هلئسم 

جارعم دنـس  دـییامرف ، هعجارم  مجن  هروس  لوا و  هیآ  ءارـسا  هروـس  يادـتبا  رد  دراد  ییاور  دنـس  هد  زا  شیب  دراد  ییاور  دنـس  اـت  هد 
دشن رارکت  رگید  هک  تسه  يراگدای  زامن  نیمود  مه  نآ  ینآرق ، دنس  تسه  ربمغیپ 

3

تسه ءادهشلادیس  سدقم  دوجو  زامن  يراگدای  موس  زامن  .

حورجم ماما  دوخ  مه  ترـضح  ياه  سابل  مامت  هک  یعـضو  وا  اب  دـناوخب  زامن  مه  ءادهـشلادیس  گـنج  لاـح  رد  اروشاـع ، زور  رد 
دیهـش زاـمن  نیا  يارب  مه  دـناوخب و  تعاـمج  هب  مه  دـناوخب  تقو  لوا  مه  دـناوخب  زاـمن  مه  تسا  هدروآ  ار  ناـحورجم  مه  تسه 

رـس میناوخب  زامن  ناوخب   تعامج  هب  مه  ناوخب  تقو  رـس  مه  ناوخب  زامن  مه  زیزع  ناوج  هک  هعیـش  يارب  تسا  یـسرد  کی  دهدب 
دشن رارکت  رگید  هک  دوب  يراگدای  موس  زامن  نیا  درب  یم  الاب  ادخ  ار  زامن  نیا  تعامج  هب  تقو 
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4

.

مراهچ زامن 

زامن ات  راهچ  زامن ؛ ات  راهچ  نیا  روهظ  هعمج  حبص  زور  رد  تسه  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  زامن  دوب ؛ دهاوخ  هنادواج  هک  يراگدای 
هنماد شاوی  شاوی  منک  ضرع  تیاور  ات  هس  ای  ود  تسه ، نیریـش  یلیخ  شندناوخ  تقو  لوا  زامن  تسه ، تبث  خیرات  رد  يراگدای 

.منک عمج  ار  ضئارع 

دیتفر دیتسه  تشگزاب  رفـس  زا  مرکم  راوز  زا  یـضعب  دیاش  الاح  دیور  یم  شترایز  هب  امـش  همه  هک  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح 
ام همه  هب  ار  تخانش  اب  ترایز  قیفوت  هللا  ءاشنا  ادخ  دیتسه  تفر  رفس  رد  ای  ار  مالسلا )  هیلع   ) ججحلا نماث  ترضح  دیدرک  ترایز 

هیلع  ) اضر ماما  همه ، بالط و  دـیتاسا و  نایوجـشناد و  همه  هجوت  لباق  تشون  یم  تشاد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـنک ، اطع 
تـسه رتمهم  میـسیون  یم  ام  هک  یبلاطم  همه  زا  مالـسلا ) هیلع  اضر (  ماـما  بلطم  نیا  دـسیون  یم  یبلطم  کـی  دراد  یتقو  مالـسلا )

هیلع  ) اضر ماما  زامن  ای  تسا  رت  مهم  نیا  مناوخب  زامن  دـعب  دوشب  مامت  نیا  ـالاح  بوخ  متـسه  نتـشون  لوغـشم  نم  اـه  تقو  یهاـگ 
الاح طخ ، نیا  الاح  هملک ، نیا  الاح  دوشب  مامت  نیا  الاح  ًالـصا  تخادنا  ار  ملق  دش  دنلب  ناذا  يادص  ات  تشون  یم  تشاد  مالـسلا ) 

.تخادنا ار  ملق  ًادبا  هحفص ، نیا 

 

دیوگ پ یم  هشیاع 

يادص تفر  دش  اپ  دسانـش ، یمن  ار  نم  راگنا  ًالـصا  ینفرعی ، مل  هَّناک  دش  دـنلب  ناذا  يادـص  ات  تفگ  یم  نخـس  نم  اب  مرکا  ربمغی 
.ناذا ناذا ،

: دیوگ یم  سابع  نبا 

نامـسآ هب  هاگن  اقآ  متفگ  دنک  یم  نامـسآ  هب  هاگن  یه  اقآ  مدید  تقو  کی  دز  یم  ریـشمش  تشاد  نینمؤملاریما  نیفـص  گنج  رد 
گنج لد  رد  اجنیا  اـقآ  متفگ  هن ، اـی  تسا  هدـش  زاـمن  تقو  منیب  یم  مهاوخ  یم  ساـبع  نبا  دومرف : ترـضح  یچ ؟ يارب  دـینک  یم 

کی تیوه  مچرپ  ًالصا  لمع ، نیرت  مهم  زامن  تسه ، زامن  يارب  مه  ام  گنج  نیا  هن  دومرف  اقآ  دیروخ ، یم  ریشمش  دشابن  تساوح 
یم ار  شـصرق  دیوگب  دنک  یخوش  اه  تقو  یهاگ  دناوخن  ادرف  دـناوخب  زورما  دـناوخب ، نک  تفـس  نک  لش  تسه ، زامن  ناملـسم ؛

.ًادبا مینک  یم  عورش  رگید  هام  زا  الاح  ًادعب  الاح  مروخ 
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نآ شیاج  رس  هک  هعیـش  تسه ، ناملـسم  کی  تیوه  مچرپ  نک  هاگن  شزامن  هب  دیـسانشب  ار  ناملـسم  ناسنا  کی  یهاوخ  یم  رگا 
نِا زامن ، لوا  هتفرگ  رارق  نید  عورف  رد  اذل  تسه  لمع  نیرت  مهم  زامن  دناوخب ، شبادآ  اب  دناوخب  تعامج  هب  دناوخب  دیاب  تقو  رس 

، تَّدُر نِا  اهاوس و  ام  َِلُبق  تَِلُبق 

مدرک تسرد  هسردم  مدرک  تسرد  هاگنامرد  نم  متخاس  ناتـسرامیب  نم  متـسه  یتأیه  نم  دـیوگ   یم  فرط  اه  تقو  یـضعب  الاح 
، دوش یمن  بوخ  تسین  زامن  لها  هن  ، دنیوگ  یم  دناوخ ؟ یم  زامن  اقآ  الاح  بوخ 

تراک نیا  هک  دیامرفب  امش  همانیهاوگ ، دنیوگب  امـش  هب  دننک  فقوتم  وتنیـشام  دنرادب  نوتهگن  یهار  سیلپ  کی  رد  امـش  رگا  نوچ 
اقآ دیوگ  یم  روشک ، ترازو  تراک  نیا  اقآ  دـییوگب  بیبج  رد  دـینک  تسد  امـش  یگدـننار  همانیهاوگ  اقآ  دـیوگ  یم  ییوجـشناد 
زا ولیک  ود  اقآ  رگا  دیوگ  یم  تسه  يدنم  نوناق  رسفا  هک  رسفا  نآ  نالف ، هاگشناد  تراک  نیا  هیملع ، هزوح  تراک  نیا  همانیهاوگ ،

يولبات زا  دعب  تسه  روطنیمه  مه  تمایق  رد  .دیوشب  در  مراذـگ  یمن  دـیدن  ار  تا  همانیهاوگ  ات  دـیراذگب  نم  يولج  اه  تراک  نیا 
ات هک  ییاه  بش  نیا  دـنیوگ  یم  دـنراد  یم  شهگن  اجنآ  فرط  الاح  تسه  زامن  فقوم  فقوم ؛ نیلوا  تیب ، لـها  تیـالو  هیـالولا ؛

دنیوگ یم  نم ، نتخاس  ناتـسرامیب  نیا  يدناوخ  زامن  تسادج ، شباسح  نآ  زامن ، دـنیوگ  یم  مدز ، هنیـس  نیـسح  ماما  يارب  حـبص 
دنیوگ یم  هسردـم  نیا  یتسیزهب  هب  کمک  نیا  دادـما  هتیمک  هب  کمک  نیا   وش ، در  هدـب  ار  تزامن  همانیهاوگ  زامن ، هچرتفد  زاـمن ،

اه یـضعب  اذل  دیراد و  لکـشم  دـیدناوخن  دـییامرفب  دـیدناوخ  زامن  ام »...  لبق  تلبق  نا   » درادـن هدـیاف  اه  تراک  نیا  زا  ولیک  هد  اقآ 
.تسه زامن  ناشرخآ  لوا و  فرح 
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يزیربت یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  اقآ  موحرم  دنک  تمحر  ادخ 

 . يروطنیا ندرم  تفر  ایند  زا  ربکا  هللا  تفگ  زامن  داتسیا  دمآ  تفرگ  وضو  دوب  زامن  لاح  رد  شندرم 

يراسناوخ دمحا  دیس  اقآ  هللا  تیآ  موحرم 

ار شزامن  شا  هلاس  دون  رمع  همه  هبترم  هس  اما  درک  رمع  لاس  دون  دـمحا  دیـس  اقآ  موحرم  دـینک  یم  تراـیز  تساـج  نیمه  شربق 
.دناوخ زامن  لاس  داتفه  تسیود و  دناوخ  زامن  لاس  داتفه  تسیود و  ینعی  درک  رارکت 

 

تسه شلاس  هاجنپ  اه  یضعب  الاح 

مالـسا اعدا  هک  ناملـسم  کی  يارب  تسه  دب  یلیخ  نیا  هدرک  عورـش  ار  شزامن  هزات  تسه  لاس  هد  دـینیب  یم  تسه  شلاس  تصش 
ياـپ دـناوخن ، بوخ  دـنک ، شبارخ  دـنک ، شعیاـض  دـناوخن  تقو  هب  دـنکن ، تیاـعر  ار  یمالـسا  روتـسد  نیرت  مهم  نیلوا و  دـنکب 

یم زامن  تعکر  ود  اـما  تسین  مهم  شیارب  دـنیبب  ملیف  دـنیبب ، لایرـس  تعاـسود ، تعاـس ، کـی  ربص  اـب  یلیخ  دنیـشن  یم  نویزیولت 
دراد یچ  تسین ، همجرت  لباق  ًاعقاو  دنک  یم  ادا  هک  یظافلا  اه  تقو  یهاگ  هک  دنز  یم  زامن  نیا  هت  رـس و  زا  ردقنآ  دناوخب  دـهاوخ 

، يراسناوخ ياقآ  دمحا  دیـس  اقآ  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  مه  دـعب  دـندناوخ  يروطنیا  ار  زامن  اه  یـضعب  زامن ، رد  دـیوگ  یم 
تیصو شرسپ  هب  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  مه  دعب  دناوخ  یم  زامن  اجنآ  هللا  زیزع  دیس  جاح  دجـسم  رد  دنتـسه  اه  ینارهت  الاح 

نم لام  هناخ  زا  یچیه  متفر  ایند  زا  نم  یتقو  تسه ، دجـسم  لاـم  مه  هناـخ  نیا  مرادـن  اـهنیا  هزاـغم و  لوپ و  غاـب و  نم  تفگ  درک 
نم مشچ  رون  زامن  ینیع ، هرق  دیامرف : یم  ربمغیپ  دـنناوخب ، زامن  نم  يارب  دـیهدب  مه  نیا  تسه  نم  لام  طقف  نم  زامناج  نیا  تسین 

، نم مشچ  رون  تسه ،
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تفرگ یم  رارق  بارحم  رد  یتقو  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز اذلف 

دنک یم  نشور  ار  اه  نامـسآ  هک  تسه  یناشفا  رون  لباق  زامن  درک  یم  نشور  شزامن  اب  ار  اه  نامـسآ  ءامـسلا ، لـهأل  اـهرون  رهظ 
.ندناوخ زامن 

، ارهزلا همطاف  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا  دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

« ناج ارهز   » تیادف نم  دمحا  هتفگ  يا  دورد  تیانث  قح  صاخ  رکذ  يا  مالس 

ییارهز وت  ییارهز  وت  اهاط  وت  ینیسای  وت  ینآرق  وت 

ینیملاعلل تمحر  دیما  ینیتملا  لبح  مکحم  لبح  وت  ارهز  وت 

تزامن رب  دراد  هیرخف  ادخ  تلالج ، دنموربآ  ناماما 

هدید هب  مکاخ  يا  فیح  تیارس  تناج » یب  یب  »

هدید هک  شتآ  هلعش  تشهب و 

دزوسب تنج  رد  روح  هدید  هک 

دزورف رب  تنج  غاب  هدید  هک 

نینمؤملاریما

زور کی  دندروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  اقآ  دندمآ  اهنیا  ناملـس ، دادـقم ، دـمآ  یمن  نوریب  هناخ  زا  یب  یب  تداهـش  زا  دـعب  يزور  دـنچ 
دومرف اقآ  راذگن ، اهنت  ارهز  يا  هچب  اب  ار  نم  هگید  اقآ  دز  ادص  دنک  یم  هیرگ  ياه  ياه  دراد  نمیا  ما  دید  لزنم  تشگرب  اقآ  یتقو 

؟ نمیا ما  ارچ 

رداچ دود  یم  یکی  ردام ، هداجس  دروآ  یم  ار  ردام  زامناج  دود  یم  یکی  دیرب  یم  فیرشت  نوریب  امـش  هک  نیمه  اقآ  درک  ضرع   
اجنیا منک  مارآ  ار  ارهز  ياـه  هچب  مناوـت  یمن  دوـش  یم  ازع  هضور و  سلجم  دـنناوخ  یم  زاـمن  رداـم  لـثم  دروآ  یم  ار  رداـم  زاـمن 

 . دنک یم  تسرد  هناخ  ازع  ردام  هداجس 

هللا یلـص  همع ،؟ تسیک  ةراپ  هراپ  ندـب  نیا  ؟  نَم شعن  اذـه  یتَمع  ، یتَمع اباب ، ندـب  رانک  دـمآ  هنیکـس  یتقو  ـالبرک  دزوسب  اـه  لد 
.هللادبعابا ای  مولظم  ای  کیلع 
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، زرمایب شخبب و  ار  ام  ۀمه  ارهز  قح  هب  هللا ، ای  مظعألا  کمسب  كوعدن  کلئسن و 

، ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب   

، امرف تمحرم  افش  ار  نوماضیرم   

، امرفب تتمحر  قیرغ  ار  نامتاوما  ءادهش  ماما ،

تیب لها  همیرک  ربق  راوز  سلجم ، نیا  مرتحم  راضح  نارازگتمدخ ، سیماون ، اهناوج ، ام ، مظعم  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک   
، امرفب تظفاحم  ار  همه 

، نادرگرب ناشدوخ  هب  ار  نانمشد  رش   

، امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و   

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  امرفب ، دنم  هرهب  تیب  لها  همیرک  ترضح  تعافش  زا  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد 

هیمطاف 94) لوا  ربنم  ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

هیمطاف 94) لوا  ربنم  ( ) اهیلع هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

فوخ ربارب  رد  ارهز  ترضح  یلمع  یلوق و  يرادیاپ 

دیدهت دروم  ار  نافلاخم  عّمجت  زکرم  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  نآ  يارب  رکبابا ، اب  تعیب  زا  يا  هدع  یچیپرس  و  هفیقس ، يارجام  زا  سپ 
هب تعیب  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  رگا  دندرک ، دیدهت  اهنآ  نارادـفرط  و  ذـفُنق ، رمع و  .دـندروآ  شروی  ماما  هناخ  هب  دـنهد ، رارق 

!! مینز یم  شتآ  ار  هناخ  دیاین ، نوریب  دجسم 

: دومرف نامجاهم  ربارب  رد  ماما ، زا  عافد  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

؟ یُنفِّوَُخت ِناْطیَّشلا  َِکبْزِِحبَأ  یْتَیب ؟ یلَع  ُلُخْدَت  َهَّللا ؟ یِقَّتَت  امَأ  ُرَمُع  ای  َنوُدیُرت ؟ ٍءْیَـش  َّيَأ  َو  َنُولوُقَت ؟ اذام  َنُوبِّذَکُْملا ! َنوُّلاَضلا  اَهُّیَأ  »
؛ » ...ًافیعَض ِناْطیَّشلا  ُبْزِح  َناک  َو 

دراو یهاوخ  یم  هنوگ  نیا  يرادن ؟ اورپ  ادخ  زا  ایآ  رمع ! يا  دیهاوخ ؟ یم  هچ  دـییوگ و  یم  هچ  نایوگغورد ! ناهارمگ و  يا  امش 
، هایحلا جهن  !..) دنناوتان ناطیـش  بزح  هک  یلاح  رد  یناسرت ؟ یم  ارم  دـنتفرگ  ار  امـش  رود  هک  ناطیـش  بزح  اب  ایآ  يوش ؟ نم  هناخ 

(. ح 64 ص 136 ،
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َنیِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 

یگنسرگ مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگداوناخ  تائالتبا  زا  یکی  ترضح  نآ  يروبص  ارهز و  همطاف  یگنـسرگ  عوج و  هب  ناحتما 
اهیلع ارهز  ترضح  ای  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هک  دراد  يدایز  دهاوش  خیرات  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدوب  عوج  هب  ررکم  ناحتما  و 

نیکـسم و هزور  هس  ماعطا  ناتـساد  رد  .دنا  هدوب  هاکناج  دیدش و  یگنـسرگ  عوج و  هب  التبم  ناشیا  نادـنزرف  یتح  یهاگ  مالـسلا و 
هب اذـغ  راثیا  رد  دوخ و  نانامهیم  اب  دروخرب  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  یگداوناخ  ياهیزاون  نامهیم  رد  نینچمه  ریـسا  میتی و 

.دراد دوجو  اهناتساد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  دوخ  ندنام  هنسرگ  نادنزرف و  هب  اذغ  راثیا  یهاگ  ربمایپ و 

.مینک یم  تیافک  هکم  رد  روهشم  يارجام  کی  هنیدم و  رد  جاودزا  زا  دعب  یخیرات  دهاش  کی  لقن  هب  طقف  ام  اجنیا  رد 

»؟ یتحاران نارگن و  ارچ  مرتخد ! : » دیسرپ ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  هدیرب  نب  نامیلس  تیاور  رد 

: تفگ ردپ  باوج  رد 

؛» ِمْقُّسلا ُهَّدِش  ِّمَْهلا َو  ُهَْرثَک  ِمْعَّطلا َو  ُهَِّلق  »

ص 229، هایحلا ، جهن  .تسا (  هدرک  نارگن  ارم  يراتفرگ ، يرامیب و  تدش  هودنا و  یناوارف  و  اذغ ، ماعط و  یمک  یگنسرگ و  راشف 
ح 186)

هرـصاحم ربمایپ  خـیرات  تخـس  ثداوح  زا  یکی  هک  درک  هراـشا  هتکن  نیا  هب  ناوت  یم  هّکم  رد  یگنـسرگ  لّـمحت  ناـیب  رد  نینچمه 
هانپ هب  روبجم  هکم  رد  یگدنز  طیارش  یتخـس  هب  هجوت  اب  ترـضح  نآ  باحـصا  ربمایپ و  هک  دشاب  یم  بلاطیبا  بعـش  رد  يداصتقا 

تخـس زا  یکی  هک  تشاد  دوجو  نیملـسم  يارب  تالکـشم  تائالتبا و  عاونا  تّدم  نیا  رد  .دـندش  هکم  فارطا  ياه  هرد  هب  نتفرگ 
ترضح تدم  نیا  لوط  رد  هدش  هرصاحم  دارفا  ءزج  هک  مینادب  تسا  بلاج  دشاب و  یم  یگنـسرگ  ییاذغ و  یب  لکـشم  اهنآ  نیرت 

دنتشادن نس  رتشیب  لاس  جنپ  دودح  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نامز  نآ  رد  هک  دنشاب  یم  هجیدخ  ناشردام  مالسلا و  اهیلع  ارهز 
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.

لاوما صقن 

ارهز ترضح  یگدنز  رد  صقن  هنوگنیا  دشاب  یگدنز  تایرورـض  یتح  تاناکما  فعـض  یلام و  دوبمک  يانعم  هب  لاوما  صقن  رگا 
رد دـشاب  مه  نیملاظ  نینئاخ و  تقرـس  بصغ و  ای  قافنا  هب  لاوما  ندـش  هتـساک  ياـنعم  هب  رگا  تسا و  هتـشاد  دوجو  مالـسلا  اـهیلع 

.دراد دوجو  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگدنز 

صقن ياه  هنومن  زا  یخرب  یگدنز  تایرورـض  نوگانوگ  ياهدوبمک  رّقحم و  هداس و  هناخ  كدنا ، هیرهم  رـصتخم ، هداس و  هیزیهج 
.تسا لوا  يانعم  هب  لاوما 

: مالسلا اهیلع  همطاف  تلاق 

؛» ِراهَّنلِاب انحضان  ِْهیَلَع  ُِفْلعَن  ِْلیَّللِاب َو  ِْهیَلَع  ُمانَن  ٍْشبَک  ُْدلَج  َّالِإ  ٌشاِرف  اَنل  ام  یِّمَع  َْنبا  یِّنأ َو  »

میباوخ و یم  نآ  يور  رب  اهبـش  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  رگم  میرادـن ؛ یهاـفر  لـیاسو  زا  يزیچ  میومعرـسپ  نم و  ادـخ ! لوـسر  يا 
.میهد یم  فلع  ار  دوخ  رتش  نآ  يور  رب  اهزور 

: دومرف یمارگ  لوسر 

؛» ٌهَِّیناوِْطق ٌهَءابَع  َّالِإ  ٌشاِرف  اَهل  ام  َنینِس  َرْشَع  ِِهتَأَْرمِإ  َعَم  َماقَأ  َنارْمِع  َْنب  یَسُوم  َّنِإَف  يِربِْصا  َهَّیَُنب  ای  »

یناوطق يابع  هعطق  کی  زج  یـشرف  درک و  یگدـنز  شرـسمه  اب  لاس  هد  نارمع  نب  یـسوم  اریز  شاب ، هتـشاد  لمحت  ربص و  مرتخد 
ح 184) ص 297 ، هایحلا ، جهن   ) .دنتشادن

مدنام یتفگش  رد  .دراد  رس  رب  هداس  راد و  هلصو  يرداچ  هک  مدید  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  يزور  دیوگ : یم  یسراف  ناملس 
نیا و  دننک ، یم  نت  هب  تفبرز  يا  هچراپ  دننیـشن و  یم  ییالط  ياه  یـسرک  رب  مور ، رـصیق  ناریا و  ناهاشداپ  رتخد  ابجع ! متفگ : و 

.ابیز ياهسابل  هن  دراد و  رس  رب  تمیق  نارگ  ياهرداچ  هن  هک  تسادخ  لوسر  رتخد 
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: داد خساپ  مالسلا  اهیلع  همطاف 

؛» ٍرَخا ٍمْوَِیل  َّیِسارَْکلاَو  َبایِّثلا  اَنل  رَّخَذ  َهَّللا  َّنِإ  ُناْملَس ! ای  »

.تسا هدرک  هریخذ  تمایق  زور  رد  ام  يارب  ار  ییالط  ياهتخت  یتنیز و  ياهسابل  گرزب ، دنوادخ  ناملس ! يا 

: دومرف حرطم  ار  ناملس  یتفگش  تفر و  ردپ  تمدخ  هب  سپس  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

اْهیَلَع َفَّلَعَت  ٍْشبَک  ُکْسَم  َّالِإ  َنینِـس  ِسْمَخ  ُذـْنُم  ٍِّیلَِعل  یلام َو  ِّقَْحلِاب  َکَـثََعب  يذَّلاَوَف  یـساِبل ، ْنِم  َبَّجَعَت  َناْملَـس  َّنِإ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اـی  »
؛» ٌفیل اهُوْشَح  ٍمْدَأ  ْنَِمل  انَتَقَفِْرم  َّنِإ  ُهانْشَرَْتفِإ َو  ُْلیَّللا  َناک  اذِإ  انُریَعب َو  ِراهَّنلِاب 

ام هناخ  شرف  تسا  لاس  جنپ  تدم  دومرف ، ثوعبم  ار  وت  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دومن ، بجعت  نم  یگداس  زا  ناملس  ادخ ! لوسر  يا 
تـسا یمرچ  ام  شلاب  میباوخ و  یم  نآ  يور  رب  اهبـش  دروخ و  یم  فلع  نامرتش  نآ  يور  رب  اـهزور  هک  تسا  يدنفـسوگ  تسوپ 

ح 89-90) ص 162 ، هایحلا ، جهن   ) .تسا هدش  رپ  امرخ  فیل  زا  هک 

زا دـنا  هتـشاد  يداـیز  تاـقافنا  اـه و  هیدـه  فلتخم  دارفا  هب  نوگاـنوگ و  طیارـش  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  زین  مّود  مسق  رد 
هک كدف  بصغ  هنومن  نینچمه  وگنلا  دنبندرگ و  ششخب  ات  یسورع  بش  سابل  یتح  سابل  شـشخب  ات  هتفرگ  ماعط  نان و  شـشخب 

.دشاب یم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  يارب  نومزآ  دراوم  زا  یکی  دیآ ، یم  باسح  هب  نیقفانم  فرط  زا  راکشآ  گرزب و  یتقرس 

.

( هرقب هروس  هیآ 155   ) َنیِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 

یندب رازآ  ناج و  صقن  هب  ناحتما  ءالتبا و 

.دنا هدوب  یناج  یمسج و  تائالتبا  نیرتتخس  زا  یکی  راچد  شا  هداوناخ  دوخ و  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 
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.دوب هتشادرب  مخز  ایسآ  زا  مالسلا  اهیلع  همطاف  ناتسد  هناخ ، هنازور  راک  یشخب  قنور  ریسم  رد  فلا - 

.دوب هتفرگ  ناشن  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  فتک  کشم  دنب  زا  هناخ  هب  يروآ  بآ  تهج  رد  ب - 

.دوب هدش  مروتم  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ياپ  ود  ادخ  تدابع  ریسم  رد  ج - 

.دوب هتشگ  فیحن  شندب  ردپ  هودنا  رد  شنامشچ و  ینالوط  ياه  هیرگ  هجیتن  رد  د - 

.تشاد ناشن  دوب و  هدید  رازآ  شتروص  شمحر و  رد  لفط  شیولهپ و  شیوزاب و  نیقفانم  اب  هزرابم  داهج و  هجیتن  رد  ه - _

«. هدیهشلا هقیدصلا  اهتیا  کیلع  مالسلا   » .دش هللا  لیبس  یف  هدیهش  خرس  گرم  اب  یگدنز  نایاپ  رد  و - 

شرـسپ و نادـنزرف  تداهـش  هب  ترـضح  ملع  ادـخ و  هار  رد  داـهج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  شرهوش  ندـب  رب  ياـهمخز  نینچمه  ز - 
یم سفن  ناـج و  هب  شیاـمزآ  رد  يرادـیاپ  ياـه  هولج  زا  یکی  دوخ  یهلا  ياـه  هتـساوخ  نیا  هب  نداد  تیاـضر  شنارتخدـتراسا و 

.دشاب

.

( هرقب هروس  هیآ 155   ) َنیِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 

تارمث صقن  رد  ارهز  ترضح  تائالتبا 

سپ اّما  دندروآ ، رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  تیکلم  هب  نأشلا  میظع  ربمایپ  ار  كدف  تاغاب  هّقح » یبرقلااذ  تآو   » هیآ دانتـسا  هب 
هیلع یلع  ترـضح  دروآرد و  بحاصت  هب  ار  نآ  درک و  داجیا  صقن  هرمث  هرهب و  نیا  رد  قافن  دناب  هلـصافالب  ادخ  لوسر  تلحر  زا 

.دندومن رایتخا  ربص  دنتشذگ و  مه  كدف  زا  ادخ  هار  رد  زاب  كدف  زا  ررکم  عافد  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  مالسلا و 
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: دنک یم  لقن  کلام  نب  سنأ 

: دومرف رکبابا  هب  باطخ  كدف ، ياهغاب  بصغ  زا  سپ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

امَّنَأ اوُمَلْعَا  یبْرُْقلایِوَذ َو  ِمْهَـس  ْنِم  ِنآرُْقلا  ِیف  ِِمئانَغلا  َنِم  اْنیَلَع  ُهَّللا  َءافَأ  ام  ِتاقَدَّصلا َو  َنِم  ِْتیَْبلا  َلْهَا  ُْهنَع  اـنَتْمَلَظ  يذَّلا  َتِْملَع  ْدََـقل  »
؛) 41 لافنا ، « ) یبْرُْقلا يِِذلَو  ِلوُسَّرِلل  ُهَسُمُخ َو  ِهَِّلل  َّنِإَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ 

يذ  ) مهـس اب  هطبار  رد  مئانغ  تاقدص و  زا  هک  یقح  .تسا  هدـش  بصغ  تیب  لها  ام  قح  هک  یناد  یم  یـسانش و  یم  وت  رکبابا ! يا 
، هایحلا جهن   ) .تسا هداد  حیـضوت  ار  نآ  سمخ  فرـصم  مئانغ ، هب  طوبرم  هیآ  رد  دنوادخ  هک  میراد  ادـخ  لوسر  ناکیدزن  یبرقلا )

ح 147) ص 244 ،

.

( هرقب هروس  هیآ 155   ) َنیِرباَّصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَْألا َو  ِلاْومَْألا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ْیَِشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو 

ارهز ترضح  تمواقم  يرادیاپ و  ياه  هولج 

رب هوالع  دزاس و  یم  رمثم  دیفم و  فده  هب  ندیـسر  رد  ار  ناسنا  ياهورین  هک  تسا  یقالخا  يالعا  لئاضف  زا  یکی  يرادیاپ  ربص و 
اب یگدنز و  نادیم  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  تایهیدب  زا  .درب  یم  الاب  ار  ناسنا  رادتقا  بیرض  يدرف  ياهتیلاعف  نداد  رده  زا  يریگولج 

خیرات .دیجنـس  تخـس  طیارـش  اهنارحب و  رد  دیاب  ار  دارفا  يرادیاپ  يروبـص و  تخانـش و  ناوت  یم  نوگانوگ  ياه  هصرع  هب  دورو 
: لاثم روط  هب  دریگ ؛ رارق  یسررب  دروم  دیاب  هک  تسا  دروم  نیا  رد  ییاهتیعقاو  يایوگ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  یگدنز 

: تسا هدش  میسقت  مسق  هس  رب  ربص  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلوم  مالک  رد 

، تدابع رب  ربص 

تیصعم رب  ربص 
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.اهیراوگان رب  ربص  و 

.تسا هدروآ  تسدب  ار  یقالخا  رترب  ماقم  یلاع و  هبتر  يروبص  روحم  هس  ره  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف 

.تسا هدش  لئان  يربک  تمصع  مه  نآ  تمصع  ماقم  هب  هک  دراد  تماقتسا  نانچ  نآ  تیصعم  رب  ربص  رد 

.تسا هدومن  ار  تادابع  نیرتهب  نیرتشیب و  تدابع  رد  ربص  ماقم  رد 

یفرط زا  .تسا  هدـمآ  نوریب  زیزع  دنلبرـس و  یهلا  نومزآ  رد  هداد و  ناـحتما  تاـمیالمان  عاونا  رد  مه  اـهیراوگان  رد  ربص  ماـقم  رد 
هفیرش هیآ  هب  دنتسم 

.

اه هنحـص  نومزآ و  دروم  داوم  نیرباصلا » رِّشب  تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنل  «و 
: تسا هدش  میسقت  دروم  جنپ  هب  يرادیاپ  ياه  هولج  و 

( سرت  ) فوخ

( یگنسرگ  ) عوج

( لاوما ءاطعا  لافنا و   ) لاوما رد  صقن 

( تداهش یمسج و  همطل   ) سفنا رد  صقن 

( یگدنز یلام  ياه  هرهب  دوبمک  رسک و   ) تارمث رد  صقن 

یگدـنز رد  قوـف  دراوـم  ماـمت  مالـسلا  مهیلع  تراـهط  تمـصع و  هداوناـخ  مالـسلا و  اـهیلع  ارهز  ترـضح  یگدـنز  رب  يرورم  اـب 
رد ترضح  نآ  يزارفارس  مالسلا و  اهیلع  ارهز  همطاف  يرادیاپ  يروبـص و  تسا و  هدوب  نآ  عون  نیرت  تخـس  زا  مه  نآ  شترـضح 

.دشاب یم  زرحم  یهلا  ياهشیامزآ  اهنومزآ و  نیا  زا  تیقفوم 

: هضور

نایعیش هب  وا  رهم  و  س )  ) همطاف ياعد  نیرخآ 

ملاع نانز  گرزب  نآ  هّجوتم  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  رمع  ینایاپ  ياه  هظحل  رد  هک  دـنک  یم  لـقن  راـّیط  رفعج  رـسمه  ءامـسا ،
.دش ادخ  اب  زاین  زار و  لوغشم  هناخ  رد  درک و  ضوع  ار  اهسابل  لسغ و  ادتبا  مدوب ،
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: دنک یم  اعد  نینچ  هدروآرب ، نامسآ  يوس  هب  ار  اهتسد  و  هتسشن ، هلبق  هب  ور  هک  مدید  ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  متفر ، ولج 

؛« ِیتَیِّرُذ ِهَعیش  ِیتَعیش َو  ِهاَصُِعل  َرِفْغَت  ْنَا  ِیتَقَرافُم  یف  َّيََدلَو  ِءاُکِبب  ْمُهَْتیَفَطْصا َو  َِنیَّذلِاب  َُکلَئْسَا  يدِّیَس  یهل َو  »ِ

ناراکهانگ مهاوخ  یم  وت  زا  نم ، قارف  رد  منادـنزرف  ياه  هیرگ  هب  يدـیزگرب و  ار  اهنآ  هک  یناربمایپ  قح  هب  اراوگرزب ! اراگدرورپ !
ص 148) هایحلا ، جهن   ) .ییاشخبب ارم  نادنزرف  نایعیش  نم و  نایعیش 

sedighe.ir عبنم :

نآرق رد  ناراگتسر  يامیس 

نآرق رد  ناراگتسر  يامیس 

شزرا و زا  اـهراب  هدـش و  يا  هژیو  هجوت  ییاـسراپ  و  اوقت »  » عوضوم هب  میرک ، نآرق  شخب  حور  ياـه  هزومآ  رد  يراگتـسر  اوقت و 
اوقت رـصنع  زا  وا  يدنم  هرهب  نازیم  ناسنا  یـشنم  گرزب  شزرا و  رایعم  میرک  نآرق  رد  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هدـش  دای  نآ  تیمها 

«. تسامـش نیرتاوقتاـب  ادـخ ، دزن  امـش  نیرت  تمارک  اـب  هک  یتـسرد  هب  ْمُکیْقتَا ؛ ِهّللاِدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : » تـسا هدـمآ  هدـش و  یفرعم 
(13 تارجح : )

ِداّزلا َْریَخ  َّنِاَـف  اوِدَّوََزتَو  : » دـیامرف یم  دــناد و  یم  ترخآ ) يارــس  يارب   ) هشوـت داز و  نـیرترب  ار  اوـقت  رگید ، يا  هـیآ  رد  دــنوادخ 
(197 هرقب : «. ) تساوقت اهداز ، نیرتهب  هک  انامه  سپ  .دیرادرب  هشوت   ) ترخآ ناهج  يارب  يْوقَّتلا )؛

.تسا هدـش  هداد  ترخآ  ایند و  رد  يراگتـسر  يزور و  هب  هدژم  راکزیهرپ  اـسراپ و  ياـه  ناـسنا  هب  نآرق ، ياـه  هیآ  زا  يرایـسب  رد 
راکزیهرپ نوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  َهّللاوُقَّتاَو  : » دیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 130  هرقب و  هروس  هیآ 189  رد  لاعتم  دنوادخ  روظنم ، نیدب 

َهّللاوُقَّتاَف : » دهد یم  رارق  باطخ  هنوگ  نیا  ار  هشیدنا  درخ و  نابحاص  هدئام ، هروس  هیآ 100  رد  ای  .دیوش » راگتسر  هک  دشاب  دیشاب ،
«. دیوش راگتسر  هک  دشاب  درخ ، نابحاص  يا  دینک  هشیپ  اوقت  سپ  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  ِباْبلْألا  ِیلُوا  ای 
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.تسین نکمم  يراگتسر  نآ ، نودب  تسا و  رشب  يراگتسر  تداعس و  لماوع  نیرت  مهم  زا  اوقت ، رصنع  نتم : مایپ 

، ور نیمه  زا  .تسا  هریبک  هریغص و  ناهانگ  زا  يرایسب  يریگ  لکش  أشنم  نابز  ناراگتسر  ياه  یگژیو  زا  هدوهیب ؛ نانخـس  زا  زیهرپ 
یمن رامـش  هب  تیـصعم  هانگ و  هچرگا  نانخـس  زا  یخرب  نینچمه  .تسا » گرزب  شمرُج  كدنا و  شمرِج  : » دـنا هتفگ  نابز  هرابرد 
سپ .دـنوش  یم  یلد  گنـس  بلق و  ترودـک  ببـس  دـنرادن ، یپ  رد  يورخا  يویند و  دوس  چـیه  دـنا و  هدوهیب  هک  اـجنآ  زا  دـنیآ ،

دنزیهرپ و یم  هدننک  هابت  هدوهیب و  نانخـس  زا  بلق ، یگریت  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  مه  ناهانگ و  دـنزگ  زا  ییاهر  يارب  مه  نانمؤم 
لها زا  هورگ  نیا  فیـصوت  رد  لاعتم  دنوادخ  .دننک  یم  دروخرب  یگتـسیاش  هب  زین  نارگید  شزرا  یب  چوپ و  نانخـس  ربارب  رد  یتح 

« .دـننادرگ یمرب  يور  نآ  زا  دنونـش ، یم  يا  هدوـهیب  نخـس  هک  یماـگنه  و  ُْهنَع ؛ اوُـضَرْعَأ  َْوغَّللاـِب  اوُعِمَـس  اِذا  َو  : » دـیامرف یم  ناـمیا 
اب دــنوش ، یم  ور  هـبور  يا  هدوـهیب  اـب  هـک  یماـگنه  و  اـمارِک ؛ اوّرَم  ِْوغَّللاـِب  اوُّرَم  اذا   ِ َو : » دــیامرف یم  رگید  ياــج  رد  ( 55 صصق : )

(72 ناقرف : « ) .دنرذگ یمرد  نآ  زا  يراوگرزب 

: تسا هدش  هداد  يراگتسر  هدژم  ییاه  ناسنا  نینچ  هب  نونمؤم ، هروس  رد  سپ 

1 و 3) نونمؤم :  ) .َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیذَّلا  َو  َنُونِمْءوُْملا _  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دننادرگ یمرب  يور  هدوهیب  ياهراک )  ) زا هک  اهنآ  و  دننتورف _  ناشزامن  رد  هک  اهنآ  دندش _  راگتسر  نانمؤم  قیقحت ، هب 

رتسب دـناوت  یم  زین  نابز  لرتنک  دـنک ، یم  مهارف  ار  ناسنا  یتخبدـب  بابـسا  دنـسپان ، هتخپاـن و  نخـس  کـی  یهاـگ  هک  هنوگ  ناـمه 
.دزاس هدامآ  يدبا  يراگتسر  هب  ندیسر  يارب  ار  یبسانم 
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یم نابز  زا  یگشیمه  تبقارم  دوش ، یم  ناسنا  بیصن  نابز  هیحان  زا  اه  يزور  هریت  ناهانگ و  زا  يرایسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  نتم : مایپ 
.دشاب هتشاد  ییازسب  ریثأت  ناسنا  يراگتسر  رد  دناوت 

هارمه هب  ناوارف  شاداپ  ریخ و  هک  تساهراک  نیرترب  زا  یکی  ناگراچیب ، ناـمورحم و  زا  يریگ  تسد  قاـفنا و  يراگتـسر  قاـفنا و 
ناسنا روصت  زا  نآ ، شاداپ  هک  دناد  یم  یلمع  ود  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  بش و  زامن  هدجس »  » هکرابم هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  .دراد 

: تسا جراخ 

ٍُنیْعَأ ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  َنوُقِْفُنی _  ْمُهاـْنقَزَر  اّـمِم  اًـعَمَط َو  اًـفْوَخ َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت 
16 و 17) هدجس :  ) .َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج 

اهنآ هب  هچنآ  زا  دـنناوخ و  یم  ار  شیوخ  يادـخ  دـیما ، میب و  اب  و  دـنزیخرب ) هنابـش  شیاین  هب  و   ) دوش ادـج  اـهرتسب  زا  ناـشیاهولهپ 
شاداپ ناونع  هب  تسا ، مشچ  شخب  ینـشور  هک  ییاـه  تمعن  رایـسب  هچ  دـناد  یمن  سک  چـیه  .دـننک  یم  قاـفنا  میا ، هدرک  يزور 

.تسا هدش  هریخذ  ناشیارب  بیغ  ملاع  رد  ناشیاهراک 

: تسا هدش  هداد  يراگتسر  هدعو  هنوگ  نیا  قافنا  لها  هب  زین  مور ، هکرابم  هروس  هیآ 38  رد 

.َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا َو  َهْجَو  َنوُدیُری  َنیذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلیبَّسلا  َْنبا  َنیکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتِآف 

یم بلط  ار  دـنوادخ  يدونـشخ  هک  یناـسک  يارب  راـک  نیا  هک  زادرپـب  ار  ناگدـنام  هار  رد  ناـگراچیب و  دوخ و  ناـشیوخ  قح  سپ 
.دش دنهاوخ  راگتسر  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ ، تسا و  تکرب  ریخ و  هیام  دننک ،

رـصنع زا  هک  دـماجنا  یم  ناـسنا  يراگتـسر  هب  یقاـفنا  هکنیا  تسخن  هتکن  دراد : دوـجو  لـمأت  لـباق  هتکن  ود  هفیرـش ، هـیآ  نـیا  رد  »
و هقح » یبرقلاذ  تاف   » ترابع رد  رگید  هتکن  .دـشاب  هتفرگ  تروص  راگدرورپ  يدونـشخ  بسک  يارب  اـهنت  رادروخرب و  صـالخا » »

قح تقیقح ، رد  دشخب ، یم  اهنآ  هب  یلام  ناسنا  رگا  دنکیرـش و  ناسنا  لاوما  رد  نادـنواشیوخ ، هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  هقح »  » ظفل
«. درادن اهنآ  ندرگ  رب  یتنم  دنک و  یم  ادا  ار  نانآ 
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دوب و زین  ناتسد  یهت  رکف  هب  دیاب  کین  راک  اه  هد  رانک  رد  ندش ، راگتسر  يارب  .دیآ  یمن  تسد  هب  یناسآ  هب  يراگتـسر  نتم : مایپ 
.درک قافنا  اهنآ  هب 

ینمشد وا و  ناتسود  اب  یتسود  ادخ ، یتسود  ياه  هناشن  نیرتراکشآ  زا  یکی  ناراگتسر  یگژیو  ادخ ؛ نانمـشد  اب  یتسود  زا  زیهرپ 
زا ار  نانمؤم  لاـعتم ، دـنوادخ  .تسین  نکمم  زین  لد  کـی  رد  ادـخ  نانمـشد  تبحم  ادـخ و  تبحم  ناـیم  عمج  .تسوا  نانمـشد  اـب 

: تسا هدومرف  هتشاد و  رذحرب  ادخ  نانمشد  اب  یتسود 

(1 هنحتمم :  ) .َءاِیلْوَأ ْمُکَّوُدَع  يّوُدَع َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دیریگن یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمشد  نانمؤم ! يا 

: دنک یم  قیوشت  نانمشد  اب  ییورایور  يارب  یگنج  رازبا  هب  ندش  زهجم  هب  ار  نامیا  لها  یتح  و 

(60 لافنا :  ) .ْمُکَّوُدَع ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو 

ادخ و نانمشد  ندناسرت  يارب  ار  يراوس  نابـسا  یگنج و  رازبا  دیناوت ، یم  هک  اجنآ  ات  دینک و  مهارف  ار  دوخ  نارفاک  اب  هزرابم  يارب 
.دیزاس هدامآ  ناتدوخ  نانمشد 

اموَق ْدَِجتال  : » تسا هدومرف  هدرمشرب و  ناراگتسر  زراب  ياه  یگژیو  زا  ار  ادخ  نانمـشد  اب  يریذپان  شزاس  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
ِهّللا ُبْزِح  َکئلُوا  ...ْمُهَتَریـشَع  ْوَا  ْمُهَناوِْخا  ْوَا  ْمُهَءاْنبَا  ْوَا  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْولَو  َُهلوُسَر  َهّللا َو  ّداح  نَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللاـِب  َنُونِمُْؤی 

(22 هلداجم :  ) .َنوُِحْلفُْملا ُمُه  هّللا  َبْزِح  َّنِا  الَأ 

؛ دننک یتسود  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  تفای  یهاوخن  نینچ  دنراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  ار  یمدرم  زگره  ربمایپ ! يا 
هک دینادب  سپ  .دنتـسه  ادخ  بزح  تقیقح ، هب  نانیا ، ...دنـشاب  اهنآ  ناشیوخ  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  نانمـشد ، نآ  هچرگا 

.دنناهج ناراگتسر  ادخ ، بزح 
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فطاوع ندوب  هدنز  هناشن  هتـسیاش و  رایـسب  ناردارب ، نادـنزرف و  ناردـپ و  تبحم  هچرگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  نانمؤم  هب  هیآ  نیا  »
«. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دریگ ، رارق  نآ  اب  لباقت  رد  ادخ و  تبحم  يور  رد  ور  تبحم ، نیا  هک  یماگنه  تسا ، یناسنا 

هدژم ینانمؤم  نینچ  هب  میرک ، نآرق  رد  تسادـخ و  نانمـشد  اب  نانآ  يریذـپان  شزاس  ادـخ ، ناتـسود  ياه  هناشن  زا  یکی  نتم : مایپ 
.تسا هدش  هداد  يزور  هب  يراگتسر و 

كرت اه ، تیاور  زا  يرایسب  رد  .دهد  یم  ربخ  زامن  هضیرف  هب  يدج  هژیو و  مامتها  زا  زامن ، عوضوم  هب  مالسا  هاگن  زامن  رب  تبظاوم 
صخش يارب  یتح  هک  اجنآ  ات  تسین  رادرب  لیطعت  یطیارش  چیه  رد  يدابع ، مهم  لمع  نیا  هدش و  هتـسناد  رفک  لداعم  زامن ، يدمع 

زا یگـشیمه  تبقارم  هب  ار  نانمؤم  میرک ، نآرق  رد  نامحر  راگدرورپ  .تسا  هدش  عضو  قیرغ » زامن   » ماکحا زین  ندش  قرغ  لاح  رد 
: دیامرف یم  دنک و  یم  شرافس  زامن  رما 

(238 هرقب :  ) .َنیِتناق ِهِّلل  اُومُوق  یطْسُْولا َو  ِهالَّصلا  ِتاوَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاح 

.دیتسیاب زامن  هب  ادخ  ربارب  رد  هنانتورف  هنایم و  زامن  هژیو  هب  دینک ، تبظاوم  هناگجنپ ) (ي  اهزامن رب 

: دنک یم  یفرعم  ترخآ  هب  نامیا  ياه  هناشن  زا  ار  زامن  زا  تظفاحم  رگید ، ياج  رد  زاب 

(92 ماعنا :  ) .َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  ِِهب َو  َنُونِمْءُوی  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمْءُوی  َنیذَّلا  َو 

.دننک یم  تظفاحم  دوخ  زامن  زا  دنروآ و  یم  نامیا  نآرق  هب  دنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  و 

: دیامرف یم  دناد و  یم  ناراگتسر  هرمز  رد  ار  ییاه  ناسنا  نینچ  دنوادخ 

1 و 9) نونمؤم :  ) .َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلا  َنُونِمْءوُْملا _  َحَْلفَأ  ْدَق 
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.دننک یم  تظفاحم  دوخ  زامن  زا  هک  اهنآ  ...دندش  راگتسر  نانمؤم ، انامه 

: دوش یم  هداد  كاندرد  باذع  هدعو  دنور ، یمن  یهلا  گرزب  تناما  نیا  راب  ریز  هک  یناسک  هب  رگید ، يوس  زا 

42 و 43) ، 41 ، 40 رثدم :  ) .َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس _  یف  ْمُکَکَلَس  ام  َنیمِرْجُْملا _  ِنَع  َنُولَءاسَتَی _  ٍتاّنَج  یف 

.میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دنیوگ : یم  تخاس ؟ راتفرگ  خزود  باذع  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  دنسرپ : یم  نامرجم  زا  نایتشهب 

.دراد دوجو  یگنتاگنت  طابترا  يراگتسر  هب  ندیسر  زامن و  نیب  نتم : مایپ 

يارب ار  هنیمز  نوریب و  دوـخ  ناـج  هنحـص  زا  ار  ناطیـش  دـنوادخ ، یگـشیمه  درک  داـی  اـب  دـناوت  یم  ناـسنا  يراگتـسر  ادـخ و  داـی 
ندش هدنار  ببـس  دنوادخ ، دای  ناطیَّشلا ؛ ُهَدَرْطَم    ِ هّللا ُرکِذ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنک  هدامآ  شیوخ  يراگتـسر 

«. تسا ناطیش 

: دـیامرف یم  دـنک و  یم  یفرعم  يراگتـسر  هب  ندیـسر  ياـهرازبا  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  ادـخ  داـی  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  نینچمه 
(10 هعمج : «. ) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، دای  ناوارف  ار  ادخ  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک    َ هّللا اوُرُکْذاَو  »

زا دزاس ، یم  ایهم  ناسنا  ناج  بلق و  زا  ار  یناطیـش  ياه  هسوسو  سوه و  اوه و  جورخ  بابـسا  هک  اجنآ  زا  دـنوادخ ، دای  نتم : ماـیپ 
.دور یم  رامش  هب  ناسنا  يراگتسر  مهم  لماوع 

هدش یفرعم  يراگتسر  هب  ندیسر  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  سفن ، هیکزت  میرک ، نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  رد  يراگتسر  سفن و  هیکزت 
: دیامرف یم  دنک ، یم  دای  هک  يدنگوس  هدزای  زا  سپ  دنوادخ  سمش ، هکرابم  هروس  رد  .تسا 

9 و 10) سمش :  ) .اهاّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاّکَز _  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 
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.دش راکنایز  تخاس ، هدولآ  هانگ  اب  ار  دوخ  سفن  سک  ره  دش و  راگتسر  نیقی  هب  تخاس ، هزیکاپ  ار  شیوخ  سفن  سک  ره 

: میناوخ یم  یلعأ  هروس  ياه 14 و 15  هیآ  رد  نینچمه 

.یّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  یّکََزت _  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دناوخ زامن  سپ  درب ، ار  شراگدرورپ  مسا  هک  یسک  زین  دش و  راگتسر  درک ، هزیکاپ  ار ) شناج   ) هک نآ  قیقحت  هب 

ناج هک  رتالاب  نیا  زا  يراگتسر  هچ  دشاب و  رود  هب  تسیاشان  ياه  یگژیو  زا  هزیکاپ و  هک  دراد  روصم  یبلق  رد  دنوادخ  نامگ ، یب 
.دشاب رضاح  نآ  رد  ادخ  هزیکاپ و  ناسنا ،

يدنم تداعـس  لماوع  نیرترثؤم  زا  ناربمایپ و  تثعب  یلـصا  فده  اه ، یتسپ  اه و  یگدولآ  زا  سفن  هیکزت  يزاس و  كاپ  نتم : مایپ 
.تسا يَدبَا  يراگتسر  و 

مالـسا راوگرزب  ربمایپ  زا  هک  هاگ  نآ  تسا و  زاتمم  هژیو و  مالـسا ، نید  ياه  هزومآ  رد  ربص  هاگیاج  يراگتـسر  يوس  هب  یلپ  ربص ،
«. تسا ربص  نآ ، : » دیامرف یم  دنسرپ  یم  نامیا  هرابرد 

رد لاعتم  دـنوادخ  .تسا  شخب  تکرح  نیرفآدـیما و  ییاهدـیون  دـهد ، یم  نارباص  هب  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ییاه  تراـشب 
رب ٌهَمْحَرَو ؛ ْمِهِّبَر  نِم  ٌتاَوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  : » دیامرف یم  دنک و  یم  نارباص  راثن  ار  شیوخ  تمحر  دورد و  تاولـص و  هرقب ، هروس 

(157 هرقب : « ) .داب وا  تمحر  ناشراگدرورپ و  دورد  نانیا 

: دهد یم  باسح  یب  رجا  هدژم  نانآ  هب  رمز ، هروس  رد  زین 

(10 رمز :  ) .ٍباَسِح ِْریَِغب  مُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَمَّنِإ 

.دش دهاوخ  هداد  نانآ  هب  لماک  باسح و  یب  نایابیکش ، شاداپ  انامه 

نانآ اب  دوخ  یهارمه   » هدژم نارباص  هب  دنوادخ  رگید ، يا  هیآ  رد  سپ  تعفنم  رپ  دـهد  نیریـش  هویم  تبقاع  نکیلو  دـمآ  خـلت  ربص 
(46 لافنا : « ) .تسا نایابیکش  اب  ادخ  هک  دینک  هشیپ  ییابیکش  َنیِِرباَّصلا ؛ َعَم    َ هّللا َّنِإ  اوُِربْصاَو  : » تسا هداد  ار »
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ناغمرا هب  شیوخ  يارب  ار  يدـبا  يراگتـسر  دـناوت  یم  هبناـج  همه  تماقتـسا  ربص و  هیاـس  رد  نمؤم  درف  اـه ، هیآ  نیا  موهفم  رب  اـنب 
: دیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  ینایاپ  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  .دروآ 

.َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل    َ هّللا اوُقَّتاَو  اوُِطباَرَو  اوُِرباَصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

راگتـسر هک  دـشاب  دـینک ، اورپ  دـنوادخ  زا  دیـشاب و   ) اه تدابع  رگید  و   ) داهج هدامآ  دـیزرو و  يرادـیاپ  ییابیکـش و  ناـنمؤم ! يا 
.دیوش

.دنناراگتسر هرمز  رد  ترخآ  رد  یهلا و  هژیو  ياه  تیانع  لومشم  ایند  رد  نارباص ، نتم : مایپ  نتم : مایپ 

.تسا نکمماـن  هتـسیاش  ياـهراک  نداد  ماـجنا  نودـب  یهلا ، ناوضر  تشهب و  زا  يدـنم  هرهب  قیفوت  يراگتـسر  هتـسیاش و  ياـهراک 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

(110 فهک :  ) .اِحلاص ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  نَمَف 

.دهد ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  تسا ، شیوخ  راگدرورپ  رادید  دنموزرآ  هک  ره  سپ 

: دیامرف یم  درامش و  یمرب  يراگتسر  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی  ناونع  هب  ار  حلاص  لمع  زین  صصق  هکرابم  هروس  هیآ 67  رد 

.َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  نَأ  یَسَعَف  ًاِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّمَأَف 

.دشاب ناراگتسر  رامش  رد  هک  دور  یم  دیما  سپ  دهد ، ماجنا  هتسیاش  لامعا  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  سپ 

تلاح نیا  ماود  يراگدنام و  هب  طورشم  يراگتـسر ، نیا  هک  دشاب  هتکن  نیا  رگنایب  تسا  نکمم  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  یـسَع »  » ریبعت
هب دوش ، رداص  یمیرک  صخش  زا  هک  یماگنه  ریبعت ، نیا  دنا : هتفگ  زین  نارسفم  زا  یخرب  .تسا  حلاص  لمع  نامیا و  هبوت ، ینعی  اه ،

نالماع يارب  ار  یعطق  يراگتسر  یسَع »  » ریبعت تسا ، نیمرکألا  مرکا  لاعتم ، دنوادخ  هک  اجنآ  زا  تسا و  بلطم  ندوب  یعطق  يانعم 
.دهد یم  دیون  تراشب و  هتسیاش  ياهراک 
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یمدآ يراگتـسر  لماوع  زا  یکی  دـنوادخ و  رادـید  قیفوت  هب  ندیـسر  مهم  ياه  طرـش  زا  هتـسیاش ، ياهراک  نداد  ماجنا  نتم : ماـیپ 
.تسا

رد شرامـش  هب  میرک ، نآرق  ریبعت  هب  هک  تسا  هدرتسگ  يردـق  هب  یهلا  ياه  تمعن  هنماد  يراگتـسر  یهلا و  ياه  تمعن  يروآداـی 
: دیآ یمن 

(18 لحن :  ) .اَهوُصُْحت َال    ِ هّللا َهَمِْعن  اوُّدُعَت  نِإَو 

.دینک شرامش  تسه ) هک  نانچ   ) ار نآ  دیناوت  یمن  دیرامشب ، ار  یهلا  تمعن  رگا  و 

موس هیآ  رد  هنومن  يارب  .دـناوخ  یم  ارف  اه  تمعن  يروآدای  هب  ار  نامیا  لها  میرک ، نآرق  زا  ناوارف  ياه  هیآ  رد  میحر ، راـگدرورپ 
: دیامرف یم  رطاف 

زا ریغ  ایآ  .دـینک  داـی  ار  امـش  رب  دـنوادخ  ياـه  تمعن  مدرم  يا  هّللا ِ،  ُْریَغ  ٍِقلاَـخ  ْنم  ْلَـه  ْمُْکیَلَع    ِ هّللا َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
.تسه يراگدیرفآ  دنوادخ 

يا ِنَابِّذَُـکت ؛ اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  دزـشوگ  ار  یهلا  ياـه  تمعن  بیذـکت  رطخ  اـهراب  زین  نمحّرلا »  » هروس رد 
»؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  سنا ! نج و  هورگ 

نیدـب .دزاس  یم  فوطعم  شخب  یتسه  قلاخ  هب  ار  ناـسنا  هجوت  دزیگنا و  یمرب  ار  ناـسنا  يرازگرکـش  سح  اـه ، تمعن  يروآداـی 
.دراد لابند  هب  یناوارف  ياه  تکرب  راثآ و  بیترت ،

هیآ 69 رد  دنوادخ  .دوش  یم  یفرعم  يراگتـسر  يدـنم و  تداعـس  یهلا ، ياه  تمعن  يروآدای  ياه  هرمث  زا  یکی  میرک ، نآرق  رد 
راگتـسر هک  دشاب  دیروآ ؛ دای  هب  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل    ِ هّللا َءَالآ  اوُرُکْذاَف  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  فارعا  هروس 

« .دیوش

.تسا يدبا  يراگتسر  هب  ندیسر  لماوع  زا  نآرق و  مهم  ياهروتسد  زا  یکی  يدنوادخ ، ياه  تمعن  يروآدای  نتم : مایپ 
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( تن هزوح  زا  لقن  هب   ) هرامش 24 رذآ 1386 ، یبوط -  عبنم : 

( مرحم مهن  بش   ) سیلبا تیالو  و  (ص ) مرکا یبن  تیالو 

( مرحم مهن  بش   ) سیلبا تیالو  و  (ص ) مرکا یبن  تیالو 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دـمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمهن  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

زا معا  ار  ربص  ءالتبا و  نیا  نادـیم  دوخ  نانمـشد  يالب  هنتف و  رب  ربص  رد  (ص ) مرکا یبن  دـهع  هب  هراشا  اـب  ثحب  يادـتبا  رد  ناـشیا 
رایسب نآ  هرتسگ  هدوبن و  دودحم  يرهاظ  گنج  هب  ترـضح  اب  سیلبا  گنج  ناشیا  رظن  زا  .دندرک  ناونع  ربکا  داهج  رغـصا و  داهج 

رب ربص  تافـص و  رب  ربص  کسانم ، رب  ربص  لـماش  هک  تسا  یحوطـس  ياراد  ءـالتبا  نیا  رب  ربص  .تسا  يرهاـظ  گـنج  زا  رت  عیـسو 
ساسارب ربص  زا  يرت  قیمع  حطـس  .تسا  تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  کـسانم و  رب  ربص  لوا  حطـس  رد  ربص  .دوش  یم  تیـالو 

حطس رد  .دشاب  یم  ربکا  داهج  نادیم  نامه  هک  تسا  هلیذر  تافص  هدیمح و  تافص  يریگرد  نادیم  رد  ربص  لهج  لقع و  ثیدح 
دنک یم  شالت  برغ  زورما  يایند  رد  .دوش  یم  حرطم  توغاط  يایلوا  سیلبا و  تیالو  زا  يربت  ترضح و  تیالو  رب  ربص  زین  رگید 

ار تعیرـش  هب  لمع  یعامتجا  ياهراتخاس  داجیا  اب  اذـل  دـیامن ؛ حـتف  نورد  زا  ار  عماوج  همه  هدرک و  هماـقا  ار  دوخ  يداـم  گـنهرف 
عازن عوضوم  هک  نادیم  نیا  رد  .دنک  یم  لیدبت  فورعم  هب  ار  رکنم  و  شزرا ، دـض  هب  ار  اه  شزرا  زین  تیاهن  رد  دـنک و  یم  راوشد 

يایلوا يءالتبا  رب  ربص  رد  نادیم  نیرت  مهم  .دـنوش  یم  لیدـبت  نمـشد  ههبج  نازابرـس  هب  هعماج  مدرم  یهاگ  دنتـسه  اه  شزرا  نآ 
نادیم نیا  رد  ربص  .میتسه  هجاوم  رفک  كرـش و  هماقا  حطـس  اب  يریگرد  نادـیم  نیا  رد  هکارچ  تسا ؛ ربک  داهج ا  رد  ربص  زین  یهلا 

نآ دوخ  هدش و  زاغآ  (ع ) هتـشذگ يءایبنا  نارود  زا  میظع  نادـیم  نیا  .دـماجنا  یم  لاتق  هب  زین  یهاگ  هک  تسا  نطاب  رهاظ و  ياراد 
(ع) ءایبنا همه  زا  لاعتم  يادخ  .دنا  هدرک  مهارف  ار  (ص ) مرکا یبن  عیارـش  رتسب  تقیقح  رد  اه  نآ  .دنتـسه  نادیم  نیا  ناهدـنامرف  اه 

کی (ع ) مزعلاولا يءایبنا  قاثیم  نایم  نیا  رد  هک  هتفرگ  قاثیم  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  و  (ص ) متاخ لوسر  تلاسر  دوخ ، تیبوبر  رب 
يرای هب  زین  تعجر  هرود  رد  دـنداد  یم  تراشب  ترـضح  روهظ  هب  دوخ  هرود  رد  هکنیا  رب  هوالع  ناشیا  اذـل  .تسا  هدوب  هژیو  قاثیم 

.دنیآ یم  ترضح 
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رغصا داهج  ربکا و  داهج  نادیم  زا  معا  ام ، ربص  نادیم 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

لها و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  زا  لاعتم  يادخ  /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  َو  دیامرف « : یم  میرک  نآرق 
نایم رد  دوخ  تیب  لها  اب  ار  بلطم  نیا  ترـضح  تسا ؛ هتفرگ  تماقتـسا  ربص و  قاـثیم  ناشنانمـشد ، گرزب  هنتف  رب  (ع ) ناـشیا تیب 

ای ترضح و  ههبج  اب  یهارمه  رد  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  .دننارذگب  رس  زا  دننک و  لمحت  ار  هنتف  نیا  هک  دنتفریذپ  اه  نآ  دنتشاذگ و 
یترابع هب  میتسه ؛ رایتخا  ياراد  ترـضح  هب  تبـسن  یتواـفت  یب  اـی  لـباقم و  فص  اـب  یهارمه  ناـشیا و  زا  دوخ  فص  ندرک  ادـج 

لها یتحار  فوخ و  تینما و  باسح  زا  ار  دوخ  تینما  یـشوخ و  یتحار و  باسح  ًاتعیبط  دنتـسه و  ترـضح  ههبج  زا  نوریب  یخرب 
اه و تریـصب  لـیلد  نیمه  هب  .مینک  تماقتـسا  ربص و  دـیاب  ًاـمتح  میتسیاـب  ههبج  نآ  رد  میهاوخب  رگا  یلو  دـننک ؛ یم  ادـج  (ع ) تیب

مزاول یلو  مینک ؛ تماقتسا  میتسیاب و  ناشیا  تیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  ههبج  و  (ع ) ءایبنا ههبج  رد  ات  تسا  هدش  هداد  ام  هب  یتاهجوت 
.میدرک هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  شیپ  تاسلج  رد  هک  تسا  مزال  ههبج  نیا  رد  نداتسیا  يارب  مه  يرگید 

یبن اب  هارمه  رد  تماقتـسا  تسا ؛ ربکا  داهج  رغـصا و  داهج  زا  معا  مینک ، تماقتـسا  میتسیاب و  نآ  ياپ  دـیاب  هک  يا  هنتف  يریگرد و 
دندوب هتشگرب  گنج  زا  ترضح  باحـصا  تسا ؛ ینطاب  گنج  يرهاظ و  گنج  رد  تماقتـسا  زا  معا  ناشیا  تیب  لها  و  (ص ) مرکا

ایهم ار  دوخ  »(1) ؛ رَبْکَْألا ُداَهِْجلا  َیَِقب   » هک دـنداد  رادـشه  اه  نآ  هب  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  هک  دوب  هدـش  مامت  گنج  هزاـت  و 
نادیم هب  يرت  هدیچیپ  نمشد  تسا و  شیپ  رد  يرت  میظع  یشکرکشل  کی  هک  دوب  نیا  باحـصا  یقلت  رت ؛ گرزب  داهج  يارب  دینک 

(ع) ناشیا تیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  يدـنب ، فص  نیا  رد  .تسا  سفن  اب  داـهج  ربکا ، داـهج  نیا  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛ هدـمآ 
يریگرد گنج و  عون  ود  هداتفا ، قافتا  ترضح  يارب  هک  يا  هنتف  نیا  رد  لباقم ؛ فرط  رد  ترـضح  نانمـشد  دنتـسه و  فرط  کی 

گنج مه  يرگید  تسا و  تخـس  يریگرد  گنج و  يریگرد ، ود  نیا  زا  یکی  دوش ؛ یم  عقاو  (ع ) تیب لها  و  (ص ) مرکا یبن  يارب 
گنج یلو  تسا ؛ ندـش  هتـشک  نتـشک و  گنج و  نادـیم  دوش و  یم  هدیـشک  یکیزیف  يرهاظ و  يریگرد  هب  گنج  عون  کـی  مرن ؛

هب یهاگ  زورما  حالطصا  رد  .دشاب  یم  یناهنپ  گنج  رت  تخس  رایسب  يریگرد  .دوش  یمن  هصالخ  نادیم  نیا  رد  ترـضح  اب  سیلبا 
رد يرهاظ  لوا و  حطـس  نیمه  رد  میهاوخب  رگا  دشاب ؛ ربکا  داهج  نامه  دـیاش  تایاور  حالطـصا  رد  هک  مرن  گنج  دـنیوگ  یم  نآ 

نیا زا  کی  ره  هک  میـشاب  دیقم  تابحتـسم  تاهورکم و  تامرحم ، تابجاو ، عورف ، فیلاکت و  هب  دیاب  میـشاب ، (ص ) مرکا یبن  ههبج 
رد هک  دوش  یم  میـسقت  تاـیلب  رب  ربص  تاـمرحم و  رب  ربص  تاـبجاو ، رب  ربص  هتـسد  هس  رب  ربـص  دـهاوخ ؛ یم  یمیظع  يرادـیاپ  اـه 

رگا دراد ؛ ییاه  يراوشد  مه  کی  ره  هک  تسه  ام  هدهع  رب  یفیلاکت  دنتـسه ؛ ترـضح  ههبج  هب  طوبرم  قوف  هتـسد  هس  ره  تقیقح 
نامه هب  مینکن ، تماقتـسا  میتسیان و  دنا ، هداد  رارق  ام  يارب  ترـضح  هک  یتاهورکم  تابحتـسم و  یتح  ای  تامرحم  ای  تابجاو  ياپ 
لامعا نیناوق  تعیرش و  قیرط  زا  ترضح  تیالو  اریز  يا ؛ هتفر  نوریب  ترضح  ههبج  زا  میا و  هتفرگن  رارق  ترضح  ههبج  رد  هزادنا 

.دوش یم  ققحم  رهاظ  هلحرم  رد  تامرحم  تابجاو و  قیرط  زا  هدش و 
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نآرق رد  تامرحم  تابجاو و  رهاظ  نطاب و  اب  تیالو  تبسن 

ُهَنِطَاب ِْمثِْإلا َو  َرِهاَظ  اوُرَذ  َو   » تایآ دـننام  ینطاب ؛ دـنراد و  يرهاظ  تامرحم ، تابجاو و  عورف و  هک  هدـمآ  تایاور  تایآ و  رد  اهراب 
اَمَو اـَْـهنِم  َرَهَظ  اـَـم  َشِحاَوـَْـفلا  َّیِبَر  َمَّرَح  اـَّـمَنِإ  ْلـــُق   » اـــی ( 120/ ماـعنا «) َنُوفِرَتـْقَی اُوناَـک  اَِـمب  َنْوَزُْجیَـس  َْمثِإـْلا  َنُوبـِـسْکَی  َنیِذـَّلا  َّنِإ 
زا نم  دـیامرف : یم  مود  هیآ  رد  دـینک و  كرت  نطاب  رهاظ و  رد  ار  هاـنگ  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  لوا  هیآ  رد  /33 ؛) فارعا «) َنََطب

يرهاظ و زا  معا  ناهانگ  همه  هب  شحاوف  زا  لاعتم  يادـخ  عنم  ینعی  ینطاب ؛ ياشحف  راکـشآ و  ياشحف  زا  معا  منک ؛ یم  عنم  اـشحف 
دنناـم ییاـه  لـالح  نآرق  رهاـظ  رد  لـالح  دراد ؛ نطب  رهظ و  نآرق  دـنا : هدومرف  هیآ  نیا  لـیذ  تاـیاور  رد  .دریگ  یم  قـلعت  ینطاـب 

، غورد دننام  یتامرحم  نآرق  رهاظ  رد  زین  مارح  تسا ؛ هللا  تیالو  نآرق ، نطاب  رد  یلو  تسا ؛ لالح  ياه  تذل  ندیماشآ ، ندروخ و 
ییوگتـسار نطاب  ینعی  تسا ؛ (ع ) تیب لها  نانمـشد  روج و  همئا  تیالو  نآرق ، نطاب  رد  یلو  تساـه ؛ نیا  لاـثما  تناـیخ و  تبیغ ،

زا جورخ  مه  بذـک  نطاب  دـنام ؛ یقاب  (ع ) نینمؤملاریما تیالو  رد  دوش  یم  ییوگتـسار  اب  تسا ؛ (ع ) نینمؤملاریما تیـالو  هب  دـیقت 
نیا رد  ندرک  ربص  نیاربانب  دنتـسه ؛ هنوگ  نیا  تامرحم  تابجاو و  همه  تسا ؛ توغاط  تیـالو  هب  دورو  و  (ع ) نینمؤملاریما تیـالو 

تابجاو تامرحم و  هب  دیقم  یـسک  رگا  داتـسیا ؛ تامرحم  تابجاو و  ياپ  دیاب  تسه و  مه  تعیرـش  نادـیم  رد  ندرک  ربص  نادـیم ،
؛ تسا هتـشاذگ  مک  (ص ) مرکا یبن  یهارمه  رد  ربص  زا  تیالو و  رما  رب  ربص  زا  عقاو  رد  دوبن ، تامرحم  تابجاو و  رب  رباـص  دـشن و 

هزوح رد  (ص ) مرکا یبن  يریگرد  ياـه  نادـیم  زا  یکی  نوچ  تسا ؛ حرطم  مه  تاـیقلخ  سفن و  بیذـهت  دروم  رد  ربص  ور  نیا  زا 
.تسا همیرک  تافص  قالخا و 
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هلیذر تافص  هدیمح و  تافص  يریگرد  نادیم  رد  ربص 

لاعتم يادخ  تسا ؛ هدش  هداد  حیـضوت  یبوخ  هب  لهج  لقع و  ثیدـح  رد  سیلبا  و  (ص ) مرکا یبن  يریگرد  حوطـس  زا  رگید  یکی 
لئاضف رد  اه  نآ  هدـمع  هک  هدرک  قلخ  رکـشل   75 تسا ، ناشیا  تاماقم  زا  یماقم  اـی  (ص ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  هک  لـقع  يارب 

هک مه  لهج  يارب  دوش ؛ یم  هصالخ  اه  نیا  لاثما  تعاجـش و  دـهز ، ناـمیا ، ربص ، اـضر ، لـکوت ، نیقی ، دـننام  یتافـص  یقـالخا و 
لخب دـننام  یقالخا  هلیذر  تافـص  یحور و  لئاذر  هدـمع  مه  اـه  نآ  هک  هدـش  قلخ  رکـشل   75 دنتسه ، ترـضح  نانمـشد  سیلبا و 

نیب يریگرد  (ص ) مرکا یبن  يریگرد  ياه  نادـیم  زا  یکی  نیاربانب  دنتـسه ؛ اه  نیا  لاثما  صرح ، ایند ، هب  تبغر  دـسح ، ایر ، ربک ، ،
تکلمم دراو  ار  ام  هلیذر  تافـص  اب  دهد و  طسب  ار  هلیذر  تافـص  دـنک  یم  یعـس  ناطیـش  تسا ؛ ملاع  رد  یقالخا  لئاذر  لئاضف و 

رکـشل وزج  ار  ام  تقیقح  رد  دهد ، رارق  ام  لد  رد  ار  ایندلا  بح  دنک و  ایند  هب  قلعتم  لیخب و  صیرح ، ار  ام  دـناوتب  رگا  دـنک ؛ دوخ 
ام رد  ار  ایند  زا  تغارف  دـهز و  اضر و  ربص و  لکوت و  نیقی و  نامیا و  دـنهاوخ  یم  ترـضح  زین  لـباقم  هطقن  رد  تسا ؛ هدرک  دوخ 

.میا هدش  ترضح  ههبج  دراو  ام  دوش ، دراو  ام  بلق  رد  تافص  راونا و  نیا  رگا  هک  دننک ؛ داجیا 

داجیا ایندـلا  بح  ام  رد  دـهاوخ  یم  هک  تسا  یناطیـش  لباقم  رد  یگداتـسیا  يریگرد و  نادـیم  نیا  لمحت  رگید ، هلحرم  کی  سپ 
یبن تافـص  میهاوخب  رگا  میا ، هدش  دراو  يریگرد  نادیم  نیا  رد  هک  ام  .دننک  ایند  رد  دهاز  ار  ام  دنهاوخ  یم  مه  ترـضح  دـنک و 

رایسب هدیمح ، تفص  کی  هب  ندش  فصتم  دوخ و  زا  هلیذر  تفـص  کی  ندرک  رود  مینک ؛ لمحت  دیاب  دنک  روهظ  ام  رد  (ص ) مرکا
تداسح تسا ؛ یتخـس  راک  رایـسب  هداد  نارگید  هب  لاعتم  يادخ  هچنآ  هب  نتخودـن  مشچ  ندوبن و  دوسح  ًالثم  تسا ؛ يراوشد  راک 

هدیشک تضایر  لاس  دنا 20  هتفگ  ناگرزب  یـضعب  دراد ؛ دوجو  نارگید و …  بوخ  تاناکما  تیعقوم و  نارگید ، تزع  هب  تبـسن 
راک ًاعقاو  هلیذر  تافـص  زا  ندش  رود  و  (ص ) مرکا یبن  تافـص  لمحت  سپ  مینک ؛ رود  دوخ  زا  ار  دسح  تفـص  میا  هتـسناوت  ات  میا 
دوش كاپ  دیوجب و  يربت  لهج  ياوق  همه  زا  و  دنک ، ققحم  دوخ  رد  ار  هدیمح  تفـص  دهاوخب 75  یسک  رگا  الاح  تسا ؛ يراوشد 

داجیا ناسنا  یعامتجا  یگدنز  حور و  رد  ار  هلیذر  ياوق  هک  دنک  یم  یعـس  ناطیـش  .تسا  هدش  ربکا  داهج  نادـیم  دراو  تقیقح  رد 
.دنک نادیم  نیا  دراو  ار  ام  هدومن و 
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سیلبا تیالو  و  (ص ) مرکا یبن  تیالو  رب  ربص 

یبـن دوـخ  نیب  يریگرد  نآ  رد  هک  ینادـیم  دوـش ؛ یم  يرت  قـیمع  نادـیم  دراو  هزاـت  تشاذـگ  راـنک  ار  هـلیذر  تافـص  ناـسنا  رگا 
رت تخس  اجنآ  رد  سیلبا  تیالو  ترضح و  تیالو  هک  ارچ  درک ؛ باختنا  ار  ترضح  دوخ  دیاب  اجنآ  تساپرب ؛ سیلبا  و  (ص ) مرکا

نانمـشد سیلبا و  دـشاب ؛ یم  ترـضح  تعیرـش  نامه  هک  تسا  تامرحم  تابجاو و  هب  طوبرم  ربص ، زا  هلحرم  کی  نیارباـنب  تسا ؛
يریگرد رت  قیمع  هلحرم  تسا ؛ ترضح  تعیرش  لباقم  رد  یتعیرش  نیناوق و  اه ، نآ  تعیرش  نیناوق و  دنراد ؛ یتعیرش  مه  ترضح 

تیالو و  (ص ) مرکا یبن  تیالو  عوضوم  دوخ  رد  رت  ینطاب  يریگرد  تسا ؛ هدیمح  هلیذر و  تافص  رد  رت  ینطاب  يریگرد  ترضح ،
(ع) نیموصعم زا  لاعتم  يادخ  هک  يدهع  رد  »(1) ؛ بَعْصَتْسُم ٌْبعَص  اَنَْرمَأ  َّنِإ  : » دنیامرف یم  هک  تسا  ییاج  نامه  نیا  تسا ؛ سیلبا 
رابکتـسا و تنطیـش و  اه  نآ  ادابم  ات  دنتـسه  ریگرد  ناشنانمـشد  اب  دوجو  همه  اب  دـنا و  هداتـسیا  هللا  تیالو  ياپ  ًاعقاو  اه  نآ  هتفرگ ،

.تسا ناشیا  يریگرد  نادیم  نیا  دنهد ؛ طسب  ار  ناطیش  سفن و  تیالو  دوخ و  تیالو 

ياپ مه  دیاب  میشاب  ترضح  ههبج  رد  میهاوخب  رگا  ام  دنتسه ؛ هدنامرف  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  میزابرس و  ام  يریگرد  نیا  رد 
نآ هب  ترـضح  هک  يا  یقالخا  لئاضف  ياپ  دـیاب  میتسیاب ؛ نآ  تاهورکم  تابحتـسم و  تاـمرحم و  تاـبجاو و  ترـضح و  تعیرش 

عوضوم ّرـس  رتالاب  نآ  زا  تسا و  ترـضح  دوخ  تیالو  عوضوم  حطـس ، نیا  زا  رتالاب  .میـشاب  رادیاپ  دنا  هدرک  هماقا  ار  نآ  توعد و 
، نادـیم نیا  رد  هک  تسا  نیا  مهم  درک و  يرادـیاپ  هدـهاجم و  دـیاب  لحارم  نیا  رد  سپ  تسا ؛ دـیحوت  تقیقح  ینعی  ناشیا  تیالو 
؛ تسام سفن  ام و  دوخ  دـنک ، یم  ذوفن  ام  رد  اه  نآ  قیرط  زا  ناطیـش  هک  ییاهزابرـس  تسا و  مرن  يریگرد  کـی  ناطیـش  يریگرد 

زابرـس نیا  دنک ؛ یم  توعد  دسح  صرح و  تاذـل و  یتحار و  هب  ار  سفن  ناطیـش  »(2) ؛ ْکیَْبنَج َْنَیب  ِیتَّلا  َکُسْفَن  َكِّوُدَع  يَدـْعَأ  »
، مینک یم  هاگن  دوخ  رمع  همه  هب  بوخ  یتقو  ینعی  میریگ ؛ یم  هابتشا  نامدوخ  اب  ار  نآ  یهاگ  هک  تسا  کیدزن  ام  هب  نانچ  سیلبا 
هتخاـت و ینادـیم  ره  رد  سفن  تسا ؛ هدوـب  دوـخ  سفن  بکرم  مدآ  هللااـب  ذاـیعلا  تـسا ؛ هدرب  یم  هار  ار  اـم  سفن  نـیا  هـک  مـینیب  یم 

شدوخ دسرب ، تاذـل  نیا  هب  دـهاوخ  یم  شدوخ  دـنک ، یم  روصت  ناسنا  تسا ؛ هتفرگ  تسد  رد  ار  ناسنا  مامز  هدرک و  یهدـنامرف 
هداد و رارق  ام  رد  ادخ  هک  يدوخ  نآ  هک  یلاح  رد  تسوا ؛ دوخ  سفن ، هک  دنک  یم  لایخ  مدآ  دسرب و ؛… ماقم  نیا  هب  دـهاوخ  یم 

یم راوس  ام  رب  هک  تسا  سفن  نیا  تسا ؛ شیوخ  يادخ  لابند  هکلب  تسین ؛ اهراک  نیا  لابند  ًالـصا  ام ، يرون  تقیقح  ترطف و  نآ 
.تسام نورد  ام و  هب  زابرس  نیرت  کیدزن  نادیم ، نیا  رد  ناطیش  زابرس  درب ؛ یم  ار  ام  وا  وا و  بکرم  میوش  یم  ام  دوش و 
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مرن گنج  تخس و  گنج  زا  معا  سیلبا ، يریگرد  نادیم 

ایند يوس  نآ  رد  تسا ؛ ناـهنپ  مرن و  رایـسب  هزراـبم  کـی  مه  هزراـبم  عون  تسا ؛ سیلبا  و  (ص ) مرکا یبـن  يریگرد  نادـیم  مه  نیا 
رد ار  دوخ  گنهرف  اه  نآ  رگا  دـننک ؛ یم  يزیر  همانرب  رگید ، هعماـج  کـی  رد  دوخ  گـنهرف  هماـقا  يارب  هک  دنتـسه  ینارادـمچرپ 
یم حـتف  نورد  زا  لباقم  هعماج  دـنوش و  یم  اه  نآ  زابرـس  دـندوب ، لباقم  ههبج  رد  رهاظ  هب  هک  یناسک  دـننک ، هماقا  فدـه  هعماـج 

ار دوخ  ياه  شزرا  قیقد ، يزیر  همانرب  کی  اب  دنک  یم  شالت  ینعی  دـهد ؛ یم  ماجنا  برغ  ندـمت  هک  تسا  يراک  نامه  نیا  دوش ؛
نیا ینعی  تسا ؛ یناهنپ  رایـسب  مه  يزیر  همانرب  نیا  دـهد ؛ رییغت  ار  نایدا  اه و  گنهرف  ریاـس  ياـه  شزرا  دـنک و  لـیمحت  ناـهج  رب 

نارود رد  راک  نیا  دوش ؛ یم  اه  نآ  میلـست  دوخ  يدوخ  هب  هعماج  کـی  اـه ، شزرا  رییغت  اـب  دـننک ؛ مادـقا  اراکـشآ  هک  تسین  هنوگ 
يزاس هنیهب  زکارم  تقیقح  رد  دـنا ، هدرک  سیـسأت  برغ  رد  هک  یگرزب  ياـه  هاگـشناد  تسا ؛ برغ  تامادـقا  زا  یکی  ون  رامعتـسا 

دنور و یم  اجنآ  هب  هک  دنتـسه  یناسک  هنومن  اه  هداز  یقت  اه و  ناخ  دـمحم  ازریم  دـنهد ؛ یم  رییغت  ار  اه  ناسنا  دنتـسه و  اه  ناسنا 
نیا ینعم  .دوش  یبرغ  اپ  كون  ات  رس  زغم  زا  دیاب  ام  هعماج  مینک ، دشر  میهاوخب  رگا  دنیوگ : یم  تشگزاب  زا  سپ  دننک و  یم  رییغت 

رد ینلعریغ  ناهنپ و  يا  هنوگ  هب  هعسوت  نیا  نآ ؛ يزورما  حالطصا  هب  هعـسوت  ینعی  تسا ؛ نآ  یبرغ  موهفم  هب  یقرت  نامه  زین  دشر 
لها مالـسا و  بهذـم و  گـنهرف  زا  ار  مدرم  هکنیا  يارب  اـم  دوـخ  روـشک  رد  نیا  زا  شیپ  .دـنک  یم  لـمع  راـتفر  اـه و  شزرا  رییغت 

هب دندرک ، لیطعت  ار  يرادازع  اه و  تئیه  دنتسب ، ار  اهدجسم  اه و  هینیسح  دندز ، زیمآ  تنوشخ  لامعا  هب  تسد  دننک ، ادج  (ع ) تیب
؛ دندیبوک اه  یضعب  رس  رب  وپاش  هالک  خیم  اب  یتح  دندرک و  لکـشلادحتم  روز  هب  ار  نادرم  سابل  دنتـشادرب ، نانز  رـس  زا  رداچ  روز 
رد یلو  دـهد ؛ رییغت  ار  فافع  باجح و  گـنهرف  تنوشخ  روز و  لاـمعا  اـب  هک  درک  شـالت  یلیخ  توغاـط  تموکح  هرود  نآ  رد 
دض کی  هب  باجح  هک  دندرک  يراک  یعامتجا  ریقحت  لیلجت و  یعامتجا و  هویـش  رییغت  اب  دعب  هرود  رد  داتفین ؛ قافتا  نیا  دعب  هرود 

، دندرک یم  مه  لیمحت  یـضعب  هب  رگا  یتح  هک  اجنآ  ات  دنرادرب ؛ ار  مدرم  باجح  روز  هب  تشادن  یموزل  رگید  دش و  لیدـبت  شزرا 
رد .دوش  یم  هتخانش  یگداتفا  بقع  تمالع  ناونع  هب  تسا و  شزرادض  باجح  طیارش  نیا  رد  نوچ  دنشاب ؛ هبجحم  دندوبن  رضاح 
یم نوریب  هفّشکم  دنک ، روبجم  ار  اه  نآ  یسک  هکنیا  نودب  دندش و  یم  هاگـشناد  دراو  هبجحم  یناریا  ناوناب  زا  يرایـسب  هاجنپ  ههد 

؛ درک یم  راوشد  ار  تعیرـش  هب  لمع  دش و  یم  تعیرـش  نید و  هب  لمع  عنام  هک  دـندرک  یم  داجیا  یعامتجا  ییاهراتخاس  دـندمآ ؛
یفرعم یگداتفا  بقع  تمالع  هدش و  لیدبت  شزرا  دض  هب  باجح  هک  ییاج  ات  دنهد  یم  رییغت  مارآ  مارآ  ار  گنهرف  بیترت  نیدـب 

یم هیبـشت  تشز  ياـه  هدـنرپ  یـضعب  هب  ار  هبجحم  ناوناـب  دوخ  راعـشا  یبدا و  راـثآ  رد  یهاـگ  هرود  نآ  نارکف  نشور  ددرگ ؛ یم 
.دوب شزرادض  مه  ندناوخ  زامن  یتح  دندوب ؛ هنوگ  نیمه  مه  اه  شزرا  ریاس  .دندرک 
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دراو راتـشک  ریـشمش و  يرهاظ و  گنج  اب  هشیمه  دـنک ، دوخ  زابرـس  ار  ام  هدرک و  هماقا  ار  دوخ  گنهرف  دـهاوخ  یم  یتقو  ناطیش 
سیلبا تافص  هلیذر ، تافص  .دنک  یم  داجیا  ایند  هب  دسح  ایند و  هب  صرح  دزادنا ؛ یم  هار  هب  مرن  رایسب  گنج  کی  هکلب  دوش  یمن 

.دنک یم  حتف  هزادنا  نیمه  هب  یناهنپ  لکش  هب  ار  ام  دوجو  تکلمم  درک ، ایند  هب  صیرح  ار  ام  یتقو  تسوا ؛ ياوق  زا  و 

برغ یمالسا و  بالقنا  عازن  يروحم  عوضوم  اه  شزرا 

يادخ رس  رب  رگا  میراد ؟ يریگرد  فالتخا و  مه  اب  هچ  رـس  رب  برغ  ام و  دنتـسه ؛ ریگرد  مه  اب  ناشیاه  شزرا  ساسا  رب  اه  بتکم 
عازن رگا  تسایند ؟ رس  رب  عازن  ایآ  میراد ؟ عازن  مه  اب  ارچ  سپ  میرادن ، عازن  مه  اب  ینید  ياه  شزرا  لاعتم و  يادخ  یگدنب  دوخ و 

یم نیمأت  ار  دوخ  زابرـس  هعماج  نآ  نورد  زا  دـهد و  یم  ذوفن  هعماج  نتم  رد  ار  دوخ  ياـه  شزرا  نمـشد  تساـه و  شزرا  رـس  رب 
.دوش یم  لیدبت  نمشد  زابرس  هب  یهاگ  دش ، نمشد  ریسا  یسک  رگا  داهج  نیا  رد  دنگنجب ! هعماج  نآ  اب  ارچ  رگید  دنک ،

ار راک  نیا  هلحرم  دـنچ  رد  ندـمت ، نیا  تسا ؛ هداد  رارق  دوخ  ریثأـت  تحت  رهاـظ  هب  ار  ناـهج  لـلم  همه  ریخا  نرق  هس  ود  یط  برغ 
مه دعب  هدرک و  دـیلوت  ار  دوخ  شناد  سپـس  اه و  هفـسلف  نآ  لابند  هب  هدرک و  فیرعت  ار  دوخ  ياه  شزرا  ادـتبا  برغ  تسا ؛ هدرک 

کی هب  ناهج  مدرم  همه  مک  مک  یتعنـص  یملع و  بالقنا  لـیبق  زا  ناـهج  رد  بـالقنا  دـنچ  اـب  تسا ؛ هدومن  داـجیا  ار  دوخ  تعنص 
موهفم هداوناخ ، موهفم  دنوش ؛ یم  لحنم  اه  گنهرف  همه  مارآ  مارآ  دننک ؛ یم  ترـشاعم  رگیدکی  دـننام  دنـشوپ و  یم  سابل  لکش 

مرن و گنج  نامه  نیا  دـنهد ؛ یم  رارق  یبرغ  گنهرف  ذوفن  تحت  مارآ  مارآ  ار  لاغتـشا و … موهفم  راشقا ، طـباور  موهفم  جاودزا ،
رکنم مه  فورعم  دوش و  یم  فورعم  نامزلارخآ ، رد  رکنم  دـندومرف : هک  هدـش  ریبعت  هنوگ  نیا  تایاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  یقاـفتا 

رد رگم  دوش ؛ یم  رکنم  مدرم  رظن  رد  مه  نید  دوخ  یتـح  ینعی  تسادـخ ؛ نید  دوـش  یم  رکنم  هک  یفورعم  نیرت  یلـصا  .دوـش  یم 
هدقع رد  رـشب و  تلاهج  رد  نید  هشیر  هک  دنیوگ  یمن  ءانثتـسا  الب  رگم  دننک ؟ یمن  ریقحت  ار  نایدا  همه  دنلب  يادص  اب  برغ  ندمت 

اه فرح  نیا  یسانشراک  یصصخت و  تایبدا  اب  ملع ، مان  هب  دنلب و  يادص  اب  دنریگ و  یم  الاب  ار  ناشرس  تسا ؛ رشب  هدروخورف  ياه 
.دنهد یم  رارق  رگید  یناور  تالاح  رانک  ار  نامیا  دننز و  یم  ار 
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يریگرد نادیم  نیا  رد  تسا ؛ ربکا  داهج  نادیم  درک ، ربص  نآ  رد  دیاب  ادخ  يایلوا  ياپ  ندرک  ربص  رد  هک  ینادـیم  نیرت  مهم  سپ 
برغ و ههبج  هک  تسا  يا  هلیذر  قالخا  رد  ندـشن  لحنم  ناـمه  نادـیم ، نیا  رد  ربص  دـش ؛ لـحنم  لـباقم  ههبج  گـنهرف  رد  دـیابن 

یم میظنت  يا  هنوگ  هب  ار  یعامتجا  ياهراتخاس  اهرتسب و  ینعی  هماقا  .دـننک  یم  هماقا  ترـضح  نانمـشد  توغاط و  ياـیلوا  سیلبا و 
دیدـج قالخا  هدـش و  لیدـبت  هداتفا  بقع  قالخا  کی  هب  هعماج  قالخا  دریگب و  لکـش  هعماج  رد  يرگید  قـالخا  کـی  هک  دـننک 

.دنک یم  ادیپ  توافت  اه  شزرا  یعامتجا  ياهریقحت  لیلجت و  بیترت  نیدب  ددرگ ؛ دشر  لماکت و  تفرشیپ و  هناشن 

هروک رد  ًاقیقد  يدام  ندـمت  نیا  هزورما  .رغـصا  داهج  نایم  رد  مه  میتسیاب ، ربکا  داهج  نادـیم  رد  مه  دـیاب  ام  دـش  هتفگ  هچنآ  ربانب 
اه یبرغ  درک : یم  لقن  ام  داتـسا  دنک  تمحر  ادخ  تسایند ؛ هب  دسح  صرح و  ندمت ، نیا  نیـشام  تخوس  دمد ؛ یم  ایند  هب  صرح 

دوبن و بوخ  اجنآ  مدرم  يداصتقا  تیعضو  دندوب ؛ هدش  شدالگنب  روشک  دراو  یقرت  تفرشیپ و  هعـسوت و  تهج  يزیر  همانرب  يارب 
برغ نردم  يرامعتسا  تایبدا  تسا و  طلغ  مه  هتفاین  هعسوت  هتفای و  هعسوت  هتفرشیپ و  يدنب  هتسد  نیا  هتبلا  دنتسه ؛ راتفرگ  مه  نآلا 

نآ میا !؟ هدیسرن  ام  هک  دیا  هدیسر  اجک  هب  امش  دیمان ؟ یم  هداتفا  بقع  ار  ام  هک  دیورب  دیهاوخ  یم  اجک  دیا  هتفرشیپ  هک  امش  .تسا 
کی زا  رتمک  عافترا  هب  رتم و  راهچ  رد  هس  تحاسم  هب  ییاه  قیچالآ  رد  مدرم  دـننک ؛ داجیا  هعـسوت  شدالگنب  رد  ات  دـندوب  هتفر  اه 

زا .درک  عورـش  یقالخا  دساف  ياه  ملیف  ییوئدیو  شخپ  اب  اجنآ  رد  ار  دوخ  راک  برغ  دندرک ؛ یم  یگدنز  رفن  هدزاود  دادعت  اب  رتم 
نوچ دنا  هتفاین  هعسوت  اه  نیا  دنتفگ : باوج  رد  اه  نآ  دراد ؟ هعسوت  يداصتقا و  هعـسوت  هب  یطبر  هچ  اه  ملیف  نیا  دندیـسرپ : اه  نآ 
نیا ات  دوش  تیریدم  اه  نآ  يژرنا  دنوش و  لاعف  دیاب  لوا  دوش ؛ یمن  داجیا  دـشر  دـشاب ، هدومخ  هک  يا  هعماج  رد  دـنرادن ؛ كرحت 
نیا دراد  هعـسوت )  ) هک یفیرعت  .دـیآ  یم  رد  راـک  شناد و  رکف و  كرحت ، نیا  زا  اـه  نآ  رظن  هب  دوش ؛ لیدـبت  هعـسوت  هب  اـه  يژرنا 

نیزنب دـننام  تفرـشیپ ! هعـسوت و  دوـش ، یم  نیا  نک ؛ تیریدـم  ار  اـیند  هب  صرح  نیا  دـعب  نک و  اـیند  هب  صیرح  ار  مدآ  هـک  تـسا 
صیرح مدرم  اجنآ  رد  هک  هدش  اجک  دراو  هعسوت  تسا ؛ مرن  گنج  نامه  نیا  تسایند ؛ هب  صرح  مه  نیـشام  نیا  تخوس  لیبموتا ،

، درک لوبق  ار  اه  نآ  میهافم  هعماج  کی  رگا  .تسین  نیا  هافر  یلو  تسین ، فلاخم  هافر  اـب  یـسک  دـنا ؟ هدـشن  بلط  عونت  اـیند و  هب 
یلو دنک  لوبق  ار  یبرغ  هعـسوت  موهفم  یـسک  تسین  نکمم  دنک ؛ یم  لوبق  مه  ار  اه  نآ  تیالو  تیریدـم و  اه و  نآ  ندـمت  ًاتعیبط 

ییادخدک تسین و  يا  هراچ  سپ  تسا ، بوخ  یبرغ  هعـسوت  رگا  هک  دنیوگ  یم  تسرد  نم  رظن  هب  .دـنکن  لوبق  ار  اکیرمآ  تیالو 
يزیچ نآ  ام  میتسه ؛ ریگرد  اه  نآ  اب  مرن  گنج  نیا  رد  ام  تسا ؛ هتکن  نیمه  هب  ام  داقتنا  تخانـش ! تیمـسر  هب  دـیاب  مه  ار  اکیرمآ 
يایند هب  دزادنا و  یم  هار  یناهج  گنج  نآ  رطاخ  هب  برغ  هک  ار  ییاه  شزرا  ام  میناد ؛ یمن  هعسوت  دنمان ، یم  هعسوت  اه  نآ  هک  ار 

ییاکیرمآ ياه  شزرا  مان  هب  دنهاوخ  یم  اه  نآ  هک  ار  ییاه  شزرا  ام  .میرادن  لوبق  دـنک ، یم  هلمح  یمالـسا  ياهروشک  مالـسا و 
دیوگ یم  یسک  هچ  تسا ؟ بوخ  یبرغ  یسارکومد  دیوگ  یم  یسک  هچ  تساه ؛ نیمه  رـس  ام  ياوعد  میرادن ؛ لوبق  دننک ، یناهج 
گنج نیا  رد  یتسس  هنرگو  تسا ؛ نیا  (ع ) ءایبنا رانک  نداتسیا  ینعم  .میرادن  اوعد  يرگید  زیچ  رـس  ام  تسا ؟ یبوخ  زیچ  مسیلاربیل 
ناشیا يارب  راک  ياجک  دـنراد و  یهاگیاج  هچ  (ع ) ءایبنا سپ  نتفریذـپ ؛ ار  اه  نآ  تیـالو  ینعی  اـه ، نآ  میهاـفم  ندرک  لوبق  مرن و 

؟ دنام یم  یقاب 
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يراوـشد راـک  هتبلا  هک  مینک  ربـص  میتسیاـب و  (ص ) مرکا یبـن  ههبج  رد  دـیاب  يریگرد  نادـیم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لوا  هـتکن  سپ 
زین یهاگ  تشک ؛ دش و  هتـشک  داتـسیا و  دیاب  هک  تسا  یکیزیف  يریگرد  یهاگ  نطاب ؛ کی  دراد و  رهاظ  کی  يریگرد  نیا  تسا ؛
یلو دنتـسین ، ندید  لباق  مه  یعامتجا  ياهراتخاس  هک  نانچمه  دـید ؛ ار  نآ  ناوت  یمن  یتحار  هب  تسا و  یناهنپ  ینطاب و  يریگرد ،
هداج دننام  دنهاوخ ؛ یم  اه  نآ  هک  دسر  یم  یلزنمرـس  نامه  هب  دنک ، تکرح  راتخاس  نیا  رد  درف  یتقو  هک  دننک  یم  داجیا  يرتسب 
نامه هب  میورب  هار  هداج  نیا  رد  یتقو  ام  دنـشکب ؛ راصح  ار  نآ  رود  يرهاظ  لماوع  هلیـسو  هب  دننک و  دودحم  ار  نآ  فارطا  هک  يا 

، كاروخ كاشوپ ، لدم  دنوشن ؛ هدید  ولو  دنتسه  هنوگ  نیا  زین  یعامتجا  ياهراتخاس  میـسر ؛ یم  دنهاوخ ، یم  اه  نآ  هک  يدصقم 
هکنیا امک  دوش ؛ یم  ضوع  نکـسم و …  موهفم  لاغتـشا ، موهفم  دـنزرف ، تیبرت  موهفم  هداوناـخ ، موهفم  جاودزا و  ندرک ، تبحص 

.تسا هدش  مه  ضوع 

هب (ع ) یهلا ياـیبنا  ینعی  تسا ؛ هدـش  زاـغآ  تسخن  نارود  زا  يرادـیاپ  تماقتـسا و  نیا  ندـش و  فـصود  يریگرد و  ههبج و  نـیا 
نیا نازابرـس  نیلوا  ناشیا  دنراد ؛ (ص ) مرکا یبن  اب  یقاثیم  دهع و  ناشدوخ  دیحوت ، هماقا  نارادمچرپ  دـیحوت و  نارادـمچرپ  ناونع 

خیرات هنعارف  مه  لباقم  هطقن  رد  دنا و  هداتسیا  راک  نیا  ياپ  (ع ) یهلا يایبنا  .دنتـسه  ههبج  نیا  رکـشل  ناهدنامرف  يریبعت  هب  ای  ههبج 
مارآ مارآ  (ع ) ءایبنا تسا ، هدوب  (ع ) ءایبنا راـک  مه  (ص ) مرکا یبن  نید  تیـالو و  ياـیحا  دنتـسه ؛ (ص ) مرکا یبن  نانمـشد  هناوتـشپ 

.دندرک یم  داجیا  ملاع  رد  ار  (ص ) مرکا یبن  عیارش  رتسب  دندرب و  یم  دیحوت  گنهرف  تمس  هب  ار  رشب  گنهرف 
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تخس گنج  هب  تبسن  مرن  گنج  یگنهرف و  يریگرد  يراوشد 

لیلخ و میهاربا  لـثم  یناربماـیپ  دـنمزاین  هک  تسا  تخـس  هدـیچیپ و  ناـنچنآ  مرن  گـنج  نیا  اـه  يزورما  ریبعت  هب  ربکا و  داـهج  نیا 
يرهاظ ياه  يریگرد  مه  اه  نآ  يریگرد  هدـمع  شخب  .دـنربب  ولج  ار  راک  مدـق  کی  اـت  تسا  (ع ) حیـسم ياـسیع  میلک و  ياـسوم 
نتسکش /120 ؛) لحن «) َنیکِرْـشُْملا َنِم  ُکَی  َْمل  ًافینَح َو  ِهَِّلل  ًاِتناق  ًهَّمُأ  َناک  َمیهاْربِإ  َّنِإ   » .تسا یگنهرف  میظع  ياه  گـنج  هکلب  تسین 

اه و نهذ  زا  یتسرپ  تب  موهفم  ندرک  فذح  هکلب  تسین  يراوشد  راک  (ع ) میهاربا ترضح  يارب  اه  هدکتب  ندرک  بارخ  اه و  تب 
ُمُکُّبَر اـَنَأ   » ناوـنع هـب  ار  نوـعرف  هـک  یمدرم  درکیور  رییغت  تـسا ؛ راوـشد  اـه  نآ  هـب  هللا » ـالا  هلاـال   » ندــنامهف مدرم و  رواــب  رییغت 

اه نوعرف  نعرفت  نتفریذـپن  ندرک و  در  .تسا  يراوشد  راـک  دنتـسه ، وا  ذوـفن  هطلـس و  تحت  دنـسانش و  یم  ( 24/ تاعزان «) یلْعَْألا
.تسا راوشد  رایسب  مدرم ، طسوت 

رب میور و  یم  یبرغ  ياهروشک  هب  یتقو  ام  ارچ  دنریذپن ؟ ار  ملاع  زورما  هنعارف  مدرم  هک  درک  داجیا  ار  یگنهرف  ناوت  یم  زورما  ایآ 
ملاـع رد  ار  دوخ  نعرفت ، قیرط  زا  اـه  نآ  مینک ؟ یم  دـیجمت  فیرعت و  نآ  رهاـظم و … برغ و  زا  مینک و  یم  رخاـفت  میدرگ ، یم 

زا یکی  دـبلط ؛ یم  ار  (ع ) ءاـیبنا هزجعم  هک  تسا  يراوـشد  راـک  دـنوشن ، ریقحت  اـه  نآ  لـباقم  رد  اـه  تلم  هکنیا  دـننک ؛ یم  تاـبثا 
هاش و یهاشداپ و  گنهرف  دوب ، جیار  نآ  رد  یتسرپ  هاش  هاش و  گنهرف  لاس  هک 2500  يروشک  رد  هک  دوب  نیا  هر )  ) ماما تامارک 

راک گنهرف  نیا  رییغت  دـندوب ؛ هدرک  لوبق  ار  یهاشداپ  يزاب و  ناـخ  ناـخ و  گـنهرف  مدرم  .دـندرک  نک  هشیر  ار  یتسرپ  هدازهاـش 
ار نیا  وا  دربب ؛ ار  ناشرـس  ناشبابرا  ات  دـندرک  یم  زیت  ار  دراک  دوخ  تسد  اب  نانوی  ياـه  هدرب  هک  هدـمآ  خـیرات  رد  .تسا  يراوشد 
دـندرم و یم  دندیـشک و  یم  شود  هب  ار  اه  گنـس  نیا  هک  تسا  ییاه  هدرب  روبق  زا  رپ  رـصم  مارها  راـنک  دـناد ! یم  شدوخ  هفیظو 
( هر  ) ماما یلو  تسا ؛ یتخـس  راک  یلیخ  گـنهرف  نیا  رییغت  دنتـسناد ؛ یم  دوخ  هفیظو  ار  راـک  نیا  اـه  نآ  دـندش ؛ یم  نفد  اـجنامه 

یتقو هک  دوب  قیمع  يزاب  هاش  هاش و  گنهرف  يردـق  هب  ام  روشک  رد  .دنناکـشخب  ار  يزاب  ناخ  یهاشداپ و  گنهرف  هشیر  دنتـسناوت 
، ناشیا دـنرزف  تسا و  هاش  (ع ،) ماما ینعی  دـنداد ؛ یم  هدازهاـش  بقل  اـه  نآ  هب  دـننک ، داـی  ار  (ع ) تیب لـها  نادـنرزف  دنتـساوخ  یم 

.تسا مرن  گنج  نامه  نیا  .دناکشخ  ار  یتسرپ  هاش  گنهرف  نیا  هشیر  هر ) ) ماما هدازهاش ؛
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هک یناسک  نیلوا  دنتسه ؛ (ع ) ءایبنا دنتسیاب ، (ص ) مرکا یبن  تیالو  ياپ  ات  دنا  هتسب  قاثیم  هک  یناسک  نیلوا  ههبج و  نیا  نارادمچرپ 
ربص ترـضح  ياپ  ترـضح ، ههبج  ناهدنامرف  ناونع  هب  مه  اه  نآ  دننک و  یم  ربص  ترـضح  و  دنوش ، یم  دراو  ترـضح  ههبج  رد 

ناشیا تیب  لها  مرکا و  یبن  تلیـضف  هرابرد  هک  دنا  هداد  رارق  ار  یباب  راونالا  راحب  رد  یـسلجم  موحرم  .دنتـسه  (ع ) ءایبنا دـننک ، یم 
دعب دـسر ؛ یم  تیاور  اهدـص  یهاـگ  اـه و  هد  هب  تسا و  (ع ) مزعلـالاولا ياـیبنا  یتـح  (ع ) ءاـیبنا همه  رب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

.دنا هدروآ  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  مرکا و  یبن  تیالو  هب  تبسن  (ع ) ءایبنا قاثیم  هرابرد  ار  یتایاور 

ِیَنب ْنِم  َکُّبَر  َذَخَأ  ْذِإ  َو   » هیآ لیذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  منک ؛ یم  لقن  میهاربا  نبا  یلع  ریـسفت  زا  ار  تیاور  کی  اه  نآ  نایم  رد 
اه ناسنا  همه  زا  لاعتم  يادخ  دندومرف : ( 172/ فارعا «) یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  ْمُهَتَّیِّرُذ َو  ْمِهِروُهُظ  ْنِم  َمَدآ 

همئا نینمؤملاریما و  تماـما  هراـبرد  یموس  و  (ص ) لوسر توبن  هراـبرد  یمود  دوـخ ، تیبوـبر  هراـبرد  یکی  تسا ؛ هتفرگ  دـهع  هس 
ِهَُّوبُّنلِاب َو ِِهلوُسَِرل  ِهَِّیبُوبُّرلِاب َو  ِهَِّلل  ْمِْهیَلَع  ًاذوُخْأَم  ُقاَثیِْملا  َناَک  : » هدومرف هتفرگ و  ار  قاثیم  هس  نیا  همه ، زا  لاعتم  يادخ  .مالـسلا  مهیلع 

یم تیاور  رد  دـعب  و  مُکَتَِّمئَأ » َنوُداَْهلا  ُهَِّمئَْألا  ْمُکَماَمِإ َو  ٌِّیلَع  ْمُکَِّیبَن َو  ٌدَّمَُحم  ْمُکِّبَِرب َو  ُتَْسل  َلاَقَف َأ  ِهَماَمِْإلِاب ، ِهَِّمئَْألا  َنِینِمْؤُْملا َو  ِریِمَِأل 
؛ تسا هتفرگ  قاثیم  همه  زا  شیپ  (ع ) ءایبنا زا  لاعتم  يادـخ  هَِّیبُوبُّرلِاب » َُهل  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  َقاَثیِْملا  َّلَج - َّزَع َو  ُهَّللا  َذَـخَأ  اَم  ُلَّوَأَـف  : » دـیامرف

باب رد  نآرق  هک  دنتسیاب  رخآ  ات  لاعتم  يادخ  تیبوبر  ياپ  دیاب  اه  نآ  هک  تسا  تیبوبر  دهع  هتفرگ ، (ع ) ءایبنا زا  هک  يدهع  نیلوا 
قاثیم (ع ) مدآ نادنزرف  همه  زا  لاعتم  يادـخ  سپ  /30 ؛) تلصف «) اوماقَتـسا َُّمث  ُهَّللا  اَّنُبَر  اولاق  َنیّذَلا  َّنِإ  : » تسا هدومرف  تماقتـسا  نیا 
ِِیبَّنلا َنیّ َنِم  اَنْذَـخَأ  ْذِإ  َو  : » دومرف هک  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  هتفرگ  (ع ) ءایبنا زا  مه  صاخ  قاـثیم  کـی  تسا ؛ هتفرگ 

قاثیم مه  (ع ) ءاـیبنا زا  /7 ؛) بازحا «) اًظِیلَغ ِم  اًقاَثیّ مُْهنِم  اَنْذَـخَأ  َمَیْرَم َو  ِْنبا  یَـسیِع  یَـسُوم َو  َمیِهاَْربِإ َو  ٍحّوُن َو  نِم  َکـنِم َو  ْمُهَقاَـثیِم َو 
دنتـسه و (ع ) ءایبنا زا  لضفا  ربمایپ  جـنپ  نیا  تسا ؛ هتفرگ  صوصخم  قاثیم  (ع ) مزعلاولا يایبنا  زا  زین  (ع ) ءاـیبنا ناـیم  زا  تسا ؛ هتفرگ 
رد ترضح  سپس  تفرگ ؛ همه  زا  ار  دیحوت  قاثیم  نیا  لاعتم  يادخ  دنتسه ؛ لضفا  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  زین  اه  نیا  نیب  رد 
َنِینِمْؤُْملا ع» َریِمَأ  اوُرُْصنَی  ْنَأ  یَلَع  َو  ِِهب - ِناَمیِْإلِاب  ِءاَِیْبنَْألا  یَلَع  ِهَّللا ص  ِلوُسَر  َقاَثیِم  َِکلَذ  َدَْعب  َذَخَأ  َُّمث  : » هک دنهد  یم  همادا  تیاور 
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هکنیا مهم  هتکن  و  منک ؛ یم  میدـقت  ار  نآ  هاگیاج  و  (ع ) ءایبنا قاثیم  زین  همادا  رد  .دـش  ضرع  يریگرد  نیا  هرابرد  هتکن  ود  اجنیا  ات 
ناتـساد کی  هنیمز  نیا  رد  تساجک ؟ تماقتـسا  نادیم  نیا  رد  (ع ) ادهـشلا دیـس  هاگیاج  تایاور  نآرق و  رظن  زا  هک  دوش  نییبت  دیاب 

هک دهد  یم  حیضوت  ار  ناشیا  تماقتـسا  يرادیاپ و  راثآ  و  ترـضح   هدهاجم  هک  تسا  هدمآ  (ع ) ادهـشلا دیـس  يارب  نآرق  رد  هژیو 
… هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا  .دوش  ثحب  دیاب 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتفه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
توعد روحم  هکنیا  هب  هراشا  اب  ثحب  يادتبا  رد  ناشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  هیـضیف ) هسردـم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

.دندرک ناونع  كرش  زا  یهن  دیحوت و  هب  توعد  ار  ناشیا  ياهریشبت  اهراذنا و  همه  و  (ع ) ءایبنا

.تسا ناشیا  تیالو  نآ  عرف  و  (ع ) نیموصعم نآ  لصا  .تسا  عرف  لصا و  ياراد  هک  تسا  هبیط  هرجـش  نآرق  تایآ  ربانب  دیحوت  نیا 
هطقن رد  ددرگ ؛ یم  ترـضح  رد  یناف  ماسنا  هک  يوحن  هب  دوش  یم  ققحم  ترـضح  تیالو  طیحم  هب  دورو  اب  اـم  ندـش  دـحوم  اذـل 

ره .دراد  هیکت  اه  نآ  هب  تبحم  هجوت و  توغاط و  ياـیلوا  تیـالو  هب  دوخ  هیـال  نیرت  قیمع  رد  هک  دوش  یم  حرطم  دـیحوت ، لـباقم 
زا يربت  بانتجا و  كرـش ، زا  ضارعا  حطـس  نیرت  قیمع  .دـنوش  یم  لمع  هماـقا  هعاـشا و  باـکترا ، حطـس  هس  رد  ود  نیا  زا  کـی 
زا .دوش  یم  ناسنا  ریگ  نابیرگ  توغاـط  ياـیلوا  هب  یکیدزن  رد  اـه  یگریت  اـه و  کنـض  همه  هکنیا  نمـض  .تسا  توغاـط  ياـیلوا 

هدش رکذ  نآرق  رد  حـلاص  لمع  نیا  هک  تسج  يرود  كرـش  زا  داد و  ماجنا  ار  یحلاص  لمع  دـیاب  دـیحوت  هب  ندیـسر  يارب  یفرط 
رد ام  تاجرد  .درکن  ذخا  ار  يرگید  تیالو  (ع ) تیب لها  تیالو  اب  هک  درک  یعس  دیاب  كرش  زا  تاجن  يارب  رگید  نخس  هب  .تسا 
هک دراد  نطاب  رهاظ و  هبترم  ندوب  دـحوم  .تسا  نآرق  تاجرد  رد  ریـس  تیالو و  يداو  رد  ام  تاـجرد  اـب  بساـنتم  دـیحوت ، يداو 

دوجو اه  ناسنا  تطف  رد  دـیحوت  هب  لیم  هکنیا  رگید  ثحب  .دوش  یم  نکمم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دورو  اب  نآ  تقیقح  كرد 
ترطف رد  ار  لصا  هس  لاـعتم  يادـخ  هقاو  رد  .تسا  هدـش  هداـهن  اـم  دوجو  رد  تیـالو  يداو  هب  دورو  دـیحوت و  هب  لـیم  ینعی  .دراد 

نیا .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  و  (ص ) هللا لوسر  توبن  هب  تداهـش  دیحوت ، هب  تداهـش  زا : تسا  ترابع  هک  هداد  رارق  ناسنا 
يادخ .دوش  یم  افوکـش  شیاهدادعتـسا  دسر و  یم  دشر  هب  (ع ) ءایبنا تسد  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  ریاد  نیمزرـس  رد  دیحوت  رذـب 

ود ناسنا  كرـش  دـیحوت و  دوجو  اب  .تسا  هداد  رارق  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  هداد ، رارق  اه  ناسنا  رد  ار  دـیحوت  هب  لیم  رگا  لاعتم 
دریگب رارق  مالسلا  هیلع  ماما  طیحم  رد  ناسنا  دوجو  رذب  ینعی  دیحوت  اذل  .تمعن  نارفک  تمعن و  رب  رکش  دراد ؛ دوخ  يور  شیپ  هار 

هک تسا  هدش  هدناوخ  تمعن  لیلد  نیا  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  فصو  نیا  اب  .دتفیب  رئاب  نیمزرس  رد  ناسنا  رذب  ینعی  مه  كرـش  و 
رگید یکی  هکنیا  هصالخ  .تسا  ربق  توم و  طیحم  توغاط  تیالو  طیحم  رگید  يوس  زا  .دوش  یم  یتشهب  نآ  هب  ندیـسر  اب  ناـسنا 

بجوـم هک  تسا  دـیحوت  زا  حیحـص  كرد  دوـش _  یم  یهتنم  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یهارمه  رد  ربـص  هـب  هـک  تریـصب _  لـماوع  زا 
.دوش یم  ترضح  تعافش  هب  ندیسر  ام و  یگداتسیا 
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رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  دورو 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

 * ٌریَِشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ریبَخ *  ٍمیکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
ياه تراشب  اهراذـنا و  همه  و  (ع ) یهلا يءایبنا  همه  توعد  هراـصع  هک  دـش  ضرع  ( 4-1/ دوه «) ِْهَیلِإ ْاُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  ْاوُرِفْغَتْـسا  ِنَأَو 

تدابع زا  یهن  زین  اه  یهن  همه  قح و  ترضح  تدابع  هب  توعد  اه ، توعد  همه  .تسا  هدش  عمج  هللا » الا  اودبعت  الا   » هیآ رد  ناشیا 
دیدهت ار  ام  هک  تسا  يورخا  يویند و  ياه  جنر  اه و  تبوقع  زا  دنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاهرادشه  اهراذـنا و  همه  .تسادـخ  ریغ 

زا زین _  ناشیا  ياه  تراشب  همه  تسادـخ ؛ ریغ  شتـسرپ  تلفغ و  هب  ندـش  التبم  دـیحوت و  يداو  زا  ام  جورخ  لـیلد  هب  دـنک و  یم 
.تسا دیحوت  لاعتم و  يادخ  شتسرپ  هب  طوبرم  يورخا _  ياه  تمعن  ات  هتفرگ  ییایند  ياه  قیفوت  اه و  تمعن  اه و  باوث 

؛ تسا هدش  ریسفت  (ع ) ناشیا تیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  هب  تایاور  ساسارب  هک  تسا  يا  هبیط  هرجـش  دیحوت  تقیقح 
هدوب كاپ  تخرد  نیا  رب  یگرب  دوجو  همه  اب  ات  دنک  شالت  دوش و  کسمتم  هبیط  هرجـش  نیا  هب  دیاب  ندش  دـحوم  يارب  یناسنا  ره 

، میا هدـش  توعد  نآ  هب  ام  هک  يدـیحوت  .دـشاب  ناشیا  هب  قلعت  مالـسلا و  هیلع  موصعم  تهج  رد  وا  هیذـغت  شیور و  دـشر و  همه  و 
یبن رونلا  تیب  هب  ام  دورو  ینعی  ام  ندش  دـحوم  تسا و  هدرک  ینارون  ار  ام  ملاع  ات  الاب  ملاوع  زا  هک  تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعش 

ترـضح رب  عرف  ام  ياوق  همه  ات  میوش  دراو  تویب  نیا  هب  دیاب  ام  .رون  همـشچرس  هب  ندیـسر  ات  رون  يداو  نیا  رد  ریـس  و  (ص ) مرکا
رارق (ص ) مرکا یبن  ياوق  لیذ  ناسنا  ياوق  همه  هک  تسا  نیا  ندش  دـحوم  هار  لهج ، لقع و  ثیدـح  ساسارب  رگید  ریبعت  هب  دوش ؛

ناـشیا هدارا  وترپ  رد  ینعی  دوش ؛ (ص ) مرکا یبـن  هب  قلعتم  اـم  حور  سح و  لـقع و  نطاـب و  رهاـظ و  زا  معا  وا  دوجو  همه  دریگب و 
یبن رد  شدوجو  همه  هک  تسا  یـسک  دحوم  دـبای ؛ روهظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  راونا  ات  دـشاب  ناشیا  هب  یلوتم  دـنک و  تکرح 

هدیـسر و (ص ) مرکا یبن  هبیط  تایح  هب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ رهاظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  رون  تسا و  یناف  (ص ) مرکا
هتشذگ رد  ناسنا  تسا ؛ یتسرپ  تب  هب  کیدزن  كرـش ، ینعم  زین  لباقم  هطقن  رد  تسا ؛ هتفای  ققحت  یلجت و  وا  رد  ترـضح  تافص 

ریغ زا  دنک ، هجوت  ریغ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  كرـش  رت  قیمع  هیال  درک ؛ ادیپ  تاجن  نآ  زا  دـیاب  هک  دـیتسرپ  یم  ار  بوچ  گنس و 
قیمع هیال  نیا  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  ریغ  دشاب و  راودیما  ریغ  هب  دسرتب ، ریغ  زا  دهد ، عاجرا  ریغ  هب  ار  دوخ  ياهرارطـضا  دهاوخب ،

.تسا كرش  رت 
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نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  سیلبا و 

هب اـعد  هیآ  نـیا  رد  /60 ؛) رفاـغ «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  یتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  «َو 
ریغ و هب  قلعت  ریغ ، زا  ياعد  ریغ ، زا  تساوخرد  تسا ؛ هدمآ  باسح  هب  هللا  یلع  رابکتـسا  زین  اعد  كرت  هدش و  حرطم  تدابع  ناونع 

يایلوا دوخ  رفک  كرش و  هیال  نیرت  قیمع  یلو  تسا ؛ كرش  زا  يرت  ینطاب  هیال  زین  نیا  تسا ؛ یتسرپ  تب  كرش و  ندناوخ  ار  ریغ 
یتسرپ و تب  رد  .دـننک  یم  یتسرپ  تب  هب  راداو  ار  وا  دوش  دراو  اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  یـسک  رگا  تساه ؛ نآ  تیالو  توغاـط و 

دتسرپ یم  ار  بوچ  گنس و  یسک  ینعی  باکترا  .هماقا  هعاشا و  باکترا ، زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  هبترم  حطـس و  هس  زین  كرش 
یم دای  هب  هاگ  ره  هک  مدرک  راک  ود  مرمع  رد  نم  دوب : هتفگروج  همئا  زا  یکی  .دنک  یم  هیکت  نآ  هب  هدرک و  هدجس  نآ  لباقم  رد  و 

هتـشذگ رد  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  هدـنخ  هب  ارم  هچنآ  مـیرگ ؛ یم  يرگید  يارب  دراد و  یم  او  هدـنخ  هـب  ارم  اـه  نآ  زا  یکی  مروآ 
رطخ زا  ار  ام  ات  میتشاذـگ  یم  رـس  يـالاب  میدرک و  یم  تسرد  اـمرخ  زا  یتب  ناـبایب ، رد  رطخ  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  بش  ماـگنه 

.میدروخ یم  ار  ییامرخ  تب  نامه  میدش ، یم  رادیب  تمالس  هب  هک  حبص  یلو  دنک ؛ ظفح 

هعاـشا ار  یتـسرپ  تب  یـسک  هک  تسا  نیا  مود  تلاـح  .دـنک  یم  هیکت  وا  هب  هدرک و  تداـبع  ار  تب  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  باـکترا 
ار زامن  دزاسب و  دجـسم  يرگید  درف  دـناوخب و  زامن  یـسک  هک  تسا  نیا  شلباقم  هطقن  دـنک ؛ اـپ  هب  هدـکیم  هدـکتب و  ینعی  دـهدب ؛

تب گـنهرف  نداد  جاور  ینعی  تسا ؛ یتـسرپ  تب  رفک و  كرـش و  هماـقا  تسا ، رتـالاب  ود  نآ  زا  هک  موـس  هلحرم  دـهد ؛ یم  هعاـشا 
اه نآ  لباقم  رد  دـنهاوخب و  اه  تب  نیا  زا  دـیاب  تساه و  تب  نیا  تسد  رد  ناشروما  همه  دـننک  ساسحا  مدرم  هک  ییاج  ات  یتسرپ 

تب هماقا  سپ  دننک ؛ ترفغم  بلط  اه  نآ  زا  دنـسرتب و  اه  نآ  زا  دـش ، لزان  ییالب  رگا  ای  دـنهدب  ینابرق  اه  نآ  يارب  دـننک ، هدـجس 
هب هجوت  گنهرف  هکلب  تسین  هعاشا  باکترا و  طقف  توغاط  يایلوا  راک  نیارباـنب  نداد ؛ جاور  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ینعی  یتسرپ 

هکلب تسین ، دـیحوت  هعاشا  ای  تدابع  طقف  مه  مالـسلا  هیلع  موصعم  راک  هک  نانچمه  دـننک ؛ یم  هماقا  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ریغ و 
هماقا ار  دیحوت  تاماقم  همه  دنتـسه ؛ هللا  فرع  انب  هللادبع و  انب  قادـصم ) ( ؛ دنتـسه نید  مئاعد  دـیحوت و  ناکرا  .تسا  دـیحوت  هماقا 
یلـص مرکا  یبن  سدقم  دوجو  تسد  هب  دیحوت  حطـس  نیرت  ینطاب  نیرت و  قیمع  ات  دیحوت  حطـس  نیرت  يرهاظ  زا  هماقا ، دـننک ؛ یم 
کی ددرگ _  یم  رب  نآ  هب  نآرق  ياهراذـنا  همه  هک  یتـسرپ _  تب  كرـش و  زا  ضارعا  يارب  سپ  دوش ؛ یم  قـقحم  هلآ  هیلع و  هللا 
هیکت ریغ  هب  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  مدق  کی  دنکن ؛ هدجـس  اه  نآ  لباقم  رد  دتـسرپن و  ار  بوچ  گنـس و  ناسنا  هک  تسا  نیا  مدـق 

نآ اریز  دنک ؛ بانتجا  سیلبا  توغاط و  يایلوا  تیالو  زا  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  هبترم  دشابن ؛ راودیما  ریغ  هب  دسرتن و  ریغ  زا  دـنکن ،
هدوب (ع ) ءایبنا هزرابم  هضراعم و  لیلد  هب  میا  هتشاذگ  رانک  ار  یبوچ  ياه  تب  زورما  رگا  .دنتسه  ملاع  رد  یتسرپ  تب  هماقا  روحم  اه 

ناشیارب یگدـنز  همه  تعـسو  هب  دـیدج  تب  کی  دـنچ  ره  دنتـسرپ ؛ یمن  ار  بوچ  گنـس و  هک  دـنا  هدیـسر  يزرم  هب  مدرم  تسا ؛
دیحوت ياه  باجح  نیرت  گرزب  وزج  هک  ددجت  نایرج  دـننام  دـننک ؛ یم  لوغـشم  ار  اه  نآ  يرگید  لکـش  هب  دـنا و  هدرک  تسرد 

زا دنرادن ؛ ادـخ  اب  يراک  دـننک و  یم  هدجـس  نآ  رب  بش  زور و  مدرم  هک  دـنا  هدرک  تسرد  برغ  ندـمت  لک  هزادـنا  هب  یتب  تسا ؛
نردـم یتسرپ  تب  کی  نیا  دـنزیخ ؛ یمرب  ایند  رکف  اب  مه  حبـص  دـنباوخ و  یم  ایند  رکف  اب  مه  بش  دنتـسه ، ایند  هب  لوغـشم  حـبص 

.تسا
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ناشیا لیذ  ناتدوجو  همه  دـیناسرب و  (ص ) مرکا یبن  هب  ار  دوخ  ینعی  هللا » الا  اودـبعت  الا  « ؛ دراد یتاماقم  مه  كرـش  زا  ضارعا  سپ 
كرش ات  یفخ  كرش  كرش _  هب  دوش ، توغاط  يایلوا  وریپ  یـسک  رگا  .دینک  ضارعا  توغاط  يایلوا  زا  دیتسرپن و  ار  ریغ  دشاب و 

امَّنَأ ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  « ؛ تسا هدش  نایب  نوگانوگ  ریباعت  اب  نآرق  رد  هتکن  نیا  .دوش  یم  التبم  یتسرپ  تب  و  یلج _ 
سدـقم دوجو  نیا  /110 ؛) فهک «) ًادَـحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَـمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ 

دـسرب هللا  ءاقل  دیحوت و  ماقم  هب  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  تسا ؛ دیحوت  مه  وا  یحو  هصالخ  دوش و  یم  یحو  وا  رب  هک  تسا  يربمایپ 
تدابع رد  دهد و  ماجنا  یحلاص  لمع  دیاب  ددرگ  غراف  وا  ریغ  زا  دشاب و  لاعتم  يادخ  اب  لوغـشم  هشیمه  دنک و  كرد  ار  دـیحوت  و 

« هللا الا  هلا  ال   » كرد تسا ؛ قح  ترـضح  تیهولوا  تقیقح  كرد  دـیحوت و  هب  ندیـسر  هار  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  كرـش  راـگدرورپ 
وا رب  دـیحوت  تقیقح  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  تسا ؛ تدابع  رد  كرـش  زا  ضارعا  حـلاص و  لمع  نآ  ماـجنا  هب  طورـشم 

.دنک یم  یگدنز  هللا  الا  هلا  اب ال  ملاع  نیا  رد  دمهف و  یم  ار  هللا  الا  هلا  تقیقح ال  دوش و  یم  راکشآ 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  لمع 

دروم هک  یفخ  كرـش  یتح  دشاب ؛ هتـشادن  تدابع  رد  كرـش  دشاب و  حلاص  لمع  لها  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  صخـشم  هیآ  رهاظ  زا 
کیرات بش  رد  هایس  گنس  رب  هایـس  هچروم  رثا  صیخـشت  زا  شـصیخشت  تسا و  روفغم  كرـشح  تایاور  ریبعت  هب  تسا و  ترفغم 

سپ تسا ؛ دیحوت  باجح  هدش و  نایب  هللا  ءاقل  عنام  مه  كرش  زا  هزادنا  نیا  یتح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایب  رد  .تسا  رتراوشد 
؟ تفای تاجن  كرش  زا  ناوت  یم  هنوگچ  هیآ  نطاب  ساسارب  لاح  .تسا  هیآ  رهاظ  ینعم  نیا  .درک  ادیپ  تاجن  اه  كرش  همه  زا  دیاب 

ُمُُهتَیَالَو َو  ْمِهِْریَغ - َهَیَالَو  ِدَّمَُحم  ِلآ  ِهَیَالَو  َعَم  ْذِخَّتَی  َال  : » دندومرف هک  هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  هیآ  نیا  لیذ 
ءاقل هب  تسا ، هللا  ءاقل  طرـش  هک  یحلاص  لمع  نآ  نودب  اریز  .دینکن  ذـخا  ار  ریغ  تیالو  اه  نآ  تیالو  اب  ینعی  »(1) ؛ ِحلاَّصلا ُلَمَْعلا 

یم روبع  ظفل  ماقم  زا  هک  درب _  یم  شیپ  هللا  الا  هلا  دیحوت و ال  تقیقح  كرد  هللا و  ءاقل  ماقم  ات  ار  ام  هک  یصالخا  .دیسر  یمن  هللا 
ام ياوق  همه  ًانطاب  ًارهاظ و  .تسا  ناشیا  يارب  (ع ) تیب لها  تیالو  ماقم  رد  ندادن  رارق  کیرـش  میـسر _  یم  تقیقح  ماقم  هب  مینک 

تدابع رد  كرش  دهد و  یم  رارق  کیرش  راگدرورپ  يارب  تدابع  رد  یـسک  رگا  دندومرف : دعب  دشاب ؛ اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  دیاب 
.تسا هدش  یهتنم  دیحوت  رد  كرش  هب  هک  دراد  كرش  ام  تیالو  رد  وا  هک  دینادب  یفخ _  كرش  یتح  دراد _ 
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مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، تاجرد 

نمف ینـصح  هللا  الا  هلا  هملک ال   » ینعی ندـش  دـحوم  .تسا  تیالو  يداو  رد  دوجو  همه  اـب  نتفرگ  رارق  دـیحوت  هب  ندیـسر  هار  سپ 
طیحم دراو  ینعی  دیحوت  یباذع » نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » ینعی یباذـع » نم  نما  ینـصح  لخد 

هب دیحوت  نیا  رد  ام  تاجرد  دوش ؛ یم  زاغآ  دیحوت  تاماقم  رد  ریـس  دیحوت  يداو  هب  دورو  اب  ندنام ؛ طیحم  نیا  رد  ندش و  تیالو 
تمایق زور  ددرگ ، یمرب  ام  رد  نآرق  ققحت  تاجرد  هب  ام  نامیا  تاجرد  هک  نانچمه  دراد ؛ یگتـسب  تیـالو  رد  اـم  تاـجرد  هبترم 
تـشهب دنراد ، یتاجرد  دوخ  نامیا  تاجرد  هزادنا  هب  نینمؤم  تسام ؛ دیحوت  نامیا و  تاجرد  اب  بسانتم  تشهب  رد  ام  تاجرد  مه 
ِنِمْؤُْمِلل ُلوُقَیَف  « ؛ تسا نارق  تایآ  هزادـنا  هب  مه  تشهب  تاجرد  تسا ؛ نآرق  تایآ  هزادـنا  هب  نامیا  تاجرد  نیا  دراد ؛ یتاجرد  مه 

هزادـنا نامه  هب  تسا ، هدـش  يراج  ناـسنا  رد  نآرق  تقیقح  هدـش و  ققحم  ناـسنا  رد  نآرق  رون  هک  يا  هزادـنا  هب  »(1) ؛ هَقْرا َو  ْأَْرقا 
تاماقم رد  ریـس  دیحوت ، تاماقم  رد  ریـس  نیاربانب  دراد ؛ هجرد  دـیحوت  يداو  رد  هزادـنا  نامه  هب  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  ناسنا 

رد ریس  یترابع  هب  »(2) ؛ ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ   » هک تسا  نیا  هکس  يور  نآ  تسا ؛ نآرق  تعافش  هب  ریـس  نآرق و 
رد ام  تاجرد  دیحوت  رد  ام  تاجرد  »(3) ؛ نِینِمْؤُْمِلل ٌتاَجَرَد  ِهَّللا … ْمُه َو  َو  « ؛ تسا تیالو  تاجرد  رد  ریـس  نامه  دیحوت  تاجرد 

؛ تسا ترـضح  رونلا  تیب  رد  شدوجو  همه  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  لابند  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ تیالو  يداو 
یم روصت  هک  دننک  یم  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  دیحوت  اه  یلیخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نصح  تیالو و  يداو  رد  شیاوق  همه 

هک تسا  نامه  (ع ) تیب لها  تانایب  نآرق و  رد  دیحوت  .تسین  هنوگ  نیا  یلو  دوب ؛ مه  دحوم  تفر و  یسک  ره  لابند  ناوت  یم  دوش 
رارق اه   نآ  تیالو  تحت  و  (ص ) مرکا یبن  نانمـشد  توغاط و  يایلوا  هب  ندش  کیدزن  ینعی  مه  ندوب  كرـشم  دش ؛ هداد  حیـضوت 

یتسرپ تب  نامه  یلو  دوش  یم  ضوع  اه  تب  لکـش  طقف  دـننک ؛ یم  هماـقا  ناـسنا  حور  رد  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  اـه  نآ  نتفرگ ؛
بوچ و هرابود  مدرم  هک  تسین  نیا  روظنم  دننادرگ ؛ یمرب  ارقهق  هب  ار  مدرم  دـنور و  یم  الاب  نم  ربنم  رب  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛

زورما تب  یلو  دندوب  گنس  بوچ و  دح  رد  اه  تب  هتشذگ  رد  .دننک  یم  ضوع  ار  گنس  بوچ و  لکش  هکلب  دنتسرپ ، یم  گنس 
.دننک یم  كرشم  هنوگ  نیا  ار  ام  تسا ؛ ندمت  کی  تعسو  هب 
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اب هک  ییاه  یگریت  اه و  یگدولآ  اه ، جـنر  همه  دـنک و  یم  دـیدهت  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ترخآ  ایند و  ياه  تبوقع  همه  نیارباـنب 
يایلوا اب  یکیدزن  لیلد  هب  اه  قیـض  اه و  کنـض  اه ، جنر  اه ، باذـع  اه ، یکاپان  اه ، سجر  همه  و  هدـمآ ، نآرق  رد  فلتخم  ریباعت 
تـشهب تاجرد  دیحوت ، نامیا و  تاجرد  اه ، باوث  همه  یفرط  زا  .تساه  نآ  اب  یهارمه  اه و  نآ  تیالو  تحت  یگدنز  توغاط و 

هَنِطاـب ًهَرِهاـظ َو  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَا  َو  « ؛ تسا ندوـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تیـالو و  يداو  هب  دورو  لاـعتم  يادـخ  تمعن  تاـجرد  و 
ینطاب يرهاظ و  ياه  تمعن  رد  قرغ  امـش  هتخیر و  ورف  امـش  رب  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياـه  تمعن  لاـعتم  يادـخ  /20 ؛) نامقل «ً)

یلو مالسلا ؛ هیلع  بیاغ  ماما  هب  ینطاب  تمعن  زا  هدش و  ریبعت  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرهاظ  تمعن  زا  یهاگ  تایاور  رد  .دیتسه 
نیا ار  تیاور  یسک  تسا  نکمم  .تسا  تیالو  ینطاب ، تمعن  تسا و  توبن  دیحوت و  يرهاظ ، تمعن  دندومرف : تایاور  یـضعب  رد 

دحوم هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسین ؛ نیا  شیانعم  یلو  تسا  دـیحوت  زا  رتالاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  اـیوگ  هک  دـمهفب  هنوگ 
دنک و كرد  ار  دیحوت  تقیقح  دشاب و  یقیقح  دحوم  دهاوخب  یـسک  رگا  نطاب ؛ هبترم  کی  رهاظ و  هبترم  کی  دراد ؛ یبتارم  ندوب 

تیالو هب  دورو  ودب  زا  ناسنا  هک  ارچ  دنک ؛ ادیپ  دورو  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دیاب  دوش  فوشکم  دوهشم و  شیارب  تقیقح  نیا 
نصح نیا  دراو  ناسنا  رگا  .دنک  یم  ریس  دیحوت  تاجرد  رد  دسر  یم  هک  دیحوت  نطاب  هب  سپس  دوش ؛ یم  دحوم  مالـسلا  هیلع  ماما 

نیا زا  .دوش  یم  اهر  اه  جنر  اه و  تبوقع  اه ، تملظ  اه ، تلاذر  اه ، یکاپان  كرـش ، تافآ  زا  هدرک و  ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  دوش ،
.دشاب هتشاد  ریس  برق  تاجرد  رد  دیاب  دعب  هب  هلحرم 
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ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  لیم   

یمن رارق  دیحوت  ترطف  ام  رد  رگا  /30 ؛) مور «) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دیحوت  رب  ار  ام  ترطف  لاعتم  يادـخ 
هب ار  ام  (ع ) ءایبنا رگا  تشادـن ؛ یهجو  زین  وا  توعد  میتشادـن و  دـیحوت  يـالاب  تاـماقم  صـالخا و  یتسرپادـخ و  هب  یلیم  اـم  داد ،

یتح دـیحوت و  تاجرد  نیرتالاب  هب  لیم  ام  تشرـس  ترطف و  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دـننک  یم  توعد  دـیحوت  تاجرد  نیرتـالاب 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  یبح  شتـسرپ  دـیحوت ، هجرد  نیرتالاب  رگا  .میقاتـشم  تاماقم  نیا  هب  اـم  دراد و  دوجو  هللا  ءاـقل  هب  لـیم 
َّلَج َّزَع َو  َهَّللا  اوُدَبَع  ٌمْوَق  َو  « ؛ دشاب بح  رس  زا  دشابن و  فوخ  ای  عمط  رس  زا  مه  شتسرپ  نیا  دشاب ؛ شتـسرپ  رد  قرغ  ام  دوجو  همه 

دوجو .نارگید  نامدوخ و  تبحم  هب  هن  مییادـخ ، تبحم  هب  روطفم  ام  دراد ؛ دوجو  ام  دوجو  رد  یبح  تدابع  نیا  هشیر  »(1) ؛ َهل ًاّبُح 
دیحوت هب  لیم  ام  ترطف  رد  .دـنا  هداد  رارق  ار  دـیحوت  شترطف  رد  تسا و  دـیحوت  هب  ندیـسر  دادعتـسا  ياراد  رذـب  کی  لثم  ناـسنا 

رونلا تیب  رد  نتفرگ و  رارق  (ص ) مرکا یبـن  تیـالو  لـیذ  دوجو  همه  اـب  ینعی  تیـالو ، يداو  هب  دورو  ینعی  دـیحوت  دـنا ؛ هتـشاذگ 
، تسا نیا  دیحوت  تقیقح  رگا  ندرک ؛ ادیپ  تعفر  ادخ  فرط  هب  رکذ ، تقیقح  نیا  اب  ندرک و  ریس  ترضح  رون  اب  ندوب و  ترـضح 

میراد تسود  تلاسر ؛ هب  لیم  مه  میراد ، دیحوت  هب  لیم  مه  تسام ؛ دوجو  رذب  نیا  دـنا و  هتـشاذگ  ام  دوجو  رد  ار  یلیم  نینچ  سپ 
نیا رد  لیلد  نیمه  هب  تسه ؛ ناشیا  تیالو  يداو  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  تکرح  لیم  اـم  ترطف  رد  مینک ؛ تکرح  لوسر  نیا  اـب 
یم دیحوت  تسام ، ترطف  رد  هچنآ  تایاور  ساسارب  دنداد ؛ حیضوت  ار  دیحوت  یترابع  هب  دندومرف و  انعم  ار  ترطف  ترضح  تیاور 

َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َوُه  : » تسا هداد  رارق  زیچ  هس  امش  ترطف  رد  ادخ  دندومرف : رگید  ياج  رد  .دشاب 
.تسا دیحوت  اجنیا  ات  تسه و  ام  ترطف  رد  دهع  هس  نیا  »(2) ؛ دیِحْوَّتلا اَنُهاَه  َیلِإ  ِهَّللا  ُِّیلَو 
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هک (ص ) مرکا یبن  لیذ  تکرح  ندوب و  دحوم  هب  ام  لیم  تسا ؛ نیمه  دیحوت  لیصفت  تسه ، دیحوت  امش  ترطف  رد  هدش  هتفگ  رگا 
نیمز رد  هک  يرذب  .تسا  هدش  هتشاذگ  ام  ترطف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طارـص  دیحوت و  يداو  رد  تکرح  و  تسام ، طارص 

نیا هب  ار  دوخ  مه  رذـب  نیا  و  دـشاب ، زیخلـصاح  نیمز  دـباتب و  دیـشروخ  درابب ، بسانم  ناراب  رگا  دراد ؛ شیور  دادعتـسا  دـتفا ، یم 
رذب دوخ  تباجا  هب  دادعتسا  ندشافوکش  هتبلا  دش ؛ دهاوخ  افوکش  شیاهدادعتسا  همه  دییور و  دهاوخ  دناسرب ، زیخلـصاح  نیمزرس 

رد تسا ؛ رذب  دننام  مه  ناسنا  تسین ؛ یفاک  هناد  شیور  يارب  ییاهنت  هب  زیخلصاح  نیمزرـس  کی  رد  نتفگ  رارق  .دراد  یگتـسب  مه 
اب ناتیاهدهع  اه و  قاثیم  هب  هک  تسا  نیا  ام  اب  (ع ) ءایبنا نخـس  »(1) ؛ ِهتَرِْطف َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسه دیحوت  قاثیم  رذب و  ام  ترطف 

تیالو و لیبس  رد  تکرح  اب  .تسام  دوجو  رد  تیالو  دهع  دیحوت ، دـهع  /60 ؛) سی «) َمَدآ یَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  « ؛ دینک افو  ادـخ 
رد ار  نآ  تسه و  ام  دوجو  رد  لیم  نیا  دوش ؛ یم  ینارون  ام  ینطاب  يرهاـظ و  ياوق  همه  دـیحوت  تاـماقم  كرد  ندیـسر  تیلعف  هب 

.دنا هتشاذگ  ام  دوجو 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  لیبس 

هیلع ماما  اـم  /3 ؛) ناسنا «) ًاروُفَک اَّمِإ  ًارِکاَش َو  اَّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَـه  اـَّنِإ  « ؛ دراد دوخ  يور  شیپ  ریـسم  ود  اـیند  ملاـع  هب  دورو  اـب  ناـسنا 
لاؤس و چیه  دش ؛ یم  عیاض  اهدادعتـسا  همه  تشادن ، دوجو  یطارـص  دوب و  ادخ  هب  ندیـسر  دادعتـسا  رگا  .میتشاذگ  زین  ار  مالـسلا 

یطارص هار و  یلو  دندرک  یم  قلخ  ناوضر  برق و  دیحوت و  بلاط  ار  ام  دنتشاذگ و  یم  یگدنب  هب  لیم  ام  رد  رگا  .دوبن  مه  یباوج 
ٍهَفّْطُن نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اـَّنِإ  « ؛ دـنا هداد  اـم  هب  ار  اهدادعتـسا  .دوبن  مه  يرفک  رکـش و  چـیه  یباوج و  لاؤس و  چـیه  دـنداد ، یمن  رارق 

تکرح لیبس  نیا  رد  دیاب  ام  دعب  هب  اجنیا  زا  دندوشگ ؛ ار  ادخ  هب  ندیـسر  هار  سپـس  /2 ؛) ناسنا «) اًریَِصب اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ 
هار هداد و  ام  هب  ار  دـیحوت  دادعتـسا  هک  دوش  یم  زاغآ  ییاجنآ  زا  رفک  رکـش و  .دـیآ  یم  ناـیم  هب  اـجنیا  زا  مه  رفک  رکـش و  مینک ؛

رگا .مینک  ادـیپ  ار  هار  میناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  ام  هنرگو  دـننک ؛ تیادـه  هار  نیا  هب  ار  ام  دـنهدب و  رارق  ام  يور  شیپ  ار  دـیحوت 
مه دنک ؛ یم  یفرعم  ار  دوخ  دیآ و  یم  (ص ) ربمایپ .تسا  یتسردان  هدیقع  دنک ، ادـیپ  ار  ربمغیپ  دـیاب  دوخ  ناسنا  دـندقتعم  يا  هدـع 

.لیبس هب  تیاده  مه  تسه ، لیبس  مه  تسه ، ددعتسا 
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دهاوخ هنوگچ  ام  دشر  میدش ، تلالد  طارـص  هب  مه  ام  دش و  هدوشگ  میقتـسم  طارـص  هللا و  لیبس  دمآ و  (ص ) ربمایپ هکنیا  زا  دـعب 
راربا هتـسد  کی  دنک ؛ یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اه  ناسنا  رفک ، رکـش و  نیا  اروفک » اما  ارکاش و  اما  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دوب ؟

اهُجاِزم َناـک  ٍسْأَـک  ْنـِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  ًاریعـَـس *  ًـالالْغَأ َو  َلِسالـَـس َو  َنیِرفاـْکِلل  انْدَـتْعَأ  اـَّنِإ  « ؛ راـفک رگید  هتــسد  دنتــسه و 
تـسد رگا  تسوا ؛ اب  هار  همادا  میوش  لیبس  دراو  رگا  دـنریگ ، یم  رارق  تیب ) لها   ) هللادابع تعافـش  لیذ  راربا  ( 5-4/ ناسنا «) ًارُوفاک
ییایند نیا  تعافش  هک  تسا  هللادابع  تعافش  هروس  یتا  له  هروس  .دننک  یم  تعافـش  ار  ام  هللادابع  میدرک ، رکـش  میداد و  ار  دوخ 

دنناشوج یم  ار  اه  همشچ  هک  ار _  ناشیا  يورخا  تعافش  و  دنهد _  یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  هرفـس  همقل  هک  ناشیا _ 
رذب ینعی  دیحوت  تسا ؛ مهارف  زیچ  همه  میـسرب ، دـیحوت  هب  میهاوخب  ام  رگا  سپ  تسا ؛ هدومرف  نایب  دـننک _  یم  باریـس  ار  راربا  و 

تروص نیا  رد  .تسین  مهبم  رما  کی  دیحوت  میهد ؛ رارق  میقتسم  طارـص  هقح و  تیالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دوجو و 
.تسا هدمآ  تایآ  تایاور و  رد  ینوگانوگ  ریباعت  اب  هک  دوش  یم  عقاو  مالسلا  هیلع  ماما  تعافش 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  طیحم 

ُماَمِْإلا : » دنیامرف یم  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لقن  تماما  باب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ینارون  یثیدـح  قودـص  ینیلک و  موحرم 
ماما »(1) ؛ هَضْوَّرلا ُریِدَْغلا َو  ُهَریِزَْغلا َو  ُْنیَْعلا  ُهَطیِسَْبلا َو  ُضْرَْألا  ُهَلِیلَّظلا َو  ُءاَمَّسلا  ُهَئیِضُْملا َو  ُسْمَّشلا  ُلِطاَْهلا َو  ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا 

ینیمز دزادـنا و  یم  هیاس  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  هک  تسا  يدیـشروخ  تسا ، تکربرپ  ناراب  تسا ، ناراـبرپ  ربا  مالـسلا  هیلع 
هطیـسب ضرا  وس  کی  زا  .تسا  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  .تسا  تقیقح  هکلب  تسین  هیبشت  اـه  نیا  تسا ؛ عساو  طیـسب و 

يدیشروخ مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دریگب  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد  نیمزرـس و  نیا  رد  ناسنا  دوجو  رذب  رگا  تسا و 
رپ ناراـب  دریگ و  یم  دوـخ  فارـشا  تحت  ار  وا  هک  تسا  يربا  دزادـنا ، یم  هیاـس  وا  رب  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  وا  رب  هک  تسا 

يداو رب  ناسنا  ینعی  دـیحوت  تسا ؛ دـیحوت  ینعم  نیا  دـنک ؛ یم  دـشر  يداو  نیا  رد  ناسنا  هاگ  نآ  دراب ؛ یم  وا  رب  هک  تسا  یتکرب 
ُهُْملِع َلاَق  ُهُماَعَط  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  « ؛ دنک هدافتـسا  ناشیا  ماعط  زا  دنیـشنب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هرفـس  رب  تیالو و 

! دیریگ یم  یسک  هچ  زا  ار  ناتملع  هک  دینک  تقد  »(2) ؛ ُهُذُخْأَی ْنَّمَع  ُهُذُخْأَی  يِذَّلا 
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تسا و ریاب  تسین و  زیخلـصاح  هتبلا  هک  ینیمزرـس  دراـکب ؛ راـفک  تیـالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  ناـسنا  ینعی  مه  كرش 
َْملَأ « ؛ دندرک كرش  هماقا  هک  یناسک  نامه  توغاط و  يایلوا  تیالو  نیمزرس  يداو و  هب  دورو  ینعی  كرـش  درادن ؛ یـشیور  یچیه 

تسا و تمعن  ام  تیالو  هکنیا  لیلد  دندومرف : ترضح  /28 ؛) میهاربا «) ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت 
َنِم اَِنب  َساَّنلا  ُهَّللا  َذَْـقنَأ  َنیِذَّلا  ُنَْحن  ُمیِعَّنلا  « ؛ تسا دـحوم  تشهب و  لها  دـسرب ، ام  هب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  تسام  تیـالو  تمعن ،

هک ار  تمعن  نیا  يا  هدع  تسا ؛ هداد  تاجن  كرـش  تلاهج و  يروک و  زا  ام  اب  ار  مدرم  ادـخ  »(1) ؛ یَمَْعلا َنِم  اَِنب  ْمُهَرََّصب  َِهلاَلَّضلا َو 
مکاح مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمادام  دندرک ؛ لیدبت  رفک  هملک  هب  دنتـشاذگ و  رانک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما   تیالو  مالـسلا و  هیلع  ماما 

هیلع موصعم  ماما  یتقو  یلو  دنتسه ؛ ناشیا  رون  ياضف  رد  همه  تسا و   (2)« َملاَْعِلل اَهِرُوِنب  ِهَلِّلَجُْملا  ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَک  ُماَمِْإلا   » وا تسا ،
َراد مُهَموَق  اّولَحَا  اًرفُک َو  ِهللا  َتَمِعن  اولََّدب  َنیّذَلا  َیِلا  ََرت  َملَا  « ؛ دوش یم  لیدبت  ریاب  يداو  هب  يداو  دمآ ، رفک  ماما  تفر و  رانک  مالسلا 

.دندرک منهج  دراو  ار  اه  نآ  اج  نیمه  زا  دندرب و  ریاب  راد  راوب و  يداو  هب  ار  مدرم  منهج » ِراوَبلا 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  دورو 

طقف ماقم  نیا  دیاش  دوش ؛ ( 13/ راطفنا «) میعن یفل  راربالا  نا   » اج نیمه  زا  دوش ؛ تشهب  دراو  ایند  نیمه  زا  ناـسنا  ینعی  دـیحوت  سپ 
.تسا (ع ) تیب لها  ام  تیالو  میعن ، دندومرف : هچنانچ  دنشاب ؛ تشهب  میعن و  رد  يا  هدع  مه  ایند  نیمه  رد  دوشن و  تمایق  هب  لوکوم 
تیالو يداو  دراو  هک  یسک  میحج » یفل  راجفلا  نا  و  « ؛ تسا تشهب  رد  ناویحلاراد و  رد  دوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  هک  یسک 

رد ادتبا  لاعتم  يادـخ  دوش ؛ یمن  افوکـش  زگره  یـسک  نینچ  يدوجو  رذـب  تسا ؛ ریاب  راد  هک  هدـش  دراو  منهج  رد  دوش  روج  همئا 
َءاَْملا ِِهب  اَْـنلَْزنَأَف  ٍّتِیَم  ٍدَـلَِبل  ُهاَنْقُـس  اـًلاَِقث  ًاباَحَـس  ّْتَلَقَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  اًرُْـشب  َحاَـیِّرلا  ُلِـسُْری  يِذـَّلا  َوُهَو  : » دـیامرف یم  نآرق 

ار اـهداب  تمحر ، ناراـب  يور  شیپ  هک  تسوا  /57 ؛) فارعا «) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  یَتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلَذَـک  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف 
ءام ربا ، نیا  هلیسو  هب  .میتسرف  یم  هدرم  ياهرهش  يوس  هب  ار  اه  نآ  دنوش  یم  رادراب  نیگنس  ياهربا  یتقو  دتسرف ؛ یم  تراشب  يارب 
یم هدرم  نیمزرـس  نیا  زا  تارمث  همه  هک  يوحن  هب  مینک ؛ یم  هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  میتسرف و  یم  ورف  ار  بآ  مینک و  یم  لزان  ار 

هک دشاب  نیا  مه  نآ  ینطاب  يانعم  کی  دیاش  .دراد  داعم  هب  هراشا  بلطم  نیا  مینک ؛ یم  هدنز  هنوگ  نیا  مه  ار  اه  هدرم  سپ  دـنیور ؛
انتیـالو نـع  اـتیم  دوـمرف  اـنییحاف  اـتیم  ناـک  نـمفا  « ؛ دراـبب نآ  رب  یهلا  باحــس  نـیا  هـک  دوـش  یم  هدـنز  یناـمز  اـم  هدرم  نـیمزرس 
.تسا هدرم  یلو  دور ، یم  هار  نیمز  يور  هک  يا  هدرم  .تسا  هدرم  هدیـسرن ، مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  هـب  هـک  یـسک  »(3) ؛ هانییحاف

دنور یم  هار  دوخ  ياهربق  رد  هک  یناسک  /22 ؛) رطاف «) رُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  « ؛ تسا ربق  رد  ًاعقاو  نـالا  هک  تسا  يا  هدرم 
.دنشاب هنجلا  ضایر  نم  هضور  تسا  نکمم  اهربق  زا  یضعب  نوچ  دنونش ؛ یم  ربق ، نورد  ياه  هدرم  زا  يرایسب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ 

رد یلو  دنور  یم  هار  نیمز  يور  نالا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدرم  نآ  زا  روظنم  یلو  دونـش ؛ یم  رتهب  مه  ام  زا  یتح  يا  هدرم  نینچ 
رد دوش  نآ  دراو  یـسک  رگا  هک  تسا  توم  طیحم  تسا ؛ روج  همئا  تیالو  طـیحم  ربق ، نیا  زا  روظنم  دنتـسه ؛ دوخ  ربق  نورد  عقاو 
؛) 58/ فارعا «) ادِکَن َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا ؛ ربق 

تسا و هبر » نذاب  هتابن  جرخی   » كاپ رهـش  تسا ؛ ثیبخ  رهـش  يرگید  كاـپ و  رهـش  اـی  بیط  دـلب  یکی  دـنا : هنوگ  ود  اـه  نیمزرس 
زج و  ادکن » الا  جرخیال   » هک تسا  خالگنس  راز و  هروش  نیمزرس  کی  ثیبخ  نیمزرس  یلو  دنیور ؛ یم  راگدرورپ  نذا  هب  شناهایگ 
نب یلع  ریسفت  رد  .تسین  تارمث  هویم و  ناتسغاب و  اجنآ  رد  دیور ؛ یم  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  دهد و  یمن  یلوصحم  چیه  یکدنا ،
دلب لباقم  هطقن  هب  ثیبخ  دـلب  سکع ، هب  دوش ؛ یم  راکـشآ  شتارمث  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  بیط  دـلب  میهاربا ،

.تسا هدش  ریسفت  بیط 
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؛ دراد لیامت  میا  هدش  مزلم  نآ  ماجنا  هب  هک  دیحوت  عورف  همه  هب  ام  ترطف  .دراد  دیحوت  نوئـش  همه  دـیحوت و  هب  لیم  ام  دوجو  رذـب 
اـهَروُُجف َو اـهَمَْهلَأَف  « ؛ ترفن ناـهانگ  اـه و  يدـب  همه  هب  تبـسن  تسه و  لـیامت  تاـکز و … جـح ، زاـمن ، هـب  تبـسن  اـم  ترطف  رد 
ار دوجو  رذب  بیترت  نیدب  .دهد  یم  تنیز  دنک و  یم  توعد  ار  ام  سفن  دراد ؛ دوجو  سفن  مه  فرط  نیا  هتبلا  /8 ؛) سمش «) اهاْوقَت

يرگید ریاد و  نیمزرس  رهـش و  یکی  ثیبخ ؛ نیمزرـس  يرگید  تسا و  بیط  دلب  هک  ینیمزرـس  یکی  درب ؛ نیمزرـس  ود  رد  ناوت  یم 
ُلِطاَْهلا َو ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا  ُماَمِْإلا  « ؛ تسا عساو  نیمزرس  طیـسب و  ضرا  طیحم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طیحم  .ریاب  نیمزرس 

نیاربانب دـبات ؛ یم  دراب و  یم  دوش ، یم  ناراب  دوش ، یم  نابیاس  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنآ  رد  هَلِیلَّظلا » ُءاَـمَّسلا  ُهَئیِـضُْملا َو  ُسْمَّشلا 
يداو رد  ناسنا  رگا  مه  فرط  نآ  رد  .تسا  تعافـش  ینعم  نیا  دـسر ؛ یم  تیلعف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  ناـسنا  ياـه  تیفرظ  همه 

.دوش یم  ققحم  هنوگ  نیا  دیحوت  كرش و  تقیقح  .دننک  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  اه  نآ  دش ، دراو  روج  همئا  تیالو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) نیموصعم

هداد حیـضوت  ار  ترـضح  تدالو  هک  یفاک  فیرـش  باتک  زا  یبنلا  دـلوم  باب  تاـیاور  دـننام  تسا ؛ ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 
هداعلا قوف  ياه  تیاور  هلمج  زا  تایاور  نیا  .منک  یم  میدـقت  دوش  یم  متخ  یفوج  دـیزی  نب  رباج  هب  هک  راـحب  زا  ار  یتیاور  .تسا 

نم هب  تیاور  رازه  تسیب  دیوگ : یم  تسا و  هدوب  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ّرس  باحصا  زا  یفوج  دیزی  نب  رباج  تسا ؛
هب يرگید  صخـش  .دـنا  هدوب  ّرـس  لها  وا  لاـثما  هتبلا  .منک  وگزاـب  يدـحا  يارب  دـیابن  دـنامب و  مدوخ  دزن  رد  طـقف  هک  دـنا  هدومرف 

یمن ام  يارب  امـش  یلو  دـنتفگ ؛ یم  دوخ  باحـصا  يارب  بیغ  راـبخا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  امـش  دـج  درک : ضرع  ترـضح 
نیاربانب .دیتسین  هنوگ  نیا  امـش  یلو  دـندرک  یمن  وگزاب  دنتـشاد و  یم  هگن  دوخ  دزن  ار  فرح  اه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دـییامرف ؛

یم ایانم  ایالب و  ملع  تیاور  دوب و  ّرـس  لها  وزج  زین  یفوج  دـیزی  نبرباج  .درک  وگزاـب  ناوت  یمن  تسا  رارـسا  وزج  هک  ار  یتاـیاور 
؛ دنتسه هداعلا  قوف  رایسب  هدرک ، لقن  هک  مه  یتایاور  یلو  .تسا  هدرکن  وگزاب  ار  تایاور  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  تسناد ؛
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َال ُهَّللا َو  َناَک  ُِرباَج  اَی  ُِرقاَْبلا ع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرباَج  : » تسا نیا  هدرک  لـقن  هک  یتیاور  زا  یـشخب 
ِِهتَمَظَع ِهِرُون َو  ْنِم  ُهَعَم  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَـنَقَلَخ  ًادَّمَُحم ص َو  َقَلَخ  ْنَأ  ُهَقَلَخ  ٍْقلَخ  ْنِم  َأَدَْـتبا  اَـم  ُلَّوَأَـف  َلوُهْجَم  اـَل  َمُوْلعَم َو  اـَل  ُهُْریَغ َو  ْیَش َء 

اَنِّبَر ِرُون  ْنِم  اَنُرُون  ُلِصْفَی  َرَمَق  َال  َسْمَـش َو  َال  َراَهَن َو  َال  َْلَیل َو  َال  َناَکَم َو  َال  َضْرَأ َو  َال  َءاَمَـس َو  َال  ُْثیَح  ِْهیَدَی  َْنَیب  َءاَرْـضَخ  ًهَّلِظَأ  اَنَفَقْوَأَف 
َهَّللا َو َدَبَع  ٍْقلَخ  ُلَّوَأ  ِهَّللا َو  ِْقلَخ  ُلَّوَأ  ُنْحَنَف  ِهتَداَبِع …  َّقَح  ُهُُدبْعَن  ُهُدَمَْحن َو  ُهُسِّدَُقن َو  َیلاَعَت َو  َهَّللا  ُحِّبَُسن  ِسْمَّشلا  َنِم  ِسْمَّشلا  ِعاَعُشَک 
ُهَّللا َو َدـِبُع  اَِنب  ُهَّللا َو  َدِّحُو  اَِنب  ُهَّللا َو  َفِرُع  اَِنبَف  َنیِّیِمَدْآلا  ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  ْمِِهتَداَبِع  ْمِهِحِیبْسَت َو  ُبَبَـس  ِْقلَْخلا َو  ِْقلَخ  ُبَبَـس  ُنَْحن  ُهَحَّبَس َو 
هن هدوبن ؛ چیه  هدوب و  قح  ترـضح  ینعی   (1)« بَقاَع ْنَم  َبَقاَع  اَِنب  َباـَثَأ َو  ْنَم  َباـَثَأ  اَِـنب  ِهِْقلَخ َو  ِعیِمَج  ْنِم  َمَرْکَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمَرْکَأ  اَِـنب 
رد دـیرفآ ؛ دوخ  تمظع  رون و  زا  ار  ربمغیپ  اب  تیب  لها  ام  درک ، زاغآ  تاقولخم  تقلخ  رد  هک  يزیچ  نیلوا  یلوهجم ؛ هن  یمولعم و 

رون لثم  ام  رون  هاگ  نآ  دوبن ؛ ینامـسآ  نیمز و  يدیـشروخ و  هام و  يزور و  بش و  چـیه  هک  یلاـح  رد  میداتـسیا  ادـخ  يور  شیپ 
؛ تسا دلوی » مل  دلی و  مل   » لاعتم يادخ  ًاعطق  دوش ؛ هداد  حیضوت  دیاب  زارف  نیا  هتبلا  دوب ؛ وا  رون  زا  دبات  یم  دیشروخ  زا  هک  دیشروخ 
؛ تسا لکـش  نیرت  فیطل  هب  یتح  ندـش  جراخ  ینعم  هب  ندـش  رداص  روظنم  دوش ؛ یمن  رداص  لاعتم  يادـخ  زا  يزیچ  یچیه  ینعی 

طقف اجنآ  .دوب  یهلا  رون  عاعـش  ام  رون  میدوب و  لاعتم  يادخ  رـضحم  رد  ام  دنیامرف : یم  دوش ؛ انعم  دیاب  تیاور  نیا  رد  تقیقح  نیا 
یم سیدـقت  دـیمحت و  حـیبست و  ار  لاعتم  يادـخ  ام  دـباع ؛ ام  دوب و  دوبعم  وا  میدرک و  یم  تداـبع  اـم  قح ؛ ترـضح  میدوب و  اـم 

تدابع و ار  ادـخ  هک  میتسه  یتاقولخم  نیلوا  ام  دـنیامرف : یم  هک  اجنیا  اـت  دراد  همادا  تیاور  .تسوا  تداـبع  قح  هچناـنچ  میدرک ،
تقلخ ببـس  مه  یلو  دیرفآ  ار  تقلخ  همه  لاعتم  يادخ  تسا ؛ لبق  تالمج  هب  طونم  ثیدح ، همادا  يانعم  هتبلا  دنا ؛ هدرک  حـیبست 

ناشتدابع ببس  میتسه ؛ ام  ناشیا  حیبست  ببـس  دنیوگ ، یم  حیبست  تاقولخم  رگا  .ضیف  هطـساو  مه  نآ و  ییاغ  تلع  مه  میدوب ، ام 
هدـش و هتخانـش  ام  هطـساو  هب  ادـخ  میتسه ؛ ام  مه  (ع ) لسرم يءایبنا  برقم و  هکئالم  تداـبع  حـیبست و  ببـس  یتح  میتسه ؛ اـم  مه 

مارکا ام  هلیـسو  هب  درک ، مارکا  هک  ار  یقلخ  ره  ادخ  .تسا  هدش  تدابع  ام  هطـساو  هب  ادـخ  هدـیدرگ و  كرد  ققحم و  ام  اب  دـیحوت 
.دناسر نیمرکم  ماقم  هب  دومن و 
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كرش ندرک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  دوجو  همه  اب  ینعی  دیحوت  تسا و  یماقم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماقم  سپ 
دـهد و رارق  لیبس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  دـناوت  یم  ناسنا  نتفر ،؛ ران  همئا  لابند  هب  نتفرگ و  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ینعی  مه 
هب هک  دسر  یم  يدعب  هطقن  هب  لیبس  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  .دوش  رفاک  دـنک و  فلخت  لیبس  نیا  زا  دـناوت  یم  نینچمه  دوش ؛ رکاش 

.دنک ربص  ادخ  يایلوا  اب  یهارمه  رد  ات  دنک  یم  کمک  وا 

لیئربج تسا : هدـمآ  تیاور  رد  /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسا هدروخ  مقر  ییـالب  ادـخ  ياـیلوا  يارب 
یم ربص  نآ  رب  ایآ  تسه ؛ يا  هنتف  ناتنانمـشد  اب  امـش  يارب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دندوب ؛ نت  جنپ  دنتـسب ؛ ار  رد  ترـضح  دـمآ ؛

اب هتبلا  دنوش ؛ یمیالتبم  راچد و  ناشیا  هنتف  هب  دـنوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  رگا  مه  ناشیا  ناتـسود  .هلب  دنتـشاد : هضرع  دـینک ؟
.دوش یم  ققحم  الب  نیمه  اب  كولس  همه  دننک ؛ یم  دشر  الب  نیمه 

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  كرد 

نیا زا  یکی  .دـش  نایب  میتسیاب ، مینک و  ربص  ات  دـنهد  یم  اـم  هب  (ع ) نیموصعم هک  ار  ییاـه  تریـصب  یخرب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد 
ناسنا هک  دوش  یم  بجوم  كرد  نیا  .تسیچ  كرش  دیحوت و  هک  دمهفب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ دیحوت  زا  حیحـص  كرد  اه ، تریـصب 
تعافش مینک ، دورو  نیمزرـس  نیا  رد  میوش و  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  دراو  رگا  .دتـسیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد 

ییادخ ناشیاهراک  همه  دنتـسه ، ادـخ  قلطم  دـبع  نوچ  دـننک و  یمن  يراک  ادـخ  تدابع  زج  ناشیا  دوش ؛ یم  ام  لاح  لماش  ناشیا 
نوچ تسا ؛ تبحم  فطل و  رـس  زا  ناشیا  ياهراک  همه  دنتـسه ؛ هلوصوم  تمحر  همحرلا و  ندعم  دنیادخ ، قلطم  دـبع  نوچ  تسا ؛

« هاَهَْتنُم ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  « ؛ دوش یمن  عطاس  اه  نآ  زا  ریخ  زج  دنیادخ ، قلطم  دبع 
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( مرحم مراهچ  بش  ( ) (ع نیموصعم ناحتما  دهع 

(ع) نیموصعم ناحتما  دهع 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمراهچ  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

ریسم رد  (ع ) نیموصعم ناشیا  هتفگ  هب  .دندرمشرب  هار  نیا  رد  ار  ناشیا  تالکشم  (ع ،) نیموصعم ناحتما  دهع  ثحب  همادا  رد  ناشیا 
تسا نانآ  ياه  دیک  اه و  هنتف  اه و  تفلاخم  نانمشد و  دوجو  لوا  لکشم  دنتسه ؛ ور  هبور  یساسا  لکـشم  ود  اب  دوخ  یهلا  ناحتما 

هب هتبلا  هک  تسا  قح  ههبج  رد  یگداتـسیا  یگدنب و  ریـسم  رد  اه  نآ  ندرک  هارمه  یتخـس  ناتـسود و  يربص  یب  زین  مود  لکـشم  و 
وـس کی  زا  نینمؤم  هار  ياه  یتخـس  زا  یکی  .دوش  یم  فرطرب  (ص ) مرکا یبن  دـمح  هب  حـیبست  اب  اـه  یتخـس  نیا  دـنوادخ  ناـمرف 
رافک تاعتمت  لاعتم  يادخ  تسا ؛ قح  ههبج  رد  تیمورحم  جـنر و  دوجو  رگید  يوس  زا  ییایند و  تاناکما  رد  رافک  عتمت  هدـهاشم 

هب نداد  هجوت  .تسا  هداد  تیلـست  تیزعت و  اه  تبیـصم  اه و  یتخـس  رد  ار  نینمؤم  رگید  فرط  زا  هدرک و  یفرعم  ایند  لـها  هنتف  ار 
رد رییغت  یهلا ، ياه  تمعن  زا  یقلت  رد  رییغت  لاعتم ، يادخ  هدنیآ  ياه  هدـعو  ندوب  کیدزن  رافک ، ییایند  تاناکما  رد  دوجوم  هنتف 

؛ دوش یم  ناشیا  یگداتسیا  بجوم  دوخ  هک  دنهد  یم  نینمؤم  هب  (ع ) ءایبنا هک  تسا  ییاه  تریصب  هلمج  زا  توم ، تایح و  زا  یقلت 
يدنب فص  ندرک  صخشم  اه ، تریـصب  نیا  زا  رگید  یکی  نایم  نیا  رد  .دنتـسه  (ع ) نیموصعم دوخ  تماقتـسا ، روحم  هک  دنچ  ره 

میـسقت نیا  .دـنوش  یم  میـسقت  نیقفانم  راـفک و  نیقتم ، هتـسد  هس  هب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  لـطاب  زا  قح  ههبج  ندرک  ادـج  اـه و 
دوبعم رس  رب  عازن  .تسا  ملاع  رد  عازن  یلصا  عوضوم  تقیقح  رد  هک  دریگ  یم  لکـش  اهدوبعم  روحم  رب  اه  يدنب  فص  نیا  يدنب و 

هک یحلـص  نیاربانب  .دـسرب  یلک  حـتف  هبلغ و  هب  هعزانم  فرط  کی  هکنیا  رگم  دیـسر ؛ دـهاوخن  هحلاـصم  هب  زگره  هک  تسا  یعازن 
.دوش یم  لصاح  یلک  حتف  عازن و  کی  زا  سپ  اهنت  دوش  یم  ریوصت  ایند  هدنیآ  يارب 
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(ع) نیموصعم یلصا  لکشم  ود 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ْحِّبَـسَف َو ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  اِهبوُرُغ َو  َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َنُولوُقَی َو  اـم  یلَع  ِْربْصاَـف  : » تسا هدومرف  میرک  نآرق 
ٌْریَخ َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَـنْعَّتَم  اَـم  َیلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  اـَلَو  یـضَْرت *  َکَّلََعل  ِراـهَّنلا  َفارْطَأ 

هتفریذپ ار  نآ  هک  دـنراد  یناحتما  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن  میتفگ  هک  نانچ  ( 131-130/ هط «) یَْقبَأَو
.دنا هتفریذپ  ار  هار  نیا  میظع  نیگنـس و  تائالتبا  رما و  نیا  رب  يرادیاپ  ناشیا  تسا ؛ نانمـشد  هنتف  هب  ناحتما  نامه  ناحتما  نیا  دنا ؛

؛ دنـشاب هدرک  كرد  هدینـش و  ای  هدید  ار  اه  ناحتما  نیا  تسا  نکمم  اه  ناحتما  نیا  مهف  هزادـنا  هب  نکمم و  هزادـنا  هب  زین  اه  ناسنا 
دوجو تالکشم ، نیا  زا  یکی  دنا ؛ هتشاد  یتالکـشم  التبا  ناحتما و  نیا  ریـسم  رد  (ص ) مرکا یبن  دوجو  اه  نآ  روحم  رد  و  (ع ) همئا

ناهارمه و مه  مود  لکشم  دنفلاخم ؛ ترضح  ياه  همانرب  فادها و  اب  هدرک و  ییارآ  فص  ترـضح  لباقم  رد  هک  تسا  ینانمـشد 
تالکـشم و زا  يرایـسب  یهاگ  ینعی  تسا ؛ هدوبن  یناسآ  راک  ترـضح  يارب  زین  اه  نآ  ندرک  هارمه  هک  دنتـسه  ترـضح  ناتـسود 

لمحت ربص و  نتـشادن  زین  یتخـس  نیا  لـیلد  .تساـه  نآ  ندرک  هارمه  یتخـس  ناـشیا و  ناتـسود  هب  طوبرم  ترـضح  ياـه  یتـخس 
َو یلَق *  ام  َّکُبَر َو  َکَعَّدَو  اـم  یجَـس *  اذِإ  ِلـْیَّللا  َو  یحُـضلا *  َو  « ؛ تسا هداد  رکذـت  هراـب  نیا  رد  ناوارف  دراوم  رد  نآرق  .تساـم 

یمن دـندوبن و  انـشآ  اه  یتخـس  نیا  اب  هک  یناسک  /1-5 ؛) یحـض «) یَـضْرَتَف َّکُبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسلَو  یلوُْألا *  َنِم  ََکل  ٌْریَخ  هَرِخآـَْلل 
هنیدـم و هب  ترـضح  دورو  ضحم  هب  دـندرک  یم  لایخ  دراذـگب ، رـس  تشپ  ار  ینالوط  نارود  کـی  دـیاب  ناـحتما  نیا  هک  دنتـسناد 
اه و گنج  اه و  يریگرد  تالکـشم و  یتقو  یلو  دنام ؛ یمن  یقاب  يا  یتخـس  چـیه  دـسر و  یم  ماجنا  هب  اهراک  تموکح ، لیکـشت 
تسا و قح  لباقم  ههبج  تسین و  ص )  ) ربمایپ اب  قح  دیاش  هک  دندرک  ساسحا  مک  مک  دش ، عورش  ترـضح  ياه  هیرـس  اه و  هوزغ 

يادـخ هک  تسین  نیا  ینعم  هب  تالوحت  نیا  هکنیا  هب  دـیامرف  یم  هراـب  نیا  رد  نآرق  تسا ؛ هدرک  اـهر  ار  ربمغیپ  نیا  لاـعتم  يادـخ 
نارگن دنتسه ، ایند  رد  عتمتم  نانمشد  هکنیا  زا  تسا ؛ هدرک  بضغ  امـش  رب  هن  هدرک ، اهر  ار  امـش  هن  تسا ؛ هدرک  اهر  ار  امـش  لاعتم 

.دیشابن
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اه تبیصم  تائالتبا و  ربارب  رد  لاعتم  يادخ  تیزعت 

، رهاظ رد  هکنیا  هژیو  هب  مینک ؛ لـمحت  ار  هار  ياـه  یتخـس  میناوتب  هکنیا  اـت  تساـم  ندرک  هارمه  ترـضح ، تالکـشم  زا  یکی  سپ 
ياه هولج  عاونا  زا  دوخ  فلتخم  فانصا  یگدرتسگ و  اب  تسایند و  رد  عتمتم  زوریپ و  ینالوط  ياه  هرود  رد  رافک  ههبج  نمـشد و 

دمحب حبـسف  : » دیامرف یم  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  تسا ؛ هار  تالکـشم  زا  یکی  نینمؤم  ندرکن  لمحت  نیاربانب  تسا ؛ رادروخرب  ایند 
ار تما  دیناوت  یم  دیشاب ، هتشاد  ار  حیبست  نیا  امش  رگا  دیشاب ؛ هتشاد  مه  دمح  هب  حیبست  دینک و  ربص  ناتدوخ  امش  /3 ؛) رصن «) کبر

شوخ اه  نآ  هب  لد  دننیبب و  ار  لاعتم  يادخ  رتهب  یقاب و  ياه  قزر  دـنزودن و  مشچ  نارگید  ییایند  تایح  رهاوظ  هب  ات  دـیهد  روبع 
هک دندرک  لقن  (ع ) قداص ماما  سدقم  دوجو  زا  میهاربا  نبا  یلع  رگید  ییاج  رد  .دنشاب  عتمتم  رتهب  ياه  قزر  نآ  زا  دنشاب و  هتشاد 

اَْینُّدـلا یَلَع  ُهُسَفَن  ْتَعَّطَقَت  ِهَّللا  ِءاَزَِعب  َّزَعَتَی  َْمل  ْنَم  َلاَق  َُّمث  ًاـِسلاَج - ِهَّللا ص  ُلوُسَر  يَوَتْـسا  ُهَیآـْلا - ِهِذَـه  َْتلََزن  اََّمل  : » دـندومرف ترـضح 
یهاگ ناسنا  دندومرف  دعب  دندرک ؛ سولج  دننک ، غالبا  ار  یمهم  رما  دـنهاوخ  یم  هک  یتئیه  رد  ترـضح  ییوگ  ینعی   (1)« تاَرَسَح
یسک هب  تسا  نکمم  یهاگ  تسا ؛ توافتم  اه  تیلست  نیا  دنیوگب ؛ تیلـست  وا  هب  نارگید  هک  دبلط  یم  دوش و  یم  لکـشم  هب  التبم 

تسه و همه  يارب  تبیـصم  نیا  دنیوگب : وا  هب  دنهدب و  ربص  هداد ، شتـسد  زا  ار  يزیزع  هدـمآ و  شیپ  شیارب  یگرزب  تبیـصم  هک 
یم دهدب ، تیلـست  دنک و  هیـصوت  ربص  هب  دهاوخ  یم  یتقو  نآرق  دـیوگ ؛ یمن  تیزعت  هنوگ  نیا  نآرق  یلو  تسین ؛ امـش  يارب  طقف 

هک يا  یتخس  ینعی  تبیصم  /155-156 ؛) هرقب «) َنوعِجاَر ِْهَیلِإ  ّاَنِإَو  ِهِّلل  ّاَنِإ  ْاُولاَق  ُم  ٌهَبیِصّ مُْهَتباَصَأ  اَذِإ  َنیِّذَلا  َنیِِرباَّصلا *  ِرَِّشب  َو  : » دیامرف
، دسر یم  اه  نآ  هب  یتبیـصم  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  نیرباص  تسا ؛ هدیـسر  مه  فده  هب  هداتـسرف و  همانرب  اب  ار  نآ  لاعتم  يادخ 

ادخ هب  ار  ناسنا  هار  ياه  یتخـس  نیا  تساهتنم و  أدبم و  قح  ترـضح  هک  دنراد  هجوت  اه  نآ  دـنهد ؛ یم  یلـست  ار  دوخ  هنوگ  نیا 
اًحْدَـک ِبَر  َکـّ َیلِإ  ٌحِداَـک  َکـَّنا  : » دـیامرف یم  نآرق  .دنتـسه  هللا  یلا  كولــس  ناـبدرن  اـه  یتخــس  نـیا  هـک  دـنناد  یم  دـناسر ؛ یم 

نآرق تسا ؛ ندرک  ربص  هب  توعد  نداد و  يزعت  زا  عون  کی  نیا  سپ  تسا ؛ هللا  ءاقل  جـنر  نیرباـص ، نیا  جـنر  /6 ؛) قاقشنا «) ِهِیقاَلُمَف
ْمِّهِبَّر ِم  نّ ٌتاَوَلَـص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  َنوعِجاَر *  ِْهَیلِإ  ّاَنِإَو  ِهِّلل  ّاَنِا  : » دـیوگ یم  لکـشم  اب  ههجاوم  رد  هک  تسا  یـسک  رباـص  دـیامرف : یم 

، دهدب هکئالم  هب  ار  هس  نآ  زا  یکی  رگا  تیاور  ساسارب  هک  دهد  یم  تمعن  هس  اه  نآ  هب  ادخ  هک  َنوُدَتْهُْملا » ُمُه  َِکَئلوُأَو  ٌهَمْحَرَو 
.تسا لاعتم  يادخ  نداد  ربص  نیا  تیاده ؛ تمحر و  تاولص ، زا : دنترابع  تمعن  هس  نآ  دوب ؛ دنهاوخ  یضار 
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هک دنچره  دینک ؛ لمحت  ار  هار  ياه  یتخس  دیاب  امش  دیوگ : یم  دنک و  یم  ربص  هب  توعد  ار  ام  یـصاخ  وحن  هب  نآرق  مه  اجنیا  رد 
فلتخم ياه  هولج  زا  امش  نانمشد  فلتخم  فونـص  دیتسه ، يرهاظ  ياه  جنر  یتخـس و  راتفرگ  امـش  هک  يریـسم  رد  تسا  نکمم 

ناشیا هنتف  اه  نآ  هک  دیزودن  مشچ  تاعتمت  نآ  هب  دینک و  ربص  دیوگ : یم  دـهد و  یم  يزعت  ام  هب  لاعتم  يادـخ  .دنـشاب  عتمتم  ایند 
نیا طـقف  ادـخ  ياـه  يزور  نوچ  دـینک ؛ شوـخ  رتـهب  ياـه  قزر  نآ  هب  لد  سپ  دراد ؛ مه  ار  نآ  زا  رتـهب  ياـه  قزر  ادـخ  تسا و 
یم ربص  امش  هب  دنک ، یم  ربص  هب  توعد  هک  یصاخ  تیفیک  نآ  اب  لاعتم  يادخ  تسین ؛ دیا ، هتخود  مشچ  نآ  هب  هک  يدام  تاعتمت 
نآ زا  رافک  فلتخم  فانصا  هک  ییایند  ياه  هفوکش  اه و  هولج  نیا  اَینُّدلا » ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  : » دیامرف یم  دهد و 
هنتف اه  نیا  دشابن ؛ اه  هفوکش  نیا  اه و  تنیز  نیا  هب  امش  هاگن  ياهتنا  دنکن ؛ لوغشم  ار  امش  مشچ  دربن و  ار  امـش  لد  دنتـسه ، عتمتم 

يزعت نیاربانب  دشاب ؛ امش  رظن  رد  دیاب  اه  قزر  نآ  دراد ؛ يرتهب  ياه  قزر  لاعتم  يادخ  اریز  دیدنبب ؛ اه  نیا  رب  ار  ناتمشچ  دنتـسه ؛
يادخ نداد  ربص  عون  نیا  اب  هک  یسک  ٍتاَرَـسَح » اَْینُّدلا  یَلَع  ُهُسْفَن  ْتَعَّطَقَت  : » دندومرف ترـضح  تسا ؛ هنوگ  نیا  لاعتم  يادخ  نداد 
رایتخا رد  ایند  هک  دروخب  ترـسح  هراومه  دـیاب  دـسر و  یم  نایاپ  هب  ایند  رب  ترـسح  رـس  رب  شناـج  دـنک ، ربص  دـناوت  یمن  لاـعتم 
يِدـیأ یف  ام  ُهَرََـصب  َعَبتأ  نَم  َو  : » دـندومرف دـعب  تسا ؛ ٍتاَرَـسَح » اَْینُّدـلا  یَلَع  ُهُسْفَن  ْتَعَّطَقَت   » قحتـسم یـصخش  نینچ  تسا ؛ نارگید 

هک یسک  ینعی  ُُهباذَع » انَد  ُُهلَجأ َو  َرُـصَق  ٍبَرـشَم  ٍمَعطَم َو  یف  الإ  ًهَمعَن  ِهیَلَع  ِهِلل  َّنأ  فِرعَی  َمل  نَم  ُهُظیَغ َو  ِفشَی  َمل  ُهُّمَه َو  َلاط  ساّنلا 
ياـه شـشوج  نآ  زگره  دوش و  یم  ناوارف  شیاـه  هصغ  تسادـخ ، تسد  رد  هچنآ  لاـبند  هن  تسا ، مدرم  ییاراد  لاـبند  شمـشچ 

دح نیا  رد  طقف  هک  یـسک  .تسا  هدرک  ردـقم  نارگید  يارب  ار  ییاـه  قزر  ادـخ  لاـح  ره  هب  هک  ارچ  دریگ ؛ یمن  مارآ  شا  ینورد 
ادخ رگید  ياه  تمعن  تساه ، یندروخ  اه و  یندیماشآ  رد  ادخ  ياه  تمعن  هک  دنک  یم  روصت  دسانـش و  یم  ار  ادـخ  ياه  تمعن 

راتفرگ تیاهن  رد  دـنک و  هدافتـسا  اـه  تصرف  نیا  زا  دـناوت  یمن  دوش و  یم  هاـتوک  شیاـه  تصرف  دـنیب ؛ یمن  ار  رتهب  ياـه  قزر  و 
.ددرگ یم  باذع 
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رس زا  ار  عناوم  دیاب  دنتـسه و  ریگرد  نمـشد  اب  طقف  هن  دنک ؛ هارمه  دوخ  اب  ار  ام  هک  تسا  نیا  ترـضح  تالکـشم  زا  یکی  نیاربانب 
ههبج رد  هکلب  دنتـسیاب ، اه  نآ  نیگنـس  ياهدـیک  نآ  اه و  نآ  ياه  هئطوت  اه و  هشقن  اـه و  يریگرد  ياـپ  دـنرادرب و  قح  ههبج  هار 

.دنناسرب دصقم  هب  دننک و  هارمه  ار  ناتسود  دیاب  مه  ناتسود 

نینمؤم تماقتسا  روحم  (ع ،) نیموصعم تماقتسا 

نیا رد  هدرک و  يرادـیاپ  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  میوش  هارمه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لـها  مرکا و  یبن  اـب  میهاوخب  اـم  رگا 
ام تماقتسا  ترضح ؛ هن  دوش ، یم  ام  دوخ  بیصن  تماقتسا  نیا  هجیتن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  ًامتح  هتبلا  مینک ؛ تماقتـسا  اهنآ ، ریـسم 

؛ تسا ص )  ) مرکا یبن  سدـقم  دوجو  تماقتـسا  زین  ام  تماقتـسا  لـصا  هتبلا  مینک ؛ تماقتـسا  دـیاب  یلو  درادـن ، اـه  نآ  يارب  يزیچ 
ناشیا هب  قح  ترضح  /112 ؛) دوه «) َکَعَم َبات  نَم  َتِرمُأ َو  امَک  مِقَتـساَف  « ؛ تسام يرادیاپ  ربص و  أدـبم  هک  تسا  ناشیا  تماقتـسا 

ینعی میهاوخ ؛ یم  امش  زا  دنا ، هدروآ  ام  هب  ور  امش  اب  هک  ار  یناسک  تماقتسا )  ) ام اریز  دینک ؛ تماقتسا  دیاب  امـش  دنک : یم  باطخ 
تماقتـسا يوحن  هب  ینک ؛ تماقتـسا  اه  نآ  ياج  هب  یـشکب و  شود  هب  دنروآ ، یم  ادخ  يوس  هب  يور  وت  اب  هک  ار  یناسک  راب  دـیاب 

یم شود  هب  مه  ار  دوخ  ناهارمه  راب  یتح  دنک و  یم  یط  ار  اه  هلق  هک  يدرونهوک  دننام  یناسرب ؛ دصقم  هب  مه  ار  اه  نآ  هک  ینک 
.دنک یم  يرادیاپ  هب  توعد  ار  نارگید  هک  تسوا  تماقتسا  اجنیا  رد  دشک ؛

نآ ماسقا  و  تماقتسا ، همدقم  ناونع  هب  تریصب 
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، مینک لـمحت  ار  هار  ياـه  یتخـس  میوش و  هارمه  (ع ) نیموصعم اـب  میتسیاـب و  مینک و  تماقتـسا  ادـخ  هار  رد  میناوتب  اـم  هکنیا  يارب 
تمعن زا  ام  كرد  یقلت و  رییغت  اه  تریـصب  نیا  زا  یکی  .تسا  تماقتـسا  ربص و  نیا  همدـقم  هک  دـنهد  یم  ام  هب  ار  ییاـه  تریـصب 

ام هب  دنناسر و  یم  ام  هب  ار  نشور  ياه  هدنیآ  ادخ و  یعطق  ياه  هدعو  دنهد و  یم  رییغت  توم  زا  ار  ام  كرد  ینعی  تسادـخ ؛ ياه 
هب تسا  قح  ههبج  راظتنا  رد  هک  ار  ییاه  ییاهزوریپ  نینچمه  دوش ؛ یم  متخ  اجک  هب  رـشب  یعامتجا  یگدنز  ریـسم  هک  دـننامهف  یم 

ِنیدَو يدُهلِاب  َُهلوسَر  َلَسرَأ  يّذَلا  َوُه  « ؛ مینیبب ار  نشور  ياه  هدنیآ  میتسناوت  یمن  زگره  ام  دندوبن  (ع ) ءایبنا رگا  .دنهد  یم  هدعو  ام 
ُهَِبقاــْعلا ِهِداــبِع َو  ْنـِم  ُءاــشَی  ْنَـم  اــُهثِرُوی  ِهـَِّلل  َضْرـَأـْلا  َّنِإ   » اــی ( 9/ فـص ) َنوکِرــشُملا َهِرَک  وـَلَو  ِلُک  ِهـّ ِنیّدــلا  یَلَع  ُهَرِهُظِیل  ِّقـَـحلا 

ار رـشب  یعامتجا  خیرات  هدنیآ  دوب  نکمم  (ع ،) ءایبنا نشور  نایب  نآ  اب  ادخ  یعطق  ياه  هدـعو  نآ  دوبن  رگا  /128 ؛) فارعا «) َنیِقَّتُْمِلل
.دننیب یم  کیرات  مه  زونه  يدایز  هدع  هک  نانچ  مینیبب ؛ کیرات  هشیمه  يارب 

هب نداد  هجوـت  لاـعتم و  يادـخ  ياـه  تمعن  زا  یقلت  رییغت  نشور ، ياـه  هدـنیآ  هب  هدـعو  نشور ، ياـه  هدـنیآ  هب  توـعد  نیارباـنب 
دقن ياهدزم  دـینک ، ربص  ادـخ  هار  رد  رگا  دـنا ؛ هداد  ام  هب  (ع ) ءایبنا هک  تسا  ییاه  تریـصب  هلمج  زا  لاعتم ، يادـخ  دـقن  ياـهدزم 

نَأ ِباَرْعَألا  ِم  َنّ مَُهلْوَح  ْنَمَو  ِهَنیِدَْملا  ِلْهَِأل  َناَک  اَم  : » دـیامرف یم  هبوت  هکرابم  هروس  رد  لاعتم  يادـخ  .دـیراد  ایند  نیمه  رد  یناوارف 
ِِهب ْمَُهل  َِبتُک  ّاَلِإ  اًْلّیَن  ٍّوُدَـع  ْنِم  َنُولاَنَی  َالَو  هَصَمْخَم  َالَو  ٌبَصَن  َالَو  ٌأَمَظ  ْمُُهبیُِـصیَال  ِهِسّْفَن  نَع  ْمِهِـسُفنَِأب  اُوبَغْرَی  َالَو  ِهَّللا  ِلوُسَّر  نَع  ْاوُفَّلَخَتَی 
زا دنرادن  قح  هنیدـم  لها  فارطا  بارعا  هنیدـم و  لها  يریگرد  نیا  رد  /120 ؛) هبوت «) َنِینِسْحُْملا َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهّللا َال  َّنِإ  ٌِحلاَص  ٌلَمَع 

؛ دنرادب مدقم  ترضح  لیم  رب  ار  دوخ  لیم  دنرادن  قح  دننامب ؛ اج  ترضح  زا  دننکن و  یهارمه  ار  ترـضح  دننک ، فلخت  ترـضح 
چیه یگنـشت ، چیه  هک  تسا  نیا  اه  نآ  شاداپ  تسیچ ؟ شاداپ  نیا  دننک ؛ تیعبت  دـیاب  مه  اه  نآ  دـننک ، یم  مادـقا  یتقو  ترـضح 
چیه دوش و  رافک  ضیغ  بجوم  هک  دـنراد  یمن  رب  یمدـق  چـیه  هللا  لیبس  یف  ای  دـسر  یمن  اـه  نآ  هب  يا  یگنـسرگ  چـیه  یتخس و 
چیه هب  لاعتم  يادخ  نیاربانب  دوش ؛ یم  هتـشون  ناشیارب  حـلاص  لمع  کی  نآ  لباقم  رد  هکنیا  رگم  دـننز  یمن  نمـشد  هب  يدربتـسد 

َنوُعَطْقَی َالَو  هَرِیبَک  َالَو  هَریِغَـص  هَقَفَن  َنوُقِْفُنی  َالَو  « ؛ دنام یم  ظوفحم  ادخ  شیپ  لمع  نیا  دنک ؛ یمن  عیاض  ار  نینـسحم  لمع  رجا  هجو 
گرزب هچ  کچوک ، هچ  داـیز و  هچ  مک ، هچ  یقاـفنا  چـیه  /121 ؛) هبوت «) َنُولَمْعَی اُوناَک  اَم  نَسْحَأ  هَّللا  ْمُهَیِزْجَِیل  ْمَُهل  َِبتُک  اـَّلِإ  اًـیِداَو 

.دهد یم  شاداپ  لمع  نیرتهب  ناونع  هب  دنک و  یم  تبث  ار  اه  نآ  لاعتم  يادخ  رگم  دننک  یمن 
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نیا ياه  باوث  تبسن  ار  ام  كرد  دنهد ، یم  ایند  نیمه  رد  نشور  ياه  هدنیآ  هب  هدعو  دننک ، یم  هارمه  دوخ  اب  ار  ام  (ع ) ءایبنا سپ 
مارآ و  دننک ، یم  انشآ  نشور  ملاوع  نآ  ترخآ و  ملاع  اب  ار  ام  دننک ، یم  زاب  ار  ام  يور  شیپ  ياه  قفا  دنهد ، یم  شرتسگ  ییایند 

؛ دـنهد یم  رییغت  گرم  هب  ار  ام  هاگن  هک  تسا  نیا  اه  تریـصب  نیرت  مهم  زا  یکی  دـیاش  دـنهد ؛ یم  رییغت  گرم  زا  ار  ام  یقلت  مارآ 
یمن دنک ، راثن  ار  شناج  دیاب  مدآ  هک  ییاج  هار و  ياه  یتخـس  رد  دـشابن ، گرم  قاتـشم  دـنکن و  رییغت  گرم  زا  ناسنا  كرد  رگا 

.تساه تریصب  زا  شخب  کی  نیا  دوش ؛ هارمه  (ع ) ماما اب  دناوت 

(ع) ءایبنا يریگتسد  هطساو  هب  توم  تایح و  زا  یقلت  رییغت 

دـننک و یم  انـشآ  ایند  نیمه  رد  رترب  یگدـنز  کی  اب  ار  ام  (ع ) ءاـیبنا تسا ؛ تاـیح  زا  كرد  رییغت  اـه ، تریـصب  نیا  زا  رگید  یکی 
ام .تسا  نیگنس  هدیچیپ و  رایـسب  رما  کی  تایح  هتبلا  دشاب ؛ هتـشاد  مه  یگدنز  زا  يرگید  عون  دناوت  یم  ناسنا  هک  دنهد  یم  ناشن 

؛ تسا بآ  زا  یهام  كرد  دننام  تایح  زا  ام  كرد  عقاو  رد  دتفیب ؛ قافتا  ام  رد  يریـس  هکنیا  رگم  میرادـن  تایح  زا  ینـشور  كرد 
مه ام  .تسیچ  بآ  ینعم  هک  دمهف  یم  داتفا ، نوریب  بآ  زا  یتقو  یلو  تسیچ ؛ بآ  دـمهف  یمن  تسا ، بآ  نرود  هک  یمادام  یهام 
زا ار  اـم  كرد  مارآ  مارآ  (ع ) ءاـیبنا یلو  تسیچ ؛ تاـیح  هک  میمهفب  میناوت  یمن  یتـحار  هب  میا ، هدرکن  هبرجت  ار  توم  هک  یماداـم 
نآ لابند  ام  مینک ؛ یم  ادـیپ  ییاه  تیبولطم  ساسحا و  روعـش و  دـسر ، یم  ام  هب  یتقو  هک  میراد  یتایح  ام  .دـنهد  یم  رییغت  تاـیح 
رد هشیر  كرد ، بلط و  نتـشاد  میراد ؛ یـشوخ  یتخـس و  كرد  تذـل و  هصغ و  جـنر و  میرب ، یم  تذـل  میور ، یم  اـه  تیبولطم 

.میراد تایح  زا  یکرد  یگمه  ام  لاح  ره  هب  دراد ؛ تایح 
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نآ هب  دـیاب  امـش  هک  يا  هبیط  تایح  دراد ؛ دوجو  تایح  نیا  زا  رترب  یتایح  .تسا  لزان  تاـیح  کـی  تاـیح  نیا  (ع ) ءاـیبنا ناـیب  رد 
ار امش  ار ؛ لوسر  ادخ و  دینک  تباجتـسا  /24 ؛) لافنا «) ْمُکییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  ِهَِّلل َو  اُوبیجَتْـسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  « ؛ دیـسرب
؛) 97/ لحن «) ِیَط هَبّ ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ِم  نّ اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  « ؛ دنک یم  هدنز  ار  امـش  هک  يزیچ  هب  دننک  یم  توعد 

.دنناسر یم  رترب  تایح  هبیط و  تایح  نآ  هب  ار  امش  لوسر  ادخ و  دینک ، تباجا  رگا  هک  دننک  یم  توعد  هبیط  تایح  هب  ار  امش 

سرتسد رد  هک  اـیند  راد  زا  ریغ  /64 ؛)) توبکنع «) ُناَوَیَْحلا َیَِهل  هَرِخآلا  َراَّدـلا  َّنِإَو  « ؛ دـننک یم  ضوع  تایح  زا  ار  ام  یقلت  (ع ) ءاـیبنا
راد مان  هب  يرگید  راد  مینک ، یم  هبرجت  راد  نیمه  رد  ًائادـتبا  ار  دوخ  تایح  مینک و  یم  سمل  ساـسحا و  ار  نآ  یگمه  اـم  تسا و 
رد ناسنا  هک  یفادـها  اه و  یگدرتسگ  همه  اب  ایند  تاـیح  یفرط  زا  /36 ؛) دمحم «) ٌوَْهلَو ٌبَِعل  اَْینُّدـلا  ُهاَیَْحلا  اَّمَنَأ  « ؛ دراد دوجو  ناویح 
هک ییاه  یتخـس  اه و  جـنر  اه ، هصغ  اه ، یـشوخ  همه  اب  و  دراد ، اـیند  نیا  هب  تبـسن  هک  یتاـساسحا  همه  اـب  دـنک و  یم  لاـبند  نآ 

وهل لماع  هچیزاب و  کـی  طـقف  تسه ، نآ  زا  هک  یکرد  تعـسو و  همه  اـب  و  دراد ، اـیند  نیا  رد  هک  ییاـهوزرآ  دـنک و  یم  لـمحت 
؛ دوب دهاوخ  وهل  وا  یگدنز  دنک ، یگدنز  ایند  تایح  دح  رد  ناسنا  رگا  دـنک ؛ یم  رود  رتگرزب  فادـها  زا  ار  ناسنا  ایند  نیا  تسا ؛

يارـس دیراذگب ، مدق  نآ  رد  رگا  هک  تسه  مه  يرگید  يارـس  دراد ؛ یم  زاب  رتالاب  رت و  عیفر  روما  زا  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ینعی  وهل 
.دننک یم  انشآ  تایح  نآ  اب  ار  ام  مه  ایند  نیمه  رد  (ع ) تیب لها  لاعتم و  يادخ  .تسا  تایح 
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هب دـناوت  یم  مدآ  تسه ؛ مه  تایح  نیا  زا  رترب  تایح  کی  دـنیوگ ؛ یم  ام  هب  هک  تسین  ییاـه  تریـصب  اـهنت  اـه  نیا  هکنیا  رت  مهم 
یم رـس  تشپ  ار  یفلتخم  راودا  ایند  تایح  نیمه  رد  ناسنا  .دـنک  ادـیپ  ییاه  بلط  اه و  كرد  تاساسحا و  دـسرب و  یگدـنز  کی 

هب ناسنا  یتقو  دنراد ؛ توافت  ناسنا  غولب  نارود  اب  اه  تیبولطم  نیا  دراد ؛ ییاه  تیبولطم  کی  تسا و  لفط  هرود  کی  رد  دراذگ ؛
یم وا  مشچ  زا  یلبق  ياه  بولطم  نآ  دـننک و  یم  دـشر  وا  رد  يرگید  ياـه  بولطم  اـه و  ساـسحا  یعیبط  روط  هب  دـسر  یم  غولب 
وهل هک  یتایح  تسادج ؛ بعل  وهل و  زا  هک  ددرگ  یم  تایح  زا  يرگید  هصرع  کی  دراو  دنک ، ریـس  ایند  نیمه  رد  ناسنا  رگا  دنتفا ؛

، دراد یتجهب  دراد ، یساسحا  ًاعقاو  ناسنا  مه  تایح  نیا  رد.تسا  قح  ترضح  هب  لاغتـشا  شا  یگدنز  همه  تسین و  نآ  رد  بعل  و 
ار وا  هـچنآ  ناـسنا و  تاـساسحا  اـه و  بـضغ  اـه ، يداـش  اـهوزرآ ، سنج  یلو  دراد ؛ ییاـهوزرآ  دراد و  يا  يداــش  دراد ، ینزح 

تایح کی  هب  طقف  ار  ام  (ع ) ءایبنا هتبلا  دوش ؛ یم  توافتم  ددرگ ، یم  وا  میمـصت  ثعاـب  دـنک و  یم  نارگن  لاحـشوخ و  کـیرحت و 
یم يرگید  هصرع  دراو  دـنریگ و  یم  ار  ام  تسد  مارآ  مارآ  دـننک و  یم  توعد  هبیط  تاـیح  کـی  هب  هکلب  دـننک  یمن  توعد  رترب 
ایند رد  قرغ  هک  یناسک  اب  ار  یلومعم  نینمؤم  یگدـنز  .مینک  سمل  ار  رترب  یگدـنز  نآ  میـشچب و  ار  تایح  نآ  معط  ام  اـت  دـنیامن 

، اهراثیا رتالاب ، ياه  تذل  رت ، عیفر  تاساسحا  تسین ؛ نینمؤمریغ  یگدنز  رد  هک  دراد  یتایح  نینمؤم  یگدنز  .دینک  هسیاقم  دنتـسه 
هیجوت چـیه  اهراتفر  نیا  تسین ؛ هیجوت  لباق  ناهاوخ  ایند  يارب  ًالـصا  هک  دـنز  یم  رـس  یلومعم  نینمؤم  زا  ییاهراتفر  اه و  تشذـگ 

هفطاع و زاربا  ساسحا و  یتح  دـنهد ؛ یم  تبـسن  تاساسحا  نیا  هب  یتشز  دـنت و  ياهریبعت  یهاگ  یتح  درادـن ؛ اـه  نآ  دزن  یلوقعم 
یمن نوچ  دننک ؛ یم  ریسفت  یناور  يرامیب  يرازآدوخ و  نونج و  یعون  ار  (ع ) ءادهـشلادیس هب  تبـسن  یعامتجا  یحور و  تاناجیه 

.دننک كرد  ار  نآ  دنناوت 
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هبیط تایح  هب  دورو  تایح و  توم و  تقیقح  رد  رییغت 

رییغت توم  زا  ناسنا  یقلت  تسا  نکمم  هک  روط  نامه  دـننک ؛ یم  تایح  زا  يرگید  هصرع  دراو  ار  اـم  مارآ  مارآ  (ع ) ءاـیبنا نیارباـنب 
هتـشاد توم  مه  (ع ) ءایبنا دریمب ؛ مه  يرگید  روط  دناوت  یم  ًاعقاو  دوش ، يرگید  توم  وا  توم  هدرک و  ادیپ  تعفر  وا  كرد  دنک و 

؛ دـنک رترب  تایح  زا  يرگید  هصرع  کی  دراو  ار  ناسنا  دـشاب و  توافتم  دـناوت  یم  ناـسنا  توم  یلو  دـنراد ؛ توم  مه  ادهـش  دـنا ؛
(ع) ءایبنا راک  نیاربانب  دـناسرب ؛ رگید  تایح  کی  هب  ار  ناسنا  مارآ  مارآ  دـناوت  یم  تسا و  هنوگ  نیا  مه  ایند  نیا  رد  ناـسنا  تاـیح 
اه قفا  نآ  هب  هداد و  ریـس  ار  ام  دنهد و  یم  رارق  ام  يور  شیپ  رد  ار  ییاه  قفا  هکلب  دننک  وگتفگ  دننزب و  فرح  هک  تسین  نیا  طقف 

ُِهبُْشت ًهاَیَح  اَیْحَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  : » تسا هدمآ  فیرـش  یفاک  رد  ینارون  یثیدح  رد  دنناسر ؛ یم  هبیط  تایح  نآ  هب  دننک و  یم  کیدزن 
ْنِم ِهَِّمئَْألِاب  ِدَـتْقَْیل  ُهَِّیلَو َو  ِلاَُوْیل  ًاِّیلَع َو  َّلَوَتَْیلَف  ُنَمْحَّرلا  اَهَـسَرَغ  ِیتَّلا  َناَـنِْجلا  َنُکْـسَی  ِءاَدَـهُّشلا َو  َهَتیِم  ُِهبُْـشت  ًهَتیِم  َتوُمَی  ِءاَِـیْبنَْألا َو  َهاَـیَح 

تیالو دـشاب ؛ ناشیا  توم  هیبش  شتوم  و  (ع ) ءایبنا یگدـنز  لـثم  شا  یگدـنز  هک  دـنک  یم  لاحـشوخ  ار  وا  یـسک  رگا  »(1) ؛ هِدَْعب
.دشاب هتشاد  دیاب  ار  (ع ) یلع

اَیْحَم َياَـیْحَم  ْلَـعْجا  َمُهَّللا  : » میراد یم  هضرع  اروشاـع  تراـیز  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دوش ؛ یم  تواـفتم  ناـسنا  تاـیح  گرم و  سپ 
یگدــنز زا  یعاعــش  هـک  دــتفا  یم  قاــفتا  یناــمز  رما  نــیا  یلو  ٍدَّمَُحم ص » ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  َتاـَـمَم  ِیتاـَـمَم  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو 

(ع) ءایبنا .ددرگ  دراو  ام  دوجو  رد  (ص ) مرکا یبن  حور  زا  یعاعـش  دوش و  هدیمد  ام  رد  حور  نآ  دتفیب و  ام  یگدـنز  رد  (ص) ربمایپ
یبن توم  تایح و  زا  یعاعـش  ینعی  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  توم  اه  نآ  توم  و  (ص ) مرکا یبن  تایح  اه  نآ  تایح  دـنا ؛ هنوگ  نیا 

یعاعـش دشاب و  ترـضح  توم  تایح و  نامتوم ، تایح و  میـشاب و  هنوگ  نیا  میناوت  یم  مه  ام  .تسه  اه  نآ  دوجو  رد  (ص ) مرکا
یبن حور  زا  یعاعـش  حور  نیا  دیبات ؛ (ع ) مدآ دوجو  رد  هک  نانچمه  یحور » نم  هیف  تخفن  اذاف   » .دباتب نامدوجو  رد  ناشیا  حور  زا 

وا رد  ترضح  توم  دوش و  هدیمد  وا  رد  حور  نآ  دهاوخب  یسک  رگا  .دش  هکئالم  دوجسم  هک  دوب  (ع ) مدآ ترـضح  رد  (ص ) مرکا
هتشاد ار  (ع ) نینموملاریما تیالو  دشاب  (ص ) مرکا یبن  خزرب  وا  خزرب  دشاب ، (ص ) مرکا یبن  توم  زا  یعاعـش  وا  توم  دنک و  یلجت 

.دشاب
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مه ایند  نیا  رد  رترب  تایح  کی  هب  ار  ام  هکلب  میـسرب ، يرت  عیفر  گرم  کی  هب  ات  دـنهد  یم  رییغت  گرم  زا  ار  ام  یقلت  اـهنت  هن  سپ 
ياضف رد  میوش و  يرگید  هصرع  دراو  ایند  نیمه  رد  میناوت  یم  دشاب ؛ رترب  تایح  کی  دـناوت  یم  ام  توم  یتح  دـننک ؛ یم  توعد 

دوش و یم  ضوع  ایند  نیمه  رد  ام  ملاع  دـش ، هدـیمد  ام  رد  حور  نآ  یتقو  .مینک  كرد  ار  يرگید  ناهج  هدرک و  یگدـنز  يرگید 
رد /16 ؛) یلعا «) یَْقبَأَو ٌْریَخ  ُهَرِخآلاَو  اَْینُّدـلا  َهاَـیَْحلا  َنوُِرثُْؤت  ْلـَب   » اـی و  ُناَوَیَْحلا » َیَِهل  هَرِخـآلا  َراَّدـلا  َّنِإَو  « ؛ میوش یم  هرخـالاراد  دراو 

نیاربانب ام ؛ تیالو  طیحم  ترخآ  راد  تسام و  نانمـشد  تیالو  طیحم  ایند  راد  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  فیرـش  یفاـک 
يرگید هنوگ  هب  دـنک و  ادـیپ  تایح  زا  يرگید  یقلت  كرد و  دوش و  (ع ) همئا تیالو  طـیحم  دراو  دـناوت  یم  اـیند  نیمه  رد  ناـسنا 

یم الاب  هک  يا  هجرد  ره  رد  نمؤم  تسا ؛ توافتم  يداـع  نینمؤم  اـب  دـنک و  یم  یگدـنز  يرگید  هنوگ  هب  ناملـس  دـیامن ؛ یگدـنز 
کی دراو  دـنک و  یم  یلجت  وا  رد  حور  ساسحا و  زا  يرگید  هبترم  کی  دوش و  یم  ادـیپ  وا  رد  تایح  زا  يرگید  هبترم  کـی  دور ،

.دوش یم  يرگید  ملاع 

رفاک نمؤم و  نایم  توم  تایح و  توافت  نینمؤم و  يارب  (ع ) ءایبنا ییاشگ  قفا 

تکرح (ع ) ءایبنا اب  هک  یـسک  مهف  دـنهد ؛ یم  رییغت  مه  ایند  یگدـنز  زا  ایند و  نیمه  زا  ار  ام  كرد  (ع ) ءایبنا دـش  هتفگ  هچنآ  رباـنب 
دنتسین و تذل  وا  رظن  رد  اه  تذل  نیا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  وا  تسین ؛ نارگید  دننام  يداع  تاوهـش  تاذل و  زا  یگدنز و  زا  دنک ،

یم قافتا  ایند  نیمه  رد  دنهد و  یم  ام  هب  (ع ) ءایبنا هک  تسا  ییاه  تریـصب  وزج  زین  نیا  .دوش  یم  حرطم  وا  يارب  يرترب  ياه  تذل 
ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یشْمَی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  ُهاْنیَیْحَأَف َو  ًاْتیَم  َناک  ْنَم  َأ َو  « ؛ دیآ یم  تسد  هب  ایند  نیمه  رد  اه  تایح  نیا  اه و  تریصب  نیا  دتفا ؛

هدنز ام  دوب و  هدرم  هک  یـسک  ایآ  /122 ؛) ماعنا «) نُولَمْعَی اُوناک  ام  َنیِرفاْکِلل  َنِّیُز  َِکلذَـک  اْهنِم  ٍجِراِخب  َْسَیل  ِتاـُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک 
تاملظ يداو  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـنک ، یم  یگدـنز  ایند  نیا  رد  رون  نآ  اـب  هک  میداد  رارق  يرون  وا  يارب  میا و  هدرک  شا 
تاملظ يداو  رد  اه  نآ  لمع  هک  یلاح  رد  تسا  هدش  هداد  تنیز  ناشیارب  رافک  لمع  تسا !؟ هدشن  جراخ  تاملظ  يداو  زا  تسا و 
ُهاَْنیَیْحَأَف اًْتیَم  َناَک  نَم  َوَأ  « ؛ تسا رون  يداو  رد  شلمع  شدوخ و  نمؤم  اهنآ ، فالخ  رب  .دـننیب  یم  بوخ  ار  دوخ  لمع  اه  نآ  تسا ؛

مه اب  ود  نیا  .تسا  رون  وترپ  رد  شا  یگدنز  میداد و  رارق  شیارب  يرون  میدرک ، هدنز  ار  وا  ام  ِساَّنلا » ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  اًرُون  َُهل  اَْنلَعَجَو 
ُهَءاج اذِإ  یَّتَح  ًءام  ُنآْمَّظلا  ُُهبَسْحَی  ٍهَعیِقب  ٍبارَـسَک  ْمُُهلامْعَأ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َو  « ؛ تسا تاملظ  يداو  رد  رفاک  لمع  .دنتـسین  هسیاقم  لباق 

تملظ شتین  تسا ؛ یناملظ  رفاک ، لـمع  بتارم  همه  /39 ؛) رون «) باسِْحلا ُعیرَس  ُهَّللا  َُهباسِح َو  ُهاَّفَوَف  ُهَْدنِع  َهَّللا  َدَجَو  ًاْئیَـش َو  ُهْدِجَی  َْمل 
شلاـمعا یتح  نمؤم  سکعلاـب ، یلو  ضعب » قوف  اهـضعب  تاـملظ  « ؛ تسا تملظ  مه  شلمع  تسا ، تملظ  شا  يزیر  هماـنرب  تسا ،

تـسا هداد  حیـضوت  تایاور  رد  .تسا  هنوگ  نیا  مه  اـیند  نیمه  رد  تسا و  رون  يداو  رد  وا  یـشم  دوش ؛ یم  عقاو  رون  يداو  رد  مه 
رد هدـشن ، (ع ) ماما تیالو  طیحم  دراو  هک  یـسک   (1)« اَْهَیلِإ ُهاَْنیَدَـهَف  ِهَیَالَْولا  ِّقَْحلا َو  ِنَع  اًلِهاَج  َلاَق  ُهاـْنیَیْحَأَف  ًاـْتیَم  َناـک  ْنَم  َأ َو  : » هک

هتبلا دنک ؛ یم  ادـیپ  تایح  دـسرب  (ع ) ماما هب  یتقو  .تسا  هدرم  هدیـسرن و  (ع ) ماما هب  هدـشن و  هرخآلاراد  ناویحلاراد و  دراو  تقیقح 
.دنک یم  كرد  دوش ، یم  هدیمد  نمؤم  دوجو  رد  هک  ار  یتایح  نآ  دنک ، یم  هبرجت  ناسنا  هک  يا  هزادـنا  هب  دوش و  هبرجت  دـیاب  نیا 

وا يارب  درک ، هدـنز  ار  وا  ام  تیالو  هک  یـسک  نآ  ُهَیَالَْولا » ُروُّنلا  َلاَق  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اـْنلَعَج  َو  : » دـندومرف ترـضح  دـعب 
.میا هداد  رارق  ماما  وا  يارب  تقیقح  رد  میا ، هداد  رارق  يرون 
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یط دـیاب  شیالاب  بتارم  یلو  تسه  نینمؤم  همه  يارب  نآ  زا  یحطـس  دراد ؛ یتامدـقم  ناـشیا  رون  هب  ندیـسر  و  (ع ) ماـما زا  كرد 
زا وا  بلق  رد  (ع ) ماـما روـن  درک ، ادـیپ  هار  (ع ) ماـما روـن  هب  یبـتارم  رد  ناـسنا  رگا  تسا : هدـمآ  یلباـک  دـلاخوبا  ثیدـح  رد  دوـش ؛

َبُوُلق َنوُرِّوَُنی  ِهَّللا  ْمُه َو  ِراَهَّنلِاب َو  ِهَئیِـضُْملا  ِسْمَّشلا  َنِم  ُرَْونَأ  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  ِماَمِْإلا  ُرُوَنل  ٍِدلاَخ  َابَأ  اَی  « ؛ تسا رتراکـشآ  دیـشروخ 
تایح هب  دیسر  (ع ) ماما هب  یسک  رگا  دنک ؛ یم  ریس  رون  اب  ًاعقاو  وا  تسا ؛ رتراکشآ  زور  هنایم  رد  دیـشروخ  زا  وا  رون  »(1) ؛ نِینِمْؤُْملا

لمع مه  تسا ؛ تاملظ  يداو  رد  هن  تسا ، کیرات  هن  وا  لمع  تسین ؛ یکیرات  رد  وا  یشم  سپ  نآ  زا  تسا و  هدیسر  رون  هب  هبیط و 
.تسا رون  يداو  رد  مه  تسا ، ینارون  وا 

ءایبنا تیب و  لها  اب  ناسنا  رگا  .دنهد  یم  ریس  ار  مدآ  نآ  اب  هک  تساه  ییاشگ  قفا  نیمه  دنهد ، یم  ام  هب  هک  ییاه  تریصب  زا  یکی 
راد هک  ایند  راد  زا  ار  ناسنا  دننک ؛ یم  تایح  يداو  دراو  دنهد و  یم  ریس  ار  وا  دش ، هارمه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  ادخ  يایلوا  و 

، شدوخ رون  نیا  اب  دسر و  یم  رون  هب  ناسنا  دوش و  یم  هدیمد  ناسنا  رد  رگید  یتایح  .دننک  یم  ناویحلاراد  دراو  تسا ، بعل  وهل و 
ِهَدَهاَشُِمب ُنُویُْعلا  ُهََرت  َْمل  : » دندومرف یتیاور  رد  ترـضح  .دنک  یم  هدهاشم  نکمم  هزادـنا  هب  ار  شدوخ  يادـخ  شترخآ و  شفدـه ،

(ع) ماما رون  نامه  نامیا  تقیقح  هک  دـش _  ققحم  ناـمیا  تقیقح  یبلق  رد  رگا  »(2) ؛ ِناَمیإلا ِِقئآَقَِحب  ُبُولُْقلا  ُْهتَأَر  ْنَِکلَو  ِراَْـصبالا ،
يادخ اب  رگید  وا  .دـنیب  یم  ینامیا  هدـهاشم  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  نامیا  رون  وترپ  رد  دـیدرگ ، نامیا  رون  هب  ینارون  بلق  و  تسا _ 

رارق لاعتم  يادخ  برق  رد  هزادنا  نامه  هب  دسر ، یم  نامیا  هب  ناسنا  هک  يا  هزادنا  هب  تسا ؛ راگدرورپ  برق  رد  تسا و  هارمه  دوخ 
یم ام  هب  (ع ) یهلا ءایبنا  هک  تسا  ییاه  هیامرـس  ناـمه  نیا  دـنک ؛ یم  ساـسحا  ملاـع  همه  رد  ار  قح  ترـضح  یهارمه  دریگ و  یم 

.دنهد
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نمشد تسود و  تخانش  لطاب و  قح و  ههبج  نایم  يدنب  فص  داجیا 

رد .دننک  یم  صخـشم  ار  اه  يدنب  فص  ناهارمه و  هک  تسا  نیا  دـنهد  یم  ام  هب  (ع ) یهلا ءایبنا  هک  ییاه  تریـصب  زا  رگید  یکی 
نآ زا  کی  ره  ياه  تلصخ  درکلمع و  تسا ؛ رافک  نیقفانم و  نیقتم ، لماش  فوفص  نیا  تسا ؛ هدش  فیرعت  ًالماک  فوفـص  نآرق 
زا یکی  نیاربانب  تسا ؛ هدش  هداد  حیـضوت  رافک  نیقفانم و  نیقتم و  تافـص  نآرق  ياه  هروس  زا  يرایـسب  رد  .تسا  صخـشم  زین  اه 
هـس زا  کی  ره  هرقب  هروس  يدـنب  فص  رد  تساه ؛ ههبج  فیرعت  نییعت و  دـنهد ، یم  ام  هب  هار  رد  تکرح  يارب  هک  ییاـه  تریـصب 

َنوُمیُِقی ِْبیَْغلِاب َو  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْملِّل *  يًدُـه  ِهِیف   َْبیَر   َال  ُبَتِْکلا  َِکلاَذ  ملا *  « ؛ دـنراد یتافـص  رافک  نیقفانم و  نیقتم ، هتـسد 
امـش لباقم  ياـه  ههبج  دنتـسه ، یناـسک  هچ  امـش  ناـهارمه  دـیوگ  یم  امـش  هب  نآرق  ( 3-1/ هرقب «) َنوُقِفُنی ْمُهاَْـنقَزَر  اَِّمم  َهوَـلَّصلا َو 
ًالماک ار  اه  يدـنب  فص  بیترت  نیدـب  دـهد و  یم  ناشن  زین  ار  ناسنا  ناـهارمه  .تسیچ  اـه  نآ  تایـصوصخ  تافـص و  دـنمادک و 

َال ْمِْهیَلَع َو  ِبوُضْغَْملا  ِْریَغ  ْمِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َطاَرِـص  َمیِقَتْـسُْملا *  َطاَرِّصلا  اَنِدـْها  : » دـیامرف یم  دـمح  هروس  رد  .دـنک  یم  فافش 
دینک نیعم  ار  دوخ  فص  دیاب  امش  سپـس  نیلاض ؛» نیبوضغم ، مهیلع ، معنم  « ؛ دهد یم  ناشن  ار  هتـسد  هس  يدنب  فص  نیا  نیِّلاَّضلا »

؛ دنتـسه تلالـض  رد  هک  دیتسه  نیبوضغم  فص  رد  دیدوبن ، مهیلع » معنم   » اب رگا  دیتسه ؛ اه  هتـسد  نیا  زا  کی  مادک  وزج  دینادب  و 
اه يدنب  فص  میتسناوت  یم  هنوگچ  دوبن  اه  تریصب  نیا  نآرق و  تایآ  نیا  رگا  .دنهد  یم  ام  هب  هک  تسا  ییاه  تریـصب  زا  زین  نیا 

یگدـیچیپ اب  میناوتب  ات  تسه  نینمؤم  فص  رد  زین  قاـفن  ههبج  کـی  رفک  ههبج  زا  ریغ  هک  میمهفب  میتسناوت  یم  هنوگچ  میمهفب ؟ ار 
؟ مینک ادج  ناشیا  زا  ار  دوخ  فص  میسانشب و  ار  اه  نیا  هدش  هداد  حیضوت  نآرق  رد  هک  ییاه 
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فلاخم ههبج  دوخ و  ناهارمه  دیاب  تکرح  يارب  ام  میراد ؛ زاین  تکرح  يارب  ام  هک  تسا  ییاه  تریـصب  زا  یخرب  دـش  هتفگ  هچنآ 
يدـنب فص  مکحم  اه  نآ  لباقم  رد  دـیاب  هک  ار  یناسک  میـشاب و  هارمه  اه  نآ  اب  دـیاب  هک  ار  یناسک  تسا  مزال  میـسانشب ؛ ار  دوخ 

یم هدیچیپ  رایسب  اه  يدنب  فص  یهاگ  .دهد  یم  ام  هب  نآرق  هک  تسا  یتریصب  ناشتایـصوصخ  اه و  نآ  تخانـش  میـسانشب ؛ مینک ،
؛) 1/ نوقفانم «) َنُوبِذاََکل َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ  ُدَهْشَی  ُهَّللاَو  ُُهلوُسََرل  َّکَنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َّکَنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاَق  َنوُِقفاَنُْملا  َكَءاَج  اَذِإ  « ؛ دوش

نیا هک  داد  تداهش  لاعتم  يادخ  یلو  میراد ؛ لوبق  ار  امش  میا و  هدروآ  نامیا  ام  دنتشاد : یم  هضرع  ترـضح  هب  تیدج  اب  نیقفانم 
.دنهد یم  ام  هب  (ع ) ءایبنا هک  تسا  ییاه  تریصب  وزج  رگیدکی  زا  فوفـص  ندرک  ادج  سپ  .دنتـسین  قداص  دنیوگ و  یم  غورد  اه 

یم لکـش  ار  اه  يدنب  فص  دننک و  یم  صخـشم  ار  فوفـص  دننک ، تیاده  یفده  يوس  هب  ار  رـشب  دـنهاوخ  یم  هک  یبتاکم  همه 
رارق ههبج  ود  نیا  زا  یکی  رد  دیاب  یـسک  ره  هک  يوحن  هب  دـننک ؛ یم  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  راد  هیامرـس  رگراک و  هقبط  ًالثم  دـنهد ؛

؛ تسا نشور  ًـالماک  اـه  يدـنب  فص  مه  (ع ) ءاـیبنا بتکم  رد  .دـشاب  رگید  هقبط  فلاـخم  هقبط و  ود  نیا  زا  یکی  رادـفرط  دریگب و 
.قفانم ای  رفاک و  نمؤم ، دنتسه : هتسد  هس  دیحوت  روحم  رب  مدرم 

يدنب فص  عازن و  روحم  دوبعم ، شتسرپ 

مینک و يدـنب  فص  ایند  نیا  رد  دـیاب  يزیچ  هچ  يارب  ام  تسیچ ؟ عازن  عوضوم  اه ، يدـنب  فص  نیا  رد  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
َنوُُدبْعَت اَم  ُُدبْعَأ  َال  َنوُِرفاَْکلا *  ُیَأ  اَهّ اَی  ُْلق  « ؛ تسین وا  شتسرپ  دوبعم و  زج  يزیچ  ایند  رد  عازن  عوضوم  میتسیاب ؟ يزیچ  هچ  ياپ  دیاب 

دوبعم و عازن ، عوضوم  ِنیِد » َِیلَو  ْمُُکنیِد  ْمَُکل  ُُدبْعَأ *  اَم  َنوُدـِباَع  ُْمتنَأ  َالَو  ّْمُتدَـبَع *  اَّم  ٌدـِباَع  اَنَأ  َالَو  ُدـُبْعَأ *  اَم  َنوُدـِباَع  ُْمتنَأ  َالَو  * 
حوضو هب  نآرق  مینک ؛ یط  ار  ادخ  هار  میتسناوت  یمن  دندوب ، هدادن  ام  هب  رگا  هک  دنتسه  ییاه  تریصب  نامه  اه  نیا  تسا ؛ شتـسرپ 

نیا .متسرپ  یم  ار  امـش  دوبعم  نم  هن  دیتسرپ ، یم  ار  نم  دوبعم  امـش  هن  مراد ؛ يدوبعم  مه  نم  دیراد ، يدوبعم  امـش  وگب  دیوگ : یم 
َناَْطیَّشلا اوُُدبْعَت  ّاَل  نَأ  َمَدآ  ِیَنب  اَی  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ   » .دنشاب دازآ  يرگید  موق  هتـشاد و  دوبعم  ایند  نیا  رد  یموق  کی  هک  تسین  هنوگ 

دوـخ ياـهدوبعم  اـه و  بوـبحم  هار  رد  دـنهد و  یم  لد  همه  دنتـسرپ ؛ یم  ار  يدوـبعم  مدرم  هـمه  /60 ؛) سی «) ٌنِیبُّم ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُّهَنِإ 
هک وگب  رفک  نارادمچرپ  هب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  .دـنرذگ  یم  دوخ  زیچ  همه  زا  دوبعم  هب  ندیـسر  يارب  دـننک و  یم  يراکادـف 

رایسب يدنب  فص  نیا  دیتسرپ ؛ یم  ار  نم  دوبعم  امش  هن  متسرپ ، یم  ار  امش  دوبعم  نم  هن  تسا ؛ دوبعم  تدابع و  ام  فالتخا  عوضوم 
.تسا نشور 
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يدوبعم اه  نآ  .دنتـسه  ریگرد  مه  اب  یگدـنب  کسانم  رـس  رب  بتکم  ود  ینعی  تسا ؛ یگدـنب  کسانم  نید و  رـس  رب  فـالتخا  سپ 
لاعتم يادخ  .تسا  یگدنب  تدابع و  کسانم  زین  نید  دنراد ؛ ینید  ههبج  ود  نیا  زا  کی  ره  دـنراد ؛ يدوبعم  مه  ترـضح  دـنراد ،

هب رابجا  اب  ار  نید  میهاوخ  یمن  ام  نیدلا » یف  هارکا  ال  : » دیامرف یم  سپس  دنک و  یم  یفرعم  اسر  ینایب  اب  ار  دوخ  یسرکلا  تیآ  رد 
روبجم لاعتم  يادخ  شتـسرپ  رد  امـش  .دیتسرپب  ار  اه  تب  دیهاوخ  یمن  مه  رگا  دـیتسرپب ، ار  ادـخ  دـیهاوخ  یم  رگا  میهدـب ؛ یـسک 

هدع کی  دنتسرپ و  یم  ار  ادخ  هدع  کی  دوش ؛ یم  اه  ههبج  لیکشت  أدبم  رایتخا  نیا  .دیرادن  ینیوکت  ربج  دیراتخم و  امـش  دیتسین ؛
هب اه  تب  هزورما  یلو  درک ؛ ناریو  ار  اه  نآ  ترضح  هک  دوب  گنس  بوچ و  زا  اه  تب  هتشذگ  ياه  هرود  رد  هتبلا  دنتـسرپ ؛ یم  تب 

.دوش یم  وا  تب  شسفن  دوش ؛ یم  ناسنا  تب  ایند  همه  دنتسه و  ایند  تعسو 

اهدوبعم رس  رب  عازن  نایاپ  هار  اهنت  یلک  حتف 

اب هک  تفگ  ناوت  یمن  .تسین  عامجا  حالصا و  لباق  مه  نید  تسا و  نید  رـس  رب  اوعد  هک  دهد  یم  حیـضوت  نآرق  رد  لاعتم  يادخ 
زا ام  ای  هک  مینک  وگتفگ  ایآ  .دوش  یمن  لح  وگتفگ  اـب  فـالتخا  نیا  مینک ؟ هحلاـصم  يروحم  هچ  رب  .مینک  یم  هحلاـصم  رکیدـکی 
یم رب  تسد  ادـخ  زا  ام  هن  دـنیآ ، یم  هاتوک  ناشیایند  زا  اه  نآ  هن  دـنرذگب ؟ ناـشیاهتب  زا  اـه  نآ  اـی  میرادرب ، تسد  لاـعتم  يادـخ 

یگدـنب و نایرج  ود  هک  دـمهف  یم  دوش  هارمه  نآرق  اب  یـسک  رگا  .دـهد  یم  اـم  هب  نآرق  هک  تسا  یتریـصب  مهف و  مه  نیا  .میراد 
مک دیحوت  زا  ناوتب  تسین  نکمم  .دنراد  یبادآ  کسانم و  نید و  دوخ  يارب  شتسرپ  نایرج  ود  نیا  .دراد  دوجو  ملاع  رد  شتـسرپ 

اب ًالماک  لباقم  فرط  هکنیا  رگم  دـنراد ؛ یم  رب  ناشنید  زا  تسد  اه  نآ  هن  تساک ، نید  زا  دوش  یم  هن  دـش ؛ هارمه  اه  نآ  اب  درک و 
یضار اه  نآ  /120 ؛) هرقب «) مُهَتَِّلم َِعبَّتَت  یَّتَح  يراصَّنلا  ُدوُهَْیلا َو َال  َْکنَع  یـضَْرت  َْنل  َو  « ؛ میوش رافک  اـب  هارمه  اـم  اـی  دوش ، هارمه  اـم 

.ام هن  دـنراد ، یم  رب  تسد  اه  نآ  هن  یلو  دـنرادرب ؛ ناشنید  زا  تسد  اه  نآ  ای  میوش ، اه  نآ  تلم  عبات  ام  اـی  هکنیا  رگم  دـنوش  یمن 
چیه اب  يریگرد  نیا  .تسا  نید  شتـسرپ و  دوبعم و  هرابرد  يریگرد  زین  يدـنب  فص  عوضوم  تسا و  يدـنب  فص  کی  زاـغآ  نیا 

فالتخا مه  اـب  نمؤم  درف  ود  یتقو  تسا ؛ لـح  لـباق  كرتشم )  ) دوبعم روحم  رب  اـهنت  يا  هعزاـنم  ره  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  عفر  يزیچ 
مه اب  (ع ) نینمؤملاریما تبحم  رد  سپ  تسا ؛ یکی  ناتماما  تسا ، یکی  نات  هلبق  تسا ، یکی  ناتیادـخ  مییوگ : یم  اه  نآ  هب  دـنراد ،

.دیرذگب رگیدکی  زا  سپ  دیتسه ؛ ادخ  هدنب  ود  ره  .دینک  هحلاصم 
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لح ار  نآ  ناوت  یم  هنوگچ  دش ، دوبعم  رـس  رب  فالتخا  رگا  لاح  .مینک  یم  يراکدـف  دوخ  دوبعم  يارب  میراد و  يدوبعم  یگمه  ام 
فص و هب  فالتخا  نیا  هکلب  رگید ؛ زیچ  چـیه  اـب  هن  دوش ، یم  لـح  وگتفگ  اـب  هن  تسین ؛ عمج  لـباق  فـالتخا  نیا  يریبعت  هب  درک ؟

ههبج دـهاوخ  یم  مه  فرط  نآ  دـنک ، وحم  ار  دوخ  لباقم  فرط  هرملاب  دـهاوخ  یم  فرط  کـی  دوش ؛ یم  یهتنم  لاـتق  يریگرد و 
هب ام  هک  یحلـص  نیاربانب  .دوش  یم  لح  فرط  ود  زا  یکی  هبلغ  اب  طـقف  یفـالتخا  نینچ  نیارباـنب  درادرب ؛ هار  رـس  زا  ار  دوخ  لـباقم 
یم قافتا  دوبعم  رس  رب  عازن  کی  زا  دعب  هک  تسا  یحلـص  درادن _  تلاصا  ام  دزن  گنج  میتسه و  مه  ًامتح  هک  میتسه _  نآ  لابند 

مالسا نید  دنیوگ : یم  هک  ییاه  نآ  فالخ  رب  .رگید  زیچ  چیه  هن  تسا ، دیحوت  رس  رب  نیکرشم  رافک و  اب  نیدحوم  عازن  همه  .دتفا 
دوـخ دوـبعم  رـس  رب  زگره  نید  نیا  یلو  تسا _  یناـمحر  نید  کـی  مالـسا  هک  تسا  حـضاو  رپ  هتبلا  تسا _  یناـمحر  نید  کـی 

؛ دـهد یم  شدوبعم  يارب  ار  دوخ  زیچ  همه  ناسنا  نوچ  تسین ؛ حلـص  لباق  ًالـصا  دوبعم  رـس  رب  عازن  هک  ارچ  درک ؛ دـهاوخن  هلماـعم 
داد ناکما  اجنیا  رد  میشاب ؟ هتشاد  مه  اب  يدتس  داد و  هچ  مینک ؟ وگتفگ  مه  اب  يزیچ  هچ  رـس  رب  تسا ، دوبعم  رـس  رب  فالتخا  یتقو 

تـسا نیا  شیانعم  دنک ، یم  حلـص  هب  توعد  ار  ام  یـسک  یتقو  دوش ؛ یم  متخ  لاتق  فص و  هب  ًامتح  فالتخا  نیا  تسین و  دتـس  و 
یم (ص ) ربماـیپ هب  راـفک  .مراد  یمن  رب  تسد  دوخ  دوبعم  زا  نم  یلو  دـییایب ، نم  ههبج  هب  دـیرادرب و  تسد  دوخ  دوبعم  زا  امـش  هک 

هچ ره  يرادرب ؛ تسد  دوخ  ياعدا  زا  هک  یطرـش  هبوت  پچ  تسد  رد  ار  هام  میراذگ و  یم  تتـسار  تسد  رد  ار  دیـشروخ  دـنتفگ :
فک رد  ار  دیـشروخ  یهاوخ ، یم  تاناکما  رگا  میهد و  یم  وت  هب  ار  اـه  نز  نیرتهب  یهاوخب ، رـسمه  رگا  میهد ؛ یم  وت  هب  یهاوخب 

مراد و یمنرب  تسد  منید  زا  نم  دندومرف : یم  باوج  رد  ترضح  یلو  میراذگ ؛ یم  ترگید  تسد  فک  رد  ار  هام  تتـسد و  کی 
کی تسرپب ، ار  ام  تب  وت  زور  کی  دنتفگ : دندمآ و  هاتوک  یمک  دشن ، هارمه  اه  نآ  اب  (ص ) ربمایپ یتقو  میتسین ؛ تاناکما  لابند  هب 

تب لـباقم  رد  تفریذـپ و  یم  (ص ) ربماـیپ رگا  نید » یلو  مکنید  مکل  : » دـندومرف ترـضح  میتـسرپ ؛ یم  ار  وـت  يادـخ  اـم  مه  زور 
.تسا یکی  ام  يادخ  سپ  دنتفگ : یم  دندرب و  یم  ار  وا  راک  نایاپ  ات  درک  یم  هدجس 
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تب ضارقنا  زا  دـعب  یلک  حلـص  درادـن ؛ دوجو  حلـص  ناـکما  تسا ، دـصقم  شتـسرپ و  تداـبع و  دوبعم و  فـالتخا  عوضوم  یتقو 
هحلاصم ناـکما  یلک ، حـتف  نآ  زا  لـبق  .دوش  یم  ققحم  یلک  حـتف  زا  دـعب  یلک  حلـص  ینعی  دـتفا ؛ یم  قاـفتا  یتسرپاـیند  یتسرپ و 

تب یمک  مییایب و  هاتوک  دوخ  يادخ  زا  ام  هک  درادـن  ینعم  .دـنوش  تسرپادـخ  دـیاب  اه  نآ  ای  میوش ، تسرپ  تب  دـیاب  ام  ای  تسین ؛
دیاب دمهفب ، بوخ  ار  دـیحوت  دـشاب و  یتسرپادـخ  لابند  یـسک  رگا  مینک ! لوبق  ار  اه  نآ  ياه  نامرآ  میوش و  تسرپایند  تسرپ و 

ُهُّلُک ُنیِّدـلا  َنوُکَی  ٌهَْنِتف َو  َنوُکَت  یَّتَح ال  ْمُهُوِلتاق  َو  : » دـیامرف یم  هک  تساجنیا  دـشاب ؛ دـیحوت  اب  بسانتم  شا  یگدـنز  کسانم  همه 
دراد دوجو  بیشن  زارف و  يریگرد و  نیا  دراد ؛ دوجو  دوش ، ققحم  ناهج  رـسارس  رد  دیحوت  هک  یتقو  ات  هلتاقم  نیا  /39 ؛) لافنا «) ِهَِّلل

.دتفا قافتا  ملاع  رد  كرش  رفک و  ضارقنا  یلک و  حتف  نآ  دسرب و  ارف  روهظ  رصع  هکنیا  ات 

نینچمه تسا ؛ نانمـشد  ناتـسود و  تخانـش  ریـسم و  مهف  قح و  ههبج  رد  ام  يرادیاپ  يارب  دـهد  یم  ام  هب  نید  هک  ییاه  تریـصب 
يزوریپ ندید  يارب  اه  تریـصب  نیا  .تسام  راظتنا  رد  ایند  نیمه  رد  هک  تسا  يا  هدنیآ  لاعتم و  يادخ  دقن  ياهدزم  هدهاشم  يارب 

کی هب  نآ  رد  هک  تسام  راظتنا  رد  رگید  ياه  ناهج  رد  هک  تسا  يا  هدـنیآ  ندـید  يارب  تسا ؛ قح  ههبج  راـظتنا  رد  هک  تسا  يا 
.دشابن ضئارغ  تعیبط و  دح  رد  رگید  ام  تاینمت  ات  میسرب  رترب  تایح 

هب رگا  .دـش  دـهاوخ  مک  (ع ) ءاـیبنا راـنک  رد  اـم  تماقتـسا  دـشاب ، مک  هک  يا  هزادـنا  ره  هب  دوشن  ققحم  اـم  رد  اـه  یگژیو  نیا  رگا 
نیا .دوش  یمن  مهارف  ام  يارب  (ع ) ادـخ يایلوا  رانک  رد  تماقتـسا  ناـکما  میـسرن ، باوث  حیحـص و  كرد  هبیط و  تاـیح  تریـصب و 

« هاـجنلا هنیفـس  يدـهلا و  حابـصم  نیـسحلا  نا  « ؛ تسا قاـفتا  نیا  ینوناـک  هطقن  اروشاـع  مینک و  یط  دـیاب  هک  تسا  يریـسم  ناـمه 
هب دـنهد و  یم  روبع  زیخ  هنتف  جاوـم و  ياـیرد  نیا  لد  زا  ار  اـم  هک  تاـجن  یتـشک  مه  دنتـسه ، تیادـه  غارچ  مه  (ع ) ءادهـشلادیس

… هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا  .دنناسر  یم  دیحوت  نما  لحاس 
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( مرحم موس  بش   ) ربص لماع  تریصب 

ربص لماع  تریصب 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیموس  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ 
ربـص دـهع  هب  هراـشا  نمـض  ثحب  همادا  رد  ناـشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  هیـضیف ) هسردـم   ) مـق هللاراـث  تأـیه  رد  هـک  تـسا  لاس 94 
رظن زا  .دندرک  ناونع  تریـصب  هب  ندیـسر  ار  (ع ) نیموصعم اب  نینمؤم  یهارمه  لماوع  زا  یکی  دوخ ، نانمـشد  هنتف  رب  (ع ) نیموصعم

تاعوضوم دوخ  تریـصب  نیا  .دـنک  ناسآ  ار  (ع ) نیموصعم اب  یهارمه  ياه  جـنر  اـه و  یتخـس  دـناوت  یم  تریـصب  نتـشاد  ناـشیا 
همه هب  یبایتسد  هکنیا  نمـض  دیامن ؛ راومه  (ع ) نیموصعم اب  یهارمه  يارب  ار  هار  دناوت  یم  کی  ره  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  یفلتخم 

رد ناشیا  طسوت  ناسنا  ریـس  يریگتـسد و  اب  زین  همادا  رد  و  (ع ) موصعم دوخ  طسوت  فراعم  نایب  قیرط  زا  ادـتبا  زین  اـه  تریـصب  نیا 
نآ منهج  فسخ و  نایاپ  ندید  رافک و  يدام  تاناکما  نطاب  رد  یهلا  هنتف  هدهاشم  اه  تریصب  نیا  زا  یکی  .دنوش  یم  ققحم  ناسنا 

نینمؤم صتخم  طقف  هک  لاعتم  يادـخ  رترب  یقاب و  ياـه  قزر  هب  دـیاب  نینمؤم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .تسا  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  و 
ياه هدـعو  رود و  ياه  هدـنیآ  ندـید  کیدزن  دـننک  یم  داجیا  ناسنا  رد  (ع ) نیموصعم هک  يرگید  تریـصب  .دـنزودب  مشچ  تسا ،

يزوریپ دننام  ییاه  هدـعو  .دوب  دـهاوخ  یگداتـسیا  تماقتـسا و  عنام  دوخ  یهلا  ياه  هدـعو  زا  تلفغ  هک  ارچ  تسا ؛ لاعتم  يادـخ 
تریصب عون  نیا  هلمج  زا  ءادفلا  هل  انحاورا  رـصع  ماما  تسد  هب  دوعوم  هعماج  ققحت  زین  یبقع و  رد  یعطق  يزوریپ  ایند و  رد  ییاهن 

رد (ع ) نیموصعم دوخ  تسد  هب  مه  نآ  هک  تسا  ناـسنا  رد  یتفرعم  لوحت  کـی  دـنمزاین  یکیدزن  برق و  ساـسحا  نیا  هتبلا  .تسا 
هلـصافالب ققحت  قح  ترـضح  ياه  هدعو  زا  يرایـسب  لاعتم ، يادخ  هدنیآ  ياه  هدعو  رب  هوالع  هک  دـنچ  ره  .دوش  یم  داجیا  ناسنا 

(ع) موصعم اب  یهارمه  ربص و  بجوم  هک  يرگید  تریـصب  .دیـسر  مه  تشهب  ياقل  هب  ایند  نیا  رد  ناوت  یم  یتح  هک  اجنآ  ات  دنراد 
ره دشاب و  ادخ  یلو  اب  ناسنا  یهارمه  فقاوم  نیرت  تخس  زا  یکی  گرم  دیاش  .تسا  تایح  توم و  زا  ناسنا  یقلت  رییغت  دوش  یم 
یم رییغت  تایح  توم و  زا  ار  ناسنا  یقلت  یهلا  ياـیلوا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .درذـگب  تمالـس  هب  نآ  زا  یتحار  هب  دـناوتن  یـسک 

هتکن اما  .دنناسر  یم  (ع ) ماما اب  تیعم  لاعتم و  يادخ  تبحم  ماقم  هب  ار  وا  قیرط  نیا  زا  دنیامن و  یم  سونأم  گرم  اب  ار  وا  دـنهد و 
دیاب یهلا  يایلوا  دوخ  هکلب  دیآ  یمن  تسد  هب  فراعم  دونش  تفگ و  اب  تریصب  هک  تسا  نیا  اه  تریصب  نیا  هب  ندیسر  رد  یلـصا 

تریصب لصا  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دیاب  هکنیا  نمض  .دنناسرب  اه  تریـصب  نیا  هب  دننک و  يریگتـسد  يربهار و  ار  ناسنا 
.تسا (ع ) ماما رون  زین 
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(ع) موصعم اب  یهارمه  رد  ناسنا  ربص  لماع  ناونع  هب  نآ ، زا  ییاه  هنومن  تریصب و 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ْحِّبَـسَف َو ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  اِهبوُرُغ َو  َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َنُولوُقَی َو  اـم  یلَع  ِْربْصاَـف  : » تسا هدومرف  میرک  نآرق 
ٌْریَخ َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَـنْعَّتَم  اَـم  َیلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  اـَلَو  یـضَْرت *  َکَّلََعل  ِراـهَّنلا  َفارْطَأ 
هنتف رب  دیاب  ناشیا  تسا ؛ هتفرگ  تاناحتما  اه و  هنتف  رب  ربص  دـهع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  لاعتم  يادـخ  ( 131-130/ هط «) یَْقبَأَو

يرادیاپ اه  نآ  .دننک  يرادیاپ  دنتـسه _  مالـسلا  مهیلع  همئا  نانمـشد  نامه  هک  هدرک _  ردقم  اه  نآ  يارب  لاعتم  يادخ  هک  ییاه 
مهیلع نیموصعم  اب  یهارمه  نتفریذـپ   ییوس  زا  دـهد ؛ یم  روبع  يداو  نیا  زا  مه  ار  نارگید  هک  تساـه  نآ  يرادـیاپ  دـننک و  یم 

زا ار  دوخ  ریـسم  ناوت  یم  هتبلا  دـش ؛ دـهاوخ  هجاوم  ییاه  یتخـس  اب  یهارمه  نیا  رد  دراد و  یمزاول  هار ، نیا  رد  تکرح  مالـسلا و 
نیا مزاول  زا  هک  ار  ییاـه  یتخـس  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  ناـسنا  دومن ؛ باـختنا  ار  يرگید  هار  هدرک و  ادـج  (ع ) نیموـصعم ریـسم 

.دش دهاوخ  مورحم  مه  یهارمه  نیا  جیاتن  زا  هجیتن  رد  هک  دشاب  هتشادن  تسا ، یهارمه 

ادخ یعطق  رترب و  ياه  هدعو  هب  يراودیما  رافک و  يرهاظ  تاعتمت  زا  یشوپ  مشچ 

هار نیا  رد  تکرح  دراد ؛ یمزاول  لباقم ، ههبج  یهلا و  يایلوا  يریگرد  نیگنـس  هنتف  رد  ندشن  ریگ  نیمز  ادـخ و  يایلوا  اب  یهارمه 
میناوتب ات  دـننک  یم  کمک  ار  ام  هک  دنتـسه  هچ  اه  تریـصب  نیا  یلو  .تفای  تسد  اـه  نادـب  دـیاب  هک  دراد  زاـین  ییاـه  تریـصب  هب 
هدومرف هراشا  اه  تریـصب  نیا  زا  یکی  هب  ترـضح  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  میراذـگب ؟ رـس  تشپ  ار  هار  ياه  یتخس 

نآ يارب  لاعتم  يادخ  هک  رافک _  نوگانوگ  فیاوط  ییایند  ياه  هفوکـش  زا  دیاب  ام  یقلت  میـشاب ؛ ام  نآ  یلـصا  بطاخم  دیاش  هک 
رارق نیگنس  ناحتما  هنتف و  کی  ياه  هنحـص  نیا  تشپ  هک  میمهفب  ات  دوش  ضوع  دنتـسه _  قرغ  اه  یـشوخ  نآ  رد  هداد و  رارق  اه 

ناملد میرادرب و  ایندـلا » هایحلا  هرهز   » زا مشچ  مینیبب و  ار  لاـعتم  يادـخ  رتراگدـنام  رتهب و  ياـه  يزور  نآ  دـیاب  هکنیا  مود  دراد ؛
رد لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  ریگ  نیمز  ناسنا  هک  تسادیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنتـسه ؛ یقبا » ریخ و   » هک دـشاب  ییاه  يزور  راودـیما 
زا ار  اه  نآ  تسا و  هداد  رارق  ار  ایند  ياه  هفوکش  اه _  نآ  زا  هتسد  کی  طقف  هن  رافک _  فلتخم  فیاوط  يارب  نیگنس  ناحتما  نیا 

.تسا هدرک  عتمتم  يرهاظ  ياه  یشوخ  اه و  یتحار  تورث ، تردق ، ییایند  ياه  هولج 
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ییاه هدنیآ  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  دنک ، لمحت  ار  ادخ  يایلوا  اب   یهارمه  یتخـس  دناوتب  ناسنا  ات  دـنک  یم  کمک  هک  يرگید  هتکن 
يادخ /60 ؛) مور «) ٌّقَح ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  « ؛ تشاد نامیا  اه  هدـنیآ  نآ  هب  دـش و  فقاو  هتفرگ  رظن  رد  اـم  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک 

هک ترخآ  رد  يزوریپ  هدعو  مه  تسایند ، رد  يزوریپ  هدعو  مه  اه ، هدـعو  نیا  تسا ؛ هداد  ییاه  هدـعو  (ع ) ءایلوا ءایبنا و  هب  لاعتم 
نیمه رد  يزوریپ  هدعو  لاعتم  يادخ  ترخآ ، رد  يزوریپ  هدـعو  رب  هوالع  نیاربانب  دـنروخ ؛ یم  مشچ  هب  مه  نآرق  رـسارس  رد  هتبلا 

هللا و داـبع  نیمز  نیا  ناـثراو  /128 ؛) فارعا «) َنیقَّتُمِلل ُهَِبقاـعلاَو  ِهِداـبِع  نِم  ُءاـشَی  نَم  اـُهثِروی  ِهَِّلل  َضرَـألا  َّنا  « ؛ تسا هداد  مه  ار  اـیند 
.تسا هدز  مقر  اه  نآ  يارب  ار  ریخ  نایاپ  لاعتم  يادخ  دنتسه و  نیقتم 

تارکذـت زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  دـنک ؛ تماقتـسا  هار  نیا  رد  دـناوت  یمن  هک  تسا  یعیبط  دـنک  تلفغ  اه  هدـعو  نآ  زا  ناـسنا  رگا   
َو  » ای َنیقَّتُمِلل » ُهَِبقاعلاَو  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم  اُهثِروی  ِهَِّلل  َضرَألا  َّنا  : » تسا نینچ  هراب  نیا  رد  فلتخم  ياه  نایب  اب  نآرق  یهلا و  يءایبنا 

يدُْهلِاب َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِّذَلا  َوُه   » ای و  ( 5/ صصق «) َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن 
زا ریغ  دهد ؛ یم  یعطق  هدـعو  ام  هب  اهراب  تایآ  نیا  رد  نآرق  /9 ؛) فص «) َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  ِلُک َو  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو 

تریـصب و کی  نآ  هدوب و  لیلق  دـیآ و  یمن  باسح  هب  يزیچ  نآ  لباقم  رد  ایند  عاتم  لک  هک  ترخآ _  حـتف  يزوریپ و  هدـعو  نآ 
يزوریپ کی  تسا ؛ حرطم  ایند  نیمه  رد  لاعتم  يادـخ  یعطق  ياه  هدـعو  اـیند و  نیمه  رد  يزوریپ  زا  ثحب  تسا _  يرگید  هاـگن 

؛ دنا هداد  هدعو  نآ  هب  زین  (ع ) ءایبنا همه  هک  دوش  یم  یهتنم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سدقم  دوجو  روحم  رب  يا  هعماج  هب  هک  یعطق 
هدـعو وا  هب  ار  دوخ  تما  مه  (ع ) ءایبنا همه  هداد و  ار  وا  مایق  هدـعو  (ع ) ءایبنا همه  هب  لاعتم  يادـخ  هک  (ع ) موصعم یلو  نامه  ینعی 
هدـعو نیا  ردـق  نآ  دـنا ؛ هداد  یعطق  هدـعو  ار  دوخ  تما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  سدـقم  دوجو  هلمج  زا  دـنا ؛ هداد  یم 

هدرک لقن  ترـضح  زا  قافتالاب  ار  هلئـسم  نیا  یلو  دـنراد  فالتخا  مه  اب  تماما  عوضوم  لصا  رد  هکنیا  اب  نیقیرف  هک  هدوب  هدرتسگ 
: هک دزیگنا  یم  رب  ار  نم  لسن  زا  يدـنزرف  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  ایند  زا  زور  کی  رگا  یتح  دـنیامرف : یم  ترـضح  دـنا ؛

هنوگچ هدـنیآ  هک  لیـصفت  نیا  اب  لاعتم _  يادـخ  یعطق  ياه  هدـعو  كرد  اروج ؛» املظ و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  »
كرد و  دـنهد  _  یم  هدـعو  نآ  هب  نارگید  هک  يدوعوم  عماوج  اب  دوعوم  هعماـج  نیا  تواـفت  داـتفا و  دـهاوخ  یقاـفتا  هچ  تسا و 

رد ام  رگا  تساه ؛ تریـصب  زا  یکی  درادن ، فلخت  تسا و  یعطق  ادخ  هدـعو  هکنیا  هب  داقتعا  ملع و  دوعوم و  هعماج  نآ  زا  حـیحص 
.دوش یم  راوشد  یلیخ  تماقتسا  میشابن  یعطق  يزوریپ  راظتنا  رد  ایند  نیمه 
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نایاپ هب  ور  اه  یکیرات  نارود و  ياه  یتخـس  همه  نآ ، رد  هک  هداد  ار  نآ  هدعو  فلتخم  ریباعت  اب  لاعتم  يادخ  هک  يدوعوم  هعماج 
دننام تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  یفاصوا  اب  لاعتم ، يادـخ  هک  دراد  یعطق  يا  هدـنیآ  نآ  زا  تیاـکح  تسا ،

سمّـشلا و و  : » سمـش هکرابم  هروس  ای  و  یَّلََجت » اَذِإ  ِراَهَّنلاَو  یَـشْغَی *  اَذِإ  ِْلیَّللاَو  : » لـیل هکراـبم  هروس  اـی  رجف  هکراـبم  هروس  تاـیآ 
هک يدوعوم  عماوج  اب  نآ  هسیاقم  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  یفاصوا  اب  نآ _  ققحت  هب  دـیما  مهف و  دوعوم و  هعماج  نآ  كرد  اـهحض »

.دنا هداد  ام  هب  (ع ) ءایبنا هک  تسا  ییاه  تریصب  زا  یکی  دنا _  هداد  هدعو  نآ  هب  نارگید 

رود ياه  هدنیآ  یهلا و  ياه  هدعو  ندید  کیدزن 

(ع) ناشیا تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  ییاه  تریـصب  تاهجوت و  زا  رگید  یکی  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب   
یم کیدزن  ام  يارب  ار  رود  ياه  هدنیآ  نآ  دوخ ، فرصت  اب   هک  تسا  نیا  دنک ، یم  کمک  هار  رد  ام  تماقتـسا  هب  دنا و  هداد  ام  هب 

لاعتم يادخ  دوش ؛ یم  تواسق  بجوم  دنتـسه ، سرتسد  زا  رود  هک  دنک  ساسحا  دنیبب و  رود  یلیخ  ار  اه  هدـنیآ  ناسنا  رگا  .دـننک 
دندرک ساسحا  هک  دیـشابن  باتک  لها  لـثم  /16 ؛) دیدح «) ْمُُهبُوُلق ْتَسَقَف  ُدَـمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  : » دـیامرف یم  دـیدح  هکرابم  هروس  رد 

اه تصرف  تسا و  رود  یلیخ  فده  هک  دنک  ساسحا  رگا  ناسنا  دـندش ؛ راچد  تواسق  هب  تسا و  سرتسد  زا  رود  یلیخ  اه  تصرف 
، تسا دایز  شتـصرف  هک  دنک  ساسحا  رگا  دوش ، یم  فرـشم  یترایز  رفـس  هب  هک  یـسک  دوش ؛ یم  راچد  بلق  تواسق  هب  دنناوارف ،
زا دـهد و  یمن  تسد  زا  مه  ار  بش  کی  یتح  تسا ، هاتوک  تصرف  هک  دـنک  ساسحا  رگا  یلو  دـنک ؛ یم  یتسـس  دوش و  یم  لـبنت 

یتسس راچد  دنیبب ، رود  ار  اه  هدعو  رگا  ناسنا  .تسا  ناسنا  تیـصاخ  نیا  دنک ؛ یم  يزیر  همانرب  شیاه  هیناث  يارب  لوا  هظحل  نامه 
تماقتـسا درادرب و  ماگ  نآ  يارب  دـناوت  یمن  هک  تسا  یعیبط  تساـجک ، روهظ  هک  دـنک  ساـسحا  یـسک  رگا  دوش ؛ یم  تواـسق  و 

رد حبـص  نیا  زا  روـظنم  /81 ؛) دوه «) ٍبیِرَِقب ُْحبُّـصلا  َسَیلَأ  « ؛ تسا نیمه  تمایق  هب  تبـسن  یتح  اه  تریـصب  زا  یکی  نیارباـنب  دـنک ؛
َبَرَْتقا : » دـیامرف یم  ًاحیرـص  تمایق  هرابرد  نآرق  تسا ؛ هدـش  ریـسفت  روهظ  حبـص  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا  تمایق  رهاـظ 

هچنآ تسا ؛ کیدزن  یلیخ  اه  نآ  باسح  دنتـسه و  باسح  ضرعم  رد  اـه  نآ  /1 ؛) ءءایبنا «) َنوُضِْرعَّم ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ْمُُهباَسِح  ِساـَّنِلل 
باسح زور  هک  دنمهف  یم  دـننک ، ادـیپ  هجوت  رگا  تساه ؛ نآ  تلفغ  ضارعا و  دـنمهفن ، ار  برق  نیا  يا  هدـع  هک  دوش  یم  بجوم 

(ع) نیموصعم هک  تسا  یتریـصب  هدنیآ  ندید  کیدزن  نیا  دنیبب و  کیدزن  ار  اه  هدنیآ  نآ  دیاب  ناسنا  نیاربانب  تسا ؛ کیدزن  یلیخ 
.دنهد یم  ام  هب 

16418 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5337 

http://www.ghaemiyeh.com


رود ياه  هدنیآ  هب  برق  هنیمز  یتفرعم ، لوحت 

یمن تسد  هب  فرح  اب  لوحت  نیا  تسا ؛ ناسنا  رد  یتفرعم  لوحت  داجیا  دنمزاین  یهلا  ياه  هدعو  رود و  ياه  هدـنیآ  ندـید  کیدزن 
؛ دنیب یمن  کیدزن  ار  ادـخ  یعطق  ياه  هدـعو  روهظ و  تمایق و  وا   دوشن ، ادـیپ  ناسنا  رد  يا  یتفرعم  لوحت  نینچ  هک  یمادام  .دـیآ 
زا هکلب  کیدزن و  ام  هب  لاعتم  يادخ  یناکم _  برق  هن  تسا ، ینامز  برق  سنج  زا  هن  هک  قح _  ترـضح  برق  رد  هک  روط  نیمه 
مه نارگید ، زا  مه  ادخ ، /85 ؛) هعقاو «) ْمُکنِم ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو   » ای ق/16 ) «) دیرَولا ِْلبَح  ْنِم  ِهیلا  ُبَرقَأ  ُنَحن  « ؛ تسا رت  کیدزن  همه 

؛ تسین مه  ینامز  برق  سنج  زا  برق  نیا  تسا ؛ یتفرعم  لوحت  کی  جاـتحم  برق  نیا  كرد  تسا ؛ رت  کـیدزن  اـم  هب  ناـمدوخ  زا 
یکیدزن ساسحا  همه  هب  وا  دـنک ؛ ساسحا  ار  قح  ترـضح  برق  دـناوت  یمن  دوشن ، داجیا  ناسنا  رد  لوحت  نیا  هک  یمادام  نیاربانب 

زا ینعی  /44 ؛) تلـصف «) ٍدـیَِعب ٍناَکَّم  نِم  َنْوَداَُنی  : » دـننز یم  ادـص  هنوگ  نیا  تمایق  زور  ار  دارفا  نیا  .لاعتم  يادـخ  هب  زج  دـنک ، یم 
.دننک یمن  ساسحا  ار  برق  نیا  اریز  دننز ؛ یم  ادص  ار  اه  نآ  رود  ياه  هلصاف 

رد یتفرعم  لوحت  کی  اب  هک  تسه  مه  یناکم  ارف  ینامزارف و  تسا ، یناـکم  ریغ  یناـمزریغ و  برق  کـی  برق  نیا  هک  روط  ناـمه 
دیدپ یتفرعم  لوحت  کی  ناسنا  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  رد  ینامز  قح ، ياه  هدعو  تمایق و  برق  ساسحا  دوش ؛ یم  ادیپ  ناسنا 
داجیا ینعی  تریصب  دننزب ؛ فرح  ام  اب  طقف  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  دننک ؛ یم  داجیا  ام  رد  ار  ریس  نیا  (ع ) نیموصعم دشاب ؛ هدمآ 

هکلب تسین  لیخت  مهوت و  کی  نیا  مینک ؛ برق  ساسحا  اـت  داـجیا  لوحت  اـم  رد  هک  تسا  نیا  نید  شقن  یتفرعم ؛ لوحت  ریـس و  نآ 
هنرگو دنک ؛ یم  هدامآ  نداتسیا  تماقتسا و  مادقا و  يارب  ار  ام  برق  نیا  مینک ؛ یم  برق  ساسحا  میـسر و  یم  برق  دوهـش  هب  ًاعقاو 

.دهدب تسد  زا  ار  شلمحت  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دنتسه ، سرتسد  زا  رود  دنک  ساسحا  ناسنا  هک  يرود  ياه  هدعو  دوجو 
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میروخ و یم  تسکش  رهاظ  هب  ادرف  دندومرف : یم  ام  هب  اروشاع  بش  رد  ترضح  میدوب و  (ع ) ءادهشلا دیس  باحصا  ياج  هب  ام  رگا 
تموکح نآ  مسر و  یم  تداهـش  هب  مه  نم  یتح  و  درادـن ) دوجو  (ع ) ماما يارب  یتسکـش  عقاو  رد  هتبلا   ) میوش یم  هتـشک  اـم  همه 

: دنتفگ یم  ام  هب  میدوب و  ام  رگا  میدرک ؟ یم  هچ  ام  دوش ، یم  لوکوم  رود  رایـسب  ياه  هدـنیآ  هب  دـیدوب  نآ  لابند  امـش  هک  یلدـع 
هدنیآ یلو  دنریگب  رارق  راشف  تحت  امـش  تیب  لها  نازیزع و  دیوش و  ماندب  دیهدب و  ار  دوخ  ناج  یتسه و  همه  نادـیم  نیا  رد  نالا 

هچ میتسیاب ؟ ترـضح  باحـصا  دننام  میهدب و  ار  نامناج  میدوب  رـضاح  ام  ایآ  تسا ، تسدرود  رایـسب  دیتسه  نآ  راظتنا  رد  هک  يا 
« ٍبیِرَِقب ُْحبُّـصلا  َسَیل  « ؛ دنتـسه مه  کیدزن  هتبلا  هک  دنیبب ؟ کیدزن  ار  ادخ  ياه  هدعو  دناوت  یم  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  رد  یلوحت 

یمن ساسحا  ار  برق  نیا  دـتفین ، قافتا  ناسنا  رد  لمحت  نآ  ات  یلو  دنتـسه ؛ تقیقح  کی  ناـیب  ود  ره  ْمُُهباَـسِح » ِساـَّنِلل  َبَرَْتقا   » اـی
یم ام  هب  هک  ییاه  تریـصب  زا  رگید  یکی  نیاربانب  دنک ؛ یمن  تماقتـسا  مادـقا و  دـنکن ، ساسحا  ار  برق  نیا  هک  مه  یمادام  دـنک ؛
دیاب اه  هویم  نیا  دوب ؛ سردوز  ياه  هویم  لابند  هب  دیابن  ادخ  يارب  تماقتسا  ریـسم  رد  هک  تسا  نیا  تفایب  تسد  نآ  هب  دیاب  دنهد و 

دنهاوخ یم  اه  نآ  دننک ؛ یم  هلجع  دنتـسه و  لجعتـسم  تلود  لابند  هب  ترـضح ، روهظ  راظتنا  رد  يا  هدع  دنوش ؛ هدـیچ  ات  دنـسرب 
یم هلجع  دـننیب و  یم  دایز  ار  هلـصاف  هدـشن و  ققحم  اه  نآ  رد  تفرعم  نیا  نوچ  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یهلا  هدـعو  نیا  تقو ، زا  شیپ 

برق رد  هاگ  نآ  میهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دیاب  ام  درادـن ؛ هلجع  هب  يزاین  دـید ، کیدزن  ار  اه  هلـصاف  نآ  یـسک  رگا  یلو  دـننک ؛
لابند هلجع و  بارطضا و  باتـش و  هب  یجایتحا  سپ  مینیب ؛ یم  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  لاعتم  يادخ  هک  ار  یعطق  جیاتن  نآ  مادقا ، نیا 

و دوش ، یم  تشادرب  زییاپ  رد  يا  هویم  کی  دننک ، یم  قرف  مه  اب  ناتخرد  هویم  دسرب ؛ دـیاب  هویم  نیا  تسین ؛ ندوب  لجعتـسم  تلود 
هب لاعتم  يادخ  هک  يا  هعماج  .تخانش  ار  هدعو  نامه  دوب و  راودیما  ادخ  ياه  هدعو  هب  دیاب  نیاربانب  راهب ؛ لصف  رد  رگید  يا  هویم 
رد بلط  نیا  رگا  .تسا  هتشاذگ  ام  ترطف  رد  ار  نآ  بلط  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  دیـشاب ، نآ  رظتنم  دیوگ  یم  هداد و  هدعو  ام 

نایب تایاور  نآرق و  نابز  زا  ار  روهظ  هدـنیآ و  نآ  دـیاب  بسانم  تصرف  کی  رد  هتبلا  تشادـن ؛ ینعم  اه  هدـعو  نیا  دوبن  اـم  ترطف 
یباراف و لثم  یتح  نارگید  هک  يا  هلـضاف  ياه  هنیدـم  دوعوم و  عماوج  اب  تسا و  يا  هدـنیآ  هنوگچ  هدـنیآ  نآ  هک  مینادـب  اـت  مینک 
هک ار  ینیما  دلب  نآ  تسا و  (ع ) نامز ماما  رهش  یبنلا و  هنیدم  هک  يا  هنیدم  دیاب  ام  دراد ؛ یتوافت  هچ  دنا ، هداد  ار  نآ  هدعو  نارگید 
هب ار  ام  دـننک و  یم  ریوصت  ار  هدـنیآ  نآ  (ع ) ءاـیبنا نآرق و  مینک  ؛ ریوصت  میـشاب ، نآ  راـظتنا  رد  دـیاب  اـم  دـنک و  یم  میـسرت  نآرق 

ار اه  هدنیآ  نآ  دنک  تکرح  نید  اب  ناسنا  رگا  دوش ؛ یم  داجیا  یلوحت  فرـصت و  هک  بیترت  نیدـب  دـنناسر ؛ یم  نآ  برق  ساسحا 
اه و یتخـس  لمحت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک ؛ يرادـیاپ  تماقتـسا و  دـناوتب  ات  دـنک  یم  کـمک  ناـسنا  هب  نیا  دـنیب و  یم  کـیدزن 
هب میناوتن  اـم  دوش  یم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی  تسا ؛ راوـشد  دـنیب ، یم  رود  یلیخ  ار  اـه  نآ  هک  ییاـه  هدـنیآ  يارب  ندوـبرظتنم 

.تسا کیدزن  ترخآ ، تسا و  هیسن  ایند  سکعرب ، هک  یلاح  رد  تسا ؛ ترخآ  ندوب  رود  ساسحا  مینک ، راک  ترخآ  يارب  یتحار 

16420 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5339 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند نیا  رد  تشهب  ياقل  قح و  ترضح  کیدزن  هدعو  هدهاشم 

َّنِإ « ؛ تسادخ هدعو  مه  نآ  هک  تسام  راظتنا  رد  مه  دـقن  هدـعو  کی  دوش ، یم  ققحم  اه  هدـعو  ساسارب  هک  يا  هدـنیآ  نآ  زج  هب 
تشهب نآ  زا  ریغ  یتشهب  ینعی  دنیب ؛ یم  ار  نآ  هجیتن  هلصافالب  دنک ، لاعتم  يادخ  هار  رد  یمادقا  ره  یسک  ره  ِباسِْحلا ؛» ُعیرَس  َهَّللا 
يرگید تریـصب  كرد و  کی  مه  نیا  ٍمیِعَن ؛» یَِفل  َراَْربَأـْلا  َّنِإ  « ؛ دوش یم  ققحم  نونکا  مه  میتسه ، نآ  راـظتنا  رد  اـم  هک  تسدرود 

نآ هتبلا  دهد ؛ یم  هدعو  ام  هب  دقن  ِدقن  تشهب  کی  ینعی  دنک ؛ یم  مهارف  ام  يارب  ار  يرادیاپ  ناکما  دهد و  یم  ام  هب  نید  هک  تسا 
؛ تسا رتدقن  مه  ایند  زا  تشهب  نآ  هک  دـنناد  یم  تقد  لها  تسا ؛ رتدـقن  مه  ایند  زا  یتح  تسا ؛ دـقن  کیدزن و  مه  ترخآ  تشهب 

تـسادخ هدعو  نآ  زا  يرگید  هولج  مه  نیا  دوش ؛ یم  عورـش  ایند  نیمه  زا  تشهب  نامه  ترخآ ، ملاع  دـقن  تشهب  نآ  زا  ریغ  یلو 
دناوت یم  دریگ ، یم  ًادـقن  ادـخ  زا  ار  دوخ  لمع  دزم  هک  یناسنا  .دـنک  تماقتـسا  دـناوت  یم  یتحار  هب  دـیمهف ، ار  نآ  ناسنا  رگا  هک 
زگره لاعتم  يادخ  هک  دمهف  یم  دنیب و  یم  ار  ادخ  دـقن  ياطع  نآ  هدـش و  زاب  شمـشچ  یـسک  نینچ  دـنک ؛ يرادـیاپ  تماقتـسا و 

.دهدن ماجنا  ار  لمع  تین  زا  سپ  رگا  یتح  دنک ؛ یم  اطع  ار  شباوث  لمع ، تین  اب  نامزمه  دزادنا و  یمن  رخأت  هب  ار  وا  شاداپ 

هیـسن باوث  کی  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دنـسیون ؛ یم  وا  يارب  ار  لـمع  باوث  دـنک ، ریخ  لـمع  تین  یـسک  رگا  تاـیاور  ساـسارب 
؛ تسا دـقن  نآ  دزم  دوـش و  یم  تبث  شدوـجو  هیفحـص  رد  ریخ  لـمع  ناوـنع  هب  وا  تین  هظحل  ناـمه  رد  هـکلب  دنـسیون  یم  شیارب 
؛ دراد دـقن  ِدـقن  شیاشگ  کی  دـقن و  دزم  کی  سفن  اب  یتفلاخم  ره  يا و  هضیرف  ره  ماجنا  یهانگ ، ره  كرت  يزاـمن ، ره  ندـناوخ 
هب باب  کی  تسه و  تینارون  کی  تیفرظ و  کی  ردص و  حرـش  کی  هظحل ، نامه  رد  تسه و  فرط  نآ  زا  دقن  ياطع  کی  ینعی 

یکی مه  نیا  دسرب ؛ مه  تماقتسا  يرادیاپ و  هب  دناوت  یم  دیسر  كرد  نیا  هب  یسک  رگا  دوش ؛ یم  زاب  تشهب  يوس  هب  ادخ و  يوس 
زا ریغ  نید  .دـنیوگب  ام  هب  هک  تسین  نیا  هلئـسم  طقف  تسین ؛ يرگید  ياـج  رد  تسا و  هداد  اـم  هب  نید  هک  تسا  ییاـه  تریـصب  زا 

ناسنا رگا  دناسر ؛ یم  دصقم  هب  ار  ناسنا  دریگ و  یم  مه  ار  ام  تسد  هک  تسا  نیا  رت  مهم  دـهد ، یم  ناشن  ام  هب  ار  قافآ  نیا  هکنیا 
دننک یم  زاب  ار  ناسنا  مشچ  هکلب  دننز ، یمن  فرح  وا  يارب  بوخ  هدنیآ  کی  زا  طقف  دـنک ، تکرح  (ع ) ماما ادـخ و  یلو  نید و  اب 

تکرح ادخ  يایلوا  اب  هک  یـسک  تسا ، دقن  وت  ياهدزم  همه  دنیوگ  یم  ناسنا  هب  رگا  .دنک  برق  ساسحا  دنیبب و  ار  هدنیآ  ناسنا  ات 
هدـنیآ هب  لوکوم  ادـخ  ياه  شاداپ  دـنک ؛ یم  ساسحا  ار  ادـخ  ياه  شاداپ  دـنیب و  یم  ار  ادـخ  دـقن  ياـهدزم  هظحل  ره  دـنک ، یم 

هک یـسک  تسادخ ؛ لضف  هدنیآ ، دزم  مهد ؛ یم  ار  وت  دزم  ًادعب  نم  نک و  لمع  نالا  وت  دـیوگب : لاعتم  يادـخ  درادـن  ینعم  تسین ؛
رد نم  ات  نک  راک  نالا  وت  هک  دیوگب  ام  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دیهدب ، هدشن ، کشخ  شقرع  زونه  یتقو  ار  رگراک  دزم  دیوگ  یم 

دقن دزم  ادـخ  اـیآ  دوش ؟ یم  هچ  ادـخ  دـقن  دزم  یلو  تسا ؛ ظوفحم  دوخ  ياـج  رد  ترخآ  باوث  هتبلا  مهدـب ؟ ار  وت  باوـث  تماـیق 
فلتخم ياه  نایب  اب  مه  نید  تسه ؛ دـقن  شیاشگ  کی  دـنک  یم  ناسنا  هک  یتماقتـسا  ربص و  ره  رد  یهانگ ، كرت  ره  رد  درادـن ؟

یم ار  ادخ  عیرـس  باسح  دقن و  ياه  شاداپ  اهدزم و  دـهد ، ریـس  ار  وا  نید  دوش و  نید  هارمه  یـسک  رگا  دـهد ؛ یم  ار  نآ  هدـعو 
.دنیب یم  منهج  طسو  ای  تشهب  طسو  ار  دوخ  وا  ِباسِْحلا ؛» ُعیرَس  َهَّللا  َّنِإ  « ؛ دنیب
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تایح توم و  زا  ناسنا  یقلت  رییغت 

یقلت رییغت  تسا ، تماقتـسا  داجیا  شفده  دـنا و  هدرک  هیکت  نآ  يور  مالـسلا  مهیلع  همئا  نآرق و  هک  ییاه  تریـصب  زا  رگید  یکی 
ریـسم رد  تماقتـسا  تسایند ؛ اب  ام  عطاقت  هطقن  اـهوزرآ و  همه  ناـیاپ  گرم  هک  تسا  نیا  اـم  یقلت  تسا ؛ تاـیح  توم و  زا  ناـسنا 

یم گرم  هب  تبون  یتقو  هک  تسا  یعیبط  مینک ؛ روبع  ایند  تایح  زا  دـیاب  میمهف  یم  هک  دـناسر  یم  ییاـج  هب  ار  راـک  ادـخ  ياـیلوا 
زا ار  دوخ  فص  گرم ، ندیسر  اب  میتسیاب ، ادخ  يایلوا  رانک  هلهو  نیا  زا  لبق  ات  رگا  یتح  مینک ؛ تماقتـسا  میناوت  یمن  رگید  دسر ،

تماقتـسا دـیاب  ناسنا  هک  یفقاوم  نیرت  تخـس  زا  یکی  یلو  درذـگ  یم  شرگید  ياه  سوه  زا  ناسنا  مینک ؛ یم  ادـج  ادـخ  يایلوا 
ام اب  درادن ؛ یبوخ  عاضوا  وت  هللادیبع  دومرف : یفعج  هللادیبع  هب  ترضح  تسا ؛ گرم  هظحل  دنامب ، یقاب  ادخ  يایلوا  رانک  رد  ات  دنک 
وا .مرذگ  یمن  مناج  زا  اما  مرذگ  یم  ملام  زا  مهد و  یم  ار  دوخ  بکرم  بسا و  نم  تفگ : وا  یـسر ؛ یم  يزوریپ  حـتف و  هب  هک  ایب 

دتسیا و یمن  ادخ  يایلوا  رانک  رگید  دهدب ، ار  شناج  تسا  رارق  هک  ییاج  زا  یلو  دنک ؛ یلام  قافنا  دهدب و  ار  شلام  تسا  رـضاح 
یکی .دوش  ریگرد  ادخ  یلو  اب  يرهاظ  تایح  نیا  ظفح  يارب  دیاش  یتح  دشک ؛ یم  رانک  مارآ  مارآ  دـنک و  یم  ادـج  ار  دوخ  فص 

ملاع رد  هتبلا  تسا ؛ گرم  فقوم  دشاب ، مه  اه  تماقتـسا  نیرت  تخـس  دیاش  داتـسیا و  ادخ  يایلوا  رانک  دـیاب  نآ  رد  هک  یفقاوم  زا 
؛ دنراد يرتالاب  ياه  ناحتما  ادخ ، يایلوا  رانک  رد  دنتـشذگ  ناشناج  زا  هک  یناسک  تسه ؛ مه  يرت  ینیگنـس  ياه  تادهاجم  نطاب 

طسو ناج  ياپ  هک  تسا  ییاج  مینک ، تماقتـسا  میتسیاب و  ادخ  يایلوا  ادخ و  هار  رد  دیاب  ام  هک  یفقاوم  نیرت  تخـس  زا  یکی  یلو 
.میهدب ار  نامناج  دیاب  تسا و 
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ءایبنا دننام  سک  چیه  تسا ؛ تایح  گرم و  زا  یقلت  رییغت  دسر ، یم  ام  هب  یهلا  يایلوا  نید و  زا  هک  ییاه  تریصب  زا  یکی  نیاربانب 
اروشاع رد  .دوب  دهاوخ  تماقتسا  هب  رداق  ناسنا  دنک ، رییغت  گرم  زا  یقلت  نیا  رگا  دنا ؛ هدرکن  فیرعت  ار  گرم  تایح و  (ع ) ایلوا و 

ِیَنب ًاربَص  : » دنیامرف یم  دوخ  باحصا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  دش ، یم  رت  تخس  نطاب  رد  ناطیـش  موجه  رازراک و  هک 
گرم دینک ؛ تمواقم  یگداتـسیا و  مه  ار  تصرف  نیا  دینک ؛ لمحت  »(1) ؛ ِءاَّرَّـضلا ِسُْؤْبلا َو  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌهَرَْطنَق  ّاَلِإ  ُتْوَْملا  اَم  مارِکلا 

رد باحصا  هب  تبـسن  ترـضح  زا  مه  يرگید  ریبعت  دهد ؛ یم  روبع  يدبا  تمعن  تمـس  هب  اه  یتخـس  زا  ار  امـش  هک  تسا  لپ  کی 
اوموق ُمارِْکلا  ُیا  اَـهّ اُومُوق  « ؛ تسا (ع ) ءادهـشلا دیـس  ناـیب  رد  گرم  زا  رگید  یقلت  کـی  مه  نیا  تسا ؛ هدـش  لـقن  رخآ  هظحل  ناـمه 
تمارک هب  هک  یناسک  تمارک و  ماقم  نابحاص  يا  »(2) ؛ مکیلإ موقلا  لسر  ماهـسلا  هذه  نإف  هنم  دبال  يذلا  توملا  یلإ  هللا  مکمحر 

َّنِإ ُْلق  « ؛ دریگ یم  ار  اه  نآ  نابیرگ  گرم  دننک ، یم  رارف  هک  مه  یناسک  یتح  تسامـش ؛ راظتنا  رد  ًامتح  گرم  دیا ، هدیـسر  سفن 
ِءَالُؤَه ُرْسِج  ْمِِهتاَّنَج َو  َیلِإ  ِءَالُؤَه  ُرْسِج  ُتْوَْملا  َو  : » دندومرف ترـضح  ثیدح  نامه  رد  دعب  و  ْمُکیقالُم » ُّهَنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يّذَلا  َتْوَْملا 

هک ییاهریت  نیا  دریگب ؛ ار  امـش  نابیرگ  گرم  دـیراذگن  دـیورب و  گرم  يوس  هب  دـیزیخرب و  میرک  ياه  ناـسنا  يا  مِهِمیِحَج » َیلِإ 
لها هک  تسا  یلپ  گرم  تسین ؛ هلـصاف  گرم  کـی  زج  منهج  تشهب و  امـش و  نیب  دنتـسه ؛ تیعمج  نیا  ياـه  هداتـسرف  دـیآ ، یم 

.دناسر یم  ناشتشهب  هب  مه  ار  نینمؤم  دنک و  یم  دراو  ناشمنهج  هب  ار  لطاب 
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مشچ هک  دنیب  یم  دصقم  تمـس  هب  یلپ  هرطنق و  ار  گرم  وا  دوش و  یم  داجیا  ناسنا  رد  گرم  زا  یکرد  یقلت و  نینچ  بیترت  نیدب 
زج گرم  رگم  دنک ؛ یم  ریـسفت  يدیدج  لکـش  هب  ار  گرم  رتالاب  نیا  زا  دنک و  یم  زاب  گرم  زا  دعب  ياه  هدنیآ  يوس  هب  ار  ناسنا 
رد تسین ؛ حرطم  یهام  دیـشروخ و  شوگ و  نابز ، مشچ ، رگید  گرم  اب  دوش ؟ یم  هتفرگ  ام  زا  ام ، ِيرهاظ  تاناکما  هک  تسا  نیا 

نیا دیاب  گرم  ماگنه  دـننک ، یم  یگدـنز  تاناکما  نیا  اب  هدیـسرن و  ادـخ  هب  هک  یناسک  .دـنرادن  دوجو  يدام  تاناکما  نیا  گرم 
هدیدن ار  تاناکما  نیا  ًالـصا  هدرک ، یگدـنز  ادـخ  اب  هدیـسر و  ادـخ  هب  ایند  نیمه  رد  هک  یـسک  یلو  دـنهدب ؛ تسد  زا  ار  اهدوبعم 

؛ مرپب مهاوخ  یم  نم  نوچ  ریگب  ار  تدوخ  شاب و  بظاوم  تخرد ! يا  تفگ : تسشن و  دنمونت  دنلب و  یتخرد   يور  يا  هشپ  .تسا 
ادخ اب  ایند  رد  هدرک و  ادیپ  ار  ادخ  هک  یـسک  یهد ! یم  ندیرپ  رادشه  الاح  هک  مدـشن  وت  نتـسشن  هجوتم  ًالـصا  نم  تفگ : تخرد 

؟ دندوب اجک  ًالـصا  اه  نیا  دیوگ : یم  دنک ؛ رکف  اه  نآ  نداد  تسد  زا  هب  هک  تسا  هدیدن  ار  تاناکما  نیا  ًالـصا  دنک ، یم  یگدـنز 
.مریگب هلصاف  اه  نیا  زا  هک  میسرتب  الاح  هک  درک  یم  هرادا  ار  ام  ادخ  زا  ریغ  یسک  رگم 

فراعم نایب  هب  ندرکن  افتکا  تریصب و  هب  ندیسر  رد  نینمؤم  زا  یهلا  يایلوا  يریگتسد 

هچ دیوگ ؟ یم  ار  تومت » نا  لبق  اوتوم   » اه ناسنا  هب  یسک  هچ  دنک ؟ یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  یقلت  رییغت  نیا  (ع ) ءایبنا زج  یـسک  هچ 
َتوُکَلَم َِجلَی  َْنل  « ؟ دیـشاب هتـشاد  یمود  دلوت  هکنیا  رگم  دـیوش  یمن  ملاع  توکلم  دراو  دـیوگ  یم  (ع ) یـسیع ترـضح  زج  یـسک 

شدوخ زا  دشاب و  هتـشادن  يدیدج  دلوت  هتـشاد ، ایند  رد  هک  یعیبط  دـلوت  نیا  زا  ریغ  هک  یـسک  »(1) ؛ ِْنیَتَّرَم َْدلُوی  َْمل  ْنَم  ِتاَوَمَّـسلا 
ار گرم  یسک  هچ  (ع ) ءایبنا زج  تسا ؛ هدادن  دای  ام  هب  یـسک  (ع ) ءایبنا زج  ار  ریباعت  نیا  .دوش  یمن  ملاع  توکلم  دراو  دوشن ، دلوتم 

ْمِِهتاّنَج یِلا  ِءالؤه  ُرْـسِج  ُتوملاو  ِهَعِـساولا … ِناـنِْجلا  َیلِإ  ِءاّرَّـضلاَو  ِسُُؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌهَرَْطنَق  َّـالِإ   » هک دـنک  یم  ریـسفت  هنوگ  نیا 
، دنتسین یندنام  دنوش و  یم  مامت  تعرس  هب  اه  یتخس  هک  یقلت  نیا  داجیا  گرم و  زا  یقلت  رییغت  نیا  ْمِهِمیحَج ؛» یلإ  ِءالؤه  ُرْـسِجَو 

یم یتـقو  ناـسنا  ینعی  تریـصب ؛ ینعی  نیا  »(2) ؛ ٍهَلیِوَط ٍهَحاَر  یَبـْقُِعب  اوُراَـصَف  ًهَلِیلَق  ًاـماَّیَأ  اوُرَبَـص  « ؛ تسین یـسک  زا  (ع ) ءاـیبنا زا  زج 
هتبلا .تسا  ینالوط  اه  یتحار  نارود  یلو  تسا ؛ هاتوک  یلیخ  اـه  یتخـس  نارود  هک  دـنادب  دتـسیاب  ادـخ  ادـخ و  یلو  ياـپ  دـهاوخ 

یم ام  هب  طقف  نیعمجا  مهیلع  هللا  تولـص  ناـشیا  تیب  لـها  مرکا و  یبن  مالـسلا و  مهیلع  یهلا  ياـیلوا  ءاـیبنا و  هک  تسین  نیا  روظنم 
معط دـیایب ، ام  غارـس  هب  گرم  هکنیا  زا  لبق  دـنرب و  یم  مدـق  هب  مدـق  دـنریگ و  یم  ار  ام  تسد  هکلب  تسا ، لپ  کی  گرم  دـنیوگب 

یم ناشن  ناسنا  هب  ار  گرم  تقیقح  دننک ؛ یم  گرم  قاتـشم  ار  وا  دننک ؛ یم  سونأم  گرم  اب  ار  ناسنا  دنناشچ ؛ یم  ام  هب  ار  گرم 
َال : » دیامرف یم  نیقتم  هبطخ  رد  ترضح  .دوش  رارق  یب  ناسنا  ات  دننز  یم  رانک  ناسنا  مشچ  لباقم  زا  ار  دعب  ملاوع  ياه  هدرپ  دنهد و 

یسک رگا  »(3) ؛ ِباَقِْعلا َنِم  ًاـفْوَخَو  ِباَّوَثلا  َیلِإ  ًاـقْوَش  ٍْنیَع  َهَفْرَط  ْمِهِداَـسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْـسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يِذـَّلا  ُلَـجَْألا 
یم دـیدهت  ار  ناسنا  هک  ار  یتارطاخم  رترب و  ياه  باوث  دـنز ؛ یم  رانک  ار  اـه  هدرپ  دریگ و  یم  ار  وا  تسد  نیقتم  ماـما  دـش ، یقتم 

يادخ هکنیا  رگم  دروایب ، ماود  ایند  رد  دناوت  یمن  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ؛ یم  رارق  یب  ار  وا  دـنهد و  یم  ناشن  ناسنا  هب  دـننک 
هغالبلا جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریبعت  نیا  .تسین  ندز  فرح  طقف  (ع ) ءایبنا راک  سپ  دـنک ؛ ررقم  یلجا  وا  يارب  لاعتم 

دندمآ نارگید  نایفسوبا و  هک  يزور  نآ  »(4) ؛ ِمُأ هّ يْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبَال  ِهَّللا  و  : » دندومرف هک  تسا  هدمآ 
؛ دندرک یم  مهتم  ار  نم  زور  نآ  دننک ؛ دوخ  ور  هلابند  ار  نم  دنتساوخ  یم  میریگ ، یم  ار  وت  قح  ام  راذگب ، نادیم  هب  اپ  ایب  دنتفگو :
؛ یتسه تموکح  کلم و  لابند  وت  دنتفگ : یم  متفگ ، یم  نخـس  رگا  دسرت و  یم  گرم  زا  هک  دـنتفگ  یم  مدرک ، یم  توکـس  رگا 
؟ مسرت یم  گرم  زا  نم  ایآ  متفر ؛ یم  نمشد  هنیس  رد  هنوگچ  نم  دیا  هدید  امش  یّتَلا » اَّیَّتَلا َو  َدَعب  َتاَهیَه  : » دندومرف ترضح  سپس 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  درگ  هناورپ  لـثم  هک  مدوـب  نم  نیا  دـیدرک ، یم  رارف  امـش  همه  هک  گـنج  راوـشد  ياـه  هظحل 
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زا رت  سونأم  گرم  اب  نم  تسوا ، تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـندومرف : دـعب  مدرک ؛ یم  تظفاحم  ناـشیا  زا  مدـیخرچ و 
تبرض زا  دعب  ترـضح  هک  يا  هظحل  نآ  تسا ؛ هدمآ  هغالبلا  جهن  همان 22  رد  ترضح  زا  يرگید  ریبعت  متسه ؛ ردام  هنیـس  هب  لفط 

ریبعت رایسب  هک  دنراد  توم  باب  رد  يریبعت  دنیامرف ، یم  تیـصو  هلزنم  هب  ینانخـس  دننک و  یم  عادو  همه  اب  هیلع  هللا  هنعل  مجلم  نبا 
َدَجَو ٍِبلاَطَو  َدَرَو ، بِراَقَک  َّالِإ  ُْتنُک  اَمَو  ُُهتْرَْکنَأ  ٌِعلاَط  َالَو  ُُهتْهِرَک  ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَـجَف  اَـم  ِهللاَو  : » دـندومرف ناـشیا  تسا ؛ یبیجع 
يارب گرم  اریز  مدـشن ؛ هجاوم  یناهگان  رما  کـی  اـب  نم  »(5) ؛ ِراَْربَْأّلِل ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـنِع  اَمَو  َدَـجَو  ٍِبلاَطَو  َدَرَو ، بِراَقَک  َّـالِإ  ُْتنُک  اَـمَو 
يارب یناهگان  رما  کی  گرم  دنیامرف : یم  ترضح  یلو  دنسرت ؛ یم  رایـسب  دنوش و  یم  هجاوم  نآ  اب  ًاتعفد  تسا و  یناهگان  یـضعب 

زا نم  هک  دشن  رادـیدپ  نم  رب  يزیچ  مشاب ؛ هتـشاد  تهارک  نآ  زا  نم  هک  دـشن  دراو  نم  رب  یگدامآ  نودـب  ًاتعفد و  گرم  دوبن ؛ نم 
ددرگ و یم  بآ  لابند  هب  نابایب  رد  هک  مدوب  يا  هنـشت  لثم  مدش  هجاوم  گرم  اب  نم  یتقو  دشاب ؛ رکنم  نم  رظن  رد  دیایب و  مدـب  نآ 

نم دوب ؛ هنوگ  نیا  گرم  اب  نم  یقالت  دنک ؛ ادیپ  ار  شعاطم  هک  متسه  یعاطم  بلاط  لثم  دنک ؛ یم  دروخرب  بآ  همـشچ  هب  ناهگان 
ٌْریَخ ِهَّللا  َدـنِع  اَم  َو  « ؛ مدرک یم  وجتـسج  ار  نآ  مدوب و  نآ  هنـشت  هک  ما  هدیـسر  یفقوم  هب  ما و  هدرک  ادـیپ  ار  دوخ  هدـشمگ  گرم  اب 

؛ تسا رتهب  وا  يارب  ایند  عاتم  همه  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  تسا  نیا  شدیلک  دش ، راربا  وزج  ناسنا  رگا  /198 ؛) نارمع لآ  «) ِراَْربَْأّلِل
.میتسیاب (ع ) ادخ يایلوا  رانک  تخس  ياه  هظحل  رد  دهد  یم  ناکما  ام  هب  هک  تسا  يا  هلئسم  گرم  زا  ناسنا  یقلت  رییغت  سپ 

16424 ص :

361 ص : ج 1 ، اردص ،)  ) یفاکلا لوصأ  حرش  ( 3 - ) 1
132 ص : ج 2 ، هیمالسإلا ،) ط –   ) یفاکلا ( 4 - ) 2
303 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( 5 - ) 3

52 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( 6 - ) 4
378 ص : حلاص ،) یحبصلل   ) هغالبلا جهن  ( 7 - ) 5

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5344 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4880_5
http://www.ghaemiyeh.com


تاـناکما لاـم و  زا  ثحب  دـهدب ؛ ادـخ  نید  ادـخ و  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  دـیاب  هک  تسا  يا  هظحل  ناـسنا ، يارب  هظحل  نیرت  تخس 
؛ تسا لکـشم  هتبلا  هک  تسا  یلام  هدهاجم  قافنا و  ینعم  هب  نیا  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  ناج  دهدب و  ار  شلام  دناوت  یم  ناسنا  تسین ؛

ادـخ یلو  هارمه  دـناوت  یمن  دـشاب ، هدـشن  ضوع  گرم  زا  ناسنا  یقلت  رگا  اجنیا  دـهدب ؛ ار  شناج  دـهاوخ  یم  ناسنا  یهاـگ  یلو 
رییغت دـیاب  گرم  زا  یقلت  نیاربانب  دـنک ؛ یم  يریگ  هراـنک  هدرک و  تشحو  دوش  یم  هجاوم  گرم  اـب  یتقو  دـنک ؛ ربص  تماقتـسا و 

زا (ع ) ءایبنا لثم  یـسک  هچ  نآرق و  دننام  اجک  رد  تسا ؛ گرم  زا  یقلت  رییغت  نیمه  دنا  هداد  ام  هب  هک  ییاه  تریـصب  زا  یکی  دـنک ؛
هچ دـنا ؛ هدرک  لیدـبت  بولطم  يرما  هب  ناسنا  دزن  ار  گرم  هدومن و  ضوع  ار  ناسنا  یقلت  اه  نآ  دـنا ؟ هتفگ  نخـس  ناسنا  اب  گرم 
هک اجنآ  ات  تسا ؛ گرم  دای  هدش ، دیکأت  نآ  رب  هک  ییاه  تدابع  زا  یکی  ام  فراعم  رد  دهد ؟ یم  گرم  اب  سنا  سرد  ام  هب  یـسک 
یم هبیط  تایح  هب  تداهـش و  باوث  هب  دراد و  ار  ادخ  هار  رد  هدهاجم  باوث  دنک ، دای  ار  گرم  زور  ره  هک  یـسک  رگا  دـنا : هدومرف 

.دسر

تسین و یفاک  رما  نیا  يارب  فراعم  بسک  هتبلا  دـنهد ؛ یم  اـم  هب  (ع ) ءاـیبنا هک  تسا  یفراـعم  قیرط  زا  یقلت ، رییغت  نیا  زا  یـشخب   
یتقو داتفا ؛ اروشاع  بش  رد  هک  یقافتا  دننام  دننزب ؛ رانک  وا  لباقم  زا  ار  اه  هدرپ  ات  دنک  ریس  (ع ) ادخ يایلوا  اب  مارآ  مارآ  دیاب  ناسنا 
گرم قاتشم  اه  نآ  هک  يوحن  هب  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشتاماقم  دندز و  رانک  ار  اه  هدرپ  ترـضح  دنداتـسیا ، دنداد و  ناحتما  باحـصا 

هک نالا  دنتفگ : باحصا  زا  یکی  هب  بش  نآ  رد  دندرک ؛ یم  حازم  مه  اب  اروشاع  بش  رد  اه  نآ  زا  یضعب  یتح  هک  اجنآ  ات  دندش ؛
لاحـشوخ یک  سپ  میـشابن ، لاحـشوخ  نالا  رگا  یلو  مدوبن ؛ یعبط  خوش  مدآ  نم  یناد  یم  وت  تفگ : تسین ؟ ندرک  یخوش  نامز 

رد میتسه ؛ تنج  نآ  راظتنا  رد  ام  دیدیدن ؟ دنداد ، ناشن  ام  هب  ترـضح  هک  ار  یتنج  نآ  رگم  دیدیدن ؟ ار  تاماقم  نآ  رگم  میـشاب ؟
وگتفگ و طقف  عوضوم  سپ  تسا ؛ نداد  ریـس  ینعم  نیا  دـندرک ؛ یمن  ساسحا  ار  اهریـشمش  يزیت  یتح  اـه  نآ  تسا  هدـمآ  تیاور 

.دنک یم  ضوع  توم  تایح و  زا  ار  ناسنا  یقلت  دهد و  یم  ریس  ار  مدآ  یهلا  ملعم  تسین ؛ فرح 
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لپ کی  زج  يزیچ  گرم   هک  دنک  یم  ساسحا  دنیب و  یم  ار  يدـعب  ملاوع  دوش و  یم  ضوع  گرم  زا  ناسنا  كرد  بیترت  نیدـب   
اه نیا  تسا ؛ هیلوا  ياهریـس  نیا  دوش ؛ یم  دراو  يرگید  هناخنامهم  هب  لاعتم  يادخ  هناخنامهم  کی  زا  هک  دنک  یم  ساسحا  تسین ؛
نِإ َتْوَْملا  اُّوَنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  نِم  ِهَِّلل  ءاَِیلْوَأ  ْمُّکَنَأ  ُْمتْمَعَز  نِإ  اوُداَه  َنیِّذَلا  ُیَأ  اَهّ اَی  ُْلق  « ؛ دنسر یم  یهلا  تبحم  ماقم  هب  هک  دنا  یناسک 

ام دوش ؛ یم  لیدـبت  عیفر  ياه  تبحم  هب  ام  کچوک  تبحم  دـننک و  یم  تبحم  رد  دراو  ار  اـم  (ع ) ءاـیبنا /6 ؛) هعمج «) َنِیقِداَص ُْمتنُک 
باتک و تیعقوم و  زیم و  هالک و  فشک و  فیک و  هدادلد  ام  میـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ایند  نیمه  دیاب  ام  اجک ؟ ادخ  تبحم  اجک و 
؟ دنک افوکـش  ام  لد  رد  ار  بح  نیا  دـناوت  یم  (ع ) ءایبنا زج  یـسک  هچ  دراد ؟ یتبـسن  هچ  ام  اب  ادـخ  بح  میتسه ؛ نامدوخ  تانوئش 

ادـخ یلو  ًاـعقاو  رگا  َنِیقِداَـص » ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْـملا  اُوـَّنَمَتَف  ِساـَّنلا  ِنوُد  نِم  ِهَِّلل  ءاَِـیلْوَأ  ْمُّکَنَأ   » هک تسا  نیا  بح  نیا  ییافوکـش  هجیتـن 
ماما هب  .دنک  یم  گرم  يانمت  گرم ، هظحل  رد  تسا و  هنوگ  نیا  نمؤم  لقاال  دینک ؛ انمت  ار  گرم  دیراد ، تسود  ار  ادخ  دـیتسه و 

؛ درادن تسود  ار  وا  ياقل  مه  ادخ  دشاب ، هتـشادن  تسود  ار  ادخ  ياقل  یـسک  رگا  هک  تسین  روط  نیا  رگم  درک : ضرع  (ع ) یبتجم
گرم تقیقح  دور و  یم  رانک  هدرپ  یتقو  تسین ؛ كالم  تاظحل  نیا  دندومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  دیآ ؟ یمن  مشوخ  گرم  زا  نم 

ار ایند  دیاب  تسا و  کیدزن  ادخ  برق  هدیـسر و  ارف  ادخ  اب  تاقالم  گرم و  نامز  دـمهف  یم  ناسنا  هک  ییاجنآ  دوش و  یم  دوهـشم 
رانک هدرپ  یتقو  هنرگو  تسا ؛ نامیا  نتشادن  هناشن  یشاب ، هتشادن  تسود  ار  گرم  رگا  اجنآ  رد  يورب ، لاعتم  يادخ  دزن  يراذگب و 

هک دنـسر  یم  قایتشا  زا  يدح  هب  گرم  زا  لبق  دننک و  یم  دـشر  نونکا  يا  هدـع  یتح  دـنوش ؛ یم  گرم  قاتـشم  نینمؤم  دور ، یم 
بح لاعتم و  يادـخ  هب  قایتشا  نآ  رگا  .دـنروآ  یمن  ماود  دـننک و  یمن  گنرد  دـنکن ، ررقم  اه  نآ  يارب  یلجا  لاـعتم  يادـخ  رگا 
یم دـنیب و  یم  ار  ایند  زا  رتارف  گرم و  تیعقاو  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تریـصب  نامه  نیا  دوش ؛ یم  رارق  یب  ایند  رد  ناـسنا  دـمآ ، یهلا 

گرم هکلب  ناسنا ؛ تایح  عطاقت  هطقن  رمع و  نایاپ  هن  تسا ، دـیدج  دـلوت  کی  يدـعب و  ملاوع  يوس  هب  یلپ  طـقف  گرم  هک  دـمهف 
.تسا ناسنا  تایح  تعفر  هطقن 

16426 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5346 

http://www.ghaemiyeh.com


دوش ادیپ  وا  رد  ییاهوزرآ  ینعی  دشاب ؛ وا  ياهزورآ  همادا  گرم  هک  دننک  یم  تیبرت  ار  یناسنا  (ع ) ءایبنا هک  تسا  نیا  رتالاب  نیا  زا 
شلد رد  ییاه  قایتشا  ِباَّوَثلا » َیلِإ  ًاقْوَش  : » دندومرف نیقتم  باب  رد  ترـضح  هک  یتلاح  دننام  دـسر ؛ یم  اه  نآ  هب  گرم  اب  طقف  هک 

یم لاعتم  يادخ  تبحم  ماقم  هب  ار  ناسنا  هکنیا  رتالاب  نیا  زا  یتح  دنک ؛ یم  گرم  رارق  یب  قاتـشم و  ار  وا  اه  قایتشا  نآ  هک  تسه 
.دراد ار  هللا  ءاقل  راظتنا  ماقم  نآ  رد  هک  دنناسر ،

یم طوقـس  لامتحا  دـش و  ینارحب  امیپاوه  رد  تیعـضو  هک  دـندرک  یم  لقن  رـصاعم  نارود  رد  ادـخ  ياـیلوا  زا  یکی  تـالاوحا  رد 
؛ دوب هتـسشن  لاحـشوخ  شاشب و  یلیخ  ناـشیا  یلو  دـندرک  هداـعلا  قوف  تیعـضو  مـالعا  دـندش ؛ نوگرگد  برطـضم و  همه  تفر ؛
؛ تسا هدیـسر  (ع ) نینمؤملاریما اـب  نم  داـعیم  مدوب ؛ هظحل  نیا  رظتنم  رمع  کـی  نم  تفگ : یتـسه ؟ لاحـشوخ  ردـقنیا  ارچ  دـنتفگ :

ََّیلإ ّْبِبَح  َْکَیلِإ  اقْوَش  َْکنِم َو  اقَرَف  َِکب َو  اناَمیِإ  َِکباَتِِکب َو  اقیِدْـصَت  َْکنِم َو  ًهَیْـشَخ  ََکل َو  اـّبُح  ِیْبلَق  َأَـلْمَت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
؟ دراد دوجو  ناسنا  يارب  توم  زا  رتالاب  یتمارک  هچ  »(1) ؛ َهَمارَْکلاَو َجَرَْفلاَو  َهَحاّرلا  َِکئاِقل  یف  یل  ْلَعْجاَو  یئاِقل ، ِْببْحَاَو  َكِءاِقل 

یقلت طقف  هن  دش ، هارمه  (ع ) یهلا يءایبنا  اب  یـسک  رگا  تسین ؛ توم  زا  رتالاب  یتمارک  ینعی  مارِکلا ؛» ِیَنب  ًاربَص  : » دندومرف ترـضح 
هب مدق  مارآ و  مارآ  دـننز و  یم  رانک  ار  اه  باجح  دـنهد ؛ یم  رییغت  زین  ار  وا  ساسحا  هکلب  دـننک ، یم  ضوع  گرم  زا  ًائادـتبا  ار  وا 
هللا ءاقل  قاتشم  نآ ، زا  رتالاب  ای  دشاب  تشهب  قاتـشم  هکنیا  زا  معا  دننک ؛ یم  گرم  قاتـشم  هدرک و  سونأم  رتالاب  ملاوع  اب  ار  وا  مدق 

.تسین نکمم  (ع ) موصعم اب  زج  رما  نیا  هک  دشاب ؛
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دـهدب و شوگ  دونـشب و  (ع ) ءایبنا زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق  دوش ؛ یمن  لصاح  وگتفگ  اـب  طـقف  تـالوحت  نیا  زا  کـی  چـیه 
معط مارآ  مارآ  ناوتب  ات  دـش  هارمه  (ع ) ءایبنا اب  دـیاب  هکلب  دوش ؛ یمن  لصاح  راک  نیا  اب  طقف  تریـصب  نیا  یلو  دـیامن ؛ عمـس  ياقلا 
بیر کش و  دیدرت و  زج  دنکن ، یهارمه  رگا  دونش و  یم  ار  اه  نیا  ناسنا  هنرگو   دیـسر ؛ قیاقح  نیا  هب  دیـشچ و  ار  اه  فرح  نیا 

یم ریبعت  نآرق  تاناویح ؛ لثم  یلو  دنونش  یم  ار  اه  فرح  دنوش ، یمن  هارمه  (ع ) ءایبنا اب  هک  یناسک  دنک ؛ یمن  داجیا  ناسنا  لد  رد 
يِذـَّلا ِلَثَمَک  اًرُوتْـسَم  ًاباَجِح  ِهَرِخآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذـَّلا ال  َْنَیبَو  َکَْنَیب  اَْـنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَو  اًْرقَو  ْمِِهناَذآ  ِیفَو  : » دـیامرف یم  دـنک و 

ناشیادن یتقو  .تسا  ناهنپ  هدیشوپ و  باجح  ولو  تسه ، باجح  نآرق  اه و  نآ  نیب  /171 ؛) هرقب «) ًءاَِدن ًءاَعُد َو  ّاَلِإ  ُعَمْسَی  َال  اَِمب  ُقِْعنَی 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ذـفان  ظعاوم  نیا  دـنوش و  یم  ار  ییاهادـص  طقف  وا  دـینز ؛ یم  ادـص  ار  ناویح  کی  اـیوگ  دـیهد ، یم 
، تسین ام  رد  اه  تریصب  نیا  رگا  ًالوا  نیاربانب  دونش ؛ یمن  ادص  رس و  زج  دنوش ، یم  عطاس  ترضح  سدقم  دوجو  زا  هک  ار  يراونا 
ار (ع ) نیموصعم تاملک  نآرق و  هک  میا  هتـشادن  تصرف  میا ؛ هدادـن  شوگ  میا و  هدرکن  عمـس  ياقلا  اـم  هک  تسا  نیا  شلیلد  کـی 
هک دـسر  یم  ییاج  هب  راک  مینکن  یهارمه  رگا  میا ؛ هدرکن  یهارمه  ًایناث  تساه ؛ نخـس  نیا  زا  رپ  نآرق  هنرگو  مینک ؛ عمـس  ياـقلا 
وا یلو  دوش  یم  هدناوخ  نآرق  /7 ؛) هرقب «) ٌهَواَشِغ ْمِهِراَْصبَأ  یَلَعَو  ْمِهِعْمَس  یَلَعَو  ْمِهبُوُلق  یَلَع  ُهّللا  َمَتَخ  « ؛ دوش یم  رهم  مه  ناسنا  بلق 

.تسا باجح  رد 
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اه تریصب  همه  تقیقح  (ع ،) ماما

هب ندیـسر  هبیط و  تایح  هب  ندیـسر  یهلا ، ياه  هدعو  هب  ناسنا  ساسحا  رییغت  توم ، زا  یقلت  رد  رییغت  زا  معا  دش  ضرع  هچنآ  همه 
رون تریـصب ، تسا ؛ ناـسنا  رد  (ع ) ماـما دوـخ  یلجت  اـه  تریـصب  نیا  همه  دنتـسین ؛ (ع ) ماـما زا  يادـج  يزیچ  روـن و … تریـصب و 

.تسا ناسنا  رد  (ع ) ماما تایح  روهظ  تایح ، زا  ناسنا  یقلت  رییغت  هبیط و  تایح  هب  ندیسر  .تسا  (ع ) ماما

یعِجْرا ُهَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  « ؛ تسا هداد  رییغت  ار  تاناکما  اه و  تصرف  گرم و  زا  یقلت  هک  تسا  نیا  اروشاع  جـیاتن  زا  یکی 
دـش دـمآ و  زا  تسام و  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  گرم و  زا  يا  هنوگ  هب  ار  ام  یقلت  دـهاوخ  یم  اروشاع  ًهَّیِـضْرَم » ًهَیِـضار  ِّکِبَر  یلِإ 

ُهَمَّعَنَو ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهاَلَْتبا  اَم  اَذِإ  ُناَسنِْإلا  اَّمَأَف  : » دـیامرف یم  اـه  نآ  هراـبرد  نآرق  هک  میـشابن  هورگ  نیا  وزج  اـت  دـنک  ضوع  اـه  تمعن 
ام ات  دنک  ضوع  ار  ام  یقلت  تسا  رارق  اروشاع  /16 ؛) رجف «) ِنَناَهَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَقَف  ُهاَلَْتبا  اَم  اَذِإ  اَّمَأَو  ِنَمَرْکَأ *  یِّبَر  ُلوُقَیَف 

دیـس عبت  هب  گرم  هظحل  رد  هک  مینک  ریـس  تاـناکما  نیا  اـب  يا  هنوـگ  هب  میـشاب و  هتـشاد  تاـناکما  اـه و  تصرف  زا  يرگید  كرد 
هب قلعتم  ترـضح  عبت  هب  تسا و  ترـضح  هب  قلعتم  باـطخ  نیا  دوش ؛ اـم  هجوـتم  ُهَِّنئَمْطُْملا » ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی   » باـطخ (ع ) ءادهـشلا
هب ار  ام  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـناسرب ؛ هنئمطم  سفن  هطقن  هب  ار  اـم  دـنک و  ضوع  ار  اـم  یقلت  دـیاب  اروشاـع  .تسا  ترـضح  ناـیعیش 
دیس باحصا  دنکن ؟ تماقتسا  دریگب و  هلـصاف  (ع ) نیـسح ماما  زا  ارچ  دیـسر  هنئمطم  سفن  ماقم  هب  یـسک  رگا  دناسر ؛ یم  یهارمه 

دوجو ملاع  رد  هاگلتق  يدوگ  زا  رت  تخس  یتیعضو  ایآ  دنتسیا ؛ یم  ناشیا  ادخ و  ياپ  ترضح ، لاوحا  نیرت  تخس  رد  (ع ) ءادهشلا
: دنراد یم  هضرع  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدرکن  هلگ  ادخ  زا  يا  هرذ  هداتـسیا و  ادـخ  رانک  شمارآ  اب  اجنآ  رد  (ع ) ءادهـشلا دیـس  دراد ؟

رگا تسا ؛ هنئمطم  سفن  نامه  هب  قلعتم  یگداتـسیا  نیا  نیثیغتـسملا » ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  كرمأـب ال  ًامیلـست  کـئاضقب و  ًاـضر  »
هچ ره  یتح  داتسیا ؛ ادخ  ياپ  (ع ) ءادهشلا دیس  هک  يروط  نامه  دتسیاب ؛ اه  یتخـس  رد  دناوت  یم  دش ، هنئمطم  سفن  بحاص  یـسک 
هب مارآ  مارآ  دـش ، هارمه  (ع ) نیـسح ماما  اب  یـسک  رگا  .دـش  یم  رت  هتخورفارب  ناشیا  هرهچ  دـندش ، یم  رت  کیدزن  اروشاـع  رهظ  هب 

دوخ گرم  ياه  یتخس  یتقو  دتـسیاب و  (ع ) ءادهـشلا دیـس  هارمه  دناوت  یم  هاگ  نآ  دوش ؛ یم  هنئمطم  سفن  بحاص  شدوخ  هزادنا 
؛ دورب اه  هزین  اهریت و  لابقتسا  هب  هللادبع  نبا  دیعس  ای  يرکاش  ببش  یبا  نبا  سباع  دننام  دورب ؛ گرم  لابقتـسا  هب  دهد ، یم  ناشن  ار 

تروص نیا  رد  دسرب ؛ هطقن  نیا  هب  دیاب  دنک  یقلت  ار  اروشاع  تاحفن  یسک  رگا  تسا ؛ نیمه  يارب  ًالـصا  اروشاع  تسا ؛ یندش  نیا 
ناج ناوت  یم  یتحار  هب  دـیآ ، یم  نایم  هب  ناج  ياپ  هک  ییاج  هجیتن  رد  درک ؛ ربص  ادـخ  هار  رد  داتـسیا و  ادـخ  یلو  ياـپ  ناوت  یم 

.درک لذب  ار  دوخ 
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( مرحم مود  بش   ) میظع تاحوتف  دیلک  ربص 

میظع تاحوتف  دیلک  ربص 

لاس مارحلا  مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالسالا  تجح  ینارنخس  هسلج  نیلوا  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا   94

هک دـندومن  نایب  ار  نآ  ماسقا  دندرمـشرب و  میظع  تاحوتف  دـیلک  ار   ربص  هط ، هکرابم  هروس  تایآ  هب  هجوت  اب  مالک  زاغآ  رد  ناشیا 
نایم زا  هتـسناد و  میظع  تاحوتف  دیلک  ار  ربص  ناشیا  .یهلا  ناحتما  ءالتبا و  رب  ربص  فیلاکت و  رب  ربص  یـصاعم ، رب  ربص  زا : دنترابع 

تمحر تمکح و  هدـهاشم  ار  تائالتبا  يراوشد  زا  ییاهر  هار  اهنت  هتـسناد و  راوشد  ار  اه  یتخـس  تائالتبا و  رب  ربص  مسق ، هس  نیا 
هنتف هب  یهلا  ریدـقت  رد  زین  مالـسلا  مهیلع  نیموـصعم  هک  دـنتخادرپ  هتکن  نیا  هب  همادا  رد  ناـشیا  .دـندومن  ناوـنع  ءـالب  نتم  رد  یهلا 
یهلا یعطق  تاردقم  هک  تائالتبا  نیا  .دنشاب  یم  یگداتسیا  ربص و  هب  رومأم  دوخ  رایتخا  هب  التبا  نیا  رد  هدوب و  التبم  دوخ  نانمـشد 
تما يارب  ناشیا و  دوخ  يارب  میظع  تاحوتف  اه و  شیاشگ  ثعاـب  نآ  رب  ناـشیا  ربص  هک  دـشاب  یم  خـیرات  تیادـه  روحم  دنتـسه ،

.تسا هدش  ناشیا 

هب تساه ؛ نآ  يداـم  تاـعتمت  زا  نتـشادرب  مشچ  نمـشد و  هنتف  ربارب  رد  تماقتـسا  اـه  نآ  زا  یکی  هک  دراد  هجو  ود  ءـالتبا  رب  ربص 
ماقم هب  ءالتبا ، ربارب  رد  هک  تسا  نیا  مود  هجو  دـنیبب ؛ ار  طخـس  هنتف و  تقیقح  رافک ، يرهاظ  ياه  تمعن  نتم  رد  ناسنا  هک  يوحن 
هجو نیا  هک  ددنبب  نآ  يورخا  شاداپ  هب  لد  دنک و  هدهاشم  ار  یهلا  عنص  لامج  الب  نتم  رد  هدیـسر و  لاعتم  يادخ  دمح  هب  حیبست 

ربص و تیفرظ  دـناسرب ، یلک  برق  ماقم  هب  ار  ملاع  دـناوت  یم  هچنآ  تیاـهن  رد  .دوش  یم  اـضر  ماـقم  هب  ناـسنا  ندیـسر  ثعاـب  مود 
ربص و ثعاب  هچنآ  .دنوش  یم  دوخ  تما  يارب  دوخ و  يارب  میظع  حتف  ثعاب  دوخ  ربص  اب  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يالتبا 

.تسه زین  ربص  همدقم  یعون  هب  دوخ  هک  دشاب  یم  تریصب  تسا ، یگداتسیا 
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نآ ماسقا  ربص و 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ْحِّبَـسَف َو ِْلیَّللا  ءاَنآ  ْنِم  اَِهبوُرُغ َو  َلـْبَق  ِسْمَّشلا َو  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َنُولوُقَی َو  اَـم  یَلَع  ِْربْصاَـف  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
ٌْریَخ َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَـم  َیلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  اـَل  َو  یَـضَْرت *  َکَّلََعل  ِراَـهَّنلا  َفاَرْطَأ 

شیاتــس اـب  نآ  ندـش  ورف  زا  لـبق  باـتفآ و  ندـمآ  رب  زا  شیپ  شاـب و  ابیکــش  دـنیوگ  یم  هـچنآ  رب  سپ  /130-131 ؛) هط «) یَْقبَأَو
هب راهنز  و  يدرگ ؛ دونـشخ  هک  دـشاب  زادرپ  شیاین  هب  ار  زور  یلاوح  بش و  تاعاس  زا  یخرب  يوگ و  حـیبست  ار ) وا   ) تراـگدرورپ

ناگدـید مییامزایب  نآ  رد  ار  ناشیا  اـت  تساـیند  یگدـنز  رویز  طـقف ) و   ) میدرک رادروخرب  نآ  زا  ار  ناـشیا  زا  یفانـصا  هچنآ  يوس 
.تسا رترادیاپ  رتهب و  وت  راگدرورپ  يزور  هک  نادب  زودم و  دوخ 

؛ دـشاب یم  حـتف  يزوریپ و  دـیلک  هک  تسا  ندرک  يرادـیاپ  ربـص و  دـیجم ، نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  تاروتـسد  نـیرت  مـهم  زا  یکی 
لباقم هطقن  .دوش  یم  لصاح  ربص  اب  ینارون  یناملظ و  بجح  زا  معا  اه ، باجح  يرهاظ و  عناوم  عفر  ینطاب و  يرهاـظ و  تاـحوتف 
خیرات ناسنا و  يارب  یناوارف  ياهالب  بجوم  هک  تسا  رذـگدوز  تاـساسحا  هب  ندـشالتبم  هرهلد و  هلجع و  باتـش و  تافـص  ربص ،

يرادـیاپ ربص و  رد  رایتخا ، تمعن  تناما و  دـبای ؛ یم  روهظ  ناسنا  راـیتخا  هک  تسا  ندرک  ربص  يرادـیاپ و  رد  .دـنا  هدـش  تیرـشب 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  تایاور  رد  ندرک  ربص  تماقتسا و  نیا  .دوش  یم  رهاظ  راکشآ و  ندرک 
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یعون دـنک ؛ یم  سفن  فک  تسین ، یـضار  لاعتم  يادـخ  هچنآ  لباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  یهلا  یـصاعم  لـباقم  رد  ربص ، زا  یعون 
تاینمت اهوزرآ و  ریسا  دنک و  یم  هلباقم  اه  نآ  اب  ناسنا  هک  تسا  یناسنا  تاوهش  تالیامت و  اه و  هتـساوخ  لباقم  رد  ربص  زا  رگید 

، رما نیا  ماجنا  هتبلا  دناسر ؛ یم  ماجنا  هب  يرادـیاپ  اب  هتـساوخ  وا  زا  ادـخ  هک  ار  ینیگنـس  فیلاکت  دوش و  یمن  دوخ  ياه  هتـساوخ  و 
نیا سفن  ِینمـشد  نیرت  بیجع  تسوا ؛ نمـشد  نیرت  تخـس  لحارم ، نیا  رد  ناسنا  سفن  .تسا  سفن  اـب  دـیدش  يریگرد  دـنمزاین 
رگا تسوا ؛ ِدوخ  سفن ، دـنک  یم  لایخ  ینعی  دراذـگ ؛ یم  دوخ  ياج  ار  وا  ناـسنا  هک  دروخ  یم  هرگ  ناـسنا  اـب  يدـح  هب  هک  تسا 
مادقا دوخ  يارب  ناسنا  هک  ییاج  ره  هک  دوش  یم  نشور  دهد ، ناشن  ار  شدوخ  سفن ، دـنک و  عورـش  ار  دوخ  سفن  اب  هزرابم  ناسنا 

ات دـناشک ؛) یم   ) تاوهـش نیمأت  هاج و  بح  ییامندوخ و  شالت و  راک و  نادـیم  هب  ار  ناـسنا  تسا ؛ ناـیم  رد  سفن  ياـپ  دـنک ، یم 
سفن نیمه  یلو  هدیـشک  تیـضایر  تسا ؛ هدوب  شرـس  تشپ  سفن  هک  دنیب  یم  ندـناوخ  سرد  لاس  تسیب  زا  دـعب  ناسنا  هک  ییاج 
ینعی ربص  تسا ؛ یتخس  رایسب  راک  وا  اب  هلباقم  وا و  ینمشد  سفن و  صیخـشت  اذل  تسا ؛ هدرک  یم  راداو  تاضایر  هب  ار  وا  هک  هدوب 

تاینمت و اه و  هتساوخ  لباقم  رد  دنک و  هزرابم  نآ  اب  و  تسا _  ربص  تاماقم  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  دسانشب _  ار  سفن  ناسنا  هکنیا 
يرادیاپ فده  نآ  هب  ندیسر  يارب  دنک و  باختنا  ار  قح  ترضح  هار  دهد و  ناشن  ار  دوخ  ناسنا ، رایتخا  ات  دتـسیاب  نآ  ياهوزرآ 

وا دـنک  یم  روصت  ناسنا  دریگ و  یم  میمـصت  وا  ياج  هب  دـناشن و  یم  ناسنا  ياج  رد  ار  دوخ  هک  دـسر  یم  ییاـج  هب  سفن  دـیامن ؛
هتـساوخ شلمع ، هک  دـهد  صیخـشت  دـناوت  یم  یتخـس  هب  ناسنا  یهاگ  کیبنج ؛» نیب  یتلا  کسفن  كودـع  ادـعا  « ؛ تسا شدوخ 

زا معا  یقیقح ، تاحوتف  زا  يا  هلسلس  أدبم  اه ، هتـساوخ  لباقم  رد  نداتـسیا  يرادیاپ و  ربص و  نیا  تروص  ره  رد  هن ؛ ای  تسا  سفن 
.تسا ینطاب ، يرهاظ و  تاحوتف   
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لباقم رد  ندومن  يرادـیاپ  ندرک و  ربص  اه ؛ یتخـس  لباقم  رد  یهاگ  تسا و  ناسنا  تاـینمت  اـه و  هتـساوخ  لـباقم  رد  ربص  یهاـگ 
دروخ یم  مقر  ناسنا  يارب  یئالتبا  هک  ییاج  هتبلا  دراد ؛ یبوخ  رایسب  جیاتن  مه  تسا ، راوشد  مه  تائالتبا ، تالکـشم و  اه ، يرامیب 

ربص دراد و  رایتخا  دـیآ ، یم  شیپ  هک  ییالب  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسین  نیا  ندرک  ربص  ینعم  تسا ؛ نوریب  ناـسنا  راـیتخا  زا  بلغا 
نآ رد  یلو  دوش  یم  هجاوم  التبا  اب  ناسنا  یهاگ  دهد ؛ رییغت  الب  اب  ار  دوخ  ههجاوم  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـنک ؛ یم 
الب نآ  رد  یهاـگ  یلو  دـنک ؛ لـمحت  ار  ـالب  نآ  دـناوت  یمن  دـنیب و  یمن  ار  یهلا  تمحرم  قـح و  ترـضح  روـضح  تـمکح و  ـالب 
الب رد  رکاش  یـضار و  ًانایحا  دنک و  یم  لمحت  ار  الب  نیا  یهاگن  نینچ  اب  دنیب و  یم  ار  ادـخ  تحبم  روضح و  تمحر و  تمکح و 

هدـهع رب  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یفیلاکت  ماجنا  يارب  اهربص  یخرب  یلو  تسا ؛ تائالتبا  هنوگ  نیا  لباقم  رد  ربص  نیا  هک  دوش  یم 
دیحوت و لصا  شریذپ  رد  ناسنا  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  ریخم  نآ  ندرکن  لمحت  فیلکت و  نآ  لمحت  نیب  ار  ناسنا  دراذـگ و  یم  ناسنا 
هب ات  مینک  یط  ار  ریسم  نیا  تماقتسا  ربص و  يرادیاپ و  اب  دیاب  میهاوخب  رگا  ام  نیدلا ؛» یف  هارکا  ال  « ؛ تسین روبجم  تیالو  تقیقح 

لباقم رد  ربص  دـننام  دـنا ؛ هدرک  ثحب  نآ  هرابرد  مه  قالخا  ناـگرزب  هک  تسا  ربص  هرهچ  کـی  نیا  میـسرب ؛ قیاـقح  رارـسا و  نآ 
ناسنا دروخ ؛ یم  مقر  ایند  نیا  رد  ینمؤم  ره  يارب  هک  ییاه  یتخس  تائالتبا و  لباقم  رد  ربص  و  تابجاو ، لباقم  رد  ربص  تامرحم ،

اـه و یتخـس  و  دراد ، یتابحتـسم  تاـهورکم و  دراد ، یتاـبجاو  فیلاـکت و  ینعی  تسا ؛ هجاوـم  ربـص  عوـن  هس  نیا  اـب  هـظحل  ره  رد 
نیا لباقم  رد  لمحت  نیاربانب  تسا ؛ نیجع  ام  یگدـنز  اب  ربص  عون  هس  نیا  دـنیآ ؛ یم  شیپ  وا  يارب  هار  ریـسم  رد  هک  دراد  یتائالتبا 
ياه شیاشگ  أدـبم  سفن ، يانمت  لباقم  رد  نداتـسیا  یناهگان و  تاساسحا  هب  ندـشن  ـالتبم  ندـشن ، ریحتم  ندـشن ، میلـست  اـهربص ،

هعماـج ناـسنا و  يارب  تماقتـسا  ربـص و  نیمه  قیرط  زا  خـیرات  لوط  رد  یناوارف  ياـه  شیاـشگ  هچ  دوش ؛ یم  ناـسنا  يارب  یقیقح 
هتفرگ ار  تیرـشب  ناسنا و  نماد  ندش  ریحتم  هلجع و  یگدزباتـش و  رثا  رد  یناوارف  دسافم  اه و  یتخـس  هچ  هدمآ و  دوجو  هب  يرـشب 

! تسا
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اهنآ ربص  دهع  ءادعا و  هنتف  هب  (ع ) نیموصعم يالتبا  رد  یهلا  یعطق  ریدقت 

؛ دریگ یم  رارق  اه  یهارود  نیب  ناـسنا  اهریدـقت ، نآ  رد  هک  تسا  هداد  رارق  ار  یتاردـقم  رـشب ، يارب  دوخ  هماـنرب  رد  لاـعتم  يادـخ 
هار رد  دنک و  اهر  ار  هار  دناوت  یم  مه  دتـسیاب ، هار  رد  دنک و  لمحت  ار  اه  نآ  دناوت  یم  مه  ناسنا ، هک  تسا  شیپ  رد  ییاه  یتخس 

یهلا يایلوا  مالـسلا و  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يارب  اهریدقت  نیا  زا  مدـق  نیلوا  .دوش  دراو  يرگید 
لیخد مه  یهلا ) يایلوا   ) اه نآ  رایتخا  ًانایحا  اهریدقت  نیا  رد  هک  دراد  ییاهریدـقت  لاعتم  يادـخ  تسا ؛ هدروخ  مقر  مالـسلا  مهیلع 

.تسا هدوب 

َّکُبَر َناـَـک  َنوُِربـْـصَت َو  ًهَْـنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکـَـضَْعب  اـَْـنلَعَج  َو  : » دــیامرف یم  ناــقرف  هکراــبم  هروــس  تـسیب  هــیآ  رد  لاــعتم  يادــخ 
یم ربص  هنتف  نیا  لباقم  ایآ  میداد ، رارق  ناـحتما  ـالتبا و  هنتف و  هلیـسو  رگید  یـضعب  يارب  ار  امـش  زا  یـضعب  اـم  /20 ؛) ناقرف «) اًریَِصب

یـسوم سدقم  دوجو  زا  ینارون  تیاور  کی  هیآ  نیا  لیذ  تسا ؛ هدـید  یم  هتـسناد و  یم  لزا  زا  ار  تقیقح  وت  راگدرورپ  و  دـینک ؟
لقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشراوگرزب  دج  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ناشراوگرزب  ردپ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  رفعج  نب 

اَی َلاَق  َباَْبلا َو  ُمِْهیَلَع  ِْهیَلَع َو  َقَلْغَأ  َْنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  َهَمِطاَف َو  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  َْنب  َِّیلَع  َنِینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َعَمَج  : » دندومرف
»(1)؛ هَْنِتف ْمَُکل  ْمُکَّوُدَـع  ُْتلَعَج  ْدَـق  یِّنِإ  ُلوُقَی  ِْتیَْبلا  ِیف  ْمُکَعَم  ُلِیئَْربَج  اَذَـه  ُماَلَّسلا َو  ُمُْکیَلَع  ُأَْرقَی  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َلْهَأ  ِیلْهَأ َو 

نینسح اهیلع و  هللا  مالـس  ارهز  همطاف  مالـسلا و  مهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو 
؛ تسا هدوب  عمج  نیا  هب  طوبرم  یصوصخ و  ثحب  هک  تسادیپ  دنتسب ؛ ار  رد  دندرک و  عمج  هناخ  رد  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

هلیسو ار  نمـشد  نم  دیامرف : یم  دتـسرف و  یم  مالـس  امـش  رب  لاعتم  يادخ  ادخ ، لها  نم و  لها  يا  هک  تسا  نیا  ترـضح  باطخ 
نانمـشد نیا  نداد  رارق  تسا ؛ هداد  رارق  اه  نآ  يارب  ینانمـشد  ادـخ  دنتـشاد و  یفدـه  مالـسلا  مهیلع  اـیبنا  .مداد  رارق  امـش  ناـحتما 

رارق ینمـشد  يربمغیپ  ره  يارب  ام  /112 ؛) ماعنا «) نِْجلا ِْسنِْإلا َو  َنیطایَـش  اوُدَـع  ٍِّیبَن  ِّلُِکل  اْنلَعَج  َِکلذَـک  َو  « ؛ دراد يا  هیلاع  تمکح 
يربمایپ ره  اذل  تسا ؛ ربمایپ  نآ  اب  هلباقم  تیفرظ  نانمشد  نیا  تیفرظ  هزادنا  .دنتسه  اه  نآ  نمشد  ینج  یسنا و  نیطایش  میا و  هداد 

یفرعم تایاور  رد  ترـضح  نانمـشد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو  باب  رد  هک  هتـشاد  نج  زا  یـصاخ  نانمـشد 
رد یناحتما  دشاب و  ادج  اهریسم  دشابن و  هنتف  نیا  دوش  یم  .تسا  هداد  رارق  ترضح  هنتف  هلیـسو  ار  اه  نآ  لاعتم  يادخ  هک  دنا  هدش 
ایآ مداد ؛ رارق  امـش  هنتف  هلیـسو  ار  اه  نآ  نم  دومرف : لاعتم  يادخ  تسا ؛ هدرک  ردقم  ار   ریدـقت  نیا  لاعتم  يادـخ  یلو  دـشابن  نایم 
ِهَّللا َلوُسَر  اَی  ُِربْصَن  اُولاَق  « ؛ تسا هدوب  يرایتخا  ناحتما ، ادخ  يایلوا  يارب  بلغا  دییوگ ؟ یم  هچ  امـش  دینک ؟ یم  ربص  دـیریذپ و  یم 

رب مینک  یم  ربص  ام  دـندرک : ضرع  ترـضح  ِهباََوث » َلیِزَج  َلِمْکَتْـسَن  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  یَلَع  َمَدـْقَن  یَّتَح  ِِهئاَضَق  ْنِم  َلََزن  اَم  ِهَّللا َو  ِْرمَأـِل 
.دسرب لامک  هب  ام  باب  رد  یهلا  باوث  نآ  هدیسر و  ام  هب  اه  باوث  نیرتالاب  میوش و  قح  ترضح  رب  دراو  ات  هدرک  ریدقت  ادخ  هچنآ 
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تیاور رد  دنتفریذپ ؛ ار  دوش _  هنتف  اه  نآ  يارب  نمشد  هک  میظع _  ناحتما  التبا و  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  بیترت  نیدب 
: دومرف لاعتم  يادخ  دیاین ؛ شیپ  اه  هنحـص  نیا  هک  مدرک  اضاقت  لاعتم  يادخ  زا  جارعم  رد  نم  دـندومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـمآ 

ُهَّللا َّنَمَْلعَیَلَف  ْمِِهْلبَق   نِم  َنیِذَّلا  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  َنوـُنَتُْفی *  اـَل  ْمُه  اَّنَماَء َو  ْاوـُلوُقَی  نَأ  ْاوُکرتـُی  نَأ  ُساَّنلا  َبِسَحَأ  « ؛ تسا یعطق  تاـئالتبا  نـیا 
تائالتبا نآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو  زا  سپ  عیاقو  ینعی  /2-3 ؛) توبکنع «) َنِیبِذاَْکلا َّنَمَْلعََیل  ْاُوقَدَص َو  َنیِذَّلا 

هدرک ریدقت  ار  ناحتما  نیا  لاعتم  يادخ  هدوب و  یعطق  هنتف  کی  نیا  دنوش ؛ ادـج  مه  زا  اه  فص  هک  تسا  نیا  يارب  اه  هنتف  میظع و 
.تسا

تیاده روحم  هک  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  ربمایپ و  ریـسم  رد  ار  ییاه  یتخـس  هنتف و  ناحتما ، الب ، لاعتم  يادـخ 
ربص دنا و  هدوب  ریخم  اه  نآ  زا  یخرب  شریذـپ  رد  هک  دـیآ  یم  شیپ  اه  نآ  يارب  یمیظع  تائالتبا  تسا ؛ هداد  رارق  دنتـسه ، خـیرات 

يادخ هک  ارچ  هَّلُک » َْریَْخلا  َنیِِرباَّصلا  ُدِعَی  ُهاَنْعِمَـس  ْدَقَف  « ؛ دنـسرب تسا  هتفرگ  رظن  رد  لاعتم  يادـخ  هک  يدـصقم  نآ  هب  ات  دـننک  یم 
یَکَبَف « ؛ مینک یم  ربص  یهلا  ياه  هنتف  نیا  لباقم  رد  اـم  سپ  تسا ؛ نیرباـص  يارب  ریخ  همه  هداد و  نیرباـص  هب  ییاـه  هدـعو  لاـعتم 

ْمُهَّنَأ ًاریَِصب  َکُّبَر  َناک  َنوُِربْصَت َو  ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  ُهَیْآلا َو  ِهِذَه  َْتلَزَنَف  ِْتیَْبلا  ِجِراَخ  ْنِم  ُُهبیَِحن  َعِمُـس  یَّتَح  ِهَّللا ص  ُلوُسَر 
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سدقم  دوجو  هک  تسا  نیا  تیاور  ریبعت  مِْهیَلَع » ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  اُولاَق  اَمَک  َنوُِربْصَیَـس  ْيَأ  َنوُِربْصَیَس 

.دش یعطق  تائالتبا  نیا  دندرک و  لوبق  ار  ناحتما  نیا  ترضح  .دش  هدینش  هناخ  جراخ  زا  ناشیا  هیرگ  يادص  هک  دنتسیرگ  يدح 
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هقیدص هب  ار  دـنزرف  نیا  هک  درک  هدارا  لاعتم  يادـخ  یتقو  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  سدـقم  دوجو  هرابرد 
امـش و هب  يدنزرف  نینچ  میهاوخ  یم  ام  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دمآ و  لیئربج  دنک ، اطع  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط 
رب دنهاوخ و  یم  ار  نیا  ناشیا  ایآ  تسا ؛ یمیظع  يالتبا  دنزرف  نیا  يالتبا  هک  دینادب  یلو  مینک  اطع  اهیلع  هللا  مالـس  هرهاط  هقیدـص 

هدعو میظع  يالتبا  نیا  لابق  رد  لاعتم  يادخ  ییاه ، تشگرب  تفر و  زا  دعب  دـش و  هتـشادرب  هدرپ  هعقاو  نیا  زا  دـننک ؟ یم  ربص  نآ 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  مالـسلا و  مهیلع  همئا  میظع ، يالب  نیا  دزم  ناونع  هب  هک  دوب  نیا  اه  هدـعو  زا  یکی  داد ؛ ییاه 

.دنتفریذپ اهیلع  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  سدقم  دوجو  نیا ، زا  سپ  دنشاب ؛ رارق  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  لسن  زا 

دراو ات  دـندرک  لوبق  دوخ  رایتخا  اب  زین  اه  نآ  هدز و  مقر  شئایلوا  يارب  ار  ییاه  هنتف  تائالتبا و  تاـناحتما ، لاـعتم  يادـخ  نیارباـنب 
اه يریگرد  نیا  هک  دومرف  لاعتم  يادخ  تسا ؛ نانمـشد  هنتف  نامه  اه  هنتف  نیا  زا  یعون  دـنریذپب ؛ ار  اه  هنتف  نیا  دـنوش و  يداو  نیا 
هک هتفرگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ادـخ  هک  تسا  يدـهع  زین  اروشاع و … تیب و  قارحا  هعقاو  تسامـش ؛ نیگنـس  ناحتما  هنتف و 

لیلخ میهاربا  لاعتم  يادخ  تسا ؛ هدش  لزان  مالـسلا  مهیلع  همئا  رب  تایاور  قبط  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يالب  نامه 
؛ دـش عقاو  وا  دـنزرف  قیرط  زا  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ناحتما  نیا  درک ؛ ناحتما  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  حـبذ  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

.تسا هدش  عقاو  مالسلا  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  قیرط  زا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مربکا  یبن  ناحتما  بیترت  نیدب 

16436 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5356 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ایآ  مهد ؛ رارق  امـش  هنتف  هلیـسو  ار  نانمـشد  مهاوخ  یم  نم  هک  هدومرف  هداتـسرف و  ار  لیئربج  لاعتم  يادـخ  دـندومرف : ترـضح 
؛ دندرک شوخ  لد  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  نیرباص  يارب  لاعتم  يادخ  هک  یـشاداپ  نآ  هب  دـننک و  ربص  هک  دـنتفریذپ  ناشیا  دـیریذپ ؟

مالسلا مهیلع  تیب  لها  تباجا  یتقو  دندرک ؛ لمحت  ار  تائالتبا  یهلا ، هدعو  نیا  هب  دیما  اب  دندوب و  راودیما  یهلا  هدعو  هب  ترـضح 
هدینـش ترـضح  هیرگ  يادص  هک  دوب  راوشد  ناشیارب  نانچ  هلئـسم  نیا  نتفریذپ  دش ، نشور  ترـضح  يارب  هنتف  نیا  ندـش  یعطق  و 

؛ دندرک یم  هیرگ  رایـسب  ترـضح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دوب ؛ هنوگ  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  يارجام  دش ؛
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدـقم  دوجو  دوب ؛ راکـشآ  رگید  ياهاج  ربنم و  يالاب  رب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  رب  ناشیا  ياـکب 

لکش هب  ترضح  دوب و  هدش  هتشادرب  هدرپ  دوبن ؛ یصوصخ  رما ، نیا  دندرک و  یم  نایب  اراکشآ  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  ناتـساد 
(20/ ناقرف «) اریَِصب َکُّبَر  َناک  َنوُِربْصَت َو  ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَضَْعب  اْنلَعَج  َو  : » دش لزان  هیآ  نیا  هاگ  نآ  دندرک ؛ یم  نایب  ار  نآ  یمومع 

هدز و مقر  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  يارب  ار  ییاه  هنتف  تاناحتما و  تائالتبا ، لاـعتم  يادـخ   
هک تسا  یتائالتبا  ریاس  هفیقس و  هعقاو  يرگید  اروشاع و  تائالتبا  نیا  زا  یکی  دنتـسیاب ؛ ناحتما  نیا  ياپ  هک  دنا  هتفریذپ  مه  اه  نآ 

.دسرب ارف  روهظ  رصع  هکنیا  ات  دنراد  هادفلا  هل  انحورا  نامز  ماما  سدقم  دوجو  نونکا 

ربص هوجو 

ادخ دمح  هب  حیبست  نانمشد و  هنتف  هب  ءالتبا  ربارب  رد  تماقتسا  یهلا ، ءایلوا 
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هیلع هللا  یلص  مرکا  یبن  هب  اهراب  نآرق  رد  .دنتسه  یگداتسیا  ربص و  هب  رومأم  میظع  يالتبا  ناحتما و  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
ام هک  دیتسیاب  قح  ياپ  تسا ؛ یعطق  ادخ  هدعو  هک  دـینک  ربص  /60 ؛) مور «) ٌّقَح ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف   » هک دوش  یم  هداد  روتـسد  هلآ  و 
ام یلَع  ِْربْصاَف  : » دـیامرف یم  هط  هکراـبم  هروس  رد  لاـعتم  يادـخ  دـنک ؛ یمن  فلخت  دوخ  هدـعو  رد  ادـخ  میا و  هداد  هدـعو  امـش  هب 

يرادـیاپ و /130 ؛) هط «) راـهَّنلا َفارْطَأ  ْحِّبَـسَف َو  ِلـْیَّللا  ِءاـنآ  ْنِم  اـِهبوُرُغ َو  َلـْبَق  ِسْمَّشلا َو  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َنوـُلوُقَی َو 
بش و تاظحل  رد  سمش ؛ بورغ  زا  لبق  سمش و  عولط  زا  لبق  نک  دمح  هب  حیبست  دننک ؛ یم  هلباقم  راکنا و  اه  نآ  نک ؛ يراوتسا 
نک و ربص  تساضر ؛ دمح ، هب  حـیبست  نیا  هجیتن  ینعی  یـسرب ؛ اضر  ماقم  هب  دـیاش  ات  نک  حـیبست  ار  تراگدرورپ  زور ، ياه  هرانک 

.نک دمح  هب  حیبست  ار  ادخ 

هب تبسن  یلو  درک ؛ یگداتسیا  وا  لباقم  رد  دیاب  هک  تسا  نمـشد  وس  کی  رد  هدروخ ، مقر  هک  يریدقت  اه و  یتخـس  نیا  لباقم  رد 
هک تسا  نیا  سفن  ناطیش و  راک  دنک ، تلفغ  اه  هنتف  اه و  یتخس  نیا  رد  ناسنا  رگا  درک ؛ دمح  هب  حیبست  دیاب  قح ، ترضح  ریدقت 

نیلوا نیا  دننک ؛ یم  نیبدب  یهلا  يایلوا  ادخ و  هب  تبـسن  ار  ناسنا  دنـسیون و  یم  یهلا  يایلوا  ادخ و  ياپ  ار  اه  يدـب  ناسنا  رظن  رد 
دتسیاب و دنک و  ربص  ادخ  هار  رد  دناوت  یم  هنوگچ  تسا ، ریقف  اه  لاس  ای  رامیب و  اه  لاس  هک  یسک  تسا ؛ هنتف  الب و  رد  ناطیش  راک 

هنوگ نیا  دـناوت  یم  یتروص  رد  دـشاب ؟ یـضار  شدوخ  يادـخ  زا  دروخن و  مه  هب  ادـخ  اب  شا  هطبار  اه  یتخـس  نیا  رد  هللااب  ذایعلا 
لامج هدهاشم  ادخ و  دمح  هلیسو  هب  دیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دنیبن ؛ وا  راک  رد  یـصقن  چیه  دنک و  حیبست  ار  ادخ  هراومه  هک  دشاب 

زا اه  یتخس  رد  ناسنا  رگا  دنک ؛ تلفغ  وا  عنص  لامج  زا  الب  نتم  رد  دیابن  ناسنا  ینعی  دیسر ؛ حیبست  هب  وا  تردق  تمکح و  عنص و 
یم طخـس  هب  اضر  ياج  هب  دوش و  یم  التبم  لاعتم  يادـخ  اب  يریگرد  هب  دـنک ، تلفغ  ادـخ  راک  يابیز  هرهچ  ادـخ و  عنـص  ییابیز 

هک تسا  نیا  ناطیـش  شالت  دیآ ؛ یم  دیدپ  شلد  رد  لاعتم  يادـخ  ضغب  هللااب  ذایعلا  یتح  دوش ؛ یم  نیبدـب  ادـخ  ياضر  هب  دـسر و 
؛ تسا هدش  التبم  یلیلد  ره  هب  ناسنا  دینک  ضرف  تسادخ ؛ ریبدت  ارجام  فرط  کی  نوچ  دنک ؛ ریگرد  ادخ  اب  اه  یتخس  رد  ار  ناسنا 

یهاگ تسا ؛ باوث  الب ، نآ  مه  یهاگ  تسادـخ ؛ ریبدـت  هب  راک  نایاپ  هرخالاب  یلو  تسوا ؛ هانگ  هرافک  ییالب  هدرک و  یهانگ  ًـالثم 
تسه و ادخ  راک ، ماجنارـس  رد  لاح  ره  هب  .تسین  نوریب  قح  ترـضح  ریبدـت  زا  مه  ینمـشد  نیا  یلو  دروآ  یم  موجه  نمـشد  زین 

.تفرگ هدیدان  ار  ادخ  ریبدت  تشگنارس  ناوت  یمن 
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تائالتبا رد  اضر  ماقم  هب  ندیسر  قیرط  یهلا  عنص  لامج  هدهاشم 

اه و هنتف  رد  دـش ، دـمح  هب  حـیبست  لـها  ناـسنا  رگا  دوب ؟ قح  عنـص  هب  یـضار  يراـتفرگ  یتخـس و  ـالب و  نتم  رد  ناوت  یم  هنوگچ 
نیا تسا ؛ شوخرـس  اه  یتخـس  نتم  رد  تسا و  یـضار  وا  یلو  تسه  یتخـس  دـسر ؛ یم  راگدرورپ  هب  تبـسن  ياـضر  هب  تاـئالتبا 

؛ دشاب تذل  جاهتبا و  رد  قرغ  اه  یتخـس  نتم  رد  دـنک و  هدـهاشم  ار  یهلا  عنـص  لامج  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دـمح  هب  حـیبست 
قح ترضح  روضح  رد  زیچ  نآ  هک  دهاوخ  یم  يزیچ  هچ  دوخ  نابز  شوگ و  مشچ و  زا  دراد ؟ یعقوت  هچ  تاناکما  زا  ناسنا  رگم 

اب هک  دراد  يدوبمک  هچ  تسا ، هدرک  كرد  ار  روضح  نآ  هدیـسر و  ادـخ  هب  تسا و  قـح  ترـضح  رـضحم  رد  هک  یناـسنا  تسین ؟
؛ دـنک نیمأت  ار  نآ  تاناکما  نیا  قیرط  زا  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسین  اجنآ  يدوبمک  چـیه  دـنک ؟ نیمأت  ار  نآ  نابز  شوگ و  مشچ و 

ترـضح لامج  هب  نآ  زا  رتالاب  ادخ و  راک  ییابیز  قح و  ریبدـت  قح ، ملع  قح ، تمکح  هدـهاشم  ماقم  حـیبست و  ماقم  هب  ناسنا  رگا 
یم الب  نیا  يارو  رد  ار  یهلا  ریبدت  تشگنارـس  وا  دشاب ؛ الب  نتم  رد  رگا  یتح  دسر ؛ یم  اضر  ماقم  هب  هک  تسا  یعیبط  دیـسر ، قح 
نیا دسیون ؛ یمن  ادخ  ياپ  تسا ، ناطیش  نانمشد و  هب  قلعتم  هک  ار  ییاه  یتشز  دنیب و  یم  الب  نیا  نتم  رد  ار  ادخ  راک  ییابیز  دنیب ؛
راک رد  نم  »(1) ؛ الیمج الا  تیأر  ام  : » دومرف دش ، ادخ  عنص  زا  تبحص  یتقو  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  هک  تسا  يا  هتکن  نامه 
یلو تسا ؛ باذع  درط و  نعل و  قاقحتـسا  یتشز و  رـسارس  تسین و  ییابیز  هطقن  چیه  نمـشد  راک  رد  هتبلا  مدیدن ؛ ییابیز  زج  ادخ 

.تسین ییابیز  زج  ادخ  راک  رد 
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اه نآ  هداد و  رارق  نیگنـس  يالتبا  ناحتما و  کی  ضرعم  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لاعتم  يادـخ 
ِدْمَِحب ْحِّبَـس  َنُولوُقَی َو  ام  یلَع  ِْربْصاَف  : » دـیامرف یم  ترـضح  هب  لاعتم  يادـخ  دـنراذگب ؛ رـس  تشپ  ار  هنتف  نیا  هک  دـنا  هتفریذـپ  مه 

اه یتخس  نتم  رد  هک  تسا  نیمه  دمح ، هب  حیبست  نیا  زا  یعون  .امن  حیبست  ار  ادخ  نک و  هشیپ  ربص  اه  یتخس  نیا  لباقم  رد  َکِّبَر »
ادخ راک  ناسنا  هک  دنوش  بجوم  دیابن  اه  یتخـس  دنیبن ؛ ار  ادخ  راک  ياه  ییابیز  ناسنا  هک  دتفین  لاعتم  يادخ  ناسنا و  نیب  یباجح 
ادیپ اضر  ماقم  دش ، حیبست  لها  یـسک  رگا  رگید  يوس  زا  تسین ؛ ناسنا  تاجن  يارب  یهار  چیه  داتفا  قافتا  نیا  رگا  دنیبب ؛ تشز  ار 

يادخ هب  مالـسلا  هیلع  میلک  ياسوم  هک  تسا  هدمآ  راحبلا  هنیفـس  رد  تیاور  نیا  .تسا  تجهب  رد  قرغ  الب  نتم  رد  ینعی  دنک ؛ یم 
دـش رومأم  ترـضح  منک ؛ تسلاجم  وا  اب  ات  ینک  یفرعم  نم  هب  ار  نامز  هدنب  نیرت  بوبحم  مهاوخ  یم  ایادخ ! تشاد : هضرع  لاعتم 

درمریپ کی  طقف  اجنآ  رد  دش ؛ دراو  هبارخ  کی  هب  دیـسر و  ایرد  رانک  رد  ییاتـسور  هب  تفر و  وا  دورب ؛ ایرد  رانک  رد  يا  هیرق  هب  ات 
زا مالـسلا  هیلع  میلک  ياسوم  دوب ؛ ادـخ  حـیبست  لوغـشم  وا  .دوب  ماذـج  هب  التبم  دـنک و  تکرح  تسناوت  یمن  هک  دـید  ار  ریگ  نیمز 

موش یم  ور  هبور  یسک  اب  مدرک  لایخ  نم  تفگ : مالسلا  هیلع  یـسوم  .تسا  درم  نیمه  دومرف : تساجک ؟ هدنب  نآ  دیـسرپ : لیئربج 
ار وا  ییانیب  نونکا  متسه  رومأم  نم  تفگ : لیئربج  تسا ! ریگ  نیمز  یماذج  کی  هک  درم  نیا  تسا ؛ راد  هزور  راد و  هدنز  بش  هک 

هشیمه هک  یسک  يا  »(1) ؛ لوصو ای  ّرب  ای  : » تشاد هضرع  ادخ  هب  درک و  ادخ  اب  ندز  فرح  هب  عورـش  یلو  دش  انیبان  درم  مریگب ؛ مه 
هیلع میلک  ياسوم  دسر ؛ یم  نم  هب  وت  یپ  رد  یپ  حالـص  هراومه  هک  ییادخ  يا  دسر ؛ یم  نم  هب  وت  یکین  ینک و  یم  یبوخ  نم  هب 

ار وت  مشچ  لاعتم  يادخ  ات  منک  اعد  ایآ  متسه ؛ هوعدلا  باجتـسم  نم  دومرف : درم  هب  تسا ؛ ربخ  هچ  دیمهف  درک و  لاؤس  ود  مالـسلا 
تذل نآ  زا  مراد و  تسود  دراد ، تسود  ادخ  ار  هچنآ  نم  هن ؛ تفگ : درم  دورب ؟ نیب  زا  ترقف  دوش و  عفر  تا  يرامیب  دـنادرگرب و 
هبارخ یماذـج ، درمریپ  کـی  وت  تسا ؟ هداد  هچ  وت  هب  ادـخ  يراد و  يزیچ  هچ  وـت  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  میلک  ياـسوم  مرب ؛ یم 

مه نآ  هک  تسه  سانشادخ  کی  هیرق  نیا  رد  یـسوم  يا  تفگ : درمریپ  لوصو » ای  ّرب  ای  : » ییوگ یم  یتسه و  انیبان  اهنت و  نیـشن و 
.تسا هداد  نم  هب  ار  شدوخ  ادخ  متسه ؛ نم 
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رگم دـهاوخ ؟ یم  يرگید  زیچ  دـناسرب  ادـخ  هب  ار  وا  هکنیا  زا  شیب  دوخ  ياپ  زا  رگم  ناسنا  دـهاوخ ؟ یم  هچ  يارب  ار  مشچ  ناـسنا 
ندوب دنیآ ؟ یم  راک  هچ  هب  اه  نابدرن  نیا  تسا ، هدیسر  ادخ  هب  هک  یسک  يارب  دنتـسین ؟ ادخ  هب  ندیـسر  ياه  نابدرن  تاناکما  نیا 

تیصاخ نیا  »(1) ؛ كَدَـجَو ْنَم  َدَـقَف  يِذَّلا  اَم  َكَدَـقَف َو  ْنَم  َدَـجَو  اَذاَم  « ؛ دـنک یم  یتوافت  هچ  وا  يارب  نابز و … مشچ و  ندوبن  ای 
.تسا حیبست 

هنتف هدهاشم 

اهنآ ییایند  تاعتمت  رب  ربص  نمشد و  يدام  تاناکما  نطاب  رد  یهلا 

یبن تلاسر  هار  ياه  یتخس  رس  رب  نخس  تسا ؛ یضرت » کلعل   » شا هجیتن  دنک  دمح  هب  حیبست  ار  ادخ  اه  یتخس  لد  رد  یـسک  رگا 
ْمُْهنِّم اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َال  َو  « ؛ هار نیا  نیگنس  ياه  هنتف  ناوارف و  ياه  ینمشد  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

تورث و تردـق و  هک  مینیب  یم  خـیرات  لوط  رد  هراوـمه  اـم  /131 ؛) هط «) یَْقبَأ ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر  ِهِیف َو  ْمُـهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا  ِهاَـیَْحلا  َهَرْهَز 
ییابیز همه  هک  دسر  یم  ییاج  هب  دشاب  حـیبست  ربص و  ماقم  رد  هک  یـسک  .تسا  نانمـشد  رایتخا  رد  ایند  ياه  یـشوخ  اه و  ییابیز 

ياه هفوکـش  اه و  هولج  زا  وا  مشچ  دنیب ؛ یم  اه  یتخـس  نیمه  رد  ار  یهلا  ریبدت  دریگ و  یم  هدـیدان  ار  نانمـشد  ههبج  ییایند  ياه 
هک ییایند  ياه  ییابیز  هب  ار  ناتمـشچ  هک  تسا  نیا  کینیع » ندـمت  الو   » زا روظنم  دوش ؛ یم  هتـشادرب  فرط  نآ  رد  دوجوم  ییایند 

ْمُُهلاْومَأ َو َْکبِْجُعت  الَف  « ؛ تساه نآ  باذع  هلیـسو  لام  دنزرف و  تساه ؛ نآ  ناحتما  هنتف و  اه  نیا  اریز  دـیزودن ؛ میا ، هداد  اه  نآ  هب 
لام و نیمه  اب  لاـعتم  يادـخ  /55 ؛) هبوت «) نوُِرفاک ْمُه  ْمُهُـسُْفنَأ َو  َقَهَْزت  اْینُّدـلا َو  ِهایَْحلا  ِیف  اِهب  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  ُدـیُری  امَّنِإ  ْمُهُدالْوَأ  ـال 
ار یـسک  ره  ادخ  ءاشت » فیک  ءاشت  امب  ءاشت  نم  محرت  ءاشت و  فیک  ءاشت و  امب  ءاشت  نم  بذعت  « ؛ دنک یم  باذع  ار  اه  نآ  دـنزرف 

.دنک یم  باذع  دهاوخب  هک  یتیفیک  ره  هب  هلیسو و  ره  هب 
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دناوت یم  دنک و  یم  دمح  هب  حیبست  ار  ادـخ  دـشاب ، هتخود  یهلا  فدـه  نآ  هب  مشچ  یهلا  هنتف  ناحتما و  ریـسم  رد  یـسک  رگا  لاح 
َو « ؛ دنیبب ییایند  ياه  هولج  اه و  هفوکـش  نآ  رد  ار  ادخ  هنتف  ددنبب و  تسا ، رافک  رایتخا  رد  هک  ییایند  ياه  هفوکـش  رب  ار  شمـشچ 
هک تساه  نرق  دنتسه و  هنتف  نتم  رد  هک  یناسک  نیرباص و  يارب  ادخ  هک  ار _  رتهب  قزر  نآ  دناوت  یم  وا  یَْقبَأ » ٌْریَخ َو  َکِّبَر  ُقْزِر 

.دشاب یضار  الب  نتم  رد  دنیبب و  هداد _  رارق  دننز ، یم  اپ  تسد و  الب  رد 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ربص  هجیتن  تما ، يارب  میظع  حتف 

لها هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  یناحتما  لاعتم  يادخ  سپ  میا ؛ هدیـسرن  ادخ  هدعو  نآ  هب  زونه  ام  هک  تسا  نیا  نخـس  لاح 
یم مقر  مالـسلا  هیلع  موـصعم  يارب  هک  ییـالب  ناـیاپ  تمکح و  تسا ؛ میظع  يـالتبا  کـی  هک  هداد  رارق  مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  تیب 

یِعِجْرا ُهَّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأَی   » و ( 1/ رصن «) حتفلا هللا و  رصن  ءاج  اذا   » و ( 1/ حتف «) ًانیبُم ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ   » شنایاپ تسیچ ؟ دروخ 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدـقم  دوجو  يارب  میظع  یلک و  یحتف  ءالب  نیا  ناـیاپ  تسا ؛ ( 28-27/ رجف «) هَّیِضْرَّم ًهَیِضاَر  ِکِّبَر  َیلِإ 

مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  هطـساو  هب  اـه  هنتف  نیا  رد  تسا ؛ یلک  برق  ماـقم  نآ  هب  ندیـسر  هـلآ و 
زرم رد  هک  ار _  دوخ  ناحتما  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  ینعی  دهد ؛ یم  خر  تما  يارب  یتاحوتف 
یتقو دننک ؛ تکرح  ترضح  رس  تشپ  دنناوت  یم  همه  دوش و  یم  زاب  تما  همه  يارب  دیحوت  باب  دنهد ، یم  سپ  تسا _  تمـصع 

هبلغ طقف  عوضوم  سپ  دـهد ؛ یم  خر  نامیا  ههبج  همه  يارب  یلک  حـتف  کـی  دـننک ، یم  ربص  اروشاـع  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
ادخ هب  دهاوخ  یم  تسادخ و  لابند  هک  یسک  يارب  درادن ؛ یتوافت  نمؤم  يارب  تسکش  يزوریپ و  نوچ  تسین ؛ نمـشد  رب  يرهاظ 

: درک ضرع  يدرک ؟ حبص  هنوگچ  دندومرف : رباج  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یتخـس ؛ رد  ای  دشاب  یـشوخ  رد  هک  درادن  یتوافت  دسرب ،
هدید ار  اه  یماکخلت  نوچ  مراد ؛ تسود  انغ  زا  شیب  ار  رقف  و  یتمالـس ، زا  شیب  ار  يرامیب  یگدنز , زا  شیب  ار  گرم  هک  یلاح  رد 

؛ دنک یم  ادج  ادخ  زا  ار  وا  اه  ییاراد  هک  دناد  یم  تسا و  لفاغ  ادخ  زا  تمالس  رد  دروخ و  یم  نیمز  انغ  رد  ناسنا  هک  دناد  یم  و 
تـسود رتشیب  یگدنز  زا  ار  گرم  ناسنا  هکنیا  مسر ؛ یم  هللا  ءاقل  هب  گرم  رد  نوچ  مراد  تسود  رتشیب  ار  گرم  نم  دیوگ : یم  وا 

.دسر یم  ادخ  ياه  هدعو  هب  گرم  اب  ناسنا  تسا و  هللا  ءاقل  گرم ، نوچ  تسا ؛ یعیفر  ماقم  دشاب ، هتشاد 
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وا دنیب ؛ یم  ار  ترخآ  ملاع  هتفر و  رانک  شمـشچ  لباقم  زا  باجح  هک  یـسک  دراد  ؟ تسود  یگدـنز  زا  شیب  ار  گرم  یـسک  هچ 
ام دـندومرف : وا  باوج  رد  ترـضح  .دراد  یم  تسود  ایند  زا  رتشیب  ار  نآ  دـنیب و  یم  ار  تشهب  تسا ؛ هللا  ءاـقل  گرم ، هک  دـنیب  یم 

يولج زا  اـه  باـجح  رگم  ارچ ؟ تفگ : میرادـن ؛ تسود  یگدـنز  زا  شیب  ار  گرم  اـم  میتـسین ؛ هنوگ  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
ار هچنآ  ام  دنرادن ؛ یتوافت  ام  دزن  اه  نیا  دندومرف : ترضح  تسین ؟ نمؤملا  لجس  امـش  دزن  ایند  رگم  تسا ؟ هتفرن  رانک  امـش  مشچ 
زا نتفر  دـعوم  دـیوگب  رگا  میراد و  تسود  ار  نآ  ام  میـشاب ، ایند  نجـس  رد  دـهاوخب  ادـخ  رگا  میراد ؛ تسود  دراد ، تسود  ادـخ 

ياضر ماقم  رد  تسا ، قلطم  تبحم  ماقم  رد  هک  یسک  میراد ؛ تسود  ار  ادخ  ام  نوچ  میراد ؛ یم  تسود  ار  ترخآ  ملاع  تسایند ،
ضیرم ای  و  ترخآ ، رد  ای  شاب ، ایند  رد  دـنیوگب  وا  هب  دـنک  یمن  قرف  یـسک  نینچ  يارب  .دراد  یتاماقم  مه  اضر  نیا  هک  تسا  هللااـب 
نانچمه تسا ؛ جاهتبا  رد  قرغ  یلو  دراد ، رارق  یتخـس  رد  هکنآ  اب  نیاربانب  دراد ؛ ار  زیچ  همه  دراد ، ار  ادخ  یتقو  وا  ملاس ؛ ای  شاب ،

، دـندش یم  رت  کیدزن  تسا _  خـیرات  يالب  نیرت  تخـس  هک  رهظ _  هب  هچ  ره  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  ادهـشلادیس  هرهچ  هک 
.دوش یم  رت  هتخورفارب 

هرابرد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دراد  رارق  میظع  ییاه  هنتف  اه و  یتخـس  اه و  ینمـشد  فرط  کی  رد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  سپ 
بانط لثم  تسا ، شیپ  رد  یتائالتبا  هچ  داتفا و  دـهاوخ  یقافتا  هچ  دـیا و  هدرک  هچ  هفیقـس  زور  رد  دـیتسناد  یم  رگا  دـندومرف : نآ 

؛ مالسلا مهیلع  ادهشلا  دیس  نینمؤملاریما و  سایقم  رد  ییاه  هنتف  دنتسه ؛ نیگنس  رایسب  اه  هنتف  .دیدیزرل  یم  دوخ  هب  هاچ  لد  رد  قلد 
رارق امـش  هنتف  ار  نمـشد  میهاوخ  یم  ام  دراد : یم  هضرع  ادـخ  بناج  زا  لیئربج  دتـسرف و  یم  ماـغیپ  ادـخ  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب 

.میهد
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دوجو تلحر  دنریذپ ، یم  ار  عیاقو  نآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دننک و  یم  لوبق  ار  اروشاع  يالب  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  یتقو 
دندرک و رضاح  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوب ؛ کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم 
هب تروص  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دیـسر  ییاج  هب  ترـضح  بلطم  تسا  هدمآ  یفاک  رد  دندومن ؛ وگزاب  ار  عیاقو  کی  کی 

.دوب هدش  حرطم  تیب  قارحا  عوضوم  دیاش  دوب ! تخـس  التبا  ردق  نیا  دوب ! هدـشن  عقاو  اروشاع  زونه  هک  ینامز  ینعی  دـنداتفا ؛ نیمز 
.منک یم  ربص  نم  نک ، ربص  دندومرف  ادخ  رگا  هللا ! لوسر  ای  دندرک : ضرع  دنتساخرب و  ترضح 

ِِهب اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َال  َو  دراد « ؛ دابآ  ییاـیند  نمـشد  یلو  دنتـسه  جـنر  یتخـس و  رد  هدوب و  ـالتبم  نمـشد  هب  مه  نینمؤم 
یسک نآ  یلو  تسا  هدش  زاب  نانمشد  يارب  ایند  ياه  هفوکـش  یَْقبَأَو ؛» ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ 

یم ریگ  نیمز  ناحتما  نیا  رد  هنوگچ  نمـشد  هک  دـنیب  یم  وا  دـنیب ؛ یم  ار  هنتف  هفوکـش ، نیا  نتم  رد  تسا ، ربص  حـیبست و  لـها  هک 
هب دراد و  یم  رب  اه  نآ  يایند  زا  ار  شمـشچ  اذل  دنیب ؛ یم  نمـشد  ییایند  ياه  تذـل  نیا  نتم  رد  ار  اه  یماکخلت  منهج و  وا  دوش ؛
یم اه  نآ  هب  ًادعب  هک  ییاه  هدعو  هدنیآ و  قزر  طقف  هن  دنتـسه ؛ الب  رد  هک  تسا  یناسک  ِنآ  زا  هک  یقزر  ددـنب ؛ یم  لد  یهلا  قزر 
َّنِإ « ؛ دوش یم  تشهب  ناشیارب  الب  نیمه  دنـسر ، یم  اـضر  دـمح و  هب  حـیبست  هطقن  هب  یتقو  دنتـسه  ـالب  نتم  رد  هک  یناـسک  دـنهد ؛

ار اه  نآ  دورو  ام  دش ؛ دـنهاوخ  تشهب  دراو  مه  ًادـعب  هتبلا  .دنتـسه  تشهب  نایم  نونکا ، مه  اه  نآ  /22 ؛) نیففطم «) میعَن یَفل  َراْربَْألا 
.تسا يرگید  زیچ  ملاع  نآ  مینک ؛ یمن  راکنا  تشهب  هب  ترخآ  ملاع  رد 
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یهلا برق  هب  ملاع  ندناسر  رد  (ع ) نیموصعم ربص  تیفرظ 

سدـقم دوجو  دراد ، یم  رب  ار  یلـصا  راب  هک  یـسک  .تسا  هدـمآ  شیپ  میظع  ناحتما  نیا  لاح  .تسا  ناحتما  ـالتبا و  عوضوم ، سپ 
؛ دسر یمن  دـصقم  هب  ام  ربص  اب  ملاع  راب  تسین ؛ ام  ِناحتما  نیا  دنتـسه ؛ مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

يارب هک  یتاحوتف  ملاع و  راب  نتشادرب  مییآ ؛ یمن  باسح  هب  اجنآ  ًالـصا  ام  دسر ؛ یمن  دصقم  هب  ام  یـشکالب  اب  تقلخ  هاگتـسد  راب 
ربص هک  لاح  ًانیبُم » ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  « ؛ دـهد یم  ار  نآ  هدـعو  ادـخ  هک  تسا  یحتف  نامه  نیا  .تساه  نآ  ربص  اب  دوش ، یم  ملاـع 

َکِّبَر َو ِدْـمَِحب  ْحِّبَـسَف  اًـجاَْوفَأ *  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخْدَـی  َساَّنلا  َتـْیَأَر  َو  ُحـْتَْفلا *  ِهَّللا َو  ُرْـصَن  َءاَـج  اَذِإ  « ؛ مـیدرک حـتف  تـیارب  يدرک 
ربص اب  ملاع  راک  سپ  .تسا  هار  زاغآ  نیا  ینک و  حیبست  دیاب  دیامرف : یم  ترضح  هب  یلو  دیسر ، ادخ  حتف  َاباََّوت ؛» َناَک  ُهَّنِإ  ُهْرِفْغَتْسا  
هتبلا دنـسر ؛ یم  هجیتن  هب  دننک ، یم  ربص  هنتف  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو  دسر ؛ یم  دصقم  هب  ترـضح  دمح  هب  حـیبست  و 
مرکا یبـن  هب  قـلعتم  ناـحتما  تسه ؛ مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  همه  ِنآ  زا  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  هب  قـلعتم  هک  يا  هنتف 

.دننک ربص  نآ  رب  دیاب  اه  نآ  دیآ و  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  شود  رب  یلو  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رد زین  ییاه  هنتف  یلو  هدمآ ، ادخ  حتف  رـصن و  دـندومرف : دنتـساوخ و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   
ترـضح هب  تسا ؛ هلبق  لـها  اـب  هنتف و  رـس  رب  امـش  يریگرد  دـیتسه ؛ ریگرد  مه  امـش  مدوب ، ریگرد  نم  هک  روط  ناـمه  تسا ؛ شیپ 

.تسا تعدب  رس  رب  هنتف  دندومرف : هنوگچ ؟ دندرک : ضرع 
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زاغآ رد  تسیچ ؟ التبا  نیا  الاح  تسا ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يالتبا  روحم  هک  دراد  دوجو  یتخـس  مطالت و  رپ  ریـسم  کـی  سپ   
َتْرَتْخا اَذِإ  َِکنیِد  َکِسْفَِنل َو  ْمُهَتْصَلْخَتْسا  َنیِذَّلا  َِکئاَِیلْوَأ  ِیف  َكُؤاَضَق  ِِهب  يَرَج  اَم  یَلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهَّللا  : » تسا هدمآ  هبدن  ياعد 

ِهَِّینَّدلا َو اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِتاَجَرَد  ِیف  َدْهُّزلا  ُمِْهیَلَع  َتْطَرَش  ْنَأ  َدَْعب  َلاَلْحِمْضا  َال  َُهل َو  َلاَوَز  َال  يِذَّلا  ِمیِقُْملا  ِمیِعَّنلا  َنِم  َكَْدنِع  اَم  َلیِزَج  ْمَُهل 
َِّیلَْجلا َءاَنَّثلا  َِّیلَْعلا َو  َرْکِّذلا  ُمَُهل  َتْرَّدَق ) َو   ) َْتمَّدَق ْمُهَْتبَّرَق َو  ْمُهَْتِلبَقَف َو  ِِهب  َءاَفَْولا  ُمُْهنِم  َتِْملَع  َِکلَذ َو  ََکل  اوُطَرَشَف  اَهِجِْربِز  اَِهفُرْخُز َو 

َیلِإ َهَلیِـسَْولا  َْکَیلِإ َو  َهَعیِرَّذـلا )  ) َِعئاَرَّذـلا ُمُهَْتلَعَج  َکِْملِِعب َو  ْمُهَتْدَـفَر  َِکیْحَِوب َو  ْمُهَْتمَّرَک )  ) ْمُهَْتمَرْکَأ َکَـتَِکئاَلَم َو  ْمِْهیَلَع  َتْطَبْهَأ  َو 
رب یهلا  ياضق  تسا ؛ هتفرگ  ناحتما  اه  نآ  زا  هتبلا  مینک ؛ یم  دمح  هدرک ، شئایلوا  هب  هک  یتایانع  لباقم  رد  ار  ادخ  »(1) ؛ ِکناَوْضِر
نآ تسا ! هدناسر  صاخ  یتاماقم  هب  ار  اه  نآ  هدروآرد و  لگ  بآ و  زا  ابیز  رایسب  ار  شئایلوا  ادخ  تسا ؛ یندوتـس  رایـسب  شئایلوا 

تمعن تسا ؛ ناشیا  ِنآ  زا  هللادـنع ، ِناوارف  ياهرجا  زا  ییاه  ییابیز  تسا ؛ هدـیزگرب  دوخ  نید  يارب  هدرک و  شدوخ  هصلاـخ  ار  اـه 
تاماقم همه  رد  هک  هتفرگ  نامیپ  اه  نآ  زا  هتبلا  دنتـسه ؛ قرغ  نآ  رد  ادخ  يایلوا  هک  یتمعن  دنرادن ؛ ینایاپ  چیه  هک  يرادـیاپ  ياه 

ياپ ربمایپ  نیا  هک  تسناد  یم  ادتبا  زا  ادخ  .دنیوگ  یمن  غورد  دـننک و  یم  افو  اه  نیا  هک  تسناد  یم  دنـشاب و  دـهاز  دـیاب  ایند  نیا 
ار اه  نآ  هکلب  هدـناسر  ار  ناشدوخ  اـهنت  هن  تسا ؟ هداد  اـه  نآ  هب  يزیچ  هچ  تاـئالتبا  نیا  لـباقم  رد  ادـخ  تسا ؛ هداتـسیا  شدـهع 

یلا کلــسی  مـکب  « ؛ دنــسر یم  ناوـضر  ماـقم  هـب  ناـشیا  هطــساو  هـب  مـه  نارگید  تـسا ؛ هداد  رارق  مـه  نارگید  ندـناسر  هلیــسو 
اه نآ  زا  ادـخ  هک  يدـهع  دـننک و  یم  لمحت  اه  نآ  هک  ییاه  یتخـس  هدز و  مقر  اـه  نآ  يارب  ادـخ  هک  ییـالب  سپ  »(2) ؛ ناوضرلا

؛ دنداتسیا ناشدهع  رب  دندرک و  دهع  ناشیا  تسا ؛ هدوب  زین  نآ  زا  لبق  ملاوع  رد  هدوب و  ایند  نیا  رد  قاثیم و  ملاع  رد  هراومه  هتفرگ ،
.دراد ناشیا  تما  يارب  مه  یجیاتن  یلو  دراد ؛ یجیاتن  ناشیا  دوخ  يارب  رما  نیا 
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(ع) نیموصعم يالب  هب  نینمؤم  يالتبا 

ادـخ صاخ  نامهم  دنـسر و  یم  یتاماقم  هب  دـنک و  یم  زاب  ار  یباوبا  ناشدوخ  يارب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ربص  هک  هنوگ  ناـمه 
ام يارب  مه  یمیظع  تائالتبا  دراد ، ام  يارب  ییاه  شیاـشگ  رگا  هتبلا  دراد ؛ هارمه  هب  ییاـه  شیاـشگ  مه  نارگید  يارب  دـنوش ، یم 

لوبق مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتقو  .دیآ  یم  شیپ  میظع  يالب  کی  مه  نینمؤم  همه  يارب  دروخ ، یم  مقر  اروشاع  یتقو  ینعی  دراد ؛
نامه نیا  دریگ ؛ یم  مه  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناتـسود  نماد  التبا  نیا  دشاب ، اه  نآ  يارب  يا  هنتف  اه  نآ  نمـشد  هک  دننک  یم 

نیا نوچ  مینک ؛ ربص  ناشیا  يالب  رد  دیاب  میتسیاب ؛ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ياپ  میناوت  یم  ام  رک ؛ ربص  دیاب  هک  تسا  ییاج 
رد هک  یناسک  .میشاب  هدوسآ  دوش و  هتشادرب  ام  زا  تائالتبا  نیا  ات  میوش  ادج  ناشیا  زا  میناوت  یم  هتبلا  دریگ ؛ یمرب  رد  مه  ار  ام  الب 
رد ار  اه  نآ  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يالب  دنرادن و  لد  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  يا  هصغ  چـیه  دنتـسه ، نمـشد  ههبج 
زاب اه  نآ  يور  هب  ایند  ياه  هفوکـش  دریگ و  یم  هرانک  اه  نآ  زا  اه  یتخـس  نیا  دنا ؛ هدرک  ادـج  ار  دوخ  فص  اه  نآ  دریگ ؛ یمنرب 
رگا یلو  دنا ؛ هداتسیا  نمشد  ههبج  رد  دنا و  هداد  تسد  زا  ار  ادخ  ربمایپ و  دنوش ؛ یم  قرغ  اه  هفوکش  نامه  نتم  رد  یلو  دوش ؛ یم 

: درک ضرع  ترضح  هب  یصخش  دوش ؛ یم  وا  بیصن  مه  میمصت  نیا  تاناحتما  دشاب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  دریذپب  یسک 
یـشاب نم  اب  هک  يا  هدرک  لوبق  نوچ  شاب ؛ الب  هدامآ  سپ  ییوگ ؛ یم  تسار  وت  دـندومرف : ترـضح  مراد ؛ تسود  ار  امـش  نم  اقآ !

.دریگ یمرب  رد  مه  ار  وت  نم  يالب  سپ 
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نـسح ماـما  ترـضح  تسا : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تـالاوحا  رد  بوشآ  رهـش  نبا  بقاـنم  باـتک  زا  یتـیاور  رد 
ِْربَّصلِاب َْکیَلَع  َو  تسا « : نیا  همان  زا  یتمسق  دنتشون ؛ قودص ، خیش  موحرم  ردپ  هیوباب ، نبا  یلع  يارب  يا  همان  مالسلا  هیلع  يرکسع 

َرَهْظَی یَّتَح  ٍنْزُح  ِیف  اَُنتَعیِش  ُلاَزَی  َال  َو  ِجَرَْفلا ، ُراَِظْتنا  ِیتَّمُأ  ِلاَمْعَأ  ُلَْضفَأ  َلاَق : َمَّلَـس  ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  َِّیبَّنلا - َّنِإَف  ِجَرَْفلا  ِراَِظْتنا  َو 
یِْخیَش َو اَی  ِْربْصاَف  .ًارْوَج  ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًاطِْسق ، ًالْدَع َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  ُهَّنَأ  َمَّلَـس - ِِهلآ َو  ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ُِّیبَّنلا - ِِهب  َرََّشب  يِذَّلا  َيَِدلَو 

نآ ات  دیشاب  رظتنم  دینک و  ربص  دیاب  »(1) ؛ َنیِقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  َف  ِْربَّصلِاب ، ِیتَعیِـش  َعیِمَج  ُْرمْأ 
؛ امـش اب  مه  ام  ياهالب  دیتسه و  هارمه  ام  اب  امـش  دینک ؛ تماقتـسا  ربص و  دـیاب  هدیـسرن ، شیاشگ  نآ  ات  سپ  دـسرب ؛ یهلا  شیاشگ 
، دیاین نم  دنزرف  هک  ینامز  ات  دنتسه و  هصغ  رد  ام  نایعیـش  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو  دندومرف : سپس 

تسا هداد  هدعو  ادخ  یلو  دننک ؛ ربص  دیاب  وگب  نایعیـش  همه  هب  دندومرف : دعب  دینک ؛ ربص  خیـش  يا  سپ  تسا ؛ نزح  رد  قرغ  هعیش 
ربص سپ  تسا ؛ يوقت  لها  اب  تبقاع  دـهد و  یم  دـهاوخب  هک  ره  هب  ار  نآ  تسین و  اـم ) نانمـشد   ) اـه نیا  راـیتخا  رد  ضرا  نیا  هک 

.دیتسیاب دیاب  مه  امش  مینک ، یم  ربص  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  هک  روط  نامه  یلو  تسامش ؛ ِنآ  زا  تبقاع  هک  دینک 

16448 ص :

هیـضیف هسردم  مرحم 1394  لوا  بـش  مـق -  هللاراــث  تــئیه   :  ) عــبنم  21 ص : همدـقملا ، هریحلا ، نـم  هرــصبتلا  هماـمإلا و  ( 7 - ) 1
  sarallahqom.ir(

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5368 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4904_1
http://www.ghaemiyeh.com


یلاح رد  اه  نآ  میناد و  یم  هک  مینک  یم  ربص  یلاح  رد  ام  نوچ  تسا ؛ رتشیب  ام  نایعیش  باوث  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد 
همئا تسا ؛ رتشیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شاداپ  زا  ام  شاداپ  هک  تسین  نیا  روظنم  هک  تسا  حضاو  دنناد ؛ یمن  هک  دننک  یم  ربص 

ياهدوهش دراد ؛ دزم  یلیخ  نیا  مینک ؛ ربص  دیاب  مینیب ، یمن  هکنیا  اب  ام  یلو  دندید  یم  ار  ادخ  ياه  فده  اه و  هدعو  مالسلا  مهیلع 
اه نآ  تسا ؛ هدز  مقر  اه  نآ  يارب  ار  الب  ادـخ  دـنا و  هداتـسیا  ادـخ  ياپ  اه  نآ  هتبلا  تسین ؛ ام  هب  قلعتم  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 

.تسا ربص  ینعم  نیا  تسا ؛ هنوگ  نیا  ام  نداتسیا  ادخ  ياپ  ینعی  میتسیاب ؛ اه  نآ  يالب  ياپ  دیاب  مه  ام  دنتسیا ، یم  ادخ  ياپ 

اب مدـق  دـنچ  تسا ، مزعلاولوا  ربـمغیپ  هک  مالـسلا  هیلع  میلک  ياـسوم  داتـسیا ؟ ناوت  یم  هنوگچ  دوش و  یم  ققحم  هنوـگچ  ربـص  نیا 
اب هک  یمیظع  تاـئالتبا  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  اـب  هارمه  ناوت  یم  هنوگچ  دـهد ؛ همادا  دـناوت  یمن  یلو  دوـش  یم  هارمه  رـضخ 

تریصب نیا  تسا و  تریصب  تسا ، یگداتسیا  نیا  ثعاب  هچنآ  دتسیاب ؟ دیاب  هنوگچ  هعیـش  هعماج  داتـسیا ؟ دیآ ، یم  شیپ  ترـضح 
هنوگچ دمهف  یمن  دسرن ، تریصب  هب  هک  یمادام  ناسنا  /68 ؛) فهک «) ًاْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  یلَع  ُِربْصَت  َْفیَک  َو  « ؛ تسا ربص  همدقم  زین 

یلاح رد  دنک ؛ یم  ضارتعا  هدرک ، خاروس  ار  یتشک  مالسلا  هیلع  رضخ  هک  دنیب  یم  یتقو  مالسلا  هیلع  میلک  ياسوم  دنک ؟ ربص  دیاب 
نامز ماما  هنوگچ  ام  لاح  دنک ! تکرح  وا  لابند  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  هداد  نامرف  ادخ  تسوا و  یهلا  ملعم  مالسلا  هیلع  رـضخ  هک 

فـصو نیا  اـب  بارخ ؛ ار  راوید  دـنک و  یم  خاروس  ار  یتشک  مالـسلا  هیلع  رـضخ  دـننام  مه  ترـضح  مینک ؟ يراـی  ار  مالـسلا  هیلع 
نیسح ماما  هارمه  هک  دندوب  یناسک  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  داتـسیا ؟ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هارمه  ناوت  یم  هنوگچ 

ادرف ام  دینیبب ؛ دندومرف : دنداد و  ناشن  تعجر  ات  ار  عیاقو  همه  دندز و  رانک  ار  هدرپ  ترضح  دنداتسیا  یتقو  دنداتسیا ؟ مالـسلا  هیلع 
… مالسلا هیلع  هللادبعابا  ای  کیلع  مالسلا  .تسا  شیپ  رد  تعجر  یلو  میوش ؛ یم  دیهش 
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( مرحم لوا  بش   ) تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  ربص 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  ربص   

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دـمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمود  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

هراشا ناشنانمـشد  هنتف  هب  ءالتبا  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن  ربص  دهع  هب  دوخ  ثحب  همادا  رد  ناشیا 
ربانب لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  (ع ) نینمؤملاریما تیاده  رادمچرپ  (ص ) مرکا یبن  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  تساوخ  اب  دـندومرف  دـندرک 

مالسلا مهیلع  همئا  ءالتبا  نیا  رد  .تسا  هدشن  التبم  نآ  هب  ناشیا  زج  سکچیه  هک  دبای  یم  صاصتخا  ترـضح  هب  ییالب  یهلا  ریدقت 
تروص رد  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ءـالتبم  مدرم  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـنا ؛ هدومن  مه  ربـص  هتبلا  دنتـسه و  ربـص  هب  رومأـم  دوـخ 
مالـسلا مهیلع  همئا  یخیرات  تیفرظ  اب  بسانتم  يـالتبا  دـنوش ؛ یم  ـالتبم  ناـشیا  يـالتبا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـب  یهارمه  باـختنا 

زا .دریگ  یم  لکـش  لطاب  قح و  یخیرات  ياه  يدـنب  فص  هک  تسا  یخیرات  ربص  نیا  رد  تسا ؛ خـیرات  يادـنلب  هب  يربص  دـنمزاین 
دیاب وس  کی  زا  اذل  دـنوش ؛ یمن  التبم  ناشیا  تائالتبا  اه و  فوخ  هب  دـنریگ ، یم  هرانک  (ع ) ماما اب  یهارمه  زا  هک  نانآ  رگید  يوس 

رد هک  نانآ  رافک  رظن  زا  .دوب  دنبیاپ  زین  ناشیا  اب  یهارمه  مزاول  هب  رگید  يوس  زا  تخانـش و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ییادج  لماوع 
ناحتما هنتف و  ییایند  تاناکما  همه  نطاب  هک  یلاح  رد  دنتـسه ؛ معنتم  زین  رگید  يایند  رد  دنتـسه  يدام  تاناکما  هب  معنتم  اـیند  نیا 

رتهب یقزر  هک  تسا  نینمؤم  يارب  لاعتم  يادخ  قزر  اهنت  نیا  تسین و  منهج  فسخ و  زج  زیچ  رافک  يارب  نآ  نایاپ  هک  تسا  یهلا 
ناونع هب  یبرغ  هعسوت  یقرت و  هدیا  ندرک  یفرعم  رضاح  رصع  ياه  هطلاغم  نیرت  گرزب  زا  یکی  نایم  نیا  رد  .دشاب  یم  نادیواج  و 

یم مه  زورما  هکنیا  تیاهن  رد  .دوش  یمن  یهتنم  تداعس  ینادابآ و  هب  زگره  هعـسوت  هار  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رـشب  تداعـس  هار  اهنت 
ادخ هک  تسا  ییاه  تریـصب  زا  دوخ  نیا  هک  درک  تماقتـسا  هار  نیا  رد  دومن و  یهارمه  (ع ) نیموصعم اب  تین  بلق و  دـی و  اب  ناوت 

.دیامن یم  اطع  نینمؤم  هب 
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(ع) نیموصعم ربص  دهع 

ناشیا هب  مدرم  يالتبا  و  (ع ) نینمؤملاریما صاخ  يالتبا  هنتف و  ربارب  رد 

میرک نآرق  .مهئادـعا  یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ِراَهَّنلا َفاَرْطَأَو  ِبَـسَف  ْحّ ِْلیَّللا  ِءاَنآ  ْنِمَو  اَِهبوُرُغ  َْلبَقَو  ِسْمَّـشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َّکِبَر  ِدْـمَِحب  ِبَـسَو  ْحّ َنُولوُقَی  اَـم  یَلَع  ِْربْصاَـف  : » تسا هدومرف 
ناشیا تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  هژیو  هب  دوخ ، ياـیلوا  زا  يدـهع  لاـعتم  يادـخ  ( 131-130/ هط «) یَضَْرت َکَّلََعل 

هیلع تیب  لها  يالتبا  يراتفرگ و  دهع  دهع ، نیا  تسا ؛ هدش  هراشا  نآ  هب  اهراب  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  هتفرگ  مالسلا ، مهیلع 
تایاور دنا ؛ هتفریذپ  ار  نآ  زین  ناشیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يارب  التبا  ناحتما و  نیا  لصا  تسا ؛ ناشنانمـشد  هب  مالـسلا 

.تسا هتفای  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ییاور  عماجم  رد  يددعتم  باوبا  هدوب و  ناوارف  هنیمز  نیا  رد 

هدرک نم  اب  يدهع  لاعتم  يادخ  دندومرف ): ترضح  هک   ) تسا هدمآ  هدرک ، لقن  دیفم  خیش  موحرم  زا  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  رد 
: درک ضرع  ونشب ؛ دیامرف : یم  ادخ  تسیچ ؟ دیهاوخ  یم  نم  زا  هک  يدهع  نآ  دنتشاد : هضرع  لاعتم  يادخ  هب  ترضح  سپـس  دنا ؛

ُماَمِإ َو  َكَدـَْعب ، يَدُْـهلا  ُهَیاَر  ًاِّیلَع  َنِإ  ُدَّمَُحم ، اَی  َلاَق : .ُْتعِمَـس  ُْتُلق : .ْعَمْـسا  َلاَق : : » دومرف لاعتم  يادـخ  متـسه ؛ هدامآ  دوجو  همه  اـب 
ُهْرِّشَبَف ِینَـضَْغبَأ ، ْدَـقَف  ُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِینَّبَحَأ ، ْدَـقَف  ُهَّبَحَأ  ْنَمَف  َنـیِقَّتُْملا ، ُهَّللا  اَـهَمَْزلَأ  ِیتَّلا  ُهَِـملَْکلا  َوُـه  َو  ِینَعاَـطَأ ، ْنَـم  ُروـُن  َو  ِیئاَِـیلْوَأ ،
دنتسه تعاطا  ماقم  رد  هک  ییاه  نآ  تسا و  نم  يایلوا  ماما  تیاده و  رادمچرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  امـش  زا  دعب  »(1) ؛ ِکلَِذب
لاعتم يادـخ  تمـس  هب  ار  نیعیطم  هک  تسا  يرون  نآ  وا  دنتـسه ؛ یگدـنب  تعاـط و  ماـقم  رد  دـننک ، یم  تکرح  وا  رون  وترپ  رد  و 
سپس تسا ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  هملک  هدرک ، مزلم  نآ  هب  ار  نیقتم  لاعتم  يادخ  هک  يا  هملک  دنک ؛ یم  تیاده 

، دنک ینمشد  وا  اب  هک  یسک  و  هتشاد ، تسود  ار  نم  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  هک  امش  نم و  نیب  تسا  يدهع  نیا  دومرف :
.دیهدب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  رما  نیا  تراشب  تسا ؛ هتشاد  نمشد  ار  نم 
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: دنتشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دنداد ، تراشب  ترـضح  هک  اجنآ  دراد ؛ همادا  میعن  یبا  يایلوالا  هیلح  تیاور  رد  نایب  نیا 
هرابرد هداد  تراشب  نم  هب  هچنآ  رگا  تسا و  نم  بونذ  لیلد  هب  دنک  باذع  ار  نم  رگا  متسه ؛ وا  هضبق  رد  قح و  ترـضح  دبع  نم 

قح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  سپـس  تسین ؛ نـم  زا  تـسوا و  زا  تـسه  هـچ  ره  تـسا ؛ نـم  زا  یلوا  وا  دوـش  قـقحم  نـم 
هب سک  چیه  هک  دنک  یم  ادیپ  صاصتخا  وا  هب  ییالب  هک  اجنیا  هب  دیـسر  ات  دش  باجتـسم  دندومرف و  اعد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هضرع لاعتم  يادخ  هب  »(1) ؛ ِیباَحْصَأ ْنِم  ًادَحَأ  ِِهب  َصُخَی  َْمل  ْیَِشب ٍء  ِءاَلَْبلا  َنِم  ُهُّصُخَیَـس  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َعَفَر  ُهَّنِإ  َُّمث   » .دوش یمن  التبم  الب  نآ 
؛ دـیرادرب ار  ـالب  نیا  ایادـخ  هک  دـندرک  تساوخرد  اـیوگ  دروخ ؟ یم  مقر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  ـالب  نیا  اـیآ  دنتـشاد :
؛» ِِهب یًلَْتبُم  یًلَْتبُم َو  ُهَّنِإ  َقَبَـس  ْدَق  ْیَـش ٌء  اَذَه  َّنِإ  َیلاَعَت  َلاَقَف  ِیبِحاَص  یِخَأ َو  ِّبَر  اَی  ُْتلُقَف  « ؛ تسا یعطق  الب  نیا  دومرف : لاعتم  يادخ 

.تسا تیاور  نیمه  رد  یکی  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  ریبعت  نیا 

؛» ساـنلا هب  یلتبملا  باـبلا  و  « ؛ دـنوش یم  ناـحتما  وا  هب  نارگید  مه  دنتـسه ، نحتمم  ـالتبم و  دوـخ  مه  مالـسلا ، هـیلع  نینمؤـملاریما 
طارـص مه  میتسه ، هللا  باب  مه  میتسه ، دـیحوت  باب  مه  ام  دـندومرف : اَِـهباَْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  ولخدأ  َو   » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  ترـضح 

و ( 189/ هرقب «) اَِـهباَْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأَو  « ؛ دـیایب ریـسم  نیا  زا  دـیاب  دـنک  تکرح  ادـخ  يوس  هب  یـسک  رگا  میتسه ؛ تیب  مه  میتسه ،
زا رگا  .دننک  یم  ادیپ  التبا  تیالو  تماما و  عوضوم  هب  دنوش ، دیحوت  يداو  دراو  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  سانلا » هب  یلتبملا  بابلاو  »

یـسک رگا  .درادن  يرمث  ناشیارب  يرگید  ناحتما  چیه  دندماینرب ، ناحتما  نیا  هدهع  زا  رگا  دنتـسه و  دـحوم  دـندمآ ، رب  نآ  هدـهع 
دنلبرـس تیالو  عوضوم  رد  ناحتما  زا  یلو  دنک و … یناج  داهج  دنک ، قافنا  دهدب ، تاکز  دورب ، جـح  دریگب ، هزور  دـناوخب ، زامن 

.تسین قفوم  دیحوت  عوضوم  رد  دیاین ، نوریب 
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؛ دوش یم  ناحتما  ناـشیا  هب  تما  مه  دنتـسه ، ـالتبم  راـتفرگ و  ترـضح  مه  تسا ؛ هدـش  ریدـقت  ـالب  نیا  هک  تسا  نیا  تیاور  ریبعت 
رد عضاوت  هب  ناحتما  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  مه  برقم  هکئالم  مالسلا و  مهیلع  ایبنا  زا  ادخ  هک  یناحتما  تسا ؛ نیمه  مه  یلـصا  ناحتما 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لباقم  رد  هدجس  هللا و  هفیلخ  لباقم 

هدرک لقن  قودص  نیدلا  لامک  زا  یـسلجم  موحرم  ار  ثیدـح  تسا ؛ هدـش  لقن  مه  راحب  دلج 28  زا  يرگید  باب  رد  ثیدـح  نیا 
یَْقبَتَـس َکَّنِإ  یِخَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  : » دنک یم  لقن  سیق  نبا  میلـس  باتک  زا  ناملـس  تسا ؛ ربتعم  مه  ثیدح  دنـس  دنا ؛

ْنِإ َکَقَفاَو َو  ْنَِمب  َکََفلاَخ  ْنَم  ِْلتاَقَف  ًاناَوْعَأ  ْمِْهیَلَع  َتْدَجَو  ْنِإَف  ََکل  ْمِهِْملُظ  َْکیَلَع َو  ْمِهِرُهاَظَت  ْنِم  ًهَّدِش  ٍْشیَُرق  ْنِم  یَْقلَتَس  يِدَْعب َو 
ِذِإ ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  َنوُراَِهب  ََکل  یَـسُوم َو  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َکَّنِإَف  ِهَُکلْهَّتلا  َیلِإ  اَِهب  َْقَلت  َال  َكَدَـی َو  َّفُک  ِْربْصاَف َو  ًاـناَوْعَأ  ْدَِـجت  َْمل 
ْمُه ُهَعَبَّتا َو  ِنَم  یَسُوم َو  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َکَّنِإَف  َْکیَلَع  ْمِهِرُهاَظَت  َكاَّیِإ َو  ٍْشیَُرق  ِْملُِظل  ِْربْصاَف  ُهَنُوُلتْقَی  اوُداَک  ُهُمْوَق َو  ُهَفَعْـضَتْسا 

دیهاوخ هدنز  نم  زا  دعب  امـش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  »(1) ؛ هَعَبَّتا ِنَم  ِلْجِْعلا َو  َِهلِْزنَِمب 
؛ دننک یم  ملظ  امـش  هب  دنریگ و  یم  راک  هب  امـش  هیلع  ار  ریبادت  نیرتدیدش  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  امـش  هیلع  شیرق  دنام و 

نامه .نکم  هکرعم  دراو  ار  دوخ  نک و  ربص  یتشادـن  يروای  رگا  گنجب و  اه  نآ  اـب  تنارواـی  هلیـسو  هب  يدرک  ادـیپ  ینارواـی  رگا 
درک و ربص  وا  تفر ، روط  هوک  هب  مالسلا   هیلع  میلک  ياسوم  هک  يا  هرود  رد  دمآ ؛ شیپ  ناحتما  مالسلا  هیلع  نوراه  يارب  هک  هنوگ 

یبن يارب  ادخ  هک  تسا  ییالب  نیا  سپ  دینک ؛ ربص  مه  امـش  ددرگرب ؛ مالـسلا   هیلع  یـسوم  ات  دنوش  قرفتم  تیعمج  هک  دادن  هزاجا 
ُهَنَحَتْمُم اَـی  « ؛ تسا هدز  مقر  هیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  ناـشیا  تـیب  لـها  نینمؤـملاریما و  مرکا و 

مهیلع همئا  اهیلع و  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ناحتما  »(2) ؛ ًهَِرباَص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ِکَُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِّذَلا  ُهَّللا  ِکَنَحَْتما 
.تسا روط  نیمه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  کی  هب  کی  مالسلا 
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ترـضح هک  میدید  میدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  صاوخ  زا  یعمج  اب  دنک : یم  لقن  ینارون  یثیدح  رد  ریدس  نب  نانح 
يراج ناشنابز  رب  تـالمج  نیا  تسا و  کـشا  زا  يا  هساـک  ناشنامـشچ  هک  دـنا  هدرک  هیرگ  يروط  دـنراد و  نت  هب  صاـخ  یـسابل 

؟ تسا هدـش  هچ  اـقآ  مـیدرک  ضرع  »(1) ؛ يِداَؤـُف َهَحاَر  ِنِم  یّ ْتَّزَتـْبا  يِداَـهِم َو  َّیَلَع  ْتَقَّیَـض  يِداَـقُر َو  ْتَفَن  َکـُتَْبیَغ  ِیَـس  يِدّ : » تسا
لاح هک  مدرک  یم  هعلاطم  ناشیا  تبیغ  نارود  رد  ار  ادفلا  هل  انحاورا  يدهم  مدنزرف  تائالتبا  هعماج  رفج و  باتک  رد  نم  دندومرف :

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  شود  رب  الب  ینیگنس  مه  زورما  دش ؛ لوحتم  نم 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ربص  تیرومأم 

، َهَرْسَْحلا َّرَسَا  ْدَقَو  : » تسا هدمآ  ترضح  رود  هار  زا  ترایز  رد  دننک ؛ یم  مه  ربص  دنتـسه و  ربص  هب  رومأم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
کـشا یـسک  دندرک و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياه  هلان  ترـضح  »(2) ؛ َُکیْحَو َُهل  َلـَّثَم  اـم  َّطَـخَتَی  َْمل  َو  َهَّصُْغلا ، َعَّرََجت  َو  َهَْرفَّزلا ، یَفْخَا  َو 

نیعم وا  يارب  ادخ  هک  يریسم  نآ  زا  یلو  دندیـشون  یم  هعرج  هعرج  ار  اه  هصغ  دیدن ؛ اه  یتخـس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ُتربصو : » دنیامرف یم  هیقشقش  هبطخ  رد  ناشیا  تسا ؛ هنوگ  نیا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  دندرکن ؛ یطخت  دوب ، هدرک 

یِّنِإ َّمُهَّللا  « ؛ دنک یم  دییأت  ار  ثیدح  نومضم  هک  دنراد  يریبعت  هغالبلا  جهن  هبطخ 217  رد  »(3) ؛ ًاجش ْقلَحلا  یف  ًيذَق و  نیعلا  یفو 
یم کـمک  شیرق  لـباقم  رد  وت  زا  نم  ایادـخ  »(4) ؛ ِیئاَنِإ اُوئَفْکَأ  یِمِحَر َو  اوُعَطَق  ْدَـق  ْمُهَّنِإَـف  ْمُهَناَـعَأ  ْنَم  ٍْشیَُرق َو  یَلَع  َکیِدْعَتْـسَأ 

روتـسد هب  ادـخ  هک  یتماحر  لصا  زا  ریغ  دـندرک ؛ یم  تیاعر  ار  نیا  دـیاب  لقاال  .دـندرک  عطق  ار  نم  تماحر  هتـشر  اه  نآ  مهاوخ ؛
تمحر و هتشر  اب  دوخ  هتشر  ظفح  مالسلا و  هیلع  ماما   اب  لاصتا  طابترا و  ام  تیرومأم  لصا  تسا ؛ مالسلا  هیلع  ماما  هب  هلـص  هداد و 

.تسادخ اب 
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لالـضا بجوم  مه  تسا _  تیاده  باتک  هک  یهلا _  باتک  یتح  دننک ، یم  عطق  ار  هتـشر  نیا  هک  یناسک  تسا : هدمآ  تیاور  رد 
ِهَّللا َدْهَع  َنوُضُقنَی  َنیِّذَلا  َنیِقِساَْفلا *  َّالِإ  ِِهب  ُّلُِضی  اَمَو  « ؛ دنک یم  لالـضا  ار  يا  هفئاط  باتک  نیمه  اب  لاعتم  يادخ  دوش و  یم  اه  نآ 
يا هتشر  دننک و  یم  ضقن  ار  نآ  دنا و  هتسب  يدهع  ادخ  اب  هک  یناسک  /27 ؛) هرقب «) َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَثیِم  ِدَْعب  نِم 
هیلع ماما  اب  دنویپ  مه  دنویپ  نآ  تیالو و  دهع  دهع ، نآ  دومرف : هک  دنتسه ؛ قساف  دننک ، یم  عطق  دندوب  نآ  اب  دنویپ  هب  رومأم  هک  ار 

نآ تسا  تمحر  هظعوم و  تیاده و  رون و  رکذ و  هک  یباتک  اب  لاعتم  يادخ  ینعی  دنک ؛ یم  لالـضا  ار  اه  نیا  نآرق  .تسا  مالـسلا 
هب قلعتم  هک  یتلیـضف  ره  دـندرک و  نوگژاو  ار  هناـمیپ  تسا ؛ نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  دـنویپ  عـطق  هجیتـن  دـنک ؛ یم  لالـضا  ار  اـه 

اجنآ ات  دنداد ؛ تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  نارگید  ياه  يدب  دنتشون و  نارگید  فصو  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا تسا ؛ رده  شنوخ  هتشادرب و  وا  زا  ار  همذ  دنک  نایب  ار  بلاط  یبا  لآ  تلیضف  یسک  رگا  تفگ : وا  تسا ؛ سب  تفگ : هیواعم  هک 

نیا زا  یـضعب  تسا ؛ یفاـک  تفگ : شدوـخ  هک  دـندرک  لـعج  ثیدـح  ردـق  نآ  نارگید  تلیـضف  رد  داد  روتـسد  مـه  رگید  فرط 
؛» يِْریَغ ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ُْتنُک  ًاّـقَح  ِیتَعَزاَـنُم  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  « ؛ تسا حـضاو  اـه  نآ  ندوب  لوعجم  هک  دـنا  ینعم  یب  ناـنچ  زین  ثیداـحا 
َّنِإ َالَأ  اُولاَق  َو  « ؛ دندرک نم  اب  هعزانم  رب  عامجا  دنتـساخرب و  عازن  هب  نم  اب  مدوب ، رت  یلوا  نآ  رب  نارگید  زا  نم  ًاعطق  هک  یقح  هرابرد 

ام الاح  یناوتن ؛ ای  یناوتب  تسا  نکمم  تفرگ ؛ دـیاب  ار  قح  ًافِّسَأَتُم » ُْتم  ْوَأ  ًاموُمْغَم  ِْربْصاَف  ُهَعَنُْمت  ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  ُهَذُـخَْأت َو  ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف 
؛ دـنتفگ اه  نآ  هک  تسا  يا  هلمج  نیا  ریمب ؛ تدوخ  بصعت  اب  ای  نک و  ربص  راد  هصغ  اـی  يا ؛ هدـش  عنم  قح  نیا  زا  وت  میا و  هتفرگ 

یَلَع ُْتیَـضْغَأَف  ِهَِّینَْملا  ِنَع  ْمِِهب  ُْتنَنَـضَف  ِیْتَیب  َلْهَأ  اَّلِإ  ٌدِعاَسُم  َال  ٌّباَذ َو  َال  ٌِدفاَر َو  ِیل  َْسَیل  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  : » دـنیامرف یم  ترـضح  سپس 
زج تسین  نم  يارب  یـسک  مدـید  نم  دـندومرف : مَْقلَْعلا » َنِم  َّرَمَأ  یَلَع  ِْظیَْغلا  ِمْظَک  ْنِم  ُتْرَبَص  اَـجَّشلا َو  یَلَع  یِقیِر  ُتْعِرَج  يَذَْـقلا َو 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  ترضح  مالسلا ؛ امهیلع  نینسح  ینعی  دنتسه ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لسن  زا  هک  متیب  لها 
: دـندومرف اذـل  دـندرک ؛ ظفح  رگید  ياه  تیعقوم  اه و  گنج  رد  ار  اه  نآ  دنتـشاذگ و  یم  مشچ  يور  ار  راوگرزب  ود  نیا  هلآ و  و 
دراد و مشچ  رد  راخ  هک  یسک  لثم  مدرک ، ربص  مدومن ؛ ربص  اه  نآ  رب  مدرک و  ناشظفح  منک و  يراتفرگ  راچد  ار  اه  نآ  متساوخن 
هک مدومن  ربص  يرما  رب  مدرک ، یم  ظیغ  مظک  هک  یلاح  رد  دشاب و  هدرک  ریگ  شیولگ  رد  ناوختسا  هک  یسک  دننام  متسب  ورف  بل   

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  نیا  دـنربب ؛ نآ  اب  هک  تسا  يا  هرا  ياه  هنادـند  زا  رتروآ  جـنر  بلق ، يارب  تسا و  همقلع  زا  رت  خـلت 
.تسا
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ءالتبا نیا  باختنا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  يالب  هب  نینمؤم  يالتبا 

هب نارگید  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ؛ يدـیدرت  اـه  نآ  ربص  دروم  رد  دـندرک و  ربص  شیوخ  يـالتبا  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیارباـنب 
اجنیا میریذـپن ؛ میناوت  یم  میریذـپب ، میناوت  یم  هاگ  نآ  مالـسلا ؛ هیلع  ماما  هب  میوش  یم  ناحتما  ام  دنتـسه ؛ التبم  مالـسلا  مهیلع  همئا 

رد مینک و  ربص  دـیاب  میوش و  یم  التبم  مه  ام  میدرک ، باـختنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  یهارمه  ریـسم  رگا  هک  تسا  ییاـج  ناـمه 
التبم میدرک ، باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هار  رگا  یلو  میورب ؛ ار  يرگید  هار  مینکن و  باـختنا  میناوت  یم  هتبلا  میتسیاـب ؛ اـه  یتخس 

.میوش یم 

، مدج ترایز  هب  ایآ  عمـسم ! دندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  تارایزلا  لماک  رد  کلملادبع  نبا  عمـسم 
دنک و یم  تازاجم  ار  نم  نارگید  تربع  يارب  هیما  ینب  متسه و  يروهشم  درف  نم  درک : ضرع  يور ؟ یم  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
هک موش  یم  لوحتم  نانچنآ  یهاگ  هلب ؛ درک : ضرع  ینک ؟ یم  دای  ار  ام  دج  ياه  تبیصم  ایآ  دندومرف : ترـضح  مورب ؛ مناوت  یمن 

دنمهف یم  هناخ  لها  همه  هک  ییاج  ات  مماشایب ؛ مروخب و  مناوت  یمن  نم  درذـگ و  یم  زور  دـنچ  یهاـگ  یتح  متفا ؛ یم  كاروخ  زا 
رد ام  هک  ییاج  رد  و  دنتـسه ، ناما  رد  اـم ، تینما  اـب  هک  یتسه  یناـسک  هرمز  زا  وت  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛ لوحتم  نم  لاـح  هک 

.دنا هدرکن  ادج  ام  زا  ار  دوخ  تینما  فوخ و  نانیا  دنتسه ؛ فوخ  رد  مه  اه  نآ  میتسه  فوخ 

هیلع نینمؤملاریما  یتقو  نیفـص  گنج  رد  ًالثم  دـنک ؛ ادـج  وا  زا  ار  دوخ  ریـسم  دـناوت  یم  ناـسنا  تسـالتبم  مالـسلا  هیلع  ماـما  یتقو 
نبا یتقو  .دنامب  ناما  رد  گنج  يرهاظ  ياه  يراتفرگ  زا  ات  دریگب  هرانک  گنج  زا  دناوت  یم  ناسنا  دنوش ، یم  هکرعم  دراو  مالـسلا 

یتخـس راچد  ات  درک  ادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  دوخ  ریـسم  ناوت  یم  دـنک ، یم  يریگ  تخـس  دوش و  یم  هفوک  دراو  دایز 
ار مدرم  لاوما  دایز  نبا  .تشاد  دنهاوخن  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ناتـسود  ياه  ینارگن  اه و  فوخ  زگره  یناسک  نینچ  دشن ؛

نیا زا  دشک ، یم  رانک  هک  یـسک  داتـسرف ؛ البرک  هب  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دومن و  لتق  هب  دـیدهت  ار  ناشلها  ناشدوخ و  درک و  هرداصم 
هجیتن هب  ههبج  نیا  ات  دنک ، ربص  خیرات  يدنلب  هب  دیاب  دراذـگب  نادـیم  رد  اپ  رگا  یلو  تسا ؛ ناما  رد  اه  هصغ  اه و  نزح  اه و  فوخ 

.زور هد  زور و  ود  زور و  کی  هن  دسرب ؛
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  ربص  التبا و  هرتسگ 

رد مدق  یسک  رگا  یلو  دشاب ؛ ادرف  جرف  رما  هللا  ءاش  نا  هتبلا  میناد ؛ یمن  دنک ؟ ربص  دیاب  ردقچ  دنک ؛ یم  ربص  هعیـش  هک  تساه  نرق 
تخس رایسب  يراک  نیا  هک  دتـسیاب  تسا ، هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یهار  رد  دنک و  تماقتـسا  ربص و  دیاب  دراذگب ، نادیم  نیا 

؛ دنک ادـج  ار  دوخ  ریـسم  دـناوت  یم  تسین و  مه  روبجم  نآ  رب  دراد و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ناسنا  هک  تسا  یئالتبا  نامه  نیا  تسا ؛
مه امش  دنتسه ، فوخ  رد  ناشیا  هک  ییاج  رد  دیتسه و  ناما  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تینما  رد  هک  دیدش  یناسک  وزج  رگا  یلو 
هچ الب  لمحت  اـم و  اـب  یهارمه  نیا  هک  دـیمهف  یم  دیـسر ، ناـتیولگ  هب  ناـتناج  هک  هاـگ  نآ  ترـضح  هدومرف  هب  دیـشاب ، فوخ  رد 

.تسا هتشاد  یتلیضف 

یـصخش هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  .میـشاب  ساسح  مالـسلا  هیلع  ماما  یخیرات  ههبج  لک  هب  تبـسن  دـیاب  ههبج  نیا  هب  دورو  اب 
اب شلد  ایآ  دندومرف : ترضح  دید ؛ یم  لمج  رد  ار  امش  يزوریپ  دوب و  ام  هارمه  مردارب  شاک  يا  درک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ 
رد تسام و  اب  ناشلد  یلو  دنا  هدماین  ایند  هب  زونه  هک  دنتسه  ام  اب  یماوقا  اریز  تسام ؛ اب  وا  سپ  دندومرف : .هلب  درک : ضرع  تسام ؟

ار نآ  ياه  تیدودحم  دیاب  تشاذگ ، مدق  تخس  هزرابم  نادیم  يداو و  نیا  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دنتـسه ؛ کیرـش  ام  ياه  هصغ 
هیلع ماما  يریگرد  نادـیم  دنتـسه ؛ نآ  روحم  هدـش و  نآ  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یخیراـت  هزراـبم  کـی  نیا  دـنک ؛ لـمحت 

يریگرد نادیم  هکلب  تسین ؛ يرجه  لاس 61  يالبرک  هفوک و  نادیم  یتح  تسین ؛ هزور  هد  هزور و  ود  زور و  کی  نادـیم  مالـسلا ،
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  تعسو  تمظع و  نامه  نیا  دنک ؛ یم  میسقت  ههبج  ود  هب  ار  خیرات  تسا و  خیرات  لک 
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زا يرایسب  داتسیان  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  رگا  دتسیان ؛ دناوت  یم  مه  دتسیاب ، مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هارمه  دناوت  یم  مه  ناسنا  نیاربانب 
؛ دبلط یم  ربص  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  نیا  دـنک ؛ لمحت  ار  هار  ياه  یتخـس  دـیاب  داتـسیا  رگا  یلو  درادـن ؛ ار  يرهاظ  ياه  یتخس 

هتبلا میتسیاب ؛ مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  میشاب و  هتـشاد  خیرات  رد  دیاب  هک  تسا  يربص  نیرت  مهم  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هارمه  ندرک  ربص 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  یناسک  دـبلطب ؛ يرتشیب  تماقتـسا  دوش و  رت  تخـس  مه  اه  ناحتما  میورب  شیپ  هچ  ره  تسا  نکمم 

رت تخس  نیفص  رد  دش ، تخس  لمج  رد  اه  نآ  ناحتما  دش ؛ رت  تخـس  زور  ره  هک  دنتـشاذگ  یناحتما  نادیم  هب  مدق  دندرک  تعیب 
هتبلا دندوب ؛ كدنا  دندرک ، ربص  دندنام و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رانک  رد  هک  یناسک  .دـش  رت  تخـس  رت و  تخـس  ناورهن  رد  و 

یم رت  تخـس  ار  ناحتما  هک  تسا  لاعتم  يادخ  دوخ  دنک ؛ یم  رت  تخـس  ار  ناحتما  جیردت  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  نیا 
.دوش صخشم  اه  يدنب  فص  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  ًالماک  فوفص  ات  دنک 

نیا دومرف : لاعتم  يادخ  یلو  دوش ؛ هتشادرب  هعقاو  الب و  نیا  هک  دنتساوخ  لاعتم  يادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هک  میتفگ   
؛ دومن یم  اوسر  ار  نیفلاخم  درک و  یم  تیادـه  دـحتم و  ار  تما  همه  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  دـندومرف : ترـضح  .تسا  یعطق  الب 

ِیف اـم  ِهَِّلل  َو  « ؛ دوـش ادـج  اـه  فـص  دـیاب  هک  تساـجنیا  تـسا ؛ ترخآ  رد  تازاـجم  راد  تـسا و  لـمع  راد  اـیند و  راد  اـجنیا  یلو 
راک نادـیم ، نیا  رد  هتبلا  /31 ؛) مجن «) یَنْـسُْحلِاب اُونَـسْحَأ  َنیذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اِمب  اُؤاسَأ  َنیذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرَْألا  ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو 

میـشاب و ناشیا  اب  تیعم  رد  مینک و  يرادـیاپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ههبج  رد  دـیاب  طقف  ام  دـهد و  یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  یلـصا 
.دنکن ادج  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ام  هار ، ياه  يراوشد  اه و  یتخس  تائالتبا و  هک  میشوکب 
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یهارمه نیا  مزاول  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  هارمه  ربص  یگنوگچ 

رد هنیمز  نیا  رد  دنک ؟ یم  ادج  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریـسم  زا  ار  ناسنا  یلماوع  هچ  دشن و  ادج  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ناوت  یم  هنوگچ 
يریگرد نیا  دنوش  یم  رومأم  ترضح  تئارب ، هروس  تایآ  زا  یخرب  ساسارب  .تسا  هدش  هراشا  هتکن  دنچ  هب  دننام  تایآ  تایاور و 

دریگ و یم  لکـش  اه  يدنب  فص  بیترت  نیدب  /1 ؛) هبوت «) َنیِکِرْـشُْملا ِم  َنّ ّمُتدَهاَع  َنیِّذَلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌهَءاََرب  « ؛ دننک ینلع  ار 
هروس نیا  رد  هک  دنشاب  اراد  ار  نامیا  فص  مزاول  دیاب  نینمؤم  هک  تساجنیا  دنوش ؛ یم  ادج  رگیدکی  زا  نامیا  قافن و  رفک و  فص 
یتقو لاح  تبحم و ؛ …  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  اب  یهارمه  یلام ، قاـفنا  دـننام  یمزاول  تسا ؛ هدـش  هتخادرپ  مزاول  نیا  هب 
ییاه یتخـس  درک ؟ لمحت  ار  هار  ياه  یتخـس  ناوت  یم  هنوگچ  دـنوش  یم  میظع  يریگرد  نیا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

اه فص  اـت  دـنک  یم  رت  تخـس  ار  ناـحتما  لاـعتم  يادـخ  دوش ، رتشیب  دـشر  هچره  دـنوش ؛ رت  تخـس  مه  زور  ره  تسا  نکمم  هک 
مه يور  ثئابخ  همه  /37 ؛) لافنا «) َمَّنَهَج یف  ُهَلَعْجَیَف  ًاعیمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثیبَْخلا  َلَعْجَی  َو  « ؛ دـنوش رتادـج  رت و  صلاخ 

.تشهب نینمؤم  نطوم  دوش و  یم  منهج  رافک  نطوم  لاعتم ، يادخ  يدنب  میسقت  رد  دنوش و  یم  مکارتم 

هک تسا  یتاکن  لمأت  لباق  مهم و  تاکن  زا  یکی  درک ؟ ربص  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هارمه  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
ُقْزِرَو ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  الَو  « ؛ دـش هراشا  نادـب  هط  هروس  هکرابم  تایآ  رد 

هدوب لطاب  ههبج  راـیتخا  رد  يرهاـظ  تاـناکما  خـیرات ، لوط  رد  رفک  ناـمیا و  ههبج  نیب  يریگرد  رد  /131 ؛) هط «) یَْقبَأَو ٌْریَخ  َّکِبَر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتشاد  یعیـسو  رایـسب  تاناکما  اه  نوعرف  اه و  نوراق  همه  خیرات  لوط  رد  تسا ؛

؛ تسا هدش  رارکت  مه  رجح  هروس  رد  هدمآ و  هط  هکرابم  هروس  رد  هیآ  نیا  دنتسیاب ؛ یهلا  تیرومأم  روتسد و  ياپ  یتخس ) رد   ) دیاب
ْمِْهیَلَع ْنَزَْحت  َالَو  ْمُْهنِم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َال  َمیِظَْعلا *  َنآْرُْقلاَو  ِیناَثَْملا  ْنِم  اًْعبَـس  َكاَْنیَتآ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  نآرق 

نآ فلتخم  فیاوط  هب  هکلب  فنـص ، کی  هب  هن  رافک _  زا  فلتخم  ياه  هورگ  هب  اـم  /87-88 ؛) رجح «) َنِینِمْؤُْمِلل َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو 
تیعقوم تورث ، تردق ، دوش ؛ یم  زاب  اه  نآ  يارب  ایند  ياه  هفوکـش  میا ؛ هدرک  عتمتم  ار  اه  نآ  میا و  هداد  ایند ) تاناکما  زا  اه ( _ 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو  ایآ  فصو  نیا  اب  دـیزودن ؛ اه  نآ  هب  مشچ  امـش  یلو  تساه  نآ  رایتخا  رد  يرهاظ  هافر  و 
راـفک هرفـس  رد  ادـخ  هک  يا  همقل  هب  مشچ  دـندرک _  در  نآ  ترـضح  دروآ و  وا  يارب  ار  اـه  جـنگ  همه  دـیلک  لـیئاربج  هک  هلآ _ 

نیا ام  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  دننک ؛ یم  نایب  ام  يارب  ار  بلطم  نیا  دیاش  تسا ؛ يرگید  زیچ  هلئـسم  ریخ ؛ تسا !!؟ هتخود  هتـشاذگ ،
لباقم ههبج  رد  تسا ؛ هار  رد  ینیگنـس  تائالتبا  راشف و  یتخـس و  دـصقم ، ات  تخـس  ناحتما  نیا  رد  مینک ؛ یمن  لمحت  ار  توافت ) )

ار راـب  نیا  دـننک و  ربـص  هنوگچ  نینمؤم  لاـح  دنتـسه ؛ اـه  یـشوخ  رد  قرغ  اـه  نآ  دراد ؛ يرگید  لکـش  تاـناحتما  اـه و  هنتف  مه 
َجِراَعَم ٍهَِّضف َو  ْنِم  اًفُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنَمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اَْنلَعََجل  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ُساـَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  اـَلَْولَو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  دنـشکب ؟

یم تسد  زا  ار  ناشنامیا  نینمؤم  دـندش ، یم  تما  کی  همه ، هک  دوبن  رگا  هک  دـنک  یم  اـنعم  تیاور  /33 ؛) فرخز «) َنوُرَهْظَی اَْهیَلَع 
ناشیاه هناخ  فقس  هک  میداد  یم  ردق  نآ  دنتسه ، نامحرلاب  رفاک  هک  ییاه  نآ  هب  ام  دیدرک ، یمن  لمحت  امش  هک  دوبن  رگا  دنداد ؛

؛ تسا تخـس  رایـسب  راک  نیا  دننیب  یم  سدقم  دوجو  نیا  هک  تسا  نیا  هتکن  دیاش  دینک ؛ یمن  لمحت  امـش  یلو  دـنزاسب ؛ هرقن  زا  ار 
نینمؤم هک  هدوب  نیا  ترـضح  روظنم  تسا  نکمم  اذل  دننک ؛ یمن  لمحت  تسا و  نیگنـس  ناحتما  دنک ؛ ربص  دیاب  اه  نرق  تما  ینعی 

مـشچ میا ، هداد  رارق  راـفک  فلتخم  فـیاوط  يارب  هک  ییاـیند  ياـه  هفوکـش  هب  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  یلو  دـنوش ؛ عـتمتم  مه 
نآ ياه  هدکیم  طقف  هک  تسین  نیا  روظنم  ایندلا » هایحلا  هرهز  : » دیامرف یم  ادخ  رگا  .تسام  اب  بسانتم  رتشیب  باطخ  نیا  دـیزودن ؛

هفوکش اه  نیا  تسا ؛ هنوگ  نیمه  اه  نآ  زیچ  همه  یمداکآ و  هاگشناد و  خاک و  ناتسوب و  غاب و  هکلب  تسا ؛ ایندلا » هایحلا  هرهز   » اه
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هک هتساوخن  درادن و  یتبـسن  رافک  اب  ادخ  تسا و  ناحتما  هنتف و  همه  اه  نیا  هک  دیمهف  دیاب  .درب  یمن  ترخآ  هب  هار  تسایند و  ياه 
هک هنوگ  نامه  ام  دیامرف : یم  نینچ  رافک  نابز  زا  هراب  نیا  رد  نآرق  .تسا  هتـشادن  تسود  رتشیب  ار  اه  نآ  ای  دنـشاب ، تحار  اه  نآ 
زین ینونک  هرود  رد  .تسا  رتـهب  نارگید  زا  نامعـضو  مه  ترخآ  رد  دـشاب ، شیپ  رد  مه  یترخآ  رگا  میراد ، يرتـهب  عضو  اـیند  رد 
هتبلا تـسا ؛ رتداـبآ  مـه  شترخآ  تـسا ، رتداـبآ  شیاـیند  سک  ره  دـندقتعم : دـنراد و  ار  اـعدا  نـیمه  یبرغ  نـیرکفتم  زا  يرایـسب 

.تسا يدام  تاناکما  نتشاد  ینادابآ ، زا  ناشدوصقم 
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تقیقح تخانش  رد  تریصب 

مالسلا هیلع  ماما  اب  یهارمه  همزال  رافک ، يدام  تاناکما 

یم ناسنا  هب  نآرق  هک  ییاه  تریصب  زا  یکی  تشاد ؛ تریصب  دیاب  وا  رانک  رد  نداتسیا  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  یهارمه  يارب  نیاربانب 
دیاب ناسنا  .دنک  یم  یفرعم  التبا  هنتف و  ار  اه  نآ  تریصب  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ نمشد  ههبج  تاناکما  زا  نتشادرب  مشچ  تریصب  دهد ،

.تسا رتهب  ریخ و  قزر  راگدرورپ ، قزر  ًایناث  دنتسه و  هنتف  يدام  ياه  هفوکش  تاناکما و  نیا  ًالوا  هک  دمهفب 

درف کی  شنئازخ  اه و  جـنگ  ياهدـیلک  لمح  هک  میدوب  هداد  نوراق  هب  ییاراد  ردـق  نآ  دـیامرف : یم  نوراق  ناتـساد  رکذ  رد  نآرق 
اَم َْلثِم  اََنل  َْتَیل  اَی  اَینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِّذَلا  َلاَق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یَلَع  َجَرَخَف  « ؛ تخادـنا یم  تمحز  هب  درک و  یم  هتـسخ  ار  دـنمونت 
ّاَلِإ اَـهاَّقَُلی  اـَلَو  اًِـحلاَص  َلِـمَعَو  َنَـمآ  ْنَّـمِل  ٌْریَخ  ِهـَّللا  ُباَوـَث  ْمُـکَْلیَو  َمـْلِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذـَّلا  َلاَـقَو  ٍمـیِظَع *  ٍّظَـح  وُذـَل  ُهـَّنِإ  ُنوُراَـق  َِیتوُأ 

لاـبند هب  هک  یناـسک  راـیتخا  تساوخ و  هدارا و  .دـش  یم  دراو  دوخ  موق  رب  شتـالمجت  تنیز و  اـب  وا  /79-80 ؛) صصق «) َنوُِرباَّصلا
هرخآلا ایندلا و  هایحلا  نورثوت  لب  : » دیامرف یم  یلعا  هروس  رد  لاعتم  يادخ  دور ؛ یمن  رتالاب  تسایند و  دـح  رد  دنتـسه ، ایند  تایح 

هرهب ظح و  اه  نیا  دـنرادن ؛ دـشر  نیا  زا  شیب  تسایند و  دـح  رد  زین  ناش  هدارا  تسایند ، دـح  رد  ناشمهف  هک  اه  نآ  یقبا ؛» ریخ و 
تبحم دروم  هداد و  وا  هب  تاناکما  همه  نیا  ادخ  تسا ؟ دب  تمعن  رگم  دراد ! یعساو  هرهب  هچ  وا  دنتفگ : یم  دندید و  یم  ار  نوراق 

دندوبن و نینچ  نیا  دوب ، هداد  ملع  اه  نآ  هب  ادـخ  هک  یناسک  یلو  دـیامرف : یم  نآرق  میدوب ؛ نوراق  لثم  مه  ام  شاک  يا  تسادـخ ؛
، تسا هداد  نوراق  هب  هک  هچنآ  اب  یطابترا  چیه  هتفرگ ، رظن  رد  نینمؤم  يارب  ادخ  هک  یباوث  دنتفگ : یم  دندید و  یم  ار  هنحص  تشپ 
زا یسک  هن  درب ؛ ورف  نیمز  رد  ار  شتاناکما  همه  شدوخ و  لاعتم  يادخ  دش و  ناحتما  وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  نوراق  يارجام  .درادن 

قزر دنتفگ : دندید ، ار  هنحـص  نیا  یتقو  میدوب ، نواق  لثم  مه  ام  شاک  يا  دنتفگ  یم  هک  یناسک  ادخ ؛ هن  درک ، یم  شکمک  مدرم 
دیاب نالا  میدوب ، هتفر  ار  نوراق  هار  مه  ام  دوب و  هتشاذگن  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  .تخود  تاناکما  هب  مشچ  دیابن  تسادخ و  تسد  رد 

.دسر یمن  حالف  هب  يرفاک  چیه  ایوگ  نیاربانب  میتفر ؛ یم  ورف  نیمز  رد  وا  ياج  هب 
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زا مشچ  دناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  تسا ؛ تخس  رایسب  هتبلا  هک  درادرب  ییایند  تاعتمت  زا  مشچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  يرادیاپ  زا  یعون 
نیرباصریغ تسا و  نیرباص  هب  قلعتم  طقف  یهلا  باوث  نآ  نیاربانب  دـشابن ؛ ایند  لابند  هب  شلد  درادرب و  رافک  قرب  قرز و  رپ  ياـیند 

نیا دنوش ؛ یم  مورحم  اه  تمعن  نآ  زا  دنـسرب ، ایند  هب  تعرـس  هب  دنهاوخ  یم  دـننک و  یمن  لمحت  ار  هار  ياه  یتخـس  هک  اه  نآ  و 
ایند هک  دندیمهف  تفر ، ورف  نوراق  دندید  هک  ایند  لها  .تسا  رتهب  یهلا  باوث  دنتفگ : یم  دندید و  یم  لبق  زا  ملعلا  وتوا  ار  تقیقح 

.تسین بوخ  مه  نانچنآ 

ِهاَیَْحلا هَرْهَز  ِم  ْمُْهنّ اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َالَو  « ؛ تساه نآ  هنتف  ناحتما و  ادخ ، يایلوا  یهارمه  رد  مهم  تاکن  زا  یکی 
هکرابم هروس  رد  .تسا  باذع  فسخ و  طوقـس و  رافک ) يارب   ) ًالومعم هنتف  نیا  نایاپ  یَْقبَأَو ؛» ٌْریَخ  َّکِبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا 

ْمُهَو ْمُهـُـسُفنَأ  َقَـهَْزتَو  اَْینُّدــلا  ِهاَـیَْحلا  ِیف  اَِـهب  مَُهبِّذـَُـعِیل  ُهـَّللا  ُدــیُِری  اَّـمَنِإ  ْمُهُداـَلْوَأ  اـَلَو  ْمُُهلاَوـْمَأ  َکــْبِْجُعت  اـَـلَف  : » دــیامرف یم  هبوـت 
باذع ناوارف  دنزرف  لام و  اب  ار  اه  نآ  لاعتم  يادخ  دـیزودن ؛ میا ، هداد  اه  نآ  هب  هک  یتاناکما  هب  ار  ناتمـشچ  /55 ؛) هبوت «) َنوُِرفاَک

ادخ يایلوا  ریسم  زا  دنتسه و  ایند  عاتم  لابند  هب  اه  نآ  دنهد ؛ یم  تسد  زا  تاناکما  نیمه  رـس  رب  ار  ناشنامیا  مه  اه  نآ  دنک و  یم 
یناحتما اه  نیا  هک  دنمهف  یم  دننیب و  یم  ار  هنتف  نیا  تقیقح  دنتـسه ، ملعلا » وتوا   » هک یناسک  یلو  دـنوش ؛ یم  ادـج  مالـسلا  مهیلع 

.دسرب هجیتن  هب  قح  ههبج  ات  دننک  ربص  دنتسیاب و  دیاب  تسین و  شیب 
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یبرغ هعسوت  ندرک  دومناو 

زورما يایند  هطلاغم  نیرت  گرزب  رشب ، تداعس  هار  ناونع  هب 

تـسا نیا  نآ ، ندش  یناهج  برغ و  رد  یقرت  هدیا  ندـش  حرطم  اب  نامزمه  دـیدج و  نارود  رد  گرزب  رایـسب  ياه  هطلاغم  زا  یکی 
هطلاغم کی  نیا  تسا ؛ یبرغ  هبناج  همه  هعسوت  یقرت و  هار  نامه  رـشب ، تداعـس  هار  دنا  هدرک  دومناو  رـشب  یمومع  گنهرف  رد  هک 

هرهز  » ای ایندـلا  تایح  عاتم  ناـمه  هکلب  تسین ؛ رـشب  تداعـس  بجوم  هجو  چـیه  هب  یقرت  هعـسوت و  نیا  تسا و  گرزب  دـصرددص 
رد هک  ییایند  ياه  هفوکـش  نآ  یلو  میتسین  فلاخم  يزاس  ندـمت  نینمؤم و  هعماج  رادـتقا  یلاعت و  اب  اـم  .دـشاب  یم  ایندـلا » هاـیحلا 

ریـسم هنرگ  و  دشکب ؛ دوخ  يوس  هب  ار  نینمؤم  مشچ  دـیابن  دنتـسه ، نآ  رد  قرغ  وس  ره  زا  هتفرگ و  رارق  ناهج  رافک  فیاوط  رایتخا 
مالسلا هیلع  یسوم  اب  تشاد  تاعتمت  نآ  ورگ  رد  لد  یسک  رگا  دننک ؛ ربص  دنناوت  یمن  دوش و  یم  ادج  مالسلا  مهیلع  ایبنا  زا  ناسنا 

رایسب هطلاغم  کی  نیا  سپ  دشاب ؛ مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رانک  دناوت  یمن  دهاوخب ، نوراق  جنگ  یـسک  رگا  دوش ؛ یم  ریگرد 
ناسنا هرهچ ، رب  يریپ  ياه  هناشن  نیلوا  ندـمآ  اب  تسین ! روط  نیا  ًالـصا  یقرت ؛ هعـسوت و  ینعی  تداعـس  دوش  اعدا  هک  تسا  یگرزب 

همه رگا  تسایند  هب  قلعتم  هک  یناسنا  تسا !؟ یتداعس  هچ  نیا  دوش ؛ یم  هدیچرب  شیایند  ياه  يداش  همه  طاسب  دروخ و  یم  هصغ 
یم ار  شا  یتسه  همه  وا  دـهد ، یم  ناشن  ار  شا  هرهچ  و  دتـسرف ، یم  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  نیلوا  گرم  یتقو  دـنهدب ، وا  هب  ار  اـیند 
َعَم َهاَیَْحلا  َال  ًهَداَعَس َو  اَّلِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  َال  یِّنِإَف  : » دندومرف ینارون  نایب  کی  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  تسا ؟ یتداعـس  هچ  نیا  دزاب ؛

ناـمه نیا  هک  تسیچ ، توم  زا  ترـضح  یقلت  هک  دـیمهف  دـیاب  هتبلا  منیب … یمن  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  »(1) ؛ امََرب اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا 
.تسا تریصب 
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نآ يریگرد  دنراد ؛ رارق  لباقم  فرط  رد  مه  لطاب  ههبج  فرط و  کی  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن 
هـشیمه خـیرات  هنعارف  تسا ؛ ییایند  ياه  هفوکـش  ياراد  یخیرات  گنج  نیا  رد  نمـشد  ههبج  تسا ؛ یخیرات  يریگرد  کی  زین  اـه 

وا و درک ؛ یم  فارـسا  نوـعرف  یلو  دنتـشادن  ندروـخ  يارب  يا  همقل  یتـح  مالـسلا  هیلع  میلک  ياـسوم  موـق  دـنا ؛ هدوـب  هنوـگ  نـیا 
یسوم زا  هک  تسا  یعیبط  دشاب ، نوراق  جنگ  هب  شهاگن  دروخب و  بیرف  یسک  رگا  .دندوب  يرهاظ  ياه  تمعن  رد  قرغ  شنایفارطا 

رافک يارب  مه  ناحتما  نیا  نایاپ  دنتـسه و  ناحتما  اه  نیا  هک  دمهفب  دیاب  ناسنا  سپ  دش ؛ دـهاوخ  فسخ  هتبلا  ادـج و  مالـسلا  هیلع 
؛» َنوُِرفاَک ْمُهَو  ْمُهُسُفنَأ  َقَهَْزتَو  اَْینُّدلا  هاَیَْحلا  ِیف  اَِهب  مَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَّمَنِإ  ْمُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  َْکبِْجُعت  اَلَف  « ؛ تسا باذع  فسخ و 

رتهب ياه  قزر  نآ  هب  ناسنا  رگا  ًایناث  دنا ؛ هدوب  ادخ  نازیزع  اه  نآ  هتشاد و  تسود  ار  اه  نآ  ادخ  هک  درک  روصت  دیابن  ًالوا  نیاربانب 
.دزود یم  يدام  تاناکما  هب  مشچ  دنکن ، هجوت 

دننادیواج رتهب و  قزر  هک  یهلا  ياه  قزر  هب  يراودیما 

: دندومرف ترضح  دیتشاذگن ؛ ام  يارب  يزیچ  هک  دندش  تحاران  راصنا  دندرک ؛ یم  میـسقت  ار  مئانغ  اه  گنج  زا  یکی  رد  ترـضح 
ریشمش و ربمغیپ و  وا  يارب  دسانش و  یمن  ار  قزر  نیا  هک  یسک  ایآ  متسین ؟ رتهب  بسا  رتش و  زا  نم  ایآ  متـسه ؛ امـش  يارب  نم  دوخ 
ادـخ و اب  ندوب  هارمه  زا  رتهب  یقزر  هچ  ترـضح ؟ دوخ  زا  رتهب  یقزر  هچ  دـنک ؟ یمن  تراسخ  درادـن ، یتواـفت  بسا  رتش و  هرز و 

ماما تیالو  هلزان  نآ  تاجرد  تشهب و  همه  رگم  اـم ؛ تیـالو  رگم  تسین  يزیچ  یقیقح  میعن  دومرف : تیاور  رد  مالـسلا ؟ هیلع  ماـما 
َو  » هیآ دنتسه ؛ مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  هلزان  یتشهب  ياه  تمعن  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  نومـضم  رد  تسین ؟ مالـسلا  هیلع 
(34-28/ هعقاو «) ٍهَعُوفْرَّم ٍشُُرف  َو  ٍهَعُونْمَم *  اـَل  ٍهَعوُطْقَم و  اـَّل  ٍهَرِیثَک *  ٍهَهِکاَـف  َو  ٍبوُکْـسَّم *  ءاَـم  َو  ٍدوُدْـمَّم *  ٍّلِـظ  َو  ٍدوُضنَّم *  ٍحـْلَط 

راـیتخا رد  دـح  یب  ناـیاپ و  یب  ناوارف و  ياـه  هویم  يراـج ، بآ  اـجنآ  رد  درمـش ؛ یمرب  تشهب  رد  ار  نیمی  باحـصا  ياـه  تمعن 
، دـننک یم  لاـیخ  ماوع  مدرم و  هک  هنوـگ  نیا  »(1) ؛ ساَّنلا ُبَهْذـَت  ُْثیَح  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  تیاور  .تسا  ناـیتشهب 
؟ درک انعم  دـیاب  هنوگچ  ار  نیا  دـشاب ؛ یم  دوش ، یم  رداص  وا  لامج  ردـصم  زا  هچنآ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تاـناکما  دوصقم  تسین ؛

ياه هویم  نآ  رد  تسه و  ترخآ  رد  هک  یتشهب  زا  ریغ  هکنیا  یکی  دـنا : هدرک  نایب  انعم  ود  هب  راحب  رد  ار  هیآ  نیا  یـسلجم  موحرم 
يراج و بآ  اجنآ  .دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  نوئش  تایلجت  زا  مه  يرگید  تشهب  تسا ، هدش  هدرتسگ  يراج  ياهرهن  یتشهب و 
؛ دنتـسه مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  نطاب  مه  یتشهب  ياه  تمعن  همه  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  دـهد ؛ یم  يرگید  يانعم  ناوارف  ياـه  هویم 

.تسا تشهب  رد  نونکا  مه  دوب ، هارمه  مالسلا  هیلع  ماما  اب  یسک  رگا  سپ 
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ادخ هکنآ  اب  دسانش  یمن  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یسک  درک ؟ هسیاقم  نوراق  تاناکما  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  ناوت  یم  ایآ 
اب یهارمه   ) تمعن نیا  یسک  تسا  نکمم  تسا ؛ نوراق  تمعن  یپ  رد  هدرک و  اهر  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  تسا ، هداد  مدرم  هب  ار  وا 
َْلب « ؛ تسا روـج  همئا  تیـالو  طـیحم  اـیند  دوـمرف : تسا ؛ رتـالاب  مه  رتـهب ، مه  هک  تسا  بر  قزر  نیا  یلو  دسانـشن ؛ ار  ادـخ ) یلو 

َیَِهل َهَرِخآـْلا  َراَّدــلا  َّنِإ  َو  : » دــندومرف ترــضح  .تساــیند  نوراــق  جــنگ  هـمه  یَْقبَأَو ؛» ٌْریَخ  ُهَرِخــآلا  َو  اَْینُّدــلا *  َهاـَـیَْحلا  َنوُِرثْؤـُت 
َنیِّذَلا ُیَأ  اَهّ اَی  « ؛ تسا هدش  هایحلاراد  دراو  دوش ، طیحم  نیا  دراو  هک  یـسک  تسام و  تیالو  طیحم  ترخآ  /64 ؛) توبکنع «) ناوَیَْحلا

تایح هب  دیشاب و  هدنز  امش  دهاوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  /24 ؛) لافنا «) ْمُکِییُْحی اَِمل  مُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهِّلل  ْاُوبیِجَتْسا  ْاُونَمآ 
لثم اه  نآ  دنـسونأم ؛ اه  هدرم  اب  دنتـسه و  رادرم  دـنا ، هدرم  هک  اه  نیا  دـنک !؟ یگدـنز  رادرم  لثم  ایند  رد  ارچ  ناـسنا  دیـسرب ؛ هبیط 

نینمؤملاریما هرفـس  دزودـب و  تاناویح  عتمت  هب  مشچ  دـناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  .نینمؤم  لثم  هن  دـنوش ، یم  عتمتم  ایند  رد  ناـیاپراچ 
مالـسلا و هیلع  میلک  ياسوم  هک  دنتـسه  یناسک  دـنیبن ؛ هدرک ، مهارف  ناـسنا   يارب  ادـخ  هک  ار  یقاـب  ریخ و  قزر  نیا  مالـسلا و  هیلع 

دننیب یمن  دوش ، یم  هدوشگ  ناشیور  هب  مالسلا  هیلع  میلک  ياسوم  اب  هک  ار  یتشهب  ياهرد  دنتسه و  وا  اب  هک  ار  يا  هکئالم  تشهب و 
دننیبب دنناوت  یمن  نوچ  دننیب ؛ یمن  تساه ، یتخس  نیا  نطاب  رد  هک  ار  یتشهب  اه  نآ  دننیب ؛ یم  ار  وا  اب  یهارمه  ياه  یتخس  طقف  و 

رد هک  دـندید  یم  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رد  هللادـبع  نبا  دیعـس  لاثما  تسا ؛ هداد  ییاـه  تمعن  هچ  نینمؤم  ههبج  هب  ادـخ  هک 
راب رازه  دنتـشک ؛ یم  ار  ام  راب  رازه  شاک  يا  دنتـشاد : یم  هضرع  ترـضح  هب  و  تخاب ) یم  گنر   ) شتاناکما همه  ایند و  ناـشرظن 

، دیورب دندومرف : ترضح  یتقو  هک  دید  یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رد  ریهز  میراد ؛ یمنرب  امـش  زا  تسد  میوش  هتـشک  هک  مه 
تفگش هلمج  کی  وا  منک ؟ ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  يا  هلمج  امـش  فرط  زا  دیهد  یم  هزاجا  تفگ : باحـصا  هب  باطخ  ریهز 

و درم ، یمن  ایند  رد  یـسک  دوب و  هنادواج  ایند  رمع  رگا  درک : ضرع  ترـضح  هب  وا  تسا ؛ هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  زیگنا 
شیع رب  ار  امـش  باکر  رد  تداهـش  مه  زاب  دوب ، یناوج  شیع و  ام  رمع  رـسارس  و  دوبن ، ایند  رد  مه  هصغ  يریپ و  یماکخلت و  رگا 
تذل رمع و  هک  دراد  ناشیا  زا  یساسحا  هچ  تسا ؟ هدید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رد  يزیچ  هچ  وا  میداد ؛ یم  حیجرت  ایند  هنادواج 
مرکا یبن  سدقم  دوجو  مالسلا و  امهیلع  ءادهشلا  دیـس  نینمؤملاریما و  اجنآ  دهد ؟ یمن  حیجرت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  ایند  هنادواج 
تسا تشهب  دوش ، یم  هارمه  اه  نآ  يالب  اب  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  هک  یسک  هاگیاج  .دنتسه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  و 

جنگ لابند  هک  یـسک  دـشاب !؟ نوراق  جـنگ  بلاط  دـنیبب و  ار  تمعن  نیا  یـسک  تسا  نکمم  اـیآ  میعن ؛» یفل  راربـالا  نا  : » دومرف هک 
میناد یمن  هک  ییایند  دوخ _  يایند  هب  ندیـسر  يارب  دیابن  سپ  دشاب ؛ هارمه  مالـسلا  هیلع  میلک  ياسوم  اب  دـناوت  یمن  تسا ، نوراق 
یتخس هتبلا  تشادرب ؛ ادخ  نید  زا  تسد  درک و  گنرمک  ار  یهلا  ياه  شزرا  ناوت  یمن  میسرب _  نآ  هب  هک  تسین  مولعم  تسیچ و 

ِنآ زا  یهلا  باوث  نآ  لیلد  نیمه  هب  دسرب ؛ هجیتن  هب  ات  تسا ، تخس  ادخ  هار  دتسیاب ، ادخ  هار  رد  دهاوخب  یسک  رگا  دراد و  دوجو 
.تسا نورباص 
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نینمؤم ربص 

قح ههبج  تیناقح  رد  ندرکن  دیدرت  نانمشد و  يدام  تاناکما  رب 

دنک یم  هسوسو  یهاگ  ناطیش  دنکن ؛ دیدرت  یلو  دنیبب  نمشد  ههبج  رد  ار  تاناکما  همه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  ياهربص  زا  یکی 
دابآ نانمشد  هرفس  هشیمه  ارچ  تسا  مالسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  ههبج  اب  قح  رگا  تسا و  فرط  نآ  قح  ًالصا  دیوگ : یم  ام  لد  رد  و 

ناسنا هکنیا  اب  زین  یهاگ  دنتـسه ؟ يدام  ياه  تذـل  رد  قرغ  اـه  نآ  مینک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اـب  هشیمه  اـم  تسا و 
یمزاول اه  تذل  نآ  هتبلا  میهاوخ ؛ یم  اه  تذل  نآ  زا  مه  ام  ایادخ  دیوگ : یم  تساه و  تذل  نآ  لابند  شلد  یلو  دنک  یمن  دیدرت 

هب تسایند ، عاتم  لابند  هب  هک  یـسک  دوش ؛ یم  نادرگرـس  ددنب ، یم  وا  تیاده  مالـسلا و  هیلع  ماما  رب  ار  شمـشچ  هک  یـسک  دراد ؛
ار انف  فسخ و  نآ  ادتبا  زا  دـیابن  مدآ  ارچ  دتـسیاب ؛ مه  فسخ  ياپ  دـیهاوخ ) یم  ار  ایند  عاتم  رگا   ) سپ دوش ؛ یم  التبم  مه  فسخ 

.میدش یم  فسخ  دیاب  ام  هنرگ  میتسین و  وا  ياج  ام  هک  هللادمحلا  دیوگب : دش  فسخ  نوراق  یتقو  و  دورب ؟ نوراق  لابند  هب  هک  دنیبب 
َو ٍنُویُع *  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنِینِماَء *  اَنُهاَه  اَم  ِیف  َنوُکْرُتت  َأ  « ؛ دنتـسه یندـیچرب  يدام ، ياه  تجهب  يدام و  تکوش  يداـم ، رادـتقا  نیا 

ییاه خاک  هدرک ، هفوکش  هک  ییاه  لخن  نیا  ایآ  دینام ؟ یم  اه  غاب  نیا  رد  امش  ایآ  /146-148 ؛) ءارعش «) ٌمیِضَه اَهُْعلَط  ٍلَخن  ٍعوُرُز َو 
هتبلا دنام ؛ یمن  یقاب  ریخ ؛ دننام ؟ یم  یقاب  امش  يارب  اه  ناتـسلخن  اهراس و  همـشچ  اه و  غاب  و  دیا ، هتخاس  گنـس  زا  اه  هوک  رد  هک 

ار یبرغ  هعـسوت  ارچ  تسیچ ؟ ایند  ینادابآ  ینعم  هک  تسا  نیا  هتکن  تخادرپ ؛ ایند  یناداـبآ  نارمع و  هب  دـیابن  هک  تسین  نیا  روظنم 
!؟ دننک یم  ینعم  ایند  نارمع  ندرک و  دابآ  هب  ار  نآ  يدام  موهفم  هب  هعسوت  ارچ  دننک !؟ یم  ینعم  یندابآ  هب 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هک  تسا  یمهم  ياه  تریصب  زا  یکی  نمشد ) ههبج  رد  ایند  ياه  هفوکـش  زا  یـشوپ  مشچ   ) نیاربانب
ام رد  تریصب  نیا  رگا  تسا ؛ نیگنس  ناحتما  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ام  یهارمه  طرش  هتبلا  هک  دننک  یم  داجیا  ناسنا  رد 

لابند هب  هک  اه  نآ  مینک ؛ یم  ادج  ناشیا  زا  ار  دوخ  فص  میتسیاب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  اب  هارمه  ناحتما  نیا  رد  میناوت  یمن  دشابن ،
ندش و هتشک  تداهش و  مالسلا   هیلع  نیسح  ماما  اب  یهارمه  ماجنارـس  اریز  دندش ؛ ادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دندوب ، تمینغ 
؛ تسا هداد  مه  یعطق  هدـعو  کی  ادـخ  /60 ؛) مور «) َنُوِنقُوی َنیِذـَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی  الَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَـف   » هتبلا تسا ؛ نتـشک 

هرود دندرگ و  یم  رب  ایند  هب  اه  نآ  تشاد ؛ دنهاوخ  یتعجر  دنهد ، یم  ار  دوخ  لد  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  هک  یناسک 
.دننیب یم  ار  ملاع  ینادابآ  روهظ و 

فص ناوت  یم  رگید  يوس  زا  درک ؛ لمحت  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  يالب  هک  ار  یئالب  داتسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما  رانک  ناوت  یم  سپ 
هدـمآ نینمؤملا  همئا  هعماج  ترایز  رد  دوبن ؛ ترـضح  هارمه  ـالبرک  ناورهن و  لـمج و  نیفـص و  رد  درک و  ادـج  ناـشیا  زا  ار  دوخ 

یئایلوا رانک  ام  میتسه ؛ اه  نآ  رانک  نامیاه  بلق  اب  اـم  »(1) ؛ َنیمِّدَقَتُْملا ُمُکَراْصنَاَو  ْمُکَئآِیلْوَا  انْکَراش  ْدَق  ّانَا  َهَّللا  ُدِهُْـشن  ُنْحَنَف  : » تسا
زا درک و  ادج  ار  دوخ  تین  بلق و  ناوت  یم  سکعرب  تساج ؛ نامه  ام  بلق  دندوب ؛ البرک  لمج و  ناورهن و  نیفص و  رد  هک  میتسه 
ادج مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشهار  دنتفر و  مئانغ  لابند  هب  اروشاع  رد  يا  هدع  هک  نانچمه  .دش  ادـج  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسم 

بسا و  دناد ، یمن  میظع  زوف  تمینغ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  تداهـش  یـسک  رگا  .تسا  يرگید  هار  مئانغ  هار  دش ؛
؛ تسا هدمآ  يا  هدعو  تماقتـسا ، نیا  لابند  هب  هتبلا  تسا ؛ هتـشاذگ  مدق  يرگید  ریـسم  رد  دـناد ، یم  تمینغ  ار  هرقن  الط و  رتش و  و 

يرگید ياه  تریصب  .تساه  تریصب  زا  یکی  نیا  سپ  /128 ؛) فارعا «) َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  »
ناذاش نب  دـسا  زا  یتیاور  تسا ؛ هداد  وا  هب  ادـخ  يایلوا  يـالب  لـمحت  هار و  نیا  رد  ناـسنا  نداتـسیا  يارب  نآرق  هک  دراد  دوجو  مه 

« لطابلا َِهلوَد  یف  ربَّصلا  یَلَع  اِنئایلوأ  َقاثیم  َذَخأ  ُهُرکِذ  َّلَج  َهللا  َّنأ  : » دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک  رد  یطساو 

299 ص : يدهشملا ،) نبال   ) ریبکلا رازملا  ( 11 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5387 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4922_1
http://www.ghaemiyeh.com


sarallahqom.ir  ( هیضیف هسردم  مرحم 1394  مود  بش  مق -  هللاراث  تئیه   :  ) عبنم

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5388 

http://www.ghaemiyeh.com


(5  ) فارسا

یموجن ياه  قوقح  يرگ و  یفارشا  ِتیلهاج  گنهرف 

یموجن ياه  قوقح  يرگ و  یفارشا  ِتیلهاج  گنهرف 

: دومرف (ص ) ادخ لوسر  -1

«. .دیشاب تکاله  تمایق و  رظتنم  دوش ، هدرپس  لهاان  تسد  هب  راک  هک  هاگنآ  : هَعاَّسلارِظَتناف ِِهلهَا  ِریَغ  یلا  ُرمَالا  َدِّسُو  اذإ  »

حالـصا هب  رگم  دـنوش  یمن  حـلاص  مدرم  سپ  : هـیعَّرلا هماقتـسِاب  ـالا  هـالولا  حلْـصَت  ـال  هـالولا َو  حالَِـصب  ـالا  هـیعّرلا  حلْـصت  تَـسیلَف  »
« مدرم تماقتسا  اب  رگم  دنوش  یمن  حلاص  نارادمامز  و  نارادمامز ،

(- (ع نینموملاریما هبطخ 216  )

هعماج زورما  زاین  راگنا  تلادـع ، يرارقرب  یمالـسا و  هعماـج  تیادـه  يارب  (ع ) نینموملاریما و  (ص ) مالـسا ربماـیپ  ياهرادـشه  نیا 
اهنآ دوجو  يرگیفارشا  یتسم  هک  یناریدم  یخرب  طسوت  لاملا  تیب  يرگتراغ  یمومع و  لاوما  هب  يزادنا  تسد  يولج  رگا  .تسام 
يرگ یفارـشا  ِتیلهاج  گنهرف  تساهرادشه ، نیا  زا  هتفرگ  رب  هک  بالقنا  مظعم  ربهر  تارکذت  بسح  دوشن ، هتفرگ  هتفرگ ، ارف  ار 

، دریگب ار  دیدهت  نیا  يولج  دناوت  یم  هک  هچنآ  اما  .داد  دـهاوخ  رارق  دـیدهت  ضرعم  رد  ار  روشک  درک و  دـهاوخ  زیررـس  هعماج  هب 
یمومع و لاوما  نابـصاغ  اب  عطاق  دروخرب  يریگیپ و  يارب  نالوئـسم  زا  یمومعراکفا  مدرم و  هبلاطم  (ع ) یلع الوم  شیامرف  ساسارب 

.تسا دوخ  هبلاطم  نیا  رب  مدرم  تمواقم  و  یموجن ، ياه  قوقح  هلمج  زا  هدروآداب  ياه  تورث 

لاملا تیب  هب  ناراک  تنایخ  ناکیدزن و  لزع 

يرگ یفارـشا  دندش و  باختنا  تیحالـص  دـقاف  دارفا  نایم  زا  تموکح  نارازگراک  زا  يرایـسب  (ص ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  -2
مرکا لوسر  زا  دعب  نرق  عبر  یمالـسا  هعماج  .دش  يدعب  تافارحنا  اهداسف و  همه  أشنمرـس  یتلود و  نالوئـسم  نارازگراک و  تیولوا 

راک .درب  یم  جـنر  يرایـسب  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، يداصتقا ، ياـه  یناـماسبان  زا  يوما ، موس  هفیلخ  نارود  رد  هژیوب  (ص ،)
لاملا تیب  دنتفای و  تلزنم  ماقم و  دندوب ، صاخشا  نیرت  هقباس  دب  هک  تیحالـص  دقاف  اهنت  هن  هک  ینادنواشیوخ  هک  دیـسر  اج  نادب 

حرش  ) دوب هدناوخ  راکهبت  قساف و  ار  وا  تحارص  هب  دنوادخ  هک  هبقع » نب  دیلو   » هک ییاج  ات  تفرگ  رارق  ناش  رایتخا  رد  ناناملـسم 
ع)  ) یلع ترضح  دناسر ، جوا  هب  ار  راک  لاملا  تیب  لواپچ  رد  دیلو  یتقو  .دش  هتـشامگ  هفوک  يرادنامرف  هب  تارجح ،) هیآ 6  لوزن 

«. راپسن وا  هب  تیلوئسم  رگید  نک و  تازاجم  رانکرب و  ار  وا  دروآرب « : دایرف  تقو  هفیلخ  هب  باطخ 
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لاملا تیب  بیج  زا  اجبان  ياه  ششخب  لذب و 

رازه هلمج 300  زا  دوب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  ناوارف  ياه  شـشخب  لذـب و  هلئـسم  دـش ، مدرم  مشخ  ثعاب  هک  يرگید  عوضوم  - 3
هب دوب ، هدرک  ناناملسم  فقو  (ص ) ربمایپ هک  ینیمز  هفاضا  هب  دوب ، هدش  يروآ  عمج  تاکز  ناونع  هب  هک  ییاهرتش  هفاضا  هب  مهرد ،

...و ریبز  هب  مهرد  رازه  نویلیم و 800   56 هحلط ؛ هب  مهرد  رازه  نویلیم و 200   32 مکح ؛ نب  ثراح 

لاملا تیب  هب  هدش  تراغ  لاوما  نادنادرگزاب  یتموکح و  ياه  تسپ  ناقیالان  لزع 

جنپ تسیب و  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب ، هدیـسر  دوخ  جوا  هب  لاملا  تیب  لیم  فیح و  داسف و  هک  یطیارـش  نینچ  رد  -4
یلهاج ياه  تنـس  هب  يا  هدـع  ندروآ  يور  دوجوم و  داسف  زا  اهنآ  ندـمآ  هوتـس  هب  تلع  هب  مدرم و  رارـصا  هب  ینیـشن ، هناـخ  لاـس 

ار لاملا  تیب  هدش  تراغ  لاوما  درک و  رانکرب  راک  زا  ار  قیالان  دساف و  نارازگراک  مادقا  نیلوا  رد  تفریذپ و  ار  تموکح  هتـشذگ ،
یتح ددرگ ؛ یم  زاب  لاملا  تیب  هب  هدش  هدیشخب  یسک  هب  دنوادخ  لاوما  زا  هک  ار  یتورث  ره  ینیمز و  ره  دینادب  دومرف ؛ دنادرگزاب و 

تورث بحاص  یمومع  لاوما  بصغ  قیرط  زا  هک  نانآ  داد و  مهاوخن  يا  هژیو  زایتما  سک  چیه  هب  دشاب و  هدش  نات  نانز  هیرهم  رگا 
( هیقشقش هبطخ  «.) دنادرگ دهاوخ  زاب  لاملا  تیب  هب  ار  اهنآ  همه  یلع  دنا ، هدش  هدروآداب 

ندش هدیشک  تسام  زا  وم  / اه يراوخ  تنار  اه و  يراوخ  هژیو  هب  هجوت  نودب  لاملا  تیب  میسقت 

روصت یلو  دوب ، نیگنس  رایسب  دندوب ، هدرک  تداع  لاملا  تیب  زا  باسح  دح و  یب  هدافتـسا  هب  هک  یناسک  يارب  (ع ) یلع نانخـس  -5
هّللا دیبع  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  مدرم ، قوقح  تخادرپ  ماگنه  تفالخ ، موس  زور  رد  اما  .تسین  شیب  يراعـش  نانخـس  نیا  دندرک  یم 

: دومرف عفار  یبا  نب 
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!«. زادرپب رانید  هس  يواسم  روط  هب  همه  هب  راصنا و  هب  سپس  نارجاهم و  هب  لوا  »

ناهاوخ هدایز  ضارتعا  يادص  دیـشک ، تسام  زا  ار  وم  هتـشذگ  ياه  يراوخ  هژیو  هب  هجوت  نودـب  لاملا  تیب  میـسقت  رد  یلع  یتقو 
همادا شور  نیا  هب  تیعطاق  اب  مشاب ، ملاس  منامب و  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  :» درک دـیکأت  اهنآ  هب  باـطخ  ع )  ) یلع اـما  دـش ، دـنلب  موق 

« .داد مهاوخ 

! دوخردارب ماوقا و  اب  یتح  نافلختم  اب  دروخرب 

، دیسر ناشیا  هب  ترضح  نآ  نارازگراک  زا  یکی  يدبع  دوراج  نب  رذنم  یمهرد  رازه  سالتخا 30  داسف و  شرازگ  هک  یماگنه  -6
وت هب  لاـملا  تیب  يروآ  عـمج  رد  هک  يرادـن  ار  نیا  یگتـسیاش   » تشوـن وا  هـب  تـفرگ و  سپ  ار  مـهرد  رازه  یـس  درک ، لزع  ار  وا 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  ینامرف  رد  راوگرزب  نآ  ای  و  همان 71 ) هغالبلا -  جهن  « ) دوش دامتعا 

هب تسد  نانآ ، زا  یکی  هچنانچ  شاب ، دوخ  نارازگراک  بظاوم  یفخم  نارومأم  نداتـسرف  اب  ...َنویعلا - ِثَْعبا  مهلاـمعأ و  دّـقفت  ّمث  »
راذگب و وا  یناشیپ  رب  تنایخ  غاد  ناشنب و  تلذـم  يراوخ و  ماقم  رد  ار  يو  هاگنآ  هد ، رفیک  ار  راکتنایخ  ریخأت ، نودـب  دز ، یتنایخ 
رد هک  شنارازگراک  هب  اهنآ  رد  هک  دراد  دوجو  هغالبلا  جـهن  رد  (ع ) یلع زا  یناوارف  ياه  هماـن  نکفیب .»! شندرگ  رب  ییاوسر  قوط 

: هتشون دندوب ، لاملا  تیب  لیم  فیح و  ماهتا  ضرعم 

همان 43) « ) .دش یهاوخ  رادقم  یب  شزرا و  مک  نوبز و  راوخ و  نم  دزن  رد  وت  » 

(. همان 20  « ) يوش فیعض  ریقح و  یگدنز  رد  هک  مریگ  یم  تخس  وت  رب  نانچ   » و
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يارجام و  شقح ، زا  شیب  لاملا ، تیب  زا  زیچان  یکدنا  تساوخرد  يارب  لیقع  شردارب  تسد  رد  هتخادگ  شتآ  نتـشاذگ  يارجام 
.درادن حیضوت  هب  زاین  دوب ، هداد  تناما  هب  شرتخد  هب  لاملا  تیب  زا  يدنب  ندرگ  هک  عفار  نبا  یلع  اب  دروخرب 

! يرگیفارشا رادم  رب  ییارگ  تحلصم 

نیدلا فرـش  موحرم  .دوب  ادخ  ماکحا  ربارب  رد  یـشیدنا  تحلـصم  تساخرب ، هزرابم  هب  نآ  اب  (ع ) یلع هک  ییاه  تعدـب  زا  یکی  -7
دوخ صیخـشت  ساسارب  افلخ ، باحـصا و  زا  یخرب  هنوگچ  هک  هدرک  رکذ  ار  یناوارف  قیداصم  صن ،» لباقم  رد  داـهتجا   » باـتک رد 
هلمج زا  نارادم  تسایس  یخرب  دش  بجوم  ع )  ) یلع تیعطاق  .دندرک  یم  لمع  يرگیفارـشا  رادم  رب  ییارگ  تحلـصم  ناونع  تحت 
دنداد داهنشیپ  (ع ) یلع هب  نانآ  .دنوش  هعماج  ناذفنتم  نارس و  تعیب  يار و  یلع و  ِتموکح  ماظن و  ِتحلصم  نارگن  هبعش  نب  هریغم 

نیا زا  هتفـشآرب  يا  هرهچ  اب  ماما  اما  .دننک  تعیب  اهنآ  ات  نکن  رانکرب  ار  رماع  نب  هّللا  دبع  هیواعم و  هلمج  زا  دساف  نارازگراک  یخرب 
دراو گنرین  منید  رد  داهنـشیپ  نیا  اب  مهد و  یمن  تیلوئـسم  ار  اهنآ  مه  یتعاس  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دز دایرف  اـهنآ  رـس  رب  داهنـشیپ ،

«. دیرادم اور  یتسپ  مراک  رد  دینکم و 

لاملا تیب  نارگتراغ  ربارب  رد  تحارص ، تیعطاق و 

تلحر زا  دـعب  هک  دوب  تیلهاج  يرگیفارـشا  گـنهرف  اـب  هزراـبم  نارود  ع )  ) نینمؤملاریما ِهاـم  هن  لاـس و  راـهچ  تموکح  نارود  -8
تیعطاق و اب  هتشذگ ، لومعم  ياه  شور  ِهظحالم  نودب  دوجو و  مامت  اب  ع )  ) یلع ماما  .دوب  هتـشگرب  هعماج  هب  هرابود  مالـسا  ربمایپ 

نیا رد  (ع ) یلع اما  .دش  تلادع  دیهش  دوخ  دنچ  ره  دیشخب ، ققحت  ار  تلادع  داتسیا و  لاملا  تیب  نارگتراغ  مامت  يولج  تحارص ،
ینابت تخاپ و  تخاس و  اـب  نم  اـب  هَِعناـصُملِاب -  ینُوِطلاـُخت  ـال  َو   » دوبن هدرپ  تشپ  يداـصتقا  یـسایس - ياهدـنب  دز و  لـها  هزراـبم 

(. هبطخ 216 دینکن (» ترشاعم 
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!؟ ای ود  ره  رصقم  کی  مادک  تفایرد ! تخادرپ و  یموجن  ياه  قوقح 

ریزو و چـیه  دـندرک ، یم  دروخرب  (ع ) یلع ـالوم  شور  هریـس و  ساـسارب  فلختم  ناریدـم  اـب  اوـق  رگید  تلود و  رگا  اـیآ  لاـح  -9
؟ دنک تفایرد  ای  تخادرپ و  یموجن  ياه  قوقح  هک  داد  یم  تأرج  دوخ  هب  يریدم 

!؟ لاملا تیب  گرزب  ناراد  تناما  كاپان  ناتسد 

یموجن ياه  قوقح  اب  دروخرب  ینونک  طیارـش  رد  لاملا و  تیب  تراغ  داسف و  اب  هزرابم  رد  مهم  تاـعوضوم  لـیاسم و  زا  یکی  -10
تنار هبئاش  یتح  هک  یناسک  دهاوخ و  یم  كاپ » ناتـسد   » یموجن ياه  قوقح  داسف و  اب  هزرابم  هک  تسا  نیا  (ع ) یلع الوم  هاگن  زا 

اهنآ داسف  دانـسا  هک  دسرب  هچ  دنوش ، یمهم  رما  نینچ  لوئـسم  دنناوت  یمن  دنـشاب ، هتـشاد  ار  یموجن  ياه  شاداپ  تفایرد  يروخ و 
هماقا دناوت  یمن  زگره  ار  ادخ  رما  ...ِعناُصی - نَم ال  ّالإ  هللا  ُرمأ  میُقیال  : » دـنکیم دـیکات  صوصخ  نیا  رد  (ع ) یلع دـشاب .! هدـش  شاف 
نینچ دشاب ، كاپان  داسف  اب  هزرابم  نایلوتم  ناتـسد  یتقو  دشابن .» نانمـشد  نادسفم و  اب  دنب  دز و  شزاس و  لها  هک  یـسک  زج  دـنک 

یم دـنناوخ و  یم  لاملا » تیب  گرزب  رادـتناما  ، » دـنا هدرک  رپ  لاـملا  تیب  زا  ار  دوخ  ياـه  مکـش  هک  ار  یناـسک  يا ، هدولآ  ناتـسد 
دوخ یموجن  ياه  قوقح  اب  دروخرب  تسا و  يرورـض  رتشیب ، ياهداسف  اب  هلباقم  يارب  یموجن  ياه  قوقح  ياـه  تخادرپ  : » دـنیوگ
تفگ یم  هک  تسا  یفارـشا  تعامج  نیا  يونعم  ردـپ  نانخـس  هدـننک  یعادـت  تاهیجوت  نیا  هللا ! ناحبـس  دوش .!» یم  داسف  بجوم 

!!!. درادن یلاکشا  مدرم  ندش  هل  هعسوت ، يارب  ناموت و  نویلیم  اهدص  لیم  فیح و  دس ، کی  نتخاس  يارب 
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! عونمم يرگ  یفارشا  یناویح و  یگدنز 

يدـج ار  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهرادـشه  دـیاب  میوشن ، ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  يرگ  یفارـشا  تشونرـس  راـچد  میهاوخ  یم  رگا  -11
هدایز اه و  یهاوخ  هدایز  نیا  اهداسف و  نیا  يولج  دنداد « : رادشه  نالوئسم  هب  ناشریخا  ینارنخـس  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  میریگب ،
هتفرگ دـیاب  يرگ  یفارـشا  يولج.دوشن  اـهر  دـیاب  دوش ، لاـبند  ریگارف و  یتسیاـب  دـیریگب ، ار  فازگ  ياـه  قوقح  نیا  اـه و  يروخ 

«. 95  / 5  / 11 دوشب -

: دندوب هداد  رادشه  یفارشا  موق  نیا  يونعم  ناردپ  هب  زین  نیا  زا  لبق  اه  لاس  بالقنا  مظعم  ربهر 

ناویح لثم  يّدام  یگدـنز  رد  ام  دوش  یمن  مینک ؟ یم  یگدـنز  هنوگچ  اـم  هک  دـننیب  یمن  مدرم  رگم  ناـیاقآ ! دـنروک .؟ مدرم  رگم  »
انرما هیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و   » هفیرـش هیآ  زا  !. .. مینک تسرد  هناخ  فارـشا  لثم  میریگب ، یـسورع  فارـشا  لثم  ...میتلغب  میرچب و 
یـسک اب  مه  ادـخ  دـنرادن ؛ یتسیابردور  مدرم  .دـنک  یم  رود  مدرم  زا  ار  ام  اهنیا  .دـیراد  هگن  هزادـنا  .میـسرتب  اهیف » اوقـسفف  اهیفرتم 

.درادن یتسیابردور 

1( يا هقیقد  هد  ربنم  ) ریذبت فارسا و 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

" تنا یسفنب   " ادج نت  زا  ِرس  هلالس ي  تنا                   " یسفنب   " ادخ ِنوخ  یماح  هناگی 

" تنا یسفنب   " اعد تروهظ  يارب  دنُک  تسا                  نرق  هدراچ  هقیدص  ترضح  هک  ایب 

" تنا یسفنب   " ادص یب  یلع  تسیرگ  سب  ز  دشوج                   یم  کشا  هاچ ،  رگج  زا  هک  ایب 

" تنا یسفنب   " یبتجم لد  ياه  هراپ  ز  زونه                     هلال  غاب  لثم  دوب  تشط  هک  ایب 

" تنا یسفنب   " ادخ نوخ  هدیرب ي  رس  زونه                   تسوت  روهظ  هار  هب  مشچ  هک  ایب 
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" تنا یسفنب   " الط تشط  شرع ز  هب  دسر  نیسح                  ِروهظ  یلع  لجع  هلان ي  هک  ایب 

(1 " ) تنا یسفنب   " الب ماش  هفوک و  رهش  هب  بنیز                           بل  زا  ونشب  جرف  ياعد  ایب 

ریذبت فارسا و 

همدقم

مارح و ار  يور  هدایز  فارـسا و  اور و  حابم و  ار  یگدـنز  ياهییابیز  یهلا و  ياهتمعن  زا  عورـشم  يرادرب  هرهب  مالـسا  سدـقم  نید 
.دراد تیلوؤسم  هعماج  ربارب  رد  دوخ ، ییآراک  ییاناوت و  تاناکما و  بسانت  هب  ناملـسم  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دناد و  یم  اوران 
هعماج رکیپ  رب  رذـگهر  نیا  زا  دـنامیم و  زاب  دوخ  یعامتجا  تادـهعت  تیلوؤسم و  يارجا  زا  ارهق  راـک  فارـسا  درف  تروص  نیا  رد 

.دنز یم  هبرض 

فارسا موهفم 

: دیوگ یم  یناهفصا  بغار 

رـس ناسنا  زا  هک  تسا  يراک  ره  رد  رایعم  دح و  زا  زواجت  ینعم  هب  فارـسا  ( 2 « ) ناسنالا هلعفی  لعف  لک  یف  دحلا  زواجت  فرـسلا  »
، دنزب

مه ینامز  لام و  جرخ  رادقم  رد  لادـتعا  زا  جورخ  هب  یهاگ  تسا و  رتشیب  لام  قافنا  رد  يور  هدایز  دراوم  رد  نآ  لامعتـسا  هچرگ 
ناوارف دهاوش  هیاپ  رب  و  لعف » لک   » ینعم حور  بغار و  نخـس  موهفم  هب  انب  اما  .دوش  یم  قالطا  نآ  دروم  لام و  لذـب  یگنوگچ  هب 

عونمم و تسا  یلمع  فارـسا  لاـح  ره  رد  دوـش و  یم  هتفگ  يور  هداـیز  يراـکزواجت و  هنوـگ  ره  هب  فارـسا  ثیدـح ، نآرق و  رد 
.تسا هدش  عنم  تدش  هب  نآ  زا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  راجزنا  مشخ و  دروم  و  موکحم ،

هک دینکن  فارـسا  دیماشایب و  دیروخب و  ( 3 « ) نیفرسملا بحیال  هنا  اوفرستالو  اوبرـشاو  اولک  : » دیامرف یم  فارعا  هروس  رد  دنوادخ 
.درادن تسود  ار  نافرسم  دنوادخ 
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ریذبت موهفم 

نتخیر زا  شلـصا  يزیچ ; ندرک  شخپ  قیرفت و  ینعی  رذب »  » هشیر زا  ریذبت  .تسا  يداصتقا  يا  هژاو  اهنت  فارـسا و  فالخرب  ریذبت 
هتفگ زین  تسا و  هتفر  راک  هب  دنک ، یم  شخپ  فلت و  هدوهیب  ار  دوخ  لام  هک  یسک  هرابرد  هراعتسا  روط  هب  هک  تسا  رذب  ندیشاپ  و 

.تسا تیصعم  هار  رد  لام  قافنا  ریذبت ، هک  تسا  هدش 

هعاط ریغ  رد  دح ، زا  زواجت  هنوگره  هب  دراد و  رارق  يور  هنایم  داصتقا و  ربارب  رد  فارسا »  » هک مینک  یم  هظحالم  تاحیـضوت  نیا  اب 
.دوش یم  قالطا  هللا  قح  زا  روصق  هب  هللا و 

(4 « ) کیـشم یف  دصقاو  : » دننام .تسا  هتفر  راک  هب  لدتعم  طسوتم و  تسار ، یناعم ; رد  نآ  تاقتـشم  دـصق و  هژاو  میرک  نآرق  رد 
.نک تیاعر  ار  لادتعا  نتفر  هار  رد 

: ناتساد

دندید یم  مدرم  يو  نتفگ  نخس  لالخ  رد  دوب  ینارنخـس  لوغـشم  ربنم  يالاب  يزور  شیوخ ، تفالخ  نامز  رد  زیزعلادبع ، نب  رمع 
زا همه  دـش و  یم  راضح  بجعت  بجوم  تکرح  نیا  دـهد ، یم  تکرح  ار  شیوخ  نهاریپ  درب و  یم  تسد  هاـگ  هب  هاـگ  هفیلخ  هک 

؟ دنک یم  نینچ  هفیلخ  ارچ  دندیسرپ : یم  دوخ 

فارـسا و هک  ییاهیراک  طارفا  ناربج  نیملـسم و  لاـملا  تیب  تیاـعر  يارب  هفیلخ  هک  دـش  مولعم  قیقحت  زا  سپ  دـش  ماـمت  سلجم 
درادن و رتشیب  نهاریپ  کی  دنا ، هدرک  لاملا  تیب  فارسا  ریذبت و  رد  يو  ناینیشیپ 

رتدوز ات  دـهد  یم  تکرح  ار  نآ  نونکا  تسا و  هدیـشوپ  ار  نهاریپ  هلـصافالب  راچان  هتـشادن ، يرگید  نهاریپ  هتـسش و  ار  نآ  نوچ 
.دوشب کشخ 

اردص تاراشتنا  ص 132 - ناتسار ، ناتساد  (، 1361) یضترم دیهش  داتسا  يرهطم ،
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(5  ) تاریخلاب قباس  مهنم  دصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاظ  مهنمف 

.دنتفرگ یشیپ »  » همه زا  اه  یکین  رد  ادخ  نذا  هب  يا  هدع  دندوب و  ور  هنایم  يا  هدع  دندرک و  متس  دوخ  رب  يا  هدع  اهنآ  نایم  زا 

: ناتساد

( مالـسلا هیلع   ) ماما دـندرک  یم  باترپ  يرانک  هب  دـندروخ و  یم  مامتان  ار  اه  هویم  بلغا  دـندوب و  هویم  ندروخ  لوغـشم  یناناوجون 
: دومرف

«. ِْهَیلإ ُجاتْحَی  ْنَم  ُهوُمِعْطأ  اُونْغَتْسَی  َْمل  َساّنلا  َّنِاَف  ُمْتیَنْغَتِْسا  ُمْتنُک  ْنِا  ِهللا  َناحبُس  »

دنتـسه جاتحم  هک  اهنآ  هب  ار  اـه  هویم  نیا  دـنجاتحم  مدرم  دـیزاین  یب  دـیتسه و  ریـس  امـش  رگا  راـگدرورپ ! تسا  هزنم  ادـخ  رب  هاـنپ 
(441  / یقرب نساحم   ) دیناروخب

.اهراک رد  يور  هنایم  داب  وت  رب  (  6 « ) رومالا یف  دصقلاب  کیلع  : » دنیامرف یم  دصق  دروم  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

: دیامرف یم  ناراگزیهرپ  نیقتم و  ياه  هناشن  زا  مامه  هبطخ  رد 

.درادن دوجو  ناشیگدنز  اهراک و  رد  طیرفت  طارفا و  ینعم  نیدب  دوب ، هنایم  ناش  كاشوپ  ینعی  (  7 « ) داصتقالا مهسبلم  «و 

درادن و دوجو  يدایز  قرف  ریذـبت  هژاو  اب  نآ  يداصتقا  ینعم  هب  فارـسا  هژاو  نیب  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  نیا  اه  هیرظن  نیا  عومجم  زا 
، ریذـبت ینعم  رد  ناسانـش  تغل  ریباـعت  تایـصوصخ  هب  هجوت  اـب  هک  دوـش  هتفگ  هژاو  ود  نیا  نیب  زیاـمت  تهج  رد  تسا  نکمم  اـهنت 
رد دوش ، یمن  لماش  ار  هیریخ  روما  یـصخش و  تاقافنا  رد  يور  هدایز  تسا و  لام  ندومن  عیاض  ندرک و  فلت  هژاو  نیا  زا  دوصقم 

یگداوناخ و یـصخش و  فراصم  رد  يور  هدایز  نداد و  ردـه  هب  زا  دراوم  همه  هدـنریگرب  رد  نآ و  زا  رتریگارف  فارـسا  هک  یلاح 
.تسین ریذبت  یفارسا  ره  یلو  تسا  فارسا  يریذبت  ره  رگید  ترابع  هب  .دشاب و  یم  بحتسم  ياهقافنا 
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: دومرف ترضح  نآ  .درک  هدافتسا  نآ  زا  ار  هتکن  نیمه  تسا  نکمم  هک  تسا  هدش  لقن  یهاتوک  هلمج  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

ریذبت هک  هدش ، ضرف  یماسقا  عاونا و  فارسا  يارب  فیرش ، ثیدح  نیا  رد  .تسا  فارسا  زا  ریذبت  ینعی ، فارسالا » نم  ریذبتلا  نا  »
.تسا هدیدرگ  یفرعم  نآ  زا  يا  هخاش 

بسانمان هدافتسا  فارسا و  یجرخلو و  نان ، زا  هدافتسا  صوصخرد  هک  دندرک  نایب  ار  یتما  تشذگرـس  یثیدحرد  ع )  ) قداص ماما 
: دندومرف ترضح  .تفرگ  اهنآ  زا  ار  دوخ  تمعن  دنوادخ  هک  دندناسر  يدح  هب  ار 

اوناکف راهفالا  لثم  زبخلا  نم  اومعتـسا  هراجحلاب و  ءاجنتـسال  اونـشختساف   مهـشیاعم  یف  مهیلع  عسوا  دـق  لجوزع  هللا  ناک  هیرق  لها  »
یلإ دهجلا  مهب  غلبف  هتلکا  الإ   ٍتابنال   رجش و   نم  هللا  هقلخ  ًائیش  مهل  عدت  ملف  دارجلا  نم  رفصا  باود  مهیلع  هللا  ثعبف  هب  نوجنتسی 

؛» هنولکأیف زبخلا  نم  هب  نوجنتسی  اوناک  يذلا  یلا  اوعجر   نأ 

دوخ ریهطت  يارب  ار  گنـس  دنتـشاذگ و  نایغط  هب  رـس  هک  یماگنه  اـت  داد  شیاـشگ  تعـسو و  مدرمزا  یهورگ  يزور  رد  دـنوادخ 
راتفرگ یگنسرگ  یطحق و  هب  ار  نانآ  دنوادخ  ماگنه  نیارد  .دندرک  هدافتـسا  نان  زا  راک  نیا  يارب  ور  نیا  زا  ، دندرک ساسحا  نشخ 

هـشپ زارتکچوک  یتارـشح  دنوادخ  .دـنامب  ظوفحم  ات  دـندومن  یم  هریخذ  اهرابنا  رد  ار  دوخ  ياه  هقوذآ  راچان  هب  هورگ  نآ  درک و  
هدولآ ياه  نان  هراپ  نامه  هب  دوخ  هقوذآ  نیمأت  يارب  دندش  روبجم  ور  نیدب  دنیامن و  دـساف  ار  نانآ  هریخذ  ات  تخیگنارب  اهنآ  يارب 

ثیدح 16  / باب 20  / ص 431  / ج 63 راحب  /  ) .دندروخ ار  اه  نآ  دندروآ و  يور  دوب  هدش  عمج  هک  يا 
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نآرق رظن  زا  فارسا 

هک هدش  لامعتسا  فارـسا »  » ظفل دروم  هس  تسیب و  رد  یلو  تسا  هتفر  راک  هب  ررکم  نآ  تاقتـشم  و  فارـسا »  » هژاو میرک  نآرق  رد 
و تسا ، یهلا  دودح  زا  زواجت  یتدیقع و  یقالخا ، ياه  هبنج  فارسا  زا  دوصقم  دراوم ، بلاغ  رد  .دراد  هژیو  یموهفم  دروم ، ره  رد 

.دوش یم  هیآ  شش  ریذبت »  » هیآ ود  اب  هک  دوش  یم  لماش  ار  یلام  هبنج  دروم  راهچ  رد  اهنت 

: دینک هجوت  ریز  تایآ  هب 

.تسا هدش  هداد  تنیز  ناشلامعا  ناراکفارسا  يارب  هنوگ  نیا  ( 8  ) .نولمعی اوناکام  نیفرسملل  نیز  کلذک   - 1

.دینکن نافرسم  نامرف  تعاطا  ( 9  ) .نیفرسملا رما  اوعیطت  الو   - 2

.دنک یمن  تیاده  ار  وگغورد  راکفارسا  دنوادخ  ( 10  ) .باذک فرسم  وه  نم  يدهیال  هللا  نا   - 3

وا تشاد و  اور  نیمز  رد  نایغط ) و   ) ییوج يرترب  نوعرف  یتسار  هب  و  ( 11  ) .نیفرسملا نمل  هنا  ضرالا و  یف  لاعل  نوعرف  نا  و   - 4
.دوب ناراک  فارسا  زا 

: زا دنترابع  دنراد  يداصتقا  ياه  هبنج  رد  روهظ  اهنت  هک  یتایآ  اما 

هیآ 141. ماعنا ،  - 1

هیآ 31. فارعا ،  - 2

هیآ 67. ناقرف ،  - 3

تایآ 27 و 28. ءارسا ،  - 4

: میزادرپ یم  هیآ  دنچ  رکذ  هب  لاح 

.اروفک هبرل  ناطیـشلا  ناک  نیطایـشلا و  ناوخا  اوناک  نیرذبملا  نا  اریذـبت  رذـبتالو  لیبسلا  نباو  نیکـسملاو  هقح  یبرقلااذ  تاو   - 1
(12)

دنناطیش و ناردارب  ناگدننک  ریذبت  هک  ارچ  نکم  ریذبت  زگره  و  ار ، هدنام  هار  رد  دنمتـسم و  نینچمه )  ) و زادرپب ! ار  ناکیدزن  قح  و 
.درک راگدرورپ  ياهتمعن )  ) نارفک ناطیش 

رد دـیاش  .تسا و  هتفر  راک  هب  ءارـسا  هروس  زا  هیآ  ود  نیمه  رد  اهنت  میرک  نآرق  رد  تسا و  يداصتقا  هژاو  کی  اـهنت  ریذـبت ،»  » هژاو
.دشاب هدش  یهن  یلمع  زا  يدیدش  دنت و  نحل  نینچ  اب  هک  درک  ادیپ  ناوتب  يدراوم  رتمک  میرک  نآرق 
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(13  ) نیفرسملا بحیال  هنا  اوفرست  الو  اوبرشاو  اولک  دجسم و  لک  دنع  مکتنیز  اوذخ   - 2

.دراد یمن  تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  انامه  دینکن  فارسا  دیماشایب و  دیروخب و  دیریگرب و  دجسم  ره  رد  ار  دوخ  تنیز   

: ذخآم اه و  تشون  یپ 

راگزاس اضرمالغ  جاح  -1

.فرس هدام  ص 23 ، بغار ، تادرفم  - 2

.29  / فارعا - 3

.19  / نامقل - 4

.32  / رطاف - 5

ص 483. لصف 49 ، مکحلاررغ ، - 6

هبطخ 184/611. مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  - 7

.12  / سنوی - 8

.15  / ءارعش - 9

.28  / رفاغ - 10

.83  / سنوی - 11

26 و27.  / ءارسا - 12

.31  / فارعا - 13

2( يا هقیقد  هد  ربنم   ) فارسا

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 
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 ... نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

ایب  يدهم  ای  مایا ، لد  ترجه  زا  دش  نوخ  ایب                      يدهم  ای  مالسا ، تلم  دیما  يا 

ایب  يدهم  ای  ماش ، دش  وزرآ  نیا  رد  زور  وزرآ                 حبص  وت  ار  نارجه  کیرات  بش  يا 

ایب  يدهم  ای  مارآ ، نید  درد  دبای  وت  زا  تسوت              ریشمش  مد  رد  نآرق ، مخز  مایتلا 

ایب  يدهم  ای  مارحا ، نانچمه  هتسب  هبعک  فاوط                 درآ  وگ  کیبل  ترس  رود  رب  هک  ات 

ایب يدهم  ای  ماغیپ ، دهد  ارهز  تردام  هدش                 مگ  يرازم  زا  هنیدم  رهش  لد  رد 

: فرشت

رمالا بحاص  ترـضح  رادید  تین  هب  هبنـشراهچ  بش  لهچ  هک  دـنک  یم  دـهع  دوخ  اب  هر )  ) یـشعرم یفجن  ياقآ  هللا  تیآ  موحرم 
رد مدید  ار  یبرع  دیـس  هار  نیب  رد  هک  دوب  مجنپ  یـس و  هبنـشراهچ  بش  دیاش  : » دـیوگ یم  ناشیا  .دورب  هلهـس  دجـسم  هب  هدایپ  (ع )

سپـس دـمآ  نایم  هب  نخـس  هراختـسا  دروم  رد  هلمج  زا  .دـش  تبحـص  یبلاطم  دروم  رد  .مدوب  ناشیا  رـضحم  رد  تعاـس  ود  دودـح 
هروس برغم  زامن  زا  سپ  حون ، هروس ي  رصع  زامن  زا  دعب  ءابن ، هروس ي  رهظ  زامن  زا  سپ  سی ، هروس  حبص  زامن  زا  دعب  : » دندومرف

یّلح قـقحم  موـحرم  مالـسالا  عیارـش  باـتک  زا  دـیجمت  فـیرعت و  رد  هاـگنآ  .ناوـخب » ار  کـلم  هروـس  اـشع  زاـمن  زا  دـعب  هعقاو و 
يارب نآ  باوث  ندرک  هیدـه  نآرق و  ندـناوخ  هب  ناشیا  نینچمه  .نآ » لیاسم  زا  یمک  رگم  تسا  عقاو  اب  قباطم  نآ  مامت  :» دـندومرف
تاداس هیرذ  هب  مارتحا  هدرم و  ای  دنـشاب  هدنز  ردام ، ردـپ و  مارتحا  دـننک ، یمن  اهنآ  زا  يدای  ناشثراو  ای  دـنرادن  ثراو  هک  ینایعیش 

تداعـس و بجوم  هک  ار  تمعن  نیا  رکـش  نادب و  (ع ) تیب لها  هب  باستنا  رطاخ  هب  ار  دوخ  ردق  : » دـنتفگ نم  هب  دـندومرف و  دـیکأت 
« .روآ ياج  هب  تسا  ناوارف  راختفا 
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هیقــشقش هـبطخ  و  ص )  ) ربماـیپ دجــسم  رد  ع )  ) ارهز همطاــف  هرهاــط  هقیدــص  ترــضح  هـبطخ  يریگداــی  ظــفح و  رب  نـینچمه 
ترـضح حیبست  صوصخ  رد  دندرک و  دیکأت  هنعلا ) هیلع   ) دـیزی سلجم  رد  ع )  ) يربک بنیز  هّردـخم  ایلع  هبطخ  و  (ع ) نینمؤملاریما
دندومرف دندرک و  شرافس  ءاملع  نیحلاص و  و  ع )  ) همئا دالوا  ترایز  کیدزن و  رود و  زا  ع )  ) ءادهـشلا دیـس  ترایز  و  س )  ) ءارهز

ای ِکتمحَِرب  ناطیشلا  ِهَسَوسَو  ردِّصلا َو  ِهَشحَو  موُمُغلا َو  مومُهلا َو  ِنَع  ینحِّرَـس  َّمُهّللَا  : » دیناوخب ار  اعد  نیا  هناگجنپ  ياهزامن  زا  دعب 
« نیمحارلا َمَحرأ 

ریذبت فارسا و 

دییامرف هجوت  نآ  تاحیضوت  يدنب و  میسقت  کی  هب  ثحب  همادا  رد  دوب  ریذبت  فارسا و  اب  هطبار  رد  ام  ثحب 

: درک میسقت  شخب  ود  هب  یلکروط  هب  ناوت  یم  ار  فارسا  هب  طوبرم  تایآ  یمامت 

.لام رد  فارسا   - 1

.لامریغ رد  فارسا   - 2

لام رد  فارسا   - 1

: تسا شخب  ود  لماش  لام  فرص  رد  يور  هدایز  هب  طوبرم  تایآ 

یصخش فرصم  رد  فارسا  فلا )

: دیامرف یم  نآرق 

(1  ... ) رمثا اذا  هرمث  نم  اولک 

ار نیفرـسم  دنوادخ  هک  دینکن  فارـسا  دیزادرپب ، ورد  ماگنه  هب  ار  نآ  قح  دـیروخب و  دنیـشن  یم  رمث  هب  هک  یماگنه  هب  نآ  هویم  زا 
.دراد یمن  تسود 

دوش یم  نافرسم  یبلط  تذل  نامورحم و  یلام  هینب  فیعضت  بجوم  تسا و  هجوت  دروم  رتشیب  يداصتقا  دعب  رد  هک  یفارسا  نیاربانب 
هب هجوت  اـب  ناملـسم  ره  هک  تسا  فارـسا  عون  نیمه  دراد  لاـبند  هب  رتـشیب  تیمورحم  رقف و  تسا و  یعاـمتجا  گرزب  ياـهالب  زا  و 

دنکب و ار  لادتعا  تیاعر  شیوخ  یگدنز  جراخم  رد  تسا ، مزال  دراد  عامتجا  دـنوادخ و  ربارب  رد  هک  یتیلوؤسم  دـهعت و  هفیظو و 
.دیامن زیهرپ  فارسا  زا  ادج 
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: ناتساد

لولهب زا  دوب  حـیرفت  شدرگ و  لوغـشم  دوخ  زاـسون  لـلجم و  تراـمع  ناـیم  رد  هک  یلاـح  رد  .دـش  دراو  نوراـه  رب  لوـلهب  يزور 
.دسیونب دیدج  يانب  نیا  يور  بلاج  هلمج  دنچ  هک  تساوخ 

 …… تشون اهراوید  زا  یضعب  يور  لولهب 

نییاپ ار  ربمغیپ  شیامرف  ّصن و  یلو  يدرب  الاب  ار  چـگ  يدرک ، راوخ  يدروآ و  نییاپ  ار  نید  یتشاد و  دـنلب  ار  لـگ  وت  نوراـه ! يا 
.يدروآ

لام زا  رگا  درادن و  تسود  ار  ناگدننک  فارسا  دنوادخ  يا و  هدرک  فارـسا  یلیخ  تسا  تدوخ  لام  زا  نامتخاس  نیا  جراخم  رگا 
.درادن تسود  ار  ناملاظ  دنوادخ  يا و  هتشاد  اور  نارگید  رب  تسا  نارگید 

: رعش

؟ ارچ ییایند  دنباپ  وت  دنتفر و  ناورهر  ارچ            ؟ ییابقع  لفاغ ز  لد  هتسب  ایند  هب  يا 

؟ ارچ ییاس  یمن  رخآ  یتعاط  كاخ  هب  رس  راگزور                      ربا  هدیراب  ترس  رب  يریپ  فرب 

؟ ارچ ییاشامت  مرگ  هتسشنب و  ربخ  یب  دوش               یم  رپرپ  رمع  غاب  لگ ز  نارازه  دص 

; نارگید رطاخ  هب  فارسا  ب )

نیا هب   تشاد ، دهاوخ  رابنایز  ءوس و  ضراوع  ود  ره  هدننک  قافنا  و  هدنوش   قافنا  هب   تبـسن  دوش  جراخ  لداعت  دح  زا  قافنا  یتقو 
زا یکی  درامـش  یم  رب  ار  یعقاو  ناگدنب  نانمؤم و  ياهیگژیو  ناقرف  هفیرـش   هروس   زا  یتایآ  رد  یتقو  دـیجم  نآرق  هک  تسا  تهج 

: دیامرف یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  اهیگژیو  نآ 

هن  دـننک و  یم  فارـسا  هن   دـننک  قافنا  هاگره   هک  دنتـسه  یناـسک  ( 2 ; ) اـماوق کـلذ  نیب  ناـک  اورتقی و  ملو  اوفرـسی  مل  اوقفنا  اذا 
.دنراد یلادتعا  ود  نیا  نایم  رد  هکلب   يریگتخس ،
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: دیامرف م ي  (ص ) ربمایپ ترضح  هب  باطخ  نآرق ، زین  و 

(3  ) اروسحم امولم  دعقتف  طسبلا  لک  اهطسبت  الو  کقنع  یلا  هلولغم  كدی  لعجت  و ال 

يریگ و رارق  شنزرس  دروم  ات  اشگم  ار  نآ  دح  زا  شیب  و  امنم ) ششخب  قافنا و  كرت  و   ) نکم ریجنز  تندرگ  رب  ار  تتـسد  زگره 
، ینامورف راک  زا 

: دنیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  هطبار   نیمه  رد  و 

.ددرگن تسدگنت  دزاس  هشیپ   يور  هنایم  هک  یسک  ( 4 « ) دصتقا ءرما  لاع  ام  »

: دنیامرف یم  (ص ) لوسر ترضح  و 

سک ره  دـنک و  یم  شزاـین  یب  ادـخ  دـنک  يور  هناـیم  جرخ  لـخد و  رد  سک  ره  ( 5 « ) هللا هرقفا  رذـب  نم  و  هللا ، هاـنغا  دـصتقا  نم  »
.دنادرگ شریقف  دنوادخ  دیامن  ریذبت  فارسا و 

تسا هدش  هتشاذگ  لداعت  رب  شنیرفآ  يانبریز  

: دیامرفیم نآرق 

دراد ینیعم  رادقم  وا  دزن  يزیچ  ره  و  (  6 « ) رادقمب هدنع  یش ء  لک  «و 

: دیامرف یم  رگید  دروم  رد  و 

(7 « ) ردقب هانقلخ  یش ء  لک  انا  »

.میدیرفآ هزادنا   هب  ار  يزیچ  ره  ام 

طارفا و زا  رودب  هزادـنا و  يور  زا  تلادـع و  تحلـصم و  وا و  هغلاب  تمکح  ساسارب  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  يزیچ  ره  باسح 
ات تسا  هدوب  یهلا  ماظع  يایبنا  تثعب  مهم  فادها  زا  لدع  هماقا   دهد و  یم  لیکشت  تلادع  مه  ار  تموکح  ساسا  و  تسا ، طیرفت 

تواخـس تمارک و  ار  ناسحا  قافنا و  هطباض   و  عامتجا ، درف و  هب   متـس  رارـضا و  نایز و  مدـع  ار  عورـشم  تیکلام  رایعم  هک  اجنآ 
يور هنایم  هعماج و  يداصتقا  ناینب  میکحت  هرخالاب   تسا و  هداد   رارق  يور  هدایز  فارـسا و  زا  رودب  زین  كاسما و  لخب و  زا  رودب 

.تسا مالسا  سدقم  عراش  دیکات  دروم  بولطم و 
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: لامریغ رد  فارسا   - 2

; لتق رد  فارسا  فلا )

يوخ و هب  هجوت  اب  لوتقم  ناگتـسب  دیـسر  یم  لتق  هب   يدعت  ملظ و  يور  زا  یـسک  هاگره   هک  دوب  نیا  رب  مسر  تیلهاج  نارود  رد 
زواجت و نیا  میرک  نآرق  .دـندناسر  یم  لـتق  هب  ار  لـتاق  ناگتـسب  زا  رفن  دـنچ  ییوج  ماـقتنا  يزوت و  هنیک  سح  یلهاـج و  تلـصخ 

: دومرف هتسناد و  دودرم  ار  ییوج  ماقتنا 

، دینکن فارسا  لتق  رد  اما  ( . 8 « ) لتقلا یف  فرسی  الف  »

: دیامرف یم  هک  هیآ  ردص  هب  هجوت  اب  مه  نآ  دنناسرب  لتق  هب  ار  رفن  کی  طقف  رفن ، کی  لتق  يارب  ینعی ،

«، قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  الو  »

لتاق هک  تسا  هدش  زیوجت  يدراوم  رد  طقف  مه  نتشک  نیا  ینعی  قح ، يور  زا  رگم  دیشکن  تسا  هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  یـسفن 
.دشاب هدش  سفن  لتق  بکترم  دمع  ملع و  اب  دشاب و  ندش  هتشک  بجوتسم 

; سفن رد  فارسا  ب )

اما تسا ، راکفارـسا  دنک  یم  زواجت  دوخ  یناسنا  میرح  زا  تیـصعم  هانگ و  باکترا  اب  دوش و  یم  جراخ  لادـتعا  ماظن  زا  هک  یـسک 
: تسا هتفرگ  رارق  یهلا  دیما  تمحر و  مایپ  لومشم  هک  يراکفارسا 

(9  ) .میحرلا روفغلا  وه  هنا  اعیمج  بونذلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقتال  مهسفنا  یلع  اوفرسا  نیذلا  يدابع  ای  لق 

.دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه   ادخ  هک  دیوشن  دیمون  دنوادخ  تمحر  زا  دیا  هدرک  متس  فارسا و  دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب 

.دوش یم  هدرمش   سفن  رب  فارسا  یناسنا  میرح  زرم و  دح و  زا  زواجت  هانگ و  هنوگره   هک  دوش  یم  هظحالم  
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: دنتشاد یمرب  زاین  تسد  لاعتم  دنوادخ  هاگرد   هب  دحا  گنج  نادهاجم  مینیب ، یم  رگید  ياج  رد 

(10  ) نیرفاکلا موقلا  یلع  انرصناو  انمادقا  تبث  انرما و  یف  انفارسا  انبونذ و  انلرفغا  انبر  اولاق ، نا  الا  مهلوق  ناک  ام  و 

تباث ار  ام  ياهمدـق  شوپب ، مشچ  اهراک  رد  ام  ياه  يوردـنت  زا  شخبب و  ار  ام  ناـهانگ  اراـگدرورپ  هک  دوب  نیا  طـقف  اـهنآ  راـتفگ 
.نادرگب زوریپ  نارفاک  تیعمج  رب  ار  ام  و  رادب ،

.تسا هدوب  هعزانم   یتسس و  و  (ص ،) ربمایپ رما  تعاطا  دنا  هدرواین  اجب  هدرک و  لودع  نآ  زا  هچنآ  دوش ، یم  دافتسم  هفیرش  هیآ  زا 

هار  هب   دور و  یم  نوریب  لادـتعا  ریـسم  زا  نآ  باکترا  اب  هک  تسا  ناسنا  یعیبط  يرطف و  دـح  زا  زواـجت  فارـسا و  هاـنگ ،  عون  ره 
رد نآرق  .دـنا  هدـش  ثوعبم  نآ  يارب  یهلا  يایبنا  هک  تسا  یلاع  فدـه  نآ  فالخ  تسرد  نیا  دوش و  یم  هدـناشک  یتسین  لاوز و 

: دیامرف یم  دروم  نیا 

(11 ; ) نوفرسمل ضرالا  یف  کلذ  دعب  مهنم  اریثک  نا  مث  تانیبلاب  انلسر  مهتءاج  دقلو 

هیآ نیا  رد  .دندرک  فارسا  يدعت و  نیمز  يور  رب  اهنآ  زا  يرایسب  اما  دندمآ ، لیئارسا   ینب    يوس   هب   نشور  لیالد  اب  نالوسر ، و 
.دندش هدولآ  هانگ   هب  یشکرس  نیا  هجیتن  رد  دندرکن و  تیعبت  قح  قیرط  ایبنا و  زا  هک  دنتسه  یناسک  نوفرسم »  » زا دارم  هفیرش 

: فارسا رایعم 

: دنیامرف یم  باحصا  هب  فارسا  دروم  رد  هک  تسا  لقن  (ع ) قداص ماما  ترضح  زا  یثیداحا 

بآ هدنامیقاب  ای  یشوپب  زین  هناخ  لخاد  رد  یشوپ  یم  وربآ   ظفح  يارب  هناخ  نوریب  هک  ار  یسابل  هک  تسا  نیا  فارسا  دح  نیرتمک 
هدمآ ثیداحا  زا  یـضعب  رد  ( 12  ) .يزادـنا رود  ار  نآ  هتـسه   هدروخ و  ار  امرخ  اـی  يزیرب و  رود  دـنام  یم  فرظ  رد  هک  ار  اذـغ  و 
يارب بآ  رتیل ) مراهچ  هس  لداعم   ) دم کی  رادقم  میوشن و  فارـسا  راچد  هک  میـشاب  بظاوم  دیاب  نتفرگ  وضو  ماگنه  رد  هک  تسا 

« ...اوبرشا اولک و  : » فارعا هروس  هفیرش 31  هیآ   لیذ  رد  زین  .دنک و  یم  تیافک  وضو 
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نآ زا  بلغت » نب  ناـبا  زا  یـشایع   » هک تسا  ثیدـح  نیا  هلمج   نآ  زا  هـک  تـسا  هدـش  لـقن  (ع ) قداـص ماـما  ترـضح  زا  یثیداـحا 
هزاجا  اهنآ  هب   تسا و  هتـشاذگ  تناما  هب  مدرم  دزن  رد  ار  نآ  هک  تسا  راگدرورپ  نآ  زا  تورث  لاـم و  هک  دـنک  یم  لـقن  ترـضح 

نآ دازام  دنشاب و  هتشاد  يراوس  بکرم  دننک ، حاکن  و  دنشوپب ، سابل  دنماشایب و  دنروخب و  يور  هنایم  لادتعا و  دح  رد  هک  هدومرف 
هنوگ نیا  هک  یسک  دننک و  میمرت  ار  اه  یگدنکارپ  دنربب و  نیب  زا  ار  یتاقبط  تافالتخا  هلیسو  نیدب  دنشخبب و  نینمؤم  يارقف  هب   ار 

دشاب و یم  لالح  زین  شبوکرم  زا  هدافتـسا  وا و  حاکن  تسا و  حابم  شلامعا  دـماشآ ، یم  دروخ و  یم  هک  ار  هچنآ  دـنک ، یم  لمع 
.درادن تسود  ار  نافرسم  دنوادخ  هک  دینکن  فارسا  هک  دومرف  سپس  تسا و  مارح  وا  رب  دنک  زواجت  دح  نیا  زا  هک  یسک 

: دنیامرف یم  مالعا و  تحارص  هب  ار  ناشرظن  هک  (ع ) ماما شیامرف  زا 

دوش یم  راکشآ  حوضو  هب  فارسا  تمرح  ( 13 « ) امارح هیلع  ناک  کلذ  ادع  نم  »

نیا لیلد  هب   دماجنا و  یم  تمرح  هب   دش  زواجت  هدش  حیرـصت  نادب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  هک  صخـشم  لداعتم و  دح  زا  یتقو  و 
راگدرورپ و رما  ربارب  رد  نایصع  ینکش و  میرح  یعون  ریذبت  فارـسا و  اوفرـستال )  ) نآرق حیرـص  یهن  لیلد  هب  ای  ثیداحا و  هنوگ  

رذبم وا  دـنک  قافنا  ادـخ  تعاطا  ریغ  رد  ار  يزیچ  هک  یـسک  : » دـیامرف یم  رگید  یثیدـح  رد  .دوش  یم  بوسحم  هریبک   ناهانگ  زا 
هب رگا  شـشخب  لذـب و  هک  دوش  یم  مولعم  اـج  نیا  رد  ( 14  ) .تسا دصتقم  وا  دـنک  قافنا  ار  يزیچ  ادـخ  هار  رد  هک  یـسک  تسا و 

ثحب هک  لاـح  تسین  هدیدنـسپ   یقـالخا و  یلمع  نینچ  مالـسا  دـید  زا  ـالوصا  دراد و  ار  فارـسا  مکح  دـشابن  یهلا  تین  دـصق و 
.تسا لوبقم  مالسا  رظن  زا  یلمع ، هنوگچ  هک  نیا  هب  مینکب  یلامجا  يا  هراشا  ات  تسا  بسانتم  دمآ  نایم  هب  یقالخا 
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:1 ناتساد

شنانامهیم يارب  داد  روتـسد  ناـشیا  میدـش و  دراو  ترـضح  رب  اـم  هک : دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناورم  نب  رـشب 
دینکن ار  راک  نیا  دومرف : ترضح  دندنکفا ، یم  رود  هب  ار  نآ  هتـسه  دندروخ و  یم  ار  بطر  یـضعب  دنروایب ، هزات  يامرخ  يرادقم 

.درادن تسود  ار  داسف  ادخ  تسا ؛ هّیور  یب  فرصم  نیا  هک 

:2 ناتساد

رب دایز  بآ  دوب و  نتفرگ  وضو  لوغشم  دعس  مان  هب  شنارای  زا  یکی  درک ، یم  روبع  یهار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  زیزع  ربمایپ 
! دعس يا  ینک  یم  فارسا  ارچ  دومرف : ترضح  تخیر ، یم  شیاضعا 

؟ تسا فارسا  زین  وضو  بآ  رد  ایآ  درک : ضرع 

.یشاب بآ  رهن  رانک  رد  دنچ  ره  هلب ، دومرف : ترضح 

: اه تشون  یپ 

.141  / ماعنا -1

.67  / ناقرف -2

.29  / ءارسا -3

تمکح 34/1153. ضیف ، هغالبلا   جهن  -4

ص 601. هحاصفلا ، جهن   -5

.8  / دعر -6

.49  / رمق -7

.35  / ءارسا -8

.54  / رمز -9

.141  / نارمع لآ  -10

.29  / ءارسا -11
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.4/448 همکحلا ، نازیم  -12

.2/10 ناهرب ، ریسفت   -13

.2/416 نامه ، -14

3( يا هقیقد  هد  ربنم   ) فارسا

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

نسحلا نبا  هجحلا  کیلول  نک  مهللا 

شخبب ارم  (س ) ارهز رطاخ  ضحم  راب  نیا  شخبب                    افو  اب  ما  هدش  افو  یب  هکنیا  زا 

شخبب ار  هدنب  طقف  وت  منک  یم  هبوت  نم  ما                       هدومن  یصاعم  دنب  ریسا  ار  دوخ 

شخبب امش  تزیزع  ناج  ایب و  اقآ  یلو                 ینک  یبوخ  وت  هک  ما  هدرکن  یبوخ 

شخبب ایب  ام  لد  زیزعلا  اهّیا  ای  (س                 ) همطاف هاچ  رد  فسوی  میا  هدرک  دب 

شخبب ادگ  یتشم  رطاخ  هب  ار  موق  نیا  دنتخورف                      ار  دوخ  فسوی  مامت  ، اجنیا 

شخبب افص  نازحا  هبلک ي  هب  ایب  رگید  تفر             دیشک و  رپ  افص  تشگ و  بارخ  ناعنک 

! داد تراشب  زیچ  ود  هب  ار  وا  نامز  ماما 
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: تسا هدومرف  لقن  راونالاراحب  باتک  رد  یسلجم  همالع 

.دنداتفا هار  هکم  دصق  هب  دوخ  ناتسود  اب  هدومن و  جح  رفس  هب  تمیزع  دصق  ناشاک  لها  زا  يدرم 

هار هب  رداق  رگید  هک  يروط  هب  دیدرگ  کشخ  شیاهاپ  هدش و  التبم  یتخس  يرامیب  هب  درم  نآ  دندیـسر  هک  فرـشا  فجن  رهـش  هب 
هدهاشم ي اب  ناتسود  .دوش  هارمه  رفس  نیا  رد  شناتـسود  اب  دناوتب  ات  درواین  تسد  هب  نتفر  هار  يارب  یتردق  درک  هچره  .دوبن  نتفر 

نحـص رد  ناـبزیم  صخـش  .دـندیدرگ  مارحلا  هللا  تیب  یهار  دوخ  دـندرپس و  حـلاص  دارفا  زا  یکی  هب  رهـش  ناـمه  رد  ار  وا  رما ، نیا 
یم شیور  هب  ار  هرجح  برد  تشاذگ و  یم  اهنت  هرجح  نیا  رد  ار  وا  زور  ره  تشاد و  يا  هرجح  مالسلا ) هیلع   ) نانم�مریما سدقم 

فقوت یکرحت و  یب  ترثک  زا  تفگ : وا  هب  دش  یم  نتفر  يایهم  هک  اهزور  زا  یکی  .تفر  یم  ارحص  هب  يزور  بسک  يارب  تسب و 
ارم ریـسم  نیب  رد  ربب و  تدوخ  اب  ارم  زورما  تسا  نکمم  تیارب  رگا  .مراد  تشحو  ناکم  نیا  زا  هدـمآ و  گنت  هب  ملد  ناکم  نیا  رد 
هک دندیـسر  یناـکم  هب  فجن  رهـش  نوریب  رد  اـت  درب  دوخ  اـب  ار  وا  هدرک و  لوبق  سپ  .ورب  یتـساوخ  هک  اـج  ره  تدوخ  نک و  اـهر 

دناشن ار  وا  فیرش  ماقم  نآ  زا  يا  هشوگ  رد  مالسلا .» هیلع  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق _  ترـضح  ماقم   » هب دوب  فورعم 
تشاذگاو شیوخ  لاح  هب  ار  وا  دوش و  کشخ  ات  تخادنا  یتخرد  يور  رب  تسش و  دوب  اجنآ  رد  هک  یبآ  ضوح  رد  ار  شـسابل  و 

.دش ارحص  یهار  شدوخ  و 
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: دیناوخب شدوخ  نابز  زا  ار   ارجام  هیقب ي 

دیماجنا و دهاوخ  اجک  هب  نم  راک  تیاهن  رد  هک  مدوب  هشیدـنا  نیا  رد  مئاد  .دوب  لوغـشم  تدـش  هب  مرکف  مدوب و  نیگهودـنا  رایـسب 
درک و مالس  نم  رب  هدش و  نحص  لخاد  نوگمدنگ  ورشوخ و  یناوج  لاح  نیمه  رد  مرب !؟ هانپ  دیاب  یسک  هچ  هب  ملکـشم  لح  يارب 

نآ ات  هک  دروآ  اج  هب  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  زامن  تعکر  دـنچ  بارحم  دزن  رد  و  هدـش   لـخاد  دوب  ماـقم  نآ  رد  هک  یقاـتا  هب 
هب درک و  مالـس  نم  رب  هدش و  نحـص  لخاد  نوگمدنگ  ورـشوخ و  یناوج  لاح  نیمه  رد  .مدوب  هدـیدن  نآ  لثم  يزامن  زگره  نامز 

نامز نآ  ات  هک  دروآ  اج  هب  عوشخ  عوضخ و  تیاهن  رد  زامن  تعکر  دـنچ  بارحم  دزن  رد  هدـش و  لخاد  دوب  ماقم  نآ  رد  هک  یقاتا 
راچد ییالب  هب  مدرک : ضرع  .دش  ایوج  ار  ملاوحا  دـمآ و  نم  دزن  دـش ، مامت  شزامن  هک  ینامز  .مدوب  هدـیدن  نآ  لثم  يزامن  زگره 

نیا ات  درب  یم  ایند  نیا  زا  ارم  هن  ددرگرب و  ما  یتمالـس  ات  دهد  یم  افـش  ارم  هن  دنوادخ  هدـیدرگ و  گنت  نآ  زا  ما  هنیـس  هک  ما  هدـش 
راچد ییالب  هب  مدرک : ضرع  .دـش  ایوج  ار  ملاوحا  دـمآ و  نم  دزن  دـش ، مامت  شزامن  هک  ینامز  موش  صالخ  يراـمیب  يراـتفرگ و 
نیاات درب  یم  ایند  نیا  زا  ارم  هن  ددرگرب و  ما  یتمالـس  ات  دهد  یم  افـش  ارم  هن  دـنوادخ  هدـیدرگ و  گنت  نآ  زا  ما  هنیـس  هک  ما  هدـش 

نآ زا  سپـس  .دنک  یم  تمحرم  وت  هب  ار  ود  ره  دنوادخ  يدوز  هب  .شابن  نیگهودـنا  دومرف : سپ  .موش  صالخ  يرامیب  يراتفرگ و 
متـساخرب و دوخ  ياـج  زا  .تسا  هداـتفا  نیمز  يور  دوب  تخرد  يور  هک  ینهاریپ  مدـش  هجوـتم  ماـگنه  نیا  رد  .تفر  نوریب  ناـکم 

.مدرک نهپ  تخرد  يور  رب  رگید  راب  متسش و  هتشادرب و  ار  نهاریپ 
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لاحلا یف  منک !؟ تکرح  متـسناوت  هنوگچ  سپ  متـشادن ! كرحت  نداتـسیا و  رب  یتردق  هک  نم  متفگ  دوخ  اب  مدـمآ و  دوخ  هب  هاگان 
فیرش ماقم  نآ  زا  وا  نتفای  يارب  سپ  .تسا  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامزلا بحاص  ترـضح  صخـش  نآ  هک  مدرک  نیقی 
ترضح نآ  ارچ  هک  مدروخ  ترسح  مدش و  مدان  رایسب  سپ  .متفاین  ار  یسک  یلو  متخادنا  هاگن  ارحص  نآ  فارطا  هب  مدش و  جراخ 

شبایغ رد  هچنآ  ندینـش  زا  سپ  دش و  ریحتم  دـید  لاح  نآ  رد  ارم  تشگرب و  ارحـص  زا  هرجح  بحاص  درم  نآ  یتقو  .متخانـشن  ار 
هللا لجع   ) رصع یلو  ترـضح  تیانع  تکرب  هب  سپ  .دروخ  ترـسح  رایـسب  میدوب  هداد  تسد  زا  هک  یقیفوت  تهج  هب  دوب  هداد  خر 

ات دنتشگ ، رب  جح  زا  شناتسود  هک  ینامز  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  یتمالس  اددجم  درم  نیا  مالـسلا ،) هیلع  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت 
تحص نینچنیا  .دش و  هدرپس  كاخ  هب  سدقم  نحص  رد  تفر و  ایند  زا  دش و  رامیب  یتدم  زا  سپ  یلو  .دوب  نانآ  اب  یهاتوک  تدم 

.دیدرگ عقاو  دوب  هداد  وا  هب  هیلع ) هللا  تاولص   ) نسحلا نب  تجح  ترضح  هک  يربخ  ود  نآ 

: فارسا ثحب  همادا 

يرگناوت هیام  يور  هنایم  تسا و  رقف  یتسدگنت و  بجوم  فارسا 

(1) هاوثم » فرسلا  هارثم و  دصقلا  : » هک تسا  هدمآ  (ع ) یلع ماما  زا  یثیدح  رد 

ددرگ یم  رقف  طوقس و  بجوم  یجرخلو  فارسا و  يدنمتورث و  بجوم  يور  هنایم  داصتقا و  ینعی 

« رقفلا ینغلا و  یف  دصقلا  ثلاثلا  رکذف  تایجنم  ثالث  :» دومرف هک  دیامرف  یم  لقن  (ص ) ادـخ لوسر  زا  (ع ) نیدـباعلا نیز  ماما  زین  و 
(2)
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سپ .تسا  يدنمزاین  يرگناوت و  رد  لادتعا  يور و  هنایم  نآ  نیموس  هک  دـنیامرف  یم  یفرعم  تاجن  يارب  لماع  هس  لوسر  ترـضح 
ثیدـح نیا  زا  هک  یمهم  هتکن   .دـنزادرپ  فارـسا  هب   دـنراد  عیـسو  یلام  تاـناکما  هک  نیا  هناـهب   هب   دـنرادن  قح  مه  رگناوت  دارفا 

.تسا یتسدگنت  رقف و  بجوم  ریذبت  فارسا و  هک  تسا  نیا  دوش  یم  طابنتسا 

تسا مارح  هشیمه  هک  یفارسا 

.درادن یصاخ  ياج  ای  نامز ، ای  صخش  هب   صاصتخا  تسا و  مارح  تالاح  همه   رد  اج و  همه   رد  هک  تسا  فارسا  مسق  هس 

بآ هک  ییاـج  رد  نتخیر  ار  بآ  فرظ  هیقب   دـننام  .دـشاب  مـک  لاـم  نآ  دـنچ  ره  نآ ، ندرک  هدـیاف   یب  لاـم و  ندرک  عیاـض   - 1
رود ای  ندرک و  هراپ   تسا ، نارگید  ای  یـصخش  هدافتـسا  لباق  هک  ار  یـسابل  ای  .ددرگ  یم  زاین  عفر  رادـقم  نآ  هب   دـشاب و  باـیمک 

ار نآ  هک   يریغـص  تسد  هب  لام  نداد  ای  دوش و  هابت   عیاض و  هک  نیا  ات  ندادن  يرگید  هب   نتـشادهگن و  ار  یکاروخ  ای  نتخادنا و 
.اهنیا ریاظن  دنک و  یم  فلت 

تسا فارسا  مه  رضم  ياهزیچ  ندروخ 

ندروخ دننام  اهنآ  ریغ  یندیماشآ و  یندروخ و  زا  دناسرب ، ررـض  ندب  هب   هچنآ  رد  تسا  لام  ندرک  فرـص  فارـسا ، دراوم  زا   - 2
.تسین فارسا  تسا ، نآ  حالص  هب   عفان و  ندب  يارب  هک  هچنآ  رد  لام  فرص  هچنانچ  .دشاب  رضم  هاگ   ره  يریس  زا  سپ  يزیچ 

تسا فارسا  تامرحم  رد  لام  ندرک  فرص 

و هدـنناوخ   و  هشحاف   ترجا  رامق و  تالآ  بارـش و  ندـیرخ  دـننام  تسا ، مارح  اعرـش  هک  ییاهفرـصم  رد  لام  ندرک  فرـص   - 3
رد و  اهنیا ، ریظن  دـناسر و  یم  یناملـسم  هب   یمتـس  ای  درادرب  رد  یملظ  هک  يزیچ  رد  لاـم  ندومن  فرـص  ماـکح و  هب   نداد  هوشر 
نآ رد  لام  فرـص  ندوب  فارـسا  یکی  لمع و  لصا  ندوب  هاـنگ   یکی  تسا ، تیـصعم  ادـخ  رما  تفلاـخم  تهج  زا  يدراوم  نینچ 

.دراوم
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، یهلا ياـهتمعن  ندرک  فلت  ندرک و  فرـصم  اوراـن  اـجیب و  تسا ، اـم  ثحب  دروم  هک  يداـصتقا  دـعب  زا  هژیوب   یلک و  روط  هب  سپ 
: دیامرف یم  هراشا  نآ  فلتخم  دراوم  هب   هنوگچ  میرک  نآرق  هک  مینیب  یم  اذل  تسا ، اهتمعن  نآ  زا  هعماج  ندرک  مورحم 

(1) دراد » یمن  تسود  ار  نیفرسم  تدنوادخ  »

(2) دنیوگغورد » رایسب  هدوبن و  تیاده  لباق  نیفرسم  »

(3) دنرادن » تاجن  دنا و  یهارمگ  تکاله و  لها  »

(4) دنبیر » کش و  دیدرت و  لها   »

(5) دنشتآ » لها  »

(6) .دنتسین » يوریپ  لباق   »

یم الثم  هداد و  رارق  شهوکن  دروم  مه  ار  كاسما  لخب و  دیجم ، نآرق  رگید ، تهج  زا  تسا  میقتـسم  طارـص  رب  مالـسا  يانب  نوچ 
: دیامرف

(7) هلضف » نم  هللا  مهیتا  ام  نومتکی  لخبلاب و  سانلا  نورمای  نولخبی و  نیذلا  »

مدرم هب    » دننک یم  نامتک  هدیـشخب   نانآ  هب   دوخ  لضف  زا  ادخ  هچنآ  دنراد و  یم  او  لخب  هب   ار  مدرم  دـنزرو و  یم  لخب  هک  نانآ 
.دیسر دنهاوخ  دوخ  رفیک  هب   دنناسر » یمن  هدافتسا 

؟ دنا هدش  هدرمش  ناطیش  ناردارب  نیرذبم  ادخ و  ضوغبم  نیفرسم  ارچ 

هک دشاب  نینچ  دناوت  یم  نافرـسم  دروم  رد  نآ  نییبت  درک و  وجتـسج  یمالـسا  تاداقتعا  ینیب و  ناهج  رد  دـیاب  ار  بلطم  نیا  تلع 
.دراد یم  تسود  ار  تلادع  نابحاص  اعبط  دنک و  یم  ناسحا  تلادع و  هب   رما  دنوادخ 

« ناسحالا لدعلاب و  رمای  هللا  نا  »

مشخ و دروم  ارهق  دـنا  هتخاـس  دوـخ  هشیپ   ار  فرـصم  رد  یتلادـع  یب  هدرک و  یچیپرـس  ناـمرف  نیا  زا  ناراکفارـسا  هک  اـجنآ  زا  و 
هفیرـش هیآ   زا  ار  ناطیـش  هب   ناشتهابـش  ندوب و  تسدمه  تلع  ناراکریذبت  دروم  رد  یلو  تفرگ ، دـنهاوخ  رارق  دـنوادخ  ینمـشد 

یم مه  ریظن  و  هباشم   ینعم  هب  برع  تغل  رد  ردارب  ریبعت  دنناطیش و  ناردارب  نارذبم  دیامرف : یم  هک  اج  نآ  درک  طابنتسا  ناوت  یم   
دوخ تسا و  دنوادخ  ياهتمعن  ندرک  عیاض  يانعم  هب   ریذبت  رگید  فرط  زا  و  تسا ، ساپـسان  شراگدرورپ  ربارب  رد  ناطیـش  دیآ و 
درک ادخ  نامرف  زا  درمت  تفرگ و  هدیدان  ار  زیچ  همه  هک  تسا  يدرف  نیتسخن  ناطیش  و  اهتمعن ; نآ  هب   تبسن  تسا  یساپسان  یعون 

اب نانآ  زا  دوب و  دنهاوخ  ناطیش  ناتسدمه  ناراکمه و  زا  دنشاب  اوران  تلصخ  نیا  هب   التبم  هک  اهنآ  اذل  دومن ، زاب  ار  یساپسان  هار  و 
.نآرق يابیز  ریبعت  زمر  تسا  نیا  تسا و  هدش  دای  ناطیش  ناردارب  ناونع 
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(ص) ادخ لوسر  زا  یسرد 

: تسا هدمآ  لوقعلا  فحت  باتک  رد 

هناف  عضاوتا هللا ; ینکل  و  همرحا   هبرـشا و ال  ال  هبحاص   نع  امهدـحاب  یفتکی  نابارـش  (ص :) لاقف هبرـشل   لسع  نبلب و  لجرلا  ءاج  »
« هللا هرجآ   هللا   رکذ  رثکا  نم  و  همرح   رذب  نم  هللا و  هقزر   هتـشیعم   یف  دصتقا  نم  هللا و  هعـضو   ربکت  نم  هللا و  هعفر   عضاوت هللا  نم 

(1)

مروخن و ار  نآ  نم  دنک  یم  تیافک  يرگید  زا  یکی  هک  یندیـشون  ود  دومرف : دشونب  ات  دروآ  (ص ) ربمایپ يارب  لسع  ریـش و  يدرم 
دنک ربـکت  هک  ره  درب و  ـالاب  شیادـخ  دـنک  عـضاوت  ادـخ  يارب  هک  ره  اریز  .مـنک  یم  عـضاوت  ادـخ  يارب  یلو  مـنک  یمن  مـه  مارح 
یب ار  وا  دنوادخ  دنک  يور  هدایز  هک   ره  دهد و  يزور  شیادـخ  دـنک  يور  هنایم  یگدـنز  رد  هک  ره  دزاس و  راوخ  ار  وا  دـنوادخ 

.دهد ازج  شیادخ  دنک  دای  رایسب  ار  ادخ  هک   ره  دنادرگ و  بیصن 

: دومرف (ع ) قداص ماما 

: دوش یمن  باجتسم  ناشیاعد  هک  دنتسه  هتسد  راهچ  »

هتفگ وا  باوج  رد  دنک  یمن  شالت  يزور  بلط  رد  و  هدب  ! يزور  نم  هب  ایادخ  دـیوگ : یم  دنیـشن و  یم  هناخ  رد  هک   یـسک  لوا )
: دوش یم 

»؟ بلطلاب كرمآ  ملا  »

؟ مدادن روتسد  يزور  بلط  هب   ار  وت  ایآ 

: دنیامرف یم  دنک ، یم  نیرفن  ار  وا  تسا و  تحاران  دوخ  رسمه  زا  هک  یسک  مود )

« کیلع اهرما  لعجا  ملا  »

؟ مدادن رارق  وت  تسد  هب  ار  وا  رما  ایآ 

: دیوگ یم  تسا ، هدرک  عیاض  ار  نآ  هتشاد و  یلام  هک   یسک  موس )

« ینقزرا مهللا  »
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! هدب يزور  نم  هب   ایادخ 

: دنیامرف یم 

»؟ داصتقالاب كرمآ  ملا  »

میدرکن رما  جرخ  رد  لادتعا  يور و  هنایم  داصتقا و  هب  ار  وت  ایآ 

»؟ حالصالاب كرمآ  ملا   » و

؟ میدادن ار  لام  رد  حالصا  روتسد  وت  هب  ایآ 

: دیامرف یم  دنوادخ  دوش ، رکنم  هدنریگ  ماو  دعب  دنهد و  ماو  نارگید  هب   دهاش  نودب  دوخ  لام  زا  هک  یناسک  مراهچ )

(1) هداهشلاب »؟ كرمآ  ملا  »

؟ يریگب دهاش  میدادن  روتسد  وت  هب   ایآ 

.درادن يا  هدیاف  اعد  ماو ، تخادرپ  رد  نتفرگن  دهاش  فارسا و  دوجو  اب  هک  دییامرف  یم  هظحالم 

4( يا هقیقد  هد  ربنم   ) فارسا

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

دیآ رفس  ز  دیاش   شهار ،  رس  هتسشنب  دیآ                   رصب  مکشا ز  دنچ ،  ات   شمغز  بر  ای 

دیآ رحس  هک  دیاش  بش ،  ره  مرُمِش  بکوک  شرجه                زا  رحس  ات  بش  راز ،   ملانب  دنچ  ات 

دیآ رگد  راب  کی  دیاش ، مرگن  شزاب  ندید               شرگد  مهاوخ   ، منیب شخر  هک  مد  ره 

دیآ رد  هک ز  دیاش   ، بش ره  مبلط  ار  وا  شیاج                      نم  لد  ردنا  اما ،  ناهن  هدید  زا 
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دیآ رس  هب  هچ  ار  لد   ، شرجه مغ  درد  زک  شیوخ                  نورد  زار  نم  تفگ ، مناوتن  سک  اب 

دیآ رَمش  نوزفا ز  لد ،  رب  وا  مغ  ریت  اما                 قارف  درد  زا  مزاس  ، یم  مزوس و  یم 

دیآ ردب  هدرپ  زا  هاش  ناک  يرظن  برای  مدمه            مغ  تنحم و  اب  یک  ات  ناغف  هب  ناریح " "

دالوف تخت  رد  فرشت 

فرط زا  دومرف : تشاد ,  یلاع  یتاماقمو  دوب  ناهفـصا  تعامج  همئا  نیرتدامتعا  دروم  هک  یناسارخ ,  داوج  دیـس  ياقآ  مو  _ حر م_
ار يدار  _ فا اذ  ل_ دو , نارگید ب_ نم و  کلم  هک  یلاح  رد  دـنیامن  بصغ  ار  ناهفـصا  داـبآ  حـلاص  دنتـشاد , لاـیخ  تموکح , 

ماما سدقم  روضح  هب  يا  هض  _ ير .داد ع_ يا ن_ هجیتن  تارکاذم  میدومن ,  تساوخرد  هچره  ام  .دنداتسرف  اج  نآ  فرـصت  يارب 
زا يرایـسب  روبق  هک  تسا  ناهفـصا  رد  یمهم  ناتـسرب  ق_  ) دالو تخت ف_ هب  متخادـنا و  هناـخدور  رد  متـشون و  هادفانحاورارـصع 
 : متفگ یم  ررکم  مدش و  هبدن  ياعد  ندناوخ  لوغـشم  عرـض  يا ب_ا ت_ _ه  بار رد خ_ متفر و  دشاب ) یم  اج  نآ  رد  ادخ  ءایلوا 

یبسا مس  يادص  هاگان  مییامن )؟  تاقالم  ار  تترضح  ات  تسه  امش  هب  ندیـسر  يارب  یهار  ایآ   ) یقلتف لیبس  دمحا  نب  ای  کیلا  له 
هب تحار و  مبلق  وا  هد  _ ها زا م_ش_ .دـش  بیاـغ  درک و  نم  هب  یهاـگن  .دور  یم  هلبق  هب  ور  بـسا   راوـس  یبرع  مدـید  مدینـش و  ار 

نیمه هب  هک  مدید  یم  ار  شترضح  اررکم  باوخ  رد  انمـض  .دش  لح  الماک  ملکـشم  دعب  بش  مدرک .  ادیپ  نانیمطا  اهراک  حالـصا 
دندوب لیامش 

 : فارسا ثحب  همادا 

: فارسا ءوس  راثآ 
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يدرف ياهنایز  فلا )

یم راب  هب   يریذپان   ناربج  ياهنایز  زین  دوخ  يارب  دنک ، یم  لیمحت   تلم   و  هعماج   رب  هک  يداصتقا   ياهنایز  رب  هوالع   راکفارسا ،
: دروآ

; یهلا مشخ   - 1

نامه دوش ، یم  ادخ   مشخ  راتفرگ  و  رودـب   ادـخ   تمحر  زا  دـنز ، یم  مه   رب  ار  هعماج   يداصتقا  نزاوت  لداعت و  نوچ  راکفارـسا 
: تسا هدمآ   دیجم  نآرق  رد  هک   هنوگ  

، دراد یمن  تسود  ار  ناراکفارسا  دنوادخ  ( 1 « ) نیفرسملا بحیال  هنا  »

: دومرف (ع ) قداص ماما  و 

.تسادخ بضغ  دروم  فارسا  ( 2 « ) هللا هضغبی  رما  فرسلا  نا  »

; تیاده زا  تیمورحم   - 2

: هدومرف یفرعم  هنوگنیا   ار   دوخ  تسا و  هدوشگ   ناگدنب  رب  شتمحر  ياهرد  هراومه   هک  لاعتم  يادخ 

(3 « ) بوتلا لباق  بنذلا و  رفاغ  »

: دیامرف یم  ناراکفارسا  هب   تبسن  نکل   

.دنک یمن  تیاده  تسوگغورد  راکفارسا و  هک   ار   یسک  دنوادخ  انامه  (  4 « ) باذک فرسم  وه  نم  يدهی  هللا ال  نا  »

; رقف  - 3

دناشک یم  رقف  هطرو   هب   ار  هعماج  مه  دوخ  ياوران  فرصم  رثا  رد  راکفارسا  هک  اریز  تسا ، رقف  فارسا ، يداصتقا  رثا  نیرت  نشور 
نک هشیر  يداصتقا و  یگنهامه   داجیا  تیمورحم  رقف و  اـب  مالـسا  هزراـبم   ياـههار   زا  یکی  اذـل  .دوش  یم  رقف  راـچد  دوخ  مه   و 

.تسا فارسا  نتخاس 

: دنیامرف یم  (ع ) یلع ترضح 

.تسا یتسدگنت  و  رقف   هیام   یجرخلو   فارسا و   يرگناوت و  ثعاب  يور  هنایم  داصتقا و  (  5 « ) هاوتم فرسلا  هارثم و  دصقلا  »

.تسا رقف  لماع  یجرخلو  (  6 « ) فارسا رقفلا  ببس  : » دومرف زین  و 

; تکاله  - 4
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: دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  دیجم  نآرق  .دشک  یم  يدوبان  هب   ار  ناسنا  دشاب  هک  یعون  ره  زا  فارسا 
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نافرـسم و اما  میداد ، تاجن  میدرک   هدارا   هک  ره  اب   ار  اهنآ  سپـس  میدرک و  اـفو  میداد  اـیلوا   ءاـیبنا و  هب  هک  ییاـه  هدـعو  هب   اـم  »
(7 « ) میدرک كاله  ار  نارگمتس 

.دناشک یم  تکاله  هب   ار  ناسنا  دایز  يراکفارسا  (  8 « ) رمدت فرسلا  هرثک  : » دیامرف یم  (ع ) یلع ترضح  زین  و 

; يورخا رفیک   - 5

تـسین ایند  رد  یتسدگنت  رقف و  اهنت  دنـشاب ، هتفرگ  هدـیدان  ار  ادـخ  یهاون  رماوا و  و  هدرک   زواجت  یهلا  دودـح  زا  هک  یناسک  رفیک 
: دیامرف یم  هراب   نیا  رد  دیجم  نآرق  .تسا  نانآ  راظتنا  رد  زین  يورخا  باذع  هکلب  

« یقبا دشا و  هرخآلا  باذعلو  هبر  تایآب  نمؤی  مل  فرسا و  نم  يزجن  کلذک  «و 

رترادـیاپ رتدـیدش و  ترخآ  باذـع  درواین ، شراگدرورپ  تاـیآ  هب   ناـمیا  دـنک و  فارـسا  هک   ار  یـسک  میهد  یم  ازج  نینچ  نیا 
: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  تسا ،

« رانلا باحصا  مه  نیفرسملا  نا  «و 

یم فارـسا  راچد  اهیگزره   لـطاب و  ریـسم  رد  هک  يدارفا  عضو  هک  تسا  مولعم  بیترت  نیا  هب  .دـنخزود  لـها  نافرـسم  هک  یتسارب 
! دوب دهاوخ  هچ  دنوش 

فارسا یعامتجا  ياهنایز  ب )

هب دناوت  یمن  ناسنا  یلو  دشاب  یم  یعرـش -  دودـح  تیاعر  اب  دوخ -  جـنرتسد  راک و  لصاح  کلام  سک  ره  مالـسا ، رظن  زا  هتبلا  
يارب يریگ  هرهب  یکی  دراد : یساسا  طرش  ود  هکلب  دنک  جرخ  فرـص و  ار  نآ  دهاوخب  هک  روط  ره  تسا  یلام  کلام  هک  نیا  هناهب 

: دشاب هتشاد  دناوت  یم  تروص  ود  اهنیا  لیطعت  نارگید و  هب   نداد  هرهب  يرگید  دوخ و 

.نارگید هن   دوش و  دنم  هرهب  نآ  زا  دوخ  هن   هک  رثاکت  يزودنا و  تورث   : فلا
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: دنشاب یم  ریز  حرش  هب  ییاهدمایپ  ياراد  عونمم و  ود  ره  هک  يراکفارسا ، سوه و  اوه و  هار  رد  لام  فرص  ب : 

مکح زین  یعامتجا  قالخا  درک و  رکشت  دیاب  یناسحا  ره  ربارب  رد  هک  تساریذپ  ار  بلطم  نیا  یناسنا  ره  نادجو  یـسانشان ، قح  ( 1
.نابرهم قلاخ  ات  ملعم  داتسا و  ردام ، ردپ و  یکین  ناسحا و  زا  میشاب ، رازگساپس  سانش و  قح  دیاب  یکین  ره  لباقم  رد  هک  دنک  یم 

(9 « ) دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  مکندیزال و  مترکش  نئل  »

.تسا دیدش  متازاجم  دینک  تمعن  نارفک  رگا  میهد و  ینوزف  دیروآ ، اجب  ار  تمعن  رکش  رگا 

فرـصم یجرخلو و  هک  راکفارـسا  دارفا  یلو  دنزغل  یمن  زگره  یگدنز  ياهبیـشن  زارف و  رد  لدتعم  ياهناسنا  یتسـس ، لزلزت و   - 2
.دوب دنهاوخ  لزلزتم  هدروخ و  تسکش  دنرادن ، تمواقم  هیحور  نوچ  هتفرگ  ارف  ار  ناشیگدنز  داعبا  مامت  یگدز 

یم يور  هناگیب  هب  دوخ  جاتحی  ام  نیمات  يارب  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دیلوت  تردـق  هتفر   هتفر  یفرـصم  هعماج   دـیلوت ، شهاک   - 3
.درادن حیضوت  هب  زاین  هدش و  تباث  همه   يارب  توغاط  تموکح  نارود  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  .دروآ 

كانلوه هطرو   هب   و   هدروآ   نوریب  حیحص  ریسم  زا  ار  ناسنا  دروم ، یب  اجبان و  ياهشاپ  تخیر و  یجرخلو و  یقالخا ، طوقس   - 4
یم غورد  دریگ ، یم  هوشر   دهد ; یم  نت  یتسپ  ره  هب  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب   یهاگ  راکفارسا  ناسنا  دناشک ، یم  یهابت  داسف و 

.دشک یم  ییاوسر  هب  شراک  ماجنا  رس  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تیصخش    تفع و  فلتخم ، نیوانع  هب   دروخ ، یم  ابر  دیوگ ،

هکلب تسی  ایند  رد  یتسدگنت  رقف و  اهنت  دنشاب ، هتفرگ  هدیدان  ار  ادخ  یهاون  رماوا و  هدرک و  زواجت  یهلا  دودح  زا  هک  یناسک  رفیک 
.تسا نانآ  راظتنا  رد  زین  يورخا  باذع   
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.دناشک یم  هدیقع  فعض  نامیا و  یتسس  هب  دنک و  یم  جراخ  لادتعا  هار  زا  ار  یمدآ  يراکفارسا  نامیا ، فعض   - 5

هب یگتـسباو  نینچمه  .تسا و  اه  يراکفارـسا  نیمه  عطق  روط  هب   یتاـقبط  فـالتخا  یـساسا  لـلع  زا  یکی  یتاـقبط ، فـالتخا   - 6
هغدغد اهنیا  رب  هوالع  .درمش  دیاب  فارسا  ياهدمایپ  رگید  زا  ار  ینکش  میرح  ادخ و  زا  تلفغ  نارگید و  قوقح  عییضت  ناگناگیب و 

.تسا اه   يراب  دنب و  یب  اهیجرخلو و  ملسم  جیاتن  زا  یناور  یمسج و  ياهیرامیب  یحور و  ياهیراتفرگ  رطاخ و 

اهتشون یپ 

.14  / ماعنا - 1

.15/262 هعیشلا ، لئاسو  - 2

.3  / رفاغ - 3

.28  / نمؤم - 4

هعیشلا 15/285. لئاسو   - 5

ص 159. مکحلاررغ ، تسرهف   - 6

.90  / ءایبنا - 7

ص 195. مکحلاررغ ، تسرهف   - 8

.7  / میهاربا - 9

(5  ) ترایز

نیعبرا يور  هدایپ  هچخیرات  هب  یهاگن  البرک ؛ ات  هدایپ 

نیعبرا يور  هدایپ  هچخیرات  هب  یهاگن  البرک ؛ ات  هدایپ 

ماما ترایز  يارب  البرک  يوس  هب  هدایپ  تروص  هب  يدایز  نایعیـش  هلاـس  ره  هک  تسا  نایعیـش  هژیِو  مهم و  لاـمعا  زا  نیعبرا  تراـیز 
هدیزرو هژیو  مامتها  رما  نیا  هب  مه  هعیش  ياملع  .تسا  هدوب  موسرم  نایعیش  نایمرد  مایالا  میدق  زا  تنـس  نیا  .دنور  یم  ع )  ) نیـسح

.دنا

.تسا ع »)  ) نیسح ماما  ترایز  خیرات   » هدنورپ زا  یتمسق  هلاقم  نیا 

ترایز
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شاداپ .تسا  هدش  دراو  نآ  هرابرد  يرایـسب  تایاور  هدش و  هدرمـش  يونعم  مهم  روما  زا  ع ،)  ) راهطا همئا  دقارم  ادخ و  هناخ  ترایز 
ساره لوـه و  هتفر و  راوز  تراـیز  هب  ع )  ) تیب لـها  هک  تسا  هدـمآ  تـیاور  رد  هدـش و  ناـیب  تراـیز  يارب  یفلتخم  يورخا  ياـه 
تایاور هدش و  شرافس  رایسب  زین  ع )  ) نیسح ماما  ترایز   (2) .دنهد رارق  تعافش  دروم  ار  ناشیا  (1) و  هدرک رود  اهنآ  زا  ار  تمایق 

اب ربارب  ناشیا ، ترایز  (3) و  تـسا ناما  رد  خزود  شتآ  زا  ع )  ) ترـضح نآ  رئاز  .تسا  هدش  دراو  نآ  يارب  یناوارف  ياه  شاداپ  و 
هب هلوبقم  هقدص  رازه  راد و  هزور  رازه  ردـب و  يادهـش  زا  دیهـش  رازه  رجا  تسا ، هدـنب  رازه  ندرک  دازآ  هرمع و  رازه  جـح و  رازه 

(5) .دوش یم  تمارک  وا  هب  هک  تسا  یباوث  نیرتمک  هدنیآ ، هتشذگ و  ناهانگ  شزرمآ  (4) و  دوش یم  اطع  ع )  ) نیسح ماما  رئاز 

16637 ص :

.11 دمحم : نب  رفعج  هیولوق ، نبا  تارایزلا ، لماک  ( 1 - ) 1
.12 تارایزلا : لماک  ( 2 - ) 2

.122 تارایزلا : لماک  ( 3 - ) 3
142 و 143 و 164. تارایزلا : لماک  ( 4 - ) 4

.138 تارایزلا : لماک  ( 5 - ) 5
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دای اه و  لد  يرادـیب  یـسانشادخ ، سفن و  هیکزت  هلمج  زا  یفلتخم  تارمث  دـیاوف و  يورخا ، ياه  شاداـپ  رب  هوـالع  تراـیز ، يارب   
میظعت و تراـیز  هرمث  نیرت  صخاـش  .تسا  دارم  هب  تدارا  بدا و  زاربا  (1) و  يرادافو مالعا  رگ  نایب  ترایز ، هدـش و  نایب  ترخآ 

یناوارف میظعت  رب  هوالع  دریگ ، تروص  هدایپ  ياپ  اب  هک  ینامز  تشادوکن  نیا  .تسا  ع )  ) راهطا همئا  دنوادخ و  هاگیاج  تشادگرزب 
هب .دشک  یم  خر  هب  ار  یگدنب  زا  هناقـشاع  يا  هولج  دوش و  یم  یقیمع  يونعم  طابترا  داجیا  ببـس  دراد ، دوجو  تکرح  نیا  رد  هک 

کچوک تداهـش ، تمـصع و  رهپـس  دیـشروخ  يدرمناوج و  میلقا  ناطلـس  ربارب  رد  ار  دوـخ  هداـیپ ، رئاز  يدـنبرد : موـحرم  هدوـمرف 
(2) .درامشیم

، هدـش لقن  هک  هنوگ  نامه  درادـن ، یـصاخ  ناـمز  هب  صاـصتخا  هدوب و  هتـشذگ  زا  هک  تسا  یتشادـگرزب  هداـیپ ، ياـپ  اـب  تراـیز   
صاصتخا هویش ، نیا  (3) ؛ دومیپ شیاه  مدق  هلیـسو  هب  ار  ریـسم  نیا  هک  یلاح  رد  تفر ؛ ادخ  هناخ  ترایز  هب  راب  رازه  مدآ  ترـضح 
يروتارپما اب  دربن  رد  هاگره  هک  دوب  هتـسب  نامیپ  ادـخ  اب  مور  هاشداپ  رـصیق ، هک  هنوگ  ناـمه   (4)، درادن یـصاخ  گنهرف  نید و  هب 

سپ وا  .دورب  سدـقملا  تیب  ترایز  هب  هدایپ  هینطنطـسق ،)  ) دوخ تموکح  رقم  زا  گرزب ، يزوریپ  نیا  هنارکـش  هب  دوش ، زوریپ  ناریا 
(5) .دش سدقملا  تیب  راپسهر  هدایپ  ياپ  درک و  لمع  دوخ  رذن  هب  يزوریپ ، زا 

16638 ص :

هتعیش هئایلوا و  قنع  یف  ادهع  ماما  لکل  نا  ع :)  ) اضرلا لاق  ص 577 . ج 2 ، یلع : نب  دمحم  هیوباب  نبا  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ( 6 - ) 1
.مهروبق هرایز  دهعلاب  ءافولا  مامت  نم  نا  و 

.136 یگنس :) پاچ   ) هداهشلارارسا ( 7 - ) 2
ج11 ص132. نسح : نب  دمحم  یلماع  رح  هعیشلا ، لیاسو  ( 8 - ) 3

سنشجرذآ ةدکـشتآ  دیوگ : یم  زیـش  ةرابرد  هبدادرخ  نبا  ج2 ص39 : مظاک : دـمحم  يدرونجب  يوسوم  ناریا ، همانـشناد  ( 9 - ) 4
، دیسر یم  یهاش  هب  ناشیا  زا  یسک  هاگره  دوب و  ردق  نارگ  ناسوجم  دزن  رد  هدکـشتآ  نیا  تسا و  هدوب  اجنآ  رد  پسنـشگ ) رذآ  )

.تفر یم  نآ  ترایز  هب  هدایپ  نیادم  زا 
ص696. رفعج : یناحبس  تیدبا ، غورف  ( 10 - ) 5
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(، ع  ) قداص ماما  .تسا  هدش  نآ  رب  يرایـسب  شرافـس  هدـش و  هدرمـش  هنـسح  یتنـس  هدایپ ، ياپ  اب  ترایز  زین ، مالـسا  نیبم  نید  رد   
اب ربارب  هدایپ ، ياپ  اب  جـح  کی  دـنیامرف : یم  هتـسناد و  هدایپ  ياپ  اب  وا  هناخ  ترایز  ار  دـنوادخ  هب  هدـنب  برقت  هلیـسو  نیرت  بوبحم 
یم ع )  ) قداص ماما  هتفرگ و  رارق  يرایـسب  دـیکأت  دروم  زین  ع )  ) راـهطا همئا  هاـگراب  هب  هداـیپ  ياـپ  اـب  فرـشت   (1) .تسا جـح  داتفه 
یم هتـشون  وا  يارب  هرمع  کی  ّجح و  کی  باوث  یماگ  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  دور ، ع )  ) نانمؤم ریما  ترایز  هب  هدایپ  هک  ره  دـنیامرف :

هدایپ ياپ  اب  زین  ع )  ) نیسح ماما  ترایز   (2) دنـسیون یم  هرمع  ود  ّجح و  ود  باوث  وا  يارب  یماگ ، ره  هب  ددرگرب ، هدایپ  رگا  و  دوش ،
، دراذگب درادرب و  هک  یماگ  ره  دور ، وا  ترایز  هب  هدایپ  هک  ره  دنیامرف : یم  ع )  ) قداص ماما  هتفرگ و  رارق  يرایـسب  شرافـس  دروم 

نیـسح ماما  ربق  ترایز  هب  هدایپ  هک  ره  دنیامرف : یم  زین  يرگید  تیاور  رد  دراد و  ار  لیعامـسا  دالوا  زا  يا  هدـنب  ندرک  دازآ  باوث 
نیا رد  تایاور  (3) و  .دنک یم  وحم  وا  زا  ار  هانگ  رازه  دسیون و  یم  هنـسح  رازه  وا  يارب  ماگ  ره  ددع  هب  لاعتم  دـنوادخ  دور ، (ع )

.دنرایسب باب ،

ترایز گنهرف 

هب هدایپ  ياپ  اب  هدرک و  دهشم  مزع  ناهفـصا  زا  .ه ق  لاس 1009  رد  مدرم ، نیب  رد  ترایز  گنهرف  جاور  يارب  ییاهب ، خیـش  موحرم   
.تفر ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترایز 

هب هدایپ  ياپ  اب  هنیدم  زا  هبترم  جنپو  تسیب  ع )  ) نسح ماما  هک  تسا  هدش  لقن  دنا و  هدرک  مادقا  وکین  تنس  نیا  هب  زین  ع )  ) تیب لها   
ياپ اب  ار  هکم  ات  هنیدم  نیب  تفاسم  هدش و  هدایپ  بکرم  زا  ادخ ، هناخ  ترایز  ریـسم  رد  ع )  ) نسح ماما   (4) .دنتفر ادخ  هناخ  ترایز 

دوجو ناوراک  رد  يا  هراوس  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دـندش ؛ هدایپ  بکرم  زا  ناشیا  زا  یـسأت  هب  زین  ناوراـک  ماـمت  هدومن و  یط  هداـیپ 
اهزاهج اه و  لمحم  هک  یلاح  رد  دومیپ ، یم  هدایپ  ار  هار  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  هدش  نایب  زین  يرگید  تیاور  رد  (5) و  .تشادن

(6) .دندرک یم  تکرح  ناشیا  رانک  رد 
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ج3 ص53. هیقفلا : هرضحیال  نم  ( 11 - ) 1
.75 دمحا : نب  میرکلا  دبع  سوواط  نبا  يرغلا ، هحرف  ( 12 - ) 2

183 و 184 و 185. تارایزلا : لماک  ( 13 - ) 3
ج3 ص351. یضترم : يدابآ  زوریف  ینیسح  هتسلا ، حاحصلا  نم  هسمخلا  لئاضف  ( 14 - ) 4

27 و 28. یضار : نیسای  لآ  ع ،)  ) نسحلا حلص  ( 15 - ) 5
ج3 ص54. هیقفلا : هرضحیال  نم  ( 16 - ) 6
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جیار همئا  روضح  نامز  زا  هدایپ ، ياپ  اب  ع )  ) راهطا همئا  هاـگراب  هب  فرـشت  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هنوگ  نیا  یخیراـت  ياـه  لـقن  زا   
ياـضتقم هـب  یمالــسا و  نوگاـنوگ  ياـه  نرق  رد  یلو  ؛(2)  تسا هـتفرگ  تروـص  یمالـسا  نیمزرـس  فـلتخم  طاـقن  رد  (1) و  هدوب

ياه ناـکم  اـه و  ناـمز  رد  ع )  ) راـهطا همئا  تراـیز  هک  هنوگ  ناـمه  هدـید و  دوخ  هب  يرایـسب  تالکـشم  فلتخم ، ياـه  تموکح 
.تسا هدوب  بیشن  زارف و  ياراد  زین  تنس  نیا  هدوب ، ناوارف  ياه  یتخس  راچد  فلتخم 

نآ غیلبت  رد  یعس  هدرک و  مادقا  هنـسح  تنـس  نیا  هب  هیوفـص ، تموکح  هیوب و  لآ  تموکح  دننام  یعیـش  ياه  تموکح  نامکاح   
نادنزرف و اب  .ه ق  لاس 431  رد   (3)، هلودلادضع ناگداون  زا  یکی  هلودلا ، لالج  يزوج ، نبا  هتشون  هب  انب  .دنا  هتـشاد  نایعیـش  نیب 

کی هک  ار  فجن  رد  ع )  ) نینمؤملاریما دهـشم  ات  هفوک  رهـش  قدـنخ  زا  هدـش و  فجن  راپـسهر  ترایز ، يارب  دوخ  ناراـی  زا  یعمج 
.دومیپ هنهرب  ياپ  اب  هدایپ و  دوب ، هلصاف  گنسرف 

هزمحوبا يرتخد  هون  نیسح ، هب  هک  تسا  یـشرازگ  : 86 داوجلادبع : راد  دیلک  مالـسلا ، هیلع  ینیـسح  ریاح  البرک و  خیرات  ( 17 - ) 1
.تسا هدرک  شرازگ  ار  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  دصق  هب  هفوک ، زا  دوخ  ةدایپ  تکرح  وا  .دوش  یم  طوبرم  یلامث 

همجرت ج3 ص133 . هللا : دبع  نب  دمحم  هطوطب  نبا  رافسألا ، بئاجع  راصمألا و  بئارغ  یف  راظنلا  هفحت  هطوطب ، نبا  هلحر  ( 18 - ) 2
رد یلهد  زا  هار  هزور  ود  ۀلــصاف  رد  ناـخ  رــضخ  ماـگنه  نـیا  رد  ص59 : ج2  یلع : دـمحم  یحطبا  دـحوم  هطوـطب ، نبا  هماـنرفس 

عقاو هطقن  نآ  رد  هک  ینادیهـش  روبق  ترایز  هب  هدایپ  تشاد ، هک  يرذـن  هب  انب  دوش ، یم  هدـیمان  تاپ ) دنـس   ) تبدنـس هک  یهاگیاج 
.دنک اعد  ردپ  قح  رد  ات  دوب  هتفر  تسا 

ریما نیرتگرزب  وا  .دوب  قارع  ناریا و  رد  هیوب  لآ  نادناخ  يارما  زا  یکی  ورـسخ ) هانپ   ( ورـسخانف ای  هلودـلادضع  عاجـشوبا  ( 19 - ) 3
.دوش یم  هدرمش  نادناخ  نیا 
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و : 176 یناهفصا : هلاو  مود ، سابع  هاش  یفـص و  هاش  نامز  رد  ناریا  ( 22)(2).97 يرویس : رجار  يوفص ، رـصع  رد  ناریا  ( 21)(1) 
خیرات .دومرف  عطق  هدایپ  ار  تفاسم  نآ  بادآ  بدا و  تیاعر  يدلب  هب  دوب  هار  گنـسرف  ود  هسدـقم  هریظح  ات  هک  یـسامشب  ۀـیرق  زا 

هب هعلق  يزور  كدـنا  رد  تاـیآ  ترـصن  تاـیار  دورو  زا  دـعب  : 206 نیـسح : نب  رهاطدـمحم  ینیوزق  دـیحو  یـسابع ، يارآ  ناهج 
فرشا فجن  یلزنم  کی  زا  تابترم  هردس  تابتع  ترایز  دصق  هب  دش و  تقفـش  ناخ  یلق  یفـص  هب  اجنآ  تموکح  دمآ و  فرـصت 

.دندش ترایز  ۀناور  هدایپ 

ترایز لسغ  دندیسر  دنبلد  رهـش  نآ  یلاوح  هب  نوچ  نایناهج  هاش  ج2 ص1073 : نیسح : نب  دمحا  یمق  یـشنم  خیراوتلا ، هصالخ 
نادرم ( 24)(4).25 یقت : دمحم  نب  نیسح  يرون  ع ،)  ) بیاغ ماما  لاوحا  رد  بقاث  مجن  ( 23)(3) .دندرب فیرشت  هناتسآب  هدایپ  هدرک 

: نیــسح دــمحم  دیــس  ینارهط  ینیــسح  درجم ، حور  ص375.(5)(25 ) ج2  هللا : تـمعن  دیــس  ینیــسح  لــمع ، نادــیم  رد  مـلع 
.26 یقت : دمحم  نب  نیسح  يرون  ع ،)  ) بیاغ ماما  لاوحا  رد  بقاث  مجن  ( 26)(6).553

گرزب ياملع  يوفص و  سابع  هاش  .تسا  هتفرگ  تروص  هدایپ  ياپ  اب  ترایز  رب  يرایـسب  مامتها  زین  هیوفـص  تموکح  نامز  رد  - 1
دهشم مزع  ناهفـصا  زا  .ه ق  لاس 1009  رد  مدرم ، نیب  رد  ترایز  گنهرف  جاور  يارب  ییاـهب ، خیـش  موحرم  نوچمه  ناـشیا  رـصع 

.تفر ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  اب  هدرک و 
.دهد یم  بلطم  نیا  رب  تداهش  زین  یخیرات  رگید  ياه  لقن  - 2

ترایز هک  هدـش  لقن  دـنا و  هتـشاد  هنـسح  تنـس  نیا  هب  يدایز  رایـسب  مامتها  ع ،)  ) راهطا همئا  زا  یـسأت  هب  زین ، ناگرزب  املع و  -  3
هدوب موسرم  هدق )  ) يراصنا خیش  موحرم  نامز  ات  هدایپ ، ياپ  اب  البرک 

دنا هتفر  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  اب  هتشاد ، هک  يرذن  قبط  ناشیا  هک  تسا  هدش  لقن  یتح  و  - 4
.دندش یم  فرشم  البرک  ترایز  هب  هدایپ  ياپ  اب  ناشباحصا  هارمه  هب  زین  هدق )  ) یناسارخ دنوخآ  موحرم  و  - 5

ماما نیرئاز  زا  یعمج  هارمه  هب  نابرق  دـیع  زور  رد  لاس  ره  هتـشاد و  مهم  رما  نیا  هب  يرایـسب  مامتها  هدـق )  ) يرون نیـسح  ازریم  - 6
.دیماجنا یم  لوط  هب  زور  هس  رفس ، نیا  دندرک و  یم  مادقا  البرک  ات  فجن  زا  يور  هدایپ  هب  ع )  ) نیسح
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البرک ات  هدایپ  رفس 

نیلوا ندش  دراو  اب  یلو  دوب ، مسر  فجن  هزوح  يالـضف  بالط و  نیب  هدق )  ) يرون ثدحم  نامز  ات  هدایپ ، ياپ  اب  البرک  هب  فرـشت   
هب دـش و  گنرمک  رایـسب  زین  هدایپ  ياپ  اـب  تراـیز  نآ ، لاـبند  هب  هدـش و  لـیطعت  یناوراـک  ياهرفـس  هقطنم ، هب  اـه  لـیبموتا  زا  عون 

دیتاسا زا  یکی  ناونع  هب  هدق )  ) يدورهاش دومحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  ندش  حرطم  اب  یتدم و  زا  سپ  یلو  .دش  هدرپس  یـشومارف 
هب البرک  هب  نتفر  هدایپ  هلئسم  ًاددجم  البرک ، هب  نتفر  هدایپ  رد  ناشیا  رارصا  مازتلا و  تلع  هب  فجن ، هزوح  يونعم  ذوفن  اب  ناسردم  و 
یم یهارمه  ار  ناشیا  تاقوا ، یهاگ  زین  نایناریا  زا  یـضعب  رفـس ، نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دـش و  جـیار  سدـقم  رفـس  کی  ناونع 

(1) .تفای جاور  سدقم  ياهرفس  هنوگ  نیا  هدومن و  هجوت  هلئسم  نیا  هب  قارع  مدرم  هتفر  هتفر  دندرک ،

ار ناشیا  نادرگاش ، نایفارطا و  زا  یعمج  يونعم ، رفـس  نیا  رد  هدومیپ و  هدایپ  ياپ  اب  ار  ـالبرک  ریـسم   (2)، هبترم دودح 260  ناشیا   
هک تسا  هدش  لقن  دنک و  ادیپ  يرایـسب  جاور  نایوزوح  بالط و  نیب  البرک  يور  هدایپ  ات  دـش  ببـس  رما  نیا  .دـندرک  یم  یهارمه 

ار البرک  ات  فجن  نیب  ریـسم  اهراب  رتشیب ، شاداپ  بسک  يارب  دنا ، هتـشاد  یلعم  يالبرک  هب  هک  ییاه  ترایز  رد  ینیما  همالع  موحرم 
ریسم اهراب  بالط  بلاغ  هک  دوب  هدرک  ادیپ  جاور  فرشا  فجن  رد  نکاس  نویناحور  نیب  نانچ  رما ، نیا   (3) .دنا هدومیپ  هدایپ  ياپ  اب 
تمس هب  هدایپ  بالط ، زا  ییاه  هورگ  زین   (4) هفرع نیعبرا و  نامز  ریغ  رد  یتح  هدومیپ و  هدایپ  ار  ع )  ) نیسح ماما  هاگراب  ات  رهش  نیا 
اهرفس نیا  زا  ییابیز  تارطاخ  تامارک و  هدرک و  تکرش  البرک  هدایپ  رفس  رد  زین  رـصاعم  ياملع  بلاغ  .دندرک  یم  تکرح  البرک 

(5) .تسا هدش  لقن 

16642 ص :

.41 دانسا : تیاور  هب  يدورهاش  ینیسح  دومحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  تازرابم  یگدنز و  ( 27 - ) 1
.101 رفعج : یتیاعر  ریوک ، ناتسوب  دورهاش ، يامیس  ( 28 - ) 2

.67 داوج : یثدحم  ترایز ، گنهرف  ( 29 - ) 3
.هعمج ياه  بش  اروشاع و  بش  هژیو  هب  ع )  ) نیسح ماما  یترایز  مایا  مامت  نابعش ، همین  بجر ، همین  بجر ، لوا  دننام  ( 30 - ) 4

تشذگ و یتدم  : 55 یلع : ینیوزق  دازآ  ینیوزق ، دازآ  یلع  خیش  هللا  تیآ  ترـضح  همان  یگدنز  تشذگ ؟ هنوگچ  مرمع  ( 31 - ) 5
نآ رد  منیبب  هک  يدورهاش ، یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  تاشیامرف  هب  مدش  هجوتم  .مدید  یمن  ار  یسک  نسح  مدنزرف  مدوخ و  زا  ریغ 
هب دـنتفر  یم  برغم  هب  قرـشم  فرط  زا  دـندمآ ، یم  نوریب  لگنج  نآ  زا  هک  مدینـش  ار  ییاه  غرم  يادـص  ناهگان  .منیب  یم  هچ  اج 

.دـندوب رت  گرزب  کشجنگ  زا  يردـق  دـندوب و  گـنر  يرتسکاـخ  اـه  غرم  نآ  دوب و  هدـش  اـه  غرم  نآ  زا  رپ  هداـج  نآ  هک  يروط 
یم در  هداج  زا  اه  نیا  لتق .» دـق  ع )  ) نیـسح ياو  : » دـنتفگ یم  یبرع  حیـصف  نابز  هب  دـندش و  هداـج  دراو  لوا  اـه  غرم  زا  یتیعمج 

نیسح ياو  : » دندز یم  ادص  حیـصف  یـسراف  نابز  هب  دندش و  یم  هداج  نآ  دراو  لگنج  نآ  زا  اه  نآ  زا  دعب  مه  يدایز  هدع  .دندش 
یم هیرگ  یهاگ  یتحاران  زا  هک  يروط  هب  مدش ؛ یلاح  هب  یلاح  زا  هدنب  میداتـسیا و  اج  نآ  نسح  مدنزرف  اب  هدـنب  دـش .» هتـشک  (ع )

مدید و ار  اه  غرم  هن  .درک  بورغ  باتفآ  ات  مداتسیا  اج  نآ  .مدینـش  یم  ار  اه  نآ  يادص  مدرک و  یم  هاگن  اه  نآ  هب  یهاگ  مدرک و 
يالبرک فرط  هب  مدرک  تکرح  دـعب  .مدـید  یمن  ار  یـسک  دـنتفر  یم  اج  نآ  زا  هک  مه  یتیعمج  زا  مدینـش و  ار  اـه  نآ  يادـص  هن 

.یلعم
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زا ع )  ) نیـسح ماما  نارئاز  فلتخم ، ياه  تبـسانم  رد  درک و  ادـیپ  يرایـسب  شرتسگ  قارع  رد  نامز  رورم  هب  البرک ، ات  هداـیپ  رفـس   
نآ نیب  رد  دـندومیپ و  یم  ار  یلعم  يالبرک  ات  ناشرهـش  ریـسم  هدایپ  ياـپ  اـب  هدرک و  تکرح  ـالبرک  تمـس  هب  روشک ، نیا  رـسارس 
هب هلئـسم  نیا  اب  تموکح  قارع ، ثعب  تلود  ندمآ  راک  يور  اب  .دوب  رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  نیعبرا  يور  هدایپ  اه ، تبـسانم 
زا دـعب  یلو  دـیناشک ، یلیطعت  هب  ار  یبهذـم  مسارم  نیا  درک و  مادـعا  ریـسا و  ار  هداـیپ  نیرئاز  زا  يرایـسب  هدومن و  دروخرب  تدـش 

اپرب ار  دنمشزرا  هنـسح و  تنـس  نیا  هرابود  هدناشک و  دوخ  تمـس  هب  ار  ع )  ) نیـسح ماما  ناگتخابلد  ینیـسح ، قشع  مادص ، طوقس 
زا لبق ، زا  رتروشرپ  رایسب  ینیسح ، نیعبرا  رد  هژیو  هب  فلتخم ، ياه  تبسانم  رد  ع ،)  ) نادیهش رالاس  ناقشاع  نایعیش و  .تسا  هدرک 
هب یهتنم  ياهریـسم  هداد و  رارق  البرک  ناریـسا  ياه  ماگ  ناکم  رد  مدق  هدـش ، هناور  البرک  تمـس  هب  فلتخم ، ياهروشک  اهرهش و 

.دنیامیپ یم  هدایپ  ياپ  اب  ار  البرک  رهش 

دوش و یمن  ادیپ  یبهذم  نییآ و  چیه  رد  نآ  دـننامه  هک  دـنا  هدرک  یفرعم  هعیـش  يارب  يدامن  نانچ  ینیـسح ، رادازع   (1) اه نویلیم   
.دنا هدنام  توهبم  نآ  تمظع  رد  نایناهج  هک  دنا  هدرک  اپرب  يرئاعش  میظعت  نانچ 

http://karbobala.com: عبنم

خیرات فلتخم  راودا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هار  رس  رب  عناوم 

خیرات فلتخم  راودا  رد  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هار  رس  رب  عناوم 

لوط رد  .دنور  یم  البرک  هب  یترایز ، ياه  ناکم  ۀمه  زا  شیب  ور  نیا  زا  .تسا  نیمز  يور  ناکم  نیرترب  البرک  نایعیـش ، هاگدید  زا 
هب ات  دـنا  هدرک  دروخرب  نارئاز  اب  هراومه  نیاربانب  دـنا ؛ هدـید  دوخ  روج  ملظ و  هیلع  یهاگیاپ  ار  البرک  ملاظ  ياـه  تموکح  خـیرات 

لمحت اـب  نایعیـش  تشادـن و  ریثأـت  هاـگچیه  دـنا ، هدرک  داـجیا  روج  ناـمکاح  هک  یعناوم  .دـنریگب  ار  تیعمج  لیـس  يولج  یقیرط 
.دنور یم  دنتفر و  یم  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  هناقاتشم  یلام ، یناج و  تارطخ 

16643 ص :

( یسابع مرح  یمسر  هکبش   ) لیفکلا یناهج  هکبش  اب  وگتفگ  رد  ع )  ) سابع ترضح  رهطم  مرح  يوگنخـس  رافـصلا ، یلع  ( 32 - ) 1
.درک مالعا  نویلیم  زا 18  شیب  ار  .ه ق  لاس 1435  رد  هدایپ  نیرئاز  رامآ 
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تسا ع »)  ) نیسح ماما  ترایز  خیرات   » هدنورپ زا  یتمسق  هلاقم  نیا 

موصعم ناماما  هب  هک  يرطاخ  قلعت  لیلد  هب  نایعیـش  .تسین  راکنا  لباق  هک  تسا  هعیـش  گنهرف  تاملـسم  زا  یکی  همئا  روبق  ترایز 
ینیـسح مرح  خـیرات ، لوط  رد  .دـنور  یم  البرک  هب  یترایز ، ياـه  ناـکم  ۀـمه  زا  شیب  دـنور و  یم  تراـیز  هب  بترم  دـنراد ، دوخ 

یتخس و دنور ؛ یم  هتفر و  البرک  ترایز  هب  یطیارش  ره  رد  نونکات  هتشذگ  زا  نایعیش  .تسه  هدوب و  نایعیش  ياوأم  أجلم و  هراومه 
زا ریغ  هب  .دنسرب  فده  هب  ات  دننز  یم  رانک  ار  یعنام  ره  دنوش ، یم  ممصم  یتقو  دنرخ ؛ یم  ناج  هب  ار  رفس  تارطخ  یتح  تقشم و 

؛ دـنور یم  البرک  هب  يددـعتم  نارئاز  زین  لاس  ياه  نامز  ریاس  رد  تسادهـشلادیس ، صوصخم  یترایز  زور  هک  هژیو  ياـه  تبـسانم 
.تسا هعیش  ۀمانسانش  البرک  ترایز  هک  ارچ 

هیلوا ياه  لاس  رد  .دندرک  یم  داجیا  البرک  نارئاز  هار  رـس  رب  ملاظ  ياه  تموکح  هک  میتسه  یعناوم  دهاش  هراومه  نامز  رذـگ  رد 
ۀعقاو هک  ق.ه  لاس 61  زا  .تشاد  ملاظ  مولظم و  ای  لطاب ، قح و  یفرعم  رد  ییازـس  هب  مهـس  البرک   تراـیز  اروشاـع ، ۀـعقاو  زا  سپ 

هراومه دیسر ، نایاپ  هب  رامح ) ناورم  هب  فورعم   ) دمحم نب  ناورم  گرم  اب  هیما  ینب  تموکح  هک  لاس 132  ات  داتفا ، قافتا  اروشاع 
.دندرک یم  لمحت  ار  مکاح  هاگتسد  تشز  راتفر  دندوب و  هقیضم  رد  ترضح  ِراوز 

ببـس هب  دـندش و  یم  هیما  ینب  روج  ملظ و  هجوتم  كاندرد  ۀـعقاو  نآ  يروآدای  اب  دـنتفر ، یم  ینیـسح  ةربقم  يوس  هب  هک  یم  درم   
رد درک و  یم  داجیا  درف  رد  یبالقنا  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  .دـندش  یم  بذـج  موصعم  ماما  يوس  هب  رثأتم و  اـهاط ، لآ  تیمولظم 

.درک یم  راکشآ  ار  ع )  ) یلع نادناخ  تیناقح  تفر و  یم  رانک  هیما  ینب  دیلپ  ةرهچ  زا  هدرپ  داتفا ؛ یم  قافتا  يرگنشور  رفس  نایرج 
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ینب يارما  .دنریگب  ار  البرک  نارئاز  لیس  يولج  دنتفرگ  میمـصت  هیما  ینب  يافلخ  هک  تفرگ  الاب  نانچ  همئا  تیمولظم  ِندش  راکـشآ 
نـشخ وخدـنت و  رایـسب  يدارفا  اه  هاگـساپ  نیا  نانابهگن  .دـندرک  هیبعت  ییاه  هاگـساپ  البرک  فارطا  رد  نارئاز ، اب  هلباـقم  يارب  هیما 

(1) .دندرک یم  دروخرب  راوز  اب  هک  دندوب 

نیا زا  تمیزع و  تشاد ، رارق  ینیسحرئاح  یقرش  بونج  یقرش و  لامش  رد  هک  اونین  هیرـضاغ و  ياهاتـسور  هب  نارئاز  تاقوا  یهاگ 
، یهاتوک فقوت  زا  دعب  دنداد و  یم  رارق  شیوخ  دصقم  فده و  ار  اجنآ  راوز ، .دندرک  یم  هدافتـسا  شـشوپ  ناونع  هب  هدـکهد  ود 

ناقـشاع اما  دندش ؛ یم  تازاجم  تدـش  هب  دـنداتفا ، یم  تموکح  ياه  هطرـش  ماد  هب  رگا  دـنتفر و  یم  فیرـش  ربق  يوس  هب  یناهنپ 
یم البرک  فرط  هب  یعمج  هتـسد  اهنت و  ناسرت ، ناهنپ و  هنابـش ، هداـیپ و  ناـنآ  .دندیـشکن  تراـیز  زا  تسد  ع )  ) هللادـبعابا ۀـتخابلد 

.دنتفر

یقیناود روصنم  طسوت  نیسح  ماما  رهطم  ربق  بیرخت 

ار شیوخ  تموکح  ياه  هیاپ  هکنآ  زا  دـعب  سابع  ینب  .تشاد  دوجو  شیب  مک و  عناوم  نیا  زین  نایـسابع  نامز  رد  هیما ، ینب  زا  سپ 
.دز نارئاز  اب  دروخرب  رهطم و  ربق  بیرخت  هب  تسد  درک ، راوتسا 

يزوت هنیک  روصنم  ياه  یگژیو  زا  .دوب  یقناود  روصنم  دش ، یتراسج  نینچ  بکترم  هک  یـسک  نیلوا  هدش  لقن  خـیرات  رد  هچنانچ 
نید ياملع  هک  دیـسر  ییاج  هب  وا  يرد  هدرپ  روصنم و  ملظ  .دوب  ناـنآ  نارادتـسود  و  ص )  ) ربماـیپ نادـنزرف  تیب و  لـها  هب  تبـسن 

هنیدم مدرم  يارب  سنا ) نب  کلام  هفینحوبا و   ) تنـس لها  ۀـناگراهچ  بهاذـم  ياسؤر  زا  نت  ود  دـنتخادرپ ؛ وا  اب  هضراعم  هب  تخس 
(2) .تسین عرش  قباطم  روصنم  اب  تعیب  هک  دنداد  اوتف 
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.61  - 60 نیسح ، رئاح  البرک و  خیرات  (_   1 - ) 1
نیسح ص 137 رئاح  البرک و  خیرات  ( - 2 - ) 2
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یم راچد  ینیگنس  ياه  هجنکش  تبوقع و  هب  ای  دنتشاد  ناج  سرت  دنتفر ، یم  ترایز  هب  تقشم  یتخس و  هب  مدرم  هک  طیارش  نآ  رد 
باوث نایب  اب  ناشیا  .دوب  مالـسلامهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  نانخـس  درک ، یم  راومه  ار  تراـیز  هار  هک  یعوضوم  اـهنت  دـندش ؛

.دندرک یم  قیوشت  ترایز  هب  ار  مدرم  مکاح ، زا  سرت  ماگنه  رد  ًاصوصخ  ع )  ) ادهشلادیس ترایز 

یم خـساپ  ماما  دـهد »؟ ماجنا  سرت  اب  ار  تردـپ  ترایز  هک  یـسک  ةرابرد  ییامرف  یم  هچ  : » دـسرپ یم  ع )  ) رقاـب ترـضح  زا  هرارز 
وا اـب  تراـشب  هب  ناگتـشرف  دراد و  یم  ناـما  رد  ار  وا  ادـخ  دریگ ، یم  ارف  ار  دارفا  تشحو  سرت و  نیرتـشیب  هک  تماـیق  زور  : » دـهد

(1)« .تسوت يراگتسر  یبایماک و  زور  نیا  هک  شابم ، نیگهودنا  سرتم و  دنیوگ : یم  دننک و  یم  دروخرب 

هب لبق  زا  رت  هدوسآ  ناـبحم  ق.ه ،)  165  _ 158  ) دیـشرلا نوراه  ندیـسر  تموکح  هب  روصنم و  گرم  نیب  هلاس  ینامز 7  ۀلصاف  رد 
، دش علطم  البرک  راوز  مجح  تیب و  لها  هب  مدرم  ۀقالع  زا  شتموکح  رخاوا  رد  هک  دیـشرلا  نوراه  .دنتفر  یم  ع )  ) هللادبعابا ترایز 

.دننک وحم  ار  ینیسح  راثآ  داد  روتسد 

یم ترایز  هب  هغدغد  نودب  دندوب و  يرتشیب  تینما  رد  مدرم  دیـسر ، تموکح  هب  لکوتم  هک  ینامز  ات  دیـشرلا  نوراه  گرم  زا  دعب 
.دنتفر

یسابع لکوتم  طسوت  نیسح  ماما  رهطم  ربق  بیرخت 

هب هک  وا  .دیسر  دوخ  جوا  هب  رهطم  ربق  هب  تناها  بیرخت و  نارئاز و  اب  دروخرب  دمآ ، راکرسرب  یسابع  لکوتم  هک  ق.ه  لاس 232  رد 
یکی رد  .داد  ار  ینیسح  رئاح  بیرخت  روتـسد  راب  شتفالخ 4  نارود  لوط  رد  دوب ، هرهش  ع )  ) یلع نینموملاریما  نادناخ  اب  ینمـشد 
تفر هربقم  يوس  هب  دوخ  نامالغ  اب  يو  .دوب  هدرک  فیرش  ربق  بیرخت  رومأم  ار  يدوهی » جزید  میهاربا   » مان هب  يدرف  تاعفد  نیا  زا 

ادخ رما  هب  هک  دننزب  مخش  ار  نیمز  ییاهواگ  اب  دنتشاد  میمـصت  نانآ  .دننک  تعارز  اجنآ  رد  ات  تسب  بآ  ار  فیرـش  رئاح  نورد  و 
(2) .دندرکن يورشیپ  اهواگ 

16646 ص :

تارایزلا ص 125. لماک  ( - 3 - ) 1
ص 394. ج 45 ، راونالاراحب ، ( - 4 - ) 2
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ور نیا  زا  .دنور  یم  ترایز  هب  هنابش  مدرم  هک  دش  هجوتم  دید ، یم  دوخ  تموکح  هیلع  یهاگیاپ  ار  ع )  ) نیسح ماما  ربق  هک  لکوتم 
، دور یم  ترایز  يارب  صخش  دندش  یم  هجوتم  هکنیا  ضحم  هب  لکوتم  نارومأم  .درک  داجیا  البرک  رهـش  کیدزن  ار  ییاه  هاگـساپ 

(1) .دندرک یم  ریگتسد  ار  وا 

یم ریجنز  لغ و  هب  منک و  یم  ریگتـسد  ار  وا  منیبب ، ربق  فارطا  ار  یـسک  زور  هس  زا  دـعب  رگا  هک  درک  دـیدهت  ار  مدرم  دـعب  يدـنچ 
یم تازاجم  تدش  هب  ای  تشک  یم  ار  وا  تفای ، یم  ریـسم  رد  ار  يرئاز  رگا  هدـمآ  یخیرات  ياه  لقن  یخرب  رد  نیا  رب  هوالع  .مشک 

.درک

ناقاتـشم فص  ینامز  كدـنا  رد  تسا ! دازآ  تسار ، تسد  عطق  طرـش  هب  (ع ) نیـسح ماما  ربق  ترایز  داد  روتـسد  لکوتم  ماـجنارس 
(2)! دش ینالوط  زین  طرش  نیا  دوجو  اب  ترایز 

هعجارم ع )  ) نیـسح ماما  مرح  ترایز  مان  تبث  دـصق  هب  هک  یمناخ  دـسیون : یم  بهذـلا  جورم  باتک  رد  گرزب ، خروم  يدوعـسم ،
تـسار تسد  عطق  ترایز ، ياـهب  هک  دـندش  رکذـتم  يو  هب  نارومأـم  .دروآ  نوریب  ندرک  عطق  يارب  ار  دوخ  پچ  تسد  دوب ، هدرک 

(3) !« دیدرک عطق  هتشذگ  لاس  ار  متسار  تسد  : » تفگ دوخ  ةدش  عطق  تسد  نداد  ناشن  اب  مناخ  .تسا 

زا یکی  يو  .دنور  یم  ینیـسح  ةربقم  ترایز  يارب  هتـسد  هتـسد  مدرم  هک  دیـسر  ربخ  لکوتم  هب  ًاددـجم  اه ، يریگتخـس  نیا  مامت  اب 
ار مدرم  دننزب و  راج  رهطم  ربق  نارئاز  زا  يرازیب  هب  مدرم  نیب  داد  روتسد  درک و  هناور  البرک  يوس  هب  یهاپس  هارمه  ار  شنارگشلرس 
(4) .دناسر لتق  هب  ار  نانآ  زا  يرامـش  یب  دادـعت  تخادرپ و  نایعیـش  بلاط و  یبأ  نادـناخ  بیقعت  هب  تشادزاب و  ترایز  هب  نتفر  زا 

.دیشکب ار  وا  دراد ، ترایز  دصق  یتح  سکره  داد  روتسد  لکوتم  هک  دیسر  اجنادب  يریگتخس  تدش 

16647 ص :

ص 404. ج 45 ، راونالاراحب ، ( - 5 - ) 1
؛ یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  نارهت : ناریا ،) مالـسا و  یلیلحت  خیرات   ) دادغب طوقـس  ات  مالـسا  روهظ  زا  .دمحم  یلع  یتراشب ، (  6 - ) 2

.1379 يرنه ، ةزوح 
.1388 تمس ، نارهت : هیوب ،) لآ  نایاپ  ات  زاغآ  زا   ) یسابع تفالخ  خیرات  .اضردمحا  دیس  يرضخ ، ( _ 7 - ) 3

.395 یناهفصا ، جرفلاوبا  10/315 ؛ خیرات ، یف  هیاهنلا  هیادبلا و  ریثک ، نبا  14/6036 ؛ يربط ، خیرات  ( 8 - ) 4
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يدایز دارفا  هک  نامز  نامه  نابعـش ؛ ۀـمین  ترایز  اب  دوب  فداصم  ع )  ) نیـسح ماما  رهطم  ربق  بیرخت  يارب  لکوتم  مادـقا  نیمراـهچ 
.دوب هارمه  نارئاز  راتشک  يریگتسد و  تیذا و  رازآ و  اب  اددجم  مه  بیرخت  نیا  .دنبای  یم  روضح  البرک  رد  ترایز  يارب  هناقاتشم 

: دندومرف یم  دـندرک و  یم  قیوشت  البرک  ترایز  هب  ار  مدرم  (ع ) يداه ماما  دوب ، هدرک  داجیا  لکوتم  هک  یناقفخ  طیارـش و  نیا  رد 
نیمزرــس نآ  زا  یکی  (ع ) نیــسحلا رئاـح  دوـش و  تداـبع  نآ  رد  دراد  تـسود  هـک  تـسا  ییاـه  نیمزرــس  دــنوادخ  يارب  اـنامه  »

اعد ماما  يارب  اجنآ  دـنوش و  فرـشم  البرک  ترایز  هب  ناشیا  يوس  زا  هک  دـندرک  یم  بئان  ار  يدارفا  یهاگ  ترـضح   (1)« .تساه
.دننک

نویباهو طسوت  نیسح  ماما  رهطم  ربق  بیرخت 

هک مدرم  .دـندرک  هلمح  البرک  رهـش  هب  ناـیباهو  داد ، خر  ق.ه  لاس 1216  رد  هک  يا  هثداح  رد  نایـسابع ، طوقـس  زا  دعب  نرق  دـنچ 
هب عورش  نویباهو  .دندروآ  موجه  رهـش  لخاد  هب  دنتـسکش و  ار  هزاورد  نانآ  اما  دنتـسب ؛ ار  رهـش  ياه  هزاورد  دندوب ، هدش  ریگلفاغ 

، یضعب .دندناسر  لتق  هب  فیرش  نحص  رد  ار  رفن  دصناپ  حیرـض و  رانک  ار  رفن  هاجنپ  هب  کیدزن  دندرک و  نیمرح  یناریو  بیرخت و 
(2) .دندرک مالعا  رفن  رازه  هب  کیدزن  ار  ناگدش  هتشک  دادعت 

ماـیا رد  ق.ه  لاـس 1397  رد  .تشاد  دوجو  ـالبرک  تراـیز  يارب  یعناوم  زین  اـه  یثـعب  مادـص و  تموـکح  ناـمز  رد  ریخا و  نرق  رد 
یم اج  هب  تشذگ ، یم  تارف  رانک  زا  هک  یمسر  ریغ  ياه  هداج  قیرط  زا  ار  يور » هدایپ   » نیرید تنـس  قارع  مدرم  ینیـسح ، نیعبرا 

یثعب و ياهورین  نایم  یتخـس  يریگرد  هب  تفرگ ، دوخ  هب  ار  قارع  تقو  میژر  اب  هزرابم  يوب  گنر و  هک  يور  هداـیپ  نیا  .دـندروآ 
.دش فورعم  نینوخ » نیعبرا   » هب لاس  نآ  .تشاذگ  اج  هب  يدایز  ناحورجم  هتشک و  تیاهن  رد  هک  دش  رجنم  هللادبعابا  ةدایپ  نارئاز 

16648 ص :

.567 یفاکلا ، نم  عورفلا  ینیلک ، ص 273 ؛ تارایزلا ، لماک  هیولوق ، نبا  ( 9 - ) 1
.382-381 يرصان ، يافصلا  هضور  ناخ ، یلقاضر  تیاده ، ، 174 رادیلک ، ( 10 - ) 2
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كاخ و هب  ار  مدرم  البرک  فجن و  رد  فلتخم  ياه  حالس  اب  مادص  قارع ) فورعم 1991  ۀضافتنا   ) ق.ه لاس 1411  رد  دعب  يدنچ 
ثعب شترا  ياه  لارنژ  زا  یکی  زا  يو  .داد  رارق  تباصا  دروم  ار  فیرـش  نیمرح  هاـگراب  دـبنگ و  کـنات  پوت و  اـب  دیـشک و  نوخ 

هک ار  يدارفا  داد  روتـسد  یتح  مادـص  .دوش  رو  هلمح  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  ساـبع و  ترـضح  مرح  نارئاز  هب  هک  تساوخ 
.دننک مادعا  دندش ، تشادزاب  هک  ییاج  نامه  رد  دندش ، ریگتسد  یتینما  ياهورین  طسوت 

نیا ریخا  ياه  لاـس  رد  هتبلا  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  ـالبرک  تراـیز  هار  رـس  رب  یتالکـشم  هراومه  خـیرات  لوط  رد  دـش ، رکذ  هچناـنچ 
ار ترایز  هار  دناوت  یمن  زیچ  چیه  هکنیا ، تسا  هجوت  لباق  هچنآ  .دننک  یم  رفس  يرتشیب  یگدوسآ  اب  مدرم  هدش و  عفترم  تالکشم 
ع)  ) نیـسح تداهـش  زا  هک  یتـسرد  هب  : » دـندومرف ص )  ) ادـخ لوسر  هچناـنچ  .دـنک  شوماـخ  ار  ینیـسح  ترارح  روـش و  ددـنبب و 

(1)« .دوش یمن  درس  زگره  هک  تسا  نینمؤم  بولق  رد  یترارح 

نآ زاس  گنهرف  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  راذگ  هیاپ  ربمایپ 

نآ زاس  گنهرف  ع )  ) قداص ماما  و  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  راذگ  هیاپ  ربمایپ 

صخاش ناونع  هب  گنررپ و  رایـسب  تکرح  نیا  هعیـش  رد  اما  تسا  مامتها  هجوت و  دروم  مالـسا  نید  نایدا و  رثکا  رد  ترایز  هدیدپ 
رد دـش  نآ  ثعاب  يزیچ  هچ  دـش و  زاغآ  ینامز  هچ  زا  هعیـش  هدوت  رد  صخاـش  گـنهرف و  نیا  .تسا  هدـش  نایعیـش  تخانـش  يارب 

.میا هتخادرپ  نآ  هب  ریز  تشاددای 

تسا ع »)  ) نیسح ماما  ترایز  خیرات   » هدنورپ زا  یتمسق  تشاددای  نیا 

16649 ص :

http://karbobala.com: عبنم . 318 ص : ج 10 ، لئاسملا ، طبنتسم  لئاسولا و  كردتسم  ( - 11 - ) 1
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ناوریپ يوس  زا  هک  یبهذـم  نکاما  هب  ینطاب  ای  يرهاظ  تسا ؛ یتمیزع  تراـیز  .دراد  دوجو  ناـهج  ناـیدا  رتشیب  رد  تراـیز  �هدـیدپ 
.دریگ یم  ماجنا  ینید  هضیرف  ای  نییآ  کی  نتشاد  اپ  هب  يارب  نید  کی 

ياهریسفت اب  تیباهو  هقرف  اهنت  .دنا  هتشاد  مامتها  نآ  هب  ناناملسم  خیرات ، لوط  رد  هدوب و  مالسا  هدیدنـسپ  لامعا  زا  هراومه  ترایز 
ناوارف ص )  ) ربمایپ ترایز  بابحتسا  هرابرد  ثیداحا  .تسین  راگزاس  ربمایپ  تنـس  اب  ترایز  هک  تسا  یعدم  میرک  نآرق  زا  صاخ 

نیا .دـنتفر  یم  ناشیا  ربق  ترایز  هب  هراومه  میدـق  نارود  زا  ناناملـسم  لیلد  نیمه  هب   (1) تسا ناناملـسم  همه  قفاوت  دروم  تسا و 
رد دنراد و  يدج  مامتها  زین  دوخ  ناماما  ترایز  هب  ص ،)  ) ربمایپ ترایز  رب  هوالع  نایعیش  تسا و  رتشیب  یعیش ، گنهرف  رد  تیمها 
یم ناشماما  اب  دوخ  نامیپ  دـهع و  ار  ترایز  دـیآ و  یم  رامـش  هب  یبهذـم  مهم  ياـه  نییآ  زا  یئزج  ماـما ، تراـیز  هعیـش ، بهذـم 

(2) .دنناد

یم نشور  مالسا  رد  ار  نآ  تلیضف  و  ع )  ) راهطا همئا  ترایز  هاگیاج  هک  دراد  دوجو  ناناملـسم  ام  ینید  نوتم  رد  يرایـسب  تایاور   
.دنا هدرک  نایب  ص )  ) یفطصم دمحم  ترضح  مالسا  مرکا  یبن  ار  تایاور  نیا  زا  يا  هراپ  .دزاس 

16650 ص :

هقفلا ص 112113 ؛ ج 5 ، بدالا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  ص 48 ؛ مانالا ، ریخ  هرایز  یف  ماقسلا  ءافش  هب : دینک  عوجر  ( 1 - ) 1
ص 594. ج 1 ، هعبرالا ، بهذملا  یلع 

مهترایز و یف  هبغر  مهراز  نمف  مهروبق  هرایز  دـهعلاب  ءاـفولا  ماـمت  نم  نا  هتعیـش و  هئاـیلوا و  قنع  یف  ادـهع  ماـما  لـکل  َّنِا  ( 2 - ) 2
ۀلمج تسا و  ینامیپ  شناراداوه  نایعیش و  ندرگ  هب  یماما  ره  يارب  ینعی : همایقلا ؛ موی  مهئاعفـش  مهتمئا  ناک  هیف  اوبغر  امب  اقیدصت 

ناعیفـش تمایق  رد  ناماما  دنک ، ترایز  ار  نانآ  شریذـپ ، تبغر و  يور  زا  سکره  سپ  .تسا  نانآ  روبق  ترایز  نامیپ ، نیا  هب  افو 
ص 253 ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  .دوب  دنهاوخ  وا )  ) نانآ
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: دنا هتسدود  یلک ، هاگن  کی  رد  تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  ع )  ) راهطا همئا  ترایز  رد  هک  يوبن  ياه  تیاور 

؛ تسا هدش  لقن  ع )  ) ناموصعم زا  یکی  صوصخ  رد  هک  يا  هژیو  ياه  تیاور  . 1

.دریگ یم  رب  رد  ار  ع )  ) راهطا همئا  همه  ترایز  هک  یماع  ياه  تیاور  . 2

نب یلع  ماما  زین  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ع ،)  ) نینمؤملاریما س ،)  ) ارهز همطاف  يربک ، هقیدص  ترایز  تلیـضف  هب  طوبرم  تایاور 
هژیو دندومرف  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هرابرد  ص )  ) ربمایپ هک  ییاه  تیاور  .تسا  لوا  عون  زا  همئا  ریاس  فالخرب  ع )  ) اضرلا یسوم 

لاثم ناونع  هب  .تسا  دیکأت  اب  هارمه  رت و 

: دومرف سابع  نبا  هب  ترضح  نآ  ربق  ترایز  و  ع )  ) نیسح ماما  تداهش  هرابرد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

تـسا دنوادخ  رب  تسا و  هدرک  ترایز  ار  ادخ  ییوگ  دنک ، رادید  ارم  هک  ره  تسا و  هدرک  ترایز  ارم  دـنک ، ترایز  ار  وا  سک  ره 
(1) .دنکن باذع  خزود  شتآ  هب  ار  وا  هک 

: دنا هدرک  لقن  ناشیا  زا  ع )  ) قداص رفعج  ماما  رگید  ییاجرد  و 

ربمایپ هب  هشیاع  .دندنادنخ  یم  ار  وا  دندرک و  یم  يزاب  نیسح  ماما  اب  ترـضح  دوب و  ص )  ) مرکا یبن  نماد  ع )  ) نیـسح ماما  يزور 
هتـشادن تسود  ار  وا  هنوگچ  داب ! وت  رب  ياو  : » داد باوج  وا  هب  ترـضح  يراد ؟ تسود  ار  لفط  نیا  ردـقچ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :

هب تشک و  دـنهاوخ  هناـمولظم  ار  وا  نم  تما  .تسا  نم  هاـگ  هدـید  رون  لد و  هویم  وا  هک  یلاـح  رد  منکن  هقـالع  زاربا  وا  هب  مشاـب و 
« .دسیون یم  وا  يارب  ار  نم  ياه  جح  زا  جح ، کی  باوث  دنوادخ  دنک ، ترایز  شتافو  زا  سپ  ار  وا  هک  ره  لیلد  نیمه 

16651 ص :

352 .ص ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 3 - ) 1
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زا جح  ود  تفگ : هشیاع  ار  میاه  جح  زا  جح  ود  هکلب  دندومرف : ترـضح  ادخ ؟ لوسر  يا  وت  ياه  جـح  زا  جـح  کی  تفگ : هشیاع 
.ات راهچ  هکلب  هلب  دندومرف : ترضح  تیاه ؟ جح 

زا جـح  دون  هب  هک  نیا  ات  دوزفا  یم  اه  جـح  دادـعت  رب  ربمایپ  درک و  یم  بجعت  نانچمه  هشیاع   » دـندومرف همادا  رد  ع )  ) قداص ماـما 
(1)« .دندیسر نآ  ياه  هرمع  هارمه  هب  ص )  ) ادخ لوسر  ياه  جح 

.تسا مالسا  نید  ناشیا و  تنس  رد  نآ  تیمها  ناشن  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  ربمایپ  رارصا  دیکأت و  نیا 

نب رباج  دندوب ؛ هعیش  رد  گرزب  گنهرف  کی  دننک  عورش  هک  تسا  مهم  رایسب  تهج  نیا  زا  ع )  ) نیسح ماما  نارئاز  نیلوا  هب  هجوت 
قبط وا  تسا  صخـشم  ًالماک  ناشیا  ترایز  زا  هعوط »  » تیاور شرازگ و  هجوت  اب  .تسا  ع )  ) نیـسح ماـما  نارئاز  نیلوا  زج  هللادـبع 

هدروآ ياج  هب  ار  رباج  دننام  یکسانم  هک  میبای  یمن  ار  یسک  هیلوا  نارئاز  رد  .دور  یم  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  هب  یـصاخ  کسانم 
هب ار  يدابع  تکرح  نیا  ناشیا  تادیکأت  ياتـسار  رد  دشاب و  هتخومآ  ص )  ) ربمایپ زا  ار  کسانم  نیا  وا  هک  تسه  نآ  ناکما  .دشاب 

یمن ار  کسانم  هنوگ  نیا  تسا  هدوب  همئا  کیدزن  ناراـی  زا  هک  هللادـبع  نب  رباـج  نوچ  صاـخ  دارفا  زج  اـما  دـشاب ؛ هدـناسر  ماـجنا 
یلع نب  نیـسح  ربق  ترایز  هرابرد  رتشیب  دـیکأت  دایز و  شاداپ  رب  هوالع  ع )  ) قداص ماما  هژیو  هب  رقاب و  ماما  ناـمز  رد  اـما  دنتـسناد ؛

.دندرک داجیا  نآ  يارب  سوسحم  ًالماک  یگداعلا  قوف  (ع ،)

، يداش مغ و  رذح ، رفس و  تالاح  همه  رد  لاس ، لوصف  مایا و  مامت  رد  یتبسانم ، تصرف و  ره  رد  مه  ترایز  هب  طوبرم  تایاور  رد 
دنا و هداد  ع )  ) یلع نب  نیسح  ترایز  هب  روتسد   ... اروشاع و ریدغ ، نابعـش ، همین  رطف ، ثعبم ، ردق ، ياه  بش  اه ، تداهـش  دایعا و 

.تسا هدش  دیکأت  ادهشلادیس  ترایز  هب  ادخ ، لوسر  یتح  همئا و  همه  زا  شیب 

16652 ص :

ص 548. ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ( 4 - ) 1
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وا دوش و  یناطلس  متس  راچد  ترـضح ، نآ  ترایز  ماگنه  هک  یـسک  دنیامرف : یم  ترایز ، ياه  باوث  هب  هراشا  رد  ع )  ) قداص ماما 
ره لـباقم  رد  دـتفا ، نادـنز  هب  هار  نیا  رد  هک  ره  دوش و  یم  هدوشخب  شناـهانگ  همه  شنوـخ ، هرطق  نیلوا  اـب  دنـشکب ، اـجنآ  رد  ار 
يا هبرض  ره  يارب  دروخب ، کتک  ترایز ، هار  رد  رگا  تسا و  يداش  کی  شیارب  تمایق  رد  ددرگ ، نیگهودنا  ینادنز و  هک  يزور 

(1) .تسوا يارب  هنسح »  » کی دوش ، یم  دراو  شمسج  رب  هک  یجنر  درد و  ره  ربارب  رد  تسا و  یتشهب  يروح  کی 

ترایز ار  ادهـشلادیس  ربق  هنافراع  هک  ره   (2)« .َرخَأت ام  ِِهبنَذ َو  نِم  َمدَـقَت  ام  ُهللاَرَفَغ  ِهقَِحب  افِراع  ِنیَـسُحلاَربَق  یتَا  ْنَم  : » دـندومرف یم  و 
.دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دنوادخ  دنک ،

ماما ترایز  بوجو  ناونع  اب  ییاه  لصف  یثیدـح  عماوج  یخرب  رد  یتح  تسا  هدـش  ثعاـب  نآ  يارب  بوجو  رکذ  تادـیکأت و  نیا 
باتک رد  دیفم  خیـش  هلمج  زا  دشاب ، ترایز  نیا  بوجو  هب  اه  باتک  نیا  نابحاص  هاگدید  هدنهد  ناشن  دـناوت  یم  هک  ع  )  ) نیـسح

.دوب ع )  ) نیسح ماما  ترایز  بوجو  هب  لئاق  زین  قئادح  بحاص   (4) .هعیشلا لئاسو  رد  یلماع  رح  خیش  (3) و  رازملا

16653 ص :

( صیخلت هب  لقن   ) ص 124 تارایزلا ، لماک  ( 5 - ) 1
ص 197. قودص ، یلاما  ( 6 - ) 2

ءارقفلا ص 28 ءاینغألا و  یلع  نامزلا  یف  اهبوجو  دح  باب  نیسحلا ص 26 و  هرایز  بوجو  باب  ( 7 - ) 3
ماقسلا ءافش  هب : دینک  عوجر  هعیشلا ج 14 ص 443(1 ) لئاسو  .ًهیاَفک  ْمِِهتَعیِش  یَلَع  ع )  ) ِهَِّمئَْألا ِنیَسُْحلا َو  ِهَرایِز  ِبوُجُو  ُبَاب  ( 8 - ) 4

ص ج 1 ، هعبرالا ، بهذـملا  یلع  هقفلا  ص 112113 ؛ ج 5 ، بدالا ، هنـسلا و  باتکلا و  یف  ریدـغلا  ص 48 ؛ مانالا ، ریخ  هراـیز  یف 
مهترایز و یف  هبغر  مهراز  نمف  مهروبق  هرایز  دـهعلاب  ءافولا  مامت  نم  نا  هتعیـش و  هئاـیلوا و  قنع  یف  ادـهع  ماـما  لـکل  َّنِا  ( 2 .) 594

ۀلمج تسا و  ینامیپ  شناراداوه  نایعیش و  ندرگ  هب  یماما  ره  يارب  ینعی : همایقلا ؛ موی  مهئاعفـش  مهتمئا  ناک  هیف  اوبغر  امب  اقیدصت 
ناعیفـش تمایق  رد  ناماما  دنک ، ترایز  ار  نانآ  شریذـپ ، تبغر و  يور  زا  سکره  سپ  .تسا  نانآ  روبق  ترایز  نامیپ ، نیا  هب  افو 

ص 548. ج 1 ، لاـمالا ، یهتنم  ( 4)352 .ص ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  ص 253(3 ) ج 10 ، هعیـشلا ، لئاسو  .دوب  دـنهاوخ  وا )  ) نانآ
دح باب  نیـسحلا ص 26 و  هرایز  بوجو  باب  ( 7 .) ص 197 قودـص ، یلاما  ( 6 () صیخلت هب  لقن   ) ص 124 تارایزلا ، لـماک  ( 5)

هعیشلا ج لئاسو  .ًهیاَفک  ْمِِهتَعیِش  یَلَع  ع )  ) ِهَِّمئَْألا ِنیَسُْحلا َو  ِهَرایِز  ِبوُجُو  ُبَاب  ءارقفلا ص 28(8 ) ءاینغألا و  یلع  نامزلا  یف  اهبوجو 
14 ص 443

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5442 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4970_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4970_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4970_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_4970_4
http://www.ghaemiyeh.com


دیاب هتبلا  .تسا  روآ  تفگـش  ناشیا  طسوت  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  هب  دـیکأت  ثیداحا و  هنوگ  نیا  مجح  ع )  ) قداص ماما  نامز  رد 
یم يرفعج  بتکم  سیئر  ار  ناشیا  تسا و  ع )  ) قداص ماما  نابز  زا  ثیداحا  نیرتشیب  نید  نییبت  باوبا  یماـمت  رد  هک  تشاد  هجوت 

نتفرگ قنور  ثعاب  فلتخم  دارفا  ناشنادرگاش و  اب  ناشتاقالم  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز  هب  ناشیا  ررکم  ياه  قیوشت  اما  دـنناوخ ؛
نایعیش ياهدامن  زا  یکی  ناونع  هب  ع )  ) نیسح ماما  ترایز  ندرک  هنیداهن  رد  ار  مهس  نیرتشیب  تسا و  هدش  ع )  ) نیـسح ماما  ترایز 

.تسا هتشاد 

زامن تیمها 

زامن تیمها 

مـساقلا یبا  نیملاعلا  هلا  بیبح  نیلـسرملا  ءاـیبنألا و  دیـس  یلع  مالـسلا  هالـصلا و  نیملاـعلا  بر  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مایق یلا  نآلا  نم  نیعمجا  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعلا  نیمرکملا و  نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا و  ملسلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

.نیدلا موی 

ًاِّیلَو َو ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  ِهَعاَّـسلا َو  ِهِذَـه  ِیف  ِِهئاـبآ  یلَع  ِهیَلع و  َُکتاوَلَـص  نَسَحلا  ِنب  ِهَجُحلا  ِِیلَِول  َکـّ ْنُک  َّمُهَّللا  میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
.الیِوَط اَهِیف  ُهَعتَُمت  ًاعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یَّتَحًاْنیَع  اًلِیلَدَو َو  ًارِصاَن  ًاِدئاَق َو  ًاِظفاَح َو 

رهد نامولظم  رای  يدهم  تسیک  رهق                   ران  رهم و  رون  يدهم  تسیک 

نایم رد  نآرق  ریشمش  نیرخآ  مایتلا                   ار  لد  مخز  يدهم  تسیک 

لزا زا  شئایصوالا  متخ  هدناوخ  لزی                مل  تاذ  هک  نآ  يدهم  تسیک 

رشب لک  یجنم  يدهم  تسیک  رشع                  یناث  تجح  يدهم  تسیک 

همطاف يوزرآ  يدهم  تسیک  همه                     ناج  ۀلبق  يدهم  تسیک 

لیلخ راک  وا  زا  دیآ  ربت  یب  لیلذ                    شدیحوت  دزن  رد  نارگ  تب 
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دنک یم  احیسم  راک  هگن  یب  دنک                  یم  یسوم  زاجعا  اصع  یب 

تعامج زامن  راظتنا  هب  هتسب  فص  تیعمج  زا  رپ  دجسم  نحص  دجسم و  ياضف  مامت  دید  دش  هلهـس  دجـسم  دراو  مولعلا  رحب  همالع 
.دوب ندناوخ  زامن  نتسشن  يارب  ییاج  کی  لابند  هب  تفر  یم  هار  فوفص  نایم  دنتسه 

.تسشن دمآ  نیشنب  اجنیا  ایب  مولعلا  رحب  دیس  دز ؛ ادص  ار  وا  یبرع  کی   

؟ اجنیا هدمآ  تیعمج  همه  نیا  هک  تسیک ؟ تعامج  ماما  برع  نیا  زا  درک  لاؤس  مولعلا  رحب   

ره دعب  هب  خیرات  نیا  زا  مولعلا  رحب  همالع  دز  ادص  مسانـشب  دیاب  اجک  زا  تفگ  ار  تنامز  ماما  یتخانـشن  مولعلا  رحب  همالع  دز  ادص   
.مدناوخ زامن  همطاف  رسپ  رس  تشپ  هکنآ  لاح  مشاب و  هدیدن  هچ  يارب  وگب  يدید  ار  تنامز  ماما  درک  لاؤس  وت  زا  سک 

.دنناوخب زامن  ترس  تشپ  ناناملسم  نایعیش و  همه  دایب  زور  کی  هللا  ءاش  نا  نامز  ماما  میرب  تندناوخ  زامن  نابرق 

نامزلا بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای  نامزلا ، بحاص  ای   

هیآ 200) نارمع  لآ  هروس   ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوُقَّتا  اوُِطبار َو  اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

همطاف تیب  لها  همیرک  ترضح  تاداس  همع  شنیرهاط ؛ دادجا  يرکـسعلا و  نسحلا  نب  تجح  اقآ  رونم  سدقم و  هاگـشیپ  هب  هیده 
.دینک متخ  یلج  تاولص  اهیلع ) هللا  مالس   ) هموصعم

، يدـهم ترـضح  نایعیـش  همه  یتمالـس  تهج  هب  رـضاح و  عمج  هب  نیبوسنم  دـیلقت ، عجارم  ءاملع ، ادهـش ، ماـما ، رـضحم  هب  هیدـه 
متخ ینیـسح  تاولـص  کی  نامیاه  ضیرم  يافـش  ناتفیرـش و  هداوناخ  نوتدوخ و  یتمالـس  بـالقنا ، مظعم  ربهر  عجارم ، یتمـالس 

.دینک

، ایند رد  ریخ  هب  تبقاع  دوشب ، ریخ  هب  تبقاع  ناسنا  هکنیا  يارب  متـسیود  هیآ  رخآ ؛ هیآ  دراد ، هیآ  تسیود  نارمع ؛ لآ  هکرابم  هروس 
تـسه نامیا  لها  هب  هیآ  باطخ  ًالوا  دـهد  یم  لمعلا  روتـسد  راهچ  ترخآ ، رد  ریخ  هب  تبقاـع  نتفر ، اـیند  زا  تقو  ریخ  هب  تبقاـع 

لها درد  هب  لمعلا  روتـسد  نیا  نوچ  اونمآ ، نیذـلا  اهیا  ای  دـیوگ ، یمن  سانلا  اهیا  ای  تسین ، سان  ریاس  اه و  ناملـسم  ریاس  اب  يراک 
: هداد لمعلاروتسد  اونمآ ، نیذلا  اهیا  ای  تسا  صاخ  باطخ  هیآ ، باطخ  دروخ ، یم  نامیا 
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، ربصا لوا : روتسد 

، اورباص مود : روتسد 

، اوطبار موس : روتسد 

، هللا اوقتا  و  مراهچ : روتسد 

.نوحلفت مکلعل  يریخ  هب  تبقاع  يارب   

، ار هیآ  نیا  دننک  یم  انعم  رگید  يروج  دنتسه  ادج  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  هک  ییاهنآ  تیب ، لها  زا  ياه  هدیرب 

تارضح رضحم  رد  هک  ام  اما  نیمه  دیشاب  هتشاد  اوقت  دیشاب  طابترا  رد  رگیدمه  اب  دیشاب  هتشاد  لمحت  اوربصا ، دیشاب ، هتـشاد  ربص   
میـسر یم  قداص  ماما  رقاب و  ماما  رـضحم  هب  یتقو  هللا  ءاشنا  ترخآ  اـیند و  رد  ضیف  بسک  يارب  میتسه  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم

.دییامرفب ام  يارب  ار  هیآ  نیا  هللا  لوسر  نبای  مینک  یم  لاؤس 

اورباص هیآ و  نیا  رد  دـهد  یم  انعم  کی  اوربصا  اما  تسه  ربص  زا  ود  ره  اورباص ؛ اوربصا و  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
.رگید يانعم  کی 

تابجاو رد  شاب  هتـشاد  ربص  تامرحم  تابجاو و  رد  تامرحم  تابجاو و  ینعی  ضئارف  ضئارفلا ؛ یلع  اوربصا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   
تسه ریسدرس  قطانم  هک  ییاهاجنآ  زیربت  لثم  لیبدرا ، لثم  يا  هطقن  کی  رد  دیور  یم  ًالثم  دینک  یم  رفس  اجنیا  زا  ناتـسمز  لد  رد 

زامن ندش و  هدایپ  نیـشام  زا  امرـس  لد  نآ  رد  حبـص  زامن  يارب  دتـسیا  یم  تسه  هچ  ره  سوبوتا ، هیلقن و  ۀلیـسو  نیا  الاح  فرب ، و 
.دشاب هتشاد  ربص  دیاب  ناسنا  دهاوخ  یم  ربص  درس  ياوه  نآ  رد  ندناوخ  حبص 

کی يدمآ  رفس  زا   

، امرگ شوج  رد  دهاوخ  یم  ربص  يوشب  دنلب  حبص  زامن  تقو  الاح  يدیباوخ ، باتفآ  عولط  زا  لبق  حبـص ، زامن  زا  لبق  تعاس  ود  ای 
ییاوه بآ و  ییاج ، کی  اهاجنآ  نامرک  بونج  یبونج ، ياه  ناتسا  هب  ًالثم  هب  رفـس  يور  یم  يدوش  یم  دنلب  ناتـسبات  يامرگ  لد 

.دهاوخ یم  ربص  نتفرگ  هزور  اجنآ  هجرد ، هاجنپ  يالاب  دوش  یم  ادیپ 
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لحم دریگب  دـهاوخ  یم  مه  هزور  بوـخ  تسه ، بساـک  تسه ، زرواـشک  هـجرد  هاـجنپ  يـالاب  دنتـسه  اـهاجنآ  هـک  ینازیزع  نآ   
.دهاوخ یم  لمحت  دهاوخ ، یم  ربص  ًاعقاو  دورب  مه  شیعارز  نیمز  يور  دورب  مه  شبسک 

دوش یم  جح  مایا   

ار تفاوط  اجنآ  نک  درُخ  ناوختـسا  تیعمج  نآ  رد  مارحلادجـسم  فاوط  رد  مارحلادجـسم  رد  هکم  يورب  يوشب  دـنلب  بجاو  جـح 
مجنپ کی  یهاوخ  یم  الاح  دوش  یم  بجاو  تیارب  سمخ  یلام  تهج  زا  دـهاوخ  یم  ربص  یهدـب  ماجنا  ار  تلامعا  یهدـب ، ماـجنا 

.تسه لوپ  تسه ، یلام  هلئسم  دهاوخ  یم  ربص  دینکب  مالسلا )  هیلع   ) نامز ماما  میدقت  ینک  باسح  یهاوخ  یم  ار  تلام 

بجاو لئاسم 

نآ فرط و  نیا  زا  الاح  تسه ، زورون  تالیطعت  مایا  رگیدمه  رود  دنتـسشن  يدادعت  کی  دهاوخ  یم  ربص  روطنیمه  مه  شتامرحم 
یم ربص  موشن  عمج  نیا  ثحب  دراو  هلوقم و  نیا  دراو  نم  هدرکان  ییادخ  دنوشب  تبیغ  هلوقم  کی  دراو  هعفدکی  دـنیوگ  یم  فرط 
امـش هدرک  یباجح  دب  يرادقم  کی  هدرکان  ییادخ  یمناخ  کی  مور  یم  هار  رازاب  هچوک و  رد  منک  عافد  ای  منک  توکـس  دـهاوخ 

.دهاوخ یم  ربص  ینکن  هاگن  يزادنایب  نییاپ  ار  تمشچ  ینک  رصب  ضغ  ار  تمشچ  مرحمان  هب  دینکن  هاگن  دیهاوخب 

، ضئارفلا یلع  اوربصا   

 . یشاب هتشاد  لمحت  دیاب  دهاوخ  یم  ربص  تامرحم  تابجاو و  رد  تسه  ضئارف  رد  دیامرف : یم  قداص  ماما  لوا  روتسد 

: مود روتسد 

لمحت نوتنانمشد  لباقم  رد  مکَّودع  اورباص  و  دیامرف : یم  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  اما  تسه  ربص  زا  شا  هدام  اورباص  اورباص ، و 
عافد لاس  تشه  ًاعقاو  ناریا  مدرم  هلوقم  نیا  رد  هک  دشاب  یکیزیف  یکاخ و  یبآ و  نانمـشد  الاح  دیهد  جرخ  هب  ربص  دیـشاب   هتـشاد 

اورباص نمـشد و  لباقم  رد  تمواقم  هلئـسم  رد  ناریا  فیرـش  مدرم  دـنرادن  هنومن  تسیلاع  ًاعقاو  تسیلاع  رایـسب  ناشزایتما  سدـقم 
، میرادن نمشد  مک  میراد  نمشد  ام  يرکف ، یلقع و  يا و  هشیدنا  یگنهرف و  نمشد  هلئسم  رد  دراد  مه  یکیزیف  ریغ  هلوقم  مکَّودع 

تقو یهاگ  دینک  یم  هدهاشم  امش  هک  يرگید  ياه  هکبش  اه و  یسراف  هراوهام ؛ فلتخم  ياه  هکبش  تنرتنیا ، فلتخم  ياه  تیاس 
تیب و لها  نآرق و  هعیـش و  هیلع  هک  یتاهبـش  لباقم  رد  اه  ناسنا  اهنیا  بوخ  دیناوخ  یم  اهربخ  رد  امـش  هب  دـنهد  یم  یـشرازگ  اه 

باسح هب  نیا  لباقم  رد  دـشاب  مواقم  ار  شدوخ  دـنک  هنیـسکاو  دـنیبب  ار  اهنیا  ناسنا  دـننک ، یم  داریا  اه  تقو  یهاگ  ادـخ  مالـسا و 
.دهاوخ یم  ربص  كاپان  ياه  هشیدنا 
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يا هراوهام  یتنرتنیا ، ههبـش  ات  ود  لباقم  رد  شاب  هتـشاد  لمحت  نیبب ، ار  تاهبـش  خساپ  شلباقم  رد  دـینیب  یم  ار  يا  همانرب  کی  رگا 
دراد یخـساپ  شدوخ  يارب  تنـس  نآرق و  باتک  رد  یمالـسا  هعماج  رد  يا  ههبـش  ره  شاـب  يوق  دـشاب   مکحم  دوشن ، مخ  تیوناز 

.دشاب خساپ  یب  تسین  روطنیا 

، هیآ لمعلاروتسد  ات  ود  مه  نیا  مکَّودع  اورباص  ضئارف و  رد  اوربصا   

مکلعل هللا  وقتاو  وطبار  اورباص و  اوربصا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   » دـیدرک ظفح  ای  دـیتسه  ظفح  همه  هللا  ءاشنا  تسا  یهاـتوک  يا  هیآ 
« نوحلفت

محر هلص  دیـشاب ، هتـشاد  محر  هلـص  ینعی  طقف  هن  اوطبار  دومرف : قداص  ماما  موس  لمعلاروتـسد  يوشب ، ریخ  هب  تبقاع  یهاوخ  یم   
رد مد  اه  تقو  یهاگ  مالـسب » ول  مکماحرا و  اولـص   » دـنزب يرـس  شماحرا  هب  زورون  تالیطعت  مایا  رد  ناسنا  تسه ، یبوخ  روتـسد 
یف دیزف   » ناسنا رمع  هب  تسه  محر  هلص  شدوخ  يورن  هک  مه  لخاد  ینکب  یمالـس  کی  يور  یم  زورون  مایا  رد  مه  تماوقا  هناخ 

تـسه يا  هلوقم  کی  نآ  دـیآ  یم  یگدـنز  رد  تکرب  دوش  یم  ینالوط  ناسنا  رمع  رمعلا " یف   " دوش یم  دایز  ناـسنا  قزر  قزرلا »
.دراد شیارب  قداص  ماما  يرگید  روتسد  کی  اوطبار  اما  دینک  محر  هلص  بوخ  رایسب 

طابترا رد  ناتتمعن  یلو  نامز  ماما  اب  دیـشاب  طابترا  رد  ناتنامز  ماما  اـب  مکماـما  اوطبار  دـندومرف و  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ترـضح   
 . منک یم  ضرع  نم  ار  شقیداصم  زا  ات  دنچ  الاح  مشاب  طابترا  رد  منامز  ماما  اب  روط  هچ  دیشاب 

ماما رکف  هب  دـشاب  نامز  ماما  دای  هب  شتاعاس  رد  شزور  هنابـش  رد  شا  هتفه  مایا  رد  هک  نیمه  ناسنا  هاـتوک  تقو  سلجم و   نیا  رد 
یم نامز  ماما  يارب  اعد  شزامن  تونق  رد  دناوخب  زامن  زامن ، تقو  دوش  یم  دنلب  هدرک  لمع  ار  اوطبار  قیداصم  زا  یکی  دـشاب  نامز 
تین هب  ار  شا  هقدـص  نامز ، ماما  يارب  اعد  دـهدب  هقدـص  دـهاوخ  یم  دـنک  یم  نامز  ماما  يارب  اعد  هتـسشن  یلفحم  رد  ییاج  دـنک 

.اوطبار اهنیا  دهدب  نامز  ماما  یتمالس 
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صاخ طابترا  بجوم  نیا  مهدب  ماجنا  نم  یتقو  هک  تسه  لمع  ات  دنچ  تسه  ترایز  ات  دنچ  تساعد  ات  دنچ  تسه  زیچ  دنچ  الاح 
هتفه ره  موش  یمن  شندناوخ  هب  قفوم  زور  ره  رگا  الاح  تسا  ءاملع  هیصوت  هک  ییاه  ترایز  زا  یکی  نامز  ماما  نم و  نیب  دوش  یم 

 . تسا هریبک  هعماج  ترایز  یگدنز  رد  هام  ره  یلو  موش  یمن 

هریبک هعماج  ترایز 

دیهد یم  ترایز  نیا  رد  نامز  ماما  هب  هک  ییاه  مالـس  دوش  یم  داجیا  نامز  ماما  امـش و  نیب  یطابترا  لپ  کـی  دـیناوخ  یم  یتقو  ار 
 . هدیسر ام  هب  امش  هلیسو  هب  زیچ  همه  تسامش  لام  زیچ  همه  ًالصا  ثیغلا  » لزنی  مکب  متخی ، مکب  هللا و  حتف  مکب  »

دنک تمحر  ادخ 

رد دش  نامز  ماما  رضحم  بایفرـش  یتقو  هفـشاکم  ای  فرـشت  نآ  رد  هک  یتقو  یـسلجم  یقت  دمحم  الم  لوا  یـسلجم  همالع  موحرم 
( مالـسلا هیلع   ) نامز ماما  مدید  منک  ترایز  مهدب  مالـس  مدـش  دراو  هلبق  باب  زا  تفگ  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع ماما  مرح  رد  ارماس 

 . ندناوخ ار  هریبک  هعماج  ترایز  مدرک  عورش  هاگادخان  دیوگ  یم  دنتسه  ناشراوگرزب  ردپ  ترایز  لوغشم  دنداتسیا 

، دیامرف یم  یـسلجم  موحرم  دنتخیر  یم  کشا  دندومرف و  یم  عامتـسا  دنداد  یم  شوگ  ار  هریبک  هعماج  ترایز  نیا  مه  نامز  ماما 
متفر مدق  دنچ  ایب  ولج  یـسلجم  دندومرف  مداد  ار  مخـساپ  نامز  ماما  رـضحم  هب  مدرک  مالـس  دش  مامت  نم  هعماج  ترایز  دیامرف  یم 

دمحم دندومرف  ترضح  تفگ  مالسلا ) هیلع   ) يدهم ترضح  يارب  موشب  لئاق  میرح  دوشن  اقآ  رـضحم  هب  بدا  هئاسا  متفگ  مداتـسیا 
مدوخ ولج  متفر  ولج  ایب  تسالوم  رما  لاثتما  رد  بدا  دومرف  دوشب  بدا  هئاسا  مدیسرت  مداتسیا  زاب  رتولج  متفر  ولج  ایب  یـسلجم  یقت 
نیمز زا  ار  نم  دندیشک  نم  رس  يور  یتسد  اقآ  مدیسوب  ار  ترضح  كرابم  تسد  ار  ترضح  وناز  الوم  اه ي  مدق  يور  متخادنا  ار 

.هریبک هعماج  ترایز  تسا  یترایز  بجع  یسلجم  یقت  دمحم  ّالم  دندومرف : دندرک  دنلب 
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نیمه رگید  یکی  نامز  ماما  اب  تسا  یطابترا  لپ  هریبک  هعماـج  تراـیز  دـنداد  داـی  اـم  هب  يداـه  ترـضح  امـش  دـج  اـقآ  هلب  متفگ   
ماما ءزج  ءزج  هب  نیسای  لآ  ترایز  دنناوخ  یم  زور  ره  دنقفوم  اه  یـضعب  ای  هعمج  ياهزور  رد  امـش  هک  تسه  نیـسای  لآ  ترایز 

« دعقت نیح  کیلع  مالسلا  موقت ، نیح  کیلع  مالـسلا   » دیهد یم  مالـس  یتقو  تسا  بجاو  شباوج  مه  مالـس  مینک  یم  مالـس  نامز 
تکرب و بجوم  امش  يارب  ترضح  خساپ  نآ  دنهد  یم  امش  مالس  هب  نامز  ماما  هک  یخساپ  دیهد  یم  مالس  ار  نامز  ماما  ءزج  ءزج 

.دننک یم  تهاگن  ترضح  تسه  یتمالس 

مالسالا هدیرف   

رد ار  یقفا  دناوخ  یم  ار  نیـسای  لآ  تشاد  یناتـسهوک  هللا  تیآ  مدوب  یناتـسهوک  هللا  تیآ  مداتـسا  رـضحم  رد  دـیوگ  یم  یناشاک 
یناتـسهوک نیـسای  لآ  هب  دراد  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  مدـید   . مدرک هاگن  ار  مداتـسا  هاـگن  قفا  تفگ  یم  درک  یم  هاـگن  نامـسآ 

ماما ترضح  نآ  اقآ  متفگ  شدعب  یناتسهوک  موحرم  اب  مدرک  یم  همرمز  ار  اه  مالس  مدرک  هاگن  مه  نم  دیوگ  یم  دهد  یم  شوگ 
؟ دنداد یم  شوگ  ار  امش  نیسای  لآ  هک  دندوب  نامز 

امـش هب  ار  شتجح  هک  دید  وت  رد  ار  تقایل  ادخ  تتداعـس  هب  اشوخ  یناشاک  مالـسالا  هدیرف  دـندومرف  یناتـسهوک  هللا  تیآ  موحرم   
.دنک یم  تهاگن  نامز  ماما  یناوخ  یم  یتقو  ار  نیسای  لآ  داد  ناشن 

اه ترایز  زا  یکی 

هب ینعی  ناوخب  مه  نم  تین  هب  ار  اروشاع  ترایز  ناوخب  یناهفصا  يوسوم  دومرف : یناهفصا  يوسوم  موحرم  هب  تساروشاع  ترایز 
ياعد دراد  تسود  مالـسلا )  هیلع   ) نامز ماما  هک  ییاهاعد  زا  یکی  دراد  تسود  ار  ترایز  نیا  ترـضح  ناوخب  تنامز  ماما  تباـین 

.هعمج حبص  تسا  هبدن 
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دنک تمحر  ادخ 

رـضحم دش  فرـشم  شیپ  هتفه  دنچ  یناوج  کی  دنومرف : یم  نامز  نآ  فیرـشلا ) هماقم  هللا  یلعا   ) تجهب يامظع  هللا  تیآ  موحرم 
هب نامز  ماما  دندوب  هدرک  دیکأت  هبدن ، ياعد  .دوشن  شومارف  هبدن  اعد  دندوب : هدومرف  ناوج  نآ  هب  ترضح  مالسلا ) هیلع   ) نامز ماما 

نسحلا نب  هجحلا  کیلو  لک  مهللا  تسه ؛  یتمالس  ياعد  نیا  دراد  شهب  هقالع  یلیخ  نامز  ماما  هک  ییاهاعد  زا  یکی  هبدن  ياعد 
.دراد تسود  یلیخ  ترضح  ار  اعد  نیا  میتسه  ظفح  مه  همه  تساعد ، نیا  ... 

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  موحرم    

یکی .دـناوخ  یم  ار  اعد  نیا  شزامن  تونق  رد  کیلو ...  لک  مهللا  ياعد  هب  دوب  هداد  رییغت  ار  شزامن  تونق  ياعد  نیا  ینامز  کی 
اقآ دـیناوخ  یم  نوتزامن  تونق  رد  ار  نامز  ماـما  اـقآ  یتمالـس  ياـعد  دـیداد  رییغت  ار  نوتاـعد  اـقآ  دوب  هدرک  لاؤس  شنادرگاـش  زا 

یتقو تسه  یعیبط  ناوخب ، تزامن  تونق  رد  ار  اعد  نیا  دییوگب  اضر  اقآ  جاح  هب  دنداد  ماغیپ  نم  يارب  ترـضح  هک : دندوب  هدومرف 
.هدب شهب  یتمالس  ملاس ، ار  متمعن  یلو  ایادخ  دییوگ  یم  دینک  یم  اعد  نامز  ماما  یتمالس  يارب  امش 

هب ار  امـش  ادـخ  اقآ  دـییوگ  یم  رفن  کی  هب  دـیوش  یم  در  نابایخ  رد  امـش  دـینک  یم  اـعد   امـش  یتمالـس  يارب  ددرگ  یم  رب  مه  وا 
.تسه یعیبط  دراد ، هگن  ملاس  مه  ار  امش  ادخ  دیوگ  یم  ددرگ  یم  رب  مه  وا  بوخ  درادب  تمالس 

( مالسلا هیلع   ) نامز ماما  ياعد  نآ 

زامن تونق  رد  زامن  زا  دعب  هراومه  اذل  تسه و  باجتسم  نامز  ماما  ياعد  باجتسم  ياعد  تسه ؛ باجتسم  نآ  امش ؛ یتمالس  يارب 
رد ناوخب  دیور  یم  دیراد  هک  روطنیمه  ار  اعد  نیا  لوا  تکرح ، نامرف ؛ تشپ  دیتسـشن  لر  تشپ  دیوشب  نیـشام  راوس  دـیهاوخ  یم 

 . تسه نامز  ماما  یتمالس  يارب  اعد  دراد  تسود  یلیخ  نامز  ماما  ار  اعد   نیا  زامن  زا  دعب  زامن  زا  لبق  تزامن  تونق 
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تسه تامس  ياعد  یکی 

یم هداد  رارق  نامز  ماما  ناروای  ءزج  هللا  ءاشنا  دناوخب  زامن  دـعب  حبـص  ره  سک  ره  هک  تسا  دـهع  ياعد  یکی  .دراد  تسود  یلیخ 
.دوش

 

هک یلئاسم  زا  یکی 

زا ریغ  نوتزامن  دـنیوگ  : یم  قالخا  ملع  ءاملع  .تقو  لوا  زاـمن  تسه ، تقو  لوا  زاـمن  تسه  مناـمز  ماـما  نم و  نیب  یطاـبترا  لـپ 
هک تقو  لوا  زامن  نامز  ماما  هللا  تجح  دوش  یم  تقو  لوا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دـیناوخب  تقو  لوا  ار  نوتزامن  تایآ ، تایاور و  ثحب 
هب دور  یم  الاب  نامز  ماما  زامن  اب  مه  امـش  زامن  يدـناوخ  ار  تتقو  لوا  زاـمن  امـش  یتقو  دور  یم  ـالاب  عیرـس  اـقآ  زاـمن  دـناوخ ؛ یم 

نامز ماما  دـییامرفب  هظحالم  امـش  تافرـشت  زا  يرایـسب  رد  ددرگ  یمن  رب  دوش  یمن  هداتـسرف  سپ  امـش  زامن  نامز  ماما  زامن  تکرب 
اجنآ يدـنواهن  ربکا  یلع  خیـش  اـقآ  موحرم  دـینیبب  ناـسحلا  يرقبع  باـتک  رد  ار  تافرـشت  دـندید  زاـمن  لاـح  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  )
دراد تسود  یلیخ  ار  زامن  ماما  ندناوخ ، زامن  لاح  رد  ار  نامز  ماما  هک  تسا  یتافرشت  تافرشت ، زا  يرایـسب  دینیبب  رگا  ار  تافرـشت 

یفرعم ار  وا  لیئربج  هک  شدوخ  یفرعم  زا  دـعب  دـنک  یم  مارحلا  دجـسم  رد  نامز  ماما  هک  يراک  لوا  اذـلدراد  هقالع  یلیخ  زاـمن  هب 
، هوفلاخت هوعبتاف و ال  هللا ، هیقب  نیا  هللا  هیقب  اذه  دعب  نینمؤم » متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هیقب   » دنک یم 

تسد مه  تیریدم  كالم  نیا  هالـصلا »  ماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  تسا «  زامن  هماقا  دنک  یم  یفرعم  زا  دعب  هک  يراک  لوا 
دینیبب دیوگ  یم  دهد  یم  ام  تسد  كالم  کی  نآرق  دشاب  یقفوم  ریدم  هشاب ، تموکح  بحاص  دـهاوخب  یـسک  کی  دـهد  یم  ام 

نیا مامت  دیوگ  یم  هماقا  لیئاکیم  دیوگ ، یم  ناذا  لیئربج  هالصلا ، مقا  دوش  یم  مکاح  ات  نوچ  ارچ ؟ تسه  یقفوم  ریدم  نامز  ماما 
.دنناوخ یم  زامن  نامز  ماما  رس  تشپ  همه  نینمؤم  هکئالم  اب  رفن  هدزیس  دصیس و 
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هماقا ناربمایپ  ترـضح  رـس  تشپ  هک  سدـقملا  تیب  رد  دوب  مرکا  ربمغیپ  زامن  یکی  هنادواج  يراگدای و  میتشاد  زاـمن  اـت  دـنچ  اـم   
هب هک  دوب  يراگدای  زامن  نیا  یهلا  ءایبنأ  نیمومأم  تسابینألا ، متاخ  تعامج  ماما  تفگ ، هماقا  لیئاکیم  تفگ ، ناذا  لیئربج  دندرک ؛

دنتشاد تساوخرد  ات  هس  ای  ود  ادخ  زا  ناربمغیپ  دوب  ناربمایپ  دوخ  تساوخرد 

1

، دشن رارکت  مه  رگید  هک  دوب  يراگدای  زامن  کی  نیا  دنناوخب ، زامن  ترضح  رس  تشپ  . 2 دننک _ ترایز  ار  ربمغیپ 

نامـسآ رد  دوب  مرکا  ربمغیپ  زامن  يراـگدای  زاـمن  کـی  نیمز » نامـسآ و  دوخ  هب  دـنیبن  نینچ  یمزب  تسه  ناـهج  اـت  رگد  تفگ «:  
، تسین ینیمز  ربمغیپ  ربمغیپ ؛  نیا  هک  هکئالم  دوخ  تساوخرد  هب  مه  نآ  دـندوب  اه  نامـسآ  ياه  هکئالم  مامت  نیمومأم ؛ هک  مراهچ 

.دورب الاب  ربمغیپ  هک  دروآ  شیپ  ادخ  ار  جارعم  هلئسم  اذل  ار و  مرکا  ربمغیپ  مینیبب  مه  ام  بوخ  تسه  مه  ینامسآ  ربمغیپ 

 

جارعم هلئسم 

مجن هروس  لوا و  هیآ  ءارـسا  هروس  يادـتبا  رد  دراد  ییاور  دنـس  هد  زا  شیب  دراد  ییاور  دنـس  ات  هد  دراد ، ینآرق  دنـس  ات  ود  ربمغیپ 
دشن رارکت  رگید  هک  تسه  يراگدای  زامن  نیمود  مه  نآ  ینآرق ، دنس  تسه  ربمغیپ  جارعم  دنس  دییامرف ، هعجارم 

3

موس زامن  .

هک یعـضو  وا  اب  دـناوخب  زامن  مه  ءادهـشلادیس  گنج  لاح  رد  اروشاع ، زور  رد  تسه  ءادهـشلادیس  سدـقم  دوجو  زامن  يراگدای 
هب مه  دناوخب  تقو  لوا  مه  دـناوخب  زامن  مه  تسا  هدروآ  ار  ناحورجم  مه  تسه  حورجم  ماما  دوخ  مه  ترـضح  ياه  سابل  مامت 

ناوخب تقو  رس  مه  ناوخب  زامن  مه  زیزع  ناوج  هک  هعیش  يارب  تسا  یسرد  کی  دهدب  دیهش  زامن  نیا  يارب  مه  دناوخب و  تعامج 
رگید هک  دوب  يراگدای  موس  زاـمن  نیا  درب  یم  ـالاب  ادـخ  ار  زاـمن  نیا  تعاـمج  هب  تقو  رـس  میناوخب  زاـمن  ناوخب   تعاـمج  هب  مه 

دشن رارکت 
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.

مراهچ زامن 

زامن ات  راهچ  زامن ؛ ات  راهچ  نیا  روهظ  هعمج  حبص  زور  رد  تسه  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  زامن  دوب ؛ دهاوخ  هنادواج  هک  يراگدای 
هنماد شاوی  شاوی  منک  ضرع  تیاور  ات  هس  ای  ود  تسه ، نیریـش  یلیخ  شندناوخ  تقو  لوا  زامن  تسه ، تبث  خیرات  رد  يراگدای 

.منک عمج  ار  ضئارع 

دیتفر دیتسه  تشگزاب  رفـس  زا  مرکم  راوز  زا  یـضعب  دیاش  الاح  دیور  یم  شترایز  هب  امـش  همه  هک  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ترـضح 
ام همه  هب  ار  تخانش  اب  ترایز  قیفوت  هللا  ءاشنا  ادخ  دیتسه  تفر  رفس  رد  ای  ار  مالسلا )  هیلع   ) ججحلا نماث  ترضح  دیدرک  ترایز 

هیلع  ) اضر ماما  همه ، بالط و  دـیتاسا و  نایوجـشناد و  همه  هجوت  لباق  تشون  یم  تشاد  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  دـنک ، اطع 
تـسه رتمهم  میـسیون  یم  ام  هک  یبلاطم  همه  زا  مالـسلا ) هیلع  اضر (  ماـما  بلطم  نیا  دـسیون  یم  یبلطم  کـی  دراد  یتقو  مالـسلا )

هیلع  ) اضر ماما  زامن  ای  تسا  رت  مهم  نیا  مناوخب  زامن  دـعب  دوشب  مامت  نیا  ـالاح  بوخ  متـسه  نتـشون  لوغـشم  نم  اـه  تقو  یهاـگ 
الاح طخ ، نیا  الاح  هملک ، نیا  الاح  دوشب  مامت  نیا  الاح  ًالـصا  تخادنا  ار  ملق  دش  دنلب  ناذا  يادص  ات  تشون  یم  تشاد  مالـسلا ) 

.تخادنا ار  ملق  ًادبا  هحفص ، نیا 

 

دیوگ یم  هشیاع 

يادص تفر  دش  اپ  دسانـش ، یمن  ار  نم  راگنا  ًالـصا  ینفرعی ، مل  هَّناک  دش  دنلب  ناذا  يادـص  ات  تفگ  یم  نخـس  نم  اب  مرکا  ربمغیپ 
.ناذا ناذا ،

: دیوگ یم  سابع  نبا 

نامـسآ هب  هاگن  اقآ  متفگ  دنک  یم  نامـسآ  هب  هاگن  یه  اقآ  مدید  تقو  کی  دز  یم  ریـشمش  تشاد  نینمؤملاریما  نیفـص  گنج  رد 
گنج لد  رد  اجنیا  اـقآ  متفگ  هن ، اـی  تسا  هدـش  زاـمن  تقو  منیب  یم  مهاوخ  یم  ساـبع  نبا  دومرف : ترـضح  یچ ؟ يارب  دـینک  یم 

کی تیوه  مچرپ  ًالصا  لمع ، نیرت  مهم  زامن  تسه ، زامن  يارب  مه  ام  گنج  نیا  هن  دومرف  اقآ  دیروخ ، یم  ریشمش  دشابن  تساوح 
یم ار  شـصرق  دیوگب  دنک  یخوش  اه  تقو  یهاگ  دناوخن  ادرف  دـناوخب  زورما  دـناوخب ، نک  تفـس  نک  لش  تسه ، زامن  ناملـسم ؛

.ًادبا مینک  یم  عورش  رگید  هام  زا  الاح  ًادعب  الاح  مروخ 
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نآ شیاج  رس  هک  هعیـش  تسه ، ناملـسم  کی  تیوه  مچرپ  نک  هاگن  شزامن  هب  دیـسانشب  ار  ناملـسم  ناسنا  کی  یهاوخ  یم  رگا 
نِا زامن ، لوا  هتفرگ  رارق  نید  عورف  رد  اذل  تسه  لمع  نیرت  مهم  زامن  دناوخب ، شبادآ  اب  دناوخب  تعامج  هب  دناوخب  دیاب  تقو  رس 

، تَّدُر نِا  اهاوس و  ام  َِلُبق  تَِلُبق 

مدرک تسرد  هسردم  مدرک  تسرد  هاگنامرد  نم  متخاس  ناتـسرامیب  نم  متـسه  یتأیه  نم  دـیوگ   یم  فرط  اه  تقو  یـضعب  الاح 
، دوش یمن  بوخ  تسین  زامن  لها  هن  ، دنیوگ  یم  دناوخ ؟ یم  زامن  اقآ  الاح  بوخ 

تراک نیا  هک  دیامرفب  امش  همانیهاوگ ، دنیوگب  امـش  هب  دننک  فقوتم  وتنیـشام  دنرادب  نوتهگن  یهار  سیلپ  کی  رد  امـش  رگا  نوچ 
اقآ دیوگ  یم  روشک ، ترازو  تراک  نیا  اقآ  دـییوگب  بیبج  رد  دـینک  تسد  امـش  یگدـننار  همانیهاوگ  اقآ  دـیوگ  یم  ییوجـشناد 
زا ولیک  ود  اقآ  رگا  دیوگ  یم  تسه  يدنم  نوناق  رسفا  هک  رسفا  نآ  نالف ، هاگشناد  تراک  نیا  هیملع ، هزوح  تراک  نیا  همانیهاوگ ،

يولبات زا  دعب  تسه  روطنیمه  مه  تمایق  رد  .دیوشب  در  مراذـگ  یمن  دـیدن  ار  تا  همانیهاوگ  ات  دـیراذگب  نم  يولج  اه  تراک  نیا 
ات هک  ییاه  بش  نیا  دـنیوگ  یم  دـنراد  یم  شهگن  اجنآ  فرط  الاح  تسه  زامن  فقوم  فقوم ؛ نیلوا  تیب ، لـها  تیـالو  هیـالولا ؛

دنیوگ یم  نم ، نتخاس  ناتـسرامیب  نیا  يدناوخ  زامن  تسادج ، شباسح  نآ  زامن ، دـنیوگ  یم  مدز ، هنیـس  نیـسح  ماما  يارب  حـبص 
دنیوگ یم  هسردـم  نیا  یتسیزهب  هب  کمک  نیا  دادـما  هتیمک  هب  کمک  نیا   وش ، در  هدـب  ار  تزامن  همانیهاوگ  زامن ، هچرتفد  زاـمن ،

اه یـضعب  اذل  دیراد و  لکـشم  دـیدناوخن  دـییامرفب  دـیدناوخ  زامن  ام »...  لبق  تلبق  نا   » درادـن هدـیاف  اه  تراک  نیا  زا  ولیک  هد  اقآ 
.تسه زامن  ناشرخآ  لوا و  فرح 
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هللا تفگ  زامن  داتـسیا  دـمآ  تفرگ  وضو  دوب  زامن  لاح  رد  شندرم  يزیربت  یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  اقآ  موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ 
 . يروطنیا ندرم  تفر  ایند  زا  ربکا 

يراسناوخ

هس اما  درک  رمع  لاس  دون  دمحا  دیس  اقآ  موحرم  دینک  یم  ترایز  تساج  نیمه  شربق  يراسناوخ  دمحا  دیـس  اقآ  هللا  تیآ  موحرم 
.دناوخ زامن  لاس  داتفه  تسیود و  دناوخ  زامن  لاس  داتفه  تسیود و  ینعی  درک  رارکت  ار  شزامن  شا  هلاس  دون  رمع  همه  هبترم 

 

زامن

تسه دب  یلیخ  نیا  هدرک  عورش  ار  شزامن  هزات  تسه  لاس  هد  دینیب  یم  تسه  شلاس  تصـش  تسه  شلاس  هاجنپ  اه  یـضعب  الاح 
شبارخ دنک ، شعیاض  دناوخن  تقو  هب  دنکن ، تیاعر  ار  یمالسا  روتسد  نیرت  مهم  نیلوا و  دنکب  مالسا  اعدا  هک  ناملسم  کی  يارب 

اما تسین  مهم  شیارب  دنیبب  ملیف  دنیبب ، لایرـس  تعاسود ، تعاس ، کی  ربص  اب  یلیخ  دنیـشن  یم  نویزیولت  ياپ  دناوخن ، بوخ  دنک ،
لباق ًاعقاو  دـنک  یم  ادا  هک  یظافلا  اه  تقو  یهاگ  هک  دـنز  یم  زاـمن  نیا  هت  رـس و  زا  ردـقنآ  دـناوخب  دـهاوخ  یم  زاـمن  تعکر  ود 
دیـس اقآ  دورب  ایند  زا  تساوخ  یم  هک  مه  دـعب  دـندناوخ  يروطنیا  ار  زامن  اه  یـضعب  زامن ، رد  دـیوگ  یم  دراد  یچ  تسین ، همجرت 

ایند زا  تساوخ  یم  هک  مه  دعب  دناوخ  یم  زامن  اجنآ  هللا  زیزع  دیس  جاح  دجسم  رد  دنتسه  اه  ینارهت  الاح  يراسناوخ ، ياقآ  دمحا 
متفر ایند  زا  نم  یتقو  تسه ، دجـسم  لام  مه  هناخ  نیا  مرادـن  اـهنیا  هزاـغم و  لوپ و  غاـب و  نم  تفگ  درک  تیـصو  شرـسپ  هب  دورب 

هرق دـیامرف : یم  ربمغیپ  دـنناوخب ، زامن  نم  يارب  دـیهدب  مه  نیا  تسه  نم  لام  طقف  نم  زامناج  نیا  تسین  نم  لاـم  هناـخ  زا  یچیه 
، نم مشچ  رون  تسه ، نم  مشچ  رون  زامن  ینیع ،
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یناشفا رون 

زامن درک  یم  نشور  شزامن  اب  ار  اه  نامـسآ  ءامـسلا ، لهأل  اهرون  رهظ  تفرگ  یم  رارق  بارحم  رد  یتقو  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز اذلف 
.ندناوخ زامن  دنک  یم  نشور  ار  اه  نامسآ  هک  تسه  یناشفا  رون  لباق 

، ارهزلا همطاف  ای  ِکیلع  مالسلا  هللا  دبع  ابا  ای  کیلع  مالسلا 

« ناج ارهز   » تیادف نم  دمحا  هتفگ  يا  دورد  تیانث  قح  صاخ  رکذ  يا  مالس 

ییارهز وت  ییارهز  وت  اهاط  وت  ینیسای  وت  ینآرق  وت 

ینیملاعلل تمحر  دیما  ینیتملا  لبح  مکحم  لبح  وت  ارهز  وت 

تزامن رب  دراد  هیرخف  ادخ  تلالج ، دنموربآ  ناماما 

هدید هب  مکاخ  يا  فیح  تیارس  تناج » یب  یب  »

هدید هک  شتآ  هلعش  تشهب و 

دزوسب تنج  رد  روح  هدید  هک 

دزورف رب  تنج  غاب  هدید  هک 

تداهش زا  دعب 

دندروآ نوریب  هناخ  زا  ار  اقآ  دندمآ  اهنیا  ناملـس ، دادقم ، دمآ  یمن  نوریب  هناخ  زا  یب  یب  تداهـش  زا  دعب  يزور  دنچ  نینمؤملاریما 
، راذگن اهنت  ارهز  يا  هچب  اب  ار  نم  هگید  اقآ  دز  ادص  دنک  یم  هیرگ  ياه  ياه  دراد  نمیا  ما  دید  لزنم  تشگرب  اقآ  یتقو  زور  کی 

؟ نمیا ما  ارچ  دومرف  اقآ 

رداچ دود  یم  یکی  ردام ، هداجس  دروآ  یم  ار  ردام  زامناج  دود  یم  یکی  دیرب  یم  فیرشت  نوریب  امـش  هک  نیمه  اقآ  درک  ضرع   
اجنیا منک  مارآ  ار  ارهز  ياـه  هچب  مناوـت  یمن  دوـش  یم  ازع  هضور و  سلجم  دـنناوخ  یم  زاـمن  رداـم  لـثم  دروآ  یم  ار  رداـم  زاـمن 

 . دنک یم  تسرد  هناخ  ازع  ردام  هداجس 

هللا یلـص  همع ،؟ تسیک  ةراپ  هراپ  ندـب  نیا  ؟  نَم شعن  اذـه  یتَمع  ، یتَمع اباب ، ندـب  رانک  دـمآ  هنیکـس  یتقو  ـالبرک  دزوسب  اـه  لد 
.هللادبعابا ای  مولظم  ای  کیلع 
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، زرمایب شخبب و  ار  ام  ۀمه  ارهز  قح  هب  هللا ، ای  مظعألا  کمسب  كوعدن  کلئسن و 

، ناسرب ار  يدهم  جرف  بنیز  قح  هب   

، امرف تمحرم  افش  ار  نوماضیرم   

، امرفب تتمحر  قیرغ  ار  نامتاوما  ءادهش  ماما ،

تیب لها  همیرک  ربق  راوز  سلجم ، نیا  مرتحم  راضح  نارازگتمدخ ، سیماون ، اهناوج ، ام ، مظعم  ربهر  ام ، تمارک  اب  تلم  ام ، روشک   
، امرفب تظفاحم  ار  همه 

، نادرگرب ناشدوخ  هب  ار  نانمشد  رش   

، امرف لزان  ام  رب  ار  تتمحر  تاکرب و  ناراب و   

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  امرفب ، دنم  هرهب  تیب  لها  همیرک  ترضح  تعافش  زا  ار  ام  ترخآ  ایند و  رد 

يریبش یمظعلا  هللا  تیآ  مالک  رد  نیعبرا  يور  هدایپ  البرک -  هب  رفس 

، نتـشاد ررـض  ضرف  رد  یتح  املع  زا  یـضعب  تسا و  فالتخا  ءاملع  نیب  دوش  یم  البرک  هب  رفـس  زا  عنام  رطخ ، ایآ  هکنیا  دروم  رد 
.دراد تیعوضوم  نتفر  هدایپ  نیا  دشابن  رطخ  رگا  یلو  دنا  هدرک  زیوجت  ار  نآ 

ناریسا ناوراک  ءادهـشلا و  دیـس  نادنزرف  طسوت  البرک  نادیهـش  ربق  ترایز  زا  نرق  کیدزن 14  جـح ، زا  لقن  هب  قرـشم  شرازگ  هب 
.تسا میظع  تکرح  کی  هاگتساوخ  ادبم و  تکرح  نآ  زورما  درذگ و  یم  یفوک  هیطع  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  البرک ،

ناـبز و ره  اـب  مجع  برع و  ینغ و  ریقف و  كدوک ، ناوـج و  ریپ و  درم ، نز و  زا  معا  (ع ) نیـسحلا هللادـبعابا  نارادتـسود  ناـیعیش و 
هب ار  دوخ  البرک  هب  ینیـسح  ناوراک  ندیـسر  زورلاس  اب  نامزمه  ات  دـنتکرح  رد  البرک  يوس  هب  هدایپ  ياپ  اب  یتیگ  رـسارس  زا  يداژن 

.دنناسرب ناگدازآ  رورس  مرح 
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اب دنا ، هدز  مقر  ار  میظع  تکرح  نیا  هک  یناسک  زا  ریدقت  و  (ع ) نیـسح ماما  ترایز  تلیـضف  نایب  نمـض  نایعیـش  دـیلقت  عجرم  نیا 
متشاد تردق  رگا  مورب و  البرک  هب  هدایپ  مراد  قایتشا  رایـسب  دیوگ : یم  دورب  البرک  هب  هدایپ  مدرم  نیب  رد  هتـسناوتن  هکنیا  زا  سوسفا 

.متفر یم 

: میدیسرپ يریبش  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  لاوس  نیلوا  ناونع  هب 

رب يرایـسب  تایاور  رد  تسا ؟ هزادـنا  هچ  ات  (ع ) تیب لها  تایاور  هاگدـید  زا  (ع ) نیـسحلا هللا  دـبع  ابا  ترـضح  تراـیز  تلیـضف  - 
هک اجنادـب  ات  هدـش ، دای  ترایز  نیا  ندوب  ضرف  بوجو و  زا  تایاور ، نیا  زا  يا  هراپ  رد  یتح  هدـش ، دـیکات  ترـضح  نآ  تراـیز 

ترایز ماجنا  ییاناوت  هک  یسک  رب  هک  دنا  هدش  لیامتم  رظن  نیا  هب  ناشراوگرزب  ردپ  یسلجم و  همالع  موحرم  نوچمه  ءاملع  یخرب 
.تسا بجاو  راب  کی  رمع  رد  ترایز  نیا  دراد  ار  ترضح  نآ 

يارب يرتشیب  باوث  تاـیاور ، یخرب  رد  هدـش و  هتـسناد  هلوبقم  هرمع  کـی  هلزنم  هب  (ع ) نیـسح ماـما  تراـیز  يرایـسب ، تاـیاور  رد 
.تسا هدش  رکذ  (ع ) نیسح ماما  ترایز 

ار دوخ  لاـم  هار ، نیا  رد  هک  ترـضح ، نآ  نارئاز  يارب  دوـخ ، زاـمن  زا  سپ  هدجـس  رد  (ع ) قداـص ترـضح  يربـتعم  تیاور  رباـنب 
هدرک و اعد  ددرگ ، یمرب  دیشروخ  شبات  رثا  رد  ناشیاه  تروص  گنر  دنزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  شیوخ  ياهندب  هدرک و  فرص 

.دنا هدرک  بلط  دنوادخ  هاگرد  زا  ار  ناشیاه  هداوناخ  ناشیا و  تمالس 

عون کی  شدوخ ، نیا  دـنتفر و  یم  هکم  هب  هدایپ  (ع ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  هلب ، دراد ؟ تیعوضوم  البرک  هب  ندرک  رفـس  هداـیپ  - 
هکم زا  تشگزاب  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـش  هراشا  (ع ) نسح ماما  تازجعم  رد  راونالا  راحب  باتک  رد  یتیاور  رد  یتح  تسا ؛ مارتحا 

.دنک یم  مرو  ناشیا  ياهاپ  هک  اجنادب  ات  دندرک  یم  تکرح  هدایپ  ياپ  اب  هنیدم ، هب 
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نآ هب  مه  تارـضح  هدوب و  رورم  روبع و  لئاسو  هن ، .تسا  هدوبن  زورما  لثم  رورم  روبع و  لئاسو  (ع ،) یبتجم نسح  ماما  نامز  اما  - 
؛ تسا مارتحا  ءادا  کی  نتفر  هدایپ  نیا  دوخ  عقاو  رد  .دنتفر  یم  هدایپ  زاب  یلو  دنتـشاد  بکرم  هکنیا  دوجو  اب  دـنا ؛ هتـشاد  یـسرتسد 

دنک یم  لاوس  (ع ) یبتجم نسح  ماما  جـح  هدایپ  رفـس  تسیب  هرابرد  (ع ) قداص ماما  زا  ریکب  نبا  یفاـک ، باـتک  رد  ربتعم  یتیاور  رد 
ترضح هارمه  اه  هواجک  اه و  لمحم  هک  یلاح  رد  دنتفر  یم  جح  هب  هدایپ  ياپ  اب  ترضح  هک  دنیامرف  یم  هراشا  خساپ  رد  ترضح 

.دندرک یم  تکرح 

هب البرک ، هب  فجن  زا  ءاملع  ناگرزب  هارمه  هب  نیعبرا ، مایا  رد  دوخ  رمتـسم  يور  هدایپ  اب  يرون  یجاح  موحرم  ردقلا  لیلج  ثدـحم 
.تفاتش یقاب  راید  هب  درک و  ادف  ار  شیوخ  ناج  يور ، هدایپ  تشگزاب  ریسم  رد  ماجنا  رس  و  هدیشخب ، هژیو  یهوکش  مسارم  نیا 

« یناشاک یلع  دیـس  ریم   » اقآ دمآ ؛ مق  هب  يزاریـش » يداهلا  دبع  دیـس  اقآ  موحرم   » هک درک  یم  لقن  يریالم » ینـسحم   » ياقآ موحرم 
ناشیا میدیسر  هک  ییاج  هب  .دید  یمن  شنامشچ  يداهلادبع  دیس  اقآ  .میورب  يدرجورب  ياقآ  لزنم  هب  هکـشرد  اب  میتفگ  .دندوب  مه 

هدایپ اجنیا  هک  تسا  بسانم  تفگ : يداهلادبع  دیـس  اقآ  .رادقم  نالف  میتفگ : تسا ؟ هلـصاف  ردقچ  يدرجورب  ياقآ  لزنم  ات  دیـسرپ 
.میورب هدایپ  ار  هار  هیقب  میوش و 

.تسا رئاعش  میظعت  قیداصم  زا  شدوخ  تسا و  عوشخ  عوضخ و  مارتحا و  عون  کی  يور  هدایپ  نیا 

فالتخا ءاملع  نیب  دوش  یم  البرک  هب  رفـس  زا  عنام  رطخ ، ایآ  هکنیا  دروم  رد  تسا ؟ زیاج  دشاب  رطخ  اب  هارمه  البرک  هب  رفـس  رگا  - 
.دراد تیعوضوم  نتفر  هدایپ  نیا  دشابن  رطخ  رگا  یلو  دنا  هدرک  زیوجت  ار  نآ  نتشاد ، ررض  ضرف  رد  یتح  املع  زا  یضعب  تسا و 
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.دنتـسه نتفر  البرک  لها  هک  دـننک  یم  کمک  ءارقف  هب  یناسک  اعون  میهدـب ؟ ءارقف  هب  ار  البرک  هنیزه  هک  تسین  رتهب  امـش  رظن  هب  - 
ماجنا ار  ریخ  هک  دنتـسه  اـه  ییـالبرک  و  دوش ؛ یم  ءارقف  هب  ندرک  کـمک  هب  رجنم  دوش  یم  مسارم  نیا  رد  هک  ییاـه  هظعوم  نیمه 
تسا ترایز  اب  تفلاخم  يارب  اهنآ ، يارب  يا  هناهب  اهنت  بلاطم ، نیا  اعون  دننار  یم  نابز  هب  ار  تالمج  نیا  هک  یناسک  .دنهد و  یم 

تایاور رد  هدوب و  حرطم  (ع ) نیموصعم همئا  نامز  رد  اهفرح  نیا  ریظن  مه  جـح  رفـس  هرابرد  .دـننک  یمن  مه  کمک  ارقف  هب  المع  و 
دوخ لوبقم ، جح  رفـس  هک  دشاب  نیمه  مه ، نآ  هتکن  دـیاش  هک  تسا  رتشیب  ادـخ  هار  رد  قافنا  زا  جـح  رفـس  باوث  هک  هدـش  دـیکأت 

.تسادخ هار  رد  قافنا  هلمج  زا  ریخ  ياهراک  زا  يرایسب  ماجنا  ببس 

.مدش فرشم  ررکم  دمحلا هللا ، هلب ؛ دیا ؟ هتفر  البرک  هب  مه  ناتدوخ  امش  - 

ناوت و رگید  نالا  یلو  متفر ؛ یم  متـشاد  تردـق  رگا  مراد و  قایتشا  رایـسب  هلب  دـیورب ؟ (ع ) نیـسح ماـما  تراـیز  هب  هداـیپ  دـیلیام  - 
.مرادن ار  نتفر  هدایپ  تردق 

جح يرازگربخ  زا  لقن  هب  قرشم  عبنم :

(8  ) تریصب

( مرحم متشه  بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت 

( متشه بش   ) نامیا طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیس  نیملسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتـشه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

دندومن دیکأت  دـندرک و  لیثمت  يا  هبیط  هرجـش  هب  ار  نآ  ینآرق  فراعم  ساسارب  دـیحوت  موهفم  هب  هراشا  اب  ثحب  يادـتبا  رد  ناشیا 
یهارمه عناوم  هبوت  هکرابم  هروس  زا  یتایآ  هب  هراشا  اب  همادا  رد  ناشیا  .دنک  رییغت  ینآرق  ياه  هزومآ  قبط  دـیاب  دـیحوت  زا  یقلت  هک 

بجوم نآرق  ریبعت  هب  هک  تساـیند  تاـیح  هب  تیاـضر  یهلا ، ياـیلوا  اـب  یهارمه  رد  عناوم  زا  یکی  .دندرمـشرب  ار  (ع ) نیموصعم اـب 
، ایند تایح  هب  تیاضر  رطاخ و  قلعت  نیا  زا  تاجن  ياه  هار  زا  یکی  .دوش  یم  ادـخ  یلو  اـب  ناـنآ  یهارمه  عناـم  نینمؤم و  ینیگنس 

بقاوع هب  تبـسن  ار  نینمؤم  میرک  نآرق  .تسا  ترخآ  نادـیواج  تاـیح  لـباقم  رد  اـیند  لـیلق  عاـتم  هسیاـقم  عـساو و  هاـگن  نتـشاد 
زا ناسنا  ییاهر  يارب  لاعتم  يادخ  هکنیا  نمـض  دهد ؛ یم  رارق  منهج  ار  رما  نیا  تبقاع  هداد و  رادشه  ادخ  یلو  اب  ندرکن  یهارمه 

باذـع ندـش و  راتفرگ  بجوم  زین  اه  هناشن  نیا  زا  تلفغ  هک  دتـسرف  یم  ار  ییاه  هناشن  تاـیآ و  هراومه  اـیند ، تاـیح  هب  تیاـضر 
ایند تایح  هب  تیاضر  زا  ار  ناسنا  دـناوت  یم  هک  يرگید  لماع  .دوش  یم  وا  ییایند  ياه  هاگ  هیکت  تاقلعت و  نامه  هلیـسو  هب  ناسنا 

دنیبب و زین  ار  نآ  ياه  یماکخلت  ایند ، ياه  یـشوخ  رانک  رد  ناسنا  هک  بیترت  نیدب  تسایند ؛ هب  عماج  هاگن  نتـشاد  دـشخب ، ییاهر 
لیدبت ار  وا  لاعتم  يادخ  دنکن  هجوت  لاعتم  يادـخ  توعد  هب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  درادرب ؛ ایند  زا  مشچ  بیترت  نیدـب 

یلو لاعتم و  يادخ  رگید  ترابع  هب  .دهد  ترـصن  ار  دوخ  یلو  نید و  بیترت  نیا  هب  ات  دـنک  یم  نیزگیاج  ار  يرگید  موق  هدرک و 
هللا یف  ضغب  بح و  دهد ، یم  شیازفا  ار  (ع ) موصعم يالب  رب  ربص  هک  يرگید  لماع  .دنرادن  مدرم  هب  يزاین  چـیه  دوخ  ریـس  رد  وا 
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كرد رگید  مهم  لماع  .دشچ  یمن  ار  نامیا  معط  زگره  دشابن ، ادخ  ریـسم  رد  شـضغب  بح و  یـسک  رگا  دـنا  هتفگ  هچنانچ  تسا ؛
(ع) موصعم دوخ  شود  رب  الب  نیا  راـب  همه  هک  دـنادب  دـیاب  ناـسنا  .تسا  میظع  يءـالتبا  نیا  ریـسم  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن 

.دشاب هتشاد  هجوت  مه  (ع ) نیموصعم تمصع  تعافش و  ماقم  هب  دیاب  ناسنا  سپ  نارگید ؛ هن  تسا ،
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هبوت هروس  يانبم  رب  (ع ) نیموصم اب  یهارمه  عناوم  یخرب  تخانش 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

اَْینُّدـلا ِهوَیَْحلِاب  ُمتیِـضَر  ِضْرَْألا َأ  َیلِإ  ُْمْتلَقاَّثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُرِفنا    ُ ُمَکل َلِیق  اَذِإ    ْ ُمَکل اَم  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأَی  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 
ُهَّللا ایَش َو  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکریَغ َو  اًمْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  اًمِیلَأ َو  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ْاوُرِفنَت  اَّلِإ  ٌلِیلَق *  اَّلِإ  ِهَرِخَْالا  ِیف  اَْینُّدلا  ِهوَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخَْالا  َنِم 

هتفریذپ ملاع  رد  دیحوت  طسب  ریسم  رد  ار  ییاه  ناحتما  ءالتبا و  (ع ) نیموصعم ادخ و  يءایلوا  ( 39-38/ هبوت «) ٌریِدَق ْ ٍء  َیش   ِ ّلُک َیلَع 
هتبلا میتسیاب ؛ ءالتبا  ناحتما و  نآ  ياپ  دیاب  میوش و  یم  کیرـش  اه  نآ  يالب  رد  ًاتعیبط  میا ، هدروخ  دـنویپ  اه  نآ  هب  هک  مه  ام  دـنا ؛

هتفریذـپ ار  اه  يراوشد  اه و  یتخـس  زا  يا  هعومجم  درک ، باختنا  هناهاگآ  رگا  یلو  دـنکن ؛ باختنا  ار  ریـسم  نیا  دـناوت  یم  ناسنا 
هدرک نایب  یهلا  يءایلوا  اب  دـهع  رب  ناسنا  ربص  اـه و  يراوشد  نیا  رب  هبلغ  يارب  ار  یقیاـقح  اـه و  هتکن  (ع ) تیب لـها  نآرق و  تسا ؛

اه نآ  زا  یضعب  تسا ؛ يرورـض  ناسنا  تکرح  يارب  اه  نآ  هب  هجوت  هک  دنا  هداد  ناسنا  هب  ار  ییاه  تریـصب  تقیقح  رد  ناشیا  دنا ؛
كرـش و رفک و  مه  دـیحوت  لباقم  هطقن  دوب ؛ دـیحوت  زا  حیحـص  یقلت  اه  نآ  نیرت  مهم  نیرخآ و  هک  دـش  ضرع  لبق  تاـسلج  رد 

يادـخ ياه  تراشب  همه  تسا ؛ ریغ  شتـسرپ  زا  زیهرپ  دـیحوت و  هب  توعد  زین  (ع ) ءایبنا ياـه  توعد  همه  هک  تسا  قاـفن  داـحلا و 
ادـخ یگدـنب  رما  رد  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ نیقفانم  راـفک و  نیکرـشم و  هب  تبـسن  زین  اهراذـنا  همه  و  نیدـحوم ، يارب  مه  لاـعتم 

.دننک یم  یهاتوک 
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هک تسا  ینارون  يداو  کی  هبیط و  هرجـش  کی  دـیحوت  تقیقح  ساسا  نیا  رب  دوش ؛ حیحـصت  دـیاب  دـیحوت  زا  كرد  هک  دـش  هتفگ 
تاملظ و يداو  مه  كرش  رفک و  تقیقح  نآرق  ریبعت  هب  دوش ؛ دحوم  ات  دروخب  دنویپ  هبیط  هرجش  نآ  اب  هدش و  نآ  دراو  دیاب  ناسنا 

.تسا نامیا  طرش  مات ، يربت  مات و  یلوت  نیا  تسج ؛ مات  يربت  اه  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هثیبخ  هرجش 

يریگرد و یمـسر  مالعا  هک  دوش  یم  زاغآ  َنیِکِرْـشُْملا » ِم  َنّ ّمُتدَـهاَع  َنیِذـَّلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌهَءاََرب   » هیآ اب  هبوت  هکراـبم  هروس 
هب هیقت  نارود  رگیدـکی ، لـباقم  رد  فص  ود  نیا  نتفرگ  رارق  يدـنب و  فص  نیا  لیکـشت  اـب  تسا ؛ راـفک  نیکرـشم و  ههبج  تئارب 

نیا رد  دـنراد ؛ یتائاضتقا  مزاول و  فص  ود  نیا  زا  کی  ره  لباقت  نیا  رد  دوش ؛ یم  راکـشآ  ًالماک  يریگرد  نیا  دـسر و  یم  ناـیاپ 
نیرتهب دیاش  دوش ؛ یم  هتشادرب  هدرپ  دریگ ، یم  لکـش  نمـشد  ههبج  رد  هک  قافن  موس  نایرج  نایرج و  ود  نیا  تائاضتقا  زا  هروس ،

زا یخرب  هروس  نیا  رد  تسا ؛ تئارب  هکرابم  هروس  درک ، رورم  ار  نآ  قافن  رفک و  نایرج  تخانش  درکیور  اب  ناوت  یم  هک  يا  هروس 
ههبج اب  یهارمه  ادخ و  يءایلوا  یهارمه  يارب  مزال  تاهجوت  تامازلا و  ییوس  زا  تسا ؛ هدـش  رکذ  ادـخ  يءایلوا  اب  یهارمه  عناوم 
یبن سدـقم  دوجو  یهارمه  يارب  هکرابم  هروس  نیا  رد  هک  یعناوم  زا  .تسا  هدـیدرگ  ناـیب  زین  ههبج  نیا  ترـصن  و  (ص ) مرکا یبن 

.تسا هدش  لزان  كوبت  گنج  رد  ًارهاظ  هک  تسا  یتایآ  هدش ، رکذ  (ص ) مرکا

ادخ یلو  اب  ندرکن  یهارمه  لماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  تیاضر 
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مور تلود  اب  كوبت  مان  هب  تسدرود  ینیمزرـس  رد  دـندش  رومأم  هک  دـندوب  هدـش  غراف  اه  گنج  یخرب  زا  یگزاـت  هب  اـه  ناملـسم 
هدامآ مه  اه  نآ  زا  یشخب  دنداتسرف ؛ ییاه  همان  رومأم  اب  هارمه  فارطا  لیابق  يارب  دندرک و  ایهم  ار  هنیدم  مدرم  ترـضح  دنگنجب ؛
تایآ هک  دومرف  لزان  یتایآ  لاعتم  يادخ  تبـسانم  نیمه  هب  دندرک ؛ یهاتوک  نآ  فارطا  هنیدـم و  رد  مه  یـشخب  دـندش ، زیهجت  و 

هب باطخ  راب  نیا  تسا ؛ هدـش  عورـش  اونمآ » نیذـلا  اهیا  ای   » اـب هیآ  هد  هب  بیرق  دـیاش  هروس  نیا  رد  دنتـسه ؛ يا  هداـعلا  قوف  رایـسب 
یلو دـننک  لوبق  ار  ترـضح  دـنهاوخ  یم  اـی  هدرک  لوبق  ار  ناـشیا  هدروآ و  ناـمیا  (ص ) هللا لوـسر  هب  هک  تسا  یناـسک  نینمؤـم و 
یپ رد  یبقاوع  هچ  اه  نآ  يدـنک  یتسـس و  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  اه  نآ  هب  لاـعتم  يادـخ  تسه ؛ ناـشتکرح  ریـسم  رد  یعناوم 

نینمؤم هب  لاعتم  يادخ  هک  یهجوت  نیتسخن  ار ؛ نآ  نامرد  مه  هدرک ، نایب  ار  درد  مه  تایآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  تشاد ؛ دـهاوخ 
َنِم اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلِاب  ُمتیِـضَرَأ  ِضْرَألا  َیلِإ  ُْمْتلَقّاَثا  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْاوُرِفنا  ُمَُکل  َلِیق  اَذِإ  ْمَُکل  اَم  ْاُونَمآ  َنیِذـَّلا  ُیَأ  اَهّ اَی   » هک تسا  نیا  دـهد  یم 

توعد ار  امش  یتقو  هک  دوش  یم  امش  بیـصن  يا  هرهب  هچ  دیرب و  یم  یتعفنم  هچ  ٌلِیلَق » َّالِإ  ِهَرِخآلا  ِیف  اَْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ُعاَتَم  اَمَف  ِهَرِخآلا 
یقلعت هچ  عفن و  هچ  دیزیخرب ! نیمز  زا  دیناوت  یمن  ایوگ  دیتسین !؟ لابکبس  دیوش و  یم  نیگنـس  دینک ، چوک  ادخ  هار  رد  ات  منک  یم 

!؟ دوش یم  وا  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا  رد  امش  یلابکبس  عنام  هک  تسه  امش  دوجو  رد 
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یم كوبت  نیمزرس  تایآ ، ساسارب  هک  تسا  تسدرود  ینیمزرس  رد  راوشد  تخـس و  گرزب و  رایـسب  داهج  کی  يارب  توعد  نیا 
هدش یضار  ایند  تایح  هب  ایآ  دیامرف : یم  دهد و  یم  ناشن  تسین ، لابکبس  هک  ار  ینمؤم  يراتفرگ  هطقن  لاعتم  يادخ  سپـس  دشاب ؛
هکلب كرد ، طقف  هن  درادـن و  یکرد  ایند  زا  رترب  تایح  هب  تبـسن  و  تساـیند ، دـح  رد  تاـیح ، زا  وا  كرد  هک  یناـسنا  ینعی  دـیا ؟

زا دح  نیمه  تسایند و  تایح  هب  یـضار  درادن و  رترب  تایح  هب  لیم  یـسک  نینچ  تسا ، هتفرگن  لکـش  وا  رد  یبلط  درادـن و  یقلعت 
ییاه تجهب  اه و  تذـل  زا  دـح  نیمه  نیمأت  لابند  هب  وا  تسا ؛ یفاک  وا  يارب  ایند  تایح  ياه  تهجب  تذـل و  كاردا و  ساسحا و 

عناق و دـح  نیا  هب  یـسک  رگا  نیاربانب  تسا ؛ نیمه  شیانعم  کی  اـیند  تاـیح  دـیاش  دـیآ ؛ یم  تسد  هب  یعیبط  تاـیح  زا  هک  تسا 
لیم نیا  دشاب ، هدش  مه  نامیا  يداو  دراو  دشاب و  هتشاد  تسود  مه  ار  (ص ) لوسر ادخ و  رگا  یتح  دوش ؛ یم  نیگنس  دش ، یـضار 

.دوش یم  وا  تکرح  عنام  ایند  هب 

دـهد و ترـصن  ار  اه  نآ  دـنک ، تکرح  ادـخ  يءایلوا  هارمه  ناسنا  دوش  یم  عنام  هک  تسا  یلماوع  زا  یکی  ایند ، تایح  هب  تیاضر 
مه ایند  تایح  هب  تیاضر  نیا  يانعم  دنوش ؛ یم  نیگنـس  دنتـسه ، یـضار  ایند  تایح  هب  هک  یناسک  دیامن ؛ يرادیاپ  اه  نآ  رانک  رد 
یلو هدوب  ایند  تایح  بلاط  تسا  نکمم  ناسنا  هکلب  دور ؛ یمن  جـح  هب  دریگ و  یمن  هضور  دـناوخ ، یمن  زامن  ناسنا  هک  تسین  نیا 

اه تذل  ایند و  تمس  هب  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  اه  نآ  يدصقم  ره  يا  هدع  دشاب ؛ مه  نمؤم  هتشاد و  مه  ار  تادابع  نیا  همه 
یم اه  نآ  هب  یتقو  یلو  دـننک ؛ یم  تکرح  ییایند  دـصاقم  تمـس  هب  رمع  همه  نانیا  دـنک ؛ یم  ناـشتوعد  ییاـیند  ياـه  تهجهب  و 

.دنتسه نیگنس  دینک ، تکرح  ادخ  تمس  هب  دنیوگ 
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مومذم ایند  تایح  هب  تیاضر  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ هدش  ریـسفت  روج  همئا  تیالو  طیحم  هب  تایاور  یـضعب  رد  ایند  تایح 
تیالو طیحم  دراو  ایند  نیا  رد  هک  یناسک  تسا ؛ ناویحلاراد  هرخآلاراد و  دیحوت و  طیحم  (ع ) قح همئا  تیالو  طیحم  هنرگو  تسا ؛

ياه تجهب  اه و  تذل  هب  سک  ره  هک  دـشاب  نیا  هیآ  يانعم  دـیاش  هتبلا  دـنا ؛ هدـش  ناویحلاراد  دراو  تقیقح  رد  دـنوش  یم  (ع ) ماما
يادـخ .دوش  یم  نیگنـس  تسا ، سب  وا  يارب  ایند  نیا  ياه  یـشوخ  تاناکما و  تورث و  اه و  تذـل  تسا و  عناق  ایند  یعیبط  تایح 

نتفای ار  ناسنا  تاـجن  هار  ینعی  تسا ؛ كدـنا  اـیند  عاـتم  دـیامرف : یم  دـهد ، یم  حیـضوت  ار  فعـض  هطقن  نیا  هکنیا  زا  دـعب  لاـعتم 
لیلد نیمه  هب  دـنک ؛ ادـیپ  تاجن  ایند  تاـیح  هب  تیاـضر  زا  ناـسنا  هک  اـجنآ  اـت  دـناد  یم  یحو  قیرط  زا  لـمأت  كرد و  تریـصب و 

.تسین شیب  یکدنا  ترخآ  هب  تبسن  دیآ ، یم  فک  هب  ایند  تایح  رد  هک  يا  هیامرس  همه  هک  دهد  یم  رادشه 

ایند تایح  هب  ندوبن  یضار  یگداتسیا و  لماوع  زا  ایند  هب  عساو  هاگن 

تمس هب  دهاوخب  ناسنا  رگا  هک  هداد  رارق  یبلط  رتشیب و  یتیفرظ  ناسنا  رد  لاعتم  يادخ  ایوگ  تسا ؛ كدنا  ناسنا  يارب  ایند  نیاربانب 
نآ توعد  ياپ  دنک و  تباجا  ار  (ص ) ءایبنا توعد  دهاوخب  یـسک  رگا  دشاب ؛ اهرتشیب  نآ  بلاط  دیاب  دـنک ، تکرح  لاعتم  يادـخ 
دح رد  شهاگن  قفا  هک  یـسک  دـنیبب ؛ ملاوع  همه  لد  رد  ار  ایند  دـیاب  ینعی  دـشاب ؛ هتـشاد  عساو  هاگن  ملاع  نیا  هب  دـیاب  دتـسیاب ، اـه 

؛ دوش یم  راوشد  نیگنس و  وا  يارب  ادخ  تمس  هب  چوک  دش ، یضار  ایند  نیمه  هب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  یـضار  ایند  نیمه  هب  تسایند ،
مامت لد  رد  ار  ایند  ندید و  همامت  هب  ار  نآ  ملاع ، هب  عساو  هاگن  دنک ؛ تکرح  لابکبـس  دناوت  یمن  یلو  دراد  لوبق  مه  ار  ادـخ  یتح 

.تشاد ایند  هب  یعساو  هاگن  دیاب  ادتبا  نیاربانب  دوش ؛ لابکبس  درادرب و  ایند  زا  لد  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  ندرک ، هدهاشم  ملاوع 
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ادخ هار  رد  دنیوگ  یم  یتقو  دیوش ؛ یم  باذع  راچد  دینکن ، چوک  امش  رگا  ْمُکَْریَغ » ًامْوَق   ْ لِْدبَتْسَی ًامِیلَأ َو  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  ْاوُرِفنَت  َّالِإ  »
رکـش ناسنا  رگا  دیوش ؛ یم  میلا  باذع  جـنر و  راچد  دـیوش ، یم  ریگ  نیمز  نیگنـس و  دـیدنب و  یم  ایند  هب  لد  یلو  دـینک  تکرح 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  باذع  راچد  دنک ، تمعن  نارفک  رگا  یلو  دنک ؛ یم  دایز  وا  يارب  ار  تمعن  لاعتم  يادـخ  دـنک ،
دینادب دیشاب  عناق  مه  ایند  هب  رگا  دیسر ؛ یم  دوخ  ییایند  ياه  هتساوخ  هب  دینیشن و  یم  ایند  هرفس  رب  دینکن  روصت  دیدرکن  چوک  رگا 

؛ تسا هداد  حیـضوت  ار  بلطم  نیمه  یهاـگ  رگید  تاـیآ  رد  .دوـش  یم  میلا  باذـع  ناـتیارب  اـیند  رتـسب  دیـسر و  یمن  مه  نآ  هب  هک 
َنیِّذَلا َّنَإ  : » دیامرف یم  هداد و  حیـضوت  دنوش ، یم  راتفرگ  نآ  هب  دارفا  نیا  هک  یباذـع  هرابرد  سنوی  هکرابم  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 

ْاُوناَـک اَِـمب  ُنلا  ُراـّ ُمُهاَوْأَـم  َکـَِئلْوُأ  َنُوِلفاَـغ *  اَِـنتاَیآ  ْنَـع  ْمُـه  َنیِذــَّلاَو  اـَِـهب  ْاّوُنَأـَـمْطاَو  اَْینُّدــلا  ِهاــیَْحلِاب  ْاوُـضَرَو  اــَنءاَِقل  َنوُـجْرَی  َــال 
شراتفرگ هدـش ، هداد  حیـضوت  هیآ  نیا  رد  هک  يرامیب  نیمه  هب  دنتـسه  ایند  تاـیح  هب  یـضار  هک  یناـسک  /7-8 ؛) سنوی «) َنُوبِسْکَی

لاعتم يادخ  هتبلا  تسا ؛ شتآ  ناشهاگهانپ  دنتسه ، لفاغ  ام  تایآ  زا  هک  یناسک  دنتسه ؛ مارآ  ایند  هرفـس  رانک  رد  اه  نآ  دنا ؛ هدش 
یم ار  دوخ  لمع  باتزاب  ناسنا  َنُولَمْعَت » ُْمتنُک  اَم  َنْوَزُْجت  اَّمَنِإ  « ؛ تسوا لمع  نامه  ناسنا  باذـع  هکلب  دـهد  یمن  فعاـضم  باذـع 
یم لاعتم  يادـخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  نیارباـنب  تسا ؛ ناـسنا  لـمع  ناـمه  ناـسنا  يازج  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  يزیچ  وا  باذـع  دـنیب و 

؛ میتسرف یم  ار  دوخ  تایآ  ام  یلو  دنتسین ، رارق  یب  هتسشن و  ایند  هرفس  رب  شمارآ  اب  دنتسه و  ایند  تایح  هب  یـضار  يا  هدع  دیامرف :
ایند نیا  رد  لاعتم  يادخ  ياهرطخ  گنز  هک  دنا  هدرک  انعم  نینچ  ار  تایآ  نیا  يا  هدع  .دننک  یم  ضارعا  مه  تایآ  زا  اه  نیا  یلو 
ایند تاقلعت  هب  ناسنا  رگا  ایوگ  تسا ؛ هدمآ  مه  نآرق  تایآ  رد  بلطم  نیمه  میشاب ؛ هتشادن  رارق  ایند  هرفس  رب  ام  هک  تسا  نیا  يارب 
یلو دنیشن  یم  ایند  طاسب  رب  ناسنا  دنک ؛ یم  عمج  ناسنا  لباقم  زا  ار  ایند  هرفـس  دریگ و  یم  ار  تاقلعت  نیا  لاعتم  يادخ  ددنبب ، لد 

لاعتم يادخ  دنیـشن ، یم  ایند  هرفـس  رب  یتقو  ناسنا  .دشاب  مارآ  ایند  رد  دراذگ  یمن  دشک و  یم  ناسنا  ياپ  ریز  زا  ار  طاسب  نیا  ادخ 
یم ناریو  ار  ناسنا  ياه  هدکتب  دریگ و  یم  ار  ناسنا  تاقلعت  لاعتم  يادخ  دتـسرف ؛ یم  ار  شتایآ  دـهد و  یم  رادـشه  وا  هب  هراومه 

هب ار  هچ  ره  مارآ  مارآ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  نیا  هلحرم  نـیرخآ  /68 ؛) سی «) نُولِقْعَی ـالَف  ِْقلَْخلا َأ  ِیف  ُهْسِّکَُنن  ُهْرِّمَُعن  ْنَم  َو  « ؛ دـنک
؛ دـهدب ربخ  وا  هب  تشاد  ار  شناج  نتفرگ  دـصق  نامز  ره  هک  تسب  دـهع  لیئارزع  باـنج  اـب  یـصخش  دریگ ؛ یم  وا  زا  هداد  ناـسنا 

یم تربخ  هک  تساه  لاس  تفگ : يدرکن !؟ ربخ  نامرارق  قبط  ارچ  تفگ : صخـش  دما ؛ وا  حور  ضبق  يارب  یتدم  زا  دـعب  لیئارزع 
.دنتسه ادخ  تایآ  نامه  اه  نیا  تخیرن ؟ تیاه  نادند  رگم  دشن ؟ هدیمخ  تدق  رگم  دشن ؟ دیفس  تیاهوم  رگم  منک ؛
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؛ ددـنب یم  شتاقلعت  اه و  ییابیز  طاشن و  یناوج و  یتمالـس و  ایند و  تاناکما  هاج و  لام و  هب  لد  دنیـشن و  یم  ایند  هرفـس  رب  ناسنا 
نیا دـنک ؛ یم  بارخ  ار  وا  هاگ  هیکت  لاعتم  يادـخ  دـنک و  یم  ایند  هب  هیکت  وا  دـنک ؛ یم  عمج  وا  لـباقم  زا  ار  هرفـس  نیا  ادـخ  یلو 

: دـنیامرف یم  (ع ) نینمؤملاریما دنیـشنب ؛ ایند  هرفـس  رب  دـناوت  یمن  دوش ، اهرطخ  گنز  نیا  هجوتم  یـسک  رگا  .تسادـخ  تایآ  نامه 
ایند هرفـس  زا  دزیخ و  یم  رب  دونـشب ، ار  ناوراک  لیحر  يادـن  نیا  یـسک  رگا  »(1) ؛ لـیِحَّرلِاب ْمُکِیف  َيِدُون  ْدَـقَف  ُهَّللا  ُمُکَمِحَر  اوُزَّهََجت  »
ادخ تایآ  مه  ردق  ره  دننزب و  رطخ  گنز  مه  ردق  ره  دشاب ، تحار  مه  شلایخ  هتـسشن و  ایند  هرفـس  رب  رگا  یلو  دشک ؛ یم  تسد 

رـشب تلفغ  بجوم  هدرک و  ار  راک  نیمه  مه  برغ  ندمت  هزورما  نولفاغ » انتایآ  نع  « ؛ دنادرگ یم  رب  مه  ادخ  تایآ  زا  يور  دیایب ،
.تسا هدش 

َنِم ِرایِّدـلا  َلْهَا  ْمُْکیَلَع  ُمالَّـسلَا  : » دـنیوگب اجنآ  رد  دـنورب و  روبق  لها  تراـیز  هب  رمتـسم  لکـش  هب  نینمؤم  هک  تسا  هدـش  شراـفس 
.میسر یم  امش  هب  مییآ و  یم  هللا  ءاش  نا  مه  ام  دیتسه  ناورشیپ  امش  ینعی  »(2) ؛ َنوُقِحال ْمُِکب  ُهللا  ءاش  ْنِا  ّانإ  َنیِملْسُْملا َو  َنینِمْؤُملا َو 
ترایز هب  هک  تسا  هدش  شرافس  ارچ  یلو  .تسا  نتفر  ندرم و  قاتشم  ناسنا  ایوگ  دوب ؛ تخـس  مه  هدنب  يارب  هلمج  نیا  نتفگ  ًالبق 

هک تسایند  عاتم  نیمه  هرابرد  لاعتم  يادخ  رادشه ) ( ؛ تسا رطخ  گنز  نامه  نیا  دـینزب ؟ فرح  مه  هنوگ  نیا  دـیورب و  روبق  لها 
: هک دهد  یم  حیـضوت  (ص ) ادخ ربمغیپ  نابز  زا  لبق  لاس  رازه  دنچ  تسین ؛ نیا  زا  ریغ  يزیچ  دنک و  یم  لابند  دیدج  ندمت  هزورما 

اًتوــُُیب ِلاـَـبِْجلا  َنــِم  َنوــُتِْحنَت  َو  ٌمیــِـضَه *  اـَـهُْعلَط  ٍلـَْـخن  ٍعوُرُز َو  َو  ٍنوــُیُع *  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنــِینِماَء *  اـَـنُهاَه  اــَـم  ِیف  َنوُکرـتـُت  «َأ 
ییاه خاک  لابند  مه  دعب  تسا ؟ يدام  ذیاذل  رد  تینما  تینما و  ییاهر و  زا  ریغ  زورما  رشب  لامآ  رگم  /146-149 ؛) ءارعش «) َنیِهِراَف

ار اهرطخ  گنز  بترم  لاعتم  يادخ  تسا ؛ رطخ  گنز  نامه  نوکرتت » ا   » ترابع دـنورب !؟ دندیـشارت ، یم  گنـس  زا  اه  هوک  رد  هک 
گنز همه  دوجو  اب  هک  ییاه  نآ  دـننک ؛ یم  ادـیپ  تاجن  دـنوش ، یم  رایـشوه  هدـش و  دـنلب  ایند  هرفـس  زا  هک  ییاه  نآ  دتـسرف ؛ یم 

؛ دنتسه ( 8/ سنوی «) نُوبِسْکَی اُوناک  اِمب  ُراَّنلا  ُمُهاوْأَم  َِکئلوُأ   » دنراد یمن  رب  ایند  زا  تسد  دننیشن و  یم  ایند  هرفـس  رب  نانچمه  اهرطخ 
؛ تسا ناـشدوخ  تابـستکم  هک  دوش  یم  منهج  ناـشهاگهانپ  ینعی  دوش ؛ یم  اـه  نآ  منهج  شتآ و  اـه ، نآ  ياـه  هاـگ  هیکت  نیمه 

گنز دونش ، یمن  مه  ار  (ع ) ءایبنا رادشه  تسایند و  هب  یـضار  عناق و  هک  یناسنا  تابـستکم  دنک ؛ یمن  ملظ  یـسک  هب  لاعتم  يادخ 
.تسین نیا  زج  دریگ ، یم  چیه  هب  مه  ار  لاعتم  يادخ  ياهرطخ 
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یگداتسیا لماوع  زا  رگید  یکی  ایند ، هب  عماج  هاگن  نتشاد 

تمـس هب  چوک  رفـس و  هب  ار  امـش  (ص ) شلوسر لاعتم و  يادـخ  یتقو  دـیامرف : یم  نینمؤم  هب  باطخ  هبوت  هروس  رد  لاعتم  يادـخ 
هب یـضار  رگا  هک  دیـشابن  ایند  تایح  هب  یـضار  دیوش ، لابکبـس  دیهاوخ  یم  رگا  دننک ، یم  توعد  ایند  هرفـس  زا  نتـساخرب  ادخ و 

ياه هرهچ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دیـشاب ؛ هتـشاد  ایند  هب  عماج  هاگن  دیاب  ًایناث  تسا ؛ كدنا  ایند  عاتم  ًالوا  هک  دینادب  دـیدش ، ایند  تایح 
ایند همه  رگا  هک  یئءاـیلوا  دنتـسه  مک  دروآ ؛ یم  اـیند  هب  يور  هک  تسا  یعیبط  دـید ، ار  نآ  نیریـش  هرهچ  طـقف  يریبـعت  هب  اـیند و 

یتقو تساه ؛ هتفر  هار  ِنآ  زا  رما  نیا  دـننک ؛ یم  تکرح  (ع ) ادـخ يءایلوا  تمـس  هب  دنـشک و  یم  ایند  زا  تسد  دـشاب ، شیع  طاسب 
ینعی درک ؛ ضرع  (ع ) نیـسح ماما  هب  ریهز  ار  يا  هلمج  دورب  دـهاوخ ، یم  سک  ره  هدرکرییغت و  عاضوا  دـندومرف : (ع ) نیـسح ماـما 
يارب هک  ییاه  نآ  دنورب و  دنتـسه ، نتفر  مزاع  هک  ییاه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دیـسر  (ع ) ملـسم تداهـش  ربخ  هار  هنایم  رد  یتقو 

ار تالمج  نیا  ترضح  یتقو  میربب ؛ ههبش  هابتشا و  اب  ار  یـسک  میهاوخ  یمن  ام  دننک ؛ ادج  ار  دوخ  ریـسم  دنا  هدمآ  تورث  تردق و 
ترضح هب  وا  تسا ؛ یبیجع  هلمج  ًاعقاو  هک  درک  ضرع  (ع ) ءادهـشلادیس هب  هلمج  کی  تفرگ و  هزاجا  باحـصا  زا  ریهز  دندومرف ،

تشادن و یجنر  رجز و  يرامیب و  يریپ و  یماکخلت و  دوب و  شیع  رسارس  نآ  یگدنز  دوب و  یمئاد  ایند  رد  شیع  رگا  درک : ضرع 
نیا یخرب  .میهد  یم  حـیجرت  یمئاد  شیع  نیا  رب  ار  امـش  باـکر  رد  تداهـش  اـم  دوبن ، مه  یگرم  دوـب و  هنادواـج  مه  نآ  رد  رمع 
دیاب ایند ، هب  عماج  هاگن  اب  و  تسین ، یقاب  ایند  نیا  هک  دننادب  دیاب  لقادـح  دـنا  هدیـسرن  دـح  نیا  هب  هک  ییاه  نآ  یلو  دنتـسه ؛ هنوگ 

.دننیبب مه  اب  ار  ایند  ياه  ینیریش  اه و  یماکخلت 
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اوُرِْفنَت َّـالِإ  « ؛ دـنک یم  میلعت  اـم  هب  نآرق  هک  تسا  یعماـج  عساو و  هاـگن  دـنک ، ناـمرد  ار  يراـمیب  نیا  دـناوت  یم  هک  يزیچ  نیمود 
یم ایند  هرفـس  ياپ  هک  تسا  یعیبط  دنیبب ، ار  ایند  ياه  یماک  نیریـش  طقف  ناسنا  رگا  ْمُکَْریَغ » ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  ًامیلَأ َو  ًاباذَـع  ْمُْکبِّذَُـعی 

ار دوخ  طاسب  هک  تسا  یعیبط  دید  مه  ار  اه  یماکخلت  اه ، یماک  نیریش  رانک  رد  رگا  یلو  دوش ؛ یم  ایند  هب  عناق  یضار و  دنیـشن و 
.دنک یم  عمج 

تباجا دیدشن و  لابکبس  درک و  نیگنس  ار  امش  ایند  هب  قلعت  دیتسشن و  ایند  هرفـس  رب  دیدرکن و  چوک  رگا  هک  تسا  نیا  مود  رادشه 
هب لد  ناسنا  رگا  .دوش  یم  وا  يارب  باذـع  جـنر و  هب  لیدـبت  ناسنا  تاقلعت  ینعی  دـیوش ؛ یم  باذـع  ناـتتاقلعت  نیمه  اـب  دـیدرکن ،
زا هک  دهد  یم  دای  ام  هب  لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  وا  جنر  ثعاب  اه  نآ  يانف  تسا  یعیبط  ددـنبب ، انف  لاوز و  لاح  رد  یناف  تادوجوم 
زا غراف  دنیوگ  یم  تسا ؛ نیمه  دننک ، یم  توعد  نآ  هب  (ع ) ءایبنا هک  يدهز  دـشابن ؛ ایند  هب  ناتهاگن  دینیـشنن و  ایند  هرفـس  رب  ادـتبا 

َوُهَف ُهَتاَف  اَْهنِم  ْیَـش ٍء  یَلَع  یَـسْأَی  َال  اَْینُّدـلا َو  َنِم  ْیَِـشب ٍء  ُحَْرفَی  اَلَف  ِِهْبلَق  ْنِم  ُحاَْرفَْألا  ُناَزْحَْألا َو  ِتَجَرَخ  ْدَـقَف  ُدِـهاَّزلا  اَّمَأَـف  « ؛ دیـشاب اـیند 
تسا یسک  دهاز  دندومرف : ترضح  تسا ؛ دهز  زا  (ع ) نینمؤملاریما ریـسفت  نیا  قودص ، دیحوت  یفاک و  تایاور  قبط  »(1) ؛ حیِرَتْسُم

.تسا نیمه  يارب  توعد  نیا  تسایند ؛ زا  غراف  تحار و  وا  راد ؛ هصغ  هن  دنک ، یم  لاحشوخ  ار  وا  هن  ایند ، دش  دمآ و  هک 
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ناسنا ینیزگیاج  ندش و  لیدبت  ثعاب  ادخ  هار  رد  ندرکن  یگداتسیا 

دوش یم  بجوم  مینک  هجوت  نآ  هب  رگا  هک  تسا  ییاهرادشه  وزج  مه  نآ  هک  دهد  یم  حیـضوت  مه  ار  يرگید  هتکن  لاعتم  يادـخ 
هب ار  امـش  (ص ) لوسر ادخ و  رگا  اْئیَـش » ُهوُّرُـضَت  ْمُکَْریَغ َو ال  ًامْوَق  ْلِْدبَتْـسَی  َو  « ؛ مینک چوک  یهلا  يءایلوا  ادـخ و  اب  هارمه  میناوتب  ات 

لاعتم يادخ  نوچ  دنک ؛ یم  لیدبت  ار  امـش  لاعتم  يادخ  دیراذگن ، نادیم  هب  اپ  دینکن و  چوک  دننک ، یم  توعد  ادـخ  هار  رد  چوک 
امش هک  توافت  نیا  اب  دنک ، یم  ترـصن  ار  دوخ  نید  دوخ و  ّیلو  لاعتم  يادخ  دنک ؛ یمن  لیطعت  ار  دوخ  ّیلو  دوخ و  نید  ترـصن 
نیا .دننک  یم  ضوع  ار  غارچ  نآ  هکلب  دـننک ؛ یمن  لیطعت  ار  هناخراک  کی  لک  زگره  غارچ ، کی  نتخوس  اب  دـنک ؛ یم  لیدـبت  ار 
یمن یلو  دیـسر  یم  دـصقم  هب  دـیاب  وا  تسین ؛ قیرط  رگید  ـالاح  دوب ، یم  مدرم  تیادـه  قـیرط  مدرم و  هار  غارچ  دـیاب  هک  یغارچ 

الابرـس يوج  رگا  دنزادنا ؟ یم  يوج  رد  تخرد  يرایبآ  يارب  ار  بآ  دیا  هدید  تفگ : یم  ام  زیزع  داتـسا  دنک  تمحر  ادخ  .دـسر 
یعیبـط دـناسرب ، تخرد  هب  ار  بآ  يوج ، رگا  .دوش  یم  هدولآ  لوا  يوج  لـیلد  نیمه  هب  دـننک ؛ یم  رفح  رگید  يوج  کـی  دـشاب ،

.دوش یم  یناد  هلابز  کی  هب  لیدبت  تروص  نیا  ریغ  رد  دوب ؛ دهاوخ  كاپ  توارطاب و  طاشن و  اب  ًامئاد  مه  شدوخ  هک  تسا 

ار رگید  موق  کی  درب و  یم  ار  ام  هکلب  دنک ؛ یمن  لیطعت  ار  شنید  لاعتم  يادخ  مینک ، ترـصن  ار  شلوسر  ادـخ و  میهاوخن  ام  رگا 
ُهَجَرْخَأ ْذِإ  ُهَّللا  ُهَرَـصَن  ْدَقَف  ُهوُرُـصنَت  اَّلِإ  ریِدَق *  ءْیَـش  ّلُک  یَلَع  هَّللَاَو  اًْئیَـش  ُهوُّرُـضَت  َال  ْمُکْریَغ َو  اًمْوَق  لِْدبَتْـسَی  َو  « ؛ دـنک یم  نیزگیاج 

قح ترضح  يارب  امش  ندوبن  ای  ندوب  دینزب ؛ ررض  ادخ  هب  دیناوت  یمن  امـش  /40 ؛) هبوت «) راَْغلا ِیف  اَمُه  ْذِإ    ِ ْنیَْنثا   َ ِیناـَث ْاوُرَفَک  َنیِذَّلا 
؛ دـندرک جارخا  ار  رفن  ود  دـندوبن ، رتشیب  رفن  ود  هک  اجنآ  دـیامرف ؛ یم  ار  یفیطل  هتکن  کی  لاعتم  يادـخ  دـیاش  .دـنک  یمن  یتوافت 
دندوب و رفن  ود  هک  اجنآ  دیامرف  یم  هیآ  ینعی  دندوب ؟ هدرک  جارخا  ار  هارمه  نآ  ارچ  یلو  تسا ؛ مولعم  ترضح  ندرک  جارخا  لیلد 
زا مه  رفن  کـی  و  دوب ، اـهنتل  وسر  هک  اـجنآ  ینعی  .درک  يراـی  ار  شلوسر  ادـخ  اـجنآ  دوب و  راـفک  نآ  دوـخ  زا  رفن  ود  نآ  زا  یکی 
ای دیـشاب  امـش  نیاربانب  درک ؛ يرای  ار  (ص ) ربمایپ ادـخ  طیارـش  نآ  رد  درک ؛ يرای  ار  لوسر  ادـخ  دوب ؛ هداتـسیا  شرانک  رد  نمـشد 

.مینک هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  تسا  يا  هلمج  نامه  نیا  دنک ؛ یمن  یتوافت  چیه  دیشابن ،
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ار دوخ  ياهوزرآ  همه  هک  ریرب و … ریهز و  بیبح و  .دیورب  دـیزیخرب و  دـندومرف : دوخ  باحـصا  هب  اروشاع  بش  (ع ) ءادهـشلادیس
رد هک  یثیدـح  قبط  تسا ؛ هدرک  ایهم  ار  دوخ  (ع ) نینمؤملاریما نامز  زا  هدـمآ  لکـش  نیا  هب  هک  یبیبح  دـندوب ؛ هتـشاذگ  رـس  تشپ 
رد ار  یسک  منیب  یم  تفگ : یم  بیبح  دنتفگ ؛ یم  ایانم  ایالب و  ملع  زا  دندوب و  هتسشن  رامت  مثیم  اب  بیبح  تسا ؛ هدمآ  یّشک  لاجر 

هزین رب  ار  يرـس  منیب  یم  نم  تفگ : یم  مثیم  دـنا ؛ هدرک  عطق  ار  وا  ياپ  تسد و  دـنا و  هدز  راد  هب  هفوک  رد  (ع ) نینمؤملاریما تبحم 
سدقم دوجو  مدید  باوخ  تفگ : يور ؟ یم  اجک  ملسم  تفگ : هجـسوع  نبا  ملـسم  اب  دروخرب  رد  هک  یبیبح  دننک ؛ یم  هفوک  دراو 

! ملسم تفگ : بیبح  .منک  باضخ  ار  منساحم  مرخب و  انح  مور  یم  نک ؛ باضخ  ار  تنساحم  ملـسم ! دومرف : نم  هب  (ص ) مرکا یبن 
هداوناخ زا  یتح  دـنا : هتفگ  میورب ؛ ـالبرک  هب  دـیاب  دـنا  هداتـسرف  هماـن  (ع ) ءادهـشلادیس تسین ؛ نیا  باوخ  ریبعت  یتسین ؟ هجوتم  ارچ 
اروشاع بش  (ع ) نیسح ماما  دندناسر ؛ (ع ) نیسح ماما  هب  ار  دوخ  هفوک  دیدش  هرـصاحم  دوجو  اب  دندرکن و  یظفاحادخ  مه  ناشیاه 

باحصا ریاس  ریرب و  ریهز و  بیبح و  هک  تسا  نیا  هتکن  دننک ؟ یم  دروخرب  هنوگ  نیا  ارچ  ترضح  ورب ؛ دنیامرف : یم  بیبح  نیا  هب 
دـیراذگب و اه  هچب  نانز و  اـب  ار  نم  دـندومرف : .تساـه  نآ  جاـتحم  (ع ) نیـسح ماـما  هک  دـننکن  روصت  زگره  (ع ) تیب لـها  یتح  و 

نیا تسا ؛ (ع ) نیـسح ماما  دوخ  هدـهع  رب  اروشاع  راب  همه  نیاربانب  تسا ؛ روط  نیمه  ًاعقاو  منک ؛ یم  مامت  ار  راک  مدوخ  نم  دـیورب ؛
نارگید تسا ؛ هتـشادرب  دوخ  تیادـه  غارچ  اب  ار  تاملظ  نایرج  هدوشگ و  ار  یخیرات  دادـسنا  دوخ  تدابع  اـب  هک  تسادـخ  تجح 

؛ تسا باحصا  دوخ  يارب  یتمینغ  زوف و  طقف  ندوب  (ع ) ماما رانک  دنناسر ؛ یم  ماجنارـس  هب  ار  دوخ  راک  ترـضح  دنـشابن  ای  دنـشاب ،
؛ دننک یمن  ررـض  ترـضح  دشابن ، (ع ) ءادهـشلادیس رانک  رگا  تسا ، زاس  ناسنا  شهاگن  هک  (ع ) مشاه ینب  رمق  سدقم  دوجو  یتح 

.تسا زوف  دصرددص  (ع ) ءادهشلادیس رانک  ندوب  نیاربانب 
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ار ادخ  يءایلوا  دیدرکن و  چوک  ادـخ  يوس  هب  امـش  رگا  دـینکن  روصت  مدرم  يا  هک  تسا  نیا  مکریغ » ًاموق  لدبتـسی   » هیآ زا  روظنم 
یمرب ار  امش  هکلب  دراد ؛ یمرب  دوخ  یلو  نید و  ترصن  زا  تسد  لاعتم  يادخ  دیدومنن ، كرش  كوبت  گنج  رد  دیدادن و  ترـصن 
ناسنا رد  اه  یقلت  نیا  رگا  .دـسر  یمن  ررـض  ادـخ  نید  ادـخ و  هب  مه  يا  هرذ  دـنک و  یم  امـش  نیزگیاج  ار  رگید  موق  کی  دراد و 

.دنک یهارمه  ار  ادخ  يءایلوا  دناوت  یم  دش ، ادیپ 

یهلا تبوقع  ثعاب  ادخ ، یلو  اب  یهارمه  یتخس  لمحت  هب  ایند  نداد  حیجرت 

رثؤم ادخ  يءایلوا  يالب  اب  ندش  هارمه  هار و  ياه  یتخـس  لمحت  رد  هک  هدـش  هداد  رادـشه  يرگید  هتکن  هب  تبـسن  هروس  نیمه  رد 
فص هکرابم  هروس  نیا  .میـشاب  اه  نآ  يالب  کیرـش  هک  میا  هدرک  لوبق  میراذگ ، یم  (ع ) تیب لها  تیالو  يداو  هب  اپ  یتقو  .تسا 
هداد نیگنـس  رایـسب  رادـشه  کی  هروس  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  .دـهد  یم  حیـضوت  ار  ههبج  ره  مزاول  دـنک و  یم  نشور  ار  اه  يدـنب 

هک تسا  یسک  رتمک  تسا و  هدرک  يریگ  تخس  یلیخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  دیوگ : یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ضیف  موحرم  تسا ؛
ْمُُکتَریشَع ْمُکُجاوْزَأ َو  ْمُُکناوْخِإ َو  ْمُکُؤاْنبَأ َو  ْمُکُؤابآ َو  َناک  ْنِإ  ُْلق  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .دیایب  نوریب  قفوم  نیگنس  راب  نیا  زا 

یَّتَح اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ٍداـهِج  ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا َو  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اـهَنْوَضَْرت  ُنِکاـسَم  اـهَداسَک َو  َنْوَشَْخت  ٌهَراـِجت  اـهوُُمْتفَرَْتقا َو  ٌلاْومَأ  َو 
.دراد ار  مزاول  نیا  ناسنا  ندش  ریگرد  /24 ؛) هبوت «) َنیقِساْفلا َمْوَْقلا  يِدْهَی  ُهَّللا ال  ِهِْرمَِأب َو  ُهَّللا  َِیتْأَی 
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نیمه هب  دننکن ؛ دمآ  تفر و  هکم  رد  نیکرـشم  دش  رارق  دندرب ، هکم  هب  ار  تئارب  هروس  ترـضح  یتقو  هک  تسا  نیا  هیآ  لوزن  نأش 
رگا دراد ؛ ار  تالکـشم  نیا  يریگرد  يدـنب و  فص  .دـندش  دوخ  هداوناخ  یگدـنز  تشیعم و  عضو  تراجت و  نارگن  شیرق  لـیلد 

مارحلا دجسم  هب  رافک  رگا  هک  دندوب  نارگن  نیکرشم  اب  هطبار  عطق  رد  نیاربانب  تسه ؛ مه  مزاول  لاوما و  رد  صقن  تسه ، يریگرد 
، ناتناردارب ناتنادنزرف ، ناتناردپ ، امـش  دزن  ایآ  درک ؛ لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  يادخ  دوش ؛ لیطعت  اه  تراجت  اهدتـس و  داد و  دـنیاین ،
زا رت  ینتشاد  تسود  دیتسه ، نآ  داسک  نارگن  هک  یتراجت  دیا و  هدرک  بسک  یتخس  هب  هک  یلاوما  ناتلیماف و  هریشع و  ناتنارـسمه ،

نیا دنا : هتفگ  نیرسفم  .دوش  رداص  امش  هرابرد  ادخ  رما  ات  دیشاب  رظتنم  تروص  نیا  رد  دنتـسه ؟ ادخ  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و 
.تسا دنت  رایـسب  اجنیا  رد  لاعتم  يادـخ  نحل  تسا ؛ تبوقع  هب  دـیدهت  تبوقع و  نیا  دـیوگ : یم  ضیف  موحرم  تسا ؛ دـیدهت  کی 

رگا درذگب ؛ شلها  لاوما و  هریشع و  زا  دیاب  دشاب ؛ تراجت  داسک  یتخس و  رظتنم  دنک ، یهارمه  هار  نیا  رد  دهاوخ  یم  یـسک  رگا 
دجی ال  : » دومرف یتیاور  رد  دوش ؛ رداص  وا  هرابرد  ادخ  رما  هک  دشاب  رظتنم  دیاب  درادب  تسود  (ص ) لوسر ادـخ و  زا  رتشیب  ار  اه  نآ 

وا ضغب  بح و  هکنیا  رگم  دـشچ  یمن  ار  نامیا  معط  یـسک  ینعی   (1)« هَّللا یف  ضغبی  هَّللا و  یف  ّبحی  یّتح  ناـمیإلا ، معط  مکدـحأ 
»(2)؛ هَّللا ِّبُح  َهَواَلَح  َدَجَو  اَمَس َو  اَْینُّدلا  َنِم  ُنِمْؤُْملا  یَّلََخت  اَذِإ  « ؛ تسا هدمآ  يرگید  ریباعت  تایاور  یضعب  رد  ای  .دشاب و  ادخ  هار  رد 

نیا یـسک  رگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  لاـعتم  يادـخ  دـشچ ؛ یمن  ار  ناـمیا  مـعط  ًالـصا  یـسک  نـینچ  دـیامرف : یم  ثیدـح  نـیا  رد 
همزـال اـه  نیا  سپ  .دوش  یم  تبوقع  درادـب ، تسود  ادـخ  هار  رد  داـهج  و  (ص ) لوـسر ادـخ و  زا  شیب  ار  تاـناکما  تارودـقم و 

.تسا یهارمه 
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َنِم ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َهَّللا َو  ِعُِطی  ْنَم  َو  « ؛ تسا هدـش  لقن  ءاسن  هکراـبم  هیآ  لـیذ  یثیدـح  ناـیبلا  عمجم  رد 
ادخ و هب  تبـسن  درک و  یگدنب  ار  ادخ  یـسک  رگا  /69 ؛) ءاسن «) ًاقیفَر َکـِئلوُأ  َنُسَح  َنیِحلاَّصلا َو  ِءادَـهُّشلا َو  َنیقیِّدِّصلا َو  َنیِِّیبَّنلا َو 

دهاوخ یناهارمه  اه  هاگلزنم  رد  ریـس و  لحارم  همه  رد  هللا و  يوس  هب  دوخ  ریـس  رد  دش ، عیطم  درک و  ادـیپ  عوط  ماقم  (ص ) لوسر
«، مهیلع معنم  « ؛ دنک یم  میسقت  هتسد  هس  هب  ار  اه  ناسنا  نآرق  .تسا  هداد  تمعن  اه  نآ  هب  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اب  اه  نآ  تشاد ؛
مه یبوخ  ياقفر  اهنیا  دنتـسه و  ءادهـش  نیقیدـص و  و  (ع ) ءایبنا دـنا  هدـش  هداد  تمعن  هک  یناـسک  نیا  هک  نیبوضغم »  » و نیلاـض » »

.دنتسه

هقالع ترضح  هب  هک  دنتـشاد  يا  هدش  دازآ  مالغ  کی  (ص ) هللا لوسر  سدقم  دوجو  هک  دندرک  لقن  هیآ  نیا  لیذ  یـسربط  موحرم 
يزیچ تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  دندومرف : تسا ؛ هدش  فیعـض  فیحن و  رغال و  مالغ  نیا  دـندید  زور  کی  ترـضح  تشاد ؛ یناوارف 

نارگن و ار  نم  هک  يزیچ  .مروآ  یمن  تقاط  مینیب  یمن  ار  امـش  هک  زور  کـی  تسا ؛ هدرک  رارق  یب  ار  نم  امـش  تبحم  تسا ؛ هدـشن 
تـشهب یلاـع  تاـجرد  رد  امـش  منک ؟ هچ  امـش  يرود  زا  ترخآ  رد  دوش ؛ یم  ماـمت  اـیند  نیا  هک  منیب  یم  تسا ؛ نیا  هدرک ، راـمیب 

مه تشهب  لـخاد  تسا ؛ هاـتوک  امـش  زا  نامتـسد  هک  تشهب  زا  نوریب  .نآ  نییاـپ  بـتارم  رد  اـی  میتـشهب ، زا  نوریب  اـی  اـم  دـیتسه و 
تـشهب همه  انعم  کی  هب  دـشاب ؛ (ع ) تیب لها  راوج  رد  تشهب  رد  یـسک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  .درادـن  یطبر  امـش  هب  ام  تاجرد 

دـص دـنچ  ره  هکلب  دـننیبب ؛ ار  (ع ) نینمؤملاریما دـنناوت  یمن  هناخنامهم  نیا  رد  نانامهم  همه  یلو  تسا ؛ (ع ) نینمؤملاریما هناخنامهم 
َلوُسَّرلاَو َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  : » دـش لزان  هیآ  نیا  مالغ ) نآ  هب  خـساپ  رد   ) .دـسر یم  يا  هدـع  هب  (ع ) نیـسح ماما  تاـیلجت  یهاـگ  لاـس 

اب دـیهاوخ  یم  رگا  اًـقِیفَر » َکـَِئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاَّـصلاَو  ِءاَدَهُّـشلاَو  َنیِقیِّدِّـصلاَو  ِِیبـَّنلا  َنیّ َنـِم  ْمِْـهیَلَع  ُهـَّللا  َمَْـعنَأ  َنیِذـَّلا  َعَـم  َکـَِئلوُأَف 
، دنتسه امش  اب  اه  نآ  دوش ؛ لصاح  امش  يارب  ترـضح  اب  تیعم  ات  دیـشاب  عیطم  دیـشاب و  هتـشاد  عوط  ماقم  دیاب  دیـشاب ، (ص ) ربمایپ

.دنتسه امش  يارب  مه  یبوخ  ياقفر  دیتسه ؛ اه  نآ  اب  امش 
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(ع) نیموصعم اب  یهارمه  لماوع  زا  رگید  یکی  ناسنا ، ياه  تبغر  لیم و  رد  لوحت 

ُْدبَْعلا ُنوُکَی  َال  : » دـندومرف ترـضح  سپـس  دنتـسه ؛ مه  (ص ) مرکا یبن  هیآ ، نیا  رد  (ع ) ءاـیبنا زا  روظنم  دـنا : هدومرف  تیاور  نیا  رد 
ار نم  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  نامیا  يداو  هب  مدق  ًاعطق  یـسک  »(1) ؛ ِِهلْهَأ ِِهلاَم َو  ِهِدـْلُو َو  ْنِم  ِهِسْفَن َو  ْنِم  ِْهَیلِإ  َبَحَأ  َنوُکَأ  یَّتَح  ًانِمُْؤم 

هوالع نیاربانب  تسا ؛ نامیا  يداو  لقادح  نیا  .درادب  تسود  رتشیب  مدرم  همه  زا  شلها و  شنادنزرف ، شردام ، شردپ ، شدوخ ، زا 
لیم و رد  لوحت  نامه  ادخ ، يءایلوا  اب  هارمه  نداتسیا  یهارمه و  طیارش  زا  یکی  دهد  یم  ناسنا  هب  نآرق  هک  ییاه  تریصب  همه  رب 

تسا عناق  دشاب ، هتشاد  ار  ایند  رگا  تسا ؛ یفاک  وا  يارب  ایند  هرفـس  دشاب ، ایند  تایح  هب  یـضار  رگا  ناسنا  .تسا  ناسنا  ياه  تبغر 
دنک یمن  ساسحا  ینعی  دـنک ؛ یمن  یگنت  ساسحا  ایند  رد  دوش و  یمن  کچوک  وا  يارب  زگره  ایند  دوش ؛ یمن  ریـس  ایند  زا  زگره  و 

لاعتم و يادخ  زا  شیب  ار  دوخ  ییایند  تاقلعت  هک  یناسنا  دشاب ؛ ادخ  یلو  هارمه  دناوت  یمن  یناسنا  نینچ  تسا ؛ نجس  وا  يارب  ایند 
، ینآرق ياه  تریصب  رانک  رد  نیاربانب  تسین ؛ یهارمه  لها  زگره  دراد ، تسود  ادخ  هار  رد  داهج  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو 

كرد نآ  همه  هنرگو  تسا ؛ ناسنا  تالیامت  تاینمت و  تاقلعت و  رد  لوحت  یلابکبـس و  داجیا  دـتفیب  قافتا  دـیاب  هک  یلوحت  نیمود 
.دنک یمن  تیافک  مه  اه  مهف  نآ  همه  هک  دمهفب  دیاب  ناسنا  تسین ؛ یفاک  تکرح  يارب  مه  اه  تریصب  اه و 

16686 ص :

416 ص : صنلا ، یسوطلل ،)  ) یلامألا  – 334 ص : صنلا ، قودصلل ،) یلامألا ( ( 6 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5476 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5003_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناشیا يالب  دهع  رد  (ع ) نیموصعم يروحم  شقن  كرد 

نیا میناوتب  دـنک  یم  کـمک  هک  يرگید  هتکن  دوش ، یم  ناـسنا  تـالیامت  رییغت  هب  یهتنم  هک  یلماوـع  اـه و  تریـصب  همه  راـنک  رد 
ناشیا /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسالب نتفریذپ  رد  (ع ) همئا شقن  كرد  مینک ، لمحت  ار  اه  يراوشد 

(ع) تیب لها  یهارمه  رد  لاح  ره  هب  دـمهفب ؛ ءالتبا  ریـسم  ریـس و  نیا  رد  ار  (ع ) همئا هاگیاج  دـیاب  ناسنا  .دـنا  هتفریذـپ  ار  ءالتبا  نیا 
الب تبحم  نوچ  شاب ؛ الب  هدامآ  سپ  ییوگ ، یم  تسار  دـندومرف : مراد ؛ تسود  ار  امـش  درک : ضرع  ترـضح  هب  تسه ؛ ییاهالب 

ناـکما دوش ؛ یم   (1)« اَِـنفْوَِخل َنُوفاَـخَی  اَِـننْزُِحل َو  َنُونَزْحَی  اَـنِحَرَِفل َو  َنوُحَْرفَی   » وا دوب ، (ع ) موصعم اـب  ناـسنا  تبحم  یتقو  .دروآ  یم 
هرفـس دهاوخ  یم  ناسنا  رگا  دشابن ؛ وا  هار  ياه  یتخـس  و  (ع ) موصعم ياه  هصغ  هارمه  یلو  دـشاب ، (ع ) موصعم اب  ناسنا  هک  درادـن 

يءایلوا ادخ و  اب  دناوت  یمن  دنک ، ادج  ادخ  نید  ادخ و  يءایلوا  ادخ و  زا  دوخ  فوخ  تینما و  اه و  یشوخ  اه و  يداش  رد  ار  دوخ 
.دوش دنبیاپ  مه  شمزاول  هب  دیاب  تفریذپ  ار  اه  نآ  یتسود  ناسنا  رگا  دنک ؛ یهارمه  ادخ 

تاقلعت تالیامت و  تاینمت و  رییغت  اه ، تریـصب  هب  ندیـسر  اه ، یتخـس  لـمحت  تسه ؛ ییاـه  یتخـس  ًاـمتح  ریـسم  نیا  رد  نیارباـنب 
 _ ریـس نیا  رد  ادـخ  يءایلوا  شقن  هب  هجوت  رانک  رد  یگمه  ایند  هب  عساو  هاگن  ایند ، هب  عماج  هاگن  ایند ، زا  ندـش  رت  گرزب  ناـسنا ،
َنِم َكَداَبِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَب  َو   » .دـنک یم  کمک  ام  هب  تسا _  ناشیا  تمـصع  ماقم  اه و  نآ  تعافـش  ماـقم  ناـمه  هک 

« داَشَّرلا يَدُْهلا َو  ِبَاب  َیلِإ  ِباَِیتْرِالا  ِّکَّشلا َو  یَمَْعلا َو  َِهلاَهَْجلا َو  َِهلاَلَّضلا َو 

101 ص : صنلا ، تارایزلا ، لماک  ( 7 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5477 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5004_1
http://www.ghaemiyeh.com


sarallahqom.ir هیضیف )  هسردم  مرحم 1394  مشش  بش  مق -  هللاراث  تئیه   :  ) عبنم

یهارمه تین  ناشیا و  شقن  كرد  (ع ، ) موصعم اب  یهارمه  رد  ام  هاگیاج 

مرح هب  میهاوخب  رگا  نآلا  دنتسه ؛ هدهاشم  لباق  یتحار  هب  تخـس  یکیزیف و  عناوم  تسا ؛ یمهم  رایـسب  عنام  گنهرف  یلوحت  ره  رد 
هب ات  مینک  باختنا  ار  هار  میورب  دـیاب  مینک ؛ دروخرب  برد  کی  ای  راوید  کی  هب  تسا  نکمم  مینک  باختنا  ار  میقتـسم  هار  میورب و 

لیلد نیمه  هب  دنوش ؛ یمن  هدید  یتحار  هب  دنتـسه و  مرن  راتخاس  ياراد  یلو  دنتـسه ؛ روط  نیمه  مه  یگنهرف  عناوم  میـسرب ؛ دصقم 
گنهرف هب  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ؛ راوشد  رایـسب  دـیحوت  تمـس  هب  تکرح  يارب  یگنهرف  ياـضف  نیا  رییغت 

سدقم دوجو  نیا  /120 ؛) لحن «) اِتناق ًهَّمُأ  َناک  َمیهاْربِإ  َّنِإ   » دشاب یم  تما  (ع ) لیلخ میهاربا  هک  تسا  هنوگ  نیا  درک ؟ لیدبت  دیحوت 
دیمهف و ار  هار  ياه  یتخس  نیا  دیاب  .دنتـسه  تما  نیا  لیذ  (ع ) ءایلوا ءایبنا و  همه  تسا ؛ یخیرات  میظع  تما  کی  اب  ربارب  ییاهنت  هب 

يور هچنآ  تسا ؛ هدـشن  ام  بیـصن  اه  یتخـس  نآ  زا  يزیچ  هدیـشک و  شود  هب  ییاهنت  هب  ار  ملاع  تیادـه  راب  (ص ) ربمایپ هک  دـید 
کی نم  يارب  تفگ : یملاع  هب  یـصخش  دنتـشاد ؛ یم  رب  ناشدوخ  مه  ار  نامه  هنرگو  تسام ؛ تاهجوت  رییغت  طـقف  تساـم ، شود 

؛ دینک تین  امـش  تفگ : صخـش  دینک ؛ تین  تفگ : دـیراد ؛ نآرق  ناتدوخ  تفگ : دـیروایب ؛ نآرق  مشچ ، تفگ : دـیریگب ؛ هراختـسا 
! منک تین  امش  هراختسا  يارب  نم  هک  دوش  یمن  تسا ؛ ناتدوخ  اب  رگید  هراختسا  تین  تفگ :

16688 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5478 

http://www.ghaemiyeh.com


هار یتخـس  همه  هک  درک  هجوت  رما  نیا  هب  یـسک  رگا  .میراذگب  ترـضح  هدهع  هب  مه  ار  نآ  دوش  یمن  تسا ؛ تین  نامه  ام  یتخس 
مهارف لمحت ، اه و  نآ  اب  یهارمه  ناکما  دنا ، هدرک  ناسآ  ناشیا  ار  دـیحوت  تمـس  هب  ملاع  ریـس  تسا و  ترـضح  دوخ  شود  يور 

نآ ار  الب  یلـصا  راب  هکنیا  هب  داقتعا  و  تسین ، تمارغ  تسا و  تمینغ  زوف و  (ع ) تیب لها  اب  یهارمه  هک  هتکن  نیا  كرد  دوش ؛ یم 
تعافش و شقن  هدهاشم  و  درادن ، يداو  نیا  رد  يدج  مهس  چیه  مه  ام  نیرتالتبم  میرادن و  هدهع  رب  يراب  چیه  ام  دنا و  هدیشک  اه 

.درادرب ار  راب  نیا  دناوتب  ناسنا  ات  دنک  یم  کمک  هک  دنتسه  یلماوع  هلمج  زا  یگمه  ناشیا ، دهع  تمصع و 

هعیش .میزادرپ  یم  ترضح  طسوت  نآ  لمحت  ندرک  ناسآ  یگنوگچ  نادیم و  نیا  رد  (ع ) ءادهشلادیس هاگیاج  حیـضوت  هب  همادا  رد 
، مرحم هام  ندیسرارف  اب  یلو  تسا ؛ هدرک  لمحت  ار  اه  یتخس  اه و  تیمورحم  همه  لاس  هعیش 1400  تسا ؛ تخس  رایسب  ًاعقاو  ندوب 

شالت لاس  کی  هفیقس  ناطیش و  هاگتسد  دنک ؛ یم  تکرح  ادخ  تمس  هب  مارآ  لابکبس و  هعیـش  دوش و  یم  کبـس  اه  یتخـس  همه 
؛ دراذگ یم  هجیتن  یب  ار  اه  نآ  شالت  همه  دزو و  یم  البرک  میـسن  رگید  راب  یلو  دـننک ، ادـج  (ع ) نیـسح ماما  زا  ار  ام  ات  دـننک  یم 

نآ دراد ؛ يددـجم  عولط  زور  ره  هک  دیـشروخ  لثم  دراد ؛ یناروف  لاس  ره  اروشاع  .دـنا  هداد  ماجنا  ترـضح  دوخ  ار  راک  نیارباـنب 
.دنک یم  ناسآ  ار  ریسم  لاس  ره  اروشاع  عولط 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 

( مرحم متفه  بش   ) دیحوت تاجرد 
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مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمتفه  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
توعد روحم  هکنیا  هب  هراشا  اب  ثحب  يادتبا  رد  ناشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  هیـضیف ) هسردـم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

.دندرک ناونع  كرش  زا  یهن  دیحوت و  هب  توعد  ار  ناشیا  ياهریشبت  اهراذنا و  همه  و  (ع ) ءایبنا

.تسا ناشیا  تیالو  نآ  عرف  و  (ع ) نیموصعم نآ  لصا  .تسا  عرف  لصا و  ياراد  هک  تسا  هبیط  هرجـش  نآرق  تایآ  ربانب  دیحوت  نیا 
هطقن رد  ددرگ ؛ یم  ترـضح  رد  یناف  ماسنا  هک  يوحن  هب  دوش  یم  ققحم  ترـضح  تیالو  طیحم  هب  دورو  اب  اـم  ندـش  دـحوم  اذـل 

ره .دراد  هیکت  اه  نآ  هب  تبحم  هجوت و  توغاط و  ياـیلوا  تیـالو  هب  دوخ  هیـال  نیرت  قیمع  رد  هک  دوش  یم  حرطم  دـیحوت ، لـباقم 
زا يربت  بانتجا و  كرـش ، زا  ضارعا  حطـس  نیرت  قیمع  .دـنوش  یم  لمع  هماـقا  هعاـشا و  باـکترا ، حطـس  هس  رد  ود  نیا  زا  کـی 
زا .دوش  یم  ناسنا  ریگ  نابیرگ  توغاـط  ياـیلوا  هب  یکیدزن  رد  اـه  یگریت  اـه و  کنـض  همه  هکنیا  نمـض  .تسا  توغاـط  ياـیلوا 

هدش رکذ  نآرق  رد  حـلاص  لمع  نیا  هک  تسج  يرود  كرـش  زا  داد و  ماجنا  ار  یحلاص  لمع  دـیاب  دـیحوت  هب  ندیـسر  يارب  یفرط 
رد ام  تاجرد  .درکن  ذخا  ار  يرگید  تیالو  (ع ) تیب لها  تیالو  اب  هک  درک  یعس  دیاب  كرش  زا  تاجن  يارب  رگید  نخس  هب  .تسا 
هک دراد  نطاب  رهاظ و  هبترم  ندوب  دـحوم  .تسا  نآرق  تاجرد  رد  ریـس  تیالو و  يداو  رد  ام  تاـجرد  اـب  بساـنتم  دـیحوت ، يداو 

دوجو اه  ناسنا  تطف  رد  دـیحوت  هب  لیم  هکنیا  رگید  ثحب  .دوش  یم  نکمم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دورو  اب  نآ  تقیقح  كرد 
ترطف رد  ار  لصا  هس  لاـعتم  يادـخ  هقاو  رد  .تسا  هدـش  هداـهن  اـم  دوجو  رد  تیـالو  يداو  هب  دورو  دـیحوت و  هب  لـیم  ینعی  .دراد 

نیا .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  و  (ص ) هللا لوسر  توبن  هب  تداهـش  دیحوت ، هب  تداهـش  زا : تسا  ترابع  هک  هداد  رارق  ناسنا 
يادخ .دوش  یم  افوکـش  شیاهدادعتـسا  دسر و  یم  دشر  هب  (ع ) ءایبنا تسد  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  ریاد  نیمزرـس  رد  دیحوت  رذـب 

ود ناسنا  كرـش  دـیحوت و  دوجو  اب  .تسا  هداد  رارق  مه  ار  نآ  هب  ندیـسر  هار  هداد ، رارق  اه  ناسنا  رد  ار  دـیحوت  هب  لیم  رگا  لاعتم 
دریگب رارق  مالسلا  هیلع  ماما  طیحم  رد  ناسنا  دوجو  رذب  ینعی  دیحوت  اذل  .تمعن  نارفک  تمعن و  رب  رکش  دراد ؛ دوخ  يور  شیپ  هار 

هک تسا  هدش  هدناوخ  تمعن  لیلد  نیا  هب  (ع ) نیموصعم تیالو  فصو  نیا  اب  .دتفیب  رئاب  نیمزرس  رد  ناسنا  رذب  ینعی  مه  كرـش  و 
رگید یکی  هکنیا  هصالخ  .تسا  ربق  توم و  طیحم  توغاط  تیالو  طیحم  رگید  يوس  زا  .دوش  یم  یتشهب  نآ  هب  ندیـسر  اب  ناـسنا 

بجوـم هک  تسا  دـیحوت  زا  حیحـص  كرد  دوـش _  یم  یهتنم  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یهارمه  رد  ربـص  هـب  هـک  تریـصب _  لـماوع  زا 
.دوش یم  ترضح  تعافش  هب  ندیسر  ام و  یگداتسیا 
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رفک كرش و  زا  تاجن  و  ندش ، دحوم  طرش  (ص ) مرکا یبن  تیالو  يداو  هب  دورو 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

 * ٌریَِشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُُدبْعَت  َّالَأ  ریبَخ *  ٍمیکَح  ْنَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک  رلا  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
ياه تراشب  اهراذـنا و  همه  و  (ع ) یهلا يءایبنا  همه  توعد  هراـصع  هک  دـش  ضرع  ( 4-1/ دوه «) ِْهَیلِإ ْاُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  ْاوُرِفْغَتْـسا  ِنَأَو 

تدابع زا  یهن  زین  اه  یهن  همه  قح و  ترضح  تدابع  هب  توعد  اه ، توعد  همه  .تسا  هدش  عمج  هللا » الا  اودبعت  الا   » هیآ رد  ناشیا 
دیدهت ار  ام  هک  تسا  يورخا  يویند و  ياه  جنر  اه و  تبوقع  زا  دنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاهرادشه  اهراذـنا و  همه  .تسادـخ  ریغ 

زا زین _  ناشیا  ياه  تراشب  همه  تسادـخ ؛ ریغ  شتـسرپ  تلفغ و  هب  ندـش  التبم  دـیحوت و  يداو  زا  ام  جورخ  لـیلد  هب  دـنک و  یم 
.تسا دیحوت  لاعتم و  يادخ  شتسرپ  هب  طوبرم  يورخا _  ياه  تمعن  ات  هتفرگ  ییایند  ياه  قیفوت  اه و  تمعن  اه و  باوث 

؛ تسا هدش  ریسفت  (ع ) ناشیا تیب  لها  و  (ص ) مرکا یبن  سدقم  دوجو  هب  تایاور  ساسارب  هک  تسا  يا  هبیط  هرجـش  دیحوت  تقیقح 
هدوب كاپ  تخرد  نیا  رب  یگرب  دوجو  همه  اب  ات  دنک  شالت  دوش و  کسمتم  هبیط  هرجـش  نیا  هب  دیاب  ندش  دـحوم  يارب  یناسنا  ره 

، میا هدـش  توعد  نآ  هب  ام  هک  يدـیحوت  .دـشاب  ناشیا  هب  قلعت  مالـسلا و  هیلع  موصعم  تهج  رد  وا  هیذـغت  شیور و  دـشر و  همه  و 
یبن رونلا  تیب  هب  ام  دورو  ینعی  ام  ندش  دـحوم  تسا و  هدرک  ینارون  ار  ام  ملاع  ات  الاب  ملاوع  زا  هک  تسا  (ص ) مرکا یبن  رون  عاعش 

ترـضح رب  عرف  ام  ياوق  همه  ات  میوش  دراو  تویب  نیا  هب  دیاب  ام  .رون  همـشچرس  هب  ندیـسر  ات  رون  يداو  نیا  رد  ریـس  و  (ص ) مرکا
رارق (ص ) مرکا یبن  ياوق  لیذ  ناسنا  ياوق  همه  هک  تسا  نیا  ندش  دـحوم  هار  لهج ، لقع و  ثیدـح  ساسارب  رگید  ریبعت  هب  دوش ؛

ناـشیا هدارا  وترپ  رد  ینعی  دوش ؛ (ص ) مرکا یبـن  هب  قلعتم  اـم  حور  سح و  لـقع و  نطاـب و  رهاـظ و  زا  معا  وا  دوجو  همه  دریگب و 
یبن رد  شدوجو  همه  هک  تسا  یـسک  دحوم  دـبای ؛ روهظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  راونا  ات  دـشاب  ناشیا  هب  یلوتم  دـنک و  تکرح 

هدیـسر و (ص ) مرکا یبن  هبیط  تایح  هب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ رهاظ  وا  ياوق  همه  رد  ترـضح  رون  تسا و  یناف  (ص ) مرکا
هتشذگ رد  ناسنا  تسا ؛ یتسرپ  تب  هب  کیدزن  كرـش ، ینعم  زین  لباقم  هطقن  رد  تسا ؛ هتفای  ققحت  یلجت و  وا  رد  ترـضح  تافص 

ریغ زا  دنک ، هجوت  ریغ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  كرـش  رت  قیمع  هیال  درک ؛ ادیپ  تاجن  نآ  زا  دـیاب  هک  دـیتسرپ  یم  ار  بوچ  گنس و 
قیمع هیال  نیا  دشاب ؛ هتشاد  تسود  ار  ریغ  دشاب و  راودیما  ریغ  هب  دسرتب ، ریغ  زا  دهد ، عاجرا  ریغ  هب  ار  دوخ  ياهرارطـضا  دهاوخب ،

.تسا كرش  رت 
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نآ هماقا  رفک و  كرش و  روحم  توغاط ، يایلوا  سیلبا و 

هب اـعد  هیآ  نـیا  رد  /60 ؛) رفاـغ «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَـس  یتَداـبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  «َو 
ریغ و هب  قلعت  ریغ ، زا  ياعد  ریغ ، زا  تساوخرد  تسا ؛ هدمآ  باسح  هب  هللا  یلع  رابکتـسا  زین  اعد  كرت  هدش و  حرطم  تدابع  ناونع 

يایلوا دوخ  رفک  كرش و  هیال  نیرت  قیمع  یلو  تسا ؛ كرش  زا  يرت  ینطاب  هیال  زین  نیا  تسا ؛ یتسرپ  تب  كرش و  ندناوخ  ار  ریغ 
یتسرپ و تب  رد  .دـننک  یم  یتسرپ  تب  هب  راداو  ار  وا  دوش  دراو  اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  یـسک  رگا  تساه ؛ نآ  تیالو  توغاـط و 

دتسرپ یم  ار  بوچ  گنس و  یسک  ینعی  باکترا  .هماقا  هعاشا و  باکترا ، زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  هبترم  حطـس و  هس  زین  كرش 
یم دای  هب  هاگ  ره  هک  مدرک  راک  ود  مرمع  رد  نم  دوب : هتفگروج  همئا  زا  یکی  .دنک  یم  هیکت  نآ  هب  هدرک و  هدجس  نآ  لباقم  رد  و 

هتـشذگ رد  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  هدـنخ  هب  ارم  هچنآ  مـیرگ ؛ یم  يرگید  يارب  دراد و  یم  او  هدـنخ  هـب  ارم  اـه  نآ  زا  یکی  مروآ 
رطخ زا  ار  ام  ات  میتشاذـگ  یم  رـس  يـالاب  میدرک و  یم  تسرد  اـمرخ  زا  یتب  ناـبایب ، رد  رطخ  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  بش  ماـگنه 

.میدروخ یم  ار  ییامرخ  تب  نامه  میدش ، یم  رادیب  تمالس  هب  هک  حبص  یلو  دنک ؛ ظفح 

هعاـشا ار  یتـسرپ  تب  یـسک  هک  تسا  نیا  مود  تلاـح  .دـنک  یم  هیکت  وا  هب  هدرک و  تداـبع  ار  تب  ناـسنا  هک  تسا  نـیا  باـکترا 
ار زامن  دزاسب و  دجـسم  يرگید  درف  دـناوخب و  زامن  یـسک  هک  تسا  نیا  شلباقم  هطقن  دـنک ؛ اـپ  هب  هدـکیم  هدـکتب و  ینعی  دـهدب ؛

تب گـنهرف  نداد  جاور  ینعی  تسا ؛ یتـسرپ  تب  رفک و  كرـش و  هماـقا  تسا ، رتـالاب  ود  نآ  زا  هک  موـس  هلحرم  دـهد ؛ یم  هعاـشا 
اه نآ  لباقم  رد  دـنهاوخب و  اه  تب  نیا  زا  دـیاب  تساه و  تب  نیا  تسد  رد  ناشروما  همه  دـننک  ساسحا  مدرم  هک  ییاج  ات  یتسرپ 

تب هماقا  سپ  دننک ؛ ترفغم  بلط  اه  نآ  زا  دنـسرتب و  اه  نآ  زا  دـش ، لزان  ییالب  رگا  ای  دـنهدب  ینابرق  اه  نآ  يارب  دـننک ، هدـجس 
هب هجوت  گنهرف  هکلب  تسین  هعاشا  باکترا و  طقف  توغاط  يایلوا  راک  نیارباـنب  نداد ؛ جاور  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ینعی  یتسرپ 

هکلب تسین ، دـیحوت  هعاشا  ای  تدابع  طقف  مه  مالـسلا  هیلع  موصعم  راک  هک  نانچمه  دـننک ؛ یم  هماقا  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  ریغ و 
هماقا ار  دیحوت  تاماقم  همه  دنتـسه ؛ هللا  فرع  انب  هللادبع و  انب  قادـصم ) ( ؛ دنتـسه نید  مئاعد  دـیحوت و  ناکرا  .تسا  دـیحوت  هماقا 
یلـص مرکا  یبن  سدقم  دوجو  تسد  هب  دیحوت  حطـس  نیرت  ینطاب  نیرت و  قیمع  ات  دیحوت  حطـس  نیرت  يرهاظ  زا  هماقا ، دـننک ؛ یم 
کی ددرگ _  یم  رب  نآ  هب  نآرق  ياهراذـنا  همه  هک  یتـسرپ _  تب  كرـش و  زا  ضارعا  يارب  سپ  دوش ؛ یم  قـقحم  هلآ  هیلع و  هللا 
هیکت ریغ  هب  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  مدق  کی  دنکن ؛ هدجـس  اه  نآ  لباقم  رد  دتـسرپن و  ار  بوچ  گنـس و  ناسنا  هک  تسا  نیا  مدـق 

نآ اریز  دنک ؛ بانتجا  سیلبا  توغاط و  يایلوا  تیالو  زا  هک  تسا  نیا  رت  قیمع  هبترم  دشابن ؛ راودیما  ریغ  هب  دسرتن و  ریغ  زا  دـنکن ،
هدوب (ع ) ءایبنا هزرابم  هضراعم و  لیلد  هب  میا  هتشاذگ  رانک  ار  یبوچ  ياه  تب  زورما  رگا  .دنتسه  ملاع  رد  یتسرپ  تب  هماقا  روحم  اه 

ناشیارب یگدـنز  همه  تعـسو  هب  دـیدج  تب  کی  دـنچ  ره  دنتـسرپ ؛ یمن  ار  بوچ  گنـس و  هک  دـنا  هدیـسر  يزرم  هب  مدرم  تسا ؛
دیحوت ياه  باجح  نیرت  گرزب  وزج  هک  ددجت  نایرج  دـننام  دـننک ؛ یم  لوغـشم  ار  اه  نآ  يرگید  لکـش  هب  دـنا و  هدرک  تسرد 

زا دنرادن ؛ ادـخ  اب  يراک  دـننک و  یم  هدجـس  نآ  رب  بش  زور و  مدرم  هک  دـنا  هدرک  تسرد  برغ  ندـمت  لک  هزادـنا  هب  یتب  تسا ؛
نردـم یتسرپ  تب  کی  نیا  دـنزیخ ؛ یمرب  ایند  رکف  اب  مه  حبـص  دـنباوخ و  یم  ایند  رکف  اب  مه  بش  دنتـسه ، ایند  هب  لوغـشم  حـبص 

.تسا
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ناشیا لیذ  ناتدوجو  همه  دـیناسرب و  (ص ) مرکا یبن  هب  ار  دوخ  ینعی  هللا » الا  اودـبعت  الا  « ؛ دراد یتاماقم  مه  كرـش  زا  ضارعا  سپ 
كرش ات  یفخ  كرش  كرش _  هب  دوش ، توغاط  يایلوا  وریپ  یـسک  رگا  .دینک  ضارعا  توغاط  يایلوا  زا  دیتسرپن و  ار  ریغ  دشاب و 

امَّنَأ ََّیلِإ  یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق  « ؛ تسا هدش  نایب  نوگانوگ  ریباعت  اب  نآرق  رد  هتکن  نیا  .دوش  یم  التبم  یتسرپ  تب  و  یلج _ 
سدـقم دوجو  نیا  /110 ؛) فهک «) ًادَـحَأ ِهِّبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْـشی  ًاِحلاص َو ال  ًالَمَع  ْلَـمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاـِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ 

دـسرب هللا  ءاقل  دیحوت و  ماقم  هب  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  تسا ؛ دیحوت  مه  وا  یحو  هصالخ  دوش و  یم  یحو  وا  رب  هک  تسا  يربمایپ 
تدابع رد  دهد و  ماجنا  یحلاص  لمع  دیاب  ددرگ  غراف  وا  ریغ  زا  دشاب و  لاعتم  يادخ  اب  لوغـشم  هشیمه  دنک و  كرد  ار  دـیحوت  و 

« هللا الا  هلا  ال   » كرد تسا ؛ قح  ترـضح  تیهولوا  تقیقح  كرد  دـیحوت و  هب  ندیـسر  هار  نیا  دـشاب ؛ هتـشادن  كرـش  راـگدرورپ 
وا رب  دـیحوت  تقیقح  دـهد  ماجنا  ار  راک  نیا  یـسک  رگا  تسا ؛ تدابع  رد  كرـش  زا  ضارعا  حـلاص و  لمع  نآ  ماـجنا  هب  طورـشم 

.دنک یم  یگدنز  هللا  الا  هلا  اب ال  ملاع  نیا  رد  دمهف و  یم  ار  هللا  الا  هلا  تقیقح ال  دوش و  یم  راکشآ 

هللاءاقل طرش  كرش ، زا  ندش  اقنم  حلاص و  لمع 

دروم هک  یفخ  كرـش  یتح  دشاب ؛ هتـشادن  تدابع  رد  كرـش  دشاب و  حلاص  لمع  لها  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  صخـشم  هیآ  رهاظ  زا 
کیرات بش  رد  هایس  گنس  رب  هایـس  هچروم  رثا  صیخـشت  زا  شـصیخشت  تسا و  روفغم  كرـشح  تایاور  ریبعت  هب  تسا و  ترفغم 

سپ تسا ؛ دیحوت  باجح  هدش و  نایب  هللا  ءاقل  عنام  مه  كرش  زا  هزادنا  نیا  یتح  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نایب  رد  .تسا  رتراوشد 
؟ تفای تاجن  كرش  زا  ناوت  یم  هنوگچ  هیآ  نطاب  ساسارب  لاح  .تسا  هیآ  رهاظ  ینعم  نیا  .درک  ادیپ  تاجن  اه  كرش  همه  زا  دیاب 

ُمُُهتَیَالَو َو  ْمِهِْریَغ - َهَیَالَو  ِدَّمَُحم  ِلآ  ِهَیَالَو  َعَم  ْذِخَّتَی  َال  : » دندومرف هک  هدـمآ  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  هک  تسا  یتیاور  هیآ  نیا  لیذ 
ءاقل هب  تسا ، هللا  ءاقل  طرـش  هک  یحلاص  لمع  نآ  نودب  اریز  .دینکن  ذـخا  ار  ریغ  تیالو  اه  نآ  تیالو  اب  ینعی  »(1) ؛ ِحلاَّصلا ُلَمَْعلا 

یم روبع  ظفل  ماقم  زا  هک  درب _  یم  شیپ  هللا  الا  هلا  دیحوت و ال  تقیقح  كرد  هللا و  ءاقل  ماقم  ات  ار  ام  هک  یصالخا  .دیسر  یمن  هللا 
ام ياوق  همه  ًانطاب  ًارهاظ و  .تسا  ناشیا  يارب  (ع ) تیب لها  تیالو  ماقم  رد  ندادن  رارق  کیرـش  میـسر _  یم  تقیقح  ماقم  هب  مینک 

تدابع رد  كرش  دهد و  یم  رارق  کیرش  راگدرورپ  يارب  تدابع  رد  یـسک  رگا  دندومرف : دعب  دشاب ؛ اه  نآ  تیالو  طیحم  رد  دیاب 
.تسا هدش  یهتنم  دیحوت  رد  كرش  هب  هک  دراد  كرش  ام  تیالو  رد  وا  هک  دینادب  یفخ _  كرش  یتح  دراد _ 
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مالسلا هیلع  موصعم  تیالو  تاجرد  نامه  دیحوت ، تاجرد 

نمف ینـصح  هللا  الا  هلا  هملک ال   » ینعی ندـش  دـحوم  .تسا  تیالو  يداو  رد  دوجو  همه  اـب  نتفرگ  رارق  دـیحوت  هب  ندیـسر  هار  سپ 
طیحم دراو  ینعی  دیحوت  یباذع » نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو   » ینعی یباذـع » نم  نما  ینـصح  لخد 

هب دیحوت  نیا  رد  ام  تاجرد  دوش ؛ یم  زاغآ  دیحوت  تاماقم  رد  ریـس  دیحوت  يداو  هب  دورو  اب  ندنام ؛ طیحم  نیا  رد  ندش و  تیالو 
تمایق زور  ددرگ ، یمرب  ام  رد  نآرق  ققحت  تاجرد  هب  ام  نامیا  تاجرد  هک  نانچمه  دراد ؛ یگتـسب  تیـالو  رد  اـم  تاـجرد  هبترم 
تـشهب دنراد ، یتاجرد  دوخ  نامیا  تاجرد  هزادنا  هب  نینمؤم  تسام ؛ دیحوت  نامیا و  تاجرد  اب  بسانتم  تشهب  رد  ام  تاجرد  مه 
ِنِمْؤُْمِلل ُلوُقَیَف  « ؛ تسا نارق  تایآ  هزادـنا  هب  مه  تشهب  تاجرد  تسا ؛ نآرق  تایآ  هزادـنا  هب  نامیا  تاجرد  نیا  دراد ؛ یتاجرد  مه 

هزادـنا نامه  هب  تسا ، هدـش  يراج  ناـسنا  رد  نآرق  تقیقح  هدـش و  ققحم  ناـسنا  رد  نآرق  رون  هک  يا  هزادـنا  هب  »(1) ؛ هَقْرا َو  ْأَْرقا 
تاماقم رد  ریـس  دیحوت ، تاماقم  رد  ریـس  نیاربانب  دراد ؛ هجرد  دـیحوت  يداو  رد  هزادـنا  نامه  هب  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  ناسنا 

رد ریس  یترابع  هب  »(2) ؛ ضْوَْحلا َّیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ   » هک تسا  نیا  هکس  يور  نآ  تسا ؛ نآرق  تعافش  هب  ریـس  نآرق و 
رد ام  تاجرد  دیحوت  رد  ام  تاجرد  »(3) ؛ نِینِمْؤُْمِلل ٌتاَجَرَد  ِهَّللا … ْمُه َو  َو  « ؛ تسا تیالو  تاجرد  رد  ریـس  نامه  دیحوت  تاجرد 

؛ تسا ترـضح  رونلا  تیب  رد  شدوجو  همه  تسا ؛ (ص ) مرکا یبن  لابند  دوجو  مامت  اب  هک  تسا  یـسک  دحوم  تسا ؛ تیالو  يداو 
یم روصت  هک  دننک  یم  انعم  يا  هنوگ  هب  ار  دیحوت  اه  یلیخ  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نصح  تیالو و  يداو  رد  شیاوق  همه 

هک تسا  نامه  (ع ) تیب لها  تانایب  نآرق و  رد  دیحوت  .تسین  هنوگ  نیا  یلو  دوب ؛ مه  دحوم  تفر و  یسک  ره  لابند  ناوت  یم  دوش 
رارق اه   نآ  تیالو  تحت  و  (ص ) مرکا یبن  نانمـشد  توغاط و  يایلوا  هب  ندش  کیدزن  ینعی  مه  ندوب  كرـشم  دش ؛ هداد  حیـضوت 

یتسرپ تب  نامه  یلو  دوش  یم  ضوع  اه  تب  لکـش  طقف  دـننک ؛ یم  هماـقا  ناـسنا  حور  رد  ار  یتسرپ  تب  گـنهرف  اـه  نآ  نتفرگ ؛
بوچ و هرابود  مدرم  هک  تسین  نیا  روظنم  دننادرگ ؛ یمرب  ارقهق  هب  ار  مدرم  دـنور و  یم  الاب  نم  ربنم  رب  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛

زورما تب  یلو  دندوب  گنس  بوچ و  دح  رد  اه  تب  هتشذگ  رد  .دننک  یم  ضوع  ار  گنس  بوچ و  لکش  هکلب  دنتسرپ ، یم  گنس 
.دننک یم  كرشم  هنوگ  نیا  ار  ام  تسا ؛ ندمت  کی  تعسو  هب 
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اب هک  ییاه  یگریت  اه و  یگدولآ  اه ، جـنر  همه  دـنک و  یم  دـیدهت  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ترخآ  ایند و  ياه  تبوقع  همه  نیارباـنب 
يایلوا اب  یکیدزن  لیلد  هب  اه  قیـض  اه و  کنـض  اه ، جنر  اه ، باذـع  اه ، یکاپان  اه ، سجر  همه  و  هدـمآ ، نآرق  رد  فلتخم  ریباعت 
تـشهب تاجرد  دیحوت ، نامیا و  تاجرد  اه ، باوث  همه  یفرط  زا  .تساه  نآ  اب  یهارمه  اه و  نآ  تیالو  تحت  یگدنز  توغاط و 

هَنِطاـب ًهَرِهاـظ َو  ُهَمَِعن  مُکیَلَع  َغَبـسَا  َو  « ؛ تسا ندوـب  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  تیـالو و  يداو  هب  دورو  لاـعتم  يادـخ  تمعن  تاـجرد  و 
ینطاب يرهاظ و  ياه  تمعن  رد  قرغ  امـش  هتخیر و  ورف  امـش  رب  ار  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  ياـه  تمعن  لاـعتم  يادـخ  /20 ؛) نامقل «ً)

یلو مالسلا ؛ هیلع  بیاغ  ماما  هب  ینطاب  تمعن  زا  هدش و  ریبعت  رهاظ  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرهاظ  تمعن  زا  یهاگ  تایاور  رد  .دیتسه 
نیا ار  تیاور  یسک  تسا  نکمم  .تسا  تیالو  ینطاب ، تمعن  تسا و  توبن  دیحوت و  يرهاظ ، تمعن  دندومرف : تایاور  یـضعب  رد 

دحوم هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  تسین ؛ نیا  شیانعم  یلو  تسا  دـیحوت  زا  رتالاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  اـیوگ  هک  دـمهفب  هنوگ 
دنک و كرد  ار  دیحوت  تقیقح  دشاب و  یقیقح  دحوم  دهاوخب  یـسک  رگا  نطاب ؛ هبترم  کی  رهاظ و  هبترم  کی  دراد ؛ یبتارم  ندوب 

تیالو هب  دورو  ودب  زا  ناسنا  هک  ارچ  دنک ؛ ادیپ  دورو  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  هب  دیاب  دوش  فوشکم  دوهشم و  شیارب  تقیقح  نیا 
نصح نیا  دراو  ناسنا  رگا  .دنک  یم  ریس  دیحوت  تاجرد  رد  دسر  یم  هک  دیحوت  نطاب  هب  سپس  دوش ؛ یم  دحوم  مالـسلا  هیلع  ماما 

نیا زا  .دوش  یم  اهر  اه  جنر  اه و  تبوقع  اه ، تملظ  اه ، تلاذر  اه ، یکاپان  كرـش ، تافآ  زا  هدرک و  ادـیپ  تاجن  كرـش  زا  دوش ،
.دشاب هتشاد  ریس  برق  تاجرد  رد  دیاب  دعب  هب  هلحرم 
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ناسنا يرطف  لیم  دیحوت ، هب  لیم   

یمن رارق  دیحوت  ترطف  ام  رد  رگا  /30 ؛) مور «) اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دیحوت  رب  ار  ام  ترطف  لاعتم  يادـخ 
هب ار  ام  (ع ) ءایبنا رگا  تشادـن ؛ یهجو  زین  وا  توعد  میتشادـن و  دـیحوت  يـالاب  تاـماقم  صـالخا و  یتسرپادـخ و  هب  یلیم  اـم  داد ،

یتح دـیحوت و  تاجرد  نیرتالاب  هب  لیم  ام  تشرـس  ترطف و  رد  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  دـننک  یم  توعد  دـیحوت  تاجرد  نیرتـالاب 
هک تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  یبح  شتـسرپ  دـیحوت ، هجرد  نیرتالاب  رگا  .میقاتـشم  تاماقم  نیا  هب  اـم  دراد و  دوجو  هللا  ءاـقل  هب  لـیم 
َّلَج َّزَع َو  َهَّللا  اوُدَبَع  ٌمْوَق  َو  « ؛ دشاب بح  رس  زا  دشابن و  فوخ  ای  عمط  رس  زا  مه  شتسرپ  نیا  دشاب ؛ شتـسرپ  رد  قرغ  ام  دوجو  همه 

دوجو .نارگید  نامدوخ و  تبحم  هب  هن  مییادـخ ، تبحم  هب  روطفم  ام  دراد ؛ دوجو  ام  دوجو  رد  یبح  تدابع  نیا  هشیر  »(1) ؛ َهل ًاّبُح 
دیحوت هب  لیم  ام  ترطف  رد  .دـنا  هداد  رارق  ار  دـیحوت  شترطف  رد  تسا و  دـیحوت  هب  ندیـسر  دادعتـسا  ياراد  رذـب  کی  لثم  ناـسنا 

رونلا تیب  رد  نتفرگ و  رارق  (ص ) مرکا یبـن  تیـالو  لـیذ  دوجو  همه  اـب  ینعی  تیـالو ، يداو  هب  دورو  ینعی  دـیحوت  دـنا ؛ هتـشاذگ 
، تسا نیا  دیحوت  تقیقح  رگا  ندرک ؛ ادیپ  تعفر  ادخ  فرط  هب  رکذ ، تقیقح  نیا  اب  ندرک و  ریس  ترضح  رون  اب  ندوب و  ترـضح 

میراد تسود  تلاسر ؛ هب  لیم  مه  میراد ، دیحوت  هب  لیم  مه  تسام ؛ دوجو  رذب  نیا  دـنا و  هتـشاذگ  ام  دوجو  رد  ار  یلیم  نینچ  سپ 
نیا رد  لیلد  نیمه  هب  تسه ؛ ناشیا  تیالو  يداو  رد  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  تکرح  لیم  اـم  ترطف  رد  مینک ؛ تکرح  لوسر  نیا  اـب 
یم دیحوت  تسام ، ترطف  رد  هچنآ  تایاور  ساسارب  دنداد ؛ حیضوت  ار  دیحوت  یترابع  هب  دندومرف و  انعم  ار  ترطف  ترضح  تیاور 

َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  ٌِّیلَع  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  َوُه  : » تسا هداد  رارق  زیچ  هس  امش  ترطف  رد  ادخ  دندومرف : رگید  ياج  رد  .دشاب 
.تسا دیحوت  اجنیا  ات  تسه و  ام  ترطف  رد  دهع  هس  نیا  »(2) ؛ دیِحْوَّتلا اَنُهاَه  َیلِإ  ِهَّللا  ُِّیلَو 
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هک (ص ) مرکا یبن  لیذ  تکرح  ندوب و  دحوم  هب  ام  لیم  تسا ؛ نیمه  دیحوت  لیصفت  تسه ، دیحوت  امش  ترطف  رد  هدش  هتفگ  رگا 
نیمز رد  هک  يرذب  .تسا  هدش  هتشاذگ  ام  ترطف  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طارـص  دیحوت و  يداو  رد  تکرح  و  تسام ، طارص 

نیا هب  ار  دوخ  مه  رذـب  نیا  و  دـشاب ، زیخلـصاح  نیمز  دـباتب و  دیـشروخ  درابب ، بسانم  ناراب  رگا  دراد ؛ شیور  دادعتـسا  دـتفا ، یم 
رذب دوخ  تباجا  هب  دادعتسا  ندشافوکش  هتبلا  دش ؛ دهاوخ  افوکش  شیاهدادعتسا  همه  دییور و  دهاوخ  دناسرب ، زیخلـصاح  نیمزرس 

رد تسا ؛ رذب  دننام  مه  ناسنا  تسین ؛ یفاک  هناد  شیور  يارب  ییاهنت  هب  زیخلصاح  نیمزرـس  کی  رد  نتفگ  رارق  .دراد  یگتـسب  مه 
اب ناتیاهدهع  اه و  قاثیم  هب  هک  تسا  نیا  ام  اب  (ع ) ءایبنا نخـس  »(1) ؛ ِهتَرِْطف َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسه دیحوت  قاثیم  رذب و  ام  ترطف 

تیالو و لیبس  رد  تکرح  اب  .تسام  دوجو  رد  تیالو  دهع  دیحوت ، دـهع  /60 ؛) سی «) َمَدآ یَنب  ای  ْمُْکَیلِإ  ْدَهْعَأ  َْملَأ  « ؛ دینک افو  ادـخ 
رد ار  نآ  تسه و  ام  دوجو  رد  لیم  نیا  دوش ؛ یم  ینارون  ام  ینطاب  يرهاـظ و  ياوق  همه  دـیحوت  تاـماقم  كرد  ندیـسر  تیلعف  هب 

.دنا هتشاذگ  ام  دوجو 

نآ نارفک  ای  رکش  باختنا  تیاده و  لیبس 

هیلع ماما  اـم  /3 ؛) ناسنا «) ًاروُفَک اَّمِإ  ًارِکاَش َو  اَّمِإ  َلـِیبَّسلا  ُهاَْنیَدَـه  اـَّنِإ  « ؛ دراد دوخ  يور  شیپ  ریـسم  ود  اـیند  ملاـع  هب  دورو  اـب  ناـسنا 
لاؤس و چیه  دش ؛ یم  عیاض  اهدادعتـسا  همه  تشادن ، دوجو  یطارـص  دوب و  ادخ  هب  ندیـسر  دادعتـسا  رگا  .میتشاذگ  زین  ار  مالـسلا 

یطارص هار و  یلو  دندرک  یم  قلخ  ناوضر  برق و  دیحوت و  بلاط  ار  ام  دنتشاذگ و  یم  یگدنب  هب  لیم  ام  رد  رگا  .دوبن  مه  یباوج 
ٍهَفّْطُن نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  اـَّنِإ  « ؛ دـنا هداد  اـم  هب  ار  اهدادعتـسا  .دوبن  مه  يرفک  رکـش و  چـیه  یباوج و  لاؤس و  چـیه  دـنداد ، یمن  رارق 

تکرح لیبس  نیا  رد  دیاب  ام  دعب  هب  اجنیا  زا  دندوشگ ؛ ار  ادخ  هب  ندیـسر  هار  سپـس  /2 ؛) ناسنا «) اًریَِصب اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ 
هار هداد و  ام  هب  ار  دـیحوت  دادعتـسا  هک  دوش  یم  زاغآ  ییاجنآ  زا  رفک  رکـش و  .دـیآ  یم  ناـیم  هب  اـجنیا  زا  مه  رفک  رکـش و  مینک ؛

رگا .مینک  ادـیپ  ار  هار  میناوت  یمن  دوخ  يدوخ  هب  ام  هنرگو  دـننک ؛ تیادـه  هار  نیا  هب  ار  ام  دـنهدب و  رارق  ام  يور  شیپ  ار  دـیحوت 
مه دنک ؛ یم  یفرعم  ار  دوخ  دیآ و  یم  (ص ) ربمایپ .تسا  یتسردان  هدیقع  دنک ، ادـیپ  ار  ربمغیپ  دـیاب  دوخ  ناسنا  دـندقتعم  يا  هدـع 

.لیبس هب  تیاده  مه  تسه ، لیبس  مه  تسه ، ددعتسا 
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دهاوخ هنوگچ  ام  دشر  میدش ، تلالد  طارـص  هب  مه  ام  دش و  هدوشگ  میقتـسم  طارـص  هللا و  لیبس  دمآ و  (ص ) ربمایپ هکنیا  زا  دـعب 
راربا هتـسد  کی  دنک ؛ یم  میـسقت  هتـسد  ود  هب  ار  اه  ناسنا  رفک ، رکـش و  نیا  اروفک » اما  ارکاش و  اما  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  دوب ؟

اهُجاِزم َناـک  ٍسْأَـک  ْنـِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَأـْلا  َّنِإ  ًاریعـَـس *  ًـالالْغَأ َو  َلِسالـَـس َو  َنیِرفاـْکِلل  انْدَـتْعَأ  اـَّنِإ  « ؛ راـفک رگید  هتــسد  دنتــسه و 
تـسد رگا  تسوا ؛ اب  هار  همادا  میوش  لیبس  دراو  رگا  دـنریگ ، یم  رارق  تیب ) لها   ) هللادابع تعافـش  لیذ  راربا  ( 5-4/ ناسنا «) ًارُوفاک
ییایند نیا  تعافش  هک  تسا  هللادابع  تعافش  هروس  یتا  له  هروس  .دننک  یم  تعافـش  ار  ام  هللادابع  میدرک ، رکـش  میداد و  ار  دوخ 

دنناشوج یم  ار  اه  همشچ  هک  ار _  ناشیا  يورخا  تعافش  و  دنهد _  یم  ریسا  میتی و  نیکسم و  هب  ار  دوخ  هرفـس  همقل  هک  ناشیا _ 
رذب ینعی  دیحوت  تسا ؛ مهارف  زیچ  همه  میـسرب ، دـیحوت  هب  میهاوخب  ام  رگا  سپ  تسا ؛ هدومرف  نایب  دـننک _  یم  باریـس  ار  راربا  و 

تروص نیا  رد  .تسین  مهبم  رما  کی  دیحوت  میهد ؛ رارق  میقتسم  طارـص  هقح و  تیالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دوجو و 
.تسا هدمآ  تایآ  تایاور و  رد  ینوگانوگ  ریباعت  اب  هک  دوش  یم  عقاو  مالسلا  هیلع  ماما  تعافش 

رئاد راد  دیحوت و  يداو  مالسلا ، هیلع  ماما  تیالو  طیحم 

ُماَمِْإلا : » دنیامرف یم  ترـضح  هک  دـنا  هدرک  لقن  تماما  باب  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ینارون  یثیدـح  قودـص  ینیلک و  موحرم 
ماما »(1) ؛ هَضْوَّرلا ُریِدَْغلا َو  ُهَریِزَْغلا َو  ُْنیَْعلا  ُهَطیِسَْبلا َو  ُضْرَْألا  ُهَلِیلَّظلا َو  ُءاَمَّسلا  ُهَئیِضُْملا َو  ُسْمَّشلا  ُلِطاَْهلا َو  ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا 

ینیمز دزادـنا و  یم  هیاس  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  هک  تسا  يدیـشروخ  تسا ، تکربرپ  ناراب  تسا ، ناراـبرپ  ربا  مالـسلا  هیلع 
هطیـسب ضرا  وس  کی  زا  .تسا  هنوگ  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  .تسا  تقیقح  هکلب  تسین  هیبشت  اـه  نیا  تسا ؛ عساو  طیـسب و 

يدیشروخ مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  دریگب  رارق  مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد  نیمزرـس و  نیا  رد  ناسنا  دوجو  رذب  رگا  تسا و 
رپ ناراـب  دریگ و  یم  دوـخ  فارـشا  تحت  ار  وا  هک  تسا  يربا  دزادـنا ، یم  هیاـس  وا  رب  هک  تسا  ینامـسآ  دـبات ، یم  وا  رب  هک  تسا 

يداو رب  ناسنا  ینعی  دـیحوت  تسا ؛ دـیحوت  ینعم  نیا  دـنک ؛ یم  دـشر  يداو  نیا  رد  ناسنا  هاگ  نآ  دراب ؛ یم  وا  رب  هک  تسا  یتکرب 
ُهُْملِع َلاَق  ُهُماَعَط  اَم  ُْتُلق  َلاَق  ِهِماعَط  یلِإ  ُناْسنِْإلا  ِرُْظنَْیلَف  « ؛ دنک هدافتـسا  ناشیا  ماعط  زا  دنیـشنب و  مالـسلا  هیلع  ماما  هرفـس  رب  تیالو و 

! دیریگ یم  یسک  هچ  زا  ار  ناتملع  هک  دینک  تقد  »(2) ؛ ُهُذُخْأَی ْنَّمَع  ُهُذُخْأَی  يِذَّلا 
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تسا و ریاب  تسین و  زیخلـصاح  هتبلا  هک  ینیمزرـس  دراـکب ؛ راـفک  تیـالو  نیمزرـس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  ناـسنا  ینعی  مه  كرش 
َْملَأ « ؛ دندرک كرش  هماقا  هک  یناسک  نامه  توغاط و  يایلوا  تیالو  نیمزرس  يداو و  هب  دورو  ینعی  كرـش  درادن ؛ یـشیور  یچیه 

تسا و تمعن  ام  تیالو  هکنیا  لیلد  دندومرف : ترضح  /28 ؛) میهاربا «) ِراوَْبلا َراد  ْمُهَمْوَق  اوُّلَحَأ  ًاْرفُک َو  ِهَّللا  َتَمِْعن  اُولََّدب  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت 
َنِم اَِنب  َساَّنلا  ُهَّللا  َذَْـقنَأ  َنیِذَّلا  ُنَْحن  ُمیِعَّنلا  « ؛ تسا دـحوم  تشهب و  لها  دـسرب ، ام  هب  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  تسام  تیـالو  تمعن ،

هک ار  تمعن  نیا  يا  هدع  تسا ؛ هداد  تاجن  كرـش  تلاهج و  يروک و  زا  ام  اب  ار  مدرم  ادـخ  »(1) ؛ یَمَْعلا َنِم  اَِنب  ْمُهَرََّصب  َِهلاَلَّضلا َو 
مکاح مالسلا  هیلع  ماما  هک  یمادام  دندرک ؛ لیدبت  رفک  هملک  هب  دنتـشاذگ و  رانک  دوب  مالـسلا  هیلع  ماما   تیالو  مالـسلا و  هیلع  ماما 

هیلع موصعم  ماما  یتقو  یلو  دنتسه ؛ ناشیا  رون  ياضف  رد  همه  تسا و   (2)« َملاَْعِلل اَهِرُوِنب  ِهَلِّلَجُْملا  ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَک  ُماَمِْإلا   » وا تسا ،
َراد مُهَموَق  اّولَحَا  اًرفُک َو  ِهللا  َتَمِعن  اولََّدب  َنیّذَلا  َیِلا  ََرت  َملَا  « ؛ دوش یم  لیدبت  ریاب  يداو  هب  يداو  دمآ ، رفک  ماما  تفر و  رانک  مالسلا 

.دندرک منهج  دراو  ار  اه  نآ  اج  نیمه  زا  دندرب و  ریاب  راد  راوب و  يداو  هب  ار  مدرم  منهج » ِراوَبلا 

ایند ملاع  رد  تشهب  ياقل  مالسلا ، هیلع  موصعم  تیالو  يداو  هب  دورو 

طقف ماقم  نیا  دیاش  دوش ؛ ( 13/ راطفنا «) میعن یفل  راربالا  نا   » اج نیمه  زا  دوش ؛ تشهب  دراو  ایند  نیمه  زا  ناـسنا  ینعی  دـیحوت  سپ 
.تسا (ع ) تیب لها  ام  تیالو  میعن ، دندومرف : هچنانچ  دنشاب ؛ تشهب  میعن و  رد  يا  هدع  مه  ایند  نیمه  رد  دوشن و  تمایق  هب  لوکوم 
تیالو يداو  دراو  هک  یسک  میحج » یفل  راجفلا  نا  و  « ؛ تسا تشهب  رد  ناویحلاراد و  رد  دوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  هک  یسک 

رد ادتبا  لاعتم  يادـخ  دوش ؛ یمن  افوکـش  زگره  یـسک  نینچ  يدوجو  رذـب  تسا ؛ ریاب  راد  هک  هدـش  دراو  منهج  رد  دوش  روج  همئا 
َءاَْملا ِِهب  اَْـنلَْزنَأَف  ٍّتِیَم  ٍدَـلَِبل  ُهاَنْقُـس  اـًلاَِقث  ًاباَحَـس  ّْتَلَقَأ  اَذِإ  یَّتَح  ِِهتَمْحَر  ْيَدَـی  َْنَیب  اًرُْـشب  َحاَـیِّرلا  ُلِـسُْری  يِذـَّلا  َوُهَو  : » دـیامرف یم  نآرق 

ار اـهداب  تمحر ، ناراـب  يور  شیپ  هک  تسوا  /57 ؛) فارعا «) َنوُرَّکَذـَت ْمُکَّلََعل  یَتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلَذَـک  ِتاَرَمَّثلا  ِّلُک  ْنِم  ِِهب  اَنْجَرْخَأَف 
ءام ربا ، نیا  هلیسو  هب  .میتسرف  یم  هدرم  ياهرهش  يوس  هب  ار  اه  نآ  دنوش  یم  رادراب  نیگنس  ياهربا  یتقو  دتسرف ؛ یم  تراشب  يارب 
یم هدرم  نیمزرـس  نیا  زا  تارمث  همه  هک  يوحن  هب  مینک ؛ یم  هدنز  ار  هدرم  نیمزرـس  میتسرف و  یم  ورف  ار  بآ  مینک و  یم  لزان  ار 

هک دشاب  نیا  مه  نآ  ینطاب  يانعم  کی  دیاش  .دراد  داعم  هب  هراشا  بلطم  نیا  مینک ؛ یم  هدنز  هنوگ  نیا  مه  ار  اه  هدرم  سپ  دـنیور ؛
انتیـالو نـع  اـتیم  دوـمرف  اـنییحاف  اـتیم  ناـک  نـمفا  « ؛ دراـبب نآ  رب  یهلا  باحــس  نـیا  هـک  دوـش  یم  هدـنز  یناـمز  اـم  هدرم  نـیمزرس 
.تسا هدرم  یلو  دور ، یم  هار  نیمز  يور  هک  يا  هدرم  .تسا  هدرم  هدیـسرن ، مالـسلا  هیلع  ماـما  تیـالو  هـب  هـک  یـسک  »(3) ؛ هانییحاف

دنور یم  هار  دوخ  ياهربق  رد  هک  یناسک  /22 ؛) رطاف «) رُوبُْقلا ِیف  ْنَم  ٍعِمْـسُِمب  َْتنَأ  ام  َو  « ؛ تسا ربق  رد  ًاعقاو  نـالا  هک  تسا  يا  هدرم 
.دنشاب هنجلا  ضایر  نم  هضور  تسا  نکمم  اهربق  زا  یضعب  نوچ  دنونش ؛ یم  ربق ، نورد  ياه  هدرم  زا  يرایسب  دنتـسه ؟ یناسک  هچ 

رد یلو  دنور  یم  هار  نیمز  يور  نالا  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدرم  نآ  زا  روظنم  یلو  دونـش ؛ یم  رتهب  مه  ام  زا  یتح  يا  هدرم  نینچ 
رد دوش  نآ  دراو  یـسک  رگا  هک  تسا  توم  طیحم  تسا ؛ روج  همئا  تیالو  طـیحم  ربق ، نیا  زا  روظنم  دنتـسه ؛ دوخ  ربق  نورد  عقاو 
؛) 58/ فارعا «) ادِکَن َّالِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يذَّلا  ِهِّبَر َو  ِنْذِِإب  ُُهتابَن  ُجُرْخَی  ُبِّیَّطلا  ُدَـلَْبلا  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد  لاعتم  يادـخ  تسا ؛ ربق 

تسا و هبر » نذاب  هتابن  جرخی   » كاپ رهـش  تسا ؛ ثیبخ  رهـش  يرگید  كاـپ و  رهـش  اـی  بیط  دـلب  یکی  دـنا : هنوگ  ود  اـه  نیمزرس 
زج و  ادکن » الا  جرخیال   » هک تسا  خالگنس  راز و  هروش  نیمزرس  کی  ثیبخ  نیمزرس  یلو  دنیور ؛ یم  راگدرورپ  نذا  هب  شناهایگ 
نب یلع  ریسفت  رد  .تسین  تارمث  هویم و  ناتسغاب و  اجنآ  رد  دیور ؛ یم  نآ  رد  كاشاخ  راخ و  دهد و  یمن  یلوصحم  چیه  یکدنا ،
دلب لباقم  هطقن  هب  ثیبخ  دـلب  سکع ، هب  دوش ؛ یم  راکـشآ  شتارمث  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  بیط  دـلب  میهاربا ،

.تسا هدش  ریسفت  بیط 
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؛ دراد لیامت  میا  هدش  مزلم  نآ  ماجنا  هب  هک  دیحوت  عورف  همه  هب  ام  ترطف  .دراد  دیحوت  نوئـش  همه  دـیحوت و  هب  لیم  ام  دوجو  رذـب 
اـهَروُُجف َو اـهَمَْهلَأَف  « ؛ ترفن ناـهانگ  اـه و  يدـب  همه  هب  تبـسن  تسه و  لـیامت  تاـکز و … جـح ، زاـمن ، هـب  تبـسن  اـم  ترطف  رد 
ار دوجو  رذب  بیترت  نیدب  .دهد  یم  تنیز  دنک و  یم  توعد  ار  ام  سفن  دراد ؛ دوجو  سفن  مه  فرط  نیا  هتبلا  /8 ؛) سمش «) اهاْوقَت

يرگید ریاد و  نیمزرس  رهـش و  یکی  ثیبخ ؛ نیمزرـس  يرگید  تسا و  بیط  دلب  هک  ینیمزرـس  یکی  درب ؛ نیمزرـس  ود  رد  ناوت  یم 
ُلِطاَْهلا َو ُْثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا  ُماَمِْإلا  « ؛ تسا عساو  نیمزرس  طیـسب و  ضرا  طیحم  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  طیحم  .ریاب  نیمزرس 

نیاربانب دـبات ؛ یم  دراب و  یم  دوش ، یم  ناراب  دوش ، یم  نابیاس  دوخ  مالـسلا  هیلع  ماما  اجنآ  رد  هَلِیلَّظلا » ُءاَـمَّسلا  ُهَئیِـضُْملا َو  ُسْمَّشلا 
يداو رد  ناسنا  رگا  مه  فرط  نآ  رد  .تسا  تعافـش  ینعم  نیا  دـسر ؛ یم  تیلعف  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  اـب  ناـسنا  ياـه  تیفرظ  همه 

.دوش یم  ققحم  هنوگ  نیا  دیحوت  كرش و  تقیقح  .دننک  یم  رود  ادخ  زا  ار  ناسنا  اه  نآ  دش ، دراو  روج  همئا  تیالو 

ملاوع همه  دیحوت  روحم  (ع ) نیموصعم

هداد حیـضوت  ار  ترـضح  تدالو  هک  یفاک  فیرـش  باتک  زا  یبنلا  دـلوم  باب  تاـیاور  دـننام  تسا ؛ ناوارف  هنیمز  نیا  رد  تاـیاور 
هداعلا قوف  ياه  تیاور  هلمج  زا  تایاور  نیا  .منک  یم  میدـقت  دوش  یم  متخ  یفوج  دـیزی  نب  رباج  هب  هک  راـحب  زا  ار  یتیاور  .تسا 

نم هب  تیاور  رازه  تسیب  دیوگ : یم  تسا و  هدوب  مالسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  ّرس  باحصا  زا  یفوج  دیزی  نب  رباج  تسا ؛
هب يرگید  صخـش  .دـنا  هدوب  ّرـس  لها  وا  لاـثما  هتبلا  .منک  وگزاـب  يدـحا  يارب  دـیابن  دـنامب و  مدوخ  دزن  رد  طـقف  هک  دـنا  هدومرف 

یمن ام  يارب  امـش  یلو  دـنتفگ ؛ یم  دوخ  باحـصا  يارب  بیغ  راـبخا  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  امـش  دـج  درک : ضرع  ترـضح 
نیاربانب .دیتسین  هنوگ  نیا  امـش  یلو  دـندرک  یمن  وگزاب  دنتـشاد و  یم  هگن  دوخ  دزن  ار  فرح  اه  نآ  دـندومرف : ترـضح  دـییامرف ؛

یم ایانم  ایالب و  ملع  تیاور  دوب و  ّرـس  لها  وزج  زین  یفوج  دـیزی  نبرباج  .درک  وگزاـب  ناوت  یمن  تسا  رارـسا  وزج  هک  ار  یتاـیاور 
؛ دنتسه هداعلا  قوف  رایسب  هدرک ، لقن  هک  مه  یتایاور  یلو  .تسا  هدرکن  وگزاب  ار  تایاور  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  تسناد ؛
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َال ُهَّللا َو  َناَک  ُِرباَج  اَی  ُِرقاَْبلا ع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق  ِّیِفْعُْجلا  َدـیِزَی  ِْنب  ِِرباَج  : » تسا نیا  هدرک  لـقن  هک  یتیاور  زا  یـشخب 
ِِهتَمَظَع ِهِرُون َو  ْنِم  ُهَعَم  ِْتیَْبلا  َلـْهَأ  اَـنَقَلَخ  ًادَّمَُحم ص َو  َقَلَخ  ْنَأ  ُهَقَلَخ  ٍْقلَخ  ْنِم  َأَدَْـتبا  اَـم  ُلَّوَأَـف  َلوُهْجَم  اـَل  َمُوْلعَم َو  اـَل  ُهُْریَغ َو  ْیَش َء 

اَنِّبَر ِرُون  ْنِم  اَنُرُون  ُلِصْفَی  َرَمَق  َال  َسْمَـش َو  َال  َراَهَن َو  َال  َْلَیل َو  َال  َناَکَم َو  َال  َضْرَأ َو  َال  َءاَمَـس َو  َال  ُْثیَح  ِْهیَدَی  َْنَیب  َءاَرْـضَخ  ًهَّلِظَأ  اَنَفَقْوَأَف 
َهَّللا َو َدَبَع  ٍْقلَخ  ُلَّوَأ  ِهَّللا َو  ِْقلَخ  ُلَّوَأ  ُنْحَنَف  ِهتَداَبِع …  َّقَح  ُهُُدبْعَن  ُهُدَمَْحن َو  ُهُسِّدَُقن َو  َیلاَعَت َو  َهَّللا  ُحِّبَُسن  ِسْمَّشلا  َنِم  ِسْمَّشلا  ِعاَعُشَک 
ُهَّللا َو َدـِبُع  اَِنب  ُهَّللا َو  َدِّحُو  اَِنب  ُهَّللا َو  َفِرُع  اَِنبَف  َنیِّیِمَدْآلا  ِهَِکئاَلَْملا َو  َنِم  ْمِِهتَداَبِع  ْمِهِحِیبْسَت َو  ُبَبَـس  ِْقلَْخلا َو  ِْقلَخ  ُبَبَـس  ُنَْحن  ُهَحَّبَس َو 
هن هدوبن ؛ چیه  هدوب و  قح  ترـضح  ینعی   (1)« بَقاَع ْنَم  َبَقاَع  اَِنب  َباـَثَأ َو  ْنَم  َباـَثَأ  اَِـنب  ِهِْقلَخ َو  ِعیِمَج  ْنِم  َمَرْکَأ  ْنَم  ُهَّللا  َمَرْکَأ  اَِـنب 
رد دـیرفآ ؛ دوخ  تمظع  رون و  زا  ار  ربمغیپ  اب  تیب  لها  ام  درک ، زاغآ  تاقولخم  تقلخ  رد  هک  يزیچ  نیلوا  یلوهجم ؛ هن  یمولعم و 

رون لثم  ام  رون  هاگ  نآ  دوبن ؛ ینامـسآ  نیمز و  يدیـشروخ و  هام و  يزور و  بش و  چـیه  هک  یلاـح  رد  میداتـسیا  ادـخ  يور  شیپ 
؛ تسا دلوی » مل  دلی و  مل   » لاعتم يادخ  ًاعطق  دوش ؛ هداد  حیضوت  دیاب  زارف  نیا  هتبلا  دوب ؛ وا  رون  زا  دبات  یم  دیشروخ  زا  هک  دیشروخ 
؛ تسا لکـش  نیرت  فیطل  هب  یتح  ندـش  جراخ  ینعم  هب  ندـش  رداص  روظنم  دوش ؛ یمن  رداص  لاعتم  يادـخ  زا  يزیچ  یچیه  ینعی 

طقف اجنآ  .دوب  یهلا  رون  عاعـش  ام  رون  میدوب و  لاعتم  يادخ  رـضحم  رد  ام  دنیامرف : یم  دوش ؛ انعم  دیاب  تیاور  نیا  رد  تقیقح  نیا 
یم سیدـقت  دـیمحت و  حـیبست و  ار  لاعتم  يادـخ  ام  دـباع ؛ ام  دوب و  دوبعم  وا  میدرک و  یم  تداـبع  اـم  قح ؛ ترـضح  میدوب و  اـم 

تدابع و ار  ادـخ  هک  میتسه  یتاقولخم  نیلوا  ام  دـنیامرف : یم  هک  اجنیا  اـت  دراد  همادا  تیاور  .تسوا  تداـبع  قح  هچناـنچ  میدرک ،
تقلخ ببـس  مه  یلو  دیرفآ  ار  تقلخ  همه  لاعتم  يادخ  تسا ؛ لبق  تالمج  هب  طونم  ثیدح ، همادا  يانعم  هتبلا  دنا ؛ هدرک  حـیبست 

ناشتدابع ببس  میتسه ؛ ام  ناشیا  حیبست  ببـس  دنیوگ ، یم  حیبست  تاقولخم  رگا  .ضیف  هطـساو  مه  نآ و  ییاغ  تلع  مه  میدوب ، ام 
هدـش و هتخانـش  ام  هطـساو  هب  ادـخ  میتسه ؛ ام  مه  (ع ) لسرم يءایبنا  برقم و  هکئالم  تداـبع  حـیبست و  ببـس  یتح  میتسه ؛ اـم  مه 

مارکا ام  هلیـسو  هب  درک ، مارکا  هک  ار  یقلخ  ره  ادخ  .تسا  هدش  تدابع  ام  هطـساو  هب  ادـخ  هدـیدرگ و  كرد  ققحم و  ام  اب  دـیحوت 
.دناسر نیمرکم  ماقم  هب  دومن و 
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كرش ندرک و  تکرح  مالـسلا  هیلع  ماما  لابند  دوجو  همه  اب  ینعی  دیحوت  تسا و  یماقم  نینچ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ماقم  سپ 
دـهد و رارق  لیبس  رد  ار  دوخ  دوجو  رذـب  دـناوت  یم  ناسنا  نتفر ،؛ ران  همئا  لابند  هب  نتفرگ و  هلـصاف  مالـسلا  هیلع  ماـما  زا  ینعی  مه 
هب هک  دسر  یم  يدعب  هطقن  هب  لیبس  رد  نتفرگ  رارق  زا  سپ  .دوش  رفاک  دـنک و  فلخت  لیبس  نیا  زا  دـناوت  یم  نینچمه  دوش ؛ رکاش 

.دنک ربص  ادخ  يایلوا  اب  یهارمه  رد  ات  دنک  یم  کمک  وا 

لیئربج تسا : هدـمآ  تیاور  رد  /20 ؛) ناقرف «) نوُِربْصَت ًهَْنِتف َأ  ٍضْعَِبل  ْمُکَـضَْعب  اْنلَعَج  َو  « ؛ تسا هدروخ  مقر  ییـالب  ادـخ  ياـیلوا  يارب 
یم ربص  نآ  رب  ایآ  تسه ؛ يا  هنتف  ناتنانمـشد  اب  امـش  يارب  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دندوب ؛ نت  جنپ  دنتـسب ؛ ار  رد  ترـضح  دـمآ ؛

اب هتبلا  دنوش ؛ یمیالتبم  راچد و  ناشیا  هنتف  هب  دـنوش ، ناشیا  تیالو  يداو  دراو  رگا  مه  ناشیا  ناتـسود  .هلب  دنتـشاد : هضرع  دـینک ؟
.دوش یم  ققحم  الب  نیمه  اب  كولس  همه  دننک ؛ یم  دشر  الب  نیمه 

مالسلا هیلع  موصعم  اب  یهارمه  رد  تماقتسا  لماع  دیحوت ، زا  حیحص  كرد 

نیا زا  یکی  .دـش  نایب  میتسیاب ، مینک و  ربص  ات  دـنهد  یم  اـم  هب  (ع ) نیموصعم هک  ار  ییاـه  تریـصب  یخرب  هتـشذگ  ياـه  ثحب  رد 
ناسنا هک  دوش  یم  بجوم  كرد  نیا  .تسیچ  كرش  دیحوت و  هک  دمهفب  ناسنا  ینعی  تسا ؛ دیحوت  زا  حیحـص  كرد  اه ، تریـصب 
تعافش مینک ، دورو  نیمزرـس  نیا  رد  میوش و  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  دراو  رگا  .دتـسیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  يداو  رد 

ییادخ ناشیاهراک  همه  دنتـسه ، ادـخ  قلطم  دـبع  نوچ  دـننک و  یمن  يراک  ادـخ  تدابع  زج  ناشیا  دوش ؛ یم  ام  لاح  لماش  ناشیا 
نوچ تسا ؛ تبحم  فطل و  رـس  زا  ناشیا  ياهراک  همه  دنتـسه ؛ هلوصوم  تمحر  همحرلا و  ندعم  دنیادخ ، قلطم  دـبع  نوچ  تسا ؛

« هاَهَْتنُم ُهاَوْأَم َو  ُهَنِدْعَم َو  ُهَعْرَف َو  ُهَلْصَأ َو  َُهلَّوَأ َو  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  « ؛ دوش یمن  عطاس  اه  نآ  زا  ریخ  زج  دنیادخ ، قلطم  دبع 
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( مرحم مجنپ  بش  ( ) (ع یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

(ع) یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمجنپ  دیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

توعد همه  ماکحا ، هبترم  رد  .تسا  لامجا  ای  ماکِحا  هبترم  کـی  ياراد  نآرق  تاـیآ  هک  دـننک  یم  هراـشا  ثحب  يادـتبا  رد  ناـشیا 
ترابع هب  .دـشاب  یم  تقیقح  نیمه  حیـضوت  لیـصفت و  نآرق  همه  تفگ  ناوت  یم  هک  يوحن  هب  دوش  یم  هصالخ  دـیحوت  رد  نآرق 
دندرک نایب  ثحب  همادا  رد  ناشیا  .ددرگ  یم  رب  دیحوت  تقیقح  هب  لدع و … داعم ، هدـیمح ، تافـص  هب  (ع ) ءایبنا توعد  همه  رگید 

هک نآ  .دنتـسه  هللا  هملک  لیـصفت  تقیقح  رد  زین  ءامـسا  نیا  هک  تسانـسح  ءامـسا  بحاـص  هک  تسا  یـسک  ملاـع  یقیقح  هـلا  هـک 
ءامـسا .دـنیوا  هب  هلأتم  عشاخ و  عضاخ و  وا  ربارب  رد  ملاع  همه  هدوب و  تیهولوا  ماقم  ياراد  تقیقح  رد  تسانـسح  ءامـسا  بحاـص 

ریاس هلا و  نیب  اه  تبـسن  لیبق  نیا  هکنیا  نمـض  .تسا  ریقف  هب  ینغ  تبـسن  ملاـع ، هب  وا  تبـسن  هتفرگ و  ارف  ار  ملاـع  همه  وا  يانـسح 
ءامسا نآ  بلاط  دوخ  ترطف  رد  هک  اجنآ  زا  میتسه و  ءامسا  نآ  دقاف  ام  ینسح و  ءامـسا  همه  دجاو  وا  .تسا  یگـشیمه  تادوجوم 

اراد یـسک  وا  زا  ریغ  اریز  میهاوخب ؛ وا  زا  اـهنت  هک  میا  هدـش  شرافـس  رما  نیا  هب  هراومه  اذـل  .مینک  بلط  وا  زا  هراومه  دـیاب  میتسه 
هدرکن لیلذ  ار  ناسنا  دوخ  نداد  اب  دـهد و  یم  هنامیرک  دـشاب ، یم  ءامـسا  نیا  بحاص  هک  هللا  .دـنک  یمن  تباجا  ار  ناـسنا  تسین و 

فـص نآرق ، تایآ  رد  دیحوت  لیـصفت  اب  یلو  تسا ؛ همه  لوبق  دروم  حطـس ، نیا  ات  دیحوت  فیرعت  .دوش  یم  وا  تزع  بجوم  هکلب 
یلک و حلـص  هب  یکی  هک  داد  هئارا  دیحوت  زا  ریـسفت  عون  ود  ناوت  یم  نیاربانب  .دریگ  یم  لکـش  یخیرات  ياه  يریگرد  اه و  يدـنب 

یم متخ  لاتق  فص و  هب  تیاهن  رد  دـنهد  یم  ناسنا  هب  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تریـصب  همه  .دوش  یم  یهتنم  لاـتق  گـنج و  هب  يرگید 
دمحم هب  (ع ) ادهشلادیس همان  تیصو  نایم  نیا  رد  .ددرگ  یم  یخیرات  میظع  ياه  يدنب  فص  روحم  دوخ  دیحوت ، هک  اجنآ  ات  .دوش 

.دشاب دیحوت  يانبم  رب  یخیرات  يریگرد  کی  رب  یهاوگ  دناوت  یم  هیفنح 
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نآرق ریشبت  راذنا و  و  (ع ) یهلا يایبنا  توعد  روحم  دیحوت ،

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ٌریِذـَن ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  ـَّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  ـَّالَأ  ٍرِیبَـخ *  ٍمیِکَح  ْنُدَّل  نِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُُهتاَـیآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباَـتِک  َرلا  : » تسا هدوـمرف  مـیرک  نآرق 
نیا دـندومرف : باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  هب  دوه  هروس  يادـتبا  ینارون  تاـیآ  رد  لاـعتم  يادـخ  ( 2-1/ دوه «) ٌریَِشبَو
سپ تسا ؛ هدرک  ادـیپ  لیـصفت  سپـس  هدـش و  ماکِحا  هلحرم  کی  رد  شتایآ  همه  هک  تسا  یباتک  میدرک ، لزان  امـش  رب  هک  یباتک 

هک لیـصفت  هبترم  يرگید  تسا و  نآرق  لامجا  هبترم  نامه  دـیاش  هک  ماکحا  هلحرم  یکی  تسا ؛ هبترم  ود  ياراد  نآرق  تایآ  ایوگ 
، تسا تامکحم  تاـیآ  نآ  لیـصفت  زین  تاـمکحم و  تاـیآ  ًاـمامت  شتاـیآ  هک  ینآرق  .تسا  هدـش  ناـیب  لیـصفت  هب  قیاـقح  نآ  رد 

؟ تسیچ

« ٌریَِـشبَو ٌریِذَن  ُْهنِّم  مَُکل  ِینَّنِإ  َهّللا  َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ  : » دـیامرف یم  هک  دوش  هصالخ  هیآ  نیمه  رد  دـیاش  تسه  دـیجم  باتک  نیا  رد  هچنآ 
، دـینک تدابع  ار  لاـعتم  يادـخ  اـهنت  هکنیا  مود  دـینکن ، تداـبع  ار  ادـخ  ریغ  هکنیا  لوا  تسا : هتکن  راـهچ  ياراد  هاـتوک  هلمج  نیا 
هب تبـسن  راذـنا  مه  هتکن  نیمراهچ  و  دـننک ، یم  تدابع  ار  لاـعتم  يادـخ  طـقف  هک  تسا  یناـسک  هب  تراـشب  هیآ  نیا  هتکن  نیموس 

رگید ياه  توعد  همه  دوش و  یم  هصالخ  هتکن  راهچ  نیمه  رد  نآرق  توعد  مامت  دننک ؛ یم  تدابع  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسا  یناسک 
همه یفرط  زا  .تسا  همکحم  هیآ  نیمه  لیـصفت  یقبام  دـشاب و  نیمه  نآرق  ماکحا  هلحرم  دـیاش  .تسا  توعد  کی  نیمه  لیـصفت 
همه .تسادـخ  ریغ  تدابع  زا  راذـنا  مه  نآرق  ياهراذـنا  یمامت  هدوب و  دـیحوت  ادـخ و  یگدـنب  هب  تراشب  مه  نآرق  ياـه  تراـشب 

دریگ و یم  هتفرگ و  ار  عماوج  اه و  ناسنا  نابیرگ  هک  ییایند  ياه  تبوقع  زا  معا  دـهد _  یم  راذـنا  اه  نآ  زا  نآرق  هک  یتارطاخم 
راچد دیتسرپب ، ار  ادـخ  ریغ  رگا  هک  دـیتسرپن  ار  ادـخ  ریغ  ینعی  تسا ؛ عوضوم  نیمه  هب  تبـسن  تمایق _  خزرب و  ملاع  ياه  تبوقع 

؛) 124/ هط «) ًاکنَـض ًهَشیِعَم  َُهل  ّنإف  يِرکِذ  نَع  َضَرعأ  نَم  « ؛ دـیوش یم  راتفرگ  کنـض  تشیعم  هب  زین  ایند  رد  دـش و  دـیهاوخ  تبوقع 
؛ دندش التبم  نآ  هب  هتشذگ  ماوقا  هک  دیوش  یم  ییاه  باذع  راتفرگ  هدش ، ناماسبان  مه  امش  يایند  یگدنز  دیتسرپب  ار  ادخ  ریغ  رگا 

.دوب دیهاوخ  جنر  رد  مه  ترخآ  رد  هکنیا  نمض 
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اـه و جـنر  اـه ، تبوقع  همه  هک  ددرگ  یم  رب  هملک  کـی  نیا  هب  یگمه  تسا  هدـمآ  يورخا  تبوقع  منهج و  دروـم  رد  هک  یتاـیآ 
همه رب  دـنهد و  یم  دـیجم  نآرق  و  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تراشب  همه  سکعلاب  تسا ؛ لاعتم  يادـخ  ریغ  شتـسرپ  لـیلد  هب  اـه  یتخس 

باوث و  ترخآ ، ایند و  باوث  اه و  تراشب  رظتنم  دیتسرپب ، ار  ادخ  رگا  دشاب ؛ یم  دیحوت  رما  هب  تراشب  تسا ، نمیهم  ینامسآ  بتک 
.دیشاب لجاع 

یهلا يانسح  ءامسا  بحاص  ملاع و  یقیقح  هلا  هللا ،

، داـعم هب  اـم  توعد  تسیچ ؟ ددرگ  یم  رب  نآ  هب  ناـشتوعد  همه  دـننک و  یم  توعد  نآ  هب  ار  اـم  دـیحوت  ناونع  هب  (ع ) ءاـیبنا هچنآ 
زج يزیچ  یگمه  هلیذر  تافص  تامرحم و  زا  ام  یهن  ای  هدیمح  تافص  هب  توعد  داهج ، جح و  هزور و  زامن و  عیارـش و  هب  توعد 

هملک کی  نیمه  لیـصفت  نوئـش و  عورف و  زا  اه  نآ  همه  تسین ؛ َهّللا » َّالِإ  ْاوُدـُبْعَت  َّالَأ   » زا ریغ  يزیچ  ینعی  تسین ؛ دـیحوت  هب  توعد 
هداد و زیهرپ  نآ  زا  ار  ام  نآرق  هک  يریغ  شتسرپ  كرـش و  تسیچ ؟ دنک ، یم  توعد  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  يدیحوت  سپ  دنتـسه ؛
« هللا الا  هلا  ال   » هملک دوخ  زا  لوا  مدق  رد  دیحوت  نیا  تسیچ ؟ دـنا ، هداد  راذـنا  نآ  هب  تبـسن  هب  ار  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن 

؟ تسین یلاعت  كرابت و  هللا  زج  یهلا  ارچ  تسیچ ؟ هلا  نیا  الاح  تسین ؛ قح  ترضح  زج  یهلا  ینعی  دوش ؛ یم  مهف 

هک دـنک  یم  ناـیب  هدرک و  فیــصوت  ار  هللا  نآرق  تسانــسح ؛ ءامــسا  هـمه  ياراد  هـک  تـسا  یــسدقم  تاذ  نآ  نآرق ، رظن  زا  هـلا 
ِضْرَْألا ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  َُهل  ٌمَْون  ٌهَنِـس َو ال  ُهُذُـخَْأت  ُموُّیَْقلا ال  ُّیَْحلا  َوُه  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  « ؛ تسیچ سدـقم  تاذ  نیا  تایـصوصخ 

ِتاوامَّسلا ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  َءاش  اِمب  َّالِإ  ِهِْملِع  ْنِم  ْیَِشب ٍء  َنوُطیُحی  ْمُهَْفلَخ َو ال  ام  ْمِهیْدیَأ َو  َْنَیب  ام  ُمَْلعَی  ِِهنْذِِإب  َّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يذَّلا  اَذ  ْنَم 
هک تسا  هداد  حیضوت  ار  لاعتم  يادخ  يانسح  ءامـسا  نآرق  زا  یتایآ  /255 ؛) هرقب «) ُمیظَْعلا ُِّیلَْعلا  َوُه  امُهُظْفِح َو  ُهُدُؤَی  َضْرَْألا َو ال  َو 

ءیشب نوطیحی  مهفلخ و  ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی  هنذاب  الا  هدنع  عفشی  يذلاذ  نم   » هک نآ  ینعی  هللا  تسا ؛ هللا  هملک  لیـصفت  یگمه 
وه لق   » ینعی هللا  میظعلا .» یلعلا  وه  امهظفح و  هدوی  ضرالا و  تاومسلا و  هیسرک  عسو   » هک یـسک  ینعی  هللا  ءاش .» امب  الا  هیملع  نم 

ترـضح يارب  نآرق  رد  هک  یفاصوا  ریاس  اه و  نیا  ینعی  هللا  دحا .» ًاوفک  هل  نکی  مل  و  دلوی *  مل  دلی و  مل  دمـصلا *  هللا  دحا *  هللا 
ُِکلَْملا َوُه  َّالِإ  َهلِإ  يذَّلا ال  ُهَّللا  َوُه   » اـی ( 24/ رشح «) ینْـسُْحلا ُءامْـسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهَّللا  َوُه  : » دننام تسا ؛ هدش  رکذ  قح 

ینعی تیهولا  ماقم  هکلب  تسین  يدادرارق  مان  کی  هللا  نیارباـنب  /23 ؛) رـشح «) رِّبَکَتُْملا ُراَّبَْجلا  ُزیزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدُْقلا 
ای دنهاوخب  ملاع  همه  تسا و  ملاع  هلا  دراد  ار  نوئش  نیا  یتقو  دراد ؛ ار  نوئـش  نیا  همه  هک  تسا  یتقیقح  نآ  هلا  .تسا  ماقم  نیمه 
وا نامرف  تحت  دنهاوخن ، ای  دنهاوخب  ملاع  تارذ  همه  دنرب ؛ یم  ار  وا  نامرف  دنتـسه و  عشاخ  وا  لباقم  رد  ًاهرک ، وا  ًاعوط  دـنهاوخن ،
َْول  » هک تسا  یهلا  نآ  نیا  /84 ؛) فرخز «) هلِإ ِضْرَْألا  ِیف  ٌهلِإ َو  ِءامَّسلا  ِیف  يذَّلا  َوُه  َو  « ؛ درادن لیدـب  هک  تسا  یهلا  هلا  نیا  .دنتـسه 

(22/ ءایبنا «) اتَدَسََفل ُهَّللا  َّالِإ  ٌهَِهلآ  امِهیف  َناک 
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ییادخ نآ  ندوب  هلا  لیلد  هب  نتخادرپ  هدش ، هداد  هجوت  نآ  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  تانایب  نآرق و  رد  هک  يرگید  هتکن 
وا هب  هلأـتم  دـننک و  یم  عوـشخ  عـضاوت و  وا  لـباقم  رد  همه  هک  تسا  يدوـجوم  نآ  هلا  تسانـسح ؛ ءامـسا  همه  بحاـص  هک  تسا 
نآ هللا  هدـش ، لـقن  قودـص  دـیحوت  رد  هک  (ع ) يرـسکع نسح  ماـما  ریبعت  رد  »(1) ؛ قولخم لک  هیلا  هلأـتی  يذـلا   » ینعی هللا  دنتـسه ؛

.ددرگ یم  رب  هلأت  نیمه  هب  تادابع  همه  هک  دنـشاب  یم  عشاخ  وا  لـباقم  رد  دنتـسه و  وا  هب  هلأـتم  تاـقولخم  همه  هک  تسا  یتقیقح 
اه نیا  .دنتـسه  شتـسرپ  یگمه  لکوت  اـضر و  عضاوت و  میلـست و  عوضخ و  عوشخ و  بیترت  نیدـب  نتفرگ ؛ هلا  ار  وا  ینعی  تداـبع 

.دنتسه هدنب  تافص 

وا ندوب  هلا  لیلد  تاقولخم ، هب  ینسح  ءامسا  بحاص  تبسن 

میحر نمحر و  ریـصب و  میکح و  میلع و  عیمـس و  قزار و  يراـب و  قلاـخ و  تسانـسح و  ءامـسا  ياراد  هک  يدوجوم  نیا  ارچ  ـالاح 
عوضخ وا  لباقم  رد  دیاب  تادوجوم  ارچ  دشاب ؟ هلا  دیاب  هتفرگ  ارف  ار  ملاع  شتمحر  و  دنتـسه _  مهم  یلیخ  تفـص  ود  نیا  تسا _ 

صخـشم تاقولخم  اب  ار  لاعتم  يادخ  تبـسن  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد  دنـشاب ؟ هتـشاد  میلـست  یگدادـلد و  عوشخ و  عضاوت و  و 
اب دراد  ار  تالامک  ینـسح و  ءامـسا  همه  هک  يدوجوم  نیا  تبـسن  قوزرم ؛ اـم  تسا و  قزار  وا  قولخم ؛ اـم  تسا و  قلاـخ  وا  درک ؛
وا ءامسا  تسیچ ، ملاع  اب  شتبـسن  تسانـسح ، ءامـسا  همه  ياراد  هک  سدقا  تاذ  نیا  هک  مینادن  هچ  مینادب ، هچ  تسیچ ؟ تاقولخم 

ْیَش ء»(2)؛ ِّلُک  َناَکْرَأ  ْتَبَلَغ  ِیتَّلا  َِکئاَمْسَِأب  َو  ْیَش ٍء … َّلُک  َتْأَلَم  ِیتَّلا  َِکتَمَظَِعب  َو  « ؛ تسا هتفرگ ) رب  رد  و   ) هدرک رپ  ار  ملاع  همه 
درادن و دـنزرف  لاعتم  يادـخ  تسین و  ادـخ  دـنزرف  ملاع  ینعی  تسا ؛ دـلی » مل   » ملاع اب  وا  تبـسن  تسا ؛ نینچ  نیا  ملاع  اب  وا  تبـسن 

ترضح هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  زا  یتیاور  قودص  دیحوت  رد  دوش ؛ ادج  وا  زا  هک  دوش  یمن  رداص  وا  زا  يزیچ 
نآ اب  ناسنا  ات  دوش  یم  جراخ  مشچ  زا  هک  يرون  عاعـش  دـننام  دـالیا _  نیرت  فیطل  یتح  دـنا ؛ هداد  حیـضوت  ار  دـلی » مل  ، » نآ یط 
ادـج ادـخ  زا  ملاع  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  تسین ؛ ادـخ  دولوم  ملاع  تسین ؛ حرطم  لاعتم  يادـخ  دروم  رد  يدـلو  داز و  و  دـنیبب _ 

ادخ هک  تسین  یقولخم  ییاج  چیه  تسین ؛ وا  هدیئاز  ادخ و  دولوم  ملاع  یلو  دش  یم  ادـج  شدـلاو  زا  دوب ، دولوم  ملاع  رگا  تسین ؛
مه ام  دوبن ، اـم  اـب  وا  رگا  میتسه ؛ اـم  هک  تساـم  اـب  وا  /4 ؛) دـیدح «) ُمْتنُک اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  « ؛ میتسه اـم  هک  تسه  وا  دـشابن ؛ اـجنآ 

.میدوبن
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قوزرم قزار و  تبسن  تسا ؛ قولخم  قلاخ و  تبسن  تسا ؛ یتبسن  نینچ  ملاع  اب  تسانسح  ءامسا  نیا  بحاص  هک  هللا  تبسن  نیاربانب 
وا مییوگ  یم  رگا  مویقلا » یحلا  وه  الا  هلا  هللا ال   » .دنتـسه لهاج  وا  ریغ  ینعی  تسا  ملاع  وا  رگا  تسا ؛ لهاج  ملاـع و  تبـسن  تسا ؛

ملاـع رد  کـلام  ود  میلع و  ود  يوق ، ود  رداـق ، ود  میکح ، ود  میرادـن ؛ ملاـع  رد  یح  ود  زگره  .دنتـسه  تیم  همه  ینعی  تسا  یح 
« ربکتملا رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نموملا  مالـسلا  سودـقلا  کـلملا  هللا  وه  « » روصملا يراـبلا  قلاـخلا  هللا  وه  « ؛ تشاد دـهاوخن  دوجو 
تسه و یح  وا  دنیامرف : یم  هفوک  دجـسم  تاجانم  رد  (ع ) نینمؤملاریما دنتـسه ؟ هچ  نارگید  سپ  .تساهنیا  دجاو  هک  تسوا  طقف 
ام هب  یتقو  و  یح ، وت  میدوب و  تیم  ام  هکنیا  هن  تیم ، ام  تسا و  یح  وا  ًادـبا  ًالزا و  ینعی  تیم ؛ ام  تسا و  یح  وا  مه  نالا  تیم ؛ اـم 
ایند زا  ردپ  یهاگ  یکی ؛ مه  ام  دوب و  یکی  ادخ  میدوب ، هدش  دـلوتم  ادـخ  زا  ام  دوب و  دالیا  رگا  میوش ؛ یم  یح  مه  ام  يداد  تایح 

انا یحلا و  تنا  : » مییوگب میتسناوت  یم  میدش  یم  دلوتم  هکنیا  زا  دعب  دوب ، حرطم  دالیا  هطبار  رگا  تسا ؛ هدـنز  دـنزرف  یلو  دور  یم 
نیا حوضو  هب  مه  ناسنا  ترطف  درادـن ؛ کیرـش  لاعتم  يادـخ  ًادـبا  ًـالزا و  یلو  میدـش ؛ یم  ادـخ  کیرـش  تروص  نیا  رد  یحلا ؛»

یتدم میتشادن ، ار  تایح  نیا  شیپ  اه  تدم  ام  میتسه ؛ تیم  ام  هک  تسا  حـضاو  تیملا » انا  یحلا و  تنا   » هک دـمهف  یم  ار  تقیقح 
ًالبق ام  لهاجلا » انا  ملاعلا و  تنا   » مه نالا  تیملا ؛» انا  یحلا و  تنا   » هکلب میتسین ؛ یح  ام  نایم  نیا  رد  سپ  تشاد ؛ میهاوخن  مه  دعب 

َّنِإ ًاْئیَـش  ٍْملِع  َدَْعب  َمَْلعَی  ْیَِکل ال  ِرُمُْعلا  ِلَذْرَأ  یلِإ  ُّدَُری  ْنَم  ْمُْکنِم  َو  « ؛ دوب میهاوخ  لهاج  مینامب  ایند  نیا  رد  رگا  مه  ًادعب  میدوب ، لهاج 
َنِم ٌنیح  ِناْسنِْإلا  یَلَع  یتَأ  ْلَه  « ؛ میتشادـن يزیچ  چـیه  ًالبق  ام  لهاجلا ؛» انا  ملاـعلا و  تنا   » مه نـالا  سپ  /70 ؛) لحن «) ٌریدَق ٌمیلَع  َهَّللا 

هب چـیه  هک  يا  هفطن  تسا ؛ هفطن  هلحرم  زا  لـبق  هلحرم  روظنم  میدوـبن ؛ رکذ  لـباق  ًالـصا  و  ( 1/ ناسنا «) ًاروُکْذَم ًاْئیَـش  ْنُکَی  َْمل  ِرْهَّدلا 
مدآ اًریَِصب » اًعیِمَس  ُهاَْنلَعَجَف  ِهِیلَْتّبَن  ٍجاَْشمَأ  ٍهَفّْطُن  نِم  َناَسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ّاَنِإ   » هک تسا  نیا  زا  دعب  اروکذم ؛» ًائیش  نکی  مل  « ؛ دیآ یمن  باسح 

! چیه هک  نآ  زا  لبق  .دوبن  رکذ  لباق  ًالصا  نیا  زا  لبق 
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رگا دننک و  اطع  وا  هب  دیاب  هراومه  هک  یـسک  ینعی  ریقف  میریگ ؛ یم  ریغ  زا  میراد ، هچ  ره  میرادن و  يزیچ  میتسه و  ریقف  ام  نیاربانب 
لماش شتمحر  هدرک ، ار  فاطلا  نیا  ام  هب  لاعتم  يادخ  هک  نالا  ریقفلا » انا  ینغلا و  تنا  « ؛ درادن يزیچ  دننکن ، اطع  وا  هب  هظحل  کی 

و ریقفلا » انا  ینغلا و  تنا   » ًادبا ًالزا و  میتسه ؟ ریقف  مه  نالا  ای  میا  هدـش  ینغ  ام  الاح  تسا ؛ هداد  ام  هب  ار  قیاقح  نیا  هدـش و  ام  لاح 
سپ مینک ؛ عفد  نامدوخ  زا  ار  هشپ  کی  یتح  میتسناوت  یمن  میتشادن و  یتردق  چیه  هتشذگ  رد  ًاعقاو  ام  فیعـضلا » انا  يوقلا و  تنا  »

ام تسا و  یقاب  لاعتم  يادـخ  ینافلا » انا  یقابلا و  تنا   » .میتسه فیعـض  ام  تسوا و  زا  توق  تسین و  ام  هب  قلعتم  توق  نیا  مه  نالا 
؛ تسوا فطل  هب  وا و  ياقب  هب  میتسه ، یقاب  رگا  میتسه و  یناف  مه  نالا  میتسه ؛ یناـف  دـنکن ، تیاـنع  اـم  هب  هظحل  کـی  رگا  یناـف و 

(15/ رطاف «) ُدیمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  « ؛ دیتسه ریقف  همه  امش  سپ  لئاَزلا » انا  مئاَدلا و  تنا  »

دـیما و دـشاب ؛ وا  لباقم  رد  طقف  امـش  عضاوت  عوشخ و  عوضخ و  یگدادـلد و  دـینک و  تدابع  ار  هللا  نیا  طقف  دـنیوگ  یم  (ع ) ءایبنا
ءامسا نیا  همه  بحاص  هک  تسا  هللا  نیا  دیهاوخب ؛ وا  زا  طقف  و  دیشاب ، راودیما  وا  هب  طقف  دیـسرتب و  وا  زا  طقف  دشاب ؛ وا  هب  ناتلکوت 

هللا دراد ، زیچ  همه  هک  ییادـخ  .تسوا  زا  تسه  ام  رد  هچ  ره  دـجاو ؛ وا  میتسه و  اه  نآ  همه  دـقاف  ًادـبا  ًالزا و  مه  اـم  تسانـسح و 
ام هک  یئامـسا  ینعی  تشاد ؛ دهاوخ  هتـشاد و  ار  ینـسح  ءامـسا  نیا  همه  .دوب  دـهاوخ  تسه و  هدوب و  ًادـبا  ًالزا و  شتیهولا  تسا و 
ارچ ام  میهاوخب ؟ وا  زا  ارچ  مینک ؟ رقف  راهظا  هدرک و  هدجس  دیاب  ارچ  مینک ؟ عوشخ  عضاوت و  وا  لباقم  رد  دیاب  ام  ارچ  الاح  میرادن ؛

نکمم ًالثم  دراد ؟ ام  اـب  یطاـبترا  هچ  وا  ندوب  اراد  مینک ؟ عضاوت  تلذ و  مـالعا  وا  لـباقم  رد  ارچ  مینک ؟ زجع  راـقتفا و  مـالعا  وا  هب 
شلالح اراوگ و  مینک ؟ عضاوت  وا  ربارب  رد  دیاب  ارچ  ام  دراد و  ام  هب  یطابترا  هچ  نیا  یلو  دشاب ، هتـشاد  یناوارف  تورث  یـسک  تسا 

رد دیهاوخ  یم  رگا  تسا : هدمآ  تایاور  رد  .دیرادرب  همه  تسد  زا  مشچ  هک  دـنا  هتفگ  مه  ام  هب  منک ؟ عضاوت  نم  ارچ  یلو  دـشاب ؛
، دننکن عمط  امـش  رد  دیهاوخ  یم  رگا  دیتفا ؛ یم  تزع  زا  هنرگو  دینکن ؛ عمط  تسا  نارگید  دزن  هچنآ  رد  دـیوش ، زیزع  نارگید  دزن 

نیمه هب  تسا ؛ سکع  لاعتم  يادخ  هب  تبسن  هتکن  نیا  یلو  دشاب ؛ شیاراوگ  دراد  هچ  ره  سک  ره  .دینکن  عمط  اه  نآ  رد  مه  امش 
ینب رمق  دننام  ادخ  يایلوا  فصو  رد  .دینک  عمط  تسوا  دزن  هچنآ  رد  دیوش ، زیزع  لاعتم  يادـخ  دزن  دـیهاوخ  یم  رگا  دومرف : لیلد 

نآ رد  لـفاغ و  نآ  زا  نارگید  هچنآ  .میـشاب   (1)« ِلیمَْجلا ِءانَّثلاَو  ِلیزَْجلا  ِباّوَثلا  َنِم  ُهُْریَغ  ِهیف  َدِـهَز  امیف  ُبِغاّرلا   » دـیاب ام  (ع ) مشاـه
نآ دیراد و  تبغر  نآ  رد  امش  دنتسه و  لفاغ  تسادخ  دزن  رد  هک  ییاه  باوث  زا  نارگید  دیراد ؛ تبغر  نآ  رد  امش  دنتـسه ، دهاز 

الوـُل ّیبَر  ْمُِـکب  َأـِبْعَی  اَـم  ْلـُق   » .تسادـخ زا  نامتـساوخرد  هزادـنا  هـب  ملاـع  رد  اـم  تزع  ًالــصا  .دـیهاوخ  یم  دـینک و  یم  لاـبند  ار 
(77/ ناقرف «) ْمُکاعُد
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یهلا يانسح  ءامسا  هب  تبسن  ملاع  يرطف  بلط  زاین و 

هچ نم  هب  ایادخ  دراد ؟ نم  هب  یطبر  هچ  وت  نتـشاد  یلو  يراد  وت  ایادخ  مییوگ  یمن  ارچ  میهاوخب ؟ دیاب  ارچ  تسا و  هنوگ  نیا  ارچ 
نیا دوش  یمن  لاعتم  يادـخ  اـب  ارچ  .شاـب  یتسه ؛ میکح  شاـب ؛ یتسه ، عیمـس  شاـب ؛ یتسه ، ملاـع  یتسه ! ینغ  وت  هک  دراد  یطبر 
نیا ار  ام  ادـخ  نوچ  میهاوخن ؛ وا  زا  میناوت  یمن  اـم  تسا ؛ تافـص  ءامـسا و  نآ  بلاـط  دوخ  ترطف  رد  ناـسنا  درک ؟ دروخرب  هنوگ 
یلو میهاوخ ؛ یمن  وا  زا  مییوگب  هک  تشاد  اج  دیاش  مینک  ززعت  میتسناوت  یم  هک  دوب  هدـیرفآ  يروط  ار  ام  رگا  .تسا  هدـیرفآ  هنوگ 

.دهاوخن وا  زا  دناوت  یمن  هدنب 

منک تزع  بلط  وت  لباقم  رد  هنوگچ  نم  ایادخ  »(1) ؛ ینتزکرا هلّذلا  یف  ّزعتسا و  فیک  یهلا  : » دنیامرف یم  هفرع  ياعد  رد  ترـضح 
یَلَع ُرِدـْقَی  اـَل  اًـکُولْمَم  اًدـْبَع  « ؛ میتـسه دـبع  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  ینعی  تلذ  .يا  هدرک  زکترم  تلذ  رد  ار  نم  وـت  هک  یلاـح  رد 
نیع تلذ  نیا  هتبلا  لیلذ _  وت  لباقم  رد  نم  ایادـخ  ینتبـسن » کـیلا  زعتـسا و  ـال  فیک  ما   » دـنهد یم  همادا  دـعب  و  ( 75/ لحن «) ٍءْیَش
یتقو يا ؛ هداد  تبـسن  تدوخ  هب  ار  نم  هک  یلاح  رد  منکن  تزع  بلط  منادن و  زیزع  ار  مدوخ  هنوگچ  ایادخ  متـسه ؛ تسا _  تزع 
ملاع همه  هک  تسا  یتزع  (ع ) موصعم تزع  »(2) ؛ تززعف هللااب  تمصتعا  « ؛ دوش یم  زیزع  وا  دوش  یم  هداد  تبـسن  زیچ  همه  چیه ، هب 

ْمُُهقُّرَفَت َال  ًهَّزِع َو  ِیلْوَح  ِساَّنلا  ُهَْرثَک  ِینُدـیَِزت  َال  : » هک تسه  هماـن  تراـیز  نیمه  رد  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  دـنک ؛ یمن  ذوفن  وا  رد 
ذوفن تردـق و  تزع و  رب  دـنوش ، عـمج  ترـضح  درگ  مدرم  همه  رگا  اعِّرَـضَتُم » ْنُکَأ  َْمل  ًاـعیِمَج  ُساَّنلا  ِینَمَلْـسَأ  ْوـَل  .هَشْحَو َو  یِّنَع 

نمـشد اب  ار  نم  رگا  دیآ ؛ یمن  دیدپ  وا  رد  یتشحو  دوش و  یمن  لیلذ  دنوش ، هدـنکارپ  همه  رگا  دراذـگ و  یمن  رثا  ناشیا  يریذـپان 
یسک ره  تززعف » هللااب  تمصتعا   » نوچ متفا ؛ یمن  عرـضت  تلاح  هب  زگره  مشاب ، یکی  نم  دشاب و  ایند  کی  نمـشد  دیراذگب و  اهنت 

.چیه ینعی  قولخم  درادن ؛ يزیچ  تلذ ؛ تسا و  قولخم  لیلذ ؛ قح ، ترضح  ياهنم  تسا و  زیزع  دوش ، مصتعم  ادخ  هب 
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؛ تسا دقاف  دجاو و  تبسن  قولخم ، اب  وا  تبـسن  تسوا ؛ زا  لامج  لامک و  همه  تسانـسح و  ءامـسا  همه  بحاص  ینعی  تسا ؛ هللا  وا 
ًادبا ًالزا و  مه  تیکولمم  تسوا و  زا  ًالزا  تیکلام  تسا و ؛ … كولمم  کلام و  و  لهاج ، ملاع و  تیم ، یح و  ریقف ، ینغ و  تبـسن 

تیاور رد  دـنک ؛ یم  تیکلام  علخ  شدوخ  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  دـبع  میوش ؛ یمن  کلام  زگره  میتسه و  كولمم  اـم  تساـم ؛ زا 
وت ایادخ ! دـیوگب : ناسنا  رگا  كولمملا » انا  کلاملا و  تنا  « ؛ تسا شیوخ  زا  تیکلام  علخ  تیدوبع ، نکر  نیتسخن  يرـصب  ناونع 

تـسا نکمم  دنادن ؛ ادخ  کیرـش  ار  دوخ  هک  تسا  دبع  ینامز  دبع  .تسا  هدـناوخ  ادـخ  کیرـش  ار  دوخ  مکلام ، مه  نم  یکلام و 
؟ دـیرادرب نارگید  ییاراد  زا  مشچ  دـنا  هتفگن  اـم  هب  رگم  مینک ؟ لاـبند  دراد  وا  ار  هـچنآ  اـم  ارچ  یلو  دراد  وا  ـالاح  دـیوگب : یـسک 
؟ دوب هنوگ  نیمه  مه  قح  ترضح  هب  تبسن  دیاب  ایآ  یلو  ارچ ؟ دینکن ؛ عمط  نآ  رد  امش  تسوا ؛ دوخ  هب  قلعتم  دراد  هچ  ره  قولخم 

قولخم هب  راقتفا  مالعا  سپ  یتسین ، قولخم ) هب   ) ریقف هک  وت  دـنا : هتفگ  تقیقح  رد  میتسین ؛ قولخم  هب  ریقف  ام  هک  تساجنیا  تواـفت 
هچ میهاوـخب ، هچ  لاـعتم  يادـخ  هب  تبـسن  یلو  دـیمحلا » ینغلا  وـه  هللا  هللا و  یلا  ءارقفلا  متنا  « ؛ تسوـت لـثم  مه  وا  اریز  نکن ؛ مـه 

يوَتْـسا َُّمث  : » تسا هدومرف  لاعتم  يادخ  دنتـسه ؛ ادخ  نامرف  لیلذ  دنهاوخن  هچ  دـنهاوخب ، هچ  تانئاک  میتسه ؛ ریقف  یگمه  میهاوخن 
طقف هن  میا ، هنوـگ  نیا  اـم  همه  و  /11 ؛) تلـصف «) نیِعئاط اْنیَتَأ  اَتلاق  ًاهْرَک  ْوَأ  ًاعْوَط  اِیْتئا  ِضْرَْأِلل  اَهل َو  َلاـقَف  ٌناـخُد  َیِه  ِءاـمَّسلا َو  َیلِإ 
رگا یتح  دـنک ؛ تلذ  مالعا  نارگید  لباقم  رد  دـیابن  ناسنا  سپ  میتسین ؛ ریقف  نارگید  هب  تبـسن  ام  هک  تساجنیا  تواـفت  تاواـمس ؛

، تسا نارگید  تسد  رد  هچنآ  هب  تبـسن  دـشاب و  زیزع  دـیاب  دـنکراقتفا ؛ مالعا  اه  نآ  هب  دـیابن  ناسنا  دـندوب ، فرط  کی  ملاع  همه 
مالعا نیا  »(1) ؛ هدابعلا خم  اعدـلا  « ؛ تسا تدابع  یعون  دوخ  رقف  مالعا  هکنیا  نمـض  .تسین  اه  نآ  هب  ریقف  وا  اریز  دـنکن ؛ رقف  مالعا 

زج زیچ  همه  رب  دیاب  ار  لد  مشچ  ددرگ ؛ یم  ادـخ  يارب  وا  نداد  رارق  کیرـش  ریغ و  تبحم  بجوم  نتفرگ ، يرگید  تسد  زا  رقف و 
.دوشگ ادخ  يوس  هب  طقف  تسب و  لاعتم  يادخ 
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هچ ناسنا  هکنیا  تسخن  تشاد ؛ ادـخ  يوس  هب  مشچ  طقف  دـیاب  لـیلد  ود  هب  تشاد ؟ ادـخ  نیا  يوس  هب  مشچ  دـیاب  طـقف  ارچ  ـالاح   
يارب وت  ایادخ  هک  مییوگب  مه  ردق  ره  میهاوخن ؛ تایح  میناوت  یمن  ام  .دهاوخن  وا  زا  دناوت  یمن  تسوا و  ریقف  دهاوخن  هچ  دهاوخب ،

اب مینز و  یم  سپ  تسد  اب  .میهاوخ  یمن  مییوگب  میناوت  یمن  ام  نوچ  تسا ؛ هدـیاف  یب  مهاوخ ، یمن  تاـیح  نم  یلو  يراد  تدوخ 
هک مه  یناسک  میهاوخن !؟ اقب  میناوت  یم  رگم  میهاوخن !؟ تایح  میناوت  یم  رگم  دهاوخن ؛ تایح  دناوت  یمن  دبع  میشک ؛ یم  شیپ  اپ 

، دننک یم  یـشکدوخ  دنرب و  یم  ار  دوخ  تایح  گر  دننک و  یم  ادیپ  ترفن  ناشدوخ  زا  دنک و  یم  ناشتبوقع  لاعتم  يادخ  یهاگ 
.تسا یتسین  گرم ، تفر ؛ گرم  فرط  هب  ناوت  یمن  دنا ؛ هدرک  یهابتشا  هچ  هک  دنمهف  یم  دنوش ، یم  هجاوم  گرم  اب  یتقو 

ام رد  بلط  نیا  اریز  مهاوخ ؛ یمن  تمکح  تردـق و  ملع و  اـقب و  اـی  مهاوخ  یمن  ماود  نم  ایادـخ  مییوگب  میناوت  یمن  اـم  نیارباـنب 
يارب مه  زاب  دـنهدب  ام  هب  ار  میلقا  تفه  همه  رگا  هک  دـندرک  یم  انعم  روط  نیا  ار  ترطف  ناهرب  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ماـما  .تسه 

هب ندیـسر  اب  یتقو  .میدـش  یم  مارآ  نآ  هب  ندیـسر  اب  دـیاب  دوب  ایند  نیا  تسام ، دوجو  رد  هک  یبلط  قلعتم  رگا  نوچ  تسا ؛ مک  اـم 
اه نیا  تسا ، ناـسنا  دوجو  رد  هک  یبـلط  دوش  یم  موـلعم  مینک ، یم  بلط  ار  يدـعب  تسا و  هدـیاف  یب  مه  اـیند  هک  میمهف  یم  اـیند 

هدوبن ام  بولطم  مه  نیا  هک  میمهف  یم  میسر  یم  اه  نآ  هب  یتقو  میور و  یم  اه  تب  لابند  ام  مینک ؛ یم  شفیرعت  هابتـشا  ام  تسین و 
تب کی  هرابود  ناطیش  دنک و  یم  ناریو  ار  هدکتب  نیا  لاعتم  يادخ  دزاس ؛ یم  ام  يارب  رگید  تب  کی  هرابود  ناطیش  سپس  تسا ؛

.دزاس یم  رگید 
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دوخ و بحم  دوخ ، بلاط  ار  اـم  ینعی  تسا ؛ هدـیرفآ  هنوگ  نیا  ار  اـم  لاـعتم  يادـخ  میقولخم و  نوچ  میهاوخن  میناوت  یمن  اـم  سپ 
تسود ار  وا  میهاوخن  هچ  میهاوخب ، هچ  ام  ینعی  /30 ؛) مور «) اْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  « ؛ تسا هدیرفآ  دوخ  لباقم  رد  عشاخ 
ترطف رد  ام  تسین ؛ تسا ، هناراـکبلط  هک  يرهاـظ  ياـه  قشع  نآ  زا  تسا ؛ سنج  نآ  زا  دروآ و  یم  عوشخ  مه  بح  نیا  میراد و 
میشچن ار  نامیا  عوشخ  نامیا و  معط  رگا  ام  »(1) ؛ راَّنلا ِیف  ِّلُّذلا  ٍعوُشُخ  َْلبَق  ِناَمیِْإلا  َعوُشُخ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  « ؛ میراد بح  عوشخ  دوخ 
ترطف رد  هچنآ  دـیآ ،؛ یم  نییاـپ  اـجنآ  رد  ناـشکندرگ  همه  ياهرـس  میوش ؛ یم  عشاـخ  میوـش  شتآ  دراو  یتـقو  مینکن ، تیعبت  و 

بح و هب  روتفم  ام  میهاوخن ؛ میناوت  یمن  نوچ  میهاوخ ؛ یم  ار  وا  يانسح  ءامـسا  میهاوخ ؛ یم  ار  ادخ  ام  .تسا  بح  عوشخ  تسام 
َقاَثیِم ْمُهوُدْأَتْـسَِیل  « ؛ تسین ام  ترطف  رب  هفاضا  يزیچ  دنهاوخ  یم  ام  زا  (ع ) ءایبنا هچنآ  میتسه ؛ ءامـسا  نیا  هب  تبـسن  للذـت  عضاوت و 

دوبن ام  ترطف  رد  اـه  بلط  نیا  رگا  .دـیناسرب  تیلعف  هب  دـیراد  دوخ  ترطف  رد  هک  ار  ییاـه  قاـثیم  دـنیوگ : یم  ناـشیا  »(2) ؛ ِهتَرِْطف
زا یهایگ  چیه  دباتب  درادن ، ندش  هایگ  شیور و  دادعتسا  هک  یگنس  هب  مه  ردق  ره  باتفآ  .تسا  هدیاف  یب  مه  ربمایپ  ندمآ 24000 

؛ تسا دلجت  زاب  مینک ، دلجت  مه  ردق  ره  .میشاب  توافت  یب  تسام  دوجو  رد  هک  یبلط  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  سپ  دیور ؛ یمن  نآ 
ار ملع  ناوـت  یم  رگم  دـهاوخن !؟ ار  تـشهب  یـسک  تـسا  نـکمم  رگم  میهاوـخ ؛ یم  ار  نآ  مینیبـب ، ار ) دوـخ  بوـلطم   ) یتـقو یلو 

یمن ام  دـنیوگ  یم  هک  یناسک  .میود  یم  شلابند  رـس  اـب  اـم  هداد ، ناـشن  اـم  هب  اـیند  نیا  رد  ار  نآ  زا  هولج  کـی  ادـخ  تساوخن !؟
هب يا  هولج  فورعم  سلجم  نآ  رد  لاعتم  يادـخ  .دـنا  هدـید  ار  هولج  نیا  نوچ  دـنود ؟ یم  ایند  لابند  هب  رـس  اـب  ارچ  سپ  میهاوخ ،

یمک هولج  نآ  رگا  نهیدیا » نعطق  « ؛ دندرک هراپ  ار  دوخ  ناتـسد  رـصم  نانز  درادن ؛ يزیچ  دوخ  زا  هک  (ع ) فسوی داد ؛ (ع ) فسوی
یم نآ  لابند  هب  قایتشا  اب  همه  دـهد  ناشن  ار  لاـمج  نآ  رگا  لاـعتم  يادـخ  دـندیرب ؛ یم  مه  ار  دوخ  ياهرـس  درک ، یم  ادـیپ  همادا 

زا ناج  دننیب ، یم  ار  تشهب  هک  اه  نآ  دنور ؛ یم  ایند  لابند  هب  رس  اب  دننیب ، یم  ار  ایند  هک  یناسک  دنهاوخن ؛ دنناوت  یمن  نوچ  دنور ؛
؛ تسین فیـصوت  لباق  دننیب  یم  ار  ناوضر  ماقم  هک  یناسک  قایتشا  باوثلا » یلا  ًاقوش  « ؛ دنـسرب تشهب  هب  هک  دوش  یم  ادج  ناشدـنب 

ياـسوم .تسین  فصو  لـباق  هک  نیبـحم  اـی  دـننک  یم  كرد  ار  قـح  ترـضح  برق  هک  یناـسک  قاـیتشا  ربـکا » هللا  نم  ناوـضر  «و 
! تسا بیجع  یلیخ  هنسرگ ! هن  دش و  هنشت  هن  دروخ ، هن  دیباوخ ، هن  تفر و  روط  هوک  هب  بش  لهچ  هدعو ، کی  رد  (ع ) میلک
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ادـخ ياه  هولج  زا  هک  يا  هولج  ره  دـهاوخن !؟ دـناوت  یم  ناسنا  ایآ  میـشاب ؛ توافت  یب  ادـخ  نیا  هب  تبـسن  میناوت  یمن  ام  نیارباـنب   
دوخ و هب  تبـسن  راتفرگ ، مدآ  تروص  نیا  رد  دنک ؛ باذع  ار  ناسنا  دهاوخب  لاعتم  يادـخ  هکنیا  زج  میهاوخ ؛ یم  ار  نآ  ام  دـیایب ،

رگید هک  دوش  یم  نامیشپ  مه  زاب  نآ  زا  دعب  دنچ  ره  دنک ؛ یم  عطق  مه  ار  دوخ  تایح  گر  هک  ییاج  ات  دوش ؛ یم  نیبدب  زیچ  همه 
.درادن يا  هدیاف 

نارگید اب  ینسح  ءامسا  بحاص  توافت 

؛) (ع نیموصعم يانثتسا  هب  دنتسه ؛ ام  دوخ  لثم  رگید  ناگدناراد  ًالوا  تسا ؛ ناگدنراد  رگید  اب  ادخ  توافت  اجنیا  رد  رت  فیطل  هتکن 
ای میهاوخب  میتسه ؛ هللا  یلا  ریقف  ینـسح  ءامـسا  قیرط  زا  ام  .مینک  بلط  ینـسح  ءامـسا  قیرط  زا  دـیاب  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  هچ  ره  ام 

تسام لثم  دراد ، هچ  ره  یسک  ره  (ع ) نیموصعم زج  هب  دراد ؛ دوجو  (ع )) نیموصعم  ) ینسح ءامسا  هب  یقلعت  ام  ترطف  رد  میهاوخن 
دنراد يزیچ  هچ  نارگید  دنرادن ؛ يزیچ  نوچ  دیهاوخن  اه  نآ  زا  دیامرف : یم  ادخ  میتسه ؛ مه  لثم  ام  همه  .درادـن  يزیچ  دوخ  زا  و 

َْنل ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  میتسه  ناـشلابند  هب  اـم  هک  ییاـه  ههلآ  همه  هراـبرد  نآرق  میهاوخب ؟ اـه  نآ  زا  هک 
نیمز و نامسآ و  تسود و  لابند  هب  ارچ  امش  /73 ؛) جح «) هُْهنِم ُهوُذِْقنَتْسَی  ًاْئیَش ال  ُبابُّذلا  ُمُْهُبلْـسَی  ْنِإ  َُهل َو  اوُعَمَتْجا  َِول  ًابابُذ َو  اوُُقلْخَی 

یلاح رد  دنناسرب ؟ امـش  هب  يریخ  دیهاوخ  یم  ایآ  دیور ؟ یم  تردق و … ملع و  بوچ و  گنـس و  ردام و  ردپ و  هام و  دیـشروخ و 
رگا دننک ؟ عفد  امـش  زا  ار  يرطخ  دـیهاوخ  یم  دـننک ؛ قلخ  هشپ  کی  دـنناوت  یمن  یتح  دـنهدب  مه  تسد  هب  تسد  یگمه  رگا  هک 

؟ دیور یم  اه  نیا  لابند  هب  هچ  يارب  سپ  .دنریگب  سپ  وا  زا  دنناوت  یمن  دریگب ، اه  نآ  زا  ار  يزیچ  هشپ 
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هک ییاج  ره  رد  نآرق  .دـیآ  یمن  رب  نارگید  زا  يراک  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دـیورن  نارگید  لاـبند  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  اـم  هب  رگا 
یم هدجس  اه  نآ  رب  هک  ییاه  تب  ایآ  دیامرف : یم  (ع ) میهاربا ترضح  دنک ؛ یم  نایب  ار  لیلد  نیمه  دیورن ، اه  نیا  لابند  دیوگ  یم 

؟ یسرت یمن  يا  هتسکش  ار  اهتب  هکنیا  زا  ایآ  میهاربا  دنیوگ : یم  دننزب ؟ يررض  امش  هب  دنناوت  یم  ایآ  دنراد ؛ یعفن  امش  يارب  دینک ،
یم ایآ  مسرتب ؟ اه  گنس  اه و  بوچ  نیا  زا  نم  ارچ  دیـسرت ، یمن  دیا ، هدرک  تشپ  قح  ترـضح  هب  هک  امـش  دیامرف : یم  ترـضح 

؟ دننک یم  تباجا  ایآ  دنیوگ ؟ یم  دنونش و  یم  ایآ  دنراد ؟ امش  يارب  یعفن  ایآ  دننزب ؟ ررض  امش  هب  دنناوت 

لیلد نیا  هب  مییامن ، لکوت  وا  رب  مدیدنبب و  لد  وا  هب  مینک و  عوشخ  عضاوت و  ادخ  لباقم  رد  دـیاب  ام  رگا  .تساجنیا  رد  توافت  سپ 
رگا نارگید  ًایناث  دنتـسه ؛ ام  دوخ  زا  رتدب  دـنرادن و  نارگید  یلو  دـنک ؛ یم  تباجا  دـشاب و  یم  بیجم  عیمـس و  اراد و  وا  هک  تسا 

هک مینک  یم  روـصت  اـم  تسا و  بیجم  عیمـس و  هک  تسادـخ  نیا  تقیقح  رد  دنونـشب ؛ ار  نم  يادـص  دـیاب  ارچ  دنـشاب ، هتـشاد  مه 
دمهف یم  تعیبط  رگا  تسا ؛ بیجم  هک  تسادخ  نیا  تقیقح  رد  دهد ، یم  مدنگ  ام  هب  تعیبط  رگا  دننک ؛ یم  تباجا  ار  ام  نارگید 

رب نامسآ  رگا  تسا !؟ هراک  هچ  تعیبط  .دنایور  یم  میارب  موش و  ریـس  دیاب  نم  دناد  یم  هک  تسوا  تقیقح  رد  مهاوخ ، یم  نم  هک 
هب دنک  یم  هجوت  نم  هب  نم  تسود  رگا  .تسا  بیجم  ادخ  تسا !؟ هراک  هچ  نامـسآ  دناراب ؛ یم  هک  تسوا  تقیقح  رد  دراب  یم  ام 
زور رد  /166 ؛) هرقب «) ُباَبْـسَألا ُمِِهب  ْتَعَّطَقَتَو  « ؛ درادـن هجوت  یتسود  هب  یتسود  چـیه  هنرگو  تسا  بیجم  ادـخ  هک  تسا  لـیلد  نیا 
ِمُأَو ِهّ هیِخَأ *  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  « ؛ دنـشک یم  رانک  طباور  نیا  زا  ار  دوخ  همه  دـنک ، یم  عطق  ار  طباور  نیا  لاعتم  يادـخ  هک  تماـیق 

ٍضْعَِبل ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءاَّلِخَْألا  « ؛ دـننک یم  رارف  رگیدـکی  زا  اجنآ  دـندش ، یم  مه  يادـف  نابز  هب  هک  یناسک  /34-35 ؛) سبع «) ِهِیبَأَو
هدوب تسود  ادخ  هار  رد  هک  یناسک  زج  دنوش ؛ یم  رگیدـکی  نمـشد  یمیمـص ، ياه  تسود  یتح  /67 ؛) فرخز «) َنیِقَّتُْملا ّاَلِإ  ٌّوُدَع 

.دنا
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ار راگرورپ  نئازخ  امش  رگا  /100 ؛) ءارسا «) اًرُوتَق ُناَسنإلا  َناَکَو  ِقاَفنِإلا  َهَیْشَخ  ُْمتْکَْسمَّأَل  اًذِإ  ّیِبَر  ِهَمْحَر  َِنئآَزَخ  َنوُِکلْمَت  ُْمتنَأ  ّْوَل  ُلق  »
زا ردام  رگا  تسادخ ؛ دوج  تسد  زا  تقیقح  رد  دنشخب ، یم  نالا  نارگید  هچنآ  دیداد ؛ یمن  نارگید  هب  يا  هرذ  دیدش ، یم  کلام 

ردپ ای  ردام  هب  ار  دنزرف  رگا  ضرالا » تاوامـسلا و  دونج  هللا   » هک تسادـخ  تسادـخ ؛ نایرکـشل  زا  نوچ  درذـگ ، یم  دوخ  شیاسآ 
.دنراد یمن  رب  دنزرف  يارب  مه  مدق  کی  یتح  دننک ، راذگاو 

دنرادن و نارگید  نوچ  دیهاوخب ؛ ادخ  زا  طقف  دیاب  هکلب  دینک  عوضخ  عوشخ و  نارگید  لباقم  رد  دیهاوخب و  نارگید  زا  دیابن  سپ 
ریقف دنک ؛ یم  عمج  شدوخ  يارب  دراد  ار  هچ  ره  ریقف  دنتـسه ؛ ریقف  ناشدوخ  نوچ  دنرادن ؛ امـش  هب  ییانتعا  دنـشاب ، هتـشاد  مه  رگا 

مه ار  دوخ  ناج  دنوش ، یم  راشرس  قح  ترضح  يانغ  زا  هک  یناسک  .دوش  راشرـس  ادخ  يانغ  زا  هکنیا  رگم  دشخبب ؛ دناوت  یمن  هک 
؛ دندرک یم  لیلذ  ار  امش  دنداد و  یم  امش  هب  دنشاب ، هتشاد  عمط  دتس  داد و  نیا  رد  دنهدب و  دنشاب و  هتـشاد  رگا  نارگید  .دنهد  یم 

(1)« ِینُونیُِهیَف ِساَّنلا  َیلِإ  ِیْنلِکَی  َْمل  ِینَمَرْکَأَف َو  ِْهَیلِإ  ِینَلَکَو  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  «َو 

یم هراچیب  ار  ام  مه  دیـشروخ  نامـسآ و  نیمز و  درک ، یم  راذـگاو  ار  ام  رگا  تسا ؛ هدرک  راذـگاو  ار  اـم  ادـخ  مینک  یم  لاـیخ  اـم 
ادخ نامرف  رگا  تسا ، باتک  باسح و  یب  ًالصا  ایوگ  هک  دراد  یششخب  اباهم  یب  دنک و  یم  عولط  زور  ره  هک  يدیـشروخ  .دندرک 
هیلع ارچ  امش  دسرپ : یم  ناسنا  دنهد ؛ یم  تداهش  وا  هیلع  ناسنا  حراوج  اضعا و  تمایق  زور  دنابات ؛ یمن  ام  هب  مه  هعشا  کی  دشابن 

وت نامرف  هب  ادخ  نذا  هب  مه  ایند  رد  میتسه ؛ ادخ  نامرف  تحت  ام  دنیوگ : یم  دیتسه ! نم  هب  قلعتم  هک  امـش  دـیهد ؟ یم  تداهـش  نم 
؛) 21/ تلـصف «) ْیَـش ء َّلُک  َقَْطنَأ  يذَّلا  ُهَّللا  اَنَقَْطنَأ  اُولاق  اْنیَلَع  ُْمتْدِهَـش  َِمل  ْمِهِدُولُِجل  اُولاـق  َو  « ؛ میدوبن وت  اـب  زگره  هک  یلاـحرد  میدوب 
مه ام  میشاب ، وت  رایتخا  رد  دومرف  ام  هب  ادخ  میا ؛ هدوب  ادخ  نامرف  تحت  مه  ایند  رد  ام  میدوب ؛ وت  نامرف  تحت  ایند  رد  ام  نکن  لایخ 

نیاربانب .میـشاب  وت  هدـنب  نالا  هک  میا  هدوبن  وت  هدـنب  زگره  ام  میهد ؛ یم  تداهـش  میهدـب ، تداهـش  وت  هیلع  دـیامرف  یم  الاح  مادوب ؛
یتقو دنا  هدومرف  دهد ؛ یم  تمحر  رـس  زا  دهد ، یم  رگا  ادـخ  یلو  دـننک ؛ یم  لیلذ  ار  وا  دـنهدب ، ناسنا  هب  يزیچ  مه  رگا  نارگید 
مدـق رد  یتـح  تسا ؛ میحر  نمحر و  هک  دـینک  هیکت  ییادـخ  هب  دـییوگب و  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » دـیراذگ یم  ناـهد  رد  هـمقل 

.دیشاب ادخ  نیا  اب  يونعم و …  كولس  ندناوخ ، سرد  نتشادرب ،
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، دـنهاوخب هچ  همه  تسا و  هدرک  رپ  ار  ملاع  همه  وا  يانـسح  ءامـسا  ًایناث  تسانـسح ؛ ءامـسا  همه  بحاص  هک  نآ  ینعی  هللا  ًالوا  سپ 
ار نآ  دنناوت  یمن  تسا و  ینغ  هب  ریقف  تبسن  امسا ، نآ  اب  همه  تبسن  ًاثلاث  دنتسه ؛ تکرح  رد  دندوجوم و  وا  ءامـسا  اب  دنهاوخن  هچ 

اَذِإَو  » ای ( 60/ رفاغ «) مکل بجتـسا  ینوعدا  « ؛ دهد یم  هنامیرک  دنهاوخ ، یم  وا  زا  هک  یـسک  نآ  هللا ، ًاعبار  دـنهاوخن ؛ دـننکن و  بلط 
: دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  ایوگ  /186 ؛) هرقب «) ِیل ْاُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  هَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِداَبِع  ََکلَأَس 
؛ دش دهاوخ  زیزع  دوش ، لصتم  وا  هب  سک  ره  هک  تسا  نیا  نارگید  اب  لاعتم  يادخ  توافت  متسه ؛ امـش  رانک  نم  دینک ، رواب  ار  نم 

یم مصتعم  دوش ، یم  لصو  رک  بآ  هب  لیلق  بآ  یتقو  تززعف ؛» هللااب  تمـصتعا   » اـی ( 8/ نوقفاـنم «) نینِمْؤُْمِلل ِِهلوُسَِرل َو  ُهَّزِْعلا َو  ِهَِّلل  «َو 
هب مه  یـسک  رگا  دـنک ؛ یم  كاـپ  زین  ار  تسد  هکلب  دوـش ، یمن  سجنتم  دـنک ، دروـخرب  نآ  اـب  سجن  تسد  رگا  اـهنت  هـن  ددرگ و 

؛ دروآ یمن  مک  دنروخب ، شا  هرفـس  زا  مه  ملاع  همه  رگا  یـسک  نینچ  هللااب » تمـصتعا  « ؛ دوش یم  مصتعم  دش ، لصو  لاعتم  يادخ 
اَم « ؛ دننک یمن  هفاضا  وا  هب  مک و  وا  زا  يزیچ  اه  نآ  نوچ  دوش ؛ یمن  نارگن  دنورب ، ملاع  همه  ای  دنیایب  ملاع  همه  .تسا  لصو  نوچ 

اودبعت ال  : » هدش هتفگ  رگا  سپ  دسر ، یم  تزع  هب  دیسر  ادخ  هب  هک  یـسک  10 ؛) «) كَدَجَو ْنَم  َدَقَف  يِذَّلا  اَم  َكَدَقَف َو  ْنَم  َدَـجَو  اَذ 
ارچ تدابع ، هتـسیاش  دوجوم  .دنتـسین  دادرارق  اه  نیا  هلا » ضرالا  یف  هلا و  ءامـس  یف  يذـلا  وه   » اـی وه » ـالا  هلا  ـال  هللا   » اـیو هللا » ـالا 

تسا یسک  نآ  هلا  دنتـسه ؛ هللا  مسا  لیذ  ینـسح  ءامـسا  همه  تسا و  تیهولا  ماقم  بحاص  هللا  ًاتقیقح  نوچ  تسا ؟ تدابع  هتـسیاش 
.دراد ار  اه  نیا  همه  هک 
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یناسک هب  یتح  هک  تسا  میرک  يردق  هب  وا  تسا ؛ نامهم  وا  هرفس  رب  تسوا و  ریقف  هاوخان  هاوخ  ملاع  دراد ، ار  اه  نیا  همه  هللا  یتقو 
َْمل ْنَم  ُْهلَأْسَی َو  َْمل  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  َُهلَأَـس  ْنَم  یِطُْعی  ْنَم  اَـی  « ؛ دـنک یم  اـطع  تسا  تبحم  ننحت و  رـس  زا  دـنهاوخ  یمن  وا  زا  هک  مه 
چیه هک  يرهاظ  ياه  مان  تسا ؛ مان  ظفل و  ءامـسا و  یقبام  هتبلا  تسین ؛ یهلا  وا  زج  هاوخاـن  هاوخ  سپ   (1)« هَمْحَر ُْهنِم َو  ًانُّنَُحت  ُْهفِْرعَی 

(23/ مجن «) ٍناَْطلُس ْنِم  اَِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَم  ْمُکُؤَابَآَو  ُْمْتنَأ  اَهوُُمْتیَّمَس  ٌءاَمْسَأ  ّاَلِإ  َیِه  ْنِإ  « ؛ تسین اه  نآ  تشپ  یتیعقاو 

یقیقح دیحوت  روحم  رب  یخیرات  ياه  يدنب  فص  دیحوت و  لیصفت 

یلو دوبن  هارمه  (ع ) نینمؤملاریما اب  ناوت  یم  اجنیا  ات  دـشاب ؛ یم  كرتشم  موهفم  کی  تسا و  همه  لوبق  دروم  اـجنیا  اـت  دـیحوت  نیا 
یلک حلـص  درادن و  يریگرد  گنج و  عازن و  چیه  اجنیا  ات  دـیحوت  .دـنک  توعد  ادـخ  هب  دـناوت  یم  مه  یـسک  ره  .دوب  مه  دـحوم 

یم توعد  نآ  هب  مالـسا  نآرق و  هک  يدیحوت  یلو  دنوش ؛ عمج  مه  رانک  رد  دـنناوت  یم  همه  هک  تسه  يداقتعا  نیا  اجنیا  ات  .تسا 
يربت يریگ و  عضوم  يدنب و  فص  نآ  نورد  زا  هک  دنک  یم  ادیپ  ییانعم  دبای ، یم  لیصفت  یتقو  دیحوت  نیا  تسین ؛ هنوگ  نیا  دنک 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوش ؛ یم  داجیا  هللا  الا  هلا  هملک ال  سپ  رد  همه  نیا  .دریگ  یم  لکـش  یخیرات  میظع  يریگرد  لاـتق و  و 
همه نیارباـنب  لـیوأتلا » یلع  لـتاقی   » يارب دــندیگنج ؛ یم  ارچ  (ع ) نینمؤـملاریما لــیزنتلا » یلع  لــتاقی   » يارب دــندیگنج ؟ یم  ارچ 

(2) .درادن يرگید  لیلد  تسا و  دیحوت  يارب  اه  يریگرد 
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َال ْنَأ  ُدَهْشَی  َْنیَسُْحلا  َّنَأ  دعب  اما  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دندومرف « : ادتبا  دنتـشون ، هیفنح  دمحم  هب  هک  يا  همان  رد  (ع ) ءادهـشلا دیس 
ٌهَِیتآ ال َهَعاَّسلا  َّنَأ  ٌّقَح َو  َراَّنلا  َهَّنَْجلا َو  َّنَأ  ِّقَْحلا َو  ِدـْنِع  ْنِم  ِّقَْحلِاب  َءاَج  ُُهلوُسَر  ُهُدـْبَع َو  ًادَّـمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اـَّلِإ  ََهلِإ 

ِهَّمُأ ِیف  ِحاَلْـصِْإلا  ِبَلَِطل  ُتْجَرَخ  اَّمَنِإَو  ًاِملاَظ ، َالَو  ًادِسْفُم  َالَو  ًارَِطب  َالَو  ًارِـشَأ  ْجُرْخَأ  َْمل  ّیِنَأ  ِرُوبُْقلا … ِیف  ْنَم  ُثَْعبَی  َهَّللا  َّنَأ  اهِیف َو  َْبیَر 
رگا تسا ؛ ترضح  همانمارم  تقیقح  رد  نآ  لوا  شخب  هک  یلاح  رد  دنناوخ ؛ یم  طسو  زا  ار  ترضح  تیـصو  يا  هدع  »(1) ؛ يِّدَج

تیناقح همه  دراد ؟ یتیناقح  هچ  دـشابن ، دـیحوت  يارب  اوعد  رگا  دـنگنجب ؟ دـیاب  هچ  يارب  ترـضح  دـشابن  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا  »
هک تساجنیا  تسا ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تیادـه  نایرج  تلاـسر و  يارب  عازن  تسا ؛ دـیحوت  يارب  هک  تسا  نیا  اروشاـع 

دوجو یقـالخا  رکنم و  فورعم و  دوـش ، فذـح  ادـخ  رگا  تروـص  نیا  ریغ  رد  دوـش ؛ یم  اـنعم  فورعم  رکنم و  حالـص و  داـسف و 
لباق ابیز  تشز و  تسه ، ییانـشور  یتقو  یقالخا ؛ یب  راچد  نآ  لابند  هب  هدـش و  ییادـخ  یب  راـتفرگ  اـپورا  نـالا  .تشاد  دـهاوخن 

یتوافت ضحم  یکیرات  رد  یلو  دـنهد ؛ یم  ناشن  ار  ناشدوخ  سم  ـالط و  دوش ، یم  حـضاو  دـب  بوخ و  تسا ؛ ندـید  صیخـشت و 
هتـشاذگ رانک  ار  ادخ  برغ  تشاد ؛ دهاوخن  ینعم  دب  بوخ و  راک  دشابن ، رون  رگا  /35 ؛) رون «) ضرالا تاوامسلا و  رون  هللا  « ؛ تسین
يدادـعت دـننک ؛ تسرد  ار  دوخ  قالخا  دـنهاوخ  یم  الاح  تسا ؛ هدـش  التبم  یقـالخا  یب  ییادـخ و  یب  هب  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  و 

: هچین هتفگ  هب  دنیامن ؛ یم  هیکت  ناسنا و …  تیناسنا  هب  دننک و  تسرد  قالخا  ادخ ، نودب  دنهاوخ  یم  زین  مهفلا  فیعـض  فوسلیف 
!؟ دنکن زواجت  نارگید  قوقح  هب  ارچ  دشاب ، هتشاد  تردق  ناسنا  رگا  تسا ؛ روز  اب  قح  دشابن ، ادخ  رگا 
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هدیمح تافص  قالخا و  يانبم  دیحوت ،

وا ییادخ  لیذ  ندرک  تکرح  سپ  تسا ، رـش  وا  تیهولا  زا  لودع  تسا و  قلطم  ینغ  وا  رگا  میتسه و  وا  ریقف  ام  تسه و  ادخ  رگا 
تبحم ًامامت  هک  تسا  یگدنب  قالخا  نامه  قالخا ، يریبعت  هب  دنک ؛ یم  ادیپ  ینعم  قالخا  هک  تسا  تروص  نیا  رد  .تسا  ریخ  مه 
تیبرت دوخ  تبحم  اب  ار  ربمایپ  نیا  لاعتم  يادخ  »(1) ؛ ٍمیِظَع ٍُقلُخ  َیلََعل  َّکَنِإ  َلاَقَف َو  ِِهتَّبَحَم  یَلَع  ُهَِّیبَن  َبَّدَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللَا  َّنِإ  « ؛ تسا

بح ینعی  موـصعم ، ریغ  يارب  قـالخا  بیترت  نیدـب  دوـش ؛ هللا  بح  همیرک و  تافـص  هـمه  مـیظع و  قـلخ  بحاـص  ناـشیا  اـت  درک 
نیا درادـن ؛ یتوافت  (ع ) ریما ترـضح  ندوبن  ای  ندوب  تسا ، دـقتعم  هتـشون و  قالخا  باـتک  دـلج  شـش  یـصخش  (ع ؛) نینمؤملاریما

؛ تسین قالخا  دـننک ، یم  ثحب  نآ  زا  نارگید  لسار و  دـننام  برغ  نافوسلیف  برغ و  هک  یقالخا  .تسا  يزاب  هکلب  تسین ؛ قالخا 
یم هنوگچ  ملظ  دشابن ، ادخ  رگا  درادن ؛ ینعم  دب  بوخ و  راک  دشابن  ادخ  رگا  درک ؛ فیرعت  ار  دـب  بوخ و  ناوت  یمن  ادـخ  ياهنم 

وا میتسه و  وا  ریقف  دبع و  لیلذ و  هاوخان  هاوخ  هک  هلا _  ادخ و  رگا  هچ ؟ ینعی  قح  هچ ؟ ینعی  ملظ  تسین  ادخ  رگا  دشاب ؟ دب  دـناوت 
نیا رد  هچ  ره  درک ؟ فیرعت  ار  قالخا  ناوت  یم  هنوگچ  دـینک ، فذـح  ار  رقف  وا و  يانـسح  ءامـسا  و  تسانـسح _  ءامـسا  بحاص 

و رکنم ، فورعم و  دـیرادرب  ار  دـیحوت  رگا  دوش ؛ یمن  تسرد  قالخا  ادـخ  نودـب  تسا ؛ رت  قیمع  شقالتاب  میورب ، شیپ  مه  ثحب 
یب مالـسالا » بلطل  تجرخ   » و رکنم » نع  یهنع  فورعملاب  رما  نا  دیرأ   » دش هنوگ  نیا  رگا  دوب ؛ دـنهاوخ  ینعم  یب  حالـص  داسف و 
هقبط کی  عفن  هب  يداصتقا  ماظن  يدام  بتاکم  ساسارب  تسا  نکمم  دـتفا ! یمن  قافتا  يداسف  دـشابن ، ادـخ  رگا  دوب ؛ دـهاوخ  ینعم 
نیا لیلد  نیرتالاب  میشاب ؛ نآ  فلاخم  هقبط  عفادم  دیاب  ام  هتفگ  یسک  هچ  یلو  تسا ؛ یتسرپ  هقبط  یعون  نیا  دشاب ؛ دساف  یعامتجا 
همه تسا ؛ ینعم  یب  بتکم  نیا  رد  قـالخا  مه  زاـب  مناوتن  رگا  یلو  منک  یم  رارف  هداـم  ربج  زا  مناوتب  رگا  تسا ؛ هداـم  ربـج  بتکم 

رگراک هقبط  زا  دیاب  ارچ  دیگنج ؟ دیاب  یفده  هچ  يارب  یبتکم  نینچ  رد  دوش ؛ یمن  فیرعت  قالخا  ادـخ  نودـب  سپ  میتسه ؛ روبجم 
نوخ زا  هرطق  کی  یتح  درادـن  شزرا  دـیرادرب ، ار  ادـخ  رگا  زگره ! دـنامب !؟ یقاب  رگراک  هقبط  هک  موش  هتـشک  نم  ایآ  درک ؟ عافد 

دهشا  » دشاب و روتوم  رتو  هللا و  راث  ترضح  دوش و  یم  حرطم  هللا » الا  هلا  نا ال  دهشا   » هک ینامز  رگم  زگره ! دزیرب ؛ (ع ) نیـسح ماما 
ماما سدقت  دنوش ، فذح  هدمآ ، (ع ) نیسح ماما  هرابرد  اه  همانترایز  رد  هک  یمیهافم  رگا  .دوش  ققحم  قلخلا » یف  نکـس  کمد  نا 
مایق دوش ، فذـح  ناشیا  همانمارم  همانتیـصو و  يادـتبا  زا  هللا »… الا  هلا  ـال  نا  دهـشا  نیـسحلا  نا   » رگا .تسا  نکمم  ریغ  (ع ) نیـسح

فالتخا همه  .تسه  لاتق  يدـنب و  فص  روهظ ، رـصع  ات  هللا » الا  هلا  نا ال  دهـشا   » دوجو اب  یلو  تشاد ؛ دـهاوخن  یهیجوت  ترـضح 
ادـتبا هک  هللا  الا  هلا  زا ال  دـح  نآ  سپ  .دـنگنج  یم  هللا  الا  هلا  هملک ال  يارب  مه  (ع ) نامز ماما  تسا ؛ هملک  کـی  نیمه  لـیلد  هب  مه 

.تسین گنج  نیا  رسفم  دش ، هداد  حرش 
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اه تریصب  همه  يانبم  دیحوت 

هب دناسر ، یم  ربص  تماقتـسا و  هب  ار  ام  دوش و  یم  لاتق  فص و  تریـصب و  بجوم  هک  دـنهد  یم  (ع ) ءایبنا هک  ییاه  تریـصب  همه 
ياهریـسفت اـب  یناـمحر  نید  یلک و  حلـص  هـب  نآ  زا  هـک  درک  فـیرعت  يروـط  ار  دـیحوت  ناوـت  یم  ددرگ ؛ یمرب  دـیحوت  زا  كرد 

مرکا یبن  ياه  هوزغ  داهج ، تایآ  هب  نآ  زا  هک  درک  ریـسفت  يروط  ار  دـیحوت  ناوت  یم  یفرط  زا  دیـسر ؛ هدـش ، نآ  زا  هک  يددـعتم 
سرت زا  شریبکت  يادـص  اب  نانمـشد  هک  تسا  نیدـحوملا  ماما  ناـمه  (ع ) نینمؤملاریما دیـسر ؛ نینح  ردـب و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
بناـج کـی  زا  دـشک و  یم  ار  شریـشمش  دـنک ، یم  ماـمت  ار  تجح  یتقو  هک  تسا  نیدـحوملا  ماـما  ناـمه  نیا  دـنداد ؛ یم  ناـج 

ماـما هک  (ع ) ناـمز ماـما  .مینک  فـیرعت  هنوـگچ  ار  دـیحوت  هک  تـسا  نـیا  مـهم  دـیآ ؛ یم  نوریب  فرط  نآ  زا  دور و  یم  ناـیناورهن 
فرط نآ  زا  دراذگ و  یم  ملاع  فرط  نیا  زا  ار  راقفلاوذ  دیآ ، یم  یتقو  دراد ، اهنت  وا  دنراد  همه  نابوخ  هچ  ره  تسا و  نیدحوملا 
ناـمه .دراد  مـه  مـنهج  دراد ، تـنج  تـشهب و  هـک  ییادــخ  ناـمه  .دراد  تـمحر  ماـیپ  ناـشیا  هـکنیا  اـب  دــشک ؛ یم  نوریب  ملاـع 

یلع هللا  تمعن  تسا ، راربـالا  یلع  هللا  تمعن  هک  ینینمؤملاریما  ناـمه  تسه ؛ مه  راـنلا  مساـق  تسا ، هنجلا  مساـق  هک  ینینمؤـملاریما 
.تسه مه  راجفلا 

رگا تساهدوبعم ؛ رس  رب  ملاع  رد  اهاوعد  همه  ًالصا  دیآ ؛ یم  دیدپ  لاتق  فص و  دوش ، تسرد  رگا  دیحوت  زا  ام  یقلت  كرد و  سپ 
مینک و یم  باـختنا  هلا  میتسه و  ریقف  اـم  دـیگنج ؟ یم  دـش و  یم  ریگرد  دـیاب  ارچ  دوبن ، ریقف  جاـتحم و  درک و  یمن  شتـسرپ  هدـنب 

هلا رگا  یلو  دش ؛ دهاوخ  یمئاد  نآ  رس  رب  عزانت  تسا ، دودحم  نوچ  دشاب ، ایند  ام  هلا  رگا  میگنج ؛ یم  رگیدکی  اب  هلا  رس  رب  سپس 
همه هلئـسم  دننک ؛ یم  يدنب  فص  رفک  كرـش و  رـس  رب  دنوش و  یم  هدـحاو  دـی  رگیدـکی  اب  نیدـحوم  همه  دـش ، قح  ترـضح  ام 

.تسا نیمه  زین  (ع ) ءایبنا
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هب هک  دوش  یم  قیبطت  يزیچ  هچ  هب  دـیحوت  نیا  مینیبب  ات  میهد  یم  حیـضوت  رت  قیمع  هبترم  کی  رد  ار  دـیحوت  نیا  دـعب  تاـسلج  رد 
ًارْوَج َو ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَـع  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمَی  « ؛ دـیآ یم  نوریب  (ع ) ناـمز ماـما  ماـیق  نآ  لد  زا  دـسر و  یم  نینح  ردـب و  اروشاـع و 
تسا و هتفرگ  ارف  ار  ملاع  نمـشد  ههبج  .تسا  يریگرد  دروخ و  دز و  شالت و  يراکادف و  دنمزاین  لدع  زا  ملاع  يالتما  »(1) ؛ ًاْملُظ

لدع یتح  تسا ؛ دیحوت  مه  ترضح  راک  همه  هتبلا  تسین ؛ تحار  ترـضح  راک  نیاربانب  دنک ؛ لیدبت  ار  همه  دهاوخ  یم  ترـضح 
دیحوت تابـسانت  دنهد ، یم  طسب  ترـضح  هک  یلدع  درک ؛ فیرعت  ار  تلادع  ناوتب  دیحوت  نودـب  هک  تسین  دـیحوت  ضرع  رد  مه 

ِیف ِیلاَـح  ًادِـحاَو َو  ًادْرِو  اَـهُّلُک  يِداَرْوَأ  ِیلاَـمْعَأ َو  َنوُکَت  یَّتَـح  « ؛ دـشاب هنادـحوم  رـشب  یگدـنز  همه  دـنهاوخ  یم  ترـضح  تسا ؛
مه دوش ، یم  هناملاظ  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  مه  دیحوت  زا  جورخ  اب  ملظ ؛ ینعی  نآ ، زا  جورخ  لدع و  ینعی  نیا  »(2) ؛ ادَمْرَس َِکتَمْدِخ 
یم هناملاظ  نارگید  اب  ناسنا  هطبار  مه  دوش ، یم  هناملاظ  ملاع  توکلم  اب  ناسنا  هطبار  مه  دوش ، یم  هناـملاظ  ملاـع  اـب  ناـسنا  هطبار 

کی ندـب  رد  هک  تسا  یلولـس  لثم  دـش ، جراخ  یگدـنب  رادـم  زا  رگا  ناسنا  دوش ؛ یم  هناملاظ  شدوخ  اب  ناسنا  هطبار  مه  و  دوش ،
… هللادبعابا ای  کیلع  مالسلا  .تسا  هدش  جراخ  دوخ  رادم  زا  رادناج 
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( مرحم موس  بش   ) ربص لماع  تریصب 

ربص لماع  تریصب 

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیموس  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ 
ربـص دـهع  هب  هراـشا  نمـض  ثحب  همادا  رد  ناـشیا  .تسا  هدـش  رازگرب  هیـضیف ) هسردـم   ) مـق هللاراـث  تأـیه  رد  هـک  تـسا  لاس 94 
رظن زا  .دندرک  ناونع  تریـصب  هب  ندیـسر  ار  (ع ) نیموصعم اب  نینمؤم  یهارمه  لماوع  زا  یکی  دوخ ، نانمـشد  هنتف  رب  (ع ) نیموصعم

تاعوضوم دوخ  تریـصب  نیا  .دـنک  ناسآ  ار  (ع ) نیموصعم اب  یهارمه  ياه  جـنر  اـه و  یتخـس  دـناوت  یم  تریـصب  نتـشاد  ناـشیا 
همه هب  یبایتسد  هکنیا  نمـض  دیامن ؛ راومه  (ع ) نیموصعم اب  یهارمه  يارب  ار  هار  دناوت  یم  کی  ره  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  یفلتخم 

رد ناشیا  طسوت  ناسنا  ریـس  يریگتـسد و  اب  زین  همادا  رد  و  (ع ) موصعم دوخ  طسوت  فراعم  نایب  قیرط  زا  ادـتبا  زین  اـه  تریـصب  نیا 
نآ منهج  فسخ و  نایاپ  ندید  رافک و  يدام  تاناکما  نطاب  رد  یهلا  هنتف  هدهاشم  اه  تریصب  نیا  زا  یکی  .دنوش  یم  ققحم  ناسنا 

نینمؤم صتخم  طقف  هک  لاعتم  يادـخ  رترب  یقاب و  ياـه  قزر  هب  دـیاب  نینمؤم  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .تسا  نآ  زا  یـشوپ  مشچ  و 
ياه هدـعو  رود و  ياه  هدـنیآ  ندـید  کیدزن  دـننک  یم  داجیا  ناسنا  رد  (ع ) نیموصعم هک  يرگید  تریـصب  .دـنزودب  مشچ  تسا ،

يزوریپ دننام  ییاه  هدـعو  .دوب  دـهاوخ  یگداتـسیا  تماقتـسا و  عنام  دوخ  یهلا  ياه  هدـعو  زا  تلفغ  هک  ارچ  تسا ؛ لاعتم  يادـخ 
تریصب عون  نیا  هلمج  زا  ءادفلا  هل  انحاورا  رـصع  ماما  تسد  هب  دوعوم  هعماج  ققحت  زین  یبقع و  رد  یعطق  يزوریپ  ایند و  رد  ییاهن 

رد (ع ) نیموصعم دوخ  تسد  هب  مه  نآ  هک  تسا  ناـسنا  رد  یتفرعم  لوحت  کـی  دـنمزاین  یکیدزن  برق و  ساـسحا  نیا  هتبلا  .تسا 
هلـصافالب ققحت  قح  ترـضح  ياه  هدعو  زا  يرایـسب  لاعتم ، يادخ  هدنیآ  ياه  هدعو  رب  هوالع  هک  دـنچ  ره  .دوش  یم  داجیا  ناسنا 

(ع) موصعم اب  یهارمه  ربص و  بجوم  هک  يرگید  تریـصب  .دیـسر  مه  تشهب  ياقل  هب  ایند  نیا  رد  ناوت  یم  یتح  هک  اجنآ  ات  دنراد 
ره دشاب و  ادخ  یلو  اب  ناسنا  یهارمه  فقاوم  نیرت  تخس  زا  یکی  گرم  دیاش  .تسا  تایح  توم و  زا  ناسنا  یقلت  رییغت  دوش  یم 
یم رییغت  تایح  توم و  زا  ار  ناسنا  یقلت  یهلا  ياـیلوا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .درذـگب  تمالـس  هب  نآ  زا  یتحار  هب  دـناوتن  یـسک 

هتکن اما  .دنناسر  یم  (ع ) ماما اب  تیعم  لاعتم و  يادخ  تبحم  ماقم  هب  ار  وا  قیرط  نیا  زا  دنیامن و  یم  سونأم  گرم  اب  ار  وا  دـنهد و 
دیاب یهلا  يایلوا  دوخ  هکلب  دیآ  یمن  تسد  هب  فراعم  دونش  تفگ و  اب  تریصب  هک  تسا  نیا  اه  تریصب  نیا  هب  ندیسر  رد  یلـصا 

تریصب لصا  هک  تشاد  هجوت  مه  هتکن  نیا  هب  دیاب  هکنیا  نمض  .دنناسرب  اه  تریـصب  نیا  هب  دننک و  يریگتـسد  يربهار و  ار  ناسنا 
.تسا (ع ) ماما رون  زین 
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(ع) موصعم اب  یهارمه  رد  ناسنا  ربص  لماع  ناونع  هب  نآ ، زا  ییاه  هنومن  تریصب و 

.مهئادعا یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

ْحِّبَـسَف َو ِْلیَّللا  ِءانآ  ْنِم  اِهبوُرُغ َو  َْلبَقَو  ِسْمَّشلا  ِعُولُط  َلـْبَق  َکِّبَر  ِدْـمَِحب  ْحِّبَـس  َنُولوُقَی َو  اـم  یلَع  ِْربْصاَـف  : » تسا هدومرف  میرک  نآرق 
ٌْریَخ َکِّبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِّم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَـنْعَّتَم  اَـم  َیلِإ  َکـْیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  اـَلَو  یـضَْرت *  َکَّلََعل  ِراـهَّنلا  َفارْطَأ 
هنتف رب  دیاب  ناشیا  تسا ؛ هتفرگ  تاناحتما  اه و  هنتف  رب  ربص  دـهع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  لاعتم  يادـخ  ( 131-130/ هط «) یَْقبَأَو

يرادیاپ اه  نآ  .دننک  يرادیاپ  دنتـسه _  مالـسلا  مهیلع  همئا  نانمـشد  نامه  هک  هدرک _  ردقم  اه  نآ  يارب  لاعتم  يادخ  هک  ییاه 
مهیلع نیموصعم  اب  یهارمه  نتفریذـپ   ییوس  زا  دـهد ؛ یم  روبع  يداو  نیا  زا  مه  ار  نارگید  هک  تساـه  نآ  يرادـیاپ  دـننک و  یم 

زا ار  دوخ  ریـسم  ناوت  یم  هتبلا  دـش ؛ دـهاوخ  هجاوم  ییاه  یتخـس  اب  یهارمه  نیا  رد  دراد و  یمزاول  هار ، نیا  رد  تکرح  مالـسلا و 
نیا مزاول  زا  هک  ار  ییاـه  یتخـس  زا  يرایـسب  تسا  نکمم  ناـسنا  دومن ؛ باـختنا  ار  يرگید  هار  هدرک و  ادـج  (ع ) نیموـصعم ریـسم 

.دش دهاوخ  مورحم  مه  یهارمه  نیا  جیاتن  زا  هجیتن  رد  هک  دشاب  هتشادن  تسا ، یهارمه 

ادخ یعطق  رترب و  ياه  هدعو  هب  يراودیما  رافک و  يرهاظ  تاعتمت  زا  یشوپ  مشچ 

هار نیا  رد  تکرح  دراد ؛ یمزاول  لباقم ، ههبج  یهلا و  يایلوا  يریگرد  نیگنـس  هنتف  رد  ندشن  ریگ  نیمز  ادـخ و  يایلوا  اب  یهارمه 
میناوتب ات  دـننک  یم  کمک  ار  ام  هک  دنتـسه  هچ  اه  تریـصب  نیا  یلو  .تفای  تسد  اـه  نادـب  دـیاب  هک  دراد  زاـین  ییاـه  تریـصب  هب 
هدومرف هراشا  اه  تریـصب  نیا  زا  یکی  هب  ترـضح  هب  باطخ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  میراذـگب ؟ رـس  تشپ  ار  هار  ياه  یتخس 

نآ يارب  لاعتم  يادخ  هک  رافک _  نوگانوگ  فیاوط  ییایند  ياه  هفوکـش  زا  دیاب  ام  یقلت  میـشاب ؛ ام  نآ  یلـصا  بطاخم  دیاش  هک 
رارق نیگنس  ناحتما  هنتف و  کی  ياه  هنحـص  نیا  تشپ  هک  میمهفب  ات  دوش  ضوع  دنتـسه _  قرغ  اه  یـشوخ  نآ  رد  هداد و  رارق  اه 

ناملد میرادرب و  ایندـلا » هایحلا  هرهز   » زا مشچ  مینیبب و  ار  لاـعتم  يادـخ  رتراگدـنام  رتهب و  ياـه  يزور  نآ  دـیاب  هکنیا  مود  دراد ؛
رد لاعتم  يادخ  دوش ؛ یم  ریگ  نیمز  ناسنا  هک  تسادیپ  تروص  نیا  ریغ  رد  دنتـسه ؛ یقبا » ریخ و   » هک دـشاب  ییاه  يزور  راودـیما 
زا ار  اه  نآ  تسا و  هداد  رارق  ار  ایند  ياه  هفوکش  اه _  نآ  زا  هتسد  کی  طقف  هن  رافک _  فلتخم  فیاوط  يارب  نیگنس  ناحتما  نیا 

.تسا هدرک  عتمتم  يرهاظ  ياه  یشوخ  اه و  یتحار  تورث ، تردق ، ییایند  ياه  هولج 
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ییاه هدنیآ  هب  دیاب  هک  تسا  نیا  دنک ، لمحت  ار  ادخ  يایلوا  اب   یهارمه  یتخـس  دناوتب  ناسنا  ات  دـنک  یم  کمک  هک  يرگید  هتکن 
يادخ /60 ؛) مور «) ٌّقَح ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَف  « ؛ تشاد نامیا  اه  هدـنیآ  نآ  هب  دـش و  فقاو  هتفرگ  رظن  رد  اـم  يارب  لاـعتم  يادـخ  هک 

هک ترخآ  رد  يزوریپ  هدعو  مه  تسایند ، رد  يزوریپ  هدعو  مه  اه ، هدـعو  نیا  تسا ؛ هداد  ییاه  هدـعو  (ع ) ءایلوا ءایبنا و  هب  لاعتم 
نیمه رد  يزوریپ  هدعو  لاعتم  يادخ  ترخآ ، رد  يزوریپ  هدـعو  رب  هوالع  نیاربانب  دـنروخ ؛ یم  مشچ  هب  مه  نآرق  رـسارس  رد  هتبلا 

هللا و داـبع  نیمز  نیا  ناـثراو  /128 ؛) فارعا «) َنیقَّتُمِلل ُهَِبقاـعلاَو  ِهِداـبِع  نِم  ُءاـشَی  نَم  اـُهثِروی  ِهَِّلل  َضرَـألا  َّنا  « ؛ تسا هداد  مه  ار  اـیند 
.تسا هدز  مقر  اه  نآ  يارب  ار  ریخ  نایاپ  لاعتم  يادخ  دنتسه و  نیقتم 

تارکذـت زا  یکی  لیلد  نیمه  هب  دـنک ؛ تماقتـسا  هار  نیا  رد  دـناوت  یمن  هک  تسا  یعیبط  دـنک  تلفغ  اه  هدـعو  نآ  زا  ناـسنا  رگا   
َو  » ای َنیقَّتُمِلل » ُهَِبقاعلاَو  ِهِدابِع  نِم  ُءاشَی  نَم  اُهثِروی  ِهَِّلل  َضرَألا  َّنا  : » تسا نینچ  هراب  نیا  رد  فلتخم  ياه  نایب  اب  نآرق  یهلا و  يءایبنا 

يدُْهلِاب َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِّذَلا  َوُه   » ای و  ( 5/ صصق «) َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن 
زا ریغ  دهد ؛ یم  یعطق  هدـعو  ام  هب  اهراب  تایآ  نیا  رد  نآرق  /9 ؛) فص «) َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْول  ِلُک َو  ِهّ ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  َو 

تریـصب و کی  نآ  هدوب و  لیلق  دـیآ و  یمن  باسح  هب  يزیچ  نآ  لباقم  رد  ایند  عاتم  لک  هک  ترخآ _  حـتف  يزوریپ و  هدـعو  نآ 
يزوریپ کی  تسا ؛ حرطم  ایند  نیمه  رد  لاعتم  يادـخ  یعطق  ياه  هدـعو  اـیند و  نیمه  رد  يزوریپ  زا  ثحب  تسا _  يرگید  هاـگن 

؛ دنا هداد  هدعو  نآ  هب  زین  (ع ) ءایبنا همه  هک  دوش  یم  یهتنم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سدقم  دوجو  روحم  رب  يا  هعماج  هب  هک  یعطق 
هدـعو وا  هب  ار  دوخ  تما  مه  (ع ) ءایبنا همه  هداد و  ار  وا  مایق  هدـعو  (ع ) ءایبنا همه  هب  لاعتم  يادـخ  هک  (ع ) موصعم یلو  نامه  ینعی 
هدـعو نیا  ردـق  نآ  دـنا ؛ هداد  یعطق  هدـعو  ار  دوخ  تما  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  سدـقم  دوجو  هلمج  زا  دـنا ؛ هداد  یم 

هدرک لقن  ترـضح  زا  قافتالاب  ار  هلئـسم  نیا  یلو  دـنراد  فالتخا  مه  اب  تماما  عوضوم  لصا  رد  هکنیا  اب  نیقیرف  هک  هدوب  هدرتسگ 
: هک دزیگنا  یم  رب  ار  نم  لسن  زا  يدـنزرف  لاعتم  يادـخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  ایند  زا  زور  کی  رگا  یتح  دـنیامرف : یم  ترـضح  دـنا ؛

هنوگچ هدـنیآ  هک  لیـصفت  نیا  اب  لاعتم _  يادـخ  یعطق  ياه  هدـعو  كرد  اروج ؛» املظ و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  »
كرد و  دـنهد  _  یم  هدـعو  نآ  هب  نارگید  هک  يدوعوم  عماوج  اب  دوعوم  هعماـج  نیا  تواـفت  داـتفا و  دـهاوخ  یقاـفتا  هچ  تسا و 

رد ام  رگا  تساه ؛ تریـصب  زا  یکی  درادن ، فلخت  تسا و  یعطق  ادخ  هدـعو  هکنیا  هب  داقتعا  ملع و  دوعوم و  هعماج  نآ  زا  حـیحص 
.دوش یم  راوشد  یلیخ  تماقتسا  میشابن  یعطق  يزوریپ  راظتنا  رد  ایند  نیمه 
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نایاپ هب  ور  اه  یکیرات  نارود و  ياه  یتخـس  همه  نآ ، رد  هک  هداد  ار  نآ  هدعو  فلتخم  ریباعت  اب  لاعتم  يادخ  هک  يدوعوم  هعماج 
دننام تسا ؛ هتفرگ  رظن  رد  ام  يارب  هدـمآ ، نآرق  رد  هک  یفاصوا  اب  لاعتم ، يادـخ  هک  دراد  یعطق  يا  هدـنیآ  نآ  زا  تیاـکح  تسا ،

سمّـشلا و و  : » سمـش هکرابم  هروس  ای  و  یَّلََجت » اَذِإ  ِراَهَّنلاَو  یَـشْغَی *  اَذِإ  ِْلیَّللاَو  : » لـیل هکراـبم  هروس  اـی  رجف  هکراـبم  هروس  تاـیآ 
هک يدوعوم  عماوج  اب  نآ  هسیاقم  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  یفاصوا  اب  نآ _  ققحت  هب  دـیما  مهف و  دوعوم و  هعماج  نآ  كرد  اـهحض »

.دنا هداد  ام  هب  (ع ) ءایبنا هک  تسا  ییاه  تریصب  زا  یکی  دنا _  هداد  هدعو  نآ  هب  نارگید 

رود ياه  هدنیآ  یهلا و  ياه  هدعو  ندید  کیدزن 

(ع) ناشیا تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  ییاه  تریـصب  تاهجوت و  زا  رگید  یکی  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب   
یم کیدزن  ام  يارب  ار  رود  ياه  هدنیآ  نآ  دوخ ، فرصت  اب   هک  تسا  نیا  دنک ، یم  کمک  هار  رد  ام  تماقتـسا  هب  دنا و  هداد  ام  هب 

لاعتم يادخ  دوش ؛ یم  تواسق  بجوم  دنتـسه ، سرتسد  زا  رود  هک  دنک  ساسحا  دنیبب و  رود  یلیخ  ار  اه  هدـنیآ  ناسنا  رگا  .دـننک 
دندرک ساسحا  هک  دیـشابن  باتک  لها  لـثم  /16 ؛) دیدح «) ْمُُهبُوُلق ْتَسَقَف  ُدَـمَْألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  : » دـیامرف یم  دـیدح  هکرابم  هروس  رد 

اه تصرف  تسا و  رود  یلیخ  فده  هک  دنک  ساسحا  رگا  ناسنا  دـندش ؛ راچد  تواسق  هب  تسا و  سرتسد  زا  رود  یلیخ  اه  تصرف 
، تسا دایز  شتـصرف  هک  دنک  ساسحا  رگا  دوش ، یم  فرـشم  یترایز  رفـس  هب  هک  یـسک  دوش ؛ یم  راچد  بلق  تواسق  هب  دنناوارف ،
زا دـهد و  یمن  تسد  زا  مه  ار  بش  کی  یتح  تسا ، هاتوک  تصرف  هک  دـنک  ساسحا  رگا  یلو  دـنک ؛ یم  یتسـس  دوش و  یم  لـبنت 

یتسس راچد  دنیبب ، رود  ار  اه  هدعو  رگا  ناسنا  .تسا  ناسنا  تیـصاخ  نیا  دنک ؛ یم  يزیر  همانرب  شیاه  هیناث  يارب  لوا  هظحل  نامه 
تماقتـسا درادرب و  ماگ  نآ  يارب  دـناوت  یمن  هک  تسا  یعیبط  تساـجک ، روهظ  هک  دـنک  ساـسحا  یـسک  رگا  دوش ؛ یم  تواـسق  و 

رد حبـص  نیا  زا  روـظنم  /81 ؛) دوه «) ٍبیِرَِقب ُْحبُّـصلا  َسَیلَأ  « ؛ تسا نیمه  تمایق  هب  تبـسن  یتح  اه  تریـصب  زا  یکی  نیارباـنب  دـنک ؛
َبَرَْتقا : » دـیامرف یم  ًاحیرـص  تمایق  هرابرد  نآرق  تسا ؛ هدـش  ریـسفت  روهظ  حبـص  هب  تایاور  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا  تمایق  رهاـظ 

هچنآ تسا ؛ کیدزن  یلیخ  اه  نآ  باسح  دنتـسه و  باسح  ضرعم  رد  اـه  نآ  /1 ؛) ءءایبنا «) َنوُضِْرعَّم ٍهَْلفَغ  ِیف  ْمُهَو  ْمُُهباَسِح  ِساـَّنِلل 
باسح زور  هک  دنمهف  یم  دـننک ، ادـیپ  هجوت  رگا  تساه ؛ نآ  تلفغ  ضارعا و  دـنمهفن ، ار  برق  نیا  يا  هدـع  هک  دوش  یم  بجوم 

(ع) نیموصعم هک  تسا  یتریـصب  هدنیآ  ندید  کیدزن  نیا  دنیبب و  کیدزن  ار  اه  هدنیآ  نآ  دیاب  ناسنا  نیاربانب  تسا ؛ کیدزن  یلیخ 
.دنهد یم  ام  هب 
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رود ياه  هدنیآ  هب  برق  هنیمز  یتفرعم ، لوحت 

یمن تسد  هب  فرح  اب  لوحت  نیا  تسا ؛ ناسنا  رد  یتفرعم  لوحت  داجیا  دنمزاین  یهلا  ياه  هدعو  رود و  ياه  هدـنیآ  ندـید  کیدزن 
؛ دنیب یمن  کیدزن  ار  ادـخ  یعطق  ياه  هدـعو  روهظ و  تمایق و  وا   دوشن ، ادـیپ  ناسنا  رد  يا  یتفرعم  لوحت  نینچ  هک  یمادام  .دـیآ 
زا هکلب  کیدزن و  ام  هب  لاعتم  يادخ  یناکم _  برق  هن  تسا ، ینامز  برق  سنج  زا  هن  هک  قح _  ترـضح  برق  رد  هک  روط  نیمه 
مه نارگید ، زا  مه  ادخ ، /85 ؛) هعقاو «) ْمُکنِم ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو   » ای ق/16 ) «) دیرَولا ِْلبَح  ْنِم  ِهیلا  ُبَرقَأ  ُنَحن  « ؛ تسا رت  کیدزن  همه 

؛ تسین مه  ینامز  برق  سنج  زا  برق  نیا  تسا ؛ یتفرعم  لوحت  کی  جاـتحم  برق  نیا  كرد  تسا ؛ رت  کـیدزن  اـم  هب  ناـمدوخ  زا 
یکیدزن ساسحا  همه  هب  وا  دـنک ؛ ساسحا  ار  قح  ترـضح  برق  دـناوت  یمن  دوشن ، داجیا  ناسنا  رد  لوحت  نیا  هک  یمادام  نیاربانب 

زا ینعی  /44 ؛) تلـصف «) ٍدـیَِعب ٍناَکَّم  نِم  َنْوَداَُنی  : » دـننز یم  ادـص  هنوگ  نیا  تمایق  زور  ار  دارفا  نیا  .لاعتم  يادـخ  هب  زج  دـنک ، یم 
.دننک یمن  ساسحا  ار  برق  نیا  اریز  دننز ؛ یم  ادص  ار  اه  نآ  رود  ياه  هلصاف 

رد یتفرعم  لوحت  کی  اب  هک  تسه  مه  یناکم  ارف  ینامزارف و  تسا ، یناـکم  ریغ  یناـمزریغ و  برق  کـی  برق  نیا  هک  روط  ناـمه 
دیدپ یتفرعم  لوحت  کی  ناسنا  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  رد  ینامز  قح ، ياه  هدعو  تمایق و  برق  ساسحا  دوش ؛ یم  ادیپ  ناسنا 
داجیا ینعی  تریصب  دننزب ؛ فرح  ام  اب  طقف  هک  تسین  هنوگ  نیا  ینعی  دننک ؛ یم  داجیا  ام  رد  ار  ریس  نیا  (ع ) نیموصعم دشاب ؛ هدمآ 

هکلب تسین  لیخت  مهوت و  کی  نیا  مینک ؛ برق  ساسحا  اـت  داـجیا  لوحت  اـم  رد  هک  تسا  نیا  نید  شقن  یتفرعم ؛ لوحت  ریـس و  نآ 
هنرگو دنک ؛ یم  هدامآ  نداتسیا  تماقتسا و  مادقا و  يارب  ار  ام  برق  نیا  مینک ؛ یم  برق  ساسحا  میـسر و  یم  برق  دوهـش  هب  ًاعقاو 

.دهدب تسد  زا  ار  شلمحت  ناسنا  هک  دوش  یم  بجوم  دنتسه ، سرتسد  زا  رود  دنک  ساسحا  ناسنا  هک  يرود  ياه  هدعو  دوجو 
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میروخ و یم  تسکش  رهاظ  هب  ادرف  دندومرف : یم  ام  هب  اروشاع  بش  رد  ترضح  میدوب و  (ع ) ءادهشلا دیس  باحصا  ياج  هب  ام  رگا 
تموکح نآ  مسر و  یم  تداهـش  هب  مه  نم  یتح  و  درادـن ) دوجو  (ع ) ماما يارب  یتسکـش  عقاو  رد  هتبلا   ) میوش یم  هتـشک  اـم  همه 

: دنتفگ یم  ام  هب  میدوب و  ام  رگا  میدرک ؟ یم  هچ  ام  دوش ، یم  لوکوم  رود  رایـسب  ياه  هدـنیآ  هب  دـیدوب  نآ  لابند  امـش  هک  یلدـع 
هدنیآ یلو  دنریگب  رارق  راشف  تحت  امـش  تیب  لها  نازیزع و  دیوش و  ماندب  دیهدب و  ار  دوخ  ناج  یتسه و  همه  نادـیم  نیا  رد  نالا 

هچ میتسیاب ؟ ترـضح  باحـصا  دننام  میهدب و  ار  نامناج  میدوب  رـضاح  ام  ایآ  تسا ، تسدرود  رایـسب  دیتسه  نآ  راظتنا  رد  هک  يا 
« ٍبیِرَِقب ُْحبُّـصلا  َسَیل  « ؛ دنتـسه مه  کیدزن  هتبلا  هک  دنیبب ؟ کیدزن  ار  ادخ  ياه  هدعو  دناوت  یم  هک  دوش  یم  ادیپ  ناسنا  رد  یلوحت 

یمن ساسحا  ار  برق  نیا  دـتفین ، قافتا  ناسنا  رد  لمحت  نآ  ات  یلو  دنتـسه ؛ تقیقح  کی  ناـیب  ود  ره  ْمُُهباَـسِح » ِساـَّنِلل  َبَرَْتقا   » اـی
یم ام  هب  هک  ییاه  تریـصب  زا  رگید  یکی  نیاربانب  دنک ؛ یمن  تماقتـسا  مادـقا و  دـنکن ، ساسحا  ار  برق  نیا  هک  مه  یمادام  دـنک ؛
دیاب اه  هویم  نیا  دوب ؛ سردوز  ياه  هویم  لابند  هب  دیابن  ادخ  يارب  تماقتسا  ریـسم  رد  هک  تسا  نیا  تفایب  تسد  نآ  هب  دیاب  دنهد و 

دنهاوخ یم  اه  نآ  دننک ؛ یم  هلجع  دنتـسه و  لجعتـسم  تلود  لابند  هب  ترـضح ، روهظ  راظتنا  رد  يا  هدع  دنوش ؛ هدـیچ  ات  دنـسرب 
یم هلجع  دـننیب و  یم  دایز  ار  هلـصاف  هدـشن و  ققحم  اه  نآ  رد  تفرعم  نیا  نوچ  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یهلا  هدـعو  نیا  تقو ، زا  شیپ 

برق رد  هاگ  نآ  میهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  دیاب  ام  درادـن ؛ هلجع  هب  يزاین  دـید ، کیدزن  ار  اه  هلـصاف  نآ  یـسک  رگا  یلو  دـننک ؛
لابند هلجع و  بارطضا و  باتـش و  هب  یجایتحا  سپ  مینیب ؛ یم  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  لاعتم  يادخ  هک  ار  یعطق  جیاتن  نآ  مادقا ، نیا 

و دوش ، یم  تشادرب  زییاپ  رد  يا  هویم  کی  دننک ، یم  قرف  مه  اب  ناتخرد  هویم  دسرب ؛ دـیاب  هویم  نیا  تسین ؛ ندوب  لجعتـسم  تلود 
هب لاعتم  يادخ  هک  يا  هعماج  .تخانش  ار  هدعو  نامه  دوب و  راودیما  ادخ  ياه  هدعو  هب  دیاب  نیاربانب  راهب ؛ لصف  رد  رگید  يا  هویم 
رد بلط  نیا  رگا  .تسا  هتشاذگ  ام  ترطف  رد  ار  نآ  بلط  هک  تسا  يزیچ  نامه  ًاقیقد  دیـشاب ، نآ  رظتنم  دیوگ  یم  هداد و  هدعو  ام 

نایب تایاور  نآرق و  نابز  زا  ار  روهظ  هدـنیآ و  نآ  دـیاب  بسانم  تصرف  کی  رد  هتبلا  تشادـن ؛ ینعم  اه  هدـعو  نیا  دوبن  اـم  ترطف 
یباراف و لثم  یتح  نارگید  هک  يا  هلـضاف  ياه  هنیدـم  دوعوم و  عماوج  اب  تسا و  يا  هدـنیآ  هنوگچ  هدـنیآ  نآ  هک  مینادـب  اـت  مینک 
هک ار  ینیما  دلب  نآ  تسا و  (ع ) نامز ماما  رهش  یبنلا و  هنیدم  هک  يا  هنیدم  دیاب  ام  دراد ؛ یتوافت  هچ  دنا ، هداد  ار  نآ  هدعو  نارگید 
هب ار  ام  دـننک و  یم  ریوصت  ار  هدـنیآ  نآ  (ع ) ءاـیبنا نآرق و  مینک  ؛ ریوصت  میـشاب ، نآ  راـظتنا  رد  دـیاب  اـم  دـنک و  یم  میـسرت  نآرق 

ار اه  هدنیآ  نآ  دنک  تکرح  نید  اب  ناسنا  رگا  دوش ؛ یم  داجیا  یلوحت  فرـصت و  هک  بیترت  نیدـب  دـنناسر ؛ یم  نآ  برق  ساسحا 
اه و یتخـس  لمحت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنک ؛ يرادـیاپ  تماقتـسا و  دـناوتب  ات  دـنک  یم  کـمک  ناـسنا  هب  نیا  دـنیب و  یم  کـیدزن 
هب میناوتن  اـم  دوش  یم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی  تسا ؛ راوـشد  دـنیب ، یم  رود  یلیخ  ار  اـه  نآ  هک  ییاـه  هدـنیآ  يارب  ندوـبرظتنم 

.تسا کیدزن  ترخآ ، تسا و  هیسن  ایند  سکعرب ، هک  یلاح  رد  تسا ؛ ترخآ  ندوب  رود  ساسحا  مینک ، راک  ترخآ  يارب  یتحار 
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ایند نیا  رد  تشهب  ياقل  قح و  ترضح  کیدزن  هدعو  هدهاشم 

َّنِإ « ؛ تسادخ هدعو  مه  نآ  هک  تسام  راظتنا  رد  مه  دـقن  هدـعو  کی  دوش ، یم  ققحم  اه  هدـعو  ساسارب  هک  يا  هدـنیآ  نآ  زج  هب 
تشهب نآ  زا  ریغ  یتشهب  ینعی  دنیب ؛ یم  ار  نآ  هجیتن  هلصافالب  دنک ، لاعتم  يادخ  هار  رد  یمادقا  ره  یسک  ره  ِباسِْحلا ؛» ُعیرَس  َهَّللا 
يرگید تریـصب  كرد و  کی  مه  نیا  ٍمیِعَن ؛» یَِفل  َراَْربَأـْلا  َّنِإ  « ؛ دوش یم  ققحم  نونکا  مه  میتسه ، نآ  راـظتنا  رد  اـم  هک  تسدرود 

نآ هتبلا  دهد ؛ یم  هدعو  ام  هب  دقن  ِدقن  تشهب  کی  ینعی  دنک ؛ یم  مهارف  ام  يارب  ار  يرادیاپ  ناکما  دهد و  یم  ام  هب  نید  هک  تسا 
؛ تسا رتدقن  مه  ایند  زا  تشهب  نآ  هک  دـنناد  یم  تقد  لها  تسا ؛ رتدـقن  مه  ایند  زا  یتح  تسا ؛ دـقن  کیدزن و  مه  ترخآ  تشهب 

تـسادخ هدعو  نآ  زا  يرگید  هولج  مه  نیا  دوش ؛ یم  عورـش  ایند  نیمه  زا  تشهب  نامه  ترخآ ، ملاع  دـقن  تشهب  نآ  زا  ریغ  یلو 
دناوت یم  دریگ ، یم  ًادـقن  ادـخ  زا  ار  دوخ  لمع  دزم  هک  یناسنا  .دـنک  تماقتـسا  دـناوت  یم  یتحار  هب  دـیمهف ، ار  نآ  ناسنا  رگا  هک 
زگره لاعتم  يادخ  هک  دمهف  یم  دنیب و  یم  ار  ادخ  دـقن  ياطع  نآ  هدـش و  زاب  شمـشچ  یـسک  نینچ  دـنک ؛ يرادـیاپ  تماقتـسا و 

.دهدن ماجنا  ار  لمع  تین  زا  سپ  رگا  یتح  دنک ؛ یم  اطع  ار  شباوث  لمع ، تین  اب  نامزمه  دزادنا و  یمن  رخأت  هب  ار  وا  شاداپ 

هیـسن باوث  کی  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  دنـسیون ؛ یم  وا  يارب  ار  لـمع  باوث  دـنک ، ریخ  لـمع  تین  یـسک  رگا  تاـیاور  ساـسارب 
؛ تسا دـقن  نآ  دزم  دوـش و  یم  تبث  شدوـجو  هیفحـص  رد  ریخ  لـمع  ناوـنع  هب  وا  تین  هظحل  ناـمه  رد  هـکلب  دنـسیون  یم  شیارب 
؛ دراد دـقن  ِدـقن  شیاشگ  کی  دـقن و  دزم  کی  سفن  اب  یتفلاخم  ره  يا و  هضیرف  ره  ماجنا  یهانگ ، ره  كرت  يزاـمن ، ره  ندـناوخ 
هب باب  کی  تسه و  تینارون  کی  تیفرظ و  کی  ردص و  حرـش  کی  هظحل ، نامه  رد  تسه و  فرط  نآ  زا  دقن  ياطع  کی  ینعی 

یکی مه  نیا  دسرب ؛ مه  تماقتسا  يرادیاپ و  هب  دناوت  یم  دیسر  كرد  نیا  هب  یسک  رگا  دوش ؛ یم  زاب  تشهب  يوس  هب  ادخ و  يوس 
زا ریغ  نید  .دـنیوگب  ام  هب  هک  تسین  نیا  هلئـسم  طقف  تسین ؛ يرگید  ياـج  رد  تسا و  هداد  اـم  هب  نید  هک  تسا  ییاـه  تریـصب  زا 

ناسنا رگا  دناسر ؛ یم  دصقم  هب  ار  ناسنا  دریگ و  یم  مه  ار  ام  تسد  هک  تسا  نیا  رت  مهم  دـهد ، یم  ناشن  ام  هب  ار  قافآ  نیا  هکنیا 
دننک یم  زاب  ار  ناسنا  مشچ  هکلب  دننز ، یمن  فرح  وا  يارب  بوخ  هدنیآ  کی  زا  طقف  دـنک ، تکرح  (ع ) ماما ادـخ و  یلو  نید و  اب 

تکرح ادخ  يایلوا  اب  هک  یـسک  تسا ، دقن  وت  ياهدزم  همه  دنیوگ  یم  ناسنا  هب  رگا  .دنک  برق  ساسحا  دنیبب و  ار  هدنیآ  ناسنا  ات 
هدـنیآ هب  لوکوم  ادـخ  ياه  شاداپ  دـنک ؛ یم  ساسحا  ار  ادـخ  ياه  شاداپ  دـنیب و  یم  ار  ادـخ  دـقن  ياـهدزم  هظحل  ره  دـنک ، یم 

هک یـسک  تسادخ ؛ لضف  هدنیآ ، دزم  مهد ؛ یم  ار  وت  دزم  ًادعب  نم  نک و  لمع  نالا  وت  دـیوگب : لاعتم  يادـخ  درادـن  ینعم  تسین ؛
رد نم  ات  نک  راک  نالا  وت  هک  دیوگب  ام  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  دیهدب ، هدشن ، کشخ  شقرع  زونه  یتقو  ار  رگراک  دزم  دیوگ  یم 

دقن دزم  ادـخ  اـیآ  دوش ؟ یم  هچ  ادـخ  دـقن  دزم  یلو  تسا ؛ ظوفحم  دوخ  ياـج  رد  ترخآ  باوث  هتبلا  مهدـب ؟ ار  وت  باوـث  تماـیق 
فلتخم ياه  نایب  اب  مه  نید  تسه ؛ دـقن  شیاشگ  کی  دـنک  یم  ناسنا  هک  یتماقتـسا  ربص و  ره  رد  یهانگ ، كرت  ره  رد  درادـن ؟

یم ار  ادخ  عیرـس  باسح  دقن و  ياه  شاداپ  اهدزم و  دـهد ، ریـس  ار  وا  نید  دوش و  نید  هارمه  یـسک  رگا  دـهد ؛ یم  ار  نآ  هدـعو 
.دنیب یم  منهج  طسو  ای  تشهب  طسو  ار  دوخ  وا  ِباسِْحلا ؛» ُعیرَس  َهَّللا  َّنِإ  « ؛ دنیب
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تایح توم و  زا  ناسنا  یقلت  رییغت 

یقلت رییغت  تسا ، تماقتـسا  داجیا  شفده  دـنا و  هدرک  هیکت  نآ  يور  مالـسلا  مهیلع  همئا  نآرق و  هک  ییاه  تریـصب  زا  رگید  یکی 
ریـسم رد  تماقتـسا  تسایند ؛ اب  ام  عطاقت  هطقن  اـهوزرآ و  همه  ناـیاپ  گرم  هک  تسا  نیا  اـم  یقلت  تسا ؛ تاـیح  توم و  زا  ناـسنا 

یم گرم  هب  تبون  یتقو  هک  تسا  یعیبط  مینک ؛ روبع  ایند  تایح  زا  دـیاب  میمهف  یم  هک  دـناسر  یم  ییاـج  هب  ار  راـک  ادـخ  ياـیلوا 
زا ار  دوخ  فص  گرم ، ندیسر  اب  میتسیاب ، ادخ  يایلوا  رانک  هلهو  نیا  زا  لبق  ات  رگا  یتح  مینک ؛ تماقتـسا  میناوت  یمن  رگید  دسر ،

تماقتـسا دـیاب  ناسنا  هک  یفقاوم  نیرت  تخـس  زا  یکی  یلو  درذـگ  یم  شرگید  ياه  سوه  زا  ناسنا  مینک ؛ یم  ادـج  ادـخ  يایلوا 
ام اب  درادن ؛ یبوخ  عاضوا  وت  هللادیبع  دومرف : یفعج  هللادیبع  هب  ترضح  تسا ؛ گرم  هظحل  دنامب ، یقاب  ادخ  يایلوا  رانک  رد  ات  دنک 
وا .مرذگ  یمن  مناج  زا  اما  مرذگ  یم  ملام  زا  مهد و  یم  ار  دوخ  بکرم  بسا و  نم  تفگ : وا  یـسر ؛ یم  يزوریپ  حـتف و  هب  هک  ایب 

دتسیا و یمن  ادخ  يایلوا  رانک  رگید  دهدب ، ار  شناج  تسا  رارق  هک  ییاج  زا  یلو  دنک ؛ یلام  قافنا  دهدب و  ار  شلام  تسا  رـضاح 
یکی .دوش  ریگرد  ادخ  یلو  اب  يرهاظ  تایح  نیا  ظفح  يارب  دیاش  یتح  دشک ؛ یم  رانک  مارآ  مارآ  دـنک و  یم  ادـج  ار  دوخ  فص 

ملاع رد  هتبلا  تسا ؛ گرم  فقوم  دشاب ، مه  اه  تماقتـسا  نیرت  تخـس  دیاش  داتـسیا و  ادخ  يایلوا  رانک  دـیاب  نآ  رد  هک  یفقاوم  زا 
؛ دنراد يرتالاب  ياه  ناحتما  ادخ ، يایلوا  رانک  رد  دنتـشذگ  ناشناج  زا  هک  یناسک  تسه ؛ مه  يرت  ینیگنـس  ياه  تادهاجم  نطاب 

طسو ناج  ياپ  هک  تسا  ییاج  مینک ، تماقتـسا  میتسیاب و  ادخ  يایلوا  ادخ و  هار  رد  دیاب  ام  هک  یفقاوم  نیرت  تخـس  زا  یکی  یلو 
.میهدب ار  نامناج  دیاب  تسا و 
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ءایبنا دننام  سک  چیه  تسا ؛ تایح  گرم و  زا  یقلت  رییغت  دسر ، یم  ام  هب  یهلا  يایلوا  نید و  زا  هک  ییاه  تریصب  زا  یکی  نیاربانب 
اروشاع رد  .دوب  دهاوخ  تماقتسا  هب  رداق  ناسنا  دنک ، رییغت  گرم  زا  یقلت  نیا  رگا  دنا ؛ هدرکن  فیرعت  ار  گرم  تایح و  (ع ) ایلوا و 

ِیَنب ًاربَص  : » دنیامرف یم  دوخ  باحصا  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  دش ، یم  رت  تخس  نطاب  رد  ناطیـش  موجه  رازراک و  هک 
گرم دینک ؛ تمواقم  یگداتـسیا و  مه  ار  تصرف  نیا  دینک ؛ لمحت  »(1) ؛ ِءاَّرَّـضلا ِسُْؤْبلا َو  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌهَرَْطنَق  ّاَلِإ  ُتْوَْملا  اَم  مارِکلا 

رد باحصا  هب  تبـسن  ترـضح  زا  مه  يرگید  ریبعت  دهد ؛ یم  روبع  يدبا  تمعن  تمـس  هب  اه  یتخـس  زا  ار  امـش  هک  تسا  لپ  کی 
اوموق ُمارِْکلا  ُیا  اَـهّ اُومُوق  « ؛ تسا (ع ) ءادهـشلا دیـس  ناـیب  رد  گرم  زا  رگید  یقلت  کـی  مه  نیا  تسا ؛ هدـش  لـقن  رخآ  هظحل  ناـمه 
تمارک هب  هک  یناسک  تمارک و  ماقم  نابحاص  يا  »(2) ؛ مکیلإ موقلا  لسر  ماهـسلا  هذه  نإف  هنم  دبال  يذلا  توملا  یلإ  هللا  مکمحر 

َّنِإ ُْلق  « ؛ دریگ یم  ار  اه  نآ  نابیرگ  گرم  دننک ، یم  رارف  هک  مه  یناسک  یتح  تسامـش ؛ راظتنا  رد  ًامتح  گرم  دیا ، هدیـسر  سفن 
ِءَالُؤَه ُرْسِج  ْمِِهتاَّنَج َو  َیلِإ  ِءَالُؤَه  ُرْسِج  ُتْوَْملا  َو  : » دندومرف ترـضح  ثیدح  نامه  رد  دعب  و  ْمُکیقالُم » ُّهَنِإَف  ُْهنِم  َنوُّرِفَت  يّذَلا  َتْوَْملا 

هک ییاهریت  نیا  دریگب ؛ ار  امـش  نابیرگ  گرم  دـیراذگن  دـیورب و  گرم  يوس  هب  دـیزیخرب و  میرک  ياه  ناـسنا  يا  مِهِمیِحَج » َیلِإ 
لها هک  تسا  یلپ  گرم  تسین ؛ هلـصاف  گرم  کـی  زج  منهج  تشهب و  امـش و  نیب  دنتـسه ؛ تیعمج  نیا  ياـه  هداتـسرف  دـیآ ، یم 

.دناسر یم  ناشتشهب  هب  مه  ار  نینمؤم  دنک و  یم  دراو  ناشمنهج  هب  ار  لطاب 
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مشچ هک  دنیب  یم  دصقم  تمـس  هب  یلپ  هرطنق و  ار  گرم  وا  دوش و  یم  داجیا  ناسنا  رد  گرم  زا  یکرد  یقلت و  نینچ  بیترت  نیدب 
زج گرم  رگم  دنک ؛ یم  ریـسفت  يدیدج  لکـش  هب  ار  گرم  رتالاب  نیا  زا  دنک و  یم  زاب  گرم  زا  دعب  ياه  هدنیآ  يوس  هب  ار  ناسنا 
رد تسین ؛ حرطم  یهام  دیـشروخ و  شوگ و  نابز ، مشچ ، رگید  گرم  اب  دوش ؟ یم  هتفرگ  ام  زا  ام ، ِيرهاظ  تاناکما  هک  تسا  نیا 

نیا دیاب  گرم  ماگنه  دـننک ، یم  یگدـنز  تاناکما  نیا  اب  هدیـسرن و  ادـخ  هب  هک  یناسک  .دـنرادن  دوجو  يدام  تاناکما  نیا  گرم 
هدیدن ار  تاناکما  نیا  ًالـصا  هدرک ، یگدـنز  ادـخ  اب  هدیـسر و  ادـخ  هب  ایند  نیمه  رد  هک  یـسک  یلو  دـنهدب ؛ تسد  زا  ار  اهدوبعم 

؛ مرپب مهاوخ  یم  نم  نوچ  ریگب  ار  تدوخ  شاب و  بظاوم  تخرد ! يا  تفگ : تسشن و  دنمونت  دنلب و  یتخرد   يور  يا  هشپ  .تسا 
ادخ اب  ایند  رد  هدرک و  ادیپ  ار  ادخ  هک  یـسک  یهد ! یم  ندیرپ  رادشه  الاح  هک  مدـشن  وت  نتـسشن  هجوتم  ًالـصا  نم  تفگ : تخرد 

؟ دندوب اجک  ًالـصا  اه  نیا  دیوگ : یم  دنک ؛ رکف  اه  نآ  نداد  تسد  زا  هب  هک  تسا  هدیدن  ار  تاناکما  نیا  ًالـصا  دنک ، یم  یگدـنز 
.مریگب هلصاف  اه  نیا  زا  هک  میسرتب  الاح  هک  درک  یم  هرادا  ار  ام  ادخ  زا  ریغ  یسک  رگم 

فراعم نایب  هب  ندرکن  افتکا  تریصب و  هب  ندیسر  رد  نینمؤم  زا  یهلا  يایلوا  يریگتسد 

هچ دیوگ ؟ یم  ار  تومت » نا  لبق  اوتوم   » اه ناسنا  هب  یسک  هچ  دنک ؟ یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  یقلت  رییغت  نیا  (ع ) ءایبنا زج  یـسک  هچ 
َتوُکَلَم َِجلَی  َْنل  « ؟ دیـشاب هتـشاد  یمود  دلوت  هکنیا  رگم  دـیوش  یمن  ملاع  توکلم  دراو  دـیوگ  یم  (ع ) یـسیع ترـضح  زج  یـسک 

شدوخ زا  دشاب و  هتـشادن  يدیدج  دلوت  هتـشاد ، ایند  رد  هک  یعیبط  دـلوت  نیا  زا  ریغ  هک  یـسک  »(1) ؛ ِْنیَتَّرَم َْدلُوی  َْمل  ْنَم  ِتاَوَمَّـسلا 
ار گرم  یسک  هچ  (ع ) ءایبنا زج  تسا ؛ هدادن  دای  ام  هب  یـسک  (ع ) ءایبنا زج  ار  ریباعت  نیا  .دوش  یمن  ملاع  توکلم  دراو  دوشن ، دلوتم 

ْمِِهتاّنَج یِلا  ِءالؤه  ُرْـسِج  ُتوملاو  ِهَعِـساولا … ِناـنِْجلا  َیلِإ  ِءاّرَّـضلاَو  ِسُُؤْبلا  ِنَع  ْمُِکب  ُُربْعَت  ٌهَرَْطنَق  َّـالِإ   » هک دـنک  یم  ریـسفت  هنوگ  نیا 
، دنتسین یندنام  دنوش و  یم  مامت  تعرس  هب  اه  یتخس  هک  یقلت  نیا  داجیا  گرم و  زا  یقلت  رییغت  نیا  ْمِهِمیحَج ؛» یلإ  ِءالؤه  ُرْـسِجَو 

یم یتـقو  ناـسنا  ینعی  تریـصب ؛ ینعی  نیا  »(2) ؛ ٍهَلیِوَط ٍهَحاَر  یَبـْقُِعب  اوُراَـصَف  ًهَلِیلَق  ًاـماَّیَأ  اوُرَبَـص  « ؛ تسین یـسک  زا  (ع ) ءاـیبنا زا  زج 
هتبلا .تسا  ینالوط  اه  یتحار  نارود  یلو  تسا ؛ هاتوک  یلیخ  اـه  یتخـس  نارود  هک  دـنادب  دتـسیاب  ادـخ  ادـخ و  یلو  ياـپ  دـهاوخ 

یم ام  هب  طقف  نیعمجا  مهیلع  هللا  تولـص  ناـشیا  تیب  لـها  مرکا و  یبن  مالـسلا و  مهیلع  یهلا  ياـیلوا  ءاـیبنا و  هک  تسین  نیا  روظنم 
معط دـیایب ، ام  غارـس  هب  گرم  هکنیا  زا  لبق  دـنرب و  یم  مدـق  هب  مدـق  دـنریگ و  یم  ار  ام  تسد  هکلب  تسا ، لپ  کی  گرم  دـنیوگب 

یم ناشن  ناسنا  هب  ار  گرم  تقیقح  دننک ؛ یم  گرم  قاتـشم  ار  وا  دننک ؛ یم  سونأم  گرم  اب  ار  ناسنا  دنناشچ ؛ یم  ام  هب  ار  گرم 
َال : » دیامرف یم  نیقتم  هبطخ  رد  ترضح  .دوش  رارق  یب  ناسنا  ات  دننز  یم  رانک  ناسنا  مشچ  لباقم  زا  ار  دعب  ملاوع  ياه  هدرپ  دنهد و 

یسک رگا  »(3) ؛ ِباَقِْعلا َنِم  ًاـفْوَخَو  ِباَّوَثلا  َیلِإ  ًاـقْوَش  ٍْنیَع  َهَفْرَط  ْمِهِداَـسْجَأ  ِیف  ْمُهُحاَوْرَأ  َّرِقَتْـسَت  َْمل  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبَتَک  يِذـَّلا  ُلَـجَْألا 
یم دـیدهت  ار  ناسنا  هک  ار  یتارطاخم  رترب و  ياه  باوث  دـنز ؛ یم  رانک  ار  اـه  هدرپ  دریگ و  یم  ار  وا  تسد  نیقتم  ماـما  دـش ، یقتم 

يادخ هکنیا  رگم  دروایب ، ماود  ایند  رد  دناوت  یمن  رگید  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ؛ یم  رارق  یب  ار  وا  دـنهد و  یم  ناشن  ناسنا  هب  دـننک 
هغالبلا جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریبعت  نیا  .تسین  ندز  فرح  طقف  (ع ) ءایبنا راک  سپ  دـنک ؛ ررقم  یلجا  وا  يارب  لاعتم 

دندمآ نارگید  نایفسوبا و  هک  يزور  نآ  »(4) ؛ ِمُأ هّ يْدَِثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبَال  ِهَّللا  و  : » دندومرف هک  تسا  هدمآ 
؛ دندرک یم  مهتم  ار  نم  زور  نآ  دننک ؛ دوخ  ور  هلابند  ار  نم  دنتساوخ  یم  میریگ ، یم  ار  وت  قح  ام  راذگب ، نادیم  هب  اپ  ایب  دنتفگو :
؛ یتسه تموکح  کلم و  لابند  وت  دنتفگ : یم  متفگ ، یم  نخـس  رگا  دسرت و  یم  گرم  زا  هک  دـنتفگ  یم  مدرک ، یم  توکـس  رگا 
؟ مسرت یم  گرم  زا  نم  ایآ  متفر ؛ یم  نمشد  هنیس  رد  هنوگچ  نم  دیا  هدید  امش  یّتَلا » اَّیَّتَلا َو  َدَعب  َتاَهیَه  : » دندومرف ترضح  سپس 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  درگ  هناورپ  لـثم  هک  مدوـب  نم  نیا  دـیدرک ، یم  رارف  امـش  همه  هک  گـنج  راوـشد  ياـه  هظحل 
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زا رت  سونأم  گرم  اب  نم  تسوا ، تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـندومرف : دـعب  مدرک ؛ یم  تظفاحم  ناـشیا  زا  مدـیخرچ و 
تبرض زا  دعب  ترـضح  هک  يا  هظحل  نآ  تسا ؛ هدمآ  هغالبلا  جهن  همان 22  رد  ترضح  زا  يرگید  ریبعت  متسه ؛ ردام  هنیـس  هب  لفط 

ریبعت رایسب  هک  دنراد  توم  باب  رد  يریبعت  دنیامرف ، یم  تیـصو  هلزنم  هب  ینانخـس  دننک و  یم  عادو  همه  اب  هیلع  هللا  هنعل  مجلم  نبا 
َدَجَو ٍِبلاَطَو  َدَرَو ، بِراَقَک  َّالِإ  ُْتنُک  اَمَو  ُُهتْرَْکنَأ  ٌِعلاَط  َالَو  ُُهتْهِرَک  ٌدِراَو  ِتْوَْملا  َنِم  ِینَأَـجَف  اَـم  ِهللاَو  : » دـندومرف ناـشیا  تسا ؛ یبیجع 
يارب گرم  اریز  مدـشن ؛ هجاوم  یناهگان  رما  کـی  اـب  نم  »(5) ؛ ِراَْربَْأّلِل ٌْریَخ  ِهَّللا  َدـنِع  اَمَو  َدَـجَو  ٍِبلاَطَو  َدَرَو ، بِراَقَک  َّـالِإ  ُْتنُک  اَـمَو 
يارب یناهگان  رما  کی  گرم  دنیامرف : یم  ترضح  یلو  دنسرت ؛ یم  رایـسب  دنوش و  یم  هجاوم  نآ  اب  ًاتعفد  تسا و  یناهگان  یـضعب 

زا نم  هک  دشن  رادـیدپ  نم  رب  يزیچ  مشاب ؛ هتـشاد  تهارک  نآ  زا  نم  هک  دـشن  دراو  نم  رب  یگدامآ  نودـب  ًاتعفد و  گرم  دوبن ؛ نم 
ددرگ و یم  بآ  لابند  هب  نابایب  رد  هک  مدوب  يا  هنـشت  لثم  مدش  هجاوم  گرم  اب  نم  یتقو  دشاب ؛ رکنم  نم  رظن  رد  دیایب و  مدـب  نآ 

نم دوب ؛ هنوگ  نیا  گرم  اب  نم  یقالت  دنک ؛ ادیپ  ار  شعاطم  هک  متسه  یعاطم  بلاط  لثم  دنک ؛ یم  دروخرب  بآ  همـشچ  هب  ناهگان 
ٌْریَخ ِهَّللا  َدـنِع  اَم  َو  « ؛ مدرک یم  وجتـسج  ار  نآ  مدوب و  نآ  هنـشت  هک  ما  هدیـسر  یفقوم  هب  ما و  هدرک  ادـیپ  ار  دوخ  هدـشمگ  گرم  اب 

؛ تسا رتهب  وا  يارب  ایند  عاتم  همه  زا  تسادخ  دزن  هچنآ  هک  تسا  نیا  شدیلک  دش ، راربا  وزج  ناسنا  رگا  /198 ؛) نارمع لآ  «) ِراَْربَْأّلِل
.میتسیاب (ع ) ادخ يایلوا  رانک  تخس  ياه  هظحل  رد  دهد  یم  ناکما  ام  هب  هک  تسا  يا  هلئسم  گرم  زا  ناسنا  یقلت  رییغت  سپ 
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تاـناکما لاـم و  زا  ثحب  دـهدب ؛ ادـخ  نید  ادـخ و  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  دـیاب  هک  تسا  يا  هظحل  ناـسنا ، يارب  هظحل  نیرت  تخس 
؛ تسا لکـشم  هتبلا  هک  تسا  یلام  هدهاجم  قافنا و  ینعم  هب  نیا  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  ناج  دهدب و  ار  شلام  دناوت  یم  ناسنا  تسین ؛

ادـخ یلو  هارمه  دـناوت  یمن  دـشاب ، هدـشن  ضوع  گرم  زا  ناسنا  یقلت  رگا  اجنیا  دـهدب ؛ ار  شناج  دـهاوخ  یم  ناسنا  یهاـگ  یلو 
رییغت دـیاب  گرم  زا  یقلت  نیاربانب  دـنک ؛ یم  يریگ  هراـنک  هدرک و  تشحو  دوش  یم  هجاوم  گرم  اـب  یتقو  دـنک ؛ ربص  تماقتـسا و 

زا (ع ) ءایبنا لثم  یـسک  هچ  نآرق و  دننام  اجک  رد  تسا ؛ گرم  زا  یقلت  رییغت  نیمه  دنا  هداد  ام  هب  هک  ییاه  تریـصب  زا  یکی  دـنک ؛
هچ دـنا ؛ هدرک  لیدـبت  بولطم  يرما  هب  ناسنا  دزن  ار  گرم  هدومن و  ضوع  ار  ناسنا  یقلت  اه  نآ  دـنا ؟ هتفگ  نخـس  ناسنا  اب  گرم 
هک اجنآ  ات  تسا ؛ گرم  دای  هدش ، دیکأت  نآ  رب  هک  ییاه  تدابع  زا  یکی  ام  فراعم  رد  دهد ؟ یم  گرم  اب  سنا  سرد  ام  هب  یـسک 
یم هبیط  تایح  هب  تداهـش و  باوث  هب  دراد و  ار  ادخ  هار  رد  هدهاجم  باوث  دنک ، دای  ار  گرم  زور  ره  هک  یـسک  رگا  دـنا : هدومرف 

.دسر

تسین و یفاک  رما  نیا  يارب  فراعم  بسک  هتبلا  دـنهد ؛ یم  اـم  هب  (ع ) ءاـیبنا هک  تسا  یفراـعم  قیرط  زا  یقلت ، رییغت  نیا  زا  یـشخب   
یتقو داتفا ؛ اروشاع  بش  رد  هک  یقافتا  دننام  دننزب ؛ رانک  وا  لباقم  زا  ار  اه  هدرپ  ات  دنک  ریس  (ع ) ادخ يایلوا  اب  مارآ  مارآ  دیاب  ناسنا 
گرم قاتشم  اه  نآ  هک  يوحن  هب  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشتاماقم  دندز و  رانک  ار  اه  هدرپ  ترـضح  دنداتـسیا ، دنداد و  ناحتما  باحـصا 

هک نالا  دنتفگ : باحصا  زا  یکی  هب  بش  نآ  رد  دندرک ؛ یم  حازم  مه  اب  اروشاع  بش  رد  اه  نآ  زا  یضعب  یتح  هک  اجنآ  ات  دندش ؛
لاحـشوخ یک  سپ  میـشابن ، لاحـشوخ  نالا  رگا  یلو  مدوبن ؛ یعبط  خوش  مدآ  نم  یناد  یم  وت  تفگ : تسین ؟ ندرک  یخوش  نامز 

رد میتسه ؛ تنج  نآ  راظتنا  رد  ام  دیدیدن ؟ دنداد ، ناشن  ام  هب  ترـضح  هک  ار  یتنج  نآ  رگم  دیدیدن ؟ ار  تاماقم  نآ  رگم  میـشاب ؟
وگتفگ و طقف  عوضوم  سپ  تسا ؛ نداد  ریـس  ینعم  نیا  دـندرک ؛ یمن  ساسحا  ار  اهریـشمش  يزیت  یتح  اـه  نآ  تسا  هدـمآ  تیاور 

.دنک یم  ضوع  توم  تایح و  زا  ار  ناسنا  یقلت  دهد و  یم  ریس  ار  مدآ  یهلا  ملعم  تسین ؛ فرح 
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لپ کی  زج  يزیچ  گرم   هک  دنک  یم  ساسحا  دنیب و  یم  ار  يدـعب  ملاوع  دوش و  یم  ضوع  گرم  زا  ناسنا  كرد  بیترت  نیدـب   
اه نیا  تسا ؛ هیلوا  ياهریـس  نیا  دوش ؛ یم  دراو  يرگید  هناخنامهم  هب  لاعتم  يادخ  هناخنامهم  کی  زا  هک  دنک  یم  ساسحا  تسین ؛
نِإ َتْوَْملا  اُّوَنَمَتَف  ِساَّنلا  ِنوُد  نِم  ِهَِّلل  ءاَِیلْوَأ  ْمُّکَنَأ  ُْمتْمَعَز  نِإ  اوُداَه  َنیِّذَلا  ُیَأ  اَهّ اَی  ُْلق  « ؛ دنسر یم  یهلا  تبحم  ماقم  هب  هک  دنا  یناسک 

ام دوش ؛ یم  لیدـبت  عیفر  ياه  تبحم  هب  ام  کچوک  تبحم  دـننک و  یم  تبحم  رد  دراو  ار  اـم  (ع ) ءاـیبنا /6 ؛) هعمج «) َنِیقِداَص ُْمتنُک 
باتک و تیعقوم و  زیم و  هالک و  فشک و  فیک و  هدادلد  ام  میـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  ایند  نیمه  دیاب  ام  اجک ؟ ادخ  تبحم  اجک و 
؟ دنک افوکـش  ام  لد  رد  ار  بح  نیا  دـناوت  یم  (ع ) ءایبنا زج  یـسک  هچ  دراد ؟ یتبـسن  هچ  ام  اب  ادـخ  بح  میتسه ؛ نامدوخ  تانوئش 

ادـخ یلو  ًاـعقاو  رگا  َنِیقِداَـص » ُْمتنُک  نِإ  َتْوَْـملا  اُوـَّنَمَتَف  ِساـَّنلا  ِنوُد  نِم  ِهَِّلل  ءاَِـیلْوَأ  ْمُّکَنَأ   » هک تسا  نیا  بح  نیا  ییافوکـش  هجیتـن 
ماما هب  .دنک  یم  گرم  يانمت  گرم ، هظحل  رد  تسا و  هنوگ  نیا  نمؤم  لقاال  دینک ؛ انمت  ار  گرم  دیراد ، تسود  ار  ادخ  دـیتسه و 

؛ درادن تسود  ار  وا  ياقل  مه  ادخ  دشاب ، هتـشادن  تسود  ار  ادخ  ياقل  یـسک  رگا  هک  تسین  روط  نیا  رگم  درک : ضرع  (ع ) یبتجم
گرم تقیقح  دور و  یم  رانک  هدرپ  یتقو  تسین ؛ كالم  تاظحل  نیا  دندومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  دیآ ؟ یمن  مشوخ  گرم  زا  نم 

ار ایند  دیاب  تسا و  کیدزن  ادخ  برق  هدیـسر و  ارف  ادخ  اب  تاقالم  گرم و  نامز  دـمهف  یم  ناسنا  هک  ییاجنآ  دوش و  یم  دوهـشم 
رانک هدرپ  یتقو  هنرگو  تسا ؛ نامیا  نتشادن  هناشن  یشاب ، هتشادن  تسود  ار  گرم  رگا  اجنآ  رد  يورب ، لاعتم  يادخ  دزن  يراذگب و 

هک دنـسر  یم  قایتشا  زا  يدح  هب  گرم  زا  لبق  دننک و  یم  دـشر  نونکا  يا  هدـع  یتح  دـنوش ؛ یم  گرم  قاتـشم  نینمؤم  دور ، یم 
بح لاعتم و  يادـخ  هب  قایتشا  نآ  رگا  .دـنروآ  یمن  ماود  دـننک و  یمن  گنرد  دـنکن ، ررقم  اه  نآ  يارب  یلجا  لاـعتم  يادـخ  رگا 
یم دـنیب و  یم  ار  ایند  زا  رتارف  گرم و  تیعقاو  ناسنا  ینعی  تسا ؛ تریـصب  نامه  نیا  دوش ؛ یم  رارق  یب  ایند  رد  ناـسنا  دـمآ ، یهلا 

گرم هکلب  ناسنا ؛ تایح  عطاقت  هطقن  رمع و  نایاپ  هن  تسا ، دـیدج  دـلوت  کی  يدـعب و  ملاوع  يوس  هب  یلپ  طـقف  گرم  هک  دـمهف 
.تسا ناسنا  تایح  تعفر  هطقن 
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دوش ادیپ  وا  رد  ییاهوزرآ  ینعی  دشاب ؛ وا  ياهزورآ  همادا  گرم  هک  دننک  یم  تیبرت  ار  یناسنا  (ع ) ءایبنا هک  تسا  نیا  رتالاب  نیا  زا 
شلد رد  ییاه  قایتشا  ِباَّوَثلا » َیلِإ  ًاقْوَش  : » دندومرف نیقتم  باب  رد  ترـضح  هک  یتلاح  دننام  دـسر ؛ یم  اه  نآ  هب  گرم  اب  طقف  هک 

یم لاعتم  يادخ  تبحم  ماقم  هب  ار  ناسنا  هکنیا  رتالاب  نیا  زا  یتح  دنک ؛ یم  گرم  رارق  یب  قاتـشم و  ار  وا  اه  قایتشا  نآ  هک  تسه 
.دراد ار  هللا  ءاقل  راظتنا  ماقم  نآ  رد  هک  دنناسر ،

یم طوقـس  لامتحا  دـش و  ینارحب  امیپاوه  رد  تیعـضو  هک  دـندرک  یم  لقن  رـصاعم  نارود  رد  ادـخ  ياـیلوا  زا  یکی  تـالاوحا  رد 
؛ دوب هتـسشن  لاحـشوخ  شاشب و  یلیخ  ناـشیا  یلو  دـندرک  هداـعلا  قوف  تیعـضو  مـالعا  دـندش ؛ نوگرگد  برطـضم و  همه  تفر ؛
؛ تسا هدیـسر  (ع ) نینمؤملاریما اـب  نم  داـعیم  مدوب ؛ هظحل  نیا  رظتنم  رمع  کـی  نم  تفگ : یتـسه ؟ لاحـشوخ  ردـقنیا  ارچ  دـنتفگ :

ََّیلإ ّْبِبَح  َْکَیلِإ  اقْوَش  َْکنِم َو  اقَرَف  َِکب َو  اناَمیِإ  َِکباَتِِکب َو  اقیِدْـصَت  َْکنِم َو  ًهَیْـشَخ  ََکل َو  اـّبُح  ِیْبلَق  َأَـلْمَت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  »
؟ دراد دوجو  ناسنا  يارب  توم  زا  رتالاب  یتمارک  هچ  »(1) ؛ َهَمارَْکلاَو َجَرَْفلاَو  َهَحاّرلا  َِکئاِقل  یف  یل  ْلَعْجاَو  یئاِقل ، ِْببْحَاَو  َكِءاِقل 

یقلت طقف  هن  دش ، هارمه  (ع ) یهلا يءایبنا  اب  یـسک  رگا  تسین ؛ توم  زا  رتالاب  یتمارک  ینعی  مارِکلا ؛» ِیَنب  ًاربَص  : » دندومرف ترـضح 
هب مدق  مارآ و  مارآ  دـننز و  یم  رانک  ار  اه  باجح  دـنهد ؛ یم  رییغت  زین  ار  وا  ساسحا  هکلب  دـننک ، یم  ضوع  گرم  زا  ًائادـتبا  ار  وا 
هللا ءاقل  قاتشم  نآ ، زا  رتالاب  ای  دشاب  تشهب  قاتـشم  هکنیا  زا  معا  دننک ؛ یم  گرم  قاتـشم  هدرک و  سونأم  رتالاب  ملاوع  اب  ار  وا  مدق 

.تسین نکمم  (ع ) موصعم اب  زج  رما  نیا  هک  دشاب ؛
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دـهدب و شوگ  دونـشب و  (ع ) ءایبنا زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق  دوش ؛ یمن  لصاح  وگتفگ  اـب  طـقف  تـالوحت  نیا  زا  کـی  چـیه 
معط مارآ  مارآ  ناوتب  ات  دـش  هارمه  (ع ) ءایبنا اب  دـیاب  هکلب  دوش ؛ یمن  لصاح  راک  نیا  اب  طقف  تریـصب  نیا  یلو  دـیامن ؛ عمـس  ياقلا 
بیر کش و  دیدرت و  زج  دنکن ، یهارمه  رگا  دونش و  یم  ار  اه  نیا  ناسنا  هنرگو   دیـسر ؛ قیاقح  نیا  هب  دیـشچ و  ار  اه  فرح  نیا 

یم ریبعت  نآرق  تاناویح ؛ لثم  یلو  دنونش  یم  ار  اه  فرح  دنوش ، یمن  هارمه  (ع ) ءایبنا اب  هک  یناسک  دنک ؛ یمن  داجیا  ناسنا  لد  رد 
يِذـَّلا ِلَثَمَک  اًرُوتْـسَم  ًاباَجِح  ِهَرِخآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذـَّلا ال  َْنَیبَو  َکَْنَیب  اَْـنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اَذِإَو  اًْرقَو  ْمِِهناَذآ  ِیفَو  : » دـیامرف یم  دـنک و 

ناشیادن یتقو  .تسا  ناهنپ  هدیشوپ و  باجح  ولو  تسه ، باجح  نآرق  اه و  نآ  نیب  /171 ؛) هرقب «) ًءاَِدن ًءاَعُد َو  ّاَلِإ  ُعَمْسَی  َال  اَِمب  ُقِْعنَی 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ذـفان  ظعاوم  نیا  دـنوش و  یم  ار  ییاهادـص  طقف  وا  دـینز ؛ یم  ادـص  ار  ناویح  کی  اـیوگ  دـیهد ، یم 
، تسین ام  رد  اه  تریصب  نیا  رگا  ًالوا  نیاربانب  دونش ؛ یمن  ادص  رس و  زج  دنوش ، یم  عطاس  ترضح  سدقم  دوجو  زا  هک  ار  يراونا 
ار (ع ) نیموصعم تاملک  نآرق و  هک  میا  هتـشادن  تصرف  میا ؛ هدادـن  شوگ  میا و  هدرکن  عمـس  ياقلا  اـم  هک  تسا  نیا  شلیلد  کـی 
هک دـسر  یم  ییاج  هب  راک  مینکن  یهارمه  رگا  میا ؛ هدرکن  یهارمه  ًایناث  تساه ؛ نخـس  نیا  زا  رپ  نآرق  هنرگو  مینک ؛ عمـس  ياـقلا 
وا یلو  دوش  یم  هدناوخ  نآرق  /7 ؛) هرقب «) ٌهَواَشِغ ْمِهِراَْصبَأ  یَلَعَو  ْمِهِعْمَس  یَلَعَو  ْمِهبُوُلق  یَلَع  ُهّللا  َمَتَخ  « ؛ دوش یم  رهم  مه  ناسنا  بلق 

.تسا باجح  رد 
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اه تریصب  همه  تقیقح  (ع ،) ماما

هب ندیـسر  هبیط و  تایح  هب  ندیـسر  یهلا ، ياه  هدعو  هب  ناسنا  ساسحا  رییغت  توم ، زا  یقلت  رد  رییغت  زا  معا  دش  ضرع  هچنآ  همه 
رون تریـصب ، تسا ؛ ناـسنا  رد  (ع ) ماـما دوـخ  یلجت  اـه  تریـصب  نیا  همه  دنتـسین ؛ (ع ) ماـما زا  يادـج  يزیچ  روـن و … تریـصب و 

.تسا ناسنا  رد  (ع ) ماما تایح  روهظ  تایح ، زا  ناسنا  یقلت  رییغت  هبیط و  تایح  هب  ندیسر  .تسا  (ع ) ماما

یعِجْرا ُهَِّنئَمْطُْملا *  ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  ای  « ؛ تسا هداد  رییغت  ار  تاناکما  اه و  تصرف  گرم و  زا  یقلت  هک  تسا  نیا  اروشاع  جـیاتن  زا  یکی 
دـش دـمآ و  زا  تسام و  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  گرم و  زا  يا  هنوگ  هب  ار  ام  یقلت  دـهاوخ  یم  اروشاع  ًهَّیِـضْرَم » ًهَیِـضار  ِّکِبَر  یلِإ 

ُهَمَّعَنَو ُهَمَرْکَأَف  ُهُّبَر  ُهاَلَْتبا  اَم  اَذِإ  ُناَسنِْإلا  اَّمَأَف  : » دـیامرف یم  اـه  نآ  هراـبرد  نآرق  هک  میـشابن  هورگ  نیا  وزج  اـت  دـنک  ضوع  اـه  تمعن 
ام ات  دنک  ضوع  ار  ام  یقلت  تسا  رارق  اروشاع  /16 ؛) رجف «) ِنَناَهَأ یِّبَر  ُلوُقَیَف  ُهَقْزِر  ِْهیَلَع  َرَدَقَف  ُهاَلَْتبا  اَم  اَذِإ  اَّمَأَو  ِنَمَرْکَأ *  یِّبَر  ُلوُقَیَف 

دیـس عبت  هب  گرم  هظحل  رد  هک  مینک  ریـس  تاـناکما  نیا  اـب  يا  هنوـگ  هب  میـشاب و  هتـشاد  تاـناکما  اـه و  تصرف  زا  يرگید  كرد 
هب قلعتم  ترـضح  عبت  هب  تسا و  ترـضح  هب  قلعتم  باـطخ  نیا  دوش ؛ اـم  هجوـتم  ُهَِّنئَمْطُْملا » ُسْفَّنلا  اَُـهتَّیَأ  اـی   » باـطخ (ع ) ءادهـشلا
هب ار  ام  هک  تسا  ناـمه  نیا  دـناسرب ؛ هنئمطم  سفن  هطقن  هب  ار  اـم  دـنک و  ضوع  ار  اـم  یقلت  دـیاب  اروشاـع  .تسا  ترـضح  ناـیعیش 
دیس باحصا  دنکن ؟ تماقتسا  دریگب و  هلـصاف  (ع ) نیـسح ماما  زا  ارچ  دیـسر  هنئمطم  سفن  ماقم  هب  یـسک  رگا  دناسر ؛ یم  یهارمه 

دوجو ملاع  رد  هاگلتق  يدوگ  زا  رت  تخس  یتیعضو  ایآ  دنتسیا ؛ یم  ناشیا  ادخ و  ياپ  ترضح ، لاوحا  نیرت  تخس  رد  (ع ) ءادهشلا
: دنراد یم  هضرع  هک  ییاج  ات  تسا ؛ هدرکن  هلگ  ادخ  زا  يا  هرذ  هداتـسیا و  ادـخ  رانک  شمارآ  اب  اجنآ  رد  (ع ) ءادهـشلا دیـس  دراد ؟

رگا تسا ؛ هنئمطم  سفن  نامه  هب  قلعتم  یگداتـسیا  نیا  نیثیغتـسملا » ثایغ  ای  كاوس  دوبعم  كرمأـب ال  ًامیلـست  کـئاضقب و  ًاـضر  »
هچ ره  یتح  داتسیا ؛ ادخ  ياپ  (ع ) ءادهشلا دیس  هک  يروط  نامه  دتسیاب ؛ اه  یتخـس  رد  دناوت  یم  دش ، هنئمطم  سفن  بحاص  یـسک 
هب مارآ  مارآ  دـش ، هارمه  (ع ) نیـسح ماما  اب  یـسک  رگا  .دـش  یم  رت  هتخورفارب  ناشیا  هرهچ  دـندش ، یم  رت  کیدزن  اروشاـع  رهظ  هب 

دوخ گرم  ياه  یتخس  یتقو  دتـسیاب و  (ع ) ءادهـشلا دیـس  هارمه  دناوت  یم  هاگ  نآ  دوش ؛ یم  هنئمطم  سفن  بحاص  شدوخ  هزادنا 
؛ دورب اه  هزین  اهریت و  لابقتسا  هب  هللادبع  نبا  دیعس  ای  يرکاش  ببش  یبا  نبا  سباع  دننام  دورب ؛ گرم  لابقتـسا  هب  دهد ، یم  ناشن  ار 

تروص نیا  رد  دسرب ؛ هطقن  نیا  هب  دیاب  دنک  یقلت  ار  اروشاع  تاحفن  یسک  رگا  تسا ؛ نیمه  يارب  ًالـصا  اروشاع  تسا ؛ یندش  نیا 
ناج ناوت  یم  یتحار  هب  دـیآ ، یم  نایم  هب  ناج  ياپ  هک  ییاج  هجیتن  رد  درک ؛ ربص  ادـخ  هار  رد  داتـسیا و  ادـخ  یلو  ياـپ  ناوت  یم 

.درک لذب  ار  دوخ 
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( مرحم لوا  بش   ) تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  ربص 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  ربص   

مارحلا مرحم  لوا  ههد  رد  يرقابریم  يدهم  دـمحم  دیـس  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  ینارنخـس  هسلج  نیمود  دـیراد  ور  شیپ  هچنآ 
.تسا هدش  رازگرب  هیضیف ) هسردم   ) مق هللاراث  تأیه  رد  هک  تسا  لاس 94 

هراشا ناشنانمـشد  هنتف  هب  ءالتبا  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن  ربص  دهع  هب  دوخ  ثحب  همادا  رد  ناشیا 
ربانب لیلد  نیمه  هب  دنتـسه و  (ع ) نینمؤملاریما تیاده  رادمچرپ  (ص ) مرکا یبن  زا  سپ  لاعتم  يادـخ  تساوخ  اب  دـندومرف  دـندرک 

مالسلا مهیلع  همئا  ءالتبا  نیا  رد  .تسا  هدشن  التبم  نآ  هب  ناشیا  زج  سکچیه  هک  دبای  یم  صاصتخا  ترـضح  هب  ییالب  یهلا  ریدقت 
تروص رد  دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  ءـالتبم  مدرم  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـنا ؛ هدومن  مه  ربـص  هتبلا  دنتـسه و  ربـص  هب  رومأـم  دوـخ 
مالـسلا مهیلع  همئا  یخیرات  تیفرظ  اب  بسانتم  يـالتبا  دـنوش ؛ یم  ـالتبم  ناـشیا  يـالتبا  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  اـب  یهارمه  باـختنا 

زا .دریگ  یم  لکـش  لطاب  قح و  یخیرات  ياه  يدـنب  فص  هک  تسا  یخیرات  ربص  نیا  رد  تسا ؛ خـیرات  يادـنلب  هب  يربص  دـنمزاین 
دیاب وس  کی  زا  اذل  دـنوش ؛ یمن  التبم  ناشیا  تائالتبا  اه و  فوخ  هب  دـنریگ ، یم  هرانک  (ع ) ماما اب  یهارمه  زا  هک  نانآ  رگید  يوس 

رد هک  نانآ  رافک  رظن  زا  .دوب  دنبیاپ  زین  ناشیا  اب  یهارمه  مزاول  هب  رگید  يوس  زا  تخانـش و  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ییادج  لماوع 
ناحتما هنتف و  ییایند  تاناکما  همه  نطاب  هک  یلاح  رد  دنتـسه ؛ معنتم  زین  رگید  يایند  رد  دنتـسه  يدام  تاناکما  هب  معنتم  اـیند  نیا 

رتهب یقزر  هک  تسا  نینمؤم  يارب  لاعتم  يادخ  قزر  اهنت  نیا  تسین و  منهج  فسخ و  زج  زیچ  رافک  يارب  نآ  نایاپ  هک  تسا  یهلا 
ناونع هب  یبرغ  هعسوت  یقرت و  هدیا  ندرک  یفرعم  رضاح  رصع  ياه  هطلاغم  نیرت  گرزب  زا  یکی  نایم  نیا  رد  .دشاب  یم  نادیواج  و 

یم مه  زورما  هکنیا  تیاهن  رد  .دوش  یمن  یهتنم  تداعس  ینادابآ و  هب  زگره  هعـسوت  هار  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رـشب  تداعـس  هار  اهنت 
ادخ هک  تسا  ییاه  تریـصب  زا  دوخ  نیا  هک  درک  تماقتـسا  هار  نیا  رد  دومن و  یهارمه  (ع ) نیموصعم اب  تین  بلق و  دـی و  اب  ناوت 

.دیامن یم  اطع  نینمؤم  هب 
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ناشیا هب  مدرم  يالتبا  و  (ع ) نینمؤملاریما صاخ  يالتبا  هنتف و  ربارب  رد  (ع ) نیموصعم ربص  دهع 

میرک نآرق  .مهئادـعا  یلع  هنعل  نیرهاطلا و  هلآ  دـمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ِراَهَّنلا َفاَرْطَأَو  ِبَـسَف  ْحّ ِْلیَّللا  ِءاَنآ  ْنِمَو  اَِهبوُرُغ  َْلبَقَو  ِسْمَّـشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َّکِبَر  ِدْـمَِحب  ِبَـسَو  ْحّ َنُولوُقَی  اَـم  یَلَع  ِْربْصاَـف  : » تسا هدومرف 
ناشیا تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  هژیو  هب  دوخ ، ياـیلوا  زا  يدـهع  لاـعتم  يادـخ  ( 131-130/ هط «) یَضَْرت َکَّلََعل 

هیلع تیب  لها  يالتبا  يراتفرگ و  دهع  دهع ، نیا  تسا ؛ هدش  هراشا  نآ  هب  اهراب  تایاور  نآرق و  تایآ  رد  هک  هتفرگ  مالسلا ، مهیلع 
تایاور دنا ؛ هتفریذپ  ار  نآ  زین  ناشیا  تسا و  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  يارب  التبا  ناحتما و  نیا  لصا  تسا ؛ ناشنانمـشد  هب  مالـسلا 

.تسا هتفای  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ییاور  عماجم  رد  يددعتم  باوبا  هدوب و  ناوارف  هنیمز  نیا  رد 

هدرک نم  اب  يدهع  لاعتم  يادخ  دندومرف ): ترضح  هک   ) تسا هدمآ  هدرک ، لقن  دیفم  خیش  موحرم  زا  یـسوط  خیـش  هک  یتیاور  رد 
: درک ضرع  ونشب ؛ دیامرف : یم  ادخ  تسیچ ؟ دیهاوخ  یم  نم  زا  هک  يدهع  نآ  دنتشاد : هضرع  لاعتم  يادخ  هب  ترضح  سپـس  دنا ؛

ُماَمِإ َو  َكَدـَْعب ، يَدُْـهلا  ُهَیاَر  ًاِّیلَع  َنِإ  ُدَّمَُحم ، اَی  َلاَق : .ُْتعِمَـس  ُْتُلق : .ْعَمْـسا  َلاَق : : » دومرف لاعتم  يادـخ  متـسه ؛ هدامآ  دوجو  همه  اـب 
ُهْرِّشَبَف ِینَـضَْغبَأ ، ْدَـقَف  ُهَضَْغبَأ  ْنَم  َو  ِینَّبَحَأ ، ْدَـقَف  ُهَّبَحَأ  ْنَمَف  َنـیِقَّتُْملا ، ُهَّللا  اَـهَمَْزلَأ  ِیتَّلا  ُهَِـملَْکلا  َوُـه  َو  ِینَعاَـطَأ ، ْنَـم  ُروـُن  َو  ِیئاَِـیلْوَأ ،
دنتسه تعاطا  ماقم  رد  هک  ییاه  نآ  تسا و  نم  يایلوا  ماما  تیاده و  رادمچرپ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  امـش  زا  دعب  »(1) ؛ ِکلَِذب
لاعتم يادـخ  تمـس  هب  ار  نیعیطم  هک  تسا  يرون  نآ  وا  دنتـسه ؛ یگدـنب  تعاـط و  ماـقم  رد  دـننک ، یم  تکرح  وا  رون  وترپ  رد  و 
سپس تسا ؛ مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سدقم  دوجو  هملک  هدرک ، مزلم  نآ  هب  ار  نیقتم  لاعتم  يادخ  هک  يا  هملک  دنک ؛ یم  تیاده 

، دنک ینمشد  وا  اب  هک  یسک  و  هتشاد ، تسود  ار  نم  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  هک  امش  نم و  نیب  تسا  يدهع  نیا  دومرف :
.دیهدب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  رما  نیا  تراشب  تسا ؛ هتشاد  نمشد  ار  نم 
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: دنتشاد هضرع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دنداد ، تراشب  ترـضح  هک  اجنآ  دراد ؛ همادا  میعن  یبا  يایلوالا  هیلح  تیاور  رد  نایب  نیا 
هرابرد هداد  تراشب  نم  هب  هچنآ  رگا  تسا و  نم  بونذ  لیلد  هب  دنک  باذع  ار  نم  رگا  متسه ؛ وا  هضبق  رد  قح و  ترـضح  دبع  نم 

قح رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبـن  سپـس  تسین ؛ نـم  زا  تـسوا و  زا  تـسه  هـچ  ره  تـسا ؛ نـم  زا  یلوا  وا  دوـش  قـقحم  نـم 
هب سک  چیه  هک  دنک  یم  ادیپ  صاصتخا  وا  هب  ییالب  هک  اجنیا  هب  دیـسر  ات  دش  باجتـسم  دندومرف و  اعد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هضرع لاعتم  يادخ  هب  »(1) ؛ ِیباَحْصَأ ْنِم  ًادَحَأ  ِِهب  َصُخَی  َْمل  ْیَِشب ٍء  ِءاَلَْبلا  َنِم  ُهُّصُخَیَـس  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َعَفَر  ُهَّنِإ  َُّمث   » .دوش یمن  التبم  الب  نآ 
؛ دـیرادرب ار  ـالب  نیا  ایادـخ  هک  دـندرک  تساوخرد  اـیوگ  دروخ ؟ یم  مقر  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  قح  رد  ـالب  نیا  اـیآ  دنتـشاد :
؛» ِِهب یًلَْتبُم  یًلَْتبُم َو  ُهَّنِإ  َقَبَـس  ْدَق  ْیَـش ٌء  اَذَه  َّنِإ  َیلاَعَت  َلاَقَف  ِیبِحاَص  یِخَأ َو  ِّبَر  اَی  ُْتلُقَف  « ؛ تسا یعطق  الب  نیا  دومرف : لاعتم  يادخ 

.تسا تیاور  نیمه  رد  یکی  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  ریبعت  نیا 

؛» ساـنلا هب  یلتبملا  باـبلا  و  « ؛ دـنوش یم  ناـحتما  وا  هب  نارگید  مه  دنتـسه ، نحتمم  ـالتبم و  دوـخ  مه  مالـسلا ، هـیلع  نینمؤـملاریما 
طارـص مه  میتسه ، هللا  باب  مه  میتسه ، دـیحوت  باب  مه  ام  دـندومرف : اَِـهباَْوبَأ » ْنِم  َتُوُیْبلا  ولخدأ  َو   » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  ترـضح 

و ( 189/ هرقب «) اَِـهباَْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأَو  « ؛ دـیایب ریـسم  نیا  زا  دـیاب  دـنک  تکرح  ادـخ  يوس  هب  یـسک  رگا  میتسه ؛ تیب  مه  میتسه ،
زا رگا  .دننک  یم  ادیپ  التبا  تیالو  تماما و  عوضوم  هب  دنوش ، دیحوت  يداو  دراو  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  سانلا » هب  یلتبملا  بابلاو  »

یـسک رگا  .درادن  يرمث  ناشیارب  يرگید  ناحتما  چیه  دندماینرب ، ناحتما  نیا  هدهع  زا  رگا  دنتـسه و  دـحوم  دـندمآ ، رب  نآ  هدـهع 
دنلبرـس تیالو  عوضوم  رد  ناحتما  زا  یلو  دنک و … یناج  داهج  دنک ، قافنا  دهدب ، تاکز  دورب ، جـح  دریگب ، هزور  دـناوخب ، زامن 

.تسین قفوم  دیحوت  عوضوم  رد  دیاین ، نوریب 
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؛ دوش یم  ناحتما  ناـشیا  هب  تما  مه  دنتـسه ، ـالتبم  راـتفرگ و  ترـضح  مه  تسا ؛ هدـش  ریدـقت  ـالب  نیا  هک  تسا  نیا  تیاور  ریبعت 
رد عضاوت  هب  ناحتما  ینعی  تسا ؛ هتفرگ  مه  برقم  هکئالم  مالسلا و  مهیلع  ایبنا  زا  ادخ  هک  یناحتما  تسا ؛ نیمه  مه  یلـصا  ناحتما 

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لباقم  رد  هدجس  هللا و  هفیلخ  لباقم 

هدرک لقن  قودص  نیدلا  لامک  زا  یـسلجم  موحرم  ار  ثیدـح  تسا ؛ هدـش  لقن  مه  راحب  دلج 28  زا  يرگید  باب  رد  ثیدـح  نیا 
یَْقبَتَـس َکَّنِإ  یِخَأ  اَی  َلاَقَف  ٍِّیلَع ع  یَلَع  َلَْبقَأ  َُّمث  : » دنک یم  لقن  سیق  نبا  میلـس  باتک  زا  ناملـس  تسا ؛ ربتعم  مه  ثیدح  دنـس  دنا ؛

ْنِإ َکَقَفاَو َو  ْنَِمب  َکََفلاَخ  ْنَم  ِْلتاَقَف  ًاناَوْعَأ  ْمِْهیَلَع  َتْدَجَو  ْنِإَف  ََکل  ْمِهِْملُظ  َْکیَلَع َو  ْمِهِرُهاَظَت  ْنِم  ًهَّدِش  ٍْشیَُرق  ْنِم  یَْقلَتَس  يِدَْعب َو 
ِذِإ ٌهَنَـسَح  ٌهَوْسُأ  َنوُراَِهب  ََکل  یَـسُوم َو  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َکَّنِإَف  ِهَُکلْهَّتلا  َیلِإ  اَِهب  َْقَلت  َال  َكَدَـی َو  َّفُک  ِْربْصاَف َو  ًاـناَوْعَأ  ْدَِـجت  َْمل 
ْمُه ُهَعَبَّتا َو  ِنَم  یَسُوم َو  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َکَّنِإَف  َْکیَلَع  ْمِهِرُهاَظَت  َكاَّیِإ َو  ٍْشیَُرق  ِْملُِظل  ِْربْصاَف  ُهَنُوُلتْقَی  اوُداَک  ُهُمْوَق َو  ُهَفَعْـضَتْسا 

دیهاوخ هدنز  نم  زا  دعب  امـش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  »(1) ؛ هَعَبَّتا ِنَم  ِلْجِْعلا َو  َِهلِْزنَِمب 
؛ دننک یم  ملظ  امـش  هب  دنریگ و  یم  راک  هب  امـش  هیلع  ار  ریبادت  نیرتدیدش  دنهد و  یم  مه  تسد  هب  تسد  امـش  هیلع  شیرق  دنام و 

نامه .نکم  هکرعم  دراو  ار  دوخ  نک و  ربص  یتشادـن  يروای  رگا  گنجب و  اه  نآ  اـب  تنارواـی  هلیـسو  هب  يدرک  ادـیپ  ینارواـی  رگا 
درک و ربص  وا  تفر ، روط  هوک  هب  مالسلا   هیلع  میلک  ياسوم  هک  يا  هرود  رد  دمآ ؛ شیپ  ناحتما  مالسلا  هیلع  نوراه  يارب  هک  هنوگ 

یبن يارب  ادخ  هک  تسا  ییالب  نیا  سپ  دینک ؛ ربص  مه  امـش  ددرگرب ؛ مالـسلا   هیلع  یـسوم  ات  دنوش  قرفتم  تیعمج  هک  دادن  هزاجا 
ُهَنَحَتْمُم اَـی  « ؛ تسا هدز  مقر  هیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  ناـشیا  تـیب  لـها  نینمؤـملاریما و  مرکا و 

مهیلع همئا  اهیلع و  هللا  مالس  هرهاط  هقیدص  ناحتما  »(2) ؛ ًهَِرباَص ِکَنَحَْتما  اَِمل  ِكَدَجَوَف  ِکَُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِّذَلا  ُهَّللا  ِکَنَحَْتما 
.تسا روط  نیمه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ات  کی  هب  کی  مالسلا 
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ترـضح هک  میدید  میدش و  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  صاوخ  زا  یعمج  اب  دنک : یم  لقن  ینارون  یثیدح  رد  ریدس  نب  نانح 
يراج ناشنابز  رب  تـالمج  نیا  تسا و  کـشا  زا  يا  هساـک  ناشنامـشچ  هک  دـنا  هدرک  هیرگ  يروط  دـنراد و  نت  هب  صاـخ  یـسابل 

؟ تسا هدـش  هچ  اـقآ  مـیدرک  ضرع  »(1) ؛ يِداَؤـُف َهَحاَر  ِنِم  یّ ْتَّزَتـْبا  يِداَـهِم َو  َّیَلَع  ْتَقَّیَـض  يِداَـقُر َو  ْتَفَن  َکـُتَْبیَغ  ِیَـس  يِدّ : » تسا
لاح هک  مدرک  یم  هعلاطم  ناشیا  تبیغ  نارود  رد  ار  ادفلا  هل  انحاورا  يدهم  مدنزرف  تائالتبا  هعماج  رفج و  باتک  رد  نم  دندومرف :

.تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  سدقم  شود  رب  الب  ینیگنس  مه  زورما  دش ؛ لوحتم  نم 

تائالتبا ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ربص  تیرومأم 

، َهَرْسَْحلا َّرَسَا  ْدَقَو  : » تسا هدمآ  ترضح  رود  هار  زا  ترایز  رد  دننک ؛ یم  مه  ربص  دنتـسه و  ربص  هب  رومأم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم 
کـشا یـسک  دندرک و  یم  ناهنپ  ار  دوخ  ياه  هلان  ترـضح  »(2) ؛ َُکیْحَو َُهل  َلـَّثَم  اـم  َّطَـخَتَی  َْمل  َو  َهَّصُْغلا ، َعَّرََجت  َو  َهَْرفَّزلا ، یَفْخَا  َو 

نیعم وا  يارب  ادخ  هک  يریسم  نآ  زا  یلو  دندیـشون  یم  هعرج  هعرج  ار  اه  هصغ  دیدن ؛ اه  یتخـس  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ُتربصو : » دنیامرف یم  هیقشقش  هبطخ  رد  ناشیا  تسا ؛ هنوگ  نیا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دروم  رد  دندرکن ؛ یطخت  دوب ، هدرک 

یِّنِإ َّمُهَّللا  « ؛ دنک یم  دییأت  ار  ثیدح  نومضم  هک  دنراد  يریبعت  هغالبلا  جهن  هبطخ 217  رد  »(3) ؛ ًاجش ْقلَحلا  یف  ًيذَق و  نیعلا  یفو 
یم کـمک  شیرق  لـباقم  رد  وت  زا  نم  ایادـخ  »(4) ؛ ِیئاَنِإ اُوئَفْکَأ  یِمِحَر َو  اوُعَطَق  ْدَـق  ْمُهَّنِإَـف  ْمُهَناَـعَأ  ْنَم  ٍْشیَُرق َو  یَلَع  َکیِدْعَتْـسَأ 

روتـسد هب  ادـخ  هک  یتماحر  لصا  زا  ریغ  دـندرک ؛ یم  تیاعر  ار  نیا  دـیاب  لقاال  .دـندرک  عطق  ار  نم  تماحر  هتـشر  اه  نآ  مهاوخ ؛
تمحر و هتشر  اب  دوخ  هتشر  ظفح  مالسلا و  هیلع  ماما   اب  لاصتا  طابترا و  ام  تیرومأم  لصا  تسا ؛ مالسلا  هیلع  ماما  هب  هلـص  هداد و 

.تسادخ اب 
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لالـضا بجوم  مه  تسا _  تیاده  باتک  هک  یهلا _  باتک  یتح  دننک ، یم  عطق  ار  هتـشر  نیا  هک  یناسک  تسا : هدمآ  تیاور  رد 
ِهَّللا َدْهَع  َنوُضُقنَی  َنیِّذَلا  َنیِقِساَْفلا *  َّالِإ  ِِهب  ُّلُِضی  اَمَو  « ؛ دنک یم  لالـضا  ار  يا  هفئاط  باتک  نیمه  اب  لاعتم  يادخ  دوش و  یم  اه  نآ 
يا هتشر  دننک و  یم  ضقن  ار  نآ  دنا و  هتسب  يدهع  ادخ  اب  هک  یناسک  /27 ؛) هرقب «) َلَصُوی ْنَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَثیِم  ِدَْعب  نِم 
هیلع ماما  اب  دنویپ  مه  دنویپ  نآ  تیالو و  دهع  دهع ، نآ  دومرف : هک  دنتسه ؛ قساف  دننک ، یم  عطق  دندوب  نآ  اب  دنویپ  هب  رومأم  هک  ار 

نآ تسا  تمحر  هظعوم و  تیاده و  رون و  رکذ و  هک  یباتک  اب  لاعتم  يادخ  ینعی  دنک ؛ یم  لالـضا  ار  اه  نیا  نآرق  .تسا  مالـسلا 
هب قلعتم  هک  یتلیـضف  ره  دـندرک و  نوگژاو  ار  هناـمیپ  تسا ؛ نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  دـنویپ  عـطق  هجیتـن  دـنک ؛ یم  لالـضا  ار  اـه 

اجنآ ات  دنداد ؛ تبسن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ار  نارگید  ياه  يدب  دنتشون و  نارگید  فصو  رد  دوب ، مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
زا تسا ؛ رده  شنوخ  هتشادرب و  وا  زا  ار  همذ  دنک  نایب  ار  بلاط  یبا  لآ  تلیضف  یسک  رگا  تفگ : وا  تسا ؛ سب  تفگ : هیواعم  هک 

نیا زا  یـضعب  تسا ؛ یفاـک  تفگ : شدوـخ  هک  دـندرک  لـعج  ثیدـح  ردـق  نآ  نارگید  تلیـضف  رد  داد  روتـسد  مـه  رگید  فرط 
؛» يِْریَغ ْنِم  ِِهب  َیلْوَأ  ُْتنُک  ًاّـقَح  ِیتَعَزاَـنُم  یَلَع  اوُعَمْجَأ  َو  « ؛ تسا حـضاو  اـه  نآ  ندوب  لوعجم  هک  دـنا  ینعم  یب  ناـنچ  زین  ثیداـحا 
َّنِإ َالَأ  اُولاَق  َو  « ؛ دندرک نم  اب  هعزانم  رب  عامجا  دنتـساخرب و  عازن  هب  نم  اب  مدوب ، رت  یلوا  نآ  رب  نارگید  زا  نم  ًاعطق  هک  یقح  هرابرد 

ام الاح  یناوتن ؛ ای  یناوتب  تسا  نکمم  تفرگ ؛ دـیاب  ار  قح  ًافِّسَأَتُم » ُْتم  ْوَأ  ًاموُمْغَم  ِْربْصاَف  ُهَعَنُْمت  ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف  ُهَذُـخَْأت َو  ْنَأ  ِّقَْحلا  ِیف 
؛ دـنتفگ اه  نآ  هک  تسا  يا  هلمج  نیا  ریمب ؛ تدوخ  بصعت  اب  ای  نک و  ربص  راد  هصغ  اـی  يا ؛ هدـش  عنم  قح  نیا  زا  وت  میا و  هتفرگ 

یَلَع ُْتیَـضْغَأَف  ِهَِّینَْملا  ِنَع  ْمِِهب  ُْتنَنَـضَف  ِیْتَیب  َلْهَأ  اَّلِإ  ٌدِعاَسُم  َال  ٌّباَذ َو  َال  ٌِدفاَر َو  ِیل  َْسَیل  اَذِإَف  ُتْرَظَنَف  : » دـنیامرف یم  ترـضح  سپس 
زج تسین  نم  يارب  یـسک  مدـید  نم  دـندومرف : مَْقلَْعلا » َنِم  َّرَمَأ  یَلَع  ِْظیَْغلا  ِمْظَک  ْنِم  ُتْرَبَص  اَـجَّشلا َو  یَلَع  یِقیِر  ُتْعِرَج  يَذَْـقلا َو 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  ترضح  مالسلا ؛ امهیلع  نینسح  ینعی  دنتسه ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  لسن  زا  هک  متیب  لها 
: دـندومرف اذـل  دـندرک ؛ ظفح  رگید  ياه  تیعقوم  اه و  گنج  رد  ار  اه  نآ  دنتـشاذگ و  یم  مشچ  يور  ار  راوگرزب  ود  نیا  هلآ و  و 
دراد و مشچ  رد  راخ  هک  یسک  لثم  مدرک ، ربص  مدومن ؛ ربص  اه  نآ  رب  مدرک و  ناشظفح  منک و  يراتفرگ  راچد  ار  اه  نآ  متساوخن 
هک مدومن  ربص  يرما  رب  مدرک ، یم  ظیغ  مظک  هک  یلاح  رد  دشاب و  هدرک  ریگ  شیولگ  رد  ناوختسا  هک  یسک  دننام  متسب  ورف  بل   

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  ریبعت  نیا  دـنربب ؛ نآ  اب  هک  تسا  يا  هرا  ياه  هنادـند  زا  رتروآ  جـنر  بلق ، يارب  تسا و  همقلع  زا  رت  خـلت 
.تسا
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ءالتبا نیا  باختنا  مالسلا و  مهیلع  نیموصعم  يالب  هب  نینمؤم  يالتبا 

هب نارگید  هک  تسا  نیا  مهم  تسین ؛ يدـیدرت  اـه  نآ  ربص  دروم  رد  دـندرک و  ربص  شیوخ  يـالتبا  رب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نیارباـنب 
اجنیا میریذـپن ؛ میناوت  یم  میریذـپب ، میناوت  یم  هاگ  نآ  مالـسلا ؛ هیلع  ماما  هب  میوش  یم  ناحتما  ام  دنتـسه ؛ التبم  مالـسلا  مهیلع  همئا 

رد مینک و  ربص  دـیاب  میوش و  یم  التبم  مه  ام  میدرک ، باـختنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  اـب  یهارمه  ریـسم  رگا  هک  تسا  ییاـج  ناـمه 
التبم میدرک ، باختنا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  هار  رگا  یلو  میورب ؛ ار  يرگید  هار  مینکن و  باـختنا  میناوت  یم  هتبلا  میتسیاـب ؛ اـه  یتخس 

.میوش یم 

، مدج ترایز  هب  ایآ  عمـسم ! دندومرف : وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدرک  لقن  تارایزلا  لماک  رد  کلملادبع  نبا  عمـسم 
دنک و یم  تازاجم  ار  نم  نارگید  تربع  يارب  هیما  ینب  متسه و  يروهشم  درف  نم  درک : ضرع  يور ؟ یم  مالسلا  هیلع  ادهـشلادیس 
هک موش  یم  لوحتم  نانچنآ  یهاگ  هلب ؛ درک : ضرع  ینک ؟ یم  دای  ار  ام  دج  ياه  تبیصم  ایآ  دندومرف : ترـضح  مورب ؛ مناوت  یمن 

دنمهف یم  هناخ  لها  همه  هک  ییاج  ات  مماشایب ؛ مروخب و  مناوت  یمن  نم  درذـگ و  یم  زور  دـنچ  یهاـگ  یتح  متفا ؛ یم  كاروخ  زا 
رد ام  هک  ییاج  رد  و  دنتـسه ، ناما  رد  اـم ، تینما  اـب  هک  یتسه  یناـسک  هرمز  زا  وت  دـندومرف : ترـضح  تسا ؛ لوحتم  نم  لاـح  هک 

.دنا هدرکن  ادج  ام  زا  ار  دوخ  تینما  فوخ و  نانیا  دنتسه ؛ فوخ  رد  مه  اه  نآ  میتسه  فوخ 

هیلع نینمؤملاریما  یتقو  نیفـص  گنج  رد  ًالثم  دـنک ؛ ادـج  وا  زا  ار  دوخ  ریـسم  دـناوت  یم  ناـسنا  تسـالتبم  مالـسلا  هیلع  ماـما  یتقو 
نبا یتقو  .دنامب  ناما  رد  گنج  يرهاظ  ياه  يراتفرگ  زا  ات  دریگب  هرانک  گنج  زا  دناوت  یم  ناسنا  دنوش ، یم  هکرعم  دراو  مالـسلا 

یتخـس راچد  ات  درک  ادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  دوخ  ریـسم  ناوت  یم  دـنک ، یم  يریگ  تخـس  دوش و  یم  هفوک  دراو  دایز 
ار مدرم  لاوما  دایز  نبا  .تشاد  دنهاوخن  ار  مالـسلا  هیلع  ادهـشلا  دیـس  ناتـسود  ياه  ینارگن  اه و  فوخ  زگره  یناسک  نینچ  دشن ؛

نیا زا  دشک ، یم  رانک  هک  یـسک  داتـسرف ؛ البرک  هب  ار  مدرم  هنوگ  نیا  دومن و  لتق  هب  دـیدهت  ار  ناشلها  ناشدوخ و  درک و  هرداصم 
هجیتن هب  ههبج  نیا  ات  دنک ، ربص  خیرات  يدنلب  هب  دیاب  دراذـگب  نادـیم  رد  اپ  رگا  یلو  تسا ؛ ناما  رد  اه  هصغ  اه و  نزح  اه و  فوخ 

.زور هد  زور و  ود  زور و  کی  هن  دسرب ؛
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  ربص  التبا و  هرتسگ 

رد مدق  یسک  رگا  یلو  دشاب ؛ ادرف  جرف  رما  هللا  ءاش  نا  هتبلا  میناد ؛ یمن  دنک ؟ ربص  دیاب  ردقچ  دنک ؛ یم  ربص  هعیـش  هک  تساه  نرق 
تخس رایسب  يراک  نیا  هک  دتـسیاب  تسا ، هداتـسیا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  یهار  رد  دنک و  تماقتـسا  ربص و  دیاب  دراذگب ، نادیم  نیا 

؛ دنک ادـج  ار  دوخ  ریـسم  دـناوت  یم  تسین و  مه  روبجم  نآ  رب  دراد و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ناسنا  هک  تسا  یئالتبا  نامه  نیا  تسا ؛
مه امش  دنتسه ، فوخ  رد  ناشیا  هک  ییاج  رد  دیتسه و  ناما  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تینما  رد  هک  دیدش  یناسک  وزج  رگا  یلو 
هچ الب  لمحت  اـم و  اـب  یهارمه  نیا  هک  دـیمهف  یم  دیـسر ، ناـتیولگ  هب  ناـتناج  هک  هاـگ  نآ  ترـضح  هدومرف  هب  دیـشاب ، فوخ  رد 

.تسا هتشاد  یتلیضف 

یـصخش هک  تسا  هدمآ  هغالبلا  جـهن  رد  .میـشاب  ساسح  مالـسلا  هیلع  ماما  یخیرات  ههبج  لک  هب  تبـسن  دـیاب  ههبج  نیا  هب  دورو  اب 
اب شلد  ایآ  دندومرف : ترضح  دید ؛ یم  لمج  رد  ار  امش  يزوریپ  دوب و  ام  هارمه  مردارب  شاک  يا  درک : ضرع  ترـضح  هب  باطخ 
رد تسام و  اب  ناشلد  یلو  دنا  هدماین  ایند  هب  زونه  هک  دنتسه  ام  اب  یماوقا  اریز  تسام ؛ اب  وا  سپ  دندومرف : .هلب  درک : ضرع  تسام ؟

ار نآ  ياه  تیدودحم  دیاب  تشاذگ ، مدق  تخس  هزرابم  نادیم  يداو و  نیا  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دنتـسه ؛ کیرـش  ام  ياه  هصغ 
هیلع ماما  يریگرد  نادـیم  دنتـسه ؛ نآ  روحم  هدـش و  نآ  دراو  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  یخیراـت  هزراـبم  کـی  نیا  دـنک ؛ لـمحت 

يریگرد نادیم  هکلب  تسین ؛ يرجه  لاس 61  يالبرک  هفوک و  نادیم  یتح  تسین ؛ هزور  هد  هزور و  ود  زور و  کی  نادـیم  مالـسلا ،
.تسا مالسلا  هیلع  ماما  تعسو  تمظع و  نامه  نیا  دنک ؛ یم  میسقت  ههبج  ود  هب  ار  خیرات  تسا و  خیرات  لک 
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زا يرایسب  داتسیان  مالسلا  هیلع  ماما  هارمه  رگا  دتسیان ؛ دناوت  یم  مه  دتسیاب ، مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هارمه  دناوت  یم  مه  ناسنا  نیاربانب 
؛ دبلط یم  ربص  هک  تسا  يا  هطقن  نامه  نیا  دـنک ؛ لمحت  ار  هار  ياه  یتخـس  دـیاب  داتـسیا  رگا  یلو  درادـن ؛ ار  يرهاظ  ياه  یتخس 

هتبلا میتسیاب ؛ مالسلا  هیلع  ماما  ياپ  میشاب و  هتـشاد  خیرات  رد  دیاب  هک  تسا  يربص  نیرت  مهم  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هارمه  ندرک  ربص 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  اب  هک  یناسک  دـبلطب ؛ يرتشیب  تماقتـسا  دوش و  رت  تخـس  مه  اه  ناحتما  میورب  شیپ  هچ  ره  تسا  نکمم 

رت تخس  نیفص  رد  دش ، تخس  لمج  رد  اه  نآ  ناحتما  دش ؛ رت  تخـس  زور  ره  هک  دنتـشاذگ  یناحتما  نادیم  هب  مدق  دندرک  تعیب 
هتبلا دندوب ؛ كدنا  دندرک ، ربص  دندنام و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رانک  رد  هک  یناسک  .دـش  رت  تخـس  رت و  تخـس  ناورهن  رد  و 

یم رت  تخـس  ار  ناحتما  هک  تسا  لاعتم  يادخ  دوخ  دنک ؛ یم  رت  تخـس  ار  ناحتما  جیردت  هب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  نیا 
.دوش صخشم  اه  يدنب  فص  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  ًالماک  فوفص  ات  دنک 

نیا دومرف : لاعتم  يادخ  یلو  دوش ؛ هتشادرب  هعقاو  الب و  نیا  هک  دنتساوخ  لاعتم  يادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  هک  میتفگ   
؛ دومن یم  اوسر  ار  نیفلاخم  درک و  یم  تیادـه  دـحتم و  ار  تما  همه  تساوخ ، یم  ادـخ  رگا  دـندومرف : ترـضح  .تسا  یعطق  الب 

ِیف اـم  ِهَِّلل  َو  « ؛ دوـش ادـج  اـه  فـص  دـیاب  هک  تساـجنیا  تـسا ؛ ترخآ  رد  تازاـجم  راد  تـسا و  لـمع  راد  اـیند و  راد  اـجنیا  یلو 
راک نادـیم ، نیا  رد  هتبلا  /31 ؛) مجن «) یَنْـسُْحلِاب اُونَـسْحَأ  َنیذَّلا  َيِزْجَی  اُولِمَع َو  اِمب  اُؤاسَأ  َنیذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرَْألا  ِیف  اـم  ِتاواـمَّسلا َو 

میـشاب و ناشیا  اب  تیعم  رد  مینک و  يرادـیاپ  مالـسلا  هیلع  ماما  ههبج  رد  دـیاب  طقف  ام  دـهد و  یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  ماما  ار  یلـصا 
.دنکن ادج  مالسلا  هیلع  ماما  زا  ار  ام  هار ، ياه  يراوشد  اه و  یتخس  تائالتبا و  هک  میشوکب 
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یهارمه نیا  مزاول  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  هارمه  ربص  یگنوگچ 

رد هنیمز  نیا  رد  دنک ؟ یم  ادج  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریـسم  زا  ار  ناسنا  یلماوع  هچ  دشن و  ادج  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ناوت  یم  هنوگچ 
يریگرد نیا  دنوش  یم  رومأم  ترضح  تئارب ، هروس  تایآ  زا  یخرب  ساسارب  .تسا  هدش  هراشا  هتکن  دنچ  هب  دننام  تایآ  تایاور و 

دریگ و یم  لکـش  اه  يدنب  فص  بیترت  نیدب  /1 ؛) هبوت «) َنیِکِرْـشُْملا ِم  َنّ ّمُتدَهاَع  َنیِّذَلا  َیلِإ  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  ِم  َنّ ٌهَءاََرب  « ؛ دننک ینلع  ار 
هروس نیا  رد  هک  دنشاب  اراد  ار  نامیا  فص  مزاول  دیاب  نینمؤم  هک  تساجنیا  دنوش ؛ یم  ادج  رگیدکی  زا  نامیا  قافن و  رفک و  فص 
یتقو لاح  تبحم و ؛ …  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  اب  یهارمه  یلام ، قاـفنا  دـننام  یمزاول  تسا ؛ هدـش  هتخادرپ  مزاول  نیا  هب 
ییاه یتخـس  درک ؟ لمحت  ار  هار  ياه  یتخـس  ناوت  یم  هنوگچ  دـنوش  یم  میظع  يریگرد  نیا  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

اه فص  اـت  دـنک  یم  رت  تخـس  ار  ناـحتما  لاـعتم  يادـخ  دوش ، رتشیب  دـشر  هچره  دـنوش ؛ رت  تخـس  مه  زور  ره  تسا  نکمم  هک 
مه يور  ثئابخ  همه  /37 ؛) لافنا «) َمَّنَهَج یف  ُهَلَعْجَیَف  ًاعیمَج  ُهَمُکْرَیَف  ٍضَْعب  یلَع  ُهَضَْعب  َثیبَْخلا  َلَعْجَی  َو  « ؛ دـنوش رتادـج  رت و  صلاخ 

.تشهب نینمؤم  نطوم  دوش و  یم  منهج  رافک  نطوم  لاعتم ، يادخ  يدنب  میسقت  رد  دنوش و  یم  مکارتم 

هک تسا  یتاکن  لمأت  لباق  مهم و  تاکن  زا  یکی  درک ؟ ربص  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  هارمه  ناوت  یم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا 
ُقْزِرَو ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَْینُّدـلا  ِهاَیَْحلا  َهَرْهَز  ْمُْهنِم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  الَو  « ؛ دـش هراشا  نادـب  هط  هروس  هکرابم  تایآ  رد 

هدوب لطاب  ههبج  راـیتخا  رد  يرهاـظ  تاـناکما  خـیرات ، لوط  رد  رفک  ناـمیا و  ههبج  نیب  يریگرد  رد  /131 ؛) هط «) یَْقبَأَو ٌْریَخ  َّکِبَر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنا ؛ هتشاد  یعیـسو  رایـسب  تاناکما  اه  نوعرف  اه و  نوراق  همه  خیرات  لوط  رد  تسا ؛

؛ تسا هدش  رارکت  مه  رجح  هروس  رد  هدمآ و  هط  هکرابم  هروس  رد  هیآ  نیا  دنتسیاب ؛ یهلا  تیرومأم  روتسد و  ياپ  یتخس ) رد   ) دیاب
ْمِْهیَلَع ْنَزَْحت  َالَو  ْمُْهنِم  اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َال  َمیِظَْعلا *  َنآْرُْقلاَو  ِیناَثَْملا  ْنِم  اًْعبَـس  َكاَْنیَتآ  ْدََقلَو  : » دیامرف یم  نآرق 

نآ فلتخم  فیاوط  هب  هکلب  فنـص ، کی  هب  هن  رافک _  زا  فلتخم  ياه  هورگ  هب  اـم  /87-88 ؛) رجح «) َنِینِمْؤُْمِلل َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو 
تیعقوم تورث ، تردق ، دوش ؛ یم  زاب  اه  نآ  يارب  ایند  ياه  هفوکـش  میا ؛ هدرک  عتمتم  ار  اه  نآ  میا و  هداد  ایند ) تاناکما  زا  اه ( _ 

هیلع و هللا  یلـص  مرکا  یبن  سدقم  دوجو  ایآ  فصو  نیا  اب  دـیزودن ؛ اه  نآ  هب  مشچ  امـش  یلو  تساه  نآ  رایتخا  رد  يرهاظ  هافر  و 
راـفک هرفـس  رد  ادـخ  هک  يا  همقل  هب  مشچ  دـندرک _  در  نآ  ترـضح  دروآ و  وا  يارب  ار  اـه  جـنگ  همه  دـیلک  لـیئاربج  هک  هلآ _ 

نیا ام  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  دننک ؛ یم  نایب  ام  يارب  ار  بلطم  نیا  دیاش  تسا ؛ يرگید  زیچ  هلئـسم  ریخ ؛ تسا !!؟ هتخود  هتـشاذگ ،
لباقم ههبج  رد  تسا ؛ هار  رد  ینیگنـس  تائالتبا  راشف و  یتخـس و  دـصقم ، ات  تخـس  ناحتما  نیا  رد  مینک ؛ یمن  لمحت  ار  توافت ) )

ار راـب  نیا  دـننک و  ربـص  هنوگچ  نینمؤم  لاـح  دنتـسه ؛ اـه  یـشوخ  رد  قرغ  اـه  نآ  دراد ؛ يرگید  لکـش  تاـناحتما  اـه و  هنتف  مه 
َجِراَعَم ٍهَِّضف َو  ْنِم  اًفُقُـس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنَمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اَْنلَعََجل  ًهَدِـحاَو  ًهَّمُأ  ُساـَّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  اـَلَْولَو  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  دنـشکب ؟

یم تسد  زا  ار  ناشنامیا  نینمؤم  دـندش ، یم  تما  کی  همه ، هک  دوبن  رگا  هک  دـنک  یم  اـنعم  تیاور  /33 ؛) فرخز «) َنوُرَهْظَی اَْهیَلَع 
ناشیاه هناخ  فقس  هک  میداد  یم  ردق  نآ  دنتسه ، نامحرلاب  رفاک  هک  ییاه  نآ  هب  ام  دیدرک ، یمن  لمحت  امش  هک  دوبن  رگا  دنداد ؛

؛ تسا تخـس  رایـسب  راک  نیا  دننیب  یم  سدقم  دوجو  نیا  هک  تسا  نیا  هتکن  دیاش  دینک ؛ یمن  لمحت  امـش  یلو  دـنزاسب ؛ هرقن  زا  ار 
نینمؤم هک  هدوب  نیا  ترـضح  روظنم  تسا  نکمم  اذل  دننک ؛ یمن  لمحت  تسا و  نیگنـس  ناحتما  دنک ؛ ربص  دیاب  اه  نرق  تما  ینعی 

مـشچ میا ، هداد  رارق  راـفک  فلتخم  فـیاوط  يارب  هک  ییاـیند  ياـه  هفوکـش  هب  دـیامرف : یم  لاـعتم  يادـخ  یلو  دـنوش ؛ عـتمتم  مه 
نآ ياه  هدکیم  طقف  هک  تسین  نیا  روظنم  ایندلا » هایحلا  هرهز  : » دیامرف یم  ادخ  رگا  .تسام  اب  بسانتم  رتشیب  باطخ  نیا  دـیزودن ؛

هفوکش اه  نیا  تسا ؛ هنوگ  نیمه  اه  نآ  زیچ  همه  یمداکآ و  هاگشناد و  خاک و  ناتسوب و  غاب و  هکلب  تسا ؛ ایندلا » هایحلا  هرهز   » اه
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هک هتساوخن  درادن و  یتبـسن  رافک  اب  ادخ  تسا و  ناحتما  هنتف و  همه  اه  نیا  هک  دیمهف  دیاب  .درب  یمن  ترخآ  هب  هار  تسایند و  ياه 
هک هنوگ  نامه  ام  دیامرف : یم  نینچ  رافک  نابز  زا  هراب  نیا  رد  نآرق  .تسا  هتـشادن  تسود  رتشیب  ار  اه  نآ  ای  دنـشاب ، تحار  اه  نآ 
زین ینونک  هرود  رد  .تسا  رتـهب  نارگید  زا  نامعـضو  مه  ترخآ  رد  دـشاب ، شیپ  رد  مه  یترخآ  رگا  میراد ، يرتـهب  عضو  اـیند  رد 
هتبلا تـسا ؛ رتداـبآ  مـه  شترخآ  تـسا ، رتداـبآ  شیاـیند  سک  ره  دـندقتعم : دـنراد و  ار  اـعدا  نـیمه  یبرغ  نـیرکفتم  زا  يرایـسب 

.تسا يدام  تاناکما  نتشاد  ینادابآ ، زا  ناشدوصقم 
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مالسلا هیلع  ماما  اب  یهارمه  همزال  رافک ، يدام  تاناکما  تقیقح  تخانش  رد  تریصب 

یم ناسنا  هب  نآرق  هک  ییاه  تریصب  زا  یکی  تشاد ؛ تریصب  دیاب  وا  رانک  رد  نداتسیا  مالـسلا و  هیلع  ماما  اب  یهارمه  يارب  نیاربانب 
دیاب ناسنا  .دنک  یم  یفرعم  التبا  هنتف و  ار  اه  نآ  تریصب  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ نمشد  ههبج  تاناکما  زا  نتشادرب  مشچ  تریصب  دهد ،

.تسا رتهب  ریخ و  قزر  راگدرورپ ، قزر  ًایناث  دنتسه و  هنتف  يدام  ياه  هفوکش  تاناکما و  نیا  ًالوا  هک  دمهفب 

درف کی  شنئازخ  اه و  جـنگ  ياهدـیلک  لمح  هک  میدوب  هداد  نوراق  هب  ییاراد  ردـق  نآ  دـیامرف : یم  نوراق  ناتـساد  رکذ  رد  نآرق 
اَم َْلثِم  اََنل  َْتَیل  اَی  اَینُّدلا  َهاَیَْحلا  َنوُدیُِری  َنیِّذَلا  َلاَق  ِِهتَنیِز  ِیف  ِهِمْوَق  یَلَع  َجَرَخَف  « ؛ تخادـنا یم  تمحز  هب  درک و  یم  هتـسخ  ار  دـنمونت 
ّاَلِإ اَـهاَّقَُلی  اـَلَو  اًِـحلاَص  َلِـمَعَو  َنَـمآ  ْنَّـمِل  ٌْریَخ  ِهـَّللا  ُباَوـَث  ْمُـکَْلیَو  َمـْلِْعلا  اوـُتوُأ  َنیِذـَّلا  َلاَـقَو  ٍمـیِظَع *  ٍّظَـح  وُذـَل  ُهـَّنِإ  ُنوُراَـق  َِیتوُأ 

لاـبند هب  هک  یناـسک  راـیتخا  تساوخ و  هدارا و  .دـش  یم  دراو  دوخ  موق  رب  شتـالمجت  تنیز و  اـب  وا  /79-80 ؛) صصق «) َنوُِرباَّصلا
هرخآلا ایندلا و  هایحلا  نورثوت  لب  : » دیامرف یم  یلعا  هروس  رد  لاعتم  يادخ  دور ؛ یمن  رتالاب  تسایند و  دـح  رد  دنتـسه ، ایند  تایح 

هرهب ظح و  اه  نیا  دـنرادن ؛ دـشر  نیا  زا  شیب  تسایند و  دـح  رد  زین  ناش  هدارا  تسایند ، دـح  رد  ناشمهف  هک  اه  نآ  یقبا ؛» ریخ و 
تبحم دروم  هداد و  وا  هب  تاناکما  همه  نیا  ادخ  تسا ؟ دب  تمعن  رگم  دراد ! یعساو  هرهب  هچ  وا  دنتفگ : یم  دندید و  یم  ار  نوراق 

دندوبن و نینچ  نیا  دوب ، هداد  ملع  اه  نآ  هب  ادـخ  هک  یناسک  یلو  دـیامرف : یم  نآرق  میدوب ؛ نوراق  لثم  مه  ام  شاک  يا  تسادـخ ؛
، تسا هداد  نوراق  هب  هک  هچنآ  اب  یطابترا  چیه  هتفرگ ، رظن  رد  نینمؤم  يارب  ادخ  هک  یباوث  دنتفگ : یم  دندید و  یم  ار  هنحص  تشپ 
زا یسک  هن  درب ؛ ورف  نیمز  رد  ار  شتاناکما  همه  شدوخ و  لاعتم  يادخ  دش و  ناحتما  وا  هک  دیـسر  ییاج  هب  نوراق  يارجام  .درادن 

قزر دنتفگ : دندید ، ار  هنحـص  نیا  یتقو  میدوب ، نواق  لثم  مه  ام  شاک  يا  دنتفگ  یم  هک  یناسک  ادخ ؛ هن  درک ، یم  شکمک  مدرم 
دیاب نالا  میدوب ، هتفر  ار  نوراق  هار  مه  ام  دوب و  هتشاذگن  تنم  ام  رب  ادخ  رگا  .تخود  تاناکما  هب  مشچ  دیابن  تسادخ و  تسد  رد 

.دسر یمن  حالف  هب  يرفاک  چیه  ایوگ  نیاربانب  میتفر ؛ یم  ورف  نیمز  رد  وا  ياج  هب 
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زا مشچ  دناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  تسا ؛ تخس  رایسب  هتبلا  هک  درادرب  ییایند  تاعتمت  زا  مشچ  ناسنا  هک  تسا  نیا  يرادیاپ  زا  یعون 
نیرباصریغ تسا و  نیرباص  هب  قلعتم  طقف  یهلا  باوث  نآ  نیاربانب  دـشابن ؛ ایند  لابند  هب  شلد  درادرب و  رافک  قرب  قرز و  رپ  ياـیند 

نیا دنوش ؛ یم  مورحم  اه  تمعن  نآ  زا  دنـسرب ، ایند  هب  تعرـس  هب  دنهاوخ  یم  دـننک و  یمن  لمحت  ار  هار  ياه  یتخـس  هک  اه  نآ  و 
ایند هک  دندیمهف  تفر ، ورف  نوراق  دندید  هک  ایند  لها  .تسا  رتهب  یهلا  باوث  دنتفگ : یم  دندید و  یم  لبق  زا  ملعلا  وتوا  ار  تقیقح 

.تسین بوخ  مه  نانچنآ 

ِهاَیَْحلا هَرْهَز  ِم  ْمُْهنّ اًجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُمَت  َالَو  « ؛ تساه نآ  هنتف  ناحتما و  ادخ ، يایلوا  یهارمه  رد  مهم  تاکن  زا  یکی 
هکرابم هروس  رد  .تسا  باذع  فسخ و  طوقـس و  رافک ) يارب   ) ًالومعم هنتف  نیا  نایاپ  یَْقبَأَو ؛» ٌْریَخ  َّکِبَر  ُقْزِرَو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اَینُّدـلا 

ْمُهَو ْمُهـُـسُفنَأ  َقَـهَْزتَو  اَْینُّدــلا  ِهاَـیَْحلا  ِیف  اَِـهب  مَُهبِّذـَُـعِیل  ُهـَّللا  ُدــیُِری  اَّـمَنِإ  ْمُهُداـَلْوَأ  اـَلَو  ْمُُهلاَوـْمَأ  َکــْبِْجُعت  اـَـلَف  : » دــیامرف یم  هبوـت 
باذع ناوارف  دنزرف  لام و  اب  ار  اه  نآ  لاعتم  يادخ  دـیزودن ؛ میا ، هداد  اه  نآ  هب  هک  یتاناکما  هب  ار  ناتمـشچ  /55 ؛) هبوت «) َنوُِرفاَک

ادخ يایلوا  ریسم  زا  دنتسه و  ایند  عاتم  لابند  هب  اه  نآ  دنهد ؛ یم  تسد  زا  تاناکما  نیمه  رـس  رب  ار  ناشنامیا  مه  اه  نآ  دنک و  یم 
یناحتما اه  نیا  هک  دنمهف  یم  دننیب و  یم  ار  هنتف  نیا  تقیقح  دنتـسه ، ملعلا » وتوا   » هک یناسک  یلو  دـنوش ؛ یم  ادـج  مالـسلا  مهیلع 

.دسرب هجیتن  هب  قح  ههبج  ات  دننک  ربص  دنتسیاب و  دیاب  تسین و  شیب 
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زورما يایند  هطلاغم  نیرت  گرزب  رشب ، تداعس  هار  ناونع  هب  یبرغ  هعسوت  ندرک  دومناو 

تـسا نیا  نآ ، ندش  یناهج  برغ و  رد  یقرت  هدیا  ندـش  حرطم  اب  نامزمه  دـیدج و  نارود  رد  گرزب  رایـسب  ياه  هطلاغم  زا  یکی 
هطلاغم کی  نیا  تسا ؛ یبرغ  هبناج  همه  هعسوت  یقرت و  هار  نامه  رـشب ، تداعـس  هار  دنا  هدرک  دومناو  رـشب  یمومع  گنهرف  رد  هک 

هرهز  » ای ایندـلا  تایح  عاتم  ناـمه  هکلب  تسین ؛ رـشب  تداعـس  بجوم  هجو  چـیه  هب  یقرت  هعـسوت و  نیا  تسا و  گرزب  دـصرددص 
رد هک  ییایند  ياه  هفوکـش  نآ  یلو  میتسین  فلاخم  يزاس  ندـمت  نینمؤم و  هعماج  رادـتقا  یلاعت و  اب  اـم  .دـشاب  یم  ایندـلا » هاـیحلا 

ریـسم هنرگ  و  دشکب ؛ دوخ  يوس  هب  ار  نینمؤم  مشچ  دـیابن  دنتـسه ، نآ  رد  قرغ  وس  ره  زا  هتفرگ و  رارق  ناهج  رافک  فیاوط  رایتخا 
مالسلا هیلع  یسوم  اب  تشاد  تاعتمت  نآ  ورگ  رد  لد  یسک  رگا  دننک ؛ ربص  دنناوت  یمن  دوش و  یم  ادج  مالسلا  مهیلع  ایبنا  زا  ناسنا 

رایسب هطلاغم  کی  نیا  سپ  دشاب ؛ مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رانک  دناوت  یمن  دهاوخب ، نوراق  جنگ  یـسک  رگا  دوش ؛ یم  ریگرد 
ناسنا هرهچ ، رب  يریپ  ياه  هناشن  نیلوا  ندـمآ  اب  تسین ! روط  نیا  ًالـصا  یقرت ؛ هعـسوت و  ینعی  تداعـس  دوش  اعدا  هک  تسا  یگرزب 

همه رگا  تسایند  هب  قلعتم  هک  یناسنا  تسا !؟ یتداعس  هچ  نیا  دوش ؛ یم  هدیچرب  شیایند  ياه  يداش  همه  طاسب  دروخ و  یم  هصغ 
یم ار  شا  یتسه  همه  وا  دـهد ، یم  ناشن  ار  شا  هرهچ  و  دتـسرف ، یم  ار  دوخ  ياـه  هناـشن  نیلوا  گرم  یتقو  دـنهدب ، وا  هب  ار  اـیند 
َعَم َهاَیَْحلا  َال  ًهَداَعَس َو  اَّلِإ  َتْوَْملا  يَرَأ  َال  یِّنِإَف  : » دندومرف ینارون  نایب  کی  رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  تسا ؟ یتداعـس  هچ  نیا  دزاب ؛

ناـمه نیا  هک  تسیچ ، توم  زا  ترـضح  یقلت  هک  دـیمهف  دـیاب  هتبلا  منیب … یمن  تداعـس  زج  ار  گرم  نم  »(1) ؛ امََرب اَّلِإ  َنیِِملاَّظلا 
.تسا تریصب 
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نآ يریگرد  دنراد ؛ رارق  لباقم  فرط  رد  مه  لطاب  ههبج  فرط و  کی  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیا  تیب  لها  مرکا و  یبن 
هـشیمه خـیرات  هنعارف  تسا ؛ ییایند  ياه  هفوکـش  ياراد  یخیرات  گنج  نیا  رد  نمـشد  ههبج  تسا ؛ یخیرات  يریگرد  کی  زین  اـه 

وا و درک ؛ یم  فارـسا  نوـعرف  یلو  دنتـشادن  ندروـخ  يارب  يا  همقل  یتـح  مالـسلا  هیلع  میلک  ياـسوم  موـق  دـنا ؛ هدوـب  هنوـگ  نـیا 
یسوم زا  هک  تسا  یعیبط  دشاب ، نوراق  جنگ  هب  شهاگن  دروخب و  بیرف  یسک  رگا  .دندوب  يرهاظ  ياه  تمعن  رد  قرغ  شنایفارطا 

رافک يارب  مه  ناحتما  نیا  نایاپ  دنتـسه و  ناحتما  اه  نیا  هک  دمهفب  دیاب  ناسنا  سپ  دش ؛ دـهاوخ  فسخ  هتبلا  ادـج و  مالـسلا  هیلع 
؛» َنوُِرفاَک ْمُهَو  ْمُهُسُفنَأ  َقَهَْزتَو  اَْینُّدلا  هاَیَْحلا  ِیف  اَِهب  مَُهبِّذَُعِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَّمَنِإ  ْمُهُدَالْوَأ  َالَو  ْمُُهلاَْومَأ  َْکبِْجُعت  اَلَف  « ؛ تسا باذع  فسخ و 

رتهب ياه  قزر  نآ  هب  ناسنا  رگا  ًایناث  دنا ؛ هدوب  ادخ  نازیزع  اه  نآ  هتشاد و  تسود  ار  اه  نآ  ادخ  هک  درک  روصت  دیابن  ًالوا  نیاربانب 
.دزود یم  يدام  تاناکما  هب  مشچ  دنکن ، هجوت 

دننادیواج رتهب و  قزر  هک  یهلا  ياه  قزر  هب  يراودیما 

: دندومرف ترضح  دیتشاذگن ؛ ام  يارب  يزیچ  هک  دندش  تحاران  راصنا  دندرک ؛ یم  میـسقت  ار  مئانغ  اه  گنج  زا  یکی  رد  ترـضح 
ریشمش و ربمغیپ و  وا  يارب  دسانش و  یمن  ار  قزر  نیا  هک  یسک  ایآ  متسین ؟ رتهب  بسا  رتش و  زا  نم  ایآ  متـسه ؛ امـش  يارب  نم  دوخ 
ادـخ و اب  ندوب  هارمه  زا  رتهب  یقزر  هچ  ترـضح ؟ دوخ  زا  رتهب  یقزر  هچ  دـنک ؟ یمن  تراسخ  درادـن ، یتواـفت  بسا  رتش و  هرز و 

ماما تیالو  هلزان  نآ  تاجرد  تشهب و  همه  رگم  اـم ؛ تیـالو  رگم  تسین  يزیچ  یقیقح  میعن  دومرف : تیاور  رد  مالـسلا ؟ هیلع  ماـما 
َو  » هیآ دنتسه ؛ مالسلا  هیلع  ماما  تیالو  هلزان  یتشهب  ياه  تمعن  هک  تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  نومـضم  رد  تسین ؟ مالـسلا  هیلع 
(34-28/ هعقاو «) ٍهَعُوفْرَّم ٍشُُرف  َو  ٍهَعُونْمَم *  اـَل  ٍهَعوُطْقَم و  اـَّل  ٍهَرِیثَک *  ٍهَهِکاَـف  َو  ٍبوُکْـسَّم *  ءاَـم  َو  ٍدوُدْـمَّم *  ٍّلِـظ  َو  ٍدوُضنَّم *  ٍحـْلَط 

راـیتخا رد  دـح  یب  ناـیاپ و  یب  ناوارف و  ياـه  هویم  يراـج ، بآ  اـجنآ  رد  درمـش ؛ یمرب  تشهب  رد  ار  نیمی  باحـصا  ياـه  تمعن 
، دـننک یم  لاـیخ  ماوع  مدرم و  هک  هنوـگ  نیا  »(1) ؛ ساَّنلا ُبَهْذـَت  ُْثیَح  َْسَیل  ُهَّنِإ  : » دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  تیاور  .تسا  ناـیتشهب 
؟ درک انعم  دـیاب  هنوگچ  ار  نیا  دـشاب ؛ یم  دوش ، یم  رداص  وا  لامج  ردـصم  زا  هچنآ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  تاـناکما  دوصقم  تسین ؛

ياه هویم  نآ  رد  تسه و  ترخآ  رد  هک  یتشهب  زا  ریغ  هکنیا  یکی  دـنا : هدرک  نایب  انعم  ود  هب  راحب  رد  ار  هیآ  نیا  یـسلجم  موحرم 
يراج و بآ  اجنآ  .دراد  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  نوئش  تایلجت  زا  مه  يرگید  تشهب  تسا ، هدش  هدرتسگ  يراج  ياهرهن  یتشهب و 
؛ دنتـسه مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  نطاب  مه  یتشهب  ياه  تمعن  همه  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  دـهد ؛ یم  يرگید  يانعم  ناوارف  ياـه  هویم 

.تسا تشهب  رد  نونکا  مه  دوب ، هارمه  مالسلا  هیلع  ماما  اب  یسک  رگا  سپ 
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ادخ هکنآ  اب  دسانش  یمن  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  هک  یسک  درک ؟ هسیاقم  نوراق  تاناکما  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تیالو  ناوت  یم  ایآ 
اب یهارمه   ) تمعن نیا  یسک  تسا  نکمم  تسا ؛ نوراق  تمعن  یپ  رد  هدرک و  اهر  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  تسا ، هداد  مدرم  هب  ار  وا 
َْلب « ؛ تسا روـج  همئا  تیـالو  طـیحم  اـیند  دوـمرف : تسا ؛ رتـالاب  مه  رتـهب ، مه  هک  تسا  بر  قزر  نیا  یلو  دسانـشن ؛ ار  ادـخ ) یلو 

َیَِهل َهَرِخآـْلا  َراَّدــلا  َّنِإ  َو  : » دــندومرف ترــضح  .تساــیند  نوراــق  جــنگ  هـمه  یَْقبَأَو ؛» ٌْریَخ  ُهَرِخــآلا  َو  اَْینُّدــلا *  َهاـَـیَْحلا  َنوُِرثْؤـُت 
َنیِّذَلا ُیَأ  اَهّ اَی  « ؛ تسا هدش  هایحلاراد  دراو  دوش ، طیحم  نیا  دراو  هک  یـسک  تسام و  تیالو  طیحم  ترخآ  /64 ؛) توبکنع «) ناوَیَْحلا

تایح هب  دیشاب و  هدنز  امش  دهاوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  /24 ؛) لافنا «) ْمُکِییُْحی اَِمل  مُکاَعَد  اَذِإ  ِلوُسَّرِللَو  ِهِّلل  ْاُوبیِجَتْسا  ْاُونَمآ 
لثم اه  نآ  دنـسونأم ؛ اه  هدرم  اب  دنتـسه و  رادرم  دـنا ، هدرم  هک  اه  نیا  دـنک !؟ یگدـنز  رادرم  لثم  ایند  رد  ارچ  ناـسنا  دیـسرب ؛ هبیط 

نینمؤملاریما هرفـس  دزودـب و  تاناویح  عتمت  هب  مشچ  دـناوت  یم  هنوگچ  ناسنا  .نینمؤم  لثم  هن  دـنوش ، یم  عتمتم  ایند  رد  ناـیاپراچ 
مالـسلا و هیلع  میلک  ياسوم  هک  دنتـسه  یناسک  دـنیبن ؛ هدرک ، مهارف  ناـسنا   يارب  ادـخ  هک  ار  یقاـب  ریخ و  قزر  نیا  مالـسلا و  هیلع 

دننیب یمن  دوش ، یم  هدوشگ  ناشیور  هب  مالسلا  هیلع  میلک  ياسوم  اب  هک  ار  یتشهب  ياهرد  دنتسه و  وا  اب  هک  ار  يا  هکئالم  تشهب و 
دننیبب دنناوت  یمن  نوچ  دننیب ؛ یمن  تساه ، یتخس  نیا  نطاب  رد  هک  ار  یتشهب  اه  نآ  دننیب ؛ یم  ار  وا  اب  یهارمه  ياه  یتخس  طقف  و 

رد هک  دـندید  یم  هچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رد  هللادـبع  نبا  دیعـس  لاثما  تسا ؛ هداد  ییاـه  تمعن  هچ  نینمؤم  ههبج  هب  ادـخ  هک 
راب رازه  دنتـشک ؛ یم  ار  ام  راب  رازه  شاک  يا  دنتـشاد : یم  هضرع  ترـضح  هب  و  تخاب ) یم  گنر   ) شتاناکما همه  ایند و  ناـشرظن 

، دیورب دندومرف : ترضح  یتقو  هک  دید  یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رد  ریهز  میراد ؛ یمنرب  امـش  زا  تسد  میوش  هتـشک  هک  مه 
تفگش هلمج  کی  وا  منک ؟ ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  يا  هلمج  امـش  فرط  زا  دیهد  یم  هزاجا  تفگ : باحـصا  هب  باطخ  ریهز 

و درم ، یمن  ایند  رد  یـسک  دوب و  هنادواج  ایند  رمع  رگا  درک : ضرع  ترـضح  هب  وا  تسا ؛ هتفگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  زیگنا 
شیع رب  ار  امـش  باکر  رد  تداهـش  مه  زاب  دوب ، یناوج  شیع و  ام  رمع  رـسارس  و  دوبن ، ایند  رد  مه  هصغ  يریپ و  یماکخلت و  رگا 
تذل رمع و  هک  دراد  ناشیا  زا  یساسحا  هچ  تسا ؟ هدید  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رد  يزیچ  هچ  وا  میداد ؛ یم  حیجرت  ایند  هنادواج 
مرکا یبن  سدقم  دوجو  مالسلا و  امهیلع  ءادهشلا  دیـس  نینمؤملاریما و  اجنآ  دهد ؟ یمن  حیجرت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ار  ایند  هنادواج 
تسا تشهب  دوش ، یم  هارمه  اه  نآ  يالب  اب  مالسلا و  هیلع  ماما  اب  هک  یسک  هاگیاج  .دنتسه  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  تیب  لها  و 

جنگ لابند  هک  یـسک  دـشاب !؟ نوراق  جـنگ  بلاط  دـنیبب و  ار  تمعن  نیا  یـسک  تسا  نکمم  اـیآ  میعن ؛» یفل  راربـالا  نا  : » دومرف هک 
میناد یمن  هک  ییایند  دوخ _  يایند  هب  ندیـسر  يارب  دیابن  سپ  دشاب ؛ هارمه  مالـسلا  هیلع  میلک  ياسوم  اب  دـناوت  یمن  تسا ، نوراق 
یتخس هتبلا  تشادرب ؛ ادخ  نید  زا  تسد  درک و  گنرمک  ار  یهلا  ياه  شزرا  ناوت  یمن  میسرب _  نآ  هب  هک  تسین  مولعم  تسیچ و 

ِنآ زا  یهلا  باوث  نآ  لیلد  نیمه  هب  دسرب ؛ هجیتن  هب  ات  تسا ، تخس  ادخ  هار  دتسیاب ، ادخ  هار  رد  دهاوخب  یسک  رگا  دراد و  دوجو 
.تسا نورباص 
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قح ههبج  تیناقح  رد  ندرکن  دیدرت  نانمشد و  يدام  تاناکما  رب  نینمؤم  ربص 

دنک یم  هسوسو  یهاگ  ناطیش  دنکن ؛ دیدرت  یلو  دنیبب  نمشد  ههبج  رد  ار  تاناکما  همه  ناسنا  هک  تسا  نیا  مهم  ياهربص  زا  یکی 
دابآ نانمشد  هرفس  هشیمه  ارچ  تسا  مالسلا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  ههبج  اب  قح  رگا  تسا و  فرط  نآ  قح  ًالصا  دیوگ : یم  ام  لد  رد  و 

ناسنا هکنیا  اب  زین  یهاگ  دنتـسه ؟ يدام  ياه  تذـل  رد  قرغ  اـه  نآ  مینک و  یم  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اـب  هشیمه  اـم  تسا و 
یمزاول اه  تذل  نآ  هتبلا  میهاوخ ؛ یم  اه  تذل  نآ  زا  مه  ام  ایادخ  دیوگ : یم  تساه و  تذل  نآ  لابند  شلد  یلو  دنک  یمن  دیدرت 

هب تسایند ، عاتم  لابند  هب  هک  یـسک  دوش ؛ یم  نادرگرـس  ددنب ، یم  وا  تیاده  مالـسلا و  هیلع  ماما  رب  ار  شمـشچ  هک  یـسک  دراد ؛
ار انف  فسخ و  نآ  ادتبا  زا  دـیابن  مدآ  ارچ  دتـسیاب ؛ مه  فسخ  ياپ  دـیهاوخ ) یم  ار  ایند  عاتم  رگا   ) سپ دوش ؛ یم  التبم  مه  فسخ 

.میدش یم  فسخ  دیاب  ام  هنرگ  میتسین و  وا  ياج  ام  هک  هللادمحلا  دیوگب : دش  فسخ  نوراق  یتقو  و  دورب ؟ نوراق  لابند  هب  هک  دنیبب 
َو ٍنُویُع *  ٍتاَّنَج َو  ِیف  َنِینِماَء *  اَنُهاَه  اَم  ِیف  َنوُکْرُتت  َأ  « ؛ دنتـسه یندـیچرب  يدام ، ياه  تجهب  يدام و  تکوش  يداـم ، رادـتقا  نیا 

ییاه خاک  هدرک ، هفوکش  هک  ییاه  لخن  نیا  ایآ  دینام ؟ یم  اه  غاب  نیا  رد  امش  ایآ  /146-148 ؛) ءارعش «) ٌمیِضَه اَهُْعلَط  ٍلَخن  ٍعوُرُز َو 
هتبلا دنام ؛ یمن  یقاب  ریخ ؛ دننام ؟ یم  یقاب  امش  يارب  اه  ناتـسلخن  اهراس و  همـشچ  اه و  غاب  و  دیا ، هتخاس  گنـس  زا  اه  هوک  رد  هک 

ار یبرغ  هعـسوت  ارچ  تسیچ ؟ ایند  ینادابآ  ینعم  هک  تسا  نیا  هتکن  تخادرپ ؛ ایند  یناداـبآ  نارمع و  هب  دـیابن  هک  تسین  نیا  روظنم 
!؟ دننک یم  ینعم  ایند  نارمع  ندرک و  دابآ  هب  ار  نآ  يدام  موهفم  هب  هعسوت  ارچ  دننک !؟ یم  ینعم  یندابآ  هب 
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هک  تسا  یمهم  ياه  تریصب  زا  یکی  نمشد ) ههبج  رد  ایند  ياه  هفوکـش  زا  یـشوپ  مشچ   ) نیاربانب
ام رد  تریصب  نیا  رگا  تسا ؛ نیگنس  ناحتما  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ام  یهارمه  طرش  هتبلا  هک  دننک  یم  داجیا  ناسنا  رد 

لابند هب  هک  اه  نآ  مینک ؛ یم  ادج  ناشیا  زا  ار  دوخ  فص  میتسیاب و  مالـسلا  مهیلع  همئا  اب  هارمه  ناحتما  نیا  رد  میناوت  یمن  دشابن ،
ندش و هتشک  تداهش و  مالسلا   هیلع  نیسح  ماما  اب  یهارمه  ماجنارـس  اریز  دندش ؛ ادج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  دندوب ، تمینغ 
؛ تسا هداد  مه  یعطق  هدـعو  کی  ادـخ  /60 ؛) مور «) َنُوِنقُوی َنیِذـَّلا ال  َکَّنَّفِخَتْـسَی  الَو  ٌّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنِإ  ِْربْصاَـف   » هتبلا تسا ؛ نتـشک 

هرود دندرگ و  یم  رب  ایند  هب  اه  نآ  تشاد ؛ دنهاوخ  یتعجر  دنهد ، یم  ار  دوخ  لد  نوخ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رانک  هک  یناسک 
.دننیب یم  ار  ملاع  ینادابآ  روهظ و 

فص ناوت  یم  رگید  يوس  زا  درک ؛ لمحت  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  يالب  هک  ار  یئالب  داتسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما  رانک  ناوت  یم  سپ 
هدـمآ نینمؤملا  همئا  هعماج  ترایز  رد  دوبن ؛ ترـضح  هارمه  ـالبرک  ناورهن و  لـمج و  نیفـص و  رد  درک و  ادـج  ناـشیا  زا  ار  دوخ 

یئایلوا رانک  ام  میتسه ؛ اه  نآ  رانک  نامیاه  بلق  اب  اـم  »(1) ؛ َنیمِّدَقَتُْملا ُمُکَراْصنَاَو  ْمُکَئآِیلْوَا  انْکَراش  ْدَق  ّانَا  َهَّللا  ُدِهُْـشن  ُنْحَنَف  : » تسا
زا درک و  ادج  ار  دوخ  تین  بلق و  ناوت  یم  سکعرب  تساج ؛ نامه  ام  بلق  دندوب ؛ البرک  لمج و  ناورهن و  نیفص و  رد  هک  میتسه 
ادج مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشهار  دنتفر و  مئانغ  لابند  هب  اروشاع  رد  يا  هدع  هک  نانچمه  .دش  ادـج  مالـسلا  هیلع  ماما  ریـسم 

بسا و  دناد ، یمن  میظع  زوف  تمینغ و  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باکر  رد  تداهـش  یـسک  رگا  .تسا  يرگید  هار  مئانغ  هار  دش ؛
؛ تسا هدمآ  يا  هدعو  تماقتـسا ، نیا  لابند  هب  هتبلا  تسا ؛ هتـشاذگ  مدق  يرگید  ریـسم  رد  دـناد ، یم  تمینغ  ار  هرقن  الط و  رتش و  و 

يرگید ياه  تریصب  .تساه  تریصب  زا  یکی  نیا  سپ  /128 ؛) فارعا «) َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاْعلا  ِهِدابِع َو  ْنِم  ُءاشَی  ْنَم  اُهثِرُوی  ِهَِّلل  َضْرَْألا  َّنِإ  »
ناذاش نب  دـسا  زا  یتیاور  تسا ؛ هداد  وا  هب  ادـخ  يایلوا  يـالب  لـمحت  هار و  نیا  رد  ناـسنا  نداتـسیا  يارب  نآرق  هک  دراد  دوجو  مه 

« لطابلا َِهلوَد  یف  ربَّصلا  یَلَع  اِنئایلوأ  َقاثیم  َذَخأ  ُهُرکِذ  َّلَج  َهللا  َّنأ  : » دیامرف یم  هک  تسا  هدش  لقن  یفاک  رد  یطساو 
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تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  البرک 

تواقش تداعس و  هاگودرا  ود  فاصم  البرک 

میحرلا نمحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

تداعـس و هاگودرا  ود  فاصم  البرک  دـش  ضرع  .دوب  هللادـبعابا  ناراـی  باحـصا و  ياـه  یگژیو  صوصخ  رد  اهبـش  نیا  اـم  ثحب 
.تسا تواقش  تلاذر و  هاگشیامن  لباقم  رد  تلیضف  تداعس و  هاگشیامن  ییارآ  فص  البرک ، .تسا  تواقش 

.تسا اهشزرا  دض  اه و  يدب  همه ي  لباقم  رد  اه  یبوخ  همه ي  لباقت  هداتسیا ، مه  لباقم  رد  هک  هچنآ 

نانمشد ياه  یگژیو  مه  تخانش و  ار  ناتسود  ياه  یگژیو  دیاب  مه  نانمـشد ، زا  يرود  يریذپ و  تیالو  ینعی  يّربت  ّیلوت و  يارب 
هن هک  زورما  .دشاب  دیاب  یـسک  هچ  اب  برح  ملـس و  هک  مینادب  دیاب  مکبراح ) نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملـس   ) میئوگ یم  یتقو  .ار 

.دعسرمع هاپس  هن  دنتسه و  ام  نیب  رد  نیسح   ماما  نارای 

و نیـسح   ماما  هاگودرا  زا  تیعبت  هب  زورما  ار  ام  هک  هچنآ  دراد و  یم  او  نمـشد  زا  يّربت  تسود و  تیالو  هب  زورما  ار  اـم  هک  هچنآ 
ياه بش  هدنب  .دراد  دوجو  رگشل  ود  نیا  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  تافـص و  اه و  یگژیو  دناشک ، یم  نمـشد  هاگودرا  زا  يرود 

.مدومن نایب  ار  نیسح   ماما  باحصا  ياه  یگژیو  زا  يدادعت  هتشذگ 

هتخانش بوخ  ار  نمشد  هک  دوب  نیا  نیسح   ماما  نارای  تایصوصخ  زا  یکی  .منک  نایب  مهاوخ  یم  ار  یسانش  نمشد  یگژیو  بشما 
یقلت تسود  ار  وا  هک  تسا  نکمم  میـسانشن  ار  نمـشد  رگا  ام  دندوب و  هاگآ  یبوخ  هب  نمـشد  ياهدنفرت  اه و  یگژیو  هب  دـندوب و 

.مینک
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؛ تسا نتسناد  باوص  ار  اطخ  تسا ؛ ندید  بآ  ار  بارس  نانمشد و  نتشادنپ  تسود  زا  یـشان  هعماج  زورما  تالکـشم  زا  يرایـسب 
.تسا مهم  یسانش  نمشد  اذل  تسا و  ندناوخ  یتسار  ار  يژک 

نامیپ ردغأ و  امـش  دیوگ : یم  دسانـش و  یم  ار  نمـشد  دـناوخ ، یم  زجر  دـیآ و  یم  نادـیم  هب  رهاظم  نب  بیبح  یتقو  دـینیبب ! امش 
یم نادیم  هب  اروشاع  زور  ریهز  یتقو  هک  نیا  ای  .میتسه  دهع  هب  رادافو  نامماما  هب  تبسن  ام  دیشاب و  یم  گنرین  لها  دیتسه و  نکش 

؟ يدنویپب نیسح  هاگودرا  هب  يوشب و  هعیش  هک  دش  ثعاب  هچ  يدوب ، بهذم  ینامثع  هک  وت  دنیوگ  یم  وا  هب  نمـشد  نایهاپـس  دیآ ،
نیـسح  ماما  رهاظ  هرهچ و  ریهز ، روظنم  .مداتفا  هللا   لوسر  دای  مدید و  ار  ربمایپ  ایوگ  مدید ، ار  نیـسح   ماما  یتقو  نم  داد : خساپ  وا 

لباـقم رد  نمـشد  هک  یعـضوم  متخانـش و  ار  وا  نمـشد  نم  هکنیا  رگید  دوب و  يدـمحم  شیوخ  قـلخ و  شور و  شنم ، هکلب  دوـبن 
.متسیاب امش  لباقم  رد  میایب و  نیسح   رانک  رد  نم  هک  دش  ثعاب  امش  ياهدنفرت  متخانش و  ار  تشاد  نیسح  

، کیپ نآ  .دیآ  یم  ماما  هاگودرا  تمـس  هب  نمـشد  هاپـس  فرط  زا  یکیپ  دید  هک  دوب  هتـسشن  هللادبعابا   همیخ  لباقم  همامثابا  يزور 
هماـمثوبا هب  ترـضح  دـمآ ، یم  هک  رود  زا  .دوب  هتـشون  هماـن  ماـما   يارب  هفوک  زا  هک  دوـب  یناـسک  زا  یکی  دوـب و  هللادـبع  نب  ریثـک 

.تسا مدرم  نیرت  یقش  زا  یکی  وا  هللا ! لوسر  نبای  هلب  درک : ضرع  یسانش ؟ یم  ار  وا  ایآ  دندومرف 

هک درک  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک : هدومرف  نایب  ار  تیاور  نیا  عیارشلا ، للع  رد  قودص  خیش  موحرم 
: دنهدن ماجنا  ار  راک  هس  هک  وگب  نینّیدتم  هب 
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.دنشوپن ار  نمشد  سابل  - 1

.دنروخن ار  دنروخ  یم  ام  نانمشد  هک  ییاذغ  - 2

.دنتسه نم  نمشد  دش  روط  نیا  رگا  هک  دننکن  لابند  ار  ام  نمشد  شور  - 3

نانمشد سابل 

یم یسک  رگا  .دوب  دراوم  هنوگ  نیا  یقیسوم و  بعل و  وهل و  ندیشون ، بارش  ینکش ، نامیپ  البرک ، رد  نیسح   ماما  نانمـشد  شور 
سپ .ماما  تسود  هن  تسا  ماما  نمـشد  وا  دـشاب ، همئا   نانمـشد  قالخا  لثم  شقالخا  اما  دـشاب  نیـسح   ماـما  هاـگودرا  رد  دـهاوخ 

دـنز و یم  تسد  نآ  هب  دـنادن  ار  شتآ  ترارح  رگا  هچب  .دزگ  یم  ار  وا  رام  دسانـشن  ار  رام  رگا  ناسنا  .تسا  مهم  یـسانش  نمـشد 
.دزوس یم  شتسد 

، يونعم ینید و  ینافرع و  تاسلج  مان  هب  یهاگ  .دـننک  یم  كاـن  ههبـش  راـکفا  جـیورت  غیلبت و  تسود ، ساـبل  رد  اـه  یـضعب  زورما 
هجوت ار  بلطم  هس  دیاب  نمـشد  هب  عجار  .دـننز  یم  ار  ینید  ینابم  هشیر ي  دنـشک و  یم  فارحنا  يزامن و  یب  تمـس  هب  ار  ناناوج 

: تشاد

.دیریگن تسود  ار  ادخ  نمشد  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دیامرف :  یم  هنحتمم  هروس ي  رد  میرک  نآرق  - 1

.دشاب فیعض  رگا  یتح  دیرامشن  کچوک  ار  نمشد  دندومرف : نینمؤملاریما   - 2

اما دیامن  تیاده  ار  وا  دهد و  تاجن  ینید  یب  زا  ار  شیومع  هک  درک  شالت  یلیخ  میهاربا   ترـضح  .دـییوجب  تئارب  نمـشد  زا  - 3
.درک اهر  ار  شدنزرف  حون  ترضح  هک  روطنامه  تسج  تئارب  وا  زا  درک و  اهر  ار  وا  تسادخ ، نمشد  وا  درادن و  رثا  هک  دید  یتقو 

رد شدنزرف  هس  دوب و  نینمؤملاریما   یعقاو  ناگتسبلد  ناگتفیش و  زا  دوب و  ینّیدتم  رایسب  صخـش  یئاط ، متاح  رـسپ  متاح ، نب  یلع 
ندز مدق  لاح  رد  اه  هتشک  نیب  رد  نیفص  گنج  رد  يزور  هک  دیز  مان  هب  تشاد  رسپ  کی  وا  .دندوب  هدیسر  تداهـش  هب  مالـسا  هار 

یلیماف ّسح  دید ، ار  شا  یئاد  ات  .تسا  هدش  هتشک  نینمؤملاریما   نایهاپس  تسد  هب  هدوب  هیواعم  هاپـس  رد  هک  شا  یئاد  دید  هک  دوب 
تمس هب  درک  هلمح  شا و  یئاد  لتاق  يارب  ندیشک  ناشن  طخ و  و  نینمؤملاریما   هاپس  هب  نداد  شحف  هب  درک  عورش  درک و  لگ  شا 
تئارب دنزرف  نیا  زا  نم  ایادخ ! تفگ : داتـسیا و  نادیم  طسو  متاح ، نب  یلع  .تسویپ  هیواعم  هاپـس  هب  مه  دـعب  و  نینمؤملاریما   هاپس 

.مشک یم  ار  وا  مدوخ  منک  شیادیپ  رگا  هک  تفگ  مه  دعب  تسین و  نم  دنزرف  وا  .میوج  یم 
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هدوب ناقفانم  نیب  رد  ردب  گنج  رد  شردپ  ربمایپ ، يومع  هزمح ، ای  دوب و  هدش  هتشک  مالـسا  هاپـس  تسد  هب  شردپ  هبتع ، نب  دمحم 
گوس رد  ترـضح  هک  رکب  یبا  نب  دمحم  یکی  .مراد  تسود  ار  مان  دمحم  هس  نم  هک  دندومرف  یم  اهراب  یلع   ماما  .دـش  هتـشک  و 

تسا و هدوب  هیواعم  یئاد  رسپ  هبتع  نب  دمحم  نیا  .ترضح  ردارب  رسپ  رفعج  نب  دمحم  يرگید  هبتع و  نب  دمحم  یکی  .دنتسیرگ  وا 
هب هیواعم  .دندروآ  هیواعم  دزن  هب  دندرک و  ریگتسد  نمشد  هاپس  ار  صخش  نیا  .دوب  هدش  هتشک  مالـسا  ردص  ياه  گنج  رد  شردپ 

خساپ رد  هبتع  نب  دمحم  دنا ! هتـشک  اه  نیمه  ار  تردپ  يدرک ؟ اهر  ار  ام  ینک و  یم  عافد  یلع  زا  ارچ  یتسه  ام  زا  هک  وت  تفگ  وا 
نّیدتم و ملاس و  ناسنا  هچ  ره  مدـید  یلع و  نایهاپـس  هب  مه  یهاگن  کی  متخادـنا و  وت  نایهاپـس  هب  یهاگن  کی  نم  تفگ : هیواعم 

نم هجیتن  رد  .دنتـسه  وت  رب  رود و  تسا  ربمغیپ  دورطم  تاذ و  دب  هقباس و  دب  دساف ، ناسنا  هچ  ره  تسا و  یلع  هاپـس  رد  تسا  یقّتم 
یم ار  وت  يرادنرب  تسد  یلع  زا  رگا  تفگ  دهدب  وا  هب  تشادن  یخـساپ  هک  هیواعم  .متـسویپ  وا  هب  تسا و  قح  رب  یلع  هک  مدـیمهف 

، دوب سانش  نمـشد  وا  هک  نوچ  اما  دندناسر  تداهـش  هب  ار  هبتع  نب  دمحم  .مرادن  یکاب  تداهـش  زا  نم  هک  داد  خساپ  مه  وا  .مشک 
، امش ام و  یسانش  نمشد  نمـشد و  زا  تئارب  .دینکن  هجوت  ار  ییادن  ره  زیزع ! ناناوج  .دنک  ادیپ  نمـشد  هب  شیارگ  هک  دشن  رـضاح 

.تسام تیالو  لّمکم 
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: میراد نمشد  هنوگود  ام 

: ینورد نمشد  - 1

اه نیمه  تسا و  توهش  بضغ و  نورد ، نمـشد  دیامرف : یم  ثیدح  .دنز  یم  همطل  ام  هب  اجنامه  زا  تسا و  نامدوخ  نورد  رد  هک 
، ینورد نانمـشد  زا  رگید  یکی  .مینک  هزرابم  نامنورد  نمـشد  اب  دـیاب  يراک  ره  زا  لبق  ام  .تسا  گرزب  ناهانگ  زا  يرایـسب  ثعاب 
توالح و دـش ، روط  نیا  رگا  هک  دـنک  یم  راداو  كان  ههبـش  همقل ي  ندروخ  يراوخ و  مارح  هب  ار  ناسنا  هک  یمکـش  .تسا  مکش 

باکترا هک  دـننادب  نازیزع  هتبلا  .دوش  یم  شک  ماما  هک  دـنک  یم  يراک  ناسنا  اب  یتح  دوش و  یم  هتفرگ  ناسنا  زا  تداـبع  ینیریش 
یتخس اب  تشهب  دنا  هدومرف  هک  نیا  دوش و  یم  هدیشک  نآ  فرط  هب  ناسنا  دوخ ، هب  دوخ  درادن و  کیرحت  هبزاین  تسا و  ذیذل  هانگ 

یمن غیلبت  ناگدـنب ، نتخادـنا  ماد  هب  يارب  ناطیـش  درادـن و  غیلبت  هب  يزاین  هاـنگ  .تسا  نیمه  روظنم  یتحار  اـب  منهج  تسا و  هارمه 
تـسا نیا  دهد  یم  ماجنا  هک  يراک  تسا و  نّیزم  ناطیـش  مدش و  ثوعبم  غّلبم  نم  دـندومرف : هک  مرکا   ربمایپ  شیامرف  قبط  دـنک و 

زا تدابع  تّذل  هک  تسا  نیمه  شلیلد  تسا ، نیگنس  ناسنا  يارب  حبص  زامن  دینیب  یم  هک  نیا  اذل  دهد و  یم  ناشن  ابیز  ار  هانگ  هک 
.تسا نیمه  روظنم  رافک ، تشهب  تسا و  نمؤم  نادنز  ایند  دنیامرف  یم  یتقو  هک  میریگ  یم  هجیتن  اجنیا  زا  .تسا  هدش  هتفرگ  ام 

: ینوریب نمشد  - 2

.تسا هدش  نایب  رفک  زا  رتدیدش  تایاور ، زا  یـضعب  رد  هک  تسا  یتفـص  قافن ، هک  نوچ  .دیآ  یمن  شـشوخ  نیقفانم  زا  سک  چیه 
نمؤم زا  نم  یلع ! ای  دندومرف : نم  هب  ادخ   لوسر  رکب ! یبا  نب  دمحم  يا  دنتشون : رکب  یبا  نب  دمحم  هب  ناش  همان  رد  نینمؤملاریما  
لوبق دروم  مه  زاب  ینک  رافغتـسا  شیارب  مه  راب  داتفه  رگا  ار  قفاـنم  هکنوچ  مسرت  یم  وت  رب  قفاـنم  زا  نم  .مسرت  یمن  وت  رب  رفاـک  و 
هدـمآ تایاور  رد  تسا و  نیفانم  هب  عجار  میرک  نآرق  رد  یناوارف  تایآ  .دـیآ  نوریب  قافن  تلاـح  زا  دـنک و  هبوت  هکنیا  رگم  تسین 

: دندومرف نینمؤملاریما   .تسا  منهج  هطقن  نیرت  نییاپ  ینعی  لفسا  كرد  رد  قفانم  هک 
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: دراد هناشن  جنپ  قفانم ،

ندرک هاگن  مرحمان ، هب  ندرک  هاگن  هب  ناوت  یم  وهل  هاگن  قیداصم  زا  .تسا  هدوهیب  وهل و  شهاـگن  دـنک ، یم  هاـگن  یتقو  قفاـنم  - 1
.تسین زاجم  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  هاگن  وهل ، هاگن  صخشم ، روط  هب  و  مدرم ، هناخ ي  رد 

.تسا لفاغ  تسا  تکاس  یتقو  قفانم  - 2

دراد و دوجو  هانگ  نآ ، رد  درادـن و  همانرب  فدـه و  هک  یفرح  ینعی  وغل  فرح  .تسا  وغل  شفرح  دـنز  یم  فرح  یتقو  قفاـنم  - 3
.دنک یم  هنتف  داجیا 

تسین هنوگنیا  نمؤم  ناسنا  .دنک  یم  ملظ  نارگید  هب  دسانش و  یمن  ار  یسک  رگید  دنک و  یم  نایغط  دوشب  دنمتورث  یتقو  قفانم  - 4
.دور یمن  شدای  زا  تقو  چیه  اه  یبوخ  هکلب 

روطنامه دنا ، هدیشک  تمحز  ناسنا  يارب  هک  تسا  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  رت ، مهم  اهنیا  همه ي  زا  تسا و  نابرهم  نارگید  اب  هشیمه 
هدش شرافس  ادّکؤم  ردام  ردپ و  هب  مارتحا  يددعتم  تایاور  رد  دنتـشاد و  هژیو  تیانع  ناشنیدلاو  هب  تبـسن  نید  ياملع  و  همئا   هک 

.مینک یمارتحا  یب  اهنآ  هب  میشاب و  توافت  یب  نامردام  ردپ و  هب  تبسن  ام  ادابم  سپ  .تسا 

یم هجیتن  سپ  .دهد  یم  ناشن  شدوخ  زا  ییابیکـشان  دایرف و  دنک و  یم  يربص  مک  دـیآ  یم  شیپ  شیارب  یتبیـصم  یتقو  قفانم  - 5
نیا بهلوبا  رذوبا و  نیب  قرف  ًالثم  تسا  ناشتافـص  رد  هکلب  تسین  ناشرهاظ  هرهچ و  رد  قفاـنم  اـب  نمؤم  ناـسنا  تواـفت  هک  میریگ 

.تشادـن لوبق  ار  ربمغیپ  دوب و  نئاخ  وگغورد و  بهلوبا  دوب و  ربمایپ   نارای  زا  تشاد و  دـهع  هب  يافو  دوب ، قداص  رذوبا ، هک  تسا 
نمشد میهاوخ  یم  مه  رگا  .مینک  یم  زیهرپ  نمـشد  زا  دش  روطنیا  رگا  هک  میـسانشب  ار  نمـشد  قالخا  هکنیا  ینعی  یـسانش  نمـشد 

44 ترضح ، اجنآ  رد  هک  مینک  هعجارم  هیداجـس  هفیحـص ي  متـشه  ياعد  هب  هک  تسا  نیا  شیاههار  زا  یکی  میوش ، یبوخ  سانش 
هب شلباقم  رد  مه  دنتخانـش و  یم  بوخ  ار  نمـشد  مه  هللادـبعابا   نارای  .دـنا  هدومرف  نایب  اجنآ  رد  ار  نمـشد  ياـه  هناـشن  زا  دروم 

.دنتفرگ یم  تسرد  عضوم  عقوم 
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razmandegan-qom.com: عبنم

؟ میسرب تریصب  هب  هنوگچ 

؟ میسرب تریصب  هب  هنوگچ 

.یتشاد یهاگآ  یتشاد ، تریصب  وت  .مهد  یم  تداهش  نم  ناج  سابع  هریصب » یلع  تیزم  :» میناوخ یم  (ع ) لضفلابا همان  ترایز  رد 
.مهف ینعی  تریـصب  تسا  یهاگآان  لهج و  زا  اه  يراـتفرگ  تاـفارحنا ، نیا  رتشیب  .تسا  یهاـگآ  تریـصب و  اـب  هطبار  رد  اـم  ثحب 

يوتـسی له  : » دـیامرف یم  نآرق  نوملعت .» اـمب  ریـصب  هللاو   » .تسادـخ فصو  ریـصب  .صیخـشت  تردـق  ینعی  كرد ، ینعی  تریـصب 
؟ تسا یکی  روک  اب  ریصب  ریصبلا » یمعألا و 

: دیآ یم  ناسنا  غارس  هب  لکش  هس  هب  ناطیش 

رد طقف  .دوش  یمن  دارفا  نیا  فیرح  نیا  زا  شیب  ناطیـش  دیامرف  یم  نآرق  .دنک  یم  سمل  حالطـصا  هب  ینعی  دـنک  یم  سم  یهاگ 
.دوش یم  ناشقیفر  دوش و  یم  نیرق  یضعب  يارب  .ندیشک  تسد  کی  سم ، دح 

.دنتسه یکی  مه  اب  یتسه ؟ هک  وت  ما  یک  نم  الصا  .دنکیرـش  مه  اب  اهراک  همه ي  رد  رگید  .دوش  یم  مهکراش »  » اه یـضعب  يارب  . 
.دنیوگ یم  تکراشم  ار  اهنیا  .تسا  لیخد  ناشتسوپ  نوخ و  تشوگ و  نورد  ناطیش  اه  یـضعب  مهئایلوا » یلا  نوهیل  نیطایـشلا  ّنا  »

، نیرق ناطیـش  نیرق » هل  وهف   » دـیوگ یم  نآرق  ار  هتـسد  کی  دـنتکراشم  اهنیا  دالوالا » لاومالا و  یف  مهکراـش   » .دراد هیآ  همه  اـهنیا 
هیآ اه  مدآ  هتسد  نیا  .دور  یم  دنز و  یم  يرود  دیآ  یم  طقف  هن  اه  یضعب  اما  دشاب  مدآ  رانک  ناطیـش  شا  همه  .تسا  دب  مه  نیرق 

.دوش یمن  ناشفیرح  ناطیش  دننک  یم  شعفد  دوز  ناشغارس  دیآ  یم  ناطیـش  یتقو  دنتـسه  یهورگ  دیامرف : یم  فارعا  هروس   201
مهّـسم اذا   » اوقت یکی  دـنک  یمن  ذوفن  اه  نآ  هب  تقو  چـیه  ناطیـش  دـنراد  یگژیو  اتود  هک  یناـسک  اوقت » نیذـلا  ّنا   » تسا نیا  هیآ 

زا دوز  اورّکذـت »  » ار اه  نآ  دـنک  سمل  ینعی  ندیـشک  تسد  ینعی  سم  دـنک  ناشّـسم  دـیآ  یم  ناطیـش  یتقو  ناطیـشلا » نم  فئاـط 
يوس زا  شررض  هک  دوش  یم  ثعاب  تریصب  يوقت و  ینعی  .دنراد  تریصب  اه  نیا  نوچ  نورـصبم » مه  اذاف   » .دنوش یم  ادج  ناطیش 

.دیراذگب تریصب  بسک  يارب  تقو  دینک  یعس  یگدنز  رد  اذلف  .دوشن  ناطیش  ریسا  ناسنا  .دوشب  عفد  ناطیش 
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.میراد زاین  تریصب  ات  هب 4 ام 

يداقتعا تریصب  ( 1

یقالخا ( 2

یعامتجا ( 3

.یسایس ( 4

.میهد یم  حیضوت  ار  اهنیا 

.مییوگب تقو  ساسارب  ار  ات  نیا 4  نم  .دینک  هفاضا  اه  نآ  هب  رگید  يات  امش 5 هتبلا 

هب داقتعا  شا و  یسانشربمغیپ  شا ، یسانشادخ  دیاب  ناوج  کی  .دشاب  مهف  اب  یهاگآ و  اب  ام  تاداقتعا  دیاب  تسا ؛ يداقتعا  تریصب 
رب دناوت  یمن  نمشد  دشاب  رگا  يداقتعا  تریـصب  قیقحت  اب  املع  زا  لاوس  اب  هعلاطم و  اب  .دشاب  كرد  مهف و  يور  زا  شتاعالطا  همئا 

.دنک ذوفن  ناسنا 

نینموملاریما بس  نعل و  .ثیبخ  هیواعم  روتـسد  هب  ابیرقت  مامت  لاس  هاجنپ  دـیناد  یم  تسا  بلاـج  .منک  فیرعت  ناـتیارب  ار  یناتـساد 
ازـسان دجـسم  ینعی  یلع  بس  دجـسم  مان  هب  دـندوب  هتخاس  دجـسم  یتح  اهدجـسم  رد  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  .دـش  یم  (ع ) یلع

دعب دندوبن  دیقم  دندناوخ و  یم  زامن  ناشیاه  هناخ  رد  رگا  هک  دوب  هدرتسگ  (ع ) یلع هب  بس  نیا  ردقنآ  (ع ) یلع ترـضح  هب  نتفگ 
، شحف ازسان و  ینعی  دندرک  یم  بس  نینموملاریما  هب  یتسیاب  زامن  زا 

یم امش  دعب  دنتشاذگ  اهنیا  ار  بس  ناینب  تشاذگ  هیواعم  ار  نعل  عورش  ناینب و  هدش ؟ عورش  اجک  زا  نعل  نیا  دنسرپ  یم  اه  یـضعب 
.تسا نعل  زا  ریغ  بس  بس ، مه  نآ  هدوب ، اه  نآ  اب  شعورش  ام  همئا  دنتفرگ  عضوم  اهنیا  رگا  (ع ) قداص ماما  نامز  رد  دینیب 

یم یتقو  تمحر ، زا  نیمورحم  ینعی  نعل  رادرب ، وا  زا  ار  تتمحر  ایادـخ  ینعی  دـنک  شتنعل  ادـخ  میئوگب  الثم  هک  ینامز  ینعی  نعل 
هک یـسک  هتـشک ، ار  (ع ) نیـسح ماما  هک  یـسک  هدن .” رارق  تتمحر  لومـشم  ار  نیا  ایادخ  ینعی  ملاظ : لوا  نعلا  مهللا   “ الثم میئوگ 

نیا ایادـخ  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  .تسا  هدرک  ار  نینموملاریما  قـح  دـصق  هک  یـسک  هدرک ، مهارف  ار  (س ) ارهز ترـضح  یتحاراـن 
بـس میراد  تایاور  رد  اذـل  .ازـسان  شحف  ینعی  بس  .تسا  تنعل  زا  ریغ  بس  تسا و  تمحر  لباقم  رد  نعل  درادـن  تمحر  تقاـیل 

.دینکن
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.تخادنا هار  هیواعم  ار  بس.دنهد  یم  شحف  امـش  يادخ  هب  مه  اه  نآ  نوچ  دـینکن  بس  زین  ار  نیکرـشم  ياهتب  دـیامرف : یم  نآرق 
یم بس  دوب  هداتفا  قافتا  هک  یتاـنایرج  زا  دـعب  لاـس  کیدزن 60  اـی  تسرد 50  ینعی  دیـسر  تردـق  هب  لاس 99  زیزعلادـبع  نبرمع 

.دوب هداتفا  اج  مدرم  نیب  رد  یباسح  دش  یمن  فیرح  اما  درادرب  ار  بس  تساوخ  یم  .دندرک 

نم هک  زور  کی  تفگ  هچ ؟ تفگ  .میارب  یهدب  ماجنا  ار  يراک  مهاوخ  یم  وت  زا  نم  تفگ : وا  هب  دید  ار  یحیـسم  یکـشزپ  يزور 
.نک يراگتساوخ  نم  زا  ار  نم  رتخد  .وش  دراو  دنتسشن  نم  فارطا  مه  گرزب  ياه  تیصخش  ناگرزب و  املع و  متـسشن و  خاک  رد 

وت هب  مهاوخ  یمن  هک  نم  تفگ : .مهاوخ  یمن  نز  نم  رمع  بانج  تفگ : منک  يراگتساوخ  ار  ترتخد  مدمآ  نم  هفیلخ  بانج  وگب 
وت نوچ  مهد  یمن  رتـخد  وت  هب  مه  نم  اـیب و  وـت  .تسا  يزیر  هماـنرب  یملع و  رکم  کـی  اهیـضعب ) لوـق  هب   ) کـی نیا  مهدـب  رتـخد 

شاب هتـشادن  يرگید  تراک  ورب و  وگب و  ار  نیمه  داد  (ع ) نینموملاریما هب  رتخد  (ص ) ربمغیپ ارچ  سپ  وگب  وت  دـعب  یتسه  یحیـسم 
: تفگ دیراد ؟ راکچ  امرفب  .درک  مالـس  ناشفارطا ، دـنا  هتـسشن  اهتیـصخش  هتـسشن و  زیزعلادـبع  نبرمع  یحیـسم ، کشزپ  دـش  دراو 

؟ تسیچ ناتنید  امش  تفگ  ناترتخد ، يراگتساوخ  ما  هدمآ  هفیلخ  بانج 

هب رتخد  .ناملسم  هب  ناملسم  .میهد  یم  ناملسم  هب  طقف  رتخد  .میهد  یمن  ناملسم  ریغ  هب  رتخد  ام  تفگ  .متـسه  یحیـسم  نم  تفگ 
ینابصع شنایفارطا  زیزعلا و  نبرمع  .دنداد  (ع ) نینموملاریما هب  ار  دوخ  رتخد  امش  (ص ) ربمغیپ ارچ  سپ  تفگ : .میهد  یمن  یحیسم 

.دیهدب ار  شباوج  تفگ : املع  هب  .دروآ  مالسا  دوب  یسک  لوا  .دوب  ملاع  ناملسم  لوا  (ع ،) نینموملاریما تفگ : دندش 
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عافد مالسا  زا  هک  یسک  لوا  دوب  یلع  دروآ  يور  مالسا  هب  هک  یـسک  لوا  ینز  یم  هک  تسیچ  اهفرح  نیا  دوش  تکاس  دنتفگ  همه 
نیا رگا  تسا  ناملـسم  رگا  دـینک ؟ یم  شبـس  ارچ  سپ  تفگ : یحیـسم  کـشزپ  دـینز  یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  .دوب  یلع  درک 

هکنیا ای  دیهد  یم  ار  شباوج  ای  تفگ  زیزعلادبع  نبرمع  دنتخادنا ، نییاپ  ار  ناشیاهرس  همه  دینک ؟ یم  شبـس  ارچ  سپ  تسا  هنوگ 
ار بس  يولج  هرخـالاب  .داد و  تریـصب  اـملع  هب  هعماـج  هب  يزیر  هماـنرب  نیا  اـب  دنتـشادن  باوـج  .تسا  عوـنمم  ندرک  بس  ادرف  زا 

.تسا دییأت  دروم  شتموکح  میوگب  مهاوخ  یمن  .تسا  هیما  ینب  زا  مه  ناشدوخ  ناشیا  هتبلا  هدرک  تمدخ  یلیخ  ناشیا  .تفرگ 

(ع) رقاب ماما  دینک ؟ لقن  میارب  ناتدـج  زا  یثیدـح  کی  دوش  یم  تفگ  .دورب  هکم  تساوخ  یم  .درک  (ع ) رقابدـمحم ماما  اب  یتاقالم 
.تسین زیاج  تسین  مدآ  يارب  هک  یقح  نتفرگ  هک  دوب  نیا  ثیدح  نیا  زا  هکت  کی  هک  دندرک  لقن  ار  (ص ) ادخ لوسر  زا  یثیدـح 

اج نامه  .دیروایب  ذـغاک  ملق و  تفگ : دینـش  (ع ) رقابدـمحم ماما  زا  ار  نیا  ات  .دریگب  نارگید  زا  دـیابن  ار  تسین  مدآ  قح  هک  يزیچ 
شتوکح ناشیا  .دنادرگرب  تیب  لها  هب  ار  كدف  .دوب  ناشیا  تشادرب  ار  ترـضح  بس  هک  یناسک  زا  .دندنادرگرب  ار  كدف  تشون 

.تسا دُعب  نیا  يور  مروظنم  .درکن  تموکح  رتشیب  ات 101  لاس 99  زا  لاسود ، .دیشکن  لوط  دایز 

.يداقتعا تریصب 

نیمه رد  .تسین  تسرد  جـع ) ) نامز ماـما  زا  ناـمیاهرواب  زا  یلیخ  نـالا  .دـشاب  تسرد  دـیاب  اـم  ياـهرواب  ینعی  يداـقتعا  تریـصب 
دنمهف یمن  اهنیا  مینک  ملظ  دیاب  دنیوگ  یم  .دندوب  ماما  بالقنا و  اب  فلاخم  الصا  .دیایب  نامز  ماما  ات  دینک  ملظ  دنیوگ  یم  تکلمم 

روهظ مئالع  لابند  هب  جـع ) ) نامز ماما  نامز  تبیغ  رد  هفیظو  ماجنا  ياـج  هب  .دربب  نیب  زا  ار  ملظ  اـت  دـیآ  یم  جـع )  ) ناـمز ماـما  هک 
مینک بیذکت  تبیغ  هرود  رد  هدید ، ار  اقآ  اجک  یک  دنک  یم  روهظ  اقآ  نالف  لاس  دـنا  هتـشون  دارفا  زا  یخرب  ما  هدـید  نالا  .دنتـسه 

دندرکن زاب  ناکد  برد  اهنیا  یلو  یلیبدرا ، سدقم  اه ، مولعلارحب  دنا ؛ هدیـسر  جع ) ) نامز ماما  تمدخ  يدارفا  هلب  .مینک  دییأت  دیابن 
دورب و زور  یـس  دوب  رارق  و  تفر   تاقیم  هب  (ع ) یـسوم ترـضح  .دنتـسه  نادـنز  نامز  ماما  يرـسمه  ياعدا  مرج  هب  ات  دـنچ  نـالا 

یکحم ار  لیئارـسا  ینب  موق  تساوخ  یم  دنوادخ  دیایب ، دعب  دریگب و  ار  تاروت  حاولا  دش  مامت  شتدابع  هکنیا  زا  دعب  .دـنک  تدابع 
زا اـت  دـننک  هعجارم  نوراـه  هب  مدرم  اـت  داد  رارق  شدوخ  ياـج  ار  نوراـه  ..دـش  زور  نآ 40  زور  یـس  .دـش  دـیدمت  زور  دنزب 10 

یتسرپ هلاسوگ  هب  یتسرپادخ  زور  هلـصاف 10 هب  ینعی  دندش ، تسرپ  هلاسوگ  مدرم  دید  تشگرب  یتقو  دنرادنرب ، تسد  یتسرپادـخ 
زا اهنیا  هک  میراد  تیاور  دنتـسه  یبوخ  ياه  مدآ  نامزلارخآ  مدرم  .دراد  تبیغ  تسا  لاـس  دودح 100 جع ) ) نامز ماما  .دش  لیدبت 

.دنراد داقتعا  جع ) ) نامز ماما  ادخ و  هب  مدرم  زونه  درذـگ  یم  تبیغ  زا  لاس  يا  هدروخ  رازه و  .دـنرتهب  هتـشذگ  ياه  نارود  مدرم 
هتـشاذگ كالم  کی  هدرک و  تبیغ  هتفر  مه  جـع ) ) نامز ماما  تسا  كالم  نوراه  تفگ  تشاذـگ  كالم  کـی  (ع ) یـسوم روطچ 

تیاور اه  هد  جـع ) ) نامز ماما  هداد  ام  هب  طخ  کی  اهقفلا » نم  ناک  نم  اما   » یفارحنا ياه  هقرف  هن  هیفوص  هن  شیوارد  هن  املع ، هتفگ 
دهاوـخ یم  هن ، .تکلمم  ره  روـهمج  سیئر  روـشک ، ره  سیئر  موـق ، ياـهدرمریپ  داـّبع ، داّـهز ، دـنا  هـتفگن  ارچ  اـملع ؟ ارچ  مـیراد 

هب ار  مامز  دیاب  هک  یسک  نآ  .دشاب  یماظن  ره  تسد  تردق  دهاوخ  یم  سکره  دشاب  یتوغاط  دهاوخ  یم  .دشاب  یمالسا  تموکح 
، تسه هک  لداع  یلو  مینک  هدافتسا  وا  زا  ام  نالا  هک  تسین  موصعم  هلب  یطیارش ، اب  مه  نآ  هزات  اهقفلا » نم   » تسا هیقف  دریگب  تسد 

.ماما لثم  درادن  یندل  ملع  هیقف  تسا ، طرـش  ماما  يارب  ّیندل  ملع  .تسا  طرـش  تلادـع  هیقف  يارب  تسا ، طرـش  ماما  يارب  تمـصع 
تمارک هزجعم و  تسا  طرـش  ینیوکت  تیـالو  موـصعم  رد  تسا  طرـش  داـهتجا  ملع  هیقف  رد  تسادـخ  زا  شملع  دراد  لاـس  ماما 5

صـصختم کشزپ  کی  امـش  ینعی  يوه  اب  تفلاخم  دـهز ، يوقت ، تدابع ، .تسین  طرـش  ینیوکت  تیالو  هیقف  تیالو  رد  اما  دراد ،
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.دـنک یم  درد  میاپ  ییوگب  يور و  یمن  راطع  ای  لاـقب  غارـس  هب  .دـیور  یم  یمومع ، کـشزپ  غارـس  هب  هرخـالاب  .دوبن  يا  هقطنم  رد 
دیاب یـسک  هچ  دنک ؟ ریـسفت  ار  نآرق  دیاب  یـسک  هچ  .تسین  نکمم  موصعم  ماما  هب  یـسرتسد  یتقو  .تسا  یمومع  کشزپ  هرخالاب 
یسک ره  دناد و  یم  ملاع  قیرط  زا  ار  تایاور  نآرق و  اب  طابترا  تبیغ  نامز  رد  هک  تسه  هعیـش  راختفا  نیا  دنک ؟ ریـسفت  ار  تیاور 

، هللادـبع نب  نسح  مان  هب  دوب  یـصخش  .میوگب  ناتیارب  هاتوک  ناتـساد  ات  ود  .دوب  يداقتعا  تریـصب  نیلوا  نیا  .دـناد  یمن  رما  یلو  ار 
ماما یهتنم  دوب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لها  هک  یمدآ  توغاط ، دـض  دـهاز و  دـباع و  نموم ، نیدـتم ، مدآ  مظاک  ماما  ناـمز 

یم باطخ  یلعابا  ار  وا  درک ، یم  مالـس  وا  هب  دش  یم  دراو  دجـسم  هب  تقو  ره  (ع ) مظاک ماما  .دوبن  هعیـش  تشادن و  لوبق  ار  مظاک 
، دـنناوخ یم  زامن  دـنناوخ ، یم  نآرق  مارحلا  دجـسم  رد  دـیآ ، یم  مشوخ  تیاـهراک  زا  نم  کـلمع » ّبحا  ّینا  : » دومرف یم  درک و 
زا یلو  دیآ  یم  مشوخ  تیاهراک  همه  زا  نم  .تسا  یبوخ  ياهراک  اهنیا  .دنهد  یم  ماجنا  جـح  دـننک ، یم  فاوط  دـنریگ  یم  هزور 

ماـما نم  زا  میوگ  یمن  نک ، قیقحت  ورب  تفگ : .منک  هچ  اـقآ  تفگ : نک ، تسرد  ار  تا  هدـیقع  ورب  .دـیآ  یمن  مشوـخ  تا  هدـیقع 
عورش اقآ  دیئامرفب ، امش  دوخ  .مدیسرن  هجیتن  هب  اقآ  تفگ : تشگرب و  تفر و  یتدم  نادنمشناد ، املع ، هنیدم ، ياهقف  زا  ورب  مظاک ،

نب نسح  يرادـن ، تیالو  هب  داقتعا  وت  تسه  سأر  رد  نینموملاریما  تیالو  دومرف : .درک  حرطم  نینموملاریما  تیـالو  شیارب  درک و 
هکبـش هراوهام و  گالبو ، تیاس  بتک ، رازاب  تسا ، زاب  اه  هقرف  نایدا و  رازاـب  هزورما  .درک  ادـیپ  يداـقتعا  تریـصب  یلع  هللادـبعابا 
بهذم رد  مدرک  ریگ  یلیخ  (ع ) رقابدـمحم ماما  نامز  نم  هک  درک  لقن  دوب ، رایط  دـمحم  مان  هب  یناوج  .دـشاب  عمج  ناتـساوه  تسا 

رد مدرک  وگ  تفگ و  هیدیز  اب  نم  .دندوب  هیدـیز  یکی  نامز  نآ  دوب  هداد  ناشن  ار  شدوخ  بتکم  بهذـم و  ات  راهچ  لقادـح  قح ،
.دـنتفگ یم  هیرورح  ار  اـه  نآ  تسا  ماـن  نیا  هب  ناـش  هقطنم  مسا  نوچ  دنتـسه  جراوخ  هیرورح  .تسا  هیرورح  مود  هتـسد ي  هکم ،

دتفا یم  یقافتا  ره  ربج ، دنتفگ : یم  هّیرذع  .دندوب  هّیرذع  موس  هتـسد  .تسا  رفاک  هللااب  ذایعلا  (ع ) یلع نینموملاریما  دنتفگ : یم  اهنیا 
نآرق و ایبنا و  تثعب  مامت  سپ  .دشاب  رگا  نیا  (ع ) نیسح ماما  دوشب  (ع ) نیسح ماما  دوش و  رمش  رمـش ، هتـساوخ  ادخ  میتسه  رفاک  ام 
هن هتـساوخ  ادخ  .دراد  روز  یلیخ  مورب  منهج  هب  منک و  هانگ  نم  هتـساوخ  ادـخ  لیلد ، هچ  هب  .دوش  لیطعت  دـیاب  همه  منهج  تشهب و 

دنتفگ یم  .دـنتفرگ  یم  لهـس  یلیخ  ار  نید  هک  دـندوب  مراهچ  هورگ  هعجرم  .دـندوب  يربج  هّیرذـع  .تسا  راتخم  ناسنا  .تسین  نیا 
یتقو کی  نم  .دـنا  هنوگ  نیا  نالا  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  .يدـناوخن  مه  يدـناوخن  رگا  يدـناوخ ، يدـناوخ  زامن  دـشاب  كاپ  تلد 

یم غورد  هن  منک  یم  یـسک  هب  هاگن  هن  تسا ، كاپ  ملد  نم  اقآ  جاح  تفگ : نم و  شیپ  دـمآ  ییاـقآ  مدوب  هاـگدورف  لـخاد  نارهت 
.میوگب هچ  مدـنام  روط  نیمه  نم  .مور  یم  تشهب  نم  .مناوخ  یمن  مه  زامن  مروخ  یم  بارـش  یلو  مراد  تسود  مه  ار  همه  میوگ 

هک دـیوگ ، یم  میرک  نآرق  كاـپ  لد  هک  تسا  یکاـپ  لد  هچ  نیا  .تسا  كاـپ  ملد  یلو  مناوـخ  یمن  مـه  زاـمن  مروـخ  یم  بارش 
ناشن ار  نیا  شا  هویم  هک  نیا  .تسا  كاپ  دییوگ  یم  روطچ  .تسا  كاپ  شا  هشیر  دییوگب  امش  دشاب و  مرک  زا  رپ  شا  هویم  تخرد 
مدوب هدرک  ریگ  بتکم  راهچ  رد  نم  دـیوگ : یم  راـیط  دـمحم  هبیط » هرجـشک  هبیط  تملکل  کـلثم  ، » مرک زا  رپ  هویم ي  .دـهد  یمن 

، اعد رکذ ، ) متفگ یم  رکذ  متـشاد  هک  روط  نیمه  متـسب و  ار  برد  مدـمآ و  هناخ  لخاد  تحاران  .هعجرم  هیرورح ، هیرذـع ، هیدـیز ،
، دیتسه امش  رایط  دمحم  دمآ ، برد  مد  یـصخش  مدرک  زاب  ار  برد  دندز  ار  برد  ناهگان  دنک ) یم  يوق  ار  مدآ  تاداقتعا  لسوت ؛
ات (ع ) رقاب ماما  تمدخ  مدمآ  مدش  دـنلب  .دـهاوخ  یم  ار  وت  (ع ) رقاب ماما  .هدـب  باوج  ار  تماما  کماما » بجأ   » .دـیئامرفب یلب  متفگ 

یلإ ـال  و  هیدـیزلا ، یلإ  ـال  : » دوـمرف اـقآ  مدوـب  هتفگن  یـسک  هب  مدرک  یم  یـسررب  ار  میاـه  هدـیقع  مدوـخ  نهذ  رد  نم  .مدـش  دراو 
.ام دوخ  غارـس  اـیب  هعجرم ، هن  هیرذـع  هن  هیرورح ، هن  ورب  هیدـیز  غارـس  هب  هن  اـبیلع » اـنیلع  هعجرملل ، هیرذـعلا و  یلإ  ـال  و  هیرورحلا ،
رد هک  سابعلا  لضفلابا  مان  تبـسانم  هب  ریـصب » یلع  تیزم   » .تریـصب روج  راهچ  .دش  حالـصا  ما  هدیقع  دمحلا هللا  مدـش  لاحـشوخ 

؟ روطچ دیـسرپب  نم  زا  رگا  الاح  .مینک  تسرد  ار  نام  هدـیقع  يداقتعا  تریـصب  لوا  .دوب  تریـصب  اـب  میناوخ  یم  شا  هماـن  تراـیز 
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زا دینک » یم  ادیپ  تریصب  دینک  تساوخرب  تسـشن و  ملاع  اب  رـصبتست ؛ املعلا  رباج   » میراد تیاور  .میوگ  یم  امـش  هب  مه  ار  شهار 
.لوا تریصب  نیا  تسا ، هاگآ  هک  یسک  زا  دیسرپب  ملاع 

16765 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5560 

http://www.ghaemiyeh.com


یقالخا تریصب 

؛ هبونذ نع  لـقع  هبوـیع و  یلع  رـصبا  نم  ساـنلا  ارـصبا  » .تساـج نیمه  مه  اـهریگ  رتـشیب  .تسا  تریـصب  نیمود  یقـالخا  تریـصب 
؟ تسا هتسشن  اجنیا  مورآ  ردقچ  نالا  دسانشب .» ار  شدوخ  ياه  بیع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتریصب 

یم مرحمان  هب  هاـگن  یـسک  هچ  میناد ، یمن  تسا ؟ دوسح  یـسک  هچ  .میناد  یمن  دراد  یقـالخا  یبیع  هچ  یـسک  هچ  تیعمج  نیا  رد 
ریـسا یـسک  هچ  تسا ؟ يا  هنیک  یـسک  هچ  دـیوگ ؟ یم  غورد  یـسک  هچ  .میناد  یمن  دراد ؟ ینیبدـب  یـسک  هـچ   . مـیناد یمن  دـنک ؟

؟ تسا تسودایند  یسک  هچ  .تسا  صیرح  یسک  هچ  تسا  ینابصع  یسک  هچ  .دنتسه  دایز  یلیخ  بویع  میناد  یمن  تسا ؟ تاوهش 
مدای بالقنا  لئاوا  نم  .دراذگبذغاک  کی  نالا  یـسکره  تسارگ ؟ هعدخ  یـسک  هچ  تسا ؟ ندز  کلک  لها  تقافر  رد  یـسک  هچ 
نامه نم  .تسا  مدای  نم  .دیـسیونب  ار  دیداد  ماجنا  هک  یناهانگ  .دندروآ  هاپـس  زا  يذغاک  میورب  ههبج ، هب  میتساوخ  یم  یتقو  تسا 
يارب ماما  .تسه  دنک  ادیپ  هاپس  رگا  نالا  ار  نامه  .تسا  بویعلاراتس  ادخ  هتـشون  دوب  ملاس  عقوم 18 نآ  هک  مدوخ  یگچب  هب  عـقوم 

نآ .دش  حالـصا  یلیخ  نالا  .تسین  شنیزگ  هک  نیا  دینک  یم  هک  تسا  ییاهراک  هچ  نیا  تفگ  دـمآرد  شیادـص  هاپـس  مادـقا  نیا 
هچ .دنا  هداد  ماجنا  یناهانگ  هچ  دیراد  راکچ  امـش  تسا  بویعلاراتـس  هک  دـنوادخ  .دـیداد  ماجنا  نالا  ات  هک  یناهانگ  دـنتفگ  عقوم 
مه ار  نیا  هتبلا  بخ  .هن  ای  دیرب  یم  فیرشت  هعمج  زامن  دیسرپ  یم  یتقو  کی  امـش  الاح  هلب  يراکـشآ ، ناهانگ  هچ  یفخم  ناهانگ 
دور یم  دراد  تسود  یکی  تسین  بجاو  هک  هعمج  زامن  دور ، یمن  ای  دور و  یم  دراد و  تسود  دـنیب  یم  تقو  کـی  دیـسرپ  دـیابن 

دشاب زامن  یب  هک  دوش  هجوت  دیاب  نیا  تسا  بجاو  لمع  کی  دراد  باوث  لمع  هعمج  زامن  هرخالاب  دور  یمن  درادن و  تسود  یکی 
تمحر ادـخ  ذـغاک  هکت   کی  نالا  الاح  .دـشاب  ییابر  لها  ای  زاب و  هقح  مدآ  دروخ  یمن  هرادا  نیا  درد  هب  وا  هرخالاب  تسا  نکمم 

ذغاک کی  ناشیا  دـنیوگ  یم  تفرگ  دای  ناـنآ  زا  ییاـه  سرد  یهاـگ  دـیاب  مه  ناـمدوخ  يادهـش  نیا  ضر ) ) يرباـج دیهـش  دـنک 
ناتدوخ اوبساحت ؛ نع  لبق  اوبـساح   » دوب هتـشون  شیالاب  شا  هعومجم  ریز  ياهورین  تسد  هب  دوب  هداد  یـصوصخ  دوب  هدرک  تسرد 

، دـنهدب طسق  دـنهاوخ  یم  هک  تسه  یناسک  نیا  لثم  دـنکب .» نات  هبـساحم  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  هکنآ  زا  لبق  دـینک  هبـساحم  ار 
رومام مه  هچرتفد  يال  دراذگ  یم  دوش 150  یم  ناموت  ات 50 هس  يرآ  .دننک  یم  هاگن  زین  ار  هچرتفد  دنرامـش  یم  ار  لوپ  ناشدوخ 

دـنک و یم  شبیج  نآ  بیج و  نیا  رد  تسد  شا  همه  دـناد و  یمن  هک  یمدآ  کی  اما  ار ، شدوخ  مه  دـنک و  یمن  لطعم  ار  کـناب 
هب داد  یم  ار  اهنیا  دـینک  هبـساحم  ار  ناتدوخ  .دـیایب  نوریب  کناب  زا  دـیاب  دروآ و  یم  مک  لوپ  مهرخآ  دـنک  روج  لوپ  دـهاوخ  یم 
ای زتنارپ  کی  زین  ار  شیولج  دوب  هتشون  دروم  .دیهدن 30 ناشن  یسک  هب  تسا  یصوصخ  اهنیا  تفگ : یم  شیاهورین  هب  شیاهزابرس 

هتفه هب  هتفه  ار  اهنیا  تفگ  یم  اه  نآ  هب  .حبص  زامن  الثم  ندشاضق  زامن  غورد ، تمهت ، تبیغ ، دوب  هتـشون  الثم  تشاذگ  عبرم  کی 
تمالع دش  اضق  محبـص  زامن  زور  ود  .نزب  تمالع  يا ، هدرک  تبیغ  ات  ود  هتفه  نیا  الثم  هک  دینیب  یم  .دیهدب و  رارق  ناتیور  يولج 

رگا زور  تفه  هتفه  کـی  رد  هاـنگ  اـت  هلب 17-16  .دـیراذگب  ناـتیولج  هتفه  رخآ  نزب ، تمـالع  يا ، هدرک  مرحماـن  هب  هاـگن  .دـینزب 
دینک هبوت  هتفه  رخآ  تفگ : یم  دوش  یم  ردـقچ  رمع  رخآ  ات  دـینیبب  .ات  تسیب  دوشب  شا  هتفه  دوش  برـض  ات  تفه  نیا  رد  هتفه  55
ياه بیع  ناـسنا  ینعی  تسا  یقـالخا  تریـصب  تریـصب ، نیمود  .تسا  بوخ  نیا  دـینک  رتمک  رگید  هتفه  دـیراذگب  راـنک  ار  اـهنیا 

هظعوم ار  نم  اقآ  دنتفگ  ات  اه  یضعب  دندیسر  یم  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  تمدخ  یتقو  تسیچ ؟ شلکـشم  دنادب  دسانـشب  ار  شدوخ 
هک دراد  درداپ  هک  یسک  نآ  دزیرب  شوگ  رد  دنهد  یمن  هرطق  وا  هب  هک  دراد  يدرد  هچ  تسناد  یم  ار  یـضیرم  تخانـش  یم  .دینک 

ظفح و   » دوـمرف یم  درک و  یم  یهاـگن  (ص ) ربـمغیپ رب  دـش  دراو  اـت  .دراد  يدرد  هـچ  دـینیبب  .دزیرب  شمـشچ  رد  دـنهد  یمن  هرطق 
بوخ رتکد  .تسا  یفاـک  نیمه  دـنتفگ  یم  ربمغیپ  .اـمرفب  رگید  زیچ  کـی  اـقآ  تفگ  یم  نک .» لرتـنک  ار  تناـبز  ورب  وت  کـناسل ؛
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يا هظعوم  ارم  هللا  لوسر  ای  دـمآ  يرگید  زاب  .وراد  کی  هخـسن و  کـی  دـیاین  مهریگ  هک  دـسیونب  وراد  اـت  هدزناـپ  هک  تسین  یـسک 
یم يراکره  دوب  يرکف  یب  مدآ  دمآ ؛ ربمغیپ  تمدـخ  يرگید  نآ  .نک  لرتنک  ار  تدوخ  وشن » ینابـصع  بضعتال ؛ :» دومرف .دـینکب 

ای ینک ؟ یم  فرـصم  ار  شیوراد  .یهد  یم  شوگ  میوگب  رگا  راب  هس  دومرف : ترـضح  دز  یم  بآ  هب  رادگ  یب  باسح و  یب  درک 
.تفرگ فارتعا  راب  هس  .مهد  یم  شوگ  اقآ  هن  تفگ : ینک ؟ یم  هراپ  ار  شا  هخسن  يور  یم  و  يریگب ؟ يور  یمن  هناخوراد  الـصا 
زورما جنـسب .» ار  شتبقاع  یهدب  ماجنا  يراک  یهاوخ  یم  نزن  بآ  هب  رادگیب  دعب  هب  نیا  زا  هبقاعلاب ؛ ّربدـف  رمالاب  تممه  اذإ  :» دومرف
نآرق مینک ؟ راکچ  بخ  دینک  عفر  دیئامرفب  تسیچ  ملاکـشا  هدنب  هللا  لوسر  ای  میئوگب  شلباقم  میورب  ام  هک  تسین  هک  (ص ) ربمغیپ
ینعی تسا .» یقالخا  تریـصب  دیـسانش  یم  ار  ناتدوخ  هک  ناتدوخ  هریـصب ؛ هسفن  یلع  ناسنلا  للب   » .دراد لـح  هار  کـی  دـیوگ  یم 

بخ .میتسه  تسـس  حبـص  زامن  رد  اه  ناوج  ام  دنـسرپ  یم  نم  زا  اه  یلیخ  .میایب  رانک  نآ  اب  متوهـش  رب  مسفن  رب  منک  یعـس  مدوخ 
دیوگ یم  شا  همه  .هن  .دیزیخرب  حبـص  زامن  دیروخب  مهدـب  دـیهاوخ  یم  نوجعم  دـیهاوخ  یم  هچ  نم  زا  تسا  ناتدوخ  تسد  راک 
.مینک كرت  ار  یناوهـش  هاـنگ  نـالف  مینک  هچ  .نک  تیوقت  ار  تا  هدارا  .باوخب  رتدوز  .نک  يرذـن  .نک  كوک  یتعاـس  .مینک  هچ 

.دوش یم  یقالخا  تریصب  نیا  .ناتدوخ  ناتدوخ ،
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یعامتجا تریصب 

ردقلا لیلج  هباحص  نوعظم  نب  نامثع  .دنتسه  لاکشا  راچد  یعامتجا  لئاسم  رد  اه  یضعب  .تسا  یعامتجا  تریـصب  موس ، تریـصب 
رتخد نیا  ایادـخ  درک  اعد  درپس  كاخ  هب  عیقب  رد  ار  شدوخ  رتخد  هیقر  (ص ) ربمغیپ هک  یتقو  تسا  نیدـتم  ردـقنیا  هک  يا  هباحص 

نآ هدـش و  یعامتجا  هابتـشا  لاکـشا و  راچد  یلو  .نک  شروشحم  وا  اب  نک  قحلم  نوعظم  نب  نامثع  ردـقلا  لیلج  هباحـص  هب  ار  نم 
کی دوب  هتفر  دوب و  هدرک  اهر  ار  هچب  نز و  اذل  .دشاب  هتشاد  نید  ات  دنک  يرود  مدرم  زا  دیاب  مدآ  دنک  یم  رکف  هک  تسا  نیا  هابتشا 
تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  وا  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  یشاب  مدرم  نیب  هعماج و  رد  دیوگ  یم  مالـسا  تسین  رنه  نیا  دنکب  تدابع  هشوگ 
یهاگ متسه  هزور  یهاگ  متسین  هزور  زور  ره  مروخ  یم  بوخ  اذغ  مراد ، نز  متـسه  امـش  ربمغیپ  هک  نم  .تسا  هابتـشا  وت  راک  نیا 
.دروخ یمن  ریـس  ياذغ  کی  مه  رـس  تشپ  زور  هس  مالـسا  ربمغیپ  هک  ما  هدید  ثیدح  هلب  دینک  رکف  امـش  هک  دوبن  روط  نیا  متـسین 
یهاگ دـیباوخ  یم  بش  یهاگ  هزور ، یهاگ  صقان ، یهاگ  لماک ، یهاگ  هن  .دـشاب  لماک  شیاذـغ  زور  ره  هک  دوبن  روط  نیا  ینعی 

نم شیپ  دمآ  یناوج  ردپ  .دشاب  دیاب  لادتعا  .تفر  یم  دجسم  درک  یم  عمج  ار  باوختخر  ناضمر  هام  رخآ  ههد  .درک  یم  تدابع 
وفعلا دنباوخ و  یم  نآ  رد  اهبـش  دنا  هدرک  ادیپ  ناتـسربق  رد  ربق  کی  .دنا  هدـش  عمج  اه  ناوج  نیا  زا  ات  راهچ  هس  اب  نم  هچب  تفگ :
نالف هتفگ  اقآ  تفگ : یم  هلب  تفگ : دوش  یم  مه  اجنیا  .دـیوگب  هناخ  رد  ار  وفعلا  متفگ  تسا ؟ تسرد  راـک  نیا  .دـنیوگ  یم  وفعلا 
لمعی ینوعجرا  : » دندمآ یم  دعب  دندیباوخ  یم  ربق  رد  یهاگ  هک  دندوب  یناسک  میا و  هتشاد  ار  تیصخش  میدق  رد  ام  هلب  تیـصخش 
ییوگ یم  یباوخ و  یم  يور  یم  ربق  رد  الاح  .يا  هدش  راهچ  ار  یمیش  جنپ  يا  هدش  کیزیف  سرد  رد  هک  ناوج  يا  وت  اما  احلاص .»
دنراد یمالسا  سابل  هب  هک  يدارفا  زا  یـضعب  بیرف  .میتفین  هلأسم  تشپ  اه  ناوج  .ربب  الاب  ار  تا  هبتر  ناوخب  ار  تسرد  ورب و  وفعلا ؟

اقآ .تیودهم  مسا  هب  یهاگ  بذاک  ياه  نافرع  مربب  ار  بازحا  نیا  مسا  مهاوخ  یمن  ربنم  نیا  يور  نم  دننک  یم  طلغ  راکفا  جیورت 
رس جات  دراد  ار  شدوخ  ياج  (ع ) هللادبعابا اقآ  نیسح ، نیسح  نیسح  شا  همه  گنج  زا  مالـسا  زا  ماظن  زا  عافد  کی  تسین  رـضاح 
رد لاکـشا  میوگ  یمن  نم  ایند  نیا  رـسارس  رد  دینیبب  امـش  هرخالاب  زابناج  همه  نیا  .دـنداد  ناج  اه  ههبج  نیا  رد  ناوج  همه  نیا  .ام 

روـهمج و سیئر  هک  نامیلـس  کـلم  رد  :» دـیامرف یم  میور  یم  رود  هار  ارچ  دـیامرف ؛ یم  نآرق  رد  ادـخ  اـم ، ناـمز  هن  تـسین  ماـظن 
تفگ یم  ربا  هب  درک  یم  تکرح  نک ، تکرح  تفگ  یم  داـب  هب  هک  نامیلـس  دوب  شراـیتخا  رد  زیچ  همه  تشاد  یحو  دوب  ناـشداپ 
دـشر یهایگ  بط  نامیلـس  نامز  ناهایگ  ینعی  دـنتفگ  یم  دـیراد  يا  هدـیاف  هچ  تفگ  یم  ناهایگ  هب  .دـیراب  یم  ناراب  رابب ، ناراـب 

ار سیقلب  تخت  هراشا  کـی  اـب  .دوب  شراـیتخا  رد  نج  هک  تسا  یـسک  نامیلـس  .دوب  هچ  ناـهایگ  تیـصاخ  تسناد  یم  نوچ  .درک 
مه نامز  نامه  ینعی  .دـندرک  یم  هئطوت  نیطایـش » نامیلـس  کلم  یلع  :» دـیامرف یم  نآرق  لاـح  نیا  اـب  شدوخ  تختیاـپ  هب  دـناشک 

.دوب نینموملاریما  حادم  رعاش و  یـشاجن  دروخن  بارـش  رگم  یـشاجن  نینموملاریما  تموکح  نامز  رد  .دوب  فالخ  دندوب  یـضاران 
خیرات رد  همه  اهنیا  درکن ؟ صالتخا  مهرد  رازهدـص  مراهچ  ماـما  رادـنامرف  دوراـج  نبرذـنم  نینموملاریما  تموکح  ناـمز  رد  رگم 

رادـنامرف ثیبـخ ، داـیز  نبا  نـیمه  ردـپ  يدـع  نبداـیز  رگم  درک  عـلخ  ار  شتـسپ  ـالوا  اـقآ  درک  صـالتخا  دوراـج  نیرذـنم  تـسا 
دینک یم  ادـیپ  یماظن  امـش  ملاع  نیا  رد  رگا  یلو  مه  هتـشذگ  ياه  نامز  رد  اهزیچ  نیا  هدوب  درکن ؟ تنایخ  رگم  .دوب  نینموملاریما 

دیآ یم  شنز  دنتـسه  یناسک  ایند  ناربهر  دراد  رکـش  ياج  نیا  اعقاو  نّیدت  يوقت ، نیا  هب  مالک  ذوفن  نیا  هب  تلادـع  نیا  هب  يربهر 
زا یـضعب  هکنآ  زا  لبق  .مدـناوخ  یم  دوعـس  لآ  زا  شرازگ  کی  نم  بارـش  ياه  هلایپ  نآ  لباقم  رد  باجح ) دـب  مه  نآ   ) شراـنک
ایند رسارس  دینک  هاگن  ار  ایند  رـسارس  امـش  دراد  رکـش  ياج  نیا  ارچ  بخ  دور  یم  ناشبارـش  ياه  هرمخ  لوا  دنورب  برغ  ياهرفس 

کی .تسا  یتاکن  همه  اهنیا  .رکذ  ادـخ  دای  هضور  (ع ) نیـسح ماما  سلجم  دراد  رکـش  ياـج  اـهنیا  .روهمج  سیئر  ربهر ، نیلوئـسم 
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ییاهباتک نیا  دینیبب  ما  هدناوخ  یلو  بوغاط  نامز  مدوبن  امش  لثم  مه  نم  دننزن  رود  ار   امـش  تقو  کی  دنهدن  بیرف  ار  امـش  تقو 
؟ دوب يولهپ  رابرد  رد  داسف  ردقچ  دینیبب  .دنا  هتـشون  دـنا  هتـشاذگ  هاش  رانک  رد  ار  ناشرمع  هک  نارگید  تسودرف و  ياقآ  لاثما  هک 

.دراد رکـش  ياـج  اـهنیا  .دـندوب  روشک  نیا  رد  ردـخم  داوم  توهـش ، داـسف ، زکرم  دـندرک  هچ  اـه ؟ يولهپ  فرـشا  نیا  دـندرک  هچ 
نیا زا  رتدب  یلیخ  ام  عضو  دوب  هدرک  ادیپ  همادا  رگا  .درک  یم  طوقس  تشاد  میژر  هک  ياهلاس 56-57  رخاوا  نیا  اعقاو  ام  نویزیولت 
ماما صالخا  ادـخ و  هجوت  تایانع و  زا  همه  اه  نیا  دَُوب ” هش  زا  اه  هزاوآ  همه  نیا  سلاجم  نیا  روکـش  نیا  ” دوب کیئال  ياـهروشک 

تریصب مراهچ  یعامتجا و  لئاسم  رد  بویع  صیخشت  قالخا  رد  حیحص  تاداقتعا  رد  تسا  نیا  شتیانع  تریصب  تریـصب ، .تسا 
(ع) ساـبعلا لـضفلابا  هماـن  تراـیز  رد  هک  تریـصب  عوضوم  هب  عجار  هک  نم  ضرع  نیا  مدرک  هراـشا  میاـهفرح  نمـض  هک  یـسایس 

يدوب مکحم  میدشن  تسس  مهد  یم  تداهش  هریصب ؛ یلع  تیزم  رکنت و  مل  نهت و  مل  ّکنا  دهشا   » .میناوخ یم  البرک  دیشر  زابناج 
«. يدوب تریصباب  و 
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یگدرسفا بارطضا و  هدننک  نامرد  نآرق  رفص 3- هام 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

...نیملاعلا بر  هللادمحلا 

...نسحلا نباهجحلا  کیلول  نک  مهللا 

یگدرسفا بارطضا و  نامرد 

(1) «. َنِینِمْؤُْملِّل ٌهَمْحَرَو  يًدُهَو  ِروُدُّصلا  ِیف  اَمِّل  ءاَفِشَو  ْمُکِّبَّر  نِّم  ٌهَظِعْوَّم  مُْکتءاَج  ْدَق  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  :» َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ُهللا  َلاَق 

همدقم

نآرق تایآ  زا  يریگ  هرهب  اب  یعامتجا  ياه  يراجنهان  یحور و  ياـه  يراـمیب  ناـمرد  اـب  هطبار  رد  ینارون ، هسلج  نیا  رد  اـم  ثحب 
افش تسامش  هنیس  رد  هک  ار  ییاه  يرامیب  ینورد و  ياه  يرامیب  همه  هک  متـسه  يا  هخـسن  نم  «، روُدصُّلا ِیف  اِمل  ٌءافِـش  : » هک .تسا 

: دندومرف نأشلا  میظع  ربمایپ  هک  میراد  مه  ثیدح  رد  .مهد  یم 

؛» بِیبَّطلاَک َنیَِملاَْعلا  ُّبَر  یَضْرَْملاَک َو  ُْمْتنَأ  ِهللا ! َداَبِع  اَی  »

دننام هتبلا  تسا  نآرق  کشزپ  نیا  هخـسن  (2) .تسا کشزپ  دننام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  و  نارامیب ، دننام  امـش  ادخ ! ناگدـنب  يا 
یمن ار  یکی  دروخ و  یم  ار  یکی  شدوخ  هقیلس  هب  ای  دوش ، یمن  هتفرگ  وراد  دوش و  یم  هتشاذگ  هناخ  رد  هک  ییاه  هخسن  زا  یلیخ 

يا و هقیلـس  شدوخ  ای  دـنک و  یمن  فرـصم  بیترت  هب  ار  اهوراد  ای  دـناسر ، یمن  لامک  مامت و  هب  ار  وراد  فرـصم  هرود  ای  دروخ ،
نیا دوشب ، مه  شتکاله  گرم و  هب  رجنم  تسا  نکمم  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یم  هدافتـسا  دریگ و  یم  وراد  رتکد  روتـسد  نودـب 

« ضْعَِبب ُرُفْکَن  ٍضْعَِبب َو  ُنِمُْؤن   » رگا ینعی  تسا ؛ هخسن  نامه  دننام  هخسن 

درک و لمع  زور  ود  تشادن  رارمتسا  وراد  نیا  فرصم  رگا  درکن ؛ فرصم  ار  رگید  شخب  درک و  فرصم  ار  وراد  شخب  کی  دش ،
تـسد زا  ار  شدوخ  ریثأت  ًاتعیبط  تشاذـگ ، رانک  دیـسوب و  ار  نآ  رگید  ياه  هام  یلو  درک  هدایپ  ناضمر  هام  تشاذـگ ، رانک  ار  هیقب 

.تسین چیپ  هخسن  هخسن و  زا  لکشم  ینامرد ، نآرق  رد  .تسا  هدننک  لمع  زا  فعض  نیا  .دهد  یم 
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: نآرق رد  ربدت 

.تسا ظفح  زا  ریغ  ربدت  .تسا  تئارق  ریـسفت و  زا  ریغ  ربدـت  مدرک  ضرع  هتـشذگ  تاسلج  .دـنک  یم  ربدـت  رب  دـیکأت  هراومه  نآرق 
تسا و لمع  راک  تسا ، لد  راک  نآرق ، رد  ربدت  .دشابن  ربدتم  اما  دـشاب  رـسفم  یتح  دـشاب ، يراق  دـشاب ، ظفاح  یـسک  تسا  نکمم 

درد هعماج  رد  رگا  سپ  .دنا  هدرک  حرطم  ار  بلطم  نیا  مه  تایاور  دراد  ییاعدا  نینچ  ینامـسآ  باتک  نیا  اذـل  تسا  ینتفرگ  ریثأت 
هک یناسک  نوچ  .تسا  ربدم  ملاع و  هدـیچیپ  ار  هخـسن  هک  نآ  .تسین  چـیپ  هخـسن  هخـسن و  زا  لکـشم  میراد ، درد  نامدوخ  تسه ،

، تسا میلح  تسا ، میلع  دنوادخ  دیامرف : یم  ررکم  میرک  نآرق  .دنا  یـشان  ای  نادان و  ای  دـنهاگآان و  ای  دـنچیپ  یم  هابتـشا  ار  هخـسن 
...و تسا  نامحر  تسا ، ریبخ 

نیا ریثأت.تسا  رثؤم  مه  شا  هخسن  سپ  تسا  نابرهمان  هن  دراد و  هار  یصخش  ضارغا  وا  رد  هن  تسا و  يدنت  هن  چیپ ، هخـسن  نیا  رد 
ياـهدرد تلفغ و  هنیک ، تداـسح ، تسا : رایـسب  اـهدرد  نیا  مدرک  ضرع  مه  هتـشذگ  هسلج  نازیزع ! تـسا ؟ ردـقچ  اـم  رد  هخـسن 

هب اما  دـبلط  یم  ربنم  اـه  هاـم  هکلب  اـه و  تعاـس  شناـمرد ، غارـس  مورب  میوگب و  ار  اـهنآ  یکی  یکی  مهاوخب  نم  رگا  هک  یعاـمتجا 
.منک یم  نایب  ار  شنامرد  نینچمه  اهدرد و  نآ  زا  یکی  دهد  هزاجا  تقو  هک  يرادقم 

؟ دنک یم  نامرد  ار  درد  نیا  هنوگچ  نآرق  مینیبب  .مدرک  نایب  ار  یگدرسفا  یناشیرپ و  بارطضا ، درد  هتشذگ  هسلج 

، دـننک منوریب  هناخراک  زا  دـنکن  ما ، هتخیر  مهب  منارگن ، ما ، هدرـسفا  هک  دـنریگرد  اه  هژاو  نیا  اب  یگدـنز  رد  هشیمه  هک  ییاه  مدآ 
یم مه  شدوخ  ار  اهدنکن  نیمه  مریگب ، ناطرس  دنکن  موشن ، لوبق  دنکن  مروایب ، مک  ما  یگدنز  رد  دنکن  دوش ، صقان  ما  هچب  دنکن 

.میتسه التبم  نآ  هب  شیب  مک و  هعماج  رد  هک  تسا  ییاهدرد  زا  یکی  نیا  .دراد  ینارگن  یلو  تسین  هک  دناد 
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زا يرایسب  دشابن  ناسنا  دوجو  رد  شمارآ  نانیمطا و  حور  رگا  نازیزع ! .تسه  اه  یلیخ  رد  شلصا  اما  تسا  توافتم  شبیرض  لاح 
یم مه  زا  اه  هداوناخ  دوش ، یم  دنک  یسایس  دشر  دوش ، یم  دنُک  یملع  دشر  دوش ، یم  دنُک  يداصتقا  دشر  دنام ، یم  صقان  اهراک 

.دراد ریثأت  ردقچ  لماع  ود  نیا  دینیبب  مناوخب  ناتیارب  نآرق  زا  هیآ  کی  نم  .تسا  مهم  رایسب  تمعن  ود  نیا  .دشاپ 

ای و  تسا ؟ هدرک  نایب  ار  یقیقح  هیـضق  کـی  اـی  هدز  لـثم  اـجنیا  رد  دـنوادخ  هک  دـنراد  ثحب  نارـسفم  هدز و  یلثم  کـی  دـنوادخ 
نیا دیامرف : یم  ییابطابط  همالع  موحرم.تسا  أبس  موق  هب  عجار  هصق  نیا  دنیوگ  یم  یخرب  دهد ؟ ربخ  ار  يزیچ  دراد  دصق  دنوادخ 

.تسا لاثم  کی 

: دیامرف یم  لحن  هروس  رد  .تسا  یکی  شا  هجیتن  دشاب  هک  مادک  ره  لاح 

(1)« ًهَیْرَق ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَضَو  »

.دشاب هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  یجراخ  دوجو  رهش  نیا  هچ  الاح  .مینزب  لاثم  امش  يارب  ار  يرهش  میهاوخ  یم  ام  مدرم ! يا 

دراد یگژیو  هس  بوخ  هعماج 

«، ًهَیْرَق ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  »

: تشاد یگژیو  هس  هک  مینزب  لاثم  کی  يدابآ  کی  زا  رهش و  کی  زا  امش  يارب  میهاوخ  یم 

«، ًهَنِمآ َْتناَک  ًهَیْرَق  - » 1

رگید دشاب  تقرـس  یتفع و  یب  يراذگ ، بمب  رورت ، هلزلز ، لیـس ، هکلب  دشابن  تینما  هعماج  رد  رگا  لاح  .دوب  تینما  هعماج  نآ  رد 
نوریب و هرابرد  نیا  .تشاد  تینما  هک  دوب  نیا  رهـش  نیا  یگژیو  کی  .درک  يراذـگ  هیامرـس  ای  درک  راک  دوش  یمن  هعماـج  نیا  رد 

.هعماج رهاظ 

«، ًهَِّنئَمْطُّم - » 2
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هب ار  نانیمطا  ًابلاغ  نوچ  تسا  ینورد  تفـص  کی  « هنئمطم  » .دوبن هتخیر  مهب  تشادن ، یمارآان  سک  چیه  .دندوب  مارآ  مه  شمدرم 
.دنهد یم  تبسن  بلق 

: دوش یم  یموس  شا  هجیتن  دروم  ود  نیا 

«، ٍناکَم ِّلُک  ْنِم  ًادَغَر  اُهقْزِر  اهیتْأَی  »

يراذـگ هیامرـس  دوبن ، ینمااـن  علو و  صرح ، نوچ  ارچ ؟ دوب  ناوارف  ناـشتورث  دـیخرچ ، یم  يداـصتقا  خرچ  دوب ، ناوارف  ناـشتمعن 
ام .دننک  یمن  تنایخ  دننک و  یم  دامتعا  رگیدکی  هب  دنراذگ ، یمن  هالک  مهرـس  رادـیاپ  هعماج  کی  رد  .تفرگ  یم  ماجنا  يداصتقا 

دراد مایپ  روطچ  هیآ  نیا  نیبب  .میدش  در  شرانک  زا  یگداس  هب  میدناوخ و  ار  هیآ  نیا  راب  دص 

«، ًهَِّنئَمْطُّم ًهَنِمآ  َْتناَک  ًهَیْرَق  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض  »

تشاد شمارآ  تینما و  یتقو 

«، ٍناَکَم ِّلُک  نِّم  اًدَغَر  اَُهقْزِر  اَهِیتْأَی  »

هقطنم نیمه  هیرق و  نیمه  اما  .تسا  ناوارف  قزر  ناوارف ، ینعی  ًادغر 

؛» ِهّللا ِمُْعنَِأب  ْتَرَفَکَف  »

، دش عورش  نآ  رد  تنایخ  دندرک ، یساپسان  تمعن و  نارفک 

(1)« ِفْوَْخلاَو ِعوُْجلا  َساَِبل  ُهّللا  اَهَقاَذَأَف  »

.ینماان سرت و  يرگید  یگنسرگ و  یکی  دمآ : ناشغارس  يراتفرگ  ود  سپ 

.دوش یم  هعماج  دشر  ثعاب  نورد  زا  شمارآ  نوریب و  زا  تینما  دنک  یم  نایب  هک  تسا  یتایآ  زا  یکی  نیا 

تسکش يرادنید و 

خر ناضمر  هام  رد  هک  ردب  گنج  رد  اما  دـندروخ  تسکـش  ناناملـسم  دـحا  گنج  رد  .تسا  نارمع  لآ  هکرابم  هروس  رد  مود  هیآ 
يوحن کی  هب  مادـک  ره  مه  نیریاس  داتفا و  نیمز  رب  اه  هزانج  دـنداد ، دیهـش  داـتفه  دـحا  گـنج  رد  .دـندش  زوریپ  ناناملـسم  داد ،
دندوب لاحشوخ  یلیخ  دمآ  شیپ  نیا  زا  مه  نیکرشم  هتـسکش ، تسد  کی  هتـسکش ، اپ  یکی  هتـسکش ، نادند  یکی  دندوب ؛ حورجم 

، اضف نیا  رد  لاح  .دندوب  هدناسر  تداهـش  هب  ار  يراصنا  هللادبع  نبرباج  ردـپ  هلظنح و  رمع ، نب  بعـصم  هزمح ، لثم  یناریلد  نوچ 
.دندرک یم  یسررب  ار  شیوخ  تسکش  للع  عاضوا ، لیلحت  اب  دندش و  عمج  مه  رود  دندوب  هدش  نارگن  هک  یناملسم 
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ادخ هک  ام  دندش  زوریپ  تسا  تب  ناش  هارمه هک  اهنآ  درادن ؟ هزجعم  ربمایپ  رگم  دوبن ؟ ام  اب  ملسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ رگم 
دالوا اما  هدرکن  هدجـس  کی  ادـخ  لباقم  رد  هک  ینـالف  تسا ، مه  اـه  فرح  نیا  مدرم  نیب  یهاـگ  .میدروخ  تسکـش  میدرک  ادـخ 
ضیرم ما  هچب  مه  دراد و  لکـشم  منز  مه  مضیرم ، مدوـخ  مه  نم  یلو  درادـن ؛ يزور  هغدـغد  دراد ، یبوـخ  یگدـنز  دراد ، ملاـس 

، دشاب هتـشاد  هشیمه  دشاب ، زوریپ  دیاب  هشیمه  تسا  تسرپادخ  سک  ره  دننک  یم  رکف  دوش ؟ یم  هچ  یتسرپادـخ  هجیتن  سپ  .تسا 
نآرق زامن و  نید و  هشیمه  هک  ام  روشک  رد  ارچ  .دنراد  ناراب  ربا و  هشیمه  اما  دنناوخ  یمن  مه  زامن  اه  ییاپورا  .دـیایب  ناراب  هشیمه 

؟ دراد دوجو  یلاسکشخ  تسا 

: قیقد هتکن 

یلاسکـشخ و دوش  رفاک  هک  ره  رگا  .تسا  يواست  اجنیا  .تسا  طابترا  ود ، نیا  نیب  ًامازلا  دنکن  رکف  یـسک  هک  تسا  قیقد  هتکن  نیا 
یلیخ .داتـسرف  اـه  ینارگن  نیا  باوج  رد  ار  نارمع  لآ  هیآ 139  یلاعت  كرابت و  يادـخ  .دراد  ناوارف  تمعن  دوش  ناملـسم  هک  ره 

، دنوش یمن  لوبق  روکنک  دنوش ، یم  ور  هبور  تسکش  اب  ناش  یگدنز  رد  هک  دارفا  زا  یلیخ  يارب  دیامرف –  یم  ار  نیا  تسا  بیجع 
: دیامرف یم  دنتسین –  قفوم  جاودزا  رد  ای  و  دنروآ ، یمن  تسد  هب  لغش 

«، اُونِهَتال «َو 

دیوشن تسس  ناناملسم ! يآ 

؛» اُونَزَْحتال «َو 

دریگن ارف  ار  امش  بارطضا 

»(1)؛ َنْوَلْعَألا ُُمْتنَأو  »

.دیدروخ تسکش  دیداد و  دیهش  دیدرک و  گنج  هچ  رگا  دیتسه ، رترب  امش 

؛» َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  »

.دشاب رفاک  يارب  هشیمه  تسکش  هک  دوش  یمن  دینک ! تقد  بوخ  تسا  بلاج  دعب  .دشاب  يوق  امش  نامیا  رگا 
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«، ٌحْرَق ْمُکْسَسْمَی  ْنِإ  »

مخز تصـش  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تسکـش ، ربمغیپ  یناشیپ  دیـسر ، تحارج  دیـسر ، حرق  امـش  هب  رگا.تحارج  ینعی  حرق » »
دش دیهش  هزمح  تشادرب و 

(1)« هلثم ٌحْرَق  َمْوَْقلا  َّسَم  ْدَقَف  ٌحْرَق  ْمُکْسَسْمَی  ْنِإ  »

هتـشک دـیدروخ و  تسکـش  دـیداد ، حورجم  زورما  امـش  رگا  .دـش  دراو  نمـشد  هب  اه  تراسخ  نیا  اه و  تحارج  نیا  یلبق  گـنج 
.دندید تحارج  تبیصم و  مه  اهنآ  دنداد ، هتشک  دندروخ ، تسکش  یلبق  گنج  رد  مه  رفاک  موق  نآ  دیداد ،

: دیامرف یم  سپس 

«، ُماّیَألا َْکِلت  »

دنراد تسود  تسایر  دـنراد ، تسود  زیم  یلیخ  هک  ییاهنآ  يارب  هتبلا  ام  تارادا  اـه و  هناـخ  رد  دـیاب  هیآ  نیا  تسا ! يا  هیآ  بجع 
: دننک بصن  ناشرس  يالاب  ار  هیآ  نیا  دوش و  ولبات 

»(2)؛ ِساَّنلا َْنَیب  اَُهلِواَُدن  ُماَّیألا  َْکِلت  »

نیا مایا  مامت  رد  .تسا  حانج  نآ  تقو  کی  تسا  تسار  حانج  تقو  کی  .میدرک  میسقت  فلتخم  ياهرشق  نیب  ار  ایند  یگدنز  نیا 
یم لوحتم  یتسه  ملاع  وا  زاجعا  اب  هک  مالسا  یمارگ  ربمغیپ  دوخ  ام و  ناگرزب  يارب  .تسا  هدمآ  شیپ  همه  يارب  ثداوح  لیاسم و 

سپ تسا  هدوب  لیاسم  نیا  هتشاد  روضح  گنج  نیا  رد  هکنیا  اب  دوش 

،(3)« َنْوَلْعَألا ُُمتنَأَو  اُونَزَْحت  َالَو  اُونِهَت  َالَو  »

.دییالاب امش  هک  دیوشن  برطضم  دیسرتن و 

یهلا هدعو  هیبیدح و  حلص 

ناتـساد نیا  هب  نارمع  لآ  هروـس  رد  هیآ  دـنچ  دـنوادخ  تـسا ، هتـشذگ  دـحا  يادهـش  تداهـش  زا  لاـس  دـصراهچ  رازه و  زا  شیب 
رفن دصراهچ  رازه و  دندش ، تسس  ناناملسم  هّیبیدُح ، حلص  رد  ًالثم  دیدرک  هظحالم  امـش  هک  رگید  دراوم  .تسا و  هداد  صاصتخا 

رازه و .دنورب  فاوط  هب  دنتـشاذگن  دنتـسب و  ار  ناشهار  ناکرـشم.دننک  فاوط  دـندنبب و  مارحا  ات  دـندرک  تکرح  هکم  ات  هنیدـم  زا 
درک و ینابرق  هدمآ و  نوریب  مارحا  زا  شـصاخ  ماکحا  قبط  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ .دنتـشگرب  ناملـسم  رفن  دـصراهچ 

.تشاذگ ریثأت  یلیخ  ناشیا  هیحور  رد  دمآ  شیپ  نیا  .میدرگ  یم  رب  دومرف : سپس 
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رکف دروخ ! یم  رب  امش  هب  ردقچ  .دننادرگرب  ار  امش  اما  دیورب ، ناتـسبرع  هاگدورف  ات  دیوش و  امیپاوه  راوس  نارهت  زا  دینک  رکف  امش 
نیا دنیوگب  اجنآ  دندیـسر ، هکم  يرتمولیک  تسیب  هیبیدح ، کیدزن  دیدش و  سوبوتا  راوس  یتقو  دیوش  مرحم  هنیدم و  دـیورب  دـینک 
هورم افـص و  ندـید  نودـب  فاوـط و  نودـب  مارحا  زا  تیعـضو  نیا  اـب  ناملـسم  دـصراهچ  رازه و  .ددرگرب  ناریا  هـب  دـیاب  سوـبوتا 

.تسا دودسم  وا  يارب  هار  هک  تسا  یسک  نوچمه  دندادن  شهار  یلو  دش  مرُحم  یسک  رگا  .دراد  یعرش  ماکحا  نیا.دنتشگرب 

هتفگ اـم  هـب  ربـمغیپ  دوـب ! يدـب  رفــس  هـچ  دز ، یم  یفرح  یکی  نآ  دز ، یم  یفرح  یکی  نیا.دــش  لـسک  یلیخ  ناناملــسم  هـیحور 
هدومرف دوب و  هدید  باوخ  رفـس  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  .میور  یم  مارحلادجـسم  هب  هک  مدـید  باوخ  : دوب

.میوش یم  مارحلادجسم  دراو  هللاءاش  نا  دوب :

، دشک یم  لوط  اعد  تباجتـسا  ای  باوخ  ریبعت  ینیب  یم  یهاگ  دـش –  ریبعت  هکم  حـتف  رد  لاس  ود  زا  سپ  ترـضح  باوخ  ماجنارس 
هلآو هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  يدـنم  هلگ  ینارگن و  ثعاب  رما  نیمه  دـندز و  یم  قن  تشگرب  هار  رد  ناناملـسم  درب –  یم  نامز 

: دش لزان  هیآ  نیا  لاح  نیمه  رد  .دش  ملسو )

(1) «. ْمِِهناَمیِإ َعَّم  اًناَمیِإ  اوُداَدْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبُوُلق  ِیف  َهَنیِکَّسلا  َلَزنَأ  يِذَّلا  َوُه  »

.دینک يوق  ار  ناتنامیا  ات  میداتـسرف  امـش  بولق  هب  یـشمارآ  ام  تسا ؛ شمارآ  يانعم  هب  هدـمآ و  نآرق  رد  راب  شـش  هنیکـس »  » هملک
.دراد يزوریپ  دراد  تسکش  دراد  هثداح  تسا  نید  دیشاب ، مارآ  ینعی 

هک درک  تقد  دیاب  ار  اهنیا  .دندرک  حتف  ار  هکم  یهلا  راعـش  نیا  اب  هللا » الا  هلا  ال   » يادـن اب  دـندش و  هکم  دراو  اه  نیمه  دـعب  لاس  ود 
.تسا رشب  يداع  زاین  کی  نانیمطا  شمارآ و  تینما و 
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دننک یم  هعجارم  یهاگ  تسین  دب  ناشعسو  ییاه  هداوناخ  نالا  .دراد  یتالکـشم  زاب  یـشاب  هک  مه  هناخ  رد  دراد  یتالکـشم  گنج 
رد ناریدـم  يراک و  طیحم  رد  اه  ناوجون  اه و  ناوج  یهاـگ  .اـنبم  یب  ياـه  يریگرد  اـجیب ، ياـهدروخ  دز و  دوخ ، یب  ياـهاوعد 

.دنراد يریگرد  هرادا  طیحم 

: بلاج ثیدح 

: تسا بلاج  رایسب  ثیدح  نیا 

»(1)؛ ِْنمَْألا َنِم  ُأَنْهَأ  َهَمِْعن  «َال 

تـسا نکمم  مارآ  ریدم  کی  .دـنک  هرادا  ار  روشک  دـناوتب  رتهب  تسا  نکمم  مارآ  ریدـم  کی  .تسین  شمارآ  زا  رتالاب  یتمعن  چـیه 
ار امش  ماما ، زیچ  هچ  دندیسرپ : وا  زا  دمآ  ناریا  هب  لاس 63  رد  ییایلاتیا  راگنربخ.دوب  مارآ  رایسب  ماما  .دراذگب  رس  تشپ  ار  ینارحب 

.ماما شمارآ  داد : خساپ  درک ؟ بذج 

سیئر نیقفاـنم ، ياـه  يراـکبارخ  تالکـشم ، همه  نیا  تسا ، يداـصتقا  مـیرحت  يریگرد و  گـنج ، شروـشک  رد  هـک  یمدآ  نـیا 
هک ناضمر  كرابم  هام  .تسا  مارآ  رایـسب  درم  نیا  اما  دراد ، رورت  رطخ  شروشک  هدـش ، رورت  لبق  لاس  هس  ای  ود  شروشک  روهمج 
یم نیلوئـسم  هب  ناشیا  .درک  یم  لیطعت  ار  يروشک  ياهراک  زا  یلیخ  هک  تخادرپ  یم  تدابع  دـبعت و  هب  ناـنچ  نآ  ماـما  دـش ، یم 

.دینک هرادا  ناتدوخ  دومرف :

هچ دـنک : یم  لاؤـس  راـگنربخ  هاـگدورف  رد  دـننک  تـکرح  ناریا  فرط  هـب  هـسنارف  زا  دنتـساوخ  یم  هـک  یناـمز  هر )  ) ینیمخ ماـما 
صخش .دراذگب  رـس  تشپ  ار  اه  نارحب  نیا  دناوت  یم  تسا  مارآ  هک  یـصخش  .تسا  مارآ  .چیه  دیامرف : یم  ماما  دیراد ؟ یـساسحا 

.تسا هدشمگ  کی  رشب  يارب  شمارآ  نیا  .دنک  یط  ار  ثداوح  نیا  دناوت  یم  مارآ 

ار یکی  هک  مدرک  تشاددای  ار  لماع  جـنپ  نم  تسیچ ؟ يرتسیه )  ) یمارآان بارطـضا و  همه  نیا  تلع  تسیچ ؟ اـه  یمارآاـن  هشیر 
.میوگ یم  یتآ  ياهزور  هللاءاش  نا  ار  هیقب  منک و  یم  نایب  ناتیارب  زورما 
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بارطضا لماع  کی  يزور  هغدغد 

رقف زا  سرت  .تسا  جراخم  جرخ و  يزور و  يارب  بارطضا  دنک ، یم  دای  نآ  زا  مه  نآرق  هک  بارطضا  لماوع  زا  یکی  نم ! نازیزع 
؟ دوش یم  هچ  ما  یگدنز  مروایب ؟ اجک  زا  هناخ  منک ؟ جاودزا  دوش ؟ یم  هچ  ملغش  مور ، یم  هاگشناد  ای  موهوم و  هدنیآ  يرادن ، و 

؛ دنتشک یم  ار  ناشیاه  هچب  هک  دوب  نیکرشم  رد  بارطضا  ردق  نآ  دیامرف : یم  میرک  نآرق 

»(1)؛ ٍقَالْمإ ْنِّم  مُکَدَالْوَأ  ْاُوُلتْقَت  َالَو  »

هعماج رد  ام  هک  تساه  ینارگن  زا  یکی  نیا  .دـهد  یم  ار  اهنآ  امـش و  يزور  دـنوادخ  .دیـشکن  يزور  سرت  زا  ار  ناتیاه  هچب  ینعی 
.میتسه التبم  نآ  هب  شیب  مک و 

يزور قزر و  هرابرد  لصا  جنپ 

تقد یکدنا  تاکن  نیا  هب  رگا  میوگ  یم  ناتتمدخ  يزور  هرابرد  ار  هتکن  جـنپ  .منک  نایب  ار  نآ  نامرد  هار  نآرق  زا  مهاوخ  یم  نم 
یلو دهاوخ  یم  هناگادج  ربنم  کی  مادک  ره  هچرگ.دوش  نک  هشیر  ینارگن  نیا  دورب و  نیب  زا  بارطـضا  نیا  أشنم  نم  رظن  هب  دینک 

.منک یم  ضرع  ناتتمدخ  هصالخ  ار  مادک  ره  نم 

نوچ تسا  موهوم  بارطضا  بارطـضا ، نیا  .تسانبم  یب  دوخ و  یب  يزور  زا  ینارگن  هک  مریگب  هجیتن  مهاوخ  یم  هتکن  جنپ  نیا  زا 
.تسا ردقم  يزور  قزر و 

؟ تسیچ هتکن  جنپ  نیا  اما 

رّدقم يزور  . 1

: تسا ردقم  امش  همه  يزور  دیامرف : یم  میرک  نآرق 

»(2)؛ اَُهقْزِر ِهّللا  یَلَع  َّالِإ  ِضْرَألا  ِیف  ٍهَّبآَد  نِم  اَمَو  »

: دیامرف یم  ص )  ) مالسا مرکم  یبن  .تسا  ردقم  ناشیزور  ناگدنبنج  همه  ملاع  تادوجوم  همه 
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ْنَأ یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِِقئَالَْخلا  َعیِمَج  َّنَأ  َْول  َو  اوُعیِطَتْـسَی ، َْمل  ََکل   َ رُِّدق ْدَـق  ًاْئیَـش ، َْکنَع  اُوفِرْـصَی  ْنَأ  یَلَع  اوُعَمَتْجا  ِِقئَالَْخلا  َعیِمَج  َّنَأ  َْول  «َو 
؛» اوُعِطَتْسَی َْمل  ََکل  ْرَّدَُقی  َْمل  ًاْئیَش ، َْکَیلِإ  اُوفِرْصَی 

هک يا  يزور دنهاوخب  دنوش و  عمج  همه  رگا  و  دنناوت ، یمن دـنریگب  وا  زا  ار  یـسک  ردـقم  يزور  دـنهاوخب  دـنوش و  عمج  همه  رگا 
.تسا ردقم  ناگمه  يزور  هک  تسا  یلک  لصا  کی  نیا  (1) .دنناوت یمن  دنهدب  وا  هب  هدشن  ردقم  یسک  يارب 

یقفاب موحرم  تیاکح 

اب فیرـش ، مرح  نیمه  نحـص  رد  هک  دوب  یـسک  ناشیا  .تسا  مرح  نیا  رـس  الاب  شربق  هک  ار  یقفاـب  موحرم  دـنک  تمحر  دـنوادخ 
شیاصع درک ، ملع  دق  هنت  کی  درمریپ  نیا  دندش ، مرح  دراو  باجح  یب  هاشاضر  رتخد  رـسمه و  یتقو  .دش  ریگرد  هاشاضر  رـسمه 

دراو باجحدب  باجح و  یب  مالسلا )  اهیلع   ) هموصعم ترـضح  مرح  رد  مهد  یمن  هزاجا  دیورب ، نوریب  مرح  زا  تفگ : درب و  الاب  ار 
.درب رس  هب  دیعبت  رد  اه  تدم  دش و  دیعبت  ير  رهش  هب  دروخ و  کتک  مادقا  نیا  هجیتن  رد  دوش !

: تفگ دمآ و  ناشیا  دزن  ینابرهش  سیئر  يزور  .دندوب  هدش  عمج  ناشدرگ  مدرم  زا  يرایـسب  دندوب و  ذوفن  بحاص  مه  اجنآ  ناشیا 
مزال هچ  ره  يرب  یم  رـس  هب  دـیعبت  رد  هک  الاح  وگب  یقفاب  ياـقآ  هب  هتفگ  دـنک ) يدـقفت  تساوخ  یم   ) تسا هداتـسرف  ارم  هاـشاضر 

درک و یهاگن  ناشیا  .مینک  کمک  امش  هب  یلام  رظن  زا  میشکب و  امـش  یگدنز  عضو  رـس و  هب  یتسد  .منک  ایهم  تیارب  ات  وگب  يراد 
وگب نزب و  یفارگلت  ورب  تسا ، دـیدش  رایـسب  باـتفآ  زورما  تفگ : .دـیهاوخب  امـش  هچ  ره  هلب ، تفگ : مهاوـخب ؟ هک  هچ  ره  تـفگ :

.درابب یبوخ  ناراب  ير  رهش  رد  دروایب  يربا 
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لیاسم هرقن و  الط و  لوپ ، تسام  تسد  هک  يزیچ  تسام !؟ تسد  رگم  ربا  ناراب و  .دـینک  یم  هرخـسم  اقآ ، تفگ : ینابرهـش  سیئر 
: دیامرف یم  دهد  یم  ار  ام  قزر  هک  یسک  نآ  وگب  تبابرا  هب  ورب  دومرف : .تسین  ام  تسد  دیدومرف  امش  هکنیا  تسا ، يویند 

»(1)؛ َنوُدَعُوت اَمَو  ْمُُکقْزِر  ءاَمَّسلا  ِیفَو  »

امـش دیرادن ، ار  باحـس  هب  یهن  رما و  کی  تردق  دیرادن ، ار  ندروآ  ربا  کی  تردق  هک  امـش  .دناسرب  دیاب  وا  تسا  ردقم  ام  قزر 
.دنادرگرب ار  هداتسرف  بیترت  نیدب  و  دیهدب !؟ ارم  يزور  قزر و  دیهاوخ  یم 

یم ناشیا  دمآ  یم  شیپ  بالط  هیرهش  يارب  لکـشم  تقو  ره  .دیـسر  یم  يدرجورب  هللا  هیآ  رـضحم  هب  دمآ و  یم  مق  یهاگ  ناشیا 
دجـسم تفر  یم  امرگ  امرـس و  رد  هبنـشراهچ  ياه  بش  ماـمت  .دوب  لـح  لکـشم  تشگ ، یم  رب  دـناوخ و  یم  زاـمن  نارکمج  تفر 

درک یم  حرطم  اقآ  دوخ  اب  ار  رگید  لیاسم  هیرهـش و  دناوخ و  یم  زامن  تفر  یم  .دوب  دیقم  راک  نیا  هب  دـناوخ و  یم  زامن  نارکمج 
.تسا ردقم  يزور  هکنیا  لوا  سپ  .تشگ  یمرب  دش و  یم  هطساو  اقآ  و 

دبای یمن  شیازفا  صرح  اب  يزور  . 2

: دومرف مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  .دنک  یمن  ادیپ  شیازفا  صرح  اب  يزور  هکنیا  مود 

(2)؛ »؟! اَذاَِمل ُصرِحلاَف  ًاموُسقَم  ُقزِّرلا  َناک  ْنِا  »

؟ تسیچ يارب  صرح  سپ  هدش  میسقت  يزور  یتقو 

يارب رازاب  رد  یفاصنا  یب  هچ !؟ يارب  اه  تمیق  یگتخیـسگ  ماجل  هچ ؟ يارب  فاحجا  هچ ؟ يارب  صرح  هدننار ، ياقآ  يرازاب ، ياقآ 
یم دوس  دصرد  هاجنپ  .دریگب  دوس  دراد  قح  دصرد  هد  شورف  هدرخ  دـصرد و  هس  شورف  هدـمع  دـنیوگ : یم  نیلوئـسم  دوخ  هچ !؟

رد دوش و  یم  هنیزه  يراـمیب  رد  دـهد !؟ یم  شیازفا  ار  وت  ردـقم  يزور  صرح ، نیا  يدرک  رکف  یهد ، یم  يرتشم  تسد  یـشک و 
.دور یم  تسد  زا  رگید  ياج 
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(1) .نیقی يرگید  شمارآ و  یکی  نیقیلاو .» هحارلا  : » تسا مورحم  زیچ  ود  زا  صیرح  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

.دهدب بذاک  شیازفا  يزور  هب  صرح  اب  دهاوخ  یم  دنک و  یم  شالت  دود ، یم  هشیمه  .تسین  مه  یضار  درادن  هک  شمارآ 

( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  روفعی و  یبا  نب  هللادبع  تیاکح 

هیلع  ) قداص ماـما  هب  مه  ناـشیا  تشاد و  تسود  رایـسب  ار  وا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  دوب  یناـسک  زا  روفعی  یبا  نب  هللادـبع 
یتحاران اب  هللادبع  يزور  .یتشهب  لها  وت  متیالو  هب  مسق  هک  دوب  هداد  هدعو  وا  هب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تشاد  تدارا  مالـسلا )

ایند بلاط  مدـش ، تسرپ  ایند  نم  ایندـلا ، بلاط  انا  هللا ! لوسر  نبا  ای  تشاد : هضرع  دیـسر و  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  رـضحم  هب 
یم تذل  رتشیب  منک  یم  راک  رتشیب  هچ  ره  دیآ  یم  مشوخ  راک  زا  تفگ : هچ ؟ ینعی  متـسه  ایند  بلاط  دومرف : اقآ  هدب ! متاجن  مدش ،
مراد تسود  متسیاب ، مه  بش  مراد  تسود  مشاب ، تعاس  تفه  مراد  تسود  مشاب  هزاغم  رد  مهاوخ  یم  تعاس  جنپ  رگا  ًالثم   ) .مرب

؟ تسین یعیبط  ریغ  لیم  کی  نیا  اقآ  .دنک  ادیپ  شیازفا  ملام  مراد  تسود  دوب : نیا  ریبعت  مشاب ) هتشاد  راک  دنچ 

تلاجخ ما  هچب  نز و  زا  مهاوخ  یم  - 1 تفگ : دنک ؟ ادیپ  شیازفا  تلام  یهاوخ  یم  روظنم  هچ  هب  دومرف : ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما 
ترایز مورب ، هرمع  مورب ، جح  مشاب ، هتشاد  يرت  تحار  یگدنز  منک ، رتهب  ار  هناخ  منک ، ات  ود  ار  شرف  کی  مهاوخ  یم  .مشکن 2 -

.مزادنایب هرفس  مهدب و  هقدص  منک ، کمک  مدرم  هب  مورب ، ربمایپ  ربق 
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نتـشاد تسود  لغـش ، نتـشاد  تسود  .تسا  ترخآ  بلط  یتفگ  هک  اهنیا  هَرِخـآلا ،» ُبلَط  اَذَـه  : » دومرف ( مالـسلا هیلع   ) قداـص ماـما 
.تسین صرح  دهدب  ماجنا  ار  اهراک  نیا  ناسنا  هکنیا  روظنم  هب  دایز  شالت  ییاراد و 

 ( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  یفریص و  ریدس  تیاکح 

، دیشاب هتشادن  صرح  یلو  دینک  راک  دییامرف  یم  ام  هب  امش  تشاد : هضرع  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  دمآ  یفَریـص  ریدُس 
: دندومرف ترضح  منک ؟ هچ 

«، ََکبَاب َتْحَتَف  اَذِإ  »

يدیشک الاب  ار  هزاغم  رد  یتقو 

« َکَطاَِسب َتْطََسب  «َو 

(، یبساک يراد ، هزاغم  یشورف ، امرخ  یشورف ، هچراپ  ،) يدرک نهپ  ار  تطاسب  و 

«، ْکیَلَع اَم  َْتیَضَق  ْدَقَف  »

، يراذـگب مدرم  رـس  هـالک  ینزب ، گـنرین  ینزب ، کـلک  هک  تسا  نآ  صرح  .تسین  صرح  نـیا  (1)و  يا هداد  ماـجنا  ار  تا  هـفیظو 
.ییوگب غورد 

هفوک رازاب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما روضح 

: دز یم  دایرف  دش و  یم  دراو  هفوک  رازاب  هب  زور  ره  ( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما

«، ِراَّجُّتلا َرَشْعَم  اَی  »

، اه يرازاب  يا 

(2)« َِهلوُهُّسلِاب اوُکَّرَبَت  »

.دوش دایز  ناتلام  تکرب  ات  دیریگب  ناسآ  مدرم  هب 

هک یناسک  اه و  يرادرهش  مدرم ، هب  تلود  دوخ  .دنهد  یم  مدرم  هب  هژیو  فیفخت  کی  ناضمر  هام  رد  ًابلاغ  یمالـسا  ياهروشک  رد 
، ام مدرم  .دشاب  هتخیـسگ  ماجل  دیابن  .دنک  یم  ادیپ  كربت  تلوهـس و  رازاب  دهد و  یم  فیفخت  یناگرزاب  ترازو  هلمج  زا  دنلوئـسم 

.دنرب یم  جنر  یشکرس  تراظن و  دوبن  زا  یهاگ  اه و  ینارگ  زا  تسد  یهت  ياه  هداوناخ  هژیو  هب 
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مـسق دـییوگن و  غورد  مدرم  يا  .دـهد  یم  تکرب  ادـخ  دـنریگب ، ناسآ  مدرم  هب  دز : یم  دایرف  رازاـب  رد  ( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما
زکارم اه و  هاگنب  اه ، هزاغم  اه ، ینواـعت  اـهرازاب ، رد  دـیاب  ار  تاـملک  نیا  .درک  یم  تحیـصن  ار  اـه  يرازاـب  هنوگ  نیدـب  .دـیروخن 

.دنک یمن  دایز  ار  يزور  صرح  تسا و  صرح  مدرم  هب  فاحجا  .دننک  بصن  يرادا  یمومع و 

ریبدت ءوس  اب  يزور  شهاک  . 3

یلَع ُفاخأ  ام  : » دومرف ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .تسا  ریبدت  ءوس  دشاب  یم  یمهم  یـسانشراک و  هتکن  هک  موس  هتکن 
مسرت یمن  رقف  زا  متما  رب  نم  «، َرقَفلا ِیتَّما 

(1) «. ِریبدَّتلا َءوس  مِهیَلَع  ُفاخأ  نِکل  «و 

.تسا یمظن  یب  زا  هعماج  رد  ام  ياه  يراتفرگ  زا  یشخب  نالا  .مسرت  یم  ریبدت  ءوس  يریبدت و  دب  زا 

دمآرد نیا  اب  وت  .مهاوخ  یم  لقتـسم  هناخ  دیوگ  یم  یلو  دراد  یلاخ  قاتا  شردام  هناخ  و  هدرک ، جاودزا  ناوج  رـسپ  ناوج ، رتخد 
یب نیا  .دـشاب  روشک  نالف  زا  ما  هیزیهج  سیورـس  مهاوخ  یم  دـشاب ، هیقب  لثم  ما  هیرهم  ًامتح  مهاوخ  یم  .یهدـب  هراجا  یناوت  یمن 

.تسا يریبدت 

یناموت رازه  دـص  دـمک  رگا  دـیباوخ !؟ نآ  يور  دوش  یمن  دـشاب  یناموت  رازه  دصیـس  دـشابن ، ینویلیم  کی  باوخ  تخت  رگا  ًالثم 
.دشاب هسنارف  لاپوکرآ  دیاب  ًامتح  دروخ  جنرب  نآ  رد  دوش  یمن  دـشاب  یناریا  باقـشب  رگا  .تشاذـگ  ینیچ  نآ  رد  دوش  یمن  دـشاب 

.تسا يریبدت  یب  نیا 

تسا لمأت  لباق  ثیدح  نیا 

(2) «. ِریِْذبَّتلا َعَم  ِرِیثَْکلا  َنِم  یَْقبَأ  ِرِیبْدَّتلا  َعَم  ُلِیلَْقلا  »

يراگ کی  .تسا  شاپ  تخیر و  اب  ِناوارف  لام  زا  رترادیاپ  ریبدـت ، اب  ِمک  لام  تشون ؛ الط  اب  دـیاب  ار  تیاور  نیا  هک  دـناد  یم  ادـخ 
رد دنتـسه ، نمؤم  شیاه  هچب  دراد ، مارآ  باوخ  دور ، یم  هناخ  دیآ ، یم  دجـسم  بش  .دشورف  یم  دراذگ  یم  هویم  ولیک  جنپ  دراد 

.تسین ریبدت  نوچ  ارچ ؟ تسا ، هتخیر  مه  هب  يزودنا  تورث  اب  مه  یصخش  اما  .دنراد  زیچ  همه  هصالخ  دنوش  یم  لوبق  هاگشناد 
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يدعس زا  یتیاکح 

ناتسلگ رد  ار  نیا  دیسر –  وا  هب  یناوارف  ثرا  ناشتوف  زا  سپ  .تشاد  رادلوپ  يومع  ود  يا  هدازاسراپ.دراد  یبلاج  تیاکح  يدعس 
تخیر و روجف و  قسف و  فارـسا ، ریذبت و  هب  عورـش  دیوگ : یم  يدعـس  دیـسر ، لوپ  هب  هبترم  کی  یلوپ ، یب  لاح  رد  دیوگ –  یم 
، مدرک یتحیـصن  ار  وا  متفر  .مراد  هبرجت  ما ، هدرک  هراـپ  وا  زا  رتشیب  نهاریپ  ود  هرخـالاب  منک  یتحیـصن  ار  وا  مورب  متفگ.درک : شاـپ 

.درادنپن نمشد  ار  همه  دنک و  لوبق  ار  ردام  ردپ و  فرح  .دنک  شوگ  ار  اهدرمریپ  نیا  تحیصن  هک  یناوج  نآ  لاح  هب  اشوخ 

زا روظنم  .دـیرخب  نازرا  ار  نارگید  ِنارگ  دومرف : مالـسلا )  هیلع   ) نینمؤملاریما .دراد  هون  دـالوا و  هدرک ، یگدـنز  مناـخ  اـی  اـقآ  نیا 
ندرک هدافتـسا  نارگید  هبرجت  زا  يرادـقم  .دراد  هبرجت  لاـس  دـنچ  لغـش  نیا  رد  بساـک  نیا  .تسا  هبرجت  تسیچ ؟ نارگید  نارگ 
شون شرخآ  مه  زاب  یلو  دشاب  یـشین  کی  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دراد ؟ یلاکـشا  هچ  ندرک  یگدـنز  رهوش  ردام  اب  .تسا  بوخ 

ار یگدنز  .نکن  تخـس  رتشیب  ار  یگدنز  لکـشم  نکن ، لیمحت  ار  نکـسم  لکـشم  تدوخ  رب  ردق  نیا  نک  یگدنز  شرانک  .تسا 
.ریگن تخس 

: تیاکح همادا 

تسا و بایـسآ  نوچمه  یگدـنز  نیا  يا  هدیـسر  تورث  هب  هک  ـالاح  ناوـج ، يا  متفگ : ناوـج و  نآ  دزن  متفر  دـیوگ : یم  يدـعس 
کـشخ بآ  نیا  رگا  دخرچ و  یمن  گنـس  دوش  مک  بآ  نیا  رگا  دناخرچ ، یم  ار  بایـسآ  گنـس  هک  تسا  یبآ  لثم  مه  دـمآرد 

اب ناوج  مدید  تشذگ ، یتدم  دیوگ : یم  يدعـس.دادن  شوگ  ناوج  یلو  دوش ؛ کشخ  دمآرد  نیا  راذگن  .دتـسیا  یم  گنـس  دوش 
.تسا رقف  هلأسم  صرح و  زا  ریغ  نیا  .تسا  ریبدت  ءوس  نیا.تسا  هداتفا  ییادگ  رقف و  هب  سردنم  ياه  سابل 
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.دزادنیب هار  ار  لغـش  نیا  دهاوخ  یم  یلو  تسین  لغـش  نیا  هب  ییانـشآ  .میروخ  یم  ریبدـت  ءوس  زا  ار  اه  همطل  يزورما  هعماج  رد  ام 
ابر دنک ، یم  ادیپ  شیازفا  مه  یهدب  دروآ ، یم  مک  اذل  .دنک  یشورف  رخف  لغش  نیا  اب  دهاوخ  یم  یلو  درادن  لغـش  نیا  هب  ییانـشآ 

ضرق راب  ریز  نویلیم  هاجنپ  دیوگ  یم  .مدش  تسکـشرو  نویلیم  هد  دیوگ  یم  .دنک  یم  یـشالتم  ار  یگدنز  دـیآ و  یم  راک  رد  مه 
هب يرگید  لکـشم  دنک  لح  ار  لوا  لکـشم  هکنیا  يارب  تسا ، هدرک  جاودزا  هزات  هدش ، رازاب  دراو  هک  تسا  لاس  ود  اقآ  نیا  .مدنام 
رد هک  تسا  نیا  موس  هتکن  سپ  .دـشاپ  یم  مه  زا  ار  یگدـنز  هناـیروم  لـثم  مراـهچ ؛ موس ، مود ، لکـشم  روط  نیمه  دروآ ، دوـجو 

.تسا مزال  ریبدت  یگدنز 

دیآ یمن  تسد  هب  مارح  هار  زا  ردقم  يزور  . 4

: مراهچ هتکن 

؟ تسا ردقم  دنروخ  یم  ابر  هک  مه  اهنیا  تسا  ردقم  يزور  دییوگ  یم  هک  امش  لاؤس : کی  .مینکن  مارح  نامدوخ  رب  ار  يزور 

؟ تسا ردقم  يزور  دنریگ ، یم  هوشر  هک  مه  اهنیا 

؟ تسا ردقم  يزور  دنروخ  یم  ار  مدرم  لام  هک  مه  اهنیا 

؟ تسا ردقم  يزور  دننک ، یم  تقرس  دنور و  یم  الاب  مدرم  راوید  زا  هک  مه  اهنیا 

: منزب یلاثم  خساپ  رد 

بارش نآ  اب  یسک  رگا  هدیرفآ  ادخ  هک  يروگنا  نیا  دهدب ؟ شحف  هتفگ  وا  هب  ادخ  دهدب  شحف  یسک  رگا  هداد  دنوادخ  هک  ینابز 
یم مه  روگنا  اب  .مارح  لالح و  دـنراد : مکح  ود  ملاـع  نیا  لـیاسو  همه  نم ! زیزع  نک !؟ تسرد  بارـش  هتفگ  ادـخ  دـنک ، تسرد 
دوش یم  مه  مشچ  اـب  .تفگ  غورد  مه  دـناوخ و  نآرق  دوش  یم  مه  ناـبز  اـب  .درک  تسرد  هکرـس  مه  درک و  تسرد  بارـش  دوـش 

یمراهچ هتکن  اذل  تسا و  لالح  يزور  ردـقم  يزور  .تسین  ردـقم  يزور  ءزج  مارح  يزور  .درک  هاگن  مرحمان  هب  مه  دـید و  نآرق 
هدش دیکأت  مه  تایاور  تایآ و  رد  .دوشب  مارح  دیابن  يزور  منک  یم  ضرع  هک 
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.دیروخب لالح  هزیکاپ و   (1)« ًابِّیَط ًالالَح  ِضرَْألا  ِیف  اّمِم  اُولُک  »

تسا شهاک  شیازفا و  لباق  يزور  . 5

: دیامرف یم  دنوادخ  تسا ، شهاک  شیازفالباق و  يزور  هک  تسا  نیا  نآ  دیریگب و  ناتدوخ  ار  هجیتن  هتکن و  نیرخآ 

(2) «. ءاَشَی نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  »

یسک (4) .دوش یم  دایز  شا  يزور  دناوخب  هعقاو  هروس  یـسک  (3) .دوش یم  دایز  شا  يزور  دشاب  وضولا  مئاد  یـسک  میراد  ثیدح 
.دوش یم  دایز  شا  يزور  دشاب  ادخ  رب  شلکوت 

.تسا مه  شهاک  شیازفا و  لباق  تسا ، ردقم  میتفگ  هک  يا  يزور  نامه  «، ءاَشَی نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْسبَی  »

: میراذگب مه  رانک  رگا  ار  بلطم  جنپ  نیا 

 

؛ تسا ردقم  يزور  - 1

؛ درادن رثا  شیازفا  رد  صرح  - 2

؛ تسا مزال  ندرک  جرخ  رد  ریبدت  - 3

؛ دوشن مارح  يزور  - 4

.تسا شهاک  شیازفا و  لباق  يزور  هک  دشاب  هتکن  نیا  رد  هجوت  - 5

شالت دیاب  دشاب ، هتشاد  ریبدت  دیاب  تسا  هدنیآ  نارگن  هک  یسک  .تسین  بارطضا  ینارگن و  ياج  رگید  ییالط  رارسا  نیا  تیاعر  اب 
.دنک

ریثک نب  ذاعم  تیاکح 
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.168 هرقب ، (. 21 - ) 1
سک ره  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  هک  دنتـسنادن  اهنآ  ایآ  ُرِدـْقَی ، ءاَـشَی َو  نَِمل  َقْزِّرلا  ُطُْـسبَی  َهللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْملَوَأ  (. 52 رمز ، (.) 22 - ) 2

!؟ دزاس یم  گنت  ای  هدرتسگ  دهاوخب 
هب ِقزِّرلا ، ِیف  َکـیَلَع  عَّسَوـُی  ِهَراـهطلا  یَلَع  مُد  ِقزِّرلا - ؟ ِیف  َّیَلَع  َعَّسَوـُی  نَا  ُّبُِحا  ُهـَل : َلـِیق  اََّمل  ح44154 .) لاـمعلا ، زنک  (. ) 23 - ) 3
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.شاب وضو  اب  هتسویپ  دندومرف : دوش ، دایز  میزور  مراد  تسود  دش : ضرع  ص)  ) ادخ لوسر 
ص 211. ج 9 ، یسربط ، نایبلا ، عمجم  (. 24 - ) 4
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شورف هچراپ  مراذگب –  رانک  ار  راک  مهاوخ  یم  تشاد : هضرع  دیسر و  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  رـضحم  هب  ریثک  نب  ذاعم  يزور 
.دـندش وا  لاوحا  يایوج  باحـصا  زا  ترـضح  یتدـم  زا  دـعب  .دـتفا  یم  رابتعا  زا  ترظن  تروص  نیا  رد  دومرف : ترـضح  (1) دوب -

: دندومرف ترضح  .تسا  هدیشک  راک  زا  تسد  وا  دنتفگ :

»(2)؛ َهَراَجِّتلا َكََرت  ْنَم  ِناَْطیَّشلا  ُلَمَع  »

زا شلقع  موس  ود  دنک  لیطعت  ار  راک  هک  یسک  دومرف : .دهاوخ  یم  وت  زا  ار  نیا  ناطیش  .تسا  ناطیش  راک  نتشاذگ  رانک  ار  بسک 
یم شیازفا  ام  دیامرف : یم  مه  دنوادخ  هدب ، ماجنا  دیآ  یم  رب  وت  زا  هک  یشخب  نآ  .نکب  شالت  نکن ، لیطعت  ار  راک  .تسا  هتفر  نیب 

.میهد

 ( ملسو هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هضور 

ترضح ترایز  هبنش  زور  .تسا  مالسا  ناهج  تیصخش  نیلوا  ملسو ) هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  هب  قلعتم  هبنش و  زور 
یلص  ) مالسا یمارگ  ربمغیپ  تمدخ  یمالـس  .منک  یم  هنیدم  هناور  ار  امـش  ياه  لد  اج  نیمه  زا  .تسا  بحتـسم  رود  هار  زا  لوسر 

دنتـسه و ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  مرح  رئاز  نونکا  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  میرادب  هضرع  ملـسو ) هلاو  هیلع  هللا 
ربمایپ هب  ار  ام  مالـس  نیا  ناگتـشرف  هللاءاش  نا  مینک  یم  مالـس  ضرع  اج  نیمه  زا  مه  ام  .دـننک  یم  كرد  اجنآ  رد  ار  ناـضمر  هاـم 

.دروآ یم  شمارآ  ربمغیپ  باوج  دیامرف : یم  نآرق  .دنریگب  ام  يارب  ار  ترضح  نآ  باوج  دنناسرب و 

16785 ص :

ِیف َقوُّسلا َو  َعَدَا  نأ  ُتَمَه  دَق  ّینإ  ص :)  ) ِهللاِدبَع ِیبِأل  : ُتُلق لاَق : ِهَیِـسکالا  ِعاَّیب  ٍرِیثَک  ِنب  ِذاَعَم  نَع  ص 149 .) ج 5 ، یفاک ، (.) 25 - ) 1
، شورف هماج  ریثک  نب  ذاعم  هب  خساپ  رد  مالسلا –  هیلع  قداص  ماما  .ٍءیَش  یَلَع  َِکب  َناَعَتسَی  الَو  َُکیأَر  َطُقسَی  اِذا  َلاَقَف : ٌءیَش ؟ يدَی 
رد دـتفا و  یم  رابتعا  زا  ترظن  تروص  نیا  رد  دومرف : منک –  اـهر  ار  رازاـب  مراد  میمـصت  مراد و  یتورث  دوخ  يارب  نم  دیـسرپ : هک 

دوش یمن  هتفرگ  کمک  وت  زا  زیچ  چیه 
ص 16. ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 26 - ) 2
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شمارآ ثعاـب  نـیا  دــیامرف : یم  نآرق  .دــهد  یم  مدرم  هـب  هـک  تـسا  مالــس  باوـج  دورد و  مالــس و  شمارآ ، لــماوع  زا  یکی 
هیلع هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  رادید  هب  درک ، یم  هودـنا  یگنت و  لد  ساسحا  تقو  ره  مالـسلا ) اهیلع   ) هیـضرم يارهز.تسا 

نیمه زا  ادخ ! لوسر  يا  .تفای  یم  شمارآ  ربمغیپ  اب  وگ  تفگ و  اب  دید و  یم  ربمغیپ  هرهچ  رد  ار  شمارآ  دـمآ و  یم  ملـسو ) هلاو 
دوخ هجوت  تعافـش و  تیانع و  لومـشم  ار  ام  همه  میهاوخ  یم  امـش  زا  میناسر و  یم  امـش  رـضحم  هب  ار  اه  مالـس  نیا  هناصلاخ  اج 

.دیهدب رارق 

.هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجو  ای 

.دوب مالسلا ) اهیلع   ) هیضرم يارهز  ملسو ،) هلاو  هیلع  هللا  یلص   ) ربمغیپ ربق  رانک  ناوخ  هضور  ارس و  هیثرم  نیلوا 

: کلام نبا  سنا  تیاور 

يادص هجوتم  ناهگان  .دوب  کیرات  میدمآ ، نوریب  وا  هفرغ  زا  میدرپس و  كاخ  هب  ار  ربمغیپ  هک  یبش  نآ  دیوگ : یم  کلام  نب  سنا 
: دومرف .هلب  متـشاد : هضرع  دیدرک ؟ كاخ  ار  ربمایپ  سنا ! يا  دومرف : .تسا  مالـسلا )  اهیلع   ) ارهز ترـضح  مدیمهف  .مدـش  يا  هیرگ 

گنس وا  هب  درک ، لمحت  لاس  هک 23  يربمایپ  (1) !؟ دیزیرب كاخ  دیدروآ  تقاط  روطچ  دینیچب !؟ دحل  گنس  دیدروآ  تقاط  روطچ 
.درک لمحت  ادخ  يارب  ار  همه  دندناوخ  نونجم  رحاس و  ار  وا  دندرک ، نیهوت  دنتفگ ، ازسان  دندز ،

یم تروص  رس و  هب  تشاد و  یم  رب  ار  كاخ  ردپ ، ربق  رانک  تفر  مالسلا ) اهیلع   ) هیـضرم يارهز  .میدرک  یلاخ  ار  قاتا  دیوگ : یم 
.تخیر

! اتبا ای  هللا ! لوسر  ای  اباب ،

(2) اَِیلاََیل َنْرِص  ِماَّیَْألا  یَلَع  ْتَّبُص  اَهَّنَأ  َْول  ُِبئاَصَم  َّیَلَع  ْتَّبُص 
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یم دـنلب  مدـمآ  یم  یتقو  هک  يا  همطاف  نامه  ما  همطاف  نم  زیخرب  اـباب  .دوش  یم  بش  دوش ، لزاـن  اـهزور  رب  تبیـصم  نیا  رگا  اـباب ،
!؟ یهد یمن  ار  مباوج  اما  منز  یم  تیادص  هدش  هچ  اباب  .یتفرگ  یم  شوغآ  رد  ارم  يدش 

.تخیر یم  کشا  ردپ  ربق  رانک 

اب ار  تردـپ  ناج  همطاف  اما  .ینزب  هلان  شربق  رانک  ربمایپ ، نوچ  ینابرهم  ردـپ  .يراد  قح  يداد  تسد  زا  ردـپ  همطاف ! ای  منک  ضرع 
هراپ ندب  رانک  دمآ  یتقو  هللادبعابا  رتخد  يارب  دزوسب  اه  لد  اما  دشن ، ردپ  ربق  رانک  امش  هیرگ  عنام  یسک  دندرپس ، كاخ  هب  مارتحا 

هدیبوک دوب ، هدش  هعطق  هعطق  ندب  هک  دندوب  هدناود  بسا  ندب ، رب  ردق  نآ  .دش  یمن  هتخانـش  مه  زا  تشپ  هنیـس و  یندب ، .ردپ  هراپ 
دز ادص  تخانشن ، ار  ردپ  اذل  دوب ، هدش 

؛»!؟ نَم ُشعَن  اَذَه  ِیتَّمَع  »

!؟ تسیک زا  هعطق  هعطق  ندب  نیا  ناج  همع 

(1) .َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  ُمَْلعَیَس  َو 

(36  ) اعد

دبع اب  ّبر  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، هام 

دبع اب  ّبر  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، هام 

نیرِهاّطلا َنیبِّیَّطلا  ِِهلآ  ٍدَّمَُحم َو  یلَع  ُهللا  یَّلَـص  نیِمَلَْعلا َو    ِ ّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  میِحَّرلا َو  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میجَّرلا ؛ ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوعَا 
.نیعَمجَا مِِهئادعَا  یلَع  ِهللا  ُهَنَعل  َو 

ُْتبَرَه ْدَـقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد  ْعَمْـسا  َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَدـِن  ْعَمْـسا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  »
1  «) ْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو 

هک ماگنه  نآ هد ، ارف  شوگ  میاعد  هب  منز ؛ یم ادص  ار  وت  هک  یماگنه  ونـشب  ار  میادص  تسرف و  دورد  شنادناخ  دمحم و  رب  ایادـخ 
.ما هداتسیا  وت  لباقم  رد  ما و  هدرک رارف  وت  يوس  هب  نم  انامه  .منک  یم اوجن  وت  اب  هک  نامز  نآ رد  امرف  نم  هب  ور  مناوخ و  یم ار  وت 
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همدقم

زا شیب  دـیاش  روثأمریغ  ياعد  هب  عجار  .روثأـمریغ  هیعدا  و  هروثأـم ، هیعدا  تسا : مسق  ود  اـم  هیعدا  هک  دوب  نیا  نآ  و  اـم )...(  ثحب 
، هتقوم دنتـسه ؛ یماسقا  ياراد  مه  هروثأم  ياهاعد  دوخ  .مدرک  حرطم  روثأمریغ ، ياعد  طیارـش  بادآ و  ناونع  هب  ار  عوضوم  تسیب 
ار اعد  ثحب  هک  الاح  اذـل  .ما  هدـشن  اه  نیا ثحب  دراو  يوحن  چـیه  هب  مدـید  نم  .دنتـسه  یماسقا  ياراد  هرابود  مه  هتقوم  .هتقومریغ 

.منک لماک  ار  ثحب  ًابیرقت  ات  مهد  یم همادا  مدرک ، حرطم 

دبع اب  ّبر  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، هام 

هچنآ بسح  هب  ناضمر  كرابم  هام  هک  انعم  نیا  لّوا ، .منک  یم بلطم  ود  هجوتم  ار  ناتـسود  ياه  نهذ هراـبود  لوا ، هسلج  ناونع  هب 
نیا بلطم  میراد ، نامفراعم  رد  ام  هک  هچنآ  قبط  .تسا  هللا  تفایـض  راد  یلاعت و  هللا  یلإ  كولـس  هاـم  دـنیوگ ، یم تفرعم  لـها  هک 
لقن مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  ًاقباس  نم  هک  یتیاور  بسح  هب  .تسا  هتفگ  نخس  شدبع  اب  ّبر  هک  تسا  یهام  هام ، نیا  هک  تسا 
نیا ینعی  .تسا  هدـش  لزان  یهلا  ناربمایپ  هب  ناضمر  كرابم  هام  رد  همه  نآرق ، ات  روبز  لیجنا و  تاروت و  زا  هینامـسآ  بتک  مدرک ،
رارق شدوخ  هّصاخ  تیانع  دروم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  اه  نآ تسا و  هتفگ  نخـس  شناگدنب  اب  دـنوادخ  هک  تسا  یهام  هام ،

.تسا هداد 

نآرق راهب  ناضمر ؛ هام 

یم ضرع  ًادعب  ار  نآ  تهج  الاح  .تسا  هدش  شرافس  نآرق  تئارق  هب  ناضمر ، كرابم  هام  رد  هک  میراد  رایـسب  تایاور  رد  ام  اذل 
تسا و هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  تیاور  نیا  .میراد  یفلتخم  تاریبعت  عوضوم ، نیا  هب  تبـسن  نامتایاور  رد  اـم   (1) .منک
ای .تسا  ناضمر  كرابم  هام  نآرق  راهب  دراد و  يراـهب  يزیچره   (2)« ناَضَمَر ُرْهَش  ِنآْرُْقلا  ُعِیبَر  ٌعِیبَر َو  ْیَـش ٍء  ِّلُِکل  : » تسا فورعم 

ُرْهَـش َوُه  ُهُرْکِذ َو  َّزَع  ِهَّللا  ُرْهَـش  ِروُهُّشلا  ُهَّرُغَف  : » دـیامرف یم ترـضح  اه  هام هب  عجار  هک  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) قداـص ماـما  زا  هک  یتیاور 
هک درک  مهاوخ  ضرع  نم  الاح  رواـیب ! ور  نآرق  اـب  هاـم  نیا  هب  وت   (3)« ِنآْرُْقلِاب َرْهَّشلا  ِِلبْقَتْـساَف  : » دـسر یم هلمج  نیا  هب  ات  َناَضَمَر »

اَهُّیَأ : » دومرف ترـضح  تسا ، هدـش  لـقن  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربـمغیپ  زا  هک  یفورعم  هبطخ  نآ  رد  اـی  .تسیچ  روظنم 
َمَتَخ ْنَم  ِرْجَأ  ُْلثِم  َُهل  َناَک  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَیآ  ِهِیف  اََلت  ْنَم  َو   » اجنیا ات  هَرِفْغَْملا » ِهَمْحَّرلا َو  ِهَکَرَْبلِاب َو  ِهَّللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  ْدَـق  ُهَّنِإ  ...ساـّنلا 

تسا نیا  لثم  وا  رجا  دنک ، توالت  هام  نیا  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  یسک  رگا  هک  تسه  ریبعت  نیا   (4) «. روُهُّشلا َنِم  ِهِْریَغ  ِیف  َنآْرُْقلا 
.تسا يدایز  یلیخ  ِرجا  نیا  .دشاب  هدرک  نآرق  متخ  کی  رگید  ياه  هام رد  هک 
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ناضمر كرابم  هام  رد  همئا : تنس  نآرق ؛ متخ 

متخ هد  ناضمر  كرابم  هام  رد  همئا  تارـضح  هدـمآ  نآ  رد  هک  هدـش  لقن  هیلع ) هللا  ناوضر  ) دـیفم عنقُم  زا  لئاسو  رد  تیاور  کـی 
یم لقن  هیلع ) هللا  ناوضر  ) یـسلجم موحرم  زا  یمق  ثدحم  هک  تسا  یتیاور  .نآرق  متخ  کی  زور ، هس  ره  ینعی  .دـندرک  یم  نآرق 

ره رگا  دـندرک و  یم نآرق  متخ  لهچ  ناضمر ، كرابم  هام  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا زا  یـضعب  هک  تسه  ثیدـح  کی  رد  هک  دـنک 
نآ رد  .دوش  یم  فعاـضم  شباوث  دـنک ، هیدـه  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم هدراـهچ  زا  یکی  سدـقم  حور  هب  ار  شباوـث  ار  نآرق  متخ 
؟ هچ ینعی  اه  نیا .دندرک  یم هیده  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  یکی  هب  ار  شباوث  دندرک ، یم هک  ینآرق  متخ  ره  هک  دراد  تیاور 

؟ ناوارف توالت  ارچ 

رد هک  منک  ضرع  ار  نیا  متـساوخ  یم .دـنوش  یم نآرق  اب  نیـشنمه  هک  تسا  نیا  تمایق  رد  اـهراک  نیا  رثا  هک  دوب  نیا  تهج  ـالاح 
هام رد  هک  دننک  یم هک  شرافـس  همه  نیا  .دـشاب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا اب  تمایق  زور  رد  هک  تسا  نآ  یـسک  نینچ  رجا  دراد  تیاور 

مدرک دـیکأت  نآ  يور  مه  ًالبق   – هک منک  ضرع  ًاتراشا  نم  .تسا  نیا  يارب  دـینک ، توالت  نآرق  دـیناوت  یم هچره  ناضمر  كراـبم 
توالت .تسا  هدرک  ادـیپ  لوزن  هدـش و  رداص  ناگدـنب  يارب  یحو  ردـصم  زا  هک  تسا  یمـالک  نآرق  دـنیوگ  یم تفرعم  لـها  هک -

نآ يارب  شئایبنا  هلیسو  هب  ار  فراعم  نیا  تسا و  هداد  رارق  بطاخم  ار  ناگدنب  ادخ  هام ، نیا  رد  هک  تسا  انعم  نیا  روآدای  نآرق ،
.تسا هداتسرف  اه 

ندناوخ نآرق  .تسا  تاهابم  راختفا و  هیام  .تسا  ناگدـنب  يارب  راختفا  کی  ینآرق  ياه  باطخ نیا  نونِمؤُملا ،» اَهُّیَأ  «، » ساّنلا اَهُّیَأ  »
هب وا  ما و  هتفرگ  رارق  یهلا  تیاـنع  دروـم  نم  هاـم  نیا  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  روآداـی  ناـسنا  يارب  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  هاـم  نیا  رد 
نم يارب  ار  فراعم  نیا  هدرک و  ادـج  تاناویح  هیقب  زا  ارم  هدروآ و  باسح  هب  ار  نم  تسا و  هداد  رارق  بطاخم  ارم  شئایبنا  هلیـسو 
یتح دـندرک و  یم نآرق  متخ  لهچ  اـی  متخ  هد  هاـم  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا هک  نیا تسا ! شخب  تذـل نیا  ِدوخ  .تسا  هداتـسرف 

.تسا بلطم  نیا  يارب  دراذگ ، یمن مه  مقر  ًالصا  ما  هدید  نم  هک  ار  تایاور  زا  یضعب 
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بوبحم باطخ  رارکت  تّذل 

.اعد ای  دوب و  یهلا  تایآ  ای  وا  نخـس  تفگ ، یم هک  نخـس  هام  نیا  رد  ( هیلع هللا  تاولـص  ) نیدـباعلا نیز  هک  تسه  تیاور  کـی  رد 
ّبُحم و نیب  تبحم ، هطبار  کـی  رگا  ینعی  .تسا  شخب  تذـل ّبر  مـالک  رارکت  نیا  ِدوـخ  هک  تسا  اـنعم  نیا  ياـیوگ  همه  اـه  نـیا
ار نانخس  نیا  بوبحم  هک  درب  یم تذل  مه  ردقچ  .دنک  يروآدای  ار  شبوبحم  نخـس  ناسنا  هک  تسا  نیا  شیاضتقا  دشاب ، بوبحم 
هب دشخب و  یم  الج  وا  هب  نآ  رارکت  تسا و  شخب  تذـل وا  يارب  بوبحم  نخـس  دـشاب  یعقاو  ّبُحم  ّبُحم ، رگا  تسا ! هتفگ  نم  هب 

.دینک توالت  ار  لزان  نآرق  هک  تسا  هدش  شرافس  روطنیا  هک  مینیب  یم تایاور  رد  ام  اذل  .دشخب  یم  افص  شحور 

ّبر اب  دبع  نتفگ  نخس  هام  ناضمر ، هام 

هدومرف هزاجا  الوم ، بوبحم و  ینعی  .دـننک  یم ریبعت  دـعاص » نآرق   » هب اـعد  زا  تفرعم  لـها  هک  مدرک  ضرع  ار  نیا  نم  هتـشذگ  رد 
هزاجا نم  هب  ادخ  هک  هدش  مه  دـیکأت  تسه و  ام  تایاور  رد  بلطم  نیا  .دـیوگب  نخـس  وا  اب  يرد  ره  زا  هام  نیا  رد  هدـنب  هک  تسا 

« بوبحم ّبُحم و   » و ّبُحم » بوبحم و   » نیب نتفگ  نخس  هام  هام ، نیا  رگید  ریبعت  هب   (1) .منزب فرح  وا  اب  هام  نیا  رد  هک  تسا  هداد 
فرط زا  تسا و  ندرب  تذـل ندرک و  رارکت  ار  ّبر  نانخـس  هام  یفرط  زا  .تسا  ّبر » اب  دـبع   » و دـبع » اب  ّبر   » يوگتفگ هاـم  تسا ؛

(2) .دیوگ یم  ّشبر  اب  ار  شنانخس  دبع  هک  تسا  یهام  رگید 
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! نک تساوخرد  یهاوخ  یم هچ  ره 

هیلع ) یلع هک  تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  میراد  ناضمر  كرابم  هام  هب  تبـسن  ناـمتایاور  رد  اـم  هک  یتاریبعت  نیا 
هتساوخ ره  راذگن ! رانک  ار  تیاه  هتساوخ زا  مادک  چیه ینعی   (1)« ءاَعُّدلا ِراَفِْغتْسِالا َو  ِهَْرثَِکب  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  ْمُْکیَلَع  : » دومرف مالسلا )

.نک اضاقت  وا  زا  راذگب و  نایم  رد  ادخ  اب  ار  اه  هتساوخ  نیا  يونعم ، هچ  يدام ، هچ  تسا ؛ نیا  ترثک »  » يانعم وگب ! يراد  يا 

نامسآ ياه  برد ندش  زاب  هام 

كرابم هام  هب  تبـسن  ام  اما   (2) .تسا يا  هدـیچیپ لئاسم  هک  موش  لـئاسم  نآ  دراو  مهاوخ  یمن نم  هک  دراد  يّرـس  کـی  بلطم  نیا 
هام لوا  بش  زا  نامـسآ ، ياه  برد ماـمت   (3) ؛» َناَـضَمَر ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ِیف  ُحَّتَُفت  ِءاَـمَّسلا  َباَوـْبَأ  َّنِإ   » هک میراد  ار  نیا  ناـضمر 

؟ هچ ینعی  نیا  تسه ، اجنیا  رد  هک  باوبا »  » ریبعت نیا  .دراد  اه » برد  » تیاور رد  .تسا  هدش  زاب  بش  نیرخآ  ات  ناضمر 

هاگآ .مدوب  هدـناوخن  ًالبق  ار  تیاور  نیا  نم   (4) ؛» ْهنِم ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ْنِم  ٌهَحَّتَفُم  ِءاَـمَّسلا  ُباَْوبَأ  اـَلَأ َو  : » دراد مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  تیاور 
هراشا شا  هتکن  کی  هب  طقف  .تسا  زاب  ناضمر  كرابم  هاـم  لوا  بش  زا  دـنک - یم باوبا »  » هب ریبعت   - نامـسآ ياـه  برد هک  دیـشاب 

هب تبـسن  دنوادخ  هیحان  زا  ینعی  .تسین  یباجح  چیه  رگید  هام  نیا  رد  .تسا  هدـش  هتـشادرب  ّبر ، هیحان  زا  بُجُح  مامت  ینعی  منک ؛
دیاب میهدب  لّزنت  ار  نیا  میهاوخب  رگا  .تسا  زاب  اه  برد مامت  .ًادبا  ًالـصا و  تسین ؛ هتـسب  يرد  چیه  .تسین  یباجح  چیه  شناگدـنب 
يدام هچ  ییاضاقت ! ره  دسر ؛ یم ّبر  هب  اضاقت  نیا  دشاب - یهلا  تمحر  ياه  برد زا  یبرد  اب  بسانتم  رگا   - ییاضاقت ره  مییوگب ،

.تسا زاب  ءامس  باوبا  نوچ  .دنک  یمن دروخرب  هیحان  نآ  زا  یعنام  چیه  هب  دسر و  یم ّبر  هب  يونعم  هچ  و 
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! دونش یم ار  اهاعد  همه  ادخ  دوخ 

یمن یناگیاب  هب  ییاعد  چیه  زور  ریبعت  هب  .دـنام  یمن باوج  یب هام  نیا  رد  اهاضاقت  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  هجیتن  تسیچ ؟ نآ  هجیتن 
نیا نم  هک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تاجانم  تالمج  نیا  هب  .دونـش  یم شدوخ  میقتـسم  دـسر ؛ یم شدوخ  تسد  هب  میقتـسم  هکلب  دور !

ْعَمْـسا َو  : » دـینک تقد  دـندناوخ ، یم  ار  تاجانم  نیا  مالـسلا ) هیلع  ) همئا همه  هک  دراد  تیاور  رد  مناوخ و  یم مثحب  لوا  لاـس  دـنچ 
اهاضاقت نیا  زا  مادک  چیه  .دنک  یم ادخ  ِدوخ  هب  باطخ  َُکْتیَجاَن » اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد  ْعَمْـسا  َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَدـِن 

.دنام یمن باوج  نودب 

! دوش یم هداد  تبثم  خساپ  اهاعد  همه  هب 

ياعد ینعی   (1) ؛» باجَتسُم ِهیف  مُُکئاعُد  َو  : » دومرف ترضح  هک  میراد  مّلـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربمغیپ  زا  تیاور  رد  ام  اذل 
تقو نآ  تسیچ ؟  باوج  اما  .دـنام  یمن باوج  یب  تسا و  باجتـسم  اهاعد  نیا  .دـنام  یمن باوج  یب ناضمر  كرابم  هاـم  رد  اـمش 

ییاعد چیه  .تسین  راک  رد  یفنم  باوج  چیه  .تسا  تبثم  همه  اه  باوج  (2)« ٌلُوبْقَم ِهِیف  ُءاَعُّدلا  َالَأ َو  : » دیوگ یم مالسلا ) هیلع  ) یلع
نیا هک  تسا  لیلد  نیا  هب  مدرکن ، رکذ  ًالبق  هک  یتامیـسقت  اـعد و  يور  مدرک  زکرمتم  ار  مثحب  نم  هک  نیا اذـل  .درادـن  یفنم  باوج 

.منک لیمکت  ار  بلاطم 

هام نیا  رد  دنوادخ  نارک  یب  تمحر 

زا ار  رفن  رازه  رازه  دـنوادخ  راطفا  ماگنه  ناـضمر  كراـبم  هاـم  زا  زور  ره  رد  هک  تسا  نیا  تیاور  نآ  مناوخب و  تیاور  کـی  اـما 
بـش تعاس  ره  ینعی  .دـنک  یم ار  راک  نیا  تعاس » ره  رد   » ناضمر كراـبم  هاـم  هعمج  زور  هعمج و  بش  دـهد و  یم تاـجن  شتآ 

هک دـنک  یم دازآ  ار  یناـسک  نآ  دراد  تیاور  رد  دـعب  .دـهد  یم تاـجن  شتآ  زا  ار  رفن  رازه  رازه  هعمج ، زور  تعاـس  ره  هـعمج و 
.تسا یهام  نینچ  کی  هام ، نیا  .دنتسه  باذع  قحتسم 
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بـش بشما ، .میهاوخب  ادـخ  زا  ار  زیچ  همه  بشما  نیمه  دوش  یم مینک ؛ ادوس  دـییایب  .تسا  ناضمر  كراـبم  هاـم  هعمج  بش  نیلوا 
؛ یهد یم باوج  هک  مه  ار  اهاعد  يدرک ؛ زاـب  هک  ار  اـه  برد نیا  ماـمت  ایادـخ ! .تسا  هاـم  نیا  هعمج  بش  نیلوا  تسه ، مه  هعمج 
ار بشما  کی  یـسک .» دـنک  اج  کی هک  دَُوب  نانچ  ادوس   » .نک لوبق  ام  زا  ار  همه  تسا ؛ لوبقم  تسا و  تبثم  همه  هک  مه  اه  باوج

.مینک ادوس  ایب 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز ترضح  هب  لسوت  رکذ 

هتفر ایند  زا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز یتقو  مالـسلا ) هیلع  ) یلع .موش  یم ملـسوت  دراو  منک و  یم لقن  مالـسلا ) هیلع  ) یلع زا  اعد  کی  نم 
ارهز هک  هاگ  نآ مالـسلا ») هیلع  ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  اَْهیَلَع  َماَق  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ُهَمِطاَف َْتتاَـم  اََّمل  ، » دوب نیمز  يور  ترـضح  هزاـنج  دوب و 
رتـخد زا  نم  ادـخ ! درک : اـعد  روـطنیا  َکِِّیبـَن » ِهَْنبا  ِنَع  ٍضاَر  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َلاَـق  َو   » .داتـسیا شا  هزاـنج راـنک  نینمؤـملاریما  تشذـگرد ،

ْدَق اَهَّنِإ  َّمُهَّللا   » .شاب وا  مدمه  تدوخ  وت  هدش ، اهنت  همطاف  هک  نونکا  ادخ ! اَهِْسنآَف ؛» ْتَشِحوُأ  ْدَق  اَهَّنِإ  َّمُهَّللا   » .متسه یضار  تربمغیپ 
َْتنَأ اََهل َو  ْمُکْحاَف  ْتَِملُظ  ْدَق  اَهَّنِإ  َّمُهَّللا  : » تسا نیا  شا  هلمج نیرخآ  .نک  شلـصو  وت  یلو  دش ، ادج  همطاف  ایادخ ! اَهلِـصَف » ْتَرِجُه 

.یناتسداد نیرتهب  وت  هک  ناتسب  ار  وا  ِداد  تدوخ  دش ، متس  همطاف  هب  ایادخ !  (1)« َنیِمِکاَْحلا ُْریَخ 

نم دوب ؟ هچ  رتالاب  متـس  اما  .مور  یمن نآ  غارـس  نم  .دندرک  بصغ  ار  شکدف  هک  دوب  نیا  متـس  کی  دیوگب ؟ دـهاوخ  یم هچ  یلع 
یم .مراد  اعد  سامتلا  .میوگ  یمن رتشیب  ار  هلمج  دنچ  .تسا  هدـش  لقن  اهیلع ) هللا  مالـس  ) همطاف دوخ  زا  هک  منک  یم لقن  ار  یتیاور 
نانچ َّیَلَع ؛» ُهَّدَرَف  ِِهلْجِِرب  َباَْبلا  َلَکَر  َو  « ؛ دیـشک یم  هناـبز  شتآ  هلعـش  دـندز ؛ شتآ  ار  ما  هناـخ برد  .مدوب  برد  تشپ  نم  دـیوگ :

(2)« یِهْجَِول ُتْطَقَسَف  « ؛ مدوب رادراب  نم  هک  یلاح  رد  ٌلِماَح ؛» اَنَأ  َو  « ؛ داتفا نم  يور  برد  نیا  هک  دز  هتخوس  مین برد  نیا  هب  يدگل 
َِکتَبِیبَِحب ُلَعُْفی  َناَک  اَذَکَه  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ْهاََتبَأ  اَی  : » تفگ لّوا  .درک  ادـص  ار  رفن  ود  همطاف  لاح  نیا  رد  ...مدروخ  نیمز  هب  تروص  اب 

اَم َِلُتق  ِهَّللا  ْدَقَف َو  ِینیِذُخَف ! ِْکَیلِإ  ُهَِّضف  اَی  ِهآ  : » تفگ دوب ؛ هّضف  مود  رفن  دـننک ؟ یم راتفر  روطنیا  ترتخد  اب  ایآ  ردـپ ، يا  َِکتَْنبا ؛» َو 
« لْمَح ْنِم  ِیئاَشْحَأ  ِیف 
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mojtabatehrani.ir: عبنم

هسلج 28 ناضمر -  كرابم  هام  اب  عادو  اعد - 

ناضمر كرابم  هام  اب  عادو 

ْعَمْسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  « ؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

هچ نارگید  دوخ و  يارب  ریخ  هب  ياعد  نآرق و  ینعی  یهلا  تایآ  توالت  هب  نآ  رد  هک  تسا  یهام  ناـضمر  كراـبم  هاـم  دـش  هتفگ 
شلیذ رد  مه  دعب  هتـشذگ و  ياه  ثحب  ۀیقب  كرابم و  هام  نیا  رد  ام  ثحب  .تسا  هدش  بیغرت  يورخا  هچ  يویند و  روما  هب  تبـسن 

.دوب اعد  هب  عجار  مه  زاب  میداد ، ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یتارّکذت 

یتایاور رب  يرورم  هک  دمآ  منهذ  هب  .مهدب  رارق  رخآ  ۀسلج  ار  هسلج  نیا  مهاوخ  یم  نوچ  مرادن ، ندرک  ثحب  يانب  هسلج ، نیا  رد 
.مشاب هتـشاد  تسا ، هدـش  دراو  تسا  بترتم  لاعتم  دـنوادخ  ۀـیحان  زا  هاـم  نیا  رد  هک  يراـثآ  ناـضمر و  كراـبم  هاـم  باـب  رد  هک 

.منکیم هراشا  تسا  هدش  دراو  ناضمر  كرابم  هام  باب  رد  هک  یتایاور  زا  یضعب  هب  نم  تسا و  رایسب  تایاور 

! میوشیم هدیشخب  همه 

ره رد  دـنوادخ  ِراَّنلا ؛» َنِم  ٍقِیتَع  ِْفلَأ  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِراَْطفِْإلا  َدـْنِع  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِّلُـک  ِیف  َیلاَـعَت  ِهَِّلل  َّنِإ  : » هک تسا  یتیاور  رد 
، دـهد یم  تاجن  شتآ  زا  دنتـسه  شتآ  بجوتـسم  همه  هک  ار  صخـش  رازه  رازه  داتفه  راطفا  ماگنه  ناضمر ، كرابم  هاـم  زا  بش 

هام رخآ  بش   (2) ؛» ِهِعیِمَج ِیف  َقَتْعَأ  اَم  َْلثِم  اَهِیف  َقَتْعَأ  ، » دوش یم  هک  ناضمر  هام  رخآ  بش  َناَضَمَر ؛» ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ُرِخآ  َناَک  اَذِإَـف  »
.دهد یم  تاجن  تسا ، هداد  تاجن  شتآ  زا  ناضمر  هام  رد  هک  هچنآ  مامت  رادقم  هب  ناضمر 
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!؟ دوشن هدیشخب  هک  تسه  یسک  ایآ 

یم ناضمر  هاـم  لوا  بش  هک  یتقو  ِْقلَْخلا ؛» َنِم  َءاَـش  ْنَِمل  ُهَّللا  َرَفَغ  َناَـضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ُلَّوَأ  َناَـک  اَذِإ  : » میراد يرگید  تیاور  رد 
ُهَْلیَّللا َِتناَک  اَذِإَف  ، » دهد یم  رارق  نارفغ  دروم  دزرمایب  ار  وا  ات  دریگب  رارق  شاتّیـشم  دروم  هک  شتاقولخم ، زا  یـسک  ره  دنوادخ  دوش 
بـش زا  دـعب  بش  ره  و  َفَعاَض ؛» اَهِیَلت  ِیتَّلا  ُهَْلیَّللا  َِتناَک  اَذِإَف  ، » ربارب ود  مود  بش  دوب ، رادـقم  ره  هب  لوا  بش  مُهَفَعاَض ؛» اَهِیَلت  ِیتَّلا 

اَم َْلثِم  ُفَعاَُضت  ، » دوش یم  رخآ  بش  ات  ناَضَمَر ؛» ِرْهَـش  ِیف  ٍهَْلَیل  َرِخآ  یَّتَح  َقَتْعَأ  اَم  َّلُک  ، » دنوشیم هدیـشخب  لبق  بش  ِربارب  ود  رگید 
ام يارب  هـک  دــهد  یم  تاـجن  دوـب  هداد  تاـجن  شتآ  زا  هدیــشخب و  بـش  ره  رد  هـک  هـچنآ  ربارب  ود  هـک   (1) ؛» هَْلَیل ِّلُـک  ِیف  َقَتْعَأ 

.تسا ریهطت  شزرمآ و  ینعی  تسا ، نیمه  ناضمر  كرابم  هامرد  یهلا  رثا  نیرتدنم  شزرا  نیرتالاب و  نیرتگرزب ،

؟ تسا یسک  هچ  یقش 

ُلَْـضفَأ ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملا  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَکَرَْبلِاب َو  ِهَّللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  ْدَق  : » دندومرف مدرم  هب  باطخ  مرکاربمغیپ  يا ، هبطخ  رد 
ِهَفاَیِض َیلِإ  ِهِیف  ُْمتیِعُد  ٌرْهَش  َوُه  ، » تساجنیا مهم  دعب  و  ِتاَعاَّسلا ؛» ُلَْضفَأ  ُُهتاَعاَس  ِیلاَیَّللا َو  ُلَْضفَأ  ِهِیلاََیل  ِماَّیَْألا َو  ُلَْضفَأ  ُهُماَّیَأ  ِروُهُّشلا َو 

َهَّللا اُولَسَف  ٌباَجَتْسُم  ِهِیف  ْمُکُؤاَعُد  ٌلُوبْقَم َو  ِهِیف  ْمُُکلَمَع  ٌهَداَبِع َو  ِهِیف  ْمُکُمَْون  ٌحِیبْسَت َو  ِهِیف  ْمُکُساَْفنَأ  ِهَّللا  ِهَماَرَک  ِلْهَأ  ْنِم  ِهِیف  ُْمْتلِعُج  ِهَّللا َو 
ِهَّللا َناَْرفُغ  َمِرُح  ْنَم  َّیِقَّشلا  َّنِإَف  ، » تسا مهم  نیا  َّیِقَّشلا ؛» َّنِإَف  ِِهباَتِک  ِهَواَِلت  ِهِماَیِِـصل َو  ْمُکَقِّفَُوی  ْنَأ  ٍهَرِهاَط  ٍبُوُلق  ٍهَقِداَـص َو  ٍتاَِّیِنب  ْمُکَّبَر 
عقاو ترفغم  دروم  یـصخش  دوشب و  مامت  دیایب و  ناضمر  كرابم  هام  هک  میرادـن  نیا  زا  رت  یقـش  ینعی   (2) ؛» ِمیِظَْعلا ِرْهَّشلا  اَذَه  ِیف 

هک تسا  نیا  رب  وت  ياـنب  تسا و  رخآ  بش  هک  بشما  ایادـخ ! متفگ : مدرک  یم  هاـگن  ار  تاـیاور  نیا  نم  تسا  دـهاش  ادـخ  .دوـشن 
.میشاب اهنآ  زا  یکی  مه  ام  سپ  یشخبب ، هام  مامت  هزادنا  هب  ییایب و 
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...یهلا ترفغم 

ْنَأ اَّلِإ  ٍِلباَق  َیلِإ  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  َناَضَمَر  ِرْهَش  ِیف  َُهل  ْرَفُْغی  َْمل  ْنَم  َلاَق : : » هک تسا  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص  )) قداص ماما  زا  یتیاور  رد 
رگم تسین  وا  يارب  یترفغم  دیما  هدنیآ  رد  رگید  دریگن ، رارق  ادخ  ترفغم  دروم  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک  یسک   (1) ؛» َهَفَرَع َدَهْشَی 

تایاور مامت  رد  هک  يا  هتـسجرب  رثا  میوگب : متـساوخ  یم  دینک ! ّتقد  .درذـگب  وا  زا  ادـخ  ات  دـنک  اعد  تافرع  رد  هفرع  زور  هکنیا ،
.تسا ترفغم »  » نآ و  تسیچ ؟ تسه 

! دوشیم هتسب  اهرد  دراد 

ْنِم ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ِیف  ُحَّتَُفت  ِءاَمَّسلا  َباَْوبَأ  َنِإ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص   ) هللا لوسر  لاق  : » ما هدش  ضّرعتم  هتـشذگ  رد  هک  دوب  یتیاور 
یم زاب  اه  نامـسآ  ياه  رد  ناـضمر  هاـم  لّوا  بش  .ما  هدـناوخ  رّرکم  ار  تیاور  نیا   (2) ؛» ُْهنِم ٍهَْلَیل  ِرِخآ  َیلِإ  ُقَْلُغت  اـَل  َناَـضَمَر َو  ِرْهَش 
نآلا هک  دشاب  عمج  ناتساوح  میوگب : مهاوخیم  .دوش  یم  هتـسب  اهرد  دشاب  رخآ  بش  بشما  رگا  .دوشیمن  هتـسب  رخآ  بش  ات  دوش و 

.میراد رارق  یتّیعقوم  هچ  عضو و  هچ  رد  ام 

! دوشیم دازآ  یسک  نامز  ره 

یم ار  بلطم  نیمه  مالـسلا ) هیلعیلع   (3) ؛» ُْهنِم ٍهَْلَیل  ِلَّوَأ  ْنِم  ٌهَحَّتَفُم  ِءاَـمَّسلا  ُباَْوبَأ  اـَلَأ َو  : » تسا مالـسلا ) هیلعیلع  زا  تسا  یتـیاور  رد 
هاـم ياـهزور  زا  زور  ره  رخآ  رد  هک  تسا  یتیاور  رد   (4) «. ءاَعُّدلا ِراَفِْغتْـسِالا َو  ِهَْرثَِکب  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ِیف  ْمُْکیَلَع  : » دراد دعب  .دنیامرف 
یم هعمج  زور  هعمج و  بش  نوچ  دنکیم و  دازآ  مّنهج  شتآ  زا  رفن  رازه  رازه  لاعتم  دـنوادخ   (5)، راطفا تقو  رد  ناضمر  كرابم 

.دنک یم  دازآ  مّنهج  زا  ار  صخش  رازه  رازه  یتعاس ، ره  رد  دوش 
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؟ تسا هدش  لوبق  نامهبوت  ایآ 

یم هدمآ ؟ نامریگ  زیچ  هچ  اّما  میدرک ، كرد  ار  ناضمر  هام  هک : میوگب  ار  نیا  طقف  متـساوخیم  .تسین  تیاور  ود  ای  یکی  تبحص 
تسا حیبست  اه  سفن  تدابع و   نآ  رد  باوخ  هک  ییاج  ات  تسا  هدوب  شنورد  تاکرب  ۀمه  هک  یکرابم  هام  نیا  رد  دییوگب ؟ دیناوت 
دییاـیب میوگب : مناوخب و  ار  تاـیاور  نیا  متفگ  میدربن ؟ اـی  میاـهدرب  يا  هرهب  اـیآ  تسا ؛ هدـمآ  دـنوادخ  هیحاـن  زا  فطل  همه  نیا  و 

، يدیـشخب ار  همه  نیا  شخبب ؛ ار  ام  ایادخ ! میدرک ؛ طلغ  ایادخ ! مییوگب : ادخ و  هناخ  رد  میورب  بشما  .میرامـشب  تمینغ  ار  بشما 
میتسه ناملسم  میتسه ، نمؤم  رهاظ  هب  ام  يدرک ؛ لوبق  ار  ناش  هبوت  دندرک و  هبوت  هک  میدوبن  ینیرکشم  زا  رتدب  ام  .شخبب  مه  ار  ام 

.یتسه نیمرکالا  مرکا  وت  نکن ؛ در  یلاخ  تسد  ار  ام  بشما  .میراد  تلوبق  و 

مینادب ردق  ار  بشما 

تـصرف هدشن و  هتـسب  رحـس  ات  تسا و  زاب  اهرد  نوچ  بشما ، مهدب : رّکذت  ار  نیا  .دهدب  ار  نارگید  ام و  تاجاح  میهاوخب  ادـخ  زا 
رازه دنچ  هک  میراد  تایاور  رد  نوچ  تسا ؛ رتهب  هتبلا  هک  نارگید ، يارب  مه  دـینک و  تساوخرد  ناتدوخ  يارب  ادـخ  زا  مه  میراد ؛
دوشب باجتسم  نامدوخ  ياعد  هک  تسین  مولعم  اّما  دوش ، یم  باجتسم  دننک  یم  ام  قح  رد  نارگید  هک  ییاعد  دنهدیم و  رجا  ربارب 

.هن ای 

ماهدرکن تیصعم  نارگید  نابز  اب 

هنوگچ نم  ایادخ ! تفگ : .ياهدرکن  تیصعم  زگره  هک  ناوخب  ینابز  هب  ارم  وت  دش : باطخ  یسوم  ترضح  هب  هک  دراد  تیاور  رد 
هب وت  نوچ  دننک ، اعد  وت  يارب  نارگید  ات  وگب  دش : باطخ  .تسا  هدش  رداص  اطخ  نابز  نیا  زا  هرخالاب  منکب ؟ ار  راک  نیا  مناوت  یم 
هب ربارب  رازه  دـنچ  ادـخ  دـینک ؛ اعد  یلیخ  نارگید  دروم  رد  هک  تسا  نیا  يارب  یـشرافس  نینچ  .يا  هدرکن  تیـصعم  نارگید  ناـبز 

.دهدیم امش 
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! دینک اعد  بناجنیا  يارب 

نم منک  یم  اضاقت  نات  همه  زا  .دینکیم  میاعد  هک  مشاب  ییاهنآ  زا  مه  نم  ًانمـض  .مهدب  يرّکذت  متـساوخیم  دوب و  يرورم  طقف  نیا 
رخآ بش  بشما  میوگب : امـش  هب  ار  نیا  مدمآ  .متـسه  امـش  ياعد  جاتحم  نم  .میوگیم  يدج  منک و  یمن  فراعت  .دـینک  اعد  مه  ار 

.مشاب هدرک  هدافتسا  مدوخ  قح  رد  تصرف  نیا  زا  مه  نم  ات  دینک  اعد  نم  يارب  تسا ؛ ناضمر  هام 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز تّیصو 

امـش نادناخ  امـش و  هب  ام  لّسوت  ۀمه  هام  نیا  رد  ارهز ...! ای  ! ارهز ای  .تسیچ  نم  لّسوت  دـیناد  یم  ملّـسوت و  غارـس  مورب  مهاوخ  یم 
هدومرف مالـسلا ) هیلعیلع  هب  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز ّتیـصو  قبط  رب  دیوگ : یم  يوار  .دـینکب  ام  هب  یـصاخ  تیانع  بشما  .تسا  هدوب 

( اهیلع هللا  مالس  ) ارهز تیصو  قبط  رب  مه  مالسلا ) هیلعیلع  .نک  نفد  نفک و  بش  ارم  هدب و  ملـسغ  بش  نک ، زیهجت  بش  ار  نم  دوب :
متخیر و یم  بآ  نم  دیوگیم : امسا  .نک  کمک  ار  یلع  وت  تفگ : سیمعتنبامسا  هب  مه  فرط  نآ  زا  .دنکب  ار  راک  نامه  دهاوخیم 

یم هیرگ  دراد  ياه  ياـه  تشادرب و  نداد  لـسغ  زا  تسد  مدـید  هک  دوب  لـسغ  نیب  رد  .داد  یم  لـسغ  ار  ارهز  نهاریپ  ریز  زا  یلع 
...دیسر ناوزاب  هب  متسد  تفگ : دیداتسیا ؟ ارچ  اقآ ! متفگ : .دنک 

ردام باتیب  نادنزرف ،

مالس ) ارهز .روایب  تسه  تردام  مهس  هک  ار  یتشهب  طونح  نآ  ورب و  تفگ : درک و  ادص  ار  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز .دش  مامت  لسغ 
نفک دنب  متـساوخ  یتقو  ینعی  یچ ؟ ینعی  یناد  یم  َءاَدِّرلاَدِقْعَأ ؛» ْنَأ  ُتْمَمَه  اَّمَلَف  : » دیوگ یم  دـعب  .درک  نفک  طونه و  ار  اهیلع ) هللا 
ارهز ياههّچب  ْمُکِّمُأ ؛» ْنِم  اوُدَّوََزت  اوُُّملَه  ُْنیَسُح  اَی  ُنَسَح  اَی  ُهَِّضف  اَی  ُهَنیَکُس  اَی  ُبَْنیَز  اَی  ٍمُوْثلُک  َّمُأ  اَی  ُْتیَداَن  ، » منزب هرگ  مدنبب و  ار  ارهز 

؛ تشهب رد  رگم  دید  دیهاوخن  ار  ردام  امـش  رگید  ِهَّنَْجلا ؛» ِیف  ُءاَقِّللا  ُقاَرِْفلا َو  اَذَهَف  ، » دیریگرب هشوت  ردام  زا  دییایب و  مدرک : ادـص  ار 
.ردام ياهاپ  يور  رب  ار  شدوخ  نیـسح  ماما  تخادـنا و  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز هنیـس  يور  رب  ار  شدوخ  نسح  ماما  .دـندمآ  اههّچب 

ماما دنک و  تقرافم  مندـب  زا  حور  هکنیا  زا  لبق  ات  نک  تبحـص  نم  اب  متـسه ؛ نسح  نم  ردام ! تفگیم : نسح  ماما  مدـید  دـیوگیم :
هتفاکش ملد  هکنآ  زا  لبق  نک  تبحص  نم  اب  متـسه ، وت  نیـسح  نم  ردام ! دیوگ : یم  هتـشاذگ و  ردام  ياپ  فک  رب  تروص  نیـسح ،

ماما ندرگ  تسد  کی  دمآ ، نوریب  نفک  زا  ارهز  ياهتـسد  مدـید ، مسق ! ادـخ  هب  دـیوگیم : دروخیم و  مسق  مالّـسلاهیلع ) ) یلع .دوش 
ۀنیس زا  ار  اهنیا  یلع ! ای  هک : دز  ياهلان  نانچ  يدانم  .دینابسچ  هنیـس  هب  ار  اهنآ  نیـسح و  ماما  ندرگ  رب  تسد  کی  تخادنا و  نسح 

...نامسآ ۀکئالم  تسا  کیدزن  هک  رادرب  ارهز 
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هسلج 27 دبع -  یشیدنا  تحلصم  یهلا و  تمکح  اعد - 

دبع یشیدنا  تحلصم  یهلا و  تمکح 

ْعَمْسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  « ؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

هچ شدوخ و  هب  تبـسن  هچ  دـنوادخ  زا  ناسنا ، هکنیا  يانعم  هب  .تسا  اعد  هام  نآرق و  توالت  هاـم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  دـش  هتفگ 
.دشاب يورخا  ای  دشاب  يویند  لاح  دنک ؛ ریخ  هب  ياعد  تساوخرد و  نارگید  هب  تبسن 

.دنک ادیپ  یگدروخرس  دوش و  سویأم  دیابن  اجنیا  رد  دش  ریخأت  تباجا  رد  دعب  درک و  اعد  یصخش  رگا  هک  دیسر  اجنیا  هب  ام  ثحب 
، ندرک كرت  اـهنت  هن  هک  مدرک  ضرع  .تسا  یهن  دروم  دـنک  كرت  ار  اـعد  اـت  دوشب  بجوم  هکنیا  دوب و  تیاور  رد  طوـنق »  » ریبـعت

هسلج نیا  رد  مدرک و  حرطم  ار  یبلطم  هتشذگ  ۀسلج  .ندرک  تیاکش  لثم  تسین ، هتـسیاش  نتفگ  ار  یبلاطم  خنـس  کی  یهاگ  هکلب 
.مزادرپ یم  نآ  هب  يرادقم 

« دنوادخ ندوب  میکح   » يانعم

ار دسافم  حلاصم و  ادخ  هک  انعم  نیا  هب  دنک  یم  لمع  تحلـصم  هب  ینعی  تسا ، میکح »  » دنوادخ تافـص  زا  یکی  هک  مدرک  ضرع 
فرط نیا  زا  .دنک  لمع  تحلصم  قبط  رب  دنوادخ  هک  دنک  یم  اضتقا  تمکح  .تسین  یکش  نیا  رد  دهد ؛ یم  صیخـشت  نم  زا  رتهب 

رب تسا  نم  ررـض  هب  هک  هچنآ  اـّما  دـهدب ، دـیاب  تسا  نم  عفن  هب  هک  ار  هچنآ  فرط  نآ  زا  وگب و  تسا  تجاـتحیام  زا  هچ  ره  هتفگ 
.مدرک ضرع  هتشذگ  ۀسلج  هک  تسا ، تمکح  فالخ 
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اعد رد  دنوادخ  تمکح  مرک و 

هک تسا  مالّـسلا ،) هیلع  ) یلع زا  تسا  یتیاور  رد  .منک  یم  ضرع  ار  يا  هتکن  دـعب  مناوخ و  یم  تسا  تیاور  اـت  ود  یکی  اـجنیا  رد 
هچنآ هک  دنک  یم  اضتقا  وا  مرک  تسا ؛ میرک  هک  روط  نامه  ادخ  ینعی  هَتَمْکِح ؛» ُضُْقنَی  َال  ُهَناَْحبُـس  ِهَّللا  َمَرَک  َّنِإ  : » دندومرف ترـضح 

ِهَّللا َمَرَک  َنِإ  « ؟ دـنز یم  هبرـض  تمکح  تفـص  هب  مرک  تفـص  ایآ  اّما  .تسا  اـطعا  وا  مرک  ياـضتقم  دـهدب و  دوش  تساوخرد  وا  زا 
مرک نیا  هک  دوش  مولعم  دنک و  لمع  نآ  فالخ  رب  دهاوخب  دعب  هک  .دـنک  یمن  دراو  صقن  شتمکح  هب  هَتَمْکِح ؛» ُضُْقنَی  َال  ُهَناَْحبُس 
ِّلُک ِیف  َُهباَـجِْإلا  ُعَـقَی  اـَل  ، » هک تسا  تهج  نیا  يور  َِکلَذـِلَف ؛»  » .دوـش یم  ماـمت  ررـض  هب  نم  يارب  تیاـهن  رد  نوـچ  .تـسا  هدوـبن 

.تسین قفاوم  تمکح  اب  اعد  نوچ  ارچ ؟ .تسین  تباجا  اعد  ره  رد  دینیب ، یم  هک  تسا  تهج  نیا  زا   (1) ؛» ٍهَوْعَد

دنک یم  لمع  تحلصم  هب  میکح 

مرک .تسا  میکح  مه  تسا و  میرک  مه  وا  دیوگ : یم  دـنک و  یم  هسیاقم  دروآ و  یم  مه  اب  ار  ادـخ  تفـص  ود  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع
شتحلـصم هب  دـشاب و  شررـض  هب  یتقو  دـیوگ : یم  تسا  میکح  هک  تمکح  رد  اّما  .تسا  اطعا  ّلـحم  دـنک و  یم  ءاـطعا  ياـضتقا 

تافص ۀعومجم  يراد ، هک  ییادخ  نیا  دنک : یم  هراشا  ابیز  یلیخ  .هدسفم  هب  هن  دنک  یم  لمع  تحلصم  هب  میکح  .هدن  وا  هب  تسین 
تمکح اجنیا  دوش ؟ یم  هچ  نایرج  دننک  یم  دروخرب  مه  هب  یتقو  اّما  تسا و  میکح  مه  تسا و  میرک  مه  وا  .تسا  لامک  لامج و 

.دراد دوجو  ررض  نوچ  تسا ،

دهد یمن  رییغت  ار  شتمکح  اعد ؛

(2) ؛» ُِلئاَسَْولا ُهَتَمْکِح  ُلِّدَُبت  َال  ْنَم  اَی  : » دنک یم  باطخ  ادخ  هب  شتاجانم  رد  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ماما  زا  يا  هلمج 
ُلِّدَُبت َال  دشاب ، دهاوخ  یم  هچره  دشاب ؛ تسا  اعد  رگا  يا ، هلیسو  ره  الاح  .دنک  یمن  نوگرگد  ار  وت  ِتمکح  لئاسو  هک  ییادخ  يا 

.ُهَتَمْکِح ُلِّدَُبت  َال  ُِلئاَسَْولا  ُِلئاَسَْولا ؛ ُهَتَمْکِح 
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! دینکن یشیدنا  تحلصم 

، دـینک رارکت  دـنیوگ : یم  اعد  رد  هکنیا  نآ  میراد و  مه  ار  یثحب  نینچ  ناـمفراعم  رد  هتبلا  رگید و  یبلطم  يارب  دوب  يا  همّدـقم  نیا 
یـشیدنا تحلـصم  دـینکن ؛ یـشیدنا  تحلـصم  نم  يارب  تسا : هدومرف  ادـخ  هک  میراد  مه  فرط  نآ  زا  اـّما  دـینک  رارـصا  حاـحلا و 

ره وت  هک : تسا  هدـمآ  مه  تایاور  رد  .میوش  یمن  هتـسخ  مه  ام  نک و  رارکت  یهاوخ  یم  هچ  ره   (1) .تسا نم  تمکح  هب  طوبرم 
تحلـصم هب  درب و  یم  نیب  زا  ار  نم  تمکح  اهرارـصا  نیا  هک  نکن  لایخ  اّما  مریذـپان ، یگتـسخ  نم  ییوگب  مه  دایز  ییوگب و  هچ 

.ممهف یم  رتهب  وت  زا  ار  حلاصم  دسافم و  نم  هک  نکن  اعد  یشیدنا  تحلصم  نم  يارب   (2) .دنزب هبرض  نم  یشیدنا 

! هدب ام  هب  تسا  تحلصم  رگا 

نینچ دبع  .دنک  یم  ادیپ  یـضّرعت  ياه  هبنج  ادـخ  هب  یهاگ  درب و  یم  راک  هب  یـشیدنا  تحلـصم  نحل  دوخ  ِرارـصا  رد  هدـنب  یهاگ 
نیا هب  دـیاب  حاـحلا  رارـصا و  یهدـب ؟ اـم  هب  ار  نیا  هک  دوش  یم  مک  وـت  زا  رگم   (3): دیوگ یم  حالطـصا  هب  دنک و  یم  ادـیپ  یتلاح 
راک رایـسب  دیوگ و  یم  ار  نیا  زامن  زا  دعب  هدعو  جـنپ  زور  ره  .هدـب  ام  هب  ار  نیا  تسا ، ام  تحلـصم  رگا  ایادـخ  هک : دـشاب  تروص 

یمن فیلکت  نییعت ، نم  يارب  تسا و  يا  هدـیمهف  مدآ  نیا  دـیوگ : یم  نم  ریبـعت  هب  درب و  یم  تّذـل  نیا  زا  ادـخ  .تسه  مه  یبوـخ 
.دنک

! ادخ يارب  یشیدنا  تحلصم  تبوقع 

.دمهفب ار  شا  هدـسفم  ًادـعب  ات  دـهدب  وا  هب  هک  دـنک  یم  اضتقا  تمکح  اجنیا  رد  ینکب ، فیلکت  نییعت ، ادـخ  يارب  یهاوخب  رگا  اّما 
یم اضتقا  تمکح  دنک  یم  صّخـشم  فیلکت  نییعت  هک  یـصخش  يارب  اّما  دوش  یم  باجتـسم  ناشیاعد  دننک و  یم  رارـصا  نارگید 

ار تمکح  صخـش  نآ  هب  هدـناسرن  تباجا  هب  ار  اـعد  هک  اـجنیا  رد  دـنک ، یم  اـضتقا  شتمکح  .دـهدب  ناـشن  ار  شتمکح  هک  دـنک 
هدـش باسح  قیقد و  یمکح ، یمالک و  نیزاوم  رد  هکلب  درادـن ، تافانم  ًادـبا  ًالـصا و  میدرک  هک  ییاه  ثحب  اـب  اـه  نیا  .دـنامهفب 

.تسا
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ادخ يارب  یشیدنا  تحلصم  تبوقع  رد  یهلا  تمکح  مهف 

وت هب  مه  نم  ینک و  یم  تساوخرد  َکُعَْنمَأ ؛» ِیُنلَأْـسَت َو  َمَدآ  َْنبا  اَـی  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُلوُقَی  : » دراد مالّـسلا ) هیلع   ) دوواد روبز  رد  تیاور 
َُّمث ، » تسا تررـض  هب  يزیچ  هچ  تعفن و  هب  يزیچ  هچ  مناد  یم  نوـچ  تسا ؛ نشور  یلیخ  َکـُعَْفنَی .» اَِـمب  یِْملِِعل  « ؟ ارچ مهد ، یمن 

اجنیا رد  نم  َْتلَأَس ؛» اَم  َکیِطْعُأَف  ، » يراد یمن  رب  مه  تسد  ینک و  یم  فیلکت  نییعت  نم  يارب  ییآ  یم  ّبترم  َِهلَأْسَْملِاب ؛» َّیَلَع  ُِّحُلت 
یَلَع ِِهب  ُنیِعَتْـسَتَف  َْتلَأَـس  اَـم  َکـیِطْعُأَف  ، » مناـمهفب وـت  هب  هک  دـنک  یم  اـضتقا  متمکح  ینعی  .مناـمهفب  وـت  هب  ار  ندادـن  تمکح  دـیاب 

هب یتقو  متسناد  یم  نم ؟ ّتیـصعم  هار  رد  ینک ؟ یم  جرخ  اجک  ار  اه  لوپ  الاح  .يدرک  ادیپ  رورغ  اّما  مداد  وت  هب  ار  لوپ  ِیتَیِـصْعَم .»
يریگ یم  کمک  مداد  وت  هب  هک  یتمعن  زا  يرب و  یم  دای  زا  ار  ّتیونعم  ۀلئسم  يراد و  یشومچ  سفن  هک  یتسه  یصخش  مهدب ، وت 

ادـخ ِنم  اـم ، ریبعت  هب  .مربب  ار  تیوربآ  منک و  يرد  هدرپ  مریگ  یم  میمـصت  مه  نم  َكِْرتِـس ؛» ِکـْتَِهب  ُّمُهَأَـف   » ینکب ارم  ّتیـصعم  اـت 
: ییوگ یم  ییآ و  یم  .دور  یم  دراد  تیوربآ  هک  یمهف  یم  وت  اـّما  َکـْیَلَع ؛» ُُرتْسَأَـف  ِینوُعْدَـتَف  ، » منک یم  ار  وت  يزیروربآ  گـنهآ 

ْنِم ْمَکَف  ، » دورب تیوربآ  مراذـگ  یمن  منک و  یم  یـشوپ  هدرپ  اـجنیا  رد  نم  و  َکـْیَلَع ؛» ُُرتْسَأَـف  ِینوُعْدَـتَف  ، » زیرن ار  مـیوربآ  ایادـخ !
اه نآ  زا  یکی  مدرک و  وت  اب  نم  هک  تسا  ییابیز  راتفر  ابیز و  ياهراک  رایـسب  هچ  یِعَم ؛» ُعَنْـصَت  ٍحِیبَق  ْنِم  ْمَک  َکَعَم َو  ُعَنْـصَأ  ٍلیِمَج 
َال ًهَبْـضَغ  َْکیَلَع  َبَضْغَأ  ْنَأ  ُکِشُوی  ، » يدرک نم  اـب  وت  هک  یتشز  ياـهراک  رایـسب  هچ  و  یِعَم » ُعَنْـصَت  ٍحـِیبَق  ْنِم  ْمَک  َو   » .تسا نیمه 

.موشن دونشوخ  زگره  سپ  نیا  زا  هک  موش  نیگمشخ  وت  زا  نانچ  تسا  کیدزن   (1) ؛» ًاَدبَأ اَهَدَْعب  یَضْرَأ 
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ادخ يارب  ندرک  فیلکت  نییعت  حاحلا و  یفانت 

ام هب  ار  نآ  ات  دنک  یم  اضتقا  وا  تمکح  نوچ  دهد ، یم  ناشن  ام  هب  ار  شتمکح  ادـخ  مینکب ، رارـصا  فیلکت و  نییعت  میهاوخب  رگا 
ّبترم وشن و  هتسخ  نم  زا  تساوخرد  رظن  زا  دیوگ : یم  ادخ  اذل  .تسا  نیا  هلئسم  .میتسیا  یم  دنوادخ  لباقم  رد  ًادعب  ّالا  دنامهفب و 

وـس مه  همه  میتفگ ، اعد  باب  رد  هک  یبلاطم  مامت  ّالا  تسا و  نیا  هلأـسم  .نکن  فیلکت  نییعت  اـّما  .دـیآ  یم  مشوخ  هک  هاوخب  نم  زا 
.درادن یفانت  چیه  مه  اب  تسا و 

اعد رد  حاحلا 

.موش یمن  هتسخ  تباجا  زا  تقو  چیه  نم  وشن ، هتـسخ  اعد  زا  وت   (1) ؛» َِهباَجِْإلا َنِم  ُّلَمَأ  َال  یِّنِإَف  ِءاَعُّدـلا  َنِم  َلَمَت  َال  : » دراد یتیاور  رد 
نیا و  تباجا ؛ مدـع  لصا  رد  هچ  تباجا و  رد  ریخأت  هچ  تباجا ، رد  لـیجعت  رد  هچ  موش ، یم  هتـسخ  نم  هک  ینکن  رکف  تقو  چـیه 

يرتهب هار  دوخ  ِیگدنز  ریـسم  ِلصا  رد  صخـش  تسا  نکمم  هک  میوگب  ار  نیا  هّتبلا  .دوب  تباجا  مدع  لصا  رد  میدـناوخ  زورما  هک 
رگا  (2) .دنک قافنا  ای  دنک  فرصم  ادخ  ياضر  هار  رد  دنهدب  وا  هب  يرتشیب  لوپ  رگا  ًالثم  ات  دوشب ، رت  هار  هب  رس  يرادقم  ات  دورب  ار 

(3) «. ِباتِْکلا ُّمُأ  ُهَْدنِع  ُِتْبُثی َو  ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  ، » دوش یم  ضوع  عاضوا  يوشب ، ضوع 

کچوک ياه  جئاوحلا  باب  گرزب ، ياه  هرگ 

فطل و نآ  دـنوادخ  هک  میناد  یمن  ام  هدیـسر و  رخآ  هب  ناضمر  هام  رهاـظ  بسح  هب  .تسا  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رخآ  ۀـعمج  بش 
هک تسا  دهاش  ادخ  .میراد  یهلا  فاطلا  نیا  هب  دیما  مشچ  هک  ام  هن ؟ ای  تسا  هدرک  ام  هب  تبـسن  دنک ، یم  شناگدـنب  هب  هک  یتیانع 

؛ یتشذـگ اـه  نآ  زا  راـطفا  ماـگنه  هک  متـسه  يرفن  اـه  نویلیم  زا  یکی  نم  ایادـخ ! متفگ : مدوخ  هب  میراد ، هک  یتـیاور  قبط  بشما 
هک ییاه  جئاوحلا  باب  هب  عقاوم  روط  نیا  رد  تسا ، نیا  لومعم  موش ؟ یمن  وت  وفع  لومـشم  هک  متـسه  دب  ردق  نیا  نم  ینعی  ایادخ !

.دننک یم  زاب  گرزب  ياه  هرگ  عقاو  رظن  زا  هک  ما  هدینش  یلو  منک ؛ یم  ادیپ  لّسوت  دنتسه  کچوک  رهاظ  رظن  زا 
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رتخد شوغآ  رد  ردپ  رس 

: دیوگ یم  مه  رـس  تشپ  تسکـش ؛ ار  گنهآ  نیا  یلفط  يادـص  اّما  .دوب  یمارآ  تکاس و  ياضف  اضف  بش  لد  رد  هک  دنـسیون  یم 
اه و یب  یب  .مدید  باوخ  رد  ار  مردپ  نآلا  ماَنَملا » ِیف  َهَعاَّسلا  ُهتیأَر   » هتفرگ ردپ  ۀناهب  تساجک ؟ نیـسح  مردپ  نیَـسُحلا »؟ َِیبأ  َنیأ  »

تاولص  ) نیدباعلا نیز  زا  .دش  دنلب  هبارخ  زا  هّجـض  يادص  دنتفرگ ؛ ار  نیـسح  کچوک  رتخد  فارطا  .دندش  رادیب  باوخ  زا  لافطا 
يادـص .باتفآ  يامرگ  زا  اهزور  میدوب و  تحاران  امرـس  زا  اه  بش  .دـنداد  اج  يا  هبارخ  رد  ار  اـم  دومرف : هک  هدـش  لـقن  هیلع ) هللا 

رتخد مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح دنتفگ : وا  هب  تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  دوب ؛ ثیبخ  نآ  رّقم  کیدزن  اجنیا  .دـش  دـنلب  اه  نآ  ۀـیرگ  هّجض و 
ار رـس  دندمآ و  .دیربب  شیارب  ار  ردپ  رـس  داد : روتـسد  ثیبخ  نآ  .تسا  هتفرگ  ردپ  ۀناهب  هدش و  رادیب  باوخ  زا  هک  دراد  یکچوک 

يارب هک  تسیچ  نیا  درک : لاؤس  دنتشاذگ ،  لفط  نیا  يولج  دندرک و  هبارخ  دراو  دندوب  هدیشک  یششوپ  يور  دوب و  یفرظ  رد  هک 
رس ِتشّطلا » َنِم  ًهَنِضاَح  ُهتَعَفَرَف  : » داتفا ردپ  رـس  هب  هک  شمـشچ  تشادرب ؛ ار  شـشوپ  .تسا  وت  ردپ  رـس  نیا  دنتفگ : دیا ؟ هدروآ  نم 

.دوب هدنابسچ  شا  هنیس  هب  دیاش  ِتشّطلا ؛» َنِم  ًهَنِـضاَح  ُهتَعَفَرَف  ، » دتفاین نیمز  هب  ات  دنک  دنلب  يروط  هک  تسا  دّیقم  درک و   دنلب  ار  اباب 
ردپ اب  درک  عورـش  .میورب  نوریب  سویأم  دیابن  میدـش و  هام  نیا  دراو  دـیما  اب  .دوش  یم  مامت  دراد  ناضمر  هام  نیـسح ! ای  نیـسح ! ای 

َکَبَّضَخ يِذَّلا  اَذ  نَم  ُهاََـتبأ  اَـی  « ؟ دـیرب ار  تندرگ  گر  یـسک  هچ  اـباب ! يا  َكَدـیِرَو » َعَـطَق  يِذَّلا  اَذ  نَم  ُهاََـتبأ  اَـی  ، » ندرک تـبحص 
؟ درک باضخ  ترس  نوخ  هب  ار  تنساحم  یسک  هچ  اباب ! يا  َِکئاَمِِدب »
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هسلج 26 اعد -  تباجتسا  رد  یهلا ، تمکح  ماظن  ریثأت  اعد - 

اعد تباجتسا  رد  یهلا ، تمکح  ماظن  ریثأت 

ْعَمْسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  « ؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

اب ندرک  تجاح  راهظا  زاین و  زار و  نتفگ ، نخـس  ینعی  .تسا  اعد  هام  یهلا و  مـالک  توـالت  هاـم  ناـضمر  كراـبم  هاـم  دـش  هتفگ 
هک دیـسر  اجنیا  هب  مثحب  هتـشذگ  ۀـسلج  .يورخا  هچ  دـشاب و  يویند  هچ  ندرک ، ریخ  هب  ياـعد  نارگید و  دوخ و  يارب  راـگدرورپ ،
اعد كرت  مه  نآ  زا  دعب  هک  دوشب  دوب  تیاور  رد  هک  يریبعت  هب  طونق ، سأی و  بجوم  دیابن  نیا  دوش و  یم  ریخأت  تباجا  رد  یهاگ 

هراشا اهنآ  زا  یـضعب  هب  هتـشذگ  ۀـسلج  رد  هک  میراد  يدایز  تاـیاور  تسا و  یهن  دروم  ًالـصا  اـعد  كرت  .دـشاب  هتـشاد  یپ  رد  ار 
یلو ما  هدرک  ثحب  ًالبق  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هچرگ  .دشاب  دیفم  ات  مهدب  ار  یتارّکذـت  هک  دوب  نیا  مدـصق  دـعب  هب  ردـق  یلایل  زا  .مدرک 

«. يرکِّذلا ِتَعَفَن  نِا  رِّکَذَف  ، » دراد نداد  رّکذت  ياج 

!؟ تسا میکح  دنوادخ  ایآ  هلئسم :

زا تیاکـش  لثم  مه  يرگید  ياهزیچ  اعد ، كرت  زا  ریغ  هک  تسا  یتقو  کی  اّما  تسا  حرطم  اـعد  كرت  طـقف  هک  تسا  تقو  کـی 
دنک یم  ادیپ  يدب  یلیخ  عضو  اجنآ  هک  قلاخ ؛ اب  طابترا  رد  تقو  کی  تسا و  قولخم  اب  طابترا  رد  تقو  کی  .دوش  یم  نایب  ادـخ 

.مهدب رّکذت  ار  يزیچ  کی  دیاب  ًاتمّدقم  اجنیا  رد  .دروآ  یم  رد  رفک  زا  رس  و 
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هک تسا  روط  نیا  هدـش ، هداد  هدـعو  ادـخ  ۀـیحان  زا  هک  ییاعد  تباجا  رد  ایآ  تسا ؛ میکح  ادـخ  مییوگ  یم  نوچ  دوش : یم  لاؤس 
؟ دنکن ار  تمکح  تیاعر  دنوادخ 

دنک یمن  تمکح  فالخ  دنوادخ 

مه شررـض  هب  هکنیا  ولو  دهدب  وا  هب  دهاوخب ، هدنب  هچ  ره  هک  تسین  روط  نیا  تسا و  هدش  باسح  دنک  یم  هک  ییاهراک  دنوادخ 
تحلـصم ادخ  ایآ  .دربب  ار  دوخ  تسد  وقاچ  اب  وا  میهدب و  وا  هب  دـعب  .دـیهدب  نم  هب  ار  وقاچ  نیا  دـیوگب : يا  هّچب  هکنیا  لثم  .دـشاب 

فـالخ وا  دـهدب ؛ دـهاوخب  روط  نیمه  هک  تسین  روـط  نیا  مَُکل .» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدا   » هتفگ نوـچ  هن ! دـنک ؟ یمن  تیاـعر  ار  یعاد 
.منک یم  هراشا  طقف  ما و  هدرک  ضرع  ًالبق  ار  اه  نیا  .دنیوگ  یمن  هدنب  هب  تبسن  ّتبحم  تمحر و  فطل ، ار  نیا  .دنک  یمن  تمکح 

تسا دبع  ررض  هب 

ریز و ار  وا  عضو  هدوب و  شررـض  هب  دـهدب ، وا  هب  رگا  هک  تسا  يویند  تجاح  کی  دـنک ، یم  اضاقت  دـبع  هک  یتجاح  لصا  یهاگ 
یم هک  وت  دـیوگ : یم  ادـخ  هب  دـبع  نیاربانب  دوش ، هراچیب  دـبع  مه  دـعب  دـهدب و  وا  هب  ار  نآ  ادـخ  رگا  .دـنک  یم  شا  هراچیب  ور و 

؟ يداد ارچ  سپ  متسناد ؛ یمن  نم  تسا و  نم  ررض  هب  یتسناد 

! تسا وت  نامز  نامز ،

اّما تسین ، ّرـضم  نآ  لـصا  هک  اـنعم  نیا  هب  هچ ؟ ینعی  .تسا  حرطم  نآ  تاّیـصوصخ  هکلب  تـسین  لـصا  تجاـح  نآ  ررـض  یهاـگ 
.وا عفن  هب  رگید  عطقم  رد  تسا و  وا  ررض  هب  عطقم  کی  رد  .دشاب  یّصاخ  عطقم  دیاب  دنهدب  دنهاوخ  یم  صخـش  نآ  هب  هک  یعطقم 

هب دش ، وا  عفن  هب  هک  دیـسر  یعطقم  هب  تقو  ره  دراذگ ، یم  سپ  تسا ، شررـض  هب  هک  تسا  یعطقم  هدرک  اضاقت  هدنب  نآ  هک  نآلا 
«. تباجا رد  ریخأت  » ینعی مدرک ، ثحب  هک  تسا  نامه  نیا  .دهد  یم  وا 
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درب یم  دای  زا  ار  ادخ 

میریگب و رظن  رد  ار  يّدام  لئاسم  اعد  رد  هک  میتسه  نیا  لابند  میتسه ؛ يّدام  روما  لابند  ّتیداـم و  رتسب  رد  همه  هک  میروط  نیا  اـم 
ّتیونعم رظن  زا  رهاظ ، رد  يزیچ  تسا ، نکمم  هک  انعم  نیا  هب  هچ ؟ ینعی  .میریگ  یمن  رظن  رد  ار  ّتیونعم  ۀلئسم  نیا ، رانک  رد  ًالـصا 

یطّـسوتم یلام  عضو  هک  دوب  یـصخش  منز : یم  یلاثم  .مشاب  هتـشادن  ار  نآ  ّتیفرظ  تسا و  ررـض  هب  هک  یلاح  رد  دشاب ، نم  عفن  هب 
یبوخ يدام  عضو  هک  تشذـگ  یتّدـم  ...و  سلاجم  دـجاسم ، روما  رد  وا  تکرـش  لثم  دوب ، ینّیدـتم  ناسنا  ینید ، رظن  زا  اّما  تشاد 
یلام رظن  زا  صخش  نیا  تفگ : ناشیا  دیآ ؟ یم  سلاجم  هب  نآلا  اّما  دوبن  شیادیپ  دوب  اه  تّدم  ناشیا  متفگ : یـصخش  هب  .درک  ادیپ 

الاح اّما  تفرگ  ار  وا  سفن ، ياوه  ینامز  کی  دوب : روطنیا  ناشیا  ریبعت  .درک  كرت  ار  يونعم  لئاسم  دش و  بوخ  شعـضو  يرادقم 
ِهدزاب هچ  نیا  اّما  .تسا  يّدام  لئاسم  لابند  طقف  دمهف و  یمن  صخش  نآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم   (1) .هدروآ دای  هب  ار  ّتیونعم  هرابود 
ةدـنب ادـخ  اّما  .دور  یم  شدای  ادـخ  ًالـصا  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  شراک  دوش : یم  روط  نیا  دراد ؟ شا  يونعم  دـعب  يور  رب  یئوس 

.دنک یم  اضتقا  ار  نیا  وا  تمکح  نوچ  دراد ؛ تسود  ار  شدوخ 

دربیم مّنهج  هب  ار  دبع  هک  یتجاح  ندروآرب 

هدنب اَْینُّدلا ؛» تاَجاَح  ْنِم  هَجاَح  یَلَع  فِرُْشَیل  ْدبَْعلا  َّنِإ  مّلسو :) هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  لاق  : » هک تسا  مرکاربمغیپ  زا  یتیاور 
هللا ُهُرُکذَیَف  ، » دوش یم  مولعم  تجاح  ۀجیتن  دعب  هتساوخ و  ادخ  زا  ینعی  .تسا  دوخ  ییایند  جئاوح  زا  یتجاح  هب  ندیـسر  ۀناتـسآ  رد 

زا ادخ  تاَواَمَس ؛» ْعبَس  قْوَف  ْنِم  هَّللا  ُهرُکْذَیَف  ، » دنک یم  یسررب  ار  همه    ً اقیقد ادخ  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  تاوامَـس ؛» عبَّسلا  ِقوَف  نِم 
ْنِم هَجاَح  یَلَع  َفَرْـشَأ  ْدَق  اَذَه  يِْدبَع  َّنِإ  ، » نم ناگتـشرف  ِیتَِکئاَلَم ؛» لوُقَیَف  : » دیوگ یم  دعب  .دنک  یم  دای  ار  نآ  نامـسآ  تفه  زارف 
یم مهارف  دراد  نآ  تامّدقم  تسا و  نآ  ندیـسر  ۀناتـسآ  رد  هتـساوخ و  ار  دوخ  ییایند  جئاوح  زا  یتجاح  دبع  نیا  اَْینُّدلا ؛» تاَجاَح 

شتآ يوسهب  ار  يرد  راَّنلا ؛» باَْوبَأ  ْنِم  ًابَاب  َُهل  تْحَتَف  ، » دسرب نآ  هب  هک  منک  زاب  ار  هار  رگا  َُهل ؛» اَهتْحَتَف  ْنِإَف  ، » دـسرب نآ  هب  هک  دوش 
دبع هک  دوش  یم  اجنیا  رد  هِلماَنَأ ؛» یَلَع  اضاَع  ْدبَْعلا  ِحبُْصیَف   » .دیدنبب ار  شتجاح  هب  ندیسر  هار  سپ  ُْهنَع ؛» اَهوُوِْزا  ْنَِکلَو  « ؛ مدرک زاب 

ینالف هب  هبترم  کی  اّما  دسرب ، نم  هب  دوب  انب  نیا ، دیوگ : یم  ِینَّبَس ؛»؟ ْنَم  ِیناَهَد  ْنَم  لوُقَی : ، » دریگ یم  شناهد  هب  ترسح  تشگنا 
ۀیحان زا  هک  دوب  یتفوطع  تمحر و  کی  نیا  اـّما   (2) ؛» اَِهب هَّللا  ُهَمِحَر  هَمْحَر  اَّلِإ  َیِه  اَمَو  « ؟ دـندرک راتفر  روط  نیا  نم  اب  ارچ  دیـسر ؛

.میراد دایز  تایاور  نیا  ریظن  ام  .دش  یم  بارخ  یلیخ  تراک  دیسر  یم  وت  هب  رگا  .دش  وت  هب  ادخ 
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ص402 ج2 ، دوواد ، یبا  ننس  بیذهت  (. 3 - ) 2
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اعد تباجتسا  رطاخ  هب  ینامیشپ 

نیب زا  مه  یهلا  تمکح  ماظن  تسین ، انب  مه  فرط  نآ  زا  اّما  تسا ؛ هدـش  نیمـضت  اـعد  تباـجا  هک  میوگب  متـساوخ  یم  ار  نیا  نم 
ود ره  دـیزی ، نب  نیـسح  رمع و  نبدـمحا  .مناوخ  یم  ار  يرگید  تیاور  .يوش  یم  نامیـشپ  مه  وـت  دوـخ  دورب  نیب  زا  رگا  هک  دورب 

اَْنلَخَد : » دنیوگ یم  .دنتسه  متشه  متفه و  ماما  باحصا  زا  اه  نیا  .تسا  هدش  هیـصوت  رمع  نبدمحا  تیاور  رد  اّما  دنا ، هدرک  فیرعت 
ِقْزِّرلا َنِم  ٍهَعَس  ِیف  اَّنُک  اَّنِإ  ، » میدرک ضرع  ترضح  هب  اَْنلُقَف »: ، » میدش دراو  مالّسلا ) هیلع  ) متشه ماما  رب  ام  مالّسلاهیلع ؛») ) اَضِّرلا یَلَع 
ضوع عضو  اّما  میتشاد ؛ یبوخ  یباسح و  رایسب  عضو  یتحار  یگدنز و  رظن  زا  ام  ِرُّیَغَّتلا ؛» َضَْعب  ُلاَْحلا  ِتَرَّیَغَتَف  ِْشیَْعلا  َنِم  ٍهَراَضَغ  َو 

دینک اعد  اقآ ! هک : مالّـسلا ) هیلع  ) متـشه ماما  تمدـخ  دـندمآ  يرفن  ود  اَْنَیلِإ ؛» َکـِلَذ  َّدُرَی  ْنَأ  َهَّللا  ُعْداَـف  ، » درک رییغت  يرادـقم  دـش و 
َنُونوُکَت « ؟ دیهاوخ یم  هچ  امش  دندومرف : ترضح  َنوُدیُِرت ؛»؟ ْیَش ٍء  َّيَأ  مالّسلا ) هیلع  ) َلاَقَف ، » ددرگرب لوا  ۀناخ  هب  نامعضو  هرابود 
ْمُکُّرُسَیَأ « ؛ تسا دایز  ناتیور  یلیخ  نم  ریبعت  هب  دیوشب ؟ ناهاشداپ  زا  دهاوخ  یم  ناتلد  رگید  دیتفر ، الاب  دیتفر ، الاب  ّبترم  ًاکُوُلم ؛»؟

نومأـم راـبرد  ناگتـسب  زا  همثرَه  رهاـط و  دـیناد  یم  هک  امـش  ِْهیَلَع ؛» ُْمْتنَأ  اَـم  ِفاَـلِخ  یَلَع  ْمُکَّنِإ  َهَـمَثْرَه َو  ٍرِهاَـط َو  َلـْثِم  اوـُنوُکَت  ْنَأ 
ُْمْتنَأ اَم  ِفاَلِخ  « ؟ دنک رییغت  يونعم  رظن  زا  ناتلاح  دـعب  و  دـیوشب ؟ ود  نآ  لثم  دـیورب و  دـیهاوخ  یم  دـندومرف : ترـضح   (1) .دنتسه
ماما زا  دورب ، الاب  ایند  نیا  رگا  اّما  .دـیراد  اـعد  ساـمتلا  نم  زا  دـیدمآ و  نم  شیپ  دـیراد و  نم  ِتماـما  هب  داـقتعا  امـش  نـآلا  ِْهیَلَع ؛»

هب تفگ : اه  نآ  زا  یکی  ِهَّللا ؛» َال َو   » .دـیوش یم  دارفا  نامه  لثم  مه  امـش  تسین و  يربخ  اضر ، ماما  زا  رگید  دـییوگ و  یمن  ینخس 
ار نم  دـنوشب ، هرقن  الط و  دراد  دوجو  نآ  رد  هچنآ  ایند و  نم ، يارب  ًهَِّضف ؛» ًابَهَذ َو  اَهِیف  اَِمب  اَْینُّدـلا  َِیل  َّنَأ  ِینَّرَـس  اَـم  ! » هن مسق ، ادـخ 

.مشاب مور  یم  مراد  هک  يریـسم  نیا  فالخرب  يونعم ، رظن  زا  نم  رگا  ِْهیَلَع ؛» اَنَأ  اَم  ِفاَلِخ  یَلَع  یِّنِإ  َو   » ...رگا دنک ، یمن  لاحـشوخ 
ِهَّللِاب ُهُّنَظ  َنُسَح  ْنَم  َّنِإَف  ِهَّللِاب  َّنَّظلا  ِنِسْحَأ  ُروُکَّشلا  َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  ًارْکُـش َو  َدُواد  َلآ  اُولَمْعا  ُلوُقَی  َهَّللا  َّنِإ  مالّـسلاهیلع ) ) َلاَقَف ، » ینعی

، دراد يزور  رظن  زا  هک  یطـسوتم  عضو  هب  هک  یـسک  ِلَمَْعلا ؛» َنِم  ُریِـسَْیلا  ُْهنِم  َِلُبق  ِقْزِّرلا  َنِم  ِلِیلَْقلِاب  َیِـضَر  ْنَم  ِهِّنَظ َو  َدـْنِع  ُهَّللا  َناَک 
َنِم ِریِـسَْیلِاب  َیِـضَر  ْنَم  َو  ، » هدـب ماجنا  ار  تتابجاو  نامه  دـیوگ : یم  دـهاوخ و  یم  مک  ِحـلاص  لـمع  وا  زا  مه  ادـخ  دـشاب ، یـضار 

راچد شا  یگدـنز  هار  رد  دوش و  یم  مک  شجراخم  ایند  رد  ُُهتَنُوئَم ؛» ْتَّفَخ  ، » دوشب لـالح  زا  مک  هب  یـضار  هک  یـسک  و  ِلاَـلَْحلا ؛»
یم ناشن  وا  هب  ار  اهدرد  نآ  ياهوراد  ییایند و  ياهدرد  ادـخ  و  اَهَءاَوَد ؛» اَْینُّدـلا َو  َءاَد  ُهَّللا  ُهَرََّصب  ُُهلْهَأ َو  َمُِّعن  َو   » (2) .دوشیمن لکشم 

؛» ماَلَّسلا ِراَد  َیلِإ  ًاِملاَس  اَْهنِم  ُهَجَرْخَأ  َو   » .دهد

.دنداد ماجنا  اه  نیا  ار  تسا  خیرات  رد  هک  یتایانج  دوب و  اهنآ  رظن  ریز  دالب  نیا  مامت  هک  دیناد  یم  (. 4 - ) 1
هرابود دوشیم ؛ بارخ  رگید  فرط  دـننک ، تسرد  ار  یفرط  کی  دـنهاوخیم  یتقو  هک  دنتـسه  يا  هراچیب  صاخـشا  اـیند  رد  (. 5 - ) 2

.دش ادیپ  يرگید  یتخبدب  ، دننیب یم  دنسر  یم  ار  نآ  هب  یتقو 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5610 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5125_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5125_2
http://www.ghaemiyeh.com


 

ینارهت یبتجم  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  : عبنم

؟ مینکیمن ای  مینکیم  رییغت  ایآ 

يونعم لئاسم  اب  نآ  دروخرب  هک  مینک  یمن  رکف  میور و  یم  نامدوخ  ییایند  ياههتـساوخ  غارـس  هب  طـقف  اـم  هک ، تسا  نیا  مضرغ 
؟ دنکیمن ای  دنکیم  رییغت  ملامعا  دوش ؟ یمن  ای  دوش  یم  ضوع  نم  لاح  ایآ  تسا ؟ هنوگچ 

( مالّسلاهیلع ) متشه ماما  نومأم و 

نبا مه  .تسا  هیلع ) هللا  تاولص  ) متشه ماما  زا  صوصخهب  هداوناخ و  نیا  زا  میراد  هچره  .تسا  مالّسلا ) هیلع  ) متـشه ماما  هب  ملّـسوت 
هیلع ) متـشه ماما  تدایع  هب  نومأم  هک : دننک  یم  لقن  بتاک  نیـسح  نب  یلع  زا  دّدـعتم  فلتخم و  دانـسا  هب  دـیفم  خیـش  مه  هیوباب و 

تمدـخ هک  دـش  ادـیپ  یتصرف  نومأم  يارب  دوب و  هدـش  ضراع  یتلاسک  رـصتخم  ناـشیا  هب  هک  دراد  تیاور  رد  هّتبلا  .دـمآ  مالّـسلا )
دوب هدرپس  دوخ  نارومأم  زا  یکی  هب  دورب  هکنآ  زا  لبق  .تسا  هدوب  وا  دزن  نومأم و  تیب  رد  متـشه  ماما  هک  دیناد  یم  .دورب  ترـضح 
مالغ نامه  هبو  دیـشن  یم  دوب ، هک  یغاب  رد  دمآ  ماما  تمدخ  .دـنک  هیبعت  ار  يرهز  شیاه  نخان  ریز  دـنک و  دـنلب  ار  شیاهنخان  هک 

یم هدولآ  ار  اههویم  ۀـمه  شنخان  اب  دـیآ و  یم  مه  ثیبخ  نآ  .نک  هناد  ار  هدوب  رانا  ای  روگنا  هک  ياـهویم  ورب و  دـهد : یم  روتـسد 
بوخ امـش  يارب  دییامرفب ، لیم  ار  نیا  دیوگ : یم  دنک و  یم  فراعتار  هویم  دنک و  یم  ور  ( مالّـسلا هیلع  ) متـشه ماما  هب  نومأم  .دنک 

یم مسق  دنک و  یم  ور  نومأم  رگید  اجنیا  .مروخ  یم  ًادـعب  دـنیامرفیم : ماما  اّما  دـنک  یم  رارـصا  نومأم  .دـنک  یم  عانتما  ماما  .تسا 
یم .دندومرف  لوانت  ار  هویم  ياه  هناد  زا  يرصتخم  مالّسلا ) هیلع  ) متشه ماما  .يروخب  ار  نیا  نم  يور  يولج  دیاب  ، ادخ هب  هک : دروخ 
یم تلص  ابا  ، دراد تیاور  رد  .دش  جراخ  هرجح  زا  درک و  تکرح  شیاج  زا  نومأم  دندرک ، لوانت  ترـضح  هک  هلـصافالب  دنـسیون :
دناد یم  ادخ  .دش  دنلب  نیمز  زا  راب  هاجنپ  دودح  رد  ینعی  دوش ؛ یم  دنلب  نیمز  زا  روط  نیمه  متـشه  ماما  مدید  متفر و  نوریب  دیوگ :

؟ درک هچ  متشه  ماما  ابو  دوب  يرهز  هچ 

16809 ص :
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رسپ نیلاب  رب  ردپ 

.دیشکن لوط  رتشیب  تعاس  دنچ  متشه  ماما  يارب  اّما  دندرک ، تافو  ات  دیشک  لوط  يزور  دنچ  ودندرک  مومسم  ار  ام  همئا  زا  يرایسب 
ار اه  ردو  ورب  تلص ! ابا  تفگ : نم  هب  ترضح  .دیچیپ  یم  شدوخ  هب  هدیزگ  رام  لثم  ترـضح  : دیوگ یم  ِمِیلَّسلا ؛» َلُْملَمَت  ُلَْملَمَتَی  »
رد يا  هدازاقآ  هک  مدید  تقو  کی  .مدوب  هداتسیا  مومغم  مومهم و  طایح  طسو  رد  نم  تفر و  رتسب  هب  ماما  .هدن  هار  ار  یسک  دنبب و 
زا امش  مدوب ، هتـسب  ار  اهرد  مامت  نم  متفگ.تسا : اقآ  دوخ  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  مدید  متفر و  ولج  مدرک ؛ بّجعت  تسا ؛ طایح  نیب 
یم دراو  دـناوتیم  مه  هتـسب  رد  زا  دروآ ، سوط  هب  هظحل  کی  رد  هنیدـم  زا  ارم  هک  يرداـق  نآ  دومرف : ترـضح  دـیدش ؟ دراو  اـجک 

مولظم و مومسم ، ِردپ  اب  ات  ما  هدمآ  یلع ، نب  دمحم  نم  .متسه  امش  رب  ادخ  تّجح  نم  دومرف : دیتسه ؟ هک  امـش  مدرک : ضرع  .دنک 
هدازاقآ نیا  هب  متشه  ماما  مشچ  یتقو  .دش  دراو  درک و  زاب  ار  رد  تفر ، ترـضح  ةرجح  يوس  هب  مدید  تقو  کی  .منک  عادو  مبیرغ 

ناج ماگنه  هک  دـنک  یم  اضتقا  ار  نیمه  مه  یعیبط  لاور  .درک  ندیـسوب  هب  عورـش  تفرگ و  لغب  رد  ار  وا  ، درک تکرح  اج  زا  داـتفا 
یلع يادص  یتقو  .دورب  وا  غارـس  هب  ردپ  رـسپ ، ِنداد  ناج  ماگنه  هک  تسا  لومعم  فالخ  نیا  اّما  .دـیایب  ردـپ  غارـس  هب  رـسپ  نداد ،

َو ، » تسـشن اه  كاخ  يور  دـمآ و  هلجع  اب  نیـسح  ماما  .متفر  مه  نم  ظفاحادـخ ، اباب ! ُماَلَّسلا ؛» یِّنِم  َْکیَلَع  ! هاَتبَا ای  ، » دـش دـنلب  ربکا 
یلع تروـص  هب  ار  دوـخ  تروـص  تشاذـگ ؛ دوـخ  نماد  رد  درک و  دـنلب  نـیمز  زا  ار  یلع  ِرـس  ُهَـسأَر ؛» َذَـخَا  بارُّتـلا َو  یلَع  َسَلَج 

«... یَُنب ای  َلاق  ِهِّدَخ َو  یَلَع  ُهَّدَخ  َعَضَو  َو  ، » تشاذگ

16810 ص :
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هسلج 25 تسا -  بجاو  ادخ  زا  تساوخرد  اعد و  اعد - 

تسا بجاو  ادخ  زا  تساوخرد  اعد و   

ْعَمْسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  « ؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

دنوادخ زا  تساوخرد  ندرک و  بلط  ار  دوخ  تاجاح  ینعی  تسا ؛ اعد  هام  هّیهلا و  تایآ  توالت  هام  ناضمر  كرابم  هام  دـش  هتفگ 
(2) .يورخا ای  دشاب  يویند  ای  هک  نارگید ، هچ  دوخ و  يارب  هچ  ندرک ، ریخ  هب  ياعد  دوخ و  ّبر  اب  دبع  ندرک  زاین  زار و  و 

رد مه  رگا  نک و  يرازگـساپس  يدـید  ار  تباجا  راثآ  رگا  هک  دوب  مه  تیاور  رد  کـی : مدرک ؛ ناونع  ار  بلطم  ود  هتـشذگ  هسلج 
هدروخرـس ادابم  دـش ، ریخأت  تباجا  رد  رگا  درک  ضرع  هک  دوب  هتکن  ود  نآ  رد  دـعب  .نک  يرازگـساپس  مه  زاب  دوب ، ریخأت  تباـجا 

مه تایاور  رد  مدرک و  ضرع  هتشذگ  هسلج  هک  دوب  یبلطم  نیرخآ  نیا  .ینک  كرت  ار  اعد  یگدروخرـس  نیا  یپ  رد  دعب  يوشب و 
.مهدب یتارّکذت  هطبار  نیمه  رد  دیاب  هک  دوب 

هتشذگ تایاور  رب  يرورم 

ِهِـسفَن نِم  َهباجِإلا  َفَرَع  اَذِإ  مُکَدَـحَأ  ُعَنمَی  اَم  ، » تشاد یتاریبعت  نینچ  نیا  میدرک ، هراشا  نآ  هب  هتـشذگ  هسلج  رخآ  رد  هک  یتایاور 
ْنِم ُْهنَع  َأَْطبَأ  ْنَم  َو  : » دیوگ یم  يدعب  تیاور  رد  و  ِهَِّلل ؛» ُدْمَْحلا  لوقَی  : » دـیوگ یم  هک  اجنآ  ات  ٍرَفَـس ،» نِم  َمِدَـق  وَأ  ٍضَرَم  نِم  َیِفَـشَف 
دراو دعب  .دوش  یم  حرطم  يرازگساپس  هلئسم  مه  اجنآ  ٍلاَح ؛» ِّلُک  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ِلُقَْیلَف  ، » دشاب ریخأت  تباجا  رد  رگا  ٌءْیَش ؛» َِکلَذ 

: دندومرف ریصبوبا  هب  ترضح  هک  دوب  تیاور  اجنآ  رد  .ینک  هلجع  تباجا  يارب  یهاوخب  هکنیا  ینعی  میدش ، اعد  رد  لاجعتسا  ثحب 
هدش یهن  اعد  رد  لاجعتسا  ینعی   (3) ؛» َءاَعُّدلا َكُْرتَی  َطَنْقَیَف َو  ْلِْجعَتْـسَی  َْمل  اَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ًهَمْحَر  ٍءاَجَر  ٍْریَِخب َو  ُنِمْؤُْملا  ُلاَزَی  َال  »

.دنا هدرک  حرطم  ار  اعد  ِكرت  هلئسم  مه  دعب  دراد و  یپ  رد  ار  سأی  طونق و  نیا  هک  دنا  هتفگ  مه  دعب  و 
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ص96 ج91 ، راونالأراحب ، (. 1 - ) 1
.دوب اعد  رد  ثحب  .دش  فرحنم  شدوخ  ریسم  زا  ًابیرقت  ام  ثحب  دوب ، ردق  یلایل  هک  یماّیا  زا  دعب  (. 2 - ) 2

ص490 ج 2 ، یفاکلا ، (. 3 - ) 3
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اعد كرت  يارب  يریس  لاجعتسا ،

، دتفا یم  ریخأت  هب  دعب  دراد و  لاجعتسا  تباجا  رد  صخـش  ینعی  .تسا  یگدروخرـس  باب  رد  هک  منک  ضرع  مهاوخ  یم  ار  یبلطم 
اعد وا  اجنیا  رد  .دراذگ  یم  رانک  ار  اعد  دش ، هک  سویأم  .دوش  سویأم  مه  دعب  دـنک و  طونق  درف  نآ  هک  دوش  یم  بجوم  اجنیا  رد 

.تسا اعد  كرت  راک  نایاپ  رد  .دنک  یم  اعد  كرت  هدش و  داجیا  سأی  دعب  هداتفا ، ریخأت  هب  تباجا  هدرک ،

اعد كرت  رد  تاریبعت 

هب هک  دـشاب  ییاـعد  هچ  لاـح  یّلک ، روط  هب  اـعد  كرت  تسا ؟ هنوگچ  اـم  فراـعم  رد  هک  میوگب  اـعد  ِكرت  دروـم  رد  مهاوـخ  یم 
.دراد يدب  رایسب  تابقع  دینادب  هک  مدرک  همیمض  اجنیا  رد  .تسا  هدشن  ماجنا  ًالصا  هک  ییاعد  هچ  هداتفا و  ریخأت  هدیـسرن و  تباجا 

ُهللا َبِضَغ  َهللا  ُعْدَـی  َْمل  ْنَم  : » دراد مرکاربـمغیپ  زا  تسه  یتـیاور  رد  .میراد  مه  یظیلغ  تاریبـعت  هدـش و  یهن  نآ  زا  رطاـخ  نیمه  هب 
تیاور دینک ! ّتقد  .منک  یم  ضرع  کت  کت  ار  تایاور  نیا  الاح  .دوش  یم  نیگمـشخ  دنک  یمن  اعد  هک  یـسک  هب  ادخ   (1) ؛» ِْهیَلَع

ینعی  (2) ؛» ِْهیَلَع ُبَضْغَأ  ِینوُعْدَی  ْنَم َال  یلاعت : هللا  لاق  مّلسو :) هلآو  هیلع  هللا  یّلص  ) هللا لوسر  لاق  : » هک مرکاربمغیپ  زاب  تسا  يرگید 
یلیخ .موش  یم  نیگمشخ  وا  هب  دنکن ، اضاقت  اعد و  تساوخرد ، نم  زا  هک  یـسک  تسا : هدومرف  ادخ  یلاعَت » هللا  َلاق  : » دومرف ربمغیپ 

.دنک یم  نایب  حیرص 

! دهد یمن  دبع  اّما  دهاوخ ، یم  دبع  زا  ادخ 

هک تسا  یـصخش  َُکتجَرخَأ ؛»؟ نِإ  ینیطُعت  ام  یلاعَت : ُهُّبَر  َُهل  لوُقَیَف  ُلُجَر  ِراَّنلا  َنِم  ُجُرخَی  : » هک تسا  مرکاربمغیپ  زا  يرگید  تیاور 
؟ مهد تاجن  مّنهج  نیا  زا  ار  وت  رگا  یهد  یم  نم  هب  هچ  دیوگ : یم  وا  هب  ادـخ  .دروآ  یم  نوریب  مّنهج  شتآ  زا  رـس  تمایق  زور  رد 
؛» َتبَذَـک َُهل : لوُقیَف   » .روایب نوریب  اه  شتآ  نیا  زا  ار  نم  طقف  مهد ، یم  وت  هب  یهاوخب  هچ  ره  یُنلَأسَت ؛» اَم  َکیطعُأ  ّبَر ! ای  لوُقیَف : »
ار يزیچ  کی  وت  زا  نم  متّزع  هب  مسق  ِکلذ ؛» نِم  نَوهَأ  َوُه  ام  َُکتلَأَس  دَـق  یتَّزِع  َو  « ؟ ارچ ییوگ ! یم  غورد  دـیوگ : یم  وا  هب  ادـخ 
اّما متـساوخ  وت  زا  دوب و  نیئاپ  یلیخ  ینطعت ؛» ملف  ، » يدادن اّما  دوب ، رتمک  رت و  نیئاپ  یلیخ  متـساوخرد  نیا  زا  هک  مدرک  تساوخرد 
وت هب  یهاوخب  نم  زا  هچ  ره  ایند  رد  هک  متساوخ  وت  زا  نم  کیِطعُأَف ؛» یَنلَأسَت  نَأ  َُکتلَأَس  « ؟ هتـساوخ يزیچ  هچ  الاح  .يدادن  نم  هب 

يدرک هک  یناـهانگ  زا  نـم  زا   (3) ؛» َکل رِفغَأَف  ینُرِفغَتـسَت  َکل َو  ُبیجَتـسَأَف  ، » نک اـعد  تساوخرد و  نم  زا  ینوُعدـَت ؛» َو  ، » مهدـب
.مزرمایب ار  وت  مهاوخ  یم  نم  هک  بلطب ، شزوپ 
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! دنک یمن  انتعا  شّبر  هب  دبع 

هک اجنیا  الاح  اّما  يدرکن ، انتعا  ًالصا  یلو  متفگن ؟ ار  اه  نیا  نم  رگم  ْمَُکل ؛» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعُْدا  ، » يدرکن اّما  متفگ  ایند  رد  ار  اه  نیا 
متـساوخ و وت  زا  هک  اجنآ  یهاوخب !؟ هچ  ره  ییوگ : یم  وت  یهد و  یم  نم  هب  هچ  میوگ : یم  يدروآ ، نوریب  شتآ  زا  رـس  يدمآ و 

(1) .يدشن رضاح  دوب ، تعفن  هب  شا  همه 

دینک تساوخرد  نم  زا  هک  تسا  بجاو 

، دنکن اعد  یـسک  رگا   (2) ؛» هَیِـصْعَم ِءاَعُّدـلا  ُكَْرت  مّلـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  لاق  : » هک تسا  مرکاربمغیپ  زا  یتیاور  رد 
اّما منکب  یهقف  ياه  ثحب  موش و  فرحنم  مثحب  زا  مهاوخ  یمن  .تسا  راک  تیـصعم  دـنکن ، اعد  هک  دراذـگب  نیا  رب  ار  شیانب  ینعی 

؛ دنـشاب هتفرگ  یمازلا  رما  کی  ار  تسا  هدـمآ  ْمَُکل ؛» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعُْدا   » هیآ رد  هک  يرما  نیا  اـه  یـضعب  اـسب  هچ  منک : ضرع  دـیاب 
نیا رب  ردـقچ  منک : ضرع  مهاوـخ  یم  .تسا  روـط  نیمه  تیاور  نیا  اـب  ًارهق  هتبلا  دـینک و  تساوـخرد  امـش  هک  تسا  بجاو  ینعی 

میوگب مهاوخ  یمن  هتبلا  .دوش  یم  نیگمـشخ  وا  زا  دنک و  یم  بضغ  وا  هب  ادخ  دـنک ، كرت  ار  اعد  یـسک  رگا  هک  دوش  یم  دـیکأت 
رانک ار  اعد  يوشب و  هدروخرس  دیابن  هدش ، ریخأت  یمک  تباجا  رد  رگا  هک  هدش  دیکأت  نیا  رب  تسا و  نیا  ثحب  .تسا  تیصعم  نیا 

(3)! يراذگب

دبع مّلسم  ّقح 

اّما دروایب ، ور  وا  هب  يریثک  ریخ  دوشب و  یتایانع  ّشبر ، هیحان  زا  اـت  دـشاب  قحتـسم  دـبع  اـسب  هچ  هک  میراد  ار  نیا  ناـمفراعم  رد  اـم 
.تسا تساوخرد  هب  طورشم  اطعا  هک  تسا  حرطم  ثحب  نیا  یملع  رظن  زا  .دهد  یمن  وا  هب  ادخ  دنک ، یمن  تساوخرد  اعد و  نوچ 

.تسین شیاج  اجنیا  میا و  هدرک  یتقو  کی  هک  تسا  یثحب  نیا 
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.تسین یهقف  تسا و  یقالخا  ثحابم  لاور  ثحب ، نوچ  میوگب  یهقف  ياوتف  مهاوخ  یمن  دینکب ! ّتقد  تاریبعت  نیا  هب  (. 7 - ) 1
ص120 ج2 ، مارو ، هعومجم  (. 8 - ) 2

.دوش یم  ساسحا  بلطم  نیا  هب  زاین  ایحا  ياه  بش  زا  دعب  ینعی  .تسا  رتهب  مهدب  همادا  روط  نیا  ار  مثحب  مدید  نم  (. 9 - ) 3
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! یهاوخب رگا  اّما  مهد ، یم  وت  هب 

يرگید ياهزیچ  اـّما  دـناسرب ؛ ار  وا  يزور  هکنیا  لـثم  تسا ، طبـضنم  تادوجوم  همه  يارب  اـه  نیا  هک  دراد  دوجو  ییاـهزیچ  کـی 
هب رادقم  نیا  میوگ : یم  منک و  یم  مادختـسا  ار  یـسک  منز : یم  لاثم  .تسا  طورـشم  اه  یتدایز  تسا ، یتدایز  هن ، هک  دراد  دوجو 

رگا ینعی  تسا ؛ نیا  دزم  تساوخرد ، یب  .مهد  یم  وت  هب  رتـشیب  ینک ، تساوـخرد  نم  زا  رگا  اـّما  .ینک  راـک  میارب  هک  مهد  یم  وـت 
هب دنک  تساوخرد  رگا  تسا و  قحتـسم  صخـش  نآ  دیوگ : یم  ار  نیا  بلطم  .مهد  یم  وت  هب  تقو  نآ  يدرک ، یتدایز  تساوخرد 

.دراد ررض  یلیخ  اعد  كرت  نیاربانب  .مهد  یمن  وا  هب  هدرکن  تساوخرد  نوچ  اّما  مهد ، یم  وا 

مهدب ات  هاوخب 

یم ار  ریثک  ریخ  يولج  دـنوادخ  ِهِدـْبَع ؛» ْنَع  َرِیثَْکلا  َْریَْخلا  ُکِـسُْمَیل  َهَّللا  َّنِإ  لاـق : مّلـسو ) هلآ  هیلع و  هللا  یّلـص  ) هللا لوسر  نَع  َيِوُر  »
تـساوخرد نم  زا  هکنیا  ات  مهد  یمن  وا  هب  ار  نیا  نم  دـیوگ : یم   (1) ؛» ِیَنلَأْسَی یَّتَح  ِهیِطْعُأ  َال  ُلوُقَیَف  ، » دسرن شا  هدـنب  هب  هک  دریگ ،

.دهاوخب دنک و 

؟ تسا اعد  دنمزاین  ام  لثم  ادخ  هلئسم : حرش 

دربب و تّذل  دزادنایب ، ور  وا  هب  یـسک  یتقو  هک  تسا  ام  لثم  ادخ  رگم  هللاابذوعن » ، » هکنیا نآ  منک و  هراشا  يا  هتکن  هب  دـیاب  اجنیا  رد 
ِینوُعْدا ، » مهدب ات  دیهاوخب  مهدب ، ات  دیهاوخب  دیوگ : یم  ّبترم  هک  تسا  هنوگچ  سپ  .تسین  روط  نیا  ًادـبا  ًالـصا و  دـهدب ؟ وا  هب 

هب ار  ادـخ  اـجنیا  رد  .تسا  یقیمع  راد و  هشیر  یّلک و  ثحب  هدـش و  حرطم  رایـسب  تاـیاور  نآرق و  رد  ثـحب  نـیا  ْمَُـکل .» ْبِجَتْـسَأ 
.تسین تسرد  اه  فرح  نیا  .دیایب  ششوخ  هک  درادن  ...و  توهش  ِسفن  وت  نم و  لثم  ادخ  نکن ؛ سایق  تدوخ 
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ج5، لــــــــــــــــــــــئاسملا ، طبنتــــــــــــــــــــــسم  لــــــــــــــــــــــئاسولا و  كردتــــــــــــــــــــــسم  (. 10 - ) 1
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دوش مکحم  دبع  ّبر و  دنویپ  دیاب 

ّتیبوـبر و هطبار  میکحت   » يارب دـنک ، تساوـخرد  ادـخ  زا  دـیاب  دـبع  هکنیا  .دـنک  یم  یتـفرعم  ِفـیطل  قـیمع و  رایـسب  ثحب  اـجنیا 
راگدرورپ هک  میرب  یم  دای  زا  .دور  یم  نامدای  ادخ  ًادبا  ًالصا و  دنک ، تسرد  ار  اهزیچ  همه  ادخ  هک  دوشب  انب  رگا  .تسا  ّتیدوبع »

دخرچب شدوخ  لاونم  رب  روما  مامت  دوشب  انب  رگا  تسیک ؟ دهد  یم  نامشرورپ  هک  یسک  مینک ، یم  شومارف  ؟(1) و  تسا یسک  هچ 
ار نم  دراد  هک  یـسک  نآ  مناد  یمن  مسانـش و  یمن  ار  ّمبر  رگید  .دور  یم  رانک  مه  ادخ  سپ  دورب ، رانک  ...و  اضاقت  اعد و  ثحب  و 
ّتیبوبر و هطبار  میکحت  يارب  اـعد  .تسا  يّداـم  هچ  يونعم و  هچ  تاـجایتحا ، اـب  طاـبترا  رد  اـعد  نوـچ  .تسیک  دـهد  یم  شرورپ 
هچ هرفـس  رـس  رب  میمهفب  هکنیا  مهدب و  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا  نک و  اعد  دیوگ  یم  هک  تسا ، هطبار  نیا  میکحت  .تسا  دبع  ّتیدوبع 

؟ میا هتسشن  یسک 

تراسا رد  تّوبن  نادناخ 

اهنت .تشذگ  تخـس  یلیخ  هداوناخ  نیا  هب  .دـندرب  تراسا  هب  ماش  هب  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح نادـناخ 
هک تسین  تهج  یب  .دندوب  گرزب  ياه  ّتیصخش  اه  نیا  مدرم ، نیب  رد  یّتح  هکلب  تسین  دنتسه  تّوبن  نادناخ  ناشیا  هکنیا  هلئـسم 

، ما هدینش  هک  روط  نیا  تشذگ ؟ تخس  یلیخ  امش  هب  رفس  نیا  ياجک  رد  دننک : یم  لاؤس  هیلع ) هللا  تاولص  ) نیدباعلا نیز  زا  یتقو 
ُِما یّ تَیلای  « ؟ هن ای  هدش  رداص  مناد  یمن  ار  نیا  یّتح  .تشذگ  تخس  یلیخ  اه  نآ  هب  اجنآ  رد  ماّشلَا .» ماّشلَا ، : » دنیامرف یم  ترضح 

.منیبب ار  ماش  عضو  ات  دوب  هدازن  ارم  ردام  شاک  ِینِدَلت ؛» َمل 
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(! مالّسلا هیلع  ) نیسح يازع  رد  یبوک  ياپ 

.تسا ییاغوغ  هچ  مدید  مدش و  ماش  دراو  سّدقملا  تیب  زا  دیوگ : یم  تسا ؛ ربمغیپ  باحـصا  زا  يدرمریپ  يدـعاس  دعـس  نب  لهس 
یم فرح  مه  اب  دنا و  هداتسیا  رفن  دنچ  مدید  .متشادن  ربخ  نم  دیوگ : یم  .دننک  یم  یبوک  ياپ  دنا و  هتـسب  نیزآ  دنا ، هتفرگ  نشج 

دندرک و ور  تسا ؟ ربخ  هچ  مسانـش ؟ یمن  ار  دیع  نآ  نم  هک  دیراد  يدیع  ماش ، لها  امـش  متفگ : مدرک و  لاؤس  متفر و  .ولج  دندز 
، يدعاس لهس  نم  هن ؛ نتفگ : يربخ ؟ یب  ایند  زا  یتسه و  ینابایب  ياه  برع  زا  وت  راگنا  درمریپ ! يا  اِّیباَرْعَأ ؛» َكاََرن  ُْخیَش  اَی  : » دنتفگ

تفگش رد  وت  ًامَد ؛» ُرُطْمَت  َال  ُءاَمَّسلا  َکَبَجْعَأ  اَم  : » دنتفگ نم  هب  دندرک و  ور  دعب  .مدرک  كرد  ار  ربمغیپ  متسه و  ربمغیپ  باحصا  زا 
َِمل َو  : » متفگ درب ؟ یمن  ورف  ار  دوـخ  لـها  نیمز  ارچ  و  اَِـهلْهَِأب ؛» ُفِـسَْخنَت  اـَل  ُضْرَأـْلا  َو  « ؟ دراـب یمن  نوـخ  نامـسآ  ارچ  هـک  یتـسین 

؛» ِقاَرِْعلا ِضْرَأ  ْنِم  يَدُْهی  مّلـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ٍدَّمَُحم ِهَْرتِع  مالّـسلا ) هیلع  ) ِْنیَـسُْحلا ُْسأَر  اَذَه  : » دنتفگ هچ ؟ يارب  َكاَذ ؛»؟
: متفگ َنوُحَْرفَی .»؟ ُساَّنلا  ِْنیَسُْحلا َو  ُْسأَر  يَدُْهی  ْهاَبَجَع  اَو  : » متفگ .دننک  یم  يداش  مدرم  دنروآ و  یم  قارع  زا  ار  نیسح  رس  دنراد 
مدـمآ و دـیوگ : یم  .دـنروآ  یم  تاعاس  هزاورد  زا  اجنآ ؛ ورب  تاَعاَس ؛» ُبَاب  َُهل  ُلاَُقی  ٍباـَب  َیلِإ  اوُراَـشَأَف  : » دـنتفگ فرط ؟ مادـک  زا 
هب نیرت  هیبش  هک  دراد  هزین  رب  يرـس  راد  هزین  راوس و  نیلّوا  هک  مدید  .دندش  دراو  ییاهراد  هزین  اهراوس و  مدـید  تقو  کی  .مدیـسر 

؟ دیتسه یسک  هچ  امش  ِْتنَأ ؛»؟ ْنَم  متفگ « : وا  هب  .مدرک  مالس  ولج و  متفر  .تسا  راوس  يا  یب  یب  یبکرم  يور  تسا و  مرکاربمغیپ 
ماجنا ات  دییامرفب  دیراد  نم  اب  يراک  رگا  .متسه  امش  ّدج  باحـصا  زا  يدعاس  لهـس  نم  متفگ : ِْنیَـسُْحلا .» ُْتِنب  ُهَْنیَکُـس  اَنَأ  : » تفگ

...دننکن هاگن  ام  هب  مدرم  ردق  نیا  هک  دننک ، ادج  ام  زا  ار  اهرس  اه و  هزین  نیا  ات  هدب  یلوپ  راد  هزین  نیا  هب  دعس ! يا  تفگ : .مهد 
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هسلج 24 تسا - ؟ یلد  هچ  اب  اعد  تباجا  اعد - 

! نکن يدرمان  ادخ  دروم  رد  ًالقا  شاب ! بظاوم 

ْعَمْـسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ِمیحّرلا ؛ ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

هچ تاجاح ، بلط  راگدرورپ و  اب  زاین  زار و  ینعی  تسا ، اعد  هام  یهلا و  مالک  نآرق ، توالت  هام  ناـضمر  كراـبم  هاـم  دـش  ضرع 
مه یتیاور  مداد و  یتارّکذت  هتـشذگ  هسلج  رد  ماّیا  تبـسانم  هب  .مدرک  ثحب  هک  نارگید ، هچ  دوخ و  يارب  هچ  يورخا ، هچ  يویند ،

هتـشاد دـیاب  یتلاح  هچ  دـنک  یم  اعد  هک  یـسک  هکنیا  اعد و  رد  یعاد  تلاح  تبـسن  باب  رد  ییاه  ثحب  ًالبق  هتبلا  هک  مدرک  حرطم 
هب تبـسن  یکی  هک  درک ؛ حرطم  دـید  ود  هکنیا  نآ  منک و  هراـشا  نآ  هب  مهاوخ  یم  هک  دوب  یتیاور  هتـشذگ  هسلج  .دوب  هدـش  دـشاب 

.درک یم  نایب  شراگدرورپ  هب  تبسن  يرگید  شدوخ و 

رضاح ِتجاح 

دروم رد  .منک  یم  حرطم  ار  دشاب  هتـشاد  راگدرورپ  هب  تبـسن  دـیاب  هک  يدـید  مراذـگ و  یم  رانک  ار  دوخ  هب  دـید  هلئـسم  اجنیا  رد 
َکَتَجاَـح َّنُظ  َکـِْبلَِقب َو  ْلـِْبقَأَف  َتْوَـعَد  اَذِإ  : » هک دوـب  مالّـسلا ) هـیلع  ) قداـص ماـما  زا  تـیاور  رد  ریبـعت  نـیا  اـعد  تباجتـسا  هلئـسم 

.ینیبب رضاح  ار  دوخ  تجاح  دیاب  مه  نآ  زا  دعب  دشاب و  بلق » هب  لابقا   » اب دیاب  ندرک  اعد  ینعی   (2) ؛» ِباَْبلِاب

؟ تسا یلد  هچ  اب  اعد  تباجا 

ٍْبلَق ِرْهَِظب  ًءاَعُد  ُبیِجَتْسَی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » دیامرف یم  ار  ریبعت  نیا  هطبار ، نیمه  رد  هک  تسا  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  يرگید  تیاور 
يارب ار  تلاح  ود  ترـضح  اج  نیا  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  نیاربانب  .دناسر  یمن  تباجا  هب  دشاب  لفاغ  لد  زا  هک  ییاعد  دـنوادخ  ٍهاَس ؛»

ادـخ يوس  هب  ور  دـشاب و  بلق  هب  هّجوت  اب  يدرک  اعد  هاگره  کی : َِکْبلَِقب ؛» ِْلْبقَأَف  َتْوَعَد  اَذِإَف  : » هدرک کیکفت  اـعد  نیح  رد  یعاد 
نیا  (3) ؛» َهباَجِْإلِاب ْنِْقیَتْسا  َُّمث  : » ود .دشاب  ادـخ  هّجوتم  تلد  مامت  دـشابن و  نابز  هقلقل  هک  مدرک  ضرع  هتـشذگ  هسلج  .یـشاب  هتـشاد 

تباجا هب  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  ینعی  تسا ؛ هدروآ  ار  نیقی »  » اجنیا اـّما  دوب ، ّنظ »  » اـجنآ .تسا  یلبق  تیاور  زا  رت  يوق  یلیخ  ریبعت 
نیح يارب  نیا  الاح  .دسر  یم  تباجا  هب  تیاعد  هک  شاب  هتشاد  نیقی  َهباَجِْإلِاب ؛» ْنِْقیَتْسا  َُّمث  : » تسا ام  تایاور  نتم  نیا   (4) .دسر یم 

.اعد زا  دعب  غارس  میور  یم  اّما  مدرک  ضرع  ار  نآ  تلاح  هک  دوب  اعد 
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تـسا مدای  .هدـناوخن  ار  نآ  تایاور  یلو  ما  هدز  ردـق  یلایل  رد  هک  هدوب  ییاه  فرح  ءزج  اـه  نیا  نوچ  میوگب ، مه  ار  نیا  (. 4 - ) 4
.مدرک حرطم  ردق  یلایل  رد  رّرکم  ار  نیقی »  » هک
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یعاد يارب  تلاح  ود 

میوگ یم  هک  یبلاطم  نیا  ؟(1)  تسین روط  نیا  .تسا  تباجا  راظتنا  رد  ناسنا  هک  تسا  روط  نیا  بلاغ  روط  هب  اعد ، زا  دعب  ِباب  رد 
یم زاب  مارآ  مارآ  هرگ  هکنیا  لثم  منیب ؛ یم  ار  تباجا  راـثآ  هکنیا  نآ  و  کـی : تسین ؛ جراـخ  لاـح  ود  زا  اـجنیا  رد  .تسا  یناـگمه 

؟ منک یم  يدروخرب  هچ  اجنیا  رد  سپ  تسین ، يربخ  تباجا  زا  هک  منیب  یم  هکنیا : مّود  تلاح  .دوش 

! نکشن ار  نادکمن  ًالقا  يدروخ ، کمن 

هللا یّلص  ) هللا لوسر  َلاق  : » دیوگ یم  یّلک  روط  هب  هک  میراد  مرکاربمغیپ  زا  تیاور  .مهد  یم  ار  باوج  مناوخ و  یم  تیاور  ود  یکی 
ِِهتَّزِِعب يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  لوقَی  ٍرَفَـس  نِم  َمِدَـق  وَأ  ٍضَرَم  نِم  َیِفَـشَف  ِهِسفَن  نِم  َهباـجِإلا  َفَرَع  اَذِإ  مُکَدَـحَأ  ُعَـنمَی  اَـم  مّلـسو :) هلآ  هیلع و 

یم تباجا  هب  دراد  شیاعد  هک  دـنیب  یم  امـش  زا  یکی  هاگره  هک  تسا  هنوگچ  دـیامرف : یم  ترـضح   (2) ؛» ُتاَِحلاَّصلا ُِّمتَت  ِِهلالَجَو 
هتشاد و يا  يرامیب  یصخش  هک  دینک  ضرف  دنز : یم  لاثم  ترضح  ِهِسفَن ؛» نِم  َهباجِإلا  َفَرَع  ، » هداد باوج  شیاعد  هب  ادخ  دسر و 
هب هک  دیآ  یم  شربخ  اّما  درادن  يربخ  وا  زا  هتـشاد و  يرفاسم  يرگید  صخـش  ای  دنک و  یم  شکورف  مارآ  مارآ  هک  دـنیب  یم  دـعب 

نیا رد  .میمهفب  ام  ات  دـنز  یم  لاثم  ترـضح  .اه  نیا  لاثما  دـیآ و  یم  دراد  تسا و  تمالـس  هک  دـنیب  یم  تسا و  هدیـسر  تمـالس 
ُِّمتَت ِِهلـالَجَو  ِهـِتَّزِِعب  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  : » دـیوگب دـیآ  یم  شیپ  طیارــش  نـیا  یتـقو  هـک  دوـش  یم  نـیا  زا  ریگوـلج  يزیچ  هـچ  عـقاوم 
هداس ریبعت  تسا ؛ يرازگساپس  رّکـشت و  نیا  .دریگ  یم  ماجنا  کین  ياهراک  وا  لالج  تّزع و  اب  هک  يدنوادخ  ساپـس  ُتاَِحلاَّصلا ؛»

یم زاب  دراد  مارآ  مارآ  هرگ ، راـگنا  هک  ینیب  یم  يدرک و  اـعد  شاـبن ! مارح  هب  کـمن  دـیوگ : یم  ترـضح  منک ، یم  یناـمدوخ  و 
ریبعت هب  .ینک  یم  تیانع  تلالج  تّزع و  هب  هک  تسا  ار  وت  ساپـس  ایادخ ! هِلل ؛» ُدمَحلَا  : » وگب ورب و  ادخ  رـضحم  هب  دوز  سپ  دوش ،

.دیشابن مارح  هب  کمن  دینیب ، یم  ار  تباجا  رگا  اعد ، زا  دعب  نم 
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؟ مینک راک  هچ  دیسرن  تباجا  هب  اعد  رگا 

؛» ِلُقَْیلَف ََهباَِجتْـسالا  َفَّرَعَتَف  ًَهلَأْسَم  ُهَّبَر  ْمُکُدَـحَأ  َلَأَس  اَذِإ  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  مرکاربمغیپ  زا  مه  نآ  هک  میراد  يرگید  تیاور 
ترضح اجنیا  ِلُقَْیلَف ؛» : » دیوگب سپ  دسر  یم  تباجا  هب  دراد  هک  دید  مه  دعب  درک و  یتساوخرد  شراگدرورپ  زا  امش  زا  یکی  رگا 

رد اّما  .منیب  یم  ار  تباجا  ياه  هناـشن  هک  تسا  ییاـجنآ  يارب  نیا  ُتاَِـحلاَّصلا ؛» ُِّمتَت  ِِهلـالَجَو  ِِهتَّزِِعب  يِذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  ، » دـنک یم  رما 
« ِلُقَْیلَف ، » دـید ریخأت  شیاعد  تباجا  رد  سک  ره  ینعی  ٌءْیَـش ؛» َکـِلَذ  ْنِم  ُْهنَع  َأَْـطبَأ  ْنَم  َو  ، » منیب یم  تباـجا  رد  ریخأـت  هک  ییاـجنآ 
هچ دـهد و  یم  نم  هب  دراد  هک  یلاح  رد  هچ  میوگ ، یم  ساپـس  لاـح  ره  رد  ار  ادـخ   (1) ؛» ٍلاَح ِّلُک  یَلَع  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دـیوگب اجنیا 

.هدادن نم  هب  زونه  هک  ینامز 

؟ يراد بلط  ادخ  زا  رگم 

لاجعتسا هلئـسم  تسه  مه  ّرـضم  هتبلا  هدش و  عنم  نآ  زا  اعد  رد  هک  يروما  زا   (2) .میراد اعد  رد  مه  یثحب  تسا و  نیا  هلئـسم  ارچ ؟
یم هک  ییاجنآ  اّما  .منک  یم  دروخرب  ادـخ  اب  هنوگچ  هک  تسا  مولعم  دـسر ، یم  تباجا  هک  دـینیب  یم  تقو  کی  .تسا  تباـجا  رد 

نیمه نوچ  دیاین ، شیپ  وا  يارب  تباجا  رد  لاجعتـسا  تلاح  ات  دشاب  بقارم  هک : درک  هراشا  دـیاب  اجنیا  رد  هدـشن ، يربخ  زونه  دـنیب 
وا هب  دیراد و  هگن  تسد  ًالعف  دیوگ : یم  دش  ادـیپ  تلاح  نیا  دـنیب ، یم  ادـخ  ات  .دوشب  ریخأت  تباجا  رد  هک  دوش  یم  بجوم  تلاح 
رد لاجعتـسا  باب  رد  .میـشاب  روط  نیمه  مه  ام  دوخ  یهاگ  اسب  هچ  میوگب ، مهاوخ  یمن  الاح  .دـیهدن  وا  هب  ًاقلطم  هکنیا  هن  .دـیهدن 

.منک یم  انعم  مه  ار  بلطم  مناوخ و  یم  تیاور  اعد ،
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تسا راوتسا  تقلخ  نیناوق 

َْمل اَـم  ِِهتَجاَـح  ِیف  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللا  ِلَزَی  َْمل  اَـعَد  اَذِإ  َدـْبَْعلا  َنِإ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  یتیاور  رد 
اّما دشاب  راک  رد  یتامّدقم  خنـس  کی  اسب  هچ  .دهدب  ار  وا  تجاح  هک  تسا  نیا  لابند  ادخ  دنک ، یم  اعد  هدـنب  یتقو   (1) ؛» ْلِْجعَتْسَی

.دروخب مه  هب  دیابن  هک  تقلخ  نیناوق  ام ، لوق  هب  .دنزب  مه  هب  هدنب  رطاخ  يارب  ار  تابّبسم  بابسا و  هلـسلس  ادخ  هک  تسین  روط  نیا 
ای دشاب  نم  عفن  هب  هچ  لاح  دسرب ، ریـسم  نامه  زا  دسرب ، نم  تسد  هب  دیاب  هک  یلاور  نامه  رب  دشاب و  شدوخ  ياج  رب  نیناوق  دـیاب 

تسد هب  عورشم  لوقعم و  اّما  دناسرب ؛ نم  تسد  هب  تسه  هک  روط  ره  ار  نیا  هک  تسا  نیا  ددص  رد  ادخ  تقیقح  رد  نم ؛ ررـض  هب 
.دسرب نم 

!؟ دنکن باتش  دبع 

هک یطرـش  هب  اّما  تسا  وا  تجاح  راک  رد  هتـسویپ  ادـخ  ینعی  ْلِْجعَتْـسَی ؛» َْمل  اَم  « ؟ تسا تقو  هچ  ات  نیا  هک  تسا  اـجنیا  لاؤس  ـالاح 
.دناسر یمن  تباجا  هب  دهدن ، جرخ  هب  باتـش  یعاد ، یتقو  ات  هک  انعم  نیا  هب  هچ ؟ ینعی  .دهدن  جرخ  هب  باتـش  دنکن و  باتـش  دـبع 

؟ هچ ینعی  دهدن  جرخ  هب  باتش  دبع  هکنیا  الاح 

! دنادرگ یمرب  ور  ادخ  زا  لاجعتسا : رثا 

ٍْریَِخب َو ُنِمْؤُْملا  ُلاَزَی  َال  : » دندومرف ترـضح  دیوگ ، یم  .دـنک  یم  لقن  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  تسا  ریـصبوبا  زا  یتیاور  رد 
یهلا تمحر  رثا  رب  دـسرب ، نآ  هب  اـت  دراد  هک  مه  ییاهدـّیما  تسا و  ریخ  ریـسم  رد  هشیمه  نمؤم  َّلَـج ؛» َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ًهَمْحَر  ٍءاَـجَر 

حیضوت ترضح  .دیاین  شیپ  وا  يارب  لاجعتسا  تلاح  هک  یعقوم  ات  َءاَعُّدلا ؛» َكُْرتَی  َطَنْقَیَف َو  ْلِْجعَتْسَی  َْمل  اَم  : » اّما تسا ؛ وا  هب  تبـسن 
؟ دراد یپ  رد  هچ  دیایب ، شیپ  دنک  یگدزباتش  دناسرب و  دوز  ادخ  هکنیا  زا  راظتنا  ینعی  لاجعتسا  تلاح  رگا  یناد  یم  هک : دنهد  یم 

یم لّدـبم  سأی  طونق و  تلاح  هب  هک  تسا  اجنیا  دـشن ، هدروآرب  تجاح  دـنیبب  دـبع  یتقو  هک  دـتفا  یم  قافتا  نیا  باتـش  تلاح  رد 
مدید بسانم  نوچ  ار  اه  نیا  .دنادرگ  یمرب  ادخ  زا  ار  شیور  ینعی  دنک ؛ یم  كرت  ار  اعد  مه  دعب  دوش و  یم  دیماان  ادـخ  زا  .دوش 

(2) .مهد یم  رّکذت  منک  حرطم  ردق  یلایل  زا  دعب  هک 
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! نکن ار  راک  نیا 

انعم نیا  هب  هچ ؟ ینعی  .دروآ  یم  یپ  رد  ار  طونق  نیا ، هک  يرواین  ور  لاجعتسا  تلاح  هب  دیسرن ، تتـسد  هب  يدوز  هب  ینیب  یم  یتقو 
نم ياهفرح  رد  .منادرگ  یم  رب  ار  میور  ادخ  زا  ینعی  اعد ؛ كرت  دراد ؟ یپ  رد  هچ  يدـیماان  نیا  زاب  يوش و  یم  دـیماان  ادـخ  زا  هک 

.تسا ابیز  ردقچ  ام  فراعم  هک  دینیبب  دینک و  ّتقد 

؟ هچ ینعی  لاجعتسا 

ضرع اقآ  هب  ُلِْجعَتْـسَی ؛»؟ َْفیَک  َُهل  ُْتُلق  : » هک دـنک  یم  لقن  دونـش ، یم  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  ار  نیا  ریـصبوبا  باـنج  یتقو 
ام يارب  ار  لاجعتـسا  دنک ؟ یم  لاجعتـسا  اعد  رد  مه  دعب  دنک و  یم  اعد  هدنب  هک  تسا  هنوگچ  دـییامرفب : ام  هب  تسا  نکمم  مدرک :

َلاَق  » .دنک نشور  ام  يارب  ار  هلئسم  ات  دهاوخ  یم  وا  .تسا  ینهذ  موهفم  کی  نیا  اّما  تباجا ؛» رد  یگدزباتـش   » میتفگ ام  دینک ؟ انعم 
عورش هدشن ، هداد  وا  هب  شتجاح  زونه  دعب  دنک ، یم  اعد  دبع  ینعی : هچ ؟ ینعی  لاجعتسا  هک  تفگ  مهاوخ  دومرف : ترـضح  ُلوُقَی »:

ما هدرک  اعد  تسا  اه  تّدم  دیوگ : یم   (1) ؛» ََهباَجِْإلا يَرَأ  اَم  اَذَک َو  اَذَک َو  ُْذنُم  ُتْوَعَد  ْدَق  ُلوُقَی  : » دنز یم  ار  فرح  نیا  دـنک و  یم 
مونـش و یمن  یباوج  اّما  میتساوخ  ادخ  زا  هک  تسا  یتّدم  ََهباَجِْإلا ؛» يَرَأ  اَم  اَذَـک َو  اَذَـک َو  ُذـْنُم  ُتْوَعَد  ، » تسین يربخ  تباجا  زا  اّما 
اج نیا  هب  ناتراک  تقو  کی  ات  دیـشاب  بظاوم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  .تسا  یلـضاف  ناسنا  ریـصبوبا  هّتبلا  .مینیب  یمن  تباجا  زا  يزیچ 

.دیوشن راکبلط  ادخ  زا  هکنیا  يرگید  دینکب و  ار  ادخ  يرازگساپس  هکنیا  یکی  .تسین  جراخ  تلاح  ود  زا  هک  مدرک  ضرع  .دشکن 
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یلاخ ِناوراک 

سحن ياهرکیپ  اه و  هزانج  هب  هک  دراد  روتسد  دعـسرمع  دش ؛ مامت  اه  هنحـص  هکنآ  زا  دعب  اروشاع  زور  رد  دنـسیون : یم  لتاقم  رد 
ناوراک هک  دوب  مهدزای  زور  .تسا  هدـنام  البرک  نیمز  يور  رب  ادـخ  ءایلوا  سّدـقم  رکیپ  اّما  .دـننک  نفد  دـنناوخب و  زاـمن  شرکـشل 
همّدقم .دنربب  هفوک  تمـس  هب  ات  دندرک  اه  بکرم  راوس  ار  اه  هّچب  اه و  یب  یب  مالّـسلا ،) هیلع  ) نیـسح نادناخ  .دندش  تکرح  هدامآ 

تمس هب  دنک و  تکرح  تساوخ  هّکم  زا  یتقو  مالّسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هک  دراد  .مزادرپ  یم  ملّـسوت  هب  دعب  میوگ و  یم  یهاتوک 
هارمه ار  دوب  ناوراک  نیا  جایتحا  دروم  هک  ...و  هواجک  دصیـس  ای  تسیود  زا  شیب  دودـح  دـیاش  .دوب  تمظع  اب  یلیخ  دـیایب ، هفوک 

تـساوخ بنیز  یتقو  دراد  .تسا  تمظع  اب  یلیخ  هک  اهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز هواجک  هلمج  نم  دوب ، صوصخم  اه  هواجک  .دنتـشاد 
لـضفلاابا تشاذگ ؛ هواجک  ياپ  دروآ و  يا  هیاپراهچ  دـیود و  مساق  دوشب ، لمحم  رب  راوس  ات  دـیایب  لزنم  لخاد  زا  دـنک و  تکرح 

رکیپ یـسک  هک  دـیدنبب ؛ ار  ناتنامـشچ  ْمُکَراَْـصبَأ ؛» اوُّضُغ  : » تفگ درک و  ور  اـه  نآ  هب  دـنا ، هداتـسیا  باحـصا  دـید  یتـقو  دـمآ و 
دز رانک  ار  لمحم  هدرپ  ربکا  ّیلع  .دراذگب  ردارب  وناز ي  يور  رب  ار  شیاپ  بنیز  هک  درک  مخ  وناز  دمآ و  .دنیبن  ار  بنیز  شرهاوخ 

.درک تکرح  هّکم  زا  روط  نیا  اهیلع ) هللا  مالس  ) بنیز دش .  هواجک  رب  راوس  .تفرگ  ار  بنیز  ياه  لغب  ریز  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح و 
؟ تسا هنوگچ  دینیبب  دینکب و  يا  هسیاقم  .دنک  تکرح  البرک  زا  دهاوخ  یم  الاح  اّما 

! تسا هدنامن  یسک  چیه 

: دومرف دـننک ؛ بکرم  راوس  ار  اه  هّچب  اه و  نز  هک  دـندمآ  هدـنامن ؛ سک  چـیه  دـید  درک و  هاگن  يَرت ؛» َمل  الامِـش َو  ًنیمَی َو  َرَظَن  «َو 
الاح .تسا  هدـنام  اـهنت  کـت و  بنیز  ِدوخ  ـالاح  درک ؛ راوس  ار  اـه  هّچب  اـه و  یب  یب  همه  .منک  یم  ناـشراوس  مدوخ  دـیورب ، راـنک 

ار ارـسا  ناوراـک  اـه  ثیبـخ  نآ  درک ؟ بکرم  رب  راوس  ار  شدوخ  هنوگچ  بنیز  هک  دـناد  یم  ادـخ  دوشب ؟ بکرم  رب  راوـس  روـطچ 
يور رب  هدش  هعطق  هعطق  ياه  ندب  هب  اه  هّچب  اه و  نز  مشچ  .دیهد  روبع  هاگلتق  رانک  زا  ار  اه  نیا  تفگ : دعـس  رمع  .دنداد  تکرح 

َكارَأ ِیلام  : » تفگ نیدـباعلا  نیز  هب  .دوش  یم  حور  قاهزا  دراد  شا  هدازردارب  دـید  دـش و  هّجوتم  بنیز  تقو  کی  .داـتفا  كاـخ 
تمـس هب  دـنک ؟ لّمحت  تسناوت  شدوخ  رگم  اّما  ینک ؟ یم  يزاـب  تناـج  اـب  ارچ  یتَوْخإ »؟ ِیبَأ َو  يِّدَـج َو  َهَّیَِقب  اـی  َکِـسفَِنب  ُدوَُجت 

«... ِءاَرَْعلِاب ٌْنیَسُح  اَذَه  ْهاَدَّمَُحم  اَی  : » درک ور  هنیدم 
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هسلج 23 مینک - ؟ يرازگساپس  ادخ  زا  هنوگچ  اعد - 

موش یم  دیماان  منک ، یم  هاگن  هک  مدوخ  هب 

ْعَمْسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  « ؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

دـشاب يویند  هچ  نارگید ، دوخ و  يارب  ندرک  ریخ  هب  ياعد  ینعی  تسا ؛ اعد  هام  نآرق و  توالت  هام  ناضمر  كرابم  هام  دـش  هتفگ 
.منک یم  ثحب  اه  نآ  هب  عجار  يرادقم  مه  زاب  اّما  مدش  در  مدرک و  هراشا  مداد و  ار  یتارّکذت  ماّیا  تبسانم  هب  .يورخا  ای 

رظن دنوادخ  هب  هدـننک  اعد  هک  روط  ره  دراد ؛ یعاد  رظن  هب  یگتـسب  دـنوادخ ، هیحان  زا  اعد  تباجا  هلئـسم  باب  رد  هک  مدرک  ضرع 
خنرس هک  تسا  ام  فراعم  وزج  نیا  .دنک  یم  راتفر  وا  اب  وا  هّیرظن  قبط  مه  ادخ  دنزب ، ادص  ار  وا  دنک و  اضاقت  وا  زا  هک  دشاب  هتـشاد 

هب ریبعت  تاـیاور  رد  هچ  رگ  .میدرک  ثحب  دـشاب  یتـّیفیک  هچ  هب  هک  اـنعم  نیا  هب  اـعد  ّتیفیک  رد  مه  دـعب  .تسا  هدـننک  اـعد  تسد 
هب تبسن  دیاب  دنک ، یم  تساوخرد  ادخ  زا  ار  هچنآ  یعاد ، هک  تسا  نیا  تسه  هچنآ  یلو  .تسا  هدش  ْوُعدَم » هب  تبـسن  ّنظ  نسح  »

.دنک یمن  در  ار  وا  ياعد  ادخ  دشاب ، هتشاد  یگتسب  ادخ  هب  وا  دّیما  ادخ و  هب  هّجوتم  وا  بلق  رادقم ، ره  هب  هک  دشاب  هتشاد  هّجوت  نآ 
.تسا کیدزن  تباجا  هب  هک  دشاب  هتشاد  ّتیعطق  تلاح  شتجاح  تفایرد  هب  تبسن  نم  ریبعت  هب 
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! دشاب ادخ  هب  تساوح 

؛ روایب ور  ادـخ  هب  تلد  اب  ینک  یم  اعد  یتقو  َِکْبلَِقب -؛» ِْلْبقَأَف  َتْوَعَد  اَذِإ  : » دراد هک  هیلع ) هللا  تاولـص  ) قداص ماما  زا  تسا  یتیاور 
نم يدوجو  داعبا  فرـشا  هک  نم ، يدوجو  دـعب  نآ  ینعی  تسا ، نیا  شیانعم  بلق » هب  لاـبقا   » .دـشابن تاـمّهوت  ناـبز و  هقلقل  ینعی 

.دراد دربراک  دشاب ، هتشاد  یبلق  هّجوت  نآ  هب  ناسنا  هک  يزیچره  .دنک  یم  ادیپ  مات  هّجوت  تسا ،

! تسا رضاح  یهاوخ ، یم  هک  یتجاح 

زا .وشب  ادخ  هّجوتم  نک و  تساوخرد  ادـخ  زا  تلد  مامت  اب  کی : دـنک ؛ یم  حرطم  زیچ  ات  ود  دـینک ! ّتقد  ِباَْبلِاب » َکَتَجاَح  َّنُظ  «َو 
دعب هاوخب و  ار  تجاح  نک و  اعد  نک و  ور  ادـخ  هب  تلد  اب   (1) ؛» ِباَْبلِاب َکَتَجاَح  َّنُظ  َو  : » دـنک یم  نایب  ریبعت  نیا  اب  مه  فرط  نیا 

ار نیمه  مه  اجنیا  رد  .تسا  یعاد  تسد  تباجا  خنرس  مدرک : ضرع  .نیبب  هدامآ  رضاح و  هکنیا  زا  هیانک  .نیبب  ار  دوخ  تجاح  مه 
(2) .تسا رارکت  نانخس  نیا  ًابیرقت  ما و  هدرک  لّصفم  ياه  ثحب  ًالبق  .مدرک  هراشا  ار  اه  نیا  اذل  .دناسر  یم 

ادخ هب  هاگن  کی  مدوخ ، هب  هاگن  کی 

، مدوخ هب  رظن  هچ ؟ ینعی  .مدوخ  يادخ  هب  رظن  ود : مدوخ ، هب  رظن  کی : .دشاب  هتـشاد  رظن  ود  دـیاب  دـنک  یم  هک  ییاهاعد  رد  ناسنا 
هدرشف ار  اه  نیا  همه  .تسا  یـسررب  یعون  نیا  دیاش  متفگ  منک و  شومارف  دیابن  ار  ما  هدرک  هک  ییاهاطخ  اهراک و  هللاابذوعن »  » ینعی

رظن زا  هک  منک  یهاگن  مدوخ  عضو  هب  دنک ، یم  نایب  .تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  زا  هک  مناوخ  یم  یتیاور  .مدش  در  مدرک و 
شدوخ لاح  عضو  هب  رظن  کی  دیاب  یعاد  نیاربانب  .تسا  ادخ  هب  تبـسن  هک  مّود  رظن  دـعب  و  ما ؟ هدرک  راک  هچ  هتـشذگ ، رد  ملامعا 

دوخ و هب  هاگن  کی  .دنکب  دراد  اضاقت  وا  زا  هک  شدوخ  يادخ  هب  مه  رظن  کی  دنکب ، شدوخ  يادخ  اب  هتشذگ  رد  شراتفر  رظن  زا 
.ادخ هب  هاگن  کی 

16824 ص :

ص52 ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 2 - ) 1
تایاور زا  همه  هکلب  تسین ، نم  زا  اه  نیا  هک  متفگ  مه  اجنآ  مدرک و  هراشا  ار  یبلطم  مهدزون  بش  هک  تسا  نیا  منهذ  هب  (. 3 - ) 2

.تسا ام  فراعم  و 
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مهاوخ یمن  يزیچ  وت  زا  زیچ ، هس  نیا  رطاخ  هب 

: تسا هیلع ) هللا  تاولـص  ) نیدباعلا نیز  زا  تالمج  نیا   (1) .منیب یم  میاهراک  هب  تبـسن  ار  زیچ  هس  ًالامجا  منکب ، هاگن  هک  مدوخ  هب 
تـساوخرد وت  زا  ات  دراد  یم  زاب  ارم  زیچ  هس  ایادـخ  ٌهَدِـحاَو ؛» ٌهَّلَخ  اَْهیَلَع  ِینوُدَْـحت  َو  ٌثاََلث ، ٌلاَلِخ  َکـَِتلَأْسَم  ْنَع  ِیُنبُجْحَی  ُهَّنِإ  َمُهَّللا  »

هک دوش  یم  بجوم  منک ، یم  رظن  وت  اب  مراتفر  ملامعا و  مقباوس ، مدوخ ، هب  یتقو  ینعی  .تسا  لّوا  رظن  نامه  نیا  دـینک ! ّتقد  .منک 
.مرادن مه  فراعت  چیه  منکن ؛ تساوخرد  وت  زا  نم 

! منک یمن  هاگن  مدوخ  هب 

رظن مدوخ  هب  یتقو  اّما  مدوخ ؛ هن  تسا  وت  هب  ندرک  رظن  نآ  منک و  تساوخرد  وت  زا  هک  دراد  یماو  ارم  زیچ  کی  اـهنت  فرط ، نآ  زا 
رما .يدرک  نم  هب  وت  هک  ار  یناـمرف  نآ  منک ، تساوـخرد  وـت  زا  هک  ارم  دراد  یم  زاـب  ُْهنَع ؛» ُتْأَْـطبَأَف  ِِهب  َتْرَمَأ  ٌْرمَأ  ِیُنبُجْحَی  : » مدرک

.مدرک هاگن  مدوخ  هب  یلّوا  نیا  رد  .مدرک  یهاتوک  يدنک و  نآ  ماجنا  رد  نم  یلو  منکب  ار  راک  نیا  هک  يدرک 

...مدرک اّما  نکن ، یتفگ 

اطخ نامه  متفر و  تعرس  هب  نم  اّما  نکن .»! ار  راک  نآ  « ؛ يدرک نم  هب  تبسن  وت  هک  ییهن  ْهَیلِإ ؛» ُتْعَرْسَأَف  ُْهنَع  ِینَْتیَهَن  ٌیْهَن  َو  ، » مّود  
.دراد یم  زاب  منک  تساوخرد  وت  زا  هکنیا  زا  ار  نم  تسا و  مدوخ  هب  طوبرم  هک  منیب  یم  منک ، یم  هاگن  هک  ار  نیا  .مدرک  ار  هانگ  و 

.مدرک یهاتوک  نآ  يرازگساپس  رد  نم  اّما  يدرک ، تیانع  نم  هب  هک  یتمعن  و  اَهِرْکُش ؛» ِیف  ُتْرَّصَقَف  َّیَلَع  اَِهب  َتْمَْعنَأ  ٌهَمِْعن  «َو 
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دوبن و یتقو  نوچ  منک ، نایب  يرگید  تصرف  رد  ار  اه  نیا  متفگ  .مدرک  در  مدرک و  هراشا  مهدزون  بش  هک  دوب  ییاـه  نآ  (. 4 - ) 1
.مینکب ییاعد  لّسوت و  میتساوخ  یم  هک  دوب  ییاه  بش 
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؟ مینک يرازگساپس  ادخ  زا  هنوگچ 

یلمع هب  هراـشا  اـجنیا  .تسا  یلمع  يرگید  یناـبز و  یکی  میراد و  یبلق  یکی  تمعن : رکـش  تسیچ ؟ تمعن  رکـش  يراذگـساپس و 
ِهِهْجَِوب َلَْبقَأ  ْنَم  یَلَع  َُکلُّضَفَت  َِکَتلَأْسَم  یَلَع  ِینوُدْحَی  َو   » .مدرکن اّما  منک ، فرـصم  وت  ياضر  هار  رد  دـیاب  ینعی  منک ، رکـش  .تسا 

یمن هاـگن  مدوـخ  هب  .تسا  وـت  هـب  هاـگن  دراد ، یم  او  ندرک  تساوـخرد  هـب  ارم  هـک  هـچنآ   (1) ؛» َکـَْیلِإ ِهِّنَظ  ِنْسُِحب  َدَـفَو  َو  َکـَْیلِإ ،
هب ینامگ  شوخ  اب  هدروآ و  ور  تهاگرد  هب  هک  تسا  یسک  رب  وت  لّضفت  دناشک ، یم  وت  زا  ندرک  تساوخرد  هب  ارم  هک  هچنآ.منک 
یم هک  یتمعن  ره  لّضفت و  يارب  ینک  یم  هک  یناسحا  ره  مدـناوخ : مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  هک  لّوا  تیاور  .دـیآ  یم  وت  يوس 

.تسا نیمه  دافم  هک   (2) ؛» اَِهقاَقِْحتْسا َْلبَق  ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْتبُم  اَی  ، » یتسه نآ  رگزاغآ  وت  یهد ،

! يدیدن يدید ، رتش 

هداس ریبعت  کی  ؟(3)  تسا هدـش  روط  نیا  ارچ  الاح  تساوخرد ، يارب  اـشگ  هار  وت  هب  رظن  تسا و  تساوخرد  زا  عناـم  دوخ ، هب  رظن 
زا روط  نیمه  هلمج  نیا  هک  دینکن  رّوصت  يدـیدن ! يدـید ، نم  زا  هانگ  يدـیدن ! يدـید  رتش  ایادـخ ! متفگ : مدرک و  هتـشذگ  رد  يا 

تاولص ) نیدباعلا نیز  هک  مدینـش  .مدوب  مارحلادجـسم  رد  دیوگ : یم  ینامی  سوواط  .تسین  روط  نیا  ًادبا  ًالـصا و  .هدمآ  رد  مناهد 
هک ییادـخ  يا  .یهّزنم  وـت  ادـخ ! يا  يََرت ؛» اـَل  َکَّنَأَـک  یَـصُْعت  َکَناَْحبُـس  : » دـیوگ یم  ار  تـالمج  نیا  مارحلادجـسم  رد  هیلع ) هللا 

.تسا هلمج  نامه  نیا  .ینیب  یمن  ّهنأک  اّما  دوش ، یم  ینامرفان  وت و  ّتیصعم 

دریگ یم  هدیدن  ار  مهانگ 
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اعد 12 هیداجسلا ، هفیحصلا  (. 5 - ) 1
ص75 ج 83 ، راونألاراحب ، (. 6 - ) 2

.تسین يزیچ  مدوخ  زا  تسا و  ام  تایاور  فراعم و  تایآ ، نتم  میوگ  یم  هک  یتاریبعت  نیا  هک  متفگ  ّبترم  (. 7 - ) 3
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؛» َصُْعت َْمل  َکَّنَأَک  ُُملَْحت  َو   » .تسا ییابیز  ریبعت  هچ  دـینیبب  .يریگ  یم  هدـیدن  ار  هانگ  هکلب  ینیب ، یمن  هکنیا  هن  دـیوگ : یم  اجنیا  رد 
فطل ّتبحم و  تقولخم  هب  َکِْقلَخ ؛» َیلِإ  ُدَّدَوَتَت  ، » میا هدرکن  ار  وت  ینامرفان  تیـصعم و  ًالـصا  راـگنا  یهد و  یم  جرخ  هب  يراـبدرب 

بوخ اه  نآ  اـب  ینعی  ینک ، یم  ّتبحم  تقولخم  هب  ینعی  ِعِینَّصلا ؛» ِنْسُِحب  ، » تسا بوخ  ياـهراک  تیاـهراک  نوچ  ارچ ؟ ینک ، یم 
.ینک یم  راتفر 

؟ دراد جایتحا  نم  هب  ادخ 

هک میمهفب  رگا  ًالثم  میتسه ، روط  نیا  ام  نوچ  .دراد  جایتحا  شقولخم  هب  هک  یـسک  لثم  ْمِْهَیلِإ ؛» َهَجاَْحلا  َکـِب  َّنَأَـک  ِعِینَّصلا  ِنْسُِحب  »
یم راتفر  بوخ  تقولخم  اب  دـیوگ : یم  .تسا  نیمه  ام  ترطف  هکنیا  يارب  میریگ ؛ یم  لیوحت  یلیخ  ار  وا  میراد ، جاـیتحا  یـسک  هب 

ینالف ياوه  دـیاب  مییوگ : یم  نامدوخ  هب  طیارـش  نیا  رد  یتقو  تسا  نامدوخ  هناماوع  تاریبعت  لثم  .يراد  جایتحا  وا  هب  ّهنأک  ینک ،
، اه نآ  اب  ندرک  راتفر  بوخ  اب  ینک  یم  ّتبحم  دوخ  قلخ  هب  دیوگ : یم  مه  اجنیا  رد  .تسا  وا  تسد  رد  نامراک  میـشاب ، هتـشاد  ار 

نیا زا  وت  نم ! ياقآ  يا  هکنآ : لاح  و  مُْهنَع ؛» ُِّینَْغلا  يِدِّیَـس  اَی  َْتنَأ  َو  ، » دراد جایتحا  وا  هب  هک  یـسک  لثم  ْمِْهَیلِإ ؛» َهَجاَْحلا  َِکب  َّنَأَک  »
نیمز يور  نیدباعلا  نیز  مدـید  تقو  کی  دـیوگ : یم  ینامی  سوواط   (1) ؛» ًادِـجاَس ِضْرَْألا  َیلِإ  َّرَخ  َُّمث  : » دراد دـعب  .یتسه  زاین  یب 

(2) .ندرک هدجس  هب  درک  عورش  داتفا و 
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ص82 ج 46 ، راونألاراحب ، (. 8 - ) 1
نیا هب  ناتـسود  ات  منکب  يا  هراشا  هک  متفگ  طقف  .مهدب  حیـضوت  منک  یم  هک  یتاریبعت  ات  متـشادن  تصرف  هک  مدرک  ضرع  (. 9 - ) 2

یمظعلا هللا  تیآ  ترـضح  راثآ  رـشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  : عبنم .دـننامن    هرهب  یب  دنتـسه ، نامتاسلج  رد  هک  يرادـقم 
ینارهت یبتجم  اقآ  جاح 
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! تسین ینک ، یم  رکف  هک  يزیچ  نآ  ادخ 

.دنراد تخانش  هک  دنتسه  یناسک  نآ  ایلوا ، نیا  دننک ؟ یم  تبحص  وا  اب  اایلوا ش  روطچ  هک  دینیبب  .میا  هتخانشن  ار  ادخ  وت  نم و 

؟ دش دیهش  هنشت  مردپ  ایآ 

، اقآ زا  تسناوت  ات  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح بکرم  .دمآ  نیمز  هب  دیگنج  هکنآ  زا  دعب  اوشاع  زور  رد  مالّسلا ) هیلع  ) نیـسح دنـسیون : یم 
هیلع ) نیـسح بکرم  نیب  یتّدـم  .درب  یم  موجه  اه  نآ  هب  مه  وا  اّما  دـنیایب ، ولج  هک  دـندرک  یم  هلمح  .درک  تیامح  شبکار  الوم و 

ار مرح  مایخ  هار  درک و  هتشغآ  ار  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح نوخ  هب  شرس  نیسح  بکرم  هرخالاب  .دوب  يریگرد  اه  ثیبخ  نآ  اب  مالّسلا )
شرافـس هـب  اـه ، یب  یب  .دـیآ  یم  مرح  ماـیخ  تمـس  هـب  دـنک و  یم  نویـش  دـشک ، یم  ههیــش  دـنز ، یم  هحیــص  .تـفرگ  شیپ  رد 

تقو کی  .دنتـشادن  يربخ  نوریب  زا  دـندوب و  هدـنام  اـه  همیخ  رد  دـییاین ، نوریب  اـه  همیخ  زا  دوب  هدومرف  هک  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح
هک دندش  هجاوم  یبکرم  اب  اه ، هّچب  اه و  یب  یب  .دنتخیر  نوریب  اه  همیخ  نیا  زا  دندش و  لاحـشوخ  .دیآ  یم  بکرم  يادص  دـندید 

نیا رد  دیوگ ، یم  يزیچ  یـسک  ره  .دنتفرگ  ار  بکرم  فارطا  .تسا  هدش  نوگژاو  شنیز  هتـشغآ و  نوخ  هب  شرـس  درادن ، بکار 
؛»؟ ًاناشْطَع َِلُتق  ْما  یبا  َیِقُـس  ْلَه  یبا  َداوَج  ای  : » تفگ درک ، لاؤس  کی  دـمآ و  ولج  .تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح رتخد  هنادزان ، نایم 

...؟ دش دیهش  هنشت  بل  اب  ای  دنداد  بآ  ار  مردپ  وگب ، نم  هب  تفگ :

( ردق بش   ) هسلج 22 موس -  تسیب و  بش  اعد - 

!؟ دوش یمن  هدیشخب  مّوس  تسیب و  بش  رد  یسک  هچ 

ْعَمْسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  «؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ    
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 
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هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

هچ يویند و  هچ  نارگید و  دوخ و  يارب  هچ  تسا  اعد  هام  نآرق و  توالت  هام  ناضمر  كرابم  هام  مدرک  ضرع  هتشذگ  تاسلج  رد 
.میراد تایاور  رد  مدرک  ضرع  هتشذگ  هسلج  هک  ردق  یلایل  هب  تبـسن  صوصخ  هب  .تسا  هدش  بیغرت  نآ  هب  هک  يورخا  يونعم و 

؟ میهاوخب هچ  ردق  یلایل  رد  دنوادخ  زا  اعد  ناونع  هب  ام  هک  مدرک  ضرع  هتشذگ  هسلج 

تسا هدش  هدولآ  اهاطخ  هب  نامتسد  میتشادن و  یبوخ  هتشذگ  هکنیا  .نامدوخ  هتـشذگ  هب  تبـسن  میمرت  کی ؛ زیچ : ود  مدرک  ضرع 
.دریگب هدیدن  دنک و  میمرت  دزرمایب ، دنک ، وفع  ار  نآ  اعد  اب  دنوادخ  و 

یم میسرت  تادوجوم  مامت  هدنیآ  روما  ردق  بش  رد  نوچ  هدنیآ ؛ لاس  ینعی  نام ، هدنیآ  روما  هب  تبـسن  میـسرت  نیرتهب  هلئـسم  مود ؛
.دوش

دیما زا  رپ  ممشچ  هانگ ، زا  رپ  متسد 

؟ مینک ضرع  ادخ  هب  میزیرب و  یبلاق  هچ  رد  ار  بلطم  ود  نیا  الاح 

یم يوار  .مشاب  هداد  هّبنت  اه  ثحب  رد  مه  ًـالبق  اـسب  هچ  درک و  بلج  ار  نم  هّجوت  یتیاور  مدـید ، یم  هک  تاـیاور  اـهاعد و  نیب  رد 
؛ تسیک منیبب  هک  مدرک  ّتقد  تسا ، زاـمن  لوغـشم  هک  مدـید  ار  یـصخش  .مدیـسر  دوسـالارجح  هب  مدوب ، مارحلا  دجـسم  رد  دـیوگ 

غراف زامن  زا  هکنیا  ات  متفرگ  رظن  ریز  ار  ترـضح  .تسا  مراهچ  ماما  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نیدـباعلا نیز  مدـید  مدرک  ّتقد  هک  بوخ 
؛» ُلوُقَی َلَعَج  َو  ، » درک دـنلب  نامـسآ  هب  ییاتود  ار  شناتـسد  فک  ِءاَـمَّسلا ؛» َیلِإ  ِْهیَّفَک  َنِطاـَب  َعَفَر  َو  : » هک دـنک  یم  ریبعت  يوار  .دـش 

اَمُُهتْدَدَم ْدَق  ، » تسا نم  تسد  ود  اه  نیا  َياَدَی ؛» ِهِذَه  ! » نم ياقآ  نم ! ياقآ  يِدِّیَـس ؛» يِدِّیَـس  : » دومرف ار  تالمج  نیا  درک و  عورش 
زارد وت  يوس  هب  هک  ار  میاـه  تسد  ًهَءُولْمَم ؛» ِبُونُّذـلِاب  ، » تسه زیچ  کـی  اـما  مدرک ، زارد  وـت  يوـس  هب  ار  اـه  تسد  نیا  َکـَْیلِإ ؛»
دیما زا  رپ  میاه  مشچ   (1) ؛» ًهَدوُدْـمَم ِءاَجَّرلِاب  ، » اّما منک ، یم  هاگن  وت  يوس  هب  مه  میاه  مشچ  اب  َياَْنیَع ؛» َو  ، » تسا هاـنگ  زا  رپ  مدرک ،

.تسوت هب 
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؟ میوگب هچ  ادخ  هب  اه  بش  نیا 

ياقآ ادخ ! مییوگب : مینک و  دنلب  ار  نامیاه  تسد  .تسا  هداد  دای  ام  هب  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نیدباعلا نیز  مییوگب ؟ هچ  ادخ  هب  بشما 
دیما اجر و  زا  رپ  مه  نآ  اّما  ما  هتخود  وت  يوس  هب  مه  میاه  مشچ  تسا ، هاـنگ  زا  رپ  اـّما  مدرک  زارد  وت  يوس  هب  ار  میاـه  تسد  نم !

.تسوت هب  نم 

! يوش یم  هدیشخب  وشن ! سویأم 

: دهدب هار  يدیدرت  شدوخ  هب  دیابن  تقو  چـیه  ناسنا  ردـق ، مایا  رد  صوصخ  هب  اعد و  باب  رد  هک  منک  ضرع  ار  نیا  متـساوخ  یم 
زا قح  تمحر  زا  سأی  دـینادب ! ار  نیا  .تسام  یمتح  فراعم  تایآ و  ءزج  نیا  .دـنک  در  سویأـم و  ار  اـم  هک  تسین  روط  نیا  ادـخ 

.دیهدن هار  ناتدوخ  هب  یسأی  چیه  هک  دنهد  یم  اوتف  همه  مه  نامیاهقف  تسا ، هریبک  ناهانگ 

! ... مرسپ يا 

، هدرک مالسلا ) هیلعنیـسح  ماما  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هک  ییایاصو  رد  لوقعلا ، فحت  رد  نومـضم  نیا  هک  تسه  تیاور  ات  ود  یکی 
سویأم ار  اهراک  هانگ  تقو  چیه  مرسپ !  (1) ؛» ًاِبنْذُم ْسِیُْؤت  َال  َّیَُنب  ْيَأ  : » دیامرف یم  میوگ ، یم  ار  شا  هلمج  کی  نم  تسا و  دوجوم 

.تسام فراعم  نیع  نیا  .نکن 

! موش یم  تقیفر  نم 

ِیف يِرْکِذ  ُلْهَأ  ِیتَداَیِز َو  ِیف  يِرْکُش  ُلْهَأ  ِیتَفاَیِض َو  ِیف  ِیتَعاَط  ُلْهَأ  مالّـسلا ) هیلع  ) َدُواَد َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  : » تسا يرگید  تیاور  رد 
تقو چیه  نم  ِیتَمْحَر ؛» ْنِم  ْمُهُِسیوُأ  َال  ِیتَیِصْعَم  ُلْهَأ  َو  ، » دنرکش لها  یضعب  دنرکذ و  لها  یضعب  دنا ، تعاط  لها  یضعب  ِیتَمِْعن ؛»
هبوت رگا  .موش  یم  ناشتـسود  نم  ْمُُهبِیبَح ؛» اـَنَأَف  ، » دـننک هبوت  رگا  اُوباـَت ؛» ْنِإ  ، » منک یمن  سویأـم  مدوخ  تمحر  زا  ار  اـهراک  هاـنگ 

تیانع ناشتساوخرد  هب  .مهد  یم  ار  اه  نآ  باوج  نم  دننک ، تساوخرد  رگا  ْمُُهبیُِجم ،» اَنَأَف  اْوَعَد  ْنِإ  َو  « ؛ موش یم  تقیفر  نم  ینک ،
.میراد یبیجع  تاریبعت  باب  نیا  رد  .منک  یم  هجلاعم  ار  اه  نآ  مدوخ  دنوشب ، رامیب  رگا  (2) و  ؛» ْمُُهبِیبَط اَنَأَف  اوُضِرَم  ْنِإ  َو  ، » منک یم 

16830 ص :

ص91 لوقعلا ، فحت  (. 3 - ) 1
ص42 ج 74 ، راونألاراحب ، (. 4 - ) 2

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5633 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5147_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5147_2
http://www.ghaemiyeh.com


! تسا هنوگ  نیا  ادخ 

ُنَظ ُنُسْحَی  َال  : » دندومرف یم  ار  تالمج  نیا  دـندرک و  یم  تبحـص  دـندوب و  هتـسشن  ربنم  يور  رب  مرکاربمغیپ  هک  مدـید  یتیاور  رد 
نامگ نامه  هب  مه  ادخ  هکنیا  رگم  درب ، یمن  ادخ  هب  کین  نامگ  يا  هدنب  چیه  ِنِمْؤُْملا ؛» ِهِْدبَع  ِّنَظ  َْدنِع  ُهَّللا  َناَک  اَّلِإ  ِهَّللِاب  ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع 

نوچ ُتاَْریَْخلا ؛» ِهِدَِیب  ٌمیِرَک  َهَّللا  َّنَِأل  ، » درذگ یم  بشما  نیمه  سپ  درذگب ، نم  زا  هک  مراد  دیما  بشما  ینعی  .دنک  یم  لمع  شکین 
؛» ُهَءاَجَر ُهَّنَظ َو  َِفلُْخی  َُّمث  َّنَّظلا  ِِهب  َنَسْحَأ  ْدَق  ُنِمْؤُْملا  ُهُْدبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ِییْحَتْـسَی  ، » تسا تاریخ  شتردق  تسد  رد  تسا و  میرک  ادخ 
ار شیاعد  هک  دشاب  هتـشاد  ّنظ  نسح  وا  هب  شنمؤم  هدـنب  هکنیا  زا  ُنِمْؤُْملا ؛» ُهُدـْبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ، » دـنک یم  مرـش  دـنوادخ  هللاابذوعن ،» »

کین ِنامگ  ادخ  هب  امش   (1) ؛» ِْهَیلِإ اُوبَغْرا  َّنَّظلا َو  ِهَّللِاب  اُونِـسْحَأَف  ، » تسین هنوگ  نیا  ادخ  .دنک  لمع  شفالخ  رب  دعب  دنک و  یم  لوبق 
ود ره  زا  اجنیا  رد  دینک ! ّتقد  .دیدنبب  دیما  وا  هب  دینک و  بلط  وا  زا  دینک ، وا  يوس  هب  ور  ینعی  دیـشاب  هتـشاد  تبغر  ادخ  هب  دـیربب ،

.دنبب دیما  دیوگ : یم  دیما  رظن  زا  مه  دنک و  یم  یهن  سأی  هلئسم  رظن  زا  مه  ینعی  دنک  یم  حرطم  وس 

نامز ماما  تسد  رد  نم  ِیگدنز 

بـش تسا ، روما  یـسررب  بش  ریدـقتلا و  هیل  مهدزون  بش  میدرک  هراـشا   (2) .منک ضرع  ردـق  یلایل  باـب  رد  متـساوخ  یم  ار  نیا 
، موس تسیب و  بش  دوش و  یم  طبض  تبث و  يدرف  دوجوم و  ره  هب  تبسن  هدنیآ  لاس  ینعی  هدنیآ  روما  هک  تسا  یبش  مکی  تسیب و 

یم اجنیا  رد  .دـننک  یم  اضما  ناشیا  دوش و  یم  هضرع  هیلع ) هللا  تاولـص  ) ناـمز ماـما  تمدـخ  روما ، ینعی  تسا ، ءاـضمالا  هلیل  بش 
.هدش يرتشیب  شرافس  موس  تسیب و  بش  مکی و  تسیب و  بش  هب  تبسن  ام  تایاور  رد  هک  مینیب 
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زامن اعد ، اعد ، اعد ،

: َلاَـق : » دـنک یم  لـقن  راـسی  نب  لیـضف  هک  تسه  یتیاور  رد  .میراد  ار  بلطم  نیا  موس  تسیب و  بش  مکی و  تسیب و  بش  باـب  رد 
ماما ینعی  ُْلیَّللا » َلوُزَی  یَّتَح  ِءاَعُّدـلا  ِیف  َذَـخَأ  َنیِرْـشِع  ٍثاََلث َو  ُهَْلَیل  َنیِرْـشِع َو  يَدْـحِإ َو  ُهَْلَیل  َْتناَک  اَذِإ  مالّـسلا ) هیلع  ) ٍرَفْعَج ُوبَأ  َناَک 
مامت بش  ات  موس  تسیب و  مکی و  تسیب و  بش  دینک ! تقد  بوخ  .درک  یم  اعد  روط  نیمه  ار  بش  ود  نیا  هیلع ) هللا  تاولـص  ) رقاب

اعد ردـق  یلایل  صوصخ  هب  ناضمر و  كراـبم  هاـم  رد  مدرک : ضرع  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  نیا  .درک  یم  اـعد  شا  همه  دـش  یم 
(1) .دـندناوخ یم  زامن  بش  رـس  زا  مالّـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  درادـن  تیاور  رد  .تسا  هدـش  شرافـس  نآ  هب  دوش و  یم  باجتـسم 

یم دـش  یم  مامت  بش  هکنآ  زا  دـعب   (2) ؛» یَّلَـص ُْلیَّللا  َلاَز  اَذِإَف  ، » دـش یم  مامت  هک  بش  ینعی  ُْلیَّللا ؛» َلوُزَی  یَّتَح  ِءاَعُّدـلا  ِیف  َذَـخَأ  »
.دندناوخ یم  زامن  حبص و  زامن  هلفان  غارس  دنتفر 

اعد ِبش  ود 

: میوگب مهاوخ  یم  لیـضف  تیاور  هب  عجار  اّما  .دـنناد  یم  ردـق  هلیل  ار  موس  تسیب و  بش  ام  ناگرزب  زا  یـضعب  هک  تسه  ریبعت  نیا 
اعد ار  بش  ود  نیا  ترضح  هک  دوش ، یم  اضما  موس  تسیب و  بش  دوش و  یم  هتشاگن  طبـض و  تبث و  تارّدقم  مکی  تسیب و  بش 

.دندرک یم 

نک ضوع  ار  تریدقت 
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نهذ هب  تسا  نکمم  .تسا  بوخ  شرّکذـت  یلو  دـشاب  يرارکت  اسب  هچ  ما و  هتفگ  مه  ًالبق  ار  نیا  موس ؛ تسیب و  بش  هب  عجار  اـّما 
تسیب و رد  ار  روما  نوچ  دش ، هتشون  ام  تشونرـس  دنتـشون و  ام  يارب  دوب  انب  هک  هچره  میدرک و  در  ار  مکی  تسیب و  بش  هک  دیایب 

لوبق .درکن  فرصت  مکی  تسیب و  هتشون  رد  ناوتن  هک  تسین  روط  نیا  .ریخ  باوج : .دنک  یم  حیشوت  اقآ  ینعی  دننک ، یم  اضما  موس 
اجنیا رد   (1) ؛» ُِتْبُثی ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » .درک داـجیا  یتارییغت  نآ  رد  دوش  یم  اـّما  تسا  اـضما  بش  موس  تسیب و  بش  هک  میراد 

هناخ رد  تشادن ، یبوخ  طیارـش  هدنیآ  لاس  هک  يدید  رگا  موس  تسیب و  بش  رد  .دننک  یم  ضوع  ار  ریدقت  درادن و  یلاکـشا  چیه 
.درک دنهاوخ  ضوع  ار  نیا  دشاب ، هجو  نیرتهب  هب  طیارش  هک  وگب  ادخ  هب  نک و  يراشفاپ  ورب ، ادخ 

درب یم  نیب  زا  ار  الب  اعد ،

، دینک اعد  هکنیا  هب  داب  امش  رب  َءاَلَْبلا ،» ُّدُرَی  ِهَّللا  َیلِإ  َبَلَّطلا  ِهَِّلل َو  َءاَعُّدلا  َنِإَف  ِءاَعُّدلِاب  ْمُْکیَلَع  : » تسا مالّسلا ) هیلع  ) متفه ماما  زا  تیاور 
اَّلِإ َْقبَی  َْمل  َیُِضق َو  َرُِّدق َو  ْدَق  َءاَلَْبلا َو  ُّدُرَی  ، » دنک یم  در  ار  يراتفرگ  عون  ره  اه و  يدب  الب ، نیا ، هک  دینک  بلط  تساوخرد و  ادخ  زا 

اـضما زونه  یلو  هدش ،  هتـشون  ردق  اضق و  ناونع  هب  هدش و  ریدـقت  هک  تسا  ییالب  نامه  نیا  .دـنک  یم  در  ار  الب  اعد   (2) ؛» ُهُؤاَْضمِإ
.تسا هدشن 

زاس تشونرس  ِبش 

يویند داعبا  مامت  ظاحل  زا  تساوخ ، یم  ناملد  هک  نانچنآ  مکی ، تسیب و  بش  رگا  نوچ  .تسا  تشونرـس  بش  بشما ، هک  دینادب 
نادرگ و رب  ار  مریدقت  ایادخ ! هک : ینک  اعد  يورب و  ادخ  هناخ  رد  یناوت  یم  بشما  دوب ؛ هدشن  هتـشون  دـیاب  هک  روط  نآ  يورخا ، و 

یم دینک ! هجوت  .دـندرک  یم  هیکت  رتشیب  موس  تسیب و  بش  يور  رب  ام  ناگرزب  اذـل  .دـنک  یم  لوبق  وا  نک ؛ بوخ  ار  همه  نم  يارب 
.تسا زاس  تشونرس  بش  هک  تسا  موس  تسیب و  بش  دنتفگ 
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مینک یم  شومارف  هک  ییاعد 

، میتسه نامدوخ  هک  ییاج  نیمه  رد  ای  مینک  تکرـش  سلاجم  نیا  رد  ات  میتفا  یم  هار  هک  یعقوم  هکنیا  نآ  مهدـب و  يرگید  رّکذـت 
ام دنتفگ و  اعد  سامتلا  ام  هب  ًالثم  .میهاوخ  یم  نارگید  هب  عجار  نامدوخ و  هب  عجار  ادخ  زا  هک  تسا  نامنهذ  رد  يرایـسب  ياهزیچ 

همه اعد  عقوم  اّما  میا  هتفرگ  رظن  رد  ییاهزیچ  .میتسه  التبم  مه  نام  همه  هتبلا  مینک و  اعد  مه  اه  نآ  يارب  هک  تسا  نامنهذ  رد  مه 
یلکشم رهاظ  ظاحل  زا  نیا  مینک ؟ راک  هچ  اجنیا  الاح  .دشاب  هتـشاد  دای  هب  ار  شا  همه  هک  تسا  یـسک  رتمک  .دنام  یمن  نامدای  شا 

.منک یم  هراشا  یتفرعم  رما  ود  هب  دعب  مناوخب و  مهاوخ  یم  تیاور  ات  ود  .تسا 

! اعد زا  لبق  ِتجاح 

ٍدَّمَُحم یَلَع  ِهاَلَّصلا  ِءاَنَّثلِاب َو  ُأَْدبَیَف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَجاَْحلا  َُهل  ُنوُکََیل  َْدبَْعلا  َنِإ  لاق : : » هک تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور 
دمح نتفگ و  انث  هب  دنک  یم  عورـش  .دنک  اعد  ادخ  رـضحم  رد  دـهاوخ  یم  دراد و  یتجاح  هدـنب  ُهَتَجاَح ؛» یَْـسنَی  یَّتَح  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو 

راک هچ  دیاب  الاح  .دوش  یم  شومارف  تسین و  شدای  همه  شیاه  تجاح  ُهَتَجاَح ؛» یَْسنَی  یَّتَح   » (1)، تسا اعد  بادآ  ءزج  هک  ندرک 
.تسا هداد  ار  شتجاح  ادخ  دنک  يراج  نابز  هب  هکنآ  زا  لبق   (2) ؛» َُهلَأْسَی ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َُهل  ُهَّللا  اَهیِضْقَیَف  : » دیامرف یم  دنک ؟

! يدش هدیشخب  هبوت  زا  لبق 

رد  (3) ؛» یُنلَأـسَی نَأ  َلـبَق  ُهَتیَطعَأ  یَتلَأـسَم  نَع  يرکِذ  ُهَلَغَـش  نَم  یلاـعَت : هللا  َلاـق  : » تسا مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  رگید  تیاور 
دنتفگ نابز  هب  هک  یناسک  نآ  ات  وا  هب   (4) ؛» َنِیِلئاَّسلا یِطْعُأ  اَم  َلَْضفَأ  ُُهْتیَطْعَأ  ِیَتلَأْسَم  ْنَع  يِرْکِذ  ُهَلَغَش  ْنَم  : » دراد تایاور  زا  یـضعب 

وت دـنوادخ  يدـش ، نامیـشپ  ًاعقاو  یتقو  هک  تسا  نیمه  مه  هبوت  باب  رد  .تسا  تایاور  دافم  نیع  ام و  فراعم  ءزج  نیا  .مداد  رتهب 
ار شتجاح  دـنک ، تساوخرد  هکنآ  زا  لبق  .میتسه  وربور  يدوجوم  هچ  اـب  بشما  دـینیبب  .دزرمآ  یم  ینک  رافغتـسا  هکنآ  زا  لـبق  ار 

یم ار  نات  هناخ  رد  یـصخش  هکنیا  لثم  .دهد  یم  دهاوخ ، یم  ار  هتـساوخ  نیا  هدمآ و  دـبع  دـیمهف  هک  نیمه  .تسا  هدرک  هدروآرب 
یم هک  يزیچ  نآ  میور و  یم  .تسا  هدـمآ  هچ  يارب  دـیناد  یم  دـهاوخ و  یم  هچ  هک  دـیمهف  یم  دز ، ار  رد  هک  یعقوم  نامه  دـنز ،

هک تسا  نیمه  رطاخ  هب  میا ، هتخانـشن  ار  نامیادخ  ام  .یهد  یم  وا  هب  دزادنایب  ور  وت  هب  دـهاوخب  هکنآ  زا  لبق  .میهد  یم  ار  دـهاوخ 
ار وا  ادـخ  دـشاب ، هدـش  نامیـشپ  مه  شناـهانگ  زا  ًاـعقاو  دورب و  ادـخ  رـضحم  هب  سک  ره  بشما ، هک  دـینادب  .میوش  یم  برطـضم 

.دنک یم  هدروآرب  دشاب  هتفر  شدای  رگا  یّتح  دشاب ، هتشاد  یتجاح  ره  هدیزرمآ و 
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اعد دعب  دتسرفب و  تاولص  دنک ، رافغتسا  دعب  دتسرفب و  تاولص  لوا  هک  تسا  لکش  نیا  شبادآ  میتفگ : مه  اعد  باب  رد  (. 11 - ) 1
.دنک
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...هتخوس مین  ِرد 

( اهیلع هللا  مالـس  ) ارهز دوخ  زا  هلمج  دـنچ  لّوا  .تسا  ردـقلا  هلیل  نطاب  هب  ملـسوت  دـیناد ؛ یم  مه  نات  همه  تسا و  مولعم  نم  لـسوت 
رب ار  نآ  دز و  هتخوس  مین  ِرد  نآ  هب  يدـگل  نانچ  ٌلِماَح ؛» اَنَأ  َیَلَع َو  ُهَّدَرَف  ِِهلْجِِرب  َباَْبلا  َلَکَر  َو   » .منک یم  لقن  هثداـح  نآ  هب  تبـسن 

يدگل دیوگ : یم  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز .دیـشک  یم  هنابز  شتآ  ُرَعُْـست ؛» ُراَّنلا  َو   » .مدوب رادراب  نم  هک  یلاح  رد  تخادنا ، نم  يور 
یم ار  نم  هرهچ  دیـشک و  یم  هنابز  شتآ  .مداتفا  نیمز  يور  رب  تروص  اب  نم  یِهْجَو ؛» ُعَفْـسَت  َو  ، » تخادـنا نم  يور  رب  ار  رد  دز و 

سمکحم یلیس  نانچ   (1) ؛» ِینُذُأ ْنِم  یِطُْرق  َرَثَْتنا  یَّتَح  « ؟ دوب هنوگچ  یلیـس  اّما  .دز  یلیـس  نم  هب  تسد  اب  هِدَِیب ؛» ُبِرْـضَیَف   » .دنازوس
.دش هدنکارپ  نم  ياه  هراوشوگ  هک  دز 

هسلج 21 درادن -  يّدح  اعد  اعد - 

! داد یم  تساوخ ، یم  ادخ  رگا  ناطیش : نخس 

ْعَمْـسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  «؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(2)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم   

هچ نارگید ، دوخ و  يارب  ندرک  ریخ  هب  ياعد  ینآرق و  تایآ  توالت  ناضمر ، كراـبم  هاـم  رد  هکنیا  دوب و  اـعد  هب  عجار  اـم  ثحب 
اعد ّتلق  هلئـسم  نیب  هک  مدرک  ضرع  هتـشذگ  هسلج  رد  .تسا  هدش  بیغرت  نآ  هب  تسا و  هدمآ  ام  فراعم  رد  يورخا  هچ  يویند و 

رد تبسانم  نیا  هب   (3) «. ءالَبلا َلََزن  ءاعُّدـلا  َّلَق  اِذا  : » دوب مرکاربمغیپ  زا  هک  مدـناوخ  مه  ار  نآ  تیاور  تسا و  يا  هطبار  الب  ترثک  و 
.مدش دراو  میتشاد  تایاور  رد  هک  هلئسم  نیا 
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مه هتـشذگ  هسلج  رد  هک  تسا  حرطم  مه  اـم  تاـیاور  رد  هک  میراد  يا  یّلک  نوناـق  .دـنک  ساـیق  قولخم  هب  ار  قلاـخ  دـیابن  ناـسنا 
غارـس ادتبا  داتفا ، مراک  هب  هرگ  مدش و  جاتحم  رگا  هک  تسه  مه  طخـس  دروم  هکنیا  درادن و  شوخ  دنوادخ  هک  تسا  نیا  مدناوخ ؛

.يورب وا  غارس  هب  لّوا  هک  دراد  تسود  تسا ، نآ  سکع  هکلب  مورب ؛ مدوخ  لثم  یقولخم 

؟ دنک یمن  تیانع  ادخ  ارچ 

یتقو هک  دـیدومرف  امـش  مییوگ : یم  ادـخ  هب  یلیخ  هکنیا  نآ  موش و  یم  مّود  بلطم  دراو  دـعب  منک و  یم  حرط  ار  یبلطم  اـجنیا  رد 
الاح .منک  یم  باجتسم  ار  اعد  مرب و  یم  تّذل  راک  نیا  زا  نم  نوچ  ایب ، نم  شیپ  لّوا  یتشاد  تجاح  دمآ و  شیپ  تیارب  يراتفرگ 

.دندومرفن تمحرم  تیانع و  اّما  میراد ، ار  تجاح  يراتفرگ و  نیا  ام  ایادخ ! میتفگ : میتفر و  ادخ  هناخ  رد  هک 

هرگ ندرکزاب  يارب  تاقولخم  يراشفاپ 

هدروخرـس یّلک  روط  هب  هک  تسین  روط  نیا  ییوگ  باوج  مدـع  يریبعت  هب  تساوخرد و  کی  اب  هک  دراد  دوجو  نیا  ناسنا  داـهن  رد 
هداتفا نامراک  هب  يا  هرگ  رگا  میتسین ؟ روط  نیا  ام  لاح  .دننک  یم  رارـصا  يراشفاپ و  عقاوم  نیا  رد  هک  مینیب  یم  تاقولخم  رد  .دوش 

هب ات  منک  یم  رارکت  يراشفاپ و  دزادنایب ، هار  ار  نامراک  دـناوت  یم  تسا و  هتخاس  یـسک  تسد  زا  هرگ  ندرک  زاب  هک  میراد  نیقی  و 
روط نیا  ًادبا  ًالـصا و  مور ؟ یم  نیئاپ و  مزادنا  یم  ار  مرـس  ایآ  درکن ، زاب  ار  هرگ  متفگ و  وا  هب  هک  هعفد  کی  لاؤس : .مسرب  مدصقم 

.تسا ام  داهن  رد  نیا  هکلب  تسین ،

! نکب رارصا  هن  ورب و  هن 

تـسود ار  قولخم  هب  ندرک  هعجارم  شا ، هدنب  يارب  ادتبا  رد  ادـخ  هک  روط  نامه  .دـنک  یم  قدـص  شور  نیمه  مه  ادـخ ، باب  رد 
غارـس هکنیا  ینعی  درادـن ؛ تسود  ار  قولخم  لـباقم  رد  ندرک  رارـصا  مه  روـط  ناـمه  ییاـیب ، نم  غارـس  دـیاب  دـیوگ  یم  درادـن و 

هک شدوخ  هب  تبـسن  سکع   (1) .دـیآ یم  شدـب  ار  شدـعب  يراشفاپ  نتفر و  لـصا  .ینک  رارـصا  ّبترم  مه  دـعب  يورب و  یقولخم 
.دیآ یم  ششوخ  رتشیب  ینک  يراشفاپ  رارصا و  هچ  ره  دراد و  تسود  ار  شدوخ  هب  هعجارم 
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! درادن تسود  ادخ 

رد دهد و  یم  شتقو  هب  ادخ  هک  منک  ضرع  دیاب  .دیآ  یم  مشوخ  دبع  نآ  يادص  زا  نم  دیوگ  یم  ادخ  هک  میراد  تیاور  رد  ًالصا 
َهِرَک َهَّللا  َنِإ  مالّسلا ) هیلع  ) َلاَق : » تسا هیلع ) هللا  تاولص  ) قداص ماما  زا  تیاور  .دنک  یم  لمع  هدش  باسح  قیقد و  شناگدنب  تباجا 

ینعی َهِرَک »  » .دراد یمن  شوخ  ار  رگیدـکی  زا  ناشـشهاوخ  رد  مدرم  يراشفاپ  ادـخ ، َِهلَأْسَْملا ؛» ِیف  ٍضَْعب  یَلَع  ْمِهِـضَْعب  ِساَّنلا  َحاَْحلِإ 
َّنِإ ، » ینک رارصا  ّبترم  یتفر  وا  رـضحم  هب  یتقو  هک  دراد ؛ یم  تسود  شدوخ  يارب  ار  نیا  ِهِسْفَِنل ؛» َِکلَذ  َّبَحَأ  َو  ، » دیآ یم  شدب 

.ینک هبلاطم  تساوخرد و  تسا ، ادخ  دزن  رد  هچنآ  زا  هک  دراد  یم  تسود  دنوادخ   (1) ؛» ُهَْدنِع اَم  َبَلُْطی  َلَأُْسی َو  ْنَأ  ُّبُِحی  َهَّللا 

تسادخ تسد  زیچ  همه 

؛» ُهَْدنِع اَم  : » دراد اجنیا  اّما  .دراد  تسود  دیآ و  یم  ششوخ  ار  هعجارم  هک  مدرک  ضرع  .مهدب  حیـضوت  ار  ُهَْدنِع ؛» اَم   » دیاب اجنیا  رد 
هدارا روط  ره  هک  تسا ؛ یهلا  تردق  ِتسد  رد  هک  هچنآ  ینعی  تسا ؛ قح  تردق  دی  رد  هک  هچنآ  دارم  .تسا  ادخ  دزن  رد  هک  هچنآ 

لبق ياه  ثحب  رد  ؟(2)  دشاب هتـشادن  نآ  رب  تردق  ادخ  دشابن و  ادخ  دزن  هک  تسه  يزیچ  ایآ  لاؤس : .دنک  لمع  دـناوت  یم  دـنک ،
هکلب میرادن ، دشابن  نآ  هب  رداق  ادخ  دشاب و  نم  جایتحا  دروم  هک  يزیچ  دـشاب ؛ لوقعم  دـیاب  دـهاوخ  یم  مدآ  هک  یتجاح  ما ، هتفگ 

.تسا وا  تردق  دی  رد  روما  مامت 

! هاوخب ار  مراد  رایتخا  رد  نم  هک  هچنآ 

یهاوخب هچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  تسیچ ؟ شیانعم  .یهاوخب  نم  زا  تسا ، نم  شیپ  هک  هچنآ  مراد  تسود  دـیوگ : یم  ادـخ 
هک هچنآ  دراد  تسود  ُهَدـْنِع ؛» اَـم  َبَلُْطی  َلَأُْـسی َو  ْنَأ  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  : » یهاوخب نم  زا  مراد  تسود  يراد  زاـین  هچ  ره  .مهد  یم  وت  هب 

.دشابن وا  تردق  تسد  رد  هک  مهاوخب  يزیچ  نم  هک  تسین  روط  نیا  .دینک  هبلاطم  تساوخرد و  تسا  وا  دزن  رد 
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ص374 ج 90 ، راونألاراحب ، (. 4 - ) 1
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؟ دوش یم  هتسخ  ادخ  ینک  یم  رکف 

ياـج ار  ادـخ  هک  دـیاین  تنهذ  هب  نیا  هبترم  کـی  هک : تسا  نآ  رد  یـشخب  دراد ؛ دوـجو  ییاـبیز  هتکن ي  ریبـک  نشوـج  ياـعد  رد 
یگتـسخ اعد  لاؤس و  هبلاطم و  هلئـسم ي  باب  رد  وا  .دوش  یم  هتـسخ  دیآ و  یم  شدب  يراشفاپ  زا  وا  ینک  رکف  يراذـگب و  تدوخ 

یمن هوتـس  هب  ار  وا  تقو  چـیه  ناگدـننک  يراشفاپ  ِيراشفاپ  نیِِّحلُْملا ؛» ُحاَْـحلِإ  ُهُمِْرُبی  اـَل  ْنَم  اَـی  : » تسا روط  نیا  ادـخ  .تسا  ریذـپان 
.دروآ

درادن يّدح  اعد 

يراشفاپ و هلئـسم  رد  هک  تسین  روط  نیا  مینک ؟ اعد  راب  دنچ  هک  دـشاب  هدـمآ  نیا  ناشنهذ  رد  اه  یـضعب  هک  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
عجار .میرادن  مینک » تیاعر  دیاب  ار  نآ  ام  دشاب و  هدش  نییعت  یفقس   » هک تروص  نیا  هب  .دنشاب  هدرک  نییعت  یفقـس  اعد  رد  رارـصا 
.تسا ّلقا  نیا  نم  رظن  هب  اسب  هچ  دـنا و  هدرک  یم  رارکت  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  هدرک  یم  هک  ییاهاعد  هب  یتقو  مرکاربمغیپ ، هب 
رثکادح تسا و  ّلقادح  رظن  هب  هدش ، لقن  ربمغیپ  دوخ  زا  نوچ  دشاب و  ّلقا  نیا  منک  یم  رکف  میرادن و  رثکادـح  فقـس  نییعت  رد  ام 

يرثکادـح تایاور  ار  اه  نیا  دـندرک ، دروخرب  تاـیاور  نیا  هب  رگا  اـت  دـننک  ّتقد  قیقحت  لـها  دـیاب  هک  تسا  يا  هتکن  نیا  .تسین 
.دنریگن

درک یم  رارکت  راب  نیدنچ  ار  اعد  ربمغیپ 

َو ، » درک یم  رارکت  راب  هس  درک ؛ یم  اعد  ربمغیپ  هاگره  ًاثاََلث ؛» اَعَد  اَعَد  اَذِإ  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ) یبن ناـک  : » دراد یتیاور  رد 
يرگید تیاور  رد  .درک  یم  رارکت  ار  دوخ  هتـساوخ  راـب  هس  دـنکب  تساوخرد  تساوخ  یم  هک  تقو  ره  (1) و  ؛» اًثاََلث َلَأَس  َلَأَس  اَذِإ 

اًثاََـلث َوُعْدَـی  ْنَأ  ُُهبِْجُعی  َناَـک  مّلـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ) هللا لوـسر  َّنَأ  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  لـقن  دوعـسم  نب  هللادـبع  هک  تـسا 
هک دنک  شزرمآ  بلط  راب  هس  دنک و  رارکت  راب  هس  ار  دوخ  ياعد  هک  تشاد  شوخ  درب و  یم  تّذل  ربمغیپ  ینعی   (2) ؛» اًثاََلث َرِفْغَتْسَیَو 

.تسا یّلقادح  فقس  نیا  نم  رظن  هب  هتبلا  تسا ؛ اعد  رافغتسا و  مه  نآ 
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هاوخب راب  هس  زا  رتشیب 

رارکت باب  رد  اضاقتو  اعد  هب  تبـسن  اّما  مدرک  حرطم  دوب  ّلقادح  هکنآ  نم  .ما  هدـید  يدایز  تایاور  اعد  رد  رارکت  هلئـسم  باب  رد 
ار راک  نیا  یهاوخ  یم  رگا  هک  ...و  دنک  مّنهج  هب  نتفرن  ياضاقت  دنک و  تشهب  ياضاقت  ناسنا  هک  میراد  مّنهج  تشهب و  هب  تبـسن 

یـسک رگا  ٍتاَّرَم ؛» َثاََلث  َهَّنَْجلا  َلَأَس  ْنَم  : » دومرف ترـضح  هک  تسا  مرکاربمغیپ  زا  تیاور  .دشاب  ّرثؤم  ات  وگب  راب  هس  ّلقادح  ینکب ،
دراو ار  وا  اـهلاراب ! دـنک : یم  ضرع  ادـخ  هب  تشهب  َهَّنَْجلا ؛» ُْهلِخْدَأ  َّمُهَّللا  ُهَّنَْجلا  َْتلاَـق  ، » دـنک تساوـخرد  ار  تشهب  ادـخ  زا  راـب  هس 

؛» ٍتاَّرَم َثاََلث  ِراَّنلا  ْنِم  َراَجَتْسا  ْنَم  َو  ، » دش هتفگ  هک  تسا  یبلطم  نامه  ساسارب  راب  هس  نیا  هک  منک  هراشا  متساوخ  یم  .نک  تشهب 
مّنهج ُراَّنلا ؛» َْتلاَق  ، » دربب هانپ  ادخ  هب  راب  هس  ٍتاَّرَم ؛» َثاََلث  ِراَّنلا  ْنِم  َراَجَتْـسا  ْنَم  َو  ، » دربب هانپ  ادـخ  هب  خزود  زا  راب  هس  یـسک  رگا  و 

رد رارکت  باب  رد  هک  منک  ضرع  ار  نیا  متـساوخ  یم  .هدـب  هاـنپ  مّنهج  زا  ار  وا  اراـگدرورپ !  (1) ؛» ِراَّنلا ْنِم  ُهْرِجَأ  َّمُهَّللا  : » دـیوگ یم 
هتبلا .تسا و  راب  هس  نآ  ّلقادـح  هک  ما  هدـید  تایاور  رد  هکنیا  نآ  و  تسیچ ؟ نآ  فقـس  هک  دـنک  لاؤس  یـسک  تسا  نکمم  اعد ،

.تسین روط  نیا  ...و  دوش  یم  هتسخ  ادخ  ًالثم  هللاابذوعن ،» هکنیا «  هب  شابن ، مه  فرط  نآ  سپاولد 

! تسا نیمک  رد  ناطیش 

هراشا متـساوخ  یم  طقف  .موشب  ثحب  نآ  دراو  مهاوخ  یمن  ما و  هدرک  حرطم  اعد  هب  عجار  حاحلا و  باب  رد  ًاـقباس  ار  اـه  ثحب  نیا 
هکنیا يارب  دراد ، یفلتخم  ياه  هار  ناطیش  .دهدن  ناتبیرف  ناطیش  هک  دشاب  عمج  ناتساوح  هکنیا  هب  مشاب ، هتـشاد  ردق  یلایل  يارب  يا 

کی الثم  دور ؛ یم  ار  یفلتخم  ياه  هار  .دنک  عطق  دهاوخ  یم  ار  هتـسب  ادخ  هب  وا  هک  يدـّیما  دـنک و  عطق  ار  شیادـخ  اب  دـبع  هطبار 
یم ادـخ  رگا  ای  تسا  سب  متفگ  هعفد  ود  تسا ، سب  مدرک ، اـعد  هعفد  کـی  میوگب !؟ ردـقچ  هک : دزادـنا  یم  ناـسنا  نهذ  هب  هبترم 

.تسا لوادتم  مدرک  هراشا  هک  ییاهزیچ  نیا  میوگ و  یم  یفلتخم  تاریبعت  .تسا  ناطیش  نیا  ...و  دوب  هداد  الاح  ات  دهدب  تساوخ 
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! دشاب عمج  ناتساوح 

اعد رد  هـک  تـسا  دـّیقم  ناطیــش  صوـصخ  هـب  .دـنک  یم  تـسرد  یگدروخرــس  ناـسنا  رد  دـتفا ، یم  یقاـّفتا  هـک  یتـقو  ناـطیش ،
تقو چـیه  اعد  باب  رد  .دـنک  عطق  یتسب  ادـخ  هب  هک  يدـّیما  نآ  ار و  تا  هطبار  دـهاوخ  یم  هکنیا  يارب  دـنک ، داـجیا  یگدروخرس 

هدش هداد  هدعو  نآ  رد  هک  یتاقوا  صوصخ  هب  درادب ؛ زاب  اعد  زا  ار  امش  دنک و  هطاحا  ار  امش  یناطیش  راکفا  خنس  نیا  هک  دیراذگن 
الاب هّجوتم  فرط  نآ  زا  مه  دشاب ! عمج  ناتـساوح  .ددرگ  یمن  زاب  رگید  دورب ، تسد  زا  عقاوم  نیا  رگا  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  هک 

ناطیش هک  شاب ، بظاوم  ار  ناطیش  مه  فرط  نیا  زا  درب و  یم  مه  تّذل  سکعرب  دوش و  یمن  هتـسخ  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  شاب ،
یم هتسخ  ندرک  اعد  رظن  زا  ار  امش  ناطیش  دینک ! ّتقد  .دنک  یم  هتسخ  ار  وت  ناطیش  هکلب  دوش ، یمن  هتسخ  ادخ  .دنکن  هتسخ  ار  وت 

.دهد یم  عقوم  هب  دشاب  تحلصم  رگا  وا  مهاوخ ، یم  وا  زا  یتقو  هک  تسین  يا  ههبش  مه  نیا  رد  .دنک 

! نکن اعد  تدوخ  يارب 

یتیاور رد  نآ ، زا  يا  هتکن  هب  طقف  ما  هدرک  ثحب  لّـصفم  ًـالبق  نوچ  ار  نیا  .دراد  دوجو  تباـجا  رد  لاجعتـسا  باـب  رد  هلأـسم  نیا 
هک تسا  نیا  زا  ترابع  دسرب  تباجا  هب  دوز  اعد  دوش  یم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی  .تسه  مه  تیاور  نتم  هتبلا  منک و  یم  هراشا 
یم حرطم  ار  زیچ  راهچ  ترضح  هک  تسا  تیاور  رد  .تسا  رتاّرب  همه  زا  نیا  دنیامرف : یم  ترـضح  .دنک  اعد  يرگید  يارب  صخش 
دراد راک  هار  مه  یشاب  هتشاد  اعد  تباجا  رد  تعرس  هکنیا  .تسا  رثؤم  رتشیب  همه  زا  هک  تسه  مه  یمراهچ  نیا  دنیوگ  یم  دننک و 
يارب میوگ  یم  هک  مراد  مه  رارـصا  مدرک و  ضرع  ردـق  ياه  بش  رد  هکنیا  .دـنک  اـعد  يرگید  يارب  صخـش  هک  تسا  نیا  نآ  و 
تدوخ يارب  رگا  .دـهد  یم  رتدوز  وـت  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  دـنا  هدرک  دـب  امـش  هب  هک  یناـسک  نآ  اـصوصخ  دـینک ، اـعد  نارگید 

اعد باب  رد  راک  هار  ردقچ  ام  فراعم  رد  هک  دینیبب  .دهد  یم  وت  هب  دوز  یهاوخب  يرگید  يارب  اّما  دهد  یمن  يدوز  نیا  هب  یهاوخب 
دّیقم بشما  منک ، یم  ضرع  .دنا  هتشاذگن  ام  يارب  مه  مک  .تباجا  رد  لاجعتسا  هب  تبسن  هچ  تباجا و  هب  تبـسن  هچ  دنا ، هتـشاذگ 

بقارم یلیخ  .تسا  ردـق  یلاـیل  نیرتدـنم  شزرا  تسا و  موـس  تسیب و  بش  بش ، ادرف  هکنیا  يارب  مهدـب ، همادا  ار  مثحب  هک  مدوـب 
.میورب ادخ  هناخ  رد  هب  اهراکهار  نیمه  نتسب  راکب  اب  دیّما  زا  رپ  یبلق  لد و  اب  میهاوخ  یم  یهلا  لضف  هب  هللااشنا  نوچ  دیشاب !

16840 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5643 

http://www.ghaemiyeh.com


یتشهب ِنفک 

ماما نسح و  ماما  شنادنزرف  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ّتیـصو  قبط  دیـسر ، تداهـش  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هکنآ  زا  دعب  دراد ، تایاور  رد 
اجنآ نم  دیوگ : یم  دنک ؛ یم  لقن  تساه  نآ  ردارب  هک  هّیفنح  نب  دّمحم  ار  تیاور  .دندش  مالّسلا ) هیلع  ) یلع زیهجت  لّفکتم  نیـسح 

: دیوگ یم  هیفنح  دّمحم  .داد  یم  وشو  تسـش  ار  مردپ  ندـب  مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  تخیر و  یم  بآ  نیـسح  ماما  مدوب ، رـضاح 
ندب دوخ  هکلب  دنهد ؛ تکرح  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ار  ندب  هک  تسین  نیا  هب  یجایتحا  ًالصا  هک  مدید  دنداد ، یم  وشو  تسـش  یتقو 
نـسح ماما  دـش ، ماـمت  وشو  تسـش  هکنآ  زا  دـعب  .دوب  هتفرگ  ار  اـضف  دوب و  هدـش  دـنلب  یکـشم  يوب  دـیوگ : یم  .درک  یم  تکرح 

مهـس هدروآ و  تشهب  زا  لـیئاربج  هک  یطونح  نآ  هّیقب  ورب  تفگ : .دـمآ  رهاوخ  درک و  ادـص  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس  ) بنیز شرهاوخ 
ربمغیپ هب  دروآ و  یتشهب  یطونح  روفاـک و  تشهب  زا  لـیئربج  مرکاربـمغیپ  تاـفو  زا  لـبق  هک  میراد  تیاور  رد  .رواـیب  تسا ، مردـپ 

نآ رگید  ِشخب  و  اهیلع ) هللا  مالـس  ) ارهز يارب  نآ  ِشخب  کی  تسا و  تدوخ  يارب  شخب  کی  ینک ؛ یم  شخب  هس  ار ، نیا  تفگ :
.تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع يارب  مه 

( مالّسلا هیلع  ) یلع يارب  همئا  هحون 

: دیوگ یم  هیفنح  دّـمحم  .دـش  اّیحم  هزانج  و  درک ، نفک  هماج  جـنپ  رد  ار  مردـپ  .دروآ  ار  ردـپ  طونح  تفر و  مرهاوخ  دـیوگ : یم 
بقع زا  یـشخب  کی  تفرگن و  سک  چیه  ار  توبات  يولج  ردپ ، ّتیـصو  قبط  .دنتـشاذگ  توبات  رد  ار  هزانج  دـندروآ و  ار  توبات 
تسا لیئاربج  تمس  کی  .درک  یم  تکرح  شدوخ  توبات  يولج  اّما  .دنتفرگ  نیسح  ماما  ار  يرگید  شخب  نسح و  ماما  ار  توبات 

مردارب هار  رد  مدید  دیوگ : یم  هّیفنح  دّمحم  .دور  یم  فجن  تمـس  هب  هزانج  نیا  دندش و  جراخ  هفوک  زا  .لیئاکیم  رگید  تمـس  و 
.ما هتخومآ  وت  يارب  ار  هیرگ  .یتسکـش  ار  ام  رمک  ردـپ  هَّللِاب ؛» ّالا  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ال  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  هیرگ  ياـه  ياـه  نیـسح 
یم عوشخ  همه  دسر  یم  هک  یتخرد  یترامع و  انب و  ره  هب  هزانج  نیا  مدید  مسق ، هللاو  دـیوگ : یم  دروخ و  یم  مسق  هیفنح  دّـمحم 
دعب .دش  هدامآ  يربق  درک و  رفح  ار  اجنآ  مردارب  دوب  ّتیصو  قبط  نوچ  .دمآ  نیمز  يور  رب  توبات  دیسر و  فجن  هب  یتقو  ات  .دننک 

داتـسیا و زاب  ردپ  ّتیـصو  قبط  .درک  ریزارـس  ربق  رد  ار  ردپ  هزانج  دعب  دناوخ و  زامن  ردپ  رب  ریبکت  تفه  اب  داتـسیا و  زامن  هب  مردارب 
( مالّـسلا هیلع  ) نسح ماما  .تسا  هدـش  هدیـشک  ربق  رب  سدنـس  زا  يا  هدرپ  میدـید  میدرک و  هاگن  تقو  کی  .دـناوخ  زاـمن  تعکر  ود 

نخـس مردپ  اب  تسا و  هللا  لیلخ  میهاربا  تسا ، هللا  یفـص  مدآ  تسا ، هدمآ  مرکاربمغیپ  میدـید  تقو  کی  دز ، رانک  ار  رـس  تمـسق   
میرم تسا ، اوح  مدید  میدرک و  هاگن  تقو  کی  .دز  رانک  ار  ردپ  ياپ  هدرپ  تمس  مالّسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  دیوگ : یم  .دنیوگ  یم 

.دننک یم  هیرگ  دنناوخ و  یم  هحون  هک  تسا  اهیلع ) هللا  مالس  ) ارهز مردام  تسا و  هیسآ  تسا ،
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( ردق بش   ) هسلج 20 ناضمر 1391 -  اعد - 

تسین ششخب  هب  يدیما  میراد  هک  یلامعا  اب 

ْعَمْـسا َُکْتیَداَن َو  اَذِإ  ِیئاَِدن  ْعَمْـسا  َو  ٍدَّمَُحم ؛ ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  «؛ ِمیحّرلا ِنمحّرلا  ِهّللا  ِمسب  ِمیِجَّرلا ؛ ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهّللاب  ُذوعأ 
(1)« َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَو  َْکَیلِإ َو  ُْتبَرَه  ْدَقَف  َُکْتیَجاَن  اَذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأ  َُکتْوَعَد َو  اَذِإ  ِیئاَعُد 

هتشذگ ثحابم  رب  يرورم 

دوب نیا  ام  ثحب  .تسا  ناشیا  ياه  تاجانم  زا  تسا و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع زا  منک  یم  حرطم  اعد  ثحابم  رد  مثحب  لّوا  هک  یتالمج 
يونعم و هچ  دشاب و  يّدام  هچ  لاح  نارگید ، دوخ و  يارب  ریخ  هب  ياعد  تسا ؛ اعد  هام  نآرق و  توالت  هام  ناضمر ، كرابم  هام  هک 

.تسا هدش  شرافس  نآ  هب  هک  ردق  یلایل  رد  صوصخ  هب 

لاـس هب  تبـسن  ار  تادوجوم  لـئاسم  هک  یبش  ینعی  .دوب  ریدـقت  ۀـلیل  مهدزون  بش  هک  میراد  هرارز  ۀـّقّثوم  تیاور  رد  دـش ، ضرع 
ار هچنآ  بشما  رد  ینعی  تسا ؛ ماربا  ۀـلیل  مکی  تسیب و  بش  هک  تشاد  تیاور  نآ  رد  دـننک و  یم  يریگ  هزادـنا  یـسررب و  هدـنیآ 

هدید بسانم  هدنیآ  لاس  هب  تبـسن  هک  ار  هچنآ  دعب  دننک و  یم  طبـض  تبث و  دنا ، هدرک  يریگ  هزادنا  یـسررب و  صخـش  هب  تبـسن 
ینعی دشاب ، قباوس  روحم  رب  اه  يریگ  هزادـنا  یـسررب و  هک  دـشاب  انب  رگا  مدرک  ضرع  .دـنهد  یم  رارق  مکی  تسیب و  بش  رد  دـنا ،

بش مهدزون  بش  مدرک  ضرع  اذل  تسا ؛ تبیصم  دننک ، میـسرت  ام  يارب  ار  هدنیآ  لاس  میا  هداد  ماجنا  هتـشذگ  لاس  هچنآ  ساسارب 
.تسا یگدنمرش 

هدنیآ میسرت  هتشذگ و  میمرت 

: کی .میهاوخ  یم  زیچ  ات  ود  .دیشاب  روط  نیمه  مه  امش  هک  منک  یم  رکف  هدنب  میهاوخ ؟ یم  هچ  هداس  یلیخ  میا و  هدش  عمج  اجنیا 
.هدنیآ هب  تبسن  بوخ  ِمیسرت  ود : هتشذگ ، هب  تبسن  میمرت 
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؟ یشخب یم  ایآ  میدوب ! دب  ردقچ 

یمن نامدوخ  هک  میدرک  اطخ  هانگ و  ردـق  نیا  هتـشذگ  لاس  .تسین  راکنا  لباق  نیا  میدرک و  دـب  ام  هک  انعم  نیا  هب  هتـشذگ ؛ میمرت 
وفع ایادـخ  هکنیا : نآ  تسا و  هتـشذگ  میمرت  مینک  تساوخرد  میهاوـخ  یم  هک  يزیچ  نیلّوا  سپ  میرامـشب  ار  ناـمیاهاطخ  میناوـت 

ام اـب  روط  نیا  بشما  ریگب ؛ هدـیدن  ایادـخ ! میوگب : هداـس  یلیخ  .نک  لـیمج » حفـص  ، » دراد دوجو  مه  نآرق  رد  هک  يریبعت  هب  نک !
هدنیآ لاس  يارب  هکنیا  يور  ات  نک ، زیمت  كاپ و  تسا  هدش  هدولآ  نامیاهاطخ  هب  هللاابذوعن ،»  » هک ار  ام  ِلامعا  ۀفیحص  .نک  دروخرب 
يارب مرکاربمغیپ  زا  تایاور و  رد  هک  يریبعت  نامه  میشاب ؛ هتشاد  ار  هتـشذگ  میمرت  ياضاقت  دیاب  لّوا  .میـشاب  هتـشاد  ار  مینک  اضاقت 

چیه هک  يروط  هب  .میهاوخب  ار  ادخ  ِّتیراّفغ  زا  یشان  ِّتیراّتس  تفرعم  لها  ریبعت  هب  دینک و  وفع  بلط  ادخ  زا  دراد : دوجو  ردق  ۀلیل 
.دشابن ام  يارب  نام  هتشذگ  ياهاطخ  هب  تبسن  یتاعبت  هنوگ 

؟ دوش یم  هدیشخب  مناهانگ  زا  رادقم  هچ 

لاس هک  نک  رما  ینعی  نک ، میـسرت  ام  يارب  یبوخ  لاس  ار  هدنیآ  لاس  ایادخ ! هک : انعم  نیا  هب  .مییآ  یم  میـسرت  غارـس  تقو  نآ  دعب 
یم وفع  بلط  مینک و  یم  اضاقت  ادـخ  زا  ار  میمرت  اـم  هک : دـیآ  یم  ناـم  همه  نهذ  هب  تسا و  یّمهم  بلطم  اـجنیا  رد  .دـشاب  یبوخ 

؟ دنک یم  وفع  ادخ  دح  هچ  ات  سپ  متـسه ، رظن  هتوک  دودحم و  کچوک و  دوجوم  کی  نم  نوچ  دیآ : یم  شیپ  لاؤس  الاح  مینک ؛
؟ ردقچ مه  مّود  و  هن ؟ ای  دنک  یم  وفع  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  لّوا  نیاربانب 

؟ دهد یمن  خساپ  اعد  هب  ادخ  ارچ  لاؤس :

ضرع ترضح  هب  ینعی  ُتُلق ؛» : » دیوگ یم  يوار   (1) .دنک یم  لقن  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  یـسیع  نب  نامثع  هک  تسا  یتیاور 
دنراد جراخ  رد  یقادصم  منیبب  مهاوخ  یم  هک  تسا  نآرق  رد  هیآ  ود  اَمُهُدِـجَأ ؛» اَلَف  اَمُُهُبلْطَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ِناَتَیآ  : » مدرک
تـسا یلقن  رد  تسا ؟ مادک  هیآ  ود  نآ  دیوگ : یم  وا  هب  ترـضح  اَمُه ؛» اَم  َلاَق َو  ، » مدرکن ادیپ  مه  یقادـصم  متـشگ و  دـنرادن ؟ ای 

نیا ْمَُکل ؛» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  ُْتُلق  اَمُه  اَم  َو  « ؟ تسیچ هیآ  ود  نیا  لیوأت  هک  مناد  یمن  ُهلیوَأت ؛» اـم  يردَا  ـال  ، » هک
تجاح ادخ  زا  ًَهباَجِإ ؛» يََرن  َال  ُهوُعْدَنَف َو  ، » متـسه امـش  تساوخرد  يوگباوج  نم  دینک و  تساوخرد  نم  زا  دیناوخب ، ار  نم  هک  هیآ 

هیلع ) َلاق : » دومرف مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  .تسین  یخـساپ  یلو  مناوخ  یم  اـم  ریبعت  هب  تسین و  يربخ  تباـجا  زا  اـّما  مهاوخ  یم 
نآ هب  دعب  دنک و  یم  هدعو  ینعی  دـنک ؟ یم  هدـعو  فلخ  ادـخ  هک  ینک  یم  رکف  وت  ُهَدـْعَو ؛» َفَلْخَأ  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  يَرَتَف  َأ  مالّـسلا )
هب ینیب  یم  مه  دعب  یهاوخ و  یم  هک  هدش  روط  هچ  سپ  وگب  َِکلَذ ؛» َمِمَف  َلاَق  ، » تسین يزیچ  نینچ  هن ! َال ،» ُْتُلق  « ؟ دـنک یمن  لمع 
َلاَق  » .میوگ یم  وت  هب  ار  نآ  ّتلع  نم  دیوگ : یم  وا  هب  ترضح  تسیچ ؟ نآ  ّتلع  تسین ؟ يزیچ  نینچ  ییوگ  یم  دیـسرن و  تباجا 

.مهد یم  ربخ  وت  هب  َكُِربْخُأ ؛» یِّنَِکل 
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نیعیطم ياعد  تباجتسا 

ُهاَعَد َُّمث  ُهَرَمَأ  اَمِیف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َعاَطَأ  ْنَم  : » لّوا هورگ  اه .» یـصاع   » و اه » عیطم  ، » دـنک یم  هورگ  ود  ار  اه  ناسنا  ترـضح  اجنیا  رد 
اب هک  یتهج  نآ  رد  ادخ  زا  دعب  دنک و  تعاطا  هدرک  هک  يرما  نآ  رد  ار  ادخ  هک  یسک  دندومرف : ترـضح  َُهباَجَأ ؛» ِءاَعُّدلا  ِهَهِج  ْنِم 

؟ تسیچ اعد  تهج  اّما  ِءاَعُّدلا ؛» ِهَهِج  اَم  ُْتُلق َو   » .دهد یم  ار  شباوج  ادخ  دنک ، اضاقت  دشاب  وس  مه  وا 

؟ مینک هچ  اعد  تباجا  يارب 

.دـشک یم  طسو  تسا  نیـصاع  هب  طوبرم  تسا و  همه  هب  التبم  هک  ار  يزیچ  نآ  دراذـگ و  یم  راـنک  ار  نیعیطم  اـجنیا  رد  ترـضح 
َُّمث ، » شاب وگانث  هدرک  تیانع  وت  هب  هک  ییاه  تمعن  هب  تبـسن  ادتبا  َكَْدنِع ؛» ُهَمَِعن  ُرُکْذَت  َهَّللا َو  ُدَمْحَتَف  ُأَدـْبَت  : » دـیامرف یم  ترـضح 

، تسرفب دورد  ربمغیپ  هب  نک و  رّکشت  شیاه  تمعن  هب  تبـسن  ادخ  زا  مّلـس ؛») هلآ و  هیلع و  هللا  یّلَـص  ) ِِّیبَّنلا یَلَع  یِّلَُـصت  َُّمث  ُهُرُکْـشَت 
ِکت کـت  .درک  دـب  ادـخ ! وگب : .نک  فارتـعا  اَِـهب ؛» ُّرُِقتَف  ، » ورب يدرک  هک  یناـهانگ  غارـس  .تسا  اـجنیا  مهم  َکـَبُونُذ .» ُرُکْذـَت  َُّمث  »

ُفِرَتْعَت : » دراد دعب  ِءاَعُّدلا .» ُهَهِج  اَذَهَف  ، » ربب هانپ  ادخ  هب  تیاهاطخ  نیا  اب  سپ  اَْهنِم ؛» ُذیِعَتْسَت  َُّمث  ، » روایب دوخ  نهذ  رد  ار  اه  تیصعم 
َْکیَلَع َیِفَخ  اَم  ُلِمُْجت  َو  ، » دـمآ تدای  هک  ردـقچ  ره  اَْهنِم ؛» َتْرَکَذ  اَِمب  ْوَأ  ، » دـیآ یم  تدای  هب  هک  یناهانگ  ِکـت  کـت  َِکبُونُذـِب ؛»

.نک هبوت  تناهانگ  مامت  زا  مه  دعب  و  َکیِصاَعَم ؛» ِعیِمَج  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُبُوتَتَف  ، » تسین ترظن  رد  هک  ییاه  نآ  ًالامجا  و  اَْهنِم ؛»

! نابز هن  روایب  نهذ  هب  ار  تناهانگ 

ییاه نآ  دروم  رد  دـعب  يروایب و  تناـبز  هب  هکنیا  هن  رواـیب ، نهذ  هب  تسا  تداـی  يا و  هدرک  هک  یناـهانگ  َدوُعَت ؛» اَّلَأ  يِْونَت  َْتنَأ  «َو 
ار اهراک  نیا  رگید  هک  راذگب  نیا  رب  ار  انب  ادـخ  لباقم  رد  دـعب  روایب و  رظن  رد  ار  میاهاطخ  ۀـمه  ایادـخ ! وگب : دـماین  تدای  هک  مه 

رطاـخ هب  تناـهانگ  زا  ٍهَماَدَِـنب ؛» اَْـهنِم  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَت  َو  ، » منک یمن  ار  اـهراک  نیا  رگید  هک  نک  ّتین  َدوـُعَت ؛» اَّلَأ  يِوـْنَت  َتـْنَأ  َو   » .ینکن
ِیبوـُنُذ َو ْنِم  َکـَْیلِإ  ُرِذَـتْعَأ  یِّنِإ  َّمُـهَّللا  َکـِلْوَق  ْنـِم  ُنوُـکَی  ٍءاَـجَر َو  ٍفْوَـخ َو  ٍهَِّین َو  ِقْدِـص  َو   » .بـلطب شزوـپ  تا  یعقاو  ینامیـشپ 

(1) «. َِکتَعاَط یَلَع  یِّنِعَأَف  َْکَیلِإ  ُبُوتَأ  َكُرِفْغَتْسَأ َو 

16844 ص :

ص486 ج 2 ، یفاکلا ، ص319 ؛ ج 90 ، راونألاراحب ، (. 3 - ) 1

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5647 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12330/AKS BARNAMEH/#content_note_5161_1
http://www.ghaemiyeh.com


! منک یمن  هابتشا  رگید 

ینعی .دوشن  شومارف  مه  اـعد  تهج  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  اـّما  تسا ، دوخ  ياـج  رب  تسرد  شیاـنعم  ْمَُکل ؛» ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدا  »
یهاوخ ترذعم  لّوا  يا ، هدرک  هابتشا  رگا  .نکب  تا  هتشذگ  قباوس  هب  مه  یهاگن  ینک ، اضاقت  ادخ  زا  یهاوخ  یم  یتقو  ینعی  هچ ؟

يوشن و بکترم  ییاطخ  رگید  هک  دـشاب  نیا  تتّین  ما ، هدرک  دـب  ییوگ  یم  هک  یتقو  مه  دـعب  شخبب و  ار  نم  ایادـخ ! وگب : نکب و 
.نک رافغتسا  ّتین ، قدص  اب  دعب 

تسا هاگآ  نم  لد  زا  ادخ 

تیاور رد  یّتح  .دنک  یم  كرد  مدوخ  زا  رتهب  ار  نم  یگدنمرـش  وا  هن ؟ ای  منک  یم  شـشخب  بلط  لد  هت  زا  نم  هک  دمهف  یم  ادـخ 
نتم نیا  .دـنک  یم  هاـگن  وت  نم و  لد  هب  ادـخ  بشما  هک  تسا  نیا  مهم  .دزرمآ  یم  ار  وت  مه  يدرکن  رافغتـسا  زونه  یتقو  هک  تسا 

.تسا نیا  ادخ  .دنک  یم  نامریهطت  كاپ و  ار  هفیحص  يا ، هتفگن  ار  هللارفغتسا  هک  زونه  هک : تسا  تیاور 

ناضمر هام  رد  هبوت  ینآ  شریذپ 

هتـشذگ و میمرت  ینعی  نامناهانگ  نارفغ  هب  تبـسن  دنوادخ  ییوگ  باوج  يارب  يرگید  تبثم  رایـسب  ياهزایتما  منک  هراشا  دـیاب  اّما 
مه بشما  رد  ار  اهزایتما  نیا  هک  مدناوخ  مهدزون  بش  ار  اه  نآ  زا  یکی  .مناوخ  یم  ار  تیاور  دنچ  .میراد  مه  هدنیآ  بوخ  میسرت 

ُهَیِطْعُأَف ٍِلئاَس  ْنِم  ْلَه  ٍتاَّرَم  َثاََلث  َناَضَمَر  ِرْهَـش  ْنِم  ٍهَْلَیل  ِلُک  ِیف  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  ُهَّللا  ُلوُقَی  : » هک مرکاربمغیپ  زا  یتیاور  لّوا : .تسا 
ٍِبئاَت ْنِم  ْلَه  « ؟ مهدب وا  هب  ات  دنک  یتساوخرد  نم  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دـیامرف : یم  راب  هس  ادـخ  ناضمر  هام  زا  بش  ره  َُهلْؤُس ؛»

شزوپ نم  زا  هک  تسه  یسک   (1) ؛» َُهل َرِفْغَأَف  ٍرِفْغَتْسُم  ْنِم  ْلَه  « ؟ مریذپب ات  دنکب  نم  هب  عوجر  هبوت و  تسه  یـسک  ایآ  ِْهیَلَع ؛» َبُوتَأَف 
.دزرمآ یم  هلصافالب  مدرک ، دب  دیوگب  هک  نیمه  .مدرک  دب  نم  ایادخ ! دیوگب : لقاال  هکنیا  دبلط ؟
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دنک یمن  راذگورف  زیچ  چیه  زا  دنوادخ 

ماما زا  .دراد  ار  دوخ  صاخ  لئاسم  هعمج  بش  هب  تبـسن  .تسا  هعمج  ِبش  هکنیا  میراد  بشما  يارب  صوصخ  هب  هک  يرگید  زایتما 
هیلع ) رقاب ماما  ِهِرِخآ » َیلِإ  ِْلیَّللا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِهِشْرَع  ِقْوَف  ْنِم  ٍهَعُمُج  ِهَْلَیل  َّلُـک  يِداَُـنَیل  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  : » تسا مالّـسلا ) هیلع  ) رقاـب

ٌنِمُْؤم ٌدـْبَع  اـَل  َأ  ، » دـهد یم  ادـن  رخآ  اـت  بش  لّوا  زا  شرع ، قوـف  زا  هعمج  ِبش  ره  شدوـخ ، لاـعتم ، دـنوادخ  دـندومرف : مالّـسلا )
دنک تساوخرد  دوخ  يایند  نید و  يارب  نم  زا  ات  دراد  دوجو  دراد  نامیا  نم  هب  هک  ینمؤم  ةدنب  دبع و  ایآ  ُهاَْینُد ؛» ْوَأ  ِِهنیِِدل  ِینوُعْدَی 

ار شباوج  مه  نم  دـنک ، تساوخرد  نم  زا  هدـشن  رجف  عولط  هک  یتقو  ات  رگا  ُهَبیِجُأَف ،» ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْلبَق  « ؟ مهدـب ار  شباوج  نم  هک 
ْنِم ََّیلِإ  ُبُوتَی  ٌنِمُْؤم  ٌْدبَع  َال  َأ   » .دنک یمن  راذگورف  يزیچ  چـیه  دـنوادخ  .شترخآ  يارب  هچ  دـهاوخب و  شیایند  يارب  هچ  .مهد  یم 

تیاور منک ؟ لوبق  ار  شا  هبوت  نم  دـنک و  هبوت  رجف  عولط  زا  لبق  ات  هک  تسه  ینمؤم  ةدـنب  ایآ  ِْهیَلَع » َبُوتَأَف  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْلبَق  ِِهبُونُذ 
.دهد یم  ار  ادن  نیا  ادخ  رجف  عولط  ات  بش  رس  زا  ینعی   (1) ؛» ُرْجَْفلا َُعلْطَی  یَّتَح  اَذَِهب  يِداَُنی  ُلاَزَی  اَلَف  : » هک اجنیا  ات  تسا  لّصفم 

؟ تسیچ بشما  تازایتما 

.تسا ردق  یلایل  زا  مه  هعمج و  بش  مه  تسا و  ناضمر  كرابم  هام  مه  ینعی  .تسا  بشما  تازایتما  زا  یکی  ندوب  هعمج  بش 

نک اعد  بش  همین 

، مینک تمـسق  هس  ار  تقو  رگا  .تسا  بش  رخآ  ثلث  نآ  دوش و  یم  باجتـسم  اعد  هک  تسا  یعقاوم  زا  یکی  یتّیعقوم  رظن  زا  نآلا ،
َكَراـبَت َو هللا  َلاـق  ِلـیَللا  ُثُلث  َیَِقب  اِذا  مّلـسو :) هلآو  هیلع  هللا  یّلـص  ) هللا لوسَر  َلاـق  هک « : تسا  مرکاربمغیپ  زا  .بش  رخآ  ثلث  نـآلا 
وا هرگ  نم  ات  دنک  بلط  هک  تسا  یسک  هچ  َّرُّضلا ؛» ُفِشْکَتْسَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَم  : » دیوگ یم  ادخ  دوش  یم  بش  رخآ  ثلث  یتقو  یلاعَت ؛»
ات دنک  يزور  بلط  نم  زا  هک  تسا  یسک  هچ  ِیُنقِزْرَتْسَی ؛» يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ، » منک یم  زاب  مدوخ  ار  تا  هرگ  ُْهنَع ؛» ْفِشْکَأ  « ؟ منک زاب  ار 

.مهد یم  وا  هب  دنک ، تساوخرد  نم  زا  هک  نیمه   (2) ؛» ِهِطْعُأ ، » دراد دعب  و  ِیُنلَأْسَی ؛» يِذَّلا  اَذ  ْنَم  ، » مهدب وا  هب 
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مراودیما مالّسلا ) هیلع  ) یلع ِیتسود  هب 

ییاه هدعو  هب  ینعی  تسا  اه  نیمه  هب  مدّیما  طقف  هکلب  متسین ، راودّیما  چیه  مدوخ  لمع  هب  هک  میوگب  نامناتسود  هب  ار  نیا  متساوخ 
یّلص ) هللا لوسر  نَع  َيِوُر  : » منک یم  ضرع  یتیاور  .متـسین  مه  یلاخ  تسد  هّتبلا  .تسا  هدش  هداد  ام  هب  تایآ  تایاور و  نیا  رد  هک 
ادخ دـشاب ، هتـشاد  تسود  ار  یلع  هک  یـسک  دـندومرف : ربمغیپ  ُهَتاَلَـص ؛» ُْهنِم  َیلاَعَت  ُهَّللا  َِلبَق  ًاِّیلَع  َبَحَأ  ْنَم  لاق : مّلـسو ) هلاو  هیلع  هللا 

.دـنک یم  لوبق  مه  ار  شیاه  يراد  هدـنز  بش  ُهَماَِیق » َو  ، » دـنک یم  لوبق  مه  ار  شیاه  هزور  ُهَماَیِـص » َو  ، » دـنک یم  لوبق  ار  شزاـمن 
ینعی  (1) ؛» ُهَءاَعُد َباَجَتْـسا  َو  : » همه زا  رتـالاب  و  يراد ؛ تسود  ار  یلع  وت  نوچ  دـنک ، یم  لوبق  مه  ار  نیا  يا ؟ هتفرگ  اـیحا  بشما ،

.میراد زیچ  همه  ام  بشما  نیاربانب  سپ  .دنک  یم  لوبق  مه  ار  شیاعد  دنکب  هک  اعد 

؟ دوب يا  هنحص  هچ  نآ 

ماـما هب  ادـتبا  .دـندوب  هـتفرگ  شنادـنزرف  ار  رتـسب  فارطا  دوـب و  رتـسب  رد  مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع .مـیورب  مالّـسلا ) هـیلع  ) یلع ۀـناخ  هـب 
وس ره  زا  نم  زا  دعب  تفگ : شنادنزرف و  ۀمه  هب  درک  ور  دعب  .درک  یتاشرافـس  تفگ و  نخـس  وا  اب  درک و  ور  مالّـسلا ) هیلع  ) نسح
رب دنریگب ، ماقتنا  امش  زا  دنهاوخ  یم  دننک و  یم  بلط  امش  زا  ار  دوخ  ۀنیرید  ۀنیک  تّما  نیا  نیقفانم  .دیآ  یم  اه  هنتف  امـش  يوس  هب 

، امـش هب  تبـسن  صوصخ  هب  تفگ : .درک  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ةرهچ  هب  یهاگن  هبترم  کی  .دش  تکاس  یلع  دعب  .ربص  هب  داب  امش 
نیا هللادـبع ! ابا  ای  تفگ : .درک  نیـسح  هب  یهاگن  هبترم  ود  .دـش  تکاس  هرابود  .ربص  هب  داب  امـش  رب  دـیآ ، یم  وس  ره  زا  اه  هنتف  هک 
نهذ هب  .دش  شوه  یب  تفگ  هک  ار  هلمج  نیا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع دنسیون : یم  .ربص  يوقت و  هب  داب  وترب  دننک ، یم  دیهـش  ار  وت  تّما 
شوه یب  نآ  ندید  هک  دشاب  هدرک  لّثمت  اروشاع  زور  زا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع مشچ  شیپ  رد  یکاندرد  ۀنحـص  دیاب  هک  تسا  نیا  نم 

؟ دوب يا  هنحص  هچ  نآ  .دوشب 
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! تسا رّیحتم  مالّسلا ) هیلع  ) سابع

ار شیومع  هب  لّسوت  هیلع ) هللا  تاولـص  ) نامز ماما  هک  ما  هدینـش  .تسا  هیلع ) هللا  تاولـص  ) ناـمز ماـما  هب  ّقلعتم  هعمج و  بش  بشما 
، تسا جئاوحلا  باب  ساّبع  هک  دروخ  نامشوگ  هب  امش  نم و  هک  تسا  لاس  اه  هد  .میوج  یم  وا  هب  لّسوت  مه  نم  سپ  دراد ، تسود 

ّریحتم اّما  هداتسیا ، بکرم  راوس  لضفلاابا  هک  دندید  تقو  کی  ینعی  ارِّیَحَتُم ؛» ساّبَعلا  َفَقَوَف  : » دنـسیون یم  .اجنآ  میور  یم  نیاربانب 
کـشم هب  هدـمآ و  يریت  دـندوب ؛ هدرک  عطق  ار  تسد  ود  ره  دوب ، هدـمآ  نوریب  هعیرـش  زا  هک  دوب  یعقوـم  دوـب ؟ تقو  هچ  نیا  .تسا 

هچ .دناسرب  اه  همیخ  هب  ات  درادن  یبآ  دگنجب و  ات  درادـن  یتسد  دـنک ؟ هچ  تسا  ّریحتم  ساّبع  دوب و  هدـش  ریزارـس  بآ  .دوب  هدروخ 
الاب ار  اهوناز  دش ، مخ  دنیوگ : یم  .دروایب  رد  ار  ریت  ات  تشادن  تسد  .درک  تباصا  ساّبع  مشچ  هب  دمآ و  يریت  دنـسیون : یم  دنک ؟

زا لضفلاابا  هِسرَف ؛» نِم  ساـّبَعلا  َبَلَقنَف  ، » دـمآ نهآ  دومع  هک  دوب  اـجنیا  .درواـیب  رد  ار  ریت  اـت  تشاذـگ  وناز  ود  نیب  ار  ریت  دروآ و 
«... كاَخأ ْكِرْدأ  هاَخأ  ای  ادانَف  ، » دمآ نیمز  هب  بکرم 

(20  ) اوقت

نآ راثآ  اوقت و 

نآ راثآ  اوقت و 

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

اوقت يانعم   - 1

تیدودحم هن  تسا  تینوصم  اوقت   - 2

اوقت هب  ندیسر  هار   - 3

(201/ هرقب «) ِراَّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَـسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  : » دـنیوگ یم  .ظفح  ینعی  هیاقو  دـشاب ، یم  یقو  زا  اوقت 
ینعی اوقت  اـب  مدآ  .نکـشن  نکـشب و  میراد ، ناکتـسا  عون  ود  اـم  اـن .»  » اراـم نک  ظـفح  ایادـخ  ینعی  .دـشاب  یم  یقو  ناـمه  ق »  » نیا

.دهد یمن  رییغت  دنکش و  یمن  ار  وا  ماقم  لوپ و  ثداوح و  هک  یسک  .نکشن  ناملسم 
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ناتسابل هب  ات  دینک  یم  عمج  ار  ناتسابل  تسا  غیت  رگا  دزیرن و  امش  هب  بآ  هک  دیشک  یم  رانک  دوش ، یم  حشرت  بآ  ییاج  کی  رگا 
، دشاب روط  نیا  دیاش  دیوگ : یم  تسین ، نئمطم  يزیچ  دروم  رد  دنز و  یم  فرح  یتقو  .دنک  یم  ظفح  ار  شدوخ  ینعی  .دنکن  ریگ 

.درادن اوقت  نیا  و  دوب ، تیعمج  رازه  تسیب  ًالثم  دیوگ : یمن  يا  هعفد  کی  .دـیوگب  دایز  مک و  اب  دـنک  یم  یعـس  و  .و . .  منک  رکف 
، منک یم  رکف  دـیاش و  نودـب  هک ، دـسرت  یم  وا  .دـیوگ و  یم  داـیز  مک و  اـبو  رفن  رازه  تسیب  دودـح  تفگ : یم  تشاد  اوـقت  رگا 

اوقت .دـنک  یمن  هاگن  دـنک ، هاگن  دـیابن  هک  ییاج  هب  دور و  یمن  شلابندو  هدرکن  هاگن  كان  ههبـش  لاـم  هب  لاـم  دروم  رد  .دـیوگب و 
.دنک لرتنک  ار  شدوخدیسر  هانگ  هب  یتقو  هک  دسرب  یتلاح  هب  ناسنا  ینعی 

: دـندومرف یم  يرهطم  دیهــش  ياـقآ  .تـسا  تیدودـحم  دـیا و  یم  رد  ناـمناج  میــشاب ، هتــشاد  اوـقت  رگا  دـنیوگ  یم  اـه  یــضعب 
یم كاـخ  هشیـش و  لـگ و  زا  نوصم  یلو  دوش  یمن  دودـحم  تفر  شفک  رد  رگا  هک  اـپ  لـثم  .تیدودـحم  هن  تسا  تینوـصماوقت 

هب دراد و  تینوصم  شیحور  تلاح  رطاخ  هب  اوقت  اب  ناسنا  .تسا  نوصم  یلو  تسین  دازآ  هک  نتـشاذگ  هالک  رد  رـس  لثم  زین  ودوش 
زا يرایسبو  دندمآ  مدرم  ندرک  اوقت  اب  رطاخ  هب  نآرق  هتفگ ي  هب  یهلا  ءایبنا  همه ي  .دنک  یم  لرتنک  ار  شدوخ  دیـسر ، هک  فالخ 

(183/ هرقب «) َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امَک  ُماـیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک   » هزور ًـالثم  .دـشاب  یم  اوقت  رب  یمالـسا  تاروتـسد 
.دوش دایز  امش  رد  اوقت  حور  ات  میدرک  بجاو  امش  رب  ار  هزور 

تایلام رد  اوقت 

زا دیابن  یـسک  تسا و  نیمحارلا  محرا  ادخ  دیـسرتب ، ادخ  زا  دـنیوگ : یم  هک  نیا  یلو  ( 282/ هرقب «) ُهَّبَر َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو   » تاـیلام رد  اوقت 
«. هبر ماقم  فاخ  نم  اما  و   » سرتب ادخ  ماقم  زا  سرتب و  تدوخ  لمع  زا  ینعی  سرتب ، ادخ  زا  دنیوگ : یم  یتقو  دسرتبادخ ،
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، دروخ یم  ینتسب  ناتسداد  يولهپ  دوب ، هدرکن  يدزد  رگا  .دسرت  یم  شلمع  زا  دسرت  یمن  وا  زا  دور ، یم  ناتسداد  شیپ  هک  يدزد 
هک ادخ ، اب  تفلاخم  زا  فوخ  ینعی  ادخ  فوخ  سپ  .و ).  نابز  شوگ و  ود  رس و  کی  ) تساه ناسنا  هیقب ي  لثم  زین  ناتـسداد  اریز 
ای  » .دشخبب ار  ام  تسین  رـضاح  ردام  هک  دـشخب  یم  ار  ام  نانچنآ  ادـخ  ینعی  .ادـخ  تلادـع  ماقم  زا  فوخ  ای  .دـنکب  ادـخ  ینامرفان 

.دوش یم  یضار  ناسنا  زا  دوز  ص 849 ) دجهتملا ، حابصم  «) اضرلا عیرس 

رد تکلمم  نیلوئسم  .دیرب ي  یمن  نیب  زا  دیشاب  هتشاد  اوقت  رگا  ار  یسک  لام  دینکن و  یشورف  مک  ( 282/ هرقب «) ًاْئیَش ُْهنِم  ْسَْخبَی  ال  » 
هتفرگ اه  يراک  فالخ  اه و  يراک  فارسا  يولج  رگا  .دور و  یمن  نیب  زا  تکلمم  هجدوب  زلف  کی  دنشاب  هتشاد  اوقت  رگا  اه ، هرادا 
یمن ومن  دشر و  مارح  لام  اریز  دراذگ  یم  رثا  امش  لسن  رد  مارح  لام  دندومرف : قداص  ماما  .دروآ  یم  رد  یگرزب  ياج  زا  رسدوش 
دینک یم  رکف  دـیوگ : یم  هتفرگ ، ناموت  رازه  هدزای  ناموت ، رازه  هد  ياـج  هب  لـثم  هک  يریگاـبر ، هب  دـنوادخ  .درادـن  تکرب  دـنک ،

شدوخ هزیرغ  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  .هدرکن  يدشر  ادخ  شیپ  ( 39/ مور «) ِهَّللا َْدنِع  اُوبْرَی  الَف   » هنرگ هدرک و  دشر  ناتلام 
.دـنکن دوب ) دوز  ـالاح  هک  ) يراز هلگ و  ادـخ  شیپ  دـید  یتبیـصم  درک و  توف  یـسک  رگا  .دـهدن  رییغت  ار  وا  ثداوح  .دراد  هگن  ار 

.تسا هدوبن  دنک  یم  رکف  وا  هک  روط  نآ  ًاعقاودیاش 

يراک ره  هک  هدـب  یناـمیا  نم  هب  ایادـخ  دـنیامرف : یم  اـعد  رد  ماـما  .تسین  مولعم  یلو  دوب ، دوز  دـنیوگ  یم  همه  درم ، یناوج  رگا 
؟ دینک یم  هیرگ  ارچ  دـنتفگ : مدرم  دـندرک ، هیرگ  ناشیا  درم ، مرکا  ربمایپ  رـسپ  یتقو  مرواین ) دوز  رید و  ) مرواین ارچ  نوچ و  يدرک 

.ادخ ياضق  فالخ  دشاب و  نآ  رد  ییاوقت  یب  هک  دنزب  یفرح  هک  تساج  نآ  لاکشا  .درادن  یلاکشا  هیرگ  تفگ : ربمایپ 
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مدآ .دهد  یمن  قحان  یهاوگ  دنز و  یمن  دنـس  یب  فرح  اوقت  اب  ناسنا   9 /( ءاسن «) ًادـیدَس ًالْوَق  اُولوُقَْیل  َهَّللا َو  اوُقَّتَْیلَف   » راتفگ ثحب  رد 
ینعی .متشاد  شوگ  ياوقت  نم  دندومرف : يدیـسر ؟ ماقم  نیا  هب  روطچ  دندیـسرپ  نینمؤملاریما  زا  .درب  یمن  یـسک  هب  نظءوساوقت  اب 
نیرت تخـس  رد  یتح  .مداد  یمن  ار  یفرح  ره  ندینـش  هزاجا ي  ینعی  .مدوب  میاـه  شوگ  ناـب  هزاورد  ینعی  هینذا » یلع  ًاـباوب  تنک  »

.دیوگ یمن  ار  يزیچ  ره  زیمآ » تحلصم   » غورد مسا  هب  دیوگ ، یم  ار  قح  فرح  اه  فرح 

زامن یتقو  .دسرت  یم  دمآ  ادـخ  دای  هب  یتقو  نمؤم  ناسنا  ( 2/ لافنا «) ْمُُهبُوُلق ْتَلِجَو  ُهَّللا  َرِکُذ  اذِإ  : » دـیامرف یم  نمؤم  دروم  رد  نآرق 
.تسا تحاران  هتفرن  جح  تسا ، مورحم  ناسنا  تحاران  يرازاب  تسا و  طلغ ) لکش  هب  ) ندناوخن زامن  تحاران  دوش ، یم 

تحاران دنیب  یم  یمورحم  تسین و  يا  هلئـسم  شیارب  دنیب  یم  دباوخ و  یم  تحار  بش  تسا و  شلام  رد  مورحم  لام  هک  یـسک  و 
.دنک یم  یهاوخرذع  درک  مه  یفالخ  راک  یتقو  اوقت  اب  مدآ  .تسا  هدش  فرخ  تسا ، توافت  یب  دوش و  یمن 

تسایس رد  اوقت 

شاب و هتشاد  اوقت  ربمایپ  يا  (1/ بازحا «) نیِقفانُْملا َنیِرفاْکلا َو  ِعُِطت  َهَّللا َو ال  ِقَّتا  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرف یم  نآرق  یـسایس  لـئاسم  رد 
ار ییاه  ناسنا  ام  دـسرت و  یم  ادـخ  زا  اریز  دـشاب  هتـشاد  هطبار  اه  کهورگ  اب  تسا  لاحم  اوقت  اب  مدآ  .شابن  نیقفاـنمو  راـفک  وریپ 
ار تایانج  نیرت  گرزب  دنتشادن و  اوقت  هک  ینارادم  تسایـس  دندزن و  بالقنا  هب  يررـض  نیرت  کچوک  دنتـشاد و  اوقت  هک  میتشاد 

یم باوج  دوب ، دـلب  رگا  یـسرپب  يدادرارق  ای  هلئـسم  درومرد  اه  نآ  زا  رگا  دنتـسه ، تاهد  اهرهـش و  رد  هک  ییاـهدرمریپ  .دـندرک 
تـسین دلب  یـسایس  لیلحت  نزریپ ، ای  درمریپ  نیا  .هتفگ  ادخ  هک  هچ  ره  متـسه ، ادخ  هدنب ي  نم  دـیوگ : یم  دوبن  دـلب  رگا  یلودـهد 

يارب درف  نیا  تسا و  حرطم  اوقت  شیارب  اریز  .تسا  نامه  دیوگب ، وا  هدنیامن ي  ادخ و  هچ  ره  دیوگ : یم  ادخ  فوخ  رطاخ  هب  یلو 
یم لوپ  بالقنا  يارب  دزیر و  یم  کشا  نیـسح  ماـما  يارب  .دـهد و  یم  ههبج  يارب  ار  شرـسپ  هون و  دزپ و  یم  مه  ناـن  ههبج  تشپ 

.دنتسین رکف  نشور  درادن و  مه  يررض  دهد و  یم  ناج  نوخ و  دهد ،
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ملع دوـبمک  اـم  .دـننک  یم  رارف  مه  رخآرد  دـننک و  یم  یتیاـنج  ره  دنتـسه ، دـلب  يراـک  همه  هک  رودزم  ياـهرکف  نشور  نیا  یلو 
ياملع نادنمشناد و  .دش  تافیرحت  شوختـسد  نید  هک  دوبن  اوقت  .دش  نیـشن  هناخ  (ع ) یلع هکدوبن  اوقت  .میراد  اوقت  دوبمک  میرادن 
.تسا ییادخ  نیا  هک  دنداد ، یم  ناشن  مدرم  هب  هتشون و  يزیچ  دوخ  تسد  اب  اه  نیا  هک  دنک ، یم  لقن  اه  نآ  زا  نآرق  هک  اوقت  یب 

یم دنتشون و  یم  دوخ  تسد  اب  ( 79/ هرقب «) ًالیلَق ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیدـْیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیذَِّلل  ٌْلیَوَف  »
دنا هتفگ  اوقت  تیمها  رطاخ  هب  .دنک و  یم  یشورفدوخ  دوبن  ییاوقت  یب  رگا  هک  يزیچان  لوپ  شزرا و  يارب  .تسادخ  زا  نیا  دنتفگ 

.اوقت مه  دشاب و  زور  یسایس  لئاسم  دیاب  مه  دننکب ، اوقت  هب  شرافس  ناشیاه  هبطخ  رد  دیاب  اه  هعمج  ماما  مامت  هک 

دـنک و یمن  ملظ  ای  دوش ، یم  یبوخ  راد  نز  هناـخ  رد  اوقت  اـب  درم  يراد ) نز  رد  () 37/ بازحا «) َهَّللا ِقَّتا  َکَجْوَز َو  َْکیَلَع  ْکِْـسمَأ  »
.تسا بظاوم  یلیخ  درف  نیا  دنک و  یمن  نیهوت  مه  شا  هچب  هب  یتح  .دنک  یم  یهاوخرذعدرک  رگا 

رطاخ هب  ار  ناشماوقا  ًـالثم  .دوش  یمن  اـمرف  مکح  طـباور  ( 189/ هرقب «) َهَّللا اوُقَّتا  اـِهباْوبَأ َو  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  : » یعاـمتجا لـئاسم  رد 
ترضح هب  .دوش  یم  یهلا  اه  لزع  بصن و  اوقت  اب  و  .و ).  سیئر  نواعم ، ) یماقم هب  ندیسر  رطاخ  هب  .دننک  یمن  لزعو  بصن  طباور 

.مناد یمن  یقتم  ار  وا  دندومرف : .هدب  ینالف  هب  ار  ماش  تموکح  يدیسر ، تموکح  هب  نامثع  لتق  زا  دعب  هک  الاح  دنتفگ : یلع 

نیمه يارب  دنتفریذپن و  ار  یموس  تفریذپ و  ار  لوا  طرـش  ود  ماما  اما  طرـش ، هس  هب  شاب  هفیلخ  دنتفگ : رمع  زا  دعب  نینمؤملاریما  هب 
شورف مک  رب  ياو  ( 1/ نیففطم «) َنیفِّفَطُْمِلل ٌْلیَو   » دسرت یم  اریز  دـیآ  یمن  سالک  رـس  رید  اوقت  اب  ملعم  .دـنداد  نامثع  هب  ار  تفالخ 

.اه
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رگا هرادا  دنمراک  .تسا  ففطم  دور  یم  رید  هک  مه  يا  هرادا  مدآ  .تسا  شورف  مک  دیا  یم  سالک  رـس  رید  هقیقد  جـنپ  هک  یملعم 
فرـصار مدرم  راک  تاعاس  .دـسیون  یمن  همان  شا  هچب  يارب  هرادا  راکدوخ  اب  .دـنز  یمن  یـصوصخ  نفلت  هرادا  نفلت  زا  دوب  اوقت  اب 

یمن صیخـشتار  وت  ضرم  وا  يور و  یم  کشزپ  شیپ  امـش  .میراد  تکلمم  رد  کشزپ  رازه  هد  ام  ًالثم  .دنک  یمن  یـصوصخ  راک 
؛ دشاب ییاوقت  اب  مدآ  رگا  .دهد 

.دهد یم  سپ  ار  تیزیو  لوپ  مدادن ، صیخشت  دیوگ : یم   - 1

.دنک یم  یفرعم  ار  یضیرم  نیا  صصختمرتکد  - 2

درک هابتـشا  دز و  فرح  یـسک  رگا  .دنک  لوبق  دیابن  تسین  دلب  راک  رگا  .دـشاب  یم  هنوگ  نیمه  زین  رگراک  .میراد  اوقت  دوبمک  یلو 
یتقو یلو  هدرک  یماقم  يادیدناک  ار  شدوخ  يدرک )؟ عطق  ار  تفرح  روطچ  ) دنشاب هتـشادن  يراک  مدرم  فرح  هب  دنک و  عطق  دیاب 

.دشکب رانک  دناوت ، یمن  دیمهف 

مدآ دشکن ، رانک  رگا  دراد ، دوجو  يرتهب  درف  ادخ  شدوخ و  نیب  دید  درک و  دـیدناک  ار  شدوخ  یـسک  رگا  دـندومرف : قداص  ماما 
.تسا ییاوقت  یب 

زا .و . .  دق  ینایب و  شوخ  زور و  لئاسم  تاعالطا و  رظن  زا  يرگید  هکدید  رگا  زامن  شیپ  .درک  یم  لقن  يا  هرطاخ  مق  رد  ام  داتسا 
لمع هب  توعد  وا  زا  دـیاب  دـنیآ ، یم  رفن  دـص  تشه  یکی  نآ  يارب  دـنیآ ، یم  رفن  دـص  وا  يارب  رگا  دـیایب ، وا  رگا  تسا و  رتهب  وا 

ریغ لغـشرفن  کی  ًالثم  ای  .تسا  ییاوقت  اب  درف  نیا  تسا و  نم  زا  رت  هتـسیاش  درف  نیا  لیالد  نیا  رطاـخ  هب  دـیوگب : مدرم  هب  دروآ و 
دمآرد و رددیاب  تسا و  ییاوقت  یب  مه  نیا  دـهد  همادا  دـنکن و  اهر  ار  نآ  هتـشاد  هقباس  راک  نآ  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  دراد  ییادـخ 

.دوش تیاعر  اوقت  هسردم  بتکم و  لغش و 

17036 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5656 

http://www.ghaemiyeh.com


( دنکب مه  ام  بیصن  ادخ  مینک  یم  اعد  ام  هک  دنتسه  یناسنا  ياه  ماقم  ياراد  اهروپـس  واهرگوفر  اه ، لامح  نیا  یهاگ  ) دوب یلامح 
زا نم  .دییوگب  یکی  نیا  هب  ًافطل  تفگ  ربب ، ار  شرف  نیا  اقآ  دمحا  هک  میدرک  ادص  ار  وا  ام  درک  یم  شرف  لمح  هک  نارهت  رازاب  رد 

، دیهدب وا  هب  رتدایزو  دینزب  ادص  ار  وا  امـش  دنک ! یمن  ادـص  ندرب  یلاق  يارب  ار  درم  نیا  یـسک  یلو  ما  هدرب  یلاق  هس  الاح  ات  حـبص 
.دهاوخ یم  ار  هیحور  نیمه  مالسا  .دسرب و  ام  هب  دیاش 

زونه دیفس  هایس و  هلئسم ي  اه و  شحوت  نیرتدب  ندمتم ، ياکیرمآ  رد  ًالثم  يداژن ، تازایتما  تسا : هدیبوک  ار  تازایتما  مامت  نآرق 
رد ) تسا حرطم  ایند  همه ي  رد  ییابیز  لکـش و  .تسا  هتفرـشیپ  تعنـص  رد  اما  دـنک  یم  یگدـنز  شحوترد  اـکیرمآ  .تسا  حرطم 

هلئـسم ي رهـش ) هد ، ) تسا حرطم  هقطنم  هلئـسم ي  ( مجع رل ، درک ، كرت ، سراف ، برع ، ) تسا حرطم  ناـبز  هلئـسم ي  ( اـه مادختـسا 
زاین رتداوس  اب  دارفا  ( 13/ تارجح «) ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : » دیوگ یم  طقف  مالـسا  و  هقبط ) مادک  ) تسا حرطم  لیماف  بصن و 

، دوب اوقت  اب  زود  هویگ  رگا  .دراذگ  یم  ریز  ار  دـب  روگنا  ور و  ار  بوخ  روگنا  دوبن ، اوقت  اب  یبساک  رگا  .دـنراد  يرت  شیب  ياوقت  هب 
رتکد و هللا و  تیآ  رگا  اما  تسا  نییاپ  حطـس  رد  لاقب  زود و  هویگ  يدزد  .دنز  یم  تشرد  دوب  دزد  رگا  ودنز  یم  زیر  ار  اه  كوک 
تسا و رت  شیب  شتیبرت  رثا  .تسا  رت  مهم  دشاب  هتـشاد  هچب  رت  شیب  هچ  ره  ردام  ملاعلا » دسف  ملاعلا  دـسف  اذا   » دوب اوقت  یب  سدـنهم 
.دنتفرگ و ناشردام  ردپ و  زا  دننک  یم  اه  هچب  هک  یناهانگ  زا  يرایسب  .تسا  مهم  رایسب  دننکب ، هچب  يولج  یهانگردام  ردپ و  رگا 

يوربور هک  يردپ  .دـننکب  لمح  دـندرک  قیرزت  ناشیاه  هچب  هب  هک  ار  یناهانگ  مه  دوخ و  ناهانگ  دـیاب  مه  تمایق  ردردام  ردـپ و 
رد نوچ  دش  گرزب  یتقو  رسپ  نیا  ار  شرثا  تسا ) نوه  زا  تناها  نهو و  زا  نیهوت  ) تناها هچ  دنک و  یم  نیهوت  وا  ردام  هب  شرسپ 

راـثآ اـهراک و  مهراـثآ » اومدـق و   » اـم بتکم  .دوش  یم  ماـجنا  اـه  نیهوت  نیمه  دـنیب و  یم  هدرک  يرادرب  ملیف  ار  اـه  نیا  عـقوم  نآ 
شراثآ نیا  دـینیبب  ات  دـنراد  یم  هگن  دـننز  یمن  یلیـس  کی  طقف  دـیدرک ، شوماخ  ار  قاتا  قرب  رگا  .میـسیون  یم  ار  امـش  ياهراک 

.تسا هتخوس  هداتفا و  یلاق  يور  یشتآ  ای  تسا ، هدش  مگ  یهالک  شفک و  ای  تسا و  هدروخ  نهآ  هب  يرس  قرب  رطاخ  هب  تسیچ ؟
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يدرم نز و  رگا  دنیوگ : یم  اذل  دراذـگ و  یم  رثا  اه  لسن  اهرـصع و  رد  هملک  نیا  یلو  دـنز  یمن  رت  شیب  هملک  کی  ناسنا  یهاگ 
ردپ نیا  رگا  دنوش و  یم  راکانز  دندش  گرزب  هک  اه  نآ  دننکب ، یـسنج  شزیمآ  یتقو  دشاب  قادنق  رد  رگا  یتح  ناشدـنزرف  يولج 

.دوش یم  هتشون  اه  نآ  ياپ  هک  دراد  هارمه  هب  هدنیآ  رد  ار  یتیانج  رادقم  نیمه  دندرک ، ییاوقت  یب  ردام  و 

یم سیـسأت  ار  نیقفانم  کهورگ  هک  یناسک  اهب » لمع  نم  رزو  هلف   » دنک سیـسأت  ار  یفارحنا  طخ  هک  یـسک  هئیـس » هنـس  نس  نم  »
ندرگ رب  تساـه  نآ  ندرگ  رب  هک  نـیا  رب  هوـالع  دـننکب ، اـه  نآ  ناراداوـه  هـک  یتیاـنج  ره  دـنراد ، یفـالخ  تاسیـسأت  اـیو  دـننک 

.دشاب یم  زین  ناشیاسئر 

سنج زا  یئایبنا  ندمآ  زا  ( 63/ فارعا «) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  اوُقَّتَِتل َو  ْمُکَرِذـُْنِیل َو  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  َوَأ  »
اوقت اب  هدرک و  هدـنز  دوخ  رد  ار  اوقت  حور  هک  دـنک  هچ  ناسنا  .دوب  امـش  ندروآ  اوقت  تثعبزا ، فدـه  دـینک و  یم  بجعت  ناتدوخ 

.دهد یماوقت  ام  هب  یهلا  دید  هک  هدومرف  نینچ  نآرق  ار  اوقت  هار  .دشاب 

: اوقت هب  ندیسر  هار 

یِفُْخت اــم  ُِنیْعـَأـْلا َو  َهَِنئاــخ  ُمَْـلعَی   » تـسا وـت  نـیمک  رد  ادــخ  ( 14/ رجف «) ِداــصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ  » یهلا ینیب  ناــهج  هــب  هجوــت  - 1
وا اریز  دنک  یم  هاگن  یـسک  هب  ناسنا  یهاگ  هن ! ای  دراد  اوقت  هاگن  نیا  هک  دـناد  یم  ادـخ  دـینک و  یم  هاگن  امـش  (19/ رفاغ «) ُروُدُّصلا
یم ادخ  ار  یبلق  ياه  فده  مشچ و  ياه  تنایخ  ینعی  .میردارب  رهاوخ و  دـیوگ : یم  دنـسرپب  ار  شلیلد  رگا  دـعب  تسا ، لگـشوخ 
امش ياهراک  لاقثم  هک  ییاه  هیآ  ( 7/ لازلز «) ُهَرَی ًاْریَخ  ٍهَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف   » دناد یم  شنادجو  شدوخ و  درک  هانگ  یتقو  دـناد و 

.دوش یم  باسح  دیهد  یم  هک  يراعش  دیراد و  یم  رب  هک  ره  ای  دییوگ ، یم  هک  یظفل  ره  لوق » نم  ظفلی  ام   » .دوش یم  باسح 
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جنپ هچب ي  یهاگ  .دید  هک  ادخ  یلو  دـیدن  شبحاص  .دـید  ار  وا  ادـخ  هک  ناسنا  دـناد  یمن  ایآ  ( 14/ قلع «) يرَی َهَّللا  َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  «َأ 
دـش رارق  .مربب  مناوت  یمن  تفگ : دـیرخ و  ییاه  هچراپ  دوب و  زازب  درگاش  هک  دـش  یناوج  قشاع  ینز  .دـنک  یمن  هاـنگ  تسا ، هلاـس 
یلو .دناشکب  هانگ  هب  ار  ناوج  هک  تساوخ  تخادـنا و  ماد  هب  ار  ناوج  تسب و  ار  هناخ  رد  هناخ  درب  یتقو  .دربب  شیارب  زازب  درگاش 
.درک رارف  هناخ  زا  هلیسو  نیدب  دربب و  ترفن  وا  ندید  زا  نز  ات  دز  نجل  هب  ار  شدوخ  درک ، هدولآ  ار  شدوخ  یتسدرت  کی  اب  ناوج 

؟ هچ دوب  هدش  هدولآ  نماد  رگا  یلو  دوش ، یم  كاپ  نوباص  بآ و  اب  رهاظ  یگدولآ  تفگ 

شدوخ تسد  رگید  دـش ، شکیدزن  مدآ  رگا  نوچ  ناهانگ  يرـس  کی  .ددرگرب  درک ، هانگ  رگا  تسا و  ندرکن  هانگ  رب  یعـس  اوقت 
ود زا  هک  نیزنب  لثم  دـش ، شکیدزن  دـیابن  ًالـصا  هک  تسه  ناهانگ  يرـس  کی  دریگب و  ار  هانگ  تامدـقم  يولج  دـیاب  سپ  تسین ،

هورگ نیا  هناخو و  تسود  یناد  یم  رگا  .ورن  ترفاسم  هب  يوش ، یم  هدولآ  يورب  رهـش  نیا  هب  یناد  یم  رگا  .دریگ  یم  شتآ  يرتم 
درگرب دوز  يدش  فرحنم  رگا  الاح  .موشن  هدولآ  منک ، یم  یعس  ییوگب  هک  ورن  شفارطا  ًالـصا  دنک ، یم  فرحنم  ار  وت  نامزاس  و 

ُْدبَْعلا َمِْعن   » دینکن اهرار  ریـس  طخ  یلو  .و . .  درگرب  زاب  يدش  فرحنم  هک  راب  ره  .درگرب  ًاروف  هرابود  يدش ، فرحنم  هرابود  رگا  و 
ُّبُِحی َهَّللا  َّنِإ   » دراد تـــسود  ار  هبوـــت  ادـــخ  درگرب ، متـــسکش ، هبوـــت  وـــگن  .ددرگ  یم  رب  یفارحنا  ره  رد  ص/30 ) «) ٌباَّوَأ ُهَّنِإ 

ار شرـسپ  يردپ  عقوم  کی  .دشخب  یم  دراد و  تسود  ار  وا  ادـخ  تشگرب ، ًاروف  تشاد  شزغل  هک  یـسک  رگا  ( 222/ هرقب «) َنیباَّوَّتلا
رد دهد و  یم  هار  تسین ، هنوگ  نیا  ادخ  یلو  .دـهد  یم  هار  ار  وا  یتحاران  اب  اه ، هیاسمه  هیـصوت ي  اب  یلو  دـنک  یم  نوریب  هناخ  زا 

.دراد مه ، تسود  نمض 
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یلو دـنز  یم  لوگ  ار  یـسک  رفن  کـی  .دور  یم  نیب  زا  شتذـل  دـتفا ، یم  نآ  تبوقع  داـی  هب  ناـسنا  یتـقو  یلو  دراد ، یتذـل  هاـنگ 
5 دـشاب ، هاگآ  نادـجو  رگا  يدوب ؟ یـضار  دـندز ، یم  لوگ  ار  ترهاوخ  ای  ار ، تردارب  ار ، تدوخ  رگا  ایآ  دـیوگ : یم  شنادـجو 
هب هک  درب  یم  تذل  .دشاب  یم  شوخ  شلد  يرمع  درک ، لمحت  هقیقد  رگا 5  اما  .دزوس  یم  شنادجو  يرمع  یلو  هدرب  تذل  هقیقد 

دهاوخ شبیـصن  نیریـش  ياه  تذل  هکلب  دنک ، لمحت  ار  اهزیچ  نیرت  خلت  هک  نیا  هن  اوقت ، .تسا  هدرکن  هانگ  اما  تسا  هدیـسر  هانگ 
رد زیچ  همه  نتفرگ و  هنوچ  ندناراوخ و  یناشیپ  هک  نیبرود  لثم  دنناد و  یم  ادخ  ءایلوا  مه  ادـخ و  مه  ار ، ام  ياهراک  اذـل  .دـش و 

.تسانیب اناد و  ام  ياهراک  رب  (ع ) نامز ماما  دوش و  یم  طبض  ملاع ، همه  رد  ام  ياهراک  مامت  .دوش  یم  طبض  نآ 

: دیوگ یم  نآرق  .تسا  هدش  طبـض  وا  تایلک  تایئزج و  مامت  دنیب ، یم  ناسنا  هک  دوش  یم  زاب  يا  هیال  ناسنا  يولج  تمایق  زور  رد 
یم .یتسه  یفاک  یسر  باسح  يارب  تدوخ  مینک ، یمن  یگدیـسر  وت  باسح  هب  ام  ( 14/ ءارسا «) ًابیسَح َْکیَلَع  َمْوَْیلا  َکِسْفَِنب  یفَک  »

هجوت اب  زامن  تعکر  ود  شرمع  مامت  رد  هک  دـنیب  یم  .دـشاب  هدرکن  عرـش  فالخ  یبش  ای  .دـشاب  هدرکن  هانگ  هک  هدوبن  يزور  دـنیب 
رد اـه  یـضعب  .هک . .  دوـش  یم  هدنمرـش  يردـق  هب  .دـشن  ادـخ  میلـست  یلو  هتفگ ، ار  سکاـنو  سک  ره  ناـبرق ، هلب  .تسا  هدـناوخن 

یتقو دـیوگ : یم  نآرق  .دنـشک  یم  تلاجخ  .نکن  نام  هدنمرـش  نیا  زا  شیب  تسرفب و  منهج  هب  ار  ام  ایادـخ  دـنیوگ : یم  ییوجزاب 
یتقو نیمرجم  دـش ، زاب  باتک  یتقو  ( 49/ فهک «) هیف اَّمِم  َنیقِفْـشُم  َنیمِرْجُْملا  يَرَتَف  ُباتِْکلا  َعِضُو  َو   » درک و هاگن  شعـضو  هب  ناسنا 

یم هدنمرـش  ردقچ  هدوب ، ییاکیرمآ  بوبحم ، هرهچ ي  نیا  هک  دوش  مولعم  هاگداد  رد  رفن  کی  رگا  .دنزرل و  یم  دـندید ، ار  باتک 
.دنرادن يا  هراچ  یلو  دیدرگرب ، هدرک و  هبوت  دیوگ : یم  بالقنا  ربهر  اذل  تسا و  یسایس  گرم  نیا  دوش و 
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ناتتـسود دیتشگ و  یم  رب  دیاب  ایند  نآ  رد  .تسین  راک  رد  یتشگرب  رگید  یلو  نادرگرب  ار  ام  ایادـخ  دـنیوگ : یم  میراد  نآرق  رد  و 
ِّبَر  » دننز یم  دایرف  دنریمب ، دنهاوخ  یم  یتقو  اوقت  یب  ياه  ناسنا  دـیوگ : یم  نآرق  .تسا  هتـشذگ  راک  زا  راک  الاح  میتشاد و  یم 
لمع هک  دیاش  ( 100/ نونموم «) اُهِلئاق َوُه  ٌهَِملَک  اهَّنِإ  َّالَک  ُتْکََرت  امیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل   » نادرگرب ارم  ایادـخ  ( 99/ نونموم «) ِنوُعِجْرا

، دریگب نان  تبون  جراخ  رگا  اوقت  اب  ناسنا  .تشاد  تلهم  هنرگ  دـنز و  یم  فرح  نیا  اُهِلئاق » َوُه  ٌهَِملَک  اهَّنِإ  َّالَک   » مهد ماـجنا  حـلاص 
شا هعماج  يارب  ناموت  رازه  هد  یهام  یلو  تسا  ناموت  رازه  هد  شقوقح  هک  دـید  یناسنا  رگا  دوب ) انـشآ  وا  اـب  اوناـن  رگا  ) دزرل یم 

هب هدنمزر ، دیهـش و  بالقنا و  ربهر  ياه  تیقفوم  .دمآ  یم  مه  ادـخ  ددـم  دوب ، اوقت  نیا  رگا  .تسا و  تحاران  دـنک ، یمن  تمدـخ 
مق هـیملع ي  هزوـح ي  ســسؤم  يرئاـح ، میرکلادـبع  جاـح  ناشیاردــپ  .مـتفر  مـق  رد  يرئاـح  ياـقآ  شیپ  .تـسوا  ياوـقت  رطاـخ 

هـسسؤم نیا  زا  همه  اه  هدـنیوگ  اه و  يرظتنم  اه ، يرهطم  اه ، بـالقنا  ربهر  همه ي  هک  درک ) سیـسأت  شیپ  لاـس  دودح 55  ) تسا
شردپ ياوقت  زا  و  دش ؟ شبیـصن  یقیفوت  نینچ  هک  درک  هچ  امـش  ردپ  مدیـسرپ  نم  .دننک  یم  فیلأت  باتک  اهدص  یلاس  دنتـسه و 

شوخ ...و  نکـسم  كاشوپ و  كاروخ و  هب  هک  یناسک  یلو  دنراد ، تکرب  ناش  یگدنز  رد  دـنراد ، اوقت  هک  یناسک  .درک  تبحص 
تکرب فطل و  اوقت و  ثعاب  همه  یبای ، مولظم  مولظم و  تاجن  یبوک ، ملاـظ  قح ، هاررد  یماـگ  .درادـن  تکرب  ناشیگدـنز  دنتـسه ،

.تسادخ

.دهدب ام  هب  شنیب  ناقرف و  رون و  دید  ادخ  هک  دوش  یم  ثعاب  اوقت 

، دنک تمحرم  ام  همه ي  هب  ادخ ، فوخ  هانگ و  زا  يرود  اوقت و  حور  دمحم  لآ  دمحم و  تقیقح  هب  ادخ 
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« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

هانگ لباقم  رد  اوقت 

هانگ لباقم  رد  اوقت 

« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا   » میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

باذـع اـنق  و  : » مییوـگ یم  هک  َیَقَو »  » زا اوـقت  .دـنک  ظـفح  ار  شدوـخ  مدآ  ینعی  اوـقت  .تساوـقت  هب  عـجار  هسلج  نیا  رد  اـم  ثـحب 
ار شدوخ  مدآ  ینعی  هیاقو »  » نامه زا  اوقت  .نک  ظفح  باذـع  زا  ار  ام  ینعی  اـنق »  » .نک ظـفح  ینعی  «ق » .نک ظـفح  ینعی  ق » « » راـنلا

ظفح مه  ار  نامدوخ  مینک ، یم  ظفح  ار  نامـسومان  .مینک  یم  ظفح  ار  ناملام  نآلا  اـم  دوخ ، رب  تراـظن  دوخ ، لرتنک  .دـنک  ظـفح 
عـضوم يروط  ره  ریگن ، ار  یمیمـصت  ره  .ییوگب  دـیابن  ار  هملک  نیا  راد ، هگن  ار  تدوـخ  مییوـگن ، میهاوـخ  یم  هچره  ینعی  .مینک 

.نکن يریگ 

یم ار  اوقت  ندروآ  تسدـب  هار  ًادـعب  اوقت و  راـثآ  دوخ ، زا  تظاـفح  دوخ ، لرتـنک  ینعی  میتـفگ ، ار  اوقت  ياـنعم  دراد ، يراـثآ  اوـقت 
.میوگ

تـسدب هار  دـعب  و  اوقت ، راـثآ  اوقت ، میحَّرلا ،» ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب   » .مینک ثحب  میـسر ، یم  اـجک  هب  مینیبـب  هسلج  نیا  رد  ار  اوقت  راـثآ 
، اوقت راثآ  اما  تظافح ، دوخ ، زا  تظافح  ینعی  اوقت  يانعم  اوقت ، ندروآ 

ترفغم - 1

تیاده -2

تمحر - 3 

تمارک  - 4

تریصب - 5

هعسوت تعسو ، - 6

ربمغیپ اب  تعیب  - 7

.تکرب - 8

.ترفغم اما  .تسین  مدوخ  زا  یچیه  .تسا  نآرق  زا  همه  .تسا  ولبات  کی  .تساوقت  راثآ  اهنیا 
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یهلا ترفغم  رتسب  اوقت ، - 1

ْرِّفَُکن ، » دیهدن ماجنا  ار  هریبک  ناهانگ  دیشاب ، هتشاد  اوقت  رگا  امش  َِرئابَک » اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  : » دیامرف یم  هیآ ي 31  ءاسن  هروس ي  رد  نآرق 
رازه دـیوگ : یم  .ناـموت   1174 هدـیرخ ، يزیچ  کـی  هک  یمدآ  کـی  لـثم  .میـشخب  یم  اـم  ار  کـچوک  ناـهانگ  ْمُِکتائِّیَـس » ْمُْکنَع 

هک تسا  یناهانگ  هریبک  ناـهانگ  هریبک ، ناـهانگ  َِرئاـبَک » اُوِبنَتَْجت  ْنِإ   » .دـشخب یم  دـهاوخ ، یمن  ار  شناـموت   174 هدـب ، ار  شناموت 
مدآ سپ  .دروم  کی  نیا  .دشخب  یم  ادخ  ار  کچوک  ناهانگ  دینک ، يرود  هریبک  ناهانگ  زا  امـش  رگا  .هدش  هداد  باذع  هدـعو ي 

...کچوک ناهانگ  هریبک ، هانگ  زا  بانتجا  ینعی  اوقت ، هیاس ي  رد 
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تـشز ناهانگ  زا  رگا  .تشز  ناهانگ  ینعی  هشحاف  شِحاوَْفلا » اُوبَْرقَت  ال  : » دـیامرف یم  هیآ ي 153  ماعنا  هروس ي  رد  نآرق  تیادـه ،
رگا .دـنک  یم  ناتتیادـه  ینعی  .تسا  نیا  میقتـسم  هار  ( 153/ ماعنا « ) اًمیِقَتْـسُم یِطاَِرـص  اَذاَه  َّنَأ  َو  : » دیوگ یم  شرخآ  دـینک ، يرود 

.دنک یم  شتیاده  میقتسم  هار  هب  ادخ  دهدن ، ماجنا  ار  تشز  اوسر و  ناهانگ  دنک ، يرود  ناهانگ  زا  یسک 

محر وت  هب  ادـخ  یهاوخ  یم  رگا  َنوُمَحُْرت ،» ْمُکَّلََعل  : » دـیوگ یم  شرخآ  اوُقَّتا » : » دـیوگ یم  هیآ ي 45  سی  هروـس ي  رد  تـمحر ،
.شاب هتشاد  اوقت  دنک ،

.نکن رارکت  رگید  يداد ، بآ  مه  یلگ  هتـسد  کی  الاح  ( 135/ نارمع لآ  « ) اُولَعَف ام  یلَع  اوُّرُِـصی  َْمل  َو  : » دیامرف یم  نآرق  تمارک ،
یلمع کی  .دـنزب  ار  یفرح  کی  دوربرد و  شتـسد  زا  ناسنا  رابکی  تسا  نکمم  میتسین ، هک  موصعم  نوچ  درک ، یفالخ  یـسک  رگا 

ًالَخْدـــُم ْمُْکلِخْدـــُن  : » دـــیوگ یم  دـــعب  يراد ، هــگن  ار  تدوــخ  مود  هــعفد ي  رد  ینعی  ینکن ، رارـــصا  رگا  .دـــهدب  ماــجنا  ار 
.مهد یم  امش  هب  نأش  رد  هاگیاج  کی  .تمارک  ینعی  ًامیرَک » ًالَخْدُم  ( » 31/ ءاسن « ) ًامیرَک

اوقت هیاس  رد  تریصب ، - 2

هچ دـیناد  یمن  تقوره  .مهد  یمن  ناـترارق  تسب  نب  رد  ( 2/ قالط « ) ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  ، » دیشاب هتـشاد  اوقت  رگا  دیوگ  یم  تریـصب ،
یم تا  ییاـمنهار  .نک  هچ  مییوگ  یم  امـش  هب  دـیتسه ، ریحتم  دـیناد و  یمن  هک  ییاـه  تسب  نب  رد  دیـشاب ، هتـشاد  اوقت  رگا  دـینک ،

.تسا هدرک  شکمک  ادخ  هک  دمهف  یم  ًاعقاو  ناسنا  اه  تقو  یهاگ  .تسه  ییامنهار  ياه  هنومن  .مینک 

ْنِم ُْهقُزْرَی  َو   » .میهد یم  هعـسوت  ار  تا  یگدـنز  يدرواین  باسح  هب  وت  هک  ییاه  هار  زا  یـشاب ، هتـشاد  اوقت  رگا  دـیوگ  یم  تعـسو ،
يدرک یم  رکف  امش  .دهد  یم  يزور  ادخ  نامگ  یب  هار  زا  دراد ، هگن  هانگ ، تقو  ار  شدوخ  رگا  مدآ  ( 3/ قالط « ) بِسَتْحَی ُْثیَح ال 
يزیر همانرب  امش  هک  یهار  زا  ام  .دنک  ادیپ  هعسوت  تا  یگدنز  هک  يدرک  یم  يزیر  همانرب  ره  ینک ، نینچ  ینک ، نینچ  ینک ، نینچ 

یم اه  تقو  یهاگ  .دـیآ  یمن  شدای  يزیچ  هیفاق ، کی  يارب  دـنک  یم  رکف  هچره  یهاگ  رعاـش  .تسین  مه  لاـم  هب  طوبرم  يدرکن ،
يور یم  يراد  بش  رخآ  .دیآ  یمن  يرتشم  تسا ، زاب  هزاغم  رد  بش  ات  حبـص  اه  تقو  یهاگ  .دمآ  مه  رـس  تشپ  تیب  تسیب  ینیب 

؟ دـنچ .هرآ  تسا ، يرتشم  هک  الاح  ییوگ  یم  اما  یـشورفب  یتشادـن  اـنب  بوخ  یـشورف ؟ یم  ار  نیا  اـقآ  دـیوگ : یم  هار  رد  هناـخ ،
هک بش  ات  حبـص  تقونآ  .یتخورف  نیریـش  یلیخ  ار  يزیچ  کی  يدوبن ، مه  يرتشم  رکف  رد  چیه  هک  نتفر  هار  رد  ینیب  یم  .ردـقنیا 

.متـسه تگنتلد  .مرب  تنوـبرق  مرکاـچ ، مصلخم ، تسا ، بوـخ  امـش  لاـح  مکیلع ، مالـس  یتـفگ : مـه  هـمه  هـب  يدرک و  هاـگن  یه 
هک ییاهاج  کی  يراد ، هگن  ار  تدوخ  هانگ  تقو  امش  رگا  .دنرخ  یمن  وت  زا  مه  شرخآ  ییوگ ، یم  ار  اه  قلمت  همه  متکریجریج !
یم تدای  ناحتما  رـس  ینک ، ظفح  ار  بلطم  لک  ینک ، ییاوقت  یب  .دوش  یم  مه  شـسکعرب  .دنک  یم  تکمک  ادـخ  یتخیرن  همانرب 
یم تکمک  ام  دوبن ، وت  باسح  رد  هک  ییاج  کـی  یـشاب ، هتـشاد  اوقت  وت  رگا  هک  هداد  لوق  ادـخ  .دور  یم  تداـی  هاـگنزب  مد  .دور 

.مینک
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اُونــَـسْحَأ َنــیذَّلا  َيِزْجَی  َو  : » دـــیوگ یم  .مــیهد  یم  ار  شرتــشیب  دـــهدب ، هــچره  .رتـــهب  تفاـــیرد  یـــشاب ، هتـــشاد  اوــقت  رگا 
ار شنسحا  ینعی  ینسح » «، » ینسح : » دیوگ یم  .متسه  نسحم  مه  نم  دیوگ  یمن  نک ، ناسحا  اونـسحا » » امـش ( 31/ مجن « ) یَنْسُْحلِاب

ُماَلَس : » تفگ ْمُْکیَلَع !» ُماَلَـس  : » وگب ماَلَـس ،» : » تفگ یـسک  رگا  هتفگ : ادخ  يداد ، لیوحت  ار  یبوخ  زیچ  رگا  امـش  .مهد  یم  امـش  هب 
ام هب  ادخ  ُهتاَکََرب !» ِهللا َو  ُهَمحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَـس  : » وگب ِهللا !» ُهَمحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَـس  : » تفگ ِهللا !» ُهَمحَر  ْمُْکیَلَع َو  ُماَلَـس  : » وگب ْمُْکیَلَع ،»

تـسیب يوداک  کی  .ربب  ماـمت  هکـس  دروآ ، هکـس  مین  .ربب  هکـس  مین  دروآ ، هکـس  عبر  داد ، هیدـه  وت  هب  یـسک  رگا  هدرک  شراـفس 
يرتهب يازج  امش  درک ، تبحم  امش  هب  یسک  رگا  هک  هداد  روتسد  ادخ  ام  هب  .ربب  شیارب  یناموت  یس  يوداک  کی  وت  دروآ ، یناموت 
ینـسح .مهد  یم  ینـسح »  » امـش هب  نم  يداد  ماـجنا  هنـسح  راـک  امـش  رگا  دـیوگ : یم  .تسا  روـطنیا  مه  ادـخ  دـش ؟ .دـیهدب  وا  هب 

.رترب شاداپ  ینعی  

امـش اب  نم  دیـشاب ، هتـشاد  اوقت  رگا  دومرف : .مینک  تعیب  وت  اب  میهاوخ  یم  هللا ! لوسر  اـی  هک  دـندمآ ، ربمغیپ  دزن  اـه  نز  زا  يا  هدـع 
ار ناتیاه  هچب  دـینکن ، طقـس  دـینکن ، ژاـتروک  َّنُهَدـالْوَأ » َْنُلتْقَی  ـال  َو   » .دیـشابن اـنز  لـها  ( 12/ هنحتمم « ) َنینْزَی ـال  » .مـینک یم  تـعیب 

اوقت امـش  رگا  ینعی  مهد ، یم  هک  ییاهروتـسد  رد  ٍفوُْرعَم » یف  َکَنیـصْعَی  «َو ال  .دـینزن یـسک  هب  تمهت  « ٍناتُْهِبب َنیتْأَی  َو ال   » .دیـشکن
ندرک تعیب  .نک  تعیب  اه  مناخ  نیا  اب  ربمغیپ  َّنُهِْعیابَف » : » دـیوگ یم  دـیدرک ، كرت  ار  تامرحم  دـیداد ، ماجنا  ار  تابجاو  دـیتشاد ،

بآ رد  ار  ناشتـشگنا  كون  مه  اه  نز  یقاب  تفگ : دـعب  تشاذـگ و  یبآ  کی  رد  ار  شتـسد  ربمغیپ  دـش  لـقن  .تسین  نداد  تسد 
! تعیب .دننزب  بآ  رد  ار  ناشتسد  ای  .دنراذگب 

رذگ دوز  يا و  هظحل  هانگ ، تذل  - 3

هدرخ کی  .تسا  هزمشوخ  هظحل  کی  رد  نیریش  ومیل  نیریش ! ومیل  لثم  .تسا  هزمشوخ  هظحل  کی  رد  يزیچ  کی  اه  تقو  یهاگ 
کی دـنک ، یم  هانگ  کـی  مدآ  .تسا  نیریـش  هاـنگ  هظحل  کـی  رد  .تسا  روطنیمه  مه  هاـنگ  .دوش  یم  خـلت  دروخ ، یم  نآ  هب  داـب 

شنهذ رد  رمع  رخآ  ات  روطنیمه  هانگ  یخلت  نیا  دعب  اما  .دوب  نیریش  دنک  یم  رکف  دهد ، یم  ماجنا  ار  یلمع  کی  دیوگ ، یم  يزیچ 
جهن « ) راــنلا اهدــعب  نــم  هذـــل  یف  ریخ  ــال  : » دـــیامرف یم  نینمؤــملاریما  .تــسا  يا  هــظحل  ییاــه  ینیریـــش  کــی  .دـــنام  یم 

/ج18/ص310) هغالبلا
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روطنیا نم  هسلج ي  .دندناوخ  یم  ناشاک  ياه  هچب  متـشون و  ار  نیا  .متـشاد  هسلج  ناشاک  نم  شیپ ، لاس  لهچ  دودح  تسه  مدای 
هصق کی  دوب ، هصق  دعب  .هقیقد  جنپ  مدرک ، یم  ریسفت  متـشون  یم  ار  هیآ  کی  دوب ، ریـسفت  دعب  .دوب  نید  لوصا  هقیقد  جنپ  لوا  .دوب 

نآ ینعی  .راعـش  متفگ : یم  مه  شرخآ  ...ماکحا  و  دوب ، ماکحا  .دوب  یعرـش  هلأسم ي  دوب ، یعرـش  لاؤس  دعب  .هقیقد  جنپ  متفگ  یم 
هک نآلا  تقونآ  عونت ! .دوب  نم  يرادسالک  هویـش ي  نیا  .دوب  یکی  شا  هقیقد  دـنچ  ره  مدرک ، تبحـص  هک  هقیقد  لهچ  تعاس ، مین 

تـسین ریخ  هذل » یف  ریخ  ال   » .دننک ظفح  ار  نیا  میتفگ  یم  ...ریخ » ال  ، » دوب نیا  ام  راعـش  زور  کی  .دـمآ  مدای  مسیونب  متـساوخ  یم 
.مدرک شهل  اهنیا  رظن  هب  دـهد ، یم  یـسک  هب  شحف  کـی  یهاـگ  مدآ  .تسا  شتآ  شدـعب  راـنلا » اهدـعب  نم   » هک ییاـه  تذـل  رد 

ار وت  هنیک ي  وا  رمع  رخآ  ات  اـما  .يدـنازوس  ار  وا  هظحل  کـی  رد  بوخ ، یلیخ  .تخوس  متفگ ، وا  هب  یکلتم  کـی  .مدرک  شنوغاد 
.تسین       تذل  نیا  .دراد  لد  رد 

رازه دـص  يدروخ  رگا  دـیوگ : یم  دـنچ ؟ مروخب  ار  دـنت  لفلف  نیا  مامت  مروخب ؟ ار  لفلف  نیا  یهد  یم  ردـقچ  اقآ  دـنک  یم  رذـن  )
: تفگ ؟ مروـخب ار  لـفلف  نیا  یهد  یم  ردـقچ  تفگ : .مدـید  ار  یناوـج  نینچ  نم  .مهد  یم  ناـموت  رازه  تسیود  .مـهد  یم  ناـموت 
؟ مرپب نییاپ  اجنیا  زا  یهد  یم  ردـقچ  هچ ؟ هک  هچ ؟ هک  الاح  .تخوس  یم  بش  ات  روطنامه  دروخ ، اقآ  .مروخب  هدـب  تفگ : .ردـقنیا 

هـس ار ، هروغبآ  هشیـش  کی  نم  اقآ  یمـشچ ، مه  مشچ و  يرگ ، لخ  یناوج ، هظحل  کـی  رد  منک ؟ يراـک  نینچ  ًـالثم  ینک  یم  هچ 
.دننز یم  مه  ولبات  اه  نابایخ  رد  یقمحا ، یتقامح و  ياهراک  نیا  زا  اه  تقو  یهاگ  الاح  .مروخ  یم  سفن  کی  اب  ار  هروغبآ  ولیک 
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.دریگ یم  نیـشام  کی  دروخب ، عبر  کی  رد  ار  ییولیک  دـنچ  چـیودناس  کی  سک  ره  هک  مدـید  ییولبات  کـی  اهرهـش  زا  یکی  رد 
ییولیک دنچ  نیا  هب  چیودناس  نیا  هک  یسک  نا  .هدوب  قمحا  هدز ، ولبات  هک  یسک  نآ  .هدوب  قمحا  هدوب  شحارط  هک  یـسک  نآ  الاح 
ردبرـض قمحا ، ردبرـض  قمحا  ینعی  .تسا  قمحا  دـنک  نییعت  مه  ار  شا  هزیاـج  هک  یـسک  نآ  .تسا  قـمحا  دروـخب ، عـبر  کـی  ار 

هس ندیشکرس  هجوت ! هجوت  ینز ؟ یم  ولبات  ارچ  .دشاب  شنورد  اه  تقامح  نیا  دیابن  هک  یمالـسا  يروهمج  قمحا ! ردبرـض  قمحا ،
؟ راک دش  مه  نیا  رخآ  هیناث ! یس  رد  هروغبآ  ولیک 

یم مارتحا  مدرم  شیاه  یبوخ  ور  شداوس ، يور  شتمدـخ ، يور  دـشاب ، هتـشاد  لامک  رگا  مدآ  تسین ، هک  لامک  اـه  تقو  یهاـگ 
یم ندروخ و  ار  ییولیک  دنچ  چیودناس  ندروخ و  لفلف  ندیشک و  رس  هکرس  ندز و  قورآ  يور  درادن ، یلامک  چیه  اقآ  نیا  .دننک 

شدوخ هب  ار  مدرم  رظن  دـهاوخ  یم  یلامک  یب  هار  زا  دـننک ، شهاگن  مدرم  هک  درادـن  یلامک  نوچ  .دـننک  شهاـگن  مدرم  دـهاوخ 
، دوب ادص  همه  نیا  ...دهاوخ  یم  همه ، نیا  اباب  بوخ  .دراذگ  یم  غالا  يادص  ار  شلیابوم  گنز  درادـن ، یلامک  چـیه  .دـنک  بلج 

یم راجنهان  ياهراک  هک  یناسک  ماـمت  .دـننک  شهاـگن  مدرم  دـهاوخ  یم  شلد  .تسا  ضیرم  یتشاذـگ !؟ تنفلت  يور  رخ  يادـص 
نیا اب  دنک ؟ حرطم  ار  شدوخ  دنک  هچ  .دننک  حرطم  ار  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  دـنراد ، ینورد  يرامیب  کی  اهنیا  دومرف : ماما  دـننک ،

ترـضح هب  ار  وت  ایب ، میوگ : یم  .دیروایب  یـسپپ  نم  يارب  دیوگ : یم  دنروخ ، یم  اداناک  همه  ات  .دـنک  یم  حرطم  ار  شدوخ  اهراک 
الاح .دنک  قرف  همه  اب  دهاوخ  یم  تسا  ضیرم  طقف  .دمهف  یمن  سابع  ترضح  هب  هیچ ؟ یـسپپ  اداناک و  نیب  قرف  یمهف  یم  سابع 
یم دـنروخ  یم  شوجبآ  اـت  .زیرب  شوجبآ  نم  يارب  دـیوگ : یم  دـنروخ ، یم  ياـچ  اـت  ...تفگ  یم  دـندروخ ، یم  یـسپپ  همه  رگا 

هفایق دهاوخ  یم  شلد  ...سک  چیه  ار  شا  هیزاهج  دهاوخ  یم  شلد  سک ، چیه  دزاس ، یم  هک  يا  هناخ  دهاوخ  یم  شلد  ...دیوگ 
نکمم يا ، هظحل  ياه  تذل  نیا  رانلا » اهدعب  نم  هذل  یف  ریخ  ال   » .دنک یم  يرگ  یشحو  ياهراک  کی  هب  تسد  سک ، چیه  ار  شا 

! دیـشخبب دیایب ، نویزیولت  ویدار و  زا  اقآ  دنیوگب : دندرک  تهاگن  هک  دعب  اهنیا  مادکره  رگا  یلو  دننک ، تهاگن  مه  رفن  راهچ  تسا 
یم تهاگن  .دوب  يرخ  مدآ  یلیخ  دـیوگ : یم  هیچ ؟ ناترظن  دروخ ، هقیقد  دـنچ  ار  ییولیک  دـنچ  چـیودناس  کی  هک  ییاقآ  نیا  امش 

.درامش تمظع  ار  وت  دنک  تهاگن  سکره  هک  تسین  روطنیا  .تسا  يرخ  مدآ  یلیخ  هک  تسا  نیا  شتواضق  یلو  دنک ،
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دنادـب دـیاب  اهتنم  دـننک ، یم  شهاگن  مه  مدرم  دور  یم  هار  یتقو  نیا  دـننک ، یم  یباجح  دـب  يردـق  هب  اه  نز  اهرتخد و  زا  یـضعب 
هک مه  اهنآ  همه ي  اب  .دراد  لکشم  نیا  هچ ؟ ینعی  هفایق  نیا  .دراد  لکشم  نیا  .تسا  یمرتحم  مدآ  هکنیا  هن  دنک  یم  شهاگن  هکنیا 
مه ار  ولج  خرچ  دوش و  یم  راوس  هتـشپ  ود  ناوج  نیا  ای  دمآ ، هفایق  نیا  اب  ارچ  مناخ  نیا  هک  مینک ، هبحاصم  رگا  دندرک ، هاگن  ار  وا 
همه هب  دعب  .دش  مرتحم  دنک  یم  رکف  دننک و  یم  شهاگن  همه  دنک  یم  مه  رکف  .دصقر  یم  شتسد  کی  اب  مه  دعب  دنک و  یم  دنلب 

ناـشن ار  شدوخ  تساوخ  یم  دـیوگ : یم  دوب ؟ هچ  راوس  روتوم  نیا  هب  عجار  ترظن  اـقآ  ییوـگ : یم  دـندرک  هاـگن  هک  ییاـهنیا  ي 
.میـشاب یعیبط  میـشاب  بظاوم  .دنک  ناربج  يوحن  هب  ار  شدوبمک  نآ  دـهاوخ  یم  دـنک ، یم  تراقح  ساسحا  .دراد  دوبمک  .دـهدب 

نیا تمالع  دـشاب ، یعیبط  هچره  ناملُکف ، نامـسابل ، نامگنز ، نامندز ، فرح  دـشاب ، یعیبط  نام ، ییانب  ناـم ، یناـمهم  نامیادـص ،
نم هذل  یف  ریخ  ال   » ...هس ود ، کی ، .منیبب  دیناوخب  رانلا .» اهدعب  نم  هذل  یف  ریخ  ال   » .درادـن لکـشم  تسین ، ضیرم  ًالـصا  هک  تسا 
نم هذـل  یف  ریخ  ال  ( » رگید رابکی  «، ) رانلا اهدـعب  نم  هذـل  یف  ریخ  ال  ( » .دـیناوخب دـنلب  هن  ( ) .دـنناوخ یم  مه  اب  راضح  « ) رانلا اهدـعب 

.درادن ریخ  نیا  تسا ، شتآ  شدعب  هک  يا  هظحل  ياه  تذل  .مینک  شیولبات  ار  نیا  رانلا » اهدعب 

ناشن دیاب 20:30  ار  نیا  دیازب  ولق  دنچ  يدنفسوگ  کی  رگا  الاح  .دیاز  یم  ولق  ود  مه  یهاگ  دیاز و  یم  ولق  کی  دنفسوگ  تکرب ،
مک و اب  راب  اهرازه  امش  .دیاز  یم  ولق  دنچ  ولق ، دنچ  گس  اما  اتود ! مه  یهاگ  .دیاز  یم  یکی  دنفـسوگ  .تساه  یندید  نیا  .دهدب 

یلو دیاز ، یم  ات  شـش  ات  شـش  ات و  تفه  ات  تفه  هکنیا  اب  يدـید ؟ گس  هلگ ي  کی  رابکی  يدـید ، ار  دنفـسوگ  هلگ ي  شدایز 
یم بترم  ار  دنفسوگ  هلگ ي  دیدید ؟ گس  هلگ ي  امش  .دراد  تکرب  دیاز ، یم  یکی  یکی  هکنیا  اب  دنفسوگ  .درادن  تکرب  شلسن 

 ( .دینیب
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اوقت هیاس  رد  رمع ، لام و  رد  تکرب  - 4

تکرب .مهد  یم  تکرب  امش  هب  دیشاب ، هتشاد  اوقت  رگا  ( 96/ فارعا « ) ٍتاکََرب ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  ، » دیشاب هتشاد  اوقت  رگا  دیوگ : یم  نآرق 
بوخ هملک ي  اهرازه  راـکدوخ  نیا  اـب  .دـشاب  تکرب  اـب  یلو  دـشاب  هتـشاد  راـکدوخ  کـی  مدآ  تسا  نکمم  .تسا  نتـشاد  زا  ریغ 
نارگ سیوندوخ  نیا  اب  یباسح  فرح  هملک  ات  راهچ  .دـشاب  تکرب  یب  دـشاب ، هتـشاد  نارگ  سیوندوخ  کی  تسا  نکمم  .دـسیونب 

ناشلام تسا ، دایز  ناش  هیامرس  يدارفا  .تسا  كرابم  ناشلام  تسا ، مک  ناش  هیامرس  يدارفا  .تسا  هیامرـس  زا  ریغ  تکرب  .هتـشونن 
مه ظفح  .نک  ظـفح  ار  تدوخ  هاـنگ  تقو  .شاـب  هتـشاد  اوقت  مهدـب ، تکرب  تلاـم  هب  یهاوخ  یم  رگا  هتفگ : نآرق  .درادـن  تکرب 

رتـخد کـی  تسار  ناوج  کـی  هنرگو  .يورب  يوش  دـنلب  دـیاب  میجَّرلا ،» ِناـْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللاـِب  ذوُعَأ  : » ییوـگب هک  تسین  نیا  شیاـنعم 
«! میجَّرلا ِناْطیَّشلا  َنِم  ِهَّللِاب  ذوُعَأ  : » دیوگب دنیشنب ،

، تسا هانگ  اجنیا  میدید  یتقو  .يا  هدرک  هرخـسم  ار  ادخ  يریگن ، میمـصت  يروخن ، ناکت  یلو  ینک ، رافغتـسا  رگا  دومرف : اضر  ماما 
عطق ار  نفلت  .منک  یم  هانگ  نفلت  نیا  اب  نم  .منک  یم  هانگ  لغش  نیا  اب  نم  .منک ) یم  هانگ  یشنم  نیا  اب  نم   ) .میورب میوش  دنلب  دیاب 

.دشک یم  هانگ  هب  ار  نم  .مینک  كاپ  ار  نفلت  .مینک 

ربمغیپ دومرف : دینک ؟ یمن  مالـس  امـش  ارچ  .دنک  یم  مالـس  ربمغیپ  ینک ؟ یمن  مالـس  ناوج  ياه  نز  هب  ارچ  دنتفگ : نینمؤملاریما  هب 
کی وا  منک ، مالـس  ار  یمناخ  کـی  متـسه  نارگن  .متـسه  ناوج  نم  .دوش  یمن  شا  يروط  وا   ) .تسا رتشیب  لاـس  نـم 30  زا  شنس 

یم تحار  ام  تقونآ  .دزرلب  شلد  هک  دـنک  یم  تشحو  نینمؤملاریما  .دـهدب ) ناکت  ار  یلع  لد  مناخ  باوج  دـهدب ، نم  هب  باوج 
شلد هک  دوب  یلع  وا  .تسا  رتشیب  یلع  زا  نامنامیا  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  .یتئارق  ياـقآ  هتـشذگ  اـه  فرح  نیا  زا  رگید  اـم  هن ، مییوگ 

یهاگ و یهاگ و  اه ، نفلت  یهاگ  اه ، ناکم  یهاـگ  اـه ، لغـش  یهاـگ  .تسین  روطنیا  .دوش  یمن  ناـم  يروط  اـم  .دروخ  یم  ناـکت 
...یهاگ
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يرُْقلا َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو   » .مینک زاب  ار  تاکرب  ینعی  ٍتاکََرب » ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  ، » میهدـب تکرب  ناتلام  هب  دـیهاوخ  یم  رگا  دـیوگ : یم  نآرق 
.دشاب نآ  رد  اوقت  نامیا و  ( 96/ فارعا « ) اْوَقَّتا اُونَمآ َو 

یهلا ياوقت  ورگ  رد  یهلا ، قیفوت  - 5

اوقت اب  مدآ  ینعی  .تسا  نآرق  مناوخ  یم  هک  ییاه  یبرع  ( 4/ قالط « ) ًارُْسی ِهِْرمَأ  ْنِم  َُهل  ْلَعْجَی   » .دنک یمن  ریگ  تقو  چیه  اوقت  اب  مدآ 
.دنک یم  ادیپ  هار  رُسی »  » دنک هچ  دناد  یمن  یتقو 

هنیک هب  لیدبت  اوقت ، یب  دارفا  ياه  تقافر  مامت  دیوگ : یم  نآرق  .دندوب  هک  اهاوقت  یب  نک  هاگن  امـش  ینعی  .دوش  یم  قفوم  ایند ، رد 
شحف هاش  هب  شگرم  زا  لبق  دنـشکب ، ار  وا  دنتـساوخ  دنتفرگ و  ار  ادیوه  .دننک  مادعا  ار   ادیوه  دنتـساوخ  یم  هک  ینامز  .دوش  یم 

نآرق .دـیوگ  یم  ار  نیمه  مه  نآرق  .دادـن  يرارف  ار  نم  داد ، يرارف  ار  شا  هداوناخ  شا و  هناخ  ياه  گـس  شدوخ و  ارچ  هک  .داد 
ٍضْعَِبل ْمُهُـضَْعب  ٍذـِئَمْوَی  ُءَّـالِخَْألا  .دوش «  یم  ینمـشد  هب  لیدـبت  ینوج  نوـج  ياـه  قـیفر  ماـمت  دـیوگ : یم  .دـیوگ  یم  ار  نیمه  مه 

َّالِإ ، » دــــنهد یم  شحف  مـــه  هـــب  غاد  غاد  ياـــه  تـــسود  .تـــسود  ینعی  لـــیلخ  لــــیلخ ، ُءَّــــالِخَْألا » ( » 67/ فرخز « ) وُدـَـع
ساسارب هک  ییاه  تقافر  اما  .دنتسه  یندنام  تمایق  ات  .دنتـسه  راگدنام  تساوقت ، ساسارب  هک  ییاه  تقافر  ( 67/ فرخز « ) نیقَّتُْملا

تـسپ ولپ و  لوپ و  رطاخ  هب  هک  ییاه  تقاـفر  نیا  نـالف و  هنیباـک ي  روهمج و  سیئر  ریزو و  لـیکو و  رهـش و  ياروش  تاـباختنا و 
ام يارب  میتفر ، مه  شرخآ  میدنابـسچ ، ار  شرتسوپ  همه  نیا  اـم  دنکـشب ، تسد ، نیا  دنکـشب  .دوش  یم  لیدـبت  هنیک  هب  اـهنیا  تسا ،

.دوب قیال  هکنیا  رطاخ  هب  هن  .يدنابسچ  ار  شرتسوپ  یتفر  تسپ  نیا  رطاخ  هب  وت  نوچ  .دنکـشب  تسد  نیا  هلب ! .دادن  رارق  یتسپ  کی 
.نک نینچ  وـت  منک ، یم  نینچ  نم  دـیتفگ : .دـیدرک  میـسقت  ناتـسپ  رد  ار  ریـش  .دوـب  هلحم  مه  دوـب ، تا  يرهـشمه  هکنیا  رطاـخ  هـب 

لیدبت نمشد  هب  اه  تسود  همه ي  ناتسود ، ینعی  ُءَّالِخَْألا » : » دیوگ یم  نآرق  .دوب  ایند  يارب  .دوبن  ادخ  يارب  یتشاذگ  هک  ییاهرارق 
َدُْعب َکَْـنَیب  یْنَیب َو  َتـَْیل  اـی   » تماـیق زور  دـیوگ : یم  نآرق  دـیآ ، یم  تشوـخ  یلیخ  هـک  يراـک  کـی  اـه  تـقو  یهاـگ  .دوـش  یم 
یمن ار  وا  شاک  .مدـید  یمن  ار  وا  شاک  .دوب  ایند  رگید  تمـس  کی  وا  مدوب ، ایند  تمـس  کی  نم  شاـک  ( 38/ فرخز « ) ْنیَقِرْشَْملا

لیدبت ینمشد  هب  میراد  تسود  هک  ییاهزیچ  یلیخ  .دوب  لباقم  هطقن ي  وا  مدوب ، ایند  فرط  نآ  نم  ینعی  ْنیَقِرْـشَْملا » َدُْعب   » .متخانش
.دش دهاوخ 
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دیربب .مسرت  یم  نم  هن  : دیوگ یم  دور  یم  هک  ایند  زا  .دور  یم  شنوبرق  تسا ، شزیزع  هکنیا  .دـینیب  یم  ار  لیدـبت  راثآ  مه  ایند  رد 
بـشید .منک  یم  هتکـس  نم  مسرت ، یم  نم  .حبـص  ات  دـشاب  نیا  مناخ  اـباب ، ـالاح  .دـیزادنایب  هناخدرـس  رد  ار  وا  دـیربب  .نوریب  ار  وا 

ات دیوگ : یم  نآرق  .دـنک  یم  تشحو  مه  ایند  نیمه  رد  دوش ، عطق  سفن  کی  هناخدرـس ! دـیوگ : یم  بشما  دوب ، هدـیباوخ  شرانک 
، هن دیوگ : یم  .میدوب  دحوم  ام  .میدوبن  كرـشم  ام  ادخ  هب  ( 23/ ماعنا « ) َنیکِرْـشُم اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  : » دنیوگ یم  دننیب  یم  ار  تمایق 

.يدرک یطاق  اجنیا  .يدوب  كرشم 

قیفر تسود و  نیرتهب  دنوادخ ، - 6

تفر مه  رابکی  دـناوخ ، یمن  زامن  وا  نوچ  ینعی  .دـناوخ  دوجـس  عوکر و  یب  زاـمن  .دـناوخب  زاـمن  تفرگ  میمـصت  مادـص  تقوکی  )
یلـصا قیفر  قیفرلا .» معن  اـی  : » دـیوگ یم  میراد  نشوج  ياـعد  کـی  ناـضمر  هاـم  رد  میـشاب ، بظاوـم  دـیاب  .درک ) یطاـق  دـناوخب ،
ناشدوخ يارب  ار  ام  نارگید  .دنرادن  تسود  ار  ام  رگید  ياه  هار  ار ، شهار  ار ، شقیفر  ار ، شنوناق  .دیوش  قیفر  ادـخ  اب  .تسادـخ 

.دیراد شتـسود  تسا ، لگـشوخ  سورع  ات  .تسا  يا  هظحل  ناشتقافر  نارگید  .دهاوخ  یم  نامدوخ  يارب  ار  ام  ادـخ  دـنهاوخ ، یم 
.دیرادن شتـسود  دوش  مک  شیاه  لوپ  .دیراد  شتـسود  تسا ، رادلوپ  اقآ  نیا  ات  .دـیرادن  شتـسود  دـش ، تشز  سورع  هدرخ  کی 

مد گنر  لثم  ادـخ  اب  تقافر  .دوش  یم  كاـپ  ناـهد  بآ  هدرخ  کـی  اـب  .تسا  غرم  مخت  ندرک  گـنر  لـثم  نارگید  ياـه  تقاـفر 
مهن دج  ناجاقآ ، دیوگب : امش  دزن  دیایب  یـسک  .ردام  ردپ و  ياه  تقافر  یتح  .دوش  یمن  كاپ  يریگب ، مه  گنلیـش  .تسا  سوواط 

یم هدب  یلوپ  کی  امش ؟ ضرغ  بوخ ! .هدش  موحرم  شیپ  لاس  نم 732  مهن  دج  هچ ؟ هچ  .تسا  هدش  موحرم  شیپ  لاس  امش 732 
، دشاب تردپ  رگا  هلب   ) .يریگ یمن  درگلاس  رگید  تگرزب  ردپ  يارب  امش  دهدب ! تلقع  وج  کی  ادخ  ورب  .میریگب  درگلاس  میهاوخ 

شیپ لاس   1400 دـنیوگ : یم  هک  نیـسح  ماما  يارب  اما  مهن )! دـج  شیپ  لاـس  .لاـس 732  لـهچ و  هتفه و  .تسین  يروط  لوا  لاـس 
هفطاع .تسا  هفطاع  تسین ، ادخ  يارب  یتسود  ردام  ردپ و  میراد ، تسود  ادخ  يارب  ار  نیسح  ماما  نوچ  .میهد  یم  لوپ  هدش  دیهش 

زا منک  یم  رکف  یهاگ  نم  مه ، ردام  ردـپ و   ) .درادـن ردام  ردـپ و  یتسود  دراد ، ادـخ  یتسود  هک  یتسادـق  نآ  یلو  .تسین  دـب  مه 
، دوش یم  دنلب  دوش ، یم  رادـیب  ناسنا  دـشابن ، گرم  نیمه  رگا  هنرگو  .دـنریم  یم  یهاگ  اهردام  ردـپ و  هک  تسا  نیا  ادـخ  فاطلا 
مه 170 شگرزب  ردپ  .هدب  وا  هب  مه  ییاچ  کی  .تسا  هلاس  مه 110  شگرزب  ردپ  .تسا  هدنز  هک  تسا  لاس  داتشه  شردپ  بوخ 

ياچ راب  کی  نم  گرزب ، ردپ  رگا 64  ینعی  تسا ، هلاس  مه 190  شگرزب  ردپ  گرزب  ردـپ  .هدـب  وا  هب  مه  ياچ  کی  تسا ، هلاس 
( .تسادخ فطل  مه  اهریم  گرم و  هک  تسادخ  فطل  دوش !؟ یم  هچ  یگدنز  .دوش  یم  بش  مهدب  اهنیا  هب 
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اوقت ورگ  رد  ترخآ ، ایند و  تداعس  - 7

َفاَخ ْنَِمل  َِکلاَذ  ْمِهِدـَْعب   نِم  َضْرَْألا  ُمُکَّنَنِکُْـسَنل  َو  َنیِِملَّظلا ، َّنَِکلُْهَنل  ْمُُّهبَر  ْمِْهَیلِإ  یَحْوَأَف  : » دـیوگ یم  نآرق  ایند ، نیمه  رد  بوخ ،
هب نیمز  نیمه  رد  َضْرَْألا » ُمُکَّنَنِکُْسَنل  ، » دسرتب ادخ  ماقم  زا  دسرتب ، ادخ  زا  دشاب ، هتشاد  اوقت  یـسک  رگا  /13 و 14 ) میهاربا «) یِماَقَم
رد و41 )  40/ تاــعزان « ) يَوْأـَْـملا َیِه  َهَّنجلا  َّنِإـَـف  يَوهلا ، ِنَـع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماـَـقَم  َفاـَـخ  ْنَـم  اَّمَأ  َو   » .دــسر یم  تموـکح 

تسا یماقم  نیرتالاب  نیا  ِهِّبَر » َماَقَم  َفاَخ   » هک یـسک  يارب  یـسک ؟ هچ  يارب  يَوْأَْملا » َیِه  َهَّنجلا  َّنِإَف  » ترخآ رد  ُمُکَّنَنِکُْـسَنل » ، » ایند
.تسا هداد  اوقت  هب  ادخ  هک 

، ییوگب یهاوخ  یم  هملک  کـی  رگا  .نزن  ینزب ، یهاوخ  یم  ار  فرح  نیا  .میراد  هگن  ار  ناـمدوخ  میدیـسر  هاـنگ  هب  تسیچ ؟ اوقت 
، ییوگب یهاوخ  یم  هچره  اه ، يزیربت  اه ، يزاریـش  اه ، یناشاک  اه ، یناردنزام  اه ، یتشر  ییوگب : یهاوخ  یم  ًالثم  ...یـضعب  وگب :

وـسرت اه  یـشاک  ییوگ : یم  تقوکی  .تسا  تبیغ  ییوگن ، ار  یـضعب  هملک ي  اما  .تسین  تبیغ  یـضعب  ییوگب : .یـضعب  وگب  ًـالثم 
فیثک اه  برع   ) .دنتسه وسرت  اه  یـشاک  زا  یـضعب  هلب  بوخ  دنتـسه ، وسرت  اه  یـشاک  یـضعب  یتفگ : اما  .دش  همه  تبیغ  .دنتـسه 

ار دـیاش  هملک ي  .اوقت  دوش  یم  وگب ، ار  یـضعب  هملک ي  کی  اـه )، برع  زا  یـضعب  یتفگ  رگا  اـما  .يدرک  ار  همه  تبیغ  دنتـسه ،
یب یتفگ  فاص  رگا  روطنیمه  .دوش  یم  اوقت  رگید  دیوگب ، مرظن  هب  هملک ي  کی  ...یتفگ  هک  ار  دیاش  دـیاش ، .دوش  یم  اوقت  وگب ،

هب .تسا  غورد  تسین ، نیریـش  مینیب  یم  مینک  یم  هراپ  .تسا  نیریـش  هناودـنه  نیا  .تسا  روطنامه  نم  رظن  هب  یتفگ : .تسا  ییاوقت 
.تسین غورد  رگید  ییوگب ، مرظن  هب  .تسا  نیریش  نم  رظن 

ار وقاچ  تقگ : دیرخ و  هناودنه  کی  .هدب  ار  یکی  تفگ : هناودنه ! وقاچ  طرـش  هب  وقاچ ! طرـش  هب  هناودـنه  تفگ : یم  یـسک  کی 
وقاچ دوب ، زمرق  نیا  اباب  تفگ : .تسا  دیفس  هدیسرن  هکنیا  تفگ : .تسا  هدیسرن  دید  درک  هراپ  دز ، هناودنه  مکـش  رد  ار  وقاچ  منزب ؟

( راضح هدنخ   ) .دیرپ شگنر  تفر  شمکش  رد 
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هاگن .تسا  بوخ  شلکش  يدید  يدرک ، ییاقآ  هب  هاگن  .تسا  بوخ  شلکش  يدید  يدرک ، یمناخ  هب  هاگن  دراد ، اوقت  هک  یمدآ  )
رگید تسا ، بوخ  شگنر  بآ و  يدـید  داتفا ، رگا  اما  .تسین  يروط  دـتفا  یم  هاـگن  نوچ  یلوا ، هاـگن  .نکن  هاـگن  رگید  ار  یمود 

( .هدن همادا 

نید تاروتسد  تسرد  مهف  - 8

؟ هیچ دـنتفگ : .درک  هاگن  روطنیمه  تشادـنرب و  ار  شهاگن  رگید  .تسا  لگـشوخ  یلیخ  دـید     درک ، هاگن  رفن  کی  هب  یـسک  کی 
کی ینعی  تسا ، لالح  رظن  کی  هتفگ  هکنآ  اباب  .مهد  یم  لوط  ار  رظن  کی  نم  اـهتنم  .تسا  لـالح  رظن  کـی  هتفگ  مالـسا  تفگ :

.تسا مهم  مه  ندیمهف  .نتشاد  رظن  کی  هکنیا  هن  نداتفا ، رظن 

هتشون .دیدید  دبال  ار  حیتافم  لوا  رخآ  دیدروآ ؟ ار  ینید  هچ  اهدنوخآ  امش  نیبب  تفگ : .درک  هرخسم  دروآ ، ار  حیتافم  یسک  کی 
دنتخاس فا 16  يامیپاوه  مدرم  نیبب  تفگ : .مراهچ  تعاس  ياعد  موس ، تعاس  ياعد  مود ، تعاس  ياعد  زور ، لوا  تاعاس  ياعد 
دیتسشن یه  اهدنوخآ  امش  .دندرک  هچ  ایرد  يالاب  دندز ، لپ  ایرد  ریز  مناد  یمن  .دش  نینچ  يا  هتسه  يژرنا  دندرک ، ریخـست  ار  اضف 

رگا ناجاقآ ! : متفگ دش  مامت  هک  شیاه  فرح  .دیدنام  بقع  امـش  تفر و  شیپ  ایند  دـیراد ؟ امـش  تسا  نید  نیا  .نک  اعد  دـیتفگ :
تـسین نیا  شیانعم  نیا  هدزای ، تعاس  مق  نارهت - هد ، تعاس  مق  نارهت - هن ، تعاـس  مق  نارهت - تشه ، تعاـس  مق  نارهت - دـنتفگ :

؟ هچ ینعی  يزور  هنابـش  هناخوراد ي  دـنتفگ : رگا  .تسه  نیـشام  يورب ، یتساوخ  یتعاـس  ره  ینعی  .نارهت  درگرب  ورب و  مق  یه  هک 
: دنیوگ یم  هکنیا  .تسا  زاب  هناخوراد  يرخب ، وراد  یتساوخ  یتعاس  ره  ینعی  دننک ؟ هچ  دنهاوخ  یم  .دـنرخب  وراد  زور  هنابـش  ینعی 

اهریگریمخ اهریگریمخ ، لثم  .درادـن  اعد  تقو  مراهچ  تعاس  ات  رحـس  زا  یـسک  کی  ینعی  هچ ؟ ینعی  زور ، مراهچ  تعاـس  ياـعد 
ًالثم زج  دنرادن ، اعد  تقو  رگید  دنوش  یم  دنلب  هک  رحـس  زا  اهنیا  اه ! شورف  هچاپ  هلک  ای  دننک ، ریمخ  دنورب  دـنوش  دـنلب  دـیاب  رحس 

اعد یهاوخب  یتعاس  ره  ینعی  .ناوخب  ار  هن  تعاـس  ياـعد  میراد ، اـعد  هن  تعاـس  يدـش ، راـکیب  هن  تعاـس  دـیوگ : یم  .هن  تعاـس 
یم اعد  بش  ات  حبـص  ام  عجارم  رگم  دـندرک ؟ یمن  راک  ام  ناماما  رگم  .ناوخب  اعد  بش  ات  حبـص  هکنیا  هن  .تسه  شیاعد  یناوخب ،

.تسا یمهم  هلأسم ي  نید  مهف  نیا  دنناوخ ؟
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ار ام  هک  تسا  قیفر  نیا  .تسا  قیفر  رطاخ  هب  ام  ناهانگ  زا  یـشخب  .تسا  بوخ  قیفر  دـنک ، یم  داـی  اوقت  هب  ار  اـم  هک  ییاـهزیچ  زا 
یس قیرط  زا  هراوهام ، قیرط  زا  دنتسه  دب  ياه  قیفر  نیا  .دهد ) یم  راون  دهد ، یم  يد  یـس  دهد ، یم  سکـس   ) .دنک یم  يراگیس 

.دنتسه قیفر  قیرط  زا  ام  ياهداتعم  ام ، ياه  یکایرت  مامت  ...قیرط  زا  ییانشآ ، قیرط  زا  هلجم ، قیرط  زا  يد ،

یم مه  شرخآ  ( 1/ سان « ) ِساَّنلا ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق   » .تسا ساـن  مه  هروس  نیا  هملک ي  نیرخآ  .تسا  ساـن  هروس  نآرق  هروس  نیرخآ 
نِم  » .تسا دب  مدآ  نآرق  هملک ي  نیرخآ  تسیچ ؟ تسا  نآرق  هملک ي  نیرخآ  هک  یـسان  نیا  ( 6/ سان « ) ِساَّنلا ِهَّنِْجلا َو  َنِم  :» دیوگ

هک تسا  نیا  نآرق  هملک ي  نیرخآ  .مدرم  ینعی  ساـن  ِساَّنلا » ِهَّنِْجلا َو  َنِم  ِساَّنلا ، ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساَّنخلا ، ِساَوْسَْولا  ِّرَش 
مدآ تسد  زا  هچ ؟ هک  روخب ، هرگ  اـهنیا  همه ي  هب  ِساَّنلا » َِهلِإ  ِساَّنلا ، ِکـِلَم  ِساَّنلا ،   ِ ّبَِرب ُذوُـعَأ  ْلـُق  « ؟ هچ هب  مه  نیا  مدرم ، رـش  زا 

.دب

زا ریگب ، ار  ِقَلَْفلا »   ِ ّبَِرب  » خن ِقَلَْفلا ،»   ِ ّبَِرب  » خـن اب  ( 1/ قلف « ) ِقَلَْفلا   ِ ّبَِرب  » کی هب  اهرش  مامت  ینعی  اهرش ، مامت  ملاع ، رورـش  مامت  اما 
، ِساَّنلا ِِکلَم  ِساَّنلا ،   ِ ّبَِرب  » .يریگب دیاب  ار  خن  ات  هس  ینک ، رارف  سنجدب  مدآ  زا  یتساوخ  رگا  اما  .ینک  یم  ادیپ  تاجن  اهرـش  همه 

تتاجن ات  دهاوخ  یم  بانط  ات  هس  مدرم  رـش  زا  .ینک  ادیپ  تاجن  مدرم  رـش  زا  ات  یبسچب ، دـیاب  ادـخ  تفـص  هس  هب  ینعی  ِساَّنلا » َِهلِإ 
؟ میوگ یم  هچ  دیتفرگ  .تسا  سب  بانط  کی  یتسه  ياهرش  مامت  زا  اما  .دهدب 

اما .درک  ادیپ  تاجن  دوش  یم  اهرش  همه ي  رش  زا  بانط  کی  اب  .دییوگب  امش  ار  شفصن  میوگ ، یم  نم  ار  شفصن  .منک  یم  رارکت 
زا ات  يریگب ، دیاب  بانط  ات  هس  ِساَّنلا .» َِهلِإ  ِساَّنلا ، ِِکلَم  ِساَّنلا ،   ِ ّبَِرب ُذوُعَأ  ُْلق   » .تسین یفاک  بانط  کی  دب ، قیفر  دب و  مدآ  رش  زا 

، تسا يراگیـس  وا  .دوش  یم  باجح  یب  مه  نیا  تسا ، باجح  یب  رتخد  نآ  .تسا  دب  قیفر  ییاوقت  یب  لماع  .یبای  تاجن  دب  قیفر 
.تسا اه  تقافر  مهم  لماوع  زا  یکی  ...تسا   نانچ  وا  تسا ، نینچ  مناد  یمن  وا  .دوش  یم  يراگیس  مه  نیا 
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ار ام  همه ي  .میشاب  اوقت  لها  همه  ام  نامیا  نآ  هیاس ي  رد  هک  هدب  ام  هب  ینامیا  .امرفب  ظفح  اهرطخ  همه ي  زا  ار  ام  تدوخ  ایادخ ،
.امرفب رادروخرب  اوقت  تاکرب  همه ي  زا 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

نآرق رد  يوقت 

نآرق رد  يوقت 

يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

.تسا نآرق  رد  يوقت  ثحب  زورما  عوضوم 

: تسه هک  یلیاسم  يوقت  نیا  رد 

يوقت يانعم  ” 1

يوقت تیمها  ” 2

يوقت ياه  هناشن  _ 3

يوقت ندرک  ادیپ  هار  ” 4

دبـس هک  یـسک  کـی  رپس  ینعی  هنج  .دوش  یم  لـصتم  هنج  هب  هک  تسا  يا  هنج  اـهتنم  هنج ، ینی  يوقت  تظاـفح ، ینعی  هیاـقو  يوقت 
تسا لکشم  رپس  ندرک  ظفح  دننک  یم  دراو  هبرض  شتروص  هب  اهریشمش  دشابن  رپس  رگا  اما  دوش  یم  هتسخ  شتسد  تسا  شتـسد 
نکمم باجح  یهاگ  .دـنک  یم  ظفح  اه  غیت  زا  ار  اـپ  ضوع  رد  اـما  تسا  نیگنـس  شفک  .تسا  ظوفحم  دـشاب  سک  ره  تسد  اـما 

نیا شزرا  تظافح  اما  دشاب  هتشاد  مه  یتالکشم  تسا  نکمم  يراک  ره  ًالوصا  .ندرک  لغب  هچب  يارب  ًالثم  دشاب  هتشا  دیتخس  تسا 
کی رهاـظ  بسح  رب  مدآ  تسا  نکمم  تسین  مه  یفنـصت  تسا  یحور  تلاـح  کـی  تسا ، نسا  يوقت  ياـنعم  دراد  ار  اـه  یتـخس 

.دشاب تاذ  زج  دیاب  مک  مک  ینعی  تسا  هکلم  تلاح  کی  یقوت  یلو  دراد  هگن  ار  شدوخ  مدآ  تدم 

ندرک ظوفحم  تمیق  هب  دنک ، یم  مه  ظوفحم  ضوع  رد  اما  دنک  یم  دودـحم  ار  امـش  اهراوید  نیا  دـیزاس  یم  يا  هناخ  یتقو  امش 
.دنک دودحم  ار  شدوخ  مدآ  هک  دراد  شزرا 

؟ یگتسراو ای  یگتفراو  ینعی  يوقت  ایآ 
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شیپ تقو  دنچ  یگتفراو  هن  تسا  یگتسراو  ینعم  هب  يوقت  تسا  هتفراو  ینعی  تسه  نیا  يوقت  اب  مدآ  ینالف  دنیوگ  یم  هک  یضعب 
هچ نوشیا  متفگ  نم  دوب  هتسشن  ادص  رـس و  یب  تکاس و  رفن  کی  دندیدنخ  یم  دنتفگ و  یم  همه  نم  يولهپ  دندمآ  یهورگ  کی 

، نزن فرح  یسک  اب  وش ، رود  نارگید  زا  ینی  يزاسدوخ  هدرک  رکف  ادخ  هدنب  نیا  دنک  یم  يزاسدوخ  نوشیا  دنتفگ  تسا ؟ یـسک 
هتفگ رتکد  تفگ  ینک ، یم  هاگن  تمکـش  هب  ردـفنیا  ارچ  دـنتفگ  درک  یم  هاگن  شمکـش  هب  تفر و  یم  هار  ناـبایخ  يوت  رفن  کـی 

اب رتخد  دننک  یم  لایخ  اه  یـضعب  هچ ؟ ینعی  دوب  هدـیمهفن  ار  شاب  تمکـش  بظاوم  هتفگ  رتکد  هک  ییانعم  شاب ، تمکـش  بظاوم 
.دشابن یعامتجا  مدآ  هک  تسین  نیا  يوقت  ینعم  ه  يوزنم ، قالخادب ، سوبع و  رتخد  ینعی  يوقت 

هتـشاد مه  تمواق  ناسنا  هک  تا  نیا  يوقت  يانعم  هصالخ  .تسا  ماـیق  اـب  هارمه  يوقت  تمواـقم  ینعی  يوقت  نارمع 186  لآ  هروس 
.186/ نارمع لآ  ِرُومُْألا » ِمْزَع  ْنِم  َِکلذ  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اوُِربْصَت َو  ْنِإ  َو   » دشاب

چیه اما  دننک  یم  هیرگ  دننک  یم  هعمج  لسغ  دـنراد  رتشگنا  هک  دنتـسه  ییاه  مدآ  تسا ، هتـشاذگ  مه  ران  رد  ار  ربصو  يوقت  نآرق 
.تسا مه  اب  يوقت  ربص و  سپ  .دننز  یم  داد  دوشب  زیچ  کی  ات  دنرادن  یلمحت 

يوقت يانعم  دنهد  یم  ماو  هن  دـننک  یم  کمک  نارگید  هب  هن  دـنراد  يوقت  اه  یـضعب  .نداد  ماجنا  بوخ  راک  ینعی  يوقت  دـعب  هیآ 
.میهد ماجنا  مه  رگید  ياهراک  يرس  کی  دیاب  یشاب  ادخ  دای  هب  طقف  هک  تسین  نیا 

.128/ ءاسن ًاریبَخ » َنُولَمْعَت  اِمب  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اُونِسُْحت َو  ْنِإ  َو   » اسن 128 هروس  هدش  هتفگ  ناسحا  رانک  رد  يوقت 
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.تسا رگیدکی  رانک  رد  ندرک  ناسحا  يوقت و 

ینعی اوقت  .هدـب  یتشآ  مه  اب  ار  رفن  ود  نوریب  اـیب  ءاسن 129 ، یـشاب ، مه  حالـصا  لها  دیاب  یتسه  يوقت  لها  رگا  حالـصا ، يوقت و 
.129/ ءاسن ًامیحَر » ًاروُفَغ  َناک  َهَّللا  َّنِإَف  اوُقَّتَت  اوُِحلُْصت َو  ْنِإ  َو  ، » نک حالصا  ار  دسافم 

يانعم هب  يوقت  سپ  .دشاب  حالصا  اب  دیاب  اوقت  .دشاب  ریخ  ياهراک  اب  دیاب  ياوقت  دشاب  راکتشپ  اب  دیاب  اوقت  متفگ  هقیقد  دنچ  نیا  رد 
.تسین نتفر  هرانک 

: اوقت تیمها 

هب مشچ  اوقت  اب  مدآ  نوچ  ارچ ؟ .تسا  دازآ  اوقت  اـب  مدآ  هکلم » لـک  نم  قتا  يوقتلا  ناـف   » میراد ثدـح  نو  تسا  دازآ  اوقت  اـب  مدآ 
دریگب دیـشروخ  دهاوخ  یم  هک  یبش  مریگب  لوپ  نویزیولت  زا  رگا  نم  دنز  یم  سک  همه  هب  ار  شفرح  تحار  .درادـن  یـسک  بیج 

هقیقد هد  دیایب  داوخ  یم  زاب  دـنیوگ : یم  میوگب ، مدرم  يارب  ار  تایآ  زامن  میایب  بشما  نم  امیـسو ، ادـص  ولا  منزب  گنز  مناوت  یمن 
.دریگب ناموت  دهد 2 و 3  ناشن  ار  شدوخ 

شخپ ار  نیا  دـینکن  شخپ  ار  نیا  اـقآ  میوگ  یم  منز و  یم  گـنز  ینعی  تسا  زاـب  مناـبز  متفرگن  لوـپ  مدرک و  تبحـص  نم  یتـقو 
.دینکب

تسا ایبنا  فده  اوقت 

.دنوش اقوت  اب  مدر  ات  دندمآ  هک  ایبنا  فارعا 63 ،

.63/ فارعا َنوُمَحُْرت » ْمُکَّلََعل  اوُقَّتَِتل َو  ْمُکَرِْذُنِیل َو  ْمُْکنِم  ٍلُجَر  یلَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌرْکِذ  ْمُکَءاج  ْنَأ  ُْمْتبِجَع  «َأ َو 

.يوقت يارب  دندمآ  امش  يارب  ربمغیپ 

.دنوش اوقت  لها  مدرم  هک  تسا  نیا  نایبنا  فده 

.اوقت راثآ  نیا 

نآ دشاب  هورگ  یتقو  .دشاب  هورگ  ای  دشاب  رفن  کی  نیمرحلا  مداخ  دشاب  یک  هچ  مارحلادجسم  یلوتم  میراد  هیآ 34  لافنا  هروس  رد 
یم نآرق   34/ لافنا َنوُمَْلعَی » ْمُهَرَثْکَأ ال  َّنِکل  َنوُقَّتُْملا َو  َّالِإ  ُهُؤاـِیلْوَأ  ْنِإ  ، » دـیامرف یم  لاـفنا  هروس  رد  نآرق  دـشاب  یـسک  هچ  هورگ 

مالسا يارب  دنشاب ه  دجام  تسرپرـس  دنرادن  قح  هقباسدب  ياه  مدآ  ینعی  اوقت  لها  دشاب  یهرگ  ياب  مارحلادجـسم  ترپرـس  دیوگ 
نآ رد  راشقا  همه  زا  دـیاب  انما  تئیه  .دنـشکب  هناشو  خاش  مالـسا  يارب  هک  دنـشاب  ییاه  مدآ  دـیاب  انما  تئـسه  .دنـشکب  هناش  خاش و 
هک دجـسم  اباب  هتخاسار  اجنآ  مردپ  موحرم  نوچ  هکیا  دشاب  یناتـسریبد  هچب  دشاب  وجـشناد  دشاب  مناخ  دشاب  ملعم  دـشا  رجات  دـشاب 

یسک هچ  تسیچ ، تحلصم  مینیبب  دیاب  مینک ، هچ  دیاب  دنشاب ، هتشادن  لوبق  مدرم  ار  هدازاقآ  اه  تقو  یهاگ  نکمم  تسین  ردپ  ثرا 
، دـنک یم  باوخ  ار  دجـسم  ییاته  همانرب  هچ  دـنک ، یم  هدـنز  ار  دجـسم  ییاه  همانرب  هچ  دوش ، یم  رتشیب  تیعمج  دـشاب  زامن  شیپ 
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.دشاب اه  يدجسم  دشر  نوناک  دجسم  هک  دیهدب  هزاجا  .تساه  يدجسم  هب  دجسم  تایح 
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، دندوب یناسک  هچ  دجسم  مداخ  دراد  تیانع  دسم  يور  نآرق  هصالخ 

ایرکز _ 1

میهاربا _ 2

لیعامسا میهاربا و  _ 3

، دوش دجـسم  مداخ  دش  دلوتم  هک  يا  هچب  ایادخ  هک  درک  رذـن  میرم  ردام  تسا  مهم  دجـسم  یبوررابغ  دراد  تمارک  یلیخ  دجـسم 
.35/ نارمع لآ  ًارَّرَُحم » ینَْطب  یف  ام  ََکل  ُتْرَذَن  یِّنِإ  »

؟ تسیچ اوقت 

هدئام 27 دوش  یمن  لوبق  راک  اوقت  یب  مدآ  زا  ًالصا  .دنشاب  هتشاد  اوقت  اب  دارفا  دیاب  ار  مارحلادجسم  تسرپرس  تسا ، اوقت  ایبنا  فده 
یمن زامن  تسین  لوبق  يراطفا  نیا  دهد  یم  يراطفا  اما  دـهد  یمن  تاکز  دـهد  یمن  سمخ   27/ هدئام َنیقَّتُْملا » َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  »

.تسا هدش  هاگشناد  لوا  درگاش  اما  دناوخ 

اوقت یب  قافنا 

رانا اـت  تفر و و  یلاـقب  هزاـغم  هب  هک  دـید  ار  نوشیا  (ع ) قداـص اـما  تسا  یبوخ  مدآ  یلیخ  دـنتفگ  یم  ار  یـسک  کـی  دـنیوگ  یم 
.ریقف کی  هب  داد  ار  نان  رانا و  تفر  یم  هک  روطنیمه  و  تفر ، دادـن و  لوپ  تشادرب و  مه  ناـن  ود ا  ییاوناـن و  هزاـغم  تفر  .دـیدزد 

ات ود  .دـش  هانگ  ات  ود  مدـیدزد  رانا  ات  ود  .دـشاب  گنرز  دـیاب  نموم  تفگ  درم  يدرک ؟ راک  هچ  وت  تفگ : وا  هب  دـید و  قداص  ماما 
ات لهچ  سپ  ات  لهچ  دوش  یم  هد  رد  برـض  ریقف  هب  کمک  دـیوگ  یم  نآرق  اما  دـش ، هانگ  ات  مه 4  يور  .هانگ  ات  ود  مدـیدزد  نان 

دنکب بوخ  راـک  یـسک  هک  تسا  تسرد  هلب  دومرف : ماـما  .باوث  اـت  دوش 36  یم  دوش  یم  مک  نآ  زا  هاـنگ  اـت  راـهچ  مدرک  باوـث 
تسین لوبق  راک  دشابن  اوقت  رگا  اوقت ، اب  لمع  طقف  اما  دوش  یم  هد  رد  برض 
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دایز نآ  بآ  هکنیا  اب  تسا  نجل  نوچ  رختـسا  کی  اـما  دراد  تسود  مدآ  تسا  زیمت  نوچ  کـچوک  ضوح  کـی  اـه  تقو  یهاـگ 
کی بآ  یهاگ  اما  تسا  یندروخ  مک  بآ  یهاگ  تسا  ردـقچ  ضوح  بآ  هک  تسین  مهم  هصـالخ  مینک  یمن  هدافتـسا  اـما  تسا 

هک یـسک  لثم  دریگ ، یمن  ار  ناشتـسد  يزیچ  تمایق  زور  اما  دننک ، یم  ناج  یلیخ  دنتـسه  يدارفا  تسین ، یندروخ  گرزب  رختـسا 
ایادخ ینعی  ص 315 ) ج 86 ، راونألاراحب ، «) یِّنَع َکیِـضُْری  اَم  ِینْدِّدَس  َّمُهَّللا َو   » دیوگ یم  اهاعدزا  یکی  اذل  تسا و  خراوس  شبیج 

نک يزاسدس  ار  نم 

دیوگ یم  دعب  هیآ 

یم نیقتم  طقف  تسا  فرصم  راب  کی  اه  یتسود  همه  هیآ 67 ، فزحز  .دننک  یم  رهق  مه  اب  دنتـسه  قیفر  مه  اب  هک  ییاه  نیا  مامت 
رگم دوش  یم  ینمـشد  هب  لیدـبت  تمایق  زور  رد  اه  یتسود  همه  ، 67/ فرخز َنیقَّتُْملا » َّالِإ  ٌّوُدَع  ٍضْعَِبل  ْمُهُـضَْعب  ٍِذئَمْوَی  ُءَّالِخَْألا  » دننام
میراد ثیدح  اذل  صالخ ، تشگرب  شلکش  دش و  ضیرم  ات  دراد  تسود  شلکـش  رطاخ  هب  مدآ  ار  يزیچ  کی  نوچ  اوقت ، اب  دارفا 

یـضیرم کی  اب  ای  نامیاز  کی  اب  رتخد  لکـش  نوچ  دـینکن  لوبق  شلکـش  رطاـخ  هب  ار  يرتخد  دـینک  جاودزا  دـیهاوخ  یم  رگا  هک 
.دینک هاگن  لامک  هب  دوش  یم  ضوع  هیزیهج  دم  نوچ  دینکن  جاودزا  شا  هیزیهج  رطاخ  هب  .ددرگ  یمرب 

هن تفگ  یم  ادخ  تفگ  یم  شردپ  هچ  ره  هوک ، هلق  مور  یم  نم  تفگ  دادـن و  شوگ  تفگ ، شردـپ  هچ  دوب ر  نید  یب  حون  رـسپ 
.دهد یم  متاجن  هوک 

.دتفا یم  نیمز  هب  دنک  هیکت  ادخ  ریغ  هب  هک  یسک 

يالاب 90 اب  هاش  اما  دـش  زوریپ  اـهروشک  یماـح  نودـب  ماـما  دوبن  ماـما  یماـح  مه  روشک  کـی  درک و  هیکت  روشک   90 يالاب هب  هاش 
.تسا توبکنع  رات  هَّللا » ِنوُد   » .درک طوقس  روشک 
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تفر ایند  زا  هدننک  لابقتسا  نویلیم  جنپ  دش  ناریا  دراو  ماما  .دشابادخ  يارب  هک  یتسود  زا  ریغ  هب  دوش  یم  ینمـشد  اه  یتسود  مامت 
.تسا ییادخ  هقالع  ماما  هب  هقالع  نیا  .هزانج  عییشت  نویلیم  هد 

.دور یمن  نیب  زا  دشابادخ  يارب  یتسود  رگا 

، تسا اوقت  هشوت  داز و  نیرتهب  هرخالاب  و 

.دـنراد دایز  لام  يدارفا  .تسا  اوقت  هشوت  نیرتهب   197/ هرقب ِباْبلَْألا » ِیلوُأ  اـی  ِنوُقَّتا  يْوقَّتلا َو  ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَـف  اوُدَّوََزت  َو   » هرقب 197 و
« ْمُکاْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » میراد تارجح  هراوس  رد  .تسااوقت  هشوت  نیرتهب  دنراد  دایز  ملع  يدارفا  دـنراد  دایز  باتک  یـضعب 

میرک تسا  میرک  ادخ  تسا  مهم  یلیخ  مه  تمارک  .دشاب و  هتـشاد  اوقت  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن  امـش  نیرت  یمارگ  ، 13/ تارجح
ِهَّللا َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ   » يراوگرزب ینعی  تمارگ  تسا  ناگتـشرف  بقل  میرک  تسا  میرک  لوـسر  تسا  میرک  نآرق  تسادـخ  تفص 

«. ْمُکاْقتَأ

، يوقت داعبا 

همقل دیهدب  ار  مدرم  للم   282/ هرقب ًاْئیَـش » ُْهنِم  ْسَْخبَی  ُهَّبَر َو ال  َهَّللا  ِقَّتَْیل  َو  : » دـیامرف یم  هرقب  هاروس  رد  تسه  یلام  لیاسم  رد  يوقت 
درک هظعوم  راب  دـنچ  اروشاع  زور  نیـسح  ماما  دـینکن  راطفا  مارح  همقل  اب  ناـضمر  هاـم  اـهرهاوخ  اـهردارب و  تسا  مهم  یلیخ  مارح 

.تسا ردام  اب  انز  ابر  تسا ، مارح  ابر  هدش ، رپ  مارح  همقل  زا  ناتمکش  تسا  ناتمکش  رد  مارح  همقل  دومرف  دندادن  شوگ 

هک يدرف  هب  یک  رگا  دـیآ  یم  شیپ  تاباختنا  یـسایس ، لایـسم  رد  يوقت  یگداوناخ ، لیاسم  يوقت د  یلاـم ، لـیاسم  رد  يوقت  سپ 
نینموم همه  ادـخ و  لوسر  ادـخ و  هب  میراد : ثیدـح  دـهدب  يار  تسا  شتـسود  یلحم و  مه  نوچ  اما  تسا  هدزناش  ًـالثم  شا  هرمن 

.تسا هدرک  تنایخ 
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، یگداوناخ لیاسم  رد  يوقت 

هکنیا يارب  متـسه ، تحاران  یلیخ  هلب  تفگ  یتسه ، تحاران  اقآ  متفگ  دوب  هدیرپ  ماما  گنر  مدش  قداص  ماما  هناخ  دراو  تفگ  یم 
مدـش هناخ  دراو  نم  ات  دور ، یم  الاب  نابدرن  زا  هدرک و  لغب  ار  هچب  مناخ  هک  مدـید  ماما  ماب ، تشپ  دورن  یـسک  مدوب  هتفگ  اه  نز  هب 

ار مدوخ  مناخ  ارچ  هک  متسه  تحاران  يا  زا  متـسین ، تحاران  ما  هچب  گرم  زا  دومرف  ماما  .درم  داتفا و  شتـسد  زا  هچب  دیـسرت و  نز 
.مدناسرت

.ازفیب ام  ياوقت  لقع و  ملع و  نامیا و  هب  ینک  یم  هفاضا  ام  رمع  هب  هچ  ره  ایادخ 

.نک ظفح  ار  ام  ریگب و  ار  ام  تسد  تدوخ  ییاوقت  یب  تقو 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

اوقت هلق  حتف  هزور 

اوقت هلق  حتف  هزور 

، نآرق راهب  یهلا و  يایلوا  دـیع  .تسا  تمعن  دـیما و  تمحر و  رهم و  رـسارس  هک  یهاـم  دیـسر  ارف  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رگید  راـب 
، تمحر وفع و  بش  تکرب ، رون و  بش  .تسا  نآرق  لوزن  فرظ  شردـق  بش  هک  یهام  .دوبعم  اب  تاجانم  ناتـسوب  اعد و  ناتـسلگ 

دنب رد  هدولآ و  هدز و  تلفغ  ناـسنا  هنوگچ  دوبن  یبـش  نینچ  هاـم و  نینچ  رگ  تداعـس و ا  يرادـیب و  بش  تیرح و  يدازآ و  بش 
.دوب شیوخ  هب  تشگزاب  يرادیب و  هب  دیما  ار  یناسفن  ياه  سوه  اهاوه و 

یهلا تفوطع  لالز  اب  ات  دنتفاتـش  شلابقتـسا  هب  بجر  زا  دـنا و  هام  نیا  ندیـسرارف  راظتنا  رد  هک  تساه  هاـم  تسود  يوک  ناقـشاع 
.دنیادزب شیوخ  بلق  زا  راگنز  ناج و  زا  رابغ 

هب يرکذـت  شیوخ و  هب  يدـنپ  هزور ، تارمث  راـثآ و  تلیـضف و  نارک  یب  زا  يا  هرذ  شراـگن  اـب  اـت  میتـفرگ  فـک  هب  ملق  زین  اـم  و 
.میهد تفرعم  لها  ناتسود 
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ناضمر كرابم  هام  تلیضف   

طقف هن  هک  اهنآ  زا  رترب  رایـسب  تلیـضف  ثیح  زا  اههام و  رگید  زا  زاتمم  تسا  یهام  ناضمر  كرابم  هام  تایاور ، تایآ و  ساـسارب 
ِهِیف َلِزنُأ  يِذَّلا  َناَضَمَر  ُرْهَـش  : » دناد یم  میظع  هام  نیا  رد  ار  دوخ  لوزن  نارق  .تسا  هدوب  نینچ  زین  قباس  مما  رد  هکلب  ربمایپ  تما  رد 

مشش رد  تاروت » ( » (ع قداص ماما  زا  یتیاور  قبط  هلمج  زا  هدش  لزان  هام  نیا  رد  زین  ینامسآ  بتک  رگید  تایاور ، ساسارب  ُناَءْرُْقلا »
1 .تسا هدیدرگ  لزان  ردق  بش  رد  نآرق  مهدجه و  رد  روبز » ، » مهدزاود رد  لیجنا » ، » ناضمر كرابم  هام 

ماما زا  یثیدـح  رد  ور  نیا  زا  3 و  تسا یهلا  ءامـسا  زا  یمـسا  ناضمر  لوق  نیا  ساسارب  .تسا  هتفرگ  بقل   2« هّللا رهش   » ناضمر هام 
هکلب ناضمر ، دییوگن  ناضمر ؛ ام  نوردـتال  مکناف  ناضمر  رهـش  اولوق  نکل  ناضمر و  اولوقتال  : » دـندومرف هک  تسا  هدـمآ  (ع ) یلع

4 »؟ تسیچ ناضمر  دیناد  یمن  امش  انامه  .ناضمر  هام  دییوگب 

« ناضمر  » يانعم هرابرد 

یلاخ نآ  رکذ  هام  نیا  تلیضف  اب  يوغل  يانعم  طابترا  هب  رظن  هک  تسا  هدش  نایب  زین  رگید  يانعم  ود  الاب  رد  هدش  لقن  لوق  رب  هوالع 
، ناتـسود رب  درک  لابقا  ناضمر  هاـم  کـنیا  : » مینک یم  لـقن  رارـسالا  فشک  فیطل  ریـسفت  زا  ار  ینعم  ود  نیا  اـم  .تسین و  هدـیاف  زا 

ناضمر قاقتـشا  ناگدنب ، ياهنت  یگنـسرگ  شتآ  هب  دزوسب  نامرجم ، ياهلد  هبوت  بآ  هب  دیوشب  .دزوسب  مه  دیوشب و  مه  هک  یهام 
تـسا ضمر »  » زا رگا  دزوسب و  دـنهن  نآ  رب  هچ  ره  هک  دـشاب  مرگ  گنـس  نآ  تسا  اضمر »  » زا رگا  َضَمَر »  » زا اـی  تسا  اـْضمَر »  » زا

داریا نابعش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  هک  زین  (ص) مرکا ربمایپ  ینالوط  هبطخ  يادتبا  رد    5« .دیوشب ار  نآ  دسر  هچ  ره  هب  هک  دشاب  ناراب 
تمحر ادخ و  هام  امـش  يوس  هب  هدرک  ور  هک  یتسردب  مدرم  يا  : » تسا هدمآ  هدش و  نایب  هام  نیا  تلیـضف  زا  يا  هشوگ  تسا  هدش 
ياهرد مدرم ! يا  ....اه  بش  نیرتهب  ياهبـش ش  اهزور و  نیرتهب  شیاـهزور  اـههام و  نیرتهب  ادـخ  دزن  هک  یهاـم  یهلا ، شزرمآ  و 

6« ...دندنب رد  نیطایش  ...هتسب و  شتآ  ياهرد  ....تسا و  هدوشگ  هام  نیا  رد  تشهب 
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دوب مزال  نآ  تارمث  راثآ و  هزور و  تقیقح  ثحب  هب  دورو  يارب  اما  .كدـنا  لاـجم  تسا و  رایـسب  هاـم  نیا  تلیـضف  باـب  رد  نخس 
تفرعم نیا  رگا  دـیور  یم  تفرعم  نیمزرـس  رد  لمع  تخرد  هک  ارچ  میـشاب  هتـشاد  هاـم  نیا  تلیـضف  زا  كدـنا  دـنچ  ره  یتخاـنش 

.دوب دهاوخ  ریذپ  تفآ  ام  لمع  روص ت  نیا  ریغ  رد  تسرد و  زین  حلاص  لمع  دشاب  تسرد 

هزور تقیقح   

هروس هیآ 183  رد  تسا  هدومرف  نایب  ار  نآ  زا  فدـه  هزور و  تقیقح  ینعم  رپ  زغم و  رپ  اما  هاتوک  رایـسب  يا  هراـشا  رد  میرک  نآرق 
نامیا هک  یناـسک  يا  َنوُقَّتَت ؛ ْمُکَّلََعل  ْمُِکْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَـمَک  ُماَیِّـصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » میناوخ یم  هرقب 

« .دیوش راکزیهرپ  هک  دشاب  دیدرگ  بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هک  هنوگنامه  دش  بجاو  امش  رب  هزور  دیا ! هدروآ 

ياون نینچ  هک  ناسنا ، اب  دوبعم  باطخ  زا  رترب  یباطخ  هچ  دنک و  یم  زاغآ  شناتـسود  هب  دوخ  صاخ  باطخ  اب  ار  هیآ  نیا  دنوادخ 
یم یهلا  باـطخ  نیا  هراـبرد  ع )  ) قداـص ماـما  .درب  یم  ناـسنا  داـی  زا  ار  هزور  ياـه  یتخـس  یماـمت  زیچ  ره  زا  لـبق  يزاون  شوگ 

«. درب یم  نیب  زا  ار  تدابع  یتخس  جنر و  تسا  باطخ  نیا  رد  هچنآ  تذل  ؛7 ءانعلا هدابعلا و  َبَعَت  لازَا  ءادنلا  یف  ام  هّذل  : » دنیامرف

ندیسر نوقتت » مکّلعل  : » دیامرف یم  دنک و  یم  نایب  هتشاد  نایرج  زین  هتشذگ  مُما  رد  هک  ار  هزور  عیرشت  هفسلف  دنوادخ  هیآ  همادا  رد 
ایند و ریخ   » اوقت هک  ارچ  دـیمهف  ار  انعم  زا  ییاـیند  ناوت  یم  هاـتوک  تراـبع  نیا  زا  .تسا  نآ  تقیقح  هزور و  فدـه  اوقت  هلحرم  هب 

.ترخآ ایند و  تداعس  یمدآ و  لامک  تیاهن  ینعی  مهم  نیا  هب  ندیسر  »9 و  تساهراک همه  دمآرس   » »8 و ترخآ
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، یـسایس یعامتجا ، یقالخا ، یگنهرف ، زا  معا  نیعم  هزوح  ای  صاـخ  وضع  اـی  بلق  ياوقت  هب  طـقف  تسا و  هبناـج  همه  اوقت  هکناـنچ 
هزور هکلب  تسین  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  كاسما  طـقف  زین  هزور  .ددرگ  یم  داـعبا  نیا  همه  لـماش  دوش و  یمن  دودـحم  يداـصتقا ،

ضئارف ماکحا و  رایتخا  رد  یمدآ  دوجو  یمامت  هکنآ  مالک  کی  رد  دوش و  یم  لم  اـش  ار  بلق  هزور  ناـبز ، هزور  مشچ ، هزور  لد ،
.دشاب یهلا 

دیوش راکزیهرپ  هک  دشاب  دیدرگ  بجاو  امش  ناینیشیپ  رب  هک  هنوگنامه  دش  بجاو  امش  رب  هزور  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

12 و دروآ یم  هارمه  هب  ار  یمدآ  ندش  صلاخ  11 و  دنک یم  بجاو  ار  تشهب  شتآ ، ربارب  رد   10 تسا یمدآ  رپس  يا  هزور  نینچ 
هب

: دوـمرف (ص ) ربماـیپ هک  تسا  هدـمآ  جارعم  ثیدـح  رد  .دـنک  یم  لـیان  تسا  یهلا  سدـقا  تاذ  هـب  نـیقی  ناـمه  هـک  هزور  ثاریم   
دروآ و یم  نیقی  تفرعم  تفرعم و  تمکح  دـهن و  یم  ثرا  هب  تمکح  هزور  دومرف : دـنوادخ  تسیچ ؟ هزور  ثاریم  اراـگدرورپ ! »

13 «. یناسآ هب  ای  یتخس  هب  .دنارذگب  ار  دوخ  زور  بش و  هنوگچ  هک  درادن  یتیمها  وا  يارب  رگید  دیسر  نیقی  هب  هدنب  نوچ 

نامه نآ  هرهب  دـشاب  يدـنوادخ  تابجاو  یهلا و  تامرحم  هب  هجوت  نودـب  ندـیماشآ  ندروخ و  زا  كاـسما  طـقف  هک  يا  هزور  اـما 
هزور زا  وا  هرهب  هک  يراد  هزور  اسب  : » دنیامرف یم  (ص ) ادخ ربمایپ  هکنانچ  .دوب  دـهاوخن  شیب  یفیلکت  عفر  یگنـشت و  یگنـسرگ و 

هدز نارسخ  هچ   14« .تسا یباوخ  یب  طقف  شا  هنابش  تدابع  زا  وا  هرهب  هک  ير  اد  هدنز  بش  اسب  تسا و  یگنـشت  یگنـسرگ و  شا 
نامه هک  ار  شتآ  رپس  تروص  نیا  رد  میراذـگب  رـس  تشپ  ار  هام  نیا  یلاخ  تسد  مینک و  لمحت  ار  یگنـسرگ  یگنـشت و  رگا  میا 
یمن تظفاحم  شتآ  ربارب  رد  ام  زا  يرپس ك ه  میا  هدرک  هراپ  ار  رپس  نآ  نامتسیاشان  لامعا  اب  اما  میراد  هارمه  هب  تسا  هزور  لصا 

ات تسا  رپـس  هزور   15« اْهقرْخَی َْملاـم  ٌهَّنُج  مُوُّصلا  : » دـیامرف یم  میظع  ربماـیپ  هک  دوس  هچ  ار  هزور  نیا  هدـیاف و  هچ  ار  رپس  نیا  .دـنک 
« دردن ار  نآ  تسیاشان ) لامعا  اب  یمدآ   ) هک ینامز 
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هزور بتارم   

تاجرد تسا  اوقت  هب  ندیسر  يارب  يرازبا  هک  مه  هزور  دنتسین  ناسکی  نآ  زا  يدنم  هرهب  رد  اهناسنا  تسا و  یبتارم  ار  اوقت  هکنانچ 
.دنا هدش  لیاق  نآ  يارب  هجرد  هبترم و  هس  اوقت  دننامه  هزور  تاجرد  نایب  رد  تفرعم  لها  .دراد  یبتارم  و 

.دنک یم  فیلکت  عفد  یمدآ  زا  تسا و  هزور  تالطبم  ریاس  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  زیهرپ  نامه  هک  ماوع  هزور  ( 1

ناهانگ زا  ...و  ناـهد  شوگ و  مشچ و  ریظن  ندـب  ياـضعا  ریاـس  دـننک  یم  زیهرپ  نآ  زا  ماوع  هچنآ  رب  هوـالع  هک  صاوخ : هزور  ( 2
.تسا تیصعم  ماجنا  هانگ و  باکترا  يا ، هزور  نینچ  راطفا  هک  دننک  یم  يرود 

ندروخ و زا  ناـسنا  هکناـنچ  تساـه ، مارح  زا  زیهرپ  يراد ، هزور  : » دـنیامرف یم  یفرعم  هنوـگ  نیا  ار  يا  هبترم  نینچ  ع )  ) یلع ماـما 
16 «. دنک یم  يراددوخ  ندیماشآ 

يوـیند و راـکفا  هب  ندـش  لوغـشم  زا  ار  لد  راد ، هزور  تشذـگ  شیپ  هلحرم  ود  رد  هچنآ  رب  هوـالع  هک  صاوـخ : صاوـخ  هزور  ( 3
لـصاح تسا و  ندوب  تمایق  زور  ادخ و  ریغ  دای  هب  هزور  زا  عون  نیا  راطفا  دـنک و  تظفاحم  تسادـخ  ریغ  هچنآ  ره  هلیذر و  قالخا 
«. راذگاو تسوا  ریغ  هچ  ره  ادخ و  وگب  ؛17  ْمُهْرَذ َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  : » دومرف دنوادخ  هکنانچ  تسادخ  ریغ  زا  ندینادرگور  هزور  نیا 

تسا و یهلا  ياقل  لامج  هدهاشم  هب  ندـش  لیان  هزور  نیا  هرمث  دراد و  نیبّرقم  نیقیدـص و  ءایبنا و  هب  صاصتخا  هزور  زا  هبترم  نیا 
18 .تسا هدرکن  روطخ  يدحا  رطاخ  هب  و  هدینشن ، یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هک  يزیچ  هب  ندیسر 

هزور : » دراد یم  ناـیب  نـینچ  ار  هزور  زا  هـبترم  نـیا  فـیطل  یناـیب  اـب  رارـسالا  فـشک  گنـسنارگ  ریــسفت  رد  يدـبیم  نیدلادیــشر 
يرادزاب بارـش  ماعط و  زا  يراد و  هزور  هب  ار  نت  وت  هکناـنچ  نادـب ، نآ  ماجنارـس  هرمث و  وشب و  تقیقح  لـها  ناـبز  هب  نادرمناوج 

رخآ ات  رمع  لوا  زا  ناشیا  .يراد  هزور  هاگنابـش  ات  دادـماب  زا  وت  .دـنراد  زاب  تاقولخم  لـمج ه  زا  دـنرآ و  رد  هزور  هب  ار  لد  ناـشیا 
19« رمع کی  ناشیا  هزور  نادیم  تسا ، زور  کی  وت  هزور  نادیم  .دنراد  هزور  رمع 
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نایبت هشیدنا  نید و  هورگ  يدهده ، عبنم  :

هزور یلوبق  تمالع 

هزور یلوبق  تمالع 

ناسنا يارب  نیا  رگا  تسا و  طلست  هجرد ي  لقا  هک  طلـست  زا  هجرد ي  کی  .میدرک  ضرع  هسلج  نیا  رد  ار  طلـست  زا  هلحرم  ود  ام 
رد نآرق  هک  تسا  يزیچ  نامه  ، تسا سفن  رب  طلست  تسین ، یهلا  هاگرد  لوبقم  شیاهتدابع  دشاب  هتشاد  نیقی  ناسنا  دیاب  دوشن  ادیپ 

: دیوگ یم  زامن  باب 

ِرکنملا ِءاشحَفلا و  ِنَع  یهنَت  َهولَّصلا  َّنِا 

یم امـش  یتـقو  هک  تسا  سیلپ  رگم  زاـمن  دریگ ؟ یم  ار  رکنم  ءاـشحف و  ولج  هنوگچ  زاـمن  .دریگ  یم  ار  رکنم  ءاـشحف و  ولج  زاـمن 
، هن دریگب ؟ ار  امش  ولج  شموتاب  اب  دیایب  تشز  راک  کی  لابند  دیورب  دیهاوخ 

.تسا سفن  رب  طلست  طلست ، هجرد ي  ّلقا  تسا و  طلست  تیبوبر و  تیدوبع ، نیا  هجیتن ي  .تسا  یگدنب  تیدوبع و  زامن 

. ؟ هچ ینعی  يرادهگندوخ  .يرادهگن  دوخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  اوقت 

اوقت

.سفن رب  طلست  ینعی  هچ ؟ ینعی  يرادهگندوخ  .يرادهگن  دوخ  ینعی  هچ ؟ ینعی  اوقت 

.هَتَفاخم مَهبوُلق  تَمَزلَا  هَمراحَم و  ِهللا  َءایلوَا  تَمَح  ِهللا  يوقت  َّنِا 

تیـصاخ .دـنک  یم  يرادـهگن  یهلا  تاـمرحم  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  نیا  شتیـصاخ  کـی  یهلا  اوقت  دـیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دزاس یم  نیزگیاج  ناسنا  لد  رد  ار  ادخ  فوخ  هک  تسا  نیا  شرگید 

: دیوگ یم  هزور  باب  رد  نآرق 

َنوقَّتت مُکَّلََعل  مُِکلبَق  نِم  َنیذَّلا  یَلَع  َِبتُک  امک  ُمایِّصلا  مکیلع  َِبتُک  اونما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای 

رکذ مه  ار  هفسلف  نآرق  ارچ ؟ دوب ، هدش  ضرف  امش  ناینیـشیپ  يارب  هک  نانچمه  تسا  هدش  ضرف  هزور  امـش  يارب  نامیا ، اب  مدرم  زا 
: دنک یم 

17065 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5687 

http://www.ghaemiyeh.com


سفن رب  طلست  .سفن  رب  طلست  ینعی  هچ ؟ ینعی  اوقت  هکلم ي  .دوشب  ادیپ  اوقت  هکلم ي  اوقت و  حور  امش  رد  هکنیا  يارب  َنوقَّتت  مُکَّلََعل 
تیبوبر دومرف  قداص  ماما  هک  تسا  نامه 

(. هَِّیبوبُّرلا اَهُهنُک  ٌهَرَهوَج  ُهّیِدوبُعلَا  )

لد رد  ناضمر  هام  زا  دعب  میدنارذگ و  ار  یلاوتم  ياه  هزور  میدنارذگ ، ار  ییایحا  ياهبـش  میدنارذگ ، ار  یناضمر  هام  ام  رگا  سپ 
رتشیب قباس  زا  نامدوخ  تینابـصع  رب  میتسه ، طلـسم  ناضمر  هام  زا  شیپ  زا  شیب  نامدوخ  تاوهـش  رب  هک  میدرک  ساسحا  نامدوخ 
طلسم رتشیب  نامدوخ  حراوج  اضعا و  رب  میتسه ، طلسم  رتشیب  نامدوخ  نابز  رب  میتسه ، طلسم  رتشیب  نامدوخ  مشچ  رب  میتسه ، طلسم 

هزور ي یلوبق  تمـالع  نیا  میریگب ، ار  هراـّما  سفن  وـلج  میناوـت  یم  میتـسه و  طلـسم  رتـشیب  ناـمدوخ  سفن  رب  هرخـالاب  و  میتـسه ،
.تسام

زا ناشّظح  مدرمزا  یـضعب  هک  دومرف  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نآ  ناضمر –  هام  زا  ام  ّظح  دش و  مامت  تشذـگ و  یناضمر  هام  رگا  اما 
زا مه  بلغا   ) میدیشک ییاهیگنـشت  کی  ییاهیگنـسرگ و  کی  هام  کی  هک  هدوب  نیا  طقف  تسا –  یگنـشت  یگنـسرگ و  طقف  هزور 
رد میدرک و  ادیپ  یلاح  دـب  کی  میوش ،) یم  لاحدـب  لقاال  یلو  میوش  یمن  مه  هنـسرگ  هنـشت و  میروخ  یم  راطفا  رحـس و  هک  سب 
نآ ( !؟ ایند رد  راک  دش  مه  هزور  هک  میدرک  مهتم  ار  هزور  میدمآ  دعب  دـش و  رتمک  ندرک  راک  رب  ام  تردـق  یلاح  دـب  نیا  هجیتن ي 

(، تسا يزیچ  دب  هزور  سپ  دش ، مک  نم  راک  نالف  تردق  تفگ  تسوجشناد  لصحم و  هک 

رکذ مه  ار  هفسلف  نآرق  ارچ ؟ دوب ، هدش  ضرف  امش  ناینیـشیپ  يارب  هک  نانچمه  تسا  هدش  ضرف  هزور  امـش  يارب  نامیا ، اب  مدرم  زا 
دوشب ادیپ  اوقت  هکلم ي  اوقت و  حور  امش  رد  هکنیا  يارب  َنوقَّتت  مُکَّلََعل  دنک : یم 
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هزور ندشن  لوبق  تمالع 

شدوخ هب  ًاعقاو  رگا  دـشاب ، یعقاو  ریگ  هزور  ناضمر  هام  رد  ناسنا  رگا  هک  یتروص  رد  تسام ؛ هزور ي  ندـشن  لوبق  تمـالع  نیا   
راهان کی  هناحبـص و  کی  ًالبق  ینعی  دنک ، هدعو  ود  هب  لیدبت  ار  اذغ  هدعو  هس  تسا  هدش  هتفگ  هک  روط  نیمه  دهدب و  یگنـسرگ 

هن رحس  مه  دعب  دشاب ، رـصتخم  هناحبـص ي  کی  هزادنا ي  هب  طقف  شراطفا  دشاب ، هتـشادن  راهان  رگید  الاح  دروخ ، یم  ماش  کی  و 
شیازفا راک  رب  شا  یندب  يورین  مه  هک  دنک  یم  ساسحا  دعب  دروخب ، فراعتم  ياذـغ  کی  هکلب  دـنک  لیمحت  هدـعم  رب  دایز  یلیخ 

.تسا تدابع  لقادح  نیا  .سفن  رب  طلست  يارب  ریخ و  راک  رب  شا  یحور  يورین  مه  تسا و  هدرک  ادیپ 

رفعج ماما  هغالبلا و  جهن  نآرق و  .تسا  بلطم  نیمه  شدافم  هک  منک  همجرت  ناتیارب  ار  هیآ  نیا  مدناوخ ، منخـس  يادتبا  رد  يا  هیآ 
یم دـینک  یم  هاگن  امـش  هک  یتقو  یلو  دنـشاب  هتفگ  فلتخم  ياهنابز  هب  قرفتم و  ار  تاملک  هک  هچره  نیدـباعلا  نیز  ماما  قداص و 

رد ینعی  میناوخ ، یم  نینچنیا  نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  رد  ام  .دننک  یم  رکذ  ار  تقیقح  کی  دنا و  هتفایرد  ار  تقیقح  کی  همه  دـینیب 
: تسا هدش  رارکت  هیآ  نیا  اج  ود 

ِهولَّصلا ِربَّصلّاب و  اونیعَتسا  اونما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای 

دنیوگ یم  ام  هب  تسا ! بیجع  یلیخ  ریبعت  نیا  .دیریگب  کمک  تسا –  هدش  ریـسفت  هزور  هب  هک  ربص –  زا  زامن و  زا  نامیا ! لها  يا 
ییورین عـبنم  هچ  هزور  نیا  تسا ! ییورین  عـبنم  هچ  زاـمن  نیا  هک  یناد  یمن  وـت  ینعی  نک ، دادمتـسا  هزور  زا  نک ، دادمتـسا  زاـمن  زا 

کی هب  ار  امـش  دیریگب  هزور  دنا  هتفگ  رگا  دنا و  هدرک  تیاده  ورین  عبنم  کی  هب  ار  امـش  دـیناوخب ، زامن  دـنتفگ  امـش  هب  رگا  تسا !
.دیریگب هزور  دیناوخب ، زامن  دیوشب  طلسم  ناتدوخ  حور  سفن و  رب  هکنیا  يارب  .دنا  هدرک  تیاده  ورین  عبنم 

17067 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5689 

http://www.ghaemiyeh.com


.ُهَّیبوبُّرلَا اَه  ُهنُک  ٌهَرَهوَج  ُهّیدوبُعلَا 

؟ تسیچ ناضمر  هام  رد  لامعا  نیرترب 

هراشا

روپ يدهم  دومحم  : هدنسیون

؟ تسیچ ناضمر  هام  رد  لامعا  نیرترب 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ای نامز  تیـساسح  لـیلد  هب  یهاـگ  یلو  دراد ، رارق  نآ  ربارب  رد  ناـسنا  هشیمه  تسین ، ناـضمر  كراـبم  هاـم  ةژیو  هغدـغد  نیا  هتبلا 
.دنک یم  ییامن  دوخ  رت  شیب  شسرپ  نیا  صاخ ، ناکم 

یباوج تسیچ ؟ اهراک  نیرتهب  لاسما  يراـج و  هاـم  اـی  هتفه و  نیا  اـی  زورما  هک  شـسرپ  نیا  هب  شیوخ  ناـبز  اـی  نهذ  رد  سک  ره 
یم مه  یمارگ  ناغّلبم  .دـنک  یم  نییعت  ار  ناسنا  يریگ  تهج  یگدـنز ، يامن  بطق  نوچمه  لاؤس  نیمه  ییوگ  دـهد و  یم  صاخ 

شیوخ نابطاخم  زا  ار  لاؤس  نیا  .دننک و  میظنت  ار  دوخ  يراک  ياه  همانرب  شیوخ و  تامادقا  اهتیلاعف و  شـسرپ  نیا  حرط  اب  دنناوت 
.دننک کمک  نانآ  هب  خساپ  نیرتهب  نتفای  رد  دنسرپب و 

.میوش یم  هجاوم  ینوگانوگ  ياهباوج  اب  میهد ، رارق  نابطاخم  ربارب  رد  ار  قوف  لاؤس  رگا 

.تسا قلخ  هب  تمدخ  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  يرگید  تسا و  زامن  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  یکی 

.درامش یم  ضئارف  نیرترب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یکی ، .تسا  داهج  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  یکی 

.تسا لامعا  نیرترب  تاکز  تخادرپ  قافنا و  دهد : یم  خساپ  یکی 

.تسا هداوناخ  ناگتسب و  هب  یکین  ای  نیدلاو  زا  تعاطا  لامعا  نیرترب  دیوگ : یم  باوج  رد  یکی 

.دنناد یم  ادخ  هناخ  ترایز  ار  لامعا  نیرترب  یخرب ،

.دنرمش یم  تادابع  نیرترب  زا  ای  نیرترب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترایز  یهورگ 
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.دنناد یم  لامعا  لضفا  زا  ار  ناهج  ناسنا و  ةرابرد  هشیدنا  رکفت و  یعمج 

ناوارف لیالد  هب  شسرپ  نیا  يارب  نئمطم  قیقد و  عماج و  خساپ  نتفای  یلو  تسا ؛ تسرد  دوخ  هاگیاج  رد  اهخـساپ  نیا  زا  مادک  ره 
: اریز درک ؛ هدنسب  ناسکی  دحاو و  خساپ  کی  هب  ناوت  یمن  همه  يارب  تسین و  ناسآ 

ًالوا

نیرتهب و  ردام ، کی  يارب  لمع  نیرترب  ناوجون و  کی  يارب  لمع  نیرترب  .تسا  توافتم  نوگاـنوگ  صاخـشا  يارب  لاـمعا  نیرترب 
رایـسب ناتـسرهش ، ناتـسا و  ای  روشک  حطـس  رد  ییارجا  لوئـسم  ریدـم و  کی  يارب  لمع  نیرترب  غّلبم و  یناحور و  کـی  يارب  راـک 

.دنک وجتسج  ار  شسرپ  نیا  خساپ  دیاب  شیوخ  ياهیگژیو  هب  هجوت  اب  سک  ره  تسا و  توافتم 

ایناث

ياهورین هدمآرد و  نمشد  لاغشا  هب  شا  هناخ  هک  یـسک  يارب  دنک ؛ یم  قرف  توافتم ، لاوحا  عاضوا و  طیارـش و  رد  لامعا  نیرترب 
اعد و رکذ و  هب  لاغتـشا  لامعا ، نیرترب  یمالـسا ) ياهروشک  يرایـسب  ناتـسناغفا و  نیرحب و  ًالثم   ) دـنا هدرک  هنال  اـجنآ  رد  هناـگیب 

نوریب وا  يارب  تادابع  نیرترب  .تسین  بجاو  ياه  هزور  زامن و  هب  افتکا  بحتـسم و  ياه  هزور  هلفاـن و  ياـهزامن  تاداـبع و  ماـجنا 
.تسا یمالسا  تّما  سیماون  لام و  ناج و  زا  عافد  یگدنز و  هناخ و  زا  نمشد  ندنار 

ًاثلاث

رت و یـساسا  ياهماگ  تخادرپ و  يدـعب  ياـهتیلاعف  هب  ناوت  یمن  نآ  ماـجنا  نودـب  تسا و  رگید  ياـهراک  زاـین  شیپ  اـهراک  یخرب 
ییاهن مایق  يارب  ندش  هدامآ  نیتسخن و  ياهماگ  نتـشادرب  لامعا  نیرترب  هدنارذگن ، ار  لبق  لحارم  هک  یـسک  يارب  .تشادرب  رتدنلب 

: دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  فیرش  ثیدح  موهفم  دیاش  .تسا 
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1« ِجَرَْفلا ُراَِظْتنا  ِیتَّمُأ  ِلاَمْعَأ  ُلَْضفَأ  »

لامعا لضفا  یمالـسا  يرادیب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  گنهرف  رـشن  يزاس و  دوخ  هب  مادقا  اب  مأوت  راظتنا  هک  دشاب  نیمه 
.تسا

ًاعبار

يدصقم سدقم و  یفدـه  لمع  کی  رهاظ  يارو  رد  رگا  دوش ، یم  یبایزرا  اهیریگ  تهج  فادـها و  اه و  هزیگنا  هب  هجوت  اب  اهراک 
دـصق یهلا و  هزیگنا  نودـب  راک  نامه  یلو  دوش ، یم  هتخانـش  رترب  تدابع  اـی  تداـبع  راـک  کـی  دـشاب ، رظن  روظنم  يونعم  یهلا و 

هک دـنک  یم  هاـچ  یکی  فورعم  لوق  هب  .دـیآ  یم  باـسح  هب  تیاـنج  مرج و  زا  يا  هنومن  اـی  بعل و  وهل و  قادـصم  یهاـگ  تبرق ،
.دنکفایب هاچ  نورد  ار  يرذگهر  هک  دنک  یم  هاچ  يرگید  دنک ، یناسربآ 

نیرترب  » ناوت یمن  زگره  اـهزاین  شیپ  هب  اـهتیلاعف  یخرب  یگتـسباو  طاـبترا و  اـه و  هزیگنا  لاوحا و  صاخـشا و  تواـفت  هب  هجوت  اـب 
.درک یفرعم  صاخ  لمع  کی  ار  لامعا »

يدرف شالت  لغـش و  ره  هاگیاج و  ره  رد  سکره  دنراد و  زاین  نادب  طیارـش  لاوحا و  همه  رد  همه ، هک  دراد  دوجو  ییاهتیلاعف  هتبلا 
.تساه هنومن  نیا  زا  تماما  تلادع و  دیحوت و  گنهرف  شرتسگ  يزاس و  دوخ  .دنک  تیاعر  ار  نآ  دیاب  یعامتجا  و 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر 

؛2 َُهل ْمُکاَْقتَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکُمَرْکَأ  َُهل َو  ًارْکِذ  ْمُکُرَثْکَأ  ُهُؤاَنَث  َّلَج  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُکَّبَحَأ  َّنِإ  »

یسک لجوّزع  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  تسادخ و  دای  هب  رت  شیب  هک  تسا  یـسک  دنوادخ  دزن  امـش  نیرت  بوبحم  یتسار  هب 
« .دشاب رتاوقت  اب  هک  تسا 
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روتوم اهـشالت و  شخب  تهج  یـشزرا  تیلاعف  هنوگ  ره  رد  دراد و  دربراک  اج  همه  هشیمه و  یهلا  ّتبحم  ادخ و  دای  دیدرت ، نودـب 
طوقـس و ربارب  رد  يزمرت  زاسراک و  لـغاشم  نینـس و  همه  يارب  لاوحا و  عاـضوا و  ماـمت  رد  یهلا  ياوقت  تسا و  یگدـنز  كّرحم 

.دوش یم  بوسحم  هزور  گرزب  ياهدرواتسد  زا  یکی  تسا و  فارحنا 

: تسا هدومرف  لامعا  نیرترب  ۀنیمز  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما 

« .تساعد نیمز ، لک  رد  ادخ  هاگشیپ  رد  لامعا  نیرت  بوبحم  ؛3 ُءاَعُّدلا ِضْرَْألا  ِیف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَمْعَْألا  ُّبَحَأ  »

زاین نادب  ناسنا  طئارـش  لاوحا و  همه  رد  تسا و  یناکمارف  ینامز و  ارف  هک  تسا  یتادابع  زا  دـنوادخ ، زا  نتـساوخ  شیاین و  اعد و 
.درادن طابترا  تیسنج  نینس و  صاخ و  لغاشم  هب  تسا و  ریذپ  ناکما  هشیمه  دراد و 

: دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  رگید  دروم  رد 

« .تسادخ هار  رد  هنیک  مشخ و  ادخ و  يارب  يزرو  رهم  لامعا  نیرترب  ؛4 ِهَّللا ِیف  ُضُْغْبلا  ِهَّللا َو  ِیف  ُّبُْحلا  ِلاَمْعَْألا  ُلَْضفَأ  »

نآ هار  دریگ و  یم  رد  ار  نوگانوگ  طیارش  دسانـش و  یمن  یتلود  یـصوصخ و  شخب  درادن و  ناکم  نامز و  مه  تادابع  هنوگ  نیا 
.دوش یمن  هتسب  زگره 

ياهراک یخرب  .دراد  یم  زاب  رگید  یخرب  زا  تادابع  یخرب  یهاـگ  تسین ، هنوگ  نیا  یهلا  يونعم و  ياهـشالت  تاداـبع و  همه  اـّما 
.تسا راگزاسان  رگید  یخرب  اب  تابحتسم  یخرب  ای  ددرگ و  یم  تابجاو  محازم  تابحتسم  یخرب  دوش ، یم  ضئارف  محازم  زیاج 

ناریدـم و ایآ  یلو  تسا ، لامعا  لضفا  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  ترایز  ای  ادـخ  هناخ  ترایز  هک  تسا  تسرد  ًـالثم 
یعامتجا تادّهعت  یگداوناخ و  يدرف و  یعامتجا و  فیاظو  دنراد ، قح  یگنهرف  یسایس و  يداصتقا و  فلتخم  ياهشخب  نالوئسم 

.دنزادرپب بحتسم  ياهزامن  ندناوخ  نآرق و  توالت  تدابع و  ترایز و  هب  دننک و  اهر  ار  شیوخ  یقالخا  ینوناق و  و 

17071 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5693 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مّدقم  یبحتسم  بجاو و  لامعا  ماجنا  رب  ناهانگ  یصاعم و  كرت  دیدرت  نودب 

يراد هزور  اوقت و  عناوم 

ناهانگ و كرت  .تسا  مدـقم  تادابع  ماجنا  رب  گرزب  کچوک و  ناهانگ  یـصاعم و  كرت  ناضمر  هام  هژیو  هب  لاس و  مایا  مامت  رد 
.تسا یقالخا  يونعم و  لماکت  طرش  يزاس و  دوخ  رد  لوا  ماگ  یعامتجا  قوقح  تیاعر  یهلا و  تابجاو  ماجنا 

« یقالخا روشنم   » زا نخـس  دنوش ، یم  بکترم  ار  یهلا  تامّرحم  ای  دنهد  یمن  ماجنا  ای  دنناد  یمن  ار  یهلا  تابجاو  هک  یناسک  يارب 
.تسا ندیبوک  نواه  رد  بآ  هدوهیب و  ینخس  ندرمش  رب  ار  ینید  تابحتسم  بادآ و  ماکحا  نتفگ و 

تسا ناویا  شقن  رکف  رد  هجاوخ  تسا                      ناریو  تسب  ياپ  زا  هناخ 

لاح تسین ، زاجم  دوش ، بجاو  ياهزامن  ضئارف و  ندش  اضق  ببس  رگا  یبحتـسم  ياهـشیاین  اعد و  ینز و  هنیـس  يراد و  هدنز  بش 
.دریگ مان  ناضمر  ماج  ادهش و  هراودای  غورد  هب  هچرگ  تسا ؛ نشور  یشزرو  تاقباسم  ياشامت  شزرو و  يزاب و  فیلکت 

تاقباسم دراد ، زاب  اه  هعمج  زاـمن  اـهتعامج و  زاـمن  رد  روضح  زا  هک  یـشزرو  تاـقباسم  دوش ، هزور  عناـم  هک  یـشزرو  تاـقباسم 
شناد رد  هقباسم  ياج  هب  هک  یتاقباسم  دریگ ، تروص  نآ  رد  تخاب  درب و  يدنب و  طرـش  دوش و  رازگرب  مارح  لوپ  اب  هک  یـشزرو 

هب هچرگ  تسا ، یناطیـش  دـیلپ و  سجر و  دـشاب ، یگدزایند  داسف و  ییامن و  نت  ییارگ و  فرـصم  رد  هقباسم  دـیلوت ، تمدـخ و  و 
ار ناضمر  ماج  ناونع  نادیهـش و  ماـن  دـنچره  .دوش و  رازگرب  تغارف  تاـقوا  ندرکرپ  تّزع و  تمالـس و  يداـش و  طاـشن و  هناـهب 

.دهد رارق  زیواتسد 
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راک زا  ییاشگ  هرگ  نامورحم و  هب  یناسر » تمدخ   » و شالت » راک و  داهج و  «، » ییاسراپ «، » يزودنا شناد  «، » نامیا  » لامعا نیرترب 
، یگنهرف ياهزاین  زا  ینیرفآ  تلفغ  یشزرو و  تاقباسم  عاونا  هب  ناوج  لسن  ندرک  مرگرـس  هزادنا و  یب  غیلبت  .تسا  ناملـسم  تما 
توکـس و هک  تسا  گرزب  يرکنم  یمومع ، تاناکما  لاملا و  تیب  هجدوب  اب  یناهج ، رفک  اـب  مالـسا  ياـیند  تازراـبم  يداـصتقا و 

.دراد يرگید  لیالد  نآ  اب  شزاس 

یمالـسا و نیزاوم  تیاعر  اـب  ناـناوجون  ناـکدوک و  يارب  شزرو  تشادـهب ، تمالـس و  يارب  شزرو  عاـفد ، داـهج و  يارب  شزرو 
ناملاع لقادح  دراد و  يداینب  توافت  مالسا  نانمشد  یـسایس  يداصتقا و  يراجت و  عفانم  يارب  شزرو  اب  یـصخش  هجدوب  اب  شزرو 

.دنمهف یم  ار  تقیقح  نیا  مالسا  ناغّلبم  نید و 

: دنناوخ یم  دنلب  ار  هیآ  نیا  هتفه  ره  اه  هعمج  زامن  رد  هعمج  مرتحم  همئا  زا  يرایسب  دهد و  یم  رادشه  ًاحیرص  نآرق 

5 ؛» َنیقِزاَّرلا ُْریَخ  ُهَّللا  ِهَراّجِتلا َو  َنِم  ِوْهَّللا َو  َنِم  ٌْریَخ  ِهَّللا  َْدنِع  ام  ُْلق  ًاِمئاق  َكوُکََرت  اْهَیلِإ َو  اوُّضَْفنا  ًاوَْهل  ْوَأ  ًهَراِجت  اْوَأَر  اذِإ  «َو 

دزن هچنآ  وگب  .دننک  یم  اهر  هداتـسیا  ار  وت  دنور و  یم  نآ  يوس  هب  دـنوش و  یم  هدـنکارپ  دـننیبب ، ار  یمرگرـس  تراجت و  نوچ  «و 
« .تسا ناگدنهد  يزور  نیرتهب  ادخ  تسا و  رتهب  تراجت  وهل و  زا  تسادخ 

رد هک  تسا  یناسک  ّقح  یمالسا  هعماج  رد  اه  هزیاج  اهلادم و  ایاده و  اهتشادگرزب و  لیلجت و  اهریدقت و  قیوشت و  اهتیامح و  مامت 
دـنراد و یم  رب  ماگ  راثیا "  " و راـکتبا "  " و تلادـع "  " و ناـمیا "  " و تمدـخ "  " و دـیلوت " راـک و   " و داـهج "  " و شناد "  " نادـیم

یخرب ياـهتلفغ  نیرت  گرزب  زا  ینونک  ياهـشزرو  رد  لاـملا  تیب  جاّرح  دـننک و  یم  ناـمرد  ار  یمالـسا  تّما  تالکـشم  زا  يدرد 
.مینک هبوت  ادخ  هام  ادخ و  هاگشیپ  رد  نآ  زا  دیاب  همه  هک  تسا  روشک  نالوئسم  ناریدم و 
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يوبن هاگن  زا  لامعا  لضفا 

یهلا ناوارف  ياهشاداپ  تمظع و  تلیضف و  دناوخ و  يا  هبطخ  نابعش  هام  هعمج  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  یتقو 
: دومرف دش و  روآدای  ار  هام  نیا  رد 

ِهِیلاََیل ِماَّیَْألا َو  ُلَْضفَأ  ُهُماَّیَأ  ِروُهُّـشلا َو  ُلَْضفَأ  ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  ٌرْهَـش  ِهَرِفْغَْملا  ِهَمْحَّرلا َو  ِهَکَرَْبلِاب َو  ِهَّللا  ُرْهَـش  ْمُْکَیلِإ  َلَْبقَأ  ْدَـق  ُّهَنِإ  ُساَّنلا  ُیَأ  اَهّ »
؛6 ِتاَعاَّسلا ُلَْضفَأ  ُُهتاَعاَس  ِیلاَیَّللا َو  ُلَْضفَأ 

، اههام نیرترب  ادخ  دزن  هک  تسا  یهام  تسا ، هدروآ  يور  شزرمآ  تمحر و  تکرب و  اب  هارمه  امـش  يوس  هب  ادـخ  هام  مدرم ، ناه 
« .تسا تاعاس  نیرتهب  شیاهتعاس  اهبش و  نیرتهب  شیاهبش  اهزور و  نیرترب  شیاهزور 

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 

؟ تسیچ هام  نیا  رد  لامعا  نیرترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ای  متفگ : متساخ و  اپب  یمارگ  لوسر  ینارنخس  نیا  نیح  رد 

یهلا و تامرحم  زا  يرود  ییاسراپ و  هام  نیا  رد  لاـمعا  نیرترب  نسحلاوبا ، يا  دومرف : مارتحا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر 
.درک هیرگ  خساپ ، نیا  زا  سپ  یمارگ  ربمایپ  .تسا  مارح  ياهراک 

؟ یتسیرگ ارچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يا  متفگ :

زامن هب  تراگدرورپ  ربارب  رد  هک  یلاح  رد  منیب  یم  ایوگ  دـنراد و  یمن  ساـپ  هاـم  نیارد  ار  وت  قح  تمرح و  نوچ  یلع ! اـی  دومرف :
زا تنساحم  هک  هنوگنادب  دنز ، یم  وت  قرف  رب  یتبرض  تشک ، ار  دومث  هقان  هک  یسک  ياتمه  نیرخآ  نیلوا و  نیرت  یقش  يا  هداتسیا 

.دوش یم  نیگنر  نآ 

«. َِکنیِد نِم  ٍۀماَلَس  ِیف   » يرآ دومرف : دوب ؟ دهاوخ  تمالس  نم  نید  زور  نآ  رد  ایآ  مدیسرپ :
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: دومرف یمارگ  لوسر  سپس 

َُکتَنیِط یِحوُر َو  ْنِم  َکُحوُر  یِسْفَنَک  ِنِم  یّ َّکَنَِأل  ِینَّبَس  ْدَقَف  َکَّبَس  ْنَم  ِینَضَْغبَأ َو  ْدَقَف  َکَضَْغبَأ  ْنَم  ِینَلَتَق َو  ْدَقَف  َکَلَتَق  ْنَم  ُِّیلَع  اَی  »
َکَتَماَمِإ َرَْکنَأ  ْنَمَف  ِهَماَمِْإِلل  َكَراَتْخا  ُنِلل َو  ِهَُّوبّ ِینَراَتْخا  َكاـَّیِإ َو  ِیناَفَطْـصا َو  َكاـَّیِإ َو  ِینَقَلَخ َو  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  ِیتَنیِط  ْنِم 

؛7 ِیتَُّوُبن َرَْکنَأ  ْدَقَف 

ار وت  سک  ره  تسا ، هدـیزرو  ینمـشد  نم  اب  دزرو ، ینمـشد  وت  اـب  سک  ره  تسا ، هتـشک  ارم  اـیوگ  دـشکب  ار  وت  سک  ره  یلع  اـی 
یتسارب تسا ، نم  تشرـس  وت ، تشرـس  نم و  حور  تحور  ینم ، ناج  نم و  زا  وت  تسا ، هداد  مانـشد  نم  هب  یتسار  هب  دهد ، مانـشد 

راکنا ار  وت  تماما  سک  ره  .تماما  يارب  ار  وت  توبن و  يارب  ارم  دیزگرب ، مه  اب  دـیرفآ و  مه  اب  ار  وت  نم و  یلاعت  كرابت و  يادـخ 
« .تسا هدرک  راکنا  ارم  يربمایپ  دنک ،

زا دـنراد و  شیوـخ  نادـنزرف  دوـخ و  ناـمیا  نـید ، تمالـس  هغدـغد  روـشک  نمؤـم  لـسن  یمارگ و  ناـغّلبم  نـید و  ناـملاع  زورما 
تمالـس تّزع و  ناـمیا و  هب  دـیاب  رطخ ، نیرت  گرزب  ربارب  رد  طئارـش و  نیرتراوشد  رد  هک  دـنا  هتخومآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.تسا ینآرق  گنهرف  ییادخ و  ترطف  هب  تشگزاب  يارب  یهلا  یتصرف  ناضمر  هام  .دنشیدنایب  دوخ  نید 

یم نامنادـنزرف  سابل  پیت و  تمالـس و  هافر و  هب  هچنآ  زا  شیب  اهـشخب ، همه  رد  رنه و  داصتقا و  شزرو و  ياـه  هنحـص  رد  دـییایب 
، تیناحور نآرق و  دجاسم و  زا  رت  شیب  رتهب و  ةدافتسا  اب  میشاب و  ناوج  لسن  يونعم  تیصخش  قالخا و  نامیا و  رکف  هب  میـشیدنا ،

.مینک زاب  راهب » میسن   » يور ارف  ار  اه  هرجنپ 
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نارگید 2 دوخ و  يوربآ  ظفح 

2 نارگید دوخ و  يوربآ  ظفح 

: هیآ

(12/ تارجح اوُسَّسََجت (   ٌْمثِإ َو ال  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

رد  ) زگره تـسا و  هاـنگ  اـه  ناـمگ  زا  یــضعب  هـک  ارچ  دـیزیهرپب ، اـه  ناـمگ  زا  يرایــسب  زا  دــیا ! هدروآ  ناـمیا  هـک  یناـسک  يا 
.دینکن سّسجت  نارگیدراک )

.تسا سومان  ضرِع و  فرش ، هاج ، ردق ، رابتعا ، يانعم  هب  وربآ  وربآ :  هژاو 

 

: هاتوک حیضوت 

هن دـشابدوخ ، ینامیا  ِناردارب  ِتّزع  شیوخ و  ِتّزع  ِبقارم  هراومه  هک  تسا  نیا  یناسنا  ره  ِینید  ِفیاظو  زا  ددـعتم  تاـیاور  قبط 
.دناسرب بیسآ  دوخ  ینید  ِناردارب  ِيوربآ  هب  هن  دوش و  شدوخ  ِّتلذ  هیام  هک  درادرب  یمدق 

دهاـش هس  رگا  یّتـح  و  تسا ، هدرک  رّرقم  دـهاش  راـهچ  اـنز ، تاـبثا  يارب  مالـسا  هک ، سب  نیمه  نارگید  يوربآ  ظـفح  تیمها  رد 
صخـش يوربآ  دـیابن  دراد  ناـکما  اـت  هکارچ  دـنروخ ، یم  قاّلـش  هس  ره  دوشن  ادـیپ  تداهـش  يارب  یمراـهچ  رفن  دـنهد و  یهاوـگ 

وربآ و  ساسا ، یب  ياه  هدینـش  لقن  اب  مینکن و  غاد  ار  تاعیاش  رازاب  .تسا  یفاک  دـهاش  ود  لـتق ، تاـبثا  يارب  یلو  دورب  راـکهانگ 
.تسا یگرزب  هانگ  نآ  هب  ندز  همطل  مرتحم و  نموم ، درم  نز و  يوربآ  .میربن  نیب  زا  ار  دارفا  قوقح 

یقالخا دض  لیاسم  ، زین ایبنا  هداوناخ  رد  هک  ارچ  .مینک  ادـج  اهنآ  ناکیدزن  هداوناخ و  باسح  زا  ار  یبهذـم  ياه  ّتیـصخش  ِباسح 
رود سلاجم و  رد  مینکن و  وگزاب  يدردمه  يزوسلد و  هناهب ي  هب  ار  مدرم  بویع  .تسا  هدوب  نادنزرف  نایم  هلیح  دسح و  نوچمه 

.بیاغ صخش  اصوصخ  دورب  نیب  زا  یصخش  يوربآ  تمهت  تبیغ و  رب  هوالع  میهدن  هزاجا  اه  ینیشن  مه 
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: ثیدح

ِِهتَیَالَو ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخَأ  ِساَّنلا  ُِنیْعَأ  ْنِم  َطُقْسَِیل  ِِهتَءوُُرم  َمْدَه  ُهَْنیَش َو  اَِهب  ُدیُِری  ًهَیاَوِر  ٍنِمُوم  یَلَع  يَوَر  ْنَم  مالـسلا : ) هیلع   ) قداصلا لاق 
ج2) یفاکلا /  ) .ُناَْطیَّشلا ُُهلَبْقَی  اَلَف  ِناَْطیَّشلا  ِهَیَالَو  َیلِإ 

ار شا  یگنادرم  ندرب  نیب  زا  وا و  ییاوسر  نآ  زا  دـیوگب و  نخـس  ینموم  ناـیز  هب  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
.دریذپ یمن  ار  وا  مه  ناطیش  یلو  دزادنا  یم  ناطیش  تیالو  هب  شدوخ  تیالو  زا  ار  وا  دنوادخ  دتفیب ، نامدرم  مشچ  زا  ات  دهاوخب 

 

: ناتساد

بـالقنا ءادهـش  زا  یکی  تشاد  راـهظا  تسا  هدوـب  هتاـکرب ) تماد   ) يداوـج هللا  هیآ  درگاـش  هک  ناهفـصا  هاگـشناد  دـیتاسازا  یکی 
هتخاس لطاب  ار  نآ  هدیشک و  ردبرض  نآ  يور  مدید  دنداد  متسد  هب  ار  ما  همان  تئارب  تفگ  مدید ، باوخ  رد  ار  یمالـسا  يروهمج 

زا تهج  یب  ار  یمناخ  يدوب  شرورپ  شزومآرد و  هک  یعقوم  امش  دنتفگ  تسا ؟ هدروخ  نالطب  ردبرض  تبـسانم  هچ  هب  متفگ  دنا ،
نآزا لالحتـسا  هرابرد ي  هک  تساوخ  نم  زا  تسا و  هتخاس  لـطاب  ار  امـش  هماـن  تئارب  هک  تسا  هملظم  نیاو  يدرک  راـنک  رب  راـک 
میدرک راهظا  ار  بلطم  میتفر و  مناخ  نآ  غارس  هب  مه  اب  متفر و  دیهش  نآ  ردارب  غارس  هب  مدش  رادیب  باوخ  زا  نم  .منک  شالت  مناخ 

یم امـش  هب  ار  وا  لاوما  فصن  میتـفگ  موـش  یمن  یـضار  نم  درک  هراـچیب  ارم  درب و  نیب  زا  ارم  يوربآ  تیثـیحوا و  تفگ  مناـخ  نآ 
.دشن یضار  وش  یضار  میهد 

يوربآ زیرم  ریمب و  یگنشت  زا  زاب          يوج  هب  دیاین  هک  وربآ  تسا  یبآ 

( هیداجسلا هفیحصلا   ) ِراَْتقِْإلِاب یِهاَج  ْلِذَْتبَت  َال  َو  ِراَسَْیلِاب ، یِهْجَو  ْنُص  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا   
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راوخ کبـس و  یتسدـگنت  اب  مدرم  دزن  ار  متلزنم  ردـق و  و  اـمرف ! ظـفح  ناـسآ  لهـس و  تشیعم  اـب  هعماـج  رد  ارم  ِيوربآ  اـهلا ! راـب   
! نادرگم

 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  يراد  وربآ  زا  يا  هنومن 

 

: ناتساد هصالخ 

.درف نآ  تیثیح  ناش و  ظفح  اب  هدنام  هار  رد  صخش  هب  ماما  کمک 

: لماک نتم 

نآ زا  دنتـشاد و  روضح  سلجم  رد  يرایـسب  ّتیعمج  مدوـب و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ترـضح  سلجم  رد  دـیوگ : یم  هزمح  نب  عـسی 
نایم نیا  رد  دنداد ، یم  ار  اهنآ  خساپ  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  دندیسرپ و  یم  مارح  لالح و  ماکحا  زا  دندرک و  یم  لاؤس  ترـضح 

ناتـسود زا  نم  دومن : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) متـشه ِماما  هب  درک و  مالـس  دش و  سلجم  دراو  نوگمدنگ  تماق و  دـنلب  يدرم  ناهگان 
، دراد ناکما  رگا  .مسرب  منطو  هب  ات  مرادن  هار  یجرخ  دش و  مامت  ملوپ  جح ، رفس  رد  .متسه  امش  كاپ  دادجا  ردپ و  ناتسود  امش و 
هب هچ  نآ  مدیـسر ، نطو  هب  یتقو  تسا  هدومن  رادروخرب  شیاهتمعن  زا  ارم  دـنوادخ  .مسرب  منطو  هب  اـت  دـیهدب  نم  هب  ار  هار  یجرخ 

.متسین هقدص  قحتسم  مدوخ  نوچ  مهد ، یم  هقدص  امش  بناج  زا  ار  نآ  لداعم  دیا  هداد  نم 

ياهلاؤس خساپ  هب  درک و  مدرم  هب  ور  مالسلا ) هیلع  ) ماما سپـس  .دنک  فطل  وت  هب  ادخ  نیـشنب ، دومرف : وا  هب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
هیلع  ) ماما .میدنام  ماما  تمدـخ  رد  همیثخ  يرفعج و  نامیلـس  نم و  رفاسم و  درم  نآ  اهنت  دـنتفر و  همه  مدرم  سپـس  .تخادرپ  اهنآ 

هتـشاد مّدـقم  ام  رب  ار  امـش  نذا  رما و  دـنوادخ  درک : ضرع  نامیلـس  مورب ؟ نوردـنا  هناخ  هب  دـیهد  یم  هزاجا  دومرف : ام  هب  مالـسلا )
یناـسارخ رفاـسم  درم  نآ  : » دوـمرف رد  تشپ  زا  تشگزاـب و  هقیقد  دـنچ  زا  سپ  دـش و  يا  هرجح  دراو  تساـخرب و  ترـضح  .تسا 

درک و زارد  رفاسم  يوس  هب  ار  شتـسد  رد  يالاب  زا  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .متـسه » اج  نیا  : » تفگ تساـخرب و  یناـسارخ  تساـجک »؟
هیحان زا  تسین  مزال  رگید  .دـشاب  تدوخ  لام  غلبم  نیا  نک و  نیمأت  نآ  اـب  ار  دوخ  ِهار  ِیجرخ  ریگب و  ار  راـنید  رادـقم  نیا  : » دومرف

.منیبب ار  وت  نم  هن  ینیبب و  ارم  وت  هن  هک  ورب  یهدب ، هقدص  ار  نآ  لداعم  نم ،
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ینابرهم يدرک و  اطع  هک  مدرگ  تیادـف  درک : ضرع  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هب  نامیلـس  .تفر  تفرگ و  ار  لوپ  یناـسارخ  رفاـسم 
رد مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  يدومن !؟ روتسم  ار  دوخ  رد  تشپ  يدادن و  ناشن  ار  دوخ  رفاسم  هب  نداد  لوپ  ماگنه  ارچ  یلو  يدومرف ،
زا مرگنب ، وا  هرهچ  رد  ار  لاؤس  یگدنمرـش  هک  مدیـسرت  نآ  زا  هَتجاح  ییاَـضَِقل  ِهِهْجَو  یف  ِلاوُّسلا  لذ  يرَا  نَا  هَفاَـخَم  دومرف : خـساپ 

.مروآرب ار  شتجاح  هک  ور  نیا 

ناشیوربآ ظفح  نارگید و  هب  کمک 

 

: ناتساد هصالخ 

شیوربآ ظفح  کمک و  رطاخ  هب  هدنشورف  زا  بوغرمان  يوهاک  ندیرخ 

: لماک نتم 

همّالع ِنافرع  ِداتسا   ) یضاق یلعازریم  جاح  موحرم  مدید  مدوب ، هتفر  یشورف  يزبس  هزاغم  هب  يزور  تفگ : هک  هدش  لقن  يا  هبلط  زا   
نشخ هدیـسالپ و  ِياهوهاک  لومعم  ِفالخ  رب  یلو  دشاب ، یم  وهاک  ِندرک  ادج  لوغـشم  هدش و  مخ  ناگرزب ) زا  یلیخ  ییابطابط و 

: دندومرف هللا  همحر  یضاق  ِموحرم  .مدومن  لاؤس  ار  يّداع  ِریغ  راک  نیا  ِّتلع  متفر و  وا  ِلابند  هب  دیرخ ، زا  دعب  .دراد  یم  رب  ار 

تّزع و ات  مهدـب  وا  هب  ضوع  الب  يزیچ  مهاوخ  یمن  نوچ  نم  تسا و  یجاتحم  فیرـش و  ِناـسنا  هدنـشورف  ِدرم  نیا  نم ! ناـج  اـقآ 
يارب تیاهن  رد  درادن و  يرادیرخ  هک  ییاهوهاک  نیا  زا  دنکن  تداع  ضوع  الب  کمک  هب  هک  نیا  يارب  زین  دوش و  لامیاپ  وا  ِفرش 
يارب نمض  رد  .مشاب  هدومن  يو  هب  یکمک  هلیسو  نیدب  مه  هدرک و  يریگولج  وا  ِررـض  زا  مه  ات  مراد  یم  رب  تسا  ررـض  هدنـشورف 

.تفلک هدیسالپ و  يوهاک  ای  میروخب  كزان  فیطل و  ِيوهاک  هک  درادن  یقرف  مه  ام 

 

( قح ناسل   ) غیلبت یصصخت  تیاس  زا  هتفرگرب 
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نارگید 1 دوخ و  يوربآ  ظفح 

1 نارگید دوخ و  يوربآ  ظفح 

: هیآ

(112/ ءاسن  ) اًنِیبُّم اًْمثِإَو  اًناَتُْهب  َلَمَتْحا  ِدَقَف  اًئیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  اًْمثِإ  ْوَأ  ًهَئیِطَخ  ْبِسْکَی  نَمَو 

.تسا هداد   ماجنا  ار  يراکشآ  هانگ  ناتهب و  دنکفیب  یهانگ  یب  ندرگ  هب  ار  نآ  دوش و  بکترم  ار  یهانگ  ای  اطخ  سک  ره 

 

: هاتوک حیضوت 

هنافـساتم تسوا  هیامرـس ي  مامت  یتخـس و  شالت و  ، یگدـنز رمع  کی  لوصحم  درف  کـی  يوربآ.تسا  یمهم  هلئـسم  وربآ  هلئـسم 
.میروآ یم  ار  صاخشا  مسا  یتحار  هب  تسا و  نازرا  مدرم  يوربآ  یلو  تسا  هدش  نارگ  تشوگ  هپل و  دوخن و  هک  مینیب  یم  یهاگ 

.تسا وا  ّتیصخش  تایح  هیام  زین  ناسنا  يوربآ  تسا  تایح  هیام  بآ  هک  روطنامه 

یم بارـش  همه  دـینکن  رکف  .دنتـسه  ناـبز  یمنهج  اـه ، یمنهج  بلغا  میراد  تیاور  .دـشخب  یمن  ار  زیر  وربآ  صخـش  هاـنگ  ادـخ 
دجـسم يدوب ! تئیه  هشیمه  هک  وت  اقآ  يا  ، منهج دـنروآ  یم  ار  سدـقم  نموم  تشم  کی  .دـنور  یم  الاب  مدرم  راوید  زا  دـنروخ و 

.دنرب یم  وربآ  اه  سدقم  اه و  يدجسم  اه ، یتئیه  ام  نامز  رد  نالا  .دنرب  یم  وربآ  دننیشن  یم  تعامج  فوفص  يوت  هلب  يدوب !

رتـالاب زین  هبعک  مارتحا  زا  نموم  مارتحا  هبعکلا : نم  همرح  مظعا  نموملا.تسا  مارح  یلمع  هریبک و  ناـهانگ  زا  نمؤم  يوربآ  نتخیر 
یم هدیـشوپ  زین  هکئالم  زا  ار  نموم  ناسنا  ياهاطخ  تاقوا ، يا  هراپ  رد  دنوادخ  هک  دراد  تیمها  يردقب  نموم  يوربآ  ظفح  .تسا 

.مینک تیاعر  ار  وا  قوقح  هتخانش و  ار  یهلا  دودح  ام  هک  تسا  یماگنه  نیا  هتبلا  .دراد 

ییادـگ و راک ، زا  رارف  اـجبان و  عقوت  نتفر ، ییاـج  توعد  یب  هدـقع ، ، رخاـفت فّلکت و  فارـسا ، يرگ ، یفارـشا  لوق ، هب  ییاـفو  یب 
لباقم رد  .دشاب و  یم  ییوربآ  یب  لماوع  زا  نظ  ءوس   ، تداسح  ، ماقتنا  ، غورد  ، ینیب رترب  دوخ   ، تمهت ، لدج یفرح و  رپ   ، رقف راهظا 

.دوش یم  يدنموربآ  ثعاب  اوقت  بدا و  توکس و  تواخس ، 

17080 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5702 

http://www.ghaemiyeh.com


 

: ثیدح

ِیف َْول  ُهْحَـضْفَی َو  ِِهتاَرَثَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ْنَم  ِِهتاَرَثَع َو  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ِهیِخَأ  ِتاَرَثَـع  َعَّبَتَت  ْنَم  َّنِإَـف  َنِینِمْؤُْملا  ِتاَرَثَـع  اُوُبلْطَت  اـَل  ص :)  ) هللا لوسر  لاـق 
/ج4) یفاک   ) ِِهْتَیب ِفْوَج 

دنوادـخ دـنک ، وجتـسج  ار  شردارب  ياهـشزغل  هـک  ره  اریز  دـینکن ، وجتـسج  ار  نـینم  ؤـم  ياهــشزغل  دـندومرف : ص )  ) مرکاربـمغیپ
شا هناخ  نورد  رد  هچ  رگ  دزاس  شیاوسر  دـنک  لاـبند  ار  _ش  ياهـشز _ غل دـنوادخ  ار  هک  و ه_ر  دـنک ، لاـبند  ار  شیا  _ هشز _ غل

.دشاب

.ِملسُملا  ِلُجَّرلا  ُضرِع  ابِّرلا  َیبرَا  َّنِا  ُهَُّما َو  ُلُجَّرلا  َحِکنَی  نَا  ُلثِم  اهُرَسیَا  ًاباب  َنوعبَس  ٌهَثالَث َو  ابِّرلا  دندومرف : مه  و 

يوربآ هب  زواجت  اهابر  همه  زا  رتدـب  دـنک و  انز  دوخ  ردام  اب  یـسک  هک  تسنانچ  همه  زا  رتناسآ  تسا و  مسق  هس  داـتفه و  اـبر  ینعی 
.تسا ناملسم 

: ناتساد

زا دوب و  دنموربآ  یـصخش  درم  نآ  .داتـسرف  يدرم  ِيارب  امرخ  راب ) جـنپ  دودـح   ) قَسَو جـنپ  رادـقم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نانمؤمِریما 
ِيارب ارچ  درکن ، کمک  ِياضاقت  هک  درم  نآ  : » تفگ مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  دوب  اجنآ  رد  یصخش  درک ، یمن  کمک  ِياضاقت  یسک 

نم دنکن ، دایز  ام  هعماج  رد  ار  وت  ِلاثما  دنوادخ  دومرف : وا  هب  ترضح  .دوب » یفاک  وا  ِيارب  قَسَو  کی  هوالع  هب  يداتـسرف ؟ امرخ  وا 
هکلب ما ، هدادن  وا  هب  يزیچ  مهدـب ، وا  هب  وا  ِلاؤس  زا  سپ  تسا ، وا  ِتجاح  ِدروم  هک  ار  هچنآ  نم  رگا  يزرو ، یم  لخب  وت  مهد ، یم 

شَیوربآ هک  ما  هدرک  راداو  ار  وا  تقیقح  رد  دـنک ، لاؤس  وا  اـت  منک  ربـص  رگا  اریز  .ما  هداد  وا  هب  هداد ، نم  هب  هک  ار  ییوربآ  ِتمیق 
ج2) هعیّشلا ، لئاسو   ) .دییاس یم  كاخ  هب  نم ، ِيادخ  دوخ و  ِيادخ  ِشتسرپ  تدابع و  ِماگنه  رد  هک  ار  ییور  نآ  دهدب ، نم  هب  ار 
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نانموم يوربآ 

: ناتساد هصالخ 

.دورن یسک  يوربآ  ناش ، توف  زا  سپ  ات  دندرب  نیب  زا  ار  يدانسا  یتئارق ، ياقآ 

: لماک نتم 

زا یعالطا  نم  زا  ریغ  سک  چـیه  نمـض  رد  تخیر ، یم  شیوربآ  دـش  یم  اشفا  رگا  هک  دوب  نم  تسد  یـصخش  هنامرحم ي  دانـسا 
دانـسا اذل  .تخیر  دهاوخ  ینمؤم  يوربآ  داتفا و  دهاوخ  يدارفا  تسد  قاروا  نیا  مریمب ، نم  رگا  هک  مدرک  رکف  یبش  .تشادـن  اهنآ 

.ادابم زور  يارب  دنتسه ، دانسا  يروآ  عمج  لابند  یضعب  هنافساتم  اّما  .مدرک  وحم  ار 

یتشهب - یتئارق تارطاخ 

 

( مالّسلا هیلع  نیسح (  ماما  مرک 

: ناتساد هصالخ 

زا هورگ  هس  هب  زج  ار  تا  هتـساوخ  زیرمار و  دوخ  يوربآ  هک  دومرف  درک  ناشیا  هب  زاین  راهظا  هک  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
 . نکم نایب  اه  ناسنا 

: لماک نتم 

.دومن تجاح  راهظا  دیسر و  مالّسلا ) هیلع  نیـسح (  ماما  روضح  هب  راصنا ، زا  يدرم  دسیون : یم  لوقعلا  فحت  رد  یناّرح  هبیـش  نبا   
نم هب  سیونب و  يا  هعقر  رد  یهاوخ  یم  ار  هچنآ  زیرم و  تزاـین  ناـیب  يارب  ار  دوـخ  يوربآ  يراـصنا ، ردارب  يا  دوـمرف «: وا  هب  ماـما 
نم هللادـبعابا :! يا  تشون «: يراصنا  درم  .دـش » یهاوخ  دونـشخ  وت  دروآ و  مهاوخرب  ار  وت  هتـساوخ  مامت  نم  هللا  ءاـشنا  .نک  میلـست 

تلهم نم  هب  دـهاوخب  وا  زا  امـش  تسا  نکمم  رگا  .دـنک  یم  هبلاطم  نم  زا  هتـسویپ  وا  مراکهدـب و  سک  نالف  هب  رانید  دـصناپ  غلبم 
يا هسیک  دندش و  هناخ  لخاد  همان  ندناوخ  ضحم  هب  مالّـسلا  هیلع  ماما  .مزادربپ » ار  نآ  سپـس  مبایب و  یلام  ییاناوت  يردق  ات  دـهد 

هرادا يارب  رگید  رانید  دصناپ  یهدب و  تخادرپ  يارب  نآ  رانید  دصناپ  دـندومرف «: دـنداد و  يو  هب  هتـشادرب ، رانید  رازه  يواح  لوپ 
ياراد هک  یـسک  درمناوج و  رادـنید ، ناسنا  امنم : راـهظا  رفن  هس  يارب  زج  ار  دوخ  تجاـح  هاـگ  چـیه  يراـصنا ، ردارب  يا  .تشیعم 

مرش شیگنادرم  زا  درمناوج  ناسنا  اّما  دزاس ؛ یم  هدروآرب  ار  وت  هتساوخ  شنید  رطاخ  هب  رادنید  درف  اّما  .دشاب  یگداوناخ  تیصخش 
ار دوخ  يوربآ  تبغر ، يور  زا  وت  هک  دناد  یم  دراد ، یگداوناخ  تیصخش  هک  یـسک  اّما  دراذگب و و  باوج  یب  ار  وت  هک  دنک  یم 

« .دیامن یم  فرطرب  ار  وت  زاین  دنک و  یم  ظفح  ار  وت  يوربآ  اذل  یهد ، یمن  تسد  زا  زاین  راهظا  يارب 
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يدمحم ع -)  ) نیسح ماما  تامارک  عبنم :

ءایح یب  ةدنیامن 

: ناتساد هصالخ 

.دوب هدرب  لاؤس  ریز  ار  تاباختنا  تحص  ، ندشن باختنا  رطاخ  هب  نوچ  دادن  يأر  دوخ  بوبحم  ةدنیامن  هب  یتئارق  ياقآ 

: لماک نتم 

تبون رد  هکنیا  زا  سپ  نوـچ  مهد ، یمن  يأر  وا  هب  رگید  اـّما  مداد ، يأر  وا  هب  لّوا  تبوـن  رد  متـشاد و  هقـالع  یلیخ  يا  هدـنیامن  هب 
یب ار  يأر  اه  نویلیم  .شدوخ  يوربآ  يارب  دـش  رـضاح  ینعی  دوبن ! دازآ  تاـباختنا  تفگ : ییاـیح  یب  لاـمک  اـب  درواـین ، يأر  مّود 

! دنک رابتعا 

( یتئارق مالسالا  هجح  )

راکاطخ يوربآ  ظفح 

: ناتساد هصالخ 

 . تفای ار  دوخ  هدش  مگ  باتک  شداتسا  هیصوت  هب  لمع  اب  لیصحت ،  مایا  رد  یناهفصا  یلعنسح  خیش 

: لماک نتم 

تناما هب  یباتک  مدوب ، لیصحت  لوغـشم  هک  یناوج  ماّیا  رد  دندومرف : هیلع ، هللا  همحر  یناهفـصا  یلعنـسح  خیـش  جاح  مردپ ، موحرم 
نآ بحاص  تسا  نکمم  هدـش و  مگ  تسا  هدوب  تناـما  نم  دزن  یباـتک  مدرک : ضرع  مداتـسا  تمدـخ  .دـش  دوقفم  هک  دوب  نم  دزن 

لمع رگا  هک  مهد  یم  وت  هب  يروتـسد  دندومرف : مداتـسا  .مهدب  سپ  ار  باتک  مهاوخ  یمن  هک  دنک  لایخ  دـننکن و  لوبق  ارم  ياعدا 
ریز رد  روبزم  باتک  هک  مدـید  ایؤر  ملاـع  رد  بش  مدرک و  لـمع  مداتـسا  روتـسد  هب  .دـید  یهاوخ  باوخ  رد  ار  باـتک  ياـج  ینک 

ناشیا .مدرک  ضرع  مداتـسا  تمدـخ  ار  دوخ  ياـیؤر  حبـص  ماـگنه  .تسا  هسردـم  ياـهقاطا  زا  یکی  رد  اـه  هبلط  زا  یکی  ياـهباتک 
شیوربآ هک  نکم  راهظا  یسک  هب  اّما  رادرب ، ار  باتک  ورب و  شقاطا  هب  دش ، جراخ  قاطا  زا  هبلط  نآ  تقو  ره  شاب  بقارم  دندومرف :

.مدرک نانچنآ  زین  نم  و  دزیرن ،
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يدادقم اهناشن - یب  زا  ناشن  عبنم :

مدرم يوربآ  ظفح  هرابرد  ینیدلاءاهب  هللا  تیآ  رکذت 

: ناتساد هصالخ 

.توکس دیس  زار  مدرم و  يوربآ  ندرب  زا  ناشیا  یهن  ینیدلا و  ءاهب  هللا  تیآ  زا  يا  هرطاخ 

: لماک نتم 

قرف عاضوا  نداد  سپ  باسح  تمایق و  زور  ترخآ و  ملاع  توکلم و  رد  اما  دشاب  تیمها  یب  دـیاش  ام  رظن  رد  هک  تسه  ییاهزیچ 
همه تسا ) هللا  شرع  نمؤم  بلق  هک  دشابن  ارچو   ) تسا رتالاب  هبعک  زا  شتمرح  هک  تسا  نمؤم  يوربآ  ضرع و  اهنآ  زا  یکی  .دراد 

ییاجباج و يارب  .میراد  ار  هاگآ  نمـشد  ای  دوسح و  ای  هدروخ و  بیرف  لهاج و  دارفا  طسوت  ندش  وربآ  یب  تمهت و  خـلت  هبرجت  ام 
میهد و یم  یکیزیف ) رورت  فرـص  هن  تیـصخش  رورت   ) لتق هب  مکح  ناـسآ  مینک ،  یم  تسرد  فرح  تحار  لوئـسم  کـی  لزع  اـی 
" هآ  " هک میناد  یمن  میرادـنربخ و  نمؤم  لد  نتـسکش  مرج  ینیگنـس  زا  .میناوـخ  یم  ...و  دزد  تسد و  جـک  كردـم  یب  ار  یـسک 

امرـسرب هچ  سیطانغم  نآ  ادخ و  یهارمه  نیا  و  مهبولق ) هرـسکنملادنع  انا   ) تسا ناگتـسکشلد  اب  مه  ادـخ  .تسا  الب "  " سیطانغم
فرح تحار  مینک و  هشیپ  طایتحا  اـهنآ  يوربآ  ینعی  ناـنمؤم  ضارعا  درومرد  تسبوخ  سب ! دـناد و  ادـخ  دروآ  دـهاوخ  هدروآ و 

.ناتهب تمهت و  هب  دسر  هچ  مینکن  تبیغو  مینزن 

توکس  دیس  هبتر  ماقم و  زار  اقآ  متفگ  مدیسر  ینیدلااهب  هللا  تیآ  تمدخ  هک  هدش  لقن  این  یمطاف  داتسا  زا 
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( قح ناسل   ) یصصخت تیاس  زا  هتفرگرب 

ربن ! ار  یسک  يوربآ 

اب امش  .دوش  ظفح  درف  يوربآ  دهاوخ  یم  مالسا  نم  زیزع  .دنرب  یم  وربآ  اه  سدقم  اه و  يدجسم  اه ، یتئیه  یتح  ام  نامز  رد  نالا 
.منهج دنور  یم  ناشنابز  اب  اه  یضعب  هک  دینک  تقد  يراد ؟ لکشم  نیا 

یم الاب  مدرم  راوید  زا  دنروخ و  یم  بارـش  همه  دینکن  رکف  .دنتـسه  نابز  یمنهج  اه ، یمنهج  بلغا  دـیامرف  یم  هک  میراد  تیاور 
تعامج فوفـص  يوت  هلب  يدوب ! دجـسم  يدوب ! تئیه  هشیمه  هک  وت  اقآ  يا  منهج ،  دنروآ  یم  ار  سدقم  نموم  تشم  کی  .دنور 

.دنرب یم  وربآ  دننیشن  یم 

.یتسه وگغورد  ییوگب ؛ يونش  یم  هک  ار  هچ  ره  رگا  دیامرف : یم  ینادمه  ثراح  هب  نینمؤملاریما 

یعقاو ناملسم 

یعقاو ناملسم 

میحرلا نمحر  هللا  مسب 

( ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم یفطصملا  مساقلا  یبا  نیملاعلا  یهلا  بیبح  انیبنو  اندیس  یلع  هللا  یلصو  َنیَِملاْعلا  ِّبَر   ُ ِهَِّلل ُدْمَْحلا 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعلو  نیرهاطلا  نیبیطلا  لا  یلعو 
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ًارِـصان َو ادـِئاق َو  ًاِظفاح َو  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاس  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا  »
« ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو   َ کَضْرَأ ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَع  ًالیلَد َو 

هللا هلعج  الو  راهنلاو  لیللا  یقبو  تیقب  ام  ًادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب  تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبع و  ابا  ای  کیلع  مالـسلا 
.نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع  نیسحلا و  نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  .مکترایزل  ینم  دهعلا  رخآ 

َِکتَعاَِطب ِیْنلِمْعَتْسا  َو  ِهَْلفَْغلا ، ِتاَقْوَأ  ِیف  َكِرْکِِذل  ِینْهِّبَن  َو  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  ( » مالسلا هیلع   ) نیسحلا نبا  یلع  انالوم  نع 
ص102) هیداجس ، هفیحص  « ) ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  َْریَخ  اَِهب  ِیل  ْلِمْکَأ  ًهَلْهَس ، اًلِیبَس  َِکتَّبَحَم  َیلِإ  ِیل  ْجَْهنا  َو  ِهَلْهُْملا ، ِماَّیَأ  ِیف 

لآ دمحم و  رب  تاولص  تکرب  هب  دیامرفب  ینارون  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها تیالو  تفرعم  نامیا و  رون  هب  ار  نامیاهلد  لاعتم  دنوادخ 
.دمحم

ضرع دتـسرفیم  تاولـص  دورد و  ادخ  ربمغیپ  هب  هک  یناسک  يارب  تراشب  دندش  لزان  ادخ  ربمغیپ  هب  نیما  لیئربج  میراد  تیاور  رد 
زا سک  ره  درک  ضرع  .دمحم  لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  ٍکَلَم » َْفلَأ  َنوُْعبَـس  ِْهیَلَع  یَّلَـص  هدـحاو  هالـص  کیَلَع  یَّلَـص  ْنَم   » درک

دمحم لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  .دتسرفیم  تاولص  وا  رب  هتشرف  رازه  داتفه  دتسرفب  تاولص  دورد و  راب  کی  امش 

ص64) ج91 ، راونألا ، راحب  « ) ِهَّنَْجلا ِلْهَأ  ْنِم  َناَک  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس  ِْهیَلَع  یَّلَص  ْنَم  َو   » داد تراشب  مه  دعب  و 

قبط دتـسرفیم و  تاولـص  دورد و  اهنآ  رب  هتـشرف  نارازه  مه  دـنکب  رکذ  نیا  رب  تموادـم  هک  يدارفا  دوشیم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
یتاشرافـس تایاور و  نیا  تکرب  هب  هک  میراودیما  هللاءاشنا  .دوب  دهاوخ  تشهب  لها  ًاعطق  لاعتم  يادخ  فرط  زا  نیما  لیئربج  هدعو 

دنوش تشهب  لها  ریخب و  تبقاع  هللاءاشنا  دـنراد  تسود  هک  ییاهنآ  مینکب  تموادـم  مه  مینکن و  شومارف  ار  رکذ  نیا  مه  هدـش  هک 
.دمحم لآو  دمحم  یلع  لص  مهللا.دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  رب  دننک  ینارون  ار  ناشناج  لد و 
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تیصو نآ  زا  ات  دنچ  هغالبلا  جهن  رد  هک  دنراد  تیصو  ات  دنچ  ناشفیرش  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  الوم 
: تسا هدمآ  اه 

هباتک و غلب  نم  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  هب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا ریما  الوم  ندروخ  تبرـض  نآ  زا  دـعب  ایاصو  نآ  زا  یکی 
ِیف َهَّللا  َهَّللا   » دـیامرفیم هکنیا  ات  مکرمأ » مظنو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمُکیِـصوُأ   » دـنراد یتاشرافـس  ترـضح  دـسرب  وا  هب  نم  ماـیپ  هک  سک  ره 
لمع رد  دیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  دـیریگب  رظن  رد  ار  ادـخ  دـیامرفیم  ص422 ) هغالبلا ، جـهن  « ) ْمُکُْریَغ ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْـسَی  َال  ِنآْرُْقلا 

.دنریگن تقبس  امش  رب  نارگید  نآرق  هب  ندرک 

هک يدـعب  هلمج  نآرقلا و  یف  هللا  هللا  دـنربیم  ار  ادـخ  ماـن  راـب  ود  نآرق  هب  شرافـس  ًـالوا  هک  تسا  هجوت  لـباق  مه  ینارون  ماـیپ  نیا 
هچ نیا  .دنریگن  تقبس  یـشیپ  امـش  زا  نارگید  نآرق  هب  ندرک  لمع  رد  میـشاب  بظاوم  ینعی  مکریغ  هب  لمعلاب  مکقبـسیال  دیامرفیم 

؟ تسا هدوب  هچ  شا  هغدغد  ینارگن و  ریما  ترضح  تسا ؟ ياهراشا 

ای دننک  لمع  دوش و  دنم  هرهب  ام  نآرق  زا  دنیایب  نارگید  هک  تسا  نکمم  دـیامرفیم  ریما  ترـضح  هک  يریبعت  نیا  زا  دوش  یم  مولعم 
.میریگب هلصاف  نآرق  زا  تقو  کی  .یماما  یلع  یتلبق و  هبعکلاو  یباتک  نآرقلاو  میتسه  یعدم  هک  ام  یلو  دنشاب  دنباپ  نآرق  هب  رتشیب 

لمع زا  دنریگب  هلصاف  نآرق  هب  لمع  میراد  داقتعا  ام  اهنیا  هک  دننکیم  اعدا  ار  ماما  ربمغیپ و  نآرق و  مالسا و  یعدم  هک  يدارفا  ینعی 
لمع نآرق  هب  تقو  کـی  اـم  زا  شیب  دـنرادن  لوـبق  ار  نآرق  هک  نارگید  هک  نارگید  یلو  دـنهدن  تیمها  نآرق  هب  نآرق و  هب  ندرک 

.تسا حضاو  یلیخ  شموهفم  مایپ  نیا  هگید  دننک 
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ياهاذغ امـش و  ریاخذ  امـش و  ياهجنگ  زا  دیایب  نارگید  دینکن و  هدافتـسا  امـش  تسامـش  يولج  اذغ  کی  ینعی  .نآرقلا  یف  هللا  هللا 
مکریغ لمعلاب  مکقبسیال  نآرقلا  یف  هللا  هللا  دننک ، هدافتسا  نارگید  اههیامرس  نیا  زا  هتشاذگ  امش  يولج  ادخ  هک  ییاههیامرـس  امش 

.تسا یمهم  هراشا  یلیخ  نیا  .دنریگن  تقبس  امش  زا  نارگید  نآرق  هب  ندرک  لمع  رد 

هعیـش دنتـسین  ناملـسم  یهاگ  دنرادن  ار  مالـسا  مسا  اهیـضعب  هک  میدـید  ام  هک  دوش  نشور  دـتفایب و  اج  هلاسم  هکنیا  يارب  نم  الاح 
هک یـسک  یلو  .تسین  غورد  لها  شرمع  رد  یلو  تسین  ناملـسم  اقآ  .نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  هب  دنتـسه  دـنبباپ  یلیخ  یلو  دنتـسین 
مه مدوخ  هدنب  مدرک  رفـس  فلتخم  ياهاج  هک  میراد  یناتـسود  ام  .دیوگیم  غورد  ندروخ  بآ  لثم  دـنکیم  عیـشت  مالـسا و  ياعدا 
زا یـضعب  .دـهدب  ماجنا  یـسک  ره  هک  هبوخ  بوخ  راک  مینک  لوبق  دـیاب  ار  نارگید  بوخ  ياهراک  زا  یـضعب  متفر  روشک  نیدـنچ 

شیپ راک  دنیوگب  غورد  دـننیبیم  ناش  طیحم  ناشرکف  ناش  یگدـنز  تفاب  دـینیبب  .شیوت  مک  رایـسب  غورد  ًاعقاو  میوریم  ام  اهروشک 
لوجنب ای  دراد  بیع  کی  رازه و  یهاگ  اهیناریا  ام  ياه  سنج  ارچ  تسار  لـمع  تسا  تسار  راـک  دوریم  شیپ  هک  يزیچ  دوریمن و 

اهنآ زا  شیب  دیاب  ام  هک  یتروص  رد  .تسا  درادناتسا  مکحم و  صرق و  یلیخ  یجراخ  ياه  سنج  یلو  تسین  درادناتـسا  تسرد  ای 
دنچ ام  راب  هرت و  نادیم  ام  یشورف  هویم  رازاب  يوت  دیرب  امش  .میوگب  هداس  یلیخ  لثم  کی  نم  امش  ارچ  .میـشاب  لئاسم  نیا  هب  لماع 

تشرد همه  الاب  هدر  هویم  .تسادیپ  اج  همه  هک  تسا  يا  هداس  یلیخ  لثم  .هروج  کی  همه  شیور  ریز و  دینیبب  دیرخب  هویم  هبعج  ات 
.ادخ رب  هانپ  هگید  هربخ  هچ  هک  شریز  نآ  رتبارخ  میوریم  رت  نییاپ  هچ  ره  قارب  بوخ و  و 
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، نانچ نینچ و  میتسه  یبان  هعیـش  یلیخ  هک  میتسه  یعدـم  ام  هک  رگید  ياهروشک  رد  جـیلخ  ياهروشک  رد  رگیدـمه  اـب  امـش  یلو 
.دـشاب هدرک  رافک  هک  تسا  نکمم  ار  اه  يدـنب  هتـسب  نیا  زا  یلیخ  تسا  یکی  شیور  ریز و  اه  يدـنب  هتـسب  حالطـصا  هب  نیا  ماـمت 

.تسا یگرزب  درد  ًاعقاو  نیا  تساجک  راک  لاکشا  دگنلیم  ام  ياجک 

تسار و ینعی  .دنریگن  تقبس  امـش  زا  نارگید  نآرق  هب  ندرک  لمع  رد  هک  دیـشاب  بظاوم  هک  دیامرفیم  نینمؤملا  ریما  مدرک  ضرع 
هبوخ یلیخ  راعش  هبوخ ، نامراعش  .میریم  هابتشا  هک  هنکن  میریم  نینمؤملا  ریما  الوم  لابند  یتسار  میشاب  دیاب  هک  میشاب  ام  هک  ینیسح 

رد يربهر  مظعم  ماقم  هدنیامن  جراخ  ياهروشک  زا  یکی  رد  لاس  نم 14  ناتسود  زا  یکی  ًاعقاو  .هگنل  ام  تیمک  لمع  ماقم  رد  یلو 
ناتدوخ امـش  نیبب  .تسا  رتهب  شعـضو  یلیخ  مدرم  عضو  رظن  زا  ناریا  روشک  اقآ  جاح  تفگیم  ناریا  دمآیم  یهاگ  هدوب  روشک  نآ 

دندرک ترجاـهم  فـلتخم  ياـهروشک  وـت  یناـغفا  ناردارب  نارهاوـخ و  زا  يرایـسب  تسه  ناتـسناغفا  رد  هـک  ینازیزع  راـنک  راذـگب 
مه دـعب  ینماان و  هدـعاقلا ، نابلاط و  اکیرمآ و  ...و  يوروش  هدوب  نایلاس  لوط  رد  هک  ییاـهگنج  تسا  ناتـسناغفا  رد  هک  یتالکـشم 
هک دوشیم  تناها  ام  هب  ًالثم  اهروشک  زا  یضعب  هک  یناغفا  نارهاوخ  ناردارب و  دننکیم  هیالگ  مه  یلیخ  دنراد  هک  یناوارف  تالکشم 
رد تسه  ناریا  رد  هک  ییاه  هیامرـس  نیا  بخ  .دنا  هدش  هراوآ  دـنا  هدـش  هدـنهانپ  هرخالاب  دنتـسه  ناسنا  مه  اهنیا  ًاعطق  دوشب  دـیابن 

ياـهروشک زا  یلیخ  رد  تسین  رگید  ياـهروشک  زا  یلیخ  رد  تسین و  هیروس  رد  تسا  ناریا  رد  هک  ییاههیامرـس  تسین  ناتـسناغفا 
.تسا نییاپ  یلیخ  ناش  یگدنز  حطس  یگدنز و  عضو  ینعی  تسین  رگید 
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هدوب یقرـش  يایـسآ  ياهروشک  نیا  تعیمجرپ ، روشک  نآ  رد  مدوب  اجنآ  هک  یمایا  مدوب  اجنآ  لاـس  نم 14  دیامرفیم  راوگرزب  نیا 
یگدنز يرتم  هنوخ 40  يوت  دننکیم  یگدـنز  کقاتا  يوت  دـننکیم  یگدـنز  همیخ  يوت  دـننکیم  یگدـنز  رپک  رد  اهیـضعب  تفگیم 

ره میوشیم  نامهم  هک  يا  هناخ  ره  ناریا  میآیم  یتقو  تفگیم  .تسه  مه  ناملـسم  رکـش  یهلا  هللادمحلا  دـنیوگیم  همه  یلو  دـننکیم 
بیقر ندرک  یلاخ  ار  رگیدمه  ياپ  ریز  شمه  تمعن و  نارفک  يرکشان و  شمه  .تسا  نانچ  ردقچ  روجان  ردقچ  هدب  عضو  مادک 
تـسه ناشدوخ  راک  هب  ناشرـس  اهنآ  .يرگید  ياپ  ریز  مه  وا  هنک و  یلاخ  ار  اقآ  نوا  ياپ  ریز  دـهاوخیم  اقآ  نیا  ندرکن  لـمحت  ار 

اعقاو .مینکیم  تلاخد  مه  راک  رد  یلیخ  ام  دنرادن  یسک  راک  هب  يراک  لوئسم  تسه  رگراک  دنهدیم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  ناشوخراک 
رگیدمه اهیضعب  دنناوتیمن  ارچ  تسا  دایز  تداسح  ردقنیا  ارچ  .دهدیم  ناشن  رتهب  مینک  هاگن  هک  نوریب  زا  دیآیم  نوریب و  دوریم  مدآ 

.نآرق هب  لمع  هب  میتسین  دیقم  ام  ارچ  تساجک ؟ شراک  لاکشا  نیا  ارچ  .دننیبب  ار 

نآرق هاگن  زا  ریذبت  فارسا و 

« نیاطیـشلا ناوخا  اوناک  نیلذبملا  نا  « » اوفرـست الو  اوبرـشا  اولک   » ردقچ فارـسا  .نآرق  زا  منزب  لاثم  منوتیم  یلیخ  نم  دیوگیم  نآرق 
ًالثم .ریذـبت  دوشیم  نیا  ندز  شتآ  ار  تلوپ  ندرک  فرـصم  اج  یب  ینعی  ریذـبت  يزیچ  کی  فرـصم  رد  يور  هداـیز  ینعی  فارـسا 

یناموت رازه  دصیـس  سابل  دیرب  تسا ، یفاک  یناموت  رازه  دص  سابل  کی  امـش  ًالثم  هک  تسا  نیا  فارـسا  .دینک  يدوخیب  فرـصم 
رود ینزب  شتآ  ًالـصا  تساـبل  هک  تسا  نیا  ریذـبت  یلو  يدوخیب  يداـیز  تـالمجت  تافیرـشت و  زا  يدوخیب  یفاـضا و  لوـپ  يرخب 

 . تسا دب  شاتود  ره  يزیرب 
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بوچ اوقم  هشیـش  ذـغاک  هکت  کی  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  دوشیمن  هتخیر  رود  نان  هکیت  کی  اـهروشک  زا  یلیخ  رد  دـینادیم  اـمش 
دنیآیم اهیرادرهش  ای  اهقودنص  نآ  يوت  دنراذگیم  ار  اهنیا  تسه  ادج  ییاهقودنـص  اهنیا  مامت  کشخ  هلابز  ام  لوق  هب  هبعج  منادیمن 
هتخیر رود  ذغاک  اوقم و  هشیش  هکیت  کی  ینعی  دوشیم  هدافتـسا  هرابود  اهنیا  همه  دننکیم و  تفایزاب  ار  اهنیا  دننکیم  عمج  اههناخ  زا 
تسد هک  یلوپ  .میسیونیم  شمه  اهلوپ  يور  تسا  مزال  شیرادهگن  شظفح و  هک  تسام  یلم  هیامرس  هک  ار  نامیاهلوپ  ام  .دوشیمن 
شور ار  لوپ  نیا  اقآ  جاح  دـنیوگیم  دـننیبیم  ار  ام  ًالثم  یـضعب  .تسا  یطلغ  گنهرف  یلیخ  هنافـسأتم  دروخیم  شهب  ییوضو  یب  ره 

.تشون يزیچ  سانکـسا  وت  دوشیمن  تسا  لاملا  تیب  لام  نیا  دراد  لاکـشا  تسا  مارح  مییوگیم  میـشاب  هتـشاد  يراگدای  نزب  اـضما 
یضار نینمؤملا  ریما  .تسا  یفالخ  راک  نیا  اباب  ننزیم  رهم  ننزیم  دیع  کیربت  بلاطیبا  نبا  یلع  رهم  ردقچ  دینیبب  ار  ریدغ  دیع  امش 
هزاجا ام  ياهقف  رثکا  .دروخیم  ردـقچ  اهلوپ  هب  وضو  یب  تسد  تسین  یـضار  نینمؤملا  ریما  .دوش  فرـصت  لاـملا  تیب  رد  هک  تسین 

ام ارچ  یلو  تسا  یئزج  یلیخ  هک  ییاـهراک  کـی  ینعی  .دـنزب  تیبـلها  ماـن  هب  تسد  وضو  یب  هک  اـم  ياـهقف  زا  يرایـسب  دـنهدیمن 
جراخ رد  .مدرم  تسد  میدب  مینزب و  سانکـسا  لوپ  ًالثم  يور  ار  ثیدح  ای  ار  تیبلها  مسا  ای  نآرق  هیآ  میتسین  دـیقم  میتسین  بظاوم 

.ریذبت فارسا  .دندیقم  لئاسم  نیا  هب  دنتسه  دیقم  اهروشک  زا  يرایسب 

تـشادرب تقو  هک  ینامز  ناتخرد و  يور  دوشیم  دـیلوت  هویم  هک  ینامز  زا  دـیریگب  ار  اـهرامآ  دـیرب  مدز  هک  هویم  لاـثم  نیمه  اـمش 
یهاگ دنکیم  قرف  یلیخ  شیور  ریز و  تورم  فالخ  یلیخ  هک  مدرک  ضرع  هک  دوشیم  يدـنب  هتـسب  اههبعج  رد  هک  ینامز  تسه و 
هبملق تفلک و  ياـهرایخ  شمه  تسین  ادـیپ  هک  شطـسو  هدـیچ  یملق  ياـهرایخ  ار  شرود  مینیبیم  ار  راـیخ  هسیک  کـی  مییآـیم  اـم 

دراذگیم تشرد  ياهرایخ  شطسو  نراذگیم  فیق  ای  هلول  حالطصا  هب  کی  شطسو  دیوگیم  ناهدنیچ  يروطچ  ار  نیا  اقآ  میوگیم 
دوشیم یتکربیب  هک  تسا  نیا  دسریم  مدآ  اجک  يزاب  هقح  زا  منادیمن  .کلک  ردـقنیا  ارچ  بیجع  یلیخ  .دـیریگب  دای  یتسین  دـلب  هگا 

مک دربیم  ار  يزور  قزر و  دربیم  ار  تکرب  تنایخ  .میراد  ردـقچ  اـم  تناـیخ  .تسین  تکرب  دـیآیم  مک  دـیآیمن  ناراـب  هک  تسا  نیا 
.دنکیم
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ناش هییاضق  هوق  هاگداد و  رامآ  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  .تسا  ینمرخ  رـس  نامیاه  هدـعو  .مینزیمن  فرح  مه  هب  عقوم  یلیخ  تسار 
اعقاو تسا  رادشه  نیا  دراد  ام  يارب  یمایپ  هچ  نیا  .ییاضق  ياههدـنورپ  نویلیم  یلا 7  یلاس 5  اـم  تکلمم  رد  یلو  تسا  مک  یلیخ 

داد هب  مییاـیب  میوـگیم  یلو  .منک  ییاـمن  هایـس  هدرکاـن  يادـخ  مهاوـخیمن  نم  ـالاب  دوریم  ارچ  جاودزا  نـس  دوریم  ارچ  قـالط  راـمآ 
.نآرق هب  میدرگرب  یمک  کی  میـسرب  ام  مدرم  تلم و  داد  هب  میـسرب  اه  هداوناخ  داد  هب  میـسرب  ناـمناکیدزن  داد  هب  میـسرب  ناـمدوخ 

هام ود  زا  دـعب  منک  بدا  ضرع  مرح  متـشادن  قیفوت  دوب  تقو  یلیخ  نم  هریبک  هعماج  ترایز  يابیز  هلمج  نیا  .تیبلها  هب  میدرگرب 
ياج نوچ  هقیقد  جنپ  .دوشیم  توالت  مالسلا ) اهیلع   ) هموصعم همطاف  ترضح  ترایز  بش  ره  هک  مدش  لاحشوخ  .مدرک  ادیپ  قیفوت 
یلغش ای  دنراد  يراک  مرح  رد  هصالخ  یلکش  ره  هب  يرازگتمدخ  ناونع  هب  ای  سرد  ای  زامن  مرح  دنیآیم  اهیضعب  تسا  فسأت  یلیخ 

هب يراک  ًالـصا  زامن  دـنیآیم  .دوشیم  يروآدای  کی  هبوخ  نیا  زاب  .دـناوخب  ار  هموصعم  ترـضح  تراـیز  هک  دوریم  ناـشدای  دـنراد 
تعافـش امـش  زا  دیهاوخیمن  .تسا  هقیقد  جنپ  یب  یب  ترایز  نکب  بدا  ضرع  کی  هدـب  مالـس  کی  اباب  دـنرادن  هموصعم  ترـضح 

تـسا يزیر  یلئاسم  میرادن  یهاگ  مه  هجوت  میراد  تلفغ  ام  ینعی  .دنهدب  باوج  ینک  مالـس  .دوش  تبث  تمـسا  دیهاوخیمن  دـنکب 
.دنربب هرهب  دننک  هدافتسا  یب  یب  رضحم  زا  اجنیا  دنیآیم  رود  ياه  هار  تقو  نآ  .میرادن و  هجوت  یلو 

تیالو هلیسوب  داسف  حالصا 

اَم َحَلْصَأَو  اَِننیِد  َِملاَعَم  ُهَّللا  اَنَمَّلَع  ْمُِکتالاَوُِمب  : » دیامرفیم هدیـسر  ام  تسد  هب  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  زا  هک  هریبک  ترایز  هعماج  رد 
دای ام  هب  ار  نید  ملاعم  ادخ  دوشیم  ثعاب  تیبلها  امـش  اب  دنویپ  تبحم و  تیالو و  تیب  لها  امـش  تالاوم  ینعی  اَناَْینُد » ْنِم  َدَسَف  َناَک 

فرطرب امـش  تیالو  تکرب  هب  ار  ناـم  ینید  ياـهزاین  نید  لـئاسم  نید  ملاـعم  اـب  امـش  قیرط  هب  اـم  ملعم  دوشیم  ادـخ  ینعی  .دـهدب 
.دوشیم هداد  لاقتنا  ام  هب  امـش  تیالو  هب  ار  نید  ملاـعم  كرد  مهف  تفرعم  راـک  تداـبع  یگدـنز  شور  هار و  .میریگیم  داـی  مینکیم 

؟ یچ شدعب 
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ام ییایند  ياهداسف  مامت  دوشیم  ثعاب  امش  اب  دنویپ  ینعی  تیبلها  امش  تیالو  امـش  تکرب  هب  ینعی  اَناَْینُد » ْنِم  َدَسَف  َناَک  اَم  َحَلْـصَأَو  »
تیبلها زا  نتفرگ  هلصاف  لام  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما  هدومرف  قبط  میدید  نام  ییایند  لئاسم  رد  يداسف  ام  رگا  سپ  .دوش  حالـصا 
تیبلها ریـسم  تیبلها و  شور  تیبلها  هار  دوب  تیبـلها  تسد  وت  نامتـسد  رگا  .اـنایند  نم  دـسف  ناـک  اـم  حلـصا  مکتـالاوم  هب  .تسا 

.تساقآ هدومرف  .دروخیمن  نارحب  هب  دینکن  کش  چیه  مه  نامیایند 

يزیر همانرب  نامیاه ، جاودزا  یتفرگ ؟ هیواز  تیبلها  زا  اجک  نیبب  تسا  داسف  يدید  رگا  .دوشیم  حالصا  امش  تیالو  هب  اهداسف  مامت 
دـیوگیم و نآرق  هک  تسا  یـشور  هار و  عوجر  بابرا  هیاسمه  لیماف و  طباور  نام  يراد  هچب  نام  يرادرـسمه  نامیگدـنز  ناـمیاه 

رگا .دوشیم  داسف  هب  لیدبت  اه  حالصا  .تسا  ههاریب  دیتفرگ  هلـصاف  رگا  یلو  دوشیم  حالـصا  ناتیاهداسف  مامت  امـش  .دیوگیم  تیبلها 
نیمه وت  دـیاب  هک  تمحر  ناراب  دـسریم  رید  نات  يزور  قزر و  دوشیم  ادـیپ  یتکرب  یب  دـینیبیم  رگا  هدـش  دایز  قالط  راـمآ  دـینیبیم 

نآلا دـننک  راـک  هچ  دنتـسنادیمن  بآ  يداـیز  هاـم ، نیدـنچ  بآ  زا  رپ  هبل  کـیدزن  اـت  مدوب  دـهاش  مدوخ  هدـنب  مرح  لـغب  هناـخدور 
.میتفرگ هلصاف  تایاور  نآرق و  زا  مدقتعم  نم  هگنلیم  راک  ياجک  نیا  هدش  دمآو  تفر  لحم  هدش  گنیکراپ 

تیب لها  نآرق و  هب  لمع 

یتح ام  شمارآ  ام  ترخآ  ام  يایند  دوشیم  لح  اـم  لـئاسم  نیا  ماـمت  میدرگرب  ار  هلـصاف  نیا  رگا  هداـتفا  هلـصاف  نآرق  زا  تیبلها  زا 
هانگ مدرم  رگا  دومرف : مالـسلا ) هیلع   ) متـشه ماـما  زا  یتیاور  کـی  هدـمآ  شیپ  هک  يداـح  ياهیـضیرم  زا  يرایـسب  میوگب  مهاوخیم 

ياهـضرم .دهدیم  امـش  هب  مه  دیدج  يالب  دیدج و  ضرم  مه  ادـخ  دـنهدب  ماجنا  دـننک  فشک  دـنهدب  ماجنا  دـننک  عارتخا  دـیدج 
هدنب مک  تسادخ ، نامه  ادخ  .تسا  دیدج  نیا  تسه  یچ  دننادیمن  يرتکد  چیه  یهاگـشیامزآ  چیه  دوشیم  ادـیپ  یهاگ  هتخانـشان 

مهدیمن رییغت  نم  دیامرفیم  ( 11/ دعر « ) ْمِهِـسُْفنَِأب ام  اوُرِّیَُغی  یَّتَح  ٍمْوَِقب  ام  ُرِّیَُغی  َهَّللا ال  َّنِإ   » دیوگیم ادخ  نامه  یلو  دراذـگیمن  شیاه 
.دینک ریغت  دینک و  ضوع  ار  ناتدوخ  ناتدوخ  هکنیا  رگم 
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نیقتملا هیلح  باتک  هناوخیم  حـیتافم  نآرق و  میدـیدیم  میدرکیم  روبع  میتفریم  نامرازاب  هبـسک و  ناـمراک  بسک و  ناـمرازاب  رد  اـم 
نآلا شراک  لحم  دناوخیم  هدرک  زاب  یبهذم  ياهباتک  هدیـسر  تایاور  تیبلها و  بتک  زا  ام  تایاور  رد  هک  یگدنز  بادآ  دـناوخیم 

.هدرک قرف  یلیخ  یلو  هربخ ، هچ  هک  منک  يرادرب  هدرپ  مهاوخیمن  هروطنامه ؟ ًاعقاو  تسه ؟ روطنامه  مه 

شتفاب فیطل  گنـشق و  یلیخ  ندرگلاش  دوب ، درـس  اوه  مرخب  ندرگلاش  کی  متفر  مق  رازاـب  نیمه  وت  نم  تفگیم  يراوگرزب  کـی 
ناموت دراد  هدز  ندرگ  لاش  نیا  تفگ  .لبق  لاس  هاجنپ  ًابیرقت  تسه ؟ دنچ  لاش  نیا  هزاغم  بحاص  هب  متفگ  شهب  دوب  بوخ  یلیخ 

بوخ نیا  نم  زا  يرخب  یهاوخیم  تسه  تتـسد  هک  یندرگلاـش  نیا  تفگ  .متفگ  هچ  یتـسه  هجوـتم  تفگ  ار  شبیع  لوا  .مهدـیم 
هاگن شنییاپ  ـالاب و  ردـقچ  ره  نم  بخ  .مشورفیم  ناـموت  ود  نم  تسا  بویعم  دراد  هدز  نوچ  دراد  بیع  تسا  بارخ  هدـشن  هتفاـب 

نیا هک  دهاوخیم  صـصختم  مدآ  کی  .هبارخ  هتفابن  بوخ  ار  شاجنیا  نیبب  یـشیمن  هجوتم  وت  تفگ  .هرادـن  هدز  هبوخ  شتفاب  مدرک 
ردقچ تفگ  ار  شبیع  لوا  .عقاوم  یلیخ  میوشیمن  هجوتم  هک  ام  .تساجک  شبیع  سابل  نیا  دراد  بیع  نیـشام  نیا  دراد  بیع  شرف 

دندرکیم مایق  شا  هیلع  رب  همه  دوب  هراشا  دروم  دروخ  لوزن  روخ  ابر  کی  .دـندرکیم  رارف  لوزن  ابر و  زا  ردـقچ  دـندوب  روخ  لـالح 
نیمحارلا محرا  .تسادخ  نامه  ادـخ  میدـش  ضوع  ام  هدـشن  ضوع  ادـخ  .هدرک  قرف  یلیخ  یلو  هدـب  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هنکن  هک 

میدنبب ار  اهنیا  هدرک  تسرد  ناطیـش  هک  یهابتـشا  ياههار  میهاوخب  کمک  ادخ  زا  میدرگرب  دـییایب  .تسا  قالخ  تسا  قازر  تسا 
( . مالسلا مهیلع   ) تیب لها  تاروتسد  هب  ربمغیپ  تاروتسد  هب  ندرک  لمع  نآرق  هب  ندرک  لمع  رد  میدرگرب 
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مان هب  دوب  هدرک  پاـچ  نارکمج  تاراـشتنا  یباـتک  کـی  دوب  يا  هبنـشراهچ  بش  ینارنخـس  يارب  نارکمج  متفر  هدـنب  یعقوم  کـی 
لآ ترایز  لثم  میراد  دایز  اعد  نامز  ماما  زا  ام  دـینادیم  .تسا  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  لام  هک  ییاـهاعد  ینعی  هیودـهملا  هفیحص 

اهترایز ناضمر  بجر و  هام  ياهاعد  ردـقچ  .تسا  نامز  ماما  لام  اعد  نیا  ...و  هعاـطلا  قیفوت  ینقزرا  مهللا  حاـتتفا ، ياـعد  نیـسای ،
کی باتک  کـی  دوشیم  شا  هعومجم  هک  تسا  ترـضح  لاـم  همه  اـهنیا  دوشیم  هدـناوخ  هعمج  بورغ  بارـض  نسحلا  وبا  تاولص 
هاگن ار  شاهمدـقم  نم  هدـش  پاچ  هدـش  يروآ  عمج  نامز  ماما  ياهاعد  نداد  ام  هب  ار  باـتک  نیا  .هیداجـس  هفیحـص  لـثم  هفیحص 
تـسا هدرک  لقن  ار  نایرج  نیا  باتک  نیا  همدقم  رد  هر .)  ) ییابطابط همالع  موحرم  نادرگاش  زا  هتـشون  زیربت  ياملع  زا  یکی  مدرک 

رد نم  هک  دوب  نیا  هتشون  ترـضح  زا  هک  ییاهاعد  هیودهم  هفیحـص  مان  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نامز ماما  ياهاعد  يروآ  عمج  تلع  هک 
کی مدوب  شدرگاش  نوچ  منم  دوب  شنطو  نوچ  زیربت  دـندمآ  هر ) ) ییابطابط همالع  موحرم  یعقوم  کی  مدرکیم  یگدـنز  هک  زیربت 
ییاج ره  زا  ام  لزنم  دـندوب  ام  نامهم  ناشیا  هک  یماـیا  .دـندش  اـم  ناـمهم  دـندمآ  نداد  راـختفا  لزنم  مدرک  توعد  ار  ناـشیا  بش 

داتـسا هدوب  فورعم  هک  نبرک  روسفرپ  مان  هب  یهاگـشناد  داتـسا  کی  دـندومرف  دـندرک  لقن  ار  نیا  ناشیا  هلمج  زا  دـشیم  ییوگتفگ 
اهتدم هدوب  یملع  یفسلف و  تاقیقحت  لابند  هدوب و  هدرک  راک  یلیخ  هفسلف  نافرع و  فراعم و  هتشر  رد  ناشیا  هدوب  هسنارف  هاگشناد 

هرهب مه  زا  راوگرزب  ود  ره  .اهوگتفگ  تارظانم و  تاثحابم و  تشاد و  دـمآو  تفر  ییابطابط  همالع  موحرم  اـب  ناریا  دـمآیم  ناـشیا 
شراک نایاپ  دش  تیبلها  تسود  دش و  هعیش  دش  نمؤم  دعب  هتبلا  دوب  مه  یحیسم  درکیم  هدافتسا  یلیخ  روسفرپ  ًاصوصخم  نتفرگیم 

.دش تیاده  تفرگ و  ار  شتسد  ادخ  تشادن  دانع  ضرغ و  نوچ  درک  ادیپ  تیاده  هب 
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یحیسم مه  ناشیا  یملع  یفـسلف  فلتخم  لئاسم  رد  میتشاد  وگتفگ  مدرکیم و  تبحـص  ناشیا  اب  هک  یمایا  نم  دومرف  همالع  موحرم 
تدابع مدآ  دوشیمن  اج  همه  تقو و  همه  تیحیـسم  رد  هک  تسا  نیا  داریا  کی  دراد  داریا  اهیحیـسم  امـش  کلـسم  متفگ  شهب  دوب 

هـس زور  رگا  بخ  .دینک  تبحـص  ادخ  اب  اسیلک  دیرب  دیاب  دننکیم  زاب  ار  اسیلک  رد  اه  هبنـش  کی  طقف  دنک  زاین  زار و  ادخ  اب  ای  دنک 
دعب .دوش  هبنـشکی  ات  ینک  ربص  دـیاب  هن  دـنیوگیم  منک  تدابع  منک  تبحـص  ادـخ  اـب  متـساوخ  دـش  گـنت  ادـخ  يارب  ملد  نم  هبنش 
دیاب هک  اهکیلوتاک  .تسا  نیمه  شداقتعا  نایحیسم  مومع  هلب  تفگ  .منک  تبحص  ادخ  اب  هناخ  زا  دیاب  اسیلک  مورب  مناوتیمن  هبنشکی 

رگید و ياهاج  رد  هک  دـهدیم  هزاجا  هک  میتسه  یتیلقا  هقرف  ءزج  ام  یلو  تسا  دودـحم  دـشاب  هبنـشکی  زور  دـشاب  اسیلک  رد  تدابع 
.مینک شتسرپ  ار  ادخ  رگید  ياهناکم 

زا ریغ  ادـخ  اب  ندرک  تبحـص  دـینک  تبحـص  ادـخ  اب  ًالثم  دـیهاوخیم  امـش  نآلا  بخ  هک  متفگ  ناـشیا  هب  هک  دومرف  همـالع  موحرم 
ادـخ اب  يروطچ  یگب  تسادـخ  هدـنبیز  هک  یفاصوا  یـسانشب  ار  ادـخ  دـیاب  یناوخب  یهاوخیم  اـعد  اـی  تسا  هیقب  اـب  ندرک  تبحص 

نم دـیوگیم  تسا  هسنارف  هاگـشناد  داتـسا  یحیـسم  کی  تسا  بلاج  یلیخ  .تسا  مهم  یلیخ  شدوخ  نیا  یگب ؟ یچ  ینک  تبحص 
اعد دنـشاب  هتـشاد  تاجانم  دنـشاب  هتـشاد  وگتفگ  پگ و  ادخ  اب  ات  منک  ادـیپ  ییابیز  ياهترابع  يوحن  هب  هک  متـشگ  اه  هناخباتک  رد 

همجرت هسنارف  نابز  هب  ار  اهنیا  مدرک  ادیپ  اه  هعیـش  امـش  مهدزاود  ماما  زا  ییاهاعد  مدرک  ادیپ  ییاهباتک  متـشگ  اهباتک  وت  .دـنناوخب 
یتنرتنیا ياه  هکبـش  نآلا  .تسا  لبق  لاـس  تصـش  لاـم  ًـالثم  نیا  .تسا  بیجع  یلیخ  .مینک  تبحـص  ادـخ  اـب  اـهاعد  نیا  اـب  مدرک 

قیفوت ینقزرا  مهللا  نیمه  لثم  تسا  نامز  ماما  لام  هک  ییاـهاعد  هتـشگ  اـه  هناـخباتک  رد  ناـمز  نآ  .هدـش  تحار  یلیخ  یـسرتسد 
ام ياهاعد  هناگیب  رفن  کی  هک  دش  دراو  مهب  کش  نم  دیوگیم  اقآ  نیا  .مینکیم  تبحص  ادخ  اب  نامدوخ  نابز  اب  ار  اهنیا  ...و  هعاطلا 

ماما زا  اعد  ردقچ  .دراد  هیودهم  هفیحص  کی  نامز  ماما  هک  میرادن  ربخ  ًالـصا  ام  دنک  وگتفگ  ادخ  اب  دنک و  همجرت  دروایب و  رد  ار 
تسه داجس  ماما  زا  اعد  باتک  کی  زا  باتک  کی  طقف  هیداجـس  هفیحـص  هدیـسر  ام  هب  اعد  ردقچ  ماما  نالف  زا  هدیـسر  ام  هب  نامز 

ات دـنک 5  شتمحر  ادـخ  دـندرک  توف  لبق  لاس  هس  ود  یحطبا  رقاب  دـمحم  دیـس  ياقآ  موحرم  .دراد  ترـضح  مه  رگید  يات  راهچ 
رد فلتخم  ياهباتک  زا  ناشیا  رگید  هفیحـص  ات  راهچ  تسا  فورعم  هیداجـس  هفیحـص  شکی  دـندرک  پاچ  داجـس  ماـما  زا  هفیحص 

.یتارف رانک  رد  هک  یناد  هچ  بآ  ردق  وت  یلو  هدیسر  ام  هب  تیبلها  زا  يدنمشزرا  رئاخذ  ندروآ 
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رذع یلیخ  مینکیم ؟ هدافتـسا  اهاعد  نیا  زا  مینکیم ؟ هدافتـسا  هداجـس  هفیحـص  زا  مینکیم ؟ هدافتـسا  نینمؤملا  ریما  هغالبلا  جـهن  زا  ام 
لابتوف کی  ینالوط  شزرو  کی  لایرس  ملیف و  ای  هلجم  همانزور و  نالف  ًالثم  مینیبیم  یهاگ  میربیم  هرهب  مک  میتفرگ  هلصاف  مهاوخیم 

تقو ناـمرمع  رد  یلو  .میهدـیم  ناـشن  لـمعلا  سکع  مینکیم  هاـگن  مه  یناـجیه  مـه  یلیخ  میراذـگیم  تـقو  تعاـس  ود  ار  ینـالف 
ام دناوخیم  هنکیم و  ادیپ  دیآیم  یجراخ  .میناوخب  ار  نامز  ماما  ياهاعد  هیودهم  هفیحص  رود  کی  میناوخب  هیداجس  هفیحص  مینکیمن 

.میشاب بل  هنشت  بآ و  رانک  رد 

.دوب میهاوخ  ناتتمدخ  هللاءاشنا  رگید  ياهبش  ار  ثحب  هلابند  الاح  مامت  مضرع 

نیا تیبلها  اب  هدرخ  هرگ  نام  تیـصخش  تیوه و  .هیداجـس  هفیحـص  هغالبلا و  جهن  هب  میدرگرب  تیبلها و  نآرق و  هب  میدرگرب  دـیاب 
ییاـیند و تالکـشم  کـش  ـالب  مینادـب  ًاـمتح  میورب  ناراوگرزب  نیا  لاـبند  لـمع  تبحم و  تفرعم و  اـب  رگا  مینک  مکحم  ار  دـنویپ 

.دش دهاوخ  لح  هللاءاشنا  نامیترخآ 

هضور

مدقتعم نم  .تسا  قشمد  ماش و  نیمزرس  هب  تیبلها  دورو  زور  لتاقم  خیراوت و  زا  یضعب  لقن  رب  انب  زورما و  هدوب  رفص  هام  لوا  زور 
تبیصم رظن  زا  مییوگن  رگا  تسین  البرک  يادهـش  تداهـش  زا  رتمک  البرک  هعقاو  اروشاع و  زا  دعب  دمآ  شیپ  تیبلها  رب  هک  یتاراسا 

ادهـش .تسادج  شباسح  دراد  تماما  ماقم  نیـسح  ماما  الاح  .دشاب  رتشیب  تسا  نکمم  انعم  کی  هب  مه  شرجا  تسا و  رتشیب  التبا  و 
رازآ همه  نیا  دندوب و  ریسا  تدم  نیا  رد  هک  ییاه  هنادرد  نازیزع و  یلو  دنتفر  ادخ  تاقالم  هب  دندیسر  تداهـش  هب  زور  کی  کی 

یـضعب مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  زا  هدش  لقن  هک  هچنآ  تسین  دیعب  .تسا  رتتخـس  هزین  ریت و  زا  نم  رظن  هب  نابز  مخز  هجنکـش و  و 
.ماشلا ماشلا  ماشلا  دومرف  .البرک  اروشاع و  زور  دومرفن  هتشذگ ؟ تخس  یلیخ  امش  هب  اجک  اقآ  دندرک  لقن 

17097 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5719 

http://www.ghaemiyeh.com


دننک هلهله  دنریگب و  اه  هزین  يور  ار  ناشنازیزع  ياهرـس  .تسا  یجراخ  اهنیا  دنراد  هگن  قشمد  هزاورد  نوریب  تیب  لها  هکنیا  ینعی 
امـش دیتفر  نوریب  نید  زا  امـش  دیتسه  یجراخ  امـش  ننزب  نابز  مخز  دندرک  ریـسا  ار  ربمغیپ  ياه  هچب  دننک  يداش  دـنریگب و  نشج 

زا ریبعت  نیا  ندید  یحور  هجنکش  هک  هدش  لقن  لتاقم  زا  یضعب  رد  يردق  هب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هک  دیتسین  ناملـسم  ًالـصا 
دننکیم هلمح  دننکیم  هاگن  یه  مدرم  ءادهش  ياهرس  نیا  رانک  ناشنازیزع  اهرهاوخ  يربک  بنیز  ندید  یتقو  هک  هدش  لقن  ترـضح 

نع نیطبـسلا  یلاعم  « ) ریـسأ دـالبلا  یف  یناریٌدـیزینکی  ملو  یندـلت  مل  یمأ  تیلاـی  ف_  » هک دراد  يریبعت  دـننکیم  تراـسج  شحف و 
اب میاههمع  اب  ددـنبب  نامـسیر  بانط و  اب  تلاح  نیا  هب  ار  نم  دوب  هدـییازن  ارم  ردام  شاک  يا  هک  تسا  یبیجع  مالک  ءابطخلا ) ضعب 

تراسج ردقنیا  ندنادرگ  ردقنیا  دندرک  ینالوط  ار  هار  قشمد  ياهنابایخ  هچوک و  يوت  ننادرگب  مدرم  نیب  رد  منارهاوخ  اب  منازیزع 
هتسب بانط  هب  ار  اهنیا  دندرک  دراو  دیزی  سلجم  رد  ار  اهنیا  .دنزیرب  تیبلها  نیسح و  ماما  ياه  هچب  رـس  هب  رتسکاخ  دندرک  تناها  و 

درک عورش  هللا  دبع  ابا  اقآ  سدقم  رس  هک  دوب  اجنیا  اما  دندرکیم  يداش  دنتشاد  دنتـشاذگ  تشط  رد  ار  هللا  دبع  ابا  سدقم  رـس  دندوب 
میرکت لیلجت و  نآرق  يراق  زا  اج  همه  .دـنکیم  نآرق  توالت  دـنکیم  تیامح  ار  نآرق  دراد  مه  نیـسح  ماـما  رـس  نآرق ، توـالت  هب 

اه هچب  مشچ  يولج  هللا  دبع  ابا  سدقم  رـس  هب  درک  یتراسج  نارزیخ  بوچ  اب  درب  تسد  میرکت  ياج  هب  دیزی  بیجنان  یلو  دـننکیم 
.هللا لوسر  بلق  بیبح  او  انیسح  او  كاچ  نابیرگ  درب و  تسد  دش  دنلب  اج  زا  مشاه  ینب  هلیقع  دوب  اجنیا  اهرهاوخ 
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نآرق رد  ناراگتسر  يامیس 

نآرق رد  ناراگتسر  يامیس 

شزرا و زا  اـهراب  هدـش و  يا  هژیو  هجوت  ییاـسراپ  و  اوقت »  » عوضوم هب  میرک ، نآرق  شخب  حور  ياـه  هزومآ  رد  يراگتـسر  اوقت و 
اوقت رـصنع  زا  وا  يدنم  هرهب  نازیم  ناسنا  یـشنم  گرزب  شزرا و  رایعم  میرک  نآرق  رد  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هدـش  دای  نآ  تیمها 

«. تسامـش نیرتاوقتاـب  ادـخ ، دزن  امـش  نیرت  تمارک  اـب  هک  یتـسرد  هب  ْمُکیْقتَا ؛ ِهّللاِدـْنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : » تـسا هدـمآ  هدـش و  یفرعم 
(13 تارجح : )

ِداّزلا َْریَخ  َّنِاَـف  اوِدَّوََزتَو  : » دـیامرف یم  دــناد و  یم  ترخآ ) يارــس  يارب   ) هشوـت داز و  نـیرترب  ار  اوـقت  رگید ، يا  هـیآ  رد  دــنوادخ 
(197 هرقب : «. ) تساوقت اهداز ، نیرتهب  هک  انامه  سپ  .دیرادرب  هشوت   ) ترخآ ناهج  يارب  يْوقَّتلا )؛

.تسا هدـش  هداد  ترخآ  ایند و  رد  يراگتـسر  يزور و  هب  هدژم  راکزیهرپ  اـسراپ و  ياـه  ناـسنا  هب  نآرق ، ياـه  هیآ  زا  يرایـسب  رد 
راکزیهرپ نوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  َهّللاوُقَّتاَو  : » دیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 130  هرقب و  هروس  هیآ 189  رد  لاعتم  دنوادخ  روظنم ، نیدب 

َهّللاوُقَّتاَف : » دهد یم  رارق  باطخ  هنوگ  نیا  ار  هشیدنا  درخ و  نابحاص  هدئام ، هروس  هیآ 100  رد  ای  .دیوش » راگتسر  هک  دشاب  دیشاب ،
«. دیوش راگتسر  هک  دشاب  درخ ، نابحاص  يا  دینک  هشیپ  اوقت  سپ  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  ِباْبلْألا  ِیلُوا  ای 

.تسین نکمم  يراگتسر  نآ ، نودب  تسا و  رشب  يراگتسر  تداعس و  لماوع  نیرت  مهم  زا  اوقت ، رصنع  نتم : مایپ 

، ور نیمه  زا  .تسا  هریبک  هریغص و  ناهانگ  زا  يرایسب  يریگ  لکش  أشنم  نابز  ناراگتسر  ياه  یگژیو  زا  هدوهیب ؛ نانخـس  زا  زیهرپ 
یمن رامـش  هب  تیـصعم  هانگ و  هچرگا  نانخـس  زا  یخرب  نینچمه  .تسا » گرزب  شمرُج  كدنا و  شمرِج  : » دـنا هتفگ  نابز  هرابرد 
سپ .دـنوش  یم  یلد  گنـس  بلق و  ترودـک  ببـس  دـنرادن ، یپ  رد  يورخا  يویند و  دوس  چـیه  دـنا و  هدوهیب  هک  اـجنآ  زا  دـنیآ ،

دنزیهرپ و یم  هدننک  هابت  هدوهیب و  نانخـس  زا  بلق ، یگریت  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  مه  ناهانگ و  دـنزگ  زا  ییاهر  يارب  مه  نانمؤم 
لها زا  هورگ  نیا  فیـصوت  رد  لاعتم  دنوادخ  .دننک  یم  دروخرب  یگتـسیاش  هب  زین  نارگید  شزرا  یب  چوپ و  نانخـس  ربارب  رد  یتح 

« .دـننادرگ یمرب  يور  نآ  زا  دنونـش ، یم  يا  هدوـهیب  نخـس  هک  یماـگنه  و  ُْهنَع ؛ اوُـضَرْعَأ  َْوغَّللاـِب  اوُعِمَـس  اِذا  َو  : » دـیامرف یم  ناـمیا 
اب دــنوش ، یم  ور  هـبور  يا  هدوـهیب  اـب  هـک  یماـگنه  و  اـمارِک ؛ اوّرَم  ِْوغَّللاـِب  اوُّرَم  اذا   ِ َو : » دــیامرف یم  رگید  ياــج  رد  ( 55 صصق : )

(72 ناقرف : « ) .دنرذگ یمرد  نآ  زا  يراوگرزب 
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: تسا هدش  هداد  يراگتسر  هدژم  ییاه  ناسنا  نینچ  هب  نونمؤم ، هروس  رد  سپ 

1 و 3) نونمؤم :  ) .َنوُضِْرعُم ِْوغَّللا  ِنَع  ْمُه  َنیذَّلا  َو  َنُونِمْءوُْملا _  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دننادرگ یمرب  يور  هدوهیب  ياهراک )  ) زا هک  اهنآ  و  دننتورف _  ناشزامن  رد  هک  اهنآ  دندش _  راگتسر  نانمؤم  قیقحت ، هب 

رتسب دـناوت  یم  زین  نابز  لرتنک  دـنک ، یم  مهارف  ار  ناسنا  یتخبدـب  بابـسا  دنـسپان ، هتخپاـن و  نخـس  کـی  یهاـگ  هک  هنوگ  ناـمه 
.دزاس هدامآ  يدبا  يراگتسر  هب  ندیسر  يارب  ار  یبسانم 

یم نابز  زا  یگشیمه  تبقارم  دوش ، یم  ناسنا  بیصن  نابز  هیحان  زا  اه  يزور  هریت  ناهانگ و  زا  يرایسب  هکنیا  هب  هجوت  اب  نتم : مایپ 
.دشاب هتشاد  ییازسب  ریثأت  ناسنا  يراگتسر  رد  دناوت 

هارمه هب  ناوارف  شاداپ  ریخ و  هک  تساهراک  نیرترب  زا  یکی  ناگراچیب ، ناـمورحم و  زا  يریگ  تسد  قاـفنا و  يراگتـسر  قاـفنا و 
ناسنا روصت  زا  نآ ، شاداپ  هک  دناد  یم  یلمع  ود  ار  ادخ  هار  رد  قافنا  بش و  زامن  هدجس »  » هکرابم هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  .دراد 

: تسا جراخ 

ٍُنیْعَأ ِهَُّرق  ْنِم  ْمَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  الَف  َنوُقِْفُنی _  ْمُهاـْنقَزَر  اّـمِم  اًـعَمَط َو  اًـفْوَخ َو  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَـی  ِعِجاـضَْملا  ِنَع  ْمُُهبُونُج  یفاـجَتَت 
16 و 17) هدجس :  ) .َنُولَمْعَی اُوناک  اِمب  ًءازَج 

اهنآ هب  هچنآ  زا  دـنناوخ و  یم  ار  شیوخ  يادـخ  دـیما ، میب و  اب  و  دـنزیخرب ) هنابـش  شیاین  هب  و   ) دوش ادـج  اـهرتسب  زا  ناـشیاهولهپ 
شاداپ ناونع  هب  تسا ، مشچ  شخب  ینـشور  هک  ییاـه  تمعن  رایـسب  هچ  دـناد  یمن  سک  چـیه  .دـننک  یم  قاـفنا  میا ، هدرک  يزور 

.تسا هدش  هریخذ  ناشیارب  بیغ  ملاع  رد  ناشیاهراک 
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: تسا هدش  هداد  يراگتسر  هدعو  هنوگ  نیا  قافنا  لها  هب  زین  مور ، هکرابم  هروس  هیآ 38  رد 

.َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ِهّللا َو  َهْجَو  َنوُدیُری  َنیذَِّلل  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلیبَّسلا  َْنبا  َنیکْسِْملا َو  ُهَّقَح َو  یبْرُْقلا  اَذ  ِتِآف 

یم بلط  ار  دـنوادخ  يدونـشخ  هک  یناـسک  يارب  راـک  نیا  هک  زادرپـب  ار  ناگدـنام  هار  رد  ناـگراچیب و  دوخ و  ناـشیوخ  قح  سپ 
.دش دنهاوخ  راگتسر  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ ، تسا و  تکرب  ریخ و  هیام  دننک ،

رـصنع زا  هک  دـماجنا  یم  ناـسنا  يراگتـسر  هب  یقاـفنا  هکنیا  تسخن  هتکن  دراد : دوـجو  لـمأت  لـباق  هتکن  ود  هفیرـش ، هـیآ  نـیا  رد  »
و هقح » یبرقلاذ  تاف   » ترابع رد  رگید  هتکن  .دـشاب  هتفرگ  تروص  راگدرورپ  يدونـشخ  بسک  يارب  اـهنت  رادروخرب و  صـالخا » »

قح تقیقح ، رد  دشخب ، یم  اهنآ  هب  یلام  ناسنا  رگا  دنکیرـش و  ناسنا  لاوما  رد  نادـنواشیوخ ، هکنیا  نآ  تسا و  هتفهن  هقح »  » ظفل
«. درادن اهنآ  ندرگ  رب  یتنم  دنک و  یم  ادا  ار  نانآ 

دوب و زین  ناتسد  یهت  رکف  هب  دیاب  کین  راک  اه  هد  رانک  رد  ندش ، راگتسر  يارب  .دیآ  یمن  تسد  هب  یناسآ  هب  يراگتـسر  نتم : مایپ 
.درک قافنا  اهنآ  هب 

ینمشد وا و  ناتسود  اب  یتسود  ادخ ، یتسود  ياه  هناشن  نیرتراکشآ  زا  یکی  ناراگتسر  یگژیو  ادخ ؛ نانمـشد  اب  یتسود  زا  زیهرپ 
زا ار  نانمؤم  لاـعتم ، دـنوادخ  .تسین  نکمم  زین  لد  کـی  رد  ادـخ  نانمـشد  تبحم  ادـخ و  تبحم  ناـیم  عمج  .تسوا  نانمـشد  اـب 

: تسا هدومرف  هتشاد و  رذحرب  ادخ  نانمشد  اب  یتسود 

(1 هنحتمم :  ) .َءاِیلْوَأ ْمُکَّوُدَع  يّوُدَع َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

دیریگن یتسود  هب  ار  ناتدوخ  نمشد  نم و  نمشد  نانمؤم ! يا 
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: دنک یم  قیوشت  نانمشد  اب  ییورایور  يارب  یگنج  رازبا  هب  ندش  زهجم  هب  ار  نامیا  لها  یتح  و 

(60 لافنا :  ) .ْمُکَّوُدَع ِهّللا َو  َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِْلیَْخلا  ِطابِر  ْنِم  ٍهَُّوق َو  ْنِم  ُْمتْعَطَتْسا  اَم  ْمَُهل  اوُّدِعَأ  َو 

ادخ و نانمشد  ندناسرت  يارب  ار  يراوس  نابـسا  یگنج و  رازبا  دیناوت ، یم  هک  اجنآ  ات  دینک و  مهارف  ار  دوخ  نارفاک  اب  هزرابم  يارب 
.دیزاس هدامآ  ناتدوخ  نانمشد 

اموَق ْدَِجتال  : » تسا هدومرف  هدرمشرب و  ناراگتسر  زراب  ياه  یگژیو  زا  ار  ادخ  نانمـشد  اب  يریذپان  شزاس  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
ِهّللا ُبْزِح  َکئلُوا  ...ْمُهَتَریـشَع  ْوَا  ْمُهَناوِْخا  ْوَا  ْمُهَءاْنبَا  ْوَا  ْمُهَءابآ  اُوناک  َْولَو  َُهلوُسَر  َهّللا َو  ّداح  نَم  َنوُّداُوی  ِرِخآـْلا  ِمْوَْیلاَو  ِهّللاـِب  َنُونِمُْؤی 

(22 هلداجم :  ) .َنوُِحْلفُْملا ُمُه  هّللا  َبْزِح  َّنِا  الَأ 

؛ دننک یتسود  لوسر  ادخ و  نانمـشد  اب  هک  تفای  یهاوخن  نینچ  دنراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  ار  یمدرم  زگره  ربمایپ ! يا 
هک دینادب  سپ  .دنتـسه  ادخ  بزح  تقیقح ، هب  نانیا ، ...دنـشاب  اهنآ  ناشیوخ  ناردارب و  نادـنزرف و  ناردـپ و  نانمـشد ، نآ  هچرگا 

.دنناهج ناراگتسر  ادخ ، بزح 

فطاوع ندوب  هدنز  هناشن  هتـسیاش و  رایـسب  ناردارب ، نادـنزرف و  ناردـپ و  تبحم  هچرگا  هک  دـهد  یم  رادـشه  نانمؤم  هب  هیآ  نیا  »
«. دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  دریگ ، رارق  نآ  اب  لباقت  رد  ادخ و  تبحم  يور  رد  ور  تبحم ، نیا  هک  یماگنه  تسا ، یناسنا 

هدژم ینانمؤم  نینچ  هب  میرک ، نآرق  رد  تسادـخ و  نانمـشد  اب  نانآ  يریذـپان  شزاس  ادـخ ، ناتـسود  ياه  هناشن  زا  یکی  نتم : مایپ 
.تسا هدش  هداد  يزور  هب  يراگتسر و 

كرت اه ، تیاور  زا  يرایسب  رد  .دهد  یم  ربخ  زامن  هضیرف  هب  يدج  هژیو و  مامتها  زا  زامن ، عوضوم  هب  مالسا  هاگن  زامن  رب  تبظاوم 
صخش يارب  یتح  هک  اجنآ  ات  تسین  رادرب  لیطعت  یطیارش  چیه  رد  يدابع ، مهم  لمع  نیا  هدش و  هتـسناد  رفک  لداعم  زامن ، يدمع 

زا یگـشیمه  تبقارم  هب  ار  نانمؤم  میرک ، نآرق  رد  نامحر  راگدرورپ  .تسا  هدش  عضو  قیرغ » زامن   » ماکحا زین  ندش  قرغ  لاح  رد 
: دیامرف یم  دنک و  یم  شرافس  زامن  رما 
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(238 هرقب :  ) .َنیِتناق ِهِّلل  اُومُوق  یطْسُْولا َو  ِهالَّصلا  ِتاوَلَّصلا َو  یَلَع  اوُِظفاح 

.دیتسیاب زامن  هب  ادخ  ربارب  رد  هنانتورف  هنایم و  زامن  هژیو  هب  دینک ، تبظاوم  هناگجنپ ) (ي  اهزامن رب 

: دنک یم  یفرعم  ترخآ  هب  نامیا  ياه  هناشن  زا  ار  زامن  زا  تظفاحم  رگید ، ياج  رد  زاب 

(92 ماعنا :  ) .َنوُِظفاُحی ْمِِهتالَص  یلَع  ْمُه  ِِهب َو  َنُونِمْءُوی  ِهَرِخْآلِاب  َنُونِمْءُوی  َنیذَّلا  َو 

.دننک یم  تظفاحم  دوخ  زامن  زا  دنروآ و  یم  نامیا  نآرق  هب  دنراد ، نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  و 

: دیامرف یم  دناد و  یم  ناراگتسر  هرمز  رد  ار  ییاه  ناسنا  نینچ  دنوادخ 

1 و 9) نونمؤم :  ) .َنوُِظفاُحی ْمِِهتاوَلَص  یلَع  ْمُه  َنیذَّلا  َنُونِمْءوُْملا _  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دننک یم  تظفاحم  دوخ  زامن  زا  هک  اهنآ  ...دندش  راگتسر  نانمؤم ، انامه 

: دوش یم  هداد  كاندرد  باذع  هدعو  دنور ، یمن  یهلا  گرزب  تناما  نیا  راب  ریز  هک  یناسک  هب  رگید ، يوس  زا 

42 و 43) ، 41 ، 40 رثدم :  ) .َنیِّلَصُْملا َنِم  ُکَن  َْمل  اُولاق  َرَقَس _  یف  ْمُکَکَلَس  ام  َنیمِرْجُْملا _  ِنَع  َنُولَءاسَتَی _  ٍتاّنَج  یف 

.میدوبن نارازگزامن  زا  ام  دنیوگ : یم  تخاس ؟ راتفرگ  خزود  باذع  هب  ار  امش  يزیچ  هچ  دنسرپ : یم  نامرجم  زا  نایتشهب 

.دراد دوجو  یگنتاگنت  طابترا  يراگتسر  هب  ندیسر  زامن و  نیب  نتم : مایپ 

يارب ار  هنیمز  نوریب و  دوـخ  ناـج  هنحـص  زا  ار  ناطیـش  دـنوادخ ، یگـشیمه  درک  داـی  اـب  دـناوت  یم  ناـسنا  يراگتـسر  ادـخ و  داـی 
ندش هدنار  ببـس  دنوادخ ، دای  ناطیَّشلا ؛ ُهَدَرْطَم    ِ هّللا ُرکِذ  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دنک  هدامآ  شیوخ  يراگتـسر 

«. تسا ناطیش 

: دـیامرف یم  دـنک و  یم  یفرعم  يراگتـسر  هب  ندیـسر  ياـهرازبا  زا  یکی  ناوـنع  هب  ار  ادـخ  داـی  میرک ، نآرق  رد  دـنوادخ  نینچمه 
(10 هعمج : «. ) دیوش راگتسر  هک  دشاب  دینک ، دای  ناوارف  ار  ادخ  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل  ًارِیثَک    َ هّللا اوُرُکْذاَو  »
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زا دزاس ، یم  ایهم  ناسنا  ناج  بلق و  زا  ار  یناطیـش  ياه  هسوسو  سوه و  اوه و  جورخ  بابـسا  هک  اجنآ  زا  دـنوادخ ، دای  نتم : ماـیپ 
.دور یم  رامش  هب  ناسنا  يراگتسر  مهم  لماوع 

هدش یفرعم  يراگتسر  هب  ندیسر  لماوع  زا  یکی  ناونع  هب  سفن ، هیکزت  میرک ، نآرق  تایآ  زا  هیآ  ود  رد  يراگتسر  سفن و  هیکزت 
: دیامرف یم  دنک ، یم  دای  هک  يدنگوس  هدزای  زا  سپ  دنوادخ  سمش ، هکرابم  هروس  رد  .تسا 

9 و 10) سمش :  ) .اهاّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  َو  اهاّکَز _  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دش راکنایز  تخاس ، هدولآ  هانگ  اب  ار  دوخ  سفن  سک  ره  دش و  راگتسر  نیقی  هب  تخاس ، هزیکاپ  ار  شیوخ  سفن  سک  ره 

: میناوخ یم  یلعأ  هروس  ياه 14 و 15  هیآ  رد  نینچمه 

.یّلَصَف ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  یّکََزت _  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق 

.دناوخ زامن  سپ  درب ، ار  شراگدرورپ  مسا  هک  یسک  زین  دش و  راگتسر  درک ، هزیکاپ  ار ) شناج   ) هک نآ  قیقحت  هب 

ناج هک  رتالاب  نیا  زا  يراگتسر  هچ  دشاب و  رود  هب  تسیاشان  ياه  یگژیو  زا  هزیکاپ و  هک  دراد  روصم  یبلق  رد  دنوادخ  نامگ ، یب 
.دشاب رضاح  نآ  رد  ادخ  هزیکاپ و  ناسنا ،

يدنم تداعـس  لماوع  نیرترثؤم  زا  ناربمایپ و  تثعب  یلـصا  فده  اه ، یتسپ  اه و  یگدولآ  زا  سفن  هیکزت  يزاس و  كاپ  نتم : مایپ 
.تسا يَدبَا  يراگتسر  و 

مالـسا راوگرزب  ربمایپ  زا  هک  هاگ  نآ  تسا و  زاتمم  هژیو و  مالـسا ، نید  ياه  هزومآ  رد  ربص  هاگیاج  يراگتـسر  يوس  هب  یلپ  ربص ،
«. تسا ربص  نآ ، : » دیامرف یم  دنسرپ  یم  نامیا  هرابرد 
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رد لاعتم  دـنوادخ  .تسا  شخب  تکرح  نیرفآدـیما و  ییاهدـیون  دـهد ، یم  نارباص  هب  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  ییاه  تراـشب 
رب ٌهَمْحَرَو ؛ ْمِهِّبَر  نِم  ٌتاَوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ  : » دیامرف یم  دنک و  یم  نارباص  راثن  ار  شیوخ  تمحر  دورد و  تاولـص و  هرقب ، هروس 

(157 هرقب : « ) .داب وا  تمحر  ناشراگدرورپ و  دورد  نانیا 

: دهد یم  باسح  یب  رجا  هدژم  نانآ  هب  رمز ، هروس  رد  زین 

(10 رمز :  ) .ٍباَسِح ِْریَِغب  مُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  اَمَّنِإ 

.دش دهاوخ  هداد  نانآ  هب  لماک  باسح و  یب  نایابیکش ، شاداپ  انامه 

نانآ اب  دوخ  یهارمه   » هدژم نارباص  هب  دنوادخ  رگید ، يا  هیآ  رد  سپ  تعفنم  رپ  دـهد  نیریـش  هویم  تبقاع  نکیلو  دـمآ  خـلت  ربص 
(46 لافنا : « ) .تسا نایابیکش  اب  ادخ  هک  دینک  هشیپ  ییابیکش  َنیِِرباَّصلا ؛ َعَم    َ هّللا َّنِإ  اوُِربْصاَو  : » تسا هداد  ار »

ناغمرا هب  شیوخ  يارب  ار  يدـبا  يراگتـسر  دـناوت  یم  هبناـج  همه  تماقتـسا  ربص و  هیاـس  رد  نمؤم  درف  اـه ، هیآ  نیا  موهفم  رب  اـنب 
: دیامرف یم  نارمع  لآ  هروس  ینایاپ  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  .دروآ 

.َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل    َ هّللا اوُقَّتاَو  اوُِطباَرَو  اوُِرباَصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی 

راگتـسر هک  دـشاب  دـینک ، اورپ  دـنوادخ  زا  دیـشاب و   ) اه تدابع  رگید  و   ) داهج هدامآ  دـیزرو و  يرادـیاپ  ییابیکـش و  ناـنمؤم ! يا 
.دیوش

.دنناراگتسر هرمز  رد  ترخآ  رد  یهلا و  هژیو  ياه  تیانع  لومشم  ایند  رد  نارباص ، نتم : مایپ  نتم : مایپ 

.تسا نکمماـن  هتـسیاش  ياـهراک  نداد  ماـجنا  نودـب  یهلا ، ناوضر  تشهب و  زا  يدـنم  هرهب  قیفوت  يراگتـسر  هتـسیاش و  ياـهراک 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

(110 فهک :  ) .اِحلاص ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  نَمَف 
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.دهد ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  تسا ، شیوخ  راگدرورپ  رادید  دنموزرآ  هک  ره  سپ 

: دیامرف یم  درامش و  یمرب  يراگتسر  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی  ناونع  هب  ار  حلاص  لمع  زین  صصق  هکرابم  هروس  هیآ 67  رد 

.َنیِِحْلفُْملا َنِم  َنوُکَی  نَأ  یَسَعَف  ًاِحلاَص  َلِمَعَو  َنَمآَو  َباَت  نَم  اَّمَأَف 

.دشاب ناراگتسر  رامش  رد  هک  دور  یم  دیما  سپ  دهد ، ماجنا  هتسیاش  لامعا  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یسک  سپ 

تلاح نیا  ماود  يراگدنام و  هب  طورشم  يراگتـسر ، نیا  هک  دشاب  هتکن  نیا  رگنایب  تسا  نکمم  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  یـسَع »  » ریبعت
هب دوش ، رداص  یمیرک  صخش  زا  هک  یماگنه  ریبعت ، نیا  دنا : هتفگ  زین  نارسفم  زا  یخرب  .تسا  حلاص  لمع  نامیا و  هبوت ، ینعی  اه ،

نالماع يارب  ار  یعطق  يراگتسر  یسَع »  » ریبعت تسا ، نیمرکألا  مرکا  لاعتم ، دنوادخ  هک  اجنآ  زا  تسا و  بلطم  ندوب  یعطق  يانعم 
.دهد یم  دیون  تراشب و  هتسیاش  ياهراک 

یمدآ يراگتـسر  لماوع  زا  یکی  دـنوادخ و  رادـید  قیفوت  هب  ندیـسر  مهم  ياه  طرـش  زا  هتـسیاش ، ياهراک  نداد  ماجنا  نتم : ماـیپ 
.تسا

رد شرامـش  هب  میرک ، نآرق  ریبعت  هب  هک  تسا  هدرتسگ  يردـق  هب  یهلا  ياه  تمعن  هنماد  يراگتـسر  یهلا و  ياه  تمعن  يروآداـی 
: دیآ یمن 

(18 لحن :  ) .اَهوُصُْحت َال    ِ هّللا َهَمِْعن  اوُّدُعَت  نِإَو 

.دینک شرامش  تسه ) هک  نانچ   ) ار نآ  دیناوت  یمن  دیرامشب ، ار  یهلا  تمعن  رگا  و 

موس هیآ  رد  هنومن  يارب  .دـناوخ  یم  ارف  اه  تمعن  يروآدای  هب  ار  نامیا  لها  میرک ، نآرق  زا  ناوارف  ياه  هیآ  رد  میحر ، راـگدرورپ 
: دیامرف یم  رطاف 

زا ریغ  ایآ  .دـینک  داـی  ار  امـش  رب  دـنوادخ  ياـه  تمعن  مدرم  يا  هّللا ِ،  ُْریَغ  ٍِقلاَـخ  ْنم  ْلَـه  ْمُْکیَلَع    ِ هّللا َتَمِْعن  اوُرُکْذا  ُساَّنلا  اَـهُّیَأ  اَـی 
.تسه يراگدیرفآ  دنوادخ 
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يا ِنَابِّذَُـکت ؛ اَمُکِّبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  دزـشوگ  ار  یهلا  ياـه  تمعن  بیذـکت  رطخ  اـهراب  زین  نمحّرلا »  » هروس رد 
»؟ دینک یم  راکنا  ار  ناتراگدرورپ  ياه  تمعن  زا  کی  مادک  سنا ! نج و  هورگ 

نیدـب .دزاس  یم  فوطعم  شخب  یتسه  قلاخ  هب  ار  ناـسنا  هجوت  دزیگنا و  یمرب  ار  ناـسنا  يرازگرکـش  سح  اـه ، تمعن  يروآداـی 
.دراد لابند  هب  یناوارف  ياه  تکرب  راثآ و  بیترت ،

هیآ 69 رد  دنوادخ  .دوش  یم  یفرعم  يراگتـسر  يدـنم و  تداعـس  یهلا ، ياه  تمعن  يروآدای  ياه  هرمث  زا  یکی  میرک ، نآرق  رد 
راگتـسر هک  دشاب  دیروآ ؛ دای  هب  ار  دنوادخ  ياه  تمعن  َنوُِحْلُفت ؛ ْمُکَّلََعل    ِ هّللا َءَالآ  اوُرُکْذاَف  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  فارعا  هروس 

« .دیوش

.تسا يدبا  يراگتسر  هب  ندیسر  لماوع  زا  نآرق و  مهم  ياهروتسد  زا  یکی  يدنوادخ ، ياه  تمعن  يروآدای  نتم : مایپ 

( تن هزوح  زا  لقن  هب   ) هرامش 24 رذآ 1386 ، یبوط -  عبنم : 

(2  ) تریغ

تریغ 2

(2  ) تریغ

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ٌهَْریَغ ٍریِدـْقَِتب َو  ٌهَعَـس  ٌهَلیِمَج َو  ٌهَرَـشاَعُم  َکـِلَذ  ِهِْعبَط  ِیف  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  اَـهُفَّلَکَتَی َو  ٍلاَـلِخ  ِثاََـلث  َیلِإ  ِِهلاَـیِع  ِهـِلِْزنَم َو  ِیف  ُجاَـتْحَی  َءْرَْملا  َّنِإ 
(1) .نُّصَحَِتب

یلیخ قالخا ، هنیمز  رد  مینک ؛ یم  ابر  تحار  یلیخ  داـصتقا ، هنیمز  رد  میراد ، ار  اـهیتریغ  یب  عاونا  جاور  یمالـسا  عماوج  رد  هزورما 
یهجوت یب  یعون  اهنیا  یمامت  .مینک  یم  شومارف  ار  عرـش  لئاسم  یگداوناخ  ماظن  رد  میراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  یقالخا  لئاسم  تحار 

اجک و  داد ؛ جرخ  هب  تریغ  دـیاب  اـجک  هک  تسا  نیا  مینک  یم  حرطم  نونکا  هک  يا  هتکن  .تسا  یتریغ  یب  یعون  هب  و  تسا ؛ نید  هب 
افیا یعامتجا  ماظن  رد  تریغ  يریثأت  هچ  ًاساسا  هداوناخ و  عامتجا و  ظفح  رد  تریغ  تارمث  شقن و  هب  دعب  درادن و  ترورض  تریغ 

؟ درک زاغآ  دیاب  اجک  زا   و  میسرب ، ینید  ییافوکش  تریغ و  هب   هک  مینک  هچ  دنک و  یم 
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؟ دوب دنمتریغ  دیاب  ییاهاج  هچ  داد و  جرخ  هب  تریغ  دیاب  اجک 

ناملـسم رد  یـشاب  توافت  یب  دـنرب ، لاؤس  ریز  ار  ینید  تاسدـقم  رگا  .تسا  ینید  تریغ  کی  يدـشر  ناملـس  هرابرد  ماما  ياوتف   
هنافـسأتم .تسا  تریغ  یب  ، مینک ناشلطاب  رد  ار  اهنآ  تیاعر  ام  دننک و  لامدـگل  ار  نید  یناسک ، رگا  .ینک  دـیدرت  دـیاب  دوخ  ندوب 

؛ دـنهدن تسد  زا  ار  ناشقیفر  دـنینز  یم  اپ  تسد و  هک  ردـقنآ  تس ؛ ادـخ  تیاضر  زا  رتمهم  مدرم  زا  یـضعب  يارب  اهتقافر  اهتبارق و 
رگا تحیصن ، ادتبا  ینعی  تفرگ ؛ هرهب  مالسلا   هیلع  حون  ترـضح  شور  زا  دیاب  .دنهدن  تسد  زا  ار  نامز  ماما  دننز  یمن  اپ  تسد و 

دناین ریسم  رد 

 (1) ِحلاص ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ 

ناشنادنزرف رطاخ  هب  اه  یـضعب  ور  نیا  زا  دنهد ، یم  دوخ  نادـنزرف  يور  ار  ناشنامیا  نید و  یخرب  هنافـسأتم  .درک  اهر  ار  وا  رگید 
.دنوش یم  یمنهج 

سونأم ینید  فیلاکت  اب  هبش  کی  فیلکت ، نس  هب  ندیـسر  ماگنه  رد  اریز  ات  داد  شزومآ  فیلکت  نس  زا  لبق  ار  دوخ  نادنزرف  دیاب 
رد ار  اهرتخد  ناردپ  فیلکت ، نس  هن  دنـسر  یم  زیمت  نس  هب  یتقو  ار  ناتنارتخد  دندومرف : ملـس  هلآ و  هللا و  یلـصربمایپ  .دنوش  یمن 

.دنک یم  داجیا  داسف  رذب  اهنیا  دیهدن ؛ راشف  یمرگ  هب  دیریگن و  لغب 

؟ تساجک تریغ  دودح 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

(2) .هبیرلا ریغ  یف  هریغلاف  هرکی  ام  اما  هبیرلا و  یف  هریغلاف  بحی  ام  اماف  ، هللا هرکی  ام  اهنم  هللا و  بحی  ام  هریغلا  نم 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هللا و  یلص  ربمایپ 
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هک يدراوم  رد  .هبیرلا  یف  هریغلاف  هللا  بحی  ام  اما  .درادن  تسود  ادخ  ار  یضعب  دراد و   یم  تسود  ادخ  ار ، تریغ  دراوم  زا  یـضعب 
.دیهد جرخ  هب  تریغ  تسا  يداصتقا  داسف  تسا ، يداقتعا  داسف  تسا ، یقالخا  داسف  اجنیا  دیهد  یم  کش  لامتحا 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هللا و  یلص  ربمغیپ 

یم ملـس  هلآ و  هللا و  یلـص  هللا  لوسر  هرکیام  اما  .تسا و  كوکـشم  دراوم  زا  ، تسا هبیر  دراوم  هک  دراد  تسود  ادخ  هک  ار  یتریغ 
رادنید ناسنا  کی  .میا  هتخانـشن  ار  نید  ام  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسه  فالتخا  اج  ره  تسین ؛ بوخ  تریغ  مه  اج  یـضعب  دیامرف 

.دنک یمن  فالخ  دریگ  رارق  یگدنز  زا  يا  هصرع  ره  رد 

لباقم درف  ندـش  هدولآ  ثعاب  میداد  جرخ  هب  بصعت  میداد  جرخ  هب  تریغ  رگا  تسه  كاـپ  ناـمفرط  میناد  یم  اـم  هک  يدراوم  رد 
ناتفرط دیناد  یم  هک  تسا  ینامز  درادن  تسود  ار  تریغ  ادخ  هک  يدراوم  زا  دیامرف : یم  ملس  هلآ و  هللا و  یلـص  ربمغیپ  .میوش  یم 

.دیشک باتک  باسح و  ریز  ار   وا  دیابن  تسا و  یکاپ  ناسنا 

تریغ راثآ 

، يدرف یگداوناخ ، یـسایس ، یعامتجا ، یگدنز  داعبا  مامت  رد  دش  دنمتریغ  هعماج  هعماج ، رگا  .تریغ  راثآ  هرابرد  بلطم  دنچ  نایب 
.تس ادخ  تیاضر  يانعم  هب  نیا  ؛ دوش هداد  جرخ  هب  ار  تریغ  يداصتقا 

.دراد تسود  ار  یتریغ  اب  ناسنا  ره  تسا و  رویغ  ادخ  دیامرف : یم  مالسلا   هیلع  قداص  ماما 

 (1) .اَهَنِطَاب اَهَرِهاَظ َو  َشِحاَوَْفلا   َمَّرَح  ِِهتَْریَِغل  َو  ٍرُویَغ ، َّلُک  ُّبُِحی  ٌرُویَغ  یلاَعَت - َكَراَبَت َو  َهَّللا - َّنِإ    

، نکن هانگ  نم  رضحم  رد  دیامرف : یم  رویغ  يادخ  .تس  ادخ  تریغ  اهنیا  درک ، مارح  ار  شحاوف  مارح و   تسا  دنمتریغ  نوچ  ادخ 
؟ تسیچ شراثآ  دوش ، هتفرگ  راک  هب  تریغ  يا  هعماج  رد  رگا  لاح  .وشن  بکترم  تیصعم  وگن ، غورد 
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: منک یم  نایب  قالخا  ملع  ياملع  هاگدید  زا  ار  یلک  رثا  دنچ  نونکا 

، یگدنز رد  تریغ  رثا  نیلوا 

نمشد کی  ینطاب و  نمشد  کی  میراد ، نمشد  عون  ود  ام  .دنک  یم  داجیا  ناسنا  رد  یعافد  میظع  يورین  تریغ  میراد ، تایاور  رد 
.يرهاظ یجراخ و 

تدـهاجم ادهـش  ، نوخ  تکرب  هب  ام   تکلمم  سدـقم  عافد  لاـس  تشه  رد  .دـنک  یم  تظفاـحم  نمـشد  ربارب  رد  ار  ناـسنا  تریغ 
دـیاقع و یمالـسا ، نهیم  نیا  سیماون  كاخ و  بآ و  دادـن  هزاجا  اهنآ   تریغ  اریز  .دـش  ظفح  اه  هدـنمزر  اـهزابناج ، اـه ، یجیـسب 

.دوش نمشد  لامدگل  مدرم  نیا  ینید  تایونم 

دوخ نید  رد  ناسنا  رگا  .نتـشاد  ینید  تریغ  ینعی  مالـسا  هب  هجوت  .هملک  تدـحو  مالـسا و  هب  هجوت  دوب  ، زیچ  ود  هرمث  ام  بالقنا 
ینید لئاسم  رد  مدرم   هک  تسا  نوصم  یناـمز  اـت  تکلمم  نیا  ور  نیا  زا  .دـنک  یم  تظفاـحم  نمـشد  ربارب  رد  ار  وا  دـشاب ، مکحم 

.دنک یم  ادیپ  ذوفن  هار  نمشد  دوش ، فیعضت  ینید  تریغ  هک  ییاج  اریز  دنشاب   هتشاد  تریغ  دوخ 

.تسا ینطاب  نمشد  یجراخ ، نمشد  زا  رتمهم  مود  ،

دنک و یمن  ینف  هبرض  ار  اهنآ  سوه  اوه و  دنراد  ینید  تریغ  هک  یناسک.تسا  ربکا  داهج  دیامرف  یم  ملس  هلآ و  هللا و  یلص  ربمغیپ 
.دنز یمن  نیمز  ار  اهنآ  ناطیش   

ار مدرم  سومان  نامیا  اب  درم  کی   (1) .دننک دروخرب  تفع  اب  امـش  نانز  اب  ات  دینک  دروخ  رب  تفع  اب  مدرم  نانز  اب  میراد  تیاور  رد 
.دنک یم  باسح  دوخ  سومان 
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: دیامرف یم  نمؤم  لیاضف  رد  مالسلا   هیلع  قداص  ماما 

تسا نیا  نمؤم  تافص  زا  تفص  ود 

 (1) هَحاَر ِیف  ُْهنِم  ُساَّنلا  ٍبَعَت َو  ِیف  ُْهنِم  ُُهنََدب 

یـسک درد  دناوت  یمن  دراد ، دهعت  نوچ  دراد  تریغ  نوچ  درادن  شمارآ  تسا ؛ بعت  رد  شندب  یعقاو  نمؤم  هک  تسا  ینعم  نیدب 
هب تمدخ  رد  وا  ندب  ینعی  تسا ؛ بعت  رد  وا  تسد  زا  وا  ندب  یلو  دنرب  یم  رس  هب  تحار  رد  وا  زا  مدرم  .دشاب  هجوت  یب  دنیبب و  ار 

.تسا هعماج 

.یجراخ نمشد  هچ  یلخاد و  نمشد  هچ  تسا  نمشد  ربارب  رد  ناسنا  ندنام  نوصم  تریغ  مهم  راثآ  زا  یکی  نیاربانب 

، تریغ راثآ  رگید  زا 

تریغ یتقو  .تسا  زامن  یقالخا  ياهـشزرا  زا  یکی  .دوش  یم  هعماـج  رد  یقـالخا  ياهـشزرا  ظـفح  ببـس  هک  تسا  تریغ  تیاـعر 
دیاب راگدرورپ  تیاضر  .دشاب  راک   ساسا  دیاب  تابجاو  دشاب  ، لوقاش  دیاب  زامن  .دوش  یم  رازگزامن  زا  رپ  ام  دجاسم  میـشاب  هتـشاد 

.دشاب ساسا 

.تسا ملاس  داصتقا  یقالخا  ياهـشزرا  هلمج  زا  دـنک ؛ یم  ادـیپ  هعـسوت  هعماـج  رد  یقـالخا  ياهـشزرا  مینکب  ار  تریغ  تیاـعر  رگا 
 ، میراد داصتقا  ثحب  رد  .تسا  فیعـض  اهنامیا  اریز  دـنک ؛ یم  اغوغ  فاـحجا  راـکتحا و  اـبر ، اـم ، رازاـب  رد  اـم ، داـصتقا  رد  زورما 

یمن لمع  هک  تابحتسم  نیا  هب  لاح  دشکن ، شسانجا  يور  هب  تسا  نیمات  ای  دروآ   رد  ار  شنازور  جرخ  یسک  رگا  تسا  بحتسم 
.دننک    یم  لمع  فرط  نآ  زا  يا  هدع  چیه  دوش 

یقـالخا ياهـشزرا  میرح  میهاوخب  اـم  رگا  .تسا  هدرک  تٌفا  نید  تریغ  اـهرواب و  هب  ندرکن  تیاـعر  ببـس  هب  یقـالخا  ياهـشزرا 
.میهدب رارق  روحم  ار  یهلا  تیاضر  مینکب  ار  ینید  تریغ  تیاعر  دیاب  دنامب  ظوفحم 
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، ینید تریغ  تاکرب  زا  رگید  هتکن 

 . رت نییاپ  تینما  رتشیب  داسف  هچره  .تسا  دسافم  ندش  نک  هشیر  هعماج و  تینما 

 (1) .ِفئاَخ ُِنئاَْخلا 

؛ دراد زاین  يزیچ  هب  یـسک  رگا  هعماـج  رد  زورما  .دور  یم  نیب  زا  هعماـج  یناور  تینما  دور  یم  نیب  زا  تینما  يدرک  تناـیخ  یتقو   
تاکرب زا  .تسین  دـشاب  راتفگ  رد  دـیاب  هک  یتیعقاو  یتریغ و  نآ  اریز  دـنک  یمن  رواب  ناسنا  دروخب  مه  مسق  اهدـص  تاـقوا  یهاـگ 

.دوش یم  نک  هشیر  دسافم  دنک و  یم  ادیپ  هعسوت  هعماج  تینما  هک  تسا  نیا  تریغ 

نآ هب  ناـملآ  ناتـسلگنا و  نونکا  هک  نیمه  دـنک   یم  یفرعم  زاـب  سنجمه  یموق  ار  ناـشیا  موـق  طوـل  ، ترـضح  ناـیرج  رد  نآرق 
ترـضح يارب  نامهم  هس  یلا   ود  .دوش   یم  رتبارخ  بارخ و  دنک  هانگ  هچ  ره  دسانـش  یمن  زرم  هانگ  رد  تیرـشب  .دننک  یم  راختفا 

ياهنامهم هب  ام  دنتفگ  طول و  هناخ  رد  دندمآ  دندید  ار  اه  نامهم  ات  طول  موق  دندوب ؛ هرهچ  ابیز  ياه  هتشرف  اهنامهم  هک   دمآ  طول  
: دیامرف یم  نآرق  میراد  راک  امش 

  (2) .نوُزُْخت َهَّللا َو ال  اوُقَّتا  َو 

.دیتخود ام  ياهنامهم  هب  داسف  هانگ و  مشچ  دینکن .  هدنمرش  اهنامهم  دزن  ار  نم  دینک  هشیپ  اوقت 

 (3) .ٌدیشَر ٌلُجَر  ْمُْکنِم  َْسَیل  َأ 

یب رطاخ  هب  دمآ  ناشرـس  رب  هک  ییالب  طول  موق  .دوش  یمن  ادـیپ  تریغ  اب  مدآ  کی  دوش  یمن  ادـیپ  دیـشر  ناسنا  کی  امـش  نیب  ایآ 
ار اهنآ  مراد  رتخد  ود  نم  دومرف  دریگب  ار  اهنیا  هانگ  ولج  هکنیا  يارب  طول  ترضح  .درک  دوبان  ار  همه  دمآ و  باذع  .دوب  ناشیتریغ 

.دیهدن ماجنا  ادخ  مارح  هک  مروآ  یم  رد  ناتدقع  هب 
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يرتشم کی  زا  ادخ  يارب  .دهد  یم  امـش  هب  لالح  رد  ار  شرتبوخ  رتهب و  ادخ  دـیتشذگ  يزیچ  زا  ادـخ  يارب  رگا  میراد  تیاور  رد 
.دنک یم  تیانع  وت  هب  لالح  زا  ار  شرتهب  رتبوخ و  ادخ  دنک ،  یم  نیهوت  ینید  تاسدقم  هب  هک  یسک  یتشذگ ، نید  یب 

تریغ 1

(1  ) تریغ

یتریغ و یب  تریغ و  زرم  نیب  کیکفت  .تسا  یتریغ  یب  یقالخا  لـئاذر  زا  یکی  ینید و  تریغ  نآرق ، رد  یقـالخا  لـئاضف  زا  یکی 
ینید تریغ  هاگیاج  دراد و  تیمها  ردق  هچ  تریغ  هدـش و  هراشا  تریغ  هب  يدراوم  هچ  رد  نآرق  رد  تسیچ و  تریغ  ًاساسا  هک  نیا 

.میزادرپ یم  نآ  هب  هک  تسا  یعوضوم  تسیچ ؟ ام  ثیداحا  تایاور و  رد 

: تایاور نآرق و  رد  تریغ  هاگیاج 

* اًـلِیلَق اَّلِإ  اَـهِیف  َکـَنوُرِواُجی  اـَل  َّمـُث  ْمِِـهب  َکَّنَیِْرُغَنل  ِهَنیِدـَْـملا  ِیف  َنوـُفِجْرُْملا  ٌضَرَّم َو  مِِهبوـُُلق  ِیف  َنـیِذَّلا  َنوُِقفاَـنُْملا َو  ِهَـتنَی  ْمَّل  ِنـئَّل    
(1) .اًلیِْدبَت ِهَّللا  ِهَّنُِسل  َدَِجت  َنل  ُْلبَق َو  نِم  ْاْوَلَخ  َنیِذَّلا  ِیف  ِهَّللا  َهَّنُس  اًلِیتْقَت * ْاُولُِّتق  ْاوُذِخُأ َو  ْاوُفُِقث  اَمَْنیَأ  َنِینوُْعلَّم 

دنب یب  یلاباال ، دارفا  ینعی  تسا ، ضرم  ناشبلق  رد  هک  یناسک  و  دنا ، نید  نانمـشد  دـنراد ، قافن  هک  يدارفا  اه  قفانم  رگا  ام  لوسر 
هـس نیا  رگا  دنتـسه  رهـش  رد  داسف  اولب و  بوشآ و  داجیا  ددـص  رد  هک  ییاهنآ  ِهَنیِدَْـملا و  ِیف  َنوُفِجْرُْملا  َو  نارـسوه ، دارفا  راب و  و 

.تسا ینید  تریغ  نیا  .ینک  مادقا  اهنیا  هیلع  رب  هک  مینک  یم  رما  ار  وت  ام  دنتشادن ، رب  ناشراک  زا  تسد  هتسد 

توکـس دوش و  یم  تناها  دراد  ادـخ  هب  هک  منیبب  رگا  .میتسین  ناملـسم  میـشاب ؛ تواـفت  یب  دوش  یم  نیهوت  دراد  نید  هب  مینیبب  رگا 
میونشب و ار  نارگید  رفک  رگا  دیوگ ، یم  رفک  ینالف  هک  دیراد  راک  هچ  امـش  دنیوگ  یم  اه  یـضعب  .متـسه  یتریغ  یب  ناسنا  مینک ؛

.مینکب رظن  دیدجت  نامدوخ  مالسا  رد  دیاب  مینکن ، دیایب و  رب  نامتسد  زا  يراک 

17188 ص :
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مالسا رد  تنوشخ  ندرک  حرطم 

.دیا هدش  تیانج  بکترم  وا  نتشک  اب  اریز  تشک ، ار  وا  دیابن  دش ، لتق  بکترم  یسک  رگا  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یناسک 

زا تسد  نیقفانم  رگا  دومرف  ربمایپ  هب  ادخ  درک ، ارادم  اهنآ  اب  دمآ و  رانک  نیفرحنم  نیا  اب  تشاد  اج  هک  اجنآ  ات  (ص ) مالـسا ربمایپ 
.نارب هنیدم  زا  نک و  دروخرب  اهنیا  اب  دندرکن  تیعبت  دنتشادنرب ، ناشیاهراک 

دنیوگ یم  نیا  هب  دینک  یم  هاگن  وا  هب  دینیـشن و  یم  درب ، امغی  هب  ار  امـش  لزنم  دـهاوخب  دور و  الاب  امـش  لزنم  راوید  زا  نمـشد  رگا 
.دینک یمدروخرب  ای  بوخ  مدآ 

هب ندرکن  لمع  تلع  هب  مینب  یم  تنوشخ  مه  یمالسا  هعماج  رد  زورما  ام  رگا  تسا  تنوشخ  لرتنک  ياتسار  رد  مالـسا  نیناوق  مامت 
.تسا مالسا  ماکحا 

دراد و یفلتخم  للع  تسین  ملاس  ام  عامتجا  هرهچ  رگا  تسا ؛ هعماج  هرهچ  يزاس  ملاس  نتـشاد ، كاپ   هعماج  ياـهراکهار  زا  یکی 
.دوشن ملاس  هعماج  هرهچ  ات  دنلوئسم  یفلتخم  دارفا 

نیلوا تس ، ادخ  یتسه ، دنمتریغ  لوا  تریغ ، لوا  أشنم  ٌالـصا  تشاد ، ینید  تریغ  دـیاب  یمالـسا  قالخا  زامن و  باجح ، هب  تبـسن 
ار مارح  دندرک و  لالح  ار  لالح  هک  نیا  تلع  .تس  ادخ  رتدـنمتریغ  نم  زا  دـیامرف : یم  ربمایپ  تسا و  ربمغیپ  یتسه  ماظن  رد  رویغ 

.یهلا تریغ  هب  درگ  یم  رب  تسا  مارح  تفع  یفانم  لمع  دیوگ  یم  رگا  ادخ  .تس  ادخ  تریغ  مارح ،

دنیوگ یم  زورما 

رکف یخرب  .تسا  ناطیش  زا  دازآ  تسادخ ، میلست  هک  یسک  .ندوب  ادخ  میلست  ینعی  مالسا  فیرعت  ًالـصا  تسین ، يدازآ  مالـسا  رد 
يدازآ .تسا  تراسا  نیع  نیا  .دیهد  ماجنا  تساوخ  ناتلد  ار  يداسف  ره  دینکب ، دهاوخ  یم  ناتلد  يراک  ره  ینعی  يدازآ  دننک  یم 

ما و هناگیب  ادخ  اب  ینعی  متـسه  ادخ  زا  دازآ  نم  دیوگ  یم  هک  یـسک  .ندوب  ناطیـش  زا  دازآ  ندوب ، ادخ  میلـست  ینعی  نید  بلاق  رد 
مارتحا رگید  دـنک  یم  تنطیـش  نیملـسم  هیلع  رب  هک  یـسک  تسا  مرتحم  شلام  ، شناج ناملـسم  تسین ؛ مرتحم  نیا  مناطیـش  میلـست 

.درادن
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زا لبق  (ع ) فسوی ترـضح  دـیامرف  یم  نآرق  دروآرد  رـصم  نادـنز  زا  رـس  دنتـشاد  هک  ياـهرجام  نآزا  سپ  (ع ) فسوی ترـضح 
تفگ ار  نیا  ندش  ینادنز 

(1) ْهَیلِإ ینَنوُعْدَی  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا  ِّبَر  َلاق 

یلو موش  ینادـنز  مرـضاح  ایادـخ  تسا  تریغ  نیا  .تسا  دـهاوخ  یم  نم  زا  اـخیلز  هک  يراـک  نیا  زا  رتهب  نم  يارب  نادـنز  ایادـخ 
هن ار  یتریغ  یب  یلو  درخ  یم  ناج  هب  ار  ندش  ینادنز  (ع ) فسوی ترضح  .منک  هانگ  متسین  رضاح 

 (2) نیلِهاْجلا َنِم  ْنُکَأ  َّنِْهَیلِإ َو  ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  یِّنَع  ْفِرْصَت  َّالِإ  َو 

هانگ هب  ار  نم  هک  دـندش  جیـسب  اهنیا  ینکن  عفد  نم  زا  ار  اـهنآ  دـیک  ینکن و  کـمک  رگا  ایادـخ  دـنک  یم  ضرع  فسوی  ترـضح 
.منک یم  ادیپ  شیارگ  اهنیا  هب  مه  نم  ینکن  عفد  ار  اهنآ  دیک  ینکن و  يرای  ارم  رگا  دنشکب ،

.دنتسه ادخ  هب  هتسباو  ناشدوخ  یکاپ  رد  مه  ءایبنا  هک  تسا  مالک  نیا  رد  هتکن  نیا 

ندز مه  رب  مشچ  هب  ایادخ  اَدبَأ  ٍْنیَع  َهَفْرَط  یِـسْفَن  َیلِإ  ِیْنلِکَت  َال  اراگدرورپ ! دـندرک  یم  اضاقت  ادـخ  زا  ناشیاهاعد  رد  همئا  ربمایپ و 
هک دنک  یم  ضرع  ادخ  هب  دیآ  یم  نوریب  دنلب  رس  اخیلز  تخس  ناحتما  نآ  رد  تمظع  نآ  اب  فسوی  .نکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نم 

..موش یم  هارمگ  اهنآ  لثم  مه  نم  موش ، یم  هدولآ  مه  نم  موش ، یم  اهنآ  لثم  مه  نم  يریگن  ار  متسد  رگا  ایادخ 

ْوَأ َّنِِهَتلوُُعب  ِءاَْـنبَأ  ْوَأ  َّنِهئاَْـنبَأ  ْوَأ  َّنِِهَتلوـُُعب  ِءاـَباَء  ْوَأ  َّنِهئاـَباَء  ْوَأ  َّنِِهَتلوـُُعِبل  اَّلِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  اـَل  َّنِِهبوـُیُج َو  َیلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبِرْـضَْیل  َو 
َنیِذَّلا ِلْفِّطلا  ِوَأ  ِلاَجِّرلا  َنِم  َِهبْرْالا  ِیلْوُأ  ِْریَغ  َنیِِعباَّتلا  ِوَأ  َّنُُهناَْمیَأ  ْتَکَلَم  اَم  ْوَأ  َّنِهئاَِسن  ْوَأ  َّنِِهتاَوَخَأ  ِیَنب  ْوَأ  َّنِِهناَوْخِإ  ِیَنب  ْوَأ  َّنِِهناَوْخِإ 

َّنِِهتَنیِز (3)   نِم  َنیِفُْخی  اَم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْضَی  َال  ِءاَسِّنلا َو  ِتاَرْوَع  َیلَع  ْاوُرَهْظَی  َْمل 

17190 ص :

هیآ 33. ، فسوی هروس  (. 2 - ) 1

هیآ 33. ، فسوی هروس  (. 3 - ) 2
هیآ 31. رون ، هروس  (. 4 - ) 3
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لوسر دیامرف  یم  نآرق  .دننکن   بلج  دوخ  هب  ار  نامرحمان  رظن  ناشنتفر  هار  اب  دنورب ، ار  هنادنمتریغ  دیاب  دنور  یم  هار  یتقو  اهمناخ 
نز دـنمهفب  اهدرم  هک  دـنکب  ادـص  تسا  ناتیاهاپ  رد  هچنآ  هک  دـیورب  هار  يروط  دـیور  یم  هار  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرْـضَی  َال  وگب  اهنز  هب  ام 

.دنک یم  تکرح  دراد 

شزرادض شزرا و 

هک یناسک  هک  دیـشاب  يا  هنوگ  هب  دیامرف  یم  نآرق  .تمالـس  هدش  يرامیب  يرامیب ، هدش  تمالـس  شزرا ، دـض  هدـش  شزرا  زورما 
ندرک تبحص  رد  یتح  میراد  رگید  ياج  رد  .دننکن  عمط  امش  هب  دنراد  ضرم 

(1) ٌضَرَم ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمْطَیَف  ِلْوَْقلِاب  َنْعَضَْخت  الَف 

ناملسم هک  دوش  یم  هدافتسا  نآرق  هیآ  دنچ  نیا  زا  .دننک  عمط  امش  هب  تسه  ضرم  ناشبلق  رد  هک  یناسک  هک  دینزن  فرح  يروط   
.دشاب هتشاد  ینید  تریغ  دیاب 

تریغ يانعم  لوا  .منک  میدقت  تیاور  دنچ  .تس  اجک  شزرم  دح و  تسیچ ، تریغ  يانعم  اما  دینک  لمع  دنمتریغ  دیوگ  یم  مالسا 
.نیئآ و  تکلمم ، نید ، ، لام وربآ ، ضرِع ، زا  دیدش  عافد  ینعی  تریغ  تسیچ 

.یتسین ناملسم  يدادن  تیمها  یمالسا  لئاسم  هب  يدرک  حلص  دیامرف  یم  مالسا 

مُْهنِم (2)  َْسیَلَف  َنیِِملْسُْملا  ِرُومُِأب  ُمَتْهَی  َال  َحَبْصَأ  ْنَم 

.تسا هداد  امش  هب  ادخ  هک  یتاناما  هعومجم  زا  دیدش  عافد  ینعی  تریغ  ور  نیا  زا 

: دنیامرف یم  (ع ) قداص ماما 

ٍرُویَغ َّلُک  ُّبُِحی  ٌرُویَغ  یلاَعَت - َكَراَبَت َو  َهَّللا - َّنِإ 

.دراد یم  تسود  ار  تریغ  اب  تسا و  تریغ  اب  ادخ 

.اَهَنِطَاب اَهَرِهاَظ َو  َشِحاَوَْفلا : َمَّرَح  ِِهتَْریَِغل   َو 

17191 ص :

هیآ 32. ، بازحا هروس  (. 5 - ) 1
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: دیامرف یم  ترضح  رگید  ياج  .درک   مارح  ار  شحاوف  ادخ  هک  تس  ادخ  تریغ  رطاخ  هب  دنیامرف  یم  (ع ) قداص ماما 

ْبلَْقلا (1) ُسوُْکنَم  َوُهَف  ُلُجَّرلا ، ِرَغَی  َْمل  اَذِإ 

.دنک یمن  رثا  نآ  رد  هظعوم  رگید  دش  هنوراو  یسک  بلق  رگا  .تس  هنوراو  وا  بلق  تشادن  تریغ  يدرم  رگا 

دومرف : ص )  ) ادخ لوسر 

 (2) .َنیِِملْسُْملا َنِینِمْؤُْملا َو  َنِم  ُراَغَی  َال  ْنَم  َْفنَأ  ُهَّللا  َعَدَج  ُْهنِم َو  ُرَیْغَأ  اَنَأ  ًارُویَغ َو  ُمیِهاَْربِإ  َناَک 

تریغ ینعی   (3) .دـنک یم  درخ  دـشابن  رویغ  هک  ار  ینمؤم  غامد  دـنوادخ  مرترویغ  يو  زا  نم  دوب و  رویغ  هیلع  هَّللا  تاولـص  میهاربا 
: دیامرف یم  هللا  لوسر  .تسا  رتشیب  نامحرلا  لیلخ  میهاربا  زا  نم 

یِّنِم (4)  ُرَیْغَأ  ُهَّللا  َو 

دراد یم  تسود  ار  دنمتریغ  ناسنا  ادخ  .تسا و  رت  تریغ  اب  نم  زا  ادخ 

یهاگن ترـضح  اه  همیخ  فرط  هب  دـندرک  هلمح  اـهدرمان  نیا  هاـگلتق و  يدوگ  رد  داـتفا  یتقو  اروشاـع  زور  ع )  ) نیـسح ماـما  اـقآ 
: دندومرف دروآ ، یم  موجه  اه  هجبو  نز  تمس  هب  دراد  نمشد  دندید  دندرک 

هِذَه (5) ْمُکاَْینُد  ِیف  ًاراَرْحَأ  اُونوُکَف  َداَعَْملا  َنُوفاََخت  َال  ُْمْتنُک  ٌنیِد َو  ْمَُکل  ْنُکَی  َْمل  ْنِإ  َناَیْفُس  ِیبَأ  ِلآ  َهَعیِش  اَی  ْمُکَْلیَو 

17192 ص :

لاس 1429ق،ص لوا ، تبون  ثیدحلا ، راد  رشان : ج11 ، ثیدحلاراد ،) ط - یفاکلا ( قاحسا ، نب  بوقعی  نب  دمحم  ینیلک ، (. 7 - ) 1
.229

لاس مراـهچ ، تبون  هیمالـسإلا ، بتکلا  راد  رـشان : ج5 ، هیمالـسإلا ،) ط - یفاـکلا ( قاحـسا ، نب  بوقعی  نب  دـمحم  ینیلک ، (. 8 - ) 2
ص 536. 1407 ق ،

لاس لوا ، تبون  دراطع ، رـشان : ، يدراطع همجرت  راونـألا ، هاکـشم  هللا ، زیزع  یناـچوق ، يدراـطع  نسح - نب  یلع  یـسربط ، (. 9 - ) 3
ص 221. 1374 ش ،

ق، لاـس 1400  لوا ، تبوـن  ماـیخ ، رـشان : ،ج1 ، فـئاوطلا بهاذـم  هفرعم  یف  فـئارطلا  یـسوم ، نب  یلع  سوواـط ، نـبا  (. 10 - ) 4
ص223.

تبون ناهج ، رـشان : يرهف ، همجرت  فوفطلا /  یلتق  یلع  فوهللا  دـمحا ، یناجنز ، يرهف  یـسوم - نب  یلع  سوواـط ، نبا  (. 11 - ) 5
ص 120. 1348 ش ، لوا ،
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نم ات  دیشاب  هتـشاد  تریغ  یگدنز  رد  .دیـشاب  درم  دیرادن  نید  رگا  دیرادن  داقتعا  تمایق  هب  رگا  نایفـسوبا  ناوریپ  يا  امـش  رب  ياو   
.دینکن يزارد  تسد  نیسح  هچب  نز و  هب  متسه ، نیسح 

(س) بنیز ترضح 

اه و هچب  ندـیود  هنهرب  ياپ  ندرک ، شنزرـس  ندروخ ، هنایزات  ندروخ ، کتک  یگنـسرگ ، زا  هاـگچیه  تراـسا  زور  لـهچ  نیا  رد 
يارب اج  ود  ره  دـیزی و  سلجم  رد  يرگید  دایز و  نبا  سلجم  رد  کی  درک  هلگ  بنیز  ترـضح  اج  ود  رد  اما  .درکن  هلگ  تداـهش 

ولج رد  نینموملاریما  ربمغیپ و  نارتخد  يدناشن و  هدرپ  تشپ  ار  تدوخ  سومان  ینک  یمن  ایح  دـیزی  دوب  نیا  بنیز  هلگ  دوب  باجح 
.دناد یم  ییابیز  بنیز  ترضح  ار  تداهش  الاو  .تسا  نمشد  ینکش  میرح  تسا  هدز  بنیز  لد  هب  شتآ  هچنآ  .مرحمان 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  ءاّذح ، هدیبع  وبا 

ربمایپ يا  تفگ : درم  نآ  .درک  دازآ  ار  رفن  کی  اهنآ  ناـیم  زا  یلو  دنـشکب  ار  همه  هک  داد  روتـسد  وا  دـندروآ ، ربماـیپ  دزن  یناریـسا 
ادخ هک  تسا  تلـصخ  جنپ  وت  رد  هک  داد  ربخ  نم  هب  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  دومرف : يدرک ؟ دازآ  ارم  اهنآ  نایم  زا  هنوگچ  ادـخ ،
درم نآ  نوچ  .تعاجـش  ییوگتـسار و  وکین و  قالخا  تواخـس و  تا و  هداوناخ  رب  دیدش  تریغ  دنراد : تسود  ار  اهنآ  شربمایپ  و 

(1) .دش دیهش  ات  دیگنج  یتخس  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  اب  هارمه  تفای و  ییوکین  مالسا  دش و  ناملسم  دینش  ار  نخس  نیا 

ییاج دـیهد  جرخ  هب  تریغ  تسا  بیر  هبنج  هک  ییاجنآ  میراد  (ع ) قداص ماما  زا  ثیدـح  رد  داد ؟ جرخ  هب  تریغ  دـیاب  اجک  لاح 
زرم ام  عقاوم  یهاگ  .دننک  یم  يور  هدایز  ینعی  دنهد  یم  جرخ  هب  ریاغت  یضعب  اما  دوب  دنمتریغ  دیاب  تسا ، هانگ  ریسم  دینیب  یم  هک 

.تریغ رد  طارفا  ینعی  ریاغت  .مینک  یم  يور  هدایز  میناد ، یمن  ار  تریغ 

17193 ص :
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: دیامرف یم  ع )  ) یلع ترضح 

 (1) .مَقَّسلا َیلِإ  َّنُْهنِم  َهَحیِحَّصلا  وُعْدَی  َِکلَذ  َّنِإَف  ِهَْریَْغلا  ِعِضْوَم  ِْریَغ  ِیف  َُریاَغَّتلا  َكاَّیِإ َو 

.دننک یم  رامیب  ار  ملاس  دنهد  یم  جرخ  هب  ریاغت  هک  یناسک  شدوخ  ياج  ریغ  رد  نداد  جرخ  هب  يدایز  تریغ  زا  زیهرپب  ناج  نسح 
.دنزادنا یم  هانگ  هب  تسا  كاپ  هک  ار  يدرف  و 

(1  ) سمخ

سمخ

سمخ

ردب گنج  مامتا  زا  دعب  هب  هیآ  نیا  لوزن  نأش  تسا و  هدـش  حرطم  سمخ  عوضوم  نآ  رد  ًاحیرـص  هک  تسا  يا  هیآ  لافنا  هروس  رد 
ببـس هب  ردب و  گنج  مامتا  زا  دعب  هیآ  نیا  لوزن  دندش  وربور  رافک  اب  نآ  رد  نیملـسم    هک  یگنج  نیلوا  ردب  گنج  ددرگ ، یمرب 

نآ میـسقت  مئانغ و  عیزوت  رد  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  .داد  خر  یگنج  مئاـنغ  میـسقت  رد  ناناملـسم  زا  یـشخب  نیب  هک  تسا  یفـالتخا 
: دیدرگ لزان  هیآ  نیا  .دش و  عقاو  اهناملسم  نیب  یفالتخا 

ام ِهَّللِاب َو  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ِلیبَّسلا  ِْنبا  ِنیکاسَْملا َو  یماتَْیلا َو  یبْرُْقلا َو  يِِذل  ِلوُسَّرِلل َو  ُهَسُمُخ َو  ِهَِّلل  َّنَأَف  ْیَش ٍء  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 
.ٌریدَق ْیَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ِناعْمَْجلا َو  یَقَْتلا  َمْوَی  ِناقْرُْفلا  َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ 

لاس مراهچ ، تبون  هیمالـسإلا ، بتکلا  راد  رـشان : ج5 ، هیمالـسإلا ،) ط - یفاکلا ( قاحـسا ، نب  بوقعی  نب  دـمحم  ینیلک ، (. 13 - ) 1
ص 537. 1407 ق ،
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.60 هیآ هبوت ، هروس  (. 7  )

راحب همجرت  مالـسلا ( اهیلع  ارهز  ترـضح  یناگدـنز  دـمحم ، يدابآ ، یلع  یناـحور  یقت - دـمحم  نب  رقاـب  دـمحم  یـسلجم ، (. 8  )
تایآ 2،3. ، قالط هروس  (. 9 .) ص697 ،1379 ش ، لوا تبون  ماهم ، تاراشتنا  رشان : راونألا ،)

: دیامرف یم  نآرق  هیآ  نیا  رد 

وگب اهناملسم  هب  ام  لوسر 

ءیش ُْمتِْمنَغ ...  امَّنَأ  دینادب  اوُمَلْعا  َو 

.دوشب تمسق  شش  دیاب  نآ  سمخو  دیزادرپب ، ار  شسمخ  دیسر  امـش  هب  یتمینغ  دش و  ناتبیـصن  نآ  زا  یتعفنم  امـش  هک  يزیچ  ره 
دنتسه یناسک  هچ  هک  درک  میهاوخ  ضرع  مه  ار  نیا  هک  ربمایپ  نیبوسنم  قح  یبْرُْقلا  يِِذل  ربمایپ َو  قح  ِلوُسَّرِلل  دنوادخ و  قح  کی 

ار بسک  عفانم  دـصرد  تسیب  ینعی  .تسا  دروم  نیمـشش  هک  ِلیبَّسلا  ِْنبا  و َو  نیکـسم ؟ مادـک  ِنیکاسَْملا  َو  میتی ؟ مادـک  یماتَْیلا  و َو 
مهس ناونع  تحت  مه  تمسق  هس  تسا و  حرطم  ماما  كرابم  مهس  ناونع  تحت  تمسق  هس  لاح  .دینک  میـسقت  دروم  شـش  نیا  نیب 

دیهدب دراوم  نیا  رد  ار  شسمخ  دینک و  میسقت  دش  امش  بیصن  یتعفنم  رگا  تاداس . 
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ِهَّللِاب ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

رافک و  تیلقا ، رد  هّدُع  هّدع و  تارفن  یماظن و  تیعضو  رظن  زا  تلق و  کی  رد  اه  ناملـسم  ردب  گنج  رد  .دیراد  نامیا  ادخ  هب  رگا 
نیب قرف  ردب  گنج  رد  رگید و  فرط  رد  رافک  دندوب و  ناملسم  ًاعقاو  نداتـسیا  مالـسا  فص  رد  هک  یناسک  ور  نیا  زا  .تیرثکا  رد 

دش هداد  زیمت  لطاب  قح و 

ناعْمَْجلا یَقَْتلا  َمْوَی   

.ندرک ادیپ  ءاقتلا  مه  اب  تیعمج  ود  هک  يزور 

هک تسا  نیا  رد  هتکن  نیا  تیمها 

ار تیب  لها  مراد  لوبق  ار  نآرق  متـسه ، نمؤم  نم  مناوخ  یم  بش  زامن  نم  دـیوگب  یـسک  تسین ، نامیا  ياـعدا  طـقف  ناـمیا  هناـشن 
رد نآرق  رگید ، دـصاقم  هب  اما  دنرـضاح  ههبج  رد  کی  ینامز  رد  یهورگ  .تسین  مه  ههبج  رد  روضح  نامیا  هناشن  یتح  مراد  لوبق 

دیامرف یم  نآرق  دینک ، تقد  درب ؛ یم  مان  نامیا  ناشن  ار  بجاو  نید  تخادرپ  هفیرش  هیآ  نیا 

انِْدبَع یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  ِهَّللِاب َو  ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

تکرـش ردـب  گـنج  رد  هک  تسا  یناـسک  يارب  هیآ  نیا  .دـیهدب  ار  ناتـسمخ  ربمغیپ  هب  نآرق و  هب  دـنوادخ و  هب  دـیراد  ناـمیا  رگا 
ردب دیهدب  ار  ناتـسمخ  دیراد  نامیا  دیوگ  یم  تسار  رگا  دیامرف : یم  ار  ردـب  گنج  هللا  لیبس  یف  نیدـهاجم  هب  دـنوادخ  .دـندرک 

دیهدب ناشن  دیاب  لمع  رد  دینک  یم  ادخ  زا  تیعبت  رگا  تسین ؛ رنه  تسا  هللا  لوسر  ام  ربمغیپ  هکنیا  ياعدا  تسین  رنه  ندمآ 

ِهَّللِاب ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ 

.زادرپب ار  شسمخ  يدروآ  تسدب  هک  یعفانم  نآ  زا  دیراد  نامیا  رگا 
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: دومرف ربمغیپ 

.زادرپب تابجاو  هب  وت  دنزادرپ  یم  تابحتسم  هب  مدرم  يدید  یتقو  یلع  ای 

( 2) .ضئارفلا مامتاب  تنأ  لغتشاف  لئاضفلاب  نولغتشی  ساّنلا  تیأر  اذإ 

.دیهدب ماجنا  ار  تابحتسم  يدرک  ادیپ  قیفوت  يداد و  ماجنا  رگا  دیهدب  ماجنا  ار  تابجاو    

ار شـسمخ  دـیاب  شریهطت  يارب  مارح ، هب  طولخم  لام  جـنگ ، ندـعم ، بسک ، تعفنم  لماش : دوش  یم  سمخ  لومـشم  هک  يدراوم 
.درخب ناملسم  زا  رفاک  هک  ینیمز  یگنج و  مئانغ  دنروآ ، یم  تسدب  دارفا  یصاوغ  هطساو  هب  هک  ياهرهوگ  رهاوج و  دیهدب ،

هنوومن نیا  زا  یفلتخم  قیداصم  رد  تسا و  هدرک  ادیپ  تیمومع  هیآ  اما  تسا  یصاخ  عوضوم  اب  هطبار  رد  هک  تسا  یتایآ  نآرق  رد 
: تسا نآرق  رد 

(  3) َهالَّصلا اوُمیقَأ  َو 

زامن .دنتـسه  تایآ  زامن  هب  دـقتعم  ینـس  هعیـش و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  میرادـن ، نآرق  رد  ار  تایآ  زامن  حیرـص  .دـیناوخب  زامن 
دنا هدرک  جارختسا  تایاور  زا  تنس ، زا  ار  تایآ 

( 4) باَقِْعلا ُدیِدَش  َهَّللا  َّنِإ  َهَّللا  ْاوُقَّتا  ْاوُهَتناَف َو  ُْهنَع  ْمُکئََهن  اَم  ُهوُذُخَف َو  ُلوُسَّرلا  ُمُکئَتاَء  اَم  َو 

دروم هیآ  نیا  اـما  دـینک ؛ كرت  دـنک  یم  یهن  ربمغیپ  هچ  ره  دـیریگب و  دـیامرف  یم  ربمغیپ  هچ  ره  هک  تسا  یلک  روتـسد  کـی  نیا   
تمحز نودب  رافک  زا  اهناملسم  هک  یمئانغ  ءیف  صوصخ  رد  مرکا  ربمایپ  روتسد  زا  يوریپ  هب  تبسن  ینس  هعیـش و  قافتا  هب  شلوزن 

ناناملـسم یگدنز  يایاوز  مامت  رد  درک  ادیپ  تیمومع  هیآ  .دینک  لمع  تسا  هدومرف  ربمغیپ  هچ  ره  دـیامرف : یم  نآرق  .دـنتفرگ  یم 
: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  .دیشاب  وا  عبات  دیاب  امش  دومرف  هچ  ره  ربمغیپ  يا  هلأسم  ره  رد  ینعی 
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(  5) اهَعْسُو َّالِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَُکت  ال  ِ 

نیا لوزن  اما  تسا  درف  ناوت  فیلکت  طیارش  زا  یکی  درادن ، مه  یفیلکت  درادن ، ییاناوت  هک  یسک  هک ، دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
سمخ هیآ  .قاطی  الام  هب  فیلکت  مدع  یلک و  مکح  ناونع  هب  قیداصم  مامت  رد  درک  ادیپ  نایرج  اما  تسا  هدریش  نانز  هب  تبسن  هیآ 

.دوش یم  بترتم  اهنآ  رب  سمخ  قیداصم  هک  يدراوم  مامت  رد  درک  ادیپ  تیمومع  یلو  دوب  ردب  گنج  زا  دعب  شلوزن 

.مینک یم  سمخ  تامیسقت  هب  يا  هراشا  لاح 

: دنک یم  تمسق  شش  ار  سمخ  نآرق 

اهنیا يرقلاوذ  قح  ربمایپ و  قح  دـنوادخ و  قح  .لیبسلا  نبا  قح  نیکـسم ، قح  میتی ، قح  یبرقلاوذ ، قح  ربماـیپ ، قح  دـنوادخ ، قح 
و لوسر ، شدوخ  یلو  رایتخا  رد  ار  قح  نیا  هک  هدومرف  نیعم  ار  یقح  دـنوادخ  .مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  مهـس  هریاد  رد  دـیآ  یم 

یبرقلا وذ  همئا  هکلب  نیبوسنم  همه  هن  اـما  دـنربمغیپ  نیبوسنم  یبرقلاوذ  دنتـسه  یناـسک  هچ  یبرقلاوذ  .دـهد  یم  رارق  موـصعم  ماـما 
رد تاداس  مومع  سپ  تسا  هللا  جع  رصع  ماما  سدقم  دوجو  یبرقلاوذ  زورما  ...و  یبتجم  نسح  ماما  نینمؤملاریما ، اقآ  ینعی  دنتسه ؛

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنتسین  یبرقلاوذ 

(، 6) میتیبلا لها  ام  یبرقلاوذ 

هب طوـبرم  رگید  مین  تسا و  قـح  هس  نیا  هب  قـلعتم  سمخ  نیا  زا  یمین  سپ  تساـم ؛ يدـهع  هب  ادـخ  یهلا  تیـالو  هـک  میتـسه  اـم 
.تاداس ریغ  هن  مرتحم  تاداس  زا  یماتی  لیبس و  نبا  نیکاسم ،

دناد یم  قـلعتم  تاداـس  زا  هورگ  هس  هب  ار  تاداـس  مهـس  نآرق  رد  دـنوادخ  تسا ؟ هداد  رارق  يا  هژیو  قـح  تاداـس  يارب  ادـخ  ارچ 
لیبسلا نبا  درادن و  تسرپرس  هک  یمیتی  ای  تسا و  هدش  نارحب  راچد  وا  يداصتقا  یلام و  عضو  هک  يریقف  تسا ؛ نیکسم  هک  يدیس 

يارب تسا  هدرک  نیعم  قودنـص  ود  دنوادخ  .درادـن  یلوپ  هدـش و  راتفرگ  دـنا و  هدرب  ار  شلاوما  رفـس  رد  اما  تسا  بوخ  شعـضو 
ارقف تاداس و  مهس  سمخ  دیـس و  ریغ  ءارقف  يارب  ار  تاکز  .تسا  سمخ  قودنـص  يرگید  تاکز و  قودنـص  کی  هعماج ، يارقف 
چیه .دـننک  یم  نیمأت  تاداـس  مهـس  لوپ  زا  ار  دیـس  يارقف  دـننک و  یم  نیمأـت  تاـکز  لوپ  زا  ار  دیـس  ریغ  يارقف  زاـین  .تسا  دـیس 

.تسا مارح  تاداس  يارب  تاکز  ور  نیا  زا  تسین  یضیعبت 

17198 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5745 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد سمخ  اب  تاکز  يا  هدمع  توافت  کی 

ار تاکز  دروم  تشه  .دنهدب  ار  ناشتاکز  دنناوت  یم  زین  ناشدوخ  دارفا  ور  نیا  زا  دوش  یم  مه  مدرم  یمومع  لاوما  فرـص  تاکز 
؛ درک هینیسح و ...  يزاس ، لپ  يزاس ، هار  دجسم ، تخاس  فرـص  دوش  یم  ار  اه  تاکز  نیا  هک  درب ، یم  مان  (   7) نآرق رد  دنوادخ 
زا یضعب  هک  یهابتشا  نیا  تسا  یمالـسا  تموکح  هب  طوبرم  سمخ  هلأسم  .درک  هعماج  رد  یمومع  لاوما  تخاس  فرـص  ناوت  یم 

دناوت یمن  یسک  هیقف  نذا  نودب  تسا و  هیقف  بصانم  ءزج  سمخ  دنهد ؛ یم  ار  سمخ  ناشدوخ  دنور  یم  اهیـضعب  دننک  یم  مدرم 
یم تسا  یمومع  لاوما  ءزج  تاکز  .مهد  یم  مدوخ  ار  مدوخ  سمخ  نم  دنیوگ  یم  اه  یضعب  ور  نیا  زا  .دنک  سمخ  رد  فرـصت 

روهظ نامز  رد  تسا  یمالـسا  تموکح  بصانم  زا  سمخ  .تسین  هنوگنیا  سمخ  یلو  ناتدوخ  تیلوئـسم  اب  دیهدب  دیورب و  دیناوت 
هب امـش  عجرم  مرتحم  ناگدنیامن  ای  دیلقت  عجرم  طیارـشلا ، عماج  هیقف  رظن  ریز  دـیاب  تبیغ  نامز  رد  دوشب و  ماما  هب  هضرع  دـیاب  ماما 

.دسرب شدوخ  هیعرش  فراصم 

سمخ اب  هطبار  رد  يرگید  هتکن 

عضو ندش  بوخ  یلام ، قافنا  تاکرب  زا  یکی  تسا  ندش  راد  لوپ  يارب  سمخ  ًالـصا  .تسا  سمخ  يورخا  يویند و  دئاوف  راثآ و 
قافنا هدب و  هقدص  ورب  دندومرف  ربمغیپ  تسین  بوخ  معضو  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  دیسر و  ربمایپ  تمدخ  یـصخش  .تسا  ناتیلام 

یم دندومرف  هللا  لوسر  دمآ  موس  زور  هدب  هقدص  ورب  دنتفگ  منک  راک  هچ  .تسین  بوخ  معـضو  هللا  لوسر  ای  دمآ  ادرف  هرابود  نک ،
.دهد یم  وت  هب  ربارب  هد  هدب ، ادخ  هار  رد  ریگب و  ضرق  يزیچ  يرادن  مه  يزیچ  رگا  هدب  هقدص  ورب  تسین  بوخ  تعضو  مناد 
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: دیامرف یم  همطاف  تاکز  ثحب  رد 

(8) .قْزِّرلا ِیف  ًءاَمَن  َو  ِسْفَّنِلل ، ًهَیِکَْزت  َهاَکَّزلا 

: دیامرف یم  دنوادخ    

( 9) .ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو   * ًاجَرْخَم َُهل  ْلَعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو 

یمن ینکب  ار  شباسح  یتسناوت  یم  رگا  ُبِسَتْحَی  دیامرف ال  یم  نآرق  اریز  دبای  یم  شیازفا  تلام  هنوگچ  ینک  باسح  یناوت  یمن    
ءزج نیا  تسین ، تذل  شیارب  لاوما  رثاکت  تذـل  رگید  دیـشچ  ار  ادـخ  يارب  ندرک  جرخ  لوپ  تذـل  یـسک  رگا  .ُبِسَتْحَی  دومرف ال 

كاپ و لام  دنمـشزرا  راثآ  تاکرب و  زا  .دوش  یم  حـلاص  اه  تیبرت  دوش  یم  كاپ  اـه  یگدـنز  .ترخآ  مه  تس و  اـیند  مه  عفاـنم 
.لاوما ظفح  يارب  تس  ادخ  ییارجا  همان  تنامض  سمخ  .تسا  هداد  سمخ 

(8  ) ترخآ ایند و 

ایند بح 

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ایند بح 

( یلامث هزمحوبا  ياعد  « ) ِیْبلَق ْنِم  اَْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخَأ  يِدِّیَس  »

(1) هزیگنا داجیا 

سفن هنوگ  نیا  ایند ، يارب  ایوگ  دندومرف : ع )  ) ماما .دیـشک  یقیمع  هآ  دوب و  ع )  ) یلع ماما  تمدخ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  يزور 
؟ يدیشک ینالوط  هآ  قیمع و 

اه و شیع  اه و  تذـل  مامت  رباج ! يا  دـندومرف : ماما  .مدیـشک  هآ  مبلق  هت  زا  مداتفا و  ایند  راگزور و  داـی  هب  يرآ  درک : ضرع  رباـج 
« يراوس  » و یسنج » شزیمآ   » و اه » یندیئوب  « » اه یندینش   » و اه » یندیماشآ   » و اه » یندروخ  : » تسا زیچ  تفه  رد  ایند  ياه  یـشوخ 

« سابل  » و

؛ تسا روبنز  مان  هب  يا  هرشح  ناهد  بآ  هک  تسا  لسع  یندروخ  نیرتذیذل  اما 

؛ تسا ناوارف  اج  همه  رد  هک  تسا  بآ  اه  یندیشون  نیرتاراوگ 

؛ تسا هانگ  مه  نآ  هک  تسا  منرت  ءانغ و  اه  یندینش  نیرتهب 

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5747 

http://www.ghaemiyeh.com


17200 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5748 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ دوش یم  دیلوت  وهآ )  ) ناویح کی  فان  زا  هدش  هدروخ  کشخ و  نوخ  نآ  هک  تسا  کشم  يوب  اه  یندیئوب  نیرتذیذل 

؛ تسا تسپ  وضع  ود  ندش  کیدزن  مه  نآ  تسا و  نارسمه  اب  شزیمآ ، نیرت  یلاع 

؛ تسا هدنشک  یهاگ )   ) مه نآ  هک  تسا  بسا  يراوس  بکرم  نیرتهب 

.دیآ یم  تسد  هب  مشیربا  مرک  زا  هک  تسا  مشیربا  سابل  نیرتهب 

! دشک یمن  قیمع  هآ  نآ  يارب  دنمدرخ  ناسنا  دشاب ، روط  نیا  شعاتم  نیرتذیذل  هک  ییایند 

؛ ِیْبلَق یَلَع  اَهَدَْعب  اَْینُّدلا  ِتَرَطَخ  اَم  ِهَّللا  َوَف  : » دیوگ رباج 

(2 «) .تفاین هار  مبلق  رد  ایند  هظعوم ، نیا  زا  دعب  ادخ  هب  دنگوس 

اوتحم نتم و 

.تسا هداد  رارق  ناسنا  هار  رس  رد  شتمکح  يور  زا  تحلصم و  هب  انب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یملاوع  زا  یکی  ایند ، ملاع 

یتایآ رد  دناد و  یم   (2)« قح ماظن   » »(1) و نیتسار ماظن   » ار ایند  ماظن  دنوادخ  .دسانش  یمن  دنوادخ  زا  رتهب  یـسک  چیه  ار  ملاع  نیا 
نیا  (3) .دنک یم  دای  دنگوس  زور ، بش و  هام و  دیـشروخ و  ات  هتفرگ  ناویح  تابن و  دامج و  زا  ملاع  نیا  تاقولخم  تادوجوم و  هب 

.تسا لئاق  اه  نآ  يارب  ادخ  هک  تسا  يرابتعا  شزرا و  هدنهد  ناشن 

: تسا هدرک  ییامنهار  ایند  زا  ندرب  هرهب  يوس  هب  ار  ام  يا  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 

وت هب  ادخ  هک  نانچ  مه  و  نکم ، شومارف  ایند  زا  ار  دوخ  مهس  و  (4) ؛ َْکَیلِإ ُهَّللا  َنَسْحَأ  امَک  ْنِسْحَأ  اْینُّدلا َو  َنِم  َکَبیصَن  َْسنَت  «َو ال 
« .نک یکین  هدرک  یکین 

17201 ص :

« ًالِطاب امُهَْنَیب  ام  َضْرَْألا َو  َءامَّسلا َو  اَنْقَلَخ  ام  َو  : » ص/27 ( . 3 - ) 1
« ِّقَْحلِاب َضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  َقَلَخ  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َملَا  : » 19/ میهاربا ( . 4 - ) 2

 ... ریوکت و هروس  سمش ؛ هروس  ( . 5 - ) 3
.77/ صصق ( . 6 - ) 4
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دـنک و تشادرب  زاین  نامز  رد  هعرزم  نیا  رد  تشک  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هک  هدرک  یفرعم  ترخآ  هعرزم  ار  ایند  ص )  ) مالـسا ربماـیپ 
(1)« هَرِخْآلا ُهَعَرْزَم  اَْینُّدلا   » .دنک هدافتسا 

ْلَمْعا  » .دـنا هدرک  شرافـس  نآ  ياه  تمعن  ایند و  زا  گرم  هظحل  ات  یتح  ملاع ، نیا  هظحل  هب  هظحل  زا  هدافتـسا  رب  تایاور  زا  یخرب 
« .دنام یهاوخ  هدنز  هشیمه  ییوگ  هک  نک  راک  نانچ  دوخ  يایند  يارب  (2) ؛ ًاَدبَأ ُشیِعَت  َکَّنَأَک  َكاَْینُِدل 

.تسا هتفرگ  لکش  تقلخ  فده  یهلا و  تمکح  ترورض و  ساسا  رب  دنسپ و  دروم  ایند  ملاع  دوجو  لصا  نیاربانب 

يا هنیمز  يرطف ، تبحم  نیمه  دریگ و  یم  همشچرس  ناسنا  ینورد  ترطف  زا  نآ ، تاقلعتم  ایند و  هب  تبـسن  یتسود  رگید ، يوس  زا 
هدشن یهن  ییایند  تاقلعتم  ایند و  هب  تبـسن  ییادتبا  يرطف و  تبحم  ور ، نیا  زا  دوش ، یم  یگدـنز  رد  كرحت  شالت و  راک و  يارب 

.تسا

هزیگنا دراد و  یم  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ناگدید  درب ، یم  لد  نآ ، زا  يا  هشوگ  ره  هک  تسا  قرب  قرز و  رپ  یملاع  ایند ، زین  یفرط  زا 
لد ياه  هرهچ  اه و  قرب  قرز و  نیا  شـشخرد  اه و  هزیگنا  نیا  شکاشک  رد  ات  دـنک ، یم  رادـیب  یمدآ  نورد  رد  ار  فلتخم  ياـه 

.دهد بیرف  ار  دارفا  ابرلد ، زیگنا و 

«. حودمم  » يایند و  مومذم »  » يایند تسا : هدش  میسقت  مسق  ود  هب  ایند  تایاور ، نآرق و  نایب  رد  ور  نیا  زا 

ياه قرب  قرز و  عاتم و  ات  دـهد  یم  رادـشه  ناسنا  هب  دـناد و  یم  بیرف  رورغ و  لماع  ار  اـیند  یگدـنز  يددـعتم ، تاـیآ  رد  نآرق 
(4) .تسا هدش  فیصوت  وهل » بعل و   » هب ایند  یگدنز  هاگ   (3)« .دنکن لفاغ  ار  وا  ناهج  نیا  هدنبیرف 

17202 ص :

ص 183. ج1 ، مارو ، هعومجم  ( . 7 - ) 1
ص 146. ج 1 ، لئاسملا ، طبتسم  لئاسولا و  كردتسم  ( . 8 - ) 2

« روُرَْغلا ِهَّللِاب  ْمُکَّنَّرُغَی  اْینُّدلا َو ال  ُهایَْحلا  ُمُکَّنَّرُغَت  الَف  : » 33/ نامقل و  ِروُرُْغلا » ُعاتَم  َّالِإ  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَم  َو  : » 20/ دیدح ( . 9 - ) 3
« وَْهل ٌبَِعل َو  اْینُّدلا  ُهایَْحلا  اَمَّنِإ  : » 36/ دمحم ( . 10 - ) 4
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« دیدش هقالع   » و یگتسباو » ، » دراد نآ  اب  ناما  یب  يا  هزرابم  دوخ  تامیلعت  رد  مالسا  هچنآ  هدش و  یهن  ایند  اب  هطبار  مالـسا ، رظن  زا 
بجوم دـیآرد ، شندوب  یلیفط  ناسنا و  یگتـسباو  تروص  هب  ایند  ناسنا و  نیب  هقالع  هطبار و  رگا  اریز  .تسا  نآ  رهاـظم  اـیند و  هب 

یعامتجا هبنج  زا  مه  يدرف و  هبنج  رد  مه  ار  يراوگان  موش و  ياهدـمایپ  ددرگ و  یم  ناسنا  یلاع  ياه  شزرا  مامت  يدوبان  وحم و 
.دراد یپ  رد 

: تسا هدرک  یفرعم  هورگ  ود  ایند  اب  هطبار  رد  ار  مدرم  ص )  ) مالسا ربمایپ 

مُُهبَغرأ اِهب  ِساّنلا  ُدَعـسَأَف  ِءایقْـشْألا  يِدیأ  نِم  ِهرُْکلاب  تَعَزَتنا  ِءادَـعُّسلا َو  ُسوُُفن  اهنَع  ْتَعََزن  دَـق  ٍءانَع  ٍهَغُلب َو  ُلِزنَم  ٍءالَب َو  ُراد  اینُّدـلَا  »
(1)؛ اهیف مُُهبَغرأ  اِهب  مُهاقشأ  اهنَع و 

یم روز  هب  ار  نآ  ناتخبدب  دنا و  هدنک  لد  نآ  زا  ناتخبـشوخ  تسا : تمحز  یگدـنز و  نارذـگ  لحم  يراتفرگ و  الب و  يارـس  ایند 
« .تسایند هب  نانآ  نیرت  لیام  مدرم ، نیرت  تخبدب  ایند و  هب  نانآ  نیرت  لیم  یب  مدرم ، نیرت  تخبشوخ  سپ  دنریگ ؛

: دنک یم  بلط  ار  ایند  بح  زا  ییاهر  ادخ  زا  نینچ  نیا  یلامث  هزمحوبا  ياعد  رد  ع )  ) داجس ماما 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ٍدَّمَُحم  َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاَخ  َکِْقلَخ َو  ْنِم  َِکتَرَیِخ  ِِهلآ  یَفَطْـصُْملا َو  َْنَیب  ِیْنَیب َو  ْعَمْجا  ِیْبلَق َو  ْنِم  اَْینُّدلا  َّبُح  ْجِرْخَأ  يِدِّیَـس  »
؛ ِهلآ َو 

تناگدیرفآ و زا  ناگدیزگرب  نیرتهب  شنادـناخ ، تربمایپ و  یفطـصم  نم و  نایم  و  نک ، نوریب  ملد  زا  ار  ایند  تبحم  نم ! ياقآ  يا 
!« نک عمج  شنادناخ ) وا و  رب  ادخ  دورد   ) دّمحم ناربمایپ  شخب  نایاپ 

ییاه هار  لابند  هب  دیاب  تسا و  مومذم  ایند  اب  یتسود  هقالع و  رد  طارفا  هکلب  تسین ، رـش  یهابت و  داسف  ملاع  ًاتاذ  ایند ، ملاع  نیاربانب 
.میشاب ایند  بح  زا  ییاهر  يارب 

17203 ص :

ص 185. ج74 ، راونالاراحب ، ( . 11 - ) 1
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ایند بح  زا  ییاهر  لماوع 

ناهج اب  ناسنا  هطبار  دوخ و  تخانش  فلا )

، تسا مک  رایـسب  وا  یگدنز  گرم و  نایم  هلـصاف  هک  ریذپ  بیـسآ  تسا ، يدوجوم  دـنادب  دسانـشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  دـیاب  ناسنا 
ینغ يوق و  زورما  ددرگ ، بیاصم  نیرتراب  هودنا  ای  اه  يرامیب  نیرت  تخـس  راتفرگ  تسا  نکمم  ادرف  طاشنرپ ، تسا و  ملاس  زورما 
هدرک رپ  ار  ّتیرـشب  خیرات  تاحفـص  نآ  ياه  هنومن  دشاب و  دارفا  نیرتریقف  نیرت و  فیعـض  زا  تسا  نکمم  ادرف  تسا ، دـنمتردق  و 

.تسا

ایند و تبحم  نامزمه  تیلباق  تیفرظ و  وا  لد  و  دوش ؛ یمن  عمج  رفن  ود  تبحم  وا  لد  بلق و  رد  دـنادب  دـیاب  ناـسنا  رگید  فرط  زا 
: هدمآ نینچ  نآرق  رد  .درادن  ار  ادخ  تبحم 

(1)؛ ِهفْوَج یف  ِْنیَْبلَق  ْنِم  ٍلُجَِرل  ُهَّللا  َلَعَج  ام  »

« .تسا هدیرفاین  شنورد  رد  لد  ود  یسک  چیه  يارب  دنوادخ 

تسا یلپ  زا  روبع  نوچمه  ایند ، ملاع  رد  وا  یگدنز  هدشن و  قلخ  ایند  ملاع  يارب  دنادب  دیاب  ناسنا  هتشذگ ، ياه  تخانـش  رب  هوالع 
یم زاب  يدبا  يارس  ترخآ و  زا  ار  ناسنا  نآ ، رهاظم  ایند و  هب  دیدش  هقالع  تسا و  ترخآ  ملاع  هک  یلصا  دصقم  هب  ندیـسر  يارب 

.دوش یم  رت  کیدزن  گرم  يوس  هب  یمدق  دشک ، یم  هک  یسفن  ره  دمهفب  دیاب  وا  .دراد 

هدش هدیرفآ  ترخآ  يارب  وت  هک  نادب  مرـسپ ! : » دسیون یم  نینچ  (ع ) نسح ماما  شدـنزرف  هب  باطخ  يا  همان  رد  ع )  ) یلع ترـضح 
هب ینک و  چوـک  اـیند  زا  تسا  نکمم  هظحلره  هک  هنادواـج ، یگدـنز  هن  گرم  يارب  و  ندـنام ، هـن  نـتفر  يارب  و  اـیند ، يارب  هـن  يا 

(2)« .ییآرد ترخآ 

سفق نمؤم  رهب  زا  تسا  ناهج  سب              تسا و  نایز  ایند  دوس  همه 

17204 ص :

.4/ بازحا ( . 12 - ) 1
همان 31. هغالبلا ، جهن  ( . 13 - ) 2
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(1) شین ياج  ترخآ  رد  شون  دوب  شیوخ               دنب  زا  ددرگ  اهر  ندرم  هب 

: تیاکح

! تخادنا نییاپ  ار  شرس  ییانتعا ، یب  اب  لولهب  .تشذگ  یم  اجنآ  زا  دیـشرلا  نوراه  اضق  زا  .دوب  هتـسشن  یلپ  طسو  رد  لولهب  يزور 
! زیخرب اجنیا  زا  يا ؟ هتسب  ار  هار  يا و  هتسشن  لپ  طسو  ارچ  هناوید ! لولهب  يا  تفگ : دیسر ، يو  کیدزن  دیشرلا  نوراه  هک  هاگنآ 

، يا هدیزگ  نکسم  يا و  هتفرگ  رارق  لپ  يور  نینچ  نیا  هک  وگب  تدوخ  هب  ار  اه  فرح  نیا  نوراه ! يا  تفگ : وا  باوج  رد  لولهب 
يا هدـنام  نآ  يور  رب  دوـخ  وـت  .تسا  هاگرذـگ  يزرو ، یم  قـشع  نآ  هب  تبـسن  يا و  هدرک  هتـسباو  نآ  هب  ار  تدوـخ  هـک  ییاـیند 

تشاد و دـهاوخن  ماود  نادـنچ  لپ  نیا  هک  نادـب  نوراه ! يا  .يا  هدرک  شومارف  ار  فرط  نآ  هک  يا  هدـش  لوغـشم  ایند  هب  ناـنچنآ 
(2) .دش دهاوخ  خلت  تماک  رد  تیاهوزرآ  لامآ و  همه 

یم رظن  رد  دوخ  شنیرفآ  تیاغ  اب  راگزاس  یفده  یگدنز  رد  دنک ، كرد  ار  ناهج  اب  شیوخ  هطبار  تخانـش و  ار  دوخ  ناسنا  رگا 
.تسا نادواج  تایح  اهنت  فده ، نآ  دریگ و 

ایند بح  ءوس  بقاوع  ایند و  تخانش  ب )

رد دنوادخ  ور  نیا  زا  .دوش  یم  اهر  ایند  هب  یگتـسباو  ماد  زا  تسا ، یناف  رابتعا و  یب  ایند  هک  دـسرب  رواب  نیا  هب  دـنادب و  ناسنا  رگا 
(3) .تسا هدرک  یفرعم  هدوهیب  هچیزاب و  ار  ایند  هتشاد و  رذح  رب  ایند  هب  یگتسباو  ماد  زا  ار  شناگدنب  میرک ، نآرق 

یندـش ماـمت  شتمعن  شیارآ و  یندـش و  هدـیرب  اـیند  رخف  .دـینکن  تـبغر  اـیند  يدـنمجرا  تزع و  رد  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماـما 
(4)« .تسا

17205 ص :

.يدجم هللا  ءاطع  ( . 14 - ) 1
ص 28. تربع ، هنیآ  ص 22 و  قشع ، رهش  ياه  تیاکح  ( . 15 - ) 2

.20/ دیدح ( . 16 - ) 3
خ 98. هغالبلا ، جهن  ( . 17 - ) 4
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: دیامرف یم  يرگید  تیاور  رد  ع )  ) یلع ماما 

هُکِرُْدی (1)؛ َال  ٍلَمَأ  ُهُکُْرتَی َو  َال  ٍصْرِح  ُهُّبُِغی َو  َال  ٍّمَه  ٍثاَلَِثب  اَْهنِم  َطاَْتلا  اَْینُّدلا  ِّبُِحب  ُُهْبلَق  َجَِهل  ْنَم  »

نادب هک  يدیما  دیاین و  گنچ  هب  هک  ییوزرآ  درادـن و  نایاپ  هک  یهودـنا  تسا : هتـسب  لد  تلـصخ  هس  هب  ددـنب ، ایند  هب  لد  هک  ره 
« دسرن

: تفگ نیریـش  شرـسمه  هب  يزور  .دروخ  یم  هطوغ  ربکت  رورغ و  رد  هراومه  هک  دوب  یناساس  گرزب  ناهاشنهاش  زا  زیورپ  ورـسخ 
! دوب یمئاد  شاک  يا  اما  تسا ؛ شوخ  یهاشداپ  »

(2) !« .دیسر یمن  وت  هب  دوب ، یمئاد  رگا  : » تفگ وا  هب  .داد  وا  هب  يزیمآ  تربع  خساپ  شرسمه 

نآ شوگ  زآ ، نآ  مشچ  ربک ، نآ  رـس  هک  تسا  یمادـنا  نوچمه  اـیند  : » دـندومرف یتیاور  رد  هک  تسا  ع )  ) قداـص ماـما  هب  بوسنم 
لاوز شا  هرمث  یتسین و  شدوب  يربخ ، یب  تلفغ و  نآ  بلق  بجع ، نآ  ياپ  توهـش ، نآ  تسد  ییاـمندوخ ، اـیر و  نآ  ناـبز  علو ،

و دـنک ، ینازرا  علو  صرح و  درادـنپ  شوکین  هک  ره  هب  و  دـهد ، وا  هب  ینیب  دوخ  ربـک و  دریگ ، تسود  ار  نآ  یـسک  ره  سپ  .تسا 
دنک نآ  هدارا  هک  ار  یسک  و  دناشوپ ، ایر  هماج  دیاتـسب  ار  وا  هک  یـسک  رب  و  دزادنا ، رد  عمط  زآ و  هب  ددرگ ، وا  بلاط  هک  ار  یـسک 

دوبان دـتفا  يو  دنـسپ  وا  ياه  عاتم  هک  ار  یـسک  و  دزاس ، لفاغ  دـنک  داـمتعا  وا  هب  هک  ار  یـسک  و  دـنک ، ینیبدوخ  بجع و  راـتفرگ 
(3)« .دنک هناور  شتآ ، شهاگرارق ، هاگیاج و  هب  دزروب  لخب  دنک و  عمج  يویند  ياه  عاتم  هک  ار  یسک  و  دزاس ،
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ناما رد  سک  چیه  نآ  زا  دشابن  ناهج                          ماد  تسا ، یماد  هدنبیرف 

 (1) مار هراما  سفن  نسوت  دنک  ماد                    هناد  زا  دسانشب  هک  سک  نآ  زج 

يرادن رقف و  ات  هتفرگ  اه  تبیصم  نازیزع و  گرم  زا  .تسا  هدرک  تباث  ام  يارب  يددعتم  ياه  هویـش  هب  ار  شیئافو  یب  مه  ایند  دوخ 
! هزاوآرپ رادمان و  دارفا  ییاهنت  تبرق و  نادنمتورث و 

هدش تیاکح 

مدرم همه  دینک و  نهپ  یماعط  هرفس  مگرم  زا  دعب  تفگ : شردام  هب  دید ، گرم  هناتـسآ  رد  ار  دوخ  ینودقم  ردنکـسا  هک  یماگنه 
هداد تسد  زا  ار  یتسود  زیزع و  هک  یناسک  رگم  دـنریذپب ، ار  توعد  نیا  ناگمه  هک  دـینک  مالعا  دـیامن و  توعد  نآ  هب  ار  روشک 

یلاحـشوخ ردنکـسا  يازع  رد  ناگدـننک  تکرـش  ات  دـننکن  تکرـش  سلجم  رد  زگره  دـنا  هداد  تسد  زا  زیزع  هک  یناـسک  .دـنا و 
.دشابن مأوت  مغ  نزح و  اب  نارگید  يازع  سلجم  دننام  ردنکسا  يازع  سلجم  دننک و  یلاحشوخ 

تکرـش ماعطا  ازع و  مسارم  رد  هک  دـندرک  مالعا  روشک ، مدرم  همه  هب  ردنکـسا ، تیـصو  قباـطم  تفر ، اـیند  زا  ردنکـسا  هک  یتقو 
ياضعا رگید  ردنکـسا و  ردام  دنـشاب ! هدشن  راتفرگ  يزیزع  تسود و  گرم  تبیـصم  هب  ناگدننک ، تکرـش  هکنیا  طرـش  هب  دننک ،

رما نیا  تلع  زا  سلجم  ناراذگ  تمدـخ  زا  درکن ، تباجا  ار  نانآ  توعد  یـسک  چـیه  یلو  دنتـسشن ؛ راظتنا  رد  اه  تعاس  هداوناخ ،
.دندش ایوج 

همه هک  دـیدرک  رما  امـش  دـنتفگ : « ؟ روطچ دندیـسرپ : دـیا ؛ هدرک  عنم  توعد  نیا  تباـجا  زا  ار  ناـنآ  دوخ  امـش  دـنتفگ : خـساپ  رد 
طرـش نیا  ياراد  هک  تسین  یـسک  مدرم  همه  نیا  نایم  رد  دنـشاب ! هدادن  تسد  زا  ار  یبوبحم  زیزع و  هکنآ  طرـش  هب  دننک ، تکرش 

رطاخ یلـست  ارم  تیلـست  هار  نیرتهب  اب  مدنزرف  : » تفگ درب و  یپ  ارجام  لصا  هب  دینـش  ار  بلطم  نیا  ردنکـسا  ردام  هک  یتقو  .دـشاب 
(2)« .داد
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أـشنم ار  ایند  بح  ص )  ) ربمایپ .درادزاب  هلیذر  نیا  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  زین  ایند  هب  یگتـسب  لد  راوگان  ياهدمایپ  بقاوع و  تخانش 
: دناد یم  اه  یکین  هدننکدوبان  ناهانگ و 

(1)؛ هَنَسَح ِّلُک  ِطاَبْحِإ  ُبَبَس  ٍهَئِّیَس َو  ِّلُک  ُحاَتْفِم  ٍهَئیِطَخ َو  ِّلُک  ُْسأَر  اَْینُّدلا  ُّبُح  »

« .دشاب یم  يریخ  راک  ره  يدوبان  ببس  یهانگ و  یتشز و  ره  دیلک  و  یهابتشا ، اطخ و  ره  سأر  ایند  بح 

(2)؛ ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  :» دراد داقتعا  هک  یسک  يرآ 

(3)؛ ٍقاب ِهَّللَا  َْدنِع  ام  ُدَْفنَی َو  ْمُکَْدنِع  ام  :» دراد داقتعا  زین  و  دنوش » یم  یناف  دنتسه  نیمز  يور  هک  یناسک  همه 

بح و ددنب و  یمن  لد  نآ  تاقلعتم  ایند و  نیا  هب  زگره  .دشاب » یم  یقاب  تسادـخ  دزن  هچنآ  دور و  یم  نیب  زا  تسامـش ، دزن  هچنآ 
: دنک یم  اوجن  نینچ  دوخ  سفن  اب  هراومه  دنک و  یم  نوریب  دوخ  لد  زا  ار  نآ  هب  یگتسبلد 

تسا داماد  یسب  دقع  رد  هک  تسا  یسورع  نیاک  دنبَم             هد  رگ  هوشع  نزریپ  نیا  رب  لد 

(4) تسا داینب  یب  عقوم و  یب  همه  شساسا  هک  طابُر        هنهک  نیا  رس  رب  نزم  سنُا  همیخ 

ترخآ يارس  گرم و  دای  ج )

نآ زا  یکدنا  رادـقم  هب  هک  يروط  هب  دـنک ؛ یم  رییغت  ایند  هب  تبـسن  ناسنا  هاگدـید  جـیردت  هب  نآ ، دای  گرم و  رد  لمأت  رکفت و  اب 
.دش دهاوخن  داجیا  ایند  وا و  نیب  یگتسب  لد  ددرگ و  یم  یضار 

: دیامرف یم  ع )  ) یلع ترضح 

« دوش دونشخ  كدنا  هب  ایند  زا  دنک ، رایسب  گرم  دای  هکنآ  (5)؛ ریِسَْیلِاب اَْینُّدلا  َنِم  َیِضَر  ِتْوَْملا  ِرْکِذ  ْنِم  َرَثْکَأ  ْنَم  »
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دیوگ یم  هدیبعوبا 

: دندومرف ترضح  .مدرگ  دنم  هرهب  نآ  ببس  هب  ات  امرفب  نم  هب  ینخس  نک و  هظعوم  ارم  مدرک : ضرع  ع )  ) رقاب دمحم  ماما  هب 

(1)؛ اَْینُّدلا ِیف  َدِهَز  اَّلِإ  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ٌناَْسنِإ  ِْرثُْکی  َْمل  ُهَّنِإَف  ِتْوَْملا  َرْکِذ  ِْرثْکَأ  َهَْدیَبُع  َابَأ  اَی  »

« .دوش یم  تبغر  یب  ایند  هب  تبسن  دنک ، دای  رایسب  ار  نآ  یناسنا  ره  اریز  نک ! دای  ار  گرم  دایز  هدیبع ! وبا  يا 

تتسَپ دزاس  خرچ  هک  نیشن  رایشه  تتسم                      ایند  ّبح  بارش  هدرک  يا 

تتسد       رد  دوبن  يزور  هس  ود  زا  شیب  انَح                        دننام  هک  وشم  ناهج  رورغم 

هدش تیاکح 

فارـص تفر ، فاّرـص  .درخب     يزیچ  اـت  تفر  رازاـب  هب  درک و  نزو  هناـخ  رد  اـه  نآ  تشاد ، هناـخ  رد  ِرز  يرادـقم  یحلاـص  درم 
فاّرص دروآرب ! لد  زا  يا  هلان  دیشک و  یهآ  راکوکین  درم  .تسا  مک  نآ  نزو  رانید  کی  هزادنا  هب  تفگ  درک و  نزو  ار  وا  ياهرز 

دیآ صقان  نم  تانـسح  هک  ازج  زور  تمایق ، رازاب  رد  هک  تسا  نآ  زا  نم  يراز  تفگ : ینک ؟ یم  يراز  نینچ  رازاب  رد  ارچ  تفگ :
!؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نم  لاح 

.دنک یم  اهر  ییایند  تاقلعت  زا  ار  ناسنا  تمایق  گرم و  دای  يرآ 

هدش تیاکح 

اه هزاغم  اهراد  هزاغم  اه  بش  .دنرادن  برد  اه  هناخ  اه و  هزاغم  دید  وا  .دید  بیجع  ياهزیچ  دش و  يرهش  دراو  نینرقلاوذ  ردنکسا 
.دنور یم  هناخ  هب  هرک و  اهر  ار 

رد ار  اهربق  هک  دوب  نیا  رهـش  نآ  رگید  بیجع  روما  زا  .دـیدن  يزیچ  ینابرهم  تبحم و  رهم و  زج  دـنام و  رهـش  نآ  رد  يزور  دـنچ 
.دوب هدش  هتشون  یگلاس  ات 30  نینس 15  اهربق  يور  هکنیا  رگید  .دندوب  هداد  رارق  اه  هناخ  يولج 
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یسک اجنیا  تسا و  دزد  يارب  نابرد  رد و  ًالوا  تفگ : درمریپ  .دیـسرپ  وا  زا  ار  بیاجع  نیا  نایرج  دید و  ار  رهـش  نادرمریپ  زا  یکی 
ناگدرم سک  ره  تسا و  اه  هناـخ  يولج  رد  اـهربق  هکنیا  رگید  لـیلد  ًاـیناث  .تسا  عناـق  دراد ، هچنآ  هب  سک  ره  دـنک و  یمن  يدزد 

ربق هب  نامنامـشچ  مییآ ، یم  نوریب  هناخ  زا  هک  حبـص  زور  ره  هک  تسا  نآ  مه  شتلع  .دـنک  یم  نفد  دوخ  هناـخ  يولج  رد  ار  دوخ 
هتشون یگلاس  ات 30  نینـس 15  اهربق  يور  هکنیا  تلع  اما  میدنبن ؛ لد  ایند  هب  میتفیب و  گرم  دای  هب  دـتفیب  نامناتـسود  ناگتـشذگ و 

 (1) .میروآ یمن  باسح  هب  رمع  ءزج  ار  اه  نآ  ام  مینارذگ و  یم  باوخ  رد  ار  دوخ  رمع  فصن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدش ،

ناسنا راتفر  راتفگ و  رب  دنوادخ  تراظن 

ناسنا راتفر  راتفگ و  رب  دنوادخ  تراظن 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  .هملع  هب  طاحا  ام  ددعب  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 

« يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا  »

ریز زیچ  همه  .تسا  یفخم  نیبرود  همه  راگنا  تسین ، يربخ  مینک  یم  رکف  ام  هک  یتسه  نیا  هک  دوب  نیا  هب  عجار  لـبق  هسلج  ثحب 
/51 و 52) رفاغ « ) مُُهتَرِذْعَم َنیِِملاَّظلا  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  ُداهْشَْألا ، ُموُقَی  َمْوَی  َو  : » دیوگ یم  دراد  هیآ  کی  نآرق  .تسا  رظن 

دهاش ادخ  میتفگ : .تسین  ات  ود  یکی و  دهاش  دوش  یم  مولعم  نیا  .دنزیخ  یم  اپ  هب  اهدهاش  همه  تمایق  زور  .اهدـهاش  ینعی  داهـشا 
نیمز .تسا  دـهاش  موصعم  ماما  .تسا  دـهاش  ربمغیپ  .میتفگ  ار  شتایآ  دنتـسه ، دـهاش  اـه  هتـشرف  .میتفگ  بشید  ار  شتاـیآ  .تسا 

رد یلیـس  اب  نم  هک  دـهد  یم  تداهـش  تسد  نیا  ینعی  .تسا  دـهاش  ندـب  ياضعا  .تسا  دـهاش  نامز  .میتفگ  بشید  .تسا  دـهاش 
: دیوگ یم  دـنک و  یم  هلگ  تم  ایق  زور  مرجم  هک  دراد  هیآ  کی  نآرق  .متفر  اجک  هک  دـهد  یم  تداهـش  اپ  .مدز  یـسک  هچ  شوگ 

متسه نارگن  ( 24/ رون « ) َنُولَمْعَی اُوناـک  اـِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ْمِهیِدـْیَأ َو  ْمُُهتَنِْـسلَأ َو  ْمِْهیَلَع  ُدَهْـشَت  َمْوَی  « ؟ یهد یم  تداهـش  نم  هیلع  ارچ  هک 
.دوش دایز  مک و  هملک  کی  اه  هیآ  یضعب 
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تمایق رد  ناسنا  ندب  ياضعا  یهاوگ  - 1

« الُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ   » .دـهد یم  تداهـش  زیچ  همه  تمایق  زور  هک  امـش  روضح  هب  منک  ضرع 
.بلق ینعی  داؤفلاو »  » .مشچ ینعی  رصبلاو »  » .ناگدنونش ینعی  مرتحم ، نیعمتسم  دنیوگ : یم  .تسا  شوگ  ینعم  هب  عمـس  ( 36/ ءارسا )

نیبب .متفگ  هنومن  باب  زا  ار  اهنیا  ینعی  نیا  َِکئلوُأ » ُّلُک  : » دـیوگ یم  .دـنهد  یم  یهاوگ  َداؤُْفلا » َرَـصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  : » هتفگن دـعب 
، شوگ .متفگ  هنومن  باب  زا  ار  رفن  هس  نیا  ینعی  رفن ، هس  نیا  لک  ینعی  هن  ناشلک ، اقآ  رفعج  اقآ ، نیسح  اقآ ، نسح  میوگ : یم  ًالثم 
: دیوگ یم  ات  هس  نیا  زا  دـعب  دـیوگ ، یم  ار  دروم  هس  رمک ، رـس ، غامد ، تسد ، اپ ، ینعی  کئلوا » لک  : » دـیوگ یم  دـعب  لد ، مشچ ،

« الُؤْسَم ُْهنَع  َناک   » .دوب هنومن  باب  زا  دروم  هس  نیا  ینعی  کئلوا » لک  »

.دوش یم  دابآ  ام  تکلمم  ًالـصا  دوش ، تسرد  رگا  تراظن  ثحب  نیا  مییوگب ؟ میهاوخ  یم  هچ  بشما  .میتفگ  بشید  ار  اهنیا  ـالاح 
یمن پاچ  ام  روشک  رد  لطاب  زیچ  دـشاب ، يوق  شتراظن  رگا  داشرا  تسیچ ؟ شلکـشم  .دنـسیون  یم  طلغ  ياه  فرح  اه  باـتک  رد 

حبص زامن  یهاگ  امیپاوه  ياهزاورپ  .تسا  رت  ملاس  یگنهرف  رظن  زا  روشک  دشاب ، رتهب  داشرا  تراظن  هچره  .تسا  تراظن  نیا  .دوش 
.تسا هدز  باتفآ  رگید ، ياج  رهـشوب و  سابعردنب و  ًالثم  دیـسر  مه  یتقو  .دـنک  یم  راوس  رفاسم  حبـص  ناذا  زا  لبق  .دوش  یم  اضق 

راوس ام  دوش  یم  اضق  نامزامن  نوچ  اقآ  دنیوگب : دننک و  باصتعا  .دننک  یمن  تراظن  رفس  نیا  رب  نارفاسم  هک  تسا  نیا  رطاخب  نیا 
اهرفاسم زامن  همه  دراد ؟ ریخأت  زاورپ  دییوگ : یم  دنک ، رید  امیپاوه  همدخ  نیا  زا  یکی  رگا  روطچ  .دـیتسیاب  هقیقد  جـنپ  .میوش  یمن 

جنپ تسا و  تعکر  ود  حبـص  زامن  .دـنناوخب  ار  حبـص  زامن  دـیهدب  هزاجا  .امیپاوه  ياه  شک  تمحز  زا  یکی  ریخأت  کی  هزادـنا  هب 
.دوشب تراظن  دیاب  زیچ  همه  .دشک  یم  لوط  هقیقد 
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هعماج عاضوا  زا  نالوؤسم  یهاگآ  موزل  - 2

« قاوسالا یف  یشمی  (، » 7/ ناقرف « ) ًاریِذَن ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ِقاوْسَْألا  ِیف  یِـشْمَی  َو  : » دـیوگ یم  نآرق  رد  ار  ربمغیپ  ارچ 
هار اهربمغیپ  همه  ینعی  ( 20/ ناقرف « ) ِقاوْسَْألا ِیف  َنوُشْمَی  َو  : » دـیوگ یم  رگید  هیآ  ام ، ربمغیپ  هن  .دور  یم  هار  رازاـب  رد  ربمغیپ  ینعی 

مدرم یعاـمتجا  طـباور  يداـصتقا و  لـئاسم  همه  رب  دـیاب  نیملـسم  یلو  ینعی  هچ ؟ ینعی  رازاـب  رد  ربـمغیپ  نتفر  هار  نـیا  .دـنتفر  یم 
عجرم هب  ار  سمخ  دـنیوگ : یم  هک  ییاه  لیلد  زا  یکی  دـیاش  تسیچ ؟ سنج  زورما  تسا ؟ یـسک  هچ  اـب  یـسک  هچ  .دـنک  تراـظن 
لاسما .دوب  نویلیم  جنپ  شسمخ  لاسراپ  اقآ  نیا  .دشاب  ربخ  اب  داصتقا  عضو  زا  دیاب  دیلقت  عجرم  هک  دشاب  نیا  شیانعم  دیهدب ، دیلقت 

، دشاب ربخ  اب  مدرم  زا  دیلقت  عجرم  رگا  .تسا  هدش  فیعـض  دنک ، دشر  هکنیا  ضوع  لاح  هب  ات  لاسراپ  .تسا  شـسمخ  نویلیم  کی 
.تسا شتسد  رد  داصتقا 

هلماعم ( 282/ هرقب « ) مُِکلاجِر ْنِم  ِْنیَدیِهَـش  اوُدِهْـشَتْسا  َو   » .دیریگب دهاش  ود  دـینک  یم  هلماعم  رگا  دـیوگ : یم  مینک ، یم  هلماعم  اباب 
تلادـع هب  .دراد  یناور  شمارآ  دـهاش  نیا  .مدوـب  دـهاش  نم  وـگب  امـش  دورب ، مداـی  تسا  نکمم  ادرف  .دنـشاب  دـهاش  ود  مینک  یم 

.مینک تراظن  رگیدمه  رب  ...لاح  ره  هب  ...ینعی  طسقا » «، » یندا کلذ   » .تسا شخبمارآ  .تسا  رت  کیدزن 

یم ار  رگیدمه  همه  دنوش و  یم  عمج  اهرادلوپ  ارقف و  دجسم  رد  بوخ  دنیایب ، دجـسم  هب  مدرم  همه  دنتفگ ، هالـصلا  تماق  دق  رگا 
مدآ یتـقو  .دـهاوخ  یم  ماو  ینـالف  .تسا  هدـنام  شا  هیزیهج  رد  ینـالف  .دراد  رتـخد  ینـالف  .دنـسانش  یم  ار  رگیدـمه  راـک  .دـننیب 

يربهر مظعم  ماقم  هک  يراطفا  نیا  .مینک  یم  لح  نامدوخ  رد  ار  تالکـشم  هرخالاب  .دیـسرپ  ار  رگیدمه  لاوحا  دـید ، ار  رگیدـمه 
نامه رد  ار  ناشتالکشم  نیلوئسم  تعاس  راهچ  هس  .دشک  یم  لوط  تعاس  مین  شراطفا  دهد ، یم  یتکلمم  نیلوئسم  هب  رابکی  یلاس 
.دراد ریزو  هب  يراک  لیکو  .دراد  لیکو  هب  يراک  يرادناتـسا  .دراد  يرادناتـسا  هب  يراک  فاقوا  سیئر  .دننک  یم  لح  ماما  هینیـسح 

همه یلو  .دشکب  لوط  اه  تدم  دیاش  مینیبب ، ار  رگیدمه  ًادعب  دشاب  هتـساوخ  اهنیا  زا  کیره  نوچ  .دننیب  یم  ار  رگیدـمه  اجنآ  همه 
هب زاین  دنوش ، عمج  دجسم  رد  همه  اینغا  ارقف و  رگا  .دنیوگ  یم  مه  هب  هداتسیا  ار  ناشیاه  فرح  همه  .دنتـسه  عمج  اجکی  نیلوئـسم 

.درادن ای  هتـسب  دقع  .درادن  ای  دراد  رتخد  ناشیا  میتسرفب  سرزاب  هک  .میرادن  دادرخ  هدزناپ  داینب  یتسیزهب و  هب  .میرادن  دادـما  هتیمک 
زا ریغ  نیا  تسه ، اهدجسم  رد  هک  یجیسب  نیا  .میرادن  ربخ  ار  رگیدمه  تالکشم  .دیوگ  یم  غورد  ای  دیوگ  یم  تسار  .دراد  رسپ 

حبص هب  حبـص  .تسا  درمریپ  هدزناش  ای  تسا  نزریپ  هدزناش  هلحم  نیا  رد  تسه ؟ نزریپ  دنچ  دجـسم  نیا  رد  دنک  هاگن  یتینما  هلأسم 
نوریب ناتـسبات  ای  .دنامن  خی  فرب و  رد  نان ، ددع  کی  يارب  درمریپ  نیا  .دـهدب  اهدرمریپ  نیا  هناخ  رد  دریگب و  نان  ات  هدزناش  جیـسب 

ریپ شبحاص  هک  دیآ  یم  فرب  هناخ  دنچ  .دشاب  جیـسب  فقو  نم  هناخ  دـنک  یم  تیـصو  دریمب ، تساوخ  رگا  مه  درمریپ  نیا  .دـیاین 
دایز شتاکرب  دوش  ناتسب  هدب و  .میزیر  یم  نییاپ  ار  امش  هناخ  فرب  ام  دیوگ : یم  جیسب  دبورب ؟ ار  اه  فرب  دورب  دناوت  یمن  تسا و 

ُْمْتنَـسْحَأ ْنِإ  .ینیب «  یم  ریخ  یناـسرب ، ریخ  دـیوگ : یم  نآرق  .مناوـخب  نآرق  ددرگ ! یمرب  .زادـنا  هـلجد  رد  نـک و  یکین  وـت  .تـسا 
؟ متـسه شرکون  نم  رگم  وگن : .ینیب  یم  دب  ینک ، دب  اهَلَف » ُْمتْأَسَأ  ْنِإ  َو   » .ینیب یم  ریخ  يدناسر ، ریخ  ( 7/ ءارسا « ) مُکِسُْفنَِأل ُْمْتنَسْحَأ 

.میشاب رگیدمه  راک  رظان  هچ ! نم  هب 
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هک اـم  یتح  .میتـسه  ردارب  امـش  اـب  اـم  .دـنک  تمحر  ادـخ  دوب ؟ روطچ  نم  ثحب  اـقآ  مسرپ : یم  رفن  دـنچ  زا  منک  یم  تبحـص  نم 
دنچ نم  هرمن  یتئارق  ياقآ  دیـسرپ : یم  نم  زا  شا  ینارنخـس  زا  دعب  يرهطم  موحرم  اهراب  میدـش ، یمن  باسح  مه  يرهطم  درگاش 

دجـسم اقآ  دسرپب : هلحم  ياه  هچب  زا  زامنـشیپ  تسا ؟ دـنچ  نم  هرمن  دیـسرپ : یم  یلو  مدـش  یمن  باسح  مه  شدرگاش  نم  تسا ؟
نیا .یناوخ  یم  زامن  دـنک  .یناوخ  یم  زاـمن  دـنت  مورب  تناـبرق  اـقآ  دـیوگ : یم  یکی  .يداد  شلوط  اـقآ  دـیوگ : یم  تسا ؟ روطچ 

.تسا مهم  یلیخ  اه  یسرپلاوحا  نیا  .میشاب  هتشاد  ربخ  رگیدمه  لد  زا  .میشاب  رگیدمه  رب  رظان  ینعی  قاوسالا » یف  یشمی  »

لوئـسم اه  هعمج  ماما  .دنتـسه  نویزیولت  ياپ  اهنآ  زا  يا  هدـع  ًامتح  هن ؟ اـی  دـسر  یم  اـه  هعمج  ماـما  شوگ  هب  نم  فرح  مناد  یمن 
هعمج ماما  اما  دنک ، یم  شخپ  دنک و  یم  عمج  ار  تاکز  دادما  هتیمک  .تسا  دادـما  هتیمک  يرجم  هچرگ  .دنتـسه  روشک  رد  تاکز 
.دشاب مارح  هکنیا  هن  اج  یب  .دوش  یم  جرخ  اج  یب  تاکز  ياه  لوپ  .دننک  یمن  تراظن  اه  هعمج  ماما  زا  یـضعب  .دنک  تراظن  دـیاب 
.تسین هناخزامن  نلاس  ناش  هسردـم  رد  دـنناوخ  یم  زامن  دـنهاوخ ، یم  نلاـس  ون  لـسن  .تسین  بجاو  هک  دوش  یم  ییاـهزیچ  جرخ 

هناخلاسغ ناشیارب  دنریم ، یم  ریپ  رفن  جنپ  .دنریم  یم  رفن  دنچ  لاس  رد  الاح  .دنزاس  یم  هناخ  يوش  هدرم  دنراد  یمرب  ار  تاکز  لوپ 
جنپ يارب  دنزاس ، یمن  نلاس  ون  لسن  تسیود  يارب  ینعی  .دنرادن  اج  دنناوخب ، زامن  دهاوخ  یم  هک  ون  لسن  هچب  تسیود  دنزاس ، یم 

.مینک باسح  ار  تیولوا  ام  هک  تسا  نیا  رطاخب  نیا  .دنزاس  یم  هناخلاسغ  دنریم  یم  هک  ینزریپ  درمریپ و  ات 

اه هعمج  ماـما  هیقف  تیـالو  ناگدـنیامن  تسا و  هیقف  تیـالو  هجدوب  زا  تاـکز  دومرف : يربهر  مظعم  ماـقم  اـه ، هعمج  ماـما  تراـظن 
ءاضما دیوگ : یم  دهد ، یم  هقرو  کی  دادما  هتیمک  یسیاوردور  رد  دنیآ  یم  روطنیمه  ناشیاه  یضعب  .دننک  باسح  دیاب  دنتـسه و 

لوپ یلیخ  لاسما  ناـموت  دراـیلیم   450 یتـفرگ ؟ ار  لوپ  نیا  هچ  يارب  بوخ  درادـن ، یـسیاوردور  .دـننک  یم  ءاـضما  مه  اـهنآ  نک ،
، هدنام تابجاو  هلأسم  هدنام و  تاکز  هلأسم  تسا ، هدنام  زامن  هلأسم  ات  دنرادن ، هیزیهج  اهرتخد  ات  دنرادن ، رـسمه  اه  ناوج  ات  .تسا 

هتـشاد لوپ  نیـسح  ماما  دوخ  دیزاسب ؟ هینیـسح  امـش  دنرادن ، دجـسم  هک  ییاج  دهد  یم  هزاجا  یـسک  هچ  .میرادن  هینیـسح  تقو  ام 
مرحم مجنپ  زا  رگید  نآلا  .دوب  زور  هد  میدـق  هتبلا  .تسا  زاب  شرد  زور  هد  لاـس  رد  هینیـسح  دجـسم ؟ اـی  دزاـس  یم  هینیـسح  دـشاب ،
.تسا زاب  لاس  لوط  رد  دجسم  .تسا  زاب  زور  هد  یلاس  هینیسح  .دندرک  یم  عورـش  مرحم  لوا  زا  اه  میدق  .دنک  یم  هضور  هب  عورش 

میهد یم  تاکز  یطرش  هب  ام  دنتفگ : یم  مدرم  رخآ  يزاس ؟ یم  هینیسح  يا  هزاجا  هچ  هب  امـش  درادن ، دجـسم  يا  هقطنم  کی  یتقو 
یم ماما  مهـس  وت  هب  یطرـش  هب  نم  میوگب : مورب و  دیلقت  عجرم  دزن  نم  .دننک  یتلاخد  نینچ  دنرادن  قح  مدرم  .دـنزاسب  هینیـسح  هک 

، اه باتک  رب  تراظن  .تسا  فیعـض  یلیخ  تراظن  .هچ  ام  هب  تسا  نامز  ماما  لوپ  .یهدـب  مدوخ  هب  ار  ماما  مهـس  رایتخا  وت  هک  مهد 
...رب تراظن 
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باتک رد  سانش  رنه  سانش ، مدرم  سانـش ، مالـسا  ات  هس  .تشاد  شرورپ  شزومآ و  رد  رظان  میت  کی  يربهر  مظعم  ماقم  شاک  يا 
رد هاگـشناد و  رد  ییاـه  فرح  ردـقنیا  دراد ؟ ترورـض  ردـقچ  دـنناوخ  یم  هکنیا  دـنناوخ و  یم  يزیچ  هـچ  .دـندوب  یـسرد  ياـه 
ام ملپید  تقونآ  .تسا  تاعالطا  طقف  تسین ، مه  دارفا  زاـین  .تسین  مه  بحتـسم  تسین ، بجاو  هک  دـنناوخ  یم  شرورپ  شزومآ و 

، دوش یم  داتعم  .دروخ  یم  هصغ  .درادـن  اـج  مه  تلود  دـنوش ، مادختـسا  دـنهاوخ  یم  همه  درادـن ، رنه  اـم  يوجـشناد  درادـن ، رنه 
یم قـالط  دوز  درک ، دـقع  هک  مه  ـالاح  دریگ ، یم  هناـهب  .دریگ  یم  نیمز  رید  داـتفا ، بقع  شجاودزا  .داـتفا  یم  بقع  شجاودزا 

...تراظن میت  .تسا  رنه  یب  ام  سناسیل  .تسا  رنه  یب  ام  ملپید  هکنیا  يارب  تسا  دنب  مه  هب  اهنیا  همه  .دهد 

نادنزرف روما  رب  نیدلاو  تراظن  - 3

.ییوگ یم  دـب  ییوگ ، یم  بوخ  ییوگ ؟ یم  هچ  نویزیولت  رد  .یتـسه  مق  هبلط  وت  یتـئارق  .دـنک  تراـظن  نم  رب  هیملع  هزوـح  دـیاب 
رب تراظن  يدرک ، دازآ  ار  تا  هچب  یتقو  بوخ  .دنـشاب  دازآ  نک  ناشلو  .دنتـسه  هچب  اباب  مییوگ : یم  روطنیمه  یخیبوت ، يرکـشت ،

.دیشاب هتشاد  نظ  ءوس  ناترسپ  رتخد و  هب  میوگ  یمن  نم  .تسا  نظ  ءوس  زا  ریغ  تراظن  .تسا  یـسوساج  ریغ  تراظن  یتشادن ، هچب 
.دنک یم  رکف  يرگید  زیچ  هب  دور  یم  .تسین  امش  هچب  امش ، هچب  رگید  ًالـصا  يدرک  شلو  .دینکن  مه  ناشلو  اما  .دینک  یـسوساج 

: تفگ .تسا  نآ  يور  حادم  سکع  دید  درک  دـنلب  ار  راون  دوب  شرانک  هک  ییاقآ  .داتفا  ناوج  هچب  تسد  زا  راون  دهـشم ، نیمه  رد 
شردپ رـس  هکنیا  يارب  ییاه ! ملیف  هچ  ! هوا هوا  هوا  تفگ : تشاذگ و  رتویپماک  رد  تفر  .تسا  یبهذـم  ردـقچ  ناوج  نیا  هللادـمحلا !

، دنتـسه مدآ  هک  اه  هچب  الاح  .دنراذگ  یم  هالک  ردپ  رـس  نآلا  ياه  هچب  .دوب  هدنابـسچ  نآ  يور  حادم  کی  سکع  دراذـگب  هالک 
.دنراذگ یم  هالک  اه  مدآ  رس  مه  اه  ناویح  یهاگ  .تسین  يروط 
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هلیوط خـیم  کـی  .موش  یم  هک  وت  فیرح  نم  متفگ : .درک  یم  رارف  مدـیبوک  یم  اـجره  متـشاد  غـالا  کـی  تفگ : یم  یـسک  کـی 
.دشکب ار  نیا  دناوت  یمن  غالا  هک  دشاب  عمج  رطاخ  رگید  هک  دـیبوک  رخآ  ات  ار  خـیم  تفـس  نیمز  کی  يور  تفر  تفرگ و  گرزب 

دیمهف دعب  دوب ، تفـس  نیمز  نیا  تفگ : .تسا  هدیـشک  ار  خیم  غالا  دید  تشگرب و  تفر و  شکب ! شکب ، یهاوخ  یم  الاح  تفگ :
راردا نآ  رد  هدیباوخ و  دعب  .تسا  هدش  هراوف  لثم  خیم  نیا  هک  ییاج  ات  .تسا  هدرک  عمج  خیم  رود  ار  اه  كاخ  شا  مُس  اب  غالا  هک 

...دراذگ یم  هالک  مدآ  رس  غالا  یتقو  .تسا  هدیشک  ار  خیم  هدش و  لش  نیمز  .تسا  هدرک 

؟ دنتسین رشب  اه  ناملسم  دنتسین ؟ رشب  اه  یناغفا  دنتـسین ؟ رـشب  اه  ینمی  رـشب ! قوقح  دیوگ : یم  .دنک  یم  اکیرمآ  نآلا  ار  راک  نیمه 
تشه دنک ؟ یم  تراظن  رشب  قوقح  رب  ًاعقاو  للم  نامزاس  نیا  تراظن ! ...دننک  یم  رکف  اهنیا  مناد  یمن  نم  تسیچ ؟ رشب  قوقح  نیا 

هک تسین  یندـمت  ًالـصا  .تسین  يرـشب  .تسین  یتراظن  تفگ ؟ امـش  يارب  خآ  کی  نیمز  هرک  ياـجک  .دـیدش  ناراـبمب  امـش  لاـس 
.مینک وگتفگ  مه  اب  ام  اـت  تسین  یندـمت  .دـیوگ  یم  روز  دراد ، روز  سکره  .تسا  شحو  غاـب  اـیند  اـه ! ندـمت  يوگتفگ  مییوگب :

رب هن  دراد ، تراظن  للم  نامزاس  هن  ناریا ، ياه  ناملـسم  ریغ  ناریا ، ياه  ناملـسم  هک  یندـمت  تساجک  دـیدش ، نارابمب  لاس  تشه 
ار يزیچ  کـی  راـب  ود  یکی  داتـسرف ، سلجم  قیقحت  هورگ  کـی  .تسا  تراـظن  شرورپ  شزومآ و  رب  هن  .تسا  تراـظن  اـه  باـتک 

؟ دیرخ دوش  یمن  رگم  ار  اهرظان  دوخ  .دنک  یم  یسررب 

واگ و ریـش و  يرادماد  کی  رد  هن ! یمادختـسا  .دنک  تراظن  دنداتـسرف  ییاج  کی  يارب  يا  هژورپ  .تسا  هیذغت  سدـنهم  نم  رتخد 
.تسا نم  رتخد  تسناد  یمن  هتبلا  تشاذگ ، تکاپ  رد  نیگنس  کچ  کی  دوب  هیذغت  ریش و  لوئسم  هک  یـسک  نآ  يروف  .تفر  اهنیا 

قح .دوش  یم  تکاس  دـید ، مه  تشادـهب  فالخ  راک  هچره  مه  رظان  دـیهد ، یم  رظان  هب  نویلیم  ود  .تسا  امـش  يدـیع  نیا  اقآ  هک 
طبض ار  ام  ياه  طلغ  دناوت  یمن  يرتویپماک  چیه  میشاب ، هتشادن  نید  رگا  ام  .تسا  نید  یعقاو  رظان  .دیرخ  دوش  یم  رظان  توکسلا !

.دنک
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لاح هبات  يزبس  نادـیم  .دوش  یم  مگ  ایرد  رد  نهآ  یتشک  مه  رخآ  .تسه  دایز  مک و  اب  رتویپماک  رازه  دـنچ  یناگرزاب  ترازو  رد 
رد ( 14/ رجف « ) ِداصْرِْملِاَبل َکَّبَر  َّنِإ   » ...ادـخ تراظن  .تسین  نک ، تسرد  مدآ  رتویپماک  .تسا  هدـشن  مگ  ینیمز  بیـس  ینوگ  کـی 

.مراد فرح  يرادقم  نم  هنیمز  نیا 

دنوادخ رضحم  رد  ملاع  - 4

يرتشم .یتشاذـگ  يرتشم  رـس  هـالک  دـیدن ؟ ار  وت  یـسک  يدرک  رکف  رـشب  ( 7/ دـلب « ) دَـحَأ ُهَرَی  َْمل  ْنَأ  ُبَـسْحَی  َأ  : » دـیوگ یم  نآرق 
سنج ام  رگا  .دـینک  تقد  میوگ  یم  يزیچ  کی  ؟ دـش دایز  تقزر  يرادربهالک  نیا  اـب  يدرک  رکف  وت  دـیمهفن ؟ مه  ادـخ  .دـیمهفن 

مک دوس  سپ  مک ؟ ای  دوش  یم  دایز  دوس  ، دـش دایز  هک  يرتشم  دایز ؟ اـی  دوش  یم  مک  يرتشم  مک ، دوس  اـب  میهدـب ، مدرم  هب  بوخ 
! سکعرب اما  .میـسر  یم  دایز  دوس  هب  ام  مک  دوس  زا  سپ  .دوش  یم  دایز  مه  دوس  دـش ، دایز  هک  يرتشم  .دـنک  یم  داـیز  ار  يرتشم 

مه دوس  دش ، مک  هک  يرتشم  .دوش  یم  مک  يرتشم  دـش ، دایز  دوس  رگا  .تسا  الاب  دوس  یهدـب  طسوتم  دوب و  بوغرمان  سنج  رگا 
اب هک  مینک  یم  رکف  مینک  یم  هابتشا  ام  .میـسر  یم  دایز  دوس  هب  مک  دوس  زا  .میـسر  یم  مک  دوس  هب  دایز  دوس  زا  سپ  .دوش  یم  مک 

.میدنبب مه  هب  میتسناوت  غورد 

رداص جیلخ  ياهروشک  هب  گنس  متسه ، گنس  رجات  نم  لغش ؟ تفگ : .مسانش  یم  ار  وا  مه  نم  دمآ ، يرتخد  يراگتـساوخ  ناوج 
مه هب  جاودزا  هجیتن : .دیوگب  غورد  ار  لاؤس  ًالثم 29  درکن  .تفگ  غورد  ار  لاؤس  یس  ره  مدرک ، دایز  مک و  اب  لاؤس  یس  .منک  یم 

.داد یمن  شهار  یسک  دز  یم  ار  اه  هناخ  رد  .دش  ردوپ  دش ، درط  هناخ  زا  دروخ ،
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نم .دوش  یمن  زیزع  غورد  اب  مدآ  .تسادـخ  تسد  تزع  .غورد  اب  مینک  یم  دوبان  .تسا  هداـتفا  هار  شراـک  غورد  اـب  دـنک  یم  رکف 
بقل هک  یناـسک  دـیوگ : یم  نآرق  متـسین ، هللا  تیآ  نم  مدرم  میوـگن : نم  و  هللا ، تیآ  دـنیوگب : نم  هب  مشاـب ، مالـسالا  تجح  رگا 
دهاوخ رتکد  بوخ  .تسا  هدشن  رتکد  زونه  نیا  اقآ  رتکد ! ياقآ  .دش  مهاوخ  هدنیآ  رد  بوخ  .یتسین  سدـنهم  هک  وت  اقآ  سدـنهم ،

ًاعطق صخـش  نیا  دیوگ : یم  نآرق  تفگن ، يزیچ  رگا  .تسین  بقل  نیا  لها  دناد  یم  هک  دنداد  وا  هب  ار  یبقل  کی  یـسک  رگا  .دش 
ياـنعم .دوب  نآرق  هیآ  نیا  ( 188/ نارمع لآ  « ) هَزافَِمب ْمُهَّنَبَـسَْحت  الَف  اُولَعْفَی  َْمل  اـِمب  اوُدَـمُْحی  ْنَأ  َنوُّبُِحی   » رگید راـبکی  .تسا  یمنهج 

دراد هقالع  .دـنوش  شیاتـس  اوُدَـمُْحی » ْنَأ  « ؟ دـنراد هقالع  يزیچ  هچ  هب  .دـنراد  هقـالع  .دـنراد  تبحم  ینعی  .دـیمهف  یم  ار  نوُّبُِحی » »
هک یبقل  هب  دوش  شیاتـس  دراد  تسود  .تسا  هللا  تیآ  .تسا  سدنهم  تسا ، رتکد  .تسا  یهللا  بزح  تسا ، یبالقنا  دوش ، شیاتس 
الَف ، » تسین وا  رد  هک  یبـقل  هب  دوش  شیاتـس  دـیایب ، شـشوخ  یـسک  رگا  .متـسه  دیـس  نم  دـیوگ : یم  تسین ، دیـس  .درادـن  دوـجو 

، میتسه ادخ  رظن  ریز  مینادب  رگا  ام  .دنتسه  یمنهج  ًاعطق  اهنیا  .دنوش  يراگتـسر  زوف و  لها  اهنیا  هک  هدن  لامتحا  هَزافَِمب » ْمُهَّنَبَـسَْحت 
...رگید هیآ 

َناـْسنِْإلا َّنِإ   » یکی .تسا  زیچ  ود  ناـسنا  ناـیغط  هشیر  .دـید  ادـخ  یناد  یمن  : دـیوگ یم  نآرق  ( 14/ قـلع « ) يرَی َهَّللا  َّنَأـِب  ْمَْلعَی  َْمل  «َأ 
رکف مه  یکی  ینْغَتْـسا » ُهآَر  ْنَأ   » .تسا نایغط  یکی  دـنک ، یم  یتفلک  ندرگ  هکنیا  لیلد  ناسنا  /6 و7 ) قلع « ) ینْغَتْسا ُهآَر  ْنَأ  یغْطََیل 

.دوش یم  تفلک  ندرگ  دنیب ، یمن  ار  وا  مه  ادخ  تسا و  بوخ  شعضو  دنک  یم  رکف  .دنیب  یمن  ار  وا  ادخ  دنک  یم 

راک هشیر  دناد ، یم  ار  تراک  هکنیا  هن  ادـخ  هکنیا  ینعی  ( 119/ نارمع لآ  « ) روُدُّصلا ِتاِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  : » هتفگ هبترم  نآرق 12  رد 
سکره ینعی  ( 8/ بازحا « ) مِِهقْدِص ْنَع  َنِیقِداَّصلا  َلَئْسَِیل  : » دیوگ یم  .تسا  بیجع  یلیخ  میراد  نآرق  رد  هیآ  کی  .دناد  یم  مه  ار 

.دشاب يزاب  هقح  شتقادص  تسا  نکمم  .تسین  یبوخ  مدآ  دراد  تقادص  مه 
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کی .متـسه  دجـسم  زامنـشیپ  هدـنب  .دیونـشب  راـب  ود  دیدینـش  رگا  .منزب  راـبود  دـیراذگب  مدز ، مه  رگید  تقوـکی  ار  لـثم  نیا  نـم 
یم هاگن  رتخد  نیا  هب  اقآ  مینیبب  دیراذگب  دنیوگ : یم  دنیآ  یمرد  مه  دجـسم  ياهدیرم  .دنک  یم  تبحـص  نم  اب  دـیآ  یم  ابیزرتخد 

: تفگدنهاوخ منک ، هاگن  رتخد  نیا  هب  رگا  نم  دننک و  یم  هاگن  دـنراد  اه  يدجـسم  همه  هوا  منیب  یم  منک  یم  هاگن  نم  .هن  ای  دـنک 
هتفگ ادخ  هکنیا  رطاخب  هن  اما  مدرکن ، هاگن  مناخ  هب  اجنیا  هلب ! هلب ، مناخ ! هلب  مزادـنا ، یم  نییاپ  ار  مرـس  .درک  یهاگن  کی  مه  خـیش 

ناشکلک ناشتقادـص  نیا  .دـنراد  تقادـص  اه  یـضعب  یتح  دـیوگ : یم  نآرق  .مهد  یم  تسد  زا  ار  میاهدـیرم  هکنیا  رطاـخب  .تسا 
ییادخ هدنب  کی  غورد ؟ ای  دوب  تسار  وت  تقادص  هشیر  دسرپ : یم  اه  قداص  زا  ادخ  ینعی  مِِهقْدِـص » ْنَع  َنِیقِداَّصلا  َلَئْـسَِیل   » .تسا
هفاضا نم  هب  لایر  دنچ  امش  تفگ : هدش ؟ هچ  تفگ : .درگرب  اقآ  هک  دیود  يرتشم  بقع  یتدم  زا  دعب  .تخورف  رازاب  رد  ار  یـسنج 

مه ار  نامیاه  سنج  یقاب  ام  سپ  .داد  سپ  ام  هب  دـیود  یلک  دوب ، هفاضا  لایر  دـنچ  .دوب  یبوخ  يرازاب  هچ  تفگ : .داد  سپ  .يداد 
، دوب دایز  لایر  دنچ  لوا  ...رگید  رابکی  دش ؟ هچ  دیتفرگ  .تشاذگ  هالک  شرـس  درخب ، ار  شیاه  سنج  یقاب  تشگرب  .میرخب  وا  زا 
ار يدایز  لوپ  هک  تسا  ینیدتم  مدآ  ردقچ  نیا  هک  درک  بذـج  ار  يرتشم  یتقو  .يا  هداد  يدایز  تفگ : داد و  سپ  دز و  شیادـص 
مه سکره  .تشاذـگ  هالک  شرـس  درخب ، ار  شیاه  سنج  تشگرب  .میرخب  نیا  زا  ار  نامیاه  سنج  همه  اـم  سپ  تفگ : داد ، سپ 

...تسا قداص 

رداچ اب  تفر  یم  یبهذـم  هناخ ي  .دوب  شکاس  رد  رداچ  مقر  دـنچ  .تشاد  یفلتخم  ياـه  لـیماف  .دزرماـیب  ادـخ  دوب  یمناـخ  کـی 
ار شرداچ  ًالـصا  تفر ، یم  هک  رگید  هورگ  هناخ  .دـش  یم  كزان  شرداچ  تفر  یم  هک  طسوتم  هناـخ  .تفر  یم  تفلک  یکـشم و 

...مه یباجح  ره  نیاربانب  ...قبط  ینعی  .تشاد  یمرب 
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مه هاش  نز  یشاب ؟ رداچ  یب  یتساوخ  یم  مه  اضر  ماما  مرح  رد  .تسین  رنه  هک  يدوب  يرداچ  يدمآ و  اضر  ماما  مرح  رد  امش  رگا 
ترهوش ردارب  يولج  ًاعقاو  .تسین  باجح  رب  لیلد  اروشاع  زور  هاش  نز  رداچ  .درک  یم  رـس  رداچ  اروشاـع  زور  دوب ، رداـچ  یب  هک 

نهپ دننیب ، یم  دنوخآ  ات  .تسا  مرحمان  دنوخآ  دننک  یم  رکف  مه  اه  یـضعب  يریگ ؟ یم  نم  يولج  هک  يریگ  یم  ور  روطنیمه  مه 
يور اه  یـضعب  روطنیمه  دناد  یم  ادخ  .دنتـسه  مرحمان  همه  تسین ، مرحمان  دنوخآ  اباب  .دننک  یم  زاب  تفر  هک  دـنوخآ  .دـننک  یم 

.دننک یم  يراک  کی  تداع 

اه یـضعب  .دراد  شزرا  یلیخ  مینک  هیرگ  میمهفب و  رگا  دراد ؟ تقادص  ردـقچ  ام  هیرگ  نیا  میناوخ ، یم  هک  اعد  هعمج  بش  نیمه 
اباب درک ! یم  هیرگ  .تسفا  پاچ  هتشون : شتشپ  دید  یم  دنداد ، یم  شتسد  هک  حیتافم  دوب  یـسک  کی  .دننک  یم  هیرگ  يروطنیمه 

.دنک یم  هیرگ  تسفا  پاچ  زا  نیا  .نک  هیرگ  شطسو  ناوخب  .درادن  هیرگ  هک  تسفا  پاچ 

اهراک هزیگنا  تّین و  زا  دنوادخ  یهاگآ  - 5

اه و یجاح  رد  دـنناوخب ، هضور  دـنهاوخ  یم  یتقو  اـه  حادـم  یـضعب  .مناد  یم  مه  ار  هیرگ  تشپ  نم  ینعی  روُدُّصلا » ِتاذـِب  ٌمِیلَع  »
لیماف همه  هچب و  نز و  ینک  تکرح  یتساوخ  یم  یتقو  تسه  تدای  دـیوگ : یم  دوش ، یمن  يراـج  یکـشا  دـننیب  یم  اـه  ناوراـک 

ای تسا  هرمن  يارب  مناوخ  یم  هک  یـسرد  .دروآ  یمرد  ار  شکـشا  دزادـنا و  یم  هقردـب  دای  ار  اهنیا  اعد ! سامتلا  دـنتفگ : دـندمآ و 
زا .مدز  یلیخ  ار  لاثم  نیا  نم  .تسا  نییاپ  یلیخ  شـشزرا  .میناوخب  كردم  يارب  هک  یـسرد  .درادن  شزرا  یـسرد  ره  ادخ ؟ يارب 

.دنونشب ار  لاثم  نیا  دیاب  ناریا  مدرم  همه  یلو  .مدش  هتسخ  مدز  ار  لثم  نیا  سب 

دیاـب ینعی  تیبرت  .تسا  میلعت  نیا  .درک  رارکت  دـیابن  رگید  تفرگ ، داـی  یتـقگ  هک  راـبکی  میلعت  تسیچ ؟ تیبرت  مـیلعت و  نـیب  قرف 
.دینک هجوت  ار  لاثم  .دوش  هنیداهن  شنهذ  رد  نیا  ات  تفگ  تفگ و  ردقنیا 
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وت زا  .میتسه  رهق  وت  اب  ام  دـیروخ ؟ یمن  ارچ  .دـنروخ  یمن  کی  هورگ  .روخب  میوگ : یم  مهد  یم  رفن  هس  هب  ار  بآ  ناویل  کـی  نم 
.دندرک رهق  هدع  کی  بوخ  .میریگ  یمن  وت  تسد  زا  بآ  میدش ، تحاران 

یمن هدع  کی  .دندرک  رهق  دنروخ ، یمن  هدع  کی  بوخ  .میتسین  هنـشت  ام  دنیوگ : یم  ارچ ؟ رگید  امـش  .مهاوخ  یمن  .دییامرفب  - 2
یم ارچ ؟ رگید  امـش  مییوگ : یم  .میهاوخ  یمن  مه  ام  دـیوگ : یم  .اـمرفب  امـش  هس  هورگ  ياـقآ  مییوگ : یم  .دنتـسین  هنـشت  دـنروخ 

.دنتسین هنشت  نوچ  دنروخ  یمن  مود  هورگ  .تسا  هدرک  رهق  دروخ  یمن  یکی  .دندروخن  رفن  هس  نیبب  .تسا  رت  هنشت  یمراهچ  دیوگ :
؟ تسا مادک  راهچ  ...راهچ  داب  هدـنز  هس ؟ ای  ود  ای  کی  داب  هدـنز  .تسا  رت  هنـشت  یمراهچ  نوچ  مروخ  یمن  دـیوگ : یم  موس  هورگ 

نیا رب  لـیلد  دروـخن  بآ  سکره  نیارباـنب  ...هس  هورگ  ...راـهچ  هورگ  ( 22/ فهک « ) مُُهْبلَک ْمُهُِعبار   » .میتشادـن راهچ  .هس  داب  هدـنز 
.هک تسین 

تسیب و زور  روخب ، هتفگ  رتکد  رگا  اباب  مییوگ : یم  دریگ ، یم  مکی  تسیب و  زور  نیا  .روخب  ار  تا  هزور  هتفگ : رتکد  ار  اه  یـضعب 
تـسوت هفیظو  مه  تداهـش  زور  تسا ، ندروخ  هزور  تا  هفیظو  رگا  .تسا  تداهـش  زورما  رخآ  دیوگ : یم  .يروخب  دیاب  مه  مکی 

دزن میراد ؟ ینید  هچ  اـم  مناد  یمن  نم  .يریگب  دـیاب  مه  تداهـش  زا  ریغ  يریگب ، هک  تسا  نیا  تا  هـفیظو  رگا  .يروـخب  هزور  هـک 
درب لضفلابا  تأیه  هب  ار  دجـسم  ياه  شرف  .میفاب  یم  مه  هب  مینک و  یم  لیلحت  ناـمدوخ  دزن  .مینک  یم  یتابـساحم  کـی  ناـمدوخ 
ياج دجـسم  زا  يرادن  قح  امـش  تسا  دجـسم  فقو  هک  يزیچ  .تسا  دجـسم  فقو  اه  شرف  نیا  تفگ : لحم  دنوخآ  .دـننزب  هنیس 

.تسا فلخت  يربب ، تلم  کناب  هب  ار  تارداص  کناب  راکدوخ  اـی  يربب ، تارداـص  کـناب  هب  ار  تلم  کـناب  راـکدوخ  .يربب  رگید 
.تسا هینیـسح  فقو  اه  شرف  .دـناوخ  زامن  دوش  یمن  رگید  دجـسم  رد  تسا  دجـسم  نیا  رهم  .تسا  کـناب  نیا  يارب  راـکدوخ  نیا 

ود لـضفلابا  ـالبرک  رد  اـقآ  تفگ : .يربب  هینیـسح  یناوت  یمن  تسا  دجـسم  فقو  اـه  شرف  ...دیـشخبب  .يربب  دجـسم  هب  یناوت  یمن 
نید شیاجک  نیا  دیوگب ؟ هچ  دناد  یمن  مدآ  دینیبب  .دـهد  یمن  لضفلاابا  هب  ار  شیولیز  ود  ادـخ  الاح  .داد  ادـخ  هار  رد  ار  شتـسد 
یمن تساـجک ؟ شا  هشیر  .دـش  ادـیپ  اـجک  زا  ممهف  یمن  نم  .تسا  ثیدـح  رد  هن  تسا و  نآرق  رد  هن  هک  میراد  زیچ  یلیخ  تسا ؟

.دش ادیپ  اجک  زا  مناد 
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شیب شباوث  ماعنا  متخ  هک  دینک  ادیپ  یلیلد  کی  تسیچ ؟ فارعا  ماعنا و  هروس  نیب  قرف  دش ؟ ادیپ  اجک  زا  اه  نز  رد  ماعنا  متخ  نیا 
« بیُِجی ْنَّمَأ   » متخ روطچ  .تسا  ناسکی  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اـب  .تسا  نآرق  هیآ  ( 62/ لمن « ) بیُِجی ْنَّمَأ  « ؟ تسا فارعا  متخ  زا 
اه هیآ  یقاـب  اـب  بیُِجی » ْنَّمَأ   » نیا دـحا .» هللا  وه  لـق  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » مییوـگب هبترم  هد  .میریگ  یم  هللا  مسب  متخ  میریگب ،

.مدرک نفلت  اه  سانش  مالسا  هب  .مدید  دوب  باتک  هچره  مدیسر ، هک  نیا  ریسفت  هب  نم  .دنک  یمن  قرف 

هن تسا ؟ نید  ياجک  نیا  ...هللا  لوسر  یلع  كراب  دز و  ملس و  لص و  مهللا  تسا ؟ نید  ياجک  دنتسرف  یم  نایراق  هک  یتاولص  نیا 
َنوُّلَُصی ُهَتَِکئالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  : » دش لزان  هیآ  یتقو  .تسا  نیا  دندرک  لقن  ینس  هعیش و  هک  یتاولص  نآ  یلو  .ینس  هن  هدرک و  لقن  هعیش 

ار يراخب  حیحـص  مشچ  ود  نیمه  اب  راـضح ) تاولـص  ( ) 56/ بازحا « ) ًامِیلْـسَت اوُمِّلَـس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ِِّیبَّنلا  یَلَع 
.مدید و ار  اه  ینـس  کی  هجرد  ياه  باتک  مامت  .مدید  ار  دجام  نبا  ننـس  مدید ، ار  دواد  نبا  ننـس  .مدید  ار  ملـسم  حیحـص  مدید ،

لوسر ای  دنتفگ : ربمغیپ  هب  هک  دننک  یم  لقن  ینس  هعیش و  .دندیسرپ  همه  مدید  .مدید  متشاد  تسد  رد  هک  اه  هعیش  کی  هجرد  مامت 
اَهُّیَأ ای  ، » دنتـسرف یم  تاولـص  هکئـالم  ادـخ و  ِِّیبَّنلا » یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئـالَم  َهَّللا َو  َّنِإ  : » دـیوگ یم  هک  هیآ  نیا  یلـصن » فیک  « ؟ هللا

.دییوگب روطنیا  دومرف : میتسرفب ؟ تاولص  روطچ  یلصن » فیک   » .دیتسرفب تاولص  مه  امش  ًامِیلْسَت » اوُمِّلَس  ِْهیَلَع َو  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
( راضح تاولص  « ) دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  »

مهللا دییوگب : دیوگ ، یم  هک  تنـس ، لها  باتک  نیرتمهم  نیرتهب و  اه ، کی  هجرد  مامت  نامه  .هزمـشوخ  میوگب ، يزیچ  کی  الاح 
.تسا هدرک  فذـح  ار  لآ »  » ثیدـح نامه  رد  دـمحم .» لآ  و   » وگب دـیوگ : یم  هک  یثیدـح  نامه  .دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص 

: دییوگب تفگ ، مییوگب ؟ روطچ  دندیسرپ  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) .تسا هدرک  فذح  ار  لآ  ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ زا  هتشون 
فذـح ار  لآ  لآ ، ثیدـح  نامه  رد  دـییوگب ، ار  لآ  تفگ : ربمغیپ  هک  یثیدـح  نامه  ینعی  دـمحم ! لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا 

؟ روطچ دندیسرپ : ملس ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ زا  .دنتشادرب  ار  لآ  ملـس ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ زا  .میوگب  رگید  رابکی  .دندرک 
...ثیدح نامه  رد  ینعی  دمحم ! لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دییوگب : دومرف 
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نوچ .دینزب  فرح  یـسراف  اه  ناتـسریبد  رد  هک  .دش  كرت  ياهرهـش  زا  یکی  هب  همانـشخب  هاش  نامز  .میوگب  هرطاخ  کی  تسین  دـب 
دلب نابز  ود  اه  كرت  هک  دـینزب  فرح  یـسراف  هسردـم  رد  .دـننزب  فرح  یکرت  دنتـسه  دـلب  ناشردام  ردـپ و  اب  هناـخ  رد  اـه  كرت 
هاش همانشخب  نامه  نم  .دینزب  فرح  سرادم  رد  دوب : هتفگ  هک  ار  هاش  همانشخب  نم  تفگ : یم  نم  هب  زیربت ، ناتسریبد  سیئر  .دنشاب 
رد دمحم » لآ  و  : » دـیوگ یم  هک  یثیدـح  نامه  رد  الاح  .متفگ  یکرت  نابز  هب  دـینزب ، فرح  یـسراف  سرادـم  رد  دوب : هتفگ  هک  ار 

.مینک یم  فذح  ار  لآ »  » ام ثیدح  نامه 

کی ساسارب  ناتیاهراک  دـیاب  امـش  همه  .میتسه  یباـسح  تسرد و  ناملـسم  هن  میتسه و  یبرغ  هن  میتسه ، یقرـش  هن  اـم  اـقآ  دـینیبب   
یسک کی  سانش  مالسا  .دنک  یم  قرف  سانش  متا  سانش و  بورکیم  سانش و  كاخ  نیا  اب  مه  سانش  مالـسا  .دشاب  سانـش  مالـسا 
سانش مالسا  کی  زا  نفلت  هرامش  کی  امـش  همه  .دشاب  هیقف  کی  ای  دشاب ، دیلقت  عجرم  ای  .دشاب  هدناوخ  سرد  لاس  هاجنپ  هک  تسا 

هک میراد  هیآ  کی  .دنور  یم  منهج  مه  شرخآ  یلو  دنشک ، یم  تمحز  یلیخ  اه  یـضعب  نوچ  .دیـسرپب  ار  ناتراک  .دیـشاب  هتـشاد 
(، /3 و4 هیـشاغ « ) ًهَیِماح ًاران  یلْـصَت  ٌهَبِـصان ، ٌهَِلماـع   » .تسا نیا  شا  هیآ  دنتـسه ، یمنهج  مه  شرخآ  یلو  دنـشک ، یم  تمحز  یلیخ 

مرف يور  هکنیا  يارب  ارچ ؟ .دور  یم  منهج  یلو  هدوب  شوکتخـس  ٌهَبِـصان »  » .تسا هدـنک  ناج  ًاعقاو  .تسا  لـمع  لـها  ینعی  ٌهَِلماـع » »
.تسا هدوبن 

: متفگ .مدرب  ار  ایند  تذـل  یناضمر ، هام  هچ  یناضمر ، هام  هچ  یناـضمر ، هاـم  هچ  یتئارق ! ياـقآ  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  یـسک  کـی 
.تسا مارح  حیوارت  زامن  متفگ : .مدناوخ  یم  حـیوارت  زامن  اه  بش  هن ، تفگ : هللادـمحلا ! متفگ.متفر : هکم  نم  تفگ : هدـش ؟ يربخ 

زاـمن تعاـس  هس  ود  سپ  تفگ : .تسا  تعدـب  .دـناد  یم  مارح  هعیـش  .دـنناوخب  اـهنآ  بوخ  متفگ : .دـندناوخ  یم  مه  اـهنآ  تفگ :
: متفگ .میدرک  یم  راطفا  بشره  دنتخادنا ، یم  راطفا  مارحالادجـسم  رد  تفگ : يدرک ؟ هچ  رگید  متفگ : کشک ! متفگ : .میدناوخ 

یم راطفا  تسین  ادیپ  هک  دیـشروخ  اهنآ  .تسا  هلـصاف  عبر  کی  برغم  بورغ و  نیب  .تسا  برغم  ام  راطفا  .تسا  بورغ  اهنآ  راطفا 
شا هزور  مه  زور  یس  نیا  مدید  .دورب  مه  شمُد  دیاب  تفر  هک  سوواط  .دورب  مه  شا  یخرس  دیاب  تفر  هک  دیشروخ  هن ، ام  .دننک 

لاس نیرتهب  ناونع  هب  هدمآ  الاح  هدوب ، لطاب  شزامن  مه  هدروخ ، ار 
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تسرد هزیگنا  نودب  ياهراک  رطخ  - 6

راشف همکد  يور  .دراد  همکد  قاتا  اباب  ًهَیِماح » ًاران  یلْـصَت   » اما هدـنک ، ناـج  ٌهَبِـصان »  » هدرک لـمع  ینعی  ٌهَِلماـع » : » دـنیوگ یم  ار  نیا 
روز مه  مینیب  یم  مه  شرخآ  .میهد  یم  راشف  ار  اهراوید  یه  میهدب ، راشف  ار  همکد  هکنیا  ياج  هب  ام  .دوش  یم  نشور  قاتا  یهدب ،

.يرادرهش لثم  ًهَیِماح » ًاران  یلْصَت  ٌهَبِصان ، ٌهَِلماع   » .دیریگب دای  بشما  ار  هیآ  نیا  .تسا  کیرات  قاتا  مه  میدز ،

! نکن بارخ  .مداد  لوپ  یلک  ، هشقن انب ، نهآ ، نامیـس ، درگ ، لیم  اباب  ییوگ : یم  .دـنک  یم  بارخ  ار  امـش  هناخ  دـیآ  یم  يرادرهش 
، تسا لیس  ریـسم  رد  اجنیا  ای  تسا ، هلزلز  طخ  يور  وت  نامتخاس  ای  يرادن ، نامتخاس  هناورپ  نوچ  اما  يدیـشک ، تمحز  : دیوگ یم 

تمایق زور  ناشتـسد  دـننک و  یم  ناج  اه  یلیخ  .دـننک  یم  بارخ  دـننز  یم  هدوبن ، یـسدنهم  مرف  يور  نوچ  اـما  يدیـشک  تمحز 
دنتـسه مه  ییاه  مدآ  .دشخب  یم  ار  وا  ادخ  دباوخ ، یم  هناخ  رد  بشره  ًالـصا  .دننک  یمن  ناج  دنتـسه  مه  اه  یـضعب  .تسا  یلاخ 

ار مدرم  مه  وـت  مشخبب ، ار  وـت  یهاوـخ  یم  رگا  دـیوگ : یم  نآرق  ارچ ؟ .دـشخب  یمن  ار  اـهنآ  ادـخ  دـننک ، یم  هیرگ  رتـیل  ود  یبـش 
ار وت  اباب  .ار  رگید  کـی  دـینک  وفع  اوفعی »  » .تسا نآرق  هیآ  ( 22/ رون « ) مکل هَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  ـال  اوُحَفْـصَْیل َأ  اوُفْعَْیل َو  َو   » .شخبب
َو  » .دـننک وفع  ار  رگیدـمه  دـیاب  دـنک ، رما  اوـُفْعَْیل » َو   » .شخبب هدرک  ملظ  وـت  هب  سکره  .شخبب  هدرک ، تبیغ  .شخبب  هداد ، شحف 

مدرم امش  ؟ دشخبب ار  وت  ادخ  یهاوخ  یمن  رگم  مکل » هَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت  َأ ال  ! » يدیدن يدید ، رتش  .نادرگرب  ار  هحفص  اوُحَفْـصَْیل »
ود يریگب ، تاولـص  متخ  یناوخب ، رفعج  زامن  هبدـن و  لیمک و  ياعد  رگا  اما  .ناوخن  مه  ار  لـیمک  ياـعد  .باوخب  ورب  شخبب و  ار 
اما .دشخب  یم  ار  وت  ادخ  ًاعطق  یشخبب  ار  مدرم  رگا  .دشخبب  ار  وت  ادخ  تسین  مولعم  دشاب ، تلد  رد  ناملسم  هنیک  اما  ینک  هیرگ  رتیل 

.دشخبب ار  وت  ادخ  تسین  مولعم  ینک ، هیرگ  مه  رتیل  ود  دشاب و  تلد  رد  یسک  هنیک  رگا 
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یهلا تمحر  زا  يرود  لماع  هنیک ، رهق و  - 7

كاـخ هشپ و  کـسوس و  هک  یناویل  رد  تسا ، هشپ  تسا ، کـسوس  ناویل  رد  ینیبب  رگا  امـش  .نک  بآ  ار  ناویل  نیا  متفگ : رگا  نم 
رس هیرگ  هتبلا  تسیچ ؟ ششخب  هار  .میـشاب  دلب  دیاب  ام  .دنک  یمن  فطل  ادخ  تسا ، نمؤم  هنیک  هک  یبلق  رد  .يزیر  یمن  بآ  تسا ،
مه تاولـص  متخ  دـنناوخ ، یم  اعد  هک  میوگ  یم  یناسک  يارب  ار  نیا  .تسا  مهم  یلیخ  اعد  .تسا  مهم  یلیخ  کشا  .تسا  شیاـج 
رهق زور  هس  مه  اب  ناملـسم  ود  رگا  دومرف : ربمغیپ  .تسا  رهق  رهاوخ  اب  هام  شـش  .تسا  رهق  هام  شـش  شرهاوخ  اـب  اـما  دـنریگ ، یم 
اوقم رگم  .هداد  هک  هداد  هداد ، یـشحف  کی  الاح  هچ ؟ يارب  هنیک  .دنتـسین  ناملـسم  اـهنیا  دـننکن  یتشآ  مه  اـب  مراـهچ  زور  دـننک و 

.دنشخب یم  ار  وت  شخبب  .مدیشخب  ار  وت  وگب : یتسه  ناسنا  يوش ؟ لش  يوش و  لو  بآ  هرطق  کی  اب  هک  یتسه 

هب یمالس  کی  دیتسـشن ، هلبق  هب  ور  هک  اج  نیمه  زا  .تسا  نیـسح  ماما  ترایز  هعمج  بش  ياهراک  زا  یکی  .تسا  هعمج  بش  الاح 
.مینکب مه  اعد  دنچ  میهدب و  نیسح  ماما 

هلعج و ال  راهنلا ، لیللا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هللا  مالـس  ینم  کیلع  کئانفب ، تلح  یتلا  حاورالا  یلع  هللادـبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا 
نیـسحلا و باحـصا  یلع  و  نیـسحلا ، دالوا  یلع  نیـسحلا و  نبا  یلع  یلع  نیـسحلا و  یلع  مالـسلا  کـترایزل ، ینم  دـهعلا  رخآ  هللا 

.هتاکرب هللا و  همحر 

تروص لباقم  تسد  رگا  .دننک  یم  روطنیا  اه  یـضعب  رخآ  تروص ، لباقم  دیایب ، الاب  هکنیا  هن  دیایب ، الاب  تسد  رگا  میراد  ثیدـح 
شحالـص رگا  ای  .مهد  یم  وا  هب  دهاوخ  یم  هک  ار  نیمه  ای  .منک  یمن  مورحم  نم  دـیآ  یم  الاب  هک  یتسد  دـیوگ : یم  ادـخ  .دـیایب 

یمن باجتـسم  ار  شیاعد  دروایب ، الاب  ار  شتـسد  هکنیا  ضوع  دشابن ، شحالـص  ًالـصا  رگا  ای  .مهد  یم  وا  هب  ار  نآ  هباشم  دـشابن ،
الاب تسد  .مراذگ  یم  شتمایق  يارب  ای  .مراذگ  یم  شلسن  يارب  ای  .منک  یم  رود  وا  زا  الب  کی  یلو  .تسین  شحالص  هب  نوچ  منک 
یم هچ  کیبل » : » دـیوگ یم  ادـخ  دـییوگب ، بر » اـی   » هبترم هد  رگا  میراد  ثیدـح  .مهد  یم  وا  هب  يزیچ  کـی  .تسین  مورحم  دـیایب 

.تسه بر » ای   » هملک اب  ًالومعم  نآرق  ياعد  یهاوخ ؟
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نم لاؤس  یلو  .میتسه  صلخم  .میتسه  یعقاو  هعیـش  میتسه و  یقتم  نمؤم و  مییوگ : یمن  ام  اضر  ماما  ای  .میتسه  اـضر  ماـما  ناـمهم 
هعمج بش  تسه ؟ ادـخ  هام  هام ، ایآ  میدـمآ ؟ وت  هناخ  رد  ام  اـیآ  ؟ تسه وت  هناـخ  اـجنیا  اـیآ  میتسه ؟ وت  ناـمهم  اـم  اـیآ  تسا : نیا 

ای ، بر ای  بر ، ای  بر ، ای  بر ، ای  هبترم ، هد  تسا ؟ باجتـسم  دنیوگب  نیمآ  دـننک و  اعد  الاب  هب  رفن  لهچ  رگا  دـنتفگن : رگم  تسه ؟
.زرمایب ار  همه  .دنتـسه  كاخ  ریز  مدآ  اه  نویلیم  .دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  بر ! ای  بر ، ای  بر ، ای  ، بر ای  بر ، ای  بر ،

همه هب  دنتسه ، رسمه  یب  مدآ  اه  نویلیم  .هدب  افش  ار  همه  دنتسه ، ضیرم  مدآ  اه  نویلیم  .زرمایب  دنراد ، قح  ام  ندرگ  هب  هک  یناسک 
تمحرم افص ، اه  ترودک  همه  هب  لالح ، لغش  اهراکیب  همه  هب  .بوخ  نکسم  اه ، نکسم  یب  همه  هب  بوخ و  رسمه  اهرـسمه ، یب 

دوعس و لآ  هفیلخ و  لآ  رب  ار  رفیک  نیرتالاب  .نکشب  ار  يرگید  زا  سپ  یکی  ناهج  ياه  توغاط  یتسکـش ، ار  ناریا  توغاط  .امرفب 
هب هک  یناراکتیانج  ایادخ  دهد ، یم  ناکت  ار  اهنیا  دهاوخب  اکیرمآ  روطره  دنتـسه ، اکیرمآ  رایتخا  رد  گس  مد  لثم  هک  ینیزواجتم 
دـض دص  رد  دص  لیئارـسا !» نیب  امحر  نیملـسملا  یلع  ءادـشا  ( » 29/ حـتف « ) مُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشَأ  : » دـنیوگب هکنآ  ياج 

اه هشقن  ایادخ  تسا  ناحتما  رگا  .شخبب  ام  زا  ار  هانگ  نآ  میروخب ، یلیس  دیاب  هک  میدرک  یهانگ  ره  ایادخ  ...دص  رد  دص  مالـسا ،
هب رگید  ياه  ناضمر  هام  ناضمر و  هام  نیا  رد  هچره  ایادخ  .امرفب  دوبان  ار  ناشناحارط  بآ و  رب  شقن  نیملسم  مالـسا و  هیلع  رب  ار 

.امرفب تمحرم  ام  همه  هب  ار  اه  تمعن  نامه  اه  بوخ  نامه  يوربآ  هب  یهد ، یم  تبوخ  ناگدنب 
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تمحرم ریخ  يازج  دنتـسین ، نآلا  دنتـشاد و  يرثا  ام  دوجو  تیبرت و  میلعت و  رد  ام ، عیـشت  مالـسا و  رد  هک  یناردام  ناردپ و  ایادخ 
کی .دنتسه  فرحنم  نیمز  هرک  يور  مدآ  اهدرایلیم  .میتسه  ناملسم  اجنیا  ام  .هدب  رارق  هعیـش  نیرتهب  خیرات  رخآ  ات  ار  ام  لسن  .نک 

رتعیرس هچره  ار  اهنآ  کت  کت  تیاده  هلیسو  ایادخ  .تسا  نیمز  هرک  يور  فرحنم  نویلیم  اهدص  دنه ، درایلیم  کی  نیچ ، درایلیم 
ایادـخ دـییوگب : نـآلا  نیمه  .دـشابن  هنیک  ناـتلد  رد  .اـمرفب  ظـفح  فارحنا  رطخ  مقر  ره  زا  يدرک  تیادـه  ار  سکره  نک و  مهارف 

نم هب  هکنیا  مارتـحا  هب  .تسا  تمحر  هاـم  .تـسا  هدروـخ  ارم  قـح  هرخـالاب  یکتک ، یتـبیغ ، یـشحف ، هدرک ، یملظ  نـم  هـب  سکره 
.دنشخبب ات  دیشخبب  .مدیشخب  ار  اهنیا  مه  نم  مدرک ، كرد  ار  اهنیا  نم  يداد و  یتمالس 

« هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو  »

http://qaraati.ir  : عبنم

ناور شمارآ  ببس  یهلا  ریدقت  هب  ندوب  یضار 

ناور شمارآ  ببس  یهلا  ریدقت  هب  ندوب  یضار 

درادن رارق  تابث و  تسا و  لوحتم  ایند 

ُهْعَفْدـَت َْمل  َْکیَلَع  اَْهنِم  َناَک  اَم  َکِفْعَـض َو  یَلَع  َكاَتَأ  َکـَل  َناَـک  اَـمَف  ٌلَوُد  اَْینُّدـلا  : مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  هللا  ِلوسر  نَع  َيِور 
(1) .ُُهْنیَع ْتَّرَق  ُهَّللا  ُهَمَسَق  اَِمب  َیِضَر  ْنَم  ُُهنََدب َو  َحاَرَتْسا  َتاَف  اَّمِم  ُهُؤاَجَر  َعَطَْقنا  ِنَم  َِکتَّوُِقب َو 

ثیدح همجرت 

هدش رّرقم  وت  يارب  هک  هچنآ  .درادن  رارق  تابث و  تسا و  لوحتم  ایند  دومرف : هک  تسا  لوقنم  هلآ ) هیلع و  هَّللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا   
دهاوخ وت  هب  مه  زاب  دـشاب  وت  نایز  ررـض و  هب  هک  هچنآ  و  یـشاب ؛ یناوتاـن  فعـض و  تیاـهن  رد  هچرگ  دیـسر ، دـهاوخ  وت  هب  تسا 

زا هک  هچنآ  زا  ار  دوخ  دیما  هک  سک  ره  .تفرگ و  یناوتن  ار  نآ  يولج  زگره  یشاب و  يدنمورین  تردق و  لامک  رد  هچرگ  دیـسر ،
شمـشچ لد و  هدومن  وا  يزور  ادخ  هک  هچنآ  هب  دشاب  یـضار  هک  سک  نآ  تشاد و  دهاوخ  شیاسآ  شندب  دنک ، عطق  هتفر  تسد 

.دش دهاوخ  نشور 
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ٌلَوُد » اَیْنُّدلا  : » ثیدح حرش 

چیه ایند  .تسین  تباث  سک  چـیه  يارب  هاگ  چـیه ایند  ینعی  .تسا  شدرگ  رد  ایند  .دـنیامرف  یم نایب  ار  ایند  عضو  ادـتبا  رد  ترـضح 
.تسا ایند  عضو  نیا  .درادن  سک  چیه  يارب  يرارق  توبث و 

هچ .یشاب  یناوتان  فعض و  تیاهن  رد  هچرگ  دیـسر  دهاوخ  وت  هب  هدرک  ریدقت  ادخ  هک  هچنآ  َکِفْعَـض .» یَلَع  َكاَتَأ  ََکل  َناَک  اَمَف  »
وا هب  تسا  هدـش  رّدـقم  نوچ  یلو  درادـن ، ار  تعفنم  نـالف  ندروآ  تسد  هب  ناوت  ییاـیند  روما  رظن  زا  هک  دـنک  یم رکف  ناـسنا  اـسب 

.دیسر دهاوخ 

رد وت  دنچ  ره  دیسر  دهاوخ  وت  هب  زاب  دشاب  وت  نایز  ررـض و  هب  يدراوم  هک  مه  ییاج  رد  َِکتَّوُِقب » ُهْعَفْدَت  َْمل  َْکیَلَع  اَْهنِم  َناَک  اَم  «َو 
بلج تدوخ  يارب  یناوت  یم  هن  وت  نیا ، رباـنب  .ینک  عفد  تدوـخ  زا  ار  اـهنآ  یناوـت  یمن زگره  یـشاب ؛ يدـنمورین  تردـق و  لاـمک 

.ینک ررض  عفد  تدوخ  زا  یناوت  یم هن  ینک و  تعفنم 

عطق هدرواین  تسد  هب  اّما  دروایب  تسد  هب  هتـساوخ  یم شلد  هک  ییاهزیچ  زا  ناسنا  رگا  ُُهنََدب .» َحاَرَتْسا  َتاَف  اَّمِم  ُهُؤاَجَر  َعَطَْقنا  ِنَم  «َو 
یم تسد  هب  شاک  يا  هک  شابن  نیا  رکف  رد  ینعی  دریگ ! یمن  باصعا  فعـض  هداس  ترابع  هب  .دوش  یم تحار  شندب  دنک ، دیما 

وت عفن  هب  نیا  .دوش  یم  وت  يارب  یحور  یبصع و  راشف  ثعاب  تالایخ ، راکفا و  نیا  تفر ...! متسد  زا  زیچ  نالف  هک  ياو  يا  مدروآ !
! دشن هک  دشن  هدماین ! هک  هدماین  تسد  هب  .يدنبن  دیما  يدرکن  ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  ییاهزیچ  هب  هک  تسا 

ادخ نوچ  .دوش  یم  نشور  شمشچ  دشاب ، دونشخ  تسا  هداد  ادخ  هک  هچنآ  هب  یسک  رگا  ُُهْنیَع .» ْتَّرَق  ُهَّللا  ُهَمَـسَق  اَِمب  َیِـضَر  ْنَم  «َو 
دوش یم مه  لاحشوخ  تسا  هداد 
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؟ تسیچ تالمج  نیا  يزکرم  هتسه 

وت يارب  ار  روما  هک  تسا  وا  .تسا  ادـخ  مه  ّراض  تسا ، ادـخ  عفان  .یهدـب  ماجنا  يراـک  یناوت  یم  وت  هک  نکن  لاـیخ  هک  تسا  نیا 
تا هفیظو  هب  ورب  وت  نیا ، ربانب  .دـنز  یم هبرـض  تا  هشقن  هب  ادـخ  یـشکب ، هشقن  رگا  .شکن  هشقن  تدوخ  تهج  یب .دـنک  یم ریدـقت 
چیه وت  هک  نادـب  ار  نیا  .تسا  وا  تسد  هب  ّراضم  عفانم و  خنرـس  هک  شدوخ  غارـس  ورب  .نک  راذـگاو  وا  هب  ار  اهزیچ  نیا  .نک  لمع 

وا لام  عفن  .نک  راذـگاو  وا  هب  ار  شا  هیقب  مشچ ! وگب  مه  وت  ورب ، يزور  لابند  هب  وش و  دـنلب  عرـش  هدودـحم  رد  هتفگ  وا  .يا  هراـک 
.دنک عفد  وت  زا  ار  اهررض  هک  هاوخب  مه  ار  نیا  وا  زا  هاوخب ، وا  زا  ار  عفانم  .تسا  وا  زا  مه  ررض  عفد  تسا ،

وت هب  هک  ار  نآ  دیـسر ، تتـسد  هب  درک و  ریبدـت  وت  يارب  وا  هک  مه  یماـگنه  .نکن  هیکت  تقو  چـیه  ترکف  تناوت و  تدوـخ ، يور 
فعـض هن  ینک ؛ یم  ادـیپ  نیریـش  یگدـنز  کـی  تقو  نآ  دـشاب ، تیاـضر  نیا  رگا  .وش  یـضار  وـش و  لاحـشوخ  نک ، لوـبق  هداد 
تحور مه  .ینک  یمن تحاران  مه  ار  تندـب  ار و  ترکف  ار ، تدوخ  تهج  یب يود ، یم ایند  لابند  تهج  یب هن  يریگ ، یم باـصعا 

.دوش یم نشور  تمشچ  یتسه و  یضار  لاحشوخ و  مه  رخآ  رد  .تندب  مه  تسا  تحار 

هدادـن وت  هب  هک  مه  ار  هچنآ  .تسا و  هدرک  اطع  وت  هب  مه  وا  یتساوخ ، وا  زا  .یـشاب  هدرک  اکتا  وا  هب  هک  تسا  یتروص  رد  همه  اهنیا 
یـشوخ یتح  ینورد و  یـشوخ  اـب  هارمه  تیاـیند ، هئـشن  نیمه  رد  وت  یگدـنز  دـشاب  وت  رد  تلاـح  نیا  رگا  .تسا  هدوبن  تحـالص 

.دیآ یمن وت  غارس  هب  مه  ینوریب  یشوخان  دوب و  دهاوخ  ینوریب 
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ترخآ ای  ایند  ناسنا ، باختنا 

ترخآ ای  ایند  ناسنا ، باختنا 

هالَّصلا میظَعلا َو  ِّیلَعلا  هللااب  الإ  هَوق  َلوَح َو ال  نیملاعلا َو ال  ِّبَر  ُدـمَحلا ِهللا  .میحَّرلا  نمحَّرلا  ِهللا  مسب  .میجَّرلا  ِناطیَّشلا  نم  ِهللااـب  ذوعأ 
ِیف ِهللا  هیَقب  امَّیِس  نیموصعَملا  َنیرِهاطلا  َنیِبیطلا  ِِهلآ  یلَع  دَّمُحم َو  مِساقلا  ِیبأ  نیلَـسرُملا  ءایبنألا َو  متاخ  انِّیبن  انِدِّیَـس َو  یلَع  مالَّسلا  َو 

نیّدلا  موَی  مایق  یلإ  ِنالا  نم  نیعَمجأ  مِهئادعأ  یلَع  هللا  هنعل  ءادِفلا َو  ِهِمَدقَم  ِبارِتل  َنیملاعلا  ُحاورأ  انُحاورأ َو  نیضَرألا 

َُّمث ُدیِرُّن  نَِمل  ُءاَشَن  اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  َهَلِجاَْعلا  ُدیُِری  َناَک  نَّم  .میجَّرلا  ِناطیَّشلا  َنِم  هللااب  ُذوعَا  دیامرف ): یم  ءارسا  هروس  هیآ 18 و 19  رد  )
.اًروُکْشَّم مُُهیْعَس  َناَک  َِکَئلوُأَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  اَهَیْعَس  اََهل  یَعَسَو  َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَمَو  اًروُحْدَّم *  اًمُومْذَم  اَهاَلْصَی  َمَّنَهَج  َُهل  اَْنلَعَج 

ُءاَشَن اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  میهاوخ ، یم  هک  سک  نآ  رب  میهاوخ ، یم  هک  هچنآ  وا  يارب  مه  اـم  دـهاوخ ، یم  ار  کـیدزن  نیا  هک  سکره 
ُءاَشَن اَم  اَهِیف  َُهل  اَْنلَّجَع  هن ، مه  سک  همه  يارب  وا ، يارب  ام  دـهاوخ ، یم  ار  اـیند  دـهاوخ ، یم  ار  کـیدزن  نیا  هک  سکره  ُدـیِرُّن ، نَِمل 

.میهد یم  رارق  میهاوخ  یم  هک  سک  نآ  رب  میهاوخ ، یم  هک  يزیچ  نآ  زا  رادقم  نآ  وا  يارب  .ُدیِرُّن  نَِمل 

یکی نیا  ادـخ  دـیما  هب  هللا  ءاش  نا  .دوبن  ناـم  یلـصا  ثحب  نآ  .َهَرِخآـْلا  َداَرَأ  ْنَمَو  .تسا  منهج  شیارب  مه  دـعب  .َمَّنَهَج  َُهل  اَْـنلَعَج  َُّمث 
.تسام سرد  نیا  حالطصا  هب  .دهاوخ  یم  ار  ترخآ  هک  سکره  اَهَیْعَس  اََهل  یَعَسَو  َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَمَو  .تسا 

َوُهَو .ترخآ  روخ  رد  ییعـس  دنک ، یم  یعـس  نآ  يارب  .اَهَیْعَـس و  اََهل  یَعَـسَو  .دـهاوخ  یم  ار  ترخآ  هک  سکره  .َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَمَو 
دروم ینعی  .تسا  روکـشم  ناش  یعـس  هورگ  نیا  .اًروُکْـشَّم  مُُهیْعَـس  َناَک  َِکَئلوُأَف  .دنک  یم  نامیا  ساسا  رب  دـنک ، یم  هچره  .ٌنِمُْؤم 

.دنک یم  ترخآ  روخ  رد  ییعس  و  دهاوخ ، یم  ار  ترخآ  هک  سکره  .تسا  لوبق  شیعس  .تسا  لوبق  .دریگ  یم  رارق  يرازگ  رکش 
.تسا روکشم  .تسا  لوبقم  ناش  یعس  ناسک  هنوگنیا 
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ِءَالُؤَه ُّدِمُّن  الُک  .مینک  یم  کمک  ار  هتـسد  ود  ره  ام  هک  دیامرف  یم  مه  دعب  هیآ  رد  .دنک  کمک  ادـخ  رگا  .تسا  هیآ  نیا  نام  ثحب 
َناَک اَمَو  .وت  راگدرورپ  ياطع  زا  تسا  يدادـما  نیا  .َّکِبَر  ِءاَطَع  ْنِم  .مینک  یم  دادـما  ار  هتـسد  نآ  مه  هتـسد و  نآ  مه  ام  .ِءاـَلُؤَهَو 
یم اـطع  وا  هب  دـهاوخ ، یم  وا  دوخ  هک  روطنآ  ار  سکره  .تسین  هتـسب  .تسین  عونمم  وت  راـگدرورپ  ياـطع  .اًروُظْحَم  ِبَر  َکـّ ُءاَـطَع 

.میراد شیپ  رد  ار  یهار  کی  ام  .میراد  شیپ  رد  ار  یهار  کی  ام  .تسا  هیآ  نیا  زا  یـصقان  همجرت  کـی  دـح  رد  نیا  ـالاح  .دـسر 
.مینکب دیاب  نآ  روخ  رد  یتمحز  يراک و  نآ  فده  هب  ندیسر  يارب 

مود نامسآ  هب  لوا  نامسآ  تبسن 

ار لاثم  نیا  نم  مود ، نامـسآ  هب  تبـسن  لوا  نامـسآ  هک  دـنا  هدومرف  .دـنا  هتفگ  ام  تایاور  رد  يزیچ  کی  دـینیبب  .تسا  نیا  فرح 
.ینزب گرزب  يایرد  کی  بآ  رد  ار  تتسد  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  مود  نامـسآ  اب  هسیاقم  رد  لوا  نامـسآ  ما ؛ هدرک  ضرع  ررکم 

دروخ و ایرد  هب  یکدـنا  هک  نات  تشگنا  بآ  تسا ؟ ردـقچ  بآ  نیا  اب  اـیرد  نآ  هسیاـقم  دراد ؟ یمرب  بآ  ردـقچ  تتـشگنا  كون 
.دننک نیعم  ددع  هکنیا  نودب  دوش  موهفم  تمظع  یگرزب و  هک  دننز  یم  ار  اه  لاثم  نیا  تسا ؟ ردقچ  ایرد  نآ  هب  تبسن  دش  سیخ 

الثم عیسو  يارحـص  کی  رد  رتشگنا  کی  تسه ، اهام  همه  تسد  هک  يا  هقلح  کی  يا ، هقلح  کی  دندومرف  .دندز  يرگید  لاثم  ای 
نیا رادقم  .دوش  مگ  دتفیب و  ارحص  نیا  رد  هقلح  کی  .دتفیب  تسا ، نآ  یگرزب  رتمولیک  اه  نویلیم  هک  اقیرفآ  يزکرم  يارحص  لثم 

؟ تسا ردقچ  ارحص  نآ  یگرزب  اب  هسیاقم  رد  هقلح 
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نیا .تسا  تیاهن  یب  هب  بیرغ  ییاهزیچ  کی  دـننامهفب ، اـم  هب  ار  رت  نییاـپ  نامـسآ  هب  تبـسن  نامـسآ  کـی  یگرزب  دـنهاوخب  رگا 
يارب مدرک  ضرع  هک  ار  لاثم  نیا  .منک  ضرع  ار  نیا  متساوخ  یم  .مود  نامسآ  هب  تبسن  لوا  نامسآ  .لوا  نامسآ  هب  تبسن  ناهج 

نآ .تسا  رت  گرزب  ردقچ  نآ  .تسا  ردقچ  تسا ، ترخآ  هک  تفر ، میهاوخ  نآ  يوس  هب  ام  هک  هچنآ  یگرزب  میمهفب  هک  دوب  نیا 
یتـح .دـیناوخ  یم  سرد  دیـشک و  یم  تمحز  یلیخ  امـش  .اـجنآ  روخرد  يراـک  .مینکب  روخرد  يراـک  هک  تسا  نیا  فرح  تقو 
رگید .دیوش  یم  ریزو  نواعم  الثم  ای  .دیوش  یم  هاگشناد  داتـسا  رثکادح  مه  دعب  .دیناوخ  یم  سرد  مه  يرتکد  حطـس  ات  نک  ضرف 
يارب دیدیـشک  سرد  تمحز  لاس  دـنچ  تسیب و  .لاس  تسیب  ابیرقت  دیدیـشک ؟ تمحز  لاس  دـنچ  بخ  .تسا  نیا  شیاه  رثکادـح 

.دیا هتـسشنزاب  مه  شا  هیقب  دینک و  یم  راک  لاس  یـس  بخ  تسا ؟ لاس  دنچ  يارب  ردقچ  قوقح  نیا  .دـیریگب  ردـقچ  قوقح  هکنیا 
لهچ دنام ؟ یم  ردقچ  دیدناسر ، رخآ  هب  ار  ناتتالیـصحت  امـش  هکنیا  زا  دعب  تسا ؟ ردـقچ  شتالیـصحت  زا  دـعب  مدآ  یگدـنز  لک 

لاس تسیب  دیـشاب ، تحار  هدـنیآ  لاس  لـهچ  رد  هکنیا  يارب  .دیدیـشک  تمحز  لاـس  تسیب  لاـس ، لـهچ  يارب  .لاـس  لـهچ  .لاـس 
ینعی تیاهن ، یب  تعـسو  هب  یخیرات  نامز و  رد  تیاهن ، یب  تعـسو  هب  ینیمزرـس  کـی  يارب  دـیهاوخ  یم  ـالاح  .دیدیـشک  تمحز 
يراک دـیاب  تیاهنیب ، رد  تیاهنیب  يارب  .مینک  ضرف  ناکم  نامز و  شیارب  رگا  الاح  .تسا  تیاهن  یب  شا  یناـمز  یناـکم و  تعـسو 

.دینکب روخرد 

؟ هچ روخرد  .دنک  یم  نآ  روخرد  ییعس  دهاوخ و  یم  ار  ترخآ  هک  سکره  .اَهَیْعَس  اََهل  یَعَـسَو  َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَمَو  .تسا  نیا  فرح 
.نآ روخ  رد  يراک  .تیاهنیب  یخیرات  اب  .منک  یم  ضرع  الاح  .تیاهنیب و  تعسو  هب  تسا  یهاگیاج  کی  تسیچ ؟ ترخآ  .ترخآ 

هدزناپ مینک  یم  ضرف  دـشاب ؟ ترخآ  روخرد  هک  ییعـس  نیا  ینعی  میراد ؟ تقو  راک  نیا  يارب  ردـقچ  اـم  .ترخآ  روخ  رد  يراـک 
لاس دون  داتـشه ، داتفه ، رثکادـح  هک  گرم  هظحل  ات  هظحل  نآ  زا  .تسا  غولب  هچره ؛ یگلاـس ، هدراـهچ  یگلاـس ، هدزاود  یگلاـس ،

ههبـش کش و  ياج  میدرک  ضرع  هک  داعبا  تاکن  نیا  زا  یکی  مادـک  دـینیبب  .منکب  اه  تیاـهنیب  نآ  روخرد  يراـک  دـیاب  نم  تسا ،
اَهُـضْرَع ٍهَّنَجَو  هک : تسا  نیا  نارمع ) لآ  هروـس  هیآ 133  رد   ) نآرق ترابع  .درادـن  ههبـش  کش و  ياـج  هک  ترخآ  یگرزب  دراد ؟

زا دراد  میمهف  یم  ـالاح  هچ ؟ ینعی  شلوط  هچ ؟ ینعی  شـضرع  نیا  میمهف  یمن  ـالاح  نآ ، ضرع  هک  یتشهب  .ُضْرَأـْلاَو  ُتاَواَـمَّسلا 
نامه .تسا  نیمز  اه و  نامسآ  ضرع  هب  نآ  ضرع  هک  یتشهب  .ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  اَهُضْرَع  ٍهَّنَجَو  .دیوگ  یم  نخس  ییایفارغج  کی 

هب تیاهنیب  الاح  .تیاهنیب  کی  تسا ؟ ردقچ  اه  نامسآ  تعسو  .اه  نامسآ  .هن  نامـسآ  .میدرک  ضرع  ار  شلاثم  هک  ییاه  نامـسآ 
حبـص نم  هک  درادن  دوجو  تکرح  اجنیا  لثم  اجنآ  هتبلا  .ریذپان  نایاپ  نامز  تسا ؟ یِک  شنامز  .تیاهنیب  کی  .هن  هملک  قیقد  يانعم 
نامز قوف  .يرگید  روج  کی  .هن  يروجنیا  .دشاب  يرگید  حبـص  ادرف  دشاب و  هتـشذگ  بش  کی  زور و  کی  موش و  دـنلب  باوخ  زا 

.ام ییاجنیا  ياه 
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، تیاهنیب تعـسو  هب  ینامز  يارب  و  تیاهن ؛ یب  لثم  يزیچ  ینعی  مییوگ  یم  هک  تیاهنیب  تیاهنیب ، تعـسو  هب  یتعـسو  کی  يارب  نم 
مناوت یم  نم  .منکب  روخرد  يراک  دـیاب  هدومرف  اجنیا  .روخ  رد  منکب  يراک  مناوت  یم  منکب و  يراک  دـیاب  لاس  هاـجنپ  لوط  رد  نم 

لاس هاجنپ  رد  بخ  .لاس  هاجنپ  مراد ؟ تقو  ردـقچ  اقآ  .منک  راک  ییاـه  تعـسو  نینچ  روخرد  مناوت  یم  نم  .منکب  روخرد  يراـک 
دازیمدآ .تسه  نم  رد  ییاناوت  کی  دوش  یم  مولعم  دنکب ، دنکب ، يراک  نینچ  دهاوخب  سکره  هک  دـنتفگ  یتقو  مناوت ؟ یم  روطچ 

یم دـقن  ار  نآ  میـسر و  یم  نامدوخ  ياه  ییاناوت  زا  لقادـح  یلیخ  ياه  لقادـح  هب  اـم  .تساـناوت  یلیخ  دازیمدآ  .تساـناوت  یلیخ 
ییاناوت زا  ردقچ  نیا  .ییاناوت  ندروآ  تسد  هب  يارب  هلب ؟ .دـیناوخ  یم  سرد  ییاناوت  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  دـیراد  امـش  .مینک 

اه تیاهنیب  نآ  هب  دناوت  یم  هک  یسک  دراد ؟ ییاناوت  ردقچ  ناسنا  .رفص  کیدزن  دح  رد  يزیچ  کی  .تسا  رتمک  رایـسب  تسا ؟ نم 
.دوش یم  رت  گرزب  ُضْرَْألاَو  ُتاَواَمَّسلا  اَهُضْرَع  ٍهَّنَجَو  نآ  زا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  مدآ  ینعی  .دراد  ییاناوت  تیاهنیب  کی  دسرب ،

.تسا قاتشم  تشهب  هک  دراد  ام  تایاور  رد 

کی اهنیا  هچ ؟ ینعی  تسا  رفن  دنچ  نیا  قاتـشم  تشهب  .تسا  رفن  دنچ  نیا  قاتـشم  تشهب  دـنیوگ  یم  دـنرب و  یم  مسا  ار  رفن  دـنچ 
ناملس .تسا  ناملـس  ترـضح  قاتـشم  تشهب  .ناملـس  ترـضح  الثم  .شنورد  دنیایب  اهنیا  دنک  یم  وزرآ  تشهب  هک  دنتـسه  يزیچ 

کی قشاع  اه  تیاهنیب  نآ  .تسا  ناملـس  قشاع  تشهب  .تسین  تشهب  قشاع  ناملـس  .تسا  ناملـس  قشاـع  وا  هک  دراد  يزیچ  کـی 
نم يوزرآ  هزادـنا  هب  نم  تماق  دـق و  .میراد  وزرآ  ام  هک  ییاهزیچ  نآ  دـینیبب  .دـناوت  یم  تسا و  گرزب  ردـقنا  ناسنا  .دـنا  ناـسنا 

.بوخ و نیـشام  کی  .بوخ  هناخ  کی  .بوخ  راک  کی  .ات  جـنپراهچ  .دـسیونب  دوز  دـناوت  یم  مدآ  مراد ؟ ییوزرآ  هچ  نم  .تسا 
ات نم  زاورپ  یتقو  .تسا  نم  لقادـح  نیا  هک  میدرک  ضرع  ثحب  یلبق  هکت  نآ  رد  .تسا  ردـق  نیا  نم  يوزرآ  همه  .شیاه  يدـعب 

.تسا دب  یلیخ  بخ  تسا  نم  لقادح 
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.مورب نیـسح  ماما  ترایز  هب  نم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هتفگ  هک  ییوزرآ  رثکادح  .دـیا  هدینـش  دایز  اه  هضور  رد  ار  نیا  مناد  یمن 
بوخ یلیخ  مه  نآ  .شراوید  رد و  تراـیز  ینعی  مه  ربق  تراـیز  .ربـق  تراـیز  ینعی  هتبلا  .تسا  بوخ  یلیخ  نیـسح  ماـما  تراـیز 
البرک هب  يا  هدـع  کی  .میوگ  یم  ناتـساد  کی  ...دروایب  تسد  هب  دورب و  دـشاب و  دـناوت  یم  ناسنا  هک  اجنآ  ات  اـجنآ  زا  اـما  .تسا 
کی زور  زورما  الثم  .مرح  میور  یم  میراد  ام  .دـندرک  یم  رارـصا  یِه  .دـمآ  یمن  مرح  هب  ناشیاقفر  زا  یکی  .دـندوب  هدـش  فرـشم 

ام .دوش  یمن  .دـندرک  رارـصا  یلیخ  .دـمآ  یمن  .تسا  هعمج  بش  بشما ، .الثم  .اهالثم  ترایز ...  زور  هبنـش  کـی  زور  .تسا  هبنش 
مرح هب  دیـسر  ات  الثم  .تشادـن  يا  هراچ  رگید  .تفر  ریزگان  رگید  دـندرب و  .يدـماین  مرح  هب  مه  راب  کـی  وت  .میدرگ  یمرب  میراد 

هالصلا هیلع  نامز  ماما  بخ  ...و  يدرک  هلان  کی  هک  ییاقآ  يدیـسر ؟ ار  البرک  زا  ردقچ  يدیـسر ؟ ردقچ  وت  .داتفا  درک و  هلان  کی 
یم اجک  هب  ترایز  نیا  زا  وا  .دـنتفا  یم  هن  دـننک و  یم  هلان  هن  .دـنروآ  یم  فیرـشت  اـجنآ  هب  تراـیز  يارب  هعمج  بشره  مالـسلا  و 

ار راوید  رد و  ناـمه  اـم  نوچ  .مسر  یمن  مه  كدـنا  هب  هک  نم  .رگید  يدیـسر  یکدـنا  کـی  هب  يدیـسر ؟ شردـقچ  هب  وت  دـسر ؟
رد و نیمه  ربارب  رد  .اه  تسا  بوخ  یلیخ  .تسا  بوخ  یلیخ  مه  ندرک  ترایز  راوید  رد و  نامه  مدرک  ضرع  .مینک  یم  تراـیز 

ماما ترایز  زا  الثم  امـش  رگا  .دروآ  تسد  هب  ناوت  یم  هک  ییاج  .تسه  اج  یلیخ  اـقآ  اـما  .دـنهد  یم  تشهب  ندرک  تراـیز  راوید 
عمج رد  مادم  مه  ار  نیا  هچ ؟ یـسرب  نیـسح  ماما  دوخ  هب  نیـسح  ماما  يارب  يراکادـف  زا  نیـسح ، ماما  هب  قشع  هقالع و  زا  نیـسح ،

، تسا ناهج  هیلوا  نامتخاس  رد  هک  یتایاور  .منک  یم  ضرع  ناتسود 
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رون بخ  .تسا  نیـسح  ترـضح  رون  زا  تشهب  تقلخ  .هدش  هتخاس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  رون  زا  تشهب  هک  دوش  یم  هتفگ 
یم قلخ  نآ  زا  تشهب  هک  دوش  یم  رداص  يرون  نیسح  ترضح  زا  دینک  تقد  تسیچ ؟ نیسح  ترضح  هب  تبسن  نیـسح  ترـضح 

میوگب مهاوخ  یم  طـقف  .تسا  مود  قلخ  .دوش  یم  قلخ  رون  نآ  زا  تشهب  دوش و  یم  قلخ  نیـسح  ترـضح  زا  رون  نآ  ینعی  .دوـش 
.تیاهنیب کی  .میناد  یمن  .میمهف  یمن  تسا ؟ ردقچ  تشهب  نیسح و  ماما  نیب  هلصاف  قرف و  هک 

یسر یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  اه  تیاهن  یب  زا  تشذگ  اب 

يزیچ کی  هب  .یتشذـگ  مدرک  ضرع  هک  اـه  تیاـهن  یب  ناـمه  زا  یـسرب ، نیـسح  ماـما  هب  هک  ینکب  يراـک  کـی  یناوتب  امـش  رگا 
مه اعقاو  .دنک  ضوع  ار  شیوزرآ  .تسا  ردـقنا  مدآ  .تسین  چـیه  .تسا  مگ  الـصا  .تسا  مگ  شنورد  تیاهن  یب  نآ  هک  يدیـسر 

سرد هک  تسا  نیا  اـم  بوخ  یلیخ  يونعم  ياـه  يوزرآ  .دـینک  رکف  تسیچ ؟ نم  يوزرآ  منک  یم  رکف  مراد  مدوخ  ...نم  يوزرآ 
هچ یتفرگ  يرتکد  رگا  .يریگ  یم  يرتکد  امـش  دوش ؟ یم  هچ  دسرب  رخآ  هب  سرد  رگا  اما  .تسا  بوخ  یلیخ  .دـسرب  رخآ  هب  نام 

يارب .هاگـشناد  لـخاد  هتبلا  .يراد  مارتحا  رادـقم  کـی  دوش ؟ یم  هچ  يوش ، هاگـشناد  داتـسا  .يوش  یم  هاگـشناد  داتـسا  دوش ؟ یم 
نورد یتسه ؟ مرتحم  اـجک  .يدـش  ریزو  نواـعم  نک  ضرف  .همه  لـثم  .یچیه  بخ  هاگـشناد  نوریب  .یمرتـحم  تدوخ  نایوجـشناد 
بوخ نیـشام  کی  مه  دعب  .الثم  .تسا  ناموت  نیدنچ  شقوقح  نک  ضرف  .شمارتحا  نیا  الاح  بخ  .همه  لثم  نوریب  .هناخ  ترازو 

شناد و رد  نم  هک  دوب  ملع  شناد و  يوزرآ  .دوب  يوـنعم  يوزرآ  کـی  .اـهوزرآ  لـک  .راـهچ  هس ،  ود ، کـی ، .ناـمه  زاـب  .يراد 
زا رفن  ود  متشاد ، هسلج  نم  هک  هعمج  بش  کی  .منک  ضرع  ار  نیا  متساوخ  یم  .منک  یم  زاب  باسح  مدوخ  يارب  یلیخ  نم  ...ملع 

.دنتفر دندش و  یضار  .مدرم  هب  تمدخ  لابند  ورب  امش  اقآ  متفگ  مینک ؟ راکچ  هدنیآ  يارب  دنیوگب  دنتـساوخ  یم  .دندوب  هدمآ  اهنیا 
َهَرِخآـْلا َداَرَأ  ْنَمَو  ياتـسار  رد  دور  یم  نیا  .تسا  بوـخ  .ینک  تمدـخ  رتـهب  مدرم  هب  هکنیا  يارب  ینک  لیـصحت  امـش  .تسا  یلیخ 

نییاپ الاب  متفر و  هاگشیامزآ  مدیشک و  تمحز  مدناوخ و  سرد  لاس  یس  تسیب  نم  .ترخآ  روخ  رد  ییعس  کی  .اَهَیْعَس  اََهل  یَعَسَو 
تمدـخ یمالـسا  روشک  کـی  ناونع  هب  .تسا  ناملـسم  روشک  مروشک ، .منکب  يرتـهب  تمدـخ  مروـشک  مدرم  هب  هکنیا  يارب  مدرک 

هک موش ، هاگـشناد  داتـسا  مشوک  یم  هک  یلبق  نآ  زا  .تسا  یبوخ  رکف  .تسا  یبوخ  زیچ  نیا  .منکب  يرتشیب  تمدـخ  .منکب  يرتـهب 
رتهب نیا  زا  اتدـنچ  يرتهب و  نیـشام  رتهب و  هناخ  الثم  مریگب و  يرتهب  قوقح  دوشب ؟ هچ  هک  .مشاب  هتـشاد  مارتحا  یکدـنا  دوشب ؟ هچ 
.دـش ضوع  مناوخب ، سرد  مدرم  هب  تمدـخ  تین  هب  نم  هک  یتقو  اما  .نکمم  لقادـح  .نکمم  ياه  لقادـح  هطیح  رد  شا  همه  .اـه 

امش یتقو  .درک  شباسح  اجنآ  دوش  یم  .تسا  اَهَیْعَـس  اََهل  یَعَـسَو  َهَرِخْآلا  َداَرَأ  ْنَمَو  ياتـسار  نامه  رد  هک  دش  يزیچ  نیا  .درک  قرف 
یناوخ و یم  سرد  تعاس  هدزاود  هد  يزور  یشک و  یم  تمحز  ینک و  یم  راک  ینک و  یم  راک  هچره  یناوخ و  یم  سرد  هچره 

یم تدابع  شا  همه  تسا  مدرم  هب  تمدـخ  يارب  شا  همه  اما  .یـسرد  ياهراک  نیمه  يور ، یم  هاگـشیامزآ  الثم  ینک و  یم  راـک 
هک مینک  راکچ  مینک ؟ راکچ  مینک ؟ راکچ  اـم  هک  میدرک  ضرع  ار  نآ  .ـالاح  .تسا  هبـساحم  لـباق  شا  همه  .اتـسار  نآ  رد  دوش و 

.دننک یم  یگدنب  سرت ، زا  ار  ادخ  یموق  کی  دندومرف  .دیدینـش  ررکم  امـش  هک  يدایز  ثیداحا  .دشاب  ترخآ  نآ  روخ  رد  يراک 
يا هدـع  کی  .تسا  راجت  تدابع  نیا  .دـننک  یم  تدابع  ار  ادـخ  تشهب  هب  دـیما  رـس  زا  يا  هدـع  کی  .تسا  ناگدرب  تادابع  اهنیا 
نیا هب  .دنادازآ  منهج  تشهب و  دـنب  زا  ینعی  .دـنا  رارحا  هدـع  کی  .تسا  رارحا  شتیاور  کی  حالطـصا  .دـننک  یم  تدابع  ار  ادـخ 

ترخآ منهج و  تشهب و  زا  رت  گرزب  یهاـگیاج  تین  نیا  الـصا  .تین  نیا  تین و  نآ  اـب  .دـسر  یم  اـه  تیاـهنیب  نآ  هـب  مدآ  تـین 
یم رگید  ياج  کی  .دنا  هتفگ  ار  نیا  راب  نیدنچ  اهراب  .َیلوُْألا  َنِم  َکَّل  ٌْریَخ  ُهَرِخْآَللَو  دراد : یحض ) هروس  هیآ 4  رد   ) نآرق .دراد ) )
رتهب تشهب  بخ  .تسا  رتهب  تشهب  .تسا  رتهب  ادـخ  بخ  .تسا  رتهب  ادـخ  .تسین  مداـی  شا  هیآ  ـالاح  .تسا  رتهب  ادـخ  هک  دـیامرف 
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رتهب ادـخ  نآ  هب  نیا  .دـنک  یم  ادـخ  يارب  نیا  .درک  باسح  ار  شا  هلـصاف  دوش  یمن  الـصا  .یچیه  تسا ؟ هلـصاف  ردـقچ  اما  .تسا 
.تسا رتهب  تشهب  بخ  .رگید  دنکب  تشهب  روخرد  يراک  دیاب  مه  زاب  اما  .دنک  یم  راک  تشهب  يارب  یـسک  کی  .دـسر  یم  تسا ،

رتهب ادـخ  تین  نآ  اب  مدآ  رگا  سپ  .تیاهنیب  ـالثم  تسا ؟ رتهب  ردـقچ  .تساـیند  نیا  زا  رتهب  ترخآ  .َیلوُأـْلا  َنِم  َکَّل  ٌْریَخ  ُهَرِخآـَْللَو 
.دینک فطل  یتاولص  کی  .دناسرب  اه  تیاهنیب  نآ  قوف  ياه  تیاهنیب  نآ  هب  را  مدآ  دناوت  یم  نآ  طقف  دنک ، راک  تسا 
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www.javedan.ir عبنم :

مود هسلج  اهتصرف -  گرم و 

مود هسلج  اهتصرف -  گرم و 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.نیرهاطلا هلآ  دمحم و  یلع  ّلص  نیلسرملاو و  ءایبنالا  عیمج  یلع  هللا  یّلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

زا هک  دیهد  یم  هزاجا  نم  هب  توملا » یّنمتأ  نأ  یل  نذأتأ  : » تشاد هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  كرابم  رضحم  هب  يدرم 
زووآ و یتـح  هـک  تـسا  هدوـب  یلقع  رظن  زا  یــشزرا  اـب  ناـسنا  هـچ  دـناسرب ؟ ارم  گرم  ادـخ  هـک  مـنک ؟ گرم  تساوـخرد  ادــخ 
هب یگدـنز ، رد  ناـسنا  هک  تسا  بوـخ  یلیخ  .تسا  هتفرگ  هزاـجا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تمدـخ  زا  ار  شتـساوخرد 
ایند رد  زین  شدوخ  زا  رتریـصب  رت و  لقاع  هک  دـنادب  دـیاب  یناـسنا  ره  .دریگن  میمـصت  رـسدوخ  ییاـهنت و  هب  مهم ، روما  رد  صوصخ 

« ٌمِیلَع ٍْملِع  يِذ  ّلُک  َقْوَف  َو  :» دیامرف یم  میرک  نآرق  هراب  نیا  رد  .تسه 

ملع ياراد  نوچ  هک  نیا  ای  تسا ، همه  قوف  دراد و  رارق  رخآ  سـالک  رد  هک  دـنکن  لاـیخ  تسا ، ملع  شناد و  بحاـص  یـسک  رگا 
.تسا حیحص  دشکب ، هک  يا  هشقن  ره  تسرد و  دریگب ، هک  یمیمصت  ره  تسا ،

رد زین  شدوخ  زا  رترب  هک  دـنادب  دـیاب  یملاـع  ره  ٌمِیلَع » ٍْملِع  يِذ  ّلُـک  َقْوَف  َو  : » دـیامرف یم  ادـخ  هک  تسا  ناـملاع  هراـبرد  هیآ  نیا 
، دوبن رخآ  درف  رخآ و  سالک  ربمغیپ ، یلو  تسا ، ربمغیپ  نامه  ناملاع ، همه  قوف  يربمغیپ ، ره  رـصع  رد  .دراد  دوجو  ملع  شناد و 

بسک ار  یناوارف  شناد  دنتسین و  رادروخرب  ییالاب  داوس  زا  هک  مدرم  هدوت  هب  دسرب  هچ  تسا ، ملاع  راگدرورپ  زین  ربمغیپ  قوف  هکلب 
اه میمـصت  نیا  رثکا  دنریگب ، میمـصت  اًلقتـسم  ناشدوخ  یگدنز  مهم  رایـسب  روما  رد  صوصخ  هب  یگدنز ، رد  هک  یناسک  .دـندرکن 

.دروخ یمرب  نایز  ررض و  هب  اًلمع 
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نیا زا  رتالاب  .دنک  یم  رما  مدرم  هب  ار  شلها  اب  تاریبدت  تامیمصت و  اه ، هتساوخ  نتشاذگ  نایم  رد  هلأسم  دیجم  نآرق  هک  تسا  نیا 
اب روما  رد  زین  وت  هلآ ! هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يا  دیامرف : یم  نارمع  لآ  هروس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  دوش  یمن 

« َنِیلّکَوَتُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اَذِإَف  ِْرمَْألا  ِیف  ْمُهْرِواَشَو   » .نک تروشم  تموق  يالقع 

میمصت ملع و  هک  دینکن  لایخ  راگدرورپ ، هب  لکوت  اب  رگم  هدن  ماجنا  یهد ، ماجنا  ار  يراک  هک  یتفرگ  میمصت  رگا  تروشم  زا  دعب 
هب تسد  تروشم و  لقع ، ملع ، مهاوخن ، نم  رگا  هک  ارچ  تسین ، روط  نیا  دناسر ، یم  هجیتن  هب  ار  امـش  یهاگیاج  ره  رد  ًاعقاو  امش 
َوُه اَّلِإ  َُهل  َفِشاَک  اَلَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَـسْمَی  نِإ  َو  : » دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  لج  زع و  دنوادخ  .دسر  یمن  هجیتن  هب  امـش  نداد  تسد 

ملاع لک  رگا  مناسرب ، وت  هب  ار  يریخ  مهاوخب  نم  رگا  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  ِِهلْضَِفل » َّدآَر  اَلَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  نِإ  َو 
زاب ار  هرگ  نیا  دناوت  یمن  یـسک  نم ، زج  منک ، داجیا  یلکـشم  تیگدنز  رد  رگا  دنناوت و  یمن  دنریگب ، ار  نآ  يولج  ات  دنوش  عمج 

.دیوشن دوخ  لقع  تیعمج و  تارفن ، رکف ، هب  رورغم  دـینکن ، لمع  رـسدوخ  هک  دـنک  یم  ییامنهار  ار  مدرم  نآرق ، تایآ  نیا  .دـنک 
ناشدوخ زا  هکلب  دندزن ، ار  ادـخ  فرح  رگید  گنج ، زا  دـعب  دـندش و  رورغم  یعقاو  نینمؤم  ردـب ، گنج  زا  دـعب  هک  دـیدیدن  رگم 

« ِهَّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اَذِإَف   » .دندز فرح 

رانک ار  ادخ  رگا  الاو  دشاب ، امـش  راک  رد  ادخ  تسد  هک  دینک  هیکت  ادخ  هب  دیدرک ، ریبدـت  تروشم  زا  دـعب  دـیتفرگ و  میمـصت  رگا 
داتفه تسکش ، ار  ناترمک  نمـشد  دحا ، گنج  رد  هچنانچ  .دروخ  یم  تسکـش  زین  نات  میمـصت  تروشم و  لقع ، نامه  دیراذگب ،
دینکن لایخ  اما  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناترکشل  هدنامرف  هک  نیا  اب  دیـشاپ ، مه  زا  ناترکـشل  هزاریـش  تشک ، ار  امـش  زا  رفن 

.دنک کمک  امش  هب  دیاب  ادخ  هکلب  دیتسه ، هدنرب  يراک  ره  رد  تسا ، امش  نایم  رد  ربمایپ  نوچ  هک 
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ترخآ هب  رفس  طیارش  دیهمت 

نم هب  توملا » یّنمتأ  نأ  یل  نذأتأ  « ؛ تشاذـگ نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـب  ار  شمیمـصت  دـمآ و  هک  درم  نیا  هب  نیرفآ 
راشف وا  هب  تالکشم  ای  هدش ، هتسخ  یگدنز  زا  مییوگب  هک  دوبن  يا  هتسخ  مدآ  منک ؟ گرم  تساوخرد  ادخ  زا  هک  دیهد  یم  هزاجا 

میدروخ و يرمع  هک  دوب  هتفگ  دوخ  اـب  .تسا  هتـشاد  یعیبط  یگدـنز  لاـح و  .دـنامب  اـیند  رد  دـهاوخ  یمن  شلد  رگید  هک  هدروآ 
.دیامن لقتنم  دعب  ملاع  هب  ارم  دهد و  همتاخ  مرمع  هب  هک  مهاوخب  ادخ  زا  ار  هدنامیقاب  لاس  دنچ  نیا  میدرک ، تدابع  میدیباوخ و 

ینالوط یهار  زین  شهار  دـسر ، یم  هار  زا  یهاوخن  اـی  یهاوخب  تسا ، یعطق  يرما  گرم  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
زا دعب  تسرفب ، هیده  رفن  هد  يارب  تنتفر ، زا  لبق  یلو  ینک ، گرم  تساوخرد  هک  مهد  یم  هزاجا  وت  هب  نم  اما  لیوط » رفس  « ؛ تسا

.درادن یبیع  ینک  گرم  يوزرآ  رگا  هاگ  نآ  تسا ، هدیسر  همه  تسد  هب  هک  يدش  نئمطم  يداتسرف ، ار  ایاده  نیا  هک  نیا 

رد ادـخ  يوزارت  دنتـسه ، خزرب  ملاع  رد  هدـننک  لاؤس  هک  یکلم  ود  ربق ، توملا ، کـلم  يارب  دـیاب  ار  ییاـه  هیدـه  دـندومرف : دـعب 
ار فرط  نآ  لوا  هک  دوب  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شیامرف  نومضم  یتسرفب ، ادخ  ربمغیپ و  لیئربج ، ریسم ، طارـص و  تمایق ،

.ربب ارم  ایادخ ! ییوگب : دعب  یشاب و  هتشاد  اجنآ  رد  یبوخ  یگدنز  ات  نک  دابآ 

رگا ناسنا  نوچ  يورب ؟ اجک  یهاوخ  یم  یشاب ، هتـشادن  اجنآ  رد  یبوخ  هاگیاج  هدنهد و  تاجن  عیفـش ، رای ، یگدنز ، ثاثا  رگا  اما 
.درادن خزود  زج  يا  هراچ  چیه  دیجم : نآرق  لوق  هب  دشاب ، هتشادن  ار  اه  نیا 
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توملا کلم  هب  یلاسرا  يایاده 

« ِتْوَْمِلل ِیّنَمَتلا  ِهّللا َو  یلا  ُقْوُّشلا  ِِتئاوَفلا َو  ءاَضَق  َءاَمْصَخلا َو  اضر  : » دندومرف توملا ، کلم  يارب  هیده  راهچ  اما 

.تسا توملا  کلم  هیده  راهچ  نیا 

یلام راکبلط  .دـیراذگن  یقاب  زین  یلام  راکبلط  کی  یتح  نک و  ادا  ار  دوخ  نیَد  دـیتسه ، نویدـم  هک  یـسک  ره  هب  ءامـصخلا » اضر  »
اه نیا  همه  دـیاب  دـنناد ، یمن  اهنآ  دوخ  دـیراکهدب و  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  یتح  دـنراد ، بلط  لوپ  امـش  زا  هک  یناـسک  ماـمت  ینعی 

ردـقچ ره  یـسانش ، یمن  هک  ییاهنآ  اما  .هدـب  ار  اهنآ  لوپ  ورب و  یـسانش ، یم  هک  ار  ییاهنآ  دـیوگ : یم  مالـسا  « 1  » .دوش تخادرپ 
قحتـسم و ياه  هداوناخ  هب  ملاظم ، ّدر  ناونع  هب  يریگ و  یم  هزاجا  اهنآ  لیکو  اـی  دـیلقت  عجارم  دـننام  یگرزب  ملاـع  زا  دـش ، شلوپ 

ادخ هک  نیا  يارب  يرادن ، غارـس  یعرـش  قحتـسم  هداوناخ  رگا  هنرگو ، يزادرپ  یم  هقدص  ناونع  هب  لوپ و  بحاص  ّتین  هب  رادوربآ 
اهنآ ندرگ  هب  دوش و  یم  در  وت  ندرگ  زا  هک  یهد ، یم  شلیکو  ای  دیلقت  عجارم  هب  ار  لوپ  دـنک ، كاپ  وت  هدـنورپ  زا  ار  یهدـب  نیا 

تمایق خزرب و  ملاع  رد  مدرم  ات  تسا  هتـشاذگ  ار  هار  نیا  هک  تسادخ  تمحر  نیا  .دنناسرب  اجک  هب  هک  دنناد  یم  زین  اهنآ  دتفا ، یم 
.دنشابن التبم 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  بیجع  یتیاکح 

هب متشاذگ و  صخش  نالف  دزن  رهـش  نیا  رد  رانید  رازه  ناج ! یلع  درک : ضرع  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدخ  یـصخش 
، متـشاذگ تناما  رانید  رازه  امـش  ردپ  دزن  نم  متفگ : مدرک ، هعجارم  شرـسپ  هب  .تسا  هدرم  وا  هک  دنیوگ  یم  نونکا  مدـمآ ، هنیدـم 

.تسا هتفگن  يزیچ  شتیصو ، رد  هن  يرتفد و  رد  هن  اجک ، چیه  رد  ام  ردپ  هللاو  تفگ : شرسپ  .مریگب  ما  هدمآ 
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هب .دوش  لامیاپ  وت  قح  هک  مراذگ  یمن  نم  دـندومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  مراد ، زاین  لوپ  نیا  هب  ًاعقاو  نم  ناج ! یلع  تفگ : راکبلط 
تشز همه  زا  اهگس  زا  یکی  هک  دنیآ  یم  گس  دادعت  یتسیا ، یم  اجنآ  يور و  یم  يا  هپت  تشپ  هنیدم ، نوریب  دومرف : راکهدب  رسپ 

اجک ار  نآ  ما ، هتـشاذگ  تناـما  وـت  دزن  راـنید  رازه  نم  هک  دـیوگ  یم  هدـمآ و  یـسک  نینچ  وـگب : وا  هـب  تـسا ، رت  بیکرتدـب  رت و 
؟ يا هتشاذگ 

نیا هن  .نیبب  ار  تردپ  هک  دیوگب  ّتیم  رـسپ  هب  دـنزب و  رانک  ار  خزرب  هدرپ  هشوگ  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
.تسا ترخآ  ایند و  نیب  یملاع  خزرب ، ملاع  نوچ  دشاب ، هدروآ  ایند  هب  ار  اهنآ  ترضح  هک 

« َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ٌخَزَْرب  مِِهئاَرَو  نِم  َو  : » تسا نآرق  رد  ترخآ  ایند و  نیب  خزرب  دوجو  دنس 

ییایند نآ  زا  دـعب  رگید  هک  تسا  زرم  نیرخآ  تمایق  .تمایق  خزرب و  اـیند ، رداـم ، محر  دـینک ؛ یط  دـیاب  ار  اـیند  راـهچ  امـش  ینعی 
.درادن دوجو 

نآ هک  دز  رانک  ار  هدرپ  هشوگ  داتـسرف و  ار  رـسپ  هکلب  دنـشاب ، هدروآ  اـیند  هب  خزرب  زا  ار  اـهنآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  نیا  هن 
.دنیبب ار  خزرب  يایند 

نیا اـیآ  تسا ، یناتـساد  نینچ  ردـپ ! تفگ : دوب ، رت  تشز  رتدـب و  رت ، هایـس  همه  زا  هک  یگـس  هب  گـس ، دـنچ  نآ  نیب  تفر ، رـسپ 
.هدـب وا  هب  رادرب و  ورب  تفگ : داد ، سردآ  .تسا  راوید  نالف  ریز  هناخ و  رد  شرانید ، رازه  نیا  تفگ : دـیوگ ؟ یم  تسار  راـکبلط 

میتـفر و ههار  یب  اـم  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  هار  تسا ، تسرد  ملاـع  نیا  رد  هک  یهار  اـهنت  هک  میوگب  وـت  هب  زین  ار  نیا  رـسپ ! يا 
هیلع یلع  ّدـض  هار  رد  ناگدـنور  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ّدـض  هار  هکلب  تسین ، مالـسلا  هیلع  یلع  هار  اـم  هار  نیا  .میدـش  راـتفرگ 

.دنوش یم  روشحم  تروص  نیمه  هب  گرم ، زا  دعب  مالسلا ،
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« ْتَرِشُح ُشوُحُْولا  اَذِإ  َو  : » دیناوخ یم  نآرق  رد 

ییاهنآ .دروآ  یمن  تمایق  رد  ار  يرگید  ناویح  هک  راگدرورپ  ّالاو  اه ، ناویح  نیمه  ینعی  دـنک ، یم  روشحم  زین  ار  اـه  ناویح  ادـخ 
« ِْبلَْکلا ِلَثَمَک  ُُهلَثَمَف   » یلو دندش ، هدیرفآ  ناسنا  هک 

یم روشحم  اپ  راهچ  دـننام  تمایق  رد  یلو  تسا ، اپ  ود  ناسنا  لکـش  وا  یلعف  لکـش  هچ  رگا  دـنرپ  یم  همه  هب  دـندش و  راـه  گـس 
.دنوش

.تسا مالـسلا  هیلع  یلع  هار  طقف  ملاس  هار  هک  میوگب  وت  هب  یلو  .تسا  هدش  هتـسب  نامیور  هب  اهبرد  مامت  رگید  هک  ام  مرـسپ ! تفگ :
.نانآ ماوع  هن  دنناد ، یم  ار  انعم  نیا  زین  ننست  لها  ياملع  هک  تسا  نیا  بلاج 

يزار هک  « 3 ، » يزار رخف  مان  هب  هدوب ، يررهش  لها  شا  هدنسیون  هک  تسا  بیغلا » حیتافم   » ریسفت مان  هب  یملع ، ریـسافت  زا  يریـسفت 
كرت ایآ  هک  دـنک  یم  ثحب  باتکلا  هحتاف  هروس  ریـسفت  رد  وا  .تسا  ننـست  لها  لوا  هدر  ياملع  زا  يزار  رخف  يا  .ير  لـها  ینعی 

.دوب رایسب  هاشمزراوخ  دمحم  ناطلس  دزن  رد  وا  مالک  ذوفن  تلزنم و  هاج و  تسیز و  یم  نایهاشمزراوخ  رصع  رد  يو 

کش یفسلف  ملسم  لوصا  بلاغ  رد  يزار  رخف  .دراد  تافیلات  فلتخم  نونف  رد  دوب و  رـصع  دمآرـس  تالوقعم  مالک و  ملع  رد  يو 
وا راثآ  زا  .دنا  هداد  بقل  نیککشملا  ماما  ار  يو  کیکشت  رد  تردق  نیمه  ببس  هب  هدروآ  دراو  یتاداریا  مدقم  هفـسالف  رب  هدرک و 

 ... بیغلا و حیتافم  نیرخاتملاو ؛ نیمدقتملا  راکفا  لصحم  هیلاعلا ؛ بلاطملا  نیعبرالا ؛ باتک  لوقعلا ؛ هیاهن 

هتفر هّکم  هک  ییاهنآ  هن ؟ ای  تسا  حیحـص  شزامن  دـیوگن ، رگا  تسا ؟ زیاـج  بجاو ، ِزاـمن  هحتاـف  هروس  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  »
« َنیِمَلْعلا ّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگ یم  دعب  دنک ، یم  ثکم  يرادقم  دـیوگ ، یم  ربکا » هّللا   » یتقو هکم ، تعامج  ماما  هک  دـندید  دـنا ،

دیاب هتـسهآ  ار  هَّللا » ِمِْسب   » ایآ و  تسا ؟ زیاج  هَّللا » ِمِْسب   » كرت اـیآ  دـسیون : یم  رخف  .دـیوگ  یمن  ددزد و  یم  ار  نآ  هَّللا » ِمِْسب   » ینعی
زا يرایـسب  دیوگ : یم  تفگ ؟ دنلب  دیاب  ای  دنک - یم  قرف  هکم  ياملع  اب  هنیدـم  ياملع  بهذـم  نوچ  هنیدـم ، ياملع  دـننام  تفگ -

هتسهآ زین  ام  دنیوگ ، یم  هتسهآ  ار  هَّللا » ِمِْسب   » يرایـسب مییوگن ؟ مینک و  يوریپ  اهنآ  زا  ام  دنیوگ ، یمن  ار  هَّللا » ِمِْسب   » گرزب ياملع 
؟ درک دیاب  هچ  مییوگب ؟
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هب هک  دورن  ناـتدای  ار  اـمن  گـس  ناـسنا  فرح  هلآ - هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  رد  هک  مدرک  قـیقحت  وجتـسج و  نم  دـیوگ : یم 
رد مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  مدرک ، تقد  نم  تفگ : تسا - تسرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هار  تفگ : شرـسپ 

ینعی تسا ؛ قـح  وا  هار  نوـچ  منک ، یم  ادـتقا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلأـسم  نیا  رد  نم  تفگ و  یم  دـنلب  ار  هَّللا » ِمِْـسب   » اـهزامن ماـمت 
.میوگ یم  دنلب  مناوخ و  یم  هَّللا » ِمِْسب   » اب ار  میاهزامن 

بیکرت ار  اهنآ  مامت  دـینک و  فذـح  ار  هعطقم  يرارکت  فورح  رگا  نآرق ، هعطقم  فورح  رد  تسا : هتـشون  یناـشاک  ضیف  موحرم 
رد طقف  .تسا  قح  مالسلا  هیلع  یلع  هار  طقف  ایند  نیا  رد  هکسمن ؛» قح  یلع  طارـص  : » دیآ یم  رد  هلمج  نیا  دیزاسب ، هلمج  دینک و 
یم تنس  لها  « 2  » .تسادـخ فرح  هک  تسا  نآرق  هعطقم  فورح  نیا  .میا  هتخادـنا  گـنچ  هار  نآ  هب  زین  اـم  نک ! تکرح  هار  نیا 
نیا شلیلد  کی  .دنتـسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هار  رد  هک  میدرک  تباث  لیلد  رازه  اب  ام  یلو  میتسه ، ربمغیپ  هار  رد  ام  دنیوگ :

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دعب ، هام  ود  .دراد  تیالو  امـش  رب  یلع  دندومرف : مخ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تسا 
؟ دیتسه ربمغیپ  هار  رد  اجک  امش  .دیدرک  ناتدوخ  ّیلو  ار  رکبوبا  امش  دنتفر ، ایند 

یم هچ  ینکن  یضار  رگا  .ینک  یضار  تدوخ  زا  يا  هدرمن  ات  ار  اهراکبلط  مامت  هک  ءامصخلا » اضر  « ؛ توملا کلم  يارب  هیده  نیا 
ناسآ ندروخ  مدرم  لام  دـیآ ؟ یم  راـب  هب  یحاـضتفا  هچ  تماـیق  رد  دـینیبب  اـت  مینک  یـسررب  تاـیاور  نآرق و  زا  دـیاب  ار  نیا  دوش ؟

.تسین
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شدنزرف هب  مالسلا  هیلع  هّللادبع  یبا  شرافس 

هنیدم رد  یغاب  مرـسپ ! دوب : نیا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  هّللادـبع  یبا  شیامرف  نیرخآ 
نم ناج ! یلع  دوش ، یم  الط  رانید  دصیس  ینعی  مهرد  رازه  هس  هک  متشاد ، ییاه  همانرب  هکم  رفـس  زا  دعب  .تسا  نم  کلم  هک  مراد 

.مشابن تحاران  خزرب  رد  نم  هک  نک  ادا  ارم  ضرق  لوا  يدیسر ، هک  هنیدم  هب  یتشگرب ، هک  ماش  زا  مراکهدب ، ار  رانید  دصیس  نآ 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلاو 

 

/http://www.kalam14.ir: عبنم

یتسرپ ایند  ایند و 

یتسرپ ایند  ایند و 

هیآ  ارسا   هروس     ) ًاروُحْدَّم ًامُومْذَم   اَهَالْصَی   َمَّنَهَج   َُهل     اَْنلَعَج   َُّمث   ُدیِرُّن   نَِمل   ُءآَشَن   اَم   اَهِیف   َُهل   اَْنلَّجَع   َهَلِجاَْعلا   ُدیُِری   َناَک   نَم  
(19 هیآ   ارسا   هروس     ) ًاروُکْشَّم مُُهیْعَس   َناَک   َِکَئلْوُأَف   ٌنِمُْؤم   َوُهَو   اَهَیْعَس   اََهل   یَعَسَو    َهَرِخَْألا   َداَرَأ   ْنَمَو   (18

باتشب  ایند  نیا  رد  مینک ، هدارا   هکره   يارب  و  میهاوخب   هک   يرادقم   هب  دهاوخب ، ار   رذگدوز   يایند  یگدنز  هتـسویپ  سک   ره  
ناهاوخ سک  ره   .دش و  دهاوخ  نآ  دراو  یگدشدرطو ، یگدنمرش  اب   هک  میهد  یم  رارق  شیارب  ار  مّنهج  سپـس  مینک ، یم  مهارف  

سک ره  .دوش و  یم  هدرازگ  ساپـس  ناـنآ  شـالت  سپ  دـشاب ، نمؤم  و  دـنک ، روـخرد   هتـسیاش و  شـالت  نآ  يارب  دـشاب و  ترخآ 
.دوش یم  هدرازگ   ساپس   نانآ   شالت   سپ   دشاب  ، نمؤم  و   دنک  ، روخ  رد  هتسیاش و  شالت  نآ  يارب  دشاب و  ترخآ  ناهاوخ  

.تسا هدش  حرطم  رایسب  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا همئا  تایاور  میرک و  نآرق  رد  ترخآ  یتسرپ و  ایند  عوضوم 

هاگدید زا  ترخآ  ایند و  تسیچ ،؟ حودمم  يایند  مومذم و  يایند  ترخآو ،  ایند  موهفم  دراد ،  يا  هدرتسگ  رایـسب  هنماد  ثحب  نیا 
.تسا ثحب  نیا  اب  طبترم  هک  یتاعوضوم  زا  رگید  يرایسب  و  نآرق و .... 
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ثحب نیا   . تسا مومذـم  يایند  هب  ناسنا  شیارگ  ییارچ  نینچمه  ترخآ و  ایند و  موهفم  هب  هاتوک   يا  هراشا  هدـمآ  اـجنیا  رد  هچنآ 
.دوشیم هئارا  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ  راثآ  و  یتئارق   نیملسملاو  مالسالا  تجح  رون  ریسفت  زا 

: اه هتکن    

هدـیهوکن  دـشاب  ، ایند   رد   اـه   هتـساوخ  راـصحنا   و   ترخآ   زا   تلفغ   ببـس   رگا   ییارگاـیند  یبلطاـیند و  نآرق  ، هاگدـید   زا 
مه  هرخالا   نَع   مه   و   اینّدلا   هایَحلا   نِم   ًارِهاظ   نوملعَی   :  » هلمج زا   تسا  ، هدش   حرطم   یناوارف   تایآ   رد   هتکن   نیا   .تسا  

(3 «) اینّدلا هایَحلاب   ُمتیضَرأ    » و (  2 «) اینّدلا َهایحلا   ّالا   دُِری   مل   و   انِرکذ   نع   ّیلَوت   نَم   نع   ضرعأف   (،  » 1 «) نوِلفاغ

هیمهـس و   هزادنا   دیاب   سپ   دـسر  ، یمن  شیاهوزرآ   همه   هب   سک   همه   و   تسا   دایز   يریگرد   و   عازن   تاّیدام   ناهج   رد  
نوچ  تایونعم  ، يایند   رد   اّما   دـیرن  ،» نمل   ءاشن   ام   اهیف   هل   اـنلّجع   :  » دـشاب هتـشاد   رادـقم   هچ   یـسک   هچ   هک   دـشاب   يا  

(4 «) اروکشم مهیعس   ناک    » .تسا زاب  مه  رتشیب  يارب   هار   دنوش و  یم  بایماک  دصرد  دص  همه  تسین  ، یتّیدودحم  و   محازت  

: اه مایپ 

« هلجاعلا   » .تسا رذگدوز   ایند   -  1   

« دیرن نمل   ...دیری     » .تسا لصا   یهلا   هدارا ي   یلو   تسا  ، دازآ   باختنا   ردو   هدش   قلخ   هدارا   اب   ناسنا  ، -  2   

« هلجاعلا دیری   ناک     » .ایند لصا   هن   تسا  ، ییارگایند   تلصخ   تسا  ، تشز   هچنآ   -  3   

« ءاشن ام     » .دوش دودحم   یهلا   هدارا ي   بوچراهچ   رد   دیاب   سپ   تسا  ، رصح   و   ّدح   یب   ناسنا   تساوخ   -  4   

« دیرن نمل     » .دنسر یمن  ایند   هب   ناهاوخایند   همه ي     -  5   

هتـساوخ زا   یـشخب   هب   یـضعب   هرخالا  » و   ایندلا   رـسخ   ،  » دنزاب یم  ار   ترخآ   و   ایند   یخرب   دنا  : هتـسد  ود   نابلطایند   -  6   
« ءاشن ام   اهیف   هل   انلّجع     » .دنسر یم  ناش   ییایند  ياه  
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هل  انلعج     » .تسا هابت   ناشتمایق   یلو   دنـسرب  ، نان   و   مان   زا   يرادـقم   هب   دـیاش   يّدام  ، فادـها   نابحاص   و   نابلطایند   -  7   
« مّنهج

« مّنهج هل   انلعج     » .تسا خزود   و   ینامیشپ   یبلطایند  ، نایاپ     -  8   

ًامومذـم  اهالـصی   (.  » یحور باذـع     ) دـنوش یم  ریقحت   مه   یمـسج  ،) باذـع     ) دـنزوس یم  شتآ   رد   مه   نابلطایند  ، -  9   
« ًاروحدم

سک  ره   و   ( 19 هیآ   ارـسا   هروس     ) ًاروُکْـشَّم مُُهیْعَـس   َناَـک   َکـَِئلْوُأَف   ٌنِمُْؤم   َوُـهَو   اَهَیْعَـس   اََـهل   یَعَـسَو    َهَرِخَأـْلا   َداَرَأ   ْنَمَو  
هدرازگ  ساپـس   نانآ   شالت   سپ   دشاب  ، نمؤم     و   دـنک  ، روخ   رد   و   هتـسیاش   شالت   نآ   يارب   و   دـشاب   ترخآ   ناهاوخ  

.دوش یم 

: اه مایپ    

« دارا نَم     » .تسا هدارا   يارادو   دازآ   ناسنا  ، -  1   

« اهل یعَس      » .دیآ یمن  تسد   هب   شالت   نودب   ترخآ  ، -  2   

« اهَیعَس اهل   یعَس     » .تسا مزال   يا   هژیو  شالت   يورخا  ، تداعس   يارب   -  3   

« نمؤم وه   و     » .تسا يویند   ياه   شالت  زا   يریگ   هجیتن  طرش   نامیا  ، -  4   

« ًاروکشم مهیعس   ناک     » .تسا شالت   و   نامیا   يورخا  ، تداعس   طرش     -  5   

« اروکشم مهیعس   ناک     » .دسرن ای   دسرب   هجیتن   هب   هچ   تسا  ، ریدقت   دروم   نانمؤم   شالت   -  6   

هب  ارگ   ترخآ  ناـنمؤم   یباـی   تسد  یلو   دـیرن  » نَِمل   ...اـنلّجع   ،  » تـسا یلاـمتحا   اـیند  ، هـب   ناـیارگایند   یباـی   تـسد  -  7   
« اروکشم مهیعس   ناک     » .تسا یعطق   شاداپ  ،

« اروکشم مهیعس  ناک  ...یعس   ...دارا     » .دراد شقن   وا   تداعس   رد   ناسنا   شالتو   هدارا     -  8   

« اروکشم مهیعس   ناک     » .تسا یهلا   يراک   نارگید  ، شالت   زا   رّکشت   -  9   

.تسوا  يدوجو   عاعـش   هزادنا ي   هب   سک  ، ره   رّکـشت   نوچ   تسا  ، تشهب   غاب   زا   رتالاب   نانمؤم  ، زا   ادـخ   ساپـس   -  10   
« اروکشم مهیعس   ناک   »

« اروکشم مهیعس   ناک   ...اهل   یعس   و   هرخالا   دارا   نم     » .تسین ادخ   شیاتس   و   ریدقت   دروم   یشالت   و   یعس   ره   -  11   
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( رون ریسفت     )

ناهانگ  یمامت   همشچرس   ایند   بح  

شسرپ

دـنک ؟ یم   مئارج   و   ناـهانگ   هدولآ   ار   دوـخ   ارچ   سپ   تسا  ، رترادـیاپ   و   رتـهب   ترخآ   دـناد  ، یم   ناـسنا   هک   نیا   اـب     
هک  هدـمآ   یلعا  »   » هروس   17 هیآ   رد   هک   ینآرق   هبـساحم   نیا   نمؤم  ، دارفا   يارب   ًاملـسم   یلیـصفت  : خساپ   یلامجا  : خساپ  
اما  تسا  ، نشور   ًالماک   یْقبأ  » َو   ٌْریَخ   ُهَرِخآلاَو   «  ؛) تسا رترادیاپ   و   رتهب   ترخآ   :  ) دـیوگ یم   ترخآ   اب   ایند   هسیاقم   رد  
هدولآ  و   دراذـگ   یم   اـپ   ریز   ار   دوخ   یهاـگآ   و   ملع   نیا   تاـقوا   زا   يرایـسب   رد   نمؤم   ناـسنا   هنوـگچ   لاـح  ، نیا   اـب  

!؟ دوش یم   یمئارج   و   ناهانگ  

خساپ 

.تسا ایند   ّبح   زین   تاوهش   هبلغ   همشچرس   و   ناسنا  ، دوجو   رب   تاوهش   هبلغ   نآ   و   تسا  ، هلمج   کی   لاؤس   نیا  

دـننام  و   یئوج  ، ماـقتنا   يرورپ  ، نت   یئوج  ، يرترب   یبلط  ، قوفت   یـسنج  ، توهـش   ماـقم  ، لاـم  ، ّبح   زا   معا   اـیند  ، ّبح  
هاگ ، یتح   و   دـهد  ، یم   داب   رب   ار   وا   تامولعم   مامت   هک   دـنک   یم   داـجیا   ناـسنا   حور   رد   یناـفوط   ناـنچ   هاـگ  ، اـهنیا  ،

.دراد یم   مدقم   ترخآ   رب   ار   ایند   تایح   هجیتن  ، رد   و   درب  ، یم   نایم   زا   ار   وا   صیخشت   سح  

ینیع  تیعقاو   کی   تسا  ، هدش   هدرمش   ناهانگ   مامت   همـشچرس   ناونع   هب   ایند   ّبح   ًارارک   یمالـسا   تایاور   رد   هک   نیا  
.میا هدومزآ   ار   نآ   اهراب   نارگید   و   دوخ   یگدنز   رد   هک   تسا   سوسحم   و  

.مینک نوریب   لد   زا   ار   ایند   قشع   و   ّبح   هک   تسین   نیا   زج   یهار   هانگ  ، ياه   هشیر   عطق   يارب   نیاربانب  ،

.میرگنب يا   هعرزم   نوچمه   ای   و   یلپ  ، یهاگرذگ  ، يا  ، هلیسو   نوچمه   ایند   هب   دیاب  
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مدـقم  ار   یمود   ادـخ  ،» ياـضر   هب   لـین   و   ناـهج   نیا   عاـتم   هب   لوـصو     » یهار ود   رـس   رب   اـیند   ناقـشاع   تسین   نکمم  
.دنرمش

.مینک یم   هدهاشم   یبوخ   هب   اهنآ   رد   ار   قوف   ثیدح   تیعقاو   میرگنب  ، ار   یئانج   ياه   هدنورپ   رگا  

یم  رارق   هجوت   دروم   ار   ناتسود  ) و   ناردارب   نایم   یتح     ) اهراتشک و   تشک   اه  ، يزیرنوخ   اه  ، گنج   للع   هک   یماگنه  
.تسا نایامن   و   دوهشم   اهنآ   همه   رد   ایند   ّبح   ياپ   ياج   میهد  ،

ردام ، هب   دـنزرف   هقالع   و   میئاـیند  ، دـنزرف   همه   اـم   هک   نیا   اـب   درک  ، نوریب   لد   زا   ار   اـیند   ّبح   ناوت   یم   هنوگچ   اـما  ،
!؟ تسا یعیبط   رما   کی  

.دراد سفن   بیذهت   سپس   و   یتدیقع  ، و   یگنهرف   يرکف  ، شزومآ   هب   زاین   نیا  

راـک  تبقاـع   هظحـالم   دـنک  ، ریـسم   نـیا   رد   هار   ناـکلاس   هـب   ار   کـمک   نیرتـالاب   دـناوت   یم   هـک   يروـما   هـلمج   زا   و  
.تسا ناتسرپایند  

؟ دندرک هچ   ماجنارس   یلام  ، تاناکما   و   تردق   همه   نآ   اب   هنعارف  

دوخ  اب   هزادنا   هچ   دندیـشک  ، یم   تمحز   هب   دنمورین   ناسنا   نیدـنچ   ار   اهنآ   دـیلک   هک   یئاه   جـنگ   همه   نیا   زا   نوراق  
!؟ درب

مه  رب   ناشیناگدـنز   رتفد   یمیـسن   اـب   هک   میدـید  ، دوخ   مشچ   هب   دوخ   ناـمز   و   رـصع   رد   هک   ار   یمیظع   ياـه   تردـق  
و  دـندراذگ   ار   ناـشیاه   تورث   و   اـه   خاـک   و   دـنداتفا  ، ورف   تردـق   تخت   زا   راـهن   و   لـیل   شدرگ   کـی   اـب   و   دروخ  ،

.تسام ملعم   و   ظعاو   نیرتهب   دوخ   دندش  ، ناهنپ   كاخ   ریز   ای   و   دنتخیرگ  ،

یم  نایاپ   تسا   ایوگ   و   اسر   رایـسب   هک   مالـسلا  ) امهیلع   ) نیـسحلا نب   یلع   ماما   زا   یثیدـح   اـب   ار   راد   هنماد   نخـس   نیا  
: میهد

؟ تسیچ ادخ   دزن   لامعا   لضفا   دندیسرپ  : شترضح   زا  
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تفرعم  زا   دـعب   یلمع   چـیه   (  ؛» ْینُّدـلا ِضُْغب   ْنِم   ُلَْضفَأ   ِِهلوُسَر   ِهَفِْرعَم   َو   َّلَجَوَّزَع   ِهّللا   ِهَفِْرعَم   َدـَْعب   لَـمَع   ْنِم   اـم   :  » دومرف
(! تسین ایند   اب   ینمشد   زا   لضفا   شلوسر   و   دنوادخ  

دراد ، يرایسب   بعش   زین   یصاعم   و   تسا  ، يرایسب   بعش   ایند   ّبح   يارب   اریز   دوزفا  : هاگنآ  

نارفاک  زا   و   دـیزرو   ّربکت  » ،  » درک ابا   هک   نامز   نآ   رد   دوب  ، سیلبا   ربکت   دـش  ، ادـخ   تیـصعم   نآ   اب   هک   يزیچ   نیلوا  
.دش

هب  لاعتم   دـنوادخ   هک   نامز   نآ   رد   تشگ  ، اوح   و   مدآ   يـالوا  ) كرت   و     ) تیـصعم همـشچرس   هک   دوب   صرح  »   » سپس
ناراکمتـس  زا   هک   دـیوشن   عونمم  )   ) تخرد نیا   کیدزن   یلو   دـیروخب  ، دـیهاوخ   یم   تشهب   ياـج   ره   زا   :  » دومرف اـهنآ  
تمایق  زور   ات   اهنآ   نادـنزرف   يارب   نیمه   و   دنتـشادن  ! زاـین   نآ   هب   هک   دـنتفر   يزیچ   غارـس   هب   اـهنآ   یلو   دوب  » دـیهاوخ  
هچنآ  دنتـسین  ، هانگ   أشنم   ًابلاغ   اهزاین     ) درادن يزاین   نآ   هب   دبلط   یم   ناسنا   هک   ار   یئاهزیچ   بلاغ   هک   ارچ   دنام  ; یقاب  
تبسن  دش  ، مدآ   دنزرف   هانگ   همـشچرس   هک   دوب   دسح  »   » سپـس تسا  ،) زاین   رب   دئاز   روما   و   اه   سوه   تسا  ، هانگ   أشنم  

.دناسر لتق   هب   ار   وا   و   دیزرو   دسح   شردارب   هب  

تسا ، تورث   ّبح   و   يرترب  ، ّبح   نخس  ، ّبح   یتحار  ، ّبح   تسایر  ، ّبح   (  5 ،) ایند ّبح   نانز  ، ّبح   نآ  ، بعش   زا   و  
تقیقح ، نیا   رب   یهاگآ   زا   دعب   نادنمشناد   و   ناربمایپ   اذل  ، و   دنا  ، عمج   ایند   ّبح   رد   یگمه   هک   دنتلـصخ   تفه   اهنیا  

(7 (،  ) 6 «.) هَئیِطَخ ِّلُک   ُْسأَر   اْینُّدلا   ُّبُح   :  » دنا هتفگ  

ایند بح  دروم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  نخس  بلاج  هتکن 

هب هملک  کی  نم  : » دندومرف ینیمخ  ماما  ترـضح  بلق ،  ناتـسرامیب  رد  ردـص  ینب  ياقآ  يروهمج  تسایر  مکح  ذـیفنت  مسارم  رد 
رـشب يارب  هک  یماقم  ره  هئیطخ  » ّلک  سأر  ایندلا  ّبح  : » تسا همه  يارب  رکذت  هملک  کی  نآ  هک  مهد ، یم  رکذت  ردـص  ینب  ياقآ 
هتـشاد هجوت  .تسا  مولعمان  مه  زور  نآ  دـش و  دـهاوخ  هتفرگ  يزور  يدام  ياهماقم  هچ  يونعم و  ياـهماقم  هچ  دوش ، یم  لـصاح 

ياقآ زا  نم  .تسا  یندنام  یلاعت  كرابت و  يادخ  روضح  رد  ناسنا  تسا و  ینتفر  ماقم  .دنکن  رورغم  ار  اهنآ  ْماقم  هک  ...همه  دنشاب 
توافت .دـشابن  یتوافت  ناش  یحور  قالخا  رد  روهمج  تسایر  زا  دـعب  روهمج و  تساـیر  زا  لـبق  نیباـم  هک  مهاوخ  یم  ردـص  ینب 
رکذـت نینچ  نیا  هـک  دوـب  هدـید  ردـص  ینب  رد  ار  هـیحور  نـیا  هر )   ) ماـما ترـضح  دـیاش  (8 «) .تسا سفن  فعـض  رب  لـیلد  ندوـب 

(9  .ِ) هّللا ِرُونب  ُرُظنَی  ُّهنإف  ِنمؤملا ،  َهَساِرف  اوقَِّتا   : دومرف ( هیلع هللا  تاولص   ) مرکا لوسر  ترضح.دنهدیم 
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  تداهش  لماع  یتسرپ  ایند 

لاوس

؟ دروخب مقر  اه  ناملسم  تسد  هب  اروشاع  هعقاو ي  ات  دش  ثعاب  نینمؤم  هعماج ي  رد  یلوحت  هچ  عوقو 

.دهد یم  رارق  ادخ  یلو  لباقم  رد  ار  وا  جیردت  هب  دنک و  یم  ادج  ادخ  یلو  زا  ار  ناسنا  هار  هرخالاب  ایند  هب  تبحم  هک  تسا  حضاو 

لباـقم ارم  نم ، ياـیند  اروشاـع  زور  دـنکن  هک  تسا  نـیا  نـم  يدـج  ياـه  هـیرگ  زا  یکی  دوـش  یم  هـک  مرحم  دوـمرف : یم  یگرزب 
هماـن ي ترـضح  يارب  هک  دـندوب  یناـسک  دعـسرمع  نایرکـشل  زا  يرایـسب  .تسا  فوخ  هیرگ ي  نیا  دـهد ؛ رارق  (ع ) ءادهـشلادیس

دش هچ  دوجو  نیا  اب  دیا ؟ هتشونن  ار  اه  همان  نیا  امش  رگم  دندومرف : یم  دنداد و  یم  ناشن  ار  اه  همان  ترضح  .دندوب  هتـشون  توعد 
رد مه  دعب  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  ملـسم  ءادتبا  درک ؛ رییغت  ناشهار  داتفا  رطخ  هب  ناش  ییایند  عماطم  یتقو  ناگدـننک  توعد  نیمه  هک 

.دنداتسیا ترضح  لباقم  البرک 

ءایلوا لباقم  رد  ار  یمدآ  هکلب  دـنک ، یم  ادـج  ادـخ  ءایلوا  زا  ار  ناسنا  اهنت  هن  یتسرپ  سفن  .تسا  فارحنا  نیا  ساـسا  اـیند  هب  قلعت 
دـشکب و شتآ  هب  ار  (ع ) ءادهـشلادیس ياه  همیخ  ایند ، عماطم  بسک  يارب  ناسنا  تسا  نکمم  یتح  هک  اجنآ  ات  دـهد  یم  رارق  ادـخ 

یم راـثن  (ص  ) هللا لوسر  باـکر  رد  ار  دوخ  نوخ  هک  دـندوبن  یناـسک  ناـمه  اـهنیا  رگم  .دربـب  تراـسا  هب  مه  ار  ناـشیا  تیب  لـها 
رـضاح هک  درک  ادـیپ  یقلعت  نانچ  ایند  هب  (ص ) هللا لوسر  تما  هک  دـش  هچ  درک ؟ خوسر  اهنآ  رد  یتسرپاـیند  هنوگچ  سپ  دـندرک ؟

( 10 (؟ دروآ راب  هب  ار  ییاوسر  نیا  درخب و  ناج  هب  ار  گنن  نیا  نآ ، يارب  دش 

تشون : یپ  

7 هیآ   مور   هروس   . 1

29 هیآ   مجن   هروس   . 2
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38 هیآ   هبوت   هروس   . 3

(gharaati.ir   : عبنم   ) هیآ 19 ارسا   هروس   . 4

تفه  بعـش   زا   یکی   نآ   هک   دـشاب  ، هدوب   ایند  » رد   ءاـقب   ّبح     » اـجنیا رد   اـیند  » ّبح     » زا روظنم   دـسر  : یم   رظن   هب   .  5
 . ددرگ یم   رهاظ   اهوزرآ  » يزارد   و   لما   لوط     » لکش رد   ًالومعم   و   دوش   یم   بوسحم   هناگ  

 17 یفاـک  ،» لوـصا     » زا باـب   نیمه   رد   8  ؛ ثیدـح   اهیلع  ،» صرحلا   و   ایندـلا   ّبح     » باـب ،  2 دـلج   یفاک  ،» لوصا   .  » 6
.تسا هدنزومآ   رایسب   هک   تسا   هدش   لقن   هنیمز   نیا   رد   تیاور  

ج  موس  ، و   یس   پاچ   هیمالسإلا  ، بتکلاراد   يزاریش  ، مراکم   یمظعلا   هللا   تیآ   هنومن  ، ریـسفت   باتک  : زا   يروآ   درگ   .  7
  ( makarem.ir عبنم : . ) 421 ص   ،  26

ص 141 .ماما ج 12 . هفیحص  .8

186 هحفص دلج 12  نآرقلا :  ریسفت  یف  نازیملا  .9

نا _ مزا __ ير س __ نه هزو  __ هشیدنا ح هروس  یل  _ یلحت یگ  _ نهرف هما  __ نهام  ) يرقابریم نیملـسملاو  مالـسالا  تجح  . 10
(sooremag.ir: عبنم _ي () مال _ سا ت_ب_ل_ي_غ_تا 

ندنام كاپ  هنیزه 

ندنام كاپ  هنیزه 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هیلع هللا  یلص  دمحم  مساقلا  یبا  انسوفن  بیبطو  انهلا  بیبح  نیلسرملا  ءایبنالا و  دیس  یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
.نیمرکملا نیموصعملا  نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  و 

ترخآ ایند و  رد  یگتسباو 

: دیامرف یم  دعر  هروس  مهدزون  هیآ  رد  لاعتم  يادخ 

ِباَْبلَْألا  ُولوُأ  ُرَّکَذَتَی  اَمَّنِإ  یَمْعَأ  َوُه  ْنَمَک  ُّقَْحلا  َّکِب  َّر  نِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَمَّنَأ  ُمَْلعَی  نَمَفَأ   

نابحاص اهنت  تسانیبان !؟ هک  تسا  یـسک  دننامه  تسا ، قح  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  دـناد  یم  هک  یـسک  ایآ  » 
« .دنوش یم  رّکذتم  هشیدنا 
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يدابآ ترخآ  ياراد  دنراد و  یکاپ  يایند  نآرق ، زا  ناشیوریپ  رطاخب  دـننآرق و  وریپ  دـندرک ، كرد  ار  نآرق  ندوب  قح  هک  ییاهنآ 
.يدابآ ترخآ  هن  دنراد و  یکاپ  يایند  هن  نارگید ، سفن  ياوه  وریپ  ای  دنتسه  ناشدوخ  سفن  ياوه  وریپ  هک  ینالدروک  اما  دنتسه ؛
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كاپ يایند  لوصحم  دـص  رد  دـص  دابآ ، ترخآ  هک  دـیناد  یم  دـیتسه  انـشآ  ادـخ  نید  ملع و  تدابع و  دجـسم و  اب  هک  امـش  هتبلا 
ییاـج مه  ترخآ  دـشاب و  ییاـج  اـیند  هک  تسین  روط  نیا  ینعی  تسین ؛ ییادـج  ًاـتاذ  ًاـتیهام و  ترخآ  نیب  اـیند و  نیب  نوچ  تسا ،

.رگید

تسا ملسو   هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمغیپ  ینارون  مالک  میراد ، ترخآ  ایند و  طابترا  هنیمز  رد  هک  یفرح  نیرتابیز 
: دندومرف هک 

«(1) هرخآلا هعرزم  ایندلا  »

.درادن ییادج  شنیمز  زا  تشک  تعارز و  لوصحم ، تقو  چیه 

دـشاب رتکاپ  رتدعتـسم و  كاخ  ردـق  ره  دنتـسه ، كاخ  نامه  هجیتن  اهنیمز  رد  تاـبوبح  تاـج و  یفیـص  اـهغاب ، رد  ناـتخرد  ماـمت 
داد دهاوخ  يرتکاپ  لوصحم 

نآرق رد  ناسنا  دوجو  نیمزرس 

: دیامرف یم  تساجب ، یلیخ  نآ  رکذ  راتفگ ، زا  تمسق  نیا  رد  هک  دراد  يا  هیآ  دیجم  نآرق 

( « 2) َنوُرُکْشَی ٍمْوَِقل  ِتاَیآلا  ُفِّرَُصن  َِکلَذَک  اًدِکَن  الِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلاَو  ِّهِبَر  ِنْذِِإب  ُُهتاَبَن  ُجُرْخَی  ُّبِیَّطلا  ُدَلَْبلاَو  »

.تسا ملاس  تسرد و  یهلا و  لوصحم  کی  دهد ، یم  نوریب  هک  ار  یلوصحم  تسا و  ملاس  تسا ، كاپ  هک  ینیمزرس 

ار شدوخ  لثم  ددع  دصتفه  ات  دـیامرف : یم  راگدرورپ  دـنهد ، یم  وا  هب  مدـنگ  ددـع  کی  هک  تسا  ینیمز  دعتـسم  كاپ و  نیمزرس 
.دهد یم  نوریب 

: دیامرف یم  هرقب »  » هکرابم هروس  رخاوا  رد 

(« 3) ٍهَّبَح ُهَئاِم  ٍهَُلْبنُس  ِّلُک  ِیف  َِلباَنَس  َْعبَس  ْتَتَْبنَأ  ٍهَّبَح  ِلَثَمَک  »

رد دـهد ، یم  بیـسآ  دـص  دـنچ  یلاس  دوش ، یم  تخرد  کی  هب  لیدـبت  دـنراک ، یم  كاپ  نیمزرـس  کی  رد  ار  بیـس  هناد  کی  ای 
تمالـس نیمز و  دادعتـسا  رطاخب  ینعی  هدوب ؛ نزو  مک  هایـس و  هناد  نامه  زور  کی  بیـس ، دص  دنچ  یلاس  اب  تخرد  نیا  هک  یلاح 

، دـنهد یم  لوصحم  نآ  يارب  لوپ  تبغر  اـب  مدرم  همه  هک  تسا  هدـش  لیدـبت  یلوـصحم  رپ  تخرد  کـی  هب  نیمز ، یکاـپ  نیمز و 
.دننک یم  يژرنا  بسک  مه  دنرب و  یم  تذل  مه  دنروخ  یم  هک  مه  یتقو 
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« ِّهِبَر ِنْذِِإب  ُُهتاَبَن  ُجُرْخَی  ُّبِیَّطلا  ُدَلَْبلاَو  »

هایگ نیا  ینعی  تسا ؛ راگدرورپ  نذا  هب  دنایور  یم  هک  ار  هچنآ  هدامآ  دعتـسم و  كاپ و  نیمز  دـیامرف : یم  تسابیز ، هیآ  نیا  یلیخ 
.تسا تعفنم  اب  لوصحم  کی  تسا و  ییادخ  تخرد  کی  تسا ، یهلا  هدارا  لوصحم 

« اًدِکَن الِإ  ُجُرْخَی  َُثبَخ ال  يِذَّلاَو  »

نیا زا  هک  هچنآ  تسا ، كاپان  هدولآ و  ثیبخ و  دیجم ، نآرق  هدومرف  هب  تسا ، راز  هروش  درادـن ، یگدامآ  دادعتـسا و  هک  ینیمز  اما 
نآ نتشاک  زا  شبحاص  مه  هک  تسا  یکوپ  لوصحم  کی  هدیاف ؛ یب  لوصحم  کی  مه  تسا و  مک  یلیخ  مه  دیآ  یم  نوریب  نیمز 

.دنرادن ندیرخ  هب  یتبغر  مدرم  مه  هدرک و  ررض 

واگ ات  دنچ  ناوتب  هک  تسین  رپ  كوپ ، لوصحم  نیا  مه  ردق  نیا  ینعی  ًادکن ؛» : » دیامرف یم  مه  نآرق  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ 
رد كاـخ  زا  رـس  يدوخیب  زیچ  نآ ، بجو  هس  ود  ره  رد  دروخ ، یمن  مه  واـگ  دنفـسوگ و  درد  هب  دـننارچب ، نآ  رد  ار  دنفـسوگ  و 

.دراد يا  هدیاف  هن  تسابیز و  هن  تسا ، زبس  هن  هک  هدروآ 

ترخآ يدابآ  رد  ایند  شقن 

ترخآ هعرزم  ایند  دـنیامرف : یم  تیاور  نیا  رد  مّلـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمغیپ  و  يروش »  » هروس رد  دـیجم  نآرق 
نشور ترابع  هب  دشاب و  یتسرد  يایند  امـش  يایند  نیا  دینک ، رارقرب  كاپ  دیروایب ، الاب  كاپ  ار  ناتیایند  نیا  امـش  رگا  الاح  .تسا 

نامه هک  ناتتـشک  نیا  زا  امـش  تمایق ، زور  رد  كاپ و  نیمزرـس  دوش  یم  نیا  دیـشاب ، حـلاص  لمع  لها  دیـشاب ، نامیا  لها  رگا  رت ،
دوخ يایند  رگا  اما  دروآ ؛ دیهاوخ  تسد  هب  ار  تشهب  یهلا و  ناوضر  دننام  يدنمـشزرا  جیاتن  تسا  حـلاص  لمع  قالخا و  نامیا و 
امـش تسد  تسا ، رپ  اه  یلیخ  تسد  دینیب  یم  دیوش  یم  تمایق  دراو  دینک ، ثیبخ  ار  یگدنز  نیمز  دـینک و  سجن  دـینک ، هدولآ  ار 

.دیتسین امش  دنتسه و  قح  تمحر  رظن  دروم  اه  یلیخ  دیتسین ! امش  هک  دینیب  یم  دنتسه ، تعافش  راوازس  اه  یلیخ  .تسا  یلاخ 
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.تسا عیرض »  » نآ هایگ  دیجم  نآرق  لوق  هب  یلو  دراد ؛ هایگ  هدمآ ، نوریب  نآ  زا  دکن  هک  سجن  نیمز  نیا  هک  دینیب  یم  مه  دعب 

یمنهج ناراکهنگ  لاح 

: دنا هتشاک  ایند  رد  ناشدوخ  هک  تسا  نامه  منهج  لها  كاروخ  دیامرف : یم  هیشاغ »  » هروس رد  لاعتم  يادخ 

ٍعیِرَض » ْنِم  الِإ  ٌماَعَط  ْمَُهل  َْسَیل  »

یلو دروخب  ؛ دـناوت  یمن  شکف  ود  نادـند و  تردـق  نآ  اـب  رتش  هک  دوش  یم  هتفگ  یهاـیگ  هب  عیرـض »  » میرک نآرق  عالطـصا  رد  ، 
نیا ینعی  دنروخب ، دیاب  هتبلا  هک  دنروخب ، ترخآ  رد  ار  دنا  هتـشاک  ایند  رد  ناشدوخ  هک  یفلع  زا  دیاب  منهج  لها  دیامرف : یم  نآرق 
یم دنهد و  یم  راشف  ناشناهد  رد  ار  هایگ  نیمه  میرادـن  ! لیم  ام  دـنیوگب  منهج  نارگراک  هب  دـندنبب و  ار  ناشناهد  هک  تسین  روط 

: دیوگ یم  نآرق  يروخب ! دیاب  دنیوگ :

(« 4) ٍعوُج ْنِم  ِینُْغی  الَو  ُنِمُْسی  «ال 

فرطرب ار  اهنآ  یگنـسرگ  هن  و  دـنمورین ، هن  دـنک و  یم  ناشقاچ  هن  اما  دـنهد ؛ یم  اهنآ  دروخ  هب  منهج  رد  زور  بش و  ار  هاـیگ  نیا 
.دننک یم 

: دیامرف یم  راگدرورپ  دنهد ، یم  ناشدروخ  هب  یگنشت  عفر  يارب  هک  مه  ار  یبآ 

(« 5) ٍهَِینآ ٍْنیَع  ْنِم  یَقُْست  » 

ناشقلح رد  منهج  نارگراک  یلو  دنروخب ؛ دنهاوخ  یمن  ار  نیا  دشوج ، یم  ترارح  تدـش  زا  هک  تسا  ناشتـسد  لغب  همـشچ  کی 
یعناوم و  دـندنازوس ، هک  تسا  ییاهلد  و  دـندروآرد ، مدرم  مشچ  زا  ملظ  هب  هک  تسا  یکـشا  ناـمه  لوصحم  بآ  نیا  .دـنزیر  یم 

هب دننک و  یم  ینعم  ار  رگیدمه  نآرق ، تایآ  همه  دـینیبب  .تسا  راگدرورپ  نخـس  نیا  .دـندرک  داجیا  مدرم  نیب  قح و  نیب  هک  تسا 
: دیامرف یم  راگدرورپ  هک  دشاب  یکاپ  يایند  نامیایند  رگا  ام  .دنراد  طابترا  رگیدمه 
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(« 6) ِیَط ًهَبّ ًهاَیَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُهَو  یَْثنُأ  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  اًِحلاَص  َلِمَع  ْنَم  »

یتعفنم اب  ابیز و  لوصحم  دوش  هتشاک  كاپ  نیمزرس  نیا  رد  هچ  ره  بوخ ، كاپ ، نیمزرس  ثحب ، دروم  هیآ  لوق  هب  ای  كاپ ، تایح 
.دهد یم  تسد  هب 

هک تسا  هفایق  نیا  هب  شا  هدرپ  کی  تسا ، تقیقح  کی  ود  ره  درادن ، ییادج  ًاتیهام  ترخآ  زا  ایند  مناردارب ! دیـشاب  هتـشاد  تیانع 
تشهب و ایند  رد  مدرم  نیاربانب  تسا ؛ هدش  نایب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  يا  هفایق  نآ  هب  شا  یتوکلم  هدرپ  ایند  نیمه  مینیب و  یم  ام 

.دنتسه ناشدوخ  لوصحم  ياپ  دنتفر  هک  اجنآ  دنزاس و  یم  ار  منهج 

یهلا ناثراو 

: دیامرف یم  راگدرورپ  نونمؤم  هروس  مهدزای  مهد و  هیآ  رد 

 * َنُوثِراَْولا ُمُه  َِکَئلوُأ  »

نوُِدلاَخ .َ»  اَهِیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِرَی  َنیِذَّلا 

اب نوچ  نید ، زا  دـنرب ؟ یم  ثرا  ار  تشهب  نیا  یـسک  هچ  زا  ار ، تشهب  دـنرب ؟ یم  ثرا  ار  يزیچ  هچ  دـنرب ، یم  ثرا  ناـمیا  لـها    
.دنرب یم  ثرا  نید  زا  ار  تشهب  دنراد  تبسن  نید 

ندنام كاپ  هنیزه 

، دشاب شناهد  رد  هن »  » رادقم کی  شیایند  نتشاد  هاگن  كاپ  يارب  دیاب  مدآ  دراد ، هگن  كاپ  ار  شیایند  مدآ  هک  تسین  مه  لکـشم 
«. هن  » دیوگب تفرگ  رارق  ادخ  دض  توعد  لباقم  رد  یتقو  ناسنا  ینعی  يدج ؛ هن » »

مارح دوس  ربارب  هد  نآ  هک  دناد  یم  مه  بساک  يرب ، یم  دوس  ربارب  هد  یهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  دنیوگب : یبساک  صخش  هب  رگا 
: دومرف ملسو  هلو  هیلع  هللا  یلص  مالساربمغیپ  هک  ارچ  هن ،»! » دیوگب وا  .دنک  بلقت  سنج  نیا  رد  هکنیا  ای  هن ،»! » دیوگب تسا 

.تسا نئاخ  تسین و  ام  زا  دنک  یم  بلقت  ناملسم  مدرم  سنج  رد  هک  یسک  (« 7) ًاِملسُم َّشَغ  نَم  اّنِم  َسَیل  »
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نآ اب  یجراخ  ولیک  داتفه  رگا  اما  دراد ؛ دوس  ناموت  رازه  هد  یناریا  دـص  رد  دـص  جـنرب  ولیک  دـص  هک  دـنیوگ : یم  ناـسنا  هب  یتقو 
رد نتفگ  هن »  » هب طقف  یگدنز  نتـشاد  هگن  كاپ  هن .»!  » دیوگب يربب  ! دوس  یناوت  یم  ولیک  دص  رد  ناموت  رازه  داتفه  ینک ، طولخم 

.تسا ناطیش  ياه  توعد  ربارب 

كاپ ياه  ناسنا  زا  يا  هنومن  هیسآ 

تالامک و هب  و  هن !»  » دنتفگ نارگید  سفن  ياوه  توعد  ناشدوخ و  سفن  ياوه  توعد  لباقم  رد  هک  یناسک  دندوب  مه  خـیرات  رد 
! میرادن مه  ار  اه  یتخس  نآ  ام  یلو  دنشاب ، هدیشک  مه  یئاه  یتخس  تسا  نکمم  هتبلا  دندیسر ؛ یئالاو  ياه  ماقم 

ار ییولیک  دون  داتشه ، گنـس  کی  مه  دعب  دندیـشک و  خیم  راهچ  هب  ار  وا  هن ،»  » تفگ نوعرف ) ياه  هتـساوخ  ربارب  رد   ) هک هیـسآ » »
.درک دروخ  ار  شندب  ياه  ناوختسا  رس و  لک  هک  شندب  يور  دندرک  اهر 

یکاپ هوسا  فسوی 

ام دروم  رد  یلو  دـنتخادنا ! نادـنز  هب  ار  وا  لاـس  و 9  هن  ، »! : » تفگ یتیـصخش  یب  نز  ياـه  توعد  ربارب  رد  (ع ) فـسوی ترـضح 
! دنشک یمن  خیم  راهچ  هب  ار  ام  میور و  یمن  نادنز  هب  هن  میئوگب  ناطیش  ياه  توعد  ربارب  رد  ام  رگا  تسین ، هنوگنیا 

دراد و راک  وا  اب  ینابرهـش  رـسفا  هن  ًانیقی  هن ،»  » دیوگب ناوج  نیا  دنک  مارح  ياضاقت  دشاب و  هدرک  دس  ار  وا  هار  یمرحمان  هک  یناوج 
! نیرفآ دـنیوگ : یم  ترطف  قیرط  زا  همه  هن ، هتفگ  مرحمان  رفن  دـنچ  هب  هفایق  شوخ  ناوج  نیا  دـنمهفب  هک  مه  مدرم  يرتسگداد ، هن 
هب مه  اعد  سامتلا  دـننک ، یم  مه  ار  شفیرعت  هزات  دوش ! یم  ادـیپ  ادـخ  يایرد  رد  ییاهرهوگ  بجع  هانگ ، نجل  زا  رپ  هرود  نیا  رد 

.دنیوگ یم  وا 
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نینچ راگزور  نیا  رد  اما  دوب ؛ هارمه  هجنکـش  اب  تشاد و  ندـش  هدیـشک  خـیم  راهچ  هب  ای  نادـنز و  نتفگ  هن »  » يراگزور کـی  هلب !
.تسین

متس نارود  زا  يا  هرطاخ 

.دنتخادنا یم  نادنز  هب  ار  اهنآ  هک  هن ،»  » دنتفگ یم  روشک  رد  یمک  هدع  هاش ، نامز 

مرحم و کی  متفگ : ًالثم  نم  تسا ؟ ردـقچ  رفـص  مرحم و  زا  ًالثم  وت  دـمآرد  تفگ : نم  هب  هاش  كاواس  تسا ، مدای  نم  تقو  کـی 
هنایهام میهد و  یم  وت  هب  رگید  ییاج  رد  ای  يرتسگداد  رد  لغـش  کـی  اـم  دـنتفگ : ناـموت ، رازه  تشه  دودـح  مورب ، ربنم  هک  رفص 

وگن دور ، یم  نیب  زا  دراد  نید  وگن  تسا ، دساف  تکلمم  وگن  نزن ، ار  ام  فرح  یلو  ورب  مه  ار  تربنم  میهد ، یم  ناموت  رازه  راهچ 
«، هن : » متفگ میهد ! یم  وت  هب  ناموت  رازه  راهچ  هناـیهام  مه  اـم  ریگب ، مه  ار  رفـص  مرحم و  لوپ  ورب ، مه  ربنم  تسا ، دـب  یباـجح  یب 

!. نادنز میور  یم  دشاب  بوخ  متفگ : نادنز ، ورب  بوخ  دنتفگ :

مدـید مدوب ، هدرب  زامن ) ) رهم کی  هنایفخم  دوبن ، مرانک  مه  سک  چـیه  مدوب و  اـهنت  کـت و  نم  نوچ  دوب ؛ مه  یبوخ  نادـنز  ًاـقافتا 
نآرق قاتا و  نآ  رد  متفر  یم  هار  ای  مدناوخ  یم  زامن  ای  بش  ات  حبص  زا  متشاد ، راک  نوچ  منکب  ار  راک  نیا  متسناوت  یمن  هک  نوریب 

راهچ تسیب و  ات  مدـناوخ  یم  اهنآ  يارب  دـیحوت  هروس  هدزاود  دـمح و  کی  متخانـش  یم  هک  ییاه  هدرم  دادـعت  هب  ای  مدـناوخ ، یم 
.دوش مامت  تعاس 

دوجو فالخ  ناکما  تسا ، دایز  هانگ  هبذاـج  هرخـالاب  هن ،»  » تفگ دوش  یمن  هک  دـنریگ  یم  تخـس  ناـشدوخ  هب  اـهناوج  ردـق  نیا 
یلیخ نتـساوخ  یهاوخب ، دیاب  طقف  درادن ، یتخـس  تسین  روطنیا  هن ،»  » میوگب تسا  تخـس  یلیخ  دـهاوخ ، یمن  هک  مه  یلوپ  دراد ،

.تسا مهم 
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ندش یتشهب  هنیزه 

اب اما  دور ، یمن  منهج  مدآ  نتفگ  هن  اب  طقف  .تسا  نیگنس  یلیخ  شجرخ  نتفر  منهج  درادن ، یجرخ  چیه  نتفر  تشهب  مسق  ادخ  هب 
یـسک منک  یم  طولخم  ار  جنرب  الاح  دننیبن ؛ مناگتـسب  دنیبن ، مردپ  مور  یم  هار  یمرحمان  اب  نم  دراد ، زرل  سرت و  ردقچ  نتفگ ، هلب 

!.... تسا لیطعت  هام  کی  فّلخت  تلع  هب  ناکم  نیا  هک  دننزن  ما  هزاغم  يولج  هدرپ  دمهفن ، یماظتنا  يورین  دمهفن ،

.درادن نتفر  تشهب  اما  دراد ؛ تشحو  دراد ، زرل  سرت و  نتفر   منهج 

هیصوت

ار جورب  هکرابم  هروس  لوا  هیآ  دنچ  دیرادرب ، نآرق  کی  دیورب  هناخ  هب  هکنیا  زا  لبق  تعامج  زامن  ربنم و  زا  دـعب  دـنامب  ناتدای  رگا 
: دیناوخب

 * ِجوُُرْبلا ِتاَذ  ِءاَمَّسلاَو 

 *ِ دوُعْوَْملا ِمْوَْیلاَو 

 * ٍدوُهْشَمَو ٍدِهاَشَو 

 * ِدوُدْخألا ُباَحْصَأ  َِلُتق 

 * ِدُوقَْولا ِتاَذ  ِراَّنلا 

 * ٌدوُُعق اَْهیَلَع  ْمُه  ْذِإ 

 * ٌدوُهُش َنِینِمْؤُْملِاب  َنُولَعْفَی  اَم  یَلَع  ْمُهَو 

 * ِدیِمَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهَّللِاب  اُونِمُْؤی  ْنَأ  الِإ  ْمُْهنِم  اوُمَقَن  اَمَو 

نید ظفح  يارب  ناج  زا  تشذگ 

ار دوهی  نید  نوچ  هدروآ ، تسرد  نید  هدش ، ثوعبم  ع  )  ) میرم نب  یسیع  .دوب  یبصعتم  يدوهی  هک  ساونوذ »  » مان هب  دوب  یهاشداپ 
ار اهنیا  هک  داد  روتـسد  ساونوذ  دـندوب ، هدروآ  نامیا  میرم  نب  یـسیع  هب  درم  نز و  يا  هدـع  نارجن ، رهـش  رد  .دـندوب  هدرک  بارخ 

.دنتفرگ ار  اه  هچب  ناناوج و  اهنز ، اهدرم ، دیریگب ،

یم نآرق  هک  دـنتخیر  از  شتآ  داوم  یلادوگ  کـی  رد  داد : روتـسد  ساوـنوذ  دـندروآ ، ار  همه  دـندوب ، رفن  دـنچ  دـیوگ  یمن  نآرق 
و دیوش ، يدوهی  دیدرگرب و  میرم  نب  یسیع  نید  زا  ای  تفگ : نمؤم  نانز  نادرم و  نیا  هب  دیشک ، یم  هلعش  نامسآ  هب  شتآ  دیوگ :

!. دیزیرب شتآ  رد  ار  اهنآ  تفگ : هن » : » دنتفگ اهنآ  همه  دیوش !! رتسکاخ  ات  مزادنا  یم  شتآ  رد  ار  امش  هدنز  هدنز  ای 
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.دنتخیر شتآ  رد  ار  همه  دنک ، یم  فیرعت  ادخ  ار  نیا  تسین ! هصق  تیاور و  ناتساد و  دیوگ ، یم  نآرق  ار  نیا 

ناگدنب مرج  دندوب ،! دندروآ  یم  نمؤم  ناگدنب  رـس  رب  هک  ییالب  دهاش  شتآ و  رود  دـندوب  هتـسشن  مه  ناملاظ  دـیامرف : یم  نآرق 
!. تسا نمؤم  ناسنا  کی  يوق  هدارا  نیا  .دنتشاد  نامیا  ادخ  هب  هک  دوب  نیمه  مه  نمؤم 

! دننازوس یم  شتآ  رد  هدنز  هدنز  ار  ام  هن  دننک ، یم  نامنادنز  هن  دور ، یم  الاب  نامرابتعا  شزرا و  هن »  » مییوگ یم  هک  ام 

یم .دوش  یم  رتشیب  نامیوربآ  مییوگ  یم  هک  هن »  » ام زورما  اما  دـش ؛ ماـمت  دـننازوسب  ار  اـهنآ  هدـنز  هدـنز  هکنیا  تمیق  هب  نتفگ  هن » »
روج دـص  تسادـخ ، ءایلوا  زا  بساک  نیا  اـی  هتفرگ ! رارق  شهار  رـس  مرحماـن  مناد  یم  نم  تسا ، كاـپ  ردـقچ  ناوج  نیا  دـنیوگ :

.دور یمن  بلقت  راب  ریز  اما  دنکب ؛ دناوت  یم  بلقت 

کی رد  ار  نینمؤم  زا  يا  هدع  دـنیامرف : یم  یتیاور  کی  رد  دودـخا »  » باحـصا يزوس  شتآ  لقن  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدنز ار  مدآ  دینیبب  امـش  دندرک .! هرا  ار  اهنآ  رـس ، ود  هرا  اب  هدنز  هدنز  هن » : » دـنتفگ دـیدرگرب ! نید  زا  دـنتفگ  دـنتفرگ و  يراگزور 

نآ ار  رگید  فرط  کی  رومأم و  نیا  ار  نآ  فرط  کـی  شرـس ، يور  دـنراذگب  ار  رـس  ود  هرا  دـندنبب ، ار  شیاـپ  تسد و  دـنروایب ،
«. هن  » دنتفگ زاب  یلو  دننک ، هرا  ار  هنیس  ندرگ و  وس  نیا  دنشکب  رومأم ،

دـش یمن  مییوگب  ادـخ  هب  ًالثم  هن »  » مییوگن یناسفن  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  رگا  میهدـب ، میناوت  یم  هنوگچ  ار  اهنیا  باوج  ام  تماـیق 
یم دـنروآ ، یم  مه  ار  اه  هدـش  هرا  نیا  دروآ ، یم  ار  دودـخا  باحـصا  ام  یـشارت  هناـهب  نیا  خـساپ  رد  لاـعتم  يادـخ  هن »  » مییوگب

زا هک  لوپ  لایر  دـنچ  يارب  یناویح ، توهـش  يارب  فیثک و  یگدـنز  زور  ود  يارب  وت  هن ؟»  » دـنیوگب دنتـسناوت  اهنیا  روطچ  دـیامرف :
!! .تسین لوبق  لباق  ترذع  هن ؟»  » ییوگب یتسناوتن  يروآ ، یم  ریگ  سنج  رد  بلقت 
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كاپ ناسنا  زارگید  يا  هنومن 

، دنمـشناد نیا  لغـش  .تسا  ایناپـسا »  » هب فورعم  نـآلا  هک  هدوـب  سلدـنآ »  » لـها ًاـتلاصا  وا  .دـیا  هدینـش  ار  هطوـطب » نبا   » ماـن ًاـنایحا 
: لثم تشون  یم  ار  رهـش  نآ  زیچ  همه  دـش  یم  دراو  هک  يرهـش  ره  رد  تشاد و  رـضاح  رتفد  ملق و  کی  هشیمه  هدوب ، يدرگناـهج 

مه پاچ  هک  هتـشون  یم  ار و ...  مدرم  نید  لاح و  حرـش  دعب  دوب و  بوخ  اجنیا  دوب ، بوطرم  اجنیا  دوب ، کشخ  اجنیا  ياوه  بآ و 
.تسا هطوطب » نبا  همانرفس   » نآ مسا  هدش و 

اه و هزاورد  دادـعت  اوه ، بآ و  ایفارغج ، هدـید و  یم  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناریا  ياهرهـش  دـیآ ، یم  ناریا  هب  يرفـس  هطوطب  نبا 
.دسر یم  هواس »  » رهش هب  ات  هتشون ، یم  ار  مدرم و ...  عاضوا 

سابل بدا و  تروص ، رـس و  لکـش  اهنآ ، هفایق  هک  مدید  یـصاخ  هفایق  کی  اب  ار  اهناوج  زا  یـضعب  هواس ، هقطنم  رد  نم  دسیون : یم 
.دندرک یم  یگدنز  هواس  رد  هک  دندوب  یصاخ  هتسد  و  راد   تیعمج و  کی  اهنیا  راگنا  درک ، یم  رظن  بلج  ناشندیشوپ 

ناشنید اهنیا  متفگ : .هلب  تفگ : دنتسه ؟ رهش  نیمه  لها  دنراد ، یصوصخم  ياه  سابل  صاخ و  هفایق  هک  اهنیا  مدیسرپ : یـصخش  زا 
هیلامج هفیاط  متفگ : .تسا  هیلامج »  » هفیاط ناشمسا  اهنیا  تفگ : دنتسه ؟ یناسک  هچ  اهنیا  متفگ : .دنناملسم  تفگ : تسا ؟ ینید  هچ 

؟ هچ ینعی 

؟ تسیک لامج  خیش  متفگ : هیلامج ! دنیوگ  یم  اهنآ  هب  هک  دنتسه  يا » هواس  لامج  خیش   » هدش تیبرت  دیرم و  همه  اهنیا  تفگ :

.تسا هتشون  نینچ  نیا  هدینش  مدرم  نابز  زا  هک  ار  لامج  خیش  لاح  حرش  هطوطب  نبا  تقو  نآ 

سرد لـحم  فرط  هب  اـه ، هبلط  هب  نداد  سرد  يارب  حبـص  زور  ره  داوس ، اـب  هدـناوخ و  سرد  ناوـج ، دوـب  يدـنوخآ  لاـمج  خـیش 
دسرب و هسردـم  هب  ات  هدـش  یم  در  هدوب  هسردـم  هب  کیدزن  هک  يریـسم  نآ  زا  هتـشادن ، یـسک  راک  هب  مه  يراک  درک ، یم  تکرح 

.دنک عورش  ار  سرد 
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ات دیـشک  یم  هاـم  دـنچ  دوب ، هتفر  رفـس  هب  نز  رهوش  تشاد ، رهوـش  نز  .دوـب  یناوـج  نز  هناـخ  هک  دوـب  شهار  ریـسم  رد  يا  هناـخ 
شوخ خیش  نیا  هک  اجنآ  زا  هدید و  یم  ار  لامج  خیش  نیا  هدوب ، هتـسشن  هرجنپ  رانک  ای  هدوب ، رد  يولج  هک  یهاگ  نز  نیا  .ددرگرب 

، دـمآ یمن  شرظن  هب  يزیچ  میزادـنیب ، ماد  هب  هنوگچ  ار  خیـش  نیا  ام  هک  دـنک  یم  رکف  هچ  ره  یلو  دوش ؛ یم  وا  قشاع  هدوب ، هفاـیق 
هک ینیدت  نیا  اب  خیـش  لخاد ، دـییامرفب  دـیوگب  دریگب و  ار  خیـش  يولج  دـنک و  زاب  ار  هناخ  رد  زور  کی  رگا  هک  درک  یم  مه  رکف 

.دیشک هشقن  دیاب  نیاربانب  وشمگ ! ورب  دیوگ : یم  دراد 

یناطیش هشقن 

ار ینزریپ  کی  زابـسوه  نز  نآ  .دنزیرب  حرط  ناسنا  کی  هیلع  دنهاوخب  و  دوش ، یناطیـش  رکف  ناشرکف  نز  درم و  هک  يزور  هب  ياو 
نیا وت  ینکب ! ار  راک  نیا  هک  مهد  یم  وت  هب  مه  ناموت  هد  ًـالثم  مهد و  یم  تتـسد  هب  ذـغاک  کـی  نم  تفگ : درک ، ادـص  لـحم  رد 
لاس هس  ود  نم  ناوج  ردام ! وگب : وا  هب  نوزحم  يادـص  اب  دیـسر ، هک  لامج  خیـش  نیـشنب ، رد  يولج  ورب  دـشاب ، تتـسد  رد  ذـغاک 

ار همان  نیا  هناخ و  نیا  نالاد  رد  ایب  امـش  مرادن ، ندناوخ  داوس  هدمآ ، شا  همان  بشید  ما ، هتـشادن  وا  زا  ربخ  هتفر ، رفـس  هب  هک  تسا 
يارب هدمآ ، همان  مرسپ  زا  تفگ : خیش  هب  نوزحم ، يادص  جک و   ندرگ  اب  تسا .! هتشون  هچ  شردارب  دمهفب  مه  شرهاوخ  ات  ناوخب 

.دونشب زین  شرهاوخ  ات  ناوخب  نم  يارب  نالاد  لخاد  ایب  ادخ  رطاخ 

ماب و تشپ  يور  مور  یم  دیایب  رد  تیادـص  رگا  تفگ : لامج  خیـش  هب  دز ، لفق  ار  رد  تشپ  نز  دـش ، نالاد  دراو  هک  لامج  خـیش 
! دیاین رد  تیادص  دنک ! هنصحم  يانز  راد  رهوش  نم  اب  هدمآ  لامج  خیـش  میوگ  یم  اهنآ  هب  منک  یم  عمج  ار  مدرم  منز و  یم  دایرف 

ماجنا میوگ  یم  هک  هچنآ  دـیاب  متـسه  وت  قشاع  هک  تسا  یتدـم  نم  تفگ : دـییامرفب ! قاتا ! لـخاد  میورب  اـیب  مناـخ ! مشچ  تفگ :
.دریگب

17259 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5812 

http://www.ghaemiyeh.com


هبلط هب  هسردم  مور  یم  هک  نم  اما  مرادن ، یفرح  چیه  مه  نم  مدش ، تقـشاع  مدید و  رظن  کیب  ار  امـش  مه  نم  مشچ ، تفگ : خیش 
یم ییوشتـسد  کی  طقف  اجنیا  ـالاح  مهد ! یم  سرد  دـعب  مریگ و  یم  وضو  دـعب  مور و  یم  ییوشتـسد  کـی  لوا  مهدـب  سرد  اـه 
هلپ يـالاب  ییوشتـسد  اـما  ییوشتـسد ، ورب  تفگ : .دریگ  یمن  وـضو  مدآ  هک  اـنز  يارب  مریگب ، مناوـت  یمن  هـک  وـضو  مورب ، مهاوـخ 
نیا ماد  زا  مهاوخ  یم  نم  متـشادن ، ییوشتـسد  هب  يزاین  هک  نم  ایادـخ  تفگ : ییوشتـسد ، يوت  تفر  .درادـن  یبیع  تفگ  .تساـه 

!. وت يارب  منک  یم  تشز  ار  مدوخ  ملگشوخ ، هفایق  نیا  اب  نم  منک ، رارف  ناطیش 

لک و  دوخ ، رس  يور  تخیر  بآ  هباتفآ  اب  لوا  دروآ ، رد  ار  درک  یم  هدافتسا  نآ  زا  ملق  ندیشارت  يارب  تشاد و  هارمه  هب  هک  یغیت 
دب تشز و  هفایق  نآ  اب  درک ، ادیپ  یتشز  رایسب  هفایق  دز ، غیت  اب  ار  شنـساحم  دز ، غیت  اب  ار  شیاهوربا  دز ، غیت  ار  شیابیز  ياهوم  نیا 

!. میا هدامآ  ام  مناخ  تفگ : قاتا و  ولج  دمآ  دولآ  نوخ  تروص  رس و  و 

ار رد  نم  ایب  عیرـس  تفگ : هک  دش  تحاران  نانچ  یلگدب ! تشز و  مدآ  بجع  دـید  داتفا ، وا  هب  شمـشچ  درک و  زاب  ار  رد  یتقو  نز 
.نوریب دمآ  خیش  درک و  زاب  ار  طایح  رد  نک ! مگ  ار  تروگ  ورب  منک ، زاب 

هب تسد  دـندمآ  اهناوج  دـندش ، شقـشاع  مدرم  درک و  ضوع  ار  خیـش  يادـص  نینط  خیـش و  يولگ  خیـش ، ناـبز  ادـخ  زور  نآ  زا 
، دوش یم  كاپ  یگدنز  نیمز  نتفگ  هن »  » اب دنتسه ! لامج  خیـش  ياه  هدش  تیبرت  ینیب  یم  هک  ییاهناوج  نیا  تفگ : .دندش  شنماد 

.دیآ یم  رد  تشهب  ایند ، یگدنز  كاپ  نیمز  نیا  زا 

17260 ص :

(995 تاعوضوم :  ) www.Ghaemiyeh.comاهربنم ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 5821زکرم  هحفص 5813 

http://www.ghaemiyeh.com


« هَرِخآلا هَعَرزَم  اَینُّدلا  »

لطاب ياه  توعد  نتفریذپن  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 

هللا هملک  اب  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس  ترـضح  ار  یبرع  نیا  ال »  » دوش یم  یبرع  هب  هن »  » يانعم هدوب ! هن »  » کی زین  البرک  هثداـح  رد 
.تسا هدرک  هارمه 

وا هب  دندرک ، تاقالم  رداچ  کی  رد  رکـشل  ود  نیب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ترـضح  اب  راب  راهچ  هس  رکـشل ، نارـس  یلوخ ، دعـسرمع ،
، دنوش یم  هتشک  تناردارب  دنوش ، یم  هتشک  تیاه  هچب  دوش ، یم  رو  هلعـش  یتخـس  گنج  ینک ، تمواقم  یهاوخب  رگا  اقآ  دنتفگ :
اب ندرک  تعیب  اب  ار  غاد  همه  نیا  يولج  ایب  اقآ  دوش ؛ یم  ادج  ندب  زا  اهرس  دوش ، یم  عطق  ندب  زا  اهتـسد  يوش ، یم  هتـشک  تدوخ 

، میتسه دـیزی  هدـنیامن  ام  میربب ، هتـسب  تسد  ار  وت  هک  دـنا  هتفگن  مه  ام  هب  ییایب ، ماش  رهـش  هب  ام  اب  هک  تسین  مه  زاـین  ریگب ، دـیزی 
ورب مرادن ، دـیزی  راک  هب  يراک  موش و  یم  يزرواشک  لوغـشم  مور و  یم  هنیدـم  هب  نم  وگب  راذـگب و  ام  تسد  رد  تسد  اج  نیمه 

!. هن مسق  ادخ  هب  هللاو » ال  : » دومرف طقف  ماما  هنیدم !! میتسرف  یم  وت  يارب  ام  یتساوخ  مه  لوپ  هچ  ره  نک و  یگدنز  تحار 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تمواقم  هنیزه 

نامدوخ مینک ، یم  شوپ  هایـس  ار  اهراوید  تسا  لاس  دـصراهچ  رازه و  هب  کیدزن  هک  دـیناد  یم  دـش !؟ مامت  یتمیق  هچ  هب  هن »  » نیا
نیا نارگید  مه  ام  زا  دعب  مینک ، یم  ار  اهراک  نیا  مه  زاب  میدز ، ریجنز  میدز ، هنیـس  میا  هدمآ  لسن  هب  لسن  میـشوپ ، یم  هایـس  سابل 
یتح شیاه و  هچب  شدوخ و  ندش  هعطق  هعطق  اب  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نتفگ  هن »  » تمیق هکنیا  رطاخب  ارچ ؟ دـننک ! یم  ار  اهراک 

.درادن يراک  ام  اب  یسک  هن »  » مییوگب رگا  هک  میتسه  يراگزور  رد  ام  اما  دش ؛ مامت  شا  هراوخریش  هچب 
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.دندز مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  يزوسلد  فرح  بجع 

يارب دیوگب ، امش  يارب  ینابز  ره  اب  یسک  ره  نم ! نایعیش  تسا : نیا  شنومضم  هک  دننک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  ترضح  لوق  زا  هتبلا 
ییوزرآ هچ  : ) دـیامرف یم  تقو  نآ  هدـش ، هچ  دـیمهف  یمن  دـیناوخب ، دـیرادرب  باتک  ناتدوخ  هدـش ، هچ  هک  دوش  یمن  مولعم  اـمش 

: دسیونب امش  يارب  یسک  هچ  دیوگب ، امش  يارب  یسک  هچ  دیوگ : یم  مالسلا ) هیلع  هللادبع  یبا  هدرک 

« ِینوُرُظنَت ًاعیمَج  َ ا  رُوشاَع ِموَی  ِیف  مُک  َتَیل  »

«. تشذگ هچ  نم  رب  هک  دیدید  یم  دیدوب و  اروشاع  زور  رد  امش  ۀمه  شاک ! يا  »

؟ دنک یم  هچ  دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  ناسنا 

هراشا

یتاـکن هب  رمز »  » هروس ات 22  تایآ 19  ریـسفت  رد  ( 93/8/19  ) دوـخ هتـشذگ  زور  ریـسفت  سرد  هسلج  رد  یلمآ  يداوـج  هللا  تـیآ 
.تسا هدرک  هراشا  تشهب  هرابرد 

هب ناسنا  حور  یتقو  .مینک  حیرـشت  ار  نوکـس  تابث و  نیب  قرف  دـیاب  تالاؤس  نیا  هب  خـساپ  يارب  : » درک نایب  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 
« .دنوش هتسخ  دنهاوخب  دنشاب و  نکاس  هک  دنرادن  نامز  نیمز و  هک  دننام 4=2×2  ینیناوق  ملع و  دننام  دسر  یم  تابث  ماقم 

.دیناوخ یم  همادا  رد  ار  يو  نانخس  هصالخ 

یخرب رد  دـنرب  یم  تشهب  هب  ار  ناـنموم  هک  تسا  هدـمآ  تاریبعت  زا  یخرب  رد  دراد  دوجو  نتفر  تشهب  دروم  رد  یفلتخم  ریباـعت  * 
نیمه مه  هفرغ  دروم  رد  تسا  توافتم  رگید  مه  اب  ریبعت  ود  نیا  تساه  نآ  يارب  تشهب  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  تاریبعت  زا  رگید 

نآ يارب  اـه  هفرغ  نتـسه و  اـه  هفرغ  نیا  بحاـص  یخرب  اـما  دـننک  یم  اـه  هفرغ  نیا  دراو  ار  یخرب  هـکنیا  ینعی  تـسا  حرطم  اـنعم 
.تساه

ایند نایرج  دـننام  تشهب  نایرج  هک  دـنک  یم  نایب  دـنک و  یم  لـقن  یتیاور  هیآ  نیا  لـیذ  ناـیبلا  عمجم  رد  مالـسالا  نیما  موحرم  * 
اج ره  ینعی  تسا  سکع  نایرج  تشهب  رد  .دـننز  یم  همیخ  دـندش و  یم  عمج  اجنآ  اه  ناسنا  دوب  رحن  همـشچ و  اـج  ره  هک  تسین 

.دشوج یم  رحن  همشچ و  دننک  هدارا  اه  یتشهب  اج  ره  رگید  ترابع  هب  .دشوج  یم  رحن  همشچ و  تسا  ناسنا 
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؟ دنک یم  هچ  دوش  یم  تشهب  دراو  یتقو  ناسنا  هک  تسا  حرطم  یلاوس  اجنیا  رد  لاح  * 

هب میناوت  یمن  میوش  لئاق  قرف  میناوتن  نوکـس  تابث و  نیب  هک  ینامز  ات  ام  دروخ ؟ یم  دروخ و  یم  شا  همه  ینعی  تسین  هک  باوخ 
دوش لاؤس  يدام  مسج  ره  ای  يریش  هار  ای  یسمش  هموظنم  دیشروخ ، نیمز ، رمع  دروم  رد  ام  زا  رگا  .میهد  خساپ  تالاؤس  هنوگ  نیا 
یم تاشیامزآ  اب  دنوش  یم  متخ  ییاج  هب  دنا و  هدش  زاغآ  ییاج  زا  دـنا و  هدام  اه  نیا  لاح  ره  هب  هک  ارچ  میهدـب  خـساپ  میناوت  یم 

.میهد خساپ  لاؤس  نیا  هب  میناوت  یم  هنوگچ  تسا  ردقچ  رمع 4=2×2  دوش  لاؤس  یسک  زا  رگا  اما  .داد  صیخـشت  ار  ناشرمع  ناوت 
يزیچ نآ  اما  دوش  یمن  هتسخ  تسا  تباث  هک  يزیچ  نآ  هک  ارچ  دنتسه  نکاس  هک  اه  نآ  فالخ  رب  تسا  تباث  نیا  هک  مینادب  دیاب 

.نکمتم هن  تسا و  نمزتم  هن  دراد  یمن  رب  هام  لاس و  اه  نآ  لاثما  تیلع و  دننام  ینیناوق  .دوش  یم  هتسخ  تسا  نکاس  هک 

رارق هلحرم  نآ  رد  حور  ینعی  تسا  نیمه  رارقلا » راد   » نیکمن ریبـعت  دوش و  یم  تباـث  هک  دـسر  یم  يا  هئـشن  هب  تشهب  رد  حور  * 
هتـسخ هک  تسا  نکاس  هک  ارچ  .دوش  یمن  حرطم  ًالـصا  لاؤس  نیا  رگید  میتشاذگ  قرف  تابث  نوکـس و  نیب  ام  یتقو  دینک  یم  ادـیپ 
.مینک یم  لوبق  ار  اه  نآ  ام  دـنا و  هدرک  نایب  ام  هب  تیب  لها  هک  تسا  یلئاسم  اه  نیا  هرخـالاب  دوش  یمن  هتـسخ  تباـث  اـما  دوش  یم 

.تسا و یـضار  تسا  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  رب  دنک و  یمن  عمط  زیچ  چیه  هب  ًالـصا  هک  دسر  یم  ییاج  هب  اجنا  رد  ناسنا 
زور کی  اجنآ  هک  ارچ  تسا  باذع  لوا  دشاب  اجنآ  رد  وزرآ  عمط و  هچنانچ  رگا  .تسا  تحار  هشیمه  دـنک  یمن  عمط  ناسنا  نوچ 
دنیبب ار  شدوخ  زا  رترب  ناسنا  رگا  .مدوب  وا  ماقم  رد  نم  شاک  يا  دـیوگ  یم  دـنیب و  یم  ار  شدوخ  زا  رترب  هشیمه  تسین  زور  ود  و 

.تسا یباذع  کی  نیا  دشکب  یهآ  و 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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	شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه شانزدهم
	شرح خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	پاسخ حضرت زهرا(س) به ابوبکر
	حجّیّت و محدودۀ اجماع
	افشای سوابق خیانت غاصبان
	دلیل اصلی مخالفت با قرآن
	سخن مجدّد ابوبکر
	تقصیرها را به گردن مردم انداختن

	شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه پانزدهم
	شرح خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	پاسخ ابوبکر
	عوام فریبی پاسخگو
	ابوبکر در ادامه می گوید:
	اهمیت تقوای الهی و رسوخ ایمان در قلب
	توجیه ابوبکر در غصب فدک
	اوّل _
	دوّم _
	سوّم _
	چهارم _
	پنجم _
	ششم _
	ادعای اجماع مسلمین در غصب فدک

	شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه چهاردهم
	شرح خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	حضرت زهرا(س) در ادامه می فرمایند:
	گرایش به راحت طلبی، علّت اصلی عدم حمایت از حق
	در اینجا به صورت خلاصه مطالب حضرت(س) را مرور می کنم:
	1_ این حرفها را زدم تا کسی عذر نیاورد که نمی دانستم،
	2_ شنوندگان هم قادر بودند که از ظلم و خیانت جلوگیری کنند هم از نظر عِدّه و هم عُدّه ،
	3_ از آنان هم خواسته شد که کمک کنند،
	4_ راحت طلبی و دنیاطلبی آنان مانع آنان در دفاع از حق شد،
	5_ من با این که توان عملی برای جلوگیری از ظلم نداشتم ولی با زبان طرفداری از حق کردم که آخرین حربۀ من بود.
	نتیجه:
	عاقبت غصب فدک و ثمرۀ کوتاهی دونان و راحت طلبان

	شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه سیزدهم
	شرح خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	حضرت زهرا(س) در ادامه می فرمایند:

	شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه دوازدهم
	شرح خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	حضرت استدلال خویش را ادامه می دهد:
	سخن حضرت(س) با انصار

	شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها جلسه یازدهم
	شرح خطبه حضرت زهرا (سلام الله علیها)
	حضرت زهرا(س) در ادامه می فرمایند:
	در اینجا چند مطلب باید ذکر شود،
	اوّل
	دوّم

	موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی فدک (22 ربیع الاول سالروز اعطاء فدک)
	موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی فدک
	موقعیت فدک
	دلیل بخشش
	اعطای فدک به فاطمه به دستور خداوند و توسط پیامبر
	فتح و اعطای فدک به فاطمه
	فتح فدک به دست پیامبر و امیرالمؤمنین
	فدک، ملک شخصی پیامبر
	سند و شاهد بر ملکیت فدک
	واگذاری فدک به حضرت فاطمه
	مطلب اول: آیا پیغمبر اکرم شرعاً حق داشته مقداری از اراضی دولتی را به دخترش ببخشد یا نه؟ ممکن است کسی بگوید: غنائم و اموال دولتی به عموم ملت تعلق دارد. زمین های دولتی باید به ملک دولت باقی بماند و عوائد آنها در احداث امور خیریه عام المنفعه به مصرف برسد. بنابراین، برای پیغمبری که از هر گونه خطا و لغزش مصونیت دارد ممکن نیست فدک را که یک ملک خالصه بوده به دخترش واگذار کند.
	دست کاشته های پیامبر در فدک
	روضه:
	فاطمه سلام الله علیها بعد از پدر

	بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه (6)
	بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه (6)
	مقدمه
	علت انحطاط مسلمین بعد از رسول خدا
	پیروی از شیطان
	حربه های شیطان
	گام نخست: ایجاد کینه و بعض
	گام دوم: غفلت و فراموشی یاد خدا
	نشانه های تنبه و بیداری
	شکر نعمت
	گام سوم: توجیه کردن گناه
	گام چهارم: زینت دادن گناه
	اعتقاد به معاد
	عرضه اعمال بر ائمه علیهم السلام
	گام پنجم: عجب و غرور
	داستان
	گام ششم: آمال و آرزو
	گام هفتم: ایجاد اختلاف
	نامۀ امام زمان به شیخ مفید
	چکیده سخن
	روضه

	بررسی آموزه های تفسیری خطبۀ فدکیه (5)
	بررسی آموزه های تفسیری خطبۀ فدکیه (5)
	تفسیر آیه 50 سورۀ مائده
	ویژگی های چهارگانه جاهلیت
	نفی تعصب
	نخستین ویژگی تعصب ناپسند
	بدحجابی و تعصب
	تعصب پسندیده
	سوءظن ویژگی دیگر جاهلیت
	احکام جاهلیت
	روضه



	امام حسن (علیه السلام) (23)
	گریزها و ذکر مصیبت امام مجتبی علیه السلام
	گریزها و ذکر مصیبت امام مجتبی علیه السلام
	مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی
	حجه الاسلام و المسلمین فرحزاد
	اشک امام حسین علیه السلام بر غربت و مظلومی امام حسن علیه السلام

	چرا امام حسن (ع) همانند امام حسین (ع) قیام نکردند؟
	چرا امام حسن (ع) همانند امام حسین (ع) قیام نکردند؟
	اما به دلایل زیر شرایط زمان امام حسین (ع) درست برعکس شرایط امام حسن (ع) بود:
	برخی از مفاد صلح نامه امام حسن (ع) از این قرار است:

	چرا جنازه امام حسن(ع) را تیر باران کردند؟
	چرا جنازه امام حسن(ع) را تیر باران کردند؟
	پس از شیخ طوسی دیگر کتب شیعه مثل بشاره المصطفی(9) و ... به نقل از وی آن را ذکر کرده اند، ولی در کتبی مثل ارشاد مفید بیانی از این قسمت از وصیت نیامده است و حتی در کافی از قول امام باقر(ع) نقل شده است که امام حسن(ع) وصیت کرده بود که فقط برای تجدید عهد با پیامبر اکرم(ص) جنازه اش را کنار مرقد پیامبر ببرند نه برای دفن، و در دنباله روایت کافی آمده است که امام حسین(ع) در جواب عائشه فرمود تو هتک حرمت خانه پیامبر کردی و پدرت و کسی را که پیامبر او را دوست نداشت آن جا وارد کردی و باید در پیشگاه خداوند جواب گو باشی ... و بدان که برادرم به من امر کرده که برای تجدید عهد او را پیش رسول خدا ببرم و او آگاه تر از همه به کتاب خدا است که فرمود: «لا تَدْخُلُوا بُیوتَ النَّبِی إِلاَّ أَنْ یؤْذَنَ لَکُم»؛(10) بدون اجازه وارد اطاق های پیامبر نشوید. ... و ای عائشه تو کنار پیامبر (برای دفن پدرت و عمر) صدای کلنگ را بلند کردی در صورتی که خداوند از بلند کردن صدا کنار پیامبر نهی کرده بود. ... و اگر دفن جایز بود دفن می کردیم تا بدانی که چیزی نیستی ... .(11)
	مجلسی در مرآه العقول،(12) در بیان این روایت می فرماید: شاید این کلام بنابر مصلحت گفته شده باشد و بیان بدی کار دفن آن دو بدون اذن پیامبر را بیان نماید، و گرنه امام حسن(ع) در حال حیات پیامبر مأذون در دخول بود و بعد  از آن نیز... وی در تأیید کلام خود روایت امالی طوسی را که دلالت بر وصیت بر دفن می کرد، ذکر می کند.
	و باز در ارشاد آمده است:

	امام حسن مجتبی(ع) که بود؟ و چه فضائل و مناقبی داشت؟
	امام حسن مجتبی(ع) که بود؟ و چه فضائل و مناقبی داشت؟
	فضائل و مناقب امام حسن(ع)
	1. نام گذاری امام حسن از سوی خداوند جابر بن عبدالله می گوید: هنگامی که حضرت زهرا امام حسن(ع) را به دنیا آورد، به امام علی(ع) گفت: «برایش نام انتخاب کن». علی(ع) فرمود: «من در نام گذاری این فرزند بر پیامبر خدا پیش نمی گیرم». قنداقه امام حسن را خدمت رسول الله(ص) آوردند و گفتند: یا رسول الله! برایش نام انتخاب کن. پیامبر فرمود: «در این نام گذاری بر خدای متعال سبقت نمی گیرم». پس خدای متعال به جبرئیل وحی فرستاد که محمد(ص) صاحب فرزند شد، به جانب وی برو، تبریک بگو، و به او بگو که علی نسبت به تو مثل هارون نسبت به موسی است، پس نام فرزند هارون را بر وی بگذار. جبرئیل بر پیامبر(ص) فرود آمد، تولد فرزند را از جانب خداوند بر وی تبریک گفت و گفت: خدای متعال فرمود: «نام مولود فاطمه را به اسم پسر هارون نام گذاری کن». پیامبر فرمود: «نام پسر هارون چیست؟» جبرئیل گفت: شبر. پیامبر(ص) فرمود: «زبان ما عربی است!» پس جبرئیل در جواب گفت: «او را حسن نام بگذار» و پیامبر نام حسن را برایش برگزید.(17)
	2. امام حسن؛ سرور جوانان بهشت
	3. هیبت و ابهت امام حسن، هیبت رسول خدا
	4. امام مجتبی؛ شبیه ترین مردم به رسول خدا
	5. شدیدترین ابراز محبت های رسول خدا نسبت به امام مجتبی
	6. زهد و عبادت امام حسن
	7. بذل و بخشش در راه خدا
	8. تواضع و محبت نسبت به فقرا

	شرح چگونگی شهادت، تشییع و دفن پیکر مطهر امام حسن مجتبی (ع)
	شرح چگونگی شهادت، تشییع و دفن پیکر مطهر امام حسن مجتبی (ع)

	علت شهادت امام مجتبی علیه السلام
	علت شهادت امام مجتبی علیه السلام
	1. فوت به مرگ طبیعی؛
	2. فوت بر اثر ابتلا به بیماری سل؛
	3. فوت بر اثر مسمومیت به دستور معاویه؛
	الف. شیخ مفید چنین نوشته است: معاویه فردی را نزد جعده، دختر اشعث بن قیس فرستاد که من تو را به همسری پسرم یزید درخواهم آورد؛ به شرط آن که تو حسن را زهر دهی و صد هزار درهم نیزبرای او فرستاد و آن زن این کار را انجام داد وبه امام حسن علیه السلام زهر داد. معاویه، پول را به او داد؛ ولی او را به همسری یزید در نیاورد و او پس از رحلت امام علیه السلام با مردی از خاندان طلحه ازدواج کرد و فرزندانی برای او آورد و هر گاه میان آن فرزندان و سایر قبایل قریش سخنی و گفت وگویی پیش می آمد، قریش آنان را سرزنش کرده، می گفتند: ای پسران آن زنی که به شوهرش زهر می خوراند!
	ب. علامه طبرسی چنین آورده است: معاویه به منظور قتل امام حسن علیه السلام، زهری برای جعده دختر اشعث که همسر امام علیه السلام بود، فرستاد و به او مژده ازدواج با پسرش یزید را داد و گفت: چون این زهر را به خورد حسن بن علی علیهما السلام دهی، من تو را به عقد یزید، پسر خود در آورده، ملکه جهان گردانم و چون آن ملعون امام حسن علیه السلام را زهر خورانید و امام علیه السلام به شهادت رسید، به شام رفت و گفت: من به عهدم وفا کردم و اینک وقت احسان توست. معاویه گفت: از پیش من دور شو؛ زنی که با مثل حسن بن علی علیه السلام نسازد، به یقین با پسرم هم سازش نخواهد کرد؛ زیرا که شرافت و کرامت نسب با حسن علیه السلام بود و تو که با فرزند رسول خدا صلی الله علیه وآله سازش نکردی، با پسر من سازش نخواهی کرد.
	ج. بلاذری نیز چنین نوشته است: گفته شده که معاویه توطئه ای کرد و توسط جعده دختر قیس، حسن بن علی (علیهماالسلام) را مسموم کرد.وی همچنین تصریح کرده که امام حسن علیه السلام را چهار بار مسموم کردند و آن حضرت در آخرین بار فوت کرد.بنابراین، با توجه به شواهد و دلایل فراوان، مسئله شهادت امام حسن علیه السلام را بایستی از موضوعاتی دانست که از نظر تاریخی کوچک ترین تردیدی در صحت آن وجود ندارد. علاوه بر این امام حسن علیه السلام از نحوه رحلت خود خبر داده است.
	امام حسن علیه السلام به خاندان خود فرمود:
	زمان و مکان شهادت
	لحظات پایانی عمر امام حسن علیه السلام
	شیخ صدوق چنین نقل کرده است: موقعی که زمان شهادت امام حسن علیه السلام نزدیک شد، آن حضرت شروع به گریه کرد. به آن بزرگوار گفته شد: آیا گریه می کنی؛ در صورتی که مقام و منزلتی بزرگ نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه وآله داری؟ شما بیست حج با پای پیاده به جای آورده اید و سه مرتبه مال خود (حتی نعلین خود را) با خدا تقسیم نموده ای. .. آن حضرت فرمود: من برای دو موضوع گریه می کنم؛ یکی هول (وحشت) موقع حساب و دیگری فراق دوستان.

	عبرت های عاشورا
	اشاره
	عبرت های عاشورا
	مقام معظم رهبری،
	رهبر انقلاب معنای عبرت گیری از عاشورا را چنین تصویر می نماید:
	«عاشورا به غیر از درس، یک صحنه عبرت است.
	رهبر انقلاب عبرت ها را در همین راستا ارزیابی می فرمایند:
	عبرت های عاشورا
	چرایی پیدایش حادثه ی عاشورا
	تغییراتی در خواص جامعه
	مسؤولیت خواص و عوام
	عملکرد خواص در صدر اسلام
	و اما ماجراهای بعد از رحلت پیامبر
	عوامل سقوط خواص و عوام
	1_ دور شدن از یاد خدا و پیروی از شهوات
	2_ دنیاطلبی
	3_ بی تفاوتی پیروان حق
	4_ ترس
	نقش خواص در پیدایش حادثه ی کربلا
	انقلاب اسلامی ایران و عبرت های عاشورا

	«نقش منبر در تبلیغ دین»
	اشاره
	«نقش منبر در تبلیغ دین»
	* با توجه به نفوذ و گسترش رسانه های عمومی و دسترسی
	* شما به عنوان یک سخنران محبوب و پرطرفدار یک جلسه سخنرانی خود را چگونه طرح ریزی و تقسیم بندی می کنید؟
	* شما موضوعات را چگونه برای سخنرانی خود انتخاب می کنید؟ چه چیزهایی در انتخاب موضوع برایتان مهم است؟
	* به نظر شما چه نکاتی در اثرگذاری یک سخنرانی اهمیت دارد؟ آیا فقط استفاده از تکنیک های سخنرانی کافی است؟
	* چرا با توجه به رشد تعداد جلسات مذهبی
	* این روزها
	* به نظر می رسد چند سالی است که هیئت ها مداح محور شده اند
	* استفاده از تعریف خواب و کشف
	* صحبت پایانی خود را بفرمایید...

	کریم آل طاها
	کریم آل طاها
	لقب های آن حضرت عبارتند از: سیّد، زکی، مجتبی و تقی.(8)
	مدت امامت آن حضرت شش ماه و سه روز به طول انجامید و در سال 41 ه_.ق بین او و معاویه صلح نامه امضا شد.(11) پس از اجرای صلح، امام حسن(ع) به مدینه مراجعت نمود و مدت ده سال آخر عمر شریفش را در آن جا ساکن بود.(12)
	فضائل و مناقب امام حسن(ع)
	1. نام گذاری امام حسن از سوی خداوند
	2. امام حسن؛ سرور جوانان بهشت
	3. هیبت و ابهت امام حسن، هیبت رسول خدا
	4. امام مجتبی؛ شبیه ترین مردم به رسول خدا
	5. شدیدترین ابراز محبت های رسول خدا نسبت به امام مجتبی
	6. زهد و عبادت امام حسن
	7. بذل و بخشش در راه خدا
	8. تواضع و محبت نسبت به فقرا

	مطالبی زیبا از امام حسن مجتبی علیه السلام،
	چند سخن از سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام، پیرامون قرآن
	1- سفارش به فراگیری قرآن و عمل به آن
	2- شرافت به وسیله پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم
	3- آگاهی پیامبر و ائمه علیهم السلام از علوم مخفی
	4- شهیدان زنده اند
	5- لزوم مودت به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم
	6- کَفّار و عنید کیست؟
	7- به چه اندازه به دیگران انفاق و کمک کنیم؟
	8- اجر بدون حساب به صبر کنندگان
	9- تلافی و جبران هدیه دیگران
	10- از چه کسانی حاجت خود را بخواهید؟


	امام حسین (علیه السلام) (182)
	چرا امام حسن (ع) همانند امام حسین (ع) قیام نکردند؟
	چرا امام حسن (ع) همانند امام حسین (ع) قیام نکردند؟
	اما به دلایل زیر شرایط زمان امام حسین (ع) درست برعکس شرایط امام حسن (ع) بود:
	برخی از مفاد صلح نامه امام حسن (ع) از این قرار است:

	آخرین لحظات عمر سید الشهداء علیه السلام
	آخرین لحظات عمر سید الشهداء علیه السلام
	امام اصحاب وفادار خود را صدا می زند
	امام حسین علیه السلام فرمود: سلامم را به شیعیانم برسان
	امام علیه السلام لباس کهنه به تن کرد
	گریه سکینه برای امام علیه السلام
	گفتگوی امام با زنان و بانوان حرم
	موعظه امام به لشکر عمر سعد
	مرگ بهتر از زندگی ننگین است!
	اگر دین ندارید آزاد مرد باشید!
	مناجات با خدا و نفرین به دشمن
	تیری به پیشانی امام اصابت کرد
	تیری به گلوی امام اصابت کرد
	اصابت سنگ به پیشانی امام و زدن تیر سه شعبه بر سینه ایشان
	عرش خدا از اسب به زمین افتاد
	آخرین مناجات های امام علیه السلام
	لحظات شهادت سالار و سرور شهیدان عالم
	شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا
	دگرگونی عالَم طبیعت پس از شهادت امام علیه السلام

	شب یازدهم -شام غریبان -انگیزه امام حسین(ع) از قیام
	انگیزه های امام حسین(ع) از قیام
	چرا ابا عبد الله قیام نمود؟
	1-انگیزه ی دینی:
	مردم بصره، مردم دنیا، دو اتفاق در عالم افتاده:
	امام فرمود: ای مردم بصره، دواتفاق افتاده است:
	مردم دنیا، دو اتفاق افتاده است:
	دومین انگیزه ی امام، انگیزه ی اجتماعی بود.
	امام سجاد(ع) بر منبر شام فرمودند: ما چندین خصوصیت داریم.
	سوم انگیزه فرهنگی؛ گاهی جامعه دچار جهل می شود.
	لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَه و حَیْرهِ الضَلالَه.» دیده اید وقتی کسی در دریا در حال غرق شدن است و نجات غریق ها می آیند او را نجات می دهند و از گرداب بیرون می آورند چه قدر خوشحال می شود؟! امام صادق(ع) جامعه را به گرداب جهل تعبیر کرده و کسانی را که در این گرداب هستند به آن کسی که دارد غرق می شود تشبیه می کند و امام حسین(ع) را به فرد امدادرسان و نجات غریق! فرمود: جد ما قیام کرد تا مثل کسی که غریق را از آب نجات می دهد جامعه را از گرداب جهل نجات دهد! وقتی ابوالعباس سفاح به قدرت رسید بعضی ها نزد او آمده گفتند: ما فامیلی برای پیامبر(ص) غیر از بنی امیه نمی شناختیم! ببینید تا چه حد تبلیغات کرده بودند! امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین دید جوانی در حال کارزار و جنگیدن قرآن می خواند. جلو آمد فرمود چه می خوانی؟ جوان گفت: یا ابَا الْحسن دارم سوره نَبَأ می خوانم. بسم الله الرحمن الرحیم عمَّ یَتَسائَلونَ عَنِ النَّبَاء العظیم. مردم از نباء عظیم مورد سوال واقع می شوند! معنایش این است باید در مورد نباء عظیم پاسخ دهید. نباء عظیم یعنی خبر بزرگ. خبرهای بزرگ زیاد است. یکی از آن ها خبر قیامت و معاد است، یک مصداق نباء عظیم که در زیارت نامه ی حضرت امیرالمؤمنین و حتی در مفاتیح هم آمده، حضرت امیرالمؤمنین است. امام علی(ع) فرمود: أنا نَبَاءالعظیم؛ من خبر عظیم هستم! تو داری با مصداق این آیه می جنگی و قرآن هم می خوانی؟ این جهل و دروغ است. این امر را باید از جامعه زدود و پاک کرد. جهل زدایی یک وظیفه است. آگاهی دادن به جامعه و مردم یک وظیفه است! مردم باید بدانند اثرات دینداری، تقوا،حجاب و روابط صحیح چیست. مشکلی که ما اکنون در جامعه داریم علیرغم همه پیشرفت ها، مطالعات و تحصیلات عالی گاهی جوان ها و نوجوان های ما نسبت به برخی از ارزش های دینی بی توجه اند. من آماری از یکی از استان های کشور را در قالب یک پایان نامه دیدم که چرا جامعه آماری جوان و نوجوان در آن استان نسبت به برخی از مسائل دینی سست و بی تفاوت اند؟ بسیاری از علت هایی که بیان شده بود به جهل جوانان و نوجوانان در مورد دین برمی گشت.
	انگیزه ی چهارم اباعبدالله، انگیزه ی سیاسی است.
	انگیزه ی پنجم، انگیزه ی شخصی است.
	سؤال:
	شکسته دلی نشسته می خواند نماز!

	شب عاشورا ،شب قدر مصیبت امام حسین (ع)
	شب عاشورا ،شب قدر مصیبت امام حسین (ع)
	هیچ بلایی به عظمت و بزرگی عاشورا نیست.
	انسان اگر می خواهد عاشورا را درک کند، باید قبل از محرم مهیا شود.
	می دانید هر، شبانه روز، یک سحر دارد، من تلقی خودم این است، اگر کسی سحر را از دست داد مثل این است که کره یِ مشک را از دست داده است. اگر دوغ هم بخورد خاصیت، این کره را ندارد. کسی که سحرش خراب است، روزش نیز خراب است. این دو به هم گره خورده اند. در هفته یک شب شب جمعه است، کسی که شب جمعه ی خوبی ندارد، هفته خوبی هم نخواهد داشت، در سال یک ماه، رمضان است کسی که رمضان و شب قدر خوبی ندارد، سال خوبی هم ندارد. شب قدر مصیبت امام حسین(ع) نیز عاشورا است، اگر کسی امشب که شب عاشورا است و فردا که عاشورا است، نتواند به فضای عاشورا وارد شود، دیگر بعید است، زمانی دیگر بتواند. در این زمان همه چیز آماده است برای این که انسان پرده ها را کنار بزند و به باطن عاشورا راه پیدا کند. عاشورا نه یک قطعه ی خاص زمین است و نه یک ظرف خاص از زمان و جغرافیا. جغرافیایی است که همه ی عوالم را طی کرده و از نظر زمان، به اندازه ی همه ی تاریخ است. اگر انسان بتواند حجاب را کنار بزند و به عاشورا وارد شود، به باطن عاشورا راه پیدا می کند. ورود به بلای سیدالشهدا، زمینه ی محبت و وفا را برای انسان فراهم می کند و انسان را پاک و خالص می کند.
	مصیبت سیدالشهدا(ع) چند چیز برای انسان می آورد.
	همه ی شما زیارت عاشورا را خوانده اید. دیگر چیزهایی که یک انسان در زیارت عاشورا می خواهد، دنبال مصیبت سیدالشهداست، اگر کسی مصیبت را فهمید، «ل_َق_َدْ عظمُتْ الرزیَه»، سیرش آغاز می شود و نوعی همراهی با جبهه ی حق پیدا می کند، به وفای به ولی ا… می رسد. و نوعی موضع گیری نسبت به جبهه ی باطل در او پیدا می شود. اگر انسان عمق عاشورا را بفهمد از لعن تا برائت تا درگیری«حربٌ لمن حاربَک_ُمْ» تا خون خواهی و حضور در لشکر ولی ا… و یک سلسله مواضع دیگری که در زیارت عاشورا آمده را نیز یکسره می فهمد. مطلب دوم هم هست.
	شبه ها و فتنه های آخرالزمان
	عاشورا یک سکه دو رو
	یکی اینکه اجازه گرفت تا یاران خود را برای صحنه های بیقراری فردا آماده نماید، برای آن حرکت عظیم و پرواز ملکوتی
	دوم اینکه زینب کبری(س) را آماده کرد تا سرپرستی کاروان بازماندگان را به عهده بگیرد،
	سوم اینکه همچنان که در بعضی مقاتل نوشته اند، در شب عاشورا 32 نفر به اردوگاه امام حسین(ع)ملحق شدند، چه بسا شب عاشورا امام حسین(ع) مهلت گرفت، چون چشم انتظار آن هایی است که در راه بودند. این را من امشب به خودمان عرض می کنم ما می توانیم، امشب امام حسین را از چشم انتظاری در بیاوریم. خودمان را به اردوگاه امام حسین برسانیم. خودمان را از دنیا و شهوات و لذت های، پنچاه ساله و سی ساله ی عمر محدود دنیا نجات بدهیم. اگر حبیب و حُر …. مانده بودند و به پیشگاه امام حسین(ع) نیامده بودند، مگر چه گیرشان می آمد، حالا چه گیرشان آمد؟ ببینیم ما می توانیم امشب از دنیامان فاصله بگیریم امام حسین را از چشم انتظاری بیرون بیاوریم.
	اردوگاه اصحاب و اردوگاه دشمن امام حسین علیه السلام

	تاسوعا - عشق به ابالفضل(ع)، عامل تربیت روح
	اشاره
	عشق به ابالفضل(ع)، عامل تربیت روح
	واقعا امام سجاد(ع) فرمودند
	عوامل تعجیل در فرج
	سه عامل است که می تواند فرج را به تعجیل اندازد:
	علامامت بندگی خدا
	شور بدون شعور در مباحث دینی- مذهبی
	این مورد را می گویند که شور دارد ولی شعور ندارد.
	امام حسین(ع)ظهر عاشورا وسط میدان برای نماز، سه شهید داده است.
	نمونه ی دوم:
	نمونه ی بعدی:
	انسان عاشورایی، انسان معنوی است

	شب عاشورا - بلای عظیم -
	شب عاشورا محرم1393 بلای عظیم
	دلیل اول
	جهت دوم
	إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبینُ
	إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبینُ
	ده تا قسم داره حالا چند تا را ببینید.
	اما حالا نشانی ها را: فرمود:
	نشانی دوم:
	مقتل سید بن طاووس را بخوانید
	.
	.
	.
	.
	روضه:
	.

	تاسوعا - ایثار عباس (علیه السلام)-
	ایثار عباس (علیه السلام)
	لا یوم کیومک الحسین
	.
	روزی که امام مجتبی (علیه السلام)
	چون یکی آمد خدمت پیامبر اکرم گفت
	لیله المبیت
	عنایت داشته باشین روز صفین،
	میفرماید
	یکی هم در زبان حسین یکی هم در عمل حسین این دست را بلند کرده کمر گرفته، کمرم شکست بعد نشست کنار بدن عباس، اول که تا از بالا مرکب بود نگاه کرد زمین دیدن ابی عبد الله خیره خیره به زمین نگاه میکنه به چی داره نگاه میکنه سید الشهداء!
	زهیر آمد عباس را صدا کرد عباس بیا، آمد. خودش که کان عثمانیه تازه وارد خیمه ابی عبد الله شده بود. وقتی که عباس از خیمه آمد بیرون زهیر خیلی مقامش بالاست. السلام علی زهیر بن قین سلام امام زمان در زیارت ناحیه است اینها مشمول سلام ابدی امام زمان هستند اما به خیال خودش خواست عباس را نصیحت کند گفت ببین عباس من چیزی یادم آمد برات بگم فردا نکنه از حسین دست برداری.
	چند نفر بودند
	یکی لقمان حکیم بود.
	یکی موسی است
	یکی امیر المؤمنین بود
	اما یکی هم حسین است.

	تاسوعا - عظمت عباس سلام الله علیه -
	عظمت عباس سلام الله علیه
	در این زیارت وجود مقدس امام صادق (علیه السلام) میفرماید:
	اگر بخواهیم بفهمیم
	اما وقتی امام صادق (علیه السلام)
	یک زیارت دیگر هم براتون بگم،
	در طور سینین یا سینا
	پدر بزرگ عباس یعنی
	عمر سعد
	آقا یک جمله فرمود:
	چند تا دلیل را گوش کنید:
	1. دلیل اول
	2.
	دلیل دوم
	3. سومین دلیل
	4. دلیل بعدی گوش بدید.
	مرحوم علامه طباطبایی (ره)

	هشتم محرم-علی اکبر (علیه السلام) الگوی جوانان-
	علی اکبر (علیه السلام) الگوی جوانان
	در زیارت علی اکبر سید الشهداء
	دلیل دوم
	خدا رحمت کند آقا سید احمد آقای خوانساری
	یک جوان رقیق القلب است.
	دوم: یک جوان جرأت دارد، جرأت یک جوان زیاد است شما ببینید اسامه 18 سال دارد. اما فرمانده سپاه پیغمبر است.
	دو تا ملاک
	.
	جوان نصیحت پذیر است
	جوان وفادار است،
	یک جوان اگر میخواهد علی اکبری باشد
	دومین معیاری که باید یک جوان داشته باشد با آن زمینه ها و استعدادها «ادب» باید داشته باشد. گوش بدید. ادب در مقابل خدا، بله گاهی اوقات افراد در مقابل خدا بیادب هستند، در مقابل خدا بیادب هستند. «إِذْ قالَ الْحَوارِیُّونَ یا عیسَی ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطیعُ رَبُّکَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلَیْنا مائِدَهً مِنَ السَّماءِ» (مائده 112) حواریون آمدند سراغ عیسی، جناب عیسی خدات میتونه برای ما مائده بفرسته، خدای تو انگار خدای عیسی خدای اینها بله نیست. ادب داشته باش. ادب داشته باش. خدات مگر شک داری تو حواریونی ادب داشته باش در مقابل خدا. ادب در مقابل خدا ادب در مقابل ائمه، انسان ادب داشته باشه. خیلی عجیب هست حالا بحث بحث فردا شب است یکی از رموز موفقیت عباس ادب در مقابل امام این برای فردا شب باشه. ادب در مقابل پیغمبر، ادب در مقابل امام، ادب در مقابل امام زمان (علیه السلام) ، وقتی میفهمی امام زمان تو را میبیند بی ادبی است که گناه کنی.
	ادب در مقابل امام زمان،
	اصلاً همین سه تا کلمه
	روضه:
	هفت مرتبه

	عبادت و بندگی
	اشاره
	عبادت و بندگی
	اما مقدمه اول
	نتیجه مقدمه اول:
	اما مقدمه دوم
	این دو تا مقدمه.
	1. معرفت نسبت به این ذوات مقدسه
	اما فی المقدمه روایت:
	خیلی رغبت
	حرف آخر یک کلمه.


	امام سجاد (علیه السلام) (8)
	شهادت امام سجاد (علیه السلام)
	اشاره
	امام سجاد علیه السلام
	حرکت وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم)
	صبر و سکوت
	1. مؤثر در تاریخ بشر.
	2. تأثیرگذار الی زمان حاضر.
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	امام زمان (علیه السلام) (58)
	هفتم محرم-امام زمان (سلام الله علیه) در کتب آسمانی-
	امام زمان (سلام الله علیه) در کتب آسمانی
	اعتقاد به امام زمان در کتاب زبور
	امام زمان عصاره تمام انبیاء
	صیحه آسمانی
	یاران امام زمان(عج)
	روضه

	نگاهی کوتاه به ادعیه و زیارات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام
	اشاره
	نگاهی کوتاه به ادعیه و زیارات مربوط به حضرت مهدی علیه السلام
	دعای افتتاح
	دعای عهد
	دعای فرج
	دعای ندبه
	زیارت آل یس
	زیارت ناحیه مقدسه

	امام زمان مظهر مهر و محبت
	امام زمان مظهر مهر و محبت
	جلوه هایی از مهر و محبت امام زمان (علیه السلام)
	1. نامیدن (حضرت برخی از دوستدان خود را به اسم یاد می کرد)
	2. سلام (تحیّت و سلام امام بر دوستداران خود)
	3. معانقه و در آغوش گرفتن
	4. نظارت (آگاهی از احوالات جامعه ی شیعه)
	5. شریک غم و شادی
	6. دعا برای دوستداران خود

	شب نیمه شعبان شب برات
	اشاره
	شب نیمه شعبان شب برات
	شب نیمه شعبان
	برات:
	لیله الصک:
	اشارات شاعران
	آزاد عراقی (اراکی )نیز می گوید :
	شاعر ناشناس دیگری این گونه لطیف می سراید:
	شب برات در تفاسیر
	شور آبادی نیز در ذیل آیات اوّلیه سوره دخان آورده است :
	غزّالی نیز در «کیمیای سعادت »این مضمون را اینگونه آورده است :
	نام های شب نیمه شعبان
	«صلوه الخیر» در شب نیمه شعبان
	غزّالی در «احیاء علوم الدّین »پس از ذکر کیفیت این نماز می آورد:
	شب قدر
	روایت سید:

	شب نیمه شعبان و پیامبر اعظم (ص)
	شب نیمه شعبان و پیامبر اعظم (ص)
	یکی از همسران پیامبراکرم صلی الله علیه و آله، حالات ایشان را در شب نیمه شعبان چنین بیان می کند:
	مرحوم سید بن طاووس (م 664 ق) در پاسخ پرسش یاد شده می گوید:
	کمیل بن زیاد از یاران امام علی علیه السلام، چنین روایت می کند که:
	در یکی از دعاهایی که در شب نیمه شعبان وارد شده است چنین می خوانیم:
	پی نوشت ها:

	آثار انتظار ظهور مهدی موعود
	اشاره
	آثار انتظار ظهور مهدی موعود
	حقیقت انتظار و آثار سازنده آن
	مفهوم انتظار
	انتظار یعنی آماده باش کامل
	خود سازی فردی
	خودیاریهای اجتماعی
	منتظران راستین در فساد محیط حل نمی شوند

	ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
	ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست؟
	این دوره ها عبارتند از:
	1- دوران زندگی با پدر بزرگوار خود. (260 - 255 ه)
	2- دوران غیبت کوتاه مدت (غیبت صغری 329 - 260 ه . ق)
	3- دوران غیبت دراز مدت (غیبت طولانی)
	الف) در مدینه طیبه
	ب) در ناحیه ذی طوی
	ج) در دشت ها و بیابان ها
	4- دوران ظهور و حکومت حضرت مهدی (عج)
	پِی نوشت ها:

	ازدواج امام زمان (علیه السلام)
	ازدواج امام زمان (علیه السلام)
	مقدّمه
	آیا حضرت مهدی(علیه السلام) ازدواج کرده و دارای فرزند میباشد؟
	_ نظریّه أوّل:
	الف: استحباب ازدواج:
	_ نقد و بررسی:
	قسمت اوّل:
	قسمت دوّم: امام زمان(علیه السلام) لزوماً به این سنّت و امر شرعی عمل میکند.
	اوّلا:
	ثانیاً:
	ب: استدلال به روایات:
	اوّلا:
	ثانیاً:
	ثالثاً:
	اوّلا:
	ثانیاً:
	آیا ازدواج امام(علیه السلام) با فلسفه غیبت سازگاری دارد؟
	_ نظریه دوّم:
	و تنها دلیل آنان این است که:
	_ نقد و بررسی:
	الف)
	ب)
	ج)
	آیا سکوت بهتر نیست؟
	_ نظریّه سوّم:
	_ نقد و بررسی:
	یاد آوری یک نکته:
	نتیجه گیری کلّی:
	دلایل نظریّه ی اوّل (قائلین به ازدواج آن حضرت) یا مخدوش است و رسا نیست و یا غالباً ناظر به زمان ظهور آن حضرت است، و از بیان ازدواج وی در زمان غیبت ساکت است.
	و دلائل نظریّه دوّم
	کتابنامه :

	علائم ظهور امام زمان در روایات
	علائم ظهور امام زمان علیه السلام در روایات
	1-گسترش ترس و ناامنی:
	2-حرام خوری و آلودگی های اقتصادی:
	3-تهی شدن مساجد از هدایت:
	4-مانع تراشی در تربیت دینی فرزندان:
	5-سردی عواطف انسانی
	6-آشنا گریزی و همسایه آزاری
	7-گسترش فساد اخلاقی
	8-زن پرستی
	9-بی غیرتی خانوادگی
	10-آرزوی کمی فرزند
	11-شهوت گرایی و لذت جویی
	12-مرگ های ناگهانی
	13-جنگ و کشتار

	المنتقم
	المنتقم
	همچنین در بحار به نقل از علل الشرایع به سند خود از عبدالرحیم قصیر از حضرت ابوجعفر امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود:
	و در همان کتاب بحار از مزار کبیر به سند خود از حضرت ابوعبدالله صادق علیه السلام آورده که فرمود:
	در احتجاج از پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم در خطبه ی غدیر چنین نقل شده که فرمود:
	و در قسمت دیگری از این خطبه آمده است :
	و در تفسیر قمی درباره ی آیه:


	حضرت خدیجه (سلام الله علیها) (6)
	روضه های شب و روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها:
	روضه های شب و روز  رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها:
	در کنار بستر مادر مۆمنان
	نخست اینکه من در حق شما کوتاهی کردم؛ تقاضا دارم مرا ببخشید».
	وصیت دوم
	و اما وصیت سوم

	وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه علیهاالسلام
	وفات حضرت ام المؤمنین خدیجه علیهاالسلام
	فضائل خدیجه علیهاالسلام
	1.بصیرت ژرف
	2. ایمان و اسلام محکم و پایدار
	3. از برترین بانوان دو سرا
	4. برترین همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
	5. مادر زهرا علیهاالسلام
	6. سخاوت و انفاق بی بدیل
	7. صبر و بردباری بی مانند
	8. حامی رسالت و محب امامت

	وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
	وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
	وفات حضرت خدیجه ؛روز دهم سال دهم بعثت
	به خدا سوگند بهتر از خدیجه را خدا به من عوض نداده
	زندگینامه حضرت خدیجه(سلام الله علیها
	)
	حضرت خدیجه سلام الله علیها مادر امت
	ولادت و خانواده خدیجه (س
	)
	اخلاق خدیجه
	آشنایی با حضرت پیامبر
	ازدواج خدیجه با رسول خدا
	خصال خدیجه (س
	)
	درود خدا بر خدیجه
	نقش خدیجه در پیشبرد اسلام
	فرزندان خدیجه
	وصیت  خدیجه
	وفات خدیجه (س
	)
	یاد خدیجه

	حضرت خدیجه علیهاالسلام
	حضرت خدیجه علیهاالسلام
	بسم الله الرّحمن الرّحیم
	رحلت و وفات خدیج_ه کبری(علیها السلام) است  من مقداری راجع به خدیج_ه صحبت کنم راجع به حضرت خدیجه باید بگوئیم که اول زنی بود که به پیغمبر(صلی الله علیه و آله) ایمان آورد اول مرد علی بن ابی طالب(علیه السلام) اول زن خدیج_ﺔ کبری(علیها السلام).
	1- سلام خداوند به حضرت خدیجه(س)
	2- نقش همسر خوب در موفقیت مردان بزرگ
	3- نقش مادر، در تربیت دینی فرزند
	4- دلایل تعدد همسران پیامبر
	5- معامله با خدا و گذشت از مال و فامیل
	الف: از ستاره و ماه و خورشید، ستاره پرستان، ماه پرستان،
	ب: از عموی بت پرست گذشت پدر مردم شد قرآن راجع به ابراهیم می فرماید
	6- گذشت حضرت ابراهیم از فرزند در راه خدا
	7- خدیجه کثیر داد، کوثر گرفت

	حضرت خدیجه(سلام الله علیها)
	حضرت خدیجه(سلام الله علیها)
	برکات ذکر صلوات
	چهار بانوی به کمال رسیده
	1-حضرت آسیه
	2-حضرت مریم علیهاالسلام
	3-حضرت زهراء علیهاالسلام
	4-حضرت خدیجه سلام الله علیها :
	همسران بهشتی پیامبرصلی الله ...
	پیامبرصلی الله ... و ازدواجش با حضرت خدیجه علیها السلام
	فضائل حضرت خدیجه علیها السلام
	وصایای حضرت خدیجه(سلام الله علیها)
	ذکر مصیبت
	منابع:

	دهم ماه مبارک رمضان روز وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
	وفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها)
	ابوسفیان را بزرگ می شمارند در حالی که:
	سئوال:


	حضرت عباس (علیه السلام) (14)
	4 ویژگی حضرت عباس (سلام الله علیه)
	چهار ویژگی حضرت عباس (سلام الله علیه)
	الف: مقام تسلیم
	«الدُّنیَا دارٌ بالبلاءِ مَحفوفَهٌ؛ دنیا سرایی است که به بلا پیچیده شده است»، در مواجه با مشکلات، بلاها و مصیبت ها چندین عکس العمل معنوی مانند توکل، صبر، رضا و تسلیم قابل تصور است و در این میان، مقام تسلیم برترین آن هاست.
	ب: مقام تصدیق
	ج: مقام وفا
	د: مقام نُصح

	تاسوعا - عشق به ابالفضل(ع)، عامل تربیت روح
	اشاره
	عشق به ابالفضل(ع)، عامل تربیت روح
	واقعا امام سجاد(ع) فرمودند که روز قیامت خدا مقامی به عمویم می دهد که تمام شهداء به او غبطه می خورند. مقام عباس(ع) چیست؟ می بینید که زهرا(س) وارد شد اسباب شفاعت زهرا(س) دو دست عباس(ع). این مقام مقام خیلی والایی است. از او بخواهیم که فقط شب عاشورا دستمان را نگیرد و بکشاند این جا. خیلی جاها در زندگی اگر عباس(ع) دستمان را نگیرد گم می شویم. خیلی جاها در زندگی اگر احساس کنیم که عباس دارد بر ما نظارت می کند حیا می کنیم و بعضی از کارهایی را که نباید انجام دهیم، انجام نمی دهیم. امشب همه جا به یاد عباس(ع)هستند. به یاد اهل بیت اند، ماشین ها یاحسین(ع) زده اند، در خیابان ها تکیه و چادر زده اند. آفرین بر این مردم! اگر بودند مگر می گذاشتند کسی این گونه بر عباس(ع) جسارت کند. این مردم اگر بودند اصلا نمی گذاشتند که کسی به عباس(ع) تیر بزند. این مردم نائب امام زمان( عج)(آقای امام خمینی ره) را داشتند این همه شهید دادند که نائب امام زمانشان ناراحت نباشد. این مردم اگر بودند می دانستند که با حرمله چه کنند. خدا لعنت کند حرمله را؛ پیش یزید آمد و گفت: یزید من سه تا تیر در کربلا زدم. در کربلا امشب بچه شیعه نباید آرام باشد شب عباس(ع)است.
	عوامل تعجیل در فرج
	سه عامل است که می تواند فرج را به تعجیل اندازد:
	علامامت بندگی خدا
	شور بدون شعور در مباحث دینی- مذهبی
	این مورد را می گویند که شور دارد ولی شعور ندارد.
	امام حسین(ع)ظهر عاشورا وسط میدان برای نماز، سه شهید داده است.
	نمونه ی دوم:
	نمونه ی بعدی:
	انسان عاشورایی، انسان معنوی است

	تاسوعا - ایثار عباس (علیه السلام)-
	ایثار عباس (علیه السلام)
	لا یوم کیومک الحسین
	روزی که مالک اشتر کشته شد برای علی (علیه السلام) خیلی سخت بود اما دور و بر امیر المؤمنین خیلی ها بودند، امام مجتبی و امام حسین بود. میثم ها و مقدادها اینها بودند.
	روزی که امام مجتبی (علیه السلام)
	چون یکی آمد خدمت پیامبر اکرم
	لیله المبیت
	عنایت داشته باشین
	میفرماید که فرزندان من
	یکی هم در زبان حسین
	زهیر آمد عباس را صدا کرد عباس بیا،
	چند نفر بودند
	یکی لقمان حکیم بود.
	یکی موسی است
	یکی امیر المؤمنین بود
	اما یکی هم حسین است.

	تاسوعا - عظمت عباس سلام الله علیه -
	عظمت عباس سلام الله علیه
	در این زیارت وجود مقدس امام صادق (علیه السلام) میفرماید:
	اگر بخواهیم بفهمیم که عباس کی هست
	اما وقتی امام صادق (علیه السلام)
	یک زیارت دیگر هم براتون بگم،
	در طور سینین یا سینا چه کار میکرده موسی،
	پدر بزرگ عباس یعنی پدر فاطمه
	عمر سعد هی نامه مینوشت میگفت بابا لشکر بفرست
	آقا یک جمله فرمود: حالا میفهمی عباس یعنی چی؟
	چند تا دلیل را گوش کنید:
	1. دلیل اول
	2.
	دلیل دوم
	3. سومین دلیل امام معصوم باید معصوم را دفن کند. امام سجاد (علیه السلام) وقتی آمد کربلا بنی اسد هم آمدند در دفن شهداء تمام بنی اسد امام سجاد را کمک کردند. یکی یکی شهداء را آوردند خدمت امام سجاد آقا دفن کرد دفن کرد دفن کرد تا رسید به سید الشهداء آقا این جمله را فرمود به من گوش بده فرمود برید کنار، برید از من فاصله بگیرید میخواهم بابام را دفن کنم. إِنَّ مَعِی مَنْ یُعِینُنِی من خودم باید دفن کنم یک نفر هم هست کمکم میده. کی کمک میده امام سجاد را؟ جبرئیل امین. جبرئیل باید امام معصوم را کمک کند در دفن امام. مردم نمیتوانند دست به بدن امام. إِنَّ مَعِی مَنْ یُعِینُنِی امام حسین را دفن کرد گریه هایش را کرد و از قبر آمد بیرون. گفتند تمام شد. آقا فرمود نه. یک بدن دیگر هم کنار نهر علقمه است. پشت سر آقا حرکت کردند آمدند و آمدند و آمدند فرمود حالا از من فاصله بگیرید اینجا هم إِنَّ مَعِی مَنْ یُعِینُنِی چه کسی را میتواند امام معصوم دفن کند جبرئیل هم با او باشد باید مقام عصمت داشته باشد عباس است. مقام عصمت است. دیگه یکی دیگر هم را بگویم بعد روضه بخوانم
	4. دلیل بعدی
	مرحوم علامه طباطبایی (ره) میفرمودند استاد ماست دریای قاضی فرمودند مکاشفهای شد در عالم مکاشفه دیدم حسین مظهر رحمت کلیه الهیه است یعنی هر چی خدا رحمت دارد داده به حسین و گفته حسین جان تو هر چی میخوای برای همین میگویید یا رحمت الله الواسعه هر چه خدا رحمت داره داده به حسین و گفته حسین جان تو تقسیم کن. من خالق این رحمت هستم من باید نتیجه این رحمت را به بندهها بدهم اما تقسیمش با شما. یا رحمت الله خودم دیدم حسین مظهر رحمت کلیه الهیه است و آنجا دیدم که عباس باب الحسین است. تمام این رحمتها باید از باب الحسین وارد شود.
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	18- ابو ثمامه صائدی:
	19- سلمان بن مضارب:
	20- زهیر بن قین بجلی:
	21 - حجاج بن مسروق الجعفی:
	22 - یزید بن مغفل جعفی:
	23 - حنظله بن اسعد شبامی:
	24 - عابس بن ابی شبیب(125):
	25 - شوذب بن عبدالله:
	26 - جَون بن ابی مالک(130):
	27 - عبدالرحمن الارحبی:
	28 - غلام ترکی:
	29 - انس بن حارث:
	30 و 31 - عبدالله بن عروه، عبدالرحمن بن عروه:
	32 - عمرو بن جناده:
	33- واضح الترکی:
	34 - رافع بن عبدالله:
	35 - یزید بن ثبیط :
	36 - بکر بن حی:
	37 - ضر غامه بن مالک:
	38 - مجمع بن زیاد:
	39 - عباد بن مهاجر:
	40 - وهب بن حباب کلبی:
	41 - حبشی بن قیس بن سلمه:
	43 - عقبه بن صلت:
	44 - قعنب بن عمر:
	45 - انیس به معقل:
	46 - قره بن ابی قره:
	47 - عبدالرحمن بن عبدالله الیزنی:
	48 - یحیی المازنی:
	49 – منجح:
	50 - سوید بن عمرو:
	پی نوشت ها:

	یاران امام حسین (ع)
	یاران امام حسین (ع)
	رهبر قیام;
	نقش یاران وفادار
	تعداد یاران امام حسین(ع)
	پیران کربلایی
	کودکان کربلایی
	زنان قهرمان کربلا
	جانبازان کربلا
	ویژگیهای یاران امام حسین(ع)
	1 _ بصیرت در دین
	2 _ ارتباط عاشقانه با خداوند
	در روایتی از حضرت امام صادق(ع) می خوانیم:
	3 _ شجاعت کم نظیر
	در روایتی از حضرت امام صادق(ع) می خوانیم:
	پاورقیها:

	اصحاب امام حسین (علیه السلام)
	اصحاب امام حسین (علیه السلام)
	- مسلم بن عوسجه
	زهیر
	حر
	حر هم به ما پیام های زیادی دارد

	روضه و مقدمات و اشعار مکتوب شب ششم محرم
	روضه و مقدمات و اشعار مکتوب شب ششم محرم
	حضرت قاسم بن الحسن علیهما السلام
	تواریخ معتبر این قضیه را نقل کرده اند
	اول از آنها تجلیل می کند:
	اول کسی که به سخن درآمد:
	اینهاست که این حادثه را یک حادثه بزرگ تاریخی کرده است
	تا تنهایی عمو رو دید اومد
	با عجله اومد بالای سر قاسم:
	منابع:

	روضه و مقدمات و اشعار مکتوب شب پنجم محرم
	روضه مکتوب شب پنجم محرم
	روضه غلام امام حسین به نام جون و جناب عبدالله بن حسن علیهما السلام
	منابع:
	اشعار متناسب :


	اصحاب و شاگردان و یاران ائمه علیهم السلام (4)
	پیام امام رضا (علیه السلام) از طریق حضرت عبدالعظیم حسنی
	پیام امام رضا (علیه السلام) از طریق حضرت عبدالعظیم حسنی
	1- درک محضر چهار امام بزرگوار (علیهم السلام)
	2- عرضه عقاید دینی بر امام هادی (علیه السلام)
	3- برخورد امام باقر (علیه السلام) با ناسزا به نامسلمان
	4- پیام امام رضا (علیه السلام) به شیعیان
	«مُرْهُمْ بِالصِّدْقِ فِی الْحَدِیث» بگو: راست بگویند.
	5- وظیفه ی معلمان و اساتید در تربیت جوانان
	امام رضا فرمود: عبدالعظیم به شیعیان من بگو:
	6- دوری از تفرقه و تخریب شخصیت یکدیگر
	همدیگر را خراب نکنید.
	7- نفرین امام رضا به خاطر ریختن آبروی مؤمن

	نمونه ای از فضائل امام جواد (سلام الله علیه) 1
	اشاره
	نمونه هایی از فضایل و سیره فردی امام محمد بن علی الجواد(ع)
	از جانب مادرم فاطمه (س) طواف کنید
	نامه امام رضا (ع)به پسرش امام جواد(ع)
	نامه امام جواد (ع)به حاکم سجستان
	نامه امام جواد (ع)به علی بن مهزیار اهوازی
	دستوربه مدارا با پدرناصبی
	معجزه ای از جواد الائمه صلوات الله علیه
	پی نوشتها:

	حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام
	اشاره
	مطلب اول:
	تولد حضرت عبدالعظیم علیه السلام:
	مطلب دوم:
	منزلت حضرت عبدالعظیم علیه السلام
	مطلب سوم:
	ظلم ستیزی حضرت عبدالعظیم علیه السلام
	مطلب چهارم:
	اهتمام حضرت عبدالعظیم علیه السلام به اعتقاداتش
	مطلب پنجم:
	حضرت عبدالعظیم یار واقعی امام هادی علیه السلام
	مطلب ششم:
	سفارش امام  رضا علیه السلام به حضرت عبدالعظیم
	مطلب هفتم:
	اهمیّت زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام
	مطلب هشتم:
	مضامین عالی در زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام
	مطلب نهم:
	آثار علمی حضرت عبدالعظیم علیه السلام
	مطلب دهم:
	چند کرامت:
	1-نجات پینه دوز
	2-پیمان دو خادم
	3-ماجرای تعزیه
	4-هدیه سیّدالکریم علیه السّلام
	5- یک ریال بده ، دو ریال بگیر
	6-عبای نو
	رحلت
	منابع :

	حسین ابن روح نوبختی وکیل امام زمان علیه السلام
	اشاره
	الف : نگاهی به زندگی وشخصیت ابوالقاسم ، حسین بن روح نوبختی
	تاریخ ولادت حسین ابن روح:
	موقیعیت اجتماعی حسین ابن روح:
	روایت شیخ صدوق از جایگاه حسین ابن روح:
	دستگیری از مستمندان توسط حسین ابن روح:
	لحظه احتضار محمدابن عثمان:
	آغاز کار حسین ابن روح بعد از خاکسپاری محمد ابن عثمان:
	بهترین موقعیت و زمان وکالت حسین ابن روح:
	بدترین زمان و موقعیت وکالت حسین ابن روح:
	ب:توقیعات
	1-توقیع مبارک امام زمان علیه السلام در تأیید حسین ابن روح:
	2-توقیع به حسین بن روح در ارتباط با مدعیان دروغین نیابت


	امام خمینی (ره) (2)
	مفهوم ولایت فقیه
	مفهوم ولایت فقیه
	1. کلمه «فقه»
	«فقه» در اصطلاح؛
	2. «فقیه»
	3. «ولایت»
	ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می شود:
	یک. ولایت تکوینی
	دو. ولایت تشریعی
	ولایت مطلقه فقیه از منظر قانون اساسی و حضرت امام (قدس سره)
	یک. ولایت فقیه در متون اسلامی
	دو. ولایت فقیه در قانون اساسی

	امام خمینی ره
	اشاره
	امام خمینی ره
	داستان:
	داستان:
	داستان:
	داستان:


	ماه محرم (192)
	آخرین لحظات عمر سید الشهداء علیه السلام
	آخرین لحظات عمر سید الشهداء علیه السلام
	امام اصحاب وفادار خود را صدا می زند
	امام حسین علیه السلام فرمود: سلامم را به شیعیانم برسان
	امام علیه السلام لباس کهنه به تن کرد
	گریه سکینه برای امام علیه السلام
	گفتگوی امام با زنان و بانوان حرم
	موعظه امام به لشکر عمر سعد
	مرگ بهتر از زندگی ننگین است!
	اگر دین ندارید آزاد مرد باشید!
	مناجات با خدا و نفرین به دشمن
	تیری به پیشانی امام اصابت کرد
	تیری به گلوی امام اصابت کرد
	اصابت سنگ به پیشانی امام و زدن تیر سه شعبه بر سینه ایشان
	عرش خدا از اسب به زمین افتاد
	آخرین مناجات های امام علیه السلام
	لحظات شهادت سالار و سرور شهیدان عالم
	شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا
	دگرگونی عالَم طبیعت پس از شهادت امام علیه السلام

	4 ویژگی حضرت عباس (سلام الله علیه)
	چهار ویژگی حضرت عباس (سلام الله علیه)
	الف: مقام تسلیم
	«الدُّنیَا دارٌ بالبلاءِ مَحفوفَهٌ؛ دنیا سرایی است که به بلا پیچیده شده است»، در مواجه با مشکلات، بلاها و مصیبت ها چندین عکس العمل معنوی مانند توکل، صبر، رضا و تسلیم قابل تصور است و در این میان، مقام تسلیم برترین آن هاست.
	ب: مقام تصدیق
	ج: مقام وفا
	د: مقام نُصح

	شهادت امام سجاد (علیه السلام)
	اشاره
	امام سجاد علیه السلام
	حرکت وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم) در جامعه بشری انجام دادند و انقلاب و تحولی که اثر آن انقلاب الی زمان ماهذا باقی مانده و از طرفی هم مؤثر در تاریخ بشر بوده این انقلاب. اما با رحلت وجود نازننین خاتم انبیاء ما شاهد یک سری تغییر و تحولاتی هستیم که ارزشهای پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم) را از بین ببرند. آن اموری که وجود نازنین خاتم انبیاء برای آن امور متحمل زجر و مصیبت فوق العاده ای شدند را از بین ببرن. ارزشها را ضد ارزش کنند. ضد ارزشها را ارزش بکنند. طبیعتاً در چنین زمانی حفظ دین و دستاوردهای حرکت وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام (صلی الله علیه وآله و سلم) از اوجب واجبات است.
	صبر و سکوت
	1. مؤثر در تاریخ بشر.
	2. تأثیرگذار الی زمان حاضر.
	1. احیای عقول تعطیل شده
	2. هدف دوم وفای به عهد
	هدف اول: حفظ عقلانیت.
	هدف دوم:
	حفظ عقلانیت زنده شده از رهگذر ابی عبدالله و به برکت انقلاب ابی عبدالله
	دو محفظ و هدایت و جهت دهی به عواطف مؤمنین.
	1. سخنرانی های متعدد:
	2. دومین وسیله
	3. سومین وسیله
	4. بیان وظایف مؤمنین:
	5. گریه و بیان مصائب:

	شب یازدهم -شام غریبان -انگیزه امام حسین(ع) از قیام
	انگیزه های امام حسین(ع) از قیام
	چرا ابا عبد الله قیام نمود؟
	1-انگیزه ی دینی:
	مردم بصره، مردم دنیا، دو اتفاق در عالم افتاده:
	امام فرمود: ای مردم بصره، دواتفاق افتاده است:
	مردم دنیا، دو اتفاق افتاده است:
	دومین انگیزه ی امام، انگیزه ی اجتماعی بود.
	امام سجاد(ع) بر منبر شام فرمودند: ما چندین خصوصیت داریم.
	سوم انگیزه فرهنگی؛ گاهی جامعه دچار جهل می شود.
	لِیَسْتَنْقِذَ عِبادَک مِنَ الْجَهالَه و حَیْرهِ الضَلالَه.»
	انگیزه ی چهارم اباعبدالله، انگیزه ی سیاسی است.
	انگیزه ی پنجم، انگیزه ی شخصی است.
	سؤال: انگیزه ی اباعبدالله از آمدن به کربلا چه بود؟
	شکسته دلی نشسته می خواند نماز!

	شب عاشورا ،شب قدر مصیبت امام حسین (ع)
	شب عاشورا ،شب قدر مصیبت امام حسین (ع)
	هیچ بلایی به عظمت و بزرگی عاشورا نیست.
	انسان اگر می خواهد عاشورا را درک کند، باید قبل از محرم مهیا شود.
	می دانید هر، شبانه روز، یک سحر دارد، من تلقی خودم این است، اگر کسی سحر را از دست داد مثل این است که کره یِ مشک را از دست داده است. اگر دوغ هم بخورد خاصیت، این کره را ندارد. کسی که سحرش خراب است، روزش نیز خراب است. این دو به هم گره خورده اند. در هفته یک شب شب جمعه است، کسی که شب جمعه ی خوبی ندارد، هفته خوبی هم نخواهد داشت، در سال یک ماه، رمضان است کسی که رمضان و شب قدر خوبی ندارد، سال خوبی هم ندارد. شب قدر مصیبت امام حسین(ع) نیز عاشورا است، اگر کسی امشب که شب عاشورا است و فردا که عاشورا است، نتواند به فضای عاشورا وارد شود، دیگر بعید است، زمانی دیگر بتواند. در این زمان همه چیز آماده است برای این که انسان پرده ها را کنار بزند و به باطن عاشورا راه پیدا کند. عاشورا نه یک قطعه ی خاص زمین است و نه یک ظرف خاص از زمان و جغرافیا. جغرافیایی است که همه ی عوالم را طی کرده و از نظر زمان، به اندازه ی همه ی تاریخ است. اگر انسان بتواند حجاب را کنار بزند و به عاشورا وارد شود، به باطن عاشورا راه پیدا می کند. ورود به بلای سیدالشهدا، زمینه ی محبت و وفا را برای انسان فراهم می کند و انسان را پاک و خالص می کند.
	مصیبت سیدالشهدا(ع) چند چیز برای انسان می آورد.
	همه ی شما زیارت عاشورا را خوانده اید. دیگر چیزهایی که یک انسان در زیارت عاشورا می خواهد، دنبال مصیبت سیدالشهداست، اگر کسی مصیبت را فهمید، «ل_َق_َدْ عظمُتْ الرزیَه»، سیرش آغاز می شود و نوعی همراهی با جبهه ی حق پیدا می کند، به وفای به ولی ا… می رسد. و نوعی موضع گیری نسبت به جبهه ی باطل در او پیدا می شود. اگر انسان عمق عاشورا را بفهمد از لعن تا برائت تا درگیری«حربٌ لمن حاربَک_ُمْ» تا خون خواهی و حضور در لشکر ولی ا… و یک سلسله مواضع دیگری که در زیارت عاشورا آمده را نیز یکسره می فهمد. مطلب دوم هم هست.
	شبه ها و فتنه های آخرالزمان
	عاشورا یک سکه دو رو
	یکی اینکه
	دوم اینکه
	سوم اینکه
	اردوگاه اصحاب

	تاسوعا - عشق به ابالفضل(ع)، عامل تربیت روح
	اشاره
	عشق به ابالفضل(ع)، عامل تربیت روح
	واقعا امام سجاد(ع) فرمودند که روز قیامت خدا مقامی به عمویم می دهد که تمام شهداء به او غبطه می خورند. مقام عباس(ع) چیست؟ می بینید که زهرا(س) وارد شد اسباب شفاعت زهرا(س) دو دست عباس(ع). این مقام مقام خیلی والایی است. از او بخواهیم که فقط شب عاشورا دستمان را نگیرد و بکشاند این جا. خیلی جاها در زندگی اگر عباس(ع) دستمان را نگیرد گم می شویم. خیلی جاها در زندگی اگر احساس کنیم که عباس دارد بر ما نظارت می کند حیا می کنیم و بعضی از کارهایی را که نباید انجام دهیم، انجام نمی دهیم. امشب همه جا به یاد عباس(ع)هستند. به یاد اهل بیت اند، ماشین ها یاحسین(ع) زده اند، در خیابان ها تکیه و چادر زده اند. آفرین بر این مردم! اگر بودند مگر می گذاشتند کسی این گونه بر عباس(ع) جسارت کند. این مردم اگر بودند اصلا نمی گذاشتند که کسی به عباس(ع) تیر بزند. این مردم نائب امام زمان( عج)(آقای امام خمینی ره) را داشتند این همه شهید دادند که نائب امام زمانشان ناراحت نباشد. این مردم اگر بودند می دانستند که با حرمله چه کنند. خدا لعنت کند حرمله را؛ پیش یزید آمد و گفت: یزید من سه تا تیر در کربلا زدم. در کربلا امشب بچه شیعه نباید آرام باشد شب عباس(ع)است.
	عوامل تعجیل در فرج
	سه عامل است که می تواند فرج را به تعجیل اندازد:
	علامامت بندگی خدا
	شور بدون شعور در مباحث دینی- مذهبی
	این مورد را می گویند که شور دارد ولی شعور ندارد.
	امام حسین(ع)ظهر عاشورا وسط میدان برای نماز، سه شهید داده است.
	نمونه ی دوم:
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	اما به دلایل زیر شرایط زمان امام حسین (ع)
	برخی از مفاد صلح نامه امام حسن (ع) از این قرار است:

	چرا جنازه امام حسن(ع) را تیر باران کردند؟
	چرا جنازه امام حسن(ع) را تیر باران کردند؟
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	مظلومیت حضرت زهرا(س) در منابع اهل سنّت
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	شوخی زن و شوهر با رضایت خداوند
	قداست و عظمت فاطمه سلام اللّه علیها
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	گذری بر اسرار تولد حضرت زهرا علیهاالسلام
	اشاره
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	فضل بن عباس و نگاه به نامحرم
	برخورد امام صادق با شاگردش
	نبرد بنی قینقاع
	وظیفه شناسی فاطمه علیها السلام در منزل
	بهترین خانم
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	6 - نفاق:
	7 - استهزاء:
	8 - دروغگوئی:
	9 - عیبجوئی:
	10 - غناء
	11 - مراء ومجادله
	13 - فحش
	14 - افشاء سرّ
	15 - مدح بی جا
	16 - ذمّ بی جا
	17 - مزاح خارج از حد شرعی
	18 - سخنان بی جا
	19 - سخنان بیش از حدّ و اندازه
	20 - سخنان خصومت آفرین.
	روایات
	1 - زبان وسیله ی شناسایی
	3 - زبان عامل سلامت عقل
	4 - زبان عاقل
	5 - زبان کلید خوبی ها و بدی ها
	6 - آثار حفظ زبان
	الف - سلامتی؛
	ب - تکریم از خویشتن؛
	ج - نجات؛
	د - پوشاندن عیب؛
	ه - عزت میان مردم؛
	و - تسلط بر شیطان؛
	7 - خطرات زبان
	الف - خونریزی؛
	ب - هلاکت؛
	ج - رنج و مصیبت؛
	د - آتش جهنم؛
	اشاره

	مطالبی در باب زبان
	اشاره
	نکته اول:
	نکته دوم:
	اثر اول :
	اثر دوم :
	داستان:
	اثر سوم :
	اثر چهارم :
	اثر پنجم :
	اثر اول :
	اثر دوم:
	اثر سوم:
	اثر چهارم :

	آفات زبان
	آفات زبان
	مسأله زبان خیلی مهم است.
	آفات زبان:
	1- یکی از گناهان زبان بی دلیل حرف زدن است.
	2-- یکی از گناهان بزرگ ما گناه مسخره است
	علامه طباطبائی
	3- جدال و جر و بحث:
	4- یکی از گناهان زبان اظهار فقراست.
	5- یکی از گناهان زبان افشاگری است.
	6- یکی از گناهان زبان بد حرف زدن است
	7- فخرفروشی یکی دیگر از گناهان زبان است(من آنم که رستم بُوَد پهلوان)

	هفتاد گناه زبان( منبر ده دقیقه ای)
	اشاره
	در قرآن:
	راه نجات در چیست ؟


	احترام به والدین (5)
	احسان به والدین (قسمت سوم)
	اشاره
	تشرف:
	نکات:
	1- ادب گفتاری: فلا تقل لهما اف – ولا تنهرهما
	2- ادب رفتاری: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه
	خدا رحمت کند مرحوم آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی را، از ایشان سئوال کردند شما چه کردید به این مقام رسیدید؟
	3- ادب قلبی: در قلب تو نیز در باب والدین مؤدب باش و جز خیر و نیکی و سلامتی و طول عمر چیزی نخواه . در همین آیه مورد بحث قرآن میفرماید اگر خواستی با خدا در قلبت هم در مورد والدین سخن بگویی مبادا نفرین کنی یا مرگ آنان را بطلبی بلکه فقط یک جمله حق داری با من در مورد والدین سخن بگویی آنهم این جمله است که :
	داستان:
	یک توسل:

	مقام مادر (قسمت دوم)
	اشاره
	یک تشرف به محضر امام زمان (علیه السلام):
	بحث ما در رابطه با مقام مادر بود.
	مطلب اول:
	روایت: سید قطب در تفسیر خود نقل میکند که: مردی مشغول طواف خانه کعبه بود و مادرش را بر دوش گرفته بود رسول اکرم را در همان حال مشاهده کرد آمد نزدیک. عرض کرد: یا رسول الله، این مادرم است چند سال است مریض و علیل است خودم غذا درست میکنم و در دهان او میگذارم خودم او را شستشو میدهم. لباس هایش را میشویم و به او خدمت میکنم امسال هم وقت آمدن به حج برای آمدن به همراه من اصرار کرد یک مرکب بیشتر نداشتم او را سوار مرکب خودم کردم و خود پیاده مرکب مادرم را میکشیدم مرکب را دم در مسجدالحرام گذاشتم مادرم را به دوش گرفتم و طواف میدهم آیا حق او را ادا نموده ام ؟
	دلائلی دارد، به دو دلیل عنایت فرمایید:
	دلیل اول : اگر مادر به فرزندش خدمت میکرد او را تر و خشک میکرد و با یک دنیا عاطفه شیر میداد و می خوابانید از روی علاقه بود اما خدمات فرزند از روی اجبار است مجبور است به مادرش خدمت کند یا کسی دیگر ندارد یا از حرف مردم می ترسد. علاقه کجا و اجبار کجا . عبادت با عشق کجا و عبادت اجباری کجا؟
	دلیل دوم: اگر مادر به فرزندش خدمت میکرد بعد از همه خستگی ها باز فدایی اوست مدام می گوید مادر فدات بشود عزیز دلم گریه نکن.
	مطلب دوم: دعای مادر زودتر مستجاب می گردد.
	یک نمونه استجابت دعای مادر:
	مطلب سوم: نفرین مادر بسیار سنگین و سهمگین است.
	توسل: در مدینه چند فاطمه تشییع جنازه شد.
	اول: فاطمه بنت اسد (علیها السلام) مادر امیرالمؤمنین (علیه السلام) که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) دستور فرمودند زنهای مدینه بدن او را تجهیز کردند و مردان مدینه در بقیع قبر آماده کردند خود رسول اکرم در تشییع جنازه شرکت فرمود.
	دوم: فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

	مقام مادر (قسمت اول)
	اشاره
	یک تشرف به محضر حضرت بقیه الله الاعظم عج لله تعالی فرجه الشریف:
	از نظر روایات نیز مقام مادر بالاتر است:
	حدیث اول
	. مادرت
	. پدرت .
	حدیث دوم
	نقش مادر حساس تر از نقش پدر است:
	داستان
	حدیث سوم
	الجنه تحت اقدام الامهات
	توسل:

	احترام به بزرگترها در خطبه شعبانیه (وقروا کبارکم)
	اشاره
	یک تشرف:
	داستان
	یک درس آموزنده: (احسان کن تا احسان بینی)
	توسل به امام حسین:

	احترام به والدین (منبر دوم)
	اشاره
	یک تشرف
	برکات احسان به والدین:
	داستان
	مضرات بی احترامی به والدین:
	العقوق یُعَقِّبُ القِلَّه وَ یُؤَدّی الی الذِّله
	داستان روائی:
	یک توسل به مادر


	حسن خلق (8)
	حلم وبردباری امام حسن مجتبی علیه السلام
	حلم و بردباری امام حسن مجتبی (علیه السلام)
	برکات ذکر صلوات
	برکات نمازشب
	اهمیت صله رحم در اسلام
	چهارده معصوم، انسان های واقعی عالم هستی
	آثار نیات در انجام اعمال
	ولایت مداری شرط نجات انسان ها
	حلم و بردباری امام حسن علیه السلام

	پیوند با اهل بیت (ع) و صله رحم
	میزان حسنات
	میزان حسنات
	چند چیز میزان حسنات را سنگین می کند:
	1- زیاد صلوات بر محمد و آل محمد؛
	2- تسبیحات اربعه،
	3- خوش اخلاقی و اخلاق پسندیده،
	4- محبت و ولایت پیامبر
	اهمیت چهل سالگی و معلوم شدن حال انسانی
	تضادّ دنیا و آخرت
	به خدا رسیدن، حکمت و مصلحت مشکلات دنیایی
	اهمیت دوست خوب داشتن در رستگاری انسان
	سخاوت و بخشش امام حسن مجتبی علیه السلام

	حسن خلق
	حسن خلق
	موضوع فرعی: برکات حسن خلق
	خوش اخلاقی پیامبراکرم صلی الله علیه و اله
	خوش اخلاقی بزرگان
	رفتار پیامبر با عربهای جاهل
	بهترین مردها از دیدگاه حضرت زهرا سلام الله علیها
	مهربانی پیامبر نسبت به امتش
	ذکر مصیبت: حضرت زهرا سلام الله علیها

	خوش اخلاقی
	خوش اخلاقی
	صلوت و یاد اهل بیت علیهم السلام
	اهمیت سخاوت و خوش اخلاقی در دین اسلام
	خوش اخلاقی و برخورد مناسب با دیگران
	آثار و عواقب بداخلاقی با خانواده
	رویای صادقه آقای دیباجی در حق مرحوم میرزای شیرازی
	توبه کردن حرّ و پیوستنش به امام حسین علیه السلام

	ویژگیهای ماه مبارک رمضان 14
	اشاره
	ماه رمضان و خوش رفتاری با زیردستان
	شمه ای از فضایل امام سجاد علیه السلام
	نکته:
	دقت و سختی حساب در روز قیامت
	حسابرسی روز قیامت
	ذکر توسل به علی اصغر علیه السلام

	حسن خلق ( قسمت اول)
	اشاره
	یک تشرف به محضر حضرت بقیهالله الاعظم عج لله تعالی فرجه الشریف:
	حسن خلق:
	فوائد خوش اخلاقی در انسان در روایات اسلامی:
	داستان:
	اول : خود نگهداری و تقوای الهی به طوری که بتواند بدون توقع و چشم داشتی نسبت به مردم خدمت نماید.
	دوم: راست گوئی و صداقت نسبت به مردم در تمام موارد زندگی.
	سوم: حیا و پاکدامنی نسبت به تمام زشتی های شرعی و عرفی.
	چهارم: خوش اخلاقی و خوش برخوردی با اهل و عیال خود.
	خانه خوش اخلاق بود
	توسل :

	حسن خلق(قسمت دوم)
	اشاره
	تشرف:
	حُسن خلق
	داستان:
	داستان:
	اما فوائد اخروی خوش اخلاقی:
	(کافی ج2)
	(وسائل، ج11، ص324)
	نکته:
	توسل:


	قلب انسان (8)
	احسن القصص و پنج نکته
	احسن القصص
	1- قلب دنیازده
	2- قلب آخرتی
	3- قلب طیب و پاک
	1- همسر خواهی
	2- دل سپاری به اهل بیت و ازدواج

	ادب قلب
	راه های تزکیه و تطهیر قلب
	تطهیر قلب و تزکیه نفس
	قلبی که تطهیر نشده باشد بی ادب است!
	قلب باادب، قلب بی ادب
	قلب ها ظروف خدا هستند!
	قلب؛ مخزن حبّ الهی، دار حق تعالی، حرم الله و ناموس خدا است!
	ادب کردن قلب
	قلب بی ادب، بیمار است!
	قلب سالم چه قلبی است؟
	همه ابعاد وجودی انسان قابل رشد هستند
	هرچه مظروف بزرگ تر، ظرف بزرگ تر
	مظروف قلب حب به خدا است
	رشد قلب در ربط با حالات
	رشد قلب در ربط با اعمال
	اولیای خدا عاشق عبادت بودند
	پی نوشت ها:

	قلب سلیم
	منظور از قلب سلیم چیست؟
	پاسخ اجمالی :
	پاسخ تفصیلی:
	قلب سلیم
	پاسخ:
	ناگفته پیدا است
	این بحث را با سخنی از امام باقر(علیه السلام) پایان می دهیم
	پی نوشت:

	مفهوم کلمه قلب در قرآن
	مفهوم کلمه قلب در قرآن
	کلمه ی قلب در قرآن چند بار و در چه سوره هایی آمده، و معانی آن چیست؟
	پاسخ اجمالی
	پاسخ تفصیلی
	مفهوم شناسی واژه ی «قلب» و «فؤاد»
	مفهوم شناسی واژه ی «صدر»
	استعمال «قلب» در قرآن و روایات
	استعمال مفهوم قلب در قرآن را می توان در این موارد دسته بندی نمود:
	آیا امکان دارد مقصود از قلب در قرآن و روایات، قلب جسمانی باشد؟
	نتیجه
	1. دیدگاه اول
	2. دیدگاه دوم

	از نهضت حسینی تا جامعه مهدوی (قلب سلیم)
	اشاره
	از نهضت حسینی تا جامعه مهدوی (قلب سلیم)
	پاک دلان با حسین علیه السلام می مانند
	قلب سلیم سرمایه آخرت
	قساوت قلب سبب شقاوت
	سعادتمندی دستاورد قلب اثرپذیر
	پاک دلان در زیر سایه رحمت الهی
	سیاه چهره اما سپید دل
	ملاک برای خدا دل ماست
	راه دستیابی به قلب سلیم چیست؟
	1- پرهیز از دنیا دوستی
	آیا اسلام با دنیاداری مخالف است؟
	معیار اسلام برای بهره وری از دنیا
	مرز دین و دنیا در زندگی
	2- خیرخواهی نسبت به دیگران
	خیرخواهی یاران امام حسین علیه السلام
	3- اخلاص در کارها
	ریاء آفت اخلاص
	خلوص عامل استواری اصحاب اباعبدالله علیه السلام

	مقام رضایت خداوند 22
	مقام رضایت خداوند
	الف - نشانه های اعتقادی
	ب - نشانه های فکری و رفتاری
	مقام بلند رضایت:
	داستان:

	قلب در قرآن کریم 17
	قلب در قرآن کریم
	مفهوم شناسی واژه ی (قلب و فؤاد )
	مفهوم شناسی واژه ی (صدر)
	استعمال (قلب) در قرآن و روایات
	استعمال مفهوم قلب در قرآن
	نظر علامه طباطبائی:
	جایگاه تفکر
	آیا امکان دارد مقصود از قلب در قرآن و روایات ، قلب جسمانی است؟
	قلب به معنای جسمانی:
	نظریه مفسران:
	نتیجه:

	حالات مختلف قلب انسان 16
	حالات مختلف قلب انسان
	حالت های چهارگانه قلب
	ذکر خدای متعال موجب رفع حجاب ها
	ذکر، بزرگ ترین عبادات
	آثار تلاوت قرآن و ذکر خدا
	دریافت معرفت بدون واسطه
	تاثیر جسم بر روح و قلب
	حالت رضا، رمز گشایش قلب
	غفلت از خدای متعال، موجب تاریکی قلب انسان
	تفاوت لذت اشتغال به خالق با اشتغال به مخلوق
	باطن عبادت
	ذکر مصیبت


	تواضع و تکبر (1)
	فضائل اخلاقی امام حسین علیه السلام منبر ششم(تواضع و فروتنی)
	فضایل اخلاقی امام حسین علیه السّلام
	منبر ششم:تواضع و فریادرسی
	نمونه هایی از تواضع و فریادرسی امام
	مورد اول
	مورد دوم
	مورد سوم
	نتیجه بحث


	صله رحم (1)
	پیوند با اهل بیت (ع) و صله رحم

	حیا (13)
	کلاس درس حیاء و عفت زینب کبری سلام الله علیها برای جامعه ما
	اشاره
	کلاس درس و حیاء و عفت زینب کبری سلام الله علیها برای جامعه ما
	نمونه هایی از حیای زینب علیها السلام
	1 . فرزند بیت حیا و عفت:
	2 . حیا در آغاز جوانی
	3 . نمایش شکوه حیا هنگام حرکت از مدینه
	4 . زیورآلات فدای حیا و عفت!
	5 . فریاد بانوی حیا بر بی حیاها:
	6 . تجلی حیا در دارالاماره کوفه:
	7 . مجلس یزید; اوج تقابل حیا با بی حیایی
	8 . عفت و پاکدامنی، دست آورد حیای زینب

	حیاء
	اشاره
	حیا
	علمای اخلاق حیا را دو گونه دانسته اند:
	1-نفسانی و ایمانی: نفسانی حیایی است که در سرشت و نهاد انسان نهاده شده است مثل شرمساری از عریان شدن و خجلت از آمیزش میان مردم.
	2-حیاء ایمانی: خصلتی است که مؤمن را به سبب ترس از خدا از انجام دادن کردارهای گناه آلود باز دارد، بنابراین پرهیز از محرمات معلول حیاء ایمانی است.(8)
	حیا در قرآن:
	حیاء مذموم:

	حیاء در بعد تربیتی (4)
	حیاء در بعد تربیتی (4)
	«اسلامی شدن جامعه» به «باحیاء شدن» آن است
	مروری بر مباحث گذشته
	حسن و قبح درجه دارد
	تبعیت احکام از مراتب مصلحتها و مفسدهها
	شکر مُنعِم امری فطری است
	عقل عملی، تشکر را لازم میداند
	پشتوانه عمل به «همه احکام» حیاء است
	از خدا حیاء کن!
	حیاء کلید هر خیری است
	منشأ ملکات حسنه حیا است
	حیاء منشاء «راستی در گفتار» و »راستی در ناامیدی از غیر خدا»
	حیاء منشاء «بخشیدن» و «جبران کردن»
	حیاء منشاء «امانت داری»، «صله رحم» و ...
	سرآمد همه خصال نیک «حیاء» است
	«اسلامی شدن جامعه» به «باحیاء شدن» آن است
	رابطه «حیاء» با «تقوا و ورع»
	کارایی حیاء، پشتوانه جمیع ملکات انسانی
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